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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:

ִסיָמן תתיד

ַהַּמִּגיד  ַז"ל  ַרֵּבנּו  ֶאל  ָּבא  זֹו  ַׁשָּבת  ַעל  ִיְתרֹו:  ַּפְרַׁשת  ַׁשָּבת  ִּבְׁשָבט,  ח"י 
ִמִטיְרָהִוויֶצא. ְוָאז ָׁשַאל ֶאת ַרֵּבנּו ַז"ל ֻקְׁשָיה, ֶּׁשָּקֶׁשה לֹו ֶזה ָיִמים ְוָׁשִנים, 
ּוְכָבר ָׁשַאל ְלַהְרֵּבה ַצִּדיִקים, ְוַאף ֶאָחד, ֹלא ָהָיה לֹו ַמה ְלָהִׁשיב ַעל ֻקְׁשָיתֹו 
ְּבַוַּדאי ִחְּברּו  ַהַּצִּדיִקים ַהַּקְדמֹוִנים  ֶׁשִהְקָׁשה. ְוהּוא ַּבֲאֶׁשר ֶׁשָהָאבֹות ּוְׁשָאר 

ְסָפִרים ַהְרֵּבה, ְוֵהיָכן ֵהם ֵאּלּו ַהְּסָפִרים?

אמונה אין די וועלט

זיכער האט אויך אברהם  האט דער ראש ישיבה שליט"א געזאגט: 
'עצתו אמונה',  ווי די קונטרסים  אבינו געשריבן אסאך קונטרסים אזוי 

אריינצוברענגען די הייליגע אמונה אין די וועלט.

