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פתח דבר

זוכים  שאיננו  שנה  שבע-עשרה  כמעט  כבר  וזה  תמוז,  ג'  ההילולא  יום  לקראת 
להתראות עם נשיאנו כ"ק אדמו"ר זצוקלל"ה נבג"מ זי"ע, הננו מוציאים לאור סרט-
צילום מהתוועדות י"ב תמוז תשמ"ה, בה דיבר כ"ק אדמו"ר לראשונה ברבים אודות 
הגמרא  דברי  את  פעמים  כמה  והזכיר  חזר  לזה  ובקשר  הספרים,  דגניבת  המאורע 

בתענית אודות העניין ד"הוא בחיים". 

"ועד  ידי  על  לאור  היוצאת  הרבי",  עם  "פארברענגען  סדרת  במסגרת  יוצא  הוידאו 
תלמידי התמימים העולמי" וחברת JEM במשך השנים האחרונות, ומזכה את אלפי 
הרבי"  עם  ב"פארברענגען  להשתתף  תבל,  רחבי  בכל  ואנ"ש  התמימים  תלמידי 

בבחינת "יהא רואה בעל השמועה כאילו עומד כנגדו".

רובם של השיחות ממהלך ההתוועדות מופיעות בתרגום מילולי ע"ג המסך: שיחות 
א, ב, ג, ד, ו, ז, ח. ישנה אפשרות לראות את כל מהלך ההתוועדות במילואה על פי 

הסדר (ללא תרגום מילולי). 

באנגלית,  בלה"ק,  באידיש,  מילולית  בצורה  נערך  המסך,  גבי  על  המופיע  התרגום 
ל"לשון  האפשר  ככל  להיצמד  השתדלות  מתוך   – וברוסית  בספרדית,  בצרפתית, 

הרב", למעט מקרים בודדים בהם נעשה תרגום עניני יותר, להבנת הענין לאשורו.

•

ובו  מראש,  ההתוועדות  תוכן  להכנת  וכסיוע  כעזר  לשמש  כדי  לאור  יוצא  זה  קובץ 
'הנחה' מכל מהלך ההתוועדות:

השיחה  אריכות  למעט  בלה"ק',  הנחות  'ועד  ע"י  שנערכו  כפי   – בלשון-הקודש  א) 
באידיש  מילולית  רשימת  ב)  מההנחה.  שהושמטה  הספרים  גניבת  ע"ד  ה')  (שיחה 

. Sichos in English מכל ההתוועדות. ג) בתרגום לאנגלית – באדיבות

לתועלת הלומדים הבאנו בזה אף 'מפתח' קצר מכל שיחות הפארברענגען.

•

ויה"ר אשר בזכות ה'קָאך' בלימוד תורת רבינו, ובפרט באופן ש"רואה בעיניו ממש 
את המשלח, נשיא דורנו, שנותן לפניו היום שליחות זו", נזכה במהרה לקיום היעוד 
ד"תורה חדשה מאתי תצא", ונזכה לחזות באור פני מלך חיים, ולהשתתף בגשמיות 

ובמוחש בעוד פארברענגען עם הרבי, בביאת משיח צדקנו בקרוב ממש.

ועד תלמידי התמימים העולמי

כ"ח סיון ה'תשע"א
בית חיינו – 770, ברוקלין, נ.י.



בס"ד. משיחת אור ליום ג' פ' בלק, י"ג תמוז ה'תשמ"ה.

‰נח‰ ּפרטי˙ בל˙י מו‚‰

˘יח‰ ‡

א.  ס'‡יז „ָ‡ך ווי „ער ס„ר ‡יז, על-פי ‰˙ור‰, נוסף ‡ויף מנ‰‚ י˘ר‡ל ווָ‡ס "˙ור‰ 
‰י‡", ַ‡ז "פו˙חין בברכ‰", ‡ון ווי „ער ַ‡לטער רבי ‡יז ‰ָ‡בן ‡ויך „י בניו ˘ל ‰מחבר 
"פו˙חין  פון  ‡‚ר˙  „ער  מיט  ָ‡ן  זיך  ס'‰ויבט  ַ‡ז  ‡‚רו˙-˜ו„˘,  זיינע  ‚עווען  מסר 

בברכ‰".

 – כפ˘וטו  ‡ויך  „ָ‡ס  טָ‡ן  ‰‡חרונו˙  ב˘נים  מנ‰‚  „ער  ‡ויך  „ָ‡ך  ‡יז  „ָ‡ס  ווָ‡ס 
מיט  מכוון  זיכער  ווָ‡ס „עמָ‡לט ‡יז „ָ‡ך „ָ‡ס  בל˘ון ‰כ˙וב,  ברכ‰  מיט ַ‡  ָ‡נ‰ויבן 

ַ‡לע פרטים ו„יו˜ים,

ברכנוכם  ב˘ם ‰וי'  פון "ברוך ‰ב‡  ומפורסם  פסו˜ ‰י„וע  ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז „ָ‡ך „ער 
מבי˙ ‰וי'".

ב. ווָ‡ס „ָ‡ ‡יז „ָ‡ך ‡ויך כמ‰ וכמ‰ פירו˘ים; ַ‡ן ענין ‡ין ˙ור‰ ‡יז „ָ‡ך "כפטי˘ 
יפוˆı סלע", ַ‡ז מ'‰ָ‡ט ‡ין „ערויף כמ‰ וכמ‰ פירו˘ים,

˙ור‰ ‡יז  ַ‡ז  וויבַ‡ל„  ˙ור‰, ‡יז  ענין ‡ין  יע„ער  ַ‡ז ‡ין  זָ‡‚ט,  ווי „ער ‡ריז"ל  ביז 
˘ים ריבו‡ פירו˘ים: וויבַ‡ל„  פַ‡רבונ„ן מיט ‡י„ן ‡ון געגעבן ‚עווָ‡רן ‡י„ן – ‡יז „ָ‡̆ 
ַ‡ז ס'‡יז „ָ‡ ˘˘ים ריבו‡ נ˘מו˙ כלליו˙ בַ‡ ‡י„ן, ‡יז „ָ‡ס ‡ויך נעמט זיך „ָ‡ס ‡ון 
˘ּפי‚לט זיך „ָ‡ס ‡ויך ָ‡ּפ ‡ין תורה, ַ‡ז ס'‡יז ˘˘ים ריבו‡ פירו˘ים ל˙ור‰ על-„רך 
על-„רך  ‡ויך  ַ‡זוי  ‡ון  הרמז,  על-„רך  פירו˘ים  ריבו‡  ˘˘ים  ‡ויך  ַ‡זוי  ‡ון  הפשט, 
זיי  ווָ‡ס  עולמו˙,   '„ ַ‡לע  „י  ַ‡ז ‡ין  וויבַ‡ל„   – הסוד  על-„רך  ַ‡זוי ‡ויך  הדרוש, ‡ון 
זיינען ַ‡נט˜ע‚ן ‡ון ˘ּפי‚לען זיך ָ‡ּפ ‡ין ˙ור‰ ‡ין פ˘ט ‡ון רמז ‡ון „רו˘ ‡ון סו„ 

˘ב˙ור‰,

על ‡ח˙ כמ‰ וכמ‰ ווען ס'רע„ט זיך ווע‚ן עטלעכע פירו˘ים ווָ‡ס לפי עניו˙ „ע˙ינו 
˜ען מען זיי ‡ויך ַ‡רויס˜רי‚ן ‡ין „עם פירו˘ ‰כ˙וב,

בפרט נָ‡ך - ַ‡ פירו˘ ווָ‡ס ˜ומט ‡ון ברענ‚ט ‚לייך ַ‡ריין ַ‡ ‰˙עוררו˙ ‡ין ַ‡ן ענין 
˘ל מעשה, ‡יז „ָ‡ך פַ‡ר˘טַ‡נ„י˜ ‡ויף וויפל ַ‡זַ‡ פירו˘ ‡יז נו‚ע, וויבַ‡ל„ ַ‡ז ס'˜ען 

„ורך „ערˆו ˆו˜ומען ב‰נוע למע˘‰ בפועל.

בל˘ון  ז‰  ˘לפני  יָ‡רן  „י  ‡ון  פַ‡רַ‡יָ‡רן  ב‡רוכ‰  כמ„ובר  „ָ‡ך,  ‡יז  „ָ‡ס  ווָ‡ס   .‚
‰כ˙וב, ַ‡ז ס'‰ויבט זיך ָ‡ן "ברוך ‰ב‡" ל˘ון יחיד, ‡ון „ערנָ‡ך זָ‡‚ט מען "ברכנוכם" 
ַ‡ז „ערˆו ˜ומט-ˆו "מבי˙  מוסיף,  נָ‡ך  מען ‡ין „ערויף  רבים, ‡ון „ערנָ‡ך ‡יז  ל˘ון 

התוועדות י"ב תמוז ה'תשמ"ה
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‰וי'" – ‡יז ‡ין יע„ער ווָ‡רט „ערויף „ָ‡ ַ‡ לימו„, וכמ„ובר - ַ‡ לימו„ בנו‚ע למעשה, 
ווָ‡רום ˙ור‰, במיל‡ יעדער ענין ‡ין ˙ור‰, ‡יז „ָ‡ס מל˘ון "‰ור‡‰",

‡ין  „ָ‡ך  ‡יז  כפ˘וטו  ווָ‡ס  חיים“,  "˙ור˙  ָ‡נ‚ערופן  ווערט  „ָ‡ס  ַ‡ז  וויבַ‡ל„  ‡ון 
„ערויף „ער ָ‡ּפטייט˘, ַ‡ז „ָ‡ס ‡יז ַ‡ ˙ור‰ ווָ‡ס לערנט ‡ון ווייזט-ָ‡ן „י ווע‚ בחיים 
כפ˘וטם, ‡ין עולם-‰ז‰ ‰‚˘מי, נ˘מו˙ ב‚ופים, ווָ‡ס „ָ‡רט ‡יז „ָ‡ך „ער עי˜ר נו‚ע 

"‰מע˘‰ ‰ו‡ ‰עי˜ר",

ַ‡זוי ‡יז ‡ויך „ָ‡ „ער לימו„, ַ‡ז ב˘ע˙ מ'זָ‡‚ט "ברוך" ל˘ון יחי„, ‡יז „ָ‡ס ‚לייך 
מ„‚י˘, ַ‡ז ‡פילו ַ‡ יחי„, ווָ‡ס ˜ען „ָ‡ך טרַ‡כטן פַ‡ר-זיך: "מ‰ ‡ני ומי ‡ני",

מע˘יך  גדלו  מע˘יך ‰'" ‡ון "מ‰  רבו  מ˙בונן ‡ין "מ‰  זיך  ער ‡יז  ַ‡ז  נָ‡ך,  בפרט 
,"'‰

‡פילו ווען ער „ערˆו נָ‡ך ניט ‚ע˜ומען – זעט ער „ָ‡ך ַ‡ ‚רויס עוועלט ַ‡רום זיך, 
˜ען ער זיך טרַ‡כטן: למ‡י ַ‡זוי „י נפ˜‡ מינ‰ ‡ון ווָ‡ס ‡יז ַ‡זוי וויכטי˜ ווָ‡ס ס'וועט 

טָ‡ן ַ‡ יחי„?

זָ‡‚ט מען, ַ‡ז ס'‡יז ניט נָ‡ר ַ‡ן ענין ווָ‡ס ס'‡יז וויכטיק, נָ‡ר – מ‘בענטשט ‡ים, ער 
‰ָ‡ט ַ‡ ברכ‰ מיוח„˙, ‡ף על פי ווָ‡ס ער ‡יז „ערוויילע נָ‡ך ַ‡ יחי„.

וכמ‰  כמ‰  על ‡ח˙  בגלוי, ‡ון  זיך  „ָ‡ך ‡ין  פילט  יע„ער ‡י„  „ָ‡ך  „. „ערנָ‡ך ‡יז 
בפנימיות נפשו, ַ‡ז ער ‡יז ַ‡ חל˜ פון כלל י˘ר‡ל,

וזַ‡מען זיינען "כולם  ור˙ ‡מ˙, ַ‡ז ַ‡לע ‡י„ן̂  ווָ‡רום וויבַ‡ל„ ַ‡ז כלל י˘ר‡ל זָ‡‚ט̇ 
כ‡ח„ים", כ"˜ומ‰ ‡ח˙" – ‡יז „ָ‡ך זעלבסט פַ‡ר˘טענ„לעך, ַ‡ז יע„ער טייל פון ַ‡ 

"˜ומ‰", פון ַ‡ ‚וף – פילט ‡ין זיך „י ַ‡לע ‡יבערי˜ע חל˜ים פון „עם ‚וף,

‡פילו ווען ער ˜ען „ָ‡ס ניט ַ‡רויס‚עבן ב˘כל ָ‡„ער בר‚˘, ָ‡בער „י מציאות ‡יז „ָ‡ך 
ַ‡זוי,

על ‡ח˙ כמ‰ וכמ‰ ווען ס'רע„ט זיך ווע‚ן אידן, ווָ‡ס ס'‡יז „ָ‡ך "ב˘בילם נבר‡" כל 
‰עולם, ‡ון זיי „ַ‡רפן זיין ַ‡ ביי˘ּפיל ווי „י וועלט זָ‡ל זיך פירן – ‡יז „ָ‡ך זיכער „ָ‡ך 
בַ‡ זיי, ַ‡ז יע„ער ‡יין ‡ון ‡יינˆי˜ער פון זיי, ‡פילו ַ‡לס ַ‡ יחי„, פילט ער, ‡ון פילט ָ‡ס 

ביז בפנימיות נפ˘ו ובאמיתית נפ˘ו, ַ‡ז ער ‡יז ַ‡ חל˜ פון ˘˘ים ריבו‡ מי˘ר‡ל.

ַ‡ן  „ָ‡ס  ַ‡ז ‡„ם ‡ח„ ‡יז  ˙ור˙ ‡מ˙,   ‡ָ„ „ָ‡ס ‡יז  ווָ‡ס  ו‰מ˘נ‰,  ובל˘ון ‰‚מר‡ 
"עולם מלא“: „ָ‡ס ‡יז ניט נָ‡ר ַ‡ וועלט, נָ‡ר „ָ‡ס ‡יז ַ‡ גַאנצע וועלט, ‡ון נָ‡ך מערער 
– „ָ‡ס ‡יז ַ‡ן עולם ווָ‡ס ער ‡יז "מלא“, ניט חס ו˘לום ַ‡ וועלט ָאן ַאן אינהַאלט, ָ‡„ער 

ַ‡ וועלט ווָ‡ס זי ‡יז טַ‡˜ע ָ‡נ‚עפילט, ָ‡בער ניט אינגַאנצן ָ‡נ‚עפילט –

פארברענגען עם הרבי
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ור˙ ‡מ˙, ווָ‡ס יע„ער ווָ‡רט ‡ין ‡יר ‡יז „ָ‡ך מדוייק, ַ‡ז ַ‡ן ‡יין ‡ון ‡יינˆי˜ער  זָ‡‚ט̇ 
‡יז ער ַ‡ן "עולם“, ‡ון „ער "עולם" ‡יז ַ‡ "מלא" – פול ָ‡נ‚עפילט; וויפל נָ‡ר ער ˜ען 

פַ‡רנעמען ‡ון וויפל נָ‡ר מ'‰ָ‡ט ‡ים ‚ע‚עבן – ˜ומט „ָ‡ס ַ‡רויס ַ‡לס ַ‡ן "עולם".

ווָ‡ס „ערפון ‡יז „ָ‡ך פַ‡ר˘טַ‡נ„י˜, ַ‡ז ‚לייך פון "ברוך" ל˘ון יחי„,

ובפרט נָ‡ך ַ‡ז „ער "‰ב‡" [בַ‡] ˜ומט נָ‡ך ַ‡ ברכה ‡ין „עם "‰ב‡" – ‡יז „ָ‡ך זיכער, 
ַ‡ז ‚לייך ווערט ‡ין ‡ים „ערפילט "ברכנוכם“, ַ‡ז ער ‡יז ַ‡ חלק פון „עם רבים,

ביז ווַ‡נענט ַ‡ז זיי ווערן ַ‡לע נכלל ‡ין „עם זעלבן ווָ‡רט: "ברכנוכם" ‡יז „ָ‡ך כולל 
‡ין זיך ַ‡לע ווָ‡ס ווערן נכלל ‡ון ‚עמיינט „ורך „עם ל˘ון רבים.

‰. ‡ון ס'‡יז ‡ויך ‚לייך נ˙ב‡ר ‚עווָ‡רן:

לכ‡ור‰, ַ‡ז מ'˜ומט ַ‡רויס ‡ין וועלט-זַ‡כן, זעט מען „ָ‡ך, ַ‡ז "‡ין „יעו˙י‰ן ˘וו˙", 
ˆו  ‚ָ‡ר  ‚ע‰ערט   ‰ˆ˜ ˆווייטער  „ער  ‡ון  ˘בטיכם"  "ר‡˘יכם  ˆו  ‚ע‰ערט  „ער  ‡ון 

"חוטב עˆיך" ו"˘ו‡ב מימיך",

וויבַ‡ל„ ָ‡בער, ַ‡ז ‡ין ‡ים פילט זיך, ביז ווַ‡נענט ַ‡ז ס'‡יז ניכר בגלוי, ַ‡ז פון ווַ‡נענט 
˜ומט „י ברכ‰ מיט „י ‰˘פע‰? – ˜ומט „ָ‡ס "מבי˙ ‰וי'", ”מבי˙ ה‘" –

‡יז „ָ‡ך פַ‡ר˘טַ‡נ„י˜, ַ‡ז „ָ‡ס ‡יז ַ‡ "בי˙" יחיד, פון יחי„ו ˘ל עולם, במיל‡ ‡יז 
בפועל, ‡ויף „עם  מע˘‰  ביז ‡ין  ווירקונג,  זיין  לערנונג ‡ון  זיין  השפעה ‡ון  זיין  ‡ויך 
יחי„ ‡ון ‡ויף „עם רבים – ˜ומט ‡ויך ַ‡רויס ‡ין ַ‡זַ‡ ‡ופן, ַ‡ז ס'‡יז טַ‡˜ע ַ‡ זיכערע 
זַ‡ך, ַ‡ז ס'‡יז „ָ‡ ַ‡ ריבוי יחי„ים, ו‡„רב‡ – ס'„ַ‡רף ‚ָ‡ר זיין "ברוב עם „ו˜‡", וביח„ 
עם ז‰ ‡יז „ָ‡ס ‡ויך „ָ‡ "ברכנוכם" – זיי ווערן ַ‡לע נכלל ‡ין „עם זעלבן ווָ‡רט ‡ון 

‡ין „עם זעלבער ברכ‰,

ווָ‡רום „ָ‡ס ˜ומט ממקור ‰ברכו˙,

‡ון ניט נָ‡ר ווי מ˜ור ‰ברכו˙ ‚עפינט זיך למעלה, במ˜ומו, נָ‡ר ווי „ָ‡ס ַ‡רָ‡ּפ ‡ין ַ‡ 
"בית“, ‡ין ַ‡ ‰ויז, ווָ‡ס „ָ‡ס בַ‡ווייזט „ָ‡ך ‡ויף ַ‡ בנין „ָ‡ למט‰,

חל˜ים  וכמ‰  מכמ‰  ˆוזָ‡מענ‚ע˘טעלט  ‡ויך  „ָ‡ך  ווערט  בנין   ‡ַ ווָ‡ס  ˆוזַ‡מען 
ופרטים, ביז ווי ס'‡יז ‡ויך „ער „ין ‡ין הלכה, ָ‡ז ָ‡ בנין מוז ‰ָ‡בן ‡ין זיך עפר ‡ון 
עˆים ‡ון ‡בנים, כמבו‡ר בנו‚ע לכמ‰ ‰לכו˙, כולל ‡ויך בנו‚ע ל‰לכו˙ מזוז‰ וכיוˆ‡ 

בז‰,

˘ם  ‡ון  העצם  ˘ם  פון  "הוי‘“,  פון  ַ‡רָ‡ּפ  ˜ומט  „ָ‡ס  ַ‡ז  פַ‡ר˘טַ‡נ„י˜,  „ָ‡ך  ‡יז 
המפורש, ווָ‡ס ער ‡יז ‡ויך ˘ם המיוחד, ‡ין ַ‡ן ‡ח„ו˙ פ˘וט‰ – ˜ומט „ָ‡ס ַ‡רָ‡ּפ ‡ון 

„ָ‡ס ווערט נתגלה ‡ון פועל‘ט ‡ין ַ‡ "בית“,

התוועדות י"ב תמוז ה'תשמ"ה
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‡ון פון „עם "בי˙" ווערן ‚עבענט˘ט סיי „ער „ער יחי„ ‡ון סיי „ער רבים, ‡ון סיי 
˘ני‰ם יח„,

עולם-‰ז‰  ביז ‡ין  כל ‰ברכו˙,  ממקור  נמ˘ך  ווערט ‡ויך  זי  ווָ‡ס  ברכ‰   ‡ַ ביז ‡ין 
‰˙ח˙ון ˘‡ין ˙ח˙ון למט‰ ‰ימנו, ווָ‡ס „ָ‡ס מיינט מען „עם עולם-‰ז‰ הגשמי, ווָ‡ס 
ס'‡יז ‚ָ‡ר „ָ‡ ניט-‡י„ן ווָ‡ס רעכענען, ַ‡ז „ָ‡ס ‡יז ‚ָ‡ר ַ‡ן עולם-‰ז‰ החומרי – ווערט 

ַ‡‰ינˆו נמ˘ך ממ˜ור כל ‰ברכו˙,

‡ון – נמ˘ך בטוב ‰נר‡‰ ו‰נ‚ל‰, בבני חיי ומזוני רוויח‡, ובכולם רוויח‡,

„י  „ָ‡ך  ‡יז  רוחניו˙  ווָ‡ס  ז‰,  ב„ו‚מ˙  רוחניים  ענינים  „י  ‡ין  וכמ‰  כמ‰  ‡ח˙  על 
"נ˘מ‰" פון „י ענינים ‚˘מיים: ב˘ע˙ מ'זעט, ַ‡ז „ָ‡ס ‡יז נמ˘ך ‡ין „י ענינים ‚˘מיים 
– ‡יז „ָ‡ך „ָ‡ס זיכער „ערפַ‡ר ווָ‡ס ַ‡זוי ‡יז „ָ‡ ‡ין זייער "נ˘מ‰", ‡ין „י ענינים ווי 

זיי ˘טייען ברוחניות,

‡ון „ערנָ‡ך ווערט „י התאחדות ‰‚˘מיו˙ ו‰רוחניו˙ ‚ם יח„,

ב„ו‚מ‡ ווי מ'זעט ‡ין ַ‡ ‚וף כפ˘וטו, ַ‡ז „ער ‚וף ‡יז ַ‡ ‚עזונטער וב˘לימו˙ – ווען 
ביי ‡ים ‡יז ניטָ‡ ˜יין "ˆו˘ּפליטערונ‚", חס ו˘לום, ַ‡ חילו˜ ˆווי˘ן „ער נ˘מ‰ ˘בו 

מיטן ב˘ר ‰‚וף ˘בו, ‡ון „ָ‡ס ‚ייט ַ‡לı ווי ַ‡ מˆי‡ו˙ ‡ח˙.

ו. ‡ון „ָ‡ס פועל'ט ‡ויך, ב˘ע˙ ביי אידן ˘טייט „ָ‡ס ב‚לוי, ‡ין זייער ‚˘מיו˙ ‡ון 
‡ין זייער רוחניו˙ – טוען זיי ‡ויך ‡ויף ‡ין „ער וועלט, ווָ‡ס "נבר‡ ב˘ביל י˘ר‡ל", 
ווָ‡רום זיי טוען „ָ‡ך ‡ין „ער וועלט על-י„י ועל-פי ‰ור‡ו˙ התורה, ווָ‡ס „י וועלט ‡יז 

„ָ‡ך בַ‡˘ַ‡פן ‚עווָ‡רן "ב˘ביל ‰˙ור‰",

‡ון „ורך י˘ר‡ל ווי זיי זיינען ‡ון ‚ייען ‡ון טָ‡ן על-פי תורה, - זיינען זיי ‡ויך מאחד: 
זיין ˜יין "חילו˜י „יעו˙" ‡ון ˜יין "פלוגתות" ˆווי˘ן „י ‚˘מיו˙  ניט  ס'זָ‡ל  נָ‡ר  ניט 

‰עולם ‡ון רוחניו˙ ‰עולם, נָ‡ר „ָ‡ס ווערט ‡יין ‡ון ‡יינˆי˜ע מˆי‡ו˙.

ווָ‡ס „ָ‡ס, ב˘ע˙ מ'טוט „ָ‡ס ‡ויף „ורך ַ‡ מעשה, ָ‡„ער ‡פילו ַ‡ דיבור, ָ‡„ער ‡פילו 
ווייטער יחי„ ‡ון ַ‡ „ריטער  ַ‡ מחשבה, ‡ון „ָ‡ס טוט ‡ויף איין ‡י„, ַ‡ יחי„, „ערנָ‡ך ַ‡̂ 

יחי„, ‡ון „ָ‡ס ווערט ‡ויפ‚עטָ‡ן על-י„י הרבים –

מ'ברענ‚ט  ַ‡ז  ו‰ˆל‰",  ˙˘וע‰  "ומבי‡  כולו  מכריע ‡˙ ‰עולם  „עמָ‡לט  מען  ‡יז 
ַ‡ריין, ַ‡ז ‡ין „ער וועלט זָ‡ל נ˙‚ל‰ ווערן „י "רוחניו˙" ‡ון "נשמה" ˘בעולם, ווָ‡ס 

„ָ‡ס ‡יז „ָ‡ך „ער "כח ‰פועל ˘בנפעל",

ובל˘ון ‰כ˙וב, ַ‡ז ס'ווערט נ˙˜יים „י ‰בטח‰ מיט „עם יעו„ פון "ונ‚ל‰ כבו„ ‰וי' 
ור‡ו כל ב˘ר יח„יו", וב‚לוי ממ˘, ב‚‡ול‰ ‰‡מי˙י˙ ו‰˘לימ‰ על י„י מ˘יח ˆ„˜נו,

ווָ‡ס יעדער ‚‡ול‰ ‡יז „ָ‡ך מעין פון „ער ‚‡ול‰ ‰כללי˙, ‡ף על פי ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז ַ‡ 
‚‡ול‰ פון ַ‡ פרט,

פארברענגען עם הרבי

ס



על ‡ח˙ כמ‰ וכמ‰ ‡ויב „ָ‡ס ‡יז ַ‡ ‚‡ול‰ פון ַ‡ "פרט" לכ‡ור‰, „ָ‡ס ‡יז ָ‡בער 
ַ‡זַ‡ ווָ‡ס "‰רבים ˆריכים לו", ווָ‡ס „עמָ‡לט על-פי ‰לכ‰ ‰ָ‡ט ער ַ‡ „ין פון ַ‡ רבים,

ובפרט נָ‡ך ווי מ'‰ָ‡ט ‚עלערנט ‡ין „עם ר˘"י פון ˘ב˙ ˘לפני ז‰, ”„מיני' מ˙ברכין 
כולי יומי", ַ‡ז "‰נ˘י‡ ‰ו‡ ‰כל" –

 „י ‚‡ול‰ פן נ˘י‡ „ורינו, פון רבי'ן „עם ˘ווער, ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז „ָ‡ך „י סיב‰ ‚לוי' 
פון „ער ‰˙ווע„ו˙ ‡ין י"‚ ˙מוז, „ער יום הגאולה ˘לו, ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז ‡ויך „ער יום 

ההולדת ˘לו.

‰ן  "מי„  ַ‡ז  ובל˘ונו,  ‰רמב"ם,  פס˜-„ין  „ער  ווערן  מ˜ויים  זָ‡ל  ממ˘  ובמ‰ר‰  ז. 
נ‚‡לין" – "מי„" על-פי הלכה, ווָ‡ס „ָ‡ס מיינט מען מי„ ממש, ‡ון ווי „ער רמב"ם ‡יז 

„ָ‡רטן ממ˘, ַ‡ז "טרם י˜ר‡ו ו‡ני ‡ענ‰" –

„י ‚‡ול‰ ‰‡מי˙י˙ ו‰˘לימ‰, ווָ‡ס "בנערינו ובז˜נינו בבנינו ובבנו˙ינו", ”˜‰ל ‚„ול 
[י˘ובו] ‰נ‰",

ל‡רˆנו ‰˜„ו˘‰, ”‡רı ‡˘ר . . ˙מי„ עיני ‰וי' ‡ל˜יך ב‰ מר‡˘י˙ ‰˘נ‰ וע„ ‡חרי˙ 
˘נ‰",

‡ון ‡ין ַ‡ מעמ„ ‡ון ‡ין ַ‡ מˆב פון "ירחיב ‰וי' ‡˙ ‚בולך", ‡ון ‡ין ַ‡ מעמ„ ‡ן ַ‡ 
מˆב פון "ונ˙˙י ˘לום ב‡רı" – ˘לום אמיתי, ווי ס'‡יז ‚עמיינט „ער "ונ˙˙י ˘לום" 

ווי ער ˘טייט ‡ין ˙ור˙ אמת,

‡ון "‰˘לום כ‡ן" – ‡יז "הכל כ‡ן",

„ָ‡ס  ַ‰יילט   – ‰˜ב"‰  ˘ל  ברכו˙יו  מחזי˜  ‡יז  ווָ‡ס  כלי  „י  „ָ‡ך  ווערט  ˘לום  ‡ון 
ו „י ‚‡ול‰ ‰‡מי˙י˙ ו‰˘לימ‰ כפ˘וט‰, למט‰ מע˘ר‰ טפחים, ”ו˘מח˙  נָ‡כמערער̂ 

עולם על ר‡˘ם".

ני‚נו "פ„‰ ב˘לום".

• • •

˘יח‰ ב

ח. ס'‡יז „‡ך ‡ין יע„ער ענין ‡יז „‡ך פ‡רבונ„ן „‡ס ‡ויך מיט „עם ענין וו‡ס ‡ין 
„עם זמן,

ווי „‡ס ˘פי‚לט זיך ‡ויך ‡פ - ווי אלע ענינים פון וועלט - ‡ין ˙ור‰, ביז ‡ין הלכה 
בו  וו‡ס  ˘‡ל‰  ˘‡לו˙, ‡יינע ‡יז ‡  מ'וועט ˜ומען ˆו‚יין [מיט] ˆוויי  ˘ב˙ור‰: ‡ז 
ביום ‡„ער ב‡ו˙‰ ˘ע‰, ‡ון „י ˆווייטע ‡יז ‡ ˘‡ל‰ ס˙ם – ‡יז ‡ט „עמולט „‡רף 
מען ˆום ‡לעם ער˘טן ענטפערן „י ˘‡ל‰ וו‡ס זי ‡יז פ‡רבונ„ן מיט ‡ו˙ו ‰יום ‡ון 

ב‡ו˙‰ ‰˘ע‰.

התוועדות י"ב תמוז ה'תשמ"ה

סא



ומט „‡ס „ערנ‡ך ‡ויך ‡ר‡פ ‡ין וועלט, ביז ‡ין מנהג ‰עולם, ‡ז ‡ע"פ  וו‡ס „ערפון̃ 
„ערויף  ‡ין  ˜ען  יע„ערער  וו‡ס  מענט˘ן,  פ‡ר˘י„ענע  ˆוז‡מען  זיך  ס'˜לייבן  וו‡ס 
‰‡בן פ‡ר˘י„ענע מטרו˙ וכיוˆ‡ בז‰, ‡ון ‡ויך – ב‡ יע„ערן פון זיי „‡רף „‡ך ‡ויך 

זיין ‡ן ענין וו‡ס ‡יז פ‡רבונ„ן מיט יום ז‰ ‡ון זמן ז‰ ‰מסויים – 

‡יז ‡ויך „י ‡לע ענינים, ובפרט „י ‰ור‡ו˙ וו‡ס מ'לערנט ‡ון מ'נעמט „ערפון ‡רויס, 
‡יז לכל לראש ‡יז „‡ס פ‡רבונ„ן מיט ‡ן ענין וו‡ס ‰‡ט ‡ ˘ייכו˙, ‡„ער „‡ס ‡יז 
וו‡ס  פון „ער ‰˙ווע„ו˙,  ט‡‚,  פון „עם  מ‡ורע  פון „עם  אינהאלט -  תוכן - „ער  „ער 
„‡ס ‡יז „י סיבה פון „ער ‰˙ווע„ו˙, ‡„ער „י מטרה פון „עם מ‡ורע, ‡„ער „י תוצאות 

פון „עם מ‡ורע.

וו‡ס פון „י ‡לע פרטים וחל˜ים ‡יז „‡ך „‡ס יע„ער ענין פון זיי ב‰˘‚ח‰ פרטי˙, 
‡יז „‡ך ווי ˙ור˙ ‰בע˘"ט ‰י„וע[‰], ‡ז יע„ער ענין ‡ין וועלט ‡יז ב‰˘‚ח‰ פרטי˙, 
„‡ס  ‡יז  זעט,  איד   ‡ וו‡ס  ובפרט  זעט,  מענטש   ‡ וו‡ס  וועלט  ‡ין  ענין  יע„ער  ‡ון 
ז‡ל „ערפון  כ„י ‡ ‡י„  נ‡ר  "לבטל‰".  ניט  זיכער  – ‡יז „‡ס  פרטי˙  ב‰˘‚ח‰  אויך 

‡רויסנעמען ‡ ‰ור‡‰ ‡ין זיין עיקר ענין, וו‡ס „ער עי˜ר ענין זיינער ‡יז „‡ך – "‡ני 
נבר‡˙י ל˘מ˘ ‡˙ ˜וני",

וו‡ס „‡ס ‡יז, ‡ין ‡יינפ‡כע ווערטער: ‡פלערנען פון „עם ענין בכללות, ביז ‡פילו 
‡ויך פון זיינע פרטים – ‡ ‰ור‡‰ בעבו„˙ ‰'.

פון „עם  בי˙ ‰‡סורים  פון  פון „ער ‚‡ול‰  ז‡ך  מ‡ורע ‡יז „‡ך – „י  וו‡ס „ער  ט. 
בעל ‰‚‡ול‰.

‡ון  געווארן,  באשאפן  ‡יז  ‡י„   ‡ ‡ז  ‰ור‡‰,   ‡ ‚לייך  „ערביי  מען  ‰‡ט  „‡ס  וו‡ס 
זיין תכלית ‡יז, ‡ון ווי ‡יז „‡רף ער ‡ויספירן, ‡ון קען ‡ויספירן, זיין מטר‰ ‡ון זיין 

˘ליחו˙ בשלימות? – ווען ער ‡יז ‡ בן חורין, ער ‰‡ט ניט ˜יין ‰‚בלו˙.

ובפרט נ‡ך לויט „עם ענין ‰י„וע, ‡ז זינט יˆי‡˙ מˆרים, ‡יז ˆו‚ענומען ‚עוו‡רן ביי 
‡י„ן „י ‚‡נˆע ‡פ˘ריו˙, ‡ז זיי ז‡לן זיין עב„ים, נ‡ר פון „עמולט ‡ן זיינע זיי "בני 

חורין",

‡ע"פ וו‡ס ע"פ ˙ור‰ ‚עפינט מען זיך ‡ין „עם זמן „ע˙‰ ‡ון ˘וין ‡ מ˘ך זמן – ‡ין 
‡ מעמ„ ומˆב פון גלות, מיט „י ‰‚בלו˙ פון "„ינ‡ „מלכו˙‡ „ינ‡", [עכ"פ בנו‚ע ˆו 

„יני ממונו˙] מיט נאר כמ‰ ‰‚בלו˙,

ביח„ ע"ז ז‡‚ט מען, ‡ז „‡ס ‡יז ‡לı ענינים חיצונים;

„ער מהות פון ‡ ‡י„ן ‡ון „ער תוכן זיינער ‡ון „י פנימיות זיינע, ‡ון ‡ין ‡ן ‡ופן ‡ז „י 
פנימיו˙ ‚עוועלטי˜ ‡ון פירט ‡ן מיט זיינע חיצוניות, ‡יז - ‡ז ‡ ‡י„ ‡יז ‡ בן חורין.

פארברענגען עם הרבי
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מ'‰‡ט ‡ים ‡בער ‚ע‚עבן ‡ בחיר‰, ”‰ר˘ו˙ ו‰יכול˙ נ˙ונ‰ לכל ‡ח„", כ„י ער ז‡ל 
ב‡ווייזן ‡ז ער ‚ע‰ערט ˆום "עם חכם ונבון",

ווי  זיך  ער  פירט  „ערפ‡ר  ניט,  ברירה  ˜יין  ‰‡ט  ער  וו‡ס  „ערפ‡ר  ניט  ס'‡יז  ‡ון 
ס'„‡רף-ˆו-זיין, נ‡ר ער ‰‡ט ‡ פולע בחיר‰, ‡ פולע בריר‰,

ביז ווי מ'ז‡‚ט „‡ך, ‡ון ווי ס'˘טייט ‡ין ספרים, ‡ז „י וו‡ס ‰‡בן ‡ בחיר‰ חפ˘י˙ 
„ער  ‡יז  „‡ס  צווייען:  ווי  מערניט  „‡ס  ‡יז   – ו‰‚בל‰  מ„י„‰  כל  בלי  באמיתיות, 
אויבערשטער, ‡ון „‡ס ‡יז ‡ איד; "‰‡„ם ‰י' כ‡ח„ ממנו", ווי ער ‡יז מב‡ר ב‡רוכ‰ 
‡ין ל˜ו"˙; ‡ט „‡ס וו‡ס ס'‡יז „‡ ב‡ „עם ‡ויבער˘טן „ער "כ‡ח„", ‡יז "‰‡„ם", 
חפ˘י˙  בחיר‰   ‡ זיי  מ'‚יט  ‡ז  ממנו",  "כ‡ח„  ‚עוו‡רן  זיי  זיינען  לעליון",  "‡„מ‰ 
ל‚מרי, ע„ כ„י כך, ווי „ער פס"„ ‡ין ˙ור‰, ‡ז "‰כל בי„י ˘מים חוı מיר‡˙ ˘מים"; 

‡פילו די ‰‚בל‰ ‰‡ט ער ‡ויך ניט.

‡ון ‡ז ער ˜לייבט ‡ויס „ערנ‡ך פירן זיך, ט‡ן ‡ מˆו‰, לערנען ˙ור‰, [וו‡ס ‡יינע 
פון זיי ‡יז „‡ך, ‡ז ער פילט זיך ווי ‡ בן חורין ‡ון פירט זיך ווי ‡ בן חורין, ביז ‡ין 
מע˘‰ בפועל] – ‡יז ער „ערביי מ˜יים ‡ מˆו‰, ‡ז "בנים ‡˙ם ל‰וי' ‡ל˜יכם", ‡ון ‡ 
בן מלך, און עב„ מלך, [אפילו ווען ער איז אין א דרגא ”כעבדים“ – איז ער ”עב„ מלך“ איז 

אויך א מלך], איז ער א בן חורין ‡מי˙י.

