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שבת קודש פרשת כי תבוא ,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 תתיד ,תתטו ,תתטז.
שרייבט מוהרא"ש זכרונו לברכה:
ימן תתיד
ִס ָ
ח"י ִּב ְׁש ָבטַׁ ,שּבָ ת ּפַ ְר ַׁשת יִ ְתרֹו :עַ ל ַׁש ָּבת זֹו ָּבא ֶאל ַר ֵּבנּו זַ "ל ַה ַּמּגִ יד
ויצא .וְ ָאז ָׁש ַאל ֶאת ַרּבֵ נּו זַ "ל ֻק ְׁשיָ הֶּׁ ,ש ָּק ֶׁשה לֹו זֶ ה יָ ִמים וְ ָׁשנִ ים,
ִמ ִט ְיר ָהוִ ֶ
ּוכְ בָ ר ָׁש ַאל לְ ַה ְרּבֵ ה ַצ ִּד ִיקים ,וְ ַאף ֶא ָחדֹ ,לא ָהיָ ה לֹו ַמה לְ ָה ִׁשיב עַ ל ֻק ְׁשיָ תֹו
ּוׁש ָאר ַה ַּצ ִּד ִיקים ַה ַּק ְדמֹונִ ים ְּבוַ ַּדאי ִח ְּברּו
ֶׁש ִה ְק ָׁשה .וְ הּוא ּבַ ֲא ֶׁשר ֶׁש ָה ָאבֹות ְ
ְספָ ִרים ַה ְרּבֵ ה ,וְ ֵהיכָ ן ֵהם ֵאּלּו ַה ְּספָ ִרים?
אמונה אין די וועלט
האט דער ראש ישיבה שליט"א געזאגט :זיכער האט אויך אברהם
אבינו געשריבן אסאך קונטרסים אזוי ווי די קונטרסים 'עצתו אמונה',
אריינצוברענגען די הייליגע אמונה אין די וועלט.
ּוכְ ֶׁש ָּׁש ַמע זֹאת ַר ֵּבנּו זַ "ל ,נִ ְתלַ ֵהב ְמאֹד ְמאֹדּ ,ופָ נָ יו ָּב ֲערּו ּכְ לַ ּפִ ִידים,
וְ ִה ְת ַּדּבֵ ק עַ ְצמֹו ּבְ ָמקֹום ֶׁש ִה ְת ַּדּבֵ ק ,וְ כָ ל ַהּנִ ָּצ ִבים עָ לָ יו ָאז נִ ְב ֲהלּו ְמאֹד
לֹומר ּבְ זֹו ַהּלָ ׁשֹון" :יֵ ׁש ַצ ִּד ִיקים ּגְ נּוזִ ים ,וְ ֵהם
ְמאֹד .וְ ִה ְת ִחיל ַרּבֵ נּו זַ "ל ַ
ּתֹור ָתםּ ,וכְ מֹו ֶׁש ְּמ ַסּפְ ִרין
ּתֹורהַ .אְך ֵהם ְצ ִריכִ ים לְ ַה ֲעלִ ים ָ
יֹודעִ ים ּפָ נִ ים ּבַ ָ
ְ
ל־ׁשם־טֹוב ַה ָּקדֹוׁש נָ ַסע ּפַ עַ ם
ל־ׁשם־טֹוב עִ ם ַה ַּד ְר ָׁשןַ :הּבַ עַ ֵ
מהּבַ עַ ֵ
ַמ ֲע ֶׂשה ַ
ַא ַחת לָ עִ יר ּבְ ָראד וְ נִ ְת ַאכְ ֵסן ֵא ֶצל גְ ִביר ֶא ָחד ,וְ ָהיּו ְמ ֻס ִּבין ָׁשם עַ ל ַה ֻּׁשלְ ָחן
יֹוׁשב ָׁשם לְ ַמ ָּטה ֵא ֶצל ַה ֻּׁשלְ ָחן
ֲאנָ ׁ ִשים ַר ִּבים ְמכֻ ּבָ ִדים לִ כְ בֹודֹו ּכַ ּנָ הּוג .וְ ָהיָ ה ֵ
אֹומר
נֹוסעַ ִמ ָּמקֹום לְ ָמקֹום וְ ֵ
ּבַ עַ ל ַּד ְר ָׁשן ֶא ָחדֶׁ ,שּזֹו ָהיְ ָתה ּפַ ְרנָ ָסתֹוֶׁ ,ש ָהיָ ה ֵ
ְּד ָרׁשֹות .וְ ָהיָ ה אֹוכֵ ל ַה ְרּבֵ ה ,וְ ִה ְס ַּתּכְ לּו עָ לָ יוֶׁ ,שאֹוכֵ ל ַה ְר ֵּבה ְמאֹד .וְ ִה ְת ִחילּו
פרשת האזינו שנת תשפ"א לפ"ק

ג

אשר היה אל יואל

הֹוׁשיט לֹו ֲאכִ ילָ ה ַה ְרּבֵ ה ִּב ְׁשבִ יל לֵ ָיצנּות .וְ ַה ַּבעַ ל ַּד ְר ָׁשן עָ ָׂשה ֶאת
לִ ֵּתן לֹו ּולְ ִ
הֹוׁשיטּו לֹו;
ֶׁשּלֹו ֶׁשּכָ ל ַמה ֶׁשּנָ ְתנּו לְ פָ נָ יוָ ,אכַ ל .וְ ָאכַ ל ַה ְרּבֵ ה ְמאֹד ּכָ ל ַמה ֶׁש ִ
ּכְ גֹון ָּדגִ יםֶׁ ,ש ָהיּו אֹוכְ לִ ים ְׁשנֵ י ֲאנָ ׁ ִשים ֲח ִתיכָ ה ַא ַחת ,וְ ַה ַּבעַ ל ַּד ְר ָׁשן ְּבעַ ְצמֹו
ָאכַ ל ְׁש ֵּתי ֲח ִתיכֹות ָּדגִ ים ,וְ כֵ ן ר ֶֹטבֶׁ ,ש ָהיָ ה אֹוכֵ ל ְּבעַ ְצמֹו ְקעָ ָרה ְמלֵ ָאה ,וְ כֵ ן
הֹוׁשיטּו לֹו ּבְ כָ ל ּפַ עַ ם ּבִ ְׁשבִ יל לֵ ָיצנּותֵ ,מ ֲח ַמת ֶׁש ָראּו,
ּבִ ְׁש ָאר ַה ַּמ ֲאכָ לִ ים וָ ֵהם ִ
ּתֹורה.
