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בּוע
ַּפ ְר ַּשת ַּה ָׁש ַּ

ֵיילט
ֶׁערצ ְ
ֹהרָׁא"ש ד ְ
מו ַּ

ַאר ְש ֵטיין ,וָואס
ַארף ֶמען פ ְ
משה ו ְַּעל ַּא ֲה ֹרןִ ,ל ְכא ֹורָה ד ְ
ַּיִּק ֲהלּו ַּעל ֶׁ
ו ָׁ
משה ַרבֵינּו? עֶר
ֶעק ִריגְט אוֹיף ֶ
ָהאט גֶעפֶע ְלט פַאר ֹקרַח ַאז עֶר ָהאט ג ְ
ֶעטרָאגְן דֶעם ָארוֹן ,עֶר ִאיז גֶעוֶוען ַא
ִאיז גֶעוֶוען ַא ֵלוִי ,עֶר ָהאט ג ְ
ֶערט
ֹשר ,וִוי ִדי ְג ָמרָא זָאגְט ְ(פ ָס ִחים קי"ט) ַאז ְדרֵיי הּו ְנד ְ
גְרוֹיסֶער עו ֶ
ֶעך פּון ִדי או ְֹצרוֹת פּון ֹק ַרח.
ֶעפן ִדי ְש ִל ְיסל ְ
ַאר ְפט ְשל ְ
אבן גֶעד ְ
ְבהֵמוֹת ָה ְ
ַאר ְפט ְק ִריגְן
ַארוָואס ָהאט עֶר גֶעד ְ
ִישט גֶעפֶע ְלט ,פ ְ
ָארנ ְ
עֶס ָהאט ִאים ג ְ
משה ַרבֵינּו?
אוֹיף ֶ
יקּוטי מ ֹו ֲהרַ"ן ֵחלֶק ב'
ֶבי זָאגְט ִ(ל ֵ
מו ַֹהרָא"ש ִאיז דָאס ַמ ְס ִביר לוֹיט וִוי דֶער ר ִ
ַארוָואס ֶמענ ְְט ְשן זֶענֶען וַוייט פּונֶעם
ִס ָימן י') ַאז דֶער ִעיקָר ִס ָיבה פ ְ
ַארוָואס
ִישט קַיין יִשּוב ַה ַד ַעת ,אּון פ ְ
אבן נ ְ
ֶער ְש ְטן ִאיז וַוייל זֵיי ָה ְ
אֵייב ְ
ֵייל ְיך ,אּון
ִישט ְפר ִ
ִישט קַיין יִשּוב ַה ַדעַת? וַוייל ֶמען ִאיז נ ְ
ָהאט ֶמען נ ְ
ִישט אוֹיף ִדי ְנקּודוֹת
קּוקט נ ְ
ֵייל ְיך? וַוייל ֶמען ְ
ִישט ְפר ִ
ַארוָואס ִאיז ֶמען נ ְ
פ ְ
ִישט ִמיט ִדי
ִיך נ ְ
ֵיידט ז ְ
טוֹבוֹת וָואס ֶמען ָהאט ,דָאס מֵיינְט ַאז ֶמען ְפר ְ
ַאכן וָואס ֶמען ָהאט גֶעטּון.
גּוטע ז ְ
ְקלֵיינֶע ֶ
צּופ ִר ְידן ִמיט
ִישט גֶעוֶוען ְ
דָאס ִאיז גֶעוֶוען דֶער ְפגַם פּון ֹקרַח ַאז עֶר ִאיז נ ְ
ִישט גֶעקֶענְט זַיין
ֶעריבֶער ָהאט עֶר נ ְ
ֶעהאט ,אּון ד ִ
וָואס עֶר ָהאט ג ַ
ָאך.
ָאך אּון נ ְ
ַאר ְפט נ ְ
ֵייל ְיך ,עֶר ָהאט ְש ֶטענ ְִדיג גֶעד ְ
ְפר ִ
ֹיפ'ן ִטיר ,עֶר
צּופ ִר ְידן ִמיט אֵיין ְמזּוזָה או ְ
ִישט גֶעוֶוען ְ
ֶמען זֶעט ַאז עֶר ִאיז נ ְ
ִישט
ָרים .עֶר ִאיז נ ְ
אבן ַא גַא ְנצֶע ְשטּוב פּול ִמיט ְספ ִ
ַאר ְפט ָה ְ
ָהאט גֶעד ְ
ֹיפ'ן ַט ִלית ,עֶר ָהאט
צּופ ִר ְידן ִמיט אֵיין בֶענ ְְדל ְת ֵכלֶת או ְ
גֶעוֶוען ְ
אבן ַא ַט ִלית וָואס ִאיז גֶעוֶוען ִאי ְנגַאנ ְְצן ְת ֵכלֶת .אּון ִדי
ַאר ְפט ָה ְ
גֶעד ְ
צּופ ִר ְידן ִמיט וָואס עֶר
ִישט גֶעוֶוען ְ
ַש ִמיּות ִאיז עֶר קֵיינ ְָמאל נ ְ
ֶעלבֶע ְבג ְ
ז ְ
ָאך ,אּון דָאס
ָאך אּון נ ְ
ַאר ְפט נ ְ
ֶעהאט ,עֶר ָהאט ְש ֶטענ ְִדיג גֶעד ְ
ָהאט ג ַ
משה ַרבֵינּו.
ֶעברֶע ְנגְט צּו ְק ִריגְן אוֹיף ֶ
ָהאט ִאים ג ְ
ֶער ְש ְטן ַאז ֶמען זָאל זַיין ַא
ֶעטן דֶעם אֵייב ְ
אך ב ְ
ַארף ֶמען ַא ַס ְ
ֶערפַאר ד ְ
ד ְ
צּופ ִר ְידן ִמיט וָואס ֶמען ָהאט,
ַש ִמיּות זַיין ְ
צּופ ִרידֶענֶער ֶמענ ְְטש ,סֵיי ְבג ְ
ְ
ַאך וָואס ֶמען ִאיז ז ֹוכֶה
ֵייל ְיך ִמיט יֶעדֶע ז ְ
אּון סֵיי ְברּו ֲחנִיּות ,צּו זַיין ְפר ִ
ֲפילּו עֶס ִאיז נָאר ַא ְקלֵיינִי ֵקייט,
אפן צּו טּוהן דֶעם רָצוֹן ה' ,א ִ
ַארַיין צּו ַכ ְ
ֶעבן.
אבן ַא ג ְִל ְיק ִל ְיך ל ְ
אּון ַאזוֹי וֶועט ֶמען ָה ְ

