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 הנחה פרטית בלתי מוגה י"ג תמוז ה'תשל"ב.יום א' פ' פינחס, בס"ד. שיחת 

 ניגנו "בך ה' חסיתי וגו'".

 –מאורע  ַא מען וועגן ַא ל, איז בשעת מ'קלייבט זיך צוזָא [ווי שוין] גערעדט מערערע מ א.
נען לאחרי כמה אָ ס דערמָא פן מיט איינעם, און מ'וויל דָא ט געטרָא ס הָא וו –סירונג ּפַא  ַא וועגן 

כדעם, ָא נ צייט סך ַא כדעם, על אח אפילו) על אחת כמה וכמה אין ָא סך צייט נ ַא (אין  -וכמה שנים 
שטייט די ַא ס ס'באָ רויסקריגן אין ווַא ך אויך ַא איז די בעסטע ז –צו דער צייט  ענטָא נאפילו אין 

צייכענען אויף ָאּפס ָא מ'וויל דס ָא וו –סירונג ּפַא פון דער  –נקודה און דער עיקר פון דעם מאורע 
ט די ָא ס מיט אים הָא דעם בעל המאורע, וו ַא כפרעגן זיך בָא נ –ס ָא שטימטן אופן, איז דַא ב ַא 
 ליין איבערגעלעבט,ַא ס ָא ט דָא פן און ער הָא ך געטרַא ז

 ך געווען)אָ ס (ס'איז דָא וו –סירונג ּפַא  אַ וועגן  –מאורע  ַא ס רעדט זיך וועגן ָא ובפרט ווען ד
רגעקומען ָא ס זיי זיינען פָא ר ווַא ס מ'ווייס ניט, דערפָא ך] געווען ווָא דער רוב הענינים איז [ד

 :במאסר
די  –מאסר  ַא ר דעם איז געווען ַא ס פָא רבונדן מיט דעם ווַא ך פָא איז ד גאולהדי 

ט ָא ך ָא ווייסן זיי ד –נדערע קענען וויסן ַא ס אָ ס ווָא ט דָא פטונג, דער זיצן אין "דזשייל"; ַא רהַא פ
ס ָא נגען פון דעם בית האסורים, ווַא רויסגעגַא ך דערויף ווי מ'איז ָא פן נָא ט געטרָא ס ס'הָא ס ווָא ד

 ר,ָא פ-ס ס'קומטָא ט מען געקענט צוזען און זען ווָא לט הָא דעמ
וויסן אין  –דעם מאסר, על כל פנים  ביזפן ָא ט געטרָא ס ס'האָ ס ווָא מ'קען אויך וויסן ד

 ס,ָא שטימטער מַא ב ַא 
ט ָא רט ניט געווען פון ָא ך דָא איז ד – גופא מאסרס ס'איז געווען אין דעם ָא בער ווָא ס ָא ד

ס אָ ט די ווָא ך געווען ָא רט זיינען דָא ד –ך פייערן זיי דעם שחרור מן המאסר ָא ס דערנָא וו ָא -די
זיי אויך ניט געווען קיין שמחה פון דער  ַא דעם מאסר, במילא איז ב צוגעווען  גורםבן ָא זיי ה

אויף איבערגעבן  –גלויבט ַא זיי זיינען ניט ב –ז זיי זיינען ניט נאמן ַא גאולה, על אחת כמה וכמה 
 דעם מאסר. איןס ס'איז געווען ָא וו

 בעלנקומען צו דעם סיפור פון דעם ָא ס, ָא ר גרויסער מָא ג ַא ר מוז מען, אין ַא ס דערפָא וו
 האסורים,-אין בית געזעצןס איז ָא המאסר, וו

ס די ָא ך דָא איז ד –; די שמחה פון דער גאולה ָאּפך אויך ָא ן דערויף הענגט דָא ס ָא וו
פן אין דעם מאסר, ָא בן געטרָא ס זיי הָא שמחה לפי ערך הצער ומעין הצער: לויט די ענינים וו

צו דעם  כטַא געברבן ָא ס הָא רויסקריגן מער בדיוק די סיבות ווַא ט מען געקענט ָא רט הָא ס דָא וו
 מאסר,

ס ָא , משער זיין זיך ווהשערהבן אויף דערויף ָא רפט הַא ך געדָא ט מען דָא זוי הַא ס ָא וו
 פרטיך אויך געווען דער עיקר החקירה, און אויך די ָא ס איז, משא"כ בשעת דער מאסר איז דָא ד

) די סיבות פנימיות ָא ס הָא וו (די סיבות בדיוקך וויסן מער ָא ס דערפון קען מען דָא וו –המאסר 
ך אויך (די) גדולה השמחה בשעת ָא ס לפי ערך זה איז דָא צו דעם מאסר, וו כטַא געברבן ָא ס הָא וו

 פון דעם מארס. –פרייען זיך ַא בשעת דעם ב –דעם שחרור 
ך אויך ניט געווען אין ָא רויס להגאולה, איז דַא ז אפילו ווען מ'איז ַא על אחת כמה וכמה, 

ט מען זיך ָא ך דער גאולה הָא ס (די תחיל) די ימים ראשונים, די ערשטע חדשים, נָא פן וון אוַא 
פריי, לפי ערך  ןָא טפריי און  דערציילןט געקענט ָא ס מ'הָא מעמד ומצב וו פרייען אַ געפונען אין 

 –ן כמה זמן לאחרי זה ָא ס טָא ס קע) ווי מ'קען דָא ט גע ווי דָא (ווי מ'ה
זן זיך בעיקר ָא רלַא נקומען און פָא גרעסערער הכרח אויף  ַא ך אָ הכרח) נ ַא ך ָא ך (נָא איז ד

ס ער איז אויך דער ָא רויסגעגעבן דער בעל השמחה והגאולה, ווַא ט ָא ס ס'הָא אויף די נקודות וו
 בעל המאסר.

 דרגות: ָא ך אויך אין דערויף אויך דָא ס ס'איז דָא וו
רויסגעגעבן מזמן לזמן בנסיבות מיוחדות, ַא ט ָא ס ער הָא און די פרטים וו ט די עניניםָא 

ס זיי (זיינען) ָא ט די פרטים ווָא רן ָא רויסגעגעבן געווַא רבונדן און ַא ך פָא לט איז דָא ס דעמָא וו
ס דערציילט און אָ ט דָא שטימטן זמן ווען ער הַא מיוחדה, צו דעם ב סיבהשייכות צו דער  ַא בן ָא ה
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 מגלה געווען און מפרש געווען,
כללות'דיקע  ַא מכתב כללי, אין  ַא רויסגעגעבן אין ַא ט ָא ס ער הָא ס ווָא דט ָא משא"כ 

ס ָא לט הערן און וויסן ווָא בן געווָא ס הָא לע אידן ווַא רויסגעגעבן די ווענדונג צו ַא ווענדונג, און 
 רבונדן מיטן ענין המאסר],ַא ס איז פָא ס דָא ס'איז געווען דער ענין הגאולה, [וו

 ַא ט ָא ז דער בריוו הַא זיין,  מפרסם –ס הייסט ָא דרוקן, דָאּפייסן ס געהָא ט דָא און ער ה
נגעקומען ָא ס געשריבן און אין דער צייט ווען ס'איז ָא ט דָא ר אין דער צייט ווען מ'הָא שייכות ניט נ

ך, ָא ווייזט דַא ס בָא ז דַא ס, ָא ך דָא איז ד – דרוקןָאּפס ָא ר בשעת מ'הייסט דָא ל, נָא דעם ערשטן מ
 כדעם,ָא רן נָא לע יַא ס נוגע צו ָא איז ד –לט ַא דער אינה –ט) דער תוכן ָא ה סָא ז (דַא 

"מכתב כללי" געווענדעט צו כלל ישראל און נתרפסם  ַא ן ענין) אין ַא ך (אין ָא איז ד
דער צו קבוצות וכללים ָא ן אופן כללי: ניט דורך שיקן אים צו אנשים פרטים, ַא רן אויך אין ָא געוו
ס הייסט ָא , דדרוקןָאּפס ָא ר הייסן דָא נ –ישראל  כללפילו ניט בשנה ההיא צו זמן מיוחד, א ַא אין 

ס איז געמיינט אויף צו דערגרייכן און צו ערקלערן ָא וו ביאור אַ ס איז ָא ז דַא  -ווי גערעדט פריער  –
לע מענטשן ַא לע צייטן און צו די ַא על כל השנים וכל האנשים, צו די  –דעם ענין פון דעם מאורע 

 לאחרי זה, ועד סוף כל הדורות. ס וועלן וועלן וויסן דערפוןָא וו –

ר, איז דער ערשטער מקור און דער יסודות'דיקער מקור, אויף בויען ַא ט דערפָא ס ָא וו
 י"ג תמוז,-לערנען פון י"בָאּפרף ַא ס מ'דָא אויף דעם, וו

 -בעל שכל  ַא ר ָא מענטשן, אויב ער איז נַא ס ס'טרעפט זיך מיט ָא רום יעדער ענין ווָא וו
, [וכתורת הבעל איםס מיינט מען ָא ר דָא ך, נאַ ז צופעליקע ַא ס איז ניט אָ ז דַא ך, ָא רשטייט ער דַא פ

נווייזונג פון ָא ן אַ  ָא דער הערט, איז אין דערויף דָא איד זעט  ַא ס ָא ך ווַא ז יעדער זַא שם טוב, 
ס ָא אין זיין מחשבה דיבור ומעשה, (ווערזענלעכן לעבן, ּפלערנען אין זיין ָאּפוועלכע ער קען זיך 

 ך ניט געוואוסט],ָא ט ער נאָ לט הָא ס ביז דעמָא ער) וו
 –בריוו געווענדעט לכל אחד ואחד  ַא ס ווערט געשריבן אין ָא ז דַא על אחת כמה וכמה, 

ן ענין ַא רויסנעמען דערפון ַא ל ָא , ער זיעדערןס מיינט מען ָא ז דַא כן, ָא ס אונטערשטרָא ך דָא איז ד
 ס איז אים נוגע.ָא וו

ווָאס אין דעם בריוו איז דָאך אויך דָא כמה פרטים און כמה נקודות ווָאס דער בריוו איז 
 אין זיך כולל;

ווי ער זָאגט דָארטן, ַאז  ,ההתחלה וההקדמה איז, ַאז דָאס איז ניט ַאן ענין [ת]נקודדי 
ַארויסגענומען און בַאפרייט  איםט לבד גאל", ַאז דָאס איז ניט ַאן ענין ווָאס מ'הָא ]ב["אותי 

דָאס איז ַאן ענין פון ַא גאולה פַאר "כל  –מבית האסורים און פון ענין התפיסה, נָאר ווָאס דען? 
תורה, און דערנָאך  ליבמיט תורה און הָאבן  פַארבונדןָאט די ַאלע ווָאס זיינען  - מחבבי תורתנו"

פון דער תורה, און דערנָאך  מצוותי ווָאס היטן די ָאט ד -איז ער אויך מוסיף "שומרי מצוות" 
ָאט די ַאלע ווָאס ווערן ָאנגערופן מיטן  -איז ער אויך מוסיף "גם את כל אשר בשם ישראל יכונה" 

 ".ישראלנָאמען "
 אַ פון  –רעדן  אַ  –ך זיין דיבורו ָא רף דַא ך בכלל דָא און ווי גערעדט כמה פעמים, איז ד

ך מערער צייט אויף צו ָא ט ער דָא ה – שרייבטמענטשן בדיוק, על אחת כמה וכמה בשעת ער 
ס ָא ס ער הייסט דָא , וובישראלנשיא  ַא כטן, על אחת כמה וכמה רעדן און שרייבן פון ַא טרַא ב
ז ס'איז בדיוק יעדער אויסדרוק און ַא ך זיכער, ָא איז ד –פרסום הכי גדול  אַ עפענטליכן אין ַא פ

לט ָא וו נדער אויסדרוקַא ן ַא ס מיט ָא גן, וואָ לט זָא ט געווָא ס מ'הָא ס ווָא ט דָא רויס בדיוק ַא גיט 
 ס ניט געווען די משמעות.ָא ד

ן "את אשר בשם ישראל ָא ס ער רופט אים ָא ז אין דעם דריטן סוג, ווַא על דרך זה אויך, 
 מען "ישראל",ָא נגערופן מיטן נָא ס ווערט ָא ט דער ווָא ", יכונה

ריין אין דעם ערשטן סוג פון ַא גייט ניט  ס ערָא ז אף על פי ווַא ס, ָא ס בפשטות מיינט דָא וו
בער ער ָא ריין אין דעם צווייטן סוג פון "שומרי מצוות", ַא "מחבבי תורה", ער גייט אויך ניט 

פרייט דורך דער ַא ט מען אים אויך בָא ה –מען "ישראל" ָא בער אויף זיך דעם נָא גט ָא ט) טרָא (ה
רט פון אים ַא ס מ'ערווָא ס וואָ ט דָא ן ָא ן פילן זיך פרייער און טָא לט ָא ל פון דעמאָ ז ער זַא אולה, ג

 נגערופן בשם "ישראל",ָא ז ער ווערט ַא לד ַא וויב –ן ָא רף טַא ס ער דָא וו
ס זיי זיינען ָא ט די ווָא ט די פרטים, אָ געמינט  –ס ָא ס) ווי מ'מיינט דָא על דרך (ווי מ' ער ד
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 פון "מחבבי תורה".  –ס זיינען אין דעם ערשטן סוג ָא מצוות", און די וו סוג פון "שומריפון דעם 

ז ער ַא גט אויף איינעם, ָא בשעת מ'ז –דער געוויינלעכער אויסדרוק  –דער לשון הרגיל 
 ".נקראגט מען אויף דערויף דעם לשון "ָא ז –מען אָ נ ַא נגערפון מיט ָא ווערט 

ס ָא ", וויקרארפט שטיין "אשר בשם ישראל "ַא אויך געד ָא זוי דַא ט אויב ָא לכאורה ה
רף ַא ז מ'דַא דער לשון הרגיל אין לשון קודש,  –ך דער (נקראו בשמות) "נקרא בשם" ָא ס איז דָא ד

 מען,ָא נגערופן מיט דעם און דעם נָא ז ער ווערט ַא גן, ָא אויף איינעם ז
", נָאר "בשם ישראל יקרא שם בשם ישראלבאון דָא איז ער מדייק און שרייבט, ניט "

 ".יכונה
שטייט אין די ספרים ווָאס זיי זיינען מפרש די דיוקים און דער חילוק פון ווערטער אין 

קודש ווָאס ס'הָאבן לכאורה דעם זעלבן אינהַאלט, וויבַאלד ָאבער ַאז דָאס איז פָארט ַאן -לשון
 –ַאנדער ווָארט מוז דָאך עּפעס זיין ַא חילוק 

ז דער חילוק, (בשעת ס'שטייט דער) בשעת ס'ווערט גענוצט דער ווָארט שטייט, ַא 
, דָאס הייסט, ַאז מ'זעט, בגלוי"יקרא", "נקרא", איז דָאס ַאזַא נָאמען ווָאס דער נָאמען שטייט 

צו דעם נָאמען, ַאז דָאס  צוגעּפַאסטַאז דער ענין, דער מענטש, ווָאס טרָאגט דעם נָאמען איז ער 
טעגלעכן לעבן, ָאדער על כל -מען מיט (וועמען) [וועלכן] ער לעבט און טוט אין טָאגאיז דער נָא 

 פנים לעיתים תקופות אין ָאפטערע צייטן,
נָאמען. דָאס הייסט,  בַאהַאלטענעראיז דָאס ַא  –" כינויבשעת מ'זָאגט דעם ווָארט "

נָאמען, דָאס איז ָאדער דער נָאמען איבערגעזעצט פון זיין ריכטיקן  אמת'ערדָאס איז ניט זיין 
 נָאמען אין ַא פרעמדער שּפרַאך,

[ווָאס דָאס איז דָאך אויך די דינים ווען מ'דַארף שרייבן "דמיתקרי", "דמיתקריא" 
 ָאדער מ'דַארף שרייבן "המכונה"].
לע ענינים ַא זיך פון למעלה, ביז  למטה נעמען ָא לע ענינים דַא ועל דרך זה אויך (ביז ווי) 

נדיק, ַא רשטַא ך אויך פָא ך במילא איז דָא רן דורכן אויבערשטן, איז דאָ פן געווַא שַא ך בָא זיינען ד
 –טלעכקייט -יגלונג אין גּפשָאּפן ַא בן ָא רפן הַא ז זיי דַא 

די נעמען  ָא איז ד –אין שמות פון דעם אויבערשטן  –אין שמות האלקיים  ָא איז אויך ד
ס ָא , און די נעמען וונגערופןָא ז זיי ווערן "בם נקרא", ער ווערט מיט זיי ַא גט אויף זיי, ָא ס מ'זָא וו

 .כינוי ַא ן ענין פון ַא בער ָא ס איז ָא ד –נגערופן ָא קע דערמיט אַ ז ער ווערט טַא גט, ָא מ'ז
און ז "כנוי" איז בגימטריא "אלקים", ַא ס ס'שטייט אין ספרי קבלה, אָ ס ווָא ט דָא און 

 י"ה ו"ה. –ס שם הוי' ָא דער שם המיוחד, שם העצם, שם המפורש, איז ד

ווייזט ַא ז כינוי, "יכונה", בַא גט[ן] פריער, ָא ן ערקלערונג צו דעם געזַא ס גיט אויך ָא ס דָא וו
ס איז מערניט [ווי] ָא ד –ס איז ניט זיין ריכטיקער וועג און ניט זיין ריכטיקער לעבן ָא ז דַא ס, ָא ד
 ך,ַא רּפנדער שאַ ן ַא ך אין ַא ן איבערגעזעצטע זַא ס איז ָא ", דויכינ" ַא 

ס ָא ס ער איז תכלית הפשטות, ווָא על דרך זה אויך, כביכול ולהבדיל, דעם אויבערשטן וו
חוץ ַא , יחידזיינען זיי בלשון  –לע שמות קדושים ַא אין  –לע נעמען אַ איז  –ער איז "ה' אחד" 

 איז לשון רבים,ס ער ָא מען "אלקים" ווָא דער נ
גט מען אויך אויף דערויף ָא ז –שם התואר  ַא ך ָא ז אפילו ווען ס'קומט דערנַא נענט ַא ביז וו

 אין לשון רבים.
צייכנט ַא ס בָא ד –טלעכקייט -מען פון גָא נ ַא קע ַא ס איז טָא ז דַא ווייזט, ַא ס בָא ס דָא וו

עזעצט" אין דעם אויסזען טלעכקייט איז "צוגעדעקט" און "איבערג-טלעכקייט, ווי ג-בער גָא 
ן ַא  –ן ענין פון אחדות ַא ז ס'איז ניט ַא זעט מען,  –ז מ'קוקט אין וועלט ַא ס ָא פון וועלט, וו

רן פון ָא פן געווַא שַא לץ בַא ס איז ָא ז דַא ריבוי ענינים, און וויסנדיק,  ַא  ָא ר ס'איז דָא נ –איינהייט 
 זעט מען אין דעם ריבוי, דעם כח און די יכולת פון דעם אויבערשטן. –דעם אויבערשטן 

ר בלשון רבים, ָא נגערופן ניט בלשון יחיד, נָא לט ווערט דער אויבערשטער ָא ס דעמָא וו
ערוך בהנוגע להלכה אין פירוש המילות (פון -געטייטשט אין טור און שולחןָאּפ"אלקים", ווי 

ז ער איז דער "בעל הכוח והיכולת ַא טייטש, ָאּפ" איז דער ז "אלקיםַא ברכות) פון די ברכות, 
ס פון ָא לעבַא איז ער דער ב –ס געפינען זיך אין בריאה ָא כולם": פון די פילע כוחות און ענינים וו
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 פער.ַא שַא זיי און ער איז זייער ב

ווָאס (דערמיט איז אויך פַאר) דערפון איז אויך פַארשטַאנדיק, ווָאס בשעת דער בעל 
ווערן  גערופן –" יקראשמחה והגאולה ניצט אין דעם בריוו ניט דעם לשון "אשר בשם ישראל ה
מיינט ער אויך ָאט די אידן ווָאס בשעת מ'קומט צו אים צוגיין  –" יכונהנָאר "בשם ישראל " –

 –און מ'זָאגט אים "הער זיך איין, זָאלסט וויסן זיין, ַאז דו ביסט 'ישראל', דו ביסט ַא איד" 
 ", דָאס איז ניט זיין ריכטיקער נָאמען.יכונהזָאגט ער, ַאז דָאס איז מערניט ווי "

, ער איז ַא דייטש, ער איז ַא ַאמעריקַאנערזיין ריכטיקער נָאמען איז: ער איז ַאן 
ער איז געבָארן געווָארן ביי ַא אידישן פָאטער, ַא אידישע מוטער  –, נָאר ווָאס דען? פרַאנצויז
לא הָאט ער אויף זיך אויך ַא "צוגעטשעּפעטן" נָאמען, ַא "כינוי", ווָאס דָאס איז וכו', במי

 ",ישראל"
טרַאכט ער ניט וועגן "ישראל", ער  –(ָאבער) בשעת ָאבער ער טרַאכט וועגן זיך ַאליין 

 טרַאכט וועגן זיך, ַאז ער געהערט צו דער מדינה אין וועלכע ער לעבט, צי דָאס איז ארצות הברית,
צי על דרך זה שאר המדינות, נָאר ווָאס דען, ער איז אויך ער [ג]לויבט און ער ווייס, ַאז ער הָאט 

 ", אין ַאן אופן פון כינוי.יכונהַא שייכות צו "ישראל", במילא איז ער "בשם ישראל 
(און אים) זָאגט ער פַארקערט, ַאז  – גָאר ַא גרויסער מענטשביז ווַאנענט, ַאז ער איז 

: ער איז ַאזוי געווַאקסן און ַאזוי "ַארויסגעווַאקסן" פון מדידות גרויסקייטדָאס איז ביי אים ַא 
והגבלות, פון בַאגרענצונגען, ַאז ער געהערט בכלל ניט צו ַאן איינצלנעם פָאלק; ער איז ַא מענטש 

ער געהערט  –" קָאסמָאּפָאליטון המדינה ער איז ַא "ווָאס ער געהערט דער גַאנצער וועלט! בלש
ַאן "ַאלגעמיינער", ער איז ַא "סיטיזען" פון דער "יוניווערס", פון דער גַאנצער וועלט בלשון 

 המדינה,
ווָארום ווי איז שייך מ'זָאל אים בַאגרעניצן, ַאז ער איז פַארבונדן מיט ַאן איינצלנעם 

 פון די ָאּפטיילונגען. גרעסעראיז ער  –ט זיין גוט און גרויס פָאלק, ווי דער פָאלק זָאל ני
פַארטייטשט ער דָאס אים, ַאז דָאס איז,  –הרע -און בשעת ער הָאט גָאר ַא גרויסן יצר

 פַארקערט, דָאס איז מצד צדק ויושר:
אויב ער וועט זיך בַאטרַאכטן, ַאז ער געהערט צו ַא בַאשטימטן פָאלק, דַארף אים דָאך 

פון דעם פאלק ווי פון ַאנדערע פעלקער, בלשון חז"ל "עניי  –די נוצן  –ין נענטער ָאט די תועלת זי
עירך קודמין" ָאדער "אדם קרוב אצל עצמו"; ַאזוי ווי ער הָאט ַא גוטן שכל, און ער הָאט ַא גוטע 

ט צו ַאלעמען זיינען ביי אים ַאלע מענטשן גלייך און ַאלע פעלקער גלייך, און ער געהער –הַארץ 
 גלייך,

דערנָאך הָאט ער אויך אין בַאטרַאכט, ַאז דער אידישער פָאלק,  –נָאר ווָאס דען? 
במילא, איז וויבַאלד ער איז  –"ישראל", איז דָאך ניט ערגער, חס ושלום, פון ַאנדערע פעלקער 

ער זָאל געבָארן  אוווגעבָארן געווָארן, [ווָאס אין דערויף הָאט מען דָאך ביי אים ניט געפרעגט 
ער זָאל געבָארן ווערן], פילט ער, ַאז בשעת  וועמעןער זָאל געבָארן ווערן און בַא  ַאזויווערן, ווי 

 –נָאמען  איבערגעזעצטן" נָאמען, ַאן צוגעשטעלטן", וועגן ַא "כינויס'רעדט זיך וועגן ַא "
 "ערלויבט ער", ַאז מ'זָאל אים ָאנרופן בשם "ישראל".

ָאט דָא זָאגט מען, ַאז מ'זָאל וויסן זיין, ַאז די גאולה איז נוגע ניט נָאר ָאט די ווָאס און 
 ווָאס צו אידישקייט,-פנים שייכות צו עּפעס-כל-זיי זיינען על

", אפילו ַאז מ'זָאל אים יכונהנָאר אפילו ָאט די ווָאס "בשם ישראל" איז מערניט ווי "
"ישראל", (טייטש) זָאגט ער גלייך, ַאז דָאס איז מערניט  ָאנרופןי זָאגן, ַאז מ'וויל אים מערניט וו

", דָאס איז ַא "צוגעשטעקטער" נָאמען, ווָארום ער (איז) געהערט ניט סּפעציעל צו יכונהווי "
איז ָאט די הָאט מען ַארויסגענומען פון  –דעם פָאלק, דָאס איז מערניט ווי ַא צוגעזעצטע זַאך 

 תפיסה, פון די בַאגרענצונגען אין וועלכע זיי געפינען זיך. דעם מאסר, פון דער
און די בַאגרענצונגען זיינען נָאך גרעסערע און פעסטערע, און ס'איז זיך שווערער מיט 

דערפַאר ווָאס, ווי געזָאגט פריער, מ'טייטשט דָאס ָאּפ, ַאז דָאס איז מצד זיין  –זיין איינצוקערן 
מ'טָאר ניט זָאגן ַאז איין פָאלק אין ַאנדערש און נענטער צו אים ווי ַא צדק ויושר, הַאלט ער, ַאז 

 צווייטער פָאלק,
אפילו דָאס זָאל זיין ָאט דער פָאלק ווָאס ער הָאט אים אויפגעהָאדעוועט, און ווָאס הָאט 
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ן ַא אים געברַאכט, ַאז ער זָאל ווערן ַאן ערווַאקסענער מענטש און ער זָאל זיך קענען הָאבן שוי
קלייבן זיך ַא וועג אין לעבן, (א השקפה אין) ַא השקפת עולם,  –שייכות צו דעם ענין פון בחירה 

(ַאן ָאנ ַא) אויסקלייבן זיך ַא שיטה ווי ַאזוי ער זָאל לעבן, און ווָאס ער זָאל גיין אין זיין סביבה 
 און ַארום זיך, מסביר זיין און מציע זיין ַאז מ'זָאל אים נָאכטָאן,

איז מצד רגש הצדק והיושר, די ערשטע זַאך דַארף ער דָאך ָאּפצָאלן דעם חוב ָאט די 
ווָאס הָאבן אים אויפגעהָאדעוועט און די ווָאס הָאבן אים צוגעברַאכט צו דעם שטַאנד וואו ער 

 –איז 
איז קערט ער  –הרע -איז כאמור לעיל, מצד דערויף ווָאס ער הָאט ַא גָאר ַא גרויסן יצר

בער דעם גַאנצן חשבון און איז זיי מסביר, ַאז ס'איז ניט ראוי פַאר אים צו זיין ַא "פַאנַאטיק", אי
איינגלויבן זיך אין זיין פָאלק; ביי אים דַארף זיין ַאלע מענטשן פון ַאלע רַאסן, פון ַאלע פעלקער 

 יטן,אין דעם זעלבן מעמד ומצב, ער איז קיינעם ניט שולדיק מער ווי צו ַא צווי –
במילא איז "יכונה" בשם  –נָאר ווָאס דען, מצד דערויף ווָאס ער איז געבָארן געווָארן 

 "ישראל".
פון צדק  –אין ַא מַאנטל  –ווָאס דערפַאר, ַאן ענין ווָאס מ'טוט דָאס ָאן אין ַא לבוש 

 ויושר, איז זיך שווערער איינצוקערן בַאווייזן אים, ַאז דָאס איז פַאלש.
ָאס זָאגט מען, ַאז ָאט די גאולה (הָאט ַארויסגענומגען) הָאט געווירקט און און ָאט ד

 ַארויסגענומען און גואל געווען אויך ָאט די ווָאס זיי זיינען "בשם ישראל יכונה".

