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מטרת.החברה

אנחנו נתאספנו כאן, לתת יסוד על בנין חברה, לכל אלה 
זצ"ל,  הסולם  בעל  של  ובשיטתו  בדרכו  ללכת  המעונינים 
שהיא הדרך, איך לעלות במעלות האדם ולא להשאר בבחינת 

בהמה. כתבי רב"ש, כרך א', מאמר "מטרת החברה" א'

תחת  אחד  במקום  בצוותא  להיות  אנשים  קומץ  התקבצו 
מנהיג אחד, וברוח גבורה למעלה מגבול האנושי הם עומדים 
לב  אמיצי  אנשים  שהם  ובטח  עליהם,  הקמים  כל  נגד  איתן 
בעלי רוח תקיפה, והחלטתם עזה כנחושה לבלי לזוז אף פסיעה 
שהולכים  ראשונה,  ממדרגה  לוחמים  והם  אחורנית,  אחת 
מגמתם  וכל  האחרונה,  דמם  טיפת  עד  היצר  במלחמת 
יתברך. שמו  כבוד  למען  המלחמה  את  לנצח  ורק  אך   היא 

כתבי רב"ש, כרך ב', אגרת ח'
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מאתנו  אחד  שכל  חברה,  ליסד  כאן,  מתאספים  אנחנו 
לה',  להשפיע  להגיע  ובכדי  לה'".  "להשפיע  הזה  ברוח  נלך 
נקרא  שזה  להאדם,  להשפיע  להתחיל  מקודם  מוכרחים 
אלא  להיות,  יכולה  לא  הזולת  ואהבת  הזולת".  "אהבת 
מצד  בשפלות  להיות  צריך  ואחד  אחד  שכל  עצמו.  בביטול 
נתן  שהבורא  בזה  להתגאות,  צריכים  אנו  השני  ומצד  אחד. 
אחד  שלכל  חברה,  לתוך  לכנס  שנוכל  ההזדמנות,  את  לנו 
בינינו".  תשרה  "שהשכינה  אחת  מטרה  רק  לו  יש   מאתנו 

כתבי רב"ש, כרך א',  "מטרת החברה" א'
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ערבות
וזהו דבר הערבות, אשר כל ישראל נעשו ערבים זה לזה. כי 
לא נתנה להם התורה, בטרם שנשאל כל אחד ואחד מישראל, 
אם מסכים לקבל עליו את המצוה של אהבת זולתו, בשיעור 
הכתוב "ואהבת לרעך כמוך" בכל שיעורו. דהיינו, שכל אחד 
מישראל, יקבל על עצמו, לדאוג ולעבוד בעד כל אחד מחברי 
האומה, למלאות כל צרכיו, לא פחות ממה שהוטבע באדם, 
לדאוג בעד צרכיו עצמו. ואחר שכל האומה הסכימו פה אחד, 
ואמרו: "נעשה ונשמע", הרי שכל אחד מישראל, נעשה ערב, 
שלא יחסר דבר מה לשום חבר מחברי האומה, אשר אז נעשו 
ראויים לקבלת התורה ולא זולת. משום שבערבות הכללית 
הזאת, נפטר כל יחיד מהאומה, מכל דאגותיו לצרכי גופו עצמו, 
ויכול לקיים מצות "ואהבת לרעך כמוך" בכל שיעורו, וליתן כל 
מה שיש לו לכל המצטרך, היות שאינו מפחד עוד, בעד קיום 
אוהבים  אלף  מאות  ששש  הוא,  ובטוח  יודע  כי  עצמו,  גופו 
בשבילו. לדאוג  הכן  עומדים  בסביבתו,  נמצאים   נאמנים 

כתבי בעל הסולם, מאמר "הערבות"
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אהבת.חברים
עוד תוקף הדבר של אהבת חברים-על  זכור אזכיר לכם. 
שלנו,  הקיום  זכות  תלוי  בזה  "אשר  הזאת,  בעת  פנים  כל 
ובו נמדד אמת המדה של הצלחתנו הקרובה לנו". לכן פנו 
מחשבות  לחשוב  לב  ותנו  המדומים,  העסקים  מכל  לכם 
ממש  אחד  בלב  לבכם  לקשר  נכונות  המצאות  ולהמציא 
בפשיטות.  כמוך"  לרעך  "ואהבת  הכתוב  בכם   ויקויים 

כתבי בעל הסולם, אגרת מ"ז

קבוצה,  לך  פשוטה - יש  בצורה  זאת  מסבירים  מקובלים 
וכלפי הקבוצה אתה צריך לבנות את עצמך כמשפיע. כי כל 
שהמצב,  בך.  ורק  אך  תלויה  ברוחניות  שלהם  ההתקדמות 
אחד,  לכלי  אחת,  לספינה  יחד  אותם  לחבר  ביניהם,  הקשר 
מהם,  אחד  כל  על  לעבור  שיכול  הכישלון  שכל  בך.  רק  תלוי 
דואג  כשאתה  שלך,  במעמד  אחר,  אחד  אף  ולא  גורם  אתה 

להם. הרב לייטמן, מתוך הכנה לשיעור הקבלה היומי 18/8/09
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הבחירה היא רק למצוא את החיסרון הנכון, את החיסרון 
מלכתחילה -  לנו  מראה  הבורא  שבו  בָמקום  בינינו,  השבור 
כמה  עד  הזה,  החיסרון  את  רואים  אנחנו  ואם  תחפשו.  שם 
ששונאים זה את זה, ועד כמה שצריכים להגיע לצורה אחרת, 
רואים  אנחנו  אז  רוצים,  ולא  נמשכים  ולא  מסוגלים  ולא 
שגילוי היחסים הרעים בינינו, הדחייה ההדדית הפנימית - 
אלו המאורעות. שהכול אני יכול, חוץ מזה. לכל דבר אני מוכן, 
העבודה…  ובזה  האמיתיים,  המאורעות  אלו  מחיבור.  חוץ 
החסרונות  האלו,  שהמאורעות  דבר  של  בסופו  שמגלים 
האלו, הם מהבורא… שבלי הכוח העליון בחיים אני לא יכול 

להגיע לרצון הקטן ביותר להתחבר עם אחרים.
הרב לייטמן, מתוך שיעור הקבלה היומי 23/8/09 כתבי בעל הסולם , אגרת י"ט

אי אפשר להגביה את עצמו ממעל להעיגול שלו. לכן האדם 
מוכרח לינוק מתוך הסביבה שלו. ואין לו שום עצה, אלא דרך 
תורה ויגיעה רבה. לכן, אם האדם בוחר לעצמו סביבה טובה, 
הסביבה  לפי  נמשך  שהוא  יען  ויגיעה,  זמן  מרויח  הוא  אזי 

שלו. כתבי בעל הסולם, מאמרי שמעתי, מאמר רכ"ה "להגביה את עצמו"
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אם הוא אין לו כל כח רצון וחשק לרוחניות, אם הוא נמצא 
האנשים  אם  לרוחניות,  ורצון  חשק  להם  שיש  אנשים  בין 
התגברות  כח  לוקח  כן  גם  הוא  בעיניו,  חן  מוצאים  האלה 
תכונתו  מכח  שהוא  פי  על  אף  שלהם,  והשאיפות  והרצונות 
אלא,  התגברות.  וכח  והתשוקות  הרצונות  אלו  לו  אין  עצמו 
מקבל  הוא  אז  האנשים,  אלו  שמחשיב  והחשיבות  החן  לפי 

כוחות חדשים. 
כתבי בעל הסולם, מאמרי שמעתי, מאמר צ"ט "רשע או צדיק לא קאמר"

הנה"י  את  מגלה  אתה  הקבוצה,  כלפי  שלך  הביטול  לפי 
דעליון. אין במה עוד לבדוק, כי אין לך עליון. אם מדובר על 
עליך  לכן  הזולת.  זה  שלנו  בעולם  שלך  העליון  אז  רוחניות, 
להשתדל לעשות כך כלפי הזולת, שמזולת תקבל התעוררות, 
כוחות, הכול. ובאמת אתה מקבל זאת מהכלי הכללי, כי הוא 
בורא,  לזהות  יכול  לא  האדם  תזהה.  לאט  לאט  ואז  חלקך. 
השכינה",  "הארת  נקרא  זה  הנבראים,  בתוך  מלובש  אלא 
שהבורא מתגלה בתוך השכינה, בתוך האוסף של הנשמות, 

בתוך החיבור ביניהן.
הרב לייטמן, מתוך שיעור הקבלה היומי  18/8/09
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איש  לאהוב  כחכם  מאמצי  בכל  שתתחילו  מצווה,  הנני 
לשמוח  חברו,  בצרת  ולהצטער  עצמו,  את  כמו   - חברו  את 
בזה דברי  ואקוה תקיימו  בשמחת חברו עד כמה שאפשר. 

