
דער טעות בני אדם איז דָאך זייער "
 "גרויס

הרבה טועים בענין עבודה שבלב און מיינען 

און זָאגן , מדת חסידות, שהוא כעין הידור מצוה

ה  אשנ ה  י ,  לכשאפנ ה כשי ו  נ י ל '  הי כ לו 

לפי מה שהוא מודד לו בעצמו כל ,  הצטרכותו 

וויפעל עס קומט אים לפי ,  ההצטרכות שלו 

 .דעתו

דער ,  דער טעות בני אדם איז דָאך זייער גרויס 

די ,  אהבת עצמו און דער יקר בעיני עצמו 
אייגענע ליבשַאפט און די אייגענע טייערקייט 
ווָאס דער מענטש הָאט זיך ליב און בַא זיך 
טייער דָאס פַאר בלענט אים דיא אויגן און איז 

 .מכסה על האמת

איז ַאז ער טרַאכט ָאּפ וויפיל ער דַארף און וויפיל 

איז יעמולט הייבט ער ָאן ,  אים קומט לפי דעתו 

, מָאנטיג און דָאנערשטיג , טרַאכטן וועגן עבודה

ַאז ער קומט אין בית הכנסת ,  שבת נָאך קַאווע 
און רעט ָאּפ מיט ַאלעמען איז נָאך דעם ווי דער 
צבור הָאבן גיענדיקט דַאוונען הייבט ער ָאן 

און ,  טרַאכטן וועגן עבודה דַאוונען באריכות 

ניט  זיך  די ,  לבסוף דַאווענט  ער זָאגט ָאּפ 

 .ווערטער און יוצא

דער טעם הדבר איז פשוט עס פעלט אים די 

פריער גָאר די , גַאנצע הקדמה והכנה אל התפלה

פשוטע הקדמה פון אין עומדין להתפלל אלא 

י " שהוא הכנעה ושפלות ווי רש  מתוך כובד ראש

 .זָאגט

הכנעה ושפלות ַאליין דַארף הָאבן ַא הקדמה 
והכנה דָאס הייסט ַאז מיא זָאל צוא קומען צוא 
הכנעה ושפלות אמיתי דַארף מען הָאבן ַא 
הקדמה והכנה לזה וכידוע בענין קריאת שמע 

ָאבער על כל פנים די .  שעל המטה ותיקון חצות 
פשוטע הכנה פון הכנעה ושפלות דָאס הייסט ַא 
קצת התבוננות לכל הפחות אין די עטלעכע 

מי הוא המתפלל ולפני מי הוא ,  ווערטער 

ווָאס די התבוננות ווָאלט אויך פועל ,  מתפלל 
גיווען ַא קצת חיות אין דַאוונען ָאבער ַאז קודם 

און ריידנדיק פַאר הערט מען , התפילה רעט מען

ַא ברכו פון ,  רבא '  ַא אמן יהא שמי ,  ַא אמן 

איז דָאס גָאר ַא היפוך לגמרי פון , קריאת התורה
דעם ענין פון דַאוונען במילא ַאז ער שטעלט זיך 

נָאר ער מיינט ַאז דָאס , דַאוונען דַאווענט זיך ניט

 .איז עבודה און ַאז דָאס איז ַא חסיד

אין הַארצן און ,  עבודה שבלב כפי שקבלתי הוא 

עס שטייט אין פסוק ולעבדו בכל ,  מיטן הַארצן 

זָאגט די גמרא איזו היא עבודה שבלב ,  לבבכם 

תורה שבכתב און תורה .  הוי אומר זו תפלה 

תורה שבכתב ,  שבעל פה איז חכמה און בינה 

 .תורה שבעל פה איז בינה, איז חכמה

, מיר זָאגן אין ברכת המזון ועל תורתך שלמדתנו 

ועל ,  ל " י ז " שטייט אין חסידות בשם כוונת האר 
תורתך כמו שהיא באצילות שלמדתנו בעולם 

די נקודה פון ,  חכמה איז ַא נקודה ,  הבריאה 

בינה איז אורך ורוחב התפשטות פון ,  השכלה 

דערפַאר איז ספירת החכמה הייסט ,  השגה 

און ספירת ,  ַא מעין איז נובע טיּפין טיּפין , מעין

 .הבינה הייסט נהר

איז תורה שבכתב ווָאס דָאס איז ספירת החכמה 

און תורה שבעל פה ,  זָאגט ולעבדו בכל לבבכם 
ווָאס דָאס איז ספירת הבינה שמבאר נקודת 

