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בס"ד. שיחת וא"ו תשרי, ה'תשמ"ב.

‰נח‰ ּפרטי˙ בל˙י מו‚‰

˘יח‰ ‡

א. מ'‚עפינט זיך „ָ‡ך ‡ין „י ע˘ר˙ ימי ˙˘וב‰, ווָ‡ס ‡ויף „ערויף זָ‡‚ט „ָ‡ך י˘עי' 
„י  ‡ון  ˜רוב",  ב‰יו˙ו  ˜ר‡ו‰ו  ב‰מˆ‡ו  ‰וי'  "„ר˘ו   – ‚‡ול‰  „ער  פון  נבי‡  „ער   –
ליום  ר‡˘ ‰˘נ‰  ˘בין  ימים  מפר˘, ַ‡ז "‡ימ˙י", ַ‡ז „ָ‡ס ‡יז ‡ין "ע˘ר˙  ‚מר‡ ‡יז 
נָ‡ך  ˜רוב",  ו"ב‰יו˙ו  "ב‰מˆ‡ו"  „ער ‡ויבער˘טער  „עמולט ‡יז  ווָ‡ס  ‰כיפורים", 

מערער ווי כל ‰˘נ‰ כול‰.

ווָ‡רום ַ‡ ‚ַ‡נˆן יָ‡רן ווערן „ָ‡ך יע„ער ‡י„ ‡ון ַ‡לע ‡י„ן ָ‡נ‚ערופן "עם ˜רובו", ‡ון 
ווי מ'זָ‡‚ט – ‡ון „ער טור ברענ‚ט „ָ‡ס ‡ויך ַ‡רָ‡ּפ פון מ„ר˘ – ַ‡ז "כך ‰י‡ ‡ופי‰ 
˘ל ‡ומ‰ זו", ָ‡ט „ָ‡ס ‡יז „ער ‡ינ‰ַ‡לט ‡ון „ער ‡ויס˜ו˜ן פון ‡ומ˙ בני י˘ר‡ל, ַ‡ז 

"‡ל˜ים ˜רובים ‡ליו",

נָ‡ר ַ‡ז  ניט  ווָ‡ס „ָ‡ ‡יז „ָ‡ך ‡ויך „י ‰„‚˘‰, ַ‡ז "‡ל˜ים" ‡יז "˜רובים ‡ליו",   –
‡י„ן זיינען ˜רוב ‡ל ‰' –

‡יז „ָ‡ך ‡ין „ערויף ‚ופ‡ „ָ‡ כמ‰ חילו˜ים.

ווָ‡ס „עמולט ‰ָ‡ט  ˘בי˙ ‰מ˜„˘ ‰י' ˜יים,  בזמן  חילו˜  ס'‡יז „ער  ווי  ב„ו‚מ‡  ב. 

מען „ָ‡ך ‚עזען ‚ילוי ‡ל˜ו˙ – נסים – מיט עיני ב˘ר בכל יום ויום, ‡ין „י "ע˘ר‰ נסים 
˘נע˘ו ל‡בו˙ינו בבי˙ ‰מ˜„˘", ווָ‡ס נס ‡יז „ָ‡ך פַ‡רבונ„ן, ווָ‡ס „ער ‡ויבער˘טער 

בַ‡ווייזט זיין יכול˙ ב‚לוי,

בפרט נָ‡ך ‡ין ַ‡זַ‡ ענין ווָ‡ס ס'‡יז ‚עווען נָ‡ך ‡ין "ע˘ר‰ נסים", ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז „ָ‡ך 
˙כלי˙ ‰˘לימו˙ ‡ין מספר, פַ‡רבונ„ן ווָ‡ס „י ‚ַ‡נˆע וועלט מיט „ער ‚ַ‡נˆער ברי‡‰ 
"‡ס˙כל  ווָ‡ס   – ˙ור‰  „י  ‡ויך  ‡ון  מ‡מרו˙",  "ע˘ר‰  „ורך  ‚עווָ‡רן  בַ‡˘ַ‡פן  ‡יז 
ב‡וריי˙‡ ובר‡ עלמ‡" – ‡יז „ָ‡ך ‡ויך „ער ˙חיל˙ ‰‚ילוי ˘ל‰ – „י ַ‡נטּפלע˜ונ‚ – 

‡יז „ָ‡ס ‡ויך ‡ויס‚ע˘טעלט ‡ין ע˘ר˙ ‰„ברו˙,

‡ון ווי מבו‡ר ‡ין ˜בל‰ ‡ון ‡ין חסי„ו˙ ‡ון ‡ין ספרי ח˜יר‰, ַ‡ז „ער ענין פון ע˘ר‰ 
‡יז „ָ‡ס בַ‡ווייזט ‡ויף ַ‡ ˘לימו˙ פון „עם מנין, ווָ‡ס „ערפַ‡ר ‡יז „ָ‡ך ‡ויך ַ‡ „בר 
˘ב˜„ו˘‰ ווָ‡ס „ַ‡רף ‰ָ‡בן מערער ווי ַ‡ יחי„ – ‡יז ַ‡ „בר ˘ב˜„ו˘‰ „ַ‡רף ‰ָ‡בן 

ע˘ר‰.

‡ון ָ‡ט „ָ‡ זָ‡‚ט מען, ַ‡ז מ'‰ָ‡ט ‚עזען ˙מי„ ע˘ר‰ נסים בבי˙ ‰מ˜„˘ בעיני ב˘ר; 
ס'‡יז „ָ‡ך ַ‡לı ַ‡זוינע נסים ווָ‡ס מ'זעט „ָ‡ס מיט ַ‡ פליי˘י‚ע ‡וי‚ ‡ויך, ל‡ו „ו˜‡ 

‡פילו פון ַ‡ ‡י„ן – ע„ כ„י כך ˘טייט ‡ל˜ו˙ ב‚לוי.

התוועדות וא"ו תשרי ה'תשמ"ב
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‡ון „ערנָ‡ך זָ‡‚ט מען, ַ‡ז ‚ַ‡נı ‡רı י˘ר‡ל, סיי בזמן ˘בי˙ ‰מ˜„˘ ‰י' ˜יים, ‡ון 
‡ויך לפני ז‰, [ווָ‡ס „עמולט ‡יז „ָ‡ך „ער פסו˜ ‚עזָ‡‚ט ‚עווָ‡רן "‡רı ‡˘ר ‚ו' ˙מי„ 
עיני ‰' ‡ל˜יך ב‰ מר˘י˙ ‰˘נ‰ וע„ ‡חרי˙ ˘נ‰"], ‡ון ‡ויך מ˘חרב בי˙ ‰מ˜„˘ ‡יז 

„ער פסו˜ ‡ויך ב˙˜פו,

[‡ע"פ ווָ‡ס ער זָ‡‚ט „ָ‡ך ‡ין מ„ר˘, ַ‡ז ס'‡יז „ָ‡ך בכל ‰‡רˆו˙ ‡יז "עיני ‰' ‡ל˜יך 
ב‰" – נָ‡ר „ָ‡ס נעמט מען פון "˙מˆי˙ ‡רı י˘ר‡ל", ‡ון ווי יע„ער ענין ווָ‡ס ‡יז ַ‡ 
"˙מˆי˙" ‡יז „ָ‡ס ניט מיט „עם ‚ַ‡נˆן ˘טורעם ‡ון מיט „ער ‚ַ‡נˆער ˘לימו˙ ווי „ָ‡ס 

‡יז ‡ין עי˜ר ‰„בר].

ַ‡זוי ‡יז ‡ויך „ָ‡ ‡ין כללו˙ ‰ענין פון „ער זַ‡ך ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז "˜רובים ‡ליו" ‡ון „י 
‡י„ן זיינען "עם ˜רובו", ‡יז ‡ויך „ָ‡ חילו˜י „ר‚ו˙ בזמנים ˘ונים ‡ון ‡ויך במˆבים 

˘ונים ‡פילו ‡ין „עם זעלבן זמן.

ג. ווָ‡ס ַ‡זוי ‡יז „י ‚מר‡ מפר˘ „עם פסו˜ פון „עם נבי‡, ַ‡ז בכללו˙, פון כל ‰˘נ‰ 
כול‰, ‡יז „עמולט ‡יז "ב‰מˆ‡ו וב‰יו˙ו ˜רוב" – ‡יז „ָ‡ס ‡ין „י "ע˘ר‰ ימים ˘בין 

ר‡˘ ‰˘נ‰ ליום ‰כפורים".

‡ון „ערנָ‡ך ‡יז נָ‡ך „י ‚מר‡ ‡וך מ„‚י˘, ַ‡ז „ָ‡ס ‡יז ניט ס˙ם ַ‡ חילו˜ ‡ין כמו˙, 
ַ‡ ביסל מערער ‡ון נָ‡ך ַ‡ ביסל מערער – זָ‡‚ט „י ‚מר‡ „עם חילו˜, ַ‡ז "כ‡ן ביחי„" 
ו"כ‡ן בˆיבור": ב„ו‚מ‡ ווי ס'‡יז „ער חילו˜ ווָ‡ס כל ‰˘נ‰ כול‰ „ַ‡רף מען ָ‡נ˜ומען 

ˆו ַ‡ "ˆיבור" – ‡יז "בע˘ר‰ ימים" ˜ען „ָ‡ס ‡ויפטָ‡ן ַ‡ "יחי„".

 ‡ַ נָ‡ר  ניט  „ָ‡ך  י„י ‰ˆיבור, ‡יז  על  י„י ‰יחי„ ‡ון  על  פעול‰   ‡ַ חילו˜  „ער  ווָ‡ס 
חילו˜ ‡ין כמו˙, נָ‡ר „ָ‡ס ‡יז נָ‡כמערער – ַ‡ חילו˜ ‡ין ‡יכו˙, ביז ‡ין ַ‡ חילו˜ ˘ל‡ 

בערך:

כביר  ערוך "‰ן ‡-ל  ˘ולחן  מען ָ‡ּפ ‡ין  ּפס˜'נט  בנו‚ע ˆו ַ‡ ˆיבור,  מ'זָ‡‚ט  ב˘ע˙ 
ַ‡ז  מ'זָ‡‚ט,  נ˙˜בל, ‡ון  ווערט  ַ‡ז  זַ‡ך  זיכערע   ‡ַ ˙פיל˙ ‰ˆיבור ‡יז  ַ‡ז  ימ‡ס",  ל‡ 
„ָ‡ ‡יז ‡ויף ַ‡זויפיל "˜רוב" – ַ‡ז „ָ‡ס ווערט ‡ין ַ‡ן ‡ופן, ַ‡ז ַ‡ יחי„ ‰ָ‡ט „עם כח 
‡ון טוט-‡ויף בּפועל ָ‡ט „ָ‡ס ווָ‡ס כל ‰˘נ‰ כול‰ „ַ‡רף מען ָ‡נ˜ומען ˆו ענין פון ַ‡ 

‚ַ‡נˆן ˆיבור.

„ערפון ‡יז ‡ויך פַ‡ר˘טַ‡נ„י˜, ווָ‡ס ס'˜ען ‡ויפטָ‡ן ַ‡ ˆיבור ‡ין ע˘ר˙ ימי ˙˘וב‰, 
„בר  בנו‚ע ˆו  יחי„ ‡ון ˆיבור,  חילו˜ ˆווי˘ן  „ער   ‡ָ„ „ָ‡ך ‡ויך  „עמולט ‡יז  ווָ‡ס 

˘ב˜„ו˘‰ וכיוˆ‡ בז‰ בכמ‰ ‰לכו˙ –

ווערט  ווָ‡ס  ענין  ַ‡ן  פון  עוז „ער ‡ויפטו  ובי˙ר   ˙‡˘ בי˙ר  פַ‡ר˘טַ‡נ„י˜  ‡יז „ָ‡ך 
‚עטָ‡ן על י„י ‰ˆיבור – ל‚בי ווי ס'ווערט ‡ויפ‚עטָ‡ן על י„י ‰יחי„, ‡פילו ַ‡זַ‡ "יחי„" 

ווָ‡ס ער ‡יז "ˆיבור" – ווי „ָ‡ס ‡יז יע„ער יחי„ מי˘ר‡ל בימי ע˘ר˙ ימי ˙˘וב‰,
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ַ‡ז „עמולט ‡יז „ָ‡ס „ער ע˙ רˆון למעל‰, ובמיל‡ ‡ויך למט‰, "כמים ‰פנים לפנים" 
רויין ‡„ם" „ערפַ‡ר ווָ‡ס "‡„מ‰ לעליון", ‡ין יע„ער  ווערט „ָ‡ס ערווע˜ט ‡ין "‡˙ם̃ 
ווי  בערך  ˘ל‡  וב‰יו˙ו ˜רוב" –  ענין "ב‰מˆ‡ו  ס'‡יז „ער  ווָ‡ס  ‡י„ן, „ורך „ערויף 

„ָ‡ס ‡יז במ˘ך כל ‰˘נ‰ כול‰. וכמ„ובר – ע‡כו"כ ווען „ָ‡ס טוט זיך ‡ין ַ‡ ˆיבור.

ד. „ער ענין פון "מעלין ב˜ו„˘" ‡יז „ָ‡ך „ָ‡ ‡ויך בנו‚ע ˆו ע˘ר˙ ימי ˙˘וב‰, ווָ‡ס 
מער  עלי‰ ‡ון  מער   ıל‡ַ „ָ‡ס  ווערט  ליום  מיום  ַ‡ז  פַ‡ר˘טַ‡נ„י˜,  „ערפון ‡יז ‡ויך 
ני˙וסף ‡ין „י ַ‡לע זַ‡כן ווָ‡ס זיינען פַ‡רבונ„ן מיט ע˘ר˙ ימי ˙˘וב‰ – ‡ע"פ ווָ‡ס 
בכמ‰ ענינים ˜ען מען „ָ‡ך ניט פַ‡ר‚לייכן „י ימים ˘ל‡חר ר‡˘ ‰˘נ‰, ל‚בי „י ימי 

פון ר‡˘-‰˘נ‰.

ַ‡לı ‰עכער  ליום  מיום  מ'‚ייט  ב˜ו„˘", ‡ון  ענין ‡יז "מעלין  ‡עפ"כ ‡יז ‡ין „עם 
‡ון ‰עכער.

בפרט נָ‡ך, ַ‡ז מ'˜ומט – ‡ין ע˘ר˙ ימי ˙˘וב‰ עˆמם – „ער טָ‡‚ פון ˘ב˙, ווָ‡ס 
˘ב˙ ל‚בי ˘˘˙ ימי ‰מע˘‰ ‡יז „ָ‡ך „ָ‡ס ב„ו‚מ‡ פון ˙˘וב‰ ל‚בי ‰נ‰‚‰ על „רך 
„ָ‡ס ‡ו˙יו˙  ַ‡ז "˘ב˙" ‡יז  זָ‡‚ט ‡ין ‡‚ר˙ ‰˙˘וב‰,  רבי  ַ‡לטער  ווי „ער  ‰פ˘וט, 

"˙˘ב", „ערפַ‡ר ווָ‡ס „עמולט ‡יז „ער זמן ‰מסו‚ל ל˙˘וב‰,

[ביז ווַ‡נענט ַ‡ז „ָ‡ס ‡יז "˘מו ‡˘ר י˜ר‡ו לו בל˘ון ‰˜ו„˘", ווָ‡ס „ָ‡ס ‚יט „ָ‡ך 
ַ‡רויס „עם ˙כלי˙ ‰ענין ‡ון מטר˙ ‰ענין ‡ון פנימיו˙ ‰ענין, ‡ון נָ‡כמערער – „ער 
˘ם ‡יז „ָ‡ך ממ˘יך חיו˙: „ערפון ווערט „ער ˜יום ‡ון „ער חיו˙ פון „עם טָ‡‚ – פון 

„עם ענין ‰˙˘וב‰],

וכמ„ובר ב‡רוכ‰ ב‰˙ווע„ו˙ ˘לפני ז‰, ‡ין ˘ב˙, ַ‡ז ˘ב˙ ‰ָ‡ט נָ‡ך „עם ענין ווָ‡ס 
"‡ין עˆב ב‰" – ‡יז „ָ‡ך נָ‡ך מערער מו„‚˘, ַ‡ז ˙˘וב‰ ‡מי˙י˙ ‡יז ‚ָ‡ר פַ‡רבונ„ן 

„ו˜‡ מיט ַ‡ ˘מח‰ ‚„ול‰,

ובמכ"˘ ו˜"ו: מ‰-„ָ‡ך ַ‡ז בכל ‰מˆוו˙ „ַ‡רף זיין ˘מח‰ ˘ל מˆו‰, ‡ון „ָ‡ס ווערט 
ָ‡נ‚ערופן ַ‡ן "עבו„‰ ‚„ול‰", ווי „ער רמב"ם ‡יז מ‡ריך ‡ין סוף וחו˙ם פון ‰לכו˙ 
לולב – ע‡כו"כ ‡ין ַ‡זַ‡ מˆו‰ ‚„ול‰ ווי מˆו˙ ‰˙˘וב‰, ווָ‡ס זי ‡יז „ָ‡ך ‚„ול‰ ל‚בי 
כל  פַ‡רפעלט ‡ין  מ'‰ָ‡ט  ווָ‡ס  זיין  מ˙˜ן  זי ˜ען  ַ‡ז   – ר‡י'  ו‰‡  כולם,  כל ‰מˆוו˙ 

‰מˆוו˙ כולם, ‡פילו ‡ין ˙למו„ ˙ור‰,

"‡ין  ַ‡ז  „ָ‡ך,  מען  זָ‡‚ט  כולם", ‡יז ‡עפ"כ  "כנ‚„  „ָ‡ך  ˙ור‰" ‡יז  "˙למו„  ווָ‡ס 
לך „בר ‰עומ„ בפני ‰˙˘וב‰", ַ‡ז ב˘ע˙ ער טוט ˙˘וב‰; ָ‡ט „ָ‡ס ווָ‡ס ס'‡יז ניט 
‚עווען ביי ‡ים „י פולע ˘לימו˙ ‡ין ˙למו„ ˙ור‰ – ‡יז ַ‡ זיכערע זַ‡ך, ַ‡ז ער ‰ָ‡ט 
‡ויפ‚עטָ‡ן, ַ‡ז ניט נָ‡ר "‡ין מזכירין לו „בר וחˆי „בר ביום ‰„ין" – ווי „ער ל˘ון פון 
„עם ַ‡לטן רבי'ן – נָ‡ר ‡„רב‡, ווי „ער פס˜ „ין ‰רמב"ם ב‡ריכו˙ ‚„ול‰ – ַ‡ז ער ‡יז 

נָ‡ך "נע˘‰ חביב ו˜רוב" נָ‡ך מערער ווי „ָ‡ס ‡יז ביי ַ‡ ˆ„י˜.

התוועדות וא"ו תשרי ה'תשמ"ב
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ווַ‡נענט ַ‡ז „ָ‡ס ‡יז „ער  ביז  ˙˘וב‰, ‡ון  ˘ב˙  נָ‡ך  מ'˜ומט  בנו‚ע ַ‡ז  ז‰  על „רך 
יום  ‚ו„ל ‰עילוי ‡ין „עם  פַ‡ר˘טַ‡נ„י˜ „ער  „ָ‡ך  – ‡יז  ˙˘וב‰  ˘ב˙  פון  "מוˆ‡י" 
ימי  ע˘ר˙  ‡ין  ס'˘טייט  ווי  ‰˙˘וב‰  ענין  „עם  ‡ין   – ובפרט  בכלל,  ז‰  ˘ל‡חרי 

˙˘וב‰.

ה. ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז נָ‡כמערער מ„‚י˘ „עם ‚ו„ל ‰זמן וח˘יבו˙ ‰זמן, ‡ויף ‡ויסנוˆן כל 
ר‚ע ˘בו ‡ין ענינים ווָ‡ס זיי זיינען פַ‡רבונ„ן מיט מילוי ˘ליחו˙ ‰‡„ם,

ווָ‡ס ַ‡ ˘ליחו˙ פון יע„ער ‡י„ן ‡יז „ָ‡ך, "לע˘ו˙ לו י˙' „יר‰ ב˙ח˙ונים", ובל˘ון 
‰מ˘נ‰ "‡ני נבר‡˙י ל˘מ˘ ‡˙ ˜וני" [ָ‡„ער „ערנָ‡ך „י ˘ַ‡רפערע ‚ירס‡: "‡ני ל‡ 

נבר‡˙י ‡ל‡ ל˘מ˘ ‡˙ ˜וני", ווי „י ˆוויי ‚ירסו˙ ‡ין „ער מ˘נ‰].

ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז „ָ‡ך ‡ויך „ער ענין פון לע˘ו˙ לו י˙' „יר‰ ב˙ח˙ונים, על י„י לימו„ 
"מ˘כן"  ל˘ון  [פון  "מ˘כין"  מען  ‡יז  „ערויף  „ורך  ווָ‡ס  מˆוו˙י',  ו˜יום  ‰˙ור‰ 
מע˘ינו  י„י  על  ובמיוח„  ב˙וכם",  "ו˘כנ˙י  ‡יז  ‡ויבער˘טער  „ער  ַ‡ז  ו"˘כינ‰"], 

ועבו„˙ינו בכל עניני ˙ור‰ ומˆוו˙י',

ור‰ ומˆוו˙ נָ‡כמערער  ָ‡נ‰ויבנ„י˜ פון „עם ענין ‰˙˘וב‰, ווָ‡ס ער מַ‡כט „ָ‡ך פון̇ 
– ַ‡ז זיי זָ‡לן זיין "מע˘ים טובים", נָ‡ך מערער ווי ס'‡יז ‚עווען בל‡ו ענין ‰˙˘וב‰.

ומע˘ים  "˙˘וב‰  חז"ל  מ‡מר  ‡ין  „יו˜  „ער  ‡ון  פירו˘  „ער  „ָ‡ך  ‡יז  „ָ‡ס  ווָ‡ס 
טובים", ווָ‡ס מ'פרע‚ט „ָ‡ך ‡ויף „ערויף „י ˘‡ל‰: „ער ס„ר „ַ‡רף „ָ‡ך זיין ַ‡ ‰פוך, 
טיין „ער ענין פון "מע˘ים טובים", ‡ון „ערנָ‡ך, ַ‡ז ס'טרעפט  פריער ‰ָ‡ט ‚ע„ַ‡רפט̆ 
„ָ‡ך  ‡יז  „ָ‡ס  ווָ‡ס  [‡ע"פ  ˙˘וב‰  ˆו  ָ‡נ˜ומען  „ַ‡רף  ער  ווָ‡ס  ומˆב  מעמ„   ‡ַ ח"ו 
בל˙י ר‚יל, ווָ‡רום "כל י˘ר‡ל בחז˜˙ כ˘רו˙ ‰ן", ‡ון ווי ער זָ‡‚ט ‡ין ז‰ר "ונפ˘ כי 
˙חט‡", ַ‡ז ַ‡ ‡י„ זָ‡ל ‰ָ‡בן ַ‡ חט‡, ‡יז "˙וו‰‡", ‡יז „ָ‡ס ַ‡ ˙מי‰‰ ‚„ול‰ ‡ין ˙ור˙ 

חיים ווי ˜ען „ָ‡ס זיין ַ‡זוי],

‡עפ"כ זָ‡‚ט מען „עם ס„ר "˙˘וב‰ ומע˘ים טובים" – „ערפַ‡ר ווָ‡ס ‡פילו ַ‡ ˆ„י˜ 
‚מור, ‡יז על י„י פעול˙ו ועבו„˙ו ‡ין „עם ˜ו ‰˙˘וב‰ ווערן ַ‡לע זיינע "מע˘ים" – 

"מע˘ים טובים" נָ‡ך מערער ווי ס'‡יז ‚עווען פַ‡ר „עם.

‡ון „י ˘‡ל‰ ‰י„וע‰: ווָ‡ס „ַ‡רף ַ‡ ˆ„י˜ ‚מור ָ‡נ˜ומען ˆו ˙˘וב‰? ‡יז ‰ָ‡ט ער 
ַ‡ז  זָ‡‚ט,  ער  עם ‰וי' ‡ל˜יך", ‡ון  ˙‰י'  ַ‡ז "˙מים  ס'˘טייט  רמ"ח ‡ברים, ‡ון  „ָ‡ך 
רמ"ח מˆוו˙ ע˘‰ ‡יז „ָ‡ס כנ‚„ רמ"ח ‡ברים – „ַ‡רף ער „ָ‡ך ‰ָ‡בן ‡ויך ב˘לימו˙ 

ָ‡ט „עם ‡בר ווָ‡ס ‡יז ַ‡נט˜ע‚ן „י מˆוו˙ ‰˙˘וב‰.

פון ‰יינטי˜ער  ˙ור‰  ל˜וטי  פי ‰מבו‡ר ‡ין  על  בפ˘טו˙ ‡יז „ָ‡ך,  בי‡ור  ‡ון „ער 
ס„ר‰ ‚לייך ב˙חיל˙‰, ווָ‡ס „ער ַ‡לטער רבי ‡יז מב‡ר, ַ‡ז עי˜ר ענין ‰˙˘וב‰ ‡יז 
 ‡ַ מיט  ˆורי˜  פַ‡רבינ„ן  זיך  זָ‡ל  ער  נ˙נ‰",  ‡˘ר  ‰‡ל˜ים  ‡ל  ˙˘וב  "ו‰רוח  „ָ‡ס 
‰˙˜˘רו˙ ‡מי˙י˙ מיט „עם ‡ויבער˘טן ווָ‡ס "נ˙נ‰ לו" זיין נפ˘ ‰‡ל˜י˙ – ווָ‡ס זי 
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‡יז ‡ויך מחי‰ „י נפ˘ ‰ב‰מי˙ ‡ון „עם ‚וף ˘לו וחל˜ו בעולם, ווָ‡ס ‡ין „ערויף ‡יז 
„ָ‡ך ווי ‚וט ס'זָ‡ל ניט זיין, ‡ון ווי ˘טַ‡ר˜ט ס'זָ‡ל ניט זיין זיין ‰˙˜˘רו˙ מיט „עם 
‡ויבער˘טן; וויבַ‡ל„ ַ‡ז „ער ‡ויבער˘טער ‡יז „ָ‡ך "‡ין-סוף" – ‡יז „ָ‡ך ַ‡לעמָ‡ל 

„ָ‡ מ˜ום ַ‡ז „י ‰˙˜˘רו˙ ‡ון „י ‰˙‡ח„ו˙ זָ‡ל ווערן ַ‡לı מערער ‡ון מערער.

ו. ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז „ָ‡ך ‡ויך „ער בי‡ור פון „עם מ‡מר ˙מו‰ – ווָ‡ס ‡יז „ָ‡ך ‡ויך ַ‡ 
‰ור‡‰ פון ˙ור˙נו ˙ור˙ חיים – ַ‡ז ַ‡ ‡י„ „ַ‡רף זיין "כל ימיו ב˙˘וב‰"! ‡ון ס'‡יז 
פי  על  ˙˘וב‰  „ָ‡ס  מען  מיינט  "ב˙˘וב‰",  מ'זָ‡‚ט  ב˘ע˙  ַ‡ז  זַ‡ך,  זיכערע   ‡ַ „ָ‡ך 

˙ור‰.

ווערט „ָ‡ך „י ˘‡ל‰: ב˘ע˙ ער ‰ָ‡ט ‚עטָ‡ן ˙˘וב‰ על פי ˙ור‰, ‰ָ‡ט ער „ָ‡ך ˘וין 
‡ויך „י מעל‰ פון ַ‡ בעל-˙˘וב‰, ‡עפ"כ זָ‡‚ט מען, ַ‡ז ‡ויף מָ‡ר‚ן „ַ‡רף ער ווייטער 

זיין "ב˙˘וב‰", ‡ון ‡ויף ‡יבערמָ‡ר‚ן ווי„ער ַ‡מָ‡ל "ב˙˘וב‰".

ַ‡ז „ָ‡ס  וויבַ‡ל„  מ'טוט „ָ‡ס  ווָ‡ס  זַ‡ך   ‡ַ ניט  ˙ור˙ ‡מ˙: „ָ‡ס ‡יז  זָ‡‚ט  ‡ון „ָ‡ס 
‡יז "חוב˙י ו‡ע˘נ‰" – „ָ‡ס „ַ‡רף זיין ַ‡ ˙˘וב‰ ‡מי˙י˙. – ווי ַ‡זוי ‡יז ˘ייך זָ‡‚ן 
ַ‡ ˙˘וב‰ ‡מי˙י˙ זונטי˜ – ל‡חרי ווי ער ‰ָ‡ט ‚עטָ‡ן ˙˘וב‰ ‡מי˙י˙ ‡ין יום ‰˘ב˙ 
˜ו„˘ ˘לפני ז‰, ובפרט ַ‡ז „ָ‡ס ‡יז ˘ב˙ ˘וב‰, ‡ון מ'זָ‡‚ט ‡ים ָ‡ן, ַ‡ז ער „ַ‡רף זיין 

זונטי˜ ‡ויך ב˙˘וב‰ –

‡ין  בי‡ור  „עם  לויט   – בפ˘טו˙  פַ‡ר˘טַ‡נ„י˜  ו‡„רב‡   – פַ‡ר˘טַ‡נ„י˜  „ָ‡ס  ‡יז 
ל˜וטי ˙ור‰ ‡ין ‰‡זינו, ַ‡ז ענין ‰˙˘וב‰ ‡יז "˙˘וב ‡ל ‰‡ל˜ים ‡˘ר נ˙נ‰". ווָ‡ס 
נָ‡ר ‡ין  ניט  חיל"  מחיל ‡ל  במיל‡ ‡יז "ילכו  „ָ‡ך ‡ין-סוף,  „ער ‡ויבער˘טער ‡יז 
לימו„ ‰˙ור‰ ו˜יום מˆוו˙י', כל ‰מˆוו˙ – נָ‡ר ‡ויך, ובעי˜ר, ‡ין „עם ענין פון מˆו˙ 

‰˙˘וב‰, ַ‡ז "‡ין לו מנוח‰": ער ‡יז ‰ולך "מחיל ‡ל חיל" ‡ין ענין ‰˙˘וב‰.

ווָ‡ס  „ר‚‡,  ‡ל  מ„ר‚‡  ‚ייט  ער  ניט  (˘ל‡)  ‡יז  „ָ‡ס  ַ‡ז  ענינ‰,  „ָ‡ך  ‡יז  ˙˘וב‰ 
„ערפַ‡ר ‡יז זי „ָ‡ך ניט מו‚בל ומ„ו„ ‡ין זמן, נָ‡ר ס'˜ען זיין "ב˘ע˙‡ ח„‡ ובר‚ע‡ 
ח„‡", ווי „ער „ין ‡יז ‡ין ‰לכ‰ בפועל, ַ‡ז ‰מ˜„˘ ‡˙ ‰‡˘‰ על מנ˙ ˘‰ו‡ ˆ„י˜ 

‚מור – ‡יז זי מ˜ו„˘˙.

[ָ‡ט „ָ‡ס ווָ‡ס מ'זָ‡‚ט ַ‡ז "ספ˜" ‡יז „ערפַ‡ר ווָ‡ס מ'‡יז ניט זיכער ˆי זיין ‰ר‰ור 
˙˘וב‰ ‡יז ‚עווען כ„בעי; ער ַ‡ליין ווייס „ָ‡ך ָ‡בער ‡ון „ָ‡ס ‡יז בי„ו ‰„בר ˙לוי, ַ‡ז 
ס'זָ‡ל זיין „ער ‰ר‰ור ˙˘וב‰ כ„בעי, ‡יז ‡יין ‰ר‰ור, ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז בר‚ע כמימר‡ – 
ּפס˜'נט ָ‡ּפ ‰לכ‰, ַ‡ז „ָ‡ס ווערט ַ‡ מ˜ו„˘˙ ‡ון „ָ‡ס ‡יז נו‚ע ע„ סוף כל ‰„ורו˙! 

‡ים, ‡ון ‡יר, מיט זרע וזרע זרע ע„ סוף ‰עולם!].