ֹאמר לִ פְ נֵ ֶיהם ָ
ֶׁשאֹוכֵ ל ַה ְר ֵּבה ְמאֹדַ .א ַחר־ּכָ ְך ִה ְת ִחילּו לְ ִהפְ ִצירּוֶּׁ ,שּי ַ
שה ַּבעַ ל־
ּתֹורה עַ ל ַה ֻּׁשלְ ָחןַ ,
ֹאמר ָ
וְ כַ ּוָ נָ ָתם ָהיְ ָתה ּגַ ם־ּכֵ ן ּבִ ְׁשבִ יל לֵ ָיצנּותֶּׁ ,שּי ַ
לֹומר לִ פְ נֵ ֶיהם
ֵׁשם־טֹוב ֵמ ַסב ָׁשם ּבָ ר ֹאׁש .וְ הּוא נָ ַהג ּבִ ְת ִמימּותֹו וְ ִה ְת ִחיל ַ
ּתֹורה ,וְ ִה ְת ִחילּו לִ ְׂשחֹק ִמ ֶּמּנּו ּבְ תֹוְך ּפִ ַיסת יְ ֵד ֶיהם ,וְ ָהיָ ה ְּבעֵ ינֵ ֶיהם ּכְ חּוכָ א
ָ
לֹוצ ִצים ִמ ֶּמּנּוִּ ,ב ְׁש ִביל ֶׁשאֹוכֵ ל
ּוטלּולָ א .וְ ֵה ִבין ַה ַּבעַ ל ַּד ְר ָׁשןֶׁ ,ש ֵהם ִמ ְת ְ
ְ
ּתֹורהָ ,אסּור לֶ ֱאכֹל
לֹומר ָ
ַה ְרּבֵ ה .עָ נָ ה ַה ַּד ְר ָׁשן וְ ָא ַמר" :וְ כִ י ִאם ֵאין יְ כֹולִ ים ַ
ל־ׁשם־טֹוב ַה ָּקדֹוׁש וְ ָר ָאה ֶאת ּכָ ל ָהעִ נְ יָ ן
ֲח ִתיכַ ת ָּדג?" ַא ַחר־ּכָ ְך ִה ְס ַּתּכֵ ל ַהּבַ עַ ֵ
ל־ׁשם־
ּתֹורתֹו ֶׁשל ַה ַּבעַ ל ַּד ְר ָׁשן .וְ ָא ַמר ַה ַּבעַ ֵ
וְ ִה ְקּפִ יד וְ כָ עַ ס ֲעלֵ ֶיהם וְ ָׁש ַמע ָ
ּתֹורה ִמּפִ י ֵאלִ ּיָ הּו זַ "ל"[ .וְ ִסּיֵ ם ַרּבֵ נּו
אֹומר ָ
טֹוב ַה ָּקדֹוׁשֶׁ ,שּזֶ ה ַהּבַ עַ ל ַּד ְר ָׁשן ֵ
זַ "ל ֶאת ַה ִּסּפּור ּבְ ִחּיּוְךֶׁ ,שּזֶ ה נִ ְר ָאה לֹו ְמאֹד ַמה ֶׁש ָא ַמר ַהּבַ עַ ל ַּד ְר ָׁשן ,וְ כִ י
ּתֹורהָ ,אסּור לֶ ֱאכֹל ֲח ִתיכַ ת ָּדג] .וְ ִה ְמ ִׁשיְך ַר ֵּבנּו זַ "ל
לֹומר ָ
ִאם ֵאינָ ם יְ כֹולִ ים ַ
ּתֹורהֶׁ ,שּיֵ ׁש לָ ּה ּפָ נִ ים וְ כּו'" .וְ ָא ַמר ָאז
ּיֹודעַ ָ
"א ְצלֹו יֵ ׁש לִ פְ עָ ִמיםֶׁ ,ש ֵ
וְ ָא ַמרֶ :
ימן לב] .וְ ָׁשם ְמב ָֹאר ֵּתרּוץ ֵּובאּור
מֹוה ַר"ן ֵחלֶ ק ב' ִס ָ
ּקּוטי ֲ
[ּבלִ ֵ
ּתֹורה ְ
ּכָ ל ַה ָ
ּתֹורה לָ ָּמה
יטב וְ כֵ ן ְמ ֻר ָּמז ְּב ַה ָ
ויצא ָּב ֵאר ֵה ֵ
יטב עַ ל ֻק ְׁשיַ ת ַה ַּמּגִ יד ִמ ִט ָיה ְרוִ ֶ
ֵה ֵ
ּתֹורה זֹו
ַּדיְ ָיקא ַה ַּמּגִ ידָ ,היְ ָתה ָק ָׁשה לֹו ֻק ְׁשיָ א זֹו וְ כּו' (ּכִ י ַרּבֵ נּו זַ "ל ִה ְתּכַ ּוֵ ן ּבַ ָ
