
ָׁשֹלׁש ְסעּודֹות

ָלֹשׁ סְעּודוֹת ְעַת שׁ נישט שפאצירן ּבִשׁ
ֶדֶרְך  ּבְ זי"ע האט אמאל געזאגט  דֹוׁש משינאווע  ַהּקָ ָהַרב 

מּוַסר אויף דעם ִעְנָין וואס טייל מענטשן גייען שפאצירן 

ֲחִסידים  ווען  צייט  די  אין  נאכמיטאג  ת  ּבָ ׁשַ צייט  זומער 

ִציּבּור  ּבְ לֹׁש ְסעּודֹות  ׁשָ ה זיצען און פראווען  ַמֲעׂשֵ י  ְוַאְנׁשֵ

ְדָרׁש.  ית ַהּמִ אין ּבֵ

"י וואס  ַרׁשִ ָלׁשֹון פון  האט זיך געשטעלט אויף דעם  ער 

ַהּיֹום  ֶהֱאַמְרּתָ  סּוק ]דברים כ"ו י"ז[ ֶאת ה'  ּפָ זאגט אויפ'ן 

יו ּוִמְצֹוָתיו  ֹמר ֻחּקָ ְדָרָכיו ְוִלׁשְ ִלְהיֹות ְלָך ֵלאלִֹקים, ְוָלֶלֶכת ּבִ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֹקלֹו, ַוה' ֶהֱאמיְרָך ַהּיֹום, - ַהׁשֵ מַֹע ּבְ ָטיו ְוִלׁשְ ּפָ ּוִמׁשְ

ַרְך האט דיך  ם ִיְתּבָ האסטו אפגעשיידט היינט ְוכּו' און ַהׁשֵ

זיין צו אים צו א געליבט פאלק,  אפגעשיידט היינט צו 

, אין ָלֶהם ֵעד מֹוִכיַח  ֶהֱאַמְרּתָ "י אז דָאס ווארט  ַרׁשִ זאגט 

אבער  סּוק,  ּפָ אין  גלייכן  זיין  נישט  האט  דָאס  ִמְקָרא  ּבְ

ֶהֱאַמְרּתָ  ווארט  "י אז מיר זעהט אויס אז דָאס  ַרׁשִ זאגט 

ענדיגט  דערנאך  באלד  און  אפשיידן,  טייטׁש  דער  איז 

דעם  צו  גלייכן  א  געטראפן  יא  האב  איך  אז  צו  "י  ַרׁשִ

ווי עס שטייט  ְפֶאֶרת  ּתִ ָלׁשֹון פון  ווארט און דָאס איז א 

ל-ּפֲֹעֵלי און ]תהלים צ"ד ד'[ - זיי לויבן די  רּו ּכָ מֹו ִיְתַאּמְ ּכְ

וואס טוען אומרעכט.

"י  ַרׁשִ אז  געפרעגט  זי"ע  משינאווע  דֹוׁש  ַהּקָ ָהַרב  האט 

"י אז דָאס האט נישט קיין  איז זיך סֹוֵתר, קודם זאגט ַרׁשִ

"י אז דָאס  יֶכף דערנאך זאגט ַרׁשִ סּוק, און ּתֵ גלייכן אין ּפָ

סּוק. האט יא א גלייכן אין ּפָ

ז מיט זיין רּוַח  "י איז דא ְמַרּמֵ נאר עס קען זיין אזוי, אז ַרׁשִ

ַהּקֹוֶדׁש פאר די מענטשן וואס פירן זיך נישט אויף לויט 

די ֲחִסידיֶשע ִמְנָהִגים, זיי ַטֲעָנה'ן אז זיי זענען נישט קיין 

ים דָאס וואס עס איז  ֲחִסידיֶשע אידן, זיי זענען נאר ְמַקּיֵ

ְלַחן ָערּוְך, אבער אזעלכע זאכן  ין אין ׁשֻ ֵפירּוׁש'דיגע ּדִ א ּבְ

קֹוֶדׁש  ת  ּבָ ׁשַ ל  ְלָמׁשָ ווי  ין,  ַהּדִ ּוַרת  ִמּשׁ ִלְפִנים  זענען  וואס 

