ב"ה

עלון לחיזוק דרך חסידות חב"ד
כפי שהורונו רבותינו נשיאינו
גליון ט"ו  חג החגים י"ט כסלו תשע"ב

חזרת דא"ח בשעת רעוא דרעוין
בזמן מנחה דשבת מתגלה בחי' רעוא דרעוין
פי' הגם שתפלת המנחה יצחק תיקן שהוא בחי' הדין
וממנו מסתעפים דינים הקשים כיצחק שיצא ממנו עשו,
סוספיתא דדהבא ,אבל בשבת אין הדינין שולטין כלל מטעם
הארת הכתר בחכמה שנק' עדן כמ"ש וקראת לשבת עונג כו',
ואדרבא בצלותא דמנחה דשבת רעוא דרעוין אשתכח שהוא
בחי' העונג העצמי הפשוט היורד ומתגלה בז''א ,ועיקר הארתו
למטה הוא בזמן מנחה כנ"ל ,וע''כ אז עתיק' קדישא גלי רצון
דילי' פי' שמגלה בחי' העונג הנעלם הנק' רצון דילי' שהוא
בחי' הרצון הפשוט בחי כשב"כ ונק' ג''כ רעוא דרעוין כמ''ש
במ''א וד"ל.
סידור עם דא"ח ,סדר סעודה שלישית

ע"י דא"ח בעת זה זוכים "למחזי זיו דזעיר אנפין"

לעורר על חזרת חסידות  שיפעל בהשומעים
ש"פ קרח תנש"א
יש לעורר אויף דעם מנהג טוב בכמה מקומות צו חזר'ן א
מאמר חסידות נאך תפלת מנחה בשבת .ויה"ר אז דאס זאל
דערנעמען די שומעים און אין זיי אויפטאן א שינוי ביז אין
אן אופן פון חקיקה אז דאס ווערט אין זיי איינגעקריצט.
ספר השיחות תנש"א ח"ב ע' 666

לאכול ענבים בשעת גילוי פנימיות עתיק?!
כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ אמר" :איך יכול אברך בשעת רעוא
דרעוין ,התגלות פנימיות עתיק ,לשבת עם רגל על רגל ולאכול
ענבים".
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כ"ד מרחשון תשי"ז
נעם לי  ...ולקרות בו אודות חיזוק השיעור דא"ח וההוספה
שיחזרו מאמר בזמן סעודה שלישית בעידנא דרעווא דרעווין
ועת רצון ג"כ למחזי זיו דזעיר אנפין כשמקיימים ההזמנה
דקריבו לי חזו חילי ,ואשרי חלקם של כל אלו המשתתפים
וביותר המשתדלים בכגון דא ,כי באור פני מלך חיים ,ובטוח
בורא עולם ומנהיגו לקיים הבטחתו בעידנא דא לבטלא בכל
קליפין דבי רעווא ולית זעפין ,וכיון דשבת מני' מתברכין כולי
יומי ,ממשיכים מזה על כל השבוע כולו ,כיון שמשבת נמשך
למטה בגילוי.
אגרות קודש חי"ד ע' קיא

זכות גדולה להשומעים  עי"ז דבקים בנשמת
בעל השמועה  חובת גברא
כל אשר מגזע החסידים מחוייב הוא בחובת גברא לבוא
לשמוע דא"ח ,כי הרבנים מאנ"ש שיהיו אשר בכל אתר ואתר
שלוחא דמרנא ורבנא הוד כ"ק אבותינו רבותינו הקדושים הם,
וכמאמר כל האומר דבר בשם אומרו כאילו בעל השמועה

עומד לפניו .ודבר ברור הוא אשר בעת אמירת דא"ח מאיר
בבחינת מקיף הארת נשמת בעל השמועה ,ואשרי האיש הזוכה
לחזור דברי קדש אלו בהרגש פנימי על ידי הקדמת עבודה
שבלב זו תפלה.

עניני עבודה המובנים  לא להאריך יותר מדאי
יחזור בעניני עבודה המובנים לכל ואם הוא צריך לדלג על
עניני השכלה וקבלה לא ימנע בשביל זה מלחזור.

וזכות גדולה היא לאלו העומדים לשמוע ,אשר בשמיעה זו
גם אם אינם מבינים עומק הדברים זוכים להתקשר ולהתדבק
בתלמידי חכמים ,וכבר גזרו אומר שכל הדבק בתלמיד חכם
מעלה עליו הכתוב כאילו נדבק בשכינה ממש ,והדביקה
בתלמידי חכמים היא על ידי שמיעת דברי תורתם הקדושה
ולשמור ולעשות את כל אשר ציוו בהידור מצוה ובעבודה
שבלב.

