
 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 ביים שיעור פעולת הצדיק, 
ובעת סעודה שלישית, שבת קודש 

פרשת תרומה ה'תשפ"א





אשר היה אל יואל

גפרשת ויקהל פקודי שנת תשפ"א 

שבת קודש פרשת תרומה, שנת תשפ"א לפרט קטן, 
אינדערפרי פאר'ן דאווענען האט דער ראש ישיבה 
שליט"א ממשיך געווען דעם שיעור אין ספר הקדוש 

ְּפֻעַּלת ַהַּצִּדיק.

זּוָגתֹו,  ִעם  ְוִחָּכה  ָמאַהלֹוב  ָּבִעיר  ַהְּזַמן  ָּכל  ָהָיה  ָנָתן  ְור'  תשיד:  סימן 
ֵּכן  ְוַעל  ַהָּׁשָנה,  ְלרֹאׁש  ָסמּוְך  ְכָבר  ַהְּזַמן  ָּכְך  ּוֵבין  ְלֵביתֹו.  חֹוְתנֹו  ֶׁשָּיבֹוא 
ִהְתִחיל ְלָהִכין ֶאת ַעְצמֹו ִלְנסַֹע ֶאל ַרֵּבינּו ַז"ל ַעל רֹאׁש ַהָּׁשָנה, ְוזּוָגתֹו ָיְדָעה 
ִמֶּזה ְוָרְצָתה ִלְמנַֹע אֹותֹו ִמֶּזה, ְוֹלא הֹוִעיל ְּכָלל, ְוָנַסע ר' ָנָתן ֶאל ַרֵּבינּו ַז"ל 
ְוִהִּגיַע ָלִעיר ֶנעִמרֹוב ַעל ַׁשָּבת קֹוֶדׁש קֶֹדם ַהְּסִליחֹות ְוָׁשַבת ָאַצל ָאִביו, ְוָאִביו 
ִקְּבלֹו ְבָכבֹוד ָגדֹול, ִּכי ָרָאה ֶׁשַּכָּוָנתֹו ַלָּׁשַמִים, ְוֹלא יּוַכל ִלְמנַֹע אֹותֹו, ִּכי ָחָזק 

ְּבַדְעּתֹו ַעד ְמאֹד.

האט דער ראש ישיבה שליט"א געזאגט: דאס איז געווען א גרויסער 
אזוי  גע'רודפ'ט,  זייער  טאטע  זיין  אים  האט  אנהייב  אין  ווייל  חידוש, 
און  אים  אנטקעגן  שווער  זיין  אויפגעהעצט  האט  טאטע  זיין  אז  ווייט 
האט געהעצט זיין ווייב זי זאל זיך גט'ן פון אים, אבער ביים סוף ווען 
זייער מכבד  נתן מיינט עס אמת'דיג האט ער אים  ר'  אז  געזען  ער הט 
געווען. און דאס גייט אריבער אויף יעדן איינעם וואס ווערט מקורב צום 
הייליגן רבי'ן, אין אנהייב איז מען ברוגז "היתכן פארוואס דרייסטו זיך 
אין ברסלב? עס איז נישט פאר דיר וכו', וכו'" אבער מיט די צייט ווען 
ווי ער פירט זיך אויף שיין מיט דרך ארץ, דריידט זיך אלעס  מען זעט 

איבער צום גוטן.

סימן תשטו: מֹוָצֵאי ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ִנָּצִבים ַוֵּיֶלְך: ָנַסע ר' ָנָתן ֵמִעיר ֶנעִמרֹוב 
ֶאל ִעיר ְּבֶרְסֶלב ְוִהִּגיַע עֹוד קֹוֶדם ֲאִמיַרת ַהְּסִליחֹות, ְוָזָכה ִלְראֹות ֶאת ַרֵּבינּו 
ַהְּסִליחֹות  ְוַאַחר  ַהִּצּבּור.  ִעם  ְסִליחֹות  לֹוַמר  ַהֶמְדָרׁש  ְלֵבית  ְּכֶׁשִּנְכַנס  ַז"ל 
ָנָתן  ר'  ִעם  ַהְרֵּבה  ְוִדֵּבר  לֹו,  ַהְּמֻיָחד  ְּבַחְדרֹו  ַז"ל  ַרֵּבינּו  ֵאֶצל  ָנָתן  ר'  ִנְכַנס 
ָּכל ַהּתֹוָרה:  ַז"ל  ַרֵּבינּו  ָאַמר לֹו  ְּדָבָריו  ּוְבתֹוְך  ְמאֹד.  ַעד  ְוִחֵּזק אֹותֹו  ְלַבּדֹו 
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ִסיָמן  ב,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  ]ְּבִלּקּוֵטי  ֲאָמָנה"  ִמְּקַטֵּני  ֵהם  ֶׁשָהעֹוָלם  ְיֵדי  "ֶׁשַעל 
פו[. ְוָאז ְּבָׁשָעה ֶׁשָאַמר לֹו זֹאת ַרֵּבינּו ַז"ל ִנְבַהל ר' ָנָתן ְוָעַמד ְּכִמְׁשּתֹוֵמם, 
ּוַמְחְׁשבֹוָתיו ָהיּו ְּתֵמהֹות ְּבִעְנָין ֶזה, ִּכי ִנְדֶמה לֹו: ֲהֹלא ֵיׁש ִלי ֱאמּוָנה, ְוָלָּמה 
אֹוֵמר ִלי ַרֵּבינּו ַז"ל ְּדָבִרים ֵאּלּו? ְוַרֵּבנּו ַז"ל ָּתַפס ֵּתֶכף ּוִמָּיד ֶאת ַמֲחַׁשְבּתֹו. 
ָעָנה ְוָאַמר לֹו ִּבְלׁשֹון ְּגָעָרה ְקָצת ְּכאֹוֵמר: ְוִאם ֵיׁש ְלָך ֱאמּוָנה, ֵאין ְלָך ֱאמּוָנה 
ֲחָכֵמינּו  ַמֲאָמר  ִמַּיד  ְוִהְזִּכיר  ִניט(,  ֱאמּוָנה  ַקיין  ִדיר  ִאין  )ָהאְסט  ְּבַעְצְמָך? 
ְקַטּנֹות",  ְליֹום  ַבז  ִמי  י( "ִּכי  )ְזַכְרָיה ד,  ַעל ָּפסּוק  )סֹוָטה מח:(  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם 
ָּבֶהם  ֶׁשָהָיה  ְקַטּנֹות  ָלבֹוא?  ֶלָעִתיד  ֻׁשְלָחָנם  ֶׁשִּיְתַּבְזֵּבז  ַלַּצִּדיִקים,  ָּגַרם  ִמי 