ה פראווען  י ַמֲעׂשֵ ת ִמְנָחה, ווען די ֲחִסידים ְוַאְנׁשֵ ִפּלַ נאך ּתְ

ְדָרׁש, זיי אלע  ית ַהּמִ ִציּבּור אין ּבֵ לֹׁש ְסעּודֹות ּבְ דעמאלס ׁשָ

ַרְך.  ם ִיְתּבָ זינגן צוזאמען ְזִמירֹות און לידער און לויבן ַהׁשֵ

די  לויט  נישט  זיך  פירן  וועלעכע  די מענטשן  זיי  אבער 

ֲחִסידיֶשע ִמְנָהִגים דרייען זיי זיך אין די צייט אין די גַאסן 

אויף א שפאציר מיט זייערע ווייבער, און זיי זאגן אז זיי 

דעם  לויט  וויבאלד  ין,  ּדִ דעם  לויט  אויף  גאר  זיך  פירן 

לֹׁש  ׁשָ ַעת  ׁשְ ּבִ ב  ְמחּוּיָ נישט  מען  איז  ָערּוְך  ְלַחן  ׁשֻ פון  ין  ּדִ

שטייט  אויך  און  געזאנגן,  און  ְזִמירֹות  זינגן  צו  ְסעּודֹות 

טאר  מען  אז  ִאיּסּור  אן  ָערּוְך  ְלַחן  ׁשֻ אין  ֵפירּוׁש  ּבְ נישט 

די  מיט  שפאצירן  גַאסן  די  אין  צייט  די  אין  גיין  נישט 

ַטֲעָנה'ן אז דָאס איז  זיי  ווייבער, נאר פונקט פארקערט 

ת, פאר זיי קען מען נישט ברענגן א  ּבָ גאר זייער עֹוֶנג ׁשַ

ֵפירּוׁש'דיגען ְרַאָיה פון די ּתֹוָרה אז דער ווֶעג און זייער  ּבְ

ין. ִמְנָהג איז נישט אויסגעהאלטן לֹויט דעם ּדִ

ְכִלית וואס קומט  ּתַ ֱאֶמת פון דעם סֹוף און דער  ּבֶ אבער 

זייערע  וואס  זעען  מען  קען  שפאצירן  דעם  פון  ארויס 

מענטשן  די  ווייל  אנהייב.  פון  געווען  איז  בֹות  ַמֲחׁשָ

אין  זיי  טרעפן  וועמען  גַאסן  די  אין  שפאצירן  וועלכע 

זיך, צו אזעלכע  זיי  די גאס, און מיט וועמען באהעפטן 

י רֹוב  ליידיגע און נידריגע פרָאסטע מענטשן, ווייל ַעל ּפִ

נאר אזעלכע ליידיגע מענטשן זענען די וועלכע דרייען 

ָנה זאגט אז ֲעֵביָרה ּגֹוֶרֶרת  זיך אין אלע גַאסן, און ווי די ִמׁשְ

ווייל  ֲעֵביָרה,  אן  נאך  צו  ברענגט  ֲעֵביָרה  איין   – ֲעֵביָרה 

אז  צּו,  רֹוב  י  ּפִ ַעל  ברענגט  גַאסן  די  אין  שפאצרין  דָאס 

מען זאל רעדן שלעכטע רייד ְוַכּדֹוֶמה, ווי דָאס איז פאר 

יעדן באקאנט.

