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 ו"תשס'פרשת ראה ה סעודה שלישית
ש "האט מוהרא, יןו ע ר א ד ו ע איז ר 'ווען ס, סעודות'און שלש

 אויפן ,דיגע רייד'גיוואלדיגע נוראזייער  געשמועסט א"שליט

' סי' ן חלק א"ק ליקוטי מוהר"ס ווערטער אין ספה'רבינ

היום אם בקולו "פסוק דער וואס רעדט וועגן פשט פון , ערב

 .עיין שם, "תשמעו

זאגט דער  – אנגעהויבן א"שליטש "און האט מוהרא
יום אם בקולו ה' :)התהלים צ( שטייט' סל "הייליגער רבי ז

דאס , )הערןאויס  אין זיין קול וועט איהר ,היינט(' תשמעו
ער זאל נישט פאר , עבודת השםל אין ל  גרויסע ּכ איז ַא

 מיט  פרנסהסיי אין ,לייגען פאר זיינע אויגן נאר יענע טאג
זיינע באדארפעניש טאר ער נישט איבער טראכטן פון איין 

. ספריםאזוי ווי עס ווערט געברענגט אין , טאג צום אנדערן

זאל ער נישט פאר לייגען פאר זיינע  אויך אין עבודת השם
  .שעהאויגן נאר יענעם טאג און יענעם 

 פאר א דאכט זיך', עבודת ה וויל אריין גייען אין'ווייל ווען מ

און ער קען אזא , מענטשן אז דאס איז א שווערע לאסט
אבער אויב ער וועט טראכטן . שווערע לאסט נישט טראגן
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וועט ער , אז ער האט נישט מער פון דאס דאזיגע טאג
 .גארנישט קיין לאסט האבן

צו , און אויך ער זאל נישט שטופן פון איין טאג צום אנדערן
מארגן וועל איך דאווענען , ייבןמארגן וועל איך אנה '–זאגן 

און דאס , מיט א כוונה מיט כל אזוי ווי עס דארף צו זיין
ווייל א מענטש האט נישט . זעלבסט אין אנדערע עבודות

אין זיין וועלט נאר יענעם טאג און יענע שעה וואס ער 

און די אנדערע טאג איז שוין גאר איין . געפינט זיך דארטן
 מיינט די 'היום, 'אם בקולו תשמעוהיום  - אנדערע וועלט

 . נס ווערטער'דאס אלעס אין די רבי, והבן,  דייקאטאג

אז דער לימוד ,  האט מסביר געוועןא"שליטש "און מוהרא

אין די  ,עיקר גדול גרויסער ַא איזע "פונעם הייליגער רבי זי

אר, ס לעבן'גאנצע מענטשנ אר  פ ווייל ווען ער לייגט נישט פ 

קען ער , נע טאג וואס ער געפינט זיך אין איהם נאר יע,זיך

, גשמיותאין רוחניות אין מיני עבודות מקבל זיין אויף זיך אלע 

ווייל אויף איין טאג קען . זיין אין לעבןצליח און ער וועט זייער מ

און מקיים זיין , אסאך לערנען און דאווענען, מען אלעס מאכן

 ת זיך אין' מענטש עצל אז ַאסיבהאון דער עיקר  . מצוותאסאך

ער קלערט , ווייל ער זארגט די מארגענדיגע זארג, העבודזיין 

 לערנען און טאמער איך וועל היינט אסאך אפילו :פאר זיך
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ך וועל קענען מארגן האלטן אז אי זאגט אבער ווער, דאווענען

