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בעזרת השם יתברך

דברות קודש וואס מיר האבן געהאט די זכיה 
צו הערן פונעם ראש ישיבה שליט"א שבת 
קודש פרשת בהעלותך, שנת תשפ"א לפרט 
קטן; ביים שיעור אין ספר הקדוש 'פעולת 

הצדיק' און ביי 'סעודה שלישית'. 
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שבת קודש פרשת בהעלותך, שנת תשפ"א לפרט קטן, 
אינדערפרי פאר'ן דאווענען האט דער ראש ישיבה 
שליט"א ממשיך געווען דעם שיעור אין ספר הקדוש 

פעולת הצדיק, פון סימן תשנה ביז סימן תשנח.

סימן תשנה: ַאַחר־ָּכְך ָחַזר ֶרִּבי ַיֲעקֹב ִמֶמעְדֶווִדיְבֶקע ַהַּנ"ל )ַעֵּין ְלֵעיל ִסיָמן 
תשמ"ז( ֶאל ַרֵּבנּו ַז"ל ְוִהִּציַע לֹו ָּכל ְּפָרֵטי ַהַהְדָפָסה. ְוָׁשַלח ַרֵּבנּו ַז"ל ֶאת ֶרִּבי 

ָדִוד, ֶאָחד ֵמֲאָנָׁשיו, ֶאל ִעיר ְּבֶרְסֶלב, ֶׁשִּיְתַקֵּׁשר ִמָּׁשם ִעם ֶרִּבי ָנָתן, )ֶׁשָּׁשָהה 
ָּכל ַהְּזַמן ָּבִעיר ָמאַהלֹוב(, ְּכֵדי ֶׁשהּוא ְיַסֵּדר ַׁשַער ְוַהְקָּדָמה, ְוֵכן ָעָׂשה. ּוָבא 
ֶרִּבי ָדִוד ֶאל ִעיר ְּבֶרְסֶלב, ּוִמָּׁשם ִנְתַקֵּׁשר ֶרִּבי ַנְפָּתִלי ִעם ֶרִּבי ָנָתן. ּוָבא ֶרִּבי 
ָנָתן ֶאל ִעיר ְּבֶרְסֶלב ָסמּוְך ְלפּוִרים, וַרִּבי ַנְפָּתִלי וַרִּבי ָדִוד עֹוְדדּו אֹותֹו, ֶׁשִּיַּסע 
ִעָּמֶהם ֶאל ַרֵּבנּו ַז"ל, ִּכי ַרֵּבנּו ַז״ל ִּדֵּבר ַּפַעם ַאַחת ָּכל ַהַּלְיָלה ֵמַהְדָּפַסת ִסְפרֹו 
ְורֹוֶצה, ֶׁשֻּיְדַּפס ְוִיְתַּפֵּׁשט ָּבעֹוָלם ְוכּו'. ַאְך ֶרִּבי ָנָתן ֹלא ָהָיה ָיכֹול ְּבׁשּום אֶֹפן, 
ִאי־ ְוָהָיה  ִמְׁשַּפְחּתֹו,  ּוִמָּכל  ּוֵמחֹוְתנֹו  ֵמִאְׁשּתֹו  ַרּבֹות  ְמִניעֹות  ָאז  לֹו  ָהיּו  ִּכי 
ֶאְפָׁשר לֹו ְלַׁשֵּבר ְמִניעֹות ָּכֵאּלּו ּוִבְפָרט ִלְנסַֹע ְלֶמְרַחִּקים ָּכֵאּלּו ַעד ֶלעְמֶּבְרג.

מניעות  שווערע  גאר  אריבער  דעמאלט  איז  לברכה  זכרונו  נתן  רבי 
איבער זיין התקרבות צום הייליגן רבי'ן, פון זיין ווייב, פון זיין שווער 
און פון זיין גאנצע משפחה, דערפאר האט ער נישט געקענט פארן קיין 
לעמבערג צו דרוקן דעם הייליגן ספר 'ליקוטי מוהר״ן'; היינט ווען מען 
נתן  רבי  'פארוואס האט  וואונדערן:  זיך  דערין קען מען  אריין  טראכט 
נישט איבערגעלאזט זיין ווייב און געפארן דרוקן דעם הייליגן ספר?!, 
אין  נאר  צייט  יענע  אין  נאר  נישט  וועלט,  די  דאך  באלייכט  ספר  דער 
אלע שפעטערדיגע דורות ביז משיח וועט קומען!' אבער אזוי איז עס 
ווי  זעט אויס  די מניעות  שטענדיג מיט אלע מניעות, בשעת מען האט 
מען קען עס נישט צעברעכן, ערשט שפעטער ווען די מניעות ווערן בטל 
דעמאלט טראכט מען צוריק 'וואס איז אזוי שווער געווען די מניעות?'... 

ִּתֵּקן  ְועֹוד  ַהְקָּדָמה  ָּכַתב  ְוֵכן  ַהַּׁשַער  ִסֵּדר ֶאת  ִהְׁשַּתֵּמט ֵמֶהם ַרק  ַעל־ֵּכן 
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ּקּוִנים ַּבֵּסֶפר ְּבָמקֹום ֶׁשָהָיה ָצִריְך ִּתּקּון, ְוַאַחר־ָּכְך ָחַזר ְלֵביתֹו ָלִעיר  ַהְרֵּבה ִתּ
ִהִּטיל  ֶׁשָעָליו  ִמֶמעְדֶווִדיְבֶקע,  ַיֲעקֹב  ֶרִּבי  ִעם  ִנְפָּגׁש  ָדִוד  וַרִּבי  ָמאַהלֹוב. 
ְלַהְדִּפיס ֶאת ִסְפרֹו, ְוהּוא ָלַקח ֶאת ָּכל ַהֵּסֶפר ִעם  ַז״ל ֶאת ַהְּׁשִליחּות  ַרֵּבנּו 
ַהַּׁשַער ְוַהַהְקָּדָמה ְוָכל ַהִּתּקּוִנים ְוָנַסע ִמָּׁשם ָלִעיר אֹוְסְטְרָהא ְוִהְתִחיל ַלֲעסֹק 

ְּבַהְדָּפַסת ַהֵּסֶפר ַהָּקדֹוׁש ְוַהּנֹוָרא ״ִלּקּוֵטי־מֹוֲהַר״ן״.