ווָ‡רום ˙˘וב‰ ‡יז – כמ„ובר – למעל‰ ממ„י„‰ ו‰‚בל‰.

ז. נָ‡ר „ָ‡ פרע‚ט „ָ‡ך ַ‡ ‡י„:

התוועדות וא"ו תשרי ה'תשמ"ב

מג



ס'‡יז „ָ‡ך י„ע ‡ינ˘ בנפ˘י', ‡ון ער ווייס, ַ‡ז ער ‡יז בַ‡˘ַ‡פן ‚עווָ‡רן ‡ין ַ‡ן ‡ופן 
˘˜ו"ט ‡ין  ‚ַ‡נˆע   ‡ַ י˙ר ‡בר ‡יז  ַ‡ז  ‚ָ‡ר,  מ'זָ‡‚ט  ַ‡ז  ווַ‡נענט  [ביז  ומו‚בל,  מ„ו„ 
בכורו˙, ˆי ‡ויב „ָ‡ס ‡יז ‡ין ַ‡ כ‰ן – ˘˘‰ ‡ˆבעו˙ ו˘˘‰ ‡ˆבעו˙ – ˆי ‡יז ער מו˙ר 
‡ין עבו„‰ ˆי ניט, וויבַ‡ל„ ער ‰ָ‡ט ַ‡ן ‡יבערי˜ן ‡ˆבע, וע„"ז ב˘‡ר ‰‡ברים, כמובן 

„ָ‡רט פון „ער מ˘נ‰ ‡ון פון „י ‚מר‡, ביז ‡ין „י פוס˜ים].

ממ„י„‰  למעל‰   – ˘ור"  "ל„ל‚  זיין  זָ‡ל  ער  ַ‡ז  ‡ים,  פון  מען  מָ‡נט   ‡ָ„ ‡ון 
ו‰‚בל‰?!

מ'‰ָ‡ט  ממ˘", ‡ון  ממעל  ַ‡ "חל˜ ‡לו˜‰  ‚ע‚עבן  מ'‰ָ‡ט ‡ים  ַ‡ז  מען ‡ים,  זָ‡‚ט 
„ָ‡ס ‡ים ניט ‚ע‚עבן, ַ‡ז „ָ‡ס זָ‡ל לי‚ן ביי ‡ים ווי ַ‡ פ˜„ון, ‡ון ער נוˆט „ָ‡ס ניט, 
ווי מ'„ַ‡רף ניט נוˆן ˜יין פ˜„ון (סיי„ן ב˙נ‡ים מיוח„ים) – נָ‡ר ‡„רב‡: מ'‰ָ‡ט ‡ים 
‚ע‚עבן „עם "חל˜ ‡לו˜‰ ממעל ממ˘", ַ‡ז „ָ‡ס זָ‡ל ווערן זיין נפ˘, זיין נ˘מ‰, ווָ‡ס 

בַ‡לעבט ‡ים בכל עניניו, ביז ‡ין מח˘ב‰ „יבור ומע˘‰ פון ע˜ב ˘בר‚ל.

ער ‡יז „ָ‡ך ‡ין-סוף  ווָ‡ס  ממ˘",  ממעל  וויבַ‡ל„ ַ‡ז „ָ‡ס ‡יז ַ‡ "חל˜ ‡לו˜‰  ‡ון 
‡מי˙י, ‡ון „ער חל˜ ‰ָ‡ט ער – „ער ‡י„ – ‚עמַ‡כט ַ‡ז „ָ‡ס זָ‡ל ‡ים מחי'-זיין זיין 
בר‡˘ – ‡יז „ָ‡ך ַ‡ זיכערע זַ‡ך, ַ‡ז ס'‡יז  כל̆  בר‚ל, ע‡כו"כ „י חכמ‰ „עם̆  ‰ליכ‰̆ 

ניטָ‡ ˜יין מ„י„ו˙ ו‰‚בלו˙ ‡ין ווָ‡ס ער ˜ען ‡ויפטָ‡ן;

ממעל  נָ‡ר „ָ‡ס ‡יז „ער "חל˜ ‡לו˜‰  י„י",  ועוˆם  ניט "כחי  וויבַ‡ל„ ַ‡ז „ָ‡ס ‡יז 
ממ˘" ווָ‡ס ער ‰ָ‡ט ‡ים ‚עמַ‡כט ביי זיך פַ‡ר ַ‡ן עי˜ר, ‡ון ַ‡לע ‡יבערי˜ע ענינים 
זיינע זיינען זיך מ˙נ‰‚ ‡ון פירן זיך לויט „י "ָ‡נווייזונ‚ען" ‡ון לויט „ער בַ‡לעבונ‚ 

ווָ‡ס זיי בַ‡˜ומען פון „עם "חל˜ ‡לו˜‰ ממעל ממ˘".

ח. ווָ‡ס ‡ויב „ָ‡ס ‡יז ַ‡זוי בכל ‰˘נ‰ כול‰, ווָ‡ס „עמולט ווערט מען „ָ‡ך ָ‡נ‚ערופן 
;"ıב˘ם "חל˜" – ב„ו‚מ‡ לז‰ ‡ויך ב˘ם "ניˆו

ב˘ע˙ ס'˜ומט ע˘ר˙ ימי ˙˘וב‰, ווָ‡ס „עמולט ‚עפינט זיך „ער ניˆוı ב˜ירוב ‡ל 
ימי  בע˘ר˙  ַ‡ז  מ˜ומו˙,  ובכמ‰  רבי'ן  מיטעלן  „עם  פון  ל˘ון  „ער  ווי  ‡ון  ‰מ‡ור, 
ב˜ירוב ˆו „עם "חל˜  ˘טייט  עˆם  ַ‡ז „ער   ,"ıוב‰ ‡יז "˜ירוב ‰מ‡ור ‡ל ‰ניˆו˘˙

‡לו˜‰ ממעל ממ˘" ווי ער ‚עפינט זיך ‡ין „עם ‚וף,

‡ון – ַ‡זַ‡ ‚וף ווָ‡ס „ַ‡רף ָ‡נ˜ומען ˆו "„ר˘ו" ו"˜ר‡ו‰ו" ‡פילו ַ‡מָ‡ל ח"ו ‡ין „עם 
– "ıּפ˘וט'ן ענין פון ˙˘וב‰ – ‡יז ‡ויך „עמולט „ער "˜ירוב ‰מ‡ור ‡ל ‰ניˆו

יע„ערן ‡ון  ‚יט  ווָ‡ס „ער ‡ויבער˘טער  פַ‡ר˘טַ‡נ„י˜ „י ‰ˆלח‰ ‚„ול‰  „ָ‡ך  ‡יז 
יע„ערע [מˆו˙ ‰˙˘וב‰ ‡יז „ָ‡ך „ָ‡ס ַ‡ מˆו‰ ווָ‡ס ‰נ˘ים זיינען מחוייבו˙ בז‰ ‡ון 
זיי ָ‡בן „עם ‚ַ‡נˆן ˘טורעם מיט נ˙ינ˙-כח ‡ין ˙˘וב‰ ּפונ˜ט ַ‡זוי ווי ‡נ˘ים, כמובן 
בין  בזכרים  בין  „ָ‡ך  ‡יז  ˙˘וב‰  מˆו˙  ווָ‡ס  ‰לכ‰,  ‡ין  ‡יז  „ין  „ער  ווי  בפ˘טו˙, 

בנ˜בו˙ וכו', כמבו‡ר ‡ין פוס˜ים],

פארברענגען עם הרבי
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‡יז סיי יע„ערער ‡ון סיי יע„ערע בַ‡˜ומט „עם ‚ַ‡נˆן ˘טורעם ווָ‡ס ווערט ‚ע‚עבן 
„ורך "˜ירוב ‰מ‡ור" ˆו „עם "ניˆוı" – ˆו זיין "חל˜ ‡לו˜‰ ממעל ממ˘".

‡ון בַ‡˜ומט „ָ‡ס ‡ין ַ‡ן ‡ופן, ַ‡ז ער ‡יז מ˜יים „עם "ומל‡ו ‡˙ ‰‡רı וכב˘ו‰", ער 
נעמט-‡יין זיך, ‡ון „ורך „ערויף „י ‚ַ‡נˆע וועלט, ַ‡ז „ָ‡ס זָ‡ל ווערן ַ‡ "„יר‰ לו י˙' 
ב˙ח˙ונים"; ‡פילו ‡ין „י זַ‡ך ‡ין וועלט, ווָ‡ס ‡יי„ער ַ‡ ‡י„ ‰ויבט מיט זיי ָ‡ן טָ‡ן 
זיינען זיי ַ‡ ˙ח˙ון ˘‡ין ˙ח˙ון למט‰ ‰ימנו; ‡ויף ַ‡זויפיל ‡יז „ָ‡ס ‚˘מיו˙ ָ‡„ער 

‡פילו חומריו˙ –

‰ָ‡ט מען בַ‡˘ַ‡פן, ‚לייך ווי מ'‰ָ‡ט בַ‡˘ַ‡פן „עם ער˘טן מענט˘ן, ‰ָ‡ט מען ‡ים 
‚לייך ָ‡נ‚עזָ‡‚ט – ˆוזַ‡מען מיט חו‰'ן – ַ‡ז מ'זָ‡ל זיין "מל‡ו ‡˙ ‰‡רı וכב˘ו‰":

כָ‡ט˘ ‡פילו  ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז „ָ‡ך „ער "מל‡ו ‡˙ ‰‡רı", ‡יז  וועלט,  זייענ„י˜ ‡ין 
ער ‰ָ‡ט ˆוטָ‡ן מיט וועלט: ער ‡יז ַ‡ בעל-עס˜ – על כל פנים ניט "˙ור˙ו ‡ומנ˙ו" – 
וכיו"ב; ער ‡יז "מל‡ו ‡˙ ‰‡רı", ער ‰ָ‡ט ˆוטָ‡ן מיט ענינים ‡רˆיים – ‡יז זייענ„י˜ 
‡ין ַ‡ן ‡ופן פון "מל‡ו ‡˙ ‰‡רı" ‰ָ‡ט ער „עם נ˙ינ˙ כח, ˆוזַ‡מען מיטן ˆיווי בז‰, 
ער זָ‡ל כוב˘-זיין „י ‚ַ‡נˆע וועלט, ביז ‡ין ַ‡ן ‡ופן ַ‡ז ס'זָ‡ל זיין "‚ל‰ כבו„ מלכו˙ך 

עלינו", ‡ון „ורך „ערויף "מלוך על ‰עולם כולו בכבו„ך",

‡ון  "מלוכ‰"  פון  חילו˜  „ער  ַ‡ז  פר˘נים,  ‡ין  ס'˘טייט  ווי  ‡ופן  ַ‡ן  ‡ין   – ‡ון 
מ'זָ‡‚ט "מלוך" ‡יז  ב˘ע˙  בעל-כרחו;  זיין ‡פילו  "ממ˘ל‰" ‡יז, ַ‡ "ממ˘ל‰" ˜ען 

„עמולט "מלכו˙ו ברˆון ˜יבלו עלי‰ם",

ַ‡ז ער מַ‡כט-‡ויף ‡ין וועלט, ניט נָ‡ר ַ‡ז בעל-כרחו ווערט „ָ‡ס ָ‡נ‚עפירט ב‰˙‡ם 
ˆו ‚-טלעכ˜ייט, נָ‡ר „י וועלט ַ‡נער˜ענט ‡ון ס'ווערט ברˆון, "מלכו˙ו ברˆון ˜יבלו 

עלי‰ם",

‡„ם  ‰ָ‡ט  „עמולט  ווָ‡ס  ר‡˘-‰˘נ‰,  ער˘טן  „עם  ביי  ‚עווען  ס'‡יז  ווי  ב„ו‚מ‡ 
‰ר‡˘ון ‚עּפועל'ט ‡ין „ער ‚ַ‡נˆער וועלט, „ורך זיין זָ‡‚ן ‡ון זיי מעורר זיין "בו‡ו 
בפ˘טו˙  ‚עטָ‡ן  ַ‡זוי  „ָ‡ס  ‰ָ‡בן  זיי  עו˘נו", ‡ון  לפני ‰וי'  נברכ‰  ונכרע‰  נ˘˙חו‰ 

ולמט‰ מע˘ר‰ טפחים ב‚˘מיו˙ ‰עולם,

נזכרים  ‰‡ל‰  "‰ימים  „ָ‡ך  ‡יז  ‰˘נ‰  בר‡˘  ‰˘נ‰  ר‡˘  מי„י  לנו,  ˙‰י'  כן  ‡יז 
ונע˘ים", ‡ון מ'זָ‡‚ט יע„ער ר‡˘ ‰˘נ‰ "ז‰ ‰יום ˙חיל˙ מע˘יך", ‡ון „ָ‡ס ‡יז ‡ין 

ַ‡זַ‡ ‡ופן "זכרון" ווי ס'‡יז ‚עווען ‡ין "יום ר‡˘ון" – ביי „עם ער˘טן ר‡˘-‰˘נ‰,

ַ‡ז מ'פירט-„ורך ָ‡ט „י ַ‡לע ענינים, ‡ון מ'פירט זיי „ורך מ˙וך ˘מח‰ וטוב לבב.

וב˜רוב ממ˘, ˆוזַ‡מען מיטן "מ‡ור", ˆוזַ‡מען מיטן "‰מˆ‡ו וב‰יו˙ו ˜רוב", ‚ייט 
„ורך  ‡ון  ל‡ורך",  ‚ויים  "‰לכו  ס'ווערט  ווען  ו‰˘לימ‰,  ‰‡מי˙י˙  ‚‡ול‰  ‡ין  מען 

„ערויף זָ‡‚ן ַ‡לע "לכו ונעל‰" ‡ין "‰ר ‰˜ו„˘ בירו˘לים",

התוועדות וא"ו תשרי ה'תשמ"ב

מה



מˆרים   ıב‡ר ו‰נ„חים  ‡˘ור   ıב‡ר ‰‡וב„ים  "וב‡ו  „ורך  מ˜ויים,  ס'ווערט  ַ‡ז 
ו‰˘˙חוו ל‰וי' ב‰ר ‰˜ו„˘ בירו˘לים", במ‰ר‰ בימינו ממ˘.

ני‚נו "‰ו‡ ‡לו˜ינו".

• • •

˘יח‰ ב.

פַ‡רבונ„ן „ו˜‡  ווָ‡ס ‡יז ‚ָ‡ר  ענין  מˆו˙ ‰˙˘וב‰ ‡יז „ָ‡ך „ָ‡ס ַ‡ן  לכ‡ור‰ „י  ט. 

ווען מ'‡יז ביחי„ו˙.

ס'‡יז „ָ‡ך בכלל ‡ין מˆוו˙ ‡יז „ָ‡ך „ָ‡ „י מˆוו˙ ˘בין ‡„ם למ˜ום ‡ון מˆוו˙ ˘בין 
‡„ם לבריו˙; ‡ין מˆוו˙ ˘בין ‡„ם למ˜ום ‡יז „ָ‡ך ‡ויך „ָ‡ כמ‰ חילו˜י „ר‚ו˙ ‡ויף 

וויפל „ָ‡ס ‡יז ָ‡ּפ‚עזונ„ערט פון וועלט.

‡יז „ָ‡ך לכ‡ור‰, ב‰˘˜פ‰ ר‡˘ונ‰, ָ‡ט „י מˆו‰ ווָ‡ס „עמולט „ַ‡רף ער ‡ינ‚ַ‡נˆן 
זיין מערניט ווי ער ˆוזַ‡מען מיט "‰‡ל˜ים ‡˘ר נ˙נ‰" – ‡יז „ָ‡ס „ער ענין פון מˆו˙ 

‰˙˘וב‰,

ווָ‡ס „עמולט „ַ‡רף ער „ָ‡ך מַ‡כן ַ‡ ח˘בון ˆ„˜; ווי ַ‡זוי ‡יז „ָ‡ס ַ‡ ח˘בון ˆ„˜? 
זַ‡ך  ָ‡ּפ „י  ˘ַ‡ˆט  ער  נָ‡ר  ַ‡ליין,  זַ‡ך  ָ‡ּפ „י  ˘ַ‡ˆט  ער  ווָ‡ס  מספי˜  ניט  „ָ‡ך  – ‡יז 
ˆוזַ‡מען פון וועמען ער ‰ָ‡ט ‚ע‰ַ‡ט „עם ˆיווי ‡ויף מ˜יים-זיין „עם ענין, ‡ון ‰ָ‡ט 

„ָ‡ס ניט ‚עטָ‡ן ב˘לימו˙ –

‡יז „ָ‡ך ‡ינו „ומ‰ ˆי ער ‰ָ‡ט ניט ‚עטָ‡ן ב˘לימו˙ ַ‡ ˆיווי ווָ‡ס ער ‰ָ‡ט פון ˜יינעם 
ניט בַ‡˜ומען, ס'‡יז מערניט ווָ‡ס זיין ˘כל זָ‡‚ט „ָ‡ס, ָ‡„ער ער ‰ָ‡ט „ָ‡ס בַ‡˜ומען 
פון ַ‡ן ‡„ם ח˘וב, ָ‡„ער ער ‰ָ‡ט בַ‡˜ומען פון ַ‡ן ‡„ם ‰כי ח˘וב, ָ‡„ער ער ‰ָ‡ט „ָ‡ס 

בַ‡˜ומען פון מלך מלכי ‰מלכים ‰˜ב"‰ ַ‡ליין!

‡יז מַ‡כן „עם ח˘בון, כ„י ַ‡ז „ערנָ‡ך זָ‡ל זיין ַ‡ ˙˘וב‰ כ„רו˘ – „ַ‡רף ער זיך „ָ‡ך 
ב„ו‚מ‡  זיין,  מ˙בונן  זיך  ‰מבלבלים,  ענינים  ˜יינע  זיין  ניט  ס'זָ‡ל  ‡ון  זיין  מ˙ייח„ 
זיין "ב‚„לו˙ ‰‡-ל  מ˙בונן  יום:  בכל  ˙פיל‰  בנו‚ע ˆו  ערוך  ˘ולחן  מ'זָ‡‚ט ‡ין  ווי 

וב˘פלו˙ ‰‡„ם" – במכ"˘ ו˜"ו ַ‡ז ער ‰ַ‡לט ‡ין טָ‡ן ˙˘וב‰.

‡ון „ָ‡ זָ‡‚ט מען, ַ‡ז ַ‡ן ענין פון ַ‡ ˆיבור ‰עלפט ַ‡רויס ‡ין ˙˘וב‰!

י. לכל לר‡˘ ‡יז ַ‡ כלל ‡ין ‰לכ‰, ַ‡ז ב˘ע˙ מ'‰ָ‡ט ַ‡ ר‡י' פון ַ‡ "מע˘‰ רב" – ‡יז 
„ָ‡ס „י ‚רעסטע ר‡י' ווָ‡ס ס'˜ען זיין, ַ‡ז „ער ענין ‡יז ַ‡זוי.

זעט מען בטבע בני ‡„ם, ביי ‡י„ן – "‡˙ם ˜רויין ‡„ם" - "‡„מ‰ לעליון", ַ‡ז ‡פילו 
ַ‡ז ער ‡יז רı לבי˙ ‰כנס˙ בכל יום ויום [ווָ‡רום ַ‡זוי ˘טייט ‡ין ˘לוחן ערוך, במיל‡ 

פארברענגען עם הרבי

מו



‡יז "כל י˘ר‡ל בחז˜˙ כ˘רו˙ ‰ם"], טוט ער „ָ‡ס ַ‡זוי "רı ל„בר מˆו‰" בכלל ולבי˙ 
‰כנס˙ במיוח„,

– ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז ב˙חיל˙ ‰יום, ‡ון „ָ‡ס ‰ָ‡ט „ערנָ‡ך ַ‡ וויר˜ונ‚, ווי ער ‡יז ‚עווען 
"מבי˙  ‚ייט  ער  ווען  ‰˙ור‰,  לימו„  זיין  „ערנָ‡ך  ס'וועט  ַ‡זוי  ווי   – ‰כנס˙  בי˙  ‡ין 
 ,ıלו ‡ין כל עניני ‰‡ר ‰כנס˙ לבי˙ ‰מ„ר˘", ‡ון ווי ַ‡זוי ס'וועט „ערנָ‡ך זיין ‰נ‰‚‰̆ 
‡ין "‰נ‰‚ ב‰ן מנ‰‚ „רך ‡רı", ל‡חרי ווי ער ‡יז יוˆ‡ "מבי˙ ‰מ„ר˘" ‡ין וועלט 

ַ‡ריין –

ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז „ָ‡ך  יום ‰כיפורים,  ס'˜ומט ˆו  ווען  בני ‡„ם, ַ‡ז  טבע  מען ‡ין  זעט 
‰י‡",  יפ‰  ‰˘נ‰  "כל  ‡יז  ‰˙˘וב‰  ַ‡ז  ‰רמב"ם,  ובל˘ון  ‰˙˘וב‰,  יום  עי˜ר  „ער 
זמן ‰כו˘ר  ע˙  ַ‡ן  – ‡יז  ב˙˘וב‰"  ימיו  "כל  פריער  ‚עזָ‡‚ט  ווי   – יָ‡ר  ‚ַ‡נˆן   ‡ַ ַ‡ז 
‡ויף ˙˘וב‰-טָ‡ן, ָ‡בער „ָ‡ס ˜ומט ניט ˆו „עם ענין ‰˙˘וב‰ ווי „ָ‡ס ‡יז ‡ין "‡ח˙ 

ב˘נ‰", ‡ין יום ‰כיפורים.

זעט מען בטבע בני ‡„ם, ַ‡ז ווי ס'‡יז זייער ריˆ‰ ‡ון לויפעני˘ ‡ויף ˆו זיין בבי˙ 
‰כנס˙ – ˜ומט „ָ‡ס ניט ˆו „ער ריˆ‰ ‡ון זייער לויפן ‡ויף ˆו זיין בבי˙ ‰כנס˙ ב"יום 

‰˜„ו˘", ביום ‰כיפורים.

"˙ינו˜   ‡ַ ומ˘ונו˙,  ˘ונו˙  מסיבו˙  ווָ‡ס  ַ‡זוינע,   ‡ָ„ „ָ‡ך  ס'‡יז  ַ‡ז  ווַ‡נענט,  ביז 
˘נ˘ב‰ בין ‰עכו"ם": ער ‡יז ניט ˘ול„י˜ ‡ין „עם, מ'‰ָ‡ט ‡ים ‚ענומען "בין ‰˘בי" 

‡יי„ער ער ‰ָ‡ט נָ‡ך ‚ע‰ַ‡ט ַ‡ „ע‰ על ‰נ‰‚˙ עˆמו,

‡יז ב˘ע˙ ס'˜ומט יום ‰כיפורים, ווערט ער נ˙עורר, ‡ון ניט נָ‡ר נ˙עורר בנפ˘ו, נָ‡ר 
„ָ‡ס ּפועל'ט ‡ויף זיינע פיס ‡פילו, ַ‡ז זיי זָ‡לן ‡ים ַ‡ווע˜פירן ‡ין ַ‡ בי˙ ‰כנס˙, ˆו 

זיין ˆוזַ‡מען מיט נָ‡ך ‡י„ן, וויבַ‡ל„ ַ‡ז „ָ‡ס ‡יז יום ‰˙˘וב‰, יום ‰כיפורים.

ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז „ָ‡ך „י "מע˘‰ רב" – ווָ‡ס „ַ‡רף ˘וין ניט ‰ָ‡בן נָ‡ך ר‡יו˙ – ‡ויף 
וויפל ס'‡יז נו‚ע זיין ˆווי˘ן ‡י„ן ווען ער „ַ‡רף ˙˘וב‰-טָ‡ן, ווָ‡ס „עמולט ‰עלפט 

‡ים, ַ‡ז „י ˙˘וב‰ זָ‡ל זיין ‡ין ˘לימו˙, ביז ‡ין ˙כלי˙ ‰˘לימו˙.

יא. ‡יז „ער ענין ‡ויך פַ‡ר˘טַ‡נ„י˜ – מ'וויל „ָ‡ך יע„ער זַ‡ך ‡ויך פַ‡ר˘טיין ‡ין 
˘כל:

‡ל‰:  „˜. ווערט „ָ‡ך „י̆  „ער ענין ‰˙˘וב‰ ‡יז „ָ‡ך פַ‡רבונ„ן מיט מַ‡כן ַ‡ ח˘בון̂ 
ען ניט זיין ‡ינ‚ַ‡נˆן ָ‡ביע˜טיוו ווען ס'רע„ט  רוב ‡ˆל עˆמו", ער̃  וויבַ‡ל„ ַ‡ז "‡„ם̃ 
זיך ווע‚ן ‡ים ַ‡ליין. ‡ון מ'מָ‡נט פון ‡ים, ַ‡ז ער זָ‡ל מַ‡כן ַ‡ ח˘בון, ‡ון „ָ‡ס זָ‡ל 

זיין ַ‡ "ח˘בון ˆ„˜"!

ב˘ע˙ ער ‚עפינט זיך מיט ַ‡ ˆווייטן ‡י„ן, ווָ‡ס „ער ˆווייטער ‡י„ ‰ָ‡ט „ָ‡ך ‡ויך ַ‡ 
נפ˘ ‰‡ל˜י˙, ובל˘ון פון „עם מיטעלן רבי'ן: ָ‡ט „עמולט ‡יז „ָ‡ ˆוויי נפ˘ ‰‡ל˜י˙ 
‡ויף ‡יין נפ˘ ‰ב‰מי˙. ובפ˘טו˙: ַ‡ ˆווייטער ˜ען ‡ים בַ‡ווייזן, ‡ון ער ˜ען ביי ‡ים 

התוועדות וא"ו תשרי ה'תשמ"ב

מז



בוחן זיין ˆי ער ‰ָ‡ט ‚עמַ‡כט „עם ח˘בון ˆ„˜, ָ‡„ער ביי ‡ים ‡יז ‚עווען ‡‰ב˙ עˆמו 
‡ין ַ‡זַ‡ ‡ופן, ַ‡ז "על כל פ˘עים ˙כס‰ ‡‰ב‰".

ˆוויי  נָ‡ך  ָ‡„ער  ‡יינער  נָ‡ך  ווי  מערניט  ‡יז  ‡י„  ˆווייטער  „ער  ָ‡בער  ב˘ע˙  יב. 
וכיוˆ‡ בז‰ – זעט מען „ָ‡ך בטבע בני ‡„ם, ַ‡ז ‡ע"פ ווָ‡ס ער ‰ָ‡ט, ַ‡ן ‡„ם ‰˘לם – 
ַ‡ ‚עזונטער מענט˘ – ‰ָ‡ט „ָ‡ך ַ‡לע חו˘ים מיט ַ‡לע ‡ברים מיט ַ‡לע ‚י„ים, ‡עפ"כ 
‡יז „ָ‡ ַ‡ זַ‡ך ‡ין וועלכע "‰וי ז‰יר טפי": יע„ערער ‰ָ‡ט „ָ‡ך ַ‡ כ˘רון ‡ין ַ‡ „בר 
מיוח„ – ‡ע"פ ווָ‡ס ער ‡יז ַ‡ ˘לם ‡ין ַ‡לע ‡יבערי˜ע זַ‡כן ‡ויך – ˆי „ָ‡ס ‡יז ‡ין ַ‡ן 
ענין פון ַ‡ ˘כל, ‰בנ˙ ˘כל, ָ‡„ער ‡ין ווָ‡ס ער ˜ָ‡כט זיך בנו‚ע למע˘‰, ˆי „ָ‡ס ‡יז 
י מע˘‰ פון ‚עבן ַ‡ן עˆ‰ טוב‰ ָ‡„ער ַ‡ מע˘‰ פון רפו‡‰ וכיוˆ‡ בז‰  מע˘‰ ‰ˆ„˜‰̂ 

– ‰ָ‡ט „ָ‡ך יע„ערער זיין חו˘ ‡ון זיין ענין, ווָ‡ס ‡ין „ערויף ‡יז ער "ז‰יר טפי".

ב˘ע˙ ער ‚עפינט זיך מיט נָ‡ך ַ‡ ˆווייטן, ‡יז טַ‡˜ע „ָ‡ „י ˆוויי נפ˘ ‰‡ל˜י˙ ‡ויף 
‡יין נפ˘ ‰ב‰מי˙, ָ‡בער „ער ˆווייטער ‰ָ‡ט „ָ‡ך זיך ַ‡ן ענין ‡ין וועלכן ער ‡יז מער 
פַ‡ר˜ָ‡כט ווי ‡ין „י ַ‡נ„ערע ענינים, ‡יז „ָ‡ך רעכט, ַ‡ז ער זָ‡ל ‡ים פַ‡רפעלן ‡ון ניט 
זיין „ער "מומח‰" ‡ויף ָ‡נווייזן ‡ים ווָ‡ס ער ‰ָ‡ט פַ‡רפלעט ‡ין ַ‡נ„ערע ענינים, ‡ין 

וועלכע ער ˜ָ‡כט זיך ניט.

מˆי‡ו˙ ‰˘לימ‰:   ‡ַ ַ‡ ˆיבור ‡יז  ווָ‡ס  ַ‡ ˆיבור,  ָ‡בער ‡ין  זיך  ער ‚עפינט  ב˘ע˙ 
ווי   – ˘ב˜„ו˘‰"  "„בר   ‡ַ זָ‡‚ן  מ'„ַ‡רף  ˘בפר‰סי‡,  „בר   ‡ַ ‰ָ‡בן  מ'„ַ‡רף  ב˘ע˙ 
„ערמָ‡נט פריער – ‡יז ב˘ע˙ ס'‡יז „ָ‡ ע˘ר‰ מי˘ר‡ל ‡יז „ָ‡ס כולל כל ‰מˆי‡ו˙, 

ַ‡לע ‡י„ן ˆוזַ‡מען!

ביז ווַ‡נענט ַ‡ז מ'זָ‡‚ט ‡ויף "‡˙ם נˆבים ‰יום כולכם", ‡יז „ָ‡ס ‡ויך ‡ויס‚ע˘טעלט 
‚עווָ‡רן ‡ויף ע˘ר סו‚ים, ווי ער ‡יז מפר˘ ‡ין ז‰ר, ַ‡ז "ר‡˘יכם" ‡יז ַ‡ בַ‡זונ„ער 
עם  כללו˙ך  ווָ‡ס  סו‚ים,  ע˘ר   ‡ָ„ ס'‡יז  זַ‡ך;  בַ‡זונ„ער   ‡ַ "˘בטיכם" ‡יז  זַ‡ך ‡ון 

י˘ר‡ל, זיין ˘לימו˙ ‡יז – ַ‡ז ער ‰ָ‡ט „י ַ‡לע ע˘ר סו‚ים.

יבור ‡יז „ָ‡ פַ‡ר˘י„ענע-ערליי  יבור, ווָ‡ס ‡ין „עם̂  ב˘ע˙ ַ‡ ‡י„ ‚עפינט זיך ‡ין ַ‡̂ 
ַ‡לע  מיט  ַ‡לע ‰בנו˙  מיט  חו˘ים  ַ‡לע  כולל  ָ‡בער  ˘וו˙", „ָ‡ס ‡יז  "‡ין „יעו˙י‰ם 
נטיו˙ מיט ַ‡לע כ˘רונו˙ – ָ‡ט „עמולט ‰ָ‡ט ער „עם בעסטן ‡ויס˜ו˜, ַ‡ז מ'וועט ‡ים 
ָ‡נווייזן [‡ויב נָ‡ר ער וועט זיך נָ‡כפרע‚ן – ווי ַ‡ ˙˘וב‰ „ַ‡רף זיין, ַ‡ז ס'„ַ‡רף „ָ‡ך 
זיין מרˆון, ביז ַ‡ ˙˘וב‰ מ˙וך ‡‰ב‰, ‡ון ‡‰ב‰ ‡מי˙י˙, וועט מען ‡ים ָ‡נווייזן], ‡ין 

„י ַ‡לע ענינים ווָ‡ס ער „ַ‡רף נָ‡ך מ˘לים-זיין.

