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ב"ה, י"ד תמוז ה'תשפ"א

פתח דבר

אנו מודים לה' יתברך על כל הטוב אשר גמלנו, ובחסדו הגדול 
זיכנו לעת הגיע בנינו היקר התמים לוי יצחק שיחי' לגיל מצוות.

ברצוננו להביע בזה תודתנו והוקרתנו, לקרובינו ידידנו ומכירנו, 
אשר הואילו לשמוח איתנו יחדיו ביום שמחת לבנו, ולברך את 

חתן הבר מצווה ואותנו בברכת מזל טוב.

על יסוד המנהג שהונהג בחתונת הרבי מלך המשיח שליט"א, 
אנו שמחים להגיש בפניכם תשורה זו, הכוללת בתוכה השלמות 
לספר 'מספרים התניא'. זכינו שהספר התקבל בין קהל לומדי 
התניא בחיבה רבה, והגביר את הלימוד וההעמקה בספר התניא. 
נוספים,  סיפורים  עוד  אצלי  הצטברו  לאור  הספר  שיצא  מאז 

וכעת הם מוגשים לפניכם.

אנו תפילה ובקשה שהפצת המעיינות של תורת החסידות חוצה, 
קוממיות  ויוליכנו  ויגאלנו  יבוא  צדקנו,  ביאת משיח  את  תזרז 

לארצינו, תיכף ומיד ממש!

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

מנדי וטלי'ה קרומבי
בשליחות הרבי 
גבעתיים ארה"ק
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 מכתב הברכה של הרבי לרגל הבר מצווה 
של אבי חתן הבר מצווה
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דף השער

הקדמה שהיא ספר

הרבי המהר"ש אמר לבנו הרבי הרש"ב שהוא לא היה מסתכל בהקדמה של ספר, אלא אם 
כן ההקדמה עצמה היא ספר. ואמר: "דף השער של הלקוטי אמרים תניא הוא תורה. שמעתי 
מאבי הרבי הצמח צדק – אמר הרבי המהר"ש לבנו, ביאורים ארוכים על כל מילה שבדף 
השער של התניא. כשאבי הצמח צדק החל ללמוד איתי תניא, הוא החל מהמילים "ספר 
גם  מילה, אלא  כל  בלבד שפירש  זו  ולא  בינונים",  הנקרא בשם ספר של  ליקוטי אמרים 
הסביר את הכוונה בכך בעבודה, וזה העמיד אותי על רגליים חסידיות, נחרט במוחי ונקבע 

בליבי".

ספר השיחות ה'ש"ת )בלשון הקודש( עמוד קי"ז

הסכמות

קטורת לכל המגיפות

החסידים ר' פנחס משקלוב ור' יצחק משה מיאסי סיפרו שכשנשלחו אל הרבנים הצדיקים ר' 
יהודה לייב כהן ור' זושא מאניפולי לקבל את הסכמותיהם לספר, אמר ר' יהודה לייב: "ספר 
התניא הוא קטורת לכל המגפות הרוחניות של 'עקבתא דמשיחא' ]-התקופה שלפני ביאת 

המשיח[", ור' זושא אמר: "עם ספר התניא ילכו ישראל לקראת משיח צדקנו".

אגרות קודש אדמו"ר הריי"צ חלק ד' עמוד רס"ו

הקדמת המלקט

ר ׁשֹוֲאִלין  ֵאלֹות ַרּבֹות ֲאֶשׁ ׁשּובֹות ַעל ְשׁ ם ֵהן ְתּ ְוֻכָלּ
ִמיד  ְמִדיָנֵתנּו ָתּ ל ֲאַנ"ׁש ִדּ ֵעָצה ָכּ ְבּ

לקוטי עצות

זקני החסידים סיפרו שספר התניא הוא ליקוטי עצות ממה שענה האדמו"ר הזקן ב'יחידויות' 
לחסידים בין השנים תק"מ ועד תק"נ, ובקיץ תקנ"ב התחיל לסדר את הספר בצורתו כפי 
שהוא לפנינו. בשנת תקנ"ג כבר היו העתקות רבות ממנו, ובהמשך הזמן השתבשו ההעתקות, 

וגם התחילו לזייף את הספר, ולכן הזדרז האדמו"ר הזקן להדפיסו. 

היום יום ו' אדר ב'
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פרק א'

יִעים אֹותֹו ִבּ ַמְשׁ

הכוחות עזרו

 - שובע  מלשון  גם  פירושו  ש'משביעים'  אסתרמן  גרונם  שמואל  ר'  המשפיע  כשהסביר 
שנותנים לנשמה כוחות על מנת שתוכל להתגבר על הנסיונות שבעולם הזה, סיפר:

את  לבקש  מאפטא  אברהם-יהושוע  רבי  הצדיק  אל  באה  בלידתה  שהקשתה  אחת  אשה 
ברכתו. הצדיק נשען על זרועותיו ואמר לה שתלד בשלום. החסידים שהיו באותו המעמד 
שאלו את הצדיק מדוע נשען על זרועותיו, והוא השיב להם שאותה הנשמה לא רוצה לרדת 
לעולם הזה בגלל שראתה את הנסיונות הצפויים לה, וטענה שלא תוכל לעמוד בהם, לכן 

אמר לה הצדיק שתצליח לעמוד בנסיונות.

אחד מהחסידים שהיה שם הבין שלנשמה זו צפויים מאורעות לא רגילים, והחליט לעקוב 
אחריה.

זמן קצר אחרי שהאשה ילדה, נפטרו שני ההורים, והקהילה לקחה את הילד תחת אחריותה. 
ילדים  למסור  חייבת הקהילה  היתה  הקנטוניסטים  גזירת  לפי  בו  הגיוס,  זמן  הגיע  כאשר 
לצבא, נתנה הקהילה את הילדים העניים לצבא, וביניהם את אותו הילד. במשך השנים שלח 
הנער מכתבים לקהילה בו הוא מספר על הנסיונות הקשים בעניני יהדות שעומד בהם, עד 
שבשלב מסויים המכתבים פסקו. לאחר זמן התברר שהנער מת על קידוש השם מפני שלא 

הסכים להמיר את דתו.

היכל הבעש"ט גליון מ"א

ע ...ּוֵבינֹוִני יק ...ָרָשׁ ַצִדּ

כלב צדיק רשע ובינוני

הרב החסיד ר' זאב דוב קזווניקוב נסע פעם באוניה והתפלל מעומק הלב. חבורה של ליצים 
יהודים שמעה את תפילתו, ובחושבם שהוא כנראה אדמו"ר חסידי, החליטו להתלוצץ ממנו. 
הם ניגשו אליו כשסיים את תפילתו והושיטו את ידם לשלום, בבקשם ממנו שיגיד בפניהם 
דבר תורה. הוא ביקש מהם לכסות את ראשם, ולהקשיב לדבריו ברצינות כי אלה דברים 

קדושים. ואכן הם לבשו את כובעיהם ועשו את עצמם כמקשיבים. 

ר' זאב דוב הקדים שישנו ספר קטן ותניא שמו, שחיברו איש קדוש ונורא, שלדברי אחד 
לפרוץ  רצו  זאת  כששמעו  הגדול.  עולם  של  הרבונו  את  בתוכו  להכניס  הצליח  הצדיקים 

בצחוק, אבל התאפקו על מנת שימשיך את דבריו ואז יתלוצצו ממנו עוד יותר.

הוא המשיך שבספר התניא אותו הזכיר מבוארות שלושת המדרגות של צדיק רשע ובינוני. 
הצדיק ביער את יצרו הרע והוא מואס בתענוגי העולם הזה, הרשע הפוך מכך ומרוכז רק 
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בתענוגי העולם הזה, והבינוני לא ביער את הרע כמו הצדיק, ולכן מתאווה לתענוגות העולם 
הזה, אבל מצד שני מכיוון שהתורה אסרה אותם, הוא מתאפק ונמנע מהם.

דבריו העמוקים חדרו לליבם, והם רצו לעזוב את המקום כלעומת שבאו, אלא שר' זאב דוב 
המשיך ואמר: גם בין בעלי חיים קיימות שלושת הדרגות האלה. למשל כלב, ישנו כלב צדיק, 
הרובץ תדיר על מפתן פתח בעליו, ואינו מניח להכנס ללא רשות. כלב רשע לעומת זאת 
מסתובב בכל החצר, ונובח על כל אדם, ואף על העוברים ושבים ברחוב. הכלב הבינוני הוא 

זה ששומר על הנכנסים לחצר, אך לא מתעניין בעוברים ברחוב.

ומכאן עבר לנמשל, "אילו הייתי מתפלל בפינה שלכם, היה לכם מקום לטעון כי תפילתי 
מפריעה לכם, אבל כאשר תפילתי בקצה האחר, מדוע לא יכולתם לסבול זאת, ונהגתם כמו 

אותו בעל חי רשע, לבוא למקומי ולבזותני?!".

זכרונותי עמוד 14

ְוֵליָצנּות

עצה לליצנות

כותב האדמו"ר הריי"צ:

במענה על שאלתך מה לעשות לטבעך לדבר הלצות, שאין אתה יכול לעצור את עצמך, אף 
גם שאחרי כן אתה מצטער על זה, וכל הסכמתך לעזוב דרך הלצה אינו מועיל רק לימים 

אחדים.

הנה הצלת וישועת נפשך הוא רק בדרך קבלת עול, לשום מתג ורסן על פיך, שלא לדבר שום 
דבר עד אשר אם תחשוב אם לדבר או לחשות מלדבר, וכה תעשה יום יום בקומך בבוקר 

תשים המתג והרסן על פיך, ולא תסיח דעתך מזה כל היום עד אשר תישן.

אגרות קודש אדמו"ר הריי"צ חלק ד' עמוד שנ"ה

פרק ב'

ַעל  ִמַמּ ֱאלֹוַהּ  ֵחֶלק  ִהיא  ָרֵאל  ִיְשׂ ְבּ ִנית  ׁ ַהֵשּ ְוֶנֶפׁש 
ׁש  ַמָמּ

אין יאוש!

ליהודי שכתב לרבי על מחשבות של יאוש ענה הרבי:

אסור  בפרט  יהודי  ועל  בכלל  על האדם  כזה, שהרי  רוח  יהיה במצב  גדול שיהודי  לפלא 
להתייאש, וכמבואר ומודגש בתורתנו תורת חיים – תורה מלשון הוראה, הוראה בחיי היום 
יום. וגם מובן אשר מכיון שלכל יהודי נשמה שהיא חלק אלו-ה ממעל ממש, הרי אין מקום 
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ליאוש, אלא שצריך להחזיק קישור וצינור פתוח עם השם יתברך, מקור החיים והברכה. 
וקישור זה הוא בהנהגה בחיי היום יום על פי הוראות ה' בתורתו, התחל מהנחת תפילין בכל 

יום חול, כשרות המזונות וכולי. 

אגרות קודש חלק כ"ו אגרת ט'תקע"ח

אנרגיה אין-סופית

במכתב מעורר הרבי לגלות את האנרגיה האין סופית הטמונה באדם:

רואים במוחש, ובדורנו זה במיוחד אחרי גלוי האנרגיה הכי מבהילה הנמצאת בכמות הכי 
היא  הכמות  לא  כי  הרבים,  בחיי  יסודי  שנוי  להביא  היחיד  ביכולת  לפעמים  אשר  קטנה, 
המכרעת אלא האיכות. ואם בחומר ובגשם הדומם כך, על אחת כמה וכמה בחומר וגשם גוף 

הישראלי וביתר שאת בנוגע לחיים הרוחניים של עמנו בני ישראל.

אלא שעל היחיד לגלות כל האנרגיה שבקרבו, שבאמת אין-סופית היא, ובסגנון רבינו הזקן 
וכיון  ממש,  ממעל  אלוקה  חלק  היא  בישראל  השנית  הנפש  ערוך,  והשולחן  התניא  בעל 

שמקורה באין-סוף ברוך הוא, הרי היא וכל כוחותיה אין-סופיים.

אגרות קודש חלק כ"ב אגרת ח'תרי"א

גם המדע יודע

באנגלית   ספר  שקרא  לרבי  סיפר  הוא  הרבי  עם  רוזנבלום  פסח  פרופסור  שניהל  בשיחה 
של פרופסור ארווין שרדינגר שנקרא 'מה הם החיים?', הנדרש ל'בעיה ידועה של הפיזיקה 

המודרנית - כיצד מתוארים מאורעות ומערכת היחסים שבין הצופה לדבר הנצפה'.

אחרי שדן בכמה תאוריות, מסכם שרדינגר שיש סיבה לכך שבין צופים שונים על אותו דבר, 
יש הרבה מן המשותף: חייב להיות 'מוח אלוקי' - ולפיכך, בעצם, יש רק צופה אחד בכל 

מאורע.

כאשר פרופסור רוזנבלום העיר על הדמיון שבין רעיון זה לבין ההסבר המובא בתניא על כך 
שכל נשמה יהודית היא חלק מהקב"ה, ציין הרבי שהוא השתתף בהרצאותיו של פרופסור 

שרדינגר, והוסיף "הוא היה מרצה מאוד מוצלח".

הרבי נטה להסכים עם הערתו של פרופסור רוזנבלום, והסביר: כאשר שליח של חב"ד אומר 
לסטודנט שיש אלוקים, ושלכל יהודי יש נשמה שהיא 'חלק אלוקה ממעל ממש', עשוי אותו 
תלמיד לענות: "אתה מחויב לומר זאת - זו העבודה שלך!". אולם אם יציין השליח שכך 
כתב שרדינגר, אזי יאמין לו אותו תלמיד, שכן "לשרדינגר לא היה שום אינטרס או מניע 

נסתר לומר זאת".