ְּבַעְצָמם, ֶׁשֹּלא ֶהֱאִמינּו ָּבֶהם ְּבַעְצָמם.

ָצִריְך,  ֶׁשָהָאָדם  ָהָיה,  ַז"ל  ַרֵּבינּו  ֶׁשל  ַהְּקדֹוִׁשים  ִמְּדָבָריו  ַהּמּוָבן  ]ּוְכָלל 
ְלִפי  ִּכי  ִיְתָּבַרְך,  ַהֶׁשם  ְּבֵעיֵני  ָחִביב  הּוא  ֶׁשַּגם  ְּבַעְצמֹו,  ֱאמּוָנה  לֹו  ֶׁשִּתְהֶיה 

ְּגֻדַּלת טֹוָבתֹו ֶׁשל ַהֶׁשם ִיְתָּבַרְך ַּגם הּוא ָּגדֹול ְוָחׁשּוב ְּבֵעיָניו ִיְתָּבַרְך[.

מענטשן  לייגן  פארוואס  געזאגט:  שליט"א  ישיבה  ראש  דער  האט 
קומט  דאס  נארישקייטן?  מענטשן  טוען  פארוואס  תפילין?  קיין  נישט 
צוליב דעם וואס זיי האבן נישט קיין אמונה אין זיך, זיי גלייבן נישט אז 
דער אייבערשטער פריידט זיך מיט זייערע מצוות, מען טראכט: 'וואס 
איז דען ווערד מיינע מצוות? וואס איז דען ווערד מיין תפילין וכדומה?' 
און  אליינס,  זיך  אין  אמונה  האבן  מען  דארף  רבי,  דער  זאגט  דערפאר 
וויסן אז דער אייבערשטער פריידט זיך זייער מיט יעדע גוטע זאך וואס 

איך טו.

מענטשן זענען זיך טועה אין דעם, מענטשן מיינען אז טראכטן 'מיינע 
מצוות זענען גארנישט ווערד וכדומה' - דאס איז ענוה, אבער דאס איז 
נישט ריכטיג, ווייל דאס איז נישט קיין ענוה, דאס הייסט א חסרון אין 

אמונה, ווייל א איד דארף גלייבן 'איך בין יא חשוב ביים אייבערשטן'.

ווייס  איך  צווייטן';  א  פון  גרעסער  האלטן  נישט  'זיך  מיינט  ענוה 
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אויך  יענער האט  אז  אויך  ווייס  איך  און חסרונות אבער  מיינע מעלות 
זיינע מעלות און חסרונות, קיינער איז נישט גרעסער פונעם אנדערן. אלס 
קינד האב איך געהאט די קשיא וואס אסאך קינדער האבן, ווי אזוי קען 
זיין דער צדיק איז א צדיק, ער זיצט דאך אויבן אן וכו' קומט דאך אויס 
אז ער איז דאך א בעל גאוה? אבער באמת איז דאס נישט קיין קשיא, 
ווייל מען קען זיצן אויבן אן און זיין דער גרעסטער עניו, אזוי עס שטייט 
ביי משה רבינו )במדבר יב, ג(: "ְוָהִאיׁש מֶׁשה ָעָנו ְמאֹד ִמּכֹל ָהָאָדם ֲאֶׁשר ַעל 
ְּפֵני ָהֲאָדָמה", משה רבינו איז געווען דער גרעסטער עניו, ווי אזוי האט 
ער געקענט זיין אן עניו, ער האט דאך איבערגעגעבן די גאנצע תורה פאר 
די אידן וכו', נאר פון דעם זעט מען אז דאס האט נישט צוטון מיט קיין 
ענוה, מען קען זיצן אויבן אן און לערנען תורה מיט די גאנצע וועלט און 
זיין דער גרעסטער עניו, וואוסנדיג אז אנדערע האבן אויך מעלות, איך 

בין נישט גרעסער פון זיי. 
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שבת קודש פרשת תרומה, שנת תשפ"א לפרט קטן, 
ביי סעודה שלישית האט דער ראש ישיבה שליט"א 

פארגעלערנט לקוטי מוהר"ן חלק ב, סימן מד.

