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התוועדות 
של אור

לגלות את אמריקה
החסידות"  "דרכי  במושג  שנכללים  היסודיים  הדברים  אחד 
הוא התוועדות חסידית. להתוועדות חסידית יש המון מעלות 
וסגולות, אבל באופן כללי, אם נרצה להגדיר "מהי התוועדות?" 
הריי"צ, "ברכת  הרבי  שאמר  כמו  היא,  חסידית  התוועדות   –
אלוקים". היא פותחת צוהר בפינות החשוכות של כל אחד, 

להאיר אותו באור החסידות.

מה הפירוש? ההתוועדות נותנת לנו "אור וחיות". ומהו אור? 
הכול'  'בסך  הוא  קודם.  היה  שלא  דבר  שום  מחדש  לא  אור 
מגלה את מה שכבר היה לפניו. אבל מה? כל זמן שאתה הולך 
בחושך, גם אם יש לך את הדברים הכי נפלאים, בעצם אין לך 
כלום! רק כשהאור נדלק, אתה פתאום מגלה את מה שנמצא 

ממש לידך.

זאת  מה  אמריקה".  את  "גילה  שקולומבוס  יודעים  כולם 
אומרת? אמריקה הייתה שם מאז ומתמיד, רק שהעולם לא 
האדם  חדש.  עולם  וגילה  אותה  מצא  קולומבוס  עליה.  ידע 
הוא "עולם קטן", גם הוא 'מיני-גלובוס'... גם בנו יש ארצות 
לחיות  יכול  אדם  לפעמים  אבל  עצומים.  ומקומות  ויבשות 
להיות  בלי  שלו,  בנפש  קטן  חלקיק  בתוך  רק  שלמים  חיים 
שבתוכו...  הגדול  בעולם  שקיים  העצום  המרחב  לכל  מודע 
לגלות  בלי  ונידח,  זעיר  בכפר  שנה  ועשרים  מאה  חי  הוא 

ארצות חדשות, שנמצאות בו ומחכות שיגלה אותן...
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מדינה  מאותה  שמגיע  ניצוץ  איזה  בך  מתנוצץ  לפעמים 
רחוקה. למשל, כשאתה יושב בהתוועדות חסידית, כשאתה 
שמשהו  חש  אתה  משהו,  מרגיש  אתה  חסידי.  ניגון  מנגן 
נפתח בך, שגילית משהו חדש בעצמך. אתה פתאום מתוודע 
לכוחות וחושים חדשים שפורצים בך. איזה מין אור חדש ולא 
מוכר מאיר בך וממלא אותך. אבל לעיתים די קרובות, כעבור 
זמן קצר התריס הכבד של ההרגל והשגרה סותם את החלון 

שנפתח וחוסם את האור. הכול נכבה.

ההתוועדות פותחת לך את החלון, היא מגלה לך את עצמך! 
 – חסידים  של  התעוררות  דברי  שומעים  "לחיים",  אומרים 
את  ומסיר  הקליפות  את  לרגע,  לפחות  מאיתנו,  מקלף  וזה 
המחסומים. נותנים לנו הזדמנות נדירה לגלות מקומות חדשים, 

להגיע לאזורים חדשים, ולחיות את החיים האמיתיים!

שחקן או צופה?
זה היה בשנים הראשונות של הנשיאות של הרבי. ר' שמשון 
סטאק היה אז בחור צעיר. הוא היה 'ילד אמריקאי' לכל דבר 
ועניין, שזכה והייתה לו קרבה מיוחדת לרבי, ואפילו ידידות. 
הוא הכיר את הרבי עוד לפני ההסתלקות של הרבי הקודם, 

והקשר ביניהם המשיך גם אחרי קבלת הנשיאות של הרבי.

יום אחד הוא קיבל את פניו של אחד מהחברים שלו, שהגיע 
אותם  הכניס  הוא  מצווה.  בר  לקראת  נער  שלו,  הילד  עם 
ל-770, לתוך החדר של הרבי. אז חב"ד הייתה קטנה מאוד. 
הקהילה עצמה הייתה 'זעירה' כמעט, אחרי השואה וכל מה 
שקרה ברוסיה הסובייטית. הכול היה אז הרבה יותר פשוט, 

גם הכניסה לחדר של הרבי.

הרבי לחץ להם יד חמה ומעודדת, והציע להם לשבת. הוא 
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בירך את הנער במילים קצרות, איחל לו שיגדל להיות מקור 
של גאווה למשפחה ולכל העם היהודי.

כשהם פנו לצאת מהחדר, הרבי הפתיע אותם, את כל שלושת 
ה"אמריקאים"... הוא פנה לילד ושאל אותו: "אתה חובב של 

משחק הבייסבול, כדור בסיס?". הילד הנהן לחיוב.

