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    786            ה              "מנחם אב תשנ' ע ח"נלב. ה"ר דוד ע"נ האשה החשובה מרת שרה מעשא ב"נוסד לע

  !והוא יגאלנו . . . …ן דא למטה'ן רבי'ונזכה זעהן זיך מיט

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                 צ"ר הצ"ק אדמו"ן שנה להסתלקות הילולא של כ"ק -  ז"תשע'ה , אדרט"י, פרה' פ, שאתק "ועש. ד"בס 

î'î ñ Èàåå ïãéà Çà ïëåæ ïåà ñ Çàâ ïéà ïééâñéåø Çà óø Çàã' øäèî íéà óø Çàã
ïééæ  . . .ìà íéà èéî ïòðøòì ïåà"éá ó"ú , ïéðò ï Çà íéà èéî ïòðøòì øòã Èà

äùò éã ïåô"ã , éåå"úáùä íåé úà øåëæ " ïåà"úáùä íåé úà øåîù". . .  
די הוראה נצחית ווָאס איז שייך לכל אחד ואחת ווָאס . טז
 ַאז די הנהגה –נעמט ַארויס פון דעם ענין פון פרה אדומה איז 'מ

 ":זאת חוקת התורה"פון ַא אידן דַארף זיין אין ַאן אופן פון 
צ דַארף מען "ווען עס קומט צו ַאן ענין פון תומ

פ "שבונות עַארויסגיין פון ַאלע מדידות והגבלות און ח
און , א"און ַארויסגיין אפילו פון חשבונות פון דעם נה, שכל

  .צ אין ַאן אופן פון זריזות"טָאן אין תומ
דַארף ַארויסגיין פון ַאלע מדידות 'קען מען דָאך מיינען ַאז מ

און נָאר אין , צ"והגבלות נָאר בנוגע צו כמה ענינים פון תומ
די ": התורהזאת חוקת "יז א' זָאגט מען ַאז ס–געוויסע זמנים 

  . תורהגַאנץאיז ַא סדר אין " חוקה"הנהגה אין ַאן אופן פון 
  :ובנוגע לפועל

דַארף 'דַארף ַארויסגיין אין גַאס און זוכן ַא אידן ווָאס מ'מ
, ל"רח, ביז מטהר זיין פון ַאן ענין פון טומאת מת, אים מטהר זיין

ען מיט אים ַאן ָאדער לערנ, ת"ף בי"און לערנען מיט אים אל
שמור "און " זכור את יום השבת"ווי , ענין פון די עשרת הדברות

  ).יב, ואתחנן ה(" את יום השבת
  :ט ער'טענה

 –ָאדער ַאן עובד , ָאדער ַא משכיל, ער איז דָאך ַא למדן
, ת"ף בי" גיין לערנען מיט ַא צווייטן אלעראיז ווָאס דַארף 
, למקרא ָאדער ַאן איש פשוט קען דָאס טָאןווען ַא בן חמש 

און דער איש פשוט קען דָאס טָאן מיט ַא התלהבות הכי 
און דָאס וועט ', וכו" דברים היוצאים מן הלב"און רעדן , גדולה

  !?אים אויך ניט שטערן צו זיין לימוד התורה
דַארף גיין מסביר זיין יענעם ַאן ענין עמוק אין נגלה 'בשעת מ

 דעמולט וועט ער גיין –דער ַאן ענין עמוק אין חסידות ָא, דתורה
ווָארום ער איז ַא , נ און גיין מסביר זיין יענעם דעם ענין"אויף מס
און ער פַארשטייט ַאז צו מסביר , און ַא גדול בישראל, ג"רשכבה

  !זיין ַאן ענין עמוק דַארף מען ָאנקומען דוקא צו אים
 –ת "ף בי" מיט יענעם אלָאבער בנוגע צו סתם גיין לערנען

 איז במילא זָאל ַאן איש –דַארף מען דָאך ניט ָאנקומען צו אים 
ווי ניט ווָאס צו טָאן גיין  לערנען מיט - פשוט ווָאס הָאט סיי

