
 ספר

ר ָהָיה ֶאל יֹוֵאל ֲאׁשֶ

 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, פרשיות פנחס און מטות-מסעי, 
שנת תשפ"א לפרט קטן, אין שטעטל, קרית 

ברסלב - ליבערטי יע"



 www.BreslevCenter.com
צו הערן די הערליכע שיעורים

פונעם ראש ישיבה שליט"א רופט:

גרפיקה עיצוב ועימוד: א.י.ש. אשדוד 05276-27127

היכל הקודש קרית יואל  
Heichal Hakodesh 

Kiryas Joel
8 Hayes Ct.

Monroe NY 10950
1-845-467-5299

היכל הקודש קרית יואל  
Heichal Hakodesh 

Kiryas Joel
8  Premishlan Way.        

Monroe NY 10950
1-845-243-0563

היכל הקודש בארא פארק
Heichal Hakodesh

Boro Park 
1011 41 Street

Brooklyn NY 11219
1-718-384-1652

היכל הקודש מאנסי
Heichal Hakodesh 

Monsey 
32 Dolson Road 

Monsey NY 10952
1-347-733-7551

 קול
ברסלב

212-444-9191

חיזוק פאר די
אידישע שטוב

212-444-9169

נדפס ע"י קרן הדפסה היכל הקודש
181 Huschke Rd. Hurleyville, NY 12747

718-387-2691

היכל הקודש קרית ברסלב ליבערטי
Heichal Hakodesh Kiryas Breslev

 181 Huschke Road
Liberty NY 12747

היכל הקודש וויליאמסבורג
Heichal Hakodesh 

Williamsburg
27 Skillman Street
Brooklyn NY 11205

 1-718-384-1652

 היכל הקודש ברסלב
בלומינג גראוו

Heichal Hakodesh 
Blooming Grove

24 Merriewold LN S 
Monroe NY 10950

1-845-238-0804



אשר היה אל יואל

גפרשת ואתחנן שנת תשפ"א לפ"ק

שבת קודש פרשת פנחס, מברכים חודש מנחם אב, 
שנת תשפ"א לפרט קטן, ביי סעודה שלישית האט 

דער ראש ישיבה שליט"א פארגעלערנט ספר הקדוש 
שיחות הר"ן, סימן פא.

און  אינעווייניג  פארגעלערנט  עס  האט  שליט"א  ישיבה  ראש  דער 
הערליך אויסגעטייטשט; זאגט דער הייליגער רבי: "ְּבֵני ָאָדם ֵהם מֹוְנִעים 
ְּגדֹוִלים ְמאֹד", מענטשן זענען זייער א גרויסע שטער אין עבודת השם. 
ְלָמְנעֹו",  ֲאֵחִרים  ָאָדם  ְּבֵני  ֶאְצלֹו  ָהָיה  ְוֹלא  ְלַבּדֹו  ָהָאָדם  ָהָיה  ִאם  "ְוַדע, 
וואס  קיינעם  אן  אליינס  געווען  וואלט  מענטש  א  אויב  וויסן,  זאלסט 
זאל אים שטערן, "ַאף־ַעל־ִּפי ֶׁשַּגם ָאז ָהיּו ָּבִאים ַעל ָהָאָדם ָּכל ַהִּבְלּבּוִלים 
ְוָכל ַהַּמֲחָׁשבֹות ַהּטֹוְרדֹות ְוָכל ַהְּמִניעֹות", אפילו ער וואלט געהאט אלע 
בלבולים און אלע שלעכטע מחשבות וואס שטערן דעם מענטש, און אלע 
אנדערע מניעות. "ַאף־ַעל־ִּפי־ֵכן ְּבַוַּדאי ָהָיה ַמֶּטה ַעְצמֹו ְלֶדֶרְך ַהַחִּיים, ִּכי 
סֹוף ָּכל סֹוף ָהָיה ַמֶּטה ָּתִמיד ְלֶדֶרְך ָהֱאֶמת", פון דעסט וועגן וואלט ער 
זיך אוודאי גענייגט צום אמת'ן וועג צו דינען דעם אייבערשטן. "ַוֲאִפּלּו 
ִאם ָהָיה עֹוֵבר ֲעֵבָרה ַחס ְוָׁשלֹום ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ַאף־ַעל־ִּפי־ֵכן ְּבַוַּדאי ָהָיה 
ֵאֶצל  ִנְׁשָאר  ָהָיה  ָּדָבר  ָּכל  ְוסֹוף  ַּפַעם.  ְּבָכל  ְמאֹד  ְּגדֹוָלה  ֲחָרָטה  ִמְתָחֵרט 
ָהֱאֶמת", און אפילו ער וואלט עובר געווען אויף אן עבירה חס ושלום, 
וואלט ער אבער יעדעס מאל חרטה געהאט אויף וואס ער האט געטון, 
און ביים סוף וואלט ער געבליבן ביים אמת און געדינט דעם אייבערשטן.

די  זענען  מענטשן  אויב  אבער  ַהְּמַבְלְּבִלים",  ָאָדם  ְּבֵני  ְּכֶׁשֵּיׁש  "ֲאָבל 
וואס שטערן, "ְּדַהְינּו ְּכֶׁשָהָאָדם ִמְתַחֵּבר ַחס ְוָׁשלֹום ְלֵאיֶזה ֲחָכִמים ְּבַדְעָּתם 
מענטש  דער  אז  דהיינו,  ּוִפילֹוסֹוְפָיא",  ַּבֲחִקיָרה  ְיִדיָעה  ֵאיֶזה  ָלֶהם  ֶׁשֵּיׁש 
באהעפט זיך מיט מענטשן וואס האלטן זיך אז זיי זענען קלוג ווייל זיי 
ַהָחְכמֹות  ְוֵהם  ֵלִצים,  ְלַכת  "אֹו  פילאזאפיע,  און  חקירות  אביסל  קענען 
ֵהיֵטב  ַּכָּידּוַע  ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה.  ְּדָבִרים  ִמַּכָּמה  ֵליָצנּות  ֶׁשעֹוִׂשים  ַעְכָׁשו  ַהְּנהּוִגים 
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ְלִמי ֶׁשָּבִקי ְּבָחְכמֹות ְוֵליָצנּות ֵאּלּו", אדער אז דער מענטש באהעפט זיך צו 
א גרופע מענטשן וואס מאכן ליצנות, וואס דאס איז די חכמות וואס איז 
ליידער היינט איינגעפירט ביי מענטשן, מען מאכט ליצנות פון הייליגע 
די  אין  באקאנט  זענען  וואס  די  פאר  באוואוסט  איז  עס  ווי  אזוי  זאכן, 
דער  ֵמַהּכֹל",  ָּגרּוַע  הּוא  ְוַהִּבְלּבּול  ַהְּמִניָעה  "זֹאת  ליצנות,  און  חכמות 
שטער און בלבול איז ערגער פון אלעס. "ִּכי ֵאּלּו ַהָחְכמֹות ֵהם ְמַבְלְּבִלים 
ּומֹוְנִעים ְּביֹוֵתר", ווייל די סארט חכמות צעמישט און שטערט זייער דעם 
מענטש, "ִּכי ָּכל ְּדָרָכיו ַנֲעִׂשין לֹו ִמיׁשֹור ַחס ְוָׁשלֹום", און דורכדעם ווערן 
ביים מענטש אלע זיינע זאכן וואס ער טוט אנדערש ווי מען מעג - ווי 

גלייך מען מעג דאס יא טון.

