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 ד"בס

 תקנת החבריא קדישא לב טהור
 א"ט שליט"ק מרן שלמה העלבראנס ס"ק קוה"בנשיאות הגה

 .ט"נשא תשמ' נתקנו בדיבוק חברים עם השתתפות רבינו עטרת ראשנו בקיבוץ הגדול ליל שישי פ

 .ר נשיא החבריא דקהלת לב טהור"להאדמו, כל אחד צריך לבטל רצונו מחשבתו ודעתו ביטול גמור בתכלית) א

ה גידיו וכל ישותו וביתו וזרעו ורכושו נכסי דניידי ודלא ניידי וכל "ח אבריו ושס"וכן לשעבד נפשו רוחו ונשמתו רמ) ב
 .א"ר  שליט"ק אדמו"לכ, אשר תחת ידו וממשלתו ודגלו שיעבוד גמור בביטול כל מודעה ומודעה דמודעה עד הסוף

ע וזרעו וזרע זרעו עד סוף כל הדורות להיות נכנע כפול ומושפל כאסקופה הנדרסת וכקרקע עולם "א מקבל ע"כ) ג
 .ר עצמו"וזה צריך לומר בפה מלא להאדמו, א"ר שליט"תחת רגליו הטהורים של האדמו

קיץ וחורף בריא או חולה , ד שעות היום בין בחול בין בשבת ויום טוב"כל אחד מוכן ומזומן בכל עת ורגע של כ) ד
ר ככל אשר יחפוץ לרוץ ולרדוף לעשות רצונו בלי שהיות הן בעירנו "שות רצון האדמובתולות ונשים לע,  בחור או זקן

ינדד שינה מעיניו . בעלי מלאכה מפרנסתם, נכלל בזה שבני תורה יפסיקו מתלמודם, מאנסי והן לנסוע בכל קצות תבל
 .ר"וישליך מנגד כל הצטרכותיו הגשמיים כולל אכילה שינה ומנוחה עד שיפיק זממו של האדמו

ל בפה מלא ובחדוותא עילאה "כ חובת כל אחד בתחילת תפילת שחרית לקבל עליו כל הנ"קול מעורר הכוונה ע)   ה
עלה למרום , ח בנפול תרדימה על האנשים"א ליל שישי קיץ תשמ"שנתגלה לרבינו שליט(, ויאמר נוסח דלהלן, דוקא

י סליק לעילא ונחית בעמודא "א כמו  שרבינו רשב"זיע' ט הק"בסילודים ונתקטר בקטירא חדא עם גדולי תלמידי בעש
ועליו יערה רוח , כ רבינו ממשיך דרכו  עלה למרום בענן"כמו. ב באריכות"ז ע"דף רל, י"תיקוני זהר תיקון ח' ועי. דאשא

 ):ממרום מגנזי מרומים ויתנבא ולא יסף

ת על זכות הגדול שנפל בחבלי להיות חבר בחבריא קדישא לב טהור ולהיות " הנני מודה משבח ומפאר ומרומם להשי
, רימה ותולעה, דינה של גיהנום, גלגול, כף הקלע, ובטוחין ליפטר מחיבוט הקבר, שלוחא דרחמנא להביא משיח צדקינו

בגוים מרן שלמה ' אשר אמרנו בצלו נחי' והעיקר להיות עבדא קמי מארי קדם רבינו מאור עינינו רוח אפינו משיח ה
, ומאדנו ביתנו וזרענו וזרע זרענו כולנו משעובדין לרבינו, כוחנו, רוחנו וגופנו ונשמתנו. א"ט שליט"העלבראנס ס

ב למרן רבינו בבחינת אתדבקת רוחא ברוחא בדביקות עילאה לא נתפרש ממך ולא תתפרש "ז ובעוה"ומקושרין אנן בעוה
 .מנן לעד ולנצח

