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בּוע ַּפ ַּ שָׁ תַּה  ְַּרש 
ַּ

ְַּלךַָּׁ ן ֶשרַּה'ֱַּאֹלֶקיְךַּנֹותֵּ ַּא  ֶריךָׁ לְַּשעָׁ ְַּבכָׁ ןְַּלךָׁ מֹוַהָרא"ׁש ִאיז  .שֹוְפִטיםְַּושֹוְטִריםִַּתתֵּ
 ַאז ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש)ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן כ"א( ַמְסִביר ֶדעם ָפסּוק לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 

ן, ִדי ָדאס ֶזעֶנען ִדי ְצֵוויי אֹויְגן, ִדי ְצֵוויי אֹויֶערְ . ן ָפִנים ַא ְמנֹוָרה פּון ִזיְבן ִליְכטָהאט אֹויף ַזיי
ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז זֹוֶכה  .ָנאז ֶלעֶכער אּון ִדי מֹויל, אּון ָדאס ֶזעֶנען צּוֶגעִביְנֶדען צּום ֹמחַ 

ע ין ֹמַח ֵריין אּון ֵהייִליג אּון ֶער ִאיז זֹוֶכה צּו ִדי ְגֶרעְסטֶ צּו ֵהייִליְגן ִדי ִזיְבן ִליְכט, ֶוועְרט ַזי
 ַמְדֵריגֹות.

 ."ֶוועְרן ִדי ִזיְבן ִליְכט ָאְנֶגערּוְפן "ִדי ִזיְבן טֹויֶעְרן )ֵפֶרק ד' ִמְׁשָנה י"ב(ִאין ֵסֶפר ְיִציָרה 
ַּבַָּדאס ָזאְגט ֶדער ָפסּוק,  ְַּלךָׁ ן ֱַּאֹלֶקיךַּשֹוְפִטיםְַּושֹוְטִריםִַּתתֵּ ֶשרַּה' ַּא  ֶריךָׁ לְַּשעָׁ ַּכָׁ

, ןְַּלךָׁ  ֶמעןז ְׁשֶטעְלן ׁשֹוְפִטים אֹויף ִדי ַאֶלע טֹויֶעְרן פּון ָקאפ, ָדאס ֵמייְנט אַ  ףַדארְ  ֶמען נֹותֵּ
יְגן אוֹ  ֶרעְדן ִמיְטן ֵאייֶבעְרְׁשְטן: "ֶזעֶנען ַמייֶנעכְ ַדאְרְפט ִזיְך ַאֵליין ִמְׁשָפט'ן ֶיעְדן ָטאג, ִזיְך דּורְ 

יְך ֶמען ֶמעג? ֶזעֶנען ַמייֶנע אֹויֶעְרן אֹויְסֶגעַהאְלְטן, אִ  אּואֹויְסֶגעַהאְלְטן, ִאיְך קּוק ָנאר וו
ָדה פּון ֶהער ָנאר ָוואס ֶמען ֶמעג? ִאיז ַמיין ָנאז אֹויְסֶגעַהאְלְטן, ָדאס ֵגייט ַארֹויף אֹויף ִדי מִ 

 יין מֹויל אֹויְסֶגעַהאְלְטן, ִאיְך ֶרעד ָנאר ָוואס ֶמעןַכַעס, ֶרעג ִאיְך ִזיְך ִניְׁשט אֹויף? ִאיז מַ 
 ֶמעג?

ים ַאֶלע ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ְׁשמּוֶעְסט ָדאס אֹויס ִמיְטן ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ֵגייט ׁשֹוין ַאָראפ פּון אִ 
)ִסְפֵרי ׁשֹוְפִטים(  ַחַז"ל ָזאְגן. סִקְטרּוִגים, אּון ֶעס ֶקען ִאים ׁשֹוין ִניְׁשט ֶגעֶׁשעהן ַקיין ְׁשֶלעְכטְ 

ָדא אּוְנְטן, ֶקען  ןֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ִמְׁשָפט ִזיְך ַאֵליי -ין ִדין ְלַמְעָלה" "ְכֶׁשֵיׁש ִדין ְלַמָטה אֵ 
 ֶמען ִאים ׁשֹוין ִניְׁשט ִמְׁשָפט'ן אֹויְבן.

ֶוועט ִאים גּוט ַזיין אֹויף  ֶטעְנִדיג צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן,וואֹויל ִאיז ֶדער ֶמעְנְטׁש ָוואס ֶרעְדט ְׁש 
 .ִדי ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט

 )ֹזאת ַהּתֹוָרה ׁשֹוְפִטים א'(
*** 

שַּרַּקִַּמַּ ֶליְךִַּאישַּנְָׁכִריַּא  תַּעָׁ תֵּ לַּלָׁ ֶליְךֶַּמֶלְך,ַֹּלאַּתּוכ  ִשיםַּעָׁ ַּתָׁ ֶחיךָׁ ַּבַּא  ִחיךָׁ רַֹּלאַּאָׁ
ַאז )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן א' ִסיָמן נ"ו( וי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט מֹוַהָרא"ׁש ִאיז ַמְסִביר ֶדעם ָפסּוק לֹויט וִ  .הּוא

ֶקעִניג,  ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש ָהאט ִאין ִזיְך ַא ְׁשִטיְקל ַמְלכּות, ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש ִאיז ַא ְׁשִטיְקל
ים אֹויף ַזיין ֵאייֶנער ִאיז ַא ֶקעִניג ַביי ִזיְך ִאיְנֶדעְרֵהי .ֵאייֶנער ֶמער אּון ֵאייֶנער ֵווייִניֶגער

