
בס"ד. קטע משיחת אור לי"ט כסלו ה'תשמ"ד.

‰נח‰ ּפרטי˙ בל˙י מו‚‰

˘יח‰ ‡

וזַ‡מענ˜ומען זיך ‡יˆטער ‡יז „ָ‡ך „ָ‡ס י„וע ומפורסם, ַ‡ז „ָ‡ס ‡יז ‡ין  „ער̂  א. 
פַ‡רבינ„ונ‚ מיטן יום ‰‚‡ול‰ פון „עם ַ‡לטן רבי'ן, „עם מחבר פון ˙ני‡ ‡ון ˘ולחן-

ערוך,

ווָ‡ס ‡ע"פ ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז „ָ‡ך ‚עווען ַ‡זויפיל יָ‡רן ˆורי˜, ‡יז „ָ‡ך, ווי ַ‡לע ענינים 
ווָ‡ס זיי זיינען פַ‡רבונ„ן מיט ˙ור‰ ‡ון ‡י„י˘˜ייט בכלל, ווָ‡ס "‰˙ור‰ זו ל‡ ˙‰י' 

מוחלפ˙",

‡ון נָ‡כמערער, ַ‡ז ס'‡יז „ָ‡ „ער חיוב ‡ין ˙ור‰, ַ‡ז "בכל יום י‰יו בעיניך כח„˘ים" 
ברענ‚ט  ר˘"י  ווי  מען ˆו˜ומען,  כ"ף, ‡ון „ערנָ‡ך „ַ‡רף  מיט ַ‡  ער˘טע ‚ירס‡  – „י 

‡ויך ַ‡רָ‡ּפ „י ˆווייטע ‚ירס‡, 

[ובפירו˘ו על התורה, ווָ‡ס „ערפון ‡יז פַ‡ר˘טַ‡נ„י˜, ַ‡ז „ָ‡ס ‡יז ניט נָ‡ר על-„רך 
הרמז, ָ‡„ער הסוד, ָ‡„ער הדרוש, נָ‡ר „ָ‡ס ‡יז ‡ויך ‡ין פשוטם ˘ל ענינים, ובפרט ‡ין 
דעם ענין, „ָ‡ס ‡יז „ָ‡ך „ער „רך ‰פ˘ט, ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז „ָ‡ך פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡, ָ‡ט „ָ‡ס 

‡יז פירו˘ ר˘"י על ‰˙ור‰], 

ַ‡ז ס'ווערט פַ‡רלַ‡נ‚ט פון יעדער ‡י„ן, ַ‡ז ‡ין ַ‡לע ענינים ווָ‡ס זיי זיינען פַ‡רבונ„ן 
„ַ‡רף  ער  ָ‡בער   – "כח„˘ים"  „ָ‡ס  ‡יז  פריער  ‰˜ל:  מן  טַ‡˜ע  ער  ‚ייט  ˙ור‰,  מיט 
‚לייך ָ‡נ˜ומען ‡ויך ‡ל ‰כב„ – ו‡„רב‡ – „ָ‡ס ‡יז „ער עי˜ר – ַ‡ז „ָ‡ס ‡יז "ח„˘ים" 

ממ˘,

ס'‰ָ‡ט ‡ין  נָ‡ר  מוחלפת –  ניט  נָ‡ר „ָ‡ס ‡יז  ניט  ַ‡ז  בלייבט „ָ‡ס „ערנָ‡ך,  ַ‡זוי  ‡ון 
זיך, ביח„ עם ז‰, ניט "כ„יוַ‚טָמ‡ י˘נ‰" ווָ‡ס ס'‡יז ‡ינ‰ מוחלפ˙ – ‰ָ‡ט „ָ‡ס ‡ין זיך 

ביח„ עם ז‰ ‡ויך „י מעל‰ ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז ַ‡ „בר ח„˘; ַ‡ ח„˘ על-ּפי ˙ור˙ ‡מ˙,

‡ון ב˘ע˙ ˙ור˙ ‡מ˙ פַ‡רלַ‡נ‚ט ביי ַ‡ ‡י„ן, ‡יז „ָ‡ך „ָ‡ס – בל˘ון ‰מ„ר˘ – "‡יני 
מב˜˘ ‡ל‡ לפי כוחן".

ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז „ָ‡ך ‡ויך ‡ין פ˘וטם ˘ל „ברים פַ‡ר˘טַ‡נ„י˜, ַ‡ז מ'וועט „ָ‡ך ניט 
ַ‡ ‡י„ן  פון  ָ‡„ער  מענט˘ן,   ‡ַ פון  ָ‡„ער  זַ‡ך,   ‡ַ פון  ָ‡„ער  ענין,  ַ‡ן  פון  פַ‡רלַ‡נ‚ען 

במיוח„ – ַ‡ זַ‡ך ווָ‡ס ‡יז ˘ל‡ בכוחו,

‰˙ור‰",  "נו˙ן  „ער  ‡יז  ער  ווָ‡ס  ‡ויבער˘טער,  „ער  ַ‡ז  בפ˘טו˙,  מובן  „ָ‡ך  ‡יז 
וביח„ עם ז‰ „ער בור‡ ‰‡„ם ‡ון ‡ויך ומנ‰י‚ו,

התוועדות י"ט כסלו ה'תשמ"ד

סט



ובפרט לויט ˙ור˙ ‰בע˘"ט – ווָ‡ס „ער ַ‡לטער רבי ברענ‚ט „ָ‡ס בספר ˙ני‡ ˜„י˘‡ 
ווי  ּפונ˜ט  מח„˘,  ווערט „י ‰˙‰וו˙  ור‚ע  ר‚ע  בכל  ַ‡ז  נˆב",  ַ‡ז "„ברך ‰וי'   – ˘לו 

ס'‡יז ‚עווען בפעם ‰ר‡˘ונ‰ ַ‡ חי„ו˘ מ‡ין ו‡פס ממ˘,

ע„"ז ‡יז „ָ‡ס ‡ויך ב‰נו‚ע ˆו ‡י„ן, ובמיוח„ – בענינים ווָ‡ס זיי זיינען פַ‡רבונ„ן 
מיט ˙ור‰.

ווָ‡ס „ערפון ‡יז ‡ויך פַ‡ר˘טַ‡נ„י˜, ַ‡ז ‡„רב‡, ַ‡ז ס'‚ייט „ורך נָאך ַ‡ יָ‡ר  ב.  
– ˜ומט-ˆו; ניט נָ‡ר „י זַ‡ך ווערט ניט שווַאכער, נָ‡ר ס'˜ומט-ˆו נָ‡ך ַ‡ן ענין, ַ‡ז „ער 

˙ו˜ף מˆ„ היושן ˘לו,

פון „ערויף ‚ופ‡ ‡יז  ווָ‡ס  מוחלפ˙",  ˙‰י'  מˆ„ "ל‡  ˙ו˜ף   ‡ַ ס'‡יז „ָ‡ך „ָ‡  ווָ‡ס 
פַ‡ר˘טַ‡נ„י˜, ַ‡ז ב˘ע˙ מ'זעט ַ‡ז ס'‚ייט-„ורך נָ‡ך ַ‡ מ˘ך זמן, ‡ון ס'‡יז ניט ‚עווָ‡רן 
˜יין ˘ינוי – ‡יז „ָ‡ס מוסיף מערער נָ‡ך ‡ין „ער ‰כר‰ ‡ון ‡ין „ער י„יע‰ פון „ער 
עˆמיו˙ ‰ענין, ַ‡ז ער ‡יז ַ‡ן ‡י˙ן ו˙˜יף, ַ‡ז ס'‡יז ניט ˘ייך ‡ין ‡ים ˜יין ˘ינוי. ‡יז 
ארוך, ָ‡„ער  זמן  במ˘ך  קצר, ˆי  זמן  במ˘ך  מ'ּפרו‡ווט „ָ‡ס ‡ויס  ַ‡ז  „ָ‡ך ‡ינו „ומ‰, 

במ˘ך זמן ארוך יותר.

‡יז ַ‡ז ס'˜ומט-ˆו נָאך ַא יָאר ל‚בי פַ‡רַ‡יָ‡רן, ָ‡„ער ˆוויי יָ‡ר ל‚בי פַ‡ר ˆוויי יָ‡רן, 
ָ‡„ער ַ‡זויפיל יָ‡רן ל‚בי ‚‡ול‰ בפעם ‰ר‡˘ונ‰ – ˜ומט-ˆו ‡ין „ער מעל‰ ‡ון ‡ין 

„עם עילוי ווָ‡ס ס'‡יז „ָ‡ ‡ין „ער זַ‡ך מˆ„ „ערויף ווָ‡ס "ל‡ ˙‰י' מוחלפ˙".

˘ב„בר,  החידוש  מˆ„  ווָ‡ס  מעל‰  ס'‡יז „ָ‡ „י  ווָ‡ס  ענין  ס'˜ומט ‡ויך ˆו „ער  ‡ון 
ווָ‡ס ‡ין „ערויף ‡ויך ˜ומט-ˆו; מי„י ˘נ‰ ב˘נ‰ „ַ‡רף „ָ‡ך חי„ו˘ מוסיף זיין ‡ויף 
‡יז  ˘בז‰  יושן  „עם  מˆ„  ‰˙˜יפו˙  ענין  „ער  ַ‡ז  וויבַ‡ל„  ˘בז‰:  ‰˙ו˜ף  ענין  „עם 
‚יט ˆו  ‚ופ‡  „ָ‡ס  – ‡יז  ז‰  ˘לפני  ˘נים  „י  ‚עווען ‡ין  ס'‡יז  וויפל  מערער  ‚עווָ‡רן 
פַ‡ר˘טיין, ַ‡ז ‡ויך „ער ˙ו˜ף ווָ‡ס ˜ומט-ˆו, ‡ון „י מעל‰ ווָ‡ס ס'˜ומט-ˆו מˆ„ „עם 
ענין ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז ַ‡ חידוש – ‡יז מערער ווי ס'‡יז ‚עווען „י מעל‰ פון „עם חי„ו˘ 

ב˘נ‰ ˘לפני ז‰.

ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז „ָ‡ך ‡ויך מ˙‡ים – ‡פילו ָ‡ן „י ר‡יו˙ ‰‡מורו˙: וויבַ‡ל„ ַ‡ז מ'‰ָ‡ט 
ַ‡ ˆיווי ‡ין ˙ור‰, [ווָ‡ס ַ‡ ˆיווי ‡ין ˙ור‰ – כ‡מור – ‡יז „ָ‡ס ‡ויך ַ‡ נ˙ינ˙ כח ‡ון 
 – כוחו"  לפי  ‡ל‡  מב˜˘  "‡ינו  ‰רˆון";  בפני  ‰עומ„  „בר  לך  "‡ין  ַ‡ז  ‰בטח‰,   ‡ַ
‡יז ַ‡ זיכערע זַ‡ך, ַ‡ז ער וועט וועלן ב‡מ˙ – וועט ער „ָ‡ס ‡ויספירן, ‡ון ‡ויספירן 

ב˘לימו˙ו].

‡יז „ָ‡ „ער ˆיווי ‡ין ˙ור‰, ַ‡ז ס'„ַ‡רף זיין "מעלין בקודש".

פון ‰לכ‰],  ל˘ון   ‡ַ „ָ‡ך  [ס'‡יז  כפ˘וטו  ענין  „ָ‡ך „ער  ב˜ו„˘" ‡יז  ווָ‡ס "מעלין 
בתכלית  ˘ב"˜ו„˘"  ענין  ביי ‡ים ‚עווען „ער  ז‰ ‡יז  ˘לפני  פעם  ווָ‡ס ‡ין  ַ‡ז ‡ע"פ 
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השלימות – „ַ‡רף ער זיך ניט בַ‡‚נו‚ענען מיט דער „ר‚‡ ‡ין זיין "˜ו„˘", נָ‡ר ס'„ַ‡רף 
זיין ‡ויך ַ‡ "מעלין ב˜ו„˘".

ווי מ'זעט „ָ‡ס ‡ויך בפ˘טו˙, ‡ין נרו˙ חנוכ‰ ג.  

– ווָ‡ס זיי ˜ומען „ָ‡ך בסמיכו˙ ˆו י"ט כסלו, ‡ון ‰ָ‡בן ‡ויך ַ‡ ˘ייכו˙ פנימיו˙, ווי 
„ער בעל ‰‚‡ול‰ ‡יז מב‡ר ‡ין „י „רו˘ים פון חנוכ‰, ַ‡ז „ער נס ‡יז ‚עווען ב˘מן, 
ער˘טן ‡יז  ַ‡לעם  ב‡וריי˙‡" – ‡יז ˆום  בעולם ‡יז „ָ‡ך "‡ס˙כל  ענין  יע„ער  ווָ‡ס 
„ָ‡ „ער ענין ‡ין ˙ור‰, ‡יז „ָ‡ ‡ין ˙ור‰ ענינים ווָ‡ס זיי ווערן ָ‡נ‚ערופן ב˘ם "לחמו 
ור‰ ווָ‡ס ווערט ָ‡נ‚ערופן ב˘ם  בלחמי": "לחם", „ערנָ‡ך ‡יז „ָ‡ "מים" – ַ‡ן ענין ‡ין̇ 

"מים", ‡ון „ערנָ‡ך ‡יז „ָ‡ "יין", ‡ון „ערנָ‡ך ‡יז „ָ‡ "שמן",

‡ון ‡יז מב‡ר בז‰, ַ‡ז ּפונ˜ט ַ‡זוי ווי "˘מן ˆף על ‚בי יין", ‡ון ס'‡יז „ָ‡ך ַ‡ „בר 
מובן ַ‡ז יין ‡יז ‰עכער פון מים, ע‡כו"כ ˘מן – ַ‡זוי ‡יז ‡ויך „י חל˜ים ‡ין ˙ור‰ ווָ‡ס 

זיי זיינען פַ‡רבונ„ן מיט נגלה „˙ור‰,

ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז „ָ‡ך „י התחלת ‰לימו„ ‡יז „ָ‡ך – בל˘ון ‰מ˘נ‰ – ˆום ַ‡לעם ער˘טן 
‰ויבט זיך ָ‡ן פון "מ˜ר‡" ‡ון "מ˘נ‰" ‡ון "‚מר‡", ‡ון ער˘ט „ערנָ‡ך ˜ומט מען ˆו 

לימו„ פון פנימיו˙ ‰˙ור‰,

ום ַ‡לעם  ומט „ערנָ‡ך ַ‡רָ‡ּפ ‡ין חיי ‰נ˘מ‰ ב‚וף, ַ‡ז̂  ווי מ'זעט „ָ‡ס ‡ויך ווי „ָ‡ס̃ 
ער˘טן „ַ‡רף מען ‰ָ‡בן "לחם לבב ‡נו˘ יסעד", ‡ון ער˘ט „ערנָ‡ך ˜ומען-ˆו ענינים 
מ'זָ‡ל ‡ויף „ערויף  ˙ו‡ר   ‡ַ פַ‡ר  ווָ‡ס  זיינען ‡יי„עלער ‡ון ‰עכער, ָ‡„ער  זיי  ווָ‡ס 

זָ‡‚ן, ובכללו˙ – „ער ענין ווָ‡ס זיי פַ‡ר˘ַ‡פן תענוג, ע„"ז ‡ויך בעולם בפ˘טו˙,

ור‰ ווָ‡ס זיי זיינען רזין „רזין – ווערן ָ‡נ‚ערופן  ווָ‡ס „ערפַ‡ר ‡יז ‡ויך „י חל˜ים ‡ין̇ 
ב˘ם "˘מן", ווָ‡ס ער ‡יז "ˆף על ‚בי יין", ווָ‡ס "יין" ‡יז „ָ‡ך ענינו "נכנס יין יˆ‡ 
סו„"; פַ‡רווָ‡ס ‡יז „ָ‡ס ַ‡זוי ‡ין וועלט? – „ערפַ‡ר ווָ‡ס ַ‡זוי ‡יז „ָ‡ס ‡ין ˙ור‰, ַ‡ז 
„ער חל˜ ‰˙ור‰ ווָ‡ס ווערט ָ‡נ‚ערופן ב˘ם "יין" ‡יז לימו„ו ‡יז – ‡ויף "יˆ‡ סו„": 

„ער ענין פון רזין „‡וריי˙‡, ובז‰ ‡יז „ָ‡ – כ‡מור – "ˆף על גבי יין" – רזין דרזין.

ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז „ָ‡ך ‡ויך: ס'‡יז „ָ‡ך ‚עווען „ער ענין פון פנימיו˙ ‰˙ור‰ ‡ויך קודם 
זמן ‰‚‡ול‰, ‡ון ס'‡יז ‡ויך ‚עווען „ער לימו„ ‡פילו פון רזין „רזין; ס'זָ‡ל ָ‡בער זיין 

‡ין ַ‡זַ‡ ‡ופן, ַ‡ז „ער "˘מן" זָ‡ל ַ‡רויס בגלוי, ‡ון זָ‡ל מ‡יר זיין ‡ין וועלט,

ב„ו‚מ‡ ווי ס'‡יז „ער ענין פון נרו˙ חנוכ‰, ַ‡ז „ָ‡ס ווָ‡ס „ער ˘מן ‡יז ‚עווען ח˙ום 
בחו˙מו ˘ל כ‰ן ‚„ול – ניט ‡ין „ערויף ‡יז בַ‡˘טַ‡נען „ער עי˜ר ‰נס. – ס'‡יז „ָ‡ 
מפר˘ים ווָ‡ס זָ‡‚ן, ַ‡ז „ערפַ‡ר ‡יז ‡ויך ביום ‰ר‡˘ון ‡ויך ַ‡ן ענין נסי, ָ‡בער ל„ע˙ 

רוב ‰מפר˘ים ‡יז ניט „ָ‡ס ‡יז „ער ענין,

‡ון „ער פירו˘ בפנימיו˙ ‡יז: ‡ין ווָ‡ס בַ‡˘טייט „ער ענין פון חנוכ‰ – ַ‡ז מ'מַ‡כט 
מן ‡יז בפני עצמו, ‡ון „ָ‡ס טוט ניט ‡ויף  „ערפון, ַ‡ז „ָ‡ס זָ‡ל לייכטן ניט נָ‡ר ווי „ער̆ 
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‡ין וועלט – נָ‡ר „ער ˘מן ווערט „ערפון ַ‡ן אור, ‡ון ער ‡יז מאיר, ביז ער ‡יז מ‡יר 
."ıעל פ˙ח בי˙ו מבחו"

ווָ‡ס ָ‡ט „ָ‡ס ‡יז „ָ‡ך ‡ויך ‚עווען „ער ענין ‰‚‡ול‰ פון „עם מ‡סר, ַ‡ז –  ד.  
בל˘ון ‰י„וע – חופ˘‰ ני˙נ‰ לו, ˆו „עם ַ‡לטן רבי'ן;

‡ין ווָ‡ס ‡יז בַ‡˘טַ‡נען פריער „ער מ‡סר וסיב˙ו, ‡ון „ערנָ‡ך ‡יז ‚עווען ‡ין „ערויף 
„ער חופ˘‰? ַ‡ז מ'‰ָ‡ט ‚עווָ‡לט זָ‡‚ן, ַ‡ז „ורך „ערויף וועט ווערן ַ‡ חילו˜ ‡ון ַ‡ 
ּפירו„ – ח"ו – ˆווי˘ן ‡י„ן, ‡ון „ער ענין ‡יז ‚עווען ּפונקט דער היפך, ַ‡ז „ו˜‡ „ורך 
„ערויף ‡יז נ˙‚ל‰ ‚עווָ‡רן פנימיו˙ ‰˙ור‰, ‡ון ַ‡ ‚ילוי ‡ין ˙ור‰ – מוז ברענ‚ען ˆו 

נָ‡כמער ‡יחו„, ביז בפ˘טו˙ – ˆו נָ‡כמער ‡‰ב˙ י˘ר‡ל, ניט „ער ענין ‰פכי ˘בז‰.

‡יז „ָ‡ס ‡יז ‚עווען פריער „ער מ‡סר, ַ‡ז ס'‡יז ‚עווען ַ‡ ˘˜ו"ט ‡ין חו˘ך ‰‚לו˙, 
‡ון „י מלוכ‰ ווָ‡ס ס'‡יז „עמולט ‚עווען „ָ‡רטן רוב מנין ‡ון רוב בנין ˘ל י˘ר‡ל, 
ˆוזַ‡מען ַ‡ז „ָ‡רט ‡יז רוב מנין ובנין ˘ל י˘ר‡ל – ‡יז „ָ‡ך ˙ור‰ ‚ייט „ָ‡ך ˆוזַ‡מען 
מיט ‡י„ן, במכ"˘ ו˜"ו ווָ‡ס "˘כינ˙‡ ב‚לו˙‡": "‚לו ל‡„ום" ‡יז "˘כינ‰ עמ‰ם", 
בנין –  ורוב  מנין  רוב  ווָ‡ס „ָ‡רט ‡יז  פון ‡„ום  חל˜  ‡ון ‡ין ‡„ום ‚ופ‡ – ‡ין „עם 

מערער וויפל ‡ין „י ˘‡ר חל˜ים פון ‡„ום, ווי „ער ענין ‡יז מובן ‡ויך בפ˘טו˙.

[‡ון ווי ער זָ‡‚ט „ָ‡ך ‡ויך ‡ין מ„ר˘ים, ַ‡ז יע„ער ָ‡רט וו‡ו ‡י„ן ‰ָ‡בן ‚ע„ַ‡רפט 
מנין  רוב  ָ‡בער  גלות ‡פילו,  ˘ל  ַ‡ן ‡ופן  ָ‡נ˜ומען – ‡ין  ורˆון ‰עליון  ‚זיר‰  על-ּפי 
‡ון רוב בנין – ‰ָ‡ט „ָ‡ס „ער ‡ויבער˘טער ‚עמַ‡כט „י ממ˘ל‰ „ָ‡רטן פַ‡ר "מו˘ל 

בכיפ‰", "רו„‰ בכל ‰‡רı כול‰".

ַ‡זוי ‡יז ‚עווען ‡ין ‚לו˙ פון ‡ח˘ורו˘, ווָ‡ס ער ‡יז „ערפַ‡ר ‚עווען "‰מולך מ‰ו„ו 
דעמולט  ‡יז  ער  וו‡ו  רבי'ן,  ַ‡לטן  „עם  פון  זמן  ‡ין  ‚לו˙  „עם  ‡ין  ע„"ז  כו˘",  וע„ 

‚עווען.]

‡ון ‡ין „ערויף ‡יז בַ‡˘טַ‡נען „י ‚‡ול‰, ַ‡ז „ער "י˙רון ‰‡ור" ‡יז ‚ע˜ומען – "מן 
רים ועמי ‰‡רı – בל˘ון פון „עם ַ‡לטן רבי'ן ‡ין זיין  החושך", ַ‡ז „ער חו˘ך ‚ופ‡, „י̆ 
בריוו ווע‚ן „עם ‡ופן ‰‚‡ול‰ ˘לו – ‡יז זיי ‚ופ‡ ‡יז "חופ˘‰ ני˙נ‰ לו", ַ‡ז ער זָ‡ל 

מפיı זיין רזין „רזין, ‡ין ַ‡ן ‡ופן ביז ַ‡ז ס'זָ‡ל ָ‡נ˜ומען ‡ין "חוˆ‰".

ָ‡רט  ַ‡זַ‡  כפ˘וט‰, ‡ויך ‡ין  "חוˆ‰"  פירו˘:  ַ‡ ˆווייענ„י˜ן  „ָ‡ך  ‰ָ‡ט  „ָ‡ס  ווָ‡ס 
ווָ‡ס ביז „עמולט ‡יז „ָ‡ס ‚עווען מחוץ לרזין „רזין, ָ‡„ער מחוı ל˙ור‰ בכלל,

ען „ָ‡ך זיין „ער לימו„ פון רזין „רזין  ‡ון ‡ויך "חוˆ‰": ‡ין „עם ‡ופן ‰לימו„ ‚ופ‡̃ 
(ָ‡„ער רזין, ָ‡„ער ‡פילו פון נ‚ל‰ „˙ור‰) ‡ין ַ‡ן ‡ופן ַ‡ז „ָ‡ס בלייבט מערניט ווי ‡ין 

פנימיות ‰נפ˘, ָ‡„ער ‡ין פנימיות ‰‡„ם, ‡ון „ָ‡ס ˜ומט ניט ַ‡רָ‡ּפ ‡ין ‰בנ‰ ו‰˘‚‰,

‡ין  ַ‡רָ‡ּפ  ניט  „ערנָ‡ך  ס'˜ומט  ‡ון  "לומ„"  „ער  זיין  ‡ויך  ס'˜ען  ַ‡ז  ווַ‡נענט  ביז 
‡ון  ‰כוונ‰  ‰יּפך  „ָ‡ך  ‡יז  „ָ‡ס  ווָ‡ס  לע˘ו˙".  מנ˙  על  "שלא  ˘בו;  ‰מע˘‰  חל˜ 
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‰יּפך ‰˙ור‰, ווָ‡ס זי ווערט „ָ‡ך ָ‡נ‚ערופן "˙ור‰" – ווי ער זָ‡‚ט ‡ין זו‰ר – על ˘ם 
‰ור‡‰.

ַ‡ז  ‡יז,  ענינם  ַ‡ז  חנוכ‰,  נרו˙  ‡ין  בפ˘טו˙  ‡ויס‚ע„רו˜ט  ‡ויך  ווי  ‡ון  ה.  
מ'נעמט ˘מן ‡ון מ'נעמט ‡ים ַ‡רויס ממ˜ומו;

פון  ניט  מאכל,  פון  „ין   ‡ַ ‚ָ‡ר  „ָ‡ך  ער  ‰ָ‡ט  „עמולט  ווָ‡ס  זית,  „עם  פון  נָ‡ר  ניט 
 ‡ַ ˘וין  ער  ווָ‡ס „עמולט ‡יז  ˘מנו",  ומוציא  ווען "כו˙˘ין ‡˙ ‰זי˙  מ˘˜‰; ‡פילו 
מ˘˜‰ פַאר-זיך, ָ‡„ער ַ‡ מ˘˜‰ ווָ‡ס ּפועל'ט על ‰„בר ˆו וועלכן ער „ער‚רייכט, ָ‡בער 
ער ּפועל'ט ניט ‡ין ַ‡ן ‡ופן ‡ויף מַ‡כן „י זַ‡ך ליכטיק. – ˘מן ‡יז „ָ‡ך "מפעפע בכל 
„בר", ‡יז ָ‡בער ניט ער מַ‡כט „י זַ‡ך ליכטיק; ער מַ‡כט ַ‡ שינוי טַ‡˜ע ‡ין „ער זַ‡ך, 
זי ווערט ח„ור („ורכ‚ענומען) מיט ˘מן – ָ‡בער זי לייכט ניט ַאליין, ע‡כו"כ – ַ‡ז זי 

בַ‡לייכט ניט ַארום זיך.

ער ‡יז  ווָ‡ס  ˘מן, ‡ע"פ  ‚ענומען „עם  מ'‰ָ‡ט  ַ‡ז  בַ‡˘טַ‡נען,  חנוכ‰ ‡יז  נס  „ער 
‚עווען ב˙כלי˙ ‰˘לימו˙, "ח˙ום בחו˙מו ˘ל כ‰ן ‚„ול",

ווָ‡ס „ער כ‰ן ‚„ול ‡יז „ָ‡ך „ָ‡ס ˙כלי˙ ‰˘לימו˙ פון "‡˙ם ˜רויין ‡„ם" – "‡„מ‰ 
יעדער ‡י„   ,‡ָ„ „ָ‡ך  ‚ופ‡ ‡יז  ווָ‡ס ‡ין „ערויף  מפר˘,  ˘ל"‰ ‡יז  ווי „ער  לעליון", 
זָ‡‚ט מען „ָ‡ך ‡ויף ‡ים ַ‡ז זינט מ"˙ ווערט ער ָ‡נ‚ערופן "‚וי ˜„ו˘" – זָ‡‚ט ער „ָ‡ך 
"ויב„ל  הקדשים",  "קודש  ָ‡נ‚ערופן  ווערט  ַ‡ז ‡‰רן  ˙ור‰-˘בכ˙ב,  „ערויף ‡ין  ‡ויף 

‡‰רן" ‡יז ער ‚עווָ‡רן "˜ו„˘ ˜„˘ים", ַ‡לס כ‰ן ‚„ול,

‡ון „ָ‡ס ‡יז ‚עווען „ער ˘מן ווָ‡ס מˆ„ ענינו ‡יז ער ‚עווען ח˙ום "בחו˙מו". ווָ‡ס 
˘וין ַ‡  ער ‡ויך  אידן – ‡יז  יעדער  פון  בחו˙מו  ח˙ום  ס'ווָ‡לט ‚עווען ַ‡  לכ‡ור‰, ַ‡ז 
נ‡מן על ז‰, ווָ‡ס "כל י˘ר‡ל בחז˜˙ כ˘רו˙ ‰ן". ע‡כו"כ ַ‡ז מ'‰ָ‡ט ‚עפונען „עם 
מן" ‡יז „ָ‡ס ‚ָ‡ר ‚עווען "בהיכל". ‡ון „ָ‡ ‰ָ‡ט ער ‡ויך ‚ע‰ַ‡ט ‡ין זיך „עם  ל̆  "פך̆ 

עילוי, ַ‡ז ער ‡יז ‚עווען ח˙ום "בחו˙מו ˘ל כהן גדול"!

זָ‡‚ט מען, ַ‡ז ניט דָאס איז דער תכלית הכוונה. „ער ˙כלי˙ ‰כוונ‰ ‡יז, ַ‡ז מ'זָ‡ל ‡ין 
‡ים מַ‡כן ליכטי˜ „עם בי˙-‰מ˜„˘.

ווָ‡ס  לכל ‰עולם".  יוˆ‡‰  ˘"מ˘ם ‡ור‰  ענינו  בי˙-‰מ˜„˘ ‡יז ‚עווען  ָ‡בער „ער 
מ'מַ‡כט  ווי  פַ‡ר˜ערט   – ˘˜ופים ‡טומים"  ‚ע‰ַ‡ט "חלונו˙  „ָ‡ך  ער  „ערפַ‡ר ‰ָ‡ט 
חלונו˙ ב„רך ‰טבע, ‡יז „ָ‡רט ‚עווען „ו˜‡ ‡ין ַ‡ן ‡ופן ‰פכי, ‡ויף מ„‚י˘ זיין, ‡ון 
מ'זָ‡ל „ָ‡ס ‡ויך זעען בעיני ב˘ר, ַ‡ז ענינו ‡יז, ‡ויף בַ‡לייכטן „י וועלט ַארום „עם 

בי˙ ‰מ˜„˘.

„ורך ווָ‡ס בַ‡לייכט מען „ָ‡ס? – „ורך „ערויף ווָ‡ס "‰„לי˜ו" פון „עם ˘מן. פריער 
ביז   – לַ‡נ‚  ַ‡זוי  ‚ע‰ַ‡לטן ‡ויף  „ָ‡ס  ‰ָ‡ט  ‚עווען,  „ערנָ‡ך ‡יז  ב„רך ‰טבע, ‡ון   –

ווַ‡נענט מ'‰ָ‡ט ‡ויך על פי טבע ‚ע˜ענט בַ‡˜ומען נָ‡ך ˘מן.
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– ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז „ָ‡ך „ער פירו˘ ‰פ˘וט פַ‡רווָ‡ס ס'‡יז ‚עווען ˘מונ‰ ימים, וויפל 
ס'‰ָ‡ט ‚ע„ַ‡רפט ‚ע„ויערן ביז ווַ‡נענט מ'וועט ‚עפינען, ‡ון כו˙˘ זיין ‡ון ברענ‚ען 

„עם ˘מן ‡ין „עם ָ‡רט ˘‰„לי˜ו בו „י מנור‰ בבי˙ ‰מ˜„˘.

ווָ‡ס ע„"ז ‡יז ‚עווען ‡ויך – כ‡מור – „ער ‡ויפטו פון „עם ַ‡לטן רבי'ן: ו.  

כולן. „ערנָ‡ך ‡יז  כל ‰זמנים  מרכב‰"  "מע˘‰  ‚עלערנט  „ָ‡ך  מ'‰ָ‡ט  ווָ‡ס  ‡ע"פ 
ˆו‚ע˜ומען בזמן ‰‡ריז"ל ‡יז ‚עווָ‡רן „ער "מˆו‰ לגלות ז‡˙ ‰חכמ‰", ‡עפ"כ ‡יז 
˘כל  פון „עם  "חוˆ‰"  וע„"ז ‡ויך ‡ין „עם  "חוˆ‰",  ָ‡נ‚ע˜ומען ‡ין  ניט  נָ‡ך  „ָ‡ס 

‰‡„ם עˆמו, ַ‡ז ס'זָ‡ל זיין ‡ין ַ‡ן ‡ופן פון "י˙פרנסון מיני'",

ווָ‡ס „ער ענין פון "י˙פרנסון מיני'" ‡יז „ָ‡ך – ַ‡ז „ָ‡ס זָ‡ל ווערן, ב„ו‚מ‡ ווי פרנס‰ 
כפ˘וט‰, – „ערפַ‡ר ‚יט מען „ָ‡ך ‡ויף „ערויף „עם מ˘ל מיטן ווָ‡רט "י˙פרנסון". 
נכסים,  סך  מ'זָ‡ל ‰ָ‡בן ַ‡  ניט ַ‡ז  תכלית ‰ענין, ַ‡ז  כפ˘וט‰ ‡יז „ער  ווָ‡ס "פרנס‰" 
‡ון גוטע נכסים וכל ‰ענינים, ביז ‡פילו "ב‚„ ללבו˘"; „ער ˙כלי˙ ‰כוונ‰ ‡יז – ַ‡ז 
עס זָ‡ל זיין "לחם לאכול", ‡ון „ער "לחם ל‡כול" זָ‡ל זיין ‡ין ַ‡ן ‡ופן ַ‡ז „ָ‡ס ‡יז 

פַ‡רבונ„ן ‡ויך מיט ˙ענו‚,

ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז „ָ‡ך ‡ויך „ער ענין פון "ו‡כל˙ ו˘בע˙ וברכ˙ . . על ‰‡רı הטובה": 
ניט ס˙ם "‡רı", נָ‡ר "טובה". ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז „ָ‡ך „ער לחם פון „י ˘בע‰ מינים חיט‰ 
„ָ‡ך  ‚ייט  „ערויף  ‡ויף  ווָ‡ס  ‰‡רˆו˙.  כל  ל‚בי  „ו˜‡  י˘ר‡ל   ıר‡ ב‰ם  ˘נ˘˙בח‰ 

בפ˘טו˙ „ער פסו˜ פון "ו‡כל˙ ו˘בע˙ וברכ˙ . . על ‰‡רı ‰טוב‰".

ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז „ָ‡ך ‡ויך ‚עווען „ער ‡ויפטו, ובמיוח„ ל‡חרי ווָ‡ס חופ˘‰ ני˙נ‰ לו 
בי"ט כסלו, ַ‡ז רזי דרזין זָ‡ל ווערן ב„ו‚מ‡ (ווי ַ‡ ˘מן) ווי „ער ˘מן ‡יז ‚עווען בימי 
חנוכ‰: ל‰‡יר "על פ˙ח בי˙ו מבחוı"; במכ"˘ ו˜"ו ַ‡ז ער ‡יז מ‡יר „עם בי˙ ‚ופ‡,

בן  ˘מעון  ר'  פון  זו‰ר  מ‰ימנ‡, ‡ין  רעי‡  ל˘ון ‡ין  „ער  ווי   – זיין  ַ‡זוי ‡ויך  זָ‡ל 
„עם  „ורכנעמען  זָ‡ל  „ָ‡ס  ַ‡ז  „ו˜‡,  יתפרנסון"  "„מיני'   – „ילך"  ספר‡  "‰‡י  יוח‡י, 
גַאנצן מענט˘ן, ביז „ָ‡ס וועט זיין ‡ויך ניכר ב˘ע˙ ער לערנט ˙ור‰, „ער חל˜ ‰"לחם" 
בל˘ון   – ˙חיל‰"  ב˙ור‰  "ברכו  ווָ‡ס  ‰˜„מ‰  ע"י  ˙ור‰  לערנט  ער  ַ‡ז   – ˘ב˙ור‰ 
‰‚מר‡, ווָ‡ס „מולט ‡יז „ָ‡ך ‡ויך „ָ‡ „ער ָ‡ּפטייט˘ פון "ברכו ב˙ור‰ ˙חיל‰", ַ‡ז 

מ'‰ָ‡ט ממשיך געווען פון ‡‰ב˙ ‰˘ם ‡ון יר‡˙ ‰˘ם,

– ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז „ָ‡ך ‡ויך „ער פירו˘ הפשוט פון ַ‡ ברכ‰: ַ‡ז מ'בענט˘ט ַ‡ זַ‡ך – 
˜ומט-ˆו „ורך „ערויף ‡ין „ער זַ‡ך –

ַ‡זוי ‡יז „ָ‡ך ‡ויך ‡ין לימו„ ‰˙ור‰ ˜ען „ָ‡ך זיין "˙ור˙י ˘מרו" ‡ון "‡ו˙י" – רח"ל 
– "עזבו" – בַ‡ווָ‡רנט ער „ָ‡ך „ָ‡ס ‚לייך ‡ין מ„ר˘, ַ‡ז טַ‡˜ע ַ‡זוי ˜ען זיין „י התחלה, 
ָ‡בער פַ‡רווָ‡ס ‡יז „ָ‡ס ַ‡זוי? – „ערפַ‡ר ווָ‡ס "‰מ‡ור ˘בו מחזירו למוטב". ‡ון ווי 

מפר˘ים טייט˘ן ָ‡ּפ "‰מ‡ור ˘בו" ‡יז „ָ‡ס פנימיו˙ ‰˙ור‰.
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ביז ווי בפ˘טו˙, ַ‡ז ב˘ע˙ ער לערנט "לחם" ˘ב˙ור‰ – ‡יז „ָ‡ס ניכר ַ‡ז „ָ‡ס ‡יז 
ב‰˜„מ‰ פון ‡‰ב˙ ‰˘ם ‡ון יר‡˙ ‰˘ם.

ל‡‰ב˙ו  יבו‡  "כיˆ„  ַ‡ז  רמב"ם,  ‡ין  פסו˜‰  ‰לכ‰   ‡ַ „ָ‡ך  ‡יז  „ָ‡ס  ווָ‡ס  ז.  
וליר‡˙ו",

[ווָ‡ס ער ברענ‚ט „ָ‡ס ַ‡רָ‡ּפ ‡ין ספרו "י„ ‰חז˜‰", ווי ער ˘רייבט ‡ין „ער ‰˜„מ‰, 
"מ˘נ‰  ספר  ˘טייט ‡ין  ווָ‡ס  ענין  יע„ער  "ספר ‰לכו˙ ‰לכו˙", ‡יז   ‡ַ „ָ‡ס ‡יז  ַ‡ז 
˙ור‰" ל‰רמב"ם – ‡יז „ָ‡ס ַ‡ן ענין ˘ל ‰לכ‰; ‡פילו ַ‡ז ער ˜ען ˘טיין ‡ין ַ‡ ל˘ון 

‰כ˙וב, ָ‡„ער ַ‡ ל˘ון ˘ל מ„ר˘, ָ‡„ער ַ‡ ל˘ון ˘ל רמז,

„עם  פון  ‡ויך  כמבו‡ר  רמז,   ‡ַ מיט  „ו˜‡  „ָ‡ס  „ָ‡ך  ‡יז  ‰רמב"ם  ‰˙חל˙  ווי  ביז 
רמב"ם'ס ‡ייני˜ל ַ‡ליין, ַ‡ז „ָ‡ס ווָ‡ס „ער רמב"ם ‰ויבט-ָ‡ן זיין ספר – ווָ‡ס ער ‡יז 
זָ‡ל  כ„י ‡ין „ערויף  ועמו„ ‰חכמו˙" –  ל˘ון "יסו„ ‰יסו„ו˙  מיטן  ספר "‰לכו˙" – 
מען ‚לייך זען „עם ˘ם ‰וי"‰, ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז „ער ר‡˘י-˙יבו˙ "יסו„ היסו„ו˙ ועמו„ 

החכמו˙".

ווָ‡ס ‡ין ˘מו˙ ˜„ו˘ים ‚ופ‡ ‡יז „ָ‡ך „ָ‡ ז' שמות, ָ‡„ער ווי ַ‡ ˆווייטער – רעכנט 
מער בפרטיו˙ – עשר ˘מו˙, ‡יז „ער ˘ם ‰עˆם ‡ון ˘ם ‰מפור˘ ‡ון ˘ם ‰מיוח„ – ‡יז 

„ָ‡ס „ו˜‡ „ער ˘ם ‰וי'],

ּפס˜'נט ער „ָ‡רט ‡ויך ָ‡ּפ „י ‰לכ‰, ַ‡ז ס'‡יז „ָ‡ „י ער˘טע מˆו‰ בספרו ‡יז, ַ‡ז 
ס'זָ‡ל זיין ידיעה ‡ין ‡ל˜ו˙, "לידע" ַ‡ז „ָ‡רט ‡יז „ָ‡ ַ‡ "מˆוי" מיט ַ‡לע פרטים, ביז 
ווי „ָ‡ס ווערט ‡ויך נמ˘ך ‡ין וועלט, ַ‡ז "מˆי‡ו˙ כל ‰נמˆ‡ים" ‡יז „ָ‡ס מערניט ווי 

"מ‡מי˙˙ ‰מˆ‡ו".

‡ון ‡ין „ערויף ַ‡לעם „ַ‡רף זיין ‡ין ַ‡ן ‡ופן פון "לי„ע".

וכי„וע „ער „יו˜ פון מפר˘ים, ַ‡ז ניט ער זָ‡‚ט "להאמין" – ווָ‡ס „עמולט ‡יז „ָ‡ס 
ניט "יתפרנסון מיני'": ער ‰ָ‡ט „ָ‡ס ב‡מונ‰ בנפ˘, ָ‡בער זיין ˘כל בַ‡נעמט „ָ‡ס ניט; 
ווי ַ‡זוי ווערט „ָ‡ס ‡ין ַ‡ן ענין פון "לי„ע" – ַ‡ז ער לערנט „ָ‡ס ‡ין ַ‡ן ‡ופן ַ‡ז „ָ‡ס 

˜ומט ַ‡רָ‡ּפ ‡ין זיין ˘כל,

במוחו  ˘רוי  ‡יז  ער  ווָ‡ס  כפ˘וטו,  ˘כל  מיטן  פַ‡רבונ„ן  „ָ‡ך  ‡יז  ˘כל  זיין  ווָ‡ס 
˘בר‡˘ו, ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז „ָ‡ך פַ‡רבונ„ן מיטן ‚וף, ‡ון ‡ויך מיטן נפ˘ ‰ב‰מי˙ – ַ‡ז 
‡ויך „ער נפ˘ ‰ב‰מי˙ ווערט „ורכ‚ע„רונ‚ען [ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז „ָ‡ך „ער ענין ‰י„יע‰]: 
‡פילו  מ‡מינים",  בני  "מ‡מינים  „ָ‡ך  זענען  י˘ר‡ל  כל  ווָ‡ס  ‡מונ‰,  מˆ„  נָ‡ר  ניט 

בנפשם הבהמית, ווָ‡ס ‡ויף דערויף „ַ‡רף מען „ָ‡ך ‰ָ‡בן „עם חי„ו˘ ו‰ו„ע‰;

– ַ‡ז "חל˜ ‡לו˜‰ ממעל ממ˘" ‡יז ַ‡ מ‡מין – ‡יז מ‡י ˜מ"ל?! ער ‡יז ַ‡ "חל˜ 
י˘ר‡ל  "כל  ַ‡ז  ‡יז,  ‰˙ור‰  ‰ו„ע˙  „י  ‡ון  ‡יז  חי„ו˘  „ער  ממ˘"!  ממעל  ‡לו˜‰ 

התוועדות י"ט כסלו ה'תשמ"ד

עה



מ‡מינים בני מ‡מינים" ‡ויך מˆ„ נפ˘ם כפ˘וט‰ – „ער נפ˘ ווָ‡ס ‡יז מלוב˘ ‡ין ‚וף, 
[ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז „ָ‡ך בפ˘טו˙ „ער נפ˘ ‰ב‰מי˙] –

‡יז ‡ויך זי ווערט „ורכ‚ענומען מיט „ער י„יע‰. – –

ּפס˜'נט ָ‡ּפ „ער רמב"ם כפ˘וטו, ַ‡ז "כיˆ„ יבו‡ ל‡‰ב˙ו וליר‡˙ו" – ‡יז „ָ‡ס על 
י„י ווָ‡ס ס'וועט זיין „ער ענין ‰חכמ‰ ‡ון „ער ענין ‰בינ‰ וענין ‰„ע˙, ווי ער רעכנט 
„ערנָ‡ך ‡ויס, ַ‡ז "י˙בונן בחכמ˙ו ובינ˙ו" ‡ון ‡ויך "ל„ע˙" ‡ין „ער זעלבער ‰לכ‰, 

ווָ‡ס „עמולט וועט ער ˜ומען ˆו "„ע ‡˙ ‡ל˜י ‡ביך".

ביי  רזי „רזין,  ביז  לימו„ ‰˙ור‰,  ס'‡יז ‚עווען „ער  כ‡מור,  ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז,  ח.  
ַ‡ז  „ערויף,  ‡ין  ָ‡בער  ‚עווָ‡רן  „ָ‡ס  ‡יז  „ערנָ‡ך  ָ‡ן.  ˙ור‰  מ˙ן  זינט  ס‚ול‰,  יחי„י 
"מע˘‰ מרכב‰" ‰ָ‡ט מען ‚עלערנט מערניט ווי "ביחי„". „ערנָ‡ך ‡יז ‚עווָ‡רן, בזמן 
ר˘ב"י, ‡יז ‚עווָ‡רן "‡רובו˙ ‰˘מים נפ˙חו", ‡יז ‚עווען ב„ורו ַ‡ן ‡ויסנַ‡ם, ַ‡ז ס'‡יז 
‚עווען "‡פילו רבי‡", ‡פילו בחורים ו˙ינו˜ו˙, ‰ָ‡בן ‡ויך ‚עלערנט פנימיו˙ ‰˙ור‰,

„ערנָ‡ך ‡יז „ָ‡ס ווייטער נ˙עלם ‚עווָ‡רן.

ָ‡בער ניט ח"ו ַ‡ז ס'‡יז ניט ‚עווען „ער לימו„ – נָ‡ר ס'‡יז ‚עווען „עמולט "ר˘ב"י 
לימו„  זיין  ַ‡ז  ‚עזָ‡‚ט,  ‰ָ‡ט  ער  ‡ון  ‡ומנ˙ו",  "˙ור˙ו  ‚עווען  ס'‡יז  ווָ‡ס  וחבריו" 
לימו„ ‡יז  זיין  ווָ‡ס  ו"בי' ‡˙ל‰טנ‡",  פון "בי' ‡˙˜˘רנ‡"  ַ‡ן ‡ופן  ‰˙ור‰ ‡יז ‡ין 

‚עווען „ער לימו„ פון פנימיות התורה.

ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז „ָ‡ך ‡ויך ‡יינער פון „י פירו˘ים פון „עם ‡ויפטו ווָ‡ס מ'זָ‡‚ט, ַ‡ז 
ַ‡זַ‡  ‡ין  ‚עווען  זענען  זיי  נָ‡ר  וחביריו"!  "ר˘ב"י  „ו˜‡  „ָ‡ס  ‡יז  ‡ומנ˙ו"  "˙ור˙ו 
כל ‰עולם  מוˆי‡ ‚עווען ‡˙  פנימיו˙ ‰˙ור‰ ‰ָ‡ט  פון  לימו„  זייער  ומˆב, ַ‡ז  מעמ„ 

כולו.

