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הבעל שם טוב

THE BAAL SHEM TOV
TOUCHING THE ESSENCE

כשאתה תופס במקצת מן העצם אתה תופס בכולו.
המשך תרס"ו ע' תקכב

YOUR MISSION: DO A FAVOR FOR ANOTHER

הקב"ה שיקט ַארָאּפ ַא נשמה אויף דער וועלט און לעבט זיבעציג ָאדער
ַאכציג יָאר ווָאס דער תכלית הכוונה פון דער שליחות איז צו טָאן ַא אידן
ַא טובה אין גשמיות בכלל און אין רוחניות בפרט.
לקוטי דיבורים ח"ג תקסג ,ב .היום יום ה אייר

הרב המגיד

THE MEZRITCHER MAGGID
PARTNERS WITH G-D

עשה לך שתי חצוצרות כסף ,חצוצרות שתי חצי צורות .היינו הקב"ה
וכנס"י הם כביכול חצי צורות שמשלימים זה את זה.
אור תורה סימן קלד .המשך תער"ב פרק שפד ואילך

INFINITY IN THE PALM OF YOUR HAND

דע מה למעלה ממך :דע שכל מה שלמעלה הכל הוא ממך.
אור תורה סימן תפ
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כ”ק אדמו”ר הזקן

THE ALTER REBBE
OUR PURPOSE

וזה כל האדם ותכלית בריאתו ובריאות כל העולמות עליונים ותחתוני'
להיות לו דירה זו בתחתוני'.
תניא פרק לג

TRANSFORMING THE EGO

מהותו ועצמותו של המאציל ב"ה שמציאותו הוא מעצמותו ואינו עלול
מאיזה עילה שקדמה לו ח"ו ולכן הוא לבדו בכחו ויכלתו לברוא יש מאין
ואפס המוחלט ממש בלי שום עילה וסיבה אחרת קודמת ליש הזה.
אגרת הקודש סימן כ

כ”ק אדמו”ר האמצעי

THE MITTELER REBBE
G-D IS IN THE DETAILS

יש מעלה בהתבוננות דרך פרט דוקא מצד עוצם הקירוב גלוי אור האלקי
בנפשו יותר כי בהתבוננות דרך כלל יוכל להטעות א"ע עד שנדמה לו כי
מאד קרוב אליו הדבר ...משא"כ ההתבוננות דרך פרט שכל פרטי בהשגה
בדבר פרטי הרי יוקבע בנפשו בבחי' הקירוב ביותר.
שער היחוד פרק ד

FRIENDSHIP: THE POWER OF TWO

אז איינער רעדט מיט דעם אנדערן בעניני עבודה און זיי לערנען צוזאמען,
איז דאס צוויי נפש האלקית אויף איין נפש הבהמית.
היום יום כ טבת
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כ”ק אדמו”ר הצמח צדק
THE TZEMACH TZEDEK
THINK GOOD

בעל צמח צדק אמר לאחד החסידים בשעה שבנו הי' בסכנה גדולה ״זיי
מעורר דעם כח הבטחון בהשי״ת באמונה פשוטה אז ער ב"ה וועט מציל
זיין דיין זון .מחשבה מועלת ,טראכט גוט וועט זיין גוט" וכך הוה שניצל.
אגרות קודש מהוריי"צ ח"ז ע' קצז

YOUR ATTITUDE CHANGES YOUR REALITY

לא לדבר בעניני דמרה שחורה ח"ו רק אדרבה להראות בעצמו תמיד
תנועות משמחות כאלו הוא מלא שמחה בלבו אעפ"י שאין בלבו כן בשעת
מעשה ,וסופו להיות כן .והטעם בזה הוא כי לפי המעשים והפעולות אשר
האדם עושה נקבע אחר כך בלבבו.
אגרות קודש הצ"צ ע' שכד
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כ”ק אדמו”ר מהר”ש

THE REBBE MAHARASH
THINK BIG

דיא ועלט זאגט אז מיא קאן ניט ארונטער דארף-מען אריבער ,און איך
האלט אז מיא דארף לכתחילה אריבער ,מיא דארף לכתחילה נעמען מיט
שטארקייט ,ניט נתפעל וערן פאר קיין זאך ,און דורך פיהרן דאס ואס מיא
דארף ,און אז מיא נעמט זיך העלפט דער אייבערשטער.
אגרות קודש מהוריי"צ ח"א ע' תריז