סימן תשנו: ַעל ַחג ַהּפּוִרים: ָּבא ֶרִּבי ִׁשְמעֹון ֶאל ַרֵּבנּו ַז״ל ְוָׁשָהה ֶאְצלֹו 
ָּכל ַהָּׁשבּוַע ֶׁשּקֹוֵדם ּפּוִרים ְוַאַחר ּפּוִרים. ּוֵמֲחָמת ֶׁשַרִּבי ִׁשְמעֹון ָהָיה ָקרֹוב 
ָהָיה ַהְמקָֹרב ָהִראׁשֹון  ַז״ל, ֶׁשּקֹוִרין ֵהייִמיׁש )ֶחְברּוִתי( ]ִּכי  ַרֵּבנּו  ְמאֹד ִעם 
ֶׁשּלֹו, ַעֵּין ְלֵעיל ִסיָמן ס״ז[, ַעל־ֵּכן ָהָיה ִנְכַנס ְּבָכל ַּפַעם ֶאל ֶחֶדר ַרֵּבנּו ַז״ל 
ְוָהָיה ָעֵייל ְּבֹלא ַּבר )ִנְכַנס ְוֹלא יֹוֵצא, ְּכלֹוַמר, ָמַתי ֶׁשרֹוֶצה(. ּוְבַאַחד ַהָּיִמים 
ְוִאי־ לֹו,  ַהְּמֻיָחד  ְּבַחְדרֹו  ָסגּור  ַז״ל  ֶׁשַרֵּבנּו  ּוָמָצא,  ַז״ל  ַרֵּבנּו  ֶאל  ָּבא  הּוא 
ְמאֹד  ַהְרֵּבה  ּבֹוֶכה  ַז״ל  ֶׁשַרֵּבנּו  ַהָּדֶלת,  ִמַּבַעד  ָׁשַמע  ַרק  ְלִהָּכֵנס,  לֹו  ֶאְפָׁשר 
ְמאֹד ְּבקֹול ָּגדֹול. ְוָעַמד ֶרִּבי ִׁשְמעֹון ַעל־ַיד ַהֶּדֶלת ָמֵלא ַּפַחד ּוְרָעָדה ְוֹלא ָיַדע 
ַמה ֶזה ְוַעל ַמה ֶזה. ּוִפְתאֹם ָּפַתח ַרֵּבנּו ַז״ל ֶאת ַהֶּדֶלת ְוָקָרא ְלֶרִּבי ִׁשְמעֹון, 
ֵאין  ִלי!  ״אֹוי  ְוָאַמר:  ְמאֹד  ַז״ל  ַרֵּבנּו  ְוֶנֱאָנח  ֶלְחָייו,  ַעל  ְוִדְמָעתֹו  ֶׁשִּיָּכֵנס, 
ִלי ִעם ִמי ְלִהְתַיֵעץ!״ ְוָׁשַאל אֹותֹו ֶרִּבי ִׁשְמעֹון ִּבְרָעָדה: ״ֶרִּבי, ַמה ָּקָרה?״ 
ְוִסֵּפר לֹו ַרֵּבנּו ַז״ל: ״ֵיׁש ִלי ֵסֶפר ְּבֵביִתי, ֶׁשִאַּבְדִּתי ֶאת ִאְׁשִּתי ָהִראׁשֹוָנה ּוָבַני 
ִּבְׁשִביל ֶזה, ִּכי ָמַסר ַנְפׁשֹו ַּבֲעבּור ֵסֶפר ֶזה. ְוַעְכָׁשו ֵאינֹו יֹוֵדַע ַמה ַלֲעׂשֹות, ִּכי 
הּוא רֹוֶאה, ֶׁשהּוא ָצִריְך ְלִהְסַּתֵּלק ָּכאן ְּבִעיר ֶלעְמֶּבְרג. ַאְך ִנְתַּגָּלה לֹו, ֶׁשְּבִאם 
ִיָּׂשֵרף ֶזה ַהֵּסֶפר, ָיכֹול ִלְחיֹות עֹוד״. ]ְוַעל־ֵּכן ָהָיה ַרֵּבנּו ַז״ל ְמֻסָּפק ְוֹלא ָיַדע 
ָלֵתת ֵעָצה ְּבַנְפׁשֹו ַמה ַלֲעׂשֹות, ִּכי ָהָיה ָצר לֹו ְמאֹד ִלְׂשרֹף ֶזה ַהֵּסֶפר ַהָּקדֹוׁש 
ְוַהּנֹוָרא ְמאֹד ֲאֶׁשר ָמַסר ַנְפׁשֹו ַּבֲעבּורֹו ְוָאַבד ִאְׁשּתֹו ּוָבָניו ַּבֲעבּורֹו, ְוֶזה ָהָיה 
ַהַּנ״ל )ְּבִסיָמן תקפח(. ְועֶֹצם ְקֻדַּׁשת ְונֹוָראֹות ֶׁשל ֶזה ַהֵּסֶפר, ִאי־ֶאְפָׁשר  ַהֵּסֶפר 
ְלַדֵּבר ִמֶּזה ְּכָלל. ְוִאם ָהָיה ִנְׁשַאר ֶזה ַהֵּסֶפר ָּבעֹוָלם, ָהיּו רֹוִאין ְּגֻדַּלת ַרֵּבנּו 

ַז״ל, ַעִין ֹלא ָרֲאָתה ְוכּו' ַעִין ְּבַעִין, ִּכי ָהָיה ֵסֶפר ּנֹוָרא ְוִנְפָלא ַעד ְמאֹד[.

דער רבי איז געווען מסופק וואס צו טון, זאל ער דרוקן דעם ספר? - 
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וועט ער דארפן אוועקגיין פון די וועלט, זאל ער פארברענען דעם ספר? 
און  קינדער,  און  ווייב  זיין  דערפאר  אוועקגעגעבן  שוין  דאך  האט  ער 
אויב פארברענען וואלט ער דאך דאס שוין געקענט טון אין אנהייב און 

זיי נישט פארלירן.

