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 ‘גיליון י—וארא ‘ ק פ“עש

 “דער ענין פון עבודת החסידות איז קענען זיך און טאן מיט זיך”
דער אויסדרוק ".  ַאלטע היים"דער אויבערשטער זָאל העלפען ַאז דער אור החסידות זָאל דָא מאיר זיין ווי אין די ,  לחיים:  אמר.  א
בכלל די כוונה פירט .  מיינט שרש ומקור הנשמה קודם ירידתה למטה"  ַאלטע היים"דער פשט פון ,  ן פשט'הָאט ַא אמת "ַאלטע היים"

שטער העלפען ַאז עס זָאל זיין בחסד זָאל דער אויבער,  נָאר ַאמָאל גיט דער טַאטע ַא שמיץ,  און וועט זיך אויספירען,  זיך אויס
 .וברחמים מתוך שמחה

ווען דער ַאלטער רבי .  ן ָארט'פַארנעמט נגינה זייער ַא חשוב  —ר הזקן "י אדמו"מעת שנתיסדה ע  —אין סדר השתלשלות החסידות .  ב
ניט נָאר ,  דער ַאלטער רבי איז געווען ַא מנגן נפלא.  הָאט ער גלייך ָאנגעפַאנגען מיט ניגונים איז געקומען דָאס ערשטע מָאל פון מעזריטש

 .פון נגינה" ענין"נָאר ער הָאט אויך געוואוסט דעם , ווָאס ער הָאט געוואוסט די כללי הנגינה
והשיב לו ?  ווָאס איז ַא איד,  ן'דעם ַאלטן רבי  —ווען דער רבי דער צמח צדק איז נָאך געווען ַא קינד הָאט ער געפרעגט ביים זיידען 

 .זיין שרש הנשמה, ווָאס קען מגלה זיין, ַא איד איז: ר הזקן"אדמו
ווָאס מדות טובות מיינט ניט נָאר מדות ,  ניט נָאר קונה זיין מדות טובות.  און טָאן מיט זיך,  דער ענין פון עבודת החסידות איז קענען זיך

עבודה פון   —ָאבער דָאס איז נָאך ניט ַא חסיד ,  דָאס איז טַאקע גַאנץ גוט.  פ חסידות"נָאר מדות טובות ווי ע,  פ דיני התורה"טובות ווי ע
ווָאס .  ווי ער דַארף זיין און וואו ער קען זיין,  ַא ניגון ווייזט אים וואו ער איז.  דורך ַא ניגון  —און דָאס איז ,  "זיך"ַא חסיד איז קענען 

נגינה מיינט .  דַארף זיין'ז קען מען צוקומען צו דעם וואו מ"ניגון איז ַא פתח ושער ווָאס עי.  עצם הנשמה  —י התגלות העצם "דָאס איז ע
 .ווָאס די התגלות העצם זינגט זיך אויס אין ַא ניגון, "אויסזינגען זיך"נָאר מען מיינט , מען ניט נָאר זינגען

הָאבען זייערע זמנים ידועים ,  שמחה און מרירות,  ווָאס די ביידע.  אין נגינה איז פַארַאן ניגונים של שמחה און ניגונים של מרירות
 .התגלות העצם —נגינה נָאר בכלל איז דער ענין פון ,  יעדע אין זיין צייט,  וקבועים

מען דַארף לערנען .  דער ענין פון ַא חסיד איז לערנען.  ג
ד ווי דער לימוד הנגלה ַאזוי דַארף זיין דער "ע,  חסידות

-דער טַאטע הָאט מייסד געווען תומכי,  לימוד החסידות
זָאל וויסען ווָאס הייסט לערנען און ווי ַאזוי 'תמימים מ

. דַארף לערנען ַאז דער אור התורה זָאל אים בעלייכטן'מ
, מען דַארף דָאס דערנָאך ַארָאּפטרָאגן אין עבודת הלב

 .נישט קיין ָאּפגעהַאקטע קעּפ
, מען איז מסתפק במועט,  חסידות איז ניט מיט מקיפים

מתנהג במדות ,  ער איז ַא חסיד,  מען איז דָאך ַא איד
, שבת איז ער ַאביסל מאריך בתפלה,  ער דַאווענט,  חסידות

