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 ארויסגעגעבן דורך 
"קרן הדפסה היכל הקודש"

בעזרת השם יתברך

דברות קודש וואס מיר האבן געהאט די 
זכיה צו הערן פונעם ראש ישיבה שליט"א, 

שבת קודש פרשת פנחס און ואתחנן - שבת 
נחמו, שנת תשפ"א לפרט קטן, אין שטעטל, 

קרית ברסלב - ליבערטי יע"א.
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ליל שבת קודש פרשת ואתחנן, שבת נחמו, שנת 
תשפ"א לפרט קטן, נאך די סעודה ביי די באטע, 

האט דער ראש ישיבה שליט"א גערעדט מורא'דיגע 
התחזקות געבויעט אויף די וואכעדיגע סדרה איבער 

דאס גרויסקייט פון 'תפלה' און 'הפצה'.

פינף הונדערט און פופצן תפילות

הייליגער  דער  זאגט  כג(.  ג,  )דברים  ֵלאמֹר  ַהִהוא  ָּבֵעת  ה'  ֶאל  ָוֶאְתַחַּנן 
מדרש (דברים רבה יא, ט(: משה רבינו האט געבעטן דעם אייבערשטן אז ער 
וויל אריינגיין אין ארץ ישראל - פינף הונדערט און פופצן תפילות, אזויפיל 
אייבערשטער  דער  אים  האט  באטרעפט,  'ואתחנן'  ווארט  דאס  וויפיל 
געזאגט (דברים ג, כו(: "ַרב ָלְך ַאל ּתֹוֶסף ַּדֵּבר ֵאַלי עֹוד ַּבָּדָבר ַהֶּזה", ווען 
משה רבינו וואלט ווען געבעטן נאך אין תפלה, די פינף הונדערט און 
זעכצנטע תפלה, וואלט ער געקענט אריינגיין קיין ארץ ישראל, נאר דער 
אייבערשטער האט אים געהייסן אויפהערן מתפלל זיין דערפאר האט ער 

מער נישט מתפלל געווען.

מיט תפלה קען מען צעברעכן אפילו א שבועה

דער פסוק לערנט אונז דא מורא'דיגע התחזקות פאר יעדן איד; דער 
רבינו  משה  פאר  שבועה  א  מיט  געשוואוירן  דאך  האט  אייבערשטער 
אריינגיין  קענען  נישט  וועט  ער  אז  שם(  וברש"י  יב;  כ,  במדבר  (עיין 
רבינו  ווען משה  דא  זעט מען  דאך  וועגן  דעסט  פון  ישראל,  קיין ארץ 
וואלט ווען געבעטן נאך 'איין תפלה' ער זאל קענען אריינגיין קיין ארץ 
ישראל וואלט ער מיט זיינע תפילות צעבראכן די גזירה און ער וואלט 
יא געקענט אריינגיין קיין ארץ ישראל, זעט מען דאס גרויסע כח וואס 
תפלה האט, אז מיט תפלה קען מען צעברעכן אפילו א 'שבועה' וואס 

דער אייבערשטער האט געשוואוירן.
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ווילאנג דער אייבערשטער באפעלט נישט מען זאל 
אויפהערן

דעם  בעטן  פון  זאך  די  אין  שטארקן  זיך  מען  דארף  דערפאר 
זאל  מען  נישט  באפעלט  אייבערשטער  דער  ווילאנג  אייבערשטן, 
אויפהערן מתפלל זיין, דארפן מיר בעטן און בעטן אן א שיעור מאל ביז 
מיר וועלן אויס'פועל'ן די ישועה. אז מען עקשנ'ט זיך ביים אייבערשטן 
מיט אסאך תפלה - ווערט מען צום סוף געהאלפן מיט די ערווארטעטע 

ישועה.

יעדע זאך האט א פרייז

א מענטש דארף וויסן יעדע זאך וואס ער דארף האט א פרייז וויפיל 
תפילות מען דארף באצאלן דאס צו באקומען, און אויב ער וועט בעטן 

דעם צאל תפילות וועט ער זיכער באקומען זיין ישועה!

א  האבן  זאכן  געוויסע  און  פרייז  ביליגע  א  האבן  זאכן  געוויסע 
טייערע פרייז, צום ביישפיל, א מענטש שטייט און ווארט אויף א טרעמפ 
דער  וועט  טייער, מיט עטליכע תפילות  אזוי  נישט  איז  - דאס  (היטש( 
אייבערשטער אים שיקן איינעם וואס זאל אים נעמען מיט זיך, אדער א 
מענטש האט עפעס פארלוירן פון זיין טאש, און ער בעט דעם אייבערשטן 
אז ער זאל עס שנעל טרעפן, אדער א מענטש וואס איז אונטערוועגנס 
און וויל עס זאל אויפהערן רעגענען און ער בעט דעם אייבערשטן אז עס 
זאל אויפהערן צו רעגנען - זענען די זאכן אויך נישט אזוי טייער, מיט 

ווייניג תפילות וועט דער אייבערשטער נאכגעבן זיין געבעט.

ווידער זענען אבער דא זאכן וואס זענען זייער טייער, ווי א 'שידוך' 
אדער געהאלפן ווערן מיט 'קינדער' - די זאכן קען זיין צומאל אז עס זאל 
אויספעלן א ריזיגע צאל פון תפילות; 'גוטע קינדער' - האט שוין בכלל 
נישט קיין פרייז, ווייל גוטע קינדער האט נישט קיין מאס, עס קען זיין 
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בעסער און בעסער לויט וויפיל תפילות די עלטערן זענען מתפלל פאר 
זיי.

נאך די איינע תפלה

געבעטן  שוין  האט  מען  אפילו  אויפצוגעבן,  נישט  איז  עיקר  דער 
טויזנטער מאל און נאכאלץ נישט געהאלפן געווארן, זיי ממשיך ווייטער 
צו בעטן, ווייל עס קען זיין אז נאך די איינע תפלה וואס דו וועסט מתפלל 
אייבערשטער  דער  וואס  די צאל תפילות  צו  דערגרייכן  וועט  דאס  זיין 
די  פאר  אפגעשטעלט  זיך  האסט  דו  אז  יעצט  און  דערויף,  פארלאנג 

לעצטע תפלה האסטו עס נישט באקומען.

תפלה איז משנה די טבע

תפלה איז זייער שטארק, מיט תפלה קען מען פועל'ן אלע ישועות, 
אפילו שלא כדרך הטבע, ווי דער הייליגער רבי זאגט (ליקוטי מוהר"ן, חלק 
ַבע", תפלה איז משנה  ַהֶטּ ה  ָנּ ְמַשׁ ה  ּוְתִפָלּ ְך,  ָכּ ב  ְמַחֵיּ ַבע  א', סימן רנ(: "ַהֶטּ

פועל'ן אפילו  אייבערשטן קען מען  אז מען בעט אסאך דעם  די טבע. 
אזעלכע זאכן וואס זענען פארקערט פון די דרך הטבע.

די גאנצע פלעי איז איין שטיק הפצה

דערנאך איז דער ראש ישיבה שליט"א אריין אין א שמועס איבער 
די פלעי וואס די תלמידות פון בית פיגא שטעלן פאר, און ראש ישיבה 
א  איבערגעבן  זאלן  אינגעלייט  אלע  בעט  איך  געזאגט:  האט  שליט"א 
"ישר כח" פאר זייערע ווייבער פאר'ן אזוי שיין צוהעלפן פאר'ן פלעי, 
עס איז ממש צו באוואונדערן צו זען ווי אזויפיל פרויען העלפן ארויס 

מיט וואס מען קען פאר די הצלחה פון די פלעי.

