הקדמה ליחידת "אדם מול בוראו" -יחידה בסיסית תשע"ד – איילת בן זקן

בס"ד

עתִּ ,כי יְ הוָּ ה הּוא ָּה ֱאלֹ ִּהיםֵ :אין עֹודִּ ,מ ְל ַבּדֹו".
"א ָּתה ָּה ְר ֵא ָּת ָּל ַד ַ
ַ
(דברים ד ,לה)

עוד מעט קט נציין כולנו את ראש השנה .מה עניינו העיקרי של חג זה? בראש השנה אנו ממליכים את
ה' עלינו ואומרים "ה' הוא האלוהים" .אין עוד מלבדו! באופן זה כל בניין החטאים שלנו קורס ונופל .אם
ה' הוא היחיד ו"מלוא כל הארץ כבודו" ,כיצד אפשר בכלל לחטוא? כיצד אפשר למרוד ב"מלך" שניצב
מולנו? (ע"פ הרב נבנצאל)

אין עוד מלבדו
שלומי שבת
מילים :יוסי גיספן
ראיתי כוכבים שמאירים את העולם
ועם הזמן נעלמים
טיפסתי על פסגות הרים בדרך
גם שאלתי בעצת החכמים
לא נתתי לעיני להסתנוור מהמראות
והבנתי שיותר מדי זה לפעמים פחות
לקחתי לי מתוך השקט שיר לנשמה
אין עוד מלבדו מלוא כל הארץ כבודו
הקדוש ברוך הוא הוא מלך ואני עבדו
במלחמות אל מול היצר כמו מדבר צמא למים
האדם נכנע
ושוב הנפש מבקשת לה מסתור
מתחת לכנפי השכינה
גם אני עמדתי בפתח כמו כולם מבקש סליחה ממלך העולם
ולקחתי לי מתוך השקט שיר לנשמה
אין עוד מלבדו ...

כולנו מכירים את המעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי ואמר לו" :גיירני על מנת שתלמדני כל התורה
כולה כשאני עומד על רגל אחת" ,דחפו באמת הבנין שבידו .בא לפני הלל גייריה אמר לו" :דעלך סני
לחברך לא תעביד .זו היא כל התורה כולה ואידך פירושה הוא ,זיל גמור" (שבת לא ע"א).
אילו היינו צריכים ליצור סיפור דומה בו בא אדם לפני הבעש"ט ומבקש שילמדו את כל תורת החסידות
על רגל אחת הרי שכנראה והתשובה היתה "אין עוד מלבדו ,היא כל תורת החסידות כולה ,ואידך
פירושה הוא ,זיל גמור" .זהו יסוד החסידות שבסגנון אחר ,תרגומי ,אחורי ,נוסח במשפט "לית אתר
פנוי מיניה"( .ע"פ "מעיינותך" גליון  4בהוצאת חב"ד)

סגולת " -אין עוד מלבדו"
י"ב).

הסגולה הנ"ל מופיעה בספרו של ר' חיים מוולוז'ין "נפש החיים" (פרק ג' ,אות
סגולה זו הינה בטוחה לכל מצב של צער או צוקה ,שהאדם נמצא בה .בזמן שאנחנו מרגישים
חסרי אונים ,מפוחדים ,חוששים מהבאות ,ממליץ ר' חיים להתחזק בדבר אחד  -האמונה
הפשוטה בבורא העולם ,ולא רק להאמין כמו בכל יום ,אלא לדעת ולקבוע בדעתנו שחוץ
מהקב"ה אין שום כוח שמסוגל להרע לנו ,כי באמת " -אין עוד מלבדו"! וכאשר האדם קובע
זאת בלבו וחוזר על העובדה" :אין עוד מלבדו" שוב ושוב ,ומבטל בליבו ביטול גמור את כל
הכוחות האחרים ביקום ,מבטיח הרב ,שממילא יתבטלו מעליו כל הכוחות והרצונות האחרים ולא
יוכלו להשפיע עליו כלל.

נוסח הסגולה:

