
 גודל כח האהבה וההתקשרות

 סט'א

 ב׳׳ה א־ מ״ח תרצ׳׳ט 

 אטוואצק 

 .שלום וברכה 

אמנם בימי המועדים אין הזמן גרמא לענות , מכתבו במועדו קבלתי 
כי , דבריו המעטים בכמות והמרובים וגדולים באיכות, על מכתבים

אנ״ש צמודי לבבי ואהובי נפשי השואלים ודורשים בשלומי יקר לי 
 .זה במאד מאד

פון דעם וואס מדת האהבה איז קאן ח״ו זיין אין אזא ירידה )...( 
גדולה אז דאס האט בכח ר״ל להוריד את הנפש ולטמא אותו ח״ו 

איז דאס אליין א הוראה אויף דעם שרש הגבוה פון אהבה און אויף 
דעם כח עליון וואס אהבה האט בכח מברר זיין די נידעריקסטע 

 .דרגות און מעלה זיין זיי אין דער העכסטער מדריגה

אהבה איז דער חוט . אהבה איז דער רוח החיים אין עבודת החסידות 
און דער חוט המקשר רבי , המקשר חסידים איינעם מיט דעם אנדערן

 .מיט חסידים און חסידים מיט רבי׳ן

אהבה איז הן בדרך אור ישר און הן בדרך אור חוזר האט קיינע  
 .מחיצות ניט און עס איז העכער פון דער הגבלה פון מקום און זמן

אלקות וואס העכער . אהבתי אתכם אמר הוי׳ 
הגם זיי , פון זמן ומקום האט האלט אידן

זיינען מלובש אין גופים מיט א נפש טבעי 
ובהמי און געפינען זיך אין א עולם וואס איז 
מוגדר אין דער הגדרה פון מקום און מוגבל 

און אידן וואס , אין דער הגבלה פון זמן
געפינען זיך אין א וועלט וואס איז מוגדר אין 

דער הגדרה פון מקום און מוגבל אין דער 
האבן האלט אלקות וואס , הגבלה פון זמן

 .איז העכער פון זמן און מקום

, אז מ׳האט א אוהב נאמן, במוחש זעט מען 
אפילו אז ער איז בריחוק מקום וואס א שטח 
, פון כמה אלפים פרסאות איז מפסיק ביניהם

ווייל פאר אהבה , איז דער נאהב ניט עלענט
איז ניט פאראן קיין מחיצה און עס איז ניט 

און ווען מ׳טראכט , שייך קיין ריחוק מקום
וועגן דעם אוהב נאמן גיט דאס א געוויסן 

 .חיזוק הכחות

כ״ק אבותינו רבותינו הקדושים האבן מיט א  
אהבה בליק ארויסגעשלעפט פון דער 

רוחניות׳דיקער בלאטע און אוועקגעשטעלט 
דער אהבה , דאס הייסט. אויף א מעמד ומצב

אז , קוק איז לבד זאת וואס דער קירוב האט געפועלט דעם סור מרע
איז לבד זאת האט דער הייליקער אהבה , מ׳איז ארויס פון בלאטע

 .געוויזן א דרך אין ועשה טוב, בליק געגעבן א כח אין עבודה

בא כ״ק אבותינו הקדושים איז לבד דער ענין פון התעוררות רחמים  
, אויף די מקושרים איז געווען א עבודה פון הזכרת מקושרים

דערמאנען בינו לבין עצמו די מקושרים און אריינטראכטן בענין 
וואס דאס איז מעורר די כחות , אהבתם והתקשרותם כמים הפנים

 .פנימים פון דעם וואס מ׳טראכט וועגן אים

אז מ׳קוקט שטארק אויף איינעם אפילו ווען ער , במוחש זעהן מיר 
ווייל די הבטה פנימית איז מעורר דעם , מוז ער א קוק טאן, זעט ניט

און אזוי איז דער כח המחשבה באהבה מוז מעורר זיין . עצם הנפש
דעם עצם הנפש פון דעם נאהב און עס ווערט די התקשרות רוחני פון 

אוהב ונאהב און הגם זיי זיינען בריחוק מקום גדול זיינען ביידע ניט 
 .עלענט און זיינען מחזיק און מועיל איינער דעם אנדערן

יפרוש גיני בשלום ידידינו אנ״ש ד׳ עליהם יחיו ויגיד להם ברכתי כי 
 .יעזרם השי״ת בכל הדרוש להם בגשמיות וברוחניות

השי״ת יעזור לשמוע ולהשמיע לבשר ולהתבשר אך טוב בגשמיות  
 ...וברוחניות

 .ידידו הדו״ש ומברכו 

 (תכח' ד ע"ץ ח"ר הריי"ק אדמו"אג)

 

 ,ה"ב
ח "ק מו"הוא כ, ונשיא דורנו, ד בכלל"רבים המחפשים ומבארים מעלות וגדולת נשיאי חב

בעל רוח , צדיק, בעל מדות, גאון, נפש-איש המסירות: בפרט בענינים שונים, מ"ר הכ"אדמו
 .מלומד בנסים ועוד ועוד, הקודש

מהו גאון , מהו מסירות נפש, על פי ההגדרה בתורת החסידות, וגדלו ביותר שבחים אלו
 .'וכו

חשוב הוא ביחוד משום , שהוא עיקר בעצם, ונוסף על זה. העיקר חסר כאן –ובכל זה 
ונשיא , מה שהוא הוא הנשיא –וזהו . קהל חסידיו ומקושריו, וביחוד לנו, שנוגע ביותר