ת להמשיכו לשבת קודש לשלחן "חובת כל אחד אם רואה בחור או אברך עם כשרונת להתעלות בעבודת השי) ו
והעצה ראשונה לעשות פירוד בינו , ומאז לפתותו בכל אומץ שישאר כאן, א וגם לבקר בקודש פנימה"ר שליט"האדמו

בעמלק ולא יחושו למה שצועקין ' וזהו בכלל מלחמה לד. לבין אביו ואמו אחיו ואחיותיו כדי שלא יושפע מהם לחזור
א וצריכין ללחום נגדו להחליש כחו של עשיו ועמלק הבא " מדרכי עשיו שהקפיד כל כך על כיבוד אוכיבוד אב ואם שזהו

ז "יסטען וציאניסטען להפריד הבנים מאבותיהם ועי"ה אמר מאויבי תחכמנו וזו היתה מתחבולת הקאמאנ"דהע. ממנו
ובזה מכניעין כח הטומאה , ולצורך זה יש להבריח ולהטמין הבנים מאבותם, ש שבקדושה צריכין לנהוג כך"כ, הצליחו

 .וגמר הבירור, ואם הבן מצטער בצער הוריו זה תיקון נפשו, זה לעומת זה

ז נותן "ר כמבואר בצעטיל קטן ואח"כבר ידוע לכולכם שבראש וראשון צריכין לפרט כל החטאים לפני האדמו) ז
וצריך לקיימן .  וגם סיגופים שונים לזכך הגוףא תיקונים לכל אחד לפי שורש נשמתו ובתוכם סדר ללמוד"ר שליט"האדמו

יהושע מארקאביטש ' ואפילו אם הסיגוף לכוות הידים באש ממש פוק חזי אצל חברנו הח, עולמות' כדי שלא ידחה מב
, ש סיגופים קלים כמו גלגול שלג בלי בגדים "וכ. כאוד מוצל מאש ועשאו מאהבה ונתעלה בזה מאד מאד' שכל זרועו נ
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, כידוע לכל, חוסר נחת מבנים דכל המגודלים אצלנו הן בעיני העולם משוגעים, עינוי ברעב וחוסר לחם, קבלת מלקות
 .והוא סוד סור מרע משתולל

יש תיקונים כלליים לכל החבריא והיינו לאכול מעט מזער וללבוש מטלניות ובלאי בגדים שזהו סגולה בדוקה מאד ) ח
ומהאי טעמא . ודם שנתמעט במועט אכילה הם במקום זבחי חטאות ואשמותלהרוג הקליפות שנולדו מהעוונות והחלב 

א מקפיד מאד שלא להאכיל הבחורים והאברכים רק לחם יבש וקצת ירקות ישנים עם קאווע משום "ר שליט"האדמו
. אין לך קלקול גדול ממנו, ש אחר התפילה הכי לזה תיקון יקרא"תיקון נפשם ולא כמנהג העולם שאוכלין מזונות עם יי

יראה ללבב טוהר כוונתו רק ' ר סבל הרבה שחושדין אותו שהוא קמצן ואכזר על תלמידי לב טהור כי ה"והגם שהאדמו
 .'ם בעיניו כקליפת השום מטעם ויגבה לבו בדרכי ד"וכן מה שכל האדמורי, לתקן הנפשות

 יש תיקון הנפש גם לנותני ז"ועי, כל תלמיד לב טהור כאשר נושא אשה חובת כל החבריא לקבץ מעות עבורו) ט
ט הגם שנתקבץ סכום רב וגדול רבינו מקפיד מאד להתרים עוד הנדבנים "ומה. הצדקה בדרך ונתנו איש כופר נפשו

ורהיטים לבית וביאר רבינו בדרך סוד ממקור דברי , שינדבו המאכלים ומשקאות לצורך הנשואין והמלבושים ללבוש
וזהו חסד , פ שאש ירדה משמיא מצוה להביא מן ההדיוט שיתרבו האנשים לוקחי חבל ויהיה תיקון לכולם"ל אע"חז