שנים ראשונות עמוד 333
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ֶפׁש  ֵאין ָלּה ְלבּוׁש ִמֶנּ ָמה ֶשׁ ֵאין ְלָך ֶנֶפׁש רּוַח ּוְנָשׁ ֶשׁ
ַעְצמּות ָאִביו ְוִאּמֹו ְדּ

חסר לאמריקאים

ר' שמואל לויטין אמר משמו של המשפיע ר' שמואל גרונם אסתרמן שמה שכתוב בתניא 
אודות הלבוש לנשמה, הכוונה לכך שמונח אצלה ענינים שלמעלה מהשכל, וסיים שענין זה 

חסר אצל בני אמריקה…

היכל הבעש"ט מ"א

פרק ד'

ים ה ְלבּוִשׁ לָֹשׁ ְועֹוד ֵיׁש ְלָכל ֶנֶפׁש ֱאלִֹהית ְשׁ

העיקר מה שמתחת לבגדים

פעם נכנס אל  הרבי לפני קבלת הנשיאות יהודי שאסף כסף לצדקה, בשעה שהרבי היה 
באמצע לימודו ללא המעיל. אמר היהודי לרבי שאותו לימדו שצריך ללמוד באימה וביראה, 
ולכן יש ללמוד כשלבושים במעיל. אמר לו הרבי שאותו לימדו שהעיקר הוא מה שיש מתחת 

ללבוש…

אהלי ליובאוויטש חלק א' עמוד 286

טֹוִבים  ים  ּוַמֲעִשׂ ְתׁשּוָבה  ִבּ ַאַחת  ָעה  ָשׁ "ָיָפה 
א" י עֹוָלם ַהָבּ ל ַחֵיּ עֹוָלם ַהֶזּה ִמָכּ ָבּ

המלאך רוצה ציצית

המתעוררת  השמחה  בגודל  מפליא  התניא  ספר  התחלת  על  במאמרו  צדק  הצמח  הרבי 
מההתבוננות ביוקר המצוות לעומת הגילוי בגן עדן, ומביא על כך מהבעל שם טוב שהיה 
אומר בלשון הזה: "אפילו מלאך מיכאל הגדול שבמלאכים היה נותן את כל עבודתו והשגתו 

באלוקות אפילו רק עבור מצוות ציצית אחת מארבעת הציציות שיש לכל אחד מישראל".

קיצורים והערות לתניא עמוד מ"ו

הנחת תפילין אחת

המשפיע ר' שמריהו נחום ששונקין התארח בבית מלון בטבריה, ובמהלך שהותו שם חלה 
מאוד, עד שנאלצו לחברו למכונת הנשמה על מנת שיוכל לנשום.
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בשלב מסוים סבלו התגבר כל כך עד שאשתו אמרה שיש מקרים שעל פי התורה צריכים 
להתפלל שהסבל כבר יפסק, אפילו אם יצטרכו לעזוב את העולם.

כל  ואמר שכדאי  שרוי,  היה  בו  הנורא  הסבל  למרות  הזדעק  הרב ששונקין  זאת  כששמע 
היסורים שבעולם ולו בשביל לזכות לקיים מצוות הנחת תפילין או כל מצווה אחרת אפילו 

רק פעם אחת נוספת. 

ואכן בחסדי ה' הוא החלים וחי עוד מספר שנים נוספות.

'הלל אומר' - מתורתו אמרותיו וקורות חייו של הרה"ח ר' הלל רבינוביץ'

ֵלית  ּוְבַעְצמֹו,  ְכבֹודֹו  ִבּ הּוא  רּוְך  ָבּ דֹוׁש  ַהָקּ ֲאָבל 
ִפיָסא  ר ְתּ ֲאֶשׁ י ִאם ַכּ ָלל. ִכּ יּה ְכּ ִפיָסא ֵבּ ָבה ְתּ ַמֲחָשׁ

ּתֹוָרה ּוְבִמְצֹוֶתיָה ת ַבּ ַשׁ ּוִמְתַלְבּ

הגבוה והנמוך ביותר

הרב החסיד ר' שמחה גורודצקי סיפר שפעם הגיע לבית הכנסת של חסידי חב"ד במוסקבה 
יהודי לא מוכר, שהציג את עצמו כהיסטוריון מקייב. הוא סיפר ששיטתו במחקר היא לחוות 
את מושאי מחקרו, וכששמע על תופעת ה'חסידיזם', החליט לחוות את חיי החסידים. בקשתו 

בפיו להצטרף לקבוצה באופן זמני. 

החסידים הסכימו, ור' שמחה ליווה אותו בתקופת מחקרו. הם החלו ללמוד ביחד חסידות, 
ונאמר לו שלשם כך עליו לחבוש כיפה ואף ליטול את ידיו, והוא הסכים. בשלב מסויים 
רק  אלא  לחסיד,  להפוך  איננה  שמטרתו  ואמר  הזדעק  הוא  אך  תפילין,  להניח  לו  הציעו 

לחקור. ר' שמחה אמר לו שאם כך, הוא מפסיק לשתף איתו פעולה, והוא נכנע.

כעבור זמן נאלץ ר' שמחה להעדר ממוסקבה לתקופה מסויימת במסגרת השליחויות שלו 
מהאדמו"ר הריי"צ, וכשחזר לעיר פגש את החוקר, שעמד מולו עם כיפה, זקן ופיאות. ר' 
שמחה התגרה בו, ואמר לו: "נו, גיבור גדול... כשבאת הצהרת שאינך מעוניין להיות חסיד, 

אבל בסוף תפסו גם אותך...".

אמר לו החוקר: "שמחה, אתה חושב שאתה חסיד גדול ויודע מהי חסידות? בא ואומר לך 
אני מהי חסידות. החידוש של האדמו"ר הזקן בתורת חסידות חב"ד הוא החיבור של הגבוה 

ביותר עם הנמוך ביותר". 

והסביר: "כשאתה לומד בלקוטי תורה על החיות האלוקית של העולמות, שהיא איננה רק 
'הארה' של אור ה'ממלא כל עלמין', שהוא עצמו רק הארה מהאור ה'סובב כל עלמין', שגם 
הוא באין ערוך לגבי 'עצמות אין סוף', אשר עליו נאמר 'כלא קמיה כלא חשיב' - שום דבר 
אינו נחשב לפניו כמציאות. ואחרי כל האריכות הזו, כאשר האדמו"ר הזקן שואל: ואיך בכל 
ידי מצוות מעשיות כאן בעולם  'לתפוס' אותו?, עונה האדמו"ר הזקן: רק על  זאת אפשר 

הזה".

מוסיף החוקר: "אני הרגשתי את זה על בשרי. ככל שיותר למדתי והתעמקתי, כך הרגשתי 
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מחויב יותר להוסיף בקיום המצוות. ומאידך, בכל מצווה שקיימתי, הרגשתי שאני מבין טוב 
יותר את החסידות שלמדתי. ראיתי בעצמי את הקשר בין הגבוה ביותר לנמוך ביותר".

כי קרוב גליון 66

פרק ה'

דֹוׁש  ַהָקּ ל  ֶשׁ ּוְרצֹונֹו  זֹו ִהיא ָחְכָמתֹו  ה ֲהָלָכה  ְוִהֵנּ
רּוְך הּוא ָבּ

כך רוצה הקב"ה

כשלימד המשפיע ר' ניסן נמנוב את פרק ה' בתניא, הסביר שהתורה היא חכמתו של הקב"ה, 
ואין הפירוש שהתנאים אומרים את דעתם משכלם, אלא שהם מבטאים את דעתו של הקב"ה. 
בהקשר לכך סיפר שפעם ראה בעירו זלובין יהודי שלומד גמרא, ואמר: "בית שמאי אומרים 

– שכך רוצה הקב"ה, ובית הלל אומרים – שכך רוצה הקב"ה".

ביאורי ר' ניסן על התניא עמוד 143

ֶעְרּכֹו  מֹוהּו ְולֹא ְכּ ֵאין ִיחּוד ָכּ ְוהּוא ִיחּוד ִנְפָלא ֶשׁ
ִמּיּות  ַגְשׁ ָלל ְבּ ִנְמָצא ְכּ

להיפגש בלי לנסוע

ליהודי שרצה לנסוע לרבי כתב הרבי:

בנוגע למה שכותב אודות נסיעה לכאן להתראות, ושלעת עתה אין היכולת בידו, הנה על פי 
המובן ממה שכתוב בתניא פרק ה' - גם עתה היכולת בידו, ועוד יותר מהתראות בעלמא, 
כי הרי מבואר שם, אשר כשלומד תורתנו הקדושה ומשתדל להבינה ולהשיגה - הרי האדם 
הלומד מתיחד ביחוד נפלא שאין יחוד כמוהו ולא כערכו נמצא כלל בגשמיות עם הענין 

שלומד אותו.

כאן  הנמצאים  שגם  החסידות,  ובתורת  הנגלה  בתורת  קבועים  שיעורים  כשילמוד  ולכן 
לומדים אותם - נמצא, שהוא והנמצאים כאן מתייחדים ביחוד נפלא הנ"ל עם הענין הנלמד, 

ובדרך ממילא איש עם רעהו.

אגרות קודש חלק י"א אגרת ג'תרכ"ב
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פרק ו' 

ִעים  ים ְוָרִעים ְוָהְרָשׁ ה עֹוָלם ַהֶזּה ָקִשׁ ל ַמֲעֵשׂ ְוָלֵכן ָכּ
ּגֹוְבִרים ּבֹו

לא בשביל לייאש

ליהודי שעסק בחינוך, והתמודד עם קשיים בעבודתו, כתב הרבי:

עולם  נקרא  ומלואו  הזה  עולם  אשר  חיים  תורת  תורתנו  שהודיעתנו  שמה  הדבר  ...ברור 
הקליפות וסטרא אחרא ומעשיו קשים ורעים והרשעים גוברים בו, הוא לא בשביל לגרום 
ליאוש או להחליש המרץ, ואפילו לא בשביל להצדיק גרעון בפעולות באם לא עביד כמאן 

דבעי למעבד ]לא עשה כפי הנדרש[, שהרי שלילת כל זה מבוארת בכמה מקומות.

בהעלמות  בהפגשו  עליו  האדם  לב  יפול  שלא  ממטרותיה  אחת  האמורה  ההודעה  אלא 
והסתרים, ולפעמים גם במלחמה עצומה ולא רק מצד אלו שתפקידם לנגד אלא גם מאלו 
שלכאורה צריכים היו לסייע ביותר. כי סוף סוף, הרי תכלית בריאת האדם היא לשמש את 
קונו ועליו לעשות המוטל עליו, וה' הטוב בעיניו יעשה, אלא שהובטחנו שסוף סוף מנצחים 

במלחמה זו, שהרי לא ידח ממנו נדח, ויגעת ולא מצאת אל תאמין.

אגרות קודש חלק י"ז אגרת ו'ת"צ

ֵמאֹות  לֹש ְקִלּפֹות ַהְטּ ְחּתֹוָנה ִהיא ָשׁ ְדֵרָגה ַהַתּ ַהַמּ
ְוָרעֹות ְלַגְמֵרי

קליפה ש'בבינוני'

באחת הסעודות עם הרבי אמר אחד מהמסובים שישנו פתגם של אחד החסידים ששלושת 
הקליפות הטמאות שבתניא גם הם מדרגה...

הגיב על כך הרבי בבת צחוק: "שלוש קליפות הטמאות שב'בינוני'...".

תורת מנחם חלק נ"ו עמוד 90
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פרק ז'

תֹוָרא  ְדּ ֵמיָנא  ְשׁ ָרא  ְשׂ ִבּ ָהאֹוֵכל  ל  ָמָשׁ ֶרְך  ֶדּ גֹון  ְכּ
ְעּתֹו ַלה' ּוְלתֹוָרתֹו ם ְלַהְרִחיב ַדּ ׁ ְוׁשֹוֶתה ַיִין ְמֻבָשּ

מספיק עם הידורים באכילה!

המשפיע ר' מענדל פוטרפס סיפר שכשהתבונן בהנהגתו של ה'עובד' המופלא ר' דוד קיבמן, 
לא ראה אצלו הנהגה של 'אתכפיא' באכילה. כששאל אותו על כך השיב שכשהגיע לישיבה 
בליובאוויטש היה מהדר מאוד, עד שאפילו את החלב שהגישו בבוקר לא היה שותה מכיון 
שהמים שהיו מעורבים בו, שהו בלילה בכלי מתכות, והאדמו"ר הזקן כותב להקפיד שלא 

לשתות מים כאלה, ולכן אף שהמים היו מעורבים בחלב, לא היה שותה ממנו. 

הוא המשיך בחומרותיו עד שבריאותו נפגעה, והדבר נודע לרבי הרש"ב. כשנכנס ל'יחידות' 
אמר לו הרבי: "מספיק עם הידורים באכילה! צריך להתחיל לנצל את האכילה לשם שמים".

בית משיח גליון 1207

ְעּתֹו  ַדּ ַח  ְלַפֵקּ ְבִדיחּוָתא  ִדּ ָתא  ִמְלּ ָהאֹוֵמר  ְוֵכן 
ַח ִלּבֹו ַלה' ּוְלתֹוָרתֹו ַוֲעבֹוָדתֹו ֵמּ ּוְלַשׂ

גם סיפורים

במכתב הדרכה לאחד החסידים לגבי שיעורי התניא שמלמד כתב הרבי:

וטוב עושה אשר מדבר גם כן אודות ה'מסביב' של חסידות, ועל דרך מאמרמ רבותינו ז"ל 
'פתח במילתא דבדיחותא', ובפרט שגם סיפורי צדיקים וסיפורי החסידים - מנהג של ישראל 

סבא תורה היא.

