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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

 

טִּ  ְשפָׁ מִּ ְשְמעּון ֶאת הַּ יָׁה ֵעֶקב תִּ ֵאֶלהְוהָׁ ר ה' ֱאֹלֶקיךָׁ ְלךָׁ  ְוגֹו' ים הָׁ מַּ ֶדער  .ְוגֹו'ּושָׁ
ַרִש"י  ֶגעְבן ַאֶלע גּוֶטע ַזאְכן.זֵיי ֶוועט ֶער  ,ֵאייֶבעְרְשֶטער ָזאְגט: אֹויב ִדי ִאיְדן ֶוועְלן ַזיין וואֹויל

ְשְמעּון, ,ָזאְגט יו תִּ ֵקבָׁ ש ְבעַּ ם דָׁ דָׁ לֹות ֶשאָׁ ְצֹות קַּ מִּ ם הַּ דּו ֶוועְסט ָפאְלְגן ֶדעם  אֹויב אִּ
ִאיְך  ֶוועל ֵאייֶבעְרְשְטן ִמיט ִדי ְגִריְנֶגע ִמְצֹות ָוואס ֶמעְנְטְשן ְטֶרעְטן ֶעס ִמיט ִדי ִפיס, ֶדעָמאְלט

ְשן ַדאְרף ֶמען ַפאְרְשֵטיין, ָוואס ֶזעֶנען ִדי ְגִריְנֶגע ִמְצֹות ָוואס ֶמעְנטְ  .ִדיר ֶגעְבן ִדי גּוֶטע ַזאְכן
 ְטֶרעְטן ִמיט ִדי ִפיס?צּו

אְגט ְדֵריי מֹוַהָרא"ש ִאיז ָדאס ַמְסִביר לֹויט ִווי ֶדער ַבַעל ַהּטּוִרים ָזאְגט אֹויף ֶדעם ָפסּוק, ָוואס ָז
יֶתם,ְלשֹונֹות,  ְרֶתם, וֲַּעשִּ ְשְמעּון, ּוְשמַּ א,ַאז ָדאס ִאיז ֶקעְגן  תִּ רָׁ ְשנָׁה  אּון ְגמָׁ א, מִּ ְקרָׁ ִדי  מִּ

 הֹויְפט ִלּמּוִדים, ָוואס ַא ִאיד ַדאְרף ֶלעְרֶנען. ְדֵריי
ַאז ֶמען )ִשיחֹות ָהַר"ן ִסיָמן ע"ו( ֶבֱאֶמת לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָהאט אּוְנז ֶגעֶגעְבן ִדי "ֵסֶדר ֶדֶרְך ַהִלימּוד" 

ּור ִאין ֶיעֶדע ֵסֶפר, אּון ֶמען ֶקען ֶלעְרֶנען ִדי ּתֹוָרה אֹויף ַא ְגִריְנֶגע ֶוועג, ֶמען ַמאְכט ִזיְך ַא ִשיע
אְרְשֵטייט ֶלעְרְנט ֶעס ִאין ַא ֵסֶדר, אּון אֹויב ֶמען ַפאְרְשֵטייט ֶעס ִאיז ִזיֶכער גּוט, אּון אֹויב ֶמען פַ 

, ֶוועט ַאַסאְך ּתֹוָרה טֶמען ָזאגְ  ןִניְשט ָזאְגט ֶמען ְבלֹויז ִדי ֶוועְרֶטער ֲאִפילּו ָאן ַפאְרְשֵטיין, אּון ֶווע
 ַפאְרְשֵטיין.צּום סֹוף ֶמען ֶעס 

ָמש, קּוְמט אֹויס ַאז ֶעס ִאיז זֵייֶער ְגִריְנג צּו ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה, צּו ֶלעְרֶנען ֶיעְדן ָטאג ַאִביְסל חּו
 טַאִביְסל ִמְשַניֹות, ַאִביְסל ְגָמָרא, ָאֶבער ֶמעְנְטְשן ַמאְכן ָדאס ַאֶוועק "ָדאס ֵהייְסט ִניְש 

ַאַסאְך אֹויף ַאָמאל, ִמיְטן ְגֶרעְסְטן ִעּיּון, צּו  טֶגעֶלעְרְנט, ֶלעְרֶנען ֵהייְסט ָנאר ֶווען ֶמען ֶלעְרנְ 
ְכַלל אּון ֶדעָמאְלט קּוְמט אֹויס ַאז זֵייֶער ַאַסאְך ַצייְטן ֶלעְרְנט ֶמען בִ  ".ַפאְרְשֵטיין ְקָלאר ִדי ַזאךְ 

ען ֶלעְרֶנען ְבִעיּון, ָאֶבער ֶווען ֶמען ָפאְלְגט ֶדעם ֶרִבי'ן אּון מֶ  ֵאייִביגִניְשט, ַווייל ֶמען ֶקען ִניְשט 
ֶדעָמאְלט קּוְמט  .ֶלעְרְנט ֲאִפילּו ָנאר ַאִביְסל אֹויף ַאָמאל, אּון ֲאִפילּו ֶווען ֶמען ַפאְרְשֵטייט ִניְשט

 ֶמען ָאן זֵייֶער ַאַסאְך.
ְצֹותָדאס ָזאְגט ַרִש"י,  מִּ ם הַּ ְשְמעּון, אִּ יו תִּ ֵקבָׁ ש ְבעַּ ם דָׁ דָׁ לֹות ֶשאָׁ ֶוועט ָפאְלְגן  ֶמעןאֹויב  קַּ