ְוֵתֶכף־ּוִמָּיד ִּבְׁשמַֹע ֶרִּבי ִׁשְמעֹון זֹאת ָאַמר ְלַרֵּבנּו ַז״ל: ״ְּבַוַּדאי ְּבִלי ׁשּום 
ְסֵפקֹות, ִאם ֵיׁש ֵאיזֹו ְסָבָרה, ֶׁשַחֵּייֶכם ְּתלּוִיים ָּבֶזה, ְּבַוַּדאי טֹוב יֹוֵתר ִלְׂשרֹף 
ַהֵּסֶפר, ְּכֵדי ֶׁשִּיָּׁשֲארּו ַּבַחִּיים ִעָּמנּו!״ ְוֵהִׁשיב לֹו ַרֵּבנּו ַז״ל ִּבְבִכָּיה: ״ֵּכן הּוא, 
ְוָנכֹון ַהָּדָבר ֲאֶׁשר, ֶׁשִאם ִיָּׂשֵרף ֶזה ַהֵּסֶפר, ִיְהֶיה ִלי עֹוד ָאְרָּכא ִלְחיֹות ָּבעֹוָלם 
ַהֶּזה עֹוד ֵאיֶזה ְזַמן, ֲאָבל ַאף־ַעל־ִּפי־ֵּכן ָצר ִלי ְמאֹד ְלָׂשְרפֹו, ִּכי ֵאין ַאָּתה, 
ֶזה  ֶׁשל  ְּקֻדָּׁשתֹו  ִיְקַרת  ֹּגֶדל  יֹוֵדַע  ַז״ל(,  ַרֵּבנּו  לֹו  ָקָרא  )ָּכְך  ִׁשְמעֹו'ֶלע,  ֶרִּבי 
ְוַכָּמה ִיּסּוִרים  ְוָאנִֹכי ִאַּבְדִּתי ַּבֲעבּור ֵסֶפר ֶזה ִאְׁשִּתי ָהִראׁשֹוָנה ּוָבַני  ַהֵּסֶפר, 
ֲעצּוִמים ָסַבְלִּתי ְּכבֹר ַּבֲעבּור ֶזה!״ ּוְבתֹוְך ְּדָבָריו ָּבָכה ַרֵּבנּו ַז״ל ַהְרֵּבה ְמאֹד 
ְמאֹד. ּוְבתֹוְך ֶׁשֵהם ְמַדְּבִרים ַיַחד, ַהְינּו ַרֵּבנּו ִעם ֶרִּבי ִׁשְמעֹון, ָּבא ַהּדֹוְקטֹור 
ַז״ל: ״ֲהֹלא ָאסּור ָלֶכם  ְוִנְבַהל ַהּדֹוְקטֹור ְמאֹד ְוָאַמר ְלַרֵּבנּו  ַז״ל.  ֶאל ַרֵּבנּו 
ָעָנהּו,  ֹלא  ַז״ל  ְוַרֵּבנּו  ֶׁשָּלֶכם?״  ָהֵרָאה  ֶאת  ּוְלַבְלֵּבל  ָּכל־ָּכְך  ִלְבּכֹות  ַעְכָׁשו 
ְוָהַלְך לֹו ַהּדֹוְקטֹור, ַרק ָאַמר לַרִּבי ִׁשְמעֹון, ֶׁשֹּלא ַיֲעזֹב ֶאת ַרֵּבנּו ַז״ל ְוֹלא ִיֵּתן 
לֹו ִלְבּכֹות ָּכל־ָּכְך. וַרִּבי ִׁשְמעֹון ֹלא ָהָיה ָיכֹול ְלַדֵּבר ִעם ַרֵּבנּו ֵמרֹב ַצַער ּוְכֵאב 
ִלּבֹו, ִאיְך ֶׁשָרָאה ְּבִכַּית ַרֵּבנּו ַז״ל, ֶּׁשָּבָכה ְוהֹוִריד ְּדָמעֹות ְּכַנַחל. ּוְבתֹוְך ְּבֵביתֹו 
ִווי דּו ָזאְגְסט!  ַזיין  ״אֹויּב ַאזֹוי, ָזאל  ְלַרִּבי ִׁשְמעֹון:  ַז״ל  ַרֵּבנּו  ְוָאַמר  ָעָנה 
)ִאם ָּכְך, ֶׁשִּיְהֶיה, ְּכמֹו ָׁשַאָּתה אֹוֵמר!(, ִאם ֵּכן ֵאיפֹה ֵהא ְלָך ַהַּמְפֵּתַח ֶׁשל 
ַהָקאַמאֶדע )ַהִׁשיָדה-ָארֹון( ֶׁשִּלי, ְוֵלְך ַמֵהר, חּוָׁשה, ַאל ַּתֲעמֹד ּוְׂשכֹר ֲעָגָלה 
ָלִעיר ְּבֶרְסֶלב, ְוַאל ַיַעָצְרָך ַהֶּגֶׁשם ְוַהֶּׁשֶלג, ְורּוץ ְמֵהָרה, חּוָׁשה ָלִעיר ְּבֶרְסֶלב 
ְוָתבֹוא ְלָׁשם ְוִתָּכֵנס ֶאל ֵּביִתי, ְוָׁשם ְּבַהָקאַמאֶדע ֻמַּנַחת ֵסֶפר ֶאָחד ִּבְכִתיַבת 
ֵסֶפר  עֹוד  ֻמָּנח  ְוֵׁשם  ָאְדל,  ִּבִּתי  ֶׁשל  ַהֵּתָבה  ֻמַּנַחת  ַהָקאַמאֶדע  ַיד  ְוַעל  ָיִדי, 
ְוִתַּקח ֶאת  ָנָתן.  ַרִּבי  ְלָפַני  ַהֵּסֶפר ַהֶּזה, ֶׁשֶהְעִּתיק  ַהַהְעָּתָקה ֶׁשל  ְוִהיא  ֶאָחד, 
ְׁשֵניֶהם ְוִתְׂשרֹף אֹוָתם. ְוִהֵּנה, ֶרִּבי ִׁשְמעֹו'ֶלע, ֲאִני ַמְזִהיר אֹוְתָך ְמאֹד ְמאֹד, 
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ְלַבל ִּתְהֶיה ָחָכם ָּבֶזה ְוַאל ְּתַׁשֶּנה ְּכלּום ִמָּכל ֲאֶׁשר ִהְזַהְרִּתיָך, ִּכי ַחַּיי ְּתלּוִיים 
ָּבֶזה, ְוַאל ַיֲעֶלה ְּבַדְעְּתָך ְלַהְׁשִאיר ֵאּלּו ָעִלים ִמֵּסֶפר ֶזה!״

