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

פארגעלערנט אין ספר הקדוש 'שבחי הר"ן', סימנים י, 
יא, יב.

ָיָדּה  ַעל  ֲאֶׁשר  ֲעבֹוָדתֹו  ִעַּקר  ַאְך  י:  סימן  לברכה,  זכרונו  רבינו  לשון 
ְוָהִרּצּוִיים  ְוַהַּבָּקׁשֹות  ְוַהְּתִחּנֹות  ַהְּתִפּלֹות  ִרּבּוי  ַרק  ָהָיה  ֶּׁשָּזָכה;  ְלַמה  ָזָכה 
ְוַהִּפּיּוִסים, ֶׁשָהָיה ָרִגיל ְמאֹד ְלִהְתַּפֵּלל ּוְלִהְתַחֵּנן ְלָפָניו ִיְתָּבַרְך. ְוָהָיה ְמַרֶּצה 
ְלָקְרבֹו  ְּבַרֲחָמיו  ֶׁשְּיַזֵּכהּו  ּוַבָּקׁשֹות  ְּתִחּנֹות  ִמיֵני  ְּבַכָּמה  ִיְתָּבַרְך  אֹותֹו  ּוְמַפֵּיס 
ִּבְלׁשֹון  ֶׁשִהְתַּפֵּלל  ַהְּתִפּלֹות  ָהיּו  לֹו  ֶּׁשהֹוִעיל  ַמה  ְוִעַּקר  ִיְתָּבַרְך.  ַלֲעבֹוָדתֹו 
'ַאְׁשְּכַנז', ֶׁשָהָיה ָרִגיל ְמאֹד ְלַיֵחד לֹו ֵאיֶזה ָמקֹום ֶׁשָּמָצא ֶׁשֵאין ָׁשם ְּבֵני ָאָדם 
ְוָהָיה ְמָפֵרׁש ִׂשיָחתֹו ִלְפֵני ה' ִיְתָּבַרְך ַּבָּלׁשֹון ֶׁשְּמַדְּבִרים ּבֹו, )ְּדַהְינּו ִּבְלׁשֹון 
ִיְתָּבַרְך  ְלָפָניו  ּוִמְתַחֵּנן  ּוְמַבֵּקׁש  ִיְתָּבַרְך  אֹותֹו  ּוְמַפֵּיס  ְמַרֶּצה  ְוָהָיה  ַאְׁשְּכַנז(. 
ְּבַכָּמה ְוַכָּמה ִמיֵני ְטָענֹות ַוֲאַמְתָלאֹות ֶׁשָראּוי לֹו ִיְתָּבַרְך ֶׁשְּיָקְרבֹו ַלֲעבֹוָדתֹו, 
ְוָהָיה ָרִגיל ָּבֶזה ְמאֹד ְמאֹד ְוָהָיה ְמַבֶּלה ָיִמים ְוָׁשִנים ַעל ֶזה. ַּגם ָהָיה ַמְטִמין 
ַעְצמֹו ַעל ַּגֵּבי ֵּבית ָאִביו, ַּתַחת ַהַּגג, ֶׁשָהָיה ָׁשם ְּכמֹו ֶחֶדר ִּבְמִחָּצה ֶׁשל ָקִּנים 
ְוָהָיה אֹוֵמר ְּתִהִּלים  ֶׁשַּמֲחִזיִקין ָׁשם ֶּתֶבן ּוִמְסּפֹוא, ְוָׁשם ָהָיה ַמְטִמין ַעְצמֹו 
ְוָהָיה צֹוֵעק ְּבַלַחׁש לה' ִיְתָּבַרְך ֶׁשְּיַזֵּכהּו ְלָקְרבֹו ֵאָליו ִיְתָּבַרְך. ְוַהְּכָלל: ֶׁשָּכל 
ַהִּמיֵני ַּבָּקׁשֹות ֶׁשָּבעֹוָלם ֶׁשִּנְמָצִאים ְּבֵאיֶזה ֵסֶפר ֶׁשִּיְהֶיה ַהָּמצּוי ֵּביֵנינּו ַהּכֹל 
ַּכֲאֶׁשר ַלּכֹל - ֹלא ִהִּניַח ׁשּום ְּתִחָּנה ּוַבָּקָׁשה ֶׁשֹּלא ֲאָמָרּה ַּכָּמה ְוַכָּמה ְּפָעִמים, 
ַהְּגדֹוִלים  ְּבַהִּסּדּוִרים  ַהִּנְדָּפִסים  ְוַהַּבָּקׁשֹות  ִצּיֹון"  "ַׁשֲעֵרי  ְוֵסֶפר  ְּתִהִּלים  ֵהן 
 - ַאְׁשְּכַנז  ִּבְלׁשֹון  ַהִּנְדָּפִסים  ַהְּתִחּנֹות  ַוֲאִפּלּו  ּוְתִחּנֹות,  ַּבָּקׁשֹות  ִמיֵני  ּוְׁשָאר 
ֻּכָּלם ֹלא ִהִּניַח ִמְּלָאְמָרם, ְוָהָיה ָרִגיל לֹוַמר ָּכל ַהְּתִחּנֹות ֶׁשַאַחר "ַמֲעָמדֹות" 
ַהִּנְדָּפִסים ַאַחר ָּכל יֹום ָויֹום. ְוהּוא ָהָיה ָרִגיל לֹוַמר ָּכל ַהְּתִחּנֹות ֻּכָּלם ֶׁשל ָּכל 
ַהְּפסּוִקים  ַרק  ַּבְּתִהִּלים  ִלְפָעִמים לֹוַמר  ָרִגיל  ָהָיה  ַּגם  ֶאָחד.  ְּבַפַעם  ַהָּיִמים, 
ְּפסּוִקים  ַרק  ְוָהָיה אֹוֵמר  ִיְתָּבַרְך,  ּוְצָעָקה לה'  ּוַבָּקׁשֹות  ִמְּתִחּנֹות  ַהְמַדְּבִרים 
ֵסֶפר  ִמָּכל  ָהֵאּלּו  ַהְּפסּוִקים  ָּכל  אֹוֵמר  ְוָהָיה  אֹוֵמר.  ָהָיה  ֹלא  ְוַהְּׁשָאר  ֵאּלּו 
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ְּתִהִּלים ְּבַפַעם ֶאָחד. ּוִמְּלַבד ָּכל ֶזה, ָהִעָּקר ָהָיה, ַמה ֶּׁשָהָיה ִמְתַּפֵּלל ֵמַעְצמֹו, 
ְּדַהְינּו ַמה ֶּׁשָהָיה ָרִגיל ְלַדֵּבר ִמִּלּבֹו ִלְפֵני ה' ִיְתָּבַרְך )ִּבְלׁשֹון ַאְׁשְּכַנז(, ֶׁשָהָיה 
ִמְתַּפֵּלל ְוטֹוֵען ִלְפֵני ה' ִיְתָּבַרְך ְּבַכָּמה ְוַכָּמה ִמיֵני ְטָענֹות ּוְתִחּנֹות ּוַבָּקׁשֹות 
ִיְתָּבַרְך ַלֲעבֹוָדתֹו. ְוֶזהּו ָהִעָּקר ַמה  ֶׁשָאַמר ִמַּדְעּתֹו ּוִמִּלּבֹו ַּכַּנ"ל ֶׁשְּיַזֵּכהּו ה' 
ֶּׁשהֹוִעיל לֹו ִלְזּכֹות ְלַמה ֶּׁשָּזָכה. ָּכְך ָׁשַמְענּו ִמִּפיו ַהָּקדֹוׁש ְּבֵפרּוׁש. עד כאן 

