
, לעצמו ענין ולחיות אותו מי שיש לו חוש הציור יכול לתאר
 דבר המביא תועלת רבה בעבודה

 כמו,  כשהיה אבי אומר חסידות ומדבר בהשכלות עמוקות ביותר . א

 :היה מתבטא כך —איך מושכל הוא מופשט , בענין של הפשטה

 הוא מתעכב,  הרי לאחרי שהוא מבין אותו ,  ״כשהוא מבין את הענין 

ומסתכל בציור במוחו על ההשכלה כמי ,  להעמיק דעתו בענין 

 .על ציור נאה״ שמסתכל

 :הרבה פעמים היה מתבטא בנוסח כזה

, ״כשאחד מתייגע ביגיעת בשר ויגיעת נפש בסוגיא בגליא שבתורה 
, שעד שהוא מבין את הענין היטב ,  בהשכלה של פנימיות התורה  או

, אך אחרי שהענין ״הונח״ אצלו היטב ,  אצלו בשקלא וטריא   הענין 
הענין השכלי ,  שכן ,  עליו כמי שמסתכל על דבר מצוייר  הוא מסתכל

 .בדוגמת דבר כמו ציור הנראה לעינים״ נצטייר במוחו

 מי שיש לו חוש הציור יכול לתאר.  כבר דובר בגודל מעלת הציור 

 .דבר המביא תועלת רבה בעבודה, לעצמו ענין ולחיות אותו

 מי שיש לו חוש בציור:  הוד כ״ק אאזמו״ר הרבי ה״צמח צדק״ אמר 

 ויכולות להיות אצלו אהבה ויראה, יכול להגיע בקלות יותר לתשובה

 .בהרגש בשר הלב הגשמי כמו ההרגש של אהבה ויראה גשמיות

 הן בעניני המוחין והן בעניני,  בחסידות ישנו עצות לכמה ענינים 

הן בענינים הטבעיים בטבעי בני אדם והן בעניני רגילות ,  המדות 
הרי על הכל ישנה עצה וסדר כיצד לפעול , מרגיל את עצמו שהאדם

 .תיקון המדות ושינוי הטבעיות והרגילות, המוחין הרחבת

 אחד הדברים שעל אנשי שלומנו ותלמידי התמימים יחיו להרגיל את

כל מי שלמד בישיבת ״תומכי תמימים״   .ציור :  הוא   —עצמם  

 .התוועדות של שמחת תורה וי״ט כטלו זוכר בודאי, בליובאוויטש

 ביקר,  היה ב״יחידות״ ,  שמע מאמר ,  כל מי שהיה בליובאוויטש 

 צריך  —בציונים הקדושים של הוד כ״ק אבותינו רבותינו הקדושים  

את התמונה והמחזה הקדושים ,  בהתאם לזכרונו ,  לצייר במוחו 

 .ושחווה אז בהיותו בליובאוויטש שראה

כך ,  כשם שאין בכוח המחשבה שום הגבלות ומחיצות של מקום
בכוח הזכרון אצורים .  אין בו שום הגבלות ומחיצות של זמן 

, האירועים העתיקים ביותר שראו אותם בתקופת הילדות 
ובשעה של ,  כפי שהיו אז ,  בתקופת החיים נטולי הדאגות 

 .חיים מחדש את הקסם והרגש העתיקים, העמקת הדעת

שהיתי עם (  חורף תרמ״ו ) כשהייתי בן חמש־שש שנים  .  ב 
בשעת הטיולים בין ההרים הייתי (.  קרים ) ההורים ביאלטה  

, לעתים קרובות היה אבי שואל אותי .  משחק בקרבתו של אבי 
סיפרתי לו על דברים שונים .  מה אני זוכר מתקופת קטנותי 

 .והוא היה מסביר לי את אשר ראיתי בשעתו, שזכרתי

דבר ,  כך נחרתו במוחי הילדותי דברים שונים שראיתי בקטנותי 

 .שהביא לי תועלת רבה בבגרותי

להיזכר על מה שראיתי אי ,  תודות להנהגה הטובה בה הדריכני אבי 
נחרת בזכרוני תואר פני קודש הקדשים הוד כ״ק אאזמו״ר ,  פעם 

שראיתי בהיותי בן ,  אדמו״ר מוהר״ש זצוקללה״ה נבג״מ זי״ע 
 .שנתיים ושלשה חדשים

השנה הראשונה כמעט בה שהה אבי במשך כל   —בשנת תר״ן  
 —(  בשנים שלפניה היה שוהה רוב השנה בחוץ לארץ )השנה בבית 

ממה ,  היה מביא אותי לעתים קרובות לספר לו מהדברים שאני זוכר 
שאירועים ,  כך נוצרה בי התכונה .  שראיתי בשנות חיי הראשונות 

ואהבתי ,  נחרתו עמוק במוחי ,  ובמיוחד התוועדויות חסידיות, שונים
 .להתעמק מזמן לזמן בזכרונות ימי קדם