ויצאִ ,איְך ֶׁש ִּמ ְתנַ ֵהג ְּב ֵביתֹו וְ כּו'ַ ,מה ֶׁש ָּדבָ ר
ּגַ ם לְ ַהנְ ָהגַ ת ַה ַּמּגִ יד ִמ ִט ְיר ָהאוִ ֶ
ּיֹודעַ ַּת ֲעלּומֹותַ ,היְ נּו ַמה ֶׁשּכָ תּוב
זֶ ה נֶ ֱעלָ ם ֵמעֵ ין ּכָ ל ַחי וְ גָ לּוי ַרק לִ פְ נֵ י ַה ֵ
חּודא ַּת ָּת ָאהֶׁ ,שּבָ זֶ ה ָהעֹולָ םֶׁ ,שהּוא ּבַ ּכַ ְׁשרּות ּגְ דֹולָ ה ִּב ְק ֻד ָּׁשה
ָׁשםֶׁ ,שּיֵ ׁש יִ ָ
סֹובב עַ ל ַה ַּמּגִ יד
חּודא עִ ּלָ ָאה וְ כּו'  -זֶ ה ֵ
ּובְ ָט ֳה ָרה ּכָ ל־ּכָ ְך ,עַ ד ֶּׁשּבֹו ָּתלּוי יִ ָ
ויצא ּבְ עַ ְצמֹוֶׁ ,ש ַרּבֵ נּו זַ "ל ָר ַמז לֹו ִה ְתנַ ֲהגּותֹו ְּב ֵביתֹו וְ כּו' .וְ יֵ ׁש ָּבזֶ ה
ִמ ִט ְיר ָהאוִ ֶ
י־אפְ ָׁשר לְ ַהעְ ִּתיקֹו עַ ל־
עֹוד ִסּפּור ָאר ְֹךַ ,אְך ֵמ ֲח ַמת ּכְ בֹוד ה' ַה ְס ֵּתר ָּדבָ רִ ,א ֶ
ּפְ נֵ י ַהּכְ ָתב).
ד
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ּתֹורהְּ .ובכָ ל לְ עִ ָיסה
ָהגָ ה (אֹות ר)ּ :כִ י ּבֶ ֱא ֶמת ֲאכִ ילַ ת ַה ַּצ ִּדיק ִהיא ּגַ ם ּכֵ ן ָ
נֹור ִאים וְ נִ פְ לָ ִאים וְ נִ כְ לָ ל לְ גַ ְמ ֵרי ּבֹו
דֹוׁשים ָ
חּודים ְק ִ
ּולְ עִ ָיסה הּוא ְמיַ ֵחד יִ ִ
ּתֹורתֹו ּגְ נּוזָ ה ,וְ ֵאין לְ ׁשּום ְּב ִרּיָ ה ַה ָּׂשגָ ה ָּבּה ּ -כְ מֹו ּכֵ ן
ּומ ַא ַחר ֶׁשּכְ מֹו ֶׁש ָ
יִ ְתּבָ ַרְךֵ .
חּודים ּכָ ֵאלּו ֲא ֶׁשר ֵאין לְ ַׁשעֵ ר ,עַ ל
ּבַ ֲאכִ ילָ תֹו ֶׁשאֹוכֵ ל ּבְ פַ ְׁשטּות ּבִ ְדבֵ קּות ּובְ יִ ִ
ַא ַחת ּכַ ָּמה וְ כַ ָּמה ֶּׁש ֵאין לְ ׁשּום ּבְ ִרּיָ ה ַה ָּׂשגָ ה ּבָ זֶ הּ ,כִ י ּגַ ם ֲאכִ ילָ תֹו ָהיְ ָתה ּכְ לּולָ ה
ּתֹורה ,וְ ַרק ַה ַּבעַ ל ָׁשם טֹוב ַה ָּקדֹוׁש ִה ְרּגִ יׁש זֹאת.
ִמ ָ
הייבט ער זיך אן שפירן היימיש...
דא זעט מען וואס א צדיק איז ,ווי מען האט גארנישט קיין השגה אין
אים ,עס זעט אויס ווי דער צדיק איז די זעלבע ווי אלע ,ער עסט אזוי ווי
יעדן און פירט זיך אויף אזוי ווי יעדן ,אבער באמת איז דאס איין שטיק
'דביקות' און איז דערביי מייחד יחודים וואס מיר האבן נישט קיין השגה
דערין.
