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êçåë úà òã
:רבי נתן תלמידו המובהק של רבי נחמן כותב בספר ליקוטי הלכות

!òøÈ äÈ -øÆöÅiäÇ ãÆâÆðkÀ ãåîÂòìÇ ìÉåãbÈ çÇ k dÈì LÅiLÆ ,äÈø÷È éÀ äîÈ LÀÈ ð LÅé ìÅàøÈ NÄÀ iîÄ ãçÈ àÆ ìÈëaÀ "
ïéÅà") ,äÆækÈ òÈøäÈ -øÆöÅé åÉ ì ïÅúåÉ ð àeä- ÀêeøaÈ -LÉåãÈwäÇ äÈéäÈ à Éì ,çÇ kÉ ä åÉ ì äÈéäÈ à Éì íàÄ ékÄ
ìÇëeé àlLÆ úÉåòéÄðîÀ åÉ ì äÆéäÄÀ iLÆ éîÄ ïéÅà :ì"æ eðÅaøÇ øÇîàÈ LÆ åÉ îÀëe "åéÈúÉåiÄøaÀ í Äò àÈéðÀ eøèÀ aÄ àÈa ä"á÷ä
(.åéÈìòÈ øÅabÇ úÀ zÄ äÆö ÀøzÄ íàÄ - "åÉ a ìLÈ îÀ zÄ äÈzÇàåÀ åÉ úÈ÷eLzÀ êÈ éÆìàÅ åÀ " :áeúÈkLÆ åÉ îÀëe .íÆäaÈ ãåîÂòìÇ

úeçÈt"äÇ elôÂ
Ä à ,ìÅàøÈ NÄÀ iîÄ ãÈçàÆ åÀ ãÈçàÆ ìÈk éàÇcÇåaÀ LÆ ,ïéîÂ
Ä àäÇ Àìe úÇòãÇ ìÈ ïéëéÄ ÄøöÀ ïÅk ìÇò
 והמעשים הלא.åÉ lLÆ òÈøäÈ -øÆöÅiäÇ ãÆâÆð Àk ãåîòÂ ìÇ ìÉåãÈb çÇ kÉ ìÇòaÇ àeä ,"íéúeç
Ä ÀtaÇ LÆ
.åÉ çkîÄ òÇ ãÅ åÉ é åÉ ðéÅàLÆ ,úeèLÀ úîÂ
Ç çîÅ ÷Çø  זה,íÆäaÈ ãÈk ÀìÄð íÈãàÈ LÆ טובים

?äåàú úøáâúîù äøå÷ êéà
 הרוחניות-  המתגברת אפילו כשיודע שעלול להפסיד את שאיפותיוóeàÄð úÇåàÂ zÇ øÇwòÄ "
."úeðèÇ
À ÷ Àc ïéçÄ nÉ "îÄ ÷Çø ÀêLÈ îÄÀ ð  דבר זה- ואפילו הגשמיות
,úeðèÇ
À ÷ Àc ïé çÄ åî úÇðéçÄ Àá Äì åÉ ìé ÄtnÇ LÆ ãòÇ ,åéÈìòÈ øÅabÇ úÀ îÄ (הרע- )יצרøáÈ cÈ -ìòÇ aÇ äÇ é Äk
 ומגיע, åÉ z Àò cÇ LÈì çÁ Æð åÀ åÉ çåî ï èÈ À÷Äp LÆ  משכנעו בכל מיני שכנועים כוזבים עד,eðÀé äÇ Àc
(- כגון שמדמה לו," )יצר הרע נקרא "מדמהåÉ ì ä îÆ ÀãÄð åÀ , åÉ çk îÄ òÇ ãÅ åÉ é åÉ ðé àÅ LÆ למצב

"úà æÉ äÈå àÂ zÇ ãÆâÆð Àk ãåîÂòìÇ åÉ ì øLÈ ÀôÆà éàÄ LÆ
 אך הוא, לא היה רוצה להפסיד בגלל הניאוף,אפילו שעל פי האמת שבתוכו
 זה. עד שאינו מאמין שמסוגל להפרד ממנה,כך מרגיש חלש מול התאוה-כל
."נקרא "קטנות מוחין

÷æç áì - äøåáâ
ìÇëeé ,÷ÈæçÈ åÉ a ÄlLÆ éîeÄ .áÅlaÇ àeä -  להתגבר על היצרäÈøeábÀ äÇ øÇw òÄ é Äk"
óeàÄð úÇå àÂ zÇ ãÆâÆð Àk el ÄôÂàÇå .íÈì åÉ ò aÈ LÆ úÉååÂàzÇ äÇ ì kÈ ãÆâÆð Àk åÉ çëaÀ øÅabÇ úÀ äÄ Àì
úÉåòÈø úÉååÂà úÇ Àì ïé Äì ÀôÉåp äÇ ì kÈ úÇìéôÀÄ ð øÇw òÄ ÷Çø ?זאת הוא מרגיש חלש-ולמה בכל
òÇ ãÅ åÉ é åÉ ðéàÅ LÆ ãòÇ åÉ çî ï èÈ À÷Äp LÆ eðÀé äÇ Àc ,úeðèÇ
À ÷ Àc ïéçÄ åî úÇðéçÄ aÀ ú îÇ çÂ îÅ ÷Çø àeä
" åÉ çk îÄ
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äîëçäî - áìä ìù çëä
 אז, כשמוחו בגדלות.çÇ nÉ aÇ LÆ äîÈ ÀëçÈ éÅãéÀ -ìÇò àeä  של הלב להתגברçÇ kÉ äÇ øÇwòÄ ékÄ "
. יש לו גם לב חזק להתגבר על מה שעומד כנגדו להפסידו,דעתו מיושבת

,íÈãàÈ àÈi Äø èÀ îÇ éâÄ aÀ ä" îÇ e ,ä" îÇ çÇ "k úÉåi úÉÄ åà àå äÄ äîÈ ÀëçÈ é Äk
øÅîÈp kÇ æòÇ úÉåé äÀ Äì çÇ ÉkäÇ øÇw òÄ LÆ  כלומר.ä îÈ ÀëçÈ äÇ àeä í ãÈ àÈ äÈ çÇ åk øÇw òÄ LÆ ,(אדם
ïéçÄ åî úÇðé çÄ aÀ  שזהäîÈ ÀëçÈ éÅãéÀ ìòÇ ÷Çø àeä íéÄéez ÄtäÇ åÀ úÉååÂà zÇ äÇ ìÈk ãÆâÆð Àk
".úeì ÀãÇâ Àc
 חכמה = כח,)כלומר

äîùðä éåèéá - çåîä úìãâä
éàÇcÇå aÀ LÆ ,äîÈ ìÅ LÀ äÈðeîÁà aÆ òãÇ ÅéåÀ , åÉ çëaÀ ãåàîÀ ïéîÂ
Ä à äÇ Àì Àêé Äø öÈ íãÈ àÈ äÈ :ìÈì ÀkäÇ "
.úÉååÂà zÇ äÇ ì kÈ ãÆâÆð Àk ãåÉ îÂòìÇ åÉ çîe åÉ ì ÀëNÄ çÇ ÉëaÀ LÅé
: כשאומרים 'להגדיל את המוח' פירושו, )כלומרä îÈ LÀ
È p äÇ àeä ìÆëOÅ äÇ åÀ çÇ nÉ äÇ é Äk
el ÄôÂà ,é ÄìàÅ øÀ NÄÀ i äÇ LéàÄ ìLÆ äîÈ LÀÈ p äÇ åÀ (להגביר את השפעת הנשמה השוכנת במוח
íòÄ íÈì åÉ ò äÈ ìÈk ãÆâÆð Àk ãåÉ îÂòìÇ ä ìÈ åÉ ëÀé àéäÄ éàÇcÇå aÀ ,íé úeç
Ä ÀtaÇ LÆ úeçÈtäÇ ì LÆ
"úÉååÂà zÇ äÇ
 ומאחר,  מאחר ש הגדלת השכל )המׁח( זה הגדלת השפעת הנשמה, נמצא
 בודאי שעל ידי שיגדיל, אם כך,שלנשמה כח עצום להתגבר על הכל
!  ינצח ויתגבר על הכל- את מוחו

ïè÷ ùàø - úåðè÷ã ïéçåî
 הלא הוא "אדם, למה להגדיל את השכל כל כך:לפעמים עלול אדם לחשוב
... אינו נוהג להלחם בחורמה מול כל מה שמתנגד לרצונו האמיתי,"פשוט
: אומר רבי נתן שלא נכון לחשוב כן- ..."והלא זו מידה טובה להיות "עניו

ïéÅà elàÄ Àk ,dÇ åáÈb äîÈ LÀ
È ð åÉ ì ïéàÅ LÆ øîÇ åÉ ìÀå åÉ çk ïéèÄ À÷ äÇ Àì äÈå ÈðòÂ äÈ ÀêÆøcÆ äÆæ ïéàÅ é Äk"
!äÈìeñ Àt äÈåðÈ òÂ àéäÀÄ å !äÈøeñÂà åÉ æÈk äÈå ÈðòÂ ékÄ ,÷é ÄcÇö åÉ à øLÅ kÈ Lé àÄ úÉåé äÀ Äì åÉ ãÈé aÀ
ïéëéÄ Äø Àv LÆ ,(..." )"ראש קטןúeðèÇ
À ÷ Àc ïé çÄ åî ÷Çø  זה- !ìÈì Àk äÈå ÈðòÂ äÆæ ïéÅà åÀ
"ãåÉ à îÀ äÆf îÄ ÷ çÅ øÇ úÀ äÄ Àì
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ùàø ìéãâäì êéøö
למי שתוהה מה זו ג אוה של קדושה )כמאמר הפסוק" :ויגבה ליבו בדרכי
השם"( ,ממשיך רבי נתן לבאר:

ékÄ ,ãåÉ à îÀ dÇ åáÈb äîÈ LÀ
"È ð åÉ ì LÅiLÆ , åÉ z Àò ãÇ aÀ ø îÇ åÉ ì ãçÈ àÆ ìkÈ Àêé øÄ öÈ ,à aÈ øÇ ÀcàÇ ÷Çø
Àêé øÄ öÈ åÀ .ãåÉ à îÀ ãåÉ à îÀ dÇ áÈb àå äÄ ì àÅ øÈ NÄÀ éaÀ LÆ íéúeç
Ä ÀtaÇ LÆ úeçÈtäÇ ìLÆ ä îÈ LÀÈ p äÇ
ìÅàøÈ NÄÀ i îÄ ãçÈ àÆ ìÈk é Äk ,úÉååÂà zÇ øçÇ àÇ Àêeø kÈ úÉåéäÀ Äì åÉ ì äÆàÈð ïéàÅ LÆ - åÉ z ÀòãÇ aÀ øîÇ åÉ ì
!äÈø áÅ òÂ îÅ ãåÉ à îÀ ãåÉ à îÀ åÉ L øÀ LÈ aÀ ÷ÉåçÈø
íòÄ íÈì åÉ ò äÈ ì kÈ ãÆâÆð Àk ãåÉ îÂòìÇ ìÉåãÈb çÇ åk ìòÇ aÇ àeä ,ìàÅ øÈ NÄÀ i îÄ ãçÈ àÆ ì kÈ
" åÉ çk îÄ ò ãÇ éÅì äÆkæÀ iÄ LÆ øwÈ òÄ äÈ ÷Çø - ï äÆ éúÅ åÉ åÂà zÇ

:ïúð éáø éøáã íåëéñ
תחושת ההתרחקות מהשם ,שיש לאדם ,בעקבותיה עלול מגיע למעשים לא
טובים .תחושה זו אינה אלא מצב של "קטנות מוחין" .זו אינה מציאותו
אמיתית ,כי אם דמיון .כי קטנות מוחין פירושו :שמקטין את יכולתו בעיני
עצמו ,לא מאמין מספיק ביחודו ובכוחו .ממצב זה ,נגרם שהוא נופל אחר
פיתויים  -נכנע.
"גדלות מוחין" פירושו  -הגדלת השכל  -שמאמין שהוא אדם מיוחד בעולם,
שיש לו מספיק כח להתגבר על היצר הרע .כך הוא לא נכנע לשום פיתוי.
למעשה זו מציאותו האמיתית והיחידה של האיש הישראלי ,כשהוא מיושב
בדעתו ,כשמבין את עוצם גודל נשמתו ,שהיא "חלק אלוק ממעל".
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å"÷ äøåú
לאחר שראינו בפרק הקודם את דברי רבי נתן ,בהגדרתו לקטנות וגדלות
מוחין ,כעת יכנסו ללבנו יותר בנקל דברי רבו ,מורנו רבי נחמן מברסלב:
נעתיק כעת את תורה ק"ו של רבי נחמן בספרו הקדוש "ליקוטי מוהר"ן".
מומלץ תחילה ללמוד אותה היטב .לאחר מיכן נפרש בקצרה על פי משנתו.
)ראוי לציין ,שרבי נחמן דקדק מאוד בלשונו באופן שיתאים לכל אדם על פי שורש
נשמתו ולכל מצב בו הוא נמצא .המוסיף לבאר או המשנה מהלשון ,אולי מצד אחד
סייע לזולתו להבין כמה נקודות שלא היה מבין בדרך אחרת ,וכן נאה לעשות .אך,
יש להשתמש במידת הזהירות! כי ביחד עם זאת  -עלול הוא גם לגרוע ,בזה
שמצמצם את האור ,על פי הבנתו המצומצמת  -ביחס לכוונתו הרחבה של רבי
נחמן! ...כי רבו הסיכויים שדווקא האות שהחסיר היא זו שהיתה מועילה ללומד!
וגם רבו הסיכויים שהלומד צריך לקבל ביאור אחר המתאים לו )לפי מצבו ולפי
שורש נשמתו וכו'( ,ולא דווקא הביאור שכתב המפרש) .ומכאן תוכחה מגולה ,לאלו
שמוציאים ספרים וחוברות בלשון שלהם ומיחסים את הדברים לרבי נחמן .ולא כאן
המקום לדבר מזה ,והנבון ישכיל מדעתו .(.לכן בחיבור זה ,אנו משתדלים להבהיר
בהדגשה :שום ביאור ולא אף אות נוספת  -אינם הכרחיים! ולקורא מומלץ

לפתוח את הספר ליקוטי מוהר"ן ולקרוא את כל לשון התורה ולנסות להבינה
כפי מה שהשם מאיר לו .כל ביאור וכל מילה בספר זה שאינם מלשון הכתוב
בספרי רבנו ,הוא בגדר האפשר וכשיחת חברים בלבד!(

å"÷ äøåú ïåùì
" :(à"î íé lÄ äÄ zÀ ) 'ä eä èÅ Àì îÇ éÀ äòÈ øÈ íÉåé aÀ ì cÈ ì àÆ ìé kÄ NÀ îÇ éÅø LÀ àÇ
ïéÅà ékÄ ,úeðîÈ çÂ øÇ Àêé Äø öÈ äÆæ ìòÇ åÀ 'ú òÇ cÇ äÇ ïîÄ àÈlàÆ úeiÄðòÂ ïé àÅ Àc' :(.àî íé øÄ ãÈ ðÀ ) àúéÈ àÄ

.äÆf îÄ äÈìåÉ ãbÀ úeðîÈ çÂ øÇ
,àÅø åÉ aäÇ ú ãÇ åÉ áÂò aÇ ìÆëNÅ åÉ ì ïéÅàLÆ LéàÄ ì òÇ :úeìÈì ÀëaÄ ,úeèÈø ÀôáeÄ úeìÈì ÀëaÄ
åÉ ì ïéàÅ LÆ ï îÇ æÀ LÅé ékÄ ,åÉ î Àö òÇ Lé àÄ äÈ ìòÇ :úeèÈø ÀôáeÄ .åÉ ìékÄ NÀ äÇ Àì ìÆëNÅ ìòÇ aÇ äÇ Àêé øÄ öÈ åÀ
úeì ÀãÇâ Àì àÉåáÈì åÉ î ÀöòÇ ú àÆ ÷Åf çÇ Àì Àêé ÄøöÈ åÀ ,ïé çÄ ån äÇ úeðèÇ
À ÷ àÈø À÷Äð àeäÀå ,ìÆëNÅ
.ïéçÄ ån äÇ
.íé îÂ
Ä ç øÇ åÀ íéãÄ ñÈ çÂ åéÈìòÈ Àêé LÄ îÀ îÇ e ïéÄðécÄ äÇ ì kÈ ïé Ä÷zÈ îÄÀ ð ,ïéçÄ ån äÇ úeì ÀãÇâ Àì à aÈ LÆ Àëe
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,ïéçÄ ånäÇ úeðèÇÀ ÷aÀ àeäLÆ kÀ ,eðÀéäÇ ,"ìÈc ìÆà ìékÄ NÀ îÇ éÅøLÀ àÇ " :÷eñÈtäÇ LeøÅt eäÆæåÀ
.ïéÄðécÄ äÇ ìÈk ïé÷Ä zÈ îÄÀ ð ,"'ä eäÅè ÀìîÀÇ é äÈòøÈ íÉåéaÀ " ,éÇæàÂ ,ïéçÄ ånäÇ úeìãÇÀ â Àì åÉ îöÇÀ ò ìékÄ NÀ îeÇ
,íé ÄøçÅ àÂ ìé ÄkNÇÀ iLÆ :äÆæìÈ äöÈ òÅ ,ïéçÄ ån äÇ úeì ÀãÇâ Àì àÉåáÈì åÉ î Àö òÇ aÀ ìÉåëÈé àì í àÀÄ å
" åÉ ì ÀöàÆ íÇb øÅøåÉ ò úÄÀ ð äÆæ-éÅãéÀ -ìòÇ åÀ

å"÷ äøåú øåàéá
" ."'ú òÇ cÇ äÇ ï îÄ àÈl àÆ úeiÄðòÂ ïéàÅ Àc' :ì"æçá (àáåî) à úÈ é àÄ
העולם מודדים את העשירות והעניות לפי מצב הממון או הנכסים .לפי האמת
 העשירות או העניות נמדדים לפי גודל הדעת ' -דעת קנית מה חסרת?' אזיהוא עשיר .ואם אין לו דעת ,הוא עני ,כי 'אין עניות אלא מן )חסרון( הדעת'.

"  äÆæ ìòÇ åÀהעני מן הדעת ,וכמו כן על המציאות הזו "úeðîÈ çÂ øÇ Àêé ÄøöÈ
""!äÆf îÄ äÈìåÉ ãbÀ úeðîÈ çÂ øÇ ïéÅà é Äk
ההמון מרחמים על מי שחסר לו איזה דבר מינימלי ,כמו פרנסה ,ילדים או
חברים וכו' ,אבל הרחמנות האמיתית וה"גדולה" היא :על חסרון הדעת.

úåèøôáå úåììëá
" – "úeèÈø ÀôáeÄ úeìÈì ÀëaÄ
הרחמנות מתבטאת באופן "כללי"  -שיש לרחם על העניים בדעתם .והיא
מתבטאת גם באופן "פרטי"  -שיש לאדם לרחם על עצמו ,אם לפתע
פתאום נעשה הוא בעצמו "עני בדעת" .כפי שממשיך רבנו לבאר:

"  úeìÈì ÀëaÄיש לרחםåÀ ,àÅøåÉ aäÇ ú ãÇ åÉ áÂò aÇ ìÆëNÅ åÉ ì ïéàÅ LÆ LéàÄ ì òÇ :אז ìòÇ aÇ äÇ Àêé øÄ öÈ
 ìÆëNÅלרחם עליו ו"åÉ ìékÄ NÀ äÇ Àì

äðéúð ìéáùá ãòåð øùåòä
העשיר בממון מבין בדעתו ,אם נתנה לו משמים ה אפשרות להיות בעל
הממון ,מן הראוי לתרום מחלקו לאלו שלא נתנה להם אפשרות זו.

} {PA G E
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כך הוא גם בעשירות הדעת )מי שהוא בעל שכל( ,עליו להבין עם זאת ,שהשכל
אינו בשבילו בלבד ,עליו להשכיל אחרים  -ללמד את אלו שאין להם.
וכשם שלא ראוי לעשיר בממון לפטור את עצמו ולומר לעני שיפרנס את
עצמו ,אלא ראוי לו לחוס ולדאוג לו ,כך ממש ,אין לבעל שכל לומר לאלו
שאינם בעלי שכל שידאגו לעצמם ,אלא עליו לרחם ולתת להם משכלו .

ïåâä éðò :ùåøã
ישנה תופעה :אנשים המתחזים לעניים בשביל להתפרנס בקלות ,חלקם
שנעשו עשירים מופלגים ועדיין ממשיכים ב "מקצוע" קל זה ...ויש
שהם באמת עניים אך אוספים ממון ומשתמשים בו לצורך דברים לא
טובים ,וכדומה .אנשים אלו נקראים :עניים שאינם הגונים.
עשירים הגונים ,שרוצים לקיים בממונם את מצוות הצדקה )ולא רק בשביל
"לצאת ידי חובה" של מצפונם ,(...אינם פוטרים עצמם בנתינת צדקה לכל מזדמן,
אלא מחפשים הם אחר "עניים הגונים" ,אלו שבאמת זקוקים לנתינתם.

!ä÷ãö :úåøéäæ
כי באמת ,הנותן צדקה לעני שאינו הגון ,לא זו בלבד שאינו מקיים
מצות צדקה )כתוב בספר המידותäæ ìò ìá÷î ïéà ïåâä åðéàù éðòì ä÷ãö ïúåðä" :
 ,("øëùאלא אף הוא פוגם במה שנותן את הצדקה...
כמו שכתב רבי נחמן בתורה רס " ד:

"òÇ é ÄtLÀ äÇ Àì Àêé Äø öÈ äÈéäÈ àeä ékÄ :àeä úé ÄøaÀ äÇ íÇâ Àt ékÄ ,úéøÄ aÀ äÇ ïew zÄ àéäÄ ä÷È ãÈ Àö
) , òÇ é Ät LÀ äÇ Àì Àêé Äø vÈ LÆ íÉå÷ îÈ Àì ä MÈ å ãË À÷ aÄלצורך קדושה – היינו בזיווג בקדושה(,
וְ במקום להשפיע לקדושה íÉåì LÀÈ å ñ çÇ ,dëÈ é LÄ îÀ äÀÄ å ,íMÈ îÄ äòÈ tÈ LÀ äÇ äÇ ÷ÅlñÄ àeä
) ø çÅ àÇ íÉå÷ îÈ Àìכלומר ,כשהוציא זרע לבטלה ,ההשפעה הגיעה ל"מקום אחר" -
להפך הקדושה(.
 ïew zÄ äÇ ,ïÅk- ìòÇ åÀלפגם הנ"ל נעשה  .ä ÷È ãÈ Àv äÇ éÅã éÀ - ì òÇעל ידי מצוות צדקה ,הוא
מתקן את פגם הברית ,מה שהשפיע למקום אחר ,ויכול להתחיל דרך חדשה-ìòÇ LÆ ,
 ïÅw zÇ úÄמה
À ð äÆæ-éÅãéÀ -ìòÇ åÀ ,äMË
 äÆæ-éÅãéÀהצדקה הוא È ã ÀwäÇ ìÆà - íLÈ Àì òÇ é ÄtLÀ îÇ e øÅæåÉ ç
שפגם קודם לכן בהוצאת זרע לבטלה ח"ו.

} {PA G E
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à aÈ øÇ Àc àÇ éÇæàÂ ,ïeâäÈ åÉ ðéàÅ LÆ éÄðòÈ Àì ïúÅ åÉ p LÆ Àk ,ïÅk ìòÇ åÀ
" Àêé ÄøöÈ åÉ ðé àÅ LÆ íÉå÷ îÈ Àì òÇ é ÄtLÀ îÇ e øÅæåÉ ç é Äk ,øúÅ åÉ é íÈb ÀôÄð àeä

במקום לתקן את פגם הברית

כמובן שדברי רבנו אלו היו צריכים הרחבה בפני עצמה ,אך לצורך
המהלך בו אנו נמצאים  ,די לנו מדברי רבנו אלו ,לראות ולהבין ,כמה
דבר לא פשוט הוא להשפיע את ממונו )צדקה( לעני שאינו הגון ,וכמה
צורך יש לתור ולחפש אחרי "עני הגון" .

ïéøãäîì - ïåâä éðò
והנה ,אלו שאין להם שכל בעבודת השם " -עניי הדעת") ,כפי שמצוי מאוד,
שיש המון עם הנמצאים ב"קטנות מוחין" ,שלא יודעים איך להתקרב להשם ,שלא מאמינים
בכוחם לנצח את היצר ולהתמודד שוב מול הנסיונות ולהתחדש וכו'( הרי שהם בודאי

נחשבים ל"עניים הגונים" ,ויש מצוה לפרנסם ,כלומר ,לתת להם דעת.
לכן ,עבודת הפצת הדעת האמיתית ,כזו המסוגלת לפרנס את עניי הדעת
)לחזק אותם ,לגלות להם את כוחם ועוצם נשמתם ,לבאר להם את האהבה שהבורא אוהב
אותם וכו'  -המביאה אותם ל"גדלות מוחין"( ,היא הצדקה המהודרת והבטוחה מכל

מצוות הצדקה ,כי בודאי מדובר פה באנשים שהם "עניים הגונים".
הרוצה להשקיע ממונו ,במצוות צדקה ,באופן נקי לגמרי ,שיגיע לעניים
הגונים ולא יפגום אם חלילה יגיע לעניים שאינם הגונים ,מן הראוי שיפזר
עבור עניי הדעת ,שהם עניים הגונים כנ"ל .הן שיפיץ דעת בעצמו ,הן
שיתרום למפיצים  -שיוכלו הם להפיץ) .העדיפות כמובן ,שהאדם יפיץ בעצמו!(.