גאר אנדערש איז אבער ביי די ערליכע אידן, די ֲחִסידים 

ית  ּבֵ אין  ְסעּודֹות  לֹׁש  ׁשָ פראווען  וועלכע  ה,  ַמֲעׂשֵ י  ְוַאְנׁשֵ

ִציּבּור, זיי זינגען אין די זעלבע צייט ְזִמירֹות און  ְדָרׁש ּבְ ַהּמִ

ַרְך,  ם ִיְתּבָ געזאנגן לֹויֶבן, ביי דעם טיש וואס איז פאר ַהׁשֵ

ַרְך  ִיְתּבָ ם  ַהׁשֵ פון  בֹוד  ּכָ דער  פארמערט  ווערט  זיי  דורך 

ואתחנן - שבת נחמו



יין פאר אלע ערליכע אידן. וואס דָאס איז ׁשֵ

די  אין  ֵפירּוׁש  ּבְ נישט  שטייט  עס  ָכאְטׁש  אויס  קומט 

און  ִציּבּור  ּבְ ְסעּודֹות  לֹׁש  ׁשָ פראווען  מוז  מען  אז  ּתֹוָרה 

די  אז  ֵפירּוׁש  ּבְ נישט  אויך  און עס שטייט  ְזִמירֹות,  זינגן 

ין,  ּדִ אנדערע מענטשן טוען עפעס וואס איז קעגן דעם 

פון דעסטוועגן דערקענט זיך און יעדער וואס וויל וויסן 

דעם ֱאֶמת וועט פארשטיין אז דער ווֶעג פון די פרָאסטע 

נישט  טוען  גַאסן  די  אין  שפאצירן  וועלכע  מענטשן 

ַרְך, אבער די אנדערע  ִיְתּבָ ם  ַהׁשֵ ָרצֹון פון  דערמיט דעם 

ְזִמירֹות  זינגן  ה וועלכע  ַמֲעׂשֵ י  ְוַאְנׁשֵ ֲחִסידים  ווֶעג פון די 

ַרְך, זיי ברענגן  ם ִיְתּבָ ִציּבּור זיי טוען ָיא דעם ָרצֹון פון ַהׁשֵ ּבְ

ל ָהעֹוָלִמים. בֹוד מיט א ַנַחת רּוַח פאר דעם ּבֹוֵרא ּכָ א ּכָ

"י, ֶאת ה'  ז זיין אין דעם ָלׁשֹון פון ַרׁשִ דאס קען מען ְמַרּמֵ

ֶהֱאַמְרּתָ ַהּיֹום וגו', ַוה' ֶהֱאמיְרָך ַהּיֹום, די ביידע ווערטער 

סּוק,  ּפָ אין  גלייכן  קיין  נישט  האבן  ֶהֱאמיְרָך,   - ֶהֱאַמְרּתָ 

וועגן וואס מען  וָנה איז אויף די צוויי דערמאנטע  ּוָ ּכַ די 

קען נישט פון די ּתֹוָרה איבערצייגן, און אויב מען ווייסט 

נישט וועלכער וועג איז מער ריכטיגער פון דעם צווייטן 

ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ַהׁשֵ וועג איז מער באליבט ביי  וועלכער  וועג, 

און וועלכער וועג זאל זיך דער מענטש אויסקלויבן, אויף 

"י איך האב געטראפן א ְרַאָיה אז דער וועג  דעם זאגט ַרׁשִ

פון די ֲחִסידים דָאס איז דער ריכטיגער און שיינער וועג 

ווייל דער וועג  וואס דער מענטש זאל זיך אויסקלויבן, 

וועלכער טוט  רּומבאר פאר דעם מענטש  און  שיין  איז 

ְפֶאֶרת – שיין און רּומבאר  עס, און דָאס איז א ָלׁשֹון פון ּתִ

און  יבֹות  ֲחׁשִ א  האבן  ים  ַמֲעׂשִ זיינע  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ַהׁשֵ פאר 

ַרְך, דָאס פארמערט  ם ִיְתּבָ פארשאפן א ַנַחת רּוַח פאר ַהׁשֵ

ַרְך גערומט,  ם ִיְתּבָ ַמִים, דורך זיי ווערט ַהׁשֵ בֹוד ׁשָ דעם ּכָ

ל-ּפֲֹעֵלי און מיר זעען אז דער  רּו ּכָ מֹו ִיְתַאּמְ "י ּכְ זאגט ַרׁשִ

מענטשן  פראסטע  און  ליידיגע  די  פון  וועג  צווייטער 

איז  גַאסן  די  אין  ְסעּודֹות  לֹׁש  ׁשָ ַעת  ׁשְ ּבִ שפאצירן  וואס 

דעם  פון  סֹוף  דער  ווייל  וועג,  ריכטיגער  דער  נישט 

שפאציר איז אז עס קומט דערפון ארויס אז זיי לֹויֶבן די 

ַרְך זאל אונז פירן אויף  ם ִיְתּבָ וועלכע טוען אומרעכט. ַהׁשֵ

דעם ֱאֶמת'דיגן וועג.                       דברי יחזקאל פ' תבוא 

ּובָה לָרַּבִים זְמַן ּתְשׁ

י הירש'לי מאפאלטשנע ַזַצ"ל האט נאכגעזאגט  הרה"ק ַרּבִ

לֹׁש  ׁשָ ַעת  ׁשְ ּבִ אז  ַזַצ"ל  מפשיסחא  הּודי  ַהּיְ הרה"ק  פון 

ים. ׁשּוָבה ָלַרּבִ ְסעּודֹות איז א ְזַמן פון ּתְ

ל דערויף האב איך געהערט: אז א גרויסער קעניג  ַא ָמׁשָ

קומט  ער  אז  ָטאט  ׁשְ אין  זיין  צו  מֹודיַע  געשיקט  האט 

אנגערייטן  זאל מען  ָטאט, דעריבער  ׁשְ אין דעם  באזוכן 

פאר אים שיינע דירֹות אויף יענעם באשטימטן צייט.