אגרות קודש חלק י"ב אגרת ד'קפ"ה

ה ָטּ ַעל ַהִמּ ַמע ֶשׁ ְקִריַאת ְשׁ ָנה ֲעצּוָמה ִבּ ּוְבַכָוּ

היצר הרע לא מסכים

ר' חיים שאול ברוק אמר שפעם היצר הרע התנגד ללימוד ה'נגלה', אך במשך הזמן ראה 
ואז  ולכן הפסיק את התנגדותו,  הנגלה,  לימוד  גם עם  יצר הרע  להיות  שאפשר להמשיך 
ובפרט תורת החסידות. בהמשך הזמן ראה היצר הרע שאפשר  התגלתה פנימיות התורה 
ללמוד חסידות ועדיין להישאר יצר הרע, ועל כן החלה תקופה של עבודת התפילה, אך היצר 

הרע התרגל גם לכך. 
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כיום נשאר רק קריאת שמע שעל המיטה, שלזה אינו מסכים בשום פנים ואופן, כי לא נוצרת 
מכך שום 'ישות', היות וקריאת שמע שעל המיטה נאמרת בסתר, והיא רק בין האדם לבין 

קונו.

באהלי ליובאוויטש חלק א' עמוד 243

חטאתי לפניך

הרבי  רש"ב אמר שלהתבוננות הדרושה לפני קריאת שמע שעל המיטה דרושות רק שתי 
המילים 'חטאתי לפניך'. יש להתבונן בפירוש המילה 'חטאתי' - עבירה על רצון ה' רחמנא 

לצלן, ו'לפניך' - מיהו ה'לפניך'...

כפר חב"ד גליון 1882

פרק ט'

ָכל  ְבּ ת נַֹגּה  ִלַפּ ְקּ ִמּ ֶשׁ ֲהִמית  ֶנֶפׁש ַהַבּ ן  ַכּ ְמקֹום ִמְשׁ
ָמאִלי ֲחַלל ְשׂ ב, ַבּ ֵלּ ָרֵאל הּוא ַבּ ִאיׁש ִיְשׂ

לגרש ולהכניס

אחר שנתפרסמו כתבי התניא בעולם עוד קודם שהודפס, ונכתב שם שמשכן הנפש הבהמית 
הוא בחלל השמאלי של הלב, ראה זאת החסיד ר' יקותיאל ליפלר ונכנסו הדברים לליבו - כי 
מאחר שמשכן הנפש הבהמית הוא בחלל השמאלי, אם כן לשם מה צריך אותו. הוא טיפס 

על עליית הגג של האדמו"ר הזקן וצעק: "רבי, עקור ממני את החלל השמאלי!".

כששמע זאת האדמו"ר הזקן, הכניסו פנימה, ואמר בניגון בזה הלשון: "לא זו היא המלאכה, 
ולא זו היא העבודה! יש לגרש את הנפש הבהמית מהצד השמאלי, ולאפשר את כניסת הנפש 

האלוקית", ותיכף נהפך ר' יקותיאל לאיש אחר.

ספר השיחות תר"פ-תרפ"ז עמוד 55
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פרק י"ב

ָמִני  ַהְיּ ָחָלל  ֶבּ ֵאׁש  י  ֵפּ ִרְשׁ ְכּ ָהַאֲהָבה  ֶאת  ּוְלעֹוֵרר 
ַמע  ְשׁ ְקִריַאת  ִבּ בָֹאר  ַהְמּ ִעְנָין  ֶזּהּו  ֶשׁ  ֹ ִלּבֹו,  ְבּ ֶשׁ

אֹוַרְיָתא ְדּ

שתק שעות ארוכות

זמן  וכשהגיע  החסידים,  אחד  עם  ברוסיה  ברכבת  נסע  סיפר שפעם  ברוק  שאול  חיים  ר' 
תפילת ערבית התפללו בעודם יושבים. כשהגיעו ל'שמע ישראל', שמע את החסיד אומר את 
הפסוק הראשון והשתתק. כך עברו כמה שעות, עד שר' חיים שאול חשב שכנראה נרדם, 
הזה התעמק  הזמן  אז הבין שכל  ה' אלוקיך'.  'ואהבת את  אומר  אותו  אלא שלפתע שמע 

באחדות ה'.

באהלי ליובאוויטש חלק א' עמוד 222

ב יט ַעל ַהֵלּ ִלּ ַח ַשׁ י ַהֹמּ ִכּ

לא נפגשו מיד

בהזדמנות נדירה סיפר הרבי על פגישתו הראשונה עם חמיו האדמו"ר הריי"צ לאחרי שהגיע 
לארה"ב מאירופה הבוערת בעיצומה של מלחמת העולם השניה:

וחיכיתי  ולכן כאשר הגעתי ל-770 הודעתי  "לחמי הרבי לא היה אפשר להכנס סתם כך, 
שיקרא לי. אך הוא לא קרא לי. בינתיים הספקתי ללכת למקווה, להתפלל מנחה, לאכול ואף 
להתפלל ערבית, ועדיין לא קרא לי. עלינו לחמותי והתוועדנו שם כל הלילה עם שאר בני 

המשפחה. וכי קלה היא בעיניכם?! הצאצאים ניצלו מהנאצים.

"ובמשך כל הזמן הזה ישב חמי הרבי בחדר הסמוך, ולמרות זאת לא קרא לנו, וגם למחרת 
לא קרא לנו, ורק ביום השלישי לבואנו שלח לקרוא לנו, אבל כל אחד מאיתנו בנפרד.

"הטעם שבדבר, היות שחמי הרבי היה בעל רגש גדול, וניתן לתאר את גודל התפעלותו אם 
היינו נכנסים אליו מיד וביחד, והרי חסידות תובעת שיהיה 'מוח שליט על הלב', לכן הוא 

המתין מספר ימים - למרות הצער שבדבר…".

אמנו המלכה עמוד 59

לא להתבלבל

פעם הגיש ר' חס"ד הלברשטם מרק לרבי ונשפך מהמרק על הרבי. ר' חס"ד התבלבל מאוד, 
והרבי אמר לו: "מוח שליט על הלב…".

באהלי ליובאוויטש חלק א' עמוד 287
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ִבים טֹובֹות ִלְגֹמל ְלַחָיּ

נאה דורש נאה מקיים

כאשר יצא האדמו"ר הזקן מהמאסר נכנס הרבי בטעות במקום לדירתו של אחד החסידים, 
לדירת שכנו של החסיד שהיה 'מתנגד'. אחרי שלוש שעות בהם סבל האדמו"ר הזקן גידופים 
מה'מתנגד', מצאו אותו החסידים שרצו לקחתו משם, אך האדמו"ר הזקן אמר להם שמשום 

כבוד האכסניה עליו להתעכב ולשתות את כוס התה שהמארח הכין עבורו. 

מיוסף עם  ללמוד  הזקן  תובע האדמו"ר  אותה  להנהגה  כדוגמא מוחשית  זאת  סיפר  הרבי 
אחיו לגמול לחייבים טובות. למרות שה'מתנגד' ידע שהאדמו"ר הזקן יצא כעת מהמאסר, 
ובכל זאת ציער אותו, עד שהתבטא שסבל במשך שלושת השעות האלה יותר מאשר בכל 
ימי שבתו במאסר. אף על פי כן האדמו"ר הזקן התנהג אליו באופן של "טוב לבריות", ולא 

רצה לפגוע במארחו. 

שערי המועדים י"ט כסלו עמוד קנ"ד

פרק י"ג

ל  ֶשׁ ּומֹוִחין  רֹאׁש  ִחיַנת  ְבּ ֶשׁ ֵח"ן  ְליֹוְדֵעי  דּוַע  ָיּ ַכּ
ַבִים  ִעְקּ ִחיַנת  ִמְבּ ה  ְלַמָטּ ֵהן  ְחּתֹונֹות  ַתּ ַמְדֵרגֹות 

ְוַרְגֵלי ַמְדֵרגֹות ֶעְליֹונֹות ֵמֶהן

לא להסתפק בהישגים

שלא  הרבי  אותו  מעודד  בירושלים,  ערב  הישיבות  את  שארגן  רוט  נפתלי  לרב  במכתב 
להסתפק בהישגים הנוכחיים, אלא להמשיך ולפתח עוד, ומבסס זאת על דברי התניא:

בעניני קדושה נצטוינו להעלות בקדש, ושלא להסתפק כלל בהישגים שבעבר ואפילו בהווה. 
ובעניני קדושה הרי, בלשון רבנו הזקן בספר התניא שלו: בחינת ראש ומוחין של מדרגות 
תחתונות הן למטה מבחינת עקביים ורגלי מדרגות עליונות מהן. ולא נסתפק רבנו הזקן בזה, 
ומייסד הענין עוד יותר, וכסיומו: וכמאמר רבותינו ז"ל רגלי החיות כנגד כולם. והענין בא 
בביאור על מה שקדמו, בנוסח מודגש עוד יותר, אשר "כל מעלות ומדרגות שלמטה הם כאין 

לגבי מעלות ומדרגות שלמעלה מהן".

וזהו גם היסוד למה שדברתי עמו על דבר השלב השני בהתפתחות ישיבות הערב. ובעזר 
הכשרונות שחונן בהם, באם ינצלם כדבעי ובמרץ הדרוש בענין זה, הרי תקותי שיבוא גם 
כן בקרוב השלב השני. אז על הענין כולו - יש להמליץ דברי רבנו הזקן הנ"ל, אלא שכמובן 
וגם פשוט - לא רק במה שכתוב 'כאין וכו'' אלא והוא העיקר, ששלב הקודם - המצב בהווה 

- הוא מעלה ומדרגה בקדושה עד שנקרא ראש ומוחין.

אגרות קודש חלק י"ט אגרת ז'קמ"ב
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פרק י"ד

בּוָעה  ׁ ַהְשּ ֶאת  ְלַקֵיּם  ּלֹו,  ֶשׁ ֶאת  ה  ַיֲעֶשׂ הּוא 
יק" ִהי ַצִדּ יִעים "ְתּ ִבּ ְשׁ ַמּ ֶשׁ

לחפש את הצדיק שבך!

אדם ביקר בבית הכנסת, ושאל את אחד המתפללים האם הוא מכיר צדיק בבית הכנסת. הלה 
סירב להשיב לו ואף גער בו על שאלתו.

אותו אדם פנה אל הרבי, ושאל האם יש משמעות לדבר?

הרב השיב לו: "יש משמעות גדולה - שאים לחפש צדיק ביהודי שני, כי אם לחפש ה'צדיק' 
בנפשו )שהרי השביעוהו )גם מלשון שובע( "תהא צדיק"(, ולגלותו בהנוגע לפועל".

פתקים משולחנו של הרבי חלק א' עמוד 74

פרק י"ז

ּוִבְלָבְבָך  ִפיָך  ְבּ ְמֹאד  ָבר  ַהָדּ ֵאֶליָך  ָקרֹוב  י  "ִכּ
תֹו" ַלֲעשֹׂ

חס ושלום לומר שרחוק

כמה וכמה פעמים שלל הרבי את האמירה של יהודי על עצמו שהינו 'רחוק':

במענה על מכתבו בו כותב שרוצה לשמוע על דבר ענין יראת ה' באשר ישנם שרחוקים 
מזה וכו'.

והנה חס ושלום לומר על איש ישראל שרחוק הוא מיראת ה', והרי מקרא מלא דבר הכתוב 
כי המצוה הזאת גו' לא רחוקה היא כי קרוב אליך הדבר מאד )עיין שם בפירוש הרמב"ן דקאי 
]שמתייחס[ על מצות התשובה(, וכבר נתבאר בארוכה ובביאור היטב בספר התניא קדישא 

איך שקרוב אליך הדבר ולא לבד קרוב סתם אלא מאד.

אגרות קודש חלק י"ד עמוד ד'תתל"ה

ובמכתב נוסף כותב הרבי:

במה שכותב אודות רצונו להתעלות בהרגש אור החסידות וכו' אך הנהו רחוק מזה.

ואחד  ואם בכל אחד  וכמבואר בתניא אשר קרוב אליך הדבר מאד,  כן,  ושלום לאמר  חס 
הדברים אמורים, על אחת כמה וכמה בזה שהשגחה עליונה העמידתו בחלק היפה לקרב לבן 
של בני ישראל לאבינו שבשמים שגודל הנחת רוח למעלה אין לשער, ומובן גודל הברכה 
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וההצלחה המושפעת על ידי זה אל המשתדלים, ורק שעליהם לחזק ולהרחיב הצנור והכלים 
לקבלתם.

אגרות קודש חלק ט"ו אגרת ה'תרצ"ב

סּוק "ִזְבֵחי ֱאלִֹהים רּוַח  זַֹּהר ַעל ָפּ תּוב ַבּ ָכּ מֹו ֶשׁ ְכּ
ר" וגו' ָבּ ָרה ֵלב ִנְשׁ ָבּ ִנְשׁ

בלי לפגוע בבריאות

במכתב הדרכה מסביר הרבי שאין כוונת האדמו"ר הזקן בתניא לפגוע חלילה בגוף:

ובפרט  רוח,  אין הכוונה על שבירות  רוח נשברה,  זבחי אלקים  למותר להאריך, שהאמור 
שבירות הלב, המזיק, חס ושלום, לבריאות ופועל על העצבים, וביותר אשר מצד השבירות 
לב לוקחים את הדברים חריף יותר וחמור יותר, מכמו שהם מצד עצמם, וחמי הרבי אביו 
כך  כל  'שפכו'  שעבורו  היהודי  הגוף  יקר  כמה  "ראה  פעם  לו  שאמר  מוהרש"ב  האדמו"ר 
הרבה תורה ומצוות. ועתה כשנותן לכל אחד ואחד דבר יקר כזה כמו גוף, צריכים לעסוק 
בהשתדלות, והשתדלות אליבא דנפשיה, שיהיה הגוף בריא ובמילא יוכל להשלים מה שחפץ 
ממנו ה' יתברך . וכמו שכתב הרמב"ם הלכות דיעות "היות הגוף בריא ושלם מדרכי השם 
הוא" ובמכתב של הרב המגיד ממעזריטש לבנו הקדוש המלאך, כותב "חור קטן בגוף יוצר 

חור גדול בנשמה". 

