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הַאַ  ְרשָׁ הַאֹויףִַדיַפ  ֲעשֶׂ  מ 
ט ֶווען ֶמען ִוויְסן ָזאְלְסטּו ַאז ִאין ִהיְמל ֶוועְרט ַא ְגרֹויֶסער ַרַעׁש ֶווען ֶמען ֶזעט ַא ִאיד קּוְמט ִאין ׁשּול, ִבְפרַ 

אְך ְׁשְפִריְנְגט ֶער ייְטן ְוכּו' ְוכּו', אּון דָ אֹויף ִאים ְׁשֶוועִריקֵ ֶזעט ַא ִאיד ָוואס מּוְטֶׁשעט ִזיְך, ֶעס ֵגייט ַאִריֶבער 
 ָדאס ִאיז ֵזייֶער ָחׁשּוב אֹויְבן ִאין ִהיְמל. -ייְטן אּון לֹויְפט ִאין ׁשּול ַדאֶוועֶנען ַאִריֶבער ַאֶלע ְׁשֶוועִריקֵ 
ג אּון ַאָמאל ָאְנֶגעקּוֶמען ִאין ַא ְׁשָטאט אֹויף ֶעְטִליֶכע ֶטע ם טֹוב ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ִאיזֶדער ֵהייִליֶגער ַבַעל ׁשֵ 

ם טֹוב ִאיז ִניְׁשט ֶגעַגאְנֶגען ַדאֶוועֶנען ִאיֶנעם ַטאֶנען ַביים ֹראׁש ַהָקָהל; ֶדער ַבַעל ׁשֵ ֶער ִאיז ַאייְנֶגעְׁש 
אְרט וואּו ֶער ִאיז דָ  -טּוב פּוֶנעם ֹראׁש ַהָקָהל ְׁשָטאִטיְׁשן ׁשּול, ָנאר ֶער ָהאט ִזיְך ֶגעַמאְכט ַא ִמְנָין ַביים ְׁש 

 ַטאֶנען, ָאֶבער ֶדער ֹראׁש ַהָקָהל ִאיז ָיא ֶגעַגאְנֶגען ִאיֶנעם ְׁשָטאִטיְׁשן ׁשּול ַדאֶוועֶנען.ַאייְנֶגעְׁש 
ָנָסה ִאיז ֶגעֶווען ַאז ֶער ִאיז אֹויף ַׁשָבת ִאיז אֹויְך ָאְנֶגעקּוֶמען ִאין ֶיעֶנעם ְׁשֶטעְטל ַא ַמִגיד, ָוואס ַזיין ַפרְ 

עם. ַׁשָבת ַארּוְמֶגעָפאְרן ִאין ְׁשֶטעְטֶלעְך ַהאְלְטן ְדָרׁשֹות, אּון ֶדער עֹוָלם ָהאט ִאים ֶגעֶגעְבן ֶגעְלט ַפאר דֶ 
ְרָׁשן ָהאט ַביי ִדי ְסעּוָדה ָהאט ֶדער ַבַעל ֵׁשם טֹוב אֹויְסֶגעְפֶרעְגט ֶדעם ֹראׁש ַהָקָהל ָוואס ֶדער ַבַעל דַ 

ס ִאיז ָדא ַא ֶגעֶרעְדט, ָהאט ֶדער ֹראׁש ַהָקָהל ֶדעְרֵצייְלט ַאז ֶער ְׁשֶרעְקט ָאן ֶדעם עֹוָלם, ֶער ָזאְגט ַאז עֶ 
טֹוב ֶגעָזאְגט  רֹויֶטע ֵגיִהנֹום, אּון ַא ֶגעֶלע ֵגיִהנֹום אּון ֶדער עֹוָלם ִאיז ֵזייֶער ֶצעְבָראְכן, ָהאט ֶדער ַבַעל ֵׁשם

ֶדער, ן ֹראׁש ַהָקָהל: "אֹויב ֶדער ַבַעל ַדְרָׁשן ֵגייט ָנאְכַאָמאל ֶרעְדן ְׁשֶלעְכְטס אֹויף ִאיִדיֶׁשע ִקינְ ַפארְ 
 ָזאְלְסטּו ִאים ָזאְגן ַאז ִאיְך רּוף ִאים, אּון דּו ָזאְלְסט ִאים ִניְׁשט ָלאְזן ֶעְנִדיְגן ֶרעְדן".

