
שלום וברכה!  אנחנו ממשיכים בלימוד תורה ז' חלק שני , גם מי שלא היה בשיעורים הקודמים יכול להצטרף 
ולהנות- בתורות של רבינו אפשר להכנס בכל מקום.

"ַוֲאִפּלּו ְכֶּשַׁמִּגּיַע ְזַמּנֹו ְלִהְסַתֵּלּק, ְוַהְנָּשָׁמה עֹוָלה ּוִמְתַדֶּבֶּקת ְבָּמקֹום ֶשׁעֹוָלה, ְבּעֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים, ֵאין ֶזה ַתְּכִלית ּוְשֵׁלמּות, ֶשִׁתְּהֶיה ַהְנָּשָׁמה ַרק 
ְדּבּוָקה ְלַמְעָלה. ַרק ִעָקּר ַהְשֵּׁלמּות ֶשׁל ַהְנָּשָׁמה ִהיא, ֶשְׁבֵּעת ֶשִׁהיא ְלַמְעָלה ִתְּהֶיה ְלַמָטּה ַגּם־ֵכּן. ַעל־ֵכּן ָצִריְך ֶשַׁיְּשִׁאיר ַאֲחָריו ְבָּרָכה, ֵבּן אֹו 

ַתְּלִמיד, ְכֵּדי ֶשִׁיָּשֵּׁאר ַדְּעּתֹו ְלַמָטּה ַגּם־ֵכּן ְבֵּעת ֶשִׁנְּסַתֵּלּק ְלַמְעָלה, ְכּמֹו ֶשָׁאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו, ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ב"ב קטז(: ֲאֶשׁר ֵאין ֲחִליפֹות ָלמֹו – ַחד 
ָאַמר ֵבּן, ְוַחד ָאַמר ַתְּלִמיד, ִכּי ַהַתְּלִמיד ְמַקֵבּל ַדַּעת ָהַרב. ַגּם ַהֵבּן, ְבַּוַדּאי ֵאין ַמְעָלה ְכֶּשִׁנְּשָׁאר ֵבּן ָרָשׁע, ַחס ְוָשׁלֹום, ְוָהִעָקּר ְלַהְשִׁאיר ֵבּן ֶשִׁיְּהֶיה 

ְבִּחיַנת ַתְּלִמיד ַגּם־ֵכּן, ֶשְׁיַּקֵבּל ִמֶמּּנּו ִשְׂכלֹו ְוַדְעּתֹו. ּוְלִאיָדְך ָמאן ְדָּאַמר ַדּי ְבַּתְלִמיד ְלַבד, ִכּי ֵמַאַחר ֶשִׁעָקּר הּוא ְכֵּדי ֶשִׁיָּשֵּׁאר ַדְּעּתֹו ָבּעֹוָלם, ַעל־ֵכּן 
ַדּי ַגּם ְבַּתְלִמיד ְלַבד, ִכּי ֶזהּו ִעָקּר ַהְשֵּׁלמּות, ֶשִׁיָּשֵּׁאר ַדְּעּתֹו ָבּעֹוָלם ַהֶזּה ַגּם ְבֵּעת ַהִהְסַתְּלּקּות, ְכֶּשַׁהְנָּשָׁמה עֹוָלה ְלַמְעָלה. ִכּי ִמי ֶשּׁיֹוֵדַע ְקָצת 

ִבּיִדיָעתֹו ִיְתָבַּרְך, הּוא יֹוֵדַע ֶשִׁעָקּר ַהַתֲּענּוִגים ְוַהַשֲּׁעׁשּוִעים ֶשׁל ַהֵשּׁם ִיְתָבַּרְך הּוא ַרק ֶשֲׁאַנְחנּו ֵמעֹוָלם ַהֶזּה ַהָשָּׁפל ְנַגֵדּל ּוְנַקֵדּׁש ְשׁמֹו ִיְתָבַּרְך, ְוֶזהּו 
ִעָקּר ַהַתֲּענּוִגים ְוַהַשֲּׁעׁשּוִעים ֶשׁל ַהֵשּׁם ִיְתָבַּרְך, ְכּמֹו ֶשָׁכּתּוב: ְוָאִביָת ְתִהָלּה ִמּגּוֵשׁי ָעָפר ִמְקּרּוֵצי ֹחֶמר ְוכּו'; ִכּי ַהֵשּׁם ִיְתָבַּרְך ֵיׁש לֹו ְשָׂרִפים ְוַחּיֹות 