נישט דעם שוין  און דערפאר איז אויך היינט דינט ער !?דערביי

אבער אויב ער וואלט . ןייבט גארנישט ָאער ה, אייבישטער

פארגעלייגט פאר זיך נאר יענעם טאג און אויף מארגן וואלט 

 . געוועןמצליחוואלט ער זייער , ער גארנישט איבער געקוקט

יעדער האט גענוג עסן אין , על פי רוב, גשמיותאון אויך אין 

, ווייל אפילו דער גרעסטער ָארימאן. טאג  אויף דעםפרנסה

ה עיקר צרנאר דער , ן זיך איין עצה געבן אויף דעם טאגקע

וואס וועל איך עסן מארגן ,  אויף מארגןן זארג זיינעמיטאיז 

איז פארהאנען איינער וואס ער האט 'און ס. מיט איבער מארגן

ן אבער ער זאגט וואס ער וועט עס, גענוג אויף א גאנצע וואך

ער וואס ער האט איז דא אפילו איינ'אין ס .די אנדערע וואך

, נאר ער זארגט פאר די אנדערע חודש, פאר א גאנצע חודש

 און אפילו פאר ַא', און אנדערע זארגט פאר אנדערע יאר וכו

 .אר יאר שפעטערּפ 

איז נאר פאר די  ס זארג'אז די גאנצע מענטשנ ,קומט אויס

ווייל טאמער ער וואלט געלעבט נאר דאס , מארגענדיגע טאג

 .אלט א וודאי איהם גארנישט אויסגעפעלט ווהיינטיגער טאג

 פוןעצה זאת דערפאר ווען א מענטש געוואוינט זיך אין די 
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אין , זיין אין די לעבןצליח וועט ער מ,  אם בקולו תשמעו"היום"

 . ער וועט האבן זיסע און גוטע לעבן

 השם  פון מתנהאון טאקע יעדער טאג איז א וונדערליכע

ריכטיגע און אייביגע  ם אנפיהלן מיט אאון ער קען איה, יתברך

, אור הגנוזווייל אין יעדער טאג ווערט אנטפלעקט דער , ס'גוט

אבער ווער , ס תענוגים' מענטש קען דערגרייכן די גן עדןאון ַא

 )די שלענג מיט די עגדעס (נחשים ועקרביםדי ? ע נ איז דאס מֹו

 די )ארמאדןפ (וואס ווילן מונע זיין, וואס זענען ארום די טאג

 און ן שיינטבאהאלטן או וואס איז ,אור הגנוז מענטש פונעם

נחשים אין די  )דפ' סי' ן חלק א"ליקוטי מוהר(  אין יעדעם טאגלייכט

וואס לאזן איהם נישט , שלעכטע געדאנקען זענען די, ועקרבים

עדאנקן נאר זיי באמיטשען איהם מיט ג, טאגאנקוקן אויף די 

וואס ,  עצת עמלק הרשעוואס דאס איז, גןאון זארגן וועגן מאר

 צא הלחם בעמלק )זשמות י( איז געזאגט געווארן אויף איהם

איז ער זאגט דיר , נע עצה'וואס זיין גאנצע טמא, "מחר"

מארגן וועסט , מארגן וועסט אנהייבן לערנען , מארגן,"מחר"

יי זיך מייאש ז, 'נישט היינט'דער עיקר , אנהייבן דאווענען

 .היינטיגן טאגפונעם 

און ער שטיפט , און אזוי קומט ער צו דער מענטש אלע טאג

דער  אבער מיר מוזן מלחמה האלטן מיט, איהם אויף מארגן
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וועל איך דיר ' מארגן', אין איהם זאגן פונקט פארקערט, עמלק