ער ְשטֶ ער ִפ ְירט ַאסַ אְך מָ אל צּו ַאז ַא
דֶ ער אֵ ייבֶ ְ
ארף
ֹיפ'ן וֶועג .אֵ יינֶער ַד ְ
ארן או ְ
אר ְפן פָ ְ
מֶ ענְ ְטש זָאל ַד ְ
ארף ַאמָ אל
ַארבֶ עט ,אֵ יינֶער ַד ְ
ארן צּו ִדי ְ
ֶעדן טָ אג פָ ְ
י ְ
ארן
ֶעדיגְ ן זַאכְ ןִ ,אין ִדי צַ ייט פּון יָאר פָ ְ
ארן עֶ ְרל ִ
פָ ְ
ערהֵ יים אוֹיף ִדי זּומֶ ער
ַאסַ אְך ִא ְידן ַאוֶועק פּון דֶ ְ
ארן,
ארף ַאמָ אל פָ ְ
וָ ואכְ ןָ ,אדֶ ער סֵ יי וואּו ַא מֶ ענְ ְטש ַד ְ
ארק ַא
ערט גֶעוֶוענְ לִ יְך זֵייעֶ ר ְשטַ ְ
אּון ָדאס ְשטֶ ְ
עריגֶע סֵ דֶ ר .וֶוען מֶ ען ִאיז
מֶ ענְ ְטש פּון זַיין גֶעהֶ ִ
ימטֶ ע סֵ דֶ ר
אש ִט ְ
ערהֵ יים ,הָ אט זִ יְך יֶעדֶ ער זַיין בַ ְ
ִאינְ דֶ ְ
ֶערנְ ט וֶוען עֶ ר דַ אוְ ונְ ט א.ד.ג .אָ בֶ ער
הַ יוֹם ,וֶוען עֶ ר ל ְ
ֶוערט ִדי גַאנְ צֶ ע סֵ דֶ ר
ֹיפ'ן וֶועג ו ְ
ארט או ְ
וֶוען מֶ ען פָ ְ
ארלִ ְירן
ישט ,אּון ָדאס מַ אכְ ט ַאז מֶ ען זָאל פַ ְ
צֶ ע ִמ ְ
ישט ֶקענֶען ִדינֶען דֶ עם
עטיט אּון מֶ ען זָאל נִ ְ
דֶ עם אַ פֶ ִ
עריג.
ער ְש ְטן גֶעהֶ ִ
אֵ ייבֶ ְ
ארק ִמיט אֱ מּונָה ,עֶ ר
וֶוען ַא ִאיד ִאיז אָ בֶ ער ְשטַ ְ
ער ְשטֶ ער ִפ ְירט ִדי
ֵייבט ַאז דֶ ער אֵ ייבֶ ְ
ֵוייסט אּון גְ ל ְ
ו ְ
ישט פּון זִ יְך
ֶעשעט נִ ְ
וֶועלְ ט ,אּון ַקיין שּום זַאְך ג ֶ
ער ְשטֶ ער
ֵוייסט עֶ ר ַאז אוֹיב דֶ ער אֵ ייבֶ ְ
ַאלֵייןַ .דאן ו ְ

ַחלְ ,סעּודָה ְש ִל ִישיתֹ ,קרַח תשס"ה)
(תו ְֹך ַהנ ַ
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הֵ יילִ יגֶער

רֶ בִ י

דֶ ער
זָאגְ ט
א'ִ ,סימָ ן רסא)" :כְ שֶ ּנֹופֵ ל ָאדָ ם ִממַ דְ רֵ גָתֹו יֵדַ ע שֶ ִמן
הַ שָ מַ יִ ם הּוא ,כִ י ִה ְתרַ חֲ קּות ְת ִחלַ ת ִה ְתקָ רְ ובּות,
עַ ל כֵ ן נָפַ ל שֶ יִ ְתעֹורֵ ר יֹותֵ ר לְ ִה ְתקָ רֵ וב לְ הַ שֵ ם
יִ ְתבָ רַ ךְ " ,וֶוען ַא מֶ ענְ ְטש פַ אלְ ט ַארָ אּפ פּון זַיין
עֲובֹודַ ת הַ שֵ ם ,עֶ ר פַ אלְ ט צּורִ יק צּו זַיינֶע
ימל
ויסן ַאז פּון ִה ְ
פְ רִ יעֶ רְ דִ יגֶע מַ ע ֲִשים  -זָאל עֶ ר וִ ְ
ֶעשטּוּפְ ט כְ דֵ י עֶ ר זָאל
הָ אט מֶ ען ִאים ַאוֶועק ג ְ
ישקֵ ייט דִ ינֶען
אס ֵניי ִמיט ַא פְ רִ ְ
ָאנְ הֵ ייבְ ן פּונְ דָ ְ
דֶ עם אֵ ייבֶ ערְ ְש ְטןַ " ,ועֲצָ תֹו שֶ י ְַת ִחיל מֵ חָ דָ ש לִ כָ ֵנס
בַ עֲובֹודַ ת ה' כְ ִאלּו ל ֹא ִה ְת ִחיל עֲדַ יִ ן כְ לָ ל מֵ עֹולָ ם",
דִ י עֵ צָ ה פַ אר ִאים ִאיז עֶ ר זָאל מַ אכְ ן ַא פְ רִ ישֶ ע
קַ בָ לָ ה ,עֶ ר זָאל פּון פְ רִ יש ָאנְ הֵ ייבְ ן דִ ינֶען דֶ עם
ישט
אֵ ייבֶ ערְ ְש ְטן כְ ִאילּו עֶ ר הָ אט נָאךְ קֵ יינְ מָ אל נִ ְ
ֶעצט ִאיז דָ אס
ּפְ רּובִ ירְ ט פַ אר דֶ עם ,נָאר י ְ
עֶ רְ ְשטֶ ע מָ אל וָואס עֶ ר הֵ ייבְ ט ָאן דִ ינֶען דֶ עם
אֵ ייבֶ ערְ ְש ְטן" .וְ זֶה כְ לָ ל גָדֹול בַ עֲובֹודַ ת ה',
שֶ ְצרִ יכִ ין מַ מָ ש בְ כָ ל יֹום לְ הַ ְת ִחיל מֵ חָ דָ ש" ,דָ אס
ִאיז ַא וִ ויכְ ִטיגֶער כְ לַ ל ִאין עֲובֹודַ ת הַ שֵ םַ ,אז מֶ ען
זָאל זִ יךְ ַאלְ ץ בַ א ֵנייעֶ ן אּון ָאנְ הֵ ייבְ ן פּון פְ רִ יש
דִ ינֶען דֶ עם אֵ ייבֶ ערְ ְש ְטן.
ישט ,עֶ ר
קּוקן אֹויף גָארְ נִ ְ
ְ
ישט
ַא מֶ ענְ ְטש טָ אר נִ ְ
זָאל ָאנְ גֵיין ,אֲ פִ ילּו עֶ ר הַ אלְ ט ִאין אֵ יין צּורִ יק
פַ אלְ ןַ ,אזֹוי וֶועט עֶ ר מַ ְצלִ יחַ זַיין.
(לִ יקּוטֵ י מֹוהֲ רַ "ן ,חֵ לֶ ק