ְואֹוַפִנּים ְועֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים, ֶשֵׁהם עֹוְבִדים אֹותֹו ִיְתָבַּרְך, ְוַאף־ַעל־ִפּי־ֵכן ִעָקּר ַהַתֲּענּוג ְוַהַשֲּׁעׁשּוַע ֶשּׁלֹו – ְכֶּשׁעֹוָלה ְלַמְעָלה ָהֲעבֹוָדה ֶשׁל עֹוָלם 
ַהָשָּׁפל ַהֶזּה. ְוַעל ֵכּן ְצִריִכין ְלַהְשִׁאיר ַאֲחָריו ֵבּן אֹו ַתְּלִמיד, ְכֵּדי ֶשִׁיָּשֵּׁאר ַדְּעּתֹו ְלַמָטּה, ֶשָׁיִּאיר ִבְּבֵני עֹוָלם ַהֶזּה ַהָשָּׁפל. ִכּי ְכֶּשִׁנְּשָׁאר ַדְּעּתֹו ְלַמָטּה 

ַעל־ְיֵדי ֵבּן אֹו ַתְּלִמיד, ֶנְחָשׁב ְכִּאּלּו הּוא ְבַּעְצמֹו ַמָמּׁש ִנְשָׁאר ָבּעֹוָלם:"

נבאר קצת. אנחנו משתמשים בכלל הראשון בליקוטי מוהר"ן שהתורה נלמדת "מיניה וביה", ולכן מה שנאמר כאן 
הוא לא 'חידוש' אלא הבאת 'עומק הפשט' של דברי רבינו כפי שהוא עצמו מרמז בשאר חלקי התורה.

)הכוונה, שכדי להבין את עומק המילים אין צורך לחפש פירושים מחוץ לתורה הנלמדת אלא ניתן לבאר כל מילה 
מהמשך התורה – מהסוף שלה להתחלה ומההתחלה לאמצע ולסוף וכו', זה הכלל הראשון והיסודי ביותר להבנת 

ליקוטי מוהר"ן(.

רבינו אומר שאדם צריך להשאיר אחריו בעולם גם "בן " וגם "תלמיד" , וששני אלו הן ה'חליפות' של האדם.
למילה "חליפות" יש כאן 2 ביאורים:

"חליפות" מלשון "חלופה", מישהו שמגיע במקומך.
וגם "חליפות" מלשון "חליפה" לבוש שאדם לובש.

וכאן הכוונה לזה שאחרי הפטירה של האדם הוא מתלבש בבן שלו ובתלמיד שלו, והאדם צריך שיהיה לו גם בן וגם 
תלמיד.

מה ההבדל בין "בן" לבין "תלמיד"? ולמה צריך את שניהם?

"בן" זה ההמשכיות הטבעית של האדם, הוא דומה לאבא בתכונות שלו ובהשקפה שלו- והוא מקבל מהאבא את 
הדעת, התכונות, האהבות, את מה שיש לאבא לתת לעולם- בצורה בלתי אמצעית )הכוונה בצורה אוטומתית(

ה"בן"- מצד אחד לא צריך להתאמץ כדי לקבל מהאבא את מה שהוא אוהב וחשוב לו. מצד שני הוא ממשיך את 
האבא בלי חיפוש אחר הרצון הפנימי שלו, אלא באופן טבעי וחיצוני.

לעומת זאת ה"תלמיד" הוא לא המשך טבעי של האדם, להיות תלמיד של מישהו זה מצריך בחירה והתאמצות.
תלמיד טוב זה אחד שמכין שיעורים, לומד ומתאמץ . אם יש תלמיד בישיבה שלא מתעניין בלימוד ולא מתאמץ 

ללמוד מהרב - אין לו באמת יחס של רב ותלמיד עם הרב שלו.
"תלמיד" זה לא המשך טבעי של האדם- וההופכיות הזאת יוצרת את המתח בין הרב לתלמיד ומאפשרות לתלמיד 

בעזרת השם יתברך 
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להתאמץ לחפש וללמוד את הדעת של הרב. התלמיד מצליח לגלות את הרצון הפנימי והנסתר של הרב שלו.