דאס איז א גרויסע וואונדער, אין אנהייב איז דער רבי געווען מסופק 
ווי  אבער  פארברענען,  עס  זאל  ער  אדער  ספר  דעם  דרוקן  זאל  ער  צי 
נאר ער האט באשלאסן עס צו פארברענען איז דער רבי געווארן זייער 
שטארק מיט דעם, און האט זייער אנגעווארנט דעם רבי שמעון ער זאל 
נישט זיין קלוגער, ער זאל נישט איבער לאזן אפילו איין בלעטל דערפון, 
ווערן אזוי שטארק מיט  צו  זיך געטוישט אזוי שנעל  ווי אזוי האט ער 
ווען  'התבודדות';  איז  דאס  נאר  פארברענען?  עס  דארף  מען  אז  דעם 
א מענטש איז מסופק אין א זאך וואס ער זאל טון, אזוי צי אזוי, דארף 
ער דאס אויסשמועסן מיט'ן אייבערשטן, ער זאגט פאר'ן אייבערשטן: 
וואס צו טון, זאל איך אזוי טון  נישט  ווייס  "הייליגער באשעפער איך 
אדער אזוי טון, אז איך וועל טון אזוי - אפשר איז נישט גוט צוליב דעם 
וכו', און אז איך וועל טון אזוי - אפשר איז דאס אויך נישט גוט צוליב 
אייבערשטן  פאר'ן  ספק  גאנצע  די  אויס  מען  שמועסט  אזוי  וכו',  דעם 
מיט אלע צדדים ארום, און ווי נאר דער אייבערשטער לייגט אריין אין 
קאפ ווי אזוי צו טון, דארף מען זיין זייער שטארק אז דאס איז א ענטפער 
פונעם אייבערשטן, און דאס וועל איך טון מיט א שטארקקייט, דעריבער 
זאל  ער  אייבערשטן  דעם  געבעטן  אסאך  האט  רבי  דער  וואס  נאכדעם 
וויסן וואס צו טון, און ער האט באשלאסן עס צו פארברענען - איז ער 
און  ספיקות  שום  קיין  אן  דעם,  מיט  זיכער  און  שטארק  זייער  געווען 

בלבולים דערין.

ַז״ל, ֶׁשַּיֲעֶׂשה ְּכָכל ֲאֶׁשר ִצָּוהּו.  ְוֵתֶכף־ּוִמָּיד ִהְבִטיַח ֶרִּבי ִׁשְמעֹון ְלַרֵּבנּו 
ְוָרץ ֶרִּבי ִׁשְמעֹון ַלחּוץ ְּבֶבָהָלה ְוָׂשַכר ֲעָגָלה ַאַחת ְּביֶֹקר ָּגדֹול, ֶׁשִּתַּקח אֹותֹו 
ָלִעיר  ָסמּוְך  ֶׁשִהיא  ַדאִׁשיב,  ָלִעיר  ּוְכֶׁשִהִּגיַע  ִלְנסַֹע.  ְוִהְתִחיל  ְּבֶרְסֶלב  ָלִעיר 
ְּבֶרְסֶלב, ָנַפל ֶרִּבי ִׁשְמעֹון ִּפְתאֹם ַעל ָהָאֶרץ ָׁשם ְוִהְתַעֵּלף ְוַנֲחָלה ְמאֹד, ִּכְמַעט 
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ָבר רֹוֶצה ְלָמְנעֹו  ֶׁשָּגַוע ָאז. ְוֵהִבין ֵּתֶכף־ּוִמָּיד, ֶׁשֲהֹלא ָּדָבר הּוא, ]ְוַהַּבַעל־ָדּ
ַרֵּבנּו  ֶׁשִּצָּוה  ָקָטן,  ָּדָבר  ָּכל  ֶׁשַעל  ְּכָבר,  ָלנּו  ַּכָּידּוַע  ַז״ל,  ַרֵּבנּו  ִּדְבֵרי  ִמְּלַקֵּים 
ַעל  ִּבְפָרט  ְמאֹד,  ְּגדֹולֹות  ְמִניעֹות  ּוְרָבבֹות  ֲאָלִפים  ַעל־ֶזה  ֵיׁש  ַלֲעׂשֹות,  ַז״ל 
ָּדָבר ָּגדֹול ָּכֶזה, ֶׁשָּכל ַחַּיי ַרֵּבנּו ַז״ל ְּתלּוִיים ָּבֶזה(, ַעל־ֵּכן ִצָּוה ֶרִּבי ִׁשְמעֹון 
ַעל  ֶׁשהּוא  ְּכמֹו  ָּכְך  אֹותֹו  ַוַּיִּניחּו  ֶׁשָּיִרימּו  ְסִביבֹו,  ֶׁשָעְמדּו  ים,  ֲאָנִשׁ ְלַכָּמה 
ָהֲעָגָלה ְויֹוִבילּו אֹותֹו ַעד ִעיר ְּבֶרְסֶלב. ְוַכָּוָנתֹו ָהְיָתה, ֲאִפּלּו ֶׁשהּוא ָצִריְך ַחס 
ְוָׁשלֹום ָלמּות, ְלָפחֹות ַיִּגיַע ָלִעיר ְּבֶרְסֶלב ְוָׁשם ְיַצֶּוה ֶאת ִמיֶׁשהּו, ֶׁשְּיַקֵּים ֶאת 
ְרצֹון ַרֵּבנּו ַז״ל. ְוֵכן ָעׂשּו ְוִהִּניחּו אֹותֹו ַעל ָהֲעָגָלה ְּכמֹו ֶׁשהּוא, ַאף ֶׁשַהְרֵּבה 
ים ָרצּו ְלַעְּכבֹו: ״ֵאיְך ּתּוְכלּו ִלְנסַֹע ְּבַסָּכַנת ְנָפׁשֹות ָּכזֹו, ִּכְמַעט ֶׁשִּתְגְועּו  ֲאָנִשׁ
ַחס ְוָׁשלֹום?! ֲאָבל הּוא ִהְתַעֵּקׁש ְמאֹד ְוָנַסע ִמָּׁשם. ְוֵתֶכף־ּוִמַּיד ְּכֶׁשִּנְכְנָסה 
ָהֲעָגָלה ֶאל ִעיר ְּבֶרְסֶלב, ֵּתֶכף ִהְבִריא, ְּכמֹו ֶׁשֹּלא ֵאַרע ִעּמֹו ָּדָבר. ְוֵתֶכף ִנְכַנס 
ֶאל ִּדיַרת ַרֵּבנּו ַז״ל, )ִּכי ַרֵּבנּו ַז״ל ָנַתן לֹו ַהַּמְפֵּתַח(, ְוָלַקח ֶאת ְׁשֵני ַהְּסָפִרים 
ּוְׂשָרָפם, ]ְוַעל־ֵּכן ִנְקָרא ֵסֶפר ֶזה, ֶׁשהּוא ֵסֶפר ַהֵּׁשִני, ְּבֵׁשם "ֵסֶפר ַהִּנְׂשָרף", 

)ַעֵּין ְלֵעיל ְּבִסיָמן תקפ"ח(, ִּכי ַרֵּבנּו ַז"ל ִצָּוה ְלָׂשְרָפם[.