ייט ַארֹויף ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ִמיט ִדי ְגִריְנֶגע ִמְצֹות ָוואס ֶמעְנְטְשן ְטֶרעְטן ֶעס ִמיט ִדי ִפיס, ָדאס גֵ 
ִדי  ַמאֶקע ֶוועג צּו ֶקעֶנען ֶלעְרֶנען אּון ֶעְנִדיְגןִאיז ַא ְגִריְנֶגע ֶגעְש  ָוואסאֹויְפ'ן "ֵסֶדר ֶדֶרְך ַהִלימּוד" 

אֹויב ָאֶבער ֶמען  .ַגאְנֶצע ּתֹוָרה, ָאֶבער ֶמעְנְטְשן ְטֶרעְטן ֶעס ִמיט ִדי ִפיס, ֶמען ַמאְכט ֶעס ַאֶוועק
אְך ּתֹוָרה, ֶדעָמאְלט ֶוועט ֶעס ָיא ַאייְנַהאְלְטן, אּון דּוְרְך ֶדעם ֶוועט ֶמען ָאְנקּוֶמען צּו ֶלעְרֶנען ַאסַ 

 ֶוועט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶגעְבן ַאֶלע גּוֶטע ַזאְכן.
 )ּתֹוְך ַהַנַחל ֵליל שב"ק ַפְרַשת ֵעֶקב תשס"ח לפ"ק(

 

*** 
 

יָמן )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' סִ  ֶדעם ָפסּוק ַטייְטְשטָנאְך ַא ְפַשט ָזאְגט מֹוַהָרא"ש לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי 

יָׁה, קס"ט( יָׁה .)ַבִמְדָבר ַרָבה פי"ג ס"ה(ִאיז ַא ָלשֹון פּון ִשְמָחה  ְוהָׁ ק אֹויב דּו ֶוועְסט ַזיין ַאזֹוי ְשַטארְ  - ְוהָׁ
ְשְמעּוןְפֵרייִליְך, ַאז,  ֹוי ֲאִפילּו ִדי ִפיס ֶוועְלן ֶהעְרן, ָדאס ֵמייְנט ַאז ֶמען ֶוועט ַזיין ַאז - ֵעֶקב תִּ

יתְך ַאז ִדי ִפיס ֶוועְלן ַטאְנְצן ַפאר ִשְמָחה, ְפֵרייִלי ְברִּ ר ה' ֱאֹלֶקיךָׁ ְלךָׁ ֶאת הַּ מַּ ֶוועט ֶדער  - ּושָׁ
 ָזאל ַזיין ָאְפֶגעִהיְטן ִמיט ְשִמיַרת ַהְבִרית, ַווייל ִדי ֲעֵבירֹות ֶמעןֵאייֶבעְרְשֶטער ַאֵליין ֶזעהן ַאז 

ִניצּול  יֶעִריג, ָאֶבער ֶווען ֶדער ֶמעְנְטש ִאיז ְפֵרייִליְך ֶוועְרט ֶערקּוֶמען ָנאר ֶווען ַא ֶמעְנְטש ִאיז ְטרוֹ 
 פּון ֲעֵבירֹות.

יד")ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן כ"ד( ֶדעְרַפאר ָזאְגט ֶדער ֶרִבי  מִּ ה תָׁ ְמחָׁ ְהיֹות ְבשִּ ה לִּ ְצוָׁה ְגדֹולָׁ  ,"מִּ
 ס.יִליְך, ָוואס ָדאס ִהיט ָאפ ֶדעם ֶמעְנְטש פּון ְשֶלעְכטְ ֶעס ִאיז ַא ְגרֹויֶסע ִמְצָוה צּו ַזיין ְפֵרי
צּוְטֶרעְטן  ןָזאל ֶזעהן צּו ָאְפִהיְטן ִדי ִמְצֹות ָוואס ֶמעְנְטְש  ֶמעןָדאס ָזאְגט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער, 

ְנְטְשן ַמאְכן ֶעס ַאֶוועק, ִמיט ִדי ִפיס, ָדאס ִאיז ִדי ִמְצָוה פּון ִשְמָחה, פּון ַזיין ְפֵרייִליְך, ָוואס ֶמע
 ס.ָהאְבן ַאֶלעס גּוטְ  ֶמען ָיא ְשַטאְרְקן צּו ַזיין ְפֵרייִליְך ֶוועטִזיְך  ֶמעןאֹויב ָאֶבער ֶוועט 

 )ֹזאת ַהּתֹוָרה ֵעֶקב א'(
 
 
 

 

 (356) 45, גליון 7שנה            '                             ד, אבות פרק שנת תשע"ח לפ"ק מברכים חודש אלול, אב, ג"כ, עקבפרשת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רָׁא"ש  ֶדעְרֵצייְלט מֹוהַּ
ֶטער ָהאט ֶדער ֵאייֶבעְרְש , )ְבָרכֹות י"ז.(ַחַז"ל ָזאְגן 

צּוֶגעָזאְגט ַא ְגֶרעֶסעֶרע ְשַכר ַפאר ִדי ְפרֹויֶען ִווי ַפאר ִדי 
ְגרֹויֶסע  אֶמעֶנער. ַפאְרָוואס ַבאקּוֶמען ִדי ְפרֹויֶען ַאזַ 

ְשַכר? ַווייל ֵזיי ֶהעְלְפן ֵזייֶעֶרע ֶמעֶנער צּו ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה, 
יֶעֶרע ֶמעֶנער ַאז ֵזיי ֵזיי ֶזעֶנען ְמַחֵזק אּון ֵזיי ְשַטאְרְקן ֵזי

