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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ֶמּנּו, זָׁק הּוא מִּ י חָׁ ם כִּ עָׁ ֲעלֹות ֶאל הָׁ ל לַּ ִדי ְמַרְגִלים ָהאְבן ֶגעָזאְגט ַפאר ִדי  ֹלא נּוכַּ
ָזאְגט  .ַווייל ִדי גֹוִים ֶזעֶנען ְשֶטעְרֶקער ,ָרֵאלִאיְדן, ִמיר ֶוועְלן ִניְשט ֶקעֶנען ֵגיין אֹויף ֶאֶרץ ִיְש 

ער ֶוועט ִזי ְְ ַרִש"י ַאז ֵזיי ָהאְבן ֶגעֶרעְדט ֶקעְגן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ֲאִפילּו ֶדער ֵאייֶבעְרְשטֶ 
 ִניְשט ֶקעֶנען ַאן ֵעָצה ֶגעְבן ִמיט ֵזיי, ַרֲחָמָנא ִליְצָלן.

ַאז ֶעס )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן נ"ח( לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט  ,ירמֹוַהָרא"ש ִאיז ָדאס ַמְסבִ 
 ַצִדיק ָוואס ִאיז ֵזייֶער ְגרֹויס ֶקען ִזי ְְ ִניְשט ַאָראּפ ָדא ֶמעְנְטְשן ָוואס ֵמייֶנען ַאז אַ  ֶזעֶנען

ֶעס טּוט ִזי ְְ ָדא אֹויף ִדי  ָלאְזן צּו ִדי ֶוועְלְטִליֶכע ַזאְכן, ֶער ֵווייְסט ִניְשט ָוואס
ָאֶבער ֶדער ֱאֶמת ִאיז ִניְשט  .ַגְשִמיּות'ִדיֶגע ֶוועְלט, ַווייל ֶער ִאיז ֵזייֶער ַווייט פּון ַגְשִמיּות

ַאְלץ ֶמער ֵווייְסט ֶער ָוואס ֶעס טּוט ִזי ְְ  ,ַאזֹוי, ַפאְרֶקעְרט, ִווי ְגֶרעֶסער ֶדער ַצִדיק ִאיז
ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָוואס ֶער ִאיז ָדא ְְ ֶדער ַאז ט ַאזֹוי ִווי ֶמען ֶזע .אֹויף ֶדער ֶוועְלט

ן פּון ֶדעְסט ְגֶרעְסֶטער ָוואס ִאיז ָנאר ֵשָיי ְְ, ְגֶרעֶסער אּון ֶהעֶכער פּון ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט, אּו
 ה ְּפָרִטית.ִמיט ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ַהְשָגחָ  ,ֶוועְגן ִפיְרט ֶער ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט

ן ִאיז ִאין ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ֶדער ְּפַגם פּון ִדי ְמַרְגִלים, ֵזיי ָהאְבן ֶגעְטַראְכט ַאז ָדא ֶווען ֶמע
ייט ִמיט ִמְדָבר, ִפיְרט ַטאֶקע ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִדי ִאיְדן ֶשֹלא ְכֶדֶר ְְ ַהֶטַבע, ֶמען גֵ 

ִאין  יְמל, ֶמען ְטִריְנְקט פּוֶנעם ְשֵטיין א.א.וו. ָאֶבער ָדאְרטן פּון הִ ָוואְלֶקעֶנעס, ֶמען ֶעְסט מָ 
ְבן ֵזיי ט אֹויס ִווי ֶעס ִפיְרט ִזי ְְ ְבֶדֶר ְְ ַהֶטַבע, ָהאיז ִפיל ִמיט גֹוִים, ַאֶלעס ֶזעֶאֶרץ ִיְשָרֵאל אִ 

ִאין ַאַזא ַמָצב, ֶדער ֶגעָזאְגט ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶקען ִזי ְְ ִניְשט ַאָראְּפָלאְזן ָדאְרט 
 ֵאייֶבעְרְשֶטער ִאיז צּו ְגרֹויס ִזי ְְ ַאָראּפ צּו ָלאְזן ָדאְרט.

 ,יסַווייל ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִאיז ַאזֹוי ְגרוֹ  ,ַפאְרֶקעְרט .ָאֶבער ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ֵזייֶער ָטעּות
ייט ָוואס ֶיעֶדע ְקֵלייִניקֵ  ,ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלטָלאְזט ֶער ִזי ְְ ַאָראּפ צּו ִדי ֶוועְלט, אּון ֶער ִפיְרט 

ט ַטאֶקע ַאז ֶדער ַאזֹוי ִווי ֶמען ֶזע. ַּפאִסיְרט אֹויף ִדי ֶוועְלט קּוְמט ָנאר פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן
ָרֵאל ָזאְלן ַזיין ַפאְרנּוֶמען צּו ט ַאז ִדי גֹוִים ִאין ֶאֶרץ ִיְש ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ֶגעַמאכְ 