ְּכַלִּפיִדים,  ָּבֲערּו  ּוָפָניו  ְמאֹד,  ְמאֹד  ִנְתַלֵהב  ַז"ל,  ַרֵּבנּו  זֹאת  ּוְכֶׁשָּׁשַמע 
ְמאֹד  ִנְבֲהלּו  ָאז  ָעָליו  ַהִּנָּצִבים  ְוָכל  ֶׁשִהְתַּדֵּבק,  ְּבָמקֹום  ַעְצמֹו  ְוִהְתַּדֵּבק 
ְוֵהם  ְּגנּוִזים,  ַצִּדיִקים  "ֵיׁש  ַהָּלׁשֹון:  ְּבזֹו  לֹוַמר  ַז"ל  ַרֵּבנּו  ְוִהְתִחיל  ְמאֹד. 
ֶׁשְּמַסְּפִרין  ּוְכמֹו  ּתֹוָרָתם,  ְלַהֲעִלים  ְצִריִכים  ֵהם  ַאְך  ַּבּתֹוָרה.  ָּפִנים  יֹוְדִעים 
ַּפַעם  ָנַסע  ַהָּקדֹוׁש  ַהַּבַעל־ֵׁשם־טֹוב  ַהַּדְרָׁשן:  ִעם  מַהַּבַעל־ֵׁשם־טֹוב  ַמֲעֶׂשה 
ַהֻּׁשְלָחן  ַעל  ְמֻסִּבין ָׁשם  ְוָהיּו  ֶאָחד,  ְגִביר  ֵאֶצל  ְוִנְתַאְכֵסן  ְּבָראד  ָלִעיר  ַאַחת 
ים ַרִּבים ְמֻכָּבִדים ִלְכבֹודֹו ַּכָּנהּוג. ְוָהָיה יֹוֵׁשב ָׁשם ְלַמָּטה ֵאֶצל ַהֻּׁשְלָחן  ֲאָנִשׁ
ַּבַעל ַּדְרָׁשן ֶאָחד, ֶׁשּזֹו ָהְיָתה ַּפְרָנָסתֹו, ֶׁשָהָיה נֹוֵסַע ִמָּמקֹום ְלָמקֹום ְואֹוֵמר 
ְּדָרׁשֹות. ְוָהָיה אֹוֵכל ַהְרֵּבה, ְוִהְסַּתְּכלּו ָעָליו, ֶׁשאֹוֵכל ַהְרֵּבה ְמאֹד. ְוִהְתִחילּו 
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ִלֵּתן לֹו ּוְלהֹוִׁשיט לֹו ֲאִכיָלה ַהְרֵּבה ִּבְׁשִביל ֵליָצנּות. ְוַהַּבַעל ַּדְרָׁשן ָעָׂשה ֶאת 
ֶׁשּלֹו ֶׁשָּכל ַמה ֶׁשָּנְתנּו ְלָפָניו, ָאַכל. ְוָאַכל ַהְרֵּבה ְמאֹד ָּכל ַמה ֶׁשהֹוִׁשיטּו לֹו; 
ים ֲחִתיָכה ַאַחת, ְוַהַּבַעל ַּדְרָׁשן ְּבַעְצמֹו  ְּכגֹון ָּדִגים, ֶׁשָהיּו אֹוְכִלים ְׁשֵני ֲאָנִשׁ
ָאַכל ְׁשֵּתי ֲחִתיכֹות ָּדִגים, ְוֵכן רֶֹטב, ֶׁשָהָיה אֹוֵכל ְּבַעְצמֹו ְקָעָרה ְמֵלָאה, ְוֵכן 
ִּבְׁשָאר ַהַּמֲאָכִלים ָוֵהם הֹוִׁשיטּו לֹו ְּבָכל ַּפַעם ִּבְׁשִביל ֵליָצנּות, ֵמֲחַמת ֶׁשָראּו, 
ִלְפֵניֶהם ּתֹוָרה.  ֶּׁשּיֹאַמר  ְלִהְפִצירּו,  ִהְתִחילּו  ַאַחר־ָּכְך  ְמאֹד.  ַהְרֵּבה  ֶׁשאֹוֵכל 
ְוַכָּוָנָתם ָהְיָתה ַּגם־ֵּכן ִּבְׁשִביל ֵליָצנּות, ֶּׁשּיֹאַמר ּתֹוָרה ַעל ַהֻּׁשְלָחן, שַהַּבַעל־
ִלְפֵניֶהם  לֹוַמר  ְוִהְתִחיל  ִּבְתִמימּותֹו  ָנַהג  ְוהּוא  ָּברֹאׁש.  ָׁשם  ֵמַסב  ֵׁשם־טֹוב 
ְּכחּוָכא  ְּבֵעיֵניֶהם  ְוָהָיה  ְיֵדיֶהם,  ִּפיַסת  ְּבתֹוְך  ִמֶּמּנּו  ִלְׂשחֹק  ְוִהְתִחילּו  ּתֹוָרה, 
ֶׁשאֹוֵכל  ִּבְׁשִביל  ִמֶּמּנּו,  ִמְתלֹוְצִצים  ֶׁשֵהם  ַּדְרָׁשן,  ַהַּבַעל  ְוֵהִבין  ּוְטלּוָלא. 
ַהְרֵּבה. ָעָנה ַהַּדְרָׁשן ְוָאַמר: "ְוִכי ִאם ֵאין ְיכֹוִלים לֹוַמר ּתֹוָרה, ָאסּור ֶלֱאכֹל 
ֲחִתיַכת ָּדג?" ַאַחר־ָּכְך ִהְסַּתֵּכל ַהַּבַעל־ֵׁשם־טֹוב ַהָּקדֹוׁש ְוָרָאה ֶאת ָּכל ָהִעְנָין 
ַהַּבַעל־ֵׁשם־ ְוָאַמר  ַּדְרָׁשן.  ַהַּבַעל  ֶׁשל  ּתֹוָרתֹו  ְוָׁשַמע  ֲעֵליֶהם  ְוָכַעס  ְוִהְקִּפיד 
טֹוב ַהָּקדֹוׁש, ֶׁשֶּזה ַהַּבַעל ַּדְרָׁשן אֹוֵמר ּתֹוָרה ִמִּפי ֵאִלָּיהּו ַז"ל". ]ְוִסֵּים ַרֵּבנּו 
ְוִכי  ַּדְרָׁשן,  ִנְרָאה לֹו ְמאֹד ַמה ֶׁשָאַמר ַהַּבַעל  ַז"ל ֶאת ַהִּסּפּור ְּבִחּיּוְך, ֶׁשֶּזה 
ִאם ֵאיָנם ְיכֹוִלים לֹוַמר ּתֹוָרה, ָאסּור ֶלֱאכֹל ֲחִתיַכת ָּדג[. ְוִהְמִׁשיְך ַרֵּבנּו ַז"ל 
ְוָאַמר: "ֶאְצלֹו ֵיׁש ִלְפָעִמים, ֶׁשּיֹוֵדַע ּתֹוָרה, ֶׁשֵּיׁש ָלּה ָּפִנים ְוכּו'". ְוָאַמר ָאז 
ָּכל ַהּתֹוָרה ]ְּבִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן לב[. ְוָׁשם ְמבָֹאר ֵּתרּוץ ּוֵבאּור 
ֵהיֵטב ַעל ֻקְׁשַית ַהַּמִּגיד ִמִטיָהְרִוויֶצא ָּבֵאר ֵהיֵטב ְוֵכן ְמֻרָּמז ְּבַהּתֹוָרה ָלָּמה 
ַּדְייָקא ַהַּמִּגיד, ָהְיָתה ָקָׁשה לֹו ֻקְׁשָיא זֹו ְוכּו' )ִּכי ַרֵּבנּו ַז"ל ִהְתַּכֵּון ַּבּתֹוָרה זֹו 
ְּבֵביתֹו ְוכּו', ַמה ֶׁשָּדָבר  ְלַהְנָהַגת ַהַּמִּגיד ִמִטיְרָהאִוויֶצא, ִאיְך ֶׁשִּמְתַנֵהג  ַּגם 
ֶׁשָּכתּוב  ַמה  ַהְינּו  ַּתֲעלּומֹות,  ַהּיֹוֵדַע  ִלְפֵני  ַרק  ְוָגלּוי  ַחי  ָּכל  ֵמֵעין  ֶנֱעָלם  ֶזה 
ִּבְקֻדָּׁשה  ְּגדֹוָלה  ַּבַּכְׁשרּות  ֶׁשהּוא  ָהעֹוָלם,  ֶׁשָּבֶזה  ַּתָּתָאה,  ִיחּוָדא  ֶׁשֵּיׁש  ָׁשם, 
ַהַּמִּגיד  ַעל  ֶזה סֹוֵבב   - ְוכּו'  ִעָּלָאה  ִיחּוָדא  ָּתלּוי  ַעד ֶּׁשּבֹו  ָּכל־ָּכְך,  ּוְבָטֳהָרה 
ִמִטיְרָהאִוויֶצא ְּבַעְצמֹו, ֶׁשַרֵּבנּו ַז"ל ָרַמז לֹו ִהְתַנֲהגּותֹו ְּבֵביתֹו ְוכּו'. ְוֵיׁש ָּבֶזה 
עֹוד ִסּפּור ָארְֹך, ַאְך ֵמֲחַמת ְּכבֹוד ה' ַהְסֵּתר ָּדָבר, ִאי־ֶאְפָׁשר ְלַהְעִּתיקֹו ַעל־

