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סאו ,נאכמאל...

פארוואס דארף איך ווערן באוואוסטזיניגט אויף מיין נפש
עס לוינט זיך פאר א מענטש צו ווערן מער און מער באוואוסטזיניגט אויף זיין נפש ,ווייל נאר ווען ער ווערט
באוואוסטזיניגט אויף זיין נפש קען ער ווערן נאנטער צום רבש"ע.

וויאזוי ווער איך באוואוסטזיניגט אויף מיין נפש
יעצט ,וואו הייב איך אן? מ'הייבט אן מיט די רצון .ווען איך גיי ווערן אויפמערקזאם אז איך וויל עפעס,
דארף איך מיך באוואוסטזיניגן ,דהיינו איך דארף טראכטן ,אז דער "איך וויל" קומט פון מיין נפש; מיין נפש
וויל יעצט עפעס.
נישט יעדע רצון וואס איך גיי האבן גייט קומען בלויז פון מיין נפש ווי מיר וועלן שפעטער זעהן .ס'קען ווערן
אריינגעמישט אנדערע כוחות וואס שטערן די התגלות פונעם בלויזן נפש .אבער יעדעס מאל וואס איך פיל
אז איך וויל עפעס ,הייבט זיך עס אן פון מיין נפש; מיין נפש איז דער וואס וויל .א טויטע מענטש וויל
גארנישט .און כדי זיך צו באוואוסטזיניגן אויף מיין נפש דארף איך ווערן אויפמערקזאם דערויף .איך דארף
ווערן אויפמערקזאם :אט דער ווילן קומט פון מיין נפש.

מציאותיות
יעצט ,יעדעס מאל איך וויל עפעס ,דהיינו מיין נפש וויל עפעס( ,האמיר געשמועסט אז יעדע רצון קומט
פונעם נפש) ,דארף איך אויך ווערן אויפמערקזאם אז וואס מיין נפש וויל יעצט באמת איז צו ווערן
באוואוסטזיניגט אז זי עקזיסטירט אויף אזא שטארקער אופן אז קיינער און גארנישט קען נישט מבטל זיין
איר עקזיסטענץ .דאס רופט ער 'מציאותיות' .און אויף דעם דארף איך אויך ווערן אויפמערקזאם יעדעס
מאל איך ווער אויפמערקזאם אז איך וויל עפעס .וואס איך (דהיינו מיין נפש) וויל באמת איז צו ווערן
באוואוסטזיניגט ,אדער בלייבן באוואוסטזיניגט ,אז איך עקזיסטיר אויף א שטארקער אופן אז קיינער און
גארנישט קען דאס נישט מבטל זיין .דאס איז וואס ער רופט 'מציאותיות'.

מיין נפש מאכט מיך זוכן מציאותיות.
צום ביישפיהל ,דאס וואס א מענטש האט א רצון זיך אוועקצוזעצן אויף א שטיין וואס שטעקט זיך ארויס
פון א הויעכן בארג ,די שטיין איז א מייל העכער א רוישיגן ים ,מ'שפירט זיך ממש אין דער לופט ,א מייל
העכערן ים ...קומט ווייל דער מענטש ווערט דעמאלטס באוואוסטזיניגט אז ער איז א שטארקער
עקזיסטענץ ,ווייל אפילו ס'שרעקעדיג בלייבט ער אין עקזיסטענץ; זיין עקזיסטענץ שטארקט זיך אין אים.
דער סכנה באוואוסטזיניגט די שאיפה פון זיין נפש .די שאיפה צו אזא סארט באוואוסטזיניגקייט; צו
מציאותיות ,קומט פונעם נפש.
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דער שאיפה קומט פון השי"ת
די רצון צו ווערן באוואוסטזיניגט אז מ'עקזיסטירט אין אזא סארט שטארקע עקזיסטענץ קומט ווייל מ'איז
א חלק פון איין איינציגן עקזיסטענץ ית"ש .וואס ער איז די עקזיסטענץ און מיר זענען א חלק.
דער מענטש  -מכח זיין נפש  -ווייסט אז ער איז א חלק פון איין איינציגן עקזיסטענץ ,נישט אלעמאל ווייסט
ער אז ער ווייסט עס ,אבער ער ווייסט ,וואס דערפאר וויל ער ווערן באוואוסטזיניגט און בלייבן
באוואוסטזיניגט אז ער עקזיסטירט .ער וויל זיך נישט אפרייסן דערפון .נאר וואס דען? נישט אלעמאל כאפט
ער ווער און וואס עס עקזיסטירט דא באמת ,און ווער און וואס פאר א עקזיסטענץ וויל יעצט בלייבן אין
עקזיסטענץ .ער ווייסט אז ער וויל אז עפעס זאל דא בלייבן אין עקזיסטענץ .ער ווייסט אבער נישט וואס.
צום ביישפיהל א פירער מיינט ,אז וואס ער וויל ס'זאל דא בלייבן אין עקזיסטענץ ,וואס עס דארף דא בלייבן
אין עקזיסטענץ ,איז זיין 'איך' וואס ער האט צאמגעשטעלט פון זיינע געפילן ,ער מיינט אז דאס וויל
עקזיסטירן און דאס דארף ער אנהאלטן אין עקזיסטענץ .א זעקסער מיינט :אז די עקזיסטענץ וואס ער וויל
אז ס'זאל בלייבן אין עקזיסטענץ איז די שפיר פון פארזיכערונג .ער מיינט אז דאס וויל בלייבן אין
עקזיסטענץ .דער שפיר פון זיכערקייט וויל בלייבן אין עקזיסטענץ .נישט צו זיין פאקטיש פארזיכערט .נאר
דער שפיר פון זיכערקייט.
אבער באמת איז עס נאר א דמיון .וואס א מענטש  ,דהיינו דער נפש ,וויל באמת איז צו ווערן מער און מער
באוואוסטזיניגט ,אז דער אייבערשטער עקזיסטירט .וואס דאן איז דער מענטש באוואוסזיניגט אז ער איז
א חלק פון דעם אמת'ן איין איינציגן עקזיסטענץ .אין די שיעורים :מיין גאנצע ענין איז דער אייבערשטער.
דאס פלעגט ער זאגן :אלעס איז דער אייבערשטער.