ָזאְלן ַזיין וואֹויל אּון ֶעְרִליְך, אּון ִדיֶנען ֶדעם 
ֵאייֶבעְרְשְטן ִווי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין, אּון אֹויְך ַווייל ֵזיי 
ְטָראְגן ֵזייֶעֶרע ִקיְנֶדער ִאין ֵחֶדר צּו ֶלעְרֶנען ִדי ֵהייִליֶגע 

 ּתֹוָרה.
אְרְשֶטעְלן ִדי ְגרֹויְסֵקייט ֶמען ֶקען ִזיְך ָגאְרִניְשט פָ 

פּון ַא ִאיִדיֶשע ְפרֹוי ָוואס ְשֵטייט צּו ִאיר ַמאְנ'ס ַזייט, 
ִזי קּוְקט ַארֹויף ָדאס גּוְטס פּון ִאים, ִזי קּוְקט ַארֹויף 
ָדאס ָוואס ֶער ְשְטֶרעְנְגט ִזיְך ָאן צּו ֵגיין ֶלעְרֶנען אּון 

אּון ֶעְרִליְך, אּון ִזיֶכער ַדאֶוועֶנען אּון צּו ַזיין וואֹויל 
ֶרעְדט ִזי ִאים ִניְשט ָאּפ אּון ִזי ַמאְכט ִניְשט ַאֶוועק 

ִאיז ְמַחֵזק ִאיר ִזי ַזייֶנע גּוֶטע ַזאְכן. ִמיט ֶדעם ָוואס 
ַמאן, ֶוועט ִזי זֹוֶכה ַזיין צּו ּפּוְנְקט ַאַזא ְגרֹויֶסע ְשַכר ִווי 

ַזיין ֵחֶלק ִאין ַגן ֵעֶדן, אּון  ִאים, ִזי ֶוועט ִזיְך ֵטייְלן ִמיט
ֶעס ֶוועט ִאיר ַזיין גּוט אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע 

 ֶוועְלט.
ֶווען ֶמען ָזאְגט ַאז ִדי ְפרֹוי ֵטייְלט ִזיְך ִמיט ִדי ְשַכר 

ֶוועט פּון ֵזיי פּון ִאיר ַמאן, ֵמייְנט ָדאס ִניְשט ַאז ֶיעֶדער 
ַאז ִמיט ֶדעם ָוואס ִזי ֶהעְלְפט  .ָנאר ַבאקּוֶמען ַהאְלב

ֶוועְרט ַאָראְּפֶגענּוֶמען ַא ֵחֶלק פּון ַזיין ְשַכר  ,ִאיר ַמאן
אּון ֶמען ֶגעְבט ֶעס ַפאר ִדי ְפרֹוי. ָדאס ִאיז ַא ָטעּות. 

 ַמאן אּון ְפרֹוי ֶזעֶנען ִווי ֵאיין ִדיַאז )ְבָרכֹות כ"ד.( ֲחַז"ל ָזאְגן 
 

ֶלעֶמען ָוואס  ָראבְּ ַאֶלע פְּ
ן ן ָהאבְּ שְּ טְּ ט ִזיְך ,ֶמענְּ  ֶנעמְּ

 

בּות אּון ָמָרה שְּ  ט דֶ פּון ַעצְּ ַמאכְּ בּות ַפארְּ ֹמַח  עםחֹוָרה; ַעצְּ
ן, ַאזֹוי  טְּ שְּ ן פּוֶנעם ֵאייֶבערְּ טְּ ַראכְּ ט ֶקעֶנען טְּ ֶמען ָזאל ִנישְּ

ט וִ  : "ַמה ֶשָהעֹוָלם )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק ב', ִסיָמן י(וי ֶדער ֶרִבי ָזאגְּ
ָבַרְך,  ִבים ֵאָליו ִיתְּ ָקרְּ ֵאיָנם ִמתְּ ָבַרְך, וְּ חֹוִקים ֵמַהֵשם ִיתְּ רְּ
ִבין  ַישְּ ֵאיָנם מְּ הּוא ַרק ֵמֲחַמת ֶשֵאין ָלֶהם ִישּוב ַהַדַעת, וְּ

ָוואס ֶזענֶ  ָמן", ַפארְּ ן ַביי ִזיְך אּון ַעצְּ ן ַאזֹוי ֶגעַפאלְּ שְּ טְּ ען ֶמענְּ
ט  ן? ַווייל ֶמען ָהאט ִנישְּ טְּ שְּ ט צּום ֵאייֶבערְּ ט ָנאנְּ ֶזעֶנען ִנישְּ

ִליתֶמען טְּ  -ַקיין ִישּוב ַהַדַעת  ט פּון ַתכְּ ט ִנישְּ  .ַראכְּ
ט ָאֶבער ֶדער ֶרִבי, ִווי ַאזֹוי ֶקען ֶמען זֹוֶכה ַזיין צּו ִישּוב  ָזאגְּ

ן ָוואס ֶמען ָהאט צּו  ָלאֶרע ֹמַח צּו ִוויסְּ ַהַדַעת, אּון צּו ַא קְּ
חֹוָרה ִאי  ֵדי ָמָרה שְּ ט? "ַאְך ַדע, ֶשַעל יְּ טּון אֹויף ֶדער ֶוועלְּ
ַיֵשב  ַעל ֵכן ָקֶשה לֹו לְּ צֹונֹו, וְּ ִהיג ֶאת ַהֹמַח ִכרְּ ַהנְּ ָשר לְּ ֶאפְּ