ותשאו הענין בשלימותו. כתבי בעל הסולם, אגרות, אגרת מ"ט

"איש את רעהו יעזורו", ואף אחד אינו יכול לעזור לעצמו, 
אף אחד. רק החברים יכולים לעזור – אם אקבל מהם את 
הרגשת הערבות, אם אקבל מהם את כל התנאים שאני צריך 
אגיע  לא  יעזרו,  לא  הם  ואם  לרוחניות.  אגיע  לדרוש,  כדי 
מתנות,  להם  תביא  להם,  תשלם  לעשות?  ניתן  מה  אליה. 
איני יודע. אבל הכול תלוי ברצון שלב שלהם, ברצון שנסתר 
תלוי  הכול  לכן  דרך.  בשום  עליו  להשפיע  יכול  ואינך  ממך 
הדברים  אלה   – הדדי  בחיבור  הדדית,  בעבודה  בהסכמה, 
היחידים שיכולים להביא לכך. עלינו להרגיש את הבעיה הזו 
כבעיה הפנימית, הגדולה ביותר שלנו, כצרה שממש מאיימת 
על חיינו. ניתן לדמות זאת למצב שבו מתגלה במשפחה בעיה 

כלשהי, והכול מתגמד לעומת ההתמודדות עמה.
הרב לייטמן, מתוך שיעור הקבלה היומי 10/11/09
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הם  אלו  יחד.  גם  אחים  שבת  נעים  ומה  טוב  מה  הנה 
מזה.  זה  נפרדים  ואינם  יחד,  שיושבים  בשעה  החברים, 
להרוג  שרוצים  מלחמה,  עושי  כאנשים  נראים  הם  מתחילה 
זה את זה. ולאחר כך חוזרים להיות באהבת אחווה. הקב"ה, 
מה הוא אומר עליהם - הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם 
יחד. המילה גם, באה לכלול עימהם השכינה. ולא עוד אלא 
הקב"ה מקשיב לדיבורם, ויש לו נחת והוא שמח בהם. ואתם 
החברים שבכאן, כמו שהייתם בחביבות באהבה מקודם לכן, 
גם מכאן ולהלאה לא תתפרדו זה מזה, עד שהקב"ה ישמח 
בעולם.  שלום  בזכותכם  וימצא  שלום,  עליכם  ויקרא  עמכם, 

ז"ש, "למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך".
פירוש הסולם על ס' הזוהר, כרך ז' אחרי מות, ס"ד-ס"ה

סדרתי לכם סדרים, שעל ידם מסוגלים על כל פנים להחזיק 
מעמד ומצב, מבלי נטות אחורנית ח"ו, ואשר אחד המיוחד 
בהם הוא, דיבוק חברים. והבטחתי נאמנה, שמסוגלת היא, 
האהבה הזאת. ואזכיר לכם כל דבר טוב שאתם צריכים, ואם 
הייתם מתחזקים, על כל פנים בדבר הזה, ודאי הלכתם מחיל 

אל חיל בעליות הקודש. כתבי בעל הסולם, אגרות, אגרת מ"ז
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לא  שניצוץ  אלא  הזולת.  אהבת  של  ניצוצין  אחד  בכל  יש 
שע"י  הסכימו  לכן  האהבה...  אור  את  להדליק  יכול  היה 
שלהבת  יעשה  ביחד  הנצוצין  מכל  אז,   - יחד  התחברותם 

אחת גדולה. כתבי רב"ש, כרך א', מאמר "לעולם ימכור אדם קורות ביתו"

במטרת  דבוק  להיות  פירושו  בחברה"  "דבוק  להיות 
במסר  הזאת,  המשימה  בכל  הזה,  התהליך  בכל  החברה, 
הזה, בקשר עם בני אדם, בהרגשת החשיבות של האחריות 
ימים  שלושה  הייתם  לאחרונה  נניח  ההדדית.  וערבות 
בקונגרס, ומתוך אותם שלושה ימים היו כמה דקות שבהן 
בתוך  הזאת,  הרוח  בתוך  נעלמים  ממש  שאתם  הרגשתם 
אז  קיימים.  לא  אתם  אלא  מבחוץ,  כצופים  לא  החברה. 
מתוך זה אתם יכולים להבין שאם הייתם ממשיך להימצא 
ללא  קדימה  אותכם  לוקחת  הייתה  החברה  הזה  במצב 
לכן,  כלום.  וללא  זה  על  שלכם  הביקורת  וללא  שליטתכם 
הביקורת היחידה שצריכה להיות לנו היא לא לצאת מזה, 
חברה". בתוך  "להיות  נקרא  זה  וזהו.  בחברה   להיטבע 

הרב לייטמן, מתוך שיעור הקבלה היומי 27/10/09
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כל אחד צריך להשתדל להביא להחברה רוח חיים, ומלוא 
תקוות, ולהכניס מרץ בהחברה, שכל אחד מהחברה, תהיה 
לו יכולת לומר לעצמו, עכשיו אני מתחיל דף חדש בעבודה. 
מענין  מאוכזב  היה  הוא  להחברה,  שבא  שמטרם  כלומר, 
התקדמות בעבודת ה'. מה שאם כן עכשיו, החברה הכניסו 
וכח  בטחון  החברה  ע"י  שהשיג  תקוה,  מלא  חיים  רוח  בו 
התגברות, כי מרגיש עכשיו, שיש בידו להגיע לשלימות. וכל 
בידו  וחשב שאין  גבוה,  הר  לנגדו  מה שהיה חושב, שעומד 
לכבוש אותו, אלא באמת הם הפרעות חזקות, הוא מרגיש 
עכשיו, שהם ממש אין ואפס. והכל קבל מכח החברה, מטעם 
שכל אחד ואחד השתדל להכניס מצב של עידוד וקיום אויר 

חדש בהחברה. כתבי רב"ש, כרך א', מאמר "מה לדרוש מאסיפת חברים" 

"ואהבת את ה' אלקיך, בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל מאדך" 
היגיעה  בשעת  כל,  לעיני  להמצא  המחויבת  המטרה,  שזוהי 
לצרכי חבירו, שהוראתו, שעושה ומתייגע, רק כדי למצוא חן 

בעיני הבורא ית', שאמר, ועושים רצונו ית'.
כתבי בעל הסולם, מאמר "השלום בעולם"
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בזמן שמתאספים, מאיזה ענין יש לדבר. קודם כל צריכה 
לתת  צריכה  הזו  שהאסיפה  לכולם,  גלויה  המטרה  להיות 
יתעורר  מהחברים  אחד  שכל  חברים,  אהבת  של  תוצאה 
זה  אולם  הזולת".  "אהבת  נקרא  שזה  השני,  את  לאהוב 
תוצאה. אבל כדי שייוולד הבן הנחמד הזה, צריכים לעשות 

פעולות, שיביאו את האהבה.
כתבי רב"ש, כרך א', מאמר "מה לדרוש מאסיפת חברים" 

עלינו להבין שכל העיסוקים שלנו בהתקדמות הרוחנית, 
לכך  הכוונה?  למה  מדומים.  הם  החברים,  לאהבת  מלבד 
שהם לא מביאים את הרווח הרצוי, כלומר את ההתקדמות 
הרוחנית. האדם יכול להצטיין בלימוד ודברים רבים נוספים, 
אך אם הוא אינו מצרף לכל הדברים שהוא עושה את הכוונה 
והזמנים  הרוחני,  כלי  בו  נוצר  לא  החברים,  בין  לדביקות 
בחכמת  שלו  כל העיסוק  גם  ואז  שומע.  אינו  והוא  עוברים 
הקבלה נקרא "מדומה". לכן בעל הסולם תולה בדביקות בין 

החברים, ובה בלבד, את כל התקוות של הקבוצה.
הרב לייטמן, מתוך שיעור הקבלה היומי 25/11/09
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תיכף  חברו,  אהבת  את  להרגיש  שמתחילים  בזמן  בו 
דבר  עם  כלל:  זה  כי  ותענוג.  שמחה  בחינת  בו  מתעוררת 
חידוש משתעשעים. כי זה שחברו אוהבו זה דבר חדש אצלו, 
כי תמיד הוא יודע שרק הוא לבדו דואג עבור שלומו וטובתו, 
שמחה  בו  מעורר  זה  עבורו  דואג  שחברו  שמגלה  ברגע  אבל 
משום  עצמו,  עבור  לדאוג  יכול  אינו  וכבר  לשערה,  שאין 
וכיון  תענוג,  שמרגיש  במקום  רק  יגיעה  לתת  יכול  שהאדם 
שמתחיל להרגיש תענוג בזה שדואג עבור חברו, ממילא אין 

לו מקום לחשוב עבור פרטיות. כתבי רב"ש, כרך ב', אגרת מ'

יותר  שהרבים  מה  נמצא,  מלך",  הדרת  עם  "ברוב  כתוב 
גדול, הכח של הרבים יותר פועל, היינו שמייצרים אוירה יותר 
חזקה של גדלות וחשיבות של הקב"ה. שאז כל אחד ואחד, 
לעשות  רוצה  שהוא  מה  המעשים  שכל  מרגיש,  שלו  הגוף 
לו,  יחשב  תועפות  להון  לה',  להשפיע  שהוא  קדושה,  עבור 
ואז,  המלך.  את  לשמש  שזוכים  האנשים,  בין  להכנס  שזכה 
כל מעשה קטן שהוא עושה, הוא מלא שמחה ותענוג, שיש לו 

עתה במה לשמש את המלך.
כתבי רב"ש, כרך א', מאמר "סדר ישיבת התועדות"
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להזמין  יכול  בזה  אני  אז  האחרים,  עם  מתחבר  אני  אם 
למוטב".  מחזירו  שבה  "המאור  התורה,  אור  את  עצמי  על 
הזולת.  כלפי  שלי  השנאה  את  שלי,  האגו  את  מחזיר?  מה 
אני  נסתר,  עדיין  הבורא  לגלות,  יכול  לא  אני  הבורא  כלפי 
חייב לעסוק ב-"אני" כלפי הזולת, "מאהבת הזולת לאהבת 
כדי  הכול  את  עושה  אני  אם  אז  הדרך.  זה  ככה  הבורא", 
מגלה  אני  הבורא,  עם  לחיבור  להגיע  כדי  לזולת  להתחבר 
ידה  על  מגלה  אני  נכונה,  שלי  החברה  ואם  יכולת.  חוסר 
חשיבות, ואז אני דורש שיבוא מלמעלה כוח, שהבורא יתגלה 
בינינו.  הקשר  את  יקיים  שהוא  בינינו,  הקשר  חוסר  בתוך 
התגלות הבורא בתוך השנאה בינינו, שהוא הופך את השנאה 

לאהבה, נקרא "עדות", נקרא "גילוי".
הרב לייטמן, מתוך שיעור הקבלה היומי 13/8/09 

צריך  אחד  כל  אז  מהשני,  אחד  התכללות  שתהיה  בכדי 
ידי זה שכל אחד רואה  וזהו על  לבטל את עצמו נגד השני. 
מעלות חבירו ולא חסרונו. אבל מי שחושב, שהוא קצת גבוה 
מהחברים, כבר הוא לא יכול להתאחד עמהם. כתבי רב"ש, כרך 