זיך  ַארוםצו נָאך ַא נקודה, ַאז בשעת מ'וויל פועל'ן ַא גאולה אין דעם -אן ָאט דָא קומט
 און אין דער נָאענטער סביבה: זיךדַארף מען פועל'ן ַא גאולה בַא  –

ָאּפ צווישן "מחבבי תורה" -ַארָאּפ ַא מחיצה ווָאס טיילט-ָאט דָאס גופא ווָאס מ'נעמט
און "שומרי מצוות" און "כל אשר בשם ישראל יכונה", און די ַאלע סוגים ווָאס געפינען זיך 

י"ג תמוז הָאט זיי ַאלעמען צוזַאמענגעברַאכט -דער ענין פון י"ב צווישן זיי, און מ'זָאגט, ַאז
זיין מצוות -צוזַאמען אונטער דעם ענין, ַאז מ'הָאט ערלויבט אידן צו לערנען תורה און מקיים

זיין זייערע קינדער, און זיי פרייען זיך ַאלע בַא -בהרחבה, ָאן קיינע שטערונגען, און ַאזוי מחנך
 –דער געלעגנהייט  דער התוועדות, בַא 

פַאנַאנדער צווישן איין אידן מיטן -ָאט דָאס גופא איז ַא גאולה פון די מחיצות ווָאס טיילן
 צווייטן,

זיין די מחיצות ווָאס ס'איז דָא -און ווָאס דָאס ווערט אויך די הכנה וכלי אויף מבטל
 הרע,-טוב און יצר-צווישן יצר

הרע, -טוב קען ניט ווערן קיין יצר-ַאז דער יצר פַארשטענדלעך,-און ס'איז דָאך זעלבסט
חס ושלום, ווָארום ער נעמט זיך דָאך פון דעם אויבערשטן, ווָאס דעם אויבערשטן איז "לא 

 שניתי", קען מען ניט ַאנדערש מַאכן,
בשני  –הרע הָאט דָאך די ברירה, און ווי (מ'זעט) [מ'זָאגט] "בכל לבבך -משא"כ דער יצר

 טוב וביצר הרע.-יצריך", ביצר

ווָאס כאמור, ָאט דָאס איז איינע פון די נקודות עיקריות, ַאז מ'זָאל וויסן זיין, ַאז דער 
ווָאס "בשם ישראל יכונה" (זָאל העל) קען ער ניט שטיין פון דער זייט און זָאגן, ַאז דָאס איז ַא 

דָאס הָאט  –קינד -ועסטערשמחה און ַא "חתונה" בַא זיינעם ַא ברודער ָאדער בַא זיינעם ַא שו
 גלות, פון זיין "בית האסורים". זייןגואל געווען פון  אים ַאלייןמען 

ס ָא ז די מחיצות (ווַא לט זעט מען, ָא ט דעמָא  -מען ַא ז מ'קומט זיך צוזַא ך, ָא און דערנ
ב) ָא (קען ה –ז זיי זיינען געווען ַא ט זיך אויסגעוויזן ָא ס זיינען געווען, און ס'הָא ס'ווייזט זיך) וו

ס יעדערער פון די סוגים וועט שטעלן זיך אָ קען מען ברצון הטוב זיי מבטל זיין דורך דעם וו
 ר דער גאולה,ַא העכער ווי ער איז געווען פ

ס "בשם ָא ריבערגיין אין דעם סוג ווַא  -ס "בשם ישראל יכונה" ָא במילא וועט דער וו
פון "שומרי מצוות", ביז אין דעם העכסטן סוג ך אין דעם העכערן סוג ָא ", און דערניקראישראל 

 פון "מחבבי תורה",
ן אחדות ַא מיט  ראיינציקן זיך,ַא לע אידן פַא ז ַא לט ווערט "כולנו כאחד", ָא ט דעמָא און 



 ו/  י"ג תמוז ה'תשל"ב 

 

לע מיט ַא רבינדן זיך ַא ס זיי פָא דורך דערויף וו –ן אמת'ער (איינצ) אחדות ַא מיט  –אמיתית 
לע ַא ר ַא ס זי איז (די איינ) די זעלבע און די איינציקע פָא תורה וו"תורה אחת לכולנה", מיט דער 

 אידן,
רן פון ָא זי איז געגעבן געוו –ל אחד" -רן "מרועה אחד ומאָא רום זי איז געגעבן געווָא וו

נגערופן בשם "אלקים", ווי גערעדט פריער: ער ָא טש אפילו ער ווערט ָא ס כָא דעם אויבערשטן, וו
, דער שם העצם בער אמיתתו איזָא  -פן ַא שַא ט זיי בָא כן, און הַא ערליי ז-לעַא  רייט זיך איןּפרשַא פ

אין  –ך העכער פון יחידּות ָא ך העכער פון יחיד) און נָא "הוי'", לשון יחיד, (און נ –זיינער איז 
 אחדות, ביז אין אחדות הפשוטה,

יינציקן זיך מיט ראַא ס זיי פָא ס זיי זיינען "עם אחד בארץ", ווָא איז דורך ישראל, וו
לט ווערט ָא ט דעמָא  –ך מיט "ה' אחד" ַא ס דורך דערויף ווערט מען איין זָא "תורה אחת", וו

 "ישראל אורייתא וקודשא בריך כולא חד",
די אמת'ע  –לע אידן, פון גלות ַא רויס יעדערער זיך, און דער אויבערשטער ַא און מ'נעמט 

 גאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו,
 ובקרוב ממש.

 לחיים.

 ניגנו "פדה בשלום וגו'".

* * * 

ָאן יעדערן ווָאס מ'דַארף ָאּפלערנען -ווי גערעדט פריער, איז דער בריוו, ווָאס ער ווייזט .ב
י"ג תמוז, איז דָאס אין -דעם ענין פון י"ב –בהנוגע צו זיך  –און ווי ַאזוי מ'דַארף אויסנוצן 

ַאז  –פַאראיינציקונג פון "מחבבי תורה" ביז "שומרי מצוה", ביז "כל אשר בשם ישראל יכונה" 
ער זָאל זיך ָאּפגעבן מיט יעדערן פון זיי, פון ווָאס פַאר ַא חוג ס'זָאל ניט זיין, און ַארויסהעלפן 

 קן זיך,יעדערן פון זיי אין ווָאס זיי נויטי
זָאל דָאס געטָאן ווערן "בסבר פנים  –און ווי דער ענין, בשעת מ'דַארף העלפן ַא צווייטן 

ערוך, און ווי בכלל אין די שליחות ווָאס מ'טוט פון דעם -יפות", ווי דער לשון אין שולחן
 דער לשון "בשמחה ובטוב לבב". –אויבערשטן 

נדעט צו יעדער אידן, לכל אחד, (און אויך צו) ווָאס כאמור, איז דער בריוו איז דָאך געווע
 סיי צו מענער און סיי צו פרויען,

ס'איז ָאבער דָא די ווָאס זיי איז דָאס לייכטער צו פועל'ן בַא זיך, און דָא די ווָאס זיי איז 
איז ַא  –דָאס שווערער צו פועל'ן בַא זיך, וויבַאלד ָאבער ַאז אויך צו זיי איז דָאס געווענדעט 

וועלן זיי דָאס  –סימן, ַאז אויב ס'וועט נָאר זיין "יגעת", אויב נָאר זיי וועלן וועלן מיט ַאן אמת 
 י"ג תמוז.-אויך קענען דורכפירן, וויבַאלד ַאז אויך זיי הָאט ָאנגערירט דער ענין פון י"ב
גט פריער ווי געזָא  –וכלשון הידוע פון דעם סיפור פון בעל שם טוב, ווָאס ער הָאט געזָאגט 

, נָאר טפלַאז פון יעדער ענין דַארף מען עּפעס ָאּפלערנען, און ניט סתם ָאּפלערנען, אין ַא דבר  –
 –און ַא איד בפרט  –ָאּפלערנען אין דעם עיקר תפקיד, אין דעם עיקר שליחות, ווָאס ַא מענטש 

רה לו יתברך בתחתונים", הָאט אין דער וועלט, ווָאס דָאס איז אויף מַאכן פון דער וועלט ַא "די
אויף דינען דעם אויבערשטן, מַאכן פון זיין וועלט ַאז ס'זָאל זיין ַא וועלט ווָאס דער אויבערשטער 
רופט איר ָאן "גני", ַאז דָאס איז דעם אויבערשטנ'ס גָארטן, וואו ער גייט שּפַאצירן און הָאט 

 ר) ביי ַא פריערדיקער געלעגנהייט,פַארגעניגן, כביכול, ווי גערעדט בארוכה (אין דער פריע
(איז דָאך ַא זיכערע) איז דָאך ַא זיכערע זַאך, ַאז ס'וועט זיין "יגעת": מ'וועט נָאר וועלן 

וועט ער דָאס קענען  –וועט ער אין דערויף הָארעווען, וועט זיכער זיין "ומצאת"  –מיט ַאן אמת 
 דורכפירן.

-איז דָאך זעלבסט –ַאזוי ווי ָאבער צייט הָאט דָאך אויך נוגע (אויף?? ַאז??) ווָאס פריער 
פַארשטענדליך, ַאז די ביי וועמען דָאס קען ָאנקומען לייכטער, איז אויף זיי ליגט נָאך ַא גרעסערע 

ער שליחות און התחייבות און ַא גרעסערע זכות, ַאז זיי זָאלן זיך ַאריינווַארפן (אין דעם) אין ד
מיט ַא ווָאס שטַארק[ער]ן  –אין דער ַארבעט ביתר שאת וביתר עוז, ו"יפה שעה אחת קודם" 

 אימּפעט און ווָאס פריער, מיט ַא זרירזות הכי גדולה, מיט ַא "שעה אחת קודם".
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איז ער דָאך שוין  –ווָאס (אין) דער סוג כללי בזה איז, ַאז ווָאס ַא מענטש איז עלטער 
געוואוינט געווָארן אין ַא בַאשטימטן אופן פון טרַאכטן, אין ַא בַאשטימט(ן)[ע] השקפת איינ

עולם, און ער איז שוין מער איינגעווָארצלט אין ַא בַאשטימטער סביבה, אין ַא בַאשטימטער 
 הנהגה;

אים  ווָאס ַא מענטש איז אינגער, ער איז (נָאך ווָאס) נָאך ניט ַאזויפיל איינגעוואוינט, ביי
איז נָאך ניט (געווָא) געווען דער "מאה פעמים" די זעלבע הנהגה, ועל דרך זה דער אופן פון 

איז אים איז לייכטער זיך ַארויסנעמען פון די מדידות והגבלות פון  –טרַאכטן ָאדער טָאן וכו' 
און טָאן י"ג תמוז, און איבערשטעלן זיך -י"ב פַארדעם אופן טרַאכטן ווָאס ער הָאט געטרַאכט 

וויבַאלד ַאז ער איז  –י"ג תמוז -פון י"ב –לויט דער לערנונג און די הוראה  –אין דעם "רוח" 
ָאן, ַאז ס'מוז -אינגער, און נָאך ניט ַאזויפיל איינגעווָארצלט אין ַא השקפת עולם, ווָאס זי נעמט

 זיין מחיצות און חילוקים ודרגות והנהגות מסויימות וכו' וכו'.
רפַאר איז אויך בפשטות, (ָאט די שליחות) ָאט די הוראה און די שליחות פון דעם ווָאס דע

איז דָאס זיכער געמיינט, ווי גערעדט פריער, יעדער איינער און  –י"ג תמוז -מכתב כללי פון י"ב
 איינע,

ס'איז ָאבער דָא אין דערויף ַא קריאה מיוחדת, ַא זירוז מיוחד, צו יעדערן ווָאס ער איז 
דַארף ער טָאן מערער ווי זיין שכן און דער קרוב  –ַא יָאר אינגער פון זיין שכן, פון זיין קרוב מיט 
 טוט.

 ובפשטות:
ָאט די יוגנט, ווָאס אף על פי ווָאס זי הָאט שוין בַאקומען ַא חינוך, און זי געפינט זיך [זי 

ָאבער ַאז זיי זיינען נָאך ניט  לעבט דָאך ניט אין קיין מדבר] אין ַא בַאשטימטער סביבה; וויבַאלד
שטענד(ליכן)[יקן] לעבן אינגַאנצן אומָאּפהענגיק פון -ַארויס אין ַאן אופן עצמאי, אין ַא זעלבסט

 –ַאנדערע; זיי געפינען זיך נָאך אין דעם תהליך פון התפתחות, אין דער צייט פון ַאנטוויקלונג 
דה": ווָאס ַא בוים איז אינגער, איז איז ָאט דעמָאלט איז דָאך דָאס ווי "האדם עץ הש

אים לייכטער צו בויגן און ווענדן אים לרוח שירצה, אין דער ריכטונג (און צו דער) און צו די 
 ענינים ווָאס זיי זיינען געוואונטשן,

איז אויף דער יוגנט ליגט ַא בַאזונדער שליחות, ַאז זיי זָאלן טָאן כמה פעמים ככה, וביתר 
, ַאז ַאלע שטורעמען, ויפה שעה אחת קודם, אויף ַארומגיין צווישן אידן און שאת וביתר עוז

סוף דַארף זיי גיין העכער און טיפער -כל-אידן, אפילו די ווָאס "בשם ישראל יכונה", איז סוף
אין אידישקייט, ביז ווַאנענט זיי וועלן ַאריין אין "שומרי מצוה", און אין דעם סוג פון "חובבי 

 קדושה".תורתינו ה
און רעדן אין דעם בדברים היוצאים מן הלב, און ניט קוקנדיק (ווי בַא זייער) ווי זיי 

י"ג תמוז, איז פון די טעג בַאווייזן זיי ַא דוגמא חי' אין זייער -הָאבן אויסגעזען פַאר י"ב
מכאן  – ניט קוקנדיק אויף זיין עבר –ּפערזענליכן לעבן, ווי ַאזוי ַא איד דַארף זיך אויפפירן 

 ולהבא.
און ָאט דעמָאלט, "דברים היוצאים מן הלב", צוזַאמען מיט דוגמא חי', און דָאס וועט 

 –געטָאן ווערן מיט דעם אימּפעט און מיט דעם שטורעם און דעם חיות פון דער יוגנט 
 וועט דָאס זיכער אויפשטורעמען אידן בכל מקום שהוא, ַאז יעדערער,

זיך אין דעם העכסטן חוג, איז דָאך אויך אין ַאלע ענינים פון אפילו דער ווָאס געפינט 
טוב וקדושה איז דָאך ניטָא קיין הגבלה למעלה, ניטָא קיין שיעור למעלה, ווָארום זיי זיינען דָאך 

סוף, בלשון הגמרא -סופי, קען זיין ַא הליכה עד אין-פַארבונדן מיטן אויבערשטן ווָאס ער איז אין
 א בעולם הזה ולא בעולם הבא, שנאמר ילכו מחיל אל חיל","אין להם מנוחה ל

 ָאט די ווָאס הַאלטן נָאך ניט אין דעם העכסטן סוג. –על אחת כמה וכמה 

און ָאט דעמָאלט, כאמור לעיל, ַאז זיי וועלן קומען מיטן אימּפעט און מיטן שטורעם פון 
זיי וועלן פַארשעמען די פעולות פון די  דער יוגנט, וועט דָאס זיין "נערים פני זקנים ילבינו", ַאז

 עלטערע פון זיי ווָאס זיי וועלן טָאן אין דעם כיוון,
מ'הָאט ָאבער אויף דערויף די הבטחה "בכל אדם מתקנא חוץ מבנו ותלמידו", ַאז די 
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 –זקנים וועלן אין זיי זיך ניט מתקנא זיין; ס'וועט נָאר זיין דער "קנאת סופרים תרבה חכמה" 
ועלן מיטשלעּפן אויך די עלטערע מיט זיך צוזַאמען, כדי ַאלע צוזַאמען אויפשטורעמען יעדער זיי ו

 איד, (מנער ועד קטן) "מנער ועד זקן", "מקטן ועד גדול", סיי אנשים סיי נשים,
מַאכן פון יעדער אידן ַאז ער איז ַא יוצא צבא בישראל,  –און אויפשטעלן "צבאות השם" 

-בערשטנ'ס ַא "חיל" ווָאס גייט אייננעמען די וועלט "לתקן עולם במלכות שדַאז ער איז דעם אוי
טָאן וועט מען דערקענען, ַאז -מַאכן פון דער גַאנצער וועלט, ַא וועלט ווָאס ַאז מ'וועט ַא קוק –י" 

 דָארט געוועלטיקט דער אויבערשטער.
 גדולה,און טָאן דָאס, ווי גערעדט, בשמחה ובטוב לבב ובזריזות הכי 

בגאולה האמיתית והשלימה,  –וועט דעמָאלט זיין "ומיד הן נגאלין", בלשון הרמב"ם 
 ווָאס דמָאלט וועט דָאך זיין דער "אז אהפוך אל כל העמים כולם לעבדו כולם שכם אחד",

 ובקרוב ממש.

 ". בהמשך עודד כ"ק אד"ש את הנגינה.ָא ווַא ניגנו "ניעט ניעט ניק

* * * 

, יוגנטוועגן  ז בשעת מ'רעדטַא ט שוין] גערעדט כמה פעמים, ָא קודש: מען הווי [בשיחות  ג.
ס זיי זיינען יונגע בפשטות, ָא ט די ווָא  -ז לכל לראש מיינט מען ַא רשטנדלעך, ַא פ-איז זעלבסט

 אין מספר השנים.
ך ניט ָא ס זיי זיינען נָא וו –ס ָא פון די מעלות פון די יוגנט, ווי גערעדט פריער, איז ד

ך צעירים ָא ז זיי זיינען נַא לד ַא יום, וויב-רן צו מדידות והגבלות פון חיי יוםָא עוואוינט געווצוג
 רן,ָא יונגע אין י בשנים,

ט ָא ס מ'הָא עט, ווּפנצן אימַא בן דעם מרץ, דעם גָא ס זיי הָא וו –און אויך די צווייטע מעלה 
 , עניני החיים,רשווענדעט אין עניני העולםַא רווענדעט און פַא ך ניט פָא ס נָא ד

ך ניט ָא זיי זיינען נ –ס איז אפשר "העולה על כולנה" ָא ס דאָ דריטע מעלה, וו ַא און 
ז ַא ן וועלכע מ'קען ניט אויסקומען, און במילא, ָא ך ַא ז ַא פשרה איז  ַא ז ַא רן, ָא געוואוינט געוו

דער ָא איז "עבר ושנה" איז  –ל ָא דריטן מ ַא ל און ָא צווייטן מ ַא ך און ַא ז ַא ל ָא מ'טוט איינמ
 היתר נעשה לו".כדער על כל פנים "ָא נעשה לו"  היתר"

ט ָא ך ָא ך ווער רעדט נָא דערנ ,רויפגעצוואונגענעַא ס מ') ָא פשרות (וו אָ ז ס'איז דַא לד ַא וויב
ך אין דעם וועג ָא ט דָא רויפגעצוואונגען פשרות, און מ'הַא ליין אויף זיך ַא בן זיך ָא ס הָא די וו

לד, און אפשר ַא גוו ַא זַא פשרה איז ניט  ַא ז ַא ט מען זיך איינגאוואוינט, ָא ה –משך זמן  ַא ט געלעב
 פשרה. ַא לעבן מיט ָאּפגן ָא רטַא ער קען פ –ר דערמיט ניט שעמען, על כל פנים ָא רף מען זיך גַא ד

; היפך האמתאיז  שקראון  אמת-ניטס פשרה איז היפך האמת: ניט פשרה איז ָא [וו
רום אמת איז ָא . ווהיפך האמתאויך  פשרהזוי איז ַא ט ָא  -זוי ווי שקר איז היפך האמת ַא ונקט ּפ
ס ניט ָא טן על ימין ועל שמאל, איז דָא געטרָאּפס איז ָא מערניט ווי איינער, און יעדער ענין וו ָא ד

 האמת. היפךס ָא איז ד –אמת 
גרויסער שקר  ַא זיין שקר קען  ַא אין פשרות קען זיין "לשליש ולמחצה ולרביע"; אין  -

בער אין אמת ָא ערליי פרטים בדבר, משא"כ -לעַא מיטעלער שקר, מיט  ַא קליינער שקר און  ַא און 
ס ס'איז ניט אמת, אף על פי ָא ך ווַא אמת איז מערניט ווי איין און איינציקער, במילא יעדער ז –
 האמת].ן ענין פון היפך ַא ס ָא איז שוין ד –פשרה  ַא ס איז ָא ס דָא וו

רום ָא לפרשה, וו מוכרח ַא ס ער איז געווען ָא ן ענין ווַא ס ס'איז געווען ָא מצד דערויף וו
ז (אין אדם) "אין צדיק בארץ ַא ן אופן, ַא פן אין ַא שַא ט אים בָא ט) דער אויבערשטער הָא (ער ה

ז ער געפינט זיך "בארץ", אין ארץ הלזו הגשמית ַא לד ַא אשר יעשה טוב ולא יחטא", וויב
 –החומרית ו

ס איז ניט ָא ": דיחטאס איז געווען "ָא ז דַא נט פון אים, ָא בער וויסן און מ'מָא רף ַא ער ד
ר קיין ָא ז ס'איז גַא בן, ָא טעות ה ַא ר ָא ז מ'קען גַא נענט אַ פשרה, און ניט קיין חטא, ביז וו ַא געווען 

 –מצוה  ַא ס איז געווען אָ פשרה אויך ניט געווען, ד
"צדיק בארץ ולא יחטא",  אַ ז ס'איז שווער צו זיין ַא זוי, ַא ועלט איז קע די וַא איז אמת ט
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ר זיך, און ניט ַא רלייקענען דעם אמת פַא ל ניט פָא ז ער זַא נט פון אים, ָא ס מ'מָא ס ווָא ט דָא בער ָא 
ס איז געווען ָא ז דַא גן, ָא ל ער זָא ז –ן? ָא ט ער געטָא ס הָא ז מ'וועט ביי אים פרעגן ווַא נדערע, ַא ר ַא פ

ן ענין של ַא ס איז געווען ָא ד –ן ענין של פשרה ַא ן ענין של מצוה, ַא ס איז ניט געווען ָא "יחטא": ד
 .חטא

זוי ווי "אדם קרוב אצל עצמו", איז בשעת ס'איז ַא בער, איז בטבע בני אדם, ָא כאמור 
ס ָא וביי אים דער "יחטא" פעם אחת, און "יחטא" פעם שני', ועל דרך זה בהנוגע צו פשרה, ו ָא ד
ס אים ָא לט זעט דָא ט דעמָא איז  –ן ענין של אמת, אין דעם אמת שבדבר ַא ס פעלט אויך אין ָא ד

כ"ף הדמיון, און  ַא היתר מיט  ַא היתר", על כל פנים כס "ָא ז דַא אויס, ער וויל זיך איינשמועסן, 
 הדמיון.-כ"ף ַא  ןָא ך "התר" ָא ל ווערן דערנָא ס זָא ז דַא ס עפנט אויף דעם וועג, ָא ט דָא 

ך ניט ָא ס זיי זיינען נָא ט די ווָא  -היטן זיך דערפון ָאּפר איז לייכטער צו ַא ס דערפָא וו
חטא],  ַא פשרה און  ַא ס איז געווען ָא ז דַא לטן חשבון ַא רפן הַא אין פשרות, [און זיי ד מוכרחגעווען 

זיך  יףט אוָא ליין הַא ס ער ָא ז ס'איז ניט געווען קיין פשרה ווַא על אחת כמה וכמה, 
 רויפגעצוואונגען.ַא 

 –ן מיט וועלט ָא ט צוטַא בן ווייניקער געהָא ס הָא ר איז צעירים בשנים, ווַא ס דערפָא וו
בן זיי געקענט מערער שטיין בתקפם על השקפת עולמם, שטיין ביי דעם אמת, ביי דעם אמת'ן ָא ה

לס ַא ננעמען דעם אמת ָא ויף זיי לייכטער אויסצופירן די הנהגה האמורה לעיל, א אַ איז ב –אמת 
רום ַא טעגלעכן לעבן, און דערמיט שטורעמען -גָא ווייזער אין זיין ט-וועג ַא לס ַא "קו השני",  ַא 

 ן.אָ זוי טַא לן ָא לע זַא ז ַא זיך, 
ס זיי ָא וו -אין יוגנט  אָ ס איז דָא ס איז די דריטע און די עיקר'דיקע מעלה ווָא ס דָא וו

 אַ ס ער ווייס בָא פשרה, אף על פי וו ַא ז מ'קען דורכלעבן מיט ַא ך ניט איינגעוואוינט, ָא נ בן זיךָא ה
 ס איז ניט דער אמת.ָא ז דַא זיך, 

 מאמר המוסגר: ַא לס ַא 
משפט בהנוגע צו -ס ס'איז דער דין אין חושןָא ס ווָא ט דָא ס איז ניט קיין סתירה כלל ָא ד

ל ניט זיין קיין ָא פשרה, ס'ז ַא כן ַא ז אויב מ'ען מַא קודש: סימן ב' סעיף ב'], -תורה [בשיחות-דין
 –ס ס'שטייט אין דעם ָא לע פרטים וואַ ענין פון דין וכו', מיט די 

ס ווערט ָא ך דָא מיינט, איז ד משפט-חושןס ָא "פשרה" וו ַא ס איז ָא ס ווען דָא ר ווַא דערפ
דין -פסק ַא  - אמתן ַא לט ווערט די פשרה ָא ט דעמָא נגענומען פון ביידע צדדים, ָא ס ָא ך דָא ד

 אמיתי,
צווייטן  ַא ן איין צד און ָא  ָאּפ-ס הענגטָא ן ענין ווַא ס ס'איז ָא ך ווַא ן זַא ס איז ָא רום דָא וו

פשרה, ניט ווי  ַא איינגיין אויף  יףצד, און בשעת מ'דערציילט די צדדים, צי זיי זיינען מסכים או
לט ָא ט דעמָא איז  –זיי זיינען ביידע מס כים  רף זיין באמת לאמיתתו, אוןַא דער דין איז, ווי ס'ד

 דין פון תורת אמת) דער דין פון תורת אמת, פון "אמת לאמיתתו", ַא ס (ָא ווערט ד
 ט גערעדט פריער.ָא משא"כ פשרות אין ענינים פון צדק ויושר וכו', וועגן וועלכע מ'ה

רשריבן אין זיין ַא פ ר ביי אים איזָא זוי נוגע וויפל יַא ניט  ָא על פי האמור לעיל איז ד
נץ (דער) די כוחות ַא איז נוגע אויף וויפל ביי אים ג ָא ד – בפועללט ַא ר ער איז ָא תעודה, וויפל י

ר השקפת עולם ַא בן פָא ה-זיינע, דער מרץ זיינער, אויף וויפל ער איז גרייט צו שטיין און מלחמה
נהויבנדיק פון זיין לעבן, און ָא ל געוועלטיקן אין וועלט, ָא ז דער אמת זַא ר דעם אמת, ַא אמת, פ

לט ָא ס געפינען זיך תחת השפעתו, און דעמאָ נהויבנדיק (פון די) פון דעם לעבן פון די מענטשן ווָא 
 רט, אין "תעודת זהות".ּפָא סּפַא רשריבן אין ַא ר ביי אים איז פָא אזי ניט נוגע וויפל י

 שכן ממדת פורעניות:-ובמכל
ס בשעת אָ ערעדט כמה פעמים אין די ווערטער פון סגנון פון בעל השמחה והגאולה, ווווי ג

ז ַא פלעגט ער גלייך מוסיף זיין,  –רף לערנען מיט קינדער אידישקייט ַא ז מ'דַא ער פלעגט רעדן, 
ר ער מיינט ָא רן, נָא רן געווָא נג געבַא ס זיי זיינען ניט לָא ער מיינט ניט דוקא קינדער מצד דעם וו

עס וויסן וועגן אידישקייט, זיינען זיי אין ּפנגעהויבן עָא בן ערשט ָא ס זיי הָא קינדער" וו"
 אידישקייט "קינדער".
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כן, ַא ז גוטע"קינד" אין  ַא רן און זיין ָא סך י ַא ז מ'קען זיין אין ַא זוי, ַא ס איז ָא אויב ד
איז "מרובה  –ריין אין דעם סוג פון "קינדער" ַא לט (שטעלט ער זיך) שטעלט מען אים ָא ס דעמָא וו

זיין -פשרה, און לוחם ַא רפירן פון ַא זן זיך פָא רף אויסנוצן מרץ און ניט לַא ז מ'דַא מדה טובה", 
 נצן חיות,ַא עט און מיטן גּפנצן אימַא ס מיטן גָא ן דָא רן אמת, און טַא פ

רן ָא רן גע) מיט וויפל יָא איז געבנג ער ַא ס איז ניט נוגע (ווי לָא ז דַא ך, ַא זיכערע ז ַא איז 
איז נוגע דער שטורעם מיט די כוחות מיט זיין  ָא ר דָא רן, נָא רן געווָא צוריק ער איז געב

 איבערגעבנהייט צו דעם אמת.

