
 "פה להם ולא ידברו"

מלמד דרדקי  —מתמיד עצום היה וכשלמד אצל המלמד ראשון שלו . עוד מקטנותו ניכרו באדמו״ר האמצעי כשרונות גאוניים. יח
 .שילמדו רק אתו כי רוצה, היה המלמד מתרעם על שאין הילד מניח לו ללמוד עם שאר הילדים —

כפי , ״גן עדן התחתון״ —מצא כמה חסידים יושבים בחדר הקדמי של אביו , בשעה שהילד חזר מה״חדר״, פעם אחת בערב...
בהמתינם , ר׳ איסר קיסס ור׳ שלמה רפאל׳ס מוילנה, וביניהם החסידים ר׳ שמואל מונקס, בליאזנא —שקראו חסידים לחדר זה 

 .להתקבל ב״יחידות״ אצל רבנו הזקן

שהיה מקודם מהמתנגדים והפך לחסיד והיה מגדולי העשירים ובעלי המסחר בשקלוב ונדיב , בתוך כך נכנס גם ר׳ יוסף משקלוב
 .ישבו כל הנוכחים והתוועדו ביניהם. גדול

שאהב , אך בראותו את החסידים הנזכרים וביחוד את ר׳ שמואל מונקס, רבנו האמצעי רצה להיכנס אל אביו רבנו הזקן. יט
 .וניגש אליהם, היתה לו משיכה מיוחדת אל ר׳ שמואל מונקס —ורבנו האמצעי היה ילד ״חי״ ושמח , להשתובב

 ?מדוע הנך עצוב כל כך: יוסף משקלוב שמע אותו שואל את ר׳, כשניגש רבנו האמצעי אל ר׳ שמואל מונקס

 .ס הגביר מוילנה'רפאל ענו לו ר׳ יוסף משקלוב ור׳ שלמה —המצב קשה והפרנסה לקויה 

הרי פסוק מפורש הוא ״עצביהם , מדוע הוא מציג להם שאלה כזו: ואמר, פנה אל ר׳ שמואל מונקס בתמיה, מששמע הילד תשובה זו
מפני שעוורים וטפשים הם וסוברים שכסף , מעשה ידי אדם״ —״כסף וזהב : הסיבה לעצבותם היא. כסף וזהב מעשה ידי אדם״

 .וזהב רוכש לו האדם על ידי מעשיו וכוחותיו

לרוץ , סכלותם מעבירה אותם על דעתם ומשטים הם את עצמם לחשוב שככל שהאדם יתאמץ יותר להרבות בעסק של מסחר
ר׳ שלמה  —ולקניגסברג  —היה נוסע לירידים בלייפציג ומביא משם סחורה , ר׳ יאסעלע היה סוחר עם לייפציג —ללייפציג 

 .יתרבה כספם וזהבם —להביא סחורה משם  —בקניגסברג , משקאות טובים, רפאל׳ס היה קונה את הסחורה שלו

, אבל ״ולא ידברו״, מדברים הם וחוזרים על דברי חסידות, יש להם פה, הם מרמים את עצמם ובאים לידי כך ש״פה להם ולא ידברו״
ולכן אין לכל דיבוריהם  —ידבר מלשון ״ידבר עמים״  —בתוך כוחותיהם , אין הם מביאים את הדברים שבפיהם לשליטה בקרבם

יש להם אזנים אך הם מרגישים רק את החיצוניות בלבד וממילא ״ולא , את ההשגחה הפרטית —״עינים להם ולא יראו״ . טעם
 .מתהווה עבודה זרה —אומר הרבי האמצעי  —ועל ידי כך , אין להם חוש הריח, יריחון״

של ״סתימין עינין ואטימין , אופייניים משלו( בני אדם)וכל דור יש לו ״בני נשא״ , מאז ועד עתה עברו כמאה וחמשים שנה בערך. כ
 .סתימא מוחא ואטומא לבא״, אודנין

כבר דובר פעם אודות זה . בעלי מדריגה אחרים לגמרי, לפני מאה וחמשים שנה היו בעלי מעלה אחרים לגמרי, אמת הדבר, הן
בני אדם נמדדים לפי חיצוניותם , כיום הדבר שונה לגמרי. האדם נמדד לפי מהותו הפנימית, שמדת בני אדם היתה אז אחרת לגמרי

 .לפי הונם הגשמי והנהגת ביתם, ולבושיהם

  ((ק"לה) 932' א ע"לקוטי דיבורים ח)

