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שלום, אנחנו נפגשים שוב, לעסוק בתורת רבינו, אשרינו מה טוב חלקנו. ממשיכים בתורה ז', "כי 
מרחמם ינהגם" פסקא ד'. אני אקרא פסקא, ונרחיב קצת:

"ַ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, ְכּמֹו ֶשָׁכּתּוב: ֲאֶשׁר ֵאין ֲחִליפֹות ָלמֹו – ַחד ָאַמר ֵבּן, ְוַחד ָאַמר ַתְּלִמיד. ִנְמָצא ְכֶּשִׁנְּשָׁאר ֵבּן אֹו ַתְּלִמיד ַאֲחָריו, 

ֲאַזי ֵיׁש ֲחִליפֹות ָלמֹו, ַהְינּו ִכּי ֵיׁש לֹו ֲחִליִפין, ֵמַאַחר ֶשִׁנְּשָׁאר ַדְּעּתֹו ַאֲחָריו ַעל־ְיֵדי ֵבּן אֹו ַתְּלִמיד ַכַּנּ"ל."
יש פסוק 'אשר אין חליפות למו' וצריך להבין מה פירוש המילה "חליפות"?  רבינו מפרש את 

המושג הזה מלשון תחליף. אשר אין תחליף לאדם.. אבל יש עוד משמעות למילה 'חליפות': לבוש, 
חליפה.

רבי נתן מפרש גם את הפירוש השני, שחליפות זה 'לבוש' בתוך דבריו של רבינו, זה לפי הכלל השני 
בח''י כללים שאומר שכל דיבור ודיבור של הרב'ה בליקוטי מוהר"ן מדוייק בתכלית- כמו מקרא 

ממש. אז קראנו פה את המלים האלו: "כשימלאו ימיו, יגיע זמן הסתלקותו, אזי יתלבש בזה הדיבור 
שהכניס בחבירו", מלשון לבוש. שהאדם שמלמד את חבירו ונותן לו דעת- מתלבש אחר פטירתו 

בחבר שלו. זאת אומרת שכשאתה רואה את האדם החי - אתה רואה גם את הלבוש של הדעת 
של האדם השני. מה הכוונה שהאדם הוא הלבוש של הדעת של השני? בדיוק כמו שכשאתה רואה 
לבוש של אדם אתה לא אומר שהלבוש זה הוא, הוא זה הוא, והלבוש רק מלביש אותו. אז כשרבינו 

אומר ש"כאילו הוא בעצמו ממש קיים בזה העולם", הוא מתכוון ממש. בממשות. כי אם אדם 
מתלבש בחבירו אז חבירו הוא רק לבוש שלו, ובוודאי שהוא עצמו נמצא בזה העולם!

יותר מזה, מי שהשאיר דעת בחבירו באמת נמצא בזה העולם, וחבירו רק לבוש שלו בכלל. הרי 
העיקר הוא האדם, הדעת, והלבוש הוא רק חיצוני. אז כשאדם מכניס דעת אמתית, הוא ממש נמצא 

בזה העולם, קיים לגמרי, כי אז הוא מתלבש בחבירו. 
עכשיו, יש יותר מכך, אדם שמתלבש בחבירו, שזה קורה כאן אחרי ההסתלקות, כמו שלמדנו, הוא 

נמצא יותר בעולם ממה שהוא נמצא בעולם בחיים חיותו!
 כי כשהוא בעולם יש לו לבוש אחד עצמי, הגוף שלו, הלבושים שלו. כשאדם מסתלק מן העולם 

הדעת שלו מתלבשת בהמון אנשים.
וזה עיקר השלימות -שהעולם יהיה ''ממולא בבני אדם'' כמו שרבינו אומר בהמשך.

 ולמושג "ממולא בבני אדם" יש שני פירושים- הפירוש הפשוט הוא שיהיו הרבה אנשים, והפירוש 
השני הוא שהאדם בעצמו ימלא את כל העולם.

 כשהרב'ה אומר שמשה עוסק בישוב העולם, הכוונה שהוא עוסק למלא את כל העולם בדעת שלו, 
וכשיש אנשים רבים שחיים את הדעת שלו, משה יהיה מלא את כל העולם.

ועכשיו, זה לא רק משה רבינו. כל אחד מאיתנו צריך שהוא בעצמו ימלא את כל העולם. איך זה 
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יכול להיות, הרי כל אחד כלוא בגוף שלו, אלא שכשהוא מחזק אנשים ומכניס דעת לאנשים בעולם 
הוא מתלבש בעוד אחד ועוד אחד.. נמצא שעומק הענין ש'העולם יהיה ממולא בבני אדם' הוא 

שכל אחד ימלא בעוד מקומות את העולם באנשים. איך? כשיכניס לעוד ועוד אנשים את הדעת 
שלו. 

