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 א“גיליון י—בשלח ‘ ק פ“עש

 “הולך הוא עם הרבי' מה שיהי' שיהי”
 .דוקא" ענינים מבהילים"אין הכוונה ל -שינוי שלא לפי ערך ' שאף שתובעים מאתנו שבכל שנה ושנה יהי, ויש להוסיף ולהבהיר. טז

 :נפש-בקשר להענין דמסירת, ע"נ( ב"מהורש)ר "אדמו, ר סיפר פעם מה שאמר אביו"ח אדמו"ק מו"כ -

שבו נתבאר מעלתם של אנשים פשוטים ,  ה בא בטרוניא עם בריותיו " ע את המאמר אין הקב " ר נ " שאז אמר אדמו ,  ח " ת תרמ " זה בשמח '  הי 

ופעל עליהם רושם ,  בנוכחות הרבה אנשים פשוטים ,  בקשר עם בחירתו לגבאי חברה קדישא ,  מאמר זה אמרו בבית הכנסת   -.  נ " בענין המס 

 .נ"ובפרט שהפליא גודל מעלתם בענין המס... ומי הוא המדבר אודותם, מעצם העובדה שדיברו אודותם -" זיי זיינען ארויס פון די כלים", גדול

מסירת נפש :  ע " ר נ " ואמר להם אדמו .  שמוכנים הם למסור נפשם ולעשות כל מה שיאמר להם , באמרם, ע"ר נ"לאחרי המאמר ניגשו אל אדמו

 .יכולה וצריכה להיות בכל פעולה -מסירת נפש  ;אינה לקפוץ מן הגג דוקא

 :ד"ז בנדו"ועד

מצות " לא באופן ד ) ההתעסקות בענינים אלה צריכה להיות  , אבל, ובמדידה והגבלה, יכולים להתעסק אמנם בענינים שלכאורה הם בדרך הטבע

שלא לפי '  כך שכאשר הרבי מתעלה בעלי ,  מתחזקת ההתקשרות עם הרבי  ז " מתוך התבוננות והסתכלות חזקה שעי (  אלא ,  " אנשים מלומדה 

 .שלא לפי ערך' לוקח גם אותו שיתעלה בעלי, ערך

' מה שיהי '  ל באופן שסבר וקיבל שיהי " צ "  חודה של מחט " ה ,  אבל ,  בלבד "  כחודה של מחט '  פתחו לי כו ( " ל"כלשון חז)כל מה שתובעים הוא 

 .ואז לוקחו הרבי עמו בכל עליותיו שלא לפי ערך... הולך הוא עם הרבי

 (שיב‘ ד ע“מ ח“תו)

ס קינדער‘דעם רבינ  

 “מען דַארף ָאנהויבען דַאוונען און ווערען ַא ַאנדערער”
פַאר דעם .  מען דַארף ָאנהויבען דַאוונען און ווערען ַא ַאנדערער .  ז 

און מען דַארף טַאקע לייענען ,  דַארף זיין קריאת שמע שעל המטה 
חסידים פלעגען זָאגען על חטא אין .  קריאת שמע שעל המטה 

דָאס זָאגען על חטא דַארף זיין געזָאגט ,  קריאת שמע שעל המטה 
ט ווָאס עס הָאט זיך ָאנגעקליבען " בפרט נָאך יו . ניט געבַאלַאבָאצעט

ַא שלישי,  איך בין דָאך ַא מקורב :  ווָאס דער זָאגט ; דער פרש חגיכם
ווָאס ,  פון לערנען תורה   —און דער  .  דיקער  דיקער ָאדער ַא ששי  

י נָאר אויך תוספות מיט " ער קען לערנען ניט נָאר גמרא מיט רש 
ל אפילו " און ווָאס ַאלע מאמרי חז ,  מפרשים און ער פַארשטייט זיי 

אויך אגדה ווייס ער אפילו דעם ,  פענער ווייס ער אויך  ַא פַארווָאר 
ך ' פנימיות  אוי שט  גען פ ך ,  די זי ן דעם ַאלעם הָאט  פו ווָאס 

און אויף דעם דַארף מען הָאבען קריאת שמע .  ָאנגעקליבען פרש 
', דנפשי '  שעל המטה מַאכען ַא ריכטיגען חשבון הנפש אדעתי 