א', מאמר "מטרת החברה" ב'
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בכל חבר וחבר נמצאת נקודה, וכשהם מתאספים יחד, מגלים 
מתקדמים.  הם  דברים,  מיני  כל  מגלים  אהבה,  מגלים  שנאה, 
כל העלייה במדרגות היא עד כמה שהנקודות האלו מחוברות 
יותר ויותר. ביניהן מתגלה יותר שנאה, אבל בלימוד שלהם הם 
פועלים כדי שתתגלה יותר אהבה. האור משפיע עליהם, מחבר 
ולו  מידה,  לאיזו  התחברו  ואם  כלשהי.  במידה  ביניהם  אותם 
הקטנה ביותר - יש לך "קליק", יש לך "עוּבר". מי זה ה"עוּבר"? 
שלנו. מהנקודות  שחיברנו  שלנו,  ה"בייבי"  אותו  הוא   העוּבר 

הרב לייטמן, מתוך שיעור הקבלה היומי  24/8/09  

כשמתאספים, כל אחד יחשוב, שהוא בא עכשיו להמטרה 
איך  עתה  יחשוב  שלא  היינו  עצמית,  אהבה  את  לבטל 
למלאות את הרצון לקבל שלו, אלא יחשוב עכשיו עד כמה 
שאפשר רק על אהבת הזולת, רק על ידי זה הוא יכול לקבל 
רצון  שנקרא  חדשה  תכונה  לקבל  שצריכים,  וצורך,  רצון 
הבורא,  לאהבת  להגיע  יכול  הוא  חברים  ומאהבת  להשפיע. 
היינו שרוצה להשפיע להבורא נחת רוח. נמצא שרק על ידי 
זה קבל צורך שמבין שענין להשפיע הוא דבר חשוב ונחוץ וזה 
הגיע לו ע"י אהבת חברים. כתבי רב"ש, כרך א', מאמר "אהבת חברים"
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באהבת  עוז  ביתר  להתאמץ  מאתכם  אבקש  זאת  עוד 
בין  אהבה  להרבות  המסוגלות  המצאות  להמציא  חברים 
החברים, ולבטל מאתכם תאות מושגי הגוף. כי זהו המטיל 
אדרבה  שנאה  שום  יצויר  לא  ליוצרם  נ"ר  עושי  ובין  שנאה. 
פשוטים.  והדברים  ביניהם,  יש  יתירה  ואהבה   רחמנות 

כתבי בעל הסולם, אגרת י"א

מה  בהם  ולראות  בספרים  להתרכז  יכולים  לא  אנחנו 
נבנה  שהוא  המסך,  חומר,  אותו  לנו  שחסר  מפני  שכתוב, 
כפיקסלים  יחד,  אותם  שחיברתי  החברים  של  מהרצונות 
ממש באותו המסך, ואז עליו מתבררת לי התמונה הרוחנית. 
זה ברגע שאני אוכל להתחשב ברצונות של החברה, ולחבר 
לחבר  האלו,  הנקודות  להם,  נתן  שהבורא  שלהם,  רצונות 
אותם יחד, לא חשוב באיזה מצבים הם נמצאים, אני לוקח 
את הרצונות שהבורא נתן להם, יכולים להיות הקטנים כמו 
ברבי יוסי בן קיסמא, אבל אני מחבר אותם יחד, זה חשוב לי 
להתחבר איתם, אז על הרקע הזה אני יכול להרגיש מה כתוב 

בספר. הרב לייטמן, מתוך שיעור הקבלה היומי 11/8/09
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לזרוח  מתחילים  תיכף  הלבוש,  את  השגתי  שכבר  ואחר 
בחברי,  ולהתאחד  להתגעגע  מתחיל  והלב  אהבה,  נצוצי  בי 
ונדמה לי שעיני רואות את חברי וכמו כן אזני שומעות את 
רוקדות  והרגלים  מחבקות  הידים  אתם,  מדבר  פי  קולם 
מגבולי  יוצא  ואני  במעגל,  עמם  יחד  ובשמחה  באהבה 
הגשמיים ואני שוכח שיש מרחק רב ביני לבין חברי והקרקע 
חברי  וכאילו  בינינו,  תבדיל  השטוחה של כמה פרסאות לא 
עומדים בתוך לבי ורואים את כל מה שמתרחש שמה, ואני 
פשוט  ואני  חברי,  נגד  הפעוטים  ממעשי  להתבייש  מתחיל 
יוצא מכלים הגשמיים, שמתדמה לעיני שאין שום מציאות 
בעולם רק אני וחברי. ואח"כ גם "האני" מתבטל ונבלע ונכלל 
בחברי, עד שאני עומד ומכריז שאין שום מציאות בעולם - 

רק החברים. כתבי רב"ש, כרך ב', אגרת ח'

כל אחד ואחד צריך לעשות תשומת לב, ולחשוב במה הוא 
יכול לעזור לחבירו, לעשות לו מצב רוח מרומם. כי בענין מצב 
רוח, כל אחד יכול למצוא בחבירו מקום חסרון, שהוא יכול 

למלאות אותו. כתבי רב"ש, כרך א', מאמר "איש את רעהו יעזורו" 
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שלו  בהכלל  כוחו  את  להגדיל  יוכל  שהאדם  לזה,  העצה 
אחד  כל  אם  חברים.  אהבת  ידי  על  והוא  לרעך".  "ואהבת 
נכלל ובטל לחבירו, הרי אז נעשה גוש אחד, שכל החלקים 
שנכלל  כלל,  לכח  מחבר  הזולת,  באהבת  שרוצים  הקטנים, 
להוציא  בכוחו  יש  אז  גדול,  כח  לו  וכשיש  חלקים.  מהרבה 
ה'.  לאהבת  להגיע  יכול  הוא  ואז  הזולת.  אהבת  את  לפועל 

כתבי רב"ש, כרך א', מאמר "לפי מה שמבואר בענין ואהבת לרעך"

את  לעורר  עלינו   – החברה  על  במאמריו  כותב  הרב"ש 
החברים כדי שהם יעוררו אותנו בתגובה. אבל לפני כן, עלינו 
להבין שבלי זה אנחנו אבודים. עלי לשמוע מהקבוצה, לקבל 
מהם חיסרון לכך שרק בה, רק בקשר בנינו, אני יכול לממש 
את עצמי, לראות את עצמי, להרגיש את הרוחנית, להשפיע; 
צריך  אני  להתייגע.  עלי  ושם  עצמי  את  להביא  עלי  לשם 
מקום  את  לי  לגלות  צריכים  הם  חשוב.  שזה  מהם  לשמוע 
וכו',  התיקון  מקום  נמצא  היכן  לתקן,  עלי  מה   – השבירה 

אחרת אני עושה דברים במקום שבכלל אינו מקולקל. 
הרב לייטמן, מתוך שיעור הקבלה היומי 24/11/09
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אמנם כן ארגיש את כולכם יחד, אשר התחלף לכם היום 
למחר, ובמקום עכשיו תאמרו אח"כ. ואין לזה תרופה. זולת 
אינו  מה',  שהנושע  הזה,  והמעוות  הטעות  להבין  להתאמץ 
למחר  להמתין  שיכול  ומי  היום,  לישועה  בנצרך  זולת  נושע 
מסבת  לכם  התהוה  וזה  ח"ו.  שנותיו  לאחר  שכלו  ישיג 
שהסברתי  חברים,  באהבת  להתאמץ  בבקשתי  התרשלות 
כל  להשלים  זו  בסגולה  שדי  לשון,  השבעים  בכל  לכם 

מחסורכם. כתבי בעל הסולם, אגרת י"ג

בין  בקשר  דווקא  ה'".  לאהבת  הבריות  "מאהבת  כתוב 
במקום  משלם  שאני  ולא  הבורא,  את  מגלה  אני  הבריות 
אחד ולאחר מכן מקבל שכר או צ'ופר כלשהו במקום אחר. 
באותו המקום שבו אני מתחבר עם אחרים, באותה רשת של 
ם אני מגלה  נשמות, אני מגלה את האור המחזיר למוטב. ׁשָ
את הבורא. וככול שאני מתקשר יותר לכולם, אני פשוט נע 
ממקום אחד למשנהו על ידי האור שאני מגלה. כלומר, אני 
את  מגלה  לכולם,  שלי  היחס  את  משנה  עצמי,  את  משנה 
הקשר בינינו, ואז מתגלה לי שהבורא הנמצא בינינו. כך אני 

מגיע לרוחניות. הרב לייטמן, מתוך שיעור הקבלה היומי 20/11/09



22

אחת,  בדיעה  שהם  אנשים,  כמה  שמתאספים  זה  ידי  על 
אחד  כל  התבטלות  וכשיש  הזולת,  לאהבת  להגיע  שצריכים 
להשני, אז כל אחד נכלל מכולם. ועל ידי זה מצטבר אצל כל 
יחיד כח גדול, לפי גדלה של החברה. ואז יש בכוחו להוציא 

לפועל את אהבת הזולת במעשה. 
כתבי רב"ש, כרך א', מאמר "לפי מה שמבואר בענין ואהבת לרעך"

אמרו חז"ל: "עשה לך רב, וקנה לך חבר". דהיינו, שהאדם 
יוכל לעשות לו, סביבה חדשה, שהסביבה תעזור לו, להשיג 
רוממות רבו. והיינו, ע"י אהבת חברים, המחשיבים את רבו. 
שע"י שיחת החברים, ברוממות רבו, מקבל כל אחד, הרגשת 
ולחומר  לקבלה,  תהפך  לרבו,  שההשפעה  באופן,  רוממותו. 
ומצוות  בתורה  לעסוק  כן  שיביאהו,  בשיעור  והיינו,  דלק. 
לשמה. שעל זה אמרו: "במ"ח מעלות, שהתורה נקנית בהם, 
בשמוש חכמים, ובדקדוק חברים". כי מלבד שמשמש לרבו, 
החברים,  להשפעת  כלומר,  חברים.  לדקדוק  כן  גם  צריך 
שיפעלו עליו, להשגת רוממותו של רבו. כי השגת הרוממות, 
תלויה לגמרי בהסביבה. ואדם יחידי, אי אפשר, שיפעל בזה 

במשהו, כמבואר. כתבי בעל הסולם, מאמר לסיום הזוהר
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עלי  להשפיע  שמסוגלת  מערכת  מול  נמצא  תמיד  אני 
ולהביא לי את חשיבות רוחנית במידה שבה אני נכנע כלפיה. 
אקבל  לא  אותה,  מממש  איני  ואם  החופשית.  הבחירה  זו 
יכול  אני  אתקדם.  ולא  הרוחניות,  חשיבות  את  מהחברה 
יעזור  לא  וזה  יוחאי  רשב"י  של  בחברה  שנים   100 לשבת 
כי זה לא תלוי בגדלות שלהם, אלא במידה שבה אני פותח 
את עצמי לקבל השראה מהם. השאלה היא: האם הוא מוכן 
להרכין את ראשי? אם כן, במידה הזאת הוא מתחיל להיות 
מושפע מהם. רק במידה הזאת הוא יכול לעבור ממר ומתוק 
לאמת ושקר. אחרת הוא כאילו נמצא בבירור הנכון, אבל זה 
בירור שכלי לגמרי ולא רגשי, כלומר, הוא לא עולה מעל הכלי 

שלו, כי הכלי שלנו הוא הרצון, הרגש.
הרב לייטמן, מתוך שיעור הקבלה היומי 3/11/09

דבוק  לא  הוא  אם  השפעה,  מהחברה  לקבל  אפשר  אי 
יכול  הוא  הזה   ובשיעור  אותם.  שמעריך  כלומר,  בהחברה, 
לקבל מהם השפעה בלי עבודה, רק מדביקות החברה בלבד.

