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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 קרח, שנת תשפ"א 
לפרט קטן, אין וויליאמסבורג יע"א
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שבת קודש פרשת קרח, מברכים חודש תמוז, שנת 
תשפ"א לפרט קטן, ביי סעודה שלישית האט דער 
ראש ישיבה שליט"א פארגעלערנט ספר הקדוש 

שיחות הר"ן, סימן ו.

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

דער רבי זאגט: "ַהֵּיֶצר ָהָרע ּדֹוֶמה ְּכמֹו ִמי ֶׁשהֹוֵלְך ְוָרץ ֵּבין ְּבֵני־ָאָדם, 
ְוָידֹו ְסגּוָרה ְוֵאין ָאָדם יֹוֵדַע ַמה ְּבתֹוָכּה", דער יצר הרע איז צוגעגליכן צו 
ער  האנט,  א פארמאכטע  מיט  צווישן מענטשן  לויפט  וואס  א מענטש 
פאפט אויס אלעמען און פרעגט זיי: "וואס האב איך אין מיין האנט?" 
פאר יעדן איינעם דאכט זיך אז ער האט אין זיין האנט דאס וואס ער וויל, 
דעריבער לויפן אים אלע נאך ווייל מען מיינט אז מען וועט באקומען די 
זאך וואס מען וויל, "ְוַאַחר־ָּכְך הּוא ּפֹוֵתַח ֶאת ָידֹו ְוֵאין ָּבה ְּכלּום", אבער 
דא  גארנישט  איז  עס  אז  זעט  און מען  זיין האנט  ער  עפנט  ענדע  ביים 
דארט, אזוי אויך - זאגט דער רבי - איז מיט'ן יצר הרע, "ְּכמֹו ֵכן ַמָּמׁש 
ַהֵּיֶצר ָהָרע, ֶׁשהּוא ְמַרֶּמה ָּכל ָהעֹוָלם, ְוַהּכֹל ָרִצים ַאֲחָריו ּוְמַרֶּמה ְלָכל ֶאָחד 
אזוי  ווייל  נאכלויפן  זאל אים  איין א מענטש אז ער  ְוֶאָחד", ער רעדט 
וועט ער באקומען אלע זיינע תאוות, אבער ביים סוף ווען דער מענטש 
זיך  דערזעט  מען  און  האנט  זיין  ער  עפנט  וועלט,  די  פון  אוועק  גייט 
אינגאנצן אפגעפאטשט נאכדעם וואס מען איז אים נאכגעלאפן א גאנץ 

לעבן אומזיסט.
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עס איז אזוי ווי דער שפיל וואס קינדער שפילן זיך, איינער פארמאכט 
זיין האנט און רייצט אן אלע אנדערע קינדער זאגענדיג: 'איך האב עפעס 
אין מיין האנט', אלע קינדער ווערן זייער נייגעריג צו וויסן וואס ליגט 
אין זיין האנט, פרובירן זיי צו עפענען זיין האנט א לענגערע צייט, און 
דא  גארנישט  איז  עס  אז  זעט  און מען  זיין האנט  ער  עפנט  ענדע  ביים 

דארט, מען איז אים אומזיסט נאכגעלאפן אזא לאנגע צייט.

מיט וואס גיי איך אהיים?

מוהרא"ש זאגט אז דער שיחה פון רבי'ן גייט ארויף בכלליות אויף 
אלע תאוות און בפרטיות אויף דעם וואס א מענטש לויפט נאך א מנהיג, 
אלע  און  האנט  א פארמאכטע  מיט  ארום  לויפט  רבי  דער  וכו';  רבי  א 
חסידים לויפן אים נאך, יעדער מיינט אז ער האט עפעס, ביז עס קומט 
דעם לעצטן טאג פון לעבן עפנט דער מנהיג זיינע הענט און מען זעט 
ליידיגע הענט השם ירחם; ווען מען גייט צו א רבי טאר מען זיך נישט 
לאזן נארן, דער עיקר דארף מען קוקן וואס געבט מיר דער רבי אין מיינע 
הענט? מיט וואס גיי איך אהיים? אויב דער רבי איז מיר מזכה מיט תורה, 
ער ברענגט אריין אין מיר אמונה ברורה ומזוככת, איך הייב אן שפירן ווי 
אלעס איז דער אייבערשטער' - דעמאלט איז גוט, אבער סתם גיין צו א 

רבי וואס געבט מיר גארנישט איז נישט ריכטיג.