אּון ִניְשט קּוְקן אֹויף ִדי ְמַרְגִלים, ָאֶבער ִדי ְמַרְגִלים ָהאְבן  ,ן ֵזייֶעֶרע טֹויֶטעיגְ דִ רְ אעֶ בַ 
 ס.ַאֶלעס אֹויְסֶגעְדֵרייט צּו ְשֶלעְכטְ 

יםָדאס ָהאְבן ִדי ְמַרְגִלים ֶגעָזאְגט,  ילִּ ְּנפִּ ינּו ֶאת הַּ אִּ ם רָׁ  , ָזאְגט ַרִש"י ַאז ָדאס ֶזעֶנעןְושָׁ
ועְרט וען ִדי ִקיְנֶדער פּון ִדי ַמְלָאִכים ָוואס ֶזעֶנען ַאָראּפ ֶגעַפאְלן פּון ִהיְמל, ִווי ֶעס וֶ ֶגעוֶ 

ע'ַטֲעָנה'ט ֶגעְבֶרעְנְגט ִאין ַּפְרַשת ְבֵראִשית ַאז ֶעס ֶזעֶנען ֶגעֶווען ַמְלָאִכים ָוואס ָהאְבן גֶ 
 אְפן ֶדעם ֶמעְנְטש ַווייל ֶער ֶוועט ִזיְנִדיְגן, ָהאטצּום ֵאייֶבעְרְשְטן ַאז ֶער ָזאל ִניְשט ַבאשַ 

 אּוְמִזיְסט ֶווער ִאי ְְ ָאְנֶגערּוְפן ַרחּום ְוַחנּון? אֹויב ֵזיי" :ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֵזיי ֶגעָזאְגט
ר ֵאייֶבעְרְשֶטער , ֶדע"ֶוועְלן ִזיְנִדיְגן ֶוועְלן ֵזיי ְתשּוָבה טּוהן אּון ִאי ְְ ֶוועל ֵזיי צּוִריק ֶנעֶמען

צּו ֶזעהן אֹויב ֵזיי ֶווען ִזי ְְ ֶקעֶנען  ,יְקט ִדי ַמְלָאִכים אֹויף ֶדער ֶוועְלטָהאט ַאָראּפ ֶגעִש 
 ה ָהאְבן ֵזיי ִזי ְְ ִניְשט ֶדעְרַהאְלְטן, ֵזיי ָהאְבן ֶגעִזיְנִדיְגט.ֶדעְרַהאְלְטן, אּון ְלַמֲעשֶ 

י ְְ ן ַאז ֲאִפילּו ִדי ַמְלָאִכים ָהאְבן זִ ְבן ֶגעֶזעעהן ִדי ְנִפיִלים, ֵזיי ָהאָדאס ָהאְבן ִדי ְמַרְגִלים ֶגעזֶ 
אְרט ִניְשט ֶגעֶקעְנט ֶדעְרַהאְלְטן אֹויף ֶדער ֶוועְלט, ִווי ַאזֹוי ֶוועְלן ִזי ְְ ִדי ִאיְדן ֶקעֶנען דָ 

 ן ִניְשט ֶגעוואּוְסט ַאז ַא ֶמעְנְטשֶדעְרַהאְלְטן ִאין ַאַזא ַגְשִמיּות'ִדיֶגע ֶוועְלט, ָאֶבער ֵזיי ָהאבְ 
ועְלט, אּון ָהאט ַא ְגֶרעֶסעֶרע ֹכַח פּון ַא ַמְלָא ְְ, ֶער ֶקען ִזי ְְ ָיא ֶדעְרַהאְלְטן אֹויף ֶדער וֶ 

 - ֶדער ַרחּום ְוַחנּון - אֹויב ֶמען ִזיְנִדיְגט ֶקען ֶמען ְתשּוָבה טּוהן, אּון ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער
 עְדן ָאן.ֶנעְמט יֶ 

 )תֹו ְְ ַהַנַחל ֵליל שב"ק ְשַלח תש"ס(
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רָׁא"ש  ֶדעְרֵצייְלט מֹוהַּ
 

ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ַפאְלט ַאַריין ִאין ַא ְפָראְבֶלעם, 
ֶער ֶדעְרֶזעט ִזיְך ִאין ַא ָצָרה, ִאין ַא ְׁשֶוועִריֵקייט, אּון 
ֶער ֶזעט ִניְׁשט ַקיין ֶוועג ַארֹויס, ַדאְרף ֶער ֵאייִביג 
ִוויְסן אּון ֶגעֶדעְנֶקען ַאז ַאזֹוי ִווי ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ַא 

ָדא ַא ֶוועג  אֹויְך ֶוועג ַאַריין צּום ְפָראְבֶלעם, ִאיז
ֶדער ִעיָקר ִאיז ַאז ֶמען  .ַארֹויס פּוֶנעם ְפָראְבֶלעם

ָטאר ִזיְך ֵקייְנָמאל ִניְׁשט ַפאְרִליְרן אּון ְקֶלעְרן ַאז ֶעס 
ִאיז ׁשֹוין ֶעק ֶוועְלט, ֶעס ִאיז ַאֶלעָמאל ָדא ַא ֶוועג 