כתבי רב"ש, כרך א', מאמר "מהות חומרת איסור לימוד תורה לעכו"ם"
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בתוכם  יכנס  שלא  יתרה,  שמירה  להיות  צריכה  בהחברה 
ענין של קלות ראש, משום שקלות ראש הורס את הכל.

כתבי רב"ש, כרך א', מאמר "מטרת החברה" ב' 

אחד,  למקום  כשבאים  הקשר?  את  לבנות  ניתן  איך 
כשנכללים משיעור אחד, מחומר אחד, כשכל הזמן מדברים על 
דבר אחד, כששרים ואוכלים יחד, אנו יוצרים תנאים חיצוניים 
כאלו שאדם מתחיל ללכת על זה. והעיקר הוא שזה מושך את 
המאור המחזיר למוטב. לא שאנחנו עושים את זה, אלא חידוש 
הקשר בינינו מגיע מכך שאנו מזמינים את האור, והוא מחדש 
לנו את הקשר הזה. הקשר נמצא, אבל הוא מת. אנו נמצאים 
נפעלת.  לא  הרשת  אותה,  מרגישים  איננו  אבל  רשת  באותה 
במידת  יקרה,  שזה  רוצים  שאנו  תפעל,  שהיא  רוצים  כשאנו 
המאמץ שלנו אנו מחייבים את האור להחיות את הרשת הזאת. 
הסולם  שבעל  כמו  או  לחיות.  שמתחיל  מת,  גוף  כמו  ממש 
אומר, "היינו כחולמים", שאנו מתחילים להתעורר משינה או 
מחוסר הכרה. הרצון הגדול מזמין את האור, שמחייה כלפינו 

את הקשר בינינו. הרב לייטמן, מתוך שיעור הקבלה היומי 20/10/09
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מי שחושב שמרמה את חבירו, אינו אלא שמרמה להשם 
כי  ית'.  השם  רק  נמצא  האדם  של  מגופו  שחוץ  משום  ית', 
מעיקר הבריאה, שהאדם נקרא נברא, הוא רק בערך עצמו. 
שהקב"ה רוצה בכך, שהאדם ירגיש את עצמו למציאות נפרד 
הימנו ית'. אבל חוץ מזה, הכל הוא "מלא כל הארץ כבודו". 
וכשמצער  ית'.  להבורא  משקר  הוא  לחבירו,  כשמשקר  לכן 

לחבירו, הוא מצער את הקב"ה.
כתבי בעל הסולם, מאמרי שמעתי, מאמר ס"ז

התמונה  את  לאבד  לא  לך  לעזור  יכולה  הסביבה  רק 
הרוחנית ולהימצא בה, לחפש אותה או לחזק אותה כל הזמן. 
אם אדם לא מחזק את התמונה הזאת בכל רגע, היא מיד 
נעלמת. ברוחניות לא מתחשבים במהירות, אלא בתאוצה. 
כלומר, עלינו לעבוד כל הזמן ביתר מאמץ כדי להישאר במצב 
הנוכחי. זאת, מפני שאנחנו עובדים נגד האגו שכל הזמן גדל, 
ולכן עלינו להגדיל כל הזמן את הכוח שלנו לרוחניות. אתה 
לא יכול אחרת. אתה חייב לתת כל הזמן יגיעה כדי להישאר 

לפחות באותו מישור.
הרב לייטמן, מתוך שיעור הקבלה היומי 15/11/09 
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ההתועדות  בעת  מחשבותיהם  עם  שהחברה  שיעורו,  ולפי 
חשיבות  לו  גורמו  שיעורו  לפי  אחד  כל  ה',  בגדלות  חשבו 
שכל  מרגיש,  שלו  הגוף  ואחד,  אחד  כל  שאז  ה',  בגדלות 
שהוא  קדושה,  עבור  לעשות  רוצה  שהוא  מה  המעשים 
בין  להכנס  שזכה  לו,  יחשב  תועפות  להון  לה',  להשפיע 
קטן  מעשה  כל  ואז,  המלך.  את  לשמש  שזוכים  האנשים, 
במה  עתה  לו  שיש  ותענוג,  שמחה  מלא  הוא  עושה,  שהוא 
לשמש את המלך. כן הוא יכול ללכת כל היום בעולם השמחה 

והחדוה. כתבי רב"ש, כרך א', מאמר "סדר ישיבת התועדות"

יראה  בקרבך  לעורר  איעצך,  לכן  ניסיון,  כבעל  חכם  אין 
כזה.  ציור  מכחיש  שהשכל  והגם  שבנינו,  אהבה  מקרירות 
ואינו  באהבה,  להוסיף  תחבולה  יש  אם  עצמך,  הגע  אבל 
מתנה  הנותן  לאיש  תחשב: בדומה  לגריעותא  זה  גם  מוסיף 
אינה  מעשה,  בשעת  בלבו  המתגלה  האהבה  לרעהו,  גדולה 
דומה לאהבה הנשארת בלב, לאחר מעשה, אלא היא הולכת 
בברכת  שכחה  לכלל  לבא  שאפשר  עד  יום,  יום  ומתקררת 
יום  בכל  תחבולה  להמציא  המתנה  מקבל  ומחויב  האהבה, 

להיות בעיניו כחדשות. כתבי בעל הסולם, אגרות, אגרת ב'
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בזמן שהוא רואה, שהחברים עומדים במעלה יותר גבוהה 
ממנו, זה גורם להתעלות בכל המובנים. כתבי רב"ש, כרך א', מאמר 

"ענין למעלה מהדעת"

כתוב ב"זוהר", שבהתחלה חברי הקבוצה מתאספים יחד 
להם  נמאס  זה,  את  זה  רוצים  לא  זה,  את  זה  שונאים  והם 
להיות יחד, הם לא מאמינים בכלל שייצא משהו מהחיבור 
שלהם, הם כבר ניסו את זה פעמים רבות, ויש להם כל מיני 
חשבונות, טענות ותלונות אחד כנגד השני. אך הם בכל זאת 
הדחפים  כל  מעל  להתקשר  ומתחילים  יחד  ויושבים  באים 
הקנאה,  השנאה,  כל  מעל  האלו,  הרצונות  כל  מעל  האלה, 
מתעורר  בהם,  שמתעורר  שמה  ברורה  בהבנה  וכו',  הכבוד 
לעבוד  מתחיל  מהם  אחד  כל  אז  הבורא.  ידי  על  בכוונה 
יכול להתחיל להתחבר עם  כנגד עצמו בשמחה מכך שהוא 
האחרים מעל האגו שלו, מעל השנאה הזאת. אני מרגיש עד 
כמה שאני שונא אותו, ויחד עם זה אני הולך ועושה משהו 
לקראתו. ושני כוחות המנוגדים האלה נמצאים בי - האחד 

נקרא העביות שלי, והשני יהיה מסך שעל העביות.
הרב לייטמן, מתוך שיעור הקבלה היומי 14/10/09 
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כח,  מקבלים  הם  אחת,  לחטיבה  מתייחדים  שהחברים 
להגיע  בכדי  שהוא,  עבודתם.  מטרת  את  להחשיב  שיוכלו 

לשמה. כתבי רב"ש, כרך א', מאמר "הצורך לאהבת חברים"

פונה  הוא  יותר,  עליונה  לדרגה  לעלות  לאדם  חשוב  אם 
החושך.  דרך  האור  אל  לפנות  כוחות  ממנה  ומקבל  לסביבה, 
זה  "חושך"  ה"חושך".  זה  מה  להבחין  רק  היא  שלנו  הבעיה 
אם  הבורא.  התגלות  חוסר  רוחניות,  חוסר  השפעה,  חוסר 
האדם תופס את עצמו במחשבה שחסרה לו השפעה, אז בצורה 
טבעית הוא מיד פונה מתוך החושך אל החברה. הוא לא צריך 
לחשוב פעמיים, כי עצם ההגדרה של החושך - חוסר בהשפעה, 
לחיות  חיזוק  מהם?  מקבל  הוא  מה  החברה.  אל  אותו  מפנה 
החושך  שהרגשת  משום  זאת,  אור.  היה  כאילו  חושך  באותו 
היא כלפי הרצון לקבל שלנו בלבד, ואילו כלפי הרצון להשפיע 
שלנו זה אור. אחרי שאנו מקבלים חיזוק בזה מהחברה, אנו 
העליון  אז  המקיף.  האור  את  ממנו  ומבקשים  לעליון  פונים 
החושך  ואותו  ההשפעה,  לצורת  מגיעים  ואנו  אותנו  מתקן 

