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שבת קודש פרשת תשא, שבת פרה, שנת תשפ"א 
לפרט קטן, ביי סעודה שלישית האט דער ראש ישיבה 

שליט"א פארגעלערנט ליקוטי מוהר"ן חלק ב, סימן 
עד.

איידער דער ראש ישיבה שליט"א האט אנגעהויבן פארלערנען האט 
דער ראש ישיבה שליט"א געזונגען מיט'ן גאנצן עולם דעם ניגון לכבוד 

פסח:

"דער הייליגער רבי נתן האט אמאל 
געזאגט, )צוויי מאל(

אויף פסח  פסח,  אויף  פסח,  אויף 
וועט זיין,

פסח  אויף  פסח,  אויף  פסח,  אויף 
וועט זיין,

פסח  דעם  מען  נעמט  וואו  אבער 
אליין?

פסח  דעם  מען  נעמט  וואו  אבער 
אליין? )צוויי מאל(

דעם פסח אליין, דעם פסח אליין, 
דעם פסח אליין, דעם פסח אליין,

פסח  דעם  מען  נעמט  וואו  אבער 
וואו נעמט מען דעם  אליין, אבער 

פסח אליין". )צוויי מאל(

ִהיא  ֶשׁ ָרה,  ָפּ ת  ָרַשׁ ָפּ קֹוִרין  ּפּוִרים  ַאַחר  לברכה:  זכרונו  רבינו  לשון 
ְמַאת ֵמת,  ֵהר ִמֻטּ ְהיּו ִנְזָהִרין ִלָטּ ִיּ ֵדי ֶשׁ ָרה קֹוִרין, ְכּ ת ָפּ ָרַשׁ י ָפּ ֲהָכָנה ְלֶפַסח. ִכּ
ּפּוִרים  י  ִכּ ּפּור,  ִחיַנת  ְבּ הּוא  ה  ּוִבְתִחָלּ ַסח.  ַהֶפּ ַלֲעׂשֹות  ְטהֹוִרין  ְהיּו  ִיּ ֶשׁ ֵדי  ְכּ
ר )אסתר ט, ועיין בכונות האריז"ל בסוד הפיל פור ובסוד פרה אדומה(, ְוַאַחר־ ם ַהֻפּ ַעל־ֵשׁ
ִחיַנת  אי ִהּלּוְך ְוֶדֶרְך ְלֶפַסח. ְוֶזהּו ְבּ ַוַדּ ְבּ ם ּפּוִרים הּוא  י ַגּ ִכּ ָרה,  ה ָפּ ְך ַנֲעֶשׂ ָכּ
ִחיַנת  ְפתֹוָתיו ֶזה ְבּ ים נְֹטפֹות מֹור עֵֹבר. ִשׂ ִנּ ְפתֹוָתיו ׁשֹוַשׁ )שיר השירים ה, יג(: ִשׂ

ה ִהיא  ָנּ ּמּוָבא ]בפרי עץ חיים שער חג המצות, פרק ז; ועוד[(. ׁשֹוַשׁ )ַכּ ה ָסח  ֶפּ ַסח -  ֶפּ
מֹור  נְֹטפֹות  ר(.  ֶאְסֵתּ א  יַמְטִרָיּ ִגּ ה  ָנּ ְוׁשֹוַשׁ ָהֲאִריַז"ל,  ּוְבִכְתֵבי  דֹוׁש  ַהָקּ זַֹּהר  ַבּ ּמּוָבא  )ַכּ ר,  ֶאְסֵתּ
ל  ִחיַנת ֵחרּות ֶשׁ רֹור )חולין קלט:(, ְלׁשֹון ֵחרּות, ְבּ ַכי – ָמר ְדּ ִחיַנת ָמְרֳדּ עֵֹבר ֶזה ְבּ
ְבַעת  סּוק )שמות כג, טו(: ִשׁ ָפּ ֶפַסח, ַבּ ז ְבּ ל ּפּוִרים ְמֻרָמּ ן ֵצרּוף ֶשׁ ַסח. ְוַעל־ֵכּ ֶפּ
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ְצָרִים  י בֹו ָיָצאָת ִמִמּ יִתָך ְלמֹוֵעד חֶֹדׁש ָהָאִביב, ִכּ ר ִצִוּ ֲאֶשׁ אַכל ַמּצֹות ַכּ ָיִמים תֹּ
י־ֵתבֹות ּפּוִרים,  ֵריָקם – ָראֵשׁ ָפַני  ֵיָראּו  ְצָרִים ְוֹלא  ִמִמּ ֵריָקם.  ָפַני  ֵיָראּו  ְוֹלא 
)ּוָפַסק  ֵמָחֵמץ:  ִנְזָהִרין  ִלְהיֹות  ְיכֹוִלים  ְהיּו  ִיּ ֶשׁ ְלֶפַסח,  ֶרְך  ֶדּ הּוא  ּפּוִרים  י  ִכּ

