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רביעייום | ..." אבא קדישא"

בלשון  -האהבה הגדולה ביותר (: ",דיבורים כרך א-ליקוטי)אומר באחת משיחותיו צ"הרייר "ק אדמו"כ

ואולם אהבה זו חשובה כאין וכאפס לעומת האהבה שחש הרבי  ; היא אהבת אב לבנו-אדם -בני

לחשוב עליהם ולעורר רחמים , רים נהגו להעלות מפעם לפעם בזיכרונם את חסידיהם"אדמו". לחסידיו

ועל חסידים שהיו מסוגלים להרגיש , סיפורים רבים נשתמרו בידנו על עצם הפעולה של הזכרה זו. עליהם

".  עכשיו הרבי חושב עליי: "זאת ולומר פתאום

היה ניתן להבחין בעיניים וברגשות  . אהבה עצומה כזו לכל יהודי הייתה מורגשת אצל הרבי בגלוי ממש

כאל  , ללא כל הבדל לאיזו קהילה הוא משתייך ומהי דרגתו הרוחנית, שבלב כיצד הרבי מתייחס לכל יהודי

"  אב"נרגשים הדברים כמו שהם למעלה אצל ה, "ראש בני ישראל"דבר זה נובע מכך שאצל . בנו יחידו

הנפש של . על פי שכל אי אפשר להבין כיצד אדם אחד יכול לתת את כל כולו לכל יהודי בפרט. עצמו

זה נובע אך ורק מפני , האדם היא מוגבלת ואי אפשר שתמצא במאה אחוז אצל ריבוי אנשים כל כך

.ה"מוגבלת כמו שהיא אצל הקב-ישראל הבלתי -האהבתשמאירה אצלו 

הרגשת קשר  –היא בראש ובראשונה " התקשרות"המשמעות של . ודבר זה נוגע לכל אחד מהחסידים

והרגשה זו כלפי הרבי מתעוררת ומתחזקת כאשר מסתכלים ומתבוננים  . נפשי לאדם אליו קשורים

.נ על הציון של הרבי"ועל ידי תפילה וכתיבת פ, כלפי כל יהודי בפרט, באהבה של הרבי כלפינו

והוא נכנס לאוהל ושוטח את רחשי ליבו ומבקש  , בגשמיות או ברוחניות, כאשר ליהודי יש מועקה פנימית

מתוך ידיעה ברורה ואמתית שהרבי אכן מקשיב לבקשותיו ומתעניין ומשתדל ככל ..." אנא לעורר רחמים"

דבר זה מעורר –יכולתו למען טובתו הגשמית והרוחנית וכל עוד לא נתמלאה בקשתו הרבי מצטער מכך 

הוא מתחיל להרגיש שהוא כמו בן יחיד שבא אל אביו שאוהבו  . קשר נפשי ופנימי בין החסיד אל הרבי

.אהבת נפש

רבי  'שבילדותם שיחקו פעם אחת ב, א"הרזואחיו ב"הרשכ סיפר הרבי על הרבי "בשיחת פורים תש

ניגש אליו . על כיסא וחבש כובע כשל רבי' רבי'ישב ה. בא אליו בתור חסידב"והרשהאח היה הרבי . 'וחסיד

ולאחר מכן נודע לו שרבנו , בשבת שעברה פיצח אגוזים: על דבר שנכשל בו' תיקון'וביקש ממנו ב"הרש

1.  הזקן כותב בסידורו שאין לאכול אגוזים בשבת
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ששיחק )ב"הרשנענה ". פה-לא בעל, תתחיל להתפלל מתוך הסידור(: "'רבי'ששיחק את ה)השיב האח 

".מכן הוא משיב-ורק לאחר, רבי נאנח תחילה! אינך רבי(: "'חסיד'את ה

שהייתה לו ירידה בענייני  , היה יהודי שגר בשכנות לרבי, ב"הרשבתקופה האחרונה לנשיאותו של הרבי 

כמה דמעות  "שאל אותו הרבי אם הוא זוכר צ"הרייבזמן נשיאותו של הרבי , לאחר זמן. תורה ומצוות

"?הוריד אבא עבורך בזמן התקיעות של ראש השנה

הקשר האישי  , באופן פרטי.." עבורךכמה דמעות הוריד אבא "מה שעורר את אותו יהודי לתשובה היה 

