
  

  

שבת הקרובה הינה שבת מיוחדת מאוד: שבת ט"ו בשבט, 

ראש השנה לאילנות, ושבת פרשת בשלח, שבת שירה. 

בדבריי היום אני מבקש בעז"ה לעמוד על הקשר שקיים 

   חדים הללו.בין שני העניינים המיו

המקור לייחודו של ט"ו בשבט כראש השנה לאילנות הוא 

בדברי המשנה במסכת ראש השנה (א, א), ועיקר עניינו 

של תאריך זה הוא מבחינה הלכתית בעניין חישוב שנות 

האילן, אך התקבע בתוך עם ישראל, מימי המקובלים 

ם ט"ו בשבט הוא בצפת דרך החסידות ועד ימינו אנו, שיו

  מעין יום 'חג', יום שבו אנו מתייחסים לאילן ולפירותיו. 

אחד המקומות הראשונים שבהם אנו רואים את יחסה של 

התורה לאילנות הוא בפרשת שופטים, בה מופיע האיסור 

להכרית עץ מאכל (דברים כ, יט): "ּכִי ָתצּור ֶאל ִעיר יִָמים 

ּה לֹא ַתְׁשִחית ֶאת ֵעָצּה לִנְּדַֹח ַרִּבים לְִהּלֵָחם ָעלֶיָה לְָתְפׂשָ 

ָעלָיו ּגְַרזֶן ּכִי ִמֶּמּנּו תֹאכֵל וְאֹתֹו לֹא ִתכְרֹת ּכִי ָהָאָדם ֵעץ 

ַהָּׂשֶדה לָבֹא ִמָּפנֶי ַּבָּמצֹור." התורה אוסרת עלינו להכרית 

עצי מאכל כגון לצורך מצור וכו'. מעניין זה למעשה נלמד 

ו אסור להשחית כל דבר ללאאיסור 'בל תשחית', שעניינ

  סיבה, כמאמר ספר החינוך (מצווה תקכט): 

שנמנענו מלכרות האילנות כשנצור על עיר כדי להצר לאנשי 

העיר ולהכאיב לבותם, ועל זה נאמר (דברים כ יט) לא 

תשחית את עצה וגו' ואותו לא תכרת, וכמו כן נכנס תחת זה 

לקרוע בגד  הלאו, שלא לעשות שום הפסד, כגון לשרוף, או

או לשבור כלי לבטלה, ובכל עניינים אלו ובכל כיוצא בם 

   שיהיה בהם השחתה.

נמצינו למדים שמהיחס כלפי עצי המאכל אנחנו למדים  

כיצד צריך להיות יחסנו הכללי כלפי כל הבריאה של 

  רבש"ע. בהמשך דבריו, מבאר החינוך את שורש המצווה: 

טוב והתועלת ולהדבק ידוע, שהוא כדי ללמד נפשנו לאהוב ה

בו, ומתוך כך תדבק בנו הטובה, ונרחיק מכל דבר רע ומכל 

דבר השחתה, וזהו דרך החסידים ואנשי מעשה אוהבים שלום 

ושמחים בטוב הבריות ומקרבים אותן לתורה, ולא יאבדו 

    אפילו גרגיר של חרדל בעולם.

החינוך מסביר שמצווה זו באה כדי לחנך את עצמנו לאהוב 

הטוב דרך כך שאנחנו מונעים את עצמנו מלהשחית את 

דברים. החינוך אף אומר שדרכם של אנשים גדולים שהם 

אפילו אינם מאבדים גרגיר של חרדל בעולם. נדמה לי 

שהתנהגות זו נובעת מתוך יחס פנימי עמוק כלפי בריאתו 

של רבש"ע. בהקשר ליחסם של גדולי עולם לבריאה אני 

ורו של ר' אריה לוין על מפגש מבקש להביא בפניכם סיפ

  שהיה לו עם הרב זצ"ל: 

זכרתי ימים מקדם משנת תרס'ה , שזכיתי בחסדי העליון 

יתברך שמו להיות על אדמת הקודש ביפו , שיחרתי לראשונה 

את פני רבנו הראי'ה קוק זצ'ל וקבלני בסבר פנים יפות , 

כדרכו בקדש לכל אדם. שוחחנו בדברי תורה. אחרי תפילת 

ה גדולה, יצא רבנו כדרכו בקדש לשוח בשדה לצמצם מנח

מחשבותיו, ואני נלותי אליו. בדרך קטפתי איזה עשב או פרח. 

