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 לא ידעתי עם מי אני מדבר
כ ר"הרהג"ר הזק� היה הרה"ק אדמו"בחייו של של'ח יצחק אייזיק מהומיל חבר

בתחילה לא הכיר, והיו לומדי� ביחד,)שהיה אז צעיר לימי�(ר האמצעי"אדמוק"כ
.ר האמצעי"מהומל כל כ" את גדולת אדמוא"הרי

ר"ואדמו,"ברכו"ו" שבחדר במני� הסמ יו� אחד באמצע לימוד� אמר החז�
ה"האמצעי נעמד ואמר יצחק אייזיק הבחי� אי"'ור,"ועד המבור" לעול�' ברו"

.ר האמצעי לאיש אחר"זאת נעשה אדמו שבאומרו

ר ! למה רימיתני:ר האמצעי"ואמר לאדמו יצחק אייזיק מאד' בראותו זאת התפעל
!ידעתי ע� מי אני מדבר לא

ד כסלו"התוועדויות של יו
יוב לא היה רגיל"ר מהורש"אדמוק"כ ד כסלו בעת היותו"להתוועד ביו�

.ד כסלו"לאר# היה מתוועד ביו א" כאשר היה נוסע לחו#, בליובאוויטש

ע�,ד כסלו"בליובאוויטש ביוב"היה הרבי הרש)ר"עת(ע"בשנת תר  הרבי ישב אז
ר אמיכא'ר,)לטעראדער מיכאל'ר: המכונה(מיכאל בעלינער' החסיד סיפורזל סיפר
ר ששמע ח�' מהחסיד .פר#

לא היה מספר את הסיפור בצורה מסודרת, מיכאל היה מספר סיפור' בכלל כשר–
היכ� הוא ראש הסיפור והיכ� הוא עד שהרבה פעמי� לא היו יכולי� לדעת,כ" כל

.הסיפור סיו�

אז' הסיפור שר בר בדרכוע, כשהל" רבינו הזק� למקוה פע� בבוקר: מיכאל סיפר
כ ליד ידר"אדמו.ר האמצעי"ק אדמו"ביתו של בנו האמצעי עמד אז בתו" הבית על

תו" כדי שהוא מעש�, והעמוקות והוא דבוק במחשבותיו הקדושות, הפתוח החלו�
הק" לולקע" מקטרת .'שהיתה תחובה בפיו

את, רבינו הזק� .המקטרת ניגש אל בנו ולקח ממנו

ר האמצעי עדיי� עומד"שבנו אדמו קוה ראה אי"כאשר רבינו הזק� חזר מהמ
כ�– פתוח כמו שעדיי� מעש� את המקטרת באותה הק, תנועה שעמד לפני עדיי�' ופיו

.את המקטרת מרוב דביקותו לא הרגיש בכ" שלקחו ממנו היה

צ"מאש עם אדה"המהרר''אדמוהקשר המיוחד של
,ב"הרשד כסלו התוועד הרבי"ביו. בווירצבורגב"ז היה הרבי הרש"בשנת תרס

ר בעתש"אלימל" סטלברג את דברי הרבי המהר' ובעת ההתוועדות סיפר החסיד
תר"ההתוועדות של יו ב" תמי�"בה נדפס(מ"ד כסלו ).עז ואיל"'ע' חוברת

של(היו� הוא יו� שמחתי בתור נכד:אזש אמר"בי� הדברי� סיפר שהרבי מהר
בנ).ר האמצעי"אדמו של)ר הצמח צדק"אדמו( יו של אבילמרות שכל ה� נכדיו
ור"אדמו ר"אדמו(ע� המתנה שאבי, זאת בכל–" בני בני� הרי ה� כבני�"האמצעי

של(שפעל אצל הסבתא, זיכה אותי) הצמח צדק שתעניק לי את הזכות) חמותי אמא
של,"חבר אשת"של  ".בני בני� הרי ה� כבני�" א� כ� הרי זוהי דרגא עמוקה יותר

 פילתו של יהודית



"ר האמצעי אמר פע�"אדמו א��גייט דער חוש" דנוגה, ווענט�ד איד�ז�: וועק
".בתר כתפוי או� כל חיזו דהאי עלמא איז כמא� דשדי, זייט�

של, כאשר יהודי מתפלל[ של, נוגה הול" אל הצד) קליפת( אזי החוש"  וכל החזיו�
].שמשלי" אחר כתפו כמו) בבחינת אחוריי�(העול� הזה הוא

הנ'ד( סי"סיפורי� רל ע' פר המשפיע )ה"שמואל לוויטי�

 שעלעאַ אהרן מסטר'לרצ"מאבין הביטול של אדה
כ"הרבי הרש של"אדמוק"ב ביאר פע� בש� ר הצמח צדק שההפרש בי� הביטול

ר"ר האמצעי לבי� הביטול של הרה"אדמו :שעלע הוא�אהר� מסטר'ק

ר  ולכ� הגו& שלו היה מתבטל, ההתלהבות שלו טול מצדאהר� היה הבי' אצל
של, ממציאותו  להבות האש	 הרי כאשר הוא יבש, תב� וכמשל כששורפי� ערימה

.שורפות אותו לגמרי ולא נשאר מאומה

 שהגו& נשאר, הביטול בבחינת התיישבותר האמצעי היה"כ אצל אדמו"משא
בו, במציאות  הרי כששורפי� אותו הוא נשר&לחלוחית וכמשל מערימה של תב� שיש

 וא& שכאשר. והוא נשאר על עמדו, נשאר) של ערימת התב�(ובכל זאת הציור, כולו
של. זאת הציור שלו נשאר בכל, נוגעי� בערימה אי� בו כלו� רק אפר  וכ� היה הביטול

.היה עומד על עמדור האמצעי שיחד ע� הביטול במציאות"אדמו

)פסו�סימ) יאייכל(' אלי'רפימ(

 טיפשות ופראות
כ פרשתב בסעודת שבת"מסיפורי אביו מהורש,ע"נ]צ"מהוריי[ר"ק אדמו"סיפר
תק:א"תרומה תרנ שש�"בשנת ,א"או בשנת תקנ( עשרה שנה	כשמלאו לרבי האמצעי

