
 תורת הסימנים –העבד ורבקה 

 ה על ידי איתי אשכנזי"נכתב ב

 

י ֲאֹדָניו ַויֵֶּלְך ְוָכל־טּוב ֲאֹדָניו ְבָידֹו ַוָיָקם ַויֵֶּלְך ( י) ְגַמלֵּ ים מִּ ַקח ָהֶעֶבד ֲעָשָרה ְגַמלִּ ַויִּ

יר ָנחֹור ם ֶאל־עִּ ת ֶעֶרב ( יא: )ֶאל־ֲאַרם ַנֲהַריִּ ם ְלעֵּ ר ַהָמיִּ יר ֶאל־ְבאֵּ חּוץ ָלעִּ ים מִּ ְך ַהְגַמלִּ ַוַיְברֵּ

את ַהֹשֲאֹבת ת צֵּ ה־ָנא ְלָפַני ַהיֹום ' ַוֹיאַמר ה( יב) :ְלעֵּ י ַאְבָרָהם ַהְקרֵּ י ֲאֹדנִּ ֱאֹלהֵּ

י ַאְבָרָהם ם ֲאֹדנִּ ה־ֶחֶסד עִּ יר ( יג: )ַוֲעשֵּ י ָהעִּ ם ּוְבנֹות ַאְנשֵּ ין ַהָמיִּ ָצב ַעל־עֵּ י נִּ נֵּה ָאֹנכִּ הִּ

ם ְשֹאב ָמיִּ י־( יד: )ֹיְצֹאת לִּ ֶליָה ַהטִּ ה ְוָהָיה ַהַנֲעָר ֲאֶשר ֹאַמר אֵּ ְך ְוֶאְשֶתה ְוָאְמָרה ְשתֵּ ָנא ַכדֵּ

י ם־ֲאֹדנִּ יָת ֶחֶסד עִּ י־ָעשִּ ַדע כִּ ְצָחק ּוָבּה אֵּ  : ְוַגם־ְגַמֶליָך ַאְשֶקה ֹאָתּה ֹהַכְחָת ְלַעְבְדָך ְליִּ

 (יד-י, בראשית כד)

 

התגלות דרך : העבד שיוצא לבקש אישה ליצחק מחדש דרך תקשורת עם בורא עולם

 . סימנים

 

היינו , הוא התלבשות מדריגות התחתונות של הקדושה, העולם הזה כי כל

אף שגם . והארץ הדם רגלי( ו"ישעיה ס)' בבחי, רגלין של הקדושה' בחי

אך שאין . ז"כ התגלות בעוה"יש מהם ג, מדריגות העליונות של הקדושה

אבל . רגלין' א הארה שמאיר בבחי"כ, ההתגלות מתלבש בעצם בזה העולם

, וכל יום יש בו מחשבה דיבור ומעשה. מתגלין בעצם בזה העולם ,רגלין' בחי

עד נקודת המרכז של . ה מצמצם אלקותו מאין סוף עד אין תכלית"והקב

לפי , ומזמין לו לכל אדם מחשבה דיבור ומעשה, עולם הגשמי שעומד עליו

ומלביש לו בזאת המחשבה דיבור ומעשה . היום ולפי האדם ולפי המקום

, בכן צריך להעמיק מחשבתו בזה. זים כדי לקרבו לעבודתורמ, שמזמין לו

שמלובש בזאת המחשבה , ולהבין מהו הרמיזות בפרטיות, ולהגדיל בינתו

וכל מה , מ"הן מלאכה או מו. ת"שהזמין לו השי, דיבור ומעשה של זה היום

כדי להבין , צריך להעמיק ולהגדיל מחשבתו בזה, י בכל יום"שמזמין לו הש

 : י"הש רמיזותיו של

 (ן תורה נד"ליקוטי מוהר)

לכן אורבת . אך יותר עמומה מאשר דיבור ישיר' זו דרך תקשורת עם ה, ואמנם

שגם היא לכאורה דרך תקשורת עם הבורא דרך הסימנים , לצידה בחינת הניחוש

 :הנשלחים בהתרחשויות העולם

י ַאָתה ָבא ֶאל־ָהָאֶרץ ֲאֶשר־ה( ט) ן ָלְך' כִּ ְלַמד ַלֲעשֹות ְכתֹוֲעֹבת  ֱאֹלֶהיָך ֹנתֵּ ֹלא־תִּ



ם ם ָההֵּ ש ( י: )ַהגֹויִּ ים ְמעֹונֵּן ּוְמַנחֵּ ם ְקָסמִּ ש ֹקסֵּ תֹו ָבאֵּ יר ְבנֹו־ּובִּ א ְבָך ַמֲעבִּ ָמצֵּ ֹלא־יִּ

