~ פרשת ויגש תשע"ח ~

נֹותיך חּוצָ ה
יפָ ּוצּו ַמ ְעיְ ֶ
• שאלה:
ב"ה אני מאד נהנה מהמדור הנפלא ,ובמיוחד מהבירורים הנוגעים למעשה.
רציתי לשאול :אני זכיתי ב"ה להיות נמנה על חסידי ברסלב ,ולא זכיתי לעסוק
בהפצה ,ובכל פעם עולה לי שאלה זו ובמיוחד בהתקרב כעת הילולת מוהרנ"ת
זיע"א שהזהיר בצוואתו הידועה לעסוק בהפצת ספרי רבינו" ,ברצון בממון
ובטרחה" ,ואני מוצא את עצמי שאין לי כמעט שייכות לזה ,היות ואין לי כשרון
בכתיבה ,ואינני מחלק ספרים בצמתים (ואף לא ראיתי ולא שמעתי על הנהגה כזו אצל
זקני אנ"ש) ,אין לי בית דפוס ,וגם למסור שיעורים אינני יודע .אז אולי תוכל לפרט
איך אני וכל אחד יכול להיות שותף לציווי הזה?
• תשובה:
תודה לך שהעלית נושא זה על שולחן הדיונים.
ובכן :מוהרנ"ת לא ציפה מאנ"ש ,שיקימו כל אחד
מהם 'דפוס' בביתו .והוא גם לא חייב אותם לעבור
'קורס מרצים' כדי שיוכלו להרצות ולדרוש ברבים...
הוא רצה מאתנו רק ,שהרצון להפיץ את תורת
רבינו בעולם ,תבער בלבנו ,וכל אחד מאתנו יעשה
זאת כפי יכולותיו וכישרונותיו.
כפי שהזכרת בדבריך  -כשדיבר מוהרנ"ת על
ההפצה ,הוא הזכיר שלשה סוגי השתדלויות ,ואמר:
ֶעלט אוּן ִמיט ָרצוֹן אוּן
ארק ִמיט ּג ְ
ָאלט זַיין ְׁש ַט ְ
"איר ז ְ
ִ
ָקים ְּב ָממוֹן ו ְּב ָרצוֹן ו ְּב ִט ְר ָחא".
ִמיט ִט ְר ָחא = הֱי ּו ֲחז ִ
ובכך השאיר מספיק מקום ,שיוכל כל אחד ואחד
ליטול את חלקו המתאים בעסק ההפצה.
גם בליקוטי הלכות הוא כותב על ענין הפצת תורת
ׁש ַכת
ׁש ּי ְִהיֶה לוֹ ֵח ֶלק ְּב ַה ְמ ָ
ְה ִע ָּקר ְל ִה ְׁש ַּת ֵּדל ֶ
רבינו" :ו ָ
ׁש ַעל י ְֵדי זֶה ִע ַּקר
ְת ִאיר ָּבעו ָֹלםֶ ,
ׁשט ו ָ
ׁש ִּת ְת ַּפ ֵּ
ַה ּתו ָֹרה ֶ
ֵע
ְס ּי ַ
ׁש ּי ַ
ִּת ּקוּן ַה ְּתׁשו ָּבה ִל ְכ ַלל ִי ְשֹ ָר ֵאלֵ .הן ַעל י ְֵדי ֶ
ְּב ָממוֹנוֹ ְל ָהעו ְֹס ִקים ָּבזֶהֵ ,הן ְּבגוּפוֵֹ ,הן ִּבְׁש ָאר ְּב ִחינוֹת,
ַכה ֶאת ָה ַר ִּבים ְּב ִחינַת
ְעל י ְֵדי זֶה ְיז ֶּ
ׁש ּי ְִהיֶה לוֹ ֵח ֶלק ָּבזֶה! ו ַ
ִּכי ָּכל ֶא ָחד יָכוֹל ִלזְ ּכוֹת ֶ
ֲט ִאים" (ליקוטי הלכות,
ׁשהוּא ְּב ִחינַת ְּכ ַלל ָּכל ַהח ָ
ֵלה ֶ
'צ ְר ֵכי ַר ִּבים'ְ ,וזֶה ּו ִע ַּקר ִּת ּקוּן ַה ְּגז ָ
ָ
גזילה ה ,יח).