íéòãåé àìù íéòãåé àì
העני בממון ,בדרך כלל פושט ידו לבקש צדקה ,או מדווח לגורמים
המתאימים על מצבו .אבל ,עניי הדעת אין להם יד לפשוט ..העני בדעת,
בדרך כלל לא יודע שהוא לא יודע ..וככל שהוא מתרחק ומסרב לקבל
דעת ,כך הוא יותר "מודיע" על מצב עניותו ,על הצורך הרב לקבל דעת..
על כן ,ההולך ברחוב ורואה אנשים בקטנות מוחין  ,אפילו שלא
מבקשים את עזרתו )ואולי קצת מסרבים לשמוע( ,הרי שכולם נחשבים
כפושטים יד וכמבקשים ממנו צדקה  -דעת .
} {PA G E
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!'åìéöä' ÷òåö áåçøä
ומה יעשה עשיר עתיר בנכסים ,אשר מרחק -מה מביתו נמצאים אלפי
אלפי ילדים גוועים ברעב צועקים ללחם ,והוא יכול לפרנסם בלי
שיחסר ממונו?  -אם יש לו קצת לב ,לא יהסס וילך להושיעם!
כן הוא ממש ,מי שיש לו דיבורים מחזקים המגדילים את הדעת ,עליו
עם זאת גם לדעת  ,שברחובות העיר נמצאים רבבות הזקוקים לעזרתו
ויש ביכולתו להושיע כמה מהם ,מחשכה מוחלטת לאור גדול!

ùîî ìù ïéçåî úåìãâ
רבנו אמר כאן ") "åæî äìåãâ úåðîçø êì ïéàלגבי הרחמנות על עניי הדעת( ,ולמה
לא אמר בלשון אחרת ,כמו 'אין לך רחמנות אמיתית מזו' וכדומה?
רבנו אולי מרמז לעשירי הדעת ,את הדבר הבא :מאחר ועניות ועשירות
נמדדים לפי הדעת ,לכן המרחם על עניים בממון יותר ממה שמרחם על
עניים בדעת ,בעצם מראה לעצמו ,שיש לו חסרון בדעת!
עצם זה ,שיש לעשיר בדעת את הרחמנות על עניי הדעת  ,מראה לו ,
שהוא נמצא ממש בגדלות מוחין!  -ולכן רבנו אמר "äìåãâ úåðîçø êì ïéà
 ,"åæîשאם באמת זו הרחמנות שלך ,שהצדקה העומדת בראשך היא
הפצת הדעת ,אז אתה בגדלות מוחין ממש!

åîöò ìò íçøì êéøö øéùòä íéîòôì
עד עתה למדנו ש" úÇãåÉ áÂò aÇ ìÆëNÅ åÉ ì ïéàÅ LÆ LéàÄ ì òÇ :íçøì ùé úeìÈì ÀëaÄ
)åÀ ,àÅøåÉ aäÇש( "åÉ ìékÄ NÀ äÇ Àìå åéìò íçøì ìÆëNÅ ìòÇ aÇ äÇ Àêé ÄøöÈ
עכשיו נלמד על הבעל שכל בעצמו ,שלפעמים נופל גם הוא לעניות
השכל ...כפי שרבנו יבאר:

" " åÉ î Àö òÇ LéàÄ äÈ ìòÇ :úeèÈø ÀôáeÄ
" "ìÆë NÅ åÉ ì ïé àÅ íåàúô ìëù ìòáä íâ LÆ ï îÇ æÀ LÅé é Äkשנחלש בדעתו ,פתאום אינו
זה שנחשב לעשיר בדעת.

מאמין כל-כך בכוחו ,הוא ב"נפילה" רוחנית הגורמת לו להרגיש מרוחק מהשם,
"ïé çÄ ånäÇ úeðèÇ
" :àÈø À÷Äð àeäÀåמצב של ÷ À

} {PA G E
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כמו שהרחמנות הכי גדולה היא לתת דעת לעניי ה דעת  ,כן עכשיו ,
כשהוא בעצמו נחלש ,מוטלת עליו עבודה:

" ."ïéçÄ ånäÇ úeìãÇÀ â Àì àÉåáÈì åÉ îöÇÀ ò úÆà ÷ÅfçÇ Àì êéÀ ÄøÈöåÀ
עליו לעודד ולשמח את עצמו עד שיגדיל את מוחו חזרה .כגון ,על ידי
שיחשוב על נקודותיו הטובות  ,ילמ ד בספרי הצדיקים שמעודדים
ומחזקים וישתמש בעצותיהם  -איך לחזור לגדלות מוחין .

úåðîçø éìá ÷æçúäì
אמרו חז "ל ,שאסור לרחם על מי שאין לו דעת  ,כגון לסדר לו עבודה
ומחייה ולהביא לו כספים וכו' ,ולמה אסור?
כי אם תרחם עליו ,רק תזיק לו מאוד! כי אז הוא ירגיש רחמנות )מסכנות( על
עצמו ,ותיפול עליו חולשה גדולה עוד יותר ..וימשיך לא להאמין בכוחו...
כמה שירחמו עליו יותר ,הוא ירחם על עצמו יותר ,וירגיש חלש יותר ,
ופחות י אמין בכוחו ,וימשיך להכשל ולעשות טעויות חמורות יותר!
שהרי למדנו קודם )בלשון של רבי נתן בפרק  ( 1ש"החטאים"  ,הכשלונות
וההפסדים ,נמשכים ממצב של קטנות מוחין....
לכן ,מה שאומר רבנו ,שיש לרחם על מי שאין לו דעת ,וש'אין לך רחמנות
גדולה מזו' ,פירושו :הצדקה היחידה והרחמנות שיש לרחם ,היא ,לתת דעת.
ואיך עושים זאת?  -מגלים לו שיש בו כוחות ,נותנים לו דיבורים של
הצדיקים שיגרמו לו לה אמין בכוחו וכו' .לרחם פירושו :להביא אותו
למצב של גדלות מוחין ,ואז יעריך את עצמו ויאמין בכוחו  ,הוא יתחזק
נפשית ,פחות יכשל ופחות יטעה .
וכמו כן ,כשהעשיר בדעת נופל לקטנות מוחין ,שזה מצב של עניות
הדעת  ,אז אסור לו לרחם על עצמו )'איזה מסכן אני' 'מה יהיה הסוף איתי' 'עד
מתי אפול כך' (...אלא רק צריך להגביה את עצמו  ,להאמין בכוחו ,עד
שיגיע שוב למצב של ג דלות מוחין.

} {PA G E
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íéðéã ÷åúî
על ידי שאדם הגדיל מוחו ,מקטנות מוחין לגדלות מוחין ,נעשית )בעולם
בכלל ואצלו בפרט( פעולה נפלאה:

"à aÈ LÆ Àëe
"ïéÄðécÄ äÇ ìkÈ ïé÷Ä zÈ îÄÀ ð

כשמצליח להעלות עצמו ,מקטנות מוחין

äÆæ éÅãéÀ ì òÇ ,ïéçÄ nÉ äÇ úeì ÀãÇâ Àì

"דינים" ,זה מצב של לחץ ,כעס ,חולי ,צרה ,עצבות ,נצרכות וכדו' .כאשר
בא לגדלות מוחין ,הוא ממתק מעליו "דינים" אלו .נעשה פחות לחוץ,
פחות כועס ,פחות עצוב .ואז מלבד "מתוק הדינים" זו ,נעשה דבר נוסף:

"íé îÂ
" åéÈìòÈ Àêé LÄ îÀ îÇ eהשפעה של Ä ç øÇ åÀ íé ÄãñÈ çÂ

úåøöäî ìöðäì
נשים לב :עצם הנפילה מגדלות מוחין לקטנות מוחין ,היא עצמה נפילה
ממצב של רחמים אל מצב של דין) .כי גדלות מוחין זה "רחמים" .וקטנות
מוחין זה "דין" (.ובחזרה ממצב של קטנות מוחין )דין( למצב של גדלות
מוחין )רחמים( היא בעצמה מתוק הדין. ..

רבנו כתב "íéãñç åéìò êéùîîå .2 íéðéãä ìë íé÷úîð .1 ,ïéçåî úåìãâì àáùë
 "íéîçøåכלומר ,אף שבחזרתו למצב של גדלות הוא בעצמו חסד ורחמים ).1
" ,("íéðéãä ìë íé÷úîðבנוסף לזה  -נמשך עליו עוד יותר  -שפע חסדים ורחמים
גדולים ).("íéîçøå íéãñç åéìò êéùîîå" .2
מהו התוספת )ההמשכה( של חסדים ורחמים?
ניתן להסביר :ש הוא ממתק גם דינים אחרים שהיו עליו ,או הצפויים
לבוא עליו ,או אפילו של אנשים אחרים.
תסריט לדוגמא :אם בהיותו בגדלות מוחין ,לפתע נכנס לאיזו צרה ,או
שיש איזו צרה לחבריו וקרוביו וכדו' או שצריכה לבוא עליו איזו גזירה,
אז יתכן מאוד ,שמהשמים יגרמו ,שיפול בדעתו ,שיתנו לו להרגיש איזו
חולשה עצמית ואז יכנס לקטנות מוחין .וזאת עושים לו בכוונה לטובה ,כדי
שאז יחזק את עצמו לחזור לגדלות מוחין ,כדי שעל ידי שיחזור לגדלות
} {PA G E
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מוחין ,ימשכו עליו חסדים ורחמים גדולים ,גם בשביל למתק את הצרה
שאליה נכנס קודם לכן ,או למתק צרות של קרוביו ,או גזירה שעתידה
לבוא עליו .ואז יזכה הוא או קרוביו לצאת מהצרה ,וזאת בזכות החסדים
והרחמים שהמשיך על עצמו כאשר העלה את עצמו מקטנות לגדלות.

!àåáú àìù - äìçîì äôåøú íéã÷äì
כותב רבי נחמן בספר המידותéìåçù åì íéòéãåî ,úåáöòì ñðëð íãà íà' :
'åì òéâäì ãîåò
כאשר נגזר על האדם איזה חולי )מצב של "דין"( אזי ,מן השמים נותנים
לו סימן ,כדי לרפא את החולי לפני בואו.
ואיך מודיעים לו על החולי?  -לפי הדברים הנזכרים ,יש להסביר :קודם
לכן מפילים אותו למצב של עצבות ,שזה מצב של קטנות מוחין ,ואז אם
ירים את עצמו ויתחזק בשמחה )גדלות מוחין( ,לא זו בלבד שהרים את עצמו
מקטנות לגדלות ,אלא גם על ידי זה " "íéîçøå íéãñç åéìò êéùîîועל ידם
לא יגיע אליו החולי) .או שיעבור את החולי בקלות וכדו'(.
לכן ,רבי נחמן מודיע ,ש אם האדם נהיה לפתע עצוב ,אז זה סימן
שצריך לבוא עליו איזה חולי  ,זאת כדי שלא ישלים עם העצבות ,אלא
ירים את עצמו לשמחה  -שיגדיל עצמו )מקטנות לגדלות( ,ואז מימלא
ינצל מהחולי .כי על ידי שמגדיל עצמו מקטנות לגדלות נמשך עליו
חסדים ורחמים שיצילוהו מהחולי.

åçåî úà ìéãâîä éøùà
"  eäÆæåÀלפי מהלך זה  ÷eñÈtäÇ LeøÅtבתהילים,"ì cÈ ì àÆ ìékÄ NÀ îÇ éÅøLÀ àÇ " :
 ,åÉ î Àö òÇ "ìé Äk NÀ îÇ "e ,ïé çÄ nÉ äÇ úeð èÇשמחזק את עצמו ומאמין
" À ÷aÀ àeäLÆ Àk eðÀéäÇ
בכוחו .ועולה  "íùä eä èÅ Àì îÇ éÀ ä òÈ øÈ íÉåé aÀ " ,éÇæ àÂ ,"ïé çÄ nÉ äÇ úeì ÀãÇâ Àìעל-ידי-זה ניצל
מאיזה יום רעה שנפל עליו ,כי "ïéÄðé ÄcäÇ ìkÈ ïé Ä÷zÈ îÄÀ ð
ה"השכלה" היא :הוא רואה את הנפילה מגדלות לקטנות ,ומשכיל להבין,
שמרמזים לו מהשמים שיש איזו צרה שעתידה לבוא )או צרה אצל אנשים
אחרים וכו'( ,ועל ידי שיעלה את עצמו לגדלות ,אז ינצל גם מהצרה!
} {PA G E
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äöôä - äöòä
כשמפיץ דיבורים שמחזקים איזה אדם בכוחו ,כמו "אין ייאוש" " ,השם
אוהב אותך" וכו' ,וכן כל מיני סיפורי צדיקים משמחי לב ומגדילי מוח ,
ובפרט ספרי רבי נחמן ותלמידיו שמטרתם העיקרית היא להגדיל מוחות
ולמתק דינים ,הרי שיש בכוחה של הפצה כזו ,לא רק להגדיל את מוח
הזולת ,אלא גם להגדיל את מוח המפיץ עצמו .כלשון רבנו:
" - "ïé çÄ ån äÇ úeì ÀãÇâ Àì àÉåáÈì åÉ î Àö òÇ aÀ ìÉåëÈé àì í àÀÄ åאם אדם נמצא כל כך
בקטנות מוחין עד שכל הדיבורים המחזקים שהוא מכיר כבר לא משפיעים
עליו להתרומם ,והוא לא מצליח לקרוא ספרים שמחזקים אותו...
 "íé Äø çÅ àÂ ìé Äk NÇשיחפש אנשים אחרים שנמצאים בקטנות
" À i LÆ :äÆæìÈ ä öÈ òÅ
מוחין ,וידבר איתם את הדיבורים שהוא מכיר או יקריא להם מתוך
הספרים קטעים מחזקים ,אפילו שהוא בעצמו מתקשה להתחזק מהם...
"  ."åÉ ì Àö àÆ íÇb øÅø åÉ ò úÄÀ ð äÆæ-éÅã éÀ -ìòÇ åÀעל -ידי ש השכיל והגדיל את מוח הזולת,
אז נתעורר גם אצלו גדלות מוחין.

ìàøùé ììë úìöä
על ידי ההפצה ,ששולח דיבורים מחזקים להרבה אנשים  ,על -ידי -זה
נמתקים כל הדינים ויש בזה הצלה כללית לכל עם ישראל!
כי מקודם נתבארåéìò êéùîîå íéðéãä ìë íé÷úîð ,ïéçåî úåìãâì àáùë" ,
 ,"íéîçøå íéãñçהרי לנו ,שאם אדם משתתף בהפצה המונית ,כגון במקום
ציבורי רחב ,שנמצאים בו הרבה אנשים "בקטנות מוחין") ,שמחזרים אחרי
איזה פרט קטן בבריאה ותולים רק בו את תקוותם ,כגון שרודפים אחרי מו ָדה ,אחרי גוף,
אחרי מאכל ,אחרי כבוד ,ואפילו אחרי איזה לימוד תורה שלא לשם שמים וכדו'( והוא
בהפצה ,מגלה להם את כוחם האמיתי )שהשם קרוב אליהם ורוצה אותם מאוד,
איך שהם ,וכו'( והוא מרחיב את דעתם) ,למשל מפיץ מאות מדבקות מחזקות למאות
אנשים ,או עובר עם רכב עם רמקולים ומשמיע שירים משמחים ומחזקים ,או מוסר שיעור
שמחזק ומרומם את הנפש לקהל רב של אנשים( הרי שמושפע על ידי זה חסדים

ורחמים גדולים ונוראים לאין שיעור לציבור שלם ,עד שבכוח זה
מתבטלים הרבה גזירות וצרות אצל כלל ישראל!
} {PA G E
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אם אדם רואה מציאות של אנשים שנמצאים בקטנות מוחין ,עליו "להשכיל"
היטב ,שמרמזים לו מהשמים שיש איזו צרה שעתידה לבוא לעולם ,שעל ידי
שישמח אותם ויגדיל את מוחם ,יתמתקו הדינים בעולם ,וימשך לעולם
חסדים ורחמים! )אם הדברים מובנים לנו כמו שצריך ,אז נראה מעט מרחוק עד כמה
עלינו להכיר טובה לסבא ישראל ואנשיו המוסרים נפשם עבור מטרה זו .והלא החזאים
צופים ח"ו מלחמות ואסונות וגם "דרשנים" למיניהם בכל בוקר מתעוררים עם איומים
ונבואות זעם וכו' שעל פי הטבע ועל פי המקורות עלולים אסונות אלו חלילה לבוא בעליל,
וזה שהם לא באו ולא יבואו רק בזכות שנמתקים הדינים מעם ישראל .וכאמור ,ההפצות
המשמחות ,המגדילות מוחות ,הן אלו שגורמות למתוק דינים המוני .יישר כוח חזקו ואמצו!(

כתוב בספר חיי מוהר"ן מ"ג:

"íäì ùéù íãà éðá ùé éë .øçà íãà úåéçäì ïéìåëé äçîùä éãé ìò íâ
íäå .íáìáù äî øôñì íäì øùôà éàå ïìöì àðîçø íéàøåðå íéìåãâ íéøåñé
íò øùà ìë úà åîò çéùäìå øôñì éî éðôá íäì ïéà êà ,øôñì íéöåø åéä
úå÷çåù íéðô íò íãà àáùëå ,úåâàãå íéøåñé íéàìî íéëìåä íäå .íááì
ìåãâ øáã àåä éë ,÷éø øáã åðéà íãà úåéçäìå ,ùîî íúåà úåéçäì ìåëé
) éçãá éøú éðäî :(.áë úéðòú) àøîâá àáåîù åîëå .ãàîשני בדחנים( åëæù
) åëæù äîìשהיו בני עולם הבא( "íãà éðá íéçîùî åéäù äæ éãé ìò

."ïî÷ìãë"å - êîöòì êîöò úà õéôäì
העצה של רבנו להגדלת המוח - "åìöà íâ øøåòúð àìéîîå ,íéøçà ìéëùéù" -
זו תשובה למי שחושש שיחלש בהפצה לרבים ...כי ההפך הוא הנכון,
כנ"ל  ,שאדרבה ,ככל שיפיץ ,ככל שיגדיל מוחות של אחרים ,כך יגדל
מוחו!
כי בעצם ,ההפצה היא :להפיץ את עצמך לעצמך!
עד כה למדנו תורה ק "ו .ובפרקים הבאים נמשיך להשכיל מתוך תורות
ודיבורים נוספים ,כיד השם הטובה עלינו:

} {PA G E
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çåîä úìãâäì úåöòå úåàîâåã
לפני שנמשיך עם עוד תורות ושיחות ,נעשה מעט "נייחא למוחין" ונדגים
כמה נקודות על הגדלת המוחין :נציע ,כמה עצות קטנות) ,ויש המון עד בלי
סוף!(  -איך להרחיב הדעת לאנשים שנמצאים במצב של קטנות מוחין:
* אמרו חז "ל" :כי צריך כל אדם לומר ,כל העולם לא נברא אלא
בשבילי"" ,כל אדם" זה גם אתה ,איך שאתה ומה שאתה! עליך לומר;
"כל העולם לא נברא אלא בשבילי"
* אתה אדם מיוחד * .אין כמוך בכל העולם * .כמוך יש רק אתה .
* אחד ששאל" :מי אמר שיש אלוקים?"  ,עניתי לו" :כשאני רואה
אותך ,אני בטוח שיש בורא לעולם!"
זה ריגש אותו ונתן לו "לסבול" שיש בורא לעולם שמשגיח על העולם.
כי רק מתי שהוא הסתכל על העולם מסביב ,אז יכל לערער על מציאות
הבורא ,ואולי לחשוב שאין השגחה או שהעולם נברא לבד ...אולם,
כשהאמונה בבורא הופנתה על עצם קיומו הוא וכשנתתי לו לחשוב רק על
המיוחדות שלו בכל הבריאה )כשאמרתי לו שהוא ההוכחה שיש אלוקים( ,בזה
הוא לא יכל לעמוד! כי תמיד הוא הרגיש שיש בו משהו מיוחד שאין לאף
אדם בעולם ,והוא יודע וטוב לו לדעת שיש "עליו" השגחה אלוקית ,הוא
לא מסוגל להאמין ש"הוא" נברא לבד או ש"הוא" בא מקוף או מפיצוץ...
* אתה נצחי! * השם רוצה אותך.
* תזכור ,הכל לטובה! כל מה שנעשה איתך הכל בהשגחה מיוחדת שהשם
משגיח עליך ,בשביל טובתך! הקב"ה כל הזמן מסתכל עליך וחושב עצות -
איך להביא אותך לתכלית הטוב הנצחי ,לפי בחינתך ,דרגתך ותיקונך.
* יש לך ילדים? ,נכון שאתה אוהב אותם ותעשה בשבילם הכל !? אז
תדע לך ,שהקדוש -ברוך -הוא אוהב אותך ,כמו אהבת האב לבנו !
ובאמת ,אי אפשר לתאר כמה ש הוא אוהב אותך ,כי מדובר על אהבה
נקיה וטהורה בלי שום אינטרס!
} {PA G E
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* אליך הקורא :זהירות! אם לפניך אדם שנראה עצוב )קטנות מוחין( ,אל
תגיד לו "תן חיוך הכל לטובה"!  -בסטיקרים זה מצוין ,אבל כשאתה
מצוה עליו לחייך בזמן שקשה לו ...זה עוקץ אותו עוד יותר ,על כך
שהוא לא יכול לחייך ...זכור זאת היטב! )אחרי שחיזקת אותו והגדלת את מוחו,
רק אז אתה יכול לומר לו " -יאללה אחי ,תן איזה חיוך"(

* השם אתך .ואם אתה מיואש מיכולתך ,תדע ,החיים שלך אינם
בידך ...הקב "ה אחראי על החיים לך והוא  -לא מתייאש ממך!
* אתה מנסה ולא מצליח ...אבל אתה רוצה ,כי יש בך איזהו רצון לעשות
טוב ,אז תדע לך ,רבי נחמן אמר :שעליך לרצות את הרצון שלך! כלומר,
תשמח ותחיה את עצמך מכל מה שרצית ,ואל תיפול כלל ממה שלא
עשית .כי הקב"ה רוצה את הרצון שלך! העיקר הוא הרצון שלך!
* האר"י ז"ל )ר' לוריא יצחק אשכנזי( אמר לתלמידו מהרח"ו )ר' חיים ויטאל(,

לפני כחמש מאות שנה ,שכל דבר שהוא עושה בשביל השם ,זה פועל
פי כמה וכמה ממה שפעלו הצדיקים הקדושים שבדורות הקודמים!
)כמו התנאים והאמוראים הקבורים בגליל ,שנוהגים המוני ישראל לפקוד את
קברם( כי בזמנם לא היו את הנסיונות שיש לו )למהרח"ו(...

את זה האר "י ז "ל אמר לתלמידו לפני חמש מאות שנה ...שזה היה
בדור של צדיקים ומקובלים נוראים ...דור של צניעות ופשטות...
אם כך ,מה נאמר עליך אח יקר  ,בדור כמו שלנו ...הרי כל דבר קטן
שעשית ,כל איזו מחשבה קטנה שחשבת ,מחשבה טובה  -בשביל השם ,
איזו שמחה גרמת לו! איזו התפארות והתפעלות היה עליך! יותר
מההתפארות והשמחה שהייתה באותם עבו דות גדולות של התנאים
והאמוראים הצדיקים הגדולים! תתעודד נשמה !
* דווקא מהמקום "הנמוך" בו אתה נמצא ,כל דבר קטן שתעשה ,ולא
משנה אם תעשה דברים אחרים ,אבל דבר קטן עשית בשביל השם,
חשבת על השם או רצית את השם ,דווקא מכאן )מהמקום הנמוך( זה
עושה פלאות ונפלאות ושמחה בלי שיעור  -בשמים .