פיר סארטן איך וויל
'רצון' איז די זאך אויף וואס מיר דארפן ווערן אויפמערקזאם בעת עס ערוועקט זיך אין אונז אויב מיר ווילן
ווערן באוואוסטזיניגט אויף אונזער נפש .לויט וויאזוי איך פארשטיי יעצט ,דארפן מיר ווארטן ווילאנג
ס'ערוועקט זיך אין אונז א רצון צו עפעס ,ווייל דאן איז די צייט צו ווערן באוואוסטזיניגט אויף אונזער נפש.
דורכ'ן זיך באוואוסטזיניגן :אט דער רצון קומט פון מיין נפש; מיין נפש וויל דא עפעס .און צולייגן אז באמת
וויל זי זיך באוואוסטזיניגן איר אמת'ע עקזיסטענץ.
די געפיל פון "איך וויל" איז א געלעגנהייט צו באוואוסטזיניגט ווערן אויף אונזער נפש.
איז דא פיר סארטן "איך וויל" .וואס פון יעדע איינע דערפון קענען מיר ווערן אויפמערקזאם :אט דאס קומט
פון מיין נפש ,וכו'.
איך וויל מכיר זיין עפעס .דאס רופט ער 'הכרה'.
איך וויל מרבה זיין מיין חיות דורך עפעס .דאס רופט ער ' חיות'.
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איך וויל ארויסברענגען מיינע כוחות אל הפועל .דאס רופט ער ' התפשטות'.
און איך וויל אריינברענגען אין מיר ,אדער ארויסברענגען פון מיר ,א געוויסע דמות .דאס רופט ער 'דמות'.
אבער אלעס הייבט זיך אן ווען עס קומט פון אינעווייניג אין אונז א רצון צו עפעס" .איך וויל עפעס" .מיר
דארפן זיצן און ווארטן ווען דער "איך וויל" וועט ארויסקומען פון אונזערע טיפענישן .מיר קענען פארשטייט
זיך אויך טון דרויסנדיגע פעולות צו אנרייצן אז ס'זאל געשעהן א "איך וויל" פון אונזערע טיפענישן ווי מיר
וועלן שפעטער זעהן  .אבער איך וויל דא רעדן פון ווארטן אויף א "איך וויל" וואס קומט פון אונזערע
טיפענישן .און אין דעם איז דא פיר סארטן "איך וויל".
די פערטע פון די פיר רופט ער 'דמות' .דער מענטש שפירט אז פון זיינע טיפענישן קומט ארויס א " איך וויל
יעצט ווערן באוואוסטזיניגט אין מיין באוואוסטזיין מיט א געוויסע דמות" .דאס קומט פונעם נפש .אזוי ווי
יעדע רצון קומט פונעם נפש.
צום ביישפיהל :ווען א מ ענטש קומט אריין צו א אדם חשוב ,א תלמיד חכם ,א ירא שמים וויל דער נפש
(יע דע רצון קומט פונעם נפש) ארויסברענגען פון זיך א געוויסע דמות .ער וויל ווערן באוואוסטזיניגט מיט
א געוויסע דמות .דער מענטש שעמט זיך צו זיין אן דעם .ס'פאסט נישט.
יעצט ,יעדע רצון קומט פונעם נפש  .און מ'דארף ווערן אויפמערקזאם; דאן איז די צייט צו ווערן
אויפמערקזאם :מיין נפש וויל אריינברענגען אין מי ין באוואוסטזיניגקייט ,און ארויסברענגען פון מיר א
געוויסע דמות .און וואס מיין נפש וויל באמת איז מציאותיות.
יעצט ,נישט נאר ווען א מענטש קומט אריין צו א תלמיד חכם ,א ירא שמים ,וויל א מענטש ארויסברענגען
פון זיך אזא און אזא דמות .נאר א סך מאל קען מען שפירן ווי פון די טיפענישן קומט ארויס אזא "איך וויל
ארויסברענגען אין מיין באוואוסטזיניגקייט א געוויסע דמות פון מיר" .איך וויל מיך מגלה זיין פאר מיר אליין.
פון די טיפענישן וויל זיך א געוויסע געשטאלט באוואוסטזיניגן אינעם באוואוסטזיין פונעם מענטש .און דאס
קומט פונעם נפש  .דער ווילן קומט פונעם נפש .און דער רצון איז א שאיפה צו מציאותיות .ווי דער נפש
זאל זאגן :איך וויל מיך באוואוסטזיניגן מיט א דמות אויף אזא אופן צו שפירן אז איך בין א שטארקער
מציאות וואס איז דא ,צו זיין און צו בלייבן .דהיינו א געטליכע עקזיסטענץ .און באמת איז עס א רצון זיך צו
באוואוסטזיניגן מיט איר אמת'ע עקזיסטענץ כנ"ל.
איז ,יעדע מאל איך גיי ווערן אויפמערקזאם אז איך וויל (איך וויל; מיין נפש וויל) מכיר זיין עפעס ,אדער
איך וויל מרבה זיין מיין חיות מיט עפעס ,אדער איך וויל ארויסגעבן מיינע כוחות אל הפועל ,אדער איך וויל
ארויסברענגען אין מיין באוואוסטזיין א געוויסע דמות ,איז די צייט זיך צו באוואוסטזיניגן אז דאס קומט פון
מיין נפש ,וואס באמת וויל זי מציאותיות; וויל מיך און זיך באוואוסטזיניגן מיט איר ריכטיגע עקזיסטענץ.
אלץ מהותית וחיובית.
דאס וואס א מענטש זוכט מציאותיות ,דאס קומט פון זיין נפש וואס שטרעבט צו וויסן איר אמת'ן
עקזיסטענץ.
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שפעטער אין ספר; שער שלישי חובת הדעת געט ער עצות וואס מ'זאל טון ווען מ'זעהט אז די נפש וויל
זאכן וואס ס'איז נישט דביקות בה' .אבער קודם דארף מען ווערן אויפמערקזאם בעת מ'פיהלט א "אי ך
וויל" אז דאס קומט פונעם נפש ,און אז די נפש וויל באמת מציאותיות ("איך וויל פוילעצן" קומט ווייל די
כוחות הגוף פארדרייען די רצון פונעם נפש .ווי ער רעדט דארט ווייטער אין שער שלישי).