ְּפֵני ַהְּכָתב(.
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ָהָגה )אֹות ר(: ִּכי ֶּבֱאֶמת ֲאִכיַלת ַהַּצִּדיק ִהיא ַּגם ֵּכן ּתֹוָרה. ּוְבָכל ְלִעיָסה 
ּבֹו  ְלַגְמֵרי  ְוִנְכָלל  ְוִנְפָלִאים  נֹוָרִאים  ְקדֹוִׁשים  ִיחּוִדים  ְמַיֵחד  הּוא  ּוְלִעיָסה 
ִיְתָּבַרְך. ּוֵמַאַחר ֶׁשְּכמֹו ֶׁשּתֹוָרתֹו ְּגנּוָזה, ְוֵאין ְלׁשּום ְּבִרָּיה ַהָּׂשָגה ָּבּה - ְּכמֹו ֵּכן 
ַּבֲאִכיָלתֹו ֶׁשאֹוֵכל ְּבַפְׁשטּות ִּבְדֵבקּות ּוְבִיחּוִדים ָּכֵאלּו ֲאֶׁשר ֵאין ְלַׁשֵער, ַעל 
ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה ֶּׁשֵאין ְלׁשּום ְּבִרָּיה ַהָּׂשָגה ָּבֶזה, ִּכי ַּגם ֲאִכיָלתֹו ָהְיָתה ְּכלּוָלה 

ִמּתֹוָרה, ְוַרק ַהַּבַעל ָׁשם טֹוב ַהָּקדֹוׁש ִהְרִּגיׁש זֹאת.