ייְך ָהאט ֶדער ַמִגיד ִוויֶדער ָאְנֶגעהֹויְבן ֶרעְדן ַא ַׁשאְרֶפע ְדָרָׁשה, ְגלַ  ְוַכְך ַהָוה, ִאיְנִמיְטן ָׁשלׁש ְסעּודֹות
ער ַמִגיד ָהאט ֶדער ֹראׁש ַהָקָהל אֹויְסֶגעְקַלאְפט אּון ֶגעָזאְגט ַאז ֶדער ַבַעל ֵׁשם טֹוב רּוְפט ִאים, ֶווען דֶ 

ז ָהל ַווייֶטער ִאיֶבעְרֶגעַהאְקט אּון ִאים ֶגעָזאְגט אַ ָהאט ֶגעָוואְלט ַווייֶטער ֶרעְדן, ָהאט ִאים ֶדער ֹראׁש ַהקָ 
ט ַקיין ֶער ֶקען ִניְׁשט ַווייֶטער ֶרעְדן, אּון ֶער מּוז ֵגיין צּום ַבַעל ֵׁשם טֹוב. ֶדער ַמִגיד ָהאט ִניְׁשט ֶגעַהא

 ְבֵריָרה, אּון ֶער ִאיז ֶגעַגאְנֶגען ִמיְטן ֹראׁש ַהָקָהל צּום ַבַעל ֵׁשם טֹוב.
עָזאְגט: "ִווי ֶווען ֶער ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען צּום ַבַעל ֵׁשם טֹוב ָהאט ִאים ֶדער ַבַעל ֵׁשם טֹוב ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו גֶ 

יד ֶגעְבט ֶׁשעְמְסטּו ִזיְך ִניְׁשט צּו ֶצעְבֶרעְכן ִאיִדיֶׁשע ִקיְנֶדער, דּו ֵווייְסט ָוואס ֶגעֶׁשעט ִאין ִהיְמל ֶווען ַא אִ 
ר ֶגעְבט ַא ַא ַכאפ סֹוף ָטאג ָנאְכן ַאְרֶבעְטן אּון ֶער ֶזעט ַאז ֶער ָהאט ִניְׁשט ֶגעֵלייְגט ַקיין ְתִפיִלין, אּון עֶ  ִזיךְ 

אפ ַאז ֶער ְקֶרעְכץ צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ָוואֶסעֶרע ַרַעׁש ָדאס ַמאְכט ִאין ִהיְמל?! ָאֶדער ַא ִאיד ֶגעט ִזיְך ַא כַ 
ַא ְקֶרעְכץ  ֶגעַדאֶוועְנט ַׁשְחִרית ָאֶדער ִמְנָחה, אּון ֶער ֶקען ׁשֹוין ִניְׁשט ַדאֶוועֶנען אּון ֶער ֶגעְבטָהאט ִניְׁשט 

יְדן?!" אּון צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ָוואֶסעֶרע ַרַעׁש ָדאס ַמאְכט אֹויְבן ִאין ִהיְמל, ֵגייְסטּו אּון דּו ֶצעְקַלאְפְסט אִ 
אְגן ַפאְרן ֵׁשם טֹוב ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ֶגעֶרעְדט צּו ֶדעם ַמִגיד, ִביז ֶער ָהאט ֶגעמּוְזט צּוָז ַאזֹוי ָהאט ֶדער ַבַעל

 ַבַעל ֵׁשם טֹוב ַאז פּון ַהייְנט ָאן ֶוועט ֶער ֶמער ִניְׁשט ֶרעְדן ְׁשֶלעְכְטס אֹויף ִאיְדן.
ְך אּון ֶבר: ָאִחי, ַחַזק ֶוֱאחֹוז ַעְצְמָך! ְברּוֶדער ְׁשַטאְרק ִזיֶדעְרַפאר ֶבעט ִאיְך ִדיר ֵזייֶער, ֵטייֶעֶרער ִליֶבער חַ 

יף ֶווער ִניְׁשט ֶצעַפאְלן; קּום ִאין ׁשּול ַדאֶוועֶנען ְדֵריי ָמאל ַא ָטאג, ֲאִפילּו דּו ִביְסט ֶצעְבָראְכן אוֹ 
ְרְׁשֵטייְסט ִניְׁשט ָוואס דּו ֶלעְרְנְסט; ָפאְלג ְׁשִטיְקֶלעְך, אּון ֶעֶפען אֹויף ַא ְגָמָרא ֶיעְדן ָטאג, ֲאִפילּו דּו ַפא

 ֶדעם ֵהייִליְגן ֶרִבי'ן, ָוואס ָנאר ֶער ֶקען אּוְנז ֶהעְלְפן אּון ָנאר ֶער ַפאְרְׁשֵטייט אּוְנז.
 )ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה ִכי ָתֹבא תשע"ז(

 

ויֶען : ַאָמאל ָהאט ִזיְך ַא ִאיד ֶגע'ָחלֹוְמ'ט ַאז ִאין ִדי ְׁשָטאט וִ )ֲאָבֶניָה ַבְרֶזל, אֹות תקפ(ֶדער ֶרִבי ָהאט ֶדעְרֵצייְלט 
ְפן ֶדעם  ְטֶרעאּוְנֶטעְרן ְבִריק ִאיז ָדא ַא ְגרֹויֶסער אֹוָצר, ִאיז ֶער ַאִהין ֶגעָפאְרן אּון ָאְנֶגעהֹויְבן ְגָראְבן ְכֵדי צּו