} {PA G E
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* כותב רבי נתן :אם תגיד ליהודי שהשם רוצה אותו ,הוא כבר לבד
יחפש את הדרך לעשות את רצונו של השם  .אינך צריך להוכיח אותו
על מעשיו ,אלא רק לעודד אותו שהוא רצוי באמת לפני השם !
* לא משנה מה אתה עושה ובאיזה מצב רוחני אתה נמצא  ,לעולם אל
תרגיש מנותק מהשם! כך לך דוגמא קצת קיצונית :מי שלא -עלינו
מעשן ביום שבת ואין לו אש ,אז מומלץ לו שיבקש מהשם שיתן לו
אש ...כן ,אפילו שהשם ציוה בתורתו שלא לעשן בשבת! אף על פי כן
שיבקש מהשם שהוא רוצה אש  -רק העיקר שלא יתחבא מהשם! שלא
ירגיש מנותק מהשם! ממש כמו ילד שמבקש מאבא שלו שיתן לו כסף
עבור איזה דבר שהוא לא מסכים לעשות ,שיש כאן נחמה גדולה בעיני
האב :בעצם זה שעדיין יש בניהם קשר!  -הילד פנה לאביו ,לא התנתק!
אדם הראשון נענש אחרי שנפל ,לא מחמת הנפילה אלא רק לאחר שנתחבא!
בית שעושים בו ח"ו את כל העבירות שבתורה ,לא מורידים ממנו את
המזוזה! למה? כי לא משנה מה  -האיש הישראלי לעולם לא מנותק מהשם!
* "מצוה גדולה להיות בשמחה" ,זה ציווי ...השם הוא אבא שלנו ,ואבא
כמו כל אבא ,רק רוצה שהבן שלו יהיה שמח וטוב לב!
הורים הרוצים לראות את בניהם מצליח בלימודים ועושה קריירה,
פעמים אלו הורים ,שחוץ מה אהבה לבן ,גם רוצים לקבל "כבוד "
בזכותו  ,או שחוששים שבנם יבייש אותם אם לא תהיה לו הצלחה...
ולכן הורים כאלו ,מתאכזבים מבן שנפל .
אבל אבא אמיתי ,שיש לו רק אהבה לבנו ולא חפץ לקבל ממנו כבוד וכדו',
אינו מתאכזב מבנו לעולם! כמובן שהוא ירצה בטובת הבן שיצליח בלימודים
ויהיה נעים הליכות ואהוב לכל הבריות וכו' ,אבל אם זה לא קרה והבן נפל,
לא משנה לאן הוא נפל ,האבא ימשיך תמיד לאהוב אותו! ואבא טוב כזה ,יש
דבר אחד שהוא מאוד רוצה ואפילו מצוה את בנו' :תהיה שמח!' 'אני רוצה
לראות את הבן שלי עם חיוך על הפנים ,עם שמחת חיים'
הכלל הוא :הרוצה להפיץ ,לעודד ולהגדיל מוחות ,השם מסייע לו להוציא
דיבורים מחזקים ,לכל אחד לפני עניינו ולפי מה שהוא צריך באותו הרגע.
} {PA G E
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?íéúî úåéçäì äöåø
"קטנות מוחין" דומה ל -מיתה  ...כל זמן שאין אדם מאמין בכוחו ,אינו
יכול למצות את מה שיכול לעשות בחייו ,ממילא הוא כמת. ..
כי מי חי? זה שעושה מה שצריך לעשות בחייו! אבל מי שלא מאמין
בעצמו ,כל מה שלא עשה בגלל חוסר האמונה ,נחשב לזמן ולמצב מת...
ולכן "קטנות מוחין" זה כמו מוות.
כאשר אדם מעלה את חבירו מקטנות מוחין לגדלות מוחין ,הרי
שלמעשה הוא מקימו ממיתה לחיים!
מי שמחיה מתים ,לא יתכן שישאר "מת" בעצמו ...לכן ,אפילו שהוא עצמו
היה בקטנות מוחין ,כיוון שהצליח להחיות מת ,הוא בעצמו קם לתחיה...

íéúîä úééçúî øúåé - äöôää
כאשר רבי נתן ציוה לפני פטירתו על עסק הדפסת הספרים )והפצתם

כמובן( ,ביקש שיהיו חזקים בממון ,בטרחה ובר צון.
מ'מון ט'רחה ר'צון ראשי תיבות :מטר.
אמרו בגמרא )תענית ז" :(.גדול יום הגשמים מתחית המתים"  ,ויש
לרמוז :יום הגשמים זה יום של הפצה )ההשפעה של ההפצה דומה להשפעת
המטר ,כי המטר מחיה ומוליד בצמחיה ,כן ההפצה ,היא מחיה בני אדם ומולידה
בהם דעת( ,לכן ,כשם שיום הגשמים גדול מתחית המתים ,כך ה הפצה

גדולה מתחית המתים.
כי באמת ,מעלה גדולה יותר ,להחיות את החיים )שהם כמתים ,כשהם
בקטנות מוחין( הרבה יותר מאשר להחיות את המתים )הנמצאים בקבר(!.
כמו שפעם התבטא רבי נחמן  ,שזו לא חכמה להחיות מתים  ,החכמה היא
להחיות את החיים!
בהפצה  -שמחיים את החיים ,עושים מעשה גדול יותר מתחית המתים !

} {PA G E
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äöôää úåøéô
ניתן להמשיך לרמוז על הכתוב בתהילים" :הזורעים בדמעה ברינה
יקצורו" שהמפיץ כביכול לא רואה פירות )כי אינו כופה דעתו לחזרה
בתשובה אלא מפזר דעת( ולא פעם אחת הוא זוכה לבזיונות מבית ומחוץ
)בהפצה יש בזיונות וגם במקום המגורים של המפיץ ובכל מיני קהילות שיש לו מגע
איתם כמו בבית הכנסת ובמוסדות של הילדים ,ואפילו אנשים שהם נקראים
"חסידים" אף להם יש לא מעט התנגדות על ההפצה( לכן עבודת ההפצה היא

בחינת "זורעים בדמעה" .אבל בסוף ,כולם יראו את הפירות ,ו אז
יתקיים הפסוק " ארץ נתנה יבולה" .כי ההפצה זה כמו הורדת גשמים
כנ"ל ,שהמים יורדים ומרטיבים לכל הכיוונים )ואפילו קצת מציקים
לפעמים (...אולם אחר כך צומחים הפירות!

÷éãöì úåøù÷úä
ואם נמשיך לדמות את ההפצה ליום של גשמים ,אז נבין נקודה חשובה
מאוד בהפצה:
ההפצה צריכה להיות רק בהתקשרות לצדיק האמת  ,צריך לבוא לעם
ישראל רק בשמו ובכוחו של הצדיק  ,כי אמרו בגמרא בכתובות )ו(.
שהגשמים הם " מעשה ידי צדיקים" )שהצדיקים הם כמו הגשמים שמחברים
עליונים ותחתונים וכו' עיין שם במהרש"א ובשאר המפרשים שם( ולכן ההפצה
שהיא כיום הגשמים ,צריכה להיות בכח הצדיק בלבד .

} {PA G E
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÷íé÷éãö éøá
ברוך השם ,בימינו ,המונים מחזרים אחרי קברי צדיקים .יש בזה עניין
גדול מאוד לאין ערוך .וידוע שבחסידות ברסלב עושים מזה עבודה
גדולה בפני עצמה .
אחד הצעדים העיקריים בהתקרבות לרבי נחמן ,נעשה בנסיעה לקברו .
גם שאר קברי צדיקים שבארץ הקודש ובתפוצות ,נתגלו ,שופצו
ואוכלסו על ידי חסידי ברסלב .
אף רבי נחמן נהג רבות לפקוד את קבר הבעל שם טוב ועודד את אנשיו
לעשות כן .ובסיפור נסיעתו לארץ ישראל מובא שהוא פקד כמה וכמה
קברי צדיקים.
וכמו כן רבי נתן תלמידו ,מספר הודות ביקורו בקברי הצדיקים ,במסעו
לארץ ישראל .
רבנו חפץ מאוד שנבקר אצל קברות הצדיקים.

íé÷éãö éøá÷á úåçèúùäá äùòðäî
בעסק ההפצה  ,יש בחינות דומות מאוד להשתטחות בקברי הצדיקים:
)קודם לכן נכתוב על מה שידוע לנו ,בפשטות ,מהנעשה בהשתטחות בקבר של
צדיק ,ואחר כך נקיש את הדברים למתרחש בהפצה(:

בקבר של צדיק  ,ככל שהאדם יותר זוכה ,כך מתגלה אליו יותר מחלקי
הצדיק :לא תמיד מתגלים כל חלקי הנר"ן )נפש ,רוח ,נשמה( של הצדיק,
לרוב ,רק חלק של הנפש מתגלה .ואם זוכה  -מגלה יותר ויותר חלקים.
וכאשר מגיע לבית -עלמין ,הוא כמו מחיה מתים ,כי גורם להם לרדת
לקבר ולהתגלות אליו.
לכן ,בקברי הצדיקים יש הרגשה של חיות גבוהה ,כי הוא מעורר
צדיקים שיש להם חיות גדולה מאוד )צדיקים במיתתם קרויים חיים ,יש להם
חיות והתגלות גדולה( ואז ,על -ידי שמגלה ומעורר אותם ,מתעורר אף
הוא.
} {PA G E
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äöôäá äùòðäî
התרחשות דומה נעשית בזמן ההפצה:
כל איש ישראלי באשר הוא ,יש בו נקודה של צדיק ,נקודה שלא
נמצאת אצל חבירו )כמבואר בליקוטי מוהר"ן ל"ד(.
לכל איש ישראלי ,יש בו נשמה ,שהיא "חלק אלוק ממעל" .אבל ככל
שהוא יותר שוקע בתאוות ובהרגלים גשמיים ) -צרכי הגוף( ,כך נשמתו
קבורה יותר בתוך גופו.
לכן ,מקומות שבהם נמצאים בני אדם השקועים בתוך תאוות )למשל,
מקומות של ניאוף ,של רדיפה אחרי ממון ,אחרי אוכל ,קניות וכו'( אלו מקומות שהם
בחינת קברי צדיקים ,כי נקודת הצדיק שבהם ,קבורה עמוק בתוך גופם
)כלשון התורה :קברי התאווה(.

המפיץ שמגיע למקומות אלו ,מגלה שם את הצדיק שבכל אחד ואחד ,הרי
שזה כמו ביקור בקברי צדיקים :ככל שיותר מעורר אותם )על ידי שמגדיל
את מוחם( ,ככל שיותר מגלה את הטוב שלהם ,כך החלק של הנשמה )נקודת
הצדיק( מתגלית יותר ,ועל ידי זה המפיץ מקבל התעוררות גדולה יותר.
אם נשים לב ,בהפצה נעשה עם הנשמות ,פעולה והרגשה דומה לנעשה
בקברי צדיקים  .המפיץ ,בכל אופן ,בהפצה זוכה לקבל חלקי נשמותיהם
ולהתעוררות דומה להתעוררות שבקברי צדיקים!

øá÷á úåááåã åéúåúôù
כש המפיץ מצליח לדובב את האנשים ,שידברו על רצונותיהם הטובים ,
מעשי הם הטובים .בעיקר אם מדובר באנשים שחושבים שהם רחוקים
מאוד מהשם ,והוא מצליח להוציא מ פיהם את הטוב שלהם ומראה להם
ש בעצם הם קרובים ,אזי הוא כמו שמדובב את הצדיקים בקבר) ...יש
מושג בחז"ל :לדובב את הצדיק בקברו(.

} {PA G E
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?íéøéùòì ä÷ãö úúì äöåø
צריכים להבין ,כשמדברים על הרתמות להפיץ דעת ,כעדיפות עליונה ,אין
כוונה חלילה להזניח את העניים בממון .כי הפצת הדעת ,אינה רק לצורך
עניי הדעת ,אלא גם לצורך העניים בממון .והיא גם כן לצורך העשירים
בממון ,ובעצם  -העשירים בממון זקוקים ל"דעת" הרבה יותר...

øéùòì éðòä úà êåôäì
עני שחסר לו סלטים לשבת ונתרום כסף עבורו ,במה הועילה זאת
התרומה?  -רק לאותה ארוחה של שבת ...שזה דבר גדול ונפלא כמובן,
אבל ,הוא ישאר עני ,יזדקק לעוד תרומות בשביל שאר הארוחות ...ואף
באותה ה ארוחה שתרמנו לו  ,עלול לאכול במרירות על כך שאין לו
סלטים ל ארוחות הבאות...
אבל ,אם נתרום לו " דעת" ,הוא יהנה מסעודת השבת גם בלי הסלטים!
)כל שכן אם גם יתרמו לו סלטים ,אז הוא ישמח ויודה להשם על שליחיו הטובים,
כי יש לו דעת להודות ,(.כי על ידי הדעת שקיבל ,הפך להיות עשיר ! כי

אמרו חכמינו" :איזהו עשיר השמח בחלקו"  ,ובשביל שיהיה באמת
שמח בחלקו ,לזה הוא צריך דעת )"עשיר" בדעת( .אם תרמת לו דעת,
הפכת אותו עשיר!

øéùò úîàáì øéùòä úà êåôäì
תרומת הדעת אינה רק לעני שאין לו סלטים לשבת  ,אלא גם לעשיר
בעל נכסים רבים:
כי אם אין לעשיר דעת ל היות שמח בחלקו ,הרי שהוא עני ולא עשיר...
)כי העשיר הוא רק זה ששמח בחלקו(  -הוא נכלל ביחד עם עניי הדעת
ונחשב לעני הגון ממש...

} {PA G E
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éðòäî éðò øúåé øéùòä ,ììë êøãá
למעשה ,בדרך כלל ,העשיר בממון הוא יותר עני בדעת מאשר העני
בממון:
כי אמרו חז"ל ' -אדם שיש לו מנה )מאה( הוא רוצה מאתיים' ,שאם יש
לאדם מנה ,הוא נזקק למאתיים )רבי נתן מברסלב מבאר שהוא נעשה ממש
"בעל חוב"( ,ולכן אם יש לו מליון ,הוא נזקק לשתי מליון ! )ומה שאין כן,
העני שיש לו רק שקל ,הוא נזקק רק לשתי שקל (...ככל שהאדם יותר בעל
נכסים ,כך הוא יותר "בעל חוב"!
אבל זאת ,רק מתי שאין לו דעת ,כשהוא לא שמח בחלקו ,אז הוא רוצה
את מה שאין לו  -כפול ממה שיש לו! אז ככל שיש לו יותר ממון ,כך
הוא יותר עני בדעת )יותר נזקק( .אבל אם יש לו דעת ,שהוא שמח
בחלקו ,אז לא ירגיש חסרון.
לכן תרומת הדעת היא נצרכת הרבה יותר לזה שהוא עשיר בממון...

} {PA G E
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?íéìåç àôøì äöåø
כל כמה ימים  ,בתי הכנסת ותיבות הדואר מתמלאים בכל מיני
פשקווילים טרגיים המבקשים את תרומת הציבור  -לסייע לחולים
במימון תרופות או טיסות לחו"ל וכדו' .לצערנו .
יתכן מאוד ,שמי שיש בידו ממון ,שלא יהיה לו ספק  -יעדיף לעזור
לחולים נזקקים אלו .מה הסיכוי שא דם יעדיף להוציא את ממונו עבור
הפצת דעת ,במקום לעזור לחולים אלו?

!ùîî äàåôø ,úòãä úöôä
כותב רבי נחמן ב " ספר המידות" )רפואה חלק שני א / .אמונה חלק שני ה:(.

ìÈëåÀ ,úÆãçÆ ËéîÀ ú àÇ ìÇ åÉ ç eäÆæéàÅ úÉåà ÀtÇø Àì ãçÈ ËéîÀ çÇ Ék áNÅ
Æ òÈå áNÅ
" Å ò ì ëÈ Àì LÅiLÆ ,ò cÇ
ìòÇ øåáÂòlÇ îÄ åÉ î ÀöòÇ ú àÆ ø îÇ LÈ àìÀå , åÉ úé øÄ Àáe åÉ úÈðeîÁà ø îÇ LÈ àlLÆ éîÄ Àì åÉ ðé àÅ äÆæ
" ."íãÈ àÈ ìëÈ Àì æaÈ éäÄ zÀ ì àÇ
ìàÇ " íÅi÷Ç îeÀ úé ÄøaÀ äÇ øÅî åÉ L ïÅk-íÇâ àeäÀå ,úeîÅìLÀ aÄ äÈðeîÁà åÉ ì LÅiLÆ éîÄ ìáÈ àÂ
,åÉ zàÇìåÉ ç Àì íéãÄ çÈ ËéîÀ äÇ íéáÄ NÂ
È ò éÅ÷ ÀìçÆ aÀ äÈì åÉ z åÉ úàÈ eô Àø ïéàÅ ,"í ãÈ àÈ ìÈë Àì æaÈ éäÄ zÀ
À ì ú àÆ ÀêÅøáÈ e" úÇðéçÄ Àá aÄ äÆ÷ LÀ îÇ ì ëÈ åÀ ìëÈ àÂ îÇ ìëÈ aÀ àÅtøÇ úÄÀ ð àÈl àÆ
ïéÅàåÀ ,'eëÀå "êÈ îÀ çÇ
"åÉ úÉåàtÀ øÇ Àì íéãÄ çË
È é îÀ äÇ íé áÄ NÂ
È ò åÉ ì enÇøúÄÀ i LÆ ã òÇ ïé zÄ îÀ äÇ Àì êéÀ Äø öÈ
אמנם אם יש לפנינו אדם חולה אשר זקוק לעזרה ,עלינו מוטל לנסות לעזור
בכל מה שניתן .אך ,בשביל למנוע את כל הפשקווילים הללו ולהביא רפואה
שלמה לעולם ,צריך לעשות הכל כדי לפתח את עסק הפצת הדעת בעולם.
ההפצה היא :אמונה )הפצת דעת הצדיק הוא לחזק את האמונה( .שמירת הברית
)כמו תיקון הכללי ,שהוא תיקון הברית .וכן עניין הצדיק הוא בשביל נושא שמירת
הברית ,דרך עצותיו מקבלים עצות ותיקונים נפלאים בפרט בעניין זה!( .כבוד הזולת
)דעת הצדיק מתמקדת בדרך-ארץ ,כף זכות ,אהבת הפשוטים וכו'( .על פי הדרך

שסלל הצדיק עבורנו להגיע למעלות אלו ,אם נפיץ אותם בעולם ,נהיה
בטוחים שבני האדם יזכו להם )דהיינו להיות בעלי אמונה ,שומרי ברית ומכבדים
את הזולת( אז החולים לא יזדקקו לתרופות ,אלא יתרפאו מלחם ומים!
} {PA G E
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íéáåè àì íéùòîî ìöðäì
במקומות שיש בהם מעשים פסולים )כמו מקומות "בילוי" שאין שם
"צניעות"( ,אשר עלולים לגרום לפיתויים ...ש אם יתפתה אדם ויפול

למעשים אלו ,אורח חייו הרוחניים בסכנה !? לכאורה המפיץ אמור
למנוע עצמו מלהיות ב מקומות כ אלו)?(...
אולם כותב רבי נחמן בתורה קט "ז:

" .úÉåøÅáòÂ îÅ ìÉåvÄð ä÷È ãÈ Àö ï úÅ åÉ p äÇ
"'íÄéîÇ MÈ äÇ ï îÄ åéÈìòÈ ïéîÂ
Ä ç øÇ îÀ úÉåi Äø aÀ äÇ ì òÇ í çÅ øÇ îÀ äÇ ì kÈ ' é Äk

)מסכת ַׁש ּבָת קנא(:

ובמה שאדם מפיץ דעת בעולם ,זה נחשב לצדקה ולרחמנות .
והנה אמרו חז"ל )מסכת ְּברָכֹות לג(."åéÈìòÈ í çÅ øÇ Àì øeñ àÈ ä òÈ cÅ åÉ a ïé àÅ LÆ é îÄ ì ëÈ åÀ " :
 ,"åéÈìòÈ ïéîÂמן השמים ,על המפיץ ,שהרי הוא מרחם על הבריות.
" Ä çøÇ nÀ LÆ ïÈåéÅëåÀ
אז  çÇ øÅ Àë äÆ aÀש ,úòÇ cÇ åÉ ì ïéÄð úÉÀ åðכי אם למפיץ לא יהיה דעת ,יהיה אסור
לרחם גם עליו...
 éÇæàÂ Çåכיוון שמקבל דעת ,הוא øÅáåÉ ò í ãÈ àÈ ïéàÅ ' é Äk ,äÈøáÅ òÂ éÅãé Äì àÉåáÈlîÄ ìÉåvÄð

'úeè LÀ çÇ eø åÉ a ñÇð ÀëÄð ïÅk í àÄ àÈlàÆ äÈøáÅ òÂ
 ,äòÈ cÅשזה ההפך מרוח שטות ,אז הוא ."úÉåøÅáòÂ îÅ ìÉåvÄð

)גמרא מסכת סֹוטָה ג(,

åÉ ì LÅiLÆ Àk ìáÈ àÂ

יש למפיץ להסיר כל דאגה מן הלב .כל זמן שהוא מרחם על הבריות
ומפיץ צדקה לעניי הדעת ,אדרבה ,מרחמים עליו מהשמים  -הוא מקבל
דעת ו לא יפול לרוח שטות .

} {PA G E
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íéáåè àì íéøåäøäî ìöðäì
אמרו חז "ל שהרהורי עבירה הם " קשים" )יש להם משקל כבד יותר(

מהעבירה בעצמה .כי המחשבה היא גבוהה מאוד מאוד ,וכשיש מחשבה
לא טובה ,נפגמת הנפש הרבה יותר ממעשה לא טוב .
בפרק הקודם הבאנו מדברי רבי נחמן ,שהמפיץ ניצול מעבירות ,אך
האם מההרהור ינצל? על זה משיב רבי נחמן בתורה רמ "ב:

" .óeàÄð éÅøeä ÀøäÄ îÅ ìÅöÈp äÄ Àì ãåà îÀ úÆìòÆ åÉ îe äÈìåÉ ãbÀ äÈlåËâñÀ àeä ä ÷È ãÈ Àv LÆ ,ò ãÇ åÀ
úÉåaøÀ äÇ Àìe íéLÈÄ p äÇ í òÄ áÈøåòîÀ úÉåéäÀ ÄìÀå ,äÆæ-ìòÇ Àêåî ñÀ Äì øeñ àÈ ïÅë-é Ät-ìòÇ -óàÇ Àê àÇ
àeäMÆ äîÇ ìáÈ àÂ ... , ÀêÈk-ìÈk åÉ ì ÷éÄfîÇ åÉ ðéàÅ LÆ ÷Çø ,íÉåì LÀÈ å ñçÇ í äÆ nÈ òÄ äçÈ é NÄ
ìLÆ íé ÄøeäøÀ äÅ
Ä î úÆìvÆ îÇ àé äÄ LÆ ä÷È ãÈ Àv äÇ éÅãéÀ -ìòÇ äNÂ
Æ ò Çð äÆæåÀ .åÉ ì ÷éÄfîÇ ïéÅà çÈø ÀëËî
"eðÅìé ÄvÇé íMÅ äÇ ,óeàÄð
העוסק בהפצת הדעת ,ה צדקה המובחרת ביותר ,הוא עוסק בהשפעה ,
ומי שמשפיע טוב לא מקבל השפעה רעה) .לכן יש להקפיד לא לעסוק בזה
בשביל "לקבל" ממון ,או כבוד ,או אהדה ,אלא רק בשביל להשפיע!(

להיות מעורב עם נשים ,כגון לתת ספר או לומר דיבור מחזק ,פעמים
רבות זה הכרח גדול  ,בבחינת מה שאמרו רבותינו )בגמרא( שהרואה
אשה טובעת בנהר ולא ניגש להצילה מחמת שהוא חושש לאבד את
מדרגתו הרוחנית ,נחשב ל "חסיד שוטה".
מאחר שההפצה זה צדקה ,והצדקה מצילה מפני הרהורים לא טובים,
אזי מובן היטב מדוע הנמנע מההפצה מחשש להרהורים נחשב "לחסיד
שוטה" ,כי עצם ההפצה היא זו המגנה עליו !
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úòãä úåîìù
למדנו  ,שבהפצה )שמגדילה את מוח הזולת( מגדיל המפיץ את מוחו .ועתה
נלמד מדברי רבנו  ,דבר פלא :העוסק בזה  ,הרודף אחר מעלה גדולה זו
של קרוב רחוקים )שמראה להם שהם לא רחוקים אלא קרובים( ,מסוגל לזכות
לא רק להגדלת מוחו אלא גם ל "שלמות הדעת"!
נעתיק את לשון רבנו בתורה נ"ג )רבי נתן מעתיק הספר "ליקוטי מוהר"ן"
מציג את התורה הזו בב' נוסחאות ,נוסחא אחת :לשון רבנו .נוסחא שניה :כפי
ששמע מהחברים(:

:äðåùàø àçñåð
 ä ãÈ ìÈ åÉ ä øÇw òÄ ... :ä ëÈ øÈ áÀ Äì åÉ ðÉåø ÀëÄæ ,eðÅa øÇ ïÉåL Àìהן בגשמיות ,כמו הולדת בנים .הן
ברוחניות ,כמו להוליד חידוש בתורה או הנהגה חדשה וכו' .הכל נעשה בעיקר -

."í ãÈ àÈ òãÇ ÅiÇå" úÇðéçÄ Àá aÄ ,úòÇ cÇ äÇ éÅãéÀ -ìòÇ
 ïèÈאין לו דעת ,לכן 'ãé ÄìÉåî åÉ ðéàÅ
ַ ) :ì"æç åøîàåסנְ ֶה ְדרִין ס"חÈ ÷' (:
) ,úòÇ cÇ äÇ øÇwòÀÄ åכשאומרים 'להוליד בדעת' הכוונה. åÉ z ÀòãÇ aÀ L nÅ zÇ LÄÀ iLÆ (:
ולהשתמש בדעת ,הכוונהLÅé ï èÈ ÷È Àì íÇb é Äk) ìòÇ åt äÇ ìàÆ çÇ Ék îÄ åÉ ì Àë NÄ ú àÆ àé ÄöÉåiLÆ :
,åÉ zòÇÀ ãaÀ L nÅ zÇ LÀ äÄ àì é Äk ,ìÇòåô aÀ àìÀå çÇ Éë aÀ úÇò cÇ äÇ ï éÄ ãÇ òÂ ï èÈ wÈ äÇ ìÆö àÅ ìÈá àÂ ,úÇò cÇ
(ìÇòåtäÇ ìÆà çÇ kÉ îÄ åÉ úÉåà àé ÄöÉåä àìÀå
) åÉ z Àò ãÇ aÀ íÅì LÈ àeä LÆ é îeשהגיע לשלמות בדעת שלו ,על ידי ב' הדברים הבאים:
Ä
א) ,ìòÇ åtäÇ ìàÆ çÇ kîÄ åÉ úÉåà àé ÄöÉåäLÆ (:בúòÇ ãÇ Àì øLÈ ÀôàÆ MÆ ä îÇ åÉ z ÀòãÇ aÀ âé OÄ äÀÄ å (:

!àeä- Àêeø aÈ -LÉåãÈwäÇ ú òÇ ãÇ Àì áåÉ ø ÷È àeä éÇæàÂ , åÉ z Àò ãÇ aÀ âéOÄ äÇ Àì í ãÈ àÈ äÈ
)אדם שהשלים את דעתו כנ"ל ,והוא קרוב לדעת של הקדוש ברוך הוא ,בודאי שיש
חילוקים גדולים בין דעתו לדעת הקב"הúòÇ ãÇ Àì í ãÈ àÈ äÈ ú òÇ cÇ ïéÅa ÷elçÄ ïéàÅ åÀ (:
 - ) à áÈ enÇk ,íé øÄ áÈ Àc ä MÈ îÂעיין בליקוטי מוהר"ן בפנים,
Ä ç àÈlàÆ , ÀêÇøaÈ úÄÀ é íMÅ äÇ

בהמשך הוא מונה את חמשת הדברים(
) æ àÈ åÀכאשר השלים את דעתו כנ"ל ,והשווה דעתו לדעת השם ]חוץ מחמשת
הדברים שבהם ודאי הוא נבדל מדעת הקב"ה[ ,מאז הדעת שלו עובדת באופן שהוא
 -את( :ãé ÄìÉåî æàÈ åÀ ... ÀêÇø aÈ úÄÀ é í MÅ äÇ ú òÇ cÇ îÄ ÷ÅðåÉ é åÉ z Àò cÇ
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עכשיו רבנו מסביר איך אדם יכול להגיע ל "שלמות הדעת ":

בשביל שיוכל האדם úòÇ ãÇ aÀ íÅìLÈ à äÅ iÀ LÆ ,åÉ z Àò cÇ ú àÆ íé ÄìLÀ äÇ Àì
מדעת השם ,לזה  øLÈ ÀôÆà éàÄלהגיע íÈãàÈ éÅðaÀ íòÄ ÷Åñ åÉ ò LÆ ÷Æñ òÅ éÅãéÀ -ìòÇ àÈl àÆ
) , ÀêÇø aÈ úÀ éÄ í MÅ äÇ ú ãÇ åÉ áÂò ìÇ í áÈ øÀ ÷È Àìרבי נחמן מכריע ,שאי-אפשר להשלים דעתו
לדעת השם אלא רק על-ידי "עסק" ההפצה! רק( ,åÉ zòÀ cÇ íÈìLÄÀ ð äÆæ-éÅãéÀ -ìòÇ
ותהיה דעתו יונקת

כשאומרים "עסק" ,הכוונה כפשוטו  -הדבר מעסיק אותו  ,כמו מי
שהשקיע ופתח חנות מסחרית ענפה  ,שכל כולו מונח ועסוק בזה! כלומר
שעניין ההפצה צריך להעסיק אותו כל כך עד שזה "יטריד " אותו ,כמו
נגר שנמצא באמצע הרכבת פרגולה לגינה יוקרתית ,שבשעת התפילה
" העסק" מטריד אותו ...ולא כמו שחושבים לתומם כמה מהחסידים ,
שעניין ההפצה הוא כמו איזו "עבודה מזדמנת"...
עכשיו רבנו יסביר ,איך על ידי קירוב רחוקים זוכה לשלמות הדעת:

) í äÅ é Äkאלו שהוא מקרבם( 'ïÈlkË îÄ ø úÅ åÉ é é ãÇ éîÄ ÀìzÇ îeÄ ' úÉåðéçÄ Àá aÄ ,åÉ z ÀòcÇ ïéãÄ Àc çÇ îÀ
בכל פעם שהוא מפיץ ומגדיל מוחות של אחרים ,למעשה הוא גם פורץ
לעצמו דרך להגדיל את מוחו ,עד שעל ידי שבכל פעם שהוא מגדיל את
מוחו יותר ויותר ,בסוף הוא זוכה שמשלים את דעתו.