איז  –ר איז כל האמור לעיל בהנוגע צו דעם תפקיד מיוחד פון יוגנט ַא ס דערפָא וו
 המובנים, בכל יונגעס זיינען ָא ן פון די ווָא ס אָ נהויבנדיק הויבט זיך דָא 

ס זיי זיינען "יונג" אין די ענינים עיקריים, ָא ט די ווָא בער אויך אין זיך כולל ָא ס איז ָא ד
זט זיך ָא ז ער לַא  -ס איז, כאמור ָא ס דָא וו ט די שליחות,ָא אין תנאים עיקרים, כדי דורכצופירן 

ס מיטן ָא און טוט ד וועגן דעם אמת, נט און שטורעמטָא פשרה און ער מ אַ רן פון ַא רייננַא ניט 
 נצן חיות און מיטן מרץ פון יוגנט,ַא ג

 נדערע.ַא גרעסערע ווי פון די  ַא השפעה שלא בערך  ַא ס ָא ט דָא לט הָא ט דעמָא ס ָא וו

ך די פריערדיקע רייד ָא ב גערעכנט נָא ס איך הָא ס ווָא ס על פי זה איז אויך מובן, און דָא וו
 ינדן צעירים, במילא אויך מיט זייער ניגון און אויך מיט זייער פעולה,נצָא ס וועט גלייך ָא ז דַא 

ס ָא לע רייד ווַא ריינגענומען צווישן ַא ס ָא ט דָא ז מ'הַא אויס, -און ליידער איז ווייזט
ל ָא ליצע מ'זּפָא  ַא רַא ס פָא רשרייבן און חזר'ן און זען אויף ווַא ך פָא מ'רעדט, במילא וועט מען דערנ

ס ס'רעדט זיך צו דער יוגנט, ָא ן ענין ווַא ס איז ָא ז דַא כטנדיק זיך, ַא טראַ ניט ב –ריינשטעלן ַא ס ָא ד
 ,ָא ס געפינען זיך דָא ט די ווָא לכל לראש 

ט די ָא  -ר דער עיקר ָא ס זיי זיינען יונג בשנים גשמיים, נָא ר צו די ווָא ניט נ –וכאמור 
בן כדי דורכצופירן די ָא רף הַא ס מ'דָא וו מרץבן אין זיך דעם ָא ס זיי זיינען "יונג" און הָא וו

ס מתוך מלחמה ָא ן דָא "דירה לו יתברך", און ט ַא "גן" און  ַא כן פןו דער וועלט ַא מ שליחות פון
 ערליי פשרות וכו',-לעַא רפן אַ ווָאּפר דעם אמת, און ַא פ

ת, האמת, מיט תורת אמ דרךאין דעם  -לט וועט מען גיין מיט דעם אמת ָא ט דעמָא און 
 צו דער אמת'ער גאולה,

 ובקרוב ממש.
 לחיים.

 ן. כ"ק אד"ש עודד את הנגינה.אָ ליַאּפָא רש נַא ניגנו ניגון מ

* * * 

ז בשעת ַא ז] בטבע בני אדם, ַא ט] גערעדט כמה פעמים, [ָא [בשיחות קודש: מען ה  .ד
ל ניט רעדן קיין אריכות ָא הוראה, איז וויפל מ'ז ַא ן ענין פון ַא (מ'רעדט זיך) ס'רעדט זיך וועגן 

 ַא ך אין ָא דערנ ָאּפרַא ל ָא ס זָא ז דַא איז אויב מ'וויל,  –לע טעמים ַא און ביאור און הסברה מיט 
 -דער בלשון החסידות ָא יל בהנוגע לפועל ממש, ּפבייש ַא רף מען אויך געבן ַא , דבפועל

 רויסנעמען דעם "בכן" פון דעם ענין.ַא 
ט זיך גערעדט, און צי ָא ס ס'הָא בחינה וועגן דעם ענין וו ַא  ךָא ס דער "בכן" איז דערנָא וו
 בן פועל געווען פעולתם.אָ ז זיי הַא בפועל,  ַא רויס אין ַא ך ָא ט גערעדט איז דערנָא ס מ'הָא די רייד וו

 ט זיך גערעדט פריערָא ס ס'הָא ך זוכן כמה ענינים של פועל בהמשך צו דערויף ווָא מ'קען ד
ס ָא נעענטערע שייכות און וו ַא ט ָא ס הָא ס ווָא ט דָא ס "הקרוב קרוב יותר", ָא ס ווָא ט דָא 

 -י"ג תמוז, איז ווי גערעדט פריער -שייכות צו י"ב ַא ט ָא ס הָא ז דַא רער, ָא איז מער קל
 ַא ט גערעדט אין ָא ס ער הָא רויסגענומען פון די רייד פון דעם בעל השמחה והגאולה, ובפרט ווַא 
ס הייסט בשלשים ָא ט גערעדט תש"ב, דָא ס ער הָא וו –י"ג תמוז, ובמיוחד -בי" רברענגען פוןַא פ
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ס איז שוין ָא י"ג תמוז, ווי ד-רברענגען י"באַ ר צוריק, אין דער פָא שנה, מיט דרייסיק י
 געדרוקט,ָאּפ

ס ָא ט דָא  -לט גערעדט כמה ענינים, וביניהם ָא ט אויך דעמָא ס ער הָא וו –און במיוחד 
ך ָא ס איז דָא ס דָא לט) ווָא ס דעמָא . (וותרפ"באין  -יובל שנים לפני זה  ַא ן מיט ס ס'איז געוועָא וו

 ר צוריק.ָא געווען מיט פופציק י
נגעהויבן די גזירות בהנוגע צו אידישקייט, ָא ט זיך ָא ך געווען ס'הָא לט איז דָא ס דעמָא וו

 בהנוגע צו לימוד התורה וקיום המצוות במדינה הה[י]א,
נגעהויבן מיט ָא ט זיך ָא ס ס'הָא געווען ערשט אין התחלת הנשיאות, ווך אָ און ס'איז ד

ס איז ָא רום דָא ר, ווָא רגע" צוויי יַא ך געווען "קָא ר דעם, אין תר"פ, [און ס'איז נַא ר פָא צוויי י
ן "עת צרה היא אַ לט איז געווען ָא פון תרפ"ב], איז דעמ התחלתגעווען, ווייזט אויס, נעענטער צו 

שרעקן די ענינים (פון ָאּפז (די גזירה וועט) די גזירות וועלן ַא ט, ַא ט מורא געהָא מ'ה –ליעקב" 
 נאין די ענינים פון חינוך, –רייטן אידישקייט בכלל, ובמיוחד ובפרט ּפרשַא אידישקייט) פון פ

ט ָא ס הַא ס אין גָא כמער געווען נוגע: חינוך פון דעם יונגן דור, ווָא ך נָא ס איז דָא ס דָא וו
בן ָא ל הָא ז מ'זַא ך געווען דער הכרח, ָא ר איז דַא ס דערפָא געקענט זען, וו ניטין אידישקייט מען קי

ס בדור לפני ָא רבייטן ווַא ל אויך פָא ס זָא ס ווָא חינוך אין דער היים און די חדרים, (באופו) ד ַא 
דער עצם  :דער אידישע שטעטלָא ט ָא ליין, די אידישע שטַא ס ַא ס מחנך געווען די גָא ט דָא זה ה

 טרָאפן אויף ענינים פון אידישקייט,נגעָא ט מען זיך שוין ָא ס הַא רויסגיין אין גַא 
משא"כ ַאז ס'הָאט זיך ָאנגעהויבן די גזירות, כאמור לעיל, ווָאס אין תרפ"ב (הָאט) [איז] 
געווען די גַאנצע שטַארקייט מיטן גַאנצן תוקף פון דער גזירה, ווָארום ס'איז געווען בהתחלתה 

 מ'הָאט נָאך ניט געהַאט דעם נסיון ווי ַאזוי דָאס צו בַאקעמפן. –

דער בעל השמחה והגאולה דערציילט אין די דערציילט)  (הָאט דער ר) הָאט (ער
י"ג תמוז אין ארצות הברית, וועגן דער ּפַאסירונג לפני יובל -התוועדות לפני שלשים שנה, פון י"ב

 אין תרפ"ב. –שנים פון היינט 
ַאז בשעת (ס'איז געווָארן) מ'הָאט זיך דערוואוסט וועגן דעם תוקף הגזירות, הָאט מען 

ָאננעמען גָאר שטַארקע מיטלען אויף בַאקעמפן דָאס, און מ'הָאט דָאך ניט געקענט געדַארפט 
 נפשות ממש,-ס'איז דָאך געווען סכנת –דָאס טָאן בריש גלי, אין די גַאסן 

נפשות, נָאר ס'ווָאלט געווען ללא -און מ'הָאט זיך ניט ַאזוי געשרָאקן פַאר די סכנת
ווָאלט מען גלייך צוגענומען ָאט די מענטשן ווָאס הָאבן  –ס תועלת: ווען מ'מַאכט דָאס אין גַא 

 געקענט טָאן אין חינוך ליהדות ובכל עניני יהדות.
איז ווי ער הָאט דערציילט דעמָאלט בשיחתו, הָאט מען זיך צוזַאמענגעקליבן נָאך ניין 

ברית -ט כורתיונגעלייט, און ער איז געווען דער צענטער, דער בעל השמחה והגאולה, און מ'הָא 
געווען צווישן זיך, ַאז מ'וועט זיך ניט שרעקן פַאר די גזירות און פַאר די שוועריקייטן און פַאר 
די ַאלע ענינים (ווָאס) מיט ווָאס דָאס איז פַארבונדן, און מ'וועט זיך ַאריינווַארפן אין דער ַארבעט 

י ָאּפגע) כאמור ווי ָאּפגעדרוקט בארוכה פון הפצת היהדות, אין ַאן אופן פון הולך ומוסיף, און (וו
 אין דער שיחה אין ספר השיחות פון תש"ב.

בכלל איז ניט געווען דער סדר פון בעל השמחה והגאולה צו רעדן ענינים ווָאס זיי זיינען 
, סיידן ער עצמו בשבחרעדן ענינים  –ניט געווען שייך צו ַאן ענין של פועל, על אחת כמה וכמה 

, צווייטןַא מוכרח, כדי דערפון זָאל ַארויס ַא הוראה; ַא הוראה בהנוגע לפועל פַאר ַא  איז געווען
ַאּבי דער  –ווָאס ָאט דעמָאלט איז מען מוותר אויף דער הנהגה וכו' און מ'רעדט בשבח עצמו 

 צווייטער זָאל דערפון הָאבן ַא תועלת.
ור, בשעת מ'געפינט זיך (אין) ווָאס לכאורה, ווָאס איז די ָאּפלערנונג פון דעם גַאנצן סיפ

דער אויבערשטער הָאט בַאפרייט און מ'הָאט מצליח געווען און מ'געפינט זיך אין ַא מעמד ומצב 
נפש בפועל: ס'איז ניטָא קיין גזירות, און ניטָא -בחיים, ַאז מ'קען טָאן אין אידישקייט ָאן מסירת
פון יענע צייט, על אחת כמה וכמה, ַאז מ'דַארף קיין שוועריקייטן בדוגמא ווי די שוועריקייטן 

לכאורה ניט הָאבן צוזַאמענקלייבן זיך בחשאי און מַאכן ַא כריתת ברית מיט ַא פַארבונדנקייט, 
 ַאז מ'זָאל ניט נתפעל ווערן פַאר קיין זַאך און טָאן פַאר הפצת היהדות.

ציילונג, ווָאס הָאט געטרָאפן בלייבט דָאך לכאורה מערניט ווי ַא סיפור יפה, ַא שיינע ער
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ווָאס לכאורה, אין ארצות הרווחה, אין ַא מעמד ומצב ווָאס דער  –מיט פופציק יָאר צוריק 
אויבער בענטשט און גיט ַא מעגלעכקייט צו טָאן באופן דמוסיף והולך ָאן קיינע שוועריקייטן 

 געווען לימים ראשונים.איז דָאס מערניט ווי דערציילן ווָאס ס'איז  –אין עניני יהדות 
איז דָאך דָאס גופא ַא הוכחה, ַאז דָאס איז ַא הוראה ווָאס (מ'קען דָאס) יעדערער קען 

 דָאס נוצן בהנוגע לו לעצמו.

בהקדמה דעם מאמר פון דעם ַאלטן רבי'ן, (ווָאס ער איז מבאר) [ַא קורצער מאמר, שוין 
נפש". לכאורה הָאט געדַארפט שטיין -"מסירתגעדרוקט] ווָאס ער איז מבאר ווָאס איז דער לשון 

 "?נפש; ווָאס איז דער לשון "מסירת חייו; מסירת הגוףמסירת 
איז דער ַאלטער רבי מסביר, מיט ַא תוספת ביאור ווָאס מ'קען זָאגן בדרך אפשר, ַאז 

. ווָאס אין לשון הקודש, איז "נפש" הָאט הרצוןאיז דָאס מסירת  –דער עיקר ווָאס דָא איז נוגע 
 –, ווי מ'זָאגט "אין נפשי אל העם הזה". ווָאס דער פשט איז דָארטן רצוןאויך דער טייטש פון 

דער רצון. ועל דרך זה בכמה מקומות אין כתבי קודש, אין תנ"ך, ווָאס בשעת מ'זָאגט "נפש", 
 מיינט מען דָאס דער ענין פון רצון. –"נפשי", "ולא נשא לשוא נפשי" וכו' וכיוצא בזה 

ָאט  –נעפש זיין -בשעת ער איז מוסר זיין רצון פַאר דעם ענין ווָאס מ'דַארף זיך מוסר
דעמָאלט איז בדרך ממילא שטעלט ער זיך ניט ָאּפ פַאר מסירת הגוף; ער שטעלט זיך ניט ָאּפ 

צו תכלית הקושי, צו דעם תכלית  פַאר קיינע ענינים ניט ווָאס מַאכן אים שווער ָאדער ענג, ביז
 ווָאס ס'קען זיין אין שוועריקייט.

ווָארום וויבַאלד ַאז דעם רצון הָאט ער איבערגעגעבן אויף דורכפירן ָאט די שליחות און 
איז ָאט דעמָאלט קומען בדרך ממילא ַאלע איבעריקע ענינים, ביז "מסירת נפש"  –ָאט דעם ענין 

ער איז זיך מוסר נפש, ער לָאזט אומקומען על קידוש השם וכיוצא  ַאז –ווי די וועלט טייטשט 
 בזה.

ָאּפ -ָאּפ "מסירת נפש") ווָאס דער ַאלטער רבי טייטש-ווָאס דָאס איז (ווָאס ער טייטש
 מסירת הרצון. –"מסירת נפש" 

 און ָאט דָאס איז די ָאּפלערנונג אויף בזמן הזה:
זָאגט אים: הער זיך איין, לָאז ָאּפ ַאלע דיינע בשעת מ'קומט צוגיין צו ַא אידן און מ'

י"ג תמוז -ענינים, און ווַארף זיך ַאריין אין דער ַארבעט ווָאס דער בעל השמחה והגאולה פון י"ב
זָאלסטו מוסר זיין  –נפש געווען בפועל כפשוטו -הָאט געמָאנט, און הָאט זיך אויף דערויף מוסר

, אינגַאנצן ָאּפגעלייגט אייגענע רצונות, און ווַארף זיך ַאריין דיין רצון, ָאבער ַא מסירה אמיתית
 אין פַארשּפרייטן אידישקייט.

איז דָאס איינע פון די שווערסטע זַאכן צו ּפועל'ן. ווָארום ער הָאט גלייך הסברות: ַאז 
ויף זיין מצוות מיט זיך, און צוליב דער-ער דַארף לערנען תורה פַאר זיך, און ער דַארף מקיים

 דַארף ער זיך עוסק זיין בפרנסתו רוחנית צי בפרנסתו גשמיית, וכיוצא בזה;
ַאז ער זָאל זיך ָאּפגעבן מיט ַא צווייטן אידן, ווָאס בבת אחת קען ער דָאך דעמָאלט ניט 

זיין מצוות התלויות בו, -זיך, ָאדער מיט מקיים-פַארנעמען זיך מיט לערנען ַא סוגיא עמוקה פַאר
איז ביידע  –ביתו -זיינע ַא ּפריווַאטע מצוה, ועל דרך זה ווָאס ס'איז פַארבונדן מיט בניווָאס איז 

 זַאכן מיטַאמָאל קען ער ניט טָאן,
וויל ער טָאן מיט זיך, און ער וויל טָאן  –ווי געזָאגט פריער  –און דער רצון איז בטבע איז 

בשעת ביי אים וועט בלייבן זמן פנוי, , ַאז טרַאכטןביתו, און ערשט דערנָאך וועט ער -מיט בני
און ַא פרומער מענטש איז ער, און ַאן ערלעכער מענטש איז ער, און צדק ויושר הָאט, און "ואהבת 

וועט ער טָאן ("לכשֶאְפנה")  –לרעך" הָאט ער אויך, נָאר ס'איז מערניט ווי פעלט דער "כמוך" 
 פַארנעמען!ָאט דעמָאלט וועט ער זיך דערמיט  –"לכשאָּפנה" 

און ָאט דָאס איז די ָאּפלערנונג, ַאז בזמן הזה ובמקום הזה ובמדינות הרווחה, איז 
האסורים און ַא -לכאורה קען ער דָאך טרַאכטן: ס'איז ַאמָאל געווען (ַא מאסר און ַא מ) ַא בית

 מאסר, און דערנָאך איז געווען ַא גאולה,
ון וועט זיך פרייען, און וועט זָאגן "לחיים", און ער וועט לייענען דעם סיפור הדברים, א

און לערנען דעם מאמר ָאדער די מאמרים ווָאס זיינען פַארבונדן מיט ימי הגאולה, און דערמיט 



 יג/  י"ג תמוז ה'תשל"ב 

 

 געווען!-הָאט ער יוצא
 זָאגט מען: ניין! דער עיקר הויבט זיך ערשט ָאן!

נוגן זיך ניט מיט זיך קלייב צוזַאמען, און בַאג –און אין ווָאס בַאשטייט דער עיקר? 
ַאליין; ּפועל לכל הפחות אויף נָאך ניין אידן, ַאז דו צוזַאמען מיט זיי זָאלן ּפועל'ן בַא זיך, אויף 

זיין אייער רצון צו דעם ענין וועגן וועלכן דער בעל השמחה והגאולה הָאט געשריבן אין -מוסר
הפצת היהדות און צו הפצת קיום  בהנוגע צו הפצת התורה, צו –זיין בריוו, ווָאס דָאס איז 

 המצוות, אין ַאן אופן פון הולך ומוסיף.

", ווָארום ברית כריתתאון ער בַאווָארנט גלייך, ַאז דָאס דַארף זיין אין ַאן אופן פון "
י"ג תמוז, איז דעם טָאג הַאלט ער -אויב ניט, איז בשעת ער שטייט אין די התעוררות פון י"ב

ס מיט ַאן אמת; בשעת ס'וועט דורכגיין די נַאכט און ער וועט דָאס דערביי און מיינט דָא 
דורכשלָאפן, און אויף מָארגן אינדערפרי שטייט ער אויף ַא "ברי' חדשה", [ווי דער דין איז, ַאז 
דערפַאר דַארף מען דָאך זָאגן "שהחזרת בי נשמתי" מיט נטילת ידים, ווי ַא "ברי' חדשה", ווי 

 ענגט ַארָאּפ לפסק הלכה אין שולחן ערוך שלו];דער ַאלטער רבי בר
ניי איבערטרַאכטן די גַאנצע -זעצט ער זיך ַאוועק נָאכַאמָאל פון דָאס –ַא "ברי' חדשה" 
זיין, צי מוסר זיין -זיין זיין רצון, און אויף וויפל דַארף ער אים מוסר-זַאך, צי דַארף ער מוסר

 לשליש און אפשר איז גענוג לרביע. אינגַאנצן, צי למחצה, צי אפשר איז גענוג
 " פון י"ג תמוז;אסרו חגווָאס דָאס איז אין דעם "

קען זיין,  –על אחת כמה וכמה, ַאז ס'גייט ַאוועק ַא צוויי טעג, און ַא ווָאך און ַא חודש 
פון זיין מסירת הרצון, מסירת הנפש (אונטער  –בנוגע לפועל  –ַאז ס'זָאל גָארנישט ניט בלייבן 

 די) מצד די התעוררות פון י"ג תמוז.
ברית כפשוטו איז דָאך, -ברית, ווָאס כריתת-בשעת ער מַאכט דָאס ָאבער מיט ַא כריתת

ברית אויף ַאן ענין, איז ָאט דעמָאלט, ווָאס פַארַא שינויים ס'זָאל ניט זיין -ַאז בשעת מ'איז כורת
 ,מוז ער טָאן ווי ס'איז געווען לויט דעם כריתת ברית –

ברית, ַאז דָאס בינדט -וכמבואר בארוכה אין לקוטי תורה אין נצבים בהנוגע צו כריתת
דעם אויבערשטן, און בינדט אידן, ַאז (ס'זָאל) נָאך דערויף ווי ס'איז געווען דער ברית צווישן זיי, 

אומה איז "להחליפם ב –איז קיין נפק"מ ניט, ווי ס'זָאל ניט זיין  –"לעברך בברית הוי' אלקיך" 
איז זיכער, ַאז אי אפשר  –אחרת אי אפשר", [ולהבדיל די זעלבע זַאך אויך אין דעם היפך 

 .להחליפו חס ושלום אין ַאן ענין פון ניט השם אחד]
בהנוגע צו אדם התחתון, ַאז  –ברית בהנוגע לעניננו -על דרך זה איז אויך דער כריתת

רנָאך ווייס מען פון ָאט דעם סיפור ווָאס ער ָאט דעם בריוו, און דע ) מ'לייענטמ'ווייס(בשעת 
הָאט דערציילט ווי ס'איז געווען יובל שנים, און הָאט דָאס געהייסן ָאּפדרוקן כדי ניט נָאר מ'זָאל 
לייענען ַא סיפור יפה, נָאר פון דעם סיפור זָאל מען ַארויסנעמען ַא "בכן", ַאז דָאס מיינט מען 

 ,טַאקע אים ַאליין
נפש, נָאר מיט דעם כח -מסירות זיךל זיך ניט בַאגנוגענען ווָאס ער פועל'ט בַא און ער זָא 

פון דעם משלח, פון בעל הגאולה והשמחה, קלייבט ער צוזַאמען לכל הפחות נָאך ניין אידן, ווערט 
דָאס צוזַאמען "אכל בי' עשרה שכינתא שריא", ַאז זיי ַאלע צוזַאמען זיינען כורת ברית אויף דעם 

 – ענין
, און ס'קומט ַארָאּפ מיט ַא הצלחה רבה, דערפַאר בפועלָאט דעמָאלט קומט דָאס ַארָאּפ 

 ווָאס דָאס גייט צוזַאמען מיט דער "שכינתא שריא",
ַא גאולת הפרט והיחיד און גאולת הציבור והכלל, ביז  -און ס'ווערט ַא שנה של גאולה 

 ,צו דער גאולה פון ַאלע אידן על ידי משיח צדקנו
 ובעגלא דידן.

 לחיים.

 ניגנו "כי אנו עמך וכו'".