שלר הזק� לידו"מסר אדמו) שנה עשרה כשמלאו לו שבע את החינו" וההדרכה
לו. זנאשישבו אז אצל הרבי בליא האברכי� ז שהדבר הראשו� בחינו""אדה ואמר

של שכ� שטות מהווה, שלא יהיו שוטי� והדרכה חסידית הוא לעשות חסידי� מחיצה
.ברזל כלפי חסידות

נ"אדמווהוסי& ש אז הסביר אבי:ע"ר )א: פירושי� יש לו שני" שוטה"את האימרה
ג� טפשות וג�,האל ושני דברי�. פרא	שוטה)ב. טיפש, פשוטו כמשמעו	 שוטה
.�לחסידות ולחסידי אינ� זוג, פראות

ת( עמ"ש בלה"ספר השיחות )'נג'ק

 חסידים נלבבים
 כל מדריגה. דאצילותד"ד משרשה ומקורה בחב"חבק רבינו הזק� גילה חסידות"כ

חבד כלולה"של חב גילה מדריגה פרטית של מוחי� וכל רבי,ד"מכל שלוש מדריגות
חב תיק� תיקו� החכמהרבינו הזק�.ד"חב . גדולי�ד וחסידיו היו בעלי השגה"בפרצו&

חב הרבי האמצעי תיק� תיקו� יהודי�, התפעלותד וחסידיו היו בעלי"הבינה של
	 היו לבבות בעלי להב לחסידי הרבי האמצעי. אלא נלבבי� לא לבביי�, נלבבי�
ה. שקטה ובהתגלות לא היה ניכר כללאש, שלהבת שלתי" צדק	 צמח"הרבי  ק� הדעת

.ד"חב

עמ( )צב' ש�



 ספרים לחסידים שונים
" החיי� דר""את. מספריו עבור חסיד אחר ידוע שהרבי האמצעי כתב כל אחד

כו כתב ר" אמרי בינה"האת', בשביל אחד למרות, מליעפלי יקותיאל' כתב עבור
� שלו בחסידות הייתה באופ א" ההשכלה, הייתה לו ידיעה מצומצת שבידיעת התורה

בב שהיה"ש סיפר לבנו מהורש"ר מוהר"אדמוק"כ.נפלא " אמרי בינה"לו עניי�
לו שני� לא היה שבמש" ר. מוב� את, יקותיאל' הוא דיבר על כ" ע� אשר פתח בו

.חושי ההשכלה

עמ( )צג' ש�

 התיישבות בליובאוויטש
כ,י אלול"ח,ויל"	ביו� שני פרשת נצבי�,ג"בשנת תקע הא"ק אדמו"הגיע  מצעיר

כ. וג וקבע מקו� מושבו בליובאוויטש'מקרמנצ ר"ק אדמו"את סדר הנסיעה קיבל
.ש"ב מאביו המהר"מהורש

ל בכל מקו� אמר. הנסיעה ארכה זמ� רב ". יחידות"הרבי חסידות וקיבל חסידי�
עד'חסידי� שהלכו רגלי מקרמנצ היו שכ, ליובאוויטש וג ק"ובכל הערי� והישובי�

.שמעו וחזרו עליהה�, ואמר חסידותר האמצעי עמד"אדמו

כ  היכ�, היה מסודר, וג לליובאוויטש'מקרמנצ,ר האמצעי"ק אדמו"סדר הנסיעה של
 מיניסטריו� הפני� בפטרבורג הודיעו מטע�. ובאיזה מקו� יתעכבו הרבי ומלוויו

לספק עגלות טובות ואכסניות עבור, ומינסק ומוהילוב, לגוברנטורי� של פולטובה
הגיע,י אלול"ח, ביו� שני. ליובאוויטש משפחתו ומלוויו עד לעיר,"שניאורי ראבי�"ה

.לליובאוויטש, חלק ממשפחתו בלווית כמה אלפי חסידי�, הרבי

עמ( )צח' ש�

 דניצע"חב
 בזמנו של הרבי.'ניצע'ד"חב'קוראי� לו בזמני� עברו היו בוני� חדר שני שהיו

חב, ליובאוויטשידהאמצעי בנו מני� בעיירה מקוליענע של  ואמר הרבי	ניצע'ד"בלי
.אסור לומר בו קדושה וברכו	ניצע'ד"חב מניי� בלי: האמצעי שאסור להתפלל ש�
!צרי" להיות ניצע'ד"חב, א� מתפללי� באריכות או לא

תש( עמ"א בלה"ספר שיחות )'דל'ק

 מבקר בשקלוב
כ  שהתיישבבפע� הראשונה אחרי,ר האמצעי לשקלוב"ק אדמו"בבוא
ר, בליובאוויטש כ'משה מענק' בא  שלו�"ר האמצעי לברכו בברכת"אדמוק"ס אל

כ". עליכ� .תלמיד חכ� זה השתרש בליבי: אמר,ר האמצעי"ק אדמו"כשיצא מאת

כ 'ר ובמש" זמ� זה היה אצלו, האמצעי בשקלובר"ק אדמו"שני שבועות שהה אז
 האמצעי משקלוב הרגישור"ק אדמו"כ אחרי שנסע.ס כמה פעמי�'משה מענק
לא. משה שינוי גדול' שנעשה בר אבל גסות רוחו פקעה, נעשה חסיד הוא אמנ�

.ויהי לפלא, ממנו

יט( ג )'א, ספר המאמרי� קונטרסי�

?איך להצליח בשליחות



אל, האמצעי בשליחות מסויימתר"ר הזק� את בנו אדמו"פע� שלח אדמו וחזר
באותה שעה כשבא אליו.זול מאומה בשליחותואמר לו שאיננו יכול לפעו אביו

את"אדמו הייתה טליתו של לו. ציציותיור הזק� מונחת על כתפו ובדק רואה: אמר
.החיצוניי� וטלית הוא עני� מקי& ומקי& מסמא את עיני זוהי טלית? אתה