עֶזען ִווי אֹוָצר. ָדאְרט ִאיז ֶגעֶווען ַא ֶוועְכֶטער ָוואס ֶער ָהאט ַבאַוואְכט ֶדעם ְבִריק, אּון ֶווען ֶער ָהאט גֶ 
ֶדער ִאיד ְגָראְבט אּוְנֶטעְרן ְבִריק ָהאט ֶער ִאים ֶגעְפֶרעְגט: "ָוואס טּוְסטּו ָדא?" ָהאט ֶדער ִאיד 

ְכֶטער ִזיְך ִמיר ֶגע'ָחלֹוְמ'ט ַאז ָדא ִאיז ָדא ַא ְגרֹויֶסער אֹוָצר ְוכּו'", ָהאט ֶדער ֶווע ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ֶעס ָהאט
יי ֶדעם ִאים ֶגעָזאְגט: "ֵאיי דּו ַנאִריֶׁשער ִאיד, ִמיר ָהאט ִזיְך ֶגע'ָחלֹוְמ'ט ַאז ִאין ֶדעם אּון ֶדעם ְׁשָטאט בַ 

 ִאיד ִמיט ֶדעם אּון ֶדעם ָנאֶמען, ַביי ִאים ִאין ְׁשטּוב אּוְנֶטער ֶדעםַגאס, ַביי ַא ֶגעִוויֶסע הֹויז וואֹויְנט ַא 
ער אֹויְוון ִליְגט ַבאַהאְלְטן ַאן אֹוָצר, ָזאל ִאיְך ֶיעְצט ַאִהין ָפאְרן?!" ֶדער ִאיד ֶהעְרט ִווי ֶדער ֶוועְכטֶ 

 ; ָהאט ֶער ַפאְרָלאְזט ֶדעם ְבִריק אּון ֶער ִאיזַפאְרֵצייְלט ִאים ֶדער ָחלֹום, אּון ֶער ֶרעְדט ָגאר פּון ַזיין הֹויז
 ַאֵהיים ֶגעָפאְרן, אּון ַטאֶקע ֶגעפּוֶנען ַא ְגרֹויֶסער אֹוָצר ַביי ִזיְך ִאין ְׁשטּוב.

ן ְׁשטּוב; יֶדעְרַפאר ָפאְרן ִמיר צּום ֶרִבי'ן, ָוואס ֶדער ֶרִבי ֶלעְרְנט אּוְנז אֹויס ַאז ֶדער אֹוָצר ִליְגט ַביי אּוְנז אִ 
ֶקעֶנען ִמיר ַזיין ָדבּוק צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן.  -ֶדער ֶרִבי ֶלעְרְנט אּוְנז ַאז ִאין ְׁשטּוב ִמיט ַא ַווייב אּון ִקיְנֶדער 

אץ ַפאר לַ ֵזייֶער ַאַסאְך ֶמעְנְטְׁשן ֶזעֶנען ִזיְך טֹוֶעה, ֵזיי ֵמייֶנען ַאז ִאין ְׁשטּוב ִאיז ִניְׁשט ֶדער ַפאִסיֶגער פְ 
טּוב, ִאיְך ֲעבֹוַדת ַהֵׁשם. ֶמעְנְטְׁשן ְטַראְכְטן: 'ַהְלַוואי ֶווען ִאיְך ֶקען ַאְנְטלֹויְפן ַפאר ַא ְׁשִטיק ַצייט פּון ְׁש 

ָאֶבער יז ֶוועל ִזיְך ָאְפזּוְנֶדעְרן פּון ַאֶלע ַתֲאוֹות עֹוָלם ַהֶזה, ַאזֹוי ֶוועל ִאיְך ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד'; ֶעס אִ 
 ָדאְרט ֶקען ַא ֶמעְנְטׁש ַזיין צּוֶגעְקֶלעְבט צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן. -ִניְׁשט ֱאֶמת, ַווייל ַדְווָקא ִאין ְׁשטּוב 

 )ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה ְוֹזאת ַהְבָרָכה תשע"ח(

 
 
 

 (412) 52, גליון 8שנה                                                                    לפ"ק שנת תשע"ט', ואבות פרק אלול, ז' , שופטיםפרשת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רָׁא"ש עְרֵצייְלטַמֹוה  ַדֶׂ

ייט אּון ֲחִשיבּות פּון ַא ִאיד ָוואס ִדי ְגרֹויְסק  
וייְטן, צּו טּון טֹובֹות  ְפרּוִביְרט ִ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 
ַכר ִאיז אּוְמַשאְצַבאר, אּון ֶער ְבֶרעְנְגט ֶוועְלְטן, ַזיין ְש 

ִמיט ֶדעם ַאֶלע גּוֶטע ְבָרכֹות אּון ַהְשָפעֹות אֹויף ֶדער 
 ֶוועְלט.