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 
וויסן אז מיר האבן גארנישט  אן השגה אינעם צדיק, דארף מען אבער 
קיין השגה אינעם רבי'ן, דער צדיק איז העכער פון אלעס, דאס דארף 
נישט  זענען  מיר  אז  געדענקן  זאל  מען  אז  חזר'ן  איין  אין  האלטן  מען 

משיג דעם צדיק.

ִסיָמן תתטו

ַאַחר־ָּכְך ָנַסע ַהַּמִּגיד ִמִטיְרָהאִוויֶצא ְלֵביתֹו. ּוַבֶּדֶרְך ָעַמד ְּבַבִית ֲחָתנֹו ֶרִּבי 
ְוָׁשַאל  ְּבִסיָמן ש"ס(.  ַּכַּנ"ל  ַז"ל,  ַרֵּבנּו  ֶאל  ְלִהְתָקֵרב  ָזָכה  ִיְצָחק, )שַּגם־ֵּכן 
אֹותֹו ֲחָתנֹו ַעל ְׁשלֹום ֲחמֹותֹו ּוָבָניו. ְוֵהִׁשיב לֹו חֹוְתנֹו, ַהַּמִּגיד ִמִטיְרָהאִוויֶצא: 
"ַעד ֶׁשַאָּתה ׁשֹוֲאֵלִני ַעל ְׁשלֹוָמם, ָׁשַאל אֹוִתי, ֵמֵהיָכן ֲאִני ָּבא? ִּכי ֲאִני ָּבא 
ִמְּבֶרְסֶלב ֵמַרֵּבנּו ַז"ל, ֶׁשָהִייִתי ֶאְצלֹו ַעל ַׁשָּבת־קֹוֶדׁש. ְוָׁשַאְלִּתי אֹותֹו ְׁשֵאָלה, 
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ֶׁשְּכָבר ָׁשַאְלִּתי ְלַכָּמה ַצִּדיִקים, ְוֹלא ֵהִׁשיבּו ִלי ְּתׁשּוָבה ְנכֹוָנה. ְוהּוא ֵהִׁשיב 
ִנְפָלָאה ְוָאַמר ִלי ּתֹוָרה ָּכזֹו, ֲאֶׁשר ִּבְׁשַעת ֲאִמיַרת ּתֹוָרתֹו ָרִאיִתי  ִלי ְּתׁשּוָבה 
ְוִהְרַּגְׁשִּתי, ִאיְך ִניצֹוֵצי אֹור יֹוְצִאים ִמִּפיו ַהָּקדֹוׁש. ְוִנְדֶמה ָהָיה ִלי, ֶׁשֵאׁש ָּכזֹו 
ִּכי  ְּבֵעיֵני,  ִנְפָלא  ּוַמה  ַהְּכָתב.  ַעל  ְלַהֲעלֹות  ִאי־ֶאְפָׁשר  ָּכזֹו  ֱאֹלקּות  רּוָחִנית, 
ְלָמָחר ָּבא ָהַאְבֵרְך ֶרִּבי ָנָתן ְוֵהִביא ֶאת ַהּתֹוָרה ַהּזֹו ְכתּוָבה ַעל ַהְּנָיר ּוִבְדיֹו".

א וואונדערליכער חידוש

געקענט  ער האט  אז  וואונדערליכער חידוש  א  געווען  איז  נתן  רבי 
נעמען דעם רבי'נס הייליגע דיבורים וואס זענען געווען שטיקער פייער, 
קענען  אויך  דאס  זאלן  מיר  אז  וועג  א  אויף  אראפגעשריבן  עס  און 

פארשטיין.

ִסיָמן תתטז

ְוַהָּתם ]ִסּפּוֵרי ַמֲעִׂשיֹות  ַרֵּבנּו ַז"ל ַהַּמֲעֶׂשה ֵמֶהָחָכם  ִסֵּפר  קֶֹדם ּפּוִרים: 
ָחְכמֹות  שַעל־ְיֵדי  ִאיְך  ְמאֹד,  ַעד  ְוִנְפָלא  נֹוָרא  ִסּפּור  ְוהּוא  ט'[.  ַמֲעֶׂשה 
נֹוְפִלים ִלְבֵאר ַׁשַחת ְוַחִּיים ָּכל ְיֵמי ַחָּייו ִּבְמִרירּות ֲעצּוָמה, ְוֵאיְך שַעל־ְיֵדי 
ִמַּדת ַהְּתִמימּות ְיכֹוִלים ְלִהְתַעּלֹות ַּבַּתְכִלית ָהַעִלָּיה ְוִלְחיֹות ָּכל ַהַחִּיים ְּבַחִּיים 

ְנִעיִמים ַוֲעֵרִבים ַעד ְמאֹד.