 

 "איז צוגעבונדן אויבן פַאלט מען ניט אונטן'ַאז מ"
 :"עולם יסוד צדיק" –ענין זה שייך גם בנוגע להתקשרות אל הרבי  .ו

 ."וביניכם' אנכי עומד בין ה" ש במשה רבינו"כמ ,ענינו ממוצע המחבר –רבי 
"( ַא סּפעשל התקשרות)"מודגש ביותר הצורך וההכרח בהתקשרות מיוחדת ,  כשנמצאים בחושך כפול ומכופל דגלות האחרון,  ובימינו אלה

שבת או יום ,  מבלי להתפעל משינויי הזמן או המעמד ומצב,  כח להיות קשורים תמיד למעלה-שזוהי הנתינת,  "צדיק יסוד עולם",  אל הרבי
 .'חשכת הגלות וכו, יום או לילה, חול

היו אנשי ,  וכשהאדמה היתה נעשית בוצית וחלקה,  מאחורי הר גבוה'  שבית הטבילה בעירו הי,  מאיר מּפרעמישלַאן'  צ ר"אודות הרה סופר –
פעם אחת התארחו בעיר כמה אברכים .  הולך גם אז דרך ההר'  מאיר הי'  צ ר"ואילו הרה,  כדי שלא יחליקו,  העיר צריכים לילך מסביב להר

ומיד החליקו ,  ניסו גם הם לילך דרך ההר,  מאיר הולך דרך ההר'  ובראותם שר,  מעניני מופתים"(  זיי הָאבן ניט געהַאלטן)"שלא החזיקו 
איז צוגעבונדן 'ַאז מ: "והשיב?  אינו יכול לילך דרך ההר מבלי ליפול'  מאיר כיצד הולך הוא דרך ההר גם בשעה שאף א'  שאלו אצל ר.  וניזוקו

 (.כאשר קשורים למעלה לא נופלים למטה" )אויבן פַאלט מען ניט אונטן
כיון שבכל מעמד ומצב ,  ב"מ בין הליכה על גבי ההר או למטה מההר וכיו"אין אצלו נפק,  מי שקשור למעלה:(  א"ר שליט"ק אדמו"וסיים כ)

 (המשך מעבר לדף) .אינו נופל למטה

                                             בה
 
 
 
 
 
 
 

 ב“גיליון כ—אמור-‘ ק פ“עש  

 התקשרות

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



 תפקיד הישיבות לנטוע בלבם רגש האחריות לפעול לטובת הסביבה
תלמידי ,  לא רק להקים דור יראים ושלימים,  בכל מקום שהם,  וישיבות ליובאוויטש בפרט,  תפקיד הישיבות בכלל.  ב

תפקיד זה הולך .  אלא גם לנטוע בלבם רגש האחריות ומסירות נפש לעשות ולפעול לטובת הסביבה שבה נמצאים,  חכמים
, בעודם עדיין בין כתלי הישיבה,  אשר בהן התלמידים מתחנכים,  בישיבות ליובאוויטש,  ל"ת,  ומתגשם בהצלחה מופלגה

 .להיות עסקני החינוך ופעילים בהפצת התורה והיהדות
, אלא גם להשפיע על הסביבה,  תפקיד תלמידי הישיבות לא רק ללמוד תורה לעצמם ולעבוד בזיכוך מידותיהם הם

להיות נושאי דגל התורה בכל מקומות ,  ולהכשיר עצמם לעבודה ציבורית מסורה בהפצת התורה וחיזוק היהדות
 .מושבותיהם לעתיד

הם ,  הנה תלמידי ישיבות ליובאוויטש באשר הם שם,  בהתאם לכוונת המייסד הגדול של הישיבות דליובאוויטש לפני  שנה
 .להאיר באור התורה והמצוה ופנימיות התורה, נר מנר, אלא נרות מדליקים נרות, לא רק על הסביבה ,"נרות להאיר"

 (781' ה ע"מ ח"תו. ב"תשי'א אייר ה"י, אמור' פ' ד יום ג"ר)

 
 לא יעזב את צאן מרעיתו

' אז הסדר הי*" . כבד פה וכבד לשון"ר "ק אדמו"כ' הי, כידוע, תמוז' בפרט בחדשים אחרונים שלפני ג, ז אדר"בתקופה שאחרי כ

עונה בחיוב או בשלילה ‘ והרבי הי, והם היו שואלים כל מיני דברים, קים"מרמז לרופאים או משב' הוא הי, שכשהרבי רצה משהו

