
 האם מקושרים אל הרבי באמת

 ב׳׳ה 

 י״ב אדר תש״ד ברוקלין

 ! שי׳ שלום וברכה... אל ידידיי התלמידים החשובים  

זה הפעם הראשון במשך שנה אשר אתם כותבים אלי ובכל משך הזמן לא שמעתי מאתכם מאומה ולא הודעתם , במענה על כתבם

מסדר היום שלכם בלימוד ובהנהגה ומהסביבה שאתם נמצאים בה ומהרוח אשר מחנכים ומדריכים אתכם ומהות וסדר הלימוד 

 . ואתם הלא ידעתם את חיבתי הגדולה לתלמידי ישיבות בני תורה ושומרי מצוה וחפצי לדעת ממצבם בגשם וברוח, שלכם

 . הנה גם עתה כתבכם הוא בנוסח ברכת הודאה ומי שברך

אמנם במצב ההוה שלכם חוששני שמא ,  מברכים אתם את הוי׳ אשר קירב אתכם והראה לכם במוחש דרך האמיתי של חסידות

 .היא ברכה לבטלה

אם היתה לכם הכרה מוחשית אשר דרך חחסידות היא דרך האמיתי הלא הייתם ,  כי 

א היא  יסודה  אשר  החסידות  מאור  ונהנים  זו  בדרך  באהבת (  הולכים  המדות  תקון 

ביר״ש   והנהגה  בפרט  תורה  בני  וחיבת  בכלל  בליטה  -ישראל  שום  איזה -בלי  מפני 

מיני׳ פנוי  ב״ה אשר לית אתר  נאמנה (ב.  השגה בגדולת הבורא  לידע  בלימוד התורה 

תוספות , רש״י, אשר בשעה שלומד ומזכיר שמות התנאים ואמוראים ושמות המפרשים

זי׳׳ע בעצמו בשעת הלימוד ,  ושארי הגאונים  וצריך להרגיש  דובבות  הנה שפתותיהם 

כיושב במתיבתא דרקיע ושומע איך התנאים והאמוראים יושבים ושכינה מדברת מתוך 

המתבונן והמרגיש כן אפילו במחשבתו הנה , גרונם דבר הוי׳ ע״פ פירושי הגאונים זי״ע

מיוחד   ארץ  דרך  שמרגיש  אפשיי  -בהכרח  איידעלען  שלומד  -אבעזונדער  , מהסוגיא 

ובדרך מקיף עכ״פ מרחף במוחו גדולת נותן התורח שהיא חכמתו ורצונו ית׳ ובלבבו 

יראי אלקים תורה  ואהבה לבני  ואותיותי׳  ונמאס אצלו ,  נרגשת חיבת קדושת התורה 

ה׳  דבר  את  ומבזים  התורה  את  והמאנסים  המענים  הרוח  בגסות  תורה  לומדי 

לא -בעבודה שבלב היא תפלה במתינות (ג. בחידושיהם ופלפוליהם של הבל ורמות רוח

, כמדבר לפני חכם גדול ומה גם בעמדו לפני ממ״ה הקב״ה  -באריכות אלא במתינות  

בשמיעת פירוש המלות מהשבחים וזמירות והעיקר מחתחנות ובקשות שצריכות להיות 

שהלא גם בגשמיות אם מי שהוא מבקש מאדם איזה , בשימת לב עכ״פ מה שהוא מבקש

הלא ,  בקשה באופן כמו שמתפלל אשר שפתותיו נעות בלי דעת מה הוא מדבר ואומר

  .הי׳ זה שהוא מבקש ממנו משליכו החוצה

נעים לי לשמוע כזאת אבל עליכם להתבונן האם כן הוא שקשורים אתם אלי או רק ,  מברכים אתם את הוי׳ על התקשרותכם אלי

ומהו הפועל דבר אשר ,  כי בהכרח הדבר אשר התקשרות צריכה להביא בעזה״י פועל דבר,  דמיון בעלמא הוא או פתגם ריקן

דורש   ,הביאה התקשרותכם אני  ידעתם את אשר  בפרט -בצדק  -הלא אתם  לי  ומאת המקושרים  בכלל  הישיבות  מאת תלמידי 

יסדתי לעזור לאחד המוסדות אשר  ידי תעמולה מסודרת  ישראל על  בבתי בני  ומצוה  , חדרי תורה תמימה,  להכניס אור תורה 

חינוך לעניני  ישראל,  מרכז  הכשר,  מחנה  חינוך  ומרחיבי  מגיני  והקדושה,  ועד  הקריאה  וכו׳ ,  הפצת  יומי  הילקוט  השמועסען 

  .ולעשות סביבה של אור תורה ביראת שמים

 ועד אשר לא תשתתפו באחת הפעולות האמורות ולעשות , ובמה אתם מקושרים אלי? ואיזה? האם עשיתם אחת מהפעולות הללו
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 ‘גיליון ג—חיי שרה‘ ק פ“עש

 "באלף לא בטיל' אפי"

זכיתם לשהות משך זמן : אמר' לא
, ומאז, בליובאוויטש, בתומכי תמימים
חצי ": ניידי ואזלי"הנכם במצב של 

