
 “מיא טָאר זיך ניט נַארן”
, און באמת איז ניט ַאזוי ,  ל ַא עני " הן ַאז ער רעכנט ַאז ער איז ר ,  אין גשמיות ַאז איינער איז גינַארט אין זיין מצב ...

ל בלייבן ַא " איז ביידע זַאכן גינַארט און וועט ר ,  ל ַא עני "ָאדער ַאז ער רעכנט ַאז ער איז ַא עשיר און באמת איז ער ר
ווָארעם ַאז ער איז אפילו ניט קיין עני ָאבער ער רעכנט דָאך ַאז ער איז ַא עני במילא טוט ער דָאך גָארניט וועט , עני

ל ביטער " אמת דער מצב הכללי איז ר .  און כמו כן איז אין רוחניות מיא טָאר זעך ניט נַארן .  ל בלייבן ַא עני " ער ר 
ה גרויסע " מיר הָאבן ב ,  רייכע ָארימע לייט ,  ָאבער באמת זיינען מיר עניים עשירים ,  יעדערער ווייס דעם מצב גוט 

מיר הָאבן ,  כחות אויף טָאן   ה זייער ַאפולע אויף אונזערע נאמנות משמיא מיהב יהבי " בטוחות מיא גלויבט אונז ב 
און דער סתם איד זָאל געזונד .  ָאבער עס איז סחורה , אמת ַא גרויסער חלק ניט אויסגעַארבעטע. ה ַאפולע סחורה"ב

ער קומט אין בית המדרש מיט .  זיין איז זייער ַא גוטע סחורה ער הָאט ַא אזן שומעת ער וויל הערן ַא אידישן ווָארט 
 .ַאז מיא רעט ווערט מען נתעורר. ַא חשק

עס איז געווען איינער ַא גרויסער עושר און מוטרד בעסקים גדולים בפטרבורג און איז געווען ַא ,  הערט ַא מעשה ... 
וישמן ,  הָאט געלעבט בדירה מפוארה ובתענוגים גדולים ,  מסובב פון עשירים גדולים יהודים און להבדיל נכרים 

בַא אים אין חדר איז .  מכח זיין הנהגה איז ניטָא ווָאס צו ריידן ,  בגילוי הָאט ער ניט מחלל שבת געווען ,  ויבעט 
ער הָאט גענומען ַא ביסל משקה מיט עטלעכע חסידים ,  ט כסלו " איז איין מָאל י .  ס ּפָאטרעט ' געשטַאנען דעם רבינ 

מיא הָאט גערעט פַארברַאכט ווי בַא עלטערע חסידים איז געווען דער אופן פון ,  ווָאס זיינען בַא אים געווען 
פַארברענגען ַאז מיא הָאט געווָאלט באמת דעם ַאנדערן ַא טובה טָאן אין רוחניות און עס איז געווען דברים 

נו הָאט מען פַאברַאכט ,  אין מיטן הָאט מען זיך געכַאּפט ַאז דער בעל הבית איז ַאוועקגעגַאנגען .  היוצאים מן הלב 
מיא איז ַאריין צו ,  עס הָאט ָאבער גידויערט זייער ַא לַאנגע צייט איז מען געגַאנגען זעהען וואו ער איז .  צווישן זיך 

רבי ,  אים אין חדר ערשט ער ליגט אויפן בריק ַאנטקעגן דעם רבינס ּפָאטרעט און קלָאגט אין ַא פַארביטערטן קול 
איך הָאב .  ער איז געווָארן ַא שומר תורה ומצוה ,  און פון יעמולט ָאן איז ער געווָארן גָאר ַא ַאנדערער .  רַאטעוועט 

' ווָאס זיי זיינען שוין געווען פון די פעטערבורגער רייכע בעלי תענוגים ,  זיינע צוויי זין (  פַאר דער מלחמה ) געקענט  
 .דיקע יונגעלייט איז אפילו אין זיי איז געווען ַא זיידענס ָאדער ַא עלטער זיידענס ַא ירושה