ְּבַוַּדאי  ַמֶּזֶקת  ַהָחְכָמה  ֶׁשּזֹאת  ִפילֹוסֹוְפָיא  ֶׁשל  ֵהן  ַהָחְכמֹות,  "ַעל־ְיֵדי 
)ַּכְמבָֹאר ְלֵעיל ה(", סיי די חכמה פון פילאזאפיע - שאדט זייער  ְמאֹד ְמאֹד 
שטארק, אזוי ווי עס איז שוין געווארן אויבן דערמאנט )אין סימן ה(. "ְוֵכן 
ַהָחְכמֹות ְוַהֵּליָצנּות ַהַּנ"ל, ֶׁשל ֲאָנִׁשים ַהִּנְדִמין ִּכְכֵׁשִרים, ִהיא ַמֶּזֶקת ַּגם־ֵּכן 
ְמאֹד ְמאֹד", און סיי די חכמה פון ליצנות פון מענטשן וואס קוקן אויס 
ערליך - דאס שאדט אויך זייער שטארק. "ִּכי ֶּבֱאֶמת ַהּכֹל ֶאָחד, ִּכי ַהָחְכמֹות 
ְוַהֵּליָצנּות ֶׁשָּלֶהם ִהיא ַמָּמׁש ְּכמֹו ַהְּכִפירֹות ֶׁשל ַהִפילֹוסֹוְפָיא", ווייל באמת 
פון  כפירה  ווי  אזוי  ממש  איז  ליצנות  פון  חכמה  די  איינס,  אלעס  איז 
ֵמָחְכַמת  ֶׁשָּלֶהם,  ְוַהֵּליָצנּות  ַהָחְכמֹות  יֹוֵתר  ָּגרּוַע  "ּוֶבֱאֶמת,  פילאזאפיע. 
ַהִפילֹוסֹוְפָיא", און באמת איז די חכמה פון ליצנות נאך פיל ערגער פון 
די חכמה פון פילאזאפיע. "ִּכי ֵמָחְכַמת ַהִפילֹוסֹוְפָיא ַהּכֹל ּבֹוְרִחים, ִּכי רֹב 
ִיְׂשָרֵאל ֵהם ּבֹוְרִחים ְמאֹד ִמִפילֹוסֹוְפָיא ֵמֲחַמת ֶׁשֵהם יֹוְדִעים ֶׁשִפילֹוסֹוְפָיא 
ַמֶּזֶקת ְמאֹד ּומֹוֶרֶדת ֶאת ָהָאָדם ִלְׁשאֹול ַּתְחִּתּיֹות ַחס ְוָׁשלֹום, ַרֲחָמָנא ִלְצָלן", 
ווייל פון די חכמה פון פילאזאפיע אנטלויפט מען, רוב אידשע קינדער 
ווייסן דאס שעדליכקייט דערפון, אז דאס שאדט זייער שטארק און דאס 
"ֲאָבל  אין שאול תחתית רחמנא לצלן.  טוט אראפנידערן דעם מענטש 



אשר היה אל יואל

הפרשת ואתחנן שנת תשפ"א לפ"ק

אבער  ָּכל־ָּכְך",  ֵמֶהם  ּבֹוֵרַח  ָהָאָדם  ֵאין  ַהַּנ"ל,  ְוַהָחְכמֹות  ַהֵּליָצנּות  זֹאת 
"ֵמַאַחר  שטארק,  אזוי  נישט  מען  אנטלויפט  ליצנות  פון  חכמה  די  פון 
ֶׁשּיֹוְצִאין ִמִּפי ֲאָנִׁשים ַהִּנְרִאין ַּכֲהגּוִנים ּוַמְלִּביִׁשין ַהּכֹל ְּבַדְרֵכי ֱאֶמת ְּכִאּלּו 
ָהֱאֶמת ִעָּמֶהם", וויבאלד דאס ווערט געזאגט דורך מענטשן וואס קוקן 
אויס פון אינדרויסן ווי ערליכע מענטשן, און זיי הענגען אלעס אן אין די 
תורה, ווי גלייך דער אמת איז מיט זיי. "ַעל־ֵּכן ֵאין ָהָאָדם ּבֹוֵרַח ֵמֶהם ָּכל־
ָּכְך", דערפאר אנטלויפט נישט דער מענטש אזוי שטארק פון זיי, "ְוֵהם 
ַמִּזיִקים ּוְמַבְלְּבִלים ּומֹוְנִעים ֶאת ָהָאָדם ְמאֹד ְמאֹד ֵמֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַרְך 
ֶּבֱאֶמת", און דאס שעדיגט און צעמישט און שטערט זייער שטארק דעם 
מענטש פון צו דינען דעם אייבערשטן מיט אן אמת. "ַאְׁשֵרי ַהּזֹוֶכה ֵליֵלְך 
ְּבֶדֶרְך ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ְוִלְהיֹות ָּתם ְוָיָׁשר ְיֵרא ֱאֹלִקים ְוָסר ֵמַרע ְּבִלי ׁשּום ָחְכמֹות 
ְּכָלל", וואויל איז דער מענטש וואס גייט אויפ'ן אמת'ן וועג בתמימות 

און האט מורא פונעם אייבערשטן אן קיין שום חכמות.

זיך דרייען מיט לצים

האט דער ראש ישיבה שליט"א געזאגט: דער רבי ווארנט דא זייער 
שטארק מען זאל זיך אפהיטן פון ליצים, דארף מען וויסן אז דאס מיינט 
מען נישט נאר ווען דער מענטש זאגט נאך זייערע רייד, נאר אפילו מען 
דריידט זיך נעבן זיי און מען הערט סתם אויס וואס זיי זאגן, שאדט דאס 
אויך זייער שטארק, ווייל אז מען דריידט זיך נעבן ליצים קען מען חס 
ושלום זייער שנעל ווערן אפגעקילט פון דינען דעם אייבערשטן, אזוי ווי 
דער הייליגער ספר החינוך זאגט )מצוה טז( אז דאס הארץ און די מחשבות 
פון א מענטש ווערן געטוישט לויט די זאכן וואס ער טוט, דערפאר אפילו 
אן ערליכער איד וואס לערנט תורה און היט אפ אלע מצוות אויב וועט 
ער אבער זיך דרייען מיט לצים און מיטלאכן מיט זייערע ליצנות וועט 

ער צום סוף נעבעך ווערן נאכגעשלעפט נאך זיי.
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ליצנות איז א גרעסערע סכנה ווי פילאזאפיע און 
חקירות

קעגן  שארף  אזוי  גערעדט  וואס  צדיק  א  נאך  געווען  נישט  איז  עס 
אפילו  געזאגט  האט  רבי  דער  רבי,  דער  ווי   - פילאזאפיע  און  חכמות 
די ספרים וואס גדולי ישראל האבן מחבר געווען זאלן מיר אויך נישט 
לערנען, אבער פון דעסט וועגן זאגט דער רבי אז ליצנות איז נאך פיל 
ערגער פון דעם, דאס איז א גרעסערע סכנה פאר'ן מענטש ווי פילאזאפיע 
מענטש  דעם  נעמען  אוועק  שנעל  זייער  קען  דאס  ווייל  חקירות,  און 
פונעם אייבערשטן און פונעם צדיק, דער מענטש הערט נאר א קליינעם 
וויץ אויפ'ן צדיק און דער מענטש טראכט גלייך מחשבות ער אפלאזן 

דעם צדיק.