* * * 



 יד/  י"ג תמוז ה'תשל"ב 

 

ודם, ווָאס ַאזוי -בשעת מ'קומט צוגיין צו ַא אידן, ַא נשמה בגוף, און דער גוף איז ַא בשר ה.
הָאט אים דער אויבערשטער בַאשַאפן, אןו געפינען געפינט ער זיך אין ַא "בירא עמיקתא", אין 

 עולם הזה הגשמי והחומרי,
בדוגמא ווי אליהו  –[ס'הָאט דָאך געקענט זיין ַא נשמה בגוף אין ַאן ַאנדער עולם אויך 

-הנביא איז דָאך עלה בגופו בסערה השמימה, און ָאט דָאס איז ַא גויף ווָאס געפינט זיך אין עולם
 הזה הגשמי, און דערנָאך איז פון גשמיות אויך געווָארן (ַא חומרי) חומריות],

ָאך איז דָאס אין זמן הגלות, אןו (אין טיף) אין סוף הגלות, ווָאס דעמָאלט אןו דערצו נ
איז "בעיקבתא דמשיחא" איז דָאך דעמָאלט דָא די ַאלע סימנים, ווי די גמרא רעכנט זיי אויס 
אין סוף מסכתא סוטה, ווָאס זיי מַאכן דָאך ַאלץ שווערער די שליחות און די ַארבעט אויף 

ים האמורים, די שליחות האמורה, אויף פַארשּפרייטן אידישקייט, תורה דורכפירן די תפקיד
 ומצוות, באופן כאמור לעיל,
נפש בעיקר, ווָאס דָאס ווי דער ַאלטער -אין ַאן אופן פון מסירות –על אחת כמה וכמה 

 ער זָאגט –רבי טייטשט דָאס ָאּפ מתוך מסירת הרצון, ַאז ער קיין אייגענעם רצון הָאט ער ניט 
נָאר מ'זָאל אים זָאגן ווָאס ער דַארף טָאן, איז ָאט דעמָאלט טוט ער דָאס מיטן זעלבן חיות ּפונקט 

 ווי דָאס ווָאלט געווען זיין אייגענער רצון.
פרעגט ער די שאלה: ווי ַאזוי קען מען דָאס פון אים ערווַארטן? און ער ווייס דָאך, ַאז 

", ַאז דער אויבערשטער הָאט לכתחילה כוחי", ניט "לפי כוחן"אינו מבקש אלא לפי כוחו", "לפי 
גיט ער פריער די כוחות מ'זָאל קענען דורכפירן דָאס ווָאס  –ָאנגעזָאגט, ַאז ער מָאנט און בעט 
 דער אויבערשטער מָאנט און בעט,

על אחת כמה וכמה, ַאז ס'קומט דערנָאך אין ַא הוראה און אין ַא בקשה פון ַא נשיא 
-דַארף דָאך דָאס זיכער זיין (לפי הכוחות) לפי –על דרך ווי דער בעל הגאולה והשמחה בישראל, 

 ערך הכוחות ווָאס ס'פַארמָאגט ָאט דער בַא וועמען מ'מָאנט דָאס,
ווָאס ער איז דָאך ניט אין דעם מעמד ומצב ווי דער בעל הגאולה והשמחה איז געווען, 

 –פש הָאט ער וכו' וכו' נ-ניט די כוחות הָאט ער, ניט די מסירות
און אף על פי כן זָאגט מען, ַאז מ'מָאנט דָאס פון אים, וויבַאלד ַאז דער בעל הגאולה 

 והשמחה הָאט דָאס בַא זיך גע'פועל'ט אין תרפ"ב וכו' וכו'.
וכאמור לעיל, ַאז דָאס גופא ווָאס ער הָאט דָאס דערציילט, ניט קוקנדיק ווָאס דָאס איז 

 עצמו הוא דורש",כאילו "לכבוד 
העולם הָאבן געזָאגט אויפן אויבערשטן, (ווען ער הָאט) ווי ער זָאגט אין -[ווי די אומות

מדרש און אין גמרא, ווען ער הָאט ָאנגעהויבן זָאגן "אנכי הוי' אלקיך" הָאט מען געזָאגט "כבוד 
"כבד את אביך ואת  עצמו הוא דורש", ביז ווַאנענט ַאז מ'הָאט געזען, ַאז ער איז ממשיך אין

אמך" וכו', כמבואר בארוכה אין מדרש, ווי דער פירוש בזה איז, ווָאס דָאס איז ַא מאמר 
 המוסגר],

, און פרסוםאון אף על פי כן הָאט ער דָאך דָאס דערציילט, כאמור לעיל, און מיט ַא 
זָאל טָאן ַאזוי יעדערער איז דָאך דָאס די הוכחה, ַאז דָאס ערווַארט מען, ַאז דָאס  – ָאּפגעדרוקט

 צו וועמען דָאס וועט דערגיין, און דורך אים וועט דָאס אויך צוקומען צו נָאך ניין אידן,
ווָאס לכאורה איז דָאס אינגַאנצן שלא בערך, על אחת כמה וכמה, ַאז מ'זָאגט, ַאז דָאס 

ות, נָאר אויף מָארגן 8עדמָאנט מען פון אים ניט נָאר אין דעם טָאג פון י"ג תמוז, בשעת דער התוו
 אין ַא סך צייט נָאך דעם. –און אויף איבערמָארגן, ו"יש מחר לאחר זמן" 

בשמחה ובטוב און ער זָאל דָאס טָאן  בחיותאון דערצו זָאגט מען דָאס ער זָאל דָאס טָאן 
 .לבב

קב. איז די כללות'דיקע הסברה בדבר איז, ווי חסידות (סה"מ תרע"ח ע' רפג. תרפ"ח ע' 
ובכ"מ) ערקלערט דער לשון ווָאס ס'שטייט "פתח ר' שמעון ואמר וכו'": ווָאס איז דָא דער לשון 

 "פתח",
ועל דרך זה איז דָאך אויך ווי ר' מענדעלע הָארָאדָאקער, דער "פרי הארץ", איז מסביר 

ון דער נפש פ-(בספרו "פרי הארץ" פ'וירא), ַאז ווָאס איז ַאזוי דער שטורעם מיט דער מסירות
בשעת מ'ווייס, ַאז אין "ימי הביניים", און רחמנא ליצלן בשעת  –עקידה פון אברהם אבינו 
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הגזירות וכו', איז געווען כמה וכמה ווָאס הָאבן ַאליין גָארניט געהערט פון דעם אויבערשטן, און 
פועל ממש! און אף על פי כן הָאבן זיי געטָאן דעם זעלבן ענין פון דער עקידה, און נָאך געטָאן ב

 צווישן זיי איז געווען כמה וכמה אנשים פשוטים,
און מ'פַאררעכנט דָאס ניט, ַאז דָאס איז ָאט דער נסיון ווי ס'שטייט בנוגע צו אברהם 
אבינו, "והאלקים נסה את אברהם" מיט דעם נסיון העקידה, זָאגט ער אויף דערויף אין מדרש, 

ט, ַאז די ַאלע ניין נסיונות ווָאס ער הָאט דורכגעגַאנגען ַאז דער אויבערשטער הָאט אים געזָאג
הענגט ָאּפ זייער תוקף אין דעם, ַאז ער זָאל ביישטיין דעם צענטן נסיון, דעם ניסון  -ביז דעמָאלט 

 העקידה.
איז שטייט אויף דערויף די הסברה, ַאז ס'דַארף זיין "פתח", און אין דערויף בַאשטייט 

רשטער ווָאס ער טוט דָאס און בַאווייזט ָאט דעם וועג אין עבודת השם די שווערקייט: דער ע
ַא נייע וועג, אין דערויף בַאשטייט  דורכברעכןאיז  –ָאדער אין לימוד התורה, ווי "פתח ר' שמעון" 

 די גַאנצע שווערקייט;
, און געווען ָאט דעם דרך-נָאך דערויף ווי ס'איז שוין געווען דער ערשטער, און הָאט סולל

בערך ווייניקער -איז ָאט דעמָאלט ווערן שלא –הָאט בַאוויזן, ַאז דָאס קען מען דורכטָאן בפועל 
 די מניעות ועיכובים און די שוועריקייטן פַאר די ווָאס זיי קומען אחריו.

על דרך זה אויך, ווי דער "פרי הארץ" איז מסביר: נָאך דערויף ווי אברהם אבינו הָאט 
 זיך, ניט קוקנדיק ווָאס ס'איז געווען "בניך, יחידך, אשר אהבת", ַאז ער הערט פון גע'פועל'ט בַא 

 –זיין רצון השם -דעם אויבערשטן, זָאל דָאס אים ניט ָאּפשטעלן, און ער זָאל ממלא
הָאט ער פועל געווען, דורכגעברָאכן דעם טב הנפש פון ַא מענטשן, פון ַא אידן, ביז דעם 

בערך לייכטער דָאס פַאר די הבאים אחריו, ביז ווַאנענט ַאז -ָאך איז שלאטבע הגוף, ַאז דערנ
 דָאס קענען טָאן אפילו אנשים פשוטים.

ועל דרך זה "פתח ר' שמעון", ועל דרך זה די ענינים ווָאס ס'שטייט בַא זיי "פתח אליהו 
ַאנט", און מ'הָאט ואמר", ַאז זיי הָאבן "געעפנט ַא פתח", ַאז ביז דעמָאלט איז געווען ַא "וו

, ווָארום גייןאיז מערניט ווָאס ער דַארף  –געדַארפט ברעכן ַא ווַאנט; זיי הָאבן געעפנט ַא "פתח" 
קיין ווַאנט ווָאס זָאל אים שטערן הָאט ער שוין ניט, ער דַארף זיך מערניט [ווי] זיך דורכגיין ָאט 

 די עטלעכע טריט און ַארויפגיין אויף דעם דרך.

זה בכללות אויך, נָאך דערויף ווי דער בעל הגאולה והשמחה איז "פתח" אין דעם  על דרך
, בַא זיך, מבפניםוועג, און הָאט דורכגעברָאכן די "ווַאנט", און דורכגעברָאכן די התנגדות סיי 

העולם, ַאז מ'זָאל דָאס קענען -, פון דעם אויר העולם און פון אומותמבחוץאפילו די התנגדות 
ן (ָאן די שוועריק) ָאן די ָאנשטרענגונג און (ָאן די ש) ָאן די כוחות עצומים ווָאס זיינען דורכטָא 

 ביי אים געווען.
 ווָאס עד כאן, ָאט דָאס איז די הסברה כללית אויף דעם ענין וכיוצא בזה.

זויפיל און ַא ט שוין געלעבט ָא ז ער הַא גט, ָא גט דער איד צו וועמען מ'זָא אף על פי כן ז
 ַא זַא אין  –מסירות הנפש והרצון  ַא זיך בחייו  ַא ט בַא ל ניט געהָא ט קיינמָא רן און הָא זויפיל יַא 

רצון זיין -קע מוסרַא ל טָא נענט ער זַא משך זמן, און ביז וו ַא לטן ַא נהָא ל ָא ס זָא ז דַא אופן, 
 לאמיתתו.

געלייענט ָאט און אויף דערויף זָאגט מען אים ָאט דָאס ווָאס (מ'הָאט געלערנט) מ'הָאט 
י"ג תמוז שנה זו, ַאז -דעם שבת און ווָאס מ'הָאט גערעדט אין דער ערשטער התוועדות פון י"ב

 "מראש צורים אראנו ומגבעות אשורנו".
גט ָא , זאויף "הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב" הקדמהווָאס דָאס קומט ַאלס ַא 

ס ָא תוצאה דערפון וו ַא לס ַא המשך און  ַא  לסַא ס קומט ָא ז דַא  -ך אויף דערויף "הן" ָא ער ד
 ז "מראש צורים אראנו ומגבעות אשורנו".ַא ר דעם שטייט, ַא ס פָא ר דעם, ווַא ס'שטייט פ

ס איז פשוטו של ָא ז דַא ך די הוכחה, ָא ס דערפון איז דָא רש"י אין חומש, [וו ָאּפטייטשט 
לפרש אלא פשוטו  "אני לא באתיך דער כלל, ָא רום רש"י בפירושו על התורה איז דָא מקרא, וו

ס גייט ָא ס דָא ס איז דער טייטש "אראנו" און "אשורנו", ווָא ז פשוטו של מקרא ווַא של מקרא"], 
ט ער זיי געזען "מראש צורים . . ומגבעות" אָ ה –לט געזען ָא ט דעמָא ס בלעם הָא אויף די אידן וו

רצלט און ָא רווַא נעקערט און פַא רַא רק און פַא שט -ז זיי זיינען "חזקים ומיוסדים" ַא  -
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 "על ידי אבות ואמהות". –רפונדעוועט ַא פ
ַאז וויבַאלד ַאז זייערע אבות (און זייערע אמהות) זיינען געווען אין ַאן אופן פון ַא "צור", 
פון ַא שטַארקן שטיין, און וויבַאלד ַאז די אמהות איז געווען אין ַאן אופן פון ַא "גבעה", פון ַא 

 ,בַארג
ווָאס ַארום דערויף, במישור,  –די זעלבע ערד  –ווָאס דָאס איז לכאורה דער זעלבער עפר 

ָאבער אף על פי כן הויבט זיך דָאס העכער פון דעם שטח האדמה שמסביבות הגבעה ווָאס איז 
קען ער זען שלא בערך  –ַארום דעם בַארג, ביז ווַאנענט ַאז דער ווָאס שטייט אויף דער גבעה 

 ווי דער ווָאס געפינט זיך במישור,מערער 
ווָאס אויף דער גבעה איז פיר מָאל ַאזויפיל ווי דער שטח  שטחביז ווַאנענט ַאז אויך דער 

הָאט ער ד'  –שבמישור, ווי ער זָאגט אין גמרא און אין מדרש, ַאז דער ווָאס הָאט ַא חלק בגבעה 
 פעמים ככה וכו'. 

ן, ַאז וויבַאלד ַאז ער שטַאמט פון "צורים", און ער און ָאט דָאס זָאגט מען יעדער איד
איז ער  –": ָאט דעם איד ווָאס מ'זעט איצטער נואיז ָאט דעמָאלט "ארא –שטַאמט פון "גבעות" 

ַא חזק ומיוסד, איז ער ַא "צור" און ער איז ַא "גבעה": ער הָאט אין זיך ָאט די שטַארקייט ווָאס 
ס'הָאט געהַאט אברהם יצחק ויעקב, ער הָאט ָאט די שטַארקייט ווָאס ס'הָאט געהַאט אין זיך 

 שרה רבקה רחל ולאה,
ר, ַאז אף על פי ווָאס מ'איז ָאט דָאס איז דער ביאור והסב –ווָאס דערפַאר איז "הן" 

ַארומגערינגלט מיט שבעים אומות העולם, און זיי ַאלע פירן זיך אין ַא בַאזונדער וועג, ַא 
זיך מיט ַא -איז "עם לבדד",איז דָאס ַא פָאלק פַאר –וועג, שלא בערך ַאנדערש  פַארקערטן

 בַאזונדער הנהגה.
נָאר "לבדד ישכון": ָאט דָאס ָארדנט אים  – מדבראון ניט ַאז דָאס איז ַא הנהגה פון ַא 

איין ַא סדר חיים; דָאס איז ַא חיים ווָאס אויף דערויף זָאגט מען "ישכון", בדוגמא פון דערויף 
אופן, און  אייןבַא זיי איז דער "ישכון" אין  –ווי ס'רוען די פעלקער ַארום אים. נָאר ווָאס דען? 

 זיך.-רַא הנהגה פַא  –ביי אים איז "לבדד" 
און ניט דערפַאר ווָאס ער ווייז ניט ווָאס ס'טוט זיך צווישן די פעלקער, ניט דערפַאר 

טָאן מיט די פעלקער, ניט דערפַאר ווָאס די פעלקער מישן זיך ניט צו אים, -ווָאס ער הָאט ניט צו
ווָאס דָאס ער געפינט זיך צווישן גויים, צווישן ַאנדערע פעלקער, [ –" ובגויים לא יתחשבנָאר "

ס'הָאט קיין חשבון ניט  –די גויים], און "לא יתחשב"  צווישןאיז דָאך דער בי"ת בַאווייזט דָאך 
 און קיין שייכות ניט און קיין ערך ניט זייער סדר לעבן מיט דעם סדר לעבן פון ַארום זיך.

דט פריער, ווי גערע –און ַאז מ'קומט צוגיין אפילו צו ַאזַא ווָאס "בשם ישראל יכונה" 
דָאס  –" יכונהַאז ער זָאגט, ַאז ער איז בכלל קיין שייכות ניט צו "ישראל", ס'איז מערניט ווי "

איז ַאן "איבערגעזעצטער" נָאמען, ַא "צוגעטשעּפעטער" נָאמען; ער איז ַאן "סיטיזען" פון דער 
ער  –נָאר ווָאס דען? גַאנצער וועלט; ער איז ַא סיטיזען פון דער מדינה אין וועלכער ער לעבט, 

איז געבָארן געווָארן פון ַא אידישן טַאטן און ַא אידישע מוטער, הַארט אים ניט, ַאז מ'וועט אים 
 " און מ'וועט אים זָאגן, ַאז ער איז "ישראל".כינויצוטשעּפען ַא "

-ראיז זעט מען דָאך ווי בפועל, ַאז מ'גיט ביי אים ַא פרעג: ווער איז געווען זיין עלטע
זיידע איז געגַאנגען מיט ַא לַאנגער ווייסער -זיידע? הויבט ער זיך ָאן ברימען, ַאז זיין עלטער

 איז געגַאנגען מיט ַא גרויסן שייטל, –צי די בָאבע צי די מוטער  –בָאבע -בָארד, און די עלטער
יז ביי אים עד כדי כך, ַאז בשעת ער זיצט ָאן ַא היטל, און זיצט ביי ַא טיש ווָאס דָארטן א

רעכט ַארויסגעבן ַא חוק ווָאס שטעלט אין סכנה פערצן מיליָאן אידן, איז בשעת מעשה בַארימט 
ער זיך, ַאז ָאט זעסטו אויפן ווַאנט הענגט די תמונה פון זיין זיידן צי פון זיין פָאטער צי פון זיין 

סע בָארד און גייט מיט ַא זיידן, און ער בַארימט זיך דערמיט ווָאס יענער הָאט ַא גרוי-עלטער
 זיידענע יַארמולקע,

און איז מסביר נָאך, ַאז מ'זָאל וויסן זיין, ַאז ער איז געגַאנגען מיט ַא גרויסן סירטוק, 
און זיין הנהגה איז געווען אין ַאן אופן פון "ראש צורים", און די הנהגה פון דער פרוי, פון זיין 

 בָאבען, איז געווען "ומגבעות".
", איז בשעת יכונהס ָאט דָא זעט מען, כאמור, אפילו ָאט די ווָאס "בשם ישראל ווָא 
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זָאגט ער: ווָאס הייסט?!  –מ'גיט ביי אים ַא פרעג: (ווער איז געווען) פון וועמען שטַאמסט דו? 
 בָאבע איז געווען ָאט די ווָאס הָאט פָארגעלייענט-זיידע איז געווען ַא רב, מיין עלטער-מיין עלטער

 די תחינות אין דער ווייבערשער שול, ָאדער על דרך זה ַא שוחט צי ַא מלמד וכו', וכיוצא בזה;
 ער ַאליין בַארימט זיך, ַאז ער שטַאמט "מראש צורים" און ער שטַאמט "מגבעות".

זיך, און ַאליין (איז ער) בַא זיך  בַארימטאון דָאס איז ניט ווָאס ס'איז ַא זַאך ווָאס ער 
מ'זעט, ַאז ער בַארימט זיך  –זיך מיט ווָאס צו בַארימען  הָאטהָאט ער ניט דעם געפיל, ַאז ער 

 .מיינט דָאסאון ער 
ווָאס דערפון איז דָאך ַא הוכחה גמורה ואמיתית, ַאז אויב מ'וועט ָאנהויבן צו אים 

סוף ביי אים -כל-וועט מען זיך סוף –" אין אים , און מ'וועט ָאנהויבן "גרָאבןצושטיין
" צו דעם "ראש צורים" ווָאס ס'ליגט ביי אים פנימה; צו דעם "גבעות" ווָאס ס'ליגט דערגרָאבן"

 ביי אים אין זיין (טיפן) [טיפעניש] פון הַארצן,
מצד סיבות שונות ומשונות איז דָאס צוגעדעקט מיט עפר וצרורות  –נָאר ווָאס דען? 

מיט זַאכן ווָאס זיי לָאזן ניט צו דעם "ראש צורים" זָאל ָאנהויבן ַארבעטן  –נים וכו' וכו' ואב
 בפועל, און דער "מגבעות" זָאל ָאנהויבן ַארבעטן בפועל.

בשעת ָאבער מ'ווייס, ווי דער בעל שם טוב טייטשט ָאּפ "אתם תהיו לי ארץ חפץ", ַאז 
, בדוגמא פון ארץ ווָאס אין איר געפינען זיך יעדער איד איז דעם אויבעשטנ'ס "ארץ חפץ"

אוצרות יקר מכל יקר, ובכללות ַאז ס'איז ַא זיכערע זַאך ַאז מ'וועט גרָאבן וועט מען זיך 
 –דערגרָאבן צו "באר מים חיים", "עלי באר ענו לה" 

 –ס'דַארף נָאר זיין צוגעהָאלפן "שרים" און "מחוקק" וכו', ווָאס דָאס איז דער "ָפַתח" 
 פון די מנהיגי ישראל, ביז צו בעל הגאולה והשמחה בדורנו זה, –ווי גערעדט פריער 

ָאט דעמָאלט איז ַא זיכערע זַאך, ַאז בַא יעדער אידן איז דָא דער "מראש צורים", ווָארום 
זיידע (איז געווען) -זיידן ווָאס ער ַאליין בַארימט זיך, ַאז זיין עלטער-ער שטַאמט פון ַאן עלטער

 הָאט זיך געקָאכט אין עניני יהדות ותורה ומצוות,
אלו האבות", אברהם יצחק ויעקב,  –ועל דרך זה דור אחר דור, ביז "מראש צורים 

 אלו האמהות", שרה רבקה רחל ולאה, –"ומגבעות" 
ווָאס דָאס געפינט זיך בַא יעדער איד, סיי ביי ַא מַאן סיי ביי ַא פרוי, "מנער ועד זקן טף 

 ונשים", ובכל הפרטים ווָאס ס'איז דָא אין "ראש צורים" (ביז) און אין "מגבעות",
ביז ווַאנעט (ַאז מ'קען דָא) ַאז דָאס קומט ַארויס בפועל, ַאז דָאס פועל'ט אויך ביי אים, 

 ַאז ער זָאל ווערן איינער פון די ווָאס "לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב",
די ַאלע תוצאות מזה, כאמור [לעיל צו דעם מסירת הרצון  ווָאס דערנָאך קומט מען צו

 ] בכל מקום שידו מגעת,הקלטה טוב??!!-להשלים מסרט –אויף מפיץ זיין יהדות 
און צוציען צו זיך לכל הפחות נָאך ניין אידן, ווערט דָאס צוזַאמען ַאן "עדה קדושה", 

 "שכינתא שריא", –"ובתוכם הוי'" 
ס דער ענין פון פרהסיא הכי גדולה, און דָאס נעמט דערנָאך איין (און מ'נעמט) ווערט דָא 

די וועלט על ידי עשרה מישראל, ווָאס דָאס איז דָאך אויך דער ערשטער מאמר ווָאס ער הָאט 
פַאנַאנדערגעשיקט צוזַאמען מיט דעם מכתב כללי, איז דָאך געווען דער מאמר דיבור המתחיל 

 –תורה"  "עשרה שיושבין ועוסקין ב(דברי)
ַאז ס'ווערט פון (דעם יש) "בשם ישראל יכונה" הויבט ער זיך אויף צו "שומרי מצוה", 
און הויבט זיך אויף צו "מחבבי תורה", און מצרף צו זיך נָאך ניין אידן, ווערט דָאס "עשרה 

 שישובין ועוסקין בתורה",
 –ועלט ו-תורהאיין דורך תורה, ַאז די וועלט זָאל ווערן ַא -און מ'נעמט

פועל'ט דָאס דערנָאך "וישבם לבטח בארצכם", ביז "ואולך אתכם קוממיות", בגאולה 
 האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו, שילמד תורה את כל העם כולו.

 לחיים.

ניגנו ניגון שמחה (הניגון ששרים על התיבות "אשרנו"). בהמשך עודד כ"ק אד"ש את 
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 הנגינה.

* * * 

 אמר ד"ה הוי' מלך גאות לבש.צוה לנגן ואמר מ .ו

 ניגנו "כמופת הייתי לרבים וגו'".

* * * 

ן ענין ַא גע) בשעת מ'געוואוינט זיך איין אין  ַא  ָא ז (ס'איז דַא על דרך ווי גערעדט פריער,  .ז
 געוואוינען און איבערשטעלן זיך אין דעם צד שלא לטוב,ָאּפאיז זיך שווער דערפון  –

, משך זמן ַא ס זיינען איינגעוואוינט אין הנהגה מסויימת ָא וו ז דיַא ווי גערעדט פריער, 
רויסנעמען זיך פון דער מדידה והגבלה און ַא ל ָא נט ביי אים ער זָא ל) מ'מָא ז (מ'זַא ך ָא איז דערנ

לעמען, סיי מיט "מחבבי תורתנו" ַא ) מיט ַא דער על כל פנים (צוזָא בבת אחת,  -ן ָא נהויבן טָא ל ָא ז
ס ער איז ָא אף על פי וו –י מצוה" און סיי מיט "אשר בשם ישראל יכונה" און סיי מיט "שומר

דער ָא סוג פון די סוגים,  אייןן מערניט ווי מיט ָא בן צו טָא לט צו הָא געווען געוואוינט ביז דעמ
 –שביניהם 

דער אויב ָא רן, איז "הרגל נעשה טבע", ָא ס ער איז נתרגל געווָא איז מצד דעם טבע וו
ן מיט ָא בן צו טָא ט [ליב] הָא ז ער הַא געווען בטבע,  התולדהס'איז ביי אים מלכתחילה מצד 

דער ָא במילא איז עיקר התעסקום שלו מיט "מחבבי תורה",  - שכלס זיי זיינען בעלי ָא זעלכע ווַא 
מיט "שומרי במילא איז עיקר התעסקות שלו (מיט חו)  – פועלס זיי זיינען בעלי ָא זעלכע ווַא מיט 

ס ער קען אויסנוצן אויף (איבערקערן יענעם) איבערשטעלן ָא זעלכע ווַא דער מיט ָא מצוה", 
ז ער ַא ט ער ליב דוקא "איפכא מסתברא", במילא, ָא ס בטבע הָא מענטשן וו ָא יענעם; ס'איז ד

לט ַא ס יענער הָא מענטשן וו ַא זוכט ער  –רף (איבער) אויסנוצן זיין כח אין הפצת היהדותך ַא ד
 אַ  איבערקערןל אויספירן זיין טבע שבנפשו פון "איכפא מסתברא", פון ָא ויר, כדי ער זַאּפק

 צווייטן.
 -לע דריי סוגיםַא ן מיט די ָא בן צוטָא ל הָא ז ער זַא  יעדער אידן, ַא נט מען בָא מ ָא און ד
גט ָא געז טָא ז מ'הַא ס ער ברענגט אין תורה אור, ָא ס בדוגמא ווי דער ביאור ווָא ך דָא איז ד

ס ָא רואוון בנימין הצדיק, צי דּפרפט אויסַא ט געדָא (ס'איז) "[כלום] מעשה בך לידך" וכו', און מ'ה
דער ָא ס איז מצד הטבע ָא ן אופן של צדקה, צי דַא ס ער איז זיך מתנהג אין ָא ס ער גיט) ווָא (וו

פון היפך מעשה הפכי  ַא רואווט צי ער איז שייך אין ּפט מען אים אויסגעָא ה –מצד ציווי הקב"ה 
 מעשה (הצד) החסד.

