
 שלום וברכה, שוב אנחנו נפגשים וממשיכים בלימוד תורה ז' תנינא, שנקראת "מרחמם ינהגם", 
סעיף ד'. אני אקרא פיסקא ממה שהרבי כותב:

"ְוָכל ָאָדם ָיכֹול ְלַקֵיּם ֹזאת, ְלַהֲעִמיד ַתְּלִמיִדים. ִכּי ְכֶּשְׁשַּׁנִים ְמַדְבִּרים ַיַחד ְבִּיְרַאת ָשַׁמִים, ֲאַזי ְכֶּשֶׁאָחד ֵמִאיר ַלֲחֵברֹו 
ְבֵּאיֶזה ִדּבּור, ֶנֱחָשׁב ֲחֵברֹו ֶאְצלֹו ְבִּחיַנת ַתְּלִמיד. ְוִלְפָעִמים ַנֲעֶשׂה ְלֶהֶפְך, ְדַּהְינּו ְכֶּשַׁאַחר־ָכְּך הּוא ְמַקֵבּל ֵמֲחֵברֹו ֵאיֶזה ִדּבּור, 

ֲאַזי ַנֲעֶשׂה הּוא ִבְּבִחיַנת ַתְּלִמיד ְלַגֵבּי ֲחֵברֹו. ְוָצִריְך ָכּל ָאָדם ִלָזֵּהר, ְלִהְשַׁתֵּדּל ְוַלֲעֹסק ָבֶּזה, ִכּי ֹלא ֹתהּו ְבָרָאּה ָלֶשֶׁבת ְיָצָרּה 
)ישעיה מה(, ִכּי ָצִריְך ָכּל ֶאָחד ַלֲעֹסק ְבִּיּׁשּובֹו ֶשׁל עֹוָלם, ֶשִׁיְּהֶיה ָהעֹוָלם ְמֻמָלּא ִמְבֵּני ָאָדם, ְכּמֹו ֶשָׁכּתּוב )בראשית א(: 

ּוִמְלאּו ֶאת ָהָאֶרץ, ִכּי ֶזה ִעָקּר ִיּׁשּוב ָהעֹוָלם, ְכֶּשָׁהעֹוָלם ְמֻמָלּא ִמְבֵּני ָאָדם, ַהְינּו ִמְבֵּני ֵדָּעה. ִכּי ִמי ֶשֵׁאין ּבֹו ַדַּעת, ֵאינֹו ָאָדם 
ְכָּלל ַכַּנּ"ל. 

הרב'ה מביא כאן שתי ראיות לזה שצריך לעסוק בישוב העולם, כלומר, לעשות את כולם בני דעה. 
ראיה אחת מספר ישעיהו: "לא תוהו בראה, לשבת יצרה", ופסוק אחד מספר בראשית: "ומילאו 

את הארץ". לכאורה זה נראה שלא צריך שני פסוקים בשביל זה, אבל יש בליקוטי מוהר"ן שמונה 
עשר כללים, כדי ללמוד אותו לעומק, והכלל השישה עשר הוא שכשהרב'ה מביא שתי ראיות לדבר 

מסויים, שזה נראה מיותר, צריך להתבונן בשתי הראויות, ואז רואים ששתיהן נצרכות. אותו דבר 
כאן. הרב'ה מביא שתי ראיות, אז אנחנו ניתן קצת טעם למה נצרכות שתי הראיות.

כשאנחנו מסתכלים פה, באות ד', אנחנו רואים שיש שני סוגים של השארת הדעת: בחינה אחת 
של בן, ובחינה של תלמיד. הבן זה עצם ההולדה, היצירה של ממשיך, אדם שמכיר את דעתי, 

ופועל לפיה. והתלמיד זה התוכן שאתה ממלא את מה שמעבר לעצם ההולדה. הכלל האחד עשרה 
אומר שצריך לפתוח את הפסוק ולראות אותו בשלמותו, ורק לפי זה אפשר להבין את כוונת רבינו 

כשהביא אותו. לפי הכלל החמישי צריך גם ללמוד את כל הפרשיה שבה כתוב הפסוק. ובאמת 
כשמתבוננים בפסוקים רואים שהפסוק בבראשית מדבר רק על הולדה. הוא לא מדבר כלל על 

המשכת הדעת. "פרו ורבו ומלאו את הארץ". תולידו ילדים, ותמלאו את הארץ בילדים שלכם. 
לעומת זאת, בפסוקים בישעיה רואים שמדובר על זה שה' ברא עולם בשביל שאנשים יכירו וידעו 

את ה'. על זה מתיחס "לא תוהו בראה, לשבת יצרה". נמצא שהפסוק בישעיה מדבר על בחינת 
תלמיד, והפסוק מבראשית מדבר על בחינת בן.

