
 שמחה וידידות אצל החסידים
 שה'ה
 ג"ב טבת תש"כ, ה"ב

 ברוקלין
' כאל שי [ י ] ר מ " א מוהר " ס אי " ידידי ווח 

 דווארקין

 !שלום וברכה
ט כסלו קבלתי היום " מכתבו מחג הגאולה די 

לי לעונג לקרא את מכתבו אשר ברגע זו '  והי 
אבל מדוע כה ,  כאלו בעל השמועה עומד לפניו

מקמץ במכתבו הן מעצמו מה לומד בנגלה 
 .׳ש שי"ח והן מידידינו אנ"ובדא

ידידי מתאונן שברוחניות חסרה שמחת הנפש 
יי זאכין [ ו ] בא חסידים האבין די צו ,  וידידות 

שמחת הנפש ,  ה ניט געפעלט " קיינמאל ב 
וידידות דאס זיינען די חסידישע אייגענשאפטין 

אלא שיש ,  ובמציאות ,  ולעולם ישנם במהותם 
, זמנים שהם מתעלמים וצריכים לגלותם 

ע  א  ו ה ת  ו ל ג ת ה ה ת " ו ו ד י ס ח ה ד  ו מ י ל י 
הלימוד החסידות ,  וההתבוננות וואס א איד איז 

וההתבוננות במעלת ,  מגלה שמחת הנפש 
בריינגט ,  ע זאגט " ט נ " ישראל ווי מורנו הבעש 

 .ע ידידות'די אמת
ן שטייט ' בא יצחק ,  אלקיכם '  בנים אתם להוי 

אלה תולדות יצחק בן אברהם אברהם הוליד 
ס זון אבער ' יצחק איז גיווען אברהם , את יצחק

ישמעאל איז אויך ,  דאס איז נאך ניט אלץ 
אמת ,  ישמעאל בן אברהם ,  ס א זון ' אברהם 

אברהם האט נאך דאן ניט גיהאט די מצות 
מילה און די גרויסע מעלה פון תמימות און אז 

ז געבארן האט שיים אברהם מקיים [ י ] יצחק א 
גיווען די מצות מילה און איז שיים גיווען א 

תולדות [  ה ] און פון דעם וואס שטייט אל. תמים
יצחק בן אברהם וואלטן מיר א טעות האבן און 

ס ' מיינען אז יצחק איז אויך מער ניט ווי אברהם 
ת גיזאגט בא תולדות " האט השי , א גשמי א זון

יצחק איר זאלט קיין טעות ניט האבין און 
ן איז מער ניט ' מיינען אז דער יחוס פון יצחק 

עס איז א ,  ווי דאס וואס יצחק בן אברהם 
גרעסערער יחוס וואס עס איז מער ניט פראן ווי 

, דאס איז אברהם הוליד את יצחק ,  ן ' בא יצחק 
וואס דער קלסתר פנים פון אברהם האט נאר 

און דאס איז איבער גיגעבין צו יעקב ,  יצחק 
און דאס איז .  אבינו און בירושה לכל ישראל 

י זיינען א חלק " אז ב ,  אלקיכם '  בנים אתם להוי
 .ה"ס ב"פון עצמות א

יכתב לי בפרטיות משלום .  תשובה מועלת 

 .בבני ברק' ש ותלמידי התמימים שי"ידידינו אנ
יש לי צער שזה זמן רב שלא קבלתי שום מכתב 

ש " ומיתר אנ ,  לנדאו '  יעקב שי ' מידידינו הרב ר
מעט ,  ו " ק ת " וכן גם משארי מקומות באה ',  שי

 .הנה הידיעות
 (ד"ץ חי"ר הריי"ק אדמו"אג)

ט ״חילוק מלפני הבעש. סדר בלימוד
 ז״ולאח

 ה י״א שבט תרח״ץ"ב
 פערכטאלדסדארף 
 שי׳... אל התלמיד החשוב מר  

 !שלום וברכה 
. במענה על מכתבו מיום י״ח לחדש העבר  

יכול   גודל תשוקתו  להתקשרות אמיתית 
 להשביע רק כאשר ילמוד מאמרי חסידות

ודבר זה נקרא היכרות כי ,  שאמרתי וכתבתי 
 .סגי בראיית פנים בלבד לא

ובדבר שאלתו בענין לימוד הנגלה ולימוד  
ואינו יודע ,  הנרצה   החסידות ועבודה בפועל 

איך לסדר זמנו או לדחות איזה מהם מפני 
 .חברו

, שלשה אלה הנה כלם כאחד מוכרחים המה  
שייך לומר שהאחד ידחה   ולא זו בלבד דאינו 

מסייעים  אלא אדרבא הם, או יודחה מפני חברו

כמאמר ולא עם הארץ חסיד שצריך ,  זה לזה 
ואמרו איזהו חסיד ,  הנגלה   להיות לימוד 

קונו שצריך להיות לימוד  המתחסד עם 
ותכלית הלימוד הלא היא העבודה ,  החסידות 

 .בפועל
אם ,  העבודה בפועל אין לה קבע בשעות היום  

רק צריכים לתת ,  חצי שעה   שעה או שתים או 
העובד  אמנם יכול הוא, על זה כמה זמן שדרוש