(עֲצָ תֹו אֱ מּונָה ,פ' ק ֹרַ ח תשע"ט)
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עפן דֶ עם
ֹיפ'ן וֶועג מֵ יינְ ט דָ אס ַאז עֶ ר ֶקען ְט ֶר ְ
ארן או ְ
ארף פָ ְ
ֶעפ ְירט ַאז עֶ ר דַ ְ
הָ אט ג ִ
אר ְקן,
ֹיפ'ן וֶועג .אוֹיף ַאזַא אוֹפָ ן ֶקען זִ יְך דֶ ער מֶ ענְ ְטש זֵייעֶ ר ְשטַ ְ
ער ְש ְטן אוֹיְך או ְ
אֵ ייבֶ ְ
ארט.
ֶוערן ְמבּולְ בָ ל פּון דֶ עם וֶועג וָ ואס עֶ ר פָ ְ
ישט ו ְ
אּון ִאינְ גַאנְ ְצן נִ ְ
ֶוערן
ישט ו ְ
ארף עֶ ר נִ ְ
יקר ִאיז ִדי מוֹיל ,וִ וי לַאנְ ג ַא מֶ ענְ ְטש הָ אט ַא מוֹילַ ,ד ְ
דֶ ער ִע ָ
ֹיפ'ן וֶועג ,מֶ ען ֶקען
ער ְש ְטן או ְ
עדן צּום אֵ ייבֶ ְ
ערט פּונֶעם וֶועג ,וַ וייל מֶ ען ֶקען ֶר ְ
ֶעשטֶ ְ
ג ְ
ַאפט
ֶעקל ְספָ ִרים ,אּון וואּו מֶ ען גֵייט ,כ ְ
ֶעמט זִ יְך ִמיט ַא ז ְ
ֹיפ'ן ֶוועג ,מֶ ען נ ְ
ֶערנֶען או ְ
ל ְ
סּוקים חּומָ ש ,עֶ ְטלִ יכֶע
ער ְש ְטן ,עֶ ְטלִ יכֶע ְפ ִ
ֶוערטֶ ער צּום אֵ ייבֶ ְ
ַאריין עֶ ְטלִ יכֶע ו ְ
מֶ ען ַ
יטלֶעך ְת ִהלִ ים א.ד.ג.
אפ ְ
ְפ ָר ִקים ִמ ְשנַיוֹת ,עֶ ְטלִ יכֶע ַק ִ
ָדוִ ד הַ מֶ ֶלְך זָאגְ ט ִאין ְת ִהלִ ים ְ(ת ִהלִ ים קי"ט) ִח ַש ְב ִתי ְד ָרכַי וְ אָ ִשיבָ ה ַרגְ לִ י אֶ ל עֵ דו ֶֹתיָך.
אר'ן
זָאגְ ט דֶ ער מֶ ְד ָרש ֵ(ריש פַ ְר ַשת בְ חֻ ֹק ַתי) אוֹיף דֶ עםָ ,דוִ ד הַ מֶ לְֶך הָ אט גֶעזָאגְ ט פַ ְ
ארף גֵיין צּו דֶ עם ְפלַאץ צּו
'איְך ַד ְ
עט ַראכְ ט ִ
ער ְפ ִרי הָ אב ִאיְך ֶג ְ
ֶעדן ִאינְ דֶ ְ
ער ְש ְטן" :י ְ
אֵ ייבֶ ְ
ֶעפ ְירט ִאין
אבן ִמיר ג ִ
יֶענֶעם ְפלַאץ ,צּו דֶ עם הוֹיז צּו יֶענֶעם הוֹיז' ,אָ בֶ ער מַ יינֶע ִפיס הָ ְ
בֵ ית הַ ִמ ְד ָרש".
ֶעדן טָ אג ,עֶ ר
ארנּומֶ ען י ְ
ֶקען זַיין דֶ ער ְפ ַשטָ ,דוִ ד הַ מֶ לְֶך ִאיז ָדאְך זִ יכֶער גֶעוֶוען זֵייעֶ ר פַ ְ
אר ְפט ִפ ְירן ,אוֹיסֶ ער ַאלֶע
ֶעד ְ
ִאיז ָד אְך גֶעוֶוען דֶ ער ֶקענִ יג פּון ִדי ִא ְידן אּון עֶ ר הָ אט זֵיי ג ַ
אר ְפט
ֶעפ ְירט וִ וי מֶ ען זֶעט ִאין נַ"ְך ,הָ אט עֶ ר דָ אְך זִ יכֶער גֶעדַ ְ
ִמלְ חָ מוֹת וָ ואס עֶ ר הָ אט ג ִ
ערט
ֶעשטֶ ְ
וארן ג ְ
ישט גֶעוָ ְ
עסט וֶועגְ ן ִאיז עֶ ר נִ ְ
יפ'ן וֶועג .אָ בֶ ער פּון דֶ ְ
זַיין זֵייעֶ ר ַאסַ אְך א ֹו ְ
ֹיפ'ן וֶועג.
ער ְש ְטן אוֹיְך או ְ
אר ְקט צּו ִדינֶען דֶ עם אֵ ייבֶ ְ
ֶעשטַ ְ
פּון דֶ עם ,נָאר עֶ ר הָ אט זִ יְך ג ְ
'איְך
ֶעט ַראכְ ט ִ
צּופ ִרי הָ אב ִאיְך ג ְ
ֶעדן ְ
ער ְש ְטן" :י ְ
אר'ן אֵ ייבֶ ְ
ָדאס הָ אט ָדוִ ד הַ מֶ לְֶך גֶעזָאגְ ט פַ ְ
ארף גֵיין צּו דֶ עם ְפלַאץ צּו יֶענֶעם ְפלַאץ ,צּו דֶ עם הוֹיז צּו יֶענֶעם הוֹיז'"ָ ,דאס מֵ יינְ ט
ַד ְ
ארף ַאלְ ץ גֵיין יֶענֶעם טָ אג" .אָ בֶ ער
ַאז עֶ ר הָ אט זִ יְך גֶעמַ אכְ ט דֶ עם חֶ ְשבוֹן וואּו עֶ ר דַ ְ
ֹיפ'ן
ֶעפ ְירט ִאין בַ יִ ת הַ ִמ ְד ָרש" ,אֲ ִפילּו וֶוען ִאיְך ִבין גֶעגַאנְ גֶען או ְ
אב ן ִמיר ג ִ
מַ יינֶע ִפיס הָ ְ