די גאנצע פלעי איז איין שטיק הפצה, ווייל נישט יעדער הערט 'קול 
ברסלב', און נישט יעדער ליינט די קונטרסים, עס זענען דא פרויען וואס 
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זאגן 'מיר זענען נישט פון די פרויען "רביצינ'ס", וואס גייען שוין מיט 
קונטרסים,  און  די אלע ספרים  נישט  ליינען  מיר  זיך...'  די טלית ארום 
אבער א פלעי איז יא געמאכט פאר זיי, א פלעי קוקן אלע, אז זיי וועלן 
זען דעם פלעי וועלן זיי אויך געוואויר ווערן פון די שיינע זיסע עצות פון 
רבי'ן, און קען זיין אז דורכדעם וועט דערנאך מקורב ווערן זייער גאנצע 

משפחה.

צו העלפן דעם רבי'ן איז זייער א גרויסע זכיה

עס זענען דא בחורים וואס זאגן "מיר זענען גרייט צו העלפן וואס 
עס פעלט אויס פאר די מוסדות, מען זאל מיר בעטן - וועל איך העלפן", 
זאג איך זיי, אז דא בעט מען נישט צו העלפן, צו העלפן דעם רבי'ן איז 
זייער א גרויסע זכיה, די אלע וואס העלפן אין די מוסדות וכדומה אלע 
האבן זיך אליינס אנגעטראגן צו העלפן, קיינער האט זיי  נישט געבעטן 

צו העלפן.

די ברסלב'ע זענען יא נארמאלע מענטשן...

אויך איז א גרויסע הפצה ווען די תלמידות גייען ארום אין קאנטריס 
לשון  גרויסע  א  דא  איז  עס  ווייל  פלעי.  צום  איינליידענונגען  די  טיילן 
הרע אויפ'ן רבי'ן, מען טראכט און זאגט אלע סארט ליגנט אויפ'ן רבי'ן 
און רבי'נס תלמידים, אבער ווען מען זעט ווי נארמאלע מיידלעך קומען 
טיילן די צעטלעך, זעען זיי אז עס איז סתם א ליגנט וואס מען זאגט אויף 

ברסלב, די ברסלב'ע זענען יא נארמאלע מענטשן...

די זעלבע הויז ווי ענק וואס מען לאזט נישט 
אריינקומען...

יעצט זומער קומען אסאך מאל מענטשן וואס וויילן אין די קאנטריס 
ווילן  זיי  הייזער,  אונזערע  קוקן  ווילן  זיי  בעטן  און  שטעטל,  די  ארום 
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זען ווי אזוי די ברסלב'ע מענטשן וואוינען... ענטפערט מען: "מיר לאזן 
קיינעם נישט אריין צו אונז אין שטוב, מיר האבן די זעלבע הויז ווי ענק 

וואס מען לאזט נישט אריינקומען..."

א איינשפריץ זיך אויסצוהיילן דערפון...

דא  זענען  עס  געזאגט:  שליט"א  ישיבה  ראש  דער  האט  דערנאך 
פרויען וואס האבן פארדרייטע מחשבות אין קאפ, כאילו 'עס זענען דא 
עכטע תלמידות און זיי זענען נישט פון די עכטע תלמידות וכו'', די אלע 
סארט מחשבות זענען נאריש אפילו דאס צו טראכטן. פארגאנגענע וואך 
האבן צוויי פרויען זיך געקריגט איבער עפעס א נושא און ביים שיעור 
וואס מען האט געגעבן פאר די פרויען איז אויסגעקומען אזוי ווי איינע 
זיי צוויי, איז די אנדערע פרוי געווארן אינגאנצן באליידיגט אז דער ראש 
ישיבה נעמט זיך אן פאר די אנדערע פרוי... אין די צייט וואס דער שיעור 
האב איך בכלל נישט געגעבן יענע וואך, איך בין נישט אנגעקומען צו 
געבן א נייע שיעור האב איך געבעטן ... נרו יאיר ער זאל אויפשפילן פאר 

די פרויען א שיעור פון פאריאר...

די אלע וואס טראכטן די סארט מחשבות דארפן נעמען א איינשפריץ 
זיך אויסצוהיילן דערפון... זיי זאלן אפלאזן די מחשבות; עס איז נישט 
אלע  מיר  תלמידות,  און  תלמידים  עכטע'  'נישט  און  'עכטע'  קיין  דא 

קומען צום רבי'ן, און מיר גלייבן און פאלגן וואס דער רבי זאגט.

דער אייבערשטער זאל העלפן מיר זאלן פאלגן דעם רבי'ן וועלן מיר 
האבן א שיינע לעבן, אמן.
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שבת קודש פרשת פנחס, מברכים חודש מנחם אב, 
שנת תשפ"א לפרט קטן, פאר'ן דאווענען האט דער 
ראש ישיבה שליט"א ממשיך געווען דעם שיעור אין 
ספר הקדוש פעולת הצדיק, סימנים: תשעז, תשעח, 

תשעט, תשפ, תשפא.

ִסיָמן תשעז

ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶגעָזאְגט: ֶווען ֶעס ָוואְלט ִניְׁשט ַארֹויְסֶגעקּוֶמען ֶדער ֵסֶפר 
ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן אֹויף ִדי ֶוועְלט, ָוואְלט ֶגעֶווען ָגאר ַא ְצֵווייֶטע ַזאְך, ַווייל 
ִאיְך ָהאּב ֶגעַהאט ֵחֶׁשק צּו ַמאְכן ַא ֵסֶפר אֹויְפ'ן ֻׁשְלָחן ָערּוְך, ָאְנצּוֵצייֶכעֶנען 
אֹויף ֶיעֶדע ַהָלָכה ָוואס ֶדער ִּדין ִאיז ַהָלָכה ְלַמֲעֶׂשה, ָאֶּבער ַאזֹוי ִווי ֶעס ִאיז 
ַארֹויס ֶגעקּוֶמען ֶדער ֵסֶפר 'ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן' ֶפעְלט ָדאס ׁשֹוין ִניְׁשט אֹויס.

שכל פון צדיקים

האט דער ראש ישיבה שליט"א געזאגט: מוהרא"ש זכותו יגן עלינו 
וואס פאר א שייכות האט  (עיין אשר בנחל מכתב לו אלפים קצ(,  איז מסביר 
ליקוטי מוהר"ן מיט הלכה, דער ספר ליקוטי מוהר"ן רעדט דאך נישט 
פון הלכה?! נאר ווען מען איז זוכה צו לערנען אסאך דעם הייליגן ספר 
ליקוטי מוהר"ן איז מען זוכה צו באקומען א קלארע און לויטערע כח 
המדמה צו וויסן וואס יא צו טון און וואס נישט צו טון, ווייל דער רבי 
געבט אונז א ריינעם ּכַֹח ַהְמַדֶּמה, דערפאר איינמאל עס איז דא דער ספר 
זאל  וואס  ספר  דעם  מאכן  צו  אויס  נישט  שוין  פעלט  מוהר"ן  ליקוטי 

אנצייכענען אויף יעדע הלכה וואס דער דין איז.