ניט ,  ער גיט ַא טַאנץ,  ער גיט ַא קרעכץ ַא חסידישן קרעכץ
 .עס מוז זיין עבודה ויגיעה, דָאס איז ַא חסיד

ווָאלט מען ,  ווען מען ווָאלט געוואוסט דרכי החסידים.  ד
ַא .  ַאז ַא ניגון דַארף מען זינגען ניט געאיילט,  געוואוסט

. ַא ניגון דָאס איז חיות,  ניגון מיינט ניט הויך געשריען
פלעגן ,  ַא התועדות,  ַאמָאליגע חסידים ביי ַא פַארבריינגען

נָאכדעם .  הָאט דָאס זיי אינגַאנצן גענומען,  זינגען ַא ניגון
נָאר ַא ,  ניט סתם ַא טַאנץ,  איז מען געגַאנגען ַא טַאנץ

די פיס הָאבען ,  דיקער טַאנץ מיט ַאלע כחות הנפש'מוחין
דָאס איז ,  ניגון איז ַא הכנה צו עבודה.  זיך ַאליין געהויבען

 .ער עבודה'נָאר ַא הכנה צו אמת, נָאך ניט עבודה
 (ו"ב תמוז תש"משיחת י)

איכפת ונוגע לי מצבו הגשמי של כל תלמיד "

 "ותלמיד

שתלמידי הישיבה צריכים ללמוד תורה ללא חשבונות של  בנוגע להמדובר 

שמעתי שהיו כאלה שהעלו דיבורים   –ר  " חשבונות שבאים מהיצה ,  " תכלית " 

כאילו לא איכפת לי אודות הגשמיות של "(  הָאט איבערגערעדט ' מ )" 

ובנוגע למצבם הגשמי ,  שמים -העיקר אצלי שיגדלו למדנים ויראי ;  התלמידים 

 ...לא איכפת לי –

איכפת ונוגע לי מצבו הגשמי של   –.  צריך איפוא להבהיר שזהו שקר מוחלט 

 .הסתדרותו בחייו הגשמיים בכל הפרטים' כיצד תהי, כל תלמיד ותלמיד

, ובמילא , ר הוא זה שהנהיג בעבר ומנהיג גם עתה את הישיבה"ח אדמו"ק מו"כ

בניגוד להמדובר בהתוועדות דשבת "(  רעדט איבער ' מ )" כאשר מדברים  

ח " ק מו " כ ,  " מהרהר אחר רבו "ו "הרי זה ח –מברכים אודות השיטה של הרבי 

 ...!ר"אדמו

. כל פרט קטן של כל תלמיד ,  ואיכפת לו גם עכשיו ,  איכפת בעבר '  להרבי הי 

ופרנסה ,  ואודות פרנסה ,  הרבי דואג לכל אחד מהתלמידים אודות שידוך 

, היינו ,  אומר שתוקפא דגופא הוא תוקפא דנשמתא '  הרבי הי .  בהרחבה דוקא 

כ תבע הרבי שהתלמידים לא " ואעפ  –. ל תוקף הגוף בשביל תוקף הנשמה "שצ

 .יחשבו אודות הסתדרותם בפרנסה כל זמן שנמצאים בין כתלי הישיבה
 (333‘ ז ע“מ ח“תו—ג“שבט תשי‘ משיחת י)

ס קינדער‘דעם רבינ  

ג“ד שבט תשי“יומן מיו  

והתפלל מנחה , רגעים אחר השקיעה 51 –כ ' כבר הי, א בא מהציון מאוחר"ק שליט"כ, בערב' ביום ב' ד שבט הי"ההתוועדות דיו
 .ץ הָאט ער זיך שטַארק פַאנַאנדער געוויינט"אך באמצע חזרת הש, במהירות

השיב לו , "גיט ניט'מ: "י קארף"כשענה הר". ?אין פאריז איז בַא ַאייך ַאזַא מנהג: "את הרב יהושע קארף שאל מדוע אינו אומר לחיים
אחד . י קארף"וחילק הר, כעבור זמן אמר לו שאנשי פאריז ימנו מישהו שיחלק להם לחיים". ?גיט'אין פאריז ווַארט מען ביז מ: "בשחוק