יק 'ן ַצדִ ַ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 
ֶגעַוואְלִדיֶגע ֲחִשיבּות ִאין ִהיְמל פּון ַא ִאיד ָוואס טּוט 

 טֹובֹות ִמיט ַאְנֶדעֶרע ִאיְדן.
יילִ  יְגן ַ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 

עט  ר,  ִדירִאיְך בֶּ ֵזייעֶּ
 ַפאְרָוואס ָזאְלְסטּו

 

ַארּום ֵגיין ַאזֹוי ְבַצַער? ַפאְרָוואס ָזאְלְסטּו 
אְך ַא וֶּועג ְדן ְוכּו' ְוכּו'? דּו ָהאְסט דָ ַאזֹויִפיל ַליי

ַארֹויס צּו ֵגיין פּון ַדיין ָצָרה, ִדי וֶּועג פּון 
ה  ִבי ָהאט אּוְנז ְמַגלֶּ ער רֶּ ִהְתבֹוְדדּות ָוואס דֶּ
ע וואּו ֵקיינֶּער  עלֶּ עוֶּוען! ֵגיי ִאין ַא ִוויְנקֶּ גֶּ

ס ִזיְך אֹויס דַ  עְרט ִדיר ִניְשט אּון ְשמּועֶּ יין ְשטֶּ
עְרֵצייל ִאים ַאלֶּ ַהאְרץ ִמיְט  עְרְשְטן; דֶּ עס 'ן ֵאייבֶּ

עט ִאים:  ער אֹויף ִדיר אּון בֶּ ָוואס ֵגייט ַאִריבֶּ
ער ֵזיי ִמיר ְמַקֵרב צּו דִ  עְרְשטֶּ יר, ִאיְך ִוויל "ֵאייבֶּ

ען זִ  יְך ַאזֹוי ְשַטאְרק ַזיין וואֹויל אּון גּוט, ִאיְך קֶּ
עְבן, ִאיְך ִבין פּול ִמיט ִבְלבּו ִלים, ִניְשט ַאן ֵעָצה גֶּ
ער; ִאיְך ִוויל ָנאר ִדיר עְרְשטֶּ עְלף ִמיר ֵאייבֶּ  ".הֶּ
עְרֵצייְלן פּונֶּעם ֵהייִליְגן עְגט דֶּ ַבַעל  מֹוַהָרא"ש ְפלֶּ

ערְ הַ  עְגט הֶּ ען ְפלֶּ ן ִווי ַתְנָיא ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו, ַאז מֶּ
ר זָ  ייט אּון ְדֵביקּות, אְגט ְתִהיִלים ִמיט ַא ִזיְסקֵ עֶּ

ע ער ֵהייִליגֶּ עְרט ִווי דֶּ ען גֶּעהֶּ ר ֵאייְנָמאל ָהאט מֶּ
עם ָפסּוק  : "ִמי ִלי )ְתִהִלים עג, כה(ַצִדיק ִזיְנְגט דֶּ

ר ָזאַבָשָמִים, ְוִעְמָך  ץ", אּון עֶּ ְגט לֹא ָחַפְצִתי ָבָארֶּ
עְרְשְטן: "ִמי ִלי ַבָשָמִים", ַטאטֶּ  ע צּום ֵאייבֶּ

ער וֶּועם ָהאב ִאיְך ִאין ִהיְמל?  ען  -ִזיסֶּ ענֶּ ע זֶּ ַאלֶּ
ער ִמיט ִדיר  עְגן ִמיר, "ְוִעְמָך", ָאבֶּ ַאְנְטקֶּ

ער, ַאז ִאיְך ָהאב ִדיר, "לֹ עפֶּ ער ַבאשֶּ א ֵהייִליגֶּ
ץ", ַדאְרף ִאיְך שֹוין ִניְשט ֵקייָחפַ  נֶּעם; ְצִתי ָבָארֶּ

עְנְקַשאְפט: "ִרב ען ִמיט ַא בֶּ עִזיְנגֶּ ר ָהאט גֶּ ֹונֹו עֶּ
ל עֹוָלם, ִאיְך ַדאְרף ִניְשט ַדיין עֹוָלם ַהזֶּ  ה, ִאיְך שֶּ

ט ַדאְרף ִניְשט ַדיין עֹוָלם ַהָבא, ִאיְך ַדאְרף ִניְש 
ער ַאֵלייןָנאר ִדיר ֵהיילִ  -ֵקיינֶּעם  עפֶּ ער ַבאשֶּ  ".יגֶּ
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ייְנָמאל ִאיז ַאִריֶבער ַא ַלאְנֶגע ַצייט ָוואס ֶדער ַטאֶטע ִאיז ִניְשט  א 
ן ִמיט ִאים, אּון ֶער ָהאט ֶגעַהאט פּון ֶדעם ְגרֹויס ַצַער. ֶגעקּוֶמען ֶלעְרֶנע