ְבִחיַנת:  ִבּ ָאָדם,  ל  ֶשׁ ֶפה  ְבּ ָהֱאמּוָנה ּתֹוָלה  לשון רבינו זכרונו לברכה: 
ה, ֶזהּו  ֶפּ ִרין ָהֱאמּוָנה ַבּ ַדְבּ ְמּ ִפי )תהלים פט, ב(. ַהְינּו ַעל־ְיֵדי ֶשׁ אֹוִדיַע ֱאמּוָנְתָך ְבּ
ִאים ֶלֱאמּוָנה. ּוֵמֲחַמת ֶזה ָצִריְך ִלָזֵּהר ְמאֹד  ַעְצמֹו ֱאמּוָנה, ְוַגם ַעל־ְיֵדי־ֶזה ָבּ ְבּ
ּבֹו, ַהְינּו  ֵאינֹו אֹוְמָרם ִמִלּ ֶשׁ י  יקֹוְרסּות, ַאף־ַעל־ִפּ ְוֶאִפּ ִפיָרה  ְכּ ל  ּבּוִרים ֶשׁ ִמִדּ
הּוא חֹוֵזר ְואֹוֵמר ִדְבֵרי  לֹום, ַרק ֶשׁ ַעְצמֹו ַמֲאִמין ְוֵאינֹו ּכֹוֵפר, ַחס ְוָשׁ הּוא ְבּ ֶשׁ
יקֹוְרִסים, ְוהּוא ִמְתלֹוֵצץ ֵמֶהם,  ֵהם ֶאִפּ ם ֲאֵחִרים, ֶשׁ ֵשׁ ַמע ְבּ ָשּׁ יקֹוְרסּות ֶשׁ ֶאִפּ
ִפיָרה ַמִזּיק  ל ְכּ ּבּור ַהֶזּה ֶשׁ י ַהִדּ ם ִמֶזּה ָצִריְך ִלָזֵּהר ְמאֹד, ִכּ י־ֵכן ַגּ ַאף־ַעל־ִפּ
רּוְך הּוא, ָאסּור לֹוַמר  ַרְך, ָבּ ם ִיְתָבּ י ַעל ַהֵשּׁ מּור, ִכּ ם הּוא ִאּסּור ָגּ ָלֱאמּוָנה. ַגּ

חֹוק. ֶדֶרְך ְשׂ ְבֵרי ֲהָלצֹות, ֲאִפּלּו ְבּ ִדּ

ְמאֹד  ַעְצמֹו  ְלַהְרִחיק  ְמקֹומֹות,  ה  ַכָמּ ְבּ ּוִבְדָבֵרינּו  ְסָפִרים  ִבּ ְמבָֹאר  ּוְכָבר 
ל  ָפִרים ֶשׁ ִסְפֵרי ַהְמַחְקִרים ַהִפילֹוסֹוְפָיא, ַוֲאִפּלּו ִמְסּ ָלל ְבּ ן ְכּ ְמאֹד ִלְבִלי ְלַעֵיּ
ם ֵמֶהם ָצִריְך ְלַהְרִחיק ְמאֹד,  ָרֵאל, ַגּ ֵני ִיְשׂ דֹוִלים ֵמַאֵחינּו ְבּ רּו ְגּ ִחְבּ ַחִקיָרה ֶשׁ
ֵמֲאבֹוֵתינּו  ְלנּו  ַבּ ִקּ ֶשׁ ֱאמּוָנֵתנּו  ֶבּ ָלנּו  י  ַדּ י  ִכּ ָלֱאמּוָנה,  ְמאֹד  ַמִזּיִקים  ֵהם  י  ִכּ
ר  ְוָיָשׁ ם  ָתּ ִלְהיֹות   – ם  ַהֵשּׁ ֲעבֹוַדת  ַבּ ר  ְוִעָקּ ִויסֹוד  דֹול  ָגּ ָלל  ְכּ ְוֶזה  ים.  דֹוִשׁ ַהְקּ
ָלל  ְכּ ָלל  ְכּ ַוֲחִקירֹות  ִלי ׁשּום ָחְכמֹות  ְבּ ְתִמימּות,  ִבּ ַרְך  ִיְתָבּ ְוכּו', ַלֲעבֹד אֹותֹו 

ֹלא.