יג. ˆוזַ‡מען „ערמיט ָ‡בער ‡ויך, ניט פועל'ן ח"ו ַ‡ נפיל˙-רוח,

וכי„וע „ער פ˙‚ם פון רבו˙ינו נ˘י‡ינו, ַ‡ז ּפונ˜ט ַ‡זוי ווי מ'„ַ‡רף וויסן „י חסרונו˙ 
– ַ‡זוי „ַ‡רף מען ‡ויך וויסן מעלו˙ עˆמו. ווָ‡רום ַ‡מָ‡ל טוט זיך ָ‡ן „ער יˆר ‰יפך פון 
יˆר טוב ‡ון וויל מבלבל זיין ַ‡ ‡י„ן פון טָ‡ן ˙˘וב‰, „ורך „ערויף ווָ‡ס ער ‡יז ‡ים 

פארברענגען עם הרבי
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מסביר, ַ‡ז סיי-ווי-סיי ‡יז פַ‡רפַ‡לן: ַ‡זוי ווי „ו ביסט ‡ין ַ‡זַ‡ מעמ„ ומˆב, וועסטו 
סיי-ווי-סיי ‚ָ‡רני˘ט ˜ענען ‡ויפטָ‡ן, ‡יז עכ"פ ‰ָ‡ב ‰נ‡‰ פון עולם ‰ז‰!

זָ‡‚ט מען ַ‡ן ָ‡נזָ‡‚,

– ‡ון „ָ‡ ‡יז „ער „יו˜, ַ‡ז ב˘ע˙ רבו˙ינו נ˘י‡ינו זָ‡‚ן, ַ‡ז ַ‡זוי ווי מ'„ַ‡רף וויסן „י 
חסרונו˙, ַ‡זוי „ַ‡רף מען ‡ויך וויסן מעל˙ עˆמו – ביי „עם ווָ‡רט "חסרונו˙" זָ‡‚ט זיי 
טיין „ער ל˘ון: ַ‡זוי ווי מ'„ַ‡רף וויסן  ניט "חסרונו˙ עˆמו". לכ‡ור‰ ‰ָ‡ט ‚ע„ַ‡רפט̆ 

"חסרונו˙ עˆמו", ַ‡זוי „ַ‡רף מען וויסן "מעל˙ עˆמו",

ווָ‡רום ַ‡ חסרון ביי ַ‡ ‡י„ן, ‡יז ווי ער זָ‡‚ט ‡ין ז‰ר, „ָ‡ס ‡יז "נפ˘ כי ˙חט‡" – ‡יז 
„ָ‡ס "˙וו‰‡", „ָ‡ס ‡יז ניט זיינער ַ‡ חסרון! „ָ‡ס ‰ָ‡ט זיך ˆו ‡ים ˆו‚ע˜לעּפט:

ַ‡זוי ווי ער ‚עפינט זיך ‡ין עולם ‰ז‰ ‰‚˘מי, ווָ‡ס ער ‡יז ‡ויך ‰חומרי, ‡ון „ער 
זָ‡ל  ער   ,"ıזיין "ומל‡ו ‡˙ ‰‡ר זָ‡ל  ער  ˘ליחו˙   ‡ַ ‡ויבער˘טער ‰ָ‡ט ‡ים ‚ע‚עבן 
‡ויפטָ‡ן ‡ין וועלט, „ַ‡רף ער „ָ‡ך ‰ָ‡בן ˆוטָ‡ן מיט וועלטי˘ע זַ‡כן – ‡יז "‰מ˙‡ב˜ 
זיך  מיט ‚˘מיו˙ – ˜לעּפט  חומריו˙ ‡ון  מיט  מ˙‡ב˜  זיך  ער ‡יז  ב˘ע˙  מנוול",  עם 
ˆו ‡ים עּפעס ˆו, ווערט ‡ין ‡ים ַ‡ן ענין ˘ל חסרון; „ָ‡ס ‡יז ָ‡בער ַ‡ חסרון פון „ער 

וועלט ַ‡רום ‡ים, „ָ‡ס ‡יז ניט זיינע.

וויבַ‡ל„ ָ‡בער „ָ‡ס ‰ָ‡ט זיך ˆו ‡ים ˆו‚ע˜לעּפט, ‡יז „ָ‡ס ‚ופ‡ ַ‡ ‰וכח‰, ַ‡ז ער 
„ַ‡רף וויסן פון „י חסרונו˙ – כ„י ער זָ‡ל זיי מ˙˜ן זיין, ‡ון מ˙˜ן זיין ‡ין ַ‡זַ‡ ‡ופן, 
ַ‡ז ער וועט נָ‡ך וועלן ווערן יו˙ר י˜ר וחביב ווי ער ‡יז ‚עווען פריער, בל˘ון ‰רמב"ם 

‰מוזכר לעיל.

 ‡ָ„ ס'‡יז  ווָ‡ס  ˘לימו˙  לעיל: „י  בי‡ור ‡ויף ‰‡מור  „ָ‡ס ‡יז ‡ויך „ער  ווָ‡ס  יד. 
ב˘ע˙ מ'רע„ט ווע‚ן ַ‡ן ענין פון ˙˘וב‰, ‡ון מ'טרַ‡כט זיך ַ‡ריין ‡ין „ער מח˘ב‰, 
ַ‡ז „ָ‡ס זָ‡ל ניט זיין ˜יין „בר ‰‰ולך וחולף, נָ‡ר „ָ‡ס זָ‡ל „ערנָ‡ך ַ‡רָ‡ּפ˜ומען פון 

מח˘ב‰ – ‡ין „יבור ומע˘‰,

‡יז ָ‡ט „עמולט, ב˘ע˙ מ'טוט „ָ‡ס ב˙וככי פון ˆען ‡י„ן, ע‡כו"כ פון כמ‰ ע˘יריו˙ 
– ‡יז יע„ערער מ˘לים ‡˙ ‰˘ני, ‡ון ‰עלפט ‡ים ַ‡רויס, ‡ון ‰עלפט ‡ים ַ‡רויס בסבר 
לימו˙, „ורך „ערויף ווָ‡ס ער וועט מ˘לים זיין  ו זיין̆  ו˜ומען̂  פנים יפו˙, ַ‡ז ער זָ‡ל̂ 
„עם חסרון, ‡ון וועט ברענ‚ען „י זַ‡כן ווָ‡ס ער ‰ָ‡ט ‚עטָ‡ן ב˘לימו˙, ַ‡ז זיי זָ‡לן זיין 
מ˙‡ים ˆו „ער ˘לימו˙ ווָ‡ס ווערט פון ‡ים פַ‡רלַ‡נ‚ט נָ‡כמערער ווי עס ‡יז ‚עווען 

‡ין ˘ב˙ ˘וב‰,

 ‡ַ נָ‡ך  ‚ע‚עבן  „ער ‡ויבער˘טער  ‰ָ‡ט ‡ים  ˆו‚ע˜ומען  „ערווייל ‡יז ‡ים  ווָ‡רום 
טָ‡‚ לעבן, ˆוזַ‡מען מיט זיין "חל˜ ‡לו˜‰ ממעל ממ˘", ווָ‡ס ‰ָ‡ט זיכער ‡ין ‡ים 
"‚עַ‡רבעט" ‡ויף מ‚ל‰-זיין ‡ין ‡ים, ַ‡ז ער ‡יז "יˆור כפיו ˘ל ‰˜ב"‰", ּפונ˜ט ווי 
ס'‡יז ‚עווען ‡„ם ‰ר‡˘ון, [ווי „י ‚מר‡ זָ‡‚ט ‡ין סנ‰„רין, ַ‡ז ‡„ם ‰ר‡˘ון'ס ברי‡‰ 

התוועדות וא"ו תשרי ה'תשמ"ב

מט



‡יז ‚עווען ‡ין ַ‡זַ‡ ‡ופן, ַ‡ז „ָ‡ס זָ‡ל פועל זיין ‡ויף יע„ער ‡י„ן ע„ סוף כל ‰„ורו˙, 
‡יז ער מיוˆ‡י חלˆיו פון ‡„ם ‰ר‡˘ון],

כלי˙ ‰˘לימו˙ – ווי ס'ווערט פַ‡רלַ‡נ‚ט  ו̇  ומען̂  ּפועל'ט „ָ‡ס ‡ין ‡ים, ַ‡ז ער זָ‡ל̃ 
פון "יˆור כפיו ˘ל ‰˜ב"‰",

ווָ‡ס מ'‰ָ‡ט „ָ‡ך ‡ים ‚ע‚עבן, ווי מ'‰ָ‡ט ָ‡נ‚עזָ‡‚ט ‡„ם ‰ר‡˘ון, "ויניח‰ו ב‚ן ע„ן 
לעב„‰ ול˘מר‰", ווי ער טייט˘ט-ָ‡ּפ ‡ין ˙ר‚ום יונ˙ן בן עוזי‡ל, ַ‡ז „ָ‡ס ‚ייט ‡ויף 

מˆוו˙-ע˘‰ ‡ון מˆוו˙ ל‡-˙ע˘‰,

‰ָ‡ט  ‡ון  ‰˜ב"‰",  ˘ל  כפיו  "יˆור  ווי  ‰˘לימו˙,  ב˙כלי˙  ‡יז  ער  ווָ‡ס  ‡ע"פ  ַ‡ז 
˘וין ‚עּפועל'ט ‡ין וועלט „עם "נ˘˙חו‰ ונכרע‰ נברכ‰ לפני ‰וי' עו˘נו", ‡יז ער˘ט 
„ערנָ‡ך „ַ‡רף ער ָ‡נ‰ויבן „עם "לעב„‰ ול˘מר‰", ‡פילו ווען ער ‚עפינט זיך ˘וין 
‡ין ַ‡ מעמ„ ומˆב, ַ‡ז ער ‰ָ‡ט ‚עמַ‡כט פון „ער וועלט ַ‡רום זיך, ַ‡ז ס'‡יז ‚עווָ‡רן ַ‡ 
‚ן-ע„ן בפ˘טו˙, ווָ‡רום ס'‡יז ‚עווָ‡רן ַ‡ "‚ן-ע„ן", "ל‚ני ל‚נוני" – ַ‡ מ˜ום ˘ל טיול 

ו˘ע˘ועים פַ‡ר „עם ‡ויבער˘טן.

וויל „ער ‡ויבער˘טער, ַ‡ז ַ‡ ‡י„ זָ‡ל זיין "לעב„‰ ול˘מר‰", ‡ון „ורך „ערויף וועט 
ער נָ‡ך מוסיף זיין ˘לימו˙ ‡ין „עם "‚ן בע„ן מ˜„ם". ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז „ָ‡ך בפ˘טו˙ 
„ער ענין פון "לעב„‰ ול˘מר‰" ‡יז „ָ‡ך, ַ‡ז ס'זָ‡ל ˆו˜מען ‡ין „עם ָ‡רט ‡ין וועלכן 

ער ‡יז עוב„ ו˘ומר. ווָ‡ס „ָ‡ס בַ‡ווייזט „ָ‡ך ‡ויך ‡ויף „י ˘ליחו˙ פנימי˙ ˘ב„בר.

טו. ווָ‡ס על „רך ז‰ ‡יז ‡ויך פַ‡ר˘טַ‡נ„י˜ בנו‚ע לעניננו, ‡ון ווי „ערמָ‡נט פריער, 
‡י„ן,  יע„ער  ‚עווָ‡רן  ָ‡נ‚עזָ‡‚ט  „ָ‡ך  ‡יז  „ָ‡ס  ווָ‡ס  וכב˘ו‰",   ıר‡‰  ˙‡ "ומל‡ו 
וועלט,  ‡ין  ‡ויפטָ‡ן  ˜ענען  ווָ‡ס  „י  ‡ון  ˆיבור,  עס˜ני  זיינען  ווָ‡ס  „י  ָ‡ט  ע‡כו"כ 

‡פילו מחוı לבני י˘ר‡ל,

ָ‡ט  ובי˙ ‰מ„ר˘,  בי˙-‰כנס˙  זיך ‡ין  מ'‚עפינט  ב˘ע˙  ַ‡ז  רעכענען,  ניט  זיי  זָ‡לן 
ור‰ ‡ון מ˜יים-זיין מˆוו˙  ליח פון „עם ‡ויבער˘טן ‡ויף לערנען̇  „עמולט ‡יז ער ַ‡̆ 
יר„‰ ‡ין ‚וף; ָ‡ט „ָ‡ס ווָ‡ס ווערט נ˙ח„˘  ו„ם̆  – ‡„רב‡, „ָ‡ס ‰ָ‡ט ‚עטָ‡ן ַ‡ נ˘מ‰̃ 
„ורך „ערויף ווָ‡ס "חל˜ ‡לו˜‰ ממעל ממ˘" ˜ומט ַ‡רָ‡ּפ ‡ין ַ‡ ‚וף ‚˘מי, ‡ון „ער 
‚וף ‚˘מי ‚עפינט זיך ‡ין עולם ‰ז‰ ‰˙ח˙ון ˘‡ין ˙ח˙ון למט‰ ‰ימנו, ‡ין ‚˘מי ‡ון 

,"ıחומרי, ‡יז „ָ‡ס כ„י ס'זָ‡ל ˆו˜ומען „י עבו„‰ פון "ומל‡ו ‡˙ ‰‡ר

ַ‡ז זייענ„י˜ ‡ין וועלט ‰ָ‡ט ער „י עי˜ר ˘ליחו˙ פון „עם ‡ויבער˘טן, ַ‡ז ב˘ע˙ ער 
כל ‡ון  ווי˘ן ‡י„ן „ַ‡רף ער ‡ויסנוˆן זיין ‚ַ‡נˆע ‰˘ּפע‰ מיט זיין ‚ַ‡נˆן̆  ‚עפינט זיך̂ 
נכסים, "בכל לבבך ובכל נפ˘ך ובכל מ‡„ך" – ממונך, כ„י ˆו מ˘ּפיע זיין ‡ויף יע„ער 
‡י„ן, ער זָ‡ל וויסן זיין, ַ‡ז ער ‰ָ‡ט ַ‡ ˘ליחו˙ מַ‡כן ליכטי˜ זיך ‡ון מַ‡כן ליכטי˜ „י 

וועלט ַ‡רום זיך;

פארברענגען עם הרבי
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ום ַ‡לעם ער˘טן טוט  מ˘פיע-זיין, נוסף ווָ‡ס ער טוט „ָ‡ס על י„י „יבור וע˘י' – ‡יז̂ 
ער „ָ‡ס „ורך „ערויף ווָ‡ס ער בַ‡ווייזט ַ‡ לעבע„י˜ן ביי˘ּפיל פון זיין ‰נ‰‚‰ עˆמו.

טז. ונוסף על ז‰: ָ‡ט „י ווָ‡ס ב‰˘‚ח‰ פרטי˙ ‰ָ‡בן זיי ‰˘ּפע‰ ‡ויף ענינים ווָ‡ס 
זיינען ‡ויך פַ‡רבונ„ן מיט „ער ˘כונ‰, ‡ון מיט ַ‡ ˘טָ‡ט, ‡ון מיט ַ‡ סטעיט, ‡ון מיט 

„ער ‚ַ‡נˆער מ„ינ‰, ‡ון בכל ‰עולם כולו –

„ַ‡רפן זיי וויסן זיין, ַ‡ז „ָ‡רטן ‰ָ‡בן זיי „י עי˜ר ˘ליחו˙ ˘לו, ‡ויף מַ‡כן בכל ‡ח„ 
ַ‡לע  מיט  נח  בני  מˆוו˙  ˘בע  ניט-‡י„ – „י  בנו‚ע ˆו  ענין  זיין „ער  ס'זָ‡ל  ַ‡ז  ו‡ח˙, 
זייערע ‰ס˙עפו˙ וסניפים ˘ל‰ם, על „רך ז‰ בנו‚ע ˆו ‡י„ן – ‡ין „י ַ‡לע ˙רי"‚ מˆוו˙ 

מיט ַ‡לע סניפים ˘ל‰ם,

‡ון כל ‰עולם כולו – ווָ‡ס ס'‡יז „ָ‡ך בַ‡˘ַ‡פן ‚עווָ‡רן כ„י „ָ‡ס זָ‡ל זיין ַ‡ "„יר‰ 
לו י˙ברך", „ָ‡ס זָ‡ל „ורכ‚ענומען ווערן ‡ון ָ‡נ‚עפירט ווערן „ורך ‚-טלעכ˜ייט – ‡יז 
„ָ‡ס ווָ‡ס ער ‰ָ‡ט „י מע‚לעכ˜ייט ‡ויף ‡יינוויר˜ן ‡ויף ַ‡ ˆווייטן ‡י„ן ָ‡„ער ‡ויף ַ‡ 
סך ‡י„ן; ‰ָ‡ט „י מע‚לעכ˜ייט ‡ויף ‡יינוויר˜ן ‡ויף ַ‡ ניט-‡י„ן ‡ון ‡ויף ַ‡ סך ניט-

 ,ı‡ַטָ‡ט ‡ון פון ַ‡ ּפל כונ‰ ‡ון פון ַ‡̆  ‡י„ן, ביז ווַ‡נענט ‡ויף כללו˙ ‰‰נ‰‚‰ פון ַ‡̆ 
פון ַ‡ ‚ַ‡נˆער מ„ינ‰ ָ‡„ער „י ‚ַ‡נˆע וועלט,

ָ‡ן ‡ין  זיך  טוט  ער  ווָ‡ס  ַ‡ז „ורך „ערויף  ˘ליחו˙,  ער „י  ָ‡ט „ָ‡רטן ‡יז ‰ָ‡ט  ‡יז 
מיטן ‡ויבער˘טנ'ס  ווָ‡ס „ער ‡ויבער˘טער ‰ָ‡ט ‡ים ‚ע‚עבן, ‡ון ‚ייט  לבו˘ים  „י 
כח (ווָ‡ס „י "לבו˘ים" פון „עם ‡ויבער˘טן זיינען „ָ‡ך מˆוו˙, כמבו‡ר ‡ין מ„ר˘י 
‡ון  ויום,  יום  בכל  מˆוו˙  ומ˜יים  ˙ור‰  לומ„   ‡ַ ער  ‡יז  ער˘טן  ַ‡לעם  ˆום  חז"ל), 
„ערנָ‡ך, ב˘ע˙ ער ‚ייט ‡ון ‚עפינט זיך ˆווי˘ן ניט-‡י„ן, ‡יז ָ‡ט „עמולט ווייזט זיך 
˘ל ‡„ם ‰עליון  "˘לוחו  ער  ב‡מ˙ ‡יז  ָ‡בער  ער,  רע„ט  „ָ‡ס  ַ‡ז  ניט-‡י„ן,   ‡ַ ‡ויס 

כמו˙ו" – „ָ‡ס ווערט ַ‡ ˘ליח פון „עם ‡ויבער˘טן, ווָ‡ס "מי י‡מר לו מ‰ ˙ע˘‰",

ַ‡ז ב˘ע˙ ער ‚יט-‡יבער „עם ‡ויבער˘טנ'ס ַ‡ ˘ליחו˙, ַ‡ז לויט ˆ„˜ ויו˘ר – ווָ‡ס 
זיי זיינען מיוס„ ‡ין "˙ור˙ חס„" ‡ון ‡ין ˙ור‰ "לע˘ו˙ ˆ„˜‰ ומ˘פט" – „ַ‡רף זיך „י 
˘כונ‰ ‡ון „י ˘טָ‡ט ‡ון „ער ּפלך ‡ון „י מ„ינ‰ פירן ב‡ופן מסויים – ‡יז ָ‡ט „עמולט 
"„בר  פון  ווערטער  „י  ‡יז  „ָ‡ס  ווָ‡רום  ָ‡נ‚ענומען,  סוף-כל-סוף  ווערטער  „י  ווערן 

‡ל˜ינו י˜ום", ‡פילו ַ‡ז ס'‡יז "רבו˙ מח˘בו˙ בלב ‡י˘".

זיין "לפום ˆער‡  ס'„ַ‡רף  ָ‡„ער  מען ‡ים ‡ויסּפרו‡וון,  וויל  ַ‡מָ‡ל  ווָ‡ס  יז. ‡ע"פ 
‚רינ‚  ַ‡זוי  ָ‡ן  ניט  „ָ‡ס  חו˘ך, ˜ומט  ‚רעסערן   ‡ַ מ'„ַ‡רף „ורכברעכן  ָ‡„ער  ‡‚ר‡", 
„ריטן   ‡ַ ‡ון  מָ‡ל  ˆווייטן   ‡ַ רע„ן  מ'„ַ‡רף  נָ‡ר  רע„ן,  מָ‡ל  ער˘טן  „עם  ביי  ‚לייך 
מָ‡ל, ובל˘ון חז"ל "‡פילו מ‡‰ פעמים" – רע„ט ער „ָ‡ס ‡ויך ‡ומ‡ויפ‰ערליך, ‡ון 
ער רע„ט „ָ‡ס מיט „י ּפַ‡סי˜ע ווערטער, מיוס„ים ‡ון ‚ענומען פון „בר ‰וי' ווי „ָ‡ס 

˘טייט ‡ין ˙ור‰,

התוועדות וא"ו תשרי ה'תשמ"ב

נא



‡ון ָ‡ט „עמולט, ב˘ע˙ ער ‡יז מ˜יים ָ‡ט „י ˘ליחו˙, יע„ערער לפי ענינו, ַ‡ יחי„ 
ַ‡לס ַ‡ יחי„, ַ‡ן עס˜ן ˆיבורי ַ‡לס ˆיבורי, ַ‡ן עס˜ן בכל ‰פלך – ‡פילו ˆווי˘ן ניט-

‡י„ן – זיין ˘ליחו˙ ‡ון זיין ˙פ˜י„, ‡יז ב„רך ממיל‡, וויבַ‡ל„ ַ‡ז ער ‡יז ˘לוחו ˘ל 
‰˜ב"‰, ‡יז ַ‡ זיכערע זַ‡ך ַ‡ז „ער ‡ויבער˘טער נעמט פון ‡ים ַ‡רָ‡ּפ „י ַ‡לע „‡‚ו˙ 
ובטוב  וב˘מח‰  ב˘לימו˙‰,  ˘ליחו˙ו  זיין  ממל‡  פון  זיין  מבלבל  ‡ים  ˜ענען  ווָ‡ס 

לבב,

ˆי „ָ‡ס ‡יז „‡‚ו˙ ח"ו פון בני, ָ‡„ער חיי, ָ‡„ער פון מזוני, ‡ון „ו˜‡ "מזוני רוויחי" 
– בַ‡˜ומט ער „ָ‡ס "מי„ו ‰מל‡‰ ‰פ˙וח‰ ‰˜„ו˘‰ ו‰רחב‰" פון „עם ‡ויבער˘טן, 
‡ון בַ‡˜ומט „ָ‡ס בסבר פנים יפו˙ פון „עם ‡ויבער˘טן, כ„י ער זָ‡ל נָ‡כמער מוסיף 

זיין ‡ין „עם מילוי ‰˘ליחו˙.

‡ון ַ‡לע ˆוזַ‡מען ‚רייטן-ˆו „י וועלט ‡ין ַ‡זַ‡ ‡ופן, ַ‡ז ס'זָ‡ל זיין ב˜רוב ממ˘ „ער 
"ונ‚ל‰ כבו„ ‰וי' ור‡ו כל ב˘ר יח„יו", ַ‡ז ווי „ער ב˘ר ˘טייט ַ‡לס "ב˘ר"; ער „ַ‡רף 
ניט ָ‡נ˜ומען ˆו ‰סבר‰ פון ˘כל, ע‡כו"כ ַ‡ז ער „ַ‡רף ניט ָ‡נ˜ומען ˆו ‰סבר‰ פון 
ַ‡ ˆווייטן מענט˘ן, ווָ‡רום ער ַ‡ליין ניט נָ‡ר ער פַ‡ר˘טייט; זיין פליי˘ זעט ‡ל˜ו˙ 

ב‚לוי.

יח. ווָ‡ס "ל‡ נפל‡˙ ‰י‡ ול‡ רחו˜‰ ‰י‡", נָ‡ר ווי ˙ור˙ ‡מ˙ זָ‡‚ט, ַ‡ז "˜רוב ‡ליך 
‰„בר מ‡„ בפיך ובלבבך לע˘ו˙ו",

ווָ‡ס ווי „ער רמב"ן ‡ון „ער ַ‡לטער רבי טייט˘ן „ָ‡ס ָ‡ּפ, ַ‡ז „ָ‡ס ‚ייט ‡ויף מˆו˙ 
‰˙˘וב‰ – מַ‡כט ער ‡ויף ‡ין „ער ‚ַ‡נˆער וועלט, ַ‡ז „י ‚ַ‡נˆע וועלט "˙˘וב", ˜ערט 
זיך ‡ום ˆו ‡יר ˆו˘טַ‡נ„ ווי זי ‡יז ‚ע˘טַ‡נען ˜ו„ם ‰חט‡, ווָ‡ס „עמולט ‡יז „ָ‡ך 
"עולם על מילו‡ו נבר‡", ‡ון ‡פילו „ער נח˘ ‡יז ‚עווען ַ‡ ˘מ˘ ‚„ול": מ'‰ָ‡ט ‡ים 
מרˆונו  לבב,  ובטוב  ב˘מח‰  „ָ‡ס ‚עטָ‡ן  ער ‰ָ‡ט  זַ‡כן, ‡ון  ַ‡לע ‚וטע  ‚ענוˆט ‡ין 

‰טוב,

זָ‡‚ט מען, ַ‡ז ‡יˆטער ‡יז „ָ‡ס ‡ויך ַ‡זוי, ‡ון „ָ‡ס ‡יז "˜רוב ‡ליך ‰„בר מ‡„ בפיך 
ובלבבך". מ'מָ‡נט נָ‡ר פון ‡ים, ַ‡ז ס'זָ‡ל זיין "לע˘ו˙ו" – ער זָ‡ל „ָ‡ס ַ‡רָ‡ּפברענ‚ען 

‡ין מע˘‰ בפועל,

ס'˜ען  וועלכע  ˆו  ˘לימו˙  „י  ווי  מער  נָ‡ך  עוזרו":  "‰˜ב"‰  ‡יז  „עמולט  ָ‡ט  ‡ון 
‰' ‰י‡  "ברכ˙  ער ‡ויך  בַ‡˜ומט   – נבר‡   ‡ַ פון  כוחו˙  זיינע  מˆ„  נבר‡   ‡ַ ˆו˜ומען 
˙ע˘יר", ַ‡ז ער טוט „ָ‡ס ‡ין ַ‡ רייכן ‡ופן, ‡ין „עם רייכסטן ‡ופן ווי ס'˜ען זיין ‡ין 

„ער ˘לימו˙,

ווָ‡רום ער ‚ייט מיט ברכ˙ ‰˘ם ווָ‡ס ‚ייט מיט ‡ים מיט, ָ‡נ‰ויבנ„י˜ פון ר‡˘-‰˘נ‰, 
ל‡ל˙ר" –  טוב‰, "נכ˙בין  וח˙ימ‰  כ˙יב‰  בַ‡˜ומען „י  ˘וין  ער  ווָ‡ס „עמולט ‰ָ‡ט 

"ועמך כולם ˆ„י˜ים" – ‡ין "ספרן ˘ל ˆ„י˜ים", ‡יז „ָ‡ס ‡ויך "נח˙מין",

פארברענגען עם הרבי

נב



‡ון „ערנָ‡ך נעמט מען „ערפון מיט, ב„ו‚מ‡ ווי ַ‡ "ר‡˘", ַ‡ ˜ָ‡ּפ, ווָ‡ס זי פירט-ָ‡ן 
מיט „עם ‚ַ‡נˆן ‚וף, ווָ‡רום „ָ‡ס ‡יז ַ‡ ‚עזונטער ‚וף, בכל ימו˙ ‰˘נ‰, ַ‡ז ס'ווערט ַ‡ 
‚עזונטער יָ‡ר ברוחניו˙, ב„רך ממיל‡ ַ‡ ‚עזונטער יָ‡ר ב‚˘מיו˙, ‡ין בני חיי ומזוני 

ברוחניו˙ ובני חיי ומזוני ב‚˘מיו˙,

‡ון ‡ין ˙כלי˙ ‰˘לימו˙ פון וועלט, ווָ‡ס „ָ‡ס וועט זיין „ער "ל˙˜ן עולם במלכו˙ 
˘„-י" על י„י מ˘יח ˆ„˜נו, ווָ‡ס „ָ‡ס ‰ענ‚ט „ָ‡ך ָ‡ּפ ָ‡ן „ערויף ווָ‡ס יע„ערער וועט 

ממל‡-זיין זיין ˘ליחו˙ כ„רו˘, וב˘מח‰ ובטוב לבב,

ַ‡ ˘נ˙ ‚‡ול‰ ‡מי˙י˙ ו˘לימ‰, במ‰ר‰ ובימינו – ‚לייך ‡ין ˙חיל˙ ‰˘נ‰ – ממ˘.

ני‚נו "מ‡ר˘ נ‡פ‡לי‡ן".

• • •

˘יח‰ ‚.

יט. ווָ‡ס „ָ‡ס ‰ָ‡ט „ָ‡ך ‡ויך ַ‡ ˘ייכו˙ מיט ַ‡ יָ‡רˆייט, ווָ‡ס „י ‰˙ווע„ו˙ ‡יז „ָ‡ך 
‡ויך פַ‡רבונ„ן מיט ַ‡ יָ‡רˆייט,

וכמ„ובר כמ‰ פעמים ווָ‡ס „ער ענין פון ַ‡ יָ‡רˆייט ‡יז „ָ‡ך „ָ‡ס מי„י ˘נ‰ ב˘נ‰, 
יע„ער יָ‡ר –

ווערט „ָ‡ך ‡ין „ערויף „י ˘‡ל‰: ב˘למ‡ „עם ער˘טן יָ‡ר, ב˘ע˙ „ָ‡ס ˜ומט ‡ין ַ‡ 
‰מ˘ך ˆו ‡מיר˙ ˜„י˘ וכיוˆ‡ בז‰ כמ‰ ‰נ‰‚ו˙ פַ‡רבונ„ן מיט ער˘טן יָ‡ר; ב˘ע˙ 
מען ‡ין  טָ‡ר  יָ‡ר  ער˘טן  נָ‡ך „עם  ַ‡ז  ˙ור˙ ‡מ˙,  חיים ‡ון  ˙ור˙  ס'זָ‡‚ט „ערנָ‡ך 
„ערויף ניט ממ˘יך זיין, ווי „ער רמב"ם ‡יז מב‡ר ‡ין „י ביי„ע ˜ˆוו˙, ווי ַ‡זוי ‡ין 
„עם זמן ‰חיוב „ַ‡רף מען ‰ָ‡בן „י ‰נ‰‚ו˙, ובזמן ל‡חרי "˘בע‰" ול‡חרי "˘לו˘ים" 
ול‡חרי י"ב חו„˘, בַ‡ווייזט „ָ‡ס ‡ויף ַ‡ן ענין בל˙י-רˆוי ב‰נ‰‚‰ ˘לו וב‡מונ‰ ˘לו, 

ווי פַ‡ר˘טַ‡נ„י˜ פון „עם רמב"ם „ָ‡רטן,

[ווָ‡ס ער ‡יז „ָ‡ך ‚עווען „ער "מור‰ ‰נבוכים" ב„ורו, ‡ון „ורך „ערויף ‡יז ‚ע˜ומען 
זיין ספר, ‡ון „ורך „ערויף ‡ויך זיינע ‰ור‡ו˙, ובפרט „י ‰ור‡ו˙ ‡ין ספר ‰לכו˙ ˘לו, 
‡ין "מ˘נ‰ ˙ור‰" "י„ ‰חז˜‰", ווי ַ‡זוי מ'„ַ‡רף זיך פירן ‡ין יע„ער ענין ‡ין וועלכן 

מ'‡יז "נבוך"],

‡עפ"כ זָ‡‚ט מען, ַ‡ז ס'˜ומט „ער יום ב˘נ‰ – ‡יז ָ‡ט „עמולט ‡יז „ָ‡ס פַ‡רבונ„ן 
מיט מנ‰‚ים מיוח„ים.