 ַארֹויס.
ֶמען ַדאְרף ִוויְסן ַאז ַאזֹוי ֵגייט ָדאס ֶלעְבן, ֵסיי 

יְסִפיְרן, ֶוועְלן ָוואס ֶמען ֶוועט ָנאר ֶוועְלן טּון אּון אוֹ 
ֵאייִביג ַזיין אֹויף ֶדעם ְׁשֶוועִריֵקייְטן אּון 
ְפָראְבֶלעֶמען, ָדאס ֶלעְבן ֵגייט ִניְׁשט ֵאייִביג ַאזֹוי 
ְגַלאִטיג, ֶעס ַמאְכן ִזיְך ַאֶלעָמאל ְׁשֶטערּוְנֶגען אֹויְפ'ן 
ֶוועג, ֶדער ִעיָקר ָחְכָמה ִאין ֶלעְבן ִאיז צּו ֶגעֶדעְנֶקען 
ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ִפיְרט ִדי ֶוועְלט, אּון ִדי ַאֶלע 
ְׁשֶוועִריֵקייְטן אּון ְפָראְבֶלעֶמען ָהאט אֹויְך ֶדער 
ֵאייֶבעְרְׁשֶטער צּוֶגעְׁשֶטעְלט, צּו ֶזען ִווי ַאזֹוי ֶדער 

אּון ִמיט ִדי ִריְכִטיֶגע  .ֶמעְנְטׁש ֶוועט ָדאס ַהאְנְדֶלען
ֱאֶמת'ן ִוויְלן, ֶקען ֶמען ַאֶלעס  ָרצֹון, ִמיט ַאן

 ַאִריֶבעְרֵגיין.
ַאז ֶדער )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן מ"ו( ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 

ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶגעְבט ִניְׁשט ַקיין ְׁשֶוועִריֵקייְטן ַפאר ַא 

ט ֵגיין ִאין ׁשּול ַאז דּו ֶוועס  
ֵריי ָמאל ַא ָטאג  ,ַדאֶוועֶנען ד 

 

ָין ָחה ַמֲעִריב ִמיט ִמנ  ִרית ִמנ  ן ַאזֹו ,ַׁשח  צ  ֶרעכ  ט ק  טּו ִניׁש  י ֶוועס 
ט ׁש   ֶלעג  ָנָסה; מֹוַהָרא"ׁש פ  ן: "ַאז ֶמען אֹויף ַפר  ִדיג ָזאג  ֶטענ 

ט".  ן ֶגעל  ָין ֶוועט ֶמען ָהאב  ט ִמיט ִמנ  ונ  אֹויב דּו לּו ֲאִפיַדאו 
ֶפעט אּון ֶעס ִאיז ׁשֹוי ַטאֶנען ׁש  ֶגעׁש  ט אֹויפ  ט ָדא ַקייןִביס   ן ִניׁש 

ָיִנים ִפיד ַזיין צּו ַדאֶוועֶנע ,ִמנ  טּו ַמק  ס  ן ִמיט ֶדעם ַאֶלעם ָזאל 
ט ֶגע'פַ ָנאר ִא  ָחן ָערּוך  נ  'ק  ס  ין ׁשּול, ַאזֹוי ֶווער  ל  )אֹוַרח ט ִאין ׁשֻׁ

ִעיף ט(ַחִיים, ִסיָמן  ָרׁשצ, ס   ., ַאז ֶמען ָזאל ַדאֶוועֶנען ִאין ֵבית ַהִמד 
ט  ִפיָלה, ִסיָמן לו(ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ָזאג   : "ִמי ֶשֶיׁש)ֵסֶפר ַהִמדֹות, אֹות ת 

ַפֵלל, ּגֹוֵרם ָּגלּו ִהת  ָׁשם ל  ָנס ל  ֵאינֹו ִנכ  ֶנֶסת, ו  ת לֹו ֵבית ַהכ 
ָבָניו", ֶווער ֶעס ָהאט ָטאט אּון ֶער ֵגייט נִ  ל  ט ׁשּול ִאין ַזיין ׁש  יׁש 

ן דַ  ֶדער ָזאל  ט ֶער ַאז ַזייֶנע ִקינ  ג  ֶרענ  ן ִאין ׁשּול ַדאֶוועֶנען ב  פ  אר 
ָרכֹות ח.(ֵגיין ִאין ָגלּות; ָדאס ִאיז ַא ַמֲאַמר ֲחַז"ל  אֹוָרה  .)ב  ִלכ 

ֵטיין, ָוואס ָהאט צּו טּון ֵגיין ִאין ׁשּול ִמ  ׁש  ף ֶמען ַפאר  יט ַדאר 
ט ֵגיין ִאין ָגלּות? ָנאר ֶמען קֶ  ן ִניׁש  ֶדער ָזאל  ען ֶדעם ַאז ִדי ִקינ 
ֶדער ֶזעֶען ִווי ֶדער ַטאֶטע ֵגייט ִניׁש   ן ָפׁשּוט, ַאז ִדי ִקינ  ט ָזאג 