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 
זאל שיקן  קעניג  גרויסער  דער  זיין  קען  אזוי  'ווי  פיליזאפיע:  זיין  מיט 
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 
ווי  קליינער מענטש  אזא  נאך  רופן  זאל שיקן  קעניג  גרויסער  דער  זיין 

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 חכמות: 
ְׁשאֹול  ִאין  ִאים  ְטַרייְּבן  ָחְכמֹות  ַטאְטְנ'ס  ַדיין  ָחְכמֹות,  ַטאְטְנ'ס  ַדיין  ִאיז 
ַּתְחִּתית", 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 
שטערקערע  א  ווי  וויסן,  אבער  מען  דארף  גוטס.  אלעס  פועל'ן  קענען 
וואס  יעדער  אוודאי,  ישועות;  מער  מען  זעט  אלץ   - האט  מען  אמונה 
צוגעזאגט,  האט  רבי  דער  וואס  תיקון  צום  זוכה  איז  רבי'ן  צום  פארט 
אבער צו קענען זען מופתים ווענדט זיך אין די אמונה. עס קען זיין צוויי 
זעלבע  די  אויף  זיצן  און  פליגער  זעלבע  די  אויף  פארן  ביידע  חברים, 
זעט  צווייטער  דער  און  ישועות,  מיט  אהיים  קומט  איינער  און  באנק, 
עס  נאר  חילוק?  דער  איז  וואס  גוטן,  צום  טוישן  זיך  זאלן  זאכן  נישט 
א שטארקע  מיט  פארט  מען  אז  געפארן,  איז  מען  אזוי  ווי  זיך  ווענדט 
אמונה, פאר מען פארט זעצט מען זיך אראפ מיט די ווייב און מען מאכט 
דער  ביישפיל,  צום  רבי'ן,  ביים  בעטן  דארט  גייט  מען  וואס  ליסטע  א 
קינד רעדט אביסל חוצפה'דיג, דער קינד מאכט איין ביינאכט אינמיטן 
שלאפן, דער קינד גייט אביסל קרום, דער קינד רופט מען פון חדר מיט 
ביישפיל,  צום  דארף,  מען  וואס  מען  שרייבט  אויך  וכו';  פראבלעמען 
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.

קפו(:  סימן  א',  חלק  מוהר"ן,  )ליקוטי  זאגט  רבי  הייליגער  דער  ווי  אזוי 
זיי  פארוואס זעט מען ביי די מענטשן פון מדינת קיר"ה )אונגארן( אז 
זעען שטענדיג מופתים פון צדיקים, ווייל זיי האבן א שטארקע אמונה 
מ ָמֵלא  ְּבַוַּדאי  ַהַּצִּדיק  ֶּבֱאֶמת  "ִּכי  זאגט:  רבי  דער  און  צדיקים;  די  אין 
זיינע  אין  גלייבט  מען  ווען  מופתים,  נאר  דא  איז  צדיק  ביים  ֹוְפִתים", 
ווערטער און מען לייגט צו קאפ צו יעדעס ווארט וואס דער צדיק זאגט 

דעמאלט זעט מען נאכדעם גרויסע מופתים.
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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:

ַעל  נֹוְסִעין  ָהעֹוָלם  ֶשּׁ "ַמה  ריא:  סימן  אין  זאגט,  רבי  הייליגער  דער 
השנה  ראש  אויף  פארט  וועלט  די  וואס  דאס  יִקים",  ְלַצִדּ ָנה  רֹאׁש־ַהָשּׁ
ְוָטֳהַרת  ת  ְקֻדַשּׁ ְיֵדי  ַעל  א  ֶאָלּ ֵאינֹו  יִנין  ַהִדּ ַקת  ַהְמָתּ ר  ִעַקּ י  "ִכּ צדיקים,  צו 
ָבה  ַמֲחָשׁ ְבּ א  ָלּ כֹּ זַֹּהר(:  ַבּ ּמּוָבא  )ַכּ ֶׁשָּכתּוב(  )ְּכמֹו  ם.  ְרָשׁ ָשׁ ם  ָשׁ י  ִכּ בֹות,  ֲחָשׁ ַהַמּ
ִררּו )ַעֵיין זַֹהר ְּפקּוֵדי רנד:(", איז ווייל מיט דעם וואס מען האט א ריינעם  ִאְתְבּ
א  ֶאָלּ ים  ַזִכּ ְלמִֹחין  ָלבֹוא  ר  ֶאְפָשׁ "ְוִאי  דינים.  אלע  ממתיק  מען  איז  מח 
ֶאת  ה  מֶֹשׁ ח  ַקּ "ַוִיּ ְּבזַֹהר:  תּוב(  ָכּ ֶשׁ מֹו  )ְכּ )ַּכּמּוָבא(  יִקים,  ְלַצִדּ רּות  ִהְתַקְשּׁ ַעל־ְיֵדי 
ֵאין  יק, ַהְינּו ֶשׁ ִחיַנת ַצִדּ ִחיַנת מִֹחין, ְויֹוֵסף הּוא ְבּ ה הּוא ְבּ ַעְצמֹות יֹוֵסף", מֶֹשׁ
נישט  קען  מען  און  יִקים",  ְלַצִדּ רּות  ִהְתַקְשּׁ ַעל־ְיֵדי  א  ֶאָלּ ְלמִֹחין  ֵלמּות  ְשׁ
זוכה זיין צו ריינע מחשבות, צו א קלארע מח, נאר דורכ'ן זיין מקושר צו 
ָנה, ְוָצִריְך ְלַטֵהר ֶאת  ל ַהָשּׁ ל ָכּ יִנים ֶשׁ ָנה הּוא ְמקֹור ַהִדּ צדיקים. "ְורֹאׁש ַהָשּׁ
ת  ֵדי ִלְזּכֹות ִלְקֻדַשּׁ יִקים, ְכּ ִביל ֶזה נֹוְסִעין ְלַצִדּ יָקם, ּוִבְשׁ ֵדי ְלַהְמִתּ ְבּתֹו ְכּ ַמֲחַשׁ
ָבה", דעריבער פארט מען אויף ראש השנה צו צדיקים, ווייל ראש  ֲחָשׁ ַהַמּ
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 
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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.

איך  רבי'ן האב  צום  געווארן  בין מקורב  איך  וואס  יאר  די ערשטע 
געוואלט פארן צום רבי'ן אבער ביי מיר אין מח האב איך געזען אז "איך 
אום  עמוד  פאר'ן  געדאווענט  האב  איך  אומאן",  קיין  פארן  נישט  קען 
ראש השנה ביי מיין זיידע זכר צדיק לברכה, איך האב אויפגעשפארט 
וכו'  קעיק,  די  געטיילט  קעיק,  די  געשניטן  די מקוה,  צוגעשפארט  און 
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 
זיין ביים רבין אין אומאן?!' און איך בין געפארן צום  נישט  זאל איך 

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 אייגענעם 
ער  צדיק,  דעם  איך  דארף  וואס  טראכטן  אן  הייבט  מענטש  דער  מח, 
הייבט אן האבן קשיות אויפ'ן צדיק )ליקוטי מוהר"ן חלק ב, סימן מו(, דערפאר 
זיך אליינס, דער געפיל  דארף מען אסאך בעטן דעם אייבערשטן פאר 
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

קומען  קענען  וועלן  זיי  אז  אויס  נישט  זיי  זעט  עס  וואס  די  אפילו 
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.

זאגן  באלד  גייען  מיר  סליחות,  א'  פאר  יעצט  שטייט  מען  ווי  אזוי 
סליחות, וועלן מיר לערנען נאך א שטיקל פון רבי'ן.

