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ליבנהדורון

להםאפשראיהקודש,מלשוןלינוק"כשרוצים
תרגום"לשוןעל-ידיאלאממנולינוק

הסתייעותכתרגום;הדיבורועלו oפיקשלהאמנותתפיסתעל
לב oמברנחמןר'בתורת

רוצהרקאניעירום.כמועירוםלעשותרוצהלאאני ...עירומהאשהלהגיררוצהאני
זה,אתלהגידהדרךאתלמצואאוכלאםבטן.י.דלהגידכף-רגל,להגיד.ד wלהגיד
להיותרוצהרקאניראש,ועדרגלמכףהעירוםאתלצייררוצהלאאניבזה.אסתפק
 l(פיקסו)זה.אתלהגידמסוגל

 ,'דש'עירומה','אשההמליםאתכלשהיבשפהלומרהשתוקקלאהאמן

 .אותןלדבררצההוא :שלהןתמונותלציירביקששלאכשםוכר','כף-רגל'
שאינומכיר~ןאגשהיצירתיות,בעצםהנרגעתזר,לשאלהדיבור?מהר

ר'שלהלשוןתורתעםפיקסרשלהאמנותתפיסתאתלזווגואנסהמרבן-מאליו

-כדיבורעתיקת-ימיםהכרהבדרכומבטאהשנייםמןאחדכלמברסלב.נחמן
הדיבורהכרתולחדש.לברוא:;כ:;נכרח-במליםרקולאההתבטאותדרכישבכל

'ן~יןה')אכנהרזה(במקרההמבעלהכרתמנוגדתשבמושגיםממשרתככינון

תתבררלהלן 2אני-עצמי.ובכללםממילא,נתוניםלמושאיםכהתייחסות

שכלכ~תרסים,ביניהםלהבחיןישראשיתאבלדיבררןדבירה,הדיאלקטיקה

והתפתחות.יצירהלהכרתהכרחיזהמהלךמיוחדת.תשוקהמקייםמהםאחד

ולדינמיקהלדיבורברורמבנהמצאתיבתורתואבלנחמן'ר'מחסידיאינני

יתחוררואזימבטרביןקולביןהמהותיתהזיקהתתבררהדירןבמהלךשבר.

לרב.האמןביןר wRהקמעא

מלה,מאמר,(דיבור,'ן;גר'העבריתבמלהמשתמעשחצגתיהדיבורמושג

הללוההיבטיםשנישלההדדיתבהשלמהההכרהחפץ).גרף,עצם,גםאבל

שלעיקרוכיהאמרנה,שררההיהודיתרבמסיטיקהבמעשה-בראשית,נשמעת

ההוויה,ארהיקום,יצירה","ספרפיעלאותר.המכונןהאותיותצירוףהואדבר

ואלהלמלים,מצטרפותההברותהברות.לזרעיהמשתבריםצלילךזקטיהם
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ערךשרריהבריאהבלשוןהאותיותצירופיונראים.נשמעים-דבריםמהרות

לדבר,פיקסרשלבמשאלהנפגשותהגישותרשתיהאפלטוניותלאידיארת

כלומר-האותיותצירוףארהאידיאה,גילוישלו.האידיארתאתלהשמיע,

ההוויה.ארהיצירה,כתכליתמסוימותבתפיסותנחשב-דברשבכלהאמת

המלאכה- " ...עשהאשרמלאכתו ...אלחים"ריכל'שלמרת':היא'תכלית'

-כמרבןמושלמתבטן'ןתהיה-בטן""תהילומרביקשסרפיקהושלמה.
שכבן-תמותהאלא jפיגמלירןבמעשהאףוצררהחומר~עיבודלניתןמעבר

תכליתביןהמתנודדשלו),במקרה(החזרתי,בדיבורלהסתפקפיקסרעלהיה

בסיסו jהדיבורתכלית-קרדקרדר :משולשמתקבלכךהדבירה.לביןהדיבור

הדיבור.-וגובהו jהדבירה-

בדברהטבועההאמת,אתביטלהממסומן,מסמןמעצם,מלההיפרדות

נתונים-ממילאכמרשאיםנתפסיםהעצמיםשלו.האלוהיכשםארכאידיאה,

למושאיםהתייחסויותשלויחסיותחלקיותבמערכותכרכיבים-והמלים

ביןהפערכלומרשב'דבר',השברבבל.(אפקט)תוצאהואזההשפות.הללו:

במונחיםזאתאבהירגדיברר.לגישורניתןלעצם,מלהביןלמושא,מושג

מייצגיםר'זר''אזרח'רה'גר'.ה'זר'ה'אזרח',דמויותאתהמצייניםסוציולוגיים

היאורבידהלזולתםדובריהביןחיץהיאשפהבשפה.המותניתהדבירה,את

הגרלה,הגר,שלדמויותיונמצאותזרלמערכתמחוץזרות.שלמצבאפוא

הואלרוב-הזרושלהאזרחשלברבידהבקיהואהמדבר.אתהמייצגות

בעולםהזרותעלמגשרוהריהו-עצמםהדובריםמןיותרערדבהשולט

המושאים.

