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שנייום | ( 1)? איך התקשרות

בפולין  : לצדיק" נתינת שלום"הוא בנוגע למנהג , ד לשיטת חסידי פולין"שאחד ההבדלים בין שיטת חב, ידוע

אלא  , ד לא רק שהחסידים אינם נוהגים במנהג זה"ואילו בחב, בלחיצת ידו, נהגו החסידים לתת שלום לצדיק

.בתכליתמושללעוד שהדבר 

אין , כלומר". כלום עבד נותן שלום לרבו: "ל במסכת שבת"ד מיוסדת על דברי חז"שלילתו של מנהג זה בחב

בנתינת  . ייתן לו שלום וילחץ את ידו כאחד האדם, כעבד ממש כלפי הרבי, זה ראוי שחסיד המתבטל בתכלית

.ובכך יש משום סתירה לביטול המוחלט הנדרש מחסיד כלפי רבו, לזה שנותן' נתינת מקום'שלום ישנה 

הם שאלוהו לפשר העניין  . שהוא מודאג ומוטרד ממשהומהומילאייזיק ' פעם אחת הבחינו תלמידיו של ר

:וכך ענה להם

..."?ועם מה אלך לעולם האמת, הרי אני מתחיל להתקרב לזקנה"

נזכרתי שפעם  ; יש עם מה לבוא לעולם האמת" "ואמר להם, פתאום הבחינו שרוחו חזרה אליו ונעשה שמח

וקרה שדף אחד נפל על  , למד מגמרא שדפיה היו קרועים–ר הזקן "כוונתו הייתה לאדמו–הרבי , אחת

!"יש עם מה לבוא לעולם האמת, אם כן. הארץ ואז זכיתי להרים את הדף עבור הרבי

?  וכי אין לו עם מה לבוא לעולם הבא; כל השיח הזה בעיניהם מוזר מאוד. התלמידים צחקו לשמע הדברים

!?שהרים את הדף עבור הרבי–ומה טוב מצא שעשה בחיים חיותו בעלמא דין 

:  והוא הוסיף ואמר, הוא חשב שבעיניהם אין זה מעשה גדול עבור הרבי; אייזיק לא הבין מדוע הם צוחקים' ר

!  הרי על פי דין זהו שימוש אמיתי? מה הנכם צוחקים"

:  סיפר הרב יואל כהן

וכך הגענו גם לנושא ההתקשרות לרבי שיש אצל  , על כל מיני נושאים' מתנגד'הזדמן לי פעם לשוחח עם 

הסברתי לו  . ו"ח" פולחן אישי"שהכבוד וההתבטלות של חסידים לרבי זה כמו , הוא טען, ד"חסידי חב

היותו קשור באופן עמוק ונעלה ביותר –ושהמעלה המיוחדת של צדיק היא ' , ביטול'באריכות מהו המושג 

ממילא מתקשרים באופן גלוי , כאשר מתבטלים ומתקשרים אליו לגמרי, אם כן. זוהי כל מהותו. ה"אל הקב

".מי שהיה ואמר העולם"ועמוק יותר עם 

1



ה"ב

ולכאורה איך  ( י"רשבזה '? מי זה פני אדון ה. ) דא רבי שמעון בר יוחאי''? פני האדון ה'מאן : "בזוהר נאמר

?יתכן לומר מילים שכאלה

מניח את כתרו על , בזמנים שאינו מופיע בקהל, המלך: שאומרת כך, יש אמרה המקובלת בין חסידים

?מדוע לא יניח המלך את הכתר על ראשו של אחד מעבדיו הרבים, לכאורה. מתלה

עלולה להתגנב אל ליבו של העבד  , אם המלך יניח את הכתר על ראשו של העבד–ההסבר הוא פשוט 

....!המתלה אינו מהרהר מאומה, מה שאין כן כאשר הכתר מונח על המתלה; איזושהי מחשבה זרה וטיפשית

שאם יהיה כבד כזה שירגיש ויחוש שכל מציאותו אינה אלא כמתלה שעליו מניח המלך את  , ואמרו חסידים

. אזי יוכל המלך להניח את הכתר גם עליו, הכתר

כאשר העבד מרגיש שאין לו שום מציאות לעצמו כלל ואינו אלא כאחד המתלים הקבועים בקיר העשויים  

אלא  , באופן זה אין זה שמניחים עליו את הכתר כאדם. אפשר להניח את הכתר גם עליו, לשמש את המלך

.הוא נחשב כמתלה בלבד

וכל כולו אינו אלא שעל ידו נשלם רצון  , שמעון בר יוחאי היה נרגש שאין לו שום מציאות משלו כלל' אצל ר

.מלכתחילה לא נרגשת מציאותו כאדם לעצמו. ה"הקב

אלא  , מציאותו אינה משקפת את עצמו כלל-"  שמעון בר יוחאי' דא ר''? פני האדון ה'מאן "לכן ייתכן לומר 

".  'פני האדון ה"אך ורק את 

חסיד הוא כמו עז שממלאת את תפקידה לתת חלב ואינה : "א אמר הרבי"בשיחת אחרון של פסח תשי

כך חסיד צריך למלא את התפקיד  . כיון שבעליה דואג לספק לה כל צרכיה, יודעת שום דאגה למזונותיה

".שדורש ממנו הרבי ובמילא ידאג הרבי לכל ענייניו

רגש של ביטול , היינו', עז'שהוא מרגיש כלפי הרבי כמו , זו אחת מההנחות שנמצאים ברגש של החסיד

.מוחלט

!משימה
.ה"ביטול בימינו הרי הוא מסירת הרצון האישי לרצונו של הרבי והקב
לבטל את רצונך כלפי רצון  , המשימה שלך היום היא להצליח להתגבר על משהו שקשה לך

!ולגרום לרבי שלנו להיות גאה בך, העליון
הנהגה חסידית שאת מתקשה  , דרך ארץ, דיבור או מעשה, מחשבה–זה יכול להיות בעניין צניעות 

...בה ואולי להיזהר לא לפגוע בחברה
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