ה יֹוֵתר(. ָלּ ֶאְמַצע ָהִעְנָין ְוֹלא ִגּ ְבּ

ֵזֶכר  ֵהם  ְצוֹות  ַהִמּ ל  ָכּ ן  ְוַעל־ֵכּ ַסח,  ִמֶפּ ַהַהְתָחלֹות  ל  ָכּ ָהיּו  ה  ִחָלּ ְתּ ַבּ י  ִכּ
ם(. עד כאן לשון רבינו. ו... )ְוֹלא ִסֵיּ ִליִציַאת ִמְצָרִים. ְוַעְכָשׁ

)ליקוטי  זאגט  רבי  דער  אנגעהויבן:  שליט"א  ישיבה  ראש  דער  האט 
י  ִהיא ֲהָכָנה ְלֶפַסח, ִכּ ָרה ֶשׁ ת ָפּ ָרַשׁ מוהר"ן, חלק ב', סימן עד(: "ַאַחר ּפּוִרים קֹוִרין ָפּ

ְהיּו ְטהֹוִרין  ִיּ ֵדי ֶשׁ ְמַאת ֵמת, ְכּ ֵהר ִמֻטּ ְהיּו ִנְזָהִרין ִלָטּ ִיּ ֵדי ֶשׁ ָרה קֹוִרין ְכּ ת ָפּ ָרַשׁ ָפּ
ַסח", נאך פורים ליינט מען פרשת פרה כדי זיך צוצוגרייטן  ַהֶפּ ַלֲעׂשֹות 
צום יום טוב פסח, זיך מטהר זיין פון טמאת מת און ווערן ריין צו קענען 
מקריב זיין דעם קרבן פסח. און דער רבי פירט אויס: "ִּכי ִּבְּתִחיָּלה ָהיּו 
ְוַעְכָׁשיו, ְוֹלא ִסֵּיים", און רבי נתן זאגט אויף  ָּכל ַהַהְתָחלֹות ִמֶּפַסח ְוכּו', 
דעם אז ער האט פארשטאנען פון רבי'ן אז היינט זענען אלע התחלות 

פון פורים.

"ְוַעְכָׁשיו, ְוֹלא ִסֵּיים"

"ְוַעְכָׁשיו,  ווערטער:  די  אין  פשט  זאגט  לברכה  זכרונו  מוהרא"ש 
ְוֹלא ִסֵּיים", "ְוַעְכָׁשיו" - יעצט אז מיר האבן דעם רבי'ן וואס לערנט מיט 
נישט  קיינמאל  א מענטש  איז   - ִסֵּיים"  "ְוֹלא  עצות,  זיסע  אזעלכע  אונז 
דערנאך, ער קען אלץ אנהייבן פון דאסניי, אפילו איך בין אראפגעפאלן 
אין שלעכטע זאכן רחמנא לצלן, איך האב געקוקט וואס מען טאר נישט, 
איך האב געטון וואס מען טאר נישט רחמנא לצלן, אבער מיט'ן רבי'נס 
עצות קען מען פריש אנהייבן, דער רבי האט געזאגט )ליקוטי מוהר"ן, חלק 
ב', סימן עח(: "קיין יאוש איז נישט פארהאנען", עס איז נישט דא אזא זאך 

נישט  קיינמאל  וועל שוין  'איך  בין שוין פארפאלן',  'איך  צו טראכטן: 
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קענען ארויסקריכן פון מיין בלאטע', ווייל מען קען אלץ צוריק קומען 
צום אייבערשטן, דער באשעפער'ס רחמנות איז אזוי גרויס אז ער ווארט 

אויף יעדן איד ער זאל זיך צוריק קערן צו אים.

