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

פארגעלערנט ליקוטי מוהר"ן חלק ב, סימן י.

ַרְך ְוֵאיָנם  ם ִיְתָבּ ָהעֹוָלם ְרחֹוִקים ֵמַהֵשּׁ לשון רבינו זכרונו לברכה: ַמה ֶשּׁ
ְוֵאיָנם  ַעת,  ִיּׁשּוב־ַהַדּ ָלֶהם  ֵאין  ֶשׁ ֵמֲחַמת  ַרק  הּוא  ַרְך,  ִיְתָבּ ֵאָליו  ִמְתָקְרִבים 
ל  ִמָכּ ְכִלית  ַהַתּ ֵהיֵטב, ָמה  ַעְצמֹו  ב  ְלַיֵשּׁ ל  ֵדּ ַתּ ְלִהְשׁ  - ר  ְוָהִעָקּ ַעְצָמן.  ִבין  ְמַיְשּׁ
ֲאוֹות  ַתּ ֵהן  ַלּגּוף,  ְכָנסֹות  ַהִנּ ֲאוֹות  ַתּ ֵהן  ַהֶזּה,  ָהעֹוָלם  ִעְנְיֵני  ל  ּוִמָכּ ֲאוֹות  ַהַתּ

אי ָיׁשּוב ֶאל ה'. ַוַדּ בֹוד, ְוַאַזי ְבּ גֹון ָכּ חּוץ ַלּגּוף, ְכּ ֶשׁ

ְרצֹונֹו,  ִכּ ַח  ַהמֹּ ֶאת  ְלַהְנִהיג  ר  ֶאְפָשׁ ִאי  חֹוָרה  ָמָרה־ְשׁ ַעל־ְיֵדי  ֶשׁ ע,  ַדּ ַאְך 
ַח  ַהמֹּ ְלַהְנִהיג  יּוַכל  ְמָחה  ׂ ַהִשּ ַעל־ְיֵדי  ַרק  ְעּתֹו.  ַדּ ב  ְלַיֵשּׁ לֹו  ה  ָקֶשׁ ן  ְוַעל־ֵכּ
ְבִחיַנת )ְיַׁשְעָיהּו  ְמָחה הּוא עֹוָלם ַהֵחרּות, ִבּ י ִשׂ ְעּתֹו, ִכּ ב ַדּ ְרצֹונֹו, ְויּוַכל ְלַיֵשּׁ ִכּ
ִמן  ְויֹוְצִאין  ן־חֹוִרין  ֶבּ ין  ַנֲעִשׂ ְמָחה  ִשׂ ַעל־ְיֵדי  ֶשׁ ֵתֵצאּו,  ְמָחה  ְבִשׂ י  ִכּ יב(:  נה, 

לּות. ַהָגּ

ְוֵאינֹו  ן־חֹוִרין,  ֶבּ ְוַדְעּתֹו  ֲאַזי מֹחֹו  ַח,  ַהמֹּ ֶאל  ְמָחה  ִשׂ ר  ַקֵשּׁ ְמּ ֶשׁ ְכּ ן  ְוַעל־ֵכּ
ֵמַאַחר  ְעּתֹו,  ַדּ ב  ּוְלַיֵשּׁ ְרצֹונֹו  ִכּ מֹחֹו  ֶאת  ְלַהְנִהיג  יּוַכל  ַוֲאַזי  לּות,  ָגּ ְבִחיַנת  ִבּ
ְרׁשּו  ָדּ מֹו ֶשׁ ב, ְכּ ַעת ְמֻיָשּׁ לּות ֵאין ַהַדּ י ַעל־ְיֵדי ָגּ ָגלּות. ִכּ ֵחרּות ְוֵאינֹו ְבּ חֹו ְבּ מֹּ ֶשׁ
ְיהּו  ְעַתּ ְמָיְתָבא ַדּ ֵני ַעּמֹון ּומֹוָאב, ִדּ ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ְמִגיָלה יב:( ַעל ְבּ
עּוָריו  ִמְנּ מֹוָאב  ֲאַנן  ַשׁ יא(:  מח,  )ִיְרְמָיהּו  ֱאַמר  ֶנּ ֶשׁ ָגלּות,  ְבּ ָהְלכּו  ֹּלא  ֶשׁ ֵמֲחַמת 