דעם "אחד הי' אברהם", ביי דעם ערשטן אידן, איז ווען  ַא ך בָא בדוגמא ווי מ'געפינט ד
 אַ לט בָא דוקא דעמ –ידעתי כי ירא אלקים אתה"?  עתהגט דער אויבערשטער "ָא ט אים געזָא ה

 דער מעשה פון דער עקידה,
ן איש החסד, אויך ַא הנה)  ַא ז ער איז בטבע (אין ַא סברא,  ַא רום אברהם איז געווען ָא וו
ס ָא ס ער איז מפיץ אלקות בכל מקום, ווָא נפשו וטבע גופו, במילא איז קיין פלא ניט וו מצד טבע

בער טבע גופו ונפשו איז אויך ָא  –מכניס אורח וכו'; דער אויבערשטער הייסט אים  ַא ער איז 
 מתאים לזה,

עתי", ווען איז געווען דער תכלית השלימות אין זיינע יד עתהווען איז געווען דער "
ס אָ ס דָא החסד והרחמים והצדק, וו טבענסיון פון היפך  ַא ט אים געגעבן ָא ז מ'הַא  -נסיונות? 

ן "בזריזות ָא ס געטָא ט ער דָא איז דער ענין פון שפיכות דמים, פון עקידה, און אף על פי כן ה
ט ָא ז ער הַא ט געזען, ָא רום מ'הָא ען דער "עתה ידעתי", וולט איז געווָא ט דעמָא  -נפלאה וכו'" 

ס איז ָא ס קען זיין מערניט ווי מצד "ירא אלקים", איז דָא ס דָא אין זיך אויך דער ענין היראה, וו
 הוכחה אויך בהנוגע לכל ההנהגות שלו. ַא 

דער ווי ער איז אָ ס מצד טבע שלו, [ָא ז דער ווַא על דרך זה איז אויך בהנוגע, כאמור לעיל, 
בער ָא זיין טבע,  כטַא איבערגעמט ָא ס איז) ער הָא ס (דָא ז אף על פי ווַא מבאר בארוכה אין תניא, 

ס "הרגל נעשה ָא רן אין אופן העבודה באופן כזה], ווערט דָא איצטער איז ער שוין נתרגל געוו
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 טבע",
ס זיי ָא מיט סוגים וון ָא בן צוטָא ל הָא מַא ל מיטָא נט מען ביי אים, ער זָא מ ָא ט דָא און 

 זיינען הפכים לגמרי:
אנשים בעלי פועל, און  –ס אנשים בעלי שכל; "שומרי מצוה" ָא "מחבבי תורה" איז ד

ן ענין פון ַא רף ער ביי אים פועל'ן ַא ד –דער ענין [פון] "כל אשר ב[ש]ישראל" מערניט ווי "יכונה" 
 –דריטער סוג לגמרי  ַא "איפכא מסתברא", 

 רויס פון זיין מדידה והגבלה.ַא רף ַא רום ער דָא עבודה גדולה, וו ןַא ס ָא איז ד
ן עבודה, און בשעת ס'איז ַא זיי  ַא נט בָא ס מ'מָא ז די ווַא , ָא בער אויך דָא על דרך זה איז 

ס איז פון ָא ז דַא ך ידוע, ָא ס בדוגמא פון מצות צדקה בכלל, איז דָא ך דָא צווייטן איז ד ַא נוגע צו 
 ניט נוגע זיין "לשמה", די כוונה זיינע, ָא ער איז מחי' דעם עני איז ד ז בשעתַא די מצוות, 

גט אין ספרי, ווי גערעדט (פריער) אין דער פריערדיקער התוועדות ָא [ביז וואנענט ווי ער ז
רענדל, ובא עני ומצאה  ַא רן ָא רלַא ט פָא נגען און הַא ער איז געג אַ ס אבד סלע, ָא ז דער ווַא בארוכה, 

רן, די מצות צדקה,"וצדקה תהי'". אף על פי ָא רלַא ט פָא ס הָא געווען, דער וו-ייםט ער מקָא ה –
ט ָא ז ער הַא ך ניט ָא ז ער ווייס נַא ר זיין, ָא ס'קען ג –ט קיין כוונה ַא ט ניט געהָא ר ער הָא ס ניט נָא וו
דורך ז ַא בער ָא לד ַא רלירן, וויבַא אויפן פ מצטערר אפשר ָא דער ער איז זיך גָא רן, ָא רלַא ס פָא ד

ך דעם עני קיין נפקא מינה ָא איז ד –ט מען מחי' געווען דעם נפש העני ובני ביתו ָא דעם סלע ה
 ניט],

איז  –ס מצד טבע נפשם זיינען זיי מסוגל אין דער עבודה ָא ט די ווָא על דרך זה אויך 
טער און זיי ס לייכָא זיי איז ד ַא ז מצד דעם מקבל איז קיין נפקא מינה ניט, איז (זיי) בַא לד ַא וויב

 –ן אופן פון "יפה שעה אחת קודם", וביתר שאת וביתר עוז ַא ס אויף בפועל (ויפ) אין ָא טוען ד
 ט זיי דערצו צוגעוואוינט.ָא ס זייער טבע און זייער הרגל הָא ר ווַא דערפ

ווָאס בהנוגע לעניננו, ַאז מ'דַארף ביישטיין דיַאלע נסיונות און טָאן אין הפצת היהדות, 
איז דָאס די ווָאס זיינען רגיל בזה, און ביז ווַאנענט ַאז בַא זיי איז דָאס  –מצוותי' התורה ו

געווָארן "כמו טבע בנפשותיהם", איז דָאס ָאט די ווָאס עלו לאחרונה פון די מדינות "מאחורי 
 מסך הברזל".

ים, ווָאס ווָאס בַא זיי איז דָאך געווען למעלה מיובל שנים, העכער (פון פופ) פון יובל שנ
 פי דין ווערט דָאס ָאנגערופן "עולם",-על

["ועבדו לעולם" זָאגט ער אויף דערויף אין מכילתא, ַאז (דָאס איז) חמישים שנה ווערט 
דָאס ָאנגערופן "עולם", און דָאס איז דער עולמו ווי דָאס שטייט בַא שמואל הנביא, ווָאס חנה 

אים לָאזן אין שילה "לעולם", ווָאס שמואל איז געווען  הָאט געזָאגט, ַאז (זי שיקט אים) זי וועט
 בן נ"ב שנה און בן שנתיים הָאט זי אים געברַאכט אין שילה],

נפש -איז בַא זיי געווען דער "עולם", איז געווען אין דעם גַאנצן אופן הנהגה פון מסירות
 "חמורה שבחמורה". אויףבפועל על כל ענין פון תורה ומצוותי', סיי אויף ַא "קלה שבקלה" סיי 

דַארף מען פון זיי ערווַארטן, און זיי הָאבן כוחות  –במילא, ַאז זיי גייען פון דָארט ַארויס 
און די צוגעגרייטקייט, אויף אויפטָאן אין דעם ענין ביתר שאת וביתר עוז, וב"יפה שעה אחת 

 קודם".

יי זיינען פון דָארט געקומען, ווָאס דערפַאר איז ַא גרויסע רחמנות אויף ָאט די ווָאס ז
און מצד (די) סיבות שונות ומשונות, ווָאס זיי הָאבן זיך געדַארפט גלייך פַארטומלען זיך מיט 

הָאבן זיי ניט  –ענינים של הסתדרות, און מיט ענינים של פרנסה, ביז ענינים כפשוטם ממש 
ַאלעם ערשטן פַארבינדן זיך און געהַאט דעם זמן פנוי זמן און דעם מקום פנוי בראש, אויף צום 

נפש, -זיין אין דער תנועה פון מסירות-מַאכן זיך ַאן ארגון חזק ואיתן, אויף (עוסק זיין) ממשיך
 נפש,-מסירות הרצון מתוך הרווחה, אויף ַאליין שטעלן זיך אין ַא תנועה פון מסירות

ס צוזַאמען זָאל דָאס ווערן וכאמור לעיל מצרף זיין צו זיך על כל פנים נָאך ניין אידן, ווָא 
"עשרה שיושבים ועוסקים בתורה" בפשטות, ביז אין דעם אופן ווי "גדול תלמוד שמביא לידי 

אין הידור בקיום המצוות, כולל די מצוה ווָאס זי איז "כלל גדול בתורה", "ואהבת  –מעשה" 
נקומען, ווָארום דָארט מפיץ זיין את היהדות בכל מקום ווָאס מ'דַארף ַאהינצו ָא  –לרעך כמוך" 



 כ/  י"ג תמוז ה'תשל"ב 

 

 נפש, ווָאס בַא זיי איז דָאס געווָארן ַא "טבע בנפשותיהם".-פעלט נָאך די תנועה פון מסירות
-וכמדובר כמה פעמים, סיי בפרטיות ביחידות סיי אויך בפרסום, ַאז דָאס ווָאלט סוף

 –רה ופרנסה וכו' סוף געווען אויך ַא תועלת גדולה בהסתדרותם בפשטות, אין ַאן ענין של די-כל
ווען זיי קלייבן זיך ַאלע צוזַאמען און ס'ווערט ַאן "אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם", 

, און פועל'ן, און מ'ווָאלט דָאס זיי נָאכגעגעבן פָאדערןווָאלטן זיי דערנָאך במאורגן געקענט 
אין די ד' אמות של יהדות,  –בקלות, די ַאלע ענינים, ַאז זייער הסתדרות זָאל זיין ווי זיי ווילן 

 יהדות בגלוי.

לכל לראש די סיבה הפשוטה,  -זכות ווָאס אויף זיי איז דָא -(דער זכות ווָאס) דער לימוד
ווָאס מצד דעם מצב הדברים הָאבן זיי זיך גלייך געדַארפט פַארנעמען זיך מיט הסתדרות אין 

 ענינים של פרנסה ודירה וכו' וכו',
, ַא טעם פַארבונדן מיט תכונת הנפש, ַאז בשעת ַא פנימיך ַא טעם דערנָאך איז דָא נָא 

נפש מצד [דעם] ווָאס ער שטייט אין ַא לחץ פון -מענטש איז געוואוינט צו ַא תנועה פון מסירות
גזירה, און דערנָאך מיטַאמָאל לָאזט מען אים ַארויס אין ַא פרייען ָארט, ַאז קיינער דריקט ניט 

נפש, -, ַאז ער מוז שטיין אין ַא תנועה פון מסירותהכרחירט ער דעמָאלט דעם פַארל –אויף אים 
 הָאבן.-ווָארום ער הָאט ניט מיט וועמען צו מלחמה

יום, -נפש בחיי יום-במילא, ַאז (ער מוז) ער איז ניט קיין מוכרח אויף נוצן זיין מסירות
ייגן תפילין, און שיקן זיין קינד אין ַא הכנסת דַאוונען און ל-ווָארום ער קען גיין פריי אין ַא בית

נפש, -פי התורה, און ער דַארף דערצו ניט ָאנקומען צו זיין מסירות-חינוך כשר, אין ַא חינוך על
דערפַאר ווָאס ער איז אין ַא מקום ווָאס ס'איז ניטָא אויף דערויף קיין גזירות המונעות 

-ווייניקער און ווייניקער, ווערט ער בדרך במילא, ַא כח ווָאס מ'נוצט אים ַאלץ –ומעלימות 
 געשווַאכט.ּפממילא ָא 

וכידוע די דוגמא בזה, (פש) "מבשרי אחזה אלוקה", פון דעם ְבַשר הגוף, ַאז בשעת ס'איז 
דָא ַא חלק אין גוף ווָאס מ'הערט אים אויף ניצן, מאיזו סיבה שתהי', ַאז ער גייט ווייניק ָאדער 

איז דער "מָאסל", די "שרירים", פון דעם רגל  – מלאכת יד וכיוצא בזה ער ַארבעט ווייניק אין ַא 
ָאדער פון דעם יד (ווערן ביי אים) ַאנטוויקלען זיך ניט ביי אים; אויב אפילו זיי זיינען געווען 

 ווערן זיי ַאלץ שווַאכער און שווַאכער. –ַאנטוויקל פון פריער 
"אוכלסי דמחוזי", ָאט די ווָאס הָאבן זיך עוסק  ביז ווַאנענט ַאז ווי די גמרא זָאגט, ַאז

געווען אין טרָאגן משאות אין "מחוזי", בשעת "לא עבדי", זיי הָאבן ניט געהַאט קיין שווערע 
 געשווַאכט.ּפ"חלשי", זיינען זיי געווָארן דערפון ָא  –ן ּפמשאות אויף צו שלע

ועל דרך זה זעט דָאך יעדערער בכל אחד בעצמו, באברי גופו, ַאז (דעם) אויב ער איז מער 
איז ביי אים די שרירי הרגל זיינען ביי אים די רגליים שטַארקער, מער  –פַארנומען מיט הילוך 

 זיינען ביי אים די ידים שטַארקער, ועל דרך זה בכל אבר ואבר, –פַארנומען מיט עבודת יד 
ל דרך זה אין דעם איידלסטן אבר, אין דעם מוח שבראש: דורך דערויף ַאז ער נוצט ביז ע

ווערט ביי אים דער כח החכמה און כח הבינה און כח הדעת ַאלץ  –אים ַאלץ מערער און מערער 
 מער ַאנטוויקל, פון דעם ַארבעטן מיט זיי גופא.

 על דרך זה, ווי כאמור, בַא די יוצאים מאחורי מסך הברזל.

זכות, און ס'איז דָא די הסברה פון ווַאנענט דָאס -אף על פי כן ווָאס ס'איז דָא דער לימוד
ַאזוי, דָאס מַאכט דָאךָאבער  איזאיז דָאך דָאס מערניט ווי ַא ביאור פַארווָאס דער מצב  –קומט 

 ַאז ס'זָאל ווערן ַא מצב רצוי. - רצוי-בלתיניט איבער פון ַא מצב 
ן ָאט די ווָאס ּפז ַא מצוה, על כל פנים ַאז אפשר קען מען נָאך פַארכַא ווָאס דערפַאר אי

זָאלן זיי זיך  –געפינען זיך שוין ַא זמן מחוץ למסך הברזל, על כל פנים מכאן ולהבא 
נען זייערע ידידים וחברים וקרובים, אין דער תנועה פון "(לעשות) ּפאַ נען", און איינשּפאַ "איינש

חזיתיך" ווי זיי  בקודשאחת לעשות רצונך בלבב שלם", ַאז ס'זָאל זיין "כן [ויעשו] כולם אגודה 
 זיינען געווען אין דעם מעמד ומצב ווען זיי זיינען געווען "בארץ צי' ועיף".

-עולה איצטעראון דָאס זָאל אויך זיין גלייך ַא צוגעגרייטע וועג פַאר די ווָאס זיי זיינען 
ַאז גלייך קומענדיק, איז די ערשטע צייט, על כל פנים "שנה  –ות יוצא פון דָארטן, משיעבוד לחיר

נען זיך, ַאז ָאט די ּפאַ בַאפרייען זיך פון ַאלע דאגות גשמיות וכו', און איינש –אחת יהי' נקי" 



 כא/  י"ג תמוז ה'תשל"ב 

 

נפש ווָאס דָארט איז זי בַא זיי געשטַאנען בגלוי, זָאל זי איצטער אויפשטורעמען די -מסירות
 י זיינען געקומען,סביבה אין וועלכע זי

זיין -ַאז זיי ַאליין, און דורך זיי ַאלע אידן ווָאס געפינען זיך אין דער סביבה, זָאלן מוסר
אויפמַאכן  –את נפשם ורצונם אויף לימוד התורה און קיום המצוות, כולל "ואהבת לרעך כמוך" 

פון "מחבבי תורתינו", פון נָאך אידן לומדי תורה ושומרי מצוה (אין די) פון די ַאלע דריי סוגים: 
 "שומרי מצוה" און "כל אשר בשם ישראל יכונה".

ובלי נדר, פון דעם "קרן השבעים", ווָאס מ'דַארף דָאך דָאס נוצן אויף דברים טובים 
זָאל זיין "ואם בגבורות", ַאז די ווָאס וועלן נעמען אויף זיך דער  –ומועילים ודברים חדשים 
", אויף אויפבויען די "דירה" פַאר דעם אויבערשטן דָא "בתחתונים" "שנה אחת יהי' נקי לביתו

וועט מען זיי מסייע זיין, נוסף אויף דעם סיוע ווָאס זיי בַאקומען פון פַארשידענע משרדים,  –
 אויף למלאות את מחסורם,

אופן , ָאבער אין ַאן בזבוזעל כל פנים ווי דער "קרן" וועט ערלויבן, ניט אין ַאן אופן של 
(פון הַאלטן) ַאז זיי זָאלן הָאבן את המצטרך להם ולבני ביתם, ַאז די ערשטע צוועלף חדשים 

-זָאלן זיי קענען טָאן אין הפצת היהדות, (ומצו) התורה ומצוותי', און מיט ַא תנועה פון מסירות
פינען זיך ַארום נפש, און ניט בַאגנוגענען זיך מיט זיר, נָאר אויפשטורעמען די ַאלע אידן ווָאס גע

 זיי.

דערפַאר  –וכאמור, דָאס איז מערניט [ווי] דער ענין ַאז זיי וועט דָאס ָאנקומען לייכטער 
 ווָאס זיי זיינען געוואוינט געווָארן יובל שנים אין דער תנועה;

דָאס בַאפרייט ָאבער ניט די ַאלע אידן ווָאס (הָאבן) [זיינען] געבָארן געווָארן ָאדער 
-מזמן רב אין ַאן אופן של הרחבה, ַאז זיי הָאבן ניט געדַארפט נוצן זייער כח פון מסירות געקומען

 –נפש בפשטות -נפש בגלוי, על אחת כמה וכמה ניט מסירות
ַאז אויף זיי ליגט אויך, ווי גערעדט פריער בארוכה, די שליחות, די הוראה ווָאס שטייט 

 ין רצונם אויף הפצת היהדות, התורה ומצוותי',זי-אין דעם מכתב כללי, ַאז זיי זָאלן מוסר
בכללות ווי גערעדט פריער, ַאז יעדער איד זָאל צוציען צו זיך על כל פנים נָאך ניין און 

מַאכן דערפון ַאן ענין  –מַאכן ַאן "עדה קדושה" ווָאס זָאל גיין און אייננעמען ַא חלק אין וועלט 
 רוחניות. –ן גשמיות, דורך איבערמַאכן פון גשמיות פון גאולה פון חומריות, אפילו גאולה פו

רפן דערגיין ַא לן דערגיין בכל מקום וואו זיי דָא ז –די רייד  –ז די ווערטער ַא ויהי רצון, 
ל מען אייננעמען די וועלט ָא לן פועל זיין פעולתם ומכאן ולהבא זָא ז זיי זַא על כל פנים, ובעיקר,  –
-תורה אַ ל ווען אָ ז די וועלט זַא דורך לימוד התורה,  –אחרון ווי סרעדט זיך במשך פון זמן ה -

 –ך "תורת אמת" וביחד עם זה "תורת חסד " אָ ס תורה איז דָא וועלט, וו
המשכה  ַא ס ָא ך דָא ס חסד איז דָא וועט נמשך ווערן "חסד הוי' מעולם ועד עולם", וו

ן אופן פון טוב ַא אין  ָאּפרַא ס ָא ר קומט דַא ס דערפָא (שלא בה) שלא במדידה והגבלה, (ביז) [וו
 הנראה והנגלה, ניט ווי די מדידה והגבלה פון עולמות תחתונים],

 ס "מידו המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה" בכל המצטרך,ָא ט דָא און מ'ה
ריין, מתוך שמחה אמיתית, לקבל פני משיח צדקנו בקרוב ַא נצט ַא ז מ'טַא נענט ַא ביז וו

 ממש,
 וב"שמחת עולם על ראשם".

 לחיים.

 צקעס], באמרו לו: נו!ַא כ"ק אד"ש פנה לאחד מהנגנים מיוצאי רוסי' [כפה"נ ר' גרישא צ
 ". כ"ק אד"ש עודד את הנגינה.ָא ווַא . . ניעט ניעט ניק ַא יוסיַא הנ"ל ניגן "ניע ב

". בסיומו עודד כ"ק אד"ש מאוד ַא סלוזשב ַא שַא אח"כ הורה לו כ"ק אד"ש (?) לשיר ""נ
 שמע הוראה גם לשרוק.את הנגינה. כפי הנ

אח"כ התחיל כ"ק אד"ש לנגן "כן בקודש חזיתיך" (ולא גמר את כל המילים). הציבור 
חזר על בבא זו, וכן אד"ש חזר עלי' בפעם השני', ואח"כ שר כ"ק אד"ש את כל הניגון מההתחלה, 

 כרגיל.
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* * * 

פון אויפשטעלן לכל ך גערעדט י"א ניסן, בתוך שאר הדברים, וועגן דעם ענין ָא ט דָא מ'ה .ח
 הפחות שבעים ואחד מוסדות חדשים.

נגען דריי חדשים זינט ַא ך געווען "משלש החדשים" ס'איז דורכגעגָא ס איצטער איז דָא וו
 ן צוויי ענינים:ָא ך כאן המקום והזמן טאָ במילא איז ד –לט ָא דעמ

ן אין דעם, און ָא ט נגעהויבןָא בן שוין ָא ס הָא ט די ווָא מעורר זיין, מעודד זיין,  –ערשטנס 
ן אופן פון הולך ומבסס, ווי גערעדט פריער מאמר ַא לן גיין אין ָא ז זיי זַא , ןָא אויפגעטבן שוין ָא ה

, רקןַא רשטַא פ –תמוט"  ן אופן פון "תיכון . . בלַא ל זיין אין ָא ז ס'זַא את עולמו",  לכונןהמדרש "
קסן, ַא ל ווָא ז זי זַא ז מ'זעט ַא דורך דעם  –רקט? ַא רשטַא ך פַא לעבעדיקע ז ַא זוי ווערט ַא ס ווי ָא וו
 צוקומען, "לאפשה לה"; לָא ז ס'זַא 

לן זען ָא ז זיי זַא  - נגעהויבןָא מערניט ווי  בן זייָא ס מאיזו סיבה שתהי' הָא ט די ווָא 
ל אויף זיי אויך חל ָא לט זָא ז דעמַא מוסד לכל פרטיו, ביז  אַ ל ווערן ָא ז ס'זַא ס, ָא זיין ד-משלים

 ענין פון "לאפשה לה", "לכוננו" ולהוסיף עליו ולהאיר על ידו;זיין דער 
רפט אין דערויף זיך ַא געד אָ יס ָא בן דָא ס הָא וו ס מאיזו סבות שונות ומשונות,ָא ט די ווָא 

ן אין ָא ן "יפה שעה אחת קודם" און ַאּפריינכַא לן זיי ָא ז –ן ָא געט ניטס ָא בן דָא עוסק זיין און ה
 דעם,

ס ָא ן אויף דָא ט-רף תשובהַא ז מ'דַא לד ַא ז וויבַא אין אגרת התשובה, גט ָא און ווי ער ז
לט מען ָא זוי ווַא זן, איז אויב "הי' רגיל לקרות דף אחד": ָא ט די דריי חדשים דורכגעלָא ס מ'הָא וו

דפים",  שניאיז "ילמוד  – אחדמוסד  ַא "דף אחד",  ַא ל אויפשטעלן ָא רטעט ער זַא פון אים ערוו
לט מען פון אים ָא זוי ווַא זויפיל, "הי' רגיל לשנות פרק אחד": ַא ל ָא אויפשטעלן צוויי מל ער ָא ז

ז ער (וועט ַא רטן, ווי דער בעל השמחה והגאולה טייטשט אויף "תורתו פרקים", ַא רפט ערווַא געד
נדערנעמען" די חומריות ַא נַא ס וועט "פָא מוסד וו ַא אויפשטע) ער (שטעלט) [וועט] אויפשטעלן 

 זויפיל.ַא ל ָא פרקים", צוויי מ שניס זיין "ָא ל דָא ז –לם און גשמיות העולם] העו
ט אויף דערויף די ברכה פון בעל הגאולה והשמחה, דעם הנשיא ָא ז מ'הַא לד ַא און וויב

ז "אדם מקדש עצמו מעט מלמטה מקדשין ַא ס מיוסד אויפן מאמר חז"ל ָא דורינו, דעם שווער, וו
לץ זיין איינגערעכנט און ַא ס ָא איז קען ד –למטה  ָא ויפל מ'טוט ניט דז וַא אותו הרבה מלמעלה", 

ז ס'וועט זיין ַא ך שלא בערך (דער) מלמעלה, ָא נגערופן בשם "מעט", במילא וועט זיין דערנָא 
 ",מלמעלה" ו"הרבה"מקדשין אותו 

"יגעת ן אופן פון ַא ז זיי וועלן מצליח זיין אין דעם, ביז אין ַא ך, ַא ז זיכערע זַא איז 
 ומצאת",

ז דורך דער יגיעה ַא ", והשגתז ס'וועט ניט זיין "יגעת ַא און ווי גערעדט כמה פעמים, 
ז מ'וועט ַא  -" ומצאתר דער "יגעת" וועט ברענגען צו "ָא ס דערגרייכט וכיוצא בזה, נָא ט מען דָא ה

ס מ'וועט ָא יגיעה ווך דער ָא מציאה, שלא בערך (לויט דער) נ ַא ן אופן פון ַא געפינען די ענינים אין 
 ריינלייגן.ַא אין דערויף 

בן ָא ס הָא ט די ווָא גן "לחיים" ָא וועט מען איצטער ז – שמחההתחלה מתוך  ַא כן ַא אויף מ
 די מוסדת, אויפגעשטעלטבן שוין ָא ס הָא ן, און על אחת כמה וכמה די ווָא ט נגעהויבןָא שוין 

דער ידידים ָא זייערע קרובים  ָא זיינען ד ָא ניט, און ד ָא ס זיינען דָא ט די ווָא און אויך 
ן אין דעם ביתר ָא לן טָא ז זיי זַא ך איבערגעבן זיי, ָא גן "לחיים", און דערנָא ס קענען בשמם זָא וו

 ן בתור "שלוחו של אדם כמותו""ָא ס טָא לן זיי דָא ז –שאת וביתר עוז 
 בפניו".לאדם שלא  ך "זכיןָא ן ענין של זכי' גדולה, איז דַא ך ָא און ס'איז ד

פון לשון זיכוך,  –ל פועל זיין אויך ווי דער חסידישער טייטשט אין "זכה" ָא ס זָא און ד
נצע ַא לט די גָא ליין אויסגעלייטערט און רוחניות'דיקער און ליכטיקער, ווערט דעמַא ז מ'ווערט ַא 

 ן אופן מזוכך יותר,ַא נצע סביבה אויך אין ַא משפחה און די ג
כלי ראוי' אויף מקבל זיין דעם אור הוי' לעולם, די  ַא ס אָ לט ווערט דָא ס דעמָא וו

ך נמשך אין "מים" און ָא ס פון דעם "אור" ווערט דערנָא ליכטיקייט פון דעם אויבערשטן, וו
 לע פירושים שבדבר,ַא "רקיע", מיט 
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למטה מעשה טפחים, אין הצלחה מופלגה אין לימוד התורה,  ָא ד ָאּפרַא ס קומט ָא ביז ד
 , יסוד המוסדות והפצת היהדות,קיום המצוות
כמערער, "מידו המלאה הפתוחה הקדושה ָא ס איז מוסיף ככל הדרוש, און נָא און ד

 "רוויחי". –והרחבה" אין בני חיי ומזוני, ובכולם 

ל זיין אריכות ימים ושנים טובות ובהוספה ָא לחיים ולברכה. ז –מוסד חדש?  ַא למישהו: 
 רבה.