ווען א מענטש איז זוכה מקורב ווערן צום רבי'ן ,און עס גייט אריבער
א שטיק צייט און ער הייבט אן לערנען און דאווענען ,קען פאסירט אז
דער מענטש זאל אנהייבן זיך שפירן היימיש ...ער מיינט אז ער האט שוין
אן השגה אינעם צדיק ,דארף מען אבער וויסן אז מיר האבן גארנישט
קיין השגה אינעם רבי'ן ,דער צדיק איז העכער פון אלעס ,דאס דארף
מען האלטן אין איין חזר'ן אז מען זאל געדענקן אז מיר זענען נישט
משיג דעם צדיק.
ימן תתטו
ִס ָ
ויצא לְ בֵ יתֹוַּ .וב ֶּד ֶרְך עָ ַמד ְּב ַביִ ת ֲח ָתנֹו ֶרּבִ י
ַא ַחר־ּכָ ְך נָ ַסע ַה ַּמּגִ יד ִמ ִט ְיר ָהאוִ ֶ
ימן ש"ס) .וְ ָׁש ַאל
יִ ְצ ָחק( ,שּגַ ם־ּכֵ ן זָ כָ ה לְ ִה ְת ָק ֵרב ֶאל ַרּבֵ נּו זַ "לּ ,כַ ּנַ "ל ְּב ִס ָ
ויצא:
חֹותנֹוַ ,ה ַּמּגִ יד ִמ ִט ְיר ָהאוִ ֶ
אֹותֹו ֲח ָתנֹו עַ ל ְׁשלֹום ֲחמֹותֹו ּובָ נָ יו .וְ ֵה ִׁשיב לֹו ְ
אֹותיֵ ,מ ֵהיכָ ן ֲאנִ י ָּבא? ּכִ י ֲאנִ י ּבָ א
לֹומםָׁ ,ש ַאל ִ
ׁשֹואלֵ נִ י עַ ל ְׁש ָ
"עַ ד ֶׁש ַא ָּתה ֲ
ת־קֹודׁש .וְ ָׁש ַאלְ ִּתי אֹותֹו ְׁש ֵאלָ ה,
ֶ
ִמּבְ ֶר ְסלֶ ב ֵמ ַרּבֵ נּו זַ "לֶׁ ,ש ָהיִ ִיתי ֶא ְצלֹו עַ ל ַׁשּבָ
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ׁשּובה נְ כֹונָ ה .וְ הּוא ֵה ִׁשיב
ֶׁשּכְ בָ ר ָׁש ַאלְ ִּתי לְ כַ ָּמה ַצ ִּד ִיקים ,וְ ֹלא ֵה ִׁשיבּו לִ י ְּת ָ
ּתֹורתֹו ָר ִא ִיתי
ּתֹורה ּכָ זֹוֲ ,א ֶׁשר ּבִ ְׁשעַ ת ֲא ִמ ַירת ָ
לִ י ְּתׁשּובָ ה נִ פְ לָ ָאה וְ ָא ַמר לִ י ָ
יֹוצ ִאים ִמּפִ יו ַה ָּקדֹוׁש .וְ נִ ְד ֶמה ָהיָ ה לִ יֶׁ ,ש ֵאׁש ּכָ זֹו
יצֹוצי אֹור ְ
וְ ִה ְרּגַ ְׁש ִּתיִ ,איְך נִ ֵ
ּומה נִ פְ לָ א ְּבעֵ ינֵ יּ ,כִ י
י־אפְ ָׁשר לְ ַה ֲעלֹות עַ ל ַהּכְ ָתבַ .
רּוחנִ יתֱ ,אֹלקּות ּכָ זֹו ִא ֶ
ָ
תּובה עַ ל ַהּנְ יָ ר ִּוב ְדיֹו".
ּתֹורה ַהּזֹו כְ ָ
לְ ָמ ָחר ּבָ א ָה ַאבְ ֵרְך ֶרּבִ י נָ ָתן וְ ֵהבִ יא ֶאת ַה ָ
א וואונדערליכער חידוש
רבי נתן איז געווען א וואונדערליכער חידוש אז ער האט געקענט
נעמען דעם רבי'נס הייליגע דיבורים וואס זענען געווען שטיקער פייער,
און עס אראפגעשריבן אויף א וועג אז מיר זאלן דאס אויך קענען
פארשטיין.
ימן תתטז
ִס ָ
ּפּורי ַמ ֲע ִׂשיֹות
[ס ֵ
ּפּוריםִ :סּפֵ ר ַרּבֵ נּו זַ "ל ַה ַּמ ֲע ֶׂשה ֵמ ֶה ָחכָ ם וְ ַה ָּתם ִ
ק ֶֹדם ִ
נֹורא וְ נִ פְ לָ א עַ ד ְמאֹדִ ,איְך שעַ ל־יְ ֵדי ָחכְ מֹות
ַמ ֲע ֶׂשה ט'] .וְ הּוא ִסּפּור ָ
צּומה ,וְ ֵאיְך שעַ ל־יְ ֵדי
נֹופְ לִ ים לִ ְב ֵאר ַׁש ַחת וְ ַחּיִ ים ּכָ ל יְ ֵמי ַחּיָ יו ּבִ ְמ ִרירּות ֲע ָ
ִמ ַּדת ַה ְּת ִמימּות יְ כֹולִ ים לְ ִה ְתעַ ּלֹות ּבַ ַּתכְ לִ ית ָהעַ לִ ּיָ ה וְ לִ ְחיֹות ּכָ ל ַה ַחּיִ ים ְּב ַחּיִ ים
ימים וַ ֲע ֵרבִ ים עַ ד ְמאֹד.