סימן תשנז: ְוַאַחר־ָּכְך ָחַזר ֶרִּבי ִׁשְמעֹון ֶאל ִעיר ֶלעְמֶּבְרג ְלַבֵּׂשר ְלַרֵּבנּו 
לֹו  ְוָאַמר  ָעָנה  ַז״ל,  ַרֵּבנּו  ֶאל  ִׁשְמעֹון  ֶרִּבי  ּוְכֶׁשָּבא  ְׁשִליחּותֹו.  ֶׁשָעָׂשה  ַז״ל, 
ַרֵּבנּו ַז״ל: ״ַהֵּסֶפר ַהֶּזה, )ַהְינּו ״ֵסֶפר ַהִּנְׂשָרף״(, ְּכָבר ֹלא ִיְהֶיה עֹוד ָּבעֹוָלם, 
ְוַיְחזֹר  ֻיְדַּפס  ֵסֶפר ִלּקּוֵטי־מֹוֲהַר״ן(,  ַעְכָׁשו, )ַהְינּו  ַהֵּסֶפר, ֶׁשַמְדִּפיִסים  ֲאָבל 
ְוכּו'!״  ַעל־ֶזה  ְוֶאְסַּתֵּכל  ַהַּצד  ִמן  ֶאֱעמֹד  ַוֲאִני  ְּפָעִמים,  ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ְוֻיְדַּפס 
ֲאֵבָדה  זֹו  ִּכי  ֶׁשִּנְׂשַרף,  ַהֵּסֶפר  ַעל  ָהַרִּבים,  ַּבֲעוֹנֹוֵתינּו  ְּדָאְבִדין,  ַעל  ]ֲחָבל 
ִמְתַּפֵּׁשט ָּבעֹוָלם, ָהיּו  ֶׁשֵאיָנּה חֹוֶזֶרת. ְוַרִּבי ָנָתן ָאַמר: ״ִאם ַהֵּסֶפר ַהֶּזה ָהָיה 

רֹוִאים ַעֵּין ְּבַעִין ְּגֻדַּלת ַרֵּבנּו ַז״ל!״[.

איך וועל שטיין אין די זייט...

האט דער ראש ישיבה שליט״א געזאגט: דער ספר מיינט נישט נאר 
דער 'ליקוטי מוהר״ן', נאר מיינט אויך די ספרים פון רבי נתן און אלע 
עס  גייט  אזוי  און  לברכה,  זכרונו  מוהרא״ש  פון  קונטרסים  און  ספרים 
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פון  דרוקט  מען  וואס  דיבורים  און  ספרים  אלע  דור,  יעדן  אין  ווייטער 
אלעס  דאס  ווייל  מוהר״ן',  'ליקוטי  איז  אלעס  דאס   - תלמידים  רבי'נס 
איז ארויסגענומען פונעם ליקוטי מוהר״ן; דער רבי האט נישט געשריבן 
דעם ליקוטי מוהר״ן אז מען זאל דאס נישט קענען פארשטיין, דער רבי 
האט עס געשריבן פאר אונז אז מיר זאלן עס פארשטיין, דאס טוען די 
הייליגע צדיקים זיי ברענגען עס אראפ נענטער פאר אונז, אז אונז פשוט'ע 

מענטשן מיט אונזער קליינע שכל זאלן דאס אויך קענען פארשטיין.

"דער 'ספר הנשרף' וועט טאקע נישט זיין  דער רבי האט געזאגט: 
אויף די וועלט, אבער דער ספר וואס מען דרוקט יעצט, דער ספר ליקוטי 
מוהר"ן, וועט מען דרוקן און דרוקן גאר אסאך מאל, און איך וועל שטיין 

אין די זייט און צוקוקן ווי אזוי מען דרוקט עס!"

מען  וואו  הדפוס  בית  גרויסע  א  געבויט  האבן  מיר  אז  ברוך השם   
דרוקט מיליאנען ספרים א יאר, מען דרוקט דעם רבי'נס ספרים און מען 
פארשפרייט עס פאר די גאנצע וועלט. ווען מוהרא״ש האט צום ערשטן 
מאל געזען דעם בית הדפוס איז ער געווען זייער פרייליך, ער האט זיך 
אנגערופן: ״רבי נתן וואלט זיך מחיה געווען צו האבן אזא בית הדפוס״ ; 
אז מען קוקט אריין אין 'ימי מוהרנ״ת' זעט מען ווי ר' נתן האט זיך זייער 
געפלאגט צו דרוקן דעם רבי'נס ספרים, ער האט געדארפט פארן אויף 
ווייטע פלעצער צו שאפן פאפיר, און אלע אנדערע זאכן וואס מען דארף 
האבן צו דרוקן א ספר, אבער ברוך השם אז היינט האבן מיר מאשינען 

וואס דרוקן אפ אין א קורצע צייט הונדערטער קונטרסים.

עס איז אלעס ווערד

דער הייליגער רבי נתן זכרונו לברכה, ווען ער איז געפארן קיין ארץ 
געווען  מפיץ  ער  האט  דארט  מצרים,  קיין  אנגעקומען  ער  איז  ישראל 
קטו(:  אות  שני,  חלק  מוהרנ״ת  )ימי  נתן  רבי  זאגט  רבי'ן;  פון  ספרים  אפאר 
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״ִּבְׁשִביל ֶזה ְלַבד ְּכַדאי ָּכל ַהִּיּסּוִרים ְוִטְלטּוִלים ֶׁשֵּיׁש ִלי, ֶׁשֲאִני ַעְכָׁשו ְּכמֹו 
ְּבָגלּות ִמְצַרִים, ֶׁשֲאִני ָנע ָוָנד ּוְמֻטְלָטל ּוְמֻבְלָּבל ַּבֲאֶלְּכַסְנְּדִרָּיא ֶׁשל ִמְצַרִים״, 
פאר דעם אליינס איז מיר ווערד געווען אנצוקומען קיין מצרים, דורך 
גיין די שווערע ביטערע יסורים און די גאנצע שלעפ, ״ֲאֶׁשר ֵמעֹוָלם ֹלא 
ָעָלה ַעל ַּדְעִּתי ִלְהיֹות ָּכאן״, איך האב נישט געטראכט אז איך וועל אין 
מיין לעבן אנקומען אין מצרים, ״ֲאָבל ְּכֶׁשֲאִני זֹוֶכה ְלַהְזִּכיר ַּבֲאֶלְּכַסְנְּדִרָּיא 
האב  איך  אז  אבער  ִלְבָרָכה״,  ִזְכרֹונֹו  ַהּנֹוָרא  ַרֵּבנּו  ֶׁשל  ַהֵּסֶפר  ֵׁשם  ַּבּׁשּוק 
זוכה געווען צו דערמאנען נאר דעם נאמען פונעם ספר ליקוטי מוהר״ן 
פון הייליגן רבי'ן זכותו יגן עלינו אין גאס אין אלעקסאנדריע, ״ִּבְׁשִביל 
ֶזה ַהּכֹל ְּכַדאי״, פארדעם אליינס איז שוין אלעס ווערד, ״ְּכִפי ַמה ֶּׁשֲאִני 
ַמֲאִמין ְויֹוֵדַע ְקָצת ְּגֻדַּלת ְקֻדַּׁשת נֹוְראֹות ֶזה ַהֵּסֶפר״, לויט וויפיל איך ווייס 

ביי מיר דאס גרויסקייט פון די הייליגע ספרים.