– במכ"˘ ו˜"ו, ווָ‡ס ר˘ב"י ‰ָ‡ט „ָ‡ך ‚עזָ‡‚ט "יכולני לפטור ‡˙ כל ‰עולם כולו" 
ור‰  ˘ר, ַ‡ז ע"פ̇  ‡ל‰: ווָ‡ס ‡יז זיין̃  פון ענינים היפך התורה ומצוותי'. ווערט „ָ‡ך „י̆ 

– ווָ‡ס ענינ‰ ‡יז „ָ‡ך ˆ„˜ ויו˘ר – זָ‡ל „ָ‡ס ˜ענען ּפוטר זיין כל ‰עולם כולו?!

זָ‡‚ט מען „ָ‡ך ‡ויף „ערויף „עם בי‡ור, ַ‡ז ר˘ב"י'ס ענין ‡יז ‚עווען, ַ‡ז ער ‰ָ‡ט זיך 
מוסר-נפש געווען ‡ון ‰ָ‡ט זיך ַאריינגעגעבן ‡ון ‰ָ‡ט זיך ָאּפגעגעבן פַ‡ר כל ‡ח„ ו‡ח˙ 

˘ב„ורו.

ספר  ‡ין  ˘לו,  בספרו  „ָ‡ך  זָ‡‚ט  ער  ווָ‡ס  פַ‡רבינ„ונ‚,  ‡ין  „ָ‡ך  ˜ומט  „ָ‡ס  ווָ‡ס 
‰זו‰ר, ַ‡ז ר˘ב"י ‡יז ‚עווען ַ‡ ניצוץ פון מ˘‰ רבינו, ביז בדוגמא ווי מ˘‰ רבינו. ווָ‡ס 
מ˘‰ רבינו'ס ‡ופטו ‡יז „ָ‡ך ‚עווען – ווי מוסבר ‡ין זו‰ר עˆמו – ַ‡ז ניט ווי ס'‡יז 
ו‡ח˙  כל ‡ח„  על  מוסר-נפ˘ ‚עווען  ניט  זיך  זיי ‰ָ‡בן  ‚עווען ˆ„י˜ים ‚„ולים, ָ‡בער 

˘ב„ורו. מ˘‡"כ מ˘‰ רבינו ‰ָ‡ט ‚עטענ‰'ט, ַ‡ז "ו‡ם ‡ין" – ‡יז "מחני נא מספרך"!

פארברענגען עם הרבי
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ַ‡זוינע  ווע‚ן  ‚ערע„ט  „ָ‡ס  זיך  ‰ָ‡ט   – ‚ערע„ט?  „ָ‡ס  זיך  ‰ָ‡ט  וועמען  ווע‚ן  ‡ון 
‰ָ‡בן  זיי  ב˘ע˙  ‚ע‰ַ‡ט;  ניט  ˘ייכו˙  זיי ‡ינ‚ַ‡נˆן ˜יין  מיט  ער  ‰ָ‡ט  לכ‡ור‰  ווָ‡ס 
ָ‡ּפ‚עטָ‡ן „עם „בר בל˙י-רˆוי – ‡יז ער ‚ָ‡ר ‚עווען ‡ין ‰ר סיני! ‡ון ‚לייך ווי ער ‡יז 

ַ‡רָ‡ּפ‚ע‚ַ‡נ‚ען – ‰ָ‡בן זיי גופא חרט‰-‚ע‰ַ‡ט.

‡עפ"כ זָ‡‚ט ער – ‡ון ˘טעלט „ָ‡ס ַ‡לס ַ‡ דרישה, ‡ון ‡יז זיך מוסר-נפש – ַ‡ז "מחני 
נ‡ מספרך", ווָ‡רום „ָ‡ס ‡יז "‰עם ‡˘ר ‡נכי ב˜רבו"!

ער  לפטור", ַ‡ז  מוסר-נפ˘ ‚עווען, "יכולני  זיך  ער ‰ָ‡ט  ב˘ע˙  ר˘ב"י,  וע„"ז ‡ויך 
לָ‡זט זיך ַ‡רָ‡ּפ ‡ין „עם „ור זיינעם ‡ון זָ‡‚ט, ‡ז כל ‰„ור כולו – ‡ע"פ ווָ‡ס ‡ין ‡ים 
‡יז „ָ‡ך ‚עווען כמ‰ סו‚ים – ‡יז "יכולני לפטור" פון כל ‰ענינים ‰בל˙י רˆויים. ‡ון 
„ָ‡ס וועט זיין ‡ויס‚ע‰ַ‡לטן על-ּפי מ˘פט ו„ין ‰˙ור‰, ווָ‡רום ער ‚עפינט זיך "‡נכי 

ב˜רבו".

ע‡כו"כ ַ‡ז זיין לימו„, „ער חל˜ פון פנימיו˙ ‰˙ור‰, ‰ָ‡ט ער ‚ע˜ענט מוˆי‡-זיין „י 
„ורו˙ ˘ל‡חריו,

ביז ווַ‡נענט ס'‡יז ‚ע˜ומען „ער ‡ריז"ל ‡ון ‰ָ‡ט מגלה ‚עווען, ַ‡ז בזמנו ‡יז ‚ע˜ומען 
„י ˆייט, ַ‡ז מ'מוז מגלה זיין "ז‡˙ ‰חכמ‰",

‡ון וויבַ‡ל„ ַ‡ז „ער „ור פַארלַאנגט „ָ‡ס: מˆ„ ירידת ‰„ורו˙ – "‡כ˘ור „רי – ב˙מי‰" 
– ˜ען מען ניט ‡ויס˜ומען מיטן מ„‰ פון "˙ור‰ ‡ור" ווָ‡ס ס'‡יז ‚עווען ביז „עמולט, 
זיין "ז‡˙  מ‚ל‰  מען ‚עמוזט  חו˘ך ‡יז ‚עווָ‡רן ‚רעסער – ‰ָ‡ט  ווָ‡ס „ער  „ערפַ‡ר 
‰חכמ‰", ווָ‡ס „ָ‡ס ‚ייט „ָ‡ך ‡ויף חכמ˙ ‰‡מ˙ ˘ב˙ור˙ ‡מ˙, ‡ין ַ‡ן ‡ופן ַ‡ז „ָ‡ס 

זָ‡ל זיין בגלוי.

ווָ‡רום „עם "חוˆ‰" ‰ָ‡ט  ַ‡ריין,  ביז ‡ין "חוצה"  ניט ‚עווען  נָ‡ך  ‡עפ"כ ‡יז „ָ‡ס 
מען מ‡יר ‚עווען „ורך „עם ‡ור ווָ‡ס ‡יז ‚עווען ‡ין „עם ָ‡רט ווָ‡ס מ'‰ָ‡ט ‡ים מ‚ל‰ 
רזי  ‰˙ור‰,  חל˜  „עם  ַ‡‰ינˆו  ברענ‚ען  ָ‡נ˜ומען  ‚ע„ַ‡רפט  ניט  מ'‰ָ‡ט  ‡ון  ‚עווען, 

„רזין,

כל  על  „ָ‡ס  „ָ‡ך  ‚ייט  במˆרים"  מ‡בו˙יו  ˙ור‰  פס˜‰  ַ‡לעמָ‡ל; "ל‡  ס'‡יז  ָ‡בער 
חל˜י ‰˙ור‰, ע‡כו"כ ַ‡ז „ָ‡ס ‚ייט ‡ויף "נשמתא „‡וריי˙‡", [ווי ר˘ב"י ז"ל ‡יז מפר˘ 
‡ין ז‰ר פר˘‰ ב‰עלו˙ך ‡˙ ‰נרו˙, ַ‡ז רזי „‡וריי˙‡ זענען "נ˘מ˙‡ „‡וריי˙‡"] – ‡יז 
„ָ‡ך ַ‡ זיכערע זַ‡ך, ַ‡ז „י נ˘מ‰ ‰ָ‡ט זיכער מחי' ‚עווען כל חל˜י ‰˙ור‰, ‡ון „ורך 

„ערויף – כל ‡ח„ ו‡ח˙ מי˘ר‡ל.

ס'‡יז ָ‡בער ‚עווען ‡ין ַ‡זַ‡ ‡ופן, ַ‡ז זי ‰ָ‡ט מ‡יר ‚עווען ביי יחי„י ס‚ול‰, ‡ון פון 
זמן ‰‡ריז"ל – „ָ‡רט וו‡ו מ'‰ָ‡ט מ‚ל‰ ‚עווען.

ב˘ע˙ ס'‡יז ָ‡בער ‚ע˜ומען „ערנָ‡ך, ובמ˘ל ‰י„וע ווָ‡ס „ער בעל ‰‚‡ול‰,  ט.  
„ער ַ‡לטער רבי, ‰ָ‡ט מסביר ‚עווען, ַ‡ז „ָ‡ס ‡יז ַ‡ מ˘ל ˆו ַ‡ בן מלך, ווָ‡ס ער ‡יז 
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‚עווען במעמ„ ומˆב ברי‡, „ערנָ‡ך ‡יז ער ‚עווָ‡רן ַ‡ חול‰, ‡ון מ'‰ָ‡ט ‚עזָ‡‚ט „עם 
מלך, ַ‡ז מ'„ַ‡רף ָ‡נ˜ומען – לרפו‡˙ו – ַ‡ז מ'זָ‡ל נעמען „י ‡בן יקרה ˘בכ˙ר ‰מלך, 

ווָ‡ס ‡ין „עם ‡בן ‡יז ˙לוי „ער יופי ‡ון „ער יו˜ר פון „עם כ˙ר ‰מלכו˙,

‡יז כל זמן „ער חול‰ ‡יז נָ‡ך ניט ‚עווען ע„ כ„י כך, ‰ָ‡ט „ער מלך ‡ויף „ערויף 
‚עזָ‡‚ט, ַ‡ז זָ‡ל מען זיך ּפרו‡וון ‡ויף ַ‡נ„ערע ווע‚ן;

ב˘ע˙ ס'‡יז ָ‡בער ָ‡נ‚ע˜ומען ‡ון ‚עזָ‡‚ט „עם מלך, ַ‡ז „ער מˆב פון „עם בן מלך 
‡יז, ַ‡ן ענין ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז נו‚ע בחייו – ‰ָ‡ט ער ניט נָ‡ר מ˙יר ‚עווען מ'זָ‡ל נעמען 
„עם ‡בן ˘בכ˙ר ‰מלכו˙, ‡ון מ'זָ‡ל „ָ‡ס ˆורייבן, ‡ון ַ‡ריינמי˘ן „ָ‡ס ‡ין ווַ‡סער, 
‡ון ּפרו‡וון זיך ‚יסן ‡ין „עם בן מלך, ובל˘ון ‰מ˘ל: ‡פ˘ר וועט ַ‡ טיפ‰ ַ‡ריינ‚יין 

בפנימיו˙ ‡ון וועט ‡ים מחי' זיין,

‡ון ב˘ע˙ מ'פרע‚ט: ווָ‡ס ‡יז „ָ‡ ‚עווָ‡רן „ער ˘ינוי? – ‡יז „ער ענטפער בפ˘טו˙, 
– ‡יז  פעול˙ ‰כ˙ר  יופי ‡ון „י  מיט  ˘בכ˙ר,  מיט ‡בן  ענין ‰כ˙ר,  ‚ַ‡נˆער  ַ‡ז „ער 

פַ‡רבונ„ן מיט „ער מˆי‡ו˙ פון בן מלך!

‡ון ָ‡ט „עמולט, ב˘ע˙ ס'‡יז נו‚ע ˆו זיין מˆי‡ו˙, ‡יז ָ‡ט „עמולט, ניט נָ‡ר "מותר 
ל‚לו˙ ז‡˙ ‰חכמ‰", ‡ון ניט נָ‡ר ַ‡ז „ָ‡ס ווערט ַ‡ ˆיווי ‡ין חו‚ים מסויימים [‡ע"פ 
ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז חו‚ים רחבים], ו‡„רב‡ – „ו˜‡ ‡ין "חוˆ‰", ווָ‡ס „ָ‡רט ‡יז „ָ‡ך „ער 
ח˘˘ ‡ון „י סכנ‰ – "ּפי˜וח נפ˘" רוחני – בי˙ר ˘‡˙ ובי˙ר עוז – מוז זיין „ָ‡רטן „ער 

ענין, ַ‡ז ס'זָ‡ל ָ‡נ˜ומען ַ‡‰ינˆו, – טַ‡˜ע ˆעריבן ‡ון ˆוזַ‡מענ‚עמי˘ט וכו' – –

ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז „ָ‡ך ‡ויך ווָ‡ס בפ˘טו˙ „ַ‡רף מען „ָ‡ך בַ‡ווָ‡רענען, ַ‡ז ‡ע"פ ווָ‡ס 
מ'‡יז מסביר מיט „י ַ‡לע „ו‚מ‡ו˙ [ביז "מב˘רי ‡חז‰ ‡לו˜‰"] רזין „רזין „‡וריי˙‡ – 
„ַ‡רף מען ‚לייך בַ‡ווָ‡רענען, ַ‡ז „ָ‡ס ‡יז מערניט ווי ַ‡ משל, ‡ון ס'˜ומט ניט ˆו „עם 

נמ˘ל, ביז ל‰ב„יל כמ‰ וכמ‰ עילויים ומעלו˙ ו„ר‚ו˙.

ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז „ָ‡ך ‡ויך „ער לימו„ ‡ון ָ‡נ‚עוויזן ‚לייך ביי מ˙ן ˙ור‰, ווָ‡ס „עמולט 
זָ‡‚ט מען „ָ‡ך ‡ויך – ווי „ער רמב"ם ברענ‚ט ַ‡רָ‡ּפ בספרו – "י„י ‰˘ם" ‡ון "עיני 

‰˘ם" וכיו"ב, ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז „ָ‡ך מערניט ווי ַ‡ משל; "„בר‰ ˙ור‰ כל˘ון בני ‡„ם".

נָ‡ר „ָ‡ ‡יז ˆו‚ע˜ומען, ַ‡ז „בר‰ ˙ור‰ ‡ין רזין דרזין, ַ‡ז מ'‡יז ‡ויך מסביר „י רזין 
„רזין – בל˘ון בני ‡„ם.

בעל  „עם  פון  רבי'ן,  ַ‡לטן  „עם  פון  מ˘ל  „ער  ווי  ‰כרחי,  „בר   ‡ַ ווערט  „ָ‡ס  ‡ון 
‰‚‡ול‰, ווָ‡ס ‡יז ˘וין ָ‡ּפ‚ע„רו˜ט בפרטיו˙ ‡ון ס'‡יז ˘וין מפורסם.

‚עזען ‡ין  מ'‰ָ‡ט  ַ‡ז  כסלו,  י"ט  פון  ‚עווען „ער ‡ויפטו  „ָ‡ס ‡יז  ָ‡ט  ‡ון  י.  
ַ‡ר, ‡יז זיי ‚ופ‡ ‰ָ‡בן ‚ע‚עבן  במ„ינ‰ פון „עם̂  רים ‡ון „י עמים̆  חו˘ך ‰עולם, „י̆ 
„עם  זיין  מפרסם  מ'מוז  ַ‡ז  געשריען,  הָאט  חושך  דער  ‡יז  זיי  פון  ווָ‡רום  חופ˘‰,  „י 

פארברענגען עם הרבי
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‡ור פון רזין „רזין, ביז ַ‡ז ער זָ‡ל ָ‡נ˜ומען ‡ין „עם חו˘ך כפול ומכופל פון ע˜ב˙‡ 
„מ˘יח‡,

ו"‡ע"פ דאיהו ל‡ חזי" – ‡יז "מזלייהו חזי", ‰ָ‡ט „ער "מזליי‰ו" ּפועל ‚עווען, ַ‡ז 
"ו˙פול עלי‰ם חר„‰ ‚„ול‰", ווי „י ‚מר‡ ‡יז מפר˘ בפ˘טו˙, ַ‡ז „ָ‡ס ווָ‡ס "מזליי‰ו 
‚עווען  ּפועל  ‰ָ‡ט  „ָ‡ס  ‚עבליבן ‡ין "מזל";  „ָ‡ס ‡יז  ַ‡ז  פירו˘,  ניט „ער  חזי" ‡יז 

למט‰, ַ‡ז ס'‡יז ‚עווָ‡רן ַ‡ חרדה גדולה!

‰ָ‡בן זיי ‚ע˘ריען, ַ‡ז מ'מוז ‡ים ַ‡רויסלָ‡זן, ‡ון ַ‡רויסלָ‡זן ‡ין ַ‡זַ‡ ‡ופן, ַ‡ז ס'זָ‡ל 
זיין חופ˘‰ ני˙נ‰ לו, ‡ון ממ˘יך זיין ‡ין ‰פˆ‰ פון רזין „רזין, נָ‡ך מערער וויפל ס'‡יז 

‚עווען ביז „עמולט,

ַ‡ז ‡ין „ער  נ"ע,  רבי'ן  פון „עם  ˘וין ‡ויך ‚ע„רו˜ט –  ווָ‡ס ‡יז  ˘יח‰ –  כי„וע „י 
‚‡ול‰ פון י"ט כסלו, ‰ָ‡ט זיך ָ‡נ‚ע‰ויבן „ער עי˜ר פון ‰פˆ˙ ‰מעינו˙ חוˆ‰.

‡ין  חלק   ‡ַ עּפעס  מערניט  מ'‚יט  ַ‡ז  פירו˘,  „ער  ניט  ‡יז  מ˘ל,  „עם  ‡ין  וכ‡מור 
"חוˆ‰", נָ‡ר ווי „ער ל˘ון ‡יז "יפוˆו מעינו˙יך חוˆ‰":

„י "מעינו˙" ַ‡ליין, ‡יז ניט ווי על-„רך ‰ר‚יל, ַ‡ז פון „עם מעין ‚ייט „ָ‡ס ַ‡ריין ‡ין 
ַ‡ נ‰ר, ‡ון פון „עם נ‰ר ‚ייט „ָ‡ס על פני ‰‡רı, ממרח˜ פון „עם מעין ‡ון ‡ויך פון 
„עם נ‰ר – נָ‡ר "יפוˆו מעינו˙יך חוˆ‰", ַ‡ז „י "מעינו˙" ַ‡ליין ברענ‚ט מען ‡ין „עם 

"חוˆ‰", ‡ון „ָ‡רטן טוט מען מיט זיי ‡ון מ'לערנט זיי ‡ין ַ‡ן ‡ופן פון "יפוˆו".

‡ון „ערמיט ‡יז פַ‡רבונ„ן בי‡˙ מלכ‡ מ˘יח‡. יא.  

 – מ˘יח ‡יז  בי‡˙  פון  ענין  מ˘יח‡: „ער  מלכ‡  פון  ענין  מעין  ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז „ָ‡ך 
ּפס˜'נט „ָ‡ך ָ‡ּפ „ער רמב"ם ‡ין ‰לכו˙ ˙˘וב‰, ‡ון נָ‡כמערער - „ערמיט ˘ליסט ער 
ָ‡ּפ ‡ון „ָ‡ס ‡יז „ער סיום פון זיין ‚ַ‡נˆן ספר – ַ‡ז „ָ‡ס ווָ‡ס "נ˙‡וו" ‡י„ן, ובפרט 
חכמים ‡ון נבי‡ים, ˆו ימו˙ ‰מ˘יח, ‡יז ניט ˆוליב ַ‡לע ענינים, ווי ער רעכנט „ָ‡רט 
‡ויס ַ‡ ריבוי ענינים – נָ‡ר כ„י ס'זָ‡ל ˜ומען „י ˆייט ‡ון „ער ‡ופן לימו„ ‰˙ור‰ ‡ין 

ַ‡ן ‡ופן פון "ומל‡‰ ‰‡רı „ע‰ ‡˙ ‰וי' כמים לים מכסים".

‡ון ווי ס'˘טייט „ָ‡ך „ער „יו˜, ַ‡ז ניט נָ‡ר "ומל‡ו" „ער „ע˙ פון בני אדם, ווי ער 
זָ‡‚ט פַ‡ר „עם, ַ‡ז „י נבר‡ים בני ‡„ם וועלן מ˘י‚ זיין "„ע˙ בור‡ם" – ברענ‚ט ער 
‚לייך ‡ויף „ערויף „י ר‡י': "˘נ‡מר ומל‡‰ הארץ „ע‰ ‡˙ ‰וי'", ַ‡ז „ורך „ערויף ווָ‡ס 
„י נבר‡ים, בני ‡„ם, "‡˙ם ˜רויין ‡„ם", לערנען "„ע‰ ‡˙ ‰וי'", ביז ‡ין ַ‡זַ‡ ‡ופן ַ‡ז 

זיי זענען „ערמיט ממל‡ ‡˙ "‰‡רı", "כמים לים מכסים".

ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז נָ‡כמער מ„‚י˘ „עם פירו˘ ‰מ˘ל: "כמים לים מכסים" ‡יז מ„‚י˘, 
ַ‡ז ס'‡יז „ָ‡ ַ‡ זַ‡ך ווָ‡ס מ'„ע˜ט „ָ‡ס ˆו, ‡ון ס'‡יז „ָ‡ „י מים, ווָ‡ס "מים" טייט˘ט 
ָ‡ּפ „ער רמב"ם ‡ין סוף ‰לכו˙ מ˜וו‡ו˙, ַ‡ז "מי ‰„ע˙ ‰ט‰ור" ווָ‡ס ‡ין זיי ‡יז מען 

זיך טובל – ‚ייט „ָ‡ס ‡ויף "„ע˙ ‰ט‰ור" פון תורה,

התוועדות י"ט כסלו ה'תשמ"ד
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‡ון „ָ‡ זָ‡‚ט מען, ַ‡ז ס'‡יז נָ‡ך „ָ‡ ַ‡ן ענין ווָ‡ס „ער "מים לים מכסים" – מ'„ע˜ט 
נָ‡ך עּפעס ˆו.

ווָ‡ס ווָ‡ס ‡יז „ָ‡ס בפ˘טו˙; ‡ויף ווָ‡ס זענען „י מים "מכסים"? – ‡ויף „י נבר‡ים 
˘בים.

ע„"ז, כ‡מור, ב˘ע˙ ַ‡ ‡י„ לערנט רזי „רזין ‡יז ווערט ער „עמולט ב„ו‚מ‡ פון ַ‡ 
פון  סיום  ע˜יב‡, ‡ין  רבי  ּפּפוס ‡ון  פון  מ˘ל ‰י„וע  פון  ו˜"ו  במכ"˘  ˘בים –   "‚„"

מסכ˙‡ ברכו˙.

נָ‡ר „ָ‡ זָ‡‚ט מען נָ‡כמערער: "ומל‡‰ הארץ „ע‰ ‡˙ ‰וי'", ַ‡ז זיי לערנען ˙ור‰, ביז 
רזי „רזין, ‡ין ַ‡זַ‡ ‡ופן, ַ‡ז וו‡ו מ'‚יט ַ‡ ˜ו˜ ‡ין ַ‡ן ענין ˘ל "‡רı", ווָ‡ס ‡ין מ˜ר‡ 
יוˆ‡ מי„י פ˘וטו: „ָ‡ס ‡יז ‡רˆיו˙, ‡כיל‰ ו˘˙י' ו"בכל „רכיך" ו"בכל מע˘יך", ביז 
ענינים ‚˘מיים ˘בעולם – זעט מען „ָ‡רטן, ַ‡ז „ָ‡ס ‡יז „ער ענין [פון] "נ‚ל‰ כבו„ 

‰וי' ור‡ו כל ב˘ר יח„יו".

ווָ‡ס „ָ‡ ‡יז „ָ‡ך ‡ויך „ער „יו˜, ניט נָ‡ר ַ‡ז מ'וועט פַ‡ר˘טיין „ָ‡ס בשכל, נָ‡ר "ור‡ו 
כל בשר" – „ער בשר וועט פַ‡ר˘טיין ‡ון וועט פילן „עם כח ‰ּפועל בנפעל.

וכמ„ובר כמ‰ פעמים, ˘טייט „ָ‡ס בפירו˘ ‡ין נ‚ל‰ „˙ור‰, ‡ין ירו˘למי, ַ‡ז לע˙י„ 
לבו‡ ‡יז "‡בן מ˜יר ˙זע˜", ַ‡ז מ'וועט ˆו‚יין ˆו ַ‡ ˙‡נ‰ ב˘ביעי˙ ‡ון מ'וועט זיך 
˘רייען: ‰י˙כן?!  וועט  ˙‡נ‰  מ˜יר" ‡ון „י  – ‡יז „ער "‡בן  ָ‡נרירן  וועלן ‡ין ‡יר 

ס'‡יז ˘ביעי˙! מ'טָ‡ר זיך מיט ‡יר ניט פַ‡רנעמען ‡יˆטער.

פַ‡רווָ‡ס ˘רייט זי „ָ‡ס? – „ערפַ‡ר ווָ‡ס זי פילט, ַ‡ז ס'‡יז איר שביעית. ווָ‡ס ווָ‡ס 
‡יז „ער ענין פון ˘ביעי˙ – "ו˘ב˙‰ ‰‡רı ˘ב˙ ל‰˘ם".

ווָ‡ס „ערמיט ווערט ‡ויך פַ‡רענטפערט בפ˘טו˙: ווי ַ‡זוי טַ‡˜ע ˜ען מען  יב.  
מָ‡נען ביי ַ‡ ‡י„ן, ַ‡ז ס'‡יז „ורכ‚ע‚ַ‡נ‚ען ‰עכער ‰ונ„ערט ‡ון פופˆי˜ יָ‡ר פון פעם 
‰ר‡˘ונ‰ – ‡ון ס'זָ‡ל זיין ווי ס'‡יז ‚עווען בפעם ‰ר‡˘ונ‰, ‡ון נָ‡כמערער – ‡ין ַ‡ן 

‡ופן פון "מעלין ב˜ו„˘"!

מלכ‡  בי‡˙  פון  ומˆב  מעמ„  מיטן  פַ‡רבונ„ן  ווָ‡ס ‡יז  ענין  ַ‡ן  זיך  ס'רע„ט  ב˘ע˙ 
מ˘יח‡, ווָ‡ס „עמולט וועט זיין "ונ‚ל‰ כבו„ ‰וי'", ‡ון ‡ין „עם ל˘ון ‰פסו˜ ווָ‡ס 
למעל‰  „ָ‡ס  „ָ‡ך  – ‡יז  הארץ „ע‰ ‡˙ ‰וי'"  "ומל‡‰  ספרו  מסיים  רמב"ם ‡יז  „ער 

מ‰‚בל˙ זמן ומ˜ום;

ווָ‡ס, ‡ויב ַ‡זוי, דַארף מען ‰ָ‡בן „עם זמן ומ˜ום? – כ„י ס'זָ‡ל ˆו˜ומען „ער "י˙רון 
פון  ו‰‚בל‰, ‡יז „ָ‡ „ער ‡ויפטו  מ„י„‰  „ָ‡ך  ומ˜ום ‡יז  זמן  מ˙וך ‰חו˘ך":  ‰‡ור 
רזין „רזין ווי זיי זיינען בפני עצמם, „ערנָ‡ך ‡יז „ָ‡ זייער ‡ויפטו ווי זיי טוען זיך ָ‡ן 
‡ין ‰בנ‰ ו‰סבר‰ פון חכמ‰ בינ‰ „ע˙ ‡ין ַ‡ן ‡ופן פון "יתפרנסון", ַ‡ז „עמולט ˜ומט 

פארברענגען עם הרבי
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מן  "י˙רון ‰חכמ‰  מיט  פַ‡רבונ„ן  „ָ‡ס ‡יז  ווָ‡ס  מן ‰חו˘ך",  "י˙רון ‰‡ור  נָ‡ך ˆו 
‰סכלו˙",

˘ל ‰יפך  ענינים  מיינט „ָ‡ "סכלו˙",  ער  ניט  ַ‡ז  זו‰ר,  ָ‡ּפ ‡ין  טייט˘ט  ער  ווי  ‡ון 
‰חכמ‰ – נָ‡ר בערך פון „עם "י˙רון ‰חכמ‰" ווערט „ָ‡ס ָ‡נ‚ערופן ב˘ם "סכלו˙", 

ָ‡בער „ָ‡ס ‡יז חכמו˙ ‚„ולו˙ וכו', ווי ער ‡יז מב‡ר „ָ‡רט ‡ין ז‰ר פ' י˙רו.

ַ‡ז "‰מע˘‰  מ˘נ‰"  מיוס„ ‡ויף „ער "„בר  בפ˘טו˙,  ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז ‡ויך  יג.  
‰ו‡ ‰עי˜ר", ַ‡ז ב˘ע˙ ס'˜ומט „ער יום ‰‚‡ול‰, ווָ‡ס "‰ימים ‰‡ל‰ נזכרים" – ווערט 
„ָ‡ך „עמולט ‡ויך "ונע˘ים", ווי „ער ‡ריז"ל טייט˘ט „ָ‡ס ָ‡ּפ, ַ‡ז ס'˜ומט ַ‡רָ‡ּפ ‡ין 

מע˘ים ‡ון ‡ין ע˘י' בפועל, ביז ‡ין עולם ‰ע˘י' ‰‚˘מי ו‰חומרי –

זָ‡ל „ָ‡ס ַ‡רָ‡ּפ˜ומען ‡ין מע˘‰ בפועל ָ‡נ‰ויבנ„י˜ פון זיך, ‡ויף ל‰וסיף ‡ין לימו„ 
ַ‡ ‰וספ‰ ‡ין  מיט  „ָ‡ס ˜ומט ˆוזַ‡מען  ווָ‡ס  פנימיו˙ ‰˙ור‰, "נ˘מ˙‡ „‡וריי˙‡", 
לימו„ פון נגלה „˙ור‰, ווָ‡ס ˙כלי˙ ‰נ˘מ‰ ו˙פ˜י„‰ ‡יז „ָ‡ך, ַ‡ז זי ווערט ˆוזַ‡מען 
פַ‡נַ‡נ„ערטיילן  ‚ָ‡רניט  מ'˜ען  ַ‡ז  ‚וף,  מיטן  מˆי‡ו˙  ‡יין  ווערט  זי  ביז  ‚וף,  מיטן 

ˆווי˘ן זיי,

ב˙ור‰,  וזַ‡מען מיט ‰פˆ˙ "מים"̆  זָ‡ל „ָ‡ס ַ‡רָ‡ּפ˜ומען ‡ין ‰פˆ˙ ‰מעינו˙ חוˆ‰,̂ 
לי„י  ˘מבי‡  לימו„  ו"‚„ול  ˘ב˙ור‰,  מיט ‰פˆ˙ "לחם"  ˘ב˙ור‰, ˆוזַ‡מען  „י "יין" 

מע˘‰" – ‰פˆ‰ ‡ין ˜יום ‰מˆוו˙ בפועל, ‡ין ע˘י' בפועל.

מלכ‡   ‡„ מר  "˜‡˙י  פון  "‡ח˘ינ‰"  „עם  ˆו‰יילן  נָ‡כמער  וועט   ıל‡ַ „ָ‡ס  ‡ון 
מ˘יח‡", "ו‰˜יˆו ורננו ˘וכני עפר", ‡ון „ער בעל ‰‚‡ול‰ ב˙וכם,

‡ון מ'‚ייט ַ‡לע ˆוזַ‡מען ל‡רˆנו ‰˜„ו˘‰, ווָ‡ס "˙מי„ עיני ‰וי' ‡ל˜יך ב‰ מר˘י˙ 
 ıי' מוחלפ˙", ַ‡זוי ‡יז ‡ויך ‡ר‰ נ‰": ּפונ˜ט ַ‡זוי ווי "התורה ל‡̇  ‰˘נ‰ וע„ ‡חרי˙̆ 
מי„יו˙ ונˆחיו˙; ווָ‡רום "תמיד עיני ‰וי' ‡ל˜יך ב‰",  ל̇  י˘ר‡ל ‰ָ‡ט ‡ין זיך ַ‡ן ענין̆ 

ווערט „ָ‡ס ַ‡ נחלת עולם, לעם עולם, „ורך תורת עולם,

‡ון „ָ‡רטן ‚ופ‡ – ‡ין ירו˘לים עיר ‰˜ו„˘, ביז ‡ין ˜ו„˘ ‰˜„˘ים, ‡ין ‰ר ‰בי˙, 
‡ין "מ˜„˘ ‡„נ' כוננו י„יך",

‡ון ‡ין ַ‡ן ‡ופן פון "‡חי˘נ‰" – במ‰ר‰ בימינו ממ˘.

(ני‚נו "פ„‰ ב˘לום").

• • •

˘יח‰ ב.

„ער בי‡ור ‡ין „עם ענין ‰‚‡ול‰, ‡יז לכל לר‡˘ „ַ‡רף מען „ָ‡ך זוכן (בַ‡)  יד. 
ווָ‡ס „ער ַ‡לטער רבי, „ער בעל ‰‚‡ול‰ ַ‡ליין, ‰ָ‡ט ‚עזָ‡‚ט ווע‚ן „עם, ובפרט – ווָ‡ס 

ער ‰ָ‡ט ‚עזָ‡‚ט ‚לייך סמוך ל‰‚‡ול‰.

התוועדות י"ט כסלו ה'תשמ"ד

פא



‡ופן  זיין  ווע‚ן  ‚ע˘ריבן  ‰ָ‡ט  ער  ווָ‡ס  בריוו  „י   ‡ָ„ „ָ‡ך  ‡יז  „ערויף  ‡ויף  ווָ‡ס 
‰‚‡ול‰ וענינ‰, ‡ון ‰ָ‡ט „ָ‡ס ‚ע˘ריבן טַ‡˜ע, לכ‡ור‰, ˆו יחי„י ס‚ול‰ – ס'‡יז ָ‡בער 
נ˙פרסם  גלייך   – ווייזט ‡ויס  ‚עווָ‡רן, ‡ון  נ˙פרסם  ס'‡יז „ערנָ‡ך  ַ‡ז  ַ‡זַ‡ ‡ופן  ‡ין 
‚עווָ‡רן, ווָ‡ס „ָ‡ס ‚ופ‡ ‡יז „ָ‡ך ַ‡ ‰וכח‰, ַ‡ז „י כוונ‰ בז‰ ‡יז ‚עווען, ַ‡ז מ'זָ‡ל 
„ערפון ָ‡ּפלערנען, ניט נָ‡ר ַ‡ לימו„ ווָ‡ס ˆו ‡ים זיינען ˘ייך יחי„י ס‚ול‰, ‡ון במיל‡ 
‡יז „ָ‡ס ‡ויך „ער ענין ‰‚‡ול‰ ווי ס'‡יז פַ‡רבונ„ן מיט יחי„י ס‚ול‰ – נָ‡ר ווי „ער 
ענין ‡יז פַ‡רבונ„ן מיט יעדער אידן ‡ון מיט ַאלע אידן; ˆו „י ַ‡לע ˆו וועלכע „ער בריוו 

איז דערגַאנגען ָ‡„ער וועט דערגיין.

ווָ‡ס ‡ין „עם בריוו זעט מען ַ‡ „בר ווָ‡ס ˆריך בי‡ור: טו.  

ער בַ‡˘רייבט „ָ‡רטן, ַ‡ז „ָ‡ס ‡יז פַ‡רבונ„ן מיטן פסו˜ פון "פ„‰ ב˘לום נפ˘י"; 
‡יז  „ָ‡ס  ווָ‡ס  פרטים,  וכמ‰  כמ‰  נָ‡ך  מיט  ‰˘לי˘י,  יום  מיט  פַ‡רבונ„ן  ס'‡יז 

פַ‡ר˘טַ‡נ„י˜ ‡פילו ל‡נ˘ים כערכנו, ע‡כו"כ – פַ‡ר „י יחי„י ס‚ול‰.

‡יז  „ָ‡ס  ווי  ‡ון  ‚עוויר˜ט  ‰ָ‡ט  „ָ‡ס  ַ‡זוי  ווי  ‚„ול‰  ‡ריכו˙  ַ‡ן  ˜ומט  „ערנָ‡ך 
„י  פון  במ„ינ‰ ‰‰י‡, ‡ון  ‚עווען  זיינען  ווָ‡ס  כל ‰עמים  פון  ‚עווָ‡רן  ‡ויפ‚ענומען 
˘רים, ‡ון ווָ‡ס זיי ‰ָ‡בן ‚עזָ‡‚ט, ַ‡ז "מ‡˙ ‰' ‰י˙‰ ז‡˙ ‰י‡ נפל‡˙ בעינינו", מיט ַ‡ן 
וין ‚ע„רו˜ט, ‡יז "‡ו˙יו˙ מחכימו˙  ‡ריכו˙ וכמ‰ פרטים. (ווָ‡ס „י בריוו זיינען „ָ‡ך̆ 
ומ‡ירו˙") ַ‡ז מ'‡יז זיך מ˙בונן בז‰, זעט מען ַ‡ן ‡ריכו˙ ‚„ול‰, ‡פילו בכמות, ע‡כו"כ 

– ַ‡ן ‡ריכו˙ ‚„ול‰ באיכות.

ר'  ˆו  ‚ע˘ריבן  ‚עווען  ‡יז  לר‡˘,  לכל  בריוו,  „ער  ַ‡ז  זיך,  מ'בַ‡טרַ‡כט  ב˘ע˙ 
‚עווען  מ‚י„;  „עם  פון  ˙למי„ים  ‚רעסטע  „י  פון  בַ‡ר„יט˘עווער, ‡יינער  יˆח˜  לוי 
‚ע˘ריבן ˆו ר' ברוך מעז˘יבוז˘ער, „ער ‡ייני˜ל פון בע˘"ט ו‡„מו"ר ב„ורו ול‡חרי 

ז‰ ובספריו וכו' –

‡יז לכ‡ור‰ („ור˘) ˆריך עיון ‚„ול:

וכן ‰‚‡ול‰, ‡ון ווי „ָ‡ס ‡יז פַ‡רבונ„ן  וכן ‰מ‡סר ‡ון̇  זיי ‰ָ‡בן „ָ‡ך ‚עוו‡וסט „עם̇ 
נ˙פרסמ‰ בכל  מיט תורה, ‡ון לימו„ פנימיות התורה וכו'; – ס'‡יז „ָ‡ך ‚עווען ַ‡ ‚זיר‰̆ 

‰מ„ינ‰ כול‰, ע‡כו"כ ווי „י ‚„ולי י˘ר‡ל ב„ור ‰‰ו‡ ‰ָ‡בן ‚עוו‡וסט „עם ענין –

למ‡י נפ˜"מ פַ‡ר זיי כלל, ווָ‡ס ַ‡ ‚וי ‡ין ּפעטערבור‚ ‰ָ‡ט ‚עטרַ‡כט ווע‚ן „ערויף, 
‡ון ווָ‡ס ַ‡ ‚וי ‡ין ּפעטערבור‚ ‰ָ‡ט ‚עזָ‡‚ט ווע‚ן „ערויף?

‡מ˙ טַ‡˜ע „ָ‡ס ‡יז ניט סתם ַ‡ ‚וי; „ָ‡ס ‡יז שרי המדינה וכו' בז‰, ָ‡בער זיי ווייסן, 
ַ‡ז זיי זיינען מערניט ווי "כ‚רזן בי„ ‰חוˆב בו", ‡ון זיי זיינען ניט ˜יין בעלי בחיר‰ 
וכו', ‡ון „ער ענין ‡יז „‡ך נו‚ע ווי ער ‡יז ‡ין ˙ור‰ ‡ון ‡ין ‡י„י˘˜ייט, ‡ון ‡ין הפצת 

‰˙ור‰ ו‰י‰„ו˙?

פארברענגען עם הרבי
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‡יז ‡ין „עם ער˘טן בריוו ווָ‡ס בˆ‡˙ו מן ‰מ‡סר, ‡ין ַ‡ מˆב פון ‚‡ול‰, ווָ‡ס „ער 
בעל ‰‚‡ול‰ ˘רייבט ˆו יחי„י ס‚ול‰ ˘ב„ורו, ‡ון ניט ס˙ם יחי„י ס‚ול‰; ‡ון ‡ין „עם 
זעלבן ענין פון רזין „רזין „‡וריי˙‡ – ‡יז ער מאריך, בכמות, ‡ון נָ‡כמערער באיכות, 

בנו‚ע ווָ‡ס ‚ויים ‰ָ‡בן ‚עזָ‡‚ט!

‡ון מיט ַ‡ן אריכות בז‰: ניט נָ‡ר ווי „ָ‡ס ‰ָ‡ט ‡ויף זיי ּפועל ‚עווען, ַ‡ז „ערפַ‡ר ‡יז 
חופ˘‰ ני˙נ‰ לו, נָ‡ר ‡ויך – ַ‡ז זיי ‰ָ‡בן ‚עזָ‡‚ט "מ‡˙ ‰וי' ‰י˙‰ ז‡˙" ‡ון "‰י‡ 

נפל‡˙ בעינינו", מיט „י ַ‡לע ל˘ונו˙ ווָ‡ס ער רעכנט „ָ‡רטן ‡ויס.

רייבט ‡ויף ‡ים "ל˘ונו   ̆˜„ מח̂  ווָ‡ס ‡ויב „ער ַ‡לטער רבי ‡יז – ווי „ער̂  טז.  
‰ז‰ב" בכלל, ע‡כו"כ ווען ַ‡ ‡י„ בכלל, ‡ון ַ‡ נ˘י‡ בי˘ר‡ל במיוח„ ‡יז ‡ין ‡ מˆב 
וו‡ס ער ווייס, ַ‡ז זיין מ‡סר ו‚‡ול‰ ‡יז „ָ‡ס ַ‡ן ענין ווָ‡ס ‡יז פַ‡רבונ„ן מיט כללות 
˙למי„י  ווי  כ‡מור,  ווי  ל‡נ˘ים  ˘רייבט  ער  ווָ‡ס  בריוו  ער˘טן  ישראל, ‡יז ‡ין „עם 

‰מ‚י„, ו‰‚„ולים ˘ב‰ם – ‡יז ער מ‡ריך ‡ין ָ‡ט „עם ענין!

‡ון מ'˜ען „ָ‡ך ניט זָ‡‚ן, ַ‡ז „ָ‡ס ‡יז ס˙ם ַ‡ן ענין – „ָ‡ס ‡יז „ָ‡ך ווען ער „ערˆיילט 
זיי ‡ון ‡יז זיי מו„יע ווע‚ן „ער גאולה ני˙נ‰ לו.

„ָ‡ס  - ‡יז  בל˘ונו ‰ז‰ב  נָ‡ר  פנימי˙,  ˘ייכו˙   ‡ַ ‰ָ‡ט  „ָ‡ס  ַ‡ז  זָ‡‚ן,  „ָ‡ך  מען  מוז 
בל˘ון ווי מ'זָ‡‚ט ‡ויף ל˘ון ‰מ˘נ‰, ַ‡ז „ָ‡ס ‡יז ַ‡ "לשון קצרה", ‡ון „ָ‡ס ‡יז כולל 

‡ין זיך ַ‡ ריבוי, ע„"ז ‡ויך בנו‚ע לענין ז‰.

ו ‡ונז – ‡יז מובן בפ˘טו˙, ַ‡ז „ָ‡  וויבַ‡ל„ ָ‡בער, ַ‡ז „ער בריוו ‡יז ‡ויך „ער‚ַ‡נ‚ען̂ 
‡יז ניט נָ‡ר ַ‡ן ענין ווָ‡ס ‡יז פַ‡רבונ„ן מיט „עם (ָ‡„ער מיט „י) ווָ‡ס ‰ָ‡בן ַ‡ ˘ייכו˙ 
„ו˜‡ ˆו רמזים ‡ון סו„ו˙, רזין „רזין ‡„ער רמז ˘ברמז – נָ‡ר „ערפון ˜ומט ַ‡רויס ַ‡ 
‰ור‡‰, ביז ‡ין מע˘‰ בפועל, ביז ביי ‡נ˘ים כערכנו, ווָ‡ס ˆו זיי ‡יז „ער‚ַ‡נ‚ען ָ‡ט 

„ער בריוו, ‡ון ביי זיי ווערט ַ‡ ˘‡ל‰:

ב˘ע˙ (ַ‡ מענט˘) „ער ַ‡לטער רבי, ‡יז ‚ע˘טַ‡נען ‡ין „ער ‰˙רוממו˙ ‰נפ˘, ‡ין 
ַ‡ ‚‡ול‰ ווָ‡ס חופ˘‰ ני˙נ‰ לו ‡ויף ל‰פיı רזין „רזין בכל רחבי ‰מ„ינ‰ – ‡יז ָ‡ט 
„עמולט ‰ָ‡ט ער ‚ענומען מזמנו, ובמכ˙בים ‡לו, ‡ון ‰ָ‡ט [‡ין] זיי ַ‡ריינ‚ע˘טעלט 

!?ıכמ‰ וכמ‰ ענינים ווָ‡ס לכ‡ור‰ זיינען זיי פַ‡רבונ„ן ‡ון רע„ן ווע‚ן עמי ‡ר

‡ון זיכער ‡יז „ָ‡ך "כפטי˘ יפוˆı סלע": ענינים פון ˙ור‰ ‰ָ‡בן „ָ‡ך זיך "שבעים 
פנים ל˙ור‰", ביז נָ‡ך מערער „ערפון, כמבו‡ר ב‡רוכ‰ ובפרט ‡ין כ˙בי ‰‡ריז"ל – 
‡יז „ָ‡ך זיכער ‡ין „ערויף ָ‡בער ‡ויך „ָ‡ ַ‡ן ענין ווָ‡ס מ'˜ען „ערפון ַ‡רויסנעמען ַ‡ 

הוראה בפועל, ביז ‡ין מע˘‰ בפועל פון ‡נ˘ים כערכנו.

ובפרט על פי ˙ור˙ ‰בע˘"ט, ‚עברַ‡כט פון רבו˙ינו נ˘י‡ינו, ַ‡ז יע„ער זַ‡ך ווָ‡ס ַ‡ 
‡י„ ‰ערט ָ‡„ער זע‰ט, ‡יז, בהשגחה פרטית ‰ָ‡ט ער „ָ‡ס ‚ע‰ערט ‡ון ‚עזע‰ן, במיל‡ 
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ַ‡רויסנעמען, ַ‡ ‰ור‡‰  ער „ערפון  דַארף  ַ‡רויסנעמען,  קען „ערפון  ער  ַ‡ז  זיכער,  ‡יז 
בעבו„˙ו ל˜ונו, ‡ין „עם "ל˘מ˘ ‡˙ ˜ונו",

ע‡כו"כ פון ניט סתם ַ‡ן ענין, נָ‡ר – פון ַ‡ בריוו פון „עם ַ‡לטן רבי'ן, ‚ע˘ריבן ˆו „י 
‡ון „י ‰‡מורים לעיל, וכיוˆ‡ ב‰ם.

ווָ‡ס ‡יז „ער ענין ‡ין „ערויף כפ˘וטו, ווָ‡ס מ'˜ען זָ‡‚ן, עכ"פ ב„רך ‡פ˘ר,  יז.  
‡ון „ער עי˜ר – ַ‡רויסנעמען „ערפון ב‰נו‚ע למע˘‰?

ַ‡ז ַ‡ ‡י„, ‡יז ‡ע"פ ווָ‡ס לכל לר‡˘ „ַ‡רף ער וויסן, ַ‡ז "ו˘כנ˙י ב˙וכם",

– ‡ון ווי „ער ˘ל"‰ ברענ‚ט ַ‡רָ‡ּפ, ַ‡ז "‡מרו רז"ל", ַ‡ז "ב˙וכו – ‡ין „עם מ˘כן – 
ל‡ נ‡מר" [„ָ‡ס ‰ויבט זיך „ָ‡ך ָ‡ן מיט "וע˘ו לי מ˜„˘" – „ער מ˘כן – ‰ָ‡ט „ערנָ‡ך 
‚ע„ַ‡רפט ˘טיין "ו˘כנ˙י ב˙וכו"], נָ‡ר "ב˙וכם", טייטט˘ט ער ָ‡ּפ, ַ‡ז „ָ‡ס ‡יז „ער 

פירו˘ "בכל ‡ח„ ו‡ח„" –

ַ‡ז ˆום ַ‡לעם ער˘טן „ַ‡רף ער ַ‡רויסנעמען פון „ער ‚‡ול‰ ַ‡ן ענין ווָ‡ס ‡יז נו‚ע 
"ב˙וך כל ‡ח„ ו‡ח„", כ‡מור לעיל, ַ‡ז ‡ין זיין לעבן, ווָ‡ס זיין לעבן כפ˘וטו ‡יז „ָ‡ך 
פַ‡רבונ„ן מיט "‰˙ור‰ ‰י‡ חיינו ו‡ורך ימינו" – זָ‡ל „ָ‡רטן זיין „י ‚‡ול‰ פון ‰פˆ˙ 

‰מעינו˙ ביז ס'וועט ˆו˜ומען ˆו זיין "חוˆ‰".