נְ עִ ִ
א זיסע געשמאקע לעבן
די מעשה איז אז צוויי חברים האבן געלערנט אין איין חדר ,איינער
איז געווען א חכם און איינער א תם ,דער חכם האט יעדע זאך איבער
געטראכט מיט זיין פיליזאפיע ,און דער תם האט זיך געפירט בתמימות
ופשיטות .אז מען פירט זיך אזוי ווי דעם תם ,בתמימות ופשיטות ,דאן
איז מען זוכה צו האבן א גליקליך לעבן ,ווייל מען קען נישט דינען דעם
אייבערשטן נאר מיט תמימות.
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דער אייבערשטער רופט
אזוי ווי עס איז געווען די מעשה ווען מען איז געקומען צום תם זאגן
אז דער קעניג רופט אים ,איז ער גלייך געלאפן צום קעניג ,אבער ווען מען
איז דאס געקומען זאגן פאר'ן חכם האט ער אנגעהויבן אריינצוקלערן
מיט זיין פיליזאפיע' :ווי אזוי קען זיין דער גרויסער קעניג זאל שיקן
רופן נאך אזא קליינער מענטש ווי איך?' דאס גייט ארויף אויפ'ן מענטש
מיט'ן אייבערשטן ,אז דער מענטש פירט זיך מיט תמימות ,דאן ווען ער
הערט אז דער אייבערשטער רופט אים ,נעמט ער עס גלייך אן ,ער נעמט
א תהלים און זאגט א 'קאפיטל תהלים' ,און ער הייבט זיך אן מתבודד
זיין מיט'ן אייבערשטן ,אבער אויב הייבט ער אן מיט חכמות ,דאן וועט
ער גארנישט טון ,ער וועט טראכטן מיט זיין פיליזאפיע' :ווי אזוי קען
זיין דער גרויסער קעניג זאל שיקן רופן נאך אזא קליינער מענטש ווי
איך?'
חכמות טרייבן אין שאול תחתית
דורך די מדה פון 'תמימות' קען מען אנקומען צו די שענסטע זאכן,
לעבן א זיסע געשמאקע לעבן אויף דער וועלט ,ווידער אז מען גייט מיט
חכמה קומט מען אין ערגעץ נישט אן .דער רבי האט געזאגט פאר רבי
ראובן יוסל ,א זון פון רבי ישראל שוחט ,ווען ער האט געפירט א דין
"דאס
תורה און דער רבי האט געזען ווי ער זוכט אלע סארט חכמותָ :
ייּבן ִאים ִאין ְׁשאֹול
אטנְ 'ס ָחכְ מֹות ְט ַר ְ
אטנְ 'ס ָחכְ מֹותַ ,דיין ַט ְ
ִאיז ַדיין ַט ְ
ַּת ְח ִּתית" ,כידוע איז ער ארום געלאפן אין אלע שטעטלעך צו אלע רבנים
מיט חומרות אויף חומרות ,האט דער רבי אלץ חוזק געמאכט פון זיינע
חומרות (פעולת הצדיק סימן תרע ,בהגה).
עס ווענדט זיך ווי אזוי מען פארט
מיר זענען שוין זייער פרייליך אז מיר גרייטן זיך שוין צו פארן צום
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הייליגן רבי'ן אויף ראש השנה ,דער אייבערשטער זאל העלפן מען זאל
קענען פועל'ן אלעס גוטס .דארף מען אבער וויסן ,ווי א שטערקערע
אמונה מען האט  -אלץ זעט מען מער ישועות; אוודאי ,יעדער וואס
פארט צום רבי'ן איז זוכה צום תיקון וואס דער רבי האט צוגעזאגט,
אבער צו קענען זען מופתים ווענדט זיך אין די אמונה .עס קען זיין צוויי
חברים ,ביידע פארן אויף די זעלבע פליגער און זיצן אויף די זעלבע
באנק ,און איינער קומט אהיים מיט ישועות ,און דער צווייטער זעט
נישט זאכן זאלן זיך טוישן צום גוטן ,וואס איז דער חילוק? נאר עס
ווענדט זיך ווי אזוי מען איז געפארן ,אז מען פארט מיט א שטארקע
אמונה ,פאר מען פארט זעצט מען זיך אראפ מיט די ווייב און מען מאכט
א ליסטע וואס מען גייט דארט בעטן ביים רבי'ן ,צום ביישפיל ,דער
קינד רעדט אביסל חוצפה'דיג ,דער קינד מאכט איין ביינאכט אינמיטן
שלאפן ,דער קינד גייט אביסל קרום ,דער קינד רופט מען פון חדר מיט
פראבלעמען וכו'; אויך שרייבט מען וואס מען דארף ,צום ביישפיל,
מען דארף א נייע סוכה ,א נייע שלאק ,נייע בענקלעך ,א נייע קאוטש,
א נייע קאך ,מען דארף איבער פעינטן די הויז וכו' וכו' ,און מען פארט
מיט א אמונה אז מען גייט דאס אלעס פועל'ן ביים רבי'ן ,דאן קומט מען
טאקע אהיים מיט די ישועות ,צוביסלעך וועט מען זען ווי אלעס גייט
צום בעסערונג.
