
ה"ב

עלון לימוד ומשימות שבוע חסידות
ד כסלו"שבת קודש י 1

.לרביהתקשרות-חסידות

היאבמההשואל":הרביכותבסיוןד"לכיוםהיוםבלוח

..פניםמכירואנישאיןמאחר,אלישלוההתקשרות

כשהוא,התורהלימודידיעלהיאהאמיתיתההתקשרות

עםומתחברהשיחותאתקורא,שליחסידותהמאמרילומד

בלימודםיחיוהתמימיםותלמידיש"אנידידי

ובשמירתתהיליםבאמירתבקשתיומקיים,ובהתוועדותם

."ההתקשרותהיאבזההנה-הלימודיםזמני

יחדאךבפועלמעשהמהחסידתובעתההתקשרותכימובן

אהבה-שבלבבהרגשהההתקשרותעניןידועזאתעם

לרבי

כמוהואחסיד":הרביאמרא"תשיפסחשלאחרוןבשיחת

שוםיודעתואינהחלבלתתתפקידהאתשממלאתעז

.צרכיהכללהלספקדואגשבעליהכיון,למזונותיהדאגה

הרביממנושדורשהתפקידאתלמלאצריךחסידכך

."עניניולכלהרביידאגובמילא

פריזאברהם'ר-חסידים

החסידותמעיינותהפצתמחלוציהיהפריזאברהםהרב

מוסדותומבקרחינוךלענייניהמרכזכוחבא,הבריתבארצות

לרבותינוונפשבלבהמקושרוחסיד.הקודשבארץד"חב

שברוסיהבבוברויסק,ט"תרמשנתבפוריםנולד.נשיאינו

.הלבנה

לאעודכאשרלכן,תורהללמודגדולההשתוקקותלוהיתה

ללמודוהחל,לליובאוויטשלבדונסע,שנים13לומלאו

התמימים'מהיהשם,בישיבהללמודעלהכשבגר,בחדר

להתקשר,בארץהחסידיםאתעודדאברהם'ר.'החשובים

,הנשיאותקבלתשלאחרבשנים.דורנונשיאלרביונפשבלב

והשפיענשיאינולרבותינוהעצומהבהתקשרותוהצטייןהוא

.הםאףלהתקשרישראלבארץהחסידםעל

.חסידיסיפור-אורות

הוא,עץגזעי"עהמוטלתבשקיתאברהם'רהבחיןפעם

מטבעותשלהגונהכמותבתוכהוגילההרימה

חרסהעלתהושביםהעובריםאצלאודותיההתענינותו.זהב

,הנוראהכלכליממצבוהתעלמותותוך,ודבריםאומרבלא.

מאוחר,בריגהץ"הרייהרבישלבחשבונוהסכוםאתהפקיד

שלהנישואיןשמחתלמימוןסייעהתרומתוכילונודעיותר

.דורינונשיאר"אדמוק"כ

היתהלרביכשהנסיעהגם

'רעודדויקרהוקשהנדירה

ליסועהחסידיםאתאברהם

ההתקשרותעלוהטיףלרבי

החייםכיהסבירהוא,לרבי

הרביעםבהתראותתלויים

'רתבעחסידיתבהתוועדותקודשינומחצרותשיבהולאחר

הדיבור,המחשבהאתלמסוריש"מהנוכחיםאברהם

ולפעולאודותיולשוח,ברבילהתבונןעלינו.לרביוהמעשה

..בלבדלמענו

ומיוחדותנדירותפריזאברהם'לרהרביביןההתכתבויות

אברהם'רשלהאמיתיתההתקשרותאתומשקפותבמינם

למרותבחייםההיוותרותעל'הגומל'לברךש.לרבי

.הדורמנשיאהפיזיתההתנתקות

:פתגם חסידי

ילמודיכול להשביע רק כאשר ,גודל התשוקה להתקשרות "

