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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ֲהֹרן ל אַּ ה ְועַּ ל משֶׁ ֲהלּו עַּ  , ִלְכאֹוָרה ַדאְרף ֶמען ַפאְרְשֵטיין, ָוואסוַּיִּקָׁ
? ֶער ְלט ַפאר ֹקַרח ַאז ֶער ָהאט ֶגעְקִריְגט אֹויף מֶשה ַרֵבינּוָהאט ֶגעֶפע

ן ַא ִאיז ֶגעֶווען ַא ֵלִוי, ֶער ָהאט ֶגעְטָראְגן ֶדעם ָארֹון, ֶער ִאיז ֶגעֶווע
ַאז ְדֵריי הּוְנֶדעְרט )ְפָסִחים קי"ט( ְגרֹויֶסער עֹוֶשר, ִווי ִדי ְגָמָרא ָזאְגט 

 .חְפט ְשֶלעְפן ִדי ְשִליְסֶלעְך פּון ִדי אֹוְצרֹות פּון ֹקרַ ְבֵהמֹות ָהאְבן ֶגעַדארְ 
יְגן ְלט, ַפאְרָוואס ָהאט ֶער ֶגעַדאְרְפט ְקרִ ֶעס ָהאט ִאים ָגאְרִניְשט ֶגעֶפע

 אֹויף מֶשה ַרֵבינּו?
ב' )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק מֹוַהָרא"ש ִאיז ָדאס ַמְסִביר לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 

ַפאְרָוואס ֶמעְנְטְשן ֶזעֶנען ַווייט פּוֶנעם  ִסיָבהַאז ֶדער ִעיָקר ִסיָמן י'( 
ָוואס ֵאייֶבעְרְשְטן ִאיז ַווייל ֵזיי ָהאְבן ִניְשט ַקיין ִישּוב ַהַדַעת, אּון ַפארְ 

 ּוןָהאט ֶמען ִניְשט ַקיין ִישּוב ַהַדַעת? ַווייל ֶמען ִאיז ִניְשט ְפֵרייִליְך, א
קּודֹות ַפאְרָוואס ִאיז ֶמען ִניְשט ְפֵרייִליְך? ַווייל ֶמען קּוְקט ִניְשט אֹויף ִדי נְ 

ִדי  טֹובֹות ָוואס ֶמען ָהאט, ָדאס ֵמייְנט ַאז ֶמען ְפֵרייְדט ִזיְך ִניְשט ִמיט
 ן.ע ַזאְכן ָוואס ֶמען ָהאט ֶגעטּוְקֵלייֶנע גּוטֶ 

יט ֹקַרח ַאז ֶער ִאיז ִניְשט ֶגעֶווען צּוְפִריְדן מִ ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ֶדער ְפַגם פּון 
ָהאט ֶער ִניְשט ֶגעֶקעְנט ַזיין  יֶבערֶער ָהאט ֶגעַהאט, אּון ֶדערִ ָוואס 

 ֶטעְנִדיג ֶגעַדאְרְפט ָנאְך אּון ָנאְך.ְפֵרייִליְך, ֶער ָהאט ְש 
 ְמזּוָזה אֹויְפ'ן ִטיר, ֶערט ַאז ֶער ִאיז ִניְשט ֶגעֶווען צּוְפִריְדן ִמיט ֵאיין ֶמען ֶזע

ֶער ִאיז ִניְשט  .ל ִמיט ְסָפִריםּוָהאְבן ַא ַגאְנֶצע ְשטּוב פָהאט ֶגעַדאְרְפט 
ֶגעֶווען צּוְפִריְדן ִמיט ֵאיין ֶבעְנְדל ְתֵכֶלת אֹויְפ'ן ַטִלית, ֶער ָהאט 

אּון ִדי  .ֶלתֶגעַדאְרְפט ָהאְבן ַא ַטִלית ָוואס ִאיז ֶגעֶווען ִאיְנַגאְנְצן ְתכֵ 
ואס ֶער ֶזעְלֶבע ְבַגְשִמיּות ִאיז ֶער ֵקייְנָמאל ִניְשט ֶגעֶווען צּוְפִריְדן ִמיט ָו

 ֶטעְנִדיג ֶגעַדאְרְפט ָנאְך אּון ָנאְך, אּון ָדאסָהאט ֶגעַהאט, ֶער ָהאט ְש 
 ָהאט ִאים ֶגעְבֶרעְנְגט צּו ְקִריְגן אֹויף מֶשה ַרֵבינּו.

יין ַא ֶמען ַאַסאְך ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ַאז ֶמען ָזאל ַז ֶדעְרַפאר ַדאְרף
ָהאט,  צּוְפִריֶדעֶנער ֶמעְנְטש, ֵסיי ְבַגְשִמיּות ַזיין צּוְפִריְדן ִמיט ָוואס ֶמען

ֹוֶכה אּון ֵסיי ְברּוֲחִניּות, צּו ַזיין ְפֵרייִליְך ִמיט ֶיעֶדע ַזאְך ָוואס ֶמען ִאיז ז
ייט, לּו ֶעס ִאיז ָנאר ַא ְקֵלייִניקֵ אְפן צּו טּוהן ֶדעם ָרצֹון ה', ֲאִפיַאַריין צּו כַ 

