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ביי  קטן,  לפרט  תשפ"א  שנת  חקת,  פרשת  קודש  שבת 
גערעדט  שליט"א  ישיבה  ראש  דער  האט  שלישית,  סעודה 
הערליכע דברי התחזקות, געבויעט אויף די וואכעדיגע סדרה.

ארויפקוקן צום אייבערשטן

דער פסוק דערציילט )במדבר כא, ה - ט( אז די אידישע קינדער האבן געהאט 
טענות אויפ'ן אייבערשטן און אויף משה רבינו, זיי האבן זיך אפגערעדט: 
"ָלָמה ֶהֱעִליֻתנּו ִמִּמְצַרִים", פארוואס האט עטץ אונז ארויפגעברענגט פון 
מצרים, "ָלמּות ַּבִּמְדָּבר", צו שטארבן אין דעם מדבר, "ִּכי ֵאין ֶלֶחם ְוֵאין 
ַמִים", וואו עס איז נישט דא קיין ברויט און וואסער, "ְוַנְפֵׁשנּו ָקָצה ַּבֶּלֶחם 
ַהְּקֹלֵקל", און אונזער זעהל איז פאר'מיאוס'ט דורך דעם גרינגען ברויט, 
וואס  עסנווארג  געווענליכע  ווי  אזוי  נישט  איז  מן  דער  אז  מיינט  דאס 
נאכדעם וואס מען עסט דאס אויף גייט א גרויס חלק דערפון ארויס פונעם 
קערפער, דער מן איז אנדערש, דאס ווערט איינגעזאפט אינעם קערפער 
און בלייבט דארט שטענדיג, האבן זיי מורא געהאט אז עס וועט קומען 
א צייט וואס דער מן וועט ווערן אויפגעבלאזן אין זייער קערפער און זיי 
ֵאת  ָּבָעם  "ַוְיַׁשַּלח ה'  וועלן שטארבן דורך דעם. דערציילט דער פסוק: 
ַהְּנָחִׁשים ַהְּׂשָרִפים", דער אייבערשטער האט אנגערייצט אין דעם פאלק 
דורכ'ן  מענטש  דעם  פארברענען  וואס  שלענג  שלענג,  ברענעדיגע  די 
גיפט וואס זיי האבן צווישן זייערע ציינער, "ַוְיַנְּׁשכּו ֶאת ָהָעם ַוָּיָמת ַעם 
ָרב ִמִּיְׂשָרֵאל", און זיי האבן געביסן דעם פאלק און עס זענען געשטארבן 
רבינו  משה  צו  געקומען  אידן  די  זענען  פאלק;  פונעם  טייל  גרויסע  א 
און געזאגט: "ָחָטאנּו ִּכי ִדַּבְרנּו ַּבה' ָוָבְך", מיר האבן געזינדיגט אז מיר 
ְוָיֵסר  ה'  ֶאל  "ִהְתַּפֵּלל  דיר,  אויף  און  אייבערשטן  אויפ'ן  גערעדט  האבן 
ֵמָעֵלינּו ֶאת ַהָּנָחׁש", בעט דעם אייבערשטן ער זאל אפטון פון אונז דעם 
דער  האט  אייבערשטן.  צום  געווען  מתפלל  רבינו  משה  האט  שלאנג, 
אייבערשטער געזאגט פאר משה רבינו: "ֲעֵׂשה ְלָך ָׂשָרף", מאך פאר דיר 
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פרשת מטות - מסעי שנת תשפ"א  ד

א געשטאלט פון א ברענעדיגן שלאנג, "ְוִׂשים אֹתֹו ַעל ֵנס", און לייג אים 
ָוָחי", און עס וועט  ְוָרָאה אֹתֹו  ארויף אויף א שטאנג, "ְוָהָיה ָּכל ַהָּנׁשּוְך 
זיין יעדער וואס גייט ווערן געביסן זאל ער זען דעם שלאנג אזוי וועט ער 
ת ַוְיִׂשֵמהּו ַעל ַהֵּנס",  ֶ ה ְנַחׁש ְנחֹשׁש ֶ בלייבן לעבן. זאגט די תורה: "ַוַּיַעׂש מֹשׁש
אויף  ארויפגעלייגט  עס  און  קופער  פון  א שלאנג  געמאכט  האט  משה 
ת ָוָחי",  ֶ דעם שטאנג, "ְוָהָיה ִאם ָנַׁשְך ַהָּנָחׁש ֶאת ִאיׁש ְוִהִּביט ֶאל ְנַחׁש ַהְּנחֹשׁש
און עס פלעגט זיין אויב דער שלאנג פלעגט בייסן א מענטש פלעגט ער 

קוקן צו דעם שלאנג פון קופער און אזוי איז ער געבליבן לעבן.