י. ב˘ע˙ ס'˜ומט נ‡ך ‡ מ‡ורע וו‡ס ‡יז „‡ס מ„‚י˘, ‡ז לכ‡ור‰ ‡יז ‚עווען „ער 
זי  וב‡ו˙ן ‰מ„ינו˙ ‡יז  ביו˙ר,  ˙˜יפ‰  זי ‡יז ‚עווען ‡  וו‡ס  ממ˘ל‰,  מ‡סר „ורך ‡ 

‚עווען ‡ "מו˘ל בכפ‰" פון יענע מ„ינו˙,

‡ון וו‡ס „עמולט ‡יז „‡ך „‡רטן ‚עווען „ער "רוב מנין" ‡ון "רוב בנין" פון ‡י„ן, 
במיל‡ זיינען זיי ‚עווען „ער "מו˘ל בכפ‰" – בכל ‰עולם כול[ו], 

‡ון זיי ‰‡בן ‚עמ‡כט ‡ט „עם מ‡סר,

‡ון „ער ‡י„ ‰‡ט ב‡ווייזן, זיˆנ„י˜ ‡ין מ‡סר, ‡ז ער ווערט פ‡ר זיי ניט נ˙פעל, ‡ון 
˙ור‰  מיט  פ‡רבונ„ן  במיל‡  ‡ויבער˘טן,  מיט  פ‡רבונ„ן  ס'‡יז  וו‡ס  ז‡כן  ‡לע  ‡ין 

ומˆוו˙י' – ‡יז ער ‡ בן חורין ל‚מרי,

 '‚ פון  ˘יח‰ ‰י„וע‰  ˘וין ‡פ‚ע„רו˜ט ‡ויך „י  ווי  ‚עז‡‚ט,  ער ‰‡ט „‡ך  ווי  ‡ון 
˙מוז, וו‡ס „עמולט ‡יז ער ‚ע‚ַ‡נ‚ען פ‡ר˘י˜ט ‚עוו‡רן ע"י ממ˘ל‰ זו ‡ין ‚לו˙,

[וו‡ס ‚לו˙ ‡יז „‡ך ‡יינער פון „י עונ˘ים ‰כי חמורים, ביז וו‡נענט ווי „ער "חינוך" 
‡יז „‡ך מסביר, ‡ז ‚לו˙ ‡יז ‚‡ר ב„ו‚מ‡ פון ‰יפך ‰חיים],

‡יז ‚ייענ„י˜ ‡ין ‡ט „עם ‚לו˙, וו‡ס ער ‡יז „‡ך ‚ע‚‡נ‚ען ‡ון ‚עפ‡רן ‡‰ינˆו, ‡ון 
‚עוויס ‚עוו‡וסט פ‡רוו‡ס ער פ‡רט ‡‰ינˆו, ‡ז ס'‡יז ניט מרˆונו ‰טוב, נ‡ר „ערפ‡ר 

וו‡ס „י ממ˘ל‰ ‡יז ‡ים מכריח – 

התוועדות י"ב תמוז ה'תשמ"ה

סג



ביח„ ע"ז ‰‡ט ער ‚לייך מכריז ‚עווען, [‡ון „ערנ‡ך ‡יז „‡ס נ˙פרסם ‚עוו‡רן, ‡ון 
זיינען ‡ווע˜ ‡ין ‚לו˙, ‡ון  נ‡ר ‡ונזערע ‚ופים  ס'‡יז „ער‚‡נ‚ען ‡ויך ˆו ‡ונז], ‡ז 

‡ויך – פ‡רוו‡ס? - „ערפ‡ר וו‡ס „ער ‡ויבער˘טער ‰‡ט זיי ‚ע˘י˜ט ‡ין ‚לו˙,

- „י מלכיו˙ ˘בינ˙יים ‡יז „‡ס מערניט ווי ‡ "‚רזן בי„ ‰חוˆב בו": זיי ‰‡בן ˜יין 
„יע‰ ניט כלל וכלל, ווי „ער רמב"ם ‡יז מב‡ר ב‡רוכ‰ „י ˘ליל‰ פון עבו„˙ כוכבים 

ומזלו˙ „ערפ‡ר וו‡ס זיי ‰‡בן ˜יין „יע‰ ניט כלל וכלל,

‰‡ט   – ‚לו˙  ‡ין  זיך  מ'‚עפינט  ב˘ע˙  ‡פילו  ‡ז  פ‡ר˘ט‡נ„י˜,  ‡ויך  ‡יז  במיל‡ 
„עמולט „ער ‚לו˙ ˜יין ˘ליט‰ ניט ‡ויף ‡ ‡י„ן ‡ין ענינים וו‡ס זיי זיינען פ‡רבונ„ן 
מיט ‡י„י˘˜ייט, וו‡רום „‡ס ‡יז פ‡רבונ„ן מיטן ‡ויבער˘טן, ‡ון ‡ויף „ערויף ‰‡ט 

„ער ‡ויבער˘טער ניט ‚ע˘י˜ט ‡ין ‚לו˙;

‡יז ‡ ‡י„ ‡ בן חורין ל‚מרי.

וו‡ס „‡ס ‰‡ט „ערנ‡ך ‚לייך ‚עבר‡כט, במ˘ך פון ‡ זמן ˜ˆר, ‡ז ‡נ˘ט‡ט פון „ריי 
י‡ר ‚לו˙ – ‡יז ‚עוו‡רן ‡ זמן ‰כי ˜ˆר, ובי"‚ ˙מוז, ‡יז „עמולט "חופ˘‰ ני˙נ‰ לו"; 

‡פילו פון „י "‰פ‰ ˘‡סר" ‡יז ‡ויך ‚עוו‡רן "‰פ‰ ˘‰˙יר",

‡ון „ער "‰פ‰ ˘‰˙יר" – ‚לוי לעיני כל ‰עמים, ‡ין ‡ן ‡ופן ˘ל פרסום ‰כי ‚„ול 
‡פילו במ„ינ‰ ‰‰י‡.

י‡. וו‡ס ‡ט „‡ ˜ומט ‚לייך „י ‰ור‡‰ בנו‚ע לפועל,

‡ז ס'˜ען „‡ך זיין ‡ מˆי‡ו˙ - בל˘ון ‰רמב"ם - ‡ז "יˆרו ‡נסו":

‡ ‡י„ ‡יז ט‡˜ע ‡ בן חורין, ‡ון ער ווייס ‡ז זינט מ"˙ [‡ון נ‡ך פריער – זינט יˆי"מ] 
– ‡יז "עב„י ‡˙ם", במיל‡ ‡יז ניט ˘ייך, ”˘טרי ˜ו„ם" ˆו ‡לע-ערליי ˘טרו˙, ˜ען 
ניט זיין ע"פ ‰לכ‰ ˜יין מˆי‡ו˙, ‡ז ‡ ‡י„ ז‡ל זיין ‡ן עב„ ˆו וו‡ס פ‡ר ‡ן ענין ס'ז‡ל 

נ‡ר זיין!

‡יז  „‡ס  וו‡ס  „ערפ‡ר  מערניט  „‡ס  ‡יז  ‚לו˙,  ‡ין  זיך  ‚עפינט  ער  ווי  ‡פילו   -
‡ריינ‚ע˘ריבן ‡ין „עם "˘טרי" ˘לי, במיל‡ ‡יז „‡ך „‡ס ניט ˜יין עב„ו˙ ‡מי˙י˙, 
‡ון „‡ס ‡יז ניט ˘ולל ˜יין ענין פון חירו˙, „ערפ‡ר וו‡ס „‡ס ‡יז בנו ˘ל מלך, ‡„ער 
עכ"פ עב„ו ˘ל מלך, וו‡ס „עמולט, ע"פ ˙ור‰, ‡יז "עב„ מלך כמלך", ביז וו‡נענט ווי 

„י ˆווייטע ‚ירס‡, ‡ז "עב„ מלך – מלך", ‡ן ‡ כ"ף ‰„מיון.

וו‡ס בפ˘טו˙ ‡יז „‡ס:

‡ז ‡ ‡י„ ‚ייט ‡רויס ‡ין וועלט, ‡„ער ער ‡יז ‚עבוירן ‚עוו‡רן ‡ין וועלט, ‡יז ‡ין ‡ 
סביב‰, וו‡ס, „עמולט, ב˘ע˙ ער ‡יז ‚עב‡רן ‚עוו‡רן, ‡יז „‡ס ‚עווען ‡ "נ˘ב‰ בין 

‰עכו"ם", ‡ון מ'‰‡ט „‡רט ניט ‚עוו‡וסט פון ‡י„י˘˜ייט,

פארברענגען עם הרבי

סד



‚עוו‡רן  "‚עפ‡נ‚ען"  „‡רט  ‡יז  ער  "נ˘ב‰",  ווי  מערניט  ‡יז  „‡ס  ‡ז  מען,  ז‡‚ט 
ב‡ופן ער‡י, וו‡רום ניט „‡ס ‡יז זיין מˆי‡ו˙, ‡ון „‡ס ‡יז זיין סביב‰, ‡ון ניט „‡ס 

‡יז זיין מ‰ו˙,

‡ון ס'‡יז ‡ זיכערע ז‡ך, ‡ז "בל י„ח ממנו נ„ח", ‡ון „ער ‡ויבער˘טער וועט ניט 
ל‡זן זיין בן, ‡„ער ‡פילו זיין עב„, ‡ז זיי ז‡לן זיין ‡ין ‡ מעמ„ ומˆב פון "˘בוי" – 
„ערפ‡ר וו‡ס „‡ס ‡יז ‰יפך „י מˆי‡ו˙ פון „עם ‡ויבער˘טן במיל‡ ‡יז „‡ס ‰יפך „י 
מˆי‡ו˙ פון ‡ ‡י„ן – ווערט „‡ס ‰יפך „י טבע פון ‡ ‡י„ן; ער „‡רף נ‡ר ניט פ‡ר„ע˜ן 

זיין טבע ‰‚˘מי.

יב. מ'„‡רף „‡ך ‡בער ‰‡בן ‡ן ענין וו‡ס „ָ‡ס ז‡ל מעורר זיין - ‡ויפווע˜ן - ‡ים 
פון „עם "י˘נים ב‰בלי ‰עולם" בל˘ון ‰רמב"ם, ‡ויפווע˜ן ‡ים, ‡ון „ערמ‡נען ‡ים 

וו‡ס זיין מˆי‡ו˙ ‡יז – 

‡יז ‡ט „‡ס ‡יז ‡יינער פון „י ˙פ˜י„ים פון ַ‡זעלכע מ‡ורעו˙:

‡ז מ'„ער‰ערט, ‡ון מ'‡יז זיך מ˙בונן ‡ון מ'טר‡כט זיך ‡ריין, ‡ז ס'‡יז ‚עווען ‡ ‡י„ 
וו‡ס ‡יז ‚עווען במ‡סר מ˘ך ימים, ‡ון „ערנ‡ך ‡יז „ער מ‡סר ‰‡ט זיך ‡ויס‚על‡זט, 
לכ‡ור‰, ניט מיט ˘חרור, נ‡ר ‡„רב‡ – מיט ‡ן עונ˘ ‰כי ‚מור פון ‚לו˙, ‡ון „ערנ‡ך 

‡יז "‰פ‰ ˘‡סר ‰ו‡ ‰פ‰ ˘‰˙יר" מיטן ‚‡נˆן ‚ילוי ‡ון מיטן ‚‡נˆן ˘טורעם,

‡ט „‡ס ז‡‚ט מען ‡ים ‚לייך – במכ"˘ ו˜"ו: ‡ז ניט „ו ז‡לסט לערנען, ‡ז „‡ס ‡יז 
‡ן ‡ויסנ‡מט-פ‡ל, „ערפ‡ר וו‡ס „‡ס ‡יז ‡ ‡י„ ˘‰רבים ˆריכים לו וכו';

‚ע‰ייסן  ‡ון  ‚ע˘ריבן  ‡ון  ‚עווען,  מו„יע  ‡ון  ‚עווען  מכריז  ‡ליין  ‡י„  „ער  ‰‡ט 
וו‡ס  יע„ער ‡י„ן, ‡פילו ‡ז‡ ‡י„  נ‡ר  ‚‡ל ‰˜ב"‰""  בלב„  "ל‡ ‡ו˙י  אפדרוקן, ‡ז 

"ב˘ם י˘ר‡ל יכונ‰":

כינוי ע"פ ˙ור‰ ‡יז „‡ס ניט „ער ‡מ˙'ער נ‡מען; ‡ז מ'‚יט ‡ ˜ו˜ ‡ין וועלט – „‡רף 
מען ‡ויף ‡ים ˘רייבן מכונ‰ "י˘ר‡ל", ‡בער ב‡מי˙˙ו ‡יז „‡ס, ‰‡ט מען ‡ים ‡ויך 

‡רויס‚ענומען,

‡ון ניט ‡רויס‚ענומען ‡יז ‡ ב‡זונ„ער טאג מיט ‡ ב‡זונ„ער גאולה – ‡יז „ער בעל 
‰‚‡ול‰ ‡ליין מסביר, ‡ז "ל‡ ‡ו˙י לב„ ‚‡ל ‰˜ב"‰" ‡ין „ער זעלבער ‚‡ול‰ ‡יז "ל‡ 
‡ו˙י בלב„" נ‡ר יע„ערער וו‡ס "ב˘ם י˘ר‡ל יכונ‰" – ‡יז ‡רויס‚ענומען ‚עוו‡רן ‡ין 

„ער זעלבער ‚‡ול‰!

„י  ‡ז  בפ˘טו˙,  ‚עזען  „‡ס  מ'‰‡ט  ווי  נמ˘כ˙,  פעול‰   ‡ ‚עוו‡רן  ‡יז  „‡ס  וו‡ס 
זיין „ער  ס'וועט  וו‡ס  זיכער  ניט ‚עוו‡וסט  מען „עמולט  ˙מוז, ‰‡ט  י"‚  פון  ‚‡ול‰ 

‰מ˘ך;

התוועדות י"ב תמוז ה'תשמ"ה

סה



‡יˆטער ווייס מען „‡ך, ‡ון מ'‰‡ט „‡ך ‚עזען ‡ון ‡ויס‚עפרו‡ווט ‡ון ‡ויס‚ענוˆט 
„עם ‰מ˘ך וו‡ס „ערפון ‡יז ‚עוו‡רן,

‡ז פריער ‰‡ט מען ‡ים ‚על‡זט ‡רויספ‡רן פון „ער ‚‡נˆער מ„ינ‰, וו‡ס „‡ס ‡יז 
„‡ך ‚עווען ‡ נס ‚לוי לטוב‰:

פריער ‰‡ט מען ‡ויך ניט ‚עוו‡וסט ווי „‡ס ‡יז ‡ון ווי ‡זוי „‡ס ‡יז, ‡בער „ערנ‡ך 
‰‡ט מען ‚עזען – מען ‰‡ט ‡ים ‡רויס‚ענומען ‡ון ב‡פרייט פון ‡לע ‰‚בלו˙ ומ„י„ו˙ 

פון „ער מ„ינ‰,

‡ז  ‰ז‰,  ‰יום  ע„  „‡ס  מ'זעט  ווי  ‚לוי,  נס   ‡ ‚עווען  ‡ויך  „עמולט  ‡יז  „‡ס  וו‡ס 
‡רויספ‡רן פון יענער מ„ינ‰ ‡יז „‡ס ‡יינע פון „י ˘ווערסטע ז‡כן פועל זיין,

ע‡כו"כ – ‡רויספ‡רן מיט ‡לע בני-בי˙, ‡ון מיט ‡לע כ˙בים ‡ון מיט ‡לע ספרים, 
‡ון מיט ‡לע חפˆים,

‡ון מ'‰‡ט ‚ע˘י˜ט ‡ ˘ליח מיוח„ פון „ער מלכו˙ כ„י „‡ס ז‡ל „ורכ‚יין ˘נעלער, 
ח˙מ'ענען ‡לע  ז‡ל  זיין, ‡ון  בוחן  ניט  ז‡ך  ז‡ל ˜יין  ער  מ'‰‡ט ‡ים ‡נ‚עז‡‚ט,  ‡ון 

ר˘יונו˙ ‡ז מ'ז‡ל ˜ענען ‚לייך ‡רויספ‡רן ‡ן ˜יינע מניעו˙ ועיכובים, 

‡יז „‡ך „‡ס ‡ סיפור ‚לוי לעיני כל. 

י‚. וו‡ס ‡זוי ‡יז „‡ך „‡ ַ‡זעלכע [ווָ‡ס] טענ‰'ן, ‡ז ס'‡יז ‚עווען "ע˘ר‰ נסים נע˘ו 
מ˘נ‰,  ˘טייט ‡ין  ˘בי˙ ‰מ˜„˘ ‰י' ˜יים, ‡זוי  בזמן  ל‡בו˙ינו" – ‡יז „‡ס ‚עווען 

‡בער ‡יˆטער "‡ו˙ו˙ינו ל‡ ר‡ינו ו‡ין ‡˙נו יו„ע ע„ מ‰" – 

‡יז מזמן לזמן, ‡יז "ח˘ף ‰וי' ‡˙ זרוע ˜„˘ו", ‡ון ער ב‡ווייזט ‡ נס ‚לוי, ‡ון ווי 
ב‡ווייזט „ער  זיי  וו‡ס „ורך  ע"י ˆ„י˜ים,  ˙ני‡ ‡יז „‡ס  ז‡‚ט ‡ין  רבי  „ער ‡לטער 

‡ויבער˘טער „י נסים,

וו‡ס „‡ס ‡יז ‚עווען ב„ורינו ממ˘ – ‡נ‚ע‰ויבן זיך ‡ין י"‚ ˙מוז, ‡ון „ערנ‡ך ‡יז 
‚עווען „ער ‰מ˘ך ל‡חרי ז‰, כמ„ובר „י ‡לע פרטי ‰סיפור, ווי ˘וין ‡ויך ‚ע„רו˜ט 

‡ון מפורסם – 

‡ז מ'זעט בפועל, ‡ז ‡ ‡י„ ‡יז מחליט, ‡ון מיט ‡ ˙ו˜ף, ‡ז ער רעכנט זיך ניט מיט 
˜יין ז‡ך וו‡ס „‡ס ‡יז ‡נט˜ע‚ן ‡י„י˘˜ייט,

‡ון ניט נ‡ר ער רעכנט זיך ניט מˆ„ ע˜˘נו˙ וכיוˆ‡ בז‰, [נָ‡ר] „ערפ‡ר וו‡ס ‡זוי 
‡ז  „ערפ‡ר  „‡ס  ‡יז  ‡י„י˘˜ייט,  ‡נט˜ע‚ן  ‡ין  וו‡ס  ענין  יע„ער  ‡ז  במˆי‡ו˙,  ‡יז 

ס'‰‡ט ‡ויף ‡ים ˜יין ˘ליט‰ ניט, וו‡רום ער ‡יז פ‡רבונ„ן מיטן ‡ויבער˘טן ‡ליין,

פארברענגען עם הרבי

סו



נ‡ר  פון „עם ‡ויבער˘טן,  ˘ווערי˜ייט – ˜ומט „‡ס  עפעס ‡  ער  ט‡מער ‰‡ט  ‡ון 
וו‡ס „ען? - „ער ‡ויבער˘טער נוˆט ‡מ‡ל ‡ ˘ווערי˜ייט ‡לס ‡ נסיון, כ„י „‡ס ז‡ל 
ווערן ב‡ „עם ‡י„ן ‡ "נסיון" מל˘ון "‡רים נס על ‰‰רים" כ„י „עם ‡י„ן ‡ויפ‰ויבן,

ניט ˜יין  ער ‰‡ט  ווען  לבב  ובטוב  ב˘מח‰  ער „ינט „עם ‡ויבער˘טן  נ‡ר  ניט  ‡ז 
˘ווערי˜ייטן, נ‡ר ‡פילו ווען ער ‰‡ט י‡ ˘ווערי˜ייטן, ‡ון מ'˘טעלט זיך ‡נט˜ע‚ן 

‡ים,

ובפרט נ‡ך ‡ ‡י„ וו‡ס ‡יז ‚עבוירן ‚עוו‡רן ‡ין ‡ן ‡ופן פון "נ˘ב‰ בין ‰עכו"ם", 
טענ‰'ט ער: ער ווייס ניט ווע‚ן וו‡ס ס'רע„ט זיך – 

ז‡‚ט מען ‡ים, ‡ז „‡ס ‡יז ב˘ע˙ „ו ביסט ב‡˘‡פן ‚עוו‡רן ‡ון ביסט נול„ ‚עוו‡רן, 
יˆ‡ ל‡ויר ‰עולם, ‡פילו ווען ‡ין „עם ‡ויר ‡ין וועלכן ער ‡יז נול„ ‚עוו‡רן ‡יז „‡ס 

‚עווען ‡ן ‡ויר "בין ‰עכו"ם" – 

‡יז ‡ ר‚ע לפנ"ז, ווען ער ‡יז נ‡ך ‚עווען "במעי ‡מו" – ‡יז "מלמ„ין ‡ו˙ו כל ‰˙ור‰ 
כול‰".

‡ון נ‡כמערער – "נר „לו˜ על ר‡˘ו": ס'‡יז ‡ ז‡ך וו‡ס „‡ס ‡יז ‡ טונ˜עלע, ‡ון 
וו‡ס  פון ‡ט „עם-‡,  ר‡˘ו  על  ליכט  ליכטי˜ע   ‡ ס'ברענ‚ט  נ‡ר  זוכן,  מ'„‡רף „‡ס 
ל‡ויר  יˆ‡  ווען  „ערנ‡ך,  ‡ז  ‚עוו‡לט,  ‡ויבער˘טער  „ער  ‰‡ט  ˘˙‰י'  סיב‰  מ‡יזו 

‰עולם, ז‡ל „‡ס זיין ‡ז‡ ‡ויך וו‡ס „‡ס ‡יז "בין ‰עכו"ם" – 

„‡ס ‰‡ט ‡בער ניט ˜יין ‰˘פע‰ ניט; ‡ויף „ער נ˘מ‰ ווי זי ‡יז ‚עווען בבטן ‡מו – 
„‡ס „‡רף מען ניט מסביר זיין: ווער ס'ז‡ל נ‡ר זיין, ‡פילו ‡ ˙ינו˜ ˜טן, פ‡ר˘טייט, 
‡ז „‡ס וו‡ס ס'‡יז ‡ויר ‰עולם ל‡חר ˘יˆ‡ ל‡ויר ‰עולם – ‰‡ט ניט ˜יין ‰˘פע‰ 
‡ויף „ער נ˘מ‰ וו‡ס ‡יז ‚עווען ‡ין ‡ט „י רמ"ח ‡ברים ו˘ס"‰ ‚י„ים, [‡„ער ‡ויב 
ס'‡יז ווע‚ן ‡ מיי„עלע – ווע‚ן „י רנ"ב ‡ברים וכו'] – ˜ו„ם ˘יˆ‡ ל‡ויר ‰עולם, וו‡ס 
„‡רט ‡יז ‡ויך ‚עווען „ער ‚וף ˆוז‡מען מיט „ער נ˘מ‰, ‡ון זיי ‚ייען „ערנ‡ך ‡רויס 

ל‡ויר ‰עולם.

י„. ‡יז „‡ך „ערפון פ‡ר˘ט‡נ„י˜, ‡ז ס'‡יז ניט ווי ס'‡יז „‡ ַ‡זעלכע וו‡ס טענ‰'ן, 
‡ז ‰י˙כן ‡ז מ'מ‡נט פון ‡ים, ער ז‡ל פירן זיך ניט ווי ‡מי˙י˙ ‰„ברים זיינען, ובל˘ון 
‰מ„ינ‰: מ'מ‡נט פון ‡ים ער ז‡ל זיין ‡ "‰יפ‡˜ריט"; ווי ‡זוי ˜ען ער זיך פירן [‡ין] 
ו ‡ים  ‡י„י˘˜ייט – ווען ער ‰‡ט ביז ‡יˆטער ניט ‚עוו‡וסט וו‡ס „‡ס ‡יז, ‡ון ס‰‡ט̂ 
˜יין ˘ייכו˙ ניט; ער ‰‡ט זיך ‚ע‰‡„עוועט ‡ין ‡ן ‡רט ‡ון ‡ין ‡ סביב‰ וו‡ס מ'‰‡ט 

‡ים ‚‡רניט „ערˆיילט „ערפון!

ז‡‚ט מען ‡ים: פ‡ר˜ערט! „‡ס ‡יז ניט „י ז‡ך ‡ז „ו „‡רפסט ‡נטפלע˜ן ‡ נייע ז‡ך 
– „ו „‡רפסט זיך ‡ומ˜ערן ˆו „יין ‡מי˙י˙ ‰מˆי‡ו˙ ‡ון ˆו „יין ˘ור˘, ס'‡יז מערניט 

וו‡ס "יˆרו ‡נסו", ‡„ער „י סביב‰ ‡נסו וכיוˆ‡ בז‰.

התוועדות י"ב תמוז ה'תשמ"ה

סז



חיו˙,  זייער  וו‡ס „‡ס ‡יז  בים,  ווי „‚ים  זיך ‡ום,  ער˘טן ˜ער  במיל‡, ˆום ‡לעם 
‡ון „יין חיו˙ ‡יז – „ער לימו„ "כל ‰˙ור‰ כול‰", ‡ון ‡ין ‡ן ‡ופן פון "נר „לו˜ על 

ר‡˘ו".

‡ון ב˘ע˙ „ו ‰‡סט ‡ ‚עלע‚נ‰ייט, ‡ון ‡ימעˆער ‰‡ט „יר „ערˆיילט מיט ‡ ר‚ע 
‰זמן  במ˘ך  ‡ז  ז‡ך,  זיכערע   ‡ ס'‡יז  ‡ון  ר‚ע,  „י  ‡ט  ‡ריין  כ‡פ  ‡יז   – ˜ו„ם  ‡ח„ 
וועסטו „‡ס ‡ויך פ‡ר˘טיין, ס'וועט ˜ומען „ער "נ˘מע", ‡בער ˆום ‡לעם ער˘טן – 

„‡רף זיין „ער "נע˘‰",

זיינען „‡ך  נ˘מו˙  ביי ‡לע ‡י„ן, [וו‡ס ‡לע  יע„ער ‡י„ן ‡ון  ב‡  ס'‡יז ‚עווען  ווי 
‚ע˘ט‡נען ב‡ מ"˙], ‰˜„מ˙ "נע˘‰" ל"נ˘מע".

טו. ‡ון ‡ט „‡ס ‡יז ‡ויך „י ‰ור‡‰ ‰‡מור‰ וו‡ס ס'לערנט ‡ונז ‡ט „ער ט‡‚,

‡ז ב˘ע˙ מ'˜ומט ˆו‚יין ˆו ‡ ‡י„ן, ‡„ער ‡ ‡י„ רע„ט מיט זיך ‡ליין, ‡ון „‡רף בַ‡ 
זיך פועל זיין ‡ הידור וו‡ס ‡ים ווייזט זיך ‡ויס, ‡ז ס'‰‡ט ˆו ‡ים ˜יין ˘ייכו˙ ניט, ער 
‰‡לט נ‡ך ניט „ערביי, ‡ון "מחזי כיו‰ר‡" וכיוˆ‡ בז‰ בל˘ון ‰‰לכ‰, ביז ‡ט „י וו‡ס 

"נ˘בו" ר"ל "בין ‰עכו"ם" –

ביסט  נ‡ך ‡יי„ער  ‚עלערנט  „ו  כול‰" ‰‡סט  "כל ‰˙ור‰  ‚לייך, ‡ז  זיי  מען  ז‡‚ט 
‡רויס ל‡ויר ‰עולם,

‡ון „‡ס ‡יז ניט ‡ ז‡ך וו‡ס „ו „‡רפסט זיך ˆופ‡סן ˆו ‡ ˆוויטן ‡ון לערנען ‡ נייע 
‡מי˙י˙  „יין  ˆו  ומ˜ור,  ˘ור˘  „יין  ˆו  ‡ומ˜ערן  ווי  מערניט  זיך  „‡רפסט  „ו   – ז‡ך 

‰מˆי‡ו˙.

‡ון ‡ויב „ו וועסט „‡ס ‡פליי‚ן ביז וו‡נענט ס'וועט זיין „ער "נ˘מע", ‡ז „ו וועסט 
ען „ורכ‚יין ‡ מ˘ך זמן, וו‡ס כל ר‚ע פון זמן  לערנען ‡ון פ‡ר˘טיין וכו' – „ערוויילע̃ 

‡יז ‡ן "‡בי„‰ [˘]‡ינ‰ חוזר˙" – זמן ˜ען מען ניט ‡ומ˜ערן ˆורי˜, 

פ‡ר˘טיין „עם  ניט  וועסט  נ‡ר, ‡ויב „ו  ˘‡ל‰ ‡יז  וועסט „ערליי‚ן - „י  וו‡ס  ‡ון 
פ‡רוו‡ס,  ניט  ווייסט  מטריח ‚עווען ‡ון „ו  זיך  וועט ‡ויס˜ומען ‡ז „ו ‰‡סט  טעם, 

‡ע"פ וו‡ס „יין עלטער-זיי„ע ווייס „ערפון;

‡ מ'וועט ביי ‡ים ‡ליין פרע‚ן: ווי טר‡כסטו, ווי ‡יז ‚עווען „יין עלטער-זיי„ע? – 
וועט ער ענטפערן, ‡ז זיין עלטער-זיי„ע ‰‡ט זיכער ‚עטר‡‚ן ‡ ל‡נ‚ע ב‡ר„, ‡ון זיין 
עלטער-ב‡בע ‰‡ט זיכער ‚עטר‡‚ן ‡ ‚רויסן ˘ייטל, ‡„ער ‚עווען ˆו‚ע„ע˜ט - כיסוי 

‰ר‡˘ - מיט ‡ מטפח˙ כ˘ר‰.

וו‡ס „‡ס ‡יז – מיט [וועלכן] ‡י„ן מ'וועט נ‡ר רע„ן ‡ון מיט וועלכן ‡י„ן ‡ין וועלכן 
זיין  בנו‚ע ˆו  ברור  „בר   ‡ ביי ‡ים  – ‡יז  נ‡ר ‡יˆטער  זיך  ‚עפינט  ער  ומˆב  מעמ„ 

פארברענגען עם הרבי

סח



עלטער-זיי„ע, ‡ון ˆענ„לי˜ער „ורו˙ לפנ"ז, כ‡מור לעיל, ‡ז ס'‡יז ‚עווען מיט ‚רויסע 
בער„, ‡ון מיט ‚רויסע ˘ייטלען ‡„ער מיט ‚רויסע טיכלען!

נ‡ר „ערנ‡ך ‡יז ‚ע˜ומען „ער חו˘ך ‰‚לו˙, ‡„ער ווי ער רופט „‡ס ‡ן,

במיל‡, ‡פילו ‡ז ס'וועט נעמען ˆייט ביז וו‡נענט ער וועט „‡ס פ‡ר˘טיין ב˘כלו 
–‡יז „‡ס מערניט וו‡ס „‡ס וועט ‚עווערן נ‡ך ‡ ˘טי˜ל ˆייט ביז וו‡נענט ער וועט 
„‡ס פ‡ר˘טיין, ס'‡יז ‡בער ‡ זיכערערע ז‡ך, ‡ז „‡ס ‡יז „י ז‡ך מיט וועלכע זיינע 
ˆענ„לי˜ער  ולפנ"ז  ‚עווען,  מוסר-נפ˘  זיך  ‡ון  ‚עלעבט,  ‰‡בן  ב‡בעס  ‡ון  זיי„עס 

„ורו˙,

‡ון ‡פילו לויט "יˆרו ‡נסו", ‡ז וו‡ס ‚ייט ער ט‡ן ‡ ז‡ך ‡יי„ער ער פ‡ר˘טייט „עם 
טעם, ער ‡יז „‡ך ‡ בעל ˘כל –

‡יז „‡ך „י ˘‡ל‰ ‡ין „ערויף מערניט: ˆי וועט ער ‰‡בן ‡ טירח‡ ‡„ער ער וועט 
יין טירח‡, ס'‡יז ‡בער ניט ‡ן ענין וו‡ס ס'˜ען ‡ים ‡יינפ‡לן ‡ון ‡ימעˆער  ניט ‰‡בן̃ 
וועט ‡ים מסביר זיין, ַ‡ז „‡ס ‡יז ‡ן ענין וו‡ס זיין זיי„ע ‡ון ב‡בע, ‡ון ˆענ„לי˜ער 

פון זיי ‡ון ב„ומ‰ ל‰ם, ‰‡בן זיך ‡ויף „ערויף מוסר-נפ˘ ‚עווען.

וו‡ס ‡יז  יום ‰‚‡ול‰  פון „עם  לימו„ים  פון „י  כ‡מור, ‡יינער  וו‡ס „‡ס ‡יז,  טז. 
עונ˘  „ער  מב‰יל  ‰כי  עונ˘  ל‡חרי  ‡ון  מב‰יל,  ‰כי  מ‡סר  ל‡חרי  ‡רויס‚ע˜ומען 

‰‚לו˙,

‡ז „‡ס ווערט ‡ כ"˘ ו˜"ו:

מ‰-„‡ך וו‡ס „ער ‡י„, ‡ון וו‡ס ער ‰‡ט ‚עז‡‚ט, ‡ז זיין ענין ‡יז ‡ „ו‚מ‡ ˆו „ער 
"ב˘ם  וו‡ס  „י  – ‡ויך ‡ט  ומˆו‰"  ˙ור‰  "חובבי  נוסף ‡ויף  י˘ר‡ל,  כל  פון  ‚‡ול‰ 
י˘ר‡ל יכונ‰", ‡ז זיי ז‡לן ‡ויך וויסן, ‡ז זיי ‚ייען ˆוז‡מען מיט ‡ים ‡רויס פון „עם 

‚לו˙, ‡ין „עם זעלבן ‡ופן, ‡ין „ער זעלבער ‚‡ול‰ – 

‰‡ט ער „י ‰בטח‰ פון ‡ ‡י„ן וו‡ס ‡יז ‚עווען ‡ן ‡י˘ ‡מי˙י, ‡ון ב˘ע˙ ער ‰‡ט 
‚עז‡‚ט ‡ ז‡ך ‡יז ‡ זיכערער ז‡ך ‡ז ער ‰‡ט ‚עז‡‚ט ‡מ˙,

‚עווען,  מפרסם  ‚ע˘ריבן ‡ון  „‡ס  ער ‰‡ט  וו‡ס  ז‡ך   ‡ ‚עווען  ס'‡יז  ע‡כו"כ ‡ז 
‡ון ‚ע‰ייסן מ'ז‡ל „‡ס „רו˜ן ‡ון מפרסם זיין ב˘מו ובח˙ימ˙ו – ‡יז „‡ך ‡ זיכערע 
ז‡ך ‡ז ס'‡יז ‚עווען זיכער ביי ‡ים, ‡ז „‡ס ‡יז ‡מ˙, [‡ון] ניט ס˙ם ‡מ˙, נ‡ר ‡מ˙ 

ל‡מי˙˙ו,

‡ון ס'‡יז ‡ויך ביי ‡ים ‚עווען זיכער, ‡ז מיום ליום ומ˘נ‰ ל˘נ‰ וועט מען זיך נ‡ך 
מערער ‡יבערˆיי‚ן ווי ‡זוי „י ‚‡נˆע ז‡ך ‡ין ‡מ˙,

‡ון ‡מ˙ – ניט נ‡ר ‡לס כללו˙ ‰ענין, נ‡ר ‡ויך ‡ין פרטים.

התוועדות י"ב תמוז ה'תשמ"ה

סט



וו‡ס „ערפ‡ר, ‡ז מ'˜ומט ˆו ‡ פרט ‡ון מ'ז‡‚ט ‡ים, ‡ז בנו‚ע ˆו י"‚ עי˜רים ‡יז ער 
מ˜בל ‡ויף זיך; בנו‚ע מˆוו˙ מן ‰˙ור‰, מ"ע ‡„ער מל"˙, ‡יז „‡ס ‡ מˆוו˙ מ‰"˙ – 
וועט ער ט‡ן; בנו‚ע ענינים פון "„ברי סופרים" – וועט ער ט‡ן, ‡בער "מ‰ ˘˙למי„ 

ו˙י˜ ע˙י„ לח„˘", ‡ון מנ‰‚י י˘ר‡ל וכיוˆ‡ בז‰ – וויל ער זיך מיי˘ב זיין!

פוˆו˙  ז‡‚ט מען ‡ים: „ער רמב"ם פס˜'נט, [ַ‡ז] ‡ ז‡ך וו‡ס ‡יז נ˙פ˘ט ‚עוו‡רן ‡ין̇ 
י˘ר‡ל, ‡ון נ˙˜בל ‚עוו‡רן – ‰‡ט „‡ס ‡ ˙ו˜ף פון ‡ מ"ע מיט ‡ מˆו˙ ל"˙!

וו‡ס „ער רמב"ם ‡יז „‡ך ‚עווען „ער "מור‰ ‰נבוכים" ב„ורו, ‡ון „ערנ‡ך ‡יז „‡ך 
„ער ספר „‡ ע„ ‰יום ‰ז‰, ‡ון ער ‡יז "מור‰ ‰נבוכים" ב„ורנו,

ביז וו‡נענט, ‡ז ב˘ע˙ מ'ווייס, ‡ז ‡ין מור‰ נבוכים ˘טייט ˘וין „ער ענטפער ‡ויף 
 ,ıער ˜˘י‡ – ‡יז „י ˜˘י‡ ‡ים ניט מבלבל, וו‡רום ער ווייס, ‡ז ס'‡יז „‡ „ער ˙ירו„
ס'„‡רף נ‡ר נעמען ˆייט ביז וו‡נענט ער וועט ב‡˜ומען „עם ספר, ‡ון וועט ‡ין ‡ים 
לערנען, ‡ון וועט זיך מ˙יי‚ע זיין ביז וו‡נענט ער וועט פ‡ר˘טיין „עם פירו˘ ‰„ברים, 
פ‡רענטפערט  ˘וין  ז‡ך ‡יז  ל‡ו˙ו „בר, ‡ז „י  מומחים  פון  ער ‰‡ט ‚ע‰ערט  ‡בער 

‚עוו‡רן,

‡ון מ'ז‡‚ט בפירו˘ ‡ז „‡ס רע„ט זיך ווע‚ן "נבוכים", במיל‡ ‡יז „‡ך פ‡ר˘ט‡נ„י˜, 
מ'ז‡‚ט, ‡ז ‡ט „י  זיינען ‚עווען "נבוך", ‡ון  זיי  זיי ‚עפעלט ‡ון  ב‡  עפעס ‰‡ט  ‡ז 
"נבוכים" – ב‡ווייז מען זיי ‡ "מור‰", ‡ ווע‚, ווי ‡זוי זיי ז‡לן ˆו˜ומען ˆו „עם ‡מ˙, 

ביז ˆום ‡מ˙ ל‡מי˙˙ו.

יז. וו‡ס „‡ס ‡יז, כ‡מור, בנו‚ע ˆו „ער ‰ור‡‰ ˆו מע˘‰ בפועל פ‡ר יע„ערן,

ובפרט נ‡ך, ‡ז מ'˜לייבט זיך ˆוז‡מען כמ‰ ‡י„ן ˆוז‡מען – ב‡˜ומט מען „‡ך „עם 
זכות און תוקף פון ‡ ˆבור,

בנין  זיך ˆוז‡מען ‡ין "בי˙ ‰וי'", ‡ין ַ‡ „' ‡מו˙ ‡ין ‡  מ'˜לייבט  נ‡ך, ‡ז  ובפרט 
"˘מ‚„לין בו ˙ור‰" ו"מ‚„לין בו ˙פל‰", וו‡ו מ'„‡וונט ‡ון מ'לערנט,

ובמיוח„ – ‡ין „י „' ‡מו˙ וו‡ו „ער בעל ‰‚‡ול‰ ‰‡ט ‚ע„‡וונט ‡ון ‚עלערנט, ‡ון 
וויב‡ל„ ‡ז "זרעו בחיים" ‡יז "‡ף ‰ו‡ בחיים", ו"˜„ו˘‰ ‡ינ‰ זז‰ ממ˜ומ‰" -

זיינע  פ‡ר˘ליסן  ניט  ח"ו  נ‡ר  „‡רף  ער  לייכט,  „‡ס  ‡ז  ז‡ך  זיכערע   ‡ „‡ך  ‡יז 
פענסטער ‡ון זיינע טירן, וועט „‡ס זיכער ביי ‡ים ‡ויך ליכטי˜ ווערן, ביז ער וועט 

„‡ס ‡ויך זען בעיני ב˘ר.

‡ון ס'וועט ˆו˜ומען פון „י ‰˙עוררו˙ פון יום ‚‡ול‰ ז‰ – ‡ ˙וספ˙ ‚‡ול‰, כ‡מור 
לעיל, ‡ז יע„ער ‡י„ בטבע, ביז ‡ין טבע ‰‚˘מי – ‡יז ער ‡ בן חורין – ‡זוי ‡יז „‡ס 

ע"פ „ין פון ˙ור˙ ‡מ˙, ‡ון ˙ור˙ חיים – ‰ור‡‰ בחיים.