עִניג אֹויף ִמְׁשָפָחה, ֵאייֶנער ִאיז ַא ֶקעִניג אֹויף ַזייֶנע ֶמעְנְטְׁשן ַארּום ִזיְך, ֵאייֶנער ִאיז ַא קֶ 
אּון ֶמען  ְלְגן.ֶמער ֶמעְנְטְׁשן, ָדאס ֵמייְנט ַאז ֶער ִאיז ַבַעל ַהַבִית אֹויף ֵזיי, ֵזיי ַדאְרְפן ִאים ָפא

ֹוי ִניְׁשט צּו ֶגעֶוועְלִטיְגן ְסַּתם ַאז ,ן ִדי ֶקעִניְגַרייְך ָנאר אֹויף גּוֶטע ְצֶוועְקןַדאְרף ֶזעהן צּו ִניצְ 
 יֶבעְרְׁשְטן.אֹויף ִדי ֶמעְנְטְׁשן, ָנאר ֵזיי ְמַחֵזק ַזיין אּון ְׁשַטאְרְקן, אּון ֵזיי ְבֶרעְנְגן ָנאְנט צּום ֵאי

ִשיםוַֹּשָדאס ִאיז ְפַׁשט ִאין ָפסּוק,  ֶַּמֶלךַַּּםַּתָׁ ֶליְך דּו ָזאְלְסט ִניְצן ִדי ַמְלכּות ָנאר,  - עָׁ
רַּה'ֱַּאֹלֶקיְךַּבוַֹּ ֶשרִַּיְבח  יז ָדא ַאז ֶער ָזאל אֹויְסֶלעְרֶנען ַפאר ַזייֶנע ֶמעְנְטְׁשן ַאז ֶעס אִ  - א 

ר ִאיז, אּון ֶדער ִעיקָ  .ַא ַבאֶׁשעֶפער אֹויף ֶדער ֶוועְלט ָוואס ֶמען ֶקען ְשֶטעְנִדיג ֵגיין צּו ִאים
ֶליְךֶַּמֶלךַּרַּקִַּמַּ ִשיםַּעָׁ ַּתָׁ ֶחיךָׁ ַא  , דּו ַדאְרְפט ַזיין ַא ֶקעִניג ִמיט ְברּוֶדעְרַׁשאְפט, ִמיטבַּא 

ֹלאַּ, ִליְבִליְכֵקייט, צּו ְפֵרייִליְך ַמאְכן אּון ְׁשַטאְרְקן ִדי ֶמעְנְטְׁשן ָוואס ֶזעֶנען ַארּום ִדיר
שַּ ֶליְךִַּאישַּנְָׁכִריַּא  תַּעָׁ תֵּ לַּלָׁ ַּהּואתּוכ  ִחיךָׁ  ב, ֶמען ֶקען ִניְׁשט ַזיין ַא ֶקעִניג, אֹוירַֹּלאַּאָׁ

 ֶמען ִפיְרט ִזיְך אֹויף ִווי ַא ְפֶרעְמֶדער, ָאן ַרֲחָמנּות.
וואֹויל ִאיז ֶדער ֶמעְנְטׁש ָוואס ִניְצט אֹויס ַזיין ַמְלכּות צּו ְמַחֵזק ַזיין ִאיְדן אּון ֵזיי 

 ְטן.ֶטעְרן צּום ֵאייֶבעְרְׁש ֶדעְרֶנענְ 
 )ֹזאת ַהּתֹוָרה ׁשֹוְפִטים ה'(

 

 

 

 
 
 

 

 (358) 47, גליון 7שנה    , אבות פרק ו'                                                                שנת תשע"ח לפ"קפרשת שופטים, ז' אלול, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רָׁא"ש ייְלטַּמֹוה  ֶַּדעְרצֵּ
 

 

ייט אּון ֲחִשיבּות פּון ַא ִאיד ָוואס ִדי ְגרֹויְסק  
וייְטן, צּו טּון טֹובֹות ְפרּובִ  יְרט ִווי ֶמער צּו ֶהעְלְפן ַא ְצו 

וייְטן, ֶקען ֶמען ִזיְך ָגאְרִניְשט ָפאְרְשֶטעְלן.  ַפאר ַא ְצו 
ייֶבעְרְשֶטער ַבאִריְמט ִזיְך ִמיט ַאַזא ִאיד ִאין ַאֶלע  ֶדער א 

ְגט ַכר ִאיז אּוְמַשאְצַבאר, אּון ֶער ְבֶרענְ ֶוועְלְטן, ַזיין ְש 
ִמיט ֶדעם ַאֶלע גּוֶטע ְבָרכֹות אּון ַהְשָפעֹות אֹויף ֶדער 

 ֶוועְלט.
'ן ַצִדיק ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ַמֲעֶשה ָהאט ַפאִסיְרט ִמיטְ 

ייִליֶגער  הרה"ק ֶרִבי ָנחּום ְטֶשעְרָנאְבֶלער זי"ע, ֶדער ה 
יַנִים", ָוואס פּון ֶדעם ֶקען ִמיר ֶזען ִדי  "ָמאֹור ע 

ואְלִדיֶגע ֲחִשיבּות ִאין ִהיְמל פּון ַא ִאיד ָוואס טּוט ֶגעוַ 
 טֹובֹות ִמיט ַאְנֶדעֶרע ִאיְדן.