 .ל~~מלהיותמשתוקקבפזורה),(זרויהדרבר 1הזרכילומראפשר

להיטמעותהמנוגדתמתמדת,בתנועהשרריהמדבר-הגרלה ;להתאזרח

ר'שללתורת-הדיבורהמצעזהרולהתיישבות.להתייצבותולהתאזרחות,

נחמן:

הנפששנעזpהפו*'ליהכיסופיןשהוא •הרצוןכי ...ודיבוררצון :הבחינותשניצריכין
ועל-ידישבכוח][כישותבכוחהנפש]אתומהוויםשמחולליםהם[הכיסופים

לדברצריךהפועלאלמכוחהנפששתצאכדי ...הפועלאלמכוחהנפשיוצאהדיבור
בכוחהנפשנתהווהההשתוקקותידיעלכי ...וההשתוקקותהכיסופין[את]בפה

נגמרההשתוקקות,נאת]בפיומדברהמשתוקק][הנכסף.שהואהדיבור.ועל-ידי
 3לא.)המוהר"ן,(ליקוטיהפועל.אלמכוחויוצאההנפשעשיית][נשלמת

ובהבאתההנפשבעיצובפעולתומתוךיתבררנחמן,ר'שללשיטתוהדיבור,

-ר 9בסהכרהכמבטאיוהתשוקההרצוןהיאהמוצאנקודתלתכליתה.
שלמרתשלם.ולהיעשותהחסראתלמלאוכאמצעיםבעצמי-באי-שלמרת

אוטיסטי,מצב-הזיההיאאליההבלתי-בוגרתוהתשוקהמדומיינת,תמיד

~~ברבכוח").("נפשפוטנציאליתארגולמית,תודעההמבטאסביל,
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מתוךמתחולללפעול,המסוגלתעצמיותכינוןכלומרלפעולה,מהיפעלות

מושאיםמכיןהדיבורה"שלמות".מקוםאתהממלאיםלמושאים,התכוונות

אתולקייםלבצעכדילנשואהתשוקהואתהרצוןאתוהופךאליהםלהתכוון

ההשתוקקותנאת]בפיומדברשהואהדיבור"על-ידייכךההתכוונות.

לפעולתיכןאם .הפועלאלהשלמות)(חלוםהכוחמןהנפשיוצאת[למושא]",

מההדיבורמקנהמחדשובחיבורםממושאיוהנושאבהפרדתוהתשוקההרצון

אליהםתכוונות jJו"השלמףת"במקוםהמושאיםהשגת :'תבונה'לכנותושניתן

לעצמהמודעתכישותהנושאאתמכונןהדיבורהאוטיסטית.הכמיההבמקום

התשוקהמושאיאתשממציאהואהסימוליכךואםמחוללת.שהיאולמושאים

;ה wהתשוקהשלהערכיותדולהגיע.ולאלחתור ,אליולהתכווןכאופק

במינוח('דובר''נתין' :'סובייקט'למונחהעבריותההוראותבשתיומתגלית

לידיבאיםבהםוהדינמיקההללוהסובייקטמצבי .)'רו;;:די;ז'(ו'נושא'שלי)

י"טבתורהנחמןר'שבנההחלת-ממדי,והסמליהמיתיבמבנהביטוי

 4 :מוהר"ן"שב"ליקוטי

זהויהדוברבבחינת .נחמןר'שלבמינוחהקודש""לשון-'מקור' ) 1

תכליתזוהיהז;ין:;;ורשלדידולגביואילוב'שפת-האם')(רבידההטבעיהמצב

אתלברואביקששפיקסואופןבאותולפעוללכשיוכשרישיגאותההדיבור,

פיעלהקודש'.לשון'תיקוןאכןהיאזומשימהינחמןר'שלבמונחים .יצירתו

למושאנחצהדברשכליכךנפגמהבהיקף~םאור"ש"ויהייזולשוןנחמןר'