פארברענגען עם הרבי

ע



וועט ‡ים ˆו˜ומען נ‡ך מער, ‡ון נ‡כמער ב‚לוי, ‡ון נ‡ך מער ‡ור, מיט נ‡ך מער 
ליכטי˜ייט ‡ון מיט נ‡ך מער חיו˙, ‡ז יע„ער ‡י„ ‡יז ‡ בן חורין ל‚מרי, ‡ון ˜ען ט‡ן 
‡לı וו‡ס ס'˘טייט ‡ין ˙ור‰ ומˆוו˙י', ‡ון נ‡כמערערע – ט‡ן ב˘מח‰ ובטוב לבב, 

כל˘ון ‰כ˙וב ‡ז "עב„˙ ‡˙ ‰' ‡ל˜יך" „‡רף „‡ס זיין "ב˘מח‰ ובטוב לבב",

ˆו  ‰יעו„,  ˜יום  ˆו  ‰כנ‰  ‡ון  ‰כנ‰,  „ער  ˆו  זירוז  נ‡כמער  ווערט   ıל‡ „‡ס  וו‡ס 
עבו„˙ ‰' ב"˘מח˙ עולם על ר‡˘ם", ובטוב לבב, וו‡רום ס'ווערט בטל ‡ינ‚‡נˆן „ער 

ענין ‰‚לו˙,

 – ‚לו˙  ‡ין  זייענ„י˜  נ‡ך  עולם"  ˘ל  "‡לופו  ‡ריין  מ'˘טעלט  וו‡ס  „ערויף  „ורך 
ווערט „עמולט, נ‡ך זיינענ„י˜ ‡ין ‚לו˙ ˆוז‡מען מיט "‡לופו ˘ל עולם", ווערט „‡ס 

„ער ענין ‰‚‡ול‰,

בני  "לכל  ‚עווען  „עמולט  „‡ך  ‡יז  מˆרים",   ıמ‡ר ˆ‡˙ך  "כימי  ‚עווען  ס'‡יז  ווי 
י˘ר‡ל ‰י' ‡ור במושבו˙ם", ווי זיי זיינען נ‡ך ‚עווען ‡ין ‡רı ‚ו˘ן, ‡ין ‡רı מˆרים,

נ‡כמערער: ‡פילו ווי זיי ‰‡בן ‚ע‰‡ט ˆוט‡ן מיט „י מˆרים, ‡ון ‡ריינ‚ע‚‡נ‚ען ‡ין 
ב˙ים פון „י מˆרים, „ערˆיילט ˙ור‰, ‡ז ‡ויך „‡רט ‡יז ב‡ זיי ‚עווען ליכטי˜,

‡ט ‡זוי ‡יז ‡ויך ‡ין ימי ‰‚לו˙, ‡ז מ'‰‡ט ˆוט‡ן מיט ניט-‡י„ן,

ובפרט נ‡ך בימינו ‡לו, ‡ז „ער ‡ויבער˘טער ‰‡ט ‚ע‰‡לפן ‡ון מˆליח ‚עווען, ‡ז 
„י מלכו˙ ‡יז ‡ מלכו˙ ˘ל חס„, ‡ון ניט נ‡ר זי ˘טערט ניט ח"ו ˆו ‡י„˘˜ייט, נ‡ר 

‡„רב‡ – זי ‡יז נ‡ך מסייע לז‰, ‡ון מסייע ‡ין ‡ן ‡ופן פון ‰ולך ומוסיף – 

‡ור  ‰י'  י˘ר‡ל  בני  "לכל  „ער  נ‡כמערער  ס'‡יז  ‡זוי  ווי  פ‡ר˘ט‡נ„י˜,  „‡ך  ‡יז 
במו˘בו˙ם", ווי מ'‚עפינט זיך נ‡ך ‡ין ‚לו˙, וו‡ס „‡ס ‡יז „י "מו˘ב" פון ‡י„ן ‡ין 

‡ן ‡ופן ˘ל ‡רעי, ˜ו„ם בי‡˙ מ˘יח ˆ„˜נו.

‡ון „‡ס ‰ילט נ‡כמערער ˆו, ‡ז ‡לע ‡י„ן ˆוז‡מען, ‡ין ‡ן ‡ופן פון "ובני י˘ר‡ל 
‡˙ך  יוˆ‡ים בי„ רמ‰", ו"ל‡ עכבם ‰˜ב"‰ ‡פילו כ‰רף עין", ווי ס'‡יז ‚עווען "כימי̂ 

מ‡רı מˆרים",

וו‡ס ‡זוי וועט זיין בפ˘טו˙, וו‡רום ‡ין ‰לכ‰ ‡ין ‡ין מע˘‰ בפועל ‡יז „ער עי˜ר 
ו"כימי  נ‚‡לין",  פון ‰לכ‰ – ‡ז "מי„ ‰ן  בפועל  מע˘‰  פ˘ט ‰‰לכ‰ ‡ון „ער  „ער 

ˆ‡˙ך מ‡רı מˆרים ‡ר‡נו נפל‡ו˙",

"ו‰˜יˆו ורננו ˘וכני עפר", ו‰ם ב˙וכם – „ער בעל ‰‚‡ול‰ ‡ון זיינע ˙למי„ים וו‡ס 
וז‡מען מוסר-נפ˘ ‚עווען במ„ינ‰ ‰‰י‡, ‡ון „ערפ‡ר ‡ויך ‚ע‰‡ט  ‰‡בן זיך מיט ‡ים̂ 
‡ויף זיך „י עונ˘ים ˘ל ענין פלוני ‡„ער ענין פלוני, ביז ˆו ˜י„ו˘ ‰˘ם ברבים, וועט 
זיין כ‡מור, ס'וועט זיין „ער "ו‰˜יˆו ורננו ˘וכני עפר", ניט ס˙ם "‰˜יˆו", נ‡ר ‡ויך 

"ורננו ˘וכני עפר",

התוועדות י"ב תמוז ה'תשמ"ה

עא



ו‰˘לימ‰,  ב‚‡ול‰ ‰‡מי˙י˙  לבב,  ובטוב  ב˘מח‰  מ'וועט ‚יין ‡לע ˆוז‡מען,  ‡ון 
ל‡רˆנו ‰˜„ו˘‰, ˙בנ‰ ו˙כונן במ‰ר‰ בימינו ממ˘. ע“כ נבדק.

ני‚נו ני‚ון ‰˙ווע„ו˙.

• • •

˘יח‰ ‚

מנ‰‚   ‡ ‡ין  ‡ויך  ‡זוי  „‡ס  ווערט  במיל‡  הלכה,  ע"פ  ‡ז  פריער,  ‚ערע„ט  ווי  יח. 
ומט ‡ן ענין וו‡ס „ָ‡ס ‡יז פ‡רבונ„ן מיט „עם זמן ‡ון ‡ הלכה  י˘ר‡ל – ‡ז לכל לראש̃ 

וו‡ס ‡יז פ‡רבונ„ן מיט „עם זמן,

‡ין „ערויף ‚ופ‡ ˜ען „‡ך ‡בער זיין כמ‰ פרטים, ווי ‡ין ‰לכ‰ ‡ין ˘ו"ע ˜ען „‡ך 
זיין ‡ סימן וו‡ס ‰‡ט ‡ין זיך כמ‰ סעיפים,

‚עמ‡נט, ‡ון  בעל ‰‚‡ול‰ ‰‡ט  וו‡ס „ער  ענינים  לענינינו – „י  ב‰נו‚ע  ‡זוי ‡ויך 
‰‡ט זיך ‡ויף „ערויף מוסר-נפ˘ ‚עווען – ‡יז „‡ס ‚עווען "רבים ‰ם": ‰פˆ˙ ‰˙ור‰ 

ו‰י‰„ו˙ בכלל, כמבו‡ר ומפורט ומסופר, ‡ון ˘וין ‡ויך ‡פ‚ע„רו˜ט;

זיי  זיינען  בז‰ –  וכיוˆ‡  ל‰ם "„ין ˜„ימ‰"  י˘  וו‡ס  ענינים  ס'‡יז ‚עווען  ‡פילו ‡ז 
לכ‡ור‰ ‡ויך ‚עווען רבים.

‡יז ‡ין „ערויף ‚ופ‡ ‡בער ‡ויך „‡ „ער „ין, ‡ז ‡ין „עם סימן ‚ופ‡ ‰‡ט ‡ ˜„ימ‰ 
„י ‰לכ‰ – וו‡ס ‡יז נו‚ע בר‚ע ז‰ ממ˘,

וו‡ס „ערפ‡ר ‡יז  בעל ‰‚‡ול‰,  פון  מסיר˙-נפ˘  פ‡ר˘ט‡נ„י˜ ‡ין „ער  ‡זוי ‡ויך 
‚ע˜ומען „ער מ‡סר, ‡ון „ערנ‡ך ‡עפ"כ ‰‡ט מען ‡ים ב‡פרייט,

ויכול˙  ר˘ו˙  יע„ער ‡י„ ‰‡ט „עם  וו‡ס „ורך „ערויף ‡יז ‚עוו‡רן „י ‰„‚˘‰, ‡ז 
ו‰בחיר‰ ˆו ט‡ן ‡ין „עם, ניט ˜ו˜נ„י˜ ‡ויף „י ˘ווערי˜ייטן – 

‡יז „‡ס ‚עווען – „ער ענין החינוך, וכמבו‡ר ומסופר, ‡ון ˘וין ‡ויך ‚ע„רו˜ט.

‡ע"פ וו‡ס בכללות, מפני כמ‰ סיבו˙ – ‰‡ט ער זיך „‡ך פ‡רנומען מיט כשרות ‡ון 
מיט טהרת המשפחה ‡ון מיט בויען מקוואות, ‡ון בויען בתי-כנסיות ‡ון בתי מדרשות, מיט 

כל עניני ˙ור‰ וי‰„ו˙;

„‡ס וו‡ס ס'‡יז ‚ע˜ומען „ער מ‡סר בפועל ובגלוי ובהדגשה – ‡יז „‡ס ‚ע˜ומען ‡יז 
ˆוז‡מענ‰‡נ‚ „ערמיט מיטן ענין החינוך,

‡ון ‡ין חינוך ‚ופ‡ – ניט חינוך גדולים, ‡בער בגלוי ובכ˙ב ‰‡˘מ‰ וכיוˆ‡ בז‰ ‡יז 
‚עווען – פ‡רוו‡ס מ'טוט ‡ון מ'פ‡ר˘פרייט „עם ענין פון חינוך פון קטנים, ”עוללים 

ויונ˜ים".

פארברענגען עם הרבי

עב



וכמבו‡ר ומסופר ‡ין „י ר˘ימו˙ פון בעל ‰‚‡ול‰ עˆמו, ‡ון נ‡כמער מסופר – „ורך 
‚עוו‡וסט  ‰‡בן  ‡ון  ‰˜„ו˘‰,  בעבו„˙ו  ‚עווען  משתתף  „עמולט  זיך  ‰‡בן  וו‡ס  „י 
וו‡ס ‡יז ‚עווען „י טענה ‡ון וו‡ס ‡יז ‚עווען „ער עי˜ר מס"נ? – פ‡רנעמען זיך [מיט] 

ב‡וו‡רענען „עם חינוך פון ˜ליינע ‡י„י˘ע ˜ינ„ער,

‡ון ב‡וו‡רענען „‡ס – ל‡ו „ו˜‡ ‡ין „ער ‚רויסער ˘ט‡ט וו‡ו ער ‰‡ט ‚עלעבט, 
פינ‰   ‡ מס"נ ‡ויך ‡ין  ‚‡נˆע  „י  ליי‚ן   – נ‡ר  בז‰,  כיוˆ‡  ˘טעט  ‚רויסע  ‡„ער ‡ין 
נדחת, ‡ין ‡ פארווארפענער ˘טעטל ‡ון ‡ין ‡ פ‡רוו‡רפענעם ווינ˜ל ‡ין „ער ˘ט‡ט 

‚ופ‡ –

זיי  וו‡ס  „ערויף  מˆ„  ‡ון  ‡י„ן,  ‡זויפיל  ‡ויף  ניט  זיך  ‚עפינען  „‡רט  וו‡ס  ‡ע"פ 
‚עפינען זיך ‡ין ‡ סביב‰ פון ניט-אידן, ‡יז „‡ך ‡ ספ˜ ‰כי ‚„ול, ˆי ב˘ע˙ מ'וועט זיך 
מוסר-נפ˘ זיין ‡ויף זייער חינוך – ˆי וועט „‡ס ‰‡בן ‡ ‰מ˘ך ‡ון ‡ ˜יום – וויב‡ל„ 
‡ז זיי לעבן ‡ין ‡ סביב‰, ‡ין ‡ שטעטל, ‡„ער ‡ין „ער ˘ט‡ט ‚ופ‡ – ‡ין ‡ ˘כונ‰, 
וו‡ס „‡רט ‡יז „‡ זייער ווייני˜ ˘ומרי ˙ור‰ ומˆו‰ ‡„ער – גארניט „‡ ˜יין ˘ומרי 

˙ור‰ ומˆו‰.

עניני  ‡ין  ˘וין  טאן  מ'וויל  ‡ויב  ‡ז  ‰טענ‰,  עי˜ר  „ער  ‚עווען  „‡ך  ‡יז  „‡ס  וו‡ס 
ובין  לרע  טוב  חילו˜ "בין  ל‡חרי ‡ז "י„ע ‰נער" „עם  ט‡ן  מען „‡ס  חינוך – „‡רף 
מר למ˙ו˜": ב˘ע˙ „ער ˜ינ„ וועט ווערן ˘וין ‡ בעל-˘כל ‡ון מ'וועט ‡ים ‚עבן ˆו 
פ‡ר˘טיין – וועט ער ‡ויס˜לייבן, בבחיר˙ו החפשית, וועלכן „רך ער וויל ‡ויס˜לייבן, 

ˆי "ובחר˙ בחיים" – „י ווע‚ פון ‡י„י˘˜ייט, ‡„ער, ר"ל, „ער היפך‘דיקער ווע‚;

נעמען ˜ליינע ˜ינ„ער, ”בטרם י„ע ‰נער" „עם חילו˜ פון טוב ורע, ‡ון „ער פ‡טער 
זיינער, ‡„ער „ער זיי„ע ‡„ער „י ב‡בע, ז‡לן ‡ים אריינשמוגלען ‡ין ‡ ח„ר, ‡ון ‚עבן 
‡ים, ‡ון „ערˆיילן ‡ים ‡ון לערנען מיט ‡ים ענינים פון ‡י„י˘˜ייט – ‡יז „‡ס ‰יפך 
נ‡ך  ווע‚  ז‡ל ‚יין ‡ין ‡  ער  מ'נויט „עם ˜ינ„,  חירו˙, ‡ון  פון  פון "פרי„ָ‡ם", ‰יפך 
‡יי„ער ער ˜ען „‡ס ‡ויס˜לייבן, ‡ון וויסן ‡ז ער וויל „‡ס ‡ון ַ‡ז ער מיינט „‡ס, ‡ון 

וויסן עכ"פ ווע‚ן וו‡ס ס'רע„ט זיך,

עי˜ר  „ער  ‚עווען  ‡יז  „ערפ‡ר  ‡ון  ‰טענ‰.  עי˜ר  „ער  ‚עווען  ‡יז  „ערפ‡ר  ‡ון 
‰מ‡סר.

‡ון „ערפון ‡יז ‡ויך פ‡ר˘ט‡נ„י˜, ‡ז ‡ין וו‡ס ‡יז ‚עווען בעיקר נו‚ע „י ‚‡ול‰? – 
‡יז „‡ס ‚עווען נו‚ע – ‡ין „עם עי˜ר המאסר ‡יז ‚עווען „ער עי˜ר הגאולה.

„י  ‚ופ‡, ‡ין  "סימן"  „עם  „עם ‡ויס˜לייבן ‡ין  ‚לייך  מען  „ערפון ‰‡ט  וו‡ס  יט. 
"‰לכו˙" ‚ופ‡, ‡ין „י ענינים ‚ופ‡ – וועלכער ענין ‰‡ט ‡ „ין ˜„ימ‰? - ‡יז ‡ט „‡ס, 
ווען ס'רע„ט זיך ווע‚ן חינוך פון ˜ליינע ˜ינ„ער, פ‡ר בר-מˆו‰ ‡„ע פ‡ר ב˙-מˆו‰, 

‡„ער נאך קלענער,

התוועדות י"ב תמוז ה'תשמ"ה

עג



‡ז ˘וין ‡ויף „ערויף „‡רף מען זיך מוסר-נפ˘ זיין, כ„י ‡ז זיי ז‡לן ב‡˜ומען „עם 
חינוך וו‡ס ‡יז מ˙‡ים לויט זייער עˆם מˆי‡ו˙ ‡ון לויט זייער פנימיו˙ ‰נפ˘,

מיט  ניט ˜יין "ˆע˘פ‡לטענע"  זיי ‡ויסוו‡˜סן ‚‡נˆע ˜ינ„ער,  וועלן  דעמולט  וו‡ס 
מחלו˜˙'ן בנפ˘ם פנימ‰ וכיוˆ‡ בז‰, 

‡ון ניט ‡פ˘טעלן זיך פַ‡ר ˜יינע מניעו˙ ועיכובים.

‡ון זיין ‡ויך זיכער:

זיך  ב‡  זיכער  ער ‡יז  ז‡ך, ‡ון  טוט ‡ ‚וטע  ער  ווען  בני ‡„ם, ‡פילו  בטבע  מ'זעט 
‡ז ער דארף זיך ‡ין „ערויף פ‡רנעמען; ב˘ע˙ ער זיכער ‡ז ער וועט מצליח זיין – ‡ט 
ער  ב˘ע˙  ‡יז  טבע,  ב‡˘ימטן   ‡ מיט  נבר‡   ‡ ‡ון  נבר‡,   ‡ זייענ„י˜  ‡יז  „עמולט, 
‡יז זיכער ַ‡ז ער וועט מצליח זיין – טוט ער מיט מער זריזות ‡ון טוט „‡ס מיט מער 
באגייסטערונג ‡ון מיט מער ˘טורעם, ווי מ'זעט „‡ס, כ‡מור, מע˘ים בכל יום, וו‡ס 

ס'‡יז "מע˘‰ רב".

‰‡ט מען ‡ויך „י פ‡רזיכערונ‚ פון „עם סיפור ‰‚‡ול‰ פון „עם בעל ‰‚‡ול‰, ‡ז ער 
‰‡ט „ערנ‡ך מˆליח ‚עווען; ס'‰‡ט ‚ע„ויערט ‡ ט‡‚ ‡„ער ˆוויי ‡„ער לענ‚ער – ער 

‰‡ט ‡בער מצליח ‚עווען,

וע„ כ„י כך – ‡ז מ'זעט ‡יˆטער פירו˙ ופירי-פירו˙, ‡ויך ˆווי˘ן „י ‡יˆטי˜ע וו‡ס 
זיינען „‡ פ‡רז‡מלט – ‡יז „‡ פירו˙ ופירי-פירו˙.

ענ„לי˜ער י‡רן, וו‡ס לכ‡ור‰  ענ„לי˜ער ‡ון̂  זינט „עמולט ‡יז „‡ך „ורכ‚ע‚‡נ‚ען̂ 
יין מעמ„ ומˆב פון חירו˙ ‡ין ז‡כן פון ‡י„י˘˜ייט, ‰ָ‡בן  יינמ‡ל ניט ‚עזען̃  ‰‡בן זיי̃ 
˜יינמ‡ל ניט ‚ע˜ענט ‚יין ‡ין ‡ בי˙ חינוך ‡„ער ‡ין ‡ בי˙-ספר וו‡ס ‡יז פ‡רבונ„ן 
מיט ‡י„י˘˜ייט בגלוי, ‡ון ‚עווען ‚‡ר ַ‡זעלכע וו‡ס ‡פילו בסתר ‰‡בן זיי ‚עלעבט ‡ין 

‡ז‡ ˘ט‡ט וו‡ס ס'‡יז „‡רטן „י ‚‡נˆע מˆי‡ו˙ ניט ‚עווען – 

„ורך „ערויף ‡בער וו‡ס ס'‡יז ‚עווען „י ‰˙חל˙ ‰פעול‰ „עמולט, וו‡ס מען מ'‰‡ט 
למי„יו, וו‡ס "לבניך – ‡לו ‰˙למי„ים", וו‡ס „עמולט  ‡ויפ‚ע‰‡„עוועט בעלי מס"נ,̇ 
‡יז ‡ין זיי ‚עווען, וויב‡ל„ ‡ז "זרעו חי", ‡יז „‡ס ‚ופ‡ ‡יז ‡ ‰וכח‰ ‡ז "הוא בחיים", 
‰‡ט ער ‡ין זיי ‚עלעבט ‡ון זיי באלעבט, ‡ז זיי ‰‡בן „ערנ‡ך ‡ווע˜‚עפ‡רן ‡ין „ער 
˘טעטל, ‡„ער ‡ין „ער ˘ט‡ט ‡ין ‡ פינ‰ נ„ח˙, ‡ון „‡רט ‚עזוכט ‡ון ‡רויס‚עזוכט 
‡ון ‚עפונען ‡ן ‡ינ‚עלע ‡„ער ‡ מיי„עלע, ‡ון „ערנ‡ך ‡ים ‚עבר‡כט "ומעמי„ו על 
‰‡מ˙", ‡ון מ'‰‡ט ‡ים מחבר ‚עווען ‡ון מ‚ל‰ ‚עווען „י נ˘מ‰ וו‡ס ‚עפינט זיך ‡ין 

‡ט „י ˜ינ„ער,

‡ון זייערע ˜ינ„ער – - ‡ט „‡ס ‡יז ‚עווען מיט 30 י‡ר ‡„ער 40 י‡ר ‡„ער 50 י‡ר 
„י  ˆווי˘ן   ‡„ ָ‡ט  זיך  ‚עפינען  וו‡ס  ַ‡זעלכע   ‡„ – ‡יז  ˜ינ„ער  זייערע  וו‡ס  ˆורי˜, 

מ˙ווע„ים, ע‡כו"כ וו‡ס זיי ‚עפינען זיך, כמה מ‰ם, ‡ין ‡רˆנו ‰˜„ו˘‰,
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ע‡כו"כ ‡ז ס'‚עפינען זיך כמה מ‰ם מ‡חורי "מסך ‰ברזל", ווי „‡ס ווערט ‡נ‚ערופן 
ברזל ‡ינ‰  ˘ל  מחיˆ‰  ב‡וו‡רעני˘, ‡ז "‡פילו  מיט „ער  [ˆוז‡מען  בל˘ון ‰מ„ינ‰ 
ב˘מים"] – ‡יז ב‡ זיי לעבעדיק ‡ון ס'ווערט ‡נ‚עלעבט,  מפס˜˙ בין י˘ר‡ל ל‡בי‰ם̆ 
‡ון ס'˜ומט ‡ר‡פ במע˘‰ בפועל כ‡מור לעיל – ווי מ'זעט „‡ס דא, ווי מ'זעט „‡ס 
בכמ‰ מ„ינו˙ ‡ון ווי מ'זעט „‡ס, ע‡כו"כ, ‡ין לעבע„י˜ע מענט˘ן ב‡רˆנו ‰˜„ו˘‰, 

‡ון ווי מ'זעט „‡ס ‡ין ‡ן ‡ופן ‰מ˙‡ים מ‡חורי "מסך ‰ברזל".

וו‡ס כ‡מור, ב˘ע˙ ‡ ‡י„ זעט ווי ‡זוי מ'‰‡ט ‡ין „ערויף מצליח ‚עווען, ‡ון זעט 
„‡ס בעיני בשר – ‡יז „עמולט, בטבע פון זיין נפ˘ו הבהמית, ‡ון „‡ס פועל'ט ‡ויך ‡ויף 
זיין יˆר – ‡ז ס'ווערט ווייני˜ער „י ˘ווערי˜ייטן ב‡ זיך פועל זיין ער ז‡ל ט‡ן כדבעי, 

[ווי „י ‚מר‡ ז‡‚ט ‡ין כ˙ובו˙ מיטן ‚‡נˆן ˘טורעם],

וו‡ס „עמולט ˜ומט ‡ויך ‡רויס „י הצלחה כמ"פ ככ‰.

כ. בפרט נָ‡ך ַ‡ז „ָ‡ס ‡יז ‡ויך ַ‡ן ענין ˘‰זמן ‚רמ‡ בפ˘טו˙, ווָ‡ס ‡יˆטער ‰ויבט 

זיך ָ‡ן „ער זמן ווָ‡ס ס'ענ„י˜ן זיך, מסיבו˙ ˘ונו˙ ומ˘ונו˙, ‰יפך ‰מˆי‡ו˙: "‰˙ור‰ 
‰י‡ חיינו", במיל‡ ‡יז פַ‡ר˘טַ‡נ„י˜, ַ‡ז לימו„ ‰˙ור‰ – ָ‡ט „ָ‡ס ‡יז „ער חיו˙ פון 

יע„ער ˜ינ„ ‡ון ַ‡לע ˜ינ„ער:

מַ‡כן ַ‡ חילו˜ בַ‡ ˜ינ„ער, ַ‡ז ב˘ע˙ ס'‡יז „ָ‡ „ער זמן – „י ˆען ח„˘ים ָ‡„ער ניין 
מיט ַ‡ ‰ַ‡לבן ח„˘ים – ווָ‡ס „י ח„רים ‡ון י˘יבו˙ ‡ון ˙למו„-˙ור‰'ס זיינען ָ‡פן, ָ‡ט 
„עמָ‡לט „ַ‡רף מען ‡ים ‚עבן חיים; ב˘ע˙ ָ‡בער „ער זמן ענ„י˜ זיך – ‡יז ַ‡ רחמנו˙ 
‡ויף ‡ים, „ַ‡רף ער זיך ָ‡ּפרוען! פון ווָ‡ס „ַ‡רף ער זיך ָ‡ּפרוען? – פון "‰˙ור‰ ‰י‡ 

חיינו"!

‡ין כמו‰! – ניט ַ‡ זַ‡ך פון פרומ˜ייט; ס'‡יז ַ‡ וויל„˜ייט  „ָ‡ס ‡יז „ָ‡ך ַ‡ וויל„˜ייט̆ 
ווָ‡כן  זע˜ס  ווָ‡כן ָ‡„ער  ַ‡כט  ח„˘ים, ָ‡„ער  ּפָ‡ר   ‡ַ ס'˜ומט ˆו‚יין  ַ‡ז  כמו‰!  ˘‡ין 

וכיוˆ‡ בז‰, זָ‡‚ט מען „עמָ‡לט: וויבַ‡ל„ ַ‡ז מסיבו˙ ˘ונו˙ ומ˘ונו˙,

– ווָ‡ס ב‡מ˙ ‰ָ‡ט מען ‚ע„ַ‡רפט מרעי˘-עולמו˙ זיין: ‰י˙כן, ַ‡ז ס'‡יז „ָ‡ ַ‡ ח„ר 
ָ‡„ער ַ‡ בי˙-ספר ָ‡„ער ַ‡ ˙למו„-˙ור‰ ווָ‡ס ˘ליסט זיך ‡ינ‚ַ‡נˆן בימי ‰˜יı?! ווָ‡ס 
‰ייסט מ'˘ליסט ַ‡ בי˙-חיים, ַ‡ בי˙ ‰חיים – למעליו˙‡ – פון "‰˙ור‰ ‰י‡ חיינו", 
˜ומט ˆו‚יין ַ‡ טָ‡‚ ‡ין יָ‡ר ווָ‡ס ער ‡יז ‚ע˘לָ‡סן. ‡ון ניט נָ‡ר ַ‡ טָ‡‚ – נָ‡ר ווָ‡כן! 

‡ון ניט נָ‡ר ווָ‡כן – נָ‡ר ח„˘ים!

כ‡. „י טענ‰: ס'‡יז ניטָ‡ ˜יין ‚עלט – ווָ‡ס ‰ייסט ס'‡יז ניטָ‡ ˜יין ‚עלט?! ַ‡ זַ‡ך 
ווָ‡ס ס'‡יז פַ‡רבונ„ן מיט לעבן, ‡ון פַ‡רבונ„ן מיט לעבן פון ˜ינ„ער, ווָ‡ס „ער לעבן 
ע„  זרעם"  וזרע  פירו˙, „ָ‡ס ‡יז „ָ‡ך "זרעם  עו˘‰  ווָ‡ס  פירו˙  פון ˜ינ„ער ‡יז „ָ‡ס 

סוף כל ‰עולם:
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זיין  מ'פַ‡ר˘טַ‡ר˜ט  נָ‡ר  בל‡ו ‰כי,  לעבט  ער  ווען  לעבן, ‡פילו  מ'‚יט ‡ים  ב˘ע˙ 
לעבן, במיל‡ ‡יז ער ˘טַ‡ר˜ער ‡ון ‚עזינטער – ‡יז ָ‡ט „עמָ‡לט ּפועל'ט „ָ‡ס ַ‡זוי 
ווען ס'וועט ˜ומען „ער זמן ‡ון ער וועט ‡ויפבויען ַ‡ בנין בי˘ר‡ל, ח˙ונ‰-‰ָ‡בן ‡ון 
וועט ‰ָ‡בן חיים מ˘פח˙יים – וועט „ָ‡ס ני˙וסף ווערן ‡ון ס'וועט זיין ניכר ‡ין זיין חיי 

מ˘פח‰ ‡ון ‡ין זיינע בנים ובנו˙ ווָ‡ס וועלן ביי ‡ים ‚עבָ‡רן ווערן.

ˆו‚יין  ‚ע˜ומען  ס'‡יז  ווי  ַ‡זוי  מ'טענ‰'ט:  ‡ון  ˆו‚יין  מען  ˜ומט  „ערנָ‡ך  ‡ון  כב. 
מלמ„ים  „י  ‡ויף  ‡ויב  ‡פילו  במיל‡,  ָ‡ּפרוען,  מלמ„ים  „י  זיך  „ַ‡רפן  זומער-ˆייט, 
‰ָ‡בן  זיי  ˜ינ„ער:  „י  ‡ויף  רחמנו˙-‰ָ‡בן  מען  „ַ‡רף   – רחמנו˙-‰ָ‡בן  ניט  מען  וויל 
זיך ‚עמַ‡טערט ˆען ח„˘ים ‡ין יָ‡ר, ‡ון ‚ע‚ַ‡נ‚ען יע„ער טָ‡‚ – ָ‡„ער זע˜סט טע‚ 
ַ‡ ווָ‡ך ָ‡„ער פינף טע‚ ַ‡ ווָ‡ך – ‡ון ‚עלערנט ˙ור‰, ‡ון מ'‰ָ‡ט זיי ˆו‚ענומען, ניט 
‚עלָ‡זט זיי ˘ּפילן זיך „י ˆייט – על כל פנים ‰ָ‡ט רחמנו˙ ‡ויף „י ˜ינ„ער, זָ‡לן זיי 

‰ָ‡בן ַ‡ן ָ‡ּפרו.

ס'‡יז ניט ˘ייך זָ‡‚ן ˜יין ָ‡ּפרו פון לעבן! „ָ‡ס ‡יז ּפונ˜ט „ער ‰יּפך פון ָ‡ּפרוען.

‡פילו ַ‡ז ס'‡יז „ָ‡ לעבן, ָ‡בער „ער לעבן ‡יז ַ‡ ‚עמוט˘עטער, רח"ל, ער לערנט 
˙ור‰ פון יוˆ‡-ווע‚ן, מערניט ווי ַ‡ ּפָ‡ר מינוט ‡ינ„ערפרי ‡ון ַ‡ ּפָ‡ר מינוט פַ‡רנַ‡כט, 
‡ון „עם ‚ַ‡נˆן טָ‡‚ ‰ייסט מען זיך ‡ים ˘ּפילן – ‡יז „ָ‡ס ‡ויך ַ‡ לעבן: "פר˜ ‡ח„ 
פון  ענין  נָ‡ר „עם  ניט  יוˆ‡-זיין  מען „ערמיט  ערבי˙" ˜ען  "פר˜ ‡ח„  ˘חרי˙" ‡ון 
לימו„ ‰˙ור‰, נָ‡ר ‡ויך „עם לימו„ ‰˙ור‰ ‡ין „עם ‡ופן פון "ל‡ ימו˘ ספר ‰˙ור‰ 
‡פ˘ר  ‡י  ווָ‡ס  ַ‡זַ‡  ביי  „ין  „ער  ‡יז  ַ‡זוי  "ליל‰".  סיי  ‡ון  "יומם"  סיי  מפיך"  ‰ז‰ 

ַ‡נ„ער˘.

זיי  ‡ון  ‰פרנס‰,  טיר„ו˙  ˜יינע  ניט  ‰ָ‡בן  ווָ‡ס  ˜ינ„ער,  ווע‚ן  זיך  ס'רע„ט  ב˘ע˙ 
˘ע‰,  ַ‡ ‰ַ‡לבע  מיט  מערער  פנים  כל  על  ˘ע‰,   ‡ַ מיט  מערער  ˙ור‰  לערנען  ˜ענען 
פָ‡טער ָ‡„ער ַ‡  זָ‡ל ˜ומען ˆו‚יין ַ‡  זמן –  מיט ַ‡ ‰מ˘ך  מערער  פנים  כל  על  ָ‡„ער 
מוטער ‡ון זָ‡‚ן: ס'‡יז ַ‡ רחמנו˙ ‡ויפן ˜ינ„, ער ‰ָ‡ט זיך "ָ‡ּפ‚עמַ‡טערט" „י ˆען 
ˆען  „י  ‚עווַ‡˜סן  ‡יז  ער  ח„˘ים;  ˆען  „י  ‚עמַ‡טערט  ניט  זיך  ‰ָ‡ט  ער   – ח„˘ים? 
ח„˘ים! ‡ון ‰ָ‡ט ‚עלעבט ‡ין „י ˆען ח„˘ים, ‡ון ‰ָ‡ט ‚עלעבט מיט ַ‡זַ‡ לעבן ווָ‡ס 
וועט „ערנָ‡ך ּפועל זיין ביי ‡ים "‚ם כי יז˜ין ל‡ יסור ממנ‰". ‡ון ער וועט ַ‡זוי ‡ויך 

‡ויפטָ‡ן ‡ון פועל זיין בַ‡ זיינע ˜ינ„ער ‡ון בַ‡ זיינע ˜ינ„ס-˜ינ„ער.

‡ון  "פַ‡רמַ‡טערט",  ‡ון  "‡ויס‚עמַ‡טערט"  ב˘ם  ָ‡נרופן  מען  וויל  „ָ‡ס  ָ‡ט  ‡ון 
מ'„ַ‡רף זיך "ָ‡ּפרוען". רחמנ‡ ליˆלן פון ַ‡זַ‡ רע„ן. ע‡כו"כ ַ‡ז „ער „יבור ברענ‚ט 

לי„י פעול‰.

‡ל‡ ווָ‡ס „ען, „י מלמ„ים זיינען פַ‡רמַ‡טערט? – ‡ויב ‡פילו „ָ‡ס ‡יז „ער ‡מ˙ 
ַ‡זוי, ַ‡ז זיי זיינען פַ‡רמַ‡טערט פון „עם לערנען, ‡יז „ָ‡ „י עˆ‰, ווי „י ‚מר‡ זָ‡‚ט 
‡ויף ר' יוחנן, ַ‡ז ב˘ע˙ ער ‡יז ‚עווָ‡רן פַ‡רמַ‡טערט פון „עם לערנען, ‡יז ‰ָ‡ט ער 
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זיך ַ‡ווע˜‚עזעˆט ‡ין ַ‡זַ‡ ָ‡רט, ַ‡ז ‡י„י˘ע ˜ינ„ער זָ‡לן ‚עבָ‡רן ווערן ‡ין ַ‡זַ‡ ˆיור 
‡ון ‡ין ַ‡זַ‡ ‡ופן ווי ר' יוחנן ‡יז ‚עווען.

ווָ‡ס בַ‡ ר' יוחנן ‡יז ‚עווען, ַ‡ז ער ‰ָ‡ט ‚עלערנט ˙מי„, יומם וליל‰!

ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז ‚עווען ווען ער ‰ָ‡ט זיך פַ‡רמַ‡טערט פון לערנען. ‡יז ‡ין ווָ‡ס ‡יז 
בַ‡˘טַ‡נען „ער ָ‡ּפרו? – ּפועל זיין פעולו˙ ‡ין ַ‡זַ‡ ‡ופן ס'זָ‡ל ‚עבָ‡רן ווערן ‡י„י˘ע 

˜ינ„ער ווָ‡ס זיי זָ‡לן זיין „ערנָ‡ך ‰נ‰‚˙ם בחיי יום-יום מיט ˙ור‰ ומˆוו˙י'.

כ‚. וכ‡מור, ˙ור‰ ‡יז ניט ‚ע‚עבן ‚עווָ‡רן חס ו˘לום ‡ויף מַ‡טערן ‡י„ן. ˙ור‰ ‡יז 
‚ע‚עבן ‚עווָ‡רן ַ‡ז ס'זָ‡ל זיין ‚וט ‡ויך ‡ין חיים ‚˘מיים.

– מ'טָ‡ר „ָ‡ס ניט מַ‡כן חס ו˘לום פַ‡ר ַ‡ ˙נ‡י, ָ‡בער מ'‰ָ‡ט „י ‰בטח‰ ‡ין ˙ור‰, 
יום מˆוו˙י' ‡יז פַ‡רבונ„ן מיט "ונ˙˙י  ווָ‡ס זי ‡יז "˙ור˙ ‡מ˙", ַ‡ז לימו„ ‰˙ור‰ ‡ון̃ 

‚˘מיכם בע˙ם", מיט ַ‡לע ברכו˙ ווי ‡ויס‚ערכנט ‡ין פר˘‰.

ָ‡ט „ָ‡ס ווָ‡ס מ'זעט ַ‡מָ‡ל ַ‡ז „י ‰נ‰‚‰ ‡יז ב‡ופן ‡חר – ‡יז „ָ‡ס ווָ‡ס ס'פעלט ‡ין 
בני חיי ומזוני רוויחי, ַ‡ז ס'זָ‡ל זיין ניט ַ‡זויפיל רוויחי וויפל ס'‰ָ‡ט ‚ע˜ענט זיין – ‡יז 
ור‰; „ָ‡ס ‡יז מˆ„ ַ‡נ„ערע סיבו˙, ‡ון ווען  „ָ‡ס ניט „ערפַ‡ר ווָ‡ס ער ‰ָ‡ט ‚עלערנט̇ 
ער ווָ‡לט ‚עלערנט ˙ור‰ כ„בעי – ווָ‡לט „ָ‡ס מבטל ‚עווען „י סיב‰! ַ‡ז ער ‰ָ‡ט ניט 
‚עטָ‡ן „עם ענין ווָ‡ס ‡יז מבטל „י סיב‰ ‰מונע˙, ווָ‡ס רירט-ָ‡ן ‡ין „עם "רוויח‡" 
פון בני חיי ‡ון מזוני – ‰ָ‡ט ער מבטל ‚עווען „עם „בר ‰מבטל „י סיב‰, במיל‡ ‰ָ‡ט 

„י סיב‰ ‚עּפועל'ט.

„ערנָ‡ך ˜ומט ˆו‚יין „ער "מלך כסיל", ‡ון רע„ט ‡ים ‡יין ַ‡ כסילו˙, ַ‡ נַ‡רי˘˜ייט, 
ַ‡ז ער זָ‡ל פַ‡רבינ„ן ָ‡ט „ָ‡ס ווָ‡ס ס'פעלט – מיט „עם ענין „ורך וועלכן ס'˜ומט ‡ים 

ָ‡ן „ער בני חיי ומזוני רוויחי!

‡ון „ער חו˘ך פון ‚לו˙ ‡יז ‡ויף ַ‡זויפיל כפול ומכופל, ַ‡ז ס'˜ען זיין ַ‡ מˆי‡ו˙ ַ‡ז 
„ָ‡ס זָ‡ל זיך ביי ‡ים ˆונעמען „י ‰סבר‰!

ב˘ע˙ מ'זעט רחמנ‡ ליˆלן ַ‡ז ס'‡יז „ָ‡ ַ‡ן "עור" ‡ין רוחניו˙ – ‡יז ַ‡ חיוב ‡ויף 
יע„ער ‡י„ן "לפני עור ל‡ ˙˙ן מכ˘ול". ‡יז „ער „ין ‡ין „ערויף ַ‡זוי – ניט נָ‡ר „ער 
פ˘ט – ַ‡ז ער טָ‡ר ניט נעמען ˜יין ˘טיין ‡ון ַ‡ווע˜ליי‚ן ב„רכו, נָ‡ר „י ‰לכ‰ ‡יז, ַ‡ז 
ב˘ע˙ ער זעט ַ‡ז ס'‚ייט ַ‡ן עור, ‡ון ער ‰ָ‡ט ַ‡ליין ַ‡ווע˜‚עליי‚ט ַ‡ ˘טיין, ַ‡ מכ˘ול, 
ב„רכו, ‡יז ַ‡ חיוב ‡ויף ַ‡ ˆווייטן ‡י„ן ‡ון ‡ויף יע„ער ‡י„ן, ער זָ‡ל טָ‡ן כל ‰˙לוי 
בו – לויט ָ‡ט „עם „ין ַ‡לס ‰לכ‰ פסו˜‰ ‡ין ˘ולחן ערוך – ‡ויף ˆונעמען „עם ˘טיין, 
˘ונ‰  סיב‰  מפני ‡יזו  ב„רכו,  ַ‡ווע˜‚עליי‚ט  ַ‡ליין  יענער ‰ָ‡ט „ָ‡ס  ווָ‡ס  פי  על  ‡ף 

ומ˘ונ‰ ˘‰י˙‰.

ווָ‡ס ‡ין ל‰‡ריך ב„בר ‰פ˘וט. „ָ‡ס ‡יז ניט ַ‡ „ין ‡ין ˘ולחן-ערוך „ו˜‡ ביי ‡י„ן; 
ַ‡ז מ'נעמט יע„ער ניט-‡י„, ַ‡ בן-נח, ווָ‡ס פירט זיך על-פי ‰ˆ„˜ ו‰יו˘ר – מָ‡ביליזירט 

התוועדות י"ב תמוז ה'תשמ"ה

עז



ער „י ‚ַ‡נˆער ּפָ‡ליˆיי פון „ער ˘טָ‡ט ‡ון ‰ייסט זיי טָ‡ן כל ‰˙לוי ב‰ם – ניט ˆולָ‡זן 
ַ‡ מענט˘ן ער זָ‡ל זיך ַ‡ליין מזי˜ זיין!