„ערנָ‡ך ‰ָ‡ט ער „עם לימו„ נוסף:

ער ‰ָ‡ט „ָ‡ך „י עבו„‰ – ווָ‡ס ‡יˆטער ‡יז „ָ‡ך ˘וין ‚עווָ‡רן „ָ‡ס ַ‡ „ין ‡ין ˘ולחן-
ערוך – ַ‡ז "בכל „רכיך „ע‰ו" כל˘ון ‰כ˙וב, וכל˘ון ‰מ˘נ‰ "כל מע˘יך י‰יו ל˘ם 
˘מים" – „ַ‡רף „ָ‡ס ַ‡זוי ‡ויך „ורכנעמען ַ‡לע זיינע מע˘ים, ביז ווי „ער ענין כפ˘וטו, 
ַ‡ז ‡ין „עם ענין פון זיינע מע˘ים פירט ער זיך ‡ויף ניט נָ‡ר ַ‡ז ער ‡יז יוˆ‡ י„י חוב˙ו 
‡ון ער ‡יז ממל‡ ווי „ער „ין ˘טייט ‡ין ˘ולחן-ערוך, ‡ין נגלה „˙ור‰ – נָ‡ר ער ‡יז 
„ָ‡ס מ˜יים ‡ון ממל‡ – ָאנגעפילט – מיט „ער "נשמתא דאורייתא", מיט כוונת ‰˙ור‰, 
ובל˘ון ‰‰לכ‰: ער טוט „ָ‡ס ‡ין ַ‡ן ‡ופן פון "לפנים משורת הדין"; ‡ין ַ‡ן ‡ופן פון 

"מדת חסידות",

ַ‡ריינ‚ע˘טעלט  ˘וין  זיינען  ווָ‡ס  חסי„ו˙"  "מ„˙  ‡ון  ‰„ין"  מ˘ור˙  "לפנים  ‡ון 
‚עווָ‡רן ‡ין ˘ולחן-ערוך, ָ‡נ‰ויבנ„י˜ ˘וין פון ‚מר‡, "וע˘י˙ ‰טוב ו‰י˘ר" ‡ון "ל‡ 
חרב‰ ירו˘לים ‡ל‡ על ˘נ‰‚ו ב‰ על פי „ינ‰ ˘ל ˙ור‰", ‡יז „ָ‡ס ˘וין ‚עווָ‡רן ַ‡ „ין 
‡ין ˘ולחן-ערוך – „ַ‡רף ער ‡ויף „ערויף מוסיף זיין "לפנים" פון „עם „ין ‡ין ˘ולחן-

ערוך, ווָ‡ס בזמן ‰˘"ס ‡יז „ָ‡ס ‚עווען "לפנים מ˘ור˙ ‰„ין".

וכ‡מור לעיל, „ער טעם ‡יז ‡ויך מובן: ַ‡ז ס'‡יז ˆו‚ע˜ומען ‡ין חו˘ך ‰עולם; ‡ין 
זיין "י‰יו  זָ‡לן  ˘בעולם  ַ‡ז "מע˘יך"   - ער „ַ‡רף „ָ‡רטן ‡ויפטָ‡ן  ווָ‡ס  חו˘ך  „עם 
ל˘ם ˘מים", ‡יז ‚עווָ‡רן דָארטן מערער חו˘ך – מוז ער מוסיף זיין ‡ין „עם ‡ור, ‡ין 

"נר מˆו‰ ו˙ור‰ ‡ור", ַ‡ז ס'זָ‡ל זיין "מהדרין מן המהדרין".

פארברענגען עם הרבי

פד



ב˘ע˙ ער „ַ‡רף ָ‡נ‰ויבן טָ‡ן ‡ין "מע˘יך" ‡ין עולם ‰ז‰ ‰‚˘מי, ובל˘ון ‰מכיל˙‡ 
(ב"כל מל‡כ˙ך ‡˘ר ˙ע˘‰") "˘˘˙ ימים ˙ע˘‰ מל‡כ˙ך – מˆו˙ ע˘‰", ‡יז ב˘ע˙ 
מען  מ'זָ‡ל  ַ‡ז  ‚עווָ‡לט,  „ער ‡ויבער˘טער  ‰ָ‡ט  ‚לו˙,  פון  מˆב  זיך ‡ין  מ'‚עפינט 

„ַ‡רפן ָ‡נ˜ומען (‡ויף „עם) ˆו "זרים";

נָ‡ר ‡יי„ער ס'˜ומט „ער מˆב פון "ועמ„ו זרים ורעו ˆ‡נכם", ‡ון זיי זיינען  יח.  

„י ווָ‡ס כ‡מור לעיל זיינען זיי „ער "מו˘ל בכיפ‰", לפי ˘ע‰ – ‡יז ָ‡ט „עמולט „ַ‡רף 
ַ‡לע  ביז „י  ˘לום",  לכם  י‰י'  ב˘לומ‰  כי  ˘לום ‰עיר  "ו‰˙פללו ‡ל  ָ‡נ˜ומען  מען 

ענינים פון "„ינ‡ „מלכו˙‡ „ינ‡".

וכמבו‡ר ‡ין פוס˜ים, ַ‡ז „ָ‡רט וו‡ו ס'רירט-ָ‡ן ַ‡ „ין ‡ין ˘ולחן-ערוך, ‡יז ניט ˘ייך 
ניט ‚ע‚ַ‡נ‚ען ‡ין  מלכ˙חיל‰  ווָ‡רום „ָ‡ס ‡יז  זָ‡‚ן "„ינ‡ „מלכו˙‡",  ‡ויף „ערויף 
‰י'  ‚לו˙; מ'‰ָ‡ט „ָ‡ס מלכ˙חיל‰ ניט ‚ע‚עבן ‡ין ‚לו˙, כ‡מור לעיל ַ‡ז "˙ור‰ זו ל‡̇ 

מוחלפ˙", ˆי בזמן ˘בי˙ ‰מ˜„˘ ‰י' ˜יים, ˆי בזמן ‰‚לו˙,

‡ר ‰מ˜ומו˙  ‚רי̆  ָ‡בער ‡ין „י „ינים ווָ‡ס זיינען פַ‡רבונ„ן מיט "˙‚רי לו„", ָ‡„ער̇ 
 ‡ָ„ ˘ב˘מים – ‡יז ‡ין „ערויף ‡יז  מזלות  מיט  פַ‡רבונ„ן  ווָ‡ס ‡יז  ומנ‰‚י ‰מ„ינו˙ 
„ער ענין ווָ‡ס מ'‰ָ‡ט זיי ‚ע‚עבן „עם ˙ו˜ף פון "„ינ‡ „מלכו˙‡", ַ‡ז „ָ‡ס זָ‡ל ווערן 

"„ינ‡" פַ‡ר ַ‡ ‡י„ן.

וכמ„ובר כמ‰ פעמים, ווי פַ‡ר˘טַ‡נ„י˜ ‡ויך פון פוס˜ים, ַ‡ז ב˘ע˙ ער ‡יז ממל‡ 
פון  ַ‡ „ין  ביי ‡ים  ווערט  „ָ‡ס  ווָ‡ס  ממל‡ „ערפַ‡ר  „ָ‡ס  ער  דמלכותא" – ‡יז  "דינא 

שולחן-ערוך!

ב„ו‚מ‡ ווי מ'זָ‡‚ט בנו‚ע ˆו ַ‡ ˆיווי פון ַ‡ רופ‡, ַ‡ז וויבַ‡ל„ ַ‡ז זיין מˆב ‰ברי‡ו˙ 
˙ור‰  ַ‡ ˆיווי ‡ין  ווערט  ירפ‡"  ָ‡ט „עמולט "ורפ‡  זיין, ‡יז  ס'„ַ‡רף ˆו  ווי  ניט  ‡יז 
„ערפַ‡ר   – „עם ˆיווי ‰רופ‡  ממל‡-זיין  „ַ‡רף  ער  ַ‡ז  לנפ˘ו˙יכם",  מ‡„  "ו˘מר˙ם 

ווָ‡ס ַ‡זוי ‰ָ‡ט ‡ים ‚עזָ‡‚ט תורה!

ע„"ז ביי "„ינ‡ „מלכו˙‡". ע„"ז "ו‰˙פללו ‡ל ˘לום ‰עיר".

ווָ‡ס „ערפַ‡ר  ב‡מונ‰",  ונ˙˙  זיין „ער "נ˘‡˙  ָ‡בער ‡ין „ערויף  ס'„ַ‡רף  יט.  

‡יז „ָ‡ך ‡ויך, ‡ין ענין יוˆ‡ מי„י פ˘וטו, ַ‡ז ער ‡יז זיך עוס˜ ‡ין עניני מסחר, ָ‡„ער 
יום פון "„ינ‡ „מלכו˙‡" – ‡יז ָ‡ט „ָ‡רטן  לום ‰עיר", ָ‡„ער ‡ין „עם̃  "ו‰˙פללו ‡ל̆ 
‡ויך „ָ‡ „ער ָ‡נזָ‡‚, ַ‡ז ס'ווערט ‡ויף „ערויף „ערנָ‡ך „י ˘‡ל‰, ‡פילו ל‡חרי מ‡‰ 
וע˘רים ˘נ‰, ווָ‡ס לכ‡ור‰ ‡יז „ָ‡ך „ָ‡ס ˘וין ל‡חר ‰מע˘‰, פרע‚ט מען ביי ‡ים ˆי 

"נ˘‡˙ ונ˙˙ ב‡מונ‰"?

וכי„וע „ער סיפור פון ˘מעון בן ˘טח מיטן ‡בן טוב‰ וכו' – ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז ‚עווען 
סנ‰„רין,  מיט  בי˙ ‰מ˜„˘  פון  ˘טורעם  ‚ַ‡נˆן  מיטן  ˘בי˙ ‰מ˜„˘ ‰י' ˜יים,  בזמן 

התוועדות י"ט כסלו ה'תשמ"ד

פה



ווָ‡רום ˘מעון בן ˘טח ‡יז „עמולט ‚עווען ˆורי˜ ‡ין סנ‰„רין. וע„"ז מיט נָ‡ך כמ‰ 
סיפורים ב˙ור‰.

ווָ‡ס זיי ‰ָ‡בן „ָ‡ך ‡ין זיך „עם ˙ו˜ף, ניט כ„ע˙ ‰טועים, ַ‡ז וויבַ‡ל„ ַ‡ז „ָ‡ס ‡יז 
ַ‡ סיפור ב˙ור‰ ‡יז „ָ‡ס ח"ו ניט ˜יין ‰ור‡‰, נָ‡ר – ‡„רב‡: וויבַ‡ל„ ַ‡ז „ָ‡ס ווערט 
ַ‡ סיפור ‡ין ˙ור‰, ‰ָ‡ט „ָ‡ס ‡ין זיך „עם ˙ו˜ף פון "מע˘‰ רב", ווָ‡ס ווי „י ‚מר‡ 
זָ‡‚ט ‡ין בב‡ ב˙ר‡, ַ‡ז "‡ין למי„ין ‰לכ‰ ל‡ מפי ‡‚„‰, ו‡פילו ל‡ מפי ‰לכ‰" – 
מ'„ַ‡רף ‰ָ‡בן ַ‡ "מע˘‰ רב"; ַ‡ סיפור ˘ב˙ור‰ ‰ָ‡ט ‡ין זיך „עם ˙ו˜ף, ַ‡ז „ָ‡ס ‡יז 

ַ‡ "מע˘‰ רב".

ע„"ז „י סיפורים ‰‡מורים.

ציווי  „עם  מיט  פַ‡רבונ„ן  „ָ‡ס  ‡יז  ב‡מונ‰,  ונ˙˙  "נ˘‡˙  ‡ים  מ'זָ‡‚ט  ב˘ע˙  ‡ון 
התורה – טוט ער „ָ‡ס ווי ˙ור˙ ‡מ˙ פַ‡רלַ‡נ‚ט „ָ‡ס, ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז „ָ‡ך "„רכי' „רכי 
נועם וכל נ˙יבו˙י' ˘לום", וביח„ עם ז‰ ‡יז „ָ‡ס ‡ויך באמת, ‡ון ס'ווערט ‡ין ַ‡ן ‡ופן 
ַ‡ז „ָ‡ס ּפועל'ט ‡ין „י מעשים ווָ‡ס זיי זיינען פַ‡רבונ„ן מיטן מלך ‰מ„ינ‰, ָ‡„ער ˘רי 

‰מ„ינ‰, ָ‡„ער ˘רי ‰עמים וכו'.

ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז מ„‚י˘, ַ‡ז ‡ע"פ ווָ‡ס לכ‡ור‰ ‡יז „ָ‡ך „ָ‡ „י ‰ב„ל‰ ˘בין  כ.  

י˘ר‡ל לעמים,

ווָ‡ס  עˆמו";  ˘יפ˜יע ‡˙  טענו˙ ‰מבלבלו˙: "„יו  פון  בלבול  ווערט „ער  „ערנָ‡ך 
‡נ˘י  ˆו  ביז  וכו',  ‰מ„ינ‰  ˘רי  ‡ון  ‰עמים  ˘רי  מיט  פַ‡רנעמען  ‚יין  זיך  ער  וועט 

‰מ„ינ‰ –

זָ‡‚ט מען ‡ים: "ו‰˙פללו ‡ל ˘לום ‰עיר", ע„"ז – ובמכ"˘ – ו‰˙פללו ‡ל ˘לום 
‰מ„ינ‰, ‡ון ˙ור‰ ּפס˜'נט ָ‡ּפ, ַ‡ז כ„י ס'זָ‡ל זיין "˘לום עיר" ‡ון ˘לום ‰מ„ינ‰ – ‡יז 
„ָ‡ס, [ווי ‚עברַ‡כט ‡ין רמב"ן ובכמ‰ ספרים פון ‚„ולי י˘ר‡ל], מוז מען ָ‡נ˜ומען ˆו 
˘בע מˆוו˙ בני-נח. ווָ‡ס „ו˜‡ „ורך „ערויף ווערט "ל˘ב˙ יˆר‰", ניט ‡ין ַ‡ן ‡ופן 

˘ל "ל˙ו‰ו".

זיי זיינען מפר˘ בפ˘טו˙, ביז ‡ין פ˘וטם ˘ל ענינים, ווי ַ‡זוי „י ˘בע מˆוו˙ בני-נח 
ל˘ים, ווי ער זָ‡‚ט ‡ין מ„ר˘, ָ‡„ער נָ‡כמערער  מיט ַ‡לע זייערע סעיפים (ˆי „ָ‡ס ‡יז̆ 

וכו') – ‡יז „ָ‡ס יסודות אין קיום יישוב בני אדם – כל בני נח, כל ‰‡ומו˙ ˘בעולם.

ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז ‡ויך ווי „ער רמב"ם ּפס˜'נט ָ‡ּפ בספרו, ַ‡ז ַ‡ ‡י„ ‰ָ‡ט מען ‚ע‚עבן 
בעˆמו ‡ין  ב‰נ‰‚˙ו  ָ‡נ‚עזָ‡‚ט  מ'‰ָ‡ט ‡ים  ווי  ּפונ˜ט  ˙ור‰;  מ˙ן  ב˘ע˙  „עם ˆיווי 
ַ‡לע ˙רי"‚ מˆוו˙ – ‡יז ‡ויך „ָ‡ ‚עווען „ער ˆיווי – טַ‡˜ע על-י„י מ˘‰ רבינו, ָ‡בער 
ב˘ע˙ מ˙ן ˙ור‰ מ‰˜ב"‰ – ַ‡ז יכוף כל ב‡י עולם, ַ‡ז זיי זָ‡לן מ˜יים-זיין „י מˆוו˙ 

‡ין וועלכע זיי זיינען מחוייב.

פארברענגען עם הרבי
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‡ון „ערביי ‰ָ‡ט מען ‡ויך „י „בר ‰‡מור לעיל – ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז „ָ‡ך ַ‡ סבר‡, ‡יז 
„ָ‡ך „ָ‡ס ַ‡ „בר ווָ‡ס „ַ‡רף ניט ‰ָ‡בן ˜יין ר‡יו˙ נוספו˙ בז‰ – ַ‡ז "‡ינו מב˜˘ ‡ל‡ 

לפי כוחו":

לכ‡ור‰, ער ווייסט „ָ‡ך, י„ע ‡ינ˘ בנפ˘ו ווָ‡ס ער „ַ‡רף ‡ויפטָ‡ן מיט זיך; ווייס, 
י„ ‡ינ˘ בנפ˘ו ווָ‡ס ער „ַ‡רף ‡ויפטָ‡ן מיט "ו‡‰ב˙ לרעך כמוך" – "רעך" ב˙ור‰ 

ומˆוו˙ –

זָ‡‚ט ‡ים „ער רמב"ם, ַ‡ז ס'‡יז ַ‡ פס˜-„ין ‡ין ˙ור˙ ‡מ˙, ווָ‡ס זי ‡יז ˙ור˙ חיים, 
זיין ‡ין ‰פˆ˙  מ˙עס˜  זיך  „ַ‡רף  ער  מוחלפ˙:  ˙‰י'  ל‡  זו  ˙ור‰  בחיים, ‡ון  ‰ור‡‰ 
פון ˘בע מˆוו˙ בני-נח, (ַ‡ז זיי זָ‡לן נ˙˜יים ווערן) ַ‡ז מ'זָ‡ל זיין מ˜יים זיין כל עמי 

!ıר‡‰

ב˘ע˙ ‡י„ן ‰ָ‡בן ‡ויף „ערויף ניט ‚ע‰ַ‡ט ˜יין כוח – ‰ָ‡בן זיי ‡ויך ניט ‚ע‰ַ‡ט „י 
מע‚ליכ˜ייט מלמעל‰ ב„רך ‰טבע: מ'‰ָ‡ט זיי ָ‡ּפ‚ע˘לָ‡סן ‡ין ַ‡ ‚עטָ‡ וכיו"ב, ‡ון 

זיי ‰ָ‡בן ניט ‚ע‰ַ‡ט ˜יין מ‚ע-ומ˘‡, ע‡כו"כ ‰˘פע‰, ‡ויף עמי-‰‡רı ˘מסביבם.

ווָ‡ס „ָ‡ס ‚ופ‡ ‡יז ַ‡ ‰וכח‰, ַ‡ז וויבַ‡ל„ ַ‡ז ס'‡יז ַ‡ן "‡ונס" – ‡יז "רחמנ‡ פטרי'", 
ָ‡בער ‡עפ"כ – ווי ער זָ‡‚ט ‡ין ירו˘למי – "כמ‡ן „עבי„ ל‡ ‡מרינן"; „ער ענין ‰ָ‡ט 

זיך ניט ָאּפגעטָאן, נָ‡ר ווָ‡ס „ען? – ער ‡יז „ערפון ּפטור מˆ„ מעמ„ ‰מ˜ום וזמן,

ָ‡בער ניט „ערפַ‡ר ווָ‡ס ער מַ‡כט ַ‡ ח˘בון עצמו, במיל‡ מי˘ט ‡ין „ערויף ַ‡ריין 
˘לו,  הבהמית  נפש  פון  ˘כל  „ער  ַ‡ריין  „ערויף  זיך ‡ין  מי˘ט  ˘בו;  אנושי  שכל  „ער 
ּפס˜'נט ער פַ‡ר˜ערט פון „עם רמב"ם, ‡ון זָ‡‚ט, ַ‡ז „ער רמב"ם רע„ט – נָ‡ך „ערויף 
ווי מ˘יח וועט ˜ומען, ָ‡„ער בזמן ˘בי˙ ‰מ˜„˘ ‰י' ˜יים, מיט „י ַ‡לע פירו˘ים ווָ‡ס 

זיי זיינען ַ‡ן ענין ‰יפך פון פירו˘ ‰רמב"ם.

‚ע˘ריבן  ער  ‰ָ‡ט  כ‡מור,  ‰חז˜‰",  "י„  ספרו  ‚ע˘ריבן  ‰ָ‡ט  רמב"ם  „ער  ב˘ע˙ 
"‰לכו˙ ‰לכו˙",

– ‡ון ‡ין „ערויף זיינען ‚נוז ס˙רי ˙ור‰, סו„ו˙ ‰˙ור‰ וכו', ווי „ער רמב"ם ַ‡ליין 
‡יז „ָ‡ס מ„‚י˘ ‡ון ‰ויבט-ָ‡ן „עם ספר – כ‡מור לעיל – מיט "יסו„י ‰יסו„ו˙ ועמו„ 
פון  ווָ‡רט  ער „עם  ניˆט  ווען  ב˘‡ר ‰מ˜ומו˙,  רמב"ם  ווָ‡ס „ער  ‰חכמו˙", ‡ע"פ 
"יסו„ו˙" – ב˘ע˙ ס'רע„ט זיך ווע‚ן „' יסו„ו˙ פון ‡˘ רוח מים עפר; „ָ‡ס ‡יז פון „י 
‚עˆיילטע ערטער ווען ער מיינט "יסו„ו˙" פון כל ‰ברי‡‰ כול‰, סיי „י רוחניו˙'„י˜ע 

סיי „י ‚˘מיו˙'„י˜ע; פון "כל ‰נמˆ‡ים כולם"!

ו˘ם  ˘ם ‰עˆם  פון  ר"˙  „ער  ר"˙ ‡יז  „ער  ַ‡ז  זיין,  מרמז  ˆו  כ„י   – לעיל  וכ‡מור 
‰מפור˘ ו˘ם ‰מיוח„.

וע„"ז כמ‰ רמזים פון סו„ו˙ ‰˙ור‰ ברמב"ם.

התוועדות י"ט כסלו ה'תשמ"ד
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˘י‡: ‰י˙כן? („ער רמב"ם) ס'˘טייט „ָ‡ך ‡ין ספרי  ‡ון י„וע ‡ין „ערויף „י̃  כא.  

˜בל‰, ַ‡ז מ˙חיל‰ ‡יז ‚עווען ענינו נ‚ל‰ „˙ור‰ (‡ון „ָ‡ס ‡יז „ער חילו˜ פון רמב"ם 
מיטן רמב"ן) – ‡יז „ָ‡ך י„וע ווָ‡ס ער ברענ‚ט ‡ין "מ‚„ל עוז" ובכ"מ, ַ‡ז בסוף ימיו 
‰ָ‡ט ער ‡ויך ‚עלערנט ס˙רי ˙ור‰, מיט „ער ‚ַ‡נˆער ‡ריכו˙ ווָ‡ס „ער "מ‚„ל עוז" 

ברענ‚ט ַ‡רָ‡ּפ בז‰, ‡ע"פ ווָ‡ס י˘ מ˜˘ין עליו וכו' – ‡ויפן "מ‚„ל עוז",

ווָ‡ס ‡ין כ‡ן ‰מ˜ום ל‰‡ריך בז‰, ווָ‡רום „ער עי˜ר ‡יז, ווי ר' יונ˙ן ‡ייבע˘יı בספרו 
"‡ורים ו˙ומים" (ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז „ָ‡ך ַ‡ ספר ‡ינ‚ַ‡נˆן ַ‡ נ‚ל‰-ספר, ‡ון ָ‡נ‚ענומען ָ‡ן 
˜יין חול˜ ב„בר), ˘רייבט ער „ָ‡רט, ַ‡ז „י ספרים פון ‚„ולי י˘ר‡ל, ווָ‡ס זיי זיינען 

נ˙˜בל ‚עווָ‡רן על-י„י תפוצות ישראל,

[במיל‡ (‡יז „ָ‡ך) – ַ‡לס ַ‡ מ‡מר ‰מוס‚ר – ‡יז „ָ‡ך ‡ויף „ערויף חל „ער פס˜-„ין 
‡ין רמב"ם, ַ‡ז ‚זירו˙ ומנ‰‚ו˙ וכו' ווָ‡ס זיי זיינען נ˙פ˘ט ונ˙˜בל ‚עווָ‡רן ‡ין רוב 
˙פוˆו˙ י˘ר‡ל – בַ‡˜ומען זיי ‡ין זיך ַ‡ ˙ו˜ף מן ‰˙ור‰, ביז ַ‡ מˆו˙ ע˘‰ מן ‰˙ור‰ 

‡ון ַ‡ מˆו˙ ל‡-˙ע˘‰ מן ‰˙ור‰; ביי„ע זַ‡כן ˆוזַ‡מען],

‡ין  פירו˘ים  כמ‰  „ָ‡ך  מ'‚עפינט  ווָ‡ס  ‡ע"פ  ַ‡ז  בפ˘טו˙,  „ָ‡רט  ער  ˘רייבט 
„ָ‡ך ‡ויף „ערויף „י  מ'‰ָ‡ט  ווָ‡ס  (‡עפ"כ)  י˘ר‡ל ‰‡מי˙יים,  ‚„ולי  ר‡˘ונים, ‡ין 
ַ‡לע  פירו˘ים ‡ון „י  ַ‡לע  ָ‡ט „י  זיין ˆו  מכוין  זיי ‰ָ‡בן ‚ע˜ענט  ַ‡ז  ˘‡ל‰: ‰י˙כן, 
‰לכו˙ ופרטי-פרטים וועלכע מ'לערנט ַ‡רויס מ„ברי‰ם, ווָ‡ס ס'‡יז ניט ב‚„ר ‡נו˘י,

‡ון ער ‡יז „ָ‡ס מפר˘, ַ‡ז וויבַ‡ל„ ַ‡ז ביי זיי ‡יז ‚עווען "„בר ‰וי' „יבר בם ומיל˙ו 
ַ‡לע  „י  ַ‡ז  ‚ע„רו˜ט,  ˘וין ‡ויך  ווָ‡ס ‡יז  נ"ע,  רבי'ן  „עם  פון  ובל˘ון  ל˘ונם",  על 
זיי  זיינען  בכלל,  מ‰ר˘"‡  מ‰ר˘"‡ ‡ון  ביז'ן  י˘ר‡ל ‰‡מי˙יים,  פון ‚„ולי  חיבורים 

ברוח-‰˜ו„˘,

˘רייבט ר' יונ˙ן ‡ייבע˘יı, כ‡מור ‡ין ספר ‡ין "‡ורים ו˙ומים", ַ‡ז ‡ויף זיי ‚ייט 
„ער "טע‰ ב„בר מ˘נ‰" ‡יז „ָ‡ס ניט ב‚„ר פון ַ‡ טעו˙; ּפונ˜ט ַ‡זוי ווי מ˘נ‰ בזמן 
‰˘"ס – ע„"ז „י ‚‡ונים, וע„"ז „י פוס˜י י˘ר‡ל ‰‡מי˙יים, ‡ין „ורו˙ ˘ל‡חרי ז‰. 
‡יז „ָ‡ס מלכ˙חיל‰ ניט ‡ין ‚„ר טעו˙ – ווי „י ַ‡לע נפ˜"מ בנו‚ע ˆי ער „ַ‡רף בַ‡ˆָ‡לן 

וכו', ווי ס'‡יז ‚עברַ‡כט „י נפ˜"מ ל‰לכ‰ בפועל.

‡ון ווָ‡ס ‡יז „ער טעם בז‰? – ַ‡ז זיי ‰ָ‡בן ‚ע˘ריבן, ‡יז ב˘ע˙'ן ˘רייבן ‡יז ‚עווען 
בם", ‰ָ‡בן  בל˘ון ‰כ˙וב "„בר ‰וי' „יבר  ָ‡„ער  רוח ‰˜ו„˘,  פון  ענין  „ערביי „ער 
„ָ‡ס)  (ווערט  ‰˙ור‰,  ‡מי˙י˙  ‡ל  מ˙‡ים  ‡יז  ער  ווָ‡ס  ל˘ון  ַ‡זַ‡  ‡ין  ‚ע˘ריבן  זיי 
בַ‡˜ומט „ָ‡ס ‡ין זיך „עם ˙ו˜ף ‡ון „עם ˙וכן ‡ון „י „ר‚‡ ‰מעל‰ פון ˙ור‰, ַ‡ז „ָ‡ס 
‡יז כולל ‡ין זיך ‡ויך ַ‡זוינע ענינים ווָ‡ס ב˘ע˙ ער ‰ָ‡ט „ָ‡ס ‚ע˘ריבן ‰ָ‡ט ער ‚ָ‡ר 
‡ויף „ערויף ניט ‚עטרַ‡כט, ווָ‡רום ס'‡יז ניט ‚עווען ב‚„ר ַ‡ז ס'זָ‡ל זיין ‚ענו‚ ˆייט 
‡ויף טָ‡ן „י ַ‡לע ענינים ווָ‡ס ער ‰ָ‡ט ‚עטָ‡ן בל‡ו ‰כי, ָ‡„ער מ‡יז‰ טעם ˘י‰י' – ווי 

יע„ערער וועט „ָ‡ס וועלן מב‡ר זיין.

פארברענגען עם הרבי

פח



מ'‰ָ‡ט ‡ין  ַ‡ז  וכיו"ב, ‡יז  רמב"ם  בנו‚ע ˆו  ו˜"ו,  ובמכ"˘  ז‰ ‡ויך,  על-„רך  ווָ‡ס 
„ערויף ˜˘יו˙ ָ‡„ער ˘‡לו˙ וכו' – ‰ָ‡ט מען ‡ויף „ערויף „עם כלל, ווי ער זָ‡‚ט ‡ין 
במיל‡ ‡יז  במ˜ום ‡חר",  ז‰" ‡ון "עניים  במ˜ום  ע˘ירים  ˙ור‰  ירו˘למי, ַ‡ז "„ברי 
„ָ‡רטן ניטָ‡ ˜יין "„בר רי˜" ח"ו, "ו‡ם „בר רי˜ ‰ו‡" – טייט˘ט ער ָ‡ּפ ‡ין ירו˘למי, 
‡יז „ָ‡ס "רי˜ מכם"! זוך, ביז ווַ‡נענט „ו וועסט ‚עפינען וו‡ו „ער ענין ווערט נ˙ב‡ר 
בע˘ירו˙, ניט מערניט „ו לערנסט „עם ָ‡רט ווָ‡ס „ָ‡רט ‡יז "„ברי ˙ור‰ עניים במ˜ום 
ז‰", ‡ון „ער ענין ווערט נ˙ב‡ר ב"ע˘ירו˙" וב‰רחב‰ במ˜ום ˘ני. ו"י‚ע˙" – וועט 

זיין "ומˆ‡˙". ‡ון ‡ויב ער ‰ָ‡ט ניט געפונען – ‡יז עס "‰ו‡ מכם".

ווָ‡ס  זמנים  ס'‡יז ‚עווען  ווָ‡ס  ניט,  לעיל, „ערפַ‡ר ‡יז ˜יין ˜˘י‡  וכ‡מור  כב.  

˘בע  ‰פˆ˙  פון  מˆו‰  „י  זיין  מ˜יים  ˆו  מע‚לעכ˜ייט  ˜יין  ‚ע‰ַ‡ט  ניט  ‰ָ‡בן  ‡י„ן 
מˆוו˙ בני-נח ˆווי˘ן בני-נח; ּפונ˜ט ַ‡זוי ווי ס'‡יז ‚עווען זמנים ווָ‡ס מ'‰ָ‡ט „עמולט 
‚ע˜ענט מ˜יים זיין „י מˆוו˙ ווָ‡ס זיינען פַ‡רבונ„ן מיט בי˙-‰מ˜„˘, מ˘‡"כ מ˘חרב 
ָ‡„ער  עלי'"  יו˘בי'  "רוב  ווען   – ‚ופ‡  בי˙-‰מ˜„˘  זמנים ‡ין  „י  מיט  בי˙ ‰מ˜„˘, 

מערניט "מיעוט יו˘בי' עלי'";

„י  ‰ָ‡ט  ער  ַ‡ז  ‡י„ן,   ‡ַ פון  ומˆב  מעמ„  „עם  ַ‡זוי  ‡ויס  מען  ˘טעלט  מלמעל‰ 
מע‚לעכ˜ייט ניט – במיל‡ ‡יז ער ַ‡ן אנוס, ‡ון "‡ונס רחמנ‡ פטרי'", ָ‡בער ַ‡ מˆו‰ 
˜ען ניט בטל ווערן, זָ‡‚ט „ער רמב"ם! ַ‡ מˆו‰ ווָ‡ס ווערט ‚ערעכנט ‡יז "‰˙ור‰ ל‡ 

˙‰י' מוחלפ˙", ע‡כו"כ ווָ‡ס זי ווערט ‚ערעכנט ‡ין ˙רי"‚ מˆוו˙.

ווָ‡ס ווי „ער פ˘ט ‡יז, ַ‡ז מ'וויל ‡יינטייט˘ן, ַ‡ז „ָ‡ס ‡יז ‡יינע פון ˙רי"‚ מˆוו˙ 
נו‚ע  ניט  ס'‡יז  ָ‡בער  כן,  לומר  יש  ווָ‡ס  בז‰, ‡ע"פ  ל‰‡ריך  כ‡ן ‰מ˜ום  ס'‡יז ‡ין   –
ב‚וף ‰ענין: וויבַ‡ל„ ַ‡ז „ער רמב"ם ברענ‚ט „ָ‡ס ַ‡רָ‡ּפ ‡ין ספרו "‰לכו˙ ‰לכו˙", 
‡ון ‰ָ‡ט ַ‡ נָ‡מען ‚ע‚עבן זיין ספר ב˘ם "מ˘נ‰ ˙ור‰" וב˘ם "י„ ‰חז˜‰", ‡ון ‚„ולי 

י˘ר‡ל ‰ָ‡בן ‡ויף ‡ים ‚עזָ‡‚ט "ממ˘‰ וע„ מ˘‰ ל‡ ‰י' כמ˘‰",

‡יז ניט ˘ייך זָ‡‚ן, ַ‡ז מ'זָ‡ל ˜ומען „ו˜‡ ‡ין חו˘ך כפול ומכופל פון ‚לו˙ ‡ון וועלן 
ווָ‡ס „ער  זיין  מ˜יים  וויל  ווָ‡ס  ַ‡ ˆווייטן ‡י„ן  זיין ‡ויף  פועל  ביז  רח"ל,  פַאדרייען, 

רמב"ם ‰ָ‡ט ‡ים ָ‡נ‚עזָ‡‚ט, ‡ויף ניט ˆולָ‡זן ‡ים ער זָ‡ל טָ‡ן ‡ין „עם!

ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז (‡יינע ַ‡לס ַ‡) – נָ‡כן מ‡מר ‰מוס‚ר – ‡יינע פון „י בי‡ורים  כג.  

‰‡פ˘ריים:

„ער ענין ‰‚‡ול‰, כ‡מור, ‡יז „ָ‡ך פַ‡רבונ„ן מיט "י˙פרנסון מיני'", ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז 
פַ‡רבונ„ן מיט "˜‡˙י מר „‡ מלכ‡ מ˘יח‡".

‰ָ‡ט מען ‚עזעען בפ˘טו˙, ַ‡ז פַ‡ר „י לעˆטע יָ‡רן ‡ון פַ‡ר „י לעˆטע ּפָ‡ר „ורו˙, 
‡יז ‚עווָ‡רן ַ‡זַ‡ מעמ„ ומˆב, ַ‡ז ס'‡יז ‚עווָ‡רן ַ‡ מ‚ע-ומ˘‡ ˆווי˘ן ‡י„ן ‡ון ניט-
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˘ל‡  וכיו"ב –  ימי ‰ביניים  זמן ‰‚לו˙, ‡ין  ז‰, ‡ין  לפני  ס'‡יז ‚עווען  ווי  ניט  ‡י„ן, 
בערך ַ‡ן ענ‚ערער ‡ון ַ‡ מער פַ‡רבונ„ענער.

זיי ‡ון  לויפן  רח"ל  ווָ‡ס  כמ‰ ‡י„ן  ס'‡יז „ָ‡  ס'‡יז ‚עווָ‡רן ‡ין ַ‡זַ‡ ‡ופן, ַ‡ז  ‡ון 
יָ‡‚ן-נָ‡ך, ניט נָ‡ר „עם ‚וי – נָ‡ר ‡ויך „י גוי'אישקייט ווָ‡ס ‡ין „עם ‚וי! ווָ‡ס ‡ין כ‡ן 

‰מ˜ום ל‰‡ריך ‡ין „בר ‰מˆער.

ָ‡בער (ווי) יע„ער ענין ‡ין ˙ור‰ ‰ָ‡ט מען „ָ‡ך ‚ע‚עבן, "ר‡‰ נ˙˙י לפניך ‡˙ ‰חיים 
בפ˘טו˙,  וטוב  חיים  פון  פירו˘ ‰יפך  נָ‡ר „עם  ניט  ו‡˙ ‰טוב" ‡ון „עם ‰יּפך, ‡יז 
ָ‡„ער ‰יפך ‰˙ור‰ בפ˘טו˙; נ‡ר ‡ין „עם ‡ליין ווָ‡ס "נתתי לפניך", ווָ‡ס "כל ‰נו˙ן 
בעין יפ‰ נו˙ן", ‡ון ‡ין ווָ‡ס ‡יז ‚עווען „י ‡מ˙'ע נ˙ינ‰ פון „עם ‡ויבער˘טן ˆו ‡י„ן 
– ‡יז „ָ‡ס נ˙ינ˙ ‰˙ור‰ ומˆוו˙י'; "‡נכי" – ווי „י ‚מר‡ זָ‡‚ט ‡ין ˘ב˙ – ‡יז ַ‡ ר"˙ 

"‡נ‡ נפ˘י כ˙בי˙ י‰בי˙" - 

לערנען  זָ‡ל  ער  בחיר‰,   ‡ַ ‚ע‚עבן  ‡ויבער˘טער  „ער  ‰ָ‡ט  ‚ופ‡,  „ערויף  ‡ין  ‡יז 
˙ור‰ – "פנים ב˙ור‰", "‰מ‚ל‰ ּפנים ב˙ור‰"; לערנען ˙ור‰ ל˘מ‰, ווָ‡ס "נע˘‰ לו 
סם חיים", ‡ון ‡ין „ערויף ‚ופ‡ – ווי „י ‚מר‡ זָ‡‚ט ‡ין יומ‡ – ‡יז "נ˙˙י לפניך ‡˙ 

‰חיים ו‡˙ ‰טוב" ‡ון „ערנָ‡ך ‡יז ער ממ˘יך ‰יפך ‰„בר.

וכמבו‡ר  נסיונו˙,  עניני  כל  ווי   – מערניט  ס'‡יז  ַ‡ז  בז‰,  ָ‡בער  „ָ‡ך  „ער ‡מ˙ ‡יז 
‰וי'  "מנס‰  ַ‡ז  נסיון   ‡ַ פירו˘ים:  ˆוויי  זיך  ‡ין  ‰ָ‡ט  "נסיון"  ַ‡ז  ‰מ˜ר‡,  בפר˘י 
מיטן  פַ‡רבונ„ן  ז‰ ‡יז „ָ‡ס  עם  ביח„  כפ˘וטו,  נסיון  פון  ענין  ַ‡ן  ‡ל˜יכם ‡˙כם" – 
ל˘ון "‡רים נס על ‰‰רים", ַ‡ז ב˘ע˙ ער ˘טייט-ביי „עם נסיון ‡יז ָ‡ט „עמולט ווערט 
נסיונו˙ ‡ון ‡יז  ביי‚ע˘טַ‡נען „י  ער ‡יז  ַ‡ז  בַ‡וויזן,  ער ‰ָ‡ט  ווָ‡ס  אויפגעהויבן,  ער 
נס‰ ‡˙  בנו‚ע ˆו "ו‰‡ל˜ים  ס'˘טייט  ווי  לפניך",  נ‡מן  לבבו  ‚עבליבן "ומˆ‡˙ ‡˙ 

‡בר‰ם".

 – בז‰ ‡יז  כוונה  „י  "מנס‰ ‰וי' ‡ל˜יכם ‡˙כם", ‡יז  ַ‡ז  כפ˘וטו,  ובל˘ון ‰פסו˜ 
"ל„ע˙ ‰יי˘כם ‡ו‰בים ‡˙ ‰וי' ‡ל˜יכם לע˘ו˙".

ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז ‡ויך, י˘ לומר ב„רך ‡פ˘ר, ַ‡ז ב˘ע˙ „ער ַ‡לטער רבי ‰ָ‡ט  כד.  

מו„יע ‚עווען, ַ‡ז ער ‡יז נ‚‡ל וחופ˘‰ ני˙נ‰ לו ‡ויף ל‰פיı ‰מעינו˙ חוˆ‰ – ‰ָ‡ט ער 
‡ויך מו„יע ‚עווען, ַ‡ז „ָ‡ס ‰ָ‡ט „ער‚רייכט ˆו ˘רי ‰עמים ‡ון ˆו „י מ„ינו˙, ַ‡ז ניט 
נָ‡ר זיי ‰ָ‡בן ‚ע‚עבן חופ˘‰ ני˙נ‰ לו [ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז „ָ‡ך ‚עווען מוכרח ָ‡נ˜ומען ˆו 
זיי, – טַ‡˜ע "כ‚רזן בי„ ‰חוˆב בו"; ס'„ַ‡רף ָ‡בער ‚יין „ורך „עם "לבו˘" ‡ון „ורך 

„עם "‚רזן"], ‡יז „ָ‡ ‚עווען נָ‡כמערער, ַ‡ז זיי ‰ָ‡בן ‚עזָ‡‚ט "מאת הוי' היתה זאת".

‡ון ניט "מ‡˙ אלקים".

‚לו˙ ‡ון „ער  ערשטער  „ָ‡ס ‡יז „ער  ווָ‡ס   – פרע‰  ַ‡ז  במפר˘י ‰מ˜ר‡,  וכמ„ובר 
מ˜ור ‡ויף ַאלע ‚לויו˙ – ‰ָ‡ט ‚עטענ‰'ט: "ל‡ י„ע˙י ‡˙ הוי'". – ב˘ע˙ ס'רע„ט זיך 
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פון "אלקים" – ווייס ער ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז: "‡ל˜ים יענ‰ ‡˙ ˘לום פרע‰", ‡ון „ערמָ‡נט 
„ָ‡ס; ַ‡ז ס'˜ומט ָ‡בער ˆו "הוי'" – ‡יז „ָ‡ס ‡יז ניט זיין ענין! ("חל˜ ‰וי' ‡˙כם"1) 
˘ם  פון  ענין  „ער  ‰עולם,  ‡ומו˙  ˆו  ˘ייך  ‡יז  „ָ‡ס  ווָ‡ס  ‰˘מים"  "‡ו˙ו˙  ˆו  חל˜ 

"‡ל˜ים", ל˘ון רבים, מזלו˙ ˘ב˘מים, ביז מל‡כים ˘ב˘מים.

„ערנָ‡ך וועט זיין לע˙י„-לבו‡ "ונ‚ל‰ כבו„ הוי'", ווָ‡ס „ָ‡ס וועט ּפועל זיין  כה.  

‡ויך ַ‡ז ס'וועט זיין "ועמ„ו זרים ורעו ˆ‡נכם" –

נ‰מ‡  ˜יין  זיין  ניט  ס'זָ‡ל  כ„י  ַ‡ ‡י„ן,  פון  עבו„‰  זיין ‡ין  „ַ‡רף  ז‰  מעין   ‡ָ„ ‡יז 
„כסופ‡, ווָ‡ס „י ‚מר‡ זָ‡‚ט ‡ויף „ערויף ַ‡ כלל, ַ‡ז "רוˆ‰ ‡„ם ב˜ב ˘לו מ˙˘ע‰ 
˜בים ˘ל חבירו", ‡יז מטבע ‰טוב ל‰יטיב, ַ‡ז ‡ויך ָאט דער ענין זָ‡ל ‡ין „ערויף ‡ויך 

זיין ַ‡ ּפעול‰ ועבו„‰ ˘לו.

פַ‡רווָ‡ס  פירו˘ים  פון „י  בפ˘טו˙, ‡יינע  „ָ‡ס ‡יז,  ווָ‡ס   –  – טָ‡ן  ער ‡ויך  „ַ‡רף 
מ'מוז זיך מ˙עס˜ זיין ביי˘ובו ˘ל עולם.

‡פילו ‡ין ַ‡ן ָ‡רט ווָ‡ס לכ‡ור‰ ‡יז „ָ‡רט ‚עפינט זיך (ניט) „ערווייל ניט ˜יין ‡יין 
‡ון ‡יינˆי˜ער ‡י„, ָ‡בער ער ‰ָ‡ט זיך דערוואוסט פון „עם ָ‡רט; פירט מסחר מיט „עם 
ָ‡רט; פַארדינט פון „עם ָ‡רט, ‡ון נעמט פון „י ‚עלט ‡ויך ‡ויף ˆ„˜‰ ‡ין ˜„ו˘‰ – 
„ַ‡רף ער זעען, כפי ‰˙לוי בו, ַ‡ז „ער ָ‡רט זָ‡ל זיין ַ‡ מ˜ום פון "ל˘ב˙ יˆר‰", „ורך 
„ערויף ווָ‡ס „ָ‡רטן ווערט נ˙ּפ˘ט בפועל ˜יום ‰˘בע מˆוו˙ (וכל ‰סניפים ˘ל‰ם) 

וכל ‰סעיפים ˘ב‰ם.

ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז ‡ויך בפ˘טו˙ – וכ‡מור, „י ˜˘י‡ ‰י„וע‰: ‰י˙כן, מ'‚עפינט „ָ‡ך ניט 
ב„ורו˙ ˘לפני ז‰, מ'‰ָ‡ט זיך „ערמיט ניט פַ‡רנומען –

‡יז ˆום ַ‡לעם ער˘טן ‡יז „י ˘‡ל‰ ‡ויף „ערויף: ס'‡יז „ָ‡ ַ‡ כלל, ַ‡ז "ל‡ ˘מענו" 
– ָ‡„ער "ל‡ ר‡ינו" – "‡ינו ר‡י‰". מ'‡יז ניט ‚עווען מחוייב „ערˆיילן יע„ערן ווָ‡ס 
זוכט ˜˘יו˙ ‡ון ווָ‡ס זוכט מַ‡כן ˘ווערי˜ייטן ‡ין ‰פˆ˙ ‰י‰„ו˙ – ‡ים „ערˆיילן כל 

‰ענינים ווי ‡י„ן ‰ָ‡בן זיך ‚עפירט ‡ין „ורו˙ ˘לפני ז‰.

‡עפ"כ ‰ָ‡ט מען ‡ויך ‡ויף ‡ים ‚ע‰ַ‡ט רחמנו˙, ‡ון "˙ור‰ אחת לכולנ‰" – ‰ָ‡ט 
מען „ָ‡ס ָ‡ּפ‚ע„רו˜ט ‡ין פוס˜י י˘ר‡ל. ווי ס'‡יז ˘וין „ָ‡ ‡ויך נָ‡כן רמב"ם בכמ‰ 

˘‡לו˙-ו˙˘ובו˙, ב‰נו‚ע ˆו „עם רמב"ם ופירו˘ים וכו'.

‡ון „ער עי˜ר – ַ‡ "מע˘‰ רב", ווָ‡ס מ'ווייס פון ‰˘˙„לו˙ פון אמת'ע ‚„ולי י˘ר‡ל 
וכן  יר‡ו  מ‰ם  ווָ‡ס ‰ָ‡בן ‡ויך ‡יבער‚ע‚עבן, ַ‡ז  בני-נח, ‡ון  מˆוו˙  ˘בע  בנו‚ע ˆו 

יע˘ו.