נשק� ונסע, את ציציותיו של אביו חט& בידו,ר האמצעי"כששמע זאת אדמו
כד חזרה .הצליח בפע� הזאת.י לבצע את שליחותולדרכו

א,נ"תש, מועות וסיפורי�ש( )8	127'עמ,כר"

 חסידות מתחת למיטה
התפילה ללכת אל בתו פריידקע ולומרר הזק� היה רגיל בכל שבת אחר"אדמו
.בכל פע� לשמוע את התורהר האמצעי היה מתחבא"אדמו. דרוש חסידות לפניה

הא"פע� ביקש ממנה אדמו 'ד שתבקש מאביה� שיאמר לה חסידות אודות מצעיר
ד, ביקשה ממנו והסכי�ר הזק�"כאשר בא אדמו. בגדי כהונה , כהונה בגדי' ואמר על

.א" על האבנט לא דיבר

, אביה� לביתו ועדיי� לא דיבר על האבנטר האמצעי הרגיש שעוד מעט יל""אדמו
ג� כדי, אחותו פשט את האבנט מעליו וזרקו לרגליכ� על שתיזכר ותבקש שידבר

זה כאשר ראתה את קצה האבנט נזכרה לבקש. עליו :ר הזק�"אמר לה אדמו. על
צאצא, דוב מתחבא תחת מיטת" ושומע התורה כנראה שאחי" ולא המשי"! בעריל

.עוד

עמ( ב )161' ש� כר"

 הנשמה מבינה
ר בכל יו�ללמוד בכל יו� משניות וכ� לומר האמצעי היה רגיל"משרתו של אדמו

 מאיזה לימוד יש ל" הנאה:ר האמצעי"אדמו פע� שאלו. קטעי� מספר הזוהר הקדוש
 האמת היא שלימוד, רבי: השיב המשרת? מלימוד משניות או מלימוד הזוהר, יותר

מקו� יש לי יותר	ומכל, מבי� כלל משניות אני מבי� לפי ער" ולימוד הזוהר אינני
.מלימוד הזוהר הנאה

כ": האמצעיר"אמר אדמו ,שהנשמה יש לה הנאה יותר מלימוד הזוהר, האמת היא
]והנשמה מבינה[=רשטייט או� די נשמה פ�

עמ( )34' ש�

 תורה-לבת אש של מתן
 בשעת מעשה היו החסידי� במצב. והתוועדה פע� אחת ישבה קבוצת חסידי�
ה, שהיה אז עדיי� ילד,ר האמצעי"רוח קודר מאוד ושאלו את אדמו  סיבהמהי

העצבות באה,"כס& וזהב עצביה�", הרי פסוק מפורש הוא: ענה לה�. לעצבות�
.ויראה ולא מאהבה, שרוצי� עוד כמה רובלי� מזה, מכס& וזהב

ר"הרה  ישבו חסידי� לפני חג השבועות ודיברו שפע�, אייזיל סיפר'ג החסיד
הא"ה� שאלו את אדמו. בליל שבועות' ביניה� מה צריכי� לבקש מה , מצעיר

על בחושב� הייתי: א" הוא ענה, בהבנה והשגה, פי פנימיות התורה	שהוא יענה לה�
.תורה	 שתהיה לי לבת האש של מת� מתבר"



תש( עמ"ה בלה"ספר השיחות )ג	קב'ק

 המאסר
, פקודה לליובאוויטש להביאו לוויטבסקר האמצעי והגיעה"כשהלשינו על אדמו

שמ נתנו שבספירות הממשלה בוויטבסק הכירו כיוו�, ירהלו רשות לנסוע בעצמו בלא
, האסורי� יזיק לבריאותו	אמר שבית, האיספקטור הייבנטאל, הרופא המומחה. אותו
.שלא יכנס אליו א& איש הושיבו אותו באחד הבתי� והיה ש� משמר ולכ�

 מניי� קבוע בבית דירתו ובנוס& לזאת היה כעבור שבועיי� הוקלה השמירה והיה
דאאומר ש� אמר את הדרוש, לפני תפילת המנחה, בשבת קודש האחרונה.ח"ג�

ר". אחד אתה" ר"שהיה מחסידי אדמו, שאביו, סיפר ישעיה מקלר מוויטבסק' החסיד
שכ. עניי� המלשינות היה באותו מעמד וידע כל פרטי, האמצעי ר"ק אדמו"כל הזמ�

.בעיסקו האמצעי ישב בוויטבסק לא היה עוסק

עמ התמי�( )פו'ה

 איכרים שבשדות
את: הלל מפאריטש'רר האמצעי אמר פע� לחסיד הרב"אדמו  צייר לעצמ"
את	לבושי� כיפות וטליתות, ניקי� האיכרי� עומדי� בשדה'הישוב  קטני� וזורעי�

, שלה�) פרנסה(לא& אחד בחיונה אי� ה� צריכי� להזדקק.'האר# ומייחלי� לה
ו אלא שהוא עומק,"שאו מרו� עיניכ�"האת" מרגישי�"מרימי� ראשיה� לשמי�

ר". שמע" העני� של ותיאר לעצמו אלפי יהודי�, הלל היה חוש הציור' לחסיד הרב
את, קטני�	בכיפות וטליתות עומדי� בשדה והחליט, המחזה במוחש עד שראה
.לנסוע אליה�

תש( עמ"ד בלה"ספר השיחות )עז'ק

 צדק- עם חתנו הצמח
 אמר לה�. והיו ש� הרבה חסידי�, חדרו את דלתר האמצעי פתח פע�"אדמו

ר:ר האמצעי"אדמו הצ"ק אדמו"כ[ מענדל' לכו והביאו לי את "צ"ר ג�פ] " רטל�ר�
הצ"ובאו אל אדמו, הלכו לה�). בחגורתו החזיקו( לוצ"ר ק אבינו פקד"כ: ואמרו