רבי נתן האט געטראפן דארט א איד ר' אהרן, יענער האט געפרעגט 
רבי נתן אויב ער האט מיט זיך עפעס פרישע ספרים, רבי נתן האט אים 
נאכנישט  האט  איר  וואס  ספר  נייעם  א  מיר  מיט  האב  ״איך  געזאגט: 
געזען, דער ספר ליקוטי מוהר״ן״; מיט דעם האט זיך רבי נתן זייער מחי' 

געווען.

שפעטער שרייבט רבי נתן נאכאמאל )שם, סימן קכה; קכח(: ״ְּבָכל ַהֶּדֶרְך 
ֶׁשָהַלְכִּתי ִמְּסַטְנּבּול ַלֲאֶלְּכַסְנְּדִרָּיא ָהָיה ִלי ַצַער ְּכֶׁשָּזַכְרִּתי ֶׁשֲאִני ֻמְכָרח ַעָּתה 
וויי געטון אז איך האב געדארפט  זייער  ְלִמְצַרִים״, עס האט מיר  ֵליֵלְך 
״ֹלא  טז(:  יז,  )דברים  זאגט  תורה  די  וואס  א פלאץ  קיין מצרים;  אנקומען 
קיין מצרים;  גיין  נישט צוריק  זאל  ַהֶּזה עֹוד״, מען  ַּבֶּדֶרְך  ָלׁשּוב  תִֹספּון 
אים  און  איינעם  ביי  זיין  געקענט  איך האב  אז  זיך  איך  פריי  מיט דעם 
מפיץ זיין די ספרים ״לקוטי מוהר״ן״ און ״ספר המדות״, זאגט רבי נתן: 
״ְוֶזה ָיָקר ְּבֵעיַני ְמאֹד ֶׁשָּזִכיִתי ְלַהְׁשִאיר ִסְפֵרי ַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ִּבְמִדיָנה 
ְרחֹוָקה ָּכזֹאת״, דאס איז ביי מיר זייער חשוב, אז איך האב געקענט מפיץ 



אשר היה אל יואל

פרשת קרח שנת תשפ"א לפ"ק י

זיין אין אזא ווייטע מדינה.

יעדער נעמט די ספרים און קונטרסים

א מפיץ האט מיר דערציילט, אז ער איז געגאנגען 'הפצה' און איז 
אנגעקומען אין א ישיבה וואס געפונט יעצט אין א קאנטרי, האט זייער 
ראש ישיבה געזאגט פאר די בחורים: ״לויפט נעמען די ספרים!״ אזאנס 
האב איך נאכנישט געהערט, א ראש ישיבה זאל זאגן פאר די בחורים זיי 
זאלן נעמען די ספרים?! מען זעט ווי די ספרים גייען אריין מער און מער 

אין די וועלט.

אין קאנטרי זענען מענטשן אין א אנדערע גייסט, מענטשן פירן זיך 
'וואקאציע צייט', דער מח איז  ווייל עס איז  יאר,  ווי א גאנץ  אנדערש 
יאר  דעם  דורכאויס  נישט  גייען  מענטשן  געוויסע  ביישפיל,  צום  אפן; 
העמד(  סארט  געוויסע  א  איז  )דאס  שער״ט  פאלע״ר  א  מיט  אנגעטון 
אבער אין קאנטרי גייען זיי יא דערמיט, אדער נאך א ביישפיל, געוויסע 
מענטשן גייען נישט דורכ'ן יאר שפאצירן אום שבת אן דעם שטריימל 
עס  איז  אזוי  און  אזוי,  יא  זיי  גייען  אין קאנטרי  און בעקעטשע, אבער 
מיט נאך פילצאליגע זאכן וואס מענטשן פירן זיך אין קאנטרי אנדערש, 
דערפאר איז זייער וויכטיג צו גיין 'הפצה' אין די קאנטרי'ס ווייל געוויסע 
מענטשן וואס א גאנץ יאר נעמט ער נישט די ספרים און קונטרסים אבער 

זומער וועט ער דאס יא נעמען.

און אפילו די וואס פארן נישט ארויס אויף די בערג, נאר זיי פארבלייבן 
דא אין שטאט במשך די זומער וואכן, דאך הערשט אויך ביי זיי א גייסט 
פון וואקאציע, די שטאט איז ליידיגער פון מענטשן, אלעס איז רואיגער, 

דערפאר נעמען זיי אויך זומער ענדערש די ספרים און קונטרסים.
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הפצה פאר יעדן איינעם

ווען מען רעדט פון 'הפצה' טראכטן אסאך מענטשן: ״דאס איז נישט 
געמאכט פאר מיר, איך קען נישט ארומגיין ביי די הייזער און אין בתי 
מדרשים מיט קונטרסים״, דאס איז אבער נישט ריכטיג, עס איז דא גענוג 
אנדערע וועגן פאר יעדן איינעם צו מאכן הפצה; מען קען רעדן אפילו 
מיט איין חבר, אים דערציילן פון רבי'ן, זאג אים ווא ער קען הערן די 
שיעורים פון חיזוק פון רבי'ן, אז דו האסט ברודער'ס און שוואגער'ס, 
זיי פון  זיי זיך אפמוטשען זייער גאנצע לעבן, דערצייל  פארוואס זאלן 
רבי'ן, פון די שיעורים און ספרים פון רבי'ן, פארגין א צווייטער זאל אויך 

האבן דעם געשמאקן טעם אין לעבן אזוי ווי דיר.

זיך אנגערופן צום אינגערמאן  ישיבה שליט״א האט  און דער ראש 
'איש  און  אמונה'  'עצתו  פון  בריוו  די  זיין  מסדר  אין  עוסק  איז  וואס 
און  זייט  די  אין  שטיין  וועל  "איך  געזאגט:  האט  רבי  דער  אמונות': 
צוקוקן ווי אזוי מען דרוקט", קומט אויס אז דער רבי שטייט אין די זייט 

און זעט ווי אזוי דו ביסט עוסק מיט דיין הייליגע ארבעט״.