מ'ווייס טַ‡˜ע „עם כלל, ַ‡ז "˜˘וט עˆמך ו‡ח"כ ˜˘וט ‡חרים",

1. כוונ˙ו למ‡מר חז"ל ע‰"פ "‡˘ר חל˜ ‰' ‡ל˜יך ‡ו˙ם" – ˘‰פרי„ם מ‡ח„ו˙ו.

התוועדות י"ט כסלו ה'תשמ"ד

צא



ווָ‡ס „ָ‡ס ווערט „ָ‡ך ‡ויך ַ‡ז "מ‚לים פנים ב˙ור‰" ‡ויף ניט טָ‡ן מיט ַ‡  כו.  

ˆווייטן ‡י„ן – ווָ‡רום ‡ים ‚עפעלט ניט ווי ַ‡זוי „י ‰נ‰‚‰ פון ˆווייטן ‡י„ן ‡יז.

– ‡יי "ו‡‰ב˙ לרעך כמוך" – ‰ויבט ער ָ‡ן „י ˜˘יו˙ פון "רעך ב˙ור‰ ומˆוו˙י'". ‡יי 
ווָ‡ס „ער רמ"˜ ˘רייבט (ַ‡ז) – ‡ון ‡ין ז‰ר ‡יז ער מ‡ריך בז‰ – ַ‡ז „ער עי˜ר ח„ו‰ 
י˜ר  כדבעי, "ל‰וˆי‡  שלא  ער ‡יז  ווָ‡ס  ַ‡ ‡י„ן  מיט  מ'טוט ‡ויף  ווען   – למעל‰ ‡יז 

מזולל":   "‰מלמ„ ‡˙ בן עם הארץ ˙ור‰"!

מחוייב  ‡יז  פָ‡טער  „ער  ‡ון  ‚עלט,  ‰ָ‡ט  פָ‡טער  „ער  ‡ון  פָ‡טער,   ‡ַ ‰ָ‡ט  ער   –
"ו˘ננ˙ם לבניך" – זָ‡‚ט „י ‚מר‡, ַ‡ז "ל‰וˆי‡ י˜ר מזולל" ‡יז „ָ‡ס ניט ביי „עם ווָ‡ס 
מלמ„ בנו ˙ור‰, ָ‡„ער בן חבירו ˙ור‰ – נָ‡ר "‰מלמ„ בן עם-הארץ ˙ור‰"! ‡ון זָ‡‚ט, ַ‡ז 

„ערפַ‡ר זָ‡‚ט מען "מזולל".

יין "זולל" – ער ‡יז ַ‡ "תינוק שנשבה בין העכו"ם"!  בפרט נָ‡ך, ַ‡ז „ער "זולל" ‡יז ניט̃ 
ער ווייס ניט פון ˜יין ַ‡נ„ער ‰נ‰‚‰, ווָ‡רום ער ‰ָ‡ט „ָ‡ס ניט ‚עזעען. [ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז 
ווייס  ער  ָ‡„ער  ַ‡ן ‡ונס  חילו˜ ˆי  כי„וע ‡ויך ‡ין ‰לכ‰ „ער  ווי ‡ונס,  מערער  נָ‡ך 

‡ינ‚ַ‡נˆן ניט פון „עם ענין פון ˘ב˙ ו"עי˜ר ˘ב˙" ‡ון מל‡כו˙ ˘ב˙ וכו' וכו'].

ב˘ע˙ מ'זעט, ַ‡ז בנו‚ע ˆו פרנס‰ ‚˘מיי˙ ‰ָ‡ט מען ‚עעפנט מע‚לעכ˜ייט לפני כמ‰ 
וכמ‰, ביז ווַ‡נענט, ַ‡ז מ'‰ָ‡ט זיי ַ‡ווע˜‚ע˘טעלט ‡ין עולם ‰מסחר, ָ‡„ער ‡ין עולם 
‰נ‰‚˙ ‰מ„ינ‰, ָ‡„ער ‰נ‰‚˙ ‰"סטייט" ָ‡„ער ‰נ‰‚˙ ‰עיר, ַ‡ז זיי זָ‡לן „ָ‡רטן ˜ענען 
‰ָ‡בן ַ‡ ‰˘ּפע‰; ניט נָ‡ר בנו‚ע ˆו טוב˙ עˆמו, ַ‡ז "˜ˆין ˙‰י' לנו" וכיו"ב, נָ‡ר ‡ויך 

„י טוב‰ ַ‡ז ס'זָ‡ל ווערן ַ‡ מ˜ום יי˘וב לכל ‡ל‰ ‰נמˆ‡ים ביי˘וב ז‰.

„ָ‡ס  זָ‡ל  נפ˘ ‰ב‰מי˙  ַ‡ז ‡ויך „ער  מסביר,  מ˜˘ר ‡ון  „ָ‡ס  מ'‡יז  ַ‡ז  נָ‡ך  בפרט 
ˆונעמען ב˜לו˙, וועט זי ניט ˘טערן ‡ין „ערויף – ַ‡ז "ב˘לומ‰ י‰י' לכם ˘לום".

מוסיף  ‰ָ‡ט  רבי  ַ‡לטער  „ער  ווָ‡ס  פירו˘  „ער  לומר,  י˘  ‡יז,  „ָ‡ס  ווָ‡ס  כז.  

ַ‡ז  ב‡יכו˙,  נָ‡כמער  ‡ון  בכמו˙  סיי  ‚„ול‰,  ב‡ריכו˙  „ערפון  ‚עמַ‡כט  ‡ון  ‚עווען, 
מ'זָ‡ל וויסן זיין, ַ‡ז „ָ‡ס ‡יז ַ‡זַ‡ ‚‡ול‰ ווָ‡ס זי ‡יז פַ‡רבונ„ן ווָ‡ס ‰עם ˘במ„ינ‰ 
רי ‰מ„ינ‰, ‡יז ניט נָ‡ר „ער חופ˘‰ ני˙נ‰ לו ‡ון  ‰‰י‡, מיט „י ‰עומ„ים בר‡˘ם, „י̆ 
מ'‰ָ‡ט ‡ים בַ‡פרייט ‡ון ערלויבט מפיı זיין מעיינו˙ חוˆ‰, נָ‡ר "ענו ו‡מרו" [כל˘ון 
‰מכ˙ב, ‡ון ווי „י ‚מר‡ זָ‡‚ט ‡ין סוט‰ ווָ‡ס "ענו ו‡מרו" ‰ייסט: "ב˜ול רם" מיט 

‚ַ‡נˆן ˘טורעם (פון) [ווָ‡ס] "ענו ו‡מרו" ‡יז], ַ‡ז "מ‡˙ ‰וי' ‰י˙‰ ז‡˙".

‡ון וו‡ו ‡יז „ָ‡ס ‚עווען? – ‡יז „ָ‡ס ‚עווען – ווי ער ‡יז „ערנָ‡ך ממ˘יך, ‡ון ‡ויך 
."ıכמ‰ פעמים – "ב‡ר

ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז ‡ויך פַ‡רבונ„ן: וויבַ‡ל„ ַ‡ז ס'‡יז „ָ‡ „ער "טועמי'" פון „עם לע˙י„-
לבו‡, "ונ‚ל‰ כבו„ ‰וי' ור‡ו כל ב˘ר" "כי ּפי הוי' „יבר"; ניט נָ‡ר "‡ל˜ים", נָ‡ר "פי 

פארברענגען עם הרבי

צב



הוי' „יבר" – ‡יז ˘וין „ָ‡ „ער "טועמי'", ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז ‡ויך ַ‡ חל˜ ‡ון „ער ˙כלי˙ 
פון ‰פˆ˙ ‰מעינו˙ חוˆ‰.

‡ון „ערפון, כ‡מור, ˜ומט ‡ויך ַ‡רויס „ער לימו„ ביז ‡ין מע˘‰ בפועל, ַ‡ז ב˘ע˙ 
„ער בריוו „ער‚ייט ˆו ‡ימיˆן,

ובפרט נָ‡ך ַ‡ז „ָ‡ס ‡יז פַ‡רבונ„ן מיט י"ט כסלו, ווָ‡ס „ָ‡ס „ָ‡ס ‡יז ַ‡ "יום זכ‡י", 
ווָ‡ס כ‡מור לעיל, מי„י ˘נ‰ ב˘נ‰ ˘טייט „ָ‡ס ב˙ו˜ף ‡ון ווערט נ˙ח„˘ בי˙ר ˘‡˙ 

„ער "זכו˙" ˘ב"יום זכ‡י" ז‰,

זָ‡ל „ָ‡ס ‡ים נָ‡כמער מעורר זיין, נוסף ווָ‡ס ער טוט ‡ין שלום ו"דרכי שלום" ו"דרכי 
נועם",

ביז ווָ‡ס "ברבים ‰יו עמ„י", ווי „ער פירו˘ ‰פ˘וט: ‡פילו ‡נ˘י ‡ב˘לום, ווָ‡ס זיי 
‰ָ‡בן מלחמ‰-‚ע‰ַ‡לטן מיט „ו„'ן – זָ‡‚ט „ו„ בפסו˜ ז‰ (ווי ער זָ‡‚ט ‡ין ירו˘למי), 

ַ‡ז ער ‰ָ‡ט ‡ויף זיי ‚עּפועל'ט ‡ון ‡ויפ‚עטָ‡ן, ַ‡ז „ו„ זָ‡ל זיי מנˆח זיין!

נָ‡ר נוסף ווָ‡ס "ברבים ‰יו עמ„י" פון ˆווי˘ן ‡י„ן – זָ‡ל „ָ‡ס ‡ויך, ‡ויך ַ‡זוי זיין 
זייער  ‡ויסנוˆן  ‡ויך   – ‰עולם  ‡ומו˙  הרבים,  רשות  ‡ין  זיך  ‚עפינען  ווָ‡ס  "ברבים" 

מעמ„ ומˆב בענינים ווָ‡ס זיינען פַ‡רבונ„ן מיט ˘בע מˆוו˙ בני-נח וכל ‰˘ייך לז‰.

מערניט,  פעלט   – מע‚לעכ˜ייט  „י  ‚עווָ‡רן  ‚ע‚עבן  ס'‡יז  ַ‡ז  וויבַ‡ל„  כ‡מור,  ‡ון 
וועלן ‡ון  נָ‡ר  מ'„ַ‡רף  ו‡ח„";  לכל ‡ח„  נ˙ונ‰  ו‰יכול˙  בל˘ון ‰רמב"ם: "‰ר˘ו˙ 

ָאנהויבן טָאן אין דעם, ביז במע˘‰ בפועל.

ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז „ָ‡ך ‡ויך „ער בי‡ור ב‰מ˘ך ווָ‡ס מ'‰ָ‡ט ˘וין ‚ערע„ט כמ‰  כח.  

ַ‡לע  יע„ער ˜ינ„ ‡ון  פון  ענין ‰חינוך  ב‰חלט „ער  ‚מור  ַ‡ ‰כרח  ס'‡יז  ַ‡ז  פעמים, 
˜ינ„ער;

˙‰י' ‡יז ‡פילו  ינ„ער, ווָ‡ס מ‡יזו סיב‰ מ˘ונ‰̆  נוסף ‡ויף „עם חינוך פון ‡י„י˘ע̃ 
במ„ינ‰ זו, ‡יז רובם ‚ייען ‡ין "ּפַ‡בלי˜ ס˜ול", ניט ‡ין ב˙י-ספר „˙יים!

ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז ‡ויך  ברוחניות,  טָ‡ן  מ'זָ‡ל  ַ‡ז  נפ˘ו˙,  פי˜וח  ַ‡ ‰כרח ‚מור ‡ון  ‡יז 
פַ‡רבונ„ן מיט פי˜וח נפ˘ו˙ בפשטות, ַ‡ז יע„ערער זָ‡ל טָ‡ן כל ‰˙לוי בו, ַ‡ז ˆו זיי 

זָ‡ל „ער‚רייכן „בר ‰וי',

‡ון מ'‰ָ‡ט ‚ע‚עבן ‡ויך „י מע‚לעכ˜ייט, ‡ון ‡ויך ַ‡ ˘ינוי, ַ‡ז ּפונ˜ט ַ‡זוי ווי מיט 
עטלעכע יָ‡ר לפני ז‰ ‡יז „ָ‡ס ‚עווען ‰יפך ‰רˆון פון ‰עומ„ים בר‡˘ – ‡יז ‡יˆטער 
נ˘˙נ‰ ‚עווָ‡רן „ער מˆב, ַ‡ז זיי ווילן אין דערויף מסייע זיין! מבין ‡ומו˙ ‰עולם, ביז 

ˆו „עם ‰עומ„ בר‡˘ ‰מ„ינ‰.

התוועדות י"ט כסלו ה'תשמ"ד

צג



זעלבסט-פַ‡ר˘טענ„ליך, כ‡מור, "מ‰רסייך ומחריבייך" רח"ל, ˜ומען ˆו ‚יין ‡י„ן 
זיין, ‡ון  מונע  ווילן „ָ‡ס  פַארדרייען „ָ‡ס ‡ון  לבין ‰עכו"ם", ‡ון  זענען "נ˘בו  ווָ‡ס 

מ'פַ‡רט˘עּפעט „ָ‡ס מיט „ער "˜ָ‡נסטיטו˘ָ‡ן" וכו' וכו' –

„ער  ˆו  ניט  ˘ייכו˙  ˜יין  ‰ָ‡ט  „ָ‡ס  ַ‡ז  פעמים,  כמ‰  ‚עווען  מסביר  מען  ‰ָ‡ט 
עּפעס,  זָאגן  מ'זָ‡ל  ניט  ˘˙י˜‰";  ˘ל  ַ‡ "ר‚ע  ווע‚ן  זיך  רע„ט   ‡ָ„ "˜ָ‡נסטיטו˘ָ‡ן"; 
ווָ‡ס ˆו  ער ‰ערן  וועט  וועמען  פון  זָ‡‚ן ‡ון  ער  וועט  ווָאס  ˘‡ל‰:  ווערט „י  במיל‡ 

זָ‡‚ן וכו' –

„ָ‡ס רע„ט זיך ווע‚ן ַ‡ ˜ינ„ זָ‡ל וויסן, ַ‡ז ˆום ַ‡לעם ער˘טן ווען ער ˜ומט ‡ין ַ‡ 
בי˙-‰ספר, „ַ‡רף ער ‰ָ‡בן ַ‡ ˆייט ‡ויף בַ‡טרַ‡כטן זיך ווע‚ן זיך!

פָ‡טער ‡ון  זיין  ביי  פרע‚ן  ער  וועט  בי˙-‰ספר,  ‚יין ‡ין  וועט  ער  במיל‡, ‡יי„ער 
מוטער, ָ‡„ער ביי זיין זיי„ן ‡ון בָ‡בען: ווָ‡ס זָ‡ל ער טרַ‡כטן „י זעכˆי˜ ר‚עים?

ביי  מען  פרע‚ט  ˘רייען "˜ָ‡נסטיטו˘ָ‡ן" –  מ'‰ויבט-ָ‡ן  מ'˜ומט ˆו‚יין ‡ון  ב˘ע˙ 
‡ים: ווָ‡ס ˜ָ‡כסטו זיך ַ‡זוי?! „עם ּפרעזי„ענט פון „ער מ„ינ‰ ‰ַ‡רט „ָ‡ס ניט; „ו˜‡ 
‰ייסט  ווָ‡ס  ‰עמים",  מכל  ‰מעט  "‡˙ם  ˘רייסטו  ַ‡זוי  ˆו  ס'˜ומט  ב˘ע˙  ווָ‡ס  „ו, 
„ו וועסט זיך ט˘עּפען מיט ‚ויים; "‡ל ˙˙‚ר‰ ב‡ומו˙", ‡ון מ'„ַ‡רף ‚יין נָ‡ך „ער 

"מַ‡„ז˘ָ‡רעטי" –

וויסן  זָ‡ל  ער  נ˘י‡ ‰מ„ינ‰,  זָ‡‚ט „עם  נ˘י‡ ‰מ„ינ‰, ‡ון  ַ‡נט˜ע‚ן „עם  ער  ‚ייט 
זיין, ַ‡ז ער וויל טָ‡ן ַ‡ זַ‡ך נ‚„ „ער "˜ָ‡נסטיטו˘ָ‡ן" על יסו„ פון וועלכע מ'‰ָ‡ט ‡ים 
‡ויס‚ע˜ליבן. ‡ון ‡ין „ערויף בַ‡ווייזט ער זיין ברייט˜ייט ‡ון זיין ‚רויס˜ייט ‡ון ‡ויף 

וויפל ער ‡יז ַ‡ מענט˘ ווָ‡ס ווערט ניט נ˙פעל ווען ס'‰ָ‡ט ַ‡ ˘ייכו˙ ˆו ּפרינˆיּפ!

זָ‡‚ט מען ‡ים: "מו˘בע ועומ„ מ‰ר סיני"! ‡יי„ער „ו ביסט ‚עבוירן ‚עווָ‡רן ‡ין 
‡רˆו˙-‰ברי˙ – ביסטו ˘וין ‚עווען ביי ‰ר סיני, ‡ון „ָ‡רט ‰ָ‡ט מען „יר ָ‡נ‚עזָ‡‚ט 
זָ‡לסט מ˜יים זיין ˙ור‰ ומˆוו˙י', ‡ון „ָ‡ס ‡יז „יין "˜ָ‡נסטיטו˘ָ‡ן", ווָ‡ס ‡ין ‡יר 
‡יז ניט ˘ייך ˜יינע "‡מענ„מענטס": "‰˙ור‰ ‰זו ל‡ ˙‰י' מוחלפ˙", ‡ון „ָ‡ ‚ייסטו 

מלחמ‰-‰ָ‡בן מיט ˙ור‰!

"˙ינו˜ו˙  „י  פון  חו˘ך  ‡ין  ‡ויך  ַ‡ז  מַ‡כן,  לייכטער  ˆו  כ„י  נָ‡כמערער:  כט.  
˘נ˘בו לבין ‰עכו"ם" זָ‡ל „ָ‡ס ‡ויך ˜ענען „ורכ‚יין, כ‡מור – (זָ‡‚ט ער) רע„ט זיך 

„ָ‡ס ווע‚ן ַ‡ "ר‚ע ˘ל ˘˙י˜‰":

ב˘ע˙ ס'וועט זיך רע„ן ווע‚ן זיין ˜ינ„ – זָ‡ל ער ‡ים ָ‡נזָ‡‚ן ער זָ‡ל טרַ‡כטן ווע‚ן 
ˆ„˜ ויו˘ר! ער זָ‡ל טרַ‡כטן ווע‚ן ˘בע מˆוו˙ בני-נח.

– ַ‡ ‡י„י˘ ˜ינ„, ָ‡בער „ער פָ‡טער וויל מיט ‡ים ניט לערנען ˜יין ˙ור‰! מסיבו˙ 
˘ונו˙ ומ˘ונו˙! ˆי „י מוטער וויל ניט! ‡ון וויל ניט ער זָ‡ל מ˙ּפלל זיין ל‰˘ם. טוט 

„ָ‡ס ָ‡ן מ‡יזו סיב‰ ˘˙‰י' –

פארברענגען עם הרבי

צד



זָ‡‚ט מען ‡ים: „ָ‡ס ‡יז ַ‡ "רגע של שתיקה"! „יין ˜ינ„ – „יין ‡ינ‚עלע ‡ון מיי„עלע 
ער  ָ‡ן  זָ‡‚ ‡ים   – ר‚עים?  זעכˆי˜  טרַ‡כטן „י  ער  זָ‡ל  ווָ‡ס  ביי „יר,  פרע‚ן  וועט   –
זָ‡ל טרַ‡כטן ווע‚ן "ל‡ ˙‚נוב", ווע‚ן "ל‡ ˙‚זול", ווע‚ן "ל‡ ˙˘˜ר" – מיט „י ַ‡לע 
ענינים ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז „ער ˙וכן פון ˘בע מˆוו˙ בני-נח ‡ין ל‡-˙ע˘‰, ‡ון ַ‡ ריבוי ווי 
ס'‡יז „ָ‡ ‡ין מˆוו˙ ע˘‰. ווי „י ‚מר‡ זָ‡‚ט ‡ין סנ‰„רין, ַ‡ז פַ‡רווָ‡ס ‡יז „ָ‡ ˘בע? 
– „ערפַ‡ר ווָ‡ס מ'רעכנט מערניט ווי ל‡-˙ע˘‰. ס'‡יז ָ‡בער „ָ‡ ַ‡ ריבוי ענינים ַ‡לס 

ַ‡ מˆו˙-ע˘‰.

 – וכו'  זיך  מי˘ן  מי˘ן,  זיך "˜ָ‡נסטיטו˘ָ‡ן", "רעלי„ז˘יָ‡ן", ˆוזַ‡מען  ס'רע„ט  ַ‡ז 
מ'רע„ט ווע‚ן ַ‡ "ר‚ע ˘ל ˘˙י˜‰"! ‡ון „ער טיט˘ער ‡ון „ער ּפרינסיּפַ‡ל זָ‡ל זיך 
ניט מי˘ן ‡ין „עם ‚ַ‡נˆן ענין ווָ‡ס ער זָ‡ל טרַ‡כטן, ווָ‡ס „ָ‡ס וועט ער פרע‚ן ביי זיי 

פָ‡טער ‡ון זיין מוטער,

‡ון וויבַ‡ל„ ער ‡יז ‚עבוירן ‚עווָ‡רן ביי ַ‡ פָ‡טער ‡ון מוטער – ‡יז זיכער וועלן זיי 
‡ים זָ‡‚ן, ַ‡ז ב˘ע˙ „י ˘˘ים ר‚עים ווָ‡ס ער ‰ָ‡ט זָ‡ל ער טרַ‡כטן ווע‚ן ‚וטע זַ‡כן.

– וועט ער זוכ‰-זיין, „ער פָ‡טער ‡ון מוטער, וועט ער ‡ים ‡ויך „ערמָ‡נען, ַ‡ז ס'‡יז 
„ָ‡ ַ‡ בור‡-עולם ומנ‰י‚ו; ‡ויב רח"ל ער ‡יז ‡ין ַ‡זַ‡ חו˘ך כפול ומכופל, ַ‡ז ער ‰ָ‡ט 
„ערפַ‡ר מורא – וועט ער מיט ‡ים רע„ן ("כל י˘ר‡ל בחז˜˙ כ˘רו˙" עכ"פ, וועט ער 
זיין "ל‡  ס'„ַ‡רף  כ‡מור, ַ‡ז  טרַ‡כטן,  ער  זָ‡ל  ר‚עים  זעכˆי˜  רע„ן), ַ‡ז „י  מיט ‡ים 

˙‚נוב", "ל‡ ˙‚זול", "ל‡ ˙˘˜ר" וכיו"ב.

ער  ‡יי„ער  נָ‡ך  ַ‡ז  זיין,  וויסן  זָ‡ל  ˜ינ„  „ער  ַ‡ז  ˜ינ„?  „עם  ˆו  נו‚ע   ‡ָ„ ‡יז  ווָ‡ס 
לערנט ח˘בון, ‡ון נָ‡ך ‡יי„ער ער לערנט ˘‡ר חכמו˙ וי„יעו˙ ווָ‡ס מ'‚יט ‡ים ‡ין 
ומט ַ‡לס ַ‡ צווייטע זַ‡ך. דער עיקר איז, ַ‡ז  בי˙-‰ספר – ‡יז ניט דָאס איז דער עיקר; „ָ‡ס̃ 
ער זָ‡ל זיין – ˆום ַ‡לעם ער˘טן – "לשבת יצרה"! ווָ‡רום ער ‚עפינט זיך ‡ין ַ‡ וועלט 
ווָ‡ס זי „ַ‡רף זיין ‡ין ַ‡ן ‡ופן ˘ל יי˘וב, במיל‡ מוז זיין "ל‡ ˙‚נבו", "ל‡ ˙‚זול", 

"ל‡ ˙˘˜ר" וכו',

‡ון „ערנָ‡ך, סוף כל סוף, "‰מ‡ור ˘ב‰ם", ‡ין „י ענינים ווָ‡ס ער טרַ‡כט ווע‚ן זיי 
ומ˘ונו˙  ˘ונו˙  ˘מו˙  ַ‡נ„ערע  רייטס" ָ‡„ער ‡ין „י  ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז "יומען  „ערפַ‡ר 

ווָ‡ס מ'וועט „ָ‡ס ַ‡ נָ‡מען ‚עבן, ווָ‡רום ער ‰ָ‡ט מור‡ פַ‡ר „עם ‡ויבער˘טן,

ווי  "יר‡˙ ‰˘ם"  ניט „עם ‡ויבער˘טן  ו‡מר:) ‡ון  ˘ליט"‡ ˆח˜  (כ"˜ ‡„מו"ר   –
ר˘"י  ווי  פיו!  על  ˘מים  ˘ם  „ערמָ‡נען  ˆו  מור‡  ‰ָ‡ט  ער  יר‡˙ ‰˘ם;  זיין  ס'דַארף 

ברענ‚ט „ָ‡ס ַ‡רָ‡ּפ ַ‡ז ס'‡יז ‚עווען ַ‡זַ‡ ‡ויך, נָ‡ך ‡ין זמן ‰‡בו˙.

ָ‡בער עכ"פ וועט ער ‡ים רע„ן, ַ‡ז „ער ˜ינ„ וועט וויסן, ַ‡ז נָ‡ך ‡יי„ער ער לערנט 
‡ון  פרנס‰,  זיין  מַ‡כן  ‡ון  "˜ַ‡ריער",   ‡ַ מַ‡כן  „ערנָ‡ך  ˜ען  ער  וועלכע  פון  זַ‡כן 

התוועדות י"ט כסלו ה'תשמ"ד

צה



בַ‡˜ומען זיין כבו„ – „ַ‡רף ער לערנען, ַ‡ז ער טָ‡ר ניט ˆונעמען „ָ‡ס ווָ‡ס ‚ע‰ערט ַ‡ 
ˆווייטן ˜ינ„! ‡ון טָ‡ר ניט ָ‡ּפנַ‡רן ַ‡ ˆווייטן ˜ינ„!

– ניט „ערפַ‡ר ווָ‡ס ער ‰ָ‡ט מור‡, ַ‡ז „ערפַ‡ר וועט מען ‡ים מעניש זיין, נָ‡ר „ערמיט 
‰ויבט ער ָ‡ן זיין טָ‡‚, ‡ון – זיין טָ‡‚ ‡ין בי˙-‰ספר,

ווָ‡ס כ‡מור לעיל, מˆ„ „עם מˆב במ„ינ‰ זו, ‡יז „ער מˆב ַ‡זַ‡, ַ‡ז „ער רוב ‰חינוך 
ווָ‡ס ˜ינ„ער בַ‡˜ומען „ָ‡ ‡יז „ָ‡ס ˙לוי, ניט ַ‡זוי ‡ין פָ‡טער ‡ון מוטער, נָ‡ר ס'‡יז 
בי˙-‰ספר ‡ין  ווי „ָ‡ס ‡יז ‡ין  ומˆב ‰רוח  מעמ„  ˙לוי ‡ין „ער "‡ויר‰", ‡ין „עם 

וועלכן ער לערנט,

"פרי˘" ‡ון ‡יז  ער  „עמולט ‡יז  ווָ‡ס  בתחילת ‰יום,  זיך  ער  ‚עפינט  „ָ‡רטן  ווָ‡ס 
ב„ו‚מ‡ – בל˘ון ‰מ˘נ‰ – ווי ַ‡ "נייר ח„˘", ‡יז „ָ‡ס ווָ‡ס לערנט „עמולט ווערט 
„ָ‡ס ביי ‡ים ‡יינ‚ע˜ריˆט, מ˘‡"כ „י זַ‡כן ווָ‡ס מ'לערנט מיט ‡ים לאחרי חצות היום, 
ל‡חרי ‰ˆ‰רים, ווען ער ‡יז פַ‡רמַ‡טערט, ָ‡„ער מ'לערנט מיט ‡ים ‡ין ַ‡ "סָ‡נ„עי 

ס˜ול" וכו' – ָ‡„ער ‡פילו „עמולט לערנט מען ‡ויך ניט מיט ‡ים!

˘וין ‚עּפס˜'נט  מ'‰ָ‡ט  ˘וין ‚עווען „ער „ורכברָ‡ך, ַ‡ז  לעיל, ‡יז  וכ‡מור  ל.  
במ˜ום מסויים ‡ין ‡רˆו˙-‰ברי˙, ַ‡ז מ'זָ‡ל ערלויבן „עם "ר‚ע ˘ל ˘˙י˜‰" –

 ‡ַ ָ‡נ‚עטָ‡ן ‡ין  מˆ„ ‡י„ן, ‡ון „ו˜‡  ַ‡ריין – ‡ון „י ‰˙חל‰ „ו˜‡  זיך  מען  מי˘ט 
„י  פַ‡ר˘ווינ„לען  ניט  ו‰יו˘ר,   ˜„ˆ‰ ב„רך  ‚יין  מ'„ַ‡רף  ַ‡ז   – ז˘וּפיˆע"  "זיי„ענע 

"˜ָ‡נסטיטו˘ָ‡ן" – –

ס'‰ָ‡ט ˜יין ˘ייכו˙ ניט ˆו ˘ווינ„לען „י "˜ָ‡נסטיטו˘ָ‡ן"; ס'‡יז ַ‡ן ענין ווָ‡ס „ָ‡ס 
‡יז ‡ינ‚ַ‡נˆן ניט בס˙יר‰, ווָ‡רום „ָ‡ס רע„ט זיך ווע‚ן "˘˙י˜‰", מיט נָ‡ך ווָ‡ס י˘ 

ל‰‡ריך בז‰ וכו'.

ס'‡יז ָ‡בער ניט נויטי˜ ל‰‡ריך בז‰ – זיי ַ‡ליין ווייסן „ָ‡ס:

 ‡ַ בַ‡ווייזן  מור‡  מ'‰ָ‡ט  ַ‡ז   – ‚וי'‡י˘˜ייט  ביי  ‚לו˙  ‡ין  ַ‡זויפיל  זיך  ‚עפינען  זיי 
˙נוע‰ ווָ‡ס וועט ˜ענען ‡ויס‚עטייט˘ט ווערן, ַ‡ז ער ‡יז „ער ווָ‡ס ‚ע‰ערט ˆו ַ‡זַ‡ 
פָ‡ל˜ ווָ‡ס "„˙י‰ם ˘ונו˙ מכל עם". בפרט נָ‡ך, ַ‡ז ער ‰ָ‡ט „עם ˙ירוı, ַ‡ז ער ‡יז 

"מפוזר ומפורד בין ‰עמים".

ס'ווערט  ַ‡ז  פעמים,  וכמ‰  לעיל  כמ„ובר   – ‰עי˜ר  ו‰ו‡   – לּפועל  בנו‚ע  לא.  
נָ‡כַ‡מָ‡ל נ˙עורר, ווָ‡רום ס'‡יז ˆו‚ע˜ומען ַ‡ ˘ע˙ ‰כו˘ר, מ'זָ‡ל ‡ין „ערויף טָ‡ן, 
בפרט בימים ‡לו, ‡ויף ‡ויסנוˆן כל יכל˙ו ב‡ופן ‰מ˙‡ים, ַ‡ז מ'זָ‡ל זען „ורכפירן „י 

"ר‚ע ˘ל ˘˙י˜‰" – ‡ין „י ב˙י-ספר וו‡ו „ָ‡רט לערנען אידישע ˜ינ„ער,

פארברענגען עם הרבי

צו



‡ון נָ‡כמערער, כ‡מור לעיל – ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז ‡ויך ַ‡ ˆיווי ‡ון ַ‡ ‰לכ‰ – ‡ין „י ב˙י-
ספר וו‡ו ס'לערנען ˜ינ„ער ‡פילו ווָ‡ס זיינען ניט ˜יין ‡י„י˘ער ˜ינ„ער, פון ˘בעים 

‡ומו˙ ‰עולם,

זיינען  זיי  ווָ‡ס  זַ‡כן  פון  ָ‡ן  ניט  זיך  ַ‡ז ‰˙חל˙ ‰יום ‰ויבט  זיין,  וויסן  זָ‡לן  זיי  ַ‡ז 
כל  מיט  י˙פרנס"  במ‰  יו„ע  ‡„ם  "‡ין  [ווָ‡ס  בע˙י„  לחמו  פַ‡ר„ינען  ‡ין  ˙ועל˙   ‡ַ
‰ענינים ˘ב„בר, ווָ‡ס ‡ין כ‡ן ‰מ˜ום ל‰‡ריך בז‰, ‡עפ"כ טוט מען „ָ‡ך בז‰ ב„רך 
‰טבע וכו'], ַ‡ז ער זָ‡ל וויסן זיין, ַ‡ז התחלת היום ‡ון יסוד היום, ‡ון „ערמיט „ַ‡רף ער 
ˆו‚יין ‡ויך ווען ער לערנט ענינים ווָ‡ס ס'‡יז נו‚ע לפרנס˙ו – לערנט ער פון פריער, 
ַ‡ז "ל‡ ˙‚נוב" ‡ון "ל‡ ˙‚זול" ‡ון "ל‡ ˙˘˜ר", ‡ון "„רכי נועם ו„רכי ˘לום", ‡ון 

"פ„‰ ב˘לום" וכו' וכו'.

וין ‚עווען „י "פ˙יח‰" ב„בר, ביז ‡ין „עם ‡ופן כפ˘וטו,  וכ‡מור, וויבַ‡ל„ ַ‡ז ס'‡יז̆ 
˘ע˙  נָ‡כמער  פון ‡יינעם – ‡יז ‡יˆטער  מער  סטעיטס ָ‡„ער ‡ין  פון „י  ‡ין ‡יינעם 

‰כו˘ר, מ'זָ‡ל ‡ויסנוˆן „י ‚עלע‚נ‰ייט,

פון  ניט  למיעב„";  ל˘ון "כדבעי  כ˙ובו˙ „עם  זָ‡‚ט ‡ין  ווי „י ‚מר‡  ‡ון ‡ויסנוˆן 
יוצא-וועגן, נָ‡ר וויסן, ַ‡ז „ָ‡ס ‡יז "‡ליב‡ „נפ˘י'", כמ„ובר בכמ‰ ‰ז„מנויו˙ וכו'.

‡ון י‰י רˆון, ַ‡ז „ָ‡ס זָ‡ל נָ‡כמער ˆו‰יילן, „ורך „ערויף ווָ‡ס ס'וועט זיין  לב.  
ו‰עלפן ַ‡ז ס'זָ‡ל זיין "ונ˙˙י  „˜ ויו˘ר כפ˘וטו בכל ‡ומו˙ ‰עולם – וועט „ָ‡ס̂  „ער̂ 

˘לום".

יינמָ‡ל  ווָ‡ס מ'זעט „ָ‡ך ‡ויך ַ‡ „בר מב‰יל, ַ‡ז „י "מלכיו˙ מ˙‚רו˙ זו בזו" ‡יז נָ‡ך̃ 
ניט ‚עווען ווי „ו˜‡ ‡ין „י ח„˘ים ‰‡חרונים, ביז ‡ין ˘בועו˙ ‰‡חרונים, ביז ‡ין ימים 

‰‡חרונים, ו‰ולך ומ˙„ר„ר,

"˘לום  ַ‡ז  ˆווייטן,   ‡ַ ‡יינרע„ן  ָ‡„ער  זיך  ‡יינרע„ן  ווילן  ווָ‡ס  ‡לו  כ„ע˙  ˘ל‡   –
עליך" – ַ‡ז ס'‡יז ניט ˘ייך ˆו זַ‡‚ן, ס'‡יז ‚ָ‡ר ˜יינמָ‡ל ניט ‚עווען ַ‡זַ‡ ˘לום ‡ון ַ‡זַ‡ 
רו‡י˜ייט, ווָ‡ס ‰לוו‡י זָאל דָאס זיין ַ‡זוי! מ'זעט „ָ‡ך ָ‡בער ווי „ער מˆב ‡יז בפועל, 

„ַ‡רף מען – ווי „ער ל˘ון פון רבו˙ינו נ˘י‡ינו – מ'זָ‡ל טרַאכטן ‚וט וועט זיין ‚וט,

מ'„ַ‡רף ָ‡בער בַ‡ווָ‡רענען „עם מˆב בהוה,

ווָ‡ס „י ‡יינˆי˜ע בַ‡ווָ‡רעני˘ ‡יז, ווי „ער פסו˜ זָ‡‚ט, ַ‡ ‰˜„מ‰ ˆו "ונ˙˙י ˘לום 
ב‡רı" „ַ‡רף זיין "בחו˜ו˙י ˙לכו ו‡˙ מˆוו˙י ˙˘מרו".

טרַאכט, ‡ון  ער  נָ‡ר  ניט  זיין "וע˘י˙ם ‡ו˙ם"!  ס'„ַ‡רף  ווייני˜ –  נָ‡ך  ‡ון „ָ‡ס ‡יז 
ּפסק'נט ָאּפ דעם דין, ‡ון זיˆט ביי זיך ‡ין ח„ר ‡ון ˘רייבט-ָ‡ן ַ‡ ˘‡ל‰-ו˙˘וב‰, ַ‡ז ַאזוי 

איז דער דין, נָ‡ר ס'„ַ‡רף זיין "ועשיתם אותם"!

התוועדות י"ט כסלו ה'תשמ"ד
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ב„ו‚מ‡ ווי „י ‚מר‡ זָ‡‚ט "כמ‰ ‚„ולים מע˘י חיי‡" – ַ‡ז ער ‡יז ַאליין געגַאנגען, 
‡ון ַאליין געטָאן, ‡ון ָ‡נ‰ויבנ„י˜ פון ָאנהויבס, פון כַ‡ּפן „עם ‰יר˘ ב˘„‰, ‡ון „ערנָ‡ך 
זָ‡ל „ָ‡ס ˆו˜ומען ˆו לימו„ ‰˙ור‰, ביז ˆו לימו„ ˙ור‰ ˘בכ˙ב ‡ון ˙ור‰ ˘בעל פ‰, 
˙ור‰  ינו˜י  ל˘˘‰  ‡ון  ˘בכ˙ב  ˙ור‰  ינו˜י  לחמ˘‰  מ‡ריך,  „ָ‡רט  ‡יז  ‚מר‡  „י  ווי 

˘בעל פ‰.

‰חלט‰  „י  ‡ו˙ם",  "וע˘י˙ם  מ'˜ומט  ‡יי„ער  נָ‡ך  מחליט;  זיינען  ‡י„ן  ב˘ע˙  ‡ון 
טובה,  מח˘ב‰   ‡ַ „ָ‡ס  „ָ‡ך  ˙˘מרו" – ‡יז  ומˆוו˙י  ˙לכו  מˆ„ "בחו˜ו˙י  ָ‡בער ‡יז 
ווָ‡רום זי ‡יז פַ‡רבונ„ן מיט "‡ין טוב ‡ל‡ ˙ור‰"; ער טוט „ָ‡ס „ערפַ‡ר ווָ‡ס ˙ור‰ 
‰ָ‡ט ‡ים געהייסן ַ‡זוי טָ‡ן ‡ון געגעבן כח ַ‡זוי טָ‡ן – ָ‡ט „עמולט ‡יז "מח˘ב‰ טוב‰ 

‰˜ב"‰ מˆרפ‰ למע˘‰",

„ער  ַ‡ז  מ‡מרים,  „י  פון  ‡יינעם  ‡ין  ָ‡ּפ  „ָ‡ס  טייט˘ט  רבי  ַ‡לטער  „ער  ווי  ‡ון 
‡ויבער˘טער ‡יז ‡ים מזמין, ַ‡ז ער זָ‡ל בַ‡˜ומען ַ‡ ‚עלע‚נ‰ייט ‡ויף טָ‡ן ‡ויך „עם 

מע˘‰ טוב.

ווָ‡ס ‡ע"פ ווָ‡ס „י מח˘ב‰ ‡יז ‚עווען ‡ין איין זמן, ‡ון „י ע˘י' בפועל ‡יז ‚עווען 
‡ון  ˆוזַ‡מען,  זַ‡כן  ביי„ע  „י  "מˆרפ‰"  ‡ויבער˘טער  „ער  ‡יז   – זמן  צווייטן   ‡ַ ‡ין 
ס'ווערט ַ‡ „בר ˘לם: ַ‡ מל‡ך, ַ‡ ּפר˜ליט, מיט ַ‡ ‚וף ונפ˘, ווי ער ‡יז מב‡ר ‡ין ספר 

˙ני‡ ˜„י˘‡.

‡ון י‰י רˆון, כ‡מור, ַ‡ז ˆי מ'וועט ָ‡ננעמען „ברים ‰נ‡מרים ˆי ניט – ָ‡בער „ער 
עי˜ר ‡יז, ַ‡ז ס'זָ‡ל זיין בפועל, ‡ון זָ‡ל „ָ‡ס יע„ערער טָ‡ן מ‡יז‰ טעם ווָ‡ס ער וויל, 
 – ע‡כו"כ  בין ‡ומו˙ ‰עולם,  בני-נח  מˆוו˙  ˘בע  פון  בּפועל ‡ין ‰פˆ˙  טָ‡ן  ָ‡בער 

‰פˆ˙ ‰י‰„ו˙ ˆווי˘ן ‡י„ן, ע‡כו"כ – ‰פˆ˙ ‰מעינו˙ חוˆ‰,

ומ˙וך ˘מח‰ וטוב לבב,

ווָ‡ס ˘מח‰ ‡יז „ָ‡ך פורı ‚„ר – וועט „ָ‡ס נָ‡כמער ˆו‰יילן, ַ‡ז מ'וועט ּפורı זיין 
„י ‚„רי ‰‚לו˙ ‡ון „י ‰‚בלו˙ פון ‚לו˙, ו"יעל‰ ‰ּפורı לפנינו", ווי ער טייט˘ט-ָ‡ּפ 
‡ין מ„ר˘ ַ‡ז „ָ‡ס ‚ייט ‡ויף מלכ‡ מ˘יח‡, ווָ‡ס ער ˜ומט „ָ‡ך פון פרı בן י‰ו„‰, בן 

יע˜ב, יˆח˜ ו‡בר‰ם,

‡ון „ָ‡ס וועט זיין במ‰ר‰ בימינו ממ˘, "ו‡רו עם ענני ˘מי‡" – "‡חי˘נ‰" ממ˘.

לחיים.

ני‚נו "‰ללו ‡˙ ‰' כל ‚וים".

(כ"˜ ‡„"˘ „יבר ב‡רוכ‰ עם ‰רב ˘. עלבער‚ ˘יחי') 

ני‚נו ני‚ון ˘מח‰ (כוח"ט)

• • •
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˘יח‰ ‚.

מ'„ַ‡רף  ווָ‡ס  זַ‡כן  ווע‚ן „י  ב˙וך ‰„ברים,  פריער „ערמָ‡נט,  מ'‰ָ‡ט „ָ‡ך  לג. 
ָ‡ּפלערנען פון י"ט כסלו בכלל, ‡ון פון „עם ענין ‰‚‡ול‰ במיוח„.

ווָ‡ס ‡ין „ערויף ‡יז „ָ‡ך „ערˆו ַ‡ ‰˜„מ‰ ‡ון ‡ויך ַ‡ ‰מ˘ך – וב‰˙חל‰, ַ‡ז מ'„ַ‡רף 
„ָ‡ך לערנען ניט נָ‡ר פון „ער ‚‡ול‰ ַ‡ליין, נָ‡ר „י ‚‡ול‰ ‡יז „ָ‡ך פַ‡רבונ„ן מיט ַ‡ 
‚‡ול‰ פון „עם ‡ון „עם, זָ‡‚ט מען „ָ‡ך ‡ויף „ערויף "ז‰ ספר ˙ול„ו˙ ‡„ם", טייט˘ן 
„ָ‡ך כמ‰ מפר˘ים, בפרט ‡ין מוסר, ַ‡ז "˙ול„ו˙ ‡„ם", ַ‡ז חיי ימי ‰‡„ם, ‡יז ‡ויב ער 
‡יז נָ‡ר ר‡וי ל˘מו "‡„ם" – "‡„מ‰ לעליון", ‡יז "˙ול„ו˙" ˘לו, ווי ר˘"י טייט˘ט-

ָ‡ּפ ‡ין ‰יינטי˜ער ס„ר‰, "‡ל‰ ˙ול„ו˙י‰ם", מ‡ורע‡ו˙ חייו – ‡יז „ָ‡ס ַ‡ "ספר" פון 
וועלכן מ'˜ען לערנען.

ווָ‡ס ס˙ם "ספר" ‚ייט „ָ‡ך „ָ‡ס ‡ויף ספר ˙ור‰, ‰ור‡‰ – ‡יז "˙ול„ו˙ ‡„ם" ‡יז 
„ָ‡ס ַ‡ "ז‰ ספר". ע‡כו"כ פון ַ‡ נ˘י‡ בי˘ר‡ל.

וב‰˜„מ‰ – בנו‚ע ˆו ענין ‰חינוך. לד.  

וני", ‡יז „ָ‡ך  ס'‡יז „ָ‡ך כמ„ובר כמ‰ פעמים ‡יז „ָ‡ך "‡ני (ל‡) נבר‡˙י ל˘מ˘ ‡˙̃ 
ַ‡ זיכערע זַ‡ך, ַ‡ז וויבַ‡ל„ ַ‡ז „ער ‡ויבער˘טער ‰ָ‡ט בַ‡˘ַ‡פן ַ‡ מענט˘ן כ„י ער זָ‡ל 
מ˘מ˘ זיין ‡˙ ˜ונו – וועט ער „ָ‡ך ‡ים ניט לָ‡זן בלָאנדזשען ‡ון זוכן ַ‡ ווע‚ ווי ַ‡זוי 

ער וועט מ˘מ˘ זיין ‡˙ ˜ונו.

ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז „ָ‡ך ניט ˜יין ס„ר בכלל, ע‡כו"כ ‡ויף "טוב וי˘ר ‰וי'", "‰˘ופט כל 
מענט˘ן ‡יז  בַ‡˘ַ‡פן „עם  ער ‰ָ‡ט  ווָ‡ס  ַ‡ז ˆוזַ‡מען  זַ‡ך,  זיכערע   ‡ַ ‰‡רı" – ‡יז 
‚עווען „י "˙ור‰ ˜„מ‰ לעולם", "˙ור‰" מל˘ון ‰ור‡‰, ‰ָ‡ט ער ‡ים ‡ויך בַ‡וויזן ווי 

ַאזוי ער זָ‡ל מ˘מ˘ זיין ‡˙ ˜ונו. ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז, כ‡מור, "˙ור‰" מל˘ון ‰ור‡‰.

ער  ווָ‡ס „עמולט ‰ויבט  ַ‡ליין,  רמזים  ווע‚ן, ‡ין  בַאהַאלטענע  בַ‡וויזן ‡ין  ניט  ‡ון 
„ָ‡ך ָ‡ן, ובפרט נָ‡ך ַ‡ז „ער "˜לו‚ינ˜ער" מי˘ט זיך ַ‡ריין, ווער ווייס ווי ַ‡זוי ער וועט 

„ָ‡ס טייט˘ן?

– זָ‡‚ט מען, ַ‡ז ˙ור‰ ווערט ָ‡נ‚ערופן "˙ור‰ אור"! ַ‡ז ס'וועט זיין "˙מים ˙‰י' עם 
‰וי' ‡ל˜יך" ‡ון מ'וועט ‚יין ב˙מימו˙ – וועסטו „עמולט ‚עפינען ‡ין ˘ולחן-ערוך, 
בכמ‰  ˙ור‰ ‰מפוזרים  פון „ברי  ˙מˆי˙ ‰‰לכו˙  ַ‡רויס‚ענומען  „ָ‡ך  „ָ‡ס ‡יז  ווָ‡ס 
‡ויך  ל˘ון   ‡ַ ‡ין  ‡ון  ˘לו,  ובסעיף  במ˜ומו  ענין  יע„ער  ˆוזַ‡מענ‚ע˜ליבן  מ˜ומו˙, 
ַ‡ ל˘ון מאיר, ‡ין ַ‡ קלָארן ל˘ון, ווָ‡ס „עמולט ווערט „ָ‡ס ַ‡ "˙ור‰ אור"; ַ‡ ‰ור‡‰ 

ברור‰ ומ‡יר‰ ווי ַ‡זוי ער זָ‡ל מ˘מ˘ זיין ‡˙ ˜ונו.