ער ווייזט יעצט ווער ער איז

פון  ווערטער  הערן  צו  נישט  געבן  אכטונג  זייער  דארף  מענטש  א 
לצים וואס רעדן אנטקעגן צדיקים; ווייל דער הייליגער רבי זאגט )שיחות 
זיי  וואס רעדן אויף צדיקים און ערליכע אידן  די אלע  הר"ן, סימן לח( אז 

און  זיך  זיי שעמען  נאר  אייבערשטן,  דעם  אנטקעגן  רעדן  ווילן באמת 
האבן מורא אז מען וועט זיי אנשרייען ווען זיי רעדן אנטקעגן די אמונה, 
דערפאר פארדרייען זיי די ווערטער כאילו זיי רעדן אויף צדיקים. מיט 
יֶהם,  ִפּ ַמִים  ַבָשּׁ ּתּו  "ַשׁ ט(:  עג,  )תהלים  פסוק  דעם  רבי  דער  טייטשט  דעם 
יֶהם", זיי ווילן באמת רעדן אויפ'ן  ַמִים ִפּ ּתּו ַבָשּׁ ָאֶרץ"; "ַשׁ ֲהַלְך ָבּ ּוְלׁשֹוָנם ִתּ
ָאֶרץ",  ָבּ ֲהַלְך  ִתּ אייבערשטן, אבער זיי האבן מורא, דעריבער: "ּוְלׁשֹוָנם 

יֶהם". ַמִים ִפּ ּתּו ַבָשּׁ רעדן זיי אויף צדיקי אמת, אבער באמת איז "ַשׁ

ווען א מענטש מאכט א וויץ ווייזט ער יעצט ווער ער איז, מען דארף 
נישט האבן קיין רוח הקודש געוואויר ווערן וואס דער מענטש איז, זיינע 
ענטהאלט  וואס  וויצן  ער  מאכט  אויב  איז;  ער  ווער  גלייך  צייגן  וויצן 
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ווייזט ער דערמיט  - דאן  וואס מאכן פרייליך מענטשן  ווערטער  בלויז 
וואס  וויצן  ער  מאכט  אויב  ווידעראום  שמים,  יראת  פארמאגט  ער  אז 
ענטהאלט ליצנות קעגן צדיקים רחמנא לצלן - דאן האט געוויזן ווער ער 

איז, אז ער פארמאגט נישט קיין ברעקל יראת שמים רחמנא לצלן.

]דער ראש ישיבה שליט"א האט זיך אויסגעדריידט צום מפיץ הגדול 
רבי נתן יאקאבאוויטש נרו יאיר און געזאגט: איך האב דיר שוין עטליכע 
מאל געפרעגט צי איך מעג איבערזאגן די ליצנות וואס ליצים מאכן, דער 
רבי האט דאך געזאגט )ֵסֶפר ַהִּמּדֹות אֹות ְּתׁשּוָבה ִסיָמן יא(: "ִיְׁשמֹר ָאָדם ֶאת ִּפיו 
ִמּלֹוַמר ֶאֱעֶׂשה ָהֲעֵבָרה ַהּזֹאת ֲאִפילּו ְּבֶדֶרְך ֵליָצנּות, ִּכי ִּדּבּורֹו ַמְכִריַח אֹותֹו 
ְלַמֲעֶׂשה", א מענטש זאל נישט זאגן 'איך וועל טון די עבירה', אפילו ער 
מיינט עס בלויז אלס ליצנות, ווייל דאס ארויסזאגן וועט צוברענגען ער 
זאל עס חס ושלום טון, ווי הייליגע גמרא זאגט )סנהדרין קב.( וואס האט 
זינדיגן?  זאל  צדיק  גרויסער  א  געווען  איז  וואס  ֵיהּוא  אז  צוגעברענגט 
ווייל ער האט ארויס געזאגט מיט זיין מויל פאר די נביאי הבעל )מלכים-ב, 
י, יח(: "ַאְחָאב ָעַבד ֶאת ַהַּבַעל ְמָעט ֵיהּוא ַיַעְבֶדּנּו ַהְרֵּבה", אחאב האט נאר 

געדינט עבודה זרה אביסל, איך וועל עס דינען אסאך, אפילו ער האט 
דאס נישט געמיינט מיט קיין אמת, ער האט דאס נאר געזאגט כדי ער זאל 
וועגן האט דאס אים  קענען אויס'הרג'ענען די נביאי הבעל, פון דעסט 
זרה;  עבודה  דינען  און  אייבערשטן  פונעם  אוועקצופאלן  צוגעברענגט 
אבער איך שפיר וויבאלד דער לץ שטעלט זיך אויף זאגן זיינע געמיינע 
זיין  זאלן  זיי  תלמידים,  מיינע  אנגרייטן  דאך  איך  מוז   - ברבים  ליצנות 

אנגעגרייט פון פאראויס נישט צו ווערן איבערגענומען פון דעם[.

א געפערליכע פארברעך!!

צום ביישפיל, עס איז דא א באקאנטער ווארט פון צדיקים, אז ווען 
עס קומט חודש אלול ציטערן אפילו די פיש אין וואסער", קומט א לץ, 
א בדחן, וואס פון אינדרויסן קוקט ער אויס ווי א חסיד'ישער איד, ער 
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גייט שבת מיט ווייסע זאקן, און מאכט ליצנות זאגענדיג: "ווען די פיש 
וואלט געהאט אזא ווארעמע דאכענע וואס איך האב - וואלט ער נישט 
דער  אז  צדיקים  פון  באקאנט  איז  עס  ביישפיל,  א  נאך  געציטערט...", 
געפאסט  האט  עלינו  יגן  זכותו  ליזענסק  פון  אלימלך  ר'  רבי  הייליגער 
משבת לשבת פאר איין און צוואנציג יאר; זיבן יאר פאר זיינע עבירות, 
זיבן יאר פאר זיינע קינדער און אייניקלעך און נאך זיבן יאר פאר אידישע 
וואלט  ער  ווען  זאגט:  און  לץ  זאגט דער  זיין,  גוט  זיי  זאל  קינדער עס 
געהאט אזא פיינע קרעמיש קעיק )קוכן( ווי איך האב - וואלט ער זיכער 
אויסגעפאסט...", דאס איז א געפערליכע פארברעך, ער נעמט א ווארט 
פון א צדיק וקדוש, וואס דאס ברענגט אן התעוררות מען זאל תשובה 
טון, מען זאל זיך מאכן א חשבון הנפש וואו מען האלט אויף די וועלט, 
און ער מאכט ליצנות פון דעם! דו ווייסט בכלל וואס מיינט א צדיק?! 
דו האסט אן השגה אין א צדיק?! ער האט גארנישט געזאגט, ער האט 
עס נישט אוועקגעמאכט, אבער דורך זיין ליצנות קילט ער אפ אידישע 
ווייסט  בדחן  אזא  אויף  צדיקים!  פון  און  אייבערשטן  פונעם  קינדער 
פון  היטן  זייער  זיך  דארף  מען  און  בסדר,  נישט  איז  ער  אז  גלייך  מען 
גערעדט  ווען  וואלט  ער  גלייך  מען  ווייסט  בדחן  דעם  אויף  און  אים. 
אויפ'ן אייבערשטן אליינס השם ישמרינו נאר דאס האט ער מורא צו טון 

דערפאר רעדט ער אויף צדיקים!