ווָ‡ס בכללו˙ ַ‡ן ענין פון יָ‡רˆייט „ערמָ‡נט „ָ‡ך יע„ערן ‡ויף „עם ענין פון נˆחיו˙ 
‰נ˘מ‰.

התוועדות וא"ו תשרי ה'תשמ"ב

נג



ַ‡ז ‡ע"פ ווָ‡ס ער ‰ָ‡ט „ָ‡ס ניט ‚עזען ַ‡זויפיל יָ‡רן, ‡ון ‡ע"פ ווָ‡ס ער ‰ָ‡ט ‚עטָ‡ן 
ַ‡זוינע ענינים ווָ‡ס בַ‡ווייזן, ַ‡ז ס'‡יז ‚ָ‡ר ַ‡ווע˜‚ע‚ַ‡נ‚ען „י נ˘מ‰ פון עולם-‰ז‰, 
ווי כמ‰ ענינים ווי „ָ‡ס ‡יז בפ˘טו˙ זייער פירו˘ ‡ין „י ‰נ‰‚ו˙ פַ‡רבונ„ן מיט ˘נ‰ 

ר‡˘ונ‰, ‡יז ‡עפ"כ „ַ‡רף ער וויסן זיין, ‡ז „י נ˘מ‰ ‡יז ַ‡ נˆחי˙.

‡ון „ַ‡רף וויסן זיין, ַ‡ז ניט „ער פירו˘ ‡ין „ערויף ‡יז, ַ‡ז זי ‡יז ַ‡ נ˘מ‰ נˆחי˙ ‡ין 
‚ן-ע„ן, במיל‡, ווָ‡ס ‰ָ‡ט „ָ‡ס פַ‡ר ַ‡ ˘ייכו˙ מיט ‡ים? נָ‡ר „ָ‡ס ‰ָ‡ט ַ‡ ˘ייכו˙ מיט 
‡ים, ‡ון ‰ָ‡ט ַ‡ ˘ייכו˙ ביז ‡ין מע˘‰ ˘לו, ‡ין ‰נ‰‚‰ ˘לו בפועל, ‡ין עולם-‰ז‰ 

‰˙ח˙ון, נ˘מ‰ ב‚וף.

ווָ‡ס „ערפַ‡ר ‡יז „ָ‡ך „ָ‡ „י ַ‡לע ‰ור‡ו˙ פַ‡רבונ„ן מיט „ער נ˘מ‰ – ‡ע"פ ווָ‡ס 
„ָ‡ס ‡יז ניט „ער ער˘טער יָ‡רˆייט, נָ‡ר כמ‰ ˘נים ל‡חרי ז‰.

ו‡„רב‡, מ'זָ‡‚ט, ַ‡ז מ˘נ‰ ל˘נ‰ ‰ָ‡ט „ָ‡ך ‚ע„ַ‡רפט זיין – על פי טבע – „ער ענין 
˘ווַ‡כער פַ‡רבונ„ן מיט ַ‡ יָ‡רˆייט –

זָ‡‚ט מען, ַ‡ז „ָ‡ס ‚ייט ַ‡ריין ‡ין כלל פון ˙ור‰ ומˆוו˙י', פון עניני ˜„ו˘‰, ‡ון ‡ין 
עניני ˜„ו˘‰ ‡יז „ער כלל, ַ‡ז "מעלין ב˜ו„˘": מי„י ˘נ‰ ב˘נ‰ „ַ‡רף מען נָ‡ך מוסיף 

זיין ‡ין „עם ˜˘ר ווָ‡ס מ'‰ָ‡ט מיט ָ‡ט „ער נ˘מ‰.

‡ון „ער ˜˘ר ‡יז ניט נָ‡ר ‡ין ענינים רוחניים ולמעל‰ פון זיין חל˜ ‰נ˘מ‰ מלוב˘ 
ומט ַ‡רויס ב‚לוי – ‡יז „ָ‡ס ‡ין „ער נ˘מ‰ ווי זי ‡יז מלוב˘  ב‚וף; ‡„רב‡, „ָ‡ס ווָ‡ס̃ 

ב‚וף ‡ון ‡ין ‰נ‰‚˙ ‰‚וף.

ענין ‡ויף  „ָ‡ „ער  ס'‡יז  ב˘ע˙  ַ‡ז  כללו˙ ‰ענין,  „ָ‡ך ‡ויך „ער  „ָ‡ס ‡יז  ווָ‡ס  כ. 
וועלכן מ'ּפרַ‡וועט ַ‡ יָ‡רˆייט, פרע‚ט מען „ָ‡ך „י ˘‡ל‰: ‡ין ווָ‡ס בַ‡˘טייט „ער 

ענין? – זָ‡‚ט „ער רמב"ם, ַ‡ז „ָ‡ס ‡יז „ער ענין ‰˙˘וב‰.

ובל˘ון ‰כ˙וב "ו‰חי י˙ן ‡ל לבו", ַ‡ז ווי ער ‡יז חי ‡ון לעבע„י˜, „ַ‡רף ער ‡ויסנוˆן 
ָ‡ט „ָ‡ס ווָ‡ס „ער טָ‡‚ ‡יז ‡ים מעורר, ‡ון נָ‡כמערער "י˙ן ‡ל לבו" – ‡ין „י ענינים 
ס'˜ומט  ַ‡ז  וויבַ‡ל„  ˘ימ˙ ‰לב ‡פילו, ‡יז  ‚ע‰ַ‡ט ‡ין „ערויף  ˘וין  ‰ָ‡ט  ער  ווָ‡ס 
נָ‡כַ‡מָ‡ל „ער טָ‡‚ – ‡יז ַ‡ זיכערע זַ‡ך, ַ‡ז ער ˜ען ‡ין „ערויף נָ‡כמערער "י˙ן ‡ל 

לבו".

זיך ‡ויף „עם  מ'„ערמָ‡נט  ָ‡ּפ ‡ון  זיך  מ'לערנט  ב˘ע˙  ַ‡ז  בכללו˙ ‡יז „ָ‡ס,  ווָ‡ס 
חיים פון „עם נפטר נָ‡ך וועלכן מ'ּפרַ‡וועט יָ‡רˆייט,

ספר  ַ‡ז "ז‰  ָ‡ּפ,  טייט˘ן  מוסר  ספרי  ווָ‡ס  פעמים  כמ‰  כמ„ובר  זיכער ‡יז  ווָ‡ס   –
˙ול„ו˙ ‡„ם", ַ‡ז "˙ול„ו˙ ‡„ם" ווי ַ‡זוי ַ‡ ‡י„ לעבט ‡ין „ער וועלט – ווערט „ָ‡ס 
מ'„ַ‡רף "לערנען" ‡ון "ָ‡ּפלערנען", ‡ון  וועלכן  ווערט „ָ‡ס ַ‡ "ספר"  ספר",  ַ‡ "ז‰ 
„ַ‡רף  ער  ווָ‡ס  ענינים  „י  ‡ין  ˆו˜ומען  „ַ‡רף  ‡ים  ווָ‡ס  ‡„ם"  "מכל  זיך  ָ‡ּפלערנען 

פארברענגען עם הרבי
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מ˘לים-זיין בפ˘טו˙; ˆו˜ומען ‡ויך ‡ין „י ענינים ווָ‡ס ער „ַ‡רף מ˘לים-זיין נָ‡כמער 
‡ין „י ˘לימו˙.

ווָ‡ס לכ‡ור‰ ‡יז „ָ‡ך „ָ‡ כמ‰ ענינים ‡ין וועלכע מ'˜ען זיך מ˙בונן זיין ‡ון מ'„ַ‡רף 
זיך מ˙בונן זיין – ‡יז לכל לר‡˘ ˜ומט ָ‡ט „י ענינים ווָ‡ס בפ˘טו˙ ‰ָ‡ט מען זייערע 
טָ‡‚   ‡ַ נָ‡כ„עם ‡ון  טָ‡‚   ‡ַ יָ‡רˆייט ‡ון  פון  טָ‡‚  בחיים, ‡יˆטער ‡ין „עם  ˙וˆ‡ו˙ 

פַ‡ר„עם.

ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז בנו‚ע „י„ן – ‡ויך ַ‡ן ענין ווָ‡ס ‰ָ‡ט ‡ין זיך כמ‰ וכמ‰ ‰ור‡ו˙.

כא. ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז „ָ‡ך „ָ‡ ווָ‡ס מ'לערנט „י ˙ור‰ ווי זי ‡יז ָ‡ּפ‚ע„רו˜ט ‡ין "מ‰ 
„ָ‡ס  ַ‡זוי ‡יז  ווי  ווָ‡ס  טַ‡טן,  „עם  פון  ספרים  „י  לח„˘" ‡ין  ע˙י„  וו˙י˜  ˘˙למי„ 
„ערנָ‡ך ‡ויך  ווערן ‡ון  ָ‡נ‚ע˘ריבן  זָ‡ל ˜ענען  „ָ‡ס  ַ‡ז  בפועל,  בפ˘טו˙,  ‚ע˜ומען 
ָ‡ּפ‚ע„רו˜ט ווערן, ‡ון ‡ין ַ‡זַ‡ ‡ופן, ַ‡ז ‰יינט ‡ון נעכטן, ‡ון מָ‡ר‚ן ‡ון ‡יבערמָ‡ר‚ן, 
˜ען מען „ָ‡ס לערנען בפועל; לערנען ווי מ'„ַ‡רף לערנען ַ‡ ענין פון ˙ור‰: "ב‡ימ‰ 
 ‡ַ ‰ָ‡ט ‡ויך  „ָ‡ס  ַ‡ז   – מע˘‰"  לי„י  ˘מבי‡  לימו„  ו"‚„ול  ובזיע",  ובר˙˙  וביר‡‰ 

וויר˜ונ‚ ‡ון „ָ‡ס ברענ‚ט ‡ין מע˘‰ בפועל.

ווָ‡ס ווי ַ‡זוי ‡יז „ָ‡ס ‚ע˜ומען בפועל ָ‡ט „י מע‚לעכ˜ייט? ‡יז „ָ‡ס כמסופר כמ‰ 
פעמים, על כל פנים ‡יבערחזר'ן ב˜יˆור,

ַ‡ז ַ‡זוי ווי „ער טַ‡טע ‡יז ‚עווען פַ‡ר˘י˜ט ב‚לו˙, ווָ‡ס „ָ‡רט ‡יז ניט ‚עווען ˜יין 
טינט, ‡יז „י נָ‡ך וועלכע ‡יך ּפרַ‡ווע ‡יˆטער „ער יָ‡רˆייט, „י מַ‡מע, פלע‚ט ‚יין ‡ין 
פעל„ ‡ון ‡ויס˜לייבן „ָ‡רטן ע˘בים, ַ‡זוינע ‚רָ‡זן, ווָ‡ס מ'‰ָ‡ט ‡יר מסביר ‚עווען 
– ָ‡„ער זי ‰ָ‡ט ַ‡ליין ‚עוו‡וסט – ַ‡ז „ערפון ˜ען מען מַ‡כן ַ‡ן ענין ווָ‡ס „ערנָ‡ך, 
ַ‡ז מ'וועט ‡ים ˘רייבן ‡ויף ּפַ‡ּפיר וועט מען „ָ‡ס ˜ענען לייענען, וועט זיין "רי˘ומו 

ניכר",

ווַ‡סער,  מיט  ָ‡ט „י ‚רָ‡ז, ‡ון ˆוזַ‡מען-מי˘ן „ערנָ‡ך  פלע‚ט ˆוזַ‡מענ˜לייבן  ‡ון 
ˆערייבן וכו', ‡ון „ָ‡ס ‡יז ‚עווען „י טינט ווָ‡ס „ערנָ‡ך ‰ָ‡ט „ער טַ‡טע ‚ע˘ריבן „י 

חי„ו˘ים.

ַ‡זוי ווי ס'‡יז ניט ‚עווען ˜יין ּפַ‡ּפיר – ‰ָ‡ט ער „ָ‡ס ‚ע˘ריבן ‡ויף „י ‚ליונו˙ פון „י 
ספרים ווָ‡ס ‡יז ביי ‡ים ‚עווען, ָ‡„ער ‡ויף „י ‚עˆיילטע ˘טי˜לעך ּפַ‡ּפיר ווָ‡ס ער 

‰ָ‡ט ‚ע˜ענט בַ‡˜ומען.

נס˙ל˜  ער ‡יז  ווען  נָ‡ך „ערויף  ַ‡ז  כב. ‡ון „ערנָ‡ך ‡יז ‚עווען „ער ‰מ˘ך ‰„בר, 
‚עווָ‡רן, ‰ָ‡ט זי „ָ‡ס מיט זיך מיט‚ענומען,

ווָ‡ס „עמולט ‡יז „ָ‡ס ‚עווען ‡ויך ַ‡ן ענין פון סכנ˙ נפ˘ו˙:

התוועדות וא"ו תשרי ה'תשמ"ב

נה



זי ‡יז „ָ‡ך ‡ויך ‚עווען פַ‡ר˘י˜ט מיט ‡ים ˆוזַ‡מען, ‡ון ב˘ע˙ מ'‚עפינט ביי ‡יר 
כ˙בים, ‡ון מ'ווייס ניט ווָ‡ס ‡ון ווען, ‡יז לכל לר‡˘, ווי ס'פירט זיך ‡ין יענער מ„ינ‰ 
 – מענט˘ ‡יז  ווָ‡ס „ער  ניט  מ'ווייס  ַ‡ז  כ˘רו˙"!  פון "חז˜˙  פַ‡ר˜ערט  „ָ‡ס  – ‡יז 
‡יז ˆום ַ‡לעם ער˘טן „ַ‡רף מען ‡ים ַ‡ריינזעˆן ‡ין בי˙ ‰‡סורים! ‡ון „ערנָ‡ך, ַ‡ז 
ס'וועט זיין ַ‡ זמן פנוי – וועט מען חו˜ר ו„ור˘ זיין ווָ‡ס ‡יז „ָ‡רט ‚ע˘ריבן, ˆי „ָ‡ס 

‡יז נ‚„ ‰מלוכ‰ ָ‡„ער פַ‡ר „ער מלוכ‰, וב‰˙‡ם לז‰ וועט זיין „ינו.

.ıווָ‡ס ַ‡זוי ‡יז „ָ‡רט „י ‰נ‰‚‰ ˆו יע„ערן ווָ‡ס ‚ייט ַ‡רום בחו

 ‡ַ ‡ונטער  מיוח„,  מ˘טר   ‡ַ ‡ונטער  ˘נים  כמ‰  ‚עווען  ‡יז  ווָ‡ס  ַ‡זַ‡  ˆו  ע‡כו"כ 
פַ‡ר˘י˜ט ַ‡‰ינˆו  ווָ‡ס ‡יז ‚עווען  פון ‡יינעם  פרוי  מיוח„˙, ‡ון ‚עווען „י  ‰˘‚ח‰ 
פעולו˙ ‡ין ‰פˆ˙  זיינע  מ'‰ָ‡ט ‡ויס‚עטייט˘ט  ַ‡ז  וויבַ‡ל„  ˘נים,  וכמ‰  כמ‰  ‡ויף 

‰י‰ו„˙ ַ‡ז „ָ‡ס מיינט ַ‡נט˜ע‚ן „ער מלוכ‰.

ניט ˜ו˜נ„י˜ ‡ויף „עם ַ‡לעם ‰ָ‡ט זיך מיט‚ענומען „י ַ‡לע בלעטלעך ‡ון „י ספרים 
וכו', ‡ון „ערנָ‡ך זיך ‡יינ‚ע˘טעלט ‡ין סכנ‰ ‡ין „עם ‰מ˘ך ‰„ברים, ביז ווַ‡נענט 
ַ‡ז ס'‡יז „ערנָ‡ך ‚ע˜ומען בכמ‰ ‡ופנים [ווָ‡ס ‡ין כ‡ן ‰מ˜ום לספר על „בר ז‰], ביז 

ס'‡יז ‚ע˜ומען ‡ין חוı-ל‡רı, ווָ‡ס זי ‡יז נָ‡ך פריער ַ‡‰ערˆו ‚ע˜ומען,

‡ון ‰ָ‡ט ‚ע‰ַ‡ט „ערנָ‡ך ‡ויך „עם ‰מ˘ך זכו˙‰, ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז ‰ולך ונמ˘ך ‡ין ַ‡ 
"פעול‰ נמ˘כ˙" ע„ ע˙‰, ַ‡ז ב˘ע˙ מ'לערנט ‡ין ‡יינעם פון ָ‡ט „י ספרים ‡יז "חמר‡ 
למרי' טיבו˙‡ ל˘˜יי'" ‡יז „ָ‡ס לזכו˙‰ ‡ויך ‡ויף עליי˙ ‰נ˘מ‰ ˆו נָ‡ך ַ‡ ‰עכערע 

„ר‚‡ ווי זי ‡יז בל‡ו ‰כי.

כג. ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז ‚לייך „ער "ו‰חי י˙ן ‡ל לבו". ‡ין ווָ‡ס "י˙ן ‡ל לבו"?

ב„רך  זיך ‡ויס  ס'ווייזט  ווָ‡ס  ענין,  ַ‡ן  פַ‡ר  מ'˘טייט  זיך ‡ון  מ'‚עפינט  ב˘ע˙  ַ‡ז 
‰טבע – ‡ון ניט נָ‡ר „ערפַ‡ר ווָ‡ס ער ‡יז ַ‡ מר‰ ˘חור‰'ני˜, נָ‡ר „ערפון ווי ער זעט 
ווי ס'‰ָ‡ט זיך ‚עפירט נעכטן, מיט ַ‡ יָ‡ר פַ‡ר „ערויף, מיט ˆוויי יָ‡ר פַ‡ר „ערויף ‡ון 

מיט ַ‡ „ור לפני ז‰:

‡ין יענעם מעמ„ ומˆב ווי מ'‰ָ‡ט זיך ‚עפונען ‡יז ניט ‚עווען ˜יין ‡ויסזיכט – ב„רך 
וˆ‡ו˙  ענען ַ‡רויספירן „י כ˙בים מעבר ל‚בול ‰מ„ינ‰, מיט ַ‡לע̇  ‰טבע – ַ‡ז מ'וועט̃ 

˘ל‡חרי ז‰, ַ‡ז מ'וועט „ָ‡ס „רו˜ן ‡ון מ'וועט לערנען ‡ין זיי וכו'.

„ָ‡רטן,  פון  ‡י„ן   ‡ַ בכלל  ַ‡רויסלָ‡זן  מ'וועט  ַ‡ז  ‡ויסזיכט  ˜יין  ‚עווען  ניט  ס'‡יז 
ווָ‡ס ‡יז ‚עווען  פרוי  ַ‡ ‡י„י˘ע  ָ‡„ער  פַ‡ר˘י˜ט,  ווָ‡ס ‡יז ‚עווען  ַ‡ ‡י„ן  ע‡כו"כ 

פַ‡ר˘י˜ט ‡ון ‚ע˘טַ‡נען ˙ח˙ ‰˘‚ח‰ ‡ויך ל‡חרי ז‰ ַ‡לס ַ‡ ח˘ו„‰ ב‡ו˙ו ענין.

ובפרט נָ‡ך, ַ‡ז זי ‰ָ‡ט נָ‡ך ‚ע‰ַ‡ט ָ‡ט „עם ˘ם ‰מ˘פח‰, ווָ‡ס „ָ‡ס ַ‡ליין ‡יז ˘וין 
‚עווען ַ‡ "סערטיפי˜עיט", ַ‡ ˙עו„‰, ַ‡ז ער ‡יז מ˙‡ים – וויבַ‡ל„ ַ‡ז „ָ‡ס ‡יז זיין ˘ם 

פארברענגען עם הרבי
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מ˘פח‰ – ער זָ‡ל "זיˆן" ב‡ו˙ו בי˙! ניט ַ‡רומ‚יין לחפ˘י ב‰מ„ינ‰, ע‡כו"כ – ניט 
„ערנָ‡ך ˜ענען ַ‡רויספָ‡רן מחוı למ„ינ‰.

וכו',  ּפַ‡סּפָ‡רטן  בַ‡˜ומען  זיין ‡ון  ם  ≈̆ מ˘נ‰  ‚ע„ַ‡רפט  מ'‰ָ‡ט  טַ‡˜ע  ווָ‡ס ‡מ˙ 
„ָ‡ס  ‡יז  מ„ינ‰,  יענער  ‡ין  ס'‡יז  ווי  ו‰חיפו˘  ‰„יו˜  ˙כלי˙  „עם  ָ‡בער  וויסנ„י˜ 
ם ‡ון ˘ינוי ˙עו„‰ וכו' – ‡יז „ָ‡ס „ערפַ‡ר ווָ‡ס  ≈̆ ווָ‡ס ס'‰ָ‡ט ‚ע‰ָ‡לפן „ער ˘ינוי 
מ'‰ָ‡ט „ערˆו ניט ‚עווָ‡לט מ˘ים לב זיין, ‡יז „ָ‡ס ‚עבליבן מערניט ווי ביי „י פ˜י„ים 
‰˙ח˙ונים – ביי „י ˜לענערע פ˜י„ים – ‰ָ‡בן זיי ַ‡רויס‚עלָ‡זט, ָ‡בער „י ווָ‡ס ‰ָ‡בן 
ָ‡נ‚עפירט ווייסן „י ַ‡לע ענינים מיט „י ַ‡לע ˜ונˆן, ‡ון „ָ‡ס ווָ‡ס מ'‡יז ַ‡רויס‚עפָ‡רן 
וכו' – „ערפַ‡ר ווָ‡ס „ָ‡ס ‰ָ‡ט זיי ניט ‚ע‰ַ‡רט; פַ‡רווָ‡ס ‰ָ‡ט זיי ניט ‚ע‰ַ‡רט? – 
„ערפַ‡ר ווָ‡ס "לב מלכים ו˘רים בי„ ‰˘ם": ַ‡זוי ‰ָ‡ט ‚עווָ‡לט „ער ‡ויבער˘טער, 

וכ‡מור לעיל "רבו˙ מח˘בו˙ בלב ‡י˘ ועˆ˙ ‰וי' ‰י‡ ˙˜ום".

כד. מ'„ַ‡רף „ָ‡ך ָ‡בער ‰ָ‡בן „עם לימו„; „ָ‡ס ‡יז „ָ‡ך ניט ַ‡ן ענין ווָ‡ס מ'לערנט 

מערניט ווי ‡ויף ˆו וויסן ווי ַ‡זוי „ער ‡ויבער˘טער פירט, נָ‡ר – ווָ‡ס „ַ‡רף ַ‡ ‡י„ן 
ָ‡פלערנען ווי ַ‡זוי ער „ַ‡רף זיך פירן,

 ‡ַ בעי',   ‡ בנין ‡ון   ‡ַ ומˆב ‡ון  מעמ„   ‡ַ ס'˜ומט ˆו ‡ים  ב˘ע˙  ַ‡ז  לעיל,  כ‡מור 
˘‡ל‰, ַ‡ן ענין, ווָ‡ס ‡ים ווייזט זיך ‡ויס ב„רך ‰טבע, ַ‡ז ‡ע"פ ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז ַ‡ ‚וטע 
זַ‡ך ‡ון ַ‡ ריכטי˜ע זַ‡ך ‡ון ַ‡ נויטי˜ע זַ‡ך, ‡ון „ָ‡ס ‡יז ַ‡ זַ‡ך ווָ‡ס ˙ור˙ ‡מ˙ – „עם 

‡ויבער˘טנ'ס ˙ור‰ – מָ‡נט פון ‡ים, ַ‡ז ער זָ‡ל טָ‡ן ‡ין „עם;

ער ‚יט ָ‡בער ַ‡ ˜ו˜, ַ‡ז פופˆי˜ יָ‡ר נָ‡כַ‡נַ‡נ„, ווי ס'‡יז ‚עווען ‡ין יענער מ„ינ‰ 
בע˙ ‰‰י‡, ‰ָ‡ט מען ניט מˆליח ‚עווען ‡ויף ַ‡רויספירן מחוı ל‚בול, ובפרט נָ‡ך ַ‡ן 

עלטערע פרוי מיט כ˙בים,

ב˘ם  ˙ור˙ ‡מ˙  ָ‡נ‚ערופן ‡ין  ווערט  „ָ‡ס  ווָ‡ס  ˘נים,  יובל   – יָ‡ר  פופˆי˜  ב˘ע˙ 
"עולם", ַ‡ן ‡ייבי˜ייט – ‰ָ‡ט מען זיך ‚עּפרו‡ווט ‡ון מ'‰ָ‡ט ניט מˆליח ‚עווען – ַ‡ 

חוı יחי„י ס‚ול‰, ‡ון „ָ‡ס ‡ויך, ָ‡ן כ˙בים וכיוˆ‡ בז‰ –

‡יז לכ‡ור‰, ווָ‡ס וועט ער ָ‡ּפ‚עבן פון זיין ˆייט ‡ון פון זיין טירח‡, ָ‡נ‰ויבן טָ‡ן 
‚עווען  מˆליח  ניט  נָ‡כַ‡נַ‡נ„  יָ‡ר  פופˆי˜  מען  ‰ָ‡ט  ‰טבע  ב„רך  ווָ‡ס  זַ‡ך,   ‡ַ ‡ין 
מיט  „ָ‡ך "‰מע˘‰ ‰ו‡ ‰עי˜ר" – ‡ון  ס'‡יז  בפועל, ‡ון  מע˘‰  „ָ‡ס ‡ין  „ורכפירן 
 ıמָ‡ל ‡יז מען ˆו ‡ים ‚ע˜ומען מיט ָ‡ט „ער ב˜˘‰, ער זָ‡ל „ורכפירן ָ‡ט „עם ‚עזע‡ַ
ָ‡„ער ָ‡ט „עם ענין, וועט ער ָ‡ּפליי‚ן זַ‡כן ווָ‡ס ער ˜ען „ָ‡ס לייכט ‡ויספירן, ָ‡„ער 
יָ‡ר  פופˆי˜  ווָ‡ס  זַ‡ך   ‡ַ מיט  זיך  פַ‡רנעמען  י„י ‰˘˙„לו˙, ‡ון  על  עכ"פ ‡ויספירן 

נָ‡כַ‡נַ‡נ„ ‰ָ‡ט „ָ‡ס ניט מˆליח ‚עווען!

˜ומט ˆו‚יין ָ‡ט „ער "˙ול„ו˙ ‡„ם" ווערט „ָ‡ס ַ‡ "ספר" ‡ון ַ‡ ‰ור‡‰, ַ‡ז וויבַ‡ל„ 
 ‡ַ ‰ָ‡ט  וועלט  ענין, ‡ון „י  ָ‡ט „עם  ווע‚ן  מ'‰ָ‡ט ‡ים „ערˆיילט  ַ‡ז  ב‰˘‚ח‰)  (ַ‡ז 

התוועדות וא"ו תשרי ה'תשמ"ב

נז



„י  ָ‡ט  ‚ע˜ומען  ‡ים  ˆו  ‡יז  פרטי˙,  ב‰˘‚ח‰  ‚עווָ‡רן  ‚עטָ‡ן  „ָ‡ס  ‡יז  ‰בי˙,  בעל 
י„יע‰, ַ‡ז ס'‡יז „ָ‡ ַ‡ זַ‡ך ווָ‡ס „ַ‡רף ‰ָ‡בן ַ‡ ˙י˜ון, ָ‡„ער ַ‡ זַ‡ך ווָ‡ס „ַ‡רף ‰ָ‡בן ַ‡ 
‰˘למ‰, ָ‡„ער ַ‡ זַ‡ך ווָ‡ס „ַ‡רף ‰ָ‡בן ַ‡ ‰˘למ‰ ל‰˘למ‰, ווָ‡רום ַ‡זוי זָ‡‚ט „ער 

‡ויבער˘טער ב˙ור˙ו, ˙ור˙ חיים –

‡יז ָ‡ט „עמולט ‡יז „ָ‡ס ניט ˜יין ˆייט ‡ויף ח˘בונו˙. ער „ַ‡רף ˆום ַ‡לעם ער˘טן 
‚יין ממל‡-זיין „עם ‡ויבער˘טנ'ס ˘ליחו˙.

ב˘ע˙ ער רע„ט „ערנָ‡ך מיט „י מיט וועלכע ער „ַ‡רף רע„ן, „ַ‡רף ער רע„ן במ„י„‰ 
ו‰‚בל‰, כ„י ביי זיי זָ‡ל „ָ‡ס נ˙˜בל ווערן, ‡ון זיי זָ‡לן מ˜בל זיין ‡ון „ורכפירן „עם 

‡ויבע˘טנ'ס ˘ליחו˙, ווָ‡ס מˆ„ חו˘ך ‰‚לו˙ „ַ‡רף מען ָ‡נ˜ומען ˆו זיי;

טָ‡ן –  ער ‚ייט „ָ‡ס  וועלכע  מיט  נ˘מ‰  מיט „ער  נ˘מ‰  מיט „ער  חיו˙  ָ‡בער „ער 
‰ָ‡ט ניט ˜יין ˘ייכו˙ ˆו ח˘בון ו‰‚בל‰, ˆו מ„י„‰ ו‰‚בל‰.

מיט ַ‡ן ‡מ˙, ‡ון  מחליט  ב˘ע˙ ַ‡ ‡י„ ‡יז  סיפור „ערˆיילט ‡ים, ַ‡ז  כה. ‡ון „ער 
˘טעלט זיך ניט ָ‡ּפ פַ‡ר ˘ווערי˜ייטן, ‡ון טוט ‡ין „ער ריכטונ‚ ווי ˙ור‰ ‰ָ‡ט ‡ים 
ָ‡נ‚עוויזן – ‡יז סוף-כל-סוף, נעמט „ָ‡ס ַ‡ טָ‡‚ נעמט „ָ‡ס ַ‡ חו„˘ נעמט „ָ‡ס ַ‡ יָ‡ר 
נ˙מל‡  ס'ווערט  ַ‡ז  י˜ום",  סוף-כל-סוף ‡יז "„בר ‡ל˜ינו  ָ‡בער  מערער,  „ָ‡ס  נעמט 
„ָ‡ס  ‡ויף  ˘ליח  „ער  זיין  ‚עווען  זוכ‰  ‰ָ‡ט  ער  ווָ‡ס  ˘ליחו˙,  ‡ויבער˘טנ'ס  „עם 

„ורכפירן,

‡ון ס'ווערט נ˙מל‡, ניט נָ‡ר פַ‡ר ַ‡ יחי„ – פַ‡ר ‡ים ָ‡„ער פַ‡ר ַ‡ ˆווייטן, פַ‡ר ַ‡ 
„ריטן – נָ‡ר ‡ויך ווי מ'לערנט ָ‡ּפ פון „עם סיפור, ַ‡ז „ערנָ‡ך ˜ומט „ָ‡ס ַ‡רויס ‡ין 
ַ‡ ˙ועל˙ לרבים, ‡ון ˜ומט ַ‡רויס ‡ין ַ‡ ˙ועל˙ ‡ין לימו„ ‰˙ור‰, ‡ין ˜יום מˆוו˙י', 
‡ין ‰˙עוררו˙ ˆו עניני ˙פל‰ ו‰˙בוננו˙ ‡ין "„ע ‡˙ ‡ל˜י ‡ביך" ווָ‡ס „ָ‡ס ברענ‚ט 

ˆו "ועב„‰ו בלבב ˘לם".

‡ון „ָ‡ס ˜ומט ַ‡רויס „ערנָ‡ך ‡ין ַ‡זַ‡ ‡ופן, ּפונ˜ט ווי ‡ין „עם ענין, ַ‡ז נָ‡ך „ערויף 
רייבן ‡ון „ערנָ‡ך  ווי ס'‡יז ‚עווען „ער "מן ‰מיˆר", ווען מ'‰ָ‡ט ָ‡נ‚ע‰ויבן טָ‡ן ‡ין̆ 
ב„בר, ‡יז „ערנָ‡ך ‚עווָ‡רן ‡ל ‰מרחב, ַ‡ז מ'˜ען  ַ‡רויספירן ‡ון „ערנָ‡ך „עם ‰מ˘ך̆ 
לערנען ‡ון מ'לערנט ָ‡ט „י ˙ור‰ מ˙וך ‰מרחב‰, מ˙וך מרחב ‡מי˙י, סיי ב‚˘מיו˙ 

סיי ברוחניו˙, ו‡ין ‰„בר ˙לוי ‡ל‡ ברˆונו.