ן ָעַמד ַטְעמֹו ּבֹו ְוכּו'. ְוכּו', ּוַבּגֹוָלה ֹלא ָהָלְך, ַעל ֵכּ

ה טֹוָבה ַעל־ ַעְצמֹו ֵאיֶזה ְנֻקָדּ ּמֹוֵצא ְבּ ְמָחה הּוא ַעל־ְיֵדי ַמה ֶשּׁ ְוָלבֹוא ְלִשׂ
ִסיָמן  ְבּ ָהִראׁשֹון,  ִלּקּוֵטי  )ְבּ עֹוִדי  ְבּ ֵלאֹלַקי  ָרה  ֲאַזְמּ סּוק:  ָפּ ַעל  ְמבָֹאר  ַכּ ִנים,  ל־ָפּ ָכּ

ם. ן ָשׁ רפב(, ַעֵיּ

ֹּלא  ֶשׁ ָרֵאל,  ִיְשׂ ִמֶזַּרע  ִלְהיֹות  ָזָּכה  ֶשׁ ה  ֶמּ ַבּ מַֹח  ִלְשׂ לֹו  ֵיׁש  ִנים  ל־ָפּ ְוַעל־ָכּ
יָלנּו  ְוִהְבִדּ ָרָאנּו ִלְכבֹודֹו,  ְבּ ֶשׁ רּוְך ֱאֹלֵקינּו  ָבּ ָאנּו אֹוְמִרין:  ִני ּגֹוי, ּוְכמֹו ֶשׁ ָעַשׂ
ְמָחה  ח לֹו ִשׂ ֶזה ָראּוי לֹו ִלַקּ ל ֶזה ְוַכּיֹוֵצא ָבּ ְוכּו' ְוָנַתן ָלנּו ּתֹוַרת ֱאֶמת ְוכּו'. ִמָכּ
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דֹול,  ָבר ָגּ הּוא ָדּ ּה, ֶשׁ ְעֵתּ ִדיָחא ַדּ ִחיַנת )ַׁשָּבת עז:(: ְבּ "ל. ְוֶזה ְבּ ַנּ ְעּתֹו ַכּ ַח ַדּ ֵמּ ְלַשׂ
ְחָרר, ְוֵיׁש לֹו ִיּׁשּוב־ ַח ְמֻשׁ ְמָחה ְלמֹחֹו ְוַדְעּתֹו, ַוֲאַזי ַהמֹּ ׂ ר ַהִשּ ַקֵשּׁ ְמּ ַהְינּו ֶשׁ ְדּ

ּה: ְעֵתּ ִדיָחא ַדּ דֹול ַעל־ְיֵדי ְבּ ה ִמֶזּה ִיחּוד ָגּ "ל, ְוַגם ְלַמְעָלה ַנֲעֶשׂ ַנּ ַעת ַכּ ַהַדּ

"ַמה  זאגט:  רבי  דער  אנגעהויבן,  שליט"א  ישיבה  ראש  דער  האט 
ַרְך", פארוואס  ַרְך ְוֵאיָנם ִמְתָקְרִבים ֵאָליו ִיְתָבּ ם ִיְתָבּ ָהעֹוָלם ְרחֹוִקים ֵמַהֵשּׁ ֶשּׁ
זענען מענטשן אזוי געפאלן ביי זיך און זענען נישט נאנט צום אייבערשטן? 
ִבין ַעְצָמן", ווייל מען  ַעת, ְוֵאיָנם ְמַיְשּׁ ֵאין ָלֶהם ִיּׁשּוב־ַהַדּ "הּוא ַרק ֵמֲחַמת ֶשׁ
ר  "ְוָהִעָקּ נישט פון תכלית;  - מען טראכט  ישוב הדעת  קיין  נישט  האט 
ִעְנְיֵני  ל  ּוִמָכּ ֲאוֹות  ַהַתּ ל  ִמָכּ ְכִלית  ַהַתּ ָמה  ֵהיֵטב,  ַעְצמֹו  ב  ְלַיֵשּׁ ל  ֵדּ ַתּ ְלִהְשׁ  -
בֹוד,  גֹון ָכּ חּוץ ַלּגּוף, ְכּ ֲאוֹות ֶשׁ ְכָנסֹות ַלּגּוף, ֵהן ַתּ ֲאוֹות ַהִנּ ָהעֹוָלם ַהֶזּה, ֵהן ַתּ
אי ָיׁשּוב ֶאל ה'", דער עיקר דארף מען זיך בארעכענען יעדן טאג  ַוַדּ ְוַאַזי ְבּ
און זיך פרעגן: 'וואס? וואס איז דער תכלית פון אלע תאוות און אלע 
נארישקייטן, ווי כבוד וכדומה, וואס וועל איך האבן פון נאכלויפן אלע 
מיינע גליסטענישן? עס בלייבט דאך גארנישט איבער פונעם מענטש, 
בזה  אריין  כאפט  מענטש  א  וואס  יתברך  השם  עבודת  ביסל  דאס  נאר 
העולם, אז מען טראכט אריין מיט א קלארע קאפ זעט מען אז אלעס איז 

טאקע נארישקייטן און מען קערט זיך צוריק צום אייבערשטן.