כי בראיית פנים בלבד  , מאמרי החסידות שאומר הרב וכותב

(ש"אד' היום יום ט)-("די)לא זגי

:חידה
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הלבעלשליטמח-חסידות

שלמגוריומקוםשבסביבתהעיירותבאחתכי,מסופר

מלבדאשרגדולחכם-תלמידיהודיגרד"חבמייסד

מידותיובשלבמיוחדהתפרסםבתורההרבותידיעותיו

.נדירהבצורהלב-טובהיההוא;הטובות

שלמהותהעליותרלהתענייןהחליטהימיםבאחד

.ד"חבחסידותמייסד,זלמןשניאוררביאלונסעהחסידות

?החסידותעמההביאהחידושאיזה:שאלואליוכשנכנס

רקלאקיימותטובותמידות,ראה:ד"חבמייסדלוהשיב

טובהואאופייםאשרחיים-בעליגםישנם.האדםאצל

אם,מהו.בזה-וכיוצאצנועים,רחמנייםחיים-בעלי;מאוד

?האדםלביןהחיים-בעליביןההבדל,כן

דברהואהחיים-בעלישלהטובשאופיים,הואההבדל

כלצריכההאדםאצלואילו,מהותםמעצםהמתחייבטבעי

בהתאםולפעולהמוחידי-עלנשלטתלהיותתכונה

האדםמטבעהנובעותטובותתכונות.השכללהנחיות

יותרחשובותהןאין–שכלוידי-עלמכוונותושאינן

.מסוימיםחיים-בעלישלהטובותהטבעיותמהתכונות

ולתדהמתובעצמולהתבונןהחל,זאתשמעיהודיכשאותו

רמהלמדריגההטובותבמידותיוהגיעלאבעצםכי,גילה

ללבועמוקחדרהזומסקנה!החיים-בעלישלמזויותר

אתללמודהחליטמעלפונואותוכשעוררו.התעלףוהוא

.לחסידוהפךד"חבחסידותתורת

החשוביםהיסודותאחדאתלנוממחישזהסיפור

הלבעלשליטהניתנהלמוח:החסידותתורתלנושחידשה

עללהתגבריכולאדםהשכלובאמצעותרגשותיוועל

כי,אותנומלמדת(דעתבינה,חכמה)ד"חב.רגשותיו

,בהןוהתעמקותמסויםדברשלבמעלותיוהתבוננות

,ולחילופין;אליווחיבהאהבהרגשותלפתחעשויים

רגשותליצורעשויהאחרדברשלבמגרעותיוהתעמקות

המחשבההפעלתשבאמצעותכך.מפניווסלידהדחייהשל

יהיורגשותיושגם,כךלידילהביאהאדםיכולוההתבוננות

.וחיובייםטובים

המתמידה'איצ'ר-חסידים

ע'איצ'רבכינויוידוע)ד"היהורביץיצחק'רהחסידהרב

,מופלא'הכעובדונודער"כשדשימש,(ב"תש-נ"תר,מתמיד

בריגאנהרג.הדורותלאורךהחסידיםמגדולילאחדונחשב

.'הקידושעלהשואהבמהלך

היהודיתבמושבהמענדלמנחםשלמה'רח"הרהלאביונולד

.ם"תרבשנתבערךחרסוןשבפלך(טובנהר)ברעגזנעוואטע