*
אך בטרם נסקור על קצה המזלג את אפשרויות ההפצה המגוונות ,העומדות
לרשותו של כל חסיד ברסלב מגדול ועד קטן .תרשה לי אולי ,להעיר קודם כל
את תשומת לב הקוראים ,אל מהות ההפצה הברסלבאית ומאפייניה:
ההפצה של חסידי ברסלב ,נבעה תמיד מתוך בעירה פנימית .יותר ממה
שהיא הייתה אצלם 'עבודה' קדושה ,היא הייתה 'תוצאה' .יותר ממה שהם
ישבו וחשבו כיצד להפיץ את רבינו ,הם פשוט לא יכלו להתאפק ...הנחל נובע
שטף את לבם ,ומילא את ישותם ,עד שהמים עלו על גדותיהם ושטפו את כל
הסביבה...
כך היה אצל המפיץ הראשון והגדול – מוהרנ"ת בעצמו:
ָש ְב ִּתי ְּב ֵבית ַה ִּמ ְד ָרׁש" – מספר מוהרנ"ת ביומנו על התקופה שלאחר
ׁ
" ְוי ַ
ֶע ַלם ִמ ֶּמ ִּני ְולֹא
ּש ָאר ִס ְפ ֵרי ק ֶֹדׁשְ ,ונ ְ
הסתלקות רבינו – "ו ְָל ַמ ְד ִּתי ִּב ְת ִמימוּת ּפו ֵֹסק ו ְׁ

ׂ ָר ֵאל ְלעו ְֹר ָרם ַלעֲבו ַֹדת
ׁשר ּגַם ַע ָּתה ְל ָה ִאיר ְּב ֵאיזֶה נ ְַפׁשוֹת ִי ְש
ֲדיִן ֶא ְפ ָ
ׁשע ַ
ָד ְע ִּתי ֶ
יַ
ְשנָה ו ְִל ִּבי ֵער ,קוֹל ּדו ִֹדי ּדו ֵֹפק
ׁ
ׁש ִּק ַּב ְל ִּתי ִמ ֶּמנּ ּו זַ"לַ .א ְך אֲנִ י י ֵ
ֱמת ְּכ ִפי ַמה ֶּ
ׁשם ֶּבא ֶ
ַה ֵּ
ֲלי ֵאׁשָ ,הי ּו
ׁש ִהְׁש ִאיר ִּבי ִּד ּבו ִּרים ַח ִּמים ְּכ ַגח ֵ
ֲמ ִּת ּיִים ֶ
ִּביִּ ,כי ִּד ּבו ָּריו ַה ְּקדוִֹׁשים ָהא ִ
ִיתי ְמ ַס ֵּפר ו ְּמ ַד ֵּבר
ְהי ִ
יתי ַּכ ְל ֵּכל לֹא או ַּכל ְל ִה ְת ַא ֵּפק ,ו ָ
ְּכ ֵאׁש ָעצוּר ְּב ַע ְצמו ַֹתי וְנִ ְל ֵא ִ
ִיתי ְמ ַס ֵּפר
ׁשל זֶה ָהעו ָֹלם ,ו ְּבתו ְֹך ְּד ָב ַרי ָהי ִ
ִּב ְת ִמימוּת ִעם ְּבנֵי ַה ְּנעו ִּרים ֵמ ַה ַּת ְכ ִלית ֶ
ֻלת
ּׂיו ָֹתיו ְוע ֶֹצם נו ְֹראוֹת ְּגד ַּ
ּמ ֲע ִש
ׂיחו ָֹתיו ו ַ
ָל ֶהם ֵמעֱזוּז נו ְֹראוֹת נִ ְפ ְלאוֹת ּתוֹרו ָֹתיו ְו ִש
ֻשתוֹ" (ימי מוהרנ"ת ,פב).
ׁ
ְקד ָּ
וכך גם ,כל חסידי ברסלב לדורותיהם ,עד דורנו אנו :ככל שהלב מתמלא עם
דיבוריו המאירים והמתוקים של רבינו ,כך הם 'נשפכים' באופן טבעי החוצה.
ככל שמתבודדים יותר ביערות בחצות הלילה ,כך מחפשים יותר דרכים כיצד
להביא תענוג זה לידיעתם של עוד יהודים...
ככל שמשתמשים יותר עם העצות של "ליקוטי
עצות" ,כך משתוקקים יותר להפוך אותם לנחלת
הכלל "בממון ברצון ובטרחא"...
וכן הלאה.