 אּון ַאזֹוי ֶוועט ֶמען ָהאְבן ַא ְגִליְקִליְך ֶלעְבן.
 )תֹוְך ַהַנַחל, ְסעּוָדה ְשִליִשית, ֹקַרח תשס"ה(

 
 
 

 (403) 43, גליון 8שנה                                                                       לפ"ק ', שנת תשע"טדתמוז, אבות פרק ג' , רחקפרשת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רָׁא"ש עְרֵצייְלט מֹוהַּ  דֶׁ
ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִפיְרט ַאַסאְך ָמאל צּו ַאז ַא 

ן ֶוועג. ֵאייֶנער ַדאְרף 'ָפאְרן אֹויפְ  ְפןַדאְר ָזאל ֶמעְנְטש 
ֶיעְדן ָטאג ָפאְרן צּו ִדי ַאְרֶבעט, ֵאייֶנער ַדאְרף ַאָמאל 

ִאין ִדי ַצייט פּון ָיאר ָפאְרן ָפאְרן ֶעְרֶלעִדיְגן ַזאְכן, 
ֶוועק פּון ֶדעְרֵהיים אֹויף ִדי זּוֶמער ַאַסאְך ִאיְדן ַא

ַא ֶמעְנְטש ַדאְרף ַאָמאל ָפאְרן,  אּוָאֶדער ֵסיי ווָוואְכן, 
אּון ָדאס ְשֶטעְרט ֶגעֶוועְנִליְך ֵזייֶער ְשַטאְרק ַא 
ֶמעְנְטש פּון ַזיין ֶגעֶהעִריֶגע ֵסֶדר. ֶווען ֶמען ִאיז 

ַבאְשִטיְמֶטע ֵסֶדר  ִאיְנֶדעְרֵהיים, ָהאט ִזיְך ֶיעֶדער ַזיין
ַהיֹום, ֶווען ֶער ֶלעְרְנט ֶווען ֶער ַדאְווְנט א.ד.ג. ָאֶבער 

ן ֶוועג ֶוועְרט ִדי ַגאְנֶצע ֵסֶדר 'ֶווען ֶמען ָפאְרט אֹויפְ 
ִמיְשט, אּון ָדאס ַמאְכט ַאז ֶמען ָזאל ַפאְרִליְרן עצֶ 

עם ֶדעם ַאֶפעִטיט אּון ֶמען ָזאל ִניְשט ֶקעֶנען ִדיֶנען דֶ 
 ֵאייֶבעְרְשְטן ֶגעֶהעִריג.

ֶווען ַא ִאיד ִאיז ָאֶבער ְשַטאְרק ִמיט ֱאמּוָנה, ֶער 
ֵווייְסט אּון ְגֵלייְבט ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִפיְרט ִדי 
ֶוועְלט, אּון ַקיין שּום ַזאְך ֶגעֶשעט ִניְשט פּון ִזיְך 

ייֶבעְרְשֶטער ַאֵליין. ַדאן ֵווייְסט ֶער ַאז אֹויב ֶדער אֵ 

ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי 
 )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלקָזאְגט 

 

 ֶשִמן : "ְכֶשּנֹוֵפל ָאָדם ִמַמְדֵרָגתֹו ֵיַדעא', ִסיָמן רסא(
ובּות, ַהָשַמִים הּוא, ִכי ִהְתַרֲחקּות ְתִחַלת ִהְתָקרְ 

ם ַעל ֵכן ָנַפל ֶשִיְתעֹוֵרר יֹוֵתר ְלִהְתָקֵרוב ְלַהשֵ 
ין ", ֶווען ַא ֶמעְנְטש ַפאְלט ַאָראּפ פּון ַזיִיְתָבַרךְ 

ֲעובֹוַדת ַהֵשם, ֶער ַפאְלט צּוִריק צּו ַזייֶנע 
 ָזאל ֶער ִוויְסן ַאז פּון ִהיְמל -ְפִריֶעְרִדיֶגע ַמֲעִשים 

ר ָזאל ָהאט ֶמען ִאים ַאֶוועק ֶגעְשטּוְּפט ְכֵדי עֶ 
ייט ִדיֶנען יי ִמיט ַא ְפִריְשקֵ ָאְנֵהייְבן פּוְנָדאְסנֵ 

ס ָדש ִלָכנֵ ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, "ַוֲעָצתֹו ֶשַיְתִחיל ֵמחָ 
ָלם", ַבֲעובֹוַדת ה' ְכִאלּו לֹא ִהְתִחיל ֲעַדִין ְכָלל ֵמעֹו

ע ִדי ֵעָצה ַפאר ִאים ִאיז ֶער ָזאל ַמאְכן ַא ְפִרישֶ 
עם ַקָבָלה, ֶער ָזאל פּון ְפִריש ָאְנֵהייְבן ִדיֶנען דֶ 

 ִניְשטָמאל יֶבעְרְשְטן ְכִאילּו ֶער ָהאט ָנאְך ֵקיינְ ֵאי
ֶדעם, ָנאר ֶיעְצט ִאיז ָדאס  ְּפרּוִביְרט ַפאר

ם ֶעְרְשֶטע ָמאל ָוואס ֶער ֵהייְבט ָאן ִדיֶנען ֶדע
ֵאייֶבעְרְשְטן. "ְוֶזה ְכָלל ָגדֹול ַבֲעובֹוַדת ה', 

