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שלישי  יום | ( 2)? איך התקשרות

ומבטל את עצמו לגמרי לקיום הוראותיו ורצונו של ' ממוצע מחבר'מעבר לכך שחסיד יודע שהרבי הוא 

' הנחות'ה, חסיד צריך לעבוד על כך שההשקפה שלו". לימוד תורתו"מחסיד נדרש גם העניין של , הרבי

.יהיו בהתאם לרצון הרבי, שמונחות בראש

כך מכניסים , ה הכניס עצמו בתורתו"כשם שהקב–" הצדיקים דומים לבוראם"ל אשר "ידועים דברי חז

איש איש כפי יכולתו  , ונמצא שהעוסק בדברי תורתם של רבותינו נשיאנו. הצדיקים עצמם בתוך תורתם

הרי אף , ומאחר שנשיא כל דור הוא ממלא מקום קודמיו בשלימות. מתקשר הוא בזה עמם ממש, והשגתו

לשמש  –של נשיאי כל הדורות אחד הוא ענינםמכל מקום , שנסיבות וצרכי התקופה משתנים מדור לדור

.עבור כל נשמות ישראל שבדורם לאבינו שבשמים' ממוצע מחבר'

כל סגנון  . אזי הראש מתחיל להשתנות, כאשר לומדים את התורה של הרבי בצורה יסודית ומעמיקה

מתחילים לקבל מעט את  , במקום לראות את העולם כפי ששכל אנושי רגיל לראותו. המחשבה משתנה

כל , ה היא אחרת"האמונה בהקב: נראה אחרתהכלשל הרבי ' עיניים'וב. של הרבי על הדברים' מבט'ה

ההסתכלות וההרגשה מהו , היוקר של התורה והמצוות נעשה באופן אחר, הגישה מהי אלוקות משתנה

.היחס לעולם מקבל משמעות שונה לחלוטין–ואלי בעיקר , וגם, יהודי משתנות

עד שהוא עצמו יתחיל לראות את  , ובכדי שההסתכלות הפנימית של הרבי על כל הדברים תיקנה באדם

.מוכרחים ללמוד ולהתעמק בתורתו של הרבי–הדברים אחרת 

לא יוכל  –אזי אפילו אם מתבטלים בביטול עצום לקיום הוראותיו , אם לא לומדים את התורה של הרבי

אך הראש , ממציאותו ומתבטל לרבי' יוצא'כפי שהוזכר לעיל הוא , להיות קשר פנימי בין החסיד לרבי

.והלב שלו אינם קשורים אליו כלל

שהוא שם לב שביום שהוא לומד  , פעם אחת סיפר לי אחד השלוחים: "'מספר הרב יואל כהן שיחי

שכיוון שהלימוד מרומם  , בתחילה חשבתי. כל עבודת השליחות שלו נעשית באופן אחר לגמרי, חסידות

.  ממילא יש לו יותר חיות בענייני הפצת המעיינות שעושה אחר כך, אותו ומחמם את ליבו
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.אך הוא הסביר את העניין אחרת

.  לבקש מראש העיר אישור להציב חנוכייה במרכז העירהוצרכתי, לפני חג החנוכה': הוא נתן לי דוגמא

.כל זה הוא בלעדי לימוד חסידות, ההרגשה הטבעית היא שאני הולך לבקש טובה מראש העיר

הרי כל העיר נבראה רק ? מי באמת ראש העיר–התחלתי להרהר , אבל אחרי שלמדתי טוב מאמר חסידות

שליח הרבי להפיץ יהדות בעיר  , האמת היא שאני, לפי זה. כדי שיוכלו להפיץ בה יהדות ולגלות בה אלוקות

שדרכו עובר ' צינור'ראש העיר בפועל הוא רק ה. הסמכות היא בידי. של העירהאמיתי" ראש העיר", זו

,  הגעתי אחרת לפגישה עם ראש העיר. כל צורת ההליכה הייתה שונה לגמרי, לאחר מחשבות אלה. האישור

".'.ומובן שקיבלנו אישור על כך, כל סגנון הדיבור היה אחר

שהרבי ישלח לו  , בין השאר, ובו ביקש, יהודי שהיה בתהליך של התקרבות לתורה ומצוות כתב לרבי מכתב

פרשת  )מה שאני לומד ( בתוך שאר לימודיו)כי אם ילמד , אין זה נהוג כלל: הרבי השיב לו. את תמונתו

.מפוטו( יותר-)וזה מאחד שלא בערך , (השבוע

כתוב  : מאוד את גודל העניין של לימוד תורתו של הרבי' חריף'המבטא באופן ' ווארט'הרבי אמר פעם 

מכיוון  , והטעם הוא. 611–א "תריבגימטריא' תורה'שהמילה , "תורה ציווה לנו משה"בגמרא על הפסוק 

".מפי הגבורה שמענום"–" לא יהיה לך"ו" אנוכי"ואילו את שתי המצוות , מצוות נתן לנו משה611ש

חסר לו  , "לא יהיה לך"ו" אנוכי"אם ליהודי חסר בעניין של : ואמר כך, הרבי פירש זאת באופן פנימי ביותר

תורה ציווה לנו "–התורה של הרבי , עליו ללמוד את התורה של משה רבינו–ביסודות האמונה ממש 

עד  , של דברי התורה של הרבי הוא כל כך חזקהכח, כלומר. 'והרבי כבר יחלץ אותו מכל הבוץ, '"משה

.שביכולתו לרומם ולהוציא מן הבוץ גם מישהו שנמצא במצב כזה שיש לו ספיקות

!משימה
!גם אנחנו נתקשר לרבי על ידי לימוד תורתו

.ו/אותהולימדימכתב של הרבי / בחרי שיחה כל שהיא 
!בהצלחה. והגישי למורה, לאחר הלימוד סכמי מספר נקודות חשובות שלמדת מהשיחה
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