ביי יעדע "איך וויל" ארבעטן די אלע פיר סארטן צוזאמען
ווען א מענטש ווערט אויפמ ערקזאם אויף א "איך וויל ,"...קען ער מבחין זיין אז אפילו ער וויל בעיקר נאר
מכיר זיין א זאך ,צום ביישפיהל ,ער הערט קולות וואס ציען זיין אינטערעסע ,און ער וויל מכיר זיין וואס
דאס איז .וואס דאן אויפמערקזאמט ער זיך אז "דאס קומט פון מיין נפש" ,וכו' ,קען ער מבחין זיין אז ער
וויל אויך מרבה זיין זיין חיות דערמיט ,און אז ער וויל אויך מפשט זיין זיינע כוחות אל הפועל דערמיט ,און
ער קען אויך מבחין זיין אז זיין באוואוסטזיין וויל אויך אננעמען א געוויסע דמות .די אלע רצוניות קומען
מכח די נפש וואס איז א חלק אלוק ממעל ,וויל זי ך באוואוסטזיניגן איר אמת'ע עקזיסטענץ .א געוויסע
עקזיסטענץ וויל זיך דא באוואוסטזיניגן ,און דער מענטש מיינט ,אז ער גייט עס דא טרעפן.
צום ביישפיהל :יעדע מאל איך טרעף א נייע מענטש ,ווער איך עקסיידעט .פארוואס? ווייל די געטליכקייט
איין איינציגע עקזיסטענץ וואס איך בין א חלק דערפון מאכט אז איך זאל איר וועלן טרעפן ,און איך מיין
אז יעצט וועל איך עס טרעפן .ער געט עצות שפעטער אין ספר ,ווי פריער דערמאנט.
די זעלבע זאך איז ווען א מענטש ווערט אויפמערקזאם אויף א "איך וויל מרבה זיין מיין חיות מיט די און די
ז אך" ,איז אפילו ער וויל בעיקר נאר מרבה זיין זיין חיות דערמיט ,וועט ער זעהן אז ער וויל אויך דערמיט
מכיר זיין עפעס .און אז ער וויל אויך ארויסברענגען פון זיך געוויסע כוחות ,און אז זיין באוואוסטזיין וויל
אננעמען א געוויסע דמות.
אזוי איז אויך ווען די "איך וויל" איז א "איך וויל ארויסברענגען מיינע כוחות אל הפועל" ,קען מען אויך
באמערקן אז מ'וויל דא אויך מכיר זיין עפעס  ,און מ'וויל אויך מרבה זיין די חיות ,און אז די באוואוסטזיין
וויל אננעמען א געוויסע דמות.
און אזוי אויך ווען מ'אויפמערקזאמט זיך אויף א "מיין באוואוסטזיי ן וויל יעצט אננעמען א געוויסע דמות"
קען מען מערקן אז דא איז אויך דא די רצון צו מכיר זיין ,די רצון צו מרבה זיין חיות ,די רצון צו מוציא זיין
אל הפועל די אינערליכע כוחות.
ווי מער מ'ווערט באוואוסטזיניגט אויף די "איך וויל" וואס דאס קומט דאך פונעם נפש ,אלץ מער איז דא
די געלעגנהייט צו כאפן אז מ'זוכט באמת מציאותיות ,און אז באמת זוכט מען די ריכטיגע אמת' ע
עקזיסטענץ-באוואוסטזיניגקייט.
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פון וועם צו פרעגן וואס וויל איך?
ס'דא ווען א מענטש ווערט אויפמערקזאמט "איך וויל עפעס" ,האמיר שוין געשמועסט אז דאן איז די צייט
זיך צו באוואוסטזיניגן אז דאס קומט פון מיין נפש וכו' .אבער נאכדעם איז דא אז מ'קען זיך פרעגן "איך
וויל יעצט עפעס?"
די כלליות'דיגע פראגע "איך וויל יעצט עפעס?" קען מען פרעגן אויף פיר פרטיות'דיגע וועגן .און מ'דארף
געדענקען זיך צו באוואוסטזיניגן אז דער "איך וויל" קומט פון מיין נפש וכו' כנ"ל.
מ'איז מבחין ביי די מח ,וויל זיך מיר יעצט נוצן מיין מח כדי מכיר צו זיין עפעס? פארשטייט זיך אז אויב
מ'איז מבחין אז מ'וויל נישט די ריכטיגע זאכן געט ער עצות שפעטער אין ספר וויאזוי עס ארויפצוברענגען
צו די ריכטיגע וכו'.
מ'איז מבחין ביי די חושים ,וויל איך יעצט שפירן חיות פון עפעס .דורכ'ן זעהן ,אדער הערן ,אדער שמעקן,
אדער שפירן .אדער דורך א טעם?
מ'איז מבחין ביי די כלי המעשה ,וויל איך יעצט עפעס טון כדי צו מפשט זיין מיינע כוחות אל הפועל?
מ'פרעגט זיך ,צו וויל זיך מיר יעצט באוואוסטזיניגן מיט א געוויסע דמות?
צום ביישפיהל ,די שורש פון גאווה קומט פון די רצון פונעם נפש זיך צו באוואוסטזיניגן מיט א געוויסע
דמות .ס'ארבעט על זה הדרך  .די נפש זייענדיג א חלק אלוק ממעל וויל זיך באוואוסטזיניגן מיט איר ריכטיגע
עקזיסטענץ ,די ריכטיגע עקזיסטענץ וויל אריינקומען אין דעם מענטשנ'ס באוואוסטזיין ,און דאס פארדרייט
אז דער מענ טש זאל זיך וועלן באוואוסטזיניגן מיט א דמות פון "איך בין געלונגען" ,ווייל דער מענטש כאפט
נישט אז דער אייבערשטער; די איין איינציגע אמת'ע עקזיסטענץ אין וואו מ'איז א חלק וויל זיך דא
באוואוסטזיניגן אין זיין באוואוסטזיין  ,ער כאפט נישט וועלכע עקזיסטענץ עס וויל זיך דא באוואוסטזיניגן,
באוואוסטזיניגט ער זיך מיט "איך בין געלונגען" ,דאס געט אים א פאלשע מציאותיות ,ס'בארואיגט אים.
עכ"פ ,גאווה איז א "איך וויל זיך באוואוסטזיניגן מיט א דמות פון מיין עקזיסטענץ" .ווען באמת זוכט די
נפש זיך צו באוואוסטזיניגן אז דער אייבערשטער איז די עקזיסטענץ און איך בין נאר א חלק פון אים .גאווה
איז ממש ווי מ'טוט אן דעם אייבערשטענס לבוש כביכול .כמובא באגרת הרמב"ן.