אחרי שעבר עלינו ב״ה כל כך הרבה בעשרים שנות הגלות , גם כעת
מהווים זכרונות ימי הקדם של התוועדויות שונות , והיותינו ״נע ונד״

המים החיים והמים ,  ושיחות הקודש בזמנים ובמקומות שונים 
 .הקרים המרעננים

שכל אחד יכול לדעת ,  הוא דבר מוחשי ,  הטוב שהציור גורם לו 
 .ולהרגיש בחיים ממש

כשמישהו יתעמק באמת בהעמקת הדעת במחזה של התוועדות י״ט 
ויעורר את כוח ,  כטלו או שמחת תורה בימים עברו בליובאוויטש 
ציור פני קדש ,  הזכרון להיזכר היטב על כל הפרטים שראה אז 

ביטולם ,  התמסרותם של המשפיעים והמשגיחים , הקדשים של הרבי
, שיחות הקודש ,  הניגונים הלבביים , והתרוממות רוחם של המסובים

הרי בלי ספק שבאותה שעה ישקע בטוב האמיתי   —פני החברים  
 .ויתמלא באור ובטוב של אז, של אז

כמה נעים היה , כמה טוב היה בכותלי בית המדרש ״תומכי תמימים״
מחזה ,  לראות את פני קדש הקדשים כשחיוך מתוק נסוך על שפתיו 

כמה ערב ומתוק היה ,  שליטף כל לב כואב וריכך כל לב מאובן 
 .לשמוע ולהאזין לשיחות הקודש

 (222' ע( ק"לה)ד "לקו. ד"משיחת חג השבועות תרצ)

 

ס קינדער‘דעם רבינ  

                                             בה
 
 
 
 
 
 
 

 ה“גיליון כ—פ נשא“ושק, ש“ערב חה  

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

 להוסיף בלימוד התורה באופן

 "חטוף ואכול חטוף ואישתי"ד 

שכל ענינם הוא לימוד , והדגשה יתירה בנוגע לתלמידי הישיבות .ה
, "חטוף ואכול חטוף ואישתי"ובודאי צריכים להתנהג באופן ד, התורה

 .לחטוף כמה שאפשר בלימוד התורה

י "ע, א מהתלמידים"שלקראת חג השבועות יודיע כאו' הי רצוני –

 .בלימוד התורה"( ווָאס ער הָאט אויפגעטָאן)"מה עשה ופעל , פתקא

 ,שלא מסרו פתקאות כלל" חכמים"ישנם  –ובנוגע לפועל 

ר "וכידוע הפתגם של אדמו... בכך" חכמה"אף שאינני מבין מהי ה]

 –ואפילו את העולם , בודאי אי אפשר לרמות –ה "את הקב: ש"מהר
וכי זהו , "(זיך ַאליין)"את עצמו  –אלא את מי ; גם לא יכולים לרמות

 (המשך מעבר לדף),                                    ![?לרמות טיפש" קונץ"



 
 בתר רישא גופא אזיל

שואל את ' הרבי הי.  ע"אנשים דווקא שמו 01לאחרי שגמרו  ץ רק"מתחיל חזרת הש' הי, ץ"הש' כשהרבי ה, כ"בד[ שבט' בי]
משה טבערסקי ' נוכח שם ר' הי. מתחיל' עושה תנועה עם הראש ואז הרבי הי' הי ליבל אם להתחיל להתפלל וליבל' מזכירו ר

 הוא  חשב שהרבי, ץ"ליבל אם אפשר להתחיל חזרת הש' ובראותו שהרבי שואל את ר( ד"חסיד חב' הוא לא הי)שניאורסאהן 

  .שמתפללים כאן זהו הזמן מתי: אז הוא הגיב(. כי השעה כבר היתה מאוחרת)להתפלל מצד הזמן  מותר שואל האם

מסירת הפתקאות -שאי, ומובן( המשך)
 ...על מעמדם ומצבם" הוכחה"ו" סימן"כשלעצמה מהוה 

, וגם אלה שהודיעו בפתקא אודות מעמדם ומצבם בלימוד התורה
, אלא! להמשוער מלכתחילה –שלא בערך כלל  –אין זה מגיע 

 ."ירוחם( ז"שעי)מודה ועוזב "הפחות הענין ד-שאצלם ישנו לכל
מכאן ולהבא ישתדלו כל התלמידים להוסיף בלימוד , ובכל אופן

 .לחטוף כמה שאפשר, "חטוף ואכול חטוף ואישתי"התורה באופן ד

לחטוף כמה " )חטוף ואכול חטוף ואישתי"שהענין ד, ויש להוסיף .ו
נוגע במיוחד ללימוד פנימיות , ('שאפשר ולא להמתין על הכנות וכו

 :התורה
ישנם כאלה שחושבים שבשביל ללמוד פנימיות התורה יש צורך 

 .בהכנות כדי להיות ראויים לכך

, אינו לומד –חסידות ]שאל אצלי בנוגע לסדר לימודו בזהר ' א –
האם עליו להקדים ולטבול , ...[כי אם זהר, כיון שאין זה לפי רוחו

