
 היאוש והעדר הרגילות, פרטים בעבודה' ב

 תשלא

 ב״ה ח׳ תמוז תרצ׳׳ד 

 ווארשא 

 עליהם להשתדל להסביר לפני, ובדבר לימוד החסידות ברבים... 

 ובפרט בעניני התעוררות, השומעים שיחיו דברים שיכולים להבין

 :הנחלק לכמה פרטים כוללים, העבודה

מיט א  פשוט מקיים זיין מצות, החיות בלימוד התורה וקיום המצות( א 

 .און לערנען מיט א גישמאק, לעבעדיגקייט

שקר  ,כעס, שנאה, בהרחקת המדות רעות דקנאה( א, תיקון המדות( ב 
 הרגילות במדות טובות דאהבת( ב. ומחלוקת והדומה לזה, וגאוה

וח״ו , להשתתף בשמחתו וטובו, חבירו ולקרבו לעניני תורה ומצות
. לעשות גמ״ח איש עם רעהו, ליקח חלק בצערו לנחמו ולעודדו ,וח״ו

במדה , כי באמת, הרגילות לשעבד את המוח להבין דבר מושכל (ג
 והראי׳ דההשכלות, הנה גם איש פשוט יכול לקבל דבר שכל ,ידועה

 ולפעמים משכיל, וההתחכמות בתחבולות דעניני משא ומתן הוא מבין

 אלא שהוא, ומפני מה אינו מבין ענין של תורה, בזה בהתחכמות גדולה

 :מב׳ טעמים

 שהוא אינו שייך ללימודים, הוא היאוש הכללי וההחלט בעצמו. א 

שהוא מתיאש מזה , אזא לימוד איז ניט פאר אים, כפתגם ההמון, כאלו
 ובאמת הוא טעות עיקרי, שלימוד זה אינו שייך אליו, ומחליט בעצמו

 המיחסים עצמם על דגל, המאבד רוב טוב מחלק גדול מאחב״י שי׳

 ,ועל ידי זה נעזבים מרוב טוב, אנשים פשוטים ועוזבים את הלימודים
 לעורר על, ובכן החובה על כל אחד ואחד שיש לו זיק אהבת ישראל

 כי שיטה זו של יאוש והחלט, דבר זה ולהסביר בטוב טעם ודעת אמיתי

 .והיא סיבה גורמת בנזקין רבה, טעות היא, דהעדר ההבנה בלימוד

כמו  כי גילוי כח השכל תלוי ברגילות, הוא העדר הרגילות בלימוד. ב 

 .שארי הכחות

 כמו האברים שהם אברי, בדוגמת דבר, כחות הנפש הם אברי הנפש

 ,בקומת האדם, וכשם שבאברי הגוף הרי יש בהם קדימה ואיחור, הגוף
 הנה כמו׳׳כ הוא, והרגלים מטה ואחרון, דהראש הוא מעלה והראשון

 הנה כח השכל הוא הראשון בהכחות, שהם הכחות, באברי הנפש

 הם גבוהים במעלה לגבי, כי הכחות מקיפים דענג ורצון -פנימיים 

 אמנם, וכח ההילוך ותנועה הוא כח היותר אחרון -הכחות פנימיים 

, שכל כח מתפתח ע״י שקידת פעולותיו, הצד השוה שבהם הוא

 .כמו התפתחות האברים, דבר בדוגמת

במטתו  שכאשר האדם ישכב כמה שבועות, וכמו שאנו רואין במוחש
 כ״א, ואין זה חולי ח״ו, שלא יוכל לעמוד עליהם, יחלשו רגליו

 די קראפט, ונק׳ בלשון בני אדם, חלישות הבאה בסבת העדר הפעולה

 שרגליו, השוקד בהילוך מתחזק האבר, ולעומת זה, איז איינגעשלאפן

 חומר, וכן בכח השכל והכלי שלו. חזקים ומתפתח הכח הרוחני דהילוך

 עס ווערט, נחלש המוח ומתעלם השכל, אשר בהעדר השימוש, המוח

 .אפגעשוואכט דער מוח און במילא שלאפט איין דער כח

 להרגיל גילוי כח השכל בהכלי שלו, והעצה היעוצה היא הרגילות

והמוחש עד כי כמה , בדוגמת גילוי כח ההילוך ברגל, חומר המוח
מאנשים אשר תחלה התיחסו  -כן ירבו  -אלפים ורבבות מישראל  וכמה