פרק שלישי
צו פארשטיין די מידה פון דעת און די וויכטיגקייט דערפון
די תורה הקדושה הייסט אונז אז מיר זאלן וויסן דעם אייבערשטן ,ווי ס'שטייט אין פסוק וידעת היום והשבות
אל לבבך כי ה' הוא האלקים אין עוד (דברים ד ,לט) און אויך שטייט 'דע את אלוקי אביך ועבדהו' (ד"ה
א' כח ,ט) און נאך שטייט 'השכל וידוע אותי' (ירמי' ט ,כג) .וויסן דעם אייבערשטן מיינט טיפער ווי סתם
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וויסן .והא ראי' וואס טייטשט ' והאדם ידע את חוה'? און אדם האט געוואוסט חוה ,ער האט דאך איר שוין
געוואוסט פון פארדעם?
א מענטש מצד זיין זיין נפש ,וויל מכיר זיין עפעס ,וויל האבן חיות פון עפעס ,וויל מפשט זיין פון זיינע כוחות
אל הפועל ,און זיין באוואוסטזיין וויל אננעמען א געוויסע דמות .און ווי מיר האבן שוין פריער געשמועסט
אז וואס דער מענטש וויל עכט איז זיך צו באוואוסטזיניגן זיין עקזיסטענץ אז ס'איז א שטארקער עקזיסטענץ
וואס ס'דא צו בלייבן ,אז ס'קען נישט בטל ווערן ,דהיינו מציאותיות ,און אז באמת וויל ער זיך באוואוסטזיניגן
אויף זיין אמת'ע עקזיסטענץ; אז דער אייבערשטער ית' עקזיסטירט און איך בין א חלק
יעצט וועלכע דרויסנדיגע זאך עס וויל זיך מיר יעצט נוצן פאר הכרה; וועלכע זאך איך וויל יעצט מכיר זיין,
און ווי שטארק איך וויל דערמיט מכיר זיין ,אדער פון וועלכע דרויסנדיגע זאך ס'וויל זיך מיר יעצט שעפן
חיות ,און ווי שטארק חיות איך וויל דערפון שעפן ,אדער וועלכע כוחות איך וויל יעצט ארויסגעבן וואו ,און
ווי שטארק איך וויל דערצו ארויסגעבן מיינע כוחות ,אדער וועלכע דמות ס'וויל זיך יעצט באוואוסטזיניגן
אין מיין באוואוסטזיין ,און ווי שטארק די דמות זאל זיין ,און אזוי ארום ווערן עקזיסטענץ-באוואוסטזיניגט,
דאס ווענד זיך אין מי ין מידה פון דעת
דעת מיינט :וועלכע זאך פארשטייט זיך מיר יעצט אין די מינוט אז ס'קען מיר שטארק און טיף מעורר זיין
מיין הכרה ,אדער חיות ,אדער התפשטות ,אדער דמות ,אויף אן אופן אז ס'געט מיך מציאותיות וואס איך
זוך .אז עס באוואוסטזיניגט מיך מיין עקזיסטענץ אז ס'איז א שטארקער עקזיסטענץ וואס בלייבט.

דעת איז די צוגעבינדנקייט צו די זאך וואס געט מיר מציאותיות
צום ביישפיהל :א קינד  -מצד דעם נפש  -דארף שפילצייג צו עוסק זיין דערמיט .ווייל ס'וויל מכיר זיין .ס'וויל
האבן חיות .ס'וויל ארויסגעבן אינערליכע כוחות אל הפועל ,ס'וויל ווערן באוואוסטזיניגט מיט א דמות פון
זיין עקזיסטענץ .וועלכע שפילצייג ,און וועלכע נקודה אין די שפילצייג ,דאס ווענד זיך אין דעם קינד'ס מדת
הדעת.
וואס ווייסט דאס קינד ,וויאזוי איז זיין מידת הדעת ,וועלכע שפילצייג פארשטייט ער אז ס'קען אים דאס
מערסטע מעורר זיין זיין הכרה ,אדער חיות ,אדער התפשטות ,אדער דמות (זיך פארשטעלן ווי א,)...
בעסער געזאגט ,וועלכע שפילצייג ווייסט ער אז ס'געט אים מציאותיות ,און ווי מער ער נוצט עס ,אלץ מער
הכרה ,אלץ מער חיות ,אלץ מער התפשטות ,און אלץ מער דמות ,דהיינו אלץ מער עקזיסטענץ-
באוואוסטזיניגט ווערט דאס קינד פון דעם געוויסן שפילצייג ,און אלץ מער צוגעבינדן וועט דאס קינד שפירן
צו דעם.
פארוואס איז ער צוגעבינדן דערצו?
ווייל ער ווייסט  -נישט אלעמאל ווייסט ער אז ער ווייסט  -אבער ער ווייסט אז דער געוויסער שפילצייג
באוואוסטזיניגט אים שטארק זיין איי גענע עקזיסטענץ ,ווייל ס'געט אים די געלעגנהייט פאר שטארקע
הכרה ,אדער חיות ,אדער התפשטות אדער דמות ,און אזוי ארום געט עס אים מציאותיות ,און דערפאר

