
אור השובבי"ם ומעלת האמונה
שיחת התעוררות והתחזקות לשובבי"ם בביהמ"ד זכרון מרדכי ד'טאהש ב"פ

ליל שישי פרשת וארא תשע''ה לפ''ק

זיין א תלמיד פון רבי'ן פאדערט אסאך פון אונז

האט  ער  אז  רב,  ראפשיצער  הייליגן  פון  נאך  מ'זאגט 
מיט  געלערנט  שטענדיג  האט  וואס  חבר  א  געהאט 

זענען  איהם, ביידע האבן געהארוועט גאנצע נעכט און 

רב  ראפשיצער  דער  האט  ה',  עובדי  גרויסע  געווען 

דיר,  און  מיר  צווישן  חילוק  די  איז  וואס  געזאגט  אמאל 

און  דאווענען,  נאכן  בראנפן  גלעזל  די  איז,  חילוק  דער 

ער האט מסביר געווען פארן חבר, דו שטייסט אויף און 

די רעכסט אפ חצות, און דו וויינסט אויפן חורבן, אבער 

ארבעטער,  אן  בעה"ב  פשוטער  א  דאך  איז  טאטע  דיין 

טאקע א וואוילער איד אבער חצות שטייט ער דאך נישט 

אויף, און דו שטייסט יא אויף חצות, טראכסטו ביי דיר 

אז דו ביסט א כבוד פאר דיין טאטע, אזוי אויך שפעטער 

דו לערנסט פלייסיג און דו הארוועסט א גאנצע נאכט, 

זיין,  דערנאך לייגסטו אראפ א דאווענען ווי ס'דארף צו 

נאך אזא גאנצע עבודה טראכסטו אז ס'קומטס זיך דיר 

א גלעזל בראנפן, - אוודאי איז שייך בעסער - אבער די 

שפירסט אז די דורות ווערן בעסער.

אבער איך, - האט אויסגעפירט דער ראפשיצער רב - 
וואספארא זאך איך טוה נאר שפיר איך אז ס'איז נישט 

וויינען  און  חצות  אפרעכטן  אן  פאנג  איך  ווען  גענוג, 

אויפן חורבן, טראכט איך, דאס הייסט דען וויינען אויפן 

זיידע האבן  חורבן כלפי דאס וואס מיין טאטע און מיין 

געטוהן?, און אזוי יעדע זאך וואס איך טוה טראכט איך 

ביי מיר, דאס הייסט דען געלערנט? און ווען ס'קומט צום 

אז  אזוי  געדאוונט?  הייסט  דאס  איך  טראכט  דאווענען 

ביז נאכן דאווענען, ווער איך שוין אזוי צובראכן אז איך 

מוז מיר דערכאפן דאס הארץ מיט א גלעזל בראנפן, אזוי 

פלעגט דער ראפשיצער רב זאגן.

וואס  ]זי''ע[  רבי'ן  פון  תלמידים  כלפי  דאס  זאג  איך 
אז  ווייסט  תלמיד  טאהש'ער  א  וואס  צוזאם,  זיך  קומען 

וואס אונז טוהן  אז  רבי'ן,  פון אזא  זענען תלמידים  אונז 

ער  אז  בגדר  אלץ  זיך  שפירט  ער  גענוג,  נישט  איז  מיר 

האט נאך גארנישט געטוהן, א תלמיד פון רבי'ן )זאל זיין 

ער  טראכט  דאווענט,  ער  ווען  אז  ווייסט  ]זי''ע[  געזונט( 

דאס הייסט געדאוונט?, דאס הייסט געזאגט תהלים?, 

דאס הייסט געגעסן?, דאס הייסט געבענטש?, איז ווען 

שוין  מען  איז  בראנפן  גלעזל  דאס  טרינקען  צו  ס'קומט 

אזוי צובראכן, אז מ'טראכט אז מ'מוז זיך שוין דערכאפן 

דאס הארץ מיט א גלעזל בראנפן.

תלמידים דאס אליינ'ס אז מ'קומט זיך צוזאם האט א 
געוואלדיגע כח, ס'שטייט 'אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו', 

בס״ד | שובבי"ם תשע״ו לפ״ק | גליון ב׳



ב

אז מען איז מדייק אין פסוק שטייט נישט אז "ידברו" נאר 

ס'שטייט אז "נדברו", ווען ס'קומען זיך צוזאם חסידים 

איז נישט די ווארט וואס מ'רעדט, נאר ס'רעדט זיך שוין 

דאס  אידן  צוזאם  זיך  ס'קומען  אז  דאס  אליין,  זיך  פון 

אליינ'ס ברענגט שוין אריין א התעוררות, עס שטייט אז 

פאר משיח וועט קומען איז דאס אליין אז מ'קומט זיך 

צוזאם און מ'רעדט פון צדיקים האט א געוואלדיגע כח. 

דער הייליגער בית אהרן האט געזאגט, אז "איך האב 
תלמידים וואס זענען מיר נאכגעגאנגען ביים דאווענען 

וואס  תלמידים  אזעלכע  טריט,  ביי  טריט  בבוקר(  )שבת 

אפילו ביי נשמת זענען זיי אויך מיט מיר מיטגעגאנגען, 

התעוררות,  גרויסע  די  און  דביקות  און  מדריגות  מיט 

קידוש,  צו  געקומען  ס'איז  ווען  דאווענען  נאכן  אבער 

דאס  זאג  איך  קיכעלע".  פשוטע  א  געווארן  זיי  זענען 

אלץ נאך פאר די בחורים וואס גייען ארויס פון ישיבה, 

אין  וואס  רבי'ן  פון  תלמידים  אסאך  דא  ס'זענען  אז 

צו  ס'קומט  ווען  אבער  געהארוועט,  מען  האט  ישיבה 

"קידוש" מ'האט חתונה און מ'דארף זיך אביסל מקדש 

מען  דארף  זיך,  אויף  הארווען  מ'דארף  און  זיין,  ומטהר 

אכטונג געבן אז מ'זאל נישט ווערן א קיכעלע, מ'זאל זיך 

דאך אלעס  ס'ליגט  עבודה,  די  גיין  נאך  און  דערמאנען 

אנגעווארעמט אין הארץ.

וועל  זייער זאגן תורה, איך  צדיקים האבן א כח מיט 
נאכזאגן פשוטע ווערטער וואס דער רבי זאגט נאך די 

אז  קצ''ב(,  דף  שמות  פרשת  )ח''א  קודש  פתגמי  אין  וואך 

אין  איז אמאל אריינגעקומען  רוזשינער  הייליגער  דער 

ביהמ''ד און ער האט געטראפן חסידים זיצן און לערנען, 

האט ער זיי געזאגט: אז ער האט מקובל פון זיין טאטן 

האט  טאטע  זיין  און  פראביטש,  פון  שכנא  שלום  רבי 

דאס מקובל פון זיין טאטן רבי אברהם המלאך, און זיין 

טאטע האט עס מקובל פון זיין טאטן דער הייליגער רבי 

רבי בער זי''ע, און ער האט עס מקובל פון זיין רבי'ן דער 

הייליגער בעש''ט הק' זי''ע, און ער האט עס מקובל פון 

זיין רבי'ן אחיה השילוני הנביא, 'אז דער אויבערשטער 

האט באשאפן די וועלט און ער פירט אלע וועלטן'. איז 

דער רבי מסביר פארוואס ער זאגט עס אזוי נאך בשם 

צדיקים, ווייל ווען א צדיק זאגט ארויס א ווארט, זאגט 

ער עס מיט די געוואלדיגע גרויסע השגות וואס ער איז 

משיג, איז ווען מ'זאגט דאס נאך אזוי ווי דער צדיק האט 

עס געזאגט, גייט אריין אין די וואס הערן דאס, דער אור 

און די כח הקדושה פון די צדיקים.

 צדיקים זענען משפיע גוט'ס
פאר אידישע קינדער

וועלט  די  אויף  און צדיקים  הימל,  אין  אויבן  צדיקים 
ווילן נאר איין זאך, אז מ'זאל געבן גוט'ס פאר אידישע 

הייליגער  דער  אז  מעשה  די  באקאנט  ס'איז  קינדער. 

זיינע  מיט  געשמועסט  אמאל  האט  רב  ראפשיצער 

תלמידים וואס ס'גייט זיין ווען ער וועט ארויפקומען אויף 

ווי אזוי ס'גייט אויסקוקן אויבן אין הימל,  וועלט,  יענע 

האט ער געזאגט אז ווען ער וועט ארויפקומען אין הימל, 

רב,  ראפשיצער  הבא  ברוך  זאגן  איינער  יעדער  וועט 

מאכט'ס פלאץ דער ראפשיצער רב איז דא, און מ'גייט 

געבן גן עדן פארן ראפשיצער רב. וועט מען פרעגן אין 

וועלכע גן עדן זאל מען אריינלייגן דעם ראפשיצער רב? 

- אזוי האט ער געשמועסט מיט די תלמידים - וועט מען 

איהם וועלן לייגן אין די היכל פון דאווענער'ס, אבער דער 

ראפשיצער רב איז נישט געווען דער גרויסער דאווענער 

]אזוי האט ער געזאגט אויף זיך. ס'איז באקאנט אז דער 

ביים  גיך,  געדאוונט  האט  רב  ראפשיצ'ער  הייליגער 

דאווענען האט מען נישט געזעהן בהתגלות די גרויסע 

עבודה,[ קען מען איהם דארט נישט לייגן.

זאל מען איהם לייגן אין די היכל פון די צדקה געבער'ס, 
גרויסער  דער  געווען  נישט  איז  רב  ראפשיצ'ער  דער 

דער  זיך,  אויף  געזאגט  ער  האט  ]אזוי  געבער,  צדקה 

ראפשיצער רב'ס עבודה איז געווען א מורא'דיגע עבודה 

מ'זאל נאר וויסן ווער דער ראפשיצער רב איז געווען, אז 

דער צאנזער רב האט געזאגט אז דער ראפשיצער רב 

איז נאך פון די נשמות פון פארן חטא עץ הדעת[. וועט 

מען איהם וועלן לייגן אין די היכל פון די מקוה גייער'ס, 

אבער דער ראפשיצער רב איז נישט געווען פון די מקוה 

גייער'ס, ]אוודאי איז ער געגאנגען אין מקוה יעדן טאג, 
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אבער דער הייליגער צאנזער רב האט געקענט גיין צען 

מאל א טאג אין מקוה, ער איז אבער נישט געווען דער 

גרויסער מקוה גייער[.

איז ווי זאל מען לייגן דעם ראפשיצער רב? וועט דער 
זעה אז עטץ האט מיר  זיך אנרופן איך  ראפשיצער רב 

נישט ווי צו טראגן, טראגט'ס מיר אין גיהנום, וועלן די 

בית דין של מעלה זאגן אז ס'פאסט נישט צו טראגן דעם 

ראפשיצער רב אין גיהנום, וועט מען זוכן ווייטער, און 

איך וועל זעהן אז מ'מיטשעט זיך ווייטער ווי מ'זאל מיר 

טראגן, וועל איך מיך שטארק איינבעטן און זאגן אז איך 

זעה אז עטץ האט'ס מיר נישט ווי צו טראגן, טראגט'ס 

מיר אין גיהנום, וועלן זיי זיך אנרופן אז ראפשיצער רב 

בעט אזוי שטארק און ס'איז זיין ווילן, וועט מען איהם 

וועט  רב  ראפשיצער  דער  אבער  גיהנום.  אין  טראגן 

זיך  וועט  ער  ריח,  שלעכטע  די  דערהייבן  קענען  נישט 

נישט  וועט  ער  פארשטאפט,  נאז  די  מיט  ארומדרייען 

קענען שמעקן די ריח, וועט מען נישט האבן קיין ברירה 

און מ'וועט מוזן ארויסרוקן אלע רשעים פון גיהנום, און 

ראפשיצער רב וועט זיך ארומדרייען אליינ'ס אין גיהנום, 

און וואס וועט ראפשיצער רב טוהן אליינס אין גיהנום?, 

וועט פארמאכן  וועט שפאצירן אין גיהנום, און ער  ער 

אריינלאזן,  נישט  קיינעם  און  גיהנום  פון  טירלעך  אלע 

און דאס גייט זיין מיין גן עדן, אזוי האט דער הייליגער 

ראפשיצער רב געזאגט. זעהט מען די כח פון די צדיקים 

האבן  זיי  וויאזוי  רב  ראפשיצער  הייליגן  דעם  פון  און 

ממתיק געווען דינים, און זיי האבן משפיע געווען גוט'ס, 

און מלמד זכות געווען פאר אידן.

יעדער איד וויל זיין גוט, נאר די קוצר רוח 
שטערט אנצוקומען דערצו

די גרעסטע לימוד זכות וואס אידישע קינדער האבן, 
קיין  נישטא  ס'איז  )וארא(,  סדרה  וואכדיגע  די  פון  איז 

שרייבט  אליינ'ס  תורה  די  אז  זכות,  לימוד  גרעסערע 

)שמות ו' ט'( "ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה 

קשה", מ'זאל זיך מתבונן זיין אין די ווערטער, ווערטער 

אז  מצרים,  גלות  אין  מעיד  איז  אליינ'ס  תורה  די  וואס 

רוח  'מקוצר  ס'איז  זענען אומשולדיג,  קינדער  אידישע 

ומעבודה קשה' וועגן דעם האבן זיי נישט געהערט.

אונז זענען היינט אויך אין גלות מצרים, ס'איז נישט 
נאר דעמאלט'ס געווען א גלות מצרים, די זעלבע גלות 

אר"י  פון  באקאנט  ס'איז  היינט,  אפ  אויך  זיך  שפילט 

איז  מצרים  גלות  דער  אז  תצא(,  תורה  )ליקוטי  הקדוש 

געווען די "הויפט" פון אלע פיר גלות'ן, און גלות אדום 

האט אין  זיך אויך די "כח" פון אלע פיר, די אלע אנדערע 

גלות'ן בבל, מדי, און יון, זענען געווען נאר אויף געוויסע 

זאכן, אדער נאר אויפן גוף, אדער נאר אויפן נפש, אדער 

נאר אויפן שכל, אבער דער היינטיגער גלות האט אין זיך 

די כח פון אלע גלות'ן, דאס איז א בחינה פון 'ולא שמעו 

נעבעך  מ'איז  קשה',  ומעבודה  רוח  מקוצר  משה  אל 

פארפלאגט און פארמיטשעט, ס'איז נישטא א איד וואס 

וויל נישט זיין גוט - איך האב נאך נישט געטראפן א איד 

זיך אראפזעצן מיט איהם און רעדן אפאר  וואס מען זאל 

נאנט  און  אויפשפרינגען  וועלן  נישט  זאל  ער  און  מינוט, 

זיין  וויל דאך אזוי  ווערן צום אויבערשטן, יעדער איינער 

גוט. 