 .ד"חב
וממנו היא , הוא בחינת ראש ומוח לגביהם, נקרא ראש אלפי ישראל, נשיא בכלל –כי 

 .ועל ידי הדביקה בו קשורים ומיוחדים הם בשרשם למעלה מעלה. יניקה וחיות שלהם
ואלו אשר השפעתם , אלו אשר השפעתם בבחינת פנימיות: והנה כמה סוגים בנשיאים

אם השפיעו בתורת הנגלה או הנסתר או בשניהם : ובזה גופא חילוקים. בבחינת מקיף
 .'וכו' המשיכו השפעות גשמיות וכו, לימדו דרכי העבודה והחסידות, יחדיו

 .או גם כולם, ל"בהם כמה מבחינות הנ' שהי, וישנם כאלו
ר "ח אדמו"ק מו"ר הזקן ועד כ"ק אדמו"מן כ, ד"מאז ועד עתה ענין הנהגת נשיאי חב' וזה הי

בתורה , השפיעו בפנימיות ובמקיף: אשר כללו כל הסוגים והחילוקים, מ ועד בכלל"הכ
ובמילא היתה התקשרותם עם השייכים אליהם בכל . ברוחניות ובגשמיות, ח"עבודה וגמ

 .ג אברי נפש וגוף המקושרים"תרי
אשר , היינו להעמיק דעתו ולתקוע מחשבתו בזה, ועל כל אחד ואחת מאתנו כולנו לדעת

ועל ידי , ממנו ועל ידו הם כל ההשפעות בגשמיות וברוחניות, הוא הוא הנשיא והראש
ומיוחדים בשרש , קשורים( וכבר הורה במכתביו איך ובמה מתקשרים)ההתקשרות אליו 

 .'ושרש השרש עד למעלה מעלה כו
 מנחם שניאורסאהן

 ,ת"שי'ה ,תמוז' ג

 .י.נ ,ברוקלין
 (111' א ע"מ ח"תו)

                                             בה
 
 
 
 
 
 
 

 ח“גיליון כ—קרח-‘ ק פ“עש  

 התקשרות

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



וכאשר הולכים לפי הדרכותיו "
 "נמשכים בזה כל עניניו

וכאשר יוצאים לעבודה לאחרי ההכנה וההקדמה באופן . יד
אזי , ע"ק אדנ"כהוראת כ, "כך ולא אחרת", של עקידה

' כשם שהי -מתגלה שכל הקשיים שהיו אין בהם ממש 
, "'אחתי' אסקתי, העלהו. . אמרתי לך: "בנסיון העקידה

וארבה את זרעו " )"הרבה ארבה את זרעך"כ נתקיים "ואח
ויתן ": ז זכו לברכת יצחק"ועד שלאח, "(ואתן לו את יצחק

הן כפשוטו , "לך האלקים מטל השמים ומשמני הארץ
מטל השמים זו "כדאיתא במדרש , והן ברוחניות, בגשמיות

 ".'מקרא ומשמני הארץ זו משנה וכו

 ,ז בנוגע לכל ההולכים בעקבותיו באופן האמור"ועד

וכאשר הולכים לפי הדרכותיו , "זרעו בחיים"שהרי  -
נמשכים , והנהגותיו ועוסקים בהענינים שמסר נפשו עליהם

, ל"ד מארז"ע)ועד שהוא עצמו נמשך בזה , בזה כל עניניו
כיון שהם , "('ח שאומרים דבר שמועה מפיו כו"כל ת"

 - ענינים שבהם הכניס את כל עצמותו

שמצליחים בעבודה למלא את התפקיד שהטילו בהפצת 
 ,היהדות ועד להפצת המעיינות שיגיע גם לחוצה

ויתן לך האלקים מטל השמים "וענין זה נעשה באופן ד
בהתאם לכך  -הן בגשמיות והן ברוחניות , "ומשמני הארץ

עסקנות הכלל בענינים גשמיים ובענינים "שהעבודה היא 
הן בנוגע , "הרחב פיך ואמלאהו"באופן ד -" רוחניים

בדברי ", כדאיתא בגמרא, להרחבה בהבנה והשגה בתורה
כל "ב, ך"י ומפרשי התנ"והן כפירוש רש, "תורה כתיב
שזוכים , מלמעלה מעלה עד למטה מטה, "תאוות לבך
, "טל השמים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש"להרחבה ב

 .בבני חיי ומזוני רויחי

 (191' ח ע"מ חכ"תו. כ"ב תמוז תש"משיחת י)

 
 לאהוב את הרבי

כמו שהעיתונאים , והעיניים החודרות שלו' הדרת פנים'ה? מה זה רבי: "שלמה חיים אמר נקודה עדינה ומאוד אמיתית' פעם ר

איך זה יכול , ולכאורה .ואוהבים את הרבי אהבה רבה 777עובדה היא שבחורים חוזרים מ־? אלא מאי !רבי זה אלוקות? כותבים

איך אפשר להיות שקועים בתאוות וגם לאהוב . הרי בשביל לאהוב אלוקות צריכים להיות מנותקים מכל התאוות הגשמיות? להיות

אבל את האלוקות . את השיחות היפות שלו, שלו' הדרת פנים'הם אוהבים את ה, הם לא אוהבים את הרבי: התשובה היא ?אלוקות

 ."בלי אתכפיא, את זה אי אפשר לאהוב בלי עבודה –של הרבי 

ס קינדער‘דעם רבינ  

 א חסידישער פארבריינגען

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

 כתב יד קודש

 ,אויף וואס ווארט מען)...( 

 מען איז דאך מעכב  די 

 עס איז שוין . גאולה

 ! ערב שבת נאך חצות