ווָאס ,  החכמה זָאגט איזו היא עבודה שבלב 
הייסט ַא עבודה ווָאס זי איז אין הַארצן און מיט 

 .הַארץ הוי אומר זו תפלה

די עבודה פון דַאוונען איז אין הַארצן און מיטן 

דָאס הייסט אז מיא דַאוונט ווי עס ,  הַארצן 

אין די ַאלע ,  איז נָאכן דאוונען ,  בעדַארף זיין 

, הנהגות פון טָאג דָא ַא רושם פון דעם דַאוונען 
די כוונה איז ַאז מיא דַאוונט מיטן הַארצן איז 

, ַאנדער טָאג   נָאכדעם דער גַאנצער טָאג גָאר א  
אין יעדער זַאך און אין יעדער מענטשן זעהט 

און ער ליגט אין דעם ַאז ער ,  מען די גוטע זייט 
ו  י ת ו מד בכל  ר  בעסע רן  ע ו ו ָאהל  ז ן  י י ַאל

 .והנהגותיו
 )משיחת י"ט כסלו תרצ"א(

 

 יהודי מוכרח להיות מקושר לרבי!!
 :ז. ההוראה מפירש״י זה

מישראל   נדבת לבם של כ״א   —ה׳ בשלימות   גם לאחרי שבנ״י קיימו כל ציוויי
לב במלאכת   סיום והשלמת כל העבודה של החכמי  למלאכת המשכן, עד לאחר

המשכן והוצרכו   צוה ה'״, עדיין לא יוכלו להקים את   ״ככל אשר   —המשכן  
עדיין עד ש״ויברך אותם  שהוא יקים אותו! וגם זה לא הספיק להביאו אל משה

 .דוקא שרתה השכינה במעשה ידיהם משה״ שעי״ז

 משה, הנה לא זו בלבד שמשה ברכם  ולאידך, כשהביאו בנ״י מלאכתם אל 

 עצמו עמהם בברכתו: ״ויהי נועם הוי׳  כנ״ל, אלא עוד זאת, שמשה כלל את 

 שמשה שיתף א״ע עם כלל ישראל  אלקינו עלינו ומעשה ידינו גו״׳, היינו 

 .בעבודתם ופעולתם הם

גמר והשלמת עבודתו שנועדה לו, עליו לידע  ועד״ז בעבודת כאו"א: גם לאחרי
כ״א   —ית׳    הקמת משכן לו   —להגיע לתכליתה    שעדיין אין בכוחותיו הוא 
דמשה בכל   עבודתו למשה רבינו ]ה״אתפשטותא   צריך ״להביא״ ״מלאכה״ 

בכוחו ויכולתו   מו״ח אדמו"ר נשיא דורנו[ כי רק הוא  עד לכ״ק —דרא ודרא״  
 —בין ה׳ וביניכם״    משכן לו יתברך, היות והוא ה״עומד  להקים ממלאכת בנ״י

וגם לאחרי השתתפות משה רבינו,     נש״י לאביהם שבשמים   ממוצע המחבר 

 .כו' בנ״י עד שמשה רבינו בירך אותם עדיין לא תשרה שכינה במעשה ידי

 ובאותיות פשוטות: כאו"א מישראל, עם כל מעלותיו ועבודתו עליו להיות

 שעל ידו דוקא הוא מתקשר  —״רבי״   — דבוק וקשור ל״אתפשטותא דמשה״ 

ובמשה   עם ה׳ אלקיו! וכמפורש בנגלה דתורה, במכילתא עה״פ ״ויאמינו בה׳ 
מזו! כל   עבדו, הרי״ז כאלו מאמין בה'. ויתירה  עבדו״, שכל מי שמאמין במשה

בהנשיא. וג״ז   הן בגשמיות והן ברוחניות תלוים הן   עניניו של כאו״א מישראל 
בגמ׳: ״מי שיש לו   בקבלה וחסידות, אלא מפורש הוא   אינו ענין הנאמר רק 

הן   —היינו שה״חולה״   — ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים״   חולה בביתו 

אין די לו   —בנשמתו, שעדיין חסרה השלימות ב"עבודתו לקונו״    בגופו והן 
רחמים לתרופה )למחלתו בגו״ר(,   שהוא עצמו )או זולתו מב״ב( יבקש   בזה 

 .היא הפועלת להיות ״ושב ורפא לו״ צריך הוא לתפילתו של ״חכם״ והיא אלא

ד״איזהו חכם הרואה את הנולד", ופי׳  — אלא שב׳ תנאים בזה: א( ״חכם״  

ורגע! כי   אדמוה״ז, שרואה את הדבר ה׳ שמוליד ומהווה כל נבראים בכל רגע 
גשמיותו הרי רואה   ולא חומריותו וגם לא  —שבדבר  מאחר שרואה את דבר ה׳