אין כוונתי בזה לדרשה, ורק תקותי, אפשר יפעול זה עליה ועל ידה גם על בעלה הרב שיחיה 
)אף שבזהר מובא הלשון תוקפא דנשמתא חולשא דגופא, הפירוש הוא - חלישות דרישת 
ורואים זה בפועל, שבעת שהגוף בריא  הגוף, אבל לא חס ושלום חלישות בריאות הגוף, 
יכולים לפעול שלא בערך בכל הענינים ובפרט באהבת השם אהבת התורה ואהבת ישראל(.

אגרות קודש חלק ד' אגרת א'ס"א

פרק י"ח

ָרֵאל ָללּות ִיְשׂ ֵלב ְכּ ְבּ ֶרת ֶשׁ ַאֲהָבה ְמֻסֶתּ

הניצוץ יהפוך לאבוקה

ליהודי שכתב לרבי שעובד במפעל בו ישנם יהודיים שאינם דתיים כתב הרבי:

הנה נשען על המבואר בתניא בארוכה איך שכל אחד מישראל יש לו אהבה מסותרת ונכלל 
מעורר  אלא  חסרים  אינם  הרי  כן  אם  מאבותינו,  לנו  ירושה  והיא  ]יראה[  דחילו  גם  בה 
זה אבוקה  ידי הרוח חיים נעשה מניצוץ  ועל  שיגלה בפניהם את הנקודה פנימית שלהם 
גדולה שתאיר את הגוף ונפש הבהמית שלהם ואחרי זה גם ביתם וסביבתם, וכיון שפרנסתו 
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שגם  לאמר  קרוב  הנה  זה  החרושת,  בבית  הגדול  בחלקה  פנים  כל  על  לו  באה  הגשמית 
פרנסתו ברוחניות מקומה שם והוא על ידי הנ"ל, וכשעושים במרץ המתאים מצליחים…

אגרות קודש חלק ח' אגרת ב'ת"ל

ָרֵאל מֹוְסִרים  ֵעי ִיְשׂ ים ּופֹוְשׁ ִלּ ַקּ ַבּ ְוָלֵכן ֲאִפּלּו ַקל ֶשׁ
ם ׁ ת ַהֵשּ ׁ ם ַעל ְקֻדַשּ ַנְפָשׁ

אהבה לילדים בלי מעלות

במכתב לסופר ראובן אבינועם, ממחיש לו הרבי את גילוי כח המסירות נפש דווקא אצל 
יותר מילדים  יהודים פשוטים, מכך שרואים שאהבה לילדים בלי מעלות מיוחדות, חזקה 

בעלי מעלות מיוחדות:

שעברו,  בתקופות  בהדגשה  יותר  ועוד  בתקופתנו,  שראינו  מה   - יותר  ובבירור  ולדוגמא 
תקופות השמדות ונוסעי הצלב רחמנא לצלן ולא עלינו, שדוקא אנשים פשוטים מסרו נפשם 
בעד דתנו ואמונתנו בקל יותר מאשר בעלי שכל והבנה והשגה. ואף שאלו ואלו מאמינים בני 
מאמינים ובשניהם נקודת היהדות היא מקור המסירת נפש שלהם, אבל מצד שבעלי שכל 
דרכם לכוון כל עניניהם על פי השכל, והרגל נעשה טבע שני, היו צריכים גם בזה למצוא 
טעם ודעת, מה שאין כן אנשים פשוטים כשבאים לידי נסיון בדבר אמונה שנקודת היהדות 

שלהם מתעוררת בלי כל לבושים ובלי הגבלות.

אגרות קודש חלק כ"ב אגרת ח'תס"ו

פרק כ'

ׁש יב ּוְכַאִין ָוֶאֶפס ַמָמּ לֹא ָחִשׁ ּה ְכּ א ַקֵמּ כָֹלּ ְדּ

בפועל אין כלום...

כמה תמימים שלא קיבלו רשות להכנס לחדר בו ערך הרבי את סעודתו, שברו חלון מסוים 
על מנת להכנס.

התבטא על כך הרבנית חיה מושקא: "לומדים כל היום על 'ביטול', אבל כזה מגיע למעשה 
בפועל, אין כלום…".

בית חיינו
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פרק כ"ג

ֶקת ְצָדָקה ָלֲעִנִיּים ַחֶלּ גֹון ַהָיּד ַהְמּ ְכּ

מתקן את העבר

הרבי הריי"צ מדגיש במכתב למגייס כספים, את התועלת הרוחנית הצומחת לו מכך:

הוד כבוד קדושת רבינו נשמתו עדן כותב אשר היד הנותנת צדקה נעשית מרכבה, אם כן, 
בשעה שהמעשה עוסק בעניני צדקה, הרי כל גופו הוא מרכבה לאלוקות. ובימים של עבודה 
הבחרות  הנערות  ושנות  ימי  את  לתקן  אפשר  אמיתית  בהתמסרות  הצדקה,  במעשה  כזו 
והאברכות, ולפדות עצמו ממאסר הנפש הבהמית, ולרחוץ עצמו מהבוץ של חטאות הנעורים, 

ובעזרת השם יתברך להעמיד את עצמו בקרן אורה.

אגרות קודש אדמו"ר הריי"צ חלק י"ז עמוד רנ"א

פרק כ"ה

ְוִיחּוד ֶזה ְלַמְעָלה הּוא ִנְצִחי ְלעֹוָלם ָוֶעד

כל פעולה חשובה

כמה וכמה פעמים הזכיר הרבי את דברי האדמו"ר הזקן כדי להשפיע לפעול אף אם ייתכן 
והפעולה תהיה רק זמנית.

במכתב לפעילי חב"ד שעסקו בשנים הראשונות בביקורים בישובים ובקיבוצים, מעורר אותם 
הרבי לנצל את הביקורים לתיקון ענינים מעשיים ובפרט בעניני חינוך. ולדאגה שהדברים 

לא יחזיקו מעמד זמן ארוך, משיב הרבי: 

ואפילו באם חוששים וחושבים שהחשש מבוסס כדי צרכו, שהתיקון לא יחזיק מועד לזמן 
ארוך, ובפרט על ידי דבריו הנפלאים של רבנו הזקן, ויחוד זה למעלה הוא נצחי לעולם ועד, 
שזהו אפילו בנוגע לקיום מצוה אחת הן דאורייתא והן דרבנן פעם אחת, ובמכל שכן וקל 
וחומר באם מתקיים הדבר איזו פעמים ומשך זמן ועל ידי רבים, ובודאי לדכוותיה ]לאדם 

כמותו[ האריכות בזה אך למותר.

אגרות קודש חלק ט"ו אגרת ה'של"ו

במכתב לחוקר ה'מחלה הידועה', מעורר אותו הרבי לפעול בהפצת תורה והיהדות, ומזכיר 
את דברי האדמו"ר הזקן, אותם מבסס הרבי מתחום עיסוקו:

וגם  הזכות  גודל  מובן  ועד'  לעולם  נצחי  הוא  למעלה  זה  ש'יחוד  הזקן  האדמו"ר  מדברי 
האחריות בכל פעולה ופעולה אף הנראית לעיני בשר פעוטה וקטנטנה, וגם לזה יש למצוא 
דוגמא מהענין בו עוסק מחקר מחלת הסרטן רחמנא לצלן, אשר ההתחלה היא שתא אחד 
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הירוס  הוא  מביא  זה,  גידול  מעכבים  אין  ואם  נורמלי  בלתי  באופן  בגידול  מתחיל   )cell(
וחורבן על כל הקבוץ שהוא חלק ממנו, ואם במדת פורעניות כך הרי מרובה מדה טובה, 
לצד  באופן על-טבעי אבל  ויגדל  "תא אחד" שיצמח  על  בלב אדם לפעול  יעלה  שכאשר 
הטוב, טמונה בזה הצלחת כל הקבוץ אשר תא זה הוא חלק ממנו, והביאור לדכוותיה ]לאדם 

כמותו[ - הוא העוסק במחקר זה - בודאי אך למותר.

אגרות קודש חלק י' אגרת ג'ר"צ

הזמני הוא נצחי

אחד התמימים התלונן ביחידות שלפעמים יכול לעבוד על ענין מסוים בעבודת ה' במשך 
תקופה מסויימת, ואחר כך זה חולף ועובר כאילו לא היה.

השיב לו הרבי: "מה זאת אומרת? הרי "יחוד זה למעלה הוא נצחי לעולם ועד"...

תשורה וורנר תשע"ט

ִמיד  ר ָתּ ְזכֹּ ִיּ ֶזה ֶשׁ לּוי ָבּ ּיּום ַהּתֹוָרה ּוִמְצֹוֶתיָה ָתּ ִקּ ֶשׁ
ִעְנַין ְמִסיַרת ַנְפׁשֹו ַלה' ַעל ִיחּודֹו 

אנחנו יהודים של מסירות נפש

ר' ראובן דונין אמר פעם לרבי שאשתו מתלוננת: "למה אתה נוסע כל שנה לרבי ואני נשארת 
בבית?". 

הרבי ענה לו: "ראובן, אנחנו יהודים של מסירות נפש. היא צודקת, תישאר אתה עם הילדים 
ותשלח הנה את אשתך לקבל חסידות!". 

כי קרוב גליון 42 

פרק כ"ו

לצאת מהעצבות

במכתב לאביו זקנו של הרבי הרב החסיד ר' מאיר שלמה ינובסקי כותב לו האדמו"ר הרש"ב 
ואין  ביותר  בזה  נחלש  אשר  עד  לצלן,  רחמנא  ביותר  ומתאנח  דואג  כבודו  "אשר  ששמע 

ביכולתו לעסוק בשום דבר", ומפרט שורה של עצות כיצד לצאת מהעצבות.

"וראשית דבר ילמוד כבודו בספר של בינונים מן פרק כ"ו עד פרק ל"ד בכל יום פרק אחד 
ויחזור אותם כמה פעמים".

אגרות קודש אדמו"ר הרש"ב חלק א' עמוד רנ"ב
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ִריְך ַלֲעבֹד ה'  ָצּ ַעת ֲעבֹוָדה, ֶשׁ ְשׁ ֵאין ָצִריְך לֹוַמר ִבּ
ְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב ִשׂ ְבּ

רק עם חסידות

ב'יחידות' עם הרב יוסף שיינברגר מראשי העדה החרדית דיבר הרבי על ההכרח בלימוד 
החסידות ושאי אפשר בלי זה. כששאל הרב ויינברגר: הרי ישנם כמה וכמה גדולים וגאונים 
בדורנו שאינם לומדים חסידות? השיב לו הרבי שודאי ששמחה של מצווה בלתי אפשרית 

ללא לימוד חסידות.

מקדש מלך חלק ד' עמוד תי"ז

ַאַחר  ילֹו  ְלַהִפּ ֵדי  ְכּ ֶצר  ַהֵיּ ת  ַלּ ְחֻבּ ַתּ הּוא  ֶשׁ ָידּוַע  ְבּ
לֹום ַתֲאוֹות ַחס ְוָשׁ ְך ְבּ ָכּ

תכסיסי היצר

בכמה וכמה מכתבים מזכיר הרבי את תחבולת היצר להחליש את האדם על מנת להכשילו:

רואים במוחש, שאחד מתכסיסי יצר הרע הוא, לפעול באיש הישראלי, רגש של יאוש חס 
ושלום, ואחרי כן בא בטענה, שכיון שאין תקוה חס ושלום, הרי אין לו להנזר מתענוגי עולם 

הזה החומרי והבליו וכו' וכו'.

אגרות קודש חלק כ' אגרת ז'תנ"ט

מאיזה צד?

ובמכתב לילדה בבית הספר מורה הרבי כיצד ניתן לדעת מאיזה צד באות מחשבות אלה:

כשנופלים לאדם מחשבות והרהורי חרטה על הנהגה ומעשים בלתי רצוים ובתכיפות – צריך 
הוא לברר מאיזה "צד" באו: מיצרו הטוב, או ממנגדו. והבחינה העיקרית בזה – "תולדות" 
מחשבות אלו: באם המחשבות מולידות הוספת מרץ וחיות בקיום המצות, חיזוק בהנהגה 
וכו'( – ראיה  )כולל – בנוגע אליה – שמירת סדרי בית הספר  יומית על פי שולחן ערוך 
שמקורן טהור וטוב הוא. באם מולידות עצבות ורשלנות ועצלות או רגש של יאוש – הרי זו 
הוכחה שבאו מיצר הרע )אלא שנתלבש ונתחפש בלבוש של ירא שמים( כי כל אלו )עצבות 
וכו'( מפריעים לאדם בעבודת השם. ובנוגע אלה – על ידי מעשים טובים תגרום נחת רוח 

לנשמת אביה ע"ה, ולא על ידי מחשבות יאוש וכיוצא בזה.

אגרות קודש חלק כ"ז אגרת י' קל"ח
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ר  ֶשׁ ַהכֹּ ַעת  ּוְשׁ ים  ִעִתּ ְקִביעּות  ָצִריְך  ָלזֹאת  ַרק 
ַעת ּוב ַהַדּ ִיּשׁ ְבּ

בלילה ולא ביום

הרב ישעיהו הרצל שאל את הרבי ביחידות בקשר לעריכת חשבון נפש, והרבי ענה לו שצריך 
לעשות חשבון נפש, אבל צריך לקבוע לכך זמנים מיוחדים, ובלילה דוקא - ולא ביום, משום 
שביום עלול הדבר רק לבלבל את האדם מעבודתו. הרבי אף הורה לו ללמוד בתניא את 

הפרקים מפרק כ"ו והלאה העוסקים בנושא השמחה.