*
אני זוכר ,שהמשגיח בישיבה גדולה הטיח פעם
בפניי בתסכול" :למה אוהבים הברסלב'ר לקרב
אחרים?" .הבנתי את צערו ,אך נתתי לו להבין שלא
הברסלב'ר אשמים בכך .הברסלבאיות עצמה היא
זו שאשמה...
הברסלב'ר יש להם "ברסלב" בלב ,וזה מה שמדבק
אחרים .יש להם דיבורים שמפעפעים בתוכם,
וכשהם מושמעים 'בטעות' באוזניהם של החברים,
הם אומרים לעצמם :כמה מתוק! גם אני רוצה" ,פה
אשב כי איויתיה"...

רבינו לא נתן לנו בספריו 'חומר
להפצה' ,אלא 'חומר ללימוד
ועבודה עצמית' .אלא שחזקה
על מי שיהגה בהם ,שהחומר
ללימוד יהפוך בהמשך כחומר
להפצה...

יה" =
ׁשב ִּכי ִא ּו ִִת ָ
"פֹה ֵא ֵ
[והרי הגימטריא המעידה על כךּ :
"ב ֶר ְס ֶלב ְמ ַד ֶּב ֶקת" ( ...)840מאידך ,זה גם גורם למצב של
ְּ
ֻלוּת ִל ְבנֵי ָא ָדם" ( ,)840אלו דברים
"כרֻם ז ּ
"היִינ ּו ֶח ְר ָּפה ִל ְׁש ֵכנֵינוּ" ( ,)840שהרי עלינו נאמר ְּ
ָ
העומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהם ...אך אנחנו ממשיכים כמובן להפיץ
"ד ֵּבר ֶאל ְּבנֵי ִי ְשׂ ָר ֵאל" (.])840
ולקיים ַּ

*
ֶעמט ֶער ָא ּפ
אב ֵאיינֶער פוּן ַמיְינֶע ַלייט ,נ ְ
רבינו הקדוש אמר פעם" :ווּא ּו ִא ְיך ָה ּ
ש הוּא ֶאת ָּכל ָה ִעיר!" (שיש"ק
ָשיּ ,כו ֵֹבׁ
ׁ
ׁשּׁשו ֵֹכן ֶא ָחד ֵמ ֲאנ ַ
יכן ֶ
ִּדי ּגַאנְ ֶצע ְׁש ָטאט = ֵה ָ
ב ,סו) .כיצד הוא עושה זאת? האם הוא יושב ומתכנן פעילויות 'מסיונריות' כיצד
לכבוש את העיר ולהפוך אותה ל"עיר ברסלב"?
לא בהכרח .יתכן שהוא פשוט יושב בביתו ועובד את ה' בהתלהבות ,מוחא
כפיים בתפילה ,ורוקד בשמחה .ובכך הוא הולך וכובש את העיר ...הוא מדביק
בהתלהבותו את שאר אנשי עירו ,והם אומרים לעצמם :למה שלא נזכה גם
אנחנו?!
ּדין" (חיי
"כ ַבְׁשנ ּו ֶאת ִעיר ְּב ֶר ְס ֶלב ְּב ַה ְמ ָח ַאת ַּכף ו ְִר ּקו ִ
וכפי שאמר רבינו בעצמוָּ :
מוהר"ן ,קטו).
זה נשמע אולי קצת תלוש ,אבל אם תסתכל טוב תראה ,שהכיבוש של חסידי

ברסלב נעשה בצורה הכי ספונטנית ...הם מלאים וגדושים בדיבורים מאירים
ויקרים ,וכל מי שנמצא בקרבתם נדבק ו'נכבש'...
*
ובמילים של מוסר והתעוררות:
רבינו לא התכוון להקים גדוד של פעילים שישוטטו בשווקים וברחובות לעשות
נפשות ולקרב יהודים .אלא התכוון להקים לגיון של עובדי ה' ,שליבם יתמלא
באור ,שיאיר גם החוצה...
רבינו לא נתן לנו בספריו 'חומר להפצה' ,אלא 'חומר ללימוד ועבודה עצמית'.
אלא שחזקה על מי שיהגה בהם ,שהחומר ללימוד יהפוך בהמשך כחומר
להפצה...
*
"סע זָאל זַיין יָפוּצ ּו
בצוואתו השתמש מוהרנ"ת עם הביטוי הידוע ,ואמרֶ :
ּצה".
