
 "דער דַאוונען איז געווען דער עמוד האור"

דער סדר פנימי פון חסידים בעלי עבודה איז געווען ַאז נָאכן . יא
ַאז ביז ,  סימן אין סידור  —דַאוונען פלעגען זיי מַאכען ַא קנייטש 

און דער ,  דעם קנייטש הָאט מען היינט געדַאוונט בדרך החסידות 
ביי יעדער חסיד לפי ערכו ,  דַאוונען איז געווען דער עמוד האור 

 .טעגליכען לעבעןאין דעם טָאג, ולפי מהותו

הגם די ,  פנימי אין עבודת התפלה  חסידים הָאבען געהַאט ַא עונג
ווָאס ,  דיקע ' ההכנה צו דעם דַאוונען איז געווען ַא מרירות עבודת

 —עס הָאט זיך שטַארק געוויינט אויפן ריחוק פון ַא דערהער  
ָאבער דער דַאוונען ַאליין איז געווען ,  ַא געטליכען געפיל ,  אלקי 

כשם ,  אין דַאוונען הָאט מען געפילט ַאז מען לעבט .  מיט ַא חיות
ווי עס איז דָא ַאזעלכע ווָאס דער סימן ַאז זיי לעבען איז ווייל זיי 

ַאזוי איז געווען ביי חסידים דער געפיל ַאז מען לעבט פון , עסען

 .עבודת התפלה

ק רבינו "ד פלעגען דערציילען ַאז בַאלד ווי הוד כ"חבזקני חסידי
הזקן הָאט מגלה געווען און מסדר געווען דעם דרך עבודה און 

רען  איז ביי חסידים געשַאפען געווא  , ד"חבהשכלה פון חסידות
חסידים דַאוונען ,  אידען לערנען און דַאוונען :  ַא פָאלקס ווָארט 

און צוליב דעם ַאז מען זָאל הָאבען מיט ווָאס צו ,  און טוען 

 .דַאוונען הָאט מען במילא געמוזט פריער לערנען

ָאט ,  אין יופי רוחני זיינען פַארַאן געוויסע דרגות .  יב 
איינער איז ַא .  ַאזוי ווי עס איז פַארַאן אין יופי גשמי 

דָאס ,  יפה תואר און דער צווייטער איז ַא יפה מראה 
זעלבע איז אין יופי רוחני אויך פַארַאן יפה תואר און 

יפה תואר ויפה מראה אין רוחניות איז .  יפה מראה 

 .דער יופי אין תורה ומצות און מדות טובות

ַאמָאל ַאז מען הָאט געגעבען סמיכה ַא רב הָאט מען 
אים ניט נָאר פַארהערט אין יורה דעה נָאר אויך אין 

עס איז ניט נָאר וויכטיג צו וויסען וועגען , אורח חיים
ּפ והדומה ' ַא טרפה  דער עיקר איז ַאז מען זָאל ,  ן טא 

ן ' ע הַארץ און ַא כשר ' וויסען אויב מען הָאט ַא כשר 

 .מוח

ינען  זי ות ,  במשך הזמן  , לסיבות מסיבות שונ
איינגעפַאלען טעותים עיקריים ביי אלו דמתקריין 

ד איז " ַאלע ווייסען ַאז חסידות חב .  ד " חסידי חב 
ן געטליכע פַארשטַאנדען   השגות   —פַארשטיי

ָאבער די השגות ההשכלה אין אלקות איז ,  אלקית 
געווען צוליב ַא התעוררות הלב בשעת עבודת 

 .התפלה

ד חסידים איז געווען ַא געוויסער " ביי ליָאזנער ערשטע חב 
אין הַארצן און מיט ,  עבודת התפלה איז עבודה שבלב ,  ווָארט 

די חסידים בעלי עבודה זיינען אויך געווען גרויסע .  דער הַארץ 

 .ָאבער די כוונת ההשכלה איז געווען עבודת הלב, בעלי השכלה

דער סדר החיים ביי חסידים איז פון קדמונים ָאן געווען אין .  יג 
ויהי ערב ,  ַאז התחלת היום הויבט זיך ָאן מבערב , דעם תורה סדר

ַאז מען זָאל דערהערן דעם אחד אין בקר ,  ויהי בקר יום אחד 

 .בעדַארף מען הָאבן די עבודה פון ערב

ע חכמים 'ד בפרט זיינען די אמת"חסידים בכלל און חסידי חב. יד
ווָאס ווייסן ווי אויסצוגעפינען ַא מחלה ,  צווישן דעם עם הנבחר 

און בענוצען אמת גוטע רפואות אין די צוויי אופני ,  רוחנית 
ּפצושטעלן די התפשטות המחלה, רפואה הן אין דעם אבר וואו , א 

די מחלה איז און הן ַאז די מחלה זָאל זיך ניט מתפשט זיין אין 
ווָאס דָאס איז דער עיקר ענין אין דער עבודה פון , ַאנדערע אברים

 .הכנת התפלה און עבודת התפלה

די אופני רפואה צו ַא מחלה רוחנית איז בדרך דוגמא ווי די צוויי 
אויסשניידן דעם ָארט וואו די ,  אופני רפואה צו ַא אבר גשמי 

