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שבת קודש פרשת דברים, שבת חזון, שנת תשפ"א 
לפרט קטן אינדערפרי פאר'ן דאווענען האט דער 

ראש ישיבה שליט"א ממשיך געווען דעם שיעור אין 
ספר הקדוש פעולת הצדיק; סימנים: תשפח, תשפט, 

תשצ, תשצא, תשצב.

שליט"א  ישיבה  ראש  דער  ווי  אזוי  לאור:  מוציאים  די  פון  ]הערה 
האט איבער גע'חזר'ט ביים שיעור רוב זאכן וואס ער האט שוין גערעדט 
די סעודה ביים באטע, דערפאר האבן מיר דא  נאך  פרייטאג צונאכטס 
געשריבן אויך וואס דער ראש ישיבה שליט"א האט געזאגט ביים באטע[.

ִסיָמן תשפח

ֶדעָמאְלט ֶווען ֶעס ִאיז ַארֹויְסֶגעקּוֶמען ֶדער ֵסֶפר ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, אּון 
ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֵזייֶער אֹויְסֶגערּוְמט ָדאס ֶלעְרֶנען ֶדעם ֵהייִליג ֵסֶפר אּון ִּבְפַרט 
ֶווער ֶעס ִאיז זֹוֶכה צּו ְמַחֵּדׁש ַזיין ֶדעִרין ַא ִחידּוׁש, ִאיז ֶגעקּוֶמען ֵאייֶנער פּון 
ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו צּום ֶרִּבי'ן אּון ֶגעָזאְגט ַפאְר'ן ֶרִּבי'ן ַזיין ִחידּוׁש ָוואס ֶער 
ָהאט ְמַחֵּדׁש ֶגעֶווען ִאיֶנעם ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ָהאט ִזיְך ֶדער ֶרִּבי ֶגעְפֵרייְדט 
ֶדעְרצּו, אּון ֶגעָזאְגט ִמיט ֶדעם ָלׁשֹון: "ִאיר ֶמעְגט ְקֵנייְטְׁשן ַמיין ֵסֶפר ִווי 

ִאיר ִוויְלט, ָנאר פּון ֵאיין ְסִעיף ָקָטן פּון ֻׁשְלָחן־ָערּוְך ִניְׁשט ָאְּפְטֶרעְטן!"

ִסיָמן תשפט

ִּכְתֵבי  ִאין  אּון  ַהָקדֹוׁש  זֹוַהר  ִאין  ֲאִפילּו  ֶגעָזאְגט:  ָהאט  ֶרִּבי  ֶדער  אּון 
ָהַאִריַז"ל ֶמעג ֶמען ְמַחֵּדׁש ַזיין ִחידּוִׁשים, ָאֶּבער ֶמען ָזאל ִניְׁשט דּוְרְכֶדעם 
ְמַחֵּדׁש ַזיין ַקיין ֵנייֶע ִדיִנים. אּון ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶגעָזאְגט: "ִאיְך ָהאּב ֶעְנק 
ׁשֹוין ֶגעֶגעְּבן ַא גּוֶטע ֵׂשֶכל אּון ֶעְטץ ֶקעְנְטס ׁשֹוין ְמַחֵּדׁש ַזיין". וואֹויל ִאיז 
ֶדער ֶמעְנְטׁש ָוואס ִאיז זֹוֶכה צּו ֶלעְרֶנען ֶדעם ֵסֶפר ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ְּבִעיּון 

ִּביז ֶער ֶוועט ׁשֹוין ְמַחֵּדׁש ַזיין ֶדעִרין ִחידּוֵׁשי ְדאֹוַרְייָתא!
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ִסיָמן תשצ

ֶדער  ְפֶלעְגט  ֶלעְמֶּבעְרג  פּון  ֶגעקּוֶמען  צּוִריק  ִאיז  ֶרִּבי  ֶדער  ֶווען  פּון 
ֶרִּבי ַארֹויְסֵגיין ְׁשַּפאִציְרן ִאיְנְדרֹויְסן, ְּכֵדי צּו ֶׁשעְּפן ְפִריֶׁשע לּוְפט ַפאר ַזיין 
ֶרִּבי  ֶדער  אּון  ֶרִּבי'ן.  ִמיְט'ן  ִמיְטֵגיין  ְפֶלעְגן  ְׁשלֹוֵמינּו  ַאְנֵׁשי  אּון  ֶגעזּוְנט, 
ְפֶלעְגט ֵגיין ֵזייֶער ְׁשַטייט צּוִליּב ַזיין ְגרֹויס ְׁשַוואְכֵקייט. אּון אֹויְפ'ן ֶוועג 
ִׂשיחֹות  ֵהייִליֶגע  ַזייֶנע  ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו  ִמיט  ֶרעְדן  ַאַסאְך  ֶרִּבי  ֶדער  ְפֶלעְגט 
ִאים  ָהאט  ֶמען  ָוואס  ָטאג  ֶדעם  פּון  ְסֶּפעִציֶעל  אּון  ְנִעימֹות,  ְגרֹויס  ִמיט 
ֶגעְּבֶרעְנְגט ֶדעם ֵסֶפר ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ִאין ָאְנֵהייּב חֹוֶדׁש ֶאלּול, ֶדעָמאְלט 
ִאיז ֶדער ֶרִּבי ַארֹויס ֶגעַגאְנֶגען ְׁשַּפאִציְרן ִּכְמַעט ֶיעְדן ָטאג, ִּביז רֹאׁש ַהָׁשָנה, 
אּון ָדאס ְׁשַּפאִציר ְפֶלעְגט ֶיעְדן ָטאג ֶגעדֹויֶעְרן ֶעְטִליֶכע ָׁשעֹות, אּון ֶדער 
ֶרִּבי ָהאט ֶדעָמאְלט ֵזייֶער ַאַסאְך ֶגעֶרעְדט ִאיֶּבער ָדאס ְגרֹויְסֵקייט פּון ַזיין 
ֵהייִליג ֵסֶפר אּון ָדאס ְגרֹויְסֵקייט פּון ִדי ָוואס ֶזעֶנען זֹוֶכה ֶעס צּו ֶלעְרֶנען 

ַאַסאְך.