 .היותר גדול לזכות אחרים בתיקון הנפש

א לקבץ מעות ולתנו ליד רבינו שנתנם לצדיקים נסתרים וחייב לומר שמקבץ לפדיון שבוים "וכן בכל השנה צריך כ) י
וכמו שהגיד . ו להנתן לצדקה לקופת רבינו וצריך לפדותוכי כסף העומד בבית הנגיד כמו שבוי בידו כיון שנחסר תפקיד

ז יזכו לתיקון האמיתי "רבינו שמכיר על המעות הבאין לידו שמחה גדולה מהניצוצים שבהם השמחים שהגיעו לידו דעי
, ג שיש די והותר לצורך החברה שמסתפקין בלחם ומים וירקות"ט שולח החבריא הרבה לקיבוץ מעות אע"ומה, ובנקל

 .לזון חבריו צדיקים הנסתרים

וצריך להרחיקה ולענותה ככל האפשר ממש כמנודה , צריך כל אחד להבין ולהשכיל כי אשה הוא דבר מתועב מאד) יא
אם היא ,  תשב גלמודה בביתה, תלבש  בלאי בגדים, לא יתן לה מעות רק לחיות חיי דוחק, שלא לעזור לה בבית כלום

צריכה לבשל לצרכי התלמידים בלב טהור וגם לארח בביתה סכום , י רבינויולדת יסע למרחקים לקבץ מעות לצרכ
וכן להכות , ז משובח"כזאת וכזאת יוסף לענותה והמרבה הר, אפילו הם פרעים ומשוגעים. תלמידים לעיתים תקופות

' צ ר"ז יעידו הגה"י החסידים וע"וכן נהג רבינו להכות הרבנית פעם בעצמו ופעם ע, אותה אם היא מהרהרת אחר רבינו
ובכל אלו מתקן חטא חוה ומקרב , א"ד קארלסבורג שליט"י  ראטא אב"צ מהר"והגה, א"נתן יוסף מייזלעס שליט

 .הגאולה

ירדה נשמת , חובת כל תלמיד להזדקף לכבוד רבו מלא קומתו וכיון שבזמן הזה רוב העולם אין נזהרין  בכבוד רבו) יב
יקבל כל דברי . יה בכל עת עם פניו להרבי ולא יחזור אחוריו אפילו בהכרחרבינו לתקן זאת המצוה ועל כן כל אחד יה

אסור . ולא יהרהר אחריו כלל, תמוהים ויוצאים מסדר העולם ומשורת ההלכה ומגדר אנושית' ופקודת רבינו אפילו נ
י ברבו "שדביקותו של הרשב) א"ב ע"פסחים דף קי(כמו שאנו רואין . לשמוע אפילו דיבור קל נגד רבינו ויברח משם מיד

. י נפשו לחדור לשם לשמוע ממנו תורה"מסר רשב, עד שכשנאסר רבי עקיבא ונתפס בבית הסוהר, כ"ע היתה כ"הדגול ר
ו איזה תרעומות על "ואם הקליטו אזניו ח. י כידוע"כ בבית הסוהר כיון שהוא גלגול הרשב"א היה ג"כ רבינו שליט"וע

י שקולים כנגד כל העולם כולו וכמבואר "וכידוע שמשה רבינו ורשב. ד"וטורבינו יבא מיד לרבינו והוא יתרצם בט
וכן אמר רבי חייא על . על משה רבינו נאמר שהיה שקול כנגד כל העולם כולו) ט"פ, השירה' פ, בשלח' פ(במכילתא 

מפני שהוא שקיל . א בא לתקן את כל העולם"כ רבנו שליט"כמו. דשקיל ככל עלמא) א"ו ע"א דף קכ"בזוהר ח(י "רשב
 .פ"וזה שמענו ממנו כמ, ככולא עלמא