ייֶער  יין ָטאג ִאיז ֶדער ַטאֶטע ָנאְכַאָמאל ֶגעקּוֶמען. ֶער ָהאט ִזיְך ז  ִביז א 
ייְדט ֶדעְרצּו אּון ֶער ָהאט ֶגעְפֶרעְגט ַזיין ַטאֶטע'ן ַפאְרָוואס ֶער ִאיז  ֶגעְפר 

ז ֶיעְצט, ָהאט ִאים ֶדער ַטאֶטע ֶגעָזאְגט ַאז ֶער ִניְשט ֶגעקּוֶמען צּו ִאים ִבי
ֶדן, אּון ֶעס ִאיז ִאים  ִאיז ַארֹויְפֶגעַגאְנֶגען צּו ָגאר ַא הֹויֶכע ְפַלאץ ִאין ַגן ע 
ְשֶווער ַאָראפ צּו קּוֶמען ֶלעְרֶנען ִמיט ִאים פּון ַאַזא הֹויֶכע ְפַלאץ. ָהאט 

ואס ֶיעְצט ִאיז ֶער ָיא ַאָראְפֶגעקּוֶמען, ָהאט ִאים ַזיין זּון ֶגעְפֶרעְגט ַפאְרוָ 
ייְלט ָוואס ָדא ָהאט ַפאִסיְרט.  ִאים ֶדער ַטאֶטע ֶדעְרצ 

'ן ָנאֶמען ר' ִאין ִדי ְשָטאט ַבאְרִדיְטשּוב ָהאט ֶגעֶלעְבט ַא ִאיד ִמיטְ 
א ָשַמִים, ַא ט ַא ְיר  ַע, ֶער ִאיז ֶגעֶווען ַא שֹוח  ן ֶעְרִליֶכער ִאיד ֱאִליֶעֶזר ְיהֹושֻׁ
ייֶער ִליב ֶגעַהאט צּו ֶהעְלְפן ַאְנֶדעֶרע ִאיְדן, ְש  ֶטעְנִדיג צּו טּון ָוואס ָהאט ז 

 טֹובֹות ַפאר ֶמעְנְטְשן ִוויִפיל ֶער ָהאט ָנאר ֶגעֶקעְנט.
ייְנָמאל ִאיז ֶגעֶווען ַא ְיִריד ִאין ְשָטאט, אּון ַע  א  ֶווען ר' ֱאִליֶעֶזר ְיהֹושֻׁ

דּוְרְכֶגעַגאְנֶגען ֶדעם ְיִריד ָהאט ֶער ֶגעֶזען ִווי ֶמעְנְטְשן לֹויְפן ְבֶרעְנֶגען ִאיז 
ייֶנעם. ֶמען ָהאט ֶגעְבֶרעְנְגט ָנאְך אּון ָנאְך ַוואֶסער  ַוואֶסער אּון ִגיְסן ָאן א 
ט אּון ִניְשט אֹויְפֶגעֶהעְרט צּו ִגיְסן אּון ִגיְסן. ֶער ָהאט ִזיְך ָנאְכֶגעְפֶרעגְ 

ייְלט ַאז ָדא ִאיז ָדא ַא ִאיד  ָוואס ֶעס ג ייט ָפאר, אּון ֶמען ָהאט ִאים ֶדעְרצ 
ָאְפֶגעְשָפאְרט  ָוואס ִאיז ֶגעקּוֶמען ִפיְרן ֶגעֶשעְפְטן, ֶער ָהאט ִזיְך ֶגעַהאט

ויי הּוְנֶדעְרט גּוְלְדן  ויי הּוְנֶדעְרט גּוְלְדן, אּון ֶער ָהאט ֶגעַהאט ָנאְך ְצו  ְצו 
ִאין ֶגעֶשעְפט, אּון אֹויֶסער  םואס ֶמעְנְטְשן ָהאְבן ַאייְנֶגעְשֶטעְקט ַביי ִאיוָ 

ויי הּוְנֶדעְרט גּוְלְדן,  ָהאט ֶער  ַאזֹויֶדעם ָהאט ֶער ָנאְך צּוֶגעָבאְרְגט ָנאְך ְצו 
ען ֶגעַהאט ַא ַסְך ַהֹכל פּון ֶזעְקס הּוְנֶדעְרט גּוְלְדן ִמיט ָוואס ֶער ִאיז ֶגעקּומֶ 

 ָדא צּום ְיִריד ַמאְכן ֶגעֶשעְפְטן, ָהאֶפעְנִדיג ַמְצִליַח צּו ַזיין.
'ט ָדאס בְ ֶגע'ַגנְ  םָאְנקּוֶמעְנִדיג ָאֶבער ַהייְנט צּום ְיִריד, ָהאט ֶמען ִאי