ָׁשת וָ ֶא ְת ַחנַן(íÈãÈé ìÇò ékÄ ,
ִ ") íéÄðaÈ íéàÈס ְפרִי" ָּפר ַ
Ä ø÷ÄÀ ð íéãéÄ îÄ ÀìzÇ äÆæ ìéáÄ LÀ áeÄ

)על ידי

שמלמד אותם(  äÈãìÈ åÉ ääÇ àÈaכי זוכה לדעת ,ורק על ידי דעת יש הולדה

eîéìÄ LÀ äÄ äÆæ-éÅãéÀ -ìÇò ékÄ ,íé ÄøbÅ øÅiâÇ Àì ïîÈ öÇÀ ò úÆà eç ÀøèÈ äÈøNÀÈ å íäÈ
È øáÀ àÇ äÆæ ìéáÄ LÀ áeÄ
 íéÄðáÈ Àì eëÈæåÀ ,êÇשעל-פי טבע לא היו ראויים
À øaÈ úÄÀ é íMÅ äÇ úÇòãÇ Àì... eá ÀøÈ÷úÄÀ ðåÀ ,ízÈ òÇÀ c
להוליד íé ÄøÅb éÅãéÀ -ìÇò ékÄ ,שהם גיירו 'íÈlkË îÄ øÅúåÉ é éÇãéîÄ ÀìzÇ îeÄ ' úÇðéçÄ áÀ aÄ ,ízÈ òÇÀ c ìÅcbÇ úÄÀ ð
ועל ידי הדעת הולידו מחוץ לגדרי הטבע:

 åÉ z ÀòÇãaÀ íÅìLÈ ïéàÅ LÆ é îÄ ìáÈ àÂשאינו מפיץïÅkLÆ ìkÈ ,íãÈ àÈ äÈ ú òÇ cÇ îÄ ÷ÉåçÈø àeä ,...
.ãé ÄìÉåî ïéÅàåÀ ï èÈ ÷È àeä éÇæàÂ Çå... , ÀêÇøaÈ úÄÀ é í MÅ äÇ úòÇ cÇ îÄ
יש שאין להם "שלמות הדעת" ,ואנו רואים שהם כן מולידים בנים,(?)...

התשובה לכך :מה שהם מולידים ,משום שעל פי הטבע היו ראויים
להוליד .אבל באופן שעל פי הטבע אין יכולים להוליד  ,כמו אצל
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 )ולכן. אי אפשר להוליד רק על ידי שלמות הדעת, אזי,אברהם ושרה
 חיזרו יותר אחרי קירוב,אברהם ושרה שלא היו יכולים להוליד על פי טבע
( כדי להשלים את דעתם ואז יוכלו להוליד,רחוקים

 אפשר ש הם כן-  חידושי תורה והנהגות, וכמו כן להוליד ברוחניות
 שיש מנהיגי,יתקבלו בעולם גם בלי שלמות הדעת )כמו שאנו רואים בחוש
 למרות שאין להם שלמות,קהילות ומחברי ספרים שהציבור הולכים אחרי דעתם
,הדעת כלל(? אבל להוליד חידושים והנהגות שהם מחוץ לגדרי הטבע

,  להפוך אדם אדיש לבעל תפילה,כמו להפוך אדם גשמי לאדם רוחני
להפוך אדם שכל הזמן חשב רק על עצמו שיהיה לפתע מוסר נפש על
 הנהגות וחידושים אלו אי,' להוריד אלוקות לתוך עולם גשמי וכו,הפצה
.אפשר להוליד בלי שלמות הדעת

íáÈ øÀ ÷È Àì í ãÈ àÈ éÅðaÀ ø çÇ àÇ íéôÄ ÀãÉåøÀå ,ïîÈ ÀöòÇ ú àÆ íéòÄ bÀ Çé îÀ íé Ä÷é ÄcvÇ äÇ LÆ í òÇ hÇ äÇ äÆæåÀ
éÅã Àk àÈl àÆ ,íÉåìLÀÈ å ñ çÇ ,íãÈ åÉ á Àk úÉåaøÀ äÇ Àì éÅã Àk äÆæ ïé àÅ , ÀêÇøaÈ úÄÀ é åÉ ú ãÈ åÉ áÂòìÇ
' )משום שהצדיקים רוציםíÈl kË îÄ ø úÅ åÉ é é ãÇ é îÄ Àì zÇ îe
Ä ' úÉåðéçÄ Àá aÄ ,ízÈ ÀòcÇ íé ÄìLÀ äÇ Àì
 להביא את העולם, להנהיג אותו בצורה טובה על פי דעת השם,לחדש את העולם
 ובשביל זה הם צריכים להשוות את דעתם,למצב שהוא מונהג מחוץ לגדרי הטבע
:( שזה נעשה רק על ידי עסק קירוב רחוקים,לדעת השם

ékÄ ,( )שעל פי הטבע לא יכולות להולידúÉåø÷È òÂ ã É÷ Àô Äì íé÷éÄ cÇÄ v äÇ ãÇé aÀ äÆæ ìéáÄ LÀ áeÄ
íMÅ äÇ ú òÇ ãÇ Àì ízÈ Àò cÇ ïéÅa ïéàÅ åÀ ,ïÉåé ÀìÆò ú òÇ ãÇ Àì íéáÉÄ åø À÷e ,ú òÇ ãÇ aÀ íéîÅ
Ä ìLÀ í äÅ
".ì"Çp kÇ íé ÄøáÈ Àc ä MÈ îÂ
Ä ç àÈlàÆ ÀêÇøaÈ úÄÀ é

.äéðù àçñåð
:eäÆæåÀ ézÄ ÀòîÇ MÈ MÆ äîÇ éôÄ Àk äÆfîÄ ú öÈ À÷ é îÄ Àö òÇ aÀ ézÄ Àá úÇ kÈ LÆ äÈi ðÄ LÀ à çÈ ñËÀ ð êÈ Àì à äÅ åÀ "
òÇãéÅì í ãÈ àÈ Àì øLÈ ÀôÆà éàÄ LÆ úòÇ ãÇ ìÈ äÆëåÉ f LÆ eðÀéäÇ ,úòÇ cÇ äÇ úeîÅìLÀ Äì äÆëåÉ æ í ãÈ àÈ LÆ Àk
LÅî çÈ aÀ ,' aÈ úÄÀ é í MÅ äÇ ú òÇ ãÇ Àì ,úeîÅìLÀ aÄ í ãÈ àÈ äÈ ú òÇ cÇ ïéÅa LÅø Àô äÆ LÅé éÇæàÂ ,øúÅ åÉ é
.úÉåðé çÄ aÀ
òÇãéÅì í ãÈ àÈ Àì ø LÈ ÀôàÆ é àÄ MÆ äîÇ ,ú òÇ cÇ äÇ úeîÅìLÀ Äì òÇ ébÄ ÇiLÆ ìÅc zÇ LÀ äÄ Àì í ãÈ àÈ äÈ Àêé øÄ öÈ åÀ
íé ÄøáÈ Àc ä MÈ îÂ
Ä ç aÇ ÷Çø , ÀêÇøaÈ úÄÀ é í MÅ äÇ ú òÇ ãÇ Àì åÉ z ÀòcÇ ïéÅa LÅø ÀôäÆ äÆéäÄÀ é àìÀå ,øúÅ åÉ é
àeäLÆ é îÄ àì íàÄ ,úòÇ ãÇ ìÈ éLÉÄ åðàÁ ìÆëNÅ Àì øLÈ ÀôàÆ éàÄ íé ÄøáÈ Àc äMÈ îÂ
Ä ç elàÅ LÆ el àÅ
.éLÉÄ åðÁà ïénÄ îÄ äÈì ÀòîÇ Àì
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íÈðåÉ ø ÀëÄæ ,eðéúÅ åÉ aÇø eøîÀ àÈ LÆ åÉ î Àk ,íé ÄøÅb éÅãéÀ -ìòÇ àeä ,ú òÇ cÇ äÇ úeîÅìLÀ Äì úÉåkÀæ Äì Àê àÇ
'íÈlkË îÄ ø úÅ åÉ é é ãÇ éîÄ ÀìzÇ îeÄ ,éúÇ åÉ aÇøîÅ ézÄ ÀãîÇ ìÈ äÅaøÀ äÇ ' :äëÈ øÈ Àá Äì
úãÇ åÉ áÂò ìÇ äòÈ éÄð îÀ åÉ ì LÅé ãçÈ àÆ ìkÈ é kÄ ,ìÅà åÉ LÀå ä LÆ À÷îÇ ãçÈ àÆ ì kÈ LÆ éÅãéÀ -ìòÇ é Äk
À øaÈ úÄÀ é íMÅ äÇ
íÈìLÄÀ ð äÆæ-éÅãéÀ -ìòÇ ,åÉ úÈìàÅ LÀ ìòÇ ãçÈ àÆ ìëÈ Àì áéLÄ äÈ Àì Àêé øÄ öÈ åÀ , êÇ
.åÉ z Àò cÇ
למדים מהלשון שהדגשנו ,שעמדת תלמידים וקירוב רחוקים המדובר
בתורה זו ,אינו ללמדם הלכות או הטפת מוסר ,אלא במי שמלמדם את
הדרך להגדיל ראש ,שכל המניעות בעבודת השם זה מצב של קטנות מוחין
והוא משיב להם תשובות שפורצות את המניעות ומגדילות את ראשם.

ÀêàÇ .íÅìMÈ äÇ ú òÇ cÇ åÉ ì ïéàÅ é Äk ,ãé ÄìÉåî åÉ ðéàÅ ïèÈ
È ÷ ékÄ .íéÄðáÈ Àì äÆëåÉ æ äÆæ-éÅãéÀ -ìòÇ åÀ
.íéÄðáÈ Àì äÆëåÉ æ ,íÅìMÈ äÇ ú òÇ ãÇ Àì äÆëåÉ f LÆ Àk
ֵאׁשית ַרּבָה
ְּ ) íé LÈבר ִ
Ä ð úÆøÆiâÇ îÀ äÈøNÀÈ å ,íéLÈ
Ä ðàÂ øÅiâÇ îÀ äÈéäÈ àeäLÆ í äÈ øÈ áÀ àÇ aÀ ïÅk ìòÇ åÀ
ָׁשה ל"ט(åÉ z ÀòcÇ ïé aÅ LÅø ÀôäÆ äÈéäÈ àl LÆ ,ú òÇ cÇ äÇ úeîÅìLÀ Äì äÈëÈæ äÆæ éÅãéÀ -ìòÇ ,
ָּפר ָ
.ãé ÄìÉåä Àì ä ëÈ Èæ äÆæ-éÅãéÀ -ìòÇ åÀ ,íé Äø áÈ Àc äMÈ îÂ
Ä çäÇ elàÅ àÈlàÆ , ÀêÇøaÈ úÄÀ é íMÅ äÇ ú òÇ ãÇ Àì

íåëéñ
מהתורה הזו ,אנו למדים ,שעסק ההפצה הוא הכרחי ביותר ,בשביל להגיע
לשלמות הדעת ולהשוות את דעתינו עם דעת השם .כי אז ,אם יש דעת
שווה לדעת השם ,נפתרים מכל הבעיות  -היסורים ,הספקות והבלבולים
שיש בעולם ,שכולם באים על האדם מחמת שיש לו כמה "חורים" בדעת...
לשם הם יכולים להכנס ...אבל לכשיזכה לשלמות הזו ,להשלים דעתו עם
דעת קונו ,שזה נעשה על ידי שמייגע את עצמו בשביל לקרב רחוקים ,אזי
יסורו ממנו כל הבעיות ,היסורים ,הספקות והבלבולים.
כשזוכה לדעת של השם ,אז גם יזכה לשמחה גדולה כמו של השם ,
שכתוב אצל השם יתברך "עוז וחדוה ממקומו".
גם יזכה להוליד ,הן חידושי תורה שלא נשמעו מעולם  ,והן עצות
והנהגות חדשות שיעשו טוב לעולם ,עולם חדש .והן להוליד בנים
ולפקוד עקרות !
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!äðù íéòáù åîë äòù òáø
כתוב בשיחות הר "ן קע" ד

"ãåáòìå úåùòì ïéìåëé éæà íìùä úòãì ïéëåæùë :øîàù åîùá éúòîù íâ
äæ ìò òâééúäìå ãåáòì êéøö øçà íãàù äî äòù òáøá êøáúé íùä úà
"äðù íéòáù
מכאן נבין ,שאין להשוות כלל בין מי שעובד ומתייגע בלימוד ותפילות,
במידות טובות ,תעניות וסיגופים לבין מי שמתייגע בקירוב רחוקים .כי
בעבודת קירוב רחוקים זוכה לשלמות הדעת כנ "ל ,ואז ברבע שעה הוא
יכול להשיג מה שאחרים משיגים בשבעים שנה.
אנו רואים זאת בחוש ,שמי שלא זכה להתעסק בהפצה ,אינו מסוגל
להבין את השכל של המפיצים  ,אז מתעוררים אצלו התנגדויות...

} {PA G E
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íåìù
מהתורה הנזכרת לעיל ,למדנו שהעוסק בהפצה זוכה לבנים  .ויש סיבה
נוספת לכך שההפצה היא סגולה להול דת בנים:

כותב רבי נחמן בספר "ליקוטי מוהר"ן" תורה מ"חúååöî ïééðò éãé ìò :
.íéðáì äëåæ íãàä äëåñ
ומבאר רבנו :הסוכה עושה שלום בין הקב"ה לבניו ,ולכן ,היא סגולה
לזכות לבנים .והעושה שלום בין הקב "ה ובניו ,הוא בעצמו זוכה לבנים.
ע "ש.
לכן ,העוסק בהפצת דעת הצדיק  ,יכוון להשכין שלום בין הקב "ה
לישראל .על -כן עליו להחדיר לבנים של השם ,שהשם אוהב אותם ,ועל
ידי זה הם יאהבו אותו ,ויהיה שלום.
הרוצה להשכין שלום בין איש ל אשתו ,שינסה לגלות להם את אהבתם
הדדית ,ולא יעיז להשכין שלום דרך איומים ,הפחדות וכדו' ,
כך הפצת היהדות ,חייבת להעשות בדרך של אהבה ,לגלות לאיש
הישראלי עד כמה הקב"ה אוהב אותו ,וכמו כן להשיח עם השם
בהתבודדות ,לרצותו ולהראות לו את הנקודות הטובות שיש בישראל ,
ובזה ישכון שלום בין הקב "ה לבניו.
וראה בספר "ליקוטי הלכות" )ברכות הריח סוף ה'( שכותבêéøçà éðëùî" :

äöåø äúàù êçåìù éãé ìò éì æîøì éðëùîì úìçúäùë óëú éë ,"äöåøð
 "äáäàá ,äöåøð êéøçà óëú éæà éðáø÷ìשנשמות ישראל בשורשם רוצים
לרוץ באהבה אל השם ,רק צריכים שיודיעו להם שהשם רוצה אותם!
ועל ידי זה שמשכין שלום בין הקדוש ברוך הוא לבניו ,גם יזכה לבנים .

úåðîçø ÷ø
כבר כתבנו  ,ש "קירוב רחוקים " פירושו :להראות למי שחושב שהוא
רחוק ומנותק )קטנות מוחין( שבעצם הוא קרוב ומחובר )הגדלת מוחין(.

} {PA G E
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 כי,כי עיקר הפצת היהדות היא רק הפצת רחמנותו של השם יתברך
. כמו שכתוב ליקוטי מוהר "ן ס"ד,  זו כל מטרת הבריאה,למעשה

úÉålÇâ Àì ä öÈ øÈ ékÄ ,íÈìåÉ òäÈ ú àÆ àÈøaÈ åÉ úeðîÈ çÂ øÇ úîÇ çÂ îÅ ÀêÇøaÈ úÄÀ é íMÅ äÇ é Äk"
ìòÇ åÀ ? åÉ úeðîÈ çÂ øÇ ä àÆ øÀ îÇ äÈéäÈ é îÄ ì òÇ - íÈì åÉ ò äÈ ú àÇ é øÄ aÀ äÈéäÈ àì í àÀÄ å , åÉ úeðîÈ çÂ øÇ
íÈìåÉ ò ì LÆ æÈk ÀøÆn äÇ ú cÇ ÷Ë ðÀ óÉåñ ãòÇ ,úeìéöÂ
Ä à äÈ úÇlçÄ zÀ îÄ äàÈ é Äø aÀ äÇ ìkÈ ú àÆ àÈøaÈ ï kÅ
".åúeðîÈ çÂ øÇ úÉåà øÀ äÇ Àì éÅã Àk ,éîÄ LÇ
À bäÇ
 בשביל, מימלא, לגלות רחמנותו של הבורא- שורש כל הבריאה
 את הקרבה של השם-  צריך לגלות לו שורש זה,להשיב אדם לשורשו
. וא הבתו אליו

{PA G E }
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äöôää úçîù
ההפצה מובילה לשמחה של אמת:
נזכור מה שאמר רבנו )בתורה ק"ו הנלמדת בפרק  (2לגבי ההפצה לעניי
ה דעת ."åæî äìåãâ úåðîçø êì ïéà" :ויש לדקדק ,רבנו אמר "גדולה" ולא
אמר ' אין לך רחמנות אמיתית יותר מזו" ,ו גם לא אמר 'אין לך רחמנות
מובחרת מזו' ? -
רצונו לומר :עצם זה שיש לאדם רחמנות על עניי הדעת  ,אזי מראה
הדבר שהוא נמצא במצב של גדלות מוחין ,לכן רבנו כתב דווקא
"גדולה".
ולפי זה גם נבין ,מה שרבנו אומר ,"ãéîú äçîùá úåéäì äìåãâ äåöî" :ולא
אמר "מצוה מובחרת" ולא אמר "מצוה אמיתית" אלא דווקא "גדולה" ? -
כי בשביל לזכות לשמחה ,צריך להיות  -בגדלות מוחין !
לאחר שנתברר ,שבהפצה זוכים לגדלות מוחין עד כדי שלמות הדעת ,
עתה קל להבין את גודל השמחה של המפיצים ,כי גדלות מוחין )לה
זוכים בזכות ההפצה( זה שמחה!

ïîçð éáø ìò ÷åìã
יש שמחה ויש הוללות ,השמחה זה דבר רצוי מאוד )"מצוה גדולה להיות
בשמחה תמיד"( .וההוללות ,מוגדרת כדבר בלתי רצוי  .ולכאורה מדוע ,

הרי גם מי שמתהולל  ,משתכר ביין ושכר  ,רוקד ושר  ,ליבו מתרחב...
ו אם כך ,למה ההוללות לא רצויה?
כי יש בין שמחה והוללות הבדל גדול מאוד:
השמחה הרצויה היא שמחה שבאה מתוך "גדלות המוח "! שמכיר את
כוחו ,את גודל אהבת הבורא אליו ואז מתרחבת דעתו .ואילו ההוללות
היא ההפך הגמור ,באה מתוך "קטנות המוח" ,כשאינו יודע מכוחו,
מזלזל בעוצמת נשמתו עד שמגיע למצב שרוצה לשכוח מה " צרות"
)צרות = קטנות מוחין( ולכך שותה ומתהולל...
} {PA G E
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יש הבדל בין שכרון חושים שיש לחסיד שרוקד ,לבין שיכור )או סטלן( שרוקד:
השיכור לוקח את המשקה או את הסם בשביל לשכוח מצרות ודאגות
)להעביר את הזמן ,(...ואילו החסיד לא צריך משקה או סם ,עניינו
לה סתכל על הטוב ,ל שמוח מהטוב ,הטוב גורם לו לשכרון) ...אינו מחפש
להעביר את הזמן ,אלא הוא שמח מהזמן ,כעניין הנאמר "זמן שמחתכם"(

ומאחר וכל העבירות והחטאים )וכן היגון והעצבות( נמשכים רק מקטנות
המוח )כפי שנתבאר( ,לכן ,אפילו שהשמחה של ההוללות היא דבר טוב
כשלעצמה )כי הכי חשוב זה להיות שמח( ,אך ,מאחר וזה בא מתוך קטנות
מוח )בשביל לשכוח מצרות ודאגות( ולא מגדיל את המוח )כי הסם והמשקה
אינו דבר אמיתי אלא השפעה חיצונית( ,ממילא " שמחה זו מה היא עושה? "
היא רק מביאה ליותר עבירות וגוררת לעצבות יתירה!
לא כן השמחה האמיתית שבאה מתוך הגדלת המוח ,אפילו אם הוא
שמח מאיזו מצוה קטנה ,אבל הוא מגדיל אותה בדעתו ועושה ממנה
עניין ,וכיוון שנתרחבה דעתו ,הרי שמשם יזכה לחכמה וחוזק לב ,
התגברות על כל הפיתויים  -לגדלות מוחין עוד יותר .

ïéçåî úåðè÷ ïîæá äçîù
בכמה מקומות רבנו אומר ,שמי שאינו שמח ,אז שיעשה "מילי דשטותא"
 בדיחות ,פרצופים מצחיקים ,קפיצות וכדו' כדי להגיע לשמחה.זאת אומרת ,כיוון שאינו שמח מתוך מצב של גדלות מוחין ,כי הוא
נמצא בקטנות מוחין ושום דבר לא מחזק אותו ,אז העצה שיעשה כל
מיני מעשים שמתאימים למצבו  -לקטנות מוחין שלו ,שיעשה "מילי
דשטותא" ,אבל רק כדי להגיע לג דלות מוחין .כלומר שיעשה שטויות
)ממש כמו מעשי המתהוללים( אבל "לשם שמים" ,בשביל להגיע לשמחה
אמיתית שהיא גדלות מוחין ,ולא בשביל להתקע בהוללות .
לכן ,השתייה או הסמים למיניהם ,שאינם גוררים לגדלות מוחין ,כי הם
משאירים אותו איתם ,שהוא נהפך לשיכור או מסומם למשך זמן
מסויים ,ומחמתם נמשך ליותר קטנות מוחין ,הרי שאינם מעשה לשם
הגדלת המוח .לכן הם פסולים .
} {PA G E
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÷éãöä íåñøô
לאחר שנבאר לנו שעל ידי הה פצה זוכה להגדלת המוח ,שעל ידי זה
זוכה לשמחה אמיתית .לכן המפיצים נראים כאילו הם שיכורים.
וכך כותב רבנו ב"ספר מידות" )שמחה אäëåæ ÷éãöä úà íñøôîù éî" :(.