ישמח  מצותיך,  )נתיב  הקדושים  ספרים  אין  שטייט 
נאך  איז  איד  א  פון  פנימיות  די  אז  ישראל עקב, תבא( 

איז  חיצונית  די  כאטש  אמאל,  ווי  מער  אסאך  אסאך 

האבן  צדיקים  וואס  און  שוואכער.  ליידער  טאקע 

איד  א  היינט  מאכט  חדשים  אין  צוריק  יארן  געמאכט 

אין  היינט אויפטוהן  א פשוטער איד קען  איין שעה,  אין 

איין שעה און זיך קונה זיין וואס צדיקים האבן יארן צוריק 

אזוי  דאך  איז  מרחק  די  ווייל  חדשים,  אין  אויפגעטוהן 

גרויס, און דאך דראפעט מען זיך, און מ'וויל קומען נאנט 

צום אויבערשטען.

 ס'נישטא קיין שום צופאל
"אלעס האט א פונקטליכן חשבון"

כל  פון  ענין  די  דאך  איז  מצרים  יציאת  סיפור 
המרבה לספר ביציאת מצרים, ווען מ'לערנט אדורך 
טאקע  שוין  זענען  אונז  מצרים,  יציאת  סיפור  די 
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זייער  איז  חומש  פשוטע  די  אבער  צוגעוואוינט, 
שווער צו פארשטיין. משה רבינו איז געקומען רעדן 
צו פרעה ער זאל ארויסשיקען די אידן, און ער זאגט 
אז ער איז מסכים ארויסצושיקען, און א טאג דערויף 
ווען  שפעטער  און  מסכים,  נישט  ער  אז  ער  זאגט 
עס קומט נאך א מכה לויפט ער צו משה רבינו זאל 
איינרייסן, און משה רבינו דארף איינרייסן, 'ויעתר' 
מיינט נישט סתם מתפלל זיין, נאר משה רבינו האט 
געדארפט איינרייסן אז די מצריים דארפן א ישועה, 
וויל  שפעטער  טאג  א  גע'פועלט,  שוין  מ'האט  און 
אידן,  די  ארויסשיקען  נישט  ווייטער  פרעה  שוין 
נסים  קיין  נישט  בכלל  ס'איז  אז  ער  זאגט  קודם 
נאר ס'איז כישוף, און נאכדעם האבן שוין אידישע 
'ויחזק ה' את לב פרעה', פרעה  קינדער געזעהן אז 
וויל שוין ארויסשוקען די אידן פון מצרים אבער דער 
אויבערשטער איז איהם ווייטער מחזק, ער באקומט 

מכות און מ'איז איהם ווייטער מחזק. 

האט  פארוואס  פארשטיין  צו  שווער  זייער  איז 
דאס אלעס אויסגעפעלט צו "יציאת מצרים", דער 
אויבערשטער האט דאך געקענט גלייך ארויסנעמען 
די אידן פון מצרים. אבער דער אמת איז אז די אלע 
מצרים",  "יציאת  פון  "חלק"  א  געווען  זענען  זאכן 
און דאס אז דער אויבערשטער האט אזויפיל מחזק 
געווען פרעה, און די אלע 'מכות', איז נישט געווען 
עפעס א זייטיגע זאך, נאר דאס איז געווען ממש א 
חלק פון די עצם יציאת מצרים, און טאקע פארדעם 
איז  דאס  ווייל  דעם,  אין  מאריך  אזוי  תורה  די  איז 
אידישע  וואס  דאס  אויך  און  שלימה".  "תורה  א 
די  מיט  מצרים  אין  געדראפעט  זיך  האבן  קינדער 
סתם  געווען  נישט  איז  נסיונות,  געפערליכע  אלע 
געזאגט  שוין  האט  אויבערשטער  דער  צופאל,  א 
פארדעם פאר אברהם אבינו אז אזוי וועט זיין, און 
ס'זאל  אז  געוואלט  דוקא  האט  אויבערשטער  דער 

אזוי זיין.

וועלן  אונז  ווען  אז  אויך,  שטייט  זעלבע  די 
ארויסגיין פון דעם גלות וועט מען וויסן, און מ'וועט 

זיך דעמאלט'ס כאפן, אז דאס וואס מ'דראפעט זיך 
אין גלות, און די אלע זאכן וואס אונז גייען מיר דורך, 
איז נישט קיין זייטיגע זאך, נאר ס'איז אויך א 'תורה 
אינטער  שטייט  אויבערשטער  דער  און  שלימה', 
דעם. און יעצט טאקע 'ולא שמעו אל משה מקוצר 
רוח ומעבודה קשה' מ'גייט דורך שווערקייטן, ס'איז 
נישט דא קיין איד וואס זאגט אז ער איז ח"ו במזיד 
מצער דעם אויבערשטען, ס'איז נאר די אלע דורכגיין, 
און די אלע שווערקייטן וואס א איד גייט דורך. אבער 
מארץ  צאתך  'כימי  שטארקן,  זיך  מען  דארף  דאך 
מצרים אראנו נפלאות )מיכה ז' ט''ו(', אט אט וועט 
דאך קומען די גאולה שלימה, און דעמאלט'ס וועט 
וואס  זאכן  אלע  די  פארוואס  פארשטיין,  שוין  מען 
זעהן אויס ווי שווערקייטן האט אזוי געדארפט זיין.  
דער רבוש"ע ווארט אויף די פשוטע אידן. אין מצרים 
האט מען געזעהן אז כאטשיג ס'איז געווען פארדעם 
א אברהם מיט א יצחק מיט א יעקב א יוסף הצדיק 
און אלע שבטים, אבער זיי האט דער אויבערשטער 
צו  אויסצולאטערן  זיך  מצרים  קיין  גענומען  נישט 
מתקן זיין די אלע ניצוצות וואס מ'האט געדארפט, 
פשוטע  דארט  געשיקט  האט  אויבערשטער  דער 
אידן, וואס זיי האבן שוין נישט געקענט די שבטים, 
און זיי האבן שוין נישט געזעהן די 'וכל הדור ההוא', 
האבן  וואס  קינדער  אידישע  פשוטע  געווען  ס'איז 
זיך אליינס געדארפט שטארקן, און דראפענען מיט 
נסיונות אהער און אהין, און דאס ביסעלע וואס זיי 
האבן זיך געשטארקט דאס האט זיי געשטעלט אויף 
די פיס, און דאס האט מעלה געווען די אלע ניצוצות, 
ווי ס'שטייט פון אר"י הקדוש )מגלה עמוקות( אז די 
ר"ב ניצוצות וואס מען האט מעלה געווען אין מצרים 

איז געווען פון די קישוי השיעבוד. 

איז  מען  אזוי  ווי  פסוקים  די  קוקן  דורך  מ'וועט  ווען 
אידישע  זענען  כח  וואספארא  מיט  מצרים,  פון  ארויס 

מען  אז  טאקע  ס'שטייט   - מצרים,  פון  ארויס  קינדער 

מען  און  בעריות,  גדורים  געווען  איז  מען  ווייל  ארויס 

לשון,  שם,  זאכן  דריי  די  מיט  אפגעהיטען  געווען  איז 

די  ווען מען קוקט אריין אין  אבער פשוט פשט  ומלבוש. 
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פון  ארויס  זענען  קינדער  אידישע  אז  מען  זעהט  פסוקים 

מצרים, ווייל זיי האבן געשריגן צום אויבערשטען, דארט 

מן  ישראל  בני  "ויאנחו  ישועה,  די  אנגעפאנגן  זיך  האט 

ויזעקו", און נאכדעם איז געווען "ותעל שועתם  העבודה 

אל האלקים".

 תפלה דערוועקט דעם מענטש
אין דעם ביטערן גלות

מבוא  התפילה  )שער  חיים  מים  באר  הייליגער  דער 
ל''ח  )פרשת תצוה פרשה  די מדרש  א'( ברענגט  השער פרק 

להם',  תעשה  אשר  'וזה  א'(  כ''ט  )שמות  פסוק  אויפן  ד'( 

ה'  עד  ישראל  'שובה  ג'(  י''ד  )הושע  זאגט  הנביא  ישעיה 

אל  ושובו  דברים  עמכם  קחו  בעונך  כשלת  כי  אלקיך 

ה'', וואס מיינט די 'דברים' מ'זאל זיך נעמען ווערטער?, 

זאגט דער מדרש אז אידישע קינדער זאגן פארן רבוש"ע 

אז  נשיא,  א  פון  די פרשה  ויקרא,  אין פרשת  ס'שטייט 

מיט דעם  און  א קרבן,  ער  ברענגט  זונדיגט  נשיא  דער 

ווערט ער נתכפר, זאגן אידישע קינדער פארן רבוש"ע 

אונז זענען נישט קיין נשיאים וואס וועט זיין מיט אונז, 

א  אויך  איך  האב  ענק  פאר  אויבערשטער  דער  זאגט 

עטץ  און  קרבן  די  ברענגן  וועט'ס  עטץ  חטאת',  'קרבן 

קינדער  אידישע  זאגן  ווערן.  אויסגערייניגט  וועט'ס 

אבער אונז האבן נישט קיין געלט פאר קרבנות, זאגט 

דער אויבערשטער קחו עמכם "דברים" ס'איז גענוג אז 

עטץ זאלט'ס לערנען. זאגן די אידן אונז קענען נישט קיין 

לערנען, זאגט דער רבש"ע עטץ דארפסט נישט לערנען 

צו  מתפלל  און  שרייען  און  וויינען  נאר  דארפסט  עטץ 

מיר, ענקערע עלטערן האבן דען נישט דאס געטוהן אין 

מצרים?, זיי האבן מתפלל געווען צו מיר, ווי ס'שטייט 

'ויאנחו בני ישראל מן העבודה' זיי האבן געזיפעצט, און 

אל  'ותעל שועתם  אויסגעלייזט  זיי  איך  פארדעם האב 

ניטאמאל  אז  ספרים  אין  שטייט  העבודה'  מן  האלקים 

ווייל  נאר פשוט  כבוד שמים  געזיפעצט פאר  זיי  האבן 

זיי האבן געארבעט ביטער שווער 'מן העבודה', מ'האט 

טאקע געזיפצט פון די שווערע ארבעט, אבער צו וועמען 

האט מען געזיפצט, צום הייליגען באשעפער, "הייליגער 

זאל  באשעפער  הייליגער  דער  שוין,  העלף  באשעפער 

אונז שוין אויפרעכטן", און זיי האבן ניטאמאל געקענט 

דאווענען, נאר א זיפעץ, אבער ס'איז געווען א זיפעץ פון 

הארץ.

עולמו  קונה  'יש  העלפט,  תפלה  אז  ווייסט  יעדער 
מען  וואס  תפילה  א  אמאל  דא  ס'איז  אחת',  בשעה 

נאנטקייט  מורא'דיגע  א  מ'שפירט  און  זיך,  צ'וויינט 

לנשברי  ה'  'קרוב  ס'שטייט  אזויווי  אויבערשטן,  צום 

לב' דער אויבערשטער איז נאנט צו א צובראכן הארץ. 

דער אויבערשטער וויל נישט מ'זאל זיין צובראכן, אבער 

געוואלדיגע  די  פון  קומט  צובראכנקייט  די  טאמער 

מ'האט  אז  מ'שפירט  ווייל  אויבערשטן,  צום  געגועים 

דער  האט  דעם  פון  אויבערשטן,  דעם  נאר  גארנישט 

ווען  ווי  ]אזוי  רוח.  נחת  געוואלדיגע  א  אויבערשטער 

איינער גייט און א מדבר און ער איז זייער דארשטיג, איז 

ער זייער צובראכן אז ער דארף שוין האבן וואסער, אבער 

תיכף ווען ער באקומט די וואסער שפירט ער אז ער שוין 

האט אלעס,[ דאס איז געווען דארט און מצרים ס'איז 

געקומען אזא זמן אז אידישע קינדער האבן געשפירט 

אז מ'האט שוין גארנישט, נאר איין זאך קען מען טוהן 

'מן המצר קראתי  ווי מ'זאגט  שרייען צום אויבערשטן, 

קה', אפילו פון דעם ענגשאפט שריי איך צו דיר, אבער 

ס'איז פון טיפעניש פון הארץ, און דער רבוש"ע זעהט 

אזא עבודה.

ווייטער דער באר מים חיים ס'שטייט אז רחל  זאגט 
אמנו האט מען געלייגט אינמיטן וועג, ווייל ווען אידישע 

מתפלל  קענען  זיי  זאלן  גלות  אין  גיין  וועלן  קינדער 

מ'האט  ווען  אז  טאקע  דאך  שטייט  קבר.  איר  ביי  זיין 

קינדער  אידישע  זענען  גלות,  אין  אידן  די  פארטריבן 

ברמה  'קול  פסוק  אין  שטייט  קבר.  איר  צו  געגאגען 

נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה' רחל אמנו 

האט געוויינט, 'מאנה להנחם על בניה' זי האט זיך נישט 

איר  האט  אויבערשטער  דער  ביז  בארוהיגן,  געקענט 

און  לגבולם'  בנים  ושבו  לפעולתך  שכר  'יש  געזאגט 

אויסגעלייזט, האט  צוריק  ווערן  גייען  קינדער  אידישע 

זי זיך בארוהיגט. פרעגט דער באר מים חיים פארוואס 
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ווייטער  זיך בארוהיגט אידן גייען נאך למעשה  זי  האט 

אין גלות, וואס איז די 'יש "שכר" לפעולתך' מיט וואס 

האט איר דער אויבערשטער בארוהיגט?

זאגט דער באר מים חיים מיט א משל אז ס'איז געווען 
מ'האט  און  קינד,  א  געהאט  האט  וואס  מלך  א  אמאל 

האט  ער  קינד,  אויפ'ן  אפאראציע  אן  מאכן  געדארפט 

ארויס  געדארפט  דאס  מ'האט  וואס  מחלה  א  געהאט 

דאס  איינשלעפערן  געדארפט  מ'האט  און  נעמען, 

זי  זייער געוויינט,  קינד, און די מטרנותא דמלכא האט 

דאס  איינשלעפן  מ'וועט  אויב  אז  געהאט  מורא  האט 

קינד וועט מען איהם נישט קענען דערוועקן, און דאס 

קינד וועט פארגעסן פון איר טאטע מאמע, און זי וועט 

נישט  זי  האט  אייביג,  אויף  ווערן  פארשלאפט  חלילה 

געוואלט אז מ'זאל אפערירן. האט דער מלך גערופן דער 

דאקטער, האט דער דאקטער איר געזאגט אז ס'איז דא 

א מין מעדיצין וואס מ'נעמט דאס איין און דאס וועקט 

אויף דאס קינד, דאס איז ממש תחיית המתים, האט זי 

זיך בארוהיגט.