כו. ווָ‡ס ‡ין „ערויף ‡יז „ָ‡ך ‡ויך „ָ‡ ַ‡ ‰ור‡‰ – לויט ˙ור˙ ‰בע˘"ט – פַ‡ר יע„ערן 
„ָ‡ס  ַ‡ז  ‚עוו‡וסט „ערפון,  פריער  נָ‡ך  ‰ָ‡ט  ָ‡„ער  מע˘‰,  ָ‡ט „ער  פון  ווָ‡ס ‰ערט 

מיינט מען ‡ים בפועל!

ַ‡ז ב˘ע˙ ‡ין ַ‡ ‰ַ‡לבע ˘ע‰ ַ‡רום, ָ‡„ער מָ‡ר‚ן ‡ינ„ערפרי, וועט ביי ‡ים זיין ַ‡ן 
ער  ו‰‚בלו˙.  ומ„י„ו˙  ח˘בונו˙  ˜יינע  פַ‡ר  ˘רע˜ן  ניט  זיך  ער  זָ‡ל  פַ‡ל,  ענליכער 
„ַ‡רף נָ‡ר מברר זיין, ַ‡ז „ָ‡ס ‡יז על-ּפי ‰˙ור‰, ווָ‡ס זי ‡יז "˙ור˙ ‡מ˙" – ‡יז „ַ‡רף 

פארברענגען עם הרבי

נח



זָ‡ל  „ָ‡ס  ַ‡ז  כ„י  כמ„ובר,  ב‡ופנים ‰מ˙‡ימים,  ˘ליחו˙,  זיין „י  ממל‡  ‚יין ‡ון  ער 
„ורכ‚עפירט ווערן ‡ויך ביי „י ˙ח˙ונים; ער „ַ‡רף ָ‡בער ‚יין ַ‡לס ַ‡ ˘ליח פון „עם 

‡ויבער˘טן,

‡ון ָ‡ט „עמולט ‡יז ַ‡ זיכערע זַ‡ך, ַ‡ז ער וועט „ָ‡ס „ורכפירן, ‡ון עס וועט „ערפון 
זיין „ערנָ‡ך ַ‡ ˙ועל˙ ‰רבים, ˆום ַ‡לעם ער˘טן ˆווי˘ן ‡י„ן,

‡ון „ערנָ‡ך ‡יז כמ„ובר כמ‰ פעמים, ַ‡ז ב˘ע˙ ַ‡ ‡י„ ווערט מערער ב˘לימו˙ ווי ער 
‡יז ‚עווען מיט ַ‡ ר‚ע פַ‡ר „עם, ‡ון ַ‡ ‡י„ ‰ָ‡ט „ָ‡ך ‡ויף זיך „עם ˆיווי, ַ‡ז ער „ַ‡רף 
זיך מ˘˙„ל זיין, ַ‡ז „י וועלט ַ‡רום ‡ים, „י ‡י„ן, זָ‡לן זיך פירן (‡ין מילוי) ‡ין מ˜יים 

זיין „י ַ‡לע (˘ב) מˆוו˙ ‡ין וועלכע זיי זיינען מחוייב,

‡ון נָ‡כמערער – מ˜יים-זיין זיי ניט „ערפַ‡ר ווָ‡ס „ָ‡ס ˜ומט ַ‡זוי ‡ויס על פי ˘כל, 
"סוּפער-  ‡ַ  ‡ָ„ ס'‡יז  ווָ‡ס  „ערפַ‡ר  מ˜יים  „ָ‡ס  זיינען  זיי  ַ‡ז  פירט-‡ויס,  ער  נָ‡ר 
מכל  למעל‰  ער ‡יז  ווָ‡ס  „עם ‡ויבער˘טן  פון  ‚עווָ‡רן  ‚ע‚עבן  „ָ‡ס ‡יז  ּפַ‡וער": 

מ„י„‰ ו‰‚בל‰,

ַ‡ ‡י„  ב‡פו, ‡פילו  חיים  רוח  נ˘מ˙  וכל ‡˘ר  יˆור  יע„ער  טָ‡ל, ‡ון  יע„ער  ווָ‡ס 
ָ‡„ער ַ‡ ניט-‡י„ – ‡יז "ומלכו˙ו בכל מ˘ל‰", „ַ‡רף ער „ורכפירן ָ‡ט „י ˘ליחו˙.

‡ון סוף-כל-סוף ּפועל'ט מען „ָ‡ס, ַ‡ז „ָ‡ס זָ‡ל נ˙מל‡-ווערן – ‚עטָ‡ן ווערן – ‡ויך 
„ורך ניט-‡י„ן, „ערפַ‡ר ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז ‚ע‚עבן ‚עווָ‡רן פון „עם ‡ויבער˘טן ַ‡ליין.

‚ַ‡נˆע  ‡יר  ווָ‡ס  זו,  במ„ינ‰  ע‡כו"כ  ַ‡זוי,  „ָ‡ס  ‡יז  ‰מ„ינו˙  בכל  ‡ויב  ווָ‡ס  כז. 
‰˙ייס„ו˙ – ‡יר ‚רינ„ונ‚ – ‡יז ‚עווָ‡רן מˆ„ ר„יפו˙ ‡ויף ‡מונ‰ ‡ון „˙, ‡ון „ערפַ‡ר 
‡יז מען ַ‡נטלָ‡פן ַ‡‰ערˆו, כ„י „ָ‡ זָ‡לן זיי ˜ענען „ינען ‡ון לעבן ווי ביי זיי ˜ומט-

‡ויס לויט זייער ‡מונ‰, ב‡ופן ‰מו˙ר על-פי ˘בע מˆוו˙ בני-נח, כמבו‡ר ב‡רוכ‰ ‡ין 
פוס˜ים בנו‚ע ˆו מˆו˙ ˘י˙וף וכיוˆ‡ בז‰.

מ„ינ‰,  לעבט ‡ין „ער  ווָ‡ס  מענט˘ן  ביי ַ‡  מ'פרע‚ט  מ'˜ומט ‡ון  ‡ון „ערנָ‡ך, ַ‡ז 
‡ין ווָ‡ס ‰ָ‡ט ער ‡מונ‰, ˆי ‰ָ‡ט ער ‡מונ‰ ‡ין "כוחי ועוˆם י„י"? – זָ‡‚ט ער: ניין! 
ּפונ˜ט פַ‡ר˜ערט! ‡ויף זיינע ‚עלט ‰ָ‡ט ער ָ‡ּפ‚ע„רו˜ט, ַ‡ז „ָ‡ס ‡יז ניט ‚עלט פון 
"כוחי ועוˆם י„י"; „ָ‡ס ‡יז ‚עלט ווָ‡ס זיינען פַ‡רבונ„ן „ערמיט ווָ‡ס ער טרָ‡סט ‡ין 

„עם ‡ויבער˘טן.

ַ‡זויפיל  ניט  זיינען  זיי  ווָ‡ס  זַ‡כן  ‡ין  ע‡כו"כ,  פַ‡ר˘טַ‡נ„י˜,  ‡יז  „ערפון  ווָ‡ס 
חומריו˙'„י˜ ָ‡„ער ניט ַ‡זויפיל ‚˘מיו˙'„י˜ ווי ‚עלט ‡יז, ‡יז „ָ‡ך זיכער ַ‡ זיכערע 
זַ‡ך ַ‡ז „ָ‡ ˜ען מען „ָ‡ס „ורכפירן ב˜לו˙ יו˙ר – ‡ין ַ‡ לייכטערן ‡ופן – ווי ‡ין ַ‡ן 

ַ‡נ„ער מ„ינ‰.

התוועדות וא"ו תשרי ה'תשמ"ב

נט



‡ון נָ‡כמערער, וויבַ‡ל„ ַ‡ז ב‰˘‚ח‰ פרטי˙ ‰ָ‡ט „י מ„ינ‰ בַ‡˜ומען ַ‡ כוח ‰‰˘פע‰ 
מיט ‡יר  זיך  מוז  ווָ‡ס  מ„ינ‰ ‰י„וע‰,  ביז ‡פילו ‡ין „ער  ל‰,   ıמחו˘ מ„ינו˙  ‡ויף 

רעכענען מˆ„ כמ‰ וכמ‰ ענינים, ‡ון רעכנט זיך בפועל.

מ'„ַ‡רף נָ‡ר ‰ָ‡בן, ַ‡ז יע„ער ‡י„ זָ‡ל „ורכפירן זיין ˘ליחו˙ ‡ויך ‡ין „עם מ˜ˆוע, 
ַ‡ז  ּפועל'ט,  ‡ון  ˘ליחו˙ו,  ממל‡  ער  ‡יז  „עמולט  ָ‡ט  ‡ון  "˘טח",  „עם  ‡ין  ‡ויך 
מ'זָ‡ל ממל‡-זיין זייער ˘ליחו˙, „י ַ‡לע מיט וועלכע ער ˜ומט ‡ין בַ‡רירונ‚ ‡ון ‡ין 

פַ‡רבינ„ונ‚,

ליחו˙, ַ‡ז „ָ‡ס ווָ‡ס ‡יז  ‡ון ּפועל'ט ‡ויף „ערנָ‡ך, ַ‡ז „י מ„ינ‰ זָ‡ל ממל‡-זיין ‡יר̆ 
ָ‡ּפ‚ע„רו˜ט ‚עווָ‡רן ‡ויף „י ‚עלט ַ‡ז ‡ין „עם ‡ויבער˘טן ‚לויבט מען ‡ון מ'טרָ‡סט 
‡ון מ'‰ָ‡ט ‡ין ‡ים „י פולסטע ‡מונ‰, זָ‡ל „ָ‡ס ניט נָ‡ר זיין ‚ע„רו˜ט ‡ין ַ‡ מ˜ום ‡ון 
ַ‡ן ענין מיוח„, נָ‡ר „ָ‡ס זָ‡ל „ורכנעמען „עם טָ‡‚-טע‚לעכן לעבן פון יע„ערן ווָ‡ס 
‚עפינט זיך ‡ין „ער מ„ינ‰, „ורך „ערויף ווָ‡ס מ'וועט מחנך-זיין זיך, ‡ון מחנך-זיין 
„י ˜ינ„ער, ‡ויך ‡ין ַ‡ן ‡ופן ‡ון מיט ַ‡ ˙וכן ווָ‡ס ‡יז מיוס„, ַ‡ז ער ‚לויבט ‡ין „עם 
‡ויבער˘טן ‡ון ליי‚ט ‡ין ‡ים ַ‡ריין זיין ‚ַ‡נˆע ‡מונ‰ מיט זיין ‚ַ‡נˆע ˆוטרוי, [ווָ‡ס 

„ָ‡ס ‡יז „ָ‡ך „ער ‡מ˙'ער ָ‡ּפטייט˘ פון „עם ווָ‡רט, כמ„ובר ַ‡מָ‡ל ˘וין ב‡רוכ‰].

 ‡ַ ב˘ע˙  ַ‡ז  ווי „ער „ין ‡יז,  ווָ‡רום  לבב,  ובטוב  ב˘מח‰  „ָ‡ס „ורך  מ'פירט  ‡ון 
˘ליח ‡יז ממל‡ ˘ליחו˙ו כ„רו˘, ָ‡ן ַ‡ ˘ינוי, ‡יז ָ‡ט „עמולט ‰ָ‡ט ער „עם ‚ַ‡נˆן 
˙ו˜ף פון ַ‡ ˘ליח, ביז ווַ‡נענט ˘לוחו ˘ל ‡„ם כמו˙ו, ווָ‡ס "עוז וח„ו‰ במ˜ומו", ַ‡ז 

מ'טוט „ָ‡ס מ˙וך ˘מח‰ וטוב לבב, ‡ון ‡ין ַ‡ן ‡ופן מוסיף ו‰ולך, "מעלין ב˜ו„˘",

ביז ווַ‡נענט מ'‰ויבט-‡ויף „י ‚ַ‡נˆע וועלט, ַ‡ז זי זָ‡ל ווערן ַ‡ כלי ר‡וי ‡ון ַ‡ מ˜ום 
מ˙‡ים ‡ויף „יר‰ לו י˙ברך,

במ‰ר‰ בימינו ממ˘.

ני‚נו ני‚ון ˘מח‰.

• • •

˘יח‰ „.

כח. ס'‡יז „ָ‡ך ר‚יל ‡ין „ער ‰˙ווע„ו˙ ‡ויך מַ‡כן ַ‡ סיום,

‡ון וויבַ‡ל„ ַ‡ז מ'˘טייט ‡ין ימים ‰סמוכים ליום ‰כיפורים, ‡יז „ָ‡ך לכל לר‡˘, 
וין ‚עמַ‡כט כמ‰ סיומים ‡ויף „ער מסכ˙‡, ‰ָ‡ט „ָ‡ך ָ‡בער ‡ויך  ‡ע"פ ווָ‡ס מ'‰ָ‡ט̆ 
מ‡", ‡ון ווי כמ‰  לכל לר‡˘ ַ‡ ˘ייכו˙ ˆו „ער מסכ˙‡ ווָ‡ס ווערט ָ‡נ‚ערופן ב˘ם "יו…
מ‡", „ערפַ‡ר ווָ‡ס ‚לייך ‰˙חל˙‰  מפר˘ים טייט˘ן „ָ‡ס ָ‡ּפ, ַ‡ז „ָ‡ס מיינט מען "יו…
רע„ט זיך ווע‚ן „עם ענין פון יום ‰מיוח„ ב˘נ‰, יום ‰כיפורים, ‡ון ַ‡זוי ‡יז ‡ויך „ער 

סיום ‰מסכ˙‡ מיט פר˜ "יום ‰כיפורים".

פארברענגען עם הרבי

ס



מ'‰ָ‡ט „ָ‡ך ‚עחזר'ט ‡ין „עם מ‡מר – פון „עם ַ‡לטן רבי'ן ‡ון „עם ˆמח ˆ„˜ ‡ון 
פון רבו˙ינו נ˘י‡ינו – בר‡˘ ‰˘נ‰ – ‡ין „ער ‰˙חל‰ פון ע˘ר˙ ימי ˙˘וב‰ – ‡ון 
„ערנָ‡ך ב˘ב˙ ˘וב‰, פַ‡רבונ„ן מיטן פסו˜ ַ‡ז "ו‰י' ביום ‰‰ו‡ י˙˜ע ב˘ופר ‚„ול", 

ווָ‡ס ער ‡יז „ָ‡ך מסיים "ב‰ר ‰˜ו„˘ בירו˘לים",

ובפרט נָ‡ך ַ‡ז מ'‰ָ‡ט „ָ‡ך ‚עמַ‡כט כמ‰ סיומים ‡ויף מסכ˙‡ יּומ‡ ‡ין בבלי, ‡יז 
יומ‡ ‡ין  מסכ˙‡  סיום ‡ויף   ‡ַ מַ‡כן  ונכון ‡ויף  טוב  ויו˘ר ‡ון  פנים ‡ ˆ„˜  כל  על 

ירו˘למי.

ווָ‡ס ‡ע"פ ַ‡ז „י מ˘נ‰ ‡יז „י זעלבע סיי ‡ין בבלי סיי ‡ין ירו˘למי, ַ‡חוı ˘ינויים 
עי˜ריים  ˘ינויים   ‡ָ„ „ָ‡ך  ‡יז  ‚מר‡  ‡ין  מ˘‡"כ  מ˘ניו˙,  „י  ‡ין  מספר  במ˜ומו˙ 

ו˘ינויים ‚„ולים, סיי כמו˙ סיי ‡יכו˙.

כט. ווָ‡ס „ער סיום פון מסכ˙‡ יומ‡ ‡ין ירו˘למי ‡יז, ַ‡ז „י ‚מר‡ ברענ‚ט ַ‡רָ‡ּפ 
‡ין ירו˘למי „י פלו‚˙‡ ˆי מ'„ַ‡רף מפרט זיין ‡˙ ‰חט‡. „ער ענין פון יומ‡ ‡ון „י 
˙˘וב‰ ביום ‰˙˘וב‰, ביום ‰כיפורים, ‡יז „ָ‡ך „ָ‡ס ַ‡ טָ‡‚ ווָ‡ס ס'„ַ‡רף זיין מחיל‰ 
וסליח‰ וכפר‰, ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז „ָ‡ך פַ‡רבונ„ן מיט „עם ווי„וי – ‡יז ווי ‡יז „ער „ין 
‡ין „עם ווי„וי, ˆי מ'„ַ‡רף מפרט זיין ‡ון מפר˘ זיין – ‡ויסרעכענען – „י חט‡ים, ˆי 

מערניט ווי „ערמָ‡נען בכלל.

ווָ‡ס ‡ין „ערויף ‡יז „ָ‡ ַ‡ פלו‚˙‡ פון ˙נ‡ים, ‡ון ווי ער ‡יז מסיים „ערמיט ‡ויך 
מסכ˙‡ יומ‡ ‡ין ירו˘למי, ַ‡ז ַ‡ ˙נ‡ זָ‡‚ט, ַ‡ז מ'„ַ‡רף מפרט זיין ‡˙ ‰חט‡, ‡ון ‡מר 

רבי ע˜יב‡, ַ‡ז מ'„ַ‡רף ניט מפרט זיין ‡˙ ‰חט‡.

‡ון „ערנָ‡ך, נָ‡ך „ערויף ווי ער ברענ‚ט ַ‡רָ‡ּפ ָ‡ט „י פלו‚˙‡, ‡יז ער מסיים „ָ‡ס 
‡˙ם  מי  לפני  י˘ר‡ל  ‡˘ריכם  ר"ע  ["‡מר  מ˘נ‰,  „ער  ‡ין  זָ‡‚ט  ע˜יב‡  רבי  ווָ‡ס 
מיט‰רין ומי מט‰ר ‡˙כם, ‡ביכם ˘ב˘מים, ˘נ‡מר וזר˜˙י עליכם מים ט‰ורים ו‚ו', 
ו‡ומר מ˜ו‰ י˘ר‡ל ‰', מ‰ מ˜ו‰ מט‰ר ‡˙ ‰טמ‡ים ‡ף ‰˜ב"‰ מט‰ר ‡˙ י˘ר‡ל"], 
ַ‡ז "‡˘ריכם י˘ר‡ל" ַ‡ז "מי מט‰ר" ַ‡ז "מ˜ו‰ י˘ר‡ל ‰˘ם", ַ‡ז „ער ‡ויבער˘טער 
חט‡˙יכם  מכל  וט‰ר˙ם  ט‰ורים  מים  עליכם  וזר˜˙י  י˘ר‡ל, "ו‡ומר  מט‰ר ‡˙  ‡יז 

ומכל ‚ילוליכם ‡ט‰ר ‡˙כם".

„ערמיט פַ‡רענ„י˜ט זיך „י מסכ˙‡ יומ‡ ‡ין ירו˘למי.

ינויים ל‚בי בבלי, כ‡מור, ‡ון ‡ויך ענינים פַ‡רבונ„ן  ל. ווָ‡ס ‡ין „ערויף ‡יז „ָ‡ כמ‰̆ 
מיט „עם פס˜-„ין בז‰:

‡ין „ער פלו‚˙‡ ˆי מ'„ַ‡רף מפרט זיין ‡˙ ‰חט‡ ָ‡„ער מ'„ַ‡רף ניט מפרט זיין ‡˙ 
‰חט‡, ווָ‡ס רבי ע˜יב‡ זָ‡‚ט ַ‡ז מ'„ַ‡רף ניט מפרט זיין ‡˙ ‰חט‡ – ‡יז „ָ‡ך „ער כלל 
בכל ‰˘"ס כולו, ַ‡ז "‰לכ‰ כרבי ע˜יב‡ מחבירו". [ווָ‡ס ‡ע"פ ווָ‡ס ס'‡יז „ָ‡ ˆוויי 
י ר' י‰ו„‰ בן ב˙יר‡ ָ‡„ער כיוˆ‡ בז‰ – ָ‡בער לויט  נ‡ ‡יז ‚עווען,̂  ‚ירסו˙ ווער „ער̇ 

התוועדות וא"ו תשרי ה'תשמ"ב
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˘˙י ‰‚ירסו˙ ‡יז „ָ‡ס ‚עווען "מחבירו" ל˘ון יחי„]. ‰ָ‡ט „ָ‡ך ‚ע„ַ‡רפט ‡ויס˜ומען 
„ער „ין כרבי ע˜יב‡, ַ‡ז ‡ין מפרטין ‡˙ ‰חט‡.

פרע‚ט מען „י ˘‡ל‰: „ער רמב"ם פס˜'נט, ַ‡ז מ'„ַ‡רף מפרט זיין ‡˙ ‰חט‡! ‡ון 
ווי„וי  בנו‚ע ˆו „עם  ˘לו,  ערוך  ב˘ולחן  רבי  ַ‡לטער  ַ‡רָ‡ּפ „ער  ברענ‚ט ‡ויך  ַ‡זוי 

בערב יום ‰כיפורים וביום ‰כיפורים. מיט כמ‰ ˘˜ל‡-וטרי‡ ב„בר.

ינוי ‡יז „ָ‡, ווָ‡ס ב˘ע˙ ס'ווערט ‚עברַ‡כט רבי ע˜יב‡'ס ריי„ ‡ין „ער מ˘נ‰  נָ‡ך ַ‡̆ 
בנו‚ע ˆו "‡˘ריכם י˘ר‡ל לפני מי ‡˙ם מיט‰רים ומי מט‰ר ‡˙כם" [ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז 
„ער סיום פון „ער מ˘נ‰ ‡ין מסכ˙‡ יומ‡, סיי ‡ין בבלי סיי ‡ין ירו˘למי], זָ‡‚ט „ָ‡רט 
מט‰ר ‡˙כם", ‡ון  ומי  מיט‰רים  מי ‡˙ם  לפני  י˘ר‡ל  ס„ר "‡˘ר  מיטן  ע˜יב‡  רבי 
זָ‡‚ט פריער ַ‡ז „ָ‡ס ‡יז „ער ‡ויבער˘טער, „ערפַ‡ר ווָ‡ס ס'˘טייט "וזר˜˙י עליכם 
˘טייט „ער  פריער  ס„ר,  י˘ר‡ל ‰וי'": „ער  מ˜ו‰  ו‡ומר  ו‚ו',  וט‰ר˙ם  ט‰ורים  מים 

ענין פון "וזר˜˙י עליכם", ‡ון „ערנָ‡ך ˘טייט „ער ענין פון "מ˜ו‰ י˘ר‡ל".

ס„ר:  מ‰פך „עם  ירו˘למי, ‡יז „י ‚מר‡  ברענ‚ט ‡ין  ווָ‡ס „י ‚מר‡  סיום  ‡ין „עם 
פריער זָ‡‚ט ער, ַ‡ז „ער ‡ויבערט˘ער ‡יז "מ˜ו‰ י˘ר‡ל ‰'", ַ‡ז ַ‡זוי ווי ַ‡ מ˜ו‰ ‡יז 
מט‰ר ַ‡זוי ‡יז „ער ‡ויבערט˘ער מט‰ר ‡י„ן, ‡ון „ערנָ‡ך ער˘ט ברענ‚ט ער ַ‡רָ‡ּפ 

„עם פסו˜ "ו‡ומר וזר˜˙י עליכם מים ט‰ורים" ע„ סוף ‰פסו˜.

‰פסו˜:  ‰˙חל˙  ווי  מערניט  ˘טייט   – מ˘נ‰  ‡ין  ס'˘טייט  ווי  ˘ינוי:   ‡ַ נָ‡ך  מיט 
מים  עליכם  "וזר˜˙י  ‡ויך  ָ‡„ער  ירו˘למי,  ‡ין  ווי   – ט‰ורים"  מים  עליכם  "וזר˜˙י 
ומכל  חט‡ו˙יכם  סיום ‰כ˙וב "מכל  סיום ‰כ˙וב; „ער  וט‰ר˙ם" – ָ‡ן „עם  ט‰ורים 
‚ילוליכם ‡ט‰ר ‡˙כם" ˘טייט מערניט ווי ‡ין ‚מר‡, ‡ין „עם סיום פון מסכ˙‡ יומ‡, 

‡ין ירו˘למי.

מיט נָ‡ך כמ‰ „יו˜ים ב„בר.

בלייבן  זיי  ‡ון  ‡חרונים,  ‡ין  ˘˜ל‡-וטרי‡  „י  „ערויף  ‡ין   ‡ָ„ ˘וין  ס'‡יז  ווי  ‡ון 
מ'„ַ‡רף  ַ‡ז  „ין  „עם  ּפס˜'נט  רמב"ם  „ער  ווָ‡ס  „ערפון  ָ‡נ‰ויבנ„י˜  עיון".  ב"ˆריך 

מפרט זיין ‡˙ ‰חט‡ – ‰יפך פון „ע˙ רבי ע˜יב‡.

לא. ווָ‡ס ‡יינער פון „י ˙ירוˆים ב„בר ‡יז, ַ‡ז וויבַ‡ל„ ַ‡ז מ'‚עפינט, ַ‡ז ‡מר רבי 
י‰ו„‰ ב˘ם פון רב, ‡ון ‡יז זיך מפלפל ‡ין „עם ענין ווי ַ‡זוי ˆו מפרט זיין ‡˙ ‰חט‡, 
ˆי בעוון מפורסם, ˆי בעוון בל˙י-מפורסם, ברבים ָ‡„ער ביחי„; וויבַ‡ל„ ַ‡ז מ'‡יז זיך 
מפלפל ‡ין ‡יינעם פון „י בעלי-פלו‚˙‡ ‡יז „ָ‡ס ‡יז – לויט כללי ‰˘"ס – ר‡י', ַ‡ז 

„ער ‡מור‡ ‰ַ‡לט, ַ‡ז ַ‡זוי בלייבט „ער „ין.

ווָ‡ס ‡ין „ערויף פרע‚ט מען ‡ויך „י ˘‡ל‰: „ער כלל ‡יז ניט ַ‡ כלל ‡ומעטום, בלי 
יוˆ‡ מן ‰כלל; מ'‚עפינט בכמ‰ מ˜ומו˙ ַ‡ז מ'‡יז זיך מפלפל ‡פילו ב„ברי בי˙-˘מ‡י 

וכיוˆ‡ בז‰,

פארברענגען עם הרבי

סב



ווָ‡ס „ָ‡רט ‡יז  רב,  לויט „ברי  ניט ‡ויס‚ע‰ַ‡לטן  ‡ויך ‡ין „ערויף ‚ופ‡, ‡יז „ָ‡ס 
„ָ‡ „י חילו˜ים פון חט‡ מפורסם ‡ון חט‡ ברבים וכיו"ב, מ˘‡"כ ‡ין רמב"ם ווָ‡ס 

מ'‚עפינט ניט ָ‡ט „י חילו˜ים

ווָ‡ס  פי ‰י˘וב  על  ווערן  נ˙יי˘ב  ממיל‡  ב„רך  וועלן  ווָ‡ס  „יו˜ים  כמ‰  נָ‡ך  מיט 
מ'˜ען זָ‡‚ן על כל פנים ב˜יˆור.

לב. ‡ון „ָ‡ס ‡יז, ַ‡ז „י פלו‚˙‡ ווָ‡ס מ'‚עפינט פון „י ‡מור‡ים, ווָ‡ס ר' י‰ו„‡ ‰ָ‡ט 
‚עזָ‡‚ט ב˘ם רב – ‚עפינט מען „ָ‡ס ‡ין בבלי, וב‡ריכו˙. נָ‡כמערער: ר' י‰ו„‡ ‡יז 
‚עווען כל ימיו ‡ין בבל, ווי ס'‡יז מ˘מע ‡ין כמ‰ מ˜ומו˙, ‡ון ווי ס'˘טייט ‚ָ‡ר ‡ין 
סוף פון מסכ˙‡ כ˙ובו˙, ַ‡ז ער ‰ָ‡ט ‚ָ‡ר ניט ‚עווָ‡לט ‚יין ‡ין ‡רı י˘ר‡ל, ער ‰ָ‡ט 
 ,ıר‡ ‡ין  סיי  בבל  ‡ין  סיי  ‚עווען  „ָ‡ך  ‡יז  רב  י‰יו";  ו˘ם  יוב‡ו  "בבל‰  ‚ע‰ַ‡לטן 
„ערפון ָ‡בער ווָ‡ס "‡מר ר' י‰ו„‡ ב˘ם רב" – ‡יז „ָ‡ס ‚ופ‡ ַ‡ ‰וכח‰, ַ‡ז ער ‰ָ‡ט 

„ָ‡ס ‚עזָ‡‚ט ‡ין בבל, ווָ‡ס „ָ‡רט ‡יז ‚ווען ר' י‰ו„‡.

זיין „ער  „ַ‡רף   – ירו˘למי  פס˜-„ין ‡ין  זיין „ער  „ַ‡רף  ווי  ס'˜ומט  ב˘ע˙  במיל‡, 
פס˜-„ין ווי „ער כלל "‰לכ‰ כרבי ע˜יב‡ מחבירו", ‡יז „ַ‡רף מען ניט מפרט זיין ‡˙ 

‰חט‡.

ב˘ע˙ „ָ‡ס ‡יז „ָ‡ ‡ין בבלי, ווָ‡ס „ָ‡רט ‡יז ‡ויך ‚עווען, ‡ין בבל ‰ָ‡ט מען ‡ויך 
זיך מפלפל ‚עווען, ‡ון מפלפל ‚עווען זיך ‡ין „ברי בר-פלו‚˙י' פון רבי ע˜יב‡ – ‡יז 
„ערפַ‡ר ‰ָ‡ט ָ‡ט „ָ‡רט ַ‡ן ָ‡רט ַ‡ז ס'זָ‡ל חל זיין „ער כלל, ַ‡ז ‰לכ‰ כחבירו פון רבי 
‚מר‡  ווי „י  פלו‚˙‡ ˆווי˘ן ‡מור‡ים,   ‡ַ ‚עווָ‡רן  „ָ‡ס ‡יז „ערנָ‡ך  ווָ‡רום  ע˜יב‡. 
ווָ‡ס  רב" –  י‰ו„‡ ‡מר  ַ‡ז "רב  מען,  פון „י ‡מורים ‚עפינט  בבלי, ‡ון  ברענ‚ט ‡ין 
‰לכ‰ כרב, ‡ון "רב ˙נ‡ ‰ו‡ ופלי‚" – ‡יז בלייבט „ער „ין ווי רב, ווָ‡ס ער ‰ַ‡לט ַ‡ז 

מ'„ַ‡רף יָ‡ מפרט זיין ‡˙ ‰חט‡.

‡ין „ערויף ‚ופ‡ „ַ‡רף מען „ָ‡ך ָ‡בער ‰ָ‡בן ַ‡ ‰סבר‰:

ירו˘למי.  ˙למו„  ‡ין  ‡ויך  י‰ו„‡,  ר'  פון  ‡פילו  רב,  פון  מ‡מרים  כמ‰  מ'‚עפינט 
ב˘ע˙ מ'וועט זָ‡‚ן, ַ‡ז „ָ‡ס ‡יז ‡ מחלו˜˙ ˆווי˘ן בבלי ‡ון ירו˘למי, ווָ‡ס „עמולט 
‡יז „ָ‡ך „ער כלל ַ‡ז ‰לכ‰ כבבלי נ‚„ ‰ירו˘למי – ‡יז פַ‡ר˘טַ‡נ„י˜, פַ‡רווָ‡ס סיי 
ולחן פון „עם ַ‡לטן רבי'ן, ּפס˜נ'ט  ולחן ערוך, ביז ‡ין̆  „ער רמב"ם, ‡ון „ערנָ‡ך ‡ין̆ 

מען ווי „ער בבלי, ַ‡ז מ„ַ‡רף מפרט זיין ‡˙ ‰חט‡.