און , אבער די היינטיגן טאג גיב איך פארן אייבישטער, פאלגן

 סיי אין ,סיי אין תורה,  קעןאיך וועל מאכן אלעס וואס איך

יהם און אזוי שטופט מען א .מצוות ומעשים טוביםתפילה אין 

 הייליגע גוטע  און לעבן ַא,עווינעןאיז זוכה איהם צו ג'ביז מ, אן

 .לעבן

איז מרומז א  "היום"  ווארטאין דעם, ועל דרך הסוד

 איז צו, ה אונזערע עיקר עבודווייל דער , רמזגעוואלדיגער

עולם פון השגות די , גשמיותמיט רוחניות צוזאמען  טןבאהעפ

ווייל פאר דעם איז געווען , עולם הזהפון  גשמיות אונעם, הבא

זוהר און אזוי ווי עס שטייט אין , בריאה די גאנצע תכלית פון די

 זאל איהם דערקענען'כדי מ ( בגין דאישתמודעין ליה.)בבא מ(

  פרטבישטער אין יעדערזאל זוכה זיין טרעפן דער איי'מ, )'ית

ס נאמען 'און מייחד זיין דער אייבישטער, ון די באשעפענישפ

  .מעשיםאונזערע אין אלע 

שם אין מרומז דיגע געטליכע דערגרייך איז 'דער רוחניותוהנה 

דאס ,  היה הוה ויהיה–וואס זיין פשט איז , ה ברוך הוא"הוי

ף און וואס לעבט אויקות יתברך ו רוחניות אל דער,הייסט

פון די אנהייב דרגות ביז , באשטעטיגט די גאנצע באשעפעניש

  .די ענדע
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דיגע 'יותטבעגעטליכע מיט די גשמיות עולם הזה און די 

 וואס, 'ם'אלהי' און די נאמען מרומז איז, נאטורליכע הנהגה

פירט דער , 'ם"אלהי' ווייל מיטן נאמען, 'עהטב' אטרעפטב

יכקייט ווערט אנגעטוהן און די געטל, טבע אייבישטער די

  .דיגע באשעפעניש' גשמיותכביכול אין די) מלובש(

 טוב עץ הדעת'האט געזינדיגט אין  אדם הראשון פאר'בוהנה 

ןגילוי אלקות איז געווען , 'רע און אזוי ,  לבושיםָאן קיין שום, ָאפ 

'; ולא יתבוששו' ויהיו שניהם ערומים וגו') 'בראשית ב( ווי עס שטייט

 .פרטאון פרט  פון יעדער  גילוי אלקותזיי האבן געזעהןווייל 

 בתורתו )ב"י' סי' בראשית רבה פרשה כ(  זאגן הקדושיםל"און אזוי ווי חז

אין די תורה  (,ף"באל" אור"של רבי מאיר היה כתוב כתנות 

איז געווען געשריבן אנשטאט , ע"זיפון דער תנא רבי מאיר 

ף "מיט ַא אל', כתנות אור',  לעדערנע העמדער-' תנות עור''כ'

לבוש וואס די גאנצע באדעקונג מיטן ). לעכטיגע העמדער –

  .איז געווען איין אפענע ליכטיגע געטליכקייט

איז די ליכטיגקייט פארהוילן , חטא עץ הדעתער נאכן אב

ור 'כתנות עאיז צוריק געקומען די בחינה פון 'און ס, געווארן

עיקר און דער ,  געווארן נעלם ונסתראז אלעס איז, ן"עיַא  מיט

וואס אור הגנוז דער  צוריק אנטפלעקן, ה איזעבוד אונזערע

  . פרטגעפינט זיך און יעדער
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אז , ל"כתבי האריזאון אין זוהר אין  ווערט געברענגט'סוהנה 