אין וועלכע חלקה איז מער מכובד צו ליגן

מוהרא"ש האט דערציילט, ער איז אמאל געווען אויפ'ן בית החיים 
ער  עלינו האט  יגן  זכותו  מ'בעלזא  הרב הקדוש  פון  ציון הקדוש  ביים 
באמערקט ווי עס שפאצירן אין בית החיים א טאטע מיט א זון און זיי 
רעדן אין וועלכע חלקה איז מער מכובד צו ליגן, אויבן אן אדער אונטן 
אן וכו'... האט מוהרא"ש געזאגט: "קוקט ווי א מענטש וואס לעבט אן 
ישוב הדעת איז אזוי אריינגעטון אין זיינע תאוות פון כבוד, זיין גאנצע 
קאפ טראכט נאר וואו ער וועט האבן דאס מערסטע כבוד; דער עלטערער 
איד האט נישט קיין שום בעסערע דאגה אויף וואס זיך צו זארגן ווי דאס 
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זיך אומקוקן ביי וועלכע חלקה וואו ער וועט ליגן נאך זיין פטירה וועט 
ער האבן מער כבוד...

מען זעט ליידער עס זענען דא מענטשן וואס לעבן אן קיין שום ישוב 
הדעת, זיי טראכטן נישט פון תכלית נאר פון זייטיגע נארישקייטן, צום 
ביישפיל, ווען עס קומט צו שידוכים וואלט א מענטש מיט ישוב הדעת 
וואס לעבט מיט תכלית, דער עיקר נאר געזוכט א בחור וואס האט יראת 
שמים און מדות טובות אבער ביי מענטשן זעט מען אנדערש, זייער גאנצע 
קאפ לויפט נאר 'וועלכע היט גייט מען אין יענע משפחה? א ביבער היט 
אדער א שטאפן היט, די ביבער היט איז א הויכע אדער א נידריגע?'... 
וואו קומט דאס אריין ביי שידוכים? דאס אלעס איז סתם נארישקייטן, 
מענטש  א  נעמט  קבר  אין  קבר,  אין  מיט  נישט  מען  נעמט  אלעס  דאס 
נאר מיט תורה, תפלה, שחרית, מנחה און מעריב, אלע מצוות וואס מען 
פון  נאר טראכטן  נארן,  נישט לאזן  זיך  טוט! דערפאר טאר א מענטש 
תכלית, זיך יעדן טאג בארעכענען 'וואס איז דער תכלית פון אלע תאוות 
מיינע  אלע  נאכלויפן  פון  האבן  איך  וועל  וואס  נארישקייטן,  אלע  און 
מיר,  פון  איבערבלייבן  גארנישט  דאך  וועט  בלייבט  עס  גליסטענישן? 

נאר דאס ביסל עבודת השם יתברך וואס איך כאפט אריין בזה העולם.

זיין צו ישוב  זאגט אבער דער רבי ווייטער, ווי אזוי קען מען זוכה 
וויסן וואס מען האט צו טון אויף דער  הדעת און צו א קלארע מח צו 
ַח  ַהמֹּ ֶאת  ְלַהְנִהיג  ר  ֶאְפָשׁ ִאי  חֹוָרה  ָמָרה־ְשׁ ַעל־ְיֵדי  ֶשׁ ע,  ַדּ "ַאְך  וועלט? 
ְעּתֹו", ווען מען איז נישט פרייליך, ווען  ב ַדּ ה לֹו ְלַיֵשּׁ ן ָקֶשׁ ְרצֹונֹו, ְוַעל־ֵכּ ִכּ
מען איז דערשראקן און אנגעצויגן - קען מען נישט טראכטן גוטע זאכן, 
מען קען נישט טראכטן גוט, מען טראכט א גאנצן צייט נאר שלעכטע 
ב  ְלַיֵשּׁ ְויּוַכל  ְרצֹונֹו,  ִכּ ַח  ְלַהְנִהיג ַהמֹּ ְמָחה יּוַכל  ׂ ַהִשּ מחשבות. "ַרק ַעל־ְיֵדי 
ְעּתֹו", אבער אז מען איז פרייליך דעמאלט איז דער מח ברייט אפן און  ַדּ
ְמָחה  י ִשׂ נישט מצומצם קען מען בייגן די מחשבות צו טראכטן גוט, "ִכּ
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ן־ ין ֶבּ ְמָחה ַנֲעִשׂ ַעל־ְיֵדי ִשׂ ְמָחה ֵתֵצאּו, ֶשׁ י ְבִשׂ ְבִחיַנת ִכּ הּוא עֹוָלם ַהֵחרּות, ִבּ
לּות", אזוי ווי עס שטייט )ישעיה נה, יב(: "ִּכי ְבִׂשְמָחה  חֹוִרין ְויֹוְצִאין ִמן ַהָגּ
איז  מענטש  פרייליכער  א  ווייל  ארויס,  מען  גייט  שמחה  מיט  ֵתֵצאּו", 
פריי, פריי פון אלע פארמאכטקייטן, אזוי קומט מען צו ישוב הדעת און 