הייליגער  דער  און  אפיקורסים  גרויסע  געוואוינט  האבן  אומאן  אין 
רבי האט אסאך געשמועסט מיט זיי, האט מען אמאל געפרעגט דעם רבין 
פארוואס דער רבי רעדט אזויפיל מיט זיי? האט דער רבי געענטפערט: 
"וואס האב איך מיט ענק? עס רינט ארויס כפירות און אפיקורסת פון 
ענקערע ברייטע ערמל!" וואס הייסט אז עס רינט כפירות און אפיקורסת 
פון די ערמל? נאר אז א מענטש מאכט עפעס א ווערטל אויף א צדיק - 

איז דאס שוין כפירות און אפיקורסת רחמנא לצלן.
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איך קען א בדחן וואס זיינע ווערטלעך גלייך איך צו הערן, עס איז 
ריין פון ליצנות, ווען איך טרעף איך זאג איך אים: "דו ביסט אן ערליכער 
קיין  נישט  ענטהאלט  עס  הנאה,  איך  האב  ווערטלעך  דיינע  פון  איד, 

ליצנות".

איך בין א תם, איך האב ליב תמימות

דער הייליגער רבי האט חתונה געהאט ווען ער איז געווען א קינד פון 
דרייצן יאר, ער האט חתונה געהאט יונג, בקדושה ובטהרה; גלייך נאך 
זיין בר מצוה איז ער געווארן א חתן און אביסל שפעטער איז געווען די 
חתונה, די כלה איז געווען א גרויסע צדקת, זי האט געהייסן סאשיא, א 

טאכטער פון רבי אפרים פון שטאט זאסלאב.

וויבאלד דער רבי איז געקומען צו פארן צו א נייע שטאט אוסיאטין, 
האט דער רבי נישט געקענט די מענטשן פון דעם שטאט, ווער איז א גוטער 
חבר פאר אים, האט דער רבי געזוכט ווער איז ערליך און ווער נישט, 
דער רבי האט געשמועסט מיט עטליכע יונגע בחורים און אינגעלייט צו 
זען וואו זיין האלטן אויף דער וועלט, ער האט געשמועסט מיט עטליכע 
און געזען אז זיי זענען זייער ווייט פונעם אייבערשטן, זיי זענען בכלל 
נישט אינטערעסירט צו זיין וואויל און ערליך און זיי זענען גרויסע בעלי 
עבירה רחמנא לצלן, איין אינגערמאן, מיט'ן נאמען ר' שמעון איז געווען 
אן ערליכער, זיין הארץ האט געברענט צום אייבערשטן. און ווען דער 
אויספרובירט  קודם  אים  ער  אים האט  מיט  רעדן  אנגעהויבן  רבי האט 
וויל  ער  וועלט,  דער  אויך  לעבן  א  וויל מאכן  ער  ווי  אזוי  מיט חכמה, 
טון זאכן וואס טויגן נישט, אבער ר' שמעון האט זיך נישט געלאזט, ער 
די  אין  אינטערעסירט  נישט  איז  ער  אז  רבי'ן  פאר'ן  געענטפערט  האט 
זאכן, ווען דער רבי האט אים געפרעגט: "ביסטו דען נישט קיין מענטש? 
פארוואס ווילסטו נישט האקן א לעבן אויף דער וועלט?" האט ר' שמעון 
רבי האט  ליב תמימות", דער  איך האב  א תם,  בין  "איך  געענטפערט: 
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נאנטע  זיין  וועלן  מיר  ווי  אויס  זעט  "עס  געזאגט:  און  אויפגעלאכטן 
חברים".

דעם  אויסגעזאגט  אים  און  זייט  א  אין  גערופן  אים  האט  רבי  דער 
אמת, אז ער האט אים געוואלט אויספרובירן זען אויב ער איז ערליך, 
ער האט אים דערציילט אז די אנדערע מענטשן זענען זייער ווייט פונעם 
אייבערשטן, זיי זענען פוגם און טוען עבירות רחמנא לצלן. און דער רבי 
ווי גוט עס איז צו דינען דעם אייבערשטן און  האט מיט אים גערעדט 
געזאגט: "איך האב דאך  רבי האט אים  איז, דער  וועלט  די  נאריש  ווי 
היינט חתונה, דארף איך זיכער אנהייבן דינען דעם אייבערשטן"; שמעון 
האט זיך גוט צוגעהערט צו זיין נייער חבר - דער הייליגער רבי, און ער 
איז געווארן א גרויסער צדיק, אן ערליכער איד. ר' שמעון האט אסאך 
באדינט דעם רבי'ן און דער רבי האט אים צוגעזאגט אז ער וועט אים 

באדינען אויך אויף יענע וועלט )עיין פעולת הצדיק סימן סז-סח(.

ביי  געכאפט  מערסטע  דאס  מער  האט  וואס  געוען  איז  דאס  און 
געזען  נישט  איך  האב  דאס  'תמימות',  זיין   - לברכה  זכרונו  מוהרא"ש 
תמימות  מאס  גרעסטע  די  געזען  איך  האב  מוהרא"ש  ביי  ערגעץ,  אין 
וואס איז שייך, ווי ער האט לעבט מיט אזא פשטות און תמימות מיט'ן 

אייבערשטן.

דאס דארף מען זוכן ווען מען זוכט א חבר, איינער וואס פארמאגט 
אין זיך תמימות, ער לעבט מיט צדיקים און מאכט קיינמאל נישט קיין 
ליצנות אויף זיי. אוודאי דארף מען האבן פרייליכע חברים, וואס זענען 
נישט מרה שחורה און בעצבות, אבער פון די אנדערע זייט דארף מען 

זייער אכטונג אז זיי זאלן נישט זיין קיין ליצים חס ושלום.

דער אייבערשטער זאל העלפן מיר זאלן פאלגן דעם רבי'ן וועלן מיר 
האבן א שיינע לעבן, אמן.
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שבת קודש פרשת מטות-מסעי, ראש חודש מנחם אב, 
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 תשפב, 
תשפג, תשפד, תשפה, תשפו, תשפז.

סימן תשפב.

ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶגעָזאְגט: ֶמען ַדאְרף ִזיְך ֵזייֶער ְׁשַטאְרק ִמְׁשַּתֵּדל ַזיין צּו 
קֹויְפן ַזיין ֵסֶפר, ַווייל ֲאִפילּו ֶעס ִליְגט ִאין ַׁשאְנק ִאיז ֶעס אֹויְך ַא ְגרֹויֶסע 
ָאְּפצּוִהיְטן  ְׁשִמיָרה  ְגרֹויֶסע  ַא  ִאיז  ֵסֶפר  ַזיין  ַווייל  ֶמעְנְטׁש,  ַפאְר'ן  טֹוָבה 
ֶרִּבי  ֶדער  ָׁשאְדְנס.  ַאֶלע  פּון  ֶמעְנְטׁש  פּוֶנעם  ֶגעְלט  אּון  ַרייְכטּום  ָדאס 
ָהאט ֶדעָמאְלט ֶדעְרַמאְנט ַא ָנאֶמען פּון ַא ֶגעִוויֶסער עֹוֶׁשר אּון ֶגעָזאְגט: 
ַּביי ִאים  ַזיין  ַא ְגרֹויֶסע טֹוָבה ַאז ַמיין ֵסֶפר ָזאל  "אֹויְך ַפאר ִאים ִאיז ֶעס 
ִאיְנֶדעְרֵהיים, ַווייל דּוְרְכֶדעם ֶוועט ֶער ָהאְּבן ַא ְגרֹויֶסע ְׁשִמיָרה אֹויף ַאֶלעס 
ֶגעָוואְרְנט  ָהאט  ֶרִּבי  ֶדער  אּון  ֲעִׁשירּות".  ַזיין  ִמיט  ְּבַלייְּבן  ֶוועט  ֶער  אּון 
ֵאייֶנער פּון ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו ָוואס ִאיז ֶגעְׁשַטאֶנען ַפאר ִאים ֶער ָזאל ֵגיין צּו 

ֶיעֶנעם עֹוֶׁשר ְמעֹוֵרר ַזיין אּון ְמַחֵזק ַזיין ֶער ָזאל קֹויְפן ַזיין ֵסֶפר.