מתחוללהשלמותלתכליתזיווגם .)'רוא'ולמושגלאור(למשליולמושג

ומניעהומושאמושגהמלכדתהאנרגיה,-'ארוס'מכניםשאנומהבאמצעות

תרגום.בחזקתהיאזותנועהלתכליתם.אותם

אתומפרשמנתחוהואהארמית,עםהתרגוםאתמזההנחמןר''תרגום'. ) 2

ך:;גירהשלאופןהואתרגוםיהדוברמבחינת )א( :שליבמינוח .שבוהשניףת

בזה,זה(מסמנים)לקסיקלייםכמרשאיםמהויותהמרת :מטא-דבירה)(אר

התרגוםאיןהז;ין:;;ורמבחינת )ב( ; " breadהואלחם ?לחםזה"מהבנוסח

הך:;גירהביןסולםאלאהאחר,הדוברשלללשונוהדוברלשוןביןגשרמהורה

(אםשנןאחרות,במליםדבראותוהבעתאיננותרגוםכאןהדיבור.לתכלית

יצירת'אומרת'מה ... "-התרגום)עלבנימיןולטרשלבדבריולהשתמש

שבההמהותיאותה.שמביןלמימאודימעט- ?'מדווחת'היאמה ?אמנות

המקור.גלגולאלא sאמירה",איננודיווח,איננו

שווהלשוןכמשמעו,פשוטוזוהי,הדוברשלדידולגביזר'.עם'לשרן ) 3

זאת,לעומתבמהותה.אחרתלשוןהזר:האחר,(הדובר)דהיינושלו,הערך

האקראיותמיסודותאשרהפגומה,האםשפתהיא Tלע"המדבר,מבחינת

ושלמשמעותשלמקורלעשותהשירכלכדילהיגאלשואףהואבהוהסתמיות
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וזרותההדבירה,עצםהיאאלאבמהותה,אחרתלשוןלע"זאיןלפיכךמציאות.

אצללדאותניתןלזהמקבילמבנהכדובר.להווייתוהמדברזרותאלאאינה

שאנימהחלובולמשמעות,הוויהשביןכזדההמסמן'אתהמתארלאקאן'

'נוכחות'.או ,)'רוביד'=('תדגום'מכנה

 :נחמןד'שלי"טתודהלתחילתמגיעאניכאן
אחרמפיהשומערביןבעצמוהאמתהצדיקמפיהשומעביןגדול[הבדל]חילוקיש

שלובפניםפניואתלדאותאחדכלשירכלכדיהפניםאתלזכךצדיך ...בשמרהאומד
תיכףתכירויתחרטמוסדובלאתוכחהבלאאשדעדבמראה,כמרחברו]שלנהיינו

 ...מעשירעל

המסד :למליםזקוקההתקשורתאיןבזוזוכרוכותומשמעותנוכחותכאשד

 :יותרנמוכהבדמה .זrי~~ זrי~~נקלט
גם-כןהואלבד,הקולדק[הצדיק],שאומדהתודהדיבוריאתשומעשאינומיאפילו
מיואפילודווקא,בקול .)כקי"ג,(תהליםדברר'בקול'לשמועבחינתוזרמא.דטוב
 6שיערך.בלימאדמאדטובאומד,[הצדיק]שהואהתודהאצלבביתעומדשדק

כגלגולהדיבורשלוהתגלגלותופעולתועצםאתנחמןד'מסבירל"אבתודה

הנפש:

הגרףלתוךהאווירהתגלגלות'נשיפה', =['נפש'הנפשותגלגוליבחינתרזה
נאויד.האותיותחיתוךעל-ידינעשההנפשות,יוצאותשמשםהדיבורכיוהחוצה]

זהמכיםבר]נחתכיםלמיניהםשההגאיםבפיר'ארהאדםבגדרן[המקוםהמוצאותכי
השומע.לארזןשמגיעיןעדבזהזהמכיםוהאדיריםנאויד.האותיותוחותכיםבזה

הואהאריךכיהנפשות.ירצאיןשמשםהדיבור,נעשהנאוידהאותיותחיתוךרעל-ידי
יוצאיםוהנפשותהנפש,בחינתוהואלחיות.אפשראיאוידובלידברכלשלהחי~ת

ומתגלגלים."

השומע,אלמהמדברבהתגלגלותוהמ~נעהאותיותבחיתוךהמעוצבהאוויר,

-בדרכי-עקיפיןלהתגלגלהדיבורועלישהנפש.של)(היבט'בחינה'הוא
 : ) 85-84עמ'שיח",("מעגלינחמןהד'מפישנרשםכפי-ונסתד~תהיעדרות

שמתגלגליםדקפעולתם.עושיםאיןועדייןאדם,לאיזהאומדשאנידבריםכמהיש
ויבראוהדבריםשיתגלגלועדוכר',לחבידררמחבידראחד,לאדםזהמאדםהדברים
ויעודדובשלמותפעולתםיעשורשםגדול.בעומקללבוהדבריםוייכנסואדםלאיזה
פהישנואשד'אתאםכילבד,בשבילנואינםשלו,והתודותהשיחותכלאמד:אותר.
עםואףפה':איננו'ואשדשפירשבדש"י,רעי'יד.כט,(דברים,פה'איננואשדואת

 .) ...לבראהעתידיםדרדרת

דברשלבסופואך
שלהדיבורובוניםעושיםשהםקג),(תהליםדברר'ערשינח'גיבוריהםהצדיקים ...