.העמוק של הרבי אליו

הרבי מן הסתם היה  . מי שנכח בשעת התקיעות אצל הרבי ראה איך דמעות רבות ירדו מעיניו באותן דקות

,  המצב הכללי של בני ישראל', בנין המלכות'–עסוק בזמן מיוחד זה בעניינים העומדים ברומו של עולם 

ברור בוודאות גמורה שהדמעות נשפכו גם על העניינים הפרטיים  , אבל יחד עם זאת–' ביאת המשיח וכו

עם  נים"פהרי על הבימה עמדו שקים גדולים של . כבן יחיד לאביו, של כל יהודי ויהודי באופן פרטי

.אלפי יהודים–בקשותיהם הפרטיות של אלפי 

,  במסגרת מעמד חלוקת דולרים, המזכירות של הרבי הייתה מארגנת מזמן לזמן, בשנים האחרונות

והרבי היה מחלק לכל אחד מהם , או נערי בר מצווה שיעברו יחד לפני הרבי, כלות, קבוצות של חתנים

.באופן אישי דולר לברכה והצלחה

שמע יהודי אחד איך לאחר נתינת הדולר לאחד  , כאשר עברה קבוצת חתנים לפני הרבי, פעם אחר

."  אני כבר חתמתי? את המכתב כבר קיבלת: "שאל הרבי את החתן, החתנים וברכת ברכה והצלחה

.המדובר היה אודות מכתב הברכה שהרבי היה נוהג לשלוח לחתנים לקראת חתונתם

לפני חתן זה . הסתקרן מאוד להבין פשר השאלה שהרבי שאל את החתן, אותו יהודי שראה את הנעשה

ורק לאותו בחור  , ולאף אחד מהם לא הזכיר הרבי מאומה על דבר המכתב, עברו יותר מעשרים חתנים

.ל"אמר הרבי כנ

ישבו יחד כמה חתנים ודיברו ביניהם בנושא  מכתב  , כמה ימים קודם: הוא בדק את הנושא והתברר לו כך

נקבע נוסח אחיד , מפאת העומס הרב. המכתב היה זהה אצל כולם, בדרך ככל. הברכה של הרבי לחתונה

המזכירות הייתה מכינה לכל חתן מכתב כזה עם, בו הרבי היה מברך את כל החתנים לקראת חתונתם
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שלמרות  , הבחורים דיברו על הנושא וחלק מהם אמרו. והרבי היה חותם בתחתית המכתב, שמו האישי

אזי הוא מכניס בזה את כל עצמיותו  , כאשר הרבי חותם עליו, מכל מקום, שזה מכתב עם נוסח אחיד

אזי גם אותם  , ככל שמדובר באדם פנימי יותר. ומעניק את הברכה המפורטת במכתב לחתן זה באופן אישי

שבכל פרט  , על אחת כמה וכמה יהודי צדיק, נעשים מתוך פנימיות נפשו–דברים שנראים כחיצוניים 

.מפעולותיו הוא מכניס את כל עצמיותו ממש

מבלי להתייחס לנושא בכל תשומת  , שהרבי עובר על המכתבים מהר מאוד, אבל היו כמה בחורים שטענו

הוא בכלל , שקשה לו להאמין שתוך כדי טרדותיו הרבות של הרבי, והיה גם בחור שהרחיק לכת וטען. ליבו

הרבי פשוט חותם על המכתב  , אמר, לדעתו. בודק את שמו של החתן שמופיע על כל אחד מהמכתבים

.ומיד ממשיך הלאה למכתב הבא

..."אני כבר חתמתי? קיבלת את המכתב: "ולבחור זה פנה הרבי ואמר

ואיך השקיע את כל פנימיות נפשו בהעניקו  , בסיפור זה רואים באיזו רצינות התייחס הרבי לכל יהודי

.לכל אדם בפרט, אפילו ברכה סטנדרטית לכאורה, ברכה

!משימה
תנועה או ניגון מהרבי הוא נהיה באותו רגע מקושר לרבי בכל הנפש רוח  , כשחסיד שומע אמרה"...

('ליקוטי דיבורים חלק ג..." )הנשמה שלו
!ד"המשימה שלך היא לקבל החלטה לזמן קצוב בו תאזיני רק לניגוני חב

...וכל המרבה הרי זה משובח
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