"אויף פסח וועט זיין, אבער ווי נעמט מען דעם פסח 
אליין?"

זיך אפרעדן אז ער האט  נתן  איינמאל איז איינער געקומען צו רבי 
נישט קיין געלט אויף פסח, האט רבי נתן אים מחזק געווען און געזאגט: 

"אויף פסח וועט זיין, אבער ווי נעמט מען דעם פסח אליין?"

דאס זעט מען בחוש ווען עס קומט אן דער יום טוב פסח האט יעדער 
איינער למעשה וויין, מצות און כל טוב וטוב, אידן פארטיילן שווערע 
געלטער פאר צדקה, מען טיילט מצות און אלע סארטן עסן וכו' וכו'. 
אזוי ווי עס איז געווען מיט'ן הייליגן רבי נתן אליין; דער הייליגער רבי 
נתן זכרונו לברכה איז דורך געגאנגען גאר שווערע צייטן, מען האט אים 
ווייט אז מען האט ממש מורא געהאט  זייער שטארק גע'רודפ'ט, אזוי 
צו רעדן מיט אים וכו', איינמאל פאר פסח איז ער געווען אין זייער א 
געדריקטע מצב, איז אריינגעקומען צו אים זיין טאכטער חנה צירל און 
זיך אפגערעדט: "טאטע עס איז שוין זייער נאנט צו פסח און מיר האבן 
נאך גארנישט אויף פסח, וואס וועט דא זיין?" האט ער געזאגט צו זיין 
אייבערשטער  דער  זארגן,  נישט  זיך  דארפסט  "טאכטער'ל  טאכטער: 
וועט זיכער העלפן, און מיר וועלן האבן אויף פסח". עס איז געקומען 
אנשי  פון  איינער  אז  געהאלפן  אייבערשטער  דער  האט  פסח,  ערב 
ווייסט  'ווער  געטראכט:  און  געווארן  נתעורר  איז  עושר,  אן  שלומינו, 
אויב דער הייליגער רבי נתן האט אויף פסח צו מאכן?' איז ער געגאנגען 
מצות,  זאכן,  גוטע  אלע  מיט  אנגעפילט  עס  און  וואגן  א  גענומען  און 
וויין, קארטאפל, אייער, און נאך, ער האט אלעס אריבער געברענגט צו 

רבי נתן אום ערב פסח, אזוי האט ער געהאט אויף פסח.
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ווי  אבער  זיין,  וועט  פסח  "אויף  געזאגט:  נתן  רבי  האט  דערפאר 
נעמט מען דעם פסח אליין?"; וויאזוי נעמט מען דאס הייליגקייט פונעם 
אויף  טוב?  יום  מיט'ן  פרייען  צו  זיך  זוכה  מען  איז  אזוי  ווי  טוב,  יום 
דעם דארף מען אסאך בעטן דעם אייבערשטן מיר זאלן זוכה זיין צום 
פסח אליין. מיר שטייען יעצט דריי וואכן בעפאר דעם הייליגן יום טוב, 
יעדער גרייט זיך שוין צום יום טוב, מען קויפט שוין איין מצות, וויין 
און אנדערע פראדוקטן, מען קויפט זיך נייע קליידער און אזוי ווייטער, 
עס זענען דא מענטשן וואס פעינטן איבער די הויז, סקרעיפן די פלאר 
וכו', מען דארף אבער געדענקן צו בעטן דעם אייבערשטן: "הייליגער 
באשעפער העלף מיר איך זאל זיין פרייליך אום יום טוב", אז מען איז 

נישט פרייליך זענען די אלע זאכן גארנישט ווערד.