דאס איז נישט נאר געזאגט געווארן ביי פאלשע מנהיגים, וואס זענען 
נישט קיין ערליכע אידן השם ישמרינו, נאר אפילו ביי אמת'ע מנהיגים, 
ערליכע אידן, אבער אויב באקום איך גארנישט אין מיין לעבן, גארנישט 
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טוישט זיך ביי מיר, פארוואס זאל איך גיין צו אים? אמת אז ער איז אן 
ערליכער איד, ער איז גאר דערהויבן און הייליג אבער איך דארף דאך 
טראכטן פון מיר, ווער קען מיר מזכה זיין מיט תורה, תפלה און יראת 

שמים?!

יעדער האט צוריק גענומען זיין שטעקן

אין די וואכעדיגע סדרה )במדבר יז, טז-כד( שטייט די מעשה אז די אידן 
האבן נאכנישט געגלייבט אז שבט לוי איז געווארן אויסדערוועלט צו 
באדינען דעם אייבערשטן, האט דער אייבערשטער געהייסן יעדע שבט 
זאל ברענגען א שטעקן און אריינשרייבן זיין נאמען אויף זיין שטעקן, 
און משה רבינו זאל עס אוועק לייגן אין קודש הקדשים, און דער שבט 
וואס זיין שטעקן וועט בליען וועט זיין א באווייז אז זיי זענען געווארן 
אויסדערוועלט צו באדינען דעם אייבערשטן, דערציילט די תורה אז די 
אידן האבן אזוי געטון, אלע נשיאים האבן געברענגט זייערע שטעקענעס 
און משה רבינו האט עס אוועק געלייגט אין קודש הקדשים, צומארגנס 
האט  שטעקן  וועלכע  קוקן  געגאנגען  און  אויפגעשטאנען  מען  איז 
געבליעט, האט מען געזען אז אהרן הכהן'ס שטעקן האט געבליעט, עס 
איז ארויסגעוואקסן א בלום און מאנדלען, האט משה ארויסגעצויגן אלע 
שטעקענעס פון קודש הקדשים און זיי צוריק געברענגט פאר די אידישע 
שטעקן,  אהרן'ס  מיט  פאסירט  האט  וואס  געזען  האבן  זיי  און  קינדער 
פירט דער פסוק אויס )במדבר יז, כד(: "ַוִּיְקחּו ִאיׁש ַמֵּטהּו", יעדער מאן האט 

צוריק גענומען זיין שטעקן.
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האבן  אידן  די  קשיא,  די  פרעגן  עלינו  יגן  זכותו  מוהרא"ש  פלעגט 
איז  עס  גארנישט,  צו  טויגט  שטעקן  זייער  ווי  געזען  קלאר  שוין  דאך 
סתם א טריקענע שטעקן און פון דעסט וועגן האבן זיי ווייטער איבער 
גענומען  צוריק  און  שטעקן  וואונדערליכער  הכהן'ס  אהרן  געלאזט 
זייער שטעקן?! זיי וואלטן דאך געדארפט נעמען זייער שטעקן און עס 
זאגט   - נאר  די מיסט?!  אין  און אוועקווארפן  צעברעכן אויף פיצלעך 
מוהרא"ש - פון דעם זעט מען, אפילו נאכדעם וואס א מענטש זעט שוין 
ער  דארף  צדיק,  פונעם אמת'ן  גרויסקייט  דאס  איבער  באווייזן  אפענע 
נאך אלץ סייעתא דשמיא ער זאל אוועק ווארפן זיינע דמיונות, ער זאל 
אפלאזן זיין פאלשע אמונה אינעם טריקענעם שטעקן וואס האט נישט 
קיין שום כח, און זיך אנצוכאפן אינעם שטעקן וואס בליעט, ער זאל גיין 
צום אמת'ער מנהיג וואס קען ארויס געבן שיינע פירות, אים איבער צו 
דרייען צום גוטן; דאס איז זייער א גרויסע נסיון ביי א מענטש, אפילו ער 
זעט שוין א קלארע צייכן ווער עס איז דער אמת'ער צדיק - דאך בלייבט 
ער נאכאלץ פיל מיט ספיקות און דמיונות אפשר לוינט זיך צו בלייבן ביי 

דעם טריקענעם שטעקן וואס קען נישט ארויסגעבן קיין פירות...