ָכל  י  ִכּ ְמאֹד.  ְלַהְרִחיק  ָצִריְך  ַעְצמֹו  ְבּ ם  ַהֵשּׁ ֲעבֹוַדת  ַבּ ׁש  ֵיּ ֶשׁ ֵמָחְכמֹות  ם  ַגּ
ם,  ֲעבֹוַדת ַהֵשּׁ ְכָנִסין ּוַמְתִחיִלין ְקָצת ַבּ ׁש ְלַהִנּ ֵיּ ל ָהעֹוָלם, ֶשׁ ֵאּלּו ַהָחְכמֹות ֶשׁ
ְוֵאּלּו  דֹוִלים.  ְגּ ּוִבְלּבּוִלים  טּוִתים  ּוְשׁ ְמיֹונֹות  ִדּ ַרק  ְוֵהם  ָלל,  ְכּ ָחְכמֹות  ֵאיָנם 
ב ְוחֹוֵקר  חֹוֵשׁ ַהְינּו ַמה ֶשׁ ם, ְדּ יִלין ְמאֹד ֶאת ָהָאָדם ֵמֲעבֹוַדת ַהֵשּׁ ַהָחְכמֹות ַמִפּ
ר  ר־ָוָדם ִאי ֶאְפָשׁ ָשׂ י ָבּ ה. ִכּ עֹוֶשׂ ה ֶשׁ ֶמּ ָראּוי ַבּ יֹוֵתר, ִאם הּוא יֹוֵצא ָכּ ק ְבּ ּוְמַדְקֵדּ
ְטרּוְנָיא ְוכּו'  א ִבּ רּוְך־הּוא ָבּ דֹוׁש־ָבּ ֵלמּות, ְוֵאין ַהָקּ ְשׁ ֵצא ְיֵדי חֹוָבתֹו ִבּ ֵיּ לֹו ֶשׁ

ֵרת )קדושין נד.(. ָנה ּתֹוָרה ְלַמְלֲאֵכי־ַהָשּׁ )ע"ז ג.(, ְוֹלא ִנְתּ
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ֶנֱאַמר )ויקרא  ֻחְמרֹות ְיֵתרֹות, ֲעֵליֶהם  ְבּ ִקים ּוַמְחִמיִרים  ְוַעל ֵאּלּו ַהְמַדְקְדּ
ָלל,  י ֵאין ָלֶהם ׁשּום ִחּיּות ְכּ ֶהם, )יומא פה:( ִכּ מּות ָבּ ָיּ ֶהם, ְוֹלא ֶשׁ יח, ה(: ְוַחי ָבּ

ֵאיָנם יֹוְצִאים ְיֵדי חֹוָבָתם  ְדֶמה ָלֶהם ֶשׁ ִנּ חָֹרה, ֵמֲחַמת ֶשׁ ָמָרה ְשׁ ְוָתִמיד ֵהם ְבּ
ְקּדּוִקים  ְוֵאין ָלֶהם ׁשּום ִחּיּות ִמּׁשּום ִמְצָוה ֵמֲחַמת ַהִדּ ין,  עֹוִשׂ ְצוֹות ֶשׁ ַהִמּ ְבּ

ָלל(: ַעְצמֹו ֵאינֹו ַמְחִמיר ׁשּום ֻחְמָרא ְכּ ֶהם )ְוהּוא ְבּ ָלּ חֹרֹות ֶשׁ ָרה ְשׁ ְוַהָמּ

ל  ָכּ ֱאֶמת, ַאַחר  ֶבּ ּיֹוֵדַע ָחְכמֹות  ֶשׁ ל ַהָחְכמֹות, ֲאִפּלּו ִמי  ָכּ ּוֶבֱאֶמת, ַאַחר 
יטּות  ְפִשׁ ִבּ ְתִמימּות  ִבּ ְוַלֲעבֹד ֶאת ה'  ַהָחְכמֹות  ל  ָכּ ִליְך  ְלַהְשׁ ָצִריְך  ַהָחְכמֹות 
ָכל ַהָחְכמֹות, ִלְבִלי  ְבּ דֹוָלה ֶשׁ ִלי ׁשּום ָחְכמֹות. ְוֶזה ִהיא ַהָחְכָמה ַהְגּ מּור ְבּ ָגּ
בּוָנה  ָלל, ְוֵאין ָחְכָמה ְוֵאין ְתּ עֹוָלם ְכּ ֱאֶמת ֵאין ָחָכם ָבּ י ֶבּ ָלל. ִכּ ִלְהיֹות ָחָכם ְכּ
ֵעי )סנהדרין קו: זוהר תצא דף רפא:(:  א ָבּ י ַרֲחָמָנא ִלָבּ ר הּוא, ִכּ ַרְך. ְוָהִעָקּ ֶנְגּדֹו ִיְתָבּ

עד כאן לשון רבינו זכרונו לברכה.