 ל ֵמָחָדש", ָדאסֶשְצִריִכין ַמָמש ְבָכל יֹום ְלַהְתִחי
ַאז ֶמען ִאיז ַא ִוויְכִטיֶגער ְכַלל ִאין ֲעובֹוַדת ַהֵשם, 

 ייֶען אּון ָאְנֵהייְבן פּון ְפִרישָזאל ִזיְך ַאְלץ ַבאנֵ 
 .ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן

ט, ֶער ַא ֶמעְנְטש ָטאר ִניְשט קּוְקן אֹויף ָגאְרִניְש 
אְלט ִאין ֵאיין צּוִריק ֲאִפילּו ֶער הַ  ,ָזאל ָאְנֵגיין

 ַפאְלן, ַאזֹוי ֶוועט ֶער ַמְצִליַח ַזיין.
 (טתשע"קַֹרח )ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה, פ'  
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ן ֶוועג ֵמייְנט ָדאס ַאז ֶער ֶקען ְטֶרעְפן ֶדעם 'ָהאט ֶגעִפיְרט ַאז ֶער ַדאְרף ָפאְרן אֹויפְ 
ן ֶוועג. אֹויף ַאַזא אֹוָפן ֶקען ִזיְך ֶדער ֶמעְנְטש ֵזייֶער ְשַטאְרְקן, 'ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויְך אֹויפְ 

 ָבל פּון ֶדעם ֶוועג ָוואס ֶער ָפאְרט.אּון ִאיְנַגאְנְצן ִניְשט ֶוועְרן ְמבּולְ 
מֹויל, ִווי ַלאְנג ַא ֶמעְנְטש ָהאט ַא מֹויל, ַדאְרף ֶער ִניְשט ֶוועְרן  יֶדער ִעיָקר ִאיז דִ 

ן ֶוועג, ֶמען ֶקען 'ֶגעְשֶטעְרט פּוֶנעם ֶוועג, ַווייל ֶמען ֶקען ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויפְ 
ַכאְפט  ,אּון וואּו ֶמען ֵגייט ,ועג, ֶמען ֶנעְמט ִזיְך ִמיט ַא ֶזעְקל ְסָפִריםן וֶ 'ֶלעְרֶנען אֹויפְ 

ֶמען ַאַריין ֶעְטִליֶכע ֶוועְרֶטער צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶעְטִליֶכע ְפסּוִקים חּוָמש, ֶעְטִליֶכע 
 ְפָרִקים ִמְשַניֹות, ֶעְטִליֶכע ַקאִפיְטֶלעך ְתִהִלים א.ד.ג.

ִחַשְבִתי ְדָרַכי ְוָאִשיָבה ַרְגִלי ֶאל ֵעדֹוֶתיָך. )ְתִהִלים קי"ט( ְך ָזאְגט ִאין ְתִהִלים ָדִוד ַהֶמלֶ 
ן 'אֹויף ֶדעם, ָדִוד ַהֶמֶלְך ָהאט ֶגעָזאְגט ַפאְר )ֵריש ַפְרַשת ְבֻחֹקַתי( ָזאְגט ֶדער ֶמְדָרש 
עְטַראְכט 'ִאיְך ַדאְרף ֵגיין צּו ֶדעם ְפַלאץ צּו ְפִרי ָהאב ִאיְך גֶ ִאיְנֶדעְר ֵאייֶבעְרְשְטן: "ֶיעְדן 

ֶיעֶנעם הֹויז', ָאֶבער ַמייֶנע ִפיס ָהאְבן ִמיר ֶגעִפיְרט ִאין  ְפַלאץ, צּו ֶדעם הֹויז צּו םֶיעֶנע
 ֵבית ַהִמְדָרש".

ַפאְרנּוֶמען ֶיעְדן ָטאג, ֶער אְך ִזיֶכער ֶגעֶווען ֵזייֶער ֶקען ַזיין ֶדער ְפַשט, ָדִוד ַהֶמֶלְך ִאיז דָ 
אְך ֶגעֶווען ֶדער ֶקעִניג פּון ִדי ִאיְדן אּון ֶער ָהאט ֵזיי ֶגעַדאְרְפט ִפיְרן, אֹויֶסער ַאֶלע ִאיז דָ 

אְך ִזיֶכער ֶגעַדאְרְפט ִמְלָחמֹות ָוואס ֶער ָהאט ֶגעִפיְרט ִווי ֶמען ֶזעט ִאין ַנ"ְך, ָהאט ֶער דָ 
יְפ'ן ֶוועג. ָאֶבער פּון ֶדעְסט ֶוועְגן ִאיז ֶער ִניְשט ֶגעָוואְרן ֶגעְשֶטעְרט ַזיין ֵזייֶער ַאַסאְך אוֹ 

ן ֶוועג. 'פּון ֶדעם, ָנאר ֶער ָהאט ִזיְך ֶגעְשַטאְרְקט צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויְך אֹויפְ 
צּוְפִרי ָהאב ִאיְך ֶגעְטַראְכט 'ִאיְך ן ֵאייֶבעְרְשְטן: "ֶיעְדן 'אְר ָדאס ָהאט ָדִוד ַהֶמֶלְך ֶגעָזאְגט פַ 