ס'‡יז „ָ‡ך "‡„ם עיר פר‡ יול„" – „ַ‡רף ער „ָ‡ך ָ‡נ˜ומען ˆו ‡יינעם ווָ‡ס  לה.  
רב",  ˙ור‰, ‡ון "מע˘‰  ˙למו„  ווי „ער „ין ‡ין ‰לכו˙  ˙ור‰.  לערנען  מיט ‡ים  זָ‡ל 
‡ז ˆום ַ‡לעם ער˘טן ‰ויבט זיך ָ‡ן ַ‡ז "‡ביו מלמ„ו ˙ור‰", מערניט ווי „עם ּפסו˜ 
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"˙ור‰ ˆו‰ לנו מ˘‰", ‡ון „ערנָ‡ך ווי „ער ‚ַ‡נˆער ס„ר, ַ‡ז "מלמ„ו ‡ו˙יו˙ ונ˜ו„ו˙" 
פון ˙ור‰ ˘בכ˙ב ‡ון ˙ור‰ ˘בעל-ּפ‰, ביז ער ˜ומט ַ‡ז מלמ„ו ‰נ‰‚‰ בפועל, מע˘‰ 

בפועל.

ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז „ָ‡ך ‡ויך „ער "ו˘ננ˙ם לבניך" כפ˘וטו, נוסף ‡ויף "ו˘ננ˙ם לבניך" 
‡ויף "‡לו ‰˙למי„ים", ווי „ער ַ‡לטער רבי ּפס˜נ'ט ָ‡ּפ ‡ין ‰לכו˙ ˙למו„ ˙ור‰, ַ‡ז 
ס'‡יז ַ‡ חיוב, מˆ„ „עם ָ‡נזָ‡‚ פון "ו˘ננ˙ם לבניך", ַ‡ז יע„ערער ווָ‡ס ווייס ַ‡ז ס'‡יז 
לי‚ט ‡ויף  לערנען –  מיט ‡ים  ער ˜ען  ˙למי„,   ‡ַ זיינער  זיין  ער ˜ען  ווָ‡ס  „ָ‡ ַ‡ ‡י„ 
‡ים „ער חיוב פון "ו˘ננ˙ם לבניך – ‡לו ‰˙למי„ים", על כל חכם ווָ‡ס ס'˜ען עּפעס 

לערנען ַ‡ ˆווייטן.

„ערנָ‡ך ‡יז „ָ‡ ַ‡זוינע ווָ‡ס זיינען זיכער מקיים „עם ˆיווי. ‡ון ניט נָ‡ר "‡זוינע" – 
נָ‡ר ַא סך זיינען מ˜יים „עם ˆיווי, וכל י˘ר‡ל בחז˜˙ כ˘רו˙.

פון  ˆיווי  „עם  זיין  מ˜יים  מוסר-נפש ‡ויף  זיך  זיינען  ווָ‡ס  ַ‡זוינע  „ָ‡ך  „ערנָ‡ך ‡יז 
ללמ„ ‡˙ ‰עם ˙ור‰.

ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז ‚עווען „ער ˙פ˜י„ פון סנ‰„רין בי˘ר‡ל, ווי ער זָ‡‚ט ‡ין ˙נ‡  לו.  
„בי ‡לי‰ו, ַ‡ז סנ‰„רין ‡יז ‚עווען ˙פ˜י„ם, זיי ‰ָ‡בן ‚ע„ַ‡רפט זיך פירן, ַ‡ז חו‚רים 
ווע‚   ‡ַ ווע‚, ‡ון ‡ויף  לַ‡נ‚ע   ‡ַ זיך ‡ויף  ברזל, ‚רייטן  ˘ל  ב˘ל˘ל‡ו˙  מ˙ני‰ם   ˙‡
ווָ‡ס ‡יז פַ‡רבונ„ן מיט טירחו˙, במיל‡ ַ‡ז ס'וועט זיין ס˙ם ַ‡ ‚ַ‡רטל וועט ער זיך 
ˆורייסן מˆ„ „עם טורח ‰„רך – „ַ‡רף „ָ‡ס זיין ַ‡ ‚ַ‡רטל ווָ‡ס ער ‡יז חו‚ר ‡˙ ב‚„יו 

ב˘ל˘ל‡ו˙ ˘ל ברזל,

‡ון ַ‡רומ‚יין – ניט ווַ‡רטן ַ‡ז „ער בַ‡לעבָ‡ס וועט ˜ומען ˆו ‡ים פרע‚ן מסנ‰„רין 
ווָ‡ס ער „ַ‡רף טָ‡ן, – נָ‡ר זיי „ַ‡רפן ‚יין ˆו „עם בַ‡לעבָ‡ס; זיי „ַ‡רפן ‚יין ˆו „עם 

˜טן בי„יע‰, ביז ˆו „עם ˜טן ‡ויך ב˘נים.

ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז „ָ‡ך ַ‡ן ענין ע"„ פון מסירו˙-נפ˘:

ב˘ע˙ סנ‰„רין ‚עפינען זיך ‡ין ל˘כ˙ ‰‚זי˙, ‰ָ‡בן זיי ַ‡ ˙ו˜ף פון סנ‰„רין; ב˘ע˙ 
זיי ‡ויס  ווערן   – ל˘כ˙ ‰‚זי˙  פון  ַ‡רויס  זיי ‚ייען  י˘ר‡ל,  בעיירו˙  מסבב  זענען  זיי 
"סנ‰„רין",  ַ‡לס  „עמולט  „ינים  ˜יין  ּפס˜'ענען  ני˘ט  ˜נען  זיי  סנ‰„רין;  פון  ˙ו˜ף 

ווָ‡רום ס'„ַ‡רף זיין „ו˜‡ "על מזבחי", ווי „ער „ין ָ‡ּפ‚עּפס˜'נט.

זָ‡‚ט מען, ַ‡ז זיי „ַ‡רפן ַ‡ווע˜‚יין מ˙פ˜י„ם ַ‡לס סנ‰„רין, ווָ‡רום זיי ‚ייען ַ‡רויס 
פון ל˘כ˙ ‰‚זי˙, ‚ייען ַ‡רויס פון ירו˘לים, זיינען ני˘ט ˘ייך ּפס˜'ענען „יני נפ˘ו˙, 
ָ‡„ער  בי„יעו˙  "˜ינ„ער"  זיין  מחנך  כ„י ˆו   – ווָ‡ס?  וכו'; ˆוליב  וכו'  סנ‰„רין  „יני 
ו‡ל‰  יע˘ון  ‡˘ר  ‰מע˘‰   ˙‡ "ל„ע˙  ˜ומען,  ניט  לכ˙חיל‰  מ'זָ‡ל  ב˘נים,  ˜ינ„ער 

‡˘ר ל‡ ˙ע˘ינ‰".

פארברענגען עם הרבי

ק



מסיר˙-נפ˘  ס'‡יז  ַ‡ז  ווַ‡נענט  ביז  מסיר˙-נפ˘.  ˘ל  ענין  ַ‡ן  „ָ‡ך  ‡יז  „ָ‡ס  ווָ‡ס 
בפועל.

מוסר-נפ˘  זיך  ‰ָ‡בן  זיי  ַ‡ז  רבו˙ינו,  נ˘י‡ינו  ביי  „ָ‡ס  מ'‚עפינט  ווי  לז.  
זיך  ˘ווער,  רבי'ן „עם  ביים  נ˘י‡ „ורינו  ביי  מ'‰ָ‡ט „ָ‡ס ‚עזעען  ווי  בפועל,  ‚עווען 
ח„רים ‡ון  זיין  מייס„  י‰„ו˙,  זיין   ıמפי כ„י ˆו  בפ˘טו˙,  סכנ‰,  ‡יינ‚ע˘טעלט ‡ין 
לימו„  ‡ין  בעˆמו  פעולו˙יו  על  נוסף   – בז‰  וכיוˆ‡  מ˜וו‡ו˙  מיט  ˙למו„-˙ור‰'ס 

‰˙ור‰,

וע„"ז – „י פון וועלכע ער ‡יז ‚עווען „ער ממל‡-מ˜ומו.

ווי ַ‡זוי מחנך זיין ַ‡ ˆווייטן – ‡יז „ָ‡ ‡ויף ˆוויי ווע‚ן:

„ער ער˘טער ווע‚ בפ˘טו˙ ‡יז, „ורך דיבור: ער לערנט מיט ‡ים ˙ור‰, ער לערנט 
מיט ‡ים ‰נ‰‚ו˙ טובו˙ וכו', ביז ַ‡ז ס'‡יז ‡ין ַ‡ן ‡ופן ווָ‡ס "„ברים ‰יוˆ‡ים מן ‰לב" 

– ווערט „ָ‡ס ביי ‡ים (יוˆ‡ים מן ‰לב) "נכנסים ‡ל ‰לב" ופועלים פעול˙ם,

„ערנָ‡ך ‡יז „ָ‡ ַ‡ לימו„ וחינוך „ורך ַ‡ דוגמא חי': ער בַ‡ווייזט ַ‡ לעבעדיקן ביישּפיל 
ווי ַ‡זוי מ'„ַ‡רף זיך פירן, – וממנו יר‡ו וכן יע˘ו.

ווָ‡ס ‡ין „ערויף ‡יז ‚עווען חלו˜ים ‡ויף ביי רבו˙ינו נ˘י‡ינו:

ס'‡יז ‚עווען ַ‡זוינע ווָ‡ס ביי זיי ‡יז ‚עווען „ער עיקר ענין ‰חינוך „ורך דיבור ו‡מיר˙ 
˙ור‰ וכיו"ב, „ערנָ‡ך ‡יז ‚עווען ַ‡זוינע ווָ‡ס ביי זיי ‡יז ‚עווען ַ‡ן עי˜ר, ָ‡„ער דער 
עיקר ‡ין ‡ופן ‰חינוך – „ו˜‡ „ורך מעשה בפועל – „ורך ‰ליכ‰ ‡ין עיירו˙ י˘ר‡ל, ביז 

‡ין מע˘‰ בפועל.

ווי מ'‚עפינט ‡ויך „עם חילו˜ ˆווי˘ן בע˘"ט מיטן מ‚י„,

[ווָ‡ס ‡ע"פ ַ‡ז ווער ˜ען זיך „ָ‡ס ‡יינ˘טעלן ˆו מַ‡כן חילו˜ים ופירו˘ים; „ָ‡ רע„ט 
זיך „ָ‡ך ָ‡בער ווע‚ן ָ‡ּפלערנען פַ‡ר זיך, ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז „ָ‡ך רבו˙ינו נ˘י‡ינו ביי„ע פון 

זיי – „ַ‡רף מען פון יע„ערן זיך לערנען בענינו בכלל, ‡ון – בענינו ‰מיוח„].

י˘ר‡ל  בין  מסבב  ‚עווען  ‡יז  ער  ווָ‡ס  ‚עווען,  ענינו  עי˜ר  ‡יז  בע˘"ט  „ער  ווָ‡ס 
ובעיירו˙ י˘ר‡ל; ביים מ‚י„ ‡יז ‚עווען „ער עי˜ר – ב˘ע˙ נ˘י‡ו˙ ˘לו ‡יז ער ‚עווען 
ָ‡„ער  ˙למי„יו  י„י  על  ˙ור‰  ‡יבער‚ע‚עבן  ָ‡„ער  ˙ור‰  ‚עזָ‡‚ט  ‰ָ‡ט  ‡ון  במ˜ומו, 
„ָ‡ס ‡יז   – ממ˘"  "כמו˙ו  ביז  כמו˙ו",  ˘ל ‡„ם  "˘לוחו  [טַ‡˜ע  ˘לוחים.  ‚ע˘י˜ט 
מ'ווייס  יָ‡ ˆי  מ'ווייס  ˘˙‰י', ˆי  סיב‰  מ‡יזו  ַ‡ליין].  ניט „ער ‡„ם  ָ‡בער "˘לוחו", 

ניט.

‡ין „י ענינים ווָ‡ס מ'‰ָ‡ט מחנך ‚עווען ַ‡ז מ'זָ‡ל ַ‡זוי טָ‡ן, ‡יז ‚עווען ַ‡זוינע ווָ‡ס 
עי˜ר ענינם ‡יז ‚עווען ָ‡נווייזן ווָ‡ס מ'„ַ‡רף טָ‡ן, ‡ון ‚עווען ‡ויך ַ‡זוינע ווָ‡ס ‰ָ‡בן 

„ָ‡ס „ערנָ‡ך ַ‡ליין ‚עטָ‡ן.

התוועדות י"ט כסלו ה'תשמ"ד

קא



ווָ‡ס „ָ‡ס ‚עפינט מען ַ‡ן ‡ויסנַ‡ם בנו‚ע ˆו „עם ַ‡לטן רבי'ן. לח.  

ס'‡יז „ָ‡ך ‚עווען נ˘י‡י חב"„ ˘ל‡חריו; נ˘י‡ים פון „עם בע˘"ט ‡ון „עם מ‚י„ 
˘לפניו (‡ין חסי„ו˙ ‰כללו˙).

לערנען  ‡ון  חילו˜ים  מַ‡כן  ˆו  וכלל  כלל  בכוחנו  ‡ין  כ‡מור,  ווָ‡ס,  ‡ע"פ  [ווָ‡ס 
„ָ‡ך  ‡יז  לפועל,  בנו‚ע  ‰ור‡‰   ‡ַ ַ‡רויסנעמען  ָ‡בער  מ'˜ען  ‡ויב   – וכו'  פירו˘ים 
 ‡ַ ָ‡ּפלערנען  וועט „ערפון  ער  ַ‡ז ‡ויב  נ˘י‡ינו,  רבו˙ינו  פון  „עמולט „ָ‡ „ער ‰י˙ר 

‰ור‡‰ ‡ין יר‡˙ ‰˘ם, ‡ין עבו„˙ ‰˘ם – ָ‡ט „עמולט מע‚ מען „ָ‡ס טָ‡ן].

‚עפינט מען ַ‡ „בר חי„ו˘ ביי „עם ַ‡לטן רבי'ן, ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז – כ‡מור – "ז‰ ספר 
˙ול„ו˙ ‡„ם".

„עם  פון  „ָ‡ס  מ'זעט  ווי  חסי„ו˙,  סיי  ‡ון  נ‚ל‰  סיי  ‚עלערנט  „ָ‡ך  ‰ָ‡ט  ער  ווָ‡ס 
˘ולחן-ערוך, ווָ‡ס ער ‰ָ‡ט נָ‡ך ָ‡נ‚ע‰ויבן נָ‡ך פַ‡ר „ער נ˘י‡ו˙, נָ‡ך זייענ„י˜ ביי 
„עם מ‚י„, כ‡מור ‡ין „ער ‰˜„מ‰, וע„"ז ‡ין עבו„˙ ‰˘ם, ובמיוח„ ‡ין ספר ‰˙ני‡ 
ע"י  לע˘ו˙ו",  ובלבבך  בפיך  מ‡„  ברענ‚ט ˆו "˜רוב ‡ליך ‰„בר  ווָ‡ס „ָ‡ס  ˜„י˘‡, 

‡‰ב˙ו ויר‡˙ו כמ„ובר כמ‰ פעמים.

„ערנָ‡ך ‚עפינט מען ַ‡ „בר חי„ו˘ – ווָ‡ס ער ‡יז ַאליין געווען ַא קורא בתורה. ב˘ע˙ 
ס'‰ָ‡ט זיך ‚ערע„ט ווע‚ן שיעורים בתורה – ˘רייבט „ער ברו„ער זיינער ‡ין ‡יינע פון 
„י ˙˘ובו˙, ַ‡ז ער ‰ָ‡ט ַ‡ליין פַ‡רנומען זיך ‡ין מעסטן "˘עור‰" ‡ון מטבעו˙ וכיו"ב 
כ„י ˆו מברר זיין ַ‡ ˘יעור ב˙ור‰. ב˘ע˙ ס'‰ָ‡ט זיך ‚ערע„ט ווע‚ן ‡ופן השחיטה פון 
זיי  ‰ָ‡ט  ַ‡ליין, ‡ון  רבי  ַ‡לטער  ˘וחטים, „ער  ‚ערופן „י  ַ‡ליין  ער  ‰ָ‡ט   – ˘וחטים 

בַ‡וויזן ווי ַ‡זוי מ'„ַ‡רף טָ‡ן, ווָ‡ס מ'„ַ‡רף טָ‡ן ‡ון ווי מ'„ַ‡רף זיך ‰יטן וכו' וכו'.

ָ‡„ער  ב˘ב˙,  מע˘‰   ‡ַ ַ‡מָ‡ל  ‚עווען  ס'‡יז  ַ‡ז  ‰י„וע,  סיפור  „ער  ווי  ביז  לט.  
מיטן  ס'‡יז ‚עווען ‡ין  ווָ‡ס  ˘ונו˙],  נוסח‡ו˙  כיפור [ס'‡יז „ָ‡ ‡ין „ערויף  יום  נָ‡ך 
„ַ‡וונען ‰ָ‡ט ער ‡ויס‚עטָ‡ן „עם טלי˙ ‡ון ַ‡ווע˜‚ע‚ַ‡נ‚ען ב˜ˆ‰ ‰עיר, ווָ‡ס „ָ‡רט 
‡יז ‚עווען ַ‡ יול„˙, ווָ‡ס כל בני ‰בי˙ זענען ַ‡ווע˜‚ע‚ַ‡נ‚ען „ַ‡וונען ‡ין ˘ול, ‡יז 
זי ‚עבליבן ‡יינע ַ‡ליין, ‡ון ער ‰ָ‡ט „ערפילט ַ‡ז מ'„ַ‡רף ‡יר ַ‡רויס‰עלפן, ‡יז ער 
ַ‡ליין ‚ע‚ַ‡נ‚ען, ‡ויס‚עטָ‡ן „עם טלי˙, ַ‡ליין ‚ע‚ַ‡נ‚ען ‡ון ‰ָ‡ט ‚עטָ‡ן כל ‰ענינים 

ווָ‡ס מערניט ּפי˜וח נפ˘ ‡יז „ָ‡ס מ˙יר, כ„י ˆו ַ‡רויס‰עלפן „ער יול„ו˙.

– ב˘ע˙ ‡יך ‰ָ‡ב „ָ‡ס ‚ע‰ערט פון „עם ˘ווער, ‰ָ‡ט „ער ˘ווער מוסיף ‚עווען, ַ‡ז 
ס'‡יז ‚עווען ַ‡ ˆייט ווָ‡ס חסי„ים פלע‚ן „ָ‡ס ניט „ערˆיילן. (כ"˜ ‡„"˘ ˆח˜ ו‡מר:) 
פריער  ָ‡„ער  זיין  וועט  ‡יינ‰ַ‡לטן,  ניט  זיך  וועל  ‡יך  ַ‡ז  ‚עוו‡וסט,  ָ‡בער  ‰ָ‡ט  ער 

ָ‡„ער ˘ּפעטער וועל ‡יך מַ‡כן „ערפון ַ‡ ַ‡ ‚ַ‡נˆן טרַ‡ס˜.

– „ַ‡כט זיך ‡יך ‰ָ‡ב „ָ‡ס ˘וין ַ‡מָ‡ל „ערˆיילט, ָ‡בער עכ"פ ‡ויב ס'‡יז ניט ‚עווען 
˜יין טרַ‡ס˜ ביז ‡יˆטער – „ערˆייל ‡יך „ָ‡ס ‡יˆטער מיט ַ‡ טרַ‡ס˜.

פארברענגען עם הרבי

קב



ווָ‡ס לכ‡ור‰ „ער ַ‡לטער רבי ‰ָ‡ט ‚ע„ַ‡וונט ‡ין ַ‡ ˘ול ַ‡ פולע מיט מענט˘ן.

ווָ‡ס  רבי,  ַ‡לטער  „ער  ָ‡בער ‡עפ"כ,  ב‚„ול".  "מˆו‰  זָ‡‚ט  ‚מר‡  „י  טַ‡˜ע  ‡מ˙ 
זיין „ַ‡ווענען בכלל ווייס מען „ָ‡ך ווָ‡ס עבו„˙ ‰˙פיל‰ פון ַ‡לטן רבי'ן ‡יז ‚עווען, 
ע‡כו"כ – עבו„˙ ‰˙פיל‰ ביום הכיפורים, ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז „ער יום ‰˜„ו˘ ו‰˙פיל‰ ˘ל 

כל ‰˘נ‰ כול‰!

‡יז ‡מ˙ טַ‡˜ע "מˆו‰ ב‚„ול", ‡יז („י] [ˆום] ַ‡לעם ער˘טן ווָ‡ס ער ‰ָ‡ט דערפילט 
˘טייענ„י˜ ‡ין עבו„˙ ‰˙פיל‰ פון יום ‰כפורים, ַ‡ז ב˜ˆ‰ ‰עייר‰, ‡ין „ער ˘טעטל, 

‡יז „ָ‡ ַ‡ ‡˘‰ ‰יול„˙:

ער ˘טייט ‡ין עבו„˙ ‰˙פיל‰!

– „עם ַ‡לטן רבי'ן ‰ָ‡ט מען ניט ‚ע„ַ‡רפט מסביר זיין "„ע לפני מי ‡˙‰ עומ„" – ער 
‡יז „ָ‡ס מסביר פַ‡ר ַ‡נ„ערע! בפרט נָ‡ך ווי „ער ˆמח ˆ„˜ ‡יז מב‡ר ‡ין ˘ר˘ מˆו˙ 
‰˙פיל‰, ווי ַ‡זוי זיין עבו„˙ ‰˙פיל‰ ‡יז ‚עווען ‡ין "מי לי ב˘מים ועמך ל‡ חפˆ˙י 
וויל  [‚ן-ע„ן] ‰˙ח˙ון, ‡יך  ניט  [‰עליון]  ע„ן  ‚ן  ניט  ‚ָ‡רניסט,  זע  וויל  ב‡רı", ‡יך 

מערניט ווי „יר ַ‡ליין, מיט ˜יי˜לען זיך ב˘ע˙ ‰˙פיל‰ וכו' –

ווָ‡ס „ָ‡ ‡יז, כ‡מור, „ָ‡ ‡יז נָ‡ך ניט ַ‡זוי „ער חי„ו˘ ווָ‡ס ער ‡יז ַ‡ליין ‚ע‚ַ‡נ‚ען, 
ַ‡לטן  „עם  פון  ‰˙פיל‰,  עבו„˙  ‡ין  ˘טייענ„י˜  ַ‡ז  ‡יז,  חי„ו˘  גרעסערער  „ער  נָ‡ר 
(ווָ‡ס ‡פילו ‡ין  בˆיבור  ˙פיל‰  בˆיבור,  מ˜ום ˜„ו˘,   ‡ַ ביום ‰כיפורים, ‡ין  רבי'ן, 
˙פיל‰  ווי ‡פילו  מערער  בˆיבור  ˙פיל‰  מען „ָ‡ך ‡ויך ‡יז  זָ‡‚ט  ˙˘וב‰  ימי  ע˘ר˙ 
ביחי„ – ‡ע"פ ווָ‡ס ַ‡ יחי„ בע˘ר˙ ימי ˙˘וב‰ זָ‡‚ט „י ‚מר‡ טוט ‡ויף „י זעלבע זַ‡ך 
ווָ‡ס בכל ‰˘נ‰ „ַ‡רף מען ָ‡נ˜ומען ˆו ַ‡ ˆיבור, ‡עפ"כ ‡יז „ָ‡ ַ‡ מעל‰ ‡ין ˆיבור).

‰ָ‡ט   – ˜„ו˘  מ˜ום   ‡ַ ‡ין  ביום-‰כיפור,  ‰˙פיל‰,  עבו„˙  זיין  ‡ין  זייענ„י˜  ‡יז 
ַ‡רויס‰עלפן  ‡יר  מ'„ַ‡רף  ווָ‡ס  יול„˙   ‡ַ ‰עייר‰  ב˜ˆ‰   ‡ָ„ ס'‡יז  ַ‡ז  „עפילט,  ער 

ב‚˘מיו˙!

„ערנָ‡ך (‰ָ‡ט מען „ָ‡ס), כ‡מור, „ערˆיילט מען „ָ‡ס. ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז, כ‡מור,  מ.  
"ז‰ ספר ˙ול„ו˙ ‡„ם":

מ„  ער טרַ‡כט זיך: ער לי‚ט ‡ין ‰ויכע ענינים, ‡ון ניט נָ‡ר „ָ‡ס ‡יז ביי ‡ים ַ‡ טעו˙̂ 
‡‰ב˙ עˆמו; ער לי‚ט טַ‡˜ע ‡ין ‰ויכע ענינים – ָ‡בער ניט ˘ייך ַ‡ז ער וועט טרַ‡כטן 
בבי˙  ביום ‰כיפורים,  עבו„˙ ‰˙פיל‰,  רבי'ן, ‡ין  ַ‡לטן  פון „עם  ער ‡יז ‰עכער  ַ‡ז 
‰כנס˙! – מיט „ער ‚ַ‡נˆער ‡‰ב˙ עˆמו, ‡ון ערך עˆמו, ‡ון "‡„ם ˜רוב ‡ˆל עˆמו" 

וכו' – כ'‚לויב ניטָ‡ ַ‡זַ‡ מˆי‡ו˙.

„ערˆיילט מען ‡ים ָ‡ט „עם סיפור.

התוועדות י"ט כסלו ה'תשמ"ד

קג



מ'זָ‡‚ט ‡ים: „ו ˜ומסט ניט ˆו „עם ַ‡לטן רבי'ן; „ו ˜ומסט ָ‡בער ניט ‡ין „יין לי‚ן 
‡ין ‰ויכע ענינים ˆו „עם ַ‡לטן רבי'ן. פַ‡רווָ‡ס ‡יז ‚ע˜ומען ˆו „יר ָ‡ט „ער סיפור – 
"ז‰ ספר ˙ול„ו˙ ‡„ם" – זָ‡‚ט „ער בע˘"ט: „ָ‡ס ‡יז ב‰˘‚ח‰ פרטי˙, כ„י „ו זָ‡לסט 

ָ‡ּפלערנען, במעמ„ו ומˆבו, ווי ַ‡זוי דו „ַ‡רפסט זיך פירן!

וע„"ז ב‰‡מור לעיל:

מ'זָ‡‚ט ‡ים: ‰ער זיך ‡יין ַ‡ ‡י„, ביסט ַ‡ ‚רויסער למ„ן, ַ‡ ‚רויסער טוער, ‡ון ס'‡יז 
‚ָ‡ר ניט ˘ייך ˆו זָ‡‚ן, ווייל "„ע מ‰ למעל‰", כ˙ור‰ פון „עם ַ‡לטן רבי'ן, ‡יז „ָ‡ס 
"ממך" – ָ‡בער ‡עפ"כ זָ‡לסטו וויסן זיין, ַ‡ז ס'‡יז „ָ‡ ‚ויים ‡ין וועלט, ווָ‡ס זיי ווייסן 
נָ‡ך ניט „עם ‚ו„ל ‰ענין פון ˘בע מˆוו˙ בני-נח, „ַ‡רפסטו טָ‡ן ַ‡˙ ‰˙לוי בך, ַ‡ז „ער 

‚וי, זייענ„י˜ ַ‡ ‚וי,

– ‡יז ער ניט מחוייב זיך מ‚ייר זיין; ניטָ‡ ַ‡זַ‡ חיוב ‡ין ˙ור‰. ַ‡ ‚וי „ַ‡רף זיך ניט 
מ‚ייר זיין. ‡„רב‡, ַ‡ז ער וויל זיך מ‚ייר זיין – „ַ‡רף מען ‡ים ‚ָ‡ר ָ‡ּפרע„ן.

ווָ‡ס מ'„ַ‡רף ָ‡בער יָ‡ טָ‡ן – מ'„ַ‡רף זען ער זָ‡ל מ˜יים זיין ˘בע מˆוו˙ בני-נח.

‰ויבט ער ‡ויף ַ‡ ‚ווַ‡ל„: ווָ‡ס ‰ייסט ער?! מ'ווייס מיט ווָ‡ס ער פַ‡רנעמט  מא.  
זיך?! ער זָ‡‚ט "‡˘רי", ‡ון זָ‡‚ט ˙‰לים, ‡ון לערנט חסי„ו˙, ‡ון לערנט נ‚ל‰, ‡ון 
מ'‡יז  ‡ון  ‡ים  ˆו  מען  ˜ומען  מיטַ‡מָ‡ל   – חוˆ‰  ‰מעינו˙   ıמפי ‡ון  י‰„ו˙,   ıמפי
וויסן  ני˘ט  ‚ָ‡ר  וויל  ער   – וועלט!  ‚וי ‡ין   ‡ַ  ‡ָ„ ס'‡יז  זיך ‡יין,  מבלבל: ‰ער  ‡ים 
ַ‡ז ס'‡יז „ָ‡ ‚ויים! במיל‡ ע„ כ„י כך, ער ‡יז זיך מוסר-נפ˘, פירט מיט זיי ניט ˜יין 

‚ע˘עפטן.

[– מ'רע„ט ניט ווע‚ן „י ווָ‡ס ב˘ע˙ ס'˜ומט ˆו פַ‡ר„ינען ַ‡ „ָ‡לער ‚ייט ער ‡ויף 
ַ‡לע ענינים, ‡ון ‡יז מפˆיר ‡ון ‡יז זיך מ˙חנן ַ‡ז ַ‡ ‚וי זָ‡ל ‡ים טָ‡ן ַ‡ טוב‰.

– ער ווייס ַ‡ז מזונו˙ ˜ומט פון „עם ‡ויבער˘טן, ‡יז ווָ‡ס „ַ‡רפסטו זיך מ˙חנן זיין 
ביי ַ‡ ‚וי; „ָ‡ס ‰ענ‚ט „ָ‡ך ָ‡ּפ ָ‡ן „עם ‡ויבער˘טן, – פיר זיך מיט "‚‡ון יע˜ב"! – 
„ַ‡רפסט ‡ים ניט ‚עבן ˆו פַ‡ר˘טיין, ַ‡ז ער ‡יז „ער ווָ‡ס ער ‡יז „יין זן ומפרנס ‡ון 

ס'‰ענ‚ט ָ‡פ בטובו ובחס„ו! – ס'‰ענ‚ט ָ‡ּפ בטובו ובחס„ו פון „עם ‡ויבער˘טן!

פון ‚וי  ב‡מונ‰", ‡ון „ָ‡ס ‡יז „י ‡מונ‰  ונ˙˙  לבו˘י ‰טבע; "נ˘‡˙  ער:  טענ‰'ט 
מיט ַ‡לע-ערליי זַ‡כן;

נָ‡ר ב˘ע˙ ער „ַ‡רף זָ‡‚ן „עם ‚וי "ל‡ ˙˘˜ר", "ל‡ ˙‚זול" וכו' – ָ‡ט „ָ‡ ‰ויבט ער 
ָ‡ן זָ‡‚ן, ַ‡ז „ָ‡ס ווָ‡ס „ער רמב"ם ‰ָ‡ט ‚עזָ‡‚ט – ניט ‡ים מיינט מען! ניט „עם טָ‡‚ 
מיינט מען! ניט „עם יָ‡ר מיינט מען! ניט „עם ָ‡רט מיינט מען! ניט „י מ„ינ‰ מיינט 

מען! – „ָ‡ס וועט טָ‡ן מ˘יח ˆ„˜נו!

‡יז ל‡ ב˘ופטני עס˜ינן!]

פארברענגען עם הרבי
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‡פילו ָ‡ט „י ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז ביי זיי ניט ˘ייך. ער טענ‰'ט ָ‡בער: ער ‰ָ‡ט ˜יינמָ‡ל ניט 
‚ע‰ַ‡ט ˆוטָ‡ן מיט ‚ויים!

זָ‡‚ט מען, ער לעבט ָ‡בער ‡ין ַ‡ ‚ַ‡ס ווָ‡ס „ָ‡רט ‡יז „ָ‡ ַ‡ ‚וי. ווָ‡ס ָ‡ט „ער ‚וי ˜ען 
זיין ער וועט ניט מ˜יים זיין ˘בע מˆוו˙ בני-נח, ָ‡„ער ‡יינע פון זיי. ַ‡זוי ווי ער ‰ַ‡לט 
פון „יר, ‡ון ער ‰ַ‡לט ַ‡ז „ָ‡ס ווָ‡ס „ו וועסט ‡ים זָ‡‚ן מיינסטו „ָ‡ס מיט ַ‡ן ‡מ˙ – 
‚עפין ַ‡ ּפָ‡ר מינוט, ‡ון רע„ט מיט ‡ים – מיט ַ‡ן ‡יבערזעˆער – ָ‡„ער ַ‡ליין – ‡ון זָ‡‚ 
‡ים, ַ‡ז ווי ער ‡יז ַ‡ מענט˘, ‡ון בַ‡˘ַ‡פן ‚עווָ‡רן "בˆלם ‡ל˜ים ע˘‰ ‡˙ ‰‡„ם", 
‡ון „ער ‡ויבער˘טער ‰ָ‡ט ‡ים ‚ע‚עבן ˘בע מˆוו˙ בני-נח – זָ‡ל ער מ˜יים זיין זיינע 

˘בע מˆוו˙ בני-נח, מיט „י (סעיפים) [סניפים].

פון „יינע – „ָ‡ס  וועסטו „ַ‡רפן ˆונעמען  ווָ‡ס „ו ‚עווַ‡ל„עוועסט: „ערוויילע  ‡יי 
ווי  ניט ‚לויבן!  ער  וועט  פון ˜יין ַ‡נ„ערן  ˘‰זמן ‚רמ‡: „ער ‚וי  מˆו‰   ‡ַ ‡יז ָ‡בער 

מ'זעט „ָ‡ס בפ˘טו˙.

פון  ‰ָ‡ט  ער  ווָ‡ס  „ערפַ‡ר  „ו˜‡  ‚וי;  ˆום  ָ‡ן  ניט  ˜ומט  ער  ווָ‡ס  „ערפַ‡ר  „ו˜‡ 
„עם  פון  ָ‡„ער  פון ‡י„ן  (ָ‡„ער  ב‡ופן ‡חר  פרנס‰  ‰ָ‡ט  נָ‡ר  ניט,  פרנס‰  ˜יין  ‡ים 
‡ויבער˘טן „ירע˜ט וכו'), ‡ון ב˘ע˙ „ער ‡י„ ˜ומט ˆו ‡ים ˆו‚יין, ‡ון זָ‡‚ט ‡ים, ַ‡ז 
‡ע"פ ַ‡ז ער ‰ָ‡ט מיט ‡ים ניט ‚ע‰ַ‡ט ˆוטָ‡ן ע„ ‰יום ‰ז‰, ָ‡בער ַ‡זוי ווי ער ‰ָ‡ט 
זיך „ערוו‡וסט, ַ‡ז ˜ען זיין ער וועט מסי‚-‚בול זיין, ˜ען זיין ער וועט ‚נב'ענען, ˜ען 
זיין ער וועט ‚זל'ענען – ‡יז ער מ˜יים ַ‡ ˆיווי פון „עם ‡ויבער˘טן ַ‡ז ער „ַ‡רף ‡ים 
ניט  וועט  ווָ‡ס ַ‡ ˆווייטער  ָ‡ט „ָ‡ס  ער ‡ויפטָ‡ן  ָ‡ּפ‰יטן „ערפון. ‡ון „עמולט ˜ען 

˜ענען ‡ויפטָ‡ן.

˜ומט ˆו‚יין ָ‡ט „ער סיפור ‡ון „ערˆיילט, ַ‡ז „ו „ַ‡רפסט ניט טרעטן נייע ווע‚ן – 
ָ‡ט „ָ‡ס ‡יז „ער „רך ‰˙ור‰. נָ‡ר ביי יע„ערן – לפי ענינו: ַ‡זוי ווי ˆו ˜יין ‚רעסערן 
נסיון ווייס מען ניט ˆי ער וועט ביי˘טיין – ‰ָ‡ט מען ‡ים ‚ע‚עבן עכ"פ דעם נסיון. ‡ון 

„עמולט וועט זיין "ו‰‡ל˜ים ניס‰" "ל„ע˙ ‰י˘כם ‡ו‰בים ‡˙ ‰וי' ‡ל˜יכם".

וע„"ז ‡ויך ‡יז ‚עווען ַ‡ חילו˜ ‡ין ˙נ‡ים: מב.  

„י ‚מר‡ זָ‡‚ט ‡ין חולין, ַ‡ז ר' ˘מעון ‡יז ‚עווען ַ‡ן "עס˜ן ב„ברים". – מ'זָ‡‚ט „ָ‡ס 
ניט ‡ויף ˜יין ַ‡נ„ערן. טייט˘ן ָ‡ּפ מפר˘י ‰˘"ס: ַ‡זוי ווי ס'‡יז ‚עווען, ס'‡יז „ָ‡ ווי 
מ'לערנט „י ‰לכ‰, ‡ון „ערנ‡ָ‡ך ‡יז „ָ‡ ווי מ'„ַ‡רף פ˘וט ַ‡ ˜ו˜-טָ‡ן „עם ˜ור˜בן 
ָ‡„ער בני-מעיים ָ‡„ער „י רי‡‰ ָ‡„ער „י סירכ‡ וכו', ָ‡„ער מ˘ער זיין סימני עוף וחי' 
וכו'. ‡יז ר' ˘מעון ‰ָ‡ט זיך ‚ע˜ָ‡כט ‡ין „עם, ַ‡ז ניט ער וועט מערניט ווי טָ‡ן „עם 

חל˜ ההלכה – נָ‡ר מע˘‰ רב: "עס˜ן ב„ברים" בנוגע לפועל.

ווי  פ˘ט,  „ער  „ערויף  ‡ין  ָ‡בער  ‡יז  ˙נ‡ים.  פון  ‰נ‰‚ו˙  „י  ‡ין  חילו˜ים   ‡ָ„ ‡יז 
„ער ַ‡לטער רבי ‡יז מפר˘ „עם חילו˜ ווָ‡ס ער זָ‡‚ט ‡ין ז‰ר ‡ון ‡ין ˙י˜וני ז‰ר, ַ‡ז 

התוועדות י"ט כסלו ה'תשמ"ד

קה



ס'‡יז „ָ‡ ָ‡ט „י ווָ‡ס זיי זענען "מ‡רי „‡וריי˙‡", ‡ון „ָ‡ ָ‡ט „י ווָ‡ס זיי זענען "מ‡רי 
עוב„ין טבין", ובל˘ון ‰נ‚ל‰: "זבולון" ו"י˘כר".

‡יז ָ‡בער ניט „ער פ˘ט, ַ‡ז י˘כר ‰ָ‡ט ˜יינמָ‡ל ני˘ט ‚ע‚עבן ˜יין ˆ„˜‰, ווָ‡רום 
"‰‡ומר ‡ין לי ‡ל‡ ˙ור‰" ‡יז "‡פילו ˙ור‰ ‡ין לו". ‰ָ‡ט ער זיך ‡ויך מ˙עס˜ ‚עווען 

‡ין "עוב„ין טבין".

‡ון ניט „ער פ˘ט, ַ‡ז "מ‡רי עוב„ין טבין" ‰‡בן ˜יינמָ‡ל ני˘ט ‚עלערנט ˜ין ˙ור‰ 
ח"ו – זיי ‰ָ‡בן ‚ע‰ַ‡ט ˜ביעו˙ ע˙ים ב˙ור‰ בכל יום, ווי ער זָ‡‚ט ‡ין ‰לכו˙ ˙למו„ 
˙ור‰, ווָ‡רום "כל י˘ר‡ל בחז˜˙ כ˘רו˙". ‡עכו"כ ַ‡ז מ'זָ‡‚ט ַ‡ז זענען "מ‡רי עוב„ין 

טבין".

„י נפ˜"מ ‡יז ָ‡בער: ווָ‡ס ‡יז ביי ‡ים „ער עי˜ר ‰עבו„‰ ‡ון „ער עי˜ר ˘ליחו˙ ‡ון 
„ער עי˜ר „ער ‡ופן פון ל˘מ˘ ‡˙ ˜ונו, ‡ון – „ָ‡ס ווָ‡ס „ָ‡ס ˜ומט ביי ‡ים ַ‡לס ַ‡ 

ˆווייטע זַ‡ך.

‡ון „ָ‡ס ‡יז ‡ויך, כ‡מור, ווָ‡ס מ'לערנט ָ‡ּפ פון "ז‰ ספר ˙ול„ו˙ ‡„ם".  מג.  
ווָ‡ס לכ‡ור‰, ווער ˜ען זיך לערנען, "מי י˘ו‰ לו ומי י„מ‰ לו", ‡ון "מי ‰ו‡ ז‰ ו‡יז‰ 
‰ו‡ ‡˘ר ערב לבו ל‚˘˙", ווי „ער ַ‡לטער רבי ˘רייבט בנו‚ע ˆו מ˘‰ ב„ורו, ע„"ז – 
"‡˙פ˘טו˙‡ „מ˘‰ בכל „ר‡" – „ער ַ‡לטער רבי ב„ורנו; ס'‡יז „ָ‡ך ַ‡ ּפועל‰ נמ˘כ˙ 

ע„ „ור ‰ז‰ וע„ סוף כל ‰„ורו˙ –

‡עפ"כ, כ‡מור, וויבַ‡ל„ ַ‡ז מ'‰ָ‡ט ‡ונז „ערˆיילט ָ‡ט „עם סיפור, ‡יז ַ‡ סימן ַ‡ז 
‡ין „ערויף ‡יז „ָ‡ ַ‡ ‰ור‡‰, ווי „ער בע˘"ט טייט˘ט-ָ‡ּפ: ַ‡ ‰ור‡‰ פון ˙ור‰ אור, ַ‡ 

ליכטיקע ‰ור‡‰, ווָ‡ס מ'„ַ‡רף „ערפון ַ‡רויסנעמען.

‡ון י‰י רˆון, ַ‡ז מ'זָ‡ל „ָ‡ס ‡ויך טָ‡ן מ˙וך ˘מח‰ וטוב לבב, ווי כל עניני  מד.  
ני‡, ַ‡ז עבו„˙ ‰˘ם „ַ‡רף זיין  ˙ור‰ ומˆוו˙י', ‡ון ווי „ער ַ‡לטער רבי ‡יז מ‡ריך ‡ין̇ 

ב˘מח‰ ובטוב לבב, "וי„וע" ווָ‡ס ס'˘טייט ‡ין כ˙בי ‰‡ריז"ל בפירו˘ ‰ענין,

ווָ‡ס „עמולט ‡יז כ‡מור לעיל, ‡יז ˘מח‰ ּפורı ‚„ר,

‡ון ָ‡ט „ָ‡ס ווָ‡ס יע˜ב ‰ָ‡ט ‚עבעטן, ווי ר˘"י ברענ‚ט ַ‡רָ‡ּפ ‡ין ˙חיל˙ פון פר˘˙ 
וי˘ב – ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז „י ˜ביעו˙-ע˙ים פון י"ט כסלו ב˘נ‰ זו.

פרע‚ט מען „ָ‡ך „י ˘‡ל‰: "בי˜˘ יע˜ב לי˘ב ב˘לו‰ ו˜פˆ‰ עליו רו‚זו ˘ל יוסף" 
וכו' וכו'. פרע‚ט מען „י ˘‡ל‰: יע˜ב ‡יז ‚עווען "בחיר ˘ב‡בו˙", ‡ון "בי˜˘ לי˘ב 

ב˘לו‰" – ‰י˙כן ַ‡ז ס'‡יז ‚ָ‡רניט מ˜ויים ‚עווָ‡רן?!

מוז מען „ָ‡ך זָ‡‚ן, ַ‡ז ער ‰ָ‡ט ‡ויס‚עפירט, ‡ון ס'מוז זיין „ער ˙ירוı ‡ין פ˘וטו ˘ל 
מ˜ר‡. „ערנָ‡ך ‡יז „ָ‡ ווי „ער פירו˘ ‡יז ‡ויך על-„רך ‰‰לכ‰.

פארברענגען עם הרבי
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 ıב‡ר יע˜ב  "ויחי  ‚עווען  ‡יז  „ערנָ‡ך  ַ‡ז  מען,  זָ‡‚ט  מ˜ר‡  ˘ל  פ˘וטו  ‡ין  ווָ‡ס 
מנוח‰.  ו˘ל  ˘ל ‰˙יי˘בו˙  ˘נים  ווָ‡ס „ָ‡רט ‡יז ‚עווען  ˘נ‰",  ע˘ר‰  ˘בע  מˆרים 

ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז „ער ˙ירוı בפ˘טו˙ ‰ענינים,

„ערנָ‡ך ‡יז „ָ‡ ווי ‡ין פנימיו˙ ‰ענינים, ביז ווי ס'‡יז „ָ‡ ווי יע˜ב ‡יז „ָ‡ך כולל כל 
בני י˘ר‡ל, ווי „ערמָ‡נט ביי „י פריער„י˜ע ‰˙ווע„ו˙ ווָ‡ס „ער ַ‡לטער רבי ˘רייבט 
לו") ‚ייט  ווָ‡ס „ָ‡ס ("וי˜ר‡  י˘ר‡ל",  לו ‡-ל ‡ל˜י  ‡ין ‡‚ר˙ ‰˜ו„˘ ‡ויף "וי˜ר‡ 
‡ויף יע˜ב'ן כפ˘וטו, ווָ‡רום נ˘מ˙ו ‰ָ‡ט כולל ‚עווען כל נ˘מו˙ ˘בי˘ר‡ל, ‡ון ער 

‡יז מוסיף "מעולם וע„ עולם",

‡יז „ערנָ‡ך ‡יז „ָ‡ „ער "בי˜˘ יע˜ב לי˘ב ב˘לו‰", נָ‡ר "‰‡ריך לו ‡˙ ‰„רך" "ע„ 
‡˘ר ‡בו‡ ‡ל ‡„וני ˘עיר‰", ווָ‡ס „ָ‡ס וועט זיין ב‚‡ול‰ ‰‡מי˙י˙ ו‰˘לימ‰ על י„י 
מ˘יח ˆ„˜נו, במ‰ר‰ בימינו ממ˘, ווָ‡ס "ועלו מו˘יעים ב‰ר ˆיון" ביז "ו‰י˙‰ ל‰וי' 

‰מלוכ‰",

ומ˙וך ˘מח‰ וטוב לבב. לחיים.

ני‚נו "‡ני ‡מר˙י".

• • •

˘יח‰ „.

נ‰ ב˘נ‰, ‡ין י"ט כסלו זָ‡ל מען ‡ויך מַ‡כן  ס'‡יז „ָ‡ך ‡ויך „ער מנ‰‚ מי„י̆  מה. 
חלו˜˙ ‰˘"ס ‡ויף ˘נ‰ ‰ב‡‰ – פַ‡נַ‡נ„ערטיילן מסכ˙ו˙ ‡ין ַ‡ן ‡ופן, ַ‡ז מ'זָ‡ל זיי 
מסיים-זיין ביז ניט ˘ּפעטער ווי י"ט כסלו ‰ב‡ עלינו ועל כל י˘ר‡ל לטוב‰, ˆוזַ‡מען 

מיטן סיום ‡ויף „ער חלו˜˙ ‰˘"ס ווָ‡ס ‡יז ‚עווען ‡ין י"ט כסלו ב˘נ‰ ˘לפני ז‰.

סיום.   ‡ַ  - ב˜יˆור  פנים  כל  על   – זָ‡‚ן  י˘ר‡ל, ‡ויך  כמנ‰‚  ‡ון ˆוזַ‡מען „ערמיט, 
וכמ„ובר, ווי ס'‡יז כמנ‰‚ בכמ‰ מ˜ומו˙ ‡ון ‡ויך ‡ין „י לעˆטע יָ‡רן „ָ‡.