 – .במקוה בכל פעם שלומד
צריכים להדגיש שאין לעשות חשבונות האם שייכים ללימוד , ולכן

, כי אם, ואין להמתין על עשיית הכנות, פנימיות התורה אם לאו
 .לחטוף וללמוד כמה שאפשר

על כך שלמד פנימיות "( וועט אים שמייסן'מ)"האמת היא שילקוהו 
היתכן ללמוד , שכן, רצוי-התורה בהיותו במעמד ומצב בלתי

גם במעמד ומצב , כ"אבל אעפ! ?פנימיות התורה כמו שכל אנושי
כיון , תורת החסידות, זה מוטב שיחטוף וילמד פנימיות התורה

והם כבר , ז מתקשר עם הרביים נשיאי תורת החסידות"שעי
די רביים וועלן אים שוין )"' יוציאוהו מאיזה מקום שיהי
 ."(ַארויסשלפען פון אומעטום

חסיד , הראשונים היו מכינים את עצמם ליכנס ליחידות חסידים
ויש שהתכוננו )וחסיד פלוני שבע שנים , פלוני התכונן שלש שנים

, אבל כיום אין פנאי להמתין עד שיעשו הכנות, (משך זמן ארוך יותר
ואז יוציאו הרבי ממעמדו , אלא צריכים לחטוף ולהתקשר אל הרבי

 .ומצבו
"( ַא קַאליקער)"מום -ובכל אופן צריכים לידע שטוב יותר חסיד בעל

כוונתי : א"ר שליט"ק אדמו"והסביר כ)מאשר אינו חסיד תמים 
 (.מום-לתמים במובן של שלילת בעל

 
  (031' ג ע"מ ח"תו. א"תשי'ה, דחג השבועות' משיחת ליל ב)

, י האמונה ברבותינו נשיאינו"דוקא ע
 ובמשה עבדו' נעשית האמונה בה

ז שמשה "הנה עי,  ומצד המעלה שבענין הירידה למטה דוקא
ניתוסף עילוי ,  ירד להתעסק עם בני ישראל ולפעול עליהם

כלום נתתי לך גדולה אלא בשביל " ל"כמארז,  במשה גופא
 ."ישראל

 :והענין בזה

ובמשה '  ויאמינו בה" ש"כמ  –פעולת משה בבני ישראל היא 
י האמונה במשה עבדו נעשית האמונה "שע,  והיינו,  "עבדו

ובמשה '  ויאמינו בה"ז מתורצת התמיהה בפסוק "ועפ.  'בה
 ,כשם שאסור לדמות אף אחד למשה רבינו,  דלכאורה,  "עבדו

כולל גם )אסור גם לדמות אף אחד   –ויותר מזה   –כמו כן 
ובמשה '  ויאמינו בה"כ למה נאמר "וא,  ה"להקב(  משה רבינו

י האמונה במשה "שע,  אלא פירוש הפסוק הוא  –?  "עבדו
 .'עבדו נעשית האמונה בה

י האמונה ברבותינו "שדוקא ע,  ז"וכן הוא בדורות שלאח –
 .ובמשה עבדו' נעשית האמונה בה, נשיאינו

, ממי הוא אוחז יותר, אלחנן מרוזוב' שאלו פעם אצל החסיד ר
לולי ,  כי,  שאוחז יותר מהרבי,  והשיב?  מהרבי או ממשה רבינו

 – .לא היתה אצלו גם האמונה במשה רבינו, האמונה ברבי
על הדור (  ובעיקר)ופעולת משה על בני ישראל היתה גם 

, שהיו במדריגה פחותה יותר מדור המדבר,  שנכנסו לארץ
ולכן לא הוצרכו ',  במדריגה של ראי'  כידוע שדור המדבר הי

כ הדור שנכנסו לארץ "משא,  כ לפעולתו של משה רבינו"כ
ועתה " ש"כמ,  שהיו רק במדריגה של שמיעה

 ,ולכן,  הוצרכו ביותר לפעולתו של משה,  "'גו שמע ישראל
להגיד לכם את דבר '  וביניכם גו'  אנכי עומד בין ה" הפסוק

לדור ,  במשנה תורה דוקא(  אלא,  לא בספר שמות)נאמר ,  "'ה
 .שנכנסו לארץ

  (222' ח ע"מ ח"תו. ג"דחג השבועות תשי' משיחת יום ב)
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ס קינדער‘דעם רבינ התקשרות  

 –לכתבו אשר ישנם מלעיגים עליו 
החרדים [ כמה וכמה]= כ ”חלקם של כו’ וכן הי[. התורה ומצוות]= צ ”לא דבר חדש הוא שמלעיגים על התומ

ולא יתבייש [: ערוך-חלקי שולחן’ ד]= ע ”ח שו”כל ד( ויסוד)וראה התחלת . מתחיל מאברהם אבינו, ’לדבר ה
 .אתנו אל תיראום’ וה –וכבר נאמר . ’כו

 קבלת התורה בשמחה ובפנימיות