ייִליְגן ַצִדיק, ְפֶלעְגט ֶער  ָנאְך ִדי ִהְסַתְלקּות פּון ֶדעם ה 
ַווייֶטער ַאָראְפקּוֶמען אֹויף ֶדער ֶוועְלט צּו ֶלעְרֶנען ִמיט 

ייִליֶגער ֶרִבי ָמְרְדַכי ְטֶשעְרָנאְבֶלער זי"ע.  ַזיין זּון, ֶדער ה 
ייְנָמאל ִאיז ַאִריֶבער ַא ַלאְנֶגע ַצייט ָוואס ֶדער ַטאֶטע  א 
ִאיז ִניְשט ֶגעקּוֶמען ֶלעְרֶנען ִמיט ִאים, אּון ֶער ָהאט 
יין ָטאג ִאיז ֶדער  ֶגעַהאט פּון ֶדעם ְגרֹויס ַצַער. ִביז א 

ט ָדא ַקי ין ֶעס ִאיז ִנישְׁ
ָוה ִווי צּו ֶרעֶסעֶרע ִמצְׁ  גְׁ

 

ֹלֹמה ַהמֶ  ֶדער. שְׁ ן ִדי ַווייּב ִמיט ִדי ִקינְׁ פְׁ ט ֶהעלְׁ ֶלְך ָזאגְׁ
ז  ֵלי יא, יז()ִמ אּונְׁ ש ִאיז ֶדער ָוואס שְׁ טְׁ : ַא גּוֶטער ֶמענְׁ

טּוּב  ט ַזיין שְׁ פְׁ שֹו ִאיש ָחֶסד",  -ֶהעלְׁ ַא "ֹגֵמל ַנפְׁ
ס ִמיט ַזיין ַווייּב אּון  ש טּוט גּוטְׁ טְׁ גּוֶטער ֶמענְׁ
ֶטער  ֶלעכְׁ ָזִרי", ָאֶּבער ַא שְׁ ֵארֹו ַאכְׁ ֹעֵכר שְׁ ֶדער, "וְׁ ִקינְׁ

זָ  ש ִאיז ַאן ַאכְׁ טְׁ רֹוִבים; ֶעס ֶזעֶנען ֶמענְׁ ר ַפאר ַזייֶנע קְׁ
טְׁ  ן ָוואס ֶזעֶנען ֵזייֶער גּוטְׁ ָדא ֶמענְׁ ִציג ַפאר שְׁ ַהארְׁ

ן ֶגעסְׁ 'ֶיעֶנעמְׁ  ֶדער, ֵזיי רּופְׁ ן ִזיְך ס ִקינְׁ כּו', ֵזיי ַמאכְׁ ט וְׁ
ן, ָאֶּבער ַפאר ִדי ֵאייֶגעֶנע ּבַ  ֵווייטְׁ 'ט ַפאר ַא צְׁ א'ַטַעמְׁ

ט ן ֵזיי ִנישְׁ ֶדער ֶגעּבְׁ ט; וואּו ִאיז  ִקינְׁ ַקיין גּוט ָווארְׁ
ט  ַשאפְׁ ן ִליּבְׁ ט ֶגעּבְׁ ָוואס ָזאל ֶמען ִנישְׁ ֶדער ֵשֶכל? ַפארְׁ
ֶדער?!  טּוּב ַפאר ִדי ַווייּב אּון ִקינְׁ ִאין ִדי ֵאייֶגעֶנע שְׁ

ט  : "ִמי ֶשֵאין )ֵסֶפר ַהִמדֹות, אֹות ָּבִנים, ִסיָמן צו(ֶדער ֶרִּבי ָזאגְׁ
ָידּוַע ֶשֵאין לֹו ֵחֶלק ּבַ ָניו, לֹו ַרֲחָמנּות ַעל ּבָ  ֵשֶכל ּבְׁ

ט ַקיין ַרֲחָמנּות אֹויף  ֻדָשה", ֶווער ֶעס ָהאט ִנישְׁ ִדקְׁ
ט ַקיין  ֶדער ִאיז ַא ִסיָמן ַאז ֶער ָהאט ִנישְׁ ַזייֶנע ִקינְׁ

 ֵשֶכל.
ֶדער.  ֶטער ַפאר ַדיין ַווייּב אּון ִקינְׁ ֶגעּב גּוֶטע ֶווערְׁ

ט ַקיין ַקארְׁ  ש ֵזיי ִנישְׁ טְׁ ג אֹויף  -ֶגער ֶמענְׁ ט ַקארְׁ ִנישְׁ
ט. ֵזיי ַא  ג ִמיט ֶגעלְׁ ט ַקארְׁ ֶטער אּון ִנישְׁ גּוֶטע ֶווערְׁ
ט ִאין  ף ֶגעלְׁ ש, ֵסיי ֶווען ֶמען ַדארְׁ טְׁ ֶגעֶּבעִדיֶגער ֶמענְׁ
ֶטער. ֶדער זֹוַהר  ן גּוֶטע ֶווערְׁ טּוּב אּון ֵסיי צּו ֶגעּבְׁ שְׁ

ט  ָדָמה ב.()ִתּקּוֵני זֹוַהרַהָקדֹוש ָזאגְׁ ָצן ָנָבל , ַהקְׁ : "ַקמְׁ
ָעא  ָלאו ִאיהּו ִמַזרְׁ ָלאו ִאיהּו ָנִדיב וְׁ ָממֹוֵניּה, דְׁ ּבְׁ
ָצן ִאיז ַא ָנָבל, אּון ָדאס ִאיז ַא ִסיָמן  ֲאָבָהן", ַא ַקמְׁ דְׁ

ָלן. ן ַרֲחָמָנא ִלצְׁ ט פּון ִאידְׁ ט ִנישְׁ ַטאמְׁ  ַאז ֶער שְׁ
 

ֵאה)ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה, פ'    תשע"ח( רְׁ
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ייְדט ֶדעְרצּו אּון ֶער ָהאט ֶגעְפֶרעְגט ַזיין ַטאֶטע ָנאְכַאָמאל ֶגעקּוֶמען. ֶער ָהא ייֶער ֶגעְפר  ט ִזיְך ז 
ַטאֶטע'ן ַפאְרָוואס ֶער ִאיז ִניְשט ֶגעקּוֶמען צּו ִאים ִביז ֶיעְצט, ָהאט ִאים ֶדער ַטאֶטע ֶגעָזאְגט 