די זעלבע זאך, רחל אמנו האט געוואוסט אז מ'דארף 
דער  רבש"ע,  פון  שלוחים  זענען  ]אונז  גלות,  אין  גיין 

אויבערשטער האט אונז אויסגעוועלט צו גיין אין גלות 

אונז  זאכן,  דא פארעכטן פארשידענע  אונז דארפן  און 

וויסן,  אמאל  מיר  וועלן  דאס  אבער  וואס,  נישט  ווייסן 

אבער  רבש"ע,[  פון  שליחות  אין  זאכן  מיר  טוהן  אונז 

מ'דארף אונז איינשלעפן, ווי דער נביא זאגט )ישעי' ו' ט'( 

'השמן לב העם', דאס איז געווען אזא איינשלאפען פיל 

איינצושלעפן אידישע קינדער אז מ'זאל נישט הערן און 

נישט פארשטיין, ווייל ווען אונז וואלטן ווען געוויסט די 

אידישע  וואס  געוויסט  און  השכינה,  צער  געוואלדיגע 

וואס  שפירן  זאלן  מיר  און  מיט,  נעבעך  מאכן  קינדער 

היינט,  האבן  מיר  וואס  און  אמאל  געהאט  האבן  מיר 

מען  האט  דערהייבן,  געקענט  נישט  דאס  מען  וואלט 

דורך  קענען  דאס  מ'זאל  אז  איינשלעפן  געמוזט  אונז 

מ'דארף  וואס  מענטש  א  איין  מ'שלעפט  ווי  אזוי  גיין, 

שניידן אז ער זאל נישט שפירן די צער. האט רחל אמנו 

מורא געהאט אז מ'וועט אונז איינשלעפן דא אין דעם 

ס'איז  ווער  אונז  פון  ווערן  פארגעסן  ס'וועט  און  גלות 

געזאגט  אויבערשטער  דער  איר  האט  טאטע,  אונזער 

באר  הייליגער  דער  זאגט  "שכר"  לפעולתך',  שכר  'יש 

מים חיים באטרעפט "התפלה", ס'איז דא אזא מין זאך 

ווי "תפילה", דער אויבערשטער זאגט אז דו רעדסט צו 

מיר וועל איך דיר הערן, אזוי וועט מען נישט פארגעסן, 

און די קינדער וועלן וויסן אז דאס איז מיין טאטע, דאס 

איז די כח פון 'אנחה אחת'  איין זיפעץ און וויפיל ס'איז 

ווערט היינטיגע צייטן - דאס איז פשט פון 'ויאנחו'.

פסח איז די לשון פון פה-סח, ס'שטייט אז אין מצרים 

איז די דיבור איז געווען אין גלות, און די דעת איז געווען 

'ויאנחו בני  אין גלות, און טאקע פארדעם שטייט דאך 

טאקע  מען  האט  דאווענען  ווייל  העבודה',  מן  ישראל 

נישט געקענט, אבער זיפעצן 'צום אייבערשטען פון די 

איז  געקענט. דאס  יא  שווערע ארבעט דאס האט מען 

טאטן  א  מ'האט  אז  ווייסן  אונז  אז  זאך  געוואלדיגע  די 

אין הימל, און דאס איז די גרעסטע סייעתא דשמיא וואס 

מ'קען האבן ווען דער אויבערשטער שיקט אריין אמאל אין 

א איד אז ער קען זיך אויסוויינען ביי א דאווענען, און ס'איז 

פון הארץ, און דאס איז שוין אלעס, אז ער האט דאס האט 

נישטא  דאך  איז  זיך,  נעבן  אויבערשטען  דער  שוין  ער 

קיין בעסער'ס פון דעם, מ'בעקנט זיך נאך די צייטן וואס 

מ'קען זיך אביסל דערנענטערן צום אויבערשטען.

די אמונה איז די איינציגסטע זאך וואס 
שטארק אונז אין די ימי הגלות

משיח  ווען  אז  זיע"א(  מבעזלא  מהר"ש  )הרה"ק  ס'שטייט 
וועט קומען, ווען מ'וועט שוין האלטן ביים ארויפגיין קיין 

ירושלים, שטייט  מ'וועט האלטן פאר  און  ישראל  ארץ 

אין מדרש )שמו"ר כג, ו( אז ס'איז דא אזעלכע בערג וואס 

רופט זיך 'אמנה', שטייט אין שיר השירים 'תשירו' אונז 

די  פון  שפיץ  די  פון  "אמנה"  'מראש'  זינגען  מיר  וועלן 

בערג 'אמנה', פארוואס הייסט דאס "אמנה", ווייל ווען 

משיח וועט קומען וועט מען שוין יעדע זאך זעהן קלאר, 

ס'וועט שוין נישט שייך זיין צו גלייבן, מ'וועט שוין אלעס 

דער  יערות'  'ויחשוף  כ''ט(  )תהלים  ס'שטייט  פארשטיין. 
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'ובהיכלו  וועלדער,  וועט אויפדעקן אלע  אויבערשטער 

אלע  ביימער  אלע  אז  זעהן  מ'וועט  כבוד'  אומר  כולו 

בערג אלע טאהלן אלע חיות זענען גארנישט. ווי די משל 

פון בעש''ט הק' אז מ'האט געמיינט אין גלות אז דאס 

איז א חיה, און מ'האט געמיינט אז דאס איז א שטער, 

'ויחשוף  גארנישט.  ס'איז  אז  זעהן  מען  וועט  דערווייל 

מ'וועט  און  וועלדער,  אלע  אויפדעקן  מ'וועט  יערות' 

נאר  זאגט  אלעס  כבוד'  אומר  'כולו  אז  'ובהיכלו'  זעהן 

דעם אויבערשטענ'ס נאמען, דאס וואס מ'האט געמיינט 

אז ס'איז נישט גוט וועט מען דעמאלטס זעהן אז ס'איז 

שייך  נאך  איז  גלות  אין  יעצט  אבער  געווען.  גוט  יא 

"אמונה", אונז גלייבן מיר, יעצט האבן מיר נאך די זיסע 

אונז  האט  אויבערשטער  דער  וואס  מתנה  די  אמונה, 

געגעבן דא אין גלות אז אונז זענען זיך מחזק מיט אמונה 

פשוטה, און דאס די "אמנה" די אמונה וואס אונז האבן 

יעצט וועט מען זיך בענקן, און פאר מ'גייט ארויף גיין אין 

ירושלים וועלן זיך די אידן אפשטעלן אויפן בארג, און זיי 

וועלן זינגען פארן אויבערשטען אז זיי ווילן נאך האבן נאך 

נאך  בענקען  זיך  מ'וועט  רבש"ע,  אין  "אמונה"  אביסעלע 

די אמונה פשוטה, מ'וועט זיך נישט קענען געזעגענען פון 

די  געגעבן,  אונז  וואס דער אויבערשטער האט  די אמונה 

מתנה וואס אידישע קינדער האבן, די מתנה וואס מ'האט 

אריינגלייגט אין די הארץ און אין די נקודה פנימיות פון א 

יעדן איד.

 - י''ד(  פרק  אמרים  )ליקוטי  התניא  בעל  הייליגער  דער 
ס'איז היינט )כ"ד טבת( געווען די יארצייט - זכותו יגן עלינו, 

איז מסביר אז דאס וואס דער אויבערשטער געבט אריין 

אין א הארץ פון א איד  וואס מ'האט געזעהן אז אפילו 

ס'איז  ווען  אבער  שוואך,  גאר  געווען  זענען  וואס  אידן 

זיך  זיי  אין רבש"ע האבן  לייקענען חלילה  צו  געקומען 

מוסר נפש געווען ס'איז זיי נישט גארנישט אנגעגאנגען, 

פינטעלע  זייער  אנגצינדן  זיך  האט  דעמאלט'ס  ווייל 

אריינגעזיגלט  האט  אויבערשטער  דער  וואס  אמונה, 

און זייער הארץ, כחותם על לבך, אריינגעזיגלט א זיגל 

"אנכי ה' אלקיך". ווייל אונז זענען קינדער פון אברהם 

יצחק ויעקב, האבן אונז גע'ירש'נט אז בטבע האבן אונז 

יעדער  האט  דאס  פייער,  אזא  אן  זיך  ס'צינדט  אמונה, 

איד האט אזא שיינע מתנה, דאס איז ער מסביר, אז ווען 

ס'קומט אזא נסיון איז נישט שייך קיין טעם, און אן קיין 

פארוואס איז ער זיך גרייט מוסר נפש צו זיין. 

מען  אז  צדיקים,  די  פון  איינע  אויף  מ'פארציילט  ווי 
זיך  גייט  ער  אויב  שיסן  געוואלט  אמאל  איהם  האט 

מיר  מען  זאל  אדרבה  געזאגט  ער  האט  שמד'ן,  נישט 

געשאסן, האט  נישט  איהם  שיסן, שפעטער האט מען 

ער זיי מסביר געווען פארוואס ער איז גרייט געווען זיך 

צו מוסר נפש זיין, זאגט ער, ווייל עטץ האט'ס נאר איין 

וועלט און עטץ האט'ס אפאר אפגעטער, און וואס עטץ 

האט'ס דא אויף די וועלט נאר דאס איז דא, ס'איז נישטא 

מער פון דעם, פארדעם מוזט עטץ זיכער מאכן אז עטץ 

האט'ס אלע דברים גשמיים וואס עטץ דארפט'ס האבן, 

יענע אפגאט. אבער  זיין  וועט  די אפגאט  נישט  און אז 

אונז האבן אסאך וועלטן, און אונז האבן אבער נאר איין 

איינציגער באשעפער, און פון איין באשעפער קען מען 

זיך נישט אוועקרירן, איז נישט קיין חילוק ווי מ'איז אז 

נישט דא איז דארטן, די עיקר איז זיך נישט אוועקצורירן 

פון אויבערשטען.

נישט נאכלאזן פון די עבודה אין די ימי 
השובבי"ם

הייליגע  די  שובבי"ם  הייליגע  די  ס'קומט  דעם  ווען 
נעכט, אונז ווילן מיר נענטער ווערן צום אויבערשטן, דער 

וויען  אין  קערער  א  געזעהן  אמאל  האט  ישועה  עטרת 

די גאסן, האט ער געפרעגט דעם  וואס האט געקערט 

קערער וואס קערסטו דא דו ווייסט נישט אז ס'קומען 

מארגן מענטשן און ס'וועט ווערן צוריק די זעלבע שמיץ, 

זאגט ער הער ראבינער ווען איך זאל ווען נישט קערן דא 

וואלט מען געהאט שמיץ ביז איבערן קאפ. ס'קומט די 

הייליגע שובבי"ם טעג, טראכט אסאך מאל א מענטש 

וואס זאל איך זיך יעצט פארנעמען, איך בין דאך געווען 

די זעלבע איד פאראיאר, און איך וועל זיין די זעלבע איד 

די קומענדיגע יאר, וואס גיי איך האבן פון דעם אז איך 

נעם זיך יעצט עפעס פאהר, מ'ווייסט אבער נישט וויאזוי 

וואס מ'רייניגט  נישט דאס  ווען  מ'וואלט אויסגעקוקט 
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זיך אביסל, א מענטש רייניגט זיך יעדן טאג צו ער רייניגט 

פארוואס  איי  ריין,  זיין  וויל  ער  ווייל  שבת,  פאר  זיך 

ווערן שמוציג  ווי  סיי  וועט דאך  זיך אפ ער  וואשט ער 

נאכאמאל? אבער א מענטש מאכט נישט אזא חשבון. 

איז יעצט אין די שובבי'ם טעג ווען מ'רייניגט זיך אביסל, 

ווערן מיר אביסל נענטער צום אויבערשטען, מ'וועקט 

זיך אביסל אויף, מ'זעהט א נייע וועלט, מ'שפירט אביסל 

די געוואלדיגע תענוג וואס צדיקים שפירן, מ'שפירט א 

נאנטקייט צום אויבערשטען, און אז מ'שפירט דאס איז 

דאך די גרעסטע עשירות וואס איז נאר שייך.

 זיך שלאגן מיטן יצר הרע
ווען מ'האט נאך די כוחות

דער הייליגער בארדיטשובער )מובא בספר אוצר ישראל( 
האט געהאט א איד אין זיין שטאט וואס האט געהייסן 

יענקל, ער האט אסאך גע'שיכור'ט, פלעגט איהם דער 

תשובה,  טוה  יענקל  זאגן  רב  בארדיטשובער  הייליגער 

תשובה  גייסט  דו  ווען  ווייל  מקנא  אזוי  דיר  בין  איך 

געטוהן וועלן דאך אלע דיינע זדונות ווערן זכיות, האט 

איהם דער יענקל געזאגט אבער רבי, איבער'ס יאר וועט 

מיר דער רבי מער מקנא זיין, אזוי פלעגט ער ענטפערן, 

איבער'ס יאר האט איהם דער הייליגער בארדיטשוב'ער 

נאך אמאל געזאגט יענקל טוה תשובה, איך בין דיך אזוי 

מקנא ווען דו גייסט תשובה טוהן. זאגט ער אבער רבי, 

איבער'ס יאר וועט מיר דער רבי נאך מער מקנא זיין, אזוי 

איז אנגעגאנגען אפאר יאר, ביז איינמאל איז דער יענקל 

זייער נישט געזונט געווארן ל"ע, און מ'האט גערופן דעם 

בארדיטשוב'ער רב ער זאל איהם קומען באזוכן, האט 

ער איהם געפרעגט יענקל וואס זאגסטו יעצט, האט ער 

געזאגט וואס זאל איך זאגן, וואס קען איך שוין זאגן, און 

ער האט געגעבן א משל, צו איינער וואס האט געדינגען 

א קרעטשמע פון א פריץ און ער נישט אכטונג געגעבן 

דערויף, און אזוי איז דורך אפאר יאר וואס ער האט נישט 

אכטונג געגעבן, איינמאל איז דער פריץ אנגעקומען און 

ער פרעגט איהם וואס איז דא געשעהן? וואס האסטו 

דא אלעס אזוי חרוב געמאכט? זאגט ער וואס זאל איך 

טוהן איך האב דאך נישט געוואוסט אז דער פריץ גייט 

הייליגן  פארן  אנטשולדיגט  זיך  ער  האט  אזוי  קומען, 

בארדיטשובער איך האב דאך נישט געוואוסט אז ס'גייט 

אזוי זיין. דער אויבערשטער זאל העלפן אונז זאלן אלע 

שוין  מ'ווערט  ווען  אבער  ושנים,  ימים  אריכות  האבן 

ביהמ"ד,  אין  גיין  נאר  שוין  מ'קען  און  איד  אלטער  אן 

דעמאלט'ס איז שוין נישט אינטערסאנט, נאר יעצט ווען 

מ'קען זיך נאך שלאגן אביסל מיטן יצר, מ'קען זיך נאך 

אביסעלע ברעכען. מ'וועט זיך בענקן נאך די צייטן.