אן דעם שכל פון א צדיק ווייסט מען נישט ווי אזוי זיך צו פירן, וואו 
מען קען יא מקיל זיין און וואו נישט; ווייל דער רבי האט דאך געזאגט 
(עיין חיי מוהר"ן סימן תמד; פעולת הצדיק סימן תקלו( אז מען קען זיך פארלאזן 

אפילו אויף איין פוסק, אבער מען דארף אסאך לערנען דעם רבי'נס ספרים 
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אויסצוקלארן דעם מח צו קענען וויסן וואס איז נישט וויכטיג און מען 
קען זיך טאקע דערביי פארלאזן אויף איין פוסק און וואס איז יא וויכטיג 
און דערביי זאל מען מחמיר זיין און זיך נישט פארלאזן אויף איין פוסק; 
צום ביישפיל, די זאך פון אנגרייט 'נעגל וואסער', אז מען זאל חלילה 
נישט אראפגיין פון בעט איידער מען האט זיך אפגעגאסן די הענט, וואס 
על פי הלכה וואלט מען אפשר געקענט טרעפן פוסקים וואס זענען מיקל 
אנדערש  האבן  צדיקים  אבער  וואסער,  נעגל  אן  איילן  פיר  ביז  גיין  צו 
געזאגט, דער הייליגער רבי ר' זושא פון האניפאלי זכותו יגן עלינו האט 
מקבל געווען פון זיין רבי דער הייליגער מגיד פון מעזריטש זכותו יגן 
עלינו וואס ער האט דאס מקבל געווען פון הייליגן בעל שם טוב זכותו 
גיסט  פון בעט בעפאר מען  נישט אראפטרעטן  אז מען טאר  עלינו  יגן 
זיך אפ נעגל וואסער, און ווער עס גייט אראפ פון בעט אן נעגל וואסער 
ֶרְך  ב ַעל ֶדּ אויף אים איז געזאגט געווארן דעם פסוק (תהלים לו, ה(: "ִיְתַיֵצּ
ֹלא טֹוב, ָרע ֹלא ִיְמָאס", דאס שלעכטס וועט אים נאכלויפן א גאנצן טאג 
(אגרא דפרקא, אות ט(; קומט אויס אז ווען מען גייט ווען נאר מיט די ְּכָלֵלי 

ַהָלָכה וואלט מען ווען אפשר געקענט מיקל זיין, אבער אז מען האט די 
שכל פון צדיקים, מען גלייבט אין צדיקים איז מען גאר שטארק מחמיר 

דערין, ווייל זיי האבן געזאגט אז דאס איז דער יסוד אין אידישקייט.

און אזוי איז עס מיט נאך אסאך זאכן וואס אן דעם צדיק ווייסט מען 
נישט וואס צו טון; אבער אז מען איז זוכה צו לערנען אסאך דעם הייליגן 
ספר ליקוטי מוהר"ן איז מען זוכה צו באקומען א קלארע און לויטערע 

כח המדמה צו וויסן וואס יא צו טון און וואס נישט צו טון.

ִאיז  ּתֹוְספֹות  אּון  ַרִׁש"י  ְגָמָרא,  אֹויף  ִחידּוִׁשים  ְׁשַרייְּבן  צּו  )ֶּבֱאֶמת 
ּתֹוָרה,  ִחּדּוֵׁשי  ְמַחֵּדׁש  ִאיז  ֶמען  ַאזֹוי  ִווי  ֶוועג  ִדי  ֶקען  ֶעס  ֶווער  ְגִריְנֶגער, 
ִאיז   - ָּבֶהן  ִנְדֶרֶׁשת  ֶׁשַהּתֹוָרה  ִמדֹות  ֶעְׂשֵרה  ְׁשֹל�ׁש  ִדי  פּון  ַהְקָּדמֹות  ִדי  ִמיט 
ָדאס ֵזייֶער ְגִריְנג, ָאֶּבער צּו ֶקעֶנען ַאָראְּפְּבֶרעְנֶגען ָדא ַפאר אּוְנז ָּפׁשּוְט'ֶע 
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ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ְׁשִּפיְרן  ָזאְלן  ִמיר  ֱאֹלקּות,  פּון  ַהָּׂשגֹות  הֹויֶכע  ֶמעְנְטְׁשן 
ַא  ָגאר  ַהָּׂשָגה, אּון  ַּבַעל  ַא  ַמְדֵריָגה,  ַּבַעל  ַא  ַזיין  ֶמען  ַדאְרף  ֶדעם  - אֹויף 

ְגרֹויֶסער ַּבַעל ֵׂשֶכל(.

ִסיָמן תשעח

אּון ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶגעָזאְגט, ַאז ַזיין ֵהייִליג ֵסֶפר, ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ָוואס 
ְדְגאּוָלה',  'ַאְתַחְלָּתא  ַאן  ִאיז  ֶוועְלט,  ִדי  ַפאר  ַארֹויְסֶגעקּוֶמען  ֶיעְצט  ִאיז 
ֶדער  "ִוויַּבאְלד  ֶגעָזאְגט:  ָהאט  ֶער  אּון  ְּגאּוָלה.  ֶדער  פּון  ָאְנֵהייּב  ֶדער 
ֶעס  ָזאל  ֶמען  ֵזייֶער  ִאיְך  ִוויל  ֶוועְלט  ִדי  ַפאר  ַארֹויְסֶגעקּוֶמען  ִאיז  ֵסֶפר 
ׁשֹוין  ָדאס  ֶוועט  ֶמען  ִּביז  ַאַסאְך  ָגאר  ֶלעְרֶנען  ָדאס  ַדאְרף  ֶמען  ֶלעְרֶנען; 
ִהְתעֹוְררּות  ִמיט מּוָסר אּון  ִאיז פּול  ֶעס  ַווייל  ֶקעֶנען אֹויף אֹויֶסעְנֵווייִניג, 
צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶמען ֶקען ֲאִפילּו ִניְׁשט ַׁשאְצן ִאיר ֶוועְרד!" אּון ֶדער ֶרִּבי 
ָהאט ֶגעָזאְגט, ַאז ֶעס ִאיז גּוט ֶמען ָזאל ִזיְך ַּבאְׁשִטיֶמען ְצֵוויי ִׁשיעּוִרים ִאין 
ַזייֶנע ֵהייִליֶגע ְסָפִרים, ַא ִׁשיעּור ָּפׁשּוט, ִווי ֶמען ֶלעְרְנט ֶעס ֵזייֶער ְׁשֶנעל, 
ְּכֵדי ֶמען ָזאל ָדאס ֶקעֶנען אֹויְפ'ן ָלׁשֹון אֹויף אֹויֶסעְנֵווייִניג, אּון ַא ְצֵווייֶטע 
ִׁשיעּור ָזאל ֶמען ֶעס ֶלעְרֶנען ְּבִעיּון, ַווייל ֶעס ִאיז ָדא ָגאר וואּוְנֶדעְרִליֶכע 

ִטיְפֵקייט ֶדעִרין.

ִסיָמן תשעט

אּון ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶגעָזאְגט, ַאז ֶדער ֵיֶצר ָהָרע ֶקען ֵזייֶער ַפאְרְׁשֶטעְלן 
אּון ַפאְרֶדעְקן ִדי אֹויְגן, ָוואס ֶווען ִניְׁשט ָדאס ָוואְלט ֶדער ֵסֶפר ֶגעַמאְכט 
ַא ְגרֹויֶסע ִהְתעֹוְררּות ִאין ִדי ֶוועְלט. ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶעס ֶגעָזאְגט ִמיט ֶדעם 
ִאים[  ]ָאן  זּוְנְסט  ָאֶּבער  ַפאְרְׁשֶטעְלן,  ֵזייֶער  ֶקען  ָבר  ַּבַעל־ָדּ "ֶדער  ָלׁשֹון: 
ֶדער  אֹויף  ָטאהן  צּו  ְּבָראְך  ְגרֹויֶסען  ַא  ֶגעֶווען  ְמחּוָיב  ֵסֶפר  ָדאס  ָוואְלט 