לשון רבינו זכרונו לברכה.

איז  ער  אז  געזאגט,  האט  רבי  הייליגער  דער  איבערטייטש: 
גערעדט  ער האט אסאך  ווייל  צוגעקומען  איז  ער  וואס  צו  צוגעקומען 
זיך  האט  ער  אייבערשטן.  צום  געשריגן  אסאך  און  אייבערשטן,  צום 
זיין טאטען אין שטוב, דארט איז געווען א  באהאלטן אין בוידעם ביי 
באזונדערע שטוב וואו מען האט געהאלטן שטרוי פאר די בהמות, דארט 
פלעגט ער זיך באהאלטן, ער פלעגט דארט זאגן תהלים, און שרייען צום 
אייבערשטן אז דער אייבערשטער זאל רחמנות האבן אויף אים, ער זאל 
ווערן אן ערליכער איד. און ווען ער איז געווען יונג האט ער געזוכט אין 
אלע ספרים וואו עס איז דא תפילות, בקשות און תחינות. יעדע תפילה 
און בקשה וואס איז דא אין ספרים און עס געזאגט זייער אסאך מאל, סיי 
תהלים, סיי די תפילות פון ספר שערי ציון, און אלע תפילות וואס זענען 
געדרוקט אין די גרויסע סידורים, אזוי אויך די אידישע תחינות, קיין שום 
תפילה האט ער נישט אויסגעלאזט, אדרבה ער האט געזוכט ווי מער צו 
זאגן און בעטן דעם אייבערשטן אז ער וויל זוכה זיין צו זיין אן ערליכער 
איד, צו לערנען וכו'. און ר' נתן פירט אויס די שיחה: דורך דעם האט ער 

