דרשת יואל ראטה בהתייסדות ישיבתו א' דחמוה''ס תשס''ט לפ''ג
באולם שערי שמחה בשעה 12:15
די אלע דיבורים וואס מען האט גערעדט א גאנצע זמן דארף מען מחזק זיין איך גיי מיך נישט קריגן מיט וויען ,איך קריג מיך נישט מיט
קיינעם ,ס'איז געשעהן וואס ס'איז געשעהן זיי האבן זיך פארלייגט אן קיין שום סיבה ,זייער שיינע תורות ,איך האב א  ,GUITARאיך האב
געמאכט א  ,PONY TAILאלעס נארישקייטן ,וועגן דעם ווארפט מען נאך נישט ארויס קיין מענטש ,נאר ווייל איך ברענג אריין אביסל
יר"ש צו שמחה צו קדושה.
דער עיקר ,איך עפען אי"ה א ישיבה ,א' חשון אין וויליאמסבורג דאס איז געווען מיין פלאן אלץ כתה ט' מלמד ,איך האב קיינמאל נישט
געוואלט אליינס ארויסגיין ,וועגן פרנסה ,יעצט אז מ'ווארפט מיך יעצט איז די צייט וואס מ'עפענט טאקע א ישיבה.
איך וועל ארום רעדן אביסל ענינים פון די ישיבה ,דער סדר הישיבה וועט זיין אזוי :מ'גייט לערנען אי"ה מכות ,מסכת מכות פאר שיעור
עיון ,ס'איז א גרינגע מסכת ,ס'איז א מסכת וואס איז גוט פאר יעדען ,יעדער איינער קען עס מיטהאלטן ,איך האב עס געלערענט אין חדר אין
כתה ז' איך האב עס געענדיגט אין איין יאר ,ס'איז דרייסיג בלאט'' ,מען קען צולייגן תוס' און רש"י'' מהרש"א ווער עס איז ביכולת,
''שיעור עיון''.
שיעור פשוט וועט זיין מס' ברכות ,מ'וועט אנהייבן ש"ס ,מ'וועט לערנען אי"ה דריי בלאט א וואך ,ס'איז זייער גרינגע בלעטער ,ס'איז
מורא'דיג ס'ציט דעם הארצן ,מ'זעהט ווער ס'קען עס און האט אביסל אנגעפאנגן מסכת ברכות ,ס'איז דא ש"ס מנוקד ,ס'איז זייער גרינג צו
לערנען ,ס'איז זייער נוצבאר מיט דעם וועט זיין א געלונגענע ישיבה
א ישיבה פון נאר צוויי סדרים ,די ישיבה וועט זיך אנהייבן זיבן אזייגער ,מ'וועט האבן א גרויסע בילדינג דא אין וויליאמסבורג ,מיט
אסאך קלאסן ,מיט א לאנטש רום מיט א קעכער ,דער מעניא ) (MENUוועט זיין א בעסערע מעניא ,א ישיבה וואס שטעלט צו דער
ריכטיגער סחורה .אלע קלאסן עפענט מען אויף און מען זאל איבערגעבן פאר אלע בחורים ,איך קען נישט דא ווארטן ביז ס'וועט זיין דער
גאנצער עולם.
זיבן אזייגער הייבט זיך אן ,פארטאגס דארף יעדער בחור לערנען חומש ,מען וועט מוזן מעביר סדרה זיין ,סדר הישיבה ,יעדער בחור
דארף אין ישיבה לערנען ח"י פרקים משניות ,מ'גייט עס נישט פארהערן ,מ'דארף עס נישט פארשטיין ,מ'קען עס פלעין זאגן ,דאס
גייט זיין יעדן טאג ,א שעה א האלב פארן דאווענען גייט יעדער בחור האבן זיינע שיעורים משניות ,און דורך דעם גייט משיח קומען .שטייט אין
מדרש פרשת צו אין הגלות מתכנסות אלא בזכות משניות ,וועגן דעם האט מען נעבעך זייער מורא ווייל עס איז דא  90בחורים ב"ה וואס האבן
אנגעפאנגען צו לערנען משניות ,משיח קומט שוין ,יעדער קען עס נאך קוקן אין מדרש פרשת צו משיח קומט אן בזכות משניות ,יעדער בחור
דארף צו לערנען משניות ,איך האב געטראכט א בחור וועט זוכה זיין צו אכצן פרקים א טאג האט ער א חלק אין די גאולה ,ווען משיח וועט
טייטלען אויף אים און אים ווייזן די האסט געברענגט משיח .פון זיבענע ביז אכט דרייסיג וועט זיין שיעורים ,יעדער בחור זאל קענען
לערנען חומש משניות ,דאס וועט זיין פאר'ן דאווענען ,מ'וועט נישט דאווענען לאנג ,מ'וועט ארויסגיין מיט א מלחמה קעגען די אלע
ישיבות וואס נערווירן מענטשן ,מ'וועט דאווענען אזוי ווי אלע אידן דאווענען ,ווי סאטמאר רב האט געזאגט ,צען מינוט ,פינף מינוט ,אזויווי
מ'גייט אי"ה אויסוואקסן בעלי בתים ,ערליכע בעלי בתים .נאכדעם וועט זיין א פיינעם פרישטיג ,עלעף אזייגער וועט מען אנהייבן שיעור עיון,
ביז צוויי אזייגער דאס טייטש מען וועט פארלערנען ,נאכדעם וועט זיין א שטיקל הפסקה פופצען מינוט ,נאכדעם וועט מען איבער'חזר'ן דעם
עמוד גמ' וואס מ'לערענט מסכת מכות .נאכדעם וועט זיין לאנטש א שעה ,דריי אזייגער דאווענט מען מנחה ,נאך לאנטש דאווענט מען גלייך
מנחה נאכדעם קומט שיעור פשוט מסכת ברכות.