ִסיָמן תשצא

ֶאלּול,  חֹוֶדׁש  פּון  ֶטעג  אֹויְבְנֶדעְרַמאְנֶטע  ִדי  פּון  ֵאייֶנע  ִאין  ֵאייְנָמאל 
ֶגעֶווען,  ִאיז  ֵסֶדר  ַזיין  ִווי  ַאזֹוי  ְׁשַּפאִציְרן,  ֶגעַגאְנֶגען  ַארֹויס  ֶרִּבי  ֶדער  ִאיז 
ִאין ַּבאְגֵלייטּוְנג פּון ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו, אּון ָהאט ֶדעָמאְלט ֶגעֶרעְדט ִאיֶּבער 
ֶער  ָהאט  ְׁשַוואְכֵקייט  ְגרֹויס  פּון  אּון  ְפֵרייִליְך.  ַזיין  פּון  ְגרֹויְסֵקייט  ָדאס 
ַח ֶמער צּו ֵגיין ָהאט ֶער ִזיְך ַאָראְּפֶגעֶזעְצט ַּביים ַוואְנט  ִניְׁשט ֶגעַהאט ַקיין כֹּ
פּוֶנעם ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ַהָּגדֹול, אֹויף ָּדרֹום ַזייט, ֶנעְּבן ַא ְׁשִטיק ָהאְלץ ָוואס ִאיז 

ָדאְרט ֶגעֶווען ַאְלס ְיסֹוד פּוֶנעם ִּבְנָין.

ֶרִּבי  ֶדער  ַאז  ז(  אֹות  )ַהָגה  ַמְסִּביר  ָדאס  ִאיז  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ]מֹוֲהָרא"ׁש 
ֶגעִזיְצן  ֶער  ִאיז  ַאָמאל  ְּפַלאץ,  ַאְנֶדעֶרע  ַא  ִזיְצן אֹויף  ֶיעֶדעס ָמאל  ְפֶלעְגט 
ַזייט, אמאל  ָצפֹון  ַאָמאל אֹויף  ַזייט,  ָּדרֹום  ַהְּכֶנֶסת אֹויף  ֵּבית  ֶדעם  ַארּום 
ֶער  ִאיז  ָמאל  ַאָּפאר  אּון  ַזייט;  ַמֲעִריב  אֹויף  ַאָמאל  אּון  ַזייט  ִמְזַרח  אֹויף 
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ֶגעִזיְצן ִאיֶנעם הֹויף פּוֶנעם ֵּבית ַהְּכֶנֶסת; אּון ַאָּפאר ָמאל ִאיז ֶער ֶגעַגאְנֶגען 
ִזיְך ַארּום ֶדעם ְׁשָטאט; אּון ַאָּפאר  ְׁשַּפאִציְרן אֹויְפ'ן ַּבאְרג ָוואס ֶגעפּוְנט 
ָמאל ָהאט ֶער ְסַּתם ַארּוְמְׁשַּפאִציְרט ָפאְרְנט פּוֶנעם ֵּבית ַהְּכֶנֶסת. אּון ַּביי ִדי 
ַאֶלע ְּפֶלעֶצער ָהאְּבן ִמיר ֶגעֶהעְרט וואּוְנֶדעְרִליֶכע ָפאְרְכִטיֶגע ִחידּוִׁשים אּון 

ֵהייִליֶגע ִׂשיחֹות ָוואס ִאיז ָנאְך ֵקייְנָמאל ִניְׁשט ֶגעֶהעְרט ֶגעָוואְרן[.

מען האט ליב א רבי

האט דער ראש ישיבה שליט"א געזאגט: מען זעט דא אז מען האט ליב 
א רבי, מען לעבט מיט א רבי, דעמאלט געדענקט מען אלע איינצלהייטן 
ארום די שיחות, אזוי ווי דא שטייט צוגעצייכנט פונקטליך דעם פלאץ 
וואו דער רבי האט זיך אראפגעזעצט; און אזוי הערט מען שטענדיג פון 
די עלטערע אידן וואס דערציילן וואס זיי האבן מיטגעלעבט ביים הייליגן 
סאטמאר רבי זכותו יגן עלינו ווי זיי דערציילן איבער פונקטליך וואו דער 

רבי איז געזיצן, און אלע אנדערע איינצלהייטן ארום די מעשיות.

ַאְנֵׁשי  ַפאר  ֶגעָזאְגט  ֶרִּבי  ֶדער  ָהאט  ְפֵרייִליְך  ַזיין  פּון  ֶרעְדְנִדיג  אּון 
ֶזעֶנען  ֵזיי  ָוואס  ֶדעם  אֹויף  ְפֵרייִליְך  ֵזייֶער  ַזיין  ַדאְרְפן  ֵזיי  ַאז  ְׁשלֹוֵמינּו, 
ֶגעָוואְרן ֶגעַראֶטעֶוועט פּון ַזיין ִמְתַנְגִדים אֹויף ִאים. אּון ָהאט ֶעס ֶגעָזאְגט 
ַהּתֹוִעים  ִמן  ְוִהְבִּדיָלנּו  ִלְכבֹודֹו  ֶׁשְּבָרָאנּו  ֱאֹלֵקינּו,  ָלׁשֹון: "ָּברּוְך  ֶדעם  ִמיט 
ָהאט  ָוואס  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ִאיז  ֶגעלֹויְּבט  ֵמייְנט,  )ָדאס  ְצֵווייֶען  ִאין   -
ָוואס  ִדי  פּון  ָאְּפֶגעֵטייְלט  אּוְנז  ָהאט  אּון  ָּכבֹוד  ַזיין  ַפאר  ַּבאַׁשאְפן  אּוְנז 
ִאיְנַגאְנְצן  ְּבָלאְנְדְזֶׁשען  ָוואס  ִדי  פּון  ֵסיי  ָסאְרְטן,  ֵּבייֶדע   - ְּבָלאְנְדְזֶׁשען 
ַאֶוועק פּון ִדי ּתֹוָרה, ָדאס ֶזעֶנען ִדי גֹוִים אּון ַאִּפיקֹוְרִסים, אּון ֵסיי פּון ִדי 
ָוואס ְּבָלאְנְדְזֶׁשען ַאז ֵזיי ֶזעֶנען ִמְתַנְגִדים אֹויף ִאים(". אּון ֶדער ֶרִּבי ָהאט 
ִמיר  וואּוְנֶדער: "אֹויף  פּון  ָלׁשֹון  ַא  ִמיט  ָאְנֶגערּוְפן  ִזיְך  ֶגעְׁשֵמייְכְלט אּון 
ָוואְלט ִאיר ֶגעְקִריְגט?!" אּון ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֵזיי ֶדעָמאְלט ְמַחֵזק ֶגעֶווען צּו 
ַזיין ֵזייֶער ְפֵרייִליְך, אּון ָהאט ֶגעָזאְגט: "ְפֵרייְדט ִזיְך ִמיְט'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֲאִפילּו ֶעְטץ ֵווייְסְטס ִניְׁשט ָדאס ְגרֹויְסֵקייט פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַפאְרָלאְזט 
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ֶעְנק אֹויף ִמיר ַווייל ִאיְך ֵווייס ָדאס ְגרֹויְסֵקייט פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן". אּון 
ֶדער ֶרִּבי ָהאט ַדאן ֶדעְרַמאְנט ֶדעם ָּפסּוק )ְּתִהִלים קלה, ה(: "ִּכי ֲאִני ָיַדְעִּתי ִּכי 
ָגדֹול ה'". אּון ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶגעָזאְגט: "אֹויְך ַדאְרְפט ֶעְטץ ֶעְנק ְפֵרייֶען ַאז 
ֶעְטס ָהאְטס זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ַאַזא ֶרִּבי!" אּון ַדאן ָהאט ֶדער ֶרִּבי ָאְנֶגעהֹויְּבן 
ָהעֹוָלם  ָזאְגן ֶדעם ַמֲאָמר ]ִאין ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב', ִסיָמן י[: ""ַמה ֶשּׁ
ֵאין ָלֶהם  ַרְך ְוֵאיָנם ִמְתָקְרִבים ֵאָליו, הּוא ַרק ֵמֲחַמת ֶשׁ ם ִיְתָבּ ְרחֹוִקים ֵמַהֵשּׁ
אּון  ִזיְך  ַּביי  ֶגעַפאְלן  ַאזֹוי  ֶמעְנְטְׁשן  ֶזעֶנען  ַפאְרָוואס  ְוכּו'",  ַעת  ִיּׁשּוב־ַהַדּ
ִיׁשּוב  ַקיין  ִניְׁשט  ָהאט  ֶמען  ַווייל  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן?  צּום  ָנאְנט  ִניְׁשט  ֶזעֶנען 