אז ער האט , איז געוועןחטא אדם הראשון פון עיקר פגם דער 

די  צווישן ,אונטערשידא , נישאפשיידע  ַא,פירודַא   געוועןרםוג

און  .ה ברוך הוא"שם הויפונעם ה "אותיות וצו די ה "אותיות י

אותיות פונעם ה " אותיות אלהאבן זיך דערוואטערט די'ס אויך

 מזורזענען ה " אותיות יווייל די .ם" אלהיפונעם נאמען ,ם"י

 וואס דורך זיי,  חכמה ובינהאויפן הייליגע מוחין וואס זיי זענען

אין די געטליכקייט וואס געפונט זיך אין   זייןתבונןמ מוז מען

ם געווען אין די גופווען זיי האבן  ער אב.פרטי הבריאהאלע 

האבן , און זענען געגאנגען נאכן אייגענע שכל,  מוחיןהייליגע

און זענען נאר , ה"אותיות ופון  ,ה"אותיות ידי   געוועןפרידזיי מ

און אונזער ארבעט איז צוריק צו  , אלייןה" ואיבערגעבליבן

וואס דאס זאגן מיר אלעמאל , ה"יצו ה "אותיות וברענגען די 

ה ביחודא "ה בו"חד שם יליי, "לשם יחוד "ה פוןתפילביי די 

מיט , ה"ן נאמען ו'ה מיט"צונויף ברענגען די נאמען י ('שלים וכו

  ).ה זאל כביכול נשלם ווערן" אז דער שם הוי–א גאנצע יחוד 

זאל 'סעיקר דער , ם"שם אלהיפון אותיות ן אזוי אויך אין די וא

זאל 'ן מוא .ם" אותיות יצו דיה "ות אליאותזיין באהאפטן די 

, )ווער האט דאס אלעס באשאפן (ה"י ברא אל" מ-דערקענען 

 ברא י"מ שאו מרום עיניכם וראו )'ישעיה מ( און אזוי ווי עס שטייט
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ס ווער 'ן צום הימל און זעהטהייבט אויף אייערע אויג( ה"אל

וואז , גשמיותדאס איז די  ה"אל, )האט דאס אלעס באשאפן

דאס זענען די , באטרעפט פופציג י"מו, איז פאר אונזערע אויגן

דערקענט מען שעל ידם וואס דורך זיי , חמישים שערי בינה

,  חטא אדםאבער דורך, "אלה ברא מי "-איז מתבונן 'און מ

. י"מאותיות פון  ה"אלאותיות די  עווארןזענען אפגעטיילט ג

צו דערקענען דער הייליגער באשעפער פונעם  און אנשטאט

פגם און אין ,  פגם האמונהגעווארן אין נכשלזענען זיי , גשמיות

אזוי ווי עס , "אלה"שם אויך אין מכונה וואס איז עבודה זרה 

  .' אלהיך ישראל וגואלה") ב"שמות ל( שטייט

איז צוריק  ,ה אונזערע אלע טאג עיקר עבודדער, און דערפאר

און דערקענען דער , צו זייערע ארט אותיות צו ברענגען די

וואס דאס זענען . אייבישטער פון אלע פרטים פון אונזער טאג

 ה"ו אותיות צוריק צו ברענגען די, ם"ה י"ו, "היום"אותיות די 
וואס , ה"אל  אותיותצו די ם"יאותיות און די , ה"יאותיות צו די 

ה '" וישמע את קול הוי)'בראשית ג(פסוק פונעם  סוד דאס איז די

 אדם חטאוואס נאך ',   וגו"היום"אלקים מתהלך בגן לרוח 

ה " שמות הויאין די צוויי פירוד איז געשהען א, הראשון

 ווייל יעצט זענען צוטיילט געווארן די, "היום"לרוח , ם"אלהי

און דער עיקר עבודה איז ,  שמותפון די צוויי "היום"אותיות 
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און אויס צו נוטצען יעדן , צוריק צו ברענגען זאל זיין ווי פריער

ויסן צו זיין אז און ו, טאג מיט אסאך גוטע נקודות פון יידישקייט

און איהם ,  מער פון די האנטיגן טאגמיר האבן גארנישט

 דעמאלט מיר וועלן לעבן, ס'יגע גוט מיט אסאך אייבאנצופילן

וואויל ,  אין עולם הבא לנצחןגוטע און ריכטיגע לעבן יעצט או

 .איז דער וואס איז זוכה צו אזא טאג

צו ענין   געווען דאס דאזיגעשרקהאט מ א"שליטש "מוהראאון 

די פרשה פאנגט  . בקשר נורא ונפלא מאדדי וואכעדיגע סדרא

ף דאר .ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה )א"דברים י( ָאן

 מען דאך מדקדק זיין וואס איז דער פשט פונעם ווארט

 פסוקווייל דער  .איבעריגלכאורה וואס קוקט אויס , "היום"

וואס זענען געזאגט , קללותמיט די ברכות פון די  רעדט דאך

און , ) ברענגטי"רשאזוי ווי (הר עיבל און אין הר גריזים אין  געווארן

ן זיי זענען אריין ר וועזיי געגעבן נאר שפעטעדאס האט מען 

 ? ארץ ישראלגעגאנגען אין 

 נס רייד'ער דורך דעם אויבענדערמאנטע הייליגע רביאב

איז  "היום" ווייל די ווארט. עניןפארשטייט זיך גאנץ גוט דאס 

איז אונז משה רבינו און ,  אם בקולו תשמעו"היום" אויףמרמז 

מיר וועלן ווייל אויב , ההצלחס 'פון די לעבנ סוד ה דערמגל

קוקן בלויז אויף יעדן טאג אליין אן טראכטן די מארגענדיגע 
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ברוחניות זיין אין יעדער זאך צליח  וועלן מיר מ,זארג