  .און ער וועט זיצן און שטייגן אין תורה, ת"ף בי"יענעם אל
ובפרט ַאז זיין מלמד און זיין ראש ישיבה און זיין משפיע 

און אויב ער וועט זיצן און ,  אים ַאז ער הָאט כשרונותזָאגן
  .לערנען וועט ער שטייגן און שטייגן

  ושיחי העניא איטא בת רחל רעכא ופייגא פריידא בן שלום לזכות
  ךהמצטר בכל להם שתעמוד  -   ט"לאויוש

איז דערגַאנגען 'איך הָאב זיך ניט פָארגעשטעלט ַאז ס(ביז 
איז דָא ַא 'ַאז איינער הָאט מיר דערציילט ַאז ס) אויף ַאזוי ווייט

ים ַאז ראש ישיבה ווָאס הָאט געזָאגט איינעם פון זיינע תלמיד
ַאזוי ווי עס שטייט אין ספרים ַאז משיח ווייסט ַאליין ניט ַאז ער 
איז משיח ביז עס וועט קומען די צייט ַאז ער דַארף נתגלה 

זָאגט ַאז ) א"מלכים ספי' הל(ם "און וויבַאלד ַאז דער רמב, ווערן
 איז אויב דער –" כדוד אביו.   .הוגה בתורה "משיח וועט זיין 
און , קען מען גָארניט וויסן, "הוגה בתורה"ין תלמיד וועט זי

  !עס קען גָאר זיין ַאז ער איז משיח צדקנו
נָאר , ד הצחות"יענער הָאט דָאס מיר ניט דערציילט ע

ווייסט אויך 'ביז ַאז מ, איז געווען ניכרים דברי אמת'ס
וועלכער תלמיד דָאס איז און אין וועלכע ישיבה און אין 

  .טוועלכער כתה ער לערנ
בשעת יענער הָאט מיר דָאס דערציילט הָאב איך דָאס 

דָאס ווָאלט : ערשטנס: ניט מבטל געווען מצד צוויי טעמים
איז דָאך דָא דער כלל 'ס: און צווייטנס, ווי ניט העלפן-סיי

פ "לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות אע" ַאז )ב, פסחים נ(
איז און ווָאס , "שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה

ווי מיינען ַאז דורך דעם " שלא לשמה"ַא בעסערער 
  !לערנען וועט ער ווערן משיח צדקנו

ם "ובפרט ַאז אויב דער תלמיד וועט ַאריינקוקן אין רמב
ם "ַאז גלייך נָאך דעם ווָאס דער רמב, וועט ער זעהן

, "כדוד אביו.  .הוגה בתורה "שרייבט ַאז משיח דַארף זיין 
יכוף כל " דַארף אויך טָאן אין שרייבט ער ַאז משיח

  ,"ישראל לילך בה  ולחזק בדקה
  .והלואי ַאז דער ראש ישיבה זָאל דָאס אויך מדגיש זיין

און ער דַארף ניט מורא הָאבן ַאז טָאמער דער תלמיד 
יכוף כל ישראל "וועט הערן ַאז משיח דַארף טָאן אין 

ָאן וועט דער תלמיד גיין לויפן ט, "לילך בה ולחזק בדקה
 ווָארום דער סדר אין –און ניט לערנען תורה , אין דעם

און פריער שטייט ַאז משיח דַארף , ם איז אויך מדויק"רמב
און ערשט דערנָאך , "כדוד אביו.  .הוגה בתורה "זיין 

  ".             יכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה"שטייט 
              )ù úçéùî"àùú ô ,ô 'äøô ,ä'ùú"î( 

 

  ה  שפוץ "ר אהרן ע"יהודא ב' ח ר"לעילוי נשמות הרה
 ה  זילבערשטיין"ר  משה ע"ב' חיים ארי' ח ר"הרה

  ה  זילבערשטיין"ע' ר חיים ארי"אליהו יצחק ב' ח ר"הרה
  ה" תנצב–ה "ר יצחק ע"נ רפאל לוי יוסף ב"לע

 