האט דער ראש ישיבה שליט"א אנגעהויבן, דער רבי זאגט: "ָהֱאמּוָנה 
ּתֹוָלה ְּבֶפה ֶׁשל ָאָדם", ווי מער מען רעדט פון אמונה אלץ מער איז מען 
ִפי",  זוכה צו דעם, אזוי ווי דוד המלך זאגט )תהלים פט, ב(: "אֹוִדיַע ֱאמּוָנְתָך ְבּ
מיט מיין מויל דערצייל איך פונעם אייבערשטן. "ַהְינּו ַעל ְיֵדי ֶׁשְּמַדְּבִרין 
ָהֱאמּוָנה ַּבֶּפה, ֶזהּו ְּבַעְצמֹו ֱאמּוָנה, ְוַגם ַעל ְיֵדי ֶזה ָּבִאים ֶלֱאמּוָנה", אז מען 
- דאס אליינס איז אמונה און דאס ברענגט מען זאל  רעדט פון אמונה 
האבן אמונה. דערפאר דארף מען זייער אכטונג געבן נישט צו הערן קיין 
לצנות אדער נאכזאגן פון אנדערע מענטשן לצנות אויף די אמונה חס 
ווייל דאס איז מזיק די  ושלום, אפילו מען לאכט דערנאך אפ דערפון, 

'אמונה' רחמנא לצלן.

און דער רבי האט זייער געווארענט מען זאל נישט לערנען קיין ספרים 
וואס גדולי ישראל האבן מחבר געווען,  פון חקירות, אפילו די ספרים 
ווייל דער יסוד אין עבודת השם איז דינען דעם אייבערשטן בתמימות אן 
קיין חכמות און חקירות. "ַּגם ֵמָחְכמֹות ֶׁשֵּיׁש ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם ְּבַעְצמֹו ָצִריְך 
ְלַהְרִחיק ְמאֹד", און אויך פון חכמות אין עבודת השם דארף מען זיך זייער 
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ְקָצת  ּוַמְתִחיִלין  ְלַהִּנְכָנִסין  ֶׁשֵּיׁש  ָהעֹוָלם  ֶׁשל  ַהָחְכמֹות  ֵאּלּו  ָכל  "ִּכי  היטן, 
ּוִבְלּבּוִלים  ִּדְמיֹונֹות ּוְׁשטּוִתים  ַרק  ְוֵהם  ְּכָלל  ֵאיָנם ָחְכמֹות  ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם, 
ְּגדֹוִלים", ווייל די אלע חכמות וואס מען האט ווען מען הייבט אן דינען 
דעם אייבערשטן דאס זענען בכלל נישט קיין חכמות, דאס זענען בלויז 
דמיונות, שטותים און קאפ דרייענישן. "ְוֵאּלּו ַהָחְכמֹות ַמִּפיִלין ְמאֹד ֶאת 
זיין  אפלאזן  זאל  מענטש  דער  אז  מאכט  דאס  ַהֵּׁשם",  ֵמֲעבֹוַדת  ָהָאָדם 
עבודת השם, "ְּדַהְינּו ַמה ֶׁשחֹוֵׁשב ְוחֹוֵקר ּוְמַדְקֵּדק ְּביֹוֵתר, ִאם הּוא יֹוֵצא 
ָּכָראּוי ַּבֶּמה ֶׁשעֹוֶׂשה", דאס וואס מען טראכט צי מען איז יוצא די מצוה 
וואס מען טוט - צי נישט; מען איז מדקדק און מען האלט אין איין אריין 
טראכטן: 'אפשר בין איך נישט יוצא, אפשר בין איך יא יוצא', דאס אלעס 
ברענגט דערצו אז דער מענטש זאל אלעס אפלאזן רחמנא לצלן. "ִּכי ָּבָׂשר 
ָוָדם ִאי ֶאְפָׁשר לֹו ֶׁשֵּיֵצא ְיֵדי חֹוָבתֹו ִּבְׁשֵלמּות", ווייל א מענטש קען נישט 
ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  "ְוֵאין  בשלימות,  אייבערשטן  פונעם  מצוות  די  זיין  יוצא 
הּוא ָּבא ִּבְטרּוְנָיא' ְוכּו'", דער אייבערשטער זוכט נישט א וועג ווי אזוי 
ער קען אונז כאפן און אויפווייזן אז מיר קענען נישט טון די מצוות, ווייל 
ְלַמְלֲאֵכי  ִנְּתָנה ּתֹוָרה  די תורה איז געגעבן געווארן פאר מענטשן, "ְוֹלא 

ַהָּׁשֵרת", נישט פאר קיין מלאכים.

