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  :סיפורים

 כשתגדל תאמר חסידות

: ש"ר מהר"אדמו, אמר לו סבו. בכה כדרך התינוקות, ץ"בשעת ברית המילה של הרבי הריי

 (11' עמ, תורת מנחם א)". כשתגדל תהיה רבי ותאמר חסידות בשפה ברורה? מדוע הנך בוכה"

 

 ברכת ציצית

הרבי ענה שכבר . ואמר לו לברך על הציצית, בערך קרא לו אביו 6ץ היה בן "כשהרבי הריי

 .ץ סירב"אך הרבי הריי, בכל זאתאמר לו אביו לברך . בירך היום ברכת ציצית

עליך  –כשאני פוקד : ואמר( תה זו פעם יחידה שנתן לו סטירהיהי)נתן לו הרבי סטירה קלה 

אבל אם יש , כבר בירכתי', אם צריך לברך לפני ה: ואמר, ץ התפרץ בבכי"הרבי הריי". לציית

 ...לברך משום שאתה פוקד

תורת ). אך כל אב משגיח על ילדיו וצריכים לציית לו, כן ציוה' יש לברך בגלל שה: השיב לו אביו

 (5' עמ, מנחם א

 

 תשובה בדקה

, כשהתקרב זמן בוא הרכבת. ליוו אותו אל הרכבת כמה יהודים, ץ נסע מוינה"כשהרבי הריי

בדקה אפשר לעשות : "השיב הרבי". יש עוד דקה: "הביט אחד מהם בשעונו ואמר לרבי

 (97 'עמ, תורת מנחם א)". תשובה

 

 לא מספיק השכר

ואמר לו לעמוד בחדרו , ץ סיפר משל על פריץ שהזמין איכר לעבוד אצלו בארמון"הרבי הריי

כמו עבודה , הפריץ הבטיח לשלם לו שכר. כאילו הוא עובד' מגל'ולהניע את ה, של הפריץ

לא : "אך לאחר כמה זמן התחרט ואמר, עבודה כה קלה, שמח האיכר לעבוד, בתחילה. שדה

 "ים את התוצאותרוא

 .אלא שיש לראות את התועלת של הפעולה, מכאן לומדים שלא מספיק לעבוד ולקבל שכר

 

 מסירות נפש למען יהודים

לפטרבורג כדי להשתדל לבטל גזירה שעמדו לגזור על בני ישראל  ץ"פעם אחת נסע הרבי הריי

הראיון נקבע . זה ןיולאחר מאמצים עלה בידו להשיג ראיון אצל השר הממונה על עני, ברוסיה

וכיון שאף יהודי לא גר בקרבת , ץ ונסע לשם לפני שבת"ולכן הקדים הרבי הריי, לליל שבת

בין שיכורים וגזלנים במצב של סכנת , מרזחהוכרח להכנס ולשהות כל השבת בבית , מקום

אף על פי שלפי דין היה . ומשם הלך לארמונו של השר, ושם התפלל ועשה קידוש, נפשות

כי זהו ענין של פקוח נפש של כל בני ישראל , מותר לו לחלל שבת בשביל הראיון עם השר

העמיד את עצמו  בכל זאת, מבלי להסתכן בבית המרזח, ל לנסוע אל השר בשבתוויכ, ברוסיה

 (191' עמ, תורת מנחם ב). בסכנה
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 תוקף יהודי בכלא

הרבי , באותה שעה. ץ ישב במאסר נכנסו לחדרו ביום השבת כדי לצלם אותו"כשהרבי הריי

הלכו וחזרו אחרי שעה , כשנכנסו לתא וראו אותו ישוב כך. התפלל כשהטלית מכסה את פניו

כשהבחין הרבי . תה את פניוסיהטלית לא כאבל , הרבי אחז עדיין באמצע התפילה. בערך

. לו והלכוונבה, לפסיק עכשיונו יכול יאלהראות ש, ה בידוועתנ עשה, שנכנסו עם הציוד לצלם

ואכן דחו , ת ואמר להם הרבי שכיון ששבת היום אסור לו להצטלםישכעבר זמן באו פעם שלי

 .את הצילום לזמן אחר

ואינם צריכים להתפעל , סרו את הרבי בגלל היותו רבהרי אנשים אלו א: זהו פלא: מסביר הרבי

תורת )! ובכל זאת הם התפעלו ונבהלו עד כדי כך שהסתלקו, במיוחד בהיותו ברשותם, מכך

 (171' עמ, מנחם ג

 

 :פתגמים

 נשיא הדור

יפתח "ל "ולכן אמרו חז.. אלא שהוא בגוף אחר, ץ הוא הוא הנשיא הבעל שם טוב"הרבי הריי

ט והמשה "הוא הבעש( ץ"הרבי הריי)ר "ח אדמו"ק מו"כ, זה ובדורנו, "בדורו כשמואל בדורו

 (111' עמ, תורת מנחם א) ".רבינו שבדור

 

 גילוי משיח

וכאשר . ואצלו האיר בחינת משיח, דמשיח הגילויץ היה יכול להיות "מצדו של הרבי הריי

תהיה זו הכנה והכשרה לכך שהרבי יוליכנו לגאולה , התלמידים ימלאו את הכוונה שלו

 (51' עמ, תורת מנחם ב). האמיתית והשלימה במהרה בימינו אמן

 

 להרהר בדברי תורה

: אומרת לו האבן –ואם לאו , כשהולכים ברחוב צריך להרהר בדברי תורה: ץ אמר"הרבי הריי

 (91' עמ, תורת מנחם ב)". ?מדוע הנך דורך עלי, גולם"

 

 בשביל אהבת ישראל

ולכן , אהבת ישראל דבר אחדאהבת התור ו', בת הנים של אהיהעני' ץ היו ג"אצל הרבי הריי

 (505' עמ, תורת מנחם ב) .ויתר על הגשמיות שלו ואפילו על הרוחניות שלו בשביל אהבת ישראל

 

 פרק תהלים

ואינו מבין איך אפשר לעשות זאת , כשמטילים על מישהו עבודה קשה: ץ אמר"הרבי הריי

 (917' עמ, תורת מנחם ב) .צריכים לומר פרק תהלים, בפועל
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 לא התעייף

, מהם פעםיוכשהיה מדבר ע, היה לו עסק עם הרבה שנהיו קשי עורף". מתעייף"הרבי לא היה 

וסוף כל , היה חוזר ומדבר פעם רביעית, ואף על פי כן, לא היה מועיל, פעמיים ושלוש פעמים

 (551' עמ, תורת מנחם ג) .סוף היה פועל את שלו

 

 ?בן כמה אתה

אלא לפי ', פספורט'או ' תעודת לידה'הסביר ששנותיו של יהודי אינן נמדדות לפי  ץ"הרבי הריי

 . הזמן שהקדיש מחייו לעניני תורה ומצוות

 

 התוועדות אינה מסתיימת

". אלא עושים הפסקה עד להתוועדות הבאה, יימים התוועדותסמ שלאץ אמר "הרבי הריי

 (550' עמ, תורת מנחם ג)

 