נסכם: כל אחד שמחזק את חבירו הוא ממלא את חבירו בדעת. והדבר הזה קורה בעיקר אחרי 
ההסתלקות. דבר נוסף מה שאדם מתלבש בתוך חבירו, זה לא רק שהוא משאיר את עצמו פה 
בעולם, אלא הוא קיים עוד יותר מבחיים חיותו. כי בחיים חיותו הוא עדיין לא מילא את הארץ, 

והוא עדיין היה מוגבל בתוך הגוף שלו, בתוך הלבוש שלו, ואחרי ההסתלקות שלו כבר אין לו את 
המגבלה הזו, ולכן עיקר קיום הדעת של האדם זה אחר ההסתלקות שלו. 

וזה מציאות שרואים, הרבה פעמים אדם עם דעת אמתית, כשהיה חי הוא מילא דעת בעוד חמש 
שש אנשים. ואחרי מותו- אלפי אנשים חיים ממנו. בברסלב יש הרבה כאלה. למשל ר' אברהם 

ברבי נחמן שחיבר את "ביאור הליקוטים", כשהוא היה חי, היה לו שיעור קבוע בראש השנה באומן 
והיו באים אליו חמש- שש אנשים. והיום, אחרי מאה שנים, כ"כ הרבה אנשים לומדים את הספר 
ומיישמים את הכללים בו. אז בחיים שלו היו לו חמש-שש אנשים, ועכשיו מכירים אותו אלפים. 

כולל אנחנו, שלומדים עכשיו את ליקוטי מוהר"ן לפי הכללים שלו.
עכשיו, האדם בטבע שלו רוצה למלא את כל העולם, לכבוש אותו ולמלא אותו. ואנחנו היהודים 

נבראנו עם המהות הזו "ומלאו את הארץ", שזה גם ציווי וגם ברכה. לא ניכנס למחלוקת המפרשים 
שיש בענין הזה, אבל אנחנו מבורכים בטבע האנושי שלנו, שאנחנו רוצים לכבוש את כל העולם. אם 

אדם לא זוכה לדעת אמתית, הוא רוצה לכבוש את העולם בצורה לא נכונה, שכולם ישמעו ממנו 
והוא יהיה מפורסם בעיתונים ובכל מקום, אבל אם זה לא עם דעת אמתית – הוא לא באמת ממלא 

את כל העולם אחרי הסתלקותו. אולי יכתבו עליו באנציקלופדיה, אבל אף אחד לא ישב וידבר 
על הדעת שלו. וברוב המקרים – בכלל לא יזכרו שהוא היה בעולם. לעומתו יש בנאדם שבחיים 

שלו אין לו באמת חשיבות גדולה, אבל הוא לאחר הסתלקותו הוא ימלא את כל העולם. אז הרצון 
לכבוש את העולם הוא רצון אמיתי )כמו שכתוב "פרו ורבו ומלאו את הארץ"( אבל צריך לכבוש את 

העולם כיבוש אמיתי. להכניס את ה'דעת' של הצדיק באנשים בעולם- אנשים מתחתיך ומעליך.
וזה הייעוד של כל העולם, של כלל הבריאה, שהיא תהיה מלאה בבני אדם, שכל אחד ימלא את 

העולם. 
לכבוש את העולם אין הכוונה שזה יהיה אחד על חשבון השני, אלא שכל אחד יבנה את השני. 

כי כשכל אחד מלמד את השני – שניהם ממלאים את הארץ. אבל כשאין את הדעת הזאת – אז 
כשאחד רוצה לכבוש את הארץ – הוא רוצה להכניע את השני. וממילא השני מונע אותו מלמלא 

את הארץ. 
לפי מה שלמדנו פה זה הפוך, כי החבר שעומד מולך -הוא הדרך שלך למלאות את הארץ, אם הוא 
לא יהיה יקבל ממך ולא יהיה תלמיד שלך, ואתה לא תהיה תלמיד שלו – לא תמולא הארץ. הסיבה 

שיש מלחמות בעולם היא שאחד רוצה למלאות את הארץ, והשני מונע אותו. 
סיכומו של דבר הוא שאדם מתלבש בחבירו ע"י שמכניס בו את דעתו, ואז אחרי מותו הוא נשאר 
ממש קיים בעולם, ויותר מזה, הוא קיים עוד יותר מבחיים חיותו, ורק אז מתמלא היעוד שלו ושל 

כל העולם למלא את הארץ.
... אני מקווה שנמשיך להתעמק בתורת רבינו, שזה ממש הפלא ופלא כל התורות שלו!

אם יש שאלות או הערות אפשר לשלוח למייל שלי:  ggggg.ggg@2915418 ונתראה בשבוע 
הבא בע"ה.