"äçîùì
אם הנך מפיץ כראוי ,אזי צריך אתה להגיע לשמחה .מרגע שהתחלת
להפיץ את הצדיק ,אתה תראה שינויים במצב רוחך ,תהיה יותר שמח .

íéøåô úçîù
בפורים מרבים בשמחה גדולה מאוד ,ואילו בחנוכה אין עניין לשמוח
כמו בפורים )מדליקים נרות ,שרים קצת שירים ואוכלים סופגנייה או שתיים(,
ומאחר שידוע ,שבשניהם מדובר על ' פרסום נס' ,אם כן  ,מה שונה
חנוכה מפורים?
התשובה לכך :כי פורים זה פרסום של הצדיק ,שמפרסמים את הנס
שנעשה למרדכי הצדיק) ,כמו שאמרו במפורש במסכת במגילה ,שנס פורים
נקרא "לעשות רצון צדיק" ,ואומרים אחרי המגילה "ברוך מרדכי" וכו' .כי פורים
זה פרסום הצדיק (.ואילו בחנוכה זה פרסום נס שהקב"ה עשה לישראל ,

בלי עניין מיוחד של ' פרסום הצדיק'  .לכן  ,בפורים יש עניין מיוחד של
שמחה ,כי "."äçîùì äëåæ ÷éãöä úà íñøôîù éî
גם כשמפרסמים נס שהקב "ה עשה )בלי דגש מיוחד לעניין של הצדיק( ,גם
אז יש עניין של שמחה) ,לכן גם בחנוכה נוהגים לשמוח יותר מימים רגילים(
אבל לא כמו כשמפרסמים את הצדיק ,כי כשמ דובר על פרסום הצדיק
אז יש התעוררות ג דולה של שמחה מיוחדת מאוד.
כי הקב "ה חפץ מאוד שיפרסמו את הצדיקים ,יותר מאשר שיפרסמו
אותו )כמובא בזוהר הקדוש( ,כי במה שמפרסם את הצדיק ,מתגדל שם השם
ונעשה אצלו שמחה גדולה.
הקב"ה ,מלב ד שחפץ שיפרסמו אותו בעולם )לטובת העולם כמובן ,כי הוא
לא צריך את העולם ,אלא רק רוצה להטיב לו( הוא חפץ יותר שיתפרסם
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הצדיק שלו ,כי הוא עצמו גדול בשמים ובארץ ,ואילו " הצדיק אבד"
)כלומר ,בדרך כלל כש"האפיקורסים" רוצים לכפור בהשם ,הם עושים זאת על-ידי
שכופרים בצדיקים ,כידוע במשך כל ההסטוריה .מימלא בשביל להגדיל את האמונה
בהשם יש צורך לפרסם את האמונה בצדיקים דווקא ,כי אז מתגדלת האמונה
בהשם(.

מחמת גודל אהבתו ורחמנותו של השם עלינו ,הוא חפץ ושמח שיתגדל
ויתפרסם שם הצדיק שלו .כי רק הצדיק יקרב את ישראל אל השם ורק
אז יתגדל שמו של השם ית' באמת וכראוי ,ועל -ידי -זה יטיב לכל
העולם .
ולכן משה רבנו נתן את התורה ,וכן גם מרדכי הצדיק נתן את התורה
)אחרי נס פורים שנעשה למרדכי כתוב שהיהודים "קיימו וקיבלו" את התורה
באהבה( וכן בכל דור ודור הצדיקים מוסרים את התורה  ,וכך השם

רוצה ,שהצדיק ימסור את התורה ,שאז זוכים לקיים את התורה כראוי
ובאהבה .

!êîöò úà õéôú àìù øäæä !áøä ãåáë
נדגיש :כי בודאי התוצאה הרצויה תמיד היא ששם השם יתפרסם
ויתגדל .וכמובן כשמדברים על פרסום הצדיק זה רק כדי להוביל
לתוצאה זו  -ששם השם יתפרסם ויתגדל.
ניגש נבאר עוד ,את הסיבה שיש לפרסם את הצדיק בשביל שיתגדל
שמו של השם  ,לא רק בגלל שזה האופן הטוב ביותר להגיע לתוצאה זו ,
אלא גם בגלל שבלעדי פרסום הצדיק יש סיכוי שלא תגיע תוצאה זו .
ולא זו בלבד ,אלא שאנו מתיחסים גם לאדם שמפרסם  -מה יקרה איתו
אם יפרסם את שם הצדיק או אם רק יפרסם את השם?  -ה אם הוא יגיע
לתוצאה טובה עבורו או חלילה ההפך...
נציג לפניכם ג' הסברים אפשריים ,על ההבדל בין מי שמפרסם את
הצדיק לבין מי שמפרסם רק את השם:
א .כאשר מפיץ את "רק " השם ,יתכן שהוא יפיץ את עצמו ...כי הוא
חושב שהוא מקרב את האנשים להשם יתברך ,כאילו הוא הצדיק ...ואז
} {PA G E
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נעשה אצלו שמחה שאינה של אמת  ,שמחה שמעורבת עם כבוד וגדלות
של גאווה ולא גדלות מוחין ...כי לגדלות מוחין הוא זוכה כאשר אינו
חושב על גאווה וכבוד )הגאווה והכבוד זה "גדלות" ,אבל לא בצד של קדושה
כלל ,מימלא הוא סוטר לגמרי את הגדלות מוחין של הקדושה ,זה הפך הגדלות
מוחין לה צריכים להגיע!( ,אבל כשמפיץ את הצדיק ,הוא מבטל את עצמו!

אז הוא מקבל גדלות מוחין של אמת ,של קדושה !
ב .הסברנו כבר ,שגדלות מוחין הוא כאשר מגלה אהבת השם וכו' וכך
המפיץ מגדיל את המוחות וממילא זוכה אף הוא להגדלת המוח .והנה,
כאשר מפיץ את השם בעולם בלי לפרסם את הצדיק ,יתכן שזה יגרום
לאנשים לחולשה ואימה וכדו' ,כי אצל השם יתברך יש גם בחינות של
יראת עונש והטלת אימה מיום הדין וכו' אך כאשר הוא מפיץ את
הצדיק ,אשר רק הצדיק יכול להראות לאדם את רחמנות השם ,כי
הצדיק הוא כולו רק רחמנות  ,הוא גילוי הרחמנות הנקייה של השם,
ו אין מצב שהצדיק יחליש את האדם אלא רק יחזק אותו ויראה לו את
כוחו ,את אהבת השם אליו וכו' לכן כאשר מפיץ את הצדיק הוא מגדיל
את המוח לאנשים וממילא מתגדל מוחו ומימלא זוכה לשמחה .
ג .השם חפץ שיפרסמו את הצדיק יותר ממה שיפרסמו אותו :כאשר
למשל עושים הרצאות על מציאות הבורא ,יתכן שיהיה בזה קלקול ולא
תיקון ,לאלו שבאים לשמוע את ההרצאה :כי הם באים כדי להתקרב ,
ואז מוכיחים להם שיש בורא לעולם וכו' ,ו אם זה לא בא דרך פרסום
צדיק האמת שמטרתו לקרב להשם יתברך על ידי חיזוק והגדלת המוח
וכו' ,אזי המרצים מסוגלים ביחד עם ההוכחות שלהם לקיום הבורא גם
להחליש את כוחם של השומעים ...בזה שאפילו בלי לשים לב הם
מותחים בהם ביקורת ותוכחות על גודל ריחוקם מהבורא שזה עתה הם
הוכיחו את קיומו ...נמצא שהשומעים באו להתקרב ומצאו את עצמם
רחוקים...
ויש בזה עוד דברים עמוקים מאוד ,והם מכת הדור שלנו ,מה שמעכב
את הגאולה.
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השם יתברך חפץ שיאמינו בו ובמשה עבדו ,וכשהוא מבקש מאתנו
לזכור את הניסים והנפלאות שביציאת מצרים ,הוא גם מבקש שנדגיש
שמשה רבנו הוציא אותנו ממצרים.
כי כל הבלבולים והכפירות והעבודות זרות באו לא מתוך כפירות
בבורא אלא באו מתוך עיוותים בדרך שהוא רוצה שילכו בה בני האדם
לטובת נפשם.
כל הכפירות והבלבולים שמביאים הכוחות הרעים  -דווקא מתוך
הגדלת שם הבורא ...הם כביכול מוכיחים שיש בורא ואז משקרים במה
שהבורא רוצה! הם משתמשים בבורא בשביל להפיץ את שקרם !
לכן חייבים לפרסם את הצדיק ביחד עם פרסום הבורא  ,כי הצדיק
מראה את הדרך האמיתית ואת רצון הבורא באמת.
אפילו אם רק יפרסמו את הצדיק וכביכול לא יפרסמו את הבורא ,זה גם
טוב מאוד! מאחר והצדיק אינו נותן לאנשים לטעות בו ,אלא מסתיר את
עצמו ושולח אותנו ישר לבורא .אין לצדיק שום עניין אחר חלילה,
מלבד לקרב את הנפשות לבורא .כך שככל שמפרסמים את הצדיק
ואפילו רק את הצדיק ,הכל זה רק פרסום והתקרבות לבורא .
כאן המקום להזהיר ,מאלו שבאים בשם הצדיק אך מפרסמים את
עצמם! שמדברים משבח הצדיק וכו' ואחר כך מטים את הלבבות
להאמין בהם ,כאילו שרק דרכם אפשר להתקרב לצדיק  ,כי אז הם
מסתירים את הצדיק ומימלא את השם יתברך! לצערם הרב הם תופסים
את הצדיק ומגדילים בשבחו  -רק כדי לפרסם את עצמם!
בבואך לקודש פנימה ,לקרב את עצמך אל הגן של הצדיק ,דע לך,
ששם עורבים לך רוב כוחות הרשע ,שם הם מעפילים את אימתם
בעוצמה שלא ראית קודם לכן .ומרגע זה מתחילה המלחמה האמיתית
שלך!
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íìåò ìù åáåùé
 שעיקר הרחמנות אינה על העני בממון אלא על,הוזכר בפרקים קודמים
,  מה הוא רחמנות באמת, עתה רבנו שוב ילמד אותנו.העני בדעת
 )בתורה זו רבנו דיבר בלשון כה.וירחיב לנו עוד אופקים על עסק ההפצה
: (! תהנו.קלה עד שב"ה הפעם לא התפתינו הרבה להוסיף או לגרוע

.æ äøåú àðéðú ï"øäåî éèå÷éì
.âéäÀÄ ðîÇ úÉåé äÀ Äì ìÉåëÈé àeä ,ïîÈ çÂ øÇ àeäLÆ é îÄ "
ìLÆ ÷Éåðé zÄ ìòÇ í çÅ øÇ Àì ìëÇ eé éÇæàÂ ,úeðîÈ çÂ øÇ äÈ íòÄ âäÅ ÇðúÀ äÄ Àì ÀêéàÅ òÇ ãÅ åÉ é åÉ ðéàÅ LÆ é îÄ
ékÄ ,äÆækÈ ï èÈ ÷È Àì  מה שצריךà ìÉ åÀ ...ìÉåãÈâ Àì Àêé Äø vÈ äÇ ìëÈ àÂ îÇ åÉ ì ï zÅ Äì ,íé îÈÄ é ä òÈ aÈ øÀ àÇ
âäÅ ðÇ úÀ äÄ Àì ÀêéÅà ò ãÇ éÅì Àêé ÄøöÈ ïÅk-ìòÇ ,àÈ÷ åÀ cÇ áÈì çÈ éÅãéÀ ì òÇ ÷Çø åÉ ðeæ Àì ïéëéÄ Äø Àö äÆækÈ ï èÈ ÷È
- ìÉåãÈâ Àìe ,àÈ÷éÀ ãÇ áÈìçÈ åÉ ì ï zÅ Äì í çÅ øÇ Àì ïéëéÄ øÄ Àö äÆækÈ ï èÈ ÷È ÀlLÆ ,úeðîÈ çÂ øÇ äÈ í òÄ
: åÉ ì Àêé Äø vÈ LÆ änÆ aÇ í çÅ øÇ Àì ïéëéÄ øÄ Àö ãçÈ àÆ åÀ ãçÈ àÆ ì kÈ ì òÇ ïÅëåÀ , åÉ ì Àêé ÄøvÈ äÇ ì ëÈ àÂ îÇ
äÆéäÄÀ é àeäÀå ,ìàÅ øÈ NÄÀ é âéäÀÄ ðîÇ äÈéäÈ àeä ékÄ ,eðÅaøÇ ä Lî
Æ ÷Çø àeä äÆækÈ ïîÈ çÂ øÇ åÀ
.(à úÆì äÆ ÷) "äÆéäÄÀ i LÆ àeä äÈé äÈ MÆ ä îÇ " é kÄ ,ãé úÄ òÈ ìÆ âé äÀÄ ð nÇ äÇ
ìéáÄ LÀ aÄ åÉ L ÀôÇð ø ñÇ îÈ e ,ìÅàøÈ NÄÀ é ìòÇ ú îÆ àÁ aÆ úeðîÈ çÂ øÇ åÉ ì äÈé äÈ eðÅaøÇ äLî
Æ é Äk
... ìÈì Àk åÉ î Àö òÇ ìòÇ L LÉ
Å åç äÈéäÈ àìÀå ,ãÆâÆp îÄ åÉ L ÀôÇð Àêé ÄìLÀ äÀÄ å ,ìÅàøÈ NÄÀ é
äÆéäÄÀ iLÆ ,íÈìåÉ ò ìLÆ åÉ áeMÄéaÀ ÷Åñ åÉ ò äÈéäÈ åÀ ,é zÄ îÂ
Ä à âé äÀÄ ðîÇ e ï îÈ çÂ øÇ äÈéäÈ àeä é Äk
,íÈãàÈ éÅðaÀ îÄ á MË
È éîÀ íìÈ åÉ ò äÈ
äÆðëË îÀ åÉ ðé àÅ åÀ áeMÄiäÇ ï îÄ åÉ ðéàÅ ,úòÇ cÇ åÉ ì ïéàÅ LÆ éîeÄ ,úòÇ cÇ äÇ àeä í ãÈ àÈ äÈ øÈw òÄ é Äk
.íÈãàÈ úeî ÀãaÄ äÈi çÇ úÇðéçÄ aÀ àeä ÷Çø ,ìÈì Àk í ãÈ àÈ í LÅ aÀ
íÈìåÉ ò äÈ äÆéäÄÀ iLÆ ,íÈìåÉ òäÈ áeMÄéaÀ ÷ÅñåÉ ò äÈéäÈ åÀ ,úeðîÈ çÂ øÇ åÉ ì äÈéäÈ eðÅaøÇ äLîe
Æ
øÉåà eðÈì ç úÇ tÈ àeä é Äk ,ìéÅò Àì ø kÇ æÀ pÄ kÇ ,äòÈ cÅ éÅðaÀ eðÀéäÇ ,í ãÈ àÈ éÅðaÀ îÄ àÈlîË îeÀ á MË
È é îÀ
ékÄ ,"íé÷ìÁ
Ä àäÈ àeä 'ä é Äk ú òÇ ãÇ ìÈ úÈ àÅ øÀ äÈ ä zÈ àÇ " :(ã íé øÄ áÈ Àc) áeú kÈ LÆ åÉ î Àk ,úòÇ cÇ äÇ
:õÆø àÈ aÈ èé ÄlLÇ íé÷Ä ìÉ àÁ LÅé é Äk ,eðÈì äÈlâÄ åÀ ú òÇ cÇ äÇ ú àÆ ç úÇ tÈ ä Lî
Æ
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àeä (? )מתי באמת צריך להרגיש רחמנות על בני אדםúeðîÈ çÂ øÇ äÈ øÈwòÄ é Äk
eäÆæ ékÄ ,ïÈì Àö Äì àÈðîÈ çÂ øÇ ,úÉåðÉååÂòaÇ ,íÉåì LÀÈ å ñçÇ ,ïé Äì ÀôÉåð LÉåãÈ÷ í òÇ ì àÅ øÈ NÄÀ iLÆ Àk
.úeðîÈ çÂ øÇ éÅðéîÄ ìkÈ îÄ ìÉåãÈbäÇ úeðîÈ çÂ øÇ äÈ
ãÅákÈ äÇ éÉåàOnÇ äÇ ãÆâÆð Àk ìÈì Àk íéáÄ LÁ
È çÆð íÈðé àÅ íÈì åÉ ò aÈ LÆ íé LÈ
Ä w äÇ íé ÄøeqÄi äÇ ì ëÈ é Äk
.íÉåì LÀÈ å ñ çÇ ,úÉåðÉååÂò ì LÆ
éàÄ LÆ ,ãåà îÀ ãÅá kÈ éÉåàOîÇ eäÆæ ,íÉåìLÀÈ å ñ çÇ ,úÉåðÉååÂò aÇ íé Äì ÀôÉåð ìàÅ øÈ NÄÀ i LÆ Àk é Äk
"éÄp nÆ îÄ eãaÀ ÀëÄé ãÅáëÈ à OÈ îÇ Àk" :úÇðéçÄ ÀáaÄ ,äÆf äÇ ãÅá kÈ äÇ éÉåàO nÇ äÇ ìÈì Àk à OÈ Äì øLÈ Àô àÆ
(ç"ì íé lÄ äÄ zÀ )