 ."בקרוב: "והשיב לו, "ַאז די אסורים פון רוסלַאנד זָאלן הָאבן ַא גאולה"אמר לחיים וביקש 

כן הורה (. ז"הרב המגיד ואדה, ט"הבעש)בבות ' החל מניגון ג, ציוה לנגן את ניגוני הרביים. אחר השיחה הראשונה היו עוד כחמש שיחות
ן הָאט מען זיך 'ז נָאכן פַארברענגען פון רבי"אויב עס איז דָא אימיצער ווָאס איז געווען אין ליענינגראד רפ: "ואמר, "קול ביער"לנגן 

, וציוה לרב שמואל זלמנוב שבתחילה יאמר רק התיבות בלי ניגון". הָאט מען דַאמָאלסט געזונגען דעם ניגון, ָאּפגעשטעלט פַארברענגען
אפשר וועלן זאגן לחיים די ווָאס : וסיים' ישנם כאלו שמלאכתם היא ציבורית ובמילא כו". זָאל וויסן וועגן ווָאס עס רעדט זיך'בכדי מ"

ואמר דָא זיינען דאך פַארַאן די בחורים ווָאס ', ס וכו"ביהכנ, שזה יטול עבור עירו, הָאבן ַא שייכות צו דעם והזכיר הרבה בשמותיהם

 .כ אמר און די אנדערע זָאלן זָאגן ָאן טעמים"ואח, ן חסידות זָאלן זיין זָאגן פַאר די שולן'גייען חזר

 וחיכה עד שפסק כל , אויב עס איז נָאך פַארַאן משקה זָאלן צוטיילן די משקה וועט מען קָאנען פַארענדיקן, בסוף ההתוועדות אמר
 (המשך מעבר לדף)



 

 א חסידישער פארבריינגען

 

 

ביחד "(  מען זאל קענען מיטגיין)"ללכת ולהתעלות "

 "עם הרבי
ח "ק מו"יום ההילולא של כ  -ומזה מובן גם בנוגע לעניננו 

 :ר בעשירי בחודש שבט"אדמו

לכן צריכים  - שלא בערך כיון שהעליות ביום ההילולא הן

אצלנו היכולת והאפשריות ללכת ולהתעלות '  להשתדל שתהי

 .ביחד עם הרבי"( מען זאל קענען מיטגיין)"

יעקב מרדכי '  שפעם אחת כשישב החסיד ר,  הרבי סיפר -

לאחרי שכבר   -ע "נ(  ב"מהורש)ר "ק אדמו"עם כ מפאלטאווא

ק "באמרו אל כ,  פרץ בבכי,  היו חברים במשך שלשים שנה

 :ע"ר נ"אדמו

, אתם עליתם למעלה מעלה  -במשך שלשים שנה האחרונות 

 ...!ואנכי ירדתי למטה מטה

ע קיבל את "ר נ"ק אדמו"שכ,  ומשמעות הסיפור היתה

כיון שזאת ,  מ"שהסכים אל דברי הרי,  היינו,  בניחותא הדברים

 ...היתה המציאות

 :והגע עצמך

ועבודתו היתה ,  עובד,  בעל צורה,  בעל דרגא'  יעקב מרדכי הי'  ר

הרי לגבי ,  ועם כל זאת,  (שחורה-מצד מרה)בקו המרירות 

לא זו בלבד שכל עניניו של  ,ע"ר נ"ק אדמו"כ עליותיו של

זיינע ענינים האבן ניט געהייסן )"מ לא היו בגדר מעלה "הרי

 ...!מטה הם היו ענין של ,אדרבה אלא, "(קיין מעלה

ג דאיהו אור קדמון "כתר עילאה אע"בענין  ד המדובר לעיל"וע

שגם  - "איהו אוכם קדם עילת העילות,  אור צח ואור מצוחצח

לא זו בלבד ,  "קדם עילת העילות"הרי  ,"כתר עילאה" בחינת

 ."אוכם איהו", אלא אדרבה, שאינו ענין של אור

שלא זו בלבד שהעבודה שלנו אינה   -ומכל שכן בהנוגע אלינו 

אלא גם ,  "אוכם"ז ענין ד"שלכן ה,  בערך לעליותיו של הרבי

 ...למטה מזה

ניט )"צריכים אנו להשתדל ביותר שלא לפגר ,  וכיון שכן

אל "(  מיטהאלטן)"אלא להצטרף ולהתלוות "(...  אפצושטיין

בכל "באופן ד'  ז שהעבודה שלנו תהי"עי  -הרבי בעליותיו 

)גבול-אונדזער בלי",  פ"עכ "שלך מאד",  "מאדך עם היותו " 