אתתחילהעושיםהםמהקב"ה,דיבוראיזהלשמועהצדיקיםכשרוצים ....הקב"ה
מהקב"הדיבוריםלשמועזוכיםהטובים,מעשיהםע"יהיינואותר.ובוניםהדיבור

מפיששומער]מי-הדבריםשלהאמיתיתהמשמעותאתזהבאופן['לשמוע'
הקודש][לשרןלה"קדיבורמקבלהספדים]מןארמתלמידיו,[ולאבעצמו[הצדיק]
ביראה.היינובשלמות,

ש.יוי.~
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שלבעולמםהתלמיד-חכם,החכם,שלנוכחותומקבילההצדיקלנוכחות

 :המתנגדיםהליטאים,

 :משפטיםבשניהשיבחכמים',לאמונתהדרן'איןהחזרז-אישפעםנשאלכאשר ...
עברהאםבלתיבעולמנוחכמהאין .בכללהחכמהבאמונתתלויהחכמים'אמונת

החכמהשלשפעצינורותכעיןאפואמשמשיםחכמים '.חיחכםבשמתדרךלנר
לבניהשגהבראיכנוהנבואה,הזר,החכמהשלהגלםחומרהזה.העולםאלהאלוהית
לנוהמושגתלשפהההתגלותלשרןאתהמתרגמיםהםישראלחכמירגילים.תמותה

השגרתית.יבמציאותלהשגהוהניתכת

היאמווילנה,הגאוןעליו,הנערצתהדמותבעקבותהחזרן-איששלדרכורבכן,

אישמגלמים,רה'חכם'ה'חסיד'ה'צדיק',הבריות.פניראייתולאהסתגרות

שלא-זוהאחריות.הואעניינועיקר'מחנך'.גםהקרויההדמות,אתבדרכו'

שמקבללמירקנתרנההיא :מושא)(עלמוטלתלהיותעשויהאינה-כחובה

חסרת-תכלית,מסתמיותארהתוהו'מןהעולםאתנושאלהיותעליו

משמעותיותביןלאימננציה,טרנסצכדנציהביןלתווך ;מאפסות-ערך

לעצםומושא.מלהומרשג;ביןמציאותםוביןממשותם,כלומרהמושאים,

הדבירהשכןלרבידה.הדיבורביןכמרחקהיאהאמיתיהמורהשלמידתו

ואחרים.אלולמסמכי-מושאיםבאשראדםבניביןלהסכמהאלאזקוקהאינה

המסקנההמשמעות.עיקרהעדרפירושולמסומןמסמןביןהכרחיתזיקההעדר

הסימון'ביטול ;רכלמכלו'מסומן''מסמן'המושגיםביטולהיאמכךההגיונית

 :מעיקרההשפהחדלוןכלומר

ובנקודהמאודעדבלתי-מזריקים :מיתולוגייםכיצוריםכמוהםהמסומנים ...
חולפים-עוברים,המסומנים ;אחרמשהרשלמסמניםתמידנעשיםהםמסוימת

אלאאינובר,להבחיןבידנוכשערלההמסרמז,שלתפקידו ....בשאריםהמסמנים
שאנולכך,דעתנולתתעלינומזהחוץתפוצת-הסימון.שלספציפילמצב~דלהיות

במלים .המסומןשלהריקלחללהריק,למסומןוהולכתגדלהחשיבותמייחסים
בשלולאלזולתםהדדיביחסמצבםבשלכמבצעי-סימוןמובניםיסודותאחרות,
 8שלהם.התוכן

למשל,איכויות.גלגוליהואהדיבורואולם,

מאותיותהאפשרייםהצירופיםכלשלרצףרקהתורהחיתההאצילות'ב'עולם
שמרתשלשררההתורהמהדרההבריאה','עולםהשני'בעולם ...האלפא-ביתא

בעולםקיימיםשהיוהיסודותשלמסוימיםצירופיםמתוךהנכביםקדושים,
וכדחותמלאכיםשמרתשלכמערכתהתורהמופיעההשלישיבעולםהאצילות.
אלה.רוחנייםישיםהמאוכלסהיצירה',ל'ערלםהמיוחדתהחוקיותעל-פיעליונים,

 9לנן.מתגלההיאשבהבצררהלהופיעהתורהיכולהוהאחרוןהרביעיבעולםרק

חסרתמ"תפרצת-הסימרן"באות,ררלאןשלהמסמכיםממשחקההפךזהו

-פנימיתשבהתבוננותבשתיקהגם-המדברשואףדברשלבסופרהתכלית.
 :דבר-כמושאלביןדבר-כמושגביןכהתאמההאמתלהכרת

12 ~ 
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עםלה"קאותיותזיווגשכשלם[לפכיבשלמות[לשון-הקודש]הלה"קשהיהקודם
בחי'היהלאעדייןבפכים],נפניםבאפיךאפיןמשגיחיןהוילאשבעולם],הדברים
בפכים.פכים[בחינת]

כמשמעות)(שאתרגם'פנימיות' :נים 9ו~ניםלדבריםמקנהשלמות-הלשון

הפנימיותמתוךפנייההרואה.המורה,חיכךיחד.גם(נוכחות)ו'פנייה'

התבוננותהבנה,שלמרחב-~ניםייווצרהשנייםוביןבנמען,תהדהדהנכוחה

גילויזהולשמו.ראוימורהעםזהלכגוןבוודאי,זכו,מאיתנואחדיםוהי~נףת.