שהיהשלוהמלמד.גדלותויצחק'ברניכרהיהמילדותוכבר

לשבתממשיךהנעראתרואהשהיהלימיםסיפרלמדןיהודי

היהכברעצמוכשהואגם,מאוחרתבשעהלילהמדיוללמוד

.לישוןללכתמוכן

אחדעםתחרותלערוךהחליט,לימיםצעירנערבהיותועוד

'סמיכה'תעודתשיקבלהראשוןלהיותיצליחמימחבריו

היהשלאוחברו,ולילהיומםולמדוישבושניהם.לרבנות

מתמדתיגיעהמרובלמשכבנפלכמותווחסוןבריאגוףבעל

בהתמדהללמודהמשיךיצחק'רהואאך,שנפטרעדבתורה

שנהעשרהשבעבןוהוא',סמיכה'תעודתשקיבלעדעצומה

.בלבד

.ליובאוויטשתמימיםתומכיישיבתנוסדהנעוריותקופת

ניסו',תמימיםתומכי'לשהתקבלוע'איצ'רשלחבריו

ליובאוויטשחסידותועלהעיירהעל.לישיבהשייסעלשכנעו

רקאליהלנסועהסכיםהואאך,כןלפניכברע'איצ'רשמע

למקוםהגיעהוא,ואכן.ישיבהבהשנוסדהששמעלאחר

.'תמימיםתומכי'לישיבתוהתקבל

'כשרואפילו',נגלה'הבלימודשקועהיהלימודיובתחילת

בקצהיושבע'איצ'רהיה,הבחוריםעםמתוועדהיהגרונם

כמהלאחר.'נגלה'הבלימודוממשיךהמדרשביתשלהשני

להשתתףוהחללדבריו'נתפס'דבריואתששמעפעמים

.בהתוועדיותיו
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מיםספללהעמידאזהיתהיצחק'רשלדרכו"כימסופר

ויוכליירדםשלאכדי,המיםבספלרגליואתולשים

שהכירו,חבריו.בלילהמאוחרתשעהעדבלימודולהתמיד

אתמכביםהיובריאותולמצבוחששומתנמנםשהואבו

."לישוןללכתאותולאלץכדי,לידוהמאירההעששית

עלשליטמוח"היתהמתמידה'איצ'רשלדרכוכיידוע

.עליולשלוטורגשתויולליבונתןאינוהוא,"הלב

חסידיפתגם

הלבעלשליטהמוחאשר:הואד"חבבשיטתעיקרייסוד

(כסליו'טזיוםהיום)..,בתולדתו

.חסידיסיפור-אורות

אך,בלימודומתמידשהיהמתמידה'איצ'רעלמסופר

בליבוונמשךמהלימודלהנותמתחילשהואהרגישכאשר

ללבמקוםלתתלאכדיאחרללימודמידעוברהיה

.ושכלולימודועלהלשלוטולרגשות

חידה

הנלמדלנושאהציורמתקשרכיצדהסבירי
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מפאריטשהלל'ר-חסידים

ד"חבמשפיעיחסידימגדוליהיה'פאריטש'מהלויהללרבי

האמצעיר"אדמו,הזקןר"אדמושלחסידהיה,לדורותיהם

.ה"תקנבשנתמאליסאוומאיר'רלאביונולד.צדקוהצמח

ונקראהתורהלימודעלשקדמילדותו,חומץבעיירה

."מחומץהעילוי"