עכשיו נבין זאת לעומק- לכל אדם יש 2 בחינות: בחינה נגלית ובחינה נסתרת.
הבחינה הנגלית-איך שאתה מתנהג ומה שאתה אוהב, מה שמתגלה דרך הבן שלך.

והבחינה הנסתרת- מה שאתה רוצה לגלות לעולם, הפנימיות שלך – מה שמצריך לימוד ממך, וזה מה שמתגלה דרך 
התלמיד שלך.

בהמשך התורה רבינו אומר שצריך 'לכלול' את מה שיש ב'בן' ב'תלמיד', ומה שיש ב'תלמיד' ב'בן'- ז"א  שכדי 
שהדעת של האדם תשאר בעולם הוא צריך את שתי הבחינות : "הבן "שזה ההמשך הנגלה והטבעי של האדם, 

וה''תלמיד'' שזה הצד הנסתר של האדם, הצד שצריך ללמוד ממנו.

אם יש לאדם רק בחינה אחת, רק בן או רק תלמיד- לא מתקיים אצל האדם ה'חליפות', ההמשכיות שלו בעולם.

והמעלה הגדולה היא, ששניהם מתקיימות באדם אחד- שיש לאדם תלמיד שהוא גם מבין אותך כמו בן,
או בן שמתאמץ ללמוד ממך ולהיות תלמיד שלך, נסביר:

אם יש לאדם בן אבל הוא לא תלמיד שלו – אז החיצוניות של האבא ממשיכה אבל לא הפנימיות,
וכן ההפך אם יש לאדם תלמיד שאין לו את הבחינה של הבן –הוא לא באמת ממשיך את הרב, הוא לא באמת מבין 

את הרב שלו וממשיך אותו, כי גם לתלמיד צריך להיות נקודה של 'בן'- שזה נקודת הדמיון בין הרב לתלמיד- 
המקום בו הם מבינים אחד את השני וחושבים בצורה דומה בצורה טבעית וזורמת.

כל אדם ואדם צריך לפתח קשר גם נגלה )בן( וגם נסתר )תלמיד( כלפי מי שהוא לומד ממנו- הרב שלו, התורה, 
הקב"ה. 

לתורה וליהדות בכלל יש את 2 הרבדים האלו- הצד הנגלה שזה שמירת המסורת )מסורת אבות(, להמשיך את מה 
שעשו הדורות הקודמים. דבר שקורה בד"כ ממילא.

והצד הנסתר- לגלות דברים שלא היו גלויים , לגלות את הרצון הפנימי של ה' )או התורה או הרב( 
בד"כ יש מתחים  בין 2 הכוחות האלו- בין המסורת )הנגלה, הבן, המסורת..( לבין החידוש )הנסתר, התלמיד, 

שמגלה את הרצון הפנימי( 
רבינו בתורה הזאת אומר שצריך לכלול את הבן והתלמיד, את הנגלה והנסתר בתורה, את המסורת והחידוש 

ביהדות.
2 הבחינות האלו צריכות  להיות ב"התכללות" , בשלום ובלמידה אחד מהשני-

וכל אדם צריך בתוכו גם את ה'ישן' וגם את ה'חדש', בהפריה הדדית. 
אדם גם צריך לשמור את המסורת, וגם לגלות את החידוש שלו. 

2 הבחינות האלו נקראות בן ותלמיד, וכמה שהאדם זוכה להיות הוא בעצמו "בן" ו"תלמיד" הוא יוכל גם להנחיל 
לבניו ולתלמידיו את ההשגה של "בן" ו"תלמיד",

ועי"ז האדם נשאר פה בעולם לנצח.

אמן.

נקודה לעבודה מעשית:
לחפש בתוכך את ה'בן' את החלקים בחיים בהם אתה ממשיך את מסורת אבות, המסגרת של היהדות כפי שלמדת 

מאבא שלך. או שאתה מקיים בצורה טבעית וברורה לך.
לשאול את עצמך- האם ניסיתי פעם ללמוד ולהבין מה זה בא ללמד אותי במקום שלי?  מה הרצון הפנימי של 

הדברים שאני מקיים?
ברגע שתתחיל ללמוד את היהדות הפשוטה ולחפש את הקשר האישי שלך אליה - תהיה גם 'תלמיד' וגם 'בן', 

ותוכל להנחיל לילדים ולבנים שלך את האפשרות לחיות יהדות של שמירת מסורת יחד עם חיפוש אישי. ויהיה לך 
הישארות לנצח.                 