ולאט לאט יבאר .  לקיים בפועל בקבלת עול 
או לקבוע ימים ,  בהכרח ענין זה  ויסביר לעצמו

בעבודה שבלב   מיוחדים שבימים ההם יתעסק 

 .ומסוגל לזה יותר יום ש״ק, בתפלה
, אבל דבר הלימודים הן בנגלה והן בחסידות  

וכל אחד לפי ,  שעות היום   יש להם קבע במשך 
 מהותו יכול לדעת כמה שעות ילמוד נגלה

וטוב יותר לשאול ,  וכמה שעות ללמוד חסידות 

 .אצל הרב המשפיע
ומ״ש הלא יש לפניו ש״ס גדול והרבה פוסקים  

כתיב לב חכם לימינו ',  כו   מה שמוכרח ללמוד 
צריכים לדעת מה שכבר למד ולהיות   ' כו 

ולא להתבהל ממה ,  בשמחה על זה שכבר למד 
כמארז״ל ראשון ראשון   שעוד צריכים ללמוד 

 .משבר כנפיו
ובדבר שאלתו מה חילוק יש בין מלפנים  

הנה גם מלפנים היו חולים אבל לא   , לעכשו 
הבעש״ט הרב   ובא מורנו ,  ידעו שהם חולים 

קן  הז ״ר  וכ״ק אדמו ריטש  ד ממעז י המג
אבותינו רבותינו הק׳   ואחריהם הוד כ״ק 

 זצוקללה״ה נבג״מ זי״ע ויגלו את המחלות

 .ויכתבו ספרי רפואות לכל התחלואים
יחזק השי״ת את בריאותו ויצליח בלימודו  

 .יר״ש חסיד ולמדן וביראת שמים ויהי׳

 .בשם כ״ק אדמו״ר שליט״א 
 (רכב‘ ד ע“ץ ח“ר הריי“ק אדמו“אג)

 "בהדי כבשי דרחמנא למה לך"
 – וכאן המקום להבהיר בנוגע לגודל הפעולה של נסיעות אלה. כו

אולי לא , לא יחשוב שכיון שפעולתו לא היתה אלא מעט' שאף א
 ...כל הנסיעה"( עס הָאט זיך ניט געלוינט)"היתה כדאית 

אם הנסיעה היתה כדאית )שבנוגע לחשבון כזה  –ונקודת הדברים 
, שכן, "בהדי כבשי דרחמנא למה לך" ל"אמרו חז( או לא היתה כדאית

הפעולה של נסיעות אלה היא מהדברים הנסתרים שאין באפשרותנו 
 .לשער ולהעריך כראוי

יהודי אחד  אפשר לשער ולהעריך גודל הפעולה של הצלת-כשם שאי
לפיכך נברא אדם יחידי ללמדך שכל המקיים נפש "ל "כדברי חז, בלבד

ואין זה , (ל"ז בהפכו רח"ועד" )עולם מלא אחת מישראל כאילו קיים
שכאשר מקרבים ליהדות , אלא כן היא המציאות בפועל, משל בלבד

משפחות של יהודים -יכולים לצאת ממנו משפחות, יהודי אחד בלבד
אפשר לשער -שאי, לפעולה אחת כן הוא גם בנוגע –יראים ושלמים 

ל "וכפי שמצינו בדברי חז, ולהעריך את התוצאה שיכולה לבוא ממנה

שהיתה , איך שפעולה אחת"...( ָאן ַא שיעור)"ספור -ריבוי סיפורים אין
או )הביאה טוב גדול ביותר , נראית פעולה קטנה וקלה לפי ערך

 (.'רצוי-בפעולה בלתי, ו"להיפך ח
אינו אלא הענינים  –מה שיכולים לידע מהפעולה של נסיעות אלה 

 .ומלבד זה לא יודעים מאומה, בחיצוניות ובגלוי הנראים
הרי גם כאשר בחיצוניות ובגלוי רואים פעולה קלה בלבד , וכיון שכן

אצל  –שנראית לו פעולה קלה , יתכן שפעולה זו, לכל לראש: הנה –
היא הענין העיקרי שמוציאו משאול תחתית ( זה שפעלו עליו)פלוני 

יכולה  –גם אם זוהי פעולה קלה , ונוסף לזה! ומעמידו בעומק רום
 .להביא תוצאות גדולות ביותר