סחורה אין די האנט

ביים  ווערן אין היכל הקודש  זוכה מקורב  ווער עס איז  ברוך השם 
'חומש',  באקומט  מען  האנט;  די  אין  סחורה  באקומט   - רבי'ן  הייליגן 
מען הייבט אן מעביר סדרה זיין די פרשה יעדע וואך שנים מקרא ואחד 
תרגום, מען באקומט 'משניות', מען באקומט 'גמרא' וכו' וכו'; מיר האבן 
דעם פרייטאג זוכה געווען מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף צו ענדיגן 'ששה 
סדרי תוספתא' און היינט האבן מיר נאכאמאל אנגעהויבן פון אנהייב. 
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עס זענען ליידער דא מענטשן וואס גייט זיי אריבער די גאנצע זיבעציג 
יאר אנדעם וואס זיי זאלן זוכה זיין אפילו איין מאל ענדיגן תוספתא, זייי 
גיען אוועק פון די וועלט אפילו נישט קענענדיג בלויז די נעמען פון אלע 
חז"ל, זיי ווייסן נישט וואס דער ספר 'תוספתא' באדייט, וואס איז דאס? 
און געוויסע מענטשן זענען נאכמער אומוויסנד אז אפילו וואס 'משניות' 

איז ווייסט ער אויך נישט...

העלף מיר איך זאל טרעפן די פראדוקט

אויס  אונז  לערנט  רבי  דער  'התבודדות';  מען  באקומט  רבי'ן  ביים 
מיר זאלן רעדן צום אייבערשטן אויף אונזער פשוט'ע שפראך, יעדע זאך 
וואס מען דארף, צום ביישפיל, ווען דו גייסט אין גראסערי און דו זוכט א 
געוויסע פראדוקט, בעט דעם אייבערשטן: "הייליגער באשעפער העלף 
מיר איך זאל טרעפן דעם פראדוקט", און ווען דער אייבערשטער האט 
געהאלפן אז דו האסט עס געטראפן דאנק דעם אייבערשטן: "יישר כח 

אייבערשטער אז איך האב עס שוין געטראפן".

כאפט מיר אן און לייגט מיר ארויף

מען דארף אסאך בעטן דעם אייבערשטן מען זאל בלייבן פריש ביים 
רבי'ן, מען זאל האבן דעם זעלבן ברען וואס מען האט געהאט אין אנהייב 
ווען מען איז מקורב געווארן צום רבי'ן; איך האב זייער ליב די פרישע 
מקורבים, זיי זענען זייער פריש און האבן א מורא'דיגע חיות און ברען 
ביים רבי'ן. איך געדענק נאך מיין ערשטע ראש השנה אין אומאן, איך 
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האב געהאט א מורא'דיגע פלאקער צו זיין ביים רבי'ן, דעמאלט האב איך 
געהאט גאר שווערע מניעות פון משפחה וכו' מען האט מיר פרובירט 
אויף אלע וועגן צוריק צו האלטן פון זיין ראש השנה אין אומאן, האב 
איך מורא געהאט אפשר וועל איך נישט קענען איבער טראגן די מניעות 
און איך וועל זיך ברעכן די לעצטע מינוט און צוריק אהיים קומען אויף 
ראש השנה, דערפאר האב איך אין לופטפעלד געבעטן פון צוויי חברים: 
"כאפט מיר אן און לייגט מיר ארויף אויפ'ן פליגער אפילו איך וועל זאגן 

אז איך וויל נישט"...

האבן  שטענדיג  זאל  איך  אז  טאג  יעדן  אייבערשטן  דעם  בעט  איך 
די זעלבע פרישקייט וואס איך האב געהאט ווען איך בין געקומען דעם 
ערשטן מאל צום רבי'ן, איך זאל נישט קומען צום רבי'ן נאר ווייל פאר 
עטליכע יאר צוריק האב איך געוואלט זיין אן ערליכער איד, דערפאר בין 
איך אנגעקומען צום רבי'ן, און היינט בין איך פשוט שוין איינגעגלידערט 
אין היכל הקודש, איך פיל זיך שוין דא היימיש און באקוועם, איך האב 
שוין דא מיינע חברים, איך האב זיך שוין צוגעוואוינט צו טרינקען קאווע 
אן צוקער )אין ישיבה איז דא קאווע אן צוקער(, מיין טלית בייטל ליגט 
שוין דא אין שאנק, דערפאר קום איך צום רבי'ן... דאס איז זייער נישט 
גוט, בעט יעדן טאג דעם אייבערשטן: "הייליגער באשעפער העלף מיר 
איך זאל שטענדיג וויסן פארוואס איך קום צום רבי'ן, איך זאל זיך קענען 

שטארקן און דינען דעם אייבערשטן מיט א חיות און געשמאק".

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

קאווע אן צוקער