ָחה יּוכַ  ֵדי ַהִשמְּ תֹו. ַרק ַעל יְּ צֹונֹו, ַדעְּ ִהיג ַהֹמַח ִכרְּ ַהנְּ ל לְּ
ִחיַנת:  ָחה הּוא עֹוָלם ַהֵחרּות, ִבבְּ תֹו; ִכי ִשמְּ ַיֵשב ַדעְּ יּוַכל לְּ וְּ
ָחה ַנֲעִשין ֶבן חֹוִרין,  ֵדי ִשמְּ ָחה ֵתֵצאּו", ֶשַעל יְּ ִשמְּ "ִכי בְּ

ִש  ש ִאיז בְּ טְּ ִאין ִמן ַהָגלּות", ַאז ַא ֶמענְּ יֹוצְּ ָחה ִאיז עֶ וְּ ר ַא מְּ
ֵר  ָצם, פְּ צּומְּ ט מְּ ש אּון ֶדער ֹמַח ִאיז ִאים ִנישְּ טְּ ייֶער ֶמענְּ

ט ַאן  ט ֶמען צּו ִישּוב ַהַדַעת אּון ֶמען ֶווערְּ ַאזֹוי קּומְּ
ִליֶכער ִאיד.  ֶערְּ

 

 תשע"ח(ֵעֶקב )ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה, פ'  
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ַאז אֹויְבן ִאין ִהיְמל ֶזעֶנען ִדי )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן רס"ה( וי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט ֶמעְנְטש, ַאזֹוי וִ 
ְנָשָמה פּון ַא ַמאן אּון ַווייב, ֵאיין ְנָשָמה. ָנאר ֶווען ִדי ְנָשָמה קּוְמט ַאָראּפ אֹויף ֶדער 

ַפאר ִדי ַמאן אּון ַפאר ִדי ַווייב. קּוְמט אֹויס  ֶוועְלט ֶוועְרט ֶעס צּוֵטייְלט ִאין ְצֵוויי גּוִפים,
ַאז ֶווען ֵזיי ֶהעְלְפן ִזיְך ַארֹויס ֵאייֶנער ֶדעם ְצֵווייְטן, ֵזיי ֶלעְבן צּוַזאֶמען ִמיט ִליְבַשאְפט אּון 

 ָשלֹום, ַבאקּוֶמען ֵבייֶדע ִדי ֶזעְלֶבע ְשַכר ִאיְנֵאייֶנעם.
ֶער ִאיז ֶגעֶווען ֵזייֶער  אֹויף ֶרִבי ֲחִניָנא ֶבן דֹוָסא ַאזֲעִנית כ"ה.( )ּתַ ִדי ְגָמָרא ֶדעְרֵצייְלט 

ם, אּון ַזיין ַווייב ָהאט ֶגעמּוְטֶשעט ַאז ֶער ָזאל ֶעֶּפעס טּון ֶדעְרצּו, ַאז ֶער ָזאל ֶבעְטן עָארֶ 
ֶגען אּון ֶער ָהאט ִמְתַּפֵלל ַאִביְסל פּון ַזיין ְשַכר אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט. ִאיז ֶער ַארֹויְסֶגעַגאנְ 

ָוואס ָהאט  ֶגעֶווען ַאז ֶמען ָזאל ִאים ֶגעְבן ֶעֶּפעס, ִאיז ַארֹויְסֶגעקּוֶמען ַאזֹוי ִווי ַא ַהאְנט
ִאים ֶגעֶגעְבן ַא ָגאְלֶדעֶנער ִפיְסל. ְשֶּפעֶטער ָהאט ִזי ֶגעֶזען ִאין ָחלֹום ִווי ַאֶלע ַצִדיִקים ִזיְצן 

ַביי ַא ִטיש פּון ְדֵריי ִפיס, אּון ֵזיי ָהאְבן ָנאר ַא ִטיש פּון ְצֵוויי ִפיס. ָהאט ִזי ִאים  ִאין ַגן ֵעֶדן
ֶגעֵהייְסן ַאז ֶער ָזאל צּוִריק ֶגעְבן ֶדעם ִפיְסל, ַווייל ִזי ִוויל ִניְשט ַאז ֵזיי ָזאְלן ָהאְבן 

 ְנֶגען אּון ֶער ָהאט ָדאס צּוִריק ֶגעֶגעְבן.ֵווייִניֶגער אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט, אּון ֶער ִאיז ֶגעַגא

ֶזעט ֶמען פּון ֶדעם ַאז אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט ֶזעֶנען ִדי ַמאן אּון ְפרֹוי ִאיְנֵאייֶנעם ִאין ַגן ֵעֶדן, 
, ַווייל ֵזיי ִזיְצן צּוַזאֶמען ַביי ֵאיין ָגאְלֶדעֶנעם ִטיש, ֵזיי ַבאקּוֶמען ִדי ֶזעְלֶבע ְשַכר ִאיְנֵאייֶנעם

ֵזיי ָהאְבן ִזיְך ַארֹויְסֶגעָהאְלְפן ֵאייֶנער ֶדעם ְצֵווייְטן, ַאזֹוי ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער זֹוַהר ַהָקדֹוש 
ַאז ַא ְפרֹוי ֶהעְלְפט ַארֹויס ֶדעם ַמאן אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע )ִּתקּוֵני ֹזַהר ִּתיקּון י"ד( ָזאְגט 