הֹויז'", ָדאס ֵמייְנט  םְפַלאץ, צּו ֶדעם הֹויז צּו ֶיעֶנע םַדאְרף ֵגיין צּו ֶדעם ְפַלאץ צּו ֶיעֶנע
ַאז ֶער ָהאט ִזיְך ֶגעַמאְכט ֶדעם ֶחְשבֹון וואּו ֶער ַדאְרף ַאְלץ ֵגיין ֶיעֶנעם ָטאג. "ָאֶבער 

ן 'ן ִמיר ֶגעִפיְרט ִאין ַבִית ַהִמְדָרש", ֲאִפילּו ֶווען ִאיְך ִבין ֶגעַגאְנֶגען אֹויפְ ַמייֶנע ִפיס ָהאבְ 
ט ַאזֹוי ִווי ִאיְך ָוואְלט ֶגעֶווען ִאין ֵבית ַהִמְדָרש, ִאיְך ָהאב ִזיְך ְר יפִ ְש ֶוועג ָהאב ִאיְך ֶגע

ן ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶקען 'ֶמעְנְטש ֶלעְבט ִמיטְ  ִניְשט ֶגעָלאְזט ְשֶטעְרן פּוֶנעם ֶוועג. ַווייל ֶווען ַא
 ן ֶוועג פּוְנְקט ִווי ִאיְנֶדעְרֵהיים.'ֶער ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויפְ 

ֶגעֶוועְנִליְך ַא ִאיְנֶגעְרַמאן ֶווען  .ָדאס ִאיז אֹויְך ֵזייֶער ִוויְכִטיג ַפאר ִאיְנֶגעַלייט צּו ִוויְסן
אר ַאז ֶער ֵגייט ַזיין וואֹויל אּון ֶעְרִליְך, ֶער ֵגייט ִזיְך ֶנעְמט ֶער ִזיְך פָ  ֶער ָהאט ֲחתּוָנה

ה, ִדי ַווייב ְשֶלעְפט ִאים ֶנעֶמען ֶלעְרֶנען אּון ַדאֶוועֶנען. ָאֶבער ֶווען ֶעס קּוְמט ְלַמֲעשֶ 
ּוִמיְשט פּון ַזיין ֵסֶדר, אּון ֶער ְמחֹות, ֶוועְרט ֶער צַאייְנקֹויְפן, ָאֶדער צּו ֵגיין צּו ִמְשָפָחה ִש 

ֶוועְרט ִאיְנַגאְנְצן צּוְבָראְכן. ֶדער ֱאֶמת ִאיז ָאֶבער ַאז ֶמען ָטאר ִניְשט ֶוועְרן צּוְבָראְכן פּון 
ן ֶוועג, אּון ֶמען ֶקען 'ן ֶמעְנְטש אֹויְך אֹויפְ 'ֶדעם, ַווייל ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֵגייט ִמיט ִמיטְ 

 ּום ֵאייֶבעְרְשְטן וואּו ָנאר ֶמען ֶגעִפיְנט ִזיְך.ֶרעְדן צ
ֶדער ֶרִבי ָהאט ַאָמאל ֶגעָזאְגט ַפאר ֵאייֶנעם ָוואס ָהאט ִזיְך ָאְפֶגעֶרעְדט ַאז ֶער ָהאט ַא 

ז פּון מֹויל ִביז צּום י, ָהאט ִאים ֶדער ֶרִבי ֶגעָזאְגט: "ִווי ַווייט אִ ֵגייןַווייֶטע ֶוועג צּו 
" ָדאס ֵמייְנט ַאז ֶווען ַא ֶמעְנְטש ָהאט ַא מֹויל ִמיט ַא ַהאְרץ ֶקען ֶער ִדיֶנען ֶדעם ַהאְרץ?

ן ֶוועג, ֶער ֶקען ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶער ֶקען ֶלעְרֶנען אּון 'ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויְך אֹויפְ 
 ן ֶוועג.'אֹויפְ  אּון ֶער ֶוועט ֲאִפילּו ִניְשט ִפיְלן ַאז ֶער ִאיז ַדאֶוועֶנען,

ן ֶוועג ָנאְך ֶמער 'ַאְנֵשי ְשלֹוֵמינּו ְפֶלעְגן ָזאְגן אֹויף ֶרִבי ָנָתן ַאז ֶער ָהאט ֶגעֶלעְרְנט אֹויפְ 
ַאזֹוי ְשַטאְרק צּוֶגעִביְנֶדען צּום ֵאייֶבעְרְשְטן ַאז ַקיין  ִווי ִאיְנֶדעְרֵהיים, ֶער ִאיז ֶגעֶווען

ְשט ֶגעֶקעְנט ְשֶטעְרן, ֶער ָהאט ַווייֶטער ֶגעִדיְנט ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן שּום ַזאְך ָהאט ִאים ִני
 ן ֶוועג פּוְנְקט ִווי ֶער ָוואְלט ֶגעִזיְצן ִאין ֵבית ַהִמְדָרש.'אֹויפְ 

ַאז ֶמען מּוז ָפאְרן פּון ֶדער ֱאֶמת ִאיז ַאז ֶעס ִאיז ַא ְגרֹויֶסע ֶחֶסד פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן 
ֵאיין ְפַלאץ צּום ַאְנֶדעְרן, ַווייל ַאַסאְך ָמאל ֶזעֶנען ֶמעְנְטְשן ַאזֹוי ַפאְרָיאְגט אּון 
ַפאְרְפָלאְגט ַאז ֶעס קּוְמט ִאים ֲאִפילּו ִניְשט אֹויס ַקיין ַצייט ִזיְך ָאְפצּוְשֶטעְלן ַא ִמינּוט 