עלחזרהשמעאחדשיוםעדטשרנובילחסידהיההללרבי

ונתפסמזעזמערזלמןמרביהזקןר"אדמושלחסידותמאמר

קשההייתהלימיםשאכן,רבולתגובתמחשש.קשות

בהעיירהאחרעיירהעוברוהיהמשטרנובילברח,וחריפה

אליהעיירהבכלאולם.נידודיובדרךעוברהיההזקןר"אדמו

כךומשום.העיראתויצאהקדימוכברהזקןר"אדמו,הגיע

רביהחליטהפעמיםבאחת.פניםמולפניםפגשולאמעולם

ר"אדמושלבואוטרםמתוכננתלעיירהוהגיעלהתחכםהלל

,בחסידותלדרושצפויהיהשבולשולחןתחתוהתחבא,הזקן

במסכתלתרץשיבקשחמורהשאלההכיןשבאמתחתותוך

בניגונואומראותושמע,נכנסהזקןר"אדמוכאשר.ערכין

אתשיעריך,ערכיןבמסכתשאלהלושישהאברך"הקדוש

רביזאתכששמע."וישאליבואכךאחרורק,תחילהעצמו

לאחררקוקם,השולחןתחתמקומועלהתעלףהלל

כברואףבחסידותהעמוקהדרשתואתסייםהזקןר"שאדמו

.העיראתיצא

קולוהדאתשמערקאלאהלל'רפגשלאהזקןר"אדמואת

ר"אדמוועםהאמצעיר"אדמועםרקלהתקשרזכהמשכך,

טוב"שללדרגאלהגיעמנתעלעבדשנים3,צדק-הצמח

א"תקעאלולבחודשלראשונהנסעזוהכנהולאחר"באמת

.אליובסמוךונשארהאמצעיר"אדמואללליובאוויטש

לאסוףמנתעלקטניםבישוביםלנדודהחלח"תקעמשנת

היהודיםהצבאאנשיולהחזקתשבוייםלפדיוןכספים

ר"אדמולהוראתבהתאם,כשרבמאכל(קנטוניסטים)

בכלאמר,חרסוןבחבלמגיעהיהאליהםבמושבות.האמצעי

שאףכיוןזאת,הפשוטיםהיהודיםלפניאףחסידותמקום

מבינההנשמה

תפילה-חסידות

העבודההיאד"חבחסידותשלהעיקרייםמהיסודותאחד

לשנותלנווקוראתלנומחדשתהחסידותתורת,העצמית

,קלהאינההחסידעבודת.ויגיעהמאמץידיעלעצמינו

עבודת.שינוייםולחוללבעצמולפעול,להתייגענדרשהוא

כןועלהחסידשלהעיקריותמהעבודותאחדהינההתפילה

מתוךבאריכותומתפללהתפילהבשעתהמתייגעחסיד

.'עובד'נקראומתבונןלתפילהמתכונן,'העבודת

נותן,(במקווהטובל)לתפילההמתכונןחסידהוא'עובד'

עצמההתפילהובשעתחסידותולומדלתפילהקודםצדקה

ידוע.החסידותפיעלהתפילהשלהמיליםבפירושימתבונן

להצליחבכדיארוכותשעותלהתפללנוהגיםשחסידים

רביםחסידיםישנם.שניתןכמהעדכראויולהתפלל

אתלהיטיבבכדיהתפילהבמשךחסידיניגוןשמנגנים

.בלבהזזהלפעולובכדי,במיליםההתבוננות

ועונההתפילהעבודתעלהרבימדבר298'עא"חיש"בלקו

בזההחסידיםשלהתפילהעבודתעלשחולקיםלאלו

כלליותהוראותכמה–הרוקחותבאומנותוהנה":הלשון

מחלקהנראה,החנותלפניםבכניסה...האדםבעבודתישנן

מה,ולכאורה,זהירותוצריכהבהמותסמיכיכתוב'שעלי

שמביןאלא,וחיזוקרפואהלסמיהמיוחדבמקוםמותלסם

בכמות,רגיליםבתנאים,לבריאהמותסםשהואשמה,יודע

אתלהצילהיחידההתרופהזהו,לפעמיםהנה–רגילה

...קטנהבכמות,הכללמןיוצאיםובתנאים,החולה

עלמתאונניםיש:בדקות,למקוםאדםביןודוגמא

,התפלהקודםהחסידותבלימודשמאריכיםהחסידים

ש"קזמןמאחריםובנתיים,התפלהקודםבהתבוננות

אבל,הואהמזיקדברלבריאים–המענההואז"וע.ותפלה

רקיתפלל,לאובאםכי,אחרבאופןאפשראי,הנפשלחולי

ראה)פסולההואבטלהתפלתו'ותהיבלבוולאבשפתיו

במשלשכמואלא(...רבנוע"שו.ו"הטד"פתפלה'הלם"רמב

מןיותרלאהכמות'שתהי,יתירהזהירותז"בכצריך–

"...כמובן',וכומומחהרופאציוויפ"ע,המדה
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חסידיפתגם