ֶדן, אּון  ֶעס ִאיז ִאים ְשֶווער ַאָראפ ַאז ֶער ִאיז ַארֹויְפֶגעַגאְנֶגען צּו ָגאר ַא הֹויֶכע ְפַלאץ ִאין ַגן ע 
צּו קּוֶמען ֶלעְרֶנען ִמיט ִאים פּון ַאַזא הֹויֶכע ְפַלאץ. ָהאט ִאים ַזיין זּון ֶגעְפֶרעְגט ַפאְרָוואס 

ייְלט ָוואס ָדא ָהאט ַפאִסיְרט.  ֶיעְצט ִאיז ֶער ָיא ַאָראְפֶגעקּוֶמען, ָהאט ִאים ֶדער ַטאֶטע ֶדעְרצ 
ַע, ֶער ִאיז אְרִדיְטשּוב ָהאט ֶגעֶלעְבט ַא ִאיד ִמיטְ ִאין ִדי ְשָטאט בַ  'ן ָנאֶמען ר' ֱאִליֶעֶזר ְיהֹושֻׁ

ייֶער ִליב ֶגעַהאט צּו ֶהעְלְפן  א ָשַמִים, ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד ָוואס ָהאט ז  ט ַא ְיר  ֶגעֶווען ַא שֹוח 
 ְשן ִוויִפיל ֶער ָהאט ָנאר ֶגעֶקעְנט.ֶטעְנִדיג צּו טּון טֹובֹות ַפאר ֶמעְנטְ ַאְנֶדעֶרע ִאיְדן, ְש 

ייְנָמאל ִאיז ֶגעֶווען ַא ְיִריד ִאין ְשָטאט, אּון ַע ִאיז דּוְרְכֶגעַגאְנֶגען  א  ֶווען ר' ֱאִליֶעֶזר ְיהֹושֻׁ
ייֶנעם. ֶמען ָהאט  ֶדעם ְיִריד ָהאט ֶער ֶגעֶזען ִווי ֶמעְנְטְשן לֹויְפן ְבֶרעְנֶגען ַוואֶסער אּון ִגיְסן ָאן א 

ֶגעְבֶרעְנְגט ָנאְך אּון ָנאְך ַוואֶסער אּון ִניְשט אֹויְפֶגעֶהעְרט צּו ִגיְסן אּון ִגיְסן. ֶער ָהאט ִזיְך 
ייְלט ַאז ָדא ִאיז ָדא ַא ִאיד ָוואס  ָנאְכֶגעְפֶרעְגט ָוואס ֶעס ג ייט ָפאר, אּון ֶמען ָהאט ִאים ֶדעְרצ 

ויי הּוְנֶדעְרט גּוְלְדן, אּון  ר ָהאט ִזיְך ֶגעַהאטִאיז ֶגעקּוֶמען ִפיְרן ֶגעֶשעְפְטן, עֶ  ָאְפֶגעְשָפאְרט ְצו 
ויי הּוְנֶדעְרט גּוְלְדן ָוואס ֶמעְנְטְשן ָהאְבן ַאייְנֶגעְשֶטעְקט ַביי ִאי ִאין  םֶער ָהאט ֶגעַהאט ָנאְך ְצו 

ויי הּוְנֶדעְרט גּוְלְדן,  ֶגעֶשעְפט, אּון אֹויֶסער ֶדעם ָהאט ֶער ָנאְך צּוֶגעָבאְרְגט ָנאְך ָהאט  ַאזֹויְצו 
ֶער ֶגעַהאט ַא ַסְך ַהֹכל פּון ֶזעְקס הּוְנֶדעְרט גּוְלְדן ִמיט ָוואס ֶער ִאיז ֶגעקּוֶמען ָדא צּום ְיִריד 

 ַמאְכן ֶגעֶשעְפְטן, ָהאֶפעְנִדיג ַמְצִליַח צּו ַזיין.
'ט ָדאס ַגאְנֶצע ְסכּום ֶגעְלט. בְ ֶגע'ַגנְ  םֶמען ִאיָאְנקּוֶמעְנִדיג ָאֶבער ַהייְנט צּום ְיִריד, ָהאט 

יין ִמינּוט ָהאט ֶער ַפאְרלֹויְרן ַזיין ַגאְנֶצע ְש ֶדער ִאיד ָהאט ֶגע'ַחלְ  'ט פּון ְגרֹויס ַצַער, ִאין א 
חֹוב. ֶמען  ַפאְרֶמעְגן, ֶער ִאיז ֶגעָוואְרן ַא ְבלּוִטיֶגער ָאִריַמאן, אּון ָנאְך אֹויְך ַא ְגרֹויֶסער ַבַעל

ְפרּוִביְרט צּו ִגיְסן ַוואֶסער ֶער ָזאל ִזיְך ֶדעְרֶוועְקן, ָאֶבער ִווי ָנאר ֶער ֶדעְרֶוועְקט ִזיְך אּון 
ֶדעְרַמאְנט ִזיְך פּון ַזיין ְגרֹויֶסע ָצָרה, ַפאְלט ֶער ָנאְכַאָמאל ַחָלשּות, אּון ֶער ֶקען ִניְשט קּוֶמען 

וייְסט   ִניְשט ָוואס צּו טּון ִמיט ִאים.צּו ִזיְך. ֶמען ו 
ייד ַאז  ַע ִאיז ְגַלייְך צּוֶגעָלאְפן צּו ֶדעם ִאיד אּון ִאים ֶגעָזאְגט ִמיט ְגרֹויס ְפר  ר' ֱאִליֶעֶזר ְיהֹושֻׁ
ֶער ָהאט ֶגעְטָראְפן ַא ְגרֹויֶסע ְסכּום ֶגעְלט אּון ֶעס ֶקען ַזיין ַאז ָדאס ִאיז ָדאס ַפאְרלֹויֶרעֶנע 