הסיפור שלי גליון 296

פרק כ"ז

גנות ענין העצבות וההפסד שבה

ליהודי מסוים הורה הרבי ללמוד את הפרקים בתניא העוסקים בנושא העצבות, ובהמשך 
לכך כתב לו הרבי:

במה שציינתי ללמוד בספר התניא קדישא פרק כ"ז-כ"ט והפרקים שלפניהם ושלאחריהם, 
ורוצה ללמוד בזה איזה כוונה צדדית. - איני מבין מה הכריחו לזה, והיא כפשוטה - אשר 
מבואר שם גנות ענין העצבות וההפסד שבה, ואשר בהתבוננות אפשר לבטלה גם על פי 

שכל אפילו כשנדמה או שגם באמת הוא עצבות מדאגת עונות.

אגרות קודש חלק י"א אגרת ג'תקעו 

ֵאינֹו  ֶשׁ ָהרּוַח,  ּסּות  ִמַגּ ִהיא  ָהַעְצבּות  ה,  ַרָבּ ְוַאְדּ
ֵאינֹו  ֶשׁ ַעל  ְלָבבֹו  ֵיַרע  ן  ֵכּ ְוַעל  ְמקֹומֹו,  יר  ַמִכּ

יק ַמְדֵרַגת ַצִדּ ְבּ

ללמוד בהתבוננות הראויה

בהתבוננות  כ"ז  פרק  את  ללמוד  הרבי  מורה  הרוחני,  מצבו  מחמת  מתוסכל  שהיה  לאדם 
הראויה:

ומבואר בכמה מקומות שגירוש הרע ברוחניות הוא על דרך מה שכתוב מעט מעט  ידוע 
אגרשנו מפניך, ובפרט בדורנו אשר צדיקים מועטים הם והלואי שיהיו במדריגת בינונים, אשר 
בהנוגע אליהם האריך רבנו הזקן בתניא פרק כ"ז ואילך, שאדרבה צריך לשמוח, והעצבות 
בזה הוא מפני שאינו מכיר מקומו כו' כי זאת היא מדת הבינונים ועבודתם, וכשילמד פרק 
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זה בהתבוננות הדרושה אליבא דנפשיה יראה במוחש שהמצב רוח שלו אודותו כותב הוא 
מתחבולות היצר הרע למונעו חס ושלום מעבודת ה' יתברך מתאים למצבו.

אגרות קודש חלק י"ג אגרת ד'רפ"ו

ל ֵלב ָאָדם ָעָליו, ְולֹא ֵיַרע ְלָבבֹו ְמֹאד  ְוָלֵכן ַאל ִיֹפּ
ִמְלָחָמה זֹו ל ָיָמיו ְבּ ן ָכּ ם ִאם ִיְהֶיה ֵכּ ַגּ

לא לנהל דיונים

ליהודי שעסק הרבה במצב הרוחני שלו, כותב הרבי:

כבר כתבתי לו איזה פעמים, שכל השקלא וטריא ]דין ודברים[ שלו בהנוגע למצבו, הוא 
מתחבולות היצר הרוצה לבלבלו מעבודת ה' יתברך ובשמחה ובטוב לבב. וכבר ידוע ומבואר 
בספרי חסידות, שאחת מתחבולות היצר הוא לפעול נפילת רוח בהאדם העובד את בורא 
העולם להסבירו שאינו מצליח בעבודה זו כו' וכו'. ואף שהיצר נקרא זקן וכסיל - בכל זה 
ערום הוא ואומן במלאכתו מלאכת הסתה, ולכן אפשרי שלזמן פועל חלישות בזה השומע לו. 
ולפעמים מתלבש היצר הרע בלבושים אחרים בכדי שלא יכירו אותו, וככל הדברים האלה 

הוא גם בהנוגע אליו.

ומתן[  וטריא ]משא  ועל דרך המבואר בתניא, שלא להכנס עמו בשקלא  והעצה היעוצה, 
וטענות ומענות - הצודק הוא אם לא - אלא להמשיך בעבודת האדם לקונו בלימוד התורה 
וקיום המצות - כיון שהיצר הוא בדוגמת ערל רשע שהעצה שלא להשיב לו מטוב ועד רע, 

ולהתחנן לו יתברך כו'.

ומובטחים אשר ה' יתברך למענו יעשה, כי חלק ה' ממש עמו. עיין שם בתניא סוף פרק כ"ח, 
וככל שיקדים בהנהגה האמורה תקדים גם כן הצלחתו.

אגרות קודש חלק י"ג אגרת ד'תק"ד

פרק כ"ח

חֹו  כֹּ ָכל  ְבּ ֹאֶמץ  ְויֹוִסיף  יֹוֵתר  ִיְתַחֵזּק  ה,  ַרָבּ ַאְדּ
ה ִפָלּ ַנת ַהְתּ ַכָוּ ְבּ

הנסיון מחזק

ליהודי שביקש עצה להתמודד עם הנסיונות שבדרך התורה והמצוות כתב הרבי:

ידועים בזה דברי רבנו הזקן בעל התניא והשו"ע, אשר מזה גופא צריך להתעורר בתוספת 
והוא  וסבל,  קושי  נסיון  על  להביט  מבלי  חיים,  אלקים  הוראת  פי  על  חיים  לחיות  אומץ 
בהתבוננו - אשר בודאי אין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו, ואינו מבקש אלא לפי כחן, 
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ובאם נתוסף בנסיון בודאי ובודאי שמקודם לזה הוסיפו בכחות פנימיים של העומד בנסיון, 
אלא שכמו בנצחון בדברים גשמים, אם האחד הוא בכבדות, מטיל ספק בכחות שלו ובנפילת 
רוח, עלול שינצחוהו ויפול גם אם הוא גבור יותר מהמנגד שלו, שלכן הרי הודגש בכ"מ על 
ההכרח לעבוד את האלקים מתוך שמחה וטוב לבב ובטחון חזק בנצחון הטוב והקדוש. ולא 

תמיד הוא הזמן לעשיית חשבון קר ויבש ]ובפרט חשבון ע"פ הוראת נפש הבהמית[.

אגרות קודש חלק כ"ב אגרת ח'תקמ"ט

פרק כ״ט

יָלּה ִפּ קֹול ַרַעׁש ְורֶֹגז ְלַהְשׁ ְוַגם ַיְרִעים ָעֶליָה ְבּ

התותח היותר כבד

כותב האדמו"ר הריי"צ:

יש לך זמן אשר האדם צריך לגעור בעצמו, לדרוש מעצמו בחוזקה בלי נשיאת פנים לעצמו, 
והוא הקול רעש מורינו רבינו הגדול מרעיש עליו הכלי תותח היותר כבד לאמור 'עד מתי?'.

קול נשיא אלוקים חוצב להבות אש 'עד מתי?' הוא הקשת אשר צריכים למתוח היתר על 
היתד בהשכל ומועצות, בכח וגבורה, עד אשר חיציו, יגיעו גם ללב הנפש הבהמית המעוטף 

הן בבגדי משי, הן המה טענות המקום והזמן.

אגרות קודש אדמו"ר הריי"צ חלק ג' עמוד קי"ג

ָרֵאל ַעְצָמן ֵהם ַמֲאִמיִנים כו' ֲאָבל ִיְשׂ

אמונה ואחר כך 'קטרוג'

במכתב למשורר אורי צבי גרינברג כותב הרבי:

כרגיל ומנהג בני ישראל הרי אי אפשר לאיש יהודי בלי הערות, ואעיר גם אני על כל פנים 
ספר  ביותר,  מר שנתפרסם  הספר של  לומר ששם  מקום  יש  לכאורה  והוא אשר  בקצרה, 
הקטרוג והאמונה, הי' צריך להיות "ספר האמונה והקטרוג". ואם תמצא לומר אין זה רק 
"תואנה" בעלמא, כי אם נקודה עקרית: האדם בכלל ובנ"י בפרט מאמינים הם בטבע ורק 
לאחר זמן מתעוררת קושי' וכולי המביאה לפעמים גם לקטרוג. במלים אחרות: האמונה הוא 
ענין טבעי יסודי ועצמי, והקטרוג הוא יצירת השכל בצירוף מאורעות שמחוץ לאדם. ועוד 
וגם זה עיקר, שעצם מציאות הקטרוג אפשרית היא רק באדם מאמין, שאז מקום לקושי' 
וקטרוג ועד לטענת המאמין הראשון, אחד הי' אברהם, השופט כל הארץ לא יעשה משפט? 

שהרי בבירה שאין לה מנהיג אין מקום לקושי' וטענה, וק"ל.

אגרות קודש חלק כ"ו אגרת ט'תשכג
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פרק ל'

דברים חוצבי להבות אש

במענה של הרבי שהראה מזכירו של הרבי הרב חודקוב לכמה וכמה חסידים כתב הרבי:

ניצול  ממנו,  מהמקווה  יותר  מתרחק  לזמן  מזמן  המצו"ב(  הגליון  פי  )על  פלוני  כנראה, 
כשרונותיו כדבעי למהוי ]-כנדרש[ )הן בכמות והן באיכות( - על פי מאמר רבותינו ז"ל 
בגודל ההכרח שיהיה בדוקא כדבעי למהוי, וביחוד על פי הדברים בזה חוצבי להבות אש 
בתניא פרק ל', ועל פי מה שנתבאר שם איך שעצלות וכבדות נוגעים בכללות עבודת האדם, 
וגם בפרטי עבודתו )פרק כ"ו(; ולאידך גיסא ]-ומצד שני[ גודל מעלת הזריזות כו' הנאמר 

ונשנה בדברי רבותינו ז"ל )אגרת הקודש סימן כ"א(.

נלכה באורחותיו עמוד 211

פרק ל"א

ֵיׁש ִחּיּות  ה ֲהֵרי  ַרָבּ ַאְדּ ר,  ָבּ ִנְשׁ ְוֵלב  ֲאָבל ְמִרירּות 
ֵעל ּוְלִהְתַמְרֵמר ִלּבֹו ְלִהְתַפּ ְבּ

תרופה בדוקה

כותב הרבי הריי"צ לחסיד שאחרי שעבר ניתוח היה בנפילת הרוח:

על ידידי להתגבר על זה ולהרחיקו ולעורר שמחה בלבו, וכמאמר הידוע של האדמו"ר הצמח 
צדק בשם האדמו"ר הזקן: עצבות ומרה שחורה הם דברים האסורים. מרירות היא תרופה 

בדוקה ומנוסה להצליח בלימוד ובדרכי עבודת ה' יתברך.

אגרות קודש אדמו"ר הריי"צ עמוד רי"ז

פרק ל"ב

מֹוָך" "ְוָאַהְבָתּ ְלֵרֲעָך ָכּ

אנגלי אוהב אנגלים?

במכתב לעסקן שלמה זלמן שרגאי עומד הרבי על ההבדל בין אהבת ישראל לאהבת העמים:

להערתו אודות החשיבות המיוחדת של מדת אהבת ישראל, שהרי להבדיל בין ישראל לעמים 
גם אצל אומות העולם אנגלי אוהב את האנגלים וכו' - החילוק, חילוק עקרי, מובן מלשון 
ואהבת לרעך כמוך, שכמו שאהבת האדם לעצמו אינה תלוי' בזה שרואה מעלות  הכתוב 
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עצמו - בשכל או מדות שבלב או במחשבה דיבור ומעשה, ואדרבה על כל פשעים תכסה 
אהבת עצמו - כן הציווי בנוגע לאהבת רעהו, שתהי' גם כן אהבה עצמית בלתי תלוי' בדבר 

ובמעלה וכולי.

על פי זה מובנת התמי' איך אפשר שתהי' דרגת אהבת זולתו "כמוך", ועל זה בא ביאור רבנו 
הזקן בספר התניא פרק לב, שמתחיל בביאורו ממדרגת אהבת הזולת שבקל יותר להשיגה 
"כי מי יודע גדולתן ומעלתן" כולי, אבל סו"ס הרי זו ג"כ אהבה תלוי' במעלה, לכן מוסיף 

ביאור "שכולן מתאימות ואב אחד לכולנה" כולי "אחים ממש".

אגרות קודש חלק כ"ג אגרת ח'תתסז

ן  ְרָשׁ ָשׁ ָתן ּוַמֲעָלָתן ְבּ ֻדָלּ ֶפׁש ְוָהרּוַח – ִמי יֹוֵדַע ְגּ ְוַהֶנּ
ים אלִֹקים ַחִיּ ּוְמקֹוָרן ֵבּ

אתה מבין בנשמות?

באחד מלילות ה'יחידות' המתינו מאות אנשים להיכנס לרבי, והרבי הורה כי רק אורחים 
שהגיעו לחג רשאים להיכנס. במהלך הערב הגיע אחד מהבחורים שיצאו מרוסיה ששמע 
שהרבי מקבל ל'יחידות', וביקש להיכנס. מזכירו של הרבי הרב גרונר אמר לו שבלילה הזה 

רק אורחים יכולים להיכנס, ושיוכל להיכנס בהזדמנות אחרת.

אחד מהאורחים שנכנס ל'יחידות' הכיר כנראה את הבחור, ואמר לרבי שהוא מעוניין להיכנס 
ל'יחידות', וכשיצא מחדר הרבי אמר למזכיר שהרבי ביקש שהבחור יכנס. המזכיר התפלא, 

כי באותו הזמן המתינו אנשים רבים, וכניסתו היתה לא לפי הנהלים. 

כשהמזכיר נכנס לרבי, הרגיש הרבי בפליאתו, ואמר: "וכי אתה מבין בנשמות? צריך להכניס 
את הבחור הזה עכשיו".

בית משיח גליון 709

ן ם ֵכּ נֹאָתם, ִמְצָוה ְלָאֳהָבם ַגּ ְצָוה ִלְשׂ ִמּ ֶשׁ

לא קרוב מדי

אחד התמימים הכיר בחור שהיתה לו בעיה מסויימת, ולמד איתו חסידות, אבל היו מהבחורים 
שלו שטענו שלא כדאי שילמד איתו.