עונה:  והוא  אוהד?",  אתה  קבוצה  "איזו  אותו:  שואל  והרבי 
"הדאג'רס".

לשאול,  הרבי  המשיך  כמוך?",  הקבוצה  של  אוהד  גם  "אבא 
והילד ענה בשלילה.

הרבי  שלך?",  הקבוצה  של  למשחקים  אותך  לוקח  "אבא 
המשיך להתעניין, והילד ענה: "כן, מידי פעם אבא לוקח אותי 

למשחק. רק לפני חודש צפינו במשחק".

"נו, ואיך היה המשחק?", הרבי ממשיך ושואל, לפליאת כולם. 
הקבוצה  מסוים  בשלב  מאכזב.  שהיה  "האמת  עונה:  והילד 
להישאר.  רציתי  לא  נקודות.  שבע  של  בפיגור  הייתה  'שלי' 

החלטתי לעזוב באמצע".

וכשאתם  "רגע,  לשאול:  וממשיך  בזה,  מסתפק  לא  והרבי 
עזבתם את האצטדיון, גם השחקנים של הקבוצה נטשו את 
המגרש  את  לעזוב  יכולים  לא  השחקנים  "רבי,  המשחק?", 

באמצע המשחק!...", הילד ענה בחוסר סבלנות.

"למה לא? ספר לי על זה קצת", הרבי 'מבקש'. והילד מסביר: 
"בכל משחק, יש שחקנים ויש צופים. הצופים יכולים ללכת 
מתי שהם רוצים. הם לא חלק מהמשחק. המשחק יכול להמשיך 
גם בלעדיהם. אבל השחקנים חייבים להישאר, לעשות הכול 

כדי לנסות לנצח, עד לרגע האחרון, עד שהמשחק נגמר".

אחד  כל  ביהדות.  זה  ככה  "בדיוק  ואומר:  מחייך  הרבי  ואז 
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יכול לבחור איזה מין חיים הוא יחיה כאן בעולם. האם להיות 
'צופה' או להיות 'שחקן'. תהיה שחקן!"...

•

לך  מאירה  רק  לא  ההתוועדות  להתוועדות?  קשור  זה  איך 
עוצמה  רב  פנס  גם  היא  באמת.  אתה  מי  להבין  הדרך,  את 
שכל  אנשים  יש  העולם.  על  אמיתי  מבט  לך  ונותן  שמכוון 
לא  הם  אחרים.  על  מסתכלים  הם  'צופים'.  רק  הם  החיים 
להם  אין  מהצד,  משקיפים  רק  הם  המשחק.  את  משחקים 
 – לאחרים  עצמם  את  מתאימים  הזמן  כל  הם  חיים.  באמת 
הם  אחרים.  של  חיים  לפי  וחיים  מתלבשים  מתנהגים,  הם 
בהתאם  לעשות,  עליהם  מצווה  שהפרסומת  מה  לפי  חיים 
הם  הבהמית.  הנפש  ושל  החברה  של  והמוסכמות  לדעות 
עושים  הם  'שחקנים'.  שהם  אנשים  יש  אבל  'שחקנים'.  לא 

את החיים.

היא  אותך,  מאירה  היא  ההתוועדות.  לתמונה  נכנסת  וכאן 
להבין  לך  נותנת  היא  באמת.  אתה  מי  לראות  אותך,  מרימה 
מה אתה יכול, לאן אתה שייך. היא מגלה לך שכבות וארצות 

שיש בך, שמשום מה לא ביקרת בהם מעולם.

אל תהפנט אותו...
מהפנט אחד התפרסם כמומחה עולמי בתחום ההיפנוזה. יום 
ההופעה  ובאמצע  ענק,  ציבור  מול  להופעה  הגיע  הוא  אחד 
ביקש מתנדב שיעלה לבמה ויסכים לעבור אצלו היפנוזה, כאן 
ועכשיו. "אני יכול להפנט את מי שיהיה מוכן לעלות לבמה, 
האחרונה.  השנה  בחצי  לו  שקרה  מה  כל  לשכוח  לו  ולגרום 
וקם  התנדב,  מהקהל  אחד  הבטיח.  הוא  כך  יימחק"...  הכול 

לגשת ולעלות לבמה.
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פתאום אחד מהצופים נעמד והתחיל לצעוק בקול רם: "אל 
רק  רוצה,  שאתה  מי  קח  בבקשה,  אופן!  בשום  אותו  תיקח 

לא אותו".

"אבל למה?", שאל המהפנט בחוסר הבנה, והוא ענה: "לפני 
חודש הלוויתי לו עשרת אלפים דולר...".