דָאס איז ַא געוויסע בטוחות און נאמנות און מיא טָאר זיך ,  חסידים הָאבן ַא ירושה מאבותיהם ואבות אבותיהם 
 .ניט נַארן

עבודה שבלב מיטן הַארצן דָאס ,  עבודה שבלב דַאוונען , חסידים דַארפן לערנען חסידות און עוסק זיין זיך אין עבודה
נָאר ַא מדה לא ,  ניט נָאר ַא מדה רעה ַא מדה רעה איז ַא דבר אסור ממש ,  ַא מדה לא טובה ,  הייסט בירור המדות 

ַאז ואהבת לרעך ,  מיא הָאט שוין אין דעם ַאפולע מָאל גערעדט ,  און מדות טובות מוז מען הָאבן .  טובה איז טריף 
 .אלקיך' כמוך איז ַא כלי צו ואהבת את ה

 בה
 

 ד“גיליון י—תרומה‘ ק פ“עש

 “איר זָאלט היטן די צייט פון נגלה און פון חסידות”

. ער איז געווען קו האמצעי, דעם נָאמען פון דעם טַאטן ווייסט איר דָאך,  הָאט מייסד געווען דער טַאטע" תמימיםתומכי"

עס איז דָאך מזרעא דיוסף קאתינא ווָאס לא , דעם כח גיב איך קיינעם ניט ָאּפ, פַאר ַא מנהל פועל הָאט ער מיך געמַאכט

וועט " תמימיםתומכי"ווער עס וועט ָאנקומען אין . פַאר קיינעם ניט מורא הָאבן( התמימים)דַארפן זיי , עינא' שלטא בי

 .ָאך און וויי צו דעם ווָאס וועט זיך מיט זיי ָאנהויבן, זיין גליקלעך

א כל אחד "כ, דער שלום ווָאס איז געווען צווישן אייך די לעצטע צייט איז מיר געווען ניט גָאר געפעלן! איר משגיחים

 .ניט ַאריבערלָאזן זיינער ַא הָאר, צריך לעמוד חזק על שלו

 .איך וויל ריידן מיט די תמימים ַא ּפָאר ווערטער: כ אמר"אח. ה

, ביז איצטער איז געווען ַא הנהגה ברחמים, איר זָאלט היטן די צייט פון נגלה און פון חסידות: אייך תמימים זָאג איך

ושמירת הזמן צריך , ורגע לשנה יחשב, צריך להיות יקר כל רגע, איצטער דַארף זיין שמירת הזמן, ַאביסל געריבן די צייט

הסדר ַאז דָאס דַארף דורכגיין ' ז יהי"ע, ן מאמרים'ווי צו חזר, ווָאס צו לערנען. להיות במסירה ונתינה בעבודה ויגיעה

, לרבבה' האחד יהי, בהצלחה' ת יעזור שיהי"והשי, והמשפיעים והמשגיחים(  פ"הראה בראשו על הרי)דורך דעם סגן 

 .דָאס איז צו די תמימים ווָאס שטייען איצטער אין דער ַארבעט. להאיר את העולם

 (5' תרצא ע –ס תרפט "שה)

ס קינדער‘דעם רבינ  



 כתב יד קודש

 "מרדכי שקול בדורו כמשה בדורו' הי"
 -לימוד והוראה בנוגע לכל זמן הגלות (  ואדרבה בעיקר)מהוה גם (  אלא,  בזמן ההוא'  אינו רק דבר שהי)ענין זה ,  והנה.  ו

 :"אכתי עבדי אחשורוש אנן"ש, ששייך לימי הפורים

ובפרט בדרא דעקבתא ", דמשה בכל דרא ודרא' אתפשטותי"וכיון ש". מרדכי שקול בדורו כמשה בדורו' הי"נזכר לעיל ש

רבותינו נשיאינו  ", אתפשטותא דמשה שבכל דרא"שה, מובן(, ז"כדאיתא בתקו)שבו מתגלה משה רבינו בעצמו , דמשיחא

מבלי הבט אם  ]א מישראל "שפועלים על כאו"(, בשושן הבירה' איש יהודי הי)"הם כמרדכי בדורו , שבכל דור ודור

לעורר  -[ מקומו בשושן הבירה או בשאר ערים בחוץ לארץ או בארץ ישראל גם כשהיא בחורבנה ואינה מוקפת חומה

ה"התקשרותו העצמית עם הקב, ולגלות אצלו את נקודת היהדות . 

, אצל כל היהודים "להקהל ולעמוד על נפשם"הענין ד(  כמרדכי בדורו וכמשה בדורו)ובכח זה פועלים רבותינו נשיאינו ...

, (פ שהן עתה חרבין"אע)וגם היהודים שבעיירות שהיו מוקפות חומה בימות יהושע בן נון ,  "היהודיים אשר בשושן"

 .בלבד" נראה"או " סמוך"אלא באופן ד, ואפילו אלה שהם מחוץ להערים עצמם

בשושן '  איש יהודי הי)"שהם כמרדכי ,  ביחס לרבותינו נשיאינו"  נראה"או "  סמוך"ויש להוסיף ולבאר הענין ד.  ט

 :בדורו"( הבירה

]קליאמקע"ד האחיזה בה"הוא ע - "סמוך" דער וואס וועט זיך אנהאלטן אין מיין קליאמקע "כידוע מאמר רבינו הזקן " 

היא על "  קליאמקע"וכיון שה,  בלבד סמיכות ענין של,  כי אם,  אינה ענין של לימוד"  קליאמקע"האחיזה בה,  שכן,  "['כו

 ."סמוך לו"ה "ה, כ"אבל אעפ, כך שלכאורה אין לו שייכות להענין ,מבחוץ יכול הוא לעמוד גם, (ידית הדלת)הדלת 

בגלל שהוא עזר ,  שכאשר מסתכלים על העיר המוקפת חומה רואים גם אותו  -("  פ שאינו סמוך"אע)נראה "ולכל הפחות 

 ,ובמילא, שבעיר המוקפת חומה" איש יהודי"וסייע בפעולותיו של ה

 .נראית גם הפעולה שלו בתור עוזר ומסייע, כשמסתכלים על העיר המוקפת חומה

וחוגגים ימי הפורים יחד עם מרדכי ,  נדונין כמוקפין חומה,  "נראה"או "  סמוך"גם אלה שהם במעמד ומצב ד,  ובכל אופן

 ."קיימא סיהרא באשלמותא"ואסתר בשושן הבירה במעמד ומצב ד

 (ואילך 55' ה ע"מ ח"תו –ב "משיחת פורים תשי)

 
 א חסידישער פארבריינגען

 ץ“ר מוהריי“ק אדמו“אצל כ‘ מרדכי זאייאנץ שי‘ ח ר“מיחידות הרה

 “.אן התפעלות, אבער אן רעש, רבה‘ יהא שמי( א אמן), דארף זיין טאייער א אמן”

... 

 “?(א היים)וואס וועט איר ברענגען ”: הרבי

 .“דער לערנען”: ז“רמ

 “וואס האט די לערנען דיר אויסגעלערנט. נאר דער אויסלערנען, דער עיקר איז ניט דער לערנען”: הרבי

 התקשרות

מענה בקשר למשפט 

הספרים בו מבהיר 

הרבי מהו עניניו של 

 :ר“אדמו

—ד“כבכל אדמורי חב

ביטול : היסוד הראשון

( בעצמו -מתחיל )היש 

ר “באמיתית היותו אדמו

 ז שליחותו נפשית “ה

לנהלם ולעודדם  ,ועיקרית

מתחיל )צ בכלל “בתומ

 לשלול כל פעולה שיוכלו לטעות לפרשה להיפך ופשיטא( בפועלנ “עד כדי מס)בזה  ‘חיולהראותם דוגמא ( ‘ע וכו“שמירת השו, ‘באמונת ה

 .והעיקריבתפקידו הכללי כלל שלא לנגוע יסוד וגם בזה , פרטיבאים חייו בתור —לאחר זה
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