ֶוועְלט".
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ִסיָמן תשפ

ַפאְרְׁשְּפֵרייט  ָזאל  ֵסֶפר  ֵהייִליג  ַזיין  ַאז  ֶגעָוואְלט  ֵזייֶער  ֶרִּבי ָהאט  ֶדער 
ֶוועְרן ִאין ִדי ֶוועְלט. ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶגעָזאְגט, ֶעס ֶוועְלן ַזיין ֶמעְנְטְׁשן ָוואס 
ֶוועְלן ֶלעְרֶנען אּון ַדאֶוועֶנען דּוְרְך ֶדעם ֵסֶפר. ָנאְך ָהאט ֶדער ֶרִּבי ֶגעָזאְגט, 
ֶווער ֶעס ֶוועט ֶלעְרֶנען ַזיין ֵסֶפר ִמיט ַאן ֱאֶמת, ֶוועט ִזיְך ִאים ֶעֶפעֶנען ַאֶלע 
ַפאְרְׁשָטאְּפֶטע ָאֶדעְרן, אּון ֶער ֶוועט ֶוועְרן ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד, ֶדער ֶרִּבי ָהאט 
ֶעס ֶגעָזאְגט ָּבֶזה ַהָּלׁשֹון: "ֶסע ֶוועט ִאים ַאֶלע ָאֶדעְרן ְטֶרעֶנען". ָנאְך ָהאט 
ֶדער ֶרִּבי ֶגעָזאְגט, ַאז ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש ַדאְרף ִזיְך ִמְׁשַּתֵּדל ַזיין צּו קֹויְפן ַזיין 
ֵסֶפר, אּון אֹויּב ָהאט ֶער ִניְׁשט ָדאס ֶגעְלט ֶעס צּו קֹויְפן ָזאל ֶער ַפאְרקֹויְפן 
ַזייֶנע ְסָפִרים ָוואס ֶער ָהאט אּון קֹויְפן ַזיין ֵהייִליג ֵסֶפר, אּון אֹויּב ֶער ָהאט 
ִניְׁשט ַקיין ְסָפִרים ָזאל ֶער ַפאְרקֹויְפן ַזיין ִקיְׁשן ִמיט ָוואס ֶער ְׁשָלאְפט אּון 
קֹויְפן ַזיין ֵהייִליג ֵסֶפר. ָנאְך ָהאט ֶדער ֶרִּבי ֶגעָזאְגט, ַאז ַזיין ֵסֶפר ֶוועט ַזיין 
ֶעס  ַּבאקּוֶמען,  צּו  זּוְכן  ֵזייֶער  ֶעס  ֶוועט  ֶמען  ֶוועְלט,  ִדי  ִאין  ָחׁשּוב  ֵזייֶער 

ֶוועט ֶגעְדרּוְקט ֶוועְרן ָגאר ַאַסאְך ָמאל אּון ֶעס ֶוועט ַזיין ֵזייֶער ָחׁשּוב.

ֶדער  ִאיז  ֶגעלֹויְּבט  ג(:  אֹות  )ָהָגה  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  מֹוֲהָרא"ׁש  ]ְׁשַרייְּבט 
ֶוועְרֶטער ִאיז  ֶרִּבי'ְנס ֵהייִליֶגע  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער, ַאז ֶיעֶדעס ָוואְרט פּון ֶדעם 
ְמקּוָים ֶגעָוואְרן. ִמיְט'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטְנ'ס ִהיְלף ִאיז ֶדער ֵסֶפר ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן 
ׁשֹוין ֶגעְדרּוְקט ֶגעָוואְרן ְצֵוויי אּון ְצָוואְנִציג ָמאל, אּון ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ָהאט ִמיר ֶגעֶגעְּבן ִדי ְזִכָיה ֶעס ִאיֶּבער צּו ְדרּוְקן - ִאין ָיאר ת�ל"ו, ַא ְדֵריי 
יר  אִפּ ַפּ ֵׁשייֶנע  ֵׁשייְנֵקייט, ִמיט  ַא ֶהעְרִליֶכע  ְצָוואְנִציְגְסֶטע ָמאל, ִמיט  אּון 
ְוכּו', אּון ַאזֹוי ָזאל ִמיר ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶהעְלְפן ִאיְך ָזאל ֶעס ָנאְך ֶקעֶנען 
ִאיֶּבער ְדרּוְקן ָנאְך ַאַסאְך ָמאל ַּביי ַמיין ֶלעְּבן, אּון ַמייֶנע ִקיְנֶדער אּון ַאְנֵׁשי 
ֶדעם  ְּבֶרעְנט  ֶעס  ֶוועֶמען  ַּביי  ְדרּוְקן.  אּון  ְדרּוְקן  אֹויְך  ֶעס  ָזאְלן  ְׁשלֹוֵמינּו 
ֶרִּבי'ְנס ִליְכִטיְגֵקייט, ָזאל ֶזען צּו ְדרּוְקן ֶדעם ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ָכאְטׁש ֵאיין 
ָמאל ִאין ֶלעְּבן. אּון ֶמען ַדאְרף ִוויְסן ַאז ֶעס ִאיז ִניְׁשט ָדא ַקיין ְרׁשּות צּו 
ֶגעָזאְגט  ִאיז  ֶדעם  ַאְדַרָּבה אֹויף  ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן,  ֶדעם  ְדרּוְקן  ָדאס  ַאְסְר'ן 
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ֶגעָוואְרן "ַיְגִּדיל ּתֹוָרה ְוַיְאִּדיר", אּון ֶווער ֶעס ֶקען ֶעס ְדרּוְקן אּון ַפאְרקֹויְפן 
ַפאר ִדי ִּביִליְגְסֶטע ְּפַרייְזן, ַאז ָדאס ָזאל ֶקעֶנען ַפאְרְׁשְּפֵרייט ֶוועְרן ְצִוויְׁשן 
ָזאל  ֶער  ַהְצָלָחה;  אּון  ְּבָרָכה  ִאים  אֹויף  קּוֶמען  ָזאל  ִיְׂשָרֵאל,  ְּכָלל  ַגאְנץ 
ִניְׁשט מֹוָרא ָהאְּבן פּון ַקיין ׁשּום ֶמעְנְטׁש, ַווייל ֶדער ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ִאיז ַא 
ַמָּתָנה ַפאר ַגאְנץ ִיְׂשָרֵאל, אּון ֶיעֶדער ֵאייֶנער ֶקען זֹוֶכה ַזיין ָדאס צּו ְדרּוְקן 
פּוֶנעם  ֶוועְרן  ֶגעֶּבעְנְטְׁשט  ָזאל  ֶער  אּון  ֶוועְלט,  ִדי  ִאין  ַפאְרְׁשְּפֵרייְטן  אּון 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן[.