 . אם לזה הוא מתכוון

לכל , אבל בניגוד לכל פעם. התחלו לשאול את הרבי כל מיני דברים, וכרגיל, הם שמו לב שהרבי רצה להגיד להם משהו, פעם אחת

 .הם לא היו מצליחים לכוון מה הרבי רצה. הרבי ענה בשלילה, מה ששאלו

ז "וע. תמוז' אתם במצב שאחרי ג' מה יהי, שהוא דואג על החסידים, האם הרבי רוצה להעביר להם, הרופאים שאל את הרבי' עד שא

 .ענה הרבי בחיוב

 (הארליג' מאיר שי' ח ר"מפי הרה)

 "שירה וזימרה"

אומר ' מפעם לפעם הרבי הי( או קצת לפני זה, אינני יודע אם מדובר ממש באותו זמן)באותה תקופה , ומענין לענין באותו ענין

 ".שירה וזימרה: "אבל דבר אחד הרבי תמיד אמר מאד ברור. אומר' קשה להבין מה הרבי הי' אבל בדרך כלל הי, משהו

 ". מטה שירה וזימרה לקבלת פני משיח צדקינו"ובגלל זה נוסד ה

 (ראפ' יקותיאל שי' ח ר"מפי הרה)

—————————————— 

 (.292' א ע"ב ח"ש תשנ"סה)ץ "ר הריי"ק אדמו"ר ביחס לכ"ק אדמו"כך התבטא כ*

ס קינדער‘דעם רבינ  

 א חסידישער פארבריינגען

 yglachluchis@gmail.comשלח הודעה ל , אימייל-כדי לקבל גליון זה ב

 כתב יד קודש

 (המשך)
ה מקושר למעלה "ה,  "צדיק יסוד עולם"י "מי שמקושר למעלה ע

( אלא, ד שבנפשו"ולא רק בחב, לא רק בעת התפלה ולימוד התורה)
עקב אשר "בפירוש  ע"ק אדנ"כפתגם כ – העקב שברגל גם עם
)שמע , "די ּפיַאטע הָאט דערהערט" :)שנאמר באברהם אבינו" 

שע 'ַא חסיד)"הוא באופן אחר "  עקב"גם ה,  אצל חסיד,  ובמילא
 "(.ּפיַאטע

וספרתם לכם )"ז בנוגע לכללות העבודה דספירת העומר "ועד
ממחרת "'  בחי)י ההתקשרות למעלה "שע  –"(  ממחרת השבת

לא זו ,  להצדיק יסוד עולם(  שלמעלה מסדר השתלשלות"  השבת
, אלא אדרבה,  בלבד שנפש הבהמית אינה מעלמת ומסתירה

מלשון ,  "וספרתם לכם"שפועלים בה בירור וזיכוך באופן ד
די בהמה ַאליין זָאל )"מאירה '  ב עצמה תהי"שנה ,בהירות
הר סיני שבו ניתנה   –ג ההר "ואז יכולים גם להעלותה ע,  "(לייכטן
ז בטלה "ועי ,)ע"י העבודה דספה"לאחרי ההכנה שע)התורה 
ועד שנעשים  ,המחיצה שהבדילה בין העליונים לתחתונים,  הגזירה

 .כולא חד

זוכים ,  י ההתקשרות להצדיק יסוד עולם"שע  –ועוד והוא העיקר  .ז
ויוליכנו לארצנו ,  יוציאנו מן הגלות(  הצדיק יסוד עולם)שהוא 

 .במהרה בימינו, י משיח צדקנו"להגאולה השלימה ע, הקדושה
"י הספרדים"ובלשון הברכה הרגיל אצל אחינו בנ יראה כהן : 

, "'זה הקטן גדול יהי"ש,  שהוא כהן,  כולל גם הרך הנימול,  "בציון
שיבנה ,  ק השלישי"להקריב קרבנות בביהמ ויזכה עם אחיו הכהנים

 .עצמו"( ה"בנינא דקוב)"ה "י הקב"ע
  (501' ג ע"מ ח"תו. א"תשי'ה, ד אייר"כ, מילה-ד בעת ברית"ר)

 התקשרות

ש שביקש ברכה “מאנ‘ נרשם על פתק של א

 :לרפואת מישהוא

 :ורשם, ר סימן חץ על שמו של הכותב“ק אדמו“כ

 חפשתיו בעת

 ההתועדות ולא

 !ראיתיו