וֶועג הָ אב ִאיְך גֶע ְש ִפי ְר ט ַאזוֹי וִ וי ִאיְך וָ ואלְ ט גֶעוֶוען ִאין בֵ ית הַ ִמ ְד ָרשִ ,איְך הָ אב זִ יְך
ער ְש ְטןֶ ,קען
יט'ן אֵ ייבֶ ְ
ֶעבט ִמ ְ
ערן פּונֶעם וֶועג .וַ וייל וֶוען ַא מֶ ענְ ְטש ל ְ
ישט גֶעלָאזְ ט ְשטֶ ְ
נִ ְ
ערהֵ יים.
ֹיפ'ן וֶועג פּונְ ְקט וִ וי ִאינְ דֶ ְ
ער ְש ְטן או ְ
עֶ ר ִדינֶען דֶ עם אֵ ייבֶ ְ
ֶערמַ אן וֶוען
ויסן .גֶעוֶוענְ לִ יְך ַא ִאינְ ג ְ
ָדאס ִאיז אוֹיְך זֵייעֶ ר וִ ויכְ ִטיג פַ אר ִאינְ גֶעלַייט צּו וִ ְ
ֶעמט עֶ ר זִ יְך פָ אר ַאז עֶ ר גֵייט זַיין וואוֹיל אּון עֶ ְרלִ יְך ,עֶ ר גֵייט זִ יְך
עֶ ר הָ אט חֲ תּונָה נ ְ
ֶעפט ִאים
קּומט לְ מַ עֲ ֶשהִ ,די וַ וייב ְשל ְ
ְ
ֶערנֶען אּון ַדאוֶוענֶען .אָ בֶ ער וֶוען עֶ ס
נֶעמֶ ען ל ְ
ישט פּון זַיין סֵ דֶ ר ,אּון עֶ ר
ּומ ְ
ֶוערט עֶ ר צ ִ
ֹיפןָ ,אדֶ ער צּו גֵיין צּו ִמ ְשפָ חָ ה ִש ְמחוֹת ,ו ְ
ַאיינְ קו ְ
צּוב ָראכְ ן פּון
ֶוערן ְ
ישט ו ְ
ֶוערט ִאינְ גַאנְ ְצן צּובְ ָראכְ ן .דֶ ער אֱ מֶ ת ִאיז אָ בֶ ער ַאז מֶ ען טָ אר נִ ְ
ו ְ
ֹיפ'ן וֶועג ,אּון מֶ ען ֶקען
יט'ן מֶ ענְ ְטש אוֹיְך או ְ
ער ְשטֶ ער גֵייט ִמיט ִמ ְ
דֶ עם ,וַ וייל דֶ ער אֵ ייבֶ ְ
ֶעפינְ ט זִ יְך.
ער ְש ְטן וואּו נָאר מֶ ען ג ִ
עדן צּום אֵ ייבֶ ְ
ֶר ְ
עדט ַאז עֶ ר הָ אט ַא
ֶער ְ
דֶ ער ֶר ִבי הָ אט ַאמָ אל גֶעזָאגְ ט פַ אר אֵ יינֶעם וָ ואס הָ אט זִ יְך אָ ְפג ֶ
וַ וייטֶ ע וֶועג צּו גֵיין ,הָ אט ִאים דֶ ער ֶר ִבי גֶעזָאגְ ט" :וִ וי וַ וייט ִאיז פּון מוֹיל ִביז צּום
ארץ ֶקען עֶ ר ִדינֶען דֶ עם
ארץ? " ָדאס מֵ יינְ ט ַאז וֶוען ַא מֶ ענְ ְטש הָ אט ַא מוֹיל ִמיט ַא הַ ְ
הַ ְ
ֶערנֶען אּון
ער ְש ְטן ,עֶ ר ֶקען ל ְ
עדן צּום אֵ ייבֶ ְ
ֹיפ'ן וֶועג ,עֶ ר ֶקען ֶר ְ
ער ְש ְטן אוֹיְך או ְ
אֵ ייבֶ ְ
ֹיפ'ן וֶועג.
ישט ִפילְ ן ַאז עֶ ר ִאיז או ְ
ַדאוֶוענֶען ,אּון עֶ ר וֶועט אֲ ִפילּו נִ ְ
ֹיפ'ן וֶועג נָאְך מֶ ער
ֶערנְ ט או ְ
ַאנְ ֵשי ְשלוֹמֵ ינּו ְפלֶעגְ ן זָאגְ ן אוֹיף ֶר ִבי נ ָָתן ַאז עֶ ר הָ אט גֶעל ְ
ער ְש ְטן ַאז ַקיין
ֶעבינְ דֶ ען צּום אֵ ייבֶ ְ
ארק צּוג ִ
ערהֵ יים ,עֶ ר ִאיז גֶעוֶוען ַאזוֹי ְשטַ ְ
וִ וי ִאינְ דֶ ְ
ער ְש ְטן
ֶעדינְ ט דֶ עם אֵ ייבֶ ְ
ערן ,עֶ ר הָ אט וַ וייטֶ ער ג ִ
ֶעקענְ ט ְשטֶ ְ
שּום זַאְך הָ אט ִאים נִ י ְשט ג ֶ
יצן ִאין בֵ ית הַ ִמ ְד ָרש.
ֹיפ'ן וֶועג פּונְ ְקט וִ וי עֶ ר וָ ואלְ ט גֶעזִ ְ
או ְ
ארן פּון
ער ְש ְטן ַאז מֶ ען מּוז פָ ְ
דֶ ער אֱ מֶ ת ִאיז ַאז עֶ ס ִאיז ַא גְ רוֹיסֶ ע חֶ סֶ ד פּונֶעם אֵ ייבֶ ְ
אריָאגְ ט אּון
ערן ,וַ וייל ַאסַ אְך מָ אל זֶענֶען מֶ ענְ ְט ְשן ַאזוֹי פַ ְ
אֵ יין ְפלַאץ צּום ַאנְ דֶ ְ
צּושטֶ עלְ ן ַא ִמינּוט
ישט אוֹיס ַקיין צַ ייט זִ יְך אָ ְפ ְ
קּומט ִאים אֲ ִפילּו נִ ְ
אר ְפלָאגְ ט ַאז עֶ ס ְ
פַ ְ
אשעפֶ ער ,וואּו הַ אלְ ט ִאיְך אוֹיף דֶ ער
ער ְש ְטן" ,בַ ֶ
ֶוערטֶ ער צּום אֵ ייבֶ ְ
עדן עֶ ְטלִ יכֶע ו ְ
אּון ֶר ְ
ארט אָ בֶ ער
ארף" .וֶוען מֶ ען פָ ְ