איך ווייס נאך נישט פונקטליך וואס פארא כתה איך גיי זיין מגיד שיעור ,אין איין כתה וועל איך זיין פארמיטאג און אין איין כתה
וועל איך זיין אי"ה נאכמיטאג ,און די אנדערע כתה וועלן איך זיין פארטאגס און ביינאכט ,איך וועל דארט זיין אין ביהמ"ד .נאכמיטאג
וועלן מיר לערנען מס' ברכות ,א בלאט א טאג ,עברי מיט טייטש מען וועט פארלערנען אויף אזא אופן וואס קינדער קענען פארשטיין ,זונטאג
מאנטיג דינסטאג דריי בלאט א וואך ,מיטוואך דאנערשטאג חזר'ט מען עס איבער.
יעדער בחור דארף האבן א שיעור אין ש"ס ,אנהייבן זאגן ש"ס כדאי מען זאל קענען זוכה זיין צו ענדיגן ש"ס פאר די חתונה .ר' מרדכי
זיווילער איז געווען זיייער א שארפער מענטש ,אמאל האט ער געזאגט פאר א מענטש ,פעך ,דו האסט א צורה פון א הונט אז א מענטש האט
נאך נישט געענדיגט זאגן ש"ס האט ער א צורה פון א הונט ,נישט דער פנים ,אויפן פנים זעהט ער אויס זייער שיין ,אבער בעיקר האט ער
נישט קיין צורה .ס'איז דא קינדער וואס ענדיגן ש"ס אויף די בר מצוה ,בחורים קענען ענדיגן ש"ס אויף די חתונה ,דורך-זאגן ש"ס ,איינער
וועט עס יא פארשטיין איינער אביסל ווייניגער פארשטיין ,אדער גארנישט פארשטיין ,דאס אלעס האט נישט מיט ברסלב צו טוען ,צו זאגן
האט נישט מיט ברסלב ,סתם ארויפגעלייגט א נאסע ליילעך אויף די גאנצע זאך .אונז גיימער האבן א שיעור עיון און א שעור פשוט אבער די
ישיבה איז געשטעלט אז א בחור זאל זיין דערווייטערט פון שמוץ ,דערווייטערט פון שמוץ קען מען נאר זיין אז מען זאגט משניות .א
גרויסער צדיק איינע פון די ל"ו צדיקים ,איך מיין די גרעסטע פון די גרעסטע האט געזאגט ,ס'איז נישטא קיין עצה פאר קיין בחור נישט צו
זינדיגן ,נאר חתונה האבן ,וואס וועט זיין ביז די חתונה ,משניות ,א בחור לערנט יעדן טאג משניות איז פארזיכערט אז ער וועט זיך אפלאזן פון
שמוץ א בחור וועט זיין שטארק יעדן טאג זאגן אכצן פרקים משניות און א בחור וואס קען נישט זאגן אכצן כאטשיק זאגן יעדן טאג א
געוויסן סכום ,איין פרק איז איין פרק יעדן טאג ,צוויי פרקים ,אבער נישט איין טאג איינס און איין טאג פינף ,יעדן טאג די זעלבע סכום וויפיל
ס'גייט ,איך האב מיין תאוה  ,איך האב ליב צו לערנען א סדר א טאג ,אז א מענטש לערנט אסאך משניות גייט אראפ די גאנצע שמוץ פון די
נשמה און דער מענטש הייבט אן צו טראכטן פונעם אייבערשטן ,און אז א מענטש טראכט פונעם אייבערשטן הייבט ער אן צו רעדן פונעם
אייבערשטן ,מען דרייט זיך ארום א גאנצן טאג און מען רעדט פון אלעם פון רבנים נותן שיעורים דיינים צדיקים וואס דו ווילסט ,אז א מענטש

רעדט נישט פונעם אייבערשטן ווייזט אז דו האסט נישט קיין אמונה ,ביסט זייער ווייט פונעם אייבערשטן ,ווייל ווען א מענטש וואלט ווען
געגלייבט אז דער אייבערשטער איז דא אין דעם דור נעבען אים ,וואלט ער געעפענט דעם מויל און גערעדט צום אייבערשטן און געזאגט פארן
אייבערשטן פונקטליך וואס גייט אים דורך ,רבש''ע מיין טאטע וויל מיך נישט לייגן דא ,פארצייל פארן אייבערשטן ,מ'קען מען פועל'ן
וואס מ'קען נישט מיט קיין שום זאך פון די וועלט פועלן.