 ֶוועְלט.
יז ַאז ֶעס ַדאְרף ִניְשט ַאזֹוי ַזיין ַאז ַא ְפרֹוי ָזאל ְשִּפיְרן ַאז ִזי ֶהעְלְפט ִאיר ֶדער ֱאֶמת אִ 

ֶעס ֶהעְרְשט ַא ֶווען ַמאן אּון ֶדער ַמאן ָזאל ְשִּפיְרן ַאז ֶער ֶהעְלְפט ַארֹויס ַזיין ַווייב. ַווייל 
ק ָהאְבן ִזיְך ֱאֶמת'ִדיג ִליב, ְשִּפיְרט ֶיעֶדער ָפאלְ -ִריְכִטיֶגע ָשלֹום ִאיְנֶדעְרֵהיים, ֶווען ִדי ָּפאר

פּון ֵזיי ַאז ֵזיי ֶהעְלְפן ִזיְך ַאֵליין, ֵזיי ֶלעְבן ִאיְנֵאייֶנעם ִמיט ֵאיין ִציל, ַאזֹוי ִווי ֵזיי ֶזעֶנען ֵאיין 
ִזיְך  ֶמעןְפט ֶהעְלְפט ֶדעם ְצֵווייְטן ֶהעלְ  ֶמעןֶמעְנְטש, ֶיעֶדער ְשִּפיְרט ַאז ִמיט ֶדעם ָוואס 

 ַאֵליין. ָדאס ִאיז ַאן ֱאֶמת'ֶע אּון ִריְכִטיֶגע ִליְבַשאְפט.
ַאז ִדי ֵבית ִהֵלל ַהאְלְטן ַאז ֲאִפילּו ֶווען ַא ְפרֹוי ָהאט ָנאר ַפאְרְבֶרעְנט )ִגיִטין צ.( ַחַז"ל ָזאְגן 

ֶער ִאיְנֶטעֶרעַסאְנט. ַפאְרָוואס ָדאס ֶעְסן פּוֶנעם ַמאן, ֶמעג ֶער ִאיר שֹוין ֶגט'ן. ָדאס ִאיז ֵזיי
ָזאל ֶמען ֶגט'ן ַא ַווייב ַווייל ִזי ָהאט ַפאְרְבֶרעְנט ָדאס ֶעְסן? ֶעס ַמאְכט ִזיְך ֶיעְדן ָטאג ַאז 
ֶעְסן ֶוועְרט ַפאְרְבֶרעְנט, ָדאס ִאיז ֵזייֶער ַא ָנאְרַמאֶלע ַזאְך, ָדאס ַווייְזט ִניְשט אֹויף ַקיין 

 .ְשֶלעְכְטֵקייט
ָנאר ֶווען ֶמען ֶוועט גּוט קּוְקן ָוואס ִדי ֵהייִליֶגע ַחַז"ל ָזאְגן, ֶוועט ֶמען ֶזען ַאז ֵזיי ָזאְגן 
ִניְשט ַאז ִזי ָהאט ַפאְרְבֶרעְנט "ִדי" ֶעְסן, ֶעס ְשֵטייט ַאז ִזי ָהאט ַפאְרְבֶרעְנט "ַזיין" ֶעְסן. 

ַאְכטּוְנג ֶגעְבן ַאז ָדאס ֶעְסן ָזאל ִניְשט ט גּוָהאט ִזי ַאֵליין ָדאס ֵמייְנט ַאז ַפאר ִאיר 
ַפאְרְבֶרעְנט ֶוועְרן, אּון ִדי ַפאְרְבֶרעְנֶטע ֲחָלִקים ֶגעְבט ִזי ָנאר ַפאר ִאים. ָדאס ַווייְזט שֹוין 

 ָיא אֹויף ְשֶלעְכֶטע ִמידֹות.
ט ִאיְנֵאייֶנעם. אֹויב ִאיז ָדא ַווייל ִאין ְשטּוב ַדאְרף ֶהעְרְשן ַאן ַהאְרָמאְנֶיע, ֶמען ֶלעבְ 

גּוֶטע ַזאְכן, ֵטייְלן ֵזיי ִזיְך ֵבייֶדע ִמיט ֶדעם. אּון אֹויב ִאיז ָדא ַח"ו ַא ְשֶלעְכֶטע ַזאְך, ֵטייְלן 
ִזיְך ֵבייֶדע ִמיט ִדי ַצַער אּון ַעְגַמת ֶנֶפש. אֹויב ָדאס ֶעְסן ִאיז ַפאְרְבֶרעְנט ֶגעָוואְרן ִאיז ָדאס 

ָשאְדן פּון ֵבייֶדע. אּון ִמיט ֶדעם ָוואס ִזי ֶגעְבט ָנאר ַפאר ִאים ָדאס ַפאְרְבֶרעְנֶטע אּון  ִדי
 ַפאר ִזיְך ֶנעְמט ִזי ִדי גּוֶטע, ִאיז ָדאס ַא ִסיָמן ַאז ִזי טֹויג ִניְשט.