אזוי ווי דער הייליגער רבי זאגט (ליקוטי מוהר"ן ,חלק א' ,סימן קפו):
פארוואס זעט מען ביי די מענטשן פון מדינת קיר"ה (אונגארן) אז זיי
זעען שטענדיג מופתים פון צדיקים ,ווייל זיי האבן א שטארקע אמונה
אין די צדיקים; און דער רבי זאגט" :כִּ י ֶּב ֱא ֶמת ַה ַצּ ִדּיק ְבּוַ ַדּאי ָמלֵ א מ
וֹפְ ִתים" ,ביים צדיק איז דא נאר מופתים ,ווען מען גלייבט אין זיינע
ווערטער און מען לייגט צו קאפ צו יעדעס ווארט וואס דער צדיק זאגט
דעמאלט זעט מען נאכדעם גרויסע מופתים.
ח
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דער אייבערשטער זאל העלפן מיר זאלן פאלגן דעם רבי'ן וועלן מיר
האבן א שיינע לעבן ,אמן.
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שבת קודש פרשת כי תבוא ,שנת תשפ"א לפרט קטן,
ביי סעודה שלישית האט דער ראש ישיבה שליט"א
פארגעלערנט ספר הקדוש ליקוטי מוהר"ן ,חלק א',
סימנים ריא און ער.
דער ראש ישיבה שליט"א האט אנגעויבן:
נֹוסעִ ין עַ ל
"מה ׁ ּ ֶש ָהעֹולָ ם ְ
דער הייליגער רבי זאגט ,אין סימן ריאַ :
ֹאׁש־ה ׁ ּ ָשנָ ה לְ ַצ ִ ּד ִיקים" ,דאס וואס די וועלט פארט אויף ראש השנה
ַ
ר
"כי עִ ַ ּקר ַה ְמ ָּת ַקת ַה ִ ּדינִ ין ֵאינֹו ֶא ָּלא עַ ל יְ ֵדי ְק ֻד ׁ ּ ַשת וְ ָט ֳה ַרת
צו צדיקיםִּ ,
ּמּובא ַּב ּזֹ ַהר)ּ :כֹ ָּלא ְּב ַמ ֲח ׁ ָשבָ ה
(כ ָ
ַה ּ ַמ ֲח ׁ ָשבֹותִ ּ ,כי ׁ ָשם ׁ ָש ְר ׁ ָשםּ( .כְ מֹו ֶׁשּכָ תּוב) ַּ
קּודי רנד ,"):איז ווייל מיט דעם וואס מען האט א ריינעם
ִא ְת ְּב ִררּו (עַ יֵ ין ז ַֹהר ּפְ ֵ
מח איז מען ממתיק אלע דינים" .וְ ִאי ֶאפְ ׁ ָשר לָ בֹוא לְ מ ִֹחין זַ ִּכים ֶא ָּלא
ּמּובא) ְּ(כמֹו ׁ ֶש ָּכתּוב) ּבְ ז ַֹהר" :וַ ִ ּי ַ ּקח מ ׁ ֶֹשה ֶאת
יקיםּ( ,כַ ָ
עַ ל־יְ ֵדי ִה ְת ַק ׁ ּ ְשרּות לְ ַצ ִ ּד ִ
יֹוסף הּוא ְּב ִחינַ ת ַצ ִ ּדיקַ ,היְ נּו ׁ ֶש ֵאין
יֹוסף" ,מ ׁ ֶֹשה הּוא ְּב ִחינַ ת מ ִֹחין ,וְ ֵ
עַ ְצמֹות ֵ
ׁ ְשלֵ מּות לְ מ ִֹחין ֶא ָּלא עַ ל־יְ ֵדי ִה ְת ַק ׁ ּ ְשרּות לְ ַצ ִ ּד ִיקים" ,און מען קען נישט
זוכה זיין צו ריינע מחשבות ,צו א קלארע מח ,נאר דורכ'ן זיין מקושר צו
צדיקים" .וְ ר ֹאׁש ַה ׁ ּ ָשנָ ה הּוא ְמקֹור ַה ִ ּדינִ ים ׁ ֶשל ָּכל ַה ׁ ּ ָשנָ ה ,וְ ָצ ִריְך לְ ַט ֵהר ֶאת
נֹוסעִ ין לְ ַצ ִ ּד ִיקיםְּ ,כ ֵדי לִ זְ ּכֹות לִ ְק ֻד ׁ ּ ַשת
ַמ ֲח ׁ ַש ְבּתֹו ְּכ ֵדי לְ ַה ְמ ִּת ָיקםּ ,ובִ ׁ ְש ִביל זֶ ה ְ
ַה ַּמ ֲח ׁ ָשבָ ה" ,דעריבער פארט מען אויף ראש השנה צו צדיקים ,ווייל ראש
השנה שרייבט מען דאך אפ אלע דינים פאר'ן גאנצן יאר ,און אז מען איז
ראש השנה ביי א צדיק ,באקומט מען א ריינע מחשבה ,און אזוי איז מען
ממתיק די דינים פאר'ן גאנצן יאר.
אלע מניעות זענען נאר אין מח
ווייל עס איז אזוי גרויס דאס זיין ביים רבי'ן אום ראש השנה ,גייט
יעדער איינער  -וואס וויל קומען צום רבי'ן  -אריבער שווערע מניעות,
דער עיקר דארף מען אבער וויסן אז אלע מניעות זענען נאר אין מח ,דער
י
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מענטש טראכט אז פאר אים איז נישט מעגליך אנצוקומען צום רבי'ן,
אבער ווען מען שטארקט זיך דערויף זעט מען ווי עס איז גארנישט דא
קיין מניעות ,נאר עס האט אויסגעקוקט ווי מען קען נישט פארן.