ער צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, "ַבאֶשעֶפער, וואּו ַהאְלט ִאיְך אֹויף ֶדער אּון ֶרעְדן ֶעְטִליֶכע ֶוועְרטֶ 
ֶוועְלט?" "ַבאֶשעֶפער, ֶהעְלף ִמיר ַארֹויס ִמיט ָוואס ִאיְך ַדאְרף". ֶווען ֶמען ָפאְרט ָאֶבער 

ִמיְטן ִזיְך ַצייט  אֹויְפן ֶוועג אּון ֶמען ָהאט ִניְשט ָוואס צּו טּוהן, ֶקען ֶמען אֹויְסִניְצן ִדי
ֶיעֶדע ָוואְרט ָוואס ֶמען ֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן ִאיז ַא  .דּוְרְך ֶרעְדן ִמיְטן ֵאייֶבעְרְשְטן

 ֶגעַוואְלִדיֶגע ַהְצָלָחה ַפאְרן ֶמעְנְטש אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.
ט ֶמער אֹויס צּו ַפאְרְבֶרעְנֶגען ִדי ַצייט, ֶווען ֶמען ֶגעפּוְנט ִזיְך אּוְנֶטעְרֶוועְגְנס, קּומְ 

ִאיז ִדי ֵטייֶעְרְסֶטע ַזאְך ָוואס ֶעס ִאיז ָדא אֹויף ִדי ֶוועְלט, ֶמען ֶקען ֶעס ִניְשט קֹויְפן  ַצייט
ן 'ַפאר ַקיין שּום ֶגעְלט, ָדאס ִאיז ָנאר ַא ַמָתָנה ָוואס ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶגעְבט ַפאְר 

, אּון ֶיעֶדע ִמינּוט ַצייט ָוואס ֶעס ֵגייט ַאֶוועק ֵלייִדיג ִאיז ַא ַפאְרלּוְסט ָוואס ֶמען ֶמעְנְטש
 ֶקען ֶמער ֵקייְנָמאל ִניְשט צּוִריק ַבאקּוֶמען.

ֶדעְרַפאר ַדאְרף ַא ֶמעְנְטש ֵזייֶער ַאְכטּוְנג ֶגעְבן אֹויף ִדי ֵטייֶעֶרע ַצייט אּון ֶזען ַאז ֶעס 
ַאֶוועק ֵגיין ֵלייִדיג, ָנאר ֶוועְרן אֹויְסֶגענּוְצט אֹויף ִדי ִריְכִטיֶגע ֶוועג. ֶיעֶדע ָזאל ִניְשט 

ִמינּוט ָוואס ֵגייט ַאִריֶבער ִאיז שֹוין ַא ֶגעְשָטאְרֶבעֶנע ִמינּוט, ֶעס ֶוועט ֵקייְנָמאל ִניְשט 
ַדאְרף ִאיז גּוט, אּון ַאז ִניְשט צּוִריק קּוֶמען, אֹויב ֶמען ָהאט ֶעס אֹויְסֶגענּוְצט ִווי ֶמען 

 ִאיז ֶעס שֹוין ֶדעְרָנאְך.
ֶעס ִאיז ַבאַקאְנט ָוואס ֶדער ֵהייִליֶגער ַחַתם סֹוֵפר ִזי"ַע ָהאט ֶגעָזאְגט ַאז ֶער ִאיז 

ֶדעְרט: ֶגעָוואְרן ַא ַתְלִמיד ָחָכם פּון ִפיְנף ִמינּוט, אּון ֶווען ִדי ַתְלִמיִדים ָהאְבן ִזיְך ֶגעוואּונְ 
"ִווי ַאזֹוי ֶקען ֶמען ֶוועְרן ַא ַתְלִמיד ָחָכם ִאין ִפיְנף ִמינּוט?" ָהאט ֶער ֵזיי ַמְסִביר ֶגעֶווען 

ַפאְרַוואֶסעְרט ַביי ֶמעְנְטְשן, ֶער  טֶלעְך ָוואס ֶוועְר ֶקעַאז ֶער ֶרעְדט פּון ִדי ִפיְנף ִמינּוטְ 
ֶלעְך אּון פּון ֶדעם ִאיז ֶער ֶגעָוואְרן ֶקעְקֵלייֶנע ִמינּוטְ  גּוט אֹויְסֶגענּוְצט ִדי ָיאָהאט ָאֶבער 

 ַא ַתְלִמיד ָחָכם.
ן ִווי ֶעס ֵגייט ִאים ֵלייִדיג ִהיְבש ֶמער פּון אל גּוט קּוְקן ֶווער ֶער ֶזעזָ  ֶווען ַא ֶמעְנְטש

ינּוְטן ָוואס ֵגייֶען ֵלייִדיג ִפיְנף ִמינּוט, אּון ֶווען ֶמען ָזאל צּוַזאם ְשֶטעְלן ִדי ַאֶלע ִפיְנף מִ 
ְבֶמֶשְך ַא ָטאג, ֶוועט ֶעס אֹויְסקּוֶמען צּו ַאַסאְך ָשָעה'ן. ָאֶבער ֶווען ֶמען ָזאל ַאְכטּוְנג 