ַהַדַעת, ַעֵיין ָׁשם.

דריי זאכן וואס זענען אנגעהאנגען איינס אינעם 
אנדערן

האט דער ראש ישיבה שליט"א געזאגט: דעם מאמר פון רבי'ן האב 
איך געלערנט איינמאל און נאכאמאל, איך האב עס געלערנט צענדליגער 
מאל, עס איז א קליינע מאמר אבער עס איז זייער יסודות'דיג, מוהרא"ש 

ברענגט עס פילע מאל אין אשר בנחל.

און דער ראש ישיבה שליט"א האט איבערגעזאגט דער תמצית פון 
ָהעֹוָלם  דעם מאמר; דער רבי זאגט דארט )ליקוטי מוהר"ן חלק ב', סימן י(: "ַמה ֶשּׁ
זענען  פארוואס  ַרְך",  ִיְתָבּ ֵאָליו  ִמְתָקְרִבים  ְוֵאיָנם  ַרְך  ִיְתָבּ ם  ֵמַהֵשּׁ ְרחֹוִקים 
מענטשן אזוי געפאלן ביי זיך און זענען נישט נאנט צום אייבערשטן? 
ִבין ַעְצָמן", ווייל מען  ַעת, ְוֵאיָנם ְמַיְשּׁ ֵאין ָלֶהם ִיּׁשּוב־ַהַדּ "הּוא ַרק ֵמֲחַמת ֶשׁ
ר -  האט נישט קיין ישוב הדעת - מען טראכט נישט פון תכלית; "ְוָהִעָקּ
ל ִעְנְיֵני ָהעֹוָלם  ֲאוֹות ּוִמָכּ ל ַהַתּ ְכִלית ִמָכּ ב ַעְצמֹו ֵהיֵטב, ָמה ַהַתּ ל ְלַיֵשּׁ ֵדּ ַתּ ְלִהְשׁ
ְוַאַזי  בֹוד,  ָכּ גֹון  ְכּ חּוץ ַלּגּוף,  ֲאוֹות ֶשׁ ַתּ ְכָנסֹות ַלּגּוף, ֵהן  ַהִנּ ֲאוֹות  ַתּ ַהֶזּה, ֵהן 
טאג  יעדן  בארעכענען  זיך  מען  דארף  עיקר  דער  ה'",  ֶאל  ָיׁשּוב  אי  ַוַדּ ְבּ
און זיך פרעגן: 'וואס? וואס איז דער תכלית פון אלע תאוות און אלע 
נארישקייטן, ווי כבוד וכדומה, וואס וועל איך האבן פון נאכלויפן אלע 
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מיינע גליסטענישן? עס בלייבט דאך גארנישט איבער פונעם מענטש, 
בזה  אריין  כאפט  מענטש  א  וואס  יתברך  השם  עבודת  ביסל  דאס  נאר 
העולם, אז מען טראכט אריין מיט א קלארע קאפ זעט מען אז אלעס איז 

טאקע נארישקייטן און מען קערט זיך צוריק צום אייבערשטן.

זיין צו ישוב  זאגט אבער דער רבי ווייטער, ווי אזוי קען מען זוכה 
וויסן וואס מען האט צו טון אויף דער  הדעת און צו א קלארע מח צו 
ַח  ַהמֹּ ֶאת  ְלַהְנִהיג  ר  ֶאְפָשׁ ִאי  חֹוָרה  ָמָרה־ְשׁ ַעל־ְיֵדי  ֶשׁ ע,  ַדּ "ַאְך  וועלט? 
ְעּתֹו", ווען מען איז נישט פרייליך, ווען  ב ַדּ ה לֹו ְלַיֵשּׁ ן ָקֶשׁ ְרצֹונֹו, ְוַעל־ֵכּ ִכּ
מען איז דערשראקן און אנגעצויגן - קען מען נישט טראכטן גוטע זאכן, 
מען קען נישט טראכטן גוט, מען טראכט א גאנצן צייט נאר שלעכטע 
ב  ְלַיֵשּׁ ְויּוַכל  ְרצֹונֹו,  ִכּ ַח  ְלַהְנִהיג ַהמֹּ ְמָחה יּוַכל  ׂ ַהִשּ "ַרק ַעל־ְיֵדי  מחשבות. 
ְעּתֹו", אבער אז מען איז פרייליך דעמאלט איז דער מח ברייט אפן און  ַדּ
ְמָחה  י ִשׂ נישט מצומצם קען מען בייגן די מחשבות צו טראכטן גוט, "ִכּ
ן־ ין ֶבּ ְמָחה ַנֲעִשׂ ַעל־ְיֵדי ִשׂ ְמָחה ֵתֵצאּו, ֶשׁ י ְבִשׂ ְבִחיַנת ִכּ הּוא עֹוָלם ַהֵחרּות, ִבּ
לּות", אזוי ווי עס שטייט )ישעיה נה, יב(: "ִּכי ְבִׂשְמָחה  חֹוִרין ְויֹוְצִאין ִמן ַהָגּ
איז  מענטש  פרייליכער  א  ווייל  ארויס,  מען  גייט  שמחה  מיט  ֵתֵצאּו", 
פריי, פריי פון אלע פארמאכטקייטן, אזוי קומט מען צו ישוב הדעת און 

מען ווערט אן ערליכער איד.

