
 אין להתפעל מהניסיונות

 א"ח תמוז תרפ"דר' א, ה"ב

 ב"שו' ה חיים דוד שי"א מו"ח אי"כבוד ידידי הנכבד וו

 שלום וברכה

)...( 

, בזכות אבות העולם ,  ר " להצליחם בכל עניניהם בגו ,  התומכים וסועדים ,  בעזר כל העוסקים והמתעסקים '  והאל הטוב יהי 

, כי קשה כח הסבל ,  ת עמו ועדתו ברוחניות ובגשמיות "וירחם השי, המכירים באמיתת החסד שעושים עם זרעם וזרע זרעם

 .בשניהם גם יחד

העם הקדוש והטהור הלזה אשר בכל פינה ,  כי החשך יכסה ארץ ,  ג " ל חורבן כפול ברו " מה שבא בגורלינו ר ,  אוי שמים 

, גם הפשוט שאינו יודע תורה ,  ואור דעת , חום, רגש, אהבה, מדות טובות, וזוית לב הפשוט מישראל מתגלגלת פנינים ממש

, מפורש יוצא מבעל האגדה , ל"מאמרי רבינו ז, וממעל לראשו חלפו עברו, ד בין מנחה למעריב"ורק שהתחכם בכתלי ביהמ

ק בעת " או עמד בסוד קדושים רבה בש 

הנה מוחו ,  ח ושאר לימודים " אמירת דא

ולקול הקורא ,  לבו מלא עדן ,  עובד 

, מהרה יתעורר , איליו בחסד וחיבת הקדש

ובלהט להב ראש קדש יבער בשלהבת עוז 

וטוהר ,  ותעצומות לכל דבר שבקדושה 

, האם כאלו יעבדו בזעת אפים ,  תום לב 

, הוי אבינו שבשמים .  להשיג פרוסת לחם 

זרע ,  בני אהוביך ,  לבניך ,  למי עוללת כה 

אשר צור גזעם גם במבול הסתר ,  קדש 

והעלם בגבורת לב ובדעת מישרים 

מה ידאב לב בשר בראותו כל ,  ישמרו 

 .זאת

ידענו אלקים ידענו כי אך טוב וחסד 

, ולתכלית אין סוף הכל נמשך , מאתך יוצא

כי זרועם וכח ידם , אבל למה יאמרו הגוים

הושיעינו ורחמינו כי מר ,  עשתה כל זאת 

יראה חסדיך בטוב ,  והמתק לנו ,  מאד מר 

 .הנראה והנגלה

 

 (מב‘ה‘ ד אג“ץ חי“ר הריי“ק אדמו“ק כ“אג)

 בה
 

 ‘גיליון ד—תולדות‘ ק פ“עש

 “אין וואס איר ליגט, געוואלד”

 :(שחוק-וסיפר בבת, א הפסיק"ר שליט"ק אדמו"כ])

ושמו , שבעיר פטרבורג התגורר גביר גדול, ר סיפר"ח אדמו"ק מו"כ
מסודר ' ובכלל הי, לו עסק עם שרי המלוכה' הי. שמואל מיכל טריינין

מדייק שלבושיו ' הי, ובמילא, שחורה-בעל מרה' ונוסף לכך הי, מטבעו
 ...כל כפתור בתוך הנקב המתאים אליו, יהיו מכופתרים

כדי להשתדל , "(מיכאל דער ַאלטער)"מיכאל בלינער ' פעם הגיע לשם ר
, "(ּפריזיוו)"לטובתו של בחור שהיו צריכים לשחררו מעבודת הצבא 

מ טריינין לילך עמו "הוצרך רש, ובמילא, שתמורת זה יוכל ללמוד תורה
 .הפריצים שהיו יכול לפעול בדבר' לא

' ר. לנינגראד-בלכתם היו צריכים לעבור ברחוב הראשי של ּפטרבורג
... הולך בליובאוויטש' מהלך בפטרבורג באותו אופן כמו שהי' מיכאל הי

ש "וזה עתה סיים לקיים מ, וכנראה שעמד עדיין לפני התפלה
 .לא היו הכפתורים רכוסים כדבעי, ובמילא, בנוגע להכנה לתפלה ע"בשו