דעם רבי'נס ספרים זענען מסוגל

דער רבי האט געזאגט אז זיינע ספרים זענען מסוגל אפצוהיטן דעם 
מענטש מיט זיין פארמעגן עס זאל נישט געשעדיגט ווערן; פון דא איז 
דער מקור צו וואס מוהרא"ש שרייבט אין 'שאלות ותשובות ברסלב' ווען 
מען פרעגט אים וואס איז די עצה אויב מען האט פארבויעט א פענסטער 
אדער א טיר, וואס עס איז באקאנט פון ספרים אז דאס קען צוברענגען 
חס ושלום צו א סכנה, ענטפערט מוהרא"ש מען זאל אריינלייגן אין דעם 

הויז דעם רבי'נס ספרים און דאס וועט אפהיטן פון אלעם שלעכטס.

זיך  ציען  זיי  היות  שטעטל,  אין  דא  מיר  פרעגן  אינגעלייט  אסאך 
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זאלן  זיי  וואס  גוים,  געוואוינט  דארט  האבן  עס  וואו  דירות  אין  אריין 
טון, אפשר דארף מען זאגן 'חמשה חומשי תורה' וכדומה, זאג איך פאר 
אלע דאס זעלבע: "לייג אריין דעם רבי'נס ספרים אין שטוב, דאס וועט 
אוועקנעמען אלע שלעכטס וואס איז דארט דא, דאס וועט דיר אפהיטן 

פון אלעם בייזן".

דער רבי זאגט: "אפילו עס ליגט אין שאנק איז עס אויך א גרויסע 
אין  ליגט  עס  ווען  טובה  א  דאס  איז  פארוואס  מענטש",  פאר'ן  טובה 
שאנק? ערשטנס, דאס ארבעט בדרך סגולה, מיר פארשטייען נישט ווי 
אזוי דאס ארבעט, אז דער צדיק זאגט א סגולה - איז זיכער אז עס העלפט, 
אבער מען קען דאס אויך מסביר זיין, ווייל אז עס ליגט אין שאנק וועסטו 
דאס ארויסנעמען פון שאנק און אריינקוקן דערין, וואס וועטו דארט זען 
שטיין? אז עס איז דא א באשעפער אויף די וועלט! דאס פארטרייבט 

אלע מזיקים וואס ווילן שלעכטס טון דעם מענטש.

ווער האט עס אונטערגעשטעלט?

פונעם  אויסער   - אלעס  פון  וועלט  די  אין  מען  רעדט  ליידער 
א  און  ברען  א  מיט  דורך  טוט  מען  און  רעדן  מענטשן  אייבערשטן; 
איינער  האט  קאראנע  קעגן  וואקסין  "די  זאגט:  מען  אלעם,  פון  קאך 
קארלין  אין  און  מירון  אין  טראגעדיע  די  צוליב...  אונטערגעשטעלט 
יעצט  האט  וואס  דאס  און  צוליב....  אונטערגעשטעלט  איינער  האט 
פאסירט דער שרעקליכע פאסירונג אין פלארידע, א גרויסע בנין האט זיך 
צאמגעלייגט, און הונדערטער מענטשן זענען באגראבן געווארן אין איין 
ארבעט  הדמיון  כח  די  צוליב..."  אוטערגעשטעלט  איינער  האט   - רגע 
ביז'ן הימל, אלעס איז אונטערגעשטעלט פון דעם און יענעם, מענטשן 
שטייען און ציטערן עס קומט א קראך, מען הייבט שוין אן פילן ווי די 
וועלט גייט אונטער... מענטשן זאגן: אזוי האט אויסגעקוקט בעפאר די 
 -  ... וכו'  ווערד  איר  פארלוירן  געלט האט  די  וועלט מלחמה,  ערשטע 
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דאס אלעס קומט איז דער כח פון דער יצר הרע וואס וויל פארדרייען די 
קאפ מען זאל רעדן פון אלעס אויסער פונעם אייבערשטן; עס איז אמת 
אז די אלע זאכן זענען געווארן אונטערגעשטעלט, אבער ווער האט עס 
אונטערגעשטעלט? דער אייבערשטער! דער אייבערשטער האט אלעס 

געמאכט כדי מיר זאלן זיך אויפוועקן און תשובה טון.

נעם די עצה פון רבי'ן, די עצה פון התבודדות, רעד צום אייבערשטן 
אלע  די  וואס  קאפדרייענישן  אלע  דמיונות,  אלע  אוועקגין  וועלן   -
האטליינס פארקויפן, כאילו איינער קען עפעס טון גוטס אדער שלעכטס 

אנדעם אייבערשטן.

דער ראש ישיבה שליט"א האט זיך אנגערופן צו איינעם: דאס וואס 
דו האסט נאכנישט קיין דרייער בי דיר אין שטוב - מיין נישט אז דאס 
האט מיט'ן בויער צוטון, דער איז שולדיג אדער יענער איז שולדיג, דאס 
ווערט  אלעס  אייבערשטן;  מיט'ן  האט  דאס  קיינעם,  מיט  נישט  האט 

אונטערגעשטעלט דרוכ'ן אייבערשטן אליינס.

דעם  ראטעוועט  ספרים  זיינע  אז  געזאגט  רבי  דער  האט  דערפאר 
וועסט  דו  אז  ווייל  שלעכטס,  אלעם  פון  פארמעגן  זיין  און  מענטש 
אריינקוקן דערין וואס וועסטו דארט זען שטיין? לאמיר אריינקוקן אין 
זכרונו  מוהרא"ש  פון  ספרים  די  אין  אריינקוקן  לאמיר  ספרים,  רבי'נס 
לברכה, וואס מוהרא"ש האט ארויסגענומען פון אלע דעם רבי'נס ספרים; 
וואס שטייט אין 'אשר בנחל'? אז דער אייבערשטער פירט די וועלט! 
וואס דו דארפסט גיי צו אים! רעד צום אייבערשטן אויף דיין פשוט'ע 
פון  אויפצואוועקן  אונז  כדי  נאר  איז  פאסירט  וואס  אלעס  שפראך! 
שלאף, מיר זאלן לויפן צום אייבערשטן! די זעלבע זאך איז מיט 'עצתו 
אמונה' וואס שטייט דארט? דאס וואס עס שטייט אין 'אשר בנחל', נאר 
אין עצתו אמונה איז עס מער אראפגעברענגט פאר דעם היינטיגן דור, 
אריינצוברענגען דעם קלארן אמונה, מען זאל נישט ווערן פארלוירן פון 
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יעדע דמיון וואס יעדער נאר פארקויפט.