ן ֵזיי אֹויך   ,ִאין ׁשּול ן ֵזיי ָהא ֶוועל  ט ֵגיין ִאין ׁשּול, ֶוועל  ן ִניׁש  ב 
ט ַקיין ַטא ן ִניׁש  ֶדער ָהאב  ן; ַווייל ַאז ִדי ִקינ  ֶטע ַא ָגלּות ֶלעב 

ן ֵזיי ַחֵנך  אּון ֵגייט ִמיט ֵזיי ַדאֶוועֶנען ֶוועל   ָוואס ִאיז ֵזיי מ 
ן ִאין ֶגער  ן ִזיך  ַוואל  ן, ֵזיי ֶוועל  ן ַא ָגלּות ֶלעב  ן  ָהאב  ִדי ַגאס 

ָלן.  ַרֲחָמָנא ִלצ 
ַלח)ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה, פ'    תשע"ח( ׁש 
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ן. אֹויב ַא ֶמעְנְטׁש, ָנאר אֹויף ִוויִפיל ַזייֶנע ּכֹוחֹות ֶקעֶנען ֶדעְרֵהייבְ 
ֶמעְנְטׁש ֵגייט דּוְרְך ַא ֶגעִוויֶסע ְׁשֶוועִריֵקייט ִאיז ַא ִסיָמן ַאז ֶער 
ָהאט ַטאֶקע ִדי ּכֹוחֹות ָדאס ִאיֶבעְרצּוקּוֶמען. ֶווען ֶמען ֶנעְמט 

 ָדאס גּוט ַאַריין ִאין ָקאפ, ֵגייט ׁשֹוין ָדאס ֶלעְבן ִפיל ְגִריְנֶגער.
ט ֶדערֹויף ַא ַבייְׁשִפיל פּון ַא ִקיְנד. ֶווען ֶמען ֶדער ֶרִבי ְבֶרעְנגְ 

ִוויל ָאְנֵרייְצן ַא ִקיְנד ַאז ֶער ָזאל ֶוועְלן ָהאְבן ַא גּוֶטע ַזאְך, ֶוועט 
ֶמען ִאים ֶעס ַווייְזן אּון ָנאְכֶדעם ֶעס ְגַלייְך ַבאַהאְלְטן, אּון ָדאס 

ועְלן אּון ְׁשְטֶרעְבן צּו ֶוועט ַמאְכן ַאז ָדאס ִקיְנד ָזאל ָנאְך ֶמער וֶ 
ַבאַהאְלֶטעֶנע ַזאְך. ִדי ֶזעְלֶבע ִאיז אֹויְך ִמיט ַא  ַבאקּוֶמען ִדי

ֶמעְנְטׁש, ֶווען ֶער ִוויל צּוקּוֶמען צּו ַא גּוֶטע ַזאְך, ֶוועט  ערְגרֹויסֶ 
ֶעס ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער צּוָמאל ַבאַהאְלְטן, ֶער ֶוועט ִאים אּוְנֶטער 

עְלן ְׁשֶוועִריֵקייְטן אֹויְפ'ן ֶוועג, אּון ָדאס ֶוועט ָנאְך ֶמער ְׁשטֶ 
ַארֹויְסְבֶרעְנֶגען ִדי ֵחֶׁשק פּוֶנעם ֶמעְנְטׁש ַאז ֶער ָזאל ֶעס ַדְוָקא ָיא 
ֶוועְלן ַבאקּוֶמען. אּון אֹויב ֶוועט ֶער ִניְׁשט אֹויְפֶגעְבן ַזיין ָרצֹון, ֶער 

ער ִמיט ַאֶלע ּכֹוחֹות, ֶוועט ֶער דּוְרְכְבֶרעְכן אּון ֶוועט ְפרּוִביְרן ַווייטֶ 
ַאִריֶבעְרֵגיין ִאיֶבער ַאֶלע ָסאְרט ְׁשֶוועִריֵקייְטן אּון ָאְנקּוֶמען צּו 
ַזיין ִציל. ִדי "ְמִניעֹות", ִדי ְׁשֶטערּוְנֶגען, ֶוועְלן ִאיֶבעְרֶגעְדֵרייט 

 ֶוועְרן צּו "ְנִעימּות", צּו ַא ִזיְסֵקייט.

ֶעס ִאיז ַאָמאל ֶגעקּוֶמען צּו מֹוַהָרא"ׁש ַא ִאיד ִזיְך צּו דּוְרְכֶרעְדן 
אּון ֶבעְטן ַאן ֵעָצה ִאיֶבער ַא ֶגעִוויֶסע ַזאְך ָוואס ֶער ָהאט ֵזייֶער 
ְׁשַטאְרק ֶגעָוואְלט דּוְרְכִפיְרן, ֶער ָהאט ָאֶבער ֶגעַהאט אֹויף ֶדעם 

אּון ְׁשֶטערּוְנֶגען. ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ַדאן ֵזייֶער ַאַסאְך ְׁשֶוועִריֵקייְטן 
ְפַרייָטאג ַפְרַׁשת ַוֵיָרא, מֹוַהָרא"ׁש ָהאט ֶגעַהאְלְטן ִאיְנִמיְטן ַמֲעִביר 