ף ים( יא: )ּוְמַכשֵּ תִּ ש ֶאל־ַהמֵּ י ְוֹדרֵּ ְדֹענִּ ל אֹוב ְויִּ ר ָחֶבר ְוֹשאֵּ י־תֹוֲעַבת ה( יב: )ְוֹחבֵּ ' כִּ

ֶלה הָכל־ֹעשֵּ  ֹבת ָהאֵּ ְגַלל ַהתֹועֵּ ֶלה ּובִּ ָפֶניָך' ה אֵּ יש אֹוָתם מִּ ים ( יג: )ֱאֹלֶהיָך מֹורִּ ָתמִּ

ם ה ְהֶיה עִּ ים ( יד)ס : ֱאֹלֶהיָך' תִּ ש אֹוָתם ֶאל־ְמֹעְננִּ ֶלה ֲאֶשר ַאָתה יֹורֵּ ם ָהאֵּ י ַהגֹויִּ כִּ

ן ָנַתן ְלָך ה ְשָמעּו ְוַאָתה ֹלא כֵּ ים יִּ ַאֶחיָך ( טו: )ֹלֶהיָךאֱ ' ְוֶאל־ֹקְסמִּ ְרְבָך מֵּ קִּ יא מִּ ָנבִּ

ים ְלָך ה י ָיקִּ ְשָמעּון' ָכֹמנִּ ָליו תִּ  : ֱאֹלֶהיָך אֵּ

 (טו-ט, דברים יח)

 

בדיבורים ובמחשבות , הנרמז במעשים' אין זו סיבה לפחד מההקשבה לדיבור של ה

בתוך ' וללמוד את סוד ההקשבה לדבר ה, אלא ללמוד לברר את התבן מן הבר

כוח המדמה הוא הכוח שמפרש את ". בירור המדמה"הלימוד הזה נקרא . פלהער

. והוא צריך להיות מבורר כדי שהמסר יובן נכון, המציאות הגשמית למסר פנימי

 .נבאר כמה יסודות לתיקון המדמה' ובעזרת ה

 המסר הוא תמיד התקרבות

של  מסר, הוא תמיד מסר של התקרבות' היסוד הראשון הוא שהמסר שנמסר מה

המסר הפנימי הוא מסר של , גם כאשר המסר עטוף בדינים וצמצומים. אהבה

רמזים כדי לקרבו , ומלביש לו בזאת המחשבה דיבור ומעשה שמזמין לו : "התקרבות

ידע בוודאי שלא הבין , אם אדם שומע ברמזים מסר שאומר לו להתרחק". לעבודתו

 .את המסר נכון

 הערך העצמי

. קודש קודשים ובעל ערך עצום, וא חלק אלוה ממעל ממשכל אחד ואחד מישראל ה

הוודאות הפנימית של הכרת הטוב שבך הוא , ידיעת הערך העצמי הזה ללא עוררין

ההתרחשויות בחייך יתפרשו כביכול , אם לא. התנאי להבנת המסרים כראוי

אם יש רמז שהתדר הפנימי שלו התפרש אצלך . כמוכיחים את תחושת הערך העצמי

 . דע שהבנת לא נכון, ..."מי אתה ש", "אתה לא ראוי", "לא בסדר אתה"כ

 

 להשאר בתמונה –הרצון אצלך ולא בחוץ 

. הוא בנקודת הרצון' אחד ההבדלים המרכזיים בין ניחוש לבין קשב לרמזים של ה

מבקש למחוק את האדם מן התמונה אלא להזמין אותו ' היסוד הוא שאין ה

. אינו מתגלה מחוץ לאדם אלא בתוכו' הרצון של ה. להתגלות במלוא אורו במציאות

. חייב להיות לו רצון ברור ולא מהוסס, שולח לו' כדי שאדם יבין את הרמזים שה



אל , במקום להקשיב הוא ישליך את האחריות והרצון החוצה אל המציאות, אחרת

הידיעה הפנימית של מה אתה רוצה קודמת להקשבה ולא . אל מה שקורה, החבר

 . ךלהיפ

 ? מה מזכיר לך הקול הבא -הזכרון המתוקן 

ולכן צריך אתה , אך יש גם השוואות מקולקלות. משווה דבר לדבר, כוח המדמה

כאשר לאדם יש , למשל. לשים לב שהזיכרון אינו מפרש את המציאות בקלקול

ועתה התרחשות בהווה מזכירה לו את אותם רגעים שבהם , זכרונות רעים מן העבר

 .ידע שהבנתו כעת פגומה ולא יסמוך על הפרשנות של המדמה באותו זמן ,הוא נפגע

 