משך  –ומה גם שישנם ריבוי ענינים שנעשים כתוצאה מנסיעות אלה 
 .ומבלי ידיעתם של אלה שעל ידם נפעלו ענינים אלה, זמן לאחרי זה

 (562' ג ע"מ ח"תו. א"א תשי"ף מנ"משיחת כ)
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 ה“גיליון ל—עקב‘ ק פ“עש  

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

ס קינדער‘דעם רבינ  



 

 גודל הקשר בין רבי וחסיד

אם היות שאינו  -אמר הוד כ״ק אאמו״ר הרה״ק  -רבי וחסיד 
מאור , עצם והתפשטות, אב ובן, דומה לאחד מששת הענינים

אבל , דמיון גמור, אין ויש, עילה ועלול, היולי וגילוי, ואור
יתרון ביחס התקשרות והתעצמות דרבי וחסיד על כל הששה 

 .בזה שהוא כלול ממעלת כולם, הנזכרים
בביאור ארוך ומסודר במשך שעות ארוכות מבאר הוד כ״ק  

, אאמו״ר הרה״ק מעלת כל ענין וענין מששה הענינים הנ״ל
ובקיצור נפלא מסביר ההפרש שביניהם והיתרון מעלה שיש 

ומראה לדעת את יחס ההתקשרות , בזה מה שאין בזה
וההתעצמות דרבי וחסיד שהוא מקובץ מכל המעלות דששה 

 :וסיים דברי קדשו לאמר, ענינים הנזכרים

און נאך מעהרער , פארשטייסט וואס א רבי איז בא א חסיד 
פיהלן , התפשטות און עלול, בן און יש, איז חסיד בא א רבי׳ן

און אז אן מקור , אז אב און אין עצם און עילה איז זייער מקור
און גילוי מן ההיולי , אור מן המאור, זיינען זיי ניט פראן

 -דאס הייסט מאור והיולי  -ווייסין אז זיי און זייערע שרשים
אבער נאך אלעם דעם איז דאס אלץ נאך ניט דאס , איז איין זאך

אשר על כן , רבי וחסיד איז נאך גאר אנדערש, וואס רבי וחסיד
איז דער הפרש וואס איז געווען בא דעם רבי׳ן פון פאר 

פעטערבורג ביז נאך פעטערבורג האט זיך בדרך ממילא 
אז בא זיי איז אויך געווען א , אפגעשפיגעלט אין חסידים

 .הפרש פון פאר פעטערבורג ביז נאך פעטערבורג
 (רצט‘ ג ע“ץ ח“ר הריי“ק אדמו“אג)

 א חסידישער פארבריינגען

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

 כתב יד קודש

 התקשרות

 להתעצם עם מאמר חסידות

 .האבן הבוחן הוא כאשר חסר לו הענין? כיצד אפשר לבחון האם אחד נתעצם עם מאמר חסידות

מזמין את כל עניי '  עושה סעודה גדולה בשבת והי '  הוא הי ,  לו שמחה '  שבאם גביר אחד הי '  הסדר הי :  ז משל " מביאים ע 

 . היו מחכים בכליון עיניים אל הסעודה הזאת, שלא אכלו כל השבוע, העניים. העיר להשתתף בשמחתו

, במתינות , אוכלים לאט, כ הגבירים"משא. 'וכו, וכל כולם מושקעים באוכל, העניים בעת הסעודה אוכלים עם שתי הידיים

ואי אפשר ,  אם משהו קרה אל האוכל '  מה יהי ,  אבל .  בחיצוניות נראה שהעניים יותר בעלי תאווה .  חתיכה אחרי חתיכה 

, כ הגביר ישתגע " משא ,  הם יכולים לחיות בלי זה , אבל כיון שזה רק דבר נוסף, אז העניים אמנם חיכו כל השבוע? לאכול

 .הוא לא יכול לחיות בלי זה, כיון שהוא נתעצם עם האוכל. 'וכו, ויתעצבן, הוא יצעק. הוא לא יוכל לסבול

*** 

הרבי הורה לו ללמוד מאמר אחד ארבע מאות .  מאד עשיר '  והוא הי ,  בעל עסק '  ב שהי " מספרים על חסיד של הרבי הרש 

סגר את עצמו שם ולמד את המאמר ארבע מאות ,  שכר חדר במלון ,  אז הוא סגר כל העסקים שלו למשך שבוע .  פעמים 

 .כפי אשר ציוה לו הרבי, פעמים

 . כי הוא נתעצם עם המאמר, הוא רק ראה את המאמר מולו, איפה שהוא לא הלך, אז כשהוא יצא מהחדר

 .ח"ות' נת

צ "ואזכיר עה
ט "להוסיף בבשו

ד מעשה בפועל "ע
 'וכו

 'ג וכו"והזמ

אולי כדאי שבכל 
תהיינה  –ח "ר

ד "ע –הודעות 
נוסף )חודש העבר 
על התכניות 

 ('להבא וכו