יך חו ָ
ַמ ְעיְנו ֶֹת ָ
פניתי להסתכל בתנ"ך היכן כתוב פסוק זה ,מה כתוב לפניו ומה לאחריו ,ומצאתי
אוצר של הדרכות ברורות כיצד אמורה ההפצה להיראות.
"ש ֵתה ַמיִם ִמ ּבו ֶֹרךְָ ,ונֹזְ ִלים ִמ ּתו ְֹך ְּב ֵא ֶרךָ .יָפוּצ ּו ַמ ְע ְינ ֶֹתי ָך חו ָּצה,
כך כתוב שםְׁ :
ְאין ְלז ִָרים ִא ָּת ְך" (משלי ה ,טו-יז).
ָּב ְרחֹבוֹת ַּפ ְלגֵי ָמיִם .י ְִהי ּו ְל ָך ְל ַב ֶּדךָ ,ו ֵ
ההפצה מתחילה בכך שהאדם שותה מים מהבור; הוא מתייגע בתורתו של
הצדיק ,ושואב ממנה מלוא חפנים קדושה ודעת (עיי"ש ברש"י ובביאור הגר"א).
ואז ,מגיע השלב השני" :יפוצו מעיינותיך חוצה"!
ֻקי ַה ָח ְכ ָמה
ְק ֵּבל ח ֵּ
ָסיםִּ ,כי ַּב ְּת ִח ָּלה י ַ
ֻנ ִ
"מ ְמ ִׁשיל ְּת ִח ַּלת ִל ּמוּד ַה ָח ְכ ָמה ְל ֵמי ּבוֹר ְמכ ּ
ַ
ְא ַחר ָּכ ְך ֵהם 'נוֹזְ ִלים ִמ ּתו ְֹך ְּב ֵא ְרךָ'ַ ,א ַחר ָּכ ְך י ְִּדמ ּו ְּכ ֵמי ְּב ֵאר
ִמ ִּפי ַה ַּק ָּב ָלה ְל ַבד ,ו ַ
ׁש ֵהם
ַבר ּו ְּב ִל ּבוֹ ֵמי ַה ַּד ַעת ַעד ֶ
ּשים ִמ ַּד ְע ּתוְֹ ,וגַם י ְִת ּג ְּ
ׁש ְּמ ַח ֵּדׁש ִח ּדו ִׁ
ַבר ֶ
ו ְּכ ַמ ְעיָן ַה ִּמ ְת ּג ֵּ
ְח ְכ ָמה ְלזו ָּלתוַֹ ,עד ִּכי 'יָפוּצ ּו ַמ ְעיְנו ֶֹתי ָך חו ָּצה'"
נוֹזְ ִלים ִמן ַה ְּב ֵאר ַלחוּץְ ,ל ַל ֵּמד ּתו ָֹרה ו ָ
(מלבי"ם ,שם).
כך גם דרכו של המעיין הגשמי; הוא לא ריק מבפנים ושופך מים החוצה ,אלא
הוא מתמלא במים עד שהם נשפכים על גדותיו ומופצים חוצה...
ְאינִ י או ֵֹמר ִּכי ִאם
על דרך שאמר רבינו" :אֲנִ י יָכוֹל ְל ַהחֲזִ יק ֶא ְצ ִלי ַה ְר ֵּבה ְמאֹד ,ו ֵ
ׁש ּיו ֵֹצא ַלחוּץ ְּב ַעל ָּכ ְרחוֹ" (חיי מוהר"ן ,שסח).
ׁש ַה ַּמיִם ְּכ ָבר עו ִֹלים ַעל ָּכל ְּגדו ָֹתיו ַעד ֶ
ְּכ ֶ
*
כשגם ב"יפוצו" עצמו ישנם ב' שלבים :זה לא יוצא מיד לרחובות ולצמתים...
ְא ַחר ָּכ ְך
ידיו ,ו ַ
ְת ְל ִמ ָ
ׁש ּיָפוּצ ּו ִל ּמו ָּדיו ְל ָבנָיו ו ַ
ּצהַ ,היְנ ּו ֶ
בתחילה "יָפוּצ ּו ַמ ְעיְנו ֶֹתי ָך חו ָ
יָפוּצ ּו ָּב ְרחוֹבוֹת ַּפ ְלגֵי ָמיִם" (מלבי"ם ,שם).