מחלה איז און מחזק זיין די געזונטע אברים ַאז זיי זָאלן מחזק זיין 

 .דעם אבר המקולקל

 (39' ת ע"השי –ו "ש תש"סה. ז"ט כסלו תש"משיחת י)

 

לא לפחד מפני המלעיגים שיאמרו עליו שאינו "
 ""בטלן"אדם מודרני או אפילו 

 !נפש על החזקת היהדות שהיתה ברוסיא-צריכים לזכור את המסירת .יח

ועשה , ר עשרה מהחסידים"ח אדמו"ק מו"תקופה קרא כ באותה
מבלי , על העבודה בהרבצת התורה והחזקת היהדות ברית-כריתת עמהם

 !נפש בפועל ממש-מסירת עד כדי, להתפעל משום דבר

, שכן, ולכן אינני מזכיר שמות, נמצאים כאן אחדים מאותם עשרה חסידים –
 ...גם ללא הזכרת שמות נעשה כבר אצלם רגש של ישות

, ברית על הרבצת התורה והחזקת היהדות-הרבי בשעתו עשה כריתת כאשר
הן בנוגע להיחידה של  – היחידה שבנפש זה באופן הקשור ונוגע בבחינת' הי

גם אם )ברית -והן בנוגע להיחידה של אלה שעמהם עשה הרבי הכריתת, הרבי
, הרי, וכיון שבחינת היחידה היא למעלה מהגבלות(. הם בעצמם לא ידעו זאת

, ובמילא, ברית שמצד היחידה היא באופן שאין בה הגבלות-גם הכריתת
ברית היא לא רק בנוגע למדינה ההיא אלא גם בנוגע לכל שאר -הכריתת

ולא רק עם אלה שהיו , לא רק בזמן ההוא אלא גם עכשיו, המדינות שבעולם
גם עמהם עשה הרבי , נוכחים במעמד ההוא אלא גם עם אלה שלא היו אז

 !ברית מצד בחינת היחידה שבנפש-כריתת

בשביל  במסירת נפש בפועל ממש צורך' החילוק הוא רק שבמדינה ההיא הי
, במדינות הרווחה, ואילו עכשיו, לעסוק בחיזוק היהדות והרבצת התורה

הנדרשת אינה אלא שלא לפחד מפני " מסירת נפש"ה, במצב של חירות
 ...!"בטלן"המלעיגים שיאמרו עליו שאינו אדם מודרני או אפילו 

יכול אתה להסיר : המסובים ואמר לו' א פנה לא"ר שליט"ק אדמו"כ]
מסופר אודות  –. אין צורך להקפיד כל כך להראות מסודר בגשמיות... העניבה

 (המשך מעבר לדף) –שפעם ראה את אחד האורחים  ,מיכאל' החסיד ר

ס קינדער‘דעם רבינ  

                                             בה
 
 
 
 
 
 
 

 ד“גיליון כ—במדמר-‘ ק פ“עש  

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



 "מיינט מען דיר"

וכשהגיע , פעם הרבי ניגן את הניגון סטאוו יאפיטו בהתוועדות

 .'ט'דער רבי האט זיך פארדביק'..." חשבון צדק, היי"למילים 

כשהרבי שם . והתחילו להביט על הרבי, הקהל התפלא מהמחזה

' ופנה אל ר" ?וואס וועט איר נתפעל: "אמר, לב שכולם מסתכלים

, "דאס מיינט מען דיר"ואמר ' הצביע עליו בידו הק, כהן' יואל שי

דאס מיינט : "הצביע עליו ואמר, שם טוב' אברהם שי' ופנה אל ר

 "...מען דיר

 "ר ניגון"התעוררות ר"

' צ ר"פעם בעת ההתוועדות ניגנו את הניגון הידוע מיוחס להרה

שמשון חריטונוב ' נוכח אז ר' הי. ל"יחיאל מיכל מזלוטשוב זצ

 .הוא הוריד דמעות, מרוב התרגשות, וכשניגנו את הניגון, ה"ע

' שהי, שמשון' ור, בסוף ההתוועדות הרבי חילק כוס של ברכה

והוא לא רצה שהרבי יראה , התבייש, עוד עם העיניים אדומות

הוא כיסה את עיניו עם , אז לפני שעבר מול הרבי. שהוא בכה

 .שהרבי לא יראה את העיניים שלו, הכובע

הסתכל , שמשון' הרבי הרים את הכובע של ר, כשהגיע התור שלו

...וחייך חיוך רחב, עליו בעיניים  

(מפי השמועה)  

שהגיעו לליובאוויטש –(המשך)
 –( מושבות של יהודים עובדי אדמה" )קָאלָאניעס"מה

מברשת לצחצח את מנעליו בערב שבת אחר ... מחפש
, והשיבו, "מה העבודה הזאת לכם: "ושאלו, חצות

מיכאל ' נענה ר, שרוצה לצחצח את הנעלים לכבוד שבת
דָא )"ולא את הנעלים , כאן מצחצחים את הראש: ואמר