און דורך דעם איז מען ,  נָאכהער דַארף זיין די עבודת התפלה כדבעי 

 .משלים די כוונה העליונה

ָאבער די גשמיות ,  ענינים גשמיים בכלל דָאס איז דָאך ַא טפל בלבד 

 .דַארף זיין צוליב רוחניות

 (57' ז ע"ש תש"סה(

 “ת פון חסידות"ביף"אל—עבודת התפילה”
עס איז ַא עונג גדול און ַא נעימות יתירה למעלה פון ַא אידען .  ב 

וועגען מדות רעות איז דָאך .  ווָאס איז זיך עוסק אין עבודת התפלה 
י " ווי עפ   —אפילו מדות טובות דַארף דָאך ַאזוי זיין  ,  ָאּפגערעדט 

 .ָאבער דער עיקר איז עבודת התפלה, תורה

תורה איד ווָאס לערענט  ָאדער ַא בן ,  עס איז פַארַאן ַא תהלים איד 
שען אידען ווָאס  ָאבער עס קומט ניט צו ַא חסידי ,  גמרא בעיון 

 .דַאווענט באריכות

ער   —דער חסיד ווָאס ער רעדט זיך איין ַאז ער איז ַא משכיל  
זָאג איך ,  און טוט ניט אין עבודת התפלה   —דות   פַארשטייט חסי 

 .ת פון חסידות"ביף"ַאז ער ווייסט ניט דעם אל, אים ברור

. ַארבעט איז דָא ַא סַאך והפועלים עצלים ,  די צייט איז קורץ 

און ַאז מען ,  איצטער איז די צייט ווָאס מען דַארף נעמען אויף זיך 

 .קומט ָאן גרינגער דָאס דורכצופירען, נעמט אויף זיך יעצט

ַא חסיד ,  מען דַארף ווערען ַא דַאוונער , דער עיקר איז עבודת התפלה

 .איז דער ווָאס דַאווענט

. ת פון חסידות איז עבודת התפלה און בירור המדות "ביף"דער אל
נָאר אויך ,  לא מיבעי ַאז די מדות לא טובות דַארף מען מרחיק זיין 

זיי זָאלען זיין מיט ַא ,  די מדות טובות דַארפען זיין אויסגעַארבעט 

 .געשמַאק

ָאבער בלא עבודת ,  דורך דַאוונען קען מען פַארשטיין חסידות 

 .התפלה איז די השגה קיין השגה ניט

ווָאס בהקרבת ,  עבודת התפלה דַארף זיין בדרך הקרבת הקרבן 

 .און בדרך הפלאה הקרבן איז פַארַאן קירוב הכחות

 (57' ז ע"ש תש"סה)

 “ַאמָאליגע חסידים הָאבן געוואוסט פירוש המלות”
זיי הָאבען ,  ַאמָאליגע חסידים הָאבן געוואוסט פירוש המלות 

זיי הָאבן .  בעדַארף זָאגן ' געוואוסט ווָאס זיי זָאגען און ווי מ 
און ווָאס זיי הָאבן נָאך ניט ,  געוואוסט ווָאס זיי הָאבן געזָאגט 

ן דַאוונען פַארבויגן דעם ' ַאמָאליגע חסידים פלעגן נָאכ .  דערזָאגט 
און ,  " געדַאווענט " סידור אויף דעם ָארט ווָאס עס הָאט זיך היינט  

 .ַאז דער אויבערשטער וועט העלפן וועלן זיי מָארגן דַאוונען ווייטער

גַאנץ סדר השתלשלות ביז רום המעלות   — " הראת לדעת  אתה 
הָאסט זיך ,  " הראת " ,  דו עצמות ,  " אתה : " ס " זָאגט צו עצמות א 

? דורכווָאס .  מען זָאל דיך קענען ,  " לדעת " ,  ָאנגעהויבען צו בעווייזען 

, ואלקים כולא חד '  דורך די ידיעה ַאז הוי ,  " הוא האלקים '  כי הוי " 