את ה״חולי״ לאמיתתו! )ב(   לאמיתתו, ולכן )א( ביכולתו להכיר  הוא את הדבר
את דבר ה׳ כי אז באפשרותו   לעורר רחמים ולרפאו! דמכיון שרואה   ביכולתו 

 .וידלוק הוא יאמר לחומץ וידלוק״ הצירופים כו', ע״ד ״מי שאמר לשמן לשנות

עסוק   סוגר את עצמו בד׳ אמותיו, עם היותו   שאינו   —ב( החכם צ״ל ״בעיר״  
ה״עיר״ ומסור   נעלים, כ״א מצוי הוא בתוכיותה של בת״ת ותפילה ושאר ענינים

 .רחמים וכו' ולכן מבקש עליהם —לכאו״א מבנ״י הנמצאים בה 

 (271‘ "ש חי"א ע)לקו
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 ‘גיליון מ—וילך -נצבים‘ ק פ“עש  

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

 התקשרות



 "איך וויל מער ניט ַאז דיך ַאליין"
באמת יכולים לתבוע ע"פ דין, שהרי "כל  .ז 

ישראל בני מלכים הם", ובן מלך, מצד זה שאינו רגיל במלאכה, וגם 
כל דבר שעושה, אפילו דבר קטן ביותר   –מצד מעלתו שהוא בן מלך  

)"גָאר ַא קלייניקייט"(, הרי זה רבותא גדולה, עבודה קשה, ומגיע לו 
 .תשלום גדול

מבחי' האור השייך   –אבל, מצד זה היתה ההמשכה ממקום נמוך  
לעולמות, ששם מגעת אתערותא דלתתא, שזהו אור מוגבל. והרי אנו 

 .רוצים דרגא נעלית יותר
מי לי בשמים ועמך לא חפצתי, אינני רוצה  :אדמו"ר הזקן אמר  –

עדן שלך, אינני רוצה את העולם הבא שלך -מאומה, אינני רוצה את הגן 
כו', רוצה אני אותך בעצמך )"איך וויל זע גָאר ניסט, 
איך וויל ניט דיין גן עדן, איך וויל ניט דיין עולם הבא 

 כו', איך וויל מער ניט ַאז דיך ַאליין"(.
ואע"פ שזוהי מדריגה גבוהה ביותר, מ"מ, כיון שאנו 
תלמידיו של אדמו"ר הזקן, ומקושרים ההולכים 
בעקבותיו, ולכל הפחות תושבי המקום שבו הוא 

מוטל עלינו החוב   –)אדמו"ר הזקן( מרא דאתרא  
והזכות להתנהג, בנוגע לפועל עכ"פ, בהנהגות שהורה 

 לנו, ובכלל זה גם בהנהגה ד"מי לי בשמים כו'".
 –והתנועה ד"מי לי בשמים כו'" בנוגע לפועל היא  

לצאת ממציאותו )"ַארויסגיין פון זיך"(, לצאת מכל 
 .הגבלותיו, ולעשות את רצונו של הקב"ה

אזי גם ההמשכה כפי   –וכיון ששם הרי זה בלי גבול  
 .שבאה למטה היא ללא צמצומים והגבלות
לא בגלל שאי  –לכן אומרים אנו "צדקה לך לבד נבקש" 

אפשר לתבוע, אלא בגלל שאין אנו רוצים להתעסק עם 
אף אחד )"מיר ווילן ניט הָאבן צו טָאן מיט קיינעם"(; 

 אנו רוצים "לך ה'", "את פניך ה' אבקש".

אינו טענות )"אויס'טענה'ן  –והכלי ל"לך הוי'", הכלי למצוא "פניך ה'" 
"ולנו   –, הכלי הוא  " זיך"( מצד חשבונות, שהרי "אם צדקת מה תתן לו 

הוא הכלי לגעת )"צו ָאנרירן"(   –בושת הפנים". ביטול והעדר הישות  
 .צדקה –בעצמות ולהמשיך משם, אשר, כל ההמשכות משם הם 

ומבלי הבט על כך שזהו מקום שמעשה התחתונים אינו נוגע שם, בכחם 
 –של בנ"י )כח שניתן להם מלמעלה( לפעול הענין ד"בקשתם משם"  