פרייטאג וועט נישט זיין ישיבה ,פרייטאג איז נישטא קיין ישיבה ,פרייטאג אינדערפרי גייט יעדער איינער נאך געלט .פארוועם,
פאר דיין צוועק ,יעדער בחור האט צוועקן אין די משפחה איז דא מענטשן וואס האבן נישט קיין געלט ,פאר תומכי שבת ,פאר חברה הצלה,
נישט קיין חילוק ,פרייטאג זונטאג דארף יעדער בחור גיין נאך געלט ,ער וועט ווערן א עובד ה' א אמת'דיג אמת'דיגער ערליכער איד ,טוען
מצות ומעשים טובים ,נישט ווי אנדערע מענטשן קוקן עס אן ,ער שאקלט זיך נישט ער דרייט זיך נישט ,ס'האט נישט קיין פנים פון א
דאווענען .א פנים פון א דאווענען איז ,אריינלייגן די מחשבות.
און די אלע בחורים וואס בלייבן אין וויען ,אין די אלע בחורים דא ,איך האף אז מ'וועט נישט פארגעסן די אלע דיבורים וואס
מ'האט גערעדט א גאנץ יאר ,מ'וועט ווייטער יעדן טאג לערנען משניות ,מען דארף גיין יעדן טאג ווייטער אין א סדר.
מען זאל זעהן ווייטער אנצוהאלטן די אלע זאכן וואס אונז האבן מיר געשמועסט עס איז נישטא קיין ווערטער אין די וועלט
אראפצוברענגען די גרויסקייט פון זאגן משניות ,ווי איך גיי וועל איך ארויסגעבן א קונטרס ,פלעין א לאלעך וואס זיי האבן ארויף געלייגט אויף
ברסלב ,פארוואס זאל א בחור נישט נעמען קיין משניות און לערנען איין פרק און נאך א פרק און נאך א פרק און נאך א פרק און נאך א פרק,
פארשטייסט נישט ,זאג עס! איך לערנען א פאר שיעורים משניות נאר דורך זאגען ,איך בין א יונגערמאן ,א יונגערמאן אין די
צוואנציגערס ,זיבן און צוואנציג ,צען יאר עלטער פון דיר ,און דו קענסט ענדיגן צען יאר ארום ענדיגן כל התורה כולה.
מ'האט יעצט אנגעפאנגען קידושין ,היינט האב איך אנגעפאנגען קידושין ,איך האלט אינמיטן דף היומי ,איך וועל יעדן בלאט איבערגיין
זיבן מאל ,און זיבן יאר ארום וועל איך ענדיגן זיבן מאל ש"ס .אדער הייב אן ברכות ,מס' ברכות איז דא געפינטעלע גמרות ס'איז דא ארט
סקראל) ,(ARTSCROLLאלע פירושים ,און אז דו פארשטיי נישט ,איך האב נישט קיין קאפ ,זאג ארויס די ווערטער! וואס געשענט,
מ'ווערט א ברסלב'ער אזא שטותים והבלים צו זאגן ,ווי קומט ברסלב צו דעם.
ס'איז נישטא קיין ווערטער וויאזוי מסביר צו זיין די כוונות פון משניות ,די עיקר וואס איך האב רחמנות אויף דעם בחור ,ווען בחורים
גייען נישט וויסן צו זיין א ערליכער יוד מען האט חתונה וועלן אלע עבירות אוועקגיין ,און וואס איז די עצה ביז די חתונה ,משניות! ווי
מער! איי מען איז דאך נישט ,שטעל דיך פאר אן די משניות וויאזוי וואלסטו אויסגעקוקט ,האט נישט קיין קשיות אויף א זאך וואס שטייט פון
אר''י מי לנו גדול פון אר''י הק'  .דער משנה ברורה ברענגט אראפ דער באר היטב ברענגט אים ,שיעור משניות קודם לכל דבר ,אותיות נשמה,
אותיות משנה ,ס'איז משנה א מענטש בגשמיות וברוחניות .דאס איז א חלק המשניות.