ברענגט רש"י דעם חכמינו זכרונם לברכה )ראש השנה כט.(: "ְוִכי ָנָחׁש 
ֵמִמית אֹו ָנָחׁש ְמַחֶּיה?" צי קען דען א שלאנג הרג'ענען אדער מאכן לעבן? 
"ֶאָלא ִּבְזַמן ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ִמְסַּתְּכִלין ְּכַלֵּפי ַמְעָלה ּוְמַׁשְעְּבִדין ֶאת ִלָּבם ַלֲאִביֶהם 
ֶׁשַּבָּׁשַמִים, ָהיּו ִמְתַרְּפִאין; ְוִאם ָלאו, ָהיּו ִנּמּוִקים", נאר וואס דען, ווען די 
זיי  זייערע אויגן צום אייבערשטן,  אידישע קינדער האבן אויפגעהויבן 
די  פירט  אייבערשטער  דער  אז  אמונה  די  זיך  אין  אריינגענומען  האבן 
נישט  זיי האבן  זיי אויסגעהיילט געווארן, און אויב  וועלט, דאן זענען 

געקוקט צום אייבערשטן זענען געשטארבן.

)שמות  )שם( אויפ'ן פסוק  די זעלבע זאך זאגן חכמינו זכרונם לברכה 
ְוָגַבר  ָידֹו  ָיִניַח  ְוַכֲאֶׁשר  ִיְׂשָרֵאל  ְוָגַבר  ָידֹו  ה  ֶ מֹשׁש ָיִרים  ַּכֲאֶׁשר  "ְוָהָיה  יא(:  יז, 

ֲעָמֵלק", ווען משה רבינו האט געהאלטן זיינע הענט אין די הייעך האבן 
די אידן מנצח געווען, און ווען ער האט אראפגעלייגט זיינע הענט האט 
ִמְלָחָמה  עֹוׂשֹות  מֶׁשה  ֶׁשל  ָיָדיו  "ְוִכי  איז שווער:  געשטארק,  זיך עמלק 
ִמְלָחָמה", צי טוט דען משה רבינו'ס הענט מאכן מען זאל  אֹו ׁשֹוְברֹות 
מנצח זיין אדער פארלירן? "ֶאָּלא ָּכל ְזַמן ֶׁשָהיּו ִיְׂשָרֵאל ִמְסַּתְּכִלים ְּכַלֵּפי 
ַמְעָלה ּוְמַׁשְעְּבִדין ֶאת ִלָּבם ַלֲאִביֶהם ֶׁשַּבָּׁשַמִים, ָהיּו ִמְתַּגְּבִרים; ְוִאם ָלאו, 
ָהיּו נֹוְפִלין", נאר וואס דען, משה רבינו איז געזיצן און געוויזן מיט זיינע 
צום  ארויף  "קוקט  אידן:  די  פאר  געזאגט  האט  ער  ארויף,  אויף  הענט 
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אייבערשטן!" "האטס נישט מורא פון עמלק".

דערפאר זאגט דער רבי )ספר המדות, אות המתקת הדין, סימן כה(: "ִמי ֶׁשִּדיִנין 
ׁשֹוִרין ָעָליו, ִיְסַּתֵּכל ְּבָכל ַּפַעם ַעל ַהָּׁשַמִים", ווער עס האט דינים זאל קוקן 
דאס  וואס  'ִיְסַּתֵּכל',  לשון  דעם  ניצט  רבי  דער  הימל;  אויפ'ן  שטענדיג 
צום  קוקט  מען  אז  דאס  גענוג  נישט  איז  עס  ַּכָווָנה',  מיט  'קוקן  מיינט 
הימל, דאס טוט דאך יעדער, אפילו להבדיל גוים קוקן אויך אויפ'ן הימל 
צו באטראכטן די נאטור פון די וועלט, אבער דער עיקר - זאגט דער רבי 
- איז דאס זיך דערמאנען פונעם אייבערשטן, אז דער אייבערשטער פירט 
די וועלט, און ווען מען הייבט אן זען דעם אייבערשטן דעמאלט עפנט 
זיך דאס הארץ און מען הייבט אן רעדן צום אייבערשטן, און אזוי פאלן 

אוועק אלע דינים פונעם מענטש.

די ערשטע זאך פון טאג: 'התבודדות'

צו  צוגעקומען  איז  אינגערמאן  א  פרייליך,  זייער  געווארן  בין  איך 
ארויס  גייט  ער  איידער  זיין טאג  אן  נישט  הייבט  ער  אז  זאגענדיג  מיר 
זיין הויז און זעצט זיך אראפ אויף א בענקל און מאכט  אינדרויסן פון 
התבודדות, ער שמועסט פאר עטליכע מינוט מיט'ן אייבערשטן, ערשט 
נאכדעם הייבט ער אן זיין טאג; דער רבי זאגט: "אז מען רעדט - פועל'ט 
מען", איך זע אז מען פאלגט די דרשות וואס מען הערט, אז איך קען 

פועל'ן ביי ענק צו פאלגן דעם רבי'ן און טון זיינע עצות.

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

ג
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שבת קודש פרשת חקת, שנת תשפ"א לפרט קטן, 
אינדערפרי פאר'ן דאווענען האט דער ראש ישיבה 
שליט"א ממשיך געווען דעם שיעור אין ספר הקדוש 

פעולת הצדיק, סימנים תשע"א, תשע"ב.