"ֶגעב ִמיר ָנאר גּוֶטע ִסיָמִנים, אּון ִאיְך ֶוועל ִדיר ֶעס צּוִריק ֶגעְבן". ֶדער ִאיד ָהאט ַמָמש ֶגעְלט, 
אֹויְפֶגעֶלעְבט ֶווען ֶער ָהאט ָדאס ֶגעֶהעְרט, ֶער ָהאט ִזיְך ְגַלייְך אֹויְפֶגעְשֶטעְלט אּון ָאְנֶגעהֹויְבן 

יְגן ִאין ַא רֹויְטן ַבייְטל, ֶעס ָהאט ֶגעַהאט ַאזֹויִפיל ֶגעְבן ִסיָמִנים ַאז ָדאס ֶגעְלט ִאיז ֶגעלִ 
ַע ָהאט ִאים 'ואְנִציֶגערס אּון ַאזֹויִפיל ְצוָ 'הּוְנֶדעְרֶטער ס, אּון ַאזֹוי ַווייֶטער. ר' ֱאִליֶעֶזר ְיהֹושֻׁ

ט, ֶער ג ייט ֶגעָזאְגט ַאז ִווי ֶעס ֶזעט אֹויס ָהאט ֶער ַטאֶקע ֶגעפּוֶנען ָדאס ַפאְרלֹויֶרעֶנע ֶגעלְ 
ייְמג יין אּון ֶעס ִאיֶבעְרקּוְקן, אּון אֹויב ֶעס ְשִטיְמט ִדי ִסיָמִנים ְבֶרעְנְגט ֶער ֶעס ְגַלייְך צּוִריק.  ַאה 

ייְגט ֶגעְלט אֹויף צּו ֲחתּוָנה ַמאְכן  ַע ָהאט ֶגעַהאט ַאֶוועְקֶגעל  ַזייֶנע ֶדער ר' ֱאִליֶעֶזר ְיהֹושֻׁ
ייְלט ָדאס ֶגעְלט אּון ֶגעֶזען ַאז ֶער ַפאְרָמאְגט ִקיְנֶדער, ֶער ִאיז ַא ייְמֶגעַגאְנֶגען אּון ִאיֶבעְרֶגעצ  ה 

ַטאֶקע ֶזעְקס הּוְנֶדעְרט גּוְלְדן, ֶער ָהאט אֹויְפֶגעטֹויְשט ִדי ֶגעְלֶטער ַאז ְס'ָזאל ְשִטיֶמען ִמיט 
'ן ִאיד. ֶדער ִאיד ָהאט ֶרעְנְגט ַפאְר ֶדעם ִאיד'ס ִסיָמִנים, אּון ֶער ִאיז ֶגעָלאְפן אּון ֶעס ֶגעבְ 

ַע ָוואס ָהאט ִאים ַמָמש  ייֶער ַבאַדאְנְקט ַפאר ר' ֱאִליֶעֶזר ְיהֹושֻׁ אֹויְפֶגעָלאְכְטן אּון ִזיְך ז 
 ֶגעַראֶטעֶוועט.

יי, ָהאט ִזיְך אֹויְך ֶגעפּוֶנען ֶדער ֱאֶמת'עֶ  ר ַגָנב ְצִוויְשן ִדי ַפאְרַזאֶמעְלֶטע ֶמעְנְטְשן ַארּום ז 
'ט ָדאס ֶגעְלט פּון ֶיעֶנעם בְ ָוואס ָהאט ַלייֶדער ִזיְך ִניְשט ֶגעֶקעְנט ַבאֶהעְרְשן אּון ֶער ָהאט ֶגע'ַגנְ 

ַע ָוואס ֶגעְבט  ִאיד. ֶווען ֶדער ַגָנב ָהאט ָאֶבער ֶגעֶזען ָדאס ְמִסיַרת ֶנֶפש פּון ר' ֱאִליֶעֶזר ְיהֹושֻׁ
ייְגן אֹויסְ  ייִליְך צּו ַמאְכן ַא ִאיד, אּון ֶער ָהאט ַאֶוועק ַזיין א  ֶגעָהאֶרעֶוועֶטע ֶגעְלט ָנאר ְכַדאי ְפר 

ַע ָהאט ִניְשט ֶגעְטָראְפן ָדאס ֶגעְלט, ַווייל ָדאס  ְךאדָ  ֶגעוואּוְסט ֶדעם ֱאֶמת ַאז ר' ֱאִליֶעֶזר ְיהֹושֻׁ
ִאים ַאן ֱאֶמת'ֶע ִהְרהּור ְתשּוָבה, אּון ֶער , ִאיז ַאַריין ִאין ִאין ַטאשֶגעְלט ִאיז ֶגעִליְגן ַביים ַגָנב 

'ט בְ ָהאט ִזיְך אֹויְפֶגעְשֶטעְלט אּון ִזיְך ִמְתַווֶדה ֶגעֶווען ַפאְר'ן ַגאְנְצן עֹוָלם ַאז ֶער ָהאט ֶגע'ַגנְ 
 ָדאס ֶגעְלט אּון ֶער ִוויל ְתשּוָבה טּון אּון ָדא ֶגעְבט ֶער ֶעס צּוִריק.

