
 גודל התועלת שבהם, ץ"ר הריי"מאסרי אדמו
 ד"ז אייר רצ"ה י"ב

וימי גלותי בעיר מקלט , במענה על שאלתך אודות ימי מאסרי
אבל מפני סיבות שונות , אף כי הכל כתוב ברשימותיי, קאסטראמא

מה שאין , רק קטעים אחדים ורושמים כוללים. אי אפשר לגלותם

 .בהם פגיעה בכבוד מי שהוא

כי חמש פעמים נאסרתי , ז הוא המאסר השביעי"המאסר בשנת תרפ

 .ושתי פעמים בימי שלטון החדש, בימי שלטון הישן

, המאסר הראשון בליובאוויטש בילדותי בהיותי בן אחת עשרה שנה

התחלתי בשנת  -ניסן ' על פי הצעתו והוראתו של מורי הר -וכאשר 
רשמתי גם מאורע זה ונרשם , ב לרשום את זיכרונותיי בספר"תרנ

 .ג"ברשימת תרנ

על פי מלשינותם , ב"המאסר השני בליובאוויטש בחדש אייר תרס

 .של המורים דבית הספר חברת מפיצי השכלה בליובאוויטש

ו בסיבת "המאסר השלישי בליובאוויטש בחדש טבת תרס
השתתפותם של חברי מפלגת פועלי ציון בההתקוממות נגד 

 .המשטרה בליובאוויטש

ע בסיבת הלשנתו של "המאסר הרביעי בפעטראגראד בחדש טבת תר

 .היהודי המלומד ק

ו בסיבת "המאסר החמישי בפעטראגראד בחדש שבט תרע

 ,השתדלותי בהשגת חומר חוקי ודיני פטורין המשרתים בקדש

 .מעבודת הצבא

בסיבת הלשנת ראש , פ ברוסטוב דון"המאסר הששי בחדש תמוז תר

 .הייעווסעקציע ברוסטוב ד

 .רק זה השביעי הוא הנכבד מכולם, אמנם כולם היו מאסרי שעות

והנמשל מכובד , בנוהג שבעולם אשר המשל הוא קל מהנמשל
הנה , אם מאסר הגוף בבית אסורים של עץ ואבן הוא עינוי, מהמשל

מי , מה גדול העינוי של הנפש האלקית במאסר הגוף ונפש הבהמית

 .בעדארף זעך אין דעם פארטיפן

הנה לעתים , לא אכחד כי המאסר השביעי
והאות כי זה כשבע , גורם לי הנאה מיוחדת

הרי מזמן לזמן הנני , שנים אחרי המאורע
לוקח לי מועד להתבודד ולצייר לעצמי אותן 

המחזות והחלומות , השמועות והדיבורים

 .אשר שמעתי ראיתי וחלמתי בימים ההם

האדם הנה מלבד זאת אשר בימי חייו יש לו 
, בחרות, נערות, תקופות קבועות ימי הילדות

ומלבד , ימי הגדלות זקנה ושיבה, אברכות
או , אם רגילים ובינונים, מצב כשרונותיו

וכן טבעו אם ביישן ועצב או , מאירים ונפלאים

הנה מלבד כל זאת הרי ההשגחה  ,עליז וצוהל

העליונה מזמנת לו תקופות מיוחדות אשר לפעמים משנים טבע 
להסתכל , האדם ומפתחים כשרונותיו להעמידו על גובה מיוחד

 .בתכלית חיי האדם על פני האדמה

התקופה היותר חזקה בפעולתה על מהלך נפשו של האדם 
היא התקופה העשירה בעינויים ויסורים בעד , והתפתחות כשרונותיו

, עבודת תעמולה בשקידה ובמרץ בשביל איזה דיעה מן הדיעות
ובפרט מי שהוא מתאבק ולוחם עם רודפיו ולוחציו בעד קיום וחיזוק 