ìLÆ úewÇãåÀ úeiÄðçÈ eø òÇ ãÅ åÉ éÀå ,íéçe÷
Ä Àì í äÅ ïÄé àÇ îÅ ìàÅ øÈ NÄÀ é ú MË
Ç ã À÷ òÇ ãÅ åÉ i LÆ éîÄ é Äk
íäÆ ìÈ ÀêÈi LÇ ïÉåå òÈ ïéàÅ åÀ ,ïÉåå òÈ îÅ éÅøîÇÀ â Àì íé÷ÉÄ åç øÀ íäÅ ìàÅ øÈ NÄÀ i LÆ , òÇ ãÅ åÉ é àeä - ì àÅ øÈ NÄÀ é
.íúeiÄ
È ðçÈ eøÀå í úÈ ewÇc ìÆãåâÀå í LÈ øÀ MÈ îÄ íúÈ MË
È ã À÷ ìÆãåb éôÄ Àì ,àìÉ ìÈì Àk ìÈì Àk
ãÅákÈ äÇ éÉåàOnÇ äÇ ãÆâÆð Àk éÉåàOîÇ Àì íéáÄ LÁ
È çÆð íÈðéàÅ íÈìåÉ òaÈ LÆ íé øÄ eqÄiäÇ ìkÈ ïÅk ìòÇ åÀ
ïÈì Àö Äì àÈðîÈ çÂ øÇ ,íÉåì LÀÈ å ñ çÇ ,úÉåðÉååÂò ì LÆ
,( )אם הם לא בגלל עווןúÉåðÉååÂò í äÆ aÈ ïé àÅ í àÄ ,íé ÄøeqÄé í ãÈ àÈ ìÈ LÅiLÆ Àk el ôÂ
Ä àÇå
ïéøÄ eqÄé ïé àÅ ' :(ä"ð ú aÈ LÇ ) eðé îÅ ëÈ çÂ eø îÀ àÈ LÆ åÉ î Àk .ìÈì Àk íé ÄøeqÄé Àì íéáÄ LÁ
È çÆð íÈðé àÅ
,ìÈì Àk íé ÄøeqÄé íÈðé àÅ ,ïÉåå òÈ í äÆ aÈ ïéàÅ LÆ Àk LÆ 'ïÉåòÈ àì aÀ
,úeðÈîçÂ øÇ äÈ øÈwòÄ eäÆæåÀ ,íÉåìLÀÈ å ñçÇ ,úÉåðÉååÂòaÇ íéìÄ ôÉÀ åpLÆ kÀ ÷Çø íÅä íé ÄøeqÄiäÇ øÈwòÄ ékÄ
.úÉåðÉååÂò ìLÆ ãÅákÈ äÇ éÉåàOnÇ äÅ
Ç î íàÈ éöÉÄ åä Àì ,LÉåãÈ÷ íÇò - ìÅàøÈ NÄÀ é ìÇò íÅçøÇ Àì
äÈéäÈ ,ïÉåå òÈ äÆæé àÅ aÀ ì àÅ øÈ NÄÀ é eì ÀôÈp LÆ úÅò ì ëÈ aÀ ,íÉåìMÈ äÇ åéÈìòÈ ,eðÅaøÇ äLî
Æ ïÅk-ìòÇ åÀ
éôÄ Àl LÆ ,òÇãÈé é Äk .àÅöåÉ iÇëåÀ íé ÄìbÀ øÇ îÀ aÇ ïÉåâ Àk ,í ãÈ òÂ aÇ ìÅìtÇ úÀ äÀÄ å í äÆ éÅìòÂ åÉ L ÀôÇð øÅñ åÉ î
ìÈì Àk àOÈ Äì íäÆ ìÈ øLÈ Àô àÆ éàÀÄ å ,ïÉåå òÈ îÅ íé Ä÷Éåç Àø í äÅ ,í úÈ ewÇãåÀ ìÅàøÈ NÀ éÄ úMË
Ç ã À÷
.ì"Çp kÇ ïÉåå òÈ ìLÆ ãÅákÈ äÇ à OÈ nÇ äÇ
ékÄ ,úòÇ cÇ åÉ ì ïéÅàLÆ éÅãéÀ -ìòÇ ÷Çø àeä - ?íÉåìLÀÈ å ñçÇ ,úÉåðÉååÂòìÇ íéàÄ aÈ ïÈëéäÅ îÅ ,úÆîàÁ áÆ e
eäÆæåÀ ,(â äèÉÈ åñ) 'úeèLÀ çÇ eø åÉ a ñÇð ÀëÄð ïÅk-íàÄ -àlÈ àÆ äÈøáÅ òÂ øÅáåÉ ò íÈãàÈ ïéÅà'
úÇðéçÄ áÀ aÄ ,úòÇ cÇ åÉ a ñéÄð ÀëäÇ Àì åéÈìòÈ íÅçøÇ Àì ïéëéÄ Äø ÀvLÆ ,ìkÉ äÇ ïîÄ ìÉåãÈbäÇ úeðîÈ çÂ øÇ äÈ
,(à"î íé ÄøÈãðÀ ) 'úòÇ cÇ äÇ ïîÄ àÈlàÆ éÄðòÈ ïéÅà' ékÄ "ìÈc ìÆà ìékÄ NÀ îÇ éÅøLÀ àÇ " :(à"î íé ÄläÄ zÀ )
( )כמו שראינו בפרקים הקודמים בתורה ק"ו.úòÇ cÇ åÉ a ñéÄð ÀëäÇ Àì ,åéÈìòÈ íÅçøÇ Àì ïéëéÄ Äø Àöe
äÈìåÉ ò ä îÈ LÀ
È p äÇ åÀ ,÷ מן העולםÅl zÇ ñÀ äÄ Àì  של האדםåÉ p îÇ æÀ òÇ ébÄ nÇ LÆ Àk elôÂ
Ä àÇå
,úeîÅìLe
À úé Äì ÀëzÇ äÆæ ïéàÅ ,íéÄðåÉ é ÀìÆò úÉåîÈì åÉ òaÀ ,äÈìåÉ ò LÆ íÉå÷ îÈ aÀ úÆ÷aÆ cÇ úÀ îeÄ
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:àéäÄ äîÈ LÀ
È p äÇ ìLÆ úeîÅìMÀ äÇ øÈw òÄ ÷Çø ,äÈì ÀòîÇ Àì ä÷È eá Àc ÷Çø äîÈ LÀÈ p äÇ äÆéäÀ zÄ LÆ
!ïÅk-íÇb הזה- בעולם, כאןä hÈ îÇ Àì äÆéäÀ zÄ äÈì ÀòîÇ Àì àéäÄ LÆ úÅò aÀ LÆ
åÉ z ÀòcÇ øàÅ MÄÈ i LÆ éÅã Àk ,ãé îÄ ÀìzÇ åÉ à ïÅa - äÈëøÈ aÀ åéÈø çÂ àÇ øéàÄ LÇÀ iLÆ Àêé ÄøöÈ ïÅk-ìòÇ
,äÈì ÀòîÇ Àì ÷ÅlzÇ ñÄÀ pLÆ úÅòaÀ ïÅk-íÇb ähÈ îÇ Àì
åÉ ì ÀëNÄ epÆn îÄ ìÅa÷Ç iÀ LÆ ,ïÅk-íÇb ãéîÄ ÀìzÇ úÇðé çÄ aÀ äÆéäÄÀ iLÆ ïÅa øéàÄ LÀ äÇ Àì - øÈw òÄ äÈ åÀ
úÅò aÀ íÇb äÆfäÇ íÈìåÉ ò aÈ åÉ z ÀòÇc ø àÅ MÄÈ iLÆ ,úeîÅìMÀ äÇ øÈw òÄ eäÆæ ékÄ ... .åÉ z Àò ãÇ åÀ
.äÈì ÀòîÇ Àì äÈìåÉ ò äîÈ LÀÈ p äÇ LÆ Àk ,úe÷ ÀlzÇ ñÀ äÄ äÇ
íéâÄ eðÂòzÇ äÇ øÈwòÄ LÆ òÇ ãÅ åÉ é àeä , ÀêÇø aÈ úÄÀ é åÉ ú òÈ éãéÄ aÄ ú öÈ À÷ òÇ ãÅ åÉ i LÆ é îÄ é Äk
ìÅc âÇ ðÀ ìôÈ MÈ äÇ äÆfäÇ íÈìåÉ òîÅ eðçÇÀ ðàÂ LÆ ÷Çø àeä ÀêÇøaÈ úÄÀ é í MÅ äÇ ìLÆ íéòeLÂ
Ä òMÇ äÇ åÀ
, ÀêÇøaÈ úÄÀ é í MÅ äÇ ì LÆ íéòeLÂ
Ä òMÇ äÇ åÀ íé âÄ eðÂò zÇ äÇ øÈw òÄ eäÆæåÀ , ÀêÇøaÈ úÄÀ é åÉ î LÀ LÅc ÷Ç ðÀ e
íäÅ LÆ ,íéÄðåÉ é ÀìÆò úÉåîÈìåÉ òÀå íéÄp ôÇ åÉ àÀå úÉåi çÇ åÀ íé ÄôÈøNÀ åÉ ì LÅé ÀêÇøaÈ úÄÀ é íMÅ äÇ é Äk
- åÉ lLÆ òÇ eLÂòMÇ äÇ åÀ âeðÂòzÇ äÇ øÈw òÄ ïÅë-é Ät-ìòÇ -óàÇ åÀ , ÀêÇøaÈ úÄÀ é åÉ úÉåà íéãÄ ÀáÉåò
øéàÄ LÀ äÇ Àì ïé Äëé Äø Àö ,ïÅk ìòÇ åÀ .äÆf äÇ ì ôÈ MÈ äÇ íÈìåÉ ò ìLÆ äãÈ åÉ áÂòäÈ äÈìòÀ îÇ Àì äÈìåÉ òLÆ Àk
äÆfäÇ íÈìåÉ ò éÅð ÀáaÄ øéàÈÄ iLÆ ,ähÈ îÇ Àì åÉ z ÀòcÇ ø àÅ MÄÈ i LÆ éÅã Àk ,ãéîÄ ÀìzÇ åÉ à ïÅa åéÈø çÂ àÇ
àeä elàÄ Àk áLÈ çÆÀ ð ,ãéîÄ ÀìzÇ åÉ à ïÅa éÅãéÀ -ìòÇ ähÈ îÇ Àì åÉ z Àò cÇ øàÈ LÄÀ p LÆ Àk ékÄ .ìôÈ MÈ äÇ
:íÈìåÉ òaÈ ø àÈ LÄÀ ð LnÈ îÇ åÉ î Àö òÇ aÀ
ãçÇ Çé íéøÄ aÀ ãÇ îÀ íÄéðÇ MÀ LÆ Àk ékÄ :íéãéÄ îÄ Àì zÇ ãéîÂ
Ä òäÇ Àì ,úà æÉ íÅi÷Ç Àì ìÉåëÈé í ãÈ àÈ ì ëÈ åÀ
åÉ ì ÀöàÆ åÉ øÅá çÂ áLÁ
È çÆð ,øea Äã äÆæéàÅ aÀ åÉ øÅá çÂ ìÇ øéàÅ
Ä î ãçÈ àÆ LÆ Àk éÇæàÂ ,íÄéîÇ LÈ ú àÇ øÀ éÄ aÀ
ìÅa÷Ç îÀ àeä ÀêÈk-øçÇ àÇ LÆ Àk eðÀéäÇ Àc , ÀêÆôäÆ Àì äNÂ
Æ ò Çð íé îÈ
Ä ò Àô ÄìÀå ãéîÄ ÀìzÇ úÇðé çÄ aÀ
.åÉ øÅá çÂ éÅaâÇ Àì ãéîÄ ÀìzÇ úÇðéçÄ Àá aÄ àeä äNÂ
Æ ò Çð éÇæàÂ ,øea Äã äÆæéàÅ åÉ øÅá çÂ îÅ
÷ñÂ
É ò ìÇ ãçÈ àÆ ì kÈ Àêé Äø öÈ é Äk... ,äÆæaÈ ÷ñÂ
É òìÇ åÀ ìÅc zÇ LÀ äÄ Àì ,øäÅ Èf Äì í ãÈ àÈ ìkÈ Àêé øÄ öÈ åÀ
úé LàÅ
Ä ø Àa) áeúÈk LÆ åÉ î Àk ,í ãÈ àÈ éÅð aÀ îÄ àÈl îË îÀ íÈì åÉ ò äÈ äÆéäÄÀ i LÆ ,íÈì åÉ ò ì LÆ åÉ áeMÄé aÀ
éÅðaÀ îÄ àÈl îË îÀ íÈìåÉ ò äÈ LÆ Àk ,íÈìåÉ òäÈ áeMÄé øÈw òÄ äÆæ ékÄ ,"õÆøàÈ äÈ ú àÆ eà Àì îeÄ " :(à
ì"Çp kÇ ìÈì Àk í ãÈ àÈ åÉ ðéàÅ ,úòÇ cÇ åÉ a ïéàÅ LÆ é îÄ é Äk ,äòÈ cÅ éÅðaÀ îÄ eðÀéäÇ ,í ãÈ àÈ
äÈe öË Àî àeä ïÅk , íÈì åÉ ò äÈ íei Ä÷ ìé Äá LÀ aÄ íÈì åÉ ò aÈ íéÄð aÈ ãé îÂ
Ä ò äÇ ìÀ äÈe öË îÀ - í ãÈ àÈ äÈ LÆ åÉ î Àk eðÀé äÇ ]
ãé îÂ
Ä ò äÇ ìÀ äÆe öË Àn LÆ , äÈå Àö nÄ äÇ ø wÈ Äò äÆæ é Äk ,íé Äãé îÄ ìÀ úÇ Àáe åéÈð áÈ Àa íÄé îÇ LÈ ú àÇ øÀ éÄ åÀ ú òÇ cÇ ñéÄð Àë äÇ ìÀ
ïé îÄ àìÀå ,àÈ÷ åÀ cÇ íÈã àÈ éÅð Àa ïé nÄ îÄ úÉåãÈì åÉ z ãé îÂ
Ä ò äÇ ìÀ - ø wÈ Äò äÈ é Äk ,íÈì åÉ ò äÈ íei Ä÷ ìÀ úÉåãÈì åÉ z
íé Äò ÀãÉåé íÈðéÅà åÀ ,íÈã àÈ éÅð Àá aÄ ú òÇ cÇ äÇ øé àÄ îÅ ïéÅà LÆ ï îÇ æÀ ìÈk ,ïÅk- ì òÇ ,íÈã àÈ úeî Àã aÄ úÉåi çÇ åÀ úÉåî äÅ Àa
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ú òÇ cÇ í äÆ aÈ ïéÅà LÆ ø çÇ àÇ îÅ , íÈã àÈ éÅð Àa ìÇì Àë Äa íÈðéÅà , åÉ z ìÀ LÇ îÀ îÆ e ÀêÇø aÈ úÄÀ é åÉ úe÷ìÁà íé LéÄ bÄ øÀ îÇ e
.íÈã àÈ äÈ øÆã Æb øÈw Äò äÆf LÆ ,'ä ú àÆ ú òÇ ãÇ ìÈ
, ä òÈ cÅ éÅð Àa îÄ eðÀé äÇ Àc ,àÈ÷ éÀ ãÇ íÈã àÈ éÅð Àa îÄ íÈì åÉ ò äÈ á MË
È é îÀ äÆéäÄÀ i LÆ , íÈì åÉ ò äÈ ú àÆ á MÇ
Å é ìÀ ïé Äëé øÄ Àö é Äk
úÉåà ìÀ îÇ ìÀ ïé Äëé øÄ Àv LÆ , "õÆø àÈ äÈ úÆà eà ìÀ îeÄ " :úÇå Àö îÄ ïÅk íÇb eäÆæåÀ , ÀêÇø aÈ úÄÀ é í MÅ äÇ ú àÆ ïé Äò ÀãÉåi LÆ
éÅã Àk íÄé îÇ LÈ ú àÇ øÀ éÄ Àa åÉ øÅá çÂ í Äò ø aÅ ãÇ iÀ LÆ äÈe öË îÀ íÈã àÈ ì kÈ LÆ eðÀé äÇ íÈã àÈ éÅð Àá aÄ õÆø àÈ äÈ ú àÆ
eðÀé äÇ ,íÈã àÈ éÅð Àa îÄ á MË
È é îÀ íÈì åÉ ò äÈ äÆéäÄÀ i LÆ ,íÈì åÉ ò äÈ áeOÄé øÈw Äò äÆf LÆ , åÉ øÅá çÂ aÇ ú òÇ cÇ ñéÄð Àë äÇ ìÀ
[ ì" Çp kÇ ÀêÇø aÈ úÄÀ é í MÅ äÇ ú àÆ ïé Äò ÀãÉåi LÆ ,ä òÈ cÅ éÅð Àa îÄ

-ìòÇ LÆ ,åÉ øÅáçÂ aÇ íÄéîÇ LÈ ú àÇ øÀ éÄ åÀ ú òÇ cÇ ñéÄð ÀëäÇ Àì - äÆæaÈ ÷ñÂ
É òìÇ ãçÈ àÆ ìkÈ Àêé øÄ öÈ ïÅk-ìòÇ
ïîÇ æÀ òÇ ébÄ Çé åÀ åéîÈ Èé eà ÀìîÄÀ i LÆ Àk ,éÇæàÂ Çå ,åÉ ì Àö àÆ ãé îÄ ÀìzÇ úÇðéçÄ aÀ åÉ øÅá çÂ ä NÂ
Æ ò Çð äÆæ-éÅãéÀ
elàÄ Àk á LÁ
È çÆð äÆéäÄÀ éåÀ ,åÉ øÅá çÂ aÇ ñéÄð ÀëäÄ LÆ øea ÄcäÇ äÆæaÀ LÅaìÇ úÄÀ é éÇæàÂ ,åÉ úe÷ ÀlzÇ ñÀ äÄ
,íÈìåÉ òäÈ äÆæaÀ íÈi÷Ç LnÈ îÇ åÉ î Àö òÇ aÀ àeä
áLÁ
È çÆð ,ãé îÄ ÀìzÇ åÉ à ïÅa éÅãéÀ -ìòÇ åéÈøçÂ àÇ ú òÇ cÇ äÇ øàÈ LÄÀ p LÆ Àëe ,ú òÇ cÇ äÇ àeä øÈwòÄ é Äk
.íÈìåÉ òaÈ íÈi ÷Ç ø àÈ LÄÀ ð LnÈ îÇ àeä elàÄ Àk
ïé øÄ Àã äÆ ðÀ ñÇ ) äÈë øÈ áÀ Äì íÈð åÉ ø ÀëÄæ ,eðé úÅ åÉ aÇø eø îÀ àÈ LÆ åÉ î Àk ,ïÅa úÇðé çÄ aÀ àeä ãé îÄ Àì zÇ äÇ íÇâ åÀ
áLÁ
È çÆð é Äk ' åÉ àNÂ
È ò elàÄ Àk ,äÈø åÉ z åÉ øÅá çÂ ïÆa ãÅn ìÇ îÀ äÇ ì kÈ ' :(èé ó ãÇ Àa íÇb í LÈ ïÅiòÇ åÀ :è"ö
íLÅ aÀ àÈø À÷Äð äÈéäÈ à ìÉ íÆãåw îÄ ékÄ ,ïÅk íÇb ãé îÄ ÀìzÇ äÇ ìLÆ óeb äÇ úàÆ äNÈ òÈ elàÄ Àk
ìòÇ LÆ àÈö îÄÀ ð ,íÈãàÈ úeî Àc ÷Çø äÈéäÈ à ìÉ åÀ ú òÇ cÇ åÉ a äÈéäÈ àl LÆ øçÇ àÇ îÅ ,ìÈì Àk í ãÈ àÈ
áLÈ çÆÀ ð ïÅk-ìòÇ ,íÈãàÈ äNÂ
È òÇp äÆæ-éÅãéÀ -ìòÇ ,úòÇ cÇ åÉ a ñéÄð ÀëäÀÄ å äÈøåÉ z åÉ n òÄ ãîÇ lÈ LÆ éÅãéÀ
:ïÅa úÇðé çÄ aÀ àeä ãéîÄ Àì zÇ äÇ íÇb ïÅk-ìòÇ ,LnÈ îÇ åÉ à NÂ
È ò elàÄ Àk
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!ïéçåîì ìòî
ראינו עד עתה  ,את הזכיות והמעלות להם מגיע המפיץ  .לגדלות מוחין ,
לשמחה ,לשמירה מחטאים והרהורים ,לבנים ולשלמות הדעת .גם
ראי נו בפרק הקודם ,שזה "חיוב" להיות מפיץ )אגב ,רבי נתן בליקוטי
הלכות כותב ש.(!àøáð àåä êë íùì éë êøáúé íùäì úåùôð áø÷ì íãà ìë êéøö
נראה איפה שהזכייה ב "שלמות הדעת" היא המפתה ביותר! הלא
הזכרנו בשם רבנו שäî äòù òáøá âéùäì ìåëé åúòãá íìùù éî

!äðù íéòáù êùîá òâééúî øçà íãàù
האם יש אפשרות על ידי עסק ההפצה לשאוף לזכייה גדולה יותר?!
בפרק הזה נלמד שאכן כן!  -יש אפשרות לזכות ליותר!
בפרקים הקודמים הבאנו את דברי רבנו ,שעסק ההפצה נחשב לצדקה
ואף ליותר ושעל ידי ה צדקה נשמר מחטאים והרהורים.
נשאלת השאלה :מה נענה למציאות ,אם חלילה אדם נפל ממדרגתו
בזמן ההפצה ,אף שאפשר לומר שהיה נופל )עמוק יותר( גם בלי ההפצה,
כי לא יתכן שההפצה עצמה תפיל אותו כנ "ל ,אך עדיין ,כיוון שקרת ה
איזו נפילה בהיותו בהפצה ,מה נענה לאלו שחוששים למציאות כזו?
אז נתחיל!

åðáø áúåë

)תנינא ה' ט"ו(:

") àÈ÷ éÀ ãÇ ïéëéÄ Äø Àö ,úîÆ àÁ aÆ é Äkדווקא( , çÇ ån äÇ ú àÆ ÷Ål ñÇ Àì
,úeèéLÄ Àô aÄ 'ä úàÆ ãåáÂòìÇ åÀ úÉåî ÀëçÈ äÇ ì kÈ Àêé ÄìLÀ äÇ Àì
àeä LÈø ÀãnÄ äÇ àìÀå ,(â ÷Æø tÆ úÉåá àÈ ) åÉ ú îÈ ÀëçÈ îÅ ïéaÄ å ËøîÀ åéNÂ
È òîÇ eéäÄÀ iLÆ Àêé øÄ öÈ é Äk
ãåáÂòìÇ åÀ úÉåî ÀëçÈ äÇ ìkÈ ÷ÅlñÇ Àì ïéëéÄ øÄ Àö ïÅk ì òÇ åÀ .(à ÷Æø tÆ í LÈ ) ä NÂ
Æ ònÇ äÇ à lÈ àÆ ,øÈw òÄ äÈ
.úÉåî ÀëçÈ íeL é ÄìaÀ ,úeèéLÄ ÀôaÄ 'ä ú àÆ
)דהיינו(
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úÉåî ÀëçÈ el ÄôÂà àÈlàÆ ,í ãÈ àÈ éÅðaÀ í úÇ ñÀ ì LÆ úeè LÀ ì LÆ úÉåî ÀëçÈ àÈéòÂ aÈ îÄ à ìÉ
àeä  אז,ä ãÈ åÉ áÂò äÆæéàÅ Àì òÇ ébÄ nÇ LÆ Àk ,úÆî àÁ aÆ ìÉåãÈb çÇ îÉ åÉ ì LÅiLÆ éîÄ elôÂ
Ä à ,úÉåøeî bÀ
".úeèéLÄ ÀôaÄ ÀêÇøaÈ úÄÀ é åÉ ú ãÈ åÉ áÂò aÇ ÷ ñÂ
É òìÇ åÀ úÉåî ÀëçÈ äÇ ìkÈ Àêé ÄìLÀ äÇ Àì Àêé øÄ öÈ
 היה צורך לכתוב,בענין הנהגת ה'תמימות והפשיטות' עליה דיבר רבנו
 וכל שכן לא, ולא יספיקו המון יריעות כדי לבאר נושא זה,חיבור שלם
.בחיבור זה
: בשביל הדברים הבאים,בעיקר מה שנגענו בתורה זו

úÇãåÉ áÂò ìéáÄ LÀ aÄ òÈb LË îÀ Äk äàÆ øÀ pÄ LÆ ,íé øÄ áÈ Àã úÉåNÂòìÇ åÀ âäÅ ðÇ úÀ äÄ Àì elôÂ
Ä à Àêé ÄøöÈ åÀ "
íMÅ äÇ ú áÇ äÂ àÇ ìéáÄ LÀ aÄ LÆ ,"ãé îÄ úÈ äÆb LÀ zÄ dúÈ áÈ äÂ àÇ aÀ " :(ä éÅì LÀ îÄ ) úÇðéçÄ ÀáaÄ ,íMÅ äÇ
. ÀêÇøaÈ úÄÀ é åÉ ðÉåö Àøe åé úÈ åÉ å ÀöîÄ úÉåNÂòìÇ éÅã Àk ,ïÉåòÈbLÄ Àk ïé àÄ øÀ pÄ äÇ íé Äø áÈ Àc úÉåNÂòìÇ ïéëéÄ øÄ Àö
åéúÈ åÉ å ÀöîeÄ íMÅ äÇ úÇãåÉ áÂò ìéáÄ LÀ aÄ èéèÈÄ å LÆôøÆ éÅðé îÄ ì ëÈ aÀ ìÅb ÀìÇbúÀ äÄ Àì ïé Äëé Äø Àö é Äk
, ÀêÇø aÈ úÄÀ é í MÅ äÇ ïÉåö øÀ åÉ a LÅiLÆ ø áÈ cÈ ìÈk àÈlàÆ ,LnÈ îÇ äÈå ÀöîÄ àÈ÷åÀ ãÇ åàÈìåÀ , ÀêÇøaÈ úÄÀ é
.äÈå Àö îÄ àÈø À÷Äð
àeä ,íÄéîÇ MÈ aÇ LÆ åéáÄ àÈ Àì úçÇ Çð åÉ a ïéNÉÄ åòLÆ , ÀêÇø aÈ úÄÀ é íMÅ äÇ ïÉåö øÀ åÉ a LÅiLÆ øáÈ cÈ ì ëÈ åÀ
.äÈå ÀöîÄ úÇðé çÄ aÀ
úçÇ ÇðåÀ ïÉåöÈø äÆæéàÅ úÉåNÂòìÇ éÅã Àk ,èéèÀÄ å LÆôøÆ éÅðé îÄ ìëÈ aÀ åÉ î ÀöòÇ ìÅb ÀìÇâ Àì Àêé øÄ öÈ åÀ
÷ÅlñÇ nÀ LÆ ãòÇ , ÀêÇøaÈ úÄÀ é í MÅ äÇ Àì ÀêÈk-ìÈk ä÷È ÈæçÂ åÉ ú áÈ äÂ àÇ LÆ Àk éÇæàÂ Çå . ÀêÇøaÈ úÄÀ é íMÅ äÇ Àì
úÉåNÂòìÇ éÅã Àk , ÀêÇøaÈ úÀ éÄ åÉ ú ãÈ åÉ áÂò ìéáÄ LÀ aÄ èé èÀÄ å LÆô øÆ Àì åÉ î ÀöòÇ Àêé ÄìLÀ îÇ e åÉ ú îÈ ÀëçÈ ì kÈ
âéOÄ äÇ Àì äÆë åÉ æ éÇæ àÂ ékÄ ,ïé çÄ nÉ äÇ Àì ä áÈ åÉ è àeä éÇæ àÂ ,ú çÇ Çð äÆæé àÅ ÀêÇøaÈ úÄÀ é åÉ ì

"...ïéçÄ nÉ äÇ îÅ ä ìÈ òÀ îÇ Àì àeä MÆ ä îÇ el ÄôÂà
: קראו בנחת ועם הרבה לב,ראו את הדברים הבאים

åÉ î ÀöòÇ ìÅb ÀìÇâîeÀ Àêé ÄìLÀ nÇ LÆ , ÀêÇø aÈ úÄÀ é í MÅ äÇ Àì ÀêÈk-ìÈk ä ÷È ÈæçÂ åÉ ú áÈ äÂ àÇ LÆ éÅãéÀ -ìòÇ ..."
ìéáÄ LÀ aÄ L nÈ îÇ ãÆáòÆ Àk úeã ÀáòÇ ä NÉ
Æ åòÀå , ÀêÇø aÈ úÄÀ é åÉ ú ãÈ åÉ áÂò ìéáÄ LÀ aÄ èéèÀÄ å LÆôøÆ aÀ
ïé ÄìÉåëÀé ïéàÅ ïéçÄ nÉ äÇ íei÷Ä úÅòaÀ ù ä îÇ íÇb âéOÄ äÇ Àì äÆëåÉ æ éÇæàÂ , ÀêÇø aÈ úÄÀ é åÉ ú áÈ äÂ àÇ
"...âéOÄ äÇ Àì
 להבין ולהשיג,יש הבנות והשגות להם זוכה אדם ש הוא בגדלות מוחין
 אבל רבנו מדבר.דברים שאין אדם שבקטנות מוחין מסוגל להשיג
,  על אדם שמגלגל עצמו ברפש וטיט בשביל לעשות רצון השם,עכשיו
{PA G E }

מוחין
 דהיינו למה שגם זה...שהוא זוכה להבנות והשגות שהם מעבר למוחין
!שמיושב בדעתו ונמצא בגדלות מוחין אינו זוכה
:כפי שרבנו ממשיך לבאר

LÅéåÀ ,ïÅa åÉ î Àk ,( )בגנזי המלךàÈk ÀìîÇ Àc àÈiÇæðÀ âÄ aÀ NÅtçÇ îÀ àeäLÆ ,ïÅa úÇðé çÄ aÀ LÅé é Äk"
ìåà LÀ Äì åÉ ì øeñ àÈ åÀ , åÉ ì eðúÈÀ p LÆ åÉ úãÈ åÉ áÂò úÉåNÂò ìÇ ÷Çø - åÉ ì ïéÅà LÆ ,ãÆá òÆ úÇðé çÄ aÀ
eðÀéäÇ Àc ,åÉ l LÆ ú àÆ úÉåNÂòìÇ ÷Çø áÈi çË îÀ àeä é Äk ,åÉ ú ãÈ åÉ áÂò ìòÇ äÈøé Ä÷ÂçÇå í òÇ èÇ íeL
.úÉåNÂòìÇ åÉ ì eðúÈÀ p LÆ åÉ úãÈ åÉ áÂò
äNÉ
Æ åò àeä äáÈ äÂ àÇ äÈ úîÇ çÂ nÅ LÆ ãòÇ ,åéáÄ àÈ ú àÆ ÀêÈk-ìÈk á äÅ åÉ à àeäLÆ ,ïÅa LÅé ìáÈ àÂ
úÉåì ÀìÉåq äÇ ÀêÉåú aÀ õÅôåÉ ÷Àå ÀêÅì åÉ äÀå ,úÉåNÂòìÇ Àêé øÄ öÈ èeLÈt ãÆáòÆ MÆ äîÇ ,ãÆáòÆ ä NÂ
Å ò îÇ
LÆôøÆ éÅðé îÄ ì ëÈ aÀ åÉ î Àö òÇ ìÅb ÀìÇâîeÀ ,äîÈ çÈ ÀìnÄ äÇ éÅøLÀ Ä÷ ÀêÉåú aÀ ,('é ñà
Ä tÇ ïé øÄ åÉ w LÆ ) äÈì åÉ ã bÀ äÇ
äNÉÆ åò äÈéäÈ àì èeLÈt ãáÆ òÆ elôÂ
Ä àMÆ ä îÇ ,åé áÄ àÈ Àì çÇ eø ú çÇ Çð úÉåNÂòìÇ éÅã Àk èé èÀÄ å
Àêé ÄìLÀ nÇ LÆ ãòÇ , ÀêÈk-ìÈk ä ÷È ÈæçÂ äÇ åÉ ú áÈ äÂ àÇ ä àÆ åÉ ø åé áÄ àÈ LÆ Àk ,éÇæàÂ Çå ,elÅà kÈ úÉåãÉåáÂò
øñÈ îÄÀ ð ïéàÅ MÆ äîÇ íÇb åÉ ì äÆlâÇ îÀ àeä éÇæàÂ ,åÉ ú áÈ äÂ àÇ ìéáÄ LÀ aÄ øeîÈb úeã Àá òÇ Àì åÉ î ÀöòÇ
LÅé ïÅë-é Ät-ìòÇ -óàÇ ,àÈk ÀìîÇ Àc àÈiÇæðÀ âÄ aÀ NÅtçÇ îÀ àeä LÆ ,ïÅaäÇ el ÄôÂà é Äk ,ïÅá Àì elôÂ
Äà
åÉ ðéàÅ ïÅaäÇ íÇbLÆ ,úÉåâ OÈ äÇ LÅiLÆ eðÀéäÇ ,íLÈ Àì ñÅðkÈ Äì øeñ àÈ ïÅaäÇ íÇbLÆ úÉåîÉå÷ îÀ
úeã Àá òÇ Àì åÉ î ÀöòÇ Àêé ÄìLÀ îÇ e åÉ úîÈ ÀëçÈ ì kÈ ÷Ål ñÇ îÀ ïÅaäÇ LÆ éÅãéÀ -ìòÇ ìáÈ àÂ ,í úÈ åÉ à âéOÄ îÇ
.ïÅá Àì elôÂ
Ä à ø ñÈ îÄÀ ð åÉ ðéàÅ MÆ ä îÇ åÉ ì äÆlâÇ îeÀ åéÈì òÈ í çÅ øÇ îÀ åé áÄ àÈ äÆæ-éÅãéÀ -ìòÇ ,ì"Çp kÇ
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èéèå ùôø
כדי לזכות להשגות והבנות מעבר למוחין ,ראינו בפרק הקודם ,שצריך
לזרוק את השכל ,לעשות מעשי שגעון ואפילו להכניס עצמו לתוך רפש
וטיט בשביל לעשות רצון הבורא.