זיין  ענין ‡ון  זיין ‡יי‚ענער  ַ‡ז „ָ‡ס ‡יז  ככרוכי‡,  ˘רייכט  מענט˘  ווען „ער  ‡פילו 
‡יי‚ענער לעבן, ‡ון מ'זָ‡ל זיך ˆו ‡ים ניט מי˘ן זיך; ס'‡יז ניט „עמָ‡˜רַ‡טי˘ – פירט 
מען זיך, כ‡מור, ‡ין יע„ער ˘טָ‡ט, ‡ין יע„ער מ„ינ‰, ‡ין יע„ער ˘כונ‰ וו‡ו ס'‡יז 
נָ‡ר „ָ‡ ַ‡ ‰נ‰‚‰ פַ‡רבונ„ן מיט "ל˘ב˙ יˆר‰" ווי ס'„ַ‡רף זיין ‡ין וועלט – ַ‡ז מ'ליי‚ט 
‡יין „י ‚ַ‡נˆע וועלט, ‡ון מ'פַ‡ר˘מועסט ‡ים ‡ון מ'רע„ט מיט ‡ים וכו', ביז ווַ‡נענט 

מ'˜ען ‡ים מכריח זיין ‡ון ˆוענעמן ‡ים פון „עם מ˜ום ‰מכ˘ול.

ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז, כ‡מור, „ָ‡ס ‡יז מע˘ים בכל יום, ניט פַ‡רבונ„ן מיט ˜יום ‰˘ולחן 
ערוך פון ‡י„ן – ַ‡זוי פירן זיך יע„ער פון ‡ומו˙ ‰עולם, ָ‡ט „י ווָ‡ס טרַ‡כטן ווע‚ן 

"ל˘ב˙ יˆר‰".

‰זמן ‚רמ‡, ַ‡ז ס'‡יז „ָ‡ ַ‡זעלכע ווָ‡ס טרַ‡כטן,  כ„. ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז, כ‡מור, „ער ענין̆ 
ַ‡ז וויבַ‡ל„ ַ‡ז ס'˜ומט זומער-ˆייט – ווי מ'רופט „ָ‡ס ָ‡ן – במיל‡ זומער-ˆייט „ַ‡רף 
זיין זמן ‰חופ˘, ַ‡ פרייע ˆייט, במיל‡ ‡יז ווָ‡ס מיינט מען פריי˜ייט? – בַ‡פרייען פון 

לימו„ ‰˙ור‰ ‡ון פון ‡י„י˘˜ייט, פון ˜יום מˆוו˙י' –

רחמנ‡ ליˆלן, „ָ‡ס מַ‡כט מען ‡ים פַ‡ר ַ‡ן "עב„ לעב„ים" ˆו „עם יˆר-‰רע ‡ון ˆו 
„י ‚וי'‡י˘˜ייט! ּפונ˜ט „ער ‰יפך פון "חופ˘"!

נָ‡ר „ער עב„ו˙ ‡יז ע„ כ„י כך ‚רויס, ַ‡ז מ'‰ָ‡ט זיך ‡יינ‚ערע„ט, ַ‡ז „י עב„ו˙ – ָ‡ט 
„ָ‡ס ‡יז זיין ‡מ˙'ע חירו˙!

‡ון וויבַ‡ל„ ַ‡ז „ָ‡ס ‰ָ‡ט ˜יין ָ‡רט ניט ‡ין מˆי‡ו˙, ס'‡יז מערניט [ווי] ַ‡ זַ‡ך פון 
חו˘ך – ‡יז „ָ‡ך י„וע ווי מ'ח˜יר‰'ט – – ס'‡יז ‚ָ‡ר „ָ‡ ַ‡זעלכע ווָ‡ס זָ‡‚ן, ַ‡ז חו˘ך 
יין מˆי‡ו˙ ניט; ‡פילו „י ווָ‡ס זָ‡‚ן, ַ‡ז חו˘ך ‰ָ‡ט ‡ויך ַ‡ מˆי‡ו˙, ”וימ˘  ‡יז בכלל̃ 

חו˘ך" – ‡יז ָ‡בער ‡ויך ל˘יט˙ם ‡יז "מעט ‡ור" ‡יז "„וח‰ ‰רב‰ חו˘ך":

ו ַ‡ ‡י„ן ‡ין ‰ויז, ווָ‡ס פַ‡ר ַ‡ ‡י„ ס'זָ‡ל  מ'וועט ַ‡ריינברענ‚ן ַ‡ ביסעלע ליכטי˜ייט̂ 
ניט זיין ‡ון ‡ין ווָ‡ס פַ‡ר ַ‡ מעמ„ ומˆב ער זָ‡ל זיך ניט ‚עפינען – ‡יז ַ‡ זיכערע זַ‡ך, 

ַ‡ז ער וועט לויפן "לע˘ו˙ רˆון ˜ונו".

 ‡ַ בטבע,  „ָ‡ך  מ'זעט  ווי  ווָ‡ס  ˜ינ„ער,  ‡יי‚ענע  ווע‚ן  זיך  ס'רע„ט  ווען  ע‡כו"כ 
פָ‡טער מיט ַ‡ מוטער ווי זיי זָ‡לן זיך ‡ויסרעכענען ‡ין „עם מיט ַ‡ן ‡יבערי˜ע טירח‡ 
בנו‚ע ˆו זיך ַ‡ליין, ˆי ס'‡יז כ„‡י „י טירח‡ ˆוליב ַ‡זַ‡ סָ‡רט ‰נ‡‰, ב˘ע˙ ס'רע„ט 
זיך ווע‚ן ַ‡ן ‡יי‚ענעם ˜ינ„, ו‡„רב‡, ב˘ע˙ „ער ˜ינ„ ‡יז נָ‡ך ַ‡ ˜ליינער – ‡יז ָ‡ט 
ינ„ער מער ‰נ‡‰, ע‡כו"כ מער  ו פַ‡ר˘ַ‡פן זיינע̃  „עמָ‡לט "כל ‡˘ר ל‡י˘ י˙ן" ַ‡בי̂ 

לעבן, ע‡כו"כ מער ˘טַ‡ר˜ייט ‡ין „עם לעבן.

פארברענגען עם הרבי

עח



מ'„ַ‡רף זיי נָ‡ר "מעמי„ם על ‰‡מ˙", ווָ‡ס ס'‡יז „ָ‡ ַ‡זעלכע ווָ‡ס מ'„ַ‡רף ˆו זיין 
˜ומען ‡ון זיי „ערˆיילן „ערפון;

ב˘ע˙ ס'˜ומט ָ‡בער ַ‡ זמן זכ‡י, ווי כ‡מור „ער ענין פון יום ‰‚‡ול‰, ווָ‡ס „עמָ‡לט 
‡יז ‚עווען „י ‚‡ול‰ פון ַ‡ מ‡סר בעי˜ר ‡ויף „עם חינוך פון "עוללים ויונ˜ים", ‡ון 
פירי-פירו˙  פירו˙ ‡ון  מ'זעט ‡יˆטער  ‚עווען, ‡ון  מˆליח  ‚עווען ‡ון  מנˆח  מ'‰ָ‡ט 

ווָ‡ס זיי וועלן וויר˜ן ‡ין „ער ריכטונ‚ ע„ סוף כל ‰עולם –

‡יז ַ‡ זיכערע זַ‡ך, ַ‡ז מ'וועט רע„ן ב"„ברים ‰יוˆ‡ים מן ‰לב" וועט „ָ‡ס זיין זיכער 
"נכנסים ‡ל ‰לב" ופועלים פעול˙ם,

לימו„  ‡ין  זיין  ממעט  ניט  נָ‡ר  ניט  זָ‡לן  ˜ינ„ער  ‡י„י˘ע  ַ‡לע  ַ‡ז  זען  מ'וועט  ‡ון 
‰˙ור‰ ‡ין ימי ‰חופ˘, נָ‡ר ‡„רב‡, וויבַ‡ל„ זיי זיינען בַ‡פרייט ‚עווָ‡רן פון לימו„ 
ּפילן  ˙‰י', ‚ייט ַ‡ווע˜ ‡ויף̆  חול, ‡יז ‡מ˙ טַ‡˜ע, ַ‡ טייל [„ערפון], מˆ„ ‡יזו סיב‰̆ 
זיך, ‡ון „ורך „ערויף מחז˜ זיין „י ברי‡ו˙ ‰‚וף, [ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז „ָ‡ך ‡ויך ַ‡ן ענין ˘ל 
˜„ו˘‰: „ָ‡ס רע„ט זיך ווע‚ן ַ‡ ‚וף ˜„ו˘ פון ַ‡ ‚וי ˜„ו˘, ווָ‡ס „ער ‚וף ַ‡ליין ‡יז 

˜„ו˘‰], ָ‡בער ַ‡ טייל „ערפון זָ‡ל ‡ויך ני˙וסף ווערן ‡ין לימו„ ‰˙ור‰,

לי„י  ˘מבי‡  לימו„  "‚„ול  ווָ‡ס  ‰˙ור‰,  לימו„  ‡מי˙י˙  ‡ין  ‰˙ור‰  לימו„   – ‡ון 
מע˘‰", ַ‡ז „ער ˜ינ„ וועט מוסיף זיין ‡ין מע˘‰ על פי ‰˙ור‰, „ָ‡ס ‰ייסט ‡ין ˜יום 

‰מˆוו˙ בפ˘טו˙. 

וו‡ס ‡ע"פ וו‡ס ער וועט „‡ס ט‡ן „ערוויילע מ˘ום חינוך, ‡יז „‡ך „‡ס ‡בער ‡ז‡ 
ור‰, ‡ז "חנוך לנער" ווערט „ערנ‡ך  ס‡רט חינוך ע"פ תורה – ‰‡ט מען „י הבטחה פון̇ 

"‚ם כי יז˜ין ל‡ יסור ממנו",

‡ין  „‡ך  ס'˘טייט  ווי  מ„‰,  כנ‚„  מ„‰  ‰כנ‰,   ‡ ‡ויך  ווערט  „‡ס  נ‡כמערער,  ‡ון 
‡ר‡פ‚עבר‡כט  ס'ווערט  ‡ון  ‡ר‡פ,  „‡ס  ברענ‚ט  רמב"ן  „ער  וו‡ס  ‰˙מו‰,  מ„ר˘ 
בספרי מוסר ובספרי חסי„ו˙, פון ספרי, ‡ז „י מˆוו˙ פון ‡יˆטער זיינען „‡ס ‡ין ‡ן 
‡ופן [פון] "ציונים" למˆו[‰], ‡ן ענין ˘ל חינוך ˆו „עם זמן ווען מ'וועט מ˜יים זיין „י 

מˆוו˙ "כמˆו˙ רˆונך", וו‡ס „‡ס וועט זיין ב‚‡ול‰ ‰‡מי˙י˙ ו‰˘לימ‰.

בז‰, „‡ ‡יז „‡ך  ל‰‡ריך  כ‡ן ‰מ˜ום  וו‡ס ‡ין  זיין,  בז‰  ז‡ל  בי‡ור  ווי „ער  וו‡ס 
נו‚ע „ער בפועל – 

‡יז „‡ ַ‡זעלכע וו‡ס ווילן ‚לייך וויסן ‡ין וו‡ס ס'וועט ב‡˘טיין „ער ˘כר; ער וועט 
ט‡ן „י ‰וספ‰ בפעול˙ו, ער ‰‡לט נ‡ך ניט ב‡ „עם מעמ„ ומˆב, ‡ז ˘כר ‰מˆו˙ ‡יז 
‡ים ניט נו‚ע – וויל ער וויסן וו‡ס וועט זיין „ער ˘כר, ‡ון וויל וויסן, ‡ז „ער ˘כר 

וועט ‡נ˜ומען ˆו ‡ים -

התוועדות י"ב תמוז ה'תשמ"ה
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ז‡‚ט מען ‡ים: „‡ס וועט ‡נ˜ומען ˆו ‡ים ‡ין לע˘ו˙ "כמˆו˙ רˆונך" „ורך „ערויף 
וו‡ס ער וועט מוסיף זיין ‡ין מˆו˙ ‰חינוך פון ‡י„י˘ע ˜ינ„ער, ע‡כו"כ פון אייגענע 

˜ינ„ער,

וו‡ס „‡ס וועט נ‡כמער מוסיף זיין ‡ין "ציונים" למˆוו˙ – ‡ין זיינע מˆוו˙,

וו‡ס „‡ס ‡לı ˆוז‡מען וו‡ט נ‡כמערער צוהיילן, ‡ון ס'וועט זיין ב˜רוב ממ˘ „ער 
כל  שאר  וע„"ז  רˆונך",  זיין ˜רבנו˙ "כמצות  מ˜ריב  מ'וועט  לפניך" ‡ון  נע˘‰  "ו˘ם 

‰מˆוו˙ ‡ון כל ‰מˆוו˙,

בבי˙ ‰מ˜„˘ ‰˘לי˘י, ˘יבנ‰ במ‰ר‰ בימינו ממ˘ ע"י הקב“ה, ווי ער ז‡‚ט ‡ין ז‰ר, 
בנין "מ˜„˘  זיין ‡  וועט  ער  וו‡ס  נצחי „ערפ‡ר  זיין ‡  וועט  מ˜„˘ ‰˘לי˘י  ‡ז „ער 

‡„נ' כוננו י„יך",

במכ"˘ ו˜"ו: מ‰-„‡ך ‡ז מ˘כן ˘ע˘‰ משה ‡יז נˆחי, ע‡כו"כ „ער מ˜„˘ ‰˘לי˘י 
וו‡ס וועט זיין "מ˜„˘ ‡„נ' כוננו י„יך",

‡ון מ'וועט „‡ס נ‡כמערער ˆו‰יילן, ‡ין "‡חי˘נ‰" עˆמ‰ ז‡ל זיין ‡ין "‡חי˘נ‰" – 
"‡חי˘נ‰", ”‡רו עם ענני ˘מי‡",

‡ון „ער בי˙ ‰מ˜„˘ ‰˘ל˘י, ווי ר˘"י ברענ‚ט ‡ר‡פ ‡ון ˙וספו˙ ברענ‚ט ‡ר‡פ, 
‡ון ‡ין ז‰ר ˘טייט „ָ‡ס בפירו˘, ‡יז ער "בנוי ועומ„", ‡ון ער „‡רף ‡ים מערניט ווי 

מוריד זיין מלמעל‰ למט‰,

וו‡ס „‡ס „‡רף „‡ך ניט נעמען, ניט נ‡ר ניט ˜יין זמן ארוך, ‡פילו ˜יין זמן בכלל ניט, 
ס'ווערט ‡ויפ‚עט‡ן בר‚ע כמימר‡ – 

ר„ מי„ ‡ויך למט‰,  למעל‰ י≈ ז‡ל ‡זוי ‡ויך זיין „ער "נגאלין מי„", ‡ון „ער בי‰מ"˜̆ 
"ו˘ם נע˘‰ לפניך כמˆו˙ רˆונך", ובמ‰ר‰ בימינו ממ˘, בע‚ל‡ „י„ן.

ני‚נו ני‚ון ˘מח‰.

• • •

˘יח‰ „

כה. ס'‡יז „ָ‡ך „ָ‡ נָ‡ך ַ‡ ‚ַ‡נˆער מ˜ˆוע ‡ון ַ‡ חל˜ ‡ין „י פעולו˙ ‡ון „י עס˜נו˙ 

פון „עם בעל ‰‚‡ול‰, ווָ‡ס ב˘ע˙ מ'‡יז נָ‡ך ‚עווען פון יענער מ„ינ‰ ‰ָ‡ט מען זיי 
ניט ‚ע˜ענט מפרסם זיין, במיל‡ זיינען זיי ‚עבליבן ניט מפורסם, ָ‡בער ס'‡יז „ָ‡ רמזים 
בז‰, ָ‡„ער ˜טעים בז‰, ‡ין „י ר˘ימו˙ פון „עם בעל ‰‚‡ול‰, ‡ון ‡ויך ווי ס'‡יז ˘וין 
„ערנָ‡ך ‚ע„רו˜ט פון „י וועמען ער ‰ָ‡ט זיי „ערˆיילט, ָ‡„ער „י ווָ‡ס ‰ָ‡בן זיך מיט 

‡ים מ˘˙˙ף ‚עווען.
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˘רי  מיט  ‚ע‰ַ‡ט ˆוטָ‡ן  ‰ָ‡ט  ער  וועלכע  בעס˜נו˙ו ‡ין  חל˜  – „עם  „ָ‡ס ‡יז  ‡ון 
‰ממ˘ל‰ ‡ון מיט ניט-‡י„ן ווָ‡ס זיינען ‚עווען ב„ור ‰‰ו‡ נָ‡ך פון זיין פָ‡טער, ווָ‡ס 
מו˘ל   ‡ַ ‚עווען  ער ‡יז  ווָ‡ס  ˆַ‡ר,  פון „עם  רעז˘ים  ‚עווען „ער  „ָ‡ך  „עמָ‡לט ‡יז 
"מו˘ל  ַ‡ז  פַ‡ר˘טַ‡נ„י˜  ‡ויך  „ערפון   ,ıערי מו˘ל   ‡ַ ‡ון  מ„ינ‰,  ‚ַ‡נˆער  „ער  ‡ין 

מ˜˘יב", ‡יז ַ‡זוי ‡ויך ‚עווען זיינע ˘רים,

‡ון ‡ף על פי כן ‰ָ‡ט מען זיך מ˘˙„ל ‚עווען בכמ‰ „רכים ו‡ופנים, ַ‡ז מ'זָ‡ל מבטל 
זיין ‚זירו˙, על ‡ח˙ כמ‰ וכמ‰ – מ'זָ‡ל מלכ˙חיל‰ ניט מַ‡כן ˜יין ‚זירו˙,

ביז ‡ין ַ‡ן ‡ופן ַ‡ז „עמָ‡לט ‡יז ‡ויך ‚עווען ‡ין „ערויף ˘ני ‡ופני עס˜נו˙:

ס'‡יז ‚עווען ‡יין ‡ופן פון עס˜נו˙, ַ‡ז מ'‡יז ‚ע‚ַ‡נ‚ען מלמט‰ למעל‰: מ'‰ָ‡ט זיך 
פַ‡רנומען מיט ˜לענערע ‡ון מ'‰ָ‡ט זיי ‚עבעטן, ַ‡ז זיי זָ‡לן ‚יין ˆו ‚רעסערע פון זיי – 
פון ˆווי˘ן ניט-‡י„ן – ווָ‡ס זיי וועלן ‚יין נָ‡ך ‰עכער, ביז ווַ‡נענט מ'וועט „ער‚רייכן 
ˆו „עם ˘ר – ˆו „עם מיניסטער – ‡ון „ורך ‡ים ‡ויך ˆו „עם ˜יסר, ‡ון זען ַ‡ז מ'זָ‡ל 

מבטל זיין „י ‚זיר‰, ָ‡„ער ניט מַ‡כן „י ‚זיר‰ וכיוˆ‡ בז‰.

ובל˘ון ‰י„וע "מלכ˙חיל‰  עס˜נו˙ ‡ין ַ‡ן ‡ופן ‰פוך,  ‡ון „ערנָ‡ך ‡יז ‚עווען ַ‡ן 
ַ‡ריבער", ַ‡ז מ'‡יז מלכ˙חיל‰ ‚ע‚ַ‡נ‚ען ˆו „י ˘רים ַ‡ליין.

כו. ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז ‚עווען „י ‰נ‰‚‰ פון „עם רבי'ן מ‰ר"˘, כי„וע ומסופר ‡ויף וויפל 
מ'‰ָ‡ט „ָ‡ס „עמָ‡לט ‚ע˜ענט מפרסם זיין „י סיפורים; מ'‡יז „ָ‡ך נָ‡ך ‚עווען פַ‡רן 
ˆַ‡ר, ‰ָ‡ט מען זיך ‚ע„ַ‡רפט ‰יטן ‡ין „ערˆיילן „י ענינים, ‡פילו מחוı למ„ינ‰. ‡ף 

על פי כן ‰ָ‡ט מען „ערˆיילט על כל פנים ˜טעים.

זיין ‰נ‰‚‰ ‡יז ‚עווען, ַ‡ז ער פלע‚ט ‚לייך פָ‡רן ‡ין עיר ‰ביר‰, ווי ס'‰ָ‡ט „עמָ‡לט 
‚ע‰ייסן ‡ין ּפעטערבור‚, ‡ון „ָ‡רטן זוכן מע‚לעכ˜ייטן ווי ַ‡זוי ˆו טרעפן זיך מיט „י 
˘רים ַ‡ליין, ‡ון „ורך זיי פועל זיין, ַ‡ז מ'זָ‡ל „ערנָ‡ך ניט ˆולָ‡זן נייע ‚זירו˙, ָ‡„ער 

˘ווַ‡כער מַ‡כן ָ‡„ער מבטל זיין „י פריער„י˜ע ‚זירו˙.

ועל „רך ז‰ ‡יז ‚עווען ‡ויך ביים בעל ‰‚‡ול‰, ווָ‡ס ער ‡יז „ָ‡ך ‚עווען „ער עס˜ן 
בימי ‡ביו, [ווָ‡ס ‡ביו ‡יז ‚עווען פַ‡רנומען מיט כמ‰ וכמ‰ ענינים, ‡ון „י עס˜נו˙ 
ב‚לוי, וו‡ו ס'‡יז נָ‡ר ‚עווען „י מע‚לעכ˜ייט, ‰ָ‡ט ער „ָ‡ס ‡יבער‚ע‚עבן „עם בנו 

יחי„ו, כי„וע ומבו‡ר ומסופר], ‡יז ‡ויך ‚עווען זיין עס˜נו˙,

ב„ו‚מ‡  ער  ‡יז  ˘לו,  ‰חיˆוני  מר‡‰  ‡ין  פניו,  ב˙ו‡ר  ‡ויך  ַ‡ז  ומסופר,  וכי„וע   –
‚עווען ווי זיין זיי„ע, ווי „ער רבי מ‰ר"˘.

‡ין  ‚ע˜ומען  ‡יז  ער  ב˘ע˙  ַ‡ז  ב‡רוכ‰,  ַ‡מָ‡ל  „ערˆיילט  ˘וין  ווי  כך,  כ„י  וע„ 
ל‡חר  יָ‡רן  ˘וין ˆענ„לי˜ער  ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז ‚עווען  בַ‡זוך ‰י„וע,  י˘ר‡ל ‡ויפן   ıר‡
‰ס˙ל˜ו˙ פון רבי'ן מ‰ר"˘, ‡ון „ָ‡רטן ‰ָ‡בן נָ‡ך ‚עלעבט חסי„ים ווָ‡ס זיינען ‚עווען 
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ביים רבי'ן מ‰ר"˘, ‡יז ‡יינער פון זיי ַ‡ריינ‚ע‚ַ‡נ‚ען ˆו ‡ים ‡ויף יחי„ו˙ – ‰ָ‡ט ער 
‚לייך ָ‡ּפ‚עחל˘'ט.

ער:  זָ‡‚ט  מיטַ‡מָ‡ל?  עּפעס ‚עחל˘'ט  ווָ‡ס ‰ָ‡סטו  ביי ‡ים ‚עפרע‚ט:  מען  ‰ָ‡ט 
„ָ‡ס ‡יז ˜לס˙ר פניו ווי „עם רבי'ן מ‰ר"˘'ס פנים. במיל‡ ‰ָ‡ט ער ‚לייך ‚עחל˘'ט 
ווָ‡ס ער ‰ָ‡ט „ערזען „עם רבי'ן מ‰ר"˘, ווָ‡ס ער ‰ָ‡ט ‡ים ניט ‚עזען ˆענ„לי˜ער ‡ון 

ֈענ„לי˜ער יָ‡רןˆ

ווע‚ן  ‚ערע„ט  זיך  ‰ָ‡ט  „ָ‡ס  בז‰;  וכיוˆ‡  נבי‡   ‡ַ ווע‚ן  ניט  זיך  רע„ט  „ָ‡ס  ווָ‡ס 
זיך  ס'טוט  ווָ‡ס  ‚עלערנט  „ערפון  ב‚˘מיו˙,  פניו  ˜לס˙ר  ‚עזען  ‰ָ‡ט  ווָ‡ס  חסי„   ‡ַ
וכיוˆ‡  ָ‡„ער  זַ‡ך  ˆו‚ע‚רייטע   ‡ַ ‚עווען  ניט  ס'‡יז  וכ‡מור,  בז‰.  וכיוˆ‡  ברוחניו˙ 
בז‰, ‡ון ניט ַ‡ ‚עמַ‡כטע זַ‡ך, רחמנ‡ ליˆלן; ער ‡יז ַ‡ריינ‚ע‚ַ‡נ‚ען – ‰ָ‡ט ער ‚לייך 

ָ‡ּפ‚עחל˘'ט.

ווָ‡ס ˜לס˙ר פניו בכלל ביי ַ‡ מענט˘ן, בפרט ביי ַ‡ ‡י„ן, בפרט ביי ַ‡זַ‡ ווָ‡ס ‡יז 
נול„ ‚עווָ‡רן ב˜„ו˘‰ ובט‰ר‰, ‡יז „ָ‡ס מור‰ ‡ויף „י ענינים ווָ‡ס טוט זיך בפנימיו˙ 

˘לו, בנ˘מ˙ו.

‡יז זיין ‰נ‰‚‰ בפועל ‡יז ‚עווען ‡ין ַ‡ן ‡ופן פון "מלכ˙חיל‰ ַ‡ריבער", ַ‡ז ‡ויב 
עומ„  ער ‡יז  ווָ‡ס  ‚לייך ˆו „עם  ‚יין  מען  זָ‡ל   – מע‚לעכ˜ייט   ‡ַ ‚עווען  נָ‡ר  ס'‡יז 

"‚בו‰ על ‚בו‰ ו‚בו‰ים עלי‰ם".

זיין  ‚עווען  ‡יז  ַ‡זוי  ‡ון  ˜ָ‡מוניסטן,  בַ‡  ‡פילו  ‰נ‰‚‰  זיין  ‚עווען  ‡יז  ַ‡זוי  ווָ‡ס 
‰נ‰‚‰ ‡פילו ווען ס'‡יז ‚עווען פַ‡רן ˆַ‡ר.

כז. ווָ‡ס כ‡מור לעיל, ‡יז מ‡יזו סיב‰ ˘˙‰י', ‡יז „ער פָ‡טער זיינער ‰ָ‡ט זיך ‡ויך 
‡יז  ערוך  ˘ולחן  פי  על  „ָ‡ך  ‡יז  „ָ‡ס  [ווָ‡ס  ˆיבורי˙,  עס˜נו˙  ‡ין  ‚עווען  מ˘˙˙ף 
עס˜נו˙ ˆיבורי˙ נָ‡ך ‰עכער פון ˙ור˙ו ‡ומנ˙ו, לכמ‰ „יעו˙, ולכמ‰ „יעו˙ ‡יז ַ‡זוי 

„ער פס˜-„ין],

„ערנָ‡ך ָ‡בער, מ‡יזו סיב‰ ˘˙‰י', ‰ָ‡ט ער ‡יבער‚ע‚עבן ַ‡ חל˜ פון „ער עס˜נו˙ 
ˆיבורי˙, ‰ָ‡ט ער „ָ‡ס ‡יבער‚ע‚עבן לבנו יחי„ו, ווען זיין פָ‡טער ‡יז ‚עווען בחיים 

חיי˙ו בעלמ‡ „ין.

י„י  על  ווערן  ווָ‡ס ‰ָ‡ט ‚ע„ַ‡רפט ‡ויפ‚עטָ‡ן  עס˜נו˙  זַ‡   ‡ַ ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז ‚עווען 
נ˘י‡ בי˘ר‡ל.

ל„ור,  נ˘י‡ ‡ח„  נ˘י‡ו˙, ַ‡ז  כלל ‡ין  ס'‡יז ַ‡  ˘‡ל‰:  ווערט „ָ‡ך „י  ווָ‡ס ָ‡ט „ָ‡ 
ַ‡ ˜רבן  זיין  מ˜ריב  ‚עווָ‡לט  רבי ‰ָ‡ט  ַ‡ז  ווַ‡נענט,  ביז  ˘ני.  ל„ור", ‡ון  "„בר ‡ח„ 
נ˘י‡ – ‰ָ‡ט מען ‡ים ‚עזָ‡‚ט "ˆר˙ך בבבל". על ‡ח˙ כמ‰ וכמ‰ ווען „ָ‡ס ‡יז ניט 
"בבבל", נָ‡ר „ָ‡ס ‡יז ‡ין „ער זעלבער ˘טָ‡ט ָ‡„ער ‡ין „ער זעלבער מ„ינ‰, ביז ‡ין 

„ער זעלבער ‰ויז.
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כח. ווָ‡ס על „רך ז‰ ‚עפינט מען ‡ויך ב‰נו‚ע ˆו „ו„ ו˘למ‰,

ווָ‡ס „ו„ ‡יז „ָ‡ך ‚עווען „ער עי˜ר ‰מלכו˙, [בפרט נָ‡ך על פי ˜בל‰, ‡יז „ָ‡ך „ו„ 
„ער עי˜ר ספיר˙ ‰מלכו˙ ‡ון ˘למ‰ ‡יז „ָ‡ס חכמ‰ פון ספיר˙ ‰מלכו˙. ָ‡בער „ָ‡ 

רע„ט מען „ָ‡ך ווי „ער ענין ‡יז על פי נ‚ל‰],

מו‰, ַ‡ז בחיי „ו„ ‰מלך, ‰ָ‡ט „ו„ ‰מלך ‚ע‰ייסן, ַ‡ז מ'זָ‡ל ‚יין  ‚עפינט מען ַ‡ „בר̇ 
ממליך זיין ˘למ‰'ן, ‡ון ‰ָ‡ט ‚ע˘י˜ט ˘לוחים, ‡ון ‰ָ‡ט „ָ‡ס ‚ענומען מיט ַ‡ ˘בוע‰ 
מיטן ‚ַ‡נˆן ˘טורעם, ‡ון מ'‰ָ‡ט ממליך ‚עווען ˘למ‰ בפועל, ‡ון „ערנָ‡ך ‰ָ‡ט מען 

מכריז ‚עווען "יחי ‰מלך „ו„ לעולם".

˘ני  פון  מˆי‡ו˙  ניטָ‡ ˜יין  ס'‡יז  ˙ור‰  פי  על  ˘‡ל‰:  „ָ‡ך „י  ווערט   ‡ָ„ ָ‡ט  ווָ‡ס 
מלכים.

– ס'˜ען זיין ַ‡ מלך בני י˘ר‡ל בַ‡ „י ע˘ר˙ ‰˘בטים ‡ון ַ‡ מלך פון בן „ו„ ווָ‡ס ער 
‡יז ‚עווען בַ‡ „י ˆוויי ˘בטים, ָ‡בער „עמָ‡לט ‡יז ‚עווען „ער עי˜ר ‰מלכו˙ ‡יז „ָ‡ס 
וויי מלכים ב„ור ‡ח„, ע‡כו"כ ווי ס'‡יז  ייך ס'זָ‡ל זיין̂  מלכי בי˙ „ו„. ‡ון ס'‡יז ניט̆ 

‚עווען בַ‡ „ו„ ו˘למ‰, ַ‡ז זיי זיינען „ערנָ‡ך ‚עווען בבי˙ ‡ח„.

„י ˜˘י‡ ווערט נָ‡ך ˘טורעמ„י˜ער: ˘למ‰ ‡יז „עמָ‡לט ‚עווען ַ‡לט ˆוועלף יָ‡ר, 
פַ‡ר בר-מˆו‰. ‡ון „ו„ ‰ָ‡ט ‚ע‰ייסן ממליך זייך ‡ון ‡ויך מכריז זיין ב‚לוי,

ווָ‡ס  ענין  ַ‡ן  מפני ‡„וני‰ו  זיין  מכריז  ניט  ָ‡בער  מ'˜ען  טַ‡˜ע "מפני ‡„וני‰ו";   –
‰ָ‡ט ˜יין ָ‡רט ניט ‡ין ˙ור‰!

כט. ווָ‡ס ‡ין „ערויף ‡יז „ָ‡ך „ער בי‡ור,

‡ון „ָ‡ס ‡יז ‡ויך „ער ‰סבר ב‰נו‚ע ˆו נ˘י‡ „ורינו, ווָ‡ס ב˘ע˙ ער ‡יז נָ‡ך ˜ו„ם 
ווי ער ‡יז ‚עווען ַ‡ נ˘י‡, [‡ון ס'‰ָ‡ט „ערנָ‡ך ‚ענומען ˆענ„לי˜ער יָ‡רן ביז ווַ‡נענט 
ער ‡יז ‚עווָ‡רן ַ‡ נ˘י‡ בפועל], ער ‡יז ָ‡בער ‚עווען ַ‡ בן יחי„, במיל‡ ‡יז בכלל ניט 
מ˘יח‰, „ערפַ‡ר  ניט ‰ָ‡בן ˜יין  יחי„ „ַ‡רף  בן   ‡ַ מחלו˜˙;  ˘ייך ‡ויף „ערויף ˜יין 

ווָ‡ס ס'‡יז ניט ˘ייך ביי ‡ים ˜יין מחלו˜˙,

– ‡פילו ווען ער ‡יז ניט ˜יין בן יחי„ ‡ון ס'‡יז ניטָ‡ ˜יין מחלו˜˙, „ַ‡רף ער ‡ויך 
 ‡ַ פון  ניטָ‡ ˜יין ‡פ˘ריו˙  ‚ָ‡ר  ס'‡יז  ַ‡ז  כמ„ובר,  ע‡כו"כ,  מ˘יח‰.  ‰ָ‡בן ˜יין  ניט 

ˆווייטן בן –

ˆוזַ‡מען ָ‡בער „ערמיט ‡יז ניט ˘ייך זָ‡‚ן "˘ני „ברים ל„ור".

ווָ‡ס ‡ין „ערויף ‡יז „י ‰סבר‰ – במכ"˘ ו˜"ו:

כי„וע ווי ‚ערע„ט כמ‰ פעמים: „ער עˆם ענין פון ירו˘‰ ‡יז, ַ‡ז „ָ‡ס ‡יז ניט „ער 
פ˘ט, ַ‡ז פריער ‡יז ‚עווען „ער מורי˘, ‡ון „ערנָ‡ך ‡יז ער ַ‡ווע˜‚ע‚ַ‡נ‚ען, ‡ון ‰ָ‡ט 
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„ָ‡ס ‡יבער‚ע‚עבן „עם לו˜ח ָ‡„ער „עם יור˘ וכיוˆ‡ בז‰, נָ‡ר "˙ח˙ ‡בו˙יך י‰יו 
„ער  ווי  ב‡רוכ‰  ַ‡מָ‡ל  ‚ערע„ט  ווי  ב˙ר‡, ‡ון  בב‡  זָ‡‚ט ‡ין  ‚מר‡  „י  [ווי  בניך", 
פון  מˆי‡ו˙  „י  ‡יז  „ָ‡ס  ָ‡ט  יור˘,  „ער   – ב‡רוכ‰]  מב‡ר  „ָ‡ס  ‡יז  רַ‡‚ַ‡ט˘ָ‡ווער 

מורי˘.

ווערט „ָ‡ך „י ˘‡ל‰: ווי ַ‡זוי ˜ען זיין ב˘ע˙ ס'‡יז „ָ‡ „ער יור˘ – ַ‡ז ס'זָ‡ל ‡ויך 
זיין „י מˆי‡ו˙ פון „עם מורי˘, בפרט נָ‡ך ‡ויב זיי זיינען ביי„ע נ˘י‡ים?

‡יז „ָ‡ס „ער פירו˘, ַ‡ז ַ‡ נ˘י‡ בי˘ר‡ל ‰ָ‡ט ‡ין זיך ‡ויך ַ‡ן ענין, במכ"˘ ו˜"ו ַ‡ז 
מ'זָ‡‚ט "עב„ מלך – מלך", ע‡כו"כ ַ‡זַ‡ ווָ‡ס ער ‰ָ‡ט ‡ים ‚עמַ‡כט פַ‡ר ַ‡ מלך.

„ָ‡ס ‡יז ָ‡בער ניט „ער פ˘ט, ַ‡ז „ָ‡ס ‡יז ַ‡ן ענין ˘ל ירו˘‰ ˆו ַ‡ ˆווייטן, ‡ון ס'‡יז 
ניט „ער פ˘ט, ַ‡ז ַ‡ ˆווייטער ווערט ַ‡ מלך – ס'‡יז ניטָ‡ ˜יין מˆי‡ו˙ על פי ‰לכ‰ פון 

ˆוויי מלכים בב˙ ‡ח˙, ובמ„ינ‰ ‡ח˙, ע‡כו"כ ‡ין „י זעלבע ענינים:

ּפונ˜ט ַ‡זוי ווי ווען מ'ָ‡לט ‚עזָ‡‚ט „עם בעל ‰‚‡ול‰, ַ‡ז ער ‡יז ‚עווָ‡רן ַ‡ מˆי‡ו˙ 
פַ‡ר-זיך – ווָ‡לט ער זיך ַ‡ טרייסל ‚עטָ‡ן ‡ון ווָ‡לט ‚עזָ‡‚ט ַ‡ז ער פַ‡ר˘טייט ‚ָ‡רניט 

ווע‚ן ווָ‡ס מ'רע„ט!

‡עפ"כ, ווען ער ‡יז ‚ע‚ַ‡נ‚ען ‡ון ‚עטָ‡ן בענינים – ‰ָ‡ט ער „ָ‡ס ‚עטָ‡ן מיט „עם 
˙ו˜ף ‡ון מיט ַ‡ מסיר˙-נפ˘ ווָ‡ס ַ‡ נ˘י‡ בי˘ר‡ל ‰ָ‡ט. „ָ‡ס ‡יז ָ‡בער ‚עווען ַ‡לס ַ‡ 
חל˜ פון ‡ביו, ווָ‡ס ער ‡יז ‚עווען „ער נ˘י‡ ‡ו˙ו ‰„ור, ו"‰נ˘י‡ ‰ו‡ ‰כל", ע‡כו"כ 

פון בנו יחי„ו.

ל. ווָ‡ס על „רך ז‰ ‡יז ‚עווען בַ‡ „ו„'ן ‡ון ˘למ‰'ן:

‡יי„ער מ'‰ָ‡ט ממליך ‚עווען ˘למ‰'ן, ‡יז בַ‡ ˘למ‰'ן ניט ‚עווען „י מלוכ‰ ב‚לוי, 
‡פילו ניט ב‰נו‚ע לפועל, ובפרט נָ‡ך ַ‡ז ס'‡יז ‚עווען ‡„וני‰ו, ‡ון ער ‰ָ‡ט ‚ע‰ַ‡ט 
‰ָ‡ט  ער  ווָ‡ס  ענין  ָ‡ט „עם  ‚ע‰ַ‡ט  נָ‡ך  ‰ָ‡ט  ַ‡חוı ‡„וני‰ו; ‡„וני‰ו  ברי„ער  נָ‡ך 

חול˜ ‚עווען ב‚לוי.

ב˘ע˙ „ו„ ‰ָ‡ט ‡ים ממליך ‚עווען, ‰ָ‡ט ער ניט ממליך ‚עווען ַ‡ ˆווייטן מענט˘ן, 
ַ‡ ˆווייטע מˆי‡ו˙, ַ‡ ˆווייטן ‡י„ן, ָ‡ט ווָ‡ס ס'זָ‡ל ניט זיין – ַ‡זַ‡ זַ‡ך ˜ען ער ניט 

טָ‡ן,

ער ˜ען ָ‡בער מ‚ל‰ זיין ביי ‡ים ‡ון ממליך זיין ‡ים,

ער ‡יז  ַ‡ז  פ˘ט,  ניט „ער  „ָ‡ך  כמו˙ו", ‡יז  ˘ל ‡„ם  מ'זָ‡‚ט "˘לוחו  ווי  ב„ו‚מ‡ 
ווי  [‡ון  "כמו˙ו"  ‡יז  ˘ליח  „ער  ‡ון  ˘ליח,   ‡ַ מַ‡כט  ער  מˆי‡ו˙;  ‡ויס  ‚עווָ‡רן 
ס'˘טייט ‡ין פוס˜ים בכמ‰ מ˜ומו˙ „ער ל˘ון "כמו˙ו ממ˘"] – ‡עפ"כ ‡יז ניט „ער 
פ˘ט, ַ‡ז „ער מ˘לח ‡יז ‚עווָ‡רן ‡ויס מˆי‡ו˙. נָ‡כמערער – ער ‰ָ‡ט בכח ˆו מבטל 
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זיין „עם ˘ליח. כל זמן ער ‰ָ‡ט ‡ים ָ‡בער ניט מבטל ‚עווען – ‡יז "˘לוחו ˘ל ‡„ם 
כמו˙ו" ‡פילו ב‰נו‚ע ˆו ˜י„ו˘ין.

˙ו˜ף  ב‰נו‚ע ˆו  ז‰  „רך  על  מענט˘ן.  מ˜ו„˘ ˆו ˆוויי  זיין  ניט  זי  – ˜י„ו˘ין ˜ען 
‰‚ירו˘ין –

ווייטער מענט˘,  ל ‡„ם כמו˙ו"? – ס'‡יז טַ‡˜ע ַ‡̂  נָ‡ר ווָ‡ס ‡יז „ער פ˘ט "˘לוחו̆ 
‡ון ער „ַ‡רף זיין ַ‡ בעל-„ע˙ בפני עˆמו. [‡ויב ער ‡יז ַ‡ ˜טן, ‡ון „ער מ˘לח "עומ„ 
על ‚ביו" – ניט „ָ‡ס ‡יז „ער ענין ‰˘ליחו˙. ענין ‰˘ליחו˙ ‡יז, ַ‡ז ער ‡יז ַ‡ בעל-„ע˙ 
ווען „ָ‡ס ‰עלפט – ‡יז  על ‚ביו". - ‡פילו  מ˘לח "עומ„  ווָ‡ס „ער  ניט  עˆמו.  בפני 

„ָ‡ס ניט ַ‡לס ˘ליחו˙].