ַע ָהאט ִזיְך ִניְשט ִוויֶסעְנִדיג ֶגעַמאְכט, ָנאר ֶער ָהאט ַווייֶטער ֶגעָזאְגט ַאז ר' ֱאִליֶעֶזר ְיהֹושֻׁ 
ֶער ָהאט ֶעס ֶגעְטָראְפן אּון ֶער ָהאט ֶעס ֶיעְצט צּוִריק ֶגעְבֶרעְנְגט. אּון ֶעס ָהאט אֹויְסֶגעְבָראְכן 

ַע ָהאט ֶגעְש  ִריְגן ַאז ֶער ָהאט ֶעס ֶגעְטָראְפן אּון ִוויל ֶעס ַא ְגרֹויֶסע ְקִריֶגעַריי. ר' ֱאִליֶעֶזר ְיהֹושֻׁ
וייֶטער ָהאט ֶגעְשִריְגן ַאז ֶער ָהאט ֶעס ֶגע'ַגנְ  'ט אּון ִוויל ְתשּוָבה בְ צּוִריק ֶגעְבן... אּון ֶדער ְצו 

ייֶדע ָהאְבן ָנאר ֶגעָוואְלט ַאז ֶדער ִאיד ָזאל ֶנעֶמען  ָדאס ֶגעְלט פּון טּון אּון ֶעס צּוִריק ֶגעְבן... ב 
יי. ב ִאין ְשָטאט, ָוואס ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ֶדער ָהאט ֶמען ָאְפֶגעַמאְכט ַאז ֶמען ֶוועט ג יין צּום רָ  ז 

ִוי ִיְצָחק ַבאְרִדיְטשּוֶבער זי"ע, ַאז ֶער ָזאל פַ  ייִליֶגער ַצִדיק ֶרִבי ל   'ֶעֶנען ִדי ִדין תֹוָרה.ְק סְ ה 
יי ֶזעֶנען ָאנְ  ייֶעֶרע ַטֲענֹות, ִאיז ֶווען ז  ייְגט ז  ר ַצִדיק עדֶ ֶגעקּוֶמען צּו ִאים אּון ָפאְרֶגעל 

ייִליֶגע ְמִליצֹות אֹויף  מֹוָרא'ִדיג צּוְפַלאְמט ֶגעָוואְרן, אּון ֶער ָהאט ְגַלייְך ָאְנֶגעהֹויְבן ִמיט ַזייֶנע ה 
ייֶגער ִאיז ְש  ְנִדיג ֶגעֶווען, אּון ֶער ָהאט ֶגעָזאְגט ַפאְר'ן ֶטעִאיִדיֶשע ִקיְנֶדער ַאזֹוי ִווי ַזיין ְשט 

ייֶעֶרע ָפאְלק ִדי ִאיִדיֶשע ִקיְנֶדער. ִמי ְכַעְמָך  ייֶבעְרְשְטן: "ִרבֹונֹו ֶשל עֹוָלם, קּוק ָנאר ָאן ַדיין ט  א 
ויי ִאיְדן ְקִריְגן זִ ִיְש  ל, וואּו ִאיז ָנאְך ָדא ַאַזא ָפאְלק ִווי ִדי ִאיְדן, ְצו  יְך ֶווער ֶעס ָזאל ָהאְבן ִדי ָרא 

וייְטן ִאיד אּון ִאי ייִליְך.  םְזִכָי' ַארֹויְסצּוֶהעְלְפן ַא ְצו  צּוִריק ֶגעְבן ַזיין ֶגעְלט ַאז ֶער ָזאל ֶוועְרן ְפר 
 ִאיז ָנאְך ָדא ַאַזא ָפאְלק ִאיֶבער ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט?"

יי ֶגעָזאְגט: "ִאיר ָזאלְ  ייֶער ִדין תֹוָרה ָהאט ֶגעַמאְכט ַא ֶדער ַצִדיק ָהאט ז  ט ִוויְסן ַאז א 
, אּון ִדי ְזכּות ַאייְךָרה ְצִוויְשן שָ פְ ְגרֹויְסן ַרַעש ִאין ַאֶלע ִהיְמֶלען. אּון ֶיעְצט ג ייט אּון ַמאְכט ַא 

 ֶוועט ַזיין ַפאר ֶיעְדן".
ייִליֶגער ֶרִבי ָנחּום ְטֶשעְרָנאְבֶלער זי"ע ָהאט  אֹויְסֶגעִפיְרט אּון ֶגעָזאְגט ַפאר ַזיין זּון: ֶדער ה 

ק ֶגעָוואְרן, אּון ֶמען ָהאט ַארֹויְסֶגעְטִריְבן ַאֶלע  ַע ִנְסַתל  "ֶיעְצט ִאיז ֶדער ר' ֱאִליֶעֶזר ְיהֹושֻׁ
ל ָפִנים ַזיין, אּון אֹויְפֶנעֶמען ֶדעם ט   ֶדן ַאז ֶמען ָזאל ִאים ג יין ְמַקב  ייֶעְרן ִאיד ַצִדיִקים פּון ַגן ע 

וייְטן ִאיד, ָוואס ָהאט ְש ס  ָוואס ָהאט ִזיְך מוֹ  ייִליְך צּו ַמאְכן ַא ְצו  ֶטעְנִדיג ִזיְך ר ֶנֶפש ֶגעֶווען ְפר 
יי ִווי ֶגעמּוְזט ַארֹויְסג יין  ָאְנֶגעְשְטֶרעְנְגט צּו טּון טֹובֹות ַפאר ֶמעְנְטְשן, אּון ַאזֹוי ִווי ִאיְך ָהאב ס 

ֶדן ָהאט ִאיְך ֶגעֶקעְנט קּוֶמען ָנאְכַאָמאל צּו ִדיר, ָאֶבער ִלְכאֹוָרה ֶוועל ִאיְך פּון ֶיעְצט פּון ַגן ע  
 אּון ַווייֶטער ִניְשט ֶקעֶנען ֶמער קּוֶמען ֶלעְרֶנען ִמיט ִדיר"

וייְטן. וואֹויל  ִאיז ֶדעם ֶזעט ֶמען פּון ֶדעם ִדי ְגרֹויֶסע ַמְעָלה פּון ַא ִאיד ָוואס ֶהעְלְפט ַא ְצו 
 ֶטעְנִדיג צּו טּון טֹובֹות ַפאר ִאיְדן.ָוואס ִאיז זֹוֶכה ְש 

ֶלק ט"ו ֶעֶרְך טֹובֹות(  )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש ח 
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 אומאן ראש השנה!
 