וכאשר התעוררו לכנוס בשערי תורה בסדר מסודר , דגל הפשוטים על

 .לעלות מדרגא לדרגא בסולם ההבנה זכו

וזיכוך  הפועל גילוי הכח, והעולה על כולנה הוא הרצון והחפץ פנימי 
 ומבואר ענינו, וכמאמר ואין לך דבר העומד בפני הרצון, האבר

 ומכריח כי, כי הרצון הוא כח עליון הבא בגזירה, בארוכה בחסידות

 והכל, וגם פועל שלימות הכשרת הכלי של הכח ההוא, יהי׳ גילוי הכח

 .בדרך שליטה וממשלה

להאיר  ולזכות, אשר על כן החפץ באמת לאמיתו להיות ממזכי הרבים
בעוה״ז  להיות הון ואושר נצחי בביתו, נפשו באור החיים בעלמא דין

לימוד  ישים לבו נפשו ודעתו ותבונתו לעורר על, וצדקתו עומדת לעד
אחד  כי כל, ויהי׳ יקר לו גם איש אחד שיקרבו ללימוד זה-החסידותד

 .מישראל הוא עולם מלא

ובמדה  ,ואשרי האיש השם נפשו בחיים של התעוררות לתורה ועבודה
הנה , ברבים שהאדם מעורר את חביריו ומכיריו לקביעות עתים לתורה

בההתעוררות  במדה זו יתעוררו עליו ועל כל העוזרים והמשתתפים
שפעת חיים  והלימוד רחמים רבים וחסדים העליונים להשפיע להם

 .וברכה מרובה בריבוי אחר ריבוי בגשמיות וברוחניות

 . קכג' ג ע"ק ח"אג. ע"ץ נ"ר הריי"מכתב אדמו)

 [((קפז]מג)ד "נדפס בהתמים ח

 

 "ווָאס גייט דָא ָאן די ַאלע חשבונות"
מסר את נפשו  –כמו שאר רבותינו נשיאינו  –שהוא , דדורנו" אתפשטותא דמשה"בנוגע ל, ז יובן בעניננו"ועפ .טו

 (:ט"ל ס"כנ)נ שלו היתה בענינים פחותים כמו בענינים נעלים "והחיות והמס, עבור בני ישראל
וכמו כן אפשר , י אחרים וממילא אינו מחוייב לעשותו בעצמו"שענין זה יכול להעשות ע –" חשבון"פ טעם ודעת אפשר לערוך "אף שע
 –למסור נפשו עליהם  אסור ובמילא, ועל איזה ענינים אין חייבים בזה, ע על איזה ענינים חייבים למסור נפשו"פ שו"ע" חשבון"לערוך 

 –" 'ואם אין מחני נא גו"עד לאופן ד, י"דכיון שהם מסורים לגמרי לבנ, היתה הנהגתם של הנשיאים שלא להכנס בחשבונות כלל, כ"אעפ
 ...!?"(ווָאס גייט דָא ָאן די ַאלע חשבונות)"מה מקום כאן לכל החשבונות 

אלא , י אחר"ולטעון שענין פלוני יכול להעשות ע"( זיך רעכענען מיט זיך)"שלא להתחשב בעצמו  –א מישראל "ז תובעים גם מכאו"ועד
שמניח את עצמו , דדורנו" אתפשטותא דמשה"בהתאם להוראותיו של ה, י"ולפעול את הענינים הנוגעים לבנ, עליו לצאת מכל החשבונות

 .לגמרי עבור בני ישראל

  (061' ד ע"מ חי"תו. ו"תשט'ח תמוז ה"מבה, פ שלח"שיחת ש)

                                             בה
 
 
 
 
 
 
 

 ז“גיליון כ—-שלח‘ ק פ“עש  

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

 התקשרות



 שילך הוא לבירת המלך" ַא סַאך געשמַאקער"
מקום ,  ולנסוע למקום אחר,  בקרן אורה זו תורה,  שמזמן לזמן צריך לצאת ממקומו,  וכשם שהדברים אמורים בנוגע לנסיעה כפשוטה .יז

א לצאת ולנסוע "שמזמן לזמן צריך כאו,  כן הוא גם בנוגע לנסיעה ברוחניות  –צ "ולהאיר שם באור התומ,  "(ַא פינצטערע גַאס)"חשוך 
 "(.אינגַאנצן ַארויספָארן פון זיך)"מעצמו לגמרי 

מאן )"י "שגילה דברו ע,  ה"זה הקב,  מלכו של עולם,  בדרך המלך(  אלא,  שהיא שיבחר לעצמו-לא בדרך כל)שהנסיעה צריכה להיות ,  אלא
אשר ילכו בה ואת המעשה אשר  שהראה את הדרך ,והוא גם עכשיו מנהיג הדור,  עד עתה מנהיג הדור'  שהי,  הרבי(  י"ובפרט ע,  "מלכי רבנן