הזדעזע רבנו ואמר לי בנחת : "האמן תאמין לי שמימי נזהרתי 

לבלתי קטוף בלי תועלת עשב או פרח , שיכול לגדול או 

לצמוח , כי אין לך עשב מלמטה שאין לו מזל מלמעלה 

לו גדל! כל ציץ אומר דבר , כל אבן לוחשת איזה סוד  האומר

,כל בריה אומרת שירה". הדברים שיצאו מלב טהור וקדוש 

אבס"ד    זהתשע" שבט 'י

 בשלחפרשת 



2  אז נשיר שיר חדש  

 

ק בליבי, ומאז התחלתי להרגיש ביותר את מידת נחקקו עמו

   החמלה לכל דבר.

ר' אריה לוין מספר שבעקבות זהירותו של הרב זצ"ל לא 

החמלה לקטוף צמחים ללא תועלת נחקקה בליבו מידת 

לכל הבריאה. נדמה לי שסיפור זה עומד במקביל לדבריו 

של ספר החינוך שהבאנו לעיל. גם על מה מצווה זו באה 

ללמד אותנו, חמלה לכל הברייה, וגם על מנהגם של 

אנשים גדולים. עניין זה אמנם יש לו ביטויים הלכתיים 

מעשיים, אך נדמה שהדברים לא מתחילים מההלכה, אלא 

מהיחס העמוק והפנימי שצריך להיות לאדם שורשם הוא 

  כלפי העולם שבו הוא חי. 

  

נדמה לי שיש קשר מאוד עמוק בין צורת היחס שהתורה 

מצווה עלינו כלפי הבריאה כלפי המושג שירה. כאשר 

אנחנו מדברים על שירה, בין על כתיבת שירה בחריזה או 

ין משותף לכולם במשקלים או בין הלחנת ניגונים, יש עני

והוא שהשירה מעניקה תוכן לדבר, תוכן אשר אינו תמיד 

יכול להיות מועבר רק באמצעות המילים. כלומר, לעיתים 

יש במילים מוגבלות בביטוי דברים מסוימים, ולכן כאשר 

אתה מכניס אותם למסגרת של שירה, לחן או חריזה 

 וכיוצא בזה, השירה נותנת למילים כוח לשבור את גבול

המילים ולבטא את מה שמעבר. זה מצליח לבטא את חווית 

האדם שמבקש להעביר דרך המילים שהוא כתב. כשם 

שהשירה מאפשרת לבטא את מה שמעבר כך גם התורה 

מצווה עלינו ביחס לבריאה. התורה מצווה אותנו להסתכל 

על הבריאה מעבר למוגבלות החומר שבו. התורה מצווה 

ות בו מעבר לשרת חומרי, אלא אותנו להביט בבריאה ולרא

לראות בו משהו עמוק ופנימי. עניין זה אף מתחבר לפרשת 

השבוע שלנו, שבה מופיעה שירת הים. כאשר בני ישראל 

שרים לה' זה נובע מצורך אמתי לשיר. הם לא מתספקים 

רק בלהודות לה' במילים, אלא הם מבקשים להביע משהו 

השירה נבעה  שהוא מעבר למילים ולכן הם שרים לה'.

מתוכם כמאמר הפסוק: "ָאִׁשיָרה לַה' ּכִי גָאֹה ּגָָאה סּוס 

     וְרֹכְבֹו ָרָמה ַבּיָם" (שמות טו, א ).

