
 התבוננות דלימוד ותפילה, ח"סדר בלימוד דא

 ו"ב מרחשון תרצ"ה כ"ב

 אטוואצק

וסבת , במענה על מכתבו השואל ודורש בסדר לימוד החסידות
 .העדר יכולת ההתבוננות והתפעלות הנפש

הנה סדר הלימוד בתורת החסידות הוא כסדר לימוד גליא 
מורה , י מורה ומלמד"דכללות הלימוד בתחלתו הוא ע, שבתורה

והתחלת הלימוד הוא בדברי לימוד שלפי ערך חושי , דרך הלימוד
כי במושכלות הנה מלבד זאת שיש בהם שכל קל ושכל , התלמיד

הרי יש שכלים שיש להם דוגמאות במציאות שבנקל יותר , חמור
אשר , לתפוס ענינם מכמו השכלים שאין להם תפיסא במציאות

 .על כן הנה הלימוד צריך להיות בסדר

ולא בהביאורים )ראשית הלימוד צריך להיות במאמרים המובנים 
( אשר רובם צריכים הסברה מפי מורה ומלמד, של לקוטי תורה

וגם לא בדקדוק  -ניט געאיילט  -וללמוד אותם שלא במהירות 
 .כי אם באופן המיצוע, יתר על המדה

יחזור על , לאחר שילמוד איזו שורות אשר בהם סליק ענינא
וכן כאשר יגמור  -איבער ריידין בעל פה  -הנאמר בשורות אלו 

הענין ' ויהי, יחזור אותו בעל פה, ללמוד פרק אחד מהמאמר
מסודר אצלו כמספר איזה סיפור לחבירו שיספר לו דבר דבר על 

החזרה שיחזור בינו לבין עצמו את ' כן תהי, אופנו
בקי ' ויהי, עד אשר ילמוד המאמר כולו, אשר למד

כחושב ומהרהר באיזה , שיוכל לחשוב ולהרהר בו
 .י ותוספות ומעיין בסברתם"סוגיא שלמד עם פרש

והוא מבין ומשיג ' והנה כאשר האדם לומד איזה סוגי
הלא בהכרח שיתפעל בנפשו על , את מושכל הסוגיא

הנועם השכלי אשר כן הוא בהבנת ענין שלומד 
דכאשר מבין ומשיג המושכל הנה , בתורת החסידות

וכל מה , הוא מתפעל בשכלו על נעימות המושכל
שיעמיק דעתו יותר ויותר לחשוב ולהרהר יותר 

הנה מלבד זאת שיעלה במעלת , בהמאמר שלומד
הנה יתגדל ויתרחב הענג , הידיעה וההבנה יותר

עד אשר יתלהב ויתלהט גם הלב להיות נמשך , ביותר
אחר הטוב המעולה והמשובח הנרגש במוחו 

 .ותעלומות לבו בהבנת הענין ההוא

, והנה עם היות שלא נתנו חכמים דבריהם לשיעורים
אבל כך , והכל לפי ערך המשיג ולפי גודל המושג

כשלמדנו איזה ענין עשרה או , אמרו חסידים הישנים
וכאשר , חמשה עשר פעמים עמדנו על המפתן

הרהרנו והתבוננו בו עשרים ושלשים פעמים נפתחו לנו שערי 
 .בינה בהיכלי ענג אין סוף

יש התבוננות של , דיש התבוננות ויש התבוננות, וכך היא המדה
ועם היות אשר שתיהם בשם , ויש התבוננות של תפלה, לימוד

אבל עם זה הרי חלוקים הם בגוף , אחד יקראו להיות תוכנם אחד
התבוננות דלימוד היא שעמל ויגע בידיעת המושכל , ועצם ענינם

היא ההסתכלות , וההתבוננות דתפלה, הבנתו והשגתו, ההוא
 .החזקה בטוב טעם האלקי שבמושכל ההוא

, אופני ההתבוננות הוא' ובעומק הענין הנה ההפרש בין ב
, דבהתבוננות דלימוד הוא לומד את המושכל ותופס בו

ובהתבוננות דתפלה המושכל תופס בו ונכנס בפנימיותו ומקשרו 
בעריבות , בחיות פנימי' יחי' מלפפו ומלהטו עד אשר חי, אליו

 .נעימות מתיקות ההוא

ילמוד את הקונטרסים בסדר מסודר כאמור וירגיל את עצמו 
 .י ירגיש חיות פנימי"הנה בעזה, לחשוב ולהרהר בהענינים שלמד

ללמוד עם זולתו דאז טבע הלימוד גורם , עצה טובה להבנה היא
והשם , לחזור הדברים בדבור של הסברה המביא תועלת רב

, יתברך יעזרהו ללמוד וללמד על מנת לשמור לעשות ולקיים
 .מתוך טוב לבב בגשמיות וברוחניות

 [(673]מו' ד ע"נדפס גם בהתמים ח. תסג' ג ע"ץ ח"ק מוהריי"אג)

 