זאגט אבער דער רבי, ווי אזוי קען מען זוכה זיין צו שמחה, מען זאל 
ֵאיֶזה  ַעְצמֹו  ְבּ ּמֹוֵצא  ֶשּׁ ַמה  ַעל־ְיֵדי  ְמָחה הּוא  ְלִשׂ "ְוָלבֹוא  ווערן פרייליך? 
ִלּקּוֵטי  עֹוִדי )ְבּ ָרה ֵלאֹלַקי ְבּ סּוק: ֲאַזְמּ ְמבָֹאר ַעל ָפּ ִנים, ַכּ ל־ָפּ ה טֹוָבה ַעל־ָכּ ְנֻקָדּ
ם", דורך דעם וואס מען טרעפט אין זיך אביסל  ן ָשׁ ִסיָמן רפב(, ַעֵיּ ָהִראׁשֹון, ְבּ

מען  קען  דעם  דורך  געטון,  גוט  מען האט  וואס  טובה  נקודה  א  גוטס, 
פרייליך ווערן און ארויסקריכן פון אלע שלעכטע מעשים.

דער רבי זאגט דא דריי זאכן וואס זענען אנגעהאנגען איינס אינעם 
אנדערן; מען קען נישט זיין קיין ערליכער איד אויב מען האט נישט קיין 
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ישוב הדעת, זוכה זיין צו ישוב הדעת דארף מען זיין פרייליך, און זוכה 
זיין צו זיין פרייליך דארף מען טרעפן אין זיך עפעס גוטס וואס מען האט 

געטון.

ָזָּכה  ֶשׁ ה  ֶמּ ַבּ מַֹח  ִלְשׂ לֹו  ֵיׁש  ִנים  ל־ָפּ "ְוַעל־ָכּ ווייטער:  רבי  דער  זאגט 
רּוְך ֱאֹלֵקינּו  ָבּ ָאנּו אֹוְמִרין:  ֶשׁ ִני ּגֹוי, ּוְכמֹו  ָעַשׂ ֹּלא  ֶשׁ ָרֵאל,  ִיְשׂ ִמֶזַּרע  ִלְהיֹות 
ל ֶזה ְוַכּיֹוֵצא  יָלנּו ְוכּו' ְוָנַתן ָלנּו ּתֹוַרת ֱאֶמת ְוכּו'. ִמָכּ ָרָאנּו ִלְכבֹודֹו, ְוִהְבִדּ ְבּ ֶשׁ
"ל", דער עיקר דארף מען זיך  ַנּ ְעּתֹו ַכּ ַח ַדּ ֵמּ ְמָחה ְלַשׂ ח לֹו ִשׂ ֶזה ָראּוי לֹו ִלַקּ ָבּ
פרייען מיט דעם אז 'איך בין באשאפן געווארן א איד, איך בין נישט א 
גוי', אפילו איך האב נישט מיט וואס צו זיין פרייליך, פריי איך זיך מיט 

דעם וואס איך בין א איד און נישט קיין גוי.

דאס איז מיין טייערע קאר...

א איד דארף זיך מחיה זיין און זיך פרייען מיט יעדע נקודה טובה, 
מיט יעדע קלייניקייט וואס ער טוט, איך פריי זיך מיט מיין 'בארד', איך 
פריי זיך מיט מיין 'פיאות', איך פריי זיך מיט מיין 'ציצית', איך פריי זיך 
מיט מיין 'קאפל', איך פריי זיך אז איך בין 'א איד' - דאס ברענגט צו מען 

זאל זוכה זיין צו באקומען ישוב הדעת.

פרוי  די  און  פאר-פאלק,  א  מיר  צו  ארויפגעקומען  זענען  טאג  איין 
דערציילט מיר אז זייט זיי האבן זיך אריינגעצויגן אין א נייע דירה, איז 
מענטש  יעדער  ווייל  דעפרעסיע,  טיפע  א  אין  אריינגעפאלן  מאן  איר 
האט עפעס א חלום וואס דאס מאכט אים פרייליך, א בחור טראכט אז 
גיי האבן  איך  די חתונה טראכט מען  נאך  גייט שוין חתונה האבן,  ער 
א קאר, א הויז, און מען בויעט אזוי לאנג א הויז, ווען עס קומט שוין 
צום זיך אריינציען דערין 'וואס איז יעצט?!' מען האט שוין נישט אויף 
לעבן,  דאס  פרייליך  מאכן  זאל  וואס  ווייטער  אויף  ארויסצוקוקן  וואס 
נישט  קען  און  ברעכט  ער  דעפרעסט,  זייער  געווארן  ער  איז  דערפאר 
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שלאפן ביינאכט וכו'; זאגט דער ראש ישיבה שליט"א: פון די אלע זאכן 
קען מען אראפפאלן, דאס ענדיגט זיך אמאל, אבער ברוך השם איך פריי 
זיך מיט מיין ציצית, דאס איז מיין טייערע קאר... ברוך השם איך פריי 
זיך מיט מיין תפילין וכו' וכו' - וואס פון דעם קען מען קיינמאל נישט 
אראפפאלן, מיט דעם קען מען זיך שטענדיג פרייען, ווייל דאס ענדיגט 

זיך קיינמאל נישט.