?IS EXISTENCE REAL

מציאות העולם וכל מה שנברא הוא מציאות ...שאם נאמר שזהו רק מה
שנדמה לנו א"כ מהו שכתב בראשית ברא הלא לא נברא כלל כ"א שנדמה
לנו ...נמצא שלא יש שכר ועונש ולא יש תומ"צ שזה א"א כלל ,אלא הענין
הוא דבאמת מציאת העולם הוא מציאות.
ד"ה מי כמוכה תרכ"ט ע' קסא
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כ”ק אדמו”ר מהורש”ב
THE REBBE RASHAB

?WHY WERE WE CREATED

נתאווה הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים שאין זה מצד איזה הכרח וטעם
שכלי כ"א מפני שנתאווה כך שהוא למעלה מטו"ד (וכמו שאמר רבינו ז"ל
ע"ז אויף א תאווה איז קיין קשיא).
המשך תרס"ו ע' ז

TRAINING SPIRITUAL SOLDIERS

כל היוצא למלחמת בית דוד כותב גט כריתות לאשתו .בית דוד איז דער
גילוי פון משיח בן דוד… דער יפוצו מעינותיך חוצה וועט בריינגען ביאת
המשיח ,וואס דאס איז דער בית דוד ,דער גילוי אור פון משיח בן דוד.
שיחת שמחת תורה תרס"א – ספר השיחות תש"ב ע'  141ואילך

כ”ק אדמו”ר מהוריי”צ

THE FRIERDIKER REBBE
THE SECRET TO ETERNITY

מציאותו גם של הרוחני גם כן אינו מצד עצמו כי אם מצד המקור ,אבל קיומו
של מציאות הרוחני הוא מצ״ע [להיותו רוחני שאינו תופס מקום לעצמו].
ד"ה כי חלק הוי' תרצ"ד – ספר המאמרים תשי"א ע' 31

LIVING ON

קדושה לא זזה ממקומה  ...ומקום התו' והעבודה של צדיק… וכל כליו
שהשתמש בהם לצרכי העבודה קדושתו עליהם מחלקי בירורו בעולם.
ד"ה ראשית גוים – ספר המאמרים תר"פ ע' י
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כ”ק אדמו”ר נשיא דורנו
THE REBBE

THE POWER OF SELF INITIATIVE

דער אויבערשטער [האט] איינגעשטעלט דעם סדר הבריאה ,אז דער
מענטש זאל זיינע באדערפערנישן ניט באקומען מן המוכן ,נאר דוקא דורך
עמל ויגיעה ,בכדי אז דורכדעם זאל ער זיך אויפהויבן צו דער מדריגה
פון א "משפיע" (ומהווה)  -דומה לבוראו ,דורך דעם וואס דער מענטש
הארעוועט און שאפט בכח עצמו.
לקוטי שיחות חלק טו ע' 95

OUR MISSION TODAY

והנה זה תובעים מכאו"א מאתנו דור השביעי ,דכל השביעין חביבין ,דעם
היות שזה שאנחנו בדור השביעי הוא לא עפ"י בחירתנו ולא ע"י עבודתנו,
ובכמה ענינים אפשר שלא כפי רצוננו ,מ"מ הנה כל השביעין חביבין,
שנמצאים אנחנו בעיקבתא דמשיחא ,בסיומא דעקבתא ,והעבודה – לגמור
המשכת השכינה ,ולא רק שכינה כ"א עיקר שכינה ,ובתחתונים דוקא.
באתי לגני תשי"א סוף סעיף ג

הדבר היחידי שיכולני לעשות – למסור הענין אליכם:
ביכלתכם – ענינים שהם באופן דאורות דתוהו ,אבל ,בכלים דתיקון –
להביא בפועל את משיח צדקנו תיכף ומיד ממש!
עשו כל אשר

שיחת כ"ח ניסן תנש"א – ספר השיחות תנש"א ח"ב ע' 474
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