כששאל על כך את הרבי ביחידות השיב לו הרבי: "אדרבה! צריך ללמוד דווקא איתו. איי 
מפחדים? יש לא להיות מדי קרוב אליו…".

תשורה וורנר תשע"ט
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ַכר ִמְצַות ַאֲהַבת ֵרִעים ְוֵהן לֹא, לֹא ִהְפִסיד ְשׂ

הקירוב פועל

במכתב ל'רב האסירים' הרב אריה לוין כותב הרבי:

הנה כ"פ שמעתי עליו מן הצד, ושמחתי להוודע מפעולותיו הטובות ובעיקרם בהקו דאהבת 
ישראל, וע"פ המבואר בתניא פרק ל"ב ובארוכה בספר המצות להצמח צדק מצות אהבת 
זו למטה ולמעלה עד אין ערוך, ואשרי חלקו שההשגחה  ישראל- עד כמה נוגעת הנהגה 
ע"י האהבת  הנה  סו"ס,  ובל"ס אשר,  לזה.  להתנהג מתאים  לו האפשריות  נתנה  העליונה 
ישראל פועל ג"כ תוספת באהבת התורה ואהבת השם, כוונתי בזה לאלו שעמהם בא בקשר 
תוספת באהבתם השם  ותהי'  הנקודה  סו"ס אצלם  נתעוררו  זו, אשר  להנהגתו  בהזדמנות 
ואהבתם את התורה - אשר ישנה בכאו"א מישראל. ואף שפשוט, וכלשון רבנו הזקן בתניא 
- שאפילו "הן לא לא הפסיד שכר מצות אהבת רעים", אבל רואים במוחש, שמלבד מקרים 
ישראל מזכיר  ומיעוטא דמיעוטא, הנה כשמתחזק הקירוב משום אהבת  מן הכלל  יוצאים 
לפעמים ע"ד השם תורתו ומצותיו, והדברים נשמעים וגם פועלים את פעולתם במשך הזמן. 

וה' יתברך יצליחו לראות פרי טוב בעמלו ומבלי הפסק זמן בין הזריעה והקצירה.

אגרות קודש חלק י"א אגרת ג'תרצ"ז

פרק ל"ג

ללא יגיעת נפש ויגיעת בשר

ב'יחידות' לאחד ה'תמימים' שעסקה בנושא השמחה הציע הרבי שילמד ויתבונן בהתבוננות 
המבוארת בפרק ל"ג, והוסיף שהתבוננות זו אינה דורשת יגיעת נפש ויגיעת בשר.

היכל מנחם חלק א' עמוד רנ"ד

אפילו בפירוש המילות

במכתב ליהודי מדוכדך מדריך אותו הרבי כיצד לבוא לשמחה, וממשיך: 

ובפרט כשמתבוננים במה שכתוב שם פרק ל"ג, אפילו בפירוש המילות כפשוטו בלבד, גם 
זה מספיק כדי להגיע למצב שתחיה נפשו בשמחה רבה זו.

אגרות קודש חלק י"א אגרת ג'תשצ"ז
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פרק ל"ד

ָבה ְרָכּ ָהָאבֹות ֵהן ֵהן ַהֶמּ ה מּוַדַעת זֹאת ֶשׁ ְוִהֵנּ

רשיון ל'מרכבה'

לבחור שנכשל מספר פעמים בקבלת רשיון נהיגה כתב הרבי:

ועדיין  נהג,  רשיון  לקבלת  להבחן  עמד  פעמים  איזה  שזה  כותב  בו  מכתבו,  על  במענה 
זו, כמובן אחרי הכנה  יצליח בבחינה  ובטח בעתיד  לא קבלו, הנה לכל עת אמר הכתוב, 
המתאימה, ובאשר ידוע אשר גשמיות ורוחניות קשורים זה בזה ובפרט אצל האיש הישראלי, 
הנה יוסיף אומץ בהנהגת המרכבה שלו היינו הרמ"ח אברים ושס"ה גידים של הגוף הגשמי 
שהם מרכבה להנפש, והנפש היא מרכבה להנפש האלקית )מובן אשר התואר "מרכבה" בזה 
אינו מדוייק כפי המבואר בתורת החסידות המעלות והחסרונות שבמרכבה והכוונה היא דבר 

הטפל אשר עליו להיות מונהג ע"י העיקר הוא הנפש(.

אגרות קודש חלק ז' אגרת א'תתצ"א

א  לֹּ ַמֲעַמד ַהר ִסיַני, ַרק ֶשׁ ָרֵאל ְבּ ּוֵמֵעין ֶזה ָזכּו ִיְשׂ
ְרָחה  ּבּור ָפּ ל ִדּ ַעל ָכּ ַמֲאַמר ַרַז"ל ֶשׁ ל, ְכּ ָיְכלּו ִלְסבֹּ

ָמָתן כו' ִנְשׁ

לא היו לו כלים

יהודי  אצל  נפש  המסירות  התגלות  אודות  קסלמן  חיים  שלמה  ר'  המשפיע  דיבר  כאשר 
סיפר על עיירה בבלרוס, שהייתה שייכת לפריץ אחד. הוא היה הבעלים של כמה עיירות, 
ואחת לכמה חודשים היה יוצא לביקור באדמות שלו ועובר מעיירה לעיירה. בכל עיירה היו 
מקבלים אותו בכבוד, לאחר מכן היו מתאספים כולם בכיכר השוק, עורכים לו מסיבת פרידה 

ונותנים לו עגלה שתיקח אותו לעיירה הבאה. זו הייתה הדרך לכבד אותו.

באחת העיירות קיבלו את הפריץ לפי כללי הטקס, ואחר כך נתנו לו עגלה עם סוסים. בדרך 
כלל העגלון היה גוי, אבל כאן העגלון היה יהודי, איש פשוט מאוד.

ואמר לעגלון שינשק אותו. העגלון לא  הפריץ רצה להתעלל ביהודי, הוציא צלב מהכיס 
הסכים, והפריץ כעס. לא עלה בדעתו שעגלון פשוט יסרב לדרישתו. "אמרתי לך לנשק את 

זה!", צעק, והעגלון בסירובו.

הפריץ צעק יותר ויותר, אבל זה לא שינה כלום. בסופו של דבר הפריץ שלף חרב ואיים 
עליו, אך העגלון סימן לו בידו שהוא יכול להרוג אותו – את הצלב הוא לא ינשק!

ראה הפריץ כך והחזיר את חרבו לנדנה. לאחר מכן דרש שיביאו לפניו את הכומר המקומי. 
הפריץ זרק את הצלב על הקרקע ודרש מהכומר שיעשה עליו צרכים. הכומר אמר: "מה 
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פתאום, זה קדוש!", אבל הפריץ שלף שוב את החרב ואיים עליו. בשלב זה הכומר נכנע, 
ועשה מה שעשה. הפריץ עמד שם נדהם – כומר משכיל ומכובד מבזה את הצלב שלהם, 
והעגלון היהודי הפשוט היה מוכן למות ובלבד שלא לנשקו?! הפריץ יצא מבולבל לגמרי. 

הוא כבר לא המשיך בביקור אלא נסע הביתה.

לא  שהתגורר  מקוידנוב,  לאדמו"ר  גם  והגיע  העיירות,  בכל  התפשט  המעשה  של  שמעו 
הרחק משם. אחרי ששמע את הסיפור אמר האדמו"ר: "היהודי הזה לא יוציא את שנתו או 
שישתגע". ר' שלמה חיים היה אומר שאכן אחד מהם קרה, אבל אין הוא זוכר איזה מהם. הוא 
הסביר שמסירות הנפש של העגלון הייתה התגלות עצם הנשמה, וכדי לקבל התגלות כזו 
חזקה צריך כלים חזקים, שיחזיקו את האור הבלתי מוגבל – וזה תורה ומצוות, כמו שכתוב 
בתניא. אך מאחר שהיה אדם פשוט, לא היו לו כלים, ולכן הוא לא הצליח להכיל את האור 

של עצם הנשמה ו'התפוצץ'.

כי קרוב גליון 42

פרק ל"ה

ַבת "ַלֲעׂשֹותֹו אּור ֵתּ ה ְלתֹוֶסֶפת ּבֵ ְוִהֵנּ

הכוונה לעשות!

חלמיש  משה  הפרופסור  עבר  הרבי,  אצל  לצדקה  השטרות  חלוקת  בעת  תשמ"ח,  בשנת 
מאוניברסיטת בר-אילן, אשר כתב עבודה מקיפה וביאור על ספר התניא, ונלווה אליו הרב 

אהרון חיטריק.

הרבי: בוודאי אתה מקיים את הנאמר בתניא.

הפרופסור חלמיש: משתדלים.

הרבי: השתדלות זה לא מספיק, ובפרט בשביל פרופסור.

הפרופסור חלמיש: זאת התחלה.

הרבי: אבל רק בתור "התחלה".

הפרופסור חלמיש הציג לפני הרבי את בנו הקטן.

הרבי: בוודאי תאמרו לו מה שכתוב בתניא, ותגידו לו שהכוונה היא "לעשותו".

הרבי הוסיף: בוודאי לא תקפידו על כך שהנני מתערב בעניינים אישיים.

הפרופסור חלמיש בהתרגשות רבה: לא, לא, לא.

התקשרות גליון 613
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ע ַאּמֹות. ַמאי  א ַאְרַבּ ֵריָשׁ ִגּלּוי ְדּ ר ַנׁש ְבּ ָלא ְיַהְך ַבּ
ּה ְרָיא ַעל ֵריֵשׁ א ָשׁ ִכיְנָתּ ְשׁ ַטְעָמא? ִדּ

כיסוי ראש לנשים?

הרב יהודה לייב גרונר כתב לרבי שעומד ללמוד בשיעור לתלמידות את פרק ל"ה, ושאל את 
הרבי על הכתוב בתניא שהטעם לכיסוי ראש הוא מצד יראת שמים, שאם כך מדוע נשים 

אינן צריכות לכסות את ראשן? 

הרבי ענה לו: בפשטות יש לומר ובהקדים עוד צריך עיון גדול למה בכלל צריכה להיות 
שמירה מיוחדת אפילו לזמן של הליכת ארבע אמות ליראת שמים? ובפרט שאין אדם חוטא 

אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות.

והביאור: שהקדוש ברוך הוא הטביע וגם ציווה על זה שיהיה האדם כובש ורודה ההיפך 
מביטול ויראה, ולכן צריך להיות אצלו זהירות מיוחדת על מנת להבטיח טבעו, וטבע וציווי 

הנ"ל הרי הוא רק באיש כדברי רבותינו ז"ל.

כלומר, דווקא האיש שנדרש ממנו לכבוש את העולם, תכונה הדורשת ההיפך מיראה וביטול, 
לכן הוא צריך כיסוי ראש לשם יראת שמים.

כפר חב"ד גליון 1908

פרק ל"ו

יָרה  ִדּ לֹו  ִלְהיֹות  הּוא  רּוְך  ָבּ דֹוׁש  ַהָקּ ה  ְתַאָוּ ִנּ ֶשׁ
ְחּתֹוִנים ַתּ ַבּ

על תאווה אין שואלים קושיות

פעם ישבו חסידים והתעמקו בכוונת הבריאה. אמר להם האדמו"ר הזקן בבדיחות הדעת: 
כבר אמרו חכמינו ז"ל: "נתאווה הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים" – תאווה נכנסה ללב 
הקב"ה כביכול. על ענין הגיוני מקשים קושיות ומתרצים תירוצים, אבל על תאווה שלמעלה 

מהשכל אין מקשים קושיות.

באר החסידות במשנת חב"ד חלק ב' עמוד 327
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פרק ל"ז

ּגּוף  ֵאיְבֵרי  ְבּ ֶשׁ ֲהִמית  ַהַבּ ַהִחּיּוִנית  ֶנֶפׁש  ַח  כֹּ ְוֵכן 
ן  ֵכּ ם  ַגּ ׁש  ִמְתַלֵבּ הּוא  ְצָוה,  ַהִמּ ַקֵיּם  ַהְמּ ָהָאָדם 

ָיּה זֹו ֲעִשׂ ַבּ

כשחסר בגוף חסר בנשמה

במכתב לפעיל בהפצת תורה ויהדות שלא שמר כראוי על בריאות גופו, מעורר הרבי על 
החשיבות בעבודה עם הגוף, ובין השאר כותב:

אם בכל הזמנים צריך להיות כן, הרי על אחת כמה וכמה בזמננו, כאשר ישנם יחסית מעט 
מאוד פעילים בעניני תורה ומצוות, ולכן כל פעיל בזה, מאוד יקר, מעל ומעבר, וכל מעשה 
יקר יותר, והרי רואים במוחש שכאשר הגוף נחלש מעט, חסר גם בפעולות הנשמה שבאות 

על ידי הגוף כמבואר בתניא פרק ל"ז עיין שם.

אגרות קודש חלק י"ד אגרת ה'צ"ז

מֹות  ְנָשׁ ִרּבֹוא  ים  ׁ ִשּ ִשׁ ֵהם  ֶשׁ ָרֵאל,  ִיְשׂ ָללּות  ְכּ
ָללּות ָהעֹוָלם.  ל ְכּ ָללּות ַהִחּיּות ֶשׁ ָרִטּיֹות, ֵהם ְכּ ְפּ

ִביָלם ִנְבָרא ְשׁ י ִבּ ִכּ

לשם מה יש סינים?

אחד החסידים שאל פעם את הרבי ב'יחידות': מכיוון שכל העולם נברא בשביל עם ישראל, 
לשם מה נבראו הסינים.

יוצר מעילך.  וב. הבט היכן  א. כדי שתהיה בחירה חופשית,  לו הרבי שתי תשובות:  ענה 
כשהתסכל על בטנת המעיל ראה שיוצר בסין...