 אמונה בחידוש העולם

. האופטימיות, התנאי להבנת המסר הוא היסוד של האמונה באפשרות להתחדש

התחושה המקדימה שאין אפשרות לשנות דברים תעוות את הפרשנות של , אחרת

שתנות והכל ממשיך להתרחש המסרים כאילו הם מוכיחים ששום דבר לא עומד לה

 .על פי ניסיון העבר הגרוע

 שמחה

. דע שהמדמה אינו יכול לתפקד כראוי, כאשר המערכת הנפשית שלך בעצבות

ורק אז תוכל לחזור להבין את המסר , המשימה הראשונה היא לשמח את עצמך

ולשמח את עצמו הוא קודם כל על ידי . הפנימי של ההתרחשויות באופן מתוקן

 :נקודות טובות בעצמו ליקוט

. ביד הנביאים אדמה( ב"הושע י)' בחי, יד' י בחי"הוא ע, ולהכניע הכח המדמה

' וזה בחי. ושמחתם בכל משלח ידכם( ב"דברים י)' בחי, שמחה' היינו בחי, ויד

( 'ג' מלכים ב)ש "כמ, ז שורה הנבואה על הנביאים"שעי, כלי זמר שמנגנין ביד

כי יש . והוא מעורב טוב ורע, הוא התאספות הרוח כי הכלי. 'קחו לי מנגן וכו

ובעתתו ( ז"ט' שמואל א)כנאמר בשאול , רוח רעה, רוח נכאה, עצבות רוח

רוחך טובה תנחני בארץ ( ג"תהלים קמ)ש "כמ, ויש רוח טובה. רוח רעה

אינו יכול , ר"אך כשהוא מעורב טו. ק"רוה, רוח נבואה' והוא בחי. מישור

ויפול ' ויתנבא וכו( ט"י' שמואל א)כ כתוב בשאול "וע. לקבל נבואות אמת

וזה . עצבות רוח, כי היה מעורב ברוח שטות. י לשון משוגע"ופרש, ערום

, רוח נבואה, הוא מקבץ ומלקט ביד את הרוח טובה, שמנגן ביד על הכלי

שידע לקבץ וללקוט ולמצוא חלקי , וצריך להיות יודע נגן. מתוך עצבות רוח

, היינו לבנות הרוח טובה. היינו השמחה, כדי לבנות הניגון, הרוח אחת לאחת



 . שהוא היפך עצבות רוח, רוח נבואה

 (ן תורה נד"ליקוטי מוהר)

 

 סימן לפגם המדמה, מידות נפולות

ונפלת , איבדת את השקט והשמחה. המדד ברור? אז איך תדע שנפלת לפגם המדמה

המדד הזה . חושת חוסר ערךלאשמה ות, למתח, להיסוס, לעצבות, לביקורת ושיפוט

 . עוזר לזהות קלקולים במדמה שלא הבחנתי בהם

 

ולהעלות המדמה מן , אך כדאי להתחיל, ועוד יש לומר הרבה בעניין בירור המדמה

 . ולטעום טעם של רוח הקודש, המקומות שנפל אליהם

 

ואת עיקר , יש לשים את מימד ההקשבה לסימנים במקומו הנכון, יחד עם זאת

 :יתברך ימצא דרך התורה והמצוות' מההמסר 

עד שיכול להבין את הרמזים , הצדיק והחכם שיש לו מוח גדול' שאפי, היינו]

ז הוא יכול לעבוד "ועי. בעסקי חול' אפי, י מרמז לו בכל דבר בכל יום"שהש

ו לעסוק רק "כ ירצה ח"וא. בעסקי חול' אפי, י בכל הדברים שבעולם"את הש

ויכול להתקרב , מאחר שהוא יודע הרמזים שיש בהם. לדהיינו בעסקי חו, בזה

, ז"כי אסור להרבות בעסקי העוה, אבל באמת אינו כן. י על ידם"לעבודת הש

מחמת ', א, ל"מחמת שני הטעמים הנ. ל"למי שיודע ומבין הרמזים הנ' אפי

מחמת ', והב. ל"כנ' ז הוא מקום מסוכן מאד וכו"שזאת העבודה בעסקי העוה

מי ' כ אפי"וע. דהיינו קדושת התורה והמצוות, עבודה גבוה מזהשיש קדושה ו

להסתפק מזה העולם בהכרחיות , הוא צריך הסתפקות, ל"שיודע הרמזים הנ

 [ ל"לבד כנ

 (ן תורה נד"ליקוטי מוהר)

 