ִסיָמן תשצב

י ֵתֵצא: ָהאט ֶדער ֶרִּבי ֶגעְפֶרעְגט ֶרִּבי ָנָתן: "ִּביְסט  ֵליל ַׁשָּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת ִכּ
ְפֵרייִליְך ַׁשָּבת?" ָהאט ֶרִּבי ָנָתן ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ִאיְך ֶווער ַאַסאְך ָמאל ֵזייֶער 
ְפרּום ]ֶעְרְנְסט[", ָהאט ִאים ֶדער ֶרִּבי ֶגעָזאְגט: "ַׁשָּבת ַדאְרף ֶמען ַזיין ָנאר 
ְפֵרייִליְך". ֶדעָמאְלט ָהאט ֶדער ֶרִּבי ֶגעָזאְגט ִדי ּתֹוָרה ]ִאין ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן 
ת", ַׁשָּבת  ָבּ ַשׁ ֵמַח ְוטֹוב ֵלב ְבּ ֵחֶלק ב', ִסיָמן יז(: "ָצִריְך ִלָזֵּהר ְמאֹד ִלְהיֹות ָשׂ
ת  ָבּ י ַמֲעלֹות ּוְקֻדּׁשֹות ַשׁ ַדאְרף ֶמען ַזיין ֵזייֶער ְפֵרייִליְך אּון גּוְטמּוִטיג, "ִכּ
דֹוָלה ִויָקָרה ְמאֹד", ַווייל ַׁשָּבת ִאיז ֵזייֶער ֵהייִליג אּון ֵזייֶער ֵטייֶער, ַעֵיין  ְגּ
ָׁשם. אּון ָדאְרט ְׁשֵטייט אֹויְך ַאז ִדי ִיְרֶאה, ָוואס ֶמען רּוְפט "ְפרּום", ֶוועְרט 
ִנְתַעָּלה דּוְרְך ִדי ִׂשְמָחה פּון ַׁשָּבת. אּון ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֵזייֶער ַמֲאִריְך ֶגעֶווען 
ִמיט ֶדעם ֵהייִליְגן ִׂשיָחה, אּון ָהאט ָפאְרֶגעַהאְלְטן ַאֶלע ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו אּון 
ִּבְפַרט ֶרִּבי ָנָתן ֵזיי ָזאְלן ִזיְך ְׁשַטאְרְקן אּון ַזיין ְפֵרייִליְך אּון גּוְטמּוִטיג אּום 
ֶרִּבי  ֵזיי ָזאְלן ַפאְרֶמעְרן ִמיט ַפאְרֶגעִניְגְנס אּום ַׁשָּבת, אּון ֶדער  ַׁשָּבת, אּון 
ָהאט ֶגעָזאְגט: "ִדי ֵהייִליֶגע ֲחָכִמים ָזאְגן ָדאְך )ֵּביָצה טז.(: "ָּכל הֹוָצאֹוָתיו 
רֹאׁש  ְוכּו'",  טֹוִבים  ְוָיִמים  ַׁשָּבתֹות  ֶׁשל  ֵמהֹוָצאֹות  חּוץ  ְקצּוִבין  ָאָדם  ֶׁשל 
ֶגעְלט  ָדאס  אֹויֶסער  ָיאר,  פּוֶנעם  עט  ּבּוְדֶשׁ ֶדעם  ָאּפ  ֶמען  ְׁשַרייְּבט  ַהָׁשָנה 
ָוואס ֶמען ֶגעְּבט אֹויס ַפאר הֹוָצאֹות ַׁשָּבת אּון יֹום טֹוב". אּון ֶדער ֶרִּבי ָהאט 
ֶגעָזאְגט: "ֲאִפילּו ַא ָּפׁשּוְט'ֶער ַּבַעל ַהַּבִית ִאיז אֹויְך ְפֵרייִליְך אּום ַׁשָּבת ִמיט 

יֶצא!" ַזיין ִפיׁש אּון ּזּוִפּ
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'זּוִּפיֶצא'

יֶצא' מיינט א שיינע קלייד  מוהרא"ש שרייבט דא )הגה אות י( אז 'ּזּוִפּ
לכבוד שבת, און אין שיחות הר"ן )סימן קנה( - דפוס היכל הקודש, שרייבט 
יֶצא' מיינט 'מרק', דאס איז זופ; און ביידע  מוהרא"ש )הגה אות ב( אז 'ּזּוִפּ

זענען ריכטיג, דער רבי האט מכוון געווען צו ביידע.

ֶוועְסטּו ׁשֹוין  "ֶיעְצט  ָנָתן:  ֶרִּבי  ַפאר  ֶגעָזאְגט  ֶרִּבי  ֶדער  ָהאט  ֶדעְרָנאְך 
ִאים  ָהאט  ֶרִּבי  ֶדער  ִוויַּבאְלד  ְׁשחֹוָרה!"  ָמָרה  ַזיין  צּו  ָוואס  פּון  ָהאְּבן 
ָדאס  ִאים  ֶקען  ַׁשָּבת,  אּום  ְפֵרייִליְך  ַזיין  ָזאל  ֶער  ָפאְרֶגעַהאְלְטן  ְׁשַטאְרְקן 
ֶזעְלְּבס ַאָראְּפַוואְרְפן ַחס ְוָׁשלֹום ִאין ַא ָמָרה ְׁשחֹוָרה ַאז ֶער ִאיז ִניְׁשט זֹוֶכה 
ָדאס ְמַקֵיים ַזיין, צּו ַזיין ְפֵרייִליְך. )אּון ֶּבֱאֶמת ָהאט ֶדער ֶרִּבי צּוֶגעְטָראְפן 
ָבה, ַווייל ְגַלייְך ֶווען ֶדער ֶרִּבי ָהאט ִאים ֶגעָזאְגט ֶדעם  צּו ֶרִּבי ָנָתן'ס ַמֲחָשׁ
אֹויְבְנֶדעְרַמאְנֶטע ַמֲאָמר אּון ְׁשמּוֶעס פּון ַזיין ְפֵרייִליְך ַׁשָּבת ָהאט ֶער ִזיְך 
ְפֵרייֶען אּום ַׁשָּבת(. אּון  ִזיְך צּו  ִאיז ֶמען זֹוֶכה  ַאזֹוי  ִווי  ָזאְרְגן  ָאְנֶגעהֹויְּבן 
ֶרִּבי ָהאט ִאים ֶגעָזאְגט: "ֶיעְצט ֶוועְסטּו ׁשֹוין ָהאְּבן  דּוְרְכֶדעם ָוואס ֶדער 
פּון ָוואס צּו ַזיין ָמָרה ְׁשחֹוָרה!" - ִמיט ֶדעם ָהאט ִאים ֶדער ֶרִּבי ְׁשַטאְרק 
ל ָּפִנים ִניְׁשט ָהאְּבן ַקיין ָמָרה  ַּבארּוִאיְגט אּון ֶגעְטֵרייְסט ַאז ֶער ָזאל ַעל ָכּ
ְׁשחֹוָרה פּון ֶדעם ַאֵלייְנס ַאז ֶער ִאיז ְמחּוָיב צּו ַזיין ְפֵרייִליְך. אֹויְך, ֶווען ֶדער 
ַזיין ְפֵרייִליְך ַׁשָּבת - ָהאט ִזיְך ֶרִּבי  ָנָתן צּו  ֶרִּבי ָהאט אֹויְפֶגעָפאֶדעְרט ֶרִּבי 
ָנָתן ָאְנֶגערּוְפן צּום ֶרִּבי'ן: "ִאיְך ִוויל ֵזייֶער ְׁשַטאְרק ַזיין ְפֵרייִליְך ַׁשָּבת". 
ְפֵרייִליְך  ַזיין  צּו  זֹוֶכה  ִניְׁשט  ִאיז  ֶער  ֲאִפילּו  ַאז  ֶגעֶווען,  ִאיז  ַּכָווָנה  )ַזיין 
ַׁשָּבת, ָהאט ֶער ָכאְטׁש ַא ִוויְלן אּון ַא ְגִליְסֶטעִניׁש צּו ַזיין ְפֵרייִליְך(. ָהאט 
ִזיְך ֶדער ֶרִּבי ָאְנֶגערּוְפן צּו ַאֶלע ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו: "ִאיר ָהאט ֶגעֶהעְרט ָוואס 

ֶער ָזאְגט...?"