בנוגע לחזרת דא"ח ברבים :יש להשתדל לבחור מאמרים
כאלו שיהיו מובנים ומתאימים להבנת רוב אלה היושבים ליד
השולחן ,גם מבחינת הזמן שלא להאריך יותר מדאי.

אג"ק אדמו"ר הריי"צ ח"א ע' תקטו

היכל מנחם ח"ג ע' רנו

נשמת בעל המאמר מאיר בנשמתו  אין
להסתפק בסיפורים וניגונים

שמירת דברי הרב פי' שלא להרבות בביאורי הבל
 אין לחזור הלשון או האותיות

ש"פ בראשית תשכ"ד
ובחזרת מאמר דא"ח ווי עם דארף זיך חזר'ן מאיר נשמת
בעל המאמר ,ומכיון שזהו דברי אלקים חיים מאיר בנשמתו
אע"פ שזהו בבחי' מקיף ,ולא נתן בזה הגבלות ,ופירסם מו"ח
את זה לכ"א שמסבב הסיבה שיודע לו מזה ה"ז סימן שיש
שייכות לכ"א שעל אריינגיין לראות היו עושים תחבולות,
עאכו"כ שמאיר בנשמתו ,לא הארת פניו או קלסתר פניו ,אלא
מנשמת בעל המאמר .הגם שבבחי מקיף ,אבל מכיון אז דאס
איז פארבונדן עם חזרת דא"ח יבוא מזה שייכות לפנימי'.
שמצד סיבות שונות או יותר בכון משונות חוזרים דא"ח
פעם בכמה שבועות ,או שנפטרו מזה ויוצאים בסיפור וביגון,
וכמבואר בשיחות מעלה סיפור וניגון וכו' וכו' ,קומט דאס ניט
ליחוד נפלא לייחד עם בעל המאמר ע"י חזרת המאמר שלו,
ואם אי אפשר כל המאמר באותיותיו הרי אות א' או פרק
יכולים חזר'ן.

אג"ק אדמו"ר הריי"צ ח"ה ע' תכז
יחידות עשי"ת תשכ"ז

ועל אדות כותבו באופן חזרת המאמר לדייק בהאותיות
ולהתלמד הלשון האמור או לחזור אותו באותיותיו ,משגה
הוא ,כמה שאמרתי כבר אשר צריכים לשמור דברי הרב
הכוונה שלא להרבות בביאורי הסבר של הבל ,כי אם לחזור
סגנון המאמר ,ובמקום הנדרש לבאר איזה ענין צריכים
להתנהג כעצת רז"ל תורה עניה במקום זה ועשירה במקום
אחר ,ועד כמה שאפשר לבאר זה.
אג"ק אדמו"ר הריי"צ ח"ט ע' תפ

דרך החסידים
דרכם של חסידי חב"ד לדורותיהם
מפיהם ומפי כתבם
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כל שנה :ג' ניגונים קבועים לפני המאמר
ש"פ נח בדר"ח מרחשון ה'תרע"ג

אצ"ל מפרשת השבוע  גם חצי מאמר
בכל שבת קדש תחזור דרוש לא גדול בדא"ח ,ותייגע את
עצמך לידע אותו בטוב בעל פה בסדר מסודר עניני עבודה,
גם אם לא יהיה בפרשת השבוע .ואין חשש אם תחזור דרוש
אחד בב' שבתים ,כלומר בשבת הבא לחזור עוד הפעם הדרוש
דשבת שעבר.
אג"ק אדמו"ר הריי"צ ח"א ע' רב

 ...ואחר כך דיבר [אדמו"ר הרש"ב] מהחסיד הצדיק
המפורסם ר' הלל נ"ע שהי' מנגן שלושה ניגונים קודם חסידות
בשבת בסעודה שלישית ,וכל ניגון אחד הי' מנגן שלוש
פעמים .וחילוף הניגונים הי' בשבת שאחר חג השבועות.
רשימות הרב"ש ע' נ

לע"נ הרה"ת שלמה שניאור זלמן שו"ב בן הרה"ת מיכאל ע"ה קייזן
נדבת נכדו ומשפחתו שי'
לקבל עלון זה באימייל ,נא להודיע:
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