ִסיָמן תשפג.

ַזייט ֶעס ִאיז ֶגעָוואְרן ֶגעְדרּוְקט ַזיין ֵהייִליג ֵסֶפר ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ָהאט 
ְׁשלֹוֵמינּו  ַאְנֵׁשי  ַזיין  ְמַחֵזק  אּון  ַזיין  ְמעֹוֵרר  אֹויְפֶגעֶהעְרט  ִניְׁשט  ֶרִּבי  ֶדער 
ַזיין  ֵמָחָדׁש  ָזאל  ֶמען  אּון  ֵסֶפר  ַזיין  ִאין  ַזיין  ְמַעֵּין  אּון  ֶלעְרֶנען  ָזאל  ֶמען 
ֶדעִרין ִחידּוִׁשים. אּון ֶער ָהאט ֶגעָזאְגט: "ֶעס ִאיז ַא ְגרֹויֶסע ִמְצָוה ַאַסאְך 
צּו ֶלעְרֶנען ַזיין ֵסֶפר". ָנאְך ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט: "ֶמען ֶקען ֶוועְרן ַא ְגרֹויֶסער 
ַווייל ֶעס ִליְגט ֶדעִרין ָגאר ַא ִטיֶפע אּון ְגרֹויֶסע  ַזיין ֵסֶפר,  ַּבַעל מַֹח דּוְרְך 
ֵׂשֶכל, אּון אֹויּב ֶמען ֶוועט ָדאס ַאַסאְך ֶלעְרֶנען ֶקען ֶמען זֹוֶכה ַזיין צּו ֶוועְרן 
ֶמען  ֶוועט  ֶדעָמאְלט  ַּבַעל ְּתׁשּוָבה, אּון  ֱאֶמת'ֶער  ַא  ִאיד אּון  ֶעְרִליֶכער  ַאן 
ֶזען ָדאס ְּפִניִמּיֹות ָוואס ִליְגט ִאין ֶדעם ֵסֶפר, ַווייל ִאין ֶדעם ֵסֶפר ִאיז ָדא 
ְּפִניִמּיֹות ָוואס ֶמען ֶזעט ִניְׁשט אֹויְבן אֹויף. וואֹויל ִאיז ֶדער ֶמעְנְטׁש ָוואס 

ִאיז זֹוֶכה ָדאס צּו ֶלעְרֶנען ַאַסאְך".

ִסיָמן תשפד.

]ַווייל ַאֶלע ּתֹורֹות אּון ַמֲאָמִרים פּון ַזיין ֵהייִליג ֵסֶפר ֶזעֶנען 'ְּכָלִלים', 
וואּוְנֶדעְרִליֶכע,  ֵנייֶע  ֶדעִרין  ַאְלץ  ֶמען  ְטֶרעְפט  ֶעס  ֶלעְרְנט  ֶמען  ֶמער  ִווי 
ְּפַׁשט  ְּבֶדֶרְך  ֵסיי  ִעְנָיִנים  ִטיֶפע  ֶעְנְטַהאְלט  ֶעס  ַטֲעִמים.  ִזיֶסע  ִליְכִטיֶגע אּון 
אּון ֵסיי ְּבֶדֶרְך סֹוד, ֶיעֶדע ּתֹוָרה ֶעְנְטַהאְלט ָגאר ָפאְרְכִטיֶגע, וואּוְנֶדעְרִליֶכע 
אֹויְך  ַזיין.  ַמְסִּביר  ִניְׁשט  ֶמען  ֶקען  ָדאס  ָוואס  סֹודֹות,  ַּבאַהאְלֶטעֶנע  אּון 
צּו  ַׁשְייכּות  ָהאט  ַמֲאָמר  ֶיעֶדע  ִמְצוֹת,  פּון  ַּכָווָנה  ַמֲאָמר  ֶיעֶדע  ֶעְנְטַהאְלט 
ַחִיים';  ֵעץ  'ְּפִרי  אּון  ַחִיים'  'ֵעץ  ְּכָתִבים  ִדי  ִאין  ְׁשֵטייט  ָוואס  ַּכָּונֹות  ִדי 
ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  )ִליקּוֵטי  ַחִּיים'  ֶהָחֵפץ  ָהִאיׁש  'ִמי  פּון  ּתֹוָרה  ֶדער  ֵּבייְׁשִּפיל,  צּום 
ֲאִפילּו  ִמְצָוה פּון לּוָלב,  ִדי  ֶדער סֹוד פּון  ִזיְך  ִאין  ֶעְנְטַהאְלט   - ִסיָמן לג(  א, 