)מהרמ''פ הראשון מ'טאהש  זיידע  רבי דער עלטער  דער 
זי''ע ( פלעגט אלץ זאגן מוסר, אז ס'איז געווען אן אלטער 

גוי אין פעסט ביי א בריק, און ער האט זייער געוויינט, 

האט ער געפרעגט דעם גוי וואס וויינסטו? האט איהם 

דער גוי געזאגט אז ער איז זייער אלט און ער האט שוין 

נישט די כוחות זיך נאכצוגעבן די אלע תאוות עוה"ז, און 

יונגע יארן האט ער דאס נאך געקענט טוהן, אבער  די 

ער  און  געשעפטן  זיינע  מיט  פארנומען  געווען  איז  ער 

אסאך  ער  האט  יעצט  צייט,  קיין  געהאט  נישט  האט 

צייט אבער ער האט נישט די כוחות, האט ער געזאגט 

'די לוסט איז דא אבער די קרעפט איז נישטא', ער האט 

זיידע  עלטער  הייליגער  דער  פלעגט  כוחות.  די  נישט 

מוסר'ן בחורים און יונגע מענטשן, האט ער זיי געזאגט, 

יעצט אין די יונגע יארן ווען עטץ האט'ס נאך די כוחות, 

די קרעפט איז דא און די לוסט איז דא, קען מען זיך נאך 

אביסל שטארקן, און זיך אוועקגעבן פאר אויבערשטען. 

אבער אין די עלטערע יארן ווען ס'איז שוין אויטאמטיש 

אזוי אז מ'זיצט שוין און מ'לערנט און מ'דאווענט, האט 

מען שוין נישט די תענוג פון זיך ברעכן. 

די געוואלדיגע מתנה פון זדונות נעשו זכיות

שטייט דאך 'יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים 
די  אויף  שעה  איין  הבא',  העולם  חיי  מכל  הזה  בעולם 

וועלט, איין שעה ווען ס'קומט אן אביסעלע שווער, אין 

מער  איז  ברעכען,  אביסעלע  זיך  מ'דארף  ווען  צייט  א 

ווערד ווי די גאנצע עולם הבא. אונז האבן דאך נישט קיין 

השגה וואס דאס מיינט עולם הבא, מ'זאל צוזאמנעמען 
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די גאנצע תאות עולם הזה פון ווען די וועלט איז באשאפן 

עולם הבא  איין שעה  נאך אלס  איז  סוף,  ביז'ן  געווארן 

תשובה  איז  דאך  פונדעסטוועגן  ווערד,  מער  אסאך 

ומעשים טובים אויף די וועלט אסאך אסאך מער פון די 

גאנצע העולם הבא. און דער הייליגער בארדיטשובער 

האט וואס צו מקנא זיין. און אז מ'ברענגט זיך אריין אין 

דעם אז א איד איז געזונט ב''ה, און ער דארף ארויסגיין 

טוהן פאר פרנסה, און ער האט נסיונות און ער ברעכט 

זיך, דעמאלט'ס ווערן די 'זדונות' 'זכיות'.

מ'דארף טאקע פארשטיין וואס עפעס ווערט פון די 
'זדונות' 'זכיות', וואס איז פשט פון אזא מתנה? איז דער 

ווייל  ז'(,  פרק  סוף  אמרים  )ליקוטי  מסביר  תניא  הייליגער 

ס'איז דאך אזוי שווער ער דארף זיך ברעכן, דער צדיק 

דארף זיך נישט ברעכן די נסיונות וואס דער איד האט, 

אבער ער דארף זיך דאך יא ברעכען זיין נסיון, און אז ער 

ברעכט זיך איז א סימן אז זיין דארשט צום אויבערשטען 

'זכיות'.  דערפון  ווערט  פארדעם  שטערקער,  פיהל  איז 

א  פאר  שלאפן  קינד  זיין  געזעהן  האט  וואס  טאטע  א 

לאנגע צייט און דאס קינד האט זיך אויפגעוועקט האט 

זיך אזוי. דער  ער דאך אזא תענוג, דער טאטע פריידט 

אויבערשטער שיקט אריין א איד אין גלות, ברענג מיר 

א  געטראפן  האט  ער  און  צוריק  קומט  ער  און  עפעס, 

דיימאנט, ער קומט צוריק פון די גאס און ער האט זיך 

מתגבר געווען, ער האט געטראפן א מתנה, ברענגט ער 

די מתנה פארן טאטן אין הימל. 

די גרויסקייט פון די פשוט'ע אידן

אמאל איז געקומען א חסיד צום מהרש"ב, וואס ער 
פלעגט אלץ קומען זיך געזעגענען פאר ער פלעגט גיין 

אין מסחר, איינמאל האט דער מהרש"ב אנגעהויבן צו 

רומען די המון עם אידישע קינדער די פשוטע אידן, און 

דער איד איז געווען א שטיקל איש מורם מעם, האט ער 

זיך אנגערופן פארן רבי'ן: איך דריי מיר דא א גאנצן טאג 

מיט די פשוטע אידן, און איך ווייס נישט פארוואס דער 

נאך אסאך תיקונים  זיי דארף  אזוי אויס,  זיי  רומט  רבי 

מאכן. דער מהרש''ב האט גארנישט געענטפערט. דער 

איד פלעגט האנדלן מיט דיימאנטן, האט ער שפעטער 

אויסגעלייגט פארן רבי'ן די דיימאנטן אויף טיש אז דער 

גוט  קענען  זאל  ער  אז  ברכה,  א  געבן  איהם  זאל  רבי 

דיימאנט האט  איין  אויף  דיימאנטן,  די אלע  פארקויפן 

ער געזאגט אז די דיימאנט איז זייער א טייערע דימאנט, 

ער  ברכה  ספעציעלע  א  געבן  איהם  זאל  רבי  דער  און 

זאל טרעפן א געזונטן קונה דערויף, האט דער מהרש''ב 

געזאגט איך זעה נישט אז ס'זאל זיין א טייערע דיימאנט, 

געהעריג,[  אויסגעשלייפט  געווען  נישט  נאך  ]ס'איז 

זאגט ער, רבי מ'דארף פארשטיין צו דיימאנטן, האט דער 

מ'דארף  געזאגט,  גוט  האסטו  יעצט  געזאגט  מהרש''ב 

פארשטיין צו א נשמה פון א איד.

אראפגעקומען  איז  הקדוש  שם  בעל  הייליגער  דער 
אויף די וועלט, שטייט פון צדיקים אז דער אויבערשטער 

צו  מודיע  עולם,  דעם  אויף  אראפגעשיקט  איהם  האט 

זיין פאר אידישע קינדער וואספארא גרויסע נשמות זיי 

האבן, ער פלעגט זיך דרייען ביי די תמימות'דיגע אידן, 

ער  און  גרויסקייט,  זייער  אויפגעוויזן  זיי  האט  ער  און 

מען,  דארף  וסיגופים  תעניתים  נישט  אז  געזאגט  האט 

האט  דאס  פשוטה,  אמונה  אמת'דיגע  די  מ'דארף  נאר 

און  קינדער,  אידישע  אין  אריינגעלייגט  בעש''ט  דער 

אמאל  האט  הק'  בעש''ט  דער  היינט.  מען  דארף  דאס 

זיי האבן  די סעודה,  אינמיטן  די תלמידים  געוויזן פאר 

איינגעדרימלט און זיי האבן געהערט זייער א זיסע ניגון, 

וואס זיי זענען ממש אויסגעגאנגען פאר מתיקות, האבן 

ער  האט  דאס?,  איז  וואס  בעש''ט  דעם  געפרעגט  זיי 

זאגן  וואס  אידן  די פשוטע  פון  אז דאס קומט  געזאגט 

זאגן  אידן  פשוטע  די  ווען  ביהמ"ד,  אין  תהלים  יעצט 

תהלים איז עס אבער מיט אזא אמת'דיקייט ס'קומט פון 

הארץ.

נישטא נאך אזא פארגעניגן פארן באשעפער 
ווי ווען א איד ברעכט זיך פאר אים

דער רבי ]זי'ע[ דערציילט אז דער הייליגער רוזשינער 
האט געהאט א אייניקל וואס האט געהאט א קיכל אין 

געוויינט, האט מען איהם  זייער  די האנט און ער האט 
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געפרעגט פארוואס וויינסטו, האט ער געזאגט ווייל איך 

קיכעלע,  א  דאך  האסט  דו  אבער  הונגעריג,  זייער  בין 

זיידע זאגט אז איך דארף  האט ער געזאגט אבער מיין 

ער  אבער  געוויינט  ער  האט  תאווה,  די  ברעכען  מיר 

האט זיך געבראכן,  אונז האבן מיר אויך א תענוג אויף 

זעהט  הצדיק  יוסף  ביי  זיך.  מ'ברעכט  וואס  נסיון  יעדע 

האט  הצדיק  יוסף  וואס  נסיונות  מורא'דיגע  די  מען 

מיטגעמאכט מיט דעם אשת פוטיפר, און ער האט זיך 

געשטארקט, שטייט אין פסוק 'ותתפתהו בבגדו' אז זי 

האט אנגעכאפט אין זיין "בגדו", א לשון פון בגידה, דאס 

מיינט אז דו האסט דאך שוין סיי ווי "געפעלשט", ס'איז 

שוין דערנאך, גיי שוין ווייטער, אזוי שטייט פון צדיקים, 

געזאזט  ער  האט  און  געשטארקט,  זיך  האט  אבער 

'ותנח בגדו אצלה' כ'האב נישט  ניין, ס'איז נישט אמת 

געזינדיגט, חז"ל זאגן 'איננו גדול בבית הזה' ער האט זיך 

געשטארקט. א מענטש דארף זיך מחזק זיין, מיטן 'ותנח 

וואס ביינאכט פאר  בגדו אצלה', ס'איז געווען צדיקים 

זיי זענען געגאנגען שלאפען האבן זיי געמאכט א חשבון 

עוונות, היינט צו טאג'ס דארף זיך א מענטש מאכן ביינאכט 

און  מ'חשב'נט  המצוות,  חשבון  א  שלאפן  גייט  ער  פאר 

מ'דאנקט דעם אויבערשטן אז כ'האב מיר היינט געקענט 

שטארקן.

עקסטער,  איד  יעדן  אויף  ווארט  אויבערשטער  דער 
וועט  משיח  ווען  אז  ס'שטייט  נדח',  ממנו  ידח  לא  'כי 

פארן  מתנות  ברענגען  העולם  אומות  די  וועלן  קומען 

מלך המשיח, וואס וועט זיין די מתנות, די פעלקער וועלן 

א  פון  נשמה  א  געטראפן  מיר  האבן  אונז  זאגן:  קומען 

איד צווישן אונז, און מ'וועט איהם צוריקברענגען פארן 

רבש"ע, יעדע נשמה גייט צוריק קומען, 'והיה ביום ההוא 

יתקע בשופר גדול ובאו האובדים בארץ אשור והנדחים 

בארץ מצרים', די אלע פארווארפענע נשמות גיין צוריק 

וואס מיר האבן א תאווה, און  יעדעס מאל  קומען. און 

אמאל  נאך  זיך  מען  וועט  יעצט,  זיך  מיר  ברעכען  אונז 

אויף דעם בענקען.

אונז  און  טעג  שובבי"ם  הייליגע  די  יעצט  ס'קומט 
נעמען זיך פאהר גוטע זאכן, מ'זעהט ביי יציאת מצרים 

אז אידישע קינדער זענען געווען אין מצרים, און דערנאך 

ווען מען איז ארויס, איז געווארן דערפון א גאנצע יו"ט. 

דאס מיינט 'כל המרבה לספר ביציאת מצרים', אז היינט 

צו טאג'ס, אז א מענטש איז מרבה לספר, דאס מיינט אז 

ער גייט מיט מיט די זעלבע זאך, אז יעדע מאל ווען ער 

יו''ט,  א  דערפון  ער  מאכט  נסיון  א  אויף  זיך  שטארקט 

דעם  דאנקט  ער  און  אויבערשטן.  דעם  לויבט  ער  און 

אויבערשטען יעדע נאכט מודה אני לפניך אז ב"ה איך 

האב זוכה געווען אז האב איך מיר געשטארקט אויף איין 

ראיה. מען זאגט נאך פון צדיקים אז א חסיד גייט אדורך 

אין גאס – אפילו נאר א פשוטע גאס, און ער איז נישט נכשל 

פאר  נישט  טאנץ  ער  און  אהיים  קומט  ער  און  געווארן, 

שמחה 'ארוממך ה' כי דליתני', איך האב מיר געקענט היטן 

מיינע אויגן און איך בין נישט נכשל געווארן, ווייסט נישט 

כי דליתני, איך דאנק  ה'  וואס ס'הייסט א חסיד, ארוממך 

דיר רבש"ע, איך האב מיר היינט געהיטן מיינע אויגן, איך 

האב מיר איין מינוט צוריקגעהאלטן.

איבערגעבן פאר די קינדער ווייטער

זאל דער אויבערשטער טאקע העלפן, מ'זאל קענען 
ווייטער מקבל זיין גוטע זאכן, און זיך טאקע מחזק זיין 

מיט יעדע זאך וואס מ'טוהט, און זעהן ווייטער מיט די 

קינדער, מ'זאל אריינרעדן אין די קינדער, דאס איז דאך 

יציאת מצרים אז מ'געבט אריין  זאכן פון  די  איינע פון 

פון  געווען  דו האסט מקבל  וואס  ווייל  קינדער,  די  אין 

ווייטער, רעדט, האלט  דיין רבי'ן, געבסטו דאס איבער 

דיך נישט צוריק. ס'שטייט אז משה רבינו האט געזאגט 

דער  האט  רעדן,  נישט  קען  איך  שפתים'  ערל  'ואני 

אויבערשטער געזאגט, ניין דו קענסט יא, ווייל אזוי ווי 

ס'שטייט אין גייט, אין אזא מצב קען יעדער רעדן, דער 

אויבערשטער זאגט אז ס'איז נישטא דא אזא זאך ווי אני 

'ערל שפתים', 'כבד פה', אדער 'מ'ווייסט נישט'. 

כוחות  די  געבן  טאקע  אונז  זאל  אויבערשטער  דער 
מ'זאל קענען זעהן נחת פון די קינדער, און זיי מחנך זיין 

ווי ס'דארף צו זיין. און מ'זאל קענען געבן א אמת'דיגע 

זיפעץ פאר אויבערשטען, דער הייליגער צאנז רב האט 



יי

און  מלאכים  קיין  פון  מורא  נישט  האב  "איך  געזאגט 

א  פון  מורא  איך  האבן  זאך  איין  פון  שרפים,  קיין  פון 

קרעכץ פון א צובראכן הארץ", איז דער אויבערשטער 

האט אוודאי מורא פון א קרעכץ פון א צובראכן הארץ, 

ארומגענומען  אלע  זענען  אונז  יעטוף'  כי  לעני  'תפלה 

יעדע  צו  צו  הערט  אויבערשטער  דער  ארימקייט,  מיט 

איין  זאכן,  צוויי  דא  איז  תפילה  אין  תפילה.  אמת'דיגע 

תפילה איז אז מ'בעט דעם אויבערשטן אז ער זאל אונז 

העלפן 'ה' שמעה תפילתי', און נאך א תפילה בעט מען, 

אז מ'זאל שפירן אז מ'איז נאנט צו איהם 'אל תסתר פניך 

זיך, און מ'זאל  ממנו', אז מ'זאל האבן דעם טאטן נעבן 

קענען צו איהם רעדן. דער אויבערשטער זאל טאקע זיין 

נאנט צו אונז און מיר זאלן קענען רעדן צו איהם.