די ערשטע יאר וואס איך בין מקורב געווארן צום רבי'ן האב איך
געוואלט פארן צום רבי'ן אבער ביי מיר אין מח האב איך געזען אז "איך
קען נישט פארן קיין אומאן" ,איך האב געדאווענט פאר'ן עמוד אום
ראש השנה ביי מיין זיידע זכר צדיק לברכה ,איך האב אויפגעשפארט
און צוגעשפארט די מקוה ,געשניטן די קעיק ,געטיילט די קעיק ,וכו'
וכו'  -ווי קען איך אוועק פארן אויף ראש השנה?! דעם קומענדיגן יאר
האב איך זיך געמאכט א חשבון 'וואס האט דאס מיט מיר ,צוליב דעם
זאל איך נישט זיין ביים רבין אין אומאן?!' און איך בין געפארן צום
רבי'ן.
אזוי איז עס מיט יעדן איינעם ,די מניעות מאכן אויסזען פארן מענטש
ווי עס איז אים אוממעגליך צו פארן צום רבי'ן ,אבער דאס קוקט נאר
אזוי אויס פאר'ן מח ,און מען דארף זיך שטארקן און פאלגן וואס דער
רבי הייסט און קומען צו אים אויף ראש השנה.
מניעות פונעם אייגענעם מח
אלע מניעות וואס מען האט פון טאטע מאמע ,פון די ווייב וכדומה,
 זענען נאך גרינגע מניעות ,די שווערסטע מניעה איז פונעם אייגענעםמח ,דער מענטש הייבט אן טראכטן וואס דארף איך דעם צדיק ,ער
הייבט אן האבן קשיות אויפ'ן צדיק (ליקוטי מוהר"ן חלק ב ,סימן מו) ,דערפאר
דארף מען אסאך בעטן דעם אייבערשטן פאר זיך אליינס ,דער געפיל
ביים רבי'ן זאל בלייבן שטארק ,קיינער איז נישט פארזיכערט ,דער יצר
הרע פארלייגט זיך זייער אוועק צו שלעפן מענטשן פון הייליגן רבי'ן.
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נישט אויפגעבן
אפילו די וואס עס זעט זיי נישט אויס אז זיי וועלן קענען קומען
צום רבי'ן זאלן נישט אויפגעבן זייער האפענונג ,נאר ווייטער בעטן דעם
אייבערשטן ,תפילה איז זייער שטארק ,די לעצטע מינוט קען נאך געשען
ניסים אז מען זאל יא זוכה זיין אנקצוקומען צום הייליגן רבי'ן.
אזוי ווי מען שטייט יעצט פאר א' סליחות ,מיר גייען באלד זאגן
סליחות ,וועלן מיר לערנען נאך א שטיקל פון רבי'ן.
עֹוררּות ֵמ ָא ָדם
"כמֹו ׁ ֶש ֵ ּיׁש ִה ְת ְ
דער הייליגער רבי זאגט ,אין סימן ערְּ :
לַ ֲחבֵ רֹו" ,אזוי ווי עס איז דא אן התעוררות פון איין מענטש צו זיין חבר,
עֹוררּות ְּבלֵ ב נִ ׁ ְש ָּבר,
אֹומר ַּב ָ ּקׁשֹות ְּוסלִ יחֹות ְּב ִה ְת ְ
רֹואין ׁ ֶש ֶא ָחד ֵ
"כגֹון ְּכ ׁ ֶש ִ
ְּ
ּומ ְת ִחיל לְ ִה ְס ַּת ֵּכל עַ ל
עֹורר ֵמ ֲחבֵ רֹו ַ
עֹורר ִמ ֶּמּנּו ַ ּגם ֵּכןִּ ,כי ִמ ְת ֵ
ֲאזַ י ֲחבֵ רֹו ִמ ְת ֵ
עֹוררּות ַה ֵּלב",
ם־כן ַּב ָ ּקׁשֹות ְּב ִה ְת ְ
לֹומר ַ ּג ֵּ
ּומ ְת ִחיל ַ
עֹורר ַ ּגם ֵּכןַ ,
עַ ְצמֹו ,וְ נִ ְת ֵ
צום ביישפיל ,א מענטש זעט ווי איינער דאווענט אדער זאגט סליחות
מיט התעוררות ,מיט א לב נשבר ,ווערט ער דערפון אויך נתעורר ,און
"כמֹו כֵ ן יֵ ׁש ֵא ֶצל ָה ָא ָדם עַ ְצמֹו
הייבט אויך אן דאווענען מיט התעוררותְּ .