ווָ‡ס ַ‡זוי וועט מען „ָ‡ך ˘ּפעטער ‡ויך פַ‡נַ‡נ„ערטיילן ˆעטלען, כ„י יע„ער זָ‡ל זיך 
מ˙נ„ב זיין בז‰ ‡ון מו„יע זיין ווָ‡ס פַ‡רַ‡ מסכ˙‡ ער נעמט על מנ˙ ל‚ומר‰.

‡ון ווי מ'זעט „ָ‡ס בפועל:

לכ‡ור‰ ‡יז „ָ‡ך "כלפי ˘מי‡ ‚לי‡" – ‡יז „ָ‡ך ָ‡בער בטבע ‰‡„ם, ַ‡ז ב˘ע˙ ער 
˘רייבט „ָ‡ס ָ‡ן, זיין ‰˙נ„בו˙ לבו, בכ˙ב, ‡ון ‚יט „ָ‡ס ַ‡ווע˜ ַ‡ ˆווייטן – ‚יט „ָ‡ס 
‡ים מערער כוחו˙ ‡ון מערער זירוז, ַ‡ז ער זָ‡ל עומ„ זיין ב„יבורו, ‡פילו ‡ויב ס'וועט 
בכ˙ב,  ַ‡רָ‡ּפ‚ע˜ומען  ס'‡יז  ַ‡ז  וויבַ‡ל„  מ˜יים-זיין ‰בטח˙ו,  ˘ווערי˜ייטן, ‡ון  זיין 
שיקן  פרע‚-טָ‡ן, ָ‡„ער   ‡ַ ביי ‡ים  ווָ‡ס ˜ען  ˘ל ‡חר  בי„ו  זיך  כ˙ב ‚עפינט  ‡ון „ער 

ָ‡נפרע‚ן, ˆי ‰ָ‡ט ער מ˜יים-‚עווען ‰בטח˙ו.

התוועדות י"ט כסלו ה'תשמ"ד
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ובפרט נָ‡ך, ַ‡ז „ָ‡ס ‡יז „ָ‡ך ‰בטח˙ו ווָ‡ס ‡יז נו‚ע ˆו „י ַאלע מ˘˙˙פים, כמ„ובר 
כמ‰ פעמים פון „י ‰לכ‰ ‡ין ‰לכו˙ ˘ב˙, ַ‡ז ַ‡זוי ‡יז ַ‡ מל‡כ‰ ב˘ב˙ ווערט „ָ‡ס 
ב˘ע˙ ָ‡בער  אחד;  י„י  על  ווערט ‚עטָ‡ן  ווען „ָ‡ס  ˘לימ‰,  מל‡כ‰  פַ‡ר ַ‡  ‚ערעכנט 
"מל‡כ‰ ˘‡י ‡פ˘ר לע˘ו˙‰ על י„י ‡ח„", „ו˜‡ על י„י ˘נים – ‡יז ָ‡ט „עמָ‡לט ‡יז 

יע„ערער פון זיי חייב ּפונ˜ט ווי ער ווָ‡לט ‚עטָ‡ן ַאליין „י ‚ַ‡נˆע מל‡כ‰.

זיי  ווָ‡ס  פון ‡י„ן  וכמ‰  כמ‰  ַ‡ז "מפני ˆו˜ ‰עי˙ים" ‡יז „ָ‡  וויבַ‡ל„  ז‰,  על „רך 
זיינען ניט ביכול˙ ‡ויף מסיים-זיין כל ‰˘"ס כולו במ˘ך פון ‡יין יָ‡ר, פון ‡יין י"ט 
מ'‡יז  וכמ‰ ‡ון  כמ‰  נָ‡ך  מיט  מ˘˙˙ף  זיך  זיינען  זיי  ב˘ע˙  ביזן ˆווייטן, ‡יז  כסלו 
מחל˜ כל ‰˘"ס בין כולם – ‡יז ָ‡ט „עמָ‡לט, ‡ף על פי ווָ‡ס מערניט ווי ‡יינער ‰ָ‡ט 
‚עלערנט „י מסכ˙‡; וויבַ‡ל„ ער לערנט „ָ‡ס ַ‡לס ַ‡ מ˘˙˙ף – ‡יז „ָ‡ס ּפונ˜ט ווי 

ַ‡לע מ˘˙˙פים ‰ָ‡בן ‚עלערנט ‡ויך ָ‡ט „י מסכ˙‡.

‡יז „ָ‡ך „ערפון פַ‡ר˘טַ‡נ„י˜, ַ‡ז ‡ויב חס ו˘לום ביי ‡ים וועט פעלן ‡ין זיין לימו„ 
‰מסכ˙‡ – ‡יז ניט נָ‡ר, ַ‡ז „ָ‡ס פעלט ביי ‡ים ַ‡לס ַ‡ יחיד; „ָ‡ס ‰ָ‡ט ער ‚ורם ‚עווען, 
‰ָ‡בן  זיי   – ‚עפעלט  ‰ָ‡ט  חלו˜‰  מ˘˙˙פים ‡ין „ער  ַ‡לע  ביי „י  ַ‡ז  ליˆלן,  רחמנ‡ 
‚עלערנט כל ‰˘"ס כולו ַ‡חוı ָ‡ט „י „פים ווָ‡ס ער ‰ָ‡ט ניט ‚עווָ‡לט לערנען, ָ‡„ער 

ניט ‚ע˜ענט לערנען, ָ‡„ער זיי ‚ורם ‚עווען ַ‡ן ‡ונס וכיוˆ‡ בז‰.

ווערי˜ייטן, ‡ויב  ו זירוז, כ‡מור לעיל, ‡ון ‡יבער˜ומען „י̆  ווָ‡ס „ָ‡ס ‚יט נָ‡כמער̂ 
‡פילו ס'וועט זיין ˘ווערי˜ייטן – וויבַ‡ל„ ער ווייס ַ‡ז ַ‡לע ווייסן „ערפון, ‡ון מ'‰ָ‡ט 
ער ‰ָ‡ט ‚ע˘ריבן ‡ון ‰ָ‡ט  וויבַ‡ל„ ַ‡ז  זו,  למסכ˙‡  ב‰נו‚ע  פַ‡רלָ‡זן ‡ויף ‡ים  זיך 

„ָ‡ס ‡יבער‚ע‚עבן, ַ‡ז „י מסכ˙‡ נעמט ער ‡ויף זיך.

ב˜יˆור, ‡ון  סיום,   ‡ַ מַ‡כן  מען ‡ויך  וועט  מˆ„ ˜וˆר ‰זמן,  פנים,  כל  על  מו.  
„ערנָ‡ך ‡ויך פַ‡נַ‡נ„ערטיילן „י ˆעטלען –

וב‰˜„מ‰, ַ‡ז מ'‡יז „ָ‡ך ר‚יל מַ‡כן סיומים מי„י ˘נ‰ ב˘נ‰, ונוסף על ז‰ ‡יז „ָ‡ך 
"ל‡ ‡למן י˘ר‡ל", ‡יז „ָ‡ך „ָ‡ בכל ˙פוˆו˙ י˘ר‡ל ווָ‡ס מ'לערנט ˘"ס, ‚ַ‡נı ˘"ס, 
מ'‡יז  וכו', ‡ון  יחי„ים  ָ‡„ער  יחי„   ‡ַ מ'לערנט  פַ‡נַ‡נ„ער, ‡ון  „ָ‡ס  מ'טיילט  ָ‡„ער 

מסיים ˘"ס מי„י פעם בפעם, ‡ון מ'מַ‡כט ‡ויך ַ‡ סיום, כמנ‰‚ י˘ר‡ל.

ווָ‡ס „ערפַ‡ר ‡יז „ָ‡ך „ָ‡ ‡ויך כמ‰ סיומים, ‡ון ווי ס'ווערט ָ‡נ‚ערופן ב˘ם "‰„רן", 
ווָ‡ס זיינען ˘וין ‚ע„רו˜ט בכמ‰ ספרים בז‰,

רובם ככולם, על כל פנים פון „י ווָ‡ס ‡יך ‰ָ‡ב ‚עזען, זיינען זיך עוס˜ ‡ין ַ‡ סיום 
פון ַ‡ מסכ˙‡, ָ‡„ער ַ‡ סיום פון „עם ˘"ס, ָ‡„ער „עם סיום פון ַ‡ "ס„ר", ַ‡מָ‡ל ‡ויך 
פון פרטים ב„בר - ָ‡בער רובם ככולם, כ‡מור, ‡יז מען זיך עוס˜ ‡ין ַ‡ פירו˘ ובי‡ור 
מסכ˙‡ ָ‡„ער  מ‡מר ‡ין „ער  לעˆטן  פון „עם  מ˘נ‰ ָ‡„ער  לעˆטער  פון „ער  ָ‡„ער 

פארברענגען עם הרבי
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וכיוˆ‡ בז‰ ‡ין „עם ס„ר מ˘ניו˙ וכו', ‡ון מ'פַ‡רנעמט זיך ניט מיט כללו˙ ‰ענינים 
וכללים ‡ין ַ‡ סיום –

‡ף על פי ווָ‡ס זיי ווערן ‡ויך ‚עברַ‡כט בכמ‰ מ˜ומו˙, ‡ון „ורך זיי פַ‡רענטפערט 
מען ‡ויך „י ˜˘יו˙ פרטיו˙ ווָ‡ס מ'‰ָ‡ט ‡ין מ˘נו˙ מסוימו˙ ָ‡„ער מ‡מרי ‡מור‡ים 

מסויימים בכמ‰ סיומים.

‡ון „ָ‡ס ‡יז, ַ‡ז ס'‡יז „ָ‡ ַ‡ כלל ‡ין ַ‡ סיום, בל˘ון ‰‚מר‡, ַ‡ז "‡ין מסיימין  מז.  
‡ל‡ ב„בר טוב", ווי ˙וס' ברענ‚ט „ָ‡ס ‡ויך ַ‡רָ‡ּפ ‡ון פַ‡רענטפערט „ערמיט „עם 
סיום ‡ין מסכ˙‡ נ„‰, ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז סוף ‰˘"ס, ועל „רך ז‰ ‡ויך ‡ין סוף פון ˘˘‰ 
פנים  כל  על  ל˜מן,  ˘י˙ב‡ר  כפי  ברכו˙,  מסכ˙‡  סוף  ז‰ ‡ין  „רך  ועל  מ˘נ‰,  ס„רי 

ב˜יˆור.

על „רך ז‰ ‡יז ‡ויך „ָ‡ נָ‡ך ַ‡ צווייטער כלל, ַ‡ז "‰„רן" ‡יז „ָ‡ך ‡ויך ‡יינער פון „י 
פירו˘ים בז‰, ַ‡ז "מ'˜ערט זיך ‡ום" – פַ‡רבינ„ט מען „ָ‡ס ‡ויך ‡ין ַ‡ סיום, ַ‡ז מ'‡יז 
„ָ‡ס מ˜˘ר מיט „ער ˙חיל˙ ‰מסכ˙‡, ָ‡„ער ˙חיל˙ ‰"ס„ר" ָ‡„ער ˙חיל˙ ‰˘"ס; ער 

("˜ערט זיך ‡ום") ‡יז סומך „י סיומו לפ˙יח˙ו.

ור‰, ַ‡ז  וכמ„ובר כמ‰ פעמים, ווי „ער ל˘ון ‡ין „עם "ר˘ו˙" ווָ‡ס מ'זָ‡‚ט ב˘מח˙̇ 
מ'‡יז סומך, "˙וכף" סיומ‰ ל‰˙חל˙‰, ["מ˙כיפין ‰˙חל‰ ל‰˘למ‰"].

ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז „ָ‡ך ‡ויך - ניט נָ‡ר ווָ‡ס ס'‡יז „ָ‡ך ַ‡זוי מנ‰‚ י˘ר‡ל, ווָ‡ס "מנ‰‚ 
י˘ר‡ל" ‡יז „ָ‡ך "˙ור‰ ‰ו‡" – זָ‡‚ט „ָ‡ס ‡ויך ˙וס' בפירו˘, ‡ון „ו˜‡ ‡ין מסכ˙‡ 

ברכו˙,

ווָ‡ס ער זָ‡‚ט „ָ‡רט ‡ין ברכו˙, ַ‡ז "כל פר˘‰ ˘‰י˙‰ חביב‰ על „ו„" ‡יז "פ˙ח ב‰ 
ב‡˘רי וסיים ב‰ ב‡˘רי".

"כל  „ָ‡ס  ‡יז  ווָ‡ס  ַ‡זוי;  מָאל  איין  ווי  מערניט  מ'‚עפינט  ˘‡ל‰:  „י  ˙וס'  פרע‚ט 
פר˘‰"?! זָ‡‚ט ˙וס', ַ‡ז "‡˘רי" ‡יז ל‡ו „ו˜‡, נָ‡ר „ָ‡ס מיינט מען, ַ‡ז „ער סיום 
זָ‡ל זיין מעין ‰פ˙יח‰ ‡ון „י פ˙יח‰ זָ‡ל זיין מעין ‰סיום. במיל‡, ַ‡ז ס'‰ויבט זיך ָ‡ן 
מיט "‰ללוי-‰" ‡ון ס'פַ‡רענ„י˜ט זיך מיט "‰ללוי-‰" ‡יז „ָ‡ס ‡ויך ּפונ˜ט ווי „ָ‡ ‡יז 

„ָ‡ס מיטן ווָ‡רט "‡˘רי", ַ‡זוי ‡יז „ָ‡ס ‡ין „עם ווָ‡רט "‰ללוי-‰" וכיוˆ‡ בז‰.

ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז „ָ‡ך, ‡ין ַ‡נ„ערע ווערטער, „ברי ‰˙וס' ַ‡ כלל ‡ין סיומים, ַ‡ז „ָ‡ס 
„ַ‡רף זיין פַ‡רבונ„ן מיט ˙חיל˙ ‰ענין וועלכן מ'‡יז מסיים,

בחלו˜˙  לעיל  כמ„ובר  ˘"ס,  מ'מַ‡כט ‡ויף  ווָ‡ס  סיום   ‡ַ ס'‡יז „ָ‡  ווי  ַ‡זוי  ּפונ˜ט 
‰˘"ס בי"ט כסלו, ווָ‡ס ברוב ‰מ˜ומו˙ ‡יז מען מסיים מערניט ווי ביז מסכ˙‡ נ„‰, 
„ָ‡ס ‰ייסט „י מסכ˙ו˙ ווָ‡ס ס'‡יז „ָ‡ ‚מר‡, ס'‡יז ָ‡בער „ָ‡ ‡ויך ערטער ווָ‡ס מ'‡יז 
ווָ‡ס  מ˘נ‰,  ווי  מערניט  ס'‰ָ‡ט  ווָ‡ס  מסכ˙ו˙  „י  ˘"ס ‡פילו ‡ין  „עם  מחל˜  ‡ויך 
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„עמָ‡לט ‡יז ס„ר ט‰רו˙ ‡יז ניט נָ‡ר מסכ˙‡ נ„‰, נָ‡ר ַאלע מסכ˙ו˙ ˘בס„ר ט‰רו˙. 
ועל „רך ז‰ ‡ין ס„ר זרעים, ניט נָ‡ר מסכ˙‡ ברכו˙, נָ‡ר ַ‡לע מסכ˙ו˙ ˘בס„ר זרעים.

נוסף ‡ויף „ערויף ווָ‡ס ס'‡יז „ָ‡ ‡ויך סיומים ווָ‡ס מ'מַ‡כט „ָ‡ס ‡ויך ‡ין מסכ˙ו˙ 
˘בירו˘למי, נוסף על ‰‡מור - ַ‡ מסכ˙‡ ‡יינע ַ‡ליין.

ווָ‡ס ‡ויף יע„ערער פון זיי „ַ‡רף מען „ָ‡ך ‚יין ב˙ר טעמ‡. ּפונ˜ט ַ‡זוי ווי  מח.  
מ'זָ‡‚ט ‡ויף איינע פון „י סיומים, ַ‡ז ב˘ע˙ מ'‡יז מסיים „ַ‡רף מען מסיים-זיין "ב„בר 
טוב"; מˆ„ „עם טעם ˘ב„בר – ‡יז פַ‡ר˘טַ‡נ„י˜, ַ‡ז ס'‡יז „י זעלבע זַ‡ך ˆי מ'‡יז 
מסיים ‡יין מסכ˙‡, ָ‡„ער ‡יין "ס„ר", ָ‡„ער ˘"ס כולל ‡ין זיך מערניט ווי מסכ˙ו˙ 

˘ל ‚מר‡, ָ‡„ער ‡ויך ˘"ס, "˘˘‰ ס„רי" ווי ער ‡יז כולל ‡ין זיך ַ‡לע מסכ˙ו˙.

ווָ‡ס „ערפַ‡ר ‡יז „ָ‡ך ‡ויך, מ'פַ‡רבינ„ט „ָ‡ס ווָ‡ס „י ‚מר‡ זָ‡‚ט, ‡ויך ‡ין מסכ˙‡ 
כ„י  ווָ‡ס  נבי‡ים,  ס'‡יז „ָ‡ ‡ויך ‡ין  ַ‡ז  ירו˘למי,  סיי ‡ין  בבלי ‡ון  סיי ‡ין  ברכו˙, 

"לסיים ב„בר טוב" חזר'ט מען ‡יבער „עם לעˆטן פסו˜.

‡ון מ'ברענ‚ט „י „ו‚מ‡ בנו‚ע ˆו ˜ינו˙, ˆו ‡יכ‰, ווָ‡ס ס'‡יז „ָ‡ך מסיים ‡ין ַ‡ „בר 
בל˙י-טוב, ווָ‡ס „ערפַ‡ר חזר'ט מען ‡יבער „עם לעˆטן פסו˜, "‰˘יבני ‰וי' ‡ל˜יך 

ונ˘וב‰ ח„˘ ימינו כ˜„ם".

„ערנָ‡ך ‡יז „ָ‡ ווי ‡ין בבלי נעמט ער ָ‡ן, ַ‡ז „י זעלבע זַ‡ך טוט מען ‡ויך ‡ין י˘עי' 
˘וין  סימן,  „ָ‡ך ‡ויך „ער  ס'˘טייט  ווי  ˙רי-ע˘ר,  ‡ון ‡ויך ‡ין ˜‰ל˙ ‡ון ‡ויך ‡ין 

‚ע„רו˜ט ‡ין כמ‰ ˙נ"ך'ן,

ָ‡בער ‡ין ירו˘למי נעמט ער ָ‡ן מערניט ַ‡ז (ַ‡) "‡יכ‰", ‡ון פַ‡רענטפערט, ַ‡ז ‡ין 
במיל‡ ‡יז  פון ‡ומו˙ ‰עולם,  מיט "פורענו˙‡"  פַ‡רבונ„ן  ערטער ‡יז „ָ‡ס  ַ‡נ„ערע 
 ,"ıס ניט ˜יין „בר רע, ווָ‡רום ס'„ַ‡רף „ָ‡ך זיין "‡˙ רוח ‰טומ‡‰ ‡עביר מן ‰‡ר‡ָ„
‡ון בנו‚ע ˆו פורענו˙‡ „‡ומו˙ ‰עולם, ‡יז „ָ‡ך „ער פירו˘ בז‰, ַ‡ז מ'‡יז מבער „עם 
„בר בל˙י-רˆוי, ו‡„רב‡ – „ערנָ‡ך ‡יז "ועמ„ו זרים ורעו ˆ‡נכם", טוען זיי ָ‡ט „ָ‡ס 

ווָ‡ס בעלי-עס˜ טוען ‡יˆטער, ַ‡ בעל עס˜ מי˘ר‡ל.

ווָ‡ס „ערפון ‚ופ‡ זעט מען, ַ‡ז (‡ין סיום) ‡ין „עם ענין פון "לסיים ב„בר טוב" ‡יז 
„ָ‡ כמ‰ „ר‚ו˙:

ס'‡יז „ָ‡ ַ‡ טוב ווָ‡ס ער ‡יז מערניט ווי ַ‡ טוב לי˘ר‡ל, מ˘‡"כ ‡ין ‡ומו˙ ‰עולם 
מען  ˜ען  ‡יז  לי˘ר‡ל  טוב  ָ‡בער  ‡יז  „ָ‡ס  ַ‡ז  וויבַ‡ל„  ‰טוב;  ‰יפך  זיין  „ָ‡ס  ˜ען 

„ערמיט מסיים זיין.

„ערנָ‡ך ‡יז מען זיך ניט מס˙פ˜ מיט דער „ר‚‡ ‡ין טוב, ‡ון ווי בבלי נעמט-ָ‡ן, ַ‡ז 
מ'חזר'ט ‡יבער ‡ויך „עם פסו˜ ניט נָ‡ר ‡ין (˜ינ) ‡יכ‰, נָ‡ר ‡ויך ‡ין י˘עי' ‡ון ˙רי-

ע˘ר ‡ון ‡ין ˜‰ל˙.
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„ערנָ‡ך ‡ין „עם טוב ‚ופ‡ ‡יז „ָ‡ך פַ‡ר˘טַ‡נ„י˜ ַ‡ז ס'‡יז „ָ‡ כמ‰ „ר‚ו˙ בטוב, 
ווערט  „ערמיט   – ‡„רב‡  ‡ון  ר‡יו˙,  ˜יין  ‰ָ‡בן  ניט  „ערויף  ‡ויף  „ָ‡ך  מ'„ַ‡רף 
מסכ˙ו˙  „י  מיט  מ˘נ‰,  ס„רי   ‰˘˘ מ'מַ‡כט ‡ים ‡ויף  ווי  סיום  „ער  פַ‡רענטפערט 

ווָ‡ס (זיינען) ‰ָ‡בן מערניט ווי מ˘נ‰, ניט ‚מר‡.

ווָ‡ס „ער סיום פון ˘˘‰ ס„רי מ˘נ‰, [‡ון „ָ‡ וועט מען יוˆ‡-זיין ‡ויך „עם מנ‰‚ 
„ער  ‡יז  ַ‡ליין],  סיום   ‡ַ ווע‚ן  נָ‡ר  סיומים,  ‡ין  כללים  ווע‚ן  רע„ן  נָ‡ר  ניט  י˘ר‡ל 
מ‡ו˙  "˘ל˘  ער  ‰ָ‡ט  וˆ„י˜"  ˆ„י˜  "כל  ַ‡ז  לוי"  בן  י‰ו˘ע  ר'  "‡מר  ַ‡ז  ‡יז,  סיום 
‡יז  "י"˘"  ווָ‡ס  ‡מל‡",  ו‡ˆרו˙י‰ם  י˘  ‡ו‰בי  ל‰נחיל  "˘נ‡מר  עולמו˙",  וע˘ר 
מˆ‡  ל‡  חללפ˙‡  בן  ˘מעון  ר'  "‡מר  ‡ון  ˆען,  ‡ון  ‰ונ„ערט  „ריי  ˘"י,  ב‚ימטרי‡ 
‰˜ב"‰ כלי מחזי˜ ברכ‰ לי˘ר‡ל ‡ל‡ ‰˘לום, ˘נ‡מר ‰' עוז לעמו י˙ן ‰' יברך ‡˙ 

עמו ב˘לום".

פריער  ַ‡ז  ס„ר ‰„ורו˙ ‡יז „ָ‡ך ‚עווען,  יו"ט: „ער  ˙וס'  פרע‚ט ‡ויף „ערויף „ער 
‡יז ‚עווען ר' ˘מעון בן חלפ˙‡, ווָ‡ס בזמן רבינו ‰˜„ו˘ ‡יז ער ˘וין ‚עווען ַ‡ ז˜ן, 
אמוראים, [ס'‡יז  ˘וין ‡ין  ער ‡יז ‚עווען  ווָ‡ס  לוי,  בן  י‰ו˘ע  ר'  „ערנָ‡ך ‡יז ‚עווען 
מ'ערניט ווָ‡ס ‡ין „ער מ˘נ‰ ‰ָ‡ט מען ‡ים ַ‡ריינ‚ענומען ‡ויך ‡ין מ˘נ‰] – ‰ָ‡ט „ָ‡ך 

‚ע„ַ‡רפט פריער זיין ר' ˘מעון בן חלפ˙‡ ‡ון „ערנָ‡ך ר' י‰ו˘ע בן לוי.

‡ון פַ‡רענטפערט ‡ויף „ערויף: ַ‡זוי ווי מ'וויל מסיים-זיין ניט ס˙ם מיט ַ‡ „בר טוב, 
נָ‡ר מ'וויל מסיים-זיין מיט שלום:

ב˘ע˙ ער ווָ‡לט מסיים-‚עווען, ַ‡ז "כל ˆ„י˜ וˆ„י˜" ‰ָ‡ט "˘"י עולמו˙", ‡יז „ָ‡ס 
‡ויך ַ‡ סיום "ב„בר טוב"; ס'‡יז ָ‡בער ‡ין טוב ‚ופ‡ ‡יז „ָ‡ס נָ‡ך ניט „י „ר‚‡ פון 

שלום,

ווָ‡ס „ערפַ‡ר ‰ָ‡ט רבינו ‰˜„ו˘ משנה ‚עווען „עם ס„ר – כ„י לסיים ‡ין „בר טוב 
‚ופ‡, ‡ין „עם טוב ב˙כלי˙ ‰˘לימו˙, ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז „ער ענין פון ˘לום. ווָ‡ס „ו˜‡ 

˘לום ‡יז „ָ‡ס כלי מחזי˜ ברכ˙ו ˘ל ‰˜ב"‰.

ש"י עולמות ‡יז נָ‡ך ניט כלי מחזי˜ ברכ˙ו ˘ל ‰˜ב"‰, ב˘ע˙ ס'˜ומט ָ‡בער שלום - 

ָ‡ט „ָ‡ס ‡יז כלי מחזי˜ ברכ˙ו ˘ל ‰˜ב"‰.

וע„ כ„י כך ‡יז „ער חילו˜ נו‚ע, ַ‡ז ˆוליב „ערויף רירט מען ָ‡ן, לכ‡ור‰, בכבו„ו פון 
ר' ˘מעון בן חלפ˙‡, ‡ון מ'˘טעלט ‡ים נָ‡ך ר' י‰ו˘ע בן לוי.

‡ויב מ'„ַ‡רף ‰ָ‡בן ַ‡ סיום [ב„בר טוב] ‡ויף „י לעצטע מסכ˙‡ פון ˘˘‰ ס„רי מ˘נ‰ 
– על ‡ח˙ כמ‰ וכמ‰, ַ‡ז ס'„ַ‡רף זיין ַ‡ סיום [ב„בר טוב] ‡ין „ער ער˘טער מסכ˙‡, 

ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז מסכ˙‡ ברכו˙.
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‡ויב מ'„ַ‡רף ‰ָ‡בן, ַ‡ז „ער כלל זָ‡ל זיין מו„‚˘ ‡ין סיום כל ‰מסכ˙ו˙ – על ‡ח˙ 
כמ‰ וכמ‰, ַ‡ז „ער כלל „ַ‡רף זיין מו„‚˘ ‡ין „ער ערשטער מסכ˙‡ פון „י ַ‡לע "˘˘ים 

‰מ‰ מל‡כו˙".

ל‡חרי  ˜ומט  ווָ‡ס  גמרא,  ‡ין  מו„‚˘  זיין  זָ‡ל  כלל  „ער  ַ‡ז  ‰ָ‡בן,  מ'„ַ‡רף  ‡ויב 
‰מ˘נ‰ – ‡יז על ‡ח˙ כמ‰ וכמ‰, ַ‡ז ס'„ַ‡רף ˜ומען ב˙חיל˙ כל ‰ענינים, ‡ין „עם 

סיום המשנה פון מסכ˙‡ ברכו˙.

ַ‡ז  „ָ‡רטן,  מען  זָ‡‚ט  פריער  ַ‡ז  ‡יז,  במ˘נ‰  ברכו˙  מסכ˙‡  ‡ין  סיום  „ער  ווָ‡ס 
מ'‰ָ‡ט מ˙˜ן ‚עווען, ַ‡ז מ'זָ‡ל זיין "˘ו‡ל [‡˙] ˘לום חבירו ב˘ם", ב˘ם פון „עם 

‡ויבער˘טן.

מים?! ‰ָ‡ט מען ָ‡בער מ˙˜ן ‚עווען,  ם̆  טורעם: ‰י˙כן?̆  ‡ל‰, ַ‡̆  ווערט „ָ‡ך ַ‡̆ 
ַ‡ז מ'זָ‡ל (˘ו‡ל ‡„ם) "[˘י‰‡ ‡„ם ˘ו‡ל ‡˙] ˘לום חבירו ב˘ם".

ווערט „ָ‡ך „י ˘‡ל‰: ‰י˙כן? - זָ‡‚ט „י מ˘נ‰ „עם טעם ‡ויף „ערויף, "˘נ‡מר ע˙ 
לע˘ו˙ ל‰וי'" ‡יז ‡פילו ווען „ָ‡ס ‡יז "‰פרו ˙ור˙ך": לכ‡ור‰ ˘ם ˘מים ניט לˆורך, 
"הפרו ˙ור˙ך" – ס'‡יז ָ‡בער "ע˙ לע˘ו˙ ל‰וי'" מ'זָ‡ל (זיין) ˘ו‡ל-זיין "˘לום חבירו 

ב˘ם".

„ערנָ‡ך זָ‡‚ט „י מ˘נ‰: "רבי נ˙ן ‡ומר ‰פרו ˙ור˙ך מ˘ום ע˙ לע˘ו˙ ל‰וי'". ‡ון 
„ערמיט ענ„י˜ט זיך מסכ˙‡ ברכו˙, „י מ˘נ‰ ˘לו.

פרע‚ט מען „י ˘‡ל‰: ווָ‡ס ‰ָ‡ט „ָ‡ ר' נ˙ן ‡ויפ‚עטָ‡ן? „ָ‡ס ‡יז „ָ‡ך „ער זעלבער 
פ˘ט ‡ין „עם ˙נ‡ ˜מ‡ ‡ויך: ווָ‡ס מיינט „ער ˙נ‡ ˜מ‡ (פון פיר) פון פסו˜? ַ‡ז ‡ף 

על פי ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז "‰פרו ˙ור˙ך" ‡יז ‡ף על פי כן ‡יז "ע˙ לע˘ו˙ ל‰וי'".

פַ‡רענטפערן מפר˘ים, ַ‡ז „עמָ‡לט ‡יז „ער סיום פון („ער מ˘נ‰) מסכ˙‡ ברכו˙ 
‡ין מ˘נ‰ ניט מיט ˜יין „בר טוב:

הפרו  לע˘ו˙ ‰וי'  "ע˙   – מסיים?  ער  ווָ‡ס ‡יז  מיט  זָ‡‚ט,  ˙נ‡ ˜מ‡  ווי „ער  לויט 
תורתך", ‡יז ער מסיים מיט "‰פרו ˙ור˙ך".

˜ומט ˆו‚יין ר' נ˙ן ‡ון בַ‡ווָ‡רנט „ָ‡ס, ‡ון מ'˘טעלט „ָ‡ס ַ‡ריין ‡ין „ער מסכ˙‡, 
‡ין „ער מ˘נ‰: כ„י מ'זָ‡ל מסיים-זיין ב„בר טוב, נעמט ער ‡ויף זיך, ַ‡ז ‡ף על פי ווָ‡ס 
„י מ˘נ‰ בכלל ‡יז ניט מפר˘ „ברי', ווָ‡רום „ער ל˘ון ‰מ˘נ‰ ‡יז ַ‡ "ל˘ון ˜ˆר", ‡ון 

מ'פַ‡ר˘טייט ַ‡ליין ווָ‡ס „י מ˘נ‰ מיינט,

„ָ‡ (‡יז מען) ָ‡בער ‚ייט מען ַ‡רויס מכלל (‰מ˘נ‰) ס„ר ‰מ˘נ‰ ‡ון מ'‡יז מוסיף, 
ווָ‡ס כ‡מור ‡ין כמ‰ ‡חרונים ַ‡ז „ָ‡ס ‡יז ‚ָ‡ר ַ‡ בריי˙‡, (‡ון מ'‰ָ‡ט ַ‡רויס‚ענומען 
„עם מ‡מר) ‡ון מ'‚עפינט „ָ‡ס טַ‡˜ע ‡ין ˙וספ˙‡ ‡ין בריי˙‡ „עם מ‡מר ר' נ˙ן, ‡ון 
מ'‰ָ‡ט „ָ‡ס פון „ָ‡רטן מˆרף ‚עווען ˆו „ער מ˘נ‰, ‡ין „ער מסכ˙‡ ‡ין מ˘נ‰ – כ„י 
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ור˙ך", נָ‡ר מסיים-זיין  ˆו מסיים-זיין ב„בר טוב, ַ‡ז מ'זָ‡ל ניט מסיים-זיין מיט "‰פרו̇ 
מיט "ע˙ לע˘ו˙ ל‰וי'".

ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז („ער זעלבער טוב) „ער זעלבער ˙וכן; כ„י ָ‡בער „י ווערטער ווי זיי 
˘טייען ב‚לוי זָ‡ל זיין טוב – ˆוליב „ערויף ַ‡ליין נעמט מען ַ‡רויס ַ‡ן ענין פון בריי˙‡ 
לכ‡ור‰  ‡יז  ווָ‡ס  זַ‡ך   ‡ַ ‡יבער  מ'חזר'ט  ‡ון  מ˘נ‰,   ‡ַ פון  ‚„ר   ‡ַ ווערט  „ָ‡ס  ‡ון 

פַ‡ר˘טַ‡נ„י˜ בל‡ו ‰כי,

‡ון מ'זָ‡‚ט „ָ‡ס ב˘ם ‡ומרו, ַ‡ז „ָ‡ס ‡יז ר' נ˙ן, ווָ‡ס בכלל ‡יז רבי ור' נ˙ן ‡יז „ָ‡ס 
סוף מ˘נ‰, ָ‡בער ‡ף על פי כן ר' נ˙ן ‡יז ‚עווען נָ‡ך רבי'ן, ‡ון רבינו הקדוש ‡יז ‚עווען 

„ער מס„ר ‰מ˘נ‰,

‚ָ‡ר  מ'‰ָ‡ט „ָ‡ס  נ˙ן ‚עזָ‡‚ט ‡ון  ר'  ‚ָ‡ר  מ‡מר ‚ופ‡ ‰ָ‡ט „ָ‡ס  וכ‡מור, ‡ין „עם 
ַ‡ריינ‚ע˘טעלט מלכ˙חיל‰ ‡ין ˙וספ˙‡ ‡ון ‡ין ַ‡ בריי˙‡, ל„ע˙ ‡חרונים ‡לו,

„ערנָ‡ך ‰ָ‡ט מען „ָ‡ס ַ‡ריבער‚ענומען, וי˘ ‡ומרים ב˘ם פון „עם בעל ‰מחבר פון 
"מ˘נ˙ חסי„ים", ַ‡ז ער ‰ָ‡ט „ָ‡ס ַ‡זוי מפר˘ ‚עווען, ַ‡ז ˆוליב „ערויף ‰ָ‡ט מען „ָ‡ס 
ווָ‡ס  פי  על  ַ‡ז ‡ף  מ˘נ‰,  ַ‡ריינ‚ע˘טעלט ‡ין „ער  בריי˙‡,  פון „ער  ַ‡רויס‚ענומען 
„ער „בר בלייבט „ער זעלבער, ָ‡בער „ער סיום זָ‡ל זיין מיט ווערטער ווָ‡ס זיי זיינען 

טוב – "ע˙ לע˘ו˙ ל‰וי'".

על „רך ז‰ ‡ויך ‡ין „עם סיום פון מסכ˙‡ ברכו˙ ˆוזַ‡מען מיט „ער ‚מר‡,

ווָ‡ס „ָ‡רטן ענ„י˜ט זיך, ַ‡ז ("ילכו מחיל ‡ל חיל", ַ‡ז ‰ולכים מבי˙ ‰כנס˙ לבי˙ 
‰מ„ר˘) ["‰יוˆ‡ מבי˙ ‰כנס˙ ונכנס˙ לבי˙ ‰מ„ר˘ ועוס˜ ב˙ור‰ זוכ‰ ומ˜בל פני 
˘כינ‰, ˘נ‡מר ילכו מחיל ‡ל חיל יר‡‰ ‡ל ‡ל˜ים בˆיןו"], ‡ון „ערנָ‡ך זָ‡‚ט מען 
לום בניך, ‡ל  נ‡מר וכל בניך לימו„י ‰וי' ורב̆  לום בעולם̆  "˙למי„י חכמים מרבים̆ 
˙˜רי בניך ‡ל‡ בוניך". „ערנָ‡ך ווערן ‚עברַ‡כט עטלעכע פסו˜ים, [ווי מ'זָ‡‚ט „ָ‡ס 
י˙ן ‰וי'  לעמו  עוז  מסיים "‰וי'  מ'‡יז  ביז  פון "˜ו‰"],  סיום  בבו˜ר, ‡ין  ˙פיל‰  בכל 

יברך ‡˙ עמו ב˘לום".

פרע‚ט מען „י ˘‡ל‰: ווָ‡ס ‰ָ‡בן „ָ‡ „י פסו˜ים פַ‡ר ַ‡ ˘ייכו˙?

לום ‡ון "‰' עוז לעמו י˙ן" רע„ט זיך ‡ויך ווע‚ן  ‡מ˙ טַ‡˜ע, פריער רע„ט זיך ווע‚ן̆ 
˘לום, ‡ון מ'לערנט „ערפון ָ‡ּפ כמ‰ ענינים; ס'‰ָ‡ט ָ‡בער לכ‡ור‰ ˜יין ˘ייכו˙ ניט.

- („ָ‡ס) ב˘ע˙ ער ברענ‚ט „ָ‡ס ַ‡לס ַ‡ ‰מ˘ך פון "ילכו מחיל ‡ל חיל", בי˙ ‰כנס˙ 
ווָ‡ס ‡יז  בעולם,  ˘לום  מרב‰  מען  זיי, ַ‡ז „ורך „ערויף ‡יז  זָ‡‚ן  בי˙ ‰מ„ר˘ –  ‡ון 

ָ‡בער „ער ‚ַ‡נˆער סיום? -

כמ‰ „ר‚ו˙, ‡ון  טוב" ‡יז ‡ויך „ָ‡  ב„בר  לעיל, ‡ין "לסיים  כ‡מור  ווָ‡ס  „ערפַ‡ר 
ב˘ע˙ ס'˜ומט „ערנָ‡ך ַ‡ ˙וספ˙ „ר‚‡ ‡ין טוב – ‡יז מען מסיים „עם ער˘טן טוב, 
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ווָ‡ס „ָ‡ס ‰ָ‡ט מען ˘וין פון „עם ער˘טן פסו˜, "רב ˘לום בניך", ברענ‚ט מען נָ‡ך 
כמ‰ „ר‚ו˙ ‡ין טוב ‡ון ‡ין ˘לום, ביז מ'‡יז מסיים "‰וי' עוז לעמו י˙ן ‰וי' יברך ‡˙ 

עמו ב˘לום".

ווָ‡ס ‡ין „ערויף ‡יז ‡ויך „ָ‡ „ער ענין ווָ‡ס מ'‡יז מ˜˘ר „עם סיום מיט „ער ‰˙חל‰, 
ווָ‡ס „ער סיום ‡יז „ָ‡ך, כ‡מור, "ילכו מחיל ‡ל חיל", מבי˙ ‰כנס˙ לבי˙ ‰מ„ר˘ – 

ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז „ער ˜˘ר מיט „ער ‰˙חל‰:

ווָ‡ס ‡יז  ווָ‡ס  בערבין".  ˘מע  מסכ˙‡ ‡יז "מ‡ימ˙י ˜ורין ‡˙  פון „ער  „י ‰˙חל‰ 
ברענ‚ט  ˙וס'  ווי  ˙פיל‰,  פון  ענין  פון "בי˙ ‰כנס˙", „ער  ענין  ˜רי‡˙-˘מע? – „ער 

„ָ‡רטן ַ‡רָ‡ּפ.

ַ‡ז  מנחו˙,  ‡ין  זָ‡‚ט  ‚מר‡  „י  ווי   – ‰מ„ר˘"  "בי˙  פון  ענין  „ער   ‡ָ„ ‡יז  „ערנָ‡ך 
‚עווען  מבטל  (ניט  ‡ומנ˙ו",  "˙ור˙ו  ‚עווען  ס'‡יז  ווָ‡ס  יוח‡י,  בן  ˘מעון  ר'  „ו˜‡ 
˜יינע ענינים) ניט מבטל ‚עווען מ˙ור˙ו ˆוליב ˜יינע ענינים ניט, ‡יז „ו˜‡ ר' ˘מעון 
ל‡  וערבי˙ ˜יים  ˘חרי˙  ˘מע  ל‡ ˜ר‡ ‡„ם ‡ל‡ ˜ריי˙  זָ‡‚ט, [ַ‡ז "‡פילו  יוח‡י  בן 
ימו˘"], ַ‡ז „ער ווָ‡ס ‡ין בי„ו לע˘ו˙ – לי‚ט ‡ויף ‡ים „ער חיוב פון "ל‡ ימו˘ ספר 

‰˙ור‰ ‰ז‰ מפיך יומם וליל‰", ‡ון ער ‡יז „ָ‡ס מ˜יים.

מעון בן יוח‡י! "˙ור˙ו ‡ומנ˙ו". ווי ַ‡זוי ער ‡יז „ָ‡ס מ˜יים?  ווער זָ‡‚ט „ָ‡ס? – ר'̆ 
– ווען ער ‡יז ˜ור‡ ˜רי‡˙-˘מע ב˘חרי˙ ובערבי˙.

ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז „ער ˜˘ר ‡ון „ער סיום פון "ילכו מחיל ‡ל חיל" בסוף פון „ער גמרא 
פון ברכו˙ מˆ„ עˆמ‰, (˜ו„ם פון „עם סיום) ˜ו„ם פון „ער ‰וספ‰ "כ„י לסיים ב„בר 
טוב" ב˙כלי˙ ‰˘לימו˙, ַ‡ז ס'‡יז „ָ‡ "בי˙ ‰כנס˙" ו"בי˙ ‰מ„ר˘" – ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז 
‡ויך „י התחלה פון „ער מסכ˙‡, "מ‡ימ˙י ˜ורין ‡˙ ˘מע בערבין", זָ‡‚ט ר' ˘מעון 
בן יוח‡י: ָ‡ט „ָ‡ס ‡יז ער מ˜יים מ˜יים "ל‡ ימו˘ (בליל‰) [. . וליל‰]". „ערנָ‡ך ‚ייט 
‚לייך נָ‡ך „ערויף בנו‚ע ב˘חרי˙ – ‡יז ער מ˜יים "ל‡ ימו˘ ספר ‰˙ור‰ ‰ז‰ (בבו˜ר) 

[מפיך יומם]".

על „רך ז‰ ‡יז ‡ויך ‡יז „ָ‡ך „ָ‡, כ‡מור, ‡ין בבלי, ‡יז „ָ‡ס ‡יז „י ‡יינˆי˜ע מסכ˙‡ 
ווָ‡ס ‰ָ‡ט ‚מר‡ ‡ין ס„ר זרעים; ‡ין ירו˘למי ‰ָ‡בן ַ‡לע מסכ˙ו˙ ‚מר‡, ביז „ער סיום 

פון „י מסכ˙ו˙ ‡ין ס„ר זרעים, ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז ביכורים.

פר˜ים,  ד'  ָ‡ּפ‚ע„רו˜ט  ס'‡יז  ווָ‡ס  מ˘ניו˙'ן  כמ‰   ‡ָ„ „ָ‡ך  ביכורים ‡יז  [ווָ‡ס ‡ין 
˘רייבן ָ‡בער ַ‡לע, ַ‡ז ס'‡יז „ָ‡ מערניט ווי ג'; „ער פר˜ „' ‡יז ַ‡ ‰וספ‰ פון בריי˙‡. 
בכמ‰ „פוסים, ‡יז ‚ָ‡ר  ברוב ‰„פוסים, ָ‡„ער  ירו˘למי  ˙למו„  ַ‡ז ‡ין  ווַ‡נענט,  ביז 
פר˜  ‡ויף  ‚מר‡  ˜יין  ניטָ‡  ס'‡יז  ‡ון  פר˜ים,  ˘ל˘‰  „י  ווי  מערניט  ָ‡ּפ‚ע„רו˜ט 

רביעי].

פארברענגען עם הרבי

קיד



ווָ‡ס ‡יז „ער ˜˘ר, כ‡מור לעיל, ַ‡ז ס'‡יז „ָ‡ ‡ויך „ָ‡ סיום פון ˜˘ר סיום ‰ס„ר מיט 
˙חיל˙ ‰ס„ר, סיי ‡ין מ˘נ‰ ‡ון סיי ‡ין ‚מר‡.

מסיים  ער  ‡יז  סיום,  „ער  ‡יז  „ָ‡ס  ווָ‡ס  ˘לי˘י,  פר˜  ‡ין  ביכורים,  מ˘נ‰  „י  ‡יז 
ב‰נו‚ע ˆו „עם ענין ‰˜„˘ים ו‰ביכורים וכו', ַ‡ז מ'טיילט „ָ‡ס פַ‡נַ‡נ„ערט (כ˜„˘ים 

(בחל˜) ב˜„˘י ‰מ˜„˘) ["כ˜„˘י ‰מ˜„˘"].

‚לייך  זָ‡‚ט  ווָ‡ס  זרעים],  [ס„ר  (‰מסכ˙‡)  ˙חיל˙  מיט  ˜˘ר  „ער  ‡יז  „ָ‡ס  ווָ‡ס 
"מ‡ימ˙י ˜ורין ‡˙ ˘מע בערבין מ˘ע‰ ˘‰כ‰נים נכנסין ל‡כול ב˙רומ˙ן", ווָ‡ס „ָ‡ס 

‡יז "˜„˘י (‰˜ו„˘) ‰מ˜„˘".

ווָ‡ס „ערמיט ענ„י˜ט זיך מסכ˙‡ ביכורים - ‡ין בבלי, ווָ‡רט ‡יז ניטָ‡ ‡ויף „ערויף 
˜יין ‚מר‡.

ביכורים ‡ויך, „ַ‡רף  מסכ˙‡  ירו˘למי ‡יז „ָ‡ ‚מר‡ ‡ויף  כ‡מור, ‡ין  ָ‡בער  ס'‡יז 
„ָ‡ך זיין ַ‡ ˜˘ר מיט ˙חיל˙ (‰מסכ˙‡) [ס„ר זרעים].

מיט ווָ‡ס ‡יז ער מסיים „י ‚מר‡ ‡ין ביכורים ‡ין ירו˘למי? – מסיים, ַ‡ז ב˘ע˙ ס'‡יז 
„ָ‡ ‡יינער ווָ‡ס ‰ָ‡ט ‚ע‰ַ‡ט ַ‡ ספר-˙ור‰ ווָ‡ס ער ‰ָ‡ט זי בַ‡˜ומען בירו˘‰ מ‡ביו, 
ס'‡יז „ָ‡ך ָ‡בער „ער „ין, ַ‡ז ער „ַ‡רף ˘רייבן ַ‡ ספר-˙ור‰ לעˆמו; ַ‡ז ער ‰ָ‡ט ˘וין 
ַ‡ ספר-˙ור‰ לעˆמו, ‡יז „ָ‡ך „עמָ‡לט „ער ˙כלי˙ כ˙יב˙ ‰ספר-˙ור‰ ‡יז „ָ‡ך, ַ‡ז 
"כ˙בו לכם ‡˙ ‰˙ור‰ ‰ז‡˙" כ„י (מ'זָ‡ל מ) מ'זָ‡ל וויסן ווי ַ‡זוי ˆו מ˜יים זיין, [ווי 
ַ‡רָ‡ּפ‚עברַ‡כט ‡ין פוס˜ים, ביז ווי „ער ר‡"˘ ‡יז „ערפַ‡ר מפר˘, ַ‡ז בזמן ‰ז‰ ‡יז 
מען ‚ָ‡ר יוˆ‡ (מיט) ב˘ע˙ מ'˘רייבט ָ‡„ער מ'„רו˜ט ַ‡ ˘ולחן-ערוך, ווָ‡ס „עמָ‡לט 
ווייס ער ווָ‡ס ˆו טָ‡ן], במיל‡ ˜ען ער „עמָ‡לט פַ‡ר˜ויפן ספר-˙ור‰ ˘‰ניח לו ‡ביו, 

ווָ‡רום ער ‰ָ‡ט ספר-˙ור‰ ˘כ˙ב לעˆמו.