וכיוון שכדי למלאות את הארץ צריך להיות גם בחינת בן וגם בחינת תלמיד, כמו שראינו בפעמים 
הקודמות, אם כן מובן שתי הראיות האלה נוגעות לשתי הבחינות הללו, שרבינו מדבר עליהן 

בעצמו. וזו דוגמא להחלת הכלל השישה עשר.
אם מתבוננים יותר, הרי הרב'ה מדבר על "ישוב העולם". איפה בפסוקים מדובר על ישוב העולם 
– "לשבת יצרה". אז בזה צריך להתעמק, מה זה "ישוב העולם". ישוב הוא מלשון ישיבה.  להושיב 

את העולם. כשאדם יושב הוא במצב של מנוחה. כשאדם יושב בעיר או בבית - הכוונה היא שטוב 
לו שם, שהוא קבוע במקום. כשלא טוב לאדם במקום שלו - הוא לא יושב שם. הוא נודד ומחפש 

מנוחה אחרת. וראינו שהענין של ישוב העולם קשור ישירות לבחינה של תלמיד, כי הרי הפסוק 
"לא תוהו בראה לשבת יצרה" הוא הפסוק של בחינת התלמיד, אז לשבת, הבחינה של ישוב העולם, 

בעזרת השם יתברך 
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קשור לבחינה של תלמיד, וצריך להבין למה רק ע"י בחינה של תלמיד, של התוכן של עבודת ה', 
אפשר להושיב את העולם.

כדי לענות על זה נשתמש בכלל הראשון, שהוא הכלל העיקרי, שתורה נלמדת ממקום למקום. 
מבואר בהמשך התורה שהבחינה של תלמיד היא הענין של דרי מטה, שמטרת התלמיד היא 
להבין ולהרגיש שמלא כל הארץ כבודו. ועד שלא מאירה לבן אדם מציאות מלכות ה' בעולם 

המעשי, הארצי, אין לאדם נחת וישיבה במציאות הארצית. לא טוב לו להיות בארץ. הוא לא יושב 
בארץ. כמו שאומרים היום שאדם לא יכול להישאר במקום, הוא צריך כל הזמן לזוז. זה מתבטא 

בהמון דברים, בהפרעות קשב וריכוז, בזה שאנשים כל הזמן עם המסכים שלהם, כל הזמן צריכים 
להסתכל על מקומות אחרים, אתרים אינטרנט, העיקר לא להיות במקום שלי. לא טוב לי במקום 

שלי. זה מתבטא גם בנסיעות אינסופיות לחו"ל. כל זה זה ביטוי לזה שאדם לא יושב בארץ, כי לא 
טוב לו בארץ, וזה בגלל שהוא לא רואה שמלא כל הארץ כבודו, כי כל זמן שאינו יודע שמלא כל 

הארץ כבודו הוא בחינת חיה, ואין לו מנוחה.
נמצא שהענין הזה של לישב את הארץ, לזה, כמו שרבינו אמר קודם, לא מספיק להיות בנים. 

צריך תלמידים. בלי זה - זה לא נקרא ישיבה בארץ. למה? כי בארץ יש המון אנשים שמסתובבים, 
אבל אין אנשים שיושבים. וחוסר המנוחה הזאת, אי השלמות הזאת, גורמת לאנשים לחפש חיים 
במקומות אחרים, ובמצבים אחרים, שהם לא המציאות הארצית האמיתית של האדם. המציאות 

הארצית האמיתית היא האישה שלו, הילדים, המקום שבו הוא גר, המקום בו הוא עובד, העיר שלו, 
המדינה שהוא אזרח בה, הדור שבו הוא חי. נמצא שהנדידה האינסופית של האדם, זה נקרא שהוא 

חיה בדמות אדם. שאין לו ישיבה בארץ.
לפי הדברים האלה שהסברנו פה, שכשכתוב בתחילת התורה, באות ב', ופה באות ד', שמשה רבינו 

עוסק בישוב העולם, זה נקרא ישוב העולם. להעמיד תלמידים, לדעת שאין עוד מלבדו - זה כל 
המושג של התישבות, לישב את ארץ ישראל. המושג האמתי הוא לא שאנשים יושבים כאן, וליבם 
באמריקה ורוחם בארצות נכר. הכוונה היא שאדם יושב בארץ. ובזה מתחילה התורה שלנו, שמשה 

מביא את עם ישראל לארץ ישראל, לישב אותה. ובימינו, שכל היולם אחוז תזזית, ולא מוצא את 
מקומו – רואים שיש הסתרה גדולה גם על הענין של ישוב הארץ במובן הפשוט, וגם במובן העמוק 

של המילה.
אז הקב"ה יעזור לנו, לקבל את הדעת שהרב'ה רוצה להאיר בנו – שמלא כל הארץ כבודו. שכל 

הארץ היא עשית מצוותיו.
נתראה בשבוע הבא בע"ה.