מקדש מלך חלק ב' עמוד 438

ִהיא ְיִריָדה  ְוָכל ִניצֹוץ לֹא ָיַרד ָלעֹוָלם ַהֶזּה, ַאף ֶשׁ
ׁש  לּות ַמָמּ דֹוָלה ּוְבִחיַנת ָגּ ְגּ

למה היא בוכה?

כך  על  אמר  מאוד.  הילדה  בכתה  הרבי  לנשיאות  הראשונה  בשנה  ה'יחידויות'  אחת  בעת 
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הרבי: "הנשמה קודם ירידתה למטה עמדה תחת כסא הכבוד, ובירידתה יש לה צער, ולכן 
היא בוכה מאוד".

היכל מנחם חלק א' עמוד רמ"ו

ַמְכִניס  הּוא  יֹוֵתר,  דֹול  ָגּ כַֹח  ְבּ ר  ַדֵבּ ְמּ ׁ ֶשּ ַמה  ְוָכל 
ִדּבּוִרים  ְבּ ַהִחּיּוִנית  ֶפׁש  ִמֶנּ חֹות  כֹּ יֹוֵתר  יׁש  ּוַמְלִבּ

ֵאּלּו

כשהזבוב בשקט...

כשהתוועדו אודות תפילה בקול, סיפר ר' שלמה אהרון קזרנובסקי שהמשפיע ר' שמואל 
גרונם אסתרמן אמר: "העכביש פושט את רגליו לצוד את הזבוב, רק כאשר הזבוב שקט, ולא 

כאשר הזבוב מרעיש…"

היכל הבעש"ט גליון מ"א

פרק ל"ט

אֹו  ֶזה  ִגְלּגּול  ְבּ ׁשּוָבה  ְתּ ַלֲעשֹֹות  סֹופֹו  אי  ַוַדּ ְבּ ֶשׁ
ח ּנּו ִנָדּ ח ִמֶמּ י לֹא ִיַדּ ִגְלּגּול ַאֵחר, ִכּ ְבּ

ההבטחה מתקיימת

במכתב לפרזידנט שז"ר כותב הרבי על התפתחות פעולות צעירי חב"ד:

כך  כדי  ועד  )תניא ספל"ט(  הזקן  אדמו"ר  איך שמתאמתת הבטחת  בעיני בשר  גם  רואים 
שהביאה הלכה למעשה בהל' ת"ת פ"ד סוס"ג, דבל ידח ממנו נידח כפשוטו ממש, זאת אומרת 
אפילו כאלו שהיו נידחים במלוא מובן המלה והיו רחוקים בתכלית הריחוק, מתקרבים )וכעת 
- בהשפעת חב"ד( קירוב הדוק ועד כדי תחי' ממש ושינוי מהקצה אל הקצה בחיי היום-יום.

אגרות קודש חלק כ"ד אגרת ט'נ"א

הנצחון מובטח

ובמכתב נוסף מזכיר הרבי את הבטחת האדמו"ר הזקן:

במענה על מכתבו מכ"ז תשרי, בו כותב אשר נמצא במלחמה פנימית עצמית וכו'.

הנה נכון יהי' לבו בטוח בבורא העולמים אשר הוא היוצר יחד לבם ולפניו נגלו כל תעלומות 
אשר הנצחון במלחמה זו מובטח הוא ואין זה אלא שאלת הזמן, כי באם יעשה בזה ככל 
יכולתו ינחל נצחון מידי, ובאם לאו יתמשך ח"ו, אבל כבר הובטח כל אחד ואחת מעמנו אשר 
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בל ידח ממנו נדח, כי הרי בכולם מתפאר הבורא שהם מעשי ידיו להתפאר, אלא שניתנה 
בחירה חפשית לכל אחד ואחת בכדי שינסה כחותיו ויגלה נקודה הפנימית אשר בו בכחות 
עצמו, ועצם ההכרה וההתבוננות אשר הנצחון בטוח הוא, מוסיפה כח ועוז בהנהלת מלחמה 

זו ובגמרה בהקדם, ותודה אם יבשר טובות בהאמור לעיל לקרוב.

אגרות קודש חלק י"ב אגרת ג'תתמ"ז

משיח לא יוותר עליו

זוג שלוחים שביקרו אסירים בבתי הכלא בארה"ב, נתקעו בסוף יום עייפים ורצוצים בעיירה 
קטנה, וחיפשו תחנת דלק ואכסניה ללילה. כשנכנסו לתחנת הדלק עמד בדלפק אדם גדול 
ומגושם, שביקש מהם להתלוות אליו. הוא הוביל אותם לחדר האחורי, שם ישב אדם זקן, 
שלפי מבע פניו היה נראה שעבר הרבה בחייו. הוא פנה אליהם באידיש, ושאל אותם מאיפה 
הם? הם ענו לו שהם שליחים של הרבי מליובאוויטש, וכששמע זאת החל לבכות בכי חסר 

מעצורים.

לאחר זמן ארוך, סיפר להם: הוא גדל כחסיד בעיירה חסידית בפולין, ואף הקים בית חסידי 
והצליח להגר לארה"ב.  ניצל לבדו  והוא  כל משפחות,  נספתה  הנוראה  לתפארת. בשואה 
בתחילה גר בשכונה היהודית וויליאמסבורג, אבל בליבו התעוררה משמטה עזה כלפי אחיו 
היהודים וכלפי הקב"ה. הוא החליט לגור כמה שיורת רחוק מברוקלין, וכך הגיע לעיירה הזו. 

הוא נשא אשה גויה, והבחור המגושם מתחנת הדלק הוא בנו.

לילה אחד שנתו נדדה והוא לא הצליח להירדם. על מנת להפיג את השעמום הוא התחיל 
המסך  ובתחתית  באידיש,  המדבר  יהודי  רב  ראה  שלפתע  עד  בטלויזיה,  ערוצים  לעבור 
נכתב שזהו הרבי מליובאוויטש. הוא רותק למסך, והרבי אמר את הדברים הבאים: "הנביא 
ישעיה אומר "ואתם תלוקטו לאחד אחד בני ישראל"". רש"י, מפרש התנ"ך אומר: "שהקב"ה 
בני  כל  יחד עם   - ומוליכו   - איש ממקומו"  איש  בידיו ממש  "אוחז  יהי'  ובעצמו  בכבודו 
ישראל. שהקב"ה מוליכם ב"קהל גדול" )בלשון יחיד( - ומוציאו מן הגלות "מיד הן נגאלין", 
בגאולה האמיתית והשלימה". הרבי הוסיף ושאל: "מה החידוש בדברי הנביא? הרי זה ברור 
שעם הגאולה ייתאחדו כל ישראל. איזה מסר רצה להעביר הנביא בנבואתו?" הרבי הסביר: 
"פעמים שיש יהודי, עם נשמה אלוקית מיוחדת, יהודי שעמד עם כולם במעמד הר-סיני, 
וחושב לעצמו שהנה הוא "בורח", מנותק, אין לו שייכות לעם הנבחר ממנו בא. הוא מרגיש 
מנותק רגשית ושכלית מעם ישראל. בא הנביא ואומר, שגם יהודי כמוהו, בתת-הכרה הוא 
חש געגועים וקשר למקורות, ועליו הנביא מדבר באומרו: "שהקב"ה בכבודו ובעצמו יהיה 

"אוחז בידיו ממש איש איש ממקומו". היכן שלא יהיה. "כי לא ידח ממנו נידח"." 

הוא היה המום ולא הצליח להירדם כל הלילה. מנין יודע הרבי אודותיו? למחרת הוא זימן 
את משפחתו למפגש חירום, ואמר להם:  "תדעו, אני יהודי!". הילדים הסתכלו עליו כאילו 
אותם  הרגיע  הוא  הקודמים.  חייו  על  להם  לספר  החל  הוא  אבל  אחרת,  מפלנטה  שנפל 

שמכיוון שהוא היהודי היחידי כשמשיח יבוא הוא יקח אותו ולא אותם…

"כשנכנסתם לתחנה, סיים את סיפורו, זיהה אתכם בני מהסיפורים על העיירה שסיפרתי לו, 
והוא פנה אלי ואמר: "אבא, באו לקחת אותך!".  
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השלוחים נשארו איתו מספר ימים בעיירה, ואף קבעו מזוזות בביתו. הם שמרו איתו על 
קשר, וסייעו בידו אט אט לשוב אל צור מחצבתו. יום אחד הוא התקשר אל אחד מהשלוחים 
יודע  אני  אבל,  ואחיותיי,  אחיי  כהוריי,  טוב  יהודי  להיות  חזרתי  שלא  יודע  "אני  ואמר: 
שרציתי, עשיתי עד כמה שידי מגעת. לפחות עשיתי עד כמה שיכולתי ואני שמח ומודה לך 
על-כך".. כשבועיים לאחר שיחת הטלפון, חזרה נשמתו של היהודי הקדוש לכור מחצבתה. 

התפרסם באתר סי או אל

פרק מ"א

עצה לכל דבר

במכתבי הרבי אנו מוצאים שהרבי מייעץ ללמוד את תחילת פרק מ"א בעל פה ולהתבונן בו 
כעצה למגוון רחב מאוד של נושאים שונים בעבודת השם: 

התמודדות עם דאגות, שמירת הדיבור, בטחון בה', מעמיד על דעת עצמו, מדבר דיבורים 
חריפים, הנהגה פנימית, זיכוך הגוף, לא להתייאש, התקפת ה'כליות' הרוחניות, כעס וגאווה, 
תיקון  הלימוד,  בשעת  עצמית  מהרגשה  להימנע  ושקידה,  בהתמדה  התורה  ללימוד  עצה 
המידות, מוח שליט על הלב, מחשבות רעות, עצה לנמיכות הרוח, התרשמות מהסביבה, 
שמירת העיניים והלשון, עצה לעצלות, עצה לפיזור הנפש ופיזור המחשבה, עצה לפחדים, 

עצה לשמחה, עצה לכוונה בתפילה, ועצה לבוא לתשובה.

פרק מ"א במכתבי הרבי )היכל מנחם(

בכיס הלב

ובמענה לאחד כתב הרבי: לפלא שאינו יודע בעל פה ובלבו ריש פרק מ"א מתניא, נצב עליו 
וכו' ויאריך כו' ויעמיק כו' ויהיה זה בכיסו בכתב כולל כיס הלב, וה' יצליחו.

נלכה באורחותיו עמוד 227

ב ָעָליו ה ה' ִנָצּ ְוִהֵנּ

קום! ה' ניצב עליו!

המלמד של האדמו"ר הריי"צ ר' שמואל בצלאל היה ישן עמו בחדר אחד. לימים הרבי הריי"צ 
סיפר שהמלמד היה מקיצו משנתו לפעמים בשעה 1 בלילה ואומר לו: "קום! והנה ה' ניצב 

עליו!"

מרשימות ר' יהושוע מונדשיין
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אין צריך לברוח!

ליהודי שחש צורך לברוח מהתמודדות כותב הרבי:

ומה שכותב שקשה לו להגביר את כח המחשבה דבור ומעשה שלו כמצוה עלינו בתורתו הק' 
תורת חיים ותורת עולם ושואל אנה לפנות ואנה לברוח - הנה אין צריך לברוח, כי כלשון 
התניא קדישא פרק מא: ה' נצב עליו ומלא כל הארץ כבודו ומביט עליו, ובוחן כליות ולב אם 
עובדו כראוי, אשר זהו גופא הוא נתינת כח לעמוד במלחמת היצר ולנצחה, וגם התבוננות 

קלה בזה מספיקה

אגרות קודש חלק ט' אגרת ב'תשע"א

בדידות?!

גם ליהודי שחש בבדידות מתפלא על כך הרבי:

מהו בכלל ענין הבדידות, בה בשעה שהנה ה' נצב עליון במקום זה ומביט עליו ובוחן כליות 
ולב אם עובדו כראוי )הודעת רבינו הזקן בתניא ריש פרק מא(, ותיכף מודיע רבנו הזקן גם 
המסקנא מזה, וז"ל, וע"כ צריך לעבוד לפניו וכו' ויעמיק במחשבה זו ויאריך בה וכו'. ואם 

ישתדל להתבונן במסקנא זו, תיכף יראה שאינו בודד, ואדרבה.

אגרות קודש חלק ט"ו אגרת ה'תש"מ

ִלְהיֹות  ה'  אֹור  ְבּ לּוָתּה  ְלּ ְוִהְתַכּ ַנְפׁשֹו  ִיחּוד  ֲאָבל 
ֱאֶמת  ֶבּ ָרֵאל  ְשׂ ִמִיּ ָאָדם  ל  ָכּ ָחֵפץ  ֶזה  ָבּ ַלֲאָחִדים, 

ַלֲאִמּתֹו ְלַגְמֵרי

הרצון האמיתי

לחסיד שפעל בצבא בהפצת יהדות, וכתב לרבי שאין דבריו יוצאים מן הלב, כתב הרבי בין 
השאר:

ותהי' זאת נחמתו במצבו נשען על הסברת הרמב"ם המובא בכמה מקומות בדא"ח, אשר 
בעצם הנה כל איש הישראלי חפץ הוא למלאות רצון ה' יתברך אלא שיצרו הרע נלחם עמו, 
ולפעמים אונס אותו שלא להתנהג כדבעי, ועיין גם כן בתניא פרק מ"א, וה לשונו: אבל 
יחוד נפשו והתכללותה באור ה' להיות לאחדים בזה חפץ כל אדם מישראל באמת לאמיתו 
לגמרי בכל לב ובכל נפש מאהבה הטבעית המסותרת בלב כל ישראל לדבקה בה', עד כאן 
בהנוגע לעניננו. ואחכה לבשורות טובות אשר ממשיך עבודתו לקרב לבן של ישראל לאביהן 

שבשמים ומרגיש לאט לאט גם כן הטבה במצבו הוא.