הוא בגלל שחסרה התנועה " מיצר"הטעם האמיתי לה"
 ""ואתהלכה ברחבה"ד

העובדה ,  הנה,  כאשר בחור שלומד בישיבה של הרבי מחפש משרה של רבנות...
, "יחודא תתאה"ו"  יחודא עילאה"בעניני ,  שמתעסק בלימוד תורת החסידות

 .מעלה מיוחדת -בתים -אצל הבעלי -אינה מהוה 
ב הבינו "עד שנת תשי  -"  יחודא עילאה"גם לאחרי שיסביר להם ביאור חדש ב

א נייע )"חדשה "  המצאה"ואילו עכשיו נתגלתה ,  את הענין באופן שונה
 ...אין זו סיבה עבורם להוסיף בהשכירות שלו -בענין זה "( ערפינדונג

כיון ,  לימוד החסידות הוא אמנם דבר הכרחי שנוגע גם ללימוד נגלה דתורה -
ענין שנוגע לא רק )שלימוד החסידות מטהר את הראש ממחשבות לא טובות 

ז נעשה גם לימוד הנגלה ללא מחשבות זרות וללא "ועי,  (להפרט אלא גם להכלל
נ גדול "ביהכ,  אין הדבר מועיל להשגת משרה טובה יותר,  כ"אבל אעפ,  פניות
 .'או עיירה גדולה יותר כו, יותר

 :וכך הם פני הדברים לגבי נתינת כסף בשביל הישיבה של הרבי
וגם העובדא ,  העובדא שבישיבה זו לומדים התלמידים תורת החסידות

אינה מהוה סיבה  - שבאמצעות נתינת כסף להישיבה יתקרבו המנדבים ליהדות
 .בשבילם להוסיף בתמיכתם הכספית עבור הישיבה

לבלבל להם את "יתחילו , שכאשר יתקרבו במקצת, מכיון שיודעים הם: ואדרבה
)"הראש אלא גם ,  לא רק אודות כסף"(  וועט זיי אנהויבן דרייען א קאפ'מ" 

 ,ב"וכיו, לימוד פרק תניא, אודות אמירת שיעור תהלים בכל יום לאחרי התפלה
, מציעים לו להוסיף במסחר,  "גביר"כאשר משוחחים עם ,  בישיבות אחרות -

, אבל אצלנו"(...  מערער געבן,  מערער האנדלען)"ולתרום יותר ,  להרויח יותר
, שלאחרי התפלה לא יברח מיד אל החנות"  גביר"הנה לכל לראש דורשים מה

י "דאף שיתכן שע...  ב"ילמוד תניא וכיו,  יאמר תחילה את השיעור תהלים,  אלא
אין מתפעלים מכך ,  ובמילא תגרע תמיכתו לישיבה,  הנהגה זו ירויח פחות כסף

  (המשך מעבר לדף) - ...!"(ווערט ניט נתפעל פון דעם'מ)"

ס קינדער‘דעם רבינ  
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 ג“גיליון כ—ב“בה-‘ ק פ“עש  

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



הנה דבר זה מעורר ( המשך ) 
אצלם רצון להתרחק מהישיבה ולהפסיק את 

שיבלבלו " כיון שאינם מעוניינים בכך  , תמיכתם בה
 ...אודות דברים כאלה" להם את הראש

, בישיבה "  מיצר " נעשה מצב של    -וכתוצאה מכך  
שזהו ,  ובדרך ממילא גם אצל המלמדים בישיבה 

 ".מצרים"מעמד ומצב ד
בהוציאך " ש  " ועל זה בא הלימוד וההוראה ממ .  יז 

את העם ממצרים תעבדון את האלקים על ההר 
ששלימות היציאה והגאולה ממעמד ומצב   -"  הזה 

 .תורה-י הענין דמתן"נפעלת ע( מצרים" )מיצר"ד
הוא איפוא (  מצרים " ) מיצר " הטעם האמיתי לה  -

" ואתהלכה ברחבה " בגלל שחסרה התנועה ד 
שכתוצאה מזה נעשה העדר ) בעבודה דקדושה  

, ורק בחיצוניות הדברים ,  ( ההרחבה גם בגשמיות 
 .ל"הטעם הוא כנ

אלא להמשיך ,  " מיצר " אין להתפעל מה ,  וכיון שכן 
ת " בדוגמת ההכנה למ   -ולהוסיף מתוך קבלת עול  

פ " אף שאין זו הנהגה ע ,  י הקדמת נעשה לנשמע "ע
עמא פזיזא דקדמיתו " שלכן אומר הצדוקי  ,  שכל 

אין צריכים להתפעל ,  מ " מ ,  " פומייכו לאודנייכו 
 .לילך ולפעול מתוך תוקף של קבלת עול, אלא, מזה
 -היציאה מן המיצר אל המרחב  '  ז דוקא תהי " ועי 

 .למרחב האמיתי
 (052' ה ע"מ ח"תו. ב"תשי'דחג השבועות ה' משיחת יום ב)

 
 אפילו בול עץ יכול להבין חסידות

, מאד מרוצה מהדרך החדש שהוא בחר לעצמו' הוא הי. ד"מחסידי פולין שהתקרב לחסידות חב' חסיד א' הי, ר הזקן"בתקופה של אדמו