 .דתו

עם זה הנה , תקופה זו עם היותה סבוכה בעינוי הגוף ויסורי הנפש

 .עשירה היא ברושמים חזקים והם ימי האור בחיי האדם

ומה גם  ,כל מאורע ומאורע בתקופה הלזו חשוב הוא ונכבד למאד
מאורע של מאסר וכלא הנה לגודל התועלת הרוחנית הבאה לרגלם 

כי , א גם השעות והרגעים"ראוי הוא לציין לא רק הימים והלילות כ
כל שעה ורגע של צער סיגוף ועינוי מביא תועלת מופלגה וחוזק דעת 

 .כי גם החלש נהפך לגבור שבגבורים, בלתי מוגבל

אור ליום רביעי ' המאסר הותחל רבע על שעה שלישית לילה בליל ג
צהרים ' ז ונמשך עד שעה חצי השני"חמשה עשר לחדש סיון תרפ

 -בעיר לענינגראד , ז"ביום הראשון בשלישי לחדש תמוז תרפ

 .פטרסבורג

 .שמונה עשר יום אחת עשרה שעות וחמשה עשר מינוט

ובו ביום אחרי התעכבי בביתי כשש שעות הנה בשעה חצי השמינית 

ובאתי שמה  ,לפנות ערב יצאתי במסע ההולך לעיר קאסטראמא

והתעכבתי בגלות עד יום  ,ארבעה לחדש תמוז -ביום השני  -למחרת 

  .הרביעי שלשה עשר בתמוז שעה חצי הראשונה צהרים

 .תשעה ימים ושבע עשרה שעות

ובזה הנני למלא בקשתך ושולח לך לקוטים מהרשימות על דבר 

 .המאסרים בעתם ובזמנם

  (עט 'ג ע"ץ ח"ר הריי"ק אדמו"אג)

 

ס קינדער‘דעם רבינ  

                                             בה
 
 
 
 
 
 
 

 ‘גיליון ל—פ בלק “ערב שק  

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

 גודל הפעולה במרכז שליחות
 :אספר סיפור שאירע לפני שנים אחדות –ל "בתור דוגמא להנ .כז

נסיעה שגרתית   –שלשה חדשים לאחרי שחזרו הבחורים מנסיעה לערי השדה  
ספרות על טהרת הקודש ,  כנסיות ועוררו אודות חינוך הכשר -שבה דיברו בבתי 

קיבל   –ב  " וכיו ,  ( ושלילת השימוש בדברים טרפים ופסולים שמדחים את ישראל ) 
על "  כח -יישר " ובו כותב שרצונו להביע  ,  ר מכתב מהרב של העיר " ח אדמו " ק מו " כ 

 :בעקבות ביקורם של הבחורים –אצל הרב עצמו  – אצלו הפעולה שנפעלה
ומעולם לא עלה ,  שמכהן ברבנות ,  עשרה או עשרים שנה -חמש ,  זה זמן רב 

 ...צריך לשוב בתשובה שהוא בעצמו בדעתו

חסר אצלו '  שהי ,  אלא ,  צ " שומר תומ ,  המדובר הוא אודות רב אורטודוקסי  –
לדרוש מהם ,  בההתעסקות עם יהודי העיר ,  וגם ,  " לפנים משורת הדין " בענינים ד 

, מה לי ולצרה הזאת ,  בחשבו ',  צ וכו " ד הוספה בשמירת התומ " ולהתווכח עמהם ע 
 – ב"ושאר תירוצים כיו

בראותו אופן הנהגתם   –כתוצאה מביקורם של הבחורים שהגיעו לעירו  ,  אבל 
 (המשך מעבר לדף) כולל ובמיוחד שנעמדו לדבר             , צ"וזהירותם בעניני תומ



 

 נ עבור החסידים"מס

חאטשע רץ מיד לתוך החדר וראה שהרבי שוכב ' ר. צ"חאטשע איזה רעש מחדר הרבי הריי' מסופר שבוקר אחד שמע ר