ׁשם ַרק
ְאין נִ ְמ ָצ ִאים ָ
ׁש ַהחוּץ הוּא אֲחו ֵֹרי ַה ָּב ִּתים ו ֵ
ֵש ֶה ְב ֵּדל ֵּבין חוּץ ִל ְרחוֹבֶ ,
שכן" ,יׁ
ׁש ַא ַחר
ׂם הוּא ְרׁשוּת ָה ַר ִּביםֶ ,
ׁש ָּש
ְה ְרחוֹב הוּא ָמקוֹם ָה ָר ָחב ִל ְפנֵי ַה ָּב ִּתים ֶ
ְּבנֵי ַה ַּביִת ,ו ָ
ֲב ִרים,
ִש ּת ּו ֵמי ָח ְכ ָמתוְֹ ,וי ְִהי ּו ַּפ ְלגֵי ַמיִם ַה ִּמ ְת ַּפ ְּׁש ִטים ְל ָכל ע ָ
ִשאֲב ּו ְוי ְׁ
ׂ ָר ֵאל י ְׁ
ָּכ ְך ָּכל ִי ְש
ׁש ֵאינוֹ ּפו ֵֹסק" (שם).
ָהר ֶ
ַבר ו ְּכנ ָ
ׂה ְּכ ַמ ְעיָן ַה ִּמ ְת ּג ֵּ
ׁש ַּנ ֲע ָש
ׁש ָא ְמר ּו ֶ
ְּכמוֹ ֶ
ההפצה האמיתית מתחילה בפנים; מאירים את הלב ,לאחר מכן מאירים את
הבית ,וכשהבית מתמלא באור ,הוא עובר את המפתן עד שלאט לאט הוא הולך
ומאיר את כל העולם...
*
ְאין
ואם כבר הגענו עד לכאן ,נמשיך עם הפסוק שלאחריו" :י ְִהי ּו ְל ָך ְל ַב ֶּדךָ ,ו ֵ
ְלז ִָרים ִא ָּת ְך" .כשהסתירה הגדולה בולטת וזועקת :האם יש ענין להפיץ את
המעיינות חוצה ,או לשמור אותם "לך לבדך" ולא להפיצם לזרים?
"אם ַּת ְל ִמיד ָהגוּן הוּא יָפוּצ ּו
שאלה זו שאל כבר רבי חנינא בר חמא ,וענהִ :
ַמ ְע ְינ ֶֹתי ָך חו ָּצה ,ו ְִאם ָלאו י ְִהי ּו ְל ָך ְל ַב ְּדךָ" (תענית ז ע"א) .ללמדך ,שההפצה – ככל
שהיא גדולה ונחוצה – היא לא מתירה לנו להתחבר עם כל המי ומי (ועוד חזון
למועד לבאר ענין זה כל צרכו ע"פ היוצא מליקו"מ תורה ס' וליקו"ה).
אך מלבד זאת ,מסתתרים פה עוד  2הדרכות ברורות ונפלאות:
ַכה
ְה ּז ָּ
ֵש ְּב ָח ְכ ַמת ּתו ָֹר ֵתנ ּו ַה ְּנ ִק ּיָה ו ַ
ׁש ּיׁ
"ל ִפי ֶ
אחת – מה שכותב הרבינו בחייְ :
"ת ַחת ְלׁשוֹנ ְֵך"ְּ ,כלו ַֹמר ַח ּיָב ַא ָּתה
ירםִ ,מ ְּפנֵי זֶה ָא ַמר ַּ
ְּד ָב ִרים נְ ִק ּיִים ְרא ּויִים ְל ַה ְס ִּת ָ
ְאין ְלז ִָרים ִא ָּתךְ"
ׁש ָּכתוּב י ְִהי ּו ְל ָך ְל ַב ֶּד ָך ו ֵ
יאם ִמ ִּפיךְָּ ,כ ִענְ יַן ֶ
ׁש ּלֹא ּתו ִֹצ ֵ
ימם ֶ
ֲל ָ
ְל ַהע ִ
(רבינו בחיי ,בראשית א ,א).
כשההדרכה הברורה העולה מהדברים היא :לא כל דבר אפשר להפיץ! כשמדברים
עם מישהו אחר ,צריך להיזהר שלא לומר לו דברים שאינם מתאימים לו.
אשי
ׁ
רמז נפלא כתב על כך בעל הרוקח בספרו "ספר השם"" :י ְִהי ּו ְל ָך ל ְַב ֶּד ָך ָר ֵ
ְאין ְלז ִָרים ִא ָּת ְך" .ובשפת אנ"ש:
ימ ְט ִר ּיָא סוֹדִּ .כי סוֹד ה' י ְִהי ּו ְל ָך ְל ַב ֶּד ָך ו ֵ
ֵּתבוֹת ְּבגִ ַ
את ה'השמטות' ,צריך לשמור בסוד...