ִאיְך ִוויל ָדאס צּוֶזען, ִאיְך ֶוועל ְׁשֵטיין פּון ִדי ַזייט אּון ִזיְך צּוקּוְקן ִווי 
ַאזֹוי ֶעס ֶוועְרט ֶגעְדרּוְקט אּון ַפאְרְׁשְּפֵרייט אֹויף ֶדער ֶוועְלט אּון ֶמעְנְטְׁשן 
ֶזעֶנען ִזיְך ְמַחֶיה ֶדעְרִמיט. ָנאְך ָהאט ֶדער ֶרִּבי ֶגעָזאְגט, ַאז ֶעס ֶוועט ַזיין 
ַאַסאְך ֵּפרּוִׁשים אֹויף ַזיין ֵסֶפר, ֶמען ֶוועט ֶלעְרֶנען ַזיין ֵסֶפר ְּבִעיּון אּון ֶמען 
ֶוועט ִזיְך ְמַפְלֵּפל ַזיין ֶדעִרין ַאזֹוי ִווי ִדי ְגרֹויֶסע לֹוְמִדים ֶזעֶנען ִזיְך ְמַפְלֵּפל 
ִאין ְגָמָרא, ַרִׁש"י אּון ּתֹוְספֹות, אּון ֶעס ֶוועט ַזיין ֵּפרּוִׁשים אֹויף ַזיין ֵסֶפר ֵסיי 
אֹויף צּום ַפאְרְׁשֵטיין ָדאס ָּפׁשּוְט'ֶע ְּפַׁשט אּון ֵסיי אֹויף ַא ֶוועג ֶעס ַמְסִּביר 
ֶוועט  ַאזֹוי אֹויְך  ּתֹוְספֹות,  אּון  ַרִׁש"י  ִווי  ַאזֹוי  יּות,  ַקְ�ׁש ִטיֶפע  ִמיט  ַזיין  צּו 
ַזייֶנע  אּון  ַּכָווָנה  ַזיין  ַמְסִּביר  ֶוועט  ָוואס  ּוְּתׁשּובֹות  ְׁשֵאלֹות  ַארֹויְסקּוֶמען 

ֶוועְגן.

]ְׁשַרייְּבט מֹוֲהָרא"ׁש ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה )ָהָגה אֹות ד(: ָּברּוְך ַהֵׁשם, ַקיין ֵאיין 
ָוואְרט פּון ַזייֶנע ֵהייִליֶגע ֶוועְרֶטער ָהאט ִזיְך ִניְׁשט צּוִריק ֶגעֶקעְרט ֵלייִדיג, 
ִמיט לֹויּב צּו ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִאיז ָדאס ָיאר, ְׁשַנת ת�ל"ח, ֶגעְדרּוְקט ֶגעָוואְרן 
ֶדער ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן צּום ֶזעְקס אּון ְצָוואְנִציְגְסְטן ָמאל, ִמיט ַא מֹוָרא'ִדיֶגע 
ָנאְכִניְׁשט  ָהאט  ֶוועְלט  ִדי  ָוואס  ַהַּנַחל",  "ְׂשַפת  ֵּפרּוׁש  וואּוְנֶדעְרִליֶכער 
ֲחָלִקים  ֶעְטִליֶכע  ֶגעָוואְרן  ֶגעְדרּוְקט  ִאיז ׁשֹוין  אֹויְך  ַאזֹוי  ַאָזאְנס.  ֶגעַהאט 
ֶדעם  ַמְסִּביר  ֶזעֶנען  ָוואס  ַּבָּנַחל"  "ֲאֶׁשר  ּוְּתׁשּובֹות  ְׁשֵאלֹות  ְסָפִרים  ִדי  פּון 

ֶרִּבי'ְנס ֵהייִליֶגע ֶוועְרֶטער אּון ְּדָרִכים[.
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ִסיָמן תשפא.

ֶדער  ָהאט  ִׂשיָחה  ֶדער אֹויְבְנֶדעְרַמאְנֶטע  ֶגעָזאְגט  ָהאט  ֶרִּבי  ֶדער  ֶווען 
ֶרִּבי ֶגעְׁשֵמייְכְלט אּון ֶגעָזאְגט, ַאז ֶמען ֶוועט ְדרּוְקן ַזייֶנע ְסָפִרים אּון ֶמען 
ְׁשַרייְּבן אֹויף ַאֶלע ַזייֶנע ְסָפִרים "ַּבַעל ְמַחֵּבר ֵסֶפר ְּפלֹוִני ּוְפלֹוִני", ַאזֹוי ִווי 
ֶמען ְׁשַרייְּבט אֹויף ְמַחְּבֵרי ְסָפִרים ָוואס ָהאְּבן ְמַחֵּבר ֶגעֶווען ַאַסאְך ְסָפִרים. 
ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶדעְרִמיט ְמַרֵּמז ֶגעֶווען ַאז ֶעס ֶוועט ִאיֶּבעְרְּבַלייְּבן פּון ִאים 

ַאַסאְך ְסָפִרים.

]ְׁשַרייְּבט מֹוֲהָרא"ׁש ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה )ָהָגה אֹות ה(: ִמיְט'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטְנ'ס 
ִהיְלף ִאיז ָדאס ׁשֹוין ַאִּביְסל ְמקּוָים ֶגעָוואְרן, ַאז ֶעס ִאיז ֶגעְדרּוְקט ֶגעָוואְרן 
ַזייֶנע  אּון  ַהִמדֹות,  ֵסֶפר  ַמֲעִׂשיֹות,  ִסּפּוֵרי  ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן,  ֶדער  ֶרִּבי'ן  פּון 
ֵהייִליֶגע ִׂשיחֹות פּון ַחַּיי מֹוֲהַר"ן, ִׁשְבֵחי ָהַר"ן אּון ִׂשיחֹות ָהַר"ן, ָוואס ֶזעֶנען 
ׁשֹוין ַפאְרְׁשְּפֵרייט ֶגעָוואְרן אּון ָהאט ַּבאלֹויְכְטן  ִדי ֶוועְלט; ֶמעְנְטְׁשן פּון 
ַאֶלע ֶעְקן ֶוועְלט, ֶצעְנְדִליֶגער טֹויְזְנֶטער ֶמעְנְטְׁשן ְּבֶמֶׁשְך פּון ַאֶלע דֹורֹות, 
ֶזעֶנען דּוְרְכֶדעם ִנְתעֹוֵרר ֶגעָוואְרן צּו ְּתׁשּוָבה ְׁשֵליָמה אּון ָהאְּבן ִזיְך צּוִריק 
ֶגעֶקעְרט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. אּון ָדאס ִאיז ַאֶלעס אֹויֶסער ִדי ְסָפִרים פּון ַזיין 
ֵהייִליֶגער ַּתְלִמיד ֶרִּבי ָנָתן ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ָוואס ַזייֶנע ְסָפִרים ֶזעֶנען ְמַפֵרׁש 
אּון ַמְסִּביר ִדי ּתֹורֹות פּון ֶרִּבי'ן - ַווייל ִאים ָהאט ֶדער ֶרִּבי אֹויְסֶגעְקִליְּבן פּון 
ַאֶלע ַּתְלִמיִדים, אּון ַאזֹוי אֹויְך ֶזעֶנען ֶגעְדרּוְקט ֶגעָוואְרן ְסָפִרים פּון ַזייֶנע 
ַּתְלִמיִדים ְוכּו' ְוכּו' ִאין ַאֶלע ּדֹורֹות, ִּביז ֶיעְצט אּום ָיאר ת�ל"ח, ָוואס ֶדער 
טֹויְזְנֶטער  ֶצעְנְדִליֶגער  אֹויף  ְפַלאֶקעְרט  אּון  ְּבֶרעְנט  ִליְכִטיְגֵקייט  ֶרִּבי'ְנס 
ִאיִדיֶׁשע ִקיְנֶדער, אּון צּוִּביְסֶלעְך ֶוועְרט ֶצעְׁשְּפֵרייט ַזיין ִליְכִטיְגֵקייט ְצִוויְׁשן 
ֶגעּבֹויֶעט  ֶזעֶנען  ָוואס  ְסָפִרים  ֵנייֶע  ֶגעְדרּוְקט  ֶוועְרן  ֶעס  ִיְׂשָרֵאל, אּון  ְּכָלל 
אּון ְמֻיָּסד אֹויף ַזיין ֵהייִליְגן ַדַעת, אּון ָדאס ְּבֶרעְנְגט צּוִריק ַאֶלע ִאיִדיֶׁשע 
ִהְתַחְּזקּות אּון ִהְתעֹוְררּות,  ִהיְמל, ִמיט  ִאין  ֶהעְרֶצער צּום אּוְנֶזער ַטאֶטען 
ִּביז ִמיר ֶוועְלן זֹוֶכה ַזיין צּום ּגֹוֵאל ֶצֶדק ָוואס ֶוועט ְמַגֶּלה אּון ְמַפְרֵסם ַזיין 
ֶוועְלט.  ַגאְנֶצע  ִדי  ַפאר  ִּבְׁשֵלמּות  ִלימּוִדים  אּון  ִליְכִטיְגֵקייט  ֶרִּבי'ְנס  ֶדעם 
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ִיְראּו ֵעיֵנינּו ְוִיְׂשַמח ִלֵּבנּו[.