אשעפֶ ער ,הֶ עלְ ף ִמיר ַארוֹיס ִמיט וָ ואס ִאיְך ַד ְ
וֶועלְ ט?" "בַ ֶ
יטן זִ יְך
יצן ִדי צַ ייט ִמ ְ
ֹיסנִ ְ
ישט וָ ואס צּו טּוהןֶ ,קען מֶ ען או ְ
ֹיפן וֶועג אּון מֶ ען הָ אט נִ ְ
או ְ
ער ְש ְטן ִאיז ַא
עדט צּום אֵ ייבֶ ְ
וארט וָ ואס מֶ ען ֶר ְ
ער ְש ְטן .יֶעדֶ ע וָ ְ
יטן אֵ ייבֶ ְ
עדן ִמ ְ
דּורְך ֶר ְ
ְ
ארן מֶ ענְ ְטש אוֹיף ִדי וֶועלְ ט אּון אוֹיף יֶענֶע וֶועלְ ט.
גֶעוַ ואלְ ִדיגֶע הַ ְצלָחָ ה פַ ְ
ארבְ ֶרענְ גֶען ִדי צַ ייט,
קּומט מֶ ער אוֹיס צּו פַ ְ
ְ
ערוֶועגְ נְ ס,
וֶוען מֶ ען גֶעפּונְ ט זִ יְך אּונְ טֶ ְ
ֹיפן
ישט קו ְ
צַ ייט ִאיז ִדי טֵ ייעֶ ְר ְסטֶ ע זַאְך וָ ואס עֶ ס ִאיז דָ א אוֹיף ִדי וֶועלְ ט ,מֶ ען ֶקען עֶ ס נִ ְ
אר'ן
ֶעבט פַ ְ
ער ְשטֶ ער ג ְ
פַ אר ַקיין שּום גֶעלְ טָ ,דאס ִאיז נָאר ַא מַ ָתנָה וָ ואס דֶ ער אֵ ייבֶ ְ
לּוסט וָ ואס מֶ ען
אר ְ
ֵיידיג ִאיז ַא פַ ְ
מֶ ענְ ְטש ,אּון יֶעדֶ ע ִמינּוט צַ ייט וָואס עֶ ס גֵייט ַאוֶועק ל ִ
צּוריק בַ אקּומֶ ען.
ישט ִ
ֶקען מֶ ער ֵקיינְ מָ אל נִ ְ
ֶעבן אוֹיף ִדי טֵ ייעֶ ֶרע צַ ייט אּון זֶען ַאז עֶ ס
ארף ַא מֶ ענְ ְטש זֵייעֶ ר ַאכְ טּונְ ג ג ְ
ערפַ אר דַ ְ
דֶ ְ
ֶענּוצט אוֹיף ִדי ִריכְ ִטיגֶע וֶועג .יֶעדֶ ע
ֹיסג ְ
ֶוערן או ְ
ֵיידיג ,נָאר ו ְ
ישט ַאוֶועק גֵיין ל ִ
זָאל נִ ְ
ישט
ארבֶ ענֶע ִמינּוט ,עֶ ס וֶועט ֵקיינְ מָ אל נִ ְ
ֶעשטָ ְ
ַאריבֶ ער ִאיז שוֹין ַא ג ְ
ִמינּוט וָ ואס גֵייט ִ
ישט
ארף ִאיז גּוט ,אּון ַאז נִ ְ
ֶענּוצט וִ וי מֶ ען דַ ְ
ֹיסג ְ
צּוריק קּומֶ ען ,אוֹיב מֶ ען הָ אט עֶ ס או ְ
ִ
ערנָאְך.
ִאיז עֶ ס שוֹין דֶ ְ
אקאנְ ט וָ ואס דֶ ער הֵ יילִ יגֶער חַ ַתם סוֹפֵ ר זִ י"עַ הָ אט גֶעזָאגְ ט ַאז עֶ ר ִאיז
עֶ ס ִאיז בַ ַ
ערט:
אבן זִ יְך גֶעוואּונְ דֶ ְ
וארן ַא ַתלְ ִמיד חָ כָם פּון ִפינְ ף ִמינּוט ,אּון וֶוען ִדי ַתלְ ִמ ִידים הָ ְ
גֶעוָ ְ
ֶוערן ַא ַתלְ ִמיד חָ כָם ִאין ִפינְ ף ִמינּוט?" הָ אט עֶ ר זֵיי מַ ְס ִביר גֶעוֶוען
"וִ וי ַאזוֹי ֶקען מֶ ען ו ְ
ערט בַ יי מֶ ענְ ְט ְשן ,עֶ ר
ארוַ ואסֶ ְ
ֶוערט פַ ְ
ינּוט ֶקעלֶעְך וָ ואס ו ְ
עדט פּון ִדי ִפינְ ף ִמ ְ
ַאז עֶ ר ֶר ְ
וארן
ינּוט ֶקעלֶעְך אּון פּון דֶ עם ִאיז עֶ ר גֶעוָ ְ
ֶענּוצט ִדי ְקלֵיינֶע ִמ ְ
ֹיסג ְ
הָ אט אָ בֶ ער יָא גּוט או ְ
ַא ַתלְ ִמיד חָ כָם.
יבש מֶ ער פּון
ֵיידיג ִה ְ
קּוקן וֶוער עֶ ר זֶען וִ וי עֶ ס גֵייט ִאים ל ִ
וֶוען ַא מֶ ענְ ְטש ָזאל גּוט ְ
ֵיידיג
ינּוטן וָ ואס גֵייעֶ ן ל ִ
ִפינְ ף ִמינּוט ,אּון וֶוען מֶ ען זָאל צּוזַאם ְשטֶ עלְ ן ִדי ַאלֶע ִפינְ ף ִמ ְ
ֹיסקּומֶ ען צּו ַאסַ אְך ָשעָ ה'ן .אָ בֶ ער וֶוען מֶ ען זָאל ַאכְ טּונְג
ְבמֶ ֶשְך ַא טָ אג ,וֶועט עֶ ס או ְ
ייטן.
ֹיפן ִאין ִדי ְקלֵיינֶע צַ ְ
ֵיידיגֶ ,קען מֶ ען זִ יְך גָאר ַאסַ אְך ַאיינְ קו ְ
ישט צּו גֵיין ל ִ
ֶעבן נִ ְ
ג ְ
ערין זי"ע ,עֶ ר
עֶ ס ִאיז גֶעוֶוען בַ יי ַאנְ ֵשי ְשלוֹמֵ ינּו ַא גְ רוֹיסֶ ער מֶ ענְ ְטש ,דֶ ער ָרב פּון ְט ֶש ִ