 (.הרבי ג של"ע אל העליות הבל"באי
 (רעז' ד ע"מ ח"תו –ב "פ וארא תשי"משיחת ש)

 התקשרות

 בשר ודם 

ולכוון פירוש , שמסתכלים עליו בשעת התפילה במקום להסתכל בסידור, על כך( ג"ג תשרי תשמ"בשיחת י)לאחר שהרבי דיבר בכאב רב 
 ..."בשר ודם"שמסתכלים על הרבי כ, הוא דיבר אודות החסרון הגדול. מענדל כל הלילה' התוועד ר"( מסתכלים על בשר ודם)"' המילות וכו

 כיון דנפק מפומיה דרב

ושמתם את דברי אלה "הרבי שתה הרבה משקה ודיבר על ענין של . צ בשמחת בית השואבה"ר מוהריי"ק אדמו"התוועד כ, לפני נשיאותו
 .'על חטא'וקישר זאת לענין אמירת , "על לבבכם ועל נפשכם

 ' על חטא'ישראל נעוולער ואמר ' הלך ר, אך בעקבות ההתוועדות, היה זה בחול המועד סוכות, כאמור

ק זה“שבט הננו מדפיסים מחדש הכתי‘ י‘ לכ—כתב יד קודש  

 א"תשי'ה לאילן ה"ו בשבט ר"ט, ה"ב

 .י.נ, ברוקלין

 !שלום וברכה

 .ע"מ זי"ה נבג"ר זצוקללה"ח אדמו"ק מו"נסתיימה שנת ההסתלקות של נשיאנו כ

 .מתגברים הגעגועים באשר כלה קייץ עובר חורף ואנחנו לא נושענו

ואור ,  ויש מקום לחשש אשר יתיישן הדבר.  אבל מצד השני ההרגל עושה את שלו

ילך הלוך   –אשר כולא חד   –לתורתו ולהוראותיו ,  וחום ההתקשרות לנשיאנו

 .ו"וחסור ח

הדברים האלה אשר אנכי : אלה הדברים אשר דבר משה בנוגע לתורה

. חדשה שהכל רצין לקראתה( מכתב המלך)כדיוטגמא : ופירושו, היום מצוך

שיהיו עליכם חדשים : ופירושו, היום מצותי אשר אנכי מצוה אתכם: ובנוגע למצות

  .כאילו שמעתם בו ביום

 המשך—יומן

 .'אחרי הברכה האחרונה אמר אודות שזהו שנה השלישית ודיבר בענין ערלה וכו, האט שוין פארענדיקט'פ נו מ"ואמר כמ, ש"היי

איך , באמצע איזה שיחה אמר[ יתיר)], ד שבט זולת מפורים"ובפרט ביו, כזאת' ש בשמחה עצומה שעדיין לא הי"ק אד"כ' בכלל הי
 (.ווייס ניט צי איך דַארף דָאס אייך זָאגן ָאבער די גמרא זָאגט

. קהל גדול והזאל לא יכל להכיל את כולם' הי. א מורה שינגנו יותר בחיות והכל רקדו על מקומם"ר שליט"ק אדמו"כ' כשניגנו הי
וניגנו תיכף , ושאל מדוע מנגנים שלא בחיות" כי בשמחה"בסוף ההתוועדות ציוה לנגן . הצפיפות היתה גדולה ואחדים התעלפו

כשיצא . לפנות בוקר 4ההתוועדות הסתיימה בשעה ". ט ביז ַא צווייטע חסידישע התוועדות"ַא גוטן יו: "כ אמר"ואח, בחיות רבה
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