 –חצי שעה , "ַא ּפוילישער" –שעה 
, "הבית-בעל" –חצי שעה , "תמים"

 "...ַא גוטער איד" –וחצי שעה 

ס בודאי ישאר בתומכי "אבל סוכ
בהיותו , שכן, בליובאוויטש, תמימים

" דבר המעמיד"נתנו בו , שמה
ובמילא , "אפילו באלף לא בטיל"ש
, "תמים"וישאר ,  "בל ידח ממנו נדח"

בנותיו חתניו , ס יפעל גם על בנו"וסוכ
והוא , שגם הם יהיו חסידים, ונכדיו

 ...עצמו בכלל זה

 (161‘ ו ע“מ חט“תו)

 המשך בעמוד הבא

ס קינדער‘דעם רבינ  



 כתב יד קודש

 הרבי רוצה לזכות את ישראל
 

במוקדם ,  סוף לידי פועל-באים הם סוף  –או אפילו חשב אודותם  ,  ר דיבר אודותם"ח אדמו"ק מו"כל הענינים שכ
שהסימן על  ,חי כמו כל דבר  –מיום ליום  "(  הַאלטן אין איין ווַאקסן)"וגדלים ומשגשגים ללא הפסק   ,  או במאוחר

 .מתנענע וגדל היותו –דבר חי הוא 
 .י ממוצעים"הרי זה נעשה ע –כדי שענינים אלה יבואו לידי פועל , אמנם

לזה   פועל  –והטעם  לידי  באים  הענינים  היו  לא  הממוצעים  שמבלעדי  משום  גם ;  לא  מתבצעים  היו  הענינים 
הרבי  ,  מבלעדיהם של  טובו  שמצד  גוטער)"אלא  ַא  איז  רבי  דער  ווי  נוספים ,  "(ַאזוי  יהודים  לזכות  ורצונו 

 .י ממוצעים"קבע את הסדר שהענינים יבואו לידי פועל ע –שישתתפו בעניניו 
ביכלתו לתת '  שהי  –כשכתבו את ספר התורה לקבלת פני משיח צדקנו   , ר בפירוש"ח אדמו"ק מו"וכפי שאמר כ

 .אלא שרצה לזכות בכך את כל בני ישראל, בעצמו את כל הממון הדרוש לכך
שמספר גדול ככל האפשר של בני ישראל יוכלו ,  השתדל לקבוע זאת באופן כזה,  בכל ענין שהרבי עשה,  ולכן

 .להשתתף בו

 

 הידורים באכילה

דוד האראדאקער חומרות מיוחדות באכילה כפי שראו אצל '  לא ראו אצל ר ',  למרות התעסקותו המרובה בעבודת ה 

וכמעט שלא ,  היה מחמיר מאוד בעניני אכילה ,  סיפרו שכשהגיע לישיבת תומכי תמימים בליובאוויטש .  עובדים אחרים 

אז .  הוא מאן לשתות אפילו את החלב שנתנו בישיבה מחשש שמא מעורבים בו מים שלנו בכלי מתכת . הכניס לפיו אוכל

[ צריך להשתמש בזה ,  מספיק חומרות באכילה ! די]=מדארף אויסנוצן , גענוג: "ע ואמר"ב נ"ר מהורש"ק אדמו"קרא לו כ

 .דוד שלא להחמיר יתר על המידה באכילה' ומאז הקפיד ר". לשם שמים

 .ובפרט כאשר היה קשה להשיג אוכל, אך למרות זאת היה פשוט מסוגל לשכוח שצריך לאכול 

ולפתע  ראה שנשמתו כמעט פורחת מגופו מרוב ,  מענדל הביט בו '  ר .  דוד והתפלל '  ישב ר ,  בשנות הרעב בסמרקנד 

 .ואכל, נטל ידיו, דוד הפסיק באמצע תפילתו' ר. מענדל והביא פת לחם' מיהר ר. חולשה

 "...דוד נמצא כבר בעולם האמת' היה ר"מענדל ' אמר ר" אילו הייתי מחכה עוד מספר דקות"

 א חסידישער פארבריינגען

 התקשרות

 המשך

סביבה של אור תורה בבני תורה אשר אתם 

נמצאים ביניהם להראות גם להם את הדרך 

האמיתי בתורה ויראת שמים אשר אתם 

הנה ,  כותבים כי אתם רואים אותה במוחש 

  .דבריכם אודות התקשרות הם רק פתגם ריק

תלמדו ,  בדבר שאלתכם מה תלמדו בחסידות 

נוסף , שעה בכל יום, את המאמר ומעין הנדפס

 ,על השיעורים האמורים בהמורה שיעור 

והשי״ת יחזק את לבבכם כי תשקדו ותצליחו 

בתורה וביראת שמים ותהיו יראי אלקים 

  .והוריכם יחיו יגדלוכם לתורה חופה ומעשים טובים מתוך פרנסה בהרחבה בגשמיות וברוחניות, חסידים ולמדנים

 בשם כ׳׳ק אדמו״ר שליט״א

  .מזכיר 

 (רכא‘ ח ע“ץ ח“ר הריי“ק אדמו“ק כ“אג)

 מהיר

  הכי גדוללפלא 
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