 ֶגעְבן ִניְשט צּו ֵגיין ֵלייִדיג, ֶקען ֶמען ִזיְך ָגאר ַאַסאְך ַאייְנקֹויְפן ִאין ִדי ְקֵלייֶנע ַצייְטן.
עִרין זי"ע, ֶער שֶ ֶדער ָרב פּון טְ  ,ן ַביי ַאְנֵשי ְשלֹוֵמינּו ַא ְגרֹויֶסער ֶמעְנְטשֶעס ִאיז ֶגעֶווע
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שליט"א פון די  די איבריגע פילע בריוו פונעם ראש ישיבה
 וועכנטליכן קונטרס "עצתו אמונה". וואך, קען מען זען אינעם

 

 845-200-7132צו באקומען אין ישיבה, אדער רופט 

ְפֶלעְגט ֵזייֶער ְשַטאְרק ִהיְטן אּון אֹויְסנּוְצן ִדי ַצייט, אּון ַאזֹוי ָהאט ֶער 
ש ירּוזֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ְמַחֵבר ַזיין ַאַסאְך ְסָפִרים, ֶער ָהאט ֶגעַמאְכט ַא פֵ 

"ַפְרְפָראֹות ְלָחְכָמה", אּון ָנאְך ָנאֶמען ן 'אֹויף ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ִמיטְ 
ן ֶרִביְנ'ס ִלּמּוִדים, אּון ָדאס ַאֶלעס ִאיז ָנאר ֶגעֶווען 'ַאַסאְך ְסָפִרים לֹויטְ 

 ִאין ְזכּות פּון ַזיין ְשִמיַרת ַהְזַמן.
ֵגיין ְשָלאְפן ָגאר ְפִרי,  ֶמען ֶדעְרֵצייְלט אֹויף ִאים ַאז ֶער ְפֶלעְגט

אֹויְפְשֵטיין  ְשָלאְפן אּון ֶער ְפֶלעְגטִאיז ֶער ֶגעַגאְנֶגען  ְגַלייְך ָנאְך ַמֲעִריב
ֶלעְרֶנען ִביז ִאיְנֶדעְרְפִרי ֶווען ֶער ָהאט ֶגעַדאְווְנט  ַביי ֲחצֹות אּון

 ָוִתיִקין.
ָהאט ֶער  ,ן ְשָטאטַאזֹוי ִווי ֶער ִאיז ָאֶבער ֶגעֶווען ֶדער ָרב פּו

ֶגעַדאְרְפט ְמַסֵדר ִקידּוִשין ַזיין ַביי ֶיעֶדע ֲחתּוָנה ִאין ְשָטאט, ָהאט ֶער 
ֶגעֵהייְסן ֶדעם ַשָמש ַאז ֶער ָזאל ִאים ֶמעְלְדן ֶווען ֶעס ִאיז ָדא ַא 
ֲחתּוָנה ִאין ְשָטאט, אּון ַאזֹוי ָהאט ֶדער ַשָמש ֶגעטּון, ֶער ָהאט ֶיעֶדעס 

ן ָרב ִאיֶבער ִדי ֲחתּוָנה, ָאֶבער ֶדער ָרב 'ָמאל ַאייְנֶגעָמאְלְדן ַפאְר 
ֶער ְפֶלעְגט  ,ְפֶלעְגט ֶגעֶוועְנִליְך ִניְשט ֵגיין ְמַסֵדר ִקידּוִשין ַזיין ַאֵליין

ן ִמיט ִסידּור ִקידּוִשין, אּון ֶער ַאֵליין ְפֶלעְגט ִניְשט ייָ ֶדעם דַ  ַזיין ְמַכֵבד
 צּו ִדי ֲחתּוָנה.ֵגיין 

ֵאיין ָטאג ֶווען ְטֶשעִריֶנער ָרב ִאיז ֶגעַגאְנֶגען ַדאֶוועֶנען ָוִתיִקין ָהאט 
ֶער ֶגעֶזען ָדאְרט ַא ָחָתן, ְפֶרעְגט ֶער ֶדעם ָחָתן: "ֶווען ָהאְסטּו ֲחתּוָנה 
ֶגעַהאט?", ָזאְגט ֶער: "ֶנעְכְטן ַנאְכט", ִאיז ֶדער ְטֶשעִריֶנער ָרב 

ְנֶגען צּום ַשָמש אּון ִאים ָפאְרֶגעַהאְלְטן: "ַפאְרָוואס ָהאְסטּו צּוֶגעַגא
ִמיר ִניְשט ֶגעַלאְדְנט ֶנעְכְטן צּו ִדי ֲחתּוָנה?" ָהאט ֶדער ַשָמש ִזיְך 

אְך ַאז ֶדער ָרב קּוְמט ֵסיי ִווי ִניְשט צּו ִדי ַפאְרֶעְנְטֶפעְרט: "ִאיְך ֶזע דָ 
ן ִמיט ִסידּור ִקידּוִשין, ָהאב ִאיְך ייָ ֵבד ֶדעם דַ ִאיז ְמכַ ֶער ֲחתּוָנה, ָנאר 

