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ליל שבת קודש פרשת כי תצא, שנת תשפ"א לפרט 
קטן, ביים באטע, האט דער ראש ישיבה שליט"א 

גערעדט גאר שיינע דברי התחזקות געבויעט אויך די 
וואכעדיגע סדרה.

דער ראש ישיבה שליט"א האט אנגעהויבן: דער פסוק זאגט )דברים 
כד, ט(: "ָזכֹור ֵאת ֲאֶׁשר ָעָׂשה ה' ֱאֹלֶקיָך ְלִמְרָים ַּבֶּדֶרְך ְּבֵצאְתֶכם ִמִּמְצָרִים", 

געדענק וואס דער אייבערשטער האט געטון פאר ִמְרָים אויפ'ן וועג ווען 
איר זענט ארויסגעגאנגען פון ִמְצַרִים, אז ִמְרָים איז געווארן קרעציג ווייל 
ה ַרֵּבינּו. דאס איז איינע פון די 'ֵׁשׁש  ֶ זי האט גערעדט ָלׁשֹון ָהַרע אויף מֹשׁש
ְזִכירֹות' וואס מען זאגט יעדן טאג נאכ'ן דאווענען פאר 'ֲאִני ַמֲאִמין', אז 

א איד זאל דאס שטענדיג געדענקן.

"ְזִכיַרת   - ְזִכירֹות  אנדערע  אלע  מילא  פארשטיין,  אבער  מען  דארף 
ֲעָמֵלק",  ַמֲעֶׂשה  "ְזִכיַרת  ִסיַני",  ַהר  ַמֲעָמד  "ְזִכיַרת  ִמְצַרִים",  ְיִציַאת 
"ְזִכיַרת ַמֲעֶׂשה ָהֵעֶגל" - זענען פארשטענדליך פארוואס מען דארף דאס 
געדענקן, ווייל די זאכן זענען די יסודות פון א איד, די זעלבע זאך מצות 
"ְזִכיַרת ַׁשָּבת" - איז דאך גאר א גרויסע יסוד. די גאנצע זאך פון דעם אז 
א וואך האט זיבן טעג דאס קומט דאך נאר צוליב דעם אז שבת האט דער 
אייבערשטער גערוט. פרעג א גוי: 'פארוואס איז א וואך צוזאמגעשטעלט 
פונקט פון 'זיבן טעג', זאל עס זיין פון 'אכצן טעג' וכדומה?' איך האב 
נישט  מיר  קיינער האט  פון עטליכע מענטשן  די קשיא  געפרעגט  שוין 
געהאט וואס צו ענטפערן; נאר דעם אמת'ן ענטפער דערויף איז, ווייל 
דער אייבערשטער האט באשאפן די וועלט אין זעקס טעג און אין דעם 
זיבעטן טאג האט ער גערוט, דערפאר איז די וואך צוזאמגעשטעלט פון 

זיבן טעג.

גערעדט,  האט  מרים  וואס  געדענקן  ִמְרָים",  ַמֲעֶׂשה  "ְזִכיַרת  אבער 
צו  שטענדיג  דאס  אויס  פעלט  פארוואס  פארשטיין,  צו  שווער  איז   -
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געדענקן, מען זאל דאס יעדן טאג דערמאנען? נאר דאס איז אויך זייער 
א וויכטיגע יסוד פאר'ן מענטש; א מענטש זאל וויסן וואס געשעט ווען 
מען רעדט אויפ'ן צדיק, מרים האט גערעדט אויף משה רבינו, זי האט 
טאקע געמיינט גוטס, זי האט געזען אז משה רבינו האט זיך אפגעשיידט 
פון זיין ווייב, האט זי געוואלט ער זאל נאך האבן קינדער, דערפאר האט 
זי גערעדט צו אהרן קעגן משה רבינו פארוואס ער האט זיך אפגעשיידט 
פון זיין ווייב, און פון דעסט וועגן האט זי באקומען א שטראף, זי האט 
באקומען קרעץ אויף איר גאנצע גוף, דערפאר דארף מען דאס יעדן טאג 

געדענקן, מען זאל וויסן זיך צו היטן דערפון.

דאס איז וואס מען זעט צומאל מענטשן באקומען אן אויסשלאג אויף 
די הויט )סערייעסעס, עקזימע(, דארף מען זיך דאן מאכן א חשבון הנפש 
צי האב איך נישט חס ושלום גערעדט קעגן דעם צדיק, ווייל דעמאלט 

באקומט מען א שטראף פון הימל.