לימודים לדעת יודיש

ז

איז ער אזוי צוגעבינדן צו עס ,ער איז ממש איינס דערמיט .און ווי מער ער ווייסט אויף א געוויסע שפילצייג
אז דאס גייט אים געבן א שטארקע מציאותיות ,אלץ שטערקער ווערט אויפגעוועקט זיין מידת הדעת דערצו.
דער צוגעבינדענקייט איז א תוצאה פון דעת ,דאס מיינט דעת .ווי עלטער א קינד ווערט ,אלץ מער
פארשטייט עס אז ס'דא בעסערע 'הכרה' אויף דער וועלט ,און בעסערע זאכן פון וואס צו שעפן חיות .וכו'.
דעת מיינט נישט נאר סתם וויסן ,דעת מיינט וויסן אז ס'קען מיך שטארק באוואוסטזיניגן מיין עקזיסטענץ,
דורך הכרה ,אדער דורך חיות וכו'.

דעת דקדושה
דעת דקדושה מיינט אז דער מענטש פארשטייט איבעראל אין זיך ,אז גארנישט קען מיך באוואוסטזיניגן
מיין אמת'ע עקזיסטענ ץ ,נאר תורה און מצוות וכו' .און ממילא וויל זיך אים נישט באוואוסטזיניגן זיין
עקזיסטענץ מיט עפעס אנדערש ווי תורה ומצוות ,און דאס מיינט 'וידעת היום והשבות אל לבבך' אז נאר
מיט'ן אייבערשטן קען איך מיך באוואוסטזיניגן מיין עקזיסטענץ .דהיינו אז נאר עקזיסטירט .דעת דקדושה
צוגעבינדנקייט צו מציאותיות פון קדושה.

ביי יעדע בארירונג מיט מיין וועלט וועקט זיך נאכאמאל אויף מיין מידת הדעת.
מיר ווילן זיך באוואוסטזיניגן אויף אונזער נפש ,דהיינו ,זיך אויפמערקזאם מאכן אויף די "איך וויל" וכו' ווי
עס איז אויבן מבואר
נאכדעם איז דא זיך צו באוואוסטזיניגן אויף מיין מידת הדעת .דהיינו ,ווי שטארק און אויף וועלכע אופן וויל
זיך מיר נוצן די יעצט ארום מיר ,די כלים וואס איז יעצט ארום מיר ,די זאכן וואס איז יעצט ארום מיר ,ווי
שטארק וויל זיך דאס מיר יעצט נוצן ,ווי שטארק בין איך צוגעבינדן דערצו ,כדי זיך צו באוואוסטזיניגן
דערמיט אויף מיין עקזיסטענץ .און אויף וואס פאר א אופן בין איך צוגעבינדן דערצו.
אין אנדערע ווערטער :וויאזוי איז מיין מידת הדעת צו מיין יעצטיגע ארום .ווי שטארק פארשטייט זיך מיר
מיין יעצטיגע ארום; ווי שטארק פארשטיי איך אז דאס קען מיר געבן מציאותיות .וואס אין מיין יעצטיגע
ארום פארשטיי איך אז דאס קען מיר געבן מציאותיות .דאס מיינט :וויאזוי איז מיין מידת הדעת צום יעצטיגן
ארום.
די מידת הדעת ערוועקט זיך אגאנצן צייט נאכאמאל און נאכאמאל און דערפאר קענען מיר זיך אגאנצן
צייט אויפמערקזאם מאכן דערויף.
די נפש וויל זיך באוואוסטזיניגן איר עקזיסטענץ .אבער מיט וואס און פון וואו? דאס ווענד זיך אין מיין מידת
הדעת.
ס ארי פארן שרייבן אזויפיל דאס ווארט 'יעצט' .אבער דער עיקר ספר איז דאך עבודה אויפן הווה