זוכה געווען צו וואס ער האט זוכה געווען.

לשון רבינו זכרונו לברכה, סימן יא: ְוַכָּמה ְּפָעִמים ָהָיה ְמַדֵּבר ִלְפֵני ה' 
ְוִנְזַּדֵּמן לֹו ְּבתֹוְך ִּדּבּוָריו ְטָענֹות ָיפֹות  ִּדְבֵרי ְּתִחּנֹות ּוַבָּקׁשֹות ִמִּלּבֹו,  ִיְתָּבַרְך 
ּוְתִפּלֹות ְנכֹונֹות ּוְמֻסָּדרֹות ְוהּוְטבּו ְּבֵעיָניו, ְוָהָיה ּכֹוְתָבם ֶאְצלֹו ְלִזָּכרֹון ְלַמַען 
ִיְהֶיה ָרִגיל ְלִהְתַּפֵּלל אֹוָתם ַּגם ַאַחר־ָּכְך. ְוֵכן ָהָיה ָרִגיל ְּבִעְנָין ֶזה ְלַדֵּבר ֵּבינֹו 
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ְלֵבין קֹונֹו ַהְרֵּבה ְמאֹד ְמאֹד ְוָכל ְּתִפּלֹוָתיו ָהיּו ֶׁשִּיְזֶּכה ְלִהְתָקֵרב לה' ִיְתָּבַרְך. 
ְוָהיּו לֹו ְטָענֹות ְּגדֹולֹות לה' ִיְתָּבַרְך ַעל ֶזה.

ָעָליו  ִמְסַּתְּכִלין  ֶׁשֵאין  ָּתִמיד  לֹו  ִנְדֶמה  ָהָיה  ְוַאף־ַעל־ִּפי־ֵכן,  יב:  סימן 
ְּכָלל ְוֵאין ׁשֹוְמִעין לֹו ְּכָלל, ַרק ַאְּדַרָּבא, ִנְדֶמה לֹו ֶׁשַּמְרִחיִקין אֹותֹו ֵמֲעבֹוָדתֹו 
ָהָיה רֹוֶאה  ִּכי  ּוְכָלל.  ְּכָלל  ֵאין רֹוִצין ּבֹו  ּוְכִאּלּו  ַהְרָחקֹות  ִמיֵני  ְּבָכל  ִיְתָּבַרְך 
ִיְתָּבַרְך  ֵמה'  ָרחֹוק  ַוֲעַדִין הּוא  ְוָׁשִנים  ָיִמים  ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ְועֹוְבִרין  ֶׁשחֹוְלִפין 
ְוֹלא ָזָכה ֲעַדִין ְלׁשּום ִהְתָקְרבּות, ַעל ֵּכן ִנְדָמה ְּבֵעיָניו ֶׁשֵאין ׁשֹוְמִעין ְּדָבָריו 
ִמיֵני  ְּבָכל  אֹותֹו  ַמְרִחיִקין   - ַאְּדַרָּבא  ַרק  ְּכָלל,  ָעָליו  ִמְסַּתְּכִלין  ְוֵאין  ְּכָלל 
ִהְתַרֲחקּות ֵמֲעבֹוָדתֹו ִיְתָּבַרְך. ַאְך ַאף־ַעל־ִּפי־ֵכן ָהָיה ְמַחֵּזק ַעְצמֹו ְמאֹד ְוֹלא 
ִהִּניַח ֶאת ְמקֹומֹו. ְוַכָּמה ְּפָעִמים ָהָיה, ֶׁשָהָיה נֹוֵפל ְּבַדְעּתֹו ֵמֲחַמת ֶזה ֶׁשָרָאה 
ֶׁשהּוא ִמְתַּפֵּלל ּוַמְעִּתיר ּוַמְפִציר ָּכל ָּכְך ֶׁשִּיְתָקֵרב ַלֲעבֹוַדת-ַהֵּׁשם-ִיְתָּבַרְך ְוֵאין 
ִמְסַּתְּכִלין ָעָליו ְּכָלל, ּוֵמֲחַמת ֶזה ָנַפל ִלְפָעִמים ְּבַדְעּתֹו ְוֹלא ָהָיה ְמַדֵּבר עֹוד 
ָּכל־ָּכְך ֵּבינֹו ְלֵבין קֹונֹו ֵאיֶזה ָיִמים. ַאַחר־ָּכְך ִנְזַּכר ְּבַעְצמֹו ְוִהְתַּבֵּיׁש ְּבַעְצמֹו 
ִיְתָּבַרְך ַחּנּון ְוַרחּום  ִיְתָּבַרְך, ִּכי ֶּבֱאֶמת ְּבַוַּדאי ה'  ַעל ֶׁשִהְרֵהר ַאַחר ִמּדֹוָתיו 
ׁשּוב  ְוִהְתִחיל  ְּבַדְעּתֹו,  ְוִנְתַחֵּזק  ְוָחַזר  ְוכּו'  ְלָקְרבֹו  רֹוֶצה  הּוא  ּוְבַוַּדאי  ְוכּו' 