ב

<<<<<<

<<<<<<

נּוצן ִדי צַ ייט ,אּון ַאזוֹי הָ אט עֶ ר
ֹיס ְ
יטן אּון או ְ
ארק ִה ְ
ְפלֶעגְ ט זֵייעֶ ר ְשטַ ְ
ז ֹוכֶה גֶעוֶוען צּו ְמחַ בֵ ר זַיין ַאסַ אְך ְספָ ִרים ,עֶ ר הָ אט גֶעמַ אכְ ט ַא פֵ ירּוש
יט'ן נָאמֶ ען "פַ ְר ְפ ָראוֹת לְ חָ כְ מָ ה" ,אּון נָאְך
אוֹיף לִ יקּוטֵ י מוֹהֲ ַר"ן ִמ ְ
ּמּודים ,אּון ָדאס ַאלֶעס ִאיז נָאר גֶעוֶוען
ֹיט'ן ֶר ִבינְ 'ס לִ ִ
ַאסַ אְך ְספָ ִרים לו ְ
ִאין זְ כּות פּון זַיין ְש ִמ ַירת הַ זְ מַ ן.
ָאפן גָאר ְפ ִרי,
ערצֵ יילְ ט אוֹיף ִאים ַאז עֶ ר ְפלֶעגְ ט גֵיין ְשל ְ
מֶ ען דֶ ְ
ֹיפ ְשטֵ יין
ָאפן אּון עֶ ר ְפלֶעגְ ט או ְ
גְ לַייְך נָאְך מַ עֲ ִריב ִאיז עֶ ר גֶעגַאנְ גֶען ְשל ְ
ער ְפ ִרי וֶוען עֶ ר הָ אט גֶעדַ אוְ ונְ ט
ֶערנֶען ִביז ִאינְ דֶ ְ
בַ יי חֲ צוֹת אּון ל ְ
יקין.
וָ ִת ִ
ַאזוֹי וִ וי עֶ ר ִאיז אָ בֶ ער גֶעוֶוען דֶ ער ָרב פּון ְשטָ אט ,הָ אט עֶ ר
ידּושין זַיין בַ יי יֶעדֶ ע חֲ תּונָה ִאין ְשטָ אט ,הָ אט עֶ ר
ארפְ ט ְמסַ דֵ ר ִק ִ
ֶעד ְ
ג ַ
ייסן דֶ עם ַשמָ ש ַאז עֶ ר זָאל ִאים מֶ עלְ ְדן וֶוען עֶ ס ִאיז דָ א ַא
גֶעהֵ ְ
חֲ תּונָה ִאין ְשטָ אט ,אּון ַאזוֹי הָ אט דֶ ער ַשמָ ש גֶעטּון ,עֶ ר הָ אט יֶעדֶ עס
אר'ן ָרב ִאיבֶ ער ִדי חֲ תּונָה ,אָ בֶ ער דֶ ער ָרב
מָ אל ַאיינְ גֶעמָ אלְ ְדן פַ ְ
ידּושין זַיין ַאלֵיין ,עֶ ר ְפלֶעגְ ט
ישט גֵיין ְמסַ דֵ ר ִק ִ
ְפלֶעגְ ט גֶעוֶוענְ לִ יְך נִ ְ
ישט
ידּושין ,אּון עֶ ר ַאלֵיין ְפלֶעגְ ט נִ ְ
ְמכַבֵ ד זַיין דֶ עם ַד ָיין ִמיט ִסידּור ִק ִ
גֵיין צּו ִדי חֲ תּונָה.
יקין הָ אט
ערינֶער ָרב ִאיז גֶעגַאנְ גֶען דַ אוֶוענֶען וָ ִת ִ
<<<<<< טָ אג וֶוען ְט ֶש ִ
אֵ יין
אסטּו חֲ תּונָה
ארט ַא חָ ָתןְ ,פ ֶרעגְ ט עֶ ר דֶ עם חָ ָתן" :וֶוען הָ ְ
עֶ ר גֶעזֶען דָ ְ
ערינֶער ָרב
גֶעהַ אט?" ,זָאגְ ט עֶ ר" :נֶעכְ ְטן נַאכְ ט"ִ ,איז דֶ ער ְט ֶש ִ
אסטּו
ארוָ ואס הָ ְ
ארגֶעהַ אלְ ְטן" :פַ ְ
צּוגֶעגַאנְ גֶען צּום ַשמָ ש אּון ִאים פָ ְ
ַאדנְ ט נֶעכְ ְטן צּו ִדי חֲ תּונָה?" הָ אט דֶ ער ַשמָ ש זִיְך
ישט גֶעל ְ
ִמיר נִ ְ
ישט צּו ִדי
קּומט סֵ יי וִ וי נִ ְ
ְ
"איְך זֶע ָדאְך ַאז דֶ ער ָרב
ערטִ :
ארעֶ נְ ְטפֶ ְ