די גרויסקייט און וויכטיגקייט פון זיין בשמחה, 
גוט אויפגעלייגט

זיין  איז  טוהן  יא  מיר  קענען  אונז  וואס  זאך  איין 
הייליגער  דער  אז  ס'שטייט  זיכער,  איז  דאס  'בשמחה', 

אראפגעלייגט  אמאל  האט  סטאלינער  אשר'ל  רבי 

פאר  אויסקוקן  וועט  עס  וויאזוי  תלמידים  זיינע  פאר 

גיין  דורך  אלץ  וועלן  אידן  די  וואס  קומען,  וועט  משיח 

דעמאלט'ס, האבן זיך די תלמידים גענומען וויינען, און זיי 

האבן געזאגט אז מ'וועט דאס נישט קענען אויסהאלטן, 

קענען  דאס  מען  וועט  זאך  איין  מיט  געזאגט  ער  האט 

של  שמחה  עטץ  מיינט  "שמחה",  מיט  אויסהאלטן, 

מ'דאנקט  אויפגעלייגט,  גוט  זיין  פשוט  ניין,  מצוה, 

דעם אויבערשטן אויף וואס מ'האט יא, מ'דאנקט דעם 

אויבערשטן אז איין ברכה אין שמונה עשרה האב איך 

אינזין געהאט, איך האב געטראכט איין מאל פון רבש"ע, 

איך האב געזאגט ברוך ה' און איך האב אינזין געהאט 

לשונו  על  דאך שגור  איז  איד  יעדער  א  זאג,  איך  וואס 

אויבערשטער  דער  איהם.  צום  נאנט  בין  איך  ה',  ברוך 

זאל טאקע העלפן מ'זאל זיך קענען ווייטער מחזק זיין.

אזא  אויף  קומען  צו  זכיה  געוואלדיגע  די  האבן  אונז 
עטץ  באהאלטן,  אוצר  א  איז  דא  וואס  מקום,  הייליג 

זענט'ס באהאלטענע אוצרות אנגעזאפט פון רבי'ן זאכן, 

וואס דער רבי האט אריינגעלייגט אין ענק, עטץ זענט'ס 

יד,  בכתב  געשריבן  האט  רבי  דער  וואס  תורה  ספרי 

מ'זאגט אז ס'איז דא א ספר תורה פון צאנז'ער רב, עטץ 

זענט'ס ספרי תורה דער רבי האט ארויפגעשריבן אויף 

ענק 'אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים', עטץ 

האט'ס אין ענקער הארץ פיל מיט ווארעמקייט, פיל מיט 

התעוררות, געבט'ס דאס ארויס פאר ענקערע קינדער, 

מ'שפירט דעם 'אז נדברו יראי ה'', מ'שפירט אז אידישע 

קינדער קומען זיך צוזאם מיט ווארעמע הערצער.

האבן  זאלט'ס  עטץ  העלפן  זאל  אויבערשטער  דער 
רבי מאיר'ל קרעטשנופ'ער פלעגט  ווי  גופים,  געזונטע 

געהיילטע  גופים,  געזונטע  האבן  מ'זאל  וואונטשן 

נשמות, געהויבענע מוחות, הייסע הערצער, מיט רייכע 

מען  העלפן  טאקע  זאל  אויבערשטער  דער  בייטלען, 

זאל האבן אלע ברכות בגשמיות וברוחניות, ס'זאל זיין 

תורה וגדולה במקום אחד, 'תורה וגדולה במקום אחד'? 

וואס הייסט במקום אחד ס'איז דען בכלל א פארגלייך? 

דולר  מיליאן  א  מ'האט  אז  צוזאמשטעלן  מ'זאל  למשל 

'תורה  נאר  גדולה.  דען  הייסט  דאס  פעני,  א  נאך  מיט 

וגדולה במקום אחד' מיינט אז מ'לייגט אריין די 'גדולה' 

אויך אין די 'תורה' אריין, אידישע קינדער לייגן אריין די 

גאנצע 'גדולה' אין די 'תורה'. ווי מ'זאגט נאך פון צדיקים 

אידישע  פון  'תפילות'  די  אויסקוועטשען  מ'וועט  אז 

מ'וועט  ווען  אבער  'געלט',  ארויסקומען  וועט  קינדער 

ווערט  קינדער  אידישע  פון  'געלט'  ארויסקוועטשען 

ארויסקומען נאר 'אידישקייט', וואס טוהן שוין אידישע 

אורחים,  הכנסת  וחסד,  צדקה  געלט,  די  מיט  קינדער 

גמילות חסדים, מען איז מחנך די קינדער, חסד פאר א 

צווייטן.

איין גוטע זאך וואס אין מצרים האט מען געהאט אז 
זיך געהאלטן  זיך צוזאם געקומען, און מען האט  מ'איז 

היטן  מ'זאל  אז  געפועלט  האט  רבינו  משה  באחדות. 

שבת, נאך אין מצרים איז מען זיך שוין צוזאם געקומען 

אידישע  אז  אליהו  דבי  תנא  אין  שטייט  שבת.  יעדען 

חסד  טוהן  מ'זאל  אז  געווען  ברית  כורת  האבן  קינדער 

צוזאם  זיך  קומט  ציבור  א  ווען  אנדערן,  מיטן  איינער 



יב

מ'וויל  אז  כח,  געוואלדיגע  א  דאס  האט  אינאיינעם 

אסאך  אן  זיך  מען  כאפט  וואסער  שטראם  א  דורכגיין 

מענטשן איינער אינעם אנדערן און אזוי גייט מען דאס 

אלעס  איז  דאס  'אחדות',  פון  ענין  די  איז  דאס  דורך, 

אז מ'האט איין הארץ, און מ'שפירט יעדענ'ס צער, און 

יעדענ'ס ווייטאג, מ'שפירט יעדענ'ס עבודת ה', מ'קוקט 

ארויף אויף יעדן איינעם.

לויבן  זאלן  אונז  העלפן  זאל  אויבערשטער  דער 
דעם  מ'דאנקט  ווען  אז  ס'שטייט  אויבערשטען,  דעם 

אויבערשטען אויף זיינע גוט'ס, זאגט דער אויבערשטער 

איז  וואס  ווייזן  שוין  ענק  וועל  איך  גוט'ס?,  איז  דאס 

גוט'ס. זאל ער העלפן אז ס'זאל זיין מיט חסדים טובים, 

מ'זאל  העלפן  זאל  אויבערשטער  דער  חסדים,  אפענע 

האבן א לעכטיגען שבת.

דער עיקר איז תשובה טון

רבי  הרה''ק  פון  יארצייט  די  איז  טבת(  )כ''ה  יעצט 
משה צבי מסאווראן זי''ע, דער רבי ]זי''ע[ פלעגט אלץ 

פארציילן פון רבי משה סאווראנ'ער, אז ס'איז געקומען 

אמאל א טאטע מיט א זון, דער טאטע האט זיך באקלאגט 

זון פאסט אסאך, און ער האט געבעטן אז ער  אז דער 

נישט פאסטן, האט רבי  זאל  זון אז ער  זאגן פארן  זאל 

משה סאווראנ'ער געזאגט פארן זוהן: אז ער האט אויך 

געפאסט אין די יונגע יארן און ער האט חרטה געהאט, 

דער טאטע האט געמיינט אז דער זוהן האט עס זיכער 

ווייטער  זון  דער  האט  שפעטער  אבער  אנגענומען. 

געפאסט, איז ער צוריקגעלאפן צו רבי משה מסאווראן, 

נישט  פאלגט  זון  דער  אז  געזאגט  איהם  האט  ער  און 

געזאגט  ער  האט  געזאגט,  איהם  האט  רבי  דער  וואס 

און  געפאסט  איך האב  אז  געזאגט  איהם  איך האב  אז 

'חרטה' געהאט, דאס הייסט אז איך האב אויך 'תשובה' 

געטוהן און נישט נאר געפאסט.

דער כח פון בעש"ט הקדוש

צו  ענין  גרויסע  א  געווען  איז  שם  בעל  תלמידי  ביי 
טרינקען לחיים ליל שישי. דער רבי ]זי"ע[ רעדט זייער 

אסאך פון די כח פון בעל שם הקדוש, יעדער ווייסט דאך 

אז דער רבי ]זי''ע[ איז זייער פארקאכט געווען אין בעל 

שם הקדוש.. ]יעדער איד היינט איז דאך פארקאכט אין 

בעל שם הקדוש..[ איז אמאל געקומען א איד פון ארץ 

ישראל קיין טאהש, - זעהט אויס אז ער איז געווען א 

ליטווישער איד - און דער רבי האט איהם מכבד געווען 

ברוך  חיים  ]רבי  שבת,  מוצאי  מעשה  א  פארציילן  צו 

)תלמיד חביב למרן מ'טאהש זי''ע( האט מיר דאס פארציילט,[ 

א  געווען  איז  אמאל  אז  מעשה  א  פארציילט  ער  האט 

וואס איז געגאנגען נאך געלט, און איינמאל אין  חסיד 

א פרייטאג איז ער געווען אינטערוועגנ'ס, און ער האט 

שוין נישט געקענט אנקומען צו א חסידישע מקום אויף 

שבת, איז ער געגאנגען צו א ליטווישע מקום, - צו ביי 

ס'איז   - פריער  איינעם  ביי  צו  וואלאזשינער  חיים  רבי 

געדארפט  האט  עולם  דער  און  שבת,  מוצאי  געקומען 

מחדש זיין די לבנה, אבער ס'איז נישט געווען קיין לבנה. 

האט דער חסיד פארציילט פארן רב דארט, אז אמאל ביי 

זיין רבי'ן איז נישט געווען קיין לבנה, און דער רבי האט 

די פאטשיילע און ס'איז ארויסגעקומען  געמאכט מיט 

זייער  'עבודה איז  זיך דער רב אנגערופן  א לבנה, האט 

גרויס אבער תורה איז גארנישט?' און אזויווי דער רב 

לבנה.  א  ארויסגעקומען  תיכף  איז  געזאגט  דאס  האט 

נאך פאר דער איד האט געענדיגט פארציילן די מעשה 

געזאגט:  און  אויפגעשטעלט  זיך  ]זי''ע[  רבי  דער  האט 

"און דאס איז אויך נאר אין כח פון בעל שם הקדוש", 

יגן עלינו  אלעס איז די כח פון בעל שם הקדוש. זכותו 

פון אלע צדיקים.

  חלק מהוצאת הגליון נתנדב ע”י ידידינו הרבני המרומם החפץ בעילום שמו
לע”נ זקינו הרה”ח ר’ אליהו ב”ר זאב ז”ל
וזו’ האה”ח מרת שרה ב”ר מאיר דוב ע”ה
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די נישטיגקייט פון די טריפה'נע כלים

מענטשן  גרויסע  פארשטעלן  ענק  קענט'ס  עטץ 

תלמידי חכמים האבן בשעת'ן בית המקדש זיך געביקט 

צו א שטיין אדער צו א האלץ, און זיי האבן גע'הרג'עט 

און גע'שחט'ן די אייגענע קינדער פאר די עבודה זרה, 

אונז קענען דאס נישט פארשטיין. אזוי אויך וועט מען 

בכלל נישט קענען פארשטיין וויאזוי מ'האט זיך היינט 

געלאזט פאר'נער'ן פון אזעלכע נער'ישקייטן.

וואס  מענטשן  די  ביי  היינט  ליידער  דאס  זעהט  מען 

האבן די טריפה'נע כלים, זעהט מען נעבעך ווי מענטשן 

מאכן חרוב זייערע שטובער און ס'גייט זיי נישט גארנישט 

אן, זיי דארפן נישט קיין שטוב און זיי דארפן נישט קיין 

קינדער, זיי דארפן נישט קיין חברים, זיי האקן אפ מיט 

די גאנצע משפחה, זייער גאנצע לעבן ווערט חרוב, און 

דאך טוהן זיי דאס. דארט זעהט מען אביסל דער מהות, 

וואס די נארמאלע מענטשן פארשטיין דאס נאכנישט, 

אונז פארשטיין מיר נישט די מענטשן וואס ליגן אין דעם 

זאלט  פאר'כישופ'ט.  און  פארכאפט  נעבעך  ווערן  און 

עטץ וויסן אז ס'וועט נאך קומען אמאל א צייט, וואס אונז 

זיך  וועלן  זיך אליין נישט קענען פארשטיין, אונז  וועלן 

זיך בא'נער'ישט  נישט פארשטיין פארוואס אונז האבן 

מיט אזויפיל זאכן, אונז וועלן זיך נישט קענען פארשטיין 

בעסערע  א  אראפגעלייגט  נישט  אונז  האבן  פארוואס 

פארשטיין  קענען  נישט  זיך  וועלן  אונז  דאווענען, 

פארוואס האבן אונז נישט בעסער געלערנט, פארוואס 

האבן אונז פארברענגט די צייט, מ'וועט זיך נישט קענען 

אפאר  נעמען  געקענט  מען  האט  וויאזוי  פארשטיין 

נער'ישע שטותים און שמועסן בשעת'ן לערנען, מ'וועט 

א  געקומען  ס'איז  זיין,  מוחל  קענען  נישט  אליינס  זיך 

שבת און מ'האט נישט געפראוועט א שבת ווי ס'דארף 

צו זיין, מ'וועט זעהן אזעלכע תענוגים דעמאלט'ס.

מ'זאל זיך פארשטעלן ווען איינער זאל ווען היינט געבן 

א לאלי פאר א בחור פון זעכצן יאר, אדער ער זאל איהם 

איהם  וועט  ער  און  טשאטשקעס,  קליינע  אפאר  געבן 

נישט רעדן א שעה צייט,  זאל ער  זאגן אז לכבוד דעם 

וואלט דער בחור געזאגט איך דארף עס נישט, ווייל ביי 

שטותים,  אזעלכע  איהם  צו  נישט  שוין  רעדט  בחור  א 

ס'איז איהם שוין נישט אינטערסאנט, ווייל ער איז שוין 

אינטערסאנט.  יא  דאס  איז  קינדער  פאר  אבער  גרויס, 

קינדערישע  אלע  די  אז  אליין  דאך  זעהט'ס  עטץ 

והא  אויס,  אמאל  מען  וואקסט  זאכן  אינטערסאנטע 

ראיה ווען מ'זאל אריינשטעלן א בחור יעצט אין די זאמד 

זיך צו שפילן, וועט איהם דאס בכלל נישט אינטערעסירן 

אבער פאר קינדער איז דאס זייער אינטערסאנט, זעהט 

מען אז נישט די שפילצייג איז אינטערסאנט, נאר פאר 

איינעם וואס האט נאך נישט קיין דעת פאר איהם איז 

דאס וויכטיג.