מען ווערט אן ערליכער איד.

זאגט אבער דער רבי, ווי אזוי קען מען זוכה זיין צו שמחה, מען זאל 
ֵאיֶזה  ַעְצמֹו  ְבּ ּמֹוֵצא  ֶשּׁ ַמה  ַעל־ְיֵדי  ְמָחה הּוא  ְלִשׂ "ְוָלבֹוא  ווערן פרייליך? 
ִלּקּוֵטי  עֹוִדי )ְבּ ָרה ֵלאֹלַקי ְבּ סּוק: ֲאַזְמּ ְמבָֹאר ַעל ָפּ ִנים, ַכּ ל־ָפּ ה טֹוָבה ַעל־ָכּ ְנֻקָדּ
ם", דורך דעם וואס מען טרעפט אין זיך אביסל  ן ָשׁ ִסיָמן רפב(, ַעֵיּ ָהִראׁשֹון, ְבּ

מען  קען  דעם  דורך  געטון,  גוט  מען האט  וואס  טובה  נקודה  א  גוטס, 
פרייליך ווערן און ארויסקריכן פון אלע שלעכטע מעשים.

דער רבי זאגט דא דריי זאכן וואס זענען אנגעהאנגען איינס אינעם 
אנדערן; מען קען נישט זיין קיין ערליכער איד אויב מען האט נישט קיין 
ישוב הדעת, זוכה זיין צו ישוב הדעת דארף מען זיין פרייליך, און זוכה 
זיין צו זיין פרייליך דארף מען טרעפן אין זיך עפעס גוטס וואס מען האט 

געטון.

ָזָּכה  ֶשׁ ה  ֶמּ ַבּ מַֹח  ִלְשׂ לֹו  ֵיׁש  ִנים  ל־ָפּ "ְוַעל־ָכּ ווייטער,  רבי  דער  זאגט 
ֱאֹלֵקינּו  רּוְך  ָבּ ָאנּו אֹוְמִרין:  ֶשׁ ּוְכמֹו  ִני ּגֹוי,  ָעַשׂ ֹּלא  ֶשׁ ָרֵאל,  ִיְשׂ ִמֶזַּרע  ִלְהיֹות 
ל ֶזה ְוַכּיֹוֵצא  יָלנּו ְוכּו' ְוָנַתן ָלנּו ּתֹוַרת ֱאֶמת ְוכּו'. ִמָכּ ָרָאנּו ִלְכבֹודֹו, ְוִהְבִדּ ְבּ ֶשׁ
"ל", דער עיקר דארף מען זיך  ַנּ ְעּתֹו ַכּ ַח ַדּ ֵמּ ְמָחה ְלַשׂ ח לֹו ִשׂ ֶזה ָראּוי לֹו ִלַקּ ָבּ
פרייען מיט דעם אז 'איך בין א איד, איך בין נישט באשאפן געווארן א 
גוי', אפילו איך האב נישט מיט וואס צו זיין פרייליך, פריי איך זיך מיט 

דעם וואס איך בין א איד און נישט קיין גוי.

ַא איד ַדארף זיך מחיה זיין און זיך פרייען מיט יעדע קלייניקייט וואס 
ער טוט, 'ברוך השם איך האב א קאפל', 'איך האב א בארד און פיאות', 
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'ברוך השם איך היט שבת', 'איך טו אן תפילין', 'איך דאווען שחרית', 
'מנחה' און 'מעריב' און אזוי ווייטער, זיך פרייען מיט אלע פשוט'ע זאכן 
מען  איז  טובות  נקודות  אלע  מיט  פרייליך  איז  מען  אז  טוט,  ער  וואס 
זוכה צו ישוב הדעת. אויב האסטו חס ושלום פארפאסט צו דאווענען 
נישט  געב  'מעריב'  א  פארפאסט  האסט  'מנחה',  דאווען   - 'שחרית'  א 
אויף, אינדערפרי קום אריין אין שול דאווען שחרית, האסט נישט נעכטן 
בין  איך  'אבער  תפילין.  היינט  לייג   - ושלום  חס  תפילין  קיין  געלייגט 
וכו',  בין  איך  ווער  ווייס דאך  איך  אייבערשטן,  פונעם  ווייט  אזוי  דאך 
וויאזוי מיין דאווענען קוקט אויס וכו'', - דאס אלעס מאכט נישט אויס 
אויף יעצט, לאז אפ דיינע אלטע זכרונות, טראכט נישט וואס איז געווען 
נעכטן, הייב יעצט אן פון דאסניי, טו כאטש וואס דו קענסט יעצט טון, 