'ר)בתפילהזהו?ה"הקבעםשמתראיםהזמןהואמתי

(מתמידה'איצ'רבשםמענדל

.חסידיסיפור-אורות

,הללרבי,רבםכיוהבחינולשיעורתלמידיוהגיעוהחתפעם

,שא""לשניאחדהתלמידיםאמרו.מיטתועלוישןשוכב

!?ישןהוא"ואמרממיטתוקםהללרבימיד.ישןהוא.שא

לואומרכשאני!?שליהביתבעלהואשהגוףחושביםאתם

."קםהואלקוםלואומרוכשאניישןהואלישון

עובד',עצמועלהלל'רשלעבודתואתמבטאזהסיפור

'בכל

חידה

,אותהוהשמיטיגלי,במשפטומבלבלתשמפריעהאותישנה

?המסתתרהמשפטמהו

"משכיל"בגדרהיהמהומילאייזיקרביכילומרמפורסם

וביאר."עובד"בגדרהיהמפארטישהללרביחבירוואילו

ותומשכילהיהוזהעובדהיהזהשחלילהלא,ץ"הרייהרבי

,עובדהיהגםאבלבהשכלההיתההתחלתושזהאלא,לא

היהאייזיקרבי,משכילהיהגםאבלמעבודההתחילוזה

השכלתבעבודתהמתעלה',משכיל'כהחסידיםבקרבידוע

,גדול'עובד'כידועהיההללרביואילו,החסידותתורת

,ולעילאלעילאהנפשוהשתפכותבתפלה'העובדשהיה

במעשהצדיק"כי'צדקצמח'האמרועליו.כלללתארשאין

מאותשלושהזהבעולםהיהלאמפאריטשהללרביכמו

."שנה

לושישש"מהרלבנואמר'צדקצמח'שההסיפורידוע

חצי'אותומיהו,ש"מהרהתפלא.חסידיםוחצישניים

הסבירווחסידים.הללרבי:'צדקצמח'הלוענה'?חסיד

...'רבי'היההללרבישלהשנישהחציבכךזאת

.

.תטפטיטלטהזטוטהטיהטשטםעטבטוטדטת
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מונקעסשמואל'ר-חסידים

.הזקןר"אדמושלהחסידיםמגדוליהיהמונקעסשמואלרבי

חושובעלגדולכפיקחידועוהיהקאליסקבעיירההתגורר

מרודעניהיה,צעירבגילנתאלמן,אביושםעלקרוי.הומור

שמחההיתהורוחוהומורחושבעלהיהזולמרותאךימיוכל

.תמידומרוממת

שהה,לאוסרוכשבאו.הזקןר"אדמונאסר,ז"תקנבשנת

האם,הזקןר"אדמואותושאל.מונקסשמואל'רבביתו

'רלוענה.לברוחשמאאוהגוייםבידיעצמואתלמסור

ואם,מהםלפחדמהלךאיןהרי-רביאתהאם":שמואל

תאוותםאתיהודיםמאלפילקחתזכותבאיזו-רביאינך

.למאסרונלקחבביתונשארהזקןר"אדמו."הזהמעולם

ביוםהזקןר"אדמואצל,מקרליןשלמהרביביקורבעת

עיגוליוזרקהכנסתבביתמונקסשמואל'רעמד,באבתשעה

כשראה.(העצבותאתלהפיגכדי)המתפלליםעלקוצים

:הזקןר"לאדמוואמרכךעלהקפיד,מקרליןשלמה'רזאת

הלכולמחרת."המקדשביתנחרבכאלואברכיםבגלל"

