


:  נתחיל בואו אז , טוב 

דור  'הרי אנחנו ב: אנחנו נתקלות מידי פעם בדילמה, ד בדור השביעי "כחסידות חב
י ההתעסקות בהפצת  "ע" להוריד את השכינה למטה בארץ" שתפקידו ', השביעי
בוודאי שזה  . שהרבי הורה במיוחד לדור המיוחד שלנו' המבצעים עשרת'ובהיהדות 

. מה שאמור להעסיק אותנו ביותר 

אלא  , זאת אומרת שהוא לא בית קרקע... שביעי לראשוןהדור השביעי הוא , ומצד שני 
ושבלעדי ששת הקומות הראשונות , קומה שביעית שבנויה ועומדת על גבי בנין שלם
.  באוירהקומה השביעית לא תוכל להחזיק והיא תיפול 

,  החסידות שבלי להתחיל בהן ולעבוד קשה על מנת לבנות אותןיסודות יש את , ולענייננו
...  באוירבניינו של החסיד פורח 

?או עבודה אישיתהמעינותעל הפצת ? ועל מה שמים את הדגש? מה יותר חשובאז 



העבודה עם עצמו  

הבניין הוא של שבע קומות ואמנם היעד והתפקיד שלנו הוא להגיע ולעבוד , אז כמו שאמרנו

ולעלות ולטפח  , אך בשביל להגיע לשם עלינו קודם כל לבנות את היסודות, בקומה השביעית

.  חזק ומתוחזק העומד יציב ואיתן, כל קומה וקומה עד שנהיה בנין שלם פעיל 

אבל כדי שנוכל להאיר ראשית כל  , תפקידנו להיות נרות להאיראומר שאמנם וכמו שהרבי 

. פתילה ולהבה הנמצאים בכלי מתאים, הכוללים שמן! עלינו להיות נרות

עליו דבר ראשון -להאיר -כדי שיוכל לעסוק בעבודת הדור השביעי , ד"חסיד חב, כןעל 

כמובן חדור במטרה ) הפרטית שלו ' עליו לבנות את בניינו האישי בעבודת ה! להיות נר

אחרי שהדליק ועבד עם עצמו ותוך כדי שדואג שאור וחום הנר שלו , ורק אז-( ובשליחות 

.  להאיר את העולם-יכול הוא אכן לגשת למטרה ולשליחות , נשאר דולק תמיד

.אז בפרקים הקרובים ניגש לבדוק מה כוללת העבודה עם עצמו על פי יסודות החסידות



אלוקות בהבנה והשגה  -' המשכיל 

,  חכמה: "ידעת להשיב' אז כבר בכיתה א, "'?ד"חב'מה זאת המילה הזאת "כששואלים אותך . ניגש לדבר הראשון
על  , ר הזקן"ד שייסד אדמו"המילים האלה מבטאות בתוכן את החידוש הגדול של חסידות חב, ואכן". בינה ודעת 

,  ותלמידיוט"הבעשפני החסידות הכללית של 

:וכפי שמסביר הרבי 

שענייני חסידות שנתגלו  . . והמגיד ותלמידיהםט"הבעשהחידוש באופן גילוי החסידות על ידי רבינו הזקן לגבי "
שבתורת העניניםמה שאין כן ביאור . . ובקיצור " נקודות " והמגיד ולתלמידיהם הם באופן של ט"הבעשי "ע

חסידות  "-וכשמה, באופן של הבנה והשגה" . . הרחבה "ד שנתגלה על ידי רבינו הזקן הוא באופן של "חסידות חב
". ד"חב

כפי , ד תובעת ודורשת מבנות לא פחות"הוא יסוד שחסידות חב, נדגיש שלימוד חסידות בהבנה והשגה
:מבעלזאר "שאמר הרבי ביחידות המפורסמת לאדמו

ואהבת  "הרי הן מחויבות ב' ויראת ה' שכיוון שהן מחויבות באהבת ה, אמרתי פעם בנוגע ללימוד הבנות
נשים חייבות ללמוד הלכות  "ש[ וכיוון...  ]בדיוק כמו הבנים, "אלוקיך תירא' האת"ובאלוקיך ' את ה 