 לחיים ולברכה. –, זיבן? ??ּפלמישהו: וויפל *

* * * 

רף ַא ז מ'דַא ז בשעת] מ'ווייס ַא ט שוין גערעדט כמה פעמים, ָא ב"שיחות קודש: מ'ה .ט
ס (ס'איז) בכלל אָ ן, איז נוסף על הענין ווָא ט געטָא ס מ'הָא נשרייבן און מודיע זיין ווָא ך ָא דערנ

דין וחשבון, כרגיל,  ַא רף אויך זיין ַא סדר, במילא ד ַא ך יעדער ענין זיין מיט ָא רף דַא אין קדושה ד
ז ווי מ'זעט ַא נט אין דעם, על אחת כמה וכמה, ָא ט געמָא ובפרט ווי דער בעל הגאולה והשמחה ה

 ס נוגע בגוף העבודה,ָא בפועל, איז ד
צווייטן  ַא נשרייבן אין ָא רף מען ַא ל בחודש, דָא ז יעדער חודש, איין מַא ז בשעת מ'ווייס, ַא 

לט ָא ט דעמָא לט ווייס מען) איז ָא ט דעמָא (איז  –ר דעם חוש ַא ן פָא ט זיך אויפגעטָא ס ס'הָא רט ווָא 
וויסנדיק,  –ן אופן מסודר ַא ן ביתר מרץ, און אין ָא ל טָא וז מ'זַא ט דער וויסן, ָא ס מזרז, ָא איז ד

ון צי ן, אָא ט געטאָ ער ה זויַא ווי ן און ָא ט געטָא ער ה סָא ווצווייטן  ַא ס וועט דערגיין צו ָא ז דַא 
 ט ער אויסגענוצט די צייט כפי שצריך להיות.ָא ה

 ן ענין פון "מתן שכרה בצידה":ַא  ָא ך אויך דָא איז נ ָא ז דַא ך, ָא בפרט נ
ז פון דעם "קרן השבעים" וועט מען געבן עשר ַא ך גערעדט י"א ניסן, ָא ט דָא זוי ווי מ'הַא 

ז ַא ר, ַא ואחד מוסדות, איז דערפ אחוז, "מעשר", בתור השתתפות אין די הוצאות פון די שבעים
ר די שלשה חדשים שעברו, און אויך מצרף זיין וויפל די ַא מ'וועט צושיקן דעם דין וחשבון פ

שיקן די עשרה אחוז, דעם "מעשר", ָאּפלט בלי נדר אויך ָא וועט מען דעמ –הוצאות זיינען געווען 
 פון די השתתפות הקרן.

ן אופן ַא ּבי אין ַא  -מער הוצאות  בן מוציא זייןָא ה-ל ניט מוראָא ז מ'זַא און יהי רצון, 
 מסודר של תועלת.
 ַא זַא ז "ישראל נתבעין ונותנין": מ'וועט געבן אין דעם "קרן השבעים" אין ַא ובטוחני, 

נדר, אויף דעקן "מעשר" -טש זי איז בליָא ט די התחייבות, כָא ז מ'וועט קענען ביישטיין ַא אופן, 
 פון דעם קרן,
ך כמה ָא ל קענען אויפשטעלן נָא ז מ'זַא ל אויך זיין "די והותר", ָא ז ס'זַא נענט ַא ביז וו

 וכמה מוסדות בהוספה אויף די שבעים ואחד,
ך ָא ל זיין דערנָא ז ס'וועט זיין דער שלימות במנין מאה, און פון די מאה זַא נענט ַא ביז וו

 לץ מערער און מערער, "עד כי חדל לספור",ַא 
ז ַא ס וועט צוהיילן און צוברענגען און ממהר זיין דעם קיום היעוד, ָא ז דַא נענט ַא ביז וו

 מספר בני ישראל כחול הים אשר לא יספר מרוב", "והי'
 ובקרוב ממש.

 לחיים.
 

* * * 

נען ָא ך כרגיל בכל] פעם ופעם אין די התוועדות אויף דערמָא [ב"שיחות קודש": ס'איז ד .י
לשמה, ובפרט אין די מוסדות פון "אהלי [יוסף יצחק]",  בהנוגע צו די ענינים פון לימוד התורה

 נגערופן על שם פון בעל הגאולה והשמחה,ָא ס זיי זיינען ָא וו
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לבו הטהור, וכל המרבה  ל געבן כנדבתָא ז מ'זַא די מגביות פון די התוועדויות,  ַא וכרגיל ב
 וויפל "נדבת לבו", מערערז ס'וועט זיין ַא הרי זה משובח, אפילו 

ווי גערעדט  –ס איז ָא ס דָא ", ווידךרברענגען פון שבועות "כמסת ַא רעדט אין פווי גע
 ס "נדבת לבו",ָא ך מערער ווי דָא נ –לט ָא דעמ

ן אופן (פון מא) פון הצלחה ַא ס אויסגענוצט ווערן אין ָא ל דָא ך זָא ל) דערנָא ס זָא און (ד
ז ַא לד ַא ז וויבַא י זה מתברך", ז "כל הנוטל פרוטה מאיוב הרַא גט, ָא רבה, על דרך ווי די גמרא ז

ס ָא ט די ווָא קופה אין וועלכע ס'זענען זיך משתתף אנשים צדיקים וישרים, [ ַא ס וועט זיין ָא ד
ס ס'איז געווען אָ ר מצד די מעלות ווָא ס ניט לשם איזו פני' חס ושלום, נָא ך דָא גיבן ד –ס ָא גיבן ד

 –ס אויס אין בבא בתרא] ָא איוב'ן, "צדיק תם וישר" וכו', ווי די גמרא רעכנט ד ַא ב
ז אפילו איין ַא נענט ַא הצלחה מרובה, ביז וו ַא ל אויך זיין אין די כפסים פון דער קרן ָא ז
 ברכה רבה וגדולה ביותר, ַא ל ברענגען ָא פרוטה ז

 –ן אופן) ווי דער לשון איז ַא ן ז ס'וועט זיין די הפצת המעינות חוצה (איַא נענט ַא ביז וו
 ן אופן פון "הפצה".ַא אין 

ל אויך ברענגען (אין דעם) דעם קיום היעוד פון (כמים) "ומלאה הארץ דיעה ָא ס זָא און ד
 מכסים", ובקרוב ממש. את הוי' כמים לים

 "כמסת ידו", –כמערער ָא אויף געבן כפי נדבת לבו הטהור, און נ –וכאמור 
נען אים על הציון ָא ל אויך רושם זיין שמו ושם אמו, כדי צו דערמָא יל זס ווָא און דער וו

 פון בעל הגאולה והשמחה.
זוי אויך ַא ל ָא ז –ז "הנוטל פרוטה מתברך" ַא גט פריער, ָא ט געזָא ס מ'הָא און די ברכה וו

 ז יעדערַא זיין אין די פרוטות של כל המשתתפים (אין זייערע עני) אין זייערע כספים פרטיים, 
 ברכה רבה ומרובה, ַא ל זיי ברענגען ָא פרוטה זייערע ז

רונצן די פרנסה ַא פ –ס איז כולל ברכה בפשוטה, ברכה בכמות, וברכה באיכות ָא ס דָא וו
 כן,ַא כן און חסידישע זַא ז-כן און תורהַא כן און אידישע זַא כן און פריילעכע זַא אויף געזונטע ז

 ובשמחה ובטוב לבב.
 לחיים.

 תי לכם ברכה" (החסידי).ניגנו "והריקו
 ניום".ָא דיעמיע ניע אולטַא אח"כ ניגנו "איוו

* * * 

צורים אראנו ומגבעות  ]"מראשך פריער גערעדט וועגן ָא ט דאָ [ב"שיחות קודש": מ'ה .יא
 אשורנו", ווָאס דָאס גייט אויף יעדער אידן,

איז דָאס אבות, און אף על פי ווָאס דער ערשטער ָאּפטייטש אויף דעם [איז] ַאז "צורים" 
"גבעות" איז דָאס אמהות; וויבַאלד ָאבער ַאז דָאס איז געזָאגט געווָארן אויף די אידן ווָאס 
מ'הָאט דעמָאלט געזען, און דערנָאך איז מען מסיים "מי מנה עפר יעקב", ַאז דָאס גייט אויף די 

 קינדער ווָאס וועלן דערנָאך געבָארן ווערן,
"ם איז מפרש אין סוף הלכות מלכים, ַאז אין דערויף רעדט זיך עאכו"כ ווי דער רמב

אויך וועגן (ימות ה) דוד מלך ישראל און דערנָאך ימות המשיח, ווי ער טייטשט דָארטן ָאּפ דער 
 –כפל הלשון "אראנו" און "אשורנו" און על דרך זה אין די פסוקים שלאחרי זה 

ָאס הָאט זיך ָאנגעהויבן בַא די אבות און איז דָאך פַארשטַאנדיק, ַאז (דָאס גייט) ד
פון  –אמהות, און דָאס ציט זיך ַאזוי אין יעדער דור, בַא יעדער אידן, בנוגע צו זכרים, מענער 

"צורים", ווי די אבות זיינען געווען בשעתם, ווָאס דערפַאר זָאגט מען דָאך, ַאז יעדער איד ווערט 
ל דרך זה בַא פרויען, ַאז יעדער פרוי ווערט ָאנגערופן "בת ָאנגערופן "בן אברהם יצחק ויעקב", וע

 שרה רבקה רחל ולאה".
און דָאס איז ניט מערניט ווי ַא נָאמען פון ַא יחוס, (ַאז ַאמָאל הָאט ז) ַאז זי הָאט געהַאט 

ס מ'רופט נָאר ָאט דָאס ווָא  –ַא זיידן צי ַא בָאבע ווָאס זיי זיינען געווען ַאזוינע מיט די ַאלע מעלות 
 –ָאן "בן אברהם יצחק ויעקב", און דער פרוי רופט מען ָאן "בת שרה רבקה רחל ולאה"  אים
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 איז דָאס דערפַאר ווָאס בַא יעדערן פון זיי איז אינעווייניק בַאהַאלטן,
אין דערויף בַאשטייט זיין גַאנצער עצם און זיין גַאנצער מהות און זיין  –און אדרבא 

ָאט דָאס ווָאס ער איז אברהם יצחק ויעקב, נָאר ווָאס דען? אין דעם דור און אין  –גַאנצער תוכן 
דעם מקום. און על דרך זה ַאז זי איז די "פַארקערּפערונג" [ווי מ'זָאגט בלשון דורנו זה], ַאז זי 

, ָאבער דָאס איז בהעלםפַארקערּפערט שרה רבקה רחל ולאה. נָאר ווָאס דען, דערווייל איז דָאס 
 גַאנץ, און מ'דַארף דָאס ַארויסברענגען מן ההעלם אל הגילוי, מן הכח אל הפועל,

, נָאר ער זעט חיצוניותאיז ָאט דער דערזעט ניט נָאר די  –ָאבער דער ווָאס איז ַא חכם 
זעט ער, ַאז די חיצוניות ווערט  – עצם, און וויבַאלד ַאז די פנימיות איז דער פנימיותאויך די 

 בטל לגבי די פנימיות.
און ווי גערעדט פריער אין דעם מאמר בארוכה, [ווָאס דָאס איז דָאך מיוסד על מאמרי 

 רבותינו נשיאינו], איז דָאס די תכונה פון ַא אידן, ווָאס ַא איד איז העכער פון זמן ומקום,
ווָארום  –ער זָאל זיך ניט רעכענען מיט זמן ומקום ווָאס דערפַאר מָאנט מען פון אים, ַאז 

מ'הָאט אים פריער געגעבן די כוחות, ווָאס ער קען דָאס אויסנוצן בפועל, (אויף איבערמַאכן) 
איבערמַאכן (זמן) תנאי הזמן ותנאי המקום,  –אויף ניט רעכענען זיך מיטן זמן ומקום, ואדרבא 

 וועלן ַאז ס'זָאל זיין דער מקום בזמן הזה.ַאז דָאס זָאל זיין ווי ַא איד דַארף 

ווָאס דָאס איז דָאך כוחות ווָאס זיינען לגמרי ניט שייך און הָאבן אויף זיך ניט די מדידה 
 והגבלה פון טבע:

זיין את הטבע. ָאט  שוללזיין את הטבע)  שודדס'איז דָאך ניט שייך זָאגן, ַאז טבע זָאל (
דַארף דָאס זיין  –זיין די זַאך  שוללַאך, ועל אחת כמה וכמה ַא ז איבערמַאכןדָאס ווָאס קען 

 שטַארקער פון די זַאך ַאליין.
וויבַאלד ַאז מ'זָאגט, ַאז ַא איד שטייט למעלה מזמן ומקום, און דערפַאר מָאנט מען פון 
 אים ער זָאל זיך ניט רעכענען מיט זמן ומקום, און "לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב", איז דָאך

איז דָאס גופא ַא הוכחה, ַאז די  –אויף דערויף  כוחותדָאס ַא הוכחה, ַאז מ'הָאט אים געגעבן 
דערפַאר קען  –כוחות זיינע זיינען העכער שלא בערך פון די כוחות פון "בגויים", פון די גויים 

ן וועלט, אין דערפַאר קען ער זיך געפינען אי –זיין "לא יתחשב"; די כוחות פון זיין גַאנצן ַארום 
 דעם ַארום, אין דער סביבה, און אף על פי כן זָאל זיין "לבדד ישכון".

ווי ס'איז  –אים  בענטשןביז ווַאנענט ַאז דָאס ווערט אין ַאזַא אופן, ַאז אומות העולם 
געווען דעמָאלט אויך, און ווי בלק הָאט געטענה'ט, היתכן, ַאז בלעם בן בעור הָאט געבענטשט 

ז אין דער ברכה פון "מה טובו אוהליך יעקב משכנותיך ישראל", מיט ַאלע ברכות, ביז אידן, בי
די ברכה פון "ישראל עושה חיל", ווָאס דָאס גייט דָאך אויף משיח'ס צייטן און משיח'ס אויפטו, 

 ווָאס דעמָאלט וועט זיין דער "וישראל עושה חיל" בגלוי.

יד הָאט דָאס, אפילו ַא קטן בשכל, ַא קטן במדות, ווָאס דָאס איז פַארבונדן ווָאס יעדער א
זָאגט מען אויף אים אויך, ַאז ער איז מלא מצוות  –ישראל -ַא קטן אין יהדות, אפילו ַא פושע

 כרימון:
געפינט מען דָארט ניט קיין  –ַאז מ'גיט ַא קוק מיט ווָאס איז ער ָאנגעפילט אינעווייניק 

ות. ָאט די עבירות ווָאס ער הָאט און דָאס ווָאס תורה רופט עבירות; מ'געפינט מערניט ווי מצו
"; אין ווָאס איז מלא, ָאבער ווָאס איז זיין "בחיצוניותאיז דָאס ַאלץ  –אים ָאן "פושע ישראל" 

 איז ער מלא מיט מצוות. – אינעווייניקער ָאנגעפילט 
סף ווָאס דער על אחת כמה וכמה, בשעת ער טוט תשובה, ווָאס ָאט דעמָאלט איז נו

 –" זדונות"מלא" זיינער איז "מצוות כרימון", איז דָאס ווָאס ער הָאט געהַאט בחיצוניות די "
 ", ַאז דָאס ווערט אויך אינגַאנצן מצוות און אינגַאנצן זכיות.כזכיותאיז "זדונות נעשו לו 

 ווָאס דערפון, כאמור, איז פַארשטַאנדיק, און דָאס איז ַא הוראה אין תורה,
[ווי גערעדט כמה פעמים, ַאז תורה איז ניט קיין סיפורים; ניט תורה דערציילט די שיינע 
משלים ווָאס בלעם בן בעור הָאט געזָאגט; דָאס איז ַא הוראה, ַא חלק פון תורה, ַאן ָאנווייזונג 

 פַאר אידן אויף יעדער צייט און יעדער ָארט]:
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פים תשל"ב, און נָאכמערער, די ווָאס ווייסן ַאז מ'וועט קומען צוגיין אין תשל"ב, ה' אל
לוח, און בַא זיי הייסט דָאס "נייענטין  אידישןניט ווי דָאס איז לויט דעם תאריך פון דעם 

זָאל ער וויסן זיין, ַאז איצטער ַא איד אין אונזער זמן איז "מראש צורים  –) 1972סעווענטי טו" (
דן מיט אברהם יצחק ויעקב, און זי איז ַא טָאכטער ער איז פַארבונ –אראנו ומגבעות אשורנו" 

 פון שרה רבקה רחל ולאה.
ַא פיינעם,  זיידן-עלטעראון דָאס איז ניט מערניט ווי ַא יחוס, ווָאס ער הָאט געהַאט ַאן 

יסוד איז דָאס  זייערשטַארקייט און  זייער –נָאר ווי רש"י זָאגט, ַאז זיי זיינען מיוסדים וחזקים 
ווי ס'איז געווען בַא די אבות און ווי ס'איז געווען  –על ידי (אבות) [אבות] ואמהות  –ער דער זעלב

 בַא די אמהות.

ווָאס דערפון איז פַארשטַאנדיק בפשטות, ַאז וויבַאלד ַאז דָאס איז כוחות אינגַאנצן ווָאס 
ן הזמן ולמעלה מן הָאבן קיין שייכות ניט צו טבע, ווָארום זיי זיינען למעלה מן הטבע, למעלה מ

איז דָאס ַא שטות שאין כמוה זָאגן, ַאז טבע קען ַאריינשּפַארן אימעצן אין ָאט דעם  –המקום 
 סוג, (ווָאס דָאס איז) ווָאס מלכתחילה איז ער ניט אין דעם סוג.

דָאס הייסט אין ַאנדערע ווערטער: ַאז ס'קלייבן זיך צוזַאמען פיר גויים מיט צוויי 
, און זיי וועלן?? שטעלן *צו זיי זיינען זיי מצטרף נָאך הונדערט און פופצן אידן ַארַאבער, און

אויף דער ָאּפשטימונג, ַאז פלוני בן פלוני ווָאס ער איז ַא גוי, ווָארום די מוטער זיינע איז ַא גוי, 
סטן, און די זיינען מחליט ָאט די צוויי ַארַאבער צי דריי ַארַאבער, מיט די צוויי און דריי קָאמוני

צוויי קריסטן, און צו זיי זיינען זיך מצטרף נָאך הונדערט און צען אידן, מטעמים שונים 
ודם הָאט די כוחות פון "מראש צורים" -ומשונים, און מ'איז מחליט ַאז מ'זָאגט, ַאז דער בשר

 –ו"מגבעות" 
ז ַאן ענין פשוט דָאס אי – היפך האמונהצי  היפך הדתאיז דָאס ניט ַאן ענין ווָאס איז 

. ווָארום מ'וויל ּפרַאווען בַאלעבַאטישקייט אין ַאן ענין ווָאס דָארט איז ניט שייך נַארישקייטפון 
 ודם.-קיין בַאלעבַאטישקייט פון ַא בשר

ודם, ָאבער ַא -ודם קען טָאן זיינע ענינים ווָאס זיי זיינען פַארבונדן מיט בשר-ַא בשר
ער ּפסק'נט, ַאז דער ווָאס קען געבן כוחות למעלה מן הטבע, למעלה  ודם קען ניט זָאגן, ַאז-בשר

, ווָאס ער גויודם, ַאז די כוחות וועלן ַאוועקגיין צו ַא -איז ּפסק'נט דער בשר –מן הזמן ומקום 
 ַא גוי, און קיינער קען דָאס ניט משנה זיין! זיין וועטַא גוי,  איזגעווָארן ַא גוי,  געבָארןאיז 

 ך:ַא ז ַא ך ָא צו נ-דערצו קומט –ן ענין פון דברים בטלים ַא ר ָא ט נס'איז ני
לט ער זיך מגייר ָא ל ווָא מַא ז ַא ס ס'קען זיין, ָא גוי וו ַא ס מ'נעמט ָא ן ענין ווַא ס איז ָא ד
זט ָא , מ'לדוחהגר צדק, און מ'איז אים  ַא ניצוץ פון  ַא עס אין זיך ּפט ער עָא רום אפשר הָא געווען, וו

 ן אמת'ן גיור,ַא כטן וועגן ַא ל טרָא ער זאים ניט צו 
 דער ער בלייבטָא דער גיור כהלכה, אָ קיין צוויי אופנים אין גיור: ס'איז  ָא ס ס'איז ניטָא וו

 גוי! ַא 
ן תפילין צי ָא נטָא ל ָא איד ז ַא ל מחליט זיין צי ָא גוי ז ַא ז ַא גן, ָא בדוגמא ווי מ'קען ניט ז

 נצן ניט זיין שטח,ַא ג, ס'איז אינגָא גוי אין דערויף צו ז ַא ט ָא ס הָא רום ווָא ניט חס ושלום, וו
בן ָא ל ניט הָא ער ז ָאּפגרויסע ק ַא מהנדס, ווי  אַ ז ַא גן, ָא ז ס'איז ניט שייך צו זַא בדוגמא 

חולה מסוכן צי ניט, מצד דערויף  ַא ניתוך צו  ַא כן ַא ל מָא ל ער פסק'ענען צי מ'זָא ז –אין הנדסה 
 חכם אין בויען בנינים, גרויסער ַא ס ער איז ָא וו

 אַ  גטָא זדיעה; אויב ער  אַ ג אין דערויף ָא ט קיין רשות ניט צו זָא ז ער הַא ר, ָא איז ניט נ
ן ַא ניתוך פון  ַא דיעה אין  ַא גט ָא רום ער זאָ ן ענין פון שופך דמים! וואַ איז ער  –דיעה אין דעם 

 אַ קערן ַא זוי צו ַא דער ווי ַא הויז,  ַא זוי צו בויען ַא ס ער ווייס ווי ָא איש מסוכן, מצד דערויף וו
 ט דערצו קיין שייכות ניט!ָא ס הָא נדער מקצוע ווַא ן ַא דער ָא פעלד 

 –כט לייכטער דעם נסיון ַא און ווי גערעדט כמה פעמים, אויף וויפל דער אויבערשטער מ
צווייטן  אַ נט דעם תאריך וכו'] פון איין שר צו אָ בריוו [ווי גערעדט פריער, דערמ אַ רויס ַא איז 

                                                           
 *) המדובר כאן הוא אודות ההצבעה בכנסת בקשר לחוק השבות ("מיהו יהודי").
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ז בנוגע צו אומקערן שטחים (פון חברון ושומרון) פון שומרון ויהודה ַא ס ער שרייבט אים, ָא שר, וו
"שאלה  ַא ס ס'איז ָא ן ענין ווַא ס איז ָא ס דָא ר ווַא כן קיין "משאל עם", דערפַא קען מען ניט מ -

 בער,אַ רַא ן ַא מוׁשלמי,  ַא דער ָא נוצרי ַא ן קיין דיעה גָא יהודית", קען אין דערויף ניט ז
ר צוריק, מיט ָא ס ביז מיט דריי יָא שטח אדמה, וו ַא ס רעדט זיך וועגן אומקערן ָא ס דָא וו

ס איז ָא בער בכל אופן דָא קע בתורת גזילה, אַ רבער, [טַא ס געווען ביי ָא ד איזר צוריק, ָא פינף י
 בער],ַא רַא געווען ביי 

ס ָא ך ווערט דָא וועק, און דערנַא ס ָא אויף דערויף און שיקט ד טחתמ'עשרייבט ער, און 
ל מען ָא שטח פון ארץ ישראל צו גויים ז ַא שאלה פון אומקערן  ַא ז אין ַא ז היתכן, ַא נתפרסם, 

 גויים, ַא דיעה ב ַא פרעגן 
אידן, איז פרעגט  אַ  -גוי  ַא כן פון ַא ל מען מָא זוי זַא , בשעת ס'רעדט זיך ווי ָא ט דָא און 

איד! ועל דרך זה פרעגט  ַא גוי  ַא כן פון ַא זוי קומט ביי אים אויס קען מען מַא גוי, ווי  ַא מען ביי 
 מוׁשלמי! ַא מען ביי 

ס ָא ס דָא ס ווָא און ס'זיצן דערביי הונדערט און צען אידן, און קוקן זיך צו צו דעם ענין וו
 ַא ל ווערן ָא גוי מגייר זיין, ער ז אַ זוי קען מען ַא וי: ווי ג אַ ל פרעגן ביי ָא איז "שומו שמים" מ'ז

 איד!

