
 בס"ד

 אני נושא עימי את צער המילה

 שואה.

 ששת המיליונים.

 השמדה.המחנות 

 מיליון וחצי ילדים.

 תאי גזים.

, אולי בעצם ביומרנותה שבו נתפסת השפה האנושית במערומיה , היוםכל שנה מחדש מגיע היום הזה

, השפה המבקשת לתאר את שאינו ניתן לתיאור ולתת מילים לנשגב והנורא  המגוחכת והמכאיבה

ממנה , המנסה בכל כוחה להעניק לנו אחיזה במה שלא ניתן לאחוז בו , מבקשת לה חלל בתוך החלל 

 הפנוי מאלוקות. ממנה .

ְּהוא ָפנו"  יף ָכל ָהעֹוָלמֹות ַכנַ"ל ו ֶהָחָלל ַהָפנוי ֶשהוא ַמקִּ יָכֹול ַכנַ"ל ֵאין ָשם שום דִּבור, ֲאָבל בְּ כל כִּבְּ י מִּ

יָקה 'כְֶּששָ  תִּ ינַת שְּ בְּחִּ ָשם, ֵהם בִּ ים מִּ בוכֹות ַהָבאִּ ְַּעל כֵן ַהמְּ טֹות ַכנַ"ל ו יּלו ֵשכֶל בְּלא אֹותִּ יַתת וֲַאפִּ ַאל ַעל מִּ

יבו לֹו:  ָכָרה ֵהשִּ ְּזֶה שְּ יָבא, זֹו ּתֹוָרה ו י ֲעקִּ לִּי ַרבִּ ְּלִּבְּ ּתק, ו ְּנו ֶשַאָּתה ָצרִּיך לִּשְּ תֹק ָכך ָעָלה בְַּמֲחָשָבה' ַהי שְּ

ן ַהדִּבור ַעל ֵכן ַאָּתה  ָלה מִּ ַמֲחָשָבה, ֶשהוא לְַּמעְּ יָא זֹו כִּי כָך ָעָלה בְּ ְֵּתרוץ ַעל ֺקשְּ שוָבה ו אל ּתְּ ָצרִּיך לִּשְּ

ינֹו חִּ ֵאָלה זֹו כִּי הוא בִּבְּ ּתק ַעל שְּ ַמֲחָשָבה ֶשֵאין ָשם דִּבור לְּיֵַשב אֹוָתהלִּשְּ ")ליקוטי מוהר"ן , …ת ָעָלה בְּ

 ס"ד (

אינסופית שנפערה ול תהום אותנו לעמוד נבוכים אל  מ מכריחההיא השואה מחייבת שתיקה , 

על  צפו  והביאו נפש האנושית, תהומות הרוע החבויים במעמקי הבמציאות האנושית כולה 

אל התהום  נשטפוויחד איתם  שכמותם עוד טרם נראו 1נוראהמבול של רוע ואכזריות  העולם

לוהים והאמונה הפשוטה באהבתו של -האמון באדם ובצלם אלוהים שבו , האמון שבין האדם לא

 ה' לעמו.

הכרוכה בעמידה על סף התהום ומן הניסיון להציץ בהמשך התורה מזהיר ר' נחמן  מן הסכנה 

 : מתוך החושך הסמיך של החלל הפנוי  ולדלות משמעות

ְָּכל ַהָחכְּמ"   ינֹות ֶהָחָלל ַהָפנוי ַכנַ"ל ו יג בְּחִּ י ֶאפְָּשר לְַּהשִּ ְָּשם ֶבָחָלל ַהָפנוי יֵש כְֵּבדות ֵלב כִּי אִּ ים ו ֹות ַהָבאִּ

יָא ַעל ַהֵשם ָארִּים בְֺּקשְּ ָשם, יֵש ָבֶהם כְֵּבדות ֵלב ֶשנִּשְּ ָבַרך מִּ ִּתְּ צא ָשם ַהֵשם י י ֶאפְָּשר לִּמְּ ְּאִּ ָבַרך ו ִּתְּ  ... י