פַ ְ
ידּושין ,הָ אב ִאיְך
חֲ תּונָה ,נָאר עֶ ר ִאיז ְמ ַכבֵ ד דֶ עם ַד ָיין ִמיט ִסידּור ִק ִ
רּופן דֶ עם ָרבִ ,איְך וֶועל גְ לַייְך
ישט אוֹיס צּו ְ
ֶערט ַאז עֶ ס פֶ עלְ ט נִ ְ
ֶעקל ְ
ג ְ
ערט:
אר'ן ַד ָיי ן וֶועגְ ן ִדי חֲ תּונָה" ,הָ אט ִאים דֶ ער ָרב גֶעעֶ נְ ְטפֶ ְ
זָאגְ ן פַ ְ
אסט ִמיר אָ בֶ ער ָאנְ גֶעווא ֹו ְירן ַא נַאכְ ט פּון תו ָֹרה" ,וֶוען דֶ ער
"דּו הָ ְ
אר ְשטַ אנֶען הָ אט דֶ ער ָרב ִאים מַ ְס ִביר גֶעוֶוען ַאז
ישט פַ ְ
ַשמָ ש הָ אט נִ ְ
ֶערנֶען,
ָאפן ְפ ִרי אּון ְשטֵ ייט אוֹיף צּו חֲ צוֹת צּו ל ְ
גֶעוֶוענְ לִ יְך גֵייט עֶ ר ְשל ְ
אָ בֶ ער וֶוען עֶ ס ִאיז ָדא ַא חֲ תּונָה ִאין ְשטָ אט ,אּון ַאלְ ס ָרב וָ ואלְ ט
אסט ִאיְך זָאל גֵיין צּו ִדי חֲ תּונָה אּון עֶ ס וָ ואלְ ט גֶענּומֶ ען
ָד אְך גֶעפַ ְ
ערנָאְך בַ יי חֲ צוֹת ִבין ִאיְך ָדאְך סֵ יי וִ וי
ִמ ְס ָתמֶ א ַא הַ אלְ בֶ ע נַאכְ ט ,אּון דֶ ְ
ערפַ אר אֲ ִפילּו
ֹיפגֶעוֶוען ַא גַאנְ צֶ ע נַאכְ ט ,אּון דֶ ְ
אוֹיף ,וָ ואלְ ט ִאיְך או ְ
ישט צּו ִדי חֲ תּונָהִ ,פיר ִאיְך זִ יְך אָ בֶ ער ַאז וֶוען עֶ ס ִאיז ָדא ַא
ִאיְך גֵיי נִ ְ
ֶעצט
ֶערן תו ָֹרה ,אּון י ְ
חֲ תּונָה ִבין ִאיְך אוֹיף ַא גַאנְ צֶ ע נַאכְ ט אּון ִאיְך ל ְ
אסטּו ִמיר
ישט ַאיינְ גֶעמָ אלְ ְדן וֶועגְ ן ִדי חֲ תּו ָנה ,הָ ְ
אסט ִמיר נִ ְ
ַאז דּו הָ ְ
ייסט ְש ִמ ַירת
ָאנְ גֶעוואו ְֹירן ַא נַאכְ ט פּון תו ָֹרה ...זֶעט מֶ ען וָ ואס הֵ ְ
ארף צּו זַיין.
צּונּוצן ִדי צַ ייט וִ וי עֶ ס ַד ְ
ְ
ֹיס
הַ זְ מַ ן ,או ְ
ערהֵ יים אּון סֵ יי
וואוֹיל ִאיז דֶ עם וָ ואס ִהיט ִדי צַ ייט ,סֵ יי ִאינְ דֶ ְ
אבן
ּובג ְַש ִמיּות אּון הָ ְ
ערוֶועגְ נְ ס ,וֶועט עֶ ר מַ ְצלִ יחַ זַיין ְברּוחֲ נִ יּות ְ
אּונְ טֶ ְ
ִדי וֶועלְ ט ִמיט יֶענֶע וֶועלְ ט ִאינְ אֵ יינֶעם.
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די איבריגע פילע בריוו פונעם ראש ישיבה שליט"א פון די
וואך ,קען מען זען אינעם וועכנטליכן קונטרס "עצתו אמונה".
צו באקומען אין ישיבה ,אדער רופט 845-200-7132

ג

נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
ערשטע שבת אין קעמפ דורך זייער שיין ב"ה

