
שלום, אנחנו ממשיכים בליקוטי מוהר"ן, חלק שני, תורה ז חלק שני, אות ד'. היום נקרא פסקא 
קצרה:

"ַעל־ֵכּן ָצִריְך ָכּל ֶאָחד ַלֲעֹסק ָבֶּזה – ְלַהְכִניס ַדַּעת ְוִיְרַאת ָשַׁמִים ַבֲּחֵברֹו, ֶשַׁעל־ְיֵדי־ֶזה ַנֲעֶשׂה ֲחֵברֹו ְבִּחיַנת ַתְּלִמיד ֶאְצלֹו, ַוֲאַזי 
ְכֶּשִׁיְּמְלאּו ָיָמיו ְוַיִגּיַע ְזַמן ִהְסַתְּלּקּותֹו, ֲאַזי ִיְתַלֵבּׁש ְבֶּזה ַהִדּּבּור ֶשִׁהְכִניס ַבֲּחֵברֹו, ְוִיְהֶיה ֶנֱחָשׁב ְכִּאּלּו הּוא ְבַּעְצמֹו ַמָמּׁש ַקָיּם 

ְבֶּזה ָהעֹוָלם"
אנחנו נתעכב על הלשון של הרב'ה "אזי כשימלאו ימיו... אזי יתלבש בזה הדיבור שהכניס בחבירו". 

רואים מפה שבעצם מה שרבינו הזכיר בתחילת הסעיף הזה ולמדנו בשבועות הקרובים, ש'עיקר 
השלימות של אדם' הוא שישאר דעתו למטה,  עיקר השראת הדעת הזאת ךמטה בעולם מתי 
קורית? כשהאדם מסתלק מהעולם- "כשימלאו ימיו, אזי יתלבש בזה הדיבור שהכניס בחבירו".

כתוב כאן דבר מדהים! שכל מה שאנחנו מדברים עם אחרים ומלמדים אחרים כדי שהדעת שלנו 
תשאר בעולם, מתי היא באמת נקלטת בלב של מי שאנחנו מדברים איתו? רק אחרי ההסתלקות, 

וצריך להבין למה עיקר ההשארה של אדם היא אחרי הפטירה שלו?
כדי להבין את המשמעות של זה - נשתמש בכלל הראשון, ללמוד את התורה ע"פ שאר החלקים 

שלה. וכמובן שכדי להבין טוב צריך לקרוא את התורה כמה פעמים, ''ללכת עם התורה''.
מבואר באות ז' וט', שכשאדם מסתלק ל'למעלה', אזי הוא נחשב באמת ''דרי מעלה''. רבינו אומר 
שם ש'בן' הוא בחינת דרי מעלה, כי כולו נמשך מהמח של האבא, וה'אב' הוא בחינת 'דרי מעלה'. 
וכשהוא 'דרי מעלה' ממילא אלו שנשארים בזה העולם מתחילים להחשיב אותו ולהתבטל כלפיו, 

כמו שהרב'ה אומר שם, כי 'דרי מטה' האנשים הנמוכים יותר במדרגה שלהם, מקבלים מ'דרי 
מעלה', מהאנשים החשובים יותר. 

כשהאדם בעולם הזה- האנשים חושבים "למה שאני אקבל ממנו? הרי הוא שווה לי". אבל כשאדם 
מסתלק, והוא נהיה 'דרי מעלה', לאנשים שנמצאים פה למטה. זו סיבה והסבר ראשוני למה עיקר 

ההשפעה של האדם היא אחרי מותו, כמו שמשתמע מלשון הרב'ה.
ההסבר השני הוא, שהרי עיקר הענין שדוחף את האדם ללמד דעתו לאחרים הוא ההבנה שעיקר 

השלמות שלו ושל כל מה שהוא לומד כאן בעולם, היא שהדעת שלו נמצאת אצל ה'דרי מטה', 
האנשים שנמצאים פה.וזה עיקר השעשועים שיש לה' ממנו.