ג"אתכ� אליו ולהביאכ� עלינו ליל" לקרוא א" לכ�, הנני הול": השיב�". רטל�פרר�
אל. בחגורתו וכ" הלכו נגעו. החזיקו בחגורתי, אותי בעד חגורתי ציוה להביא בבוא�
הצ"עמד אדמו. הוא סגור הפתח והנה עומדי� מצדיו) השלוחי�(צ וחיכה וה�"ר

דלתו ואמר לו בזהר האמצעי"ופתח אדמו, עבר זמ� לא ארו". מחזיקי� בחגורתו
"הלשו� :� לכ גינוג צו זיי� [תהצנע לו, דלתו וסגר] מספיק להיות הצנע לכת" והל"
הצ"אדמו .צ לביתו"ר

)1	80'עמ תורת שלו�(

 פגישה עם צדיק נסתר
מל"מאביו אדמור האמצעי ביקש כמה פעמי�"אדמו ו"ר הזק� להראות לו אחד

לו, צדיקי� נסתרי�  קודש ולא מצא א& אחד	אורח אחד לשבת פע� נזדמ�. והבטיח
ל :אמר האורח. האמצעי והזמינו שיהיה אצלור"קרא לו אדמו. ביתושיוכל לקחתו



 מפני שאת�: האמצעי מדוע והשיבר"שאלו אדמו. אצלכ� אינני רוצה להיות
ר"אמר לו אדמו... להמתי� עד מאוחר ואני רעב ורוצה לאכול ואינני יכול מתפללי�

אורח אמרה. יותר איתו ולכ� יתפלל ע� הציבור בשעה מוקדמת האמצעי שמסכי�
.ללכת אליו שבתנאי כזה הוא מסכי�

ביו� שבת, למחרת.ר האמצעי"אדמו בליל שבת קודש הלכו וסעדו בביתו של
...ר האמצעי רק התחיל"אבל אדמו, גמרו הציבור את התפילה וביניה� האורח, קודש
ר"אדמו! ואינני יכול להמתי� הרי סוכ� שאני רעב: האורח בטלית ואמרלו מש"

.מעט וגמר תפילתו והלכו לסעוד סעודת שבת מיהר האמצעי

ר האמצעי להזמינו אליו לסעודת"אדמו שבת רצה	אחרי תפילת ערבית במוצאי
התחיל לחפש אותו וג� שלח לחפשו. מכיוו� שראה שאינו אורח רגיל, מלכה	מלוה

הלא: אמר לו אביו. הזק�ר"אדמו, הוא סיפר זאת לאביו. מצאו אותו בעיר ולא
א� היית. שבה�ו צדיקי� נסתרי� והוא אחד מהגדולי�"מהל תי ל" שתראההבטח

.ברכה ממנו מרגיש בו היית זוכה לקבל

את"שלח שוב אדמו ר האמצעי"ואדמו, האורח ולא נמצאר האמצעי לחפש
.כ" מאוד	על הצטער

עמ( )פז' לקוטי סיפורי�

 גאון בנגלה
ה מה אומרי�:ר האמצעי את משרתו"פע� שאל אדמו לו'? עול�'עלי  השיב

א� הייתי נות� את עצמי: למשרת אמר הרבי. עליו שגדול מאוד בחסידות שאומרי�
.כמוני תורת הנגלה רק שנה אחת לא היה גאו� ללימוד

ר האמצעי הצעה לשידוכי� אמר"לאדמו מסופר שבשעה שהציעו, בנוס& לזאת
"ר הזק� לשדכ�"אדמו שטיקעל גמרא אוי&�נדער�נ�פל קלייבט'מיי� בער:

[="הערעל� ל'בער" ]'שערות'ל שלי מחלק קטע גמרא

עמ( )פה' ש�

 יש במה לחיות
 כיוו� שנסע,וג'ר האמצעי בעיר קרמנצ"אדמור הזק� היה"בעת הסתלקות אדמו

. ש� בשעת המלחמה עד יעבור זע� לש� להכי� דירות לכול� כי חשבו להתיישב
א כשקיבל , העירו אותו והוא התעל& שוב. ביו מיד התעל&את הידיעה על הסתלקות
.בהסתלקות והתעל& בחזרה כל פע� שהעירו אותו נזכר, פעמי� וכ" כמה

כשהעירו. קודש של אביו	מלאה בכתבי החסידי� טיכסו עצה והביאו אליו תיבה
"עליה אמר כשהביט. מיד הראו את התיבה שהובאה אותו ה6: בע� מיט וואס צוא מיר
[=לעבע� .ופסק מלהתעל&]ש לנו ע� מה לחיותי"

עמ( )פה' ש�

 דברים שרק רבי יודע
 צדק	 שהיה מקבל היה נות� לחתנו הצמחר האמצעי היה נוהג שכל השאלות"אדמו

לו, שיעיי� בה� ר האמצעי"וא& פע� לא היה אדמו, ואחר שהיה מעיי� היה מראה
.גורע שו� דבר מוסי& או



הי"פע� נזדמ� שאדמו הצ"מאוד ושלח אדמוה טרודר האמצעי צ את התשובה"ר
לו מבלי מדוע לא הראה לו את התשובהר האמצעי"כ" שאלו אדמו	אחר. להראות

האמצעי שיראה לו העתקר"ביקש אדמו. שהוא היה טרוד מאוד והשיב שראה
לצ"אמר אז אדמו.לו והראה, מהתשובה ממ") נעל�(אשתמיט הלא:צ"ר האמצעי

.והראה לו את התוספות!ותביבמ תוספות מפורש

עתה	הרי לעת? מדוע נבהלת: האמצעיר"ואמר לו אדמו,צ"חלשה דעתו של הצ
 ...אינ" רבי עדיי�

עמ( )צב' ש�

 ...כבר קיים בעולם
 ישבו בחדרו הרופאי� סביבו. חלה את חוליוי�'ר האמצעי בעיר ניעז"כשהיה אדמו
לו, לפי דעתי: הרופאי� אמר רופא אחד לחבריו. ודיברו ביניה�  מחלת הרבי היא שיש