 ַא ס איז ָא ז דַא לד ַא גן, וויבָא וועקשטעלן אויף הצבעה, זַא ל ָא ז מ'זַא היתכן 
 –בער ַא רַא זויפיל ַא זויפיל און ַא  ָא ז אין דער מדינה איז דַא לד ַא טישע מדינה, און וויבַא קרָא דעמ

ל ָא זוי זַא ווי  –נוצרי  ַא זוי קען זיך איינער אַ וועק אויף דער הצבעה, ווי ַא אשר לכן שטעט מען 
 מוׁשלמי! ַא בער) ַא רַא ן ַא ער ווערן (

רט ָא ן, [כ'ווייס דָא לבן מיליַא נדער הָא בער, ַא רַא ן ָא מילי ַא העכער  ָא רט איז דָא לכאורה, ד
ל אָ דערט טויזנט, וויפל ס'זעטלעכע צענדליק טויזנט [צי הונ ָא וויפל], צווישן זיי איז אויך ד

 –ז מ'מוז שוין דן זיין אויף ענינים שבמצפון הנפש וכו' ַא לד ַא ז וויבַא רטן זיין] נוצרים, ָא ד
ס ווילן ווערן נוצרים, און ָא בער ווַא רַא  ָא זוי ווי ס'איז דַא וועק על סדר היום: ַא לכאורה שטעלט 

נציק ַא ט די הונדערט און צווָא לן פסק'ענען ָא אשר לכן ז –ס ווילן ווערן מוׁשלמים ָא נוצרים וו
 אַ זוי ַא מוסולמענער, און ווי  אַ מוׁשלמי,  ַא בער, ַא רַא ן ַא  -נוצרי  ַא זוי קען ווערן פון ַא כח ווי -באי

 נוצרי! ַא ל ווערן ָא מוסולמענער ז
 ס על סדר היום!ָא לט ניט איין שטעלן דַא ס קיינעם פָא איז ד

ט ָא ס מ'הָא ס ווָא ט דָא , להבדיל, צו תורת אבותינו, צו בשעת ס'קומט צו אידישער אמונה
 ַא לק דריי מיט אָ לטן דער אידישער פַא ט זיך געהָא מעמד הר סיני, און דערמיט ה ַא קומען בַא ב
 ס איז הכל מודים:ָא ס דָא ר, ווָא לב טויזנט יַא ה

נציק צי ַא ז ביז מיט צווַא סקווע זיינען מודה, ָא ס זיצן אין מָא מוניסטן ווָא אפילו ק
 –לק בגולה ָא לטן דעם אידישן פַא ט אויפגעהָא ס הָא ס ווָא ט דָא ר צוריק, ָא פופציק צי הונדערט י

 זיין אמונה! ַא לטן בַא ט זיך געהָא ס ער הָא ר ווַא ס דערפָא איז ד
נציק ַא ר הונדערט און צווַא וועק על הצבעה פַא אונטערשטייט מען זיך און מ'שטעלט 

לן מכריע זיין און פסק'ענען, ווי ָא ז זייז ַא יסטטן און מוסולמענער, מענטשן, און צווישן זיי קר
 איד. ַא גוי ווערן  ַא זוי קען ַא 

גט דער אָ ס זָא גט דער נוצרי אויף דערויף און ווָא ס זָא און דערביי פרעגט מען אויך וו
ומט זיינע קַא ס ער בָא מוניסט, ווָא גט אויף דערויף דער קָא ס זָא מוסולמענער אויף דערויף, און וו

ט ניט קיין דיעה מצד ָא ז ער הַא גט, ָא ליין זַא ס ער ָא סקווע! און וואָ הוראות פון קרעמלין, מ
ס ָא . און זיי זיינען דס זיצן אין קרעמליןָא ט די ווָא גן אים ָא ס ס'זָא ס ווָא ט דָא עצמו; ער טוט 

 איד! ַא גוי ווערן  ַא זוי קען ַא ס זיי זיינען מחליט ווי ָא צווישן די וו
יר, און מ'וועט אים שרייבן "באותיות ּפַאּפ ַא רויסגעבן ַא לט וועט מען אים ָא און דעמ

רף מען זיך אים ניט ַא ד –ט סמיכות אויף רבנות ָא זוי ווי ער הַא מרובעות", און מ'וועט טענה'ן: 
יט גט נָא ס זָא לס "יהודי", און דער ווַא רשרייבן ַא טישקייט, און ער קען אים פַא לעבַא מישן אין ב

 וכו', ָאּפאיז זידלט ער אים  –זוי ַא 
ט די ָא  ניטקיין סמיכות אויף רבנות און יענער שרייבט  ניטט ָא טש אפילו יענער הָא כ

 ן אידן!ָא ס זיי זיינען מכשיל און מזיק פערצן מילוָא ירן ווּפַאּפ
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פיר -רום ער איז איינער פון די דרייָא ז] ער איז מער מלומד, ווַא און די "חכמה" איז, [
די צייט פון זיין עסק במקצוע שלו און  ָאּפ-בכל העולם כולו אין זיין מקצוע, און ער רייסט

ס אָ ן ענין ווַא לק דורך ָא איין אין סכנה דעם אידישן פ-ז מ'שטעלטַא בריוו: היתכן,  ַא ן ָא -שרייבט
 יושר, ניט אין צדק וכו'. ניט אין רט ניט ניט אין שכל,ָא ט קיין ָא ה

 גט פריער:ָא אויף דערויף איז, ווי געזדי הוכחה 
 ל מען שטעלןָא ט געשטעלט להצבעה אידישע אמונה, איז להבדיל זָא זוי ווי מ'הַא ונקט ּפ

ס געפינען ָא בער] ווַא רַא ן ָא לבן מיליַא נדערהָא בער [צי ַא רַא ן ָא להצבעה די אמונה פון דעם מילי
ן מיט ָא בן אויך צוטָא ס זיי הָא ס", און וובן אויך "קאדי'ָא ס זיי הָא זיך אין די זעלבע שטחים, וו

 אַ דער ָא מוסולמענער,  ַא נוצרי וויל ווערן  ַא וועקשטעלן להצבעה: בשעת ַא ל מען ָא נוצרים, און ז
די", און ניט פרעגן אין ַא דעם "ק ַא ל מען ניט פרעגן בָא ז –נוצרי  ַא ל ווערן ָא מוסולמענער ז

ט ָא ל פרעגן ביי ָא ר מ'זָא סקווער, נָא ס זיצט אין מָא " ווָאּפן" און ניט פרעגן ביים "בישַא טיקַא "וו
 ס זיצן אין דעם בנין.ָא נציק מענטשן ווַא די הונדערט און צוו

 –וועקשטעלן על ההצבעה ַא ס ָא ט דעם תוקף, אויף דָא בן אין זיך ָא און בשעת מ'וועט ה
 ס ניט אונטערשטיין.ָא זיך דלע בענקלעך, און קיינער וועט ַא זעצן פון ָאּפרַא וועט מען זיי גלייך 

 ז "אפילו כמקולקלים שבהם" לא נהגתם:ַא הרע, -ס'איז מערניט דער כח פון יצר
אמונה, להבדיל, צו גוי'אישער דת להבדיל, צו  גוי'אישערבשעת ס'קומט צוגיין צו 

גט ָא ט געזָא ט מען זיך מורא צורירן דערצו. און ווי מ'הָא ה –מוסולמענישער דת, להבדיל 
קען מען וועגן דערויף  –ש: "הפרדת הדת מהמדינה", הפרדה פון דער מדינה פון אידישן דת בפירו

פון די נוצרישע  –להבדיל  –רף מען אויך מבדיל זיין פון ַא לט דָא ס דעמָא ר ווַא ניט רעדן, דערפ
 ןַא טיקַא ווס דער ָא ר ווַא ס קען מען זיך ניט ערלויבן, דערפָא דת, פון די מוסולמענישע דת, און ד

 דריטער גוי וועט זיין ברוגז! ַא " וועט זיין ברוגז ופלוני בן פלוני דיַא קוועט זיין ברוגז און דער "

לטן אידן במשך כל זמן ַא ט אויפגעהָא ס ס'הָא ס ווָא ז ס'קומט צום מצפון, צו דַא און 
 אַ תורת אמת און  ַא ט אונז געגעבן ָא קיומם, "היום הזה נהיית לעם", במעמד הר סיני, און מ'ה

 תורת חיים,
נוצרי און מ'פרעגט ביי אים: ווער איז  אַ ז מ'קומט צוגיין צו אַ גן, ָא ס אפילו גויים זָא וו

 אַ ז מ'קומט צוגיין צו ַא ס איז תורת משה. אָ ז דַא גט ער, ָא ז –קסט? ַא נענט דו ווַא געווען די פון וו
ס פון ָא ז דַא גט ער, ָא ז –מט דיין אמונה? ַא נענט שטַא מוסולמענער און מ'פרעגט ביי אים: פון וו

 פירוש. ַא ר ער גיט אויף דערויף ָא תורת משה, נ
לט ַא ט מען זיך מורא צוצורירן: קיינעם פָא מענט" להבדיל האַ איז צו דעם "נוא טעסט

לן ָא נציק מענטשן זַא ז די הונדערט און צווַא גן ָא הצבעה און ז ַא לס ַא ס ָא וועקשטעלן דַא ניט איין 
 דיעה, ַא גן אין דערויף ָא ז

ז ַא גט בפירוש, ָא מען זיך מורא צוצורירן. און ווי מ'ז טָא ן, להבדיל, (קען) הַא רָא צום ק
 די" וועט זיין ברוגז, דער גוי וועט זיין ברוגז, דער צווייטער גוי וועט זיין ברוגז,ַא דער "ק

ז דת ַא ס בגלוי, ָא ן דגָא ז מ'שעמט זיך ניט זַא נגען עד כדי כך, ַא און די שפלות איז דערג
נצרות  –להבדיל  -בער ניט מפריד זיין ָא לט מען געקענט אפשר מפריד זיין, מ'קען ָא וו ישראל

 פון דער מדינה און די מוסולמענישע אמונה פון דער מדינה.
עט זיך מיט דת ישראל אויך, ּפרטשעַא ך ניט פָא ט מען נָא על כל פנים, אין דעם ענין ה

 להבדיל.
גן אויף דערויף "שומו ָא ר ניט זָא ס מ'קען גָא ן ענין ווַא ן ָא געטָאּפבער ָא ט מען ָא ה ָא ט דָא 

 ווייכער אויסדרוק אויף דערויף.-צו ַא שמים" איז 
 גוייםס אָ בכך, ענינים וו-דבר קל של מה אַ שייכות צו  ַא ט ָא ז ס'הַא גט פריער: ָא ווי געז

די  ַא וועקצושטעלן אויף דער הצבעה (אין די) בַא ס ָא ט מען מורא דָא ס איז שטות, הָא ז דַא גן ָא ז
 נציק מענטשן,ַא הונדערט און צוו

ס ָא הצבעה: אידן פעלט ניט קיין צרות, און ניט ד ַא ס ניט אויף ָא שטעלט מען ד ובצדק
ניט זיי זיינען  –נציק מענטשן אויף פוסק זיין אין עניני דת ַא איז דער ענין פון די הונדערט און צוו

כח אויף -ט זיי געגעבן יפויָא ט זיי געקליבן אויף דעם, ניט מ'הָא ויף דערויף, ניט מ'הדי מומחים א
 דעם,
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ס דת ָא ס זיי ווייסן ווָא קומען מערניט [ווי] פון די ווַא און יפוי כח אויף דעם קענען זיי ב
ום און מוזעא ַא לט אין ַא ס מ'הָא חכמה וו ַא ן "אורח חיים": ניט ַא זיי איז דת  ַא ס בָא איז, און וו

ר צוריק, און ָא לבן טויזנט יַא ה ַא מדבר, מיט דריי מיט  אַ ס איז געווען גוט אין ָא ז דַא גט, ָא מ'ז
וועגן  צווייטער אַ ן ָא ל טָא ס מ'זָא דיעה וו ַא גן ָא ר ער וויל זָא ס קיין שייכות ניט, נאָ ט דָא צו אים ה

 דעם!

בן ָא פינף מענטשן און ה-פירך געווען ווייניק. זיינען געקומען צוגין ָא ס איז נָא און ד
זוי ווי הינטער זיי שטייען אידן ַא בן סמיכות אויף רבנות, ָא זוי ווי זיי הַא גט אויף דערויף: ָא געז

זיינען זיי זיך משתתף אין דער הצבעה, און זיי (זיינען) נעמען אויף זיך  –שומרי תורה ומצוות 
 ך בפועל!ַא דורכפירן די זַא ך ָא דערנ

ס בחייהם הפרטיים זיינען זיי שומרי תורה ומצוות. ָא געגעבן צו די ווּפָא ט מען ָא ס הָא ד
ל ָא ל זיין בשלימותו, דער הירוס זָא ז דער חורבן זַא לט, ָא ט געווָא : מ'הבמקרהס איז ניט ָא און ד

 זיין בשלימותו:
ן; ָא לט טָא רבער ניט געווַא ס דער ָא ד לטָא וו –בער ַא רַא ן ַא ן ָא ס געהייסן טאָ לט מען דָא וו

רום ער ָא ן, ווָא לט טָא ס דער נוצרי ניט געווָא לט דָא וו –נוצרי  ַא ן ָא ס געהייסן טָא לט מען דָא וו
צו אמונת עם  –להבדיל  –ן ָא ס ניט טָא אמונה, וועט ער ד זייןן צו ָא ס טָא ל דָא ז מ'זַא וויל ניט 
 ישראל,

קיין סמיכות  ניט בןָא ס הָא ן צו די ווָא ס צו טָא ברירה, איבערגעבן ד ַא ט ַא ט געהָא מ'ה
 רום "ישראל אף על פי שחטאָא חורבן, וו ַא לט אויך געווען ָא ס דעמָא לט דָא איז וו –אויף רבנות 

 ישראל הוא": (יעדער איד)
ך, ַא ן איינגערעדט זַא ישראל "חילוני". ס'איז  קיין ָא ס'איז ניט –ווי גערעדט כמה פעמים 

ס'איז (בלא) "אם לא ביד חזקה אמלוך עליכם", דער אויבערשטער אין זמן פון בית המקדש 
 :ראשון

זוי ווי ס'איז געווען ַא דערנע צייטן, ָא כט אין מַא ט צוגעטרָא ס מ'הָא ך ווַא ז ַא ס איז ניט ָא ד
ררי ישראל, לע צוַא זוי ווי ס'איז געווען די ַא זוי ווי ס'איז געווען היטלער, און ַא רקס און ַא מ

רף שרייבן ַא ז מ'דַא זויפיל "געבילדעט" ַא רן אויף ָא צווישן אידן און צווישן גויים, איז מען געוו
 –"ככל הגויים בית ישראל" 

ס איז ָא ס דָא ז ס'איז געווען אין זמן פון יחזקאל הנביא, ווַא דערציילט אונז תורת חיים, 
 געפעלטט ָא ס אין אים הָא המקדש שני, וו-געווען בזמן שבית המקדש הי' קיים, [ניט דער בית

ס ָא לט געווען אידן ווָא ר בית המקדש ראשון שבנה שלמה המלך], איז דעמָא "חמשה דברים", נ
 ז "ככל הגויים בית ישראל",ַא  -זונג ָא ל ַא  -"סיסמה"  ַא כט ַא בן געמָא ה

 ַא ט ָא ר הז איַא גט, ָא ז דער אויבערשטער זַא מען זיי געענטפערט דברים ברורים,  טָא ה
 ן אופן [פון] "ביד חזקה אמלוך עליכם"!ַא ברירה: ס'קען זיין ברצון הטוב, [און] ס'קען זיין אין 

און דער  ס דער מלך איז דער אויבערשטער,ָא מלך, וו ַא ט אויף זיך ָא ) הַא איד (איז  ַא 
קדוש,  ַא גט "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש": יעדער איד איז ָא ט געזָא אויבערשטער ה

ס ער וויל זיך ָא ט ווָא "חילוני" צי ער וויל זיך איינרעדן  ַא ז ער איז ַא צי ער וויל זיך איינרעדן, 
רב פון זיינע ַא זוי ווי ער קען ניט איבערבייטן אפילו ענינים גשמיים, די פַא ונקט ּפאיז  –איינרעדן 

קען ניט איבערבייטן זיין נשמה,  ז ערַא על אחת כמה וכמה,  –דער דעם מבנה פון זיין גוף ָא אויגן 
גיט ער אים "נפש השנית בישראל היא חלק אלוקה  –גט דער אויבערשטער ָא ז –און די נשמה 

 ממש! ממעל
 ָא ס איז "בכל אחד ואחד" איז דאָ ז דַא ר דערויף, ַא לטער רבי פאַ גט דער ָא ס זָא און ד

 "שתי נפשות" און "נפש השנית" איז "חלק אלוקה ממעל".
לט ָא וו –ן "חילוני" ָא ס רופט זיך ָא ט דער ווָא כט ַא לט געמָא ס ווָא ז דַא אף על פי כן, בער ָא 

לטן לויט סמיכות פון רבנות, ַא ס איז אויך אויסגעהָא ז דַא ט די "גושפנקא", ַא ס ניט געהָא ד
פערטל, -געווען ניט בשלימותו, מערניט ווי דריי –דער היזק  –לט דער חורבן ָא ך דעמָא לט דָא וו

 צענט,ָא רּפצענט, ניין און ניינציק ָא רּפניינציק 
רף ַא ס דאָ ז ווַא ט איינגעשמועסט, אָ הרע און ה-לן די סיטרא אחרא, דער יצרַא איז געפ

ט ָא ן ָא טל ָא ס זָא ז דַא ס) זען און מציע זיין, ָא ל מען (דָא ז –חילוני  ַא ן ָא ל טָא ס זָא בן דָא מען ה
ליין ַא דער ָא ס ער וועט (הייסן) ָא ט סמיכות אויף רבנות, און ווָא ז ער הַא זיך,  רימטַא בס ָא דער וו
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ז ַא ל וויסן זיין, ָא ז מ'זַא "שלוחו של אדם כמותו",  –דער הייסן זיינע שלוחים ָא חתמ'ענען, 
דערויף בשמו פון דעם פיר, ובאותיות מרובעות, און חתמ'ענען אויף ּפַא  ַא רויסגעבן ַא לסט ָא ז

ז ער רעדט בשם כל העם ַא גט, ָא ס ער זָא רימט זיך מיט זיינע סמיכות אויף רבנות, ווַא ס בָא וו
 "יהודי". ַא ט דער גוי איז ָא ז ַא היושב בציון, רחמנא ליצלן, 

ס ָא ס דָא ן ענין ווַא ס איז ניט ָא וכמדובר כמה פעמים בארוכה, און ווי גערעדט פריער: ד
ישראל;  ַא ר בָא ס לא הי' כמוהו ניט נָא ן ענין ווַא ס איז ָא ד –דן מערניט ווי מיט דת רבונַא איז פ

לק אין סכנה, ָא ל איינשטעלן דעם אייגענעם פָא די "מקולקלים שבאומות העולם", מ'ז ַא אפילו ב
 לא כל טעם!

ים, מוניסטן, אפילו גויָא אידן. אפילו ק ַא  -גוי  אַ כן פון ַא כט מָא רקַא קיינער איז ניט פ
לס ַא שריבן ווערן ַא ל דוקא פָא גוי ז ַא ז ַא כן זיך ניט אין דעם, ָא אפילו נוצרים, אפילו מוׁשלמים, ק

 "יהודי". ַא 
ז ווען וועט ער ַא ט זיך פלוני בן פלוני איינגערעדט, ָא מצב משונה ה ַא ס'איז מערניט מצד 

"יהודי",  ַא ז ער איז ַא פיר, ּפַא  ַא גוי  ַא כן) געבן ַא אויב ער וועט (מ –קענען זיצן אויפן בענקל? 
 לט ער זיך דערפון, און רעכנט זיך ניט מיט קיינע ענינים,ַא ה

ט סמיכות אויף רבנות, במילא ָא זוי ווי ער הַא שרייט ער:  –ז מ'דריקט אים צו ַא און 
 ס ער טוט און כן יקום!ָא רף מען זיך אים ניט מישן. ער ווייס ווַא ד

ז ַא , ילּפבייש ַא וויזן ַא ט מען בָא ה –נצער ענין ַא ייניק דער גוכאמור לעיל, איז געווען וו
ן השקפת עולם אָ ס רירט ָא ז בשעת דַא רוח, -אומץ ַא וויזן ַא ט מען בָא מכל המפלגות הגדולות ה

זעצן פון זיין בענקל, ָא רַא ר ַא מער וועט מען אים דערפָא לט באופן כך, און טַא ז ער הַא גט ער, ָא ז –
 ס איז נגד המצפון שלו.ָא ס דָא ר ווַא ניט רעכענען, דערפקען ער זיך דערמיט 

ס ָא ט, וואַ וטּפרט מערער ווי איין דעָא עס דּפבן עָא ס הָא די אין איינציקע [מפלגה] פון די וו
זיי איז קיין  –ז (יהי' מי שי) יהי' מה שיהי' אַ רקייט אויף מכריז זיין בגלוי, ַא בן אין זיך די שטָא ה

ן ביז ָא ט געטָא ן ווי מ'הָא נפקא מינה ניט, זיי זיצן על עמדם ועל כסאם, און וועלן ווייטער ט
 איצטער!

פון זיין צייט  ָאּפס ער רייסט ָא תמים, וו ַא איד,  ַא  ָא ... [ב"שיחות קודש": איז דָא און ט
ז ער קלייבט זיך ַא ינשמועסן, ס וויל אים איָא ט דער ווָא מלומד גדול, מערער ווי  ַא און ער איז 

 ]-ן אידן ָא בריוו: היתכן מ'שטעלט אין סכנה דרייצן מילי ַא ן ָא נדער, און ער שרייבט ַא נַא ניט פ
ט סמיכות ָא זוי ווי מ'הַא ר מ'ענטפערט אים: ָא לגופו של ענין, נ ענטפערט מען אים ניט

ן אָ  ָאּפס מ'זיצט אויף דעם בענקל, און ס'הענגט ָא ן ענין ווַא ט ָא זוי ווי מ'הַא אויף רבנות, און 
רויסגעבן ַא , און פלוני בן פלוני וועט ממשיך זיין שלול יענער זיך מתעסק זיין בענין ָא אים, ז

 ז זיי זיינען "יהודים"!ַא ירן צו גויים, ּפַאּפ

יינען ז די חברים שמסביב להם זַא לטן וויסן, ָא פינף מענטשן וו-וכאמור לעיל, ווען די פיר
, און זיי וועלן ציען רובדיבגן ָא ס זָא ר זיי וועלן דָא , נבמחשבהר ניט מסכים ָא דערמיט ניט נ

 אַ ס איז געזעצן מיט דיר בָא ט דער ווָא ט איז ָא גן צו פלוני בן פלוני: אָ דערפון די מסקנה, און ז
ס ער ָא מענטש ווז יעדער ַא גט בגלוי, און דו ביסט דערביי געזעצן, ָא ט געזָא דעם זעלבן טיש, ה

מער ָא מכתב התפטרות ט אַ בן צוגעגרייט ָא זיך ה ַא רף ער בַא ן ענין מיט עבודת הציבור, דַא ט ָא ה
 ן עסקן ציבורי,ַא לט איז ער ראוי זיין ָא ר דעמָא איז דער ציבור פון אם ניט צופרידן, און נ

ס איז מתאים ָא ז דַא : אויב ער זעט, בפועלזוי אויך ַא ן ָא ר טָא זוי, נַא  גןָא זר ָא און ניט נ
 מסקנה, ס זיין זייןָא רף דַא ד –לפי ההבטחה שלו 

דער  ַא ט בַאּפט דיר געכָא ז מ'הַא רקייט, ַא ט די שטָא סט אין זיך ניט ָא ז דו הַא און היתכן, 
ט הונדערטער ַאּפט געכָא סט ניט מקיים געווען די הבטחה, און מ'הָא ז דו הַא נט כמה פעמים, ַא ה
 לס אידן,ַא שריבן ַא ס זיינען פָא לן פון גויים ווַא פ

ט מכחיש געווען בכל תוקף, ָא ונקט ווי מ'הּפ –ס מכחיש געווען בכל תוקף ָא ט דָא און מ'ה
צרה "מעת סור יהודה מעל  ַא זַא ז ס'איז ניט געווען ַא דין רבנות ראשית, -פסק ַא  ָא ז ס'איז דַא 

קומען ַא ל ניט באָ ט קיינמָא ז מ'הַא ט מכחיש געווען בכל תוקף, ָא זוי ווי מ'הַא ונקט ּפאפרים"; 
 אַ גט מיט ָא ט געזָא ס מ'הָא ס ווָא ט דָא ט מכחיש געווען בכל תוקף ָא ונקט ווי מ'הּפבריוו;  ַא זַא 
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 ג פריער;ָא ט
צרה  ַא דין איז ניט -נצער פסקַא ז דער גַא נייע המצאה,  ַא לן אויף ַא ונקט ווי מ'איז געפּפ

גיור פון איין און איינציקער פרוי  ַא רענען ָא ווַא איז בס ָא ר דָא נ –"מיום סור יהודה מעל אפרים" 
ז "מיום סור יהודה מעל אפרים" איז ניט געווען ַא דין שטייט דברים ברורים, -בשעת אין פסק –
 צרה ביי אידן. ַא זַא 

ניט קיין  - -נצן ניט קיין "מורא בשר ודם", קיין יראה ַא ט אינגָא ז מ'הַא ך, ָא זעט מען ד
 ודם. און די עומדים מסביבו זיצן און שווייגן.-בשר ַא ר ַא פ בושהמורא, קיין 

ן אין ָא עס טּפבן ניט קיין זכות אויף עאָ ז זיי הַא ז ווייזט אויס, ַא וכאמור לעיל, שבת, 
 ן מיט זייער היזק און מיט זייער חורבן,ָא "ויכבד את לבו", זיי גייען  –דעם, ואדרבא 

 מכל מקום".ז "יבוא הנס ַא ך, ַא זיכערע ז ַא איז 

לן אויף דער המצאה, ַא ז די לינקע זיינען געפַא  אויס,-ז ווייזטַא , און ווי גערעדט פריער
שריבן ווערן ַא ס וועט פָא רף מתקן זיין דעם חוק און צושטעלן "כהלכה", און דַא זוי ווי מ'דַא ז ַא 

ז ַא פלוני בן פלוני, געבן צו ָאּפס ָא רף מען דַא ס דָא ן, איז ווָא ט געטָא ס הָא לדורות עולם ווער ד
זן און ָא לָאּפרַא ל ער זיך ָא ז –רשריבן ווערן צו זיין "קרעדיט" ַא ל זיין זיין זכות און פָא ס זָא ד
 שפלות שאין כמוה: ַא לן אין תחתית המדריגות, אין ַא פ

לגן דעם ָא גט פָא געזָאּפט זיך ָא ס הָא מוניסט, ווָא קַא ר ַא גוי, פ ַא ר ַא לן פַא געפָאּפרַא זיין 
ט ער ָא ס שטעלט אין סכנה עם ישראל בארץ ישראל, הָא ז דַא ט געזען, ָא בשעת ער ה –קרעמלין 

לגט ניט ָא און פ ָאּפלט ער זיך ּפַא ז מכאן ולהבא שַא ט מכריז געווען, ָא גט, און הָא געזָאּפזיך 
 סקווע.ָא מ

מפלגת גח"ל של "נ רטיי [כפהּפַא נדער ַא ן אַ רן פון ָא בשעת ס'איז געקומען צוועלף מיניסט
, ָאּפגט זיך ָא ז מ'זַא בן זיי מכריז געווען בגלוי, ָא ה –, און ס'איז געווען היפך מצפונם מנחם בגין]

ט מען עד ָא ליציע, און בזכות זה הָאַא רויס פון קַא ן בפועל, און מ'איז ָא ס געטָא ט דָא און מ'ה
 געגעבן קיין שעל פון די שטחים!ָאּפהיום ניט 
ננעמען זייער הצעה אויף ניט קומערן קיין ָא לט ָא ט (זיי) ניט געווָא ס מהָא ס ווָא ט דָא 

בן ָא ס זיי הָא ר ווַא ליציע, דערפָאַא רויסגיין פון דער קַא בן זיי געמוזט אָ ר הַא ס דערפָא שטחים, וו
ן עיקר, קענען זיי ניט מסכים ַא ס איז זייער "מצפון", (מוז) זייער ָא ז דַא לד ַא ז וויבַא גע'טענה'ט, 

 –ט דעם חוק ָא לטן ַא נהָא יין אויף ז
נגענומען זייער שיטה, און מ'פירט זיך ָא ט מען ָא קורצע וויילע ה ַא נגען ַא איז דורכגעג

 זיציע עד היום הזה!ָאּפָא רויס אין ַא ס זיינען אָ צויט דער שיטה פון די וו
ן אין טיש", ָא געט ַאּפ"קל ַא רויס און ַא ס זיי זיינען ָא ר ווַא דערפ –ס? ָא ס איז דָא רווַא פ
 אַ כן ַא וועלן זיי מ –שעל פון די שטחים  ַא עס ּפז אויב מ'וועט אומקערן עַא ט געזען, ָא און מ'ה

 ט מען עד היום ניט אומגעקערט (קיין שט) קיין שעל.ָא לד וכו', הַא גוו
ציעלן ָאּפן ַא נגעשריבן ָא ט ָא פינף ה-ז איינער פון די פירַא גט פריער, ָא ועד כדי כך, ווי געז

רט "כהלכה" על דעת עצמו, און ָא רפן דעם ווָא רויסגעווַא ט ָא ס הָא בריוו צום שר המשפטים, וו
 רום מ'שטימט וויָא געשטימט, [ווָאּפס ָא ט דָא מערקט, און מ'הַא ס ניט בָא ט מען דָא ך הָא דערנ