ינַת משֶ  בוכֹות ֵאּלו כִּי אִּם ַצדִּיק ֶשהוא בְּחִּ ְַּהמְּ ית ו יקֹורְּסִּ ֵרי ָהֶאפִּ דִּבְּ ְַּעל ֵכן ָאסור לִּכְּנס ולְַּעטֵן בְּ ה כִּי מֶשה ו

יָקה תִּ ינַת שְּ  )ליקוטי מוהר"ן , ס"ד (" ..הוא בְּחִּ

ות שמפניהם מזהיר ר' נחמן ברורות ופשוטות אלא שנדמה לי כי משהתרחשה השואה הסכנ

, השאלות  לבדם ניטלה מאיתנו ה"פריבילגיה" להניח את עבודת המשמעות והפשר לצדיקים

לאחות עולם מלא שברים הן  עדיין דורשות מאיתנו  , ועודן מנסרות בחללו של עולם מנקרות

 וקרעים.

את יום השואה ליום השתיקה ובמקום  מבקש להפוךהיה  בינינו חמן חי היוםאולי אילו היה ר' נ 

מצפים  ,ובעיקר  נבוכים  , שותקים מהלכים ינומחזות הימרובי מילים , סרטים ו טקסים

                                                           
1
מפורסמת הגהתו של ר' קלונימוס קלמן שפירא הי"ד לשיחה שנאמרה בגטו ורשה בחנוכה תש"ב ובה  

וביתר אך לאחר שנה  חזר בו  כי זוהי אמנם צרה גדולה אך היו כמותה כבר דוגמת חורבן ביהמ"קטען 
, אבל כהצרות המשונות ומיתות רעות ומשונות וכתב : " רק כהצרות שהיו עד שלהי דשנת תש"ב היו כבר 

שחידשו הרשעים הרוצחים המשונים עלינו בית ישראל משלהי תש"ב , לפי ידיעתי בדברי חז"ל..לא היו 
 "ח כסלו תש"ג"וה' ירחם עלינו ויצילנו מידם..יום ו' ערש"ק י כמותם



החלל הפנוי מסיים ר' נחמן  , לא בכדי את תורת של מילים חדשות , של שפה חדשה ןלהתגלות

שמעבר לכל טעם והגיון , שפה חזון מופלא על שפת הניגון , שפה שאיננה מילולית , שפה ב

החודרת למקומות עמוקים וראשוניים הרבה יותר , שפה שבמהותה חורגת מן האנושי המצומצם 

 כל כך בתפיסתו. והמוגבל

 " ֵ ְָּאז י ין ָבעֹוָלם ַהֶזה ו י ֶאפְָּשר לְָּהבִּ ינו ַמה ֶשָהיָה אִּ ְּיָבִּ גֶַּלה .. ֶשֶבֱאֶמת יֵש ָשם ֱאלקות ... דְּעוו ִּתְּ כִּי ָאז י

ינַת ַהנִּגון ָהֶעלְּיֹון ֶשל ראש ֱאמונָה ַהנַ  י ָּתשורִּי ֵמראש ֲאָמנָה" בְּחִּ ינַת: "ָּתבֹואִּ "ל ֶשַעל ראש ֲאָמנָה ַהנַ"ל בְּחִּ

בוכֹות ֶשל ָחָלל ַהָפנוי  ַבֵחל ָכל ַהמְּ ְַּהֶזֶמר ֶשל ראש ֱאמונָה ַכנַ"ל ... ַכנַ"ל יָדֹו נִּתְּ גֶַּלה ַהנִּגון ו ִּתְּ ְּנו, ֶשָאז י ַהי

יּלו ֶשל ָחָלל ַהָפנוי ַכנַ"ל ית ֲאפִּ יקֹורְּסִּ לו כָל ָהֶאפִּ ַבחְּ ִּתְּ ְַּעל יָדֹו י  ". ו

 

 " שמחנו כימות עניתנו שנות ראינו רעה "

 

 