אומאחור,לאוזן''מ~הולאבעין''עין :פניםאלפניםפנים,הארתפנים,

שלאחריותומכוחפניםגילוימזה.זהוהשומעהמשמיעתרות 9בהימהצד'

איןלמושאיםשכן ;עולם-המושאיםאתמבטלוחיצונות,זרותמסלקהנושא

רקזה.אתזהומסתיריםסותריםאלאזה,אלזהפוניםאינםהם :פנים

כי-כן'הנהלנושאים.הופכיםהםזה,אתזהלדעתבהיווכחםבנוכחותם,

כמושלובפניםפניואתלראותאחדכלשיוכלכדיהפניםאתלזכך"צריך

במראה."

בפכים,פכיםבחי'שהם ...מאירותפגים[בחינת]לכחי'לזנותאפשר]נאיא"אכי
ה''דיברע"יהואבפנים,פכיםבחי'עיקרכינכ"ל.לה"קב]שלמותאםנכיכ"א

 ...לה"קבחי' ...וזה ...עמכם'

מחוללת-בהנסתרותואינןנוכחותשהמשמעויות-כצ:ןקנi=זהקודשלשון

 ?התיקוןייעשהוכיצד ;בפניםפנים

הואעדייןמלמעלהבאהקודשוכשהלשון ...תרגוםע"ילה"ק]נשלשלמותועיקר
הטובמעליךשאגוע"י ...התרגוםמןהטובלהעלותצריךעדייןניתיקון'חסר

 ....הלה"קאתומשלימיןשבתרגום

-בעלמאהמושאיםדהיינוהיבשות,העצמותהחומר'מכיתותמוטלותלמטה
אולחלוחית-חיים,בהםכשתיירושעדייןאלה,ואקראיותסתמיותישויות

אתלזהותשמאפשרהואהתרגוםהבורא.הדיבוראותיותשלניצוצות

להבהירהבלה"ק,החסראתלהשליםכדיולהעלותםהללוהניצוצות

לה"קביןויורדעולההואמתמדתבתנועהמימסרכעיןולהבהירה.

המלאכיםכמוכדובר)(הווייתוללע"זהמדבר)של(משאת-נפשו

הכבד,החומרלשון-הקודש.שלטףבהאתהדבירהאלמורידבסולם-יעקב,

לשובכדיקל'נעשהמזדכך'הואשםלע"זאלויורדמלה"קנפלטהגס,

במהלךהלאהוכןיותרעודולהזדכךלה"קאלולעלות

עצמןהספירותאףמעלה,כלפיהיאההוויהכלמרוצתההוויה.כללשלתנועתה
ספירההיבלעותשלתהליךהריהי ... ?הספירות;:~תעל~תמהי ...זהעילוימנחנעות
המצבהינד-לאחדעדהכלהתעלות-והסופיהשלםה'ייחוד' ...ממכההגבוההבזו

 10 ••••הדבריםכתכליתהגאולהאתהמאפיין
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 :בחסידותהצדיקשלפעולתוהואהתרגוםמעשהוהנה

הירהורי-עבירהשלהמדריגהלשפלהואיורדעילאיתדביקותממרומי ...
נחייב]הצדיק ....העםהמוניועםהזההעולםעםמקשריוהנובעיםטא, nונידנודי-
הצדיק,עלהמוטלההנהגהתפקיד ....בתשובהלהחזירםכדיהחוטאיםאללהתקרב

ביןכמתווךהמיוחדלכוחוהודותניתןהרוחנית,ההנהגהוהןהמעשיתההנהגההן
הקבלייםהדימוייםהארצילצדיקיוחסוהחסידותבתורת ....לתחתוניםעליונים

להעברתצינורכעיןהמשמשתיסו,דלספירתכינוי-עולם'יסוד'צדיקהמתארים
והיאישראלכנסתבחינתשהיאמלכות,ספירתאלהעליונותהספירותמןהשפע
בתנועהלהימצאמחייבוהצדיקשלתפקידו .במישריןהעולםאתהמנהיגהכוח

אוו"ירידה","עליה"במונחיהצטיירהזותנועה ....העולמותשניביןמתמדת
 11ו"גדלות"."קטנות"במושגי

ביןבתנועתוובמשמעות,בנוכחותאותםטועןהמושאים,אתזגפ.ךההתרגום

כדילו,המתאיםבמושאהמושגאתתצפיןפרדיהבקרקעזריעהללע"ז.לה"ק

אללבז;להמליםזרייתתהיהלאר,אםכהווייתם.דבריםולכנרתלחולל

 :הזריעהאיברארהזרייהאיברלהיותעשויהפהיאכןהכללית.הסתמיות
להיותאר jוחיצונותהפרדהמרשאים,שלערב-רבדובר)(ערשה,מעולללהיות