דער אייבערשטער זאל העלפן מיר זאלן פאלגן דעם רבי'ן וועלן מיר 
האבן א שיינע לעבן, אמן.

בד
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שבת קודש פרשת ואתחנן, שבת נחמו, שנת תשפ"א 
לפרט קטן אינדערפרי פאר'ן דאווענען האט דער 

ראש ישיבה שליט"א ממשיך געווען דעם שיעור אין 
ספר הקדוש פעולת הצדיק; צוגעענדיגט סימן תשצב, 

און אויך געלערנט סימן תשצג.

ֶהְמֵׁשְך ִסיָמן תשצב

אֹויְך ָהאט ֶדער ֶרִּבי ֶגע'מּוָסר'ט ַאֶלע ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו, ֵזיי ָזאְלן ִזיְנֶגען 
ַאַסאְך ְזִמירֹות אּום ַׁשָּבת, אּון ִניְׁשט קּוְקן אֹויף ֵקייֶנעם ָוואס ִזיְצן ַּביים ִטיׁש 
ְזִמירֹות  ִדי  ִזיְנֶגען  ְׁשַטאְרְקן צּו  ִזיְך  ָזאְלן  ֵזיי  ָנאר  ִזיְנֶגען,  ִניְׁשט  ִוויְלן  אּון 
ְפֵרייִליְכֶעְרֵהייט, אּון ִפיְרן ַאֶלע ְסעּודֹות פּון ַׁשָּבת ִמיט ְגרֹויס ִׂשְמָחה, ַווייל 

ֶדער ִעיָקר אּום ַׁשָּבת ִאיז ָדאס ִׂשְמָחה.

ְזִמירֹות  ַאֶלע  ִזיְנֶגען  ַדאְרף  ֶמען  ַאז  ֶגעָזאְגט,  ָהאט  ֶרִּבי  ֶדער  אּון 
ִּבְּתִמימּות ּוִּבְּפִׁשיטּות, אּון ִזיְך ִניְׁשט ֶׁשעֶמען פּון ַקיין ׁשּום ֶמעְנְטׁש אֹויף 
ִדי ֶוועְלט, ַווייל ָדאס ִעיָקר ִאיִדיְׁשֵקייט ִאיז ְּתִמימּות אּון ְּפִׁשיטֹות, אּון ֶדער 
ְּתִמימּות  ַא ְׁשַטאְרֶקע  ִמיט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ִדיֶנען ֶדעם  ָנאר  ִאיז  ַּתְכִלית  ִעיָקר 
]ִאין  ּתֹוָרה  ִדי  ָזאְגן  ָאְנֶגעהֹויְּבן  ָהאט  ֶרִּבי  ֶדער  אּון  ָחְכָמה.  ַקיין ׁשּום  ָאן 
ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב, ִסיָמן יט[ ָוואס ֶרעְדט ִזיְך פּון ְּתִמימּות אּון ָדאס 
ִזיְך ֶדעְרַווייֶטעְרן פּון ֲחִקירֹות ְוכּו'. אּון ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶדעָמאְלט ֶגעָזאְגט, 
דּוְרְכֶדעם ָוואס ֶמען ָלאְזט ָאּפ ִדי ָּפׁשּוְט'ֶע ֲעבֹודֹות פּון ִדי ֶעְרִליֶכע ִאיְדן, 
צּום ֵּבייְׁשִּפיל, ִזיְנֶגען ְזִמירֹות אּום ַׁשָּבת, אּון ָזאְגן ַאַסאְך ְּתִהִלים, ְּתִחּנֹות 
אּון ַּבָקׁשֹות ְוכּו' ְוכּו' - קּוְמט ֶמען צּום סֹוף ָאן צּו ֲחִקירֹות אּון ַאִּפיקֹוְרסֹת, 
ַרְך ִאיז ַזיין ַא 'ָּתם ְוָיָׁשר ְוֵיֶרא ֱאֹלִקים'. ַווייל ָדאס ִעיָקר ִאין ֲעבֹוַדת ַהֵׁשם ִיְתָבּ

דער יסוד פון א אידישע שטוב

דיינע  ווילסט  דו  אנגערופן:  זיך  האט  שליט"א  ישיבה  ראש  דער 
זמירות, א שטוב  זינגען  זאלסטו  דאן  אידן?  זיין ערליכע  זאלן  קינדער 
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וואו מען זינגט זמירות לשבת - וואקסן די קינדער אויף ערליכע אידן!

א  נאך  סתם  איז  סעודה  שבת'דיגע  די  אז  מיינען  מענטשן  געוויסע 
נישט אזוי, א שבת'דיגע  דינער בלע"ז, אבער עס איז  לאנטש אדער א 

סעודה איז דער יסוד פון א אידישע שטוב.

אּון ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶדעָמאְלט ֶגעָזאְגט: "ִאיְך ִּבין ְמַקֵנא ֶדעם ֶרִּבי יּוְסל, 
ַווייל ֶער ֶקען ָזאְגן ַאַסאְך!" ]ִאין  ַיֲעקֹב,  ֶרִּבי  ָוואס ִאיז ֶדער ֵאייֶדעם פּון 
ַזיין  יּוְסל,  ֶרִּבי  ָנאֶמען  ִמיְט'ן  ִאיד,  ָּפׁשּוְט'ֶער  ַא  ֶגעוואֹויְנט  ָהאט  ְּבֶרְסֶלב 
ַּבָקׁשֹות  ְּתִחּנֹות,  ְּתִהִלים,  ַאַסאְך  ָגאר  ָטאג  ֶיעְדן  ָזאְגן  צּו  ֶגעֶווען  ִאיז  ֵסֶדר 
אּון ַמֲעָמדֹות ְוכּו'. ַא ַגאְנְצן ָטאג ָהאט ֶער ָנאר ֶגעָזאְגט אּון ֶגעָזאְגט ָוואס 
ְוכּו'.  ַיֲעקֹב  ַעִין  ִמְׁשַניֹות,  חּוָמׁש,  ֶהעְנט:  ַזייֶנע  צּו  אּוְנֶטעְרֶגעקּוֶמען  ִאיז 
אּון  ְּפִׁשיטֹות[.  אּון  ְּתִמימּות  ַזיין  אֹויְסֶגערּוְמט  ֵזייֶער  ָהאט  ֶרִּבי  ֶדער  אּון 
ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶגעָזאְגט, ַאז ֶמען ַדאְרף ִניְׁשט ַקיין ׁשּום ָחְכמֹות ִאין ֲעבֹוַדת 
ַהֵׁשם, ָנאר ְּתִמימּות ּוְּפִׁשיטּות אּון ֱאמּוָנה. ָנאְך ָהאט ֶדער ֶרִּבי ֶגעָזאְגט, ַאז 
ְּפִׁשיטֹות ִאיז ֶהעֶכער פּון ַאֶלעם, ַווייל ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִאיז ָדאְך ֶהעֶכער 

פּון ַאֶלעם אּון ִאיז ָּפׁשּוט ְּבַתְכִלית ַהַּפְׁשטּות.