אין גמרא )פסחים ו.( איז דא א מחלוקת פון ווען מען דארף זיך אנהייבן 
גרייטן צום יום טוב, פון דרייסיג טעג בעפאר יום טוב, אדער איז גענוג 
צוויי וואכן בעפאר יום טוב, אבער דאס איז יעדער איינער מודה אז מען 
דארף זיך גרייטן צום יום טוב. ווי אזוי גרייט מען זיך צום יום טוב אז 
וויל  יעדן טאג דעם אייבערשטן: "הייליגער באשעפער איך  מען בעט 
האבן א פרייליכע יום טוב, איך וויל עסן די הייליגע מצה, העלף מיר איך 

זאל נישט נכשל ווערן אין קיין חמץ אום פסח".

וואס איז 'פסח'? פסח איז די אותיות ֶּפה ָסח )פרי עץ חיים שער חג המצות, 
פרק ז; ועוד(; מען הייבט אן רעדן צום אייבערשטן, מען הייבט אן זען און 

פארשטיין אז עס איז גארנישט דא אויף די וועלט נאר דער אייבערשטער. 
וואס איז 'מצרים'? מצרים איז די אותיות ֵמַצר ָים )פרי עץ חיים, שער חג המצות, 
פרק א(, ים דאס איז דער מח, אז דער מח איז אין א צוים, דער דעת איז 

צעקוועטשט, מען קען נישט עפענען דעם מויל צו רעדן צום אייבערשטן 
דארף מען אויף דעם אליין מאכן א תפלה: "טאטע, הייליגער באשעפער, 
איך וויל אנהייבן רעדן צו דיר, צו יעדן איינעם קען איך רעדן און שמועסן, 
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אבער ווען עס קומט צו רעדן צו דיר פארמאכט זיך מיין מויל, איך קען 
נישט אנהייבן רעדן, רבונו של עולם עפן מיר מיין מויל איך זאל אנהייבן 

שמועסן מיט דיר, איך זאל שפירן אז דו הערסט מיך אויס".

פון  אויסגעלאשן,  זיי  איז  אמונה  די  וואס  מענטשן  דא  זענען  עס 
אנדערש  עפעס  זענען  זיי  אז  גארנישט  מען  דערקענט  אינדרויסן 
אבער  אינגעלייט,  חסיד'ישע  ווי  אנגעטון  גייען  זיי  צווייטן,  א  ווי 
באהאלטענערהייט היט ער נישט קיין שבת רחמנא לצלן, ער לייגט נישט 
קיין תפילין רחמנא לצלן, דארף מען אסאך בעטן דעם אייבערשטן מען 
זאל זוכה זיין צו האבן א שטארקע אמונה אינעם אייבערשטן, גלייבן אז 
דער אייבערשטער איז דא מיט מיר, ביי מיר, נעבן מיר. אויך דארף מען 
גלייבן אז יעדע גוטע זאך וואס איך טו איז חשוב ביים אייבערשטן אפילו 
עס קוקט אויס א קליינע זאך, צום ביישפיל דעם ענין פון זאגן דעם 'תיקון 
הכללי', דער רבי האט צוגעזאגט )ליקוטי מוהר"ן, חלק ב', סימן צב(: דער וואס 
- וועט פאררעכטן  וועט זאגן די צען קאפיטלעך - דעם 'תיקון הכללי' 
אלעס וואס ער האט פוגם געווען, דאך האט דער רבי געזאגט )שיחות הר"ן, 
סימן קמא(: "צען קאפיטלעך תהלים צו זאגן איז נישט קיין שווערע זאך, 

זייער  וועט דאס אנקומען  וויבאלד איך האב דאס געהייסן זאגן  אבער 
שווער צו זאגן", און ליידער איז עס אזוי, מענטשן זאגן עס נישט ווייל 
זיי פארשטייען נישט ווי אזוי קען זיין אז די צען קאפיטלעך תהלים זאל 
אפמעקן אלע מיינע שווערע זינד, אבער אז מען האט 'אמונת חכמים', 
פאררעכטן  מען  קען  דאן  אמת,  איז  זאגן  צדקים  וואס  אז  גלייבט  מען 

אלעס וואס מען האט פוגם געווען.

דער אייבערשטער זאל העלפן מיר זאלן פאלגן דעם רבי'ן, וועלן מיר 
האבן א שיינע לעבן, אמן.