הופך לאור. הרב לייטמן, מתוך שיעור הקבלה היומי 4/10/09 
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הוא,  החוק  אהבה,  ובחינת  חברים  אהבת  לו  יש  אם 
יוצא,  לכן  חסרונו.  ולא  חבירו  מעלת  דוקא  לראות  שרוצים 
לא  הוא,  סימן  חבירו,  אצל  חסרון  איזה  רואה  הוא  אם 
היינו,  אצלו.  הוא  החסרון  אלא  חבירו,  אצל  הוא  שהחסרון 
על  החסרונות  רואה  הוא  לכן  חברים,  באהבת  פגם  שהוא 
שחבירו  לא  לראות,  עכשיו  צריך  הוא  לזאת,  אי  חבירו. 
צריך. הוא  לתיקון  בעצמו,  הוא  אלא  עצמו,  את   יתקן 

כתבי רב"ש, כרך א', מאמר "סדר ישיבת החברה" א'

עשו כפי כחכם ותשועת ה' כהרף עין, והעיקר העומד היום 
לפניכם, הוא אחדות החברים והתאמצו בזה יותר ויותר כי 

יש בה לשלם בעד כל החסרונות. כתבי בעל הסולם, אגרות, אגרת י'

טובה  בסביבה  פעם  בכל  ובוחר  חייו,  בימי  המתאמץ 
- הרי הוא ראוי לשבח ולשכר. לא מטעם מחשבותיו  יותר 
אלא  בחירתו,  בלי  בהכרח  לו  הבאים  הטובים,  ומעשיו 
לידי  המביאתו  טובה  סביבה  לו  לרכוש  התאמצותו  מטעם 

המחשבות והמעשים האלו. כתבי בעל הסולם, מאמר "החרות" 
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לאמור,  האיש  וישאלהו  בשדה.  תעה  והנה  איש,  וימצאהו 
מה תבקש... היינו, במה אני יכול לעזור לך. ויאמר, את אחי 
אנכי מבקש, שעל ידי זה שאני אהיה בצוותא חדא עם אחי, 
זאת אומרת, על ידי זה שאני אהיה בקבוצה, שיש שם אהבת 
ה'.  לבית  העולה  המסילה,  על  לעלות  אוכל  אני  אז  חברים, 
והמסילה זו היא הנקראת "דרך של השפעה", שדרך זו היא 
ובכדי שנוכל להגיע לזה, אין עצה אחרת,  נגד הטבע שלנו. 
אלא אהבת חברים, שעל ידי זה כל אחד יכול לעזור לחבירו. 

כתבי רב"ש, כרך א', מאמר "אהבת חברים"

אחד,  בקבוצה  להתאחד  ביניהם,  שהסכימו  אנשים  אלו 
זו  מבחינה  הדיעות  התרחקות  כך  כל  ביניהם  שאין  הבינו 
כל  לכן  הזולת,  באהבת  עבודה  של  נחיצות  את  שמבינים, 
אחד יהיה מסוגל, לוותר ויתורים לטובת הזולת ועל זה יוכלו 
להתאחד. מה שאין כן שאר אנשים, אין להם כל כך ההבנה 
יכולים  הם  אין  לכם  הזולת  אהבת  של  העבודה  בנחיצות 

להתחבר עמהם. 
כתבי רב"ש, כרך א', מאמר "עשה לך רב וקנה לך חבר" ב'
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לשבת ולדבר עם החברים זה לא נקרא שאתה עובד איתם. 
שהוא  שעות,   24 במשך  האדם  של  פנימית  עבודה  זו  אלא 
משתדל להיות יחד עם אותן הנקודות ולארגן מזה כוח רוחני 
אחד גדול, שתתגלה בו תכונת ההשפעה לפי עוצמת הרצון 
של כולם. לכל אחד יש נקודה שבלב, אתה רוצה לחברן יחד. 
מתוך הרצון שלך שהם יתחברו, הם מתחברים ומתחברים, 
דוחס  אתה  כלומר,  אטום...  בפצצת  כמו  הפיצוץ  נעשה  ואז 
שהם  בלי  שלך,  ברצון  יחד  האלו  הרצונות  כל  את  ודוחס 
יודעים ומבינים אפילו, וגם הם משתדלים במשהו. וכשמגיע 
את  ההשפעה,  תכונת  את  שם  מגלים  אתם  קריטי,  ללחץ 

הבורא. הרב לייטמן, מתוך הכנה לשיעור הקבלה היומי 22/9/09

המיוחדים  הדברים  על  ועוד  עוד  לחזור  צריכים 
עלינו  כלומר,  בתוכנו.  הבורא  לגילוי  ששייכים  האלה 
תשלוט  ההשפעה  שתכונת   - בלבד  אחד  דבר  לבקש 
שבלב  הנקודות  בתוך  יתגלה  שזה  רוצים  ואנו  בנו. 
בתוכנו. להרגיש  מצפים  שאנו  הכלי  זה  בינינו.   ובקשר 

הרב לייטמן, מתוך שיעור הקבלה היומי 2/11/09
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כל תלמיד מחוייב להרים מעלת כל חבר, כאילו היה גדול 
גדולה  סביבה  שהיה  כמו  הסביבה,  עליו  תפעל  ואז  הדור. 

כראוי, "כי רוב בנין חשוב יותר מרוב מנין".
כתבי רב"ש, כרך א', מאמר "מה לדרוש מאסיפת חברים"

יגיעה  זהו  זכות,  לכף  החברים  את  לדון  צריך  שהאדם  בזמן 
גרוע,  יותר  מצב  לפעמים  ויש  לזה.  מוכן  אחד  כל  ולא  גדולה, 
היינו שיש לפעמים, שאדם רואה, שחבירו מזלזל בו. ועוד יותר 
מזה, כי שמע עוד לשון הרע, כלומר ששמע מחבר אחד, שהוא 
אמר עליו, שהחבר הזה, הנקרא, פלוני, אמר דברים, שלא יפה 
עצמו,  את  להכניע  צריך  והוא  השני.  על  אחד  ידברו  שחברים 
בזמן  לכן  מאוד...  גדולה  יגיעה  וזוהי  זכות.  לכף  אותו  ולדון 
סגולה,  זוהי  זכות,  לכף  אותו  ודן  היגיעה  את  נותן  שהאדם 
שע"י היגיעה מה שהאדם נותן, נקרא זה "אתערותא דלתתא", 
כל  את  לאהוב  היכולת  לו  שתהיה  כח,  מלמעלה  לו  ונותנים 
החברים בלי יוצא מהכלל. וזה נקרא "קנה לך חבר", שהאדם 

צריך לתת יגיעה בכדי להשיג אהבת הזולת.
כתבי רב"ש, כרך א', מאמר "מה לדרוש מאסיפת חברים"
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אנחנו  החסרונות  יתר  כל  את  שבלב,  מנקודה  חוץ 
צריכים להמציא. מאיפה? מהקבוצה. כי כל הכלי שלנו הוא 
נקודות שבלב, שמתחברות יחד על ידי הבורא. הן עצמן לא 
הכלי,  את  להרכיב  לנסות  צריכים  אנחנו  להתחבר...  יכולות 
רצונות  לא  בלבד.  שבלב  הנקודות  בין  בינינו,  הקשר  את 
הנקודות  את  אבל  למטה,  נשאר  האגו  שלנו,  אגואיסטיים 
שבלב, ההשתוקקות למעלה, אנחנו צריכים להשתדל לחבר 

אותן יחד. לא נצליח? אז יהיה לנו שער דמעות. 
הרב לייטמן, מתוך שיעור הקבלה היומי 19/9/09

שהדעות  היות  החברים.  בדיבוק  מיוחדת  סגולה  יש 
שבהם, לכן  והמחשבות עוברים מאחד להשני ע"י הדבקות 
כל אחד נכלל מהכוחות של השני. וע"י זה יש לכל אחד כח 
של כל החברה. לכן, הגם שכל אדם הוא אחד, אבל יש לו כל 
הכוחות של החברה. כתבי רב"ש, כרך א', מאמר "הצורך לאהבת חברים"

התועלת של החברה, שיכולה להביא אוירה אחרת, שיהיה 
רק עבודה בעמ"נ להשפיע. 

כתבי רב"ש, כרך א', מאמר "עניין חשיבות החברה"
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שהוא  רואה,  שהוא  בזה  להשני,  לעזור  יכול  איש  דוקא 
את  מתיר  אדם  "אין  שכתוב:  וכמו  השפלות.  במצב  נמצא 
עצמו מבית אסורים", אלא דוקא חבירו יכול לעשות לו מצב 
הוא  שבו  ממצב,  אותו  מרים  שחבירו  דהיינו,  מרומם.  רוח 
בטחון  כח  שוב  להשיג  ומתחיל  חיים.  של  רוח  למצב  נמצא, 
של חיים ועושר. ומתחיל, כאילו המטרה שלו נמצאת עכשיו 

קרובה אליו. כתבי רב"ש, כרך א', מאמר "איש את רעהו יעזורו" 

הכל תלוי בכמה שאנחנו מחזיקים את עצמנו יחד, חושבים 
שבהצלחת החבר תלויה ההצלחה שלי, כי הוא משפיע עלי 
יהיו  חזרה. אז בצורה אגואיסטית אני רוצה שכולם סביבי 
גדולים. ואם הם יהיו גדולים, הם גם יתנו לי סביבה כזאת, 
באהבת  נמצא  אני  ואם  גדול.  אהיה  אני  שגם  כזה,  חיזוק 
הזולת, במידה שאני נמצא באהבה אליהם, ברצון להתחבר 
את  לרוחניות,  החסרונות  את  מהם  קונה  אני  אז  איתם, 
שהורים  כמו  מהם,  מתפעל  אני  אז  הרוחניות.  חשיבות 
מתפעלים מהילד הקטן, מפני שאוהבים אותו. אפילו שזה 
כוח  זה  להם.  חשוב  לו,  שחשוב  מה  אבל  להם,  חשוב  לא 

האהבה. הרב לייטמן, מתוך שיעור הקבלה היומי  17/9/09 
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אומרת,  זאת  שנים".  רבים  מיעוט  "כי  לדעת  צריכים 
את  להגדיל  איך  וחושבים,  ביחד,  יושבים  חברים  שני  אם 
על  התחזקות  לקבל  כח  להם  יש  כבר  הבורא,  של  חשיבות 
גדלות ה' בבחינת אתערותא דלתתא, שעל המעשה זו באה 
להרגיש  קצת  מתחילים  שהם  מלמעלה,  התעוררות  אח"כ 