ראשיתך ' וזהו עומק והי, ודחקות, כ ירעה עד שיסתאב מרוב סיגופים עניות"כל חבר חדש לקרבו בתחילתו ואח) יג
א "י ציווי רבינו שליט"ומאז כבר ראוי לישבע שבועות עפ, כי בזה נפשו מזדככת. ואחריתך ישגה מאד) מרוחניות(מצער 

 .תכופותלעיתים 
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כ לחזק כח של קהלת לב טהור מצוה "ועכו, ש רבנו"לבד אם יש בזה כבוד הקהלה וכ, משקר צריכים להתרחק) יד
ט בחבריא "ומה, דלצורך הקשר מצוה לשקר) שקר אותיות קשר(ז בכלל שקר אלא קשר אמיץ מתלמיד לרבי "לשקר ואי

 .המקושרים בטל כל איסור שקר

ר כח היחידי להיות מזווג הזיווגים ולא יהין שום חבר לעשות שידוך לעצמו או ילדיו מעצמו ואפילו "האדמו) טו
י "שרבינו  רואה באפקלריא המאירה כמו שמשה רבינו ורשב, ז"להציע דבר לפני רבינו חוצפה גדולה וחייב מלקות ע

וכן , יא המאירהשהסתכל באספקלר) ב"ט ע"יבמות דף מ(ל על משה רבינו "הסתכלו באספקלריא המאירה  וכאמרם ז
ולרבינו נגלים שורש הנשמות . דעייל בלא בר והסתכל באספקלריא המאירה) ב"ז ע"סנהדרין דף צ(י "אמרו על רשב

י "י שהוא גלגול מהרשב"ט ע"ז נגלה לרבינו שלמה העלבראנץ ס"וכ, ספרי ההיכלות וספר הבהיר, מהספרים ספר יצירה
כ רבינו מדבר הרבה פעמים בעידן חדוותא בגודל החיוב ללמוד הזוהר הקדוש "וע. ח"ע כמו שאמר בליל פורים תשמ"זי

 .ק עם נשותיהם לתיקון נפשם"וכבר אמר לכמה אברכים ללמוד זוה, והתיקונים בכל יום ויום רוב היום

כמשוגעים ועושין מעשי ' מה שמתרמי דחברים חדשים משתוממים על חברים ישנים שבקהלת לב טהור שרובן נ) טז
י "ומטורפים ישכילו בלבותם כי הן הן מעמידי העולם ומגודל נשמתם השטן מתקנא בהם ומבקש להזיקן ועמשוגעים 

על דרך , ל משחרב בית המקדש ניטלה נבואה מחכמים וניתנה לשוטים"ומי שמבין דברי חז. שמסתירין מהותן מתקיימין
, )א"ע' ברכות דף ז(ל "והיפוכו כאמרם ז, "צדיק וטוב לו"י ידעו סוד "וכידוע שלמשה רבינו ורשב. אצלו מובן הכל, הסוד

י הודיעו "לרשב) א"ח ע"ג דף קס"ח(וכן מבואר בזהר " 'צדיק ורע לו כו, צדיק וטוב לו"ה סוד "למשה רבינו הודיע הקב
באספקלריא המאירה כמו שכמה מתלמידי רבנו , א רואה הכל אשר לכל"כ רבנו שליט"כמו. ממתיבתא דרקיעא סוד זה

 .וגם אותן בחורים ואברכים שוטים שורשן מצדיק ורע לו, פ"ראו כמ

כ בניהם "כמו שכל החברים מוכנים במסירת נפש לכל השייך לרבינו אפילו לנסוע למרחקים זמן הרבה כמו) יז
ובנותיהם זכות להן לכבד ולרבץ ולהוריק האשפתות ולכבס ולרחוץ בבית רבינו כפי הסדר שמסדר הממונה וזה חשוב 

ל שכיבד לפני הארן הקודש בזקנו "י ז"כמו עבודת הנשים שהיו טוות העיזים לצרכי יריעות המשכן וכמו רבו של רש
 .ל"י ז"ז זכה לתלמיד כמו רש"ועי, הקדוש