ְלַהְעִּתיר ּוְלַדֵּבר ִלְפֵני ה' ִיְתָּבַרְך ַּכַּנ"ל. ְוֵכן ָהָיה ַּכָּמה ְּפָעִמים.

איבערטייטש: דער הייליגער רבי האט דערציילט אז ער איז אריבער 
אזוי סאך שוועריקייטן אין זיינע יונגע יארן; ווען ער פלעגט רעדן צום 
נישט  קוקט  קיינער  אז  געדאכט  שטענדיג  אים  זיך  האט  אייבערשטן 
בעט,  ער  וואס  הימל  אין  אויבן  אויס  נישט  הערט  מען  און  אים  אויף 
פארקערט, ווי מער ער פלעגט רעדן צום אייבערשטן האט זיך אים אלץ 
מער געדאכט ווי מען דארף אים נישט, ווייל ער האט געזען אז עס גייען 
אריבער אסאך יארן און ער האט נאך אלץ נישט זוכה געווען צו ווערן 
נאנט צום אייבערשטן, דערפאר האט זיך אים געדאכט אז קיינער הערט 
אים נישט אויס, אדרבה עס האט אים אויסגעזען ווי מען שטופט אים 
זייער געשטארקט  זיך  אוועק פון די קדושה, מיט דעם אלעם האט ער 
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און נישט אויפגעהערט מיט זיין עבודת השם יתברך, אסאך מאל האט 
זיך געמאכט ביים רבי'ן אז ער איז געווארן זייער צעבראכן, זעענדיג אז 
ער האט שוין אזוי סאך געדאווענט און געבעטן אבער עס דאכט זיך אים 
אז מען דארף אים נישט, און ער האט אויפגעהערט מאכן התבודדות, 
זייער  זיך  וואס ער האט געטון און ער האט  זיך געכאפט  ביז ער האט 
פארשעמט אז ער האט נאכגעלאזט פון די הייליגע עבודת השם, האט 
ער צוריק אנגעהויבן רעדן צום אייבערשטן, אזוי איז געווען אסאך מאל.

די היילונג פונעם מצורע

האט דער ראש ישיבה שליט"א געזאגט: יעדער מענטש וואס וויל 
אנהייבן דינען דעם אייבערשטן גייט אריבער די סארט שוועריקייטן, מען 
ווי דער  פרובירט אנצוהייבן רעדן צום אייבערשטן אבער מען שפירט 
אייבערשטער דארף מיך נישט, קיינער הערט מיך נישט אויס; אזוי ווי 
דער רבי זאגט )ליקוטי מוהר"ן, חלק ב', סימן מח(: "ְּכֶׁשָאָדם ִנְכָנס ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם, 
ִמְלַמְעָלה  אֹותֹו  ֶׁשַּמְרִחיִקין  לֹו  ְוִנְדֶמה  ִהְתַרֲחקּות,  לֹו  ֶׁשַּמְרִאין  ַהֶּדֶרְך  ֲאַזי 
ְוֵאין ַמִּניִחין אֹותֹו ְּכָלל ִלָּכֵנס ַלֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם", אזוי גייט עס ווען מען וויל 
ווערן אן ערליכער איד, דער מענטש שפירט ווי קיינער דארף אים נישט, 
ער האט שטארקע ראיות אז מען דערווייטערט אים; אבער - פירט דער 
רבי אויס: "ּוֶבֱאֶמת ָּכל ַהִהְתַרֲחקּות הּוא ַרק ֻּכּלֹו ִהְתָקְרבּות", דאס איז נאר 
א וועג ווי אזוי מען וויל דערנענטערן דעם מענטש צום אייבערשטן, און 
אויב דער מענטש איז שטארק ביי זיך און ער דערהאלט זיך, דאן וועט 
ער אלעס אריבער גיין און ער וועט זוכה זיין צו אלע מדריגות וואס איז 