 אלע אייערע געברויכן פאר אומאן
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 פון קיוב קיין אומאן און צוריק; און נאך
 

 ~ בעסטע פרייזן און שנעלסטע סערוויס ~
 אייער פריינד
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 breslevcenter@gmail.com גליון אויף אימעילצו באקומען דעם 
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 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
 עס קומט א פרישע פשוטע חתונה אין ישיבה

אך די צוויי פריערדיגע פשוטע חתונות וואס זענען פארגעקומען אין בית המדרש פון די ישיבה אין וויליאמסבורג מיט גאר נ
 גרויס סוקסעס, קומט יעצט נאך א פרישע חתונה אין ישיבה אין די נאנטע טעג.

"ו בן מוה"ר יואל פארקאש שליט"א, דעם קומענדיגן מאנטאג פ' כי תבא וועט אי"ה גיין אונטער די חופה החתן יעקב הלל ני
עב"ג בת מו"ה מנחם גאלדשטיין הי"ו, און די חתונה וועט אי"ה פארקומען אין היכל הישיבה. אזוי ווי ביי די פריערדיגע חתונות וועט 

דער, די חתונה נאכט גארנישט קאסטן פאר די מחותנים, די ישיבה שטעלט צו די סעודת החתונה פאר די נאנטע משפחה מיטגלי
 מיט אלע איבריגע צוגעהער, און אלע קרובים און גוטע פריינד וועלן ארויפקומען אנצואוואונטשן און זיך מיטפרייען מיט די שמחה.

ווי באקאנט האבן די פריערדיגע חתונות אין ישיבה געמאכט א גרויסע שטורעם אין די היימישע וועלט, פילע אידן האבן זיך 
ט אז מ'דארף נישט אויסבלוטיגן דעם דם התמצית ביים חתונה מאכן א קינד, זעענדיג אז ס'זענען דא געעפנט די אויגן צום פאק

מחותנים מיט א קאפ אויף די פלייצעס, וועלכע מאכן חתונה אן דעם וואס די חתונה נאכט זאל זיי קאסטן אפילו א פרוטה, און 
אבער געטוישט דעם מהלך המחשבה ביי פילע אידן, וועלכע כאטש וואס נישט יעדער קען דאס נאכמאכן אינגאנצן, האט דאס 

האבן אנגעהויבן איינזען אז דאס אויסגעבן ביי א שמחה אידיש געלט אין די וועלט אריין האט נישט קיין שום פשט, עס איז זייער 
 נאריש און קיינער פארדינט גארנישט דערפון.

ן אויפרייסערישע שמחות, האט דאס ארויסגערופן א געוויסע רעספעקט אין די פארגאנגענהייט, ווען מ'פלעגט זען בילדער פו
ביי מענטשן, "קוק ווי דער שטעלט זיך אהער אזוי שיין מיט אזא הערליכע שמחה", היינט קוקט מען שוין אבער אויף דעם בילד מיט 

לט אין די מיסט, בלויז צו באקומען אביסל אנדערע סארט ברילן, "נעבעך אויף דעם איד, ער איז גרייט צו ווארפן אזויפיל אידיש גע
אויפמערזאמקייט". דאס איז אפילו ווען דער מענטש קען זיך טאקע ערלויבן א טייערע שמחה, איז נאכאלץ דא בעסערע וועגן ווי 

זיך נעבעך איין  אזוי צו נוצן דאס געלט ווי דאס אויסווארפן אויף זאכן וואס ברענגט נישט קיין נוצן פאר קיינעם, דער מענטש רעדט
אז ער באקומט כאטש כבוד פון דעם, ווען ער זאל ווען אבער קענען הערן וויפיל מ'רעדט צאם אויף אים אונטער זיין רוקן, טאקע 
בשעת'ן עסן די טייערע פליישן וואס ער האט צוגעשטעלט, מ'קוקט אים בכלל נישט ארויף פאר'ן זוכן אויפמערקזאמקייט, וואלט 

נאך ווען עס קומט צו איינעם וואס רעדט נישט געפריידט אזוי מיט דעם סארט "כבוד" וואס ער באקומט לפנים; ווער  ער געוויס זיך
האט נישט דאס געלט פאר דעם, אזוי ווי רוב מנין ובנין וועלכע דארפן זיך אנבארגן פון די זון און די לבנה צו קענען באצאלן די 

"מענטשן געבן אויס געלט וואס זיי האבן נישט, פאר זאכן וואס זיי דארפן נישט, צו  טייערע שמחות, ווי די גוטזאגער זאגן
באאיינדרוקן מענטשן וועלכע קוקן עס בכלל נישט ארויף", פארוואס פעלט דאס אויס? ווער פארדינט פון דעם? דאס האט דאך 

 שוין געברענגט אזויפיל צרות און יסורים פאר אזויפיל אידישע קינדער.
ער איז גרויס די פרייד אז מ'האלט שוין ביים דריטן חתונה אין ישיבה, דריי מאל איז שוין א חזקה, והחוט המשולש לא דעריב

במהרה ינתק, עס איז זיכער אז אויסער דעם וואס די מחותנים פארדינען פאר זיך אליין, זיי שפארן זיך איין אסאך דמים תרתי 
ך פילע אידן וועלכע נעמען פון דעם ארויס א מוסר השכל אויסצוגעבן טייער אידיש געלט משמע, זענען זיי מיט דעם אויך מזכה נא

 אויף וויכטיגערע צוועקן, און אזוי קענען מאכן שמחות מיט א פרייליכע און רואיגע געמיט.
 !קול מצהלות חתנים מחופתם ונערים ממשתה נגינתם