מ'פסק'נט "מלמעלה", ניט ווי דער מצפון איז וכו', כידוע לכל אחד ואחת בארץ ישראל ובכל 
 רט],ָא רפן דער ווָא רויסגעוואַ ס איז ָא ז דַא מערקט ַא ט מען ניט בָא ה –ומות המק

רפט מגין זיין על זה, זיינען געווען ַא בן געדָא בן סמיכות אויף רבנות און הָא ס הָא און די וו
 רנומן מיט דער "עסק[ת] חבילה",ַא פ

 –"חוק אומלל"  ַא ס איז ָא ז דַא ט פון לינקס מכריז געווען, אָ און איצטער, בשעת מ'ה
הישג שלא  ַא ס איז ָא ד –ס דען? ָא ר ווָא "הישג", נ ַא ס איז ָא ז דַא רום און שרייען, ַא גייען זיי 

 בשלימות,
ז מ'וועט מתקן זיין ַא לן אויף דער המצאה, ַא ז די לינקע זיינען געפַא אויס, -און ווייזט

ן) [איןל] דערויף ָא ט (אָ ז ער הַא ן, גָא ל קענען זָא ז ניט פלוני בן פלוני זַא ר באופן, ָא דעם חוק, נ
רשמירן ַא ליין, פאַ רשמירן זיך ַא זן פָא וועט מען אים ל –ר ַא עס דערפּפן, במילא קומט אים עָא געט

בן מוותר געווען על קיום פון עם ישראל ָא ז זיי הַא נצע מפלגה, ַא רשמירן זיין גַא זיינע חברים, פ
פון  –להבדיל  –דקדוק כל  ַא ל מצביע זיין אויף ָא ז מ'זַא זן ניט צו אָ בארץ ישראל וכו', און ל
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ס מצביע ָא דער פון אמונית פון די מוׁשלמים, און בשעת ס'קומט צו דת ישראל איז מען דָא נצרות 
 און מ'רעדט כל אחד ואחת כפי העולם על רוחם,

רף ַא טיע", דַא קרָא ס איז "דעמָא ז דַא ער שרייט,  –רקערט ַא ואין פוצה פה ומצפצף. פ
 אַ וועט ער פרעגן ב –ס ער וויל, און בשעת ס'וועט קומען לידי הצבעה אָ זן רעדן ווָא יענעם ל מען

ז ַא גט ער וועגן דת ישראל, און ס'קען זיין, אָ ס זָא דעם נוצרי, וו ַא רטן, בָא ס זיצט דָא דעם גוי וו
 ל מכריע זיין לצד זה או לצד זה!ָא ז –ז זיין שטימע ַא  -זיין קול 

ך ניט ַא מ על כל פנים –ן "דתות" לשון רבים ָא ט ביי אים: דו רופסט און בשעת מ'פרעג
זוי ַא וועקגעשטעלט להצבעה ווי ַא סט ָא נידעריקער דת ישראל לגבי להבדיל דת הנוצרים: ה

 מוׁשלמי! ַא נוצרי ווערן  ַא זוי ס'קען פון ַא וועק להצבעה ווי ַא שטעל  –איד  ַא גוי ווערן  ַא ס'קען פון 

 ברי גנב אלא חורי גנב":וכאמור, "לאו עכ
זן ָא ט דעם ענין און צולָא ן ָא לן טָא פינף אידן ז-ז די פירַא צו, -זןָא ס לָא וו שווייגערט די ָא 

 , כדיהדרגהאין שפלות  ָאּפרַא לן ָא ז זיי זַא ריין, ַא ז מ'פירט זיי ַא זעענדיק,  –ס ווייטער אויך ָא ד
ן די "לינקע" ָא בן געטָא ס הָא ז דַא ל מען וויסן זיין, ָא ז מ'וועט מתקן זיין דעם חוק זַא ך ָא דערנ

 פינף,-היפך פון דעם רצון פון די פיר –ן קיין דרישה, ואדרבא ָא מדעת עצמם, 
ס ניט פון ָא ט דָא ס ווען מ'הָא פן די לעצטע דריי טעג, ווָא ט געטרָא ס ס'הָא ס ווָא וכידוע ד

 ך וועט טרעפן,ַא ז ַא זַא  זַא ס ניט געקענט גלויבן ָא לט מען דָא מקור נאמן וו ַא 
גט ער ָא ז כ"ב תמוז טרַא ט מכריז געווען, ָא איד און ה ַא ז בשעת ס'איז געקומען צוגיין ַא 

ל זיין מכאן ָא רט "כהלכה", און ס'זָא ל צושטעלן דעם ווָא ז מ'זַא הצעת חוק אין "כנסת",  ַא ריין ַא 
 –ולהבא גיור כהלכה 

ט דעם אידן ָא ס מ'הָא אידן, וו ַא פינף מענטשן אויסגעקליבן -ט די פיראָ בן גלייך ָא ה
-ך ניט מקייםָא ט דערנָא סטן, מ'הּפָא  ַא ר צוריק ָא גט מיט צוויי יָא ט אים צוגעזָא : מ'הרטַא גענָאּפ

 געווען די הבטחה, און ער איז געבליבן מבחוץ,
 אַ רויס מיט ַא און ער איז  ן אין דעם נייעם ענין,ּפזט שלעָא ט זיך איצטער געלָא און ער ה

וועקשטעלן ַא ז בשעת מ'וועט ַא  -ווי דער נוסח גייט  –הצהרה בשם פון די הונדערט טויזנט אידן 
ל שטיין "גיור כהלכה" ָא ז ס'זַא זיין דעם חוק -רף משנהַא ז מ'דַא (להצהרה) [להצבעה] די הצעה 

דערט טויזנט אידן] וועלן זיי מצביע ס זיי רעדן בשם פון די הונָא וועט ער מיט זיינע חברים, [וו –
 !כנגדזיין 

ס, און ניט געבן אויף ָא ד דרוקןָאּפצייטונג אונטערשטייט זיך  ַא וכאמור, (די צייטו) 
 זה. נגדז זי איז ַא ר" ַא מענטָא דערויף קיין "ק

איז ניט מתאים, די  מקוםאיז ניט מתאים, דער  זמןז דער ַא לע ביאורים והסברים, ַא די 
ר וועט מען אויך ניט ַא שנ ַא ס אפילו ָא ס זיינען טעמים ווָא ד –כוונה איז שלא לשמה וכו' וכו' 

 רן!ַא נָאּפ
הצהרה  ַא ס איז ָא ליציע. און דָאַא אין ק ניט זיצןליציע צי ָאַא אין ק זיצןרעדט זיך צי  ָא ד

ס וועט זיין כ"ב תמוז, אין "בין ָא ד רן,אָ גן געווָא ריינגעטרַא ך ניט ָא : דער חוק איז נבגלוי
ל משיח ָא הלואי ז –ס "הובקעה העיר" פון י"ז בתמוז ביז תשעה באב ָא המיצרים" צווישן וו

 לט ו"יהפכו ימים אלו לששון ולשמחה",ָא קומען ביז דעמ
פינף -גט בשם פון די פירָא נגעזָא ט מען שוין ָא ט די "שמחה", בלשון סגי נהור, הָא בער ָא 

ז אויב דער ַא ס אויך מיט "אותיות מרובעות", ָא געדרוקט דָאּפל וויסן זיין) און ָא ז מ'זַא אידן, (
איז וועלן  –חוק "גיור כהלכה" -ט די הצעתָא גן ָא ריינטרַא איד וועט זיך אונטערשטיין און וועט 

בן ָא ס הָא ט די וואָ נטקעגן, און ַא נטקעגן, וועט פלוני בן פלוני שטימען ַא שטימען  מוניסטןָא ק
ז זיי רעדן בשם פון הונדערט טויזנט אידן שומרי תורה ַא גן ָא ס זיי זָא סמיכות אויף רבנות און וו

 רט "כהלכה" אין דעם חוק.ָא ריינשטעלן דעם ווַא נטקעגן ַא  עפענטליךוועלן שטימען  –ומצוה 
לע דערוויי –ופן כך אופן כך באבן ערקלערונג ַא ך געבן ָא מ'וועט דערנ –ס דען? ָא ר ווָא נ

ט אין זיך די ַא ט געהָא ז מ'הַא לס אידן, און מ'וועט זיך ברימען, ַא רשרייבן ַא וועט מען גויים פ
ט מלחמה מיט דעם אויבערשטן, מיט זיין תורה, מיט משה רבינו, מיט ָא ז מ'הַא רקייט" ַא "שט

-מתן ר געווען בשעתָא ס ניט נָא ז "דבר הוי' זו הלכה" איז דַא לטן ַא ס הָא לע אידן ווַא ט די ָא 



 לג/  י"ג תמוז ה'תשל"ב 

 

ז בשעת מ'וויל ציען קולות פון שומרי תורה ומצוה ַא , בחירותר גוט בשעת ָא ס איז ניט נָא תורה, ד
ז ַא לע הבטחות או מ'רעכנט ַא רגעסט מען אויף די ַא ך פָא גט מען "דבר הוי' זו הלכה", דערנָא ז

 ערליי ענינים שלא היו מעולם:-לעַא גולם" קען מען אים איינרעדן -"עולם
ליין ַא דין: זיי -בן דעם פסקָא רפן ניט הַא זיי ד -דין, -קיין פסק ָא ז ס'איז ניטַא ן גָא פריער ז

 שלא היתה מיום סור יהודה מעל אפרים, צרה צרורה ַא ס איז ָא ז דַא ווייסן, 
ט ער ָא "חבר אינו צריך אזהרה": אויף דערוף ה ַא ז ַא און ווי גערעדט פריער בארוכה, 

 צרה צרורה. ַא ס איז ָא ז דַא ווייס ער,  –סמיכות אויף רבנות 
ט אים אויסגעקליבן, און ביז ָא לד ער הַא ז וויבַא גולם", ער רעכנט -ס דען, "עולםָא ר ווָא נ

ן (כל הרוצה ב) כל העולה על לבו, ובלבד ָא קען ער ט –רף געווערן כך וכך זמן ַא די נייע בחירות ד
ליציע צי ָאַא צי בלייבט ער זיצן אין ק ָאּפ-ן אים הענגטָא ס ָא ס ווָא לעבַא ל געפעלן דעם בָא ער ז

 ן.ָא ס ניט צו טָא ן און ווָא ס צו טָא ס איז מכריע ווָא ניט, איז ד

ז ַא ט מודיע געווען ָא ר מ'הָא ז ווי נאַ זויפיל בטל, כאמור לעיל, ַא און די בושה איז אויף 
רט קיין "תוך ַא וט מען ניט געוָא ה –חוק -ט די הצעתָא גן ָא ריינטרַא רויס) ַא כ"ב תמוז וועט מען (

מצהיר געווען, [וכאמור בשם פון צענדליקער טויזנטער אידן שומרי תורה ומצוה],  –כדי דיבור" 
 ז מ'וועט מצביע זיין כנגד!ַא ל וויסן זיין ָא ז מ'זַא 

ן ואין פוצה פה ומצפצף ָא לט ָא נציק שעה פון דעמַא נגען פיר און צווַא און ס'איז דורכגעג
פינף אידן, ניט פון זייערע משרתים, ניט פון -ז ניט פון די פירַא נדיק, ַא שטרַא ך דערפון פָא איז ד –

 קסן די ישועה,ַא וועט אויסוו –זיי שטעלעס  ַא בן בָא ס הָא די וו
רט ניט, מערניט [ווי] מצד "ויכבד ָא נצן קיין ַא ס אינגָא ט דָא ס אין שכל הָא אף על פי וו

ז זיי וועלן צושטעלן ַא די "לינקע",  ַא וועט זיין דער זכות ב –הוי' את לבו", מאיזה טעם שיהי' 
 שריבן ווערן לדורות עולם,ַא ס וועט פָא רט "כהלכה", און דָא דעם וו

ט ָא ז פלוני בן פלוני הַא ס געדענקען בעת הבחירות, ָא ז] מ'וועט דַא על אחת כמה וכמה [
ט ָא ר אויך במעשה הָא ה ודיבור, נר אין מחשבָא כט פון "דבר הוי' זו הלכה" ניט נַא זיך אויסגעל

ר ַא בן דערפון די מסקנה בהנוגע פָא פענטליך וועט דער עולם הָא , און הבפועלן ָא זוי געטַא ס ָא ער ד
 ר וועמען ניט שטימען.ַא וועמען שטימען און פ

ז ַא גט פריער, אָ ווי געז –בן קיין אחיזה ניט אין טבע ָא לע ראיות הַא וכאמור לעיל: די 
ט מען ָא ליציע הָאַא רויס פון קַא נציק זיינען ַא (ווי די צוועלף) ווי די עטלעכע און צוו ך דערויףָא נ

ר) ַא לע שטחים, (דערפַא ט ניט אומגעקערט קיין איין שעל פון ָא נגענומען זייער שיטה און מ'הָא 
ט ָא פועל הבער בנוגע אין ָא בער ווילן ניט, מצרים ווילן ניט, דער וויל ניט, יענער וויל ניט, ַא רַא 

 לט געווען ווען זיי בלייבן זיצן אינעווייניק.אָ נגענומען זייער שיטה, און ווער ווייס ווי ס'ווָא מען 
ט ָא מוניסטן הָא ט זיי מבזה געווען בפרהסיא: איינער פון די לינקע קָא וכאמור לעיל, מ'ה

ן "התפטרות", און נָאר [זיך ָאנ]געבן אירף זיין גרייט ַא ן עסקן ציבורי דַא ז ַא גט בפירוש, ָא געז
 דעמָאלט איז ער ראוי [צו] פַארנעמען זיך מיט עסקנות ציבור[ית],

ער הָאט געמיינט, ַאז זיכערע זַאך ַאז מ'הָאט פַארשטַאנען  וועמעןאון ַא זיכערע זַאך 
 דער צו וועמען דער טיטול איז צוגעּפַאסט, –יעדערער וועמען ער מיינט, על אחת כמה וכמה 

ה איז כאמור לעיל הָאט מען אויסגעקליבן ַא שליח, [ווָאס דעם שליח הָאט ולאחרי ז
(מען) דער זעלבער ָאּפגענַארט פַאר צוויי יָארן אין זיינעם ַאן ענין ווָאס איז פַארבונדן (אין) [מיט] 
עסקנות ציבורית], און הָאט אים ַארויסגעשטעלט און ער הָאט ָאּפגעדרוקט ַאז הצהרה, ַאז זיי 

 לן שטימען ַאנטקעגן ַאריינשטעלן דעם ווָארט "כהלכה"!ווע

י"ג תמוז בכלל; ַאזוי -ויהי רצון, ַאזוי ווי ס'איז געווען ַאן ענין למעלה מדרך הטבע י"ב
למעלה מזמן ומקום, "ובגויים לא יתחשב" ווָארום  –ווי גערעדט פריער  –ווי אידן בכלל שטייען 

 –"עם לבדד ישכון" 
בפועל ממש אויך אין דעם ענין, ַאז ס'וועט זיין דער "מראש צורים אראנו זָאל זיין ַאזוי 

ומגבעות אשורנו": דער ווָאס שטַאמט פון אברהם יצחק ויעקב, שרה רבקה רחל ולאה, ָאט דער 
 "מי מנה עפר יעקב ומספר את רובע ישראל"; איז ("מנה עפר)

זָאגט  –ווי שרה אמנו וויל  ָאט דער ווָאס איז זיך מגייר ווי אברהם אבינו וויל און
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 אברהם, (ַאז ער ווערט) ַאז ער איז דער מגייר את האנשים און שרה מגיירת את הנשים,
; מ'הָאט ניט קיין צרות פון שמבחוץאון דעמָאלט הָאט מען ניט קיין צרות פון גויים 

 ל זר אשר בקרבך",-, "אבקרבךהרע אשר -דעם יצר
, צווישן אידן איינער מיטן *הלבבות וקירובאל על ישר שלוםאון דָאס איז ממשיך 

 צווייטן,
און דָאס איז אויך ממשיך, ַאז גויים גייען ניט ַארום מיט טענות און זיינען "מחשבתם 

אויף אידן, ווָארום זיי וויסן, ַאז אידן איז "המבדיל בין  –רחמנא ליצלן הי' לא תהי'  –הרעה" 
ישכון ובגויים לא יתחשב": מ'איז ניט פַארקָאכט מַאכן  ישראל לעמים", דָאס איז ַאן "עם לבדד

 פון גויים אידן, און ָאּפנַארן גויים לעד ולעולמי עולמים.
 ,", "ושכבתם לבטח ואין מחריד"בארצכם שלוםווָאס דעמָאלט וועט זיין דער "ונתתי 

, און פרטייםפינף מענטשן מַאכט ניט אויס ַאז זיי וועלן זיין אנשים -און ָאט די פיר
זיין מצוות ַאלס אנשים פרטיים, און עם ישראל הָאט געלעבט און איז -לערנען תורה און מקיים

-שולחןאון מיט  תורהָאן ַאזַא "הנהגה" ווָאס הָאט מלחמה מיט  -ַא קיים און אין ַא נצחיות 
 ערוך,-פון דעם שולחן בכח, און בַארימט זיך ַאז מ'טוט דָאס ערוך

זָאלן זיי מצליח זיין אין לימוד התורה וקיום המצוות ַאלס אנשים  און (זָאל דעמָאלט)
ווָאס מ'וועט זיי פירן בדרך האמת ובדרך  מנהיגיםפרטיים, און אידן וועלן זיך אויסקלייבן 

, און ניט ָאּפנַארן ָאט די ווָאס זיצן מיט אים אידןאון ניט ָאּפנַארן  גוייםהישר אויף ניט ָאּפנַארן 
ערוך -פי שולחן-ן טיש, ַאז ער איז זיי מבטיח, ַאז (ַאזוי) דָאס איז אויסגעהַאלטן עלבַא דעם זעלב

 ערוך,-בשעת דער אמת איז דער היפך: דָאס איז מהרס די יסודות פון דעם שולחן –
און ס'וועט זיין, ווי גערעדט פריער, "ואולך אתכם קוממיות": אידן וועלן שטיין 

גויים, ניט וועלן ַאריינשלעּפן  כלויפןָא נּפגעפַאלן פַאר גויים, ניט ", ניט זיין ַארָא זקופה"בקומה 
וויסנ[דיק]  –גויים ווָאס הָאבן קיין שייכות ניט צו ווערן אידן און פַארשרייבן זיי דוקא ַאלס אידן 

 ַאז דערנָאך וועט מען הָאבן דערפון צרות,
 יות" אין סוף פון זמן הגלות,און אידן וועלן זיך הַאלטן שטָאלץ אין ַאן אופן פון "קוממ

וועט דער אויבערשטער מזכה זיין, ַאז ס'וועט זיין דער "ואולך אתכם קוממיות" כפשוטו 
 של מקרא, בגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו, בקרוב ממש.

* * * 

 בהנוגע (פון) [צו] "מראש צורים אראנו ומגבעות אשורנו",ט פריער גערעדט ָא מ'ה .יב
ט ָא איז  –ס איז "מראש צורים" ָא ז דַא לד ַא ז וויבַא און ווי גערעדט אין דעם מאמר, 

ס נמשך ָא ווערט ד –ס ווערט נמשך פון חכמה ָא ז דַא לט ווי אין לשון הקבלה והחסידות, ָא דעמ
 ס העכער ממדידות והגבלות,ָא ן שינויים ביז למטה מטה, במילא שטייט דָא באופן כך 

 .בינהס גייט אויף ָא ס דָא ך דערויף "ומגבעות אשורנו", וואָ ר נבעָא אין פסוק שטייט 
ז ַא "בכן":  ַא נדערע ווערטער בהנוגע לעניננו און איבערגעזעצט אין ַא ס הייסט אין ָא ד

ידי שרה רבקה  ס איז געווען מלכתחילה עלָא די הנהגה ווי ד –ס'מוז זיין "ומגבעות אשורנו" 
 ן זיי,ָא  ָאּפס ָא יז בפועל הענגט דבער די הנהגה זייערע אָא רחל ולאה, 

בער זיין "מראש צורים אראנו", ובלשון חז"ל "איזו היא אשה אָ רף ַא ר דערויף דַא פ
ר דעם איז ַא ס פָא ך דערויף ווָא שעושה רצון בעלה": בשעת די "גבעות אשורנו" קומט נ –כשרה 

י המשכה פון בינה קומט דער ווי אין די פריערדיקע אותיות: דָא דער "ראש צורים אראנו",  ָא ד
ס ָא לט גייט דָא ט דעמָא  -דער "מראש צורים", די המשכה פון חכמה  ָא ך דערויף ווי ס'איז דָא נ

 למעלה ממדידה והגבלה. –אופן  ַא זַא דורך אויך פון בינה אין 
 בהנוגע לעניננו:

ל זיין ָא ס זָא ז דַא ס ָא בשעת ס'איז "אשה כשרה עושה רצון בעלה", במילא איז פועל'ט ד
ס זיי זיינען "אשה" להקב"ה שנקרא "איש" אין שיר ָא ז כללות עם ישראל, ווַא ן אופן ַא אין 

ך דער משל אויף אידן מיטן אויבערשטן], איז "עושה רצון בעלה", ָא ס איז דָא ס דָא השירים, [וו
                                                           

 הכרת גיור שלא כהלכה (גיור רפורמי וכיו"ב) יגרום לפילוג בעם ישראל.-שאי*) כפה"נ מתייחס בזה להטענה, 



 לה/  י"ג תמוז ה'תשל"ב 

 

 –פירט זיך ווי דער אויבערשטער וויל 
לט זיינען ָא דורך אידן, און דעמ –" ס דורך "וגבעות אשורנוָא לט גייט דָא ט דעמָא איז 

 ן אופן פןו "עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב",ַא אידן אין 
ך דערויף "מי מנה עפר ָא גט גלייך נָא רויס אין די קינדער, ווי ער זַא זוי ַא ס קומט ָא און ד

מספר את ] וָאּפרַא ס ָא גט אין תרגום און רש"י ברענגט דָא יעקב ["דעדקייא דבית יעקב", ווי ער ז
 יצלעך קינדער פון די אידן, לויט דעם ערשטן פירוש פון רש"י.ּפדי  –רובע ישראל" 

גט בזמן ההוא וועגן די ָא ט געזָא סיפור ווי בלעם ה אַ ר ָא ס ניט נָא וכאמור לעיל, איז ד
 –ס זיינען געווען בזמנו ָא וו אידן

ז די מענער ַא ר אידן בכל מקום ובכל זמן, ַא כח פ-נתינת ַא הוראה און  אַ ס איז ָא ר דָא נ
-רף זיין ניכר אין זיין הנהגה יוםַא ז יעדערער פון זיי דַא ז "מראש צורים אראנו", ַא רפן וויסן ַא ד

ן די הנהגה פון אברהם יצחק ויעקב, ָא ז ס'זעט זיך ַא  -טעגלעכע אויפפירונג -גָא אין זיין ט –יומית 
 ן די הנהגה פון שרה רבקה רחל ולאה,ָא זעט זיך ז ס'ַא רף זיין ניכר ַא אין פרויען ד

, חס ושלום, צו געזונט און צו פרנסה דטןַא ניט שס וועט ָא ז דַא ר אָ ס איז ניט נָא און ד
ס ָא ז "הן עם לבדד ישכון", )זא ווַא ס איז די וועג, ָא ט דָא  –און צו נחת פון קינדער; אדרבא 

, ָאּפבלייבן זיי בתקפם, ווי דער תרגום טייטשט אידן,  רוםַא לע פעלקער ַא ל ניט זיין מיט ָא ס'ז
בער אידן זיינען "ישכון" אפילו ווען זיי זיינען ָא  –לע פעלקער ַא ז ווי ס'טרעפט זיך ניט מיט ַא 

 רן,ָא רלַא נגען פַא נדערע פעלקער זיינען געגַא "לבדד": 
ס זיינען געווען בשעת אידן זיינען ָא ז פון די פעלקער ווַא ס אויך בפועל, ָא און ווי מ'זעט ד

איז פון עם מצרים ניט געבליבן קיין שריד ופליט, [די מצריים פון איצטער  –ממצרים  רויסַא 
ס ניט די], ועל דרך זה פון די פעלקער פון בבל און אשור און רוים וכו' וכו', און דער ָא זיינען ד

 לעמען איבערגעלעבט,אַ ט זיי ָא לק הָא אידישער פ
-רַא פ סדר חיים אַ זיך, -רַא פ תורה ַא ט ַא ט געהָא מ'ה –ס "לבדד ישכון" ָא דערויף וו דורך

ווי ער זָאגט אין מדרש, ַאז בזכות נגאלו ממצרים "שלא שינו לבושם ולשונם" מיט ַאלע  זיך,
זייערע הנהגהות, [ווי די גירסא: דריי זַאכן, פיר זַאכן, ווי ס'איז דָא די פַארשידענע מאמרי חז"ל 

 זה],ב
ווָאס דָאס איז (כל הגליות) "כל המלכיות", כל הגליות, "נקראות על שם מצרים": ַאזוי 

 .האחרוןאיז דָאס אויך אין דעם איצטיקן גלות, אין דעם גלות 
און ָאט דעמָאלט וועט זיין דער סוף, ווי גערעדט פריער פון "משלי בלעם בן בעור", ַאז 

 יאת משיח צדקנו בקרוב ממש.ב –ס'וועט זיין "וישראל עושה חיל" 
ובינתיים וועט מען אויך צוגרייטן די ארץ הקודש, ַאז ס'זָאל זיין ניכר אין איר ַאז דָאס 
איז ארץ אשר "עיני ה' אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה", דורך "דבר הוי' זו הלכה" 

 בחיי יום יום,
נפש אידן ווָאס זיינען געקומען מאחורי מסך הברזל, -ָאנהויבנדיק פון די מסירות

זיי וועלן בַאווייזן דעם לעבעדיקן ביישּפיל און פועל'ן ַאז מ'זָאל  –"ואחריהם כל אדם ימשוך" 
צו דעם אויב) לבעל כל  –הרצון (לבעל הרצון -זיי נָאכטָאן און נָאכגיין און פירן זיך מיט מסירת

 צו דעם אויבערשטן, "לעשות רצון אבינו שבשמים", –ונות הרצ
 ווָאס דעמָאלט וועט דָאס זיין דער "ארץ הקודש יקרא לה" אין סוף פון זמן הגלות,

און דָאס וועט פַארברענען די שיריים פון די ווענט פון דעם גלות פנימי, ווָאס מ'איז 
 ון גלות כפשוטו,ַארָאּפגעפַאלן פַאר גויים, פַארברענען די ווענט פ

און מ'וועט הָאבן די גאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו, ובחסד וברחמים, 
 ובעגלא דידן.

 לחיים.

ך ָא ). ["[ניגון] 'הכנה', דערנפעם אחת –צוה לנגן ניגון הכנה. ניגון אדה"ז (בבא הרביעית 
 צי".ָאּפלטן רבינ'ס ניגון"]. "ניע זשוריצי כלַא דעם 

 לנגן "כי בשמחה תצאו". כ"ק אד"ש התחילטרם צאתו 