לאשררו.~דבראשרהתר(א)ם,האמת,הייחוד,מדבר)(בורא,מחולל

J הזהרשלהקדוש"והלשון :קח-קט)(סימניםהר"ן"עםב"שיחרתאמר
[הביטויים]הלשונותאלו ...יתברךהשםלעבודתמאדמעוררהארמית] =[

איירחברשמערן"רבי :ולהלן ".יתברךלעבודתוהאדםאתמארדמעוררים

תרגוםכלשרןהנכתביםדבריםשארשאפילועדהתרגוםלשרןאתכל-כןקידש

עליואןהמםדשת,הפעילותהואהתרגוםיתברך".לחשםלעוררכוחלהםיש

ברבידה,המף-זרהזר-ףי,הטובהםמשאבי-היטענרתרזר.לפעילותוכוחלשאוב

מפנילהגנההואזקוקכשלרםולעלותולשרבבלע"זלהיאחזכדיאבליבלע"ז

שלאהאיברמנגד,המילה.בריתברית,בכריתתניתנתזרהגנהה(הי)זרףת.

לשאובבתשוקה"מלמטה",הדבירהבכוחמףנעשחףלל),(ארבבריתקףדש

עצמו:אתלספקכדיארתהלקלקלאלאולהשלים,לתקןלא-מלה"קז:זיףת

הזהשהחטאתהקודש,לשרןשלפיןפתחיהיינולפתח,רובץ',חטאת"'לפתח

ולזרות(פנימה)לינוקוהתשוקהולהפרותלהעניקהתשוקהממנו".לינקרובץ

לכדיחומר-הגלםזיכוך-יצירההואהאחד :~.רשמפיקהאחתכל(החוצה),

[ללשונותלהםאפשר]נאיא"א ... " :כןמתוארהאחר jערןבעלתישרת

ורע.טובהדעתעץבחינתע"יאלא ...הנ"להקודשמלשרן ...לינוקהזרות]

המובאהזרהמא."בהומטילהקודש,הלשוןאתמפתה[הנחש]הואידושעל

אלאאפשריאינוללע"זלה"קביןמגע :רדיקליתמחשבהמשמיעההאחרונה

לפתותכדיוההפרשההיניקהכאיברברהכרוךוהנחש,עץ-הדעתבאמצעות

(חררה),האםשפתוזיהוםפיתויהואהתרגוםתשוקה.בהלעוררחררה,את

 :והשלמהתיקוןלקראתהפריהשלהכרחיכמהלןוהאמת,הישמקרר

 t2 ם1!8"י 1,'
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רבין ...הקודשלשרןביןאמצעיהואורע,טובשהןכוחותשגיברשישהדעתועץ
עממיך'ולשרן ...תרגוםלשרןזהורעטובהדעתועץ ...עממיךשבעיםשללשרן

לשרןכי ...תרגוםלשרןע"יאלאממכרלינקלהםא"אהקודש,מלשרןלינקכשרוצים
כל. w7tבחי'הואולפעמיםמשכיל,בחינתהואלפעמיםורע,טובברישתרגום

מודעותאלאאיןלהזניה,הזנהביןלזרייה,זריעהביןלהפריה,זיהוםבין

המדבר.שלאחריותוומהותלניהיליזםאחריותביןהדקהגבוללנוהריוכוונה.

לכדילכווןישמסלולוואתהנחש,התרגום,הארוס,הולךסובבוכהכהבין

 :מעלה"כלפי ...ההוויהכללשל"תנועתה

התרגום,שלהרעשמפיליךע"יאלאאיכרהקודש,לשרןשלושלמרתבכיינהועיקר ...
הקודשלשרןכשלםזה]ידי[שעל Tשעי"הקודש,ללשוןשבתרגום,הטובאתומעליך
ותכלית].שלמרתלידיובאוחסרפגימהמכללניוצא

הפלה/ה~רשהלע"ז.עלה"זוהמא"הפלת-בהפלהנעשיםוהתיקוןהבריאה

הקודש.לשוןע"ינופליםהעמיםלשונותכל ... " :לשון'עלנופל'לשוןהיאזו

לשוןע"יונופלנתבטלבו,אחיזהאומהשללהלשוןשיששהרע,היינו

נפילתאתכורךנחמןר' 12ישראל."עלשליטהלוואיןהקודש,

 :האשהאתמצלעולבנותכדיהאדםעלתרדמההפלתעםהלשון-על-לשון
עיוותלכלללבואעל-מנתבונבנהשהדיבורמצב-כתרגוםניכרתהתרדמה

 :במקורשיתממשעל-מנתבתרגוםנחלםהאמיתי""הדבר ;תכלית-הדיבור-

ולאלהם'פהתיכרת]נראשינוטריקון"ריפל" ...האדם"עלתרדמהאלחיםפל z"ר
בחי'שהואתרדמהבחי'ע"יכילם] 15הוא-הכפילה-התרגום[כלומר'ידברר'
ע"יהקודש,לשרןבחי'שהואחררה,שלבכיינהעיקרזה][על-ידי Tשעי"תרגוםלשרן