ופניו קרנו , חיוך על פני הרבי' אבל הי, חאטשע שהרבי סובל מכאבים עצומים' נראה לר' הי. על הקרקע ואינו יכול לזוז

וזה ', מידיו הק' לאחרי בדיקה קצרה נוכחו לדעת שכתוצאה מהנפילה שבר א, הוא הבין מיד שהרבי נפל מהמטה. משמחה

יכול בשום אופן להבין למה הרבי ' חאטשע לא הי' אמנם ר, ה"שאינו בקו הבריאות בלא' גורם כאבים עצומים ובפרט לא

' אמר הרבי לר.. ובכל זאת מחייך, אינו יכול להזיז אבר, ביסורים נוראים, הנה שוכב לפניו יהודי, "אויפגעלייגט"כ "כ

, אבל על עדת החסידים יראתי מאד, על עצמי לא הייתי ירא, ל"בזמן האחרון הרגשתי שמשהו לא טוב יקרה ר: חאטשע

  .איני יכול להתאפק מלחייך מרוב שמחתי, עכשיו שאני רואה שאני החלפתי אותם

מתוך ,  הכנסת -מעל בימת בית (  המשך ) 
חיות וחמימות והתלהבות שהיתה ניכרת באופן דיבורם 

 – "כל עצמותי תאמרנה " בבחינת  ',  ובתנועות ידיהם וכו 
עלה בדעתו אולי אין הנהגתו כדבעי , הנה לאחרי נסיעתם

 !למיעבד' לי

 ...הדבר בגדר שאלה כלל' לא הי, עד אז –
אלא ,  ללא התבוננות ארוכה   –וכשהתחיל להתבונן בדבר  

הגיע לידי החלטה שלא זו בלבד שאינו  –בהתבוננות קלה 
אלא שאינו מתנהג אפילו כראוי ,  מתנהג כראוי לרב 

 ...!ב"לבעה
ן  מ ז ך  ש מ ו  ל ח  ק ם ,  ל י ד ח א ת  ו ע ו ב ,    ש

ולמצוא את הכח ,  את הדבר "(  פַאנַאנדערקייען " )" לעכל " 
, ולאחרי שנקלט אצלו האמת ,  ( כלפי עצמו ) להכיר האמת  

' הנהגתו כדבעי לי '  פעל בעצמו שמכאן ולהבא תהי 
, שבועות אחדים ,  ז לקח לו עוד משך זמן " ולאח .  למיעבד 

ולגלות זאת גם  שיוכל לפעול על עצמו להודות על האמת 
 ...!פעולתם של הבחורים... על" כח-יישר"וליתן לו , לרבי

עד היום  ,אינם יודעים  בה בשעה שהבחורים עצמם  –
לא  ולא עוד אלא שבדבריהם ,  מה -שפעלו עליו דבר ,  הזה 

הרב כדבעי '  לפי השקפתם הי ,  שכן ,  אל הרב  התכוונו כלל 
והוא זה שעזר וסייע להם ,  המובחר שבכל העיר ,  למהוי 

להם מה לדבר '  שלא הי ,  כך ,  בפעולותיהם ככל יכלתו 
והרב ,  אחרים  הבחורים דיברו עם יהודים ;  ולהשפיע עליו 

, שעמד מן הצד והביט על פעולותיהם עם יהודים אחרים 
ז נתעורר בעצמו להיטיב את " ועי ,  התרשם והתפעל מהם 

 .למיעבד' הנהגתו כדבעי לי
שההתרשמות וההתפעלות של הרב  –ונקודה נוספת בזה 

ת  ו י ה ל ה  ל ו כ י ם  י ר ו ח ב ה ל  ש ם  ת ל ו ע פ מ
 :מבחוץ כפי שנראים, של הבחורים מהחיצוניות אפילו