סימן תשעא: 

ֶעֶרב ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ַּפְרַׁשת ָּבָלק, י"ג ַּתמּוז: ִאיז ֶרִּבי ָנָתן ָאְנֶגעקּוֶמען ַקיין 
ֶער  ֶווען  ְגַלייְך  )ַווייל  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ֶרִּבי'ן  ֶדעם  ַזיין  ָּפִנים  ְמַקֵּבל  ְּבֶרְסֶלב 
ֶער  ָהאט  ֶלעְמֶּבעְרג  ֶגעקּוֶמען פּון  ִאיז צּוִריק  ֶרִּבי  ֶדער  ַאז  ֶגעֶהעְרט  ָהאט 
ִזיְך ֵזייֶער צּוֶגעַאייְלט אּון ֶגעָפאְרן פּון ָמאַהלּוב ַקיין ְּבֶרְסֶלב(. ֶווען ֶער ִאיז 
ַאַרייְנֶגעקּוֶמען צּום ֶרִּבי'ן ָהאט ֶער קֹוֶדם ָאְנֶגענּוֶמען ָׁשלֹום פּון ֶרִּבי'ן, אּון 
ַאַסאְך  ֶרִּבי  ֶדער  ָדאְך ָהאט  ְׁשַוואְך,  ֵזייֶער  ֶגעֶווען  ֶדעָמאְלט  ִאיז  ֶרִּבי  ֶדער 
ֶגעְׁשמּוֶעְסט ִמיט ִאים ַאז ֶער מּוז ׁשֹוין ַאֶוועְקֵגיין פּון ִדי ֶוועְלט. אּון ֶרִּבי 
ָנָתן ִאיז ֶגעָוואְרן ֶדעְרפּון ֵזייֶער ֶדעְרְׁשָראְקן, ָהאט ִאים ֶדער ֶרִּבי ֶגעָזאְגט: 
"ָהאּב ִניְׁשט ַקיין מֹוָרא ַווייל ִאיְך ֶוועל ֶעְנק ִניְׁשט ִאיֶּבעְרָלאְזן! ִאיְך ֶוועל 
ַאִּביְסל  ֶדעְרֵצייְלט  ִאים  ָהאט  ֶרִּבי  ֶדער  ֶעְנק!" אּון  ְצִוויְׁשן  ַזיין  ְׁשֶטעְנִדיג 
צּו  ְגֵרייט  ֶגעֶווען  ׁשֹוין  ִאיז  ֶער  ַאז  ֶלעְמֶּבעְרג,  ִאין  ַאִריֶּבער  ִאיז  ֶער  ָוואס 
ְׁשַטאְרְּבן;  פּון  ְׁשֶרעק  ַקיין  ֶגעַהאט  ִניְׁשט  ָהאט  ֶער  ָדאְרט,  ֶוועְרן  ִנְסַּתֵלק 
ֶדער ֶרִּבי ָהאט ִזיְך ַּבאִריְמט ִווי ְׁשַטאְרק ֶער ִאיז ֶגעֶווען ִמיט ֶדעם ַאז ֶער ִאיז 
ְגֵרייט ֶגעֶווען ִנְסַּתֵלק צּו ֶוועְרן ִאין ֶלעְמֶּבעְרג ָאן ַקיין מֹוָרא אּון ַּפַחד, ָנאר 
ֶער ָהאט ִניְׁשט ֶגעָוואְלט ִנְסַּתֵלק ֶוועְרן ָדאְרט, ֲאִפילּו ֶעס ִליְגן ָדאְרט ְּגדֹוֵלי 
צּוְפִריְדן  ֶגעֶווען  ִניְׁשט  ֶער  ִאיז  ֶוועְגן  ֶדעְסט  פּון  ַצִדיִקים,  ְגרֹויֶסע  עֹוָלם, 
ֶוועט  ֵקייֶנער  ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו, אּון  ַווייט פּון  ִאיז  ַווייל ֶעס  ִליְגן  ָדאְרט צּו 
ַזיין  ֶוועְלן ָגאְרִניְׁשט ָהאְּבן ִמיט  ֵזיי  ַזיין ֵקֶבר אּון  ִניְׁשט ֶקעֶנען קּוֶמען צּו 
ֵקֶבר. אּון ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶגעָזאְגט: "ֶוועְגן ֶדעם ַטַעם ָהאּב ִאיְך אֹויְך ִניְׁשט 
ֶוועְלן  ְׁשלֹוֵמינּו  ַאְנֵׁשי  ַווייל  ִיְׂשָרֵאל  ֶאֶרץ  ַקיין  ָפאְרן  ָנאְכַאָמאל  ֶגעָוואְלט 
ֶדעְרֵּביי  ָהאט  ֶרִּבי  ֶדער  ֵקֶבר".  ַמיין  ִמיט  ַׁשְייכּות  ׁשּום  ַקיין  ָהאְּבן  ִניְׁשט 
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ְמַרֵּמז ֶגעֶווען ַאז ֶווען ֵאייֶנער ֶוועט קּוֶמען צּו ַזיין ֵקֶבר אּון ָזאְגן ַא ַקאִּפיְטל 
ְּתִהִלים ִמיט ַאן ִהְתעֹוְררּות ֶוועט ֶער ָהאְּבן ְגרֹויס ַּתֲענּוג ֶדעְרפּון, ֶדער ֶרִּבי 
ֶער  ַאז  ֶגעֶווען  ְמַרֵמז  ֶדעְרֵּביי  אּון  גּוף,  ַזיין  ִמיט  ְּתנּועֹות  ֶגעַמאְכט  ָהאט 
ֶוועט ָהאְּבן ַא ַפאְרֶגעִניְגן אּון ַּתֲענּוג ִאין ֵקֶבר ֶווען ֶמען ֶוועט ָדאְרט ָזאְגן 