עֹורר ִמּתֹוְך ִ ּד ְב ֵרי עַ ְצמֹו" ,די זעלבע זאך איז
עֹוררּות ִמ ֵ ּנּה ֵּובּהֶ ׁ ,ש ִּמ ְת ֵ
ִה ְת ְ
אויך דא אז א מענטש ווערט נתעורר פון זיך אליינס ,פון זיינע אייגענע
עֹוררּות וְ צֹועֵ ק :וַ י לִ י,
אֹומר ַּב ָ ּקׁשֹות ְּות ִחּנֹות ְּב ִה ְת ְ
"ד ַהיְ נּו ׁ ֶש ֵ
ווערטערּ ְ ,
ּומי צֹועֵ ק
ּומ ְת ִחיל לְ ִה ְס ַּת ֵּכל עַ ל עַ ְצמֹוֵ :היכָ ן ֲאנִ יִ ,
עֹורר ִמזֶ ּ ה ַ
ּובְ תֹוְך ָּכְך נִ ְת ֵ
ּומ ְת ִחיל ׁ ֵשנִ ית לִ ְצעֹק וַ י לִ י ,לִ י ַ ּדיְ ָקא" ,דהיינו,
ָּכְךֲ ,הֹלא וַ י לִ י ,לִ י ַמ ָּמׁשַ ,
ער הייבט אן דאווענען מיט א געמאכטע התעוררות ,צום ביישפיל ,ער
שרייט" :וַ י לִ י" ,און דאס איז אים מעורר עס איבערצוזאגן מיט א אמת'ע
אֹומר ֶּב ֱא ֶמת ָּכ ָראּוי,
ם־כן ֵ
התעוררות" .וְ ַאף ׁ ֶש ַּב ְּת ִח ָּלה נִ ְד ֶמה לֹו ְּכ ִאּלּו ַ ּג ֵּ
רֹואין ַה ֶהפְ ֵרׁש ֵּבין ק ֶֹדם לְ ַא ַחר ָּכְך ,וְ ָה ֵבן" ,אפילו די
ר־כְך ִ
עִ ם ָּכל זֶ ה ַא ַח ָּ
ערשטע מאל האט אים אויסגעקוקט ווי ער מיינט עס שוין מיט אן אמת,
אבער נאכדעם זעט ער ווי ערשט יעצט מיינט ער עס אמת'דיג.
בי
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נאכמאכן אנדערע
עס איז נישט שייך א מענטש זאל פרובירן נאכמאכן אנדערע ,יעדע
מענטש איז אנדערש ,צום ביישפיל ,איינער קען זיין לענגער בים ציון און
א צווייטער קען נישט זיין אזוי לאנג ביים ציון ,ער האט נישט אזויפיל
כח; איינער קען א גאנצן צייט שטיין ביים ציון ,א צווייטער דארף זיצן,
ער האט נישט קיין כח צו שטיין אזוי לאנג אויף די פיס וכדומה ,דערפאר
זאל א מענטש נישט ווערן מבלבול פון אנדערע נאר פרובירן צו טון
וואס ער קען.
עס ווענדט זיך ווי אזוי מען פארט
אז מען פארט צום רבי'ן דארף מען וויסן ,ווי א שטערקערע אמונה
מען האט  -אלץ זעט מען מער ישועות; אוודאי ,יעדער וואס פארט צום
רבי'ן איז זוכה צום תיקון וואס דער רבי האט צוגעזאגט ,אבער צו קענען
זען מופתים ווענדט זיך אין די אמונה .עס קען זיין צוויי חברים ,ביידע
פארן אויף די זעלבע פליגער ,אויף די זעלבע באנק ,און ביידע קומען
צוריק אהיים מיט די זעלבע פליגער ,איינער קומט אהיים מיט ישועות,
און דער צווייטער זעט נישט זאכן זאלן זיך טוישן צום גוטן ,וואס איז
דער חילוק? נאר עס ווענדט זיך ווי אזוי מען איז געפארן ,אז מען פארט
מיט א שטארקע אמונה ,פאר מען פארט זעצט מען זיך אראפ מיט די
ווייב און מען מאכט א ליסטע וואס מען גייט דארט בעטן ביים רבי'ן,
צום ביישפיל ,דער קינד רעדט אביסל חוצפה'דיג ,דער קינד מאכט
איין ביינאכט אינמיטן שלאפן ,דער קינד גייט אביסל קרום ,דער קינד
רופט מען פון חדר מיט פראבלעמען וכו'; אויך שרייבט מען וואס מען
דארף ,צום ביישפיל ,מען דארף פרנסה ,א נייע סוכה ,א נייע שלאק ,נייע
בענקלעך ,א נייע קאוטש ,א נייע קאך ,מען דארף איבער פעינטן די הויז,
איבער סקרעיפן וכו' וכו' ,און מען פארט מיט א אמונה אז מען גייט דאס
אלעס פועל'ן ביים רבי'ן ,דאן קומט מען טאקע אהיים מיט די ישועות,
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צוביסלעך וועט מען זען ווי אלעס גייט צום בעסערונג.
אזוי ווי דער הייליגער רבי זאגט (ליקוטי מוהר"ן ,חלק א' ,סימן קפו):
פארוואס זעט מען ביי די מענטשן פון מדינת קיר"ה (אונגארן) אז זיי
זעען שטענדיג מופתים פון צדיקים ,ווייל זיי האבן א שטארקע אמונה
אין די צדיקים; און דער רבי זאגט" :כִּ י ֶּב ֱא ֶמת ַה ַצּ ִדּיק ְבּוַ ַדּאי ָמלֵ א מ
וֹפְ ִתים" ,ביים צדיק איז דא נאר מופתים ,ווען מען גלייבט אין זיינע
ווערטער און מען לייגט צו קאפ צו יעדעס ווארט וואס דער צדיק זאגט
דעמאלט זעט מען נאכדעם גרויסע מופתים.
דער אייבערשטער זאל העלפן מיר זאלן אויסבעטן א גוט געבענטשט
יאר ,אמן.

די
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