 ."(!...[ניט די שיך, ּפוצט מען די קָאּפ
 –א למלא את השליחות של הרבי "צריך כאו, וכיון שכן

לעסוק בהחזקת היהדות במקום שנמצא בו בהשגחה 
, מבלי להתפעל משום דבר ,בכל התוקף – פרטית

כל זמן שלא ]ובודאי שלא לחשוב אודות עזיבת המקום 
שאז צריך לילך , השלים עבודתו בהחזקת היהדות

, [למקום אחר כדי לפעול גם שם בהחזקת היהדות
 !על עבודה זו ברית-כריתת בידעו שהרבי עשה עמו

בכחו , וכאשר עוסקים בהחזקת היהדות בכל התוקף .יט
, שכן, ס מצליחים בזה"בודאי שסו, ובשליחותו של הרבי

 ."(דער רבי וועט אויספיר)"דבר ברור הוא שהרבי ינצח 
ז בנוגע לכל הברכות שהרבי העניק בנוגע לבני חיי "ועד

עתה לא נתקיימו -הרי גם אם לעת –ומזונא רויחא 
ס בודאי "צריכים להיות בטוחים שסו, עדיין ברכות אלה

בנים זכרים , הן בנוגע לבני, יתקיימו הברכות במילואן
ר האמצעי לברך שיהיו "נוהג אדמו' כפי שהי]חסידים 

אריכות ימים , הן בנוגע לחיי, [בנים זכרים חסידים
פרנסה , והן בנוגע למזונא רויחא, ושנים טובות

 .בהרחבה
 –כשהרבי מעניק ברכה :( א"ר שליט"ק אדמו"וסיים כ)

כח -חיזוק ותוספת, כ"ואעפ, בודאי שתתקיים בפועל
 ,ובכלל, בזה לא יכול להזיק

ברצוני לבקש , ולכן. ברכתו של יהודי לא יכולה להזיק
יתקיימו , שכל הרוצה יברך שהברכות שהרבי ברך אותי

 .בפועל

 [."אמן" –בהתרגשות גדולה  –כל הקהל הכריז ]
 (651' ג ע"מ ח"תו. א"תשי'ה, דחג השבועות' משיחת יום ב)

 

מוכרחני לומר את הענין כפי שהוא "
 ..."לאמיתתו

אלא גם לכל שאר , ש"שענין זה שייך לא רק לאנ, ויש להוסיף .כ
שגם בהחתונות שלהם כדאי , "שע'עולם"גם , חוגי בני ישראל

 ,כי, שיחזרו את המאמר לכה דודי
אם נמצאים :( שחוק-א הפסיק ואמר בבת"ר שליט"ק אדמו"כ) -

, גם אם יקפידו, אבל, מקוה אני שלא יקפידו, "שע אידן'עולם"כאן 
 – מוכרחני לומר את הענין כפי שהוא לאמיתתו

 ,י הנשיאים"המשכת חיותם היא ע, יהיו מי שיהיו, כל בני ישראל

יניקת וחיות נפש רוח ונשמה של עמי הארץ הוא "ש כמבואר בתניא
מנפש רוח ונשמה של הצדיקים והחכמים ראשי בני ישראל 

יניקת הצפרנים וחיותם נמשכת מהמוח "כשם ש, "שבדורם
מקבלים גם הם חיותם ', ועד שאפילו אלה שמנגדים כו, "שבראש

 .י הנשיאים"ע

הנה התנגדותם גופא מוכיחה ', האמת היא שגם אלה שמנגדים כו –
לא היו , אילו לא היו אוחזים מהם, כי, שבאמת אוחזים הם מהרביים

וחוששים שמא , אלא כיון שגם הם אוחזים מהרביים, מנגדים אליהם
ודבר זה הוא בניגוד לרצונם  –' יתקרבו על ידם לתורה ולחסידות כו

אבל בפנימיות לבבם אוחזים גם הם ', לכן הם מנגדים כו –
 .מהרביים

' ר הזקן רצה שתורת החסידות תהי"שאדמו פ הידוע"ובפרט ע
 ,אלא לכלל ישראל', שייכת לא רק לאיזה מפלגה כו

מתאים עבור ' פעם הציע לי מישהו להוציא לאור ענין חדש שיהי –
שתורת החסידות היא עבור  –בפשיטות  –ועניתי לו . כל בני ישראל
 – כל בני ישראל

"( ער וועט דָאך געוויס אויספירן)"וכיון שבודאי יתמלא רצונו 
הרי  -" רצון יראיו יעשה"שהרי , ס יהיו כל בני ישראל חסידים"שסו

 .כל האמור לעיל שייך לכל בני ישראל
  (912' ח ע"מ ח"תו. ג"תשי'דחג השבועות ה' משיחת יום ב)

 א חסידישער פארבריינגען

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

 כתב יד קודש

ס קינדער‘דעם רבינ התקשרות  

 נת‘ ות"ח בקיצור—על הדו"ח בקיצור הכי נמרץ

ר שהתוצאות תהיינו שלא בקיצור כלל"ויה  