ֶעס ֶוועְרט ָדאְרט ָגאְרִניְׁשט ֶדעְרַמאְנט פּון ִדי ִמְצָוה פּון לּוָלב; ַאזֹוי אֹויְך 
ֶדער ּתֹוָרה פּון 'ִּבְקרֹב ָעַלי ְמֵרִעים' )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א, ִסיָמן לו אּון ִסיָמן קא( - 
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ֶעְנְטַהאְלט ִאין ִזיְך ִדי סֹוד פּון ִדי ַּכָווָנה פּון ִקידּוׁש, אּון ַאזֹוי ִאיז ֶעס ִמיט 
ַאֶלע ַאְנֶדעֶרע ַמֲאָמִרים. אּון ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶגעָזאְגט, ַאז ֶער ָהאט ֶגעָוואְלט 
ַמאְכן ַא ֵּפירּוׁש אֹויְפ'ן 'ֵעץ ַחִיים' ָאֶּבער ַא ָּפׁשּוְט'ֶער ֵּפירּוׁש ֶפעְלט ִניְׁשט 
אֹויס צּו ַמאְכן ָנאר ֶמען ַדאְרף ָזאְגן ּתֹוָרה ָוואס ָדאס ָזאל ַזיין ֶדער ֵּפירּוׁש, 
ָהאט ֶדער ֶרִּבי אֹויְסֶגעִפיְרט: ִאיְך ָהאּב ׁשֹוין ֶגעָזאְגט ֶעְטִליֶכע ּתֹורֹות ָוואס 
ָהאְּבן ַא ַׁשְייכּות ִמיְט'ן 'ֵעץ ַחִיים'. )ֵאייְנָמאל ֶווען ֶדער ֶרִּבי ָהאט ְמַסֵיים 
ֶגעֶווען ֶדעם 'ֵעץ ַחִיים' ָהאט ֶדער ֶרִּבי ִזיְך ָאְנֶגערּוְפן: "ִאיְך ָהאּב ֶגעֶזען ַאז 
ִדי ַגאְנֶצע ֵסֶפר ִאיז מּוָסר!" ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶעס ֶגעָזאְגט ָּבֶזה ַהָּלׁשֹון: "ֶסע 
ֵטייֶער מּוָסר־ֵסֶפר ֶסע ִאיז". אּון ֶדער ֶרִּבי ָהאט ְׁשַטאְרק ַארֹויְסֶגעְּבֶרעְנְגט 
ָדאס ֵטייֶעְרֵקייט פּון ֶדעם ֵסֶפר. ֶמען ֶקען ָדאס ַמְסִּביר ַזיין, ַווייל ִדי ַגאְנֶצע 
ַּכָווָנה פּוֶנעם ַאִריַז"ל ִאיז צּו ְּבֶרעְנֶגען ֶדעם ֶמעְנְטׁש צּו טּון ִדי ִמְצוֹת פּוֶנעם 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, קּוק ַאַריין ִאין ִליקּוֵטי ֲהָלכֹות, ַנֲחלֹות ַהָלָכה ד', אֹות ה'. אּון 
ֶקעְנְסטּו  ּתֹורֹות  ֶרִּבי'ְנס  פּון  ַהְקָּדמֹות  וואּוְנֶדעְרִליֶכע  ָפאְרְכִטיֶגע  ִדי  דּוְרְך 
זֹוַהר  פּוֶנעם  ַקָּבָלה  פּון  ֶוועג  ִדי  ַפאְרְׁשֵטיין  צּו  ַאִּביְסל  ֶוועג  ַא  ַמאְכן  ִזיְך 
ְלַמֲעֶׂשה  ֵעצֹות אֹויף  ֶוועְגן אּון  ֵזיי  ַארֹויְסֶנעֶמען פּון  ַאִריַז"ל  ַהָקדֹוׁש אּון 
ִווי ַאזֹוי ִזיְך צּו ִפיְרן, ַווייל ֶיעֶדע ּתֹוָרה אּון ֶיעֶדע ַמֲעֶׂשה פּון ֶרִּבי'ן ֶעֶפעְנט 
אֹויף ִפיֶלע טֹויֶעְרן ִאין ַהָּׂשַגת ֱאֹלקּות, דּוְרְכֶדעם ֶקען ֶמען ַפאְרְׁשֵטיין ִדי 
ַגאְנֶצע ֶוועג פּון ַקָּבָלה, אֹויּב דּו ֶוועְסט ַאַסאְך ֶלעְרֶנען ֶדעם ֶרִּבי'ְנס ְסָפִרים 
ֶיעְדן ָטאג, קּוק ַאַריין ִאין ִליקּוֵטי ֲהָלכֹות, ְּתִפיִלין, ַהָלָכה ה, אֹות לח, ַעֵיין 
ָׁשם(. ַאזֹוי אֹויְך ָנאְך ֶעְטִליֶכע ּתֹורֹות ִאיז ֶדער ֶרִּבי ְמַרֵּמז ֶדעִרין ִדי ַּכָּונֹות 
פּון ִמְצוֹת, ִּבְפַרט ִדי ּתֹורֹות ָוואס ֶדער ֶרִּבי ָהאט ַאֵלייְנס ֶגעְׁשִריְּבן ָוואס ֶדער 
ֶרִּבי ָהאט ֶגעָזאְגט ֶדערֹויף ַאז ֶמען ֶקען ְמַדְקֵדק ַזיין ִאין ֶדעם ָלׁשֹון ַאזֹוי ִווי 
ֶמען ִאיז ְמַדְקֵדק ִאין ַא ָּפסּוק פּון ִדי ּתֹוָרה, ַווייל ֶעס ִאיז ָדא ֶדעִרין ַאַסאְך 
ַּכָּונֹות; צּוָמאל ַחֶזְר'ט ֶער ִאיֶּבער ַא ַזאְך ֶעְטִליֶכע ָמאל אּון ֶעס קּוְקט אֹויס 
ַאז ֶעס ִאיז ִאיְּבִריג ֶגעְׁשִריְּבן, ָאֶּבער ֶּבֱאֶמת ַדאְרף ֶמען ָדאְרט ְמַדְקֵדק ַזיין 
ַווייל ָדאְרט ִאיז ָדא ַא ְגרֹויֶסע ַּכָווָנה ֶדעְרֵּביי, אֹויְך ָהאט ֶדער ֶרִּבי ֶגעָזאְגט, 
ְמסּוָגל  ֵזייֶער  ֶזעֶנען  ִאים  ֶגעָוואְרן דּוְרְך  ֶגעְׁשִריְּבן  ִאיז  ָוואס  ִדי ּתֹורֹות  ַאז 
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ַווייל ֵזיי ֶזעֶנען ְּכָלִלים[.

ִסיָמן תשפה.

אּון ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶגעָזאְגט, ַאז ִדי ָוואס ָהאְּבן ַאִּביְסל ֵׂשֶכל אּון קּוְקן 
אּון  ַאִריַז"ל  פּוֶנעם  ַקָּבָלה  פּון  ֶוועְגן  ִדי  ַאז  ֵמייֶנען  ֵסֶפר  ַזיין  ִאין  ַאַריין 
ַאְנֶדעֶרע ַּבֲעֵלי ְמֻקָּבִלים ֶזעֶנען ְמרּוָמז ִאין ַזיין ֵסֶפר, ֵזיי ֶרעֶכעֶנען ָדאס ַאְלס 
ֵזיי ֵווייְסן ִניְׁשט ַאז ֶעס  ַא ַמֲעָלה ַאז ֶדער ֵסֶפר קּוְמט ָאן ִּביז ַאִהין, ָאֶּבער 
ִאיז ַפאְרֶקעְרט; ֶעס ִאיז ּפּוְנְקט ַפאְרֶקעְרט, אֹויְך ִדי ֶוועְגן פּון ַקָּבָלה פּון 
ִניְׁשט  ָהאט  ֶרִּבי  )ֶדער  ֶוועְרֶטער...  ַזייֶנע  ִאין  ִנְכָלל  ֶזעֶנען  ְפִריֶעְרִדיֶגע  ִדי 
ֶוועְרֶטער,  ַזייֶנע  פּון  ַפאְרְׁשַטאֶנען  ָהאט  ]ֶמען  ֵרייד(.  ַזייֶנע  צּוֶגעֶעְנִדיְגט 
ִאיֶּבער ָדאס ְגרֹויְסֵקייט פּון ַזיין ֵהייִליג ֵסֶפר ַאז ֶעס ָגאר ָגאר הֹויֶעְך, ֶעס ֵגייט 
ֶדעְרְגַרייְכט,  ָנאְכִניְׁשט  ָהאְּבן  ֶמעְנְטְׁשן  ַאְנֶדעֶרע  וואּו  ְּפֶלעֶצער  צּו  ַארֹויף 
אּון ֲאִפילּו ֶדער זֹוַהר ַהָקדֹוׁש אּון ֶדער ַאִריַז"ל ֶזעֶנען אֹויְך ִנְכָלל ִאין ַזייֶנע 

ֶוועְרֶטער ְוכּו'[.

ִסיָמן תשפו.