וראו,ליישובמחוץאליחדמקרליןשלמה'ורהזקןר"אדמו

בוכהוהואגופוכלאתשעוקציםנמליםמלאבורבתוךאברך

אברכיםבגלל":שלמה'רכךעלאמר.המקדשביתחורבןעל

אותוזהו":הזקןר"אדמולואמר."המקדשביתיבנהכאלו

."אברך

שמחה-חסידות

הפךזהופסוקתהיליםבספרנאמר"בשמחה'האתעבדו

.כולההחסידותשלהעיקריותהסיסמאותלאחת

יותרשלמיםתמידהם–שמחהמתוךנעשיםכשהדברים

מביאהודכדוךעצבמתוךעשייהואילו,יותרומוצלחים

.עלובותלתוצאות

,לנושניתנההעובדהבעצםכי,מלמדתהחסידותתורת

מקוריש–ה"הקבאתלעבודהזכות,כמונוקטניםלאנשים

אתלשרתיכולקטןאדם,הנה.עצומהלשמחהאכזב-לא

!רוח-נחתלוולגרום,סופיהאיןהבורא,המלכיםמלכימלך

אומצווהמקיימיםכשאנולשמוחשלא,כןאם,אפשראיך

.?הבוראשלתורתואתלומדים

זההאםאך.להוסיףומהלתקןמהעדייןישתמיד,נכון

יהודילהיותהזכותשבעצםהגדולמהאושרלגרועצריך

החיובעללשמוחיש,להפך?ה"הקבשלציווייואחרולמלא

.השליליאתלתקןזושמחהשלובכוחה

חסידיסיפור

שמואל'רשלעיירתואתשריפהפקדההשניםבאחת-

עשנישלא"לרקודהחלשמואל'ר.באשעלהוביתו,מונקס

.ביתועםיחדאלוהיונשרףהיה,גויהיהשאםבהסבירו,"גוי

.הזקןר"האדמושלמדרשוביתמולעצמותלהפעם-

ישחנותבכל:ענהזהמוזרמעשהלפשראותוכששאלו

שידעוכדישלוהראווהבחלוןדגיםשםהדייג.ראווהחלון

גםכך,מרכולתואתבחלוןשםהרוכלוכןדגיםשםשיש

החסידיםכלנמצאיםשפהשידעוכדיעצמיאתתולהאני

:חסידיפתגם

מצוהכלשאם.גדולהבשמחהלעשותישאמיתיתתשובה
מצוהוחומרקל!גדולהעבודהשהיאבשמחהלעשותצריך

שהחסירומהכללתקןשיכולההתשובהכמצותחשובה
המצוותמכלוחביבהגדולההיאשבודאי,המצוותבכל

.(ב"תשמ'התשרי'ובשיחתהרבי)

חידה

:אותוזהי,ידועחסידיפתגםמבטאשלפנייךהציור
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ומופתדוגמאהיה,בחייועודולסמללמושגהפךמענדל'ר