אינו יודע מה ,  הרב שרואה את פעולתו של הבחור 
בחיזוק (  בנסיעה זו ) יתכן שפעולתו  ,  בלבו פנימה  נעשה 

ת  ו ד ה י ת ,  ה ו י ח ך  ו ת מ ת  י א ר נ ת   ש ו ב ה ל ת ה , ו
, אינו חפץ בכך  בלבו פנימה  ואילו ,  בלבד  בחיצוניות  היא 

שלש שבועות -וחושב לעצמו מתי יסתיימו כבר שתים 
-מסירת " שהוצרך להקדישם לנסיעה זו מתוך  ) אלה  

 ...יָארק-ויוכל לחזור לניו"...( נפש

חפצו ורצונו ,  הפנימיות שבפנימיות  שמצד ,  האמת היא  –
שהובא ) ם  " ד הרמב " כמובן מפס ,  לעסוק בפעולה זו 

א מישראל הוא " שרצונו האמיתי של כאו (  בחסידות 
יצרו "אלא ש, "לעשות כל המצוות ולהתרחק מן העבירות"

אלא ,  היתה פעולתו כדבעי  חיצוניותו  ומצד ,  רצונו של הבחור כדבעי  הפנימיות דפנימיות  שמצד ,  ונמצא ,  " הוא שתקפו 
 .שנתערב באמצע איזה ענין שעיכב את המפגש של הפנימיות שבפנימיות עם החיצוניות

הפנימיות  ז גם " העובדה שלאמיתו של דבר ה ,  מ " מ ,  של הבחור  מהחיצוניות  אף שהתרשמותו של הרב היתה ,  ובמילא 
ז באופן של פעולה " ה ,  וכנראה ,  למהוי '  ז פעל על הרב בעצמו להיות כדבעי לי " ס ה " מסייעת לכך שסוכ ,  שלו  שבפנימיות 

 .נמשכת עד עתה
 (462' ג ע"מ ח"תו. א"א תשי"ף מנ"משחית כ)

 התקשרות הכי נעלית
ט " שלהיותו יו   –ב תמוז  " חג הגאולה י   –ומזה מובן גם בנוגע לעניננו  

-י מסירת " ובא ע ,  זמן של חושך כפול ומכופל ,  שנתחדש בזמן הגלות 
 .צריכה להיות השמחה ללא הגבלות, נפש

, עם חסידים (  בעל הגאולה ) שמצד ההתקשרות של הרבי  , ויש להוסיף
 -מאור ואור  ,  רב ותלמיד ,  שהיא למעלה מההתקשרות דאב ובן 

הרי ,  וכיון שכן ,  א מאתנו "ב תמוז לגאולה של כאו"נחשבת הגאולה די
 .בודאי שהשמחה צריכה להיות בלי הגבלות

או "...  טע ' הבית -ווָאס וועט זָאגן די בעל " אין צריכים לחשוב    -
עס איז ניט )" שההנהגה באופן זה אינה מתאימה בפני פלוני ופלוני  

או שאין זה מתאים מצד נפשו "(...  שיין פַאר דעם און פַאר יענעם 
כיון שהשמחה "(... ב"עס ּפַאסט ניט פַאר דעם אייגענעם נה)"הבהמית 

 !ב תמוז צריכה להיות ללא הגבלות"של י
זָאגט ַא פריילעכן !  זָאגט לחיים :( " א " ר שליט " ק אדמו " וסיים כ ) 

 !"ניגון
 (73'  ו ע"מ ח"תו. ב"תשי'ב תמוז ה"י, בלק-פ חוקת"משיחת ש)

 א חסידישער פארבריינגען

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

 כתב יד קודש

ס קינדער‘דעם רבינ התקשרות  

הוא כעצת ‘ מפורסמת דעתי שמקום לימוד ת

 .ההנהלה אצלה למד באחרונה