ובנים אשר יוולדו אחרי כן נכללין , ל עליו ועל אשתו וזרעו  עד סוף כל הדורות"כל חבר חדש צריך לקבל כל הנ) יח
 .י כן"בהתקנות ממילא ע

ע לישבע בנקיטת תפילין בידו שבועה דאורייתא שלא לגלות לאף אחד מחוץ להחבריא "כל חבר צריך לקבל ע) יט
מה שנעשה בהחברה ואם אחד בא בטענה הייתכן לחברה להתנהג כמשוגעים , )י ותלמידיו"כמו חבריא דרשב(קדישא 

 .עולומות לעולמי עד' ו יגלה מנודה מאת רבינו מב"ואם ח, מטעם והצנע לכת עם אלקיך, יכחיש כל הנעשה אצלנו

וטעמו כי רואה בשמים שפלוני נגזר עליו , דרך רבינו לצוות לנתק קשר השידוכין וכן לגרש הזיווג ולישא אחרת) כ
כ אנו מקבלין דבריו "וע, ד מלמעלה"כ מחליף הזיווגים טרם יצא הגז"ע, ל"זיווג שני ורוצה להציל האשה ממיתה רח

כולם כבר הציל רבינו ) בחורים' עשרה  אברכים וז(ז גדולים "ה י"ותודה לקל שחבורתינו המונה כעת ס. באימה ובאהבה
ממות לחיים ממש כי כבר צוה לכל אחד לנתק שידוך או לגרש אשתו וכן אותם החברים שכבר עזבו אותנו כולם עומדים 

ויתלוה עמו , ב"ז ובעוה"זכות זה יעמוד לו בעוה. ז כלנו חיים וקיימים כהיום"דעי, בזיווג שני וחובתן להכיר תודה לרבנו
ועד זקנה ושיבה ועד , ובכל אשר יפנה, בימים ובלילות, ביבשה ובימים, בצאתו ובבואו בשכבו ובקומו בבית ובשדה

 .לא תמוש זכותו הלזה ממנו, זיבולא בתרייתא

ורבינו כשעלה למרום ושאל , ל"זידוע שבביאת המשיח יזכו לקבל רק אחד בעיר ושנים במשפחה כמבואר בח) כא
מ "גילו לו שרק החבריא קדישא שלנו יזכו לקבל פני משיח צדקינו ולא אחרים שהם שלוחי הס, מאת האיש לבוש הבדים
ובזוהר חי פרשת בראשית ) ק"נשא בשם הרמ' פ(ק אור החמה "ובספה:) ב דף קכ"ח(ק "בזוה' ועי, וחיילותיו כידוע לכל

ובספר דברי חיים בהשמטות לפרשת ויקהל . כ"ע, ועתה רוב הדור עם הראשים שלהם הם מערב רב, ל"כתב וז) ג"דף קי(
פ ולהוליד בנים "כ אנו צריכים להתחתן כמ"ומפני זה ג', דלפני ביאת המשיח יהיו רוב הרבנים מהערב רב כו, ל"כתב וז

 .'מכמה נשים כדי שיקוים אחד בעיר ושנים במשפחה וכו
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פ "משיח צדקינו וגואלנו כמו שנשמע כמ' א שהוא יהי"ר שליט"ק מרן אדמו"לים עלינו את כאנו מאמינים ומקב) כב
בלק שהגאולה תהיה בדרך הטבע שיקום אחד מישראל ויאמר שגילו לו ' ובאור החיים פ. מפה קדשו בסוד שיח שרפי
ובפרט שרואין אצלו בתכיפות רוח הקודש גלוי , ב"ג רי"וח, ט"א קי"ז בזוהר ח"וראה כעי, שהוא יהיה משיח צדקינו
 ).כמובן ברשות רבינו(וננקוט רק קצת דוגמאות 