?éìîøåð åäéî
מעשי שגעון...
לזרוק את השכל...
לא על כל דבר הצדיק אומר לנו 'לזרוק את השכל!' ,עלולים לטעות
בדיבור הזה ,עד כדי כך ,שבורחים מהאמת ולא מתמודדים איתה...
משתמשים בטיעון ש'זורקים את השכל' ו'לא שואלים שאלות' ...דווקא
במצבים שמן הראוי להשתמש בשכל ולברוח מכל נקודה של שקר!
ידוע המשפט "מי שלא משוגע הוא לא נורמלי" ...משפט אמת ויציב
הוא! בפרט אחרי שר אינו את התורה הנזכרת בפרק הקודם .כשהשכל
האמיתי אומר שצריך לעשות איזה מעשה בשביל השם ,והעולם רואה
את זה כמעשה שגעון ,או שהשכל של האדם בעצמו מתבלבל מהמעשה
הזה בגלל שלפי ה"נורמליות" זה מעשי שגעון ,אז הצדיק אומר לך
'לזרוק את השכל' הזה ,ולעשות מה שהשכל האמיתי אומר לעשות !
ומאחר ולפי השכל האמיתי צריך לעשות מעשה כזה של שגעון מימלא
אם הוא לא עושה מעשה שגעון והולך לפי הנורמליות אז הוא ל א
נורמלי...
בתורה הזאת ,הצדיק מגלה לנו שמי שעושה מעשי שגעון ונכנס לתוך
רפש וטיט בשביל לעשות איזה רצון השם ,אז הוא זוכה למעל המוחין!

?èéèå ùôø åäî
את כוונת רבנו באומרו 'להכנס לרפש וטיט' אנו נפרש בקצרה ,
והמשכיל יבין מדעתו:
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ה "שכל הנורמלי" אומר ,שמי שרוצה לשמור את עצמו ,על דרגתו
הרוחנית ,שעליו להסתגר ב "ד' אמות של הלכה" ,מבלי להעיז ללכת
ל הפיץ במקומות של חטאים וכדו' ,אבל רבנו כאן מגל ה לנו ,שמי
שאוהב את השם  ,עליו לאהוב את בניו של השם ,ואם הם נמצאים
במקומות של חטאים ,אז אם הוא זוכה להשליך את השכל )ולא להסתכל
על מה שהעולם הנורמלי חושב( ומכניס עצמו לתוך הרפש ו ה טיט )שזה משל
למקומות של חטאים( ...בשביל אהבת השם! אז הוא זוכה ,לא רק להגדלת
המוחין ולשלמות הדעת )מה שראינו בפרקים קודמים( אלא זוכה להשיג מה
שמעל המוחין!!!

""ïå÷éú àìà ñøäå íâô äæ ïéà
כשרבנו אומר "רפש וטיט" ,מסתבר ,שאכן מדובר במקומות נמוכים
ומרוחקים מאוד מהקדושה  .כי ללא פירוש זה  ,מה כבר דומה לרפש
וטיט?
נחזק את הדברים מלשון הרמח "ל בספרו "אדיר במרום" )כ"ח(:

"åúáéç úåàøäì äöåøù éî éë äæå ,ùéà úåéäì ìãúùä ùéà ïéàù íå÷îá
) åéðôì ïç àåöîìå ä"á íå÷îä éðôìמזכיר מאוד את הלשון רבנו הנ"ל:
"íéð÷úîå íéãáåò íéøñç øùàë àåä ,(" ÀêÇø aÈ úÄÀ é í MÅ äÇ Àì Àê kÈ -ì kÈ ä ÷È Èæ çÂ åÉ ú áÈ äÂ àÇ LÆ Àk
) ,íìåòáשרוב העולם כל מה שהם עושים רק לצורך עצמם הם עושים ,ואפילו
לומדי תורה וראשי ישיבות וכו' כל מה שהם עושים לצורך עצמם עושים ,כמו
שאומר הזוהר הקדוש ,וכן האר"י הקדוש מרחיב מאוד בזה .ועיין בזה אם תרצה
בספרי רמח"ל והאר"י .ולכן מי שרוצה לעשות משהו באהבה בשביל השם וילדיו -
עליו( àåä æàù ,íéøçàä ìëì íâ ïå÷éúäå äãåáòä åîëù ìò àåä ìåèéì

.äáåèì ä"á÷ä éðôì ÷éãöîå áùçð
הקושיה שעולה על הלב :מאחר וכנראה מדובר בעבודה לא פשוטה
כלל ,שעלולה לגזול מסדרי לימוד וסדרי עבודת השם ,שהרי מי שיוצא
להפיץ הוא נכנס למהלך שאינו יכול לשלוט בזמן ...ועל זה כותב
הרמח "ל:
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) øãñä úà...סדרי לימוד ,קביעות והתמדה ,מגבלות למיניהם( äòùá øåîùì ùé
) äøåúä ïéîéé÷îùאם העולם מתוקן ונוהג כסדר ,ינהג אף הוא כסדרíà êà ,(...
) ,äúåà ïéìèáîשהעולם לא מקיימים את התורה והוא רוצה לעסוק בתיקון
העולם ולא רק בתיקון עצמו ,אז( å÷ìç úåùòì êøãä äæá êìéì øùôà éà äðä
) ãáìשאינו יכול לקיים איזהו סדר) íìåòì ÷éôñî ïå÷éú àöîé àì éë (...שאם
יקיים סדרים לעצמו ,לא יוכל לתקן את העולם(...øçà êøã êéøö àìà ,
ועכשיו הרמח "ל יביא לנו את תוכחת הנביא ,על מציאות שיש אנשים
בעולם פורקי עול עוזבי תורה) ,שכחו או שוגגים( ,ואלו שיודעים מהשם
ומתורתו מתעלמים מהם ועוסקים בעניינם ,כדי לשמור על סדרם :

) "òéâôî ïéà éë íîåúùéå ùéà ïéà éë àøéå" áåúëä øîàù äæåישעיה נ"ט( éë
àåäå ,íéð÷åúî íðéàù íéøçàä ãòá ï÷úì åîöò ìò ìèåðù éî àø÷ð òéâôî
) "òéâôé íéòùåôìå" ïééðòישעיה נ"ט( ïéàù éã àì' øîåàå ääåú ä"á÷ä ïëìå ...
") íéùðàמתוקנים"( ") òéâôî ïéà ,íùמתקן"( '?íéòùåôä ãòá
ועכשיו הרמח "ל ימשיך לחזק את היציאה מהסדרים הפרטיים ,לצורך
העבודה ה אחרת שהיא בליתי תלויה בזמן ובסדר ,עבודת תיקון העולם
)הפצה(:

äøåúä úåéäá éë ,"íùäì úåùòì úò" íåùî "êúøåú åøôä" ùåøéôä äæå
øáã äæéà ìò êøèöé íéîòôì ,íãà éðá éùòî íåùî äéðå÷éúá úùìçúî
) äòù éôì úåðùìלעשות דברים משונים ,כלשון רבנו " âÅä Çð úÀ äÄ Àì el ôÄ àÂ Àêé øÄ öÈ åÀ
 ,"í MÅ äÇ ú ãÇ åÉ áÂò ìé Äá LÀ Äa òÈb LË îÀ Äk ä àÆ øÀ pÄ LÆ ,íé øÄ áÈ Àã úÉåNÂò ìÇ åÀכגון להכנס למקומות הנ"ל(

"íùäì úåùòì úò" íåùî
וממשיך הרמח "ל ומסכם ,שימו לב:

) íãà ìëù ,ïééðòä úåììëשהוא לא בגדר "בהמה" ,שיש לו דעת( áéø÷äì êéøö
) íéøçà ïéàù ïîæá åîöòכביכול ,לוותר על שאיפותיו הרוחניות ,ואפילו
להתלכלך( ) ñðëð äéä àì àåä íéøçà åéä àìîìàù íå÷îá åìéôà ñðëéìåכי
זה מקום שיכול להוריד אותו ,לכלכלך אותו() ñøäå íâô äæ ïéà éë ,הירידה
והלכלוך( ) ïå÷éú àìàזו למעשה עלייה רוחנית גדולה ונקיון גדול("
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מסיום דברי הרמח"ל ,שאמר " ,"ïå÷éú àìà ñøäå íâô äæ ïéàמשמע
שמדובר במצב שלכאורה יש בו "פגם והרס" ,כגון שנכשל במראות
אסורות או מבטל תורה ותפילה )כלומר ,לימוד ותפילה בפועל הוא מבטל ,אך
בודאי שבעסק ההפצה יש בהם בחינות נוראות של תורה ותפילה( ,אך מחמת
שזה "עת לעשות להשם" ,אין זה נחשב לפגם ו הרס אלא אדרבה נחשב
לתיקון!
וכמו שאמר רבנו בלשון הנ"ל " èé èÀÄ å LÆôøÆ aÀ åÉ î ÀöòÇ ìÅb ÀìÇâîeÀ Àêé ÄìLÀ nÇ LÆ

ãÆá òÆ Àk úeã Àá òÇ äNÉ
)דהיינו כביכול מתלכלך ממש( Æ åòÀå , ÀêÇøaÈ úÄÀ é åÉ ú ãÈ åÉ áÂò ìéáÄ LÀ aÄ
ïéçÄ nÉ äÇ íei Ä÷ úÅòaÀ ù äîÇ íÇb âéOÄ äÇ Àì äÆëåÉ æ éÇæàÂ , ÀêÇø aÈ úÄÀ é åÉ ú áÈ äÂ àÇ ìéáÄ LÀ aÄ L nÈ îÇ
 "...âé OÄ äÇ Àì ïé ÄìÉåëÀé ïé àÅשזה לא לכלכוך  -לא פגם ו הרס  -אלא תיקון ממש !
ולפי דברי רבנו ,התיקון הוא :שזוכה להשיג מעל המוחין !
אף על פי שלכאורה נראה שהוא "מפסיד" רוחנית ,אך בעצם הוא זוכה
יותר ,להסתכלות אמיתית ולבהירות  -מעל המוחין הרגילים .

íéðô æò
הכניסה למקומות של חטא ופיתויים בשביל לקרב ,הינו דבר מאוד
עדין ,ולאו כל אדם תמיד מסוגל לזה )אם כי יש לציין ,אנו מכירים אנשים
שטענו כך ,שהם לא מסוגלים לחזור למקומות שהם היו בהם בעבר ושהם עלולים
להשאב וכו' אבל כשהם התגברו והעיזו לעשות כן ,בדרך נכונה ,אז הם ראו שכל
הפחד שלהם היה בגלל שהם לא הכירו את עצמם היטב .ואדרבה הם התחזקו יותר
בהתגברות על התאוות וזכו להפיץ את אור האמת לאלו "דרי מטה" הנמצאים שם(

ויש על זה מליצה יפה - "íåðäéâì íéðô æò" :מי שיש לו עזות של קדושה,
עליו לרדת למקומות שהם בחינת גיהנום  ,מקומות של חטאים ,בשביל
לקרב לקדושה - "ïãò-ïâì íéðô úùåáå" .מי שהוא עדין נפש ,ומרגיש
חולשה רוחנית ,שישאר בבית -מדרש  -בגן -עדן. ..

"íéëåîð" úåîå÷îá äöôäì äðè÷ äëøãä
יש להמשיך להמליץ בדרך זו ,למי שזוכה להפיץ במקומות אלו:
אמרו חז"ל שצריך להיות ",éøàë øåáéâå éáöë õø ,øùðë ì÷ ,øîðë æò

."íéîùáù êéáà ïåöø úåùòì
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" - "øîðë æòזו העזות הנ "ל )"עז פנים לגיהנום"( ,להכנס למקומות
"מסוכנים" בעזות של קדושה .
"÷ - "øùðë ìלהיות שם קליל ...לא להתבהל ...לזרום עם האנשים
בראש שלהם .וכמו כן  ,להיות קליל עם ההלכות ,לא להיות בחומרות
שעלולות לצמצם את מהלך ההפצה ,כמובן לא לעבור על עיקר דין
ההלכה ,אך לא להחמיר ולהדר ...ואין לומר שעל האנשים שאותם הוא
מקרב שבודאי הוא צריך להקל עליהם כמה שאפשר ואפילו לסמוך על
פוסקים בודדים .
" - "éáöë õøזה בשלב שצריך לנוס מהמקום בריצה ...כגון שהוא מרגיש
שנסחף לאוירה ומאבד יראת שמים ...וכמו כן ,אם הוא כבר הפיץ שם
מספיק ,נהנו מימנו וניכר בעיניו שעכשיו הם יעדיפו שיילך - ...אז עליו
לרוץ משם ולתת להשם יתברך שימשיך לפעול עליהם בהמשך הזמן.
" - "éøàë øåáéâבהפצה יש אורות גדולים של חסד ,וקשה מאוד להמשיך
את סדר היום בעבודת השם  ,ובפרט אם הוא היה בכל מיני מקומות
שהחזירו לו אור שאותו הוא לא מקבל בשאר עבודת השם ,לזה הוא
צריך להיות " גיבור כארי" לעבודת הבורא) ,זה הסעיף הראשון בשולחן
ערוך "(" àøåáä úãåáòì éøàë øáâúî éåä
בהפצה יש הרבה אורות של "חסד" )הרחבה( ,אך אל לו למי שעובד את
בוראו להיות רק חפץ באורות והרחבה ,אלא גם לחפוץ "בגבורה"
)צמצומים(  -לעבוד את בוראו כמו אריה ,אפילו כשאין אורות כמו שיש
בהפצה.
מוכרח לשכוח לגמרי מכל מה שהוא ראה ושמע שם ולהכניס את עצמו
למהלך מסו דר בעבודת השם  -גיבור כארי) .אולם ,יש לציין :יש יחידי
סגולה שזכו לגמרי ,שיכולים להתעסק רק בהפצה ורק שם עיקר גבורתם .אך רוב
העולם ,שלא מסוגלים להשליך הכל ולהתעסק רק בהפצה ,עליהם לקחת את העצה
הנ"ל ולהתגבר כארי לעבודת הבורא כמו חצות ,לימוד והתבודדות(.
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!?õøàä íò úåéäì äöåø äúà ,äî ,ãîåì ÷ø äúà äîì
אמרו חז "ל - "äãåîéìî øúåé äùåîéù ìåãâ" :שהמשמש את הרב ,מעלתו
וגם השגתו )בחכמה ובמידות( גדולה יותר ממי שרק לומד אצל הרב .
עסק הפצת דעת הצדיק ,נחשבת לשימושו ,כי הצדיק ,בפרט אחרי
פטירתו ,צריך שיקחו אותו לכל מיני מקומות ,ומי שמפיץ את דעתו
באיזה מקום  -הוא מושך אותו לשם .לכן הפצת דעת הצדיק זה למעשה
שימוש הצדיק.
מכיון שהמפיץ נחשב שהוא משמש את הצדיק ,אז מכאן נבין גודל
המעלה של המפיץ  -הרבה מהלומד ושונה את תורתו :כי אמרו חז "ל
במסכת ברכות "÷!"õøàä íò äæ éøä ùîù àìå äðùå àø
לכך עדיף לאדם שיעסוק בהפצת תורתו של הצדיק ,הרבה יותר
מללמוד את תורתו.
טובה גדולה עוד יותר עושים המפיצים את הצדיק במקומות
ה"נמוכים" ,כי גם למעלה יש לצדיק עליות וירידות ואי אפשר לעלות
בלי לרדת כידוע ,ולכן ,כאשר מורידים את הצדיק למקומות נמוכים
ביותר ,כמה שזה יותר נמוך ,כך יש לו עליה גדולה למעלה !
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äðùä ùàø õåáé÷ -äöôä
 וכאלו. מחזק ואפילו מחייב,עתה נלמד דיבור של רבנו על עסק ההפצה
 ובעזר השם יתברך צריך איש,לשונות על עניין ההפצה יש המון
ישראלי בר לבב שיחגור מותניים ללקט את כל הדיבורים שיש בספריו
.הק דושים על עניין ההפצה
 תראו איך שעניין ההפצה ובפרט כאשר נכנס לתוך,מתוך הלשון הבא
"רפש וטיט" )העניין המוזכר בפרק הקודם( קשור מאוד לעניין הנורא של
,קיבוץ ראש השנה אצל הצדיק )כידוע שהקיבוץ בראש השנה אצל הצדיק
:(הוא עניין גבוהה ונורא אצל רבי נחמן
( כתוב חיי מוהר"ן )תקמ"ג- לגבי עניין ההפצה

úÉåLôÈ ðÀ áÅø ÷È Àì ãàÉ îÀ eðúÈ åÉ à øéäÀÄ æäÀÄ å eðnÈ òÄ äÅaøÀ äÇ øÅaãÇ îÀ äÈéäÈ íé îÈ
Ä ò Àt änÈ kÇ "
íáÈ éLÄ äÂ ìÇ åÀ íÈø øÀ åÉ ò Àì éÅã Àk í ãÈ àÈ éÅðaÀ í òÄ äÅaøÀ äÇ øÅaãÇ Àì ìÅc zÇ LÀ äÄ Àì , ÀêÇøaÈ úÄÀ é íMÅ äÇ Àì
. ÀêÇøaÈ úÀ éÄ íMÅ äÇ Àì í áÈ øÀ ÷È Àì
éÇìeà ,íÈìåÉ òäÈ éÅ÷ ñÀ òÄ aÀ ïé ÄlËç úÉåçé NÄ íÈìåÉ òäÈ éÅðaÀ íòÄ øÅaãÇ Àì el ÄôÂà äÈéäÈ åÉ ðÉåö Àøe
àìÉ í àÄ el ÄôÂàÇå ÀêÇøaÈ úÄÀ é íMÅ äÇ Àì í úÈ åÉ à eø øÀ åÉ òÀiLÆ íé Äøea Äc äÆfîÄ ìÅb ÀìÇbúÄÀ éåÀ ç îÇ ÀöÄé
åÉ à äáÈ eL zÀ øeä ÀøäÄ äÆæéàÅ íäÆ aÈ ñð ÀëÄi LÆ ,à îÈ ÀìòÈ aÀ äòÈ eðzÀ í àÄ -é Äk ìòÇ ÀôÄé
úÉåá øÀ aÄ LÆ úÉåéäÀ Äì ìÉåëÈi LÆ ïÅk LÆ -ìÈk îÄ ,ãàÉ îÀ áÉåè ïÅk-íÇb ,äòÈ LÈ é Äô Àì úeøøÀ åÉ òúÀ äÄ
íMÅ äÇ Àì ú îÆ àÁ aÆ íÈø ÀøÉåò Àì äÆkæÀ éÄ éÇìeà ,øÅaãÇ éÄå ø æÉ çÂ ÇéåÀ í äÆ nÈ òÄ øÅaãÇ iÀ LÆ Àk ,íé îÈÄ i äÇ
Æ à ÀêÇøaÈ úÄÀ é åÉ ú ãÈ åÉ áÂòìÇ í áÈ øÀ ÷È Àìe ÀêÇøaÈ úÄÀ é
ìÈëaÀ àÈáenÇk ,äÆf îÄ ìÉåãÈb øÈácÈ ïéÅà øLÂ
àÈãé aÄ ãÅç àÈ Àc ïà îÈ ä àÈ kÈ Çæ íLÈ áeú kÈ LÆ åÉ î Àk ,LÉåãÈw äÇ øäÇ fÉ aÇ èÈø Àô aÄ íé øÄ ôÈ Àq äÇ
.ïé îÄ ÀìòÈ ìëÈ aÀ dÅa ç aÇ zÇ LÀ îÄ àeä Àêé ÄøaÀ à LÈ ÀãË÷ åÀ 'eëÀå à áÈ Èi çÇ Àã
ãàÉ îÀ äÆæìÈ eðúÈ åÉ à æÇøÅæåÀ ,äÆf îÄ íéîÄ òÈ Àt ä nÈ ëÇ åÀ änÈ kÇ eðnÈ òÄ øÅaãÇ Àì Àêé øÄ àÁ äÆ ì"æ àeäÀå
eðàÈ LÆ ìòÇ úÉåðÉåéÀæáÄ aÀ eðúÈ åÉ à äÆf áÇ îÀ äÈéäÈ íé îÄ òÈ Àt änÈ ëÇ åÀ .úÉåðÉåL Àì éÅðéîÄ ä nÈ ëÇ aÀ
íé Äãé ÄìÉåî eðàÈ ïéàÅ LÆ ìòÇ íé LÅ
Ä áéÀ íéöÅ
Ä ò eðúÈ åÉ à àÈø÷È ú çÇ àÇ í òÇ ôÇ e ,äÆæaÈ íé Äì Àv òÇ úÀ îÄ
.eðéÅãÈé ìòÇ ' úÄÀ é í MÅ äÇ Àì eá øÀ ÷È úÀ iÄ LÆ úÉåL ôÈ ðÀ
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íéáeLÂ
Ä ç äÇ îÅ íéLÈ
Ä ðàÂ ä nÈ kÇ í òÄ åéÈðôÈ Àì eð ÀãîÇ òÈ úaÈ LÇ é àÅ öÈ åÉ î ìéÅìaÀ ú çÇ àÇ í òÇ ôÇ e
.äÆæ ïÈé ðÀ òÄ îÅ äÅaøÀ äÇ æàÈ øÅtñÀÄ å äÆæ ïÈé ðÀ òÄ ìòÇ úÉåò LÈ änÈ kÇ ãàÉ îÀ eðúÈ åÉ à çÇ é ÄëÉåäÀå ,åÉ l LÆ

".íÈãàÈ éÅð aÀ í Äò øÅaãÇ ìÀ éÅã Àk äÆæ ìé ÄáLÀ aÄ úÉåòéñÀÄ ð eò ñÄÀ iLÆ åÉ ðÉåö Àø äÈéäÈ íÇâ åÀ
: כתוב בספר חיי מוהר"ן רכ- ולעניין קיבוץ ראש השנה אצל הצדיק

äÈðMÈ äÇ -Làø ìòÇ äÈéäÈ àlLÆ áÇìñÆ
À ø aÀ îÄ áÇøäÈ îÅ eðnÈ òÄ øÅa Äc äÈðMÈ äÇ -Làø-áÆøòÆ aÀ "
é Äì Àö àÆ úÉåé äÀ Äì eðÀéäÇ ,äÆfîÄ ìÉåãÈb øáÈ cÈ ïéÅà íÆëìÈ øîÇ àÉ äîÈ eðÈì ø îÇ àÈ åÀ ,ïéîÆ eà aÀ æàÈ
".äÈðMÈ äÇ -Làø ì òÇ
 בשניהם,השנה אצל הצדיק- גם לעניין ההפצה וגם לעניין קיבוץ ראש
 האור שמקבל,  זאת אומרת.!"äæî ìåãâ øáã ïéà" נאמר הלשון
! בכל השנה, זוכה לו המפיץ,הנמצא אצל הצדיק בקיבוץ ראש השנה

äðùä ùàø - èéèå ùôø
 זו-  למרבה הפלא," לגבי "רפש וטיט,התורה שלמדנו בפרקים הקודמים
: כמסופר בחיי מוהר"ן מ"א,תורה שנאמרה מפי רבנו ביום ראש השנה

ìòÇ ì ôÇ ÈðåÀ Àêé ÄìLÀ zÇ ø îÇ åÉ ì ÀêÇìäÈ ,ì"Çp äÇ äÈøåÉ z äÇ øîÇ àÈ LÆ íÆã É÷ äÈðMÈ äÇ -Làø aÀ íÇb
LÆô øÆ äÈ
íLÈ ïÅiòÇ ,íÈì åÉ ò îÅ ò îÇ LÄÀ ð àlLÆ àÈì ÀôÄð ÀêÆø ãÆ aÀ äÈøåÉ z äÇ aÀ úàæ ìÇì ÀëÄð ÀêÈk-øçÇ àÇ åÀ
éÅã Àk èé èÈÄ å LÆôøÆ éÅðéîÄ ì ëÈ aÀ åÉ î ÀöòÇ ìÅb ÀìÇâ Àì Àêé Äø vÈ LÆ í LÈ à áÈ en LÆ äîÇ e ,å"è úÉåà aÀ
.íLÈ ïÅiòÇ äÆæ-éÅãéÀ -ìòÇ ïé ÄëÉåf MÆ äîÇ e ,íÄéîÇ MÈ aÇ LÆ åé áÄ àÈ Àì çÇ eø ú çÇ Çð úÉåNÂòìÇ
 יכולים יותר, שכדי לזכות לאור של ראש השנה על ידי ה הפצה, נמצא
 שזה, לזכות בהפצה שהיא בבחינת לגלגל עצמו ברפש וטיט- או בעיקר
. כמוזכר בפרק הקודם,הכניסה למקומות הנמוכים

?øåçáì äî
,"äæî ìåãâ øáã ïéà" לא מצאנו עוד מקום אחר שרבנו התבטא בלשון
 אם יתגלה לך מלאך ויגיד-  זאת אומרת. מלבד על ראש השנה וההפצה
 ויבוא גם חסיד ברסלב ויציע לנסוע,''בא איתי ואגלה לך סתרי תורה
{PA G E }
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איתו להתבודדות ויבואו עוד כל מיני אנשים עם הצעות מפתות להשיג
כל מיני דרגות רוחניות ,ויבוא גם מפיץ אם גורטאה ויציע לנסוע איתו
להפצה ,אז הבחירה ת היה  -אם הנך חפש באמת לאמיתה  -לצאת עם
המפיץ ולוותר על כל ההצעות האחרות! כי ""äæî ìåãâ øáã ïéà
מההפצה .
ומי שיש לו נפש אמיתית ל הפצה ,כשהוא נוסע לצדיק בראש השנה ,
עליו להתעסק בקיבוץ הזה רק בהפצה ובקירוב לצדיק .בפרט בדורות
אלו שהקיבוץ אצל הצדיק מעורב עם הרבה טוב ורע )הקוצים שסובבים
את השושנה שבאים לקיבוץ כדי להרחיק אנשים מהצדיק רחמנא ליצלאן ואין כאן
המקום להאריך( לכן  ,מי שמפיץ יש לו הרבה עבודה של הפצה בקיבוץ

אצל הצדיק .כך שהוא זוכה גם לקיבוץ ראש השנה וגם להפצה ,שעל
שניהם נאמר ""äæî ìåãâ øáã ïéà
יש כאן מקום להרבות בדיבורים ולהתברר בהמון דברים ,והחכם יבין
מדעתו .השם יצילנו מטעויות ,ויזכה אותנו לכל התיקונים .