" ירד"כיון שהתיירא שלא , מתוך זהירות –פנה אליו טריינין ואמר לו 
כיון שהולכים אנו ! מיכאל' ר –"(... פָארן-ער זָאל אים ניט ַארָאּפ)"עליו 

כדאי ' אולי הי, "ניעווסקי ּפרָאסּפעקט"נקרא ' שהי, ברחוב הראשי
' געווַאלד ר: "והפטיר, מיכאל מבטו' נעץ בו ר –. שתרכסו את הכפתורים

 "...[.אין ווָאס איר ליגט, שמואל מיכל

 (391‘ ד ע“מ חי“תו)

 ס קינדער‘דעם רבינ  



 כתב יד קודש

 כשהראש מַצוה על הרגל להכניס את העקב למים רותחים

 :קיום הציווי של הרבי לאופן נוגע גם –" ראש"והרבי הוא ה" רגל"הידיעה שהוא רק  –וענין זה 

סיגופים של  ענין  עם  שקשור  מסויים  דבר  לעשות  ציווי  נותן  הרבי  בתורה ,  כאשר  להרבות  הציווי  אפילו  או 
גם כשמקיים הציווי ,  הרי,  ושינה'  מעניני אכילה ושתי"(  ָאּפרייסן זיך)"ובתפלה באופן שבשביל זה צריך להתנתק  

' יכולה לעלות לו מחשבה שאילו הי,  (בידעו שהוא אינו אלא רגל וצריך לקיים את ציווי הראש)מתוך קבלת עול  
 .מַצוה עליו זאת' יתכן שלא הי, הרבי יודע עד כמה קשה לו לעשות דבר זה

להיותו , שנוסף לכך שהראש מרגיש יותר טוב מהרגל, בנוגע לראש ורגל( ה"ס)פ האמור לעיל "ע –והמענה על זה 
ו בין הרגל להראש לא נרגש "וכשישנו הפסק ח)גם הרגש הכאב שברגל עיקרו הוא הרגש הראש , הרי, נעלה יותר
צריך הרגל להשמע מיד מבלי , כשהראש מַצוה על הרגל להכניס את העקב למים רותחים, ולכן, (כאב ברגל

 .הראש מרגיש –שהכאב ...[ לו' שתהי" מותר"מדת הבנה כזו ]ולהבין , "(ניט איבערטרַאכטנדיק)"להרהר בדבר 

 (11‘ב ע“מ ח“תו)

 

 מעלת ההתבוננות

יכול השכל האנושי להגיע להשגות  "'מה רבו מעשיך ה"כשמתבוננים בשעת התפילה ב: "חאטשע פייגין היה אומר' ר

 ".נעלות יותר מהשכלתם של המלאכים העליונים

* 

 חיות ממאמר

מאיר זה ישב ' ר .ח והפצתם ברבים"אך עיקר חיותו היתה מהעתקת מאמרי דא ,היה חסיד בעל מוחין שור מאיר' ר

 .במאסר עשר שנים ולאחר שהשתחרר עבר להתגורר במוסקבה

שהעתיק עבורי  "לי בעוזרי' הוי" ה"שלח אלי בדואר את המאמר ד ,בצרנוביץ (מענדל פוטרפאס' ר)בתקופה שהתגוררתי 

 ".עם המאמר הזה אפשר לחיות לנצח: "וציין ,במכתב

* 

 תאווה וחקירה אמיתיים

היו נוטשים את כל תאוותיהם , אילו בעלי התאווה היו יודעים אודות עבודת התפילה: "הלל פאריטשער היה אומר' ר

 ".ומתפללים כל היום כולו

היו נוטשים כל חקירותיהם , אילו בעלי החקירה היו יודעים אודות תורת החסידות: "בער באריסובער אמר-שמואל, ר

 ".ולומדים חסידות כל היום
  

  א חסידישער פארבריינגען

  התקשרות

 תסתכל בתמונתו של

 ר בעת שמרגישה “ח אדמו“ק מו“כ

 חלישות רצונה הטוב 

 ותזכור אשר גם הוא בהיותו

 מסתכל, של ישראל אמיתירועה 

 ל“ויועיל להנ. בה בשעה זו