כאפ אריין יעדע קלייניקייט וואס דו קענסט טון פאר'ן אייבערשטן.

דער אייבערשטער ענטפערט מיר

דאס 'ישוב הדעת' וואס דער רבי געבט אונז טוט אונז באגלייטן דעם 
א  פאר  וכדומה  פרנסה  א  ביזנעס,  א  אן  מען טראגט  ווען  גאנצן טאג; 
ברסלב'ער חסיד וועט ער שטענדיג ענטפערן מיט א רואיגקייט: "געב 
טאג,  דעם  דארפסטו  וואס  איבערטראכטן",  עס  וויל  איך  טאג,  א  מיר 
וואס וועסטו קלוגער ווערן ביז מארגן? "איך וועל גיין צום אייבערשטן, 
איך וועל זיך אויסשמועסן מיט אים אלע מיינע ספיקות צי איך זאל עס 
דער  וואס  וויסן  וועסטו  אזוי  ווי  הייסט,  וואס  נישט",  אדער  אננעמען 
אייבערשטער ענטפערט דיר, דער אייבערשטער רעדט צו דיר? "יא; איך 
אייבערשטער  דער  מיר  האט   - אננעמען  עס  איך  וועל  אויב  זען,  וועל 
דער  מיר  האט   - אננעמען  נישט  עס  וועל  איך  אויב  'יא',  געענטפערט 
אייבערשטער געענטפערט 'ניין'; איך געב זיך איבער צום אייבערשטן, 
איך שמועס עס אויס מיט'ן אייבערשטן, און ווי אזוי עס קומט מיר אריין 
אין קאפ דעם באשלוס - קומט עס פונעם אייבערשטן, דער אייבערשטער 
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האט עס אזוי צוגעפירט.

איז  וואס  וויסן  צו  קלארע שכל  א  מען  באקומט  'התבודדות'  דורך 
געזאגט:  האט  לברכה  זכרונו  נתן  רבי  הייליגער  דער  טון;  צו  ריכטיג 
"פארוואס גייט מיר אויף דער עלטער אלעס כסדר, ווייל איך האב זיך 
אייבערשטן  דעם  בעטן  אן  זאך  שום  קיין  טון  צו  נישט  צוגעוואוינט 
געהאט  האט  נתן  רבי  גארנישט".  שוין  מיר  שטערט  ממילא  בעפאר, 
אסאך תלמידים גרויסע עובדי השם וכו', האט זיין גרויסער תלמיד רבי 
גרעסערע  זענען טאקע  "זיי  געזאגט:  לברכה  זכרונו  טולטשינער  נחמן 
עובדים פון מיר, אבער פאר אן עצה דארפן זיי צוקומען צו מיר", ווייל 
דורך זיין פילע התבודדות האט ער באקומען זייער א קלארע שכל און 

דעת וואוסענדיג ווי אזוי זיך אן עצה צו געבן אין יעדן מצב.

לאמיר  תרומה,  פרשת  וואך  נייע  א  אין  אריין  יעצט  גייען  מיר 
יעדן טאג  לערנען  לאמיר  אייבערשטן,  פאר'ן  נקודות  גוטע  אריינכאפן 
אביסל משניות, לאמיר לערנען יעדן טאג אביסל חומש. וויפיל מען האט 
שוין גערעדט דערפון דארף מען נאכאמאל רעדן; לאמיר אנהייבן פאלגן 
דעם רבי'ן, לאמיר מעביר סדרה זיין דעם פרשה פון אנהייב וואך, פון 
זונטאג ביז שני, מאנטאג ביז שלישי, דינסטאג ביז רביעי און  זונטאג, 
אזוי ווייטער. אז מען גייט אויף דעם וועג, דעמאלט קען מען זיין זיכער 

אז מען וועט ענדיגן יעדע וואך די פרשה.

אז מיר וועלן פאלגן דעם רבי'ן בתמימות ופשיטות וועלן מיר זוכה 
זיין צו שיינע זאכן, אמן.