יין ְש ַגאְנֶצע ְסכּום ֶגעְלט. ֶדער ִאיד ָהאט ֶגע'ַחלְ  'ט פּון ְגרֹויס ַצַער, ִאין א 
אְרלֹויְרן ַזיין ַגאְנֶצע ַפאְרֶמעְגן, ֶער ִאיז ֶגעָוואְרן ַא ִמינּוט ָהאט ֶער פַ 

ְבלּוִטיֶגער ָאִריַמאן, אּון ָנאְך אֹויְך ַא ְגרֹויֶסער ַבַעל חֹוב. ֶמען ְפרּוִביְרט צּו 
ִגיְסן ַוואֶסער ֶער ָזאל ִזיְך ֶדעְרֶוועְקן, ָאֶבער ִווי ָנאר ֶער ֶדעְרֶוועְקט ִזיְך אּון 

ט ִזיְך פּון ַזיין ְגרֹויֶסע ָצָרה, ַפאְלט ֶער ָנאְכַאָמאל ַחָלשּות, אּון ֶער ֶדעְרַמאנְ 
וייְסט ִניְשט ָוואס צּו טּון ִמיט ִאים.  ֶקען ִניְשט קּוֶמען צּו ִזיְך. ֶמען ו 

ַע ִאיז ְגַלייְך צּוֶגעָלאְפן צּו ֶדעם ִאיד אּון ִאים ֶגעָזאְגט  ר' ֱאִליֶעֶזר ְיהֹושֻׁ
ייד ַאז ֶער ָהאט ֶגעְטָראְפן ַא ְגרֹויֶסע ְסכּום ֶגעְלט אּון ֶעס ִמיט ְגרוֹ  יס ְפר 

ֶקען ַזיין ַאז ָדאס ִאיז ָדאס ַפאְרלֹויֶרעֶנע ֶגעְלט, "ֶגעב ִמיר ָנאר גּוֶטע 
ִסיָמִנים, אּון ִאיְך ֶוועל ִדיר ֶעס צּוִריק ֶגעְבן". ֶדער ִאיד ָהאט ַמָמש 

אט ָדאס ֶגעֶהעְרט, ֶער ָהאט ִזיְך ְגַלייְך אֹויְפֶגעֶלעְבט ֶווען ֶער הָ 
אֹויְפֶגעְשֶטעְלט אּון ָאְנֶגעהֹויְבן ֶגעְבן ִסיָמִנים ַאז ָדאס ֶגעְלט ִאיז ֶגעִליְגן 

ס אּון ַאזֹויִפיל 'ִאין ַא רֹויְטן ַבייְטל, ֶעס ָהאט ֶגעַהאט ַאזֹויִפיל הּוְנֶדעְרֶטער
ַע ָהאט ִאים ֶגעָזאְגט ס, אּון ַאזֹוי ַווייטֶ 'ואְנִציֶגערְצוָ  ער. ר' ֱאִליֶעֶזר ְיהֹושֻׁ

ַאז ִווי ֶעס ֶזעט אֹויס ָהאט ֶער ַטאֶקע ֶגעפּוֶנען ָדאס ַפאְרלֹויֶרעֶנע ֶגעְלט, 
ייְמג יין אּון ֶעס ִאיֶבעְרקּוְקן, אּון אֹויב ֶעס ְשִטיְמט ִדי ִסיָמִנים  ֶער ג ייט ַאה 

 .ְבֶרעְנְגט ֶער ֶעס ְגַלייְך צּוִריק
ייְגט ֶגעְלט אֹויף צּו  ַע ָהאט ֶגעַהאט ַאֶוועְקֶגעל  ֶדער ר' ֱאִליֶעֶזר ְיהֹושֻׁ

ייְלט ַזייֶנע ֲחתּוָנה ַמאְכן  ייְמֶגעַגאְנֶגען אּון ִאיֶבעְרֶגעצ  ִקיְנֶדער, ֶער ִאיז ַאה 
ָדאס ֶגעְלט אּון ֶגעֶזען ַאז ֶער ַפאְרָמאְגט ַטאֶקע ֶזעְקס הּוְנֶדעְרט גּוְלְדן, ֶער 
ָהאט אֹויְפֶגעטֹויְשט ִדי ֶגעְלֶטער ַאז ְס'ָזאל ְשִטיֶמען ִמיט ֶדעם ִאיד'ס 

'ן ִאיד. ֶדער ִאיד ִסיָמִנים, אּון ֶער ִאיז ֶגעָלאְפן אּון ֶעס ֶגעְבֶרעְנְגט ַפאְר 
ַע ָוואס  ייֶער ַבאַדאְנְקט ַפאר ר' ֱאִליֶעֶזר ְיהֹושֻׁ ָהאט אֹויְפֶגעָלאְכְטן אּון ִזיְך ז 