וויאזוי איז יעצט מיין דעת צוגעבינדן צו מיין יעצטיגן ארום און פארוואס
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ו וען מיר מאכן זיך אויפמערקזאם וויאזוי עס איז אונזער דעת צו דעם יעצטיגן ארום זאל מען וויסן אז דאס
האט סיבות פארוואס דאס איז אזוי געווארן.
צום ביישפיהל ,איך קום אריין מיט מיין חבר אין ביהמ"ד פלוני ,און מיין דעת איז מיר מודיע אז דער פלאץ
דא איז זייער מסוגל צו באוואוסטזיניגן מיין עקזיסטענץ ,דהיינו איך הייב אן שפירן ווי מיין דעת ווערט
צוגעצויגן און צוגעבינדן מיט א פאזיטיווקייט צום פלאץ .איך ווייס נאכנישט מיט וואס פונקטליך איך גיי
מיך דא באוואוסטזיניגן מיין עקזיסטענץ ,ס'האט אבער סיבות פארוואס מיין דעת אי ז יעצט אזוי צו דעם
געוויסן פלאץ  .מיין חבר וואס קומט מיט מיט מיר; זיין דעת איז אים מודיע אז דער פלאץ דא האט נישט
עפעס א ספעציעלקייט צו באוואוסטזיני גן זיין עקזיסטענץ ,און זיין דעת איז נישט עפעס מער צוגעבינדן צום
דעם פלאץ.
די עיקר סיבה פארוואס מיין דעת פארציי לט מיר אז דא איז דא עפעס 'כלים' מיט וואס צו באוואוסטזיניגן
מיין מציאות; דער עיקר סיבה דערצו איז ווייל דער אייבערשטער האט אזוי מסבב געווען סיבות מסיבות
שונות ,אז איך זאל אזוי וועלן; איך זאל יעצט דא וועלן זיין; מיין דעת זאל יעצט ווערן צוגעבינדן צו דעם
פלאץ.
ד י זעלבע ווען איך טרעף א געוויסע מענטש .און מיין דעת זאגט מיר :מיט דעם מענטש קען איך יעצט
באוואוסטזיניגן מיין עקזיסטענץ .איך ווייס נאכנישט פונקטליך וויאזוי .קומט דאס פון באשעפער .אדער
אלץ נסיון; אלץ תיקון הנפש ,אדער אז איך זאל טאקע מיט אים שמועסן ,ווייל ס'דארף ארויסקומען דעם
אייבערשטענס פלאן.
א בער מיר האבן א בחירה צו וועלן טוישן אונזער דעת צו דעם יעצטיגן ארום.
קודם דארף מען וויסן אז די אופן וויאזוי מיין דעת איז צו מיין יעצטיגן ארום האט אויך א נאטורליכע סיבה.
געוויסע זאכן זענען געשעהן אין מיין לעבן פון ווען איך בין געבוירן ,וואס האבן יעצט א השפעה אויף מיין
דעת צו מיין יעצטיגן ארום.
ק ען זיין אז דער פלאץ ,זאך ,אדער מענטש ,דהיינו די כלים וואס ס'איז יעצט אין מיין ארום ,האבן מיר שוין
געגעבן שטארקע מציאותיות אין מיין עבר :דורך הכרה ,אדער דורך חיות ,התפשטות ,אדער דמות.
אדער קען זיין אז די כלים וואס איז יעצט אין מיין געגנווארט האבן אין זיך עפעס א זאך וואס איז ענליך צו
כלים וואס האבן מיר געגעבן אין מיין עבר א שטארקע מציאותיות.
צ ום ביישפיהל :דער מענטש וועם איך טרעף אן איז ענליך צו א מענטש פון מיין עבר וואס האט מיך שטארק
באוואוסטזיניגט מיין עקזיסטענץ ,און מיין דעת איז מיר מודיע ,האב שייכות מיט אים ,ווייל ס'גייט מיך געבן
מציאותיות .מיין דעת בינד מיך צו צו אים .איך שפיר א פאזיטיווער צוגעבינדנקייט צו אים.
א ון די זעלבע פארקערט .ס'דא צומאל ווען דער מענטש וועם איך טרעף אן איז יא א גוטער מענטש ,אבער
ווייל ער זעהט אויס גאנץ ענליך ווי איינעם פון מיין עבר וואס האט מיך געטשעפעט; איינגעצויגן מיין
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עקזיסטענץ-באוואוסטזיניגקייט ,דערפאר זאגט מיך מיין דעת :סייוועלכע שייכות צו דעם מענטש גייט
איינציען מיין עקזיסטענץ-באוואוסטזיניגקייט; איך שפיר א נעגעטיווער דעת צו אים.
פ ארשטייט זיך אז מ'קען עס טוישן .מ'קען זיך איבערצייגן אז די כלי וואס עס איז יעצט אין מיין געגנווארט
געט מיך אנדערע מציאותיות ווי די כלי פון מיין עבר.
א ון דאס מיינט חילוקי 'דיעות' .מיין דעת ווערט אנדערש נתעורר און צוגעבינדן צו א געוויסע ענין; געוויסע
כלים ,ווי דיין דעת .און ווארשיינליך האסטו געהאט אנדערע עקספיריענס דערמיט .און פון דעם ווערט א
פירוד בין אדם לחבירו .ווען איך וויל ווערן באהאפטן מיט איינעם ,איז דאס ווען מיין דעת מיט זיין דעת
האלטן די זעלבע אויף א געוויסע כלי לגבי מציאותיות.

ווי שטארק איז מיין דעת צוגעבינדן צום יעצטיגן ארום.
אויב מ'באמערקט אז די דעת איז שטארק צוגעבינדן צו געוויסע כלים פונעם יעצט ,אבער נישט צו די
ריכטיגע כלים ,אדער נישט אויפן ריכטיגן אופן; נעגעטיוו אנשטאט פאזיטיוו ,געט ער שפעטער עצות וויאזוי
דאס ארויפצוברענגען צו די ריכטיגע כלים.
אבער ס'דא צומאל ווען מ'ווערט אויפמ ערקזאם אז מ'איז בכלל נישט צוגעבינדן צו כלים פונעם יעצט .דאן,
כדי צו קענען עפעס טון מיט'ן נפש ,דארף מען זיך פשוט באוואוסטזיניגן אז דאס איז בעיקר צוליב צוויי
סיבות ,די ערשטע סיבה איז "זעהט אויס אז עס וויל זיך מיר נוצן יעדע כלי וואס קומט אין מיין געגנווארט
כדי צו שעפן דערפון אויף א שטארקן פארנעם הכרה ,חיות ,התפשטות ,אדער דמות ,מיין דעת וואלט
געווען שטערקער צוגעבינדן צו כלים פון יעצט ,און איך וואלט געשפירט א שטארקע מציאותיות פון כלים
פון יעצט ,אויב איך וואלט געוואלט נעמען מציאותיות נאר פון געוויסע כלים און נישט מער" .בלויז זיך אזוי
צו באוואוסטזיניגן אן גארנישט פלאנירן צו טון דערוועגן ,קען בעזרת השי"ת האבן אן השפעה אויף די מידת
הדעת .ווי ער וועט אנווייזן שפעטער אין ספר.
און די צווייטע סיבה איז "זעהט אויס אז איך וויל נישט אזוי שטארק האבן מציאותיות ,דערפאר איז מיין
דעת אזוי שוואך צוגעבינדן צום יעצט" דאס קען בעזהשי"ת האבן אן השפעה אויפן נפש ,אז מ'זאל יא מער
זוכן מציאותיות.