טַ‡˜ע  פַ‡רווָ‡ס  ּפלו‚˙‡;  „י  בַ‡˘טייט  ווָ‡ס  ‡ין  ˘‡ל‰:  „י  ָ‡בער  „ָ‡ך  ס'ווערט 
ּפס˜'נט „ער בבלי, ַ‡ז מ'„ַ‡רף יָ‡ מפרט זיין ‡˙ ‰חט‡, ‡ון ‡ין ירו˘למי ברענ‚ט מען 
ניט ַ‡רָ‡ּפ „י ‚ַ‡נˆע ‡ריכו˙ ‰‡מור‰ פון ‡מורים – ‡ע"פ ווָ‡ס כמ‰ מ‡מרים פון „י 

‡מור‡ים ווערן ‚עברַ‡כט ‡ויך פון ˙למו„ ירו˘למי.

התוועדות וא"ו תשרי ה'תשמ"ב
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ווָ‡ס ‡מ˙ טַ‡˜ע, ער ‡יז נח˙ם ‚עווָ‡רן – ָ‡ּפ‚ע˘לָ‡סן ‚עווָ‡רן – ַ‡ סך יָ‡רן פַ‡ר 
ווָ‡ס  יוחנן,  ר'  יָ‡ר, ָ‡בער ‡עפ"כ ‰ָ‡ט „ָ‡ך ‡ים ָ‡ּפ‚ע˘לָ‡סן  בבלי, ַ‡רום ‰ונ„ערט 
„ָ‡ס ‡יז „ָ‡ך „ער סיום פון ˙למו„ ירו˘למי כמבו‡ר ‡ין „י ספרי כללי ‰˘"ס – ווָ‡ס 
ר' יוחנן ‡יז „ָ‡ך ‚עווען חבירו „רב, ‡ון ַ‡זוי ‡ויך ‡ין „ער זעלבער ˆייט ‡יז „עמולט 
˙למו„  ‡ין  ‚עברַ‡כט  ווערן  זיי  פון  מ‡מרים  כמ‰  ַ‡ז  וכמ„ובר,  י‰ו„‡.  ר'  ‚עווען 

ירו˘למי.

‚עפינען  מ˘˙„ל  זיך  מ'‡יז  ַ‡ז  מ˜ומו˙,  בכמ‰  כי„וע  בז‰ ‡יז,  ַ‡ ‰סבר‰  ווָ‡ס  לג. 
ווָ‡ס  מ˜ומו˙,  בכמ‰  ירו˘למי  בבלי ‡ון  מחול˜  ווָ‡ס ‡יז  "˘יט˙י'"   ‡ַ „ָ‡ס ‡יז  ˆי 
„ערפַ‡ר ‡יז בנו‚ע לענין ז‰ „ַ‡רף מען – ‡ין ירו˘למי לפי ˘יט˙ו בכמ‰ מ˜ומו˙ – 
„ַ‡רף מען ניט מפרט זיין ‡˙ ‰חט‡; „ער בבלי ל˘יט˙ו בכמ‰ מ˜ומו˙ „ַ‡רף מען יָ‡ 

מפרט זיין ‡˙ ‰חט‡.

ווָ‡ס ווָ‡ס ‡יז „ער ענין פון לפרט ‡˙ ‰חט‡. מ'מוז „ָ‡ך זָ‡‚ן, ַ‡ז ‡ין „ערויף ‡יז „ָ‡ 
ַ‡ סבר‡ לכ‡ן ולכ‡ן: וויבַ‡ל„ ַ‡ז "‡לו ו‡לו „ברי ‡ל˜ים חיים", סיי „י ווָ‡ס זָ‡‚ן ַ‡ 
מ'זָ‡ל מפרט זיין סיי „י ווָ‡ס זָ‡‚ן ַ‡ז מ'זָ‡ל ניט מפרט זיין – ‰ָ‡ט „ָ‡ך יע„ערע פון זיי 
ַ‡ סבר‡ ‡ין ˙ור‰ ווָ‡ס זי ‡יז מכריח ומכריע ל„ע˙ו, ַ‡ז מ'„ַ‡רף יָ‡ מפרט זיין ָ‡„ער 

מ'„ַ‡רף ניט מפרט זיין.

פַ‡ר˘טַ‡נ„י˜  זיינען  מפרט ‡˙ ‰חט‡,  „ָ‡ ‡ין  ווָ‡ס ‡יז  חסרון  מעל‰ ‡ון „ער  „י 
בפ˘טו˙, ווי מבו‡ר ‡ין מפר˘י ‰˘"ס:

ב˘ע˙ ער ‡יז מפרט ‡˙ ‰חט‡, ָ‡ט „עמולט ‡יז ‡ים לייכטער ˙˘וב‰-טָ‡ן ‡ון „י 
˙˘וב‰ זָ‡ל זיין כ„רו˘ – ניט ב˘ע˙ ער זָ‡‚ט בכללו˙ "חט‡˙י עוי˙י ופ˘ע˙י", ‡ון 
ער  ב˘ע˙  מס˙יים.  עס  זיך  ‡יז  „ערמיט  ‡ון  חרט‰,  „ערויף  ‡ויף  ער  ‰ָ‡ט  „ערפַ‡ר 
רעכנט-‡ויס „י חט‡ים ‡ון ‡יז זיי מפרט בפרטיו˙ – ָ‡ט „עמולט, „ערמָ‡נענ„י˜ „עם 
חט‡ בפרטיו˙, ‰ָ‡ט ער ַ‡ ˙˘וב‰ בפרטיו˙, ב„ו‚מ‡ ווי „ער ל˘ון ‰‚מר‡ "ב‡ו˙‰ 

‡˘‰ וב‡ו˙ו מ˜ום".

ל  יין כבו„ו̆  ב„בר – זָ‡‚ט ‡ויך „י ‚מר‡, ַ‡ז „ָ‡ס ‡יז ניט̃  „ ‰˘לילי̆  ווָ‡ס ‡יז „ער̂ 
מ˜ום: "נ˘וי פ˘ע כסוי חט‡‰", ַ‡ז ב˘ע˙ ער „ערמָ‡נט ַ‡ז ער ‰ָ‡ט ‚טָ‡ן ַ‡ן עביר‰, 
‡יז ‡מ˙ טַ‡˜ע ער ‡יז מסיים ַ‡ז ער ‰ָ‡ט חרט‰ ‚מור‰, „ערווייל ָ‡בער „ערמָ‡נט ער 

"‡˙ חט‡י ‡ני מזכיר ‰יום".

‡ון „ערמָ‡נט „ָ‡ס ניט ווָ‡ס ער ‡יז מוכרח ˆו „ערמָ‡נען, ווָ‡רום ַ‡ז ניט ‰ָ‡ט „ָ‡ך 
„י ˙˘וב‰ ˜יין ‰˙חל‰ ניט; ער ‰ָ‡ט ניט ‡ויף ווָ‡ס ˙˘וב‰ ˆו טָ‡ן „ַ‡רף ער זָ‡‚ן, 
ַ‡ז ס'‡יז ‚עווען ַ‡ מˆי‡ו˙ פון חט‡, מיט ַ‡לע פירו˘ים ווָ‡ס ס'‡יז „ָ‡ ‡ין "חט‡" – 
נָ‡ר ער ‡יז נָ‡ך מוסיף בז‰ ַ‡ן ענין ווָ‡ס ‡יז ניט ˜יין מוכרח: ער ‰ָ‡ט ‚ע˜ענט זָ‡‚ן 
בכללו˙ "חט‡˙י עוי˙י ופ˘ע˙י", ‡ון ‚לייך ַ‡ריבער‚יין ַ‡ז ער טוט ˙˘וב‰ ‡ון ‰ָ‡ט 

חרט‰ ‚מור‰ על ‰עבר ‡ון ˜בל‰ טוב‰ על ל‰ב‡.

פארברענגען עם הרבי
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יין "כסוי חט‡‰", ‡ון רעכנט-‡ויס, ַ‡ז „ָ‡ ‰ָ‡ט ער ‚עטָ‡ן חט‡ים,  ב˘ע˙ ער ‡יז ניט̃ 
„ָ‡ ‰ָ‡ט ער ‚עטָ‡ן חט‡ים, „ָ‡רט ‰ָ‡ט ער ‚עטָ‡ן חט‡ים – ‡יז „ָ‡ס ‰יּפך פון כבו„ 

‰מ˜ום.

ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז ב˘ע˙ מע˘‰. ווָ‡ס ˜ומט „ערפון ַ‡רויס נָ‡ך ַ‡ן ענין?

ער ‡יז  ב˘ע˙  מפני ‰מלעי‚ים", ‡יז  יבו˘  זיין "‡ל  „ָ‡ך  „ַ‡רף  ענין ‰˙˘וב‰  „ער 
ניט מפרט ‡˙ ‰חט‡, ‡ון ‡יינער ווייס ‡ון זעט, ַ‡ז ער ˜לַ‡ּפט זיך על ‰חז‰ נ‚„ ‰לב 
‡ויף "חט‡˙י עו˙י ופ˘ע˙י", ער ווייס ָ‡בער ניט ˜יין פרטים. ער ווייס ָ‡בער ‡ויך „י 
‡ז‰ר‰, ַ‡ז מ'טָ‡ר ניט „ערמָ‡נען ַ‡ בעל-˙˘וב‰ ווע‚ן "מע˘יו ‰ר‡˘ונים". ‡יז „ָ‡ך 
„ָ‡ס ‡ים לייכט ‡יינˆו‰ַ‡לטן, ווָ‡רום ‡ויך ב˘ע˙ מע˘‰ ער ‰ָ‡ט זיך „ערוו‡וסט, ַ‡ז 
יענער ‡יז ַ‡ בעל-˙˘וב‰ – ווייס ער מערניט ווי ַ‡ן ענין בכללו˙, ַ‡ז ער ‡יז ַ‡ בעל-

˙˘וב‰ ווָ‡רום ער ‰ָ‡ט ַ‡מָ‡ל ‚עטָ‡ן ַ‡ חט‡.

מערערע  ס'‰ָ‡ט  ‡ויב  נָ‡ך  בפרט  ‰חט‡,   ˙‡ זיין  מפרט  ָ‡בער  וועט  ער  ב˘ע˙ 
זיך  ˘ומע  „עם  ˘ווער  „ָ‡ך  ‡יז  „עמולט  ָ‡ט  ‡יז   – סך   ‡ַ נָ‡ך  ‰ָ‡ט  ער  ‡יינער,  ווי 

‡יינˆו‰ַ‡לטן ‡ויף ניט מזכיר זיין מע˘יו ‰ר‡˘ונים.

‡ון ווָ‡ס נָ‡כמערער: בנו‚ע ˆו זיך ַ‡ליין ‡יז מ‰יכי ˙י˙י;

נָ‡ך ‡ויב  ובפרט  ז‰,  ל‡חרי  זמן  מ˘ך   ‡ַ ‚ע„ענ˜ען ‡ין  „ָ‡ס  „ָ‡ך  ˘ומע ˜ען  „ער 
ער ‰ַ‡לט נָ‡ך ניט ביי „ער „ר‚‡ פון "ולבי חלל ב˜רבי", ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז „ָ‡ך ווי ער 
זָ‡‚ט ‡ין ˙ני‡ – פַ‡ר˘טַ‡נ„י˜ ‡ויך פון ˘"ס בבלי וירו˘למי – ַ‡ז „ָ‡ס ‡יז מערניט 
ווי ביי יחי„י ס‚ול‰, "ומˆ‡˙ ‡˙ לבבו נ‡מן לפניך" ‡ון „ו„ ‰ָ‡ט ‚עזָ‡‚ט "ולבי חלל 
ב˜רבי" – וועט ‡ים מסי˙ זיין „ער יˆר-‰רע: ‰ער זיך ‡יין, ‰ָ‡סט ‚ע‰ערט, ַ‡ז יענער 
‰ָ‡ט ‚עטָ‡ן ָ‡ט „י ‡ון „י ענינים פרטיים, ‡ון ‰ָ‡ט „ָ‡ס ‚עטָ‡ן "ב‡ו˙ו מ˜ום וב‡ו˙ו 
‡ופן", מיט „י ַ‡לע פרטים ווי ער ‰ָ‡ט מפרט ‚עווען ‡˙ ‰חט‡ – ‡יז עלול, ַ‡ז ס'זָ‡ל 

ָ‡נ˜ומען ˆו זיין בו˘‰ – ˆו זיין בזיון – ל‡חר זמן רב ‡ויך.

˘וב‰ ב‡ו˙‰  וליב „ער̇  ומט-‡ויס, ַ‡ז „ורך „עם ענין, ‡פילו ַ‡ז̂  ווָ‡ס ָ‡ט „עמולט̃ 
˘ע‰ וועט „ָ‡ס ‡ים ברענ‚ען ַ‡ ˙ועל˙; „ערנָ‡ך ָ‡בער ˜ען זיין ַ‡ ‰יז˜ – ַ‡ "פעול‰ 

נמ˘כ˙" „ערפון ווָ‡ס ער ‰ָ‡ט מפרט ‚עווען ‡˙ ‰חט‡ – ‡ויף ַ‡ מ˘ך זמן ‡רוך.

לד. ווָ‡ס ‡ין „ערויף ‡יז „ָ‡ „ער חילו˜ ‰˘יט‰ ˆווי˘ן בבלי ‡ין ירו˘למי.

עניו˙,  ו סוף מסכ˙‡̇  וין ‡ויך ‚ע„רו˜ט, ַ‡ז בנו‚ע̂  ווי ‚ערע„ט ַ‡מָ‡ל ב‡רוכ‰ ‡ון̆ 
ווָ‡ס ָ‡ט „ָ‡רטן ‡יז מען „ָ‡ך מסיים ַ‡ז "ל‡ ‰יו ימים טובים לי˘ר‡ל כחמ˘‰ ע˘ר ב‡ב 
וכיום ‰כיפורים", ‡ון ‡יז ממ˘יך, ַ‡ז ווָ‡ס ‡יז „עמולט ‚עווען ַ‡ז "יוˆ‡ו˙ וחולו˙ 
בכרמים", ‰ָ‡ט מען „ָ‡ך ‚ע„ַ‡רפט ‚יין ˘יין ָ‡נ‚עטָ‡ן, "בכלי לבן", ‡יז „עמולט ‡יז 
‚עווען ַ‡ז "˘ו‡ל˙": ַ‡זוי ווי מ'‡יז ניט ‚עווען זיכער, ַ‡ז יע„ער מיי„ל ‰ָ‡ט ‚ע‰ַ‡ט „י 

התוועדות וא"ו תשרי ה'תשמ"ב
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לבו˘ים ‰מ˙‡ימים, ‰ָ‡ט מען מ˙˜ן ‚עווען, ַ‡ז יע„ערע „ַ‡רף ניט טרָ‡‚ן ַ‡ן ‡יי‚ענע 
˜ליי„, נָ‡ר זי „ַ‡רף „ָ‡ס לייען ביי ַ‡ ˆווייטע ‡י„י˘ע טָ‡כטער.

ווָ‡ס ָ‡ט „ָ‡ ‡יז „ָ‡ „י מע‚לעכ˜ייט ‡ויף לייען ָ‡„ער פון ַ‡זַ‡ ווָ‡ס ˘טייט ‰עכער 
פון זיך, ָ‡„ער פון ַ‡זַ‡ ווָ‡ס ˘טייט ני„ערי˜ער פון זיך.

וב„ו‚מ‡ ווי „י ‚מר‡ ברענ‚ט „ָ‡רט „י „ו‚מ‡: ַ‡ "ב˙ כ‰ן ‚„ול" פון וועמען לייעט 
‰ָ‡ט  זי  ‡ון  ‡ויך,  ‚„ול  כ‰ן  לפני  „ָ‡ך  ‡יז  מלך   ‡ַ מע‚לעכ˜ייט:  ˆוויי  ‰ָ‡ט  זי  זי? 
ני„ערי˜ער פון זיך – ס‚ן כ‰ן ‚„ול. ַ‡ ב˙ מלך ‰ָ‡ט ˜יין בריר‰ ניט: מלך ‡יז „ָ‡ך „ער 
‰עכסטער פון „עם ‚ַ‡נˆן ‡י„י˘ן פָ‡ל˜, מוז זי לייען ביי ַ‡ ב˙ כ‰ן ‚„ול, ביי ‡ימיˆן 
ווָ‡ס ‡יז ני„ערי˜ער פון זיך. ווָ‡ס ַ‡ כ‰ן ‚„ול ‡יז „ָ‡ך ‡ויך מחוייב בכבו„ו ˘ל מלך. 

‰ָ‡ט זי ˜יין בריר‰ ניט.

ּפלו‚˙‡   ‡ַ  ‡ָ„ ‡יז   – ‚„ול"  כ‰ן  "ב˙  מז‰,  ˘למט‰  „ר‚‡  „י  ‚לייך  ָ‡בער  מ˘‡"כ 
ˆווי˘ן בבלי וירו˘למי. ווָ‡ס ‡יין „ע‰ ‡יז, ַ‡ז ב˙ כ‰ן ‚„ול „ַ‡רף לייען מ˘למעל‰ 
‰ימנ‰, פון ַ‡ ב˙ מלך; „י ˆווייטע „ע‰ ‡יז, ַ‡ז זי „ַ‡רף לייען מ˘למט‰ ‰ימנ‰, ווָ‡ס 

„ָ‡ס ‡יז ַ‡ ב˙ ס‚ן כ‰ן ‚„ול.

ווָ‡ס ‡יז „ער חילו˜ ˆי מ'לייעט פון „י ˘למעל‰ ָ‡„ער פון „י ˘למט‰?

ב˘ע˙ מ'לייעט פון ‡יינעם ˘למעל‰ – בַ‡˜ומט מען ַ‡ ˘ענערע ˜ליי„.

ווָ‡ס ָ‡בער ‰ָ‡ט זי ב˘ע˙ מע˘‰ „עם ‚עפיל? – ַ‡ז זי ‰ָ‡ט ‚ע„ַ‡רפט ָ‡נ˜ומען ˆו 
מ˜בל˙.  ווי ַ‡  מערניט  זי ‡יז  בַ‡˜ומען;  פון ‡יר ‚ָ‡רני˘ט  יענע ˜ען  ווָ‡ס  ַ‡ ˆווייטן 
ווָ‡רום זי זָ‡ל עּפעס ‚עבן ˆו „עם כ‰ן ‚„ול – ‡יז ַ‡ כ‰ן ‚„ול ‡יז ענינו ‡יז, ַ‡ז ער 

„ַ‡רף זיין "‚„ל‰ו מ˙וך ‡חיו", כולל ‡ויך פון „עם ס‚ן כ‰ן ‚„ול.

ב˘ע˙ זי ‡יז ָ‡בער ˘ו‡ל˙ – ב˘ע˙ זי לייעט – פון ַ‡ ב˙ ווָ‡ס זי ‡יז למט‰ ‰ימנ‰ 
– ‡יז ‡ין „ערויף ‡יז „ָ‡ ביי„ע ענינים: זי ‰ָ‡ט ַ‡ ˙ועל˙, זי ‡יז ַ‡ מ˜בל, זי טוט-ָ‡ן 
„ערנָ‡ך „י ˘מל‰ – „י ˜ליי„ – ווָ‡ס זי ‰ָ‡ט בַ‡˜ומען מלמט‰, פון „עם ב˙ ס‚ן כ‰ן 
‚„ול; זי ‰ָ‡ט ‡יר ָ‡בער ‡ויך ‚ע‚עבן „עם כבו„, ַ‡ז זי ‰ָ‡ט ‚ע‰ַ‡ט „עם כבו„, ַ‡ז ‡יר 
˜ליי„ ווערט „ערנָ‡ך ‚עטרָ‡‚ן ‡ון ‚ענוˆט, ‡ון מ'‰ָ‡ט ˆו ‡יר ‚ע„ַ‡רפט ָ‡נ˜ומען ב˙ 

כ‰ן ‚„ול.

ב„ו‚מ‡ ווי מ'‚עפינט „עם „ין ביי ˜י„ו˘ין:

ל‡˘‰  פרוט‰  „י  ‚עבן  „ַ‡רף   – מ˜„˘  „ער   – בעל  „ער  ַ‡ז  זיין,  „ער  „ַ‡רף  ַ‡זוי 
‰מ˙˜„˘˙; ב˘ע˙ ס'‡יז ָ‡בער „ָ‡ ‡ין ַ‡זַ‡ ‡ופן, ַ‡ז „ָ‡ס ‡יז ַ‡ כבו„ פַ‡ר „ער ‡˘‰ 
ַ‡ז מ'נעמט ביי ‡יר „י ‚עלט – ‡יז ָ‡ט „עמולט ווערט „י סבר‡, ַ‡ז „עמולט ˜ען ‚ָ‡ר 
זיין „ער ס„ר ב‰יפך, „ערפַ‡ר ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז ַ‡זַ‡ סָ‡רט כבו„ ווָ‡ס ‡יז ווערט ַ‡ ˘ו‰ 

פרוט‰ ‡ון נָ‡כמערער.
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ווָ‡ס על „רך ז‰ ‡יז בנו‚ע ווען ַ‡ ב˙ כ‰ן ‚„ול לייעט ביי ַ‡ ב˙ ס‚ן כ‰ן ‚„ול. מ˘‡"כ 
ווען זי לייעט ביי ַ‡ ב˙ מלך.

לה. ווָ‡ס על „רך ז‰ ‡יז ‡ויך „י פלו‚˙‡ בנו‚ע ˆו לפרט ‰חט‡:

„ערפַ‡ר  ווָ‡ס  ענין ‰˙˘וב‰, ‡ע"פ  „ָ‡ס ‡ים ‰עלפן ‡ין  וועט  ב‰ו‰,  ַ‡ז  וויבַ‡ל„ 
‡ים  וועט  ˆווייטער   ‡ַ ַ‡ז  רˆוי,  בל˙י  ענין  ַ‡ן  „ערויף  „ורך  ‰ָ‡בן  ער  ˜ען  לע˙י„ 
„ערמָ‡נען ַ‡ז ער ‰ָ‡ט מפרט ‚עווען חט‡יו ‡ון במיל‡ „ַ‡רף ער ‚ע„ענ˜ען "מע˘יו 
זָ‡‚ט  ער  [ב˘ע˙  ‡יז!  „ָ‡ס  מע˘‰   ‡ַ פַ‡ר  ווָ‡ס  זָ‡‚ן  ‡ים  ˜ען  ער  ‡ון  ‰ר‡˘ונים", 

מערניט ווי "חט‡˙י" – ˜ען ער ‡ים ניט זָ‡‚ן ווָ‡ס ‡ון ווען].

ּפס˜'נט ָ‡ּפ „ער בבלי – לויט „י ˘יט‰ ‡ויך ‡ין סוף ˙עני˙ ‡ון ‡ין נָ‡ך כמ‰ מ˜ומו˙ 
˙ועל˙.   ‡ַ „ָ‡ס  ‡יז  מע˘‰  ב˘ע˙  ַ‡ז  וויבַ‡ל„  ‰חט‡,   ˙‡ זיין  מפרט  מ'„‡רף  ‡ז   –

מ˘‡"כ „ער ירו˘למי ‡יז ‡זיל ל˘יט˙ו.

‰‡ ‚ופ‡ ‡יז „ָ‡ך ‡ויך „ור˘ בי‡ור „ער עˆם ל˘יט˙ו. ווָ‡ס ָ‡ט „ָ‡ ˜ען מען מוסיף 
זיין נָ‡ך ַ‡ נ˜ו„‰ ב„בר:

רעכענען  זיך  מען  זָ‡ל  ב‰ו‰ –  מע˘‰   ‡ַ ווע‚ן  זיך  ס'רע„ט  ב˘ע˙  טַ‡˜ע,  פַ‡רווָ‡ס 
„ערמיט ווָ‡ס ס'וועט טרעפן ל‡חרי זמן.

וין ַ‡ ‰˙חל‰  ‡יז „ָ‡ס ‚ופ‡ בַ‡ווייזט, ַ‡ז „ָ‡ס ווָ‡ ס'וועט טרעפן ל‡חרי זמן – ‰ָ‡ט̆ 
‡ין „עם ‰ו‰, ַ‡ז „ָ‡ס ‡יז ‡ויך "‰ו‰" ב˘ע˙ מע˘‰; ניט ַ‡ ‰ו‰ ב‚לוי ווי „ער "‰ו‰" 

ממ˘, נָ‡ר "‰ו‰" עכ"פ בכח.

נרו˙  בנו‚ע ˆו  ב"‰  ב"˘ ‡ון  פון  פלו‚˙‡  ב‡רוכ‰ „י  ַ‡מָ‡ל  ‚ערע„ט  ווי  וב„ו‚מ‡ 
חנוכ‰ – ˆי "כנ‚„ ימים ‰יוˆ‡ין" ˆי "כנ‚„ ימים ‰נכנסין".

וויבַ‡ל„ ַ‡ז מ'זָ‡‚ט, ַ‡ז ‡יז ‡ויך ב‰ו‰, נָ‡ר „ָ‡ס ‡יז ניט „ער "‰ו‰" בכל ‰˙ו˜ף – 
‰ָ‡ט „עמולט ַ‡ן ָ‡רט ˆו ּפס˜'ענען ב‰ו‰, ַ‡ז ער זָ‡ל ניט מפרט זיין ‡˙ ‰חט‡; 

‡ויב „ער ‰ו‰ ‡יז ‡יˆטער ‡ינ‚ַ‡נˆן ניטָ‡ – ‡יז ווָ‡ס ‰ָ‡ט „ָ‡ס פַ‡ר ַ‡ ˘ייכו˙ מיט 
„ער ‰לכ‰ ב˘ע˙ מע˘‰.

לו. ווָ‡ס על „רך ז‰ ‡יז ‡ויך בנו‚ע ˆו ˙˘וב‰.

ווָ‡ס ˙˘וב‰ ‰ָ‡ט „ָ‡ך ‡ין זיך כמ‰ „ר‚ו˙, מן ‰˜ל ‡ל ‰כב„. ווי „י ‚מר‡ ‡יז מחל˜ 
‡ין יומ‡, ַ‡ז ס'‡יז „ָ‡ "˙˘וב‰ מיר‡‰", ‡ון „ערנָ‡ך ‡יז „ָ‡ "˙˘וב‰ מ‡‰ב‰", ‡ון 
 ‡ָ„ ‚ופ‡ ‡יז  מ‡‰ב‰"  "˙˘וב‰  ַ‡ז ‡ין  מחל˜,  רָ‡‚ַ‡ט˘ָ‡ווער ‡יז  „ער  ווי  „ערנָ‡ך 

ˆוויי ‡ופנים.

˘וב‰, [ווָ‡ס „ערפַ‡ר  ור‰, ַ‡ז ס'‡יז „ָ‡ „ריי ‡ופני̇  בפרט נָ‡ך ווי מבו‡ר ‡ין ל˜וטי̇ 
ווי  ˙˘וב‰-ליכט], ‡ון  ˘וב‰ „ריי  ב˘ב˙  חב"„  מנ‰‚  לויט  מען „ָ‡ך ‡ויך ָ‡ן  ˆינ„ט 

התוועדות וא"ו תשרי ה'תשמ"ב

סז



טוב  וע˘‰  מרע  "סור  ˙˘ובו˙:  פיר   ‡ָ„ ס'‡יז  ַ‡ז  בפרטיו˙,  נָ‡כמער  מפרט  ‡יז  ער 
ב˜˘ ˘לום", ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז „י „ריי ˙˘ובו˙, ‡ון „ערנָ‡ך „ָ‡ס ‚ופ‡ ‡יז מען מחל˜, 
ווי ער זָ‡‚ט, ַ‡ז ס'‡יז „ָ‡ "˙˘וב‰" ‡ון "בעל ˙˘וב‰", ַ‡ז ער טוט ˙˘וב‰ ‡ין ַ‡זַ‡ 
‡ופן, ַ‡ז ער ווערט ַ‡ בעל ‰בי˙ ‡ויף „ער ˙˘וב‰. ‡ון ‡ין „ערויף ‚ופ‡ ‡יז „ָ‡ך „ָ‡ 
"˙˘וב‰ ˙˙‡‰" ‡ון "˙˘וב‰ עיל‡‰", ובל˘ון ‰‚מר‡ "˙˘וב‰ מיר‡‰" ‡ון "˙˘וב‰ 

מ‡‰ב‰".

ˆוזַ‡מען „ערמיט זָ‡‚ט מען, ַ‡ז ב˘ע˙ ער טוט ˙˘וב‰, ‡פילו ˙˘וב‰ ב„ר‚‡ ‰כי 
 ‡ַ ער  ברענ‚ט   – ˙ח˙ונ‰  ˙˘וב‰  ‚ופ‡ „י  מיר‡‰, ‡ון ‡ין „ערויף  ˙˘וב‰  ˙ח˙ונ‰, 
˜רבן, ווָ‡ס ַ‡ ˜רבן ‡יז „ָ‡ך מוכרח, ער „ַ‡רף „ָ‡ך זיין "˘ב מי„יע˙ו". ‡ון ‡ויב ער 
„ַ‡רף ניט ברענ‚ען ˜יין ˜רבן – טָ‡ר ער ניט ברענ‚ען ˜יין ˜רבן; ער טָ‡ר ניט ברענ‚ען 

"חולין בעזר‰". „ָ‡ס ‡יז ניט ַ‡ן ענין ˘ל "נ„ב‰"; „ָ‡ס ‡יז ַ‡ן ענין ˘ל חוב‰.

זָ‡‚ט מען, ַ‡ז ער טוט ˙˘וב‰ ‡ין ַ‡ „ר‚‡ ‰כי ˙ח˙ונ‰ – ברענ‚ט ער ַ‡ ˜רבן בעזר‰, 
פון  ובל˘ון  וכו'.  נ˙˜בל  ווערט  חט‡", ‡ון „ער ˜רבן  חט‡ו ‡˘ר  עליו ‡˙  "ו‰˙ו„‰ 

‡‚ר˙ ‰˙˘וב‰, "‡ין מזכירין לו „בר וחˆי „בר ביום ‰„ין".

ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז נָ‡ך ניט „ער ˘טורעם; „ער ˘טורעם בז‰ ‡יז, ַ‡ „ָ‡ למט‰ ווייס מען, 
ַ‡ז ער ‰ָ‡ט ‚עטָ‡ן ˙˘וב‰ מיר‡‰, ער ‰ָ‡ט „ָ‡ס ָ‡בער ‚עטָ‡ן ‡ין ַ‡ן ‡ופן ַ‡ז "יעי„ 
עליו יו„עי ˙עלומו˙ ˘ל‡ יחזור לכסל‰ עו„" – בל˘ון ‰רמב"ם – זָ‡ל זיין מ˙וך יר‡‰, 
ָ‡בער ַ‡זוי וועט ער זיך פירן – ברענ‚ט ער ַ‡ ˜רבן, ‡ון זָ‡‚ט „עם ווי„וי, ‡ון ס'ווערט 

נ˙˜בל לרˆון וכל ‰ענינים ‰˜˘ורים בז‰.

‡ון ביח„ עם ז‰ זָ‡‚ט מען, ַ‡ז ‡ע"פ ווָ‡ס ס'‡יז „ָ‡ פיר סו‚ים ‡ין ˙˘וב‰, על כל 
פנים „ריי, על כל פנים ˆוויי; ב˘ע˙ מ'רעכנט ‡ין מˆו˙ ע˘‰ מן ‰˙ור‰ – ‡יז „ָ‡ס 
זיי  מˆוו˙ ‰ווי„וי (ווָ‡ס  פנים „י  כל  על  כמ‰ ‡חרונים,  ל„ע˙  ע˘‰ ‡ח˙. –  מˆו˙   ‡ַ
ָ‡ּפ ‡ין  ּפס˜'נט  רבי  ַ‡לטער  „ער  ווי  ָ‡בער  מנין ‰מˆוו˙),  „עם  ˙˘וב‰ ‡ין  רעכנען 
‡‚ר˙ ‰˙˘וב‰, ‡ון לערנט ַ‡זוי ‡ין „עם רמב"ם וכו', ‡יז ַ‡ מˆו˙ ‰˙˘וב‰ ‡יז ‡יינע 

פון „י רמ"ח מˆוו˙ ע˘‰; ניט ˆוויי – נָ‡ר ‡יינע.