פארגאנגענעם סוף וואך זענען שוין די משפחות ארויסגעקומען אין קעמפ ,צו וויילן אויפ'ן
קומענדיגן זומער הבעל"ט .עס איז דורך א זייער שיינעם שבת.
פרייטאג צו נאכטס נאך די סעודה איז מען זיך צוזאם געקומען צום באטע ,דער ראש ישיבה
האט געשמועסט שיינע התחזקות .ער האט נאכגעזאגט פון רבי'ן איבער דעם בוים וואס אלע
סארט חיות און עופות קענען רוען אונטער איר שאטן ,און דער תענוג און געשמאק וואס איז
פארהאן דארט איז גארנישט צום באגרייפן (ספורי מעשיות ,מעשה י"ג פון די זיבן בעטלערס)
האט דער ראש ישיבה געזאגט אז דאס קען מען שפירן דא אין קעמפ ,עס קומען זיך צוזאם אלע
סארט מענטשן ,פון אלע סארט משפחות און מנהגים ,אלע אין איין פלאץ ,ווייל אלע קומען דא
בלויז צו הערן דעם הייליגן רבינ'ס דיבורים ,און דער תענוג וואס געפינט זיך ביי דער בוים האט קיין
שיעור נישט.
שבת קודש אינדערפרי נאכ'ן דאווענען האט דער ראש ישיבה פארגעלערנט סיפורי מעשיות
(מעשה י"ב  -דער בעל תפלה) "ווי דער בעל תפלה איז אזוי געגאנגען ,האט ער געזען אז ס'גייען
מענטשן און בעטן גאט ברוך הוא און זענען מתפלל ,און זיי טראגן ספרים פון תפלות ,האט ער זיך
דערשראקן פון זיי ,און זיי האבן זיך אויך דערשראקן פון אים; האט ער זיך געשטעלט מתפלל זיין,
און זיי האבן זיך אויך געשטעלט מתפלל זיין" .האט דער ראש ישיבה ארויסגעברענגט אז דאס איז
די עצה פאר אלע סארט שוועריקייטן ,פחדים ,ענקזייעטיס ,פאביעס א.א.וו .וואס מענטשן גייען
דורך ,איז די איינציגסטע עצה נאר צו בעטן דעם אייבערשטן" ,באשעפער ,איך האב מורא פון
דאס און דאס ,העלף מיר עס זאל צו מיר נישט געשען דאס און דאס" ,און אזוי וועט דער מענטש
ארויסגיין פון אלע זיינע פראבלעמען .תפלה קען ארויס נעמען דעם מענטש פון די גרעסטע
תאוות ,נסיונות ,און אלע פראבלעמען ברוחניות ובגשמיות ,אבער נאר בתנאי אז מען געבט נישט
אויף ,מ'לייגט צו נאך א תפלה און נאך א תפלה ,און צום סוף וועט מען זיכער פועל'ן .דער ראש
ישיבה האט דערנאך דערציילט אסאך פערזענליכע מעשיות ווי אזוי אידן זענען ארויס פון די
גרעסטע צרות נאר דורך תפלה.
מוצש"ק ביי מלוה מלכה האט דער ראש ישיבה געזאגט אז מ'פירט זיך צו דערציילן מעשיות
פון צדיקים ביי מלוה מלכה ווייל אויב מ'וויל א וואך פון הצלחה דארף מען האבן אמונת חכמים,
ווי מ'זינגט ביים דעם ניגון "גאט פון אברהם" .די וועלט ווינטשט "א וואך פון ישועות ,א וואך פון
רפואות ,און א וואך פון אסאך געלט" ,האט דער ראש ישיבה געפרעגט ,וואס וועט דיר "אסאך
געלט" העלפן? אנשטאט דעם דארף מען וויכטיג האבן א וואך פון אסאך אמונת חכמים ,ווייל די
עצות פון די צדיקים דאס ברענגט אונז אלע ישועות.
אנהויב די וואך זענען די בחורים ארויסקומען אין קעמפ ,וואו זיי וועלן מיט'ן אייבערשטנ'ס
הילף פארברענגען א זומער אויף די פרישע ריינע לופט אינעם קעמפ ,וואס דער ראש ישיבה
גלייכט צו רופן "א ריהעב פון אמונה" ,און זיך אנשעפן פרישע כוחות צו דינעם דעם אייבערשטן
פאר א גאנץ יאר.
ההרים והגבעות יפצחו לפניכם רנה!
***

ערשינען הערליכע סידי'ס פון שיעורים אין
ספר שמואל א' און ב' פונעם ראש ישיבה שליט"א

עס איז א גרויסע שמחה צו לאזן וויסן אז עס איז נארוואס ערשינען אויף סידי'ס די הערליכע
וועלט בארימטע שיעורים אין תנ"ך פונעם ראש ישיבה שליט"א .צום ערשט האט מען
ארויסגעגעבן די שיעורים אין ספר שמואל א' און ב'.
די שיעורים אין תנ"ך זענען ספעציעל בארימט מיט די קלארקייט מיט וואס דער ראש ישיבה
שליט"א האט עס פארגעלערנט ,און ווי ער נעמט ארויס די חיזוק און מוסר פון די הייליגע פסוקים
וואס מיר דארפן מיטנעמען אויפ'ן טאג טעגליכן לעבן.
די סידי'ס זענען שוין דא צו באקומען ביי די מפיצים ,אדער קען מען רופן אויף .347-509-4908
בעזר ה' וועלן די איבריגע ספרי תנ"ך ,פארגעלערנט דורכ'ן ראש ישיבה ,ערשיינען בקרוב.
דערווייל קען מען הערן פארגעלערנט גאנץ נ"ך אויפ'ן טעלעפאן ליין "קול ברסלב" ,אויף
 ,212-444-9191דארט דארף מען דרוקן  2און דערנאך [ .8די איבריגע לאקאלע נומערן אין אלע
געגנטער ,געפונט זיך ביים סוף פונעם גליון].
לא רעב ללחם ולא צמא למים כי אם לשמוע את דבר ה'!

הבטחת מוהרא"ש

חיזוק צום טיר

מוהרא"ש האט צוגעזאגט און מבטיח געווען אז ווער
עס וועט ארויסהעלפן דאס דרוקן דעם ספר הקדוש

איר קענט באקומען אלע ספרי
ברסלב ,קונטרסים ,דרשות,
ניגונים ,סידי'ס'USB ,ס'SD ,ס ,און
נאך; דעליווערט צו אייער טיר!

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
געהאלפן ווערן מיט בני חיי ומזוני ,זיווגים הגונים ,רפואות וישועות.

רופט שוין 845-248-1651

רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

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

קול ברסלב  -שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים; מעשיות פון תפלה; און נאך

קוואל פון חיזוק (פרויען)  -שיעורים; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס; און נאך
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צו באקומען דעם גליון אויף אימעיל breslevcenter@gmail.com
חיזוק יומי אימעיל  /chizikyomi@gmail.comטעלעפאן מעסידזשינג 347-630-2876
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