דער קעניג איז אונטערוועגנס

אין  יעצט  שטייען  מיר  געזאגט:  שליט"א  ישיבה  ראש  דער  האט 
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שבת חזון; מענטשן מאכן א גרויסער טעות זיי מיינען אז היינט איז א 
טרויערדיגע טאג און מען ווארט שוין אז דאס זאל אריבערגיין, עס זאל 
שוין ווערן 'שבת נחמו', אבער אז מען קוקט אריין וואס די צדיקים זאגן 
זעט מען אז 'שבת חזון' איז א גרעסערע שבת פון 'שבת נחמו', קען זיין 
דיר איז באקוועמער 'שבת נחמו', ווייל דעמאלט קומסטו זיך צוזאם מיט 

מוזיק וכו', אבער באמת איז היינט דער גרעסטער שבת.

נישט  קען  יאר  אינמיטן  אזוי  סתם  וואס  קעניג  א  אזוי  איז  עס 
יעדער צוקומען צו אים און רעדן מיט אים, אבער ווען דער קעניג איז 
אונטערוועגנס קען יעדער איינער צוקומען און רעדן מיט אים, דאס זעלבע 
איז ביים אייבערשטן, א מענטש שפירט זיך ווייט פונעם אייבערשטן, ער 
די  אין  ווערן צום אייבערשטן, קען ער  נאנט  נישט  ווי ער קען  שפירט 
דריי וואכן - וואס דער אייבערשטער איז כביכול אונטערוועגנס, ער איז 
פארטריבן פון זיין פאלאץ - צוקומען צום אייבערשטן, און נאנט ווערן 

צו אים.

נישט  זיך  מען  טוט  שבת  דעם  וואס  פלעצער  געוויסע  דא  איז  עס 
ניגון וואס  'ְלָכה דֹוִדי' דעם  זינגט ביי  אן שבת'דיגע קליידער, און מען 
מען זינגט אויף "ֱאִלי ִצּיֹון ְוָעֶריָה", ביי געוויסע מענטשן איז דאס זייער 
גאנצע חיות... אבער ביי חסידים איז דער שבת זייער א פרייליכע שבת, 

מען טוט נישט קיין שום זאך פון אבילות.

וויינען קען חס ושלום צוברענגען צו עבירות רחמנא 
לצלן

פון  זאך  גאנצע  די  אפ  לערנען  וואס  מענטשן  דא  זענען  בכלל  און 
טרויערן זייער פאלש, מען האט ליב דאס געפיל פון טרויערן שטענדיג, 
אבער דער רבי זאגט זייער שארף דערויף, דער רבי זאגט )ליקוטי מוהר"ן 
ַרְך  ם ִיְתָבּ י ַעְצבּות ִהיא ִסְטָרא־ָאָחָרא )זוהר נח דף עא(, ְוַהֵשּׁ חלק ב, סימן מח(: "ִכּ
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ׂשֹוֵנא אֹוָתּה", עצבות קומט פון די סטרא אחרא און דער אייבערשטער 
האט דאס פיינט!

צו  צוברענגען  ושלום  וועג קען חס  ריכטיגע  די  אויף  נישט  וויינען 
עבירות רחמנא לצלן, אזוי ווי תוספות )קידושין פ: דיבור המתחיל כי ההיא מעשה( 
ברענגט א מעשה, עס איז געווען אן אלמנה וואס פלעגט גיין יעדן טאג 
אין בית החיים וויינען און קלאגן ביים קבר פון איר מאן, דארט אין בית 
החיים איז געווען שומר וואס געווען געשטעלט פונעם קעניג ער זאל 
וואס מען האט אים געהאנגען ביים בית החיים,  היטן אויף א מענטש 
איז ער געקומען צו די אלמנה און איבערגערעדט צו טון אן עבירה און 
זיך האב צוגעהערט צו אים און זיי האבן געזינדיגט רחמנא לצלן. ווען 
ער איז צוריק געקומען פון זינדיגן האט דער שומר נישט געטראפן דעם 
פונען  שרעק  אלס  צער  גרויס  געהאט  האט  און  מענטש  געהאנגענעם 
קעניג, האט די אלמנה אים געזאגט: "זארג זיך נישט, נעם ארויס מיין 
יענעם"; זעט מען פון דעם  זיין קבר און הענג אים אנשטאט  מאן פון 
אז וויינען ברענגט נישט קיין גוטס, די אלמנה איז יעדן טאג געקומען 
וויינען ביים קבר פון איר מאן, און דאס האט צוגעברענגט זי זאל נכשל 

ווערן אין אן עבירה רחמנא לצלן.

וויינען איז זייער א איידעלע זאך

פון  וויינען  נישט  איז  באב  תשעה  אום  קלאגן  מיר  וואס  דאס 
פארלוירנקייט אדער פון שרעק 'וואס וועט זיין?' נאר מיר וויינען צום 
אייבערשטן און מיר בעטן אז ער זאל שוין צוריק אויפבויען דעם בית 
המקדש. וויינען קומט פון 'התבודדות', מען וויינט צום אייבערשטן אז 
פארלוירנקייט  פון  וויינען  סתם  אבער  איד,  ערליכער  אן  זיין  וויל  מען 

וכדומה - איז זייער נישט קיין גוטע זאך.

עס  וויינען,  צו  ליב  זאך, מענטשן האבן  נייע  א  געווארן  איז  היינט 
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וויינען;  וואס מאכן  ניגונים  נייע סידי'ס פון גראמען און  קומען ארויס 
און  וויינען,  מאכן  וואס  בדחנים  פון  גראמען  צוזאם  נעמען  בחורים 
מחותנ'סטעס זוכן ספעציעל אויף א בדחן וואס וועט קענען מאכן וויינען 
דעם עולם, ווען איך הער א בדחן ביי א חתונה, ווילאנג ער רעדט נאך 
אז דער מחותן שטייט אויף פארטאגס און געבט ארויס ספרים - קען איך 
דאס נאך אויסהאלטן, אבער איינמאל ער הייבט אן זאגן א משל און א 
נמשל פון א קעניג... ער מאכט וויינען דעם עולם - לויף איך ארויס פון 
זאל, דאס מאכט מיר איבלען. מען קען נישט וויינען סתם אזוי, וויינען 

איז זייער א איידעלע זאך.

פון  סידי'ס  ארויסגעבן  אנגעהויבן  האבן  מיר  ווען  אנהייב  אין 
נגינה, האט מיר מוהרא"ש געזאגט איך זאל ארויסצוגעבן סידי'ס וואס 
ענטהאלט לעבעדיגע פרייליכע ניגונים; מוהרא"ש האט געזאגט: די אלע 
התעוררות'דיגע ניגונים וואס מאכן וויינען - דאס איז גוט פאר א מענטש 
וואס האט נישט קיין דיבורים ווען ער רעדט צום אייבערשטן, זאל ער 
זינגען די ניגונים צום אייבערשטן: "הייליגער באשעפער איך וויל זיין אן 
ערליכער איד", אבער דער עיקר דארף מען הערן נאר פרייליכע ניגונים 

צו זיין שטענדיג פרייליך.