ִמיר  ָוואס  ַזאְכן  ַפאְרָּבאְרֶגעֶנע  ַּבאַהאְלֶטעֶנע  ֶדעם  ִאין  ִליְגט  ]ֶעס  ְּתִהִלים, 
ֶקעֶנען ִניְׁשט ַפאְרְׁשֵטיין[. אּון ֶרִּבי ָנָתן ִאיז ֶגעְׁשַטאֶנען ֵזייֶער ֶדעְרְׁשָראְקן 
ִזיְך ׁשֹוין צּו  ְגֵרייט  ֶרִּבי  אּון ִאיז ֶגעֶווען ִאין ְגרֹויס ַצַער ֶהעְרְנִדיג ַאז ֶדער 
ִנְסַּתֵלק ֶוועְרן, ָהאט ִאים ֶדער ֶרִּבי ֵזייֶער ְׁשַטאְרק ְמַחֵזק ֶגעֶווען ִמיט ִזיֶסע 
אּוְנז  ֶוועט  ֶער  ַאז  ָהאֶפענּוְנג  ְגרֹויֶסע  ַא  ִאים  ִאין  ַאַרייְנֶגעֵלייְגט  אּון  ֵרייד 
ִניְׁשט ִאיֶּבעְרָלאְזן, ֶער ֶוועט ְׁשֶטעְנִדיג ְּבַלייְּבן ְצִוויְׁשן אּוְנז. אּון ֶדער ֶרִּבי 
ַזייֶנע  ָאְנֶגערּוְפן ָּבֶזה ַהָּלׁשֹון: "ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַהָקדֹוׁש ִמיט  ִזיְך  ָהאט 
ַּתְלִמיִדים ַהְקדֹוִׁשים ָהאְּבן ֶגעטּון אּון ְמַתֵקן ֶגעֶווען )ִמיט ֵזייֶעֶרע ִדיּבּוִרים 
אּון ְסָפִרים( ָוואס ֵזיי ָהאְּבן ְמַתֵקן ֶגעֶווען, ֶדעְרָנאְך ֶווען ֵזיי ֶזעֶנען ִנְסַּתֵלק 
ֶגעָוואְרן ִאיז ֵזייֶער ַזאְך ָאְּפֶגעְׁשֶטעְלט ֶגעָוואְרן, ְּדַהְינּו, ֵזייֶער ִליְכִטיְגֵקייט 
ָוואס ֵזיי ָהאְּבן ַאַרייְנֶגעַׁשייְנט ִאין ֵזייֶעֶרע ַּתְלִמיִדים, ֵזיי צּוִריק צּו ְּבֶרעְנֶגען 
דֹורֹות  קּוֶמעְנִדיֶגע  ִדי  צּו  ֶגעַגאְנֶגען  ַווייֶטער  ִניְׁשט  ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  צּום 
ָנאר ֶגעָוואְרן ָאְּפֶגעְׁשֶטעְלט - אּון ִאיְך ִוויל ַמאְכן ַאן ִעְנָין ָוואס ָזאל ְּבַלייְּבן 
ֶוועט  ֵפייֶער'ל  "ַמיין  ֶגעָזאְגט:  ֶרִּבי  ֶדער  ָהאט  ִאיְנִמיְטן  ֵאייִּביג".  אֹויף 
ֶרִּבי ָהאט ֶדעָמאְלט ִמיט  ֶוועט קּוֶמען". אּון ֶדער  ִּביז ָמִׁשיַח  ְטִליֶען  ׁשֹוין 
ַזיין ְגרֹויס ְׁשַוואְכֵקייט ַאַסאְך ֶגעֶרעְדט ִמיט ֶרִּבי ָנָתן אּון ָהאט ִאים ְמַרֵּמז 
ִעְנָין אֹויף  ַזיין  ִציֶען  ִזיְך  ֶוועט  ֶעס  ַאזֹוי  ִווי  ְרָמִזים  וואּוְנֶדעְרִליֶכע  ֶגעֶווען 
ַאֶלע ְׁשֶּפעֶטעֶרע דֹורֹות. אּון ָהאט ָגאר ְׁשַטאְרק ְמַחֵזק ֶגעֶווען ֶרִּבי ָנָתן ֶער 
ַאְנְטְּפֶלעְקט: "ֶעס  ִאים  ָהאט  ִעְנָין, אּון  ַזיין  ִאין  ְׁשַטאְרְקן  ֵזייֶער  ִזיְך  ָזאל 
ֵזייֶער  ִזיְך  ָזאְלְסט  ָנאר  ִדיר,  אֹויף  ֵגיין  ַאִריֶּבער  ַאַסאְך  ַאַסאְך  ָנאְך  ֶוועט 
ְׁשַטאְרְקן ִמיט ֶדעם ֶוועג ָוואס ִאיְך ָהאּב ִדיר ֶגעֶלעְרְנט". ]ֶרִּבי ָנָתן - ֲאִפילּו 
ֶער  ְפֶלעְגט   - ֶהעְרן  צּו  ָדאס  ַצַער  ְגרֹויס  ֶגעַהאט  ֶער  ָהאט  ַזייט  ֵאיין  פּון 
ָאֶּבער ֶדעְרֵצייְלן ַזיין ַגאְנץ ֶלעְּבן, ַאז ֶווען ִניְׁשט ִדי ֶוועְרֶטער ָוואס ֶער ָהאט 
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ַדאן ֶגעֶהעְרט פּון ֶרִּבי'ן, ֶווער ֵווייְסט ָוואס ָוואְלט ֶגעֶׁשען ִמיט ִאים ִצי ֶער 
ָוואְלט ִזיְך ֶגעֶקעְנט ֶדעְרַהאְלְטן, ַווייל ֶעס ִאיז אֹויְפֶגעְׁשַטאֶנען אֹויף ִאים 
ֶווער ֶעס ִאיז אֹויְפֶגעְׁשַטאֶנען אֹויף ִאים ְוכּו', אּון ִמיט ֶדעם ַאֶלעם ָהאט 

ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ַּבאְגִליְקט ַזיין ֶוועג[.

דעם רבי'נס וועג איז נישט פארגעסן געווארן

רבי  דער  וואס  דאס  אנגעהויבן:  שליט"א  ישיבה  ראש  דער  האט 
ַהְקדֹוִׁשים  ַּתְלִמיִדים  ַזייֶנע  ִמיט  ַהָקדֹוׁש  טֹוב  ֵׁשם  ַּבַעל  "ֶדער  זאגט: 
ָוואס  ְסָפִרים(  ִדיּבּוִרים אּון  ֵזייֶעֶרע  )ִמיט  ֶגעֶווען  ְמַתֵקן  ֶגעטּון אּון  ָהאְּבן 
ִאיז  ֶגעָוואְרן  ִנְסַּתֵלק  ֶזעֶנען  ֵזיי  ֶווען  ֶדעְרָנאְך  ֶגעֶווען,  ְמַתֵקן  ָהאְּבן  ֵזיי 
ֵזיי  ָוואס  ִליְכִטיְגֵקייט  ֵזייֶער  ְּדַהְינּו,  ֶגעָוואְרן,  ָאְּפֶגעְׁשֶטעְלט  ַזאְך  ֵזייֶער 
צּום  ְּבֶרעְנֶגען  צּו  צּוִריק  ֵזיי  ַּתְלִמיִדים,  ֵזייֶעֶרע  ִאין  ַאַרייְנֶגעַׁשייְנט  ָהאְּבן 
ָנאר  דֹורֹות  קּוֶמעְנִדיֶגע  ִדי  צּו  ֶגעַגאְנֶגען  ַווייֶטער  ִניְׁשט  ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
ְּבַלייְּבן  ָזאל  ָוואס  ִעְנָין  ַאן  ַמאְכן  ִוויל  ִאיְך  אּון   - ָאְּפֶגעְׁשֶטעְלט  ֶגעָוואְרן 
אֹויף ֵאייִּביג". זאגט מען נאך פון אסאך צדיקים, אלע האבן געזאגט די 
זעלבע אז דער דרך הבעל שם טוב איז פארגעסן געווארן; דער הייליגער 
משה'  'ויואל  ספר  זיין  אין  עס  ברענגט  עלינו  יגן  זכותו  רבי  סאטמאר 
)מאמר שלש שבועות סימן קפה(: "ִנְׁשַּתַּכח ְלַגְמֵרי ֶּדֶרְך ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב", עס איז 

אינגאנצן פארגעסן געווארן די וועג פונעם הייליגן בעל שם טוב זכותו 
וועג  רבי'נס  דעם  אז  אייבערשטן  דעם  דאנקען  דארפן  מיר  עלינו;  יגן 
איז נישט פארגעסן געווארן, נאר עס ווערט נאר שטערקער, עס ווערט 
מער און מער פארשפרייט איבער די גאנצע וועלט, ווער עס קוקט נאר 
אריין אינעם רבי'נס ספרים ווערט אים ליכטיג פאר די אויגן, ער הייבט 
אן באקומען א חיות אינעם דאווענען און אינעם לערנען, אלעס הייבט 
אים אן שיינען און לייכטן; דער רבי האט עצות און חיזוק פאר יעדן איד 
אין וועלכע מצב ער זאל נאר זיין, דער רבי האט א שפראך וואס רעדט 
צו אלעמען, סיי צו ָּדֵרי ַמְעָלה - די וואס זענען ערליכע אידן, עס גייט זיי 
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גוט אין עבודת השם, זיי שפירן דעם אייבערשטן, און סיי צו ָּדֵרי ַמָּטה, 
די וואס ליגן וואו זיי ליגן, זיי פאלן נעבעך אראפ אין עבירות, זיי ליגן 

אין שאול תחתית רחמנא לצלן - זענען דעם רבי'נס ספרים זייער מחזק.