מען  דארף  צדיק  א  אויף  ליצנות  מאכן  איינעם  הערט  מען  ווען 
ברוך  סכנה.  א  דיר  פאר  איז  מענטש  דער  מענטש,  דעם  פון  אנטלויפן 
יגן עלינו האב  ווען איך בין מקורב געווארן צו מוהרא"ש זכותו  השם 
איך געוואוסט פון דאס שעדליכקייט פון ליצנות, ווי דאס נעמט אוועק 
דעם מענטש פונעם צדיק, דערפאר האב איך געוואוסט זיך צו היטן פון 
מענטשן וואס האבן געמאכט ליצנות אויף מוהרא"ש, עס איז מיר נישט 
אנגעגאנגען צי דער מענטש איז פון די נאנטע מענטשן פון מוהרא"ש 
אדער פון די ווייטע, אויב האב איך אים געהערט מאכן א דזשאוק אויף 
פון  דערווייטערן  זיך  דארף  איך  געוואוסט  גלייך  איך  האב  מוהרא"ש, 
אים. איך האב אמאל געהאט אז איינער איז געקומען צו מיר אינדערהיים 
רעד  זייט דעמאלט  וכו',  אויף מוהרא"ש  ליצנות  אנגעהויבן מאכן  און 
זאל מיר צונעמען מיין  נישט ער  וויל  יענעם, איך  נישט מיט  איך מער 

לעבן.
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די אלע וואס מאכן ליצנות אויף צדיקים עס איז נאר ווייל די מענטשן 
"ָׁשַלח  )תהלים נה, כא(:  זענען פגום בברית, אזוי ווי עס שטייט אין פסוק 
אידן  ערליכע  אויף  רעדט  מענטש  א  ווען  ְּבִריתֹו",  ִחֵּלל  ִּבְׁשֹלָמיו  ָיָדיו 
צדיקי אמת איז עס ווייל "ִחֵּלל ְּבִריתֹו", דער מענטש זינדיגט אין גראבע 
עבירות; אפילו פון אינדרויסן קען מען דאס נישט זען, פארקערט נאך, 
די וואס רעדן אויף צדיקי אמת זעען אויס פון אינדרויסן ווי כלומר'ישע 
פרומע מענטשן וכו', דאך זענען זיי פארפוילט פון אינעווייניג. חכמינו 
זכרונם לברכה זאגן )תענית ז:(: "ָּכל ָאָדם ֶׁשֵּיׁש לֹו ַעזּות ָּפִנים, ְּבָידּוַע ֶׁשִּנְכַׁשל 
ַּבֲעֵבָרה", ווער עס איז אן עזות פנים איז א סימן אז ער איז א בעל עבירה; 
ווי איז דא א גרעסערע עזות פנים ווי איינער וואס ווייגט זיך צו רעדן 

אויף צדיקי אמת?!

עס הייבט זיך אן, מען הערט ווי ער מאכט ליצנות קעגן מוהרא"ש, 
דערנאך טרעפט מען אים טון עבירות ראש השנה אין אומאן וכו' וכו'; 
אין  זאגן:  איך  דארף  אומאן  אין  השנה  ראש  פון  שוין  רעדט  מען  אז 
אומאן דארף מען האבן א גרויסע שמירה אויף זיך און די קינדער מען 
זאל בלייבן הייליג. האט איינער פון אנשי שלומינו אריינגעפרעגט אויב 
דער ראש ישיבה שליט"א מיינט צו זאגן אז די גוים וואס וואוינען דארט 
זענען נידריג און שמוציג, האט דער ראש ישיבה שליט"א געזאגט: ניין, 
ליידער קען מען דארט אריינפאלן אין די נעץ פון אידן, השם ישמרינו, 
גייט  היום,  סדר  נארמאלן  זיין  אין  אינדערהיים  נישט  איז  דער מענטש 
זיך באהאלטן טון עבירות  וועמען ער קען  זוכן א קרבן מיט  ער ארום 
רחמנא לצלן וכו', דערפאר דארף מען זייער אכטונג געבן אויף זיך און 

די קינדער מען זאל נישט אריינפאלן אין די הענט פון מניוולים.

א מענטש וואס מאכט זיך יעדן טאג א חשבון הנפש מיט'ן אייבערשטן: 
'ווער בין איך, וואס האב איך געטון, און וואס באקום איך פון דער רבי' 
- אזא איינער וועט נישט אויסהערן קיין שום ליצנות פון מענטשן, זאלן 
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זיי זאגן וואס זיי ווילן, אבער איך ווייס וואס איך באקום פונעם רבי'ן, 
ער לערנט מיר דעם וועג ווי אזוי צו דינען דעם אייבערשטן, און געבט 
מיר יראת שמים, פון דעם צדיק, דער הייליגער רבי, וועל איך זיך נישט 

קיינמאל נישט אוועקרירן מיין גאנץ לעבן.