בניהולזהאם,לושניתנהפקודהכלהמבצעחיילשל

הפקוחותעיניהםתחתתמימיםתומכיישיבותשלמחתרתי

שוניםבאמצעיםכספיםגיוסתוך,ד.וו.ק.הנאנשישל

ממשפחותמאותבריחתוניהולבפיקודזהואםומשונים

זהאם,השנייההעולםמלחמתבתוםהמועצותמבריתש"אנ

זהואםבלונדוןהקודשטהרתעלחינוךמוסדותבהקמת

.ד"חבכפרתמימיםתומכיישיבתשלכמשפיעבתפקידו

וגדושהמלאההייתה,מענדל'רשלבחייוותחנהמקוםכל

עלחותמםאתשהותירוודרמטייםמסעיריםבאירועים

מענדל'לרהיה,שכזהמקוםובכל,ד"חבוחסידותחסידי

ובמסירותבנאמנותמילאאותוומשמעותימרכזיתפקיד

אך.לפתחוהאורבותמהסכנותמוחלטתהתעלמותתוך

ומעשיוהעניפהפעילתוכלשלהכותרתגולתכי,דומה

.תמימיםתומכיבישיבתכמשפיעמשרתוהם-הרבים

ישראלאהבת-חסידות

אהבת'עלהדגשהואהחסידותהעיקרייםהיסודותאחד

ורבי"כמוךלרעךואהבת":הציווינאמרבתורה.'ישראל

רביםבעיניאך."בתורהגדולכללזה"כי,אמרעקיבא

מעשיתכדרישהולאכמליצה"כמוך"ההדגשהנשמעת

כשםממשזולתואתלאהובהאדםיכולהאמנםכי;מהאדם

זואין,כן:החסידותאותנומלמדת?עצמואתאוהבשהוא

חלקכולנוהריכיבנשמתוממניחלקהינוהזולת.מליצה

.מקורמאותוחצובותכולנוונשמותממשממעלאלוקה

.בנשמתואךבגופולאאמנן,ממניחלקהואהזולת

גדולהאחתנשמההםהיהודיםכלשלנשמותיהם

נשמה,"חייםנשמתבאפונפח)".שוניםבגופיםשהתפצלה

אניהזולתאתאוהבאניכאשרולכן(בעצמוה"הקבשל

!עצמיאתאוהבפשוט

וגםיקר'יהלום'הואיהודישכלאותנומלמדתהחסידות

עלשמכסהבוץכמוזההרישונותמגרעותולוישאם

אהבהמתוךלולעזורצריךורקקייםהיהלוםאךהיהלום

שוררתחסידיםשלזוהבנהמתוך.מהבוץעצמואתלנקות

יהודילכלחמהוגישהגדולהאחתכמשפחהחסידיםאחות

והכל.מהבוץהיהלומיםוניקוילבבותקירובתוךהואבאשר

.אמיתיתאחיםבאהבת

פוטרפאסמענדל'ר-חסידים

'ר":בכינויוידוע-פוטרפסמענדלמנחם'רהרבהמשפיע

שנמצאתפלשצניקבעירז"תרסתשרי'בכנולד-"מענדל

.הלבנהברוסיה

הטיפוסבמגיפתנפטר,מענדלמנחםכןגםהואששמוביוא

אמוכךעקב.נולדשהואלפניעוד-עתבאותהשהשתוללה

.אביושםעללבנהקראה

שלדורהעמידמענדל'ר

ומסוריםמקושרים-תמימים

בשיעורי.להרביונפשבלב

,בהליכותיובהנהגותיו,החסידות

התלמידיםעםהאישיובשיחותיו

ובעיקר,לשלומםדאגהתוך

'רוהשרישהחדיר,והמרתקותהמעשירותבהתוועדיותיו

בהתקשרותהעומקואתהצורךאתבמושפעיומענדל

.אמיתיתישראלואהבתהדורלנשיאאמיתית

הריני"האת,בוקרכלאומרהיהה"עפוטרפסמענדל'כשר

ר"שהאדמומהאתגםמוסיףהיה,טובומהשלפני"מקבל

כדי...התפילהקודםלומרנכון.בסידורכןלפניכותבהזקן

ענייןרקולא.אמיתיתאצלותהיה,ישראלהאהבתשעניין

.מלומדהאנשיםכמצוות,בתפילהשאומרים
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חסידיפתגם

המקשרהחוט:החסידותבעבודתהחייםרוחהיאאהבה

חסידיםעםרביהמקשרוהחוט,עצמםלביןבינםחסידים

.חוזראורבדרךוהןישראורבדרךהןזהו.הרביעםוחסידים

"וזמןמקוםמהגבלותלמעלהוזה,מחיצותשוםלזהאין

.(שבטו"כיוםהיום)