  

נחמן ’ נושא זה מזכיר את דבריו המפורסמים של ר

  מברסלב 'שירת העשבים' (ליקוטי מוהר"ן תנינא, סג): 

לַח ֶאת ָּבנָיו ֲעֶׂשֶרת ַהְּׁשָבִטים לְיֹוֵסף, ַּדע, ּכִי יֲַעקב ָאִבינּו, ּכְֶׁשּׁשָ 

ָׁשלַח ִעָּמֶהם נִּגּון ֶׁשל ֶאֶרץ יְִׂשָרֵאל. וְזֶה סֹוד: "ְקחּו ִמּזְִמַרת 

ָהָאֶרץ ִּבכְלֵיכֶם" וְכּו' (ְּבֵראִׁשית מג) ְּבִחינַת זֶֶמר וְנִּגּון ֶׁשָּׁשלַח 

   "ִמּזְִמַרת" לְׁשֹון זֶֶמר וְכּו'.ַעל יָָדם לְיֹוֵסף. ּוכְמֹו ֶׁשֵּפֵרׁש ַרִׁש"י: 

כאשר יעקב אבינו שלח את בניו שנית למצרים להביא 

אוכל, הוא אומר להם: "וַּיֹאֶמר ֲאלֵֶהם יְִׂשָרֵאל ֲאִביֶהם ִאם 

ּכֵן ֵאפֹוא זֹאת ֲעׂשּו ְקחּו ִמּזְִמַרת ָהָאֶרץ ִּבכְלֵיכֶם וְהֹוִרידּו 

ר שיעקב אבינו נחמן מסבי’ לִָאיׁש" (בראשית מג, יא). ר

אמר לבניו לקחת איתם 'מזמרת הארץ' הכוונה היא שייקחו 

איתם ניגון של ארץ ישראל. כלומר, יש בארץ ישראל ניגון, 

יש משהו שהוא מעבר למצב החומרי של הארץ, יש משהו 

פנימי ועדין יותר, ואותו מצווה יעקב את בניו לקחת ליוסף. 

   ב.ולניגון הזה, התורה מצווה אותנו להקשי

  נחמן ואומר: ’ ממשיך ר

ָׂשִבים ּולְִפי  ִפי ָהעֲ ּכִי ַּדע, ּכִי כָל רֹוֶעה וְרֹוֶעה יֵׁש לֹו נִּגּון ְמיָֻחד לְ

ַהָּמקֹום ֶׁשהּוא רֹוֶעה ָׁשם, ּכִי כָל ְּבֵהָמה ּוְבֵהָמה יֵׁש לָּה ֵעֶׂשב 

ִריכָה לְָאכְלֹו. ּגַם ֵאינֹו רֹוֶעה ָּתִמיד ּבְ  ָמקֹום ֶאָחד. ְמיָֻחד, ֶׁשִהיא צְ

ּולְִפי ָהֲעָׂשִבים וְַהָּמקֹום ֶׁשרֹוֶעה ָׁשם, ּכֵן יֵׁש לֹו נִּגּון. ּכִי ּכָל ֵעֶׂשב 

וֵעֶׂשב יֵש לֹו ִׁשירה ֶׁשאֹוֵמר, ֶׁשזֶה ְּבִחינַת ֶּפֶרק ִׁשיָרה, ּוִמִּׁשיַרת 

  ָהֲעָׂשִבים נֲַעֶׂשה נִּגּון ֶׁשל ָהרֹוֶעה.

לו מעין שירה שהוא ר' נחמן מתאר שכל עשב ועשב יש 

נעשה הניגון  –אומר. ומסך כל השירות של כל העשבים 

של הרועה. הניגון שהרועה יכול להקשיב לו. ור' נחמן 

מזכיר שזה בחינת פרק שירה. פרק שירה זה בעצם איזשהו 

תיאור שכל דבר ודבר בבריאה האומר שירה. כל דבר שה' 

שירה  ברא בעולם, החיות, הבהמות, העשבים, הכל אומר

ומבטא משהו פנימי. אני חושב שהשירה הזאת שר' נחמן 

מתאר שייכת מאוד לאיסור של בל תשחית. מאוד קשורה 

 כאןליחס שהתורה מצווה עלינו כלפי עצים. כלומר יש 

. כלומר, ברגע מתרחשהקשבה פנימית למה ש מעין

שהעולם רק חומרי ופונקציונאלי בשבילי אז כל הכבוד 

רבה יותר רדוד ומוכרח. ברגע שהעולם שלי אליו הוא ה

מבטא משהו מעבר, משהו מעבר לחומר ולפונקציונאליות, 

אז ההתייחסות שלנו  –משהו עדין ופנימי, משהו עמוק יותר 

  כלפיו היא שונה.