.רצו� לדבר שאינו בעול�

נא:לור האמצעי את דבריו ואמר"שמע אדמו אולי אתה יכול, אדרבה, שמע
נא?נסיו� לחשוב אודות דבר שאינו נמצא בעול� לעשות !נסה

. ספר מה חשבת:ר האמצעי"לו אדמו כעבור רגעי� אמר. אנסה,כ�: אמר הרופא
ר האמצעי זהו"אמר לו אדמו. עצמו חשבתי שהשולח� מסתובב סביב: רופאה ויאמר
ג� ודבר עגול, השולח� ישנו בעול�, שישנו בעול� דבר המסתובב סביב עצמו קיי�

 ...אופ� עגול סביב צירו כמו, בעול�
עמ רשימות דברי�( ב )סג' כר"

 ועוד תיקון
ר עני� מסויי� שאינו לבקש תיקו� עבו,ר האמצעי"אחד נכנס ליחידות לאדמו

לור האמצעי את השרוול שעל ידו"קיפל אדמו. כדבעי הנה ידי צמוקה, ראה: ואמר
!נעורי� של"	חטאות מעבירות

)א"תשי" באתי לגני"והובא במאמר,ש�(

 חידושים בעיר האבות
חב"אדמור האמצעי היה הראשו� מבי�"האדמו לא.ד שקנה נחלה בחברו�"רי  זה

לא,ט"היה אצל הבעש זהו עני� חדש שנפעל.ר הזק�"אצל אדמו לא אצל המגיד וג�
.ר האמצעי"אדמוי"ע

ש( ה'ט,פ ויצא"משיחת )ט"תשכ'כסלו

 שנותיו מלאים
, והוא ג� יו� ההולדת שלו, האמצעיר"כסלו הוא יו� ההילולא של אדמו'ט

של"הקב"ל"מארז וכידוע כוה יושב וממלא שנותיה� מצינו–".'צדיקי� מיו� ליו�
.האמצעיר"זה ג� אצל אדמו	דר"	ועל, משה רבינו זאת אצל

ה"משיחת מוצש( )ח"תשל'ק ויצא



 הנשמה מקשיבה
ר ג�, האמצעיר"הלל מפאריטש את אדמו' פע� שאל הא� לחזור חסידות

.לדברי חסידות מאזינה הנשמה: וענהו? שאנשיה� אי� לה� מושג בחסידות בעיירות

אד"כהיו� יו�פ"ע( )ר"ד

 ראש בני ישראל
שאי� לענות על שאלה ששואלי� כשנכנסי�,ר האמצעי"ידוע הסיפור של אדמו
.דדקות הדבר בדקות עד שימצא בעצמו, ליחידות בעניני תיקוני�

ח"אג( עמ"ק )רנא'ו

ר האמצעי"תמונת אדמו
חב: בעל השמועה אודות דבר פלא בעני� ציור–ולהעיר ד ישנה"מכל נשיאי

ר"החל מתמונתו של אדמו, דיוקנ� שעל ידה נקל לצייר במחשבה את דמות תמונה
 שממנו לא נשארה, בעל הגאולהר האמצעי"מלבד אדמו–עד לנשיא דורנו ... הזק�

!תמונה

 יהא רואה בעל השמועה כאילו הוא עומד"ל"בהמש" להמוזכר לעיל אודות מארז...
נפעל הדבר–) ציור ותמונה כפשוטה שממנו אי�(ר האמצעי"שבנוגע לאדמו,"לנגדו

עד לאופ� של ראיה) יהבית אנא נפשי כתבית(התבוננות והעמקה בתורתוי"ע
.שכלית

י( ה' משיחת ) 547, 539'עממ"דתש'כסלו

ג בעומר"ל
הי"אצל אדמו  היו יוצאי� לשדה. טובי� המצויני�	 מימי�ג בעומר"ל'ר האמצעי

. אסור עליו מטעמי בריאות' שהי–"משקה" א" היה לוג�, א� כי לא היה נוטל ידיו
ובמש" השנה כולה, היו בנוגע לילדי� רוב המופתי�. היו רואי� אז הרבה מופתי�

לל ייחלו .מרג בעו"וציפו

ח( )י אייר"היו� יו�

ח"חזרת דא
כ– האמצעיר"ידוע מנהג החסידי� בימי אדמו מו"כפי שסיפר –ר"ח אדמו"ק

ולחזור, חזרו לבתיה� מליובאוויטש שהיה מצוו� להתעכב בכל המקומות דר" ש�
 ...ח"דא

ח"אג( עמ"ק )קלב'ו

 רחובות הנהר
" הנהר רחובות"–ד הוא"חב בתורת חסידותר האמצעי"ענינו המיוחד של אדמו

של"ח של אדמו"דא כפי שרואי� בפועל שמאמרי;דבינה ר האמצעי ה� באופ�
 ועד שעני� זה מתבטא ג� בריבוי מאמרי,"רחובות הנהר"–הרחבת ואריכות הביאור

.האמצעיר"חסידות שנדפסו בחייו ועל ידי אדמו

ד( ה' משיחת ליל עמ"תשמ'דחג הסוכות )199ג



 מלכתחילה– ות הנהררחוב
ד ,ד כסלו"האמצעי עוד לפני הגאולה דיור"אצל אדמו'הי" רחובות הנהר"העני�

ד כסלו"האמצעי נאמרו לפני הגאולה דיור"רוב מאמרי החסידות של אדמו: ואדרבה
).די� שהיתה בשנה האחרונה בחיי� חיותו בעלמא(

ש( ה"יו,פ ויצא"משיחת )ו"תשמ'ד כסלו

"ללותברכות והק"ה
ר הזק� בליאזנא"פע� אחת לא היה אדמו. רבינו הזק� היה בעצמו הקורא בתורה

את–עודנו נער קוד� הבר מצוה והוא–ר האמצעי"ושמע אדמו,פ תבוא"בש
לב העגמת נפש מהקללות שבתוכחה. מאחר הקריאה 	עד שביו�, הביאתו לכאב

ר האמצעי הרי"ו את אדמוכששאל ...נסתפק רבינו הזק� א� יוכל להתענות הכיפורי�
זו בכל שנה ]לא נשמעי�[=� הערט זי" ניט קיי– כשאבא קורא: ענה, קוראי� פרשה
.קללות

ש( ה"משיחת עמ"תשמ'פ תבוא )2950'ה

 באופן המתקבל
ל שהשתדל,ר האמצעי"מצינו אצל אדמו " צוק העתי�"בהדפסת מאמריו בהתא�

 מי שלא יכול לשל� בפע� אחת אלא שג� כדי, שהיה באותה תקופה אצל החסידי�
לא הדפיס, שלכ�;יוכל לקנות המאמר–")א פאר קאפקעס("פרוטות אחדות בלבד

".להכביד על הקוני� בפע� אחת שלא"אלא מעט מעט, גדולה בבת אחת כמות

א�, השתדלותו הייתה עד כדי כ" מ� שג�  היה צור" להדפיס בפע� אחת רק חלק
כ, המאמר הימכיו� שהמאמר  כפי שרואי�... היה מדפיסו בכמה חלקי�– ארו"' ולו

,כ עד לסופ�"עד לאמצע� ועאכו מאמרי� שיש בה� ריבוי סעיפי� שמתחלת�
"!רחובות הנהר"לעבור צריכי�

ד( ה' משיחת ליל )ט"תשמ'דחג הסוכות

 להתרכז בתוכן הענין
מו"כ דיר"ר סיפר לי שאדמו"ח אדמו"ק  וקי הלשונותהאמצעי לא רצה שיעמדו על

.'בדבריו כו

כ שלכ� סיפר(והשייכות דסיפור זה אלי ... מו"לי זאת  שהרי–מובנת)ר"ח אדמו"ק
כו ג� אני צרי" לבקש שלא יתפלפלו בדיוקי אלא להתרכז בעיו� והבנת ', הלשונות

כו	על, העני� תוכ� .'פי המקורות המצוייני�

ש( ה"משיחת עמ"תשמ'פ נשא )1594'ג

 ...'בצל'להיות
א האמצעי שהתאונ� שחזרת המאמרי�ר"מחסידי אדמו' ידוע הסיפור אודות

נהוג' כפי שהי(מליובאוויטש לביתו בליובאוויטש בכל מקו� שעובר בלכתו ששמע
ע בימי� והדבר אכ� נגע, אצלו רגש של ישות פועלת)ר האמצעי"פ ציווי אדמו"הה�

"ר האמצעי"השיב לו על כ" אדמו... באמת לו :�6 בער ציבעלע זאל פו� דיר ווער�
[=�'לסטו חזרז6 חסידות ].חסידות תחזור אבל, שיהיה ממ" בצל"!



ב: ובעניננו, נשיאינו והרי ידוע גודל הדיוק בדברי רבותינו (ציבעלע"הדיוק )בצל"
כנראה(פועל הטבה במאכל כולו שג� מעט בכמות, להיותו דבר חרי&–דוקא

כ" ועד,)במוחש נות�' פועלת החריפות שיהי– שאפילו בדבר הנות� טע� לפג�, כדי
).שמצינו בהלכה וכפי(טע� לשבח 

א( ה' משיחת ליל )ה"תשמ'דחג הסוכות

 מעט ורעים
הי"בזמנו של אדמו ד מצב'ר האמצעי  ה� בנוגע לעצמו וה�,"מעט ורעי�"באופ�

: בנוגע למצב� של ישראל בימיו

ד" שנותהרי ידוע שמש–בנוגע לעצמו לגבי מש"" מעט"נשיאותו היו באופ�
הצ"ר הזק� ואדמו"הנשיאות של אדמו שנות .צ"ר

החסידי� אודות שפל המצב הגשמי שבו ידועי� סיפורי–י"ובנוגע למצב� של בנ
בנ היו .ר האמצעי"השפיע ג� על אדמו שהדבר, ומוב�,י בתקופה ההיא"שרויי�

ד( ה' משיחת ליל )ה"תשמ'דחג הסוכות

 ההסתלקות
 מילי� קדישי� דלא גליא�"י שכעת יגלה"רשב מסופר בזהר שביו� הסתלקותו אמר

כו לא סיי� בוצינא קדישא למימר"ו" עד השתא כ�, ולהעיר–"'חיי� עד  אצל שמצינו
ש כמובא בהקדמה לתורת,ר האמצעי"אדמו  החל לדרוש דברי� עתיקי�"חיי�

ל"ו,"ונפלאי� כו מימרלא סיי� בוצינא קדישא  "...'חיי�
ל( ה"משיחת עמ"תשמ'ג בעומר )1999'ה

 חסידות בדם
הצ, כל מהותו וחייו היתה תורת החסידות צ"כפי שמספרי� חסידי� פתג� אדמור

זיוו6"חותכי� את אצבעו אשר א� היו,)חותנו(ר האמצעי"על אדמו ס�געגע6"לט
[=חסידות  יו� זה ע� לימוד תורתו מוב� שיש לקשר] היתה נשפכת חסידותהרי"

ד, וכאמור, אשר למד ועבד במש" כל ימי חייו לה"באופ� ".לאפשה

יו( ה"משיחת ליל )ה"תשמ'ד כסלו

 יגיעת המוח
כ  האמצעי יושב היה הרבי, בי� מנחה לנעילה, ביו� כיפור:צ"ר הריי"ק אדמו"סיפר

היתה נוטפת ומקצה השטריימל, ותפוס עמוק במחשבות שלוב ידי�, לבוש שטרימל
הי"מוהרש הרבי. זיעה מחמת יגיעת המוח וחשיבות יגיעת מציי� את גודל מוחו'ב
הי, מוחו של הרבי האמצעי .באותה שעה הרבי האמצעי פועל' ואפשר לשער מה

ה( ע"תש'ספר השיחות )14'ה

 עבודת התפילה
מו"כ שסיפר(ידוע הסיפור אודות בעל הגאולה לא שבשעת התפלה)ר"ח אדמו"ק

זה, וזע מאומהנע' הי  נטפה זיעה מקצה–תפילתו מרוב עוצ�– וביחד ע�
 ...שלו השטריימל



ביגיעה' שעבודתו תהי, בעבודת התפלה ומכא� לומדי� עד כמה שיש להתעסק
.עד שמגופו הגשמי תנטו& זיעה,כ"	כל רבה

יו( ה"משיחת )ח"תשמ'ד כסלו

 תשוקה לחסידות
ר הזק�"שמילא את מקומו של אדמו–ר האמצעי"ידוע הסיפור אודות אדמו

ר"ג� במש" ימי חייו של אדמו ומזה מוב� גודל מעלתו ודרגתו, הסתלקותו לאחרי
ר הזק�"כדי לפעול שאדמו שהיה מרבה בהשתדלות ותחבולות–די� הזק� בעלמא
 ...חסידות יאמר מאמר

ט( ה"משיחת עמ"תשמ'ו בשבט )1163'ה

 אמירת חסידות
 הוא היה יכול לומר: היתה שלא בדר" הטבע החסידות של הרבי האמצעי אמרית

 בימי חג היה אומר! וכל פע� מספר שעות,)חסידות(ח"בשבת אחת הרבה פעמי� דא
, ומוח� קט� היה מהכיל את רוב השפע בריבוי רב עד שהשומעי� היו נלאי� משמוע

רב עד שנכנס אליו פעמי� ובריבוי עשר	אמר אחד, פע� אחת. לא נלאה כלל והוא
לו–ל בעל שארית יהודא"מהרי– יהודא ליב דודו רבי לאו כל מוחא סביל: ואמר

.דא

כ�, בשמחת תורה, פע� אחרת  והחסידי� לא אכלו, הרבה פעמי� חסידות אמר ג�
: ולאחר מכ� אמר לחסידיו, דברי חסידות וג� בליל מוצאי החג אמר הרבה, כל היו�

י עתה  ...טוב	ו�לכו לקיי� שמחת
וא�, שתשתפכנה אבני קודש בראש כל חוצות, כל רצונו של הרבי האמצעי היה

.וכדומה,"עתיק"ו" ארי""של שני חסידי� יפגשו יהיה דיבור� בעניני�

ח( ע"בית רבי )4'ב

 רצופות בעמידה שמונה שעות
 הקי#שבימי–בחייו של אביו רבינו הזק� עוד–ר האמצעי"היו זמני� אצל אדמו
 לומד שמונה שעות' והי, שחרית ופת שחרית לאחר תפילת' בשעה תשע וחצי כבר הי

מה(רצופות בעמידה הי,)כשהוא נשע� על דבר .מתעסק ע� חסידי�' ואחר כ"

ע( )41' לשמע אוז�

?מה רצה הרבי
כ ללכת לשאול מה אומרי� העול�ר האמצעי למשרתו"ק אדמו"פע� אמר

מה המשרת. גדול בנגלה או בחסידות הא� כוחו, אודותיו , יצא החוצה ושהה ש� זמ�
בחסידות כוחכ� יותר אבל, בנגלה בוודאי כוחכ� גדול: ואמר לרבי ונכנס הביתה

.גדול

א� הייתי מוסר את עצמי ללימוד הנגלה:ר האמצעי שאי� זה אמת"ואמר לו אדמו
, שני אברכי� חסידיי�שכשיפגשו אבל מה אעשה ורצוני, אי� גאו� כמותי, שנה חצי

 ...אודות יחודא עילאה ויחודא תתאה ידברו



א( צד' רשימות דברי� חלק )עמוד

 פגישה חסידית
הי"אדמו  ידברו ביניה�, אברכי� נפגשי� יחדיו מתבר" שכאשר שני'ר האמצעי
.יחודא עילאה אודות

ד( ה' משיחת ליל )ח"תשמ'דחג הסוכות

הח הליל"דא היינו זוכים לשמוע
 תחבולות וערמויות עד מסירות נפש כדי מחבל'ר האמצעי שהי"מסופר על אדמו
 כי לא ריווה צמאונו במאמרי�, הזק�ר"ח נוספי� מאביו אדמו"לשמוע מאמרי דא

ר הזק� שיאמר"כדי לפעול על אדמו וחיפש כל מיני המצאות,ש"הקבועי� לאנ
.נוספי� מאמרי�

ר"אדמו, אליו אודות שידו" עבור ביתור האמצעי ודיבר"פע� בא שדכ� לאדמו
,ר הזק�"ורק אמר לו שיפנה לאביו אדמו, האמצעי לא חקר מאומה למהות השידו"

ר"ואדמו,ז"השדכ� נכנס לאדה. יכתבו את התנאי� כבר היו�–הוא מסכי� וא�
.לשמוע דעת אביו ולבש את בגדי שבת והמתי� בפתח החדר האמצעי מיהר

זו כי הרבי אינוכשיצא השדכ� וסיפר ר האמצעי"נאנח אדמו, מסכי� להצעה
דא מסכי�' הלואי והי! אוי ואבוי: מקירות ליבו  ...!ח הלילה"והיינו זוכי� לשמוע

ע( )קפו' מגדל עוז

 מה שיותר מהר
ואמר שרוצה בשידו" שיגמר מה שיותר,ר האמצעי הציעו כמה שידוכי�"לאדמו

 ...ז"מאמרי חתונה מאביו אדה כבר לשמוע כיו� שאינו יכול להתאפק ורוצה, מהר

ש( ה"משיחת )ד"תשי'פ וישלח

 טעם בחסידות
כ'ר  לאחר שלג� קצת, פע�.ר האמצעי"אדמוק"אייזיק מהומיל הכיר טוב את

"נכנס לרבינו הזק� ואמר,"משקה"  חסידות אני).ז"אדה(האלוקי� אני יודע ממרעל:
יש" טע�"א". יודע מדבריכ� (מרבי בער שלכ�לי בחסידות  )".ר האמצעי"אדמו.

.צהבו פני רבינו הזק�, הדברי� לשמע

ע( )61' תולדות יצחק אייזיק

 מתבייש מספר התורה
כ לא"אדמו:ד"תש'הס"חוהמ בשבתע"נ]צ"מוהריי[ר"ק אדמו"סיפר ר האמצעי

לא. בעל קורא' הי רק פע� אחת בשנה, עלה לתורה מסופר בי� חסידי� שבכלל
כ" נהג אחרי פטירת. התורה כי היה בוש מספר. תורה יחד ע� כל הנערי�חתבשמ

.ואילו בחיי אביו היה עולה לתורה כרגיל, אביו רבינו הזק�

?איזה בית מדרש
על, בעיר שקלאוור האמצעי"באחד מביקוריו של אדמו  הוליכוהו לבית המדרש

זו, הבימה ומש� אמר מאמר  לא קלחו הדברי�–שלא כבסדר הרגיל– א" בפע�



זו, לדיבור והרבי התעצ� בדביקותו אלא היו הפסקות בי� דיבור, ברציפות  הנהגה
.והשתוממות� גדלה ביותר בלבלה את הקשבת החסידי�

ר  פנחס רייזעס את הרבי לפשר השינוי שחל' בחזרת� לאכסניית� שאל החסיד
.ח"הפע� באמרית הדא

דא–  ...התפלא הרבי?ח"איזה

.בימת בית המדרשח היו� מעל"רת הדאיאמ,�היו–

.חזר הרבי משתומ�? איזה בית מדרש–

ר הי' אז הבי�  בדביקותו ולא הרגיש מהנעשה עמו באותה מופשט' פנחס שהרבי
הי, שעה .טע� האמירה המשונה' וזה

ע( )ועוד, קצא' מגדל עוז

כן' אם הי  בא משיח'הי בוודאי, עושה
לו,ר האמצעי אמר"שאדמו בהיותו בזעמבי� הלל מפאריטש סיפר'ר שא� ית�
ר. הנדפס" ביאורי זהר" יעשה פירוש על כל ספר הזוהר כמו, חיי� וכחת"השי ' וסיי�
הי: הלל כ�'א� הי, עושה .בא משיח' בוודאי

הר( )מ שוסטערמא�"מרשימות

 סיפור יפה
ר נ"ק אדמו"כ: אסטרמא� שמואל גרונ�' סיפר המשפיע  סע פע�ר האמצעי
 אחרי קריאת. ונשאר ש� לימי הפורי�,ר הזק� לעיר ארשיא"בשליחות אביו אדמו

לו"ק אדהאמ"כ". מגילה געלט"שיתנו קורא	העמידו קערה עבור הבעל, המגילה צ נת�
.אפילו לסכו� של רובל אחד כאשר מכל השומעי� לא הגיע, חמשה רובלי�

כ" סכו� גדול אמר הבעל קורא לרבי שאי� מגיע לו :ר האמצעי"ענה לו אדמו. כל

כ�" ל", כ� (שמעתי מעול� שלא, שמעתי סיפור נפלא, מגיע את".  כי כל ימיו שמע
ש�,ר הזק�"אדמו–המגילה מאביו קריאת" אבל מהבעל, עניני� של מעלה ושמע

 ...)שמע סיפור יפה קורא הזה
ח( עמ"רשימות דברי� )צג'א

ר  ...?למשפיע הלל' מי עשה את
אתח"ר האמצעי הורה בשנת תקע"מואד  לרבי הלל מפאריטש לנסוע לבקר

.רוחניות קב# גשמיות וזרע: באמרו, המושבות בחרסו�

ר האמצעי עשה את רבי"אדמו, ימי חייו רבי הלל קיבל זאת על עצמו כתעודה לכל
".משפיע"ל הלל

ה( )80ג עמוד"תש'ספר השיחות

 האמצעיר"פועלו של אדמו
ר"ג הרה"הרה י, פע�. מומחה בחרוזי�'הי זלמ� לנדא מקורעני#'ח ט"בהתוועדות

על. פעלו הרביי� כסלו התחיל שיר בחרוזי� בו סיפר מה , טוב	ש�	הבעל הוא סיפר



כ, על הרב המגיד על,ר הזק�"אדמוק"ועל ר"ק אדמו"כ וכשהתחיל לספר בחרוז
.התעל& ונפל מכסאו, האמצעי

ע( )צט' רשימות דברי�

 נביעת המוחין
ע הי, שרר שקט מוחלט,י הרבי האמצעי"בשעת אמירת חסידות רגיל' ועל א& זאת

הס: לומר .הס

את, להשקיט את נביעת המוחי� זה כדי'ב הסביר שהי"הרבי מוהרש  וביאר בזה
"מאמר הזהר ".ושכי" סבא דעתוהי סתי� דשתיק:

ד( )ש"אד' היו� יו�

 לזכות
 הוד כבוד קדושת

 אדוננו אבינו מורנו ורבינו
 לעולם ועד' מלך המשיח שיחי

 מתו� חיי� נצחיי� טובי� מתוקי� ושמחי� בלי הפסק בינתיי�

, תלמידיו, ויהי רצון שיראה הרבה נחת משלוחיו
,חסידיו ומכלל ישראל

, וינהיג את כולנו מתוך בריאות הנכונה
ממ"ויעלה תיכף ומי ש"ד

א קוממיות לארצנו הקדושה"י שליט"את כל בנ
ה  והעיקר עכשיו נַאו, אמיתי והשלימהבגאולה

!יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

*
 לעילוי נשמת האשה החשובה

ר ˆÈÁ'‰¯ÂÙÈ מרת  ‰ÔÓˆÏÂה"ע ‡È¯Â' בת
ל"מקושרת בלו א מל" המשיח"ר שליט"ק אדמו"כנ

כ ה"נפטרה ז"תשס'ה תשרי
 והיא בתוכ�" שוכני עפרהקיצו ורננו"ר שתיכ& ומיד ממש יקויי� היעוד"יה

א"בהתגלות מלכנו משיחנו שליט
·ˆ�˙"‰
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