"ְוַעל ֵאּלּו ַהְמַדְקְּדִקים ּוַמְחִמיִרים ְּבֻחְמרֹות ְיֵתרֹות ֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר: 'ְוַחי 
וואס  אלע  די  ְּכָלל",  ִחּיּות  ׁשּום  ָלֶהם  ֵאין  ִּכי  ָּבֶהם'  ֶׁשָּימּות  'ְוֹלא  ָּבֶהם', 
זענען פארנומען מיט חכמות און ספיקות זענען שטענדיג מסופק צי זיי 
האבן יוצא געווען די מצוה אדער נישט - די האבן נישט קיין שום חיות, 
"ְוָתִמיד ֵהם ְּבָמָרה ְׁשחָֹרה ֵמֲחַמת ֶׁשִּנְדֶמה ָלֶהם ֶׁשֵאיָנם יֹוְצִאים ְיֵדי חֹוָבָתם 
ַהִּדְקּדּוִקים  ֵמֲחַמת  ִמְצָוה  ִחּיּות ִמּׁשּום  ָלֶהם ׁשּום  ְוֵאין  ְּבַהִּמְצוֹות ֶׁשעֹוִׂשין 
אלץ  לעבן  זיי  דעפרעסט,  שטענדיג  זענען  זיי  ֶׁשָּלֶהם",  ְׁשחֹרֹות  ְוַהָּמָרה 
אין ספיקות און די חומרות ווארפט זיי אריין אין מרה שחורה. רבי נתן 
ְּכָלל", דער רבי  ֻחְמָרא  ַמְחִמיר ׁשּום  ֵאינֹו  ְּבַעְצמֹו  "ְוהּוא  ווייטער:  זאגט 
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האט נישט געהאט קיין שום חומרות; ווייל דער גרעסטער חכמה איז צו 
דינען דעם אייבערשטן בפשיטות, אזוי ווי דער רבי זאגט דארט ווייטער: 
ָּכל  ַאַחר  ֶּבֱאֶמת,  ָחְכמֹות  ֶׁשּיֹוֵדַע  ִמי  ֲאִפיּלּו  ַהָחְכמֹות,  ָּכל  ַאַחר  "ּוֶבֱאֶמת, 
ַהָחְכמֹות ָצִריך ְלַהְׁשִליך ָּכל ַהָחְכמֹות ְוַלֲעבֹד ֶאת ה' ִּבְתִמימּות ִּבְפִׁשיטּות 
ָּגמּור ְּבִלי ׁשּום ָחְכמֹות, ְוֶזה ִהיא ַהָחְכָמה ַהְּגדֹוָלה ֶׁשְּבָכל ַהָחְכמֹות, ִלְבִלי 
ִלְהיֹות ָחָכם ְּכָלל ִּכי ֶּבֱאֶמת ֵאין ָחָכם ָּבעֹוָלם ְּכָלל 'ְוֵאין ָחְכָמה ְוֵאין ְּתבּוָנה 

ֶנְגּדֹו ִיְתָּבַרך'".

נערוון

וגו'",  ֵלב  ְמַׂשְּמֵחי  ְיָׁשִרים  ה'  "ִּפּקּוֵדי  ט(:  יט,  )תהלים  זאגט  דוד המלך 
די מצוות פונעם אייבערשטן מאכט דעם מענטש פרייליך און צופרידן; 
און  מצוות  אלע  מקיים  זענען  וואס  מענטשן  זעט  מען  וואס  דאס  נאר 
דאך זענען זיי נישט פרייליך, זיי זענען אומוטיג וכו', דאס קומט צוליב 
דעם וואס זיי לייגן צו זייטיגע חומרות און דקדוקים אין די מצוות, דאס 
מאכט זיי שטענדיג טראכטן: 'אפשר האב איך נאכנישט מקיים געווען 
די מצוה אזוי ווי עס דארף צו זיין' וכו' וכו', אבער אז מען איז מקיים 
די מצות לויט ווי אזוי דער אייבערשטער האט עס באפוילן דאן ברענגט 

דאס א שמחה און א צופרידהייט פאר'ן מענטש.

דערפאר האב איך אויסגעקליבן צו לערנען היינט אום 'שבת זכור' 
פון  זיך  רעדט  וואס  מד,  סימן  מוהר"ן,  ליקוטי  אין  סימן  דעם  דייקא 
דאס  און  השם  עבודת  אין  האבן  מענטשן  וואס  נערוון  און  חומרות 
שעדליכקייט דערפון, ווייל יעדעס יאר ווען עס קומט שבת זכור זענען 
דא מענטשן וואס דרייען זיך ארום אנגעצויגן אן א קאפ פיל מיט ספיקות 
די  געווען  יוצא  נאכנישט  איך  האב  'אפשר  טראכטנדיג  בלבולים,  און 
מצוה פון מחיית עמלק וכו'', מען ליינט איבער און איבער דעם פסוק 
)דברים כה, יט(: 'ִּתְמֶחה ֶאת ֵזֶכר ֲעָמֵלק ִמַּתַחת ַהָּׁשָמִים ֹלא ִּתְׁשָּכח', זיכער צו 

מאכן אז מען האט גענוג קלאר געזאגט דעם 'ֵזֶכר' און 'ֶזֶכר'...
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אזוי אויך די מצוה פון 'קריאת המגילה' ווערט זיי א גאנצע נערוון, 
איך  האב  אפשר  המגילה,  קריאת  געווען  יוצא  נישט  איך  האב  'אפשר 
זיי  זענען  פורים  גאנצן  א  וכו'',  אות  א  ווארט,  א  הערן  צו  פארפעלט 
פארנומען ארומצוגיין צו אלע שולן איבערהערן קריאת המגלה, אין די 
צייט וואס עס איז נישט דא וואס נישט יוצא צו זיין, וואו קומט דא אריין 
נערוון?! וואס איז אזוי שווער אריינצוקומען אין בית המדרש אויסהערן 
ווי  מגילה,  די  אין  שטייט  וואס  מעשה  שיינע  די  דערציילט  מען  ווי 
אחשורוש האט גע'הרג'ט ושתי און אסתר המלכה איז געווארן קעניגן, 

מען האט אויפגעהאנגען המן וכו'?!