דער הייליגער רבי לערנט מיר ווי אזוי צו לעבן מיט א ווייב. טרעף 
מיר נאך א צדיק פון צוויי הונדערט יאר צוריק וואס האט גערעדט פון 
'שלום בית'; אין גמרא איז דא אסאך מאמרי חז"ל פון שלום בית, ווי 
מעשה  די  דערציילן  סה.(  )כתובות  לברכה  זכרונם  חכמינו  ביישפיל,  צום 
ווען אביי איז נפטר געווארן; אז עס איז געקומען  וואס האט פאסירט 
זיין ווייב צו רבא ער זאל איר געבן שפייז פון די פארמעגן וואס איר מאן 
האט איבערגעלאזט, האט איר רבא געגעבן, האט זי ווייטער געבעטן: 
"געב מיר אויך וויין", האט רבא איר געענטפערט: "איך ווייס אז אביי 
וויין",  קיין  נישט  איך  געב  דערפאר  וויין,  קיין  טרינקען  נישט  פלעגט 
האט זי צוריק געזאגט: "איך שווער, אז ער פלעגט מיר געבן וויין אין 
גרויסע לאנגע כוסות, אזוי גרויס ווי מיין ארעם", און זי האט דערביי זיך 
אויפעדעקט איר ארעם, ווי נאר עס האט זיך אנטפלעקט איר שיינקייט - 
דערציילט די גמרא, האט זיך רבא אויפגעשטעלט און אהיים געגאנגען 
צו זיין ווייב, ער זאל נישט צמוקומען טראכטן פון א פרעמדע פרוי, ווען 
זי  ווייב האט געטון, איז  וואס אביי'ס  ווייב איז געוואויר געווארן  זיין 
געגאנגען און איר געשלאגן ביז זי האט איר פארטריבן פון שטאט, עיין 
ווייב איז מען אפגעהיטן פון  די  זעט מען דא אז מען לעבט מיט  שם, 
שלעכטס. דער הייליגער אור החיים הקדוש אין פרשת תולדות טייטשט 
ֶמֶלְך  ֲאִביֶמֶלְך  "ַוַּיְׁשֵקף  ח(:  כו,  )בראשית  פסוק  אין  שטייט  וואס  דעם  מיט 
ְּפִלְׁשִּתים ְּבַעד ַהַחּלֹון ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ִיְצָחק ְמַצֵחק ֵאת ִרְבָקה ִאְׁשּתֹו", אבימלך 

האט געזען יצחק זייענדיג מיט זיין ווייב וכו', עיין שם.

נאך זאגן חכמינו זכרונם לברכה )יבמות סג.(: "ֶרִּבי ִחָייא ַהָוה ָקא ְמַצֲעָרא 
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ֵליּה ְדִביְתהּו", רב חייא'ס ווייב פלעגט אים זייער אסאך מצער זיין, מיט 
ִניֲהֵלּה",  ּוַמְייֵתי  ְּבסּוְדֵריּה  ֵליּה  ִצֵּייר  ִמיִדי,  ְמַׁשַּכח  ַהָוה  "ִּכי  דעם אלעם: 
ווען ער פלעגט זען א גוטע זאך וואס זיין ווייב האט ליב, פלעגט ער דאס 
אהיים ברענגען פאר איר, האט רב געפרעגט רבי חייא: "איך פארשטיי 
דאך  איז  זי  זאכן,  גוטע  אהיים  אייביג  איר  ברענגסטו  פארוואס  נישט, 
ָּבֵנינ ֶׁשְמַגְדלֹות  "ַּדֵּיינּו  געענטפערט:  חייא  רב  אים  דיר מצער?!" האט 
ּו, ּוַמִּצילֹות אֹוָתנּו ִמן ַהֵחְטא", מיר איז גענוג אז זי ראטעוועט מיר פון 
עבירות און זי ציט אויף די קינדער; זעט מען פון דעם ווי שטארק מען 

דארף אכטונג געבן צו מכבד זיין די ווייב.

)בבא מציעא נט.(: רבא האט געזאגט  נאך זאגן חכמינו זכרונם לברכה 
פאר די מענטשן פון שטאט מחוזא: "אֹוִקירּו ִלְנַׁשְיכּו, ִּכי ֵהיִכי ְּדִתְתַעְתרּו", 

האלט חשוב אייערע ווייבער וועט איר רייך ווערן.

דאס אלעס זענען מאמרי חז"ל, אבער ווי נאך טרעפט מען א צדיק 
וואס שרייבן אזוי שטארק איבער שלום בית?! נאר דער הייליגער רבי 
ברענגט אריין אין מיר א וועג ווי אזוי צו לעבן מיט די ווייב, דערפאר 
אינטערעסירט מיר נישט וואס מענטשן זאגן, אינטערעסירט מיר נישט 
וואס מענטשן פארקויפן, דער עיקר קוק איך אויף מיר, און איך זע וואס 

דער רבי געבט מיר.

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