ען ֵטייְלט ִזיְך ִמיט ַאז ֶווען ֶמען ֶלעְבט ָיא ִאיְנֵאייֶנעם, מֶ  ,אְך ִזיֶכעראּון ַפאְרֶקעְרט ִאיז דָ 
ֶיעֶדע ַזאְך, ִאיז ָדאס ַא ִסיָמן ַאז ִאין ֶדעם הֹויז ֶלעְבט ֶמען ִמיט גּוֶטע ִמדֹות, ָדאְרט ֶהעְרְשט 

ת, אּון ַאזֹוי ִווי ֵזיי ָהאְבן ִזיְך ֶגעֵטייְלט אֹויף ִדי ֶוועְלט, ֶוועְלן ֵזיי ִזיְך יִ ַאן ֱאֶמת'ֶע ָשלֹום בַ 
 ִמיט ֵזייֶער ְגרֹויֶסע ְשַכר אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.אֹויְך ֵטייְלן 

ֶווען ֶדער ַצִדיק ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ֶמעְנֶדעֶלע ִמִריְמנּוב זי"ע ִאיז ֶגעֶווען ָנאְך ַא 
 ֵבית ַהִמְדָרש. ַזיין ַווייב ָהאט ןְנֶגעְרַמאן, ִאיז ֶער ֶגעִזיְצן אּון ֶגעֶלעְרְנט ַא ַגאְנְצן ָטאג ִאייאִ 

ַמְסִכים ֶגעֶווען ֶדעְרצּו אּון ִזי ָהאט ִאים ַארֹויְסֶגעָהאְלְפן ַאז ֶער ָזאל ֶקעֶנען ִזיְצן אּון 
ֶלעְרֶנען אּון ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן. ִזי ְפֶלעְגט ִאים ְבֶרעְנֶגען ֶיעְדן ָטאג צּו ֶעְסן ִאין שּול, 

 ן פּון ֶלעְרֶנען.ַאז ֶער ָזאל ִזיְך ִניְשט ַדאְרְפן ְשֶטעְר 
ִאיז  ֶגעָוואְלט ֶגעְבן אֹויף ָבאְרג, ָנאְכֶדעם ָוואס ִזי ֵאיין ָטאג ֶווען ִזי ִאיז ֶגעַגאְנֶגען צּום ֶבעֶקער קֹויְפן ַא ְברֹויט ַפאר ִאיר ַמאן, ָהאט ֶדער ֶבעֶקער ִאיר ֶמער ִניְשט

ען צּו ֶעְסן ַפאר ִאיר ַמאן. ֶווען ֶעס ִאיז שֹוין ֶגעקּוֶמען ֶדער גֶ י ִאיז ַאִריֶבער ָנאְך ַא ָטאג ָוואס ִזי ָהאט ִניְשט ֶגעֶקעְנט ְבֶרענְ שֹוין ֶגעֶווען שּוְלִדיג ַאַסאְך ֶגעְלט, אּון ַאזוֹ 
יר ָזאל ִאיר ֶגעְבן ָנאְך ֵאיין ְברֹויט אֹויף ָבאְרג, ַווייל ִאיר ַמאן ְדִריֶטער ָטאג, ָהאט ִזי ִזיְך ֶגעְשַטאְרְקט אּון ִזיְך ִאיז ָנאְכַאָמאל ֶגעַגאְנֶגען ֶבעְטן ֶדעם ֶבעֶקער ַאז אִ 

ַאזֹוי ִזי  יט, ֶער ָהאט ֶגע'ַטֲעָנה'ט ַאז ֶער ֵווייְסט ִניְשט ִוויָהאט שֹוין ִניְשט ֶגעֶגעְסן ַפאר ְדֵריי ֶטעג. ֶדער ֶבעֶקער ָהאט ָאֶבער ְבשּום אֹוָפן ֶגעָוואְלט ֶגעְבן ָנאְך ַא ְברוֹ 
 ֶוועט ִאים ַאָמאל ֶקעֶנען ַבאָצאְלן.

אּון אֹויף ִאיר ַמאן. ִזי ָהאט ִניְשט ֶגעֶקעְנט צּוקּוְקן ִווי ִזי ָהאט ָאְנֶגעהֹויְבן ֵזייֶער צּו ֵווייֶנען, ִזי ָהאט ִזיְך ֶגעֶבעְטן ַביים ֶבעֶקער ַאז ֶער ָזאל ַרֲחָמנּות אֹויף ִאיר 
, ָאֶבער ָנאר אֹויב ִאיר ֶגעְבט ִמיר ֹוין ִניְשט ֶגעֶגעְסן ַפאר ְדֵריי ֶטעג. ֶדעָמאְלט ָהאט ִאיר ֶדער ֶבעֶקער ֶגעָזאְגט: "ִאיְך ֶוועל ַאייְך ֶגעְבן ַא ְברֹויטִאיר ַמאן ָהאט ש

 ַאֶוועק ֵאייֶער ַגאְנֶצער ֵחֶלק ִאין ַגן ֵעֶדן!"
ְטל ַאז ִזי ֶגעְבט אס צּו טּון, ָאֶבער צּום סֹוף ָהאט ִזי ַמְסִכים ֶגעֶווען צּום ֶגעֶשעְפט, אּון ִזי ָהאט ִאים אּוְנֶטעְרֶגעְשִריְבן ַא ֶצעִאין ָאְנהֹויב ָהאט ִזי מֹוָרא ֶגעַהאט דָ 

ְברֹויט אּון ִזי ִאיז ְגַלייְך ֶגעָלאְפן ִמיט ֵאיין ָאֶטעם צּו ְטָראְגן ֶדעם  ִאים ַאֶוועק ִאיר ַגאְנֶצע ַגן ֵעֶדן, אּון ֶער ָזאל ִאיר ֶגעְבן ַא ְברֹויט. ֶער ָהאט ִאיר ַטאֶקע ֶגעֶגעְבן ַא
 ְברֹויט ַפאר ִאיר ַמאן ִאין שּול.