נאר פארהאן.

די וואך לערנען מיר אין די פרשה אז ווען איינער באקומט א נגע, 
זיך  מחנות,  דריי  אלע  פון  ארויסגיין  ער  מוז  קרעציג,  געווארן  איז  ער 
לערנט  רבי  דער  וואס  אויף  מרמז  איז  דאס  מענטשן.  פון  אפזונדערן 
יעדן  הארץ  דאס  אויסשמועסן  זיך  'התבודדות',  מאכן  זאלן  מיר  אונז, 
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טאג מיט'ן אייבערשטן, דערפאר זאגט די תורה אז א קרעציגער מענטש 
זיין  קענען מתבודד  זיך  זאל  ער  כדי  פון מענטשן,  אפזונדערן  זיך  זאל 
וואס ער  זיינע מעשים  זאל אים דערציילן אלע  אייבערשטן, ער  מיט'ן 
האט געטון און חרטה האבן אויף זיי, ער זאל זאגן פאר'ן אייבערשטן 
אז ער וויל שוין פון היינט אן ווערן אן ערליכער איד, און דאן וועט דער 
אייבערשטער רחמנות האבן אויף אים און אים אויסהיילן פון זיין קרעץ.

דאס לערנט אונז דער הייליגער רבי, מיר זאלן יעדן טאג אראפנעמען 
מענטש,  יעדער  אייבערשטן;  צום  רעדן  און  טאג  פונעם  מינוט  אפאר 
דעם  טון  דורכ'ן  קען  זיך,  געפונט  ער  מצב  וועלכע  אין  חילוק  נישט 
מען  מדריגות.  העכסטע  די  צו  צוקומען  'התבודדות'  פון  עצה  גרינגען 
בעט דעם אייבערשטן מען זאל זוכה זיין מקיים זיין אלע מצוות וואס ער 
האט באפוילן; אפילו א זאך וואס מען ווייסט אז מען האלט נאכנישט 
דערביי, מען קען עס נאכנישט מקיים זיין, זאל מען כאטש נישט אפלאזן 
דעם 'ווילן' עס צו טון און אסאך בעטן דעם אייבערשטן מען זאל זוכה 
זיין עס צו קענען טון, ביז דער אייבערשטער וועט העלפן אז מען וועט 

זוכה זיין עס צו טון.

שבת איד

מען דארף גאר אסאך בעטן דעם אייבערשטן מען זאל זוכה זין צו 
באשעפער  "הייליגער  אייבערשטן:  פאר'ן  זאגן  איד,  ערליכער  אן  זין 
העלף מיר איך וויל זיין אן ערליכער איד". אמאליגע צייטן זענען געווען 
מענטשן וואס מען האט גערופן 'יום כפור אידן', א גאנץ יאר זענען זיי 
נישט געקומען אין שול, אויסער איין טאג אין יאר, 'יום כפור' דעמאלט 
זענען זיי געקומען אין שול דאווענען, היינט איז ליידער אויך דא ענליך 
צו דעם, עס זענען דא 'שבת אידן', א גאנצע וואך איז ער זייער פארפלאגט 
און פאריאגט, ער קומט נישט אן אין שול צום דאווענען, נאר שבת וואס 
ער האט אביסל צייט דעמאלט קומט ער אין שול דאווענען, דארף מען 