לתבוע שיתנו להם צדקה, ובטוחים הם שיפעלו זאת, שלכן  ", "ומצאת 
לובשים לבנים וכו', ובטוחים שהקב"ה ימלא משאלות לבנו לטובה 

 .בבני חיי ומזוני רויחי לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות
 (211תו"מ ח"ט ע'  .ג"ה אלול ה'תשי"וילך, כ-פ נצבים"משיחת ש)

 א חסידישער פארבריינגען

 yglachluchis@gmail.comאימייל, שלח הודעה ל -כדי לקבל גליון זה ב

ס קינדער‘דעם רבינ  

 עשו כל אשר ביכולתכם
מספרים שאחד הי' אחרי שבועות 
)תשי"ג( ביחידות, ושאל על דבר 
מסויים שלא הבינו במאמר שהי' 
ד  מאו  ' י ה י  הרב ת.  עדו ו בהתו
בשמחה וביקש את המאמרים, ואמר 

 שאין לו פנאי להגי'. 
הנ"ל שאל, הרי על מכתבים הרבי 
עונה, וענה לו הרבי בפנים רציניות: 
"אויב דאס וואלט קוועטשן דעם 
ואס  ו ו  ו י בר י  ד י  ו ו י  ו אז עולם 
 מ'פרעגט, וואלט איך טאקע געבן".

*** 
באותה תקופה מישהו שאל את 
הרבי מדוע הוא לא יושן )הרבי לא 
ישן בשתי הלילות בחג השבועות(. 
הרבי ענה: "כשהחסידים ישנים איני  

  יכול לישון".
*** 

ד. והנה, כיון שכל ענין של גילוי ” 
הוא ע"י שמחה דוקא, שענינה גילוי 

הרי מובן שכדי לקבל המשכה   –
נעלית ביותר שאינה בערך המטה 
כלל, צריכה להיות העבודה בשמחה 

 דוקא.
פעם הלכו חסידים לאמירת "זכור  –

כשהם מתנודדים   ( סליחות ) ברית"  
)"מ'הָאט זיך געשָאקלט"(... כיון 
שהתוועדו במשך כל הלילה! וכפי 
הנראה, היתה השנה ההיא שנה 

 “שמחה.
 ג(“ה אלול תשי“)משיחת כ

 כתב יד קודש

מענה מהרבי לאשה ששאלה כיצד תכנון תכניות לטווח ארוך אינו 

 עומד בסתירה לאמונה ולציפייה לביאת המשיח בכל יום:

מבלי —ל הנהגה יומית“שצ—ר“ח אדמו“ק מו“ידוע הוראת כ
שיבוא  ומצפהלהתבלבל שאמר זה עתה שמאמין בכל יום ומחכה 