פארוואס נאר 'ליקוטי מוהר"ן'

מוהר"ן',  'ליקוטי  נאר  לערנסטו  פארוואס  מיר:  פרעגן  מענטשן 
פארוואס איז דיר נישט גוט די אנדערע הייליגע ספרים, צום ביישפיל, 
'נועם אלימלך', 'באר מים חיים' וכדומה? איך פארשטיי בכלל נישט די 
ספרים  הייליגע  אלע  לערן  איך  אז  אייבערשטער  דער  געלויבט  קשיא, 
וואס איך לערן אסאך דעם רבי'נס ספרים,  פון אלע צדיקים; און דאס 
א  איז  'ליקוטי מוהר"ן'  דער  אנדערש,  זענען עפעעס  ספר  רבי'נס  דעם 
לעבעדיגע ספר, עס איז מיר מחיה און מחזק, עס מאכט מיר דאווענען 

און לערנען וכו'.

פארגאנגענע וואך האב איך געזען אין א בית המדרש א גליון מיט 
חידושי תורה, קוק איך אריין צו זען וואס דארט שטייט, זע איך אז דארט 
שטייט 'דרושים', ער טייטשט אויס דעם פסוק אזוי און אזוי; וואס זאל 
איך זאגן, דאס איז דער מציאות, נאר דער רבי איז מחזק, מענטשן דארפן 
נאר  אין לעבן, און דאס קען מען  צו קענען אנגיין  היינט אסאך חיזוק 

טרעפן אין רבינ'ס ספרים.

סימן תשעב 

ַׁשָּבת ַּפְרַׁשת ִּפְנָחס, כ"א ְּבַּתמּוז: ִאיז ֶרִּבי ָנָתן ֶגעֶווען ַּביים ֶרִּבי'ן ִזְכרֹונֹו 
ִלְבָרָכה )ַווייל פּון ֶעֶרב ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ַּפְרַׁשת ָּבָלק ִּביז ָנאְך ַׁשָּבת ַּפְרַׁשת ִּפְנָחס 
ְגִליְסֶטעִניׁש,  ְגרֹויס  פּון  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ֶרִּבי'ן  ַּביים  ֶגעִזיְצן  ָנָתן  ֶרִּבי  ִאיז 
ַּביים  ֶגעְׁשִּפיְרט  ָהאט  ֶער  ָוואס  ִליְכִטיְגֵקייט,  אּון  ַחיּות  לֹויֶטעְרֵקייט, 
ֶרִּבי'ן(. ִאין ֶדעם ַׁשָּבת ָהאט ֶדער ֶרִּבי ֵזייֶער ִפיל ֶגעֶרעְדט פּון רֹאׁש ַהָׁשָנה, 
ִדי ַמֲעָלה פּון ֶדער ָוואס ִאיז זֹוֶכה צּו ַזיין ַּביי ִאים אֹויף רֹאׁש ַהָׁשָנה, ֶדער 
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רֹאׁש  ַמיין  ִאין  ָאְנֶגעָהאְנֶגען  ִאיז  ֶוועְלט  ַגאְנֶצע  "ִדי  ֶגעָזאְגט:  ָהאט  ֶרִּבי 
ַהָׁשָנה", "ַמיין רֹאׁש ַהָׁשָנה ִאיז ַא ְגרֹויֶסער ִחידּוׁש", "ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ֵווייְסט ַאז ִאיְך ָהאּב ָדאס ִניְׁשט ִּבְירּוָׁשה פּון ַמייֶנע ֶעְלֶטעְרן, ָנאר ָדאס ָהאּב 
רֹאׁש  ָוואס  ֵווייס  ִאיְך  ַאז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  פּוֶנעם  ַמָּתָנה  ַאְלס  ַּבאקּוֶמען  ִאיְך 
ַהָׁשָנה ִאיז; ָאְּפֶגעֶרעְדט ַאז ֶעְטץ ֶזעְנט ָאְנֶגעָהאְנֶגען ִאין ַמיין רֹאׁש ַהָׁשָנה, 
ַמיין  ִאין  ָאְנֶגעָהאְנֶגען  ִאיז  ֵאייֶנער  ֶיעֶדער  ֶוועְלט,  ַגאְנֶצע  ִדי  ֲאִפילּו  ָנאר 
ֶעְנק  ָהאּב  ִאיְך  "ֲאִפילּו  ֶגעָזאְגט:  ֶרִּבי  ֶדער  ָהאט  ִאיְנִמיְטן  ַהָׁשָנה".  רֹאׁש 
ַּבאפֹויְלן צּו ַפאְסְטן ]ֶדער ֶרִּבי ְפֶלעְגט ֶגעְּבן ַפאר ֶיעְדן ֵאייֶנעם ַא ִּתיקּון ַפאר 
ַזיין ְנָׁשָמה, קּוק ַאַריין ִאין ִסיָמן תקע"ב[ ֶיעְצט ָזאג ִאיְך ֶעְנק, ֶעְטץ ָזאְלט 
אֹויְפֶהעְרן ַפאְסְטן, ִאיר ָזאְלט ֶמער ִניְׁשט ַפאְסְטן ִדי ַאֶלע ַּתֲעֵניִתים ָוואס 
ִאיְך ָהאּב ֶעְנק ֶגעֶגעְּבן, ַווייל ֶדער ָוואס ִאיז ִניְׁשט זֹוֶכה צּו ַזיין ַּביי ִמיר אֹויף 
רֹאׁש ַהָׁשָנה - ָהאט ִזיֶכער ִניְׁשט ַפאְרָוואס צּו ַפאְסְטן, ֶעס ֶוועט ִאים ִניְׁשט 
ַזיין ַּביי ִמיר אֹויף  ֶהעְלְפן ָדאס ַפאְסְטן ְוכּו', אּון ֶדער ָוואס ִאיז זֹוֶכה צּו 
רֹאׁש ַהָׁשָנה - ַדאְרף ִזיֶכער ִניְׁשט ַפאְסְטן ִוויַּבאְלד ֶער ָהאט זֹוֶכה ֶגעֶווען 
צּו ַזיין ַּביי ִמיר אֹויף רֹאׁש ַהָׁשָנה". ֶדעְרָנאְך ָהאט ֶדער ֶרִּבי ֶגעָזאְגט: "ִאיר 
ַכאְּפט ִניְׁשט ָוואס ִאיְך טּו ִמיט ֶעְנק, פּון ָאְנֵהייּב ָהאּב ִאיְך ֶעְנק ֶגעֵהייְסן 