פעם דברנו בדיבוק חברים שכפי הנראה יש ימים הרבה שרבינו לא מתפלל כלל ולא מניח תפילין ופתאום בא ) כג
ין תפילין והאריך בד. י לא התפלל דתורתו אומנתו"שרשב: רבינו ופתח בשיחה לבאר סודן של דברים שמבואר בשבת יא

 .צריכין גוף נקי

ולפתע התחיל , י מחשבות מאין מקור טהור למנהג רבינו להכות אשתו בעצמו"נ. כ. כאשר חשב אחד מהחבורה  י) כד
י הכאה דידן לנשים יתוקן "שחוה הכתה לאדם וע) כ היא נתנה לי מן העץ"עה(ט "כ בבעה"להאריך בחטא חוה וכמש

 .ורבינו ששורשו מידו של אדם קדמאה חובתו ביתר שאת להרבות בהכאה בכמות ואיכות. חטא חוה

, טרם התחיל לדבר, כאשר נכנס הגבאי אל הקודש פנימה לשאול מה פשר שרבינו משקר מאד מאד בכל עת ושעה) כה
 .ן קשריך דשקר אותיות קשר ולחזק קשר דצדקיא מצוה לשקר"רבינו פיו פתח בחכמה וביאר לן ענין סוד קשרי שי

ורצה לתרץ . ק"ץ עם צדי"העלבראנ"ס ל"העלבראנ"גולדמן נתקשה למה שינה רבינו שמו מ.  הטהור הרב מחברינו) כו
ט מהדר להשתדך "ובלי אומר ודברים אמר לו רבינו הטעם כדי להסתיר יחוסו הספרדי ומה. משום הרמז על צדיק הדור

וכן משנה שמות של , פ שהיה ספרדי"ל שנקרא אשכנזי אע"עם אשכנזי ולהעלים מקורו מהספרדים שכן עשה האריז
 .ז"החבריא משו

י על אכילתו המרובה של רבינו שנערך לפניו שלחן דשן ורענן מלאה מינים "נ. ז. פעם נתפעל אורח חשוב והגון ח) כז
ומעצמו אמר רבינו ) ם"קרי-ז אייז"בלשון אשכנ(ופרפראות מתוקים לקינוח , שונים של דגים ובשר וטיבולים שונים לרוב

ובזה קורע ) קינוח-רוטב-בשר-דגים(מיתות ' ויוצא בהם קבלת ד. י בכל פרוסה ולעיסה טועם בהם טעם מיתה ממשכ
ודין , גלגול, ומשפיע לחבריא פטור מחיבוט הקבר וכף הקלע, וחימה, כליון, משחית, ד של כלל ישראל ומכה בהם אף"גז

 .גהינום

ולא ראינו כמותו , ג שקשין גירושין מאד"פעם הרהר ראש ישיבה שלנו על מנהג רבינו להפריד בין הזיווגים אע) כז
והגם שאמר כבר פעם דמכיר בשורש הזיווגים נתקשה עדיין ולמה לא נהגו , ם שגזרו גזירות קשות"אפילו אצל מלכי עכו
דבחול (ד למנחה ליל שבת "ז לביהמ"וכאשר נכנס רבינו פעם הראשוןאח, שלח' פ' והיתה זאת יום ג. כן שאר הצדיקים

י "נעשית ע) לשלחם מביתם' פי(איי וכי לא ידעת שסוד שלח לך אנשים -הכה על כתיפו בדרך חיבה ואמר איי) לא בא
שנשבע רבינו כל יום פעמים בנקיטת (ניהם ובזה תבין סוד שבועות 'ין ש'פריד ב'ת שלו נוטריקין י"וכבד שר'ן י'למה ב'ש
 .  הרחבה'קרים ב'אמר ש'וכן י. ריוח'בועות ב'שבע ש'ת י"ר) או תפילין בבית, ד"ת בבהמ"ס

ונא , הוצאנו לאור תקנות שלנו כהוראת שעה. ב בפקודת רבינו להשתיק הלעז שיש לנו תקנות מבוהלים ומטופשים.נ
 .לפרסם
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