את גדלות ה'. כתבי רב"ש, כרך א', מאמר "סדר ישיבת התועדות"

שנותן  בזה  מעשים.  ידי  על  נקנית  שאהבה  לדעת,  צריך 
הוא  לחבירו,  שנותן  ומתנה  מתנה  כל  אזי  מתנות,  לחבירו 
של  שלבו  וגם  חברו.  של  בלבו  חור  שעושה  וכדור,  חץ  כמו 
חור.  עושה  וכדור  כדור  כל  מקום  מכל  אבן,  כמו  הוא  חברו 
של  האהבה  נכנסת  ואז  חלל.  מקום  נעשה  חורים  ומהרבה 
מושכת  האהבה  וחמימות  הזה.  חלל  במקום  מתנות  הנותן 
מתרקם  אהבות  משתי  ואז  חברו.  של  האהבה  נצוצי  אליו 
לבוש אהבה, שהלבוש הזה מכסה את שניהם. זאת אומרת, 
שאהבה אחת מסובבת ומקפת את שניהם, וממילא שניהם 
נעשו אז לאיש אחד, משום שהלבוש ששניהם מתכסים בו, 

הוא לבוש אחד. לכן שניהם מתבטלים. 
כתבי רב"ש, כרך ג', מאמר "כללות האדם"
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יחד,  אותו  ומושכים  מקור  לאותו  יחד  פונים  אנחנו 
שיתגלה. והכוח שלנו, שאנחנו מוכנים להתחבר כדי להביא 
בדיוק  מותאם  בינינו  החיבור  כי  גדול.  מאד  כוח  זה  אותו, 
על  ואם  ומיוחד.  יחיד  אחד,  שהוא  שלו,  העיקרית  לתכונה 
פני השוני בינינו, הדחייה בינינו, אנחנו בונים גם את התכונה 
אותו,  מושכים  אנחנו  בזה  אז  ומיוחד",  יחיד  הזאת, "אחד, 

ואז יכולים באמת לקוות לחידוש.
הרב לייטמן, מתוך הכנה לשיעור הקבלה היומי 19/8/09

התמונה  את  לאבד  לא  לך  לעזור  יכולה  הסביבה  רק 
הרוחנית ולהימצא בה, לחפש אותה או לחזק אותה כל הזמן. 
אם אדם לא מחזק את התמונה הזאת בכל רגע, היא מיד 
נעלמת. ברוחניות לא מתחשבים במהירות, אלא בתאוצה. 
כלומר, עלינו לעבוד כל הזמן ביתר מאמץ כדי להישאר במצב 
הנוכחי. זאת, מפני שאנחנו עובדים נגד האגו שכל הזמן גדל, 
ולכן עלינו להגדיל כל הזמן את הכוח שלנו לרוחניות. אתה 
לא יכול אחרת. אתה חייב לתת כל הזמן יגיעה כדי להישאר 

לפחות באותו מישור.
הרב לייטמן, מתוך שיעור הקבלה היומי 15/11/09 
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לילד  שדואגת  אמא  כמו  החברים,  על  לחשוב  צריך  אתה 
הקטן. ולא בגלל שהם קטנים, הם גדולי הדור, אבל ההשתתפות 
שלך בהם חייבת להיות כזאת. כי את החלק שלך בהם הם לא 
יכולים למלא ולתקן, וכלפי החלק הזה הם קטנים, את החלק 
הזה רק אתה יכול לעשות. תאר לעצמך שיש בכל אחד מהם 
איזה חלק שהוא רקוב, שהוא נותן להם את הרגשת המוות, 
בחלק  לטפל  יכול  אתה  רק  ואתה,  מלהבריא,  אותם  מחזיק 

הזה. הרב לייטמן, מתוך הכנה לשיעור הקבלה היומי 18/8/09

רוצים  שאם  הבחירה,  וניתנה  לחלקים,  נשבר  הרצון 
להוסיף רצון, אז אפשר להוסיף אותו מאחרים. ועל ידי זה, 
מוסיף  הוא  האחרים,  של  הרצונות  עם  שמתחבר  במידה 
רצון מעל דרגת הבהמה, והרצון הנוסף הזה שקנה מאחרים 
נקרא ה"אדם" שבו. וכל המערכת בנויה כך שכל אחד ואחד 
מחלקי הרצונות האלו, מהנשמות הפרטיות, יצטרך לקנות 
הזאת  הרבה  ובהשתוקקות  הנשמות,  יתר  מכל  נוסף  רצון 
ה"אדם"...  שנקרא  לרצון  מגיע  הוא  מאחרים,  קונה  שהוא 
בזה הוא מצדיק את הבריאה ומצדיק את הבורא ובזה נעשה 
גם בעצמו צדיק. הרב לייטמן, מתוך הכנה לשיעור הקבלה היומי 24/9/09
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להצטער  שיראה,  אלא  אחרת,  תחבולה  שום  לאדם  אין 
עצמו תמיד בצרת הצבור ממש כמו שמצטער בצרותיו עצמו. 

כתבי בעל הסולם, הקדמה לתע"ס, אות קכ"ה 

הכול תלוי בכל אדם ואדם, עד כמה שהוא מוכן להתכלל 
עם כל יתר הנשמות, המרכיבים של אותו הכלי, מלכות דאין 
ולא  להתכלל  רוצה  בזה,  נכלל  שהאדם  ולפני  השכינה.  סוף, 
יכול, הוא מרגיש את צער השכינה. איך הוא מרגיש את זה? 
קן והוא לא יכול בינתיים להגיע  ההשתוקקות שלו היא להיּתָ
לזה, ואז מתחיל להרגיש את ההשתוקקות שלו כצער. ולמה 
ההשתוקקות שלו נקראת "צער השכינה" ולא צער שלו? כי 
אותה,  למלא  כדי  כבר  להיות  מתחילה  שלו  ההשתוקקות 
את השכינה, את הכלי הכללי, את כל יתר הנשמות, ולא את 
עצמו. לכן נקרא שאדם "נכלל בצער השכינה". שהרצון שלו 
עכשיו הוא צער, למה הוא לא יכול להמשיך את האור דרך 
על  מהצער  עבר  ובזה  הנשמות.  יתר  לכל  הפרטית  נשמתו 
"מה יש לי", בתוך הכלים שלי, ֵלמה שיש בתוך יתר הנשמות, 
בתוך השכינה. הוא עובר מהשאלה "ממה אני נהנה" ל"למי 

אני מהנה". הרב לייטמן, מתוך שיעור הקבלה היומי  24/9/09 
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אחד  בכל  ישנם  קדושה  ניצוצי  שהרבה  לדעת  לכם  היה 
אחד,  למקום  קדושה  הניצוצי  כל  ובאספכם  מהחבורה, 
של  קומה  לכם  יהיה  ודאי  וידידות,  באהבה  אחים,  בשבת 

קדושה חשובה מאד לפי שעה מאור החיים. 
כתבי בעל הסולם, אגרות, אגרת י"ג

האסיפה,  פתיחת  תחילת  שהוא  הדיבורים,  תחילת 
צריכים לדבר בשבח החברה. וכל אחד ואחד צריך להשתדל 
לדבר  ולא  בהם.  שיש  וחשיבות  למעלת  והסבר  טעם  לתת 
בשום דבר חוץ משבח החברה. ועד שיהיה מגולה שבחה ע"י 
מישיבת  א'  שלב  גמרנו  עכשיו  לומר,  צריכים  אז  החברים. 
החברים ולהתחיל בשלב ב'. היינו, שכל אחד ואחד יגיד לפי 
דעתו, מהו המעשים, שאנו יכולים לעשות, מעשים בכדי שכל 
אחד ואחד יהיה בידו לקנות אהבת חברים. זאת אומרת, מה 
כל אחד יכול לעשות, שיקנה בלבו, שיאהב את כל אחד ואחד 
מהחברה. ואחר שגומרים את השלב הב', שהוא הצעות, מה 
לעשות לטובת החברה, בא שלב ג', שהוא ענין הוצאות לפועל 

במעשה, מה שהחליטו החברים, מה שיש לעשות. 
כתבי רב"ש, כרך א', מאמר "סדר ישיבת התועדות"
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חלל  שעושה  כדור  כמו  הוא  לחברו  שנותן  מתנה  כל  כי 
באבן, הגם שהכדור הראשון אינו עושה באבן אלא שריטה 
בעלמא, אבל הכדור השני כשפוגע באותו מקום כבר עושה 
חריץ, והשלישי עושה נקב. ועל ידי הכדורים שהוא מרבה 
האבן  בלב  חלל  מקום  ונעשה  מתפתח  הנקב  אזי  לקלוע 
של חברו, שבו מתקבצים כל המתנות, ומכל מתנה ומתנה 
נעשה נצוצי אהבה, עד שמתקבצים כל ניצוצי האהבה בחלל 
לב האבן ונעשה מזה שלהבת. כי ההבדל בין ניצוץ לשלהבת 
הוא בזה, כי במקום שיש אהבה יש שם גילוי לחוץ, היינו 
האהבה  ואש  בו.  בוערת  האהבה  שאש  העמים  לכל  גילוי 

שורפת את כל הפשעים שפוגשים על אם הדרך.
כתבי רב"ש, כרך ב', אגרת מ'

הזולת,  אהבת  של  בסיס  על  שבנויה  חברים,  אהבת  ענין 
מה  הפוך  ענין  הוא  ה',  לאהבת  להגיע  יכולים  זה  שע"י 
הזולת,  אהבת  שענין  שפירושו,  חברים.  באהבת  שמקובל 
צריך  שאני  אלא,  אותי.  יאהבו  שהחברים  הפירוש,  אין 