אשר היה אל יואל

פרשת בהעלתך שנת תשפ"א לפ"ק ח

אויף דעם אויך מאכן א תפילה, בעטן דעם אייבערשטן מען זאל זוכה 
זיין צו קומען אין שול דאווענען: "הייליגער באשעפער העלף מיר איך 
זאל יעדן טאג קומען אין שול דאווענען שחרית, מנחה און מעריב, איך 
זיין א 'שבת איד' וואס קומט נאר שבת אין שול דאווענען,  וויל נישט 
אזוי  און  דאווענען".  אין שול  יעדן טאג  קומען  צו  זיין  זוכה  וויל  איך 
אויך מיט אלע אנדערע זאכן, צום ביישפיל, דאס לערנען דעם דף גמרא 
יעדן טאג, אז דו קענסט נאכנישט באווייזן צו לערנען יעדן טאג דעם דף 
גמרא - בעט עס כאטש פונעם אייבערשטן: "הייליגער באשעפער העלף 

מיר איך וויל יעדן טאג לערנען דעם דף גמרא".

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

ף
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שבת קודש פרשת במדבר, שנת תשפ"א לפרט קטן, 
ביי סעודה שלישית, האט דער ראש ישיבה שליט"א 
גערעדט הערליכע דברי התחזקות, אלס הכנה צום 

הייליגן יום טוב שבועות, הבא עלינו לטובה.

דעם  געלויבט  אנגעהויבן:  האט  שליט"א  ישיבה  ראש  דער 
אייבערשטן, מיר שטייען יעצט גאר נאנט צום הייליגן יום טוב שבועות 

הבא עלינו לטובה.

ד'(:  סעיף  תכח,  סימן  חיים  )אורח  ערוך  שלחן  אין  געברענגט  ווערט  עס 
מען  ליינט  שטענדיג  ֲעֶצֶרת",  קֶֹדם  ִסיַני  ְּבִּמְדָּבר  ָּפָרַׁשת  קֹוִרין  "ְלעֹוָלם 
פרשת במדבר פאר שבועות. מוהרא"ש זכרונו לברכה איז דאס מסביר 
לויט ווי דער הייליגער רבי זאגט )ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן רפב(: אז אפילו 
אויף  מען  קוקט  אויב  לצלן,  רחמנא  גמור  רשע  א  איז  וואס  מענטש  א 
אים מיט א גוט אויג און מען זוכט אין אים גוטע זאכן, אפילו מען זאל 
טרעפן אין אים בלויז איין פינטעלע גוטס, העלפט מען אים מיט דעם אז 
ער זאל ארויס גיין פון זיין שלעכטס און ער ווערט אויס רשע, ער ווערט 
א צדיק. דער רבי טייטשט מיט דעם דער פסוק )תהלים לז, י(: "ְועֹוד ְמַעט 
ע, ְוִהְתּבֹוַנְנָתּ ַעל ְמקֹומֹו ְוֵאיֶנּנּו", אז מען טרעפט 'ְועֹוד ְמַעט' - א  ְוֵאין ָרָשׁ
ע', דאס הייסט אז מיט  קליינע גוטע זאך, וואס אין דעם איז ער 'ְוֵאין ָרָשׁ
די זאך איז ער גוט, 'ְוִהְתּבֹוַנְנָתּ ַעל ְמקֹומֹו' - נאכדעם ווען איך קוק אויף 
אים, זע איך 'ְוֵאיֶנּנּו' - נישט דא מער דאס שלעכטס, ער איז נישט דער 
זעלבער מענטש פון פריער, ער איז געווארן א צדיק. דאס איז נישט נאר 
געזאגט געווארן לגבי אנדערע, נאר אויך לגבי דער מענטש אליינס, אז א 
מענטש וויל מקבל זיין די תורה, ער וויל זיך אנהייבן פירן גוט, דארף ער 
זוכן דאס ביסל גוטס וואס ער פארמאגט, זיך פרייען דערמיט, דורך דעם 

וועט ער קענען דערגרייכן צו וואס ער וויל דערגרייכן.

"ִמּתֹוְך  פסוק:  ערשטן  אינעם  סדרה  וואכעדיגע  די  זאגט  רש"י 
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ליב  אייבערשטער האט  דער  ווייל  ָׁשָעה",  ָּכל  אֹוָתם  מֹוֶנה  ְלָפָניו  ִחָּבָתן 
די אידן ציילט ער זיי צו יעדע צייט; דאס הייסט אז דער אייבערשטער 
איז  איד  יעדער  אז  ווייזן  צו  צייט,  יעדע שטיק  אידן  די  געציילט  האט 
חשוב  באזונדער  איז  איד  יעדער  און  איד,  געציילטער  באזונדערער  א 
ביים אייבערשטן. דערפאר ליינט מען שטענדיג פרשת במדבר בעפאר 
שבועות, צו ווייזן אז יעדער איד איז א געציילטע איד, יעדער איד איז 
זייער חשוב, און אזוי קען מען צוגיין צו מקבל זיין די תורה מיט גרויס 

חשק און געשמאק.