ׁש ִהְתעֹוְררּות ֵמָאָדם  ֵיּ מֹו ֶשׁ דער הייליגער רבי זאגט, אין סימן ער: "ְכּ
ַלֲחֵברֹו", אזוי ווי עס איז דא אן התעוררות פון איין מענטש צו זיין חבר, 
ר,  ָבּ ִנְשׁ ֵלב  ְבּ ִהְתעֹוְררּות  ְבּ ּוְסִליחֹות  ׁשֹות  ָקּ ַבּ אֹוֵמר  ֶאָחד  ֶשׁ רֹוִאין  ֶשׁ ְכּ גֹון  "ְכּ
ל ַעל  ֵכּ י ִמְתעֹוֵרר ֵמֲחֵברֹו ּוַמְתִחיל ְלִהְסַתּ ן, ִכּ ם ֵכּ ּנּו ַגּ ֲאַזי ֲחֵברֹו ִמְתעֹוֵרר ִמֶמּ
ב",  ִהְתעֹוְררּות ַהֵלּ ְבּ ׁשֹות  ָקּ ַבּ ן  ם־ֵכּ ַגּ ן, ּוַמְתִחיל לֹוַמר  ֵכּ ם  ַגּ ַעְצמֹו, ְוִנְתעֹוֵרר 
צום ביישפיל, א מענטש זעט ווי איינער דאווענט אדער זאגט סליחות 
מיט התעוררות, מיט א לב נשבר, ווערט ער דערפון אויך נתעורר, און 
מֹו ֵכן ֵיׁש ֵאֶצל ָהָאָדם ַעְצמֹו  הייבט אויך אן דאווענען מיט התעוררות. "ְכּ
ַעְצמֹו", די זעלבע זאך איז  ְבֵרי  ִדּ ִמּתֹוְך  ְתעֹוֵרר  ִמּ ֶשׁ ּוֵבּה,  ּה  ִמֵנּ ִהְתעֹוְררּות 
אויך דא אז א מענטש ווערט נתעורר פון זיך אליינס, פון זיינע אייגענע 
ִלי,  ַוי  ְוצֹוֵעק:  ִהְתעֹוְררּות  ְבּ ּוְתִחּנֹות  ׁשֹות  ָקּ ַבּ אֹוֵמר  ֶשׁ ַהְינּו  "ְדּ ווערטער, 
ל ַעל ַעְצמֹו: ֵהיָכן ֲאִני, ּוִמי צֹוֵעק  ֵכּ ְך ִנְתעֹוֵרר ִמֶזּה ּוַמְתִחיל ְלִהְסַתּ ּוְבתֹוְך ָכּ
ְיָקא", דהיינו,  ִנית ִלְצעֹק ַוי ִלי, ִלי ַדּ ׁש, ּוַמְתִחיל ֵשׁ ְך, ֲהֹלא ַוי ִלי, ִלי ַמָמּ ָכּ
ער הייבט אן דאווענען מיט א געמאכטע התעוררות, צום ביישפיל, ער 
שרייט: "ַוי ִלי", און דאס איז אים מעורר עס איבערצוזאגן מיט א אמת'ע 
ָראּוי,  ָכּ ֱאֶמת  ֶבּ אֹוֵמר  ן  ם־ֵכּ ַגּ ִאּלּו  ְכּ לֹו  ִנְדֶמה  ה  ִחָלּ ְתּ ַבּ ֶשׁ "ְוַאף  התעוררות. 
ְך, ְוָהֵבן", אפילו די  ָכּ ין קֶֹדם ְלַאַחר  ֵבּ ְך רֹוִאין ַהֶהְפֵרׁש  ל ֶזה ַאַחר־ָכּ ָכּ ִעם 
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.
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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 
טון  צו  פרובירן  נאר  אנדערע  פון  מבלבול  ווערן  נישט  מענטש  א  זאל 

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, 
מאכט  קינד  דער  חוצפה'דיג,  אביסל  רעדט  קינד  דער  ביישפיל,  צום 
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.

קפו(:  סימן  א',  חלק  מוהר"ן,  )ליקוטי  זאגט  רבי  הייליגער  דער  ווי  אזוי 
זיי  פארוואס זעט מען ביי די מענטשן פון מדינת קיר"ה )אונגארן( אז 
זעען שטענדיג מופתים פון צדיקים, ווייל זיי האבן א שטארקע אמונה 
מ ָמֵלא  ְּבַוַּדאי  ַהַּצִּדיק  ֶּבֱאֶמת  "ִּכי  זאגט:  רבי  דער  און  צדיקים;  די  אין 
זיינע  אין  גלייבט  מען  ווען  מופתים,  נאר  דא  איז  צדיק  ביים  ֹוְפִתים", 
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.


