
 ,נָאר ַא חסיד, ניט עובד, חסיד איז ניט משכיל”

 “און פשיטא ַאז מען איז ַא משכיל און ַא עובד אויך 

 :א"ר שליט"ק אדמו"אחרי שסיימו הניגון אמר כ, זלמן זלַאטַאּפָאלסקי' ניגנו הניגון הידוע של החסיד ר. ז

און ,  זלמן זלַאטַאּפָאלסקי איז געזעסען על כיף ימא'  וואו ר,  הָאט מיר ַאמָאל אין מענטָאן געפירט ווייזן,  ק"ר הרה"ק אאמו"הוד כ
זלמן ניט '  דַאמָאלסט איז ר.  ש"ן מוהר'געזונגען דעם ניגון און בשעת מעשה געטרַאכט ַא חסידות ווָאס ער הָאט געהערט פון רבי

 .די מעשה איז געווען מיט ַא צייט פריער, געווען אין מענטָאן

במענטָאן האויר חם )קומען מיט ַא פוטערנע שובע איז ער גע,  זלמן איז דַאמָאלסט געקומען צום טַאטען אין מענטָאן ווינטער'  ר
טרַאכטענדיג דערביי ַא מאמר חסידות פון ,  עט אין ַא ניגון'דבק'און הָאט זיך ַאוועקגעזעצט אויף ַא בַאנק און זיך פַאר,  (גם בחורף

גען און דערווייל איז דער טַאטע פַארביי געגַאנ.  ַאז דָא ניט ווייט וואוינט דער טַאטע,  ער הָאט ניט געוואוסט.  ע"ש נ"ן מהר'רבי
שּפעטער הָאט אים דער טַאטע .  הָאט ער אים ניט געווָאלט מפסיק זיין,  עט אין ַא ניגון'דבק'ען ווי ער זיצט פַאר'זלמן'  געזען ר

 .וועלכען מאמר חסידות פון טַאטען הָאט ער בשעת מעשה געטרַאכט: געפרעגט

פונ  —זלמן '  בכלל קרעמענטשוקער זיינען ווייט פון רכות הלב און בפרט ר  —זלמן איז ניט געווען קיין רך הלב '  ר —
און עס הָאט אים פַארכַאּפט דער ,  געבען מיט טרערןהָאט ער ַא גָאס גע,  דעסטוועגען ַאז דער טַאטע הָאט אים דָאס געפרעגט

 .ַאז ער הָאט ניט געקענט ריידען, ָאטעם

 —רואיגט ווען ער הָאט זיך באַ   —נָאכדעם 
דער רבי הָאט געזָאגט דעם און :  הָאט ער געזָאגט

 .אין דעם און דעם שבת, דעם מאמר

 .ַא פנים ַאז ַא חסיד איז גָאר ַא ַאנדער זַאך! ַאה

און ,  נָאר ַא חסיד,  ניט עובד,  חסיד איז ניט משכיל
. פשיטא ַאז מען איז ַא משכיל און ַא עובד אויך

ַאז די מוחין ,  דָאס הייסט,  משכיל איז דָאך מוחין
 .קומען ַארָאּפ אין עבודת החסידות

ַאז זכור   -זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור .  ח
 .דַאן איז בינו שנות דור ודור, ימות עולם

פינט זיך דָאך אין מען גע,  מען טָאר דָאך ניט זָאגען
ָאבער ַאז מען ,  ַא סביבה פון תורה ועבודה

וויינט די  —דערמָאנט זיך ווי עס איז געווען ַאמָאל 
 .הַארץ

ווָאס ער הָאט דָאס ,  איך הָאב געהערט פון טַאטען
ש "מוהר)געהערט אויף יחידות ביי דעם זיידען 

איך וויל   —ַאז ַאמָאל הָאט איינער ַא חסיד (  ע"נ
געקלָאגט זיך פַאר   —יעצט ניט פורש בשמו זיין 

נָאר עס ,  דַאוונט'מען לערנט און מ:  דעם צמח צדק
: הָאט דער רבי צמח צדק געענטפערט.  איז גָארניט
איז אויך ,  ווייס ַאז עס איז גָארניט'ַאז מ,  דָאס גופא

 .גוט

איז   —ל "נראה הכוונה על החסיד הנ  —פון אים 
ַאז די קָאּפ פַארגעסט ניט ,  דָאך פַארַאן דער ווָארט

און די הַארץ פַאר,  וויפל די קָאּפ דַארף פַארשטיין
 .נעמט ניט ווָאס די קָאּפ פַארשטייט

 (ז“תש‘מ סוכות ה“משיחת שבת חוה)

 בה
 

 ‘גיליון ח—מקץ‘ ק פ“עש

 
 "כל חסיד יעשה עוד חסיד"

  :ז בנוגע לעניננו"ועד
ד של רבינו הזקן "ס יתקיים הרצון והפס"פ שדבר ברור הוא שסוכ"אע
שייכת לכל '  שתורת החסידות תהי"(  ס אויספירן"ער וועט דאך סוכ)"
 .לדבר איזה אחיזה בדרכי הטבע' רוצים שיהי, מ"מ, י"בנ

ובפרטי פרטיות מתלמידי ,  ובפרט מתמימים,  ולכן תובעים מחסידים
הן אלה ,  עם שאר תלמידי הישיבות גמילות חסדים לעשות  -הישיבות 

לדבר עמהם ולהסביר להם ,  העניים בתורה והן אלה העשירים בתורה
עד שיצליחו ,  והצורך וההכרח בלימודה,  מהותה של תורת החסידות

 .לפעול עליהם שגם הם יתקשרו לתורת החסידות
 גם בנוגע לעניננו -וככל הדברים האלה  ...