אזוי אויך וועט קומען אמאל א צייט ווען עטץ וועט'ס 

זאכן  די  אז אפילו  וועט עטץ פארשטיין  ווערן,  עלטער 

וואס עטץ טוהט'ס יעצט איז אויך נישט געווען וויכטיג, 

אויף די זאכן וואס עטץ געבט'ס יעצט אוועק צייט, וועט 

געווען  נישט  באמת  ס'איז  אז  זעהן  דעמאלטס  עטץ 

נישט  מ'וואקסט  וואס  זאכן  דא  אבער  ס'איז  וויכטיג. 

אויס אויב מ'ארבעט נישט דערויף, און אויב מען ארבעט 

בענין פגעי הדור וחורבן הטעכנעלאגיע
מתוך שיעור בספה"ק דברי אמונה שמסר בפני בחורי חמד
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נישט דערויף קען מען אזוי דורך גיין א גאנץ לעבן, און 

מען וועט זיך ערשט כאפן נאר ווען משיח וועט קומען 

קענען  נישט  שוין  וועט  מען  ווען  וועלט,  יענע  אויף  צי 

מתקן זיין.

 ניצן דעם דעת
אין די יונגע יארן ווען מ'קען נאך אויסשטייגן

געבן  וואס  מענטשן  גליקליכע  אסאך  מ'זעהט 

אזעלכע  זענען  זיי  גשמיות,  אויף  צייט  די  אוועק  נישט 

ווען  ווייסט דאך דאס,  דערהויבענע אידן, עטץ אליינס 

צו  זיין  מזכיר  זיך  אידן  ערליכען  א  צו  גיין  ווילסט  עטץ 

וועמען וועט עטץ גיין, צו די אלע וואס דרייען זיך אין די 

גאסן?, עטץ ווייסט דאך אויך אז נאר די וואס זיצן און 

לערנען און דינען דעם אויבערשטען, זיי זענען נאנט צום 

אויבערשטען, און דארט וועט עטץ לויפן זיך מזכיר זיין, 

ווארט אין הימל, און ס'איז געווען  זיי האבן א  ווייל אז 

וואס טוהט  געוואוסט  זיי האבן  וואס  צדיקים  אזעלכע 

האבן  זיי  און  וועלט,  יענע  אויף  און  וועלט  די  אויף  זיך 

געהאט אזא כח אז אפילו דער אויבערשטער האט גוזר 

געווען גזירות, האבן זיי דאס געקענט מבטל זיין.

עטץ ווייסט פון דעם, נאר אויף די מינוט טראכט עטץ 

נישט אריין, און למשל ווען מ'זאל ענק געבן די ברירה 

תלמידי  קינדער  גיטע  אנווינטשן  קענען  זיך  מ'זאל 

חכמים וואס זאלן באלייכטן די וועלט און זאלן פועל'ן 

ישועות, איז דען דא איינער וואס וויל דאס נישט פאר 

זיין קינד? יעדער ווייסט דאך אז דאס איז די העכסטע 

גליק וואס ס'קען זיין, ווי גליקליך וועט עטץ זיין ווען עטץ 

און  ביהמ"ד  אין  זיצן  קינדער  ווי ענקערע  זעהן  וועט'ס 

הארווען אין לערנען, און אין דאווענען, דאס איז דאך די 

גרעסטע "עולם הזה" וואס מען קען געבן פאר א טאטע, 

נישט קיין חילוק וואספארא טאטע ס'זאל נאר זיין, אז 

ער קומט אריין אין ביהמ"ד און זעהט אז זיין בחור זיצט 

טאג און נאכט און לערנט, איז עס איהם ממש א תענוג 

אליינס  עטץ  און  זיין,  מסביר  נישט  מ'קען  וואס  רוחני 

נאר בשעת מעשה מאכט דער בעל  אויך,  ווייסט דאס 

דבר דער מענטש ווי א שיכור, און ער לאזט איהם נישט 

טראכטן און שפעטער ווען מ'טראכט צוריק זעהט מען 

אז ס'איז געווען גארנישט מיט נישט הבל וריק, זאל מען 

האבן שכל.

  חלק מהוצאת הגליון נתנדב 

לע”נ הרה”ח ר’ שלמה יעקב ב”ר דוב ז”ל

וזו’ האה”ח מרת קיילא ב”ר שמואל ע”ה

  חלק מהוצאת הגליון נתנדב 
לע”נ הרה”ח ר’ משה צבי ב”ר מנחם נחום ז”ל
וזו’ האה”ח מרת מירל ב”ר אשר אנשיל ע”ה

  חלק מהוצאת הגליון נתנדב 
הרה”ח רבי מאיר בן הרה”ח ר’ שלום ז”ל

וזו’ האה”ח מרת גאלדא ב”ר טובי’ גדלי’ ע”ה

f
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האבן חיות ותענוג, אין עבודת ה'

דער רוקח זאגט אז ס'איז בדוק ומנוסה, דער וואס איז 

אפילו  מצליח,  נישט  קיינמאל  איז  עבירה  די  אין  פוגם 

ווען ער איז געבוירן געווארן מיט א גוטן מזל, ווערט דאס 

נתהפך פאר א שלעכטן מזל, און וואס ער טוהט א מלאכה 

אדער מסחר האט ער שאדן, אפילו פון גאלד ווערט איהם 

נתהפך אויף גארנישט, דאס איז מדה כנגד מדה, ווייל ער 

האט פוגם געווען אין פגם היסוד, וועגן דעם טוהט איהם 

זאכן  זיינע  אלע  אין  אז  זיין  מעניש  אויבערשטער  דער 

נישט קיין  זיי האבן  וואס  ווערט א פגם, חוץ די רשעים 

שום שייכות צו יענעם עולם, זיי געבט דער אויבערשטער 

אפ אויף די וועלט די עולם הזה ווייל ער וויל זיי מער נישט 

געבן אויף יענע וועלט.

איז  תיקון  עיקר  די  אז  חיים  דברי  ספר  אין  שטייט 

מסירות נפש, מ'זאל זיין מוכן ומזומן פארן אייבערשטען 

זיך מוסר נפש צו זיין, אין די קבלה איז גערעכנט פאר א 

מעשה איז דאס א תיקון פאר די עבירה, אויך דארף מען 

האבן מסירת נפש מען זאל זיך היטן די הענט די אויגן און 

די מחשבות, ער זאל זיין גרייט אפילו ווען ער זאל וויסן אז 

מ'גייט שטארבן, וועט מען אויך נישט חלילה קוקן וואס 

מ'טאר נישט. 

ס'איז ידוע אז יעדער מענטש וויל האבן א צופרידנהייט, 

דאס הייסט א סיפוק אין עפעס א זאך, יעדער דארף האבן 

אין עפעס א זאך א חיות, א איידעלער איד האט א חיות 

פון תורה פון דאווענען, וועט ער נישט דארפן האבן חיות 

פון נידעריגע זאכן, זוכן שמוץ און תאוות, דאס הייסט א 

חיות. א מענטש מוז האבן פון עפעס האבן א הנאה, אדער 

וואס  פארקערט,  עפעס  פון  חלילה  אדער  רוחניות  פון 

דעמאלט'ס ווערט דער מענטש חלילה איבערגעגעבן אין 

זיך פירן בקדושה,  וויל  די הענט, אבער א מענטש וואס 

געבט מען איהם מן השמים א טעם און א חיות. וועגן דעם 

איז זייער וויכטיג אז א בחור וואס וויל זיך פארנעמען אז 

ער וויל זיין ערליך, איז נישט גענוג אז ער הערט אויף צו 

זינדיגן, נאר ס'מוז זיין אז ער זאל זיך מקבל זיין צו "לעבן" 

אין אידישקייט, אז נישט וועט ער ווייטער דורכפאלן, ער 

מוז דאך ערגעץ "לעבן", אז ער לעבט נישט דא וועט ער 

לעבט  מ'לעבט,  אז  רוחניות  אין  צוריקפאלן. אבער  דאך 

מען אסאך אסאך בעסער.

הייליגע מחשבות

דער אויבערשטער זאל העלפן מ'זאל זוכה זיין תשובה 

און  האבן  צדיקים  אידישקייט,  אין  "לעבן"  און  טוהן,  צו 

די שובבי''ם טעג אזויפיל בכיות פארגאסן, מ'האט שוין 

כלל  וואס  וואכן  פאר  די  אין  געטוהן  תשובה  אזויפיל 

אין  מצרים,  פון  ארויסצוגיין  אנגעפאנגען  האט  ישראל 

אלע דורות האבן צדיקים אזויפיל פארפירט און מעורר 

געווען אידן צו תשובה. ס'איז דאך 'הקריאה מעורר הזמן', 

וואס  תורות  אלע  די  איז  פרשיות  די  מ'ליינט  ווען  איז 

די  און  הייליגע פרשיות,  די  אויף  געזאגט  צדיקים האבן 

קינדער,  אידישע  געווען  מעורר  האבן  זיי  וואס  דרשות 

מ'רעדט  ווען  אונז.  אין  ווערן  נתעורר  אלעס  דאס  זאל 

פאר בחורים איז ספעציעל שווער די זאכן, ווייל מ'רעדט 

וויסן,  זייער  דאס  מ'דארף  אבער  דעם,  פון  צופיל  נישט 

זיך אפהיטן, מ'דארף  זיין איידל און מ'דארף  אז מ'דארף 

נישט  ס'איז  ערליך,  זיין  מ'זאל  אויבערשטען  דעם  בעטן 

אלעם,  פון  שליסל  די  אינ'אמת'ן  איז  דאס  חכמות,  קיין 

"יראה" און "קדושה", מ'זאל האבן שכל און זיך אפהיטן די 

אויגן, און מ'זאל זיך אפהיטן די מחשבה און האבן ערליכע 

מחשבות.

אז א  אויסגעלערנט  אונז  דער בעל שם הקדוש האט 

מחשבה איז א קומה שלימה, דארט ווי די מחשבה איז, 

זיצן  קען  מענטש  א  מענטש,  גאנצער  דער  איז  דארט 

זיך גרייטן צו די גאולה שלימה
מתוך שיעור בספה"ק דברי אמונה שמסר בפני בחורי חמד
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ער  זאכן  נידעריגסטע  די  אין  ליגן  קען  און  ביהמ"ד  אין 

איז בכלל נישט אין ביהמ"ד, ער קען גיין אנגעטוהן מיט 

תפילין און זיך שאקעלן, און ער ליגט אין די נידעריגסטע 

יעצט  נישט  בכלל  איז  ער  זיין,  נאר  קען  וואס  פלעצער 

ביים דאווענען, ווייל זיינע מחשבות זענען נישט דארט, די 

מחשבה איז רח"ל אויף א פלאץ וואס עס טויג נישט. זאל 

דאווענען  ביים  יעדן טאג  אויסוויינען  זיך  און  מען בעטן 

פון  יחוד  לשם  די  מ'זאגט  ווען  טובות,  מחשבות  אויף 

תפילין אז מ'זאל קענען "לשעבד בזה תאוות ומחשבות 

לבנו", מ'זאל האבן מחשבות טהורות, און ווי מ'זאגט אין 

די יהי רצון נאך די ברכות, בעט מען דעם אויבערשטען 

'ואל ישלוט בנו יצר הרע, והרחיקנו מאדם רע ומחבר רע', 

מען דארף זיך היטן די אויגן, אפילו צו קוקן אויף א רשע 

טאר מען נישט, ס'איז פוגם. 

לערנען בעיון איז א גרויסער תיקון בימי השובבי"ם

א גרויסע 'תיקון' אין די ימי השובבי"ם איז צו לערנען 

מחשבות,  אויף  טוהן  תשובה  ווייל  "בעיון",  אסאך 

ווייל  בעיון,  מ'לערנט  וויפיל  טוהן  צו  אסאך  זייער  האט 

מח  די  און  אויסגעאיידלט,  מוח  די  ווערט  דעמאלט'ס 

פלאנעט,  אנדערע  א  אויף  ס'קומט  אויס,  זיך  כשר'ט 

דארף מען זעהן זיך אריינצולייגן זייער שטארק אין עיון, 

נישט נאר די פאר שעה וואס מ'לערנט שיעור עיון, נאר 

יעדע זאך וואס מ'לערנט זאל מען פארשטיין קלאר. אויך 

בכלל  און  מח,  די  אויס  איידעלט  רש''י  חומש  לערנען 

א  אויך  איז  וואכן  שובבי"ם  די  אין  רש"י  חומש  לערנען 

גרויסע תיקון, אין די פרשיות איז דא אסאך דקדוק רש"י, 

וואס רש''י איז מסביר די יסוד פון די ווארט. מ'דארף לעבן 

אין די סדרות, א ערליכער איד לעבט מיט די סדרה, און ער 

קאכט זיך אין די סדרה, נישט נאר שבת זעט מען עפעס א 

טייטש אין פסוק, נאר א גאנצע וואך לעבט מען מיט דעם.

 זיך גרייטן צו די גאולה שלימה
וואס גייט אט אט זיין

מ'זאל זיך פאר נעמען גוטע זאכן אז ולא נבוש ולא נכלם 

ולא נכשל לעולם ועד. מ'זאל וויסן אז די גאולה שלימה 

גייט אמאל קומען, קיינער גייט נישט בלייבן דא, ס'גייט 

דא  בלייבן  נישט  מ'גייט  שלימה,  גאולה  די  קומען  נאך 

אין גלות אמעריקע, אונז גייען נישט בלייבן מיט די אלע 

שמוציגע כלים, אונז זענען דאך מאמין באמונה שלימה אז 

די גאולה שלימה קען היינט אנקומען. און אונז האפן מיר 

יעדן טאג אז משיח גייט קומען, און וואס מער מ'גרייט זיך 

צו, אלס מער וועט מען נישט פארשעמט ווערן ווען משיח 

גייט קומען, משיח זאל קענען אנצייכענען און ווייזן אז דו 

האסט מיר מקרב געווען, די בושות וועלן דאך דעמאלט'ס 

זיין נורא נוראות, ווען משיח וועט אנצייכענען און ווייזן 

אז דו האסט מיר נישט געלאזט קומען, מ'וועט זעהן ווי 

גאנץ כלל ישראל האט געליטן צרות וועגן איין יחיד וואס 

און  מחשבות  שלעכטע  זיינע  מיט  אנגעמאכט  האט  ער 

זיינע שלעכטע מעשים, און ער מיינט נאך אז ער איז א 

שיינער איד, זאל מען זעהן נישט צו פארשעמט ווערן, און 

פראבירן יא מקרב זיין צו די גאולה שלימה.