ִאים ֶגעְבֶרעְנְגט ָדאס ְברֹויט, ָהאט ִזיְך ֶדער ֶווען ִזי ָהאט ֶווען ִזי ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען ִאין שּול ָהאט ִזי ֶגעֶזען ַאז ִאיר ַמאן ִאיז ֵזייֶער ְשַוואְך אּון ַפאר'ַחָלש'ט. ְגַלייְך 
 ַרֲחָמָנא ִליְצָלןֶיעְצט ֶדעם ְברֹויט, ָוואְלט ִאיְך ַצִדיק ֶגעַוואְשן אּון ֶגעֶגעְסן. ֶער ָהאט ִאיר ֶגעָזאְגט: "ָזאְלְסט ִוויְסן ַאז ֶווען דּו ְבֶרעְנְגְסט ֶווען ִמיר ִניְשט 

 ּוְנֶגער".אֹויְסֶגעַגאְנֶגען ַפאר ה
ֵווייְנט, ָהאט ִזי  ֶגעֶזעְצט אּון ִזי ָהאט ָאְנֶגעהֹויְבן ֵזייֶער ְשַטאְרק צּו ֵווייֶנען. ֶווען ִאיר ַמאן ָהאט ִאיר ֶגעְפֶרעְגט ַפאְרָוואס ִזיִוויְשן ָהאט ִזי ִזיְך ַאָראּפְ ִאיְנצְ 

ס ֶוועט ָלם ַהָבא ַפאר ִדי ֵאייֶנע ְברֹויט. ִאיְך ְפֵריי ִזיְך ַאז ִמיט ֶדעם ָהאב ִאיְך ֶגעַראֶטעֶוועט ַדיין ֶלעְבן, ָאֶבער ָוואֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ִאיְך ָהאב ַפאְרקֹויְפט ַמיין ַגאְנֶצע עוֹ 
ן, ִאין ֶדעם ְזכּות פּון ַדיין ְמִסיַרת ֶנֶפש, ֶוועְסטּו זֹוֶכה ַזיין צּו ֶיעְצט ַזיין ִמיט ִמיר?" ֶדער ַצִדיק ָהאט ִאיר ַבארּוִאיְגט אּון ֶגעָזאְגט: "דּו ַדאְרְפְסט ִזיְך ִבְכַלל ִניְשט ָזאְרגְ 

 ַא ְגרֹויְסן ְשַכר, אּון דּו ֶוועְסט ַזיין צּוַזאֶמען ִמיט ִמיר ִאין ַגן ֵעֶדן".
ֶהל ֶנעְבן ִאיר ַמאן. ָכאְטש ָוואס ֶעס ִאיז ִניְשט ֶגעֶווען ַאייְנֶגעִפיְרט ִאין ֶיעֶנע ָיאְרן ְשֶּפעֶטער ֶווען ִזי ִאיז ִנְפָטר ֶגעָוואְרן ָהאט ֶמען ִאיר ֶגעֵלייְגט ִאיֶנעם ֶזעְלְבן אוֹ 

 ייֶנעם ִאין ַגן ֵעֶדן.ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ַא ִסיָמן אּון ַא ֶרֶמז אֹויף ֶדעם ַאז ִזי ָהאט זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ַזיין ִמיט ִאים ִאיְנאֵ  .ַצייְטן צּו ֵלייְגן ִדי ֶרעִביִצין ֶנעְבן ַא ַצִדיק
ֵזק אּון ְשַטאְרְקט ִאים, ִזי ֶהעְלְפט ִאים ַארֹויס ַאז ֶזעט ֶמען פּון ֶדעם ִדי ְגרֹויְסֵקייט פּון ַא ִאיִדיֶשע ְפרֹוי ָוואס ֶגעְבט ִזיְך ַאֶוועק ַפאר ִאיר ַמאן. ִזי ִאיז ִאים ְמחַ 

ת ֶוועט ִזי ִזיֶכער ז ֶער ָזאל רּוִאיֶגעְרֵהייט ֶקעֶנען ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶיעֶדער ֵאייֶנער לֹויט ַזיין ַדְרָגה, אּון ִאין ֶדעם ְזכּוֶער ָזאל ֶקעֶנען ַזיין וואֹויל אּון ֶעְרִליְך, ַא
 זֹוֶכה ַזיין צּו ָגאר ַא ְגרֹויֶסע ְשַכר ֵסיי אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון ֵסיי אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.

 ָרא"ש ֵחֶלק ט"ז ֶעֶרְך ִאָשה ְוֶעֶרְך ְזכּות()ִשיחֹות מֹוהַ 
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 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
 

  תלמוד ירושלמי פילע אנשי שלומינו הויבן אן
ווי געמאלדען הויבט מען אן דעם שבת קודש פ' עקב א פרישער מחזור אין 

די ספעציעלע געלעגנהייט און כאפן  אויס. אנשי שלומינו נוצן תלמוד ירושלמי
אויסער די , א דף גמרא ירושלמימיט'ן באן, יעדן טאג צו לערנען זיך מיט 

א מען זיך צו  גרייטאון מיט דעם אנדערע שיעורים וואס יעדער לערנט, 
 געשמאקע הויז אויף יענע וועלט.