וההדרכה השניה – מה שכותב האלשיך הקדוש:
ְאין ְלז ִָרים ִא ָּת ְךְּ ,כלו ַֹמר ַא ָּתה ַּדע ְל ָךִּ ,כי לֹא י ְִהי ּו ְל ָך ַה ַּמ ֲעיָנוֹת ו ַּפ ְלגֵי
"י ְִהי ּו ְל ָך ְל ַב ֶּד ָך ו ֵ
ָרה
ְאין ְלז ִָרים ֵ -הם ּכֹחוֹת ַה ֻּט ְמ ָאה ַה ְּד ֵב ִקים ְבז ָ
ַמיִם ָּב ְרחוֹבוֹתַ ,רק ִּב ְהיו ְֹת ָך ְל ַב ֶּד ָך ו ֵ
ֹאבד טו ָֹבה ַה ְר ֵּבה,
ָרה ּת ַ
ְתבֹא ֶאל ַה ּז ָ
ׁש ּיָכוּת ִא ְּת ָךַ ,א ְך ִאם ִּת ְק ַרב ו ָ
ו ָּבעו ְֹס ִקים ָּב ּה ַ -
יפהְ .וזֶה ּו
ָחׁש ִּב ְכ ִפ ָ
ָה ָּד ָרה ִעם נ ָ
ְוי ְִרחֲק ּו ִמ ְּמ ָך ַמ ְעיְנוֹת ַה ּתו ָֹרה וְרוֹב ִׁש ְפ ָע ּהִּ ,כי ֵאינ ּ
ֲליף ַרב
ׁש ּיָכוּת ִא ְּת ָך 'לֹא י ְִהיוּ' ,ו ְָל ָּמה ַתח ִ
'י ְִהי ּו ְלךָ' ִּב ְהיו ְֹת ָך ְל ַב ֶּד ָך כו'ַ ,א ְך ִאם ְלז ִָרים ַ

ָמר" (אלשיך ,שם).
טוּב ְּב ַרע ו ַ
אל תנסה להפיץ את האור על ידי התחברות אל הנחש! שכן" ,אם תקרב ותבוא
אל הזרה"; אם תתפתה להשתמש עם המבואות האפלים של הפייסבוק או שאר
"כוחות הטומאה הדבקים בזרה" – כל ה"יפוצו" שלך בסכנה" ,כי אינה דרה עם
נחש בכפיפה"...
וכבר רמזו זאת אנ"ש במעשה מחיגר ,שם מסופר על ספר שהעניק מלך השדים
ֲל ִפים ו ְִר ֵּבי ְר ָבבוֹת
"א ֶלף א ָ
ָקן ,ובו רשומים כל שמותיהם של השדיםֶ ,
במתנה ַל ּז ֵ
ׁש ָּל ֶהם" – משהו שמזכיר לנו את האינטרנט והפייסבוק ,אשר בו
ִמ ְׁש ָּפחוֹת ֶ
ׁשם"
ׂ ִע ִירים י ְַר ְּקד ּו ָ
רשומים אלף אלפים ורבי רבבות של אתרים מלוכלכיםּ " ,ו ְש
ּמ ְצ ָאה ָל ּה ָמנו ַֹח" (שם לד ,יד).
יעה ִּל ִילית ו ָ
"שם ִה ְר ִּג ָ
ׁ
(ישעיהו יג ,כא)ָ ,
ְא ַמר
ָקן ִל ָּפ ֵטר ִמן ָהעו ָֹלםָ ,ק ָרא ְל ָבנָיו ו ְִצ ּוָה ָל ֶהם ו ָ
ׁשל ַה ּז ֵ
יע זְ ַמנּ וֹ ֶ
ׁש ִה ִּג ַ
"א ַחר ָּכ ְךְּ ,כ ֶ
ַ
ֵש ִלי ּכ ַֹח ְל ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ִעם
ׁש ּיׁ
ֲלֹא ַא ֶּתם רו ִֹאים ֶ
יח ָל ֶכם זֶה ַה ֵּס ֶפרַ .וה ּ
ָל ֶהם :אֲנִ י ַמ ִּנ ַ
ׁשם
ֵש ִלי אֱמ ּונָה ְּב ַה ֵּ
ְאף ַעל ִּפי ֵכן ֵאינִ י ִמ ְׁש ַּת ֵּמׁש ּבוַֹ ,רק יׁ
ֻשה ,ו ַ
ׁ
זֶה ַה ֵּס ֶפר ִּב ְקד ָּ
ׁש ּיו ַּכל ְל ִהְׁש ַּת ֵּמׁש ּבוֹ
ִמ ֵצא ֶא ָחד ִמ ֶּכם ֶ
ֲפ ּל ּו ִאם י ָּ
י ְִת ָּב ַר ְךּ .גַם ַא ֶּתם ַאל ְּת ְׁש ַּת ְמׁש ּו ּבוֹ .א ִ
ׁשם י ְִת ָּב ַר ְך"...