כן הוא גם בנוגע לקיום  -" שהן מוזהרות בהן כאנשים"ועל דרך זה כל מה " הצריכות להן לידע אותן
שיסייעו להן  [ מפנימיות התורה]ויראת ה שצריכות הן ללמוד היטב אותם עניינים ' מצוות אהבת ה

".  לקיים מצוות אלו



מהמוח ללב  -' העובד'
ד היא הבנה והשגה באלוקות  "אחרי שלמדנו שיסוד תורת חסידות חב

השלב השני הוא  . אך כמובן שבזאת לא די, נגלה שזהו השלב הראשון, 
המידות והרגשות  -שההשכלה והתבוננות תרד ותשפיע על הלב 

.  המניעות אותו

והפסיכולוג הנודע זיגמונד פרויד ב"הרשמסופר על פגישתם של הרבי 
,  "מהנדס גשרים"הציג את עצמו ואמר לפרויד שהינו ב"הרשהרבי , 

,  תורת החסידות מלמדת" ב"הרשלתמיהתו של פרויד ענה הרבי 
והלב נדרש ליישם  , שהמוח צריך לגרום ללב להבין מה צריך לרצות

,  איך עושים זאת: "בתגובה שאל פרויד". בחיים את מה שהמוח מבין
,  "?והרי המוח והלב הם שני עולמות נפרדים וים גדול מפריד ביניהם

להקים גשר בין שני חלקי עולם  , זו אכן העבודה: "ב"הרשעל כך ענה 
או לפחות לקשר ביניהם בכבלי חשמל או טלפון באופן שהאור , אלה

".  שבמוח יגיע גם ללב

. החסידית בפועל והנהגתי עבודה שתשנה את המידות ותוסיף ביראת שמים שלי ' , עבודה ' לימוד לשם , זוהי המטרה בלימוד החסידות 



עבודת התפילה

ובסופו של , למעזריטשלווילנה או -הסתפק בתחילה להיכן ללכת , ר הזקן החליט לגלות למקום תורה "שכאשר אדמו, מספר צ"הרייהרבי 
והרי ללמוד  " , מלמדים איך להתפלל במעזריטששבווילנה מלמדים איך ללמוד ואילו , השיקול המכריע היה . למעזריטשדבר החליט ללכת 

.למעזריטשועל כן החליט ללכת ... " אבל להתפלל אני לא יודע , אני יודע קצת 

ותלמידיו היה ללמוד ממעזריטשעניינו העיקרי של המגיד , שעבודת התפילה היא מיסודות דרכי החסידות, מסיפור זה אנחנו לומדות
.ר הזקן לנסוע לשם"ולכן החליט אדמו, וללמוד איך להתפלל

על  , מדובר כאן על רצון. 'עבודה שבלב'אלא , לא כתוב שזאת עבודה שבמחשבה או במוח". זו תפילה-איזוהי עבודה שבלב " ל אומרים"חז
וכל מטרת התפילה תהיה בשביל  , אם יתנו לך פרס על מנת שתתפללי בעבודה שבלב. בתפילה לא מספיקה המחשבה לבדה. כוונת הלב

. בפנימיות, בהתעוררות הלבכוונת התפילה צריכה להיות ... זה לא ייקרא תפילה בכוונה-קבלת הפרס 

אז מיד ... ניצב עלי ומביט עלי ובוחן אותי מבפנים אם אני עובדת אותו כראוי' והנה ה ... 'כאשר נתבונן שבשעת התפילה אני מדברת עם ה
אז , באמת' ועל ידי שאתבונן ואתפלל לה-! ה "הקב-כעבד לפני האדון -" מריהקמיהכעבדא:" כלשון הגמרא-! אני אתפלל אליו באמת

.  והיראה מפניו' האהבה והרצון לדבוק בה-ממילא יתעוררו המידות שלי

לכן התפילה היא עמוד מרכזי . הוא בתפילה-' המתאים ביותר להשקיע בכדי לעורר כוונת הלב אמיתית בקיום המצוות ודביקות בההזמן 
הפנימיות של כל המצוות . היא הפנימיות של כל המצוות בדוגמת חוט השדרה שהוא הפנימיות והמעמיד של הגוף כולו. הנוגע לכל המצוות

.  ידי התפילה-והדרך להגיע לכך היא על , היא כוונת הלב

.ד דורשת פנימיות ותובעת מאיתנו שינוי ועבודה יסודית ומהותית "חסידות חב: לסיכום הפרק