זיין  ָ‡ּפ‚ע‚עבן  ‰ָ‡ט ‡ים  מ˘לח  „ער  בעל-„ע˙, ‡ון   ‡ַ „ו˜‡  ער ‡יז  ָ‡בער  ב˘ע˙ 
‚ַ‡נˆן ˙ו˜ף ַ‡לס מ˘לח – ווערט ער "כמו˙ו ממ˘", ‡ון „ער מ˘לח בלייבט ַ‡ מˆי‡ו˙ 

מיטן ‚ַ‡נˆן ˙ו˜ף.

„ער ˙ו˜ף „רי˜ט זיך ‡ויך ‡ויס ‡ין „עם, ַ‡ז ער ‰ָ‡ט בכח ˆו מַ‡כן ַ‡ ˆווייטן ער זָ‡ל 
זיין "כמו˙ו ממ˘". ָ‡בער „ָ‡ס ‡יז ניט ˆוויי ווָ‡ס זיינען מ˜„˘ „י ‡˘‰. „י ‡˘‰ ‡יז 

מ˜„˘ מערניט ווי ‡יינער. ועל „רך ז‰ ב‰נו‚ע ‰יפך ‰˜י„ו˘ין.

על „רך ז‰ ב‰נו‚ע ˆו מלוכ˙ ˘למ‰ ב˘ע˙ „ו„ ‡יז ‚עווען "יחי ‰מלך „ו„ לעולם", 
‡יז ניט „ער פ˘ט, ַ‡ז ˘למ‰ ‰ָ‡ט ‚ע'יר˘'נט ‡ון ‚עווָ‡רן ַ‡ מלך בפני עˆמו – ס'‡יז 

ניטָ‡ ˜יין ˆוויי מלכים בב˙ ‡ח˙,

„ער פ˘ט ‡יז „עמָ‡לט, ַ‡ז „ו„ ַ‡לס ַ‡ מלך ‚יט מען ַ‡ מלך ַ‡ כח, ַ‡ז ער זָ‡ל ˜ענען 
מַ‡כן, ב„ו‚מ‡ ווי מ'זָ‡‚ט בנו‚ע ˆו "˘לוחו כמו˙ו" – „ָ‡ס ‡יז ָ‡בער ניט ַ‡ן ענין פון 
ירו˘‰; „ָ‡ס ‡יז ַ‡ן ענין ב„ו‚מ‡ ווי "˘לוחו כמו˙ו", ביז ‡ין ַ‡ן ‡ופן [פון] "כמו˙ו 

ממ˘".

ל‡. ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז ‚עווען, כ‡מור, „י ‰נ‰‚‰ פון „עם בעל ‰‚‡ול‰:

בחיי ‡ביו ‰ָ‡ט ער בַ‡ זיך ניט פַ‡רנומען ˜יין ˙פיס˙ מ˜ום;

ב˘ע˙ „ער פָ‡טער ‰ָ‡ט ‡ים ‚עמַ‡כט פַ‡ר ַ‡ ˘ליח, ‡ון ‰ָ‡ט ‡ים ‚עזָ‡‚ט ער זָ‡ל 
‚יין טָ‡ן „י ˘ליחו˙ ‡ין מסיר˙-נפ˘,

– מסיר˙ נפ˘ על פי ˙ור‰ ˜ען מען ניט ַ‡רויפליי‚ן ‡ויף ַ‡ ˆווייטן ‡י„ן. ס'‡יז ‰יפך 
פון "ונ˘מר˙ם לנפ˘ו˙יכם".

לימו„  מיט  פַ‡רבונ„ן  ווָ‡ס ‡יז  ˘ליחו˙   ‡ַ ַ‡רויפליי‚ן  ַ‡ ˆווייטן ‡י„ן  מ'˜ען ‡ויף 
‰˙ור‰ ו˜יום מˆוו˙י'; מסיר˙-נפ˘ ‡ויף „י ‚' ענינים ווָ‡ס "י‰ר‚ ו‡ל יעבור". ס'‡יז ַ‡ 
„ין ‡ין ˙ור‰. ַ‡רויפליי‚ן ‡ויף ַ‡ ˆווייטן מסיר˙-נפ˘ ‡ויף ‚יין מַ‡כן ַ‡ "ח„ר" – ס'‡יז 
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בז‰  וכיוˆ‡  מ˜ו‰,  מַ‡כן ַ‡  יעבור", ָ‡„ער ‚יין  ו‡ל  ווָ‡ס "י‰ר‚  ענינים  פון „י ‚'  ניט 
בנו‚ע ˆו כ˘רו˙.

‡עפ"כ ‡יז נ˘י‡ „ורינו ‰ָ‡ט ‚עמַ‡כט ˘לוחים, ‡ון ‰ָ‡ט זיי ‚ע˘י˜ט ‡ין ַ‡ מ˜ום-
„ער  ‡ין  ‡ומ‚ע˜ומען  טַ‡˜ע  זיינען  ווָ‡ס  ַ‡זעלכע  ‚עווען  ליˆלן  רחמנ‡  ‡ון  סכנ‰, 

˘ליחו˙, ‡ון ‡עפ"כ ‰ָ‡ט ער ‡ויפן מָ‡ר‚ן ווייטער ‚ע˘י˜ט ˘לוחים,

‡„ם  ˘ל  "˘לוחו  ‡יז  „ָ‡ס   – ˆווייטן   ‡ַ ˘י˜ן  ווע‚ן  ניט  זיך  רע„ט  „ָ‡ס  ווָ‡רום 
כמו˙ו".

לב. ועל „רך ז‰ ‡יז ‚עווען – ‡יˆטער ‰ָ‡ט זיך ˘וין ָ‡ּפ‚ע„רו˜ט „ער סיפור – ווָ‡ס 
זיין פָ‡טער ‰ָ‡ט ‚ע˘י˜ט זיין בן יחי„ ‡ון ‰ָ‡ט ‡ים ‚עזָ‡‚ט, ער זָ‡ל פָ‡רן ‡ין עיר 
ביז  ‚עפרע‚ט:  ‰ָ‡ט  ער  ‡ון  ‚ע‰ייסן,  „עמָ‡לט  ס'‰ָ‡ט  ווי  ּפעטערבור‚  ‡ין  ‰ביר‰, 

ווַ‡נענט זָ‡ל ער „ָ‡רטן זיין? – ‰ָ‡ט ער ‡ים ‚עזָ‡‚ט: ביז מסיר˙-נפ˘!

ווָ‡ס לכ‡ור‰ ‰ָ‡ט „ָ‡ס ניט ˜יין פ˘ט: ווָ‡ס ‰ייסט ביז מסיר˙-נפ˘? ‚עווען ˘נים 
‡ח˙  על  ‰מ„ינ‰,  חו˜י  פי  על  זיך  מ'פירט  ווי  ‚עפירט  זיך  ‰ָ‡ט  ער  ‡ון  כ˙י˜ונם, 
לי„ו  יבו‡  ווַ‡נענט "מ˙י  ביז  ‚עווַ‡רט  ער  ‰ָ‡ט   – מו˙  עונ˘  ַ‡ן  ניט ‡ין  וכמ‰  כמ‰ 

ו‡˜יימנ‰"!

ביז ווַ‡נענט ַ‡ז ס'‡יז ‚ע˜ומען "לי„ו", ‡ון מ'‰ָ‡ט זיך „ערוו‡וסט ַ‡ז ס'‡יז „ָ‡ ַ‡ 
ינ„ער, ָ‡„ער  ‚זיר‰, – ניט ַ‡ ‚זיר‰ פון "‚' עבירו˙"; ַ‡ ‚זיר‰ פַ‡רבונ„ן מיט חינוך פון̃ 

מיט חינוך פון רבנים ווָ‡ס זיי „ַ‡רפן מחנך זיין ˜ינ„ער, ניט פון „י ‚' ענינים,

‡יז ער ‚ע‚ַ‡נ‚ען "מלכ˙חיל‰ ַ‡ריבער" ˆו „עם ווָ‡ס ער ‡יז ‚עווען „ער מחנך ‡ון 
ר ‰פנים ‚עווען  ר ‰פנים ב‡ו˙ן ‰ימים. ווָ‡ס „עמָ‡לט ‡יז „ער̆  „ער ח˘וב וכו' ‡ויפן̆ 

„ער ˘ר ‰כי ˙˜יף, „ער ˘טַ‡ר˜סטער ˘ר, ווָ‡ס ער ‰ָ‡ט ָ‡נ‚עפירט מיטן ˆַ‡ר.

– „ער ˆַ‡ר ‡יז ‚עווען ניט ˜יין ‡יבערי˜ער חכם, כי„וע ומפורסם, [‡ון וי˘ ‡ומרים 
˘ר  ָ‡נ‚עפירט „ער  ‰ָ‡ט  מיט ‡ים  ‚עווען], ‡ון  ניט  חכם  ‚ָ‡ר ˜יין  בכלל  ער ‡יז  ַ‡ז 
‰פנים פון יענער ˆייט. ‡ון „ער ˘ר ‰פנים ‰ָ‡ט ‚ע‰ַ‡ט ‡ויף זיך ָ‡ט „עם ווָ‡ס ‰ָ‡ט 
‡ים מחנך ‚עווען, ווָ‡ס „ערנָ‡ך ‡יז ער ˘וין ַ‡רויס פון חינוך ˘ל ‰˙למי„, ‡ון יענער 

‡יז ˘וין ‚עווָ‡רן „ער ˘ר ‰פנים, ער ‰ָ‡ט ָ‡בער ‚עלעבט ‡ין „ער זעלבער ˘טָ‡ט.

‡יז ער ‚ע‚ַ‡נ‚ען לכ˙חיל‰ ַ‡ריבער, ‰ָ‡ט זיך ‚עכַ‡ּפט, ַ‡ז ָ‡ט „ָ‡ ‡יז ‡פ˘ר ַ‡ן ענין 
פון מסיר˙ נפ˘: פַ‡רבינ„ן זיך מיט ָ‡ט „עם ווָ‡ס ‰ָ‡ט מחנך ‚עווען ַ‡ ר˘ע מרו˘ע, 
ווי „ער ˘ר ‰פנים „עמָ‡לט ‡יז ‚עווען ַ‡ ר˘ע מרו˘ע ב‡נו˘יו˙: ‚עמַ‡כט ּפָ‡‚רָ‡מען 

מיט ַ‡לע ענינים ‰י„ועים ומפורסמים,

‡ון ‰ָ‡ט ביי ‡ים ‚עּפועל'ט, ‡ון ‰ָ‡ט מיט ‡ים ‚ע˘מועסט ‡ון מיט ‡ים ‚ערע„ט, ער 
זָ‡ל ‡ים ַ‡רויס‚עבן ַ‡ ר˘יון, פרע‚ן ביי ‡ים ווָ‡ס מ'˜ען טָ‡ן ‡ויף עּפעס מבטל זיין „י 
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‚זיר‰, ‡ון יענער ‰ָ‡ט ‡ים ‚עזָ‡‚ט: ער זָ‡ל וויסן זיין, ַ‡ז „ָ‡ס ‡יז ַ‡ן ענין ווָ‡ס „ָ‡ס 
‡יז פַ‡ר ‡ים מסיר˙-נפ˘ –

ָ‡ט „ָ‡ ‰ָ‡ט ער זיך ‚עכַ‡ּפט ווָ‡ס „ער פָ‡טער ‰ָ‡ט ‚עמיינט "ביז מסיר˙ נפ˘",

‡ון ‰ָ‡ט ‡ים ַ‡רויס‚ע‚עבן ַ‡ ּפַ‡ּפיר ווָ‡ס „ָ‡רט ‡יז ‚עווען „ער ר˘יון ‡ויף ַ‡ריינ‚יין 
‡ין „עם בנין וו‡ו ס'‰ָ‡ט זיך ‚עפונען „ער מ˘ר„ פון „עם ˘ר ‰פנים,

‡ון „ערנָ‡ך ‰ָ‡ט ער ‚עוו‡וסט, ַ‡ז ס'וועט ַ‡ריינ‚יין ַ‡‰ינˆו ַ‡ ‡י„ מיט ַ‡ בָ‡ר„ ‡ון 
ח‰ ומ˘ופˆ˙; [טַ‡˜ע  פי‡ו˙ ‡ון מיט ַ‡ סירטו˜, ‡ון ווָ‡ס רע„ט רוסי˘ ניט ַ‡זַ‡ רוסי˘̂ 

‚ערע„ט רוסי˘ מיט ַ‡לע ענינים, ָ‡בער ס'‡יז ‚עווען ל‡ו „ו˜‡ ָ‡ן ַ‡ן ַ‡˜ˆענט].

ַ‡ווע˜‚ע‚ַ‡נ‚ען ‡ין יענעם בנין, ‡ון ‰ָ‡ט ‚עזען ווי ַ‡זוי „ער ˘ר ‰פנים ‚ייט ַ‡רויס 
פון „עם בנין, ‡יז ער ‚לייך ˆו‚ע‚ַ‡נ‚ען ˆו „עם ˘וער, ˆום ˘ומר על ‰פ˙חים, ‰ָ‡ט 

‡ים בַ‡וויזן „עם ּפַ‡ּפיר ווָ‡ס ער מע‚ ַ‡ריינ‚יין ‡ין בנין,

וער ‰ָ‡ט ניט פַ‡ר˘טַ‡נען „עם ‚ַ‡נˆן ענין ווָ‡ס „ָ‡ טוט זיך: מ'‰ָ‡ט ‚עוו‡וסט,  „ער̆ 
ַ‡ז ַ‡ ‡י„ טָ‡ר ניט זיין ‡ין ּפעטערברו‚, ניט נָ‡ר ער טָ‡ר ניט ַ‡ריינ‚יין ‡ין „עם בנין, 
‡ון „ָ‡ס ‡יז ַ‡ בנין ווָ‡ס מ'‰ָ‡ט ַ‡‰ינˆו ˜יינעם ניט ַ‡ריינ‚עלָ‡זט ָ‡ן ַ‡ ר˘יון מיוח„ – 

‡פילו ַ‡ ‚וי, ‡פילו ַ‡ ˘ר, ‡פילו ַ‡ ˘ר ‚„ול ביו˙ר,

ר˘יון   ‡ַ ס'‡יז  ווָ‡רום  ניט „ינ‚ען,  זיך  טָ‡ר  ער  ַ‡ז  ָ‡בער ‡ויך ‚עוו‡וסט,  ער ‰ָ‡ט 
מיוח„ – ַ‡ז ניט, ווי ˜ומט ˆו ‡ים „ער ר˘יון?

‡ון ‡יז ַ‡ריינ‚ע‚ַ‡נ‚ען ‡ין בנין, ‡ון ‰ָ‡ט ניט ‚עוו‡וסט וו‡ו „עם ˘ר ‰פנימ'ס ח„ר 
‚עפינט זיך, ‡ון ער ‡יז ‚ע‚ַ‡נ‚ען ‡ון ‚עבלָ‡נ„ז˘עט ‡ון ‚עזוכט, ביז ווַ‡נענט ער ‰ָ‡ט 
‚עמוזט פרע‚ן ביי ‡יינעם פון „י ‚ויים „ָ‡רטן, וו‡ו ס'‚עפינט זיך ָ‡ט „ער ח„ר. ווָ‡ס 

„ָ‡ס ‚ופ‡ ‡יז „ָ‡ך ַ‡ סכנ‰ ˘‡ין כמו‰.

וו‡ו  ּפַ‡ּפירן  „י  „ָ‡רטן  פון  ַ‡רויס‚ענומען  ‰ָ‡ט  ח„ר,  „עם  ַ‡ריינ‚ע‚ַ‡נ‚ען ‡ין  ‡ון 
ס'‡יז ‚עווען ווע‚ן ָ‡ט „ער ‚זיר‰, ַ‡רויפ‚ע˘טעלט „ָ‡רטן „עם ˘טעמּפל, ַ‡ז „י ‚זיר‰ 
„י  ס'לי‚ן  וו‡ו  ָ‡רט  „עם  ‡ויף  טי˘,  ‡ויפן  ˆורי˜  ַ‡ווע˜‚עליי‚ט  ‚עווָ‡רן,  בטל  ‡יז 
פון ˆימער. ‡ון  זיינען בטל ‚עווָ‡רן, ‡ון ‡יז ַ‡רויס‚ע‚ַ‡נ‚ען  ווָ‡ס  ‚זירו˙ ‰בטילו˙, 

ַ‡רויס‚ע‚ַ‡נ‚ען „ערנָ‡ך פון בנין, ‡ון „ערנָ‡ך ַ‡ווע˜‚עפָ‡רן ַ‡‰יים.

ל‚. ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז ניט „ער פ˘ט, ַ‡ז „ָ‡ס ‡יז ַ‡ן ענין פון ˘כל ו‰בנ‰ ו‰סבר‰, ‡ון 
ס'‡יז ניט „ער פ˘ט, ַ‡ז ַ‡ן ‡„ם פ˘וט ‰ָ‡ט ‡ויף „ערויף כח ˆו טָ‡ן:

‚יין ַ‡נט˜ע‚ן ‚זיר˙ ‰מלכו˙, בפרט נָ‡ך ַ‡ מלכו˙ ווָ‡ס "מו˘ל בכיפ‰", ‡יז על פי 
מ„ר˘ ‡ון על פי ˜בל‰ ‡ון על פי מוסר ‡ון על פי ˘כל – ˜ען ‚יין מערניט ווי ַ‡זַ‡ ווָ‡ס 

ער ‡יז ב‚„ר פון מלכו˙.

התוועדות י"ב תמוז ה'תשמ"ה
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ָ‡ט „ָ‡ס ווָ‡ס ער ‡יז ‚ע‚ַ‡נ‚ען [ַ‡לס] ‡יינער?? פון „עם מלך ˘בי˘ר‡ל, פון נ˘י‡ 
ממ˘ –  כמו˙ו"  ˘ל ‡„ם  פַ‡ר ַ‡ "˘לוחו  פָ‡טער, ‰ָ‡ט ‡ים ‚עמַ‡כט  זיין  פון  ‰„ור, 
˘עטמּפל ‡ון  ַ‡רויפ‚עליי‚ט „עם  ‰ָ‡ט  ווער  ָ‡בער  פָ‡טער,  ‚ע‚ַ‡נ‚ען „ער  „ָ‡ס  ‡יז 
„ערנָ‡ך  ‡ון  ר˘יון,  „עם  פריער  בַ‡˜ומען  ‰ָ‡ט  ער  ‡ון  ּפַ‡ּפירן,  „י  ‡יבער‚עליי‚ט 
ָ‡ּפ‚ע„ַ‡נ˜ט „עם ‚וי ווָ‡ס ‡יז ‚עווען „ער מחנך פון ˘ר ‰פנים? – ָ‡ט „ָ‡ס ‡יז ‚עווען 
ניט  ָ‡בער  ער ‡יז  יחי„,  בן   ‡ַ טַ‡˜ע  מע˘‰ ‚עווען  ב˘ע˙  ער ‡יז  ווָ‡ס  ָ‡ט „ער ‡י„ 

‚עווען ˜יין נ˘י‡!

‡ין ָ‡ט „ער ˘ליחו˙ ‡יז ער ‚עווָ‡רן ַ‡ נ˘י‡ "כמו˙ו", ביז "כמו˙ו ממ˘". ב„ו‚מ‡ 
ווי ‚ערע„ט בנו‚ע ˆו ˘למ‰ ו„ו„.

ל„. במיל‡ ‡יז ˜יין ˜˘י‡ ניט "„בר ‡ח„ ל„ור" ניט ˜יין "˘ני „ברים ל„ור": ב˘ע˙ 
ווָ‡ס  מערניט [ווי] ָ‡ט „ער  ל„ור,  ווי ‡יין „בר  מערניט  מע˘‰ ‡יז  זיך ָ‡ט „י  ס'טוט 

טוט „י מע˘‰.

וכי„וע ב‰נו‚ע ‡פילו ‡ין ˘ליחו˙, ˆי ער ‚יט ‡יבער מערניט [ווי] „י מע˘‰, ָ‡„ער 
‡ויך „עם כח ‰מע˘‰, ָ‡„ער זיין ‚ַ‡נˆע מˆי‡ו˙, ווי ‚ערע„ט ַ‡מָ‡ל ב‡רוכ‰ „י ַ‡לע 
‰סָברים ‡ין ˘ליחו˙, ביז ַ‡ז „ָ‡ס ‚ייט „ער מ˘לח ַ‡ליין. ָ‡בער ניט זָ‡‚ן, ַ‡ז ס'‡יז „ָ‡ 

ˆוויי מלכים – ניטָ‡ ַ‡זַ‡ מˆי‡ו˙.

ˆוויי   ‡ָ„ ס'‡יז  פ˘ט  „ער  ניט  ‡יז  ˘ליחו˙,  ב˙ור   ‡ָ„ ‡יז  „ָ‡ס  ווען  ‡פילו  ב˘ע˙ 
מלכים;

ּפונ˜ט ַ‡זוי ווי מ˜ען ניט זָ‡‚ן, ַ‡ז ˆוויי מענט˘ן זיינען מ˜„˘ „י ‡˘‰. מ˜„˘ ‡יז 
מערניט ווי ‡יינער, ‡ון ווער ‡יז „ָ‡ס? – ‡יז „ָ‡ס מ˜„˘ „ער ˘ולח; ווי ַ‡זוי ˜ומט 
ער  מע˘‰ ‡יז  ב˘ע˙  ווָ‡ס  י„ ‰מ˘לח,  ווָ‡ס  ָ‡ן? – „ו˜‡ „ורך „ערויף  „ָ‡ס ˆו ‡יר 
"˘לוחו ˘ל ‡„ם כמו˙ו", ביז "ממ˘", ָ‡ט „ָ‡ס ‡יז „ער זעלבער ענין; ס'‡יז ניט ˜יין 

ˆוויי.

ל‰. ווָ‡ס ווָ‡ס ‡יז „ערפון „ער לימו„ בנו‚ע ל‡נ˘ים כערכנו?

לכ‡ור‰, „ָ‡ס רע„ט זיך ווע‚ן ַ‡ נ˘י‡ בי˘ר‡ל, רע„ט זיך ווע‚ן בנו יחי„ו, ‡ון ס'רע„ט 
זיך ווע‚ן ַ‡ מע˘‰ ווָ‡ס ער ‰ָ‡ט ‚עטָ‡ן במסיר˙ נפ˘, ווָ‡ס מסיר˙ נפ˘ ‡יז „ער פ˘ט 
בפ˘טו˙, ַ‡ז ער ווערט ‡ויס מˆי‡ו˙. ָ‡ט „ָ‡ס ‡יז „ער ‡יינפַ‡כער ָ‡ּפטייט˘ "מסיר˙ 
נפ˘": ער נעמט זיין נפ˘ ‡ון ‚יט „ָ‡ס ָ‡ּפ. ָ‡ט „ָ‡ס ‡יז „ער ָ‡ּפטייט˘ פון מסיר˙-

נפ˘.

ווערט „ָ‡ך „י ˘‡ל‰: ‡יז ווָ‡ס ˜ען מען „ערפון ַ‡רָ‡ּפלערנען ל‡נ˘ים כערכנו?

 – מע˘‰  „י  ָ‡ט  „ער‰ערט  ַ‡ ‡י„  ַ‡ז  וויבַ‡ל„  זָ‡‚ט,  טוב  ˘ם  בעל  „ער  וכמ„ובר, 
ווערט „ָ‡ס פַ‡ר ‡ים ַ‡ מור‰ „רך ב‰נ‰‚˙ו, „ערˆו „ַ‡רף ביי ‡ים ˆו˜ומען ווָ‡ס ער 

„ַ‡רף טָ‡ן.

פארברענגען עם הרבי

פח



לו. ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז, על פי ‰‡מור:

ב˘ע˙ ‡י„ן זיינען ‡ין ַ‡ „ר‚‡ [פון] "‡ם כבנים" – ‡יז „ָ‡ך ַ‡ זיכערער‰ייט, ַ‡ז ַ‡ 
בן ˘ל ‰‡ב, ‡יז "‰‡ב מורי˘ לבנו" ‡ין ַ‡לע "חמ˘‰ „ברים", ‡יז „ָ‡ך ניט „ער פ˘ט 
ער ‡יז  יָ‡ר; ַ‡ז  נָ‡ך ‰ונ„ערט ‡ון ˆווַ‡נˆי˜  ביז  ווַ‡רטן  מ'„ַ‡רף  מ˘נ‰, ַ‡ז  ‡ין „ער 
לעבן ˆוזַ‡מען  זיי  לעבט, ‡ון  בן  לעבט ‡ון „ער  ב˘ע˙ „ער ‡ב  בחכמ‰, ‡יז  מורי˘ 
ַ‡זוי ‡יז „ער  חכמ˙ ‰‡ב.  פון  ענין  ˘וין „עמָ‡לט „עם  ער  יָ‡רן – ‰ָ‡ט  ˆענ„לי˜ער 
פירו˘ ‰פ˘וט, ‡ון ַ‡זוי ‡יז ב‰לכ‰, ‡ון ַ‡זוי ‡יז במˆי‡ו˙ ‡ין טבע ‰עולם, ‡פילו 

בַ‡ ניט-‡י„ן.

‡פילו ווען ‡י„ן זיינען ‡ין ַ‡ „ר‚‡ פון "עב„ים" – ‡יז "עב„ מלך" ‡יז ‡ויך "מלך".

ַ‡ליין  זיך  ער ‰ָ‡ט  מ'‰ָ‡ט ‡ים ‚עזָ‡‚ט, ָ‡„ער  ַ‡ז ‡ויב  וויסן,  ַ‡ ‡י„  במיל‡ „ַ‡רף 
‚עכַ‡ּפט, ַ‡ז ער ‰ָ‡ט ַ‡ ˘ליחו˙ פון מלכו˙ ˘ל עולם – ווערט ער "˘לוחו ˘ל ‡„ם 
כמו˙ו", ‡ון נָ‡כמערער – ˘לוחו ˘ל ‡„ם כמו˙ו ממ˘, ווי ער זָ‡‚ט ‡ין ל˜וטי ˙ור‰ 
ב‡רוכ‰, ‡ון מסביר על פי ז‰ר ועל פי ˜בל‰ וכו'. ָ‡בער „ָ‡ „ַ‡רף מען ניט ָ‡נ˜ומען 
ˆו רמזים ‡ון סו„ו˙; ָ‡ט „ָ‡ס ‡יז פ˘וטו ˘ל ‰לכ‰ ‡ון „ָ‡ס ‡יז „ער פ˘טו˙ פון „ער 

מˆי‡ו˙.

במיל‡, ַ‡ז „ערנָ‡ך טרעפט ער זיך מיט ניט-‡י„ן, ‡ון ער בַ‡˜ומט ‡ויף זיי ַ‡ ‰˘פע‰, 
‡ון רעכט, ער וויל זיך ‡יינרע„ן, [ַ‡ז] „ָ‡ס ווָ‡ס ער ‰ָ‡ט זיך ‚עטרָ‡פן מיטן ניט-‡י„ן 

– ‡יז „ָ‡ס „ערפַ‡ר ווָ‡ס ער „ַ‡רף זיך עּפעס לערנען פון „עם ניט-‡י„ן!

‡י„ן זיינען בַ‡˘ַ‡פן ‚עווָ‡רן "‡ור נ˙˙יך ל‚ויים"! „ער ‡ויבער˘טער ‰ָ‡ט בַ‡˘ַ‡פן 
‡י„ן, ַ‡ז זיי זָ‡לן מַ‡כן ליכטי˜ „י וועלט; ניט נָ‡ר „י "וועלט" בַ‡ זיך ‡ין בי˙-‰כנס˙ 
‡ון ‡ין בי˙-‰מ„ר˘ ‡ון ˆווי˘ן ‡י„ן, נָ‡ר "‡ור נ˙˙יך ל‚ויים"! ˆו יע„ער פָ‡ל˜ ‡ון 

ˆו ַ‡לע פעל˜ער.

‡ון ס'‡יז פַ‡ר˘טַ‡נ„י˜, ‡ויב ער וועט זיי בַ‡לייכטן ‡ין ַ‡ן ענין ווָ‡ס בַ‡ זיי ‡יז „ָ‡ס 
חו˘ך,  זיי ‡יז „ָ‡ס  בַ‡  ל‚ויים"!  נ˙˙יך  ניט "‡ור  ליכטי˜ייט – ‰ייסט „ָ‡ס  ניט ˜יין 

ָ‡„ער ביי„ע זַ‡כן ניט: ניט ˜יין ‡ור ‡ון ניט חו˘ך.

„ָ‡ס  "˙ור‰ ‡ור",  פון  נעמען  זיך  „ַ‡רף  „ָ‡ס  ווָ‡ס  ליכטי˜ייט, „ערפַ‡ר  זיין  ס'מוז 
„ַ‡רף ָ‡בער ˜ומען ‡ין ַ‡זַ‡ לבו˘ – ַ‡ז „ָ‡ס מַ‡כט ליכטי˜ בַ‡ „עם ניט-‡י„ן, בַ‡ „עם 

בן-נח, ַ‡ז ביי ‡ים זָ‡ל „ָ‡ס ליכטי˜ מַ‡כן ביז ‡ין מע˘‰ בפועל.

‚עמַ‡כט  בַ‡˜ָ‡נט  מ'‰ָ‡ט ‡ים  זיך ‡ון  טרעפט  ער  ווָ‡ס  „ָ‡ס  ַ‡ז  זיך,  לז. ‡יינרע„ן 
מיטן ‚וי, ‡ון ער ‰ָ‡ט ַ‡ ‰˘פע‰ פון „עם ‚וי, וועט „ָ‡ס זיין „ורך „ערויף ווָ‡ס ער 
וועט ווערן ַ‡ן עב„ ביים ‚וי, ָ‡„ער ַ‡ ˙למי„ ביים ‚וי, ָ‡„ער ער וועט זיך לערנען פון 

‚וי ‡ין זיין ‚וי'‡י˘˜ייט – „ָ‡ס ‡יז ‰יפך ‰˘כל!

התוועדות י"ב תמוז ה'תשמ"ה
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ו‰סו„  ו‰„רו˘  ‰רמזים  ‰יפך  ‡ון  ‰˙ור‰  ‰יפך  ‡ון  ‰‰לכ‰  ‰יפך  ניט  ניט  ס'‡יז 
ו‰סו„ו˙; „ָ‡ס ‡יז ‰יפך ‰˘כל! ˘כל ‡נו˘י פון „עם נפ˘ ‰ב‰מי˙, ‡פילו ˘כל פון 
„עם ניט-‡י„ן, ַ‡ז מ'וועט „ָ‡ס ‡ים מסביר זיין – וועט ער ניט פַ‡ר˘טיין ווָ‡ס מ'רע„ט 

מיט ‡ים:

ער ˜ען ‡ויף ‡ים מ˘פיע זיין – ˜ומט ער ˆו ‡ים ˆו‚יין, נעמט פַ‡ר ‡ים ַ‡רָ‡ּפ, ‡ון 
בו˜ט זיך ˆו ‡ים, ‡ון זָ‡‚ט [ˆו ‡ים]: ‰ער זיך ‡יין, ַ‡זוי ווי „ו ביסט ‚רעסער פון מיר 
‡ון בכבו„'ער פון מיר, ‡˘ר לכן וויל ‡יך פון „יר ‰ָ‡בן ַ‡ טוב‰ – ניט „ָ‡ס ‡יז „ער 
ווע‚, ‡ון „ָ‡ס ‡יז „ער ווע‚ ווָ‡ס מַ‡כט „עם ‚וי ˘טַ‡ר˜ער, ַ‡ז ער זָ‡ל ָ‡ּפזָ‡‚ן „עם 

‡י„ן.

לח. "‡ל ˙˙‚ר‰ ב‚ויים". על פי ˙ור‰ „ַ‡רף מען זיך מיט ˜יינעם ניט ˜רי‚ן. ע‡כו"כ 
מ'‡יז ‚ע˜ומען ˆו ַ‡זַ‡ ˆייט  ניט ָ‡נ˜ומען:  מ'„ַ‡רף ָ‡בער „ערˆו  ניט ‡יינרייסן.  זיך 

– –

מ'‰ָ‡ט ‚ע‰ַ‡ט ַ‡ טענ‰, ַ‡ טומל: ‰י˙כן מ'‰ָ‡ט ָ‡נ‚ע‰ויבן רע„ן ווע‚ן ˘בע מˆוו˙ 
בני-נח, ַ‡ז „ער רמב"ם ‰ָ‡ט ָ‡ּפ‚ּפס˜'נט ַ‡ ‰לכ‰ ברור‰, ַ‡ז ַ‡ ‡י„ „ַ‡רף זיך מ˘˙„ל 
זיין, ַ‡ז ַ‡ ניט-‡י„ זָ‡ל מ˜יים זיין ˘בע מˆוו˙ „יל‰ו – ‰י˙כן מ'‰ָ‡ט „ָ‡ס פריער ניט 

‚עטָ‡ן?!

‡יז „ָ‡ס ב„ו‚מ‡ ווי ַ‡ ‰לכ‰ ווָ‡ס ‡יז ‚עווען נו‚ע ‡יˆטער:

ס'‡יז „ָ‡ ַ‡ „יע‰ ‡ין ˘ולחן ערוך, [‡ון „ער ַ‡לטער רבי ברענ‚ט „ָ‡ס ‡ויך ַ‡רָ‡ּפ], 
ַ‡ז ˜יימ‡-לן, ַ‡ז בזמן ‰ז‰ ‡יז ניטָ‡ ˜יין ˘טָ‡ט ווָ‡ס ס'‡יז „ָ‡ ַ‡ ר˘ו˙-‰רבים על-פי 

˙ור‰, „ערפַ‡ר ווָ‡ס ס'‡יז ניטָ‡ ˜יין ˘˘ים ריבו‡ בו˜עים בו.

˘ים ריבו‡  טָ‡ט וו‡ו ס'‡יז „ָ‡ בפירו˘̆  ‡ל‰ ‡ין ַ‡̆  במיל‡, ַ‡ז ס'‡יז ‚ע˜ומען „י̆ 
בו˜עים בו – ‰ָ‡ט מען ‚עווָ‡לט ָ‡ּפלערנען: וויבַ‡ל„ ַ‡ז ס'˘טייט ‡ין ˘ולחן ערוך, ַ‡ז 
‡ין זמנו פון ˘ולחן ערוך ‡יז ניט ‚עווען ַ‡זַ‡ ˘טָ‡ט, ‡יז ַ‡ סימן, ַ‡ז ˜יינמָ‡ל וועט ניט 
זיין ַ‡זַ‡ ˘טָ‡ט, ‡עפ"י ווָ‡ס ער ‚עפינט זיך בעיר פלוני˙, ‡ון ער ˆיילט-‡יבער, ָ‡„ער 
„י ּפָ‡ליˆיי ˆיילט פַ‡ר ‡ים, ‡ון מ'‰ָ‡ט ‡יבער‚עˆיילט, ַ‡ז ˘˘ים ריבו‡ בו˜עים בו, 

‡ון נָ‡ך מערער ווי ˘˘ים ריבו‡!

ווָ‡ס ‰ָ‡ט „ָ‡ס ַ‡ ˘ייכו˙ ˆום „ין ‡ין ˘ולחן ערוך? – ˘ולחן ערוך בַ‡ווָ‡רנט ַ‡ליין; 
ס'‡יז ניט ַ‡ „ין, ַ‡ "חו˜‰ ח˜˜˙י": ַ‡זוי ווי ס'‡יז ניטָ‡ ˜יין ˘˘ים ריבו‡ בו˜עים בו, 

‡˘ר לכן ‡יז ניטָ‡ „ער „ין פון ר˘ו˙ ‰רבים מן ‰˙ור‰!

„ָ‡רט  מ'‰ָ‡ט  ‡ון  ˘טָ‡ט,   ‡ַ ‚עווָ‡רן  ‡יז  ˘˙‰י'  סיב‰  מ‡יזו  ָ‡בנער  ב˘ע˙ 
‡יבער‚עˆיילט, ַ‡ז ס'‡יז „ָ‡ ˘˘ים ריבו‡ ָ‡„ער מערער – ‡יז ‡ין „ערויף [ניט] ˘ייך 
˜יין חילו˜י „יעו˙; ס'‡יז ַ‡ זיכערע זַ‡ך ַ‡ז [ס'‡יז ַ‡] ר˘ו˙ ‰רבים „‡וריי˙‡. מ'„ַ‡רף 

נָ‡ר זיין זיכער, ָ‡„ער וויסן עכ"פ מספ˜, ַ‡ז „ָ‡רט ‡יז „ָ‡ ˘˘ים ריבו‡.

פארברענגען עם הרבי
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לט. על „רך ז‰ ב‰נו‚ע לענינים ‡לו:

יכוף ‡˙ ב‡י עולם ל˜יים ˘בע מˆוו˙ „י„‰ו – ‡יז „ָ‡ס ניט פון „י ‚' מˆוו˙ ווָ‡ס 
"י‰ר‚ ו‡ל יעבור". ַ‡זוי ˘טייט ‡ין „עם זעלבן רמב"ם וו‡ו ס'˘טייט ב‰נו‚ע ˆו ַ‡לע 

ענינים, ˆו „י ‰לכ‰ ‡ויך.

ב˘ע˙ ָ‡בער ס'‡יז ˆו‚ע˜ומען ַ‡זַ‡ מעמ„ ומˆב, ַ‡ז „ָ‡ס ‡יז ניט פַ‡רבונ„ן מיט ˜יין 
סכנ‰,

נָ‡כמערער, „ער נ˘י‡ ‰מ„ינ‰, „ער ּפרעזי„ענט פון מ„ינ‰, ‰ָ‡ט ַ‡ליין מכריז ‚עווען, 
ַ‡ז מ'„ַ‡רף זען מ˜יים-זיין ˘בע מˆוו˙ בני-נח. ‡ון ‰ָ‡ט „ָ‡ס ‚עזָ‡‚ט ניט ‡יין מָ‡ל, 

נָ‡ר „ריי מָ‡ל, ‡ון מערער מָ‡ל ווי „ָ‡ס.

‚עווען  ‡יז  „ָ‡ס  ב˘ע˙  וויבַ‡ל„  ַ‡ז  זיך,  „ינ‚ט  ‡ון  ‡י„   ‡ַ ˆו‚יין  ˜ומט  „ערנָ‡ך 
פַ‡רבונ„ן מיט סכ˙-נפ˘ו˙, ‡ון ניט נָ‡ר ב„רך ספ˜; ס'‡יז ‚עווען ַ‡ וו„‡י, ו‰‡ ר‡י': 
פון ‰יפך  ענין  „ער  ‚עווען  טַ‡˜ע  – ‡יז  בז‰  ‚עווען  חו˘„  ווי  מערניט  מ'‰ָ‡ט  וו‡ו 
‰חיים. כי„וע „ער עונ˘ פון כמ‰ ‡י„ן בימי ‰ביניים. „ערנָ‡ך ‡יז ניט ‚עווען „י סכנ‰ 

ברור‰, ‡יז ָ‡בער ‚עווען ַ‡ ספ˜-ספי˜‡.

ניט  פַ‡ר‡יבל  מ'וועט ˜יין  ַ‡ז  נָ‡ר  ניט  ַ‡ז  וב‚לוי,  ב˘ר,  בעיני  ָ‡בער  מ'זעט  ב˘ע˙ 
‰ָ‡בן „ערפַ‡ר; מ'וועט נָ‡ר רע„ן ‡ין ַ‡ן ‡ופן, ַ‡ז ניט מ'וועט יענעם בַ‡ווייזן: ‰ער זיך 
‡יין, ַ‡ז ‡יך וויל ‡ויף „יר מו˘ל זיין, נָ‡ר זָ‡‚ן ‡ים, ווי „ער רמב"ם ‰ָ‡ט בַ‡ווָ‡רנט:

„ער  ב˘ע˙  ‡ון  ˙ור‰,  מ˙ן  פון  ענין  „ער  ‚עווען  ס'‡יז  ַ‡ז  זָ‡‚ן,  ‡ים  מ'„ַ‡רף 
נ˙˙יך  ָ‡נ‚עזָ‡‚ט "‡ור  זיי ‡ויך  ער  ˙ור‰ ˆו ‡י„ן, ‰ָ‡ט  ‚ע‚עבן  ‡ויבער˘טער ‰ָ‡ט 
ב˘ע˙  ַ‡ז  ז‰,  ב„בר  פרט   ‡ַ פירו˘,  „עם  ָ‡נ‚עזָ‡‚ט ‡ויך  „ערביי  ‰ָ‡ט  ל‚ויים", ‡ון 
ער וועט טרעפן ַ‡ ניט-‡י„ן, ‡ון וועט זען ַ‡ז זיי רע„ן זיך ביי„ע ˆוזַ‡מען, ‡ון ‚ייען 
ˆוזַ‡מען ˘ּפַ‡ˆירן, ‡ון זיינען ‚עווָ‡רן י„י„ים, ו‰‡ ר‡י' זיי מַ‡כן ‚ע˘עפטן ˆוזַ‡מען, 
ָ‡„ער זיי ‚יבן ַ‡רויס מכ˙בי ˙‰יל‰ ו˙˘בחו˙ ‡יינער ˆום ˆווייטן וכו' – זָ‡ל ער ניט 

פַ‡ר‚עסן ‡ויפן עי˜ר:

ניט ער זָ‡ל ער מיינען, ַ‡ז „ָ‡ס ‰ָ‡ט מען ‚עטָ‡ן כ„י ער זָ‡ל ‰ָ‡בן ַ‡ ביסעלע כבו„, 
בעסערן   ‡ַ מַ‡כן  זָ‡ל  ער  כ„י  ‚עטָ‡ן  „ָ‡ס  מ'‰ָ‡ט  ָ‡„ער  כבו„,  סך   ‡ַ ‰ָ‡בן  ָ‡„ער 

‚ע˘עפט, וועט ער פַ‡ר„ינען מערער „ָ‡לַ‡רן!