íéø÷éòä ø÷éò
יש הרבה מקומות שרבנו כותב "והעיקר" ...לגבי הרבה עניינים
בעבודת השם ,ולא פעם תמהים הלומדים  -מה הוא עיקר העיקרים?

"ïë íâ ÷ìã ,éì ùé íéâäð ,éì ùé åèåà ,íéøáãîå íéøáãîå íéáùåé åðçðà ,åð
íñøôìå äìéìå íîåé òåñðì íéìåëé ,àåáì ïëåî éðà íéöåø íúàù éúî ,éì ùé
,ìúåëì íòô ,íéìùåøéì íòô òåñðì äöåø éðà .ìàøùé õøà ìëá åðáø úà
,íìåòä ø÷éòä äæ !íéø÷éòä ìëáù ø÷éòä äæ ,åðáø øåà ñéðëäì äëæà éìåà
"...íéöåø äúàù äôéàì òåñðì ïëåî éðà ,òåñðì ïëåî éðà !ìëä ø÷éò
)(ìàøùé àáñ
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ø÷éä éãéîìú
רבי ישראל דב אודסר  -סבא ישראל זצ "ל ,קיבל בימי צעירותו פתק
מרבי נחמן ,היה זה בתקופה שר' ישראל הצעיר היה ב "ירידה" )קטנות
מוחין( והפתק רומם אותו )גדלות מוחין( .ר' ישראל שמר את הפתק אצלו
באורח פלא במשך שישים שנה ולא פרסם אותו אלא רק לצדיקים
ולמקובלים .וכשהוא מעל גיל תשעים פרסם את הפתק.
וכך לשון רבנו נחמן בפתק ששלח לר' ישראל:

êéìà úãøì éì äù÷ äéä ãàî
éúðäð éë êì ãéâäì ø÷éä éãéîìú
éúøîà êéìòå êúãåáòî ãàî
"ãò ã÷åú éìù ùàä
õîàå ÷æç "çéùîä úàéá
êúãåáòá
ïîeàî ï îÈ çÀ Çð îÈ çÀ Çð çÀ Çð Çð
:àåäå ãåñ êì äìâà äæáå
(ä-éöôöô) å÷ì å÷î ùéãâå àìî
ïîñå åäðéáú äãåáòä ÷åæçáå
äðòúî êðéàù åøîàé æåîúá æé

÷úôá íéæîø
בעזרת השם ,נבאר קצת רמזים בפתק ,על פי המבואר לעיל:
 .êéìà úãøì éì äù÷ äéä ãåàîהצדיק יורד לכל אחד ואחד ,אפילו למי
שנמצא בשאול תחתיות ולמטה משם ,גם לשם הצדיק יורד כדי לעלותו .
כגון במקום קבורתו )רבנו מאוד ביקש שנבוא אליו לקברו ,משם הוא מפיץ את
אורו .גם פועל ישועות ובעיקר עוסק בתיקון הנשמה( – שם הצדיק מפיץ את
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עצמו לבאים אליו ,וככל שבא אליו "רשע" יותר גדול ,כך הצדיק יורד
אליו יותר ,עד מתחת למקומו .וזאת כדי לעלות אותו .וככל שהצדיק
יורד אליו יותר ,כך הצדיק בעצמו עולה יותר )כשם שבעולם הזה ,בשביל
לעלות צריך קודם לכן לרדת  -ירידה לצורך עליה ,כך גם בעולמות העליונים ,גם
שם יש מושגים רוחניים של עליה וירידה(.
"÷ ,"úãøì" åì "äùכי מאחר והפתק נועד לכל אדם )סבא ישראל אמר,
מאחר ורבנו הוא לכל אדם וגם ספריו הם לכל אדם ,כך גם הפתק הוא לכל אדם(,

לכן בפתק הוא מתייחס ויורד גם לאלו שנמצאים עמוק עמוק למטה,
מימלא זו ירידה גדולה וקשה )לא רק ירידה כמו של ר' ישראל סבא(.
ובאמת ,אפילו לאנשים כמונו  ,שלפעמים חושבים את עצמם שמונחים
במקום די גבוהה ...בכל אופן ביחס למקום בו נמצא הצדיק ,ירידתו
אלינו היא קשה מאוד) .ר' ישראל דב אודסר ,מקבל הפתק ,היה בדרגות גבוהות
ונוראות ,אפילו שהוא היה מאוד צעיר ,שהרי הוא הרגיש נפילה קשה עד כדי חולי
בגלל שאכל בתענית ...ויש אפילו שטוענים שלא היה מדובר שאכל בתענית של
חובה ]תענית י"ז בתמוז[ ,אלא שאכל בתענית שהוא קבע לעצמו – שלא לאכול
אחרי חצות לילה עד אחרי תפילת שחרית ,וכך הוא נהג שנים עד שבליל י"ז בתמוז
הוא אכל אחרי חצות וזו הייתה נפילתו ...והנה גם בשביל לרומם צדיק כזה קדוש,
בשביל רבנו זו הייתה ירידה קשה לרדת אליו(...

איך הצדיק מעלה את האדם? איך הוא מפיץ את עצמו?
הצדיק מגדיל את המוח של הבאים אליו ,מראה להם את המיוחדות
שלהם ,מגלה להם את כוחם )מאיר להם כל מיני חיזוקים(éãéîìú" - .

úàéá ãò ã÷åú éìù ùàä éúøîà êéìòå" "êúãåáòî ãåàî éúðäð" ,"ø÷éä
"êúãåáòá õîàå ÷æç" "çéùîä
אפשר ללמוד כל מיני לשונות נפלאות כדי לחזק את עצמנו ואת האחרים -

"."êúãåáòá õîàå ÷æç" "'åëå éúøîà êéìòå" "ãåàî éúðäð" "ø÷éä" "éãéîìú
כנ"ל ,זו ירידה ,ועל ידי הירידה הזו ,אחרי שהוא מגדיל את המוח של
האדם ,זוכה אף הוא לעליה ומגדיל את מוחו .ולכן מיד רואים ,אחרי
שהצדיק מעודד ומרים ,באה העליה שלו "ð" :ואחר כך " "çðואחר כך
" "îçðואחר כך "."ïîåàî ïîçð
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מיד רבנו מגלה את הסוד הזה בפתק ,היינו את הסוד איך שהוא זוכה
לעלות ולהגדיל את מוחו "àåäå ãåñ êì äìâà äæáå" :הינו כנ"ל ,את
הסוד להגדלת המוחין עד לשלמות הדעת "å÷ì å÷î ùéãâå àìî" :רמז
לתורה ÷" - åזו שלמדנו ,המדברת על הסוד הזה של הגדלת המוחין.
ו הסוד הוא :ההפצה !  "ä-éöôöô" -אותיות הפצ "ה ,ו אותיו " ת פה צדי"ק
)האות צ' נקראת צדי"ק( .שבשביל להגדיל את המוח של אחרים בהפצה
ולהגיע להגדלת המוח של עצמו ,צריך להיות הפה של הצדיק ,דהיינו
להפיץ חיזוקים ודיבורים של הצדיק שהם מגדילים את המוח.
השם הקדוש הזה )פצפצי-ה( הוא שם של המלאך הממונה על תקיעת
השופר ,שזה תוכחה של הצדיק) ,עיין בתורה ז' תנינא( שהשופר זה התוכח ה
של הצדיק שזו תוכחה של רחמנות ,דהיינו חיזוקים והגדלת המוח.
" "åäðéáú äãåáòä ÷åæçáåשככל שתתחזק בהפצה והגדלת המוחות של
אחרים כך תגיע להגדלת מוחך ותבין ...דהיינו שתגיע לשלמות הדעת
שאין למעלה ממנה ,תשוה את דעתך לדעת השם.

זה למעשה הגאולה של עצמך "äðòúî êðéàù åøîàé æåîúá æ"é ïîñå" -
שהרי על ידי הגדלת המוח ממתק את כל הדינים )דינים זו בחינה של
תענית( וממשיך רחמים וחסדים ,שזה סוף לתעניות כלומר סוף לדינים ,

הגאולה הפרטית שלך .

äæ øåáéçì íéøåù÷ä ÷úôá íéæîø ãåò
* " - "ø÷éä éãéîìúהצדיק מפיץ את עצמו ועושה לו תלמידים ,ואז הוא
רוצה שיפיצו אותו ,לכן הוא ממשיך."êúãåáòá õîàå ÷æç" :
* " - "ø÷éä éãéîìúהצדיק נמצא בעולמות העליונים והשאיר אותנו -
התלמידים  -שנהיה הדעת שלו ,רק על ידינו הוא נקרא חי בעולם .
* " "êúãåáòá õîàå ÷æçמאחר ובעבודת ההפצה יש המון עליות ,לכן
צפויות מספר ירידות  .לכן מספר פעמים רבנו כותב בפתק ,את עניין
ההתחזקות ,שלא ליפול בדעתו מכל הירידות שיעברו עליו .כי הכל הם
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סימן למהלכי עליות גבוהות שקדמו לירידות  ,לכן בשעת הירידות יש
רק להתחזק ולהמשיך הלאה.
* " "ø÷éä éãéîìúבתורה ז' תנינא )הבאנו אותה בפרק  (13רבי נחמן מבאר
את הצורך שהאדם ישאיר בעולם תלמידים שיאירו את דעתו בעולם
השפל ,שזה עיקר תענוג ושעשוע של השם יתברך ,כשעולה עבודה
מעולם שפל זה .
ר' ישראל הינו תלמידו היקר של רבי נחמן ,לכן הוא ירד אליו מהעולם
העליון שבו הוא נמצא ,וגילה לו שהוא " "ø÷é éãéîìúשגורם שעשועים
למעלה על ידי שמאיר את דעתו של רבנו בעולם השפל ãåàî éúðäð" -
 ."êúãåáòîורבי נחמן חפץ מאוד שדעתו תמשיך להאיר בעולם
שימשיכו לעלות עבודות מהעולם השפל לכן חזקו ואמצו "õîàå ÷æç

."êúãåáòá
רבי נחמן בתורה ז' הנ "ל ,מגלה שהוא מאוד חפץ שנהיה תלמידיו ,
שנגלה את אורו בעולם השפל ,ולכן ,מחמת גודל הבלבולים הנוראים
שמתרוצצים בעולם שפל זה ,שיש כל מיני אשר מציגים את כצדיקי הדור
וממשיכי דרכו של רבנו ,ואדם שירצה לעשות רצון רבנו להאיר את אורו,
אם חלילה יתפס ברשתם המסוכנת ,לא זו בלבד שחבל עליו ...הרי שהוא
לא נחשב "תלמיד" ,כי הוא לא תלמיד של התלמיד...
רבנו חפץ בתלמידים ,שלא יהיו רק מעריצים או מטופלים ...הוא צריך
תלמידים שיאירו את אורו! ולכן הוא מגלה לנו בפתק שהוריד משמים ,
מי הוא תלמידו היקר ,שממנו נלמד להיות תלמידים הגונים !
ירידת רבנו לעולם ,על ידי הפתק ,הזה מוכרחת הייתה כאמור ,לא רק
בשביל לנופף לנו לשלום ,אלא בשביל לעשות אותנו תלמידים ,על ידי
שהוא מגלה לנו מי התלמיד שלו .דבר זה מכריח אותנו )אם ברצוננו להיות
תלמידים( לדבוק בתלמיד היקר הזה ,ולשאוב ממנו את הכוחות לרדת לדרי
מטה לחבר עליונים בתחתונים לעשות עוד תלמידים שיעשו עוד תלמידים.
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õéôîì äìéôú
 יכול לפתוח ספר "ליקוטי,הרוצה להתפלל על כל מה שלמדנו בספרון
. תפילות" בתפילות הקשורות לתורות שהעתקנו
 וגם, מכמה טעמים,אנו העדפנו להעתיק את התפילה השייכת לתורה נ"ט
.כדי שנלמד מתפילה זו עוד כמה נקודות חשובות שלא הוזכרו

êàñë ïåëî èôùîå ÷ãö úò ìëá ä÷ãö äùò èôùî éøîåù éøùà
éðëæ èôùî áäåà ,íéîçø àìî íìåò ìù åðåáø "êéðô åîã÷é úîàå ãñç
ìò úò ìëá éîöò èåôùì äëæàù ,äùåã÷ã èôùîì íéáøä êéîçøá
íåé ìëá áèéä éúòã áùéìå éëøã áùçìå ,äùåò éðà øùà íéøáãä ìë
àéöåäì äëæàù ãò ,ãéúòä ìò ïä øáòä ìò ïä éîöòá èôùéäì ,íåéå
úåùòì äëæàù ïôåàá ,äá êìàù äøùé êøã éì øøáì ,øåàì éèôùî
,äìäáì ãìà àìå ÷éøì òâéà àìå ,úîàá êéèôùîå êé÷åç øåîùìå êðåöø
,íåìùå ñç éîöò úà äòèà àìå ,øùéäå úîàä èôùîä ïî äèà àìå
äëæà ïòîì ,åúîàì úîàá éùòîå é÷ñò ìë úà ïåãìå èôùì äëæà ÷ø
."êéô úåãò äøîùàå éðééç êéèôùîë" áåèä êðåöøë úîàá êéìà áåùì
éèôåù áåèä øöé äéäéù éðëæúå ,íéîåöòä êéãñçá éìò ìåîçå ñåç
éìò íçøìå ,áèéä áèéä éîöò ìò ìëúñäìå íåé ìëá ããåáúäì äëæàå
,äæä íåéä ãò éãåòî éúéùò øùà íéùòîä ìë ìò éîöòá èôùäìå
äìá÷ éìò ìá÷ìå ,úçù éðî éùôð èìîì êéà ,úåìåáçúå úåöò áåùçìå
ãò ,ãéîú êéèôùîå êé÷åçå êéúåöî øåîùì úîàá íìù áìá ä÷æç
,áåèä êðåöøë úîàá êéìà ãåàî ÷æçå ìåãâ úåáäìúäá éáì áäìúéù
æçàðù òøä ìë øòáìå óåøùìå úåìëì áìä úåáäìúä éãé-ìò äëæàù ãò
éãé ìò éá æçàðù òøä ïä ,íéòøä éùòî éãé ìò éá æçàðù òøä ïä ,éá
øùàë ,êúãåáòì íáø÷ì íéîù úàøéá íäîò øáãì ÷ñåò éðàù ,íéøçà
ìãúùäì áéåçî ìàøùéî ãçà ìëù ,íéùåã÷ä êéîëç éãé ìò åðéìò úøæâ
.äæá äæ íéáøò ìàøùé ìë éë ,êúãåáòì íãà éðá áø÷ì
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òøä úåøâúä ìãåâå ,äæ ìò ùéù úåòéðîä éåáø òãåé äúà ìáà
åìà ìù òøä éë ,êúãåáòì íé÷åçø áø÷ì ÷ñåòä ùéàä äæá äøâúîù
ñç åááì úåèäì ,íåìùå ñç íáø÷îä áìá æçàúäì äöåø íéùðàä
.êøáúé íùäî íåìùå
åðéìò íçøúù ,êúùåã÷ ìåî éúðçú ìéôäì êéðôì éúàá ïë ìò
äîëç åðéìò òéôùúå ,äìåãâä êúìîçá åðéìò ìåîçúå íéáøä êéîçøá
,äåäé úéáî àöåéä äîëçä ïééòî åðéìò êùîéå ,äùåã÷ã úòãå äðéáå
ùà øøåòúéù ãò ,èôùîá åðéøáã ìëìëìå ,äùåã÷ã èôùîì åðëæúå
åðãé ìò êúãåáòì íéáø÷úîä íé÷åçøä ìë ìù òøä ìë óøùéå èôùîä
úåùôð áø÷ìå êéðôì äîìù äáåùúá íéáø íéùðà øéæçäì çë åðì äéäéå
àùðìå íîåøìå ìãâì ,ùã÷ä ìëéä íäî úåðáìå úîàá êúãåáòì úåáø
íé÷åçøäùë êãåáë ø÷éò äæ éë ,íãé ìò ìåãâä êãåáë úåìòäìå
íéîùä ìò äåäé íéåâ ìë ìò íø" :áåúëù åîë ,êúãåáòì íéáø÷úî
øòáìå óåøùìå òéðëäì äëæð ÷ø ,ììë íäìù òøä åðì ÷éæé à ìå "åãåáë
úåáäìúäá áìä áäìúéå ,äùã÷ã èôùîä ùà éãé-ìò åðááìî òøä
äéäé à ìå ,éøîâì òøä ìë óøùð äéäéå ,èôùîä àñë ìò áùéå ìåãâ
áìá à ìå åðááìá àì ,íåìùå ñç æçàúäì úåôéì÷äå òøäì çë íåù
.êéðôì äîìù äáåùúá áåùì íéöåøå ,êúãåáòì íéáø÷úîä úåùôðä
äãåâà íìë åùòéå ,úîàá êúãåáòì åìë íìåòä ìë øøåòúéù äëæðå
çë åøéëéå åàåáéå íé÷åçø åòîùéå ,íìù áìá êðåöø úåùòì úçà
øúåðäå ïåéöá øàùðä (ìë) äéäå" :áåúëù àø÷î íé÷éå ,êúåëìî
òøä ìèáúéå "íéìùåøéá íééçì áåúëä ìë ,åì øîàé ùåã÷ ,íéìùåøéá
äåäé äúà êåìîúå ,äìçúáë åðéöòåéå äðåùàøáë åðéèôåù áéùúå éøîâì
äåäéå" :áåúëù àø÷î íéå÷éå èôùîáå ÷ãöá íéîçøáå ãñçá êãáì
ïéøèñä ìëå úåôéì÷ä ìë ìèáúå "åàñë èôùîì ïðåë ,áùé íìåòì
.íìåòä ïî ïéðøçåà
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êúéáá íùå ãé åðì ïúú äæ-éãé-ìòå úåîìùá úáù úùåã÷ì åðëæúå
áåè ,íùå ãé éúåîåçáå éúéáá íäì éúúðå" :áåúëù åîë ,êéúåîåçáå
ãéîòäì åðëæúå "úøëé à ì øùà ,åì ïúà íìåò íù ,úåðáîå íéðáî
êéà òãéì äëæðù ,äùåã÷ã ìëùå äîëç åðì ïúúå ,äáøä íéãéîìú
å÷éæé à ìù ïôåàá ,èôùîá åðøáã ìëìëìå ,ãçàå ãçà ìë íò øáãì
íááì åèéå ,úîàá êúãåáòìå êîùì íúåà åøøåòé ÷ø ,åðéøáã íäì
.áåèä êðåöøë ,êéðôì äîìù äáåùúá íìë åáåùéå êéìà
øåîùúå åðéìò íçøúå ,íìåò ãò åðîù ìéãâúå ,áåè íùì åðëæúå
íãà íåù ìò à ìå øáã íåù ìò ñåòëà à ìå ñòëä ïåòî ãéîú åðúåà
àìå øæ ìà éãéá äéäé à ìå ,íåìùå ñç éôàá éùôð óåøèà à ìå íìåòì
,äøæ äãåáò ãáåòë àåäù ñòåëä ìò øîàð äæù ,øëð ìàì äåçúùà
ìåçîúå ,äøéîùä úéìëúá úåðãô÷ä ïîå æâåøä ïîå ñòëä ïî éðøîùúå
éøåòðî ñòëä ïåò éãé-ìò êãâð éúîâôù äî ìë ìò éì øôëúå éì çìñúå
ãò åðéøåòðî åðá äæçàúð úàæ äòø äãîù òãåé äúà éë ,äæä íåéä ãò
.åðãáàù äî äãé ìò åðãáà øùà
,ìëì áåè úåéäì éðëæå ìåãâä êáåèá éãîò äáéèäå éìò ìåîçå ñåç
ãñç áøå íéôà êøà íåçøå ïåðç äúà øùà ,úåùåã÷ä êéúåãîá æåçàìå
àìå åìòé à ìù úåãô÷å ñòë éðéî ìëî øîùð äéäàå ,ìëì áéèîå áåèå
äùåã÷ã úåøéùòä òôù åðéìò òéôùúå ,ììë éááìì åòéâé à ìå åàåáé
ììëäì íéáø úåùôð ååàúéù ãò ,äæ éãé ìò åðùôðå åðîù ìãâúéå
äùåã÷ã ùôðäå íùä ìéãâúå ,äæ éãé ìò úîàá êéìà åáø÷úéå ,åðùôðá
"ùôð úåàú êøëæìå êîùì" :áåúëù àø÷î íéå÷éå íìåò ãò
,êúãåáò éôðë úçú íáø÷ì øåñàù íéòùøäî êéîçøá åðøîùúå
÷åñòð à ìå ,åúâøãîî íáø÷îä úà íåìùå ñç ãéøåäì íéìåëé íä øùà
øåçáì éî úà òãéì úòã åðá ïéà éë òãåé äúà éë ,ììë íáø÷ì íäîò
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äùò êãñçë íéðòùðå íéëîåñ åðà ãáì êéìò ÷ø ,÷çøì éî úàå áø÷ìå
.äùòð êðåöøëå ,åðîò
,äùåã÷ã èôùîì éðëæå ,íéîçøá éúåìàùî àìî ,íéîùáù éáà
,èôùîä ùà øøåòúéù ãò ,áåèä êðåöøë úò ìëá éîöò èåôùì
éðøæòúå ,úîàá áåè åìåë úåéäì äëæàå ,éá æçàðä òøä ìë óåøùéå
íìåò ãò êîù ìãâéå ,ãéîú êãåáë ìãâìå ,êéìà íéáø úåùôð áø÷ì
,êðåöø éùåò éãé-ìò äðáðä ùãå÷ä ìëéääá áåè ÷ìç éì äéäéù äëæàå
äøäîá íéìùåøé êøéò äðáúå ,úîàá êúãåáòì íé÷åçø íéáø÷îä
äðîàð äéø÷" ùã÷ä øéò úåéðçåøáå úåéîùâá ïðåëúå äðáú åðéîéá
ïî äàîåèäå òøä ìë ìèáúå äìëúå óåøùúå øòáúå ,"èôùî éúàìî
àñë íéìùåøéì åàø÷é àéää úòá" :áåúëù àø÷î äøäî íéå÷éå íìåòä
éøçà ãåò åëìé àìå ,íéìùåøéì äåäé íùì íéåâä ìë äéìà åå÷ðå ,äåäé
äëæðå "ä÷ãöá äéáùå ,äãôú èôùîá ïåéö" :øîàðå "òøä íáì úåøéøù
åðúãåáòì åðì ÷éæé à ìå äáåùúá íéøçà øéæçäìå úîàá êéìà áåùì
éë òãåé äúà éë ,úîàá êúãåáòì íé÷åçø áø÷ì ÷åñòðù ÷ñòä ììë
.úîàá ãáì êîù ïòîì ,äáåèì äæá åðúðåë
,íìù ááìá êðåöø úåùòì éìâòîå éãòö ïëäå ,éìò íçøå ìåîçå ñåç
éìâòîá éðçðé ,ááåùé éùôð ,éîòô åèåîð ìá êéúåìâòîá éøåùà êåîú"
äåäé éäé .êì åðìçé øùàë ,åðéìò äåäé êãñç éäé .åîù ïòîì ÷ãö
úåèäì åðùèé ìàå åðáæòé ìà ,åðéúåáà íò äéä øùàë ,åðîò åðéäìà
øùà åéèôùîå åé÷åçå åéúåöî øåîùìå åéëøã ìëá úëìì åéìà åðéááì
ìà íéáåø÷ äåäé éðôì éúððçúä øùà äìà éøáã åéäéå åðéúåáà úà äåéö
øáã ìàøùé åîò èôùîå åãáò èôùî úåùòì äìéìå íîåé åðéäìà äåäé
"ãåò ïéà íéä ìàä àåä äåäé éë õøàä éîò ìë úòã ïòîì ,åîåéá íåé

.ïîàå ïîà ,íìåòì íùä êåøá
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