ָטאט האבן זיך א גאנצע ווָאך  די קלוגע מענטשן פון די ׁשְ

פריער צו גערישט מיט זייער ַגאְנְצען ּכַֹח אנצוגרייטן פון 

דעם שענסטן און בעסטן אין זייערע שיינע דירֹות, און 

ְרָנָסה האבן זיי זיך ווייניג באשעפטיגט, נאר  מיט זייער ּפַ

ַאזוי ִפיל וויפיל עס האט אויסגעפעלט צו זייער לעבן.

ר באשעפטיגט  ִעיּקָ אבער די נארישע מענטשן האבן זיך ּבְ

געהאט  נישט  זיי  האבן  דערפאר  און  ְרָנָסה,  ּפַ זייער  אין 

קעניג,  דעם  פאר  דיָרה  שיינע  א  אנצוגרייטן  צייט  קיין 

קעניג  דער  האט  אנגעקומען  איז  קעניג  דער  ווען  און 

געצָארנט אויף די נארישע מענטשן.

איז  קעניג  דער  ווען  צייט  די  אנגעקומען  איז  עס  ווען 

די  לויפן  צו  געקומען  זענען  זיי,  פון  געפארן  אוועק 

נארישע מענטשן און זיי זענען געפאלן פאר אים איבער 

צו בעטן דעם קעניג, כדי דער קעניג זאל זיי מֹוֵחל זיין 

אויף דעם ָעַבר, און זיי האבן צוגעזאגט אויף דעם ָעִתיד 

וועט  ער  ווען  נאר  פאסירן,  נישט  דָאס  וועט  ֵמֵער  אז 

פון  אנגרייטן  אים  זיי  וועלן  קומען  צוריק  נאכאמאל 

שענסטן און פון בעסטן ווי עס פאסט פאר א קעניג.

מענטש  קלוגער  דער  פארשטענדליך:  איז  ל  ִנְמׁשַ דער 

גרייט זיך צו א גאנצע ווָאך ער רייניגט זיך אויס פון אלע 

ת וועט קומען זאל די  ּבָ שלעכטע ִמיּדֹות כדי ווען דער ׁשַ

ה קענען רוען אין אים, אבער די נארישע מענטשן  ְקדּוׁשָ

פון  אויס  נישט  זיך  רייניגן  זיי  און  אן,  נישט  זיך  גרייטן 

באשעפטיגן  ר  ִעיּקֵ זייער  נאר  ִמיּדֹות,  שלעכטע  זייערע 

ת קומט האבן  ּבָ ׁשַ דער  ווען  ִמּיּות. דעריבער  ׁשְ ּגַ אין  איז 

ל צו זיין, און נאר וועגן  זיי נישט קיין פלאץ וואו אים ְמַקּבֵ

ת. ּבָ ַ ת ַהּשׁ דעם שפירן זיי נישט דעם ַטַעם פון דעם ְקֻדּוׁשַ

ְסעּודֹות  לֹׁש  ׁשָ פון  צייט  די  קומט  עס  ווען  דעריבער 

ַרְך אונזער קעניג און  ִיְתּבָ ם  ַהׁשֵ זיי איבער בעטן  דארפן 

צו זאגן אז פון היינט און ווייטער וועלן זיי שוין טוהן זיין 

ת וועט נאכאמאל קומען וועלן זיי  ּבָ ווילן אז ווען דער ׁשַ

ִמיּדֹות כדי דער  זיין אויס גערייניגט פון אלע שלעכטע 

ת זאל קענען ביי זיי רוען.  ּבָ ַ ת ַהּשׁ ְקֻדּוׁשַ

נפלאות חדשות לקוטים בשם הגה"ח רבי יחיאל משה   

ָׁשֹלׁש ְסעּודֹות