ִש ַּת ֵּמׁש ּבוַֹ ,רק י ְִהיֶה לוֹ אֱמ ּונָה ְּב ַה ֵּ
ֻשהַ ,אף ַעל ִּפי ֵכן ַאל יְׁ
ׁ
ִּב ְקד ָּ
גם מי שיכול להשתמש עם "ספר שדים" זה ,בקדושה וטהרה לצורכי הפצה
וקירוב ,אל ישתמש גם הוא בו! רק יאמין שהשם יתברך יגמור את שלו ,גם אם
לא ינסה לעזור לו באמצעים מפוקפקים...
והדברים עתיקים ,ועוד חזון למועד להרחיב בהם.
*
אחר הדברים האלה ,נחזור לתחילת דברינו ,ונסקור על קצה המזלג מה הם
אפשרויות ההפצה העומדות בפני כל חסיד ברסלב גם אם אין לו דפוס בביתו:
"בממון" – גם מי שאין לו 'הוראת קבע' לאחד מארגוני ההדפסה וההפצה ,יכול
גם הוא לקבוע לו קופה בביתו ,ובה ישלשל מדי יום או מדי שבוע ,פרוטה או
יותר ,עבור עסק ההדפסה ,וכשיצטבר סכום מכובד יעביר אותו אל המדפיסים
והמפיצים [או ישתמש בו בעצמו להפצה והדפסה].
ּע
ׁשבו ַ
"כל ֲאנַ"ש ְּדפֹה ִה ְת ַח ּיְב ּו ִל ְתרֹם ַמס ָ
כך קבעו אנ"ש בפולין ,וכלשונםָּ :
ּע ּ ...גַם ִּב ְמקוֹמוֹת
ׁשבו ַ
ֲצי זָהוּב ְל ָ
ְלטו ַֹבת ַה ַה ְד ָּפ ָסה ַ ...ה ָּפחוֹת לֹא י ְִפחוֹת ֵמח ִ
ּע ַמס ְׁשבו ִּעי,
ׁשבו ַ
ֻפ ָסא ְּב ָכל ָ
יח ְּבק ְ
ָחיד ֵמ ֲאנַ"ש ְל ָהנִ ַ
ׁשם ִק ּבוּץ ,חוֹב ַעל ָּכל י ִ
ׁש ֵאין ָ
ֶ
ֲלה ְל ֵאיזֶה ְסכוּם ִלְׁשל ַֹח ַה ֶּכ ֶסף ֶאל יַד ַה ִּמְׁש ַּת ֵּדל ְּב ַה ְד ָּפ ַסת ִס ְפ ֵרי ַר ֵּבנ ּו זַ"ל"
ׁש ַּיע ֶ
ו ְּכ ֶ
(נעימות נצח ,לט).
"ברצון" – כל אחד מאתנו יכול וצריך להגביר את רצונותיו את הטובים ,ואף
להוציאם בפה מדי יום ,בדיבורי תפילה ובקשה להשם יתברך ,שיופץ אור רבינו
בכל העולם ,ושכל המפיצים הקדושים יצליחו במלאכתם.
"ובטרחא" – כל אחד מאתנו יכול לחפש ולברר במה יכול הוא לטרוח ולעזור
בגופו עבור הדפסת והפצת תורת רבינו .ב"ה ישנם בדורנו יהודים יקרים רבים
ַט ּו
ׁש ּי ּ
העוסקים בהפצת אור רבינו בכל מיני אופנים ,והם בוודאי ישמחו מאד ֶ
שכם לעזרם ולסייעם.