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

 

ג
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שבת קודש פרשת בהעלותך, שנת תשפ"א לפרט קטן, 
ביי סעודה שלישית האט דער ראש ישיבה שליט"א 
פארגעלערנט דעם ספר הקדוש ליקוטי מוהר"ן, חלק 

ב, סימן קטו.

דער ראש ישיבה שליט״א האט פארגעלערנט אינעווייניג און הערליך 
אויסגעטייטשט:

ל  ְלַבְלֵבּ ַעְצמֹו  יַח  ִהִנּ ְוֹלא  ֲעבֹוָדתֹו,  ַבּ דֹול  ָגּ ִהְתַחְזּקּות  לֹו  ָהָיה  ֶשׁ ר  ״ִסֵפּ
דינען  צו  זייער שטארקן  זיך  פלעגט  ער  אז  דערציילט  רבי  דער  ָלל״,  ְכּ
ָהָיה ּבֹוֵרר  דעם אייבערשטן, ״ְוַדְרּכֹו ָהָיה״, און זיין סדר איז געווען, ״ֶשׁ
ם״, אז ווען ער האט זיך  ֲעבֹוַדת ַהֵשּׁ ָרה ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ַבּ ְיָשׁ ֶרְך  ֶדּ לֹו ֵאיֶזהּו 
ֵאּלּו  אויסגעקליבן א וועג צו דינען דעם אייבערשטן, ״ְוִהְתִחיל ְלִהְתַנֵהג ְבּ
ֵאיֶזה  ַהַהְנָהגֹות  ֵאּלּו  ְבּ ִמְתַנֵהג  ְוָהָיה  לֹו.  ַחר  ָבּ ֶשׁ ֶרְך,  ַהֶדּ ּוְבאֹותֹו  ַהַהְנָהגֹות 
ְזַמן״, איז ער אנגעגאנגען מיט דעם וועג מיט א שטארקקייט פאר א שטיק 
לֹו ֵמַהְנָהָגה זֹאת  בֹות ֲאֵחרֹות ְלַבְלְבּ ִאים ָעָליו ַמֲחָשׁ ָהיּו ָבּ צייט,  ״ְוָכל ַמה ֶשּׁ
ֶדֶרְך ַאֵחר״, און אין די צייט האט ער זיך נישט געלאזט פארפירן  ּוְלִהְתַנֵהג ְבּ
פון גארנישט, אפילו עס איז אים אריינגעקומען פרישע מחשבות, אז ער 
ְוָהָיה ּדֹוֶחה  ָלל,  ְכּ בֹות  ֲחָשׁ ַהַמּ דארף אנדערש טון, ״ֹלא ָהָיה ׁשֹוֵמַע ְלֵאּלּו 
ָלל, ַרק ָהָיה ָחָזק  ַדְעּתֹו ְכּ ֵנס ְבּ יָחם ִלָכּ ְעּתֹו, ְוֹלא ִהִנּ בֹות ִמַדּ ֲחָשׁ ֶאת ֵאּלּו ַהַמּ
ַחר לֹו ֵאיֶזה ְזַמן״, האט  ָבּ ֶרְך ֶשׁ ֶדּ ַדְעּתֹו ְמאֹד, ְוָהָיה הֹוֵלְך ּוִמְתַנֵהג ַבּ יץ ְבּ ְוַאִמּ
ער זיך בכלל נישט צוגעהערט דערצו, נאר ער איז ווייטער געגאנגען זיין 
ְך  ֶהְמֵשׁ ְך ְבּ וועג, ער האט זיך נישט געלאזט ווערן מבלבול; ״ַאְך ַאַחר־ָכּ
בּועֹות״, נאך עטליכע וואכן וואס ער האט געדינט דעם  ה ָשׁ ָמּ ַהְזַּמן, ַאַחר ַכּ
ִריְך  ָצּ בֹות, ֶשׁ ְעּתֹו ֵאיֶזה ַמֲחָשׁ אייבערשטן אויף זיין וועג, ״ָחַזר ּוָבא ַעל ַדּ
ֶדֶרְך ַאֵחר״, איז אים ווידער אריינגעקומען פרישע מחשבות אז  ְלִהְתַנֵהג ְבּ
ב ַעְצמֹו  ִיֵשּׁ ְזַמן ָארְֹך, ָאז  ָבר ָעַבר  ְכּ ֶשׁ ער דארף אנדערש טון, ״ְוָאז, ַאַחר 
ָהָיה ִנְרֶאה לֹו ָאז״, און דאן וויבאלד  ִפי ֶשׁ ֶרְך ְוֵסֶדר ַאֵחר, ְכּ ּוָבַחר לֹו ֵאיֶזה ֶדּ
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ער האט שוין אנגעהאלטן זיין ערשטע וועג פאר עטליכע וואכן האט ער 
ל  יַח ַעְצמֹו ְלַבְלֵבּ יא מסכים געווען צו פרובירן א נייע וועג, ״ֲאָבל ֹלא ִהִנּ
ְלֶדֶרְך ַאֵחר״, אבער ער האט זיך  ֶרְך ֶזה  ַעם ֵמֲעבֹוָדה ַלֲעבֹוָדה ּוִמֶדּ ַפּ ָכל  ְבּ
צווייטע  א  צו  עבודה  איין  פון  יעדעס מאל  זיין  געלאזט מבלבל  נישט 
ֶדֶרְך ֶאָחד  עבודה, פון איין וועג צו א צווייטע וועג, ״ַרק ָהָיה ָחָזק ֵליֵלְך ְבּ
״ל״, נאר ער האט אנגעהאלטן יעדע וועג פאר א לענגערע  ַנּ ַכּ דֹול  ָגּ ְזַמן 

צייט און ערשט נאכדעם האט ער געטוישט צו א צווייטע וועג.