כשחסיד פועל על עצמו לעסוק בגמילות חסדים ולעזור ולסייע לחבירו 
אם יפעל על עצמו ליתן רק מענינים שנחשבים  -להיות חסיד 

ק "רבינו הזקן באגהששולל, חסד דישמעאלז"ה מותרות ושירייםאצלו

 ;ב"אחר ביאתו מפ"שכתבה 

מחסידים בכלל ומתלמידי "( מאנען מאנט זיך)"הדרישה והתביעה 
 מעניניהם העיקרייםליתן להזולת אפילו, איפוא, הישיבות בפרט היא

ולא רק שנדמה להם שמוכרחים  מוכרחיםשנחשבים אצלם לדברים
, ישנם זמנים, כ"ואעפ, בזה אלא יתכן שהאמת היא שמוכרחים בזה

איז דא אמאל א 'ס)"שלא צריכים לחשוב על עצמם , בזמן מן הזמנים
להשתדל בטובתו של , כי אם, "(דארף ניט קוקן אויף זיך'צייט וואס מ

.תורת החסידות, י גמילות חסדים בנוגע לפנימיות התורה"הזולת ע

כל תמים , שכל חסיד יעשה עוד חסיד  פרו ורבו"הענין ד' שיהי -והעיקר 

עד  ,עד בלי די", וכן הלאה, וכל תלמיד יעשה עוד תמים ועוד תלמיד
תורת , י יתחילו ללמוד גם פנימיות התורה"ס שכל בנ"שיפעלו סוכ

 החסידות

 (קפה, קפג' ד ע"מ ח"תו –ב "ט כסלו תשי"משיחת י)

ס קינדער‘דעם רבינ  



 כתב יד קודש

 "נס קליאמקע'אנהאלטן זיך אן דעם רבי"

 ":נס קליאמקע'אנהאלטן זיך אן דעם רבי" -זו ' והתנאי לעלי

חלק שהוא טפל ומשמש , ידית של הדלת בלבד, כי אם, ובודאי לא הבית עצמו, אינה הדלת עצמה -( ידית של הדלת" )קליאמקע"

כפי שמצינו בנוגע להלכות טומאה  -נעשית גם היא חלק מהדלת ובמילא גם מהבית , (של הבית)להיותה משמש לדלת , אבל, להדלת

 .ככל פרטי הדינים שבזה', ואינו מקבל טומאה כו, שמשמש למחובר נעשה מחובר כמותו, וטהרה

 :בעבודה וענינו

כאשר יודע , מ"מ -( בתורת החסידות) ועדיין אין לו הבנה והשגה, "בפנים" שעדיין אינו' כאשר ידע איניש בנפשי גם

בעל , של רבינו הזקן" וועט ער זיך אנהאלטן אן דער קליאמקע"' שיהי מה' בוודאות ומוחלט אצלו בהחלט גמור שיהי

 ,השמחה

 -ס כל התלוי בו להיכנס פנימה "יעשה סוכ, ובמילא, בלבד" קליאמקע"בה" וועט ער זיך אנהאלטן"לעת עתה  -

 שבודאי -בעל השמחה , כל השאר יעשה כבר רבינו הזקן הנה

, עולם הבריאה, אל הרוח, עולם היצירה, ומן הגשם, ז הגשמי והחומרי"זה עוה, יקיים הבטחתו ויוציא אותו מן הגיהנם

 ,עולם האצילות, אל המרחב, עולם הבריאה, ומן המיצר

דכל ' העלי' תלוי הוא תכלית בריאת כל העולמות ובו' כאמור לעיל שעולם העשי -היותר נעלית ' העלי' תהי ז"ולאח

 .שאינה מתגלית בשום מקום כי אם בתחתונים דוקא" שכינה עיקר", "עיקר שכינה בתחתונים" שנעשה -העולמות 

עד , אותו רבינו הזקן ויעלה אותו למעלה מעלה ז יוציא"ולאח, "אנהאלטן זיך אן דער קליאמקע" א"צריך כאו, שכן וכיון

 .יגן עלינו  י רבותינו הקדושים זכותם"ע, "ה כולא חד"וקוב ישראל אורייתא" שנעשים

 (קצט' ד ע"מ ח"תו –ב "ט כסלו תשי"משיחת י)

 
 א חסידישער פארבריינגען

 ויפול על פניו

, גרוניא: "לאחר מכן עלה על התנור וקרא לאשתו. ו שנה משבת לשבת"שמתנגד אחד צם ט, שמואל קריסלאוער סיפר' ר
 .ופצע את אפו, קפץ מהתנור, ["אני פורח]=איך פלי 

*** 

עיזרו ]=העלפט אויף הייבן אן אלמער ספרים : "שנפל על הארץ וקרא לסובבים אותו, שמואל על מתנגד אחר' עוד סיפר ר
 [".להרים ארון ספרים

 התקשרות