ִאיְך ֶוועל ְגַלייְך  ,ֶגעְקֶלעְרט ַאז ֶעס ֶפעְלט ִניְשט אֹויס צּו רּוְפן ֶדעם ָרב
ן ֶוועְגן ִדי ֲחתּוָנה", ָהאט ִאים ֶדער ָרב ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: ייָ ן דַ 'ָזאְגן ַפאְר 

יְרן ַא ַנאְכט פּון תֹוָרה", ֶווען ֶדער "דּו ָהאְסט ִמיר ָאֶבער ָאְנֶגעוואוֹ 
ַשָמש ָהאט ִניְשט ַפאְרְשַטאֶנען ָהאט ֶדער ָרב ִאים ַמְסִביר ֶגעֶווען ַאז 
ֶגעֶוועְנִליְך ֵגייט ֶער ְשָלאְפן ְפִרי אּון ְשֵטייט אֹויף צּו ֲחצֹות צּו ֶלעְרֶנען, 

אּון ַאְלס ָרב ָוואְלט  ,אטָאֶבער ֶווען ֶעס ִאיז ָדא ַא ֲחתּוָנה ִאין ְשטָ 
אְך ֶגעַפאְסט ִאיְך ָזאל ֵגיין צּו ִדי ֲחתּוָנה אּון ֶעס ָוואְלט ֶגענּוֶמען דָ 

אְך ֵסיי ִווי אּון ֶדעְרָנאְך ַביי ֲחצֹות ִבין ִאיְך דָ  ,ִמְסָתֶמא ַא ַהאְלֶבע ַנאְכט
ֶדעְרַפאר ֲאִפילּו אֹויף, ָוואְלט ִאיְך אֹויְפֶגעֶווען ַא ַגאְנֶצע ַנאְכט, אּון 

ִפיר ִאיְך ִזיְך ָאֶבער ַאז ֶווען ֶעס ִאיז ָדא ַא  ,ִאיְך ֵגיי ִניְשט צּו ִדי ֲחתּוָנה
ֲחתּוָנה ִבין ִאיְך אֹויף ַא ַגאְנֶצע ַנאְכט אּון ִאיְך ֶלעְרן תֹוָרה, אּון ֶיעְצט 

ה, ָהאְסטּו ִמיר ַאז דּו ָהאְסט ִמיר ִניְשט ַאייְנֶגעָמאְלְדן ֶוועְגן ִדי ֲחתּונָ 
ָאְנֶגעוואֹויְרן ַא ַנאְכט פּון תֹוָרה... ֶזעט ֶמען ָוואס ֵהייְסט ְשִמיַרת 

 ַהְזַמן, אֹויְסצּונּוְצן ִדי ַצייט ִווי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין.
ֵסיי ִאיְנֶדעְרֵהיים אּון ֵסיי  ,וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ִהיט ִדי ַצייט

ר ַמְצִליַח ַזיין ְברּוֲחִניּות ּוְבַגְשִמיּות אּון ָהאְבן ֶוועט עֶ אּוְנֶטעְרֶוועְגְנס, 
 ִדי ֶוועְלט ִמיט ֶיעֶנע ֶוועְלט ִאיְנֵאייֶנעם.

 (ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש)
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שיעורים; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס; און נאך -קוואל פון חיזוק )פרויען(   
03303502363/ ענגלאנד  0797040069/ ארץ ישראל  845-414-8426/ 212-444-9169  

 breslevcenter@gmail.com גליון אויף אימעילצו באקומען דעם 
  347-630-2876 טעלעפאן מעסידזשינג/ chizikyomi@gmail.comיומי אימעיל חיזוק 

 

 

 און נאךמעשיות פון תפלה; שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים;  - קול ברסלב

  03303502361/ ענגלאנד  0797040066/ ארץ ישראל  845-414-8429/  212-444-9191

< BreslevCenter.com   <  
 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
 

 ב"ה ערשטע שבת אין קעמפ דורך זייער שיין
ן 'ם סוף וואך זענען שוין די משפחות ארויסגעקומען אין קעמפ, צו וויילן אויפנעפארגאנגע

 .קומענדיגן זומער הבעל"ט. עס איז דורך א זייער שיינעם שבת
דער ראש ישיבה נאך די סעודה איז מען זיך צוזאם געקומען צום באטע, ס כטפרייטאג צו נא

איבער דעם בוים וואס אלע  ן'סט שיינע התחזקות. ער האט נאכגעזאגט פון רביעהאט געשמו
איר שאטן, און דער תענוג און געשמאק וואס איז  סארט חיות און עופות קענען רוען אונטער
מעשה י"ג פון די זיבן בעטלערס( ספורי מעשיות, ) פארהאן דארט איז גארנישט צום באגרייפן

אז דאס קען מען שפירן דא אין קעמפ, עס קומען זיך צוזאם אלע האט דער ראש ישיבה געזאגט 
ווייל אלע קומען דא ן מנהגים, אלע אין איין פלאץ, סארט מענטשן, פון אלע סארט משפחות או

ס דיבורים, און דער תענוג וואס געפינט זיך ביי דער בוים האט קיין 'בלויז צו הערן דעם הייליגן רבינ
 .טר ניששיעו