)ְבֵראִׁשית כד( ֶסְדָרה ַזיין, אּון ֶער ָהאט פּוְנְקט ֶגעַהאְלְטן ַביים ָפסּוק 

ְרֵצייְלט ָדאְרט ַאז ֶווען א ֶאת ַהָמקֹום ֵמָרחֹוק", ִדי ּתֹוָרה ֶדעְר "ַויַ 
ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָהאט ֶגעְטָראְגן ַזיין זּון ִיְצָחק צּו ִדי ֲעֵקיָדה, ָהאט 
ֶער ֶגעֶזען ֶדעם ְפַלאץ פּון ֶדער ַווייְטְנס, ָזאְגט ַרִׁש"י ִווי ַאזֹוי ָהאט 
ֶער ֶגעוואּוְסט וואּו ֶדער ְפַלאץ ִאיז? ַווייל ֶער ָהאט ֶגעֶזען ַא 

 ְלְקן אֹויְפ'ן ַבאְרג.ָווא
ָהאט מֹוַהָרא"ׁש ֶגעִוויְזן ַפאר ֶדעם ִאיד וואּו ֶער ַהאְלט, אּון 
ִאים ֶגעָזאְגט ַאז ָדאס ִאיז ַמָמׁש ֶדער ֶעְנְטֶפער צּו ַזיין ְפָראְבֶלעם. 

ִווי ַאזֹוי ֶזעט ֶמען ִדי ִריְכִטיֶגע ְפַלאץ וואּו  ,ִדי ּתֹוָרה ֶלעְרְנט אּוְנז
ְרף ֵגיין? ֶווען ֶמען ֶזעט ָדאְרט ַא ָוואְלְקן, ֶמען ֶזעט ַאז ֶמען ַדא

ֶדער ֶוועג צּום ְפַלאץ ִאיז ַפאְרָוואְלְקְנט אּון ַפאְרֶנעְפְלט, ֶדער ֶוועג 
ִאיז ִניְׁשט ְגַלייְך אּון ְגַלאִטיג, ִאיז ָדאס ַא ִסיָמן ַאז ֶמען ִאיז אֹויְפ'ן 

ָהאְבן ִדי ְׁשַטאְרֵקייט ָאְנצּוֵגיין אּון  ִריְכִטיְגן ֶוועג, ֶמען ַדאְרף ָנאר
ִזיְך ִניְׁשט ֶדעְרְׁשֶרעְקן פּוֶנעם ָוואְלְקן, אּון ַדאן ִאיז ֶמען ַמְצִליַח 

 ָאְנצּוקּוֶמען צּום ִציל.

ָלאִמיר ֶנעֶמען ַא ַבייְׁשִפיל ֶדער ִעְנָין פּון ֶלעְרֶנען ִדי ֵהייִליֶגע 
ַאַסאְך ֶמעְנְטְׁשן ֶלעְרֶנען ִניְׁשט, ַווייל ֵזיי ְקֶלעְרן ַאז ֶעס ִאיז ּתֹוָרה. 

צּו ְׁשֶווער, ֵזיי ָהאְבן צּוִפיל ְׁשֶוועִריֵקייְטן אּון ְׁשֶטערּוְנֶגען, אּון ֵזיי 
ֶזעֶנען ִניְׁשט ַמְצִליַח צּו ֶקעֶנען ֶלעְרֶנען. ָאֶבער ֶדער ֱאֶמת ִאיז ַאז 

ייְנט ֶעס ֱאֶמת'ִדיג, ֶוועט ֶער ְטֶרעְפן ֶוועְגן ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש מֵ 
)ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ִאיֶבעְרצּוקּוֶמען ִדי ְׁשֶוועִריֵקייְטן. ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 

אֹויף ֶדעם ָוואס ֶמען ְפֶרעְגט ַא ֶמעְנְטׁש אֹויְבן ִאין א' ִסיָמן רפ"ו( 
 ז ֶמעןטּות ֵמייְנט ָדאס ַאְבַפְׁש  ,ִהיְמל "ָקַבְעָּת ִעִּתים ַלּתֹוָרה"

ָהאט ַבאְׁשִטיְמט ַא ַצייט צּו ֶער ֶמעְנְטׁש אֹויב  םְפֶרעְגט ֶדע
ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה, ָאֶבער ֶדער ָוואְרט "ֶקַבע" ֶקען אֹויְך ֵמייֶנען ְגֵניָבה", 
ַטייְטְׁשט ֶדער ֶרִבי ַאז ֶמען ְפֶרעְגט ֶדעם ֶמעְנְטׁש אֹויב ֶער ָהאט 

'ט ַצייט צּו ֶלעְרֶנען. ִאיְך ֵווייס ַאז דּו ָהאְסט ִניְׁשט בְ ֶגע'ַגנְ ַאָראפ 
ֶגעַהאט ַקיין ִאיְבִריג ַצייט, ָאֶבער ָהאְסטּו ָכאְטׁש ְפרּוִביְרט 