איך וועל ענדיגן וואס איך האב אנגעפאנגען ,איך זאג פאר יעדן איינעם איך גיי מיך נישט קריגן מיט וויען ,איך האב גארנישט מיט וויען,
מ'קען דאך נישט זיין ברוגז אויף מיר,מ'קען זיין ברוגז אז איך גיי אליינס  -קענסטו זיין ברוגז ,האסט מיך דאך ארויסגעווארפן ,יא ,איך האב
נישט קיין רעכט צו עפענען ,איך מעג עפענען א ישיבה ,איך האב איבערגעגעבן פאר יעדן איינעם די שיעורים פון די ישיבה ,פארטאגס און
ביינאכט גייען די בחורים האבן אייגענע צייט צו לערנען וואס ער וויל ,א מסכת א משניות און דער עיקר וואס מ'גייט זיך יעצט נעמען צו ש"ס!
אז יעדער בחור זאל ענדיגן ש"ס פאר די חתונה! נישט בלייבן א ביטערער עם הארץ ,פון זעקס בלאט א זמן דער מגיד שעור איז דער למדן ער
האט געלערענט זעקס בלאט א זמן! שעמסט זיך נישט זעקס בלאט? אוודאי וועט ער נישט וועלן לערנען מער ,דער מגיד שיעור וויל נישט
ארבעטן ,ער קען נישט לערנען א פאר בלאט א וואך ,ער דארף ארבעטן א גאנצע נאכט זיך פארצוקוקן ,ער קען נישט לערנען? זעקס בלאט
שלעפסטו מיך ארום א זמן? משוגע? א חודש א בלאט? ס'איז דא א איבער יאר יעצט ,חשון ,כסלו ,טבת ,שבט ,אדר אדר ,זעקס בלאט איך קען
נישט קיין איין ווארט וואס איך האב געלערנט .נאכדעם מיט די פלעקן וואס ער גייט אויף זיך ,ס'גייט דאך גלייך ארויס זיינע עבירות,
זיינע באהאלטענע טומאה ,ס'איז דא אויך עפעס א איד דא אין וויליאמסבורג וואס האט א זון ביי מיר ,ער האט א ביהמ"ד איינער פון די
פריערדיגע אפיקורסים ,דא אין וויליאמסבורג איז דא א איד פון די פארצייטישע אפיקורסים ,זיי גלייבן נישט אין בעש"ט זיי גלייבן נישט אין
קייין שום תלמיד ,קוק אים אן ,זיין רעקל זאגט פונקטליך אויס ווי פגום ער איז .נאר תורה האט א כח ארויסצונעמען די שמוץ ,תורה און
תפלה! תורה מיינט נישט די מגיד שעור זעקס בלאט וואס ער לערנט זיך פאר א גאנצן זמן ,תורה מיינט אכצן פרקים משניות און א זמן פון
מעביר סדרה זיין.
שיעור עיון וועט זיין מס' מכות ס'איז א גוטע מס' איך האב עס געלערנט אויסענווייניג ביי כתה ז' וואס מ'קען עס קענען אן תוס' ,גמרא
רש"י איז זייער גרינג מ'קען צו לייגן תוס' .מס' ברכות נאכמיטאג און פארטאגס און נאכט סדר וועט זיין שיעורים וואס ער וויל ,איינער האט
ליב הלכה ,איינער האט ליב שו"ת ספרים ,איינער האט ליב משנה ברורה ,איינער האט ליב קצות השלחן ,איינער האט ליב שו"ת מנחת אלעזר,
וואס דו ווילסט וועסטו לערנען! זעקס בלאט לערנט ער פאר א זמן.
ווער לערנט די ווייניגסטע ,מגיד שיעורים ,ניין?! א בעל הבית לערנט דאך דף היומי ,פון די נידריגסטע בעה"ב קומט אין ביהמ"ד
און לערנט אפ דריי הונדערט און פינף און זעכציג בלאט א יאר ,און א מגי"ש וואס לערנט א יאר ,זעקס בלאט האט ער געלערענט א יאר!
דער בעה"ב שעמט זיך און ער גיט אים כבוד ,ער איז א מגי"ש איך קוק דיר ארויף  ,זעקס בלאט האט ער געלערענט!
דער אייבערשטער זאל העלפן עטץ זאלטס האבן א פרייליכן יאר א פרלייכן יו"ט און א פרייליכן חנוכה ,און א פרייליכען פורים און פסח,
אלע ימים טובים ,דער עיקר איך האב נישט געקענט צוזאמנעמען דעם גאנצן עולם יעצט ווייל ס'איז חוה"מ ס'איז דא בחורים אין מאנרא ,ס'איז
דא בחורים וואס גייען חוה"מ האלטן ,מען זאל זעהן איבערצוגעבן פאר יעדן איינעם דעם ענין וואס איך האב גערעדט ,גוט יו"ט.