מען פירט זיך אין די זומער וואכן צו זאגן יעדע וואך 'פרקי אבות', 
איידער מען הייבט אן, זאגט מען די משנה פון מסכת סנהדרין )פרק י, משנה 
ַצִּדיִקים  ֻּכָּלם  ְוַעֵּמְך  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַהָּבא,  ָלעֹוָלם  ֵחֶלק  ָלֶהם  ֵיׁש  ִיְׂשָרֵאל  א(: "ָּכל 

דארף  לכאורה  ְלִהְתָּפֵאר".  ָיַדי  ַמֲעֵׂשה  ַמָּטַעי  ֵנֶצר  ָאֶרץ  ִייְרׁשּו  ְלעֹוָלם 
מען פארשטיין וואו קומט די משנה דא אריין, ביי מסכת אבות? זאגט 
מוהרא"ש, ווייל מסכת אבות איז דאך פול מיט מוסר רייד, אויסצולערנען 
זאגט מוסר פאר א  ווען מען  פירן, אבער  צו  זיך  ווי אזוי  דעם מענטש 
מענטש קען ער ווערן זייער צעבראכן, און אנשטאט ער זאל זיך טוישן 
צום גוטן קען עס מאכן דאס פארקערטע, דער מענטש זאל אלעס אפלאזן 
און גארנישט טון, דערפאר הייבט מען אן מיט דעם משנה, 'ָּכל ִיְׂשָרֵאל 
באקומען  צו  אנגעגרייט  זענען  אידן  אלע  ַהָּבא',  ָלעֹוָלם  ֵחֶלק  ָלֶהם  ֵיׁש 
זייער  איז  איד  יעדער  ליב,  יעדן  האט  אייבערשטער  דער  הבא,  עולם 

חשוב ביים אייבערשטן.

דער הייליגער רבי נתן האט געזאגט: "אן התעוררות וואס קומט פון 
מוסר, האלט נישט אן צו לאנג, ווידער אן התעוררות וואס קומט ארויס 
פון א חיזוק שמועס - דאס האלט אן א לאנגע צייט"; דערפאר ווען מען 
רעדט מוסר דארף מען אויך דערביי אסאך מחזק זיין, אלע זאלן שפירן 
ווי דער אייבערשטער האט זיי ליב און דער אייבערשטער איז מיט זיי, 



אשר היה אל יואל

יאפרשת בהעלתך שנת תשפ"א לפ"ק

און דאן וואס די ווערטער אויפטון און אריינגיין אין די הערצער פון די 
צוהערער.

יעדער מענטש דארף טון פאר'ן אייבערשטן וואס ער קען טון, מען 
קען נישט נאכמאכן דעם וואס מען זעט א צווייטן טון; צום ביישפיל, 
מען  קען  ָוִתיִקין,  דאווענען  טאג  יעדן  אויפשטיין  איינעם  זעט  מען  אז 
דאווענען  אנצוהייבן  אויך  נאכמאכן  און  זיין  מקנא  יעצט  נישט  אים 
ָוִתיִקין, דאס איז דאך נישט געמאכט פאר דיר, דו דארפסט שלאפן מער 
פון יענעם, איין זאך קען מען יא נאכמאכן, איך זע ווי יענער דינט דעם 
אייבערשטן מיט א שטארקקייט - וועל איך אויך דינען דעם אייבערשטן 
מיט א שטארקקייט, אבער איך וועל טון וואס איך קען, און יענער זאל 

טון וואס ער קען.