 כ שבועות“ובעצמו עשה תוכניות על זמן דכו—ביום זה

 "כ()ריב “ה תשי“יומן מר
כשכ"ק שליט"א בא מהציון התפללו מנחה, אח"כ הלך כ"ק 

לחדרו, וכל הקהל חיכו לתפילת ערבית, כ"ק שליט"א בא 

ופניו מאויימים, ניכר הי' עפעס לא כמו כל הלילות, וישב 

על מקומו ואמר תהלים כעשרה מינוט, אח"כ לקח את 

המאמר שיצא לאור על ר"ה והסתכל בו משך זמן, ואח"כ 

 .רמז שאפשר להתפלל ערבית

קהל גדול נדחפו סמוך לכ"ק שליט"א לשמוע התפילת 

ערבית שלו, אבל כ"ק שליט"א התפלל עם הציבור, לא 

באריכות, ראו עליו ַאז ער איז זייער פַארטרַאכט, ובאמצע 

התפילה סגר כמ"פ עיניו על משך איזה רגעים, שבאמצע 

השנה אף פעם לא ראו כזאת, אבל התפלל עם הציבור. ומי 

יודע, אפשר שבגלל זה ציוה לנגן בש"פ ניצבים התנועה 

דר"ה, שזה הי' במקום ר"ה, אך מי יכול לדעת זיינע 

 .ענינים

אחרי התפילה כשהלך לחדרו ועבר דרך הקהל, אשר בין 

הצפיפות הגדולה נעשה דרך עבור כ"ק שליט"א, אמר 

להקהל גוט יו"ט, אך פניו היו רציניים מאוד, לא כמו בכל 

 .ש"ק שאומר גוט שבת

 9::0למחר בבוקר נכנס כ"ק שליט"א לבית המדרש בשעה 

והתחילו להתפלל, אך כ"ק שליט"א הביט כל הזמן 

בהמאמר שיצא לאור על ר"ה, אך אח"כ כשהקהל הָאט 

געהַאלטן המלך או קצת יותר מאוחר, התחיל להתפלל און 

הָאט ָאנגיָאגט דעם מנין, כל הקהל הָאבן זיך צוגעשטופט צו 

די בימה, ואלו שלא יכלו עמדו על ספסלים, ואלו שגם זה 

לא הספיקו, היו תלויים באוויר, רק מיט ַא הַאלבע פוס 

ָאנגעהַאלטן זיך אויף עפעס, או מיט די הענט, די שטופניש 

אליין איז מעניין צו פַארשרייבן, הי' צפיפות גדולה, 

ובאמצע כשקראו את כ"ק למפטיר נעשה מיד דרך עבור 

 .כ"ק שליט"א, כאילו לא הי' צפיפות

כ"ק שליט"א בכה בעת מפטיר בכי רב מאין הפוגות, עוד 

יותר מאשר בש"פ ניצבים, אין כעת בידי הסידור שאציין 

אלו הפסוקים שבהם כ"ק שליט"א בכה ביחוד, רק הפסוק 

הזה אני זוכר, אשה קשת רוח אנוכי גו' ואשפוך את נפשי 

לפני הוי', בפסוק הזה הי' עפעס ביחוד, אחרי ההפטרה הכין 

כ"ק עצמו לתקיעות היו אצלו ג' שופרות, אחד מהשופרות 

הוא שופר של כ"ק אדמו"ר הצ"צ שתקע בו, וסידר את 

השופרות באיזה מטפחת אדומה, אני לא ראיתי מה שעשה 

 .שם, גם אלו שעמדו בקירוב מקום אינם יודעים כ"כ בדיוק

אח"כ ער הָאט פַארווַארפן דעם טלית אויפן קָאפ און הָאט 

זיך איינגעבויגן קצת על הבימה, ומבין הטלית ראו שכ"ק 

שליט"א בוכה מאוד, הטלית הי' כולו רטוב, איני יודע אם 

מזיעה או מדמעות ואפשר משניהם, שמעתי באמצע איזה 

תנועה של ניגון חרישית באמצע הבכי' כשהי' מכוסה 

בהטלית, אך לא שמעתי איזה תנועה, ואלו שעמדו בקירוב 

אומרים שזה הי' ר"הדיקע תנועה שניגנו בש"פ ניצבים, 

דבר הזה הי' משך זמן רב, לא הבטתי על השעון אבל הי' 

 .משך זמן רב

אח"כ הסיר הטלית מעל ראשו ואמר בקול מחריד ומעורב 

בדמעות למנצח, וכל העם התחילו לומר למנצח, וכשהקהל 

כבר גמרו לומר, הנה כ"ק שליט"א עדיין אמר למנצח כמה 

רגעים, אבל לא שמעו תיבות כ"א איזה קול, וג"ז לא שמעו 

היטב. אח"כ אמר את הפסוקים ג"כ בבכיות )לא כמו קודם( 

ובהניגון של הפסוקים, שכפי שמסופר שכ"ק אדמו"ר נ"ע 

 .הי' אומר כן

הבעל תקיעה בפועל הי' אחד האברכים שלמד בתו"ת 

בוארשא מענדל טעננבוים שמו )הטעם מה שכ"ק שליט"א 

לא רצה לתקוע, איני יודע אם מפני שאפשר שבגשמיות 

אינו יכול לתקוע או שלא רצה מצד איזה טעם, אפשר מצד 

מחלו' כו', עכ"פ לא שמעתי מאומה אודות זה, ואיני יודע(. 

אחרי הפסוקים רמז כ"ק שליט"א למענדל הנ"ל שכבר יכול 

לעשות הברכות, אבל ר"מ הזה אינו ש.ו. ועשה עצמו 

שאינו מבין מה שמדברים אליו, ורמז לכ"ק אדמו"ר 

שליט"א, שבודאי הוא )כ"ק שליט"א( כבר יכול לעשות 

 .הברכות

כ"ק שליט"א הָאט געגעבן ַא שמייכל )אחרי כל הבכיות( 

ואמר את הברכות ג"כ בהניגון כו'. התקיעות תקע ר"מ 

הנ"ל, וכ"ק שליט"א אחז את אצבעו על הסידור, וכאשר 

הי' תקיעה אחז באצבעו על השברים, שברים על התרועה 

כו' כמו מקריא, אחרי התקיעות אמר הפסוקים אשר תרועה 

 )...( .'גו' ג"כ בהניגון כו
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