„ָ‡ס ‡יז טַ‡˜ע ַ‡לı ‡מ˙, ‡ון זָ‡ל ‡ים זיין ˆו-‚עזונט מיט כל ‰ענינים;

„ער עי˜ר ‰ענין ווָ‡ס מ'‰ָ‡ט ‡ין „ערויף ‚עטָ‡ן, ‡יז יע„ער ענין ‡ין ברי‡‰ ‡יז „ָ‡ס 
"ב˘ביל ‰˙ור‰ ˘נ˜ר‡˙ ר‡˘י˙":

ַ‡זוי ווי ס'„ַ‡רף זיך „ורכפירן ָ‡ט „ער ענין ווָ‡ס ˘טייט ‡ין ˙ור‰, ַ‡ז „ער ניט-‡י„ 
„ַ‡רף מ˜יים-זיין ˘בע מˆוו˙ בני-נח, ‡ון ס'‡יז „ָ‡ ַ‡ ּפרט ‡ין וועלכ[ן] ער ווייס נָ‡ך 

התוועדות י"ב תמוז ה'תשמ"ה
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ניט „ערפון – ‰ָ‡סט „ו בַ‡˜ומען „י ˘ליחו˙ פון „עם ‡ויבער˘טן, ַ‡ז „ו זָ‡לסט זיך 
מיט ‡ים טרעפן ‡ון רע„ן מיט ‡ים ַ‡לע ענינים ווָ‡ס זָ‡ל ‡ים ˆו‚רייטן, ַ‡ז „ערנָ‡ך 

זָ‡ל ער „ָ‡ס ‡ויך ‡ויס‰ערן. „ערנָ‡ך „ַ‡רפסטו ‡ים ָ‡בער זָ‡‚ן „עם עי˜ר.

מ. וכי„וע „ער מ˘ל בז‰: ס'‡יז „ָ‡ ַ‡זעלכע בריו˙ מ˘ונו˙, ַ‡ז מ'‚רייט ַ‡לı ˆו ˆו 
„ער ח˙ונ‰, ‡ון מ'לָ‡זט זיך ˜ָ‡סטן ‚עלט ‡ון טירח‡, מ'ליי‚ט ַ‡לע ענינים, מיטן רב 
ווָ‡ס זָ‡ל מס„ר-˜י„ו˘ין זיין; ַ‡ז ס'˜ומט ˆו „ער ˘מח‰ פון ˜י„ו˘ין – ‚ייט ער זיך 

ַ‡ווע˜ ‡ון ליי‚ט זיך ˘לָ‡פן! ˆו ‡ים ‰ָ‡ט „ָ‡ס ˜יין ˘ייכו˙ ניט!

„ער  „ורכפירן  מ'„ַ‡רף  ַ‡ז  „ערנָ‡ך  ענינים,  ַ‡לע  ˆו‚ע‚רייט  ביו˙ר:  מ˘ונ‰  „בר   ‡ַ
עי˜ר ˘ליחו˙ ˘לו;

„ער עי˜ר ˘ליחו˙ פון ַ‡ מענט˘ן ‡יז ניט ‚˘מיו˙ ‡ון ניט כבו„, [‡פילו ניט כבו„ 
‡מי˙י, ע‡כו"כ כבו„ ‰מ„ומ‰]; „ער עי˜ר ˘ליחו˙ פון ַ‡ מענט˘ן – ‡פילו פון ַ‡ ניט-

‡י„ן – ‡יז ענינים פון נ˘מ‰ ‡ון רוחניו˙.

ע‡כו"כ „י עי˜ר ˘ליחו˙ פון ַ‡ ‡י„ן, ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז „ער ענין פון ‡י„י˘˜ייט, ווָ‡ס 
ַ‡ טייל פון ‡י„י˘˜ייט ‡יז – ּפועל זיין ביים ניט-‡י„ן, ַ‡ז ער זָ‡ל מ˜יים-זיין „י ˘בע 

מˆוו˙ בני-נח.

ער וועט ˆו‚רייטן, זיך לָ‡זן ˜ָ‡סטן ‚עלט ‡ון ‚ָ‡ל„??, ‡ון וועט זיך ‡יינ˘טעלן ‡ין 
סכנ‰ – בַ‡˜ומען כבו„!

– כבו„ ‡יז ַ‡ „בר מסוכן. ַ‡זוי ˘טייט ‡ין „ער מ˘נ‰: "‰˜נ‡‰ ו‰˙‡ו‰ ו‰כבו„", 
ווערט  ליˆלן ‡יז "מוˆי‡ין",  רחמנ‡  ניט – ‡יז „עמָ‡לט ‡יז  מ'בַ‡ווָ‡רנט „ָ‡ס  ‡ויב 

‰יפך ‰חיים!

‡עפ"כ ‰ָ‡ט ער זיך ‡יינ‚ע˘טעלט ‡ין סכנ‰: ‚ע‚ַ‡נ‚ען מ˜בל-זיין כבו„. מ˜יים-זיין 
ַ‡ ˙‡ו‰.

ˆוליב ווָ‡ס ‡יז „ָ‡ס? ווייס זיין נ˘מ‰: ַ‡זוי ווי ס'‡יז ניטָ‡ ˜יין ַ‡נ„ער ווע‚ ער זָ‡ל 
פועל זיין בַ‡ „עם ניט-‡י„ן ער זָ‡ל מ˜יים-זיין זיין מˆו‰ בן-נח, ‡פילו מערניט ווי ַ‡ 
פרט פון „ער מˆו‰, ‰ָ‡ט מען ‡ים „ערלויבט ער זָ‡ל ַ‡ריינ˜ריכן ‡ין „ער סכנ‰ פון 

˜נ‡‰ ו˙‡ו‰ וכבו„ – ַ‡בי ער זָ‡ל „ורכפירן „י עי˜ר ‰˘ליחו˙, „י "ח˙ונ‰" ַ‡ליין!

ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז, כ‡מור, ‡ין מעמ„ ומˆב פון מ„ינ‰ זו, ווָ‡ס ‡י„ן ‰ָ‡בן פַ‡רבינ„ונ‚ען 
˙‰י' – ַ‡ז  מיט ניט-‡י„ן, ‡ון „ער ‡ויבער˘טער ‰ָ‡ט זיי מˆליח ‚עווען – מ‡יזו סיב‰̆ 

זיי פַ‡רנעמען בַ‡ זיי ַ‡ן ָ‡רט ‡ון מ'רעכנט זיך מיט זיי,

ממל‡-‚עווען  ‰ָ‡בן ‡יבער „ערויף  זיי   – ר‡י'  ו‰‡  ניט,  ספ˜  כך ‡יז ˜יין  כ„י  וע„ 
„ער ענין ‰˙‡ו‰ ‡ון ענין ‰כבו„ ‡ון ענין ‰ממון וכו', מ'טַ‡ּפט „ָ‡ס ָ‡ן מיטן ‰ַ‡נט 

פארברענגען עם הרבי
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‡ון מ'ˆיילט „ָ‡ס ‡יבער מיט „י פינ‚ער – ‡יז „ָ‡ך ַ‡ זיכערע זַ‡ך, ַ‡ז ער ‰ָ‡ט מˆליח 
‚עווען,

נָ‡ר „ערנָ‡ך „ַ‡רף ער ָ‡ּפטָ‡ן „עם עי˜ר ‰„בר: ער זָ‡ל פועל זיין „עם "‡ור נ˙˙יך 
ל‚ויים", ַ‡ז „ו זָ‡לסט מַ‡כן ליכטי˜ בַ‡ „עם ניט-‡י„ן, ַ‡ז ער זָ‡ל מ˜יים-זיין „י מˆוו˙ 

‡ין וועלכע ער ‡יז מחוייב,

‡ון ניט ער ‡יז ‡ין „ערויף מערניט ווי מחוייב; מ'‰ָ‡ט ‡ים ‡ין „ערויף מזכ‰ ‚עווען. 
ס'‡יז ַ‡ן ענין ˘ל זכו˙.

מ‡. ‡ון „ערנָ‡ך ‰ָ‡ט מען, ווי ָ‡ּפ‚עלערנט פון „עם ענין ‰‚‡ול‰, מ'‰ָ‡ט ‡ויך „י 
ומˆ‡˙",  זַ‡ך, ַ‡ז "י‚ע˙  זיכערע  טָ‡ן – ‡יז ַ‡  וועלן  וועט „ָ‡ס  ער  ‰בטח‰, ַ‡ז ‡ויב 
‡ון ס'‡יז ַ‡ זיכערע זַ‡ך, ַ‡ז ניט נָ‡ר "ומˆ‡˙" – [נָ‡ר] ער וועט ‡ין „ערויף מˆליח 
‡ים  ‰ָ‡ט  ער  פַ‡רווָ‡ס  ניט-‡י„ן,  „עם  פון  „ַ‡נ˜  „עם  ‰ָ‡בן  „ערנָ‡ך  וועט  ‡ון  זיין, 
מעמי„ו ‚עווען על ‰‡מ˙ – עכ"פ, ער ‰ָ‡ט ַ‡ליין ‡ויך ‚עוו‡וסט, ס'‡יז ָ‡בער ‚עווען 
פרטים ווָ‡ס ער ‰ָ‡ט ניט ‚עוו‡וסט, ‡ון „ורך ‡ים ‰ָ‡ט ער זיך „ערוו‡וסט ‡ויך ָ‡ט 

„י פרטים.

מס˙בר‡".  "‡יפכ‡  זָ‡‚ן  ˆו  ליב  „ָ‡ך  ‰ָ‡ט  ‡י„   ‡ַ  ,‡ָ„ „ָ‡ך  ‡יז  „ערנָ‡ך  ‡ון  מב. 
ַ‡זוי ‡יז „ער טבע פון ַ‡ ‡י„ן, מ'זָ‡‚ט ‡ים "˘לום עליכם" – „ַ‡רף ער זָ‡‚ן "עליכם 
˘לום"! ווָ‡ס ַ‡רט „יר זָ‡‚ן „עם זעלבן נוסח? זָ‡‚ט ער: ניין! מ'‰ָ‡ט ‡ים ‚עזָ‡‚ט 
"˘לום עליכם" – „ַ‡רף ער זָ‡‚ן פַ‡ר˜ערט „עם ס„ר. ער וועט זָ‡‚ן "˘לום", ָ‡בער 
„עם ס„ר וועט ער פַ‡ר˜ערט זָ‡‚ן. [זָ‡ל זיין] ַ‡ חי„ו˘. "‡יפכ‡ מס˙בר‡". מ'זָ‡‚ט 

‡ים „עם ‚ַ‡נˆן ענין – זָ‡‚ט ער "‡יפכ‡ מס˙בר‡"!

‡ין  „ין   ‡ַ ס'‡יז  בז‡˙":  נ‡  "ובחנוני  ‡ויבער˘טער  „ער  זָ‡‚ט  „ערויף  ‡ויף  ‡יז 
‡ויבער˘טנ'ס ˙ור‰. ווָ‡ס „ַ‡רפסטו זיך „ינ‚ען מיט פלוני בן פלוני, ‡ון זָ‡‚ן, ַ‡ז „ו 

ווילסט ‡ים יָ‡ פָ‡ל‚ן, ניט פָ‡ל‚ן – ּפרו‡וו ַ‡ליין ‡ויס!

‚יי ַ‡ליין ‡ון ּפרו‡וו ‡ויף „עם ווע‚, ‡ף על פי ווָ‡ס ביז ‡יˆטער ‰ָ‡סטו „ָ‡ס ניט 
‚עטָ‡ן, ‡ון „ו וועסט „ערנָ‡ך ַ‡ליין זען ווָ‡ס ס'וועט ַ‡רויס במע˘‰ בפועל.

ַ‡זוי  ‰ָ‡ט  ער  ַ‡ז  „ערˆיילן,  ˘עמען  ניט  זיך  ער  וועט  ‰ָ‡פענטליך,  „ערנָ‡ך,  ‡ון 
‚עטָ‡ן, ‡ון ‰ָ‡ט טַ‡˜ע ‡ין „ערויף מˆליח ‚עווען. ‡ון וויבַ‡ל„ ער ‰ָ‡ט ַ‡ ‰˘ּפע‰ 
‡ויך ˆווי˘ן ‡י„ן – וועט ער מ˘פיע זיין ‡ויך ‡ויף ‡י„ן בסביב˙ו, ַ‡ז זיי זָ‡לן ‡ויך 
‡ויסניˆן „ער עי˜ר פון „י ‰˘פע‰ ˘ל‰ם ניט ‡ויף „עם ענין ווָ‡ס „ערפַ‡ר בַ‡˜ומט 
מען ממון ‡ון כבו„ וכיוˆ‡ בז‰, ָ‡„ער „ורך „ערויף ˜ען מען זָ‡‚ן ַ‡ מיינונ‚ ווי ַ‡זוי ˆו 

מ˙˜ן זיין „י ‚ַ‡נˆע וועלט, „ורך „ערויף פון "נו˜לע‡ר ווָ‡ר" מיט „י זַ‡כן –

˜ען  ער  ‡ויפטָ‡ן:  ניט  ‚ָ‡רני˘ט  ער  ˜ען  „ערויף  ‡ין  ָ‡בער  ח˘ובים,  ענינים   ıל‡ַ
‰ַ‡לטן ַ‡ רע„ע, ‡ון „ערנָ‡ך ˜ען ער פועל זיין מ'זָ‡ל „רו˜ן „י רע„ע ‡ין ˆייטונ‚ – 

התוועדות י"ב תמוז ה'תשמ"ה
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ס'‡יז ל‡ מעל‰ ול‡ מורי„! „י ‰חלט‰ ‡ין „י ענינים וועלן מחליט זיין ָ‡ט „י ווָ‡ס 
זיˆן ‡ין ּפענטַ‡‚ָ‡ן, ‡ון „י ווָ‡ס זיˆן ‡ין ווַ‡˘ינ‚טָ‡ן וכו'; מ'ערלויבט ‡ים ˆו רע„ן 

ככל ‰עול‰ על לבו, ָ‡בער ס'‡יז ‡ינו מעל‰ ול‡ מורי„.

רע„ע  ַ‡ ‚וטע  ער ‰ָ‡ט ˆוזַ‡מענ‚ע˘טעלט  ווָ‡ס  זיין ‰נ‡‰  ˘טערן  ניט  מ'וויל ‡ים 
– ‚עונזטער‰ייט! ‰ָ‡סט ‰נ‡‰ – ‰ַ‡לט ַ‡ ˘יינע רע„ע, זע מ'זָ‡ל „ָ‡ס ָ‡ּפ„רו˜ן ‡ין 
ˆייטונ‚ ‡ון מ'זָ‡ל „ָ‡ס ָ‡ּפ„רו˜ן "„בר ב˘ם ‡ומרו", ַ‡ז פלוני בן פלוני ‰ָ‡ט ‚ע‰ַ‡לטן 

ָ‡ט „י רע„ע, ‡ון ַ‡לע ‰ָ‡בן ‡ים ‚ע˜לַ‡ּפט "ברַ‡ווע", ?? ער ‰ָ‡ט מˆליח ‚עווען.

ל‡  „ָ‡ס  לפועל ‡יז  בנו‚ע  [ַ‡ז]  ווייס,  ַ‡ליין  ער  ווייסן, ‡ון  ַ‡לע  ַ‡ז  לעיל,  וכ‡מור 
מעל‰ ול‡ מורי„.

פועל זיין בַ‡ „עם ניט-‡י„ן מיט וועלכן ער וועט רע„ן, ער זָ‡ל מוסיף זיין ‡ין ˜יום 
מˆוו˙ בני נח – ˜ען ער „ָ‡ס ‡ויפטָ‡ן ָ‡ן רע˘ ‡ון ָ‡ן טומל וכו',

‡ון ‡ויב ער וויל מַ‡כן ַ‡ רע˘ ‡ון ַ‡ טומל – ‡יז זָ‡ל ער מַ‡כן ַ‡ רע˘ ‡ון טומל, ַ‡ּבי 
„י זַ‡ך זָ‡ל זיך ָ‡ּפטָ‡ן, ‡ון ער זָ‡ל זיין "‡ור נ˙˙יך ל‚ויים".

מ‚. ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז כ‡מור, ווי „ערמָ‡נט פריער: ‡ויף „ערויף „ַ‡רף מען ניט זיין „ו˜‡ 
ַ‡ נ˘י‡ ‰„ור, ‡פילו ניט ַ‡ נ˘י‡ פון ַ‡ ‡ר‚ון; ָ‡ט „ָ‡ס ˜ען טָ‡ן במˆב ע˙‰ במ„ינ‰ 
זו, ‡יז יע„ער ‡י„ ‰ָ‡ט בַ‡˜ָ‡נטע ˆווי˘ן ניט-‡י„ן, ‡ון יע„ער ‡י„ ‡יז זיך מ˘˙„ל, 
ַ‡ז ער זָ‡ל בַ‡ זיי ˙ופס-מ˜ום זיין, ‡ון יע„ער ניט-‡י„ן, ָ‡ט ווער ער זָ‡ל ניט זיין, ‡יז 
במˆב פון חו˘ך פון ‚לו˙ פעלט ‡ים נָ‡ך ‡ין ˜יום פון ˘בע מˆוו˙ בני-נח ב˙כלי˙ 

‰˘לימו˙.

ניט  ‡ון  ‡ים  ָ‡נרירן  ניט  ‡ויף  ‡ופן  ַ‡זַ‡  ‡ין  זיין  מסביר  ‡ים  נָ‡ר  „ָ‡ס  מ'„ַ‡רף 
‡יינ'רו‚ז'ן ‡ים ‡ון ניט מַ‡כן ביי ‡ים „עם ‚עפיל, ַ‡ז ס'‡יז ניט ˘ייך ˆו זָ‡‚ן: ער ‡יז 
זָ‡ל  ער  נו‚ע  נו‚ע ‡יז  ווע‚;  פַ‡רן  פירן  ווָ‡ס „ַ‡רף ‡ים  ˙למי„, ‡ון „ָ‡ס ‡יז „ער   ‡ַ

פועל זיין ער זָ‡ל ווערן "‡ור נ˙˙יך ל‚ויים".

ווָ‡ס „ָ‡ס, כ‡מור, ˜ען זיין ביי ַ‡ן ‡יינפַ‡כן ‡י„ן, ער לעבט ָ‡בער ‡ין ַ‡זַ‡ מ„ינ‰ 
טעלע  ווָ‡ס „ָ‡רט ‡יז „ָ‡ רובם זיינען ניט-‡י„ן, ‡ון פרנס˙ו ָ‡„ער עס˜נו˙ו ָ‡„ער זיין̆ 

וכיוˆ‡ בז‰ ‡יז – ַ‡ז ער טרעפט זיך ניט מיט ‡יין ניט-‡י„ן, נָ‡ר מיט ַ‡ סך ניט-‡י„ן.

ַ‡לע  ווע‚ן  ‚ערע„ט  זיי  מיט  ער  ‰ָ‡ט  ומ˘ונו˙,  ˘ונו˙  מסיבו˙  ביז ‡יˆטער,  ָ‡בער 
‚וטע זַ‡כן ‡ון ַ‡לע ˘יינע זַ‡כן ‡ון ַ‡לע ענלעכע זַ‡כן וכו', – חס ו˘לום ַ‡ „בר ˘‡ינו 
ר‡וי; „עם עי˜ר ָ‡בער פון "‡ור נ˙˙יך ל‚ויים" ‰ָ‡ט ער ניט מ˘ים לב ‚עווען, ָ‡„ער 

מˆ„ „ערויף ווָ‡ס ס'‡יז „ָ‡ך "ונ‰י בעיננו כח‚בים" –

מיטַ‡מָ‡ל פַ‡לט ‡ויף ָ‡ן „ער ענין פון "ח‚בים": ער ווערט מיטַ‡מָ‡ל ַ‡ן ענו ‡ון ַ‡ 
"‰ˆנע לכ˙" – ווָ‡ס ‰ייסט ער וועט ‚יין רע„ן מיט ַ‡ ניט-‡י„ן ווע‚ן ‡ן [ענין] ווָ‡ס 

פארברענגען עם הרבי
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‡יז פַ‡רבונ„ן מיטן רמב"ם. ווערט ער מיטַ‡מָ‡ל ַ‡ "ח‚ב", במיל‡ ווערט „ערנָ‡ך "וכן 
‰יינו בעיני‰ם", ווי מבו‡ר ‡ין ספרי מוסר „ער ָ‡ּפטייט˘ ‡ין „עם.

„י ‰˙חל‰ ווערט ָ‡בער [„ערפון ווָ‡ס] "ונ‰י בעיננו כח‚בים"!

ב˘ע˙  ר‡י',  ו‰‡  „עם,  ‡ויף  כח  „עם  ‰ָ‡סט  „ו  ‡ון  "ח‚ב",   ‡ַ מיטַ‡מָ‡ל  ניט  זיי 
‚ַ‡נˆן  מַ‡כסט „עם  כח ‡ון  ‚ַ‡נˆן  ‰ָ‡סטו „עם   – ענינים  ַ‡נ„ערע  ווע‚ן  זיך  ס'רע„ט 

˘טורעם מיטן ‚ַ‡נˆן ˙ו˜ף, ‡ון „ער ווָ‡ס וויל „יר ניט פָ‡ל‚ן ‡יז "‡ח˙ „˙ו"!

ב˘ע˙ ס'˜ומט ˆו ממל‡ זיין „עם ‡ויבער˘טנ'ס ַ‡ ˘ליחו˙ פון "‡ור נ˙˙יך ל‚ויים" 
– ָ‡ט „ָ‡ ווערט ער מיטַ‡מָ‡ל ַ‡ ח‚ב, ‡ון ˘רייט ַ‡ז „ָ‡ס ‡יז "‰ˆנע לכ˙" ‡ון ַ‡ז ער 

‡יז ַ‡ן "ענו", ”ונפ˘ו כעפר לכל ˙‰י'" – ‡˘ר לכן, ניט ‡ים ‰ָ‡ט מען ‚עמיינט.

מיטן  ˆוזַ‡מענ‚עפירט  ניט  ‡ים  מען  ווָ‡לט  ניט  ַ‡ז  ‚עמיינט!  ‡ים  בפירו˘  מ'‰ָ‡ט 
ניט-‡י„ן.

– ‡מ˙, ער ‰ָ‡ט „ערפון ַ‡רויס ַ‡ ‰נ‡‰, פַ‡ר ‡ים ַ‡ ˙ועל˙, ַ‡ ˙ועל˙ ‡מי˙י˙ ˜ען 
‚ָ‡ר זיין; „ער ‡ויבער˘טער ‰ָ‡ט בַ‡˘ַ‡פן „י וועלט ‡ין ַ‡זַ‡ [‡ופן], ַ‡ז ב˘ע˙ ס'‡יז 
„ָ‡ ַ‡ מ˘פיע ‡ון מ˜בל – ˜ען ניט זיין ‡יינער מערניט ווי מ˘פיע ‡ון „ער ˆווייטער 

מערניט ווי מ˜בל – „עמָ‡לט ווערט ניט ˜יין ˆ„˜ ‡ין מע˘‰ בר‡˘י˙,

‰ָ‡ט „ער ‡ויבער˘טער בַ‡˘ַ‡פן „י וועלט ‡ין ַ‡זַ‡ ‡ופן, ַ‡ז ס'‡יז „ָ‡ ַ‡ן עני מיט ַ‡ 
בעל ‰בי˙, ווָ‡ס על פי ˙ור‰ ‡יז „ער ‡יז בעל ‰בי˙ ‡ון „ער ˆווייטער ‡יז ַ‡ן עני – 
‰ָ‡ט ָ‡בער „ער ‡ויבער˘טער „ורך ˙ור˙ו ‚לייך בַ‡ווָ‡רנט מ'זָ‡ל וויסן זיין, ַ‡ז "יו˙ר 
ממ‰ ˘בעל ‰בי˙ עו˘‰ עם ‰עני – ‰עני עו˘‰ עם בעל ‰בי˙", ווָ‡ס „ָ‡ס זָ‡‚ט ˙ור˙ 

‡מ˙,

במיל‡ ‰ָ‡ט ניט „ער עני ווָ‡ס ˆו זיין בַ‡ זיך ַ‡רָ‡ּפ‚עפַ‡לן. – ‡מ˙ טַ‡˜ע ער ‰ָ‡ט 
‚ע„ַ‡רפט ָ‡נ˜ומען ˆו „ער ע˘ירו˙ פון „עם בעל ‰בי˙, ˆי „ָ‡ס ‡יז ב‚˘מיו˙ ָ‡„ער 
ברוחניו˙ וכיוˆ‡ בז‰ – ביח„ עם ז‰ ָ‡בער ‰ָ‡ט ער ‡ים ‚ע‚עבן ‡ויך ַ‡ן ענין, ‡ון ווָ‡ס 

פַ‡ר ַ‡ן ענין ‰ָ‡ט ער ‡ים ‚ע‚עבן? – "יו˙ר ממ‰ ˘בעל ‰בי˙ עו˘‰ עם ‰עני".

וכמ„ובר בכל ענינים ‡לו: „ָ‡ ‡יז ניט נו‚ע "˜בלו ‡˙ ‰‡מ˙ ממי ˘‡מרו": ‰ַ‡לטסט 
ַ‡ז ס'‡יז יָ‡ ‡מ˙, ניט ‡מ˙ – „י ‡יינˆי˜ע זַ‡ך ווָ‡ס מ'פַ‡רלַ‡נ‚ט פון ‡ים "ובחנוני נ‡ 
בז‡˙" – ‚יי פרו‡וו „ָ‡ס ‡ויס. ‡ון וועסט „ערנָ‡ך ַ‡ליין זען ווָ‡ס „ערפון וועט זיין 

„י ˙וˆ‡ו˙.

‡ויף  ‡פילו  ָ‡„ער  ‡יבערמָ‡ר‚ן,  ‡ויף  ָ‡ּפליי‚ן  „ָ‡ס  וועט  ער   ,„‡ָ˘  ‡ַ נָ‡ר  ס'‡יז 
מָ‡ר‚ן – ˜ען זיין "˘מ‡ י˜„מנו ‡חר", ‡ון ˜ען זיין, ַ‡ז „ערנָ‡ך וועט ער „עם ניט-‡י„ן 

‚ָ‡רניט טרעפן.

התוועדות י"ב תמוז ה'תשמ"ה
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‡יˆטער ˜ען ער מיט ‡ים רע„ן, ˜ען זיך מיט ‡ים טרעפן – ‡יז "מˆו‰ ‰ב‡‰ לי„ך 
‡ל ˙חמיˆנ‰".

‡ון ווי י„וע „ער ָ‡ּפטייט˘ ‡ין ספרי מוסר: ווָ‡ס ‡יז „ָ‡ „ער ל˘ון "‡ל ˙חמיˆנ‰"? 
ס'‰ָ‡ט ‚ע„ַ‡רפט ˘טיין "‡ל ˙‡חרנ‰" וכיוˆ‡ בז‰ – „ָ‡ס ˜ען ווערן נָ‡ר "חמı", מיט 

.ıלע ענינים ווָ‡ס ס'‡יז „ָ‡ ‡ין חמ‡ַ

פון  ענין  ניט „ער  מˆו‰   ‡ַ זיין  וועט „ָ‡ס   – טָ‡ן  ָ‡בער ‚לייך  וועסט ‡יר  ב˘ע˙ „ו 
."ıחמ"

מ„. וי˘ ל‰‡ריך בכל ז‰. בנו‚ע ָ‡בער וויבַ‡ל„ ַ‡ז ס'רע„ט זיך ווע‚ן "עם חכם ונבון" 
‡יז זיכער ‚ענו‚ ָ‡ט „ָ‡ס ווָ‡ס ס'‰ָ‡ט זיך ‚ערע„ט, ו"˙ן לחכם ויחכם עו„",

‡ון „ער עי˜ר – מ'„ַ‡רף ניט ָ‡נ˜ומען „ערˆו ווָ‡ס ער וועט ‰ערן פון מיר ָ‡„ער פון 
ַ‡ן ַ‡נ„ערן, פון ˆווייטן – כ‡מור לעיל: ער ‰ָ‡ט ַ‡ליין „י בריר‰, ”ובחנוני נ‡ בז‡˙",

‡ון „עמָ‡לט ‡יז ַ‡ זיכערע זַ‡ך, ווי מ'‰ָ‡ט ‚עזען, ‡ון „ער בעל ‰‚‡ול‰ ‰ָ‡ט „ָ‡ס 
מסביר ‚עווען, ַ‡ז „ָ‡ס ‡יז "ל‡ ‡ו˙י בלב„", נָ‡ר „י ַ‡לע ענינים חזר'ן זיך „ערנָ‡ך 
‡יבער: ָ‡ט „י ווָ‡ס וועלן ‚יין "ב„רכיו וב‡ורחו˙יו ‡˘ר ‰ורנו" – וועט „ָ‡ס זיין "נˆח 

סל‰ וע„",

וב˘מח‰ ובטוב לבב, וב‰ˆלח‰ רב‰.

לחיים.

• • •

ˆו‰ לנ‚ן ו‡מר מ‡מר „"‰ "‰‚ומל לחייבים טובו˙ ˘‚מלני טוב".

ני‚נו "ילכו מחיל ‡ל חיל".

• • •

˘יח‰ ‰

מה. מ'‰ָ‡ט „ָ‡ך פריער ‚ערע„ט ווע‚ן „י ענינים ווָ‡ס מ'„ַ‡רף ַ‡ליין ָ‡ּפלערנען ווָ‡ס 

ס'לערנט ‡ונז „ער מ‡סר ‡ון „י ‚‡ול‰ מיט „י פרטים ‰‡מורים.

על ‡ח˙ כמ‰ וכמ‰ – ˆו „י ˙˜נו˙ ווָ‡ס „ער בעל ‰‚‡ול‰ ‰ָ‡ט ַ‡ליין מפרסם ‚עווען, 
‡ף על פי ווָ‡ס ˆווי˘ן זיי ‡יז „ָ‡ ַ‡זעלכע ווָ‡ס זיינען ‚עווען ‡ויך פון פריער, ָ‡בער ָ‡ן 

ַ‡ פרסום המתאים, ָ‡„ער ָ‡ן פרסום בכלל, ָ‡„ער בכלל נָ‡ך ניט ‚עווען „ע ר˙י˜ון,

ווָ‡ס „ָ‡ס זיינען „ָ‡ך „י „ריי ענינים פון "ח˙"˙": „י ˘יעורים ‡ין חומ˘ פון פר˘˙ 
ביום  ווי  ב„ו‚מ‡  טָ‡‚,  מיט „עם  פַ‡רבונ„ן  חל˜ ‰פר˘‰  ויום „ער  יום  בכל  ‰˘בוע, 

‰˘לי˘י פון י"‚ ˙מוז – ‡ין פר˘‰ בל˜ פון ˘לי˘י ביז רביעי,

פארברענגען עם הרבי
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ועל „רך ז‰ „ער ˘יעור ‡ין ˙‰לים ווי ער ‡יז נ˙חל˜ לימי ‰חו„˘ – „ער ˘יעור פון 
יום י"‚ בחו„˘,

ועל „רך ז‰ „ער ˘יעור ‡ין ˙ני‡, ווי „ער בעל ‰‚‡ול‰ ‰ָ‡ט ‡ים פַ‡נַ‡נ„ער‚עטיילט 
‡ויך  ˘וין  ווי  מעובר˙,  ˘נ‰   ‡ַ ביי  ‡ויך  ‡ון  פ˘וט‰,  ˘נ‰   ‡ַ ביי  סיי  ‰˘נ‰,  לימו˙ 

ָ‡ּפ‚ע„רו˜ט, ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז „ָ‡ך ‚עווען „ער חי„ו˘ מ„ילי'.

ו „י ענינים פון כללות ‰ענין, „ערנָ‡ך  ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז ‡ויך, ווי „ערמָ‡נט פריער בנו‚ע̂ 
‡יז „ָ‡ „י ענינים ווָ‡ס זיי זיינען מעודד ‡ון מחזק, ביז ‡ויף ‡ויך פועל זיין בכל מ˜ום 
˘י„ו מ‚ע˙, ווָ‡ס מ'ווייס נָ‡ך ניט „ערפון - ַ‡ז ‡ויך זיי זָ‡לן מ˜יים-זיין ָ‡ט „י „ריי 

˘יעורים.

‡ין  ˘יעור  „עם  ב˜יˆור  „ערמָ‡נען  פנים  כל  על  ‡ויך  „ָ‡ך  ‡יז  „ערפַ‡ר  ווָ‡ס  מו. 
חומ˘, ווָ‡ס כ‡מור ‡יז „ָ‡ך „ָ‡ס – פון י"‚ ˙מוז, פון יום ‰‚‡ול‰ – פון ˘לי˘י ביז 

רביעי,

‡ון ווָ‡ס ער ענ„י˜ט זיך „ער סיום וחו˙ם, [ווָ‡ס "‰כל ‰ולך ‡חר ‰חי˙ום", ווי „י 
‚מר‡ זָ‡‚ט ‡ין ברכו˙], ‡יז „ער ענין ווי ַ‡זוי בלעם ‰ָ‡ט ‚עזָ‡‚ט ‡ון מ‚ל‰ ‚עווען 
פַ‡ר בל˜'ן ‡ון כל ˘רי מו‡ב, ‡ון „ערנָ‡ך ‡יז „ָ‡ס ‚עווָ‡רן ַ‡ פרסום ב˙ור‰, ועל י„י 
‰˙ור‰ – לכל ב‡י עולם, ַ‡ז ער ˜ען ˜יין זַ‡ך ניט טָ‡ן ‡ון רע„ן, סיי„ן ָ‡ט „ָ‡ס ווָ‡ס 

„ער ‡ויבער˘טער וועט ‡ים ‰ייסן רע„ן.

זָ‡‚ט "ל‡ ‡וכל  ער  ַ‡ז  פסו˜,  נפל‡ „ו˜‡ ‡ין „עם  חי„ו˘   ‡ַ „ָ‡ ˜ומט-ˆו  ָ‡ט  ‡ון 
ל„בר מ‡ומ‰":

ַ‡זוי פון „י ַ‡נ„ערע פסו˜ים ˜ען מען זיך טרַ‡כטן, ָ‡„ער לערנען, ָ‡„ער ˜ען ‚ָ‡ר זיין 
ען רע„ן ‡ויך ענינים מ„ילי'; ס'טָ‡ר ָ‡בער ניט זיין  ַ‡ז ס'‡יז ‡ליב‡ „‡מ˙ ַ‡זוי, ַ‡ז ער̃ 

"ל‡ ˙‡ור ‡˙ ‰עם כי ברוך ‰ו‡" – „ָ‡ס ‡יז ַ‡ זַ‡ך ווָ‡ס ער ˜ען ניט רע„ן.

רע„ן  ‰ייסן  ‡ים  וועט  ‡ויבער˘טער  „ער  ווָ‡ס  „ָ‡ס  ַ‡ז  זַ‡ך,   ‡ַ נָ‡ך  זיין  ס'„ַ‡רף 
ווי „ער  ָ‡„ער "‡„בר",  ָ‡„ער "‡ע˘‰"  ָ‡„ער "‡נכי ‡˘מור"  רע„ן,  „ָ‡ס  ער  מוז   –
רַ‡‚ַ‡ט˘ָ‡ווער ‡יז מב‡ר „י „ריי ענינים ווי „ָ‡ס ‡יז חלו˜ו˙ ‡ין „ר‚ו˙ ‰נבו‡‰, ווי 

˘וין ָ‡ּפ‚ע„רו˜ט בספרו „ער לי˜וט על ‰˙ור‰.

ָ‡ט „ָ‡ס ווָ‡ס ס'˜ומט-ˆו ‡ין „עם פסו˜, ‡ון „ָ‡ס ˘טייט בסיום פון „עם ˘יעור, ַ‡ז 
בלעם,

ַ‡ז  מ'„ערˆיילט,  ווי  בזמן ‰‰ו‡,  עולם  ב‡י  כל  ˘ל  מנ‰י‚ם  ‚עווען  ער ‡יז  ווָ‡ס   –
ב˘ע˙ ס'‡יז ‚עווען מ˙ן ˙ור‰, ‡ון ס'‡יז ‚עווָ‡רן ַ‡ טומל ‡יבער „ער ‚ַ‡נˆער וועלט 
– זיינען ‚ע˜ומען ַ‡לע ˆולויפן ˆו בלעם'ען, ַ‡ פרע‚-טָ‡ן: ווָ‡ס ‡יז „ָ‡ס? ‡ון ער ‰ָ‡ט 

זיי מסביר ‚עווען, [ַ‡ז] "‰וי' עוז לעמו י˙ן ‰וי' יברך ‡˙ עמו ב˘לום".

התוועדות י"ב תמוז ה'תשמ"ה

צז



ועל „רך ז‰ ווי ער זָ‡‚ט ‡ין ספרי, ‡ין סוף „ברים, ‡ין "מ˘נ‰ ˙ור‰", ַ‡ז „ער ענין 
[פון] "ול‡ ˜ם נבי‡ בי˘ר‡ל כמ˘‰", ַ‡ז "בי˘ר‡ל ל‡ ˜ם, ‡בל ˜ם ב‡ומו˙ ‰עולם", 

ומ‰ו – ‡יז „ָ‡ס ‚ָ‡ר בלעם.

ס'˘טייט  ווָ‡ס  מובן,  בל˙י  ס'‡יז ַ‡ „בר  ווָ‡ס  בי‡ור  ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז „ָ‡ך ‡ויך „ער 
‡ין ספרים, ‡ין ספרי וכיוˆ‡ בז‰, ‡ון ‡ויך ‡ין רַ‡‚ַ‡ט˘ָ‡ווער ברענ‚ט „ָ‡ס ַ‡רָ‡ּפ, ַ‡ז 

בלעם ‰ָ‡ט ‚ע‰ַ‡ט ַ‡ן ענין פון "‡ספ˜לרי‡ ‰מ‡יר‰".

יין נבי‡, ווי „ער רמב"ם פס˜'נט ָ‡ּפ ‡ין "י„ ‰חז˜‰",  ווָ‡ס „ָ‡ס ‚עפינט מען ניט בַ‡̃ 
‡ון ‡ויך ַ‡רָ‡ּפ‚עברַ‡כט ב‡רוכ‰ ‡ין „י "˘מונ‰ פר˜ים" ‡ון ‡ין "מור‰ נבוכים", ַ‡ז 
מיט  י˘עי' ‰נבי‡;  מ‡יר‰", ‡פילו  ˘‡ינ‰  בכ‰", ”‡ספ˜לרי‡  נ˙נב‡ו  "כל ‰נבי‡ים 

‡ון ‡יינˆי˜ן ‡ויסנַ‡ם, ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז ‚עווען מ˘‰ רבינו.

ווָ‡ס „ָ‡ס, כ‡מור, ווי „ער רַ‡‚ַ‡ט˘ָ‡ווער ברענ‚ט „ָ‡ס ַ‡רָ‡ּפ, ‡יז ‚עווען מעין ז‰ 
בַ‡ בלעם.

ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז מוכרח ˆו זָ‡‚ן: וויבַ‡ל„ ַ‡ז ער זָ‡‚ט, ַ‡ז "ב‡ומו˙ ‰עולם ˜ם" – מוז 
מען „ָ‡ך זָ‡‚ן, ַ‡ז ס'‡יז טַ‡˜ע ‚עווען "וי˜ר" חסר ‡ל"ף, ַ‡ז „ָ‡רט ‡יז ‚עווען ַ‡ן ענין 
פַ‡רבונ„ן מיט טומ‡‰, ָ‡בער לולי ז‡˙ ‰ָ‡ט „ָ‡ס ‚ע„ַ‡רפט זיין "ז‰ לעומ˙ ז‰ ע˘‰ 
בחיר‰  ˜יין  ניט  ס'‡יז  ‰י˙כן?!  טענ‰:  „י  ‚עווען  ווָ‡לט  ניט  ַ‡ז  ווָ‡רום  ‰‡ל˜ים", 

חפ˘י˙, כמבו‡ר ב‡רוכ‰ ‡ין חסי„ו˙ ‡ון ח˜יר‰ ‡ון ‡ין ספרי מוסר וכיוˆ‡ בז‰.