ַפאְסְטן, אּון ֶדעְרָנאְך ַּבאֶפעל ִאיְך ִניְׁשט צּו ַפאְסְטן".

אפשר צוליב דעם ליידסטו היי יאר די אלע צרות און 
יסורים

דער רבי שרייבט דא גאר גרויס איבער דאס זיין ביי אים אויף ראש 
וואס  אמונה'  'עצתו  קונטרס  דעם  געטראפן  איך  לעצטנס האב  השנה; 
איז ארויסגעקומען נאך ראש השנה העבר עלינו לטובה, צווישן די אלע 
מיר  וואס  פרשה  גאנצע  די  באשריבן  קלאר  זייער  דארט  ווערט  בריוון 
זענען אריבער יענע תקופה וועגן אומאן און דעם אויספיר אז למעשה 
האבן מיר געמאכט דעם 'קיבוץ' דא אין שטעטל; אזוי ווי דאס יאר בין 
איך אריבער גאר אסאך ביטערע צרות און יסורים, ]נישט אלעס קען מען 
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שוין דערציילן, מען קען נאר דערציילן די זאכן וואס זענען שוין אריבער, 
די זאכן וואס זענען נאכנישט אריבער, וועט מען קענען דערציילן ערשט 
קיין  נישט  "דו האסט  געפרעגט:  אדוואקאט  דער  מיר  שפעטער[ האט 
שולד געפילן אויף דעם וואס דו ביסט היי יאר נישט געווען אין אומאן 
אז אפשר צוליב דעם ליידסטו היי יאר די אלע צרות און יסורים?" האב 
איך אים געענטפערט: "איך האב בכלל נישט קיין חרטה אויף דעם וואס 
איך בין געווען ראש השנה אין שטעטל, ווייל אין בין געווען ביים רבי'ן 
אויף ראש השנה! וואו מען רעדט פון רבי'ן, וואו מען פאלגט דעם רבי'ן 
- דארט איז דער רבי; מי לנו גדול פון מוהרא"ש זכותו יגן עלינו וואס 
האט אזויפיל גערעדט און געשריבן וועגן זיין ראש השנה אין אומאן, 
די  קעגן  געשריבן  אפן  נאר  אפגעשוינט  נישט  קיינעם  האט  מוהרא"ש 
אלע וואס ווילן איינרעדן אז דער קיבוץ איז אין מירון נישט אין אומאן, 
יאר ראש השנה אין  געווען דריי  וועגן איז ער אליינס אויך  פון דעסט 
יבניאל, ווייל אין א פלאץ וואס מען פאלגט דעם רבי'ן, מען לעבט מיט'ן 

רבי'ן - דארט איז דער רבי".

דער ברענעדיגן לייב

מיר האבן די וואך געהאט אין די גמרא )מסכת יומא דף סט:( די מעשה 
גמרא  די  זרה;  עבודה  פון  הרע  יצר  די  גע'הרג'עט  האט  מען  אזוי  ווי 
שווערע  די  אויסגעהאלטן  נישט  האבן  קינדער  אידישע  די  דערציילט: 
נסיון פון עבודה זרה, האבן זיי געשריגן צום אייבערשטן: "געוואלד! 
געוואלד! ווער האט צוגעברענגט עס זאל חרוב ווערן די בית המקדש, 
ווער האט צוגעברענגט אז אלע צדיקים זאלן שטארבן און אז מיר זאלן 
פארטריבן ווערן אין גלות? דער יצר הרע וואס מאכט אונז זינדיגן! האסט 
דאך נאר באשאפן דעם יצר הרע כדי מיר זאלן דורך אים באקומען שכר 
דעם  נישט  דארפן  מיר  דיר,  מיר  בעטן  אים,  אונטערטעניגט  מען  אויב 
יצר הרע און מיר דארפן נישט דעם שכר". איז אראפגעפאלן א צעטל 
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פון הימל וואס איז געשטאנען דערויף: "ֶאֶמת", אז די אידן זענען טאקע 
געפאסט  ַהְּגדֹוָלה  ְּכֶנֶסת  ַאְנֵׁשי  די  זיך  האבן  טענה,  זייער  מיט  גערעכט 
דריי טעג און דריי נעכט, און מען האט איבער געגעבן פון הימל דעם 
ַאְנֵׁשי  יצר הרע אין זייערע הענט אז זיי קענען אים הרג'ענען, האבן די 
ְּכֶנֶסת ַהְּגדֹוָלה געזען ווי עס גייט ארויס א פייערדיגע לייב פונעם קודש 
הקדשים, האט זיך זכריה הנביא אנגערופן: "קוק אן די ברענעדיגע לייב, 
דאס איז דער יצר הרע וואס מאכט אונז זינדיגן מיט עבודה זרה!" ווען 
מען האט געוואלט כאפן דעם יצר הרע, די ברענעדיגע לייב, האט זיך 
פון איר אפגעריסן עטליכע האר, און זי האט געגעבן א הויכע געשריי 
וואס מען האט דאס געקענט הערן ביז פיר הונדערט פרסה, )דאס איז 
זייער  ַהְּגדֹוָלה  ְּכֶנֶסת  ַאְנֵׁשי  די  זיך  האבן  מייל(,  הונדערט  זעכצן  בערך 
וועט רחמנות האבן  דערשראקן, האבנדיג מורא אז דער אייבערשטער 
אויף איר הערנדיג אירע קולות, האט דער נביא זכריה געזאגט מען זאל 
נעמען א גרויסע קעסל, א סאמאוואר פון בליי, און איר דארט אריינלייגן 
און צודעקן מיט א דעקל פון בליי, ווייל בליי נעמט אריין דעם קול אין 
איר  מען  האט  אזוי  און  איר,  פון  ארויסהערן  גארנישט  מען  וועט  זיך 