  

בסוף מסכת קידושין בתלמוד הירושלמי (פרק ד', הלכה 

בהקשר לכך מובאת  יב) יש דיון מה חובה שיהיה בעיר,

הדעה הבאה:" אמר ר' יוסי בי ר' בון אף אסור לדור בעיר 

שאין בה גינוניתא של ירק." לדעת רבי יוסי בן ר' בון אסור 

לגור בעיר שאין בה גינות ירק. בהקשר לכך הירושלמי 

מביא דעה אשר מפתיעה מאוד בתוכנה: "רבי חזקיה ר' 

ל כל שראת כהן בשם רב עתיד אדם ליתן דין וחשבון ע

עינו ולא אכל". אדם עתיד לתת דין וחשבון על כל מה 

שהוא ראה ולא אכל. ומוסיף הירושלמי ואומר שיש גם מי 

שנהג על פי עקרון זה הלכה למעשה:" ר' לעזר חשש 

להדא שמועתא ומצמיח ליה פריטין ואכיל בהון מכל מילה 

בכל שנה כדי  חדא בשתא". ר' לעזר היה אוסף פרוטה

כל שנה לאכול פרי אחר, וזאת על מנת שהוא יזכה שיוכל 

דברים אלו מפתיעים מאוד.  ליהנות מכל הפירות שיש
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מדוע אדם צריך לתת את הדין על מה שהוא לא אכל? 

אנחנו רגילים לומר זאת, שאדם צריך לתת את הדין על 

מה שהוא אכל ולא על מה שהוא לא אכל. נדמה לי שכדי 

תחבר לדברים שעסקנו בהם להבין את הדברים עלינו לה

עד כה. כאשר אנחנו אומרים שיש בבריאה ניגון, משהו 

עמוק ועדין, זה מלמד שיש משהו רוחני החי ופועם בתוך 

הדברים ולכן כאשר אדם לא אוכל, לא נהנה מהבריאה, 

אז נמצא שהוא מפסיד חלק ממהות הבריאה, מהחיבור 

   לרבש"ע ואולי על כך הוא צריך לתת דין וחשבון.

  

מדברינו עד כה עולה יחס מאוד עמוק לחיים. יחס מאוד 

חיובי ושמח בהשתמשות בעולם וביחס לבריאה. ולמעשה, 

יש בכך משהו משמח וטוב לראות את הדברים האלה. אך 

חשוב לציין שישנו גם צד הפוך. בעולמנו גם קיים יחס של 

 השתמשות בבריאה, יחס לעולם, ממקום ריק וחסר.

ממקום שבו אדם אוכל פירות מתוך רצון שהאכילה 

תשלים את הריק הקיומי שבו הוא נמצא. וכאשר אדם נהנה 

מהעולם בצורה כזו יחסו לעולם נהיה אינטרסנטי ריקני. 

יש כאן מעשה אחד אשר יכול לנבוע משני מקומות 

הפוכים. כאשר אדם קשור בחייו לעדינות, להקשבה 

פירות, כאשר הוא נפגש עם פנימית אזי כאשר הוא אוכל 

העולם אז המפגש מוליד בו שמחה פנימית גדולה מאוד. 

אך לחילופין, אדם החווה ריקנות עמוקה מאוד בחייו, אזי 

כאשר הוא אוכל פירות אז הוא מצפה שהאכילה תמלא 

את הריקנות שבתוכו. דוגמא לדבר ניתן למצוא בסיפור 

  הילדים הידוע 'הנסיך הקטן': 

? שאל את השתיין כשראה אותו יושב לו מה אתה עושה

בשקט לפני אוסף של בקבוקים ריקים ואוסף של בקבוקים 

מלאים. "אני שותה" ענה לו השתיין בפנים קודרות. למה אתה 

שותה? שאל אותו הנסיך הקטן. "כדי לשכוח" ענה השתיין. 

"מה לשכוח?" ביקש הנסיך הקטן לדעת וכבר היה לו צר 

תבייש" הודה השתיין והשפיל את עליו. "לשכוח שאני מ

ראשו. "מתבייש במה? חקר הנסיך הקטן שרצה לעזור לו. 

"מתבייש שאני שותה" הפטיר השתיין והתעטף סופית 

   בשתיקה

ישנה פגישה עם העולם מתוך תחושה של ריק פנימי עמוק 

של סתמיות ופסימיות והאדם מצפה מהבריאה מאכילת 

ק שחש בתוכו, הפירות שתפצה אותו ותמלא את הרי

בחוויה כזו האדם לא קשוב לשירה ולא אכפת לו גם 

לקטוף עשבים ולהשחית עצים ואפילו להחריב ישובים 

   חיים בארץ.

נשאלת השאלה כיצד אנחנו יכולים לחיות ממקום אוהב 

ושמח, ומתוך מקום כזה לבוא ולפגוש את העולם. אנחנו 

ת רוצים לחיות בשמחה, השאלה איך אנחנו יכולים באמ

שהמפגש שלנו עם החיים יהיה מלא שמחה. זו שאלה 

ששייכת בכל מערכות החיים. אדם יכול ללכת לעבודה, 

אין זה משנה באיזה עבודה מדובר, מתוך מקום שהוא שמח 

שהוא אוהב את החיים, שהוא מרגיש שהוא ממלא משהו 

חיוני משהו משמעותי, והוא חווה 'שירה' בעבודה שלו, ועם 

ם כל מה שהוא עושה. אדם אחר יכול העובדים שלו, ע

ללכת לעבודה מתוך מקום של כאב, בפסימיות בריקנות, 

ואז הוא הולך לעבודה בשביל כדי לחוות כמה שפחות את 

הריק הזה. בעצם בכל מערכת שבה אנחנו נמצאים אפשר 

להיות קשוב לשירה, לעדינות הזאת, ומשם להיפגש עם 

  העולם. 

  

בכדי לענות על שאלה זו אני רוצה להתחיל מסיפור קצר 

ממסורת ברסלב, המובא בספר הנקרא 'כוכבי אור', וכך 

  מסופר שם: 

פעם אחת בא אליו ר' מאיר ושאל אותו ר' נתן על איש אחד 

מטעפליק שהיה קצת כרוך אחריו והשיב לו כלאחר יד כאומר 

תרצה  שאין ממי לדבר. ענה ואמר אליו שמע נא בקולי אם

להביט בעין כזה תחייב את כל העולם. כי תנסה עצמך ותביט 

בכל יושבי עירך הנודעים לך ותתחיל מן היושב בקצה העיר 

וכשתביט בו היטב בודאי תחייבו וכן תלך מבית לבית עד 

שתבוא לביתך שאתה איש כשר מכל העיר? והשיב לו גם אני 

איש כשר?!  איני איש כשר. ענה ר' נתן ואמר לו גם אתה אינך

אם כן מי הוא האיש הכשר? אבל כשתביט בעין יפה אזי גם 

כשתביט היטב בהגרוע שבגרועים תמצא בו איזה דבר טוב 

ומכל שכן במי שאינו גרוע כל כך וכן בכל אחד ואחד וגם בך 

  נמצא טוב ובדרך זה יכולים לזכות את כל העולם.

ל לר' נתן אין ויכוח עם אותו ר' מאיר על האמת אלא ע

המבט, על התודעה, באמת יש טוב ורע משמשים 

בערבוביה וממילא יופי ומשמעות עם ריק וסתמיות 

משמשים בערבוביה, השאלה היא פנימית לא חיצונית, מה 

מאיר לאן הוא ’ נתן ביקש בעצם להראות לר’ המבט. ר

עלול להגיע במבט שלו, ובעצם גם לעזור לו להבין למה 

    יאות.עליו לשנות את מבטו על המצ

  

אני מבקש להעמיק קצת בדבריו של ר' נחמן מברסלב 

בתורה רפ"ב העוסקת בעין טובה, ולנסות להסביר כיצד 

על  -ד כהעהדברים מתחברים לכל מה שדברנו עליהם 

   :היחס הנכון לעולם ולחיים

ות, ואפילו מי שהוא רשע דע כי צריך לדון את כל אדם לכף זכ

גמור, צריך לחפש ולמצוא בו איזה מעט טוב, שבאותו המעט 

אינו רשע, ועל ידי זה שמוצא בו מעט טוב, ודן אותו לכף זכות, 

  עי"ז מעלה אותו באמת לכף זכות, ויוכל להשיבו בתשובה, 
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ר' נחמן אומר שצריך לדון כל אדם לכף זכות אפילו מישהו 

ולמצוא בו איזה מעט טוב, שבאותו רשע גמור צריך לחפש 

  טוב הוא אינו רשע. 

ממשיך ר' נחמן ואומר שהדברים אף נכונים כלפי האדם 

  עצמו: 

וכן צריך האדם למצוא גם בעצמו, כי זה ידוע שצריך האדם 

ליזהר מאד להיות בשמחה תמיד, ולהרחיק העצבות מאד 

מאד (כמבואר אצלינו כמה פעמים) ואפי' כשמתחיל 

עצמו ורואה שאין בו שום טוב, והוא מלא חטאים, להסתכל ב

ורוצה הבעל דבר להפילו על ידי זה בעצבות ומרה שחורה 

ח"ו, אעפ"כ אסור לו ליפול מזה, רק צריך לחפש ולמצוא 

  בעצמו איזה מעט טוב 

ר' נחמן אומר שכשם שאדם צריך לחפש נקודות טובות 

חפש אצל אנשים אחרים, כך גם עליו לנהוג כלפי עצמו. ל

בו נקודות טובות. חשוב לציין שכמעט בכל המקומות 

שבהם מזכירים את תורה זו בצורה מעשית, כמעט תמיד 

התיאור הוא שהאדם מחפש תחילה בעצמו נקודות טובות 

ורק לאחר מכן מחפש באחרים את הנקודות הטובות. ואני 

חושב שהדבר הוא מוכרח כי יש משהו שהאדם פוגש את 

לו נמצא במקום מלא שמחה וטוב, אז הטוב בו, שהפנים ש

הוא ימצא גם באחר את הנקודות הטובות שבו, אז הוא יוכל 

למצוא את השירה גם אצל האחרים. כאשר האדם תמיד 

חווה בעצמו את החסר, את הביקורתיות, אז ככה גם הוא 

יביט על האחר. חשוב לדייק ולומר שאין זו תורה נאיבית 

ות בוורוד. מדובר אשר באה לצבוע לאדם את המציא

בתורה נוקבת מאוד. בתורה זו ר' נחמן מדבר על כמה 

שלבים. קודם כל, יש כאן מצב שאדם מודע לרע שנמצא 

אצלו, ואומר ר' נחמן לאדם כזה שבוודאי יש בו גם טוב, 

רק שצריך למצוא את הטוב הזה. אחרי שהוא מוצא את 

הטוב, כאן אני רואה עד כמה התורה הזאת נוקבת, הוא 

צריך להסתכל על אותו הטוב ולהיות מודע לזה שגם בטוב 

הזה יש הרבה רע: נכון אדם עשה מצווה כזאת וכזאת אבל 

הוא לא עשה את זה רק ממקום טוב, הוא עשה את זה 

מעוד מקומות, צריך להיות מודע לזה. ואז מתוך זה לברר 

ולמצוא את הנקודה הטובה. ליצור איזשהו מפגש עמוק עם 

ו. כשאדם פוגש מקום כזה אני חושב שכל הטוב שבתוכ

זמן שהוא לא יוציא את הרע, שהוא לא יהיה מודע לדברים 

הרעים, אז הוא לא יפגוש את הטוב. יכול להיות שלפגוש 

את הטוב הגמור שבתוכו זה דווקא כשהוא ברר את כל 

הצדדים הרעים. כשאדם פוגש באמת את הנקודה הטובה, 