אזוי אויך די מצוה פון 'מתנות לאביונים'; מענטשן דרייען זיך ארום 
מיט ספיקות און בלבולים 'אפשר האב איך נישט יוצא געווען די מצוה 
'אביון'  ריכטיגער  קיין  נישט  יענער  איז  אפשר  לאביונים,  מתנות  פון 
זייער  זיך  דארף  מען  געזאגט  רבי  דער  האט  אלעס  דאס  אויף  וכו'...' 
דערווייטערן, די אלע חומרות און ספיקות מאכט אז דער מענטש זאל 
הצדקה  קופת  א  פון  אנפירער  די  השם.  עבודת  זיין  אפלאזן  אינגאנצן 
קנייבסקי  חיים  רבי  גאון  גרויסן  צום  געגאנגען  זענען  ישראל  ארץ  אין 
זייער קופה אז מען זאל  ]ווילנדיג באקומען אן הסכמה אויף  שליט"א 
געבן פאר זיי די מתנות לאביונים[, האבן זיי אים געפרעגט פאר וועלכע 
קופה זאל מען געבן צדקה אום פורים מקיים זיין די מצוה פון מתנות 
לאביונים, האט זיי רבי חיים שליט"א געענטפערט: "וואס הייסט פאר 
וועלכע קופה צו געבן מתנות לאביונים? מען גייט אין בית המדרש און 
דעם ערשטן ארעמאן וואס מען טרעפט געבט מען אים צדקה און מען 
אפילו  האט  ער  לאביונים!;  מתנות  פון  מצוה  די  געווען  מקיים  האט 
איז דא  וואס  וועמען?  הייסט פאר  וואס  די שאלה,  נישט פארשטאנען 
דעם  פאר  צדקה  געבט  מען  און  שול  אין  גייט  מען  איבערצוטראכטן? 

ערשטן ארעמאן.
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באמת הייבן זיך שוין אן די אלע נערוון און בלבולים נאך אום 'תענית 
אסתר' פארנאכטס, ווען מען קומט אין שול צו מנחה און מען געבט די 
זיך מענטשן ארום און מאכן גאנצעטע נערוון  'מחצית השקל', דרייען 
יעצט  מאכסטו  וואס   - מען...?'  זאגט  יחוד'  'לשם  'וועלכע  דערפון, 
נערוון?! וואו קומט דא אריין נערוון?!; קענסט רואיג זאגן דעם 'לשם 
יחוד' וואס מען זאגט איידער מען טוט אן דעם טלית: "ִּתָּנֵצל ַנְפִׁשי ְורּוִחי 
ְוִנְׁשָמִתי ּוְתִפיָּלִתי ִמן ַהִחיצֹוִנים וכו'", אדער דעם 'לשם יחוד' וואס מען 
זאגט איידער מען טוט אן תפילין: "ְלַׁשְעֵּבד ָּבֶזה ַּתֲאַות ּוַמְחְׁשבֹות ִלֵּבנּו 
ַלֲעבֹוָדתו ִיְתָּבַרְך ְׁשמֹו ... ֶׁשַהְּנָׁשָמה ֶׁשְּבמִֹחי ִעם ְׁשָאר חּוַׁשי ְוכֹחֹוַתי ֻּכָּלם 
ִיְהיּו ְמֻׁשְעָּבִדים ַלֲעבֹוָדתֹו ִיְתָּבַרְך ְׁשמֹו", מיר טוען מצוות כדי צו משעבד 
האסטו  ווען  בכלל  און  אייבערשטן!  צום  מח  און  הארץ  אונזער  זיין 
לעצטנס געזאגט א 'לשם יחוד' בעפאר א מצוה, די לעצטע מאל וואס דו 
האסט געזאגט די 'לשם יחוד' בעפאר הנחת תפילין איז געווען ווען דו 
האסט געלערנט אין ישיבה קטנה... פארוואס א גאנץ יאר איז דיר אלעס 
מסודר און פונקט ווען עס קומט צו די הייליגע צייטן, די ימים טובים, 
מאכסטו אלעס פאר נערוון?! אוודאי איז א מורא'דיגע זאך צו זאגן דעם 

'לשם יחוד', אבער דאס טאר נישט צוגיין מיט קיין נערוון.

פארשטעלאכץ 

מיר שטייען יעצט בעפאר די ליכטיגע טעג פון פורים; פורים קומט 
אראפ א גרויסע ליכטיגקייט אויף די וועלט, יעדער הייבט אן שפירן דעם 
אייבערשטן, אפילו מענטשן וואס א גאנץ יאר שעמט ער זיך צו רעדן 
מיט דיר פון רבי'ן, פונעם אייבערשטן וכו', קוים וואס עס פאסט אים 
דיר צו גריסן, אבער פורים קומט ארויס זיין אמת, ער הייבט אן טאנצן 
פון  דיבורים  נאכזאגן  אן  הייבט  ער  'הייליגער באשעפער...';  דיר  מיט 
רבי'ן, ער זינגט: "אין שום יאוש בעולם כלל...", "עס איז דא א רבי אויף 
דער וועלט..."; און יעדער מאכט שלום איינער מיט'ן אנדערן, ווייל מען 
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שפירט דאס ליכטיגקייט פונעם אייבערשטן.