 .יעשון
דרך ,  תכליתה ומטרתה של הדרך,  שכן,  אלא יש להמשיך ולנסוע הלאה,  אין להשאר לעמוד באמצע הדרך,  וגם כאשר מגיעים לדרך המלך

לבוא לחדרו של   –ובהיכל המלך עצמו ,  לבוא אל היכל המלך  –ובבירת המלך עצמה ,  ס לעיר הבירה של המלך"להגיע סוכ,  היא,  המלך
ה "ישראל אורייתא וקוב"ה באופן ש"להתאחד עם הקב,  שזוהי השאיפה של יהודי,  לבדו  –ה "הקב  –ולהיות שם יחד עם המלך ,  המלך

 ".כולא חד
להיכל ,  שילך הוא לבירת המלך"(  ַא סַאך געשמַאקער)"נעים יותר ,  למקומו הוא בשדה,  מלכו של עולם,  את המלך"  לסחוב"במקום  –

 !המלך ולחדר המלך
ולא רק מהמיצרים ,  מהמיצרים וגבולים שלו,  אמותיו'  מד"(  ַארויסקריכן)"להחלץ ולצאת   –וניתנו הכחות   –שבשביל זה יש צורך ,  אלא

הכנה והקדמה וכלי '  שתהי,  גאולה רוחנית  –ע הגאולה "שזהו,   מצרים דקדושה,  אלא גם מהמיצרים וגבולים דקדושה,  ז"וגבולים דלעו
 .ובעגלא דידן, למטה מעשרה טפחים, לגאולה גשמית

  (022' ג ע"מ ח"תו .א"תשי'ה, ג תמוז"משיחת י)

 
 א חסידישער פארבריינגען

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

]= ז ”אין שום דרך בעוה”ושם ( ה ואילך”ח ה”פ)תשובה ’ ם הל”רמב[ עיין גם כן]= כ ”עייג
 (ש”עיי. העונש -השכר ומזה מובן בנוגע להפכו )להשיגה [ בעולם הזה

אלא שאומרים לו , אינו יודע מהות ואיכות צער מיתה בפועל -גם כשההתראה למיתה כפשוטה 
 . וזה מספיק’ והצער הוא שלא בערך וכו

 כתב יד קודש

ס קינדער‘דעם רבינ  

הרי פשוט שאין יכולים להעניש אדם , על פי הכלל שאין עונשין אלא אם כן מזהירין: ר  לאחד ששאל”ק אדמו”מענה כ

איך שייך  –מכיוון שאין לאדם שום מושג בעונשי גיהנום בעולם הנשמות , ולכאורה. אלא אם כן יש לו השגה בעונש

 ? להזהירו על מיתת בית דין

 "אזי זה לא טירחה בשבילי, אם אני רבי"

סנהדרין להתוועדות ואחז אותה בידים ' פעם אחת הביא הרבי  מס, ע הנשיאות"בשנה הראשונה אחרי שהרבי קיבל ע

' למדן גדול ומשכיל בחסידות וכו' שהי' משה גורארי' ר( ישב קרוב)שם ליד הרבי ' הי(. בכיוון הרגלים)מתחת לשולחן 

אויב בין : "אמר לו הרבי. 'הוא מוכן להחזיק בשביל הרבי את הגמ? מדוע הרבי מטריח את עצמו: ל לרבי"אמר הנ. 'וכו

אז [ לא רבי. א.ז]אזי זו לא טרחה בשבילי ואם אני לא אני [ הרבי לא רצה להגיד עדיין שהוא רבי, אם אני רבי. א.ז]איך 

 ".חבל לך על הזמן  שאתה יושב כאן

*** 

, ביציאתו מהבית. אל הרבי, בתוך קופסה יפה, זאייאנץ הדפיס תניא ושלח כמה ספרים מן ההדפסה' הרב לייבל שיחי

. ס ובידו השניה החזיק את השק שנהג לקחת עימו תמיד'החזיק הרבי בידו האחת את הקופסה עם התני, 777בדרכו אל 

זייט אזיי גיט נעמט דאס פון מיין מאן עס זאל אים ניט זיין , שלום(: "'ג שי"רשדב)אמרה לי , שלוותה את הרבי, הרבנית

  ".ס זיינען קיין מאל ניט שווער'תני: "בשמוע הרבי את הדברים אמר". שווער