, דַאמָאלסט פַארשטייט מען אז ,  בהשוואה ממש ביז שרש שרשם 
אין " ווָארום ַאזוי פַארשטייט מען ניט ווי ַאזוי איז דָאס  ,  " אין עוד "

דַאמָאלסט ,  ואלקים כולא חד '  ָאבער לאחר הידיעה כי הוי ,  " עוד 

 ".אין עוד"פַארשטייט מען ַאז 

פון אתה ) באמת הָאט מען געדַארפט ָאּפטייטשן ַאלע פסוקים  
ַאה ווייסן .  ַאז זיי ווייסן , נָאר איך פַארלָאז זיך אויף חסידים( הראת

 .הלואי זָאלן זיי מקיים זיין וויפיל זיי ווייסן! זיי

 (57' ז ע"ש תש"סה)

  



 

 א חסידישער פארבריינגען

 "הפחות כחודה של מחט-לכל"
מה ' שיהי, הסכמה וקבלה בלב, מתוך רצון, אבל, "כחודה של מחט"הפחות -לכל" פתיחה"מצדנו מוכרחת להיות ה, וכאמור. יח

 ,עם הרבי"( ער וועט מיטגיין)"יתלווה וילך "(... זאל נאר קאסטן'אט וואס ס" )"מחיר"מבלי הבט על ה', שיהי

, ובמילא, וההשפעה דבני חיי ומזוני רויחא ברוחניות, הרבי שעל ידו קיבל עד עתה את ההשפעה דבני חיי ומזוני רויחא בגשמיות -

 - "מה להלן עומד ומשמש אף כאן עומד ומשמש"

" הזזה"שאינו נשאר ב, היינו, ובאופן שההתקשרות הולכת ונמשכת, בהתקשרות זו"( האלט זיך אן'מ)"וכאשר עומדים ומחזיקים 

ז ימשך "ועי, גם אצלו שינוי שלא בערך' יהי( אצל הרבי)למעלה ' אלא מוחלט ומוסכם אצלו שבכל שינוי שלא בערך שיהי, הקודמת

עם ( אנחנו בעצמנו, כלומר)י נשמות "שמאחד עולמות ע" ממוצע המחבר"ה' ז יהי"ה -" כולא חד"ועד לאופן ש, הקישור והחיבור

 .אלקות

 ... 

, "(וואו ער וועט נאר פארוואגלט ווערן)"שבכל מקום שאליו יתגלגל בהיותו נע ונד  -י הלימוד במוסד של הרבי "וענין זה נפעל ע

ברגשי חרטה ומתמרמר בלבו , בעיצומה של שינה גשמית או שינה רוחנית, מתעורר לפתע -שימצא באותה שעה " ציור"ובאיזה 

 ...עד כדי כך שאינו מוצא מקום לעצמו, "(עס ווערט אים שלעכט אויפן הארצן)"

 !ז יתהפך מן הקצה אל הקצה"שעי"...( אויב עס טרעפט אים צו)"הרי יתכן לפעמים , וכיון שתשובה היא בשעתא חדא וברגעא חדא
 ( שטז, שיד' ד ע"מ ח"תו)

 התקשרות

 וחי בהם 
אז כשהלך . יעקב לנדא הירגיש שאין לו יותר חשק לחיות‘ החסיד ר, פ“ניסן תר‘ ע בב“ב נ“ר הרש“אחרי ההסתלקות של אדמו

 .ע הוא ביקש שכל מה שהוא רוצה הוא שיזכה להיקבר קרוב לאהל של הרבי“ר נ“לציון של אדמו

דער טאטע האט געבעטן איבערגעבן ”: יעקב  ואמר לו‘ הוא ניגש לר, ץ חזר מאהל אביו“אחרי שהרבי הריי,  אחרי כמה ימים

 .“(האבא ביקש למסור שלא תכתוב שטויות)נארישקייט  אז איר זאלט ניט שרייבן קיין

 “?איזה שטויות כתבתי”: יעקב‘ שאלו ר

 “!את זה הוא לא אמר לי”: ענה הרבי

... 
 “קירוב אמיתי”

 ..ואני ידעתי לקבל, זלמן משה ידע לתת סתירה‘ ר: אומר‘ מענדל הי‘ ר

 

 כתב יד קודש


