
 "דַארף ָאנפַאנגען דַאוונען'מ"
ו ַאז דער "דער טַאטע הָאט געזָאגט ביי ַא פַארבריינגען בשנת תרנ. דַארף ָאנפַאנגען דַאוונען'מ, חסידים דַארפען טָאן אין עבודת התפלה

: און דער ווָאס טוט ניט אין עבודת התפלה זָאגט מען אים; איז דער רבי און ַאלע רביים בענטשען אים —ווָאס טוט אין עבודת התפלה 
 .און נָאך שַארפע רייד ווָאס מען קען זיי ניט איבערזָאגן. אמות ניט זיין' דו זָאלסט אין די ד, וויל דיך דָא ניט הָאבן'מ, צא מכאן

איך , צא מכאן: זָאג איך אים, ַא משכיל ווָאס לערנט חסידות און דַאווענט ניט: ער הָאט יעמָאלט גערעדט באריכות גדולה וועגן דַאוונען
 .ן'חזר'ער הָאט גערעדט זייער שַארפע דיבורים ווָאס איך וויל זיי נישט איבער. אמות' וויל דיר ניט אין מיינע ד

די  —חוץ דעם ווָאס מען הָאט ַאסַאך מָאל גערעדט ַאז אויב ער טרָאגט דָאס ניט ַארָאּפ אין עבודת התפלה איז פַארשטייט ער גָארניט 
 .דער עיקר איז עבודה בפועל —איז בכלל טויג דָאס ניט , השכלה און די הבנה זיינע איז קיין השכלה והבנה נישט

און סוף כל סוף דַארף , מַאכען ַא חשבון הנפש, ט"דַארף טַאקע פריער זיין קריאת שמע שעהמ, בכדי עס זָאל זיין די עבודת התפלה כדבעי
: ער הָאט געזָאגט צו זיך. ַאז מען דַארף ווערען ַא ַאנדערער, גרשון בער' הענדל הָאט געזָאגט בשם ר' מען קומען צו דער מסקנא ווי ר

 .דער מָארגען זָאל זיין ַאנדערש ווי היינט, ווער ַאנדערש
 "דער ַאלטער רבי פלעגט זיך ווינטשען צוצוקומען צו די מעלות התמימות פון ַא איש פשוט"

, יָאר הָאט אים דער ַאלטער רבי דערציילט פון דער צייט ווָאס ער איז געווען אין מעזריטש 9צ איז ַאלט געווען "ווען דער רבי דער צ. ד)...( 
צ ווָאס זיינען געווען "ברוך און פון זיין פעטער הריי' פון זיין פָאטער ר, ט"פון דעם בעש, און פון פַאר מעזריטש און פון נָאך מעזריטש

 .ס מענטשען'ט"דעם בעש
טרַאכט מכח די עבודת הָאט ער ַאמָאל איבערגע, יָאר און ער הָאט שוין ַאלעס גוט פַארשטַאנען 31צ איז ַאלט געווָארן "ווען דער צ

 !ער איז אויך מיר ַא חסיד: און הָאט אויף איינעם ָאנגערופען מיט דעם נָאמען, התפלה פון ַא איש פשוט
דו דַארפסט זיך רייבען ַארום . ָאט דָאס איז ַא חסיד: צ"הָאט ער געזָאגט צום צ, ן'ווען ער הָאט דָאס איבערגערעדט מיט דעם ַאלטן רבי

 .ַאזוי ווי מען הָאט מיך דורכגעריבען אין מעזריטש, מען זָאל דיך גוט דורכרייבען, ַאלטע חסידים
הָאב איך , ד"דיגע דַאוונען פון די אידען אין ביהמ'להבותקומענדיק אין מעזריטש הָאב איך געזען דָאס הת: ר הזקן"וסיפר לו אדמו

ווען איך הָאב זיך מיט זיי פַאנַאנדערגערעדט הָאב איך , קבלה און חסידות, ספרי, ספרא, ירושלמי, געמיינט ַאז זיי זיינען קלָאר בבלי
בין איך שטַארק ַארָאּפגעפַאלען . און די פנימיות פון אגדה ווייסען זיי ניט, ע"געזען ַאז זיי זיינען עין יעקב אידן און ווייסן ַא שטיקל שו

 !דָאס זיינען אויך מיר חסידים: און הָאב ַא זָאג געטָאן, ביי זיך
 —והעיקר , ט ווָאס ער הָאט זייער משבח געווען די מעלות פון אנשים פשוטים"כ כשנכנסתי להרב המגיד ביאר לי שיטת הבעש"ואח