נט סיפורי מעשיות ן דאווענען האט דער ראש ישיבה פארגעלער'שבת קודש אינדערפרי נאכ
ווי דער בעל תפלה איז אזוי געגאנגען, האט ער געזען אז ס'גייען "דער בעל תפלה(  -)מעשה י"ב 

מענטשן און בעטן גאט ברוך הוא און זענען מתפלל, און זיי טראגן ספרים פון תפלות, האט ער זיך 
ט מתפלל זיין, דערשראקן פון זיי, און זיי האבן זיך אויך דערשראקן פון אים; האט ער זיך געשטעל

האט דער ראש ישיבה ארויסגעברענגט אז דאס איז בן זיך אויך געשטעלט מתפלל זיין". און זיי הא
ס א.א.וו. וואס מענטשן גייען יעפחדים, ענקזייעטיס, פאב ,שוועריקייטןאלע סארט די עצה פאר 

פער, איך האב מורא פון ע"באשאייבערשטן, , איז די איינציגסטע עצה נאר צו בעטן דעם דורך
מענטש  דעראזוי וועט , און צו מיר נישט געשען דאס און דאס" עס זאל דאס און דאס, העלף מיר

פון די גרעסטע  ארויסגיין פון אלע זיינע פראבלעמען. תפלה קען ארויס נעמען דעם מענטש
נישט מען געבט נאר בתנאי אז אבער , יות ובגשמיותאון אלע פראבלעמען ברוחנתאוות, נסיונות, 

ש ן. דער רא'זיכער פועל מען טוועאון צום סוף נאך א תפלה און נאך א תפלה, צו  טלייגמ'אויף, 
אידן זענען ארויס פון די אזוי ליכע מעשיות ווי נציילט אסאך פערזעדערישיבה האט דערנאך 

 .דורך תפלהנאר גרעסטע צרות 
רציילן מעשיות דעישיבה געזאגט אז מ'פירט זיך צו מוצש"ק ביי מלוה מלכה האט דער ראש 

ת חכמים, מ'וויל א וואך פון הצלחה דארף מען האבן אמונ ויבון צדיקים ביי מלוה מלכה ווייל אפ
פון די וועלט ווינטשט "א וואך פון ישועות, א וואך  .ווי מ'זינגט ביים דעם ניגון "גאט פון אברהם"

א וואך פון אסאך געלט", האט דער ראש ישיבה געפרעגט, וואס וועט דיר "אסאך און רפואות, 
די אנשטאט דעם דארף מען וויכטיג האבן א וואך פון אסאך אמונת חכמים, ווייל  ?געלט" העלפן

 .עצות פון די צדיקים דאס ברענגט אונז אלע ישועות
 נ'סן אייבערשט'זיי וועלן מיט או, ווקעמפ ארויסקומען איןדי בחורים אנהויב די וואך זענען 

וואס דער ראש ישיבה  ,הילף פארברענגען א זומער אויף די פרישע ריינע לופט אינעם קעמפ
נעם דעם אייבערשטן חות צו דיואנשעפן פרישע כ גלייכט צו רופן "א ריהעב פון אמונה", און זיך

 ר.פאר א גאנץ יא
 

 !הההרים והגבעות יפצחו לפניכם רנ
*** 

 איןס פון שיעורים 'ערשינען הערליכע סידי
 ראש ישיבה שליט"א נעםספר שמואל א' און ב' פו

די הערליכע  סידי'ס אויף רשינעןעס איז א גרויסע שמחה צו לאזן וויסן אז עס איז נארוואס ע
צום ערשט האט מען . וועלט בארימטע שיעורים אין תנ"ך פונעם ראש ישיבה שליט"א

 ארויסגעגעבן די שיעורים אין ספר שמואל א' און ב'.
וואס דער ראש ישיבה מיט בארימט מיט די קלארקייט  עלספעציזענען די שיעורים אין תנ"ך 

נט, און ווי ער נעמט ארויס די חיזוק און מוסר פון די הייליגע פסוקים פארגעלערעס שליט"א האט 
 .ן טאג טעגליכן לעבן'פוואס מיר דארפן מיטנעמען אוי

 .347-509-4908 פן אויףקען מען רואדער ם, שוין דא צו באקומען ביי די מפיצידי סידי'ס זענען 
 .ערשיינען בקרובה, ש ישיבן רא'נט דורכפארגעלער ,ריגע ספרי תנ"ךעזר ה' וועלן די איבב

 "קול ברסלב", אויף ליין אויפ'ן טעלעפאןך "ט גאנץ ננרעפארגעלהערן דערווייל קען מען 
]די איבריגע לאקאלע נומערן אין אלע  .8און דערנאך  2, דארט דארף מען דרוקן 212-444-9191

 ביים סוף פונעם גליון[. געפונט זיךגעגנטער, 
 

 '!לא רעב ללחם ולא צמא למים כי אם לשמוע את דבר ה

 

 חיזוק צום טיר
 
 

איר קענט באקומען אלע ספרי 
ברסלב, קונטרסים, דרשות, 

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

 רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

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

 אהיים.

 

 

 
 

 

 

 הבטחת מוהרא"ש
 

 ווערמוהרא"ש האט צוגעזאגט און מבטיח געווען אז 
 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 
 רפואות וישועות.געהאלפן ווערן מיט בני חיי ומזוני, זיווגים הגונים, 

 845-248-1651 רופט שוין

 

 

 

 