ְגרֹויְסֵקייט  ָדאס  פּון  ֶגעֶרעְדט  ַאַסאְך  ֶדעָמאְלט  ָהאט  ֶרִּבי  ֶדער  אּון 
ֲחִקירֹות,  ַקיין  ִאין  ַאַרייְנצּוֵגיין  ִניְׁשט  ִּבְפִׁשיטּות,  ְּתִמימּות אּון ֱאמּוָנה  פּון 
ִאיֶנעם  ְגֵלייְּבן  ָנאר  ֲחִקיָרה,  פּון  ְסָפִרים  ִדי  ִאין  ַאַרייְנצּוקּוְקן  ִניְׁשט  אּון 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאֵלייְנס ָאן ׁשּום ֲחִקירֹות. ]ֶדער ֶרִּבי ָהאט ַמֲאִריְך ֶגעֶווען ִאין 
ֶדעם ִׂשיָחה, ֶעס ִאיז ׁשֹוין ֶגעְדרּוְקט ִאין ִׂשיחֹות ָהַר"ן )ִסיָמן לב( ַעֵיין ָׁשם[. 
ְקֵלייִניֵקייט,  ַא  ֱאמּוָנה  ִאיז  ֶוועְלט  ִדי  ַּביי  ֶגעֶעְנִדיְגט:  ָהאט  ֶרִּבי  ֶדער  אּון 
ְגֵלייְּבן  ִאיז  ֱאמּוָנה  ִעיָקר  ֶדער  ֱאמּוָנה, אּון  ִעיָקר  ֶדער  ִאיז  ִמיר  ַּביי  ָאֶּבער 
ֵזייֶער ָּפׁשּוט,  ִאיֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ָאן ַקיין ׁשּום ָחְכמֹות אּון ֲחִקירֹות, ָנאר 

ַאזֹוי ִווי ְפרֹויֶען אּון ָּפׁשּוְט'ֶע ֶמעְנְטְׁשן ָהאְּבן ָגאר ַא ְׁשַטאְרֶקע ֱאמּוָנה.
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א גוטער חבר

דער ראש ישיבה שליט"א האט געזאגט: א מענטש מוז זיך דרייען 
מיט גוטע חברים. איז ווי אזוי קען מען וויסן אויף א מענטש צי ער איז 
א גוטער חבר אדער חס ושלום נישט א גוטער חבר? מען קוקט אויף 
זיין תמימות אין אמונה אינעם אייבערשטן און אין צדיקים; מען קוקט 
פירט  מענטש  דער  אויב  אפילו  מענטש,  פונעם  מעשים  די  אויף  נישט 
זיך נאכנישט אויף ווי אזוי עס דארף צו זיין, ער פאלט נעבעך אראפ אין 
דיר,  מיט  גארנישט  דאס האט  אז  וויסן  זאלסטו  לצלן,  רחמנא  עבירות 
דאס מאכט גארנישט אויס פאר דיר; אזוי איז געווען ביי אלע צדיקים 
אז עס זענען געקומען צו זיי מענטשן וואס האבן געדארפט פאררעכטן 
זייערע מעשים, און אזוי איז אויך געווען ביים רבי'ן, מענטשן וואס זענען 
געליגן אין שלעכטע זאכן השם ישמרינו זענען געקומען זיך פאררעכטן 
ביים צדיק, מען האט זיי מקרב געווען און זיכער נישט דערווייטערט חס 
ושלום, אבער דאס אלעס איז ווייל זיי זענען געקומען מיט תמימות, מיט 
אמונה. דערפאר ווילאנג איינער איז ריין פון ליצנות וכדומה, ער האט 
אמונה אינעם אייבערשטן און אין צדיקים - זאלסטו זיך חבר'ן מיט אים, 
זאל ער אפילו   - ווידעראום א צווייטער  גוטער חבר.  ווייל דאס איז א 
זיין א תלמיד חכם וכדומה, אבער אויב מאכט ער צומאל ליצנות פונעם 
אייבערשטן, פון צדיקים, אדער פון א מנהג, אדער פון אן הלכה וכדומה, 

פון אזא מענטש זאלסטו אנטלויפן, ווייל דאס איז א שלעכטער חבר.

]ְׁשַרייְּבט מֹוֲהָרא"ׁש ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה )ָהָגה אֹות כ(: ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶדעָמאְלט 
ִזיְך  אּון  טֹוְבְל'ן  ִזיְך  ֶגעַגאְנֶגען  ַדאן  אּון  ַהַּׁשַחר,  ֲעלֹות  צּום  ִּביז  ֶגעֶרעְדט 
ֶער  ָוואס  ֶרִּבי פּון ֶדעם ָטאג  ֶּבֱאֶמת ָהאט ֶדער  ַדאֶוועֶנען. אּון  ֶגעְׁשֶטעְלט 
ָהאט ִזיְך צּוִריק ֶגעצֹויְגן פּון ֶלעְמֶּבעְרג אּון ְמַגֶּלה ֶגעֶווען ַאז ֶער ֵגייט ׁשֹוין 
ִנְסַּתֵלק ֶוועְרן, ָהאט ֶער ָגאר ַאַסאְך ֶגעֶרעְדט צּו ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו פּון 'ֱאמּוָנה 
'ִזיְך ֶדעְרַווייֶטעְרן  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן' אּון פּון  ְּפׁשּוָטה', פּון 'ֶרעְדן ַאַסאְך צּום 
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פּון ַאֶלע ֶעְרֵליי ּכֹוְפִרים אּון ֶאִּפיקֹוְרִסים, אּון פּון ִסְפֵרי ֲחִקירֹות, ֲאִפילּו פּון 
ִדי ָוואס ְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל ָהאְּבן ֶגעְׁשִריְּבן'. אּון ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶגעָזאְגט, ַאז ֶעס 
ִאיז ַא ְגרֹויֶסע ִאיסּור צּו ֶלעְרֶנען ִאין ִדי ְסָפִרים פּון ֲחִקירֹות. ִאין ֶדעם ִעְנָין 
אר  פּון ֱאמּוָנה ֶגעְּבט ֶמען ִניְׁשט ָאּפ ַקיין ָּכבֹוד, ָזאל ֶער ַזיין ֶווער ֶער ָזאל ַנָ
ַזיין, אֹויּב ִריְרט ֶער ָאן ִאין ִדי ְנקּוָדה פּון ִדי ֵהייִליֶגע ֱאמּוָנה ִּבְתִמימּות - 
ַדאְרף ֶמען ִאים ֶדעְרַווייֶטעְרן ִמיט ַאֶלע ִמיֵני ֶדעְרַווייטערּוְנֶגען. ַאזֹוי אֹויְך 
ָהאט ֶדער ֶרִּבי פּון ֶדעָמאְלט ֶגעֶרעְדט ָגאר ַאַסאְך פּוֶנעם ִׂשְמָחה, ֶמען ָזאל 
ְּתִפָּלה  אּון  ִׂשְמָחה  ַווייל  ְפֵרייִליְך,  ַזיין  צּו  ַאִּבי  ֶוועְלט  ִדי  ִאין  ַאֶלעס  טּון 

ֶזעֶנען ָאְנֶגעָהאְנֶגען ֵאייְנס ִאיֶנעם ַאְנֶדעְרן[.