אגרות קודש חלק ו' אגרת א'תרכ"א
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ה" רּוְך ַאָתּ מֹו "ָבּ ֲאִמיָרה ַלה' ְלנֹוֵכַח, ְכּ ּוִבְפָרט ַבּ

שיא הקרבה

אחד ה'תמימים' ששימש כסגן מרכז במחנה קיץ, נכנס ל'יחידות' במהלך הקיץ לרגל יום 
הולדתו. במהלך ה'יחידות' שאל אותו הרבי האם הוא מלמד את הילדים, אך למרות שהיה 
מלמד אותם הלכה אחת מהקיצור שולחן ערוך מידי יום אחרי התפילה, הוא השיב לרבי 
תשובה שלילית. הרבי שאל שוב: "האם אינך מלמד את הילדים הלכה מדי יום?" וכשהשיב 
כעת בחיוב, חייך הרבי ושאל אילו הלכות הוא מלמד כעת? והוא השיב שכעת מלמד הלכות 

ברכות. 

הרבי הרהר רגע קט, ואז אמר, "מן הראוי שמחר בבוקר, כאשר תלמד את הילדים הלכות 
ברכות, שתשתף אותם גם ברעיון המעורר ליראת שמים, ומעניק הבנה באשר למשמעותן 

של ברכות".

עד  מברוקלין  לנהוג  עוד  עליו  היה  כאשר  בוקר,  לפנות  לשלוש  קרוב  הייתה  אז  השעה 
למחנה, והוא הרהר בכך שהוא אינו יודע מתי יהיה לו זמן לעיין ולחפש רעיון מתאים כדי 
לשתף בו את הילדים עוד באותו בוקר. בדיוק כאשר חלפה מחשבה זו במוחו, אמר הרבי, 
"אני רואה שאינך בטוח מה עליך לומר לילדים, אז אני אגיד לך מה לומר להם. אבל אינך 

צריך לגלות לאיש מי אמר לך זאת.

"הסבר לילדים שכאשר הם מברכים, עליהם להקדיש רגע של מחשבה לתוכן הברכה שהם 
אומרים.

"בספר התניא, ובמקומות נוספים בחסידות, מציינים לעובדה שפתיחתן של הברכות הוא 
במילים ברוך אתה ה'..." – כלומר, אנו פונים אליו בגוף ראשון נוכח, משל היינו מדברים 
ישירות אל הקב"ה פנים אל פנים. אחר כך, סיומה של כל ברכה הוא בגוף שלישי, ומתאר 
את הדברים המופלאים שה' עושה למעננו: "המוציא לחם מן הארץ", או "פוקח עוורים", 

וכדומה".

הרבי הורה להסביר לילדים שיהודי קרוב לה' עד כדי כך שהוא פונה אל בורא העולם בתור 
"אתה", וכי עובדה זו היא פשוט מדהימה. הרבי רצה שהילדים יעריכו את הקרבה שיש להם 

לקב"ה.

הסיפור שלי גליון 236

ְתִחיל ִלְלֹמד, ְצִריָכה  ַיּ ֶאְמַצע ַהּיֹום, קֶֹדם ֶשׁ ְוֵכן ְבּ
ֲהָכָנה זֹו ְלָפחֹות

העיקר בהתחלה

ל'תמים' שהתלונן בפני הרבי ב'יחידות' שבלימוד ה'נגלה' הוא שוכח את הקב"ה, אמר לו 
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הרבי שמובא בתניא שעיקר ההכנה היא בהתחלת הלימוד, ואז גם הלימוד בסוגיה עם כל 
הסברות חדור בנותן התורה.

מקדש מלך חלק ד' עמוד שצ"ד

פרק מ"ב

יו  ַמֲעָשׂ ְוָכל  ְוִלּבֹו,  ְליֹוָתיו  ִכּ ּובֹוֵחן  יט  ּוַמִבּ ְוצֹוֶפה 
ר ְוִדּבּוָריו ְוָכל ְצָעָדיו ִיְסֹפּ

אפילו בחדרי חדרים

כאשר הגיע חותנו של ר' ישראל נח בלינצקי לליובאוויטש לחפש שידוך עבור בתו, נכנס 
לרבי הרש"ב לבקש ממנו הצעה. הרבי הציע את ר' ישראל נח, והחותן שאל מה טיבו של 

הבחור? ענה הרבי שהוא מפחד מהקב"ה אפילו בחדרי חדרים.

באהלי ליובאוויטש חלק א' עמוד 284

ַמה  ל  ָכּ ר  ֲאֶשׁ ִמיד,  ָתּ ּוֹמחֹו  ִלּבֹו  ְבּ ָקבּוַע  ִלְהיֹות 
ל  ַהכֹּ ּוְמלֹוָאּה,  ְוָהָאֶרץ  ַמִים  ׁ ַהָשּ ֵעיָניו,  ְבּ רֹוֶאה  ׁ ֶשּ
רּוְך  דֹוׁש ָבּ ֶלְך ַהָקּ ל ַהֶמּ ים ַהִחיצֹוִנים ֶשׁ ֵהם ְלבּוִשׁ

הּוא

משקפיים על העיניים

הרבי המהר"ש שאל את הגאון החסיד רבי אייזיק מויטבסק מה פעל האדמו"ר הזקן כשהיה 
בויטבסק?

ענה ר' אייזיק: "הרבי הלביש משקפיים על העיניים, שיראו את אמת הוי' בעולם".

ספר השיחות ה'ש"ת עמוד ק"ח

ַלת עֹל  ִמיד ְלׁשֹון ֲחַז"ל, ַקָבּ רֹון ָתּ ְלִזָכּ ְוַגם ִלְהיֹות 
ַמִים ַמְלכּות ָשׁ

מה ההבדל?

פעם כאשר שהה האדמו"ר הרש"ב בנאות דשא הגיעו לבקרו קבוצת של עשירים נכבדים, 
שהעיזו ופנו אל הרבי ושאלו האיך הרבי מרגיש בנאות דשא?
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השיב להם הרבי: "הרי ידוע שעול מלכות שמים הוא בכל מקום, אז מה ההבדל האם נמצאים 
בליובאוויטש או בנאות דשא?".

בית משיח גליון 1207

פרק מ"ג

ְמִציאּות  ִבּ ֵטִלים  ְבּ ְצָבָאם  ְוָכל  ְוָהָאֶרץ  ַמִים  ׁ ַהָשּ
יִבי ְוַאִין  ׁש ֲחִשׁ יו, ּוְכלֹא ַמָמּ ְדַבר ה' ְורּוַח ִפּ ׁש ִבּ ַמָמּ

ׁש  ְוֶאֶפס ַמָמּ

עדיין מציאות...

שני חברים נפרדו דרכיהם, אחד נסע ללמוד בישיבה בליובאוויטש שם התעלה במעלות 
התורה והחסידות, וחברו נסע ללמוד באוניברסיטה. 

את  ה'תמים'  שאל  המחודש,  מהמפגש  השמחה  ולאחרי  החברים,  שני  נפגשו  שנים  אחרי 
חברו מדוע נראה שאיננו מאושר, האם אינו מרוצה מהמסלול חיים אותו בחר? ענה החבר 
שהוא דווקא מרוצה מאוד, אך כל חייו שאף להגיע למעמד מכובד בחברה ובמקצוע שלו, 

אך למרות כל מאמציו הוא עדיין נחשב לאין ואפס. 

אמר לו החבר ה'תמים', הלוואי והייתי במצב שלך. לו הייתי מרגיש אין ואפס הייתי מאושר 
מאוד, אך לצערי, למרות כל מאמצי הרבים אני עדיין חש את עצמי למציאות...

מבט חסידי לחיים במעגל השנה עמוד 55

ָלל ְוַאל יֹוִציא ָאָדם ַעְצמֹו ֵמַהְכּ

להצביע על עצמך

המשפיע ר' אלתר שימחוביץ' היה תובע מתלמידיו שבעת שהם לומדים תניא יצביעו עם 
בוהן ידם על עצמם, בהתאם לכתוב בתניא: "ואל יוציא אדם עצמו מן הכלל". כך ירגישו 
שהדברים נסובים ומיועדים אליהם ולא לאנשים אחרים, וממילא יפעלו הדברים את פעולתם.

תשורה גולדברג-אבצן תשע"ח
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פרק מ"ז

ָאָדם  ַחָיּב  ָויֹום,  יֹום  ְוָכל  ָודֹור  ּדֹור  ָכל  ְבּ ה  ְוִהֵנּ
ִאּלּו הּוא ָיָצא ַהּיֹום ִמִמְצַרִים ִלְראֹות ַעְצמֹו ְכּ

שאיפה לשינוי שגעון בעיניהם

במכתב מזכיר הרבי את הפתגם של הרבי הריי"צ שכאשר התחיל לעסוק במסחר ביקש מאביו 
בפדיון נפש שלא יהיו לו 'הנחות של בעלי בתים', והוסיף הרבי שהיות שמדובר ב'בעלי 
בתים' שומרי תורה ומצוות במילואם, כוונתו של הרבי הריי"צ היתה להנחות מזוהמות של 
'בעלי בתים' בדקות מאוד, כי כפי שמבואר בחסידות הם נמצאים במיצרים וגבולים כל משך 

ימי חייהם. בהמשך לכך כותב עליהם הרבי: 

דכל משך חייהם היום הוא כהאתמול, והמחר - כהיום, ואפילו המחר שלאחר זמן, ולא עוד 
אלא ששאיפה לשינוי-הרי זה ענינו של משוגע בעיניהם, זאת אומרת חוץ למסגרת שכל 

הבריא.

וכמה מאירים דברי רבנו הזקן בספר התניא שלו, שבלשון המשנה בכל דור ודור חייב אדם 
לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, הוסיף רבנו הזקן המלות "ובכל יום ויום".

אגרות קודש חלק כ' אגרת ז'תקל"ו

פרק נ'

ֲהִנים ה, ִיְהיּו ֵהם ַהכֹּ ָהעֹוָלם ִיְתַעֶלּ ְוֶלָעִתיד, ֶשׁ

הניגון החסידי של אש להבה

הרבי הצמח צדק אמר: "עבודתם של הכהנים היא ב'רעותא דלבא' ]רצון הלב[, ושל הלויים 
הכהנים  שמדרגות  הלויים",  "והכהנים  יהיה  לבוא  לעתיד  קול[.  ]בהרמת  קלא'  'לארמאה 
והלויים יתערבו. כלומר שרצון הלב יתבטא בהרמת קול, והרמת הקול תעורר את רצון הלב.

"האדמו"ר הזקן הרי לא רצה שהחסידים יהיו מפלגה עצמאית, אלא שהחסידות תהיה דרך 
לכל בני ישראל, ורצה להכין את עם ישראל לגילויים של לעתיד לבוא. לכן תיקן האדמו"ר 
הזקן את ענין הנגינה, שבו קיימים ביחד גם הרמת הקול וגם רצון הלב, הקיים בניגון החסידי 

של אש להבה".

ספר השיחות ה'תד"ש עמוד פ"ו
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פרק נ"א

ַמהּוָתּה  ּה ְבּ לּוִלים ָבּ חֹות ְוִחּיּות ְכּ ְרַי"ג ִמיֵני כֹּ ַתּ ֶשׁ
ְוַעְצמּוָתּה

רפואת הגוף על ידי הנפש

הרבי מסיק מדברי האדמו"ר הזקן אלה שניתן לרפא את אברי הגוף על ידי תיקון החלק 
המקביל שבנפש:

הגוף חיותו ובריאותו תלוים בנפש, וחיות ובריאות הנפש של איש הישראלי תלוים בתורה 
]248[ אברים, שס"ה  כנגד רמ"ח  ]248[ מצוות עשה  ז"ל רמ"ח  וכמאמר רבותינו  ומצוות, 
]365[ מצוות לא תעשה כנגד שס"ה ]365[ גידים שאין זה רק דמיון במספר, אלא אדרבה 

מפני שייכות הענינים זה לזה משתוים הם במספרן )ראה תניא פרק נ"א(.

אגרות קודש חלק ז' אגרת א'תתקי"ז

ָלל יּה ְכּ ִפיָסא ֵבּ ָבה ְתּ י ֵלית ַמֲחָשׁ ִכּ

הפלא שכן מבינים

אחד התמימים שאל את המשפיע ר' אלתר שימחוביץ' על ענין מסוים בחסידות שלא הבין 
אותו, וענה לו ר' אלתר: "ומה את כן מבין? זו השאלה! כיצד אפשר כן להבין חסידות, זהו 

הפלא…".

'הלל אומר' - מתורתו אמרותיו וקורות חייו של הרה"ח ר' הלל רבינוביץ'

פרק נ"ג

סיום התניא

בשנת תק"ן החל האדמו"ר הזקן לסדר את התניא, ובכל שבת ויום טוב היה אומר פרק, חצי 
או שליש פרק מהתניא, ובליל ט' כסלו תקנ"ד סיים את הפרק הנ"ג של התניא.

האדמו"ר האמצעי התוועד אז עם החסידים כל הלילה, ואמר שמה שאמר רשב"י שהוא יכול 
לקבל על עצמו את כל הזמן שמאברהם אבינו עד לתקופתו, וגילה את הענין של ל"ג בעומר 
- הוד שבהוד, פנימיות התורה, זהו הענין שסידר האדמו"ר הזקן בנ"ג הפרקים שבתניא, שכן 
זהו הרי ה'גן נעול' לחיצוניות של חסידות, והתניא מעורר וכלי לקבלה של "כי הוי' אלוקיך 

אש אוכלה הוא".

ספר השיחות תש"ג עמוד ל"א



לזכות

חתן הבר מצווה

שלום דובער שיחי' קרומבי

 שיזכה לגדול חסיד ירא שמים ולמדן, 

ולראות בהתגלות הרבי מלך המשיח

ולזכות 

זקניו

זאב ישראל ונורית קרומבי

ועמוס ומרים פיינשטיין

הוריו

מנחם מענדל וטליה סליה

ואחיו לוי יצחק, חיה מושקא, שניאור זלמן, דבורה לאה ושמואל