מיט דעם טייטשט מוהרא״ש אויס די וואכעדיגע סדרה, דאס וואס 
רש״י:  זאגט  ַאֲהרֹן״,  ֵּכן  ַעׂש  ״ַוַיּ ג(:  ח,  )במדבר  פסוק  אויפ'ן  זאגט  רש״י 
ער  אז  אהרן  לויבן  קומט  דאס  יָנה״,  ִשׁ ֹלא  ֶשׁ ַאֲהרֹן  ל  ֶשׁ ָבחֹו  ְשׁ ״ְלַהִגיד 
האט נישט פארענדערט. שטעלן זיך שוין אלע מפרשים וואס איז דאס 
זאגט  נאר  פארענדערט?  נישט  ער האט  אז  הכהן  אהרן  פון  גרויסקייט 
מוהרא״ש זכרונו לברכה )זאת התורה בהעלותך, סימן ג( לויט ווי דער הייליגער 
דעם  דינען  צו  שטארקן  זייער  זיך  דארף  מענטש  א  אז  דא  זאגט  רבי 
אייבערשטן אז איינמאל ער האט זיך אויסגעקליבן א וועג צו דינען דעם 
אייבערשטן, דארף ער אנגיין מיט דעם וועג מיט א שטארקקייט פאר א 
שטיק צייט, און אין די צייט זיך ער נישט לאזן פארפירן פון גארנישט, 
אפילו עס קומט אריין אין אים פרישע מחשבות אז ער דארף אנדערש 
טון, זאל ער זיך בכלל נישט צוהערן דערצו, נאר ווייטער גיין זיין וועג, 
יָנה״, אהרן האט זיך  ֹלא ִשׁ ל ַאֲהרֹן ֶשׁ ָבחֹו ֶשׁ איז דאס דער פשט: ״ְלַהִגיד ְשׁ
אויסגעקליבן א געוויסע וועג, א געוויסע בחינה, ווי אזוי צו דינען דעם 
אייבערשטן, ווי אזוי צו צינדן די מנורה, איז ער מיט דעם געגאנגען און 

נישט פארענדערט צו צינדן די מנורה מיט א אנדערע בחינה.

דאס קומט אונז לערנען, אז מיר זאלן אויך אזוי טון, אויב א איד האט 
אייבערשטן,  דעם  דינען  צו  אזוי  ווי  וועג  א  צדיק  א  פון  געווען  מקבל 
אדער ער האט זיך מסדר געווען א סדר היום וואס צו טון במשך דעם 



אשר היה אל יואל

פרשת קרח שנת תשפ"א לפ"ק יד

מיט  גיין  דעם  מיט  ער  זאל  וכדומה,  לערנען  זיין  דאווענען,  זיין  טאג, 
מסירת נפש ביז'ן סוף, און זיך נישט לאזן פארפירן פון קיין שום מענטש, 
און אפילו נישט פון אייגענע מחשבות וואס זענען אים מבלבל, און אויף 

אזא וועג וועט ער זיכער מצליח זיין.

צום ביישפיל, א מענטש מאכט אפ ער וויל דינען דעם אייבערשטן, 
נאך  אויף,  שטיי  איך  ווען  'אינדערפרי  היום,  סדר  א  אויס  שטעלט  ער 
גיין לערנען',  וועל איך קודם דאווענען שחרית און נאכדעם  די מקוה, 
און אזוי פירט ער זיך פאר עטליכע טעג, פלוצלינג קומט אים אריין א 
ענדערש  זאל  'ער  סדר,  אנדערע  א  צו  טוישן  זאל  ער  מחשבה  פרישע 
האט  מענטש  א  אדער  דאווענען';  גיין  נאכדעם  און  לערנען  קודם 
אנגעהויבן א נייע שיעור, א פרישע מסכתא גמרא מיט א פרישקייט, ער 
האט שוין געלערנט דערין דריי פיר בלאט גמרא, פלוצלינג קומט אים 
אריין א פרישע מחשבה ער זאל טוישן דעם שיעור אפלאזן דעם גמרא 
און לערנען משניות... אויף דעם דארפן מיר פאלגן דעם רבי'ן און זיך 
נישט לאזן פארפירן פון די אלע סארט מחשבות נאר אנהאלטן פאר א 

לענגערע צייט דעם וועג וואס מען האט אויסגעקליבן.

די עצה פאר ספיקות

מענטשן דרייען זיך ארום מיט פילע ספקיות אין לעבן, מען ווייסט 
נישט ווי אזוי זיך צו פירן, וואס יא צו טון און וואס נישט צו טון, ענדליך 
אונז  געבט  וואס  רבי'ן,  הייליגן  צום  אנגעקומען  השם  ברוך  איז  מען 
אזויפיל עצות און שכל פאר'ן לעבן, צו וויסן ווי אזוי זיך צו פירן, האט 
מען ווייטער ספיקות, וואס וויל דער רבי? וואס זאל איך טון, לערנען 
אסאך גמרא און אביסל משניות, אדער אסאך משניות און אביסל גמרא? 
זיצן פאר מיר און לערנען אדער ארויסגיין העלפן אנדערע? וכו' וכו', 
דעם  פרעגן  אייבערשטן,  צום  ווענדן  זיך  עצה,  איין  דא  איז  דעם  אויף 
אייבערשטן: ״הייליגער באשעפער העלף מיר איך וויל וויסן ווי אזוי דיר 
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צו דינען, זאל איך אזוי טון אדער אזוי טון?״ דורך אסאך 'התבודדות' 
ווערט די מח אויסגעקלארט און מען ווערט געוואור וואס דער אמת איז, 

וואס איז ריכטיג צו טון. 

און איינמאל מען האט שוין גענומען א וועג צו דינען דעם אייבערשטן 
דאן טאר מען שוין נישט טוישן צו א צווייטע וועג, מען דארף זיך פירן 
אויף דעם וועג א לענגערע צייט, ערשט נאכדעם אז עס קומט נאכאמאל 
וועג מאכט מען נאכאמאל  אריין אין מחשבה צו טוישן צו א צווייטע 
'התבודדות', מען שמועסט עס נאכאמאל אויס מיט'ן אייבערשטן, און 
אז נאך די התבודדות קומט אויס צו טוישן דאן קען מען טוישן צו א 

צווייטע וועג.

כאפ אריין עפעס גוטס

זיך צוגעוואוינען אריינצוכאפן יעדע מינוט עפעס  א מענטש דארף 
פאר'ן  אויס  עס  ניץ  מינוט,  האלבע  א  מינוט,  איין  יעצט  האסט  גוטס, 
אייבערשטן, רעד יעצט צום אייבערשטן, 'אבער איך וויל באלד אסאך 
רעדן  אסאך  טאקע  זאלסטו  באלד  פיין,  זייער  אייבערשטן'  צום  רעדן 
צום אייבערשטן, אבער יעצט כאפ ארויס וואס דו קענסט יעצט; כאפ 
אריין א פרק משניות, טראכט נישט 'באלד וועל איך שוין לערנען אסאך 
משניות', נאר לערן יעצט וויפיל דו קענסט יעצט, און באלד וועסטו אויך 
גמרא,  אריין אביסל התבודדות, אביסל משניות, אביסל  לערנען; כאפ 

באלד וועסטו טון אסאך אבער יעצט טו אביסל.

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

ג