מיין ווייטאג און מיין עונג ווענד זיך אין מיין מידת הדעת
ווי פריער געשמועסט אז כדי זי ך צו באוואוסטזיניגן אויף אונזער נפש ,כדי צו קענען ארבעטן דערמיט,
דארפן מיר ווערן אויפמערקזאם אויף די "איך וויל".
י עצט ,איינע פון אונזערע "איך וויל" וואס קומט ארויס פון אונזערע טיפענישן איז " איך וויל יעצט האבן עונג
פון די און די זאך" אדער " איך וויל יעצט אנט לויפן פון די און די ווייטאג" ,דאן איז די צייט זיך צו
באוואוסטזיניגן " מיין מידת הדעת זאגט מיר אז די און די זאך; די און די כלי ,געט מיר מציאותיות ,און
דערפאר וויל איך האבן עונג פון די און די זאך .אדער די און די זא ך וואס שאפט מיר ווייטאג מאכט ווייניגער
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די כלי פון וואו מיין מידת הדעת וויל נעמען מיין מציאותיות ,ווייל עונג אדער ווייטאג האט מיט די מידת
הדעת.
און ווי מער עונג איך וויל האבן פון א געוויסע זאך ,מיינט דאס אז מיין דעת פארשטייט אז פון דעם קען
איך האבן שטערקערע מציאותיות .און ווי מער איך וויל אנטלויפן פון געוויסע זאכן וואס שאפן ווייטאג,
אלץ מער דעת האב איך צו די כלי וואס דער גורם צו ווייטאג וויל אוועקנעמען.
צום ביישפיהל ,א קינד וויל האבן עונג פון – למשל  -א קארעלע ,און האט עונג ווען ער שפילט זיך דערמיט,
בעת א גרויסער מענטש גייט עס נישט אן .פארוו אס? ווייל דעם קינד'ס מידת הדעת זאגט אים אז פון א
קארעלע קען ער האבן מציאותיות .דורך הכרה ,אדער חיות ,וכו' ,און דערפאר ווי מער מציאותיות זיין דעת
פארשטייט אז דער קארעלע געט אים  ,אלץ מער ווערט ער צוגעבינדן דערצו ,און אלץ מער עונג וויל דאס
קינד האבן דערפון.
און ווען איינער כאפט עס צו ,האט ער ווייטאג ,פארוואס? ווייל זיין דעת זאגט אים אז די כלי וואס געט אים
מציאותיות ווערט אוועקגענומען .ס'איז נישט די חסרון פון די קארעלע וואס ווייטאגט אים ,ס'איז זיין דעת
פון וואו צו נעמען מציאותיות וואס שאפט אים די ווייטאג .און ווי מער מציאותיות זיין דעת ווייסט אז ס'געט
אים ,אלץ מער ווייטאג האט ער ווען יענער כאפט עס צו .דאס מיינט יוסיף דעת יוסיף מכאוב (קהלת א,
יח) ווי מער מציאותיות די דעת ווייסט אז א געוויסע כלי קען אים געבן ,אלץ מער ווייטאג ווען ס'פעלט.

פרק רביעי :פיר סארטן דעת.
מיין דעת דרוקט זיך אויס אין מיין געפיל פון צוגעבינדנקייט צו געוויסע כלים וואס שאפן מיר מציאותיות
(פארשטייט זיך ,כלים ערגעץ אין מיין יעצטיגן ארום ,ווייל נאר מיט ענינים אין מיין יעצט קען איך ארבעטן
מיט'ן נפש )
מיר האבן שוין געשמועסט אז מיר קענען מבחין זיין ביי אונז פיר סארטן "איך וויל" .איך וויל מכיר זיין ,איך
וויל האבן חיות ,איך וויל מפשט זיין מיינע כוחות ,איך וויל זיך באוואוסטזיניגן מיט א דמות .צומאל קען
מען ענדערש מבחין זיין אונזער רצון ביי אונזער מידת הדעת; ביי די צוגעבינדנקייט געפיל אונזערע צו
געוויסע כלים.
ס'דא צומאל ווען מ'איז מבחין אז "איך וויל יעצט גארנישט" אדער "איך בין יעצט נישט צוגעבינדן צו עפעס
ספעציעל" ,ער רעדט דערפון שפעטער אין ספר .אבער מיר רעדן יעצט ווען מ'איז מבחין " איך וויל יעצט
עפעס" אדער "איך שפיר א שטארקע דעת; א צוגעבינדנקייט צו געוויסע כלים וואס ג עבן מיר מציאותיות".
ק ען מען מבחין זיין פיר סארט געפילן פון צוגעבינדנקייט; פיר סארטן דעת.
א .דעת הבעלות
ב.

דעת התדבקות

ג.