 ִאים ַמָמש ֶגעַראֶטעֶוועט.ָהאט 
יי, ָהאט ִזיְך אֹויְך ֶגעפּוֶנען  ְצִוויְשן ִדי ַפאְרַזאֶמעְלֶטע ֶמעְנְטְשן ַארּום ז 
ֶדער ֱאֶמת'ֶער ַגָנב ָוואס ָהאט ַלייֶדער ִזיְך ִניְשט ֶגעֶקעְנט ַבאֶהעְרְשן אּון 

ֶדער ַגָנב ָהאט ָאֶבער  'ט ָדאס ֶגעְלט פּון ֶיעֶנעם ִאיד. ֶוועןבְ ֶער ָהאט ֶגע'ַגנְ 
ַע ָוואס ֶגעְבט ַאֶוועק ַזיין  ֶגעֶזען ָדאס ְמִסיַרת ֶנֶפש פּון ר' ֱאִליֶעֶזר ְיהֹושֻׁ
ייִליְך צּו ַמאְכן ַא ִאיד, אּון  ייְגן אֹויְסֶגעָהאֶרעֶוועֶטע ֶגעְלט ָנאר ְכַדאי ְפר  א 

ַע ָהאט ִניְשט ֶגעוואּוְסט ֶדעם ֱאֶמת ַאז ר' ֱאִליֶעֶזר  ְךאֶער ָהאט דָ  ְיהֹושֻׁ
, ִאין ַטאשֶגעְטָראְפן ָדאס ֶגעְלט, ַווייל ָדאס ֶגעְלט ִאיז ֶגעִליְגן ַביים ַגָנב 

ִאיז ַאַריין ִאין ִאים ַאן ֱאֶמת'ֶע ִהְרהּור ְתשּוָבה, אּון ֶער ָהאט ִזיְך 
ם ַאז ֶער ָהאט אֹויְפֶגעְשֶטעְלט אּון ִזיְך ִמְתַווֶדה ֶגעֶווען ַפאְר'ן ַגאְנְצן עֹולָ 

'ט ָדאס ֶגעְלט אּון ֶער ִוויל ְתשּוָבה טּון אּון ָדא ֶגעְבט ֶער ֶעס בְ ֶגע'ַגנְ 
 צּוִריק.

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

ֶגעְבֶרעְנְגט. אּון ֶעס ָהאט אֹויְסֶגעְבָראְכן ַא ְגרֹויֶסע ְקִריֶגעַריי. ר' ֱאִליֶעֶזר 
ַע ָהאט ֶגעְשִריְגן ַאז ֶער ָהאט ֶעס ֶגעְטָראְפן אּון ִוויל ֶעס צּוִריק  ְיהֹושֻׁ

וייֶטער ָהאט ֶגעְשִריְגן ַאז ֶער ָהאט ֶעס גֶ  'ט אּון בְ ע'ַגנְ ֶגעְבן... אּון ֶדער ְצו 
ייֶדע ָהאְבן ָנאר ֶגעָוואְלט ַאז  ִוויל ְתשּוָבה טּון אּון ֶעס צּוִריק ֶגעְבן... ב 

יי. ָהאט ֶמען ָאְפֶגעַמאְכט ַאז ֶמען  ֶדער ִאיד ָזאל ֶנעֶמען ָדאס ֶגעְלט פּון ז 
ייִליגֶ ֶוועט ג יין צּום רָ  ער ַצִדיק ב ִאין ְשָטאט, ָוואס ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ֶדער ה 

ִוי ִיְצָחק ַבאְרִדיְטשּוֶבער זי"ע, ַאז ֶער ָזאל פַ   'ֶעֶנען ִדי ִדין תֹוָרה.ְק סְ ֶרִבי ל 
ייֶעֶרע ַטֲענֹות,  ייְגט ז  יי ֶזעֶנען ָאְנֶגעקּוֶמען צּו ִאים אּון ָפאְרֶגעל  ֶווען ז 

ַלייְך ר ַצִדיק מֹוָרא'ִדיג צּוְפַלאְמט ֶגעָוואְרן, אּון ֶער ָהאט גְ עדֶ ִאיז 
ייִליֶגע ְמִליצֹות אֹויף ִאיִדיֶשע ִקיְנֶדער ַאזֹוי ִווי ַזיין  ָאְנֶגעהֹויְבן ִמיט ַזייֶנע ה 
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ייֶגער ִאיז ְש  ֶטעְנִדיג ֶגעֶווען, אּון ֶער ָהאט ְשט 
ייֶבעְרְשְטן: "ִרבֹונֹו ֶשל עֹוָלם, קּוק  ֶגעָזאְגט ַפאְר'ן א 

ייֶעֶרע ָפאְלק  ִדי ִאיִדיֶשע ִקיְנֶדער. ִמי ָנאר ָאן ַדיין ט 
ל, וואּו ִאיז ָנאְך ָדא ַאַזא ָפאְלק ִווי ִדי ְכַעְמָך ִיְש  ָרא 

ויי ִאיְדן ְקִריְגן ִזיְך ֶווער ֶעס ָזאל ָהאְבן ִדי  ִאיְדן, ְצו 
וייְטן ִאיד אּון ִאי צּוִריק  םְזִכָי' ַארֹויְסצּוֶהעְלְפן ַא ְצו 

ייִליְך. ִאיז ָנאְך ֶגעְבן ַזיין ֶגעְלט ַאז ֶער זָ  אל ֶוועְרן ְפר 
 ָדא ַאַזא ָפאְלק ִאיֶבער ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט?"