פורים איז דער מנהג אז מען פארשטעלט זיך, צו ווייזן אז די גאנצע 
וועלט איז נאר א פארשטעלאכץ  פונעם אייבערשטן; עס איז גארנישט 
דא אויף די וועלט אויסער דעם אייבערשטן, אלעס אלעס איז ער אליינס 
- עצם עצמיות חיות אלקותו יתברך שמו. דאס וואס מיר זעען א שיינע 
וועלט, איינגעטיילט אין די פיר זאכן: דומם, צומח, חי און מדבר - דאס 
איז אלעס א לבוש, א פארשטעלאכץ  פונעם אייבערשטן; מיט פליישיגע 
נאר  איז  וכו' אבער דאס  וכו'  וועלט  א  איז דא  ווי עס  אויס  זעט  אויגן 
וועלט  גאנצע  די  אליינס;  אייבערשטער  דער  נאר  איז  אלעס  דמיון,  א 
אז  געדענקן  מען  דארף  וויירוס,  קאראנע  די  צוליב  איבער  זיך  דריידט 
עס איז נישט 'קאראנע', עס איז 'אייבערשטער', דער אייבערשטער איז 
באהאלטן אין דעם. ווי מער דער מענטש נעמט אריין דעם אייבערשטן 
אין זיך, ער חזר'ט זיך די פשוט'ע אמונה, האט ער א שיינע און א רואיגע 

לעבן.

עס  אן,  גייען  ביזנעסער  'וועלט',  א  דא  איז  עס  ווי  אויס  קוקט  עס 
זענען דא מענטשן וואס געבן עצות אין רפואה וכו' וכו' דארף מען אבער 
געדענקן אז באמת איז גארנישט דא אויסער דעם אייבערשטן, 'געלט' 
קומט פונעם אייבערשטן, 'רפואה' קומט פונעם אייבערשטן, און אזוי 

ווייטער אלעס אלעס קומט פונעם אייבערשטן.

דער הייליגער רבי נתן זכרונו לברכה האט געזאגט: ווער עס וועט 
שרייען צום אייבערשטן פערציג טעג בעפאר פורים: "הצילני מקליפת 
המן עמלק וזכני לקדושת מרדכי ואסתר", וועט זוכה זיין שפירן בשעת'ן 
ליינען די מגילה די ליכטיגקייט פון מרדכי און אסתר. וואס איז 'קליפת 
המן ועמלק'? זיי ווילן אריינברענגען אינעם מענטש אז די וועלט פירט 
זיך מיט טבע, מקרה און מזל, אז זאכן געשען פון זיך אליינס, דערפאר 
דארף מען בעטן דעם אייבערשטן, אפילו אין אידיש אדער אין אנדערע 
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שפראכן מיט וואס מען איז צוגעוואוינט צו רעדן: "הייליגער באשעפער 
זיין אן ערליכער איד", "הייליגער באשעפער העלף מיר איך  וויל  איך 
זאל גלייבן אין דיר מיט א שטארקע אמונה, איך זאל גלייבן אז דו פירסט 
אלעס און עס איז גארנישט דא אויסער דיר". דאס דארף מען נישט נאר 
בעטן די פערציג טעג בעפאר פורים, נאר דאס דארף מען בעטן א גאנץ 
יאר, יעדן טאג דארף מען דאס בעטן פונעם אייבערשטן מען זאל זוכה 
זיין צו א קלארע און שטארקע אמונה צו וויסן און גלייבן אז די גאנצע 

וועלט איז נאר א פארשטעלאכץ  און אלעס איז דער אייבערשטער.

מיר איז גענוג די אנדערע אשרי

מען דארף נישט זוכן קיין הויכע מדריגות, דער רבי האט אונז געלערנט 
תמימות ופשיטות אן קיין חכמות; מען זאגט מוצאי שבת ביי די זמירות: 
"ַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשָרָאה ָפָניו ַּבֲחלֹום. ַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשָּנַתן לֹו ָׁשלֹום ְוֶהֱחִזיר לֹו ָׁשלֹום", 
וואויל איז דעם מענטש וואס האט שוין געזען אליהו הנביא אין חלום, 
האט מען אמאל געפרעגט פונעם הייליגן שפת אמת זכותו יגן עלינו צי 
ער האט שוין זוכה געווען צו זען אליהו הנביא, האט ער געענטפערט: 
מיר איז גענוג אז איך האב זוכה געווען צו די אנדערע 'אשרי' )תהלים א, א(: 
"ַאְׁשֵרי ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ֹלא ָהַלְך ַּבֲעַצת ְרָׁשִעים וגו'', וואויל איז דעם מענטש 
וואס גייט נישט מיט רשעים; מען דארף נישט זוכן קיין הויכע מדריגות 

און השגות, נאר פשוט וועלן טון דעם רצון פונעם אייבערשטן.

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