זיך עקלן פונעם גוי טמא

עס קומען ארויס נייע סידי'ס מיט וויינעדיגע גראמען, מען גראמט 
אויס די צווייטע וועלט מלחמה, דאס האט נישט קיין שום פשט, ווייל 
מילא דו ברענגסט ארויס דאס מסירת נפש פון אונזערע עלטערן ווי זיי 
האבן פרובירט אין די צייטן מקיים זיין די מצות פונעם אייבערשטן, ווען 
זיי האבן געזען דאס טויט פאר זייערע אויגן און מיט דעם אלעם האבן זיי 
מקיים געווען מצות סוכה וכו' - איז דאס א גוטע זאך; אדער ברענגסטו 
ארויס וואס גוים זענען, אז זיי האבן געהרג'עט און פארברענט אונזערע 
זיידעס און באבעס, און מיר זאלן זיך אפלערנען פון דעם זיך עקלן פונעם 
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גוי - איז דאס זייער א גוטע זאך, ווייל דאס דארפן מיר אריינלייגן אין 
שניידן  פארוואס  טמא.  גוי  פונעם  עקלן  זיך  זאלן  זיי  קינדער  אונזערע 
פון  אינגעלייט  לעצטנס  ליידער  זעט  מען  פיאות,  און  בארד  קינדער 
היימישע שטובער זיך צופיצן די בארד, ער שניידט פון די זייט און די 
זייט, וואו האט ער עס געזען? אויב שטאמט ער פון א משפחה וואו מען 
שניידט זיך בארד און פיאות איז איין זאך, אבער ער שטאמט דאך פון 
גייט מיט בארד און פיאות, פארוואס זאל אים  יעדער  וואו  א משפחה 
זיך מיט דעם  וויל  ווייל ער  בייפאלן עס אפצושניידן? נאר דאס קומט 
געפעלן צו די גוים, איז זייער גוט ער זאל וויסן וואס א גוי איז, וואס זיי 
זיי,  פון  זיך פאר'מיאוס'ן  ער  זאך  אונזערע עלטערן,  געטון פאר  האבן 
אבער סתם גראמען און זינגען פון די מלחמה אן קיין שום תוכן - דאס 

הייסט סתם ליצנות געמאכט פון מענטשן.

בעפאר דער ראש ישיבה שליט"א האט ממשיך געווען דעם שטיקל, 
האט ער געזאגט: "דאס איז זייער א וויכטיגע שטיקל צו לערנען, וואס 

רעדט זיך ווי אזוי צו מאכן שבת'דיגע סעודות".

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 
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ִ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 אין אידישקייט

נישט  געטון?  דען  ער  האט  וואס  זאך,  מורא'דיגע  א  דא  מען  זעט 
צוברענגען  ושלום  חס  קען  דאס  אז  רבי  דער  זאגט  זמירות!  געזינגען 
ער זאל אפלאזן אלעס און אריינפאלן צו חקירות און אפיקורסת רחמנא 
לצלן. דער צדיק ווייסט וואס איז דער יסוד אין אידישקייט, וואס אויב 
אוועקפאלן  אינגאנצן  ושלום  חס  מען  קען  דעם  אין  מזלזל  איז  מען 
זינגען  צו  זען  מען  דארף  דערפאר  ישמרינו,  השם  אייבערשטן  פונעם 

פרייליכערהייט די זמירות.

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 
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ֲ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.

אומאן ראש השנה

דערנאך האט דער ראש ישיבה שליט"א זיך אנגערופן: איך קען שוין 
נישט טראכטן פון תשעה באב מיין גאנצע קאפ טראכט שוין פון אומאן, 

מיר גרייטן זיך שוין צו פארן צום רבי'ן אויף ראש השנה.

האט איינער פון אנשי שלומינו געזאגט פאר'ן ראש ישיבה שליט"א: 
ווייסט  מען  ווייל  אומאן,  קיין  שוין  פארן  וואס  דא מענטשן  זענען  עס 
השנה,  ראש  פאר  וואך  די  אין  פארן  קענען  נאך  וועט  מען  אויב  נישט 
ישיבה  ראש  דער  האט  אריינלאזן,  נישט  מער  אוקריינא  וועט  אפשר 
שליט"א געזאגט: איך פאר נאכנישט קיין אומאן, איך וואוין נישט אין 
אומאן, איך רוף מיין טרעוול אגענט א וואך פאר ראש השנה און איך 
פרעג אים אויב מען קען פארן, אויב קען מען פארן - פאר איך מיט די 
גרעסטע שמחה, און אויב נישט - בלייב איך דא מיט די גרעסטע שמחה, 
אויף דעם איז געזאגט געווארן וואס מוהרא"ש האט געזאגט: ווען דער 
וואלט איך געווען  נישט געהייסן קומען אויף ראש השנה,  וואלט  רבי 
וואס קענען מיר  און  אויף ראש השנה".  צו פארן  נישט  דער ערשטער 
יא יעצט טון כדי צו קענען זיין ראש השנה אין אומאן? איין זאך; בעטן 

דעם אייבערשטן און נאכאמאל בעטן דעם אייבערשטן!
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האט איינער געפרעגט אז אמאליגע צייטן ווען מען האט נישט געקענט 
יא ארויסלאזן א לענגערע  זיך  קיין פליגער פלעגט מען דאך  קיין מיט 
געענטפערט:  ישיבה שליט"א  ראש  דער  צייט פאר ראש השנה? האט 
אמאל איז אזוי געווען די סדר מיט אלעם, אפילו צו שאפן א פעקל ברויט 
האט מען אויך געדארפט פעלן פון שטוב א לענגערע צייט, מען האט 
געדארפט פארן מיט א שיף, אבער היינט טוט מען נישט אזעלכע זאכן.

טאג  יעדן  מאך  איך  געזאגט:  האט  שליט"א  ישיבה  ראש  דער  און 
התבודדות, איך שמועס זיך אויס מיט'ן אייבערשטן איך זאל וויסן דעם 
אמת וואס צו טון, צי איך זאל זיך יא ארויסלאזן פריער קיין אומאן אדער 
נישט. אבער איך בין זיכער ביי מיר אז מוהרא"ש וואלט נישט געפארן א 
חודש פאר ראש השנה כדי צו זיין דארט אויף ראש השנה, איך קען דיר 
דאס אונטערשרייבן, אז דו פארשטייסט עס נישט, אז דו ביסט צעמישט 
דערין קען איך אפילו שרייבן א בריוו דערפון, עס קלאר מסביר זיין דו 

זאלסט עס פארשטיין.

קיין  נישט  האב  איך  געזאגט:  ישיבה שליט"א האט  ראש  דער  און 
חרטה פאר'ן נישט זיין פאריאר ראש השנה אין אומאן.

"אּוַמאן ִאיז סֹוף ָהעֹוָלם!"