 .איז התגלות עצם פשוט —בַא די אנשים פשוטים  —און בַא זיי , נ און אמונה פשוטה"מס, זייער תמימות
צ ַאז דער ַאלטער רבי פלעגט זיך ווינטשען צוצוקומען צו די מעלות התמימות פון "ש בשם הצ"ש והמהר"ע סיפר בשם המהר"ר נ"אדמו

צ "און דער צ. צ ַאז בעת דער ַאלטער רבי פלעגט דָאס זָאגען הָאט זיך אים געשטעלט צוויי טרערען אין די אויגען"ואמר הצ, ַא איש פשוט
 הָאט זיך געוואונדערט ווי ַאזוי נעמט זיך ַאז ביי ַאזַא בעל מוחין ווי דער ַאלטער רבי זָאל פון דעם הָאבען

 .כידוע שדמעות הם מכיווץ המוחין, כיווץ המוחין
 (21, 27' תשי ע-ש תשו"סה. ת תשז"משיחת ליל שמח)

 

 לימוד זכות על הזולת ולא על עצמו

ה מחפש לגבי כל " נוסף לכך שבגלל הרגש גאותו והתנשאותו ה . ו

אפילו ,  הרי יתירה מזה ,  חשבון שיוכיח שהנהגתו כדבעי ,  דבר 

בשעה שאינו מסוגל בשום אופן למצוא תירוץ על מעשיו ונאלץ 

בכל ,  מוצא הוא   -איפוא להודות שאינו מתנהג כפי הדרוש  

ת  , זאת  ו נ שו ת  ו ב י ך  ס כ י  ד י ל הו  ו א י ה ,  שהב לא  במי ה " ו

 "...(!בלייבט ער אלץ גערעכט ביי זיך)"בעיני עצמו  צודק נשאר

 :הוא טוען טענות שונות

יצרו בוער " ש ,  ר " שזהו מצד היצה   -ה טוען  " לגבי דבר אחד ה 

ה מתחרט על כך " שהקב -טוען הוא  - הגמרא עצמה אומרת". כאש

מדוע לא ,  לתבוע ממנו ,  איפוא ,  לא יתכן ;  ר " שברא את היצה 

מקומו גרם " ש   -ה טוען  " לגבי דבר שני ה!... ר"את היצה הוא ניצח

 .וכן הלאה "לו לחטוא

על  שעל ידם צריך ללמד זכות  כל החשבונות הנזכרים בתניא 

, אלא שחושב בדעתו ,  ולא עוד... עצמו משתמש בהם לגבי - הזולת

איז נאך גאנץ שיין אז ער איז "   -שלאור הנסיבות בהן הוא מצוי  

 "!...וואלט געווען ווער ווייס וואס"מישהו אחר במקומו ". אזוי

 :יתר על כן

אלא שגם ,  ולא עוד ,  אינה טובה  אפילו כאשר הוא יודע שהנהגתו 

על כל פשעים תכסה " ,  בכל זאת   -לזקוף אותה בהן   סיבות  אין לו 

 ":אהבה

". פשעים אלו המרדים: "ל"כמאמר חז -הוא " פשעים"דיוק הלשון 

, שכן ,  אפילו כאשר אין לו כל תירוץ להצדיק את מעשיו ,  כלומר 

תכסה  על כל פשעים " ,  מ " מ   -(  ל " רח ) מורד   הוא עצמו יודע שהוא 

אינו יכול   -אפילו בטענות של שקר  ,  לבטל את הפשעים ". אהבה 

זיין ליבשאפט צו ”)באהבת עצמו  אותם מכסה ובמילא, בשום אופן

 (“!...זיך אליין

 (ב"תשי'ח ניסן ה"מבה, החודש' פ, פ"פ ויק"משיחת ש)

ס קינדער‘דעם רבינ  

 ז“גיליון —החודש—פ “ויק ‘ק פ“עש                                              בה

 

 

 

 

 

  ה“ע הלויפנחס  ר"חיים ב‘ לעילוי נשמת ר



 כתב יד קודש

 "מלבד ההתקשרות, לא נוגע להם שום דבר"
 :ובעומק יותר .ז

ומצד התגלות העצמות לא מתחשבים ,  ה"ס ב"שהגילוי דפסח הוא התגלות עצמות ומהות א(  ה"ס)נתבאר לעיל 
הוא למעלה מעלה עד אין קץ '  כיון שעצמותו ית,  ולא בהשובע של הנשמה,  לא בהשובע של הגוף,  בשום דבר