כלל הדברים:
ְש ֶֹרׁש ּגָדוֹלִּ ,כי ַעל
ֲפ ַצת ִס ְפ ֵרי ַר ֵּבנ ּו זַ"ל ו ְַד ְע ּתוֹ ָּבעו ָֹלם הוּא ִע ָּקר וׁ
"ה ְד ָּפ ַסת ַוה ָ
ַ
ְת ְכ ִלית
יתנ ּו ו ַ
ֲשר זֶה ַּת ְכ ִל ֵ
ׁ
ֱמת ,א ֶ
ׂ ָר ֵאל ְל ִה ְת ָק ֵרב ְל ֶּד ֶר ְך ָהא ֶ
י ְֵדי זֶה יו ְּכל ּו ָּכל ֵּבית ִי ְש
יכה ָהעֲבו ָֹדה ַהזֹּאת ִל ְהיוֹת ִל ְמק ְֹר ֵבי ַה ַּצ ִּדיק ק ֶֹדׁש ָק ָדִׁשים,
ָּכל ָהעו ָֹלמוֹתָ .ל ֵכן ְצ ִר ָ
יב ּה ,ו ְּל ָה ִפיץ
יך ְל ַה ְר ִח ָ
ִיב ְקׁש ּו ְּב ָכל ַּפ ַעם ֵעצוֹת ֵא ְ
יהם ִלְׁש ָמ ּה ,ו ַ
ַע ְסק ּו ָּב ּה ְּב ָכל ּכֹחו ֵֹת ֶ
ְוי ַ
ש ַמיִם" (לשון ר"י
ׁ
ׁש ַּב ָּ
יהם ֶ
ֲב ֶ
ׂ ָר ֵאל ַלא ִ
ֶפׁש ָּכל ִי ְש
ַמ ַעיְנו ָֹתיו חו ָּצה ְל ַהחֲיוֹת ו ְּל ָה ִׁשיב נ ֶ
ברייטער הי"ד ב"סדר היום").
*
ולסיום ,ברצוני להזכיר עוד אפשרות נפלאה להפצה ענקית בהשקעה קטנטנה,
והיא :לחזק ולעודד את העוסקים בהדפסה והפצה!
בספר "ביאור הליקוטים" שהדפיס רבי שמואל הורביץ בשנת תרצ"ה ,הוא כותב
מאחורי דף השער" :על הטוב יזכר הר' נתן ב"ר פנחס יהושע וזוגתו מרת שרה
גיטל .והר' אפרים ב"ר ליפע ,והר' שמואל מאיר ב"ר אפרים זלמן ,והר' ישראל
גדליה ב"ר בנימין ,והר' שלמה וועקסלער .עבור שטרחו ויגעו בסיוע להדפסת
הספר ,מהם בכתיבה והעתקה מכתב יד ,ומהם בהתעוררות להדפסה ,ומהם
בסיוע ממון .ישלם ה' משכורתם כפולה אמן".
ללמדך ,שאפשר גם לסייע להדפסת ספר באמצעות "התעוררות להדפסה"...
וגם הם ,ישלם ה' משכורתם כפולה.
אם אומרים 'תודה' לבבית לאחד שעוסק בהדפסה או שאר הפצות ,ומחזקים
את לבו – נוטלים בכך חלק גדול בעסק ההפצה ,ואף גורמים להגדיל אותה פי
כמה...
ׁש ּי ְִהיֶהְּ ,ב ֵעת
ׁש ִא ּל ּו ָהיָה או ֵֹמר לוֹ ֶא ָחד ,י ְִהיֶה ִמי ֶ
ׁש ָא ַמרֶ ,
ֲמ ִּתי ֶ
ְש ַמ ְענ ּו ִמ ַּצ ִּדיק א ִ
ׁ
"ו ָ
ִיתי ָרץ ו ִּמזְ ָּד ֵרז ְמאֹד
"א ִחיֲ ,חזַק ֶו ֱאחֹז ַע ְצ ְמךָ"ָ ,הי ִ
ׁשם ִּב ְת ִח ָּלתוָֹ :
ׁש ָע ַסק ַּבעֲבו ַֹדת ַה ֵּ
ֶ
ַּבעֲבו ָֹדתוֹ י ְִת ָּב ַר ְךִּ ,כי ּגַם ָע ָליו ָע ַבר ָּכל ַה ּנַ"לְ ,ולֹא ָהיָה ׁשו ֵֹמ ַע ׁשוּם ִה ְת ַח ְּזקוּת ִמּׁשוּם
ָא ָדם"( ...ליקוטי מוהר"ן תניינא ,מח)
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