‡מ˙ טַ‡˜ע „ָ‡ס בַ‡פרייט ‡ים ניט ספר-˙ור‰ ˘‰[ניח לו ‡ביו], ל‡חר ָ‡בער ווי ער 
‰ָ‡ט ˘וין ‚ע˘ריבן ספר-˙ור‰ לעˆמו, ˜ען ער מ˜יים-זיין "למען י˘מעו ולמען ילמ„ו 
˘‰ניח‰)  ל‡ביו  (˘כ˙ב‰  ספר-˙ור‰  פַ‡ר˜ויפן  לכ‡ור‰  ער  ˜ען   – ולע˘ו˙"  ליר‡‰ 

˘יר˘ מ‡ביו,

‡יז ער מסיים מסכ˙‡ ביכורים, ַ‡ז "‰מוכר ספר-˙ור‰ [˘ל ‡ביו]" ‡יז ‰ָ‡ט ער ניט 
˜יין סימן ברכ‰, ["‡ינו רו‡‰ סימן ברכ‰ לעולם"].

ווָ‡ס ניט חס ו˘לום ס'פעלט ביי ‡ים; "[‡ינו רו‡‰] סימן ברכ‰" ‡יז ניט „ער טייט˘, 
ַ‡ז מ'נעמט ביי ‡ים עּפעס ˆו, נָ‡ר ַ‡זוי ווָ‡לט „ָ‡ס ‚ע„ַ‡רפט ˆו˜ומען ַ‡ ברכ‰; ב˘ע˙ 
ער ‡יז מכר ספר-˙ור‰ ב‰י˙ר, ָ‡בער "[‰]מוכר ס"˙ (‡ין לו) [. . ‡ינו רו‡‰ סימן ברכ‰ 

לעולם]".

התוועדות י"ט כסלו ה'תשמ"ד

קטו



„ערנָ‡ך ‡יז ער מסיים, ["וכל ‰מ˜יים ספר-˙ור‰ ב˙וך בי˙ו"], ַ‡ז „ער ווָ‡ס ער ‰ָ‡ט 
ַ‡ ספר-˙ור‰, ‡ון ווי מפר˘ים זָ‡‚ן ער ‰ָ‡ט ניט ספר-˙ור‰ ˘‰ניח לו ‡ביו, ‡יז "עליו 

(נ‡מר ˆ„˜˙ו) [‰כ˙וב ‡ומר] ‰ון ועו˘ר בבי˙ו וˆ„˜˙ו עומ„˙ לע„".

"הון   ‡ָ„ ס'‡יז  ב˘ע˙  ַ‡ז  מפר˘ים,  מפר˘  זיינען  „ָ‡ „ער ˜˘ר ‰ענינים?  ווָ‡ס ‡יז 
פַ‡רווָ‡ס?  ברכ‰",  ַ‡ "סימן  ער ‰ָ‡ט  „ָ‡ס ‰ייסט  עו˘ר,  ער ‰ָ‡ט  ַ‡ז  בבי˙ו",  ועושר 
– „ערפַ‡ר ווָ‡ס ער ‰ָ‡ט ניט פַ‡ר˜ויפט ספר-˙ור‰ ˘כ˙ב לו ‡ביו, ‡יז ָ‡ט „עמָ‡לט 
"‰כו˙ב  כ˙ובו˙,  ‡ין  זָ‡‚ט  ‚מר‡  „י  ווָ‡ס  „ָ‡ס  ָ‡ט  „ָ‡ס  ‡יז  לע„"  עומ„˙  "ˆ„˜˙ו 
ל‡חרים" ‡יז ָ‡ט „עמָ‡לט "עליו (נ‡מר ˆ„˜˙ו) [‰כ˙וב ‡ומר] . .  ומ˘‡ילן  ספרים 
ˆ„˜˙ו עומ„˙ לע„": ער ‰ָ‡ט „ָ‡ס ַ‡ ˘טענ„י˜ע זַ‡ך „עם ספר, ‡ון ער מַ‡כט „ערמיט 

ַ‡ "ˆ„˜‰" ווָ‡רום "מ˘‡ילן ל‡חרים".

ען ער ניט זיין "מ˘‡ילן לאחרים",  ב˘ע˙ ער ‰ָ‡ט ָ‡בער מערניט ווי איין ספר-˙רו‰ –̃ 
ער „ַ‡רף וויסן ווָ‡ס ˆו טָ‡ן בו ביום ַ‡ליין.

ַ‡ "סימן  ער  ‰ָ‡ט   – בבי˙ו"  ועו˘ר  ספר-˙ור‰'ס, "‰ון  צוויי  ָ‡בער  ‰ָ‡ט  ער  ב˘ע˙ 
ברכ‰", "עו˘ר", ‡ון ‰ָ‡ט ‡ויך „עם ענין ווָ‡ס "מ˘‡ילן ל‡חרים" במיל‡ ‡יז "ˆ„˜˙ו 

עומ„˙ לע„".

ווָ‡ס על „רך ז‰ ‚עפינט מען ‡ויך [ב˙חיל˙ ס„ר זרעים] ‚לייך ‡ין ˙חיל˙ ‰מסכ˙‡, 
‡ון ‚לייך ‡ין „ער ער˘טער מ˘נ‰, ‡יז ַ‡ ‚ַ‡נˆע ‡ריכו˙ ‡ין מ˘נ‰, ַ‡ז "מ‡ימ˙י ˜ורין 
זמן ‰˜רי‡˙- פון  סיום  ווַ‡נענט „ער  ביז  (ווען)   ‡ָ„ בערבין", „ערנָ‡ך ‡יז  ˘מע   ˙‡
˘מע, ‡יז „ער ‡יז, זָ‡‚ט רבן ‚מלי‡ל, "ע„ ˘יעל‰ עמו„ ‰˘חר". „י חכמים זָ‡‚ן "ע„ 

חˆו˙".

מן  ל‰רחי˜ ‡„ם  ל˙ור‰, ["כ„י  סייג   ‡ַ ווי  מערניט  ַ‡ז „ָ‡ס ‡יז  מען,  זָ‡‚ט  „ערנָ‡ך 
‰עביר‰"], במיל‡ "‡ם ל‡ ˜ר‡˙ם" – זָ‡‚ט רבן ‚מלי‡ל – זָ‡ל מען „ערנָ‡ך לייענען, 
‡ף על פי ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז נָ‡ך חˆו˙, ["‡ם ל‡ על‰ עמו„ ‰˘חר חייבין ‡˙ם ל˜רו˙"], 

ניט ווי („ע˙ ‰˙נ‡ ˜מ‡) „ע˙ ‰חכמים.

„ער  ‡ין  ער˘טע)  „י  (פון  מסכ˙‡  ער˘טער  „ער  ‡ין  ˘וין  מען  זעט   ‡ָ„ ָ‡ט  ווָ‡ס 
ער˘טער מ˘נ‰ ˘ב‰, ַ‡ז ˙ור‰ ‰ָ‡ט לכ˙חיל‰ ‡יינ‚ע˘טעלט, [ַ‡ז] ס'‡יז „ָ‡ ˙ור‰ ‡ון 

ס'‡יז „ָ‡ ַ‡ סייג ל˙ור‰.

ווָ‡ס מעין ז‰ ‡יז בנו‚ע ˆו ביי„ע ספר-˙ור‰'ס:

ב˘ע˙ ער ‰ָ‡ט ַ‡ ספר-˙ור‰ ˘כ˙ב‰ לעˆמו – ‰ָ‡ט ער מ˜יים ‚עווען „י מˆו‰ פון 
ָ‡בער  מען  ‰ָ‡ט  „ערנָ‡ך  וב˘לימו˙ו.  במילו‡ו  ‰ז‰"  ‰ספר   ˙‡ לכם  כ˙בו  "וע˙‰ 
‚עמַ‡כט: כ„י ער זָ‡ל ‰ָ‡בן ַ‡ "סימן ברכ‰", כ„י ער זָ‡ל ‰ָ‡בן "עושר בבי˙ו", כ„י ער 
זָ‡ל ‰ָ‡בן "ˆ„˜˙ו עומ„˙ לעד" - ָ‡ט „עמָ‡לט זָ‡ל ער ניט פַ‡ר˜ויפן, וועט ער „ָ‡ס 

‡ויך ‰ָ‡בן. ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז ב„ו‚מ‡ פון סיי‚ ל˙ור‰.

פארברענגען עם הרבי

קטז



ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז ‡ויך, כ‡מור, ווי ס'‡יז ‡ויס‚ע‰ַ‡לטן „י פ˙יח‰ ˆוזַ‡מען מעין ‰סיום 
‡ויך ‡ין „עם ס„ר זרעים ‡ין ירו˘למי.

מיט  ‚עווען  ‡יז  ירו˘למי  ַ‡ז  ירו˘למי,  ‡ון  בבלי  פון  חילו˜  „ער  ַ‡מָ‡ל  וכמ„ובר 
(‰ונ„ע) ַ‡ן ערך ‰ונ„ערט יָ‡ר פַ‡ר חו˙ם ‰בבלי, במיל‡ ‡יז פַ‡ר˘טַ‡נ„י˜, ַ‡ז במ˘ך 
פון „י ‰ונ„ערט יָ‡ר ‡יז צוגעקומען ‡ין „י ענינים ווָ‡ס ‡ין ירו˘למי ˘טייען זיי מערניט 
יו˙ר  בפרטיות  מפרט ‚עווען  מער  זיי  מען  בבלי ‰ָ‡ט  בכללות, ‡ון ‡ין  ברמז ָ‡„ער  ווי 

ובגלוי יו˙ר,

ַ‡ז  חילו˜,  מען ‡ויך „עם  ‚עפינט  ברכו˙  מסכ˙‡  פון  סיום  ַ‡זוי ‡יז ‡ויך ‡ין „עם 
(‡ין בבלי) ‡ין ירו˘למי ‡יז ער מסיים מערניט טַ‡˜ע ווי מיט „עם ער˘טן פסו˜, ַ‡ז 
"˙למי„י חכמים מרבים ˘לום בעולם, (˘נ‡מר) [מ‰ טעם] וכל בניך לימו„י ‰וי' ורב 
˘לום בניך". ער זָ‡‚ט ‡פילו ניט ˜יין "‡ל ˙˜רי", על ‡ח˙ כמ‰ וכמ‰ [ַ‡ז] ער זָ‡‚ט 
ניט „י פסו˜ים ˘ל‡חרי ז‰. ‡ון דָאס ‡יז „ער סיום, ווָ‡ס ‡ין „ערויף ‡יז ˘וין ‡ויך „ָ‡ 

„ער ˜˘ר מיט ‰˙חל˙ ‰ענין.

‡יז  יָ‡ר,  ‰ונ„ערט  „י  פון  במ˘ך  ˆו‚ע˜ומען  ס'‡יז  ווי   ‡ָ„ ָ‡בער  ‡יז  „ערנָ‡ך 
ווָ‡ס  ז‰,  ל‡חרי  זיי ˜ומען  ווָ‡ס  פסו˜ים  ַ‡לע  בבלי „י  פון  ַ‡רָ‡ּפ‚ע˜ומען ‡ין ‚מר‡ 
יע„ער פסו˜ ‡יז מוסיף ַ‡ בי‡ור ‡ין „עם ענין ‡ון מוסיף ַ‡ ‰וספ‰ (‡ין „עם ענין ‰סיו) 

‡ין „עם ענין ‰טוב.

על „רך ז‰ ‡ויך ב‰נו‚ע ˆו „עם סיום ‡ין מסכ˙‡ נ„‰, ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז „ער סיום פון „י 
מסכ˙ו˙ ˘י˘ ב‰ם ‚מר‡, [‡ון ווָ‡ס ‡ין ירו˘למי ‡יז ‡ויך ניטָ‡ ˜יין ‚מר‡ ‡ויף רוב 
‰מסכ˙ו˙ פון ס„ר ט‰רו˙, - ס'‡יז ניט „ער‚ַ‡נ‚ען „ער כ˙ב, מ‡יזו סיב‰ ˘˙‰י', ווי 

ס'‡יז ˘וין ‚ע„רו˜ט בכמ‰ ירו˘למי'ס].

ווָ‡ס מיט ווָ‡ס פַ‡רענ„י˜ט זיך „ָ‡רטן? – זָ‡‚ט ˙וס' ‡ויך, ַ‡ז „ָ‡ס ‡יז "כ„י לסיים 
ב„בר טוב", פון "˙נ‡ „בי ‡לי‰ו כל ‰˘ונ‰ ‰לכו˙ בכל יום מובטח לו ˘‰ו‡ בן עולם 

‰ב‡, ˘נ‡מר ‰ליכו˙ עולם לו, ‡ל ˙˜רי ‰ליכו˙ ‡ל‡ ‰לכו˙",

ווע‚ן  ‡ויך  זיך  רע„ט  פריער  ווָ‡ס  מערניט  ‡יז  פריער„י˜ע  „י  ˆו  ˘ייכו˙  „י  ווָ‡ס 
"‰לו˙ למ˘‰ מסיני", בנו‚ע ˆו (לו‚ ˘מן) רביעי˙ לו‚ ˘מן, בנו‚ע ˆו „יני נ„‰ וזב‰ 
וכו'; ס'‡יז „ָ‡ך ָ‡בער „עמָ‡לט ניט ‚עווען "לסיים ב„בר טוב" – ‡יז מען מוסיף „עם 

"˙נ‡ „בי ‡לי‰ו" כ„י לסיים ב„בר טוב.

ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז ‡ויך „ער ˜˘ר מיט „י ‰˙חלו˙ ‰מסכ˙ו˙, כמ„ובר ַ‡מָ‡ל ב‡רוכ‰.

„ערנָ‡ך ‡יז ָ‡בער „ָ‡ נָ‡ך ַ‡ ‚רעסערער סיום, ווי מ'‡יז מסיים „עם ‚ַ‡נˆן "ס„ר", 
ווָ‡ס „עמָ‡לט ‡יז „ער סיום, כ‡מור לעיל, פון "[‡מר] ר' י‰ו˘ע בן לוי (‡מר)" ‡ון 
"[‡מר] ר' ˘מעון בן חלפ˙‡ (‡ומר)", ווָ‡ס ר' ˘מען בן חלפ˙‡ ‡יז מסיים מיט "‰וי' 

עוז לעמו י˙ן ‰וי' יברך ‡˙ עמו ב˘לום".

התוועדות י"ט כסלו ה'תשמ"ד

קיז



ווָ‡ס ‡יז „ָ‡ „ער ˜˘ר מיט ‰˙חל˙ ‰מסכ˙‡? מיט ‰˙חל˙ פון ˘"ס, פון ˘˘‰ ס„רי 
מ˘נ‰ מיט ‚מר‡?

ווָ‡ס כ‡מור לעיל, ווי ער זָ‡‚ט ‡ין מ„ר˘ [‡ויף] "‰וי' עוז לעמו י˙ן ‰וי' יברך ‡˙ עמו 
ור‰", ‡ון ווי ער זָ‡‚ט „ָ‡ס ‡ויך ‡ין מסכ˙‡ (ברכו˙)  ב˘לום" ‡יז „ָ‡ס "‡ין עוז ‡ל‡̇ 
[זבחים], ‡ון ב˘ע˙ ס'‡יז ‚עווען מ˙ן ˙ור‰, ‡יז „עמָ‡לט ‡יז ‚עווען ַ‡ ‚ַ‡נˆער טומל 
חכמים  בלעם, ˆו  זיינען ‚ע˜ומען ˆולויפן ˆו  זיי  פח„ו ‡ומו˙ ‰עולם ‡ון  ַ‡ז  ורע˘, 
ור‰ לי˘ר‡ל, ‰ָ‡ט מען  ˘ב‰ם, ‰ָ‡ט מען ‡ים ‚עענטפערט, ַ‡ז „ער ‡ויבער˘טער ‚יט̇ 
‚עזָ‡‚ט "‰וי' עוז לעמו י˙ן ‰וי' יברך ‡˙ עמו ב˘לום". (ווָ‡ס ווָ‡ס ‡יז „ָ‡ „ער) ווָ‡ס 

ענינ‰ ‡יז „ער ענין פון מ˙ן ˙ור‰.

מ˘נ‰,  ס„רי   ‰˘˘ מסיים  מען  „ערמיט ‡יז  ווָ‡ס  פַ‡ר˘טַ‡נ„י˜  „ערפַ‡ר ‡יז  ווָ‡ס 
ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז כללו˙ ‰ענין פון ˙ור‰ ˘בעל פ‰.

ווָ‡ס כללו˙ ענין ‰˙ור‰ ‡יז „ָ‡ך כמ„ובר כמ‰ פעמים ווי „ער ַ‡לטער רבי ‡יז מב‡ר 
ב‡רוכ‰ ‡ין ‡‚ר˙ ‰˜ו„˘, פַ‡רווָ‡ס עּפעס „ו˜‡ "כל ‰˘ונ‰ הלכות" ‡יז "מובטח לו 
ענין ‰˙ור‰  ˙כלי˙  ַ‡ז „ער  פַ‡רענטפערט ‡ויף „ערויף,  עולם ‰ב‡"? ‡ון  בן  ˘‰ו‡ 
‡יז „ָ‡ך, ַ‡ז ס'זָ‡ל זיין "‚„ול לימו„ ˘מבי‡ לי„י מע˘‰"; ווען ‰ָ‡ט מען ַ‡רויס „עם 

"מעשה" פון ˙ור‰, ווי ַ‡זוי ˆו טָ‡ן בפועל? – ‡ויף „ערויף ˜ומען „י הלכות.

ָ‡נ‚ערופן  ער  ווערט  ַ‡ליין,  מ˘נ‰  „ער  פון  מ'פס˜'נט   (‡ָ„ (ס'‡יז  ב˘ע˙  ווָ‡רום 
"מבלי עולם"; ב˘ע˙ ער פס˜'נט פון ˘˜ל‡ וטרי‡ ˘ב‚מר‡, ָ‡„ער ˘במ˘נ‰, ָ‡„ער 
הלכה,  ס'˜ומט  ב˘ע˙  מס˜נ‡ ‡יז;  ווָ‡ס „י  וויסן  ניט   ıנָ‡ך ַ‡ל ער  ˘בבריי˙‡ – ˜ען 
ווער רע„ט נָ‡ך "הלכה למשה מסיני", ווי „ער רמב"ם ‚יט „עם כלל, ַ‡ז ‡ין „ערויף ‡יז 
ניט ˘ייך ˜יין מחלו˜˙ - ָ‡ט „עמָ‡לט ‰ָ‡ט ער ‰לכ‰ פסו˜‰ ‡ון ווייס ווָ‡ס ער „ַ‡רף 

טָ‡ן.

‰ו‡ בן עולם ‰ב‡", ‡ון „ו˜‡ „ָ‡ס ‡יז  ווָ‡ס „ערפַ‡ר ‡יז „ו˜‡ „ָ‡ס ‡יז "מובטח לו̆ 
פַ‡רבונ„ן מיט "מ‡ימ˙י ˜ורין ‡˙ ˘מע בערבין",

ווָ‡ס ווָ‡ס ‡יז „ער ענין פון "˜ורין ‡˙ ˘מע בערבין", ווי „י ‚מר‡ זָ‡‚ט ‡ין ‚מר‡ 
„ָ‡רטן? – ענינו ‡יז, ַ‡ז ער זָ‡ל מ˜בל-זיין ‡ויף זיך עול מלכו˙ ˘מים, במיל‡ וועט ער 

„ערנָ‡ך מ˜בל-זיין ווָ‡ס ס'˘טייט ‡ין פר˘‰ ˘ני' – "עול מצוות".

ווי ַ‡זוי וועט ער וויסן ווי ַ‡זוי ˆו טָ‡ן ַ‡ מˆו‰? – ˜ען ער ניט וויסן פון ַ‡ מ˘נ‰ – 
„ָ‡ס ‡יז "מבלי עולם"; ˜ען ער ניט וויסן פון ˘˜ל‡ וטרי‡ – ער ווייס ניט „י מס˜נ‡, 
ער ‡יז חריף ‡ון ˜ומט נָ‡ך ניט לי„י מס˜נ‡, "עו˜ר ‰רים וטוחנן ז‰ בז‰ בסבר‡" ‡ון 

ווייס ניט ווָ‡ס „י ‰לכ‰ ‡יז,

ב˘ע˙ ס'‡יז "‰˘ונ‰ הלכות בכל יום" - ָ‡ט „עמָ‡לט טוט ער ‡ויף „ער ענין ַ‡ז ער 
מלכו˙  עול  סיי  זיך  זיין ‡ויף  מ˜בל  זָ‡‚ט ‡ין ˜רי‡˙-˘מע,  ער  ווָ‡ס  מ˜יים-זיין  זָ‡ל 

פארברענגען עם הרבי

קיח



˘מים סיי עול מˆוו˙, ווָ‡רום ער ווייס ‡ין ווָ‡ס „ער עול בַ‡˘טייט. ווָ‡ס („ָ‡ס ‡יז) ַ‡ 
חל˜ פון ˜רי‡˙-˘מע ‡יז „ָ‡ך פר˘‰ ר‡˘ונ‰ ‡ון פר˘‰ ˘ני'.

ווָ‡ס „ו˜‡ „עמָ‡לט ווערט „ער ענין פון מ˙ן ˙ור‰ ב˘לימו˙‰, ווי „ער רמב"ם זָ‡‚ט 
ור‰ בעולם  ‡ין סיום פון ‰לכו˙ חנוכ‰, ַ‡רָ‡ּפ‚עברַ‡כט פון ספרי, ַ‡ז „ָ‡ס ווָ‡ס ני˙נ‰̇ 

‡יז – כ„י "לע˘ו˙ ˘לום בעולם".

ווי ַ‡זוי טוט מען ‡ויף ˘לום בעולם? – „ורך מע˘‰ ‰מˆוו˙:

ווָ‡ס  י˘ר‡ל. ‡פילו „י  מˆ„ ‡‰ב˙  זיין  לחבירו, ˆווי˘ן ‡י„ן, ˜ען  בין ‡ח„  ˘לום 
קריגן זיך ‡ין ˙ור‰ – זָ‡‚ט מען „ָ‡ך "‡˙ ו‰ב בסופ‰", ַ‡ז פריער ‡יז „ָ‡ ַ‡ן ענין ˘ל 

מלחמ‰ ‡ון „ערנָ‡ך סופ‰ מַ‡כט מען ˘לום ז‰ עם ז‰;

ס'זָ‡ל זיין ˘לום ‡ין עניני ‰עולם, ‡ין וועלט-זַ‡כן – ‡ויף „ערויף „ַ‡רף מען ‰ָ‡בן 
„ע‰ו":  „רכיך  "בכל  ‡ון  ˘מים",  "ל˘ם  זיינען  "מע˘יך"  ב˘ע˙  ַ‡ז  המצוות,  ˜יום 
עור  ַ‡ן  ָ‡„ער (˜לף)  ˘ל ˆ„˜‰,  ענין  ַ‡ן  מַ‡כט „ערפון  וועלט  פון  ענין  ַ‡ן  נעמט  ער 
ב‰מ‰ ‡ון מַ‡כט „ערפון ˙פילין, ‡ון "‰ו˜˘‰ כל ‰˙ור‰ כול‰ ל˙פילין" – מַ‡כט ער 

„עמָ‡לט "˘לום בעולם",

ווָ‡ס „ערפַ‡ר „ַ‡רף ער ָ‡נ˜ומען ˆו "‰לכו˙", ‡ון „עמָ‡לט ˜ען ער מ˜בל זיין ‡ויף 
זיך עול מˆוו˙ – ווָ‡רום ער ווייס (ווָ‡ס ער „ַ‡רף) ווָ‡ס ער ‡יז ‡ויף זיך מ˜בל.

כל  ‰˙חל˙  „י  ˆווי˘ן  ˜˘ר  „ער  ‡ון  סיום  „ער  ‡ויך  כ‡מור,  ‡ויך,  ‡יז  „ָ‡ס  ווָ‡ס 
‰˘"ס וסיומו, ‡ון ‡ויך יע„ער מסכ˙‡ בפני עˆמ‰, ‡ון ‡ויך „ער חילו˜ ˆווי˘ן בבלי 

וירו˘למי.

וכ‡ן ‰מ˜ום ‡ויך ל‰עיר ‡ויף ַ‡ „בר ˙מו‰, ווָ‡ס (‡ין בבלי) ‡ין ירו˘למי ‡יז מען 
מסיים מיט ניט ˜יין „בר טוב.

‡מ˙ טַ‡˜ע מ'זָ‡‚ט ‡ויף „ערויף „ער טעם, ַ‡זוי ווי „ער כ˙ב-י„ ‡יז ניט „ער‚ַ‡נ‚ען, 
‚ע‚ַ‡נ‚ען פַ‡רלָ‡רן וכו', ס'‡יז „ָ‡ך ָ‡בער יע„ער ענין ב‰˘‚ח‰ פרטי˙, ‡יז „ו˜‡ ‡ין 
י˘ר‡ל" – ‡יז   ıכ˙ור˙ ‡ר ˙ור‰  זיין "‡ין  ווָ‡ס „ָ‡רטן „ַ‡רף „ָ‡ך  ירו˘למי,  ˙למו„ 
ב‰˘‚ח‰ פרטי˙ ‚עבליבן ַ‡זוי, ַ‡ז „ָ‡רט ‡יז „ער סיום ‡ין ַ‡ „בר ווָ‡ס ס'‡יז ניט ˜יין 

מסיים ב„בר טוב.

נ˘‡,  ‡ין  רב‡  מ„ר˘  ‡ין  „יעו˙  ˆוויי   ‡ָ„ ס'‡יז  ווָ‡ס  „ערמיט  ז‰  ל˜˘ר  י˘  ווָ‡ס 
ב‰נו‚ע ˆו ס„ר ‰ס„רים: ‡יין ס„ר ‡יז, ווי ער זָ‡‚ט „עם סימן ‡ין ˙י˜וני ז‰ר, "וסימני 
זמ"ן נ˜"ט", ַ‡ז ס'‰ויבט זיך ָ‡ן מיט זרעים ‡ון ס'ענ„י˜ט זיך מיט ט‰רו˙. „ערנָ‡ך ‡יז 
„ָ‡ ַ‡ ˆווייטער ס„ר, "וסימנך נז"ם ˜ט"ן", ַ‡ז ס'‰ויבט זיך ָ‡ן מיט נ˘ים ‡ון ענ„י˜ט 

זיך ‚ָ‡ר מיט נזי˜ין.

התוועדות י"ט כסלו ה'תשמ"ד

קיט



ווָ‡ס „עמָ‡לט ˜ומט ‡ויס, ‡ויב מ'זָ‡ל זָ‡‚ן, ַ‡ז „ער ירו˘למי ‚ייט מיט „ער ˘יט‰ 
– ‡יז ‡פ˘ר לומר, ַ‡ז ‡פ˘ר ‡יז „ָ‡ס ‡יז „ער טעם ˜ומט ‡ויס, ַ‡ז „ער סיום ‡יז ‚ָ‡ר 

‡ין נזי˜ין, ניט ‡ין "נ˜"ט" ווי „ָ‡ס ‡יז ‡ין בבלי.

ו‡ין כ‡ן ‰מ˜ום ל‰‡ריך בז‰.

ס'‡יז  ַ‡ז  נחמ„,  „בר   ‡ַ ‡ויף  זיין  מוסיף  ב˜יˆור,  פנים  כל  על  זָ‡‚ן,  ‡ויך  מ'וועט 
י„וע, ַ‡ז „ער רמב"ם בספרו "י„ ‰חז˜‰", "מ˘נ‰ ˙ור‰", ‡יז „ער ל˘ון זיינער ל˘ון 
יין טעמים,  ˆר‰, ‡ויך ניט ‚עברַ‡כט̃  ‰מ˘נ‰. ווי מ'זעט „ָ‡ס בפ˘טו˙: ‡ויך ַ‡ ל˘ון̃ 
ַ‡חוı ווי ‡ין ‚עˆיילטע ערטער, ניט ‚עברַ‡כט ˜יין ˘˜ל‡-וטרי‡'ס ָ‡„ער ר‡יו˙ פון 

פסו˜ים, ַ‡חוı ווי ‚עˆיילטע ערטער,

זעט מען, ַ‡ז „ער רמב"ם בחיבורו ‰ָ‡ט ‡ויך ‚ענומען ָ‡ט „י ˘יט‰, ַ‡ז ביי ‡ים ‡יז 
„ָ‡ „ער סיום מעין ‰פ˙יח‰, ‡ון מסיים ב„בר טוב.

‡יז  ספרים,  פערˆן  ‡ויף  ספרים,  י"„  ‡ויף  ספרו  פַ‡נַ‡נ„ער‚עטיילט  „ָ‡ך  ‰ָ‡ט  ער 
ּפונ˜ט ַ‡זוי ווי ס'‡יז „ָ‡ „ער ˜˘ר פון תחילת כל ‰ספרים מיט סיום כל ‰ספרים - ַ‡זוי 
‡יז „ָ‡ ‡ויך „ער ˜˘ר ˆווי˘ן „ער תחילת ‰ספר ר‡˘ון, ספר המדע, מיטן סיום פון ספר 

המדע, ‡ון ס'‡יז ‡ויך „ָ‡ „ער „יו˜ פון "לסיים בדבר טוב".

ווָ‡ס כ‡מור לעיל, „ער רמב"ם ‡יז ‡ומעטום ברענ‚ט ער „ָ‡ך "‰לכו˙ ‰לכו˙" בכל 
‰ספר,

„ערנָ‡ך זעט מען ַ‡ „בר ווָ‡ס לכ‡ור‰ ‡יז „ָ‡ס ַ‡ „בר פל‡, ַ‡ז ס'˜ומט ˆו מסיים-זיין 
ַ‡ (ס„ר) [ספר] – ‡יז ער מסיים מיט ווערטער ‡ון מיט ענינים ווָ‡ס ַ‡מָ‡ל פעל‚ט מען 

זָ‡‚ן, ַ‡ז „ָ‡ס ‡יז על-„רך ‰מוסר, על-„רך ‰‡‚„‰,

ווי מ'זעט „ָ‡ס בסיום פון כל ספר שברמב"ם, ַ‡לע פערˆן ספרים, ‡יז ‡ין מיטן פון „י 
ספרים ברענ‚ט ער "‰לכו˙ ‰לכו˙"; ˆום סיום פון „י ספרים – ‡יז ער מסיים מיט ַ‡ 
„בר ‡‚ו„‰ "‰מו˘כ˙ לבו ˘ל ‡„ם", ָ‡„ער ווי מ'רופט „ָ‡ס ָ‡ן „רך ‰מוסר, ָ‡„ער ווי 

מ'רופט „ָ‡ס ָ‡ן „רך ‰רמז ו‰סו„ וכו'.

‡ון ‡ויך – מ˜˘ר ˙חיל˙ו בסופו.

‡ון ברענ‚ען ל„ו‚מ‡ – מפני ˜וˆר ‰זמן – ווי מ'‚עפינט „ָ‡ס ‡ין ספר ‰מ„ע, ‰ויבט 
ר‡˘ון"  "מˆוי   ‡ַ  ‡ָ„ ס'‡יז  ַ‡ז  לי„ע"  ‰חכמו˙  ועמו„  ‰יסו„ו˙  "יסו„  מיט  ָ‡ן  זיך 
ו"מ‡מי˙˙ ‰מˆ‡ו" נמˆ‡ו כל ‰נמˆ‡ים, [וב‰מ˘ך ‰„ברים (רפ"ב): "‰י‡ך ‰י‡ ‰„רך 
ל‡‰ב˙ ויר‡˙ו, ב˘ע‰ שיתבונן ‰‡„ם במע˘יו כו' ויר‡‰ מ‰ן חכמתו . . מי„ ‰ו‡ ‡ו‰ב 

. . ומ˙‡ו‰ ˙‡ו‰ ‚„ול‰ לידע ‰˘ם ‰‚„ול כו'"] –

˘וב‰,  ווָ‡ס „ערמיט ‡יז ער מסיים ‚ַ‡נı ספר ‰מ„ע, ווָ‡ס ס'ענ„י˜ט זיך מיט ‰לכו˙̇ 
ובסופו ב‰נו‚ע ˆו ‡‰ב˙ ‰˘ם ‡ון ‡‰ב˙ ‰˙ור‰, ‡ון ‡יז „ָ‡רט מסיים, ַ‡ז ווי ַ‡זוי ˜ען 

פארברענגען עם הרבי

קכ



מען ˜ומען ˆו ‡‰ב˙ ‰˘ם ‡ון ‡‰ב˙ ‰˙ור‰? – „ורך „ערויף ווָ‡ס ער וועט זיך מתבונן 
זיין ‡ון ס'וועט זיין ביי ‡ים חכמה ‡ון ס'וועט זיין ביי ‡ים המודיעים, ַ‡לע „ריי ל˘ונו˙ 
פון חכמ‰ בינ‰ „ע˙, ["‡ינו ‡ו‰ב ‰˜ב"‰ ‡ל‡ ב„ע˙ ˘י„ע‰ו . . לפיכך ˆריך ‰‡„ם . . 
ל‰בין ול‰˘כיל בחכמו˙ ו˙בונו˙ ‰מו„יעים לו ‡˙ ˜ונו"] – ּפונ˜ט ווי ‡ין ˙חיל˙ ספר 

‰מ„ע, ווָ‡ס זיי וועלן ‡ים ברענ‚ען לי„ע ‡˙ ‰˘ם.

ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז „י ‰˙חל‰.

נָ‡ך מערער - ער ‡יז „ער נָ‡ך מסיים: "(כפי) [כמו] ˘בי‡רנו ב‰לכו˙ יסו„י ‰˙ור‰" 
– פַ‡רבינ„ט „ָ‡ס ב‚לוי מיטן ˙חיל˙ ‰ספר!

ס'‡יז ‡ויך על „רך ז‰, ווי ‚ערע„ט פריער „ער ˙חיל‰ פון ˘˘‰ ס„רי מ˘נ‰ ווי ס'‡יז 
פַ‡רבונ„ן מיט „י לעˆטע מסכ˙‡, מיט „י לעˆטע מ˘נ‰ – על „רך ז‰ „י לעˆטע ‰לכ‰ 
‡ין רמב"ם, ‡ין ספר "י„ ‰חז˜‰" מיט ווָ‡ס ענ„י˜ט זיך? – ווי „ערמָ‡נט פריער, ַ‡ז 
לע˙י„ לבו‡, ‡ין ימו˙ ‰מ˘יח, ווָ‡ס וועט „עמָ‡לט זיין? – "‡ין ˘ם ל‡ מלחמ‰ ל‡ 

˜נ‡‰ ול‡ ˙חרו˙", מיט ַ‡לע ענינים ווָ‡ס ער רעכנט ‡ויס,

["י‰יו  ‰נבר‡ים,  י„י  על  זיין  ס'˜ען  ווי  הבורא  ידיעת   – זיין?  „עמָ‡לט  וועט  ווָ‡ס 
י˘ר‡ל חכמים ‚„ולים ויו„עים „ברים ‰ס˙ומים וי˘י‚ו „ע˙ בור‡ם כפי כח ‰‡„ם"] 
– ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז „ער ער˘טער ענין מיט ווָ‡ס „ער רמב"ם ‰ויבט ָ‡ן, ַ‡ז מˆו‰ "לידע" 
לים  כמים  מל‡‰] ‰‡רı „ע‰ ‡˙ ‰וי'  [כי  (ומל‡‰ ‰וי')  „עם ‡ויבער˘טן, "˘נ‡מר 

מכסים",

(ַ‡ז  „ָ‡רטן ‡ויך,  ˘רייבט  ער  ווָ‡ס  פר˜,  ער˘טן  פון „עם  ענין  „ָ‡ס ‡יז „ער  ווָ‡ס 
ול‡  מבין  ˘ל ‡„ם  מˆי‡ו˙, ["‡מי˙˙ ‰„בר ‡ין „ע˙ו  זיין  ניט  מ'ווייס  ַ‡ז  „ָ‡ס ‡יז) 
ווָ‡ס  ענין  ַ‡ן  ס'‡יז  מכסים" –  לים  ווי "כמים  ב„ו‚מ‡  כו'"],  ולח˜רו  ל‰˘י‚ו  יכול‰ 
„‡יז פַ‡רבָ‡ר‚ן, ַ‡ז „י מˆי‡ו˙ זיינע ‡יז (ניט ווי ‡מי˙י˙ ‰מˆי‡ו˙ ניט ווי ‡מי˙י˙ כל 
‰נמˆ‡ים) ניט ווי מˆי‡ו˙ כל ‰נמˆ‡ים, מ'ווייס ָ‡בער מערניט ַ‡ז "מ‡מי˙˙ ‰מˆ‡ו" 

נמצאו כל ‰נמˆ‡ים.

‡ון ווי ַ‡זוי ˜ומט מען ָ‡ן? – „ו˜‡ על י„י ‡‰ב˙ו ויר‡˙ו ו‰˙בונן ובחכמ‰ וב„ע˙,

זיין "מל‡‰  ס'„ַ‡רף  ַ‡ז  ספרו,  בסוף  מסיים  ער ‡יז „ערנָ‡ך  ווי  „ָ‡ס ‡יז ‡ויך  ווָ‡ס 
‰‡רı דיעה ‡˙ ‰וי'", ‡ון פַ‡ר „ערויף ‡ויך "חכמים ונבי‡ים"וכו', ביז ‡ין ַ‡ן ‡ופן 

פון "כמים לים מכסים".

זיין  ַ‡זוי  זָ‡ל  עלמ‡" –  ובר‡  ב‡וריי˙‡  ַ‡ז "‡ס˙כל  וויבַ‡ל„  ַ‡ז  בז‰,  ל‰‡ריך  וי˘ 
 ıבפועל, ווי „ער רמב"ם ‡יז מסיים, ַ‡ז ס'זָ‡ל ˘וין זיין „ער "(ומל‡‰) [כי מל‡‰] ‰‡ר

„יע‰ ‡˙ ‰וי' כמים לים מכסים",

התוועדות י"ט כסלו ה'תשמ"ד

קכא



לימו„  ‡ין  ‰וספ‰  ‡ון  ‰˙ור‰,  בלימו„  ‰וספ‰  (לימו„)  „ורך  ווָ‡ס)  „ערויף  („ורך 
ביז ‡ין "‡מי˙˙  מיט "לי„ע ‡˙ ‰וי'" ‡ון  פַ‡רבונ„ן  ווָ‡ס ‡יז  חל˜  ‰˙ור‰ ‡ין „עם 

‰מˆ‡ו".

יום ‰יעו„ פון "˜‡˙י מר" „‡ מלכ‡  ווָ‡ס „עמָ‡לט וועט זיין במ‰ר‰ בימינו ממ˘ „ער̃ 
מ˘יח‡, ל‡חרי התחלת פון ימו˙ ‰מ˘יח, ווָ‡ס ל‡ ל‡ נ˙‡וו ל‰ם ‰חכמים ו‰נבי‡ים 

ובני י˘ר‡ל – מערניט ווי ˆוליב „ערויף, ַ‡ז ס'זָ‡ל זיין "ל„ע˙ „ע˙ בור‡ם",

‡ון ס'זָ‡ל זיין ביז ‡ין ַ‡ן ‡ופן [פון] "כמים לים מכסים".

לחיים.

‡ח"כ ‡מר: מס˙מ‡ וועט מען פַ‡נַ‡נ„ערטיילן „י ˆעטלען. לחיים ולברכ‰.

נינ‚ו ני‚ון ‰˙ווע„ו˙ (˘˘רים ‡חרי חזר˙ מ‡מר).

‡ח"כ כ"˜ ‡„"˘ ל˜ח מסכ˙‡.

˘רו ני‚ון ˘מח‰ („˘מח"˙).

• • •

ˆו‰ לנ‚ן ו‡מר מ‡מר „"‰ "ז‰ ‰יום ˙חיל˙ מע˘יך".

ני‚נו "חיילי ‡„ונינו".

• • •

˘יח‰ ‰.

ביי ‡ים ‡יז  ווָ‡ס  רבי'ן  בנו‚ע ˆו „עם ַ‡לטן  פריער  מ'‰ָ‡ט „ָ‡ך „ערמָ‡נט   
בנו‚ע ˆו  ב„ברים":  "עס˜ן   – בל˘ון ‰˘"ס   – ‚עווען  ער ‡יז  ווָ‡ס  ב‰„‚˘‰  ‚עווען 
˜רי‡˙-‰˙ור‰, בנו‚ע ˆו ˘חיט‰, בנו‚ע ˆו ˘יעורים וכו"כ ענינים, ביז בנו‚ע ‡ויך ˆו 

ַ‡ליין מ˜בı זיין „י ַ‡לע „עו˙ ‡ין ‰לכ‰ ברורה ‡ין ˘ולחן-ערוך.

– „ער  ענין ‰˙פל‰  ז‰ ‡ויך ‡ין  על „רך  ענין ‰˙ור‰. ‡ון  „ָ‡ך ‡ין  „ָ‡ס ‡יז  ווָ‡ס 
ˆוזַ‡מענ˘טעלן – ‡ון ווי חסי„ים „ערˆיילן, ˆוזַ‡מענ‚ע˜ליבן פון זעכˆי˜ נוסח‡ו˙ – 
ַ‡ נוסח ‰˘ו‰ לכל נפ˘ בסי„ורו, ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז „ָ‡ך ‚ערעכנט ‡יינע פון „י ˆען זכיו˙, 
(כמבו‡ר ומסופר) כמסופר ומבו‡ר ‡ויך ‡ין „י ˘יחו˙ פון (נ˘י‡ינו) רבינו נ˘י‡ינו, 

ביז ˆו נ˘י‡ „ורינו „עם רבי'ן „עם ˘ווער.

ווָ‡ס ב˜˘ר ל‰‡מור לעיל בנו‚ע ˆו לימו„ ˙ור˙ו, ע„"ז ‡ויך בנו‚ע ל˙פיל‰,

פארברענגען עם הרבי

קכב



נ˘י‡  פון  „י ‰ור‡‰  י„וע  ופ˘ט‡", ‡ון  נ‰ר‡  "נ‰ר‡  „ָ‡ך  ס'‡יז  ווָ‡ס  ווָ‡ס ‡ע"פ 
ווי˘ן ‡חינו ‰ספר„ים ‡ין מַ‡רָ‡˜ָ‡  לוחים̂  „ורינו, ַ‡ז ב˘ע˙ עס זיינען ‚עפָ‡רן זיינע̆ 
וכיו"ב – ‡ויף לערנען „ָ‡רטן ˙ור‰ בכלל ‡ון ˙ור˙ ‰חסי„ו˙ במיוח„ – ‰ָ‡ט מען זיי 
זיין ‡ין ‰פˆ˙ ‰י‰„ו˙, ‡ין ‰פˆ˙ ‰מעינו˙ ‡ון  מ˙עס˜  זיך  זָ‡לן  זיי  ַ‡ז  ָ‡נ‚עזָ‡‚ט, 
‡ין ‰פˆ˙ ‰˙ור‰ וכו'; מ'זָ‡ל ָ‡בער נָ‡ך ניט ָ‡נרירן ‡ין "מנ‰‚ ‡בו˙ינו בי„ינו" ווָ‡ס 
בנו‚ע ˆו   – וכיו"ב  טוניס  מַ‡רָ‡˜ָ‡ ‡ון  יענע ˜‰ילו˙ ˜„ו˘ו˙, ‡ין  ס'‡יז ‚עווען ‡ין 
זייער נוסח ‰˙פיל‰ וכו', מנ‰‚ים, ַ‡חוı ָ‡ט „י ווָ‡ס זיי ‰ָ‡בן ַ‡ליין ‚עווָ‡לט „ערנָ‡ך 
מ˘נ‰ זיין, ָ‡בער ניט („ורך) ‡ין „ערויף ‡יז בַ‡˘טַ‡נען „י ˘ליחו˙ ‡ון ‡ין „ערויף 

‡יז ‚עווען – פַ‡ר˜ערט – ַ‡ ז‰ירו˙ מיוח„‰.

‡עפ"כ, ‡יז „ָ‡ך „ָ‡ ענינים ווָ‡ס ס'˜ומט-ˆו מˆ„ „ערויף ווָ‡ס הזמן ‚רמ‡,

ווָ‡ס „ערפַ‡ר ‡יז ב˜˘˙י – ‡ון „ער ווָ‡ס וויל ניט ָ‡ננעמען, זָ‡ל ‡ים זיין ˆו‚עזונט 
ַ‡ז  פריער  „ערמָ‡נט  ווי  בעולם,  מˆב  „עם  מיט  ב˜˘ר  „י)  (פון  נעמען  מ'זָ‡ל  ַ‡ז   –
"מלכיו˙ מ˙‚רו˙ זו בזו", ובפרט ‡ין ˘נים הכי ‡חרונו˙, ‡ון ‡ין חדשים ‡ון שבועות 

‰כי ‡חרונו˙, ‚ייט „ָ‡ס ‡ין ַ‡ן ‡ופן מב‰יל,

ווָ‡ס ‡מ˙ טַ‡˜ע „ָ‡ס ‰ָ‡ט ַ‡ ˘ייכו˙ ˆו בי‡˙ מ˘יח, ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז „ָ‡ך ‡יינע פון 
וין יוˆ‡ ‚עווען לכ‡ור‰ לכל ‰„עו˙ ‡ין ַ‡לע סימנים,  „י סימנים; ס'‡יז ָ‡בער מ'‰ָ‡ט̆ 
‡פילו ‡ין „עם סימן פון ‡ופן פון "מלכיו˙ מ˙‚רו˙", ‡ון ‡עפ"כ ‚ייט „ָ‡ך „ער מˆב 

‡ין „עם כיוון ווי מ'זעט „ָ‡ס –

‡יז  ווָ‡ס  ענין  ַ‡ן  ‡ין  זיין  זָ‡ל  ‰וספ‰  „י  ַ‡ז  ָ‡נ‰ויבנ„י˜,  צוגעבן,  עּפעס  מען  מוז 
ביז ‡יˆטער  ווָ‡ס  – ‡ע"פ  ˙פיל‰  מיט  „ָ‡ס ‰ייסט  ל‰˜ב"‰,  ב˜˘‰  מיט  פַ‡רבונ„ן 
ו‚ע˜ומען ַ‡ מˆב  ‰ָ‡ט מען זיך ‡פילו ‡ין „ערויף ניט נו‰‚ ‚עווען – וויבַ‡ל„ ַ‡ז ס'‡יז̂ 
בעולם בכלל, ‡ון ‡ויך – במ„‰ י„וע‰ – ‰ָ‡ט „ָ‡ס ַ‡ריינ‚ע„רונ‚ען ˆווי˘ן ‡י„ן. ‡ון 

„ָ‡ס ‡יז – „ער ענין פון "מלכיו˙ מ˙‚רו˙".