מז. ווָ‡ס ָ‡ט „ער פסו˜ ‡יז ָ‡בער מח„˘, ַ‡ז „ָ‡ס ווָ‡ס מ'‰ָ‡ט ‡ים ‚ע‚עבן – ‰ָ‡ט 
מען ‡ים ‚ע‚עבן, ָ‡בער מˆ„ עˆמו ‡יז "מ‡ומ‰"!

טַ‡˜ע   – ביי ‡ים ˜ומט-‡ויס.  ווָ‡ס  רע„ן  רע„ן, ‡ון  ‚ע˜ענט  ‰ָ‡ט  ‚וי   ‡ַ ס˙ם  ַ‡זוי 
"˙פ˜י„ו ˘מר‰ רוחם"; "‡ף על פי „‡ינ‰ו ל‡ חזי, מזליי‰ו חזי" – ָ‡בער ַ‡ זַ‡ך ווָ‡ס 

‡יז ניט נ‚„ ‰˜ב"‰ ˜ען ער רע„ן;

ב‡ בלעם'ען, ווָ‡ס „ער ‡ויבער˘טער ‰ייסט ‡ים רע„ן – ‡יז "‡ו˙ו ‡˘מור", ָ‡„ער 
"‡„בר" ‡„ער "‡ע˘‰", ‡ון „ָ‡ס ווָ‡ס ער ‰ייסט ‡ים ניט רע„ן – ˜ען ער ניט רע„ן, 
ען בכלל  ען ניט רע„ן "מ‡ומ‰" – ער̃  טָ‡ר ער ניט רע„ן, ‡יז „ער פסו˜ מח„˘, ַ‡ז ער̃ 

‚ָ‡רני˘ט ניט רע„ן.

מח. ווָ‡ס „ָ‡ ווערט „ער ענין ‡ון „י ‰ור‡‰ ‡ון „ער עי„ו„ ‡ון „ער נ˙ינ˙ כח פַ‡ר 
‡י„ן – זיי זָ‡לן וויסן זיין, ַ‡ז ב‡מ˙ כל ‡ומו˙ ‰עולם, ‡פילו „י מנ‰י‚ים ˘ב‰ם, ‡ון 
בחיר‰  פון  ענין  „ער  זיין  ס'זָ‡ל  כ„י  ‡ויבער˘טער,  „ער  ווָ‡ס  זיי  ˆווי˘ן  „י  ‡פילו 
חפ˘י˙, ‡יז ‚עווען "בי˘ר‡ל ל‡ ˜ם ‡בל ב‡ומו˙ ‰עולם ˜ם" – ‡יז בַ‡ זיי ‡יז „ער 

ס„ר ‡יז, ַ‡ז ער ˜ען ניט רע„ן מ‡ומ‰!

‡ון „ָ‡ס ווָ‡ס ער רע„ט ˘ל‡ כ„רו˘, ˘ל‡ כ„בעי – ‡יז „ָ‡ס ניט זיינע. ווָ‡רום ַ‡ז ניט 
‡יז ˜ען ער ניט רע„ן "מ‡ומ‰".

פארברענגען עם הרבי

צח



במיל‡ ‡יז פַ‡ר˘טַ‡נ„י˜, ַ‡ז ער ‰ָ‡ט ַ‡ ˘ליחו˙ פון „עם ‡ויבער˘טן, ָ‡„ער "‚יל‰ 
„ברו על י„י עב„יו ‰נבי‡ים", „ערנָ‡ך ‡יז חכמי י˘ר‡ל בכל „ור ו„ור, ”‡˙פ˘טו˙‡ 
„עם  „ורך  „ורינו,  נ˘י‡  פון  „מ˘‰"  "‡˙פ˘טו˙‡  וב„ורנו  ו„ר‡",  „ר‡  בכל  „מ˘‰ 
רבי'ן „ער ˘ווער, „ער בעל ‰‚‡ול‰ – ‡יז ַ‡ זיכערע זַ‡ך, ַ‡ז „ָ‡ס ‡יז "‰ו‡ ‰כל". ‡ון 
ַ‡לע ענינים ווָ‡ס ‚עפינען זיך ‡ין וועלט – ˜ענען זיי ניט רע„ן "מ‡ומ‰", על ‡ח˙ כמ‰ 
וכמ‰ ניט טָ‡ן "מ‡ומ‰", וויבַ‡ל„ ַ‡ז „ָ‡ס ‡יז ניט ב‰˙‡ם „ערˆו ווָ‡ס נ˘י‡ „ורינו 

‰ָ‡ט ‚עווָ‡לט.

˘ליחו˙   ‡ַ ‚ע‚עבן  ‰ָ‡ט  ער   – ‚עווָ‡לט?  ‰ָ‡ט  ער  ווָ‡ס  מען  ווייס  ווַ‡נען  פון  ‡ון 
מ'זָ‡ל טָ‡ן ָ‡ט „י ‡ון „י ענינים, ָ‡נ‰ויבנ„י˜ פון „עם ענין פון ח˙"˙, ווי „ערמָ‡נט 

פריער, ועל „רך ז‰ „י ַ‡לע לימו„ים ווָ‡ס מ'לערנט ָ‡ּפ פון „עם מ‡סר ו‚‡ול‰.

מט. ווָ‡ס „ערפַ‡ר ‡יז „ָ‡ך ‡ויך „ער ענין ווָ‡ס ער ס'‰ָ‡ט נָ‡ך מ˙˜ן ‚עווען נ˘י‡ 
ממל‡-מ˜ומו,  ער ‡יז ‚עווען  ווָ‡ס  זיינער,  פָ‡טער  נָ‡ך „ער  פַ‡ר „ערויף  „ורנו, ‡ון 

מַ‡כן מזמן לזמן מ‚ביו˙ ‡ויף ˆ„˜‰,

ווָ‡ס על „רך ז‰ ‡יז „ָ‡ך ‡ויך „י מ‚בי˙ י"‚ ˙מוז פון "˜ופ˙ רבינו", כמ„ובר כמ‰ 
פעמים.

ווָ‡ס „ערפַ‡ר ‡יז, כ„י ס'זָ‡ל ניט זיין ˜יין בלבולים, ‡יז ל‡חרי ברכ‰ ‡חרונ‰ וועט 
מען ‡ויך טיילן לכל ‡ח„ ו‡ח„ ˆו ַ‡ „ָ‡לער,

ווָ‡רום „ָ‡ ‡יז ניט נו‚ע ַ‡זוי „י כמו˙ ווָ‡ס מ'וועט ‚עבן; ס'‡יז נו‚ע מערניט ‡ויף 
מעורר זיין ‡ון עו„„ זיין, ‡ון „ערנָ‡ך ‡ין ˆ„˜‰ ‡יז זיכער נו‚ע כמות, ו‡„רב‡: "‰כל 
פַ‡ר˘טַ‡נ„י˜  ווי  סכום,  כמו˙ ‡ין „עם  סיי  פעולות  כמו˙ ‡ין  סיי  המעשה“,  רוב  לפי 

בפ˘טו˙;

מˆ„ „י ‰˙עוררו˙ ‡ון „עם עי„ו„, בפרט נָ‡ך ‡ין ַ‡ יום זכ‡י, ‡יז ‡ילו ַ‡ז „ָ‡ס ˜ומט 
וועט  ָ‡ס  ַ‡ז  זיכער,  פון ‡יין ‡ון ‡יינˆי˜ן „ָ‡לער – ‡יז  נפ˘,  לכל  פון ַ‡ „בר ‰˘ו‰ 
מעורר זיין ‡ון מעו„„ זיין, ובזכו˙ יום ז‰ – מַ‡כן ַ‡ ‚ַ‡נˆן שטורעם, בנו‚ע ˆו ˆ„˜‰ 
פַ‡רבונ„ן מיט דעם טָ‡‚, ‡ון „ערנָ‡ך "פעול‰ נמ˘כ˙" – בנו‚ע ˆו ˆ„˜‰ פַ‡רבונ„ן 

מיט כל ‰˘נ‰ כול‰.

נ. על „רך ז‰ ‡ויך פון ‡יין ˘יעור – ‡ין ˆווייטן ענין ‰˘יעורים, ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז „ָ‡ך 
ווָ‡ס מ'‰ָ‡ט ‡יינ‚עפירט בעזר ‰˘ם, ‡ון ס'‡יז נ˙˜בל ‚עווָ‡רן על-י„י רבים מי˘ר‡ל, 

ו‰ולך ומ˙פ˘ט – „ער ענין פון ˘יעור ‡ין רמב"ם,

ווָ‡ס ַ‡זוי ‡יז ‡ויך „ער ˘יעור פון רמב"ם ווָ‡ס מ'‡יז מסיים בכל ˘נ‰, ווָ‡ס „ָ‡ס 
‡יז "מנ‰‚ ‰פ˘וט", על-י„י לימו„ פון ג‘ פר˜ים ליום – ‡יז „ָ‡ך „ער ˘יעור פון י"‚ 

˙מוז – „ער ענין וו‡ו ס'רע„ט זיך ווע‚ן ‚ירו˙, מיט „י פרטים ˘ב„בר.

התוועדות י"ב תמוז ה'תשמ"ה

צט



ווָ‡ס ווי ער ‰ויבט-ָ‡ן „ער רמב"ם „י ‰לכו˙ בז‰ ‡יז, ַ‡ז מ'„ַ‡רף ‰ָ‡בן „ריי ענינים: 
„ער ענין פון מיל‰ ‡ון טביל‰ ‡ון ‰ב‡˙ ˜רבן, ָ‡„ער "הרצאת ˜רבן",

˘וין ‡ויך ָ‡ּפ‚ע„רו˜ט, ‡ון  ב‡רוכ‰, ‡ון  ˘וין ‚ערע„ט ‡ין „ערויף  מ'‰ָ‡ט  ווי  ‡ון 
 – ˙מוז  י"‚  „עם  ˘וין ˆו  ‰ָ‡בן  „ָ‡ס ˜ענען  מ'ָ‡ל  ַ‡ז  במיוח„,  ‚עבעטן ‡יבער„רו˜ן 

במיל‡ „ַ‡רף מען „ָ‡ס ניט ‡יבער'חזר'ן נָ‡ך ַ‡מָ‡ל,

‡ון מ'˜ען „ָ‡ך ניט מ„יי˜-זיין בדיבור – ב˘ע˙ מ'˜ען „ָ‡ס זען ווי „ָ‡ס ‡יז מוגה, מיט 
„י ‰ערו˙ ‡ון „י מר‡י-מ˜ומו˙ – ‡ין „עם "לי˜וט" ווָ‡ס ס'‰ָ‡ט זיך ָ‡ּפ‚ע„רו˜ט ‡ון 

ס'‰ָ‡ט מˆליח ‚עווען, ַ‡ז ס'‡יז ַ‡רויס ל‡ור ‡ין „עם ָ‡נ‰ויב פון יום י"‚ ˙מוז.

נ‡. ווָ‡ס בכללו˙ רע„ט זיך „ָ‡רטן, ַ‡ז „ָ‡ס ‡יז ַ‡ זיכערע זַ‡ך, ַ‡ז "˘ם נע˘‰ לפניך 
כמˆו˙ רˆונך", וועט מען מ˜ריב זיין „עם ˜רבן ‰‚ר ‡ין ַ‡ן ‡ופן פון "הרצאת ˜רבן" 
וכו', מיט ַ‡לע פרטים ˘ב„בר ווָ‡ס זיי זיינען למעליותא – כ˘יבנ‰ בי˙ ‰מ˜„˘ במ‰ר‰ 
ס'‡יז ‚עווען ‡ין  ווי  מערער  נָ‡ך  רˆוניך" –  זיין "כמˆו˙  וועט  ו‡„רב‡, „ָ‡ס  בימינו, 

בי˙-מ˜„˘ ˘ני, ‡פילו ‡ין בי˙-מ˜„˘ ר‡˘ון,

ביח„ עם ז‰ ָ‡בער, פעלט ‚ָ‡רניט ˜יין זַ‡ך ‡ין זמן ‰‚לו˙, ‡ון ער ‡יז ַ‡ ‚ר ‚מור לכל 
עניניו, ‡פילו בנו‚ע ˆו ‡כיל˙ ˜„˘ים ָ‡„ער חל‰ וכיוˆ‡ בז‰ ווָ‡ס ס'‡יז ˘ייך בזמן 

‰ז‰ וכיוˆ‡ בז‰,

ס'„ָ‡ ˜ומט-ˆו נָ‡ך ַ‡ן ענין ‡ון נָ‡ך ַ‡ן עילוי, ˆוזַ‡מען מיט כל ‰עילויים ווָ‡ס ס'וועט 
מיט „י  ו‰˘לימ‰ – „ער ‰ב‡˙ ‰˜רבן,  ב‚‡ול‰ ‰‡מי˙י˙  מ˘יח ˆ„˜נו,  בבי‡˙  זיין 

ַ‡לע ענינים ווָ‡ס זיי זיינען פַ‡רבונ„ן מיטן ˜רבן.

ווָ‡ס על „רך ז‰ ‡יז „ָ‡ ‡ויך כ‡ן ‰מ˜ום לב‡ר ָ‡ט „ָ‡ס ווָ‡ס ס'‰ָ‡ט זיך ‚ערע„ט 
ב‰נו‚ע ˆו „י ‰וספ‰ פון מזמור ˜"ו ‡ויף מזמור ˜"‰, ווָ‡ס „ָ‡רטן ‡יז ער מסיים, ַ‡ז 

"ברוך ‰וי' מן ‰עולם וע„ ‰עולם".

מ'‡יז „ָ‡ך ‡ויך פַ‡רבינ„ט „ָ‡ך „ָ‡ס מיט ַ‡ סיום, ווי „ערמָ‡נט פריער – סיום מסכ˙‡ 
נזיר, ועל „רך ז‰ ‡ויך „ער סיום פון מסכ˙‡ ברכו˙,

"˙למי„י   – חיל"  ‡ל  מחיל  "ילכו  פון  ‚מר‡  „ער  ‡ין  מסיים  ער  ‡יז  „ָ‡רט  ווָ‡ס 
חכמים ‡ין ל‰ם מנוח‰", ‡ון „ערנָ‡ך „ער סיום ‡ין מ˘נ‰, ַ‡ז ַ‡זוי ‰ָ‡ט מען ‚עמַ‡כט 
מָאל  איין  „ערמָ‡נט  [ווי]  מערניט  ‰עולם",  ע„  ‰וי'  "ברוך  פון  ברכ‰  „י  מ˜„˘  ‡ין 
זָ‡‚ן "מן ‰עולם  ָ‡נ‚ע‰ויבן  מען  ָ‡ט „עמָ‡לט ‰ָ‡ט   - "עולם"; "מ˘˜ל˜לו ‰מינים" 

ע„ ‰עולם".

ווָ‡ס ָ‡ט „ָ‡ ווערט ַ‡ שטורעמדיקע ˜˘י‡ ‡ון ‡ויך ַ‡ "קלָאץ-˜˘י‡":

„ער "ברוך ‰וי' מן ‰עולם ע„ ‰עולם" ˘טייט ‡ין תהלים, במיל‡ ‡יז „ָ‡ך פ˘וטו ˘ל 
מ˜ר‡, ַ‡ז ב˘ע˙ „ו„ ‰ָ‡ט ‚עזָ‡‚ט ָ‡ט „עם ˜ַ‡ּפיטל, ‰ָ‡ט ער ‚עזָ‡‚ט "ברוך ‰וי' מן 
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‰עולם ע„ ‰עולם", ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז ‚עווען נָ‡ך פַ‡רן בי˙ ˘ני, על ‡ח˙ כמ‰ וכמ‰ ַ‡ז 
„ָ‡ס ‡יז ‚עווען פַ‡ר „עם זמן ‡ין בי˙ ˘ני "מ˘˜ל˜לו ‰מינים", ‡ון ‡ף על פי כן ‰ָ‡ט 

ער ‚עזָ‡‚ט "ברוך ‰וי' מן ‰עולם ע„ ‰עולם"!

 ıון ‡יך ‰ָ‡ב ‚עזוכט – [‰ָ‡ב ‡יך] ‚עפונען, ַ‡ז ס'˘טייט „ער בי‡ור ‡ון „ער ˙ירו‡
בז‰ ‡ין "ע˘ר‰ מ‡מרו˙", [ַ‡ מקובל, וביח„ עם ז‰ ‡ויך ַ‡ בעל נגלה, ביז מ'ברענ‚ט 

פון ‡ים פסקים ‡ין נ‚ל‰],

מען  ‰ָ‡ט  ר‡˘ון  מ˜„˘  בזמן  „ו„  ַ‡ז  זָ‡‚ט,  ענין, ‡ון  „עם  ָ‡ט  ַ‡רָ‡ּפ  ער  ברענ‚ט 
‚עזָ‡‚ט "ברך ‰וי' מן ‰עולם ע„ ‰עולם", „ערנָ‡ך ‡יז ‚עווען מ˜„˘ ˘ני, ווָ‡ס "חסרו 
חמ˘‰ „ברים", במיל‡ "חסרו חמ˘‰ „ברים" ‰ָ‡ט ‡ויך ‚עפעלט „ער "ע„ ‰עולם", 
‡ון מ'‰ָ‡ט ‚עזָ‡‚ט מערניט ווי "ברוך ‰וי' מן ‰עולם", „ערנָ‡ך "מ˘˜ל˜לו ‰מינים", 
‰ָ‡ט מען ‚ע„ַ‡רפט מוסיף זיין מערער ווי פריער - ָ‡ט „עמָ‡לט ‰ָ‡ט מען מחזיר ‚עווען 

עטר‰ ליושנה ‡ון מ'‰ָ‡ט ‚עזָ‡‚ט "ברוך ‰וי' מן ‰עולם ע„ ‰עולם".

נב. ווָ‡ס ָ‡ט „ָ‡ ‰ָ‡ט מען ‡ויך ַ‡ ‰סבר‰ ווָ‡ס ס'‰ָ‡ט זיך ‚ערע„ט ‡ין „ער ‰˙ווע„ו˙ 
˘לפני ז‰: למ‰ ע˘‰ ‰וי' ככ‰, ענינים בל˙י-רˆויים?

‡יז ּפונ˜ט ַ‡זוי ווי מ'זָ‡‚ט, ‚ע'חזר'ט ‡ין „עם מ‡מר פון בעל ‰‚‡ול‰, ַ‡ז "ירי„‰" 
‡יז „ָ‡ס "ˆורך עלי'" – "מ˘˜ל˜לו ‰מינים" ‰ָ‡ט ‡ויפ‚עטָ‡ן, ַ‡ז מ'‰ָ‡ט מחזיר ‚עווען 
„י עטר‰ ליו˘נ‰; זייענ„י˜ ‡ין בי˙ מ˜„˘ שני ‰ָ‡ט מען מברך ‚עווען מיט „עם נוסח 
חסרון,  ניט ‚עווען ˜יין  „ָ‡רטן ‡יז  ווָ‡ס  ראשון,  בי˙-מ˜„˘  מ'‰ָ‡ט ‚עמַ‡כט ‡ין  ווי 

‡פילו ניט פון "חמ˘‰ „ברים".

וי˘ ל‰‡ריך בז‰, ו˙ן לחכם ויחכם עו„.

נ‚. ‡ון י‰י רˆון, ַ‡ז מ'זָ‡ל מחליט זיין בפ˘טו˙, ַ‡ז „ער ‚ַ‡נˆער ענין פון ‚לו˙ ‡יז 
„ָ‡ס מערניט [ווי] כ„י ס'זָ‡ל זיין „י עלי', ‡ון ַ‡ן עלי' שלא בערך, „ערפַ‡ר ‡יז ‚עווען 
ַ‡זַ‡ ‚לו˙ ווָ‡ס "כלו כל הקיצין“: ַ‡לע ˜יˆין מיט ַ‡לע ענינים מיט ַ‡לע פרטים – ‡ון 

‡ף על פי [כן] ועדיין לא בא!

‡ון ב˘ע˙ מ'וועט זען למעל‰, ַ‡ז מ'‰ָ‡ט זיך ˘וין פַאנַאנדערגעקליבן ‡ון מ'פילט, ַ‡ז 
„ָ‡ס ‡יז „ער ‚ַ‡נˆער ענין פון ‚לו˙ – „ַ‡רף מען ניט ‰ָ‡בן מער „עם ‰עלם ו‰ס˙ר, 

וויבַ‡ל„ ַ‡ז מ'‰ָ‡ט ˘וין מ‚ל‰ ‚עווען ‡מי˙י˙ ענינו.

וע„ כ„י כך - ַ‡ז מ‘שרייט ‡ון מ‘מָאנט, ‡ון מ'‡יז זיכער, ַ‡ז "ווי ווָ‡נט מ˘יח נַאו"! ‡ון 
מ'מיינט "נַ‡ו" ווי „ער ָ‡ּפטייט˘ ‡יז ‡ויף ענ‚לי˘, ‡יז ניט ˘ייך ˆו זָ‡‚ן ‡ויף „ערויף 
יין סו„ו˙ – „ָ‡ס ‡יז ‡ין ל˘ון עם ועם, ל˘ון ‰מ„ינ‰,  יין „רו˘ים ‡ון̃  ˜יין רמזים ‡ון̃ 

‡יז „ער "נַ‡ו" „ער פ˘ט – מיד ממש!

ל˘ון  „ער  ווי  ממ˘,  "מי„"  „ער  זיין  ס'וועט  ַ‡ז  מען ‡ויפטָ‡ן,  וועט  „עמָ‡לט  ָ‡ט 
‰‰לכ‰, כמ„ובר לעיל,

התוועדות י"ב תמוז ה'תשמ"ה
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ַ‡ן  ל‚‡ול‰" ‡ין  ווערט "ל‡ל˙ר  שוין ‚עווען,  לתשובה" ‡יז  ס'ווערט – "ל‡ל˙ר  ַ‡ז 
‡ופן פון "ל‡ל˙ר" דידן,

בבנינו  ובז˜נינו  ”בנערינו  ˘מי‡",  ענני  עם  "‡רו  ‡ון  ˆ„˜נו,  מ˘יח  ס'˜ומט  ‡ון 
מי‡", ‡ין ‡רˆנו ‰˜„ו˘‰, ‡ון „ָ‡רטן ‚ופ‡ – ‡ין  ובבנו˙ינו" – טַ‡נˆט מען "עם ענני̆ 
ירו˘לים, ”˜רי˙ מלך רב", ‡ון „ָ‡רטן ‚ופ‡ – ‡ין ‰ר ‰בי˙, ווָ‡ס [‡ויף] ‡ים זָ‡‚ט מען 

„ָ‡ך, ַ‡ז ַ‡לע עמי ‰‡רı זָ‡‚ן, ַ‡ז "לכו ונלכ‰" ˆו „עם "‰ר ‰וי'", ˆו "‰ר ‰˜ו„˘",

‡ון „ָ‡רטן – ‡ין "מ˜„˘ ‡„נ' כוננו י„יך" בפ˘טו˙ ולמט‰ מע˘ר‰ טפחים,

מי„ ול‡ל˙ר ממ˘!

לחיים.

ני‚נו "ווי ווָ‡נט מ˘יח נַ‡ו".

• • •

˘יח‰ ו

נד. ס'‡יז „ָ‡ך כ‡מור לעיל - „ער יום הגאולה פון בעל ‰‚‡ול‰, ‡ון ‡ויך – „ער יום 

הולדת ˘לו,

להעלות  בז‰  ˆיווי  „ער  „ָ‡ך  מ'‰ָ‡ט  ‡ו  זמן,  וכמ‰  כמ‰  „ורכ‚ע‚ַ‡נ‚ען  ס'‡יז  ‡ון 
ב˜ו„˘, ַ‡ז מ'„ַ‡רף מעלה זיין ‡ין כל עניני טוב ו˜„ו˘‰,

ע‡כו"כ ַ‡ן ענין ווָ‡ס ‡יז נו‚ע מיט ַ‡ נ˘י‡ בי˘ר‡ל,

"‰ו‡  נָ‡ר  בעבר,  נ˘י‡   ‡ַ ‚עווען  ס'‡יז  ַ‡ז  זָ‡‚ן  ˆו  ליˆלן  רחמנ‡  ניט  ס'‡יז  ווָ‡ס 
זיינע  לערנען  ווָ‡ס  חסי„ים   ‡ָ„ ס'‡יז  ב˘ע˙  בחיים":  "זרעו  ווָ‡ס  „ערפַ‡ר  בחיים" 
מע˘ר‰  למט‰   ‡ָ„  – ממ˘  בחיים"  ˙˜נו˙ ‡יז "‰ו‡  זיינע  ממל‡  זיינען  חסי„ו˙ ‡ון 

טפחים.

‡ון  ˘וין  „ָ‡ס  בַ‡ווָ‡רנט  ‚מר‡  „י  ווי   – פרע‚ן  ַ‡נ„ערע  ווָ‡ס  ˘‡לו˙  „י  ס'ווערט 
ברענ‚ט „ָ‡ס ַ‡רָ‡ּפ – "וכי בכ„י חנטו חנטי‡ וכו'": ס'‡יז „ָ‡ך ‚עווען ַ‡ לוי' ‡ון "חנטו 

חנטי‡" וכו'?

ווייס „ָ‡ס „י ‚מר‡, ‡ון ברענ‚ט „ָ‡ס ַ‡רָ‡ּפ – ‡ון „י מס˜נ‰ ‡יז, ַ‡ז מ'זָ‡ל וויסן זיין 
ַ‡ז "‰ו‡ בחיים"!

‡ון כל זמן ס'‡יז "זרעו בחיים", ווָ‡ס „ָ‡ס וועט „ָ‡ך זיין ביז מ˘יח וועט ˜ומען, ‡ון 
ורננו  זיין "ו‰˜יˆו  ס'וועט  חסי„ו˙, ‡ון  זיינע  לערנען  מען  וועט  מ˘יח'ס ˜ומען  נָ‡ך 
˘וכני עפר", ויורנו מ„רכיו ‡˘ר ‰ורנו ונלכ‰ ב‡ורחו˙יו נˆח סל‰ וע„ – ‡ף על פי 
ווָ‡ס ס'וועט ‡ויך זיין „ער לימו„ ‰˙ור‰, ˙ור‰ ח„˘‰ מפי מ˘יח ˆ„˜נו – ביח„ עם 
ז‰ ‡יז יע„ער חסי„ וועט זיין ‚יין מיט זיין רבי'ן, ‡ון מיר ַ‡לע ‡ון יע„ערער פון ‡ונז 
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וועלן ‚יין מיט ‡ונזער רבי'ן, מיט נ˘י‡ „ורינו, ‡ון ‡ין ַ‡ן ‡ופן ווָ‡ס ˘וין ‡יˆטער ‡יז 
ער "בחיים",

‡ון ס'‡יז ˜יינמָ‡ל ניט ‚עווען „ער ענין ווָ‡ס מ'˜ען פרע‚ן ‡ון מ'פרע‚ט "וכי בכ„י 
חנטו חנטי‡", ‡ון מ'‰ָ‡ט ‚עזָ‡‚ט ˜„י˘ וכו' וכיוˆ‡ בז‰ –

‰ָ‡ט  ‡ון  ַ‡רָ‡ּפ‚עברַ‡כט,  „ָ‡ס  ‰ָ‡ט  ‚מר‡  „י  ‡ון  ‚עוו‡וסט,  ‚מר‡  „י  „ָ‡ס  ‰ָ‡ט 
ָ‡ּפ‚עּפס˜'נט, ַ‡ז מ'זָ‡ל וויסן זיין ַ‡ז "‰ו‡ בחיים" ‡ון "זרעו בחיים", מיט ַ‡לע ענינים 

ווָ‡ס ‰ָ‡בן „ערˆו ַ‡ ˘ייכו˙!

ל‰עלו˙  מען  זָ‡‚ט  בכל ‰ענינים  ַ‡ז ‡ם  פַ‡ר˘טַ‡נ„י˜,  „ערפון ‡יז ‡ויך  ווָ‡ס  נ‰. 
ב˜ו„˘, ‡ון ניט פַ‡ר זיך בַ‡‰ַ‡לטענער‰ייט; וויבַ‡ל„ ס'רע„ט זיך ווע‚ן "‰נ˘י‡ ‰ו‡ 

‰כל", ‡ין ַ‡ן ‡ופן ˘ל פרסום – „ַ‡רף „ָ‡ס ‡ויך זיין ‡ין ַ‡ן ‡ופן ˘ל פרסום,

‡ון וויבַ‡ל„ ַ‡ז ער ‰ָ‡ט ‡ויס‚עפירט ‡ין יום ‰‚‡ול‰ ַ‡לı ווי ער ‰ָ‡ט ‚עווָ‡לט, ‡ון 
‰ָ‡ט ‡ויס‚עפירט ב‚לוי, וע„ כ„י כך, ַ‡ז "‰פ‰ ˘‡סר ‰ו‡ ‰פ‰ ˘‰˙יר",

מ„ינ‰, ‡ון  פון „ער  ערלויבט ַ‡רויספָ‡רן  מ'‰ָ‡ט ‡ים  פריער, ַ‡ז  ווי „ערמָ‡נט  ‡ון 
ניט נָ‡ר ערלויבט – [נָ‡ר] מ'‰ָ‡ט ˆו‚ע˘י˜ט מסייעם משלהם, ַ‡ז זיי זָ‡לן זען מ'זָ‡ל ניט 
מעכב זיין ַ‡רויסנעמען ַ‡לע זיינע כ˙בים מיט ַ‡לע זיינע ספרים מיט ַ‡לע זיינע חפˆים, 

‡ון מ'זָ‡ל פָ‡רן ˆוזַ‡מען מיט ‡ים!

ו „י ספרים ‡יז „ָ‡ך ‡ויך מובן ומפורסם  וכ‡מור „י חביבו˙ ווָ‡ס ביי ‡ים ‡יז ‚עווען̂ 
פון „עם סיפור ‰י„וע ב˘ע˙'ן ַ‡רויספָ‡רן:

ַ‡ז ער ‰ָ‡ט זיך „עמָ‡לט ‚עפונען ‡ין לענינ‚רַ‡„, ווָ‡ס „ָ‡רט ‡יז ‚עווען „ער ˆורר 
‡ון זיין ˘ונ‡ במיוחד, ווָ‡ס ‰ָ‡ט ‚עזָ‡‚ט בפירוש ובגלוי ובפרסום, ַ‡ז ‡ף על פי ווָ‡ס 
מָ‡ס˜ווע ‰ָ‡ט ‡ים בַ‡פרייט; וויבַ‡ל„ ַ‡ז ער ‡יז ‚ע˜ומען ˆורי˜ ‡ין לענינ‚רַ‡„ ‡ון 

‚עפינט זיך ברשותו – זָ‡ל מען וויסן זיין, ַ‡ז "עו„ י„ו נטוי'",

במיל‡ ‰ָ‡ט מען ‚עוו‡וסט, ב„רך ‰טבע, ַ‡ „בר גלוי, ַ‡ז יעדער טָאג ווָ‡ס מ'בלייבט 
 – דָארטן  נ.˜.וו.„.  פון „ער  בר‡˘  ‚ע˘טַ‡נען  זיינען „עמָ‡לט  ווָ‡ס  פון „י  ר˘ו˙  ‡ין 

˘טייט מען ‡ין סכנ˙ נפ˘ו˙ ‰ו‡ ובני בי˙ו!

‡ון ַ‡ז מ'‰ָ‡ט ‡ים ‚עזָ‡‚ט, ַ‡ז ַ‡ טייל פון „י ספרים ָ‡„ער פון „י כ˙בים וועט מען 
בני- מיט „י  פָ‡רן, ‡ון  וועט  ער  ַ‡ז  בפשטות,  ער ‚עענטפערט  ַ‡רויסלָ‡זן – ‰ָ‡ט  ניט 

בי˙ו, ‡ון מיט ַ‡לע ספרים ‡ון מיט ַ‡לע כ˙בים וכו',

‡ון ער ‰ָ‡ט „ָ‡ס אויסגעפירט, ‡ן מ'‰ָ‡ט מסייע ‚עווען בז‰, ‡ון ַ‡רויס‚עפָ‡רן.

‡ון מ'‰ָ‡ט ‚עברַ‡כט „י ספרים ‡ון „י כ˙בים ‚ַ‡נˆער‰ייט ב˘ע˙ וו‡ו ער ‡יז ‚עפָ‡רן 
– ב˘ע˙ ער ‡יז ‚ע˜ומען ‡ין רי‚‡, ‡ון „ערנָ‡ך ‡ין „י מ˜ומו˙ ˘ל‡חרי ז‰. כמבו‡ר 

ומסופר ומפורסם.

התוועדות י"ב תמוז ה'תשמ"ה
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נו. מ'„ַ‡רף „ָ‡ך ָ‡בער מוסיף זיין, כ‡מור לעיל, ‰ָ‡ט מען זיך ˆוזַ‡מענ‚ע˜ליבן פון 
"‡‚ו„˙ חסי„י חב"„",

ווָ‡ס ב‰נו‚ע ˆו ָ‡ט „עם בנין ‰ָ‡ט „ער בעל ‰‚‡ול‰ לכ˙חיל‰ ‚ע‚עבן „עם בנין ˆו 
"‡‚ו„˙ חסי„י חב"„", במיל‡ ‰ָ‡ט ער „ערפַ‡ר ניט ‚עˆָ‡לט ˜יינע מיסים פַ‡ר „עם 
בַ‡פרייט ‚עווָ‡רן  חב"„" ַ‡לס ַ‡זַ‡ "‡‚ו„‰" ‡יז  חסי„י  ווָ‡ס "‡‚ו„˙  בנין, „ערפַ‡ר 

פון ַ‡לע מיסים.

- בנו‚ע ˆו „ָ‡ס ווָ‡ס ער ‰ָ‡ט „ָ‡רט ‚עלעבט ַ‡לס ַ‡ „יר‰ פרטית, ע„ מ‡‰ וע˘רים 
˘נ‰, ועל „רך ז‰ „י ווָ‡ס זיינען „ָ‡רטן ַ‡לס ַ‡ „יר‰ פרטי˙ – ‡יז ע„ מ‡‰ וע˘רים ˘נ‰ 
ב‰נו‚ע ˆו ָ‡ט „י „יר‰ הָאבן זיי ‚עˆָ‡לט מיסים, ווי „ער רבי „ער בעל ‰‚‡ול‰ ‰ָ‡ט 

‚עˆָ‡לט „י מיסים פַ‡ר זיינע „יר‰ פרטי˙,

‡ף על פי ווָ‡ס ‡ויך פון זיין „יר‰ "פרטי˙" ‡יז ‚עווען „ער עיקר ענינו - ַ‡ז „ָ‡רט 
בכלל, ‡ון  מ‘לערנט,  וו‡ו  ָ‡רט  ַ‡ן  זיין  זָ‡ל  מ‘דַאוונט ‡ון „ָ‡רט  וו‡ו  ָ‡רט  ַ‡ן  זיין  זָ‡ל 
וו‡ו מ'לערנט חסידות – זיינע, ˆוזַ‡מען מיט „י חסי„ו˙ פון זיין פָאטער, ˆוזַ‡מען מיט 
‰חסי„ו˙  פון  נ˘י‡ים  „י  פון  ‡ויך  ביז  חב“ד,  חסי„ו˙  חב“ד,  נ˘י‡י  כל  פון  „חסי„ו˙ 

הכללית, ביז – „עם סי„ור פון בעל ˘ם טוב.

נז. ווָ‡ס „ערפַ‡ר ‰ָ‡ט מען ‡ויך מחליט ‚עווען ‡ויף „ער ‡סיפ‰, ‡ון זיכער וועלן 
ַ‡לע מסייע זיין בז‰, מ‡י ˜‡ מ˘מע לן – ס'‡יז ַ‡ „בר ‰פ˘וט,

ַ‡ז מ'‡יז מפרסם, ‡ף על פי ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז מפורסם בלאו הכי, ַ‡ז „ָ‡ס ‡יז ַ‡ ‰ויז ווָ‡ס 
‚ע‰ערט ˆו "‡‚ו„˙ חסי„י חב"„" - ַ‡זוי ‰ָ‡ט ‚עווָ‡לט „ער בעל ‰‚‡ול‰, ‡ון ‰ָ‡ט 
„ָ‡ס ַ‡זוי ַ‡ריינ‚ע˘ריבן, ‡ון ‚ע‰ייסן ַ‡ז מ'זָ‡ל „ָ‡ס רע‚יסטרירן מיט ַ‡לע זַ‡כן ‡ין 
„עם ˘טר ˜ני', ‡ין ˘טר ‰מ˜נ‰ - "˜ומּפט˘י˜" ווי מ'‰ָ‡ט „ָ‡ס ‚ערופן ‡ין רוסלַ‡נ„ 

– פון „ער ‰ויז!

‡ון ‰ָ‡ט ‚עווָ‡לט, ‡ון ‰ָ‡ט „ָ‡ס ‡יינ‚עפירט, ַ‡ז מ'זָ‡ל דַאווענען ‡ין „עם בנין, ‡ון 
מ'זָ‡ל „ַ‡ווענען בפרט – ‡ין „עם בנין ווָ‡ס „ָ‡רט ‡יז ‚עווען זיין „יר‰ פרטי˙ ‡ויך, 

ווָ‡ס ער ‰ָ‡ט „ָ‡רט ‚ע˘לָ‡פן, ‡ון ‚ע‚עסן ‡ון ‚עטרונ˜ען.

- „ער ווָ‡ס ‰ָ‡ט ‚ע˜ענט „עם ˘ווער, ‡ון „ער ווָ‡ס ˜ען ַ‡ ‡י„ן בכלל, ‡ון „ער ווָ‡ס 
˜ען ַ‡ פ˘וט'ן ‡י„ן בפ˘טו˙ – ‡יז ביי ‡ים פַ‡ר˘טַ‡נ„י˜, וב˙כלי˙ ‰פ˘טו˙, ַ‡ז ער 
‰ָ‡ט טַ‡˜ע ַ‡ „יר‰, „ער פ˘וט'ער ‡י„ ב˙כלי˙, ‡ין וועלכע ער עסט ‡ון טרינ˜ט ‡ון 

˘לָ‡פט,

˙פילין,  „י  ספרים ‡ון  זיינע  „ָ‡רטן ‡ויך  ‰ָ‡ט  ָ‡בער ‡ויך, ‡ון  „ָ‡רטן  „ַ‡וונט  ער 
‡ון „ַ‡וונט „ָ‡רטן, ‡פילו ווען ער „ַ‡וונט ניט ‡ין ˘ול, לע˙ מן ‰זמנים – „ַ‡וונט ער 
„ָ‡רטן, ‡יז „ָ‡ס טַ‡˜ע ˙פיל˙ ‰יחי„ פון ַ‡ פ˘וט'ן ‡י„ן, ָ‡בער ‡ף על פי כן ‡יז „ָ‡ס 

„ער ענין ‰˙פיל‰ ו‰˙ור‰,

פארברענגען עם הרבי
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‡יז בַ‡ ˜יינעם ˜יין ספ˜ ניט, ַ‡ז בַ‡ „עם ‡י„ ‰פ˘וט ב˙כלי˙ ‰פ˘יטו˙, ווָ‡ס ‡יז 
ָ‡כט טיי ָ‡„ער  ביי ‡ים „ער עי˜ר פון זיין „יר‰, ‡פילו פון „עם ח„ר ‡ין „יר‰ וו‡ו ער̃ 
ו „עם חל˜ ‡ין „ער „יר‰ ווָ‡ס ער ‰ָ‡ט  ב˘יל – ‡יז „ָ‡ס ַ‡לı ַ‡ טפל דטפל̂  ˜ָ‡כט זיין̇ 

„ָ‡רט ‚ע„ַ‡וונט איין מָאל ָ‡„ער ‚עלערנט איין ענין ב˙ור‰, ‡פילו ‰לכ‰ ‡ח˙,

‡יז „ָ‡ס ווי ער זָ‡‚ט ‡ין ˙ני‡, ַ‡ז "יחו„ ז‰ למעל‰ ‰ו‡ יחו„ נˆחי",

בפרט נָ‡ך, ַ‡ז „ָ‡ס ‡יז פַ‡רבונ„ן מיט ַ‡ ספר ווָ‡ס ער ‰ָ‡ט ‚עלָ‡זן ‡ין „ער „יר‰, ‡ון 
ווָ‡ס ער הַאלט ‡ין „ער „יר‰, ָ‡„ער מיט ַ‡ כ˙ב וכיוˆ‡ בז‰.

וכ‡מור לעיל – ווָ‡ס ער ‰ַ‡לט „ָ‡רטן עד היום הזה, ווָ‡רום "הוא בחיים“.