סימן תשצג

ָנָתן  ֶרִּבי  ִמיט  ִאיְנֵאייֶנעם  ָוואְגן  ַא  ִאין  ַאַריין  ֶרִּבי  ֶדער  ִאיז  ַׁשָּבת,  ָנאְך 
אּון ָנאְך ֶעְטִליֶכע ֶמעְנְטְׁשן פּון ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו, ָפאְרְנִדיג צּו ַא ֶפעְלד, צּו 
ֶפעְלד  ֶגעִוויֶסע  ַא  צּו  ָאְנֶגעקּוֶמען  ֶזעֶנען  ֵזיי  ֶווען  ְׁשַּפאִציְרן.  ָדאְרט  ֵגיין 
ָהאט ֶרִּבי ַּבאפֹויְלן ֶדעם ַּבַעל ֲעָגָלה ֶער ָזאל ָאְּפְׁשֶטעְלן ִדי ֶפעְרד אּון ַאֶלע 
ִאיז  ֶרִּבי  ֶדער  אּון  ָוואְגן.  ִדי  פּון  ֶגעַגאְנֶגען  ַאָראּפ  ֶזעֶנען  ְׁשלֹוֵמינּו  ַאְנֵׁשי 
ֶגעְׁשַטאֶנען  ֶזעֶנען  ְׁשלֹוֵמינּו  ַאְנֵׁשי  ַאֶלע  אּון  ָוואְגן,  ִאיֶנעם  ִזיְצן  ֶגעְּבִליְּבן 
ַארּום ֶדעם ֶרִּבי'ן. ִאיְנִמיְטן ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען ִדי ְזַמן פּון ַדאֶוועֶנען ִמְנָחה, 
אּון ֵזיי ָהאְּבן ָדאְרט ֶגעָוואְלט ַדאֶוועֶנען ִמְנָחה - ָהאט ֶדער ֶרִּבי ָאְנֶגעהֹויְּבן 
ְּכֶׁשָאָדם  ִסיָמן יא[: "ַּדע,  ֵחֶלק ב,  ַמֲאָמר ]פּון ִלּקּוֵטי־מֹוֲהַר"ן  ָזאְגן ֶדעם 
ֶרִּבי ָהאט צּוֶגעֶעְנִדיְגט: "ַאזֹוי  ֶדער  ַעֵיין ָׁשם. אּון  ְוכּו'",  ְּבָׂשֶדה  ִמְתַּפֵלל 
ִווי ִאיר ְׁשֵטייט ַארּום ִמיר, ַאזֹוי ֶזע ִאיְך ַאֶלע ְגָראז, ִווי ֶיעֶדע ְגָראז ְׁשטּוְּפט 
ֶעְנֶקעֶרע  ִמיט  ִמיְטֵגיין  ִוויְלְנִדיג  ֶעְנק,  ַּבאזּוְנֶדער פּון  ֵאייֶנעם  ֶיעְדן  ִזיְך צּו 
ָהאט  ֶמען  אּון  ָוואְגן  פּוֶנעם  ַאָראְּפֶגעקּוֶמען  ִאיז  ֶרִּבי  ֶדער  אּון  ְּתִפילֹות". 
ָדאְרט ֶגעַדאֶוועְנט ִמְנָחה. ָנאְכ'ן ַדאֶוועֶנען ָהאט ֶדער ֶרִּבי ֶגעֶרעְדט ַאַסאְך 
ַא  צּו  ֵגייט  ֶמען  ַאז  ִּבְפַרט  אּון  ִהְתּבֹוְדדּות,  אּון  ְּתִפָלה  פּון  ִעְנָין  ֶדעם  פּון 
ִדי ִהְתּבֹוְדדּות  ֶרִּבי ָהאט ֶגעָזאְגט, ַאז ֶעס ִאיז ֶּבעֶסער ַאז  ֶפעְלד, אּון ֶדער 
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ָזאל ַזיין ִאיְנְדרֹויְסן פּון ְׁשָטאט ַּביי ַא ְּפַלאץ וואּו ֶעס ִאיז ָדא ְגָראז, ַווייל 
ִדי ְגָראז ֶהעְלְפט צּו ַאז ָדאס ַהאְרץ ָזאל ֶוועְרן ִנְתעֹוֵרר. אּון ֶדער ֶרִּבי ָהאט 
ַאז ֶעס  ִהְתּבֹוְדדּות,  ְּתִפָלה אּון  ִעְנָין פּון  ֶגעֶרעְדט פּון ֶדעם  ֶדעְרֵּביי ַאַסאְך 
ִאיז ִניְׁשט ָדא ַקיין ַאְנֶדעֶרע ַּתְכִלית אֹויף ֶדער ֶוועְלט, ָנאר פּון ֶרעְדן צּום 
אּון  ֶרעְדן.  צּו  צּוֶגעוואֹויְנט  ִאיז  ֶמען  ָוואס  ְׁשְּפַראְך  ִדי  אֹויף  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
ָוואס  ֶעְרִליֶכע ֶמעְנְטְׁשן  ֶזעֶנען ָדא  ָאְנֶגערּוְפן: "ִזיֶכער  ִזיְך  ֶרִּבי ָהאט  ֶדער 
ַמאְכן ִניְׁשט ַקיין ִהְתּבֹוְדדּות, ָאֶּבער ִאיְך רּוף ֵזיי 'ְפִליִטיס' - ֶדעְרְׁשָראֶקעֶנע 
ֶצעִמיְׁשֶטע ֶמעְנְטְׁשן; ֶווען ָמִׁשיַח ֶוועט ְּפלּוְצִליְנג קּוֶמען אּון ֶוועט ֵזיי רּוְפן, 
ֶוועְלן ֵזיי ַזיין ֵזייֶער ֶצעִמיְׁשט, ָאֶּבער ִמיר ֶוועְלן ַזיין ַאזֹוי ִווי ַא ֶמעְנְטׁש ָנאְך 
ַזיין  ַזיין ַּדַעת ִאיז רּוִאיג אּון ְׁשַטאְרק ְמֻיָּׁשב - ַאזֹוי ֶוועט  ַא ְׁשָלאף, ָוואס 
אּוְנֶזער ַּדַעת, רּוִאיג אּון ְמֻיָּׁשב ָאן ַקיין טּוְמל אּון ֶצעִמיֶׁשעִניׁש". ֶדעְרָנאְך 

ֶזעֶנען ֵזיי צּוִריק ֶגעַגאְנֶגען צּום ְׁשָטאט.

איך וויל דיר נאכגיין

האט דער ראש ישיבה שליט"א געזאגט: דאס הערט מען בחוש, א 
מענטש וואס לעבט אן התבודדות לעבט זייער צעמישט און דערשראקן, 
מען הערט מענטשן שמועסן איינער מיט'ן צווייטן: "ווען משיח וועט 
קומען וועל איך זיין אזוי פארלוירן און דערשראקן, איך וויל דיר נאכגיין, 
וואו דו וועסט גיין וועל איך מיטגיין..." ווייל אז מען לעבט א לעבן אן 
התבודדות, אן רעדן צום אייבערשטן, לעבט מען א לעבן ארומגענומען 
מיט שרעק און צעמישעניש, אבער ווער עס מאכט יעדן טאג התבודדות, 
און  נישט צעמישט  קיינמאל  ווערט  אייבערשטן, דער  ער לעבט מיט'ן 
צעטומלט, נאר ער איז שטענדיג רואיג, אזוי ווי א מענטש נאך א שלאף, 
וואס איז רואיג און מיושב אן קיין טומל און צעמישעניש, אזוי איז זיין 

דעת, רואיג און מיושב אן קיין טומל און צעמישעניש.

דער אייבערשטער זאל העלפן מיר זאלן פאלגן דעם רבי'ן וועלן מיר 
האבן א שיינע לעבן, אמן.