דעת התבססות
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יא

דעת התכבדות

א .דעת הבעלות איז מיין געפיל פון צוגעבינדקייט צו געוויסע כלים אין מיין יעצטיגע ארום אויף אן אופן
וואס שפירט זיך מיר ווי ' ב עלות'" .איך באנעם די זאך" .דאס רופט ער :ד עת הבעלות .און דאס קומט ווייל
איך וויל (מצד מיין נפש) האבן און אנהאלטן מיין הכרה ,א ון דאס קומט ווייל הכרה געט מיר מציאותיות,
און באמת וויל איך טרעפן דעם איין איינציגן עקזיסטענץ אז איך בין א חלק .ווי אויבן מבאר געווען .און
כלים וואס זענען מעורר מיין הכרה שאפן אין מיר א געוויסע קשר צו עס; א זא דעת וואס שפירט זיך ווי
בעלות.
ב .דעת התדבקות איז מיין געפיל פון צוגעבינדנקייט צו געוויסע כלים אין מיין יעצטיגע ארום אויף אן אופן
וואס שפירט זיך מיר ווי 'ה תדבקות'" .איך בין צוגעקלעבט צו די זאך " דאס רופט ער :דעת התדבקות .און
דאס קומט ווייל איך וויל האבן און אנהאלטן מיין חיות ,וויי ל חיות געט מיר מציאותיות ,וכו' ,און כלים וואס
געבן מיר חיות שאפן אין מיר א קשר צו עס; א זא דעת וואס שפירט זיך ווי התדבקות.
ג .דעת התבססות איז מיין געפיל פון צוגעבינדנקייט צו געוויסע כלים אין מיין יעצטיגע ארום אויף אן אופן
וואס שפירט זיך מיר ווי 'ה תבססות'" .מיט די זאך בין איך אראפגעשטעלט" דאס רופט ער :דעת התבססות.
און דאס קומט ווייל איך וויל אנהאלטן מיין התפשטות .וכו' און כלים וואס זענען אין מיר מעורר התפשטות;
צ ו מפשט זיין מיינע כוחות אל הפועל ,שאפן אין מיר א קשר צו עס; אזא דעת וואס שפירט זיך אלץ
התבססות.
ד .דעת התכבדות איז מיין געפיל פון צוגעבי נדנקייט צו געוויסע כלים אין מיין יעצטיגע ארום אויף אן אופן
וואס שפירט זיך מיר ווי 'התכבדות'" .מיט די זאך קומט ארויס מיין וועליו" .דאס רופט ער :דעת התכבדות.
א ון דאס קומט ווייל איך וויל אנהאלטן מיין דמות וכו' .און כלים וואס ברענגען ארויס מיין חשוב'ע דמות,
שאפן אין מיר א קשר צו עס; וואס שפירט זיך התכבדות'דיג
צום ביישפיהל :איך טרעף א מענטש ,און פלוצלינג ווער איך אויפמערקזאם אז איך האב צו אים א געוויסע
קשר געפיל ,דהיינו א געוויסע דעת ,און איך בין מבחין אז דער געוויסע דעת איז דעת התדבקות;
צוגעקלעבט .און דאן קען איך מבחין זיין אז דאס קומט פון מיין "איך וויל האבן חיות" .ווייל דער מענטש
וועם איך האב געטראפן איז א כלי מעורר צו זיין מיין חיות; איך שפיר אז מיין חיות ווערט פארמערט דורך
אים ,א ון איך וויל דאך האבן חיות כדי צו ווערן באוואוסטזיניגט אויף מיין מציאותיות וכו' כנ"ל .איז כדי צו
האבן און אנהאלטן דעם חיות ,שאפט זיך מיר א קשר צו אים .א דעת התדבקות.
בשעת איך האב אים געטראפן און ס'איז געשעהן אין מיר דער "איך וויל האבן חיות" ,האב איך מיך נישט
געכאפט "איך וויל יעצט האבן חיות ,וואס דאס קומט פון מיין נפש ,וואס מיין נפש וויל יעצט מציאותיות
וכו'" נאר פלוצלינג טרעף איך מיך מיט א געוויסע דעת צו אים.
איז ,איך קען אבער יא מבחין זיין אז דאס איז א קשר של התדבקות ,וואס דאן קען איך מיך אויפמערקזאם
מאכן אז דאס קומט פון מיין נפש וואס וויל חיות .ווייל דעת התדבקות קומט פון " א יך וויל האבן חיות" .און
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דאן קען איך גיין ווייטער אז דאס קומט פון מיין נפש וואס זוכט מציאותיות ,און דאן נאך ווייטער אז דאס
קומט פון באשעפער פון וועם איך בין א חלק וואס וויל זיך דא באוואוסטזיניגן .ווי אויבן געברענגט.
נאך א ביישפיהל :איך קום צו א פלאץ און איך ווער אויפמערקזאם אז איך האב א קשר פון התכבדות צו
די מענטשן וואס זענען יעצט דארט; אז די מענטשן זענען כלים וואס מאכן מיר שפירן מיט א וועליו .ווען
איך בין אריינגעקומען צווישן די מענטשן האב איך מיך נישט אויפמערקזאם געמאכט "איך וויל אז א
חשוב'ע דמות פון מיין עקזיסטענץ זאל יעצט אריינקומען אין מיין באוואוסטזיין" ,נאר יעצט טרעף איך מיך
מיט א דעת התכבדות .קען איך מיך אויפמערקזאם מאכן ,אז דאס קומט פון מיין רצון צו דמות ,וואס דמות
געט מיך מציאותיות ,און אזוי ווייטער.
אדער :איך קום ארויס אינדרויסן און איך שפיר אז מיין קשר צום וועלט איז א געפיל פון בעלות" ,איך
באנעם די וועלט" ווען איך בין ארויסגעקומען אינדרויסן האב איך מיך נישט געכאפט "איך וויל יעצט מכיר
זיין" ,אבער פאקטיש איז דאס געשעהן .איך האב געוואלט און גענוצט מיין הכרה .איך האב מכיר געווען
די בריאה .די הארמאניע .און וויבאלד איך וויל האבן הכרה ,ווייל איך וויל דאך האבן מציאותיות ,האט
דאס געשאפן א קשר צו די וועלט .די וועלט וואס איך זעה איז דאסמאל א כלי צו מעורר זיין מיין הכרה,
און עס האט זיך מיר געשאפן א דעת של בעלות צו די וועלט .אבער ווער איז עכט בעל הבית אויף דער
וועלט? דער ווער עס געט מיר הכרה יעדע רגע נאכאמאל.