*** 

 הערליכע סיום הש"ס אין קעמפ
נטאג איז פארגעקומען אין קעמפ א הערליכע סעודה לכבוד דעם צווייטן סיום הש"ס פון הבחור החשוב דעם פארגאנגענעם זו

 יענקי ראטענבערג ני"ו. עס זענען זיך צוזאמגעקומען פילע קרובים וידידים און די תושבי המחנה מיטצוהאלטן די שיינע מסיבה.
שמחה, דערנאך האט גערעדט דער טאטע פונעם ש"ס בחור, מו"ה יוסף ביי די סעודה האט מען געזינגען שיינע ניגונים לכבוד די 

ראטענבערג הי"ו, וואס האט ארויסגעברענגט זיינע טיפע הרגשים פון שמחה אז ער איז זוכה צו זיצן ביים סיום הש"ס פון זיין בחור. 
פונעם יאר,  365ווי "שס"ה", דאס זענען די  צווישן די שיינע רעיונות האט ער אויך געזאגט א שיינעם רמז אז "הש"ס" איז די זעלבע

אויב א בחור נוצט אויס יעדן טאג פון יאר צו לערנען פלייסיג די הייליגע תורה, דאן איז ער זוכה צו ענדיגן גאנץ ש"ס. דערנאך האט 
אין זיי אזויפיל תורה ויראת ער זיך באדאנקט פאר'ן ראש ישיבה שליט"א פאר'ן זיך אפגעבן אזוי שיין מיט די בחורים און אריינלייגן 

 שמים.
דערנאך האט מען געהערט דברות קודש פונעם ראש ישיבה שליט"א, וואס האט ארויפגעברענגט די פריערדיגע סיום הש"ס 
 פונעם בחור, וואס איז פארגעקומען אין אומאן אין די טעג פון ראש השנה ביים הייליגן רבינ'ס ציון, און געזאגט פאר די בחורים ווי
מ'דארף זיך אפלערנען פון דעם אז אויב א בחור נוצט אויס די צייט ווי עס דארף צו זיין, איז ער זוכה צו ענדיגן איינמאל און 

 נאכאמאל ש"ס.
 כי הם חיינו ואורך ימינו!

 
*** 

 אנטוויקלונגען ביים בנין אין אומאן
מען ארבעט  , אוןווערט געבויעט א שטאק נאך א שטאק ווערט געלייגט א ציגל אויף א ציגל, עס ביים נייעם בנין אין אומאן

 .ן שענסטן און בעסטן פארנעם'יעצט גאר שווער אז אלעס אינעם בנין זאל זיין פארטיג אין צייט, אויפ
 מען שוין ווי דער בנין שטייט שוין אין עטן פון געלט, צייט, קאפ און מח, זאז נאך די אלע אינוועסטירונגע געלויבט השם יתברך

א גרויסע א לעכטיגער ריזיגער הויכער בית המדרש,  א שטארקער און באקוועמער בנין, מיט עס וועט אי"ה זייןדי פינף שטאק הויך, 
 .ריינע געשמאקע באקוועמע שלאף צימער, א.א.וומיט און , מקוה מיט גענוג שויערס ריינע

אינגאנצן פארטיג כלול בהדרו וביופיו, מיט אלע צוגעהערן און  אלע שטאקן ווערן בעז"ה וועלןוואכן  3אין די קומענדיגע קארגע 
 .פוירניטשער, געפעינט, געלייגט די הערליכע טיילס

י פון ד 28ומער נף אוידער הערליכער בנין געפונט זיך אין א באשיידענע ווינקל פון אומאן, אפגעשיידט פון די רוישיגע גאסן, 
און עס איז צום [ Вулиця Білоцерківська] זאגט מען עס "ווָאליצַא בילָאצערקָאווסקע"אין אוקרייניש ס, גאע בילָאצערקָאווסק

 האפן אז דאס וועט זיין א גרויסער הילף פאר אנשי שלומינו ביים וויילן אין די טעג פון ראש השנה ביים הייליגן רבינ'ס ציון.
 

 ונתנה תוקף קדושת היום!
 

 

 

/  212-444-9191 < שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים; און נאך - קול ברסלב
  03303502361/ ענגלאנד  0797040066/ ארץ ישראל  845-414-8429

< BreslevCenter.com   <  
 

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

 
 

<<<<<< 

 

 חיזוק צום טיר
 
 

באקומען אלע ספרי ברסלב,  איר קענט
 קונטרסים, דרשות, ניגונים, סידי'ס,

USB ,ס'SD;ס, און נאך' 
 דעליווערט צו אייער טיר!

 רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

347-509-4908 
 בעז"ה עס צו שיקן צו אייך אהיים מיר וועלן פרובירן

 

 

 
 

 

 

 הבטחת מוהרא"ש
 

 בטיח געווען אז ווערמוהרא"ש האט צוגעזאגט און מ
 עס וועט ארויסהעלפן דאס דרוקן דעם ספר הקדוש

 אשר בנחל
 וועט זיכער זען א גרויסע ישועה און געהאלפן
 ווערן למעלה מדרך הטבע מיט וואס ער דארף.

 

יעצט האט איר די געלעגנהייט צו האבן א חלק אין דרוקן "אשר בנחל" און 
 יווגים הגונים, רפואות וישועות.געהאלפן ווערן מיט בני חיי ומזוני, ז

 845-248-1651 רופט שוין

 

 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

 הי"ו מנחם שטיינבערג מו"ה
 ל טובלמזגעבורט פון א מיידל צו די 

 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז ער זאל זען אסאך 
 ,טערהייטאידיש נחת פון אלע זיינע קינדער געזונ

 דורות ישרים ומבורכים
 

 

 
 
 

 

 