 'ֶעֶנען ַאִביְסל ַצייט ַפאר ּתֹוָרה?בְ ַאָראְפצּו'ַגנְ 
ים, ֶרִבי ֶאְלָעָזר "ִהֵלל ְמַחֵייב ֶאת ָהֲעִניִ )יּוָמא לה:( ִדי ְגָמָרא ָזאְגט 

 -ֶבן ַחְרסּום ְמַחֵייב ֶאת ָהֲעִׁשיִרים, יֹוֵסף ְמַחֵייב ֶאת ָהְרָׁשִעים" 
אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט ף ָדאס ֵמייְנט ַאז ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש קּוְמט ַארֹוי

אּון ֶער ַפאְרֶעְנְטֶפעְרט ִזיְך ַפאְרָוואס ֶער ָהאט ִניְׁשט ֶגעֶלעְרְנט 
ם, ָאֶדער ֶער ִאיז ֶגעֶווען צּו ַרייְך אּון עיז ֶגעֶווען צּו ָארֶ ַווייל ֶער אִ 

ַפאְרנּוֶמען ִמיט ִדי ֶגעֶׁשעְפְטן, ָאֶדער ַאז ֶער ָהאט ֶגעַהאט ְׁשֶוועֶרע 
ִנְסיֹונֹות, ָזאְגט ֶמען ִאים ַאז ֶער ָזאל קּוְקן ִדי ַצִדיִקים ָוואס ָהאְבן 

 ַאֶלע ְׁשֶוועִריֵקייְטן. ֶגעֶלעְרְנט ּתֹוָרה ֲאִפילּו ִמיט ִדי
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ַמאן אּון ֶער ָהאט עִהֵלל ִאיז ֶגעֶווען ַא ְגרֹויֶסער ָארֶ 
ִזיְך ָאְנֶגעְׁשְטֶרעְנְגט צּו ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה, ִווי ִדי ַבאַקאְנֶטע 
ַמֲעֶשה ַאז ֶער ִאיז ַארֹויף אֹויְפ'ן ַדאְך ִאין ַא ְגרֹויֶסע 

ס ֶלעְרֶנען ִאין ֵבית ְׁשֵניי צּו ֶקעֶנען ִמיְטַהאְלְטן ָדא
ַהִמְדָרׁש, ֶווען ֶער ָהאט ִניְׁשט ֶגעַהאט ָדאס ֶגעְלט צּו 

'ן ׁשֹוֵמר פּון ֵבית ַהִמְדָרׁש. ֶרִבי ֶאְלָעָזר ֶבן ֶגעְבן ַפאְר 
ַחְרסּום ִאיז ֶגעֶווען ַא ְגרֹויֶסער עֹוֶׁשר, אּון פּון ֶדעְסט 

ִניְׁשט ֶגעְׁשֶטעְרט פּון ֶוועְגן ָהאְבן ַזייֶנע ֶגעֶׁשעְפְטן ִאים 
צּו ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה. אּון ִדי ֶזעְלֶבע ִאיז ִמיט יֹוֵסף ַהַצִדיק 
ָוואס ָהאט ֶגעַהאט ְגרֹויֶסע ִנְסיֹונֹות, אּון ֶער ָהאט ִזיְך 
ֶגעְׁשַטאְרְקט צּו ַזיין ֶעְרִליְך אּון ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן. 

ם ֶזעֶנען ְמַחֵייב ֶיעְדן ֵאייֶנעם, קּוְמט אֹויס ַאז ִדי ַצִדיִקי
ַאז ֶווער ֶעס ָהאט ִזיְך ָיא ַארֹויְסֶגעְדֵרייט פּון ֶלעְרֶנען 
ּתֹוָרה ִמיט ִדי ָסאְרט ִּתירּוִצים, ֶוועט ַבאקּוֶמען ַאן 

 עֹוֶנׁש.
ִלְכאֹוָרה ַדאְרף ֶמען ָאֶבער ַפאְרְׁשֵטיין, ֶדער ָפסּוק 

ַצִדיק ֹלא טֹוב", ַא ַצִדיק ם ָענֹוׁש לַ "גַ )ִמְׁשֵלי יז( אְך ָזאְגט דָ 
זּוְכט ִניְׁשט צּו ַבאְׁשְטָראְפן ֶמעְנְטְׁשן, ֶער זּוְכט ִניְׁשט ַאז 
ֶמעְנְטְׁשן ָזאְלן ַבאקּוֶמען ַאן עֹוֶנׁש דּוְרְך ִאים. אּון ָדא 
ָזאְגן ַחַז"ל ַאז ִדי ַצִדיִקים ֶוועְלן ְבֶרעְנֶגען ַאן עֹוֶנׁש אֹויף 

 ועְלֶכע ָהאְבן ִניְׁשט ֶגעֶלעְרְנט ַקיין ּתֹוָרה.ִדי וֶ 
ָנאר ֶמען ֶקען ָזאְגן ְפַׁשט ַאִביְסל ַאְנֶדעְרׁש, ֶמען 

ר ֶמען ֶרעְדט ַטאֶקע ָנא ֶרעְדט ִניְׁשט פּון ֶיעֶנע ֶוועְלט,
ָנאְך ָדא אֹויף ֶדער ֶוועְלט. ֶדער ָוואְרט "ְמַחֵייב" ֶקען 