ווָ‡ס לכ‡ור‰ ‡יז „ָ‡ס ניט ַ‡ן ענין ווָ‡ס ס'‡יז ַ‡ חילו˜ ‡ין כמו˙; ַ‡ חילו˜ ‡ין כמו˙ 
– ‡יז מען „ָ‡ס כולל ‡ין „ער זעלבער מˆו‰; „ָ‡ס ‡יז ַ‡ חילו˜ ˆי "ז„ונו˙ נע˘ו לו 

כ˘‚‚ו˙", ָ‡„ער "ז„ונו˙ נע˘ו לו כזכיו˙".

ווָ‡ס "˘‚‚ו˙" ‡ון "זכיו˙" ‡יז „ָ‡ס ניט ַ‡ חילו˜ ‡ין כמו˙ – „ָ‡ס ‡יז ַ‡ חילו˜ ‡ין 
ווָ‡ס פַ‡ר ַ‡ וועלט מ'‚עפינט זיך: „ָ‡ ‚עפינט ער זיך ‡ין ַ‡ן עולם ˘כולו ‡ור, ‡ין ַ‡ן 
עולם פון "זכיו˙"; ַ‡ז "נע˘ו לו כ˘‚‚ו˙" – ‚עפינט ער זיך ‡ין ַ‡ וועלט ווָ‡ס „ָ‡רט 
‡יז חו˘ך! נָ‡ר ווָ‡ס „ען? – „ָ‡ס ‡יז ַ‡ חו˘ך פון ˘ו‚‚: ‰˙‚ברו˙ נפ˘ ‰ב‰מי˙ מיט 

‚ַ‡נˆן ˘טורעם ובי‡ור ווָ‡ס ˘טייט ‡ויף „עם.

פארברענגען עם הרבי

סח



˘וב‰, ‡יז ב„ו‚מ‡  וין ָ‡נ‚ע‰ויבן טָ‡ן̇  לז. ‡יז „ער בי‡ור בז‰, ַ‡ז וויבַ‡ל„ ער ‰ָ‡ט̆ 
ווי מ'‚עפינט בכמ‰ ענינים וב‰לכו˙ ַ‡ז "ני„ון על ˘ם סופו": ניט ˜ו˜נ„י˜ ‡ויפן כלל, 
ַ‡ז "‡ין ‡„ם ני„ון ‡ל‡ לפי מע˘יו ב‡ו˙‰ ˘ע‰", ‡יז ‡ויך „ָ‡ בכמ‰ ‰לכו˙ ַ‡ז "ני„ון 

על ˘ם סופו".

‡ויב „ָ‡ס ‡יז ַ‡זוי ‡ין ַ‡ן ענין בל˙י-רˆוי, ווי „י ‚מר‡ ברענ‚ט „ָ‡ס ‡ין סנ‰„רין – 
ע‡כו"כ ַ‡ז ס'‡יז „י ‰לכ‰ ‡ין „י ענינים רˆויים. ובמכ"˘ ו˜"ו: "מרוב‰ מ„‰ טוב" 

פון מ„‰ ‰פכי˙.

ביז  ˙˘וב‰  ‚עטָ‡ן  נָ‡ך  ‰ָ‡ט  ער  ‡ון  ˙˘וב‰,  טָ‡ן  ָ‡נ‚ע‰ויבן  ‰ָ‡ט  ער  וויבַ‡ל„ 
„עמולט  „ָ‡ך  ‡יז  במיל‡  ‰„ין",  ביום  „בר  וחˆי  „בר  לו  מזכירין  "‡ין  ַ‡ז  ווַ‡נענט 
עבו„˙ו מ˙˜בל˙ ‡ון "מˆו‰ ‚ורר˙ מˆו‰", ובפרט נָ‡ך ַ‡ז ַ‡ בעל-˙˘וב‰ „ַ‡רף זיך 

„ָ‡ך פירן מיט ַ‡ ˘טורעם,

ווי „ער רמב"ם ˘רייבט ‡ויך ‡ין „י ˘מונ‰ פר˜ים ב‰˜„מ‰ ˆו ‡בו˙, „י מעל‰ פון 
"‰מו˘ל ברוחו מלוכ„ עיר", „י מעל‰ פון ַ‡ בעל ˙˘וב‰ ל‚בי ‰ˆ„י˜ ‡ויך ‡ין ˙כונו˙ 
וין „ורכ‚ע‚ַ‡נ‚ען „עם ענין, ‡ון מ'‰ָ‡ט ‡ים  ‰נפ˘, ַ‡ז „ו˜‡ מˆ„ „ערויף ווָ‡ס ער ‡יז̆ 
‡ויס‚עּפרו‡ווט ‡ון ער ‡יז רח"ל „ורכ‚עפַ‡לן, ‡ון „ערנָ‡ך ‰ָ‡ט ער ‚עטָ‡ן ˙˘וב‰ – 
‡יז מען בטוח, ַ‡ז ער וועט ביי˘טיין ‡ויך „י נסיונו˙ ל‰ב‡. על „רך ז‰ ‡ויך בטוח, ַ‡ז 

ער וועט עול‰ זיין ‡ין „י „ר‚ו˙ ‡ין וועלכע ער ‰ָ‡ט ָ‡נ‚ע‰ויבן ‚יין ‡ין זיי.

ווָ‡ס „עמולט ‡יז "ני„ון על ˘ם סופו": ˙˘וב‰ עיל‡‰ ‡יז כלול ‡ין ˙˘וב‰ ˙˙‡‰, 
ביז ווַ‡נענט, ַ‡ז "בעל ˙˘וב‰ עיל‡‰" ‡יז ‡ויך כלול ‡ין „ער ˙˘וב‰ ˙˙‡‰, בל˘ון 

‰ל˜וטי ˙ור‰.

יר‡‰ בכלל, ַ‡ז ‡ע"פ ווָ‡ס ס'‡יז „ָ‡ ַ‡ ריבוי „ר‚ו˙ ‡ין  ביי  ס'˘טייט  ווי  [על „רך 
יר‡‰, פון יר‡‰ ˙˙‡‰ ‡ין למט‰ ‰ימנ‰, ביז יר‡‰ ‰ימנ‰ ˘‡ין למעל‰ ‰ימנ‰ – זיינען 

ַ‡לע יר‡ו˙ כלול ז‰ בז‰].

על „רך ז‰ ‡ויך בנ‚ל‰, ַ‡ז וויבַ‡ל„ ער ‰ָ‡ט ‚עטָ‡ן ˙˘וב‰ ב‡יז‰ ‡ופן ˘י‰י', „ָ‡ס 
ל‡ י˘וב עו„ לכסל‰", ‡פילו ַ‡ז מ'ווייס ַ‡ז „ָ‡ס  עלומו˙̆  ‡יז ָ‡בער "יעי„ עליו יו„ע̇ 
‡יז מפני יר‡˙ ‰עונ˘, יר‡˙ ‰חט‡ וכיוˆ‡ בז‰ – ‰ָ‡ט ער ˘וין ‡ין „ערויף ‡ויך כלול 

"ני„ון על ˘ם סופו" – ˙˘וב‰ ב˙כלי˙ ‰˘לימו˙.

לח. ווָ‡ס ‡יז „ער חילו˜ בנו‚ע לפועל, ב˘ע˙ ער טוט ˙˘וב‰ מפני ‰יר‡‰ ָ‡„ער ער 
טוט ˙˘וב‰ מ‡‰ב‰ בכלל, ָ‡„ער ˙˘וב‰ ב˘לימו˙?

‡יז ב˘ע˙ ער טוט מפני ‰יר‡‰ – ‡יז „ָ‡ ַ‡ חילו˜ ‡ויף ווָ‡ס פַ‡ר ַ‡ חט‡ ס'רע„ט 
זיך:

‡ויב „ָ‡ס ‡יז ַ‡ חט‡ ווָ‡ס עונ˘ו מרוב‰ – טוט ער ַ‡ ˙˘וב‰ ‚„ול‰; ‡ויב ס'‡יז ַ‡ 
חט‡ ווָ‡ס עונ˘ו ע"„ ‰בינוני – טוט ער ‡ויך ˙˘וב‰ ע"„ ‰בינוני, זיין יר‡‰ ‡יז ע"„ 

התוועדות וא"ו תשרי ה'תשמ"ב
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‰בינוני; ס'‡יז ניט ַ‡זַ‡ ‚ווַ‡ל„י˜ער עונ˘ ‡ון ער ‰ָ‡ט ניט ווָ‡ס ˆו ˜לָ‡‚ן ‡ויף „עם. 
ווער רע„ט נָ‡ך ‡ויב ס'‡יז ַ‡ "מˆו‰ ˜ל‰" וכיו"ב – ָ‡ט „עמולט ‡יז „י ˙˘וב‰ זיינע 

‡ויך ַ‡ ˙˘וב‰ ˜ל‰.

 – מפרט  ניט  ‡יז  ‡ון  ופ˘ע˙י",  עוי˙י  "חט‡˙י  בכלל  ˙˘וב‰   ‡ַ זָ‡‚ט  ער  ב˘ע˙ 
˘למט‰ ָ‡„ער  בי˙ „ין  ˘כנ‚„, ָ‡„ער „ער  זיך ַ‡ריין „ער ˆ„  מי˘ט  ‡יז ָ‡ט „עמולט 
˘למעל‰, ‡ון ‰ויבט-ָ‡ן טענ‰'ן: ער ‰ָ‡ט טַ‡˜ע ˙˘וב‰ ‚עטָ‡ן – ָ‡בער ‰ָ‡ט ˙˘וב‰ 
‚עטָ‡ן; ס'‡יז „ָ‡ ˙˘וב‰ מפני ‰יר‡‰ – ‰ָ‡ט ער ˙˘וב‰ ‚עטָ‡ן ָ‡ט „ָ‡רט וו‡ו ס'‡יז 
ַ‡ יר‡‰ ‚„ול‰, מˆוו˙ חמורו˙; עכ"פ ניט "חמורו˙ ˘בחמורו˙" – ָ‡בער ניט "˜לו˙ 

˘ב˜לו˙".

יין ַ‡נ„ער עˆ‰ ַ‡ז ער מוז מפרט זיין ‡˙ ‰חט‡; ַ‡ז ניט ‡יז מען ניט  במיל‡ ‡יז ניטָ‡̃ 
זיכער ˆי זיין ˙˘וב‰ ‡יז ‚עווען ˙˘וב‰ כ„רו˘.

ָ‡ּפטייט˘:  עˆם  ווי „ער  ָ‡בער  „ָ‡ך  מ‡‰ב‰, ‡יז  ˙˘וב‰  ָ‡בער ˆו  ס'˜ומט  ב˘ע˙ 
פַ‡רווָ‡ס טוט ער ˙˘וב‰? – „ערפַ‡ר ווָ‡ס ער ‰ָ‡ט ליב „עם ‡ויבער˘טן! ַ‡ז ער ‰ָ‡ט 
ליב „עם ‡ויבער˘טן, ‡יז ווָ‡ס ‡יז ‡ים „י נפ˜"מ "חמור‰ ˘חמור‰" "˜ל‰ ˘ב˜לו˙" 
– ַ‡ז „ָ‡ס ‡יז ניט „י זַ‡ך ווָ‡ס ער „ַ‡רף „ערפַ‡ר ‰ָ‡בן ‚ן-ע„ן ָ‡„ער ער „ַ‡רף ‰ָ‡בן 
„ער ניˆול ווערן ממ˜ום ‰פכי; „ָ‡ס ‡יז „ערפַ‡ר ווָ‡ס ער ‡יז ‡ו‰ב ‡˙ ‰˜ב"‰, ‡ון 
ˆי  ˘ב˜לו˙"  "˜ל‰  ˆי  נפ˜"מ  „י  ‡יז  ווָ‡ס  ‡יז  רˆונו.  עו˘‰  ‡יז  ‰˜ב"‰   ˙‡ ‡ו‰ב 

"חמור‰ ˘בחמורו˙"?!

במיל‡ ‡יז „עמולט, ניט נָ‡ר ער „ַ‡רף ניט מפרט זיין ‡˙ ‰חט‡ – ס'ווערט ‚ָ‡ר ַ‡ 
חסרון: „ָ‡ס ‡יז ‰יפך ‰‡‰ב‰! ער ‰ָ‡ט ליב „עם ‡ויבער˘טן, מיטַ‡מָ‡ל וועט ער זיך 
ַ‡ ˆווייטן  כ„בעי,  ˘ל‡  ‚עטָ‡ן  ‰ָ‡ב ‡יך  ענין  ָ‡ט „עם  ַ‡ווע˜˘טעלן ‡ויסרעכענען: 
ענין ‰ָ‡ב ‡יך ‚עטָ‡ן „יר ‡ויף  ענין ‰ָ‡ב ‡יך ‚עטָ‡ן „יר ‡ויף ˆו-ל‰כעיס, ַ‡ „ריטן 

ˆו-ל‰כעיס – ‰יפך ‰‡ב‰!

ע˙י„, ‡ע"פ  "ע˙י„" ‡יז  "‰ו‰" ‡יז ‰ו‰, ‡ון  ווָ‡ס  בבלי,  זיך ‡ין  ס'רע„ט  ב˘ע˙ 
ווָ‡ס „ָ‡ס ˜ומט „ערנָ‡ך ַ‡רויס פון „עם "‰ו‰" – ‡יז ָ‡ט „עמולט רעכנט ער זיך מיטן 

"‰ו‰".

ווָ‡ס ‡יז „ער ˆ„ ‰˘ו‰ ווָ‡ס ס'‡יז „ָ‡ ‡ין ַ‡לע ‡ופני ˙˘וב‰? – על כל פנים ˙˘וב‰ 
מיר‡‰: ‡פילו ַ‡ז ער ‰ָ‡ט ˙˘וב‰ מ‡‰ב‰ ‡יז "י˘ בכלל מ‡˙יים מנ‰", ָ‡בער ס'‡יז 
„ָ‡ך ַ‡ זיכערע זַ‡ך ַ‡ז ער ‰ָ‡ט „י חרט‰ ‡ון „י ˙˘וב‰, "˘ב מי„יע˙ו", ווי ס'‡יז „ָ‡ 

ביי ˘ב מיר‡‰.

ב˘ע˙ „ער בבלי זָ‡‚ט, ַ‡ז „ָ‡ס ‡יז ˆוויי בַ‡זונ„ערע זמנים, במיל‡ ווערט „ָ‡ס ˆוויי 
‚„ול ˆי  כ‰ן  ב˙   ‡ַ ביי  לעיל  כמ„ובר  בַ‡זונ„ערע ‰נ‰‚ו˙,  בַ‡זונ„ערע ‰לכו˙, ˆוויי 
ˆוויי  „ָ‡ס  ‡יז  „עמולט  ָ‡ט  ‡יז   – בעניננו  בז‰  וכיוˆ‡  ס‚ן,  ב˙  ָ‡„ער  מלך  ב˙  פון 

פארברענגען עם הרבי
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˙˘וב‰  לר‡˘ ‡ין  לכל  ווָ‡ס  זיין ‡˙ ‰חט‡,  מפרט  „ַ‡רף  ער  זַ‡כן, ‡ון  בַ‡זונ„ערע 
‡יז ‚ייט מען מן ‰˜ל ‡ל ‰כב„, ‡פילו ‡ין ˙˘וב‰ – מ'‰ויבט-ָ‡ן מיט ˙˘וב‰ מיר‡‰. 

„עריבער „ַ‡רף ער מפרט זיין ‡˙ ‰חט‡.

ומען ַ‡ ‰עכערע „ר‚‡ – ‡יז „עמולט, בע˙י„ וועט מען „עמולט  „ערנָ‡ך, ַ‡ז ס'וועט̃ 
טרַ‡כטן. ‡ון „עמולט „ַ‡רף ער ˘וין ניט ‰ָ‡בן ˜יין ווי„וי ‡ויף ז„ונו˙ – „ערפַ‡ר ווָ‡ס 

ס'‡יז ˘וין ‚עווָ‡רן "˘‚‚ו˙", ע"י ‰˙˘וב‰ ˘לפני ז‰.

„ער ירו˘למי ‰ַ‡לט, ַ‡ז „ער "ע˙י„" ‡יז ˘וין „ָ‡ ‰˙חל˙ו ב‰ו‰; „ָ‡ ‡ין ַ‡זַ‡ ‡ופן, 
ַ‡ז „ָ‡ס וויר˜ט ‡ויף זיין ‰נ‰‚‰ ב‰ו‰. במיל‡, ַ‡ז ער טוט ˙˘וב‰ מיר‡‰, ‡ון מ'ווייס 
ַ‡ז "מˆו‰ ‚ורר˙ מˆו‰", ‡ון מ'ווייס ַ‡ז "‡„ם ני„ון על ˘ם סופו" – ‰ָ‡ט ער ˘וין ‡ין 

„ערויף „י "˙˘וב‰ מ‡‰ב‰", ‡ון מ'‡יז ‡ים מעמי„ ב"חז˜˙ כ˘רו˙" ˘לו.

במכ"˘ ו˜"ו: מ‰-„ָ‡ך – ווי „ער רמב"ם זָ‡‚ט ‡ין „י ˘מונ‰ פר˜ים – ַ‡זַ‡ ווָ‡ס ‡יז 
ניט „ורכ‚עפַ‡לן, ˘טעלט מען ‡ים "בחז˜˙ כ˘רו˙"; ַ‡זַ‡ ווָ‡ס ‡יז „ורכ‚עפַ‡לן, ‡ון 
ביי ‡ים ‡יז ‚עווען ז„ונו˙, ‡ון ער ‰ָ‡ט ‚עטָ‡ן ˙˘וב‰ ‡ון ער ‰ָ‡ט עס מ‰פך ‚עווען 
ל˘‚‚ו˙ – „ַ‡רף מען „ָ‡ך ‡ים זיכער ˘טעלן "בחז˜˙ כ˘רו˙", ַ‡ז ער וועט ‚יין ‰עכער 

‡ין ˙˘וב‰ ‡ון וועט ‰ָ‡בן ˙˘וב‰ מ‡‰ב‰.

וויבַ‡ל„ ַ‡ז „עמולט ‡יז ˘וין כלול ˙˘וב‰ מ‡‰ב‰ – „ַ‡רף ער ניט מפרט זיין ‡˙ 
‰חט‡.

לט. ווָ‡ס ָ‡ט „ָ‡ס ‡יז ‡ויך „ער בי‡ור ‡ון „ער ˜˘ר ˆווי˘ן „י ביי„ע ענינים, ווָ‡ס 
ע˜יב‡"  רבי  "‡מר  פריער  ָ‡ז  וב‰מ˘ך ‡ח„,  מח˙‡  בח„‡  „ָ‡ס  ירו˘למי ˜ומט  ‡ין 
˘וין ‡ין  ער ‰ָ‡ט  ווָ‡ס  פַ‡רווָ‡ס? – „ערפַ‡ר  זיין ‡˙ ‰חט‡,  מפרט  ניט  מ'„ַ‡רף  ַ‡ז 
ָ‡נ˜ומען ˆו  ניט  ער „ַ‡רף  ַ‡ז  ˙˘וב‰,  ענין ‡ין  ַ‡זַ‡  ˘וין  ער  ומˆב ‰ָ‡ט  מעמ„  „עם 
‡ויסרעכענען בפרטיו˙ כ„י מ'זָ‡ל זיין זיכער ַ‡ז ער ‰ָ‡ט ‡ויף „ערויף ˙˘וב‰ ‚עטָ‡ן.

ווָ‡ס „ערפַ‡ר ב˘ע˙ ער ברענ‚ט „עם פסו˜ "וזר˜˙י עליכם מים ט‰ורים" – ברענ‚ט 
ער ניט נָ‡ר „עם "וזר˜˙י" ‡ון זָ‡‚ט "ו‚ו'", נָ‡ר ער ברענ‚ט ‡ון רעכנט-‡ויס „י ַ‡לע 
פרטים, בַ‡ווייזן, ַ‡ז ‡ע"פ ווָ‡ס ‡ין מ˘נ‰ ˘טייט מערניט ווי „י ‰˙חל˙ ‰כ˙וב, ‡יז 
ער „ערנָ‡ך מסיים „י מסכ˙‡, ַ‡ז ‡ין „עם ‰˙חל˙ ‰כ˙וב – זיינען „ָ‡ „י ַ‡לע „ר‚ו˙: 
"וזר˜˙י עליכם מים ט‰ורים", ווי „ָ‡ס ˜ומט – ווי מפר˘ים טייט˘ן ָ‡ּפ – מˆ„ „עם 
‡ויבער˘טן, "וט‰ר˙ם" – ווי „ָ‡ס ˜ומט ע"י פעול˙ ‰‡„ם, ‡ון „ערנָ‡ך ‡ויך "מכל 
חט‡ו˙יכם ומכל ‚ילוליכם ‡ט‰ר ‡˙כם", ווָ‡ס „ָ‡ס טוט ‡ויך „ער ‡ויבער˘טער – „י 
˙˘וב‰ ווָ‡ס מ'‚יט ‡ים מלמעל‰, ל‡חרי „ערויף ווי ער ‰ָ‡ט ‚עטָ‡ן „י ˙˘וב‰ למט‰, 
ס'‡יז ‚עווען „ער "˘ובו ‡לי  ווָ‡ס "וזר˜˙י" –  ז‰  י„י  על  ער ‰ָ‡ט ‡יר ‚עטָ‡ן  ווָ‡ס 

ו‡˘וב‰ ‡ליכם", ָ‡„ער "‰˘יבני ‰' ‡ליך", מיט „י ַ‡לע ס„רים ב„בר.

התוועדות וא"ו תשרי ה'תשמ"ב
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‡ון „ערפַ‡ר ‡יז ער ‡ויך מ‰פך „עם ס„ר: „י בריי˙‡ ב‚מר‡ (ָ‡„ער „י ‚מר‡ ס˙ם ‡יז 
„ָ‡ס ניט ˜יין בריי˙‡) ˜ומט „ָ‡ך ל‡חרי ‰מ˘נ‰; ווי ַ‡זוי ‡יז „ער ס„ר ‡ין ˙˘וב‰? 
מט‰רים  מי ‡˙ם  זָ‡‚ט – "לפני  ער  ווי   – מען ‰ָ‡בן  „ַ‡רף  ער˘טן  ַ‡לעם  – ‡יז ˆום 
ומי מט‰ר ‡˙כם", „ַ‡רף מען „ָ‡ך ‰ָ‡בן ער זָ‡ל וועלן ‚יין ‡ין מ˜ו‰! ער זָ‡ל וועלן 

˙˘וב‰-טָ‡ן.

ווערט „ָ‡ך „י ˘‡ל‰,ווי ער זָ‡‚ט ‡ין ˙ני‡: ער ‚עפינט זיך ‡ין ממ˘ל‰ פון "יענע", 
‡יז „ָ‡ך „ָ‡ס ַ‡ "מסך ברזל ‰מב„יל" – ווי ˜ומט ˆו ‡ים ַ‡ ˙˘וב‰?!

ַ‡ז  ‚ַ‡נˆע ‡ריכו˙,   ‡ַ מיט  ַ‡רָ‡ּפ  ברענ‚ט „ָ‡ס  ˙וס'  מ„ר˘, ‡ון  זָ‡‚ט „י ‚מר‡ ‡ון 
ס'‡יז „ָ‡ ַ‡ "ב˙ ˜ול יוˆ‡ מלמעל‰ בכל יום ו‡ומר˙ "˘ובו בנים ˘ובבים". „ָ‡ס ‡יז 
ַ‡ ב˙-˜ול פַ‡ר "בנים ˘ובבים". ‡ון ווָ‡ס זָ‡‚ט זי זיי: "˘ובו"! ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז „ער 
"וזר˜˙י עליכם מים ט‰ורים" בנ‚ל‰. ווָ‡ס „ָ‡ס ּפועל'ט „ערנָ‡ך ‡ויף ַ‡ז ער וויל ‚יין 

‡ין מ˜ו‰ – ָ‡נ‰ויבן ˙˘וב‰-טָ‡ן.

 ‡ַ מיט  ער ‰ויבט-ָ‡ן  ניט  חיל", ‡יז  "מחיל ‡ל  ער  ‚ייט  ˙˘וב‰-טָ‡ן ‡יז ‡ויך  ‡ין 
ט‰ר‰ פון ַ‡ "מעיין", ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז ַ‡ ‚ווַ‡ל„י˜ע ט‰ר‰, ַ‡ז מט‰ר במ˘‰ו ‡ון מט‰ר 
מכל  זיין  מט‰ר  ר‡וי  ‡ון  חיים",  "מים  ס'‡יז  ‡ון  ˘טורעם,  ‚ַ‡נˆן  מיטן  בזוחלין, 
‰טומ‡ו˙, ‡פילו טומ‡˙ מ˙ ווָ‡ס „ַ‡רף ‰ָ‡בן "מים חיים", טומ‡˙ זב‰, מיט ‚ַ‡נˆן 
˘טורעם, נָ‡ר פון ווָ‡ס ‰ויבט ער ָ‡ן? – ‰ויבט ער ָ‡ן פון "מ˜ו‰", ‡ון „ערנָ‡ך ‚ייט 

ער ˆו "וזר˜˙י עליכם מים ט‰ורים".

‚עווען ˜ו„ם  „ָ‡ך  מ˘נ‰ ‡יז  – „י  ענין  ָ‡ן „ער  זיך  ס'‰ויבט  ַ‡ז  ווָ‡ס „ערפַ‡ר ‡יז 
‰בריי˙‡ – ‡יז פריער ‰ויבט זיך ָ‡ן „ער ס„ר ווי ס'˘טייט ‡ין מ˘נ‰, ַ‡ז ס'‰ויבט זיך 
ָ‡ן "וזר˜˙י עליכם", ‡ון „ָ‡רטן זָ‡‚ט מען ניט „י ַ‡לע פרטים, ווָ‡רום „ָ‡ס ‡יז ˙חיל˙ 
‰עבו„‰; ‡יז ווָ‡ס פַ‡ר ַ‡ ˙˘וב‰ ‰ָ‡ט ער? – ‰ָ‡ט ער „י ער˘טע ˙˘וב‰ ווָ‡ס ווערט 
‡ויפ‚עטָ‡ן „ורך "וזר˜˙י עליכם", "˘ובו בנים ˘ובבים", ווָ‡ס ווָ‡ס ‡יז „ָ‡ס? – „י 
˙˘וב‰ מיר‡‰. ‡ון „י ַ‡לע ‡יבערי˜ע „ר‚ו˙ ‡ין ˙˘וב‰ – ˘טייט "ו‚ו'"; „ָ‡ס ‡יז 

נכלל ‡ין „עם "וזר˜˙י עליכם", ָ‡בער „ָ‡ס ˘טייט ב‰עלם, ניט ב‚לוי.

‡ון „ערנָ‡ך ‡יז „ָ‡ „ער ענין ווָ‡ס "מ˜ו‰ י˘ר‡ל ‰וי', מ‰ מ˜ו‰ מט‰ר" ַ‡זוי ‡יז „ער 
‡ויבער˘טער מט‰ר ‡˙ י˘ר‡ל.

„ערנָ‡ך ˜ומט ˆו‚יין „י בריי˙‡ ָ‡„ער „י ‚מר‡ – ‡ון „ערמיט ווערט „ער סיום, ַ‡ז 
„ער סיום ‡יז, ַ‡ז וויבַ‡ל„ ס'‡יז ˘וין ‚עווען „ער לימו„ ‰מ˘נ‰, ו"לימו„ מבי‡ לי„י 
מע˘‰", ַ‡זוי ‡יז ‚עווען „ער בפועל – ‡יז ָ‡ט „עמולט ‡יז ווי ַ‡זוי ענינו ‡יז – ַ‡ז ער 

‚ייט ‡ין "מ˜ו‰",

‡ון „ערנָ‡ך ‚ייט ער ‡ויך ‡ין ַ‡ ‰עכערע „ר‚‡ – ‡ין "מעין", ‡ון „עמולט ˘טייט 
ב˙˘וב‰,  „ר‚ו˙   '„ ‡ון   '‚ ַ‡לע  „י  נכלל  זיינען  ‡ים  ‡ין  ַ‡זוי  ווי  "מעין"  „ער  ˘וין 
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ָ‡נ‰ויבנ„י˜ פון ˙˘וב‰ מיר‡‰, ‡ון ˙˘וב‰ מ‡‰ב‰, מיט ַ‡לע זייערע פרטי ‰˙˘ובו˙ 
˘ב„בר.

מ. ווָ‡ס על פי ז‰ זיינען מבו‡ר „י ַ‡לע „יו˜ים ב„רך ‰נ‚ל‰, ע‡כו"כ ווי „ער בי‡ור 
‡יז על פי חסי„ו˙,

ע˜יב‡ ‡˘ריכם  רבי  מ‡מר „יבור ‰מ˙חיל "‡מר  ווי ‰מבו‡ר ‡ין „עם  נָ‡ך  ובפרט 
בַ‡ווייזט  „ָ‡ס  ווָ‡ס  פון "‡˘ריכם",  ענין  מיט „עם  ָ‡ן  ער ‰ויבט ‚לייך  ַ‡ז  י˘ר‡ל", 
‡ויף כח ‰˙ענו‚, ַ‡ז „ער ענין ‰˙˘וב‰ ‡יז „ָ‡ס ניט "מיר‡‰", ‡פילו ניט פון ַ‡ן ‡‰ב‰ 

מ„ו„‰ ומו‚בל‰, נָ‡ר ווי „ָ‡ס ˘טייט ‡ין "‡˘ריכם" – ‡ין כח ‰˙ענו‚.

פַ‡ר "מי",  נָ‡ך  ַ‡ז „ָ‡ס ‡יז  מט‰רים",  מי ‡˙ם  מיט "לפני  פַ‡רבונ„ן  ‡ון „ָ‡ס ‡יז 
ווָ‡רום ענין ‰˙˘וב‰ בכלל נעמט זיך „ָ‡ס פון "מי", פון ספיר˙ ‰בינ‰, ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז 
ובכמ‰  מ‡מר  ב‡רוכ‰ ‡ין „עם  כמבו‡ר  ˙˘וב‰,  נעמט  ווָ‡ס „ָ‡רטן  עלמ‡ „חירו˙, 
ומבו‡ר ‡ויך  כמ„ובר  ווער,  ניט  זָ‡‚ט  ַ‡ז "‡ט‰ר ‡˙כם", ‡ון  ווַ‡נענט  ביז  מ˜ומו˙, 

בנו‚ע "לפני ‰וי' ˙ט‰רו", ַ‡ז נָ‡ך פַ‡ר ‰וי', ‰עכער נָ‡ך פון ˘ם ‰וי'.

ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז „ָ‡ך „ער כללו˙ ענין ‰˙˘וב‰, ַ‡ז מˆוו˙ זיינען „ָ‡ך ˙לויו˙ ‡ין „י 
– ‡ויך  ˘על ‰מט‰  „ָ‡ך ‡ויך ‡ין ˜רי‡˙-˘מע  מ'זָ‡‚ט  ווי  ˘ם ‰וי',  פון  „' ‡ו˙יו˙ 
‚עברַ‡כט ב‡רוכ‰ ‡ין „י מ‡מרים פון "ו‰י' ביום ‰‰ו‡ י˙˜ע ב˘ופר ‚„ול". ב˘ע˙ 
ער טוט „ערנָ‡ך ˙˘וב‰, זָ‡‚ט „עם ווי„וי ‡ין ˜רי‡˙-˘מע ˘על ‰מט‰, ָ‡ט „עמולט 
˘טעלט ער זיך ַ‡ווע˜ "לפני ‰וי'" – ‡יז ער ממל‡ „י חסרונו˙ ‡ון ‡יז מ˘לים „י כל 
‰ענינים ‡ין ‡ו˙ יו"„ ˘ל ˘ם ‰וי' – „י מˆוו˙ ‰˜˘ורו˙ בז‰; ‡ו˙ ‰"‡ ˘ב˘ם ‰וי' – 
„י מˆוו˙ ‰˜ו˘ור˙ בז‰; ‡ו˙ ו‡"ו ˘ב˘ם ‰וי' – „י מˆוו˙ ‰˜˘ורו˙ בוי"ו, ‡ון ‡ו˙ 

‰"‡ ‡חרונ‰ ˘ב˘ם ‰וי' – ‡ין „י מˆוו˙ ‰˙לויו˙ בז‰,

‡ון ‡ין „י ַ‡לע ענינים – ווי „ָ‡ס ˜ומט מˆ„ ‰˙˘וב‰, ווָ‡ס „י ˙˘וב‰ מַ‡כט, ַ‡ז „י 
מע˘ים זָ‡לן זיין נָ‡ך מערער ווי ‚עווען פריער: זיי ווערן "מע˘ים טובים".