•

הלב  לתוך  לנו  חודרות  התאוות  אותנו.  מהפנט  הזה  העולם 
וה"מים  העולם"  "הנחות  בראשית.  סדרי  שם  ומבלבלות 
רוצים  הם  היפנוזה,  לנו  עושים  הפרנסה  טרדות  של  רבים" 
הקדוש  הולך".  אתה  ולאן  באת  "מאין  את  מאיתנו  להשכיח 
ברוך הוא ברא את הצורך והטבע לישון. יש אנשים שאפשר 
לראות אותם ישנים, ויש אנשים שאפילו אפשר לשמוע אותם 
אנשים  יש  שינה.  מתוך  שהולכים  כאלה  יש  אבל  ישנים... 
שחיים בעולם הזה – הולכים, עובדים, רצים, אבל האמת היא 

שהם ישנים... כך אמר פעם הרבי הרש"ב.

אדם שלא לומד חסידות, לא מתוועד, לא מתחבר קצת לנפש 
האלוקית שלו, לא משתדל לשמוע מה הנשמה שלו אומרת 
הוא   – העולם  את  שמהווה  האלוקית  בחיות  מתבונן  לא  לו, 
תרנגול  כמו  שינה,  מתוך  סהרורי  שהולך  אחד  לאותו  דומה 
שחוט שעדיין מקפץ ורץ אחרי השחיטה, בלי ראש... לפעמים 
אנחנו מתרוצצים, הרגליים מוליכות אותנו לכאן ולשם, אבל 
הולכים  אנחנו  לאן  לדעת  בלי  התבוננות,  בלי   – ראש  בלי 

ולמה אנחנו רצים...

שלנו  החיים  את  'לתפוס'  חייבים  אנחנו  הכול,  אחרי  אבל 
הבהמית  הנפש  מההתוועדות.  טובות  החלטות  ולקבל 
"מומחית" בהיפנוזה. זה מה שהיא עושה לנו. יש עולם הזה, 
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תמונה  לנו  מראה  היא  היפנוזה.  לנו  עושה  והיא  תאוות,  יש 
לא אמיתית, זה מה שהיא מחפשת לעשות לנו. חסיד אחרי 
עליו,  משפיעה  קצת  האלוקית  שהנפש  מרגיש  התוועדות, 
הוא  לו.  מפריע  משהו  טוב...  לא  ומרגיש  הביתה  נכנס  הוא 
מצליחה  הבהמית  הנפש  רגוע...  ו-נהיה  המקרר,  את  פותח 
ב"מקיף",  רק  יישאר  זה  אם  שלה.  בהיפנוזה  אותו  להרגיע 
הנפש הבהמית תנצח, חלילה. לכן, צריך לומר "לחיים" ומיד 

להחליט החלטות למעשה.

לחיים, חסידים!
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התוועדות -
א מחיה!

שחקן על פתח גן עדן
לו גוף בלי  שיש  אדם  גם "חיות".  התוועדות חסידית נותנת 
חיות, בלי נשמה – יש לו הכול, אבל אין לו כלום. יש לו את 
כל האברים, כולם שלמים – אבל הם לא פועלים בכלל. אין 
שום  להם  אין  ובעצם,  התלהבות.  או  שמחה  רגישות,  בהם 

קשר לאדם, למי שהוא. 'מת מהלך', רחמנא לצלן.

שלמדת  מה  כל  חיים.  רוח  בך  מפיחה  אמיתית  התוועדות 
חיות,  יותר  קצת  'לחלוחית',  קצת  לזה  יוצק  אתה  והבנת, 
קצת יותר נשמה. כל עוד אתה רק יושב ולומד, אין קשר בין 
הדברים לבין המציאות שלך, זה לא החיות שלך. ההתוועדות 
ומופשט  תיאורטי  מדבר  הופך  זה  שלמדת.  מה  את  מחיה 
לחלק מהחיים שלך. זה נהיה משהו מוחשי ואמיתי, שמשנה 

אותך! בשביל זה יושבים בהתוועדות.

•

אבל כאן חייבים לזכור. בהתוועדות אסור לשבת ולהיות 'צופה 
מהצד'. חייבים 'לקפוץ פנימה', לתוך המגרש. להתחיל להיות 

'שחקן'. להיות חלק מההתוועדות, להרגיש את הדברים.

יש כאלו שאוהבים 'לשאת דברים' בהתוועדות, למרות שהם 
עצמם לא באמת 'אוחזים' בדברים שהם מדברים. ר' מענדל 
שחקן  היה  אחד  יהודי  משל:  זה  על  אומר  היה  פוטרפס 
בתיאטרון יהודי. אחרי מאה ועשרים, הוא הגיע לבית דין של 
מעלה. הם בחנו את המצב שלו, ופסקו שדינו לרדת לגיהינום. 
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השחקן נעמד וטען שהוא שיחק בהצגה את "עקידת יצחק" 
ואת "מכירת יוסף", ועוד הרבה סיפורי דרמה טובים מהתורה. 
גן  לי  מגיע  דמעות.  להזיל  להתרגש,  יהודים  להמון  "גרמתי 

עדן", הוא אמר.