עס זענען דא מענטשן וואס זענען שוין אין אומאן, עטליכע ישיבות 
זענען שוין אהין געפארן, מען רופט מיר יעדן טאג איך זאל קומען זיי 
מחזק זיין... זאלסטו וויסן, עס איז גארנשט דא וואס צו זוכן אין אומאן, 
דער רבי האט געזאגט: "אּוַמאן ִאיז סֹוף ָהעֹוָלם!" עס איז די ערגסטע 
פלאץ אויף דער וועלט, מען האט נישט וואס צו זוכן סתם אזוי, אז דער 
רבי האט געהייסן קומען פארט מען אהין א וואך פאר ראש השנה, נישט 

פריער.

בכלל וואס איז דא צו ווערן אויסער זיך אז מען קען נישט גיין קיין 
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ווען  המקדש  בית  פונעם  צייטן  די  אין  געטון  מען  האט  וואס  אומאן? 
היינטיגע  אדער  זיין,  רגל  עולה  ארויפגיין  געקענט  נישט  האט  איינער 
טעג ווען מיר האבן ליידער נישט דעם בית המקדש, וואס טוען מיר אז 
מיר קענען נישט ארויפגיין עולה רגל זיין? מען ווערט אויס מענטש?! 
איין זאך דארף מען טון, בעטן דעם אייבערשטן אז מען זאל קענען זיין 

אין אומאן.

זיי  אומאן  קיין  פארן  קענען  צו  עצה  אן  ניצן  וואס  דא  זענען  עס 
פארשאפן זיך פאפירן צו ווערן אן אוקריינא'ער בירגער; אבער איך האב 
גארנישט מיט אוקריינא, איך ווער נישט קיין אוקריינא בירגער, דער רבי 
האט געהייסן קומען, קומט מען, אבער איך האב גארנישט מיט זיי, איך 

ווער נישט זייערס א בירגער.

אנשי  פון  איינער  צו  געזאגט  האט  שליט"א  ישיבה  ראש  דער  און 
שלומינו: אז דו ווילסט פארן קענסטו פארן, דו ווערסט נישט מיין ִמְתַנֵּגד 
אז דו פארסט יעצט, אבער איך זאג דיר וואס מוהרא"ש וואלט געזאגט 

אין דעם פאל.

איינער פארשטייט וואס ער זאגט?...

א מעסעדזש  צו הערן  געגעבן  מיר  יאיר האט  נרו   ... ר'  מנהל  דער 
מען  ברסלב',  'קול  האטליין  אינעם  איבערגעלאזט  האט  איינער  וואס 
זיך אויף און איז מוחה אויף  ווי א משפיע אין ברסלב שטעלט  הערט 
מיר, ער זאגט: עס איז דא א אינגערמאן וואס נעמט א שיחה פון רבי'ן, 
שיחות הר"ן סימן עו, און זאגט אז מען קען זאגן און זאגן משניות און 
יעדן  און  פון מוהרא"ש,  דרך,  מורה  זיין  פון  נאך  עס  נעמט  ער  גמרא, 
טאג קומען פאר אין זיין ישיבה סיומים, ער זאגט אז מען קען מיט דעם 
שיחה ראטעווען אלע בחורים, מען קען מיט דעם ראטעווען דעם דור, 
איך  ישיבה שליט"א:  ראש  דער  זאגט   - ריכטיג,  נישט  איז  דאס  אבער 
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ווייטער:  זאגט  ער  אבער  טעלעפאן,  דעם  אראפגעלייגט  שוין  וואלט 
וואס איז יא די עצה צו ראטעווען דעם דור? - האב איך ווייטער געוואלט 
הערן וואס פאר אן עצה ער געבט, זאגט ער ווייטער: קיינער קען נישט 
ראטעווען דעם דור, נאר דער רבי, אזוי ווי דער האט געזאגט אין ספורי 
מעשיות )מעשה יג, דעם זעקסטן טאג(: "אּון ִאיְך ֵהייל ִזי", שיחה עו קען נישט 
ראטעווען דעם דור, נאר דער רבי... - פרעגט דער ראש ישיבה שליט"א: 

איינער פארשטייט וואס ער זאגט?...

יעדער איינער האט א חלק אין הפצה

שיחה  שיינע  א  געזאגט  שליט"א  ישיבה  ראש  דער  האט  דערנאך 
וואס האט שייכות מיט די  איבער דעם ענין פון הפצה: יעדער איינער 
קהלה האט א חלק אין הפצה, אין פארשפרייטן דעם רבי'ן אין די וועלט, 
צי ער וויל יא, צי ער וויל נישט, האט ער א חלק אין הפצה, צום ביישפיל 
א מלמד אינעם תלמוד תורה וואס איז זיין הפצה? דאס אליינס אז עס 
איז דא א תלמוד תורה וואו מען לייגט אריין דעם רבי'נס לימודים מיט 
בעפאר  ווייל  הפצה,  גרויסע  א  איז  דאס  קינדער  די  אין  שטארקייט  א 
מיר האבן געעפענט די ישיבה איז געווען א מורא'דיגע בושה צו זיין א 
ברסלב'ער, אפילו די תלמידים פון מוהרא"ש וואס האבן געברענט צום 
רבי'ן, האבן זייערע קינדער אבער נישט געוואלט וויסן פון ברסלב, ]דער 
מפיצים  פון  נעמען  עטליכע  אויסגערעכנט  האט  שליט"א  ישיבה  ראש 
און אנשי שלומינו וואס זייערע קינדער האבן נישט געוואלט וויסן פון 
ברסלב, זיך שעמענדיג פון דאס ווארט 'ברסלב'[ אבער אז מיר האבן א 
חדר וואו די קינדער לעבן מיט אמונת חכמים, מיט'ן רבי'ן - איז דא אויך 

הפצה.

די באבע וואס שטייט אין קאך און מאכט א קוגל

ווי א מחלמה שיף וואס פארט ארויס מלחמה האלטן  עס איז אזוי 
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מיט'ן שונא, און עס איז געלונגען פאר'ן גענעראל צו באזיגן דעם שונא, 
איז יעדער וואס איז אויפ'ן שיף האט א חלק אין דעם זיג, ווייל ווען נישט 
יעדער איז דארט וואלט ער נישט אנגעקומען צו אזא הצלחה, אפילו די 
באבע וואס שטייט אין קאך און מאכט א קוגל - האט אויך א חלק דערין, 
ווייל ווען נישט עס איז דא עסן וואלט מען נישט געקענט באזיגן, אזוי 
איז עס מיט הפצה, אלע וואס האבן עפעס א שייכות מיט די קהלה, מיט 
סיי וואס פאר א ענין, האט ער א חלק אין די הפצה, אין פארשפרייטן 

דעם רבי'ן פאר די גאנצע וועלט.

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

ד