ור. דווקא כשהטוב הזה אני חושב שהוא נחשף לטוב גמ

מבורר מכל הרעש שמסביב, הוא פוגש בתוכו איזשהו טוב 

גמור, איזשהו מקום אלוקי, מקום עמוק, מקום זך, והמפגש 

הזה הוא מה שמחולל את השינוי. דווקא המפגש העמוק 

הזה ואני חושב שהמפגש העמוק הזה בטוב, הוא לא יכול 

ב, משהו להשאיר את האדם אדיש, הוא פוגש במשהו טו

עמוק, וזה יוצר את כל התמונה של האדם על עצמו בצורה 

שונה. כלומר, לפני כן יכול להיות שהאדם הסתכל שיש 

בו טוב ויש בו רע, אבל המפגש הזה יצר אצל האדם 

איזשהו מקום של עומק, שהעולם הזה לא בנוי בצורה של 

פלטה, שיש כאן צד אחד מישורי ויש בו טוב ורע. כלומר 

נקודות של עומקים שונים. וכשהוא פוגש את הטוב יש פה 

הזה הוא מבין שהעולם בנוי באופן כזה שיכול להיות שיש 

רע. אבל המקום העצמי יותר, המקום העמוק יותר שקיים 

בעצמו הוא המקום של הטוב. וכשהוא פוגש את זה, אז 

הוא יכול למצוא את זה גם אצל האחר. ברגע שאדם פגש 

טוב, איזשהו עומק של טוב שחי בתוכו, איזשהו עצמיות של 

אז ממילא הוא יכול למצוא את זה גם באחרים את אותם 

  נקודות טובות. 

  

בהמשך דבריו, מחבר ר' נחמן בין מציאת נקודה טובה 

  לבין ניגון: 

וכן יחפש וילקט עוד הנקודות טובות, ועי"ז נעשין נגונים 

סי' נד), בחי' מנגן בכלי כמבואר במ"א (במאמר ויהי מקץ ב

זמר, שהוא בחי' שמלקט הרוח טובה מן הרוח נכאה עצבות 

רוח ע"ש. [והכלל כי נגינה דקדושה היא גבוה מאד מאד 

כידוע, ועיקר הניגון נעשה, ע"י בירור הטוב מן הרע, שע"י 

שמבררין ומלקטין הנקודות טובות מתוך הרע, עי"ז נעשים 

   נגונים וזמירות, ע"ש היטב].

ר' נחמן מסביר שכאשר האדם מלקט עוד ועוד נקודות 

טובות, בעצמו ובאחרים, אז יוצר מציאות של 'ניגון' אשר 

נחמן ’ קיים בתוכו. אני כמעט משוכנע שהניגון הזה שר

מדבר עליו כאן, זה אותו ניגון שדיברנו עליו בהתחלה. זה 

אותו ניגון של שירת העשבים, ניגון של בל תשחית, כמו 

הרגיש את העדינות של כל העולם את השירה שהרב 

שקיימת במציאות. כלומר, ברגע שאדם יש בו טוב, אז 

הטוב הזה הוא שר, הטוב הזה רוצה לבטא משהו שמעבר 

ליכולת של המילים. הוא רוצה להדבק בקדוש ברוך הוא. 

לדעתי הדרך לבוא ולהגיע לאותה הקשבה, לאותה עדינות 

מתחיל מתורה רפ"ב, של הבריאה, לאותה שירה, זה 

מתחיל באדם עצמו, מתחיל מזה שאדם מוצא בעצמו את 

הטוב הזה, מוצא בעצמו את השירה הזאת את הניגון הזה, 

אז הוא יכול אחר כך לבוא ולחוש את הטוב, את המקום 

שרוצה לבטא משהו שמגיע לכדי ניגון שרוצה לבטא משהו 

ה שמעבר למילים, מעבר לתכנים, מעבר לחומר שקיים פ

בעולם. אז ברגע שמתוכו זה בוקע, הוא בא וחווה אותו 

ורואה אותו גם באחר. והוא יכול לבוא ולראות את אותה 

  נקודה של טוב גם בשאר הבריאה.
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