„ערנָ‡ך ˜ומט מען פון ָ‡ט „עם ענין, ַ‡ז "‡ין ‰„בר ˙לוי ‡ל‡ ב˙˘וב‰", ַ‡ז ס'ווערט 
„ער "ו˘ב ‰וי' ‡ל˜יך ‡˙ ˘בו˙ך", ַ‡ז „ער ‡ויבער˘טער ‡יז מעורר נָ‡כמערער ‡י„ן 
‡ין „עם ענין פון "ו˘ב", „עם ענין ‰˙˘וב‰, ‡ון "‡ם י‰י' נ„חך ב˜ˆ‰ ‰˘מים מ˘ם 

י˜בˆך ‰' ‡ל˜יך", מיט „ער ‚ַ‡נˆער ‡ריכו˙ ‰בי‡ור,

"בנערינו  ‡ום  זיך  מ'˜ערט  ‡ון  בפועל,  ס'ווערט  ַ‡ז  פ˘וטו,  מי„י  יוˆ‡  ענין  ו‡ין 
ובז˜נינו בבנינו ובבנו˙ינו", ו"כספם וז‰בם ‡˙ם" בפ˘טו˙, ע‡כו"כ „י ַ‡לע מע˘ים 
ַ‡ן  ניˆוˆו˙ ˜„ו˘‰, ‡ין  ַ‡לע  וז‰ב",  פון "כסף  ַ‡ן ‡ופן  טובים", ‡ין  ווערן "מע˘ים 

‡ופן פון "˜‰ל ‚„ול יו˘בו ‰נ‰",

ח„‡  "ב˘ע˙‡  ‡יז  ˙˘וב‰  ווָ‡רום  נ‚‡לין",  ‰ן  "ומי„  זָ‡‚ט  רמב"ם  „ער  ווי  ‡ון 
חו˘ך  פון „עם  ח„‡  ובר‚ע‡  ח„‡  ב˘ע˙‡  נ˙‰פך ‡ויך  ווערט  ח„‡" – ַ‡זוי  ובר‚ע‡ 

התוועדות וא"ו תשרי ה'תשמ"ב

עג



‡ון  „‚‡ול‰,  ‡˙חל˙‡  „י  ‚לייך  ס'ווערט  ‡ון  „מ˘יח‡,  ע˜ב˙‡  פון  ומכופל  כפול 
מע˘ר‰  למט‰  ח„‡,  ובר‚‡  ח„‡  ב˘ע˙‡  ˘לימו˙ ‰‚‡ול‰,  ממ˘, ‡ון „י  „י ‚‡ול‰ 

טפחים,

במ‰ר‰ וב˘מח‰ ובטוב לבב.

ני‚נו "ווי וו‡נט מ˘יח נ‡ו".

• • •

˘יח‰ ‰.

פון  חומ˘  ‡ין  ˘יעור  „עם  מיט  פַ‡רבונ„ן  ‡יז  ווָ‡ס  ‡ויך  ענין  ַ‡ן  „ָ‡ך  ס'‡יז  מא. 
‰יינטי˜ן טָ‡‚, ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז ‡ויך פַ‡רבונ„ן מיט ענין ‰˙˘וב‰, ובפרט נָ‡ך לויט „עם 
פירו˘ פון „עם ַ‡לטן רבי'ן ‡ין ל˜וטי ˙ור‰, ַ‡ז „ָ‡ס ‡יז "ו‰רוח ˙˘וב ‡ל ‰‡ל˜ים 
"ו‰רוח  זיין  ס'„ַ‡רף  ַ‡ז  פַ‡ר˘טַ‡נ„י˜,  ‡יז   – "נ˙נ‰"  ַ‡ז  וויבַ‡ל„  ַ‡ז  נ˙נ‰",  ‡˘ר 

˙˘וב",

ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז „ָ‡ך ‡ויך ווי ‚עזָ‡‚ט ‡ין „עם ˘יעור פון ‰יינטי˜ן טָ‡‚ן, "‰ל‡ ‰ו‡ 
‡ביך ˜נך ‰ו‡ ע˘ך ויכוננך", ווָ‡ס „ערפַ‡ר „ַ‡רף ער זיך פירן ווי ס'„ַ‡רף זיך פירן ַ‡ן 

"עם חכם", ניט ווי ‰פכו, ווי עס ˘טייט ‡ין ˙חיל˙ ‰כ˙וב.

ווָ‡ס „ערפון ˜ומט ‡ויך ַ‡רויס „ער ענין פון ‰כר˙ טוב‰, כמ„ובר כמ‰ פעמים „ער 
˜˘ר ˆווי˘ן ‰כר˙ טוב‰ ‡ון מˆו˙ ביכורים, "‰‚„˙ ‰יום ל‰וי' ‡ל˜יך", ‡ון „עם ענין 
‰˙˘וב‰ בכלל‰, ַ‡ז וויבַ‡ל„ "‰ו‡ ע˘ך ויכוננך", ‡יז ער ‡ים מכיר-טוב‰, ע‡כו"כ 
– ַ‡ז ער „ַ‡רף ממל‡ זיין רˆונו, ביז ‡ין ˙כלי˙ ‰˘לימו˙, ומ˙וך ˘מח‰ וטוב לבב, 

וויבַ‡ל„ ַ‡ז "‰ו‡ ע˘ך ויכוננך".

מב. ווָ‡ס ‡ויך ‡יז כ‡ן ‰מ˜ום ‡ויף ‡ויך ענטפערן ָ‡ט „י ַ‡לע ווָ‡ס ‰ָ‡בן ‚ע˘ריבן 
‡ון ‚עוו‡ונט˘ן "ל˘נ‰ טוב‰", ווָ‡ס ס'‡יז „ָ‡ך ‡ין ביכול˙ – מכמ‰ סיבו˙ – ‡ויף 

ענטעפרן יע„ערן בפרטיו˙,

‡ויסנוˆן, וויבַ‡ל„ ַ‡ז „ָ‡ס ‡יז „ָ‡ך בימו˙ ‰חול, ‰ערט מען „ָ‡ס בכמ‰ מ˜ומו˙, ‡ון 
„י ווָ‡ס ‰ערן ניט וועט מען זיי מס˙מ‡ ‡יבער‚עבן, ַ‡ז ˙בו‡ עלי‰ם ברכ‰, ו‡„רב‰ 
פ‰  בעל  בכ˙ב ˆי  – ˆי  ‚עוו‡ונט˘ן  ‰ָ‡בן  ווָ‡ס  ַ‡לע  ָ‡ט „י  ˘ל ‰˜ב"‰,  בברכ˙ו   –
"ו‡ברכ‰  פון  „י ‰בטח‰  ‰ָ‡בן  זיי  ַ‡ז  ווינט˘ן,  וועלן  ווָ‡ס  „י  ָ‡„ער   – בז‰  וכיוˆ‡ 
מברכך", ַ‡ז „ער ‡ויבער˘טער בענט˘ט יע„ערן פון זיי, ‡ון בענט˘ט זיי ‡ין ַ‡ן ‡ופן 

פון "ו‡ברכ‰" – ברכ˙ו ˘ל ‰˜ב"‰, ווָ‡ס "˙וספ˙ו מרוב‰ על ‰עי˜ר",

‡ע"פ ווָ‡ס – כ‡מור – מפני ‡י-‰יכול˙ וכיוˆ‡ בז‰, ‡יז ‰ָ‡ט מען ניט „י מע‚לעכ˜ייט 
בז‰,  כל˘ון ‰ירו˘למי  מיל˙י' ‡מור‰",  בפרטיו˙, ָ‡בער "כבר  יע„ערן  זָ‡‚ן  „ָ‡ס ˆו 

פארברענגען עם הרבי

עד



ַ‡ז „ער ווָ‡ס ‰ָ‡ט ‚עזָ‡‚ט ַ‡ ברכ‰, ‰ָ‡ט מען ‡ים ‚עענטפערט "כבר מיל˙י' ‡מור‰": 
ס'˘טייט ˘וין ‡ין ˙ור˙ ‡מ˙ ‡ון ‡ין ˙ור˙ חיים "ו‡ברכ‰ מברכך".

וי˙˜בלו ‰„ברים כ‡ילו ווי מ'‰ָ‡ט „ָ‡ס ‚עזָ‡‚ט ָ‡„ער ‚ע˘ריבן ˆו יע„ערן במיוח„, 
מיטן ָ‡ּפ„ַ‡נ˜ען וכו' וכל ‰˜˘ור בז‰, פַ‡ר „י ‚וטע ברכו˙ ו‡יחולים ‡ויף „י ˘נ‰ ‡ון 

ַ‡ כ˙יב‰ וח˙ימ‰ טוב‰, יע„ערער לפי ל˘ונו וענינו,

ו‡„רב‡ – ברכ˙ו ˘ל ‰˜ב"‰, כמ„ובר וכמ‡מר חז"ל, ‡יז „ָ‡ך "˙וספ˙ו מרוב‰ על 
‰עי˜ר".

מג. וויבַ‡ל„ ַ‡ז מ'‰ָ‡ט ˘וין „י ‚עלע‚נ‰ייט ‡ויף ‡יבער‚עבן ַ‡ ‰ו„ע‰ לרבים, ‡ון 
‡ויך פַ‡ר˘ּפָ‡רן ַ‡ טירח‡, ‡ון פַ‡ר˘ּפָ‡רן – על ‡ח˙ כמ‰ וכמ‰ – ַ‡ טינ‡ ˘בלב:

ָ‡ט „י ווָ‡ס ˘רייבן ‡ון פרע‚ן ˘‡לו˙, ‡ון מפני ריבוי ‰ענינים ווָ‡ס ‡יז „ָ‡ ‡ין ימים 
‡לו, ָ‡נ‰ויבנ„י˜ פון חו„˘ ‡לול, ע‡כו"כ ‡ין חו„˘ ˙˘רי, ‡ון מ'ענפטערט זיי ניט 

‡ויף „י בריוו –

‡יז כבר מיל˙יי‰ו ‡מור‰ ‡ין „י ˘נים ˘לפני ז‰, ַ‡ז „ָ‡ס ‡יז ַ‡זַ‡ זמן ווָ‡ס ‡ין ‰זמן 
‚רמ‡ ˆו ענטפערן ַ‡ בריוו ו˘‡לו˙ וכו'.

‡ון ב˘ע˙ יע„ערער וועט זיך פַ‡רבינ„ן מיט "חל˜ ‡לו˜‰ ממעל ממ˘" ווָ‡ס ‡יז „ָ‡ 
בלבו פנימ‰, ‡ון וועט „ָ‡ס פַ‡רבינ„ן מיט לערנען ַ‡ן ענין ‡ין ˙ור‰ ‡ון טָ‡ן ַ‡ מˆו‰ 
בפועל – וועט ‡ים „ער ‡ויבער˘טער מ‡יר זיין במוחו ולבו, ער זָ‡ל נעמען „י ‰חלט‰ 

‰„רו˘‰ וטוב‰, סיי ב‚˘מיו˙ סיי ברוחניו˙, סיי ב‚˘מיו˙ וברוחניו˙ ‚ם יח„.

ניטָ‡ ˜יין  ס'‡יז  ַ‡ז  ּפ˘ט'לעך,  ניט ˜יין  ע‡כו"כ   – פ˘טים  לערנען ˜יין  ניט  מ'זָ‡ל 
ענטפער, במיל‡ ‡יז ַ‡ ר‡י' כך וכך וכו'.

בפרט נָ‡ך ‡ין „י ענינים ווָ‡ס מ'‰ָ‡ט ‚עענטפערט כו"כ פעמים, ‡ון ‡עפ"כ ווייס ‡יך 
ניט ווָ‡ס „י סיב‰ ‡יז, ָ‡בער מ'‰ַ‡לט ‡ין ‡יין ‡יבערפרע‚ן,

ַ‡ז ˙למי„ים ָ‡„ער ˙למי„ו˙ ווָ‡ס פרע‚ן בנו‚ע ַ‡זוי ווי ס'‰ָ‡ט זיך ָ‡נ‚ע‰ויבן ָ‡„ער 
ס'‰ויבט זיך ָ‡ן זמן לימו„ים ח„˘, וו‡ו זיי זָ‡לן ממ˘יך זיין זייער לימו„ –

˘ינויים,  ˘ייך ˜יין  ניט  פעמים – ‡ון ‡ין „ערויף ‡יז  כו"כ  ˘וין ‚עזָ‡‚ט  מען  ‰ָ‡ט 
טָ‡ן  „ָ‡ס  מ'„ַ‡רף  ַ‡ז   – ˘ולחן-ערוך  ַ‡ ‰ור‡‰ ‡ין  מיוס„ ‡ין  „ָ‡ס ‡יז  ַ‡ז  וויבַ‡ל„ 
לויט „ער ‰ור‡‰ פון „ער ‰נ‰ל‰ פון „עם בי˙-ספר – ˆי „ָ‡ס ‡יז ַ‡ י˘יב‰ ˆי ַ‡ "בי˙ 

רב˜‰", "בי˙ ˘ר‰", "בי˙ חנ‰" וכיו"ב – וו‡ו ער ‰ָ‡ט ‚עלערנט ביז ‡יˆטער,

ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז מיוס„ ‡ין „עם ענין ווָ‡ס מ'זָ‡‚ט ַ‡ז ַ‡ ˙למי„ ˜רוי בן ו‰רב ˜רוי ‡ב, 
במיל‡ ‡יז פַ‡ר˘טַ‡נ„י˜, ַ‡ז במ˜ום ˘ל ספ˜ ָ‡„ער במ˜ום ווָ‡ס טעמים לכ‡ן ולכ‡ן 
– „ַ‡רף מען טָ‡ן לויט „ער ‰ור‡‰ פון „ער ‰נ‰ל‰ פון „עם מוס„ ‡ין וועלכן ער ‰ָ‡ט 

‚עלערנט ביז ‡יˆטער.

התוועדות וא"ו תשרי ה'תשמ"ב

עה



ניט,  ˆי  ַ‡‰ערˆו  פָ‡רן  ˆי  פרע‚ן-‡יבער,  ‡ון  פרע‚ן  ווָ‡ס  „י  ָ‡ט  ‡ויך  ז‰  „רך  על 
וכיוˆ‡ בז‰, ע‡כו"כ פון ‡רı ‰˜ו„˘ –

‰ָ‡ט מען „ָ‡ך ˘וין ‡ויך ‚עענטפערט ‡ון ‚ע˘ריבן ‡ון ‡יבער‚עחזר'ט, ַ‡ז בכל ענין 
˘ל ספ˜ נסיע‰ ויˆי‡‰ פון ‡רı ‰˜ו„˘, „ַ‡רף מען בלייבן ‡ין ‡רı ‰˜ו„˘, "‡רı ‡˘ר 

‚ו' ˙מי„ עיני ‰' ‡ל˜יך ב‰ מר˘י˙ ‰˘נ‰ וע„ ‡חרי˙ ˘נ‰";

‡פילו ווען ס'‡יז ניטָ‡ ˜יין ספ˜, ‡ון ‡ים ווילט זיך „ו˜‡ ב‡ופן מסויים – „ַ‡רף מען 
פרע‚ן ביי ַ‡ רב מור‰ ‰ור‡‰ בפועל, ווָ‡ס וויבַ‡ל„ ַ‡ז מ'‰ָ‡ט ‡ים ‚ע‚עבן ַ‡ סייע˙‡ 

„˘מי‡ ‡ויף ּפס˜'ענען ַ‡ „ין בפועל;

ַ‡ז  ל˘מ‰, ‡ון  ˙ור‰  עוס˜ ‡ין  זיך  ער  „ערנָ‡ך ‡יז  ּפַ‡פיר,  „עם  ‰ָ‡ט  ער  נָ‡ר  ניט 
מ'˜ומט ˆו ‡ים ˆו‚יין מיטַ‡מָ‡ל פרע‚ן ַ‡ ˘‡ל‰ – ‡יז ווי ס'˘טייט בנו‚ע ˆו רבינו 
‰˜„ו˘, ווָ‡ס ער ‰ָ‡ט מס„ר ‚עווען ַ‡לע מסכ˙ו˙ פון ˘"ס, ‡ון ב˘ע˙ ס'‡יז ‚עווען 
ַ‡ ˆייט ווָ‡ס עסי˜ במסכ˙‡ מסויימ˙, ‰ָ‡ט ער ‚עזָ‡‚ט מ'זָ‡ל ביי ‡ים ניט פרע‚ן ‡ין 

ַ‡ ˆווייטע מסכ˙‡:

ער ַ‡ליין ‰ָ‡ט מס„ר ‚עווען „י ˆווייטע מסכ˙‡, ‡ון ‰ָ‡ט ‡יר מ˘לים ‚עווען, ‡ון 
מ˘נ‰",  ב„בר  „ָ‡ס ‡יז „ער "טע‰  ַ‡ז  כל ‰„ורו˙,  סוף  ע„  ‚עבליבן  ַ‡זוי  „ָ‡ס  ‰ָ‡ט 
„ערפַ‡ר ווָ‡ס רבינו ‰˜„ו˘ ‰ָ‡ט ַ‡זוי ‚עווָ‡לט; ב˘ע˙ ָ‡בער "עסי˜ במכ˙‡ ‡חר˙", 
ער ‡יז עוס˜ ‡ין לימו„ ‰˙ור‰ ל˘מ‰ – ‡יז ניט „ָ‡ס ‡יז זיין ענין; מ'„ַ‡רף פרע‚ן ביי 

ַ‡ רב מור‰ ‰ור‡‰ בפועל, ‡ון „ערנָ‡ך טָ‡ן כפי ‰‰ור‡‰ ˘לו.

ע‡כו"כ ניט ַ‡ריינ‚יין ‡ין חובו˙, וכיוˆ‡ בז‰, ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז מבלבל, ‡פילו ַ‡ז ער 
‡יז ‡ורו˙ בלי כלים, ָ‡בער סוף-כל-סוף ‡יז „ָ‡ס מבלבל, ‡ון „ערנָ‡ך ˘טערט „ָ‡ס 
"ו˘מח˙  ָ‡„ער ˆום  ביום ‰כיפורים,  ָ‡„ער ˆו ‰˙בוננו˙  „ַ‡וונען,  ˆו ‰˙בוננו˙ ‡ין 
בח‚יך" – „ערפַ‡ר ווָ‡ס „ער "˜לו‚ינ˜ער" ווַ‡רפט ‡ים ַ‡ריין ַ‡ מח˘ב‰: „ו זָ‡לסט 

וויסן זיין, ַ‡ז „ו ‰ָ‡סט ‡ויף זיך ַ‡ חוב! ‡ון ַ‡ חוב ‚˘מי!

– ַ‡ חוב רוחני, ‰ָ‡ט ער „י עˆ‰: ער טוט ˙˘וב‰, ‡יז "ב˘ע˙‡ ח„‡ ובר‚ע‡ ח„‡" 
בַ‡פרייט ער זיך פון ַ‡לע "חובו˙"; ַ‡ חוב ‚˘מי ‰עלפט ני˘ט ˜יין ˜ונˆן – ס'„ַ‡רף 

זיין "ו‰˘יב", ‡ון "ו‰˘יב" „ַ‡רף „ָ‡ס זיין פרוט‰ בפרוט‰.

במיל‡, ָ‡ט „י ווָ‡ס מ'‰ָ‡ט זיי ניט ‚עענטפערט ‡ויף „י ˘‡לו˙, ‡יז „ערפַ‡ר ווָ‡ס 
זיי זיינען ˘וין "כבר מיל˙יי' ‡מור‰", ובפרט נָ‡ך ַ‡ז ס'‡יז ˘וין "כבר ‰יו לעולמים", 
„ָ‡ס  זיי  מען  ‰ָ‡ט  פנוי  זמן   ‡ַ ‚עווען  ס'‡יז  ‰ָ‡בן ‡יבער‚עפרע‚ט, ‡ון  ַ‡נ„ערע  ‡ון 
‚ע˘ריבן נָ‡כַ‡מָ‡ל בכ˙ב, „ערמָ‡נענ„י˜, ַ‡ז „ָ‡ס ‡יז ˘וין ניט „עם ער˘טן מָ‡ל ַ‡ז 

מ'זָ‡‚ט ָ‡ט „י ‰ור‡‰.

על כל פנים, מכ‡ן ול‰ב‡, ָ‡ט „י ווָ‡ס ‰ערן – ווייסן ˘וין „ערפון; „י ווָ‡ס ‰ערן 
ניט – וועט מען זיי מס˙מ‡ ‡יבער‚עבן.

פארברענגען עם הרבי

עו



‡ון וי‰י רˆון, ַ‡ז יע„ערער זָ‡ל זיין "יער‰ עליו רוח ממרום", ‡ון ער זָ‡ל מכוין זיין 
מˆ„ „עם "חל˜ ‡לו˜‰ ממעל ממ˘" זָ‡ל „ָ‡ס ָ‡נפירן מיט זיין מח˘ב‰, ַ‡זוי ‡ויך מיט 
זיין „יבור, ע‡כו"כ מיטן עי˜ר, "‰מע˘‰ ‰ו‡ ‰עי˜ר", ַ‡ז ס'זָ‡ל זיין "כל מע˘יך ל˘ם 
˘מים ובכל „רכיך „ע‰ו", וועט „ָ‡ס זיין „י ַ‡לע ענינים ב˘לימו˙, סיי ב‚˘מיו˙ סיי 

רוחניו˙, וב‚˘מיו˙ וברוחניו˙ ‚ם יח„.

מד. כ„י ˆו מסיים זיין מיט ַ‡ן ענין – ס'‡יז „ָ‡ך ‡ויך ר‚יל ב‰˙ווע„ו˙ זו, ַ‡ז מ'זָ‡ל 
מַ‡כן ַ‡ מ‚בי˙, ‡ון מסיים זיין מיט ַ‡ן ענין ˘ל ˆ„˜‰, ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז פַ‡רבונ„ן מיט 
זכרונ‰  עלי‰ ‰˘לום  מַ‡מע  „ער  פון  נָ‡מען  „עם  ˜רן ‡ויף  „ער   – בˆ„˜‰"  "ו˘בי' 

לברכ‰,

בˆירוף  ˘מם  וועלן ‡ויך ˆו˘רייבן  ווילן  ווָ‡ס  מ˘ובח. ‡ון „י  ז‰  וכל ‰מרב‰ ‰רי 
˘ם ‰‡ם.

‡ון וי‰י רˆון, ַ‡ז „ָ‡ס ווָ‡ס מ'‰ָ‡ט ‚עבעטן ַ‡כט טע‚ "לך ‰וי' ‰ˆ„˜‰", זָ‡ל „ָ‡ס 
חיי  בני  ב˙כלי˙ ‰פ˘טו˙, ‡ין  ענינים  טפחים, ‡ין  מע˘ר‰  למט‰  ביז  ווערן  מ˜ויים 

ומזוני רוויחי,

ביז מ˜ויים ווערן ‡ין „עם ˙כלי˙ ‰ענין – ‡ין „ער ‚‡ול‰ ‰‡מי˙י˙ ו‰˘לימ‰ למט‰ 
מע˘ר‰ טפחים, ובמ‰ר‰ בימינו ממ˘,

‡מן, כן י‰י רˆון.

ני‚נו "ו‰רי˜ו˙י לכם ברכ‰".

• • •

ˆו‰ לנ‚ן ני‚ון ‰כנ‰. ני‚ון ‡„מו"ר ‰ז˜ן (בב‡ ‰רביעי˙ – פעם ‡ח˙). "ניע ז˘וריˆי 
חלָ‡ּפˆי", כ˘כ"˜ ‡„מו"ר ˘ליט"‡ מעו„„ מ‡„ ‡˙ ‰˘יר‰.

• • •

˘יח‰ ו.

ַ‡לע  ˆו  בנו‚ע  ‰עי˜ר",  ‰ו‡  "מע˘‰  ˆו  בנו‚ע  ענין  „עם  זיין  מסיים  ‡ויף  מה. 
מבˆעים,

ָ‡נ‰ויבנ„י˜ פון „עם מבˆע פון ‡‰ב˙ י˘ר‡ל, „ערנָ‡ך ˜ומט „ָ‡ס ַ‡רָ‡ּפ ‡ין חינוך 
עˆמו וחינוך כפ˘וטו, ‡ון ענין פון ˙ור‰, ‡ון ˙פילין, ‡ון מזוז‰, ‡ון ˆ„˜‰, ‡ון בי˙ 

מל‡ ספרים – יבנ‰ וחכמי',

‡ון „ָ‡ס ווָ‡ס ‡יז במיוח„ וביחו„ פַ‡רבונ„ן מיט נ˘י ובנו˙ י˘ר‡ל, „ער ענין פון ‚' 
‰מˆוו˙ ווָ‡ס ר‡˘י-˙יבו˙ ˘ל‰ם ‡יז "חנ‰": „ער ענין פון כ˘רו˙ ‰‡כיל‰ ו˘˙י‰ – 

חל‰, ‡ון „ער ענין פון נ„‰ – ט‰ר˙ ‰מ˘פח‰, ‡ון „ער ענין פון ‰„ל˜˙ ‰נר.

התוועדות וא"ו תשרי ה'תשמ"ב

עז



‡ון „ער ‡ויבער˘טער זָ‡ל זיי בענט˘ן ‡ון מˆליח זיין במיוח„, ַ‡ז ס'זָ‡ל זיין „ער 
ב˙" – ‡יˆטער ברוחניו˙, במיל‡ וועט „ָ‡ס זיין ָ‡ן ‰פס˜  ב˙ לערב̆  "נר „ול˜ מערב̆ 
פון "לכל בני י˘ר‡ל ‰י' ‡ור במו˘בו˙כם", וויבַ‡ל„ ַ‡ז „עם ערב ˘ב˙ ˆינ„ט מען ָ‡ן 

נָ‡ך ַ‡ ליכטי˜ערע ליכט.

ו "ולכל בני י˘ר‡ל ‰י' ‡ור במו˘בו˙ם" בפ˘טו˙,  רוב‰̂  ‡ון „ָ‡ס וועט זיין „י ‰כנ‰̃ 
נָ‡ך "במו˘בו˙ם" ‡ין כל ‰˙פוˆו˙,

‡ון „י ‰˜„מ‰ ˜רוב‰ ˆו „עם "‡˙‰ ˙לו˜טו ל‡ח„ ‡ח„", ‡ויף ‚יין ‡ין ‡רı י˘ר‡ל 
ַ‡לע ˆוזַ‡מען „י  זיי ‡ון  פון  יע„ערער  ב˘לימו˙, ‡ון  ַ‡לע ‡י„ן ˆוזַ‡מען  ‰˘לימ‰, 

˙ור‰ ב˘לימו˙ – ב˘לימו˙ ב‚˘מיו˙ וברוחניו˙ ‚ם יח„,

ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז „ָ‡ך „ָ‡ ‡ויך ‡ין ˙ור‰ ומˆוו˙: „ער "‚וף" ‡ון „י "נ˘מ‰", כל˘ון 
ז‰ר  ‡ין  ‡ון  ‰מ˘נ‰,  ל˘ון  ‡ין  ˙ור‰"  "‚ופי  ז‰ר)  (‡ין  ˙ור‰  ˆו  ‡ויך  בנו‚ע  ‰י„וע 
"נ˘מ˙‡ „‡וריי˙‡", ועל „רך ז‰ ‡ויך ‡ין מˆוו˙ – מˆו‰ ‡ון כוונ‰, ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז 
˜ו  „ער   – ˙פיל‰  ˆו  בנו‚ע  ‡ויך  ז‰  „רך  על  נ˘מ‰,   ‡ַ ‡ון  ‚וף   ‡ַ פון  ב„ומ‚‡  „ָ‡ך 

‰˘לי˘י.

„ורך  בפ˘טו˙,  וועלט  ‚ַ‡נˆע  „י  ‡ייננעמען  זָ‡לן  ˆוזַ‡מען  ענינים  ַ‡לע  „י  ‡ון 
‡ייננעמען „י ‚ַ‡נˆע וועלט ברוחניו˙, ביז ווַ‡נענט ַ‡ז "ו‰יו מלכים ‡ומנייך ו˘רו˙י‰ם 

מני˜ו˙ייך", ‡ון ס'וועט זיין „י ‚‡ול‰ ‰‡מי˙י˙ ו‰˘לימ‰ מ˙וך ˘מח‰ וטוב לבב,

במ‰ר‰ בימינו ממ˘.

(‡ח"כ ‡מר כ"˜ ‡„מו"ר ˘ליט"‡:) „ערמָ‡נען ‡יˆטער נָ‡ך „י י„ועים ‰י„ועים פון 
"ווי ווָ‡נט מ˘יח נ‡ו" (ו˘‡ל:) וו‡ו זיינען זיי, „י "ˆ‡ן ˜„˘ים"? [ו‰˙חיל ‰יל„ים 

ל˘יר "ווי ווַ‡נט מ˘יח נַ‡ו"].

‡ח"כ ני‚ן כ"˜ ‡„מו"ר ˘ליט"‡ ‡˙ ‰ני‚ון "ˆמ‡‰ לך נפ˘י ‚ו'".

‡ח"כ ˆו‰ לנ‚ן ני‚ון "לכ˙חיל‰ ַ‡ריבער".

• • •

˘יח‰ ז.

מו. ַ‡זוי ווי מ'‚ייט „ָ‡ך ַ‡ריבער פון „עם טָ‡‚ ‡ין ע˘ר˙ ימי ˙˘וב‰ – ‡ין ַ‡ ‰עכערן 
יום  יום ‰˜„ו˘,  ב˘נ‰", ˆו  ביז ˆו "‡ח˙  „ערנָ‡ך  ˙˘וב‰, ‡ון  ימי  ע˘ר˙  פון  טָ‡‚ 

‰כיפורים –

זָ‡ל „ער ‡ויבער˘טער יע„ערן מˆליח זיין, ˆוזַ‡מען מיט „ער "ח˙ימ‰ ו‚מר ח˙ימ‰ 
טוב‰", ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז „ָ‡ך כולל כל ‰ענינים וכל ‰פרטים וכל ‰פרטי-פרטים, ‡ון ‡ין 

„י ַ‡לע זַ‡כן למט‰ מע˘ר‰ טפחים בפ˘טו˙,

פארברענגען עם הרבי

עח



‡ון „י ַ‡לע ענינים ‡ון „י ַ‡לע זַ‡כן – מ˙וך ˘מח‰ ‚„ול‰ ורב‰ ביו˙ר, וויבַ‡ל„ ַ‡ז 
„ָ‡ס ‡יז „ָ‡ך ַ‡ ˘מח‰ ˘ל מˆו‰ בכלל, ‡ון ַ‡ ˘מח‰ ˘ל מˆו˙ ‰˙˘וב‰ במיוח„,

„˜נו, "ו˘מח˙ עולם על ר‡˘ם", במ‰ר‰  מח‰ ל˜בל פני מ˘יח̂  ‡ון ‚יין ַ‡זוי מ˙וך̆ 
בימינו ממ˘.

כ"˜ ‡„מו"ר ˘ליט"‡ ‰˙חיל לנ‚ן "ניעט ניעט ני˜ַ‡ווָ‡".

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

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

• • •

התוועדות וא"ו תשרי ה'תשמ"ב

עט
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