אחרי דין ודברים, פסקו הדיינים בבית דין של מעלה שהשחקן 
שהתעורר  מישהו  וכשיגיע  עדן,  גן  של  בפתח  וימתין  יישב 

בתשובה בגלל ההצגות שלו, מיד יכניסו אותו פנימה.

סיים  ומחכה",  עדן  גן  פתח  על  יושב  הוא  היום  "ועד 
ר' מענדל...

כללי הזהב של "שר המשקים"
למנות  נהגו  חסידים  "לחיים",  אמירת  של  החשיבות  בגלל 
שהתפקיד  ממונה  מישהו  המשקים",  "שר  התוועדות  בכל 
שלו הוא לחלק "משקה" לכל הנוכחים. חסידים אמרו ש"שר 
המשקים" צריך לדעת שלושה דברים: ראשית לכול – לדאוג 
אפילו  תישפך  שלא  להיזהר  פנימה,  ייכנס  ה"משקה"  שכל 
קצת  למישהו  מוזג  כשהוא   - שנית  לבטלה;  אחת  טיפה 
שפע  יהודי  לאותו  מעניק  שהוא  לכוון  צריך  הוא  "משקה", 
של ברכה ברוחניות ובגשמיות. כשאתה מוזג את ה"משקה" 
צריך  אחד  צריך.  הוא  מה  תחשוב  עליו,  תסתכל  ליהודי, 
שכל, אחד צריך ענווה, אחד צריך התמדה, אחד צריך לישון 
בזמן. כשאתה מוזג לו "משקה" לכוס, תחשוב מה הוא צריך 
ותתפלל לקדוש ברוך הוא שיברך אותו בכל מה שהוא צריך; 
ולבסוף, כלל שלישי – שלא ישכח לומר "לחיים" גם בעצמו. 
שלא יהיה עסוק רק בלתת לחבר, שלא ישכח שההתוועדות 

היא גם בשבילו, לא רק לומר לשני מה הוא צריך לעשות...

בעומק,  ובעצם,  בשני,  עסוקים  מדי  יותר  אנחנו  לפעמים 
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עצמנו...  כלפי  שלנו  מהאחריות  בריחה  מעצמנו,  בריחה  זו 
ומה  אחר,  במישהו  חסרונות  מחפשים  כשאנחנו  לפעמים,  
הוא צריך לתקן, באיזה שהוא מקום אנחנו מחפשים להרגיש 
קצת  זה  בזולת,  מוצאים  שאנחנו  הפגמים  עצמנו.  עם  טוב 
'מרגיע' אותנו... לכן חשוב להדגיש: אסור לך לשכוח מעצמך! 
להיפך – אם תאמר "לחיים" בעצמך, תחיה ותפנים ו"תתבשל" 

בהתוועדות, אז תוכל לתת ולהשפיע לאחרים.

התוועדות זה לא שירה בציבור...
כשר' מענדל היה יושב להתוועד, הוא היה חוגר גרטל, אבנט. 
אבל  כשמתפללים.  חוגרים  גרטל  לא?  מוזר,  קצת  נראה  זה 
ניגון  שרים  "לחיים",  ואומרים  בהתוועדות  ביחד  כשיושבים 

חסידי ומדברים דברי התעוררות - מה הטעם לחגור גרטל?

ההסבר לזה הוא פשוט מאוד. מה המשמעות של התוועדות 
אליבא  כך:  והסביר  זה  על  דיבר  עצמו  מענדל  ר'  חסידית? 
דאמת, התוועדות פירושה שהאדם יושב עם עצמו. למעשה, 
אחד  כל  ביחד,  אנשים  הרבה  יושבים  שבהתוועדות  למרות 
אישית  הוא  מה  לראות  שלו,  האישי  למצב  לב  לשים  צריך 
על  לעמוד  צריך  זה  בשביל  מההתוועדות.  ומפנים  לוקח 
כאילו  בהתוועדות  משתתף  לא  שאתה  לוודא  כדי  המשמר, 
אתה צופה מן הצד, או כמו משתתף בשירה בציבור... לאורך 
כל ההתוועדות כל אחד צריך להיות דרוך, לחשוב ולהרהר 
ולהתבונן היטב מה הוא אישית לוקח מכאן ואיך הוא מתחזק 

בעבודת השם האישית שלו.

ומתבוננים  רצינית,  כזו  בצורה  בהתוועדות  יושבים  אכן  אם 
בכל פרט, וכל אחד שואל את עצמו "איך זה יכול לקדם אותי 
בעבודת השם?" ו"מה השינוי שיתרחש אצלי מחר בעקבות 
כמו  לא  הוא  להתוועדות  שהיחס  ברור  אז   - ההתוועדות?" 