.חסידיסיפור-אורות

:ד"חבמכפרבולטוןהרבמספר

כדי,הכפרשבפאתיהרכבת-תחנתלכיווןבמהירותהלכתיפעם

בהנחתיהודיםולזכותבחייליםהמלאההרכבתעללעלות

הוא.פוטרפסמענדל'רהמשפיעביפגשהדרךאםעל.תפילין

מגמתעלמששמע.מועדותפניילאןושאלבדרכיאותיעצר

.ברכבתתפיליןלמבצעאליילהצטרף"רשות"ממניביקש,פניי

והתחלתיהתפיליןאתהוצאתי,תאוצההרכבתצברהבטרםעוד

לענותבמקום.תפיליןלהניחלווהצעתיליהודיניגשתי.בעבודה

רקהרבוכעסוובגידופיןבקללותיהודיאותועלייהתנפל,לי

-?לעשותיכולתימה,תפיליןלולהניחהצעתיעלהתגבר

.יהודיםלעודהלאהלהמשיךורציתי,בריא'שיהילואיחלתי

הישירהוא,יהודילאותוופנהבשיחהמענדל'רהתערבואז

לאותוגרמוהדברים!"אותךאוהבאניאבל"לוואמרמבטאליו

וביתרשאתביתרהתקפותיואתחידשוהוא,יותרלרגוזברנש

מענדל'רעומד,עתאותהכל.הכליםמןיוצאממשכשהוא,עז

עלשובחוזרהואפעםמידי.ומחייךההתקפותאתסופג,מולו

.בשלווהלחייךוממשיך,"אותךאוהבאניאבל"המילים

לבדיהלאהלהמשיךליומורה,מענדל'ראלייפונה,כךכדיתוך

ולטפלכאןלהישאררוצההואשכן,יהודיםעםתפיליןלהניח

,יהודיאותובויפגעשמא,לשלומוחששתיתחילה.ברנשבאותו

להסתדרלוולתתבעבודהלהמשיךבמפגיעעלייציוההואאך

,לבדיהלאהוהמשכתי,ברירהבפניינותרהלא.הברנשעםלבד

,תפיליןלהניחלהצעהברצוןהיהודיםנעניםכלל-בדרךכאשר

.ליחסרהלאשעבודהכך

שעזבתיעללביאתלהציףחרטההרהוריהחלו,זמןמשךכעבור

והרהרתיאשמהרגשינתקפתי.כזהבמצבלבדומענדל'ראת

.מענדל'לרמגודלברנשאותועוללמהיודעמי:עצמילביןביני

-עיניירואותומה,הראשוןהקרוןאלבמהירותלחזורמיהרתי

,ולוהטותאדומותפניו,לראשווכיפההקרוןבמרכזעומדהברנש

פהלומסייעמענדל'כשר,שמעאתוקוראבתפיליןמעוטרהוא

.ושם

חומתאתהמסה,מענדל'רשלהטהורמלבושנבעההאהבה

והוא,אשמפניכדונגנמסהקרח.סביבויהודיאותושבנההקרח

.תפיליןלהניח"מוכרח"'הי

חידה

?המסתתרהמשפטומהולפתרוןהסודיהקודמהחשבי

רביהקדושהרבכאשר:פוטרפסמענדל'רהמשפיעמספר

אתמסיים'הי,ישראלשלסניגורן,מברדיטשוביצחק-לוי

'עסקיו'לופונהוהתפיליןהטליתאתמקפל,תפילתו

עתהעד:לומרנוהג'הי,ישראלשלוטובתןישראלבאהבת

עומדעתהואילוישראלשלהתפיליןבהנחתעסוקהייתי

.ה"הקבשלהתפיליןאתלהניחאני

כתיבמהעלמאדמאריתפילין':ל"זרבותינואמרושהרי

ומיכעמך'-בהםכתובמהה"הקבשלבתפילין–'בהו

"!בארץאחדגויישראל

הרי,יהודים:לומרנוהגוקדושצדיקאותו'היזה-דרך-על

ביהודילפגועשמנסהשמינמצא.ה"הקבשלהתפיליןהם

כאילוהואהרי-חסרוןבולמצוארקאפילואו,ושלום-חס

,ושלום-חסכך-כלמדויקאינו'ישראלכעמךומי'שהאומר

ה"הקבשלבתפיליןפסולמטילהואוהרי

וטזיוכבבוגו
טעכהכנונרתש