דער ראש ישיבה שליט"א וועט אי"ה פארלערנען יעדן טאג דעם דף 
ארויפגעלייגט יעדן טאג ווערן מי בטוב טעם ודעת, און עס וועט אי"ה ירושל

 .9און דערנאך  2אויפ'ן טעלעפאן ליין, אויף נומער 
 !זה תלמוד ירושלמיר, והאו

*** 

 מאל מסכת תענית ביז ראש השנה 40בחורים לערנען 
 אין די יעצטיגע טעג טוט זיך אויף טישן און אויף בענק אין ישיבה, די בחורים

זענען צוגענאגלט צו די בענקלעך, און די אויגן צוגעבינדען צו א גמרא מסכת 
תענית, זיי לערנען פלייסיג מיט חשק, און ענדיגן יעדן טאג נאכאמאל גאנץ 

 מסכת תענית.
אין יאר תשע"א, אום חמשה עשר באב, איז מוהרא"ש געקומען אין קעמפ 

זיבעצן יאר און העכער וואס און געזאגט פאר די בחורים אז אלע בחורים פון 
וועלן ענדיגן יעדן טאג מסכת תענית אין די פערציג טעג פון חמשה עשר באב 
ביז ראש השנה, וועלן אי"ה טרעפן זייער שידוך גלייך נאך ראש השנה. 
פארשטייט זיך אז די בחורים האבן זיך צוגעכאפט דערצו, און געענדיגט פערציג 

 מאל מסכת תענית ביז ראש השנה.
צדיק גוזר והקב"ה מקיים, גלייך נאך ראש השנה האבן אנגעהויבן ווערן 
חתנים אין ישיבה, און אין לויף פונעם ווינטער זמן תשע"ב, האבן אלע בחורים 
געטראפן זייער שידוך, זיי האבן ב"ה שיין חתונה געהאט און אויפגעשטעלט 

 ערליכע אידישע שטיבער לשם ולתפארת.
חמשה עשר באב, האט דער ראש ישיבה געזאגט פאר  די פארגאנגענע וואך,

די בחורים אז דאס יאר וועט מען דאס נאכאמאל טון. אלע בחורים העכער 
זיבעצן יאר וועלן לערנען יעדן טאג גאנץ מסכת תענית, אין די פערציג טעג ביז 

 ראש השנה.
 "גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהן", א צדיק אויף יענע וועלט האט ער

נאך א גרעסערער כח, און מוהרא"ש וועט זיכער אויס'פועל'ן פאר די אלע 
 בחורים אז זיי זאלן טרעפן זייערע באשערטע בקרוב ובניקל.

זיך גאר שטארק צוגעכאפט דערצו, און ווען מען קומט האבן די בחורים 
אריין אין בית המדרש איז נישטא מיט וועמען צו רעדן, ווייל יעדער איז 

ן מיט די הייליגע גמרא, אלע בחורים ענדיגן יעדן טאג גאנץ מסכת פארנומע
 תענית.

 !אין שמחה כשמחת התורה
*** 

 פארשריט ביים נייעם בנין אין אומאן
די בוי ארבעט ביים נייעם בנין אין אומאן הערט זיך נישט אויף, יעצט ארבעט 

ראפ די טיילס ינג, ווי אויך לייגט מען יעצט אבמען אויף די סוער און די פלאמ
מקוה. אויך איז די וואך אויף גרויסע חלקים פונעם בנין, אריינגערעכנט אין די 

 אנגעקומען א גרויסע שיפמענט פון נייע בעטן.
פארשטייט זיך אז די אלע זאכן קאסטן אפ שווערער געלטער, אנשי 
 שלומינו שטרענגען זיך אן מיט אלע כוחות צושטייער צו געבן פאר'ן בנין יותר

מכפי יכולתם, אזוי ווי רבי נתן האט געזאגט, "איך האב געבויעט די קלויז אין 
 אומאן מיט די רצונות פון די ארעמעלייט, נישט מיט די געלט פון די עשירים".

דער ראש ישיבה שליט"א האט געבעטן פון יעדן איינעם ווער ס'האט א 
ל זיך אנשטרענגען ווארעם און א געפיל צו אזא הייליג פלאץ אין אומאן, זא

ארויסצוהעלפן מיט די גאר גרויסע קאסטן. מ'קען איבערגעבן דאס געלט פאר'ן 
 ראש ישיבה שליט"א.

 השלם זה הבנין!
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 חיזוק צום טיר
 
 

איר קענט באקומען אלע 
ספרי ברסלב, קונטרסים, 

 סידי'ס,דרשות, ניגונים, 
USB ,ס'SD;ס, און נאך' 

 דעליווערט צו אייער טיר!
 רופט אריין מיט אייער פארלאנג 

347-509-4908 
 

 

 
 

 

 

 הבטחת מוהרא"ש
 

מוהרא"ש האט צוגעזאגט און מבטיח 
עס וועט ארויסהעלפן  געווען אז ווער

אשר " דאס דרוקן דעם ספר הקדוש
וועט זיכער זען א גרויסע ישועה " בנחל

ווערן למעלה מדרך הטבע  און געהאלפן
 יט וואס ער דארף.מ

 

יעצט האט איר די געלעגנהייט צו האבן א חלק אין 
דרוקן "אשר בנחל" און געהאלפן ווערן מיט בני חיי 

 ומזוני, זיווגים הגונים, רפואות וישועות.

 845-248-1651 רופט שוין

 

 

 

 הגליון נתנדב לזכות יחזקאל בן רחל פיגא, וזו' הענדיל בת שיינדל, ובנם נחמן נתן
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 אומאן ראש השנה!
 

 אלע אייערע געברויכן פאר אומאן
 רליין טיקעטס; טרעוול אינשורענס;עי

 באסעס פון קיוב קיין אומאן און צוריק; און נאך
 בעסטע פרייזן און שנעלסטע סערוויס ~~ 

 אייער פריינד

 אלי קנאלל
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