מ'דארף חזר'ן און מ'דארף געדענקן די "צפית לישועה", 

טאג,  יעדן  מאמין  אני  די  חזר'ן  מען  דארף  דעם  וועגן 

פי  על  ואף  המשיח  בביאת  שלימה  באמונה  מאמין  אנו 

"שיתמהמה", כאטשיג ער האט זיך פארזאמט, עם כל זה 

זיך  ווען א איד איז  יום שיבוא. און בכלל  לו בכל  אחכה 

פון  זיך  רעדט  וואס  די אלע תפילות  אין  באמת מתבונן 

'בנין ירושלים', און א איד לעבט  'בנין בית המקדש' און 

מיט 'ביאת המשיח', הייבט ער אן צו שפירן אז די גאנצע 

וועלט איז נאר א צייטווייליגע זאך, און וואס האט מען פון 

די גאנצע עוה''ז,

מ'קען נעמען אזויפיל חיזוק  פון דעם אז מ'זעהט נאך 

אפילו היינטיגע צייטן, אז א איד איז מתפלל ערליך צום 

אויבערשטען, שיקט דער אויבערשטער אזויפיל השגחה, 

נישט אייביג זעהט מען דאס, אבער ווען א מענטש זאל 

זיך מתבונן זיין אין השגחה פרטית אין די טאג טעגליכע 

וועט ער זעהן אז דער אויבערשטער איז א עושה  זאכן, 

ניסים  שיעור  א  אן  מאכט  אויבערשטער  דער  נפלאות, 

מיט א מענטש יעדן טאג, מ'טראכט נאר נישט אריין. זאל 

מען זעהן זיך צו טאקע דערווייטערן פון די אלע טריפה'נע 

כלים. ווייל היינט איז דאס די קליפה די טריפה'נע כלים.
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זיך נישט שרעקן פון קיין מכשולות נאר 
ווייטער אנגיין מיט עבודת ה'

דער הייליגער רבי ר' בער האט אמאל געזאגט פארן 

רבי ר' זושא, אז ס'איז דא זיבען זאכן וואס מ'דארף זיך 

אז ער  איז,  זאכן  די  פון  איינ'ס  גנב,  א  פון  אויסלערנען 

וועט קיינמאל נישט טוישען זיין אומנות, אפילו ער האט 

נישט מצליח געווען גייט עס איהם נישט אן, ער וועט זיך 

אלס האלטן ביי זיינ'ס. מ'קען זיך פון דעם ארויסלערנען 

א מורא'דיגע מוסר השכל אין עבודת ה', אז מ'זאל נישט 

מיינען אז ווען ס'קומט עפעס א שווערע זאך, מיינט עס 

אז מ'דארף יעצט טוישן, ניין, מ'דארף גאר נישט טוישן, 

מ'דארף גיין ווייטער זיין זאך, און זיך האלטן פעסט מיט 

זיך פון  זיך. דאס איז איינע פון די זאכן וואס מ'לערנט 

א גנב אז ער האלט זיך פעסט מיט זיך אפילו ער האט 

אמאל נישט מצליח געווען. 

 איזהו חכם המכיר את מקומו
נישט וועלן זיין ווי "יענער"

באשאפן  אויבערשטער  דער  האט  מענטש  יעדער 

וואס  פראבלעם  גרעסטע  די  און  נאטורן,  זיינע  מיט 

ער  אז  מיינט  ער  ווען  איז  מענטש,  א  ביי  זיך  ס'מאכט 

צובראכן.  ער  ווערט  דעמאלט'ס  יענער,  ווי  זיין  דארף 

אזויווי מ'פארשטייט ווען מ'גייט אהיים פון ישיבה און 

יעדער בחור זוכט זיין מאנטל צו די קאלאטשען, דויערט 

דאך אסאך צייט ביז ווילאנג יעדער איינער טרעפט זיין 

מאנטל, וואלט ווען געווען אסאך בעסער אז יעדער זאל 

פארוואס  גיין,  מ'זאל  און  מאנטל  א  עפעס  אנטוהן  זיך 

זאל מען זוכן וועלכע ס'איז מיין מאנטל, נאר מ'ווייסט 

אז ווען מ'וועט אנטוהן יענעמ'ס מאנטל, אדער מ'וועט 

אנטוהן יענעמ'ס קאלאטשען וועט דאס נישט שטימען, 

די  אין  אדער  ישיבה  זעלבע  די  אין  לערנט  מען  אפילו 

זעלבע כיתה, אבער יעדער איינער איז אנדערש ווי דעם 

איז  זעלבע  די  זיין מאנטל.  נעמען  יעדער מוז  צווייטען, 

אין עבודת ה' אפילו מ'לערנט אין די זעלבע כיתה, און 

די  מ'לערנט  און  בית מדרש,  זעלבע  די  אין  מ'דאווענט 

זעלבע שיעור, אבער יעדער דארף זיין אביסל אנדערש 

ווי דעם צווייטן.

א מענטש קען טראכטן איך קען טאקע נישט אנטוהן 

וואלט  אויבערשטער  דער  אבער  מאנטל,  יענעמ'ס 

זעלבע  די  האבן  זאל  יעדער  אז  מאכן  געקענט  דאך, 

אנטוהן  געקענט  יא  דאך  מען  וואלט  מאנטלען  מאס 

יענעמ'ס מאנטל, אבער דער אויבערשטער האט דוקא 

געמאכט אז יעדער איינער האט א אנדערע מאס, אזוי 

אויך דער האט אויבערשטער דוקא באשאפן אז יעדער 

זיין אנדערש. דער מדרש )במדבר רבה כ''א  איינער זאל 

אויבערשטער  דער  ווי  פונקט  אז  אזוי,  דאך  זאגט  ב'( 

די  איז  אנדערש,  אויסקוקן  מ'זאל  אז  געמאכט  האט 

נאטורן אויך אנדערש, יעדער מענטש דארף הארווען 

אויף א אנדערע זאך. אבער דער זאך וואס א מענטש 

זעהט איין אז דאס איז זיין זאך צו טוהן, דארף ער דאס 

זיך האלטען שטארק מיט  און  זייער פעסט,  אננעמען 

דעם, און הארעווען אויף דעם.

הארעווען,  זעלבע  די  דארף  מענטש  יעדער  אבער 

די עבודה פון די ימי השובבי"ם
מתוך חבורה לבחורים צעירים תלמידי ישיבה הק' אור החיים ד'טאהש



יח

ווי דעם  גרינגער  גייט  נישט מיינען אז איינעם  מ'זאל 

צווייטן, דאס איז אויך א זאך וואס בחורים אין א ישיבה 

ווי  אזוי מיטשענען  נישט  זיך  יענער דארף  אז  מיינען, 

איך, יענעם קומט דאס אן גרינגער נאר פאר מיר קומט 

דאס אן שווער, און ווען א מענטש טראכטן אזוי ווערט 

ער אמאל צובראכן ביי זיך.

זאך,  אזא  נישטא  ס'איז  אז  איז  אמת  דער  אבער 

האט  אויבערשטער  דער  אז  וויסן,  דארף  מענטש  א 

פונקטליך אויסגעשטעלט פאר יעדן מענטש עקסטער 

וואס ער דארף צו טוהן, פאר איינעם האט דער רבש''ע 

געמאכט אז דאס זאל איהם זיין שווערער, און דאס זאל 

גרינג, און פאר א צווייטן האט ער אנדערש  זיין  איהם 

אויסגעשטעלט.

וואס  ה',  עבודת  אין  זאכן  וויכטיגסטע  די  פון  איינע 

שטייגן,  צו  אנקומען  מענטש  א  קען  דורכדעם  נאר 

וויסן וואס "ער" דארף צו טוהן,  איז אז א מענטש זאל 

"איזהו חכם המכיר את מקומו", - ס'קוקט באמת אויס 

ווי א קלייניקייט, אבער ווילאנג די גוף פארשטייט דאס 

בחור  א  מענטש.  א  פאר  שווער  זייער  דאס  איז  נישט, 

דארף וויסן בשעת'ן לערנען, אז ווילאנג ער פארשטייט 

נישט די שטיקל גמרא גייט ער נישט ווייטער, איי יענער 

פארשטייט שוין יא און יענער גייט שוין ווייטער, אבער 

ער  וויל  טאמער  ווייל  פארשטיין,  נאך  דאס  דארף  איך 

טויג  פארשטייט,  "יענער"  ווי  שנעל  אזוי  פארשטיין 

נישט.

 שמירת עינים איז א
ריכטיגע קבלה זיך צו מקבל זיין

יעצט איז די שובבי"ם און יעדער וויל זיך פארנעמען 

גוטע זאכן, די שאלה איז נאר וואס מ'זאל זיך פארנעמען, 

ס'איז זייער שווער צו זאגן פאר אלע בחורים איין זאך 

זיך  האט  מענטש  יעדער  פארנעמען,  זיך  מ'זאל  וואס 

אן  קומט  איינעם  שטייגן,  צו  דארף  ער  ווי  זאכן  זיינע 

צו  שווער  אן  ס'קומט  און  עינים,  שמירת  גרינגער 

לערנען ברציפות, איינעם קומט אן גרינגער צו לערנען 

יעדער  דאווענען,  צו  בעסער  דארף  איינער  ברציפות, 

איינער האט זיך זיינע זאכן וואס ער דארף פארעכטען. 

אבער יעצט אין די שובבי''ם טעג איז א זמן וואס יעדער 

דארף זיך פארנעמען עפעס א געוויסע מדה, וואס אויף 

דער  וואס  זמן  א  איז  שובבי"ם  ארבעטן,  ער  גייט  דעם 

אויבערשטער העלפט ספעציעל צו צו שטייגן. "שמירת 

יעצט  זיין  מקבל  צו  זיך  זאך  געוואלדיגע  א  איז  עינים" 

קיין  נישט  עינים קאסט  די שובבי''ם טעג, שמירת  אין 

נישט אויס, מ'דארף נישט האבן צו  געלט, ס'מיטשעט 

דעם א גוטע קאפ, מ'דארף נישט אויפשטיין פארטאג'ס 

דעם,  פאר  חבר  קיין  האבן  נישט  מ'דארף  דעם,  וועגן 

שטייגן.  דורכדעם  מ'קען  און  חברותא,  א  אן  אפילו 

]ס'איז דא א ישיבה אין בארא פארק, ס'איז בכלל נישט 

ס'קומט  ווען  אבער  ישיבה,  חסידישע  ספעציעלע  קיין 

שובבי"ם מאכן די בחורים פארשידענע קבלות, אסאך 

אפאר  נאר  אפילו  קאר  א  מיט  אהיים  פארן  בחורים 

גאסן, ווייל זיי ווייסן נישט צו מ'וועט זיך קענען היטן די 

וסייגים, טוהט  אויגן,[ אז מ'מאכט פארשידענע גדרים 

מען א גוטע זאך, שמירת עינים איז זייער א גרויסע זאך.

דער כח פון איין קבלה טובה

ארבעטן  קען  איינער  יעדער  וואס  זאכן  דא  ס'איז 

דערויף, ביי איינעם איז דאס גרינגער און ביי איינעם איז 

דאס שווערער, און ס'איז דא מענטשן וואס האבן אסאך 

דער  אבער  זיין,  מתקן  דארפן  זיי  וואס  מדות  שווערע 

אויבערשטער וועט זיי העלפן אז מ'נעמט זיך פאר עפעס 

א קבלה, א גוטע זאך, מיט א פעסטקייט, אפילו די קבלה 

וואס מ'נעמט זיך פאהר איז נישט אזוי שווער ס'קומט 

אויבערשטער  דער  העלפט  גרינג.  אביסעלע  אן  אויך 

מען  קען  מ'דארף פארעכטן  וואס  זאכן  אנדערע  די  אז 

שבת  מסכת  אין  גמרא  די  פארעכטן.  גרינג  נאכדעם 

)קי''ח ע''ב( און ס'ווערט דערמאנט אין נאך מסכתות, אז 
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יעדער תנא האט געזאגט און וואס איז ער געווען מער 

געווארנט, איין תנא זאגט אז דאס וואס ער איז געווען 

געמאכט  איהם  האט  דאס  זאך,  די  אין  געווארנט  מער 

מער שטייגען, און א צווייטער תנא זאגט אז דאס האט 

איהם געמאכט מער שטייגען, די צד השוה איז, אז ס'מוז 

זאך,  זעלבע  די  פון  געשטיגן  איז  יעדער  אז  זיין  נישט 

און  זאך,  גוטע  איין  פארגענומען  זיך  האט  יעדער  נאר 

דורכדעם איז מען געשטיגן. איינער האט געזאגט אז די 

זאך האט ער זיך פארגענומען, און די זאך גייט ער נישט 

לכבוד דעם  און  גייט ארבעטן דערויף,  ער  און  אפלאזן 

האט דאס איהם שוין צוגעברענגט צו נאך גוטע זאכן.

דארף מען זיך אליינ'ס מתבונן זיין און טראכטן וועלכע 

זיך  נעמט  מענטש  א  ווען  פארנעמען.  זיך  מ'זאל  זאך 

פאהר איין נקודה טובה קען דאס אזויפיל אויפטוהן, צו 

א מענטש זאל זיך פארנעמען אז ער גייט ארבעטן אויף 

כעס, די אגרת הרמב"ן איז דאך געווען ביים הייליגן רבי'ן 

ז"ל פון די גרעסטע זאכן, זאגט ער דארט די ערשטע זאך 

וואס א מענטש זאל זיך פארנעמען, 'תתנהג תמיד לדבר 

כל דבריך בנחת' אז ער גייט נאר רעדן רוהיג, א מענטש 

וואס רעדט נאר רוהיג איז אויך א זאך וואס קאסט נישט 

קיין געלט, א מענטש זאל זיך צוגעוויינען פון היינט און 

נאר  גייט  ער  אז  ביהמ"ד  אין  צו  שטוב  אין  צו  ווייטער 

רעדן רוהיג.

א  אז  מיינט,  דאס  וואס  נישט  אליינ'ס  ווייסט  עטץ 

מענטש זאל זיך פארנעמען אזא גוטע מדה, ס'איז דאך 

דא אזויפיל אנגעצויגענע צייטן, און ער גייט אלס רעדן 

רוהיג. און אז א מענטש איז אפגעהיטן פון כעס קומט 

מען שוין צו צו ענוה, און צו יראת שמים, און צו אלע 

מ'גייט לערנען  אז  זיך פאהר  צו מ'נעמט  מדות טובות. 

אויף  קען  יעדער  וואס  זאכן  מ'נעמט  רצופות,  שעות 

דעם ארבעטן, און אפילו מ'קען נישט לערנען אזויפיל 

בלעטער גמרא, און מ'קען נישט לערנען אזויפיל שעות 

רצופות, אבער דאס קען מען זיכער טוהן, -  צו מ'מאכט 

זיך פאר א מ'לערנט רציפות, איך קען נישט לערנען קיין 

נעמט  ער  אבער  שווער,  מורא'דיג  מיר  ס'איז  רציפות, 

זיך פאר כאטשיג נישט צו רעדן קיין דברים בטלים, צו 

ער נעמט זיך פאהר נישט צו שטערן א צווייטן, יעדער 

קען זיך עפעס פארנעמען. יעדער דארף זעהן אביסעלע 

ארויפצוגיין.