 ִחיּוב ַהְמִציאּות"ְרפּון ַא "מְ ֵמייֶנען ַאז ֵזיי ַמאְכן ֶדע
ִהֵלל ָהאט ֶגעֶעְפְנט ַא ֶוועג אּון )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן נ"ב( 

ֶגעִוויְזן ַפאר ֶיעְדן ַאז ֲאִפילּו ַאן ָאִריַמאן ָהאט ִדי 
ֶמעְגִליְכֵקייט צּו ֶלעְרֶנען. ֶרִבי ֶאְלָעָזר ֶבן ַחְרסּום ִאיז 

מּוְסֶטער צּו ַווייְזן ַאז ֲאִפילּו ַא ַפאְרנּוֶמעֶנער ֶגעֶווען ַא 
עֹוֶׁשר ָהאט ַא ֶוועג צּו ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה. אּון יֹוֵסף ַהַצִדיק 
ָהאט ֶדעְרְקֶלעְרט ַאז ֲאִפילּו ַא ֶמעְנְטׁש ָוואס ָהאט 

 ְׁשֶוועֶרע ִנְסיֹונֹות ֶקען אֹויְך ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה.

ְך ֶיעֶדער ָאְפֶלעְרֶנען ַאז ֲאִפילּו אּון פּון ֵזיי ַדאְרף ִזי
ִמיט ַאֶלע ְׁשֶוועִריֵקייְטן, ִאיז ֵאייִביג ָדא ַא ֶוועג ַארֹויס, 
ֶעס ִאיז ֵאייִביג ָדא ַא ֶוועג ִאיֶבעְרצּוקּוֶמען ַאֶלע ָסאְרט 

 ְפָראְבֶלעֶמען.
ֶמען ֶקען ַאָמאל ְטַראְכְטן ַאז ָנאר ֶיעְצט ֶזעֶנען ָדא ִדי 

ֶלעֶמען, ְׁשֶפעֶטער ֶוועט ׁשֹוין ַאֶלעס ַזיין ְמסּוָדר, ְפָראבְ 
, אּון ֶדעָמאְלט אּון ְגַלאִטיג ֶעס ֶוועט ַאֶלעס ַזיין גּוט

 ֶוועט ֶמען ִזיְך ֶנעֶמען ִאין ִדי ֶהעְנט ַאַריין.
ַא ָבחּור ְטַראְכט ַאז ֶיעְצט ָהאט ֶער ַטאֶקע ַאַסאְך 

ייְטן, ָאֶבער ֶווען ֶער ֶוועט ְׁשֶטערּוְנֶגען אּון ְׁשֶוועִריקֵ 
ֲחתּוָנה ָהאְבן ֶוועט ֶער ַזיין ֶגעֶהעִריג ְמסּוָדר, אּון ַדאן 
ֶוועט ֶער ִזיְך ֶנעֶמען ִאין ִדי ֶהעְנט ַאַריין. ֶווען ֶער ָהאט 
ָאֶבער ֲחתּוָנה ֶזעט ֶער ַאז ֶעְרְׁשט ַדאן הֹויְבט ִזיְך ָאן ִדי 

ויל ֶער ֶעס ָאְפֵלייְגן אֹויף ְׁשֶוועִריֵקייְטן, אּון ַדאן וִ 
ְׁשֶפעֶטער ֶווען ַזייֶנע ִקיְנֶדער ֶוועְלן ׁשֹוין ְגרֹויס ֶוועְרן, 
אּון ֶדעָמאְלט ָהאט ֶער ַווייֶטער ְׁשֶוועִריֵקייְטן ַטאֶקע 
פּון ַזייֶנע ִקיְנֶדער, אּון ֶער ְקֶלעְרט ַאז ָנאְכ'ן ֲחתּוָנה 

ׁשֹוין ָהאְבן ַא רּוִאיְגֵקייט, ַמאְכן ַאֶלע ִקיְנֶדער, ֶוועט ֶער 
 ָאֶבער ֶדעָמאְלט קּוֶמען אּוְנֶטער ַאְנֶדעֶרע ְפָראְבֶלעֶמען.

ֶדער ְּכַלל ִאיז: ַא ֶמעְנְטׁש ֶקען ִזיְך ֵאייִביג ֶנעֶמען ִאין 
ִדי ַהאְנט ַאַריין, ֶער ֶקען ֵאייִביג אֹויְסִפיְרן ַאֶלעס ָוואס 

 .יי ְברּוֲחִניּות אּון ֵסיי ְבַגְׁשִמיּותֶער ִוויל ֱאֶמת'ִדיג טּון, סֵ 
אּוְנֶטער קּוֶמען  אֹויְך ָאֶבער ַאֶלעָמאל ֶוועְלן

ְׁשֶוועִריֵקייְטן אּון ְׁשְטרֹויְכלּוְנֶגען אֹויְפ'ן ֶוועג, אּון ֶיעֶדע 
ְפָראְבֶלעם ָהאט ַא ֶוועג ַארֹויס, אּון ֶמען ֶקען ִזיְך 