לאהוב את החברים. 
כתבי רב"ש, כרך א', מאמר "מה לדרוש מאסיפת חברים"
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וכוח  ההשפעה  כוח  את  בתוכו  לגלות  צריך  האדם 
"בוא  שזה  ה"בורא",  של  ההגדרה  אותה  לפי  האהבה, 
וראה"... צריכים לראות בהגדרה הזאת את התבנית, שבה 
בהפצה,  בלימוד,  בקבוצה,  הזמן,  כל  להיות  צריכים  אנחנו 
וגם  בקבוצה  גם  שלנו,  והפרטיות  הכלליות  הפעולות  בכל 
הרצונות  כל  את  נקשור  לא  אנחנו  שאם  בעצמו.  אחד  כל 
תכונת  לגילוי  הְיינו  נו,  ּבַ הבורא  לגילוי  שלנו  והמחשבות 
נמצאים  לא  בכלל  אנחנו  אז  נו,  ּבַ הזולת  ואהבת  ההשפעה 
ולא  חוכמה  אולי  ולומדים  הקבלה,  חוכמת  עם  בקשר 
תורה. כי חוכמת הקבלה היא כדי לגלות את כוח ההשפעה 

והאהבה שבנו. וזה נקרא "לגלות את הבורא".
הרב לייטמן, מתוך שיעור הקבלה היומי 12/10/09 

שבכל  הקטן  שהוא  עצמו,  להרגיש  מחוייב  תלמיד  כל 
אין  כי  מכולם.  הרוממות  הערכת  לקבל  יוכל  ואז  החברים. 
מדבריו.  שיתפעל  שכן  ומכל  ממנו,  מקטן  לקבל  יכול  גדול 

ורק הקטן מתפעל מהערכת הגדול.
כתבי רב"ש, כרך א', מאמר "בענין חשיבות החברים"
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אם אנחנו מדברים על הבורא, אנחנו צריכים לבדוק אותו 
- איך הוא כלפי כולם. אז אני בודק אותו כלפי הבריות מה 
גילויים  איזה  תראה  בדקתי...  נגיד,  הוא.  איך  הוא,  עכשיו 
צריכים להיות. אני צריך להתחבר עם כולם, עם כל הנשמות, 
ובתוך כל הנשמות להרגיש איך הוא מתייחס לכולם, ממש 
לכולם. זה צריך להיות שם בתוך כל נשמה ונשמה ולהרגיש, 
איך כלפיה, איך כלפיה, איך כלפיה. זאת אומרת, לחבר את 

הנשמות האלה אלי ולהרגיש כך.
הרב לייטמן, מתוך שיעור הקבלה היומי 28/7/09 

"ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים". המן אמר, שדעתו 
הוא, שנוכל להצליח לאבד היהודים, מטעם שהם בפירוד בין 
אדם לחבירו. על כן הכח שלנו נגדם בטח נצליח, כי זה גורם 
פירוד בין אדם למקום, וממילא ה' לא יעזור להם, כיון שהם 
כמו  הזה,  הפגם  את  לתקן  מרדכי  הלך  לכן  ממנו.  נפרדים 
שמבואר בהכתוב "נקהלו היהודים, וכו', להקהל ולעמוד על 

נפשם". היינו על ידי ההתאחדות הצילו את נפשם.
כתבי בעל הסולם, מאמרי שמעתי, מאמר קמ"ד "ישנו עם אחד"
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כל הבסיס, שאנו יכולים לקבל הנאה ותענוג, ושזה מותר 
ממעשה  להנות  גדול  שחיוב  מזה,  יותר  ועוד  להנות,  לנו 
השפעה, יש לנו לעבוד על נקודה אחת, דהיינו להחשיב את 
פונה",  אני  לב "למי  תשומת  מתבטא בלתת  וזה  הרוחניות. 
של  ו"תורה  מקיים",  אני  מי  של  ו"מצות  מדבר",  אני  ו"למי 
נותן  את  להחשיב  איך  עצות,  לראות  היינו,  לומד".  אני  מי 
איזו  להשיג  שזכה  מטרם  עצמו,  מצד  האדם  והיות  התורה. 
לו  הדומים  אנשים,  לחפש  צריך  הוא  אז  מלמעלה,  הארה 
חשיבות.  את  להגדיל  מחפשים  הם  שגם  יותר,  או  פחות 
להיות מגע כלשהוא עם הבורא, באיזה אופן שתהיה, והיות 
מחבירו.  סיוע  לקבל  יכול  אחד  כל  אז  בזה,  רבים  דעת  שיש 

כתבי רב"ש, כרך א', מאמר "סדר ישיבת התועדות" 

עליך לעורר לב החברים עד שתהא השלהבת עולה מאליה, 
ועל ידי זה תזכה לעורר את אהבת המקום ברוך הוא עלינו. 

כתבי רב"ש, כרך ב', אגרת ל"ז
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גבוהה  במדרגה  עומדים  שהחברים  איך  רואה,  הוא  אם 
בתכלית  נמצא  הוא  איך  הדעת,  בתוך  רואה  והוא  ממנו, 
השפלות מול החברים, והוא רואה, שכל החברים הם שומרי 
יותר  והם  הכנסת,  לבית  ביאתם  סדר  לשמור  שנקבע  זמן, 
לכל  לעזור  החברים,  בין  שמתרחש  מה  לכל  מתעניינים 
מפי  ששומעים  עבודה  דברי  וכל  דאפשר,  מה  בכל  אחד 
מגידי השיעורים, הם תיכף לוקחים את זה לשימוש בפועל 
במעשה, וכדומה. בודאי זה פועל עליו, שיתן לו כח להתגבר 
בזמן  בוקר,  לפנות  לקום  צריך  שהוא  בעת  הן  עצלותו,  על 
יותר  מתענין  שלו  הגוף  הלימוד  ובעת  אותו.  שמעוררים 

בהשעורים, כי אחרת הוא יהיה המפגר בין החברה. 
כתבי רב"ש, כרך א', מאמר "ענין למעלה מהדעת"

החברים צריכים בעיקר לדבר ביחד על ענין רוממות ה'.
כתבי רב"ש, כרך א', מאמר "מה לדרוש מאסיפת חברים"
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בזמן  היינו,  חכמה".  תרבה  סופרים  "קנאת  חז"ל  אמרו 
ברמה  נמצאים  שהם  החברה,  על  מסתכלים  החברים  שכל 
גבוהה, הן מצד המחשבה, והן מצד המעשים, אז מצד הטבע 
יותר  לדרגה  מדרגתו  לעלות  מוכרח  ואחד  אחד  שכל  הוא, 
גבוהה, ממה שיש לו מצד תכונת גופו... נמצא עכשיו, שיש לו 

תכונות חדשות, מה שהחברה הולידה בו.
כתבי רב"ש, א', "ענין למעלה מהדעת"

בעל הסולם מצטער באיגרת, איך שלא משתמשים התלמידים 
שלו בכלי, באמצעי המיוחד, היחידי שנמצא, להתעורר לכיוון 
הנכון על ידי הדביקות ביניהם. שכל אחד הוא... שבאמת אין לו 
כלום, אבל יחד, כשמתחילים לעורר את המטרה הרוחנית, הם 
מתחילים לאתר את המטרה הרוחנית מפני שהם מלכתחילה 
נמצאים בהתנגדות זה עם זה, בהתנגשות זה עם זה, בדחייה. 
וכשמתחילים לעורר את המטרה הרוחנית המשותפת, אז בעל 
כורחם הם בונים אותו רצון. שנמצאים בשנאה זה לזה וחייבים 
להתקשר מעל השנאה זה אל זה, ואז ביניהם נוצר אותו הכלי 

הרוחני שאף אחד מהם לבד לא יכול לבנות.
הרב לייטמן, מתוך שיעור הקבלה היומי 13/8/09
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סדר.ישיבת.החברה
של  החשיבות  את  לסדר  צריכים  שמתאספים  מקודם   .1

החברים.
נותנים לך, מה אתה  בשביל מה אתה בא לישיבה, מה הם 
רוצה מהחיים שלך, למה בכלל נחתת כאן? אתה בכל זאת, 
כחוק, חייב לעורר בעצמך את הדברים האלה ולא לטשטש 
אותם, אחרת לא תהיה שום תועלת. אתה חייב, אבל בצורה 

מטרתית.
אתה הולך לישיבת חברים, אוחז בנקודה שאתה מכין את 
עצמך לישיבה. אתה מתחיל לחפש, בשביל מה אתה צריך 
את הישיבה? האם בגלל שרשום שביום כזה וכזה מתאספים, 
ושוב אתה חייב לשרוף את הערב? ואולי דווקא בא לך, או 

לא נעים לך?
אפשרות אחרת היא לעורר בעצמך רצון כזה, שגם אם לא 
הייתה מתקיימת ישיבה ואין אפילו אחד שרוצה להתאסף, 
"מקודם  שנקרא,  מה  זה  כולם.  את  אוסף  היית  בכוח 
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החברים".  של  החשיבות  את  לסדר  צריכים  שמתאספים 
אלא  בלעדיהם,  רק  ולא  למטרה.  תגיע  לא  אתה  בלעדיהם 
למטרה.  תגיע  לא  אתה  למטרה,  נחיצות  בהם  שתהיה  בלי 
הנחיצות שלהם היא בעצם חומר הדלק שלך. אז אתה רואה 
שאם לא תעשה את זה לפחות פעם בשבוע, ולא תשתמש 
בכך בכל יום. עד לפעם הבאה, תישאר בלי כלום. מוחקים 

את כל החיים ואתה הולך הביתה.
צריכים להגיע לחשיבות. כאמור זה נקרא לסדר את חשיבות 

החברים. כמו שהרב"ש כותב, למה בחרתי בחברים האלו.
2. צריך לעשות ביקורת על עצמו, עד כמה הוא נותן כוחות 