ֶדעָמאְלט ֶווען ֶעס ִאיז ַארֹויְסֶגעקּוֶמען ֶדער ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ִאיז ֵאייְנָמאל 
ֶרִּבי  ַהָקדֹוׁש  ָהַרב  ְּבֶרְסֶלב,  ְׁשָטאט  ָרב פּון  ֶדער  ֶרִּבי'ן  ַאַרייְנֶגעקּוֶמען צּום 
ַאֲהרֹן, ָהאט ִאים ֶדער ֶרִּבי ֶגעָזאְגט )ִמיט ַא ָלׁשֹון פּון מּוָסר(: "ַפאְרָוואס 
ֶוועט  ֶעס  ִּביז  ֶדעִרין,  ַזיין  ְמַעֵּין  גּוט  ֵסֶפר אּון  ַמיין  ֶנעֶמען  ִניְׁשט  ָזאְלְסטּו 
ִדיר ֵּבייַפאְלן ַא ַקְׁשָיא, ֶדעְרָנאְך ֶוועְסטּו ָנאְכַאָמאל ְמַעֵּין ַזיין ֶדעִרין ִּביז דּו 
ֶגעֶהעְרט ֶדעם  ֶער ָהאט  ֶווען  ֵּתירּוץ?"  ִוויְסן ֶדעם  ַפאְרְׁשֵטיין אּון  ֶוועְסט 
ֶרִּבי'ְנס ֶוועְרֶטער ִאיז ֶער צּוִריק ַאֵהיים אּון ֶגעֶעֶפעְנט ֶדעם ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן 
ִאים  ִאיז  ֶעס  אּון  ַזיין,  ְמַעֵּין  ָאְנֶגעהֹויְּבן  ָהאט  אּון  ֶדעִרין,  ַזיין  ְמַעֵּין  צּו 
ֶדעְרָנאְך  ֶוועְרֶטער,  ֶרִּבי'ְנס  ֶדעם  ִאין  ַקְׁשָיא  וואּוְנֶדעְרִליֶכע  ַא  ֵּבייֶגעַפאְלן 
ָהאט ֶער ָנאְכַאָמאל ֶגעֶלעְרְנט ֶדעם ּתֹוָרה ִּביז ֶעס ִאיז ִאים ֵּבייֶגעַפאְלן ֶדעם 
ֶגעַגאְנֶגען  צּוִריק  ֶער  ִאיז  ֶדעְרָנאְך  ַקְׁשָיא.  ֶדעם  ֶעְנְטֶפער אֹויף  ֵּתירּוץ אּון 
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צּום ֶרִּבי'ן ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה אּון ִאיֶּבער ֶגעָזאְגט ֶדעם ַקְׁשָיא אּון ֶדעם ֵּתירּוץ, 
אּון ֶעס ִאיז ֵזייֶער ֶגעַפאְלן ַפאְר'ן ֶרִּבי'ן, ָהאט ִאים ֶדער ֶרִּבי ֶגעָזאְגט ְּבֶזה 
ַהָּלׁשֹון: "ִאיְך ֵווייס פּון ֵאייֶנעם ָוואס ָהאט ֶגעַמאְכט ַא ֵּפירּוׁש אֹויְפ'ן זַֹהר 
ַהָקדֹוׁש ָאן ַקיין רּוַח ַהקֹוֶדׁש, אּון פּון ֶדעְסט ֶוועְגן ָהאט ֶער צּוֶגעְטָראְפן 

צּום ֱאֶמת".

ִסיָמן תשפז.

ְּפרּוִּביְרן  ָזאְלן  ֵזיי  ֶמעְנְטְׁשן  ַזייֶנע  ֶגעָוואְרְנט  ְׁשַטאְרק  ָהאט  ֶרִּבי  ֶדער 
ֵאייְנָמאל  ָהאט  אּון  ֶעֶּפעס.  ַזיין  ְמַחֵּדׁש  צּו  ֶזען  אּון  ּתֹורֹות  ַזייֶנע  ֶלעְרֶנען 
ֶגעָזאְגט צּו ֵאייֶנער פּון ַזייֶנע ֶמעְנְטְׁשן: "אֹויּב ֶוועְסטּו צּוְטֶרעְפן ַמיין ַּכָווָנה 
ִאין ַמיין ּתֹוָרה - ִאיז ָגאר גּוט!  אּון ֲאִפילּו דּו ֶוועְסט ִניְׁשט צּוְטֶרעְפן ַמיין 
ַּכָווָנה - ִאיז אֹויְך ֵזייֶער גּוט ַווייל ְמַחֵּדׁש ַזיין ִחידּוֵׁשי ּתֹוָרה ִאיז ַא ְגרֹויֶסע 
ִּתיקּון אֹויף ְׁשֶלעְכֶטע ַמֲחָׁשבֹות, ַווייל ַאֶלע ְׁשֶלעְכֶטע ַמֲחָׁשבֹות קּוֶמען פּון 
ִדְמיֹון, ִאיז דּוְרְכֶדעם ָוואס ֶמען ִאיז ְמַחֵּדׁש ִאין ִדי ּתֹוָרה, ָוואס ָדאס ִאיז 
דּוְרְכֶדעם   - ְצֵווייְטן  ַזאְך צּום  ֵאיין  צּו  ְׁשֶטעְלט  ֶמען  'ִדְמיֹון',  דּוְרְך  אֹויְך 
ַפאְרֶרעְכט ֶמען ִדי ְּפַגם ַהְּבִרית ַרֲחָמָנא ִליְצָלן פּון ְׁשֶלעְכֶטע ַמֲחָׁשבֹות, ָוואס 
ַח פּון ִדְמיֹון. אּון ַפאר ֶרִּבי ָנָתן ָהאט ֶדער ֶרִּבי ִזְכרֹונֹו  קּוְמט אֹויְך פּון ֶדער כֹּ
ִלְבָרָכה ֶגעָזאְגט: "ִדי ִחידּוֵׁשי ּתֹוָרה ָוואס ֶמען ִאיז ְמַחֵּדׁש ִאין ַזייֶנע ּתֹורֹות 
ֶרִּבי  ֶדער  ָנאְך ָהאט  ֶגעטּון",   ָוואס ֶמען ָהאט  ִּתיקּון אֹויף  ְגרֹויֶסע  ַא  ִאיז 
ֶגעָזאְגט: ֲאִפילּו ַאז ֶמען ִאיז ָנאר ְמַחֵּדׁש ֵאיין ַזאְך ִאיז אֹויְך ָגאר גּוט, ַווייל 
ֶעס ִאיז ַא ְגרֹויֶסער ִּתיקּון, ָנאְך ָהאט ֶדער ֶרִּבי ֶגעָזאְגט: ָדאס ִאיז ַא ְגרֹויֶסע 

טֹוָבה ַפאר ִדי ְנָׁשמֹות פּון ִדי ֶעְלֶטעְרן ָוואס ֶזעֶנען ׁשֹוין ִנְפָטר ֶגעָוואְרן.

א  צו  אויסגעדריידט  שליט"א  ישיבה  ראש  דער  זיך  האט  דא 
אינגערמאן וואס זיין טאטע ע"ה איז פאריאר אוועק פון די וועלט, און 
זיך אנגערופן: "קוק וואס דער רבי זאגט דא, חידושי תורה איז א גרויסע 
טובה פאר נשמות פון די עלטערן וואס זענען שוין נפטר געווארן, זע צו 

מחדש זיין חידושי תורה".



אשר היה אל יואל

פרשת ואתחנן שנת תשפ"א לפ"ק יח

דער כח פון דמיון

'חידושי תורה' מיינט נישט דוקא גרויסע דרושים און פשט'לעך, א 
זאך  איין  צו  'מען שטעלט  דא  זאגט  רבי  וואס דער  מיינט דאס  חידוש 
צום צווייטן', מען טרעפט צו אז דער ענין, דער הלכה, איז אזוי ווי א 
אנדערע הלכה - און דאס איז שוין א חידוש און מיט דעם איז מען מתקן 
וואס מען האט געזינדיגט מיט שלעכטע מחשבות, ווייל די גאנצע זאך 
פון טראכטן שלעכטע מחשבות איז איין שטיק 'דמיון', מען טראכט אין 
מח פון דעם און יענעם וכו', דערפאר אז מען נעמט דער כח פון 'דמיון', 
דער כח פון טראכטן, און מען טראכט דערמיט פון תורה איז מען מיט 

דעם דאס מתקן.

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

ג