געהרגעט.

"באשעפער איך האלט עס מער נישט אויס!"

אויף  מענטש  יעדן  פאר  חיזוק  מורא'דיגע  א  איז  גמרא  דער 
'התבודדות'; מען זעט אז ווען די אידן האבן געשריגן צום אייבערשטן 
אז זיי האלטן עס מער נישט אויס איז אראפגעפאלן א צעטל פון הימל 
וואס איז געשטאנען דערויף: "ֶאֶמת", אז די אידן זענען טאקע גערעכט 
מיט זייער טענה; וואונדערט מען זיך זייער, אויב איז עס טאקע אזוי אז 
זייער טענה איז אן אמת'דיגע טענה, פארוואס האט דער אייבערשטער 
געווארט מיט'ן הרג'ענען דעם יצר הרע ביז די אידן האבן אזוי שטארק 
געשריגן צו אים?! נאר דאס איז די גאנצע זאך וואס דער אייבערשטער 
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וויל פון אונז, דער אייבערשטער ברענגט א נסיון אויף א מענטש ווייל 
ער וויל דער מענטש זאל זיך ווענדן צו אים, דער מענטש זאל קומען און 
וויינען צו אים: "באשעפער איך האלט עס מער נישט אויס!" "באשעפער 
איך דארף נישט קיין שכר פאר דעם יצר הרע, נעם אים אוועק פון מיר, 
די נסיונות זענען געפערליך!" און ווען דער מענטש טוט דאס, ער לויפט 
צום אייבערשטן דאן נעמט דער אייבערשטער אוועק דעם נסיון פון אים, 
און ער ווערט באפרייט פון די הענט פונעם יצר הרע. דאס לערנט אונז 
ווי שווער  אייבערשטן  זאל דערציילן פאר'ן  א מענטש  אויס,  רבי  דער 
זיינע נסיונות זענען, ווי שטארק ער מוטשעט זיך מיט זיין יצר הרע און 

דאס וועט ברענגען זיין ישועה.

דער יצר הרע שרייט

נאך אן אינטערעסאנטע זאך זעט מען אין די גמרא; די ַאְנֵׁשי ְּכֶנֶסת 
ַהְּגדֹוָלה האבן געזאגט אז מען דארף אריינלייגן דעם ברענעדיגן לייב, 
דעם יצר הרע, אין א קעסל פון בליי, ווייל אויב ער וועט ווייטער שרייען 
קען זיין אז דער אייבערשטער וועט רחמנות האבן אויף אים און נישט 
לאזן הרג'ענען, זעט מען ווי גרויס די כח פון שרייען צום אייבערשטן 
איז, אפילו דער ערגסטער יצר הרע וואס רעדט צו מענטשן צו זינדיגן - 
אויב וועט ער שרייען צום אייבערשטן, וועט דער אייבערשטער רחמנות 
האבן אויף אים, איז דאך זיכער ווען א איד - סיי ווער ער זאל נאר זיין 
אפילו דער נידריגסטער איד, אויב גייט ער צום אייבערשטן און גיסט זיך 
אויס זיין הארץ, ער דערציילט אים ווי שטארק ער מוטשעט זיך מיט זיין 
יצר הרע, ווי שטארק ער מוטשעט זיך מיט זיינע שווערע נסיונות - וועט 
דער אייבערשטער זיכער רחמנות האבן אויף אים און אים העלפן פון 

זיינע שוועריקייטן.



אשר היה אל יואל

פרשת מטות - מסעי שנת תשפ"א  יד

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

ג

    מפעל פרנס היום 

שעל ידי כולל היכל הקודש ברסלב 

בנשיאות הראש ישיבה שליט"א 

א הארציגן דאנק פאר ידידינו היקר איציק מענדלאוויטש 

פאר מנדב זיין פרנס היום

דער אייבישטער זאל דיך בענטשן מיט ברכה והצלחה וכל טוב סלה 
ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח


