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יום חמישי| עצם הנפש 

אזי בדרך ממילא נמנעים מלעשות כל דבר שעלול , יש תחושה של קשר נפשי אמיתי אל הרביכאשר 

תחושת  , כאשר לאדם יש ידיד קרוב. לגרום לצער ועוגמת נפש לרבי או דברים שקשורים עם היפך כבודו

אינו יכול לסבול דבר שגורם לצער או  אמיתיידיד . הקרבה גורמת לרצון לכבד ולגרום נחת רוח לידיד

. היפך הכבוד עם ידידו

מסופר עליו שהוא היה בוכה מאוד  . צ"הרייואחריו לרבי ב"הרשהיה מקושר מאוד לרבי גוראריהשמואל ' ר

,  אבל חסידים אמרו, אמנם היו הרבה חסידים שבכו בשעה מיוחדת זו. קודם התקיעות בראש השנה

.כי הרבי בוכה–שמואל בוכה ' שכולם בוכים בגלל ראש השנה ואילו ר

חסיד  )אליהו -כאשר משה. אהבת החסידים וברכתם בוקעת רקיעים: "אמר' צדק-צמח'ר ה"ק אדמו"כ

-מתוך אהבה ', הרחמן הוא יברך את אדוננו מורנו ורבנו'המזון -אומר בברכת( שהצטיין בהתקשרותו לרבי

(.תכט' עמ, כרך דצ"הרייר "קודש אדמו-איגרות" )טוב למטה-ובאה בפועל, עושה ברכתו פרי טוב למעלה

מסופר  . כי אהבתם של החסידים והתקשרותם מוסיפה בהם כוח, רים"פעמים רבות התבטאו אדמו, ואכן

בשעת השיחה  . ושוחח עמו בדברי תורהמליובאוויטששביקר אצל הרבי , על אחד הרבנים למשפחת סופר

כיצד זוכר הרבי  : "הרהיב הרב עוז ושאל. זרה-במסכת עבודה' חתם סופר'השתומם לשמוע את הרבי מציין 

בכוח החסידים  : "השיב הרבי". ?שכח את דבר קיומו', חתם סופר'נכד ה, עצמו-שהוא, נידח' חתם סופר'

".הוא

זאת על פי מנהג  . של הרביהתהליםמנהג החסידים לומר בכל יום תיכף לאחר תפלת שחרית את פרק 

,  אפוא, חסידים מקדימים. המתאים למספר שנותיוהתהליםשכל אדם יאמר את פרק , הידועט"הבעש

.המתאים למספר שנותיו-את פרקו של הרבי ( לפני הפרק האישי שלהם)ואומרים 

.בהם מתבטאת התקשרותם של החסידים לרבימהעניניםזהו אחד 

(.י"ב תמוז תש"שיחת י)מנהג זה היה קיים גם בדורות הקודמים 

.ץ"הרייכי גם הרבי בעצמו נוהג לומר את פרקו של הרבי , חסידים שעקבו אחר הנהגתו של הרבי העידו
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צ"הרייר "חיזק הרבי באופן מיוחד את אמירת פרקו של אדמו, י"שבט תש' ביץ"הריילאחר הסתלקות הרבי 

.כפי שניתן לראות במכתבים רבים מהתקופה ההיא, (א"פרק ע)

רבי דער)"כל אברך שראה את הרבי (: ב"בשנת תשי)הרבי אמר לי ביחידות : ל"זגרונרסיפר הרב יצחק דוד 

לתאר  , ללכת לפינה–לא משנה אם לפני ברכות השחר או אחרי ברכות השחר –צריך כל בוקר "( שווערדער

.וזה ייתן לו חיות לעשות את מה שצריך, לעצמו את הצורה של הרבי

החסידים המקושרים נהגו לקבוע עת קבועה : "צ"הרייר "הדבר מופיע כבר באגרות קודש של האדמו

כמו אהבה גשמית  , באהבה מורגשת בלב, פשוט לאהוב את הרבי. ומיוחדת להתעורר ברגשי אהבה לרבם

שמיעת מאמר חסידות או התוועדות עם  , עם הרבי' יחידות'באותה שעה מציירים היו לעצמם . לאישה ולבנים

".הרבי

.ללוותובאו המוני חסידים לתחנת הרכבת כדי , את רוסיה הסובייטיתצ"הרייכאשר עזב הרבי 

כיצד , נקל לשער את הרגשתם. תהיה זו הפעם האחרונה שבה רואים את הרבי, רבים מהם ידעו שמן הסתם

?המבט החודר? ללא החיוך החם של הרבי? ימשיכו ללא יד מכוונת

...את הרגעים האחרונים" לתפוס"עומדים צפופים בתחנת הרכבת מנסים טפיהםעלחסידים

!  לשואאך , מתאמץ נואשות כדי שהילד יראה את הרבי, מרים אותו בידיו אל על, חסיד עם ילדו הקטלועומד

,  החסידים פונים לדרכם. הרכבת שולחת צפירה אחרונה ופותחת בנסיעה מהירה מן המקום, השניות חולפות

.חלקם מנגבים דמעה או שתיים

.הבן מהנהן–" ?אתה רואה את העשן", האבא לבנו הקטןאומר,"ילדיהבט"

...הם מלווים במבטם את הרכבת הנעלמת!" זכור אותו תמיד, אל תוריד את העיניים, הבט בו היטב"

..."אבא שלךשלהרכבתשלזה העשן... אל תשכח אותו לעולם"

!משימה

"תנועה של הרבי נחרטת ומקשרת את החסיד אל הרבי בכל מהותו"
להקשיב  , להתבונן בציור פניו של הרבי, המשימה שלך היום היא לצפות בקטע וידאו של הרבי

.ולהפנים
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