ָקר ַאז ֶמען ָזאל ַאַריין ֶנעֶמען ְׁשַטאְרְקן ֶדערֹויף. ֶדער ִעי
ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ִאין ֶלעְבן, ֶמען ָזאל ֶיעֶדע ַזאְך 
אֹויְסְׁשמּוֶעְסן אּון ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ַדאן 

 ֶוועט ַאֶלעס ַזיין גּוט.
 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ג' ֶעֶרְך ְמִניעֹות( 
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 נייעס אינערהאלב
 מוסדותינו הק'

 

 הערליכע פארשטעלונג דורך
 די "בית פיגא" תלמידות

 

הונדערטער פרויען זענען זיך צוזאמגעקומען די וואך 
 פלעיהערליכע  דינסטאג און מיטוואך מיטצוהאלטן די

וואס איז אהערגעשטעלט געווארן דורך די תלמידות פון 
"בית פיגא", וועלכע האבן פארגעשטעלט די מעשה וואס 

די פארלוירענע דער הייליגער רבי האט דערציילט פון "
בת מלך", די ערשטע מעשה פונעם ספר הקדוש ספורי 

ס'האט  רבי האט געזאגט, "ווערשיות, אויף וואס דער מע
 געהערט די מעשה, האט געהאט אן הרהור תשובה".

אזוי עס איז געווען ערווארטעט גאר א גרויסע 
באטייליגונג, האט מען געמאכט די פלעי צוויי מאל, 
דינסטאג און מיטוואך, און מיט דעם אלעם האט מען 

 ן הרע.נישט געקענט נאכקומען דעם גרויסן ציבור בלי עי
גאר שטארק באאיינדרוקט  די פארזאמעלטע זענען

געווארן פון די פאכמאנישע ארבעט ווי אזוי די קינדער 
 האט אראפגעשפילט די פלעי אויף אזא שיינעם און

נאנט צו . די פלעי האט געדויערט פראפעסיניאלן אופן
שעה אנגעפולט מיט הנאה און געשמאק פון וואס  דריי

 יעדער האט גאר שטארק הנאה געהאט.
ל איז שטארק ארויסגעברענגט געווארן, דער מוסר השכ

ווי אזוי יעדער איד איז באליבט ביים אייבערשטן, און ווען 
דער איד פירט זיך נישט אויף ווי עס דארף צו זיין, פאלט 
ער נעבעך אריין אין די הענט פון די "נישט גוטע", אין די 
הענט פונעם יצר הרע, און ער ווארפט אריין דעם מענטש 

ן שלאף, נישט דער גוף שלאפט, נאר די נשמה אין א טיפ
שלאפט, דער מענטש דרייט זיך ארום ווי אן 
אויסגעלאשענער ליכט, און האט נישט קיין סיפוק אין 
לעבן, ער זוכט א וועג ווי אזוי ער קען צוריק קומען צום 
אייבערשטן און האבן א גליקליך לעבן, יעדער לאכט אפ 

יז שוין דערנאך און ער וועט פון אים, מ'זאגט אים אז ער א
שוין קיינמאל נישט קענען מצליח זיין, אבער דער איד 

שטארק און שרייט, זייער ט זיך להאגעבט נישט אויף, ער 
"ס'איז זיכער יא דא", ס'איז זיכער דא א וועג אויך פאר 
מיר מצליח צו זיין, און דאן העלפט אים דער 

ווערט צוריק  זיין נשמה, עראייבערשטער אז ער טרעפט 
נאנט צום אייבערשטן, ער ווערט א פרייליכער און 
צופרידענער איד, און ס'איז אים גוט אויף די וועלט און 

 אויף יענע וועלט.
די באטייליגטע האבן זיך גאר שטארק באדאנקט פאר די 
איבערגעגעבענע מחנכות און די חשובע תלמידות פאר'ן 

 פארשטעלונג.אהערשטעלן דעם גאר געלונגענעם 
 

 !עורו ישנים משינתכם
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 מוסדות היכל הקודש ברסלב
 

די  פארהייליגע מוסדות  נעמט אהיים א פושקע פון די
בדבר ישועה צו ווערן  געוואלדיגע סגולות געהאלפן

ורחמים ביים ליכט צינדען און צו יעדע צייט, דורכ'ן 
די הייליגע מוסדות וואס זענען א לייכט  מחזק זיין

 וועלטגאנצע טורעם פאר די 
 

 א פולע פושקע און צו באקומען א נייעאויסצוליידיגן 
 

 

 347-760-5924בארא פארק  - 347-578-5726וויליאסבורג 
 845-238-0804קרית יואל  - 917-789-3095מאנסי 

 חיזוק צום טיר
 
 

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

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

 רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

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

 

 

 
 

 

 

 הבטחת מוהרא"ש
 

 מוהרא"ש האט צוגעזאגט און מבטיח געווען אז ווער
 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.

 

געלעגנהייט צו האבן א חלק אין דרוקן "אשר בנחל" און יעצט האט איר די 
 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