עבור החברה.
זאת אומרת אם החברה כל כך חשובה, ואם אתה מבין מעל 
לגילוי הבורא, לקבלת  לכל ספק שבלעדיה אין לך את הכלי 
השכינה, למילוי השוכן בתוך השכינה ולכל מה שאתה רק יכול 
לתאר לעצמך, אז עד כמה שזה חשוב לך, עד כמה שהמטרה 
נחוצה לך, באותה מידה צריך להיות נחוץ לך הכלי למטרה. לא 
יכול להיות שהמטרה חשובה והחברה לא חשובה. גישה כזאת 
נובעת מאי הבנת האמצעי והמטרה. נכון, המטרה היא הבורא, 
אבל האמצעי, היכן שהבורא מתגלה - הוא החברה המתוקנת.
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מישהו  אולי  אני?  הזה?  הכלי  את  להכין  יכול  מי  כך,  אם 
אחר בחברה? אולי הרב, אולי מלמעלה? אחרי המחשבות 
וההבחנות, אתה חייב להגיע למצב שהכלי הזה נמצא בידיך 
במאה אחוז. אם לא תתרום לחברה ולא תעורר אותה במאה 
אתה  דבר.  שום  איתם  יקרה  לא  הזה,  הכלי  לעשיית  אחוז 
חייב להיות בטוח במאה אחוז ביכולתך לעורר את החברה 
להיות  חייב  כולך  כל  הכלי.  לעשיית  המקסימלית  לרמה 
של  לרמה  אחוז,  במאה  יתעוררו  לא  החברים  שאם  בטוח 
תקווה  אחוז  באפס  אתה  אזי  הכלי,  על  עבודה  אחוז  מאה 

להגיע למטרה.
זאת אומרת, אם לא תעורר את החברים, לא תגיע למטרה. 
אם החברים לא יעוררו אותך, הם לא יגיעו למטרה, כי אתה 
מביא  כבר  זה  הדדי.  להיות  חייב  הקשר  למטרה.  תגיע  לא 
אותך להרגשת הערבות, לחוסר אונים מכוחות עצמך. אתה 
עליהם  להשפיע  יכול  ממש  לא  אתה  החברה.  בידי  נמצא 
הערבות,  את  מהם  לקנות  מסוגל  לא  אתה  אותם,  ולחייב 
שיתנו לך את הכלי שלהם. אתה לא יכול לחייב אותם בזה 

בשום דבר מלבד באהבה.
אהבה היא הדבר היחיד שיחייב את החברים. האהבה תחייב 
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אותם גם אם כרגע אינם רוצים. אם יש בהם נקודה השייכת 
למטרה, באהבה אתה תחייב אותם לאהוב אותך. זהו החוק 
של האהבה. אם אחד מתחיל לאהוב את השני ולתת לו, הוא 
ספק.  ללא  לזה,  יגיע  והוא  האהבה,  את  חזרה  לקבל  רוצה 
גם בגשמיות, אם יש קשר כלשהו בין אישה פחות מוצלחת 
מתנות  נתינת  ידי  על  לו,  השפעתה  ידי  על  מוצלח,  ובחור 

ויחס, היא יכולה לחייב אותו לאהוב אותה.
והרי אנו נמצאים בקבוצה, יש איזשהו קשר. זאת אומרת גם 
אם הפער יהיה גדול מאד; אם יש כבר התחלה של קשר, אז 
כנגד  יכול לעמוד  "על כל פשעים תכסה אהבה". דבר אינו 

היחס הזה מהקטן כלפי הגדול, לא חשוב בין מי למי.
אם כך, אתה חייב להבין שאם לא תאהב אותם במאה אחוז, 
המטרה.  להשגת  הכלי  את  לך  יתנו  ולא  יתעוררו  לא  הם 
ההתעוררות החברים כלפיך תלויה כול כולה באהבתך אליהם. 
היא אינה תלויה בהם, אלא בך בלבד. כתוצאה מכך מתעורר 
להם?  תורם  אתה  האם  אותם,  אוהב  אתה  האם  פחד:  בך 
על  לוותר  מוכן  אתה  האם  בשבילם,  לכל  מוכן  אתה  האם 
עצמך, ולבטל את עצמך לגמרי? לשרת אותם בלבד, לפי חוק 

האהבה? אם אתה מוכן, אין ספק שתזכה חזרה לתגובה.
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בא  אתה  אלא  לקבל,  כדי  אליהם  בא  אינך  אומרת  זאת 
אליהם כדי לתת. לכן אנו אומרים שהגשמיות של החבר היא 
הרוחניות שלי. אתה רואה את החבר כמי שאתה רוצה לתת 
לו, החסרון הגשמי שלו הוא הרוחניות שלך, עבור זה תקבל 

כוחות רוחניים.
עליך להיות בטוח, שכתוצאה מהפעולות שלך תקבל ערבות. 
לא אהבה אתה דורש מהם, כי אם תדרוש מהם אהבה זה 
כאילו בעל מנת לקבל. אתה דורש מהם ערבות, מהי ערבות? 
יחס  לך  להשפיע  מהם  דורש  אתה  לבורא.  להגיע  בטחון 
אינך  ופתאום  בטחון,  לך  להשפיע  שלך,  האהבה  תמורת 

חושב על העולם הזה.
הוא  איפה  יודע  ואינו  אימו.  בידי  הנמצא  תינוק  כמו  אתה 
הרגשה  איזושהי  לו  יש  אבל  כלום,  יודע  אינו  הוא  נמצא. 
שהוא נמצא במקום הנכון. הוא אינו צריך לדאוג לשום דבר. 
אם אתה משפיע לחברה אהבה, אתה מקבל ממנה בחזרה 
כזה כח וכזו הבטחה, שאינך חושב על העולם הזה. זה נותן לך 
אפשרות להתנתק מהעולם הזה. אתה פועל בו כרגיל, אבל 
לא חשוב לך באמת מה שקורה כאן. לא חשוב איך תבטא 
זאת - אם כל העולם שייך לך או לא שייך לך, בכל מקרה 
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אתה מרגיש את עצמך בלתי תלוי בעולם שלך. אתה מרגיש 
שאתה בקשר רק עם הבורא. את הביטחון והערבות האלה 

רוכשים מהחברה תמורת האהבה.
3. להתפלל שהקב"ה ייתן כח ורצון לעסוק באהבת חברים.

סוף והתחלה חייבים להיות מחוברים זה לזה. אתה מתחיל 
במטרת הבריאה ומסיים עמה. שום פעולה שלך אינה יכולה 
להיות מוצלחת, אם אינה מתחילה בבורא. הבורא נותן לך 
שאתה  לך  כשנראה  הדרך,  בתחילת  גם  וכיוון.  כוח  רצון, 
מה  את  הרגשת  לכן  שהתחיל.  הוא  זה  ולמעשה  התחלת 

שהרגשת.
ועכשיו כאשר אתה פונה לחברה, כדי לקבל ממנה חזרה את 
הביטחון לפנות אליו, אתה מבקש ממנו כוחות, שתמיד בכל 
פעולה ופעולה, "אני וקוב"ה ואורייתא" יהיו מקושרים יחד 
בנקודה אחת, כמו שבעל הסולם מתאר באיגרת מדף ס"ג. 
אחרת הפעולה הזאת לא תצליח. הכוח לפנות, הכוח לעבוד, 
הבורא, חייב להיות בתוכו כפועל במאה אחוז. אתה תופס 
את הבורא כמו תינוק שנאחז באימו ומצפה שתפעל עבורו. 
התינוק רק נתלה בה ומראה לה מה לעשות. כולנו מכירים 

צורה זו שבה מתנהגים התינוקות הקטנים.
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ויישב בשמחה  4. לחשוב עכשיו כאילו תפילתו התקבלה, 
עם החברים.

לחשוב עכשיו כאילו תפילתו התקבלה, זאת אומרת שהבורא 
נותן לו כח לאהוב את החברים. תמורת אהבתו לחברים, הוא 
יידבק  ערבות  מהם  יקבל  ואם  ערבות.  מהם  שיקבל  בטוח 

בבורא. הערבות נותנת לו את התנאי הזה, את היכולת.
את  בו  מבצע  והבורא  כולה  התקבלה  זו  תפילה  אם  ואז, 
חייבת  השמחה  החברים.  עם  בשמחה  יושב  הוא  הפעולה, 
להיות גלויה, בפועל, כתוצאה מבירור של כל התהליך, אחרת 

תהיה זו שמחה של לצים.
החברה,  בחשיבות  ידבר  יכולתו,  כפי  ואחד,  אחד  כל   .5
לא  הוא  שבעצמו  החברה,  לו  יביאו  רווחים  איזה  דהיינו 

יכול להשיג.
אומרת  זאת  החברה,  חשיבות  על  עכשיו  מדברים  כולנו 
שיש בידנו כזה אוצר אשר באמצעותו אנו בעצם מגלים את 
שורה  שהבורא  המשותף  הכלי  את  המלכות,  את  השכינה, 
בו. אם נגלה אותו, נמצא בתוכו את עצמנו ביחד עם האור 
העליון. איש מאיתנו אינו מסוגל לכך בכוחות עצמו. כל אחד 
אנו  אחרים.  לחייב  יכול  הוא  באהבתו  ורק  באחרים,  תלוי 
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מעלים מ"ן משותף לבורא שיעשה את כל הפעולות האלה, 
שנתחבר  כדי  ובעבורנו,  דרכנו  הזאת  הפעולה  את  שיעשה 

אליו ונהיה כמוהו.
6. בזמן שעוזבים את האסיפה להרגיש שלמות.

המטרה  את  השגנו  כאילו  האלה,  הדברים  את  ביצענו  אם 
כי  ושמחה  ביטחון  הרגשת  להיות  צריכה  אחוז.  במאה 
התקשרנו למצב הסופי. המצב הסופי קיים, ואם עדיין לא 
השגנו אותו בפועל, הרי שיש לנו עוד מה לעשות בדרך. אבל 
לא  גדולה  זכות  זו  לעשות,  הזאת, הפעולות שאפשר  הדרך 

פחות מאשר השגת המטרה הסופית.
את  ונותנים  בדרך  הנמצאים  מאלו  דווקא  נהנה  הבורא 
היגיעה, בכך אנחנו גורמים לו תענוג רב יותר מאשר בהשגת 
התגמול. עם שמחה כזאת חייבים לעזוב את ישיבת החברים. 

זה חייב לתת השראה לשבוע ימים.
צריך לשמור על עצמו להיות בכל פעם באור ובכלי האלו יחד. 
רּורים הנעשים במסגרת ששת סעיפים אלו, חייבים  אותם ּבֵ
להימצא בכל אחד ואחד. חייבים להיות באותן ההרגשות, 

באותן ההבחנות, הרגשת החיים. זהו סדר ישיבת החברה.
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