ווָ‡ס „י עˆ‰ לז‰ ‡יז „ָ‡ך ‡‰ב˙ י˘ר‡ל, ועל „רך ז‰ „ער ענין ‰מנוח‰ בכלל. ווָ‡ס 
ווען ‡יז ˘ייך ַ‡ מנוח‰ כ„רו˘ וכ„בעי – ב˘ע˙ "‡ין ˘ם ל‡ ˜נ‡‰ ול‡ ˙חרו˙" ול‡ 

‰˘‚˙ ‚בול וכו' וכו',

בעולם  ˘נ˘˙נ‰  מˆב  ב‰˙‡ם ˆו „עם  נכון,  ווָ‡לט ‚עווען ַ‡ „בר ‰כי  ‡יז „ערפַ‡ר 
– ‡ון וויבַ‡ל„ ַ‡ז „ָ‡ס רע„ט זיך ‡ין ַ‡ מ˜ום ווָ‡ס „ָ‡רט ‡יז ניט ˘ייך „ער ענין פון 
"‰פס˜" – ַ‡ז יע„ערער, ניט ˜ו˜נ„י˜ ‡ויף זיין ‰נ‰‚‰ ע„ ע˙‰, זָ‡ל ער מוסיף זיין ַ‡לס 

ַ‡ הקדמה ל˙פיל‰, ָ‡ט „ָ‡ס ווָ‡ס „ער ‡ריז"ל ˘רייבט „ָ‡ס בל‡ו ‰כי,

– ס'‡יז „ָ‡ ָ‡בער „ָ‡ ניט ַ‡לע ווָ‡ס „ַ‡וונען ָ‡„ער זיינען מ˙פלל לויט נוסח ‰‡ריז"ל. 
(ˆווי˘ן) על „רך ז‰ ווי ס'‡יז „ָ‡ ‡פילו ‡ין נוסח ‰סי„ור פון „עם ַ‡לטן רבי'ן כמ‰ 
מכוונו˙ ‰‡ריז"ל ווָ‡ס ער ‰ָ‡ט ניט ַ‡ריינ‚ענומען – ער ‰ָ‡ט ָ‡בער ַ‡ריינ‚ע˘טעלט, ַ‡ז 

התוועדות י"ט כסלו ה'תשמ"ד

קכג



‡ין ˙חיל˙ ‰˙פיל‰ זָ‡ל מען זָ‡‚ן – ָ‡ט „ָ‡ס ווָ‡ס ˘טייט ‡ין כ˙בי ‰‡ריז"ל – ַ‡ז ער 
‡יז (מוכן) מ˜בל על עˆמו ל˜יים מˆו˙ ע˘‰ פון "ו‡‰ב˙ לרעך כמוך".

טַ‡מט „ָ‡ס פון „עם ‡ריז"ל; מ‡יזו סיבו˙ ‡יז „ָ‡ס  ווָ‡ס כ‡מור, („ָ‡ס ‡יז) „י ‰ˆע‰̆ 
ניט ביי ַ‡לעמען מ˙˜בל ‚עווָ‡רן; „ער ַ‡לטער רבי ‰ָ‡ט „ָ‡ס ָ‡בער ַ‡ריינ‚ע˘טעלט 
בסי„ורו ‰˘ו‰ לכל נפ˘, ‡פילו ˆו ַ‡זַ‡ ווָ‡ס "ל‡ י„ע מ‡י ˜‡מר" בכל עניני ‰˙ור‰, 
ַ‡ז ער זָ‡ל „ָ‡ס ‡ויך זָ‡‚ן ˜ו„ם ‰˙פיל‰, ווָ‡ס „ָ‡רט ‡יז „ָ‡ך ניט ˘ייך ˜יין ענין ˘ל 

‰פס˜.

ווען  „מ˘יח‡,  ע˜ב˙‡  ˆו  במיוח„  ˜˘ר   ‡ַ ‡יז  „ָ‡ס  ענינים:  ביי„ע  ‡יז  „ָ‡ס  ‡ון 
ס'ענדיקט זיך „ער ‚לו˙, ווָ‡ס „ער ‚לו˙ ‡יז „ָ‡ך ‚ע˜ומען „ורך „עם ‰יפך פון "ו‡‰ב˙ 

ווָ‡ס „יבור  ב„יבור,  זָ‡‚ן  מען „ָ‡ס  זָ‡ל  יומ‡ –  זָ‡‚ט ‡ין  ווי „י ‚מר‡  כמוך",  לרעך 
ַ‡ליין, ַ‡ „יבור טוב, ‡יז „ָ‡ך "˜ל‡ ב˜ע ר˜יע‡", ווי „ער ַ‡לטער רבי ברענ‚ט ‡ויך 

ַ‡רָ‡ּפ פון ז‰ר, ‡ון ווי ‡ויך פַ‡ר˘טַ‡נ„י˜ בפ˘טו˙.

בפרט נָ‡ך, ַ‡ז (‡י„ן וועלן „ָ‡ס זָ‡‚ן) ַ‡ ‡י„ וועט „ָ‡ס זָ‡‚ן באמיתית – ווערט „ָ‡ך 
ער  ווערט  ַ‡ז „ערנָ‡ך  נָ‡ך  ובפרט  תפילה,  ˘ל  ענין  ַ‡ן  תורה, ‡ון   ‡ַ פון  ענין  ַ‡ן  „ָ‡ס 

"מˆרפ‰ למע˘‰" – ער טוט ַ‡זוי בפועל.

ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז בתחילת (‰) עבו„˙ ‰˙פיל‰.

ועל „רך ז‰ מוסיף זיין ‡ין סוף עבו„˙ ‰˙פיל‰, ווָ‡ס „ָ‡רט ‡יז ‡ויך „ער ַ‡לטער רבי 
˘טייט „ָ‡ס,  סי„ורי ‰‡ריז"ל  ַ‡לע  ניט ‡ין  ווָ‡ס  סי„ור ‰‡ריז"ל,  מוסיף ‡פילו ‡ויף 
ַ‡ז סיום עבו„˙ ‰˙פיל‰ ‡יז „ָ‡ך מיט ‡מיר˙ "עלינו", ‡ון „ערנָ‡ך זָ‡‚ט מען „י „ריי 

פסו˜ים פון "‡ל ˙יר‡" ביז „עם סוף פון „ריטן פסו˜,

ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז „ָ‡ך פַ‡רבונ„ן מיט ביטול כל ‰‚זירו˙, ווי ער „ערˆיילט ‡ין ‡ס˙ר רב‡ 
(‡ין מ„ר˘ רב‡ ‡ויף ‡ס˙ר), ַ‡ז „ָ‡ס ‡יז ‚עווען „י „ריי פסו˜ים, ווָ‡ס ב˘ע˙ ס'‡יז 
‚עווען ַ‡ ‚זיר‰ ‡ון מ'‰ָ‡ט ‚עזָ‡‚ט ַ‡ ˙ינו˜ "פסו˜ לי פסו˜יך" – ‰ָ‡ט ‚עזָ‡‚ט „ער 
[ער˘טער ˜ינ„ „עם] ער˘טן פסו˜; ַ‡ ˆווייטער ˙ינו˜ „עם ˆווייטן פסו˜, ַ‡ „ריטער 
˙ינו˜ „עם „ריטן פסו˜ – ‡יז ‚עווָ‡רן "מפי עוללים ויונ˜ים", ‰ָ‡ט מר„כי ‚עזָ‡‚ט: 

ס'‡יז ַ‡ זיכערע זַ‡ך, ַ‡ז „י ‚זיר‰ ‡יז ˘וין בטל ‚עווָ‡רן.

ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז – כ‡מור – ‡ין רוב ‰סי„ורים ככולם, (‰ָ‡ט „ער ַ‡לטער) ‡פילו ‡ין ַ‡ 
חל˜ פון סי„ורי ‰‡ריז"ל.

‰ָ‡ט „ער ַ‡לטער רבי מוסיף ‚עווען בסי„ורו – ‡ון ַ‡זוי ‡יז „ָ‡ ‡ין ‡יינעם פון „י 
סי„ורי ‰‡ריז"ל (זַ‡ל˜וו‡ וכיו"ב), ַ‡ז „ער ר˘"ל ‰ָ‡ט ‚עזָ‡‚ט – ר' ˘למ‰ לורי‡ – ַ‡ז 
י˘בו  ל˘מך  יו„ו  פון "‡ך ˆ„י˜ים  פסו˜  פסו˜ים, „עם  נָ‡ך „י „ריי  זָ‡‚ן  מ'ָ‡ל ‡ויך 

י˘רים ‡˙ פניך".

פארברענגען עם הרבי
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‡ון ווי „ער "˘ער ‰כולל" – „ער זיי„ע – ‡יז „ָ‡ס מב‡ר, ַ‡ז „ָ‡ס ווָ‡ס ער ‡יז מ„‚י˘ 
ַ‡ז „ער רש"ל זָ‡‚ט ַ‡זוי – ווָ‡רום ‡ין פרי עı חיים ‡יז „ָ‡ס ניטָ‡, ‡ון ‡ויך ‡ין כמ‰ 

פון סי„ורי ‰‡ריז"ל, ‰ָ‡ט ער ‚עווָ‡לט ָ‡נווייזן ַ‡ מ˜ור לז‰.

‚ופ‡  „ערפון  ‚עוו‡וסט;  ‡ויך  [„ָ‡ס]  „ָ‡ך  ‰ָ‡ט  ַ‡לטער  „ער  „ערויף)  (נָ‡ך  ָ‡בער 
[‡יז] (מוכח) מוכרח, ַ‡ז כמ‰ סי„ורי ‰‡ריז"ל ˘טייט „ָ‡ס ניט – ‡עפ"כ ‰ָ‡ט ער „ָ‡ס 

‚עזָ‡‚ט, ַ‡ז „ָ‡ס ַ‡ „בר ‰˘ו‰ לכל נפ˘.

וכי„וע ווָ‡ס „ער ַ‡לטער רבי ‰ָ‡ט ‚עזָ‡‚ט בנו‚ע ˆו חסי„ו˙ בכלל, ַ‡ז „ָ‡ס ‡יז ניט 
ַ‡ן ענין פַ‡ר ַ‡ חו‚ מסויים ביי ‡י„ן, נָ‡ר ס'„ַ‡רף זיין "יפוˆו" ‡ון „ָ‡ס וועט ָ‡נ˜ומען 
– ס'וועט ָ‡נ˜ומען במיל‡ „ַ‡רף מען „ָ‡ס מ‚„יר?? זיין – סוף-כל-סוף ˆו יע„ער ‡י„ן 

‡ון ˆו ַ‡לע ‡י„ן.

‡יז מ‰נכון, ַ‡ז וויבַ‡ל„ ַ‡ז ס'‡יז ‚עווָ‡רן ַ‡זַ‡ בלבול בעולם, ַ‡ז מ'זָ‡ל ‡ויך מוסיף 
זיין – ס'‡יז „ָ‡ך ‡ין ַ‡ מ˜ום ˘‡ין ˘ייך בו ‰פס˜, בסיום כל ס„ר ‰˙פיל‰ – ‡ויך זָ‡‚ן 

ָ‡ט „עם פסו˜,

ווָ‡ס ָ‡ט „ער פסו˜ ‡יז „ָ‡ך פַ‡רבונ„ן מיט "עמך כולם צדיקים", "‡ך ˆ„י˜ים יו„ו 
ל˘מך".

‡ון ווי ער טייט˘ט-ָ‡ּפ בפ˘טו˙ ‡ין "˘ער ‰כולל", „י ˘ייכו˙ ˆו עבו„˙ ‰˙פיל‰, 
מ˙בוננים חסי„ים ר‡˘ונים ל‡חרי עבו„˙  ע‰̆  ַ‡ז „י ‚מר‡ לערנט-ָ‡ּפ ‡ין ברכו˙, „י̆ 
עבו„˙ ‰˙פיל‰, ‡ון „ערנָ‡ך ‡יז "ישבו  ל˘מך",  יו„ו  ˘נ‡מר "‡ך ˆ„י˜ים  ‰˙פיל‰, 
י˘רים" [ַ‡ ‰˙יי˘בו˙ ‡ון ַ‡ ‰˙בוננו˙; "בי˜˘ יע˜ב לי˘ב ב˘לו‰"] "‡˙ פניך" – ַ‡ 

˘ע‰ נָ‡ך „ערויף,

בעולם ‡יˆטער,  מˆב  מיטן  נָ‡ך  בפרט  ב˜˘ר  ַ‡ז „ָ‡ס ‡יז ‡ויך  לומר,  י˘ ‡ויך  ‡יז 
ַ‡ז ס'זָ‡ל זיין „ער מˆב ‡ין ַ‡זַ‡ ‡ופן, ַ‡ז ס'זָ‡ל זיין מנוח‰ בעולם ווי ס'˜ען זיין ‡ין 
זיˆן  וועלן ‡י„ן  במיל‡  בזמן ‰‚לו˙,  זיין  ס'˜ען  ווי  בשלימות  מנוח‰  ביז  זמן ‰‚לו˙, 
בשלוה, וועלן זיי ˜ענען זיין "יו„ו ל˘מך" – עבו„˙ ‰˙פיל‰, ווָ‡ס ס'„ַ‡רף „ָ‡ך זיין ָ‡ן 

מח˘בו˙ ‰מבלבלו˙, ע‡כו"כ מח˘בו˙ ‰מ„‡י‚ו˙.

ווָ‡ס  פניך" – ַ‡ ‰כנ‰ ˜רוב‰, „ורך „ערויף  י˘רים ‡˙  זיין „ער "י˘בו  ס'וועט  ‡ון 
„ָ‡ס  ענין ‰˙פיל‰  לר‡˘ ‡ין  לכל  „ָ‡ך  עבו„˙ ‰˙פיל‰, ‡יז  זיין ‡ין  מוסיף  מ'וועט 
ווָ‡ס מ˙פלל ַ‡ז מ'זָ‡ל ˜ענען מ˙פלל זיין ‡ון מ˜ריב זיין „י ˜רבנו˙ – ווָ‡ס "˙פילו˙ 
במ˜ום ˜רבנו˙ ˙י˜נום" – זָ‡ל מען „ָ‡ס ˜ענען מ˜ריב זיין „י ˜רבנו˙ עˆמם, ‡ון – ‡ין 

ַ‡ן ‡ופן פון "מˆו˙ רˆונך".

ווָ‡ס „עמולט וועט זיין ‡ויך "‡˙ פניך": וו‡ו זעט מען „י עלי' לר‚ל, "לר‡ו˙ פני 
‰וי'" – ‡יז „ָ‡ס „ו˜‡ בבי˙ ‰מ˜„˘.

התוועדות י"ט כסלו ה'תשמ"ד

קכה



ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז, בכללו˙, ‡ויך „י ‰ˆע‰ ‰‡מור‰, ַ‡ז ניט ˜ו˜נ„י˜ ‡ויף „י ‰נ‰‚‰ ביז 
פון „עם  פון „עם ‡ריז"ל ‡ון  ָ‡ננעמען „י ‰ˆע‰  מען  זָ‡ל  טָ‡ן)  מען  (זָ‡ל  ‡יˆטער, 
לרעך  ווע‚ן "ו‡‰ב˙  ווערטער  עטלעכע  בתחילת ‰˙פיל‰, „י  זָ‡‚ן  רבי'ן, ‡ויף  ַ‡לטן 
כמוך"; בסיום וחותם ‰˙פיל‰ – „י ‰ˆע‰ פון ר˘"ל ‡ון פון „עם ַ‡לטן רבי'ן, ַ‡ז מ'זָ‡ל 

זָ‡‚ן "‡ך ˆ„י˜ים יו„ו ל˘מך י˘בו י˘רים ‡˙ פניך".

‡ון „י החלטה טובה בז‰, זָ‡ל ˘וין ַ‡רָ‡ּפברענ‚ען „י ˙וˆ‡ו˙, ווי ָ‡ּפ‚עּפס˜'נט ‡ין 
וין „עם  עניו˙, ַ‡ז ב˘ע˙ מ'‡יז מחליט בז‰ – ברענ‚ט „ָ‡ס̆  ˘ולחן-ערוך, ‡ין ‰לכו˙̇ 
נˆחון ‡ויף וועלכן מ'‡יז מ˙פלל ‡ון מ˙ענ‰, ‡ון ביטול ‰‚זיר‰, ביז ‡ין ַ‡ן ‡ופן ˘ל 

נˆחון על י„י מלחמה, ‡ון „ָ‡ס ‡יז ניט מספי˜, נָ‡ר ביז ַ‡ נˆחון על י„י פ„י' בשלום,

ובמ‰ר‰ בימינו ממ˘.

‡ון „ערפַ‡ר ‡ויך וועט מען ‡יˆטער, כר‚יל, ‡ויך מסיים זיין – ל‡חרי ברכ‰ ‡חרונ‰, 
כ„י ניט ˆו מבלבל זיין – (פַ‡נַ‡נ„ערטיילן) ‰ָ‡בן ‡ויך „עם ענין ‰ˆ„˜‰,

עמ„י",  ‰יו  ברבים  כי  לי  מ˜רב  נפ˘י  ב˘לום  "פ„‰  מיט  פַ‡רבונ„ן  ‡יז  „ָ‡ס  ווָ‡ס 
טייט˘ט ער „ָ‡ך ‡ין מסכ˙‡ ברכו˙ ב˙חיל˙‰ (‡ין פר˜ ר‡˘ון), ַ‡ז „ָ‡ס ‚ייט [‡ויף] 

"‰עוס˜ ב˙ור‰ וב‚מילו˙ חס„ים ומ˙פלל עם ‰ˆיבור" –

ור˙ו פון נ˘י‡ „ורינו, „עם  ור‰, „ורך חזר'ן „י̇  ‰ָ‡ט מען „ָ‡ך ‚ע‰ַ‡ט „עם ענין פון̇ 
רבי'ן „עם ˘ווער, ‡ון זיין פָ‡טער (ווָ‡ס ‡ין „ערויף ‡יז ‡ויך „ָ‡ ‡ין „עם מ‡מר ביז 
מ‡מרים ופ˙‚מים פון „עם ַ‡לטן רבי'ן); מ'‰ָ‡ט ‡ויך „עם ענין ‰˙פיל‰, ובפרט נָ‡ך 

ַ‡ז מ'וועט „ָ‡ך מסיים זיין בשירה, "˘יבנ‰ בי˙ ‰מ˜„˘ במ‰ר‰ בימינו" –

וועט מען ‡ויך ‰ָ‡בן „עם ענין ‰ˆ„˜‰.

ולפני ז‰ ‡יז „ָ‡ך ‡ויך, כר‚יל, וועט מען „ָ‡ך זינ‚ען „עם ני‚ון פון „עם בעל ‰‚‡ול‰, 
ב‰˜„מ˙ ‰ני‚ון ‰כנ‰ לז‰, ול‡חריו – „עם ענין פון בנו ‡„מו"ר ‰‡מˆעי.

בימינו  במ‰ר‰  ˙ˆ‡ו",  ווערן, ַ‡ז "ב˘מח‰  מ˜ויים  זָ‡ל  ממ˘  ב˜רוב  רˆון, ַ‡ז  וי‰י 
ממ˘, ב‚‡ול‰ ‰‡מי˙י˙ ו‰˘לימ‰, על י„י מ˘יח ˆ„˜נו.

לחיים.

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

• • •

פארברענגען עם הרבי
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˘יח‰ ו.

פון  מ‡מרים  רוב „י  פי  על  ווָ‡ס  פלי‡‰   ‡ַ זיין  (זיין „ָ‡)  מס˙מ‡  ס'‡יז „ָ‡   
י"ט כסלו ‰ויבן זיך „ָ‡ך ָ‡ן מיט "פ„‰ ב˘לום נפ˘י", מטעם ‰פ˘וט ווָ‡ס („ָ‡ס) „ער 

ַ‡לטער רבי ‡יז „ָ‡ס מ„‚י˘ במכ˙בו ‰‡מור,

‡יז „ָ‡ך כ‡מור לעיל, ַ‡ז ַ‡זוי ‰ויבט ָ‡ן נ˘י‡ „ורנו זיין מ‡מר ‡ויך פון י"ט כסלו,

‡ון י˘ לומר, (‡יינער) על כל פנים ב„רך ‡פ˘ר „ער חילו˜, ַ‡ז י"ט כסלו ˜ען „ָ‡ך 
‡ויס˜ומען ‡ין ימו˙ ‰˘בוע ‡ין פַ‡ר˘י„ענע טע‚:

ב˘ע˙ „ָ‡ס ˜ומט ‡ויס ביום ‰˘לי˘י – ‡יז „עמָ‡לט ‡יז „ָ‡ס פַ‡רבונ„ן מיט "פ„‰ 
ב˘לום  "פ„‰  ב‡מרו   '‚‰ ביום  ‰ר‡˘ונ‰  בפעם  ‚עווען  ס'‡יז  ווי  נפ˘י"  ב˘לום 

נפ˘י",

‡ון ב˘ע˙ „ָ‡ס ˜ומט ‡ויס ביום ‰˘˘י, ווָ‡ס ביום ‰˘˘י ‡יז „ָ‡ך ‚עווען "ז‰ ‰יום 
˙חיל˙ מע˘יך זכר[ון] ליום ר‡˘ון", ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז „ָ‡ך ‚עווען ביום ‰˘˘י למע˘‰ 
בר‡˘י˙, ‡ון „ָ‡ס חזר'ט זיך ַ‡זוי ‡יבער בכל יום ˘˘י ב˘בוע, [ווָ‡ס „ערפַ‡ר ווערט 
 – לב˘"  ‚‡ו˙  מלך  "‰וי'  ב˘בוע,  ˘˘י  יום  כל  פון  יום"  ˘ל  "˘ירו  „ער  „ָ‡ס  „ָ‡ך 
„ערפַ‡ר ווָ‡ס ַ‡זוי ‡יז ‚עווען בפעם ‰ר‡˘ונ‰ כ˘נבר‡ ‡„ם ‰ר‡˘ון, ‡ין ר‡˘ ‰˘נ‰ 

בפעם ‰ר‡˘ונ‰, כמבו‡ר ומ„ובר בכמ‰ מ˜ומו˙],

ווָ‡ס „ערפַ‡ר ‡יז „עמָ‡לט ‰ָ‡ט ‡ויך ַ‡ן ָ‡רט ‡ויף ָ‡נ‰ויבן, („י) ווָ‡ס „ָ‡ס ווערט 
„ער "˘ער" „ורכן וועלכע ס'‚ייט „ורך „י ַ‡נ„ערע ענינים, ‡ויך „י ענינים פון "פ„‰ 
ב˘לום", ווי ער „ערמָ‡נט „ָ‡ך ‡ין „עם מ‡מר ל‡חרי ‰‰˙חל‰ פון "ז‰ ‰יום ˙חיל˙ 
מע˘יך" – ‡ויך „ער ענין פון "פ„‰ ב˘לום" מיטן ענין פון ˘לום, ‡ויך „עם ענין סיום 

‰˘"ס, כמ„ובר ‡ון ˘וין ‡ויך ָ‡ּפ‚ע„רו˜ט ‡ין „עם מ‡מר פון נ˘י‡ „ורינו.

ווָ‡ס „ערפַ‡ר, ווי ˜ביעו˙ ˘נ‰ זו ‡יז „ָ‡ך, ַ‡ז י"ט כסלו ‡יז ביום ‰˘˘י, ווָ‡ס "˘ירו 
יום   ‡ַ „ָ‡ס ‡יז  ווָ‡ס  טָ‡‚  לב˘", „עם  מלך ‚‡ו˙  ווען "‰וי'  „ָ‡ך  ˘לו" ‡יז  יום  ˘ל 

"˙חיל˙ מע˘יך זכרון ליום ר‡˘ון".

ווָ‡ס ל‡חרי [ווָ‡ס] מ'‰ָ‡ט ַ‡רָ‡ּפ‚ענומען ‡ויך ָ‡ט „עם ‰עלם ו‰ס˙ר (כ"˜ ‡„"˘ 
בי˙  "˘יבנ‰  „עם  זינ‚ען  ‡יˆטער  מס˙מ‡  מען  וועט   – ‚עווען  ס'‡יז  ‡ויב  ˆח˜), 

‰מ˜„˘" – „ער ענין ‰˙פיל‰, נוסף ‡ויף ˘‡ר ‰˙פילו˙,

‡ון „ערנָ‡ך ‡ויך, ל‡חרי ברכ‰ ‡חרונ‰, טיילן „ורך „י "טַ‡נ˜יסטן" ַ‡ „ָ‡לער לכל 
‡ח„ ו‡ח„,

פון „י ‡‚ר˙  מב‡ר ‡ין ‡יינע  רבי  ַ‡לטער  נפ˘י" ‡יז „ָ‡ך „ער  ב˘לום  ווָ‡ס "פ„‰ 
‡יז  „ָ‡ס  ַ‡ז  ˜ו„˘,  ‡‚רו˙  כמ‰  ‡ין  ‡ון  ˙ני‡,  ‡ין  ‚ע„רו˜ט  ‡יז  ווָ‡ס  ˘לו,  ‰˜ו„˘ 

התוועדות י"ט כסלו ה'תשמ"ד
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פַ‡רבונ„ן מיט ענין ‰ˆ„˜‰, ווי ער זָ‡‚ט ‡ויך ‡ין „עם מ‡מר ‰‚מר‡, ַ‡ז ער ‡יז "עוס˜ 
ב˙ור‰ וב‚מילו˙ חס„ים",

‡ון ‡ויך מ„‚י˘ בז‰ – „י ˆ„˜‰ פַ‡רבונ„ן מיט ‡רˆנו ‰˜„ו˘‰, „ער ענין פון "כולל 
חב"„", ועל „רך ז‰ ‡ויך „י ˘‡ר ˆ„˜ו˙ פַ‡רבונ„ן מיט ‡רˆנו ‰˜„ו˘‰.

ועל „רך ז‰ כל עניני ˙ור‰ ומˆוו˙י',

ָ‡נ‰ויבנ„י˜ פון „י מבˆעים ‰י„ועים – „ער מבˆע פון ‡‰ב˙ י˘ר‡ל, ביז ‡ין ַ‡ן ‡ופן 
פון אחדות י˘ר‡ל, ‡ון „ער מבˆע ‰חינוך עˆמו ‡ון חינוך זול˙ו,

‡ון ווי „ָ‡ס ˜ומט „ערנָ‡ך ַ‡רָ‡ּפ ‡ין „י מבˆעים ‰מפורסמים פון ˙ור‰, ‡ון ˙פילין, 
‰‡כיל‰  כ˘רו˙  ‡ון  וחכמי'",  יבנ‰   – ספרים  מל‡  "בי˙  ‡ון   ,‰˜„ˆ ‡ון  מזוז‰,  ‡ון 
ערב  מיט  במיוח„  פַ‡רבונ„ן  ‡יז  „ָ‡ס  [ווָ‡ס  ויום-טוב,  ˜ו„˘  ˘ב˙  נרו˙  ‡ון  ו˘˙י', 
˘ב˙, ווָ‡ס „עמָ‡לט ‡יז „ָ‡ך ‰„ל˜˙ ‰נרו˙ פון ˘ב˙ – „ו˜‡ בערב ˘ב˙], ‡ון ט‰ר˙ 

‰מ˘פח‰,

‡ון „ער ענין פון (‰עם ‰כ˙וב בספר) ["ימלך עמך ‰נמˆ‡ כ˙וב בספר"], וכמ„ובר 
כמ‰ פעמים,

מ'זָ‡ל ‡ויפ‰ַ‡לטן „עם ‚בול  ַ‡ז  י‰ו„י",  פון "מי‰ו  ענין  וכמ‰ „ער  כמ‰  ועל ‡ח˙ 
‡ון „י ‰ב„ל‰ ˘בין חול ל˘ב˙, ווָ‡ס „ערמיט ‡יז פַ‡רבונ„ן ‡ויך, "כל ‰ב„לו˙ ח„ 
‰ן" – „ער ענין ‰‰ב„ל‰ בין י˘ר‡ל לעמים ‡ון „ער ענין ‰‰ב„ל‰ בין חול ל˜ו„˘, 

מיט כל עניני ‰ב„ל‰.

‡ון „ָ‡ס זָ‡ל ב˜רוב ממ˘ ברענ‚ען, ַ‡ז „ורך „ערויף ווָ‡ס מ'וועט מחז˜ זיין, על ‡ח˙ 
כמ‰ וכמ‰ מבטל זיין כליל, וב„רכי נועם וב„רכי ˘לום, „י ‚זיר‰ ‰‡יומ‰, ˘‡ין כמו‰ 
ב„ורו˙ כל י˘ר‡ל, זינט ס'‡יז ‚עווען „י ‚זיר‰ פון גוים, ַ‡ז "כ˙בו לכם על ˜רן ‰˘ור 

˘‡ין לכם חל˜ ב‡ל˜י י˘ר‡ל" – רחמנ‡ ליˆלן ‡יז „ָ‡ס ‚עווָ‡רן ַ‡ ‚זיר‰ פון אידן!

‡ון ס'‡יז „ָ‡ נָ‡ך ‡י„ן, רחמנ‡ ליˆלן, ווָ‡ס טענ‰'ן, ַ‡ז מˆ„ ‡י„י˘˜ייט „ַ‡רף מען 
‡ין „ערויף ‚ָ‡רני˘ט ניט טָ‡ן! ו‡ין כ‡ן ‰מ˜ום ל‰‡ריך.

ויער‰ עלי‰ם רוח ממרום, וב„רכי נועם וב„רכי ˘לום, ַ‡ז זיי זָ‡לן ַ‡רומ‚יין בחוˆו˙ 
‡ון זיך מ˙וו„‰ זיין ‡ויפן פ˘ע נור‡ ווָ‡ס זיי ‰ָ‡בן ‚עזָ‡‚ט ַ‡זעלכע ווערטער, על ‡ח˙ 

כמ‰ וכמ‰ ָ‡ט „י ווָ‡ס ‰ָ‡בן נָ‡ך ‡ויך געטָאן ‡ין „עם, מˆ„ ‡יז‰ טעם ˘י‰י',

‡ון „ער עי˜ר ‰טעם – מˆ„ „עם "‡-ל זר ‡˘ר ב˜רבך": „י ‚וי'‡י˘˜ייט ווָ‡ס ס'‡יז 
‚ָ‡ ביי ‡י„ן, מˆ„ „ערויף ווָ‡ס „ער ‡ויבער˘טער ‰ָ‡ט בַ‡˘ַ‡פן זיין לב ניט נָ‡ר מיט ַ‡ 
חלל ‰ימני נָ‡ר ‡ויך מיט ַ‡ חלל השמאלי, [‡ון „ו˜‡ „עמָ‡לט ‡יז „ָ‡ס ַ‡ ‚עזונטער לב, 
כ„י פון „עם חלל ‰˘מ‡לי – זָ‡ל ער ‡יבערמַ‡כן ס'זָ‡ל זיין "בכל לבבך", מיט ביי„ע 

פארברענגען עם הרבי
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חללים, ‡ויך מיטן יˆר-‰רע] – ‡יז ער מ˘ליט, רחמנ‡ ליˆלן „עם חלל ‰˘מ‡לי, מיט 
ס"מ וכל פמלי‡ „ילי', ‡ויף זיין חלל ‰ימני!

ואוי  קלון  לאותו  ואוי  בושה  לאותה  אוי  ליצלן,  רחמנא  ברבים,  מפרסם  נָ‡ך  „ָ‡ס  ‡ון 
לאותה חרפה ואוי לאותו חילול השם ווָאס לא היתה כמוהו!

לכל ‰פחו˙ ‚ע˜ענט שווייגן.

˙ען",  "‡ל  ַ‡ז  כלל,  „ער   ‡ָ„ „ָ‡ך  ַ‡זוי ‡יז   -  - ‚עווָ‡רן  ‚עזָ‡‚ט  „ָ‡ס ‡יז  וכ‡מור, 
ַ‡ז  ַ‡ן ‡ופן,  זיין ‡ין  זָ‡ל „ָ‡ס  ענין  דעם  ַ‡ז ‡ין  טפי",  ˘כן „פ˜ר  ווָ‡ס "כל  „ערפַ‡ר 
יער‰ עליו רוח ממרום וועט ‡פ˘ר זיך ניט ˘רע˜ן פָ‡ל‚ן „עם ‡ויבער˘טן, "ממרום", 

‡ון ממל‡-זיין רצון ‰˘ם,

ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז פַ‡רבונ„ן מיט חרט‰ ‚מור‰ על ‰עבר,

‡ון וויבַ‡ל„ ער ‰ָ‡ט מפרסם ‚עווען „בריו ˘ל שטות, [ווָ‡רום יע„ער ענין ווָ‡ס ‡יז 
‰יפך פון חכמ˙ ‰˙ור‰, מיט ווָ‡ס מ'זָ‡ל ניט וועלן פַ‡רענטפערן – ‡יז „ָ‡ס ַ‡ן ענין 
˘ל ˘יטו˙, ַ‡חוı ַ‡לע ענינים, ַ‡חוı „עם ענין ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז פַ‡רבונ„ן מיט רוח ˘טו˙ 
˘נכנס‰ בו], זָ‡ל „ָ‡ס זיין ב„רכי נועם, ‡ון יער‰ עליו רוח ממרום, ובפרסום ‰מ˙‡ים 
– ּפונ˜ט ווי ער ‰ָ‡ט זיך מ˘˙„ל ‚עווען לפרסם ˜לונו ברבים, וב‚לוי, וב„פוס, ובכל 
‰˙פוˆו˙ כולם, מ'זָ‡ל וויסן זיין, ַ‡ז פלוני בן פלוני ‚ייט ַ‡רויס במחלו˜˙ נ‚„ "„בר 

‰וי' זו ‰לכ‰"!

‡ון י‰י רˆון, מ'זָ‡ל מערניט „ַ‡רפן רע„ן ווע‚ן „עם, ווָ‡רום כולם י„עו, ַ‡ז פון „י 
‰„מיון, ‡ון  כ"ף   ‡ַ מיט  "כזכיו˙"  „ערנָ‡ך  ˘‚‚ו˙, ‡ון  (כזיו˙)  ‚עווָ‡רן  ז„ונו˙ ‡יז 
„ערנָ‡ך "זכיו˙" ממ˘, ווָ‡רום ער ‰ָ‡ט זיך מו„‰ ‚עווען, מיט חרט‰ גמורה על ‰עבר, 

על ‡ח˙ כמ‰ וכמ‰ ˜בל‰ טוב‰ על ל‰ב‡.

‡ון ס'זָ‡ל זיין ב˜רוב ממ˘, ַ‡ז נעביר ‡˙ רוח הנצחנות ˘בעולם,

התורה,  נ‚„  נˆחנו˙  פון  ָ‡נ‰ויבנ„י˜  נˆחנו˙,  פון  זיך  נעמט  ענין  ‚ַ‡נˆער  ווָ‡ס „ער 
במיל‡ ווערט „ָ‡ס נˆחנו˙ נ‚„ "„בר ‰'", ווָ‡ס ˙ור‰, חכמ˙ו ˘ל ‰˜ב"‰, "‡וריי˙‡ 

ו˜וב"‰ כול‡ ח„",

ביז ‡ין ַ‡ן ‡ופן, ַ‡ז ער וויל ‡ימעˆן איינרעדן, ָ‡נ‰ויבנ„י˜ פון זיך ַ‡ליין, ַ‡ז „ָ‡ס ‰ָ‡ט 
עּפעס ַ‡ ˘ייכו˙ ˆו ‡י„י˘˜ייט!

ווָ‡ס  חל˜   ‡ַ ער  ‰ָ‡ט   – „ָ‡ס  פַ‡ר˘וויי‚ט  ווָ‡ס  „ער  ָ‡ט  ומˆפˆף!  פ‰  פוˆ‰  ו‡ין 
ס'‡יז עלול רחמנ‡ ליˆלן, ַ‡ז מָ‡ר‚ן, ָ‡„ער "מחר ל‡חר זמן", [‡ויב חס ו˘לום מ˘יח 
ˆ„˜נו וועט זיך פַ‡ר‰ַ‡לטן], זָ‡ל ער „ָ‡ס ‡יבער'חזר'ן נָ‡כַ‡מָ‡ל, ‡ון מˆ„ „עם ענין 

‰נˆחנו˙ – בי˙ר ˘‡˙ ובי˙ר עוז!

התוועדות י"ט כסלו ה'תשמ"ד

קכט



ווָ‡רום ַ‡זוי ‡יז „ער ס„ר פון „עם "˜לו‚ינ˜ן", ַ‡ז ב˘ע˙ ער כַ‡ּפט ‡יינעם ַ‡ריין, ‡יז 
"‰יום ‡ומר לו כך ו‰יום ‡ומר לו כך", ביז ווי „י ‚מר‡ ‡יז „ָ‡רט מסיים ווָ‡ס ער זָ‡‚ט 

‡ים ווָ‡ס ער זָ‡ל טָ‡ן מכ‡ן ול‰ב‡.

‡ון י‰י רˆון, ַ‡ז „ו˜‡ ב„רכי נועם ‡ון „ו˜‡ מ„ע˙ עˆמו, ‡ון „ו˜‡ ‡ין ַ‡ן ‡ופן פון 
מו„‰ על ‰ענין, ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז „ָ‡ך ַ‡ סימן פון ‰יפך ‰"‚ולם" ו˘טו˙, ווָ‡ס ער ‡יז 

"מו„‰ על ‰‡מ˙",

זיך  ‰ָ‡ט  ער  ווי  נצחנות  פרסום ‡ון  זעלבן  מיטן  פנים  כל  על  „ָ‡ס  זיין  מפרסם  ‡ון 
ַ‡נ„ערע  מכריח ‚עווען  שוחד, ‡ון  געלט, ‡ון ‚ע‚עבן  משתדל ‚עווען ‡ון ‡ויס‚ע‚עבן 
זָ‡לן מפרסם זיין „בריו – פַ‡רלָ‡זנ„י˜ זיך, ַ‡ז ּפונ˜ט ווי ס'‡יז ‚עווען בעבר ‡ין פוˆ‰ 
פ‰ ומˆפˆף על כמה ממעלליו – על „רך ז‰ וועט ‡ויך ‡יˆטער זיין ַ‡זוי. ‰יו ל‡ ˙‰י' 

רחמנ‡ ליˆלן! "ל‡ ˙˜ום פעמיים ˆר‰"!

וב˜רוב ממ˘ זָ‡ל מען (‚יין) זוכ‰ זיין, ַ‡ז "‡מ˙ מ‡רı ˙ˆמח", ַ‡ז ‡ין ‡רı ‰˜ו„˘, 
ּפרָ‡ˆן ‡ון ווַ‡˜סן מערניט ווי "‡מ˙"  ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז עי˜ר ענין ‰"‡רı", וועט „ָ‡רטן̆ 

– ‡מי˙‰ ˘ל ˙ור‰, "‡מ˙ ל‡מי˙˙ו",

וועט  „ָ‡ס  ַ‡ז  בכל ‰‡רˆו˙",  "˘˙˙פ˘ט  ַ‡ן ‡ופן  זיין ‡ין  „ָ‡ס  וועט  ‡ון „ערנָ‡ך 
נ˙פ˘ט ווערן "‡מ˙ ‰וי' לעולם" בכל מ˜ום ˘בעולם, ומ˙וך ˘מח‰ וטוב לבב וועט 

זיין „ער "האמת והשלום אהבו",

ווי מ'זעט „ָ‡ך, ַ‡ז „י ַ‡לע ˘טו˙ים ו˘˜רים ‚ייען ˆוזַ‡מען מיט ‰יפך ‰˘לום, מיט 
נ‡˙ י˘ר‡ל, רחמנ‡ ליˆלן,  ‰יפך ‡‰ב˙ י˘ר‡ל, מיט פַ‡נַ‡נ„ער˘ּפרייטן מחלו˜˙ ‡ון̆ 

בכל מ˜ום ˘י„ו מ‚ע˙. וכ‡מור ‡ין פוˆ‰ פ‰ ומˆפˆף!

‡ון י‰י רˆון, ַ‡ז וויבַ‡ל„ ווי „ער ַ‡לטער רבי ‰ָ‡ט ‚עזָ‡‚ט, ַ‡ז מ'זָ‡ל זיך ָ‡ּפ‰יטן, 
ווי ער ‰ָ‡ט ‚עזָ‡‚ט ‡ין ‡‚ר˙ ‰˜ו„˘ בבו‡ו מפטרבור‚, ַ‡ז "כולי ‰‡י ו‡ולי" וועט 
ווָ‡ס   „ˆ „עם  זיין ‡ויף  פועל  „ָ‡ס ‡ויך  זָ‡ל   – לפנים"  "כמים ‰פנים  ענין  „ער  זיין 

„ערוויילע, רחמנ‡ ליˆלן, ˘טייט ער מיט „עם ˆ„ פון ס"מ.

‡ון מ'זָ‡ל במ‰ר‰ בימינו ממ˘ כל י˘ר‡ל יח„, "בנערינו ובז˜נינו בבנינו ובבנו˙ינו", 
‰ָ‡בן  זיי  ַ‡ז  וויבַ‡ל„   – בר‡˘  ‚ייען  זיי „ו˜‡  ַ‡ז  ˙˘וב‰,  בעלי  ˘ל  כוחם  ‚„ול  ‡ון 
לימ‰ ו‡מי˙י˙, ‡ון (‡ין „עם זעלבן) "ב‡ו˙ו מ˜ום וב‡ו˙‰  ˘וב‰̆  ˙˘וב‰ ‚עטָ‡ן ַ‡̇ 

‡˘‰" וב‡ו˙ו פירסום „ווי ער ‰ָ‡ט ‚עטָ‡ן „י ענינים היפך ‰˘ם,

מח‰ וטוב לבב, ווָ‡ס „ָ‡ס וועט פורı זיין „י ‚„רי ‰‚לו˙, ‡ין ַ‡ן  זָ‡ל „ָ‡ס זיין מ˙וך̆ 
יריים פון ‚לו˙, ס'וועט ניט  יין̆  ‡ופן פון במ‰ר‰ בימינו ממ˘, ַ‡ז ס'וועט ניט בלייבן̃ 
בלייבן ˜יין ˘יריים פון ˘˜ר, ס'וועט ניט בלייבן ˜יין ˘יריים פון ˘טו˙, ‡ון ס'וועט 

זיין "ומל‡‰ ‡רı „יע‰ ‡˙ ‰וי' כמים לים מכסים",

פארברענגען עם הרבי
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מסיבו˙  ווָ‡ס  ָ‡ט „י  ל‡ח„ ‡ח„": ‡פילו  ˙לו˜טו  ַ‡ז "‡˙ם  ממ˘,  בימינו  ובמ‰ר‰ 
˘ונו˙ ומ˘ונו˙ זיינען ‚עווען "נ„חך ב˜ˆ‰ ‰˘מים", "ב‡רı ‡˘ור" וב"‡רı מˆרים" 
ָ‡ט „עם  מַ‡כן  ער „ָ‡ך  ˙ע˘‰", ˜ען  מ‰  לי  י‡מר  – ‡יז „ער ‡ויבער˘טער ‡יז "מי 
לי˜וט ב˘ע˙‡ ח„‡ ובר‚ע‡ ח„‡, זָ‡ל „ָ‡ס ַ‡זוי זיין ניט נָ‡ר ביכולת ‰˘ם, נָ‡ר בפועל 

ממש,

ו"בנערינו ובז˜נינו בבנינו ובבנו˙ינו" וועט ˜יין ‡יין ‡י„ ניט בלייבן ‡ין ‚לו˙ ‡ון 
על  עולם  "ו˘מח˙  ˆ„˜נו,  מ˘יח  פני  זיין  מ˜בל  ַ‡לע  מ'וועט  ‡ון  ‚וי'‡י˘˜ייט,  ‡ין 

ר‡˘ם",

במ‰ר‰ בימינו ממ˘.

לחיים.

[ˆו‰ ל‰˘ליח-ˆיבור ר' מ˘‰ ˘י' טלי˘בס˜י לנ‚ן "י‰י רˆון כו' ˘יבנ‰ בי˙ ‰מ˜„˘ 
במ‰ר‰ בימינו וכו'".

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

• • •

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

• • •

˘יח‰ ז.

‡ויף  נעמען  ‡ון  "טַ‡נ˜יסטן"  „י  ַ‡רויפ‚יין  מס˙מ‡  וועלן  ‡יˆטער   
פַ‡נַ‡נ„ערטיילן ַ‡ „ָ‡לער לכל ‡ח„ ו‡ח˙.

וכמ„ובר כמ‰ פעמים, ַ‡ז „ָ‡ ‡יז ניט נו‚ע „י כמו˙ – ו‡„רב‡, כל ‰מוסיף טוט ער 
‡ויף פַ‡ר˜ערט,

‡ויף ָ‡ּפ‚עבן „ערנָ‡ך „ָ‡ס לˆ„˜‰, ומ‰ טוב – ב˙וספ˙ מ˘לו.

ל חנוכה, כמבו‡ר ‡ין ‡חרונים,  ו ענין̆  ייכו˙̂  ‡ון ‡ויך כ‡מור לעיל ‡יז „ָ‡ך „ָ‡ס ַ‡̆ 
ַ‡ז בחנוכ‰ ‰ָ‡ט מען ‡ויך (מרב‰ ‚עווען) מוסיף ‚עווען ָ‡„ער מרב‰ ‚עווען בˆ„˜‰, 

נוסף ווָ‡ס „י ˘ייכו˙ ˆו ˆ„˜‰ ‡ון פון "פ„‰ ב˘לום".

ווָ‡ס  (˘לפני)  מבˆעים  „י  ‡ויף  נוסף  ‰פעם,  עו„  ל‰זכיר  ‰מ˜ום  כ‡ן  ‡ויך  ווָ‡ס 
„ערמָ‡נט פַ‡ר „ערויף, ווע‚ן „י ‰כנו˙ ˆו מבˆע חנוכ‰ ‡ין ַ‡ן ‡ופן מסו„ר, ַ‡ז „ָ‡ס 
זָ‡ל ַ‡רומנעמען כל ב˙י י˘ר‡ל, ַ‡ז ‡ין יע„ער ‡י„י˘ע ‰ויז זָ‡ל (זיין) מ‡יר זיין "על 
פ˙ח בי˙ו מבחוı" ַ‡ן ענין פון ַ‡ מˆו‰-נרו˙, "נר מˆו‰ ו˙ור‰ ‡ור", ‡ון ‡ין ַ‡ן ‡ופן 

פון מוסיף ו‰ולך מיום ליום – "מ‰„רין מן ‰מ‰„רין".

התוועדות י"ט כסלו ה'תשמ"ד

קלא



רי‚ל‡  ַ‡ז "כלי‡  בליל‰ ‰ר‡˘ונ‰,  ˘וין ‚לייך  וועט ‡ויפטָ‡ן  ַ‡ז „ָ‡ס  ווַ‡נענט  ביז 
מיוס„ ‡ויף ˜בל‰, ַ‡ז "˙רמוז" ‡יז „ָ‡ס  טייט˘ט „ָ‡ס ָ‡ּפ,  חסי„ו˙  ווי  „˙רמו„‡י", 
‡ו˙יו˙ "מור„˙", ַ‡ז נרו˙ חנוכ‰ טוען ‡ויף, ַ‡ז ס'ווערט "כלי‡ רי‚ל‡" פון „ער ענין 
‰מרי„‰, ‡ון ַ‡לע ‚ייען ‡ין "נר מˆו‰ ו˙ור‰ ‡ור", ווי „י הלכה ˘ל ˙ור‰, "„בר ‰וי' 

זו ‰לכ‰".

ווָ‡ס „ָ‡ס ˜ומט ˆוזַ‡מען מיט "„בר ‰וי' ז‰ ‰˜ı", ווי „י ‚מר‡ זָ‡‚ט ‡ין ˘ב˙, ‡ין 
„עם זעלבן ‰מ˘ך ‡ין „ער זעלבער סו‚י‡,

ו‡ין ענין יוˆ‡ מי„י פ˘וטו – „ער ˜ı ‰ימין כפ˘וטו, ‚‡ול‰ ‰‡מי˙י˙ ו‰˘לימ‰ על 
י„י מ˘יח ˆ„˜נו,

ו"‡ר‡‰ לכם נרו˙ ˆיון", ווי ער זָ‡‚ט ‡ין יל˜וט ‡ין "ב‰עלו˙ך ‡˙ ‰נרו˙",

ובמ‰ר‰ בימינו ממ˘.

לחיים.

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

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

• • •

פארברענגען עם הרבי

קלב
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