איך , "היום" ראה אנכי נותן לכם וואס דאס איז, ובגשמיות

 פונעם ,"היום" פוןכוח גיב אייך איבער אין אייערע הענד די 

שט זיך אינגאנצן נישט און ני,  פארזיךטאג איהם אנצוקוקן

 סוד און דאס איז דער. מבלבל זיין ביז דער מארגענדיגע טאג

האט ,  בפשיטותמקייםוואס ווער איז דאס , הצלחת החייםפון 

 האט א אונעם טאגמזלזל אבער דער וואס איז  ."ברכה" א

" היום " נוטצען זיך מיטןרשעיםווייל די ,  רחמנא ליצלן"קללה"

 אכול ושתו כי מחר )בישעיה כ( און זיי זאגןס 'צו זייערע שלעכט

  .נמות

' את הברכה אשר תשמעו אל מצות ה -און דערפאר 
אויב איהר וועט  – "היום"אלקיכם אשר אנכי מצוה אתכם 

ארלייגן פאר אייך  נאר –ביים דינען דער אייבישטער , נישט פ 

,  וועט איהר זייער מצליח זיין,דער היינטיגער טאג' היום'דער 

און , ון איהר וועט זוכה זיין צו לערנען אסאך די הייליגע תורהא

וואס דאס איז די סופי תיבות , ממשיך זיין אויף זיך אלע ברכות

אזוי ווי ( ה"תור - 'תשמעו' אשר' הברכה' את -פון די ווערטער 

והקללה אם לא  -ער פארקערט אב, ) ברענגטבעל הטוריםדער 

 מן הדרך אשר אנכי אלקיכם וסרתם' תשמעו אל מצות ה
מיטן טויט איז עיקר הקללה אז דער , "היום"מצוה אתכם 
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זארגט די 'און מ, "היום" קערט זיך אום פונעם דרך'טאמער מ

רחמנא ,  א מענטשוואס דאס ברענגט, מארגענדיגע זארג

 -וואס דאס איז , מיט דער טיפע אפגרינד,  צו דער טויט,ליצלן

 'תו ל מ ַא' סופי תיבות ען דיזענ, 'מצות' אל' תשמעו' לא' אם

אם בקולו " היום " פון עצהווייל אן די, )נישט דער טויט(

ער זאל נישט , סכנה  מענטש אין ַאגעפינט זיך ַא, תשמעו

 יסוריםדיגע 'גיהנום אין ,פארלירן זיינע טעג מיט זיינע יארן

  .ליצלן רחמנא ,ע טויטמיט ַא גייסטיש

 פאר'ב -' פרשת ראה' א פוןאון בדרך כלל ליינט מען די סדר

ווייל דאס איז ,  חודש התשובהוואס איז דער, ראש חודש אלול

סאך 'צוריק אנפילן יעדן טאג מיט א, תשובה עיקר דער

האבן ,  אז א גאנצע יאראפילואון  ,ס'דיגע ריכטיגע גוט'נצחיות

מיר נישט זוכה געווען אכטונג צו געבן אויף אונזערע טעג ווי 

, יעצט איז דער צייט תשובה טאן אויף דעם, ייןעס ברויך צו ז

און ממלא זיין אלע ,  אם בקולו תשמעו"היום"  זייןקייםאון מ

 , מעשים טוביםמיט  מצוות ,תפילה ,תורהטאג מיט אסאך 
מיר , און דער הייליגער בורא כל עולמים זאל אונז מזכה זיין

 ווי זאלן אכטונג געבן אויף אלע אונזערע טעג מיט יארן אזוי

,  השם יתברךזיי אויף הייבן און מקשר זיין צו, דארף צו זיין'ס
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 אמן ,מעתה ועד עולם ווערן אינגאנצן ביי השם יתברךכלל נ

 .      ואמן