ר הזקן לא רואים מופתים כמו אצל שאר "החברים שלו מחסידי פולין היו צוחקים ממנו שאצל אדמו: אבל דבר אחד העיק לו

 . לכן הוא לא סיפר לאף אחד, אבל הוא ידע שבאמת זה לא תופס מקום, עמוק בלב זה העיק לו. ם"האדמורי

שולח ' הוא הי, שולח מכתב למישהוא' ר הזקן הי"שכשאדמו' אז הסדר הי. לומד אצל אחד המחנכים שמזיקני החסידים' החסיד הזה הי

 .מעביר את תוכן הדברים למיועד' והמחנך הי, למחנך

המחנך קרא את ". לו לאות ולאחרים למופת"' ושם הוא כתב שזה יהי, ר הזקן למחנך של החסיד הזה"יום אחד הגיע מכתב מאדמו

 . אז הוא קרא לואתו חסיד ושאל אותו את פשר הדברים. המכתב והוא לא ידע על מה מדובר

ר הזקן היא להראות לו רוח הקודש כדי "שכוונת אדמו, והוא הבין בפשיטות, ר הזקן החסיד מאד שמח"בשומעו את מענת אדמו

 .ושהוא יראה לחברים שלו שיפסיקו לצחוק ממנו, ז ישנם מופתים"להרגיע אותו שגם אצל אדה

ז לקח "המופת הוא שאדה. לא ולא? אתה חושב שהמופת זה הרוח הקודש של הרבי: הגיב לו המחנך, כשהחסיד סיפר את כל הסיפור

 ...ח"ונתן לו להבין דא, כמו הראש שלך( בול עץ)ל האלץ 'א שטיק

חסיד , מבלי הבט על מראהו ולבושו החיצוני"
 "הוא

]ח הנוכחים '  א אודות א"ר שליט"ק אדמו"במהלך ההתוועדות דיבר כ. 
 [:ואמר, בשירות צבאי' שהי

 .חסיד –"( ַא בולַאך" )"עץ-בול"בכחו של הרבי לעשות אפילו מ
זה שמקיים את ,  ובמילא.  הוא זה שמקיים את רצונו של הרבי  –חסיד 

 .חסיד הוא, מבלי הבט על מראהו ולבושו החיצוני, הרי, רצונו של הרבי
', ונמצא בין גוים וכו, יכול הוא לטעון שכיון שמראהו החיצוני הוא כך וכך

ז שמקיים "שעי,  כאמור,  האמת היא,  אבל!  ?איך יכול להקרא בשם חסיד
עושה אותו הרבי לחסיד גם בהיותו במראהו ולבושו ,  את רצונו של הרבי

מתלבש ,  בלבוש מלכות שלו,  ז כמו שהרבי עצמו"ה,  ובמילא,  החיצוני
 .בבגדים פשוטים

ישנו המכתב הידוע של הרבי לחיילים   –ובנוגע לקיום רצונו של הרבי 
( ד"בנדו)כמו ,  שכל המאורעות שבמשך חיי האדם,  שבו מבאר  ,היהודים

פ ההשגחה העליונה לצורך כוונה ותכלית "נקבעו ע,  ההליכה לצבא
גם כאשר בחיצוניות נראה שיש סיבה אחרת ,  צ"הקשורה עם עניני תומ

צ "ואילו עניני התומ,  ומה גם שהסיבה החיצונית היא זמנית בלבד]לכך 
, [ה באופן נצחי"י עם הקב"ועל ידם נעשית הדביקות של בנ,  נצחיים הם

 .צ"צריך להשתדל לנצל את ההליכה לצבא בשביל עניני תומ, ובמילא
שכל חייל ישתדל בכל (  במכתביו)נוסף על הוראתו של הרבי   –וכל זה 

לימוד פסוק חומש עם ,  אמירת קַאּפיטל תהלים,  יום בהנחת תפילין
 .ב"וכיו, לאור בשפת המדינה-מאמרים בעניני אמונה שיצאו, י"פירוש רש

ה ישמור עליו "פ רצונו של הרבי מוסיפה גם בהבטחון שהקב"וההנהגה ע
, ובמילא יכול לילך מתוך שמחה,  ויחזירנו בריא ושלם,  גם בהיותו בחזית

צבא שגם בצאתם למלחמה צועדים עם -אודות אנשי כפתגם הידוע
 .של נצחון( לכת-שיר" )מַארש"

 (111' ג ע"מ ח"תו. א"פ בחוקותי תשי"משיחת ש)

 א חסידישער פארבריינגען

 yglachluchis@gmail.comשלח הודעה ל , אימייל-כדי לקבל גליון זה ב
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ס קינדער‘דעם רבינ התקשרות  

התמימים ' מענה לא

ח על פעילות "שהגיש דו

 :במבצעים

אין מזכיר  –ל "בכהנ
הלומד בהתמדה  –כלל 

כמה דפין , ושקידה
מאמרי , גמרא למד

 !'?חסידות וכו