[שבעים]הע'כלגרפלין Tעי"כג"ל,[בתרגום]שברהרעומפיליךשברהטובשמעליך
 ...ידבררולאלהםפהבכחי'לשרן,

השלםבעבורשברבידה.עולם-המושאיםאתמאלים,מעלים,מפיל,ה~לם

ככלומושתקמואפלמוצל,עולם-הדבירה'רואה',שנכיניתיוהקודש,בלשון

הןהדוברשלוהתרדמההעלטהומצטלצל.מצטללוהדיבורהמושגיםשעולם

 :המדברשלוה~רותהאור

-שלוביצר-המין-באיברשלט[שהריהקודשלשרןשלמרתלושהי'ע"יויוסף
 .•.חלומות][לפתורחלמיןלפשריכולהיה Tעי"פרטיפר],אשתבמעשה

עלהתגברות 13 :לגמרי"המשגלתאוותלשבר"כשזכהרקמושגתכזודעת

מ~רטהאדםאתתהפוךבעולם-המושאים,ההיטמעותתשוקתעליצר-הזרייה,

יחיד,עולמו.ואתעצמואתהנושא(סובייקט),לנושא(סובייקט)מ~תיןליחיד,

אתהדיבור,אתהמעלההואלעצמו,לנפשו,לגופו,ומוקדשמופרשמיוחד,

 :לתכליתםהלשון'

 W7.1 aנ1
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אכילהדברמשוםתענוגבשרםמרגיששאינולזהזוכהדייקאחרא ...הצדיקזה
בכלשישהאותיותמהתנוצצותאם]נכיכ"אשבעולם,חתענרגיםושארושחיה

 ....דבר

שלמשותףמוקדלכדיוהאזנה,מבטומשמעות,נוכחותהצטרפותהואדיבור

ראויתרגוםמכנהשאניבמההעונגיסודולמושג.למושאמעברועונגתודעה

 :למשל ;מיוחדלעיון

מאותיותהאפשרייםהצירופיםכלשלרצףרקהתורהחיתההאצילות"ב"ערלם
הלשוןשלהפנימיתהתנועהמתוךשנארגהראשוניהלבושחיהזהחאלפא-ביתא.

השתעשעשברל]ח,ומשליקיטתחליםנעל-פיח'שעשרע'מתוךהאלוהית,
היסודותנוחר.אתלגלותלראשונהברצונועלהכאשרעצמ~תר,בעמקיהאין-סוף
הכלולותהאפשרויותלכלהזרעאתבחרבםטומניםהזאתהתורהשלהפנימיים
שם).שלרם,(גרשםראשוניתלשוניתתנועהבאותה

מתוךהעולםאתבראהאל ...עתיקמיתוס"לפי :כתובליבסאצלמצאתי •אכן

נמצאת~~גדוחיוך".צחוקבושישארוטי),אף-אוטו(אוארוטישעשוע

באותרולאן 14הטקסט,.'הנאת :למושאמושגביןהזיקהשבפירוקההנאה

מתאר

לאהחדרות,לקבוצות,החלוקההמחסומים,אתבקרבושיבטל ...אדםשלפיקציה
סתירה :הקרויההישנההרפאיםרוחשלסילוקהידיעלפשוטאלאסינקרטיזםמתוך

 ;תואמותשאינןעליהןשאומריםאלחלרבותהשפות,כלאתשיבלול ;שבהגירן
נפששררהשיישאר ;נאמנותוחוסראי-הגירןבעררןההאשמותאתבשתיקהשישא

העצמית)הסתירההעילאית:החרפהלידיהאחר(הבאתחסרקרטיתהאירוניהלנוכח
 .)!האחדותשלהפסיכולוגיהעלהמבוססותההוכחותרבות(מההמשפטיוהטרור

לחוליהמוסדהספר,ביתהמשפט,בתיהמדרגה:שפלאלזהאישתטילחברתנו
ללאהסתירהאתלשאתיכולמילזר:אותריהפכואלהכלהחולין,שיחתנפש,
נהנהשהואבשעההטקסט,קוראזההרי :וקייםחיהזההאנטי-גיבור ... ?ברשה

עונש,בגדרערדאינההשפותבלילתהישן,התנ"כיהמיתוסמתהפךאזארממנו.
זרפועלותאשרהשפות,שלהמשותפיםחייהןבאמצעותהעונגאלמגיעהסובייקט

 15המארשרת.בבלזרהריההנאה,טקסטזר:לצד

שמושאיכפילאחרהדוברזרות :הטקסטלהנאתהתנאיהיאשברבידהזרות

-~~תיטביןלגשראמורשהמתרגםהזרות,תהוםלמושגיה.זריםהדבירה
אתלהפנים •ולתקןלשאתכדי"מבפנים"שזוככופנים,לא :לראיהופכת

המשתכפלהמושאאתאלאנושאשאינוריק,ראיאםכי •בהןהנשקף"החוץ"