א מענטש דארף זיך מחיה זיין מיט די מצוות וואס ער טוט; עס זענען 
דא מענטשן וואס זייער גאנצע שמחה און חיות פונעם יום טוב שבועות 
איז דאס אז ער איז אויפגעווען א גאנצע נאכט, א צווייטער פריידט זיך 
מיט דעם אז ער האט אויסגעזאגט דעם גאנצן 'תיקון ליל שבועות', אבער 
די אמת'ע שמחה דארף זיין מיט די יום טוב אליין, 'ברוך השם איך היט 
פון דאס אויפזיין  גרעסערע תיקון  נאך א  איז  יום טוב  יום טוב', היטן 
שבועות ביינאכט און פון דאס זאגן גאנץ 'תיקון ליל שבועות'; אוודאי 
דארף מען אויפזיין ביינאכט און זאגן דעם תיקון, אבער דער חיות פונעם 
יום טוב אליינס  יום טוב, דער  זיין דאס פשטות פונעם  יום טוב דארף 

דאס איז שוין די גרעסטע חיות פון מענטש.

אויב טוט מען די אלע שיינע מנהגים פונעם טאג מיט נערוון, מיט 
זאך,  גאנצע  די  שאד  א  איז  דעמאלט  לצלן,  רחמנא  אנגעצויגנקייט, 
ענדערש זאל מען שבועות ביינאכט נאך די סעודה ליינען קריאת שמע, 
אנגרייטן נעגל וואסער און זיך לייגן שלאפן, ווי איידער מאכן א נערוון 
פון דאס אויפזיין; עלטערן וואס אלע מנהגים ווערן ביי זיי א נערוון, אן 
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אנגעצויגענע זאך וועלן זייערע קינדער זוכן צו אנטלויפן פונעם יום טוב 
רחמנא לצלן, אלע מנהגים זענען נאר געמאכט אויב מען איז פרייליך 
דאס  זאכן, אבער  די אלע  צולייגן  קען מען  - דעמאלט  טוב  יום  מיט'ן 

וויכטיגסטע זאך איז צו זיין פרייליך.

איך געדענקט ביי מיין זיידען, הגאון הצדיק גאב"ד קארלסבורג זכר 
צדיק לברכה, ווי יעדע מצוה איז ביי אים געווען אזא שמחה, זיין גאנצע 
חיות איז געווען פון די הייליגע מצוות; איך האב אים שטענדיג געזען 
"ּוִמּנֹוַתר  געזינגען:  ער שוין  סוכות האט  נאך  גלייך  און טאנצן,  זינגען 
ַקְנַקִּנים ַנֲעֶׂשה ֵנס ַלּׁשֹוַׁשִּנים..." זיך געפריידט אז עס קומט שוין דער יום 
טוב חנוכה, נאך חנוכה האט ער שוין געזינגען: "ַלּיהּוִדים ָהְיָתה אֹוָרה 
נאך  יום טוב פורים,  זיך געפריידט אז עס קומט שוין דער  ְוִׂשְמָחה..." 
פורים האט ער שוין געזינגען: "ָקַרב יֹום ֲאֶׁשר הּוא ֹלא יֹום ְוֹלֹא ַלְיָלה..." 
זיך געפריידט אז עס קומט שוין דער יום טוב פסח, נאך פסח האט ער 
שוין געזינגען: "ֶעְליֹוִנים ָׂשׂשּו ְוַתְחּתֹוִנים ָעְלזּו..." זיך געפריידט אז עס 
קומט שוין דער יום טוב שבועות, אזוי האט ער זיך שטענדיג געפריידט 
זענען  מיר  וואס  מצוות  אייבערשטנ'ס  דעם  מיט  געווען  מחיה  זיך  און 
'ַאה ַׁשָּבת',  זוכה צו טון; א גאנצן שבת האט ער זיך אונטער געזינגען 

'ַאה ַׁשָּבת'.

דאס דארפן מיר טון, זיך מחיה זיין מיט די פשוט'ע זאכן וואס מען 
טוט, מיט די פשטות יהדות; 'ברוך השם איך האב פיאות', 'ברוך השם 
איך האב א בארד', 'ברוך השם איך היט שבת', 'ברוך השם איך היט יום 

טוב'.

אז מיר וועלן זיך פרייען און האלטן טייער יעדע קלייניקייט וואס מען 
טוט פאר'ן אייבערשטן, זוכן יעדע 'נקודה טובה', יעדע קליינע גוטע זאך 
פון זיך און זיך מחיה זיין דערמיט, וועלן מיר זוכה זיין צו מקבל זיין די 

תורה מיט גרויס חשק און געשמאק.
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דער אייבערשטער זאל העלפן מיר זאלן פאלגן דעם רבי'ן וועלן מיר 
האבן א שיינע לעבן, אמן.

ף