 .ולמטה מטה עד אין תכלית
, שאינו מוגבל בשום דבר,  ה"ס ב"כשיהודי יודע שבפסח יכול להתקשר עם עצמות ומהות א:  ובאותיות פשוטות

ואין ,  אזי מתבטלים אצלו כל הענינים וכל החשבונות  –למעלה מעלה עד אין קץ ולמטה מטה עד אין תכלית 
 !ה"ס ב"כיון שכל רצונו הוא להתקשר עם עצמות ומהות א, שום דבר גשמי או רוחני שיכול לבלבל אותו

"ל"אומר בזה'  אודות רבינו הזקן שהי צדק-ש הצמח"וכמ,  "מי לי בשמים ועמך לא חפצתי בארץ" ש"ד מ"וע איך : 
)איך וויל מערניט ַאז דיך ַאליין,  הבא-איך וויל ניט דיין עולם,  עדן-איך וויל ניט דיין גן,  וויל זע גָארניט אינני " 

שיש   –(  רוצה אני אך ורק אותך בעצמך,  ב שלך"אינני רוצה את העוה,  ע שלך"אינני רוצה את הג,  רוצה מאומה
גשמי ,  ששום דבר,  [שהרי כוונת הסיפור אינה כדי לפאר גודל מעלת דרגתו של רבינו הזקן]  הוראה לכל בזה גם

, כי אם,  ע העליון"ע התחתון ולא ג"לא ג,  ב"ז ולא עוה"לא עוה,  כיון שאינו רוצה דבר,  לא צריך לבלבל,  או רוחני
 !ה"ס ב"עצמות ומהות א

', לובש ציצית וכו,  מניח תפילין,  צ"יהודי שמקיים תומ:  ויטענו,  יבהלו לשמע דברים כאלה"  שע אידן'עולם" –
, שזכו להיות מקושרים אל הרבי,  אבל חסידים!...  ?מה יכולים עוד לדרוש ממנו  –וגם מחדש חידושים בתורה 

לא נוגע להם שום   –ה "ס ב"ולעצמות ומהות א,  למשה רבינו,  ועל ידו אל כל רבותינו נשיאינו עד לרבינו הזקן
 ...!ה"ס ב"מלבד ההתקשרות עם עצמות ומהות א, דבר

 (א"תשי'ה, דחג הפסח' שיחת ליל ב. ד"בס)

 

 "?עד היכן –רצוא "

. בינתיים הסיק השמש את התנור והוא לא הרגיש בכך. ר הזקן עמד בתפילה כשידיו מונחות על התנור"אחד מחסידי אדמו

מכיוון שנדבקו , שמרוב החום הוא אינו יכול להסיר כפות ידיו מהתנור, רק כשסיים את התפילה שם לב למצבו והבחין

 ...אליו

 .שבשעת התפילה צריך להיות ללא כל הרגש בעיניני עולם הזה" רצוא"ללמדך שה

 חתונה חסידית

הוא עזב את כל האורחים , לאחר החופה, בשעה שחיתן אחת מבנותיו. ם בעזפעלאוו שימש רב בעירו"נכדו של הרי

תורה -שמש זה היה בקיא בליקוטי. )והתוועד כל הלילה עם שמש בית הכנסת החסידי, לקח בקבוק משקה, והקרואים

 (.  באותיותיו

 "המשקה הוא העיקר"

שהרי  –מענדל מדגיש ' היה ר –על משהוא אחר ' שהכל'אסור על פי ההלכה לומר , מונח על השלחן' משקה'בזמן ש"

 "...הוא תמיד העיקר' משקה'ה

 א חסידישער פארבריינגען

 :מענה הרבי אליו. התמימים שאל איך לסדר זמן הלימוד‘ וא, ו דיבר הרבי על לימוד התורה“ת תשכ“בהתוועדות שמח

 התקשרות

פ “ל הלימוד ע“כ תלמידי ישיבה שלכל לראש צ“משא—ל“בהנפ תורה “עשאין להם עוד סדר —לאלו‘ ל הי“עיקר דיבור הנ

 .פ התייעצות והוראת המשפיע“ל בזה ע“וצ. א“ז לא לכאו“וג, ל“לסדרים שייך הנשמחוץ ורק בזמן —סדרי הישיבה
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