כדיבושאיןהנרקיסי,המבטהאוטיסט.הממלל,הנתיןשלנרקיסוסברינתבו:

מחוק,פרצוףומהווההולךפנימה,-פני-השטח-מה~ניםונגיהההגעה

שיהיהבין-האינסופילטקסטמחוץלחיותהאפשרותב"חוסרהכלוא •סתמי

בזכותמשמעות,ישהספרבזכות :הטלויזיהמרקעאוהיומיהעיתון •פרוסטזה

אלווב'חיים'ב'משמעות'ב'ספר',אבל .) 34עמ'(שם,חיים"ישהמשמעות

לצפותכדיוהסובייקטהשפהשבפירוקהסוריאליסטיתההנאהאתמזההאני

~ a 
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החופשיתהנוכחותהזייתזוהיחסר-פשר.כבחלוםביניהםולצוףברסיסים

בין)(הבדללכונןשבאחריותהמאמץמןחופשיתומהימצאות,ממשמעות

ואין.ישושקר,אמתושלילה,חיוב

כדילעבורשישההתנגדות,מסלולהוא ;מבחן-המשמעותהואהתרגום

ביןולכאן,לכאןופונההדברמתגלגלשעליוהציר,הואתרגוםממש.לדבר

להתאחד.הממאניםלמושא,מושגביןלזו,זהשמתנגדיםלפרגמה,לוגוס

עליובזו.זה(ייווכחו)שישתקפוכך,לידילהביאםהיאהתרגוםשלמשימתו

ה~נים,הואהתרגום ;לראיחיץלהפוךנגדיות,לכדיההתנגדותאתלזכך

האחר(י)ות.הואבוהאמורהאתי-הפסיכולוגיהעיקרוןלזכך.יששאותם

באמנותעבודתיעיקראתרואהאניכאןאותוופירשתישביררתיכפיבדיבור,

ובהוראתה.

K. L. Kleinfelder, The Artist, His Model, Her lmage, His Gaze: Picasso's 
. 114 . Pursuit of the Model, Chicago & London: 1993, p 

אצלפוזננסקי,א"יתר'והמושא',המושג'על .ה~ר.~עלמושתתתמושג tמושאההבחנה 2
ואילך. 513עמ'תשנ"ה,ימינו",הוגיעד"מפארמנידס(עורך),בדאוןא"צ

מתוךבציטוטיםהפיסוקסימנימקצתזה.למקורההפנייהעלגובריןלמיכלמודהאני 3

שלי.הםה"ליקוטים"
"נקודותיים",מקרים)",(צירוף"הסתלקותרגב,יואלשלמסתובאמצעותהגעתיזולתורה 4

אחרת.צויןאםאלאזומתורההןהמובאותכל . 2002
"נפתוליבן-נפתלי'מיכלאצלמירסקי'ניליתרגוםהמתרגם",של"משימתובנימין'ולטר 5

 • 127עמ'בבל",

 . 84עמ'תש"ח,מברסלב",נחמןר'שלוהנהגותשיחותלקטשיח,"מעגלי(עורך),וייסי' 6

אצלמבחן',כמקרההחזון-איששלפסיקתו :והמנהגהאורתודוקסית'ההלכהבדאון'בנימין 7
היבטים :יהודית"אורתודוקסיה(עורכים),גרפרזיואדםוביצקיאביעזרשלמדן'יוסף

שלי.ההדגשה . 246עמ':תשס"ו,ירושליםחחדשים",

8 Roland Barthes, 'Semiology and the Urban' in Neil Leach, Rethinking 
, 1996 : Arc:hitecture: A Reader in Cultural Theory, London and New York 

. 169 . p 
 • 74עמ' ,יסוד""פרקישלום,גרשם 9

 . 351-350עמ' , 2003"חרמב"ן",פריה,חביבה 10

באנציקלופדיה'חסידות'הערךמתוךוספרותה",החסידות"תורתדן,ויוסףתשביישעיה 11

י"ז.כרךהעברית,

שוברלאשהואעדבהמרגישלאהוא-יוצרבידלשוןלילד.כצעצועלסופר:"לשוןהשווה 12
אבותשלו."שהיאהשפהלשון,שלקולהאתשומע-הואאותהמפילהואוכאשראותה;

;,מיטב, :,;ליקוןוהמשורר',טאטעלושן'מאמעלושןיגנדורף,צביאצלמצוטטישורון
ואילך. 36עמ' , 2005תל-אביב: ,) 1 (מאמרים

שיח",("מעגלינפלא".חידושאניבזהמשגל,תאוותובעניך :"אמרהרבשלמפיונרשם 13
 ) 70עמ'

 • 81עמ' , 1994 , 9"אלפיים"וארוס","זוהרליבס,יהודה 14

עמ' , 2004 :תל-אביבלהב,אבנרתר'הכתב",עלוריאציות /הטקסט"הנאתבאות,אןדול 15

10-9 . 
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