 אבל מתי אדם מתחיל להבין את זה באמת, שעיקר הערך שלו הוא כאן למטה? רק אחרי שהוא 
מסתלק מהעולם.

יוצא מזה שגם אנשים שנשארים פה בעולם מכירים את הערך שלו רק אחרי שהוא מסתלק. וגם 
האדם עצמו, רק כשהוא מסתלק ונהיה 'דרי מעלה', הוא משיג את המעלה של מי שנשאר כאן 

למטה.
וזה מה שכתוב בתחילת תחילת הסעיף: "אפילו כשמגיע זמנו להסתלק, והנשמה עולה ומתדבקת 

במקום שעולה, בעולמות עליונים, אין זה תכלית ושלמות, שתהיה הנשמה דבוקה רק למעלה, 
רק עיקר השלמות של הנשמה היא, שבעת שהיא למעלה תהיה למטה גם כן". כלומר, בזמן 

בעזרת השם יתברך 
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ההסתלקות, האדם מבין שעיקר השלימות שלו היא פה למטה.
נמצא שכל הענין של הסתלקות האדם מהעולם הזה מקבל פה מימד מיוחד ואחר לגמרי. 

רק בהסתלקות של האדם הוא מגיע לחיים האמתיים שלו. כי אז כל מה שהוא פעל בזה העולם 
)להשאיר את הדעת שלו(, ולהיות קיים עדיין בעולם מתחיל לקרות )שוב, כי אז הוא נהיה 'דרי 

מעלה' למי שכאן, וגם רק אז הוא מבין שהעיקר זה העולם הזה( .
יש אנשים שכשהם חושבים על המוות  הם נכנסים לדיכאון. וזה מובן אבל צריך להיות הפוך- 

ההסתלקות נותנת ערך לכל מה שאנחנו עושים כאן בעולם, כי אם בן אדם לא חושב על התכלית, 
ולא מבין שאנחנו כאן בשביל לעבוד ולהיות מוכנים ליום שנצא מכאן, אז גם לחיים אין ערך.

אדם שאין לו את הדעת של רבינו שדיברנו עליה פה , כשהוא שומע על הפטירה מהעולם הוא 
נכנס לדיכאון "אני אמות! מה יהיה עם החיים שלי? מה הם שווים עכשיו?" המחשבה צריכה להיות 

הפוכה! כל שלב בונה את השלב השני: כי כמה שהאדם מכניס ערך לחיים שלו,  ככה זה יתגלה 
בעולם ביום הסתלקותו, וכמה שהאדם יותר חושב על הסתלקותו – ככה הוא מבין את הערך של 

החיים שלו, וכמה אפשר לנצל כל רגע בחיים, ואז הוא חי לנצח. 
וזה מה שרבינו אומר "והוא נחשב שנחשב ממש קיים בזה העולם" נמצא שבהסתלקות לא רק 

שהוא לא מסתלק בכלל, אז אז הוא מתחיל לחיות.
ואפשר עוד לדייק בלשון רבינו "שימלאו ימיו" זה לשון מילוי, הימים מלאים. ולשון מילוי זה 

מ"מלא כל הארץ כבודו", שזוהי ההשגה של השארת הדעת בעולם , כמובא באות ז'. מתי אדם 
מרגיש שחיים שלו מלאים? 

כשהוא משיג את הבחינה של "מלא", שזה ערך השארת הדעת בזה העולם. רואים מפה שהלשון 
של רבינו היא מדוייקת, כשרבינו אומר "שימלאו ימיו" אז זה נקרא שהוא הגיע לתכלית של הימים 
שלו. ויש כאן גם משמעות פשוטה, ור' לוי יצחק היה אומר אותה ש'ימלאו ימיו' זה סגולה לאריכות 

ימים , למלא את הימים שאתה צריך למלא בעולם.
הקב"ה יעזור שיהיו לנו חיים מלאים ואמתיים.
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