נח. ווָ‡ס „ערפַ‡ר ‰ָ‡ט מען ‡ויך מחליט ‚עווען, ַ‡ז מ'זָ‡ל ממ˘יך זיין „ָ‡רטן „ַ‡וונען 
‡ין זיין ָ‡רט, ווָ‡ס מ'וויל זיך ‡יינרע„ן, ַ‡ז „ָ‡ס ‡יז זיין „יר‰ פרטית,

‡ון רחמנ‡ ליˆלן, ַ‡ז ‡ין זיין „יר‰ פרטי˙ ‡יז ניט „ער עי˜ר ‡יז ‚עווען „ַ‡וונען ‡ון 
לערנען, נָ‡ר „י ענינים ווָ‡ס מ'‰ָ‡ט „ָ‡רט ‚עווען פַ‡רבונ„ן מיט ‡כיל‰ ו˘˙י' ו˘ינ‰ – 

‡ף על פי ווָ‡ס „ָ‡ס ‡ויך ‡יז ‚עווען ‡כיל‰, ˘˙י' ו˘ינ‰ – ˘לָ‡פן פון ַ‡ צדיק!

וכ‡מור לעיל, ‡ין ל‰‡ריך ב„בר ‰כי פ˘וט.

במיל‡ ‡יז „ַ‡רף מען זיך מ˘˙„ל זיין, ַ‡ז מ'זָ‡ל ממ˘יך זיין ‡ין ˙פיל‰ ‡ון לימו„ 
‰˙ור‰ בכלל, ‡ון לימו„ ˙ור˙ו במיוח„, ‡ין „ער „יר‰ ווָ‡ס זי ‡יז מלכ˙חיל‰ ‚עווען, 
לו,  ווַ‡נˆי˜ יָ‡ר̆  ‡ף על פי ווָ‡ס ס'‰ָ‡ט זיך ‚ערופן "„יר‰ פרטי˙", ביז ‰ונ„ערט ‡ון̂ 
ָ‡„ער ביז ˘בעים ˘נ‰ ˘לו – ‡יז „ָ‡ס ˘וין „עמָ‡לט ‚עווען ניט ַ‡ן ענין ˘ל "פרט“, 

נָ‡ר ַ‡ן ענין פון ַ‡ נשיא:

ַ‡ נ˘י‡, ב˘ע˙ ער טרינ˜ט ‡ון עסט ‡ון ˘לָ‡פט – שלָאפט ער ווי ַ‡ נ˘י‡, ‡ון עסט ווי 
ַ‡ נ˘י‡, ‡ון טרינקט ווי ַ‡ נ˘י‡ ‡ון ‰ולך לטייל ווי ַ‡ נ˘י‡! ‡ון ַ‡ז ‰ולך לב˙י ˘ירו˙, 
‡ין ַ‡ "בי˙ ‰כבו„" – ‡יז ער „ָ‡רט ‡ויך ַ‡ נ˘י‡ מיט ַ‡לע ענינים ‰˙לויים בז‰! ַ‡זוי 

‡יז „ער „ין ‡ין ˙ור˙ינו ˙ור˙ ‡מ˙, ווָ‡ס זי ‡יז ‡ויך ˙ור˙ חיים.

‡ון [ס'‡יז] ניט ˘ייך ‡ויף „ערויף ˆו „ינ‚ען זיך – ‡פילו ווען ס'ווָ‡לט געווען ַ‡ ˜‡ 
סל˜‡ „ע˙, על ‡ח˙ כמ‰ וכמ‰ ַ‡ז ס'‡יז ‚ָ‡ר ˜יין קס“ד ניטָ‡.

ווָ‡ס  זיין  זיין ˆו „עם  מוסיף  מ'וועט ‡ויך  ַ‡ז  זיין,  מוסיף  מ'וויל  ווָ‡ס  „ָ‡ס  ָ‡ט  נט. 
מ'‰ָ‡ט „ָ‡ס ַ‡ נָ‡מען ‚ע‚עבן מיט ַ‡ן ‡ופן ˘ונ‰ ומ˘ונ‰, ַ‡ז „ָ‡ס ‡יז זיינע ַ‡ „יר‰ 

פרטי˙,

ווָ‡ס   – עיקר  ביי ‡ים „ער  ‚עווען  פרטי˙" ‡יז  זיין "„יר‰  לעיל ‡יז  כ‡מור  ווָ‡ס   -
מ'‰ָ‡ט „ָ‡רט ‚ע„ַ‡וונט ‡ון מ'‰ָ‡ט „ָ‡רט ‚עלערנט ˙ור‰, ‡ון ער ‰ָ‡ט „ָ‡רט ‚עליי‚ט 
ענינים  ַ‡לע  ‚עטָ‡ן „י  סי„ור, ‡ון  בעל-˘ם-טוב'ס  ‚ע˜ו˜ט ‡ין  ער ‰ָ‡ט  ˙פילין, ‡ון 
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‰˜˘ורים בז‰ ומעין ז‰, ָ‡ט „ָ‡ס ‡יז ‚עווען ביי‡ים „ער עיקר, ‡ון כל ˘‡ר ‰ענינים 
זיינען ‚עווען ַ‡ טפל דטפל! -

זָ‡ל מען ‡ויך ַ‡ נָ‡מען ‚עבן ˆו ָ‡ט „ער ˜ומ‰, ַ‡ז נוסף ווָ‡ס „ָ‡ס ‰ייסט ַ‡ בי˙ פון 
"‡‚ו„˙ חסי„י חב"„" – „ָ‡ס ˜ען מען ניט מ˘נ‰ זיין, ַ‡זוי ‰ָ‡ט ˜ובע ‚עווען „ער בעל 

‰‚‡ול‰;

ור‰, ַ‡ז ס'‡יז „ָ‡ „י "כו˙ר˙"  ס'פירט זיך ָ‡בער ‡ין וועלט, ‡ון ס'פירט זיך ‡ויך ‡ין̇ 
כללי˙, „ער ˘ם כללי, ‡ון „ערנָ‡ך ‡יז „ָ‡ „י ˘מו˙, ווי מ'רופט „ָ‡ס ָ‡ן "תת-כו˙ר˙", 

ַ‡ן "אונטער-˜עּפל",

ּפונ˜ט ַ‡זוי-ווי ווי ס'‡יז „ָ‡ ‡ין ˙ור‰ ˘בעל-פ‰, ‡יז „ָ‡ „ער ענין המשנה, „ערנָ‡ך 
ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז ַ‡ ˘ם כללי, „ערנָ‡ך ‡יז „ָ‡ ווי ַ‡ מ˘נ‰ ווערט פַ‡נַ‡נ„ער‚עטיילט ‡ויף 
˘˘‰ ס„רים, ווָ‡ס יע„ער "ס„ר" ‰ָ‡ט „ָ‡ך ַ‡ בַ‡זונ„ער ˘ם פרטי שלו - ַ‡ פרטי בערך 

פון ˘ם כללי ˘לו, ַ‡ז „ָ‡ס ‡יז "מ˘נ‰".

על „רך ז‰ ‰ָ‡ט ‡ויך יע„ער "ס„ר" – כמ‰ וכמ‰ מסכתות, וכו' וכו'.

ועל „רך ז‰ ‡ין כל ענינים פון ˜„ו˘‰ זיינען זיי ב„ו‚מ˙ ‰˙ור‰, ווָ‡ס זיי ‰ָ‡בן ווי זיי 
˘טייען בכלל, ‡ון „ערנָ‡ך ווי זיי ˘טייען בפרט, ‡ון ווי זיי ˘טייען בפרטי-פרטיות.

ָ‡בער ווי זיי ˘טייען בפרטי-פרטיו˙, ‡יז מ‰-„ָ‡ך, ַ‡ז ַ‡ "חכם" סתם, ‡יז פס˜'נט ָ‡ּפ 
„ער רמב"ם, ַ‡ז ניכר במ‡כלו וב˘˙יי˙ו ובטיולו ובמשאו ומתנו ˘לו: ער מַ‡כט ַ‡ן עס˜ 
‡ון ַ‡ מסחר – ‡יז ָ‡ט „ָ‡רט ‡יז ניכר, ַ‡ז „ָ‡ס טוט ַ‡ חכם, ַ‡ "חכם" לויט „עם פס˜-„ין 

פון „עם רמב"ם, ווָ‡ס "ממ˘‰ ע„ מ˘‰ ל‡ ˜ם כמ˘‰".

ווָ‡ס „ערפַ‡ר ‡יז ‡ויך „ער "אונטערקעּפל“, ב„ו‚מ‡ ווי מ'‰ָ‡ט „ָ‡ס ‚עמַ‡כט ‡ויף 
כמ‰ מוס„ו˙ ˘לו, ווָ‡ס נ˙ייס„ו ברוחו ועל-פי רוחו ומתנהלים ב‡ופן כז‰, ַ‡ז זיי ווערן 

ָ‡נ‚ערופן "‡‰לי יוסף יˆח˜",

‚ע‚עבן  נָ‡מען   ‡ַ ‡ויך  „ָ‡ס  מען  ‰ָ‡ט  ˙‰לים,  פון  ָ‡נ‰ויבנ„י˜  ספרים,  ‡ויך  ַ‡זוי 
"‡‰לי יוסף יˆח˜",

חסי„י  ‡‚ו„˙  "בי˙  ָ‡נ‚ערפון  ווערט  „ָ‡ס  ווָ‡ס  „ערויף  ‡ויף  נוסף  ‡ויך,  ‡יז  ַ‡זוי 
חב"„" – ‡יז מכ‡ן ול‰ב‡, ווי „י ‰חלט‰, ‡ון ַ‡ ‰חלט‰ גמורה, ˘‡ין ‡חרי' ל‰ר‰ר – 

‰ָ‡ט „ָ‡ס ‡ויך „עם "‡ונטער-˜עּפל", ַ‡ז „ָ‡ס ‡יז "אהלי יוסף יצחק“.

ס. מ'‚עפינט זיך „ָ‡ך ‡ין חו˘ך כפול ומכופל פון ‚לו˙ – טרעפן זיך ענינים משונים 
ל‚מרי, ווָ‡ס ˜יינער ‰ָ‡ט זיך ניט ‚ע˜ענט מ˘ער זיין, ַ‡ז „ָ‡ס וועט טרעפן;

בז‰, ‡ון נָ‡כמערער  בז‰, ‡ון נָ‡כמערער – „ער ענין ‰משונה̆  מˆ„ „עם ענין השינוי̆ 
– „ער ענין הצער ˘בז‰, ‡ון נָ‡ך מערער – „ער ˆער המבהיל ˘ז‰ – וועט מען מַ‡כן 
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„ָ‡ס ב˜יˆור, מערניט ָ‡ט „ָ‡ס ווָ‡ס ס'‡יז מוכרח ˆו „ערˆיילן כ„י ˆו בַ‡ווָ‡רענען ַ‡ 
˙˜ל‰ מכ‡ן ול‰ב‡.

‡ון „ָ‡ס ‡יז, ַ‡ז ס'זיינען ‚עווען דריי ווָ‡ס זיי זיינען ַ‡ריינ‚ע‚ַ‡נ‚ען ‡ין „עם ר˘ו˙ 
פון נ˘י‡ „ורינו, פון „עם בעל ‰‚‡ול‰, ‡ון מ'‰ָ‡ט פון „ָ‡רט ַ‡רויס‚ענומען ספרים 

וכו', ווָ‡ס ‡ין כ‡ן ‰מ˜ום ל‰‡ריך בז‰,

‰ָ‡ט „ער בעל ‰‚‡ול‰ בַ‡וויזן ‚לייך ַ‡ מופת, ַ‡ז זיי ‰ָ‡בן ‚ערעכנט, ַ‡ז מ'‰ָ‡ט זיך 
אויסבַאהַאלטן ‡ון ˜יינער ווייס „ערפון ניט – ‰ָ‡בן זיי ‚עטרָ‡פן ב˘ע˙ זיי זיינען „ָ‡רט 

‚עווען ‡ון ַ‡רויס‚ייענ„י˜, בני ‡„ם ווָ‡ס ‰ָ‡בן זיי ‚עזען!

„ָ‡רט  ‰ָ‡בן  זיי  ווָ‡ס   ıל‡ַ ‚עווען  מחזיר  ‰ָ‡בן  זיי  פון  ˆוויי  ‡יז  „ערפַ‡ר,  ‡ון 
‚ענומען.

ס'‡יז ַ‡ זיכערע זַ‡ך, ַ‡ז סוף-כל-סוף וועט ‡ויך „ער „ריטער ‡ומ˜ערן „י ַ‡לע ענינים, 
וב„רכי נועם וב„רכי ˘לום, וכל ‰מ˜„ים ‰רי ז‰ מ˘ובח;

ָ‡ט „ָ‡ס ווָ‡ס מ'וויל „ָ‡ מז‰יר זיין ‡ון בַ‡ווָ‡רענען:

ַ‡זוי ווי ס'‡יז „ָ‡ ַ‡זעלכע טיפשים ˆווי˘ן חסי„ים,

- נ˘י‡ „ורנו ‰ָ‡ט ַ‡רויס‚ע‚עבן ַ‡ כלל, ַ‡ז ַ‡ חסי„ ‡יז ַ‡ קלוגער, מ'‚עפינט זיך ָ‡בער 
‡ין חו˘ך כפול ומכופל, ‡יז „ָ‡ ַ‡ חסי„ ווָ‡ס וויל בַ‡ווייזן, ַ‡ז ער ‡יז קליגער פון נ˘י‡ 

„ורנו – מˆ„ טיפשות ˜ען „ָ‡ס ‡ויך ‡יינפַ‡לן!

‡יז ‡ים ‡יינ‚עפַ‡לן ַ‡ ‰מˆ‡‰: ַ‡זוי ווי מ'‰ָ‡ט „ָ‡ך ַ‡רויס‚ענומען לפי ˘ע‰ ַ‡ ספר 
וכיוˆ‡ בז‰, וועט ּפרַ‡ווען מסירו˙-נפ˘ ‡ון ‚יין ַ‡נט˜ע‚ן „עם ‡יסור ‚מור, ‡ון ‚יין 
ַ‡נט˜ע‚ן „עם רˆון פון נ˘י‡ „ורינו, ‡ון וועט בַ‡ˆָ‡לן ‚עלט כ„י ˆו מˆיל זיין „עם 

ספר ‡ון ‡ים ‡ומ˜ערן ‡ין „עם ר˘ו˙ פון בעל ‰‚‡ול‰.

‡יז מען מכריז נָ‡ך ַ‡מָ‡ל:

מ'זָ‡ל וויסן זיין, ַ‡ז ער טוט בז‰ ווָ‡ס ער ‚יט איין פרוטה ‚עלט, ווָ‡ס זיין כוונ‰ זָ‡ל 
ניט זיין – טוט ער בז‰ ַ‡נט˜ע‚ן „עם רˆון פון בעל ‰‚‡ול‰, ‡ון „ערביי ‡יז ַ‡ כלל: 

"והיא לא תצלח"! ניט נָ‡ר ‡ין עולם-‰ב‡; "ל‡ ˙ˆלח" בעולם הזה!

‡ון „ערפַ‡ר, „ער טיפש ווָ‡ס ‰ָ‡ט ˘וין ַ‡זוי ‚עטָ‡ן, זָ‡ל ער זיך ‚לייך ָאּפטרייסלען 
זיך, ‡ומ˜ערן כל ‰ענינים,

‡ון ב˘ע˙ ער וועט ˆו˘טעלן ַ‡ ˘טר מכיר‰, ַ‡ז ער ‰ָ‡ט „ָ‡ס בַ‡˜ומען, ניט ווָ‡ס 
כו' –  בַאצָאלט  ָאּפגעקויפט ‡ון  ער ‰ָ‡ט „ָ‡ס  ווָ‡ס „ען?  נָ‡ר  צוגענומען  ער ‰ָ‡ט „ָ‡ס 
‡יז בלי נ„ר וועט מען ‡ים ‡ומ˜ערן, ‡ף על פי ווָ‡ס ער ‡יז ַ‡ טיפש, וועט מען ‡ים 

‡ומ˜ערן - -
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ס'‡יז „ָ‡ך ‡ויף ‡ים ַ‡ ‚רויסע רחמנו˙, ”‡ין בו „יע‰" ‡יז „ָ‡ך "‡סור לרחם עליו", 
‰ָ‡ט „ָ‡ך ‚עזָ‡‚ט „ער רבי נ˘מ˙ו ע„ן, ‡ון נ˘י‡ „ורינו ‰ָ‡ט „ָ‡ס ‡יבער‚ע'חזר'ט, 
‡ון ‰ָ‡ט „ָ‡ס ‚עזָ‡‚ט „עם בעל ‰‚‡ול‰, ער ‰ָ‡ט ‡ים ָ‡נ‚ערופן מיטן נָ‡מען ‰פרטי, 
‡ון ‚עזָ‡‚ט „עם מ‡מר, „ערנָ‡ך מסיים ‚עווען: טרַ‡כט זיך ַ‡ריין - ָ‡„ער ˜ו˜ זיך ˆו – 
סַ‡רַ‡ רחמנו˙ ‡ויף „עם ‡יז, ַ‡ז ‡פילו תורה זָ‡‚ט ‡ויף ‡ים, ַ‡ז " ‡סור לרחם עליו"! 

ער˘ט „ָ‡ס בַ‡ווייזט „עם ‚ו„ל ‰רחמנו˙ ווָ‡ס מ'„ַ‡רף ‡ויף ‡ים רחמנו˙ ‰ָ‡בן.

במיל‡ וועט מען ‡ים ‡ומ˜ערן ָ‡ט „י ‚עלט, וכמ„ובר – ב˘ע˙ ער וועט ˆו˘טעלן 
ָ‡ט „עם ˘טר מכיר‰.

‡ון מ'זָ‡ל „ָ‡ס מפרסם ˘יין ‡ין ָ‡ט „י ערטער ווָ‡ס ס'‡יז ָ‡נ‚ע˜ומען „ער ˜‡ סל˜‡ 
„ע˙, ַ‡ז מ'˜ען ˜ויפן „עם ˘ווער'ס ספרים, ָ‡„ער כ˙בים, ָ‡„ער זיינע ˙פילין, ָ‡„ער 

„עם בעל-˘ם-טוב'ס סי„ור וכיוˆ‡ בז‰ –

זָ‡ל מען וויסן זיין, ַ‡ז „ָ‡ס ‡יז ניט נָ‡ר ˘ל‡ ברˆון „עם ˘ווער, נָ‡ר "הוא בחיים“, 
‡ון „ָ‡ס ‡יז נ‚„ רˆונו, ”והיא לא תצלח"!!

ס‡. מ'זוכט „ָ‡ך ‡ויף יע„ער ענין ַ‡ רמז ‡ין מ‡ורעו˙ ווָ‡ס מ'זעט ב‰˘‚ח‰ פרטי˙ 
– זעט מען רחמנ‡ ליˆלן ‡ין „י ימים ‰כי ‡חרונים – ˜יין מָ‡ל ניט ‚עווען ַ‡זַ‡ ענין 

ווע‚ן בָ‡מבעס:

כ„י מ'זָ‡ל ˜ענען ַ‡ בָ‡מבע ַ‡ריינטרָ‡‚ן ב‡יז‰ מ˜ום ˘‰ו‡, טוט מען „ָ‡ס ניט ‡ון 
מ'‡יז מכריז, ַ‡ז „ָ‡ס ‡יז ַ‡ בָ‡מבע;

עּפל“, ‡ון  "זיסער   ‡ַ ס'‡יז  זַ‡ך, ‡ון  גוטע   ‡ַ „ָ‡ס ‡יז  מ'זָ‡‚ט:  ˆו‚יין ‡ון  מ'˜ומט 
מ'˜ען „ערפון ‰ָ‡בן עולם-‰ז‰ ‡ון עולם-‰ב‡, „ערפַ‡ר ווָ‡ס „ָ‡ס ‰ָ‡ט ‚ע‰ערט ˆו ַ‡ 
‡י˘ ˜„ו˘ ‡ון ˆו ַ‡ ‡י˘ ט‰ור ‡ון ˆו ַ‡ נ˘י‡ ‰„ור, במיל‡ „ַ‡רפסטו בַ‡ˆָ‡לן מערער, 

מיט „י ‚ַ‡נˆע ‡ריכו˙ ‰בי‡ור,

„ָ‡ס ‡יז ָ‡בער ‰ָ‡ט ַ‡ צורה ‡ון לכ‡ור‰ ַ‡ ‰סבר‰, ַ‡ז „ָ‡ס ‡יז ַ‡ זיסער עּפל –

זָ‡ל מען וויסן זיין, ַ‡ז „ער ווָ‡ס טרָ‡‚ט „ָ‡ס ˆו זיך ַ‡ריין – טרָ‡‚ט ער ˆו זיך ַ‡ריין 
ַ‡ בָאמבע!

‡ון ַ‡ בָ‡מבע ווייס מען ניט, ניט פַ‡ר ˜יין ‡י„ן ‚ע„ַ‡כט, ווען זי וועט ּפלַאצן, ווען זי 
וועט אויפרייסן – ניט פַ‡ר ˜יין ‡י„ן ‚ע„ַ‡כט, ‡פילו ניט בַ‡ ˘ונ‡י י˘ר‡ל!

ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז, כ‡מור, „ער לימו„ פון „י מ‡ורעו˙ פון „י ימים הכי אחרונים.

סב. „ערנָ‡ך פרע‚ט מען:

פארברענגען עם הרבי
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„ָ‡ס ‡יז „ָ‡ך ווָ‡ס מ'זעט „ָ‡ס ‡ין וועלט; וו‡ו ‚עפינט מען „ָ‡ס ‡ין ˙ור‰ ַ‡ „ו‚מ‡, 
ַ‡ז ס'זָ‡ל ‰ָ‡בן ַ‡ן ‡ויסזען פון ַ‡ זיסן עּפל ובפועל זָ‡ל „ָ‡ס זיין ַ‡ן ענין פון ַ‡ בָ‡מבע? 

–

‡יז ניט נָ‡ר „ָ‡ס ˘טייט ‡ין ˙ור‰ גלוי, ובנגלה – נָ‡ר „ָ‡ס ˘טייט ‡ין ˙ור‰ בנו‚ע 
ˆו תורה ַ‡ליין:

˙ור‰ זָ‡‚ט ‡ין מסכ˙‡ יומ‡, ַ‡ז בנו‚ע ˆו לימו„ ‰˙ור‰, ”ו˘מ˙ם", ַ‡ז „ָ‡ס ‡יז ַ‡ן 
ענין ˘ל "סם חיים“.

„ערנָ‡ך ‡יז „י ‚מר‡ ממ˘יך, ַ‡ז ˙ור‰ ‡יז ַ‡ן ענין ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז "סם חיים" בעולם 
‰ז‰ ובעולם ‰ב‡,

˙ור‰  לערנט  ווָ‡ס  ַ‡ז „ער  ענין,  זעלבן  עˆמ‰, ‡ין „עם  ˙ור‰  ˙ור‰,  זָ‡‚ט  „ערנָ‡ך 
˘ל‡ ל˘מ‰, ניט פַ‡ר ˜יין ‡י„ן ‚ע„ַ‡כט, ניט פַ‡ר ˜יין ‡פילו ˘ונ‡י י˘ר‡ל ‚עזָ‡‚ט 
– [‡יז] ניט נָ‡ר „ָ‡ס ווערט ניט ביי ‡ים ˜יין "סם חיים" – „ָ‡ס ווערט ביי ‡ים ַ‡ „בר 

הפכי!

ו‡ין ל‰‡ריך ‡ין ענינים פון "‡ל ˙פ˙ח פ‰ וכו'", ‡ין ענינים המבהילים והמצערים,

‡ון ווָ‡ס ַ‡ זיכערע זַ‡ך ‡יז בר‚ע כמימר‡ וועט „ָ‡ס ַ‡לı נ˙˙˜ן ווערן.

ס‚. ‡ון ווי „ערמָ‡נט פריער – „ער בעל ‰‚‡ול‰ ‰ָ‡ט ˘וין בַ‡וויזן „עם נס, ַ‡ז ‚לייך 
ווי „י „ריי זיינען ַ‡רויס‚ע‚ַ‡נ‚ען, יע„ער בפני עˆמו, ‰ָ‡בן זיי ָ‡נ‚עטרָ‡פן ‡ויף בני-

‡„ם ווָ‡ס ‰ָ‡בן ‚עזען ווָ‡ס זיי ‰ָ‡בן „ָ‡ ‚עטָ‡ן!

‡יז „ָ‡ך ַ‡ זיכערע זַ‡ך, ַ‡ז ער וועט ‡ויך ווייטער טָ‡ן, ב„רכי נועם וב„רכי ˘לום,

וכיוˆ‡  עּפל  זיסער   ‡ַ ‡זי  „ָ‡ס  ַ‡ז  כ‡מור,  חלומו˙,  ‡יינרע„ן  ניט  זיך  מ'וועט  ‡ון 
˘טייען  זיי  ווי  יומ‡, ‡ון  מסכ˙‡  ˘טייען ‡ין  זיי  ווי  ענינים  נעמען „י  מ'וועט  בז‰ – 
גרועים  „י  בַ‡  ‡פילו  ‰עולם,  ‡ומו˙  חו˜י  ‡ין  ˘טייען  זיי  ווי  ‡ון  ˘ולחן-ערוך,  ‡ין 

שבאומות!

וכ‡מור, ַ‡ז מ'ָ‡ל מערניט „ַ‡רפן רע„ן ווע‚ן „עם ‚ַ‡נˆן ענין, ושלום על י˘ר‡ל, ‡ון 
נָ‡ך מערער – ושלימות על י˘ר‡ל.

טעו˙   ‡ַ ביי  ַ‡ ‚רייז, ָ‡„ער  ביי  כַ‡ּפן  נˆחנו˙ ָ‡„ער ‡ימעˆן  נו‚ע  ניט  - ˜יינעם ‡יז 
וכיוˆ‡ בז‰;

זיינע  ַאלע  ַ‡ז  אויספירן,  זיכער  וועט  בעל ‰‚‡ול‰,  נ˘י‡ „ורינו, „ער  ווָ‡ס  „ָ‡ס  ָ‡ט 
ענינים ווי ער וויל, סיי „י „יר‰ ‡ון סיי „י ספרים ‡ון סיי „י כ˙בים ‡ון סיי „עם בעל-

˘ם-טוב' סי„ור ו˘‡ר כל ‰ענינים – וועלן זיין בר˘ו˙ו ע„ סוף כל ‰„ורו˙.
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 – טַ‡ּפן?  מען  וועט  וועמען  מיטן ‰ַ‡נט,  ָ‡נטַ‡ּפן  מ'וויל „ָ‡ך  ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז ‡ויך: 
זיי  מ'˜ען  ב‚ופים, ‡ון  נ˘מו˙  זיינען  זיי  ווָ‡ס  חב“ד“,  חסידי  ס'‡יז „ָ‡ "אגודת  ב˘ע˙ 

ָ‡נטַ‡ּפן בי„ הגשמי - ָ‡ט „ָ‡ס ‡יז "הוא בחיים"!

ס„. ‡ון וי‰י רˆון, ַ‡ז ס'זָ‡ל זיין „ער "י˙רון ‰‡ור מן ‰חו˘ך" – נָ‡ך ַ‡ ‚רעסערער ‡ור 
ווי ביז ‡יˆטער, ווָ‡רום „ָ‡ס וועט פַ‡רבונ„ן ווערן מיט "י˙רון ‰חכמ‰ מן ‰סכלו˙" – 

נָ‡ך ַ‡ ‚רעסערע חכמ‰ ווי ביז ‡יˆטער.

וכני עפר", פַ‡רבונ„ן מיט  ‡ון ס'וועט זיין ב˜רוב במ‰ר‰ בימינו ממ˘ "‰˜יˆו ורננו̆ 
„ער ‚‡ול‰ ‰‡מי˙י˙ ו‰˘לימ‰,

ווָ‡ס „עמָ‡לט וועט „ָ‡ך זיין ב˙י כנסיו˙ וב˙י מ„ר˘ו˙ ˘בבל ובחוצה-לארץ, [ווָ‡ס 
ב˙י-כנסיו˙  „י  ‡ויבער˘טער  „ער  נעמט  "בבל"),  פון  ָ‡ּפטייט˘  „ער  „ָ‡ך  ‡יז  „ָ‡ס 
וב˙י-מ„ר˘ו˙, על ‡ח˙ כמ‰ וכמ‰ – „עם ‚ַ‡נˆן בנין פון "770" ווי מ'רופט ‡ים ָ‡ן, 
‡ון „י בנינים הסמוכים, וו‡ו מ'‰ַ‡לט „עם נ˘י‡ „ורינו'ס ספרים ָ‡„ער חסי„ו˙ וכיוˆ‡ 

בז‰,

מי‡",  ‡ון פלַ‡נט זיי ‡יבער, „י בנינים בשלימותם, ל‡רˆנו ‰˜„ו˘‰ – ‡ויך "עם ענני̆ 
ובמ‰ר‰ בימינו, וב˘מח‰ ובטוב לבב, וב„רכי נועם וב„רכי ˘לום,

נ˘י‡  מיט  ˆוזַ‡מען  ‡ון  ˆ„˜נו  מ˘יח  מיט  ˆוזַ‡מען  טַאנצנדיקערהייט,  מ'‚ייט  ‡ון 
„ורינו, ו‰ו‡ בר‡˘ם, מיט „עם בעל ‰‚‡ול‰, ובמ‰ר‰ בימינו ממ˘ – לארצנו ‰˜„ו˘‰, 
הר ‰˜ו„˘, ‡ון  עיר ‰˜ו„˘, ‡ון „ָ‡רטן ‚ופ‡ – ‡ין  ירו˘לים  ‡ון „ָ‡רטן ‚ופ‡ – ‡ין 

„ָ‡רטן ‚ופ‡ – ‡ין "מ˜„˘ ‡„נ' כוננו י„יך",

זיי –  פון  יעדערער  ובבנו˙ינו", ‡ון  בבנינו  ובז˜נינו  לבב, ”בנערינו  ובטוב  וב˘מח‰ 
ב˙כלי˙ ‰˘לימו˙ בגשמיות וב˙כלי˙ ‰˘לימו˙ ברוחניות.

ס‰. ‡ון ‡יˆטער וועט מען זינ‚ען „עם ני‚ון "הכנה“, ‡ון „ערנָ‡ך „עם ני‚ון פון „עם 
ַ‡לטן רבי'ן ‰י„וע,

ממל‡- רבי'ן,  מיטעלן  „עם  פון  ˘מח‰  ˘ל  ני‚ון  מיטן  זיין  מסיים   – „ערנָ‡ך  ‡ון 
מ˜ומו,

‡ון „ערנָ‡ך „עם ני‚ון ווָ‡ס ‡יז פַ‡רבונ„ן מיט י"ב ˙מוז – פון "ניעט ניעט ני˜ַ‡ווָ‡" 
בפעם  ‰‚‡ול‰  בזמן  ‚עווען  ‡יז  „ָ‡ס  ווָ‡ס  ההוא,  זמן  פון  ‰מ„ינ‰  בל˘ון  „ו˜‡   –
˘ל‡ ‰י'  ַ‡ן ‡ור  ביז  ובתוספת ‡ור,  ווערט „ָ‡ס ‡יבער‚ע'חזר'ט,  ַ‡זוי  ‰ר‡˘ונ‰, ‡ון 
כמו‰ו לעולם – ‡ין „עם זעלבן ל˘ון; "מˆעו˙ ˘‰ˆיע‰ לו" ‡ין ַ‡ן ‡ופן בלתי-רˆוי, 

‡יז „ערנָ‡ך ‡יז „ָ‡ס ‚עווָ‡רן "מˆעו˙" ˘ל קדושה,

‡ון מ'וועט מיטנעמען, כ‡מור, „עם בנין מיט כל הענינים ˘בבנין, מיט ַ‡לע מענטשן 
˘בבנין, מיט כל השייך לז‰ והסמוך לז‰ ו‰"נראה עמו“,

פארברענגען עם הרבי

קי



וב˘מח‰ ובטוב לבב.

לחיים.

ני‚נו ני‚ון ‰כנ‰. ני‚ון ‡„‰"ז (בב‡ ‰רביעי˙ – פעם ‡ח˙). "ניע ז˘וריˆי כלָ‡ּפˆי".

ˆו‰ ל‰˘"ˆ לנ‚ן ‡˙ ‰ני‚ון "י‰י רˆון מלפניך כו' ˘יבנ‰ בי˙ ‰מ˜„˘ במ‰ר‰ בימינו 
כו'".

‡ח"כ ‰˙חיל כ"˜ ‡„"˘ לנ‚ן "ניעט ניעט ני˜ַ‡ווָ‡ כו'", ורמז ל˘רו˜ בע˙ ‰ני‚ון.

• • •

˘יח‰ ז

‰ˆע‰,  פרי˘ע   ‡ַ  ‡ָ„ ‡ויך  ‡יז   – בברכ‰"  "פו˙חין  ָ‡נ‚ע‰ויבן  מ'‰ָ‡ט  ווי  ַ‡זוי  סו. 

מ'זָ‡ל מסיים זיין ב‡מיר˙ "לחיים", ”לחיים ולברכ‰",

יין  כוס ‰מחזי˜   ‡ַ ‰ָ‡בן  „ָ‡ך  מען  „ַ‡רף  גשמי  ַ‡ „בר  זיין ‡ויף  חל  ס'זָ‡ל  כ„י  ‡ון 
וכיוˆ‡ בז‰.

מע˘ר‰  למט‰  בגשמיות,   – ‰‡מורים  ‰ענינים  כל  „י  ַ‡רָ‡ּפברענ‚ען  זָ‡ל  „ָ‡ס  ‡ון 
חיי  בבני  כפ˘וט‰,  ב‚˘מיו˙  ָ‡בער  שמיא“,  ענני  עם  "ו‡רו  „י„ן;  ובע‚ל‡  טפחים, 

ומזוני רוויח‡, ובכולם רוויח‡.

ממ˘,  ”ל‡ל˙ר"  ל‚‡ול‰",  ל‡ל˙ר  ל˙˘וב‰,  "ל‡ל˙ר  טַ‡נˆן   – ‰עי˜ר  ו‰ו‡  ועו„ 
ל˜בל פני מ˘יח ˆ„˜נו,

‡ון נ˘י‡ „ורינו ב˙וכם, ˆוזַ‡מען מיט כספו וז‰בו וכ˙ביו וספריו וחפˆיו וכל עניניו, 
לו, ווָ‡ס ער ‰ָ‡ט „ָ‡ס ‡יבער‚ע˘ריבן  לו ‡ון בי˙-‰מ„ר˘̆  ˆוזַ‡מען מיט בי˙-‰כנס˙̆ 

‡ויפן נָ‡מען פון "אגודת חסידי חב“ד“,

‡ון ‡ין ַ‡ן ‡ופן פון "ל‡ל˙ר ל‚‡ול‰" ממש!!

לחיים. לחיים ולברכ‰.

ברכ‰   ‡ַ מַ‡כן  זיכער  וועלן   – ברכ‰ ‡חרונ‰   ‡ַ מַ‡כן  „ַ‡רפן  ווָ‡ס  „י  ‡ח"כ ‡מר: 
‡חרונ‰.

כל ‰˜‰ל ‡מר "לחיים" לכ"˜ ‡„"˘, וענ‰ ל‰ם "לחיים ולברכ‰".

• • •

˘יח‰ ח

התוועדות י"ב תמוז ה'תשמ"ה

קיא



סז. ס'‡יז ַ‡ „בר ‰פ˘וט מעˆמו, ‡ף על פי ווָ‡ס מ'‰ָ‡ט „ָ‡ס ניט „ערמָ‡נט, ַ‡ז ס'‡יז 

ַ‡ זיכערע זַ‡ך, ַ‡ז מ'„ַ‡רף ממ˘יך זיין מיט „י ‰˙ווע„ויו˙ ביז „עם ˘ב˙ פון ˘בע‰ 
ע˘ר ב˙מוז,

ווָ‡ס ב˘נ‰ זו ‡יז נָ‡ך ˆו‚ע˜ומען, ַ‡ז „ָ‡ס ‡יז ַ‡ ˘בע‰ ע˘ר ב˙מוז נדחה, במיל‡ 
וויבַ‡ל„ ַ‡ז ער נ„ח‰ - ָ‡ט „עמָ‡לט, כמ„ובר כמ‰ פעמים על פי ‰לכ‰, „ַ‡רף „עמָ‡לט 
זיין „י ˘מח‰ ס'זָ‡ל ניט בלייבן ˜יין ספ˜ וספ˜-ספי˜‡, ַ‡ז „ָ‡ס ‡יז ַ‡ ˘ב˙, ”וביום 
˘מח˙כם ‡לו ‰˘ב˙ו˙", ‡ון „ער ענין פון ˘בע‰ ע˘ר ב˙מוז ‰ָ‡ט בכלל ˜יין רושם 

ניט ‚עברַ‡כט, ‡ון ניט ‚עלָ‡זט,

‡ון נָ‡ך מערער – "י‰פכו ל˘˘ון ול˘מח‰ ולמוע„ים טובים", ווָ‡רום „ָ‡ס ‡יז "ביום 
˘מח˙כם ובמוע„יכם",

געבָארן  ‡יז  „ורינו  נ˘י‡  „ער  ווע‚ן  בנו‚ע  ‚עזָ‡‚ט  מ'‰ָ‡ט  ווי  ווָ‡רט  „ער  וכי„וע 
‚עווָ‡רן, ַ‡ז וויבַ‡ל„ ַ‡ז ס'‡יז נדחה – זָ‡ל „ָ‡ס נ„ח‰ ווערן לגמרי,

„ורך  טובים",  ולמוע„ים  ול˘מח‰  "ל˘˘ון  נ‰פך  נָ‡ר  ל‚מרי,  נ„ח‰  נָ‡ר  ניט  ‡ון 
„ערויף ווָ‡ס ס'˜ומט מ˘יח ˆ„˜נו נָ‡ך לפני ‰˘ב˙, ‡יז ב„רך ממילא ווערן „ערנָ‡ך „י 

ַ‡לע "בין ‰מˆרים" ‡ין ַ‡ן ‡ופן פון "מן [‰מיˆר ˜ר‡˙י י-‰] ענני [במרחב] י-‰",

„ָ‡ס  ברענ‚ט  רמב"ם  „ער  הכתוב,  ל˘ון  ‡יז  „ָ‡ס  [ווָ‡ס  ההלכה,  ובל˘ון  ובפשטות, 
ָ‡בער ַ‡רָ‡ּפ ַ‡לס ַ‡ ל˘ון הלכה], ַ‡ז ניט נָ‡ר ס'וועט בטל ווערן „י ˆומו˙, נָ‡ר ‡ויך – 

"יהפכו ל˘˘ון ול˘מח‰ ולמוע„ים טובים, ו‰‡מ˙ ו‰˘לום ‡‰בו",

כפשוטו, למט‰ מע˘ר‰ טפחים, ובע‚ל‡ „י„ן ממ˘!!!

לחיים.

כ"˜ ‡„"˘ ברך ברכ‰ ‡חרונ‰.

‡ח"כ נ˙ן לכ‡ו"‡ מ‰"טנ˜יסטים" ˘טרו˙ ˘ל „ולר, ל˙˙ לכ‡ו"‡ מ‰נוכחים ˘יחיו 
˘טר ‡ח„ ˘ל „ולר, ל˙˙ ‡ו˙ו לˆ„˜‰, וב‰וספ‰ מ„ילי'.

בע˙ חלו˜˙ ‰„ולרים ני‚נו ני‚ון ר"ח כסלו.

(לכמ‰ ‡נ˘ים ‰ו‡יל כ"˜ ‡„"˘ ל‰עיר, ˘עלי‰ם לחלק ‡˙ ‰„ולרים, ול‡ ל‰חזי˜ם 
ול‡  כ‡ן   – וכן  ב‡ר‰"˜.  ול‡  כ‡ן,  ל‰נוכחים  ‡ו˙ם  יחל˜ו  ‡˘ר  וכן  לעˆמם. 

ב‡יטלי‡):

טרם ˆ‡˙ו ‰˙חיל כ"˜ ‡„"˘ לנ‚ן "כי ב˘מח‰ ˙ˆ‡ו".

• • •
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לזכות

הבת הנולדת

חנה ליבא בת אסתר

ולהוריה

שלום דובער בן רבקה נעמי

אסתר בת מרים

שיחיו לאורך ימים ושנים טובות

ליין

שיזכו לגדלה יחד עם שאר ילדיהם שיחיו

"לתורה לחופה ולמעשים טובים"

ולהצלחה רבה ומופלגה

בכל אשר יפנו בגשמיות וברוחניות



לזכות

ר' אליעזר חיים וזוגתו רבקה בתי'

יוצאי חלציהם וכל בני משפחתם שיחיו

לפידות

 בוענאס איירעס, ארגענטינא

לע''נ

הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מוה' גדלי' ירחמיאל בן ר' מיכל ז"ל 

שייפער

יאהרצייט י"ז אדר

In Loving Memory of

Reb Gedaliah Shaffer

Yahrzeit, 17 Adar