בחורים,  נאך  זענט'ס  עטץ  ווען  צייט  די  איז  יעצט 

וואס מ'איז זיך קונה יעצט אין די יונגע יארן גייט אסאך 

גרינגער. - יעדער ווייסט להבדיל אלף אלפי הבדלות ביי 

א  פון  יארן  די  אז  אויך  ווייסט מען  וועלט  גוי'אישע  די 

בחור איז א צייט וואס מ'קען זייער אסאך שטייגן... 

הויך  זייער  האט  וואס  איד  א  געווען  אמאל  ס'איז 

געדאווענט, האט דער בריסקער רב זיך גענומען שרייען 

אויף איהם, וואס דאווענסט אזוי הויעך. זאגט ער וואס 

דארף דער רבי אזוי שרייען, דער רבי שטייט דאך נעבען 

מיר דער רבי קען דאך רעדן צו מיר נארמאל, האט ער 

איהם געזאגט וועגן דעם שריי איך, ווייל ס'שטייט 'קרוב 

ה' לכל קוראיו' דער אויבערשטער איז אויך נאנט צו דיר 

איז פארוואס שרייסטו?, אזוי האט דער בריסקער רב 

איהם צוריק געענטפערט, האט דער איד געזאגט איך 

'שריי' נישט צום אייבערשטען, "נאר איך שריי צום גוף, 

אז די גוף זאל זיך אויפוועקן", ער שרייט אן די גוף.

 די גרויסקייט פןו טוהן א גוטע זאך
אפילו מ'האלט נאך נישט דארט

ס'איז  ט'וב.  ו'עשה  מ'רע  ס'ור  נוטריקון  איז  שמו"ת 

נישט פונקטליך.. ס'איז דא אסאך מאל וואס א מענטש 

האלט זיך צוריק פון טוהן געוויסע זאכן אין עבודת ה', 

ווייל א מענטש טראכט אז ער איז סייווי נישט ראוי, און 

ער שפירט אז ער האלט נאך נישט ביי דעם, ער איז דאך 

א פשוט'ער מענטש קען איך דען יעצט פלוצלינג ווערן 

א צדיק?, אבער דער אמת איז אז אפילו ער איז יעצט 

גייט  ער  אויב  אבער  צדיק,  א  פון  מדרגה  די  אין  נישט 

זיך מיט דעם ברעכן  וועט ער  יעצט טוהן א גוטע זאך, 
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דעם גוף, און נאר אזוי וועט ער קענען באזיגן דעם יצר. 

מענטש  א  ווען  אז  רוזשינ'ער  הייליגן  פון  ס'שטייט 

שטייט אויף פארטאג'ס, אפילו נאר צו האקן נעגל אין 

אויך  זאל ער  גיין לערנען  נישט  גייט  ער  און  וואנט,  די 

ער  האט  קודם  ווייל  שלאפן,  צו  נישט  אבי  אויפשטיין 

צובראכן דעם גוף, מ'איז דאך יעצט אין א מלחמה מיטן 

יצר, איז בעסער אויפצושטיין אפילו צו נאר האקן נעגל 

אזוי  ווייל  שלאפן,  בלייבן  צו  איידער  ווי  וואנט  די  אין 

'סור  גוף. תשובה איז דאך  די  האט מען שוין געבראכן 

מרע ועשה טוב', עשה טוב קען מיינען אז מען איז ארויף 

אויפן וועג צו טוהן 'טוב' אפילו ער האלט נאך אנהייב, 

ס'איז נאך נישט געהעריג תשובה געטוהן, אבער קודם 

איך  גיי  קודם  געווען,  בין  איך  ווי  אנדערש  איך  בין 

אנדערש ווי מיין גוף וויל.

זיך  האבן  קינדער  אידישע  וואס  זאכן  די  פון  איינע 

זיי  זענען  כח  דעם  מיט  וואס  מצרים,  אין  אפגעהיטן 

ארויס פון מצרים, איז געווען אז זיי האבן זיך געהאלטן 

מיט די דריי זאכן שם, לשון, ומלבוש, אפילו די זאכן האט 

דאך א מענטש געקענט טראכטן וואס מאכט דאס אויס, 

ניין, איך טוה  בין א איד און שוין.  די עיקר איז אז איך 

וואס איך קען, קיין תורה האבן זיי נישט געהאט, מ'קען 

נישט זאגן אז זיי זענען געווען די גרויסע צדיקים אזוי ווי 

די אבות הקדושים וואס האבן אליינ'ס משיג געווען די 

גאנצע תורה, אברהם יצחק יעקב האבן מקיים געווען די 

גאנצע תורה נאך פאר מ'האט דאס געגעבן, אין מצרים 

האבן זיי נישט געהאט קיין תורה.

די אידן וואס זענען געווען אין מצרים האבן נישט משיג 

געווען די תורה, און אפילו אזוי האבן זיי אבער געטוהן 

וואס זיי האבן געקענט און זיך אפגעהיטן מיט שם לשון 

ומלבוש, איי ווער זאגט אז ס'איז עפעס א גרויסע זאך, 

וואס  דאס  זאך, אבער  גרויסע  קיין  נישט  ס'איז טאקע 

זיי האבן געקענט האבן זיי יא געטוהן, דאס האט גורם 

געווען אז זיי זענען געבליבן ערליך. אז מענטש זאל זיך 

פאר נעמען א גוטע זאך, וואס אפילו ער טוהט א זאך 

וואס ער מיינט אז ס'איז גארנישט אויפגעטוהן, איז דער 

אמת אז ס'איז יא אויפגעטוהן.

תשובה טוהן האט נישט מיט קיין עצבות

דער הייליגער קאמארנער )היכל הברכה ויגש( ברענגט 

אין פרשת ויגש )בראשית מ''ה ה'( אויפן פסוק וואס יוסף 

אל   | 'ועתה  ברודער'ס,  די  פאר  געזאגט  האט  הצדיק 

תעצבו', אז אין חומש איז דא א 'פסיק' נאך 'ועתה', אזא 

שטרעכלע, זאגט דער הייליגער קאמארנער אז 'ועתה' 

)לשון  תשובה'  אלא  ועתה  'אין  תשובה,  אויף  ווייזט 

המדרש בראשית רבה ל''ח(, און דער פסיק קומט זאגן אז 

דער 'ועתה' פון דעם פסוק מיינט טאקע תשובה. זאגט 

דער פסוק ווייטער, 'אל תעצבו' וואס דאס גייט ארויף 

אויף עצבות, אז 'תשובה' האט נישט מיט קיין 'עצבות' 

צוטוהן, 'אל תעצבו', די ערגסטע זאך פאר תשובה איז 

אז  דערפון  ארום  רעדט  תניא  הייליגער  דער  עצבות, 

גיין אינאיינעם, עצבות  נישט  עצבות מיט תשובה קען 

מיינט אז די געמיט איז אראפגעלאזט, און תשובה איז 

פארקערט מ'ווערט נאנט צו אויבערשטען.

תשובה  ווייל  טוהן,  יעצט  מען  דארף  וואס  'ועתה' 

מיינט איך טראכט נישט וואס איז געווען, נאר וואס איז 

יעצט, אז א בעל תשובה וועט אנהייבן צו טראכטן וואס 

וועט  וועט ער אלץ האבן פראבלעמען, ער  איז געווען, 

נישט האבן קיין תיקון אזוי, ער דארף וויסן אז ס'איז שוין 

אלץ דורך, ווי אזוי קען איך יעצט ווערן א בעל תשובה, די 

ערשטע זאך פון א בעל תשובה איז 'ועתה' איך קוק פון 

יעצט. ס'שטייט נישט קלאר אין קאמארנער, פארוואס 

די ווארט 'ועתה' האט א פסיק אבער ס'קען זיין אז דאס 

ווייסט  ער  אפילו  אז  מיינט  פסיק  א  צוזאגן,  ער  מיינט 

זיך  נעמט  ער  למשל  לאנג,  אנהאלטן  נישט  ס'וועט  אז 

פאר א גוטע זאך וואס ער גייט טוהן, ער גייט מאכן א 

תענית הדיבור, אדער ער גייט זיך נישט כעס'ן, אבער ער 

ווייסט אז נאך א טאג צוויי וועט ער צוריק פאלן, איז דא 

מענטשן וואס טראכטן פארוואס זאל איך אנהייבן זאכן, 
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וואס איך ווייס אז איך וועל נישט קענען אנהאלטן.

טוהט  מען  ווען  אז  'פסיק',  מיטן  'ועתה'  מיינט  דאס 

זיין מיט א 'פסיק' ס'גייט נישט  'תשובה' אפילו ס'גייט 

אנהאלטן, זאל מען נאך אלס אנהייבן תשובה צו טוהן 

און זיך מקבל זיין די קבלות טובות. 

שמירת עיניים איז א חיוב פאר יעדן איינעם

ריכטיגע  די  אריינגעבן  אונז  זאל  אויבערשטער  דער 

מ'דארף  פארבעסערן,  מער  קענען  צו  זיך  וויאזוי  וועג 

נישט גיין זוכן וואס זיך צו מקבל זיין, ס'איז דא א גרויסע 

אויסוואל, און וועלכע קבלה מ'וויל נאר מאכן קען מען 

מ'דארף  תשובה,  בעל  א  זיין  צו  אנכאפן  דורכדעם  זיך 

נישט אלעס אנכאפן אויף איין מאל, נאר יעדער בחור 

וואס ער שפירט ביי זיך, ער זאל זיך אביסל מתבונן, און 

פארנעמען  מיר  קען  איך  וואס  הנפש,  חשבון  א  מאכן 

איין קבלה טובה אויף די שובבי"ם טעג, אפילו דער חבר 

טוהט דאס נישט, ער נעמט זיך פָאר א קבלה פאר זיך, 

אפילו קיינער וועט איהם נישט געבן קיין חיזוק דערויף, 

נאר ער ווייסט ביי זיך איז דאס א געוואלדיגע זאך. צו 

ער זאגט ארויס ערליך א ברכה, צו ער נעמט זיך פאהר 

אז ער גייט נישט גיין אויף א געוויסע פלאץ וואס מ'קען 

דארט אפשר נכשל ווערן אין שמירת עינים, ער איז א 

שוין בחור, ער איז שוין נישט קיין אינגל, ס'איז טאקע 

זייער שווער ביי די דרייצן זיך פלוצלינג צו היטן די אויגן, 

איז  ער  איבעראל,  קוקן  געקענט  ער  האט  אינגל  אלס 

געהאט  נישט  האט  ער  געשעפטן  אלע  אין  געגאנגען 

א  וויסן  מען  דארף  בחור  אלס  אבער  פראבלעם,  קיין 

מ'קען נישט גיין איבעראל, נאר מען דארף זיך צוביסלעך 

אפשטעלן.

איי ס'איז דא בעה"ב וואס זיי ארבעטן און זיי גייען יא 

אין די אלע פלעצער? ווייל זיי האבן נישט קיין ברירה זיי 

מוזן גיין אין די געשעפטן, אבער איינער וואס איז א בן 

תורה און ער מוז נישט ארויסגיין, טאר עפ"י הלכה )בבא 

בתרא נ''ז:( נישט ארויסגיין. בחורים עטץ זענט'ס מחויב 

באקומט  יאר  דרייצן  די  פון  אידן,  עלטערע  ווי  פונקט 

זיך  מען  דארף  במילא  תורה,  עול  געהעריגע  א  עטץ 

עינים.  שמירת  אין  וסייגים  גדרים  געוויסע  פארנעמען 

איך מיין אז שמירת עינים איז א געוואלדיגע זאך וואס 

מ'קען זיך פארנעמען. 

בעטן דעם רבוש"ע מ'זאל קענען אנהאלטן די 
קבלות טובות

שפירן  זאלן  אונז  אז  העלפן  זאל  אויבערשטער  דער 

א מתיקות אין עבודת ה', און מ'זאל מתפלל זיין איינער 

פארן צווייטן, און אז מ'איז מתפלל איינער פארן צווייטן, 

הייליגער  דער  העלפן.  זיכער  אויבערשטער  דער  וועט 

זיך  זענען  אונז  וואס  דאס  אז  העלפן  זאל  באשעפער 

ווערן  אנגענומען  זאל  ביינאכט  יעצט  צוזאמגעקומען 

פארן הייליגן באשעפער, אונז זאלן זיך קענען שטארקן 

אין עבודת ה', יעדער איינער אין זיין זאך וואס ער האט 

כאטשיג  דא  פון  ארויסגיין  מ'זאל  פארגענומען,   זיך 

וואס  זעלבע  די  זיין  נישט  ס'מוז  גוטע קבלה,  איין  מיט 

יענער, אבער עפעס זאל מען זיך מקבל א קליינעקייט, 

ווארט  יעדע  זאך.  יעדע  חשוב  איז  אויבערשטען  ביים 

וואס מ'רעדט ארויס פארן אויבערשטען  דיבור  יעדער 

זאל מען פראבירן אינזין צו האבן די מערסטע ווערטער 

די  האבן  אינזינען  נישט  מ'קען  אפילו  מ'קען,  וואס 

אפאר  אריינכאפן  כאטש  מען  זאל  דאווענען,  גאנצע 

ווערטער, אפילו נאר א ברוך אתה ה', מ'זאגט צופרי ווען 

מ'שטייט אויף מודה אני לפניך, זאל מען אריינטראכטן 

אידישע  ווען  אז  געזאגט  האבן  צדיקים  מ'זאגט,  וואס 

קינדער אין גלות, טראכטן אריין ביי 'מודה אני לפניך' 

ווער איז דער 'אני', ווער בין איך? אז איך האב די זכיה 

ווער  און  ווערטער,  די  זאגן  און  צופרי  אויפצושטיין 

כל  בורא  דעם  דאנקען  איך  קען  וועם  'לפניך',  די  איז 

דער  האט  וועלטן,  אלע  באשאפן  האט  וואס  עולמים 

אויבערשטער פון דעם א געוואלדיגע נחת רוח. 
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און אז מ'וועט זיך מקבל זיין קבלות טובות וועט דער 

אויסוואקסן  מ'וועט  אז  העלפן  זיכער  אויבערשטער 

פרייליכע אידן, און שפירן א טעם אין עבודת ה', 'טעמו 

ווי צו  וראו כי טוב ה', ס'איז נישטא קיין בעסערע זאך 

דינען דעם הייליגן באשעפער, מ'זאל זיך פאר נעמען צו 

לערנען פלייסיג, פארשטיין וואס מ'לערנט, חזר'ן איבער 

ער  אז  זאגן  אלץ  פלעגט  ז"ל  רבי  הייליגער  דער  חזר'ן, 

פלעגט אלס פראבירן מסביר צו זיין פאר א צווייטן אז 

יענער זאל אויך פארשטיין, וואספארא זכיה מ'קען האבן 

אז מ'קען אמאל מסביר זיין פאר א צווייטן בחור. דער 

אויבערשטער זאל טאקע העלפן מ'זאל קענען שטייגן 

מער און מער, און א שבת זאל זיין א שבת, א תהלים זאל 

זיין א תהלים, און מ'זאל טוהן וואס מ'קען, איין נקודה 

טובה ארויסנעמען, וועט דאך זיין א געוואלדיגע זאך.
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