יי ֶגעָזאְגט: "ִאיר ָזאְלט ִוויְסן  ֶדער ַצִדיק ָהאט ז 
ייֶער ִדין תֹוָרה ָהאט ֶגעַמאְכט ַא ְגרֹויְסן ַרַעש  ַאז א 
ִאין ַאֶלע ִהיְמֶלען. אּון ֶיעְצט ג ייט אּון ַמאְכט ַא 

, אּון ִדי ְזכּות ֶוועט ַזיין ַפאר ַאייְךָרה ְצִוויְשן שָ פְ 
 ֶיעְדן".

ייִליֶגער ֶרִבי ָנחּום ְטֶשעְרָנאְבֶלער זי"ע  ֶדער ה 
ָהאט אֹויְסֶגעִפיְרט אּון ֶגעָזאְגט ַפאר ַזיין זּון: "ֶיעְצט 
ק ֶגעָוואְרן, אּון  ַע ִנְסַתל  ִאיז ֶדער ר' ֱאִליֶעֶזר ְיהֹושֻׁ

ֶדן  ֶמען ָהאט ַארֹויְסֶגעְטִריְבן ַאֶלע ַצִדיִקים פּון ַגן ע 
ל ָפִנים ַזיין, אּון  ַאז ֶמען ָזאל ִאים ג יין ְמַקב 

ייֶעְרן ִאיד ָוואס ָהאט ִזיְך מוֹ  ר ס  אֹויְפֶנעֶמען ֶדעם ט 
וייְטן ִאיד, ָוואס  ייִליְך צּו ַמאְכן ַא ְצו  ֶנֶפש ֶגעֶווען ְפר 

ְנֶגעְשְטֶרעְנְגט צּו טּון טֹובֹות ֶטעְנִדיג ִזיְך ָאָהאט ְש 
יי ִווי  ַפאר ֶמעְנְטְשן, אּון ַאזֹוי ִווי ִאיְך ָהאב ס 
ֶדן ָהאט ִאיְך ֶגעֶקעְנט  ֶגעמּוְזט ַארֹויְסג יין פּון ַגן ע 
קּוֶמען ָנאְכַאָמאל צּו ִדיר, ָאֶבער ִלְכאֹוָרה ֶוועל ִאיְך 

ֶמער קּוֶמען  פּון ֶיעְצט אּון ַווייֶטער ִניְשט ֶקעֶנען
 ֶלעְרֶנען ִמיט ִדיר"

ֶזעט ֶמען פּון ֶדעם ִדי ְגרֹויֶסע ַמְעָלה פּון ַא ִאיד 
וייְטן. וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ִאיז  ָוואס ֶהעְלְפט ַא ְצו 

 ֶטעְנִדיג צּו טּון טֹובֹות ַפאר ִאיְדן.זֹוֶכה ְש 
ֶלק ט"ו ֶעֶרְך טֹובֹות(  )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש ח 

 
 

 

 



 אין אלע נושאיםשליט"א  פילע בריוו פונעם ראש ישיבהנאך  
 וועכנטליכן קונטרס "עצתו אמונה". קען מען זען אינעם

 

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

נט דער ראש ישיבה לער און שבתאיז דאס ניין אזייגער. 
 שליט"א פאר מוצאי שבת קודש גלייך נאכ'ן זמן.

לערנט  -גמרא  שיעורגלייך נאכ'ן  –בערך אכט דרייסיג 
 די וואךירושלמי;  תלמודדער ראש ישיבה שליט"א פאר 

 –האט מען זוכה געווען מסיים צו זיין תלמוד ירושלמי 
 ירושלמי סדר מועד,און מ'האט אנגעהויבן סדר זרעים, 
 מסכת שבת.

נאך די צוויי שיעורים גיבט דער ראש ישיבה שליט"א 
ווי  אין חינוך, א שמועס פאר די מלמדים; עצות און חיזוק

מלמד. דער ראש ישיבה שליט"א  ראזוי צו זיין א גוטע
זאגט אז מלמדים דארפן יעדן טאג הערן חיזוק, ווייל זייער 

 ז זייער אן אחריות'דיגער.יאמט א
 נאך פת שחריתדאווענט מען שחרית, צען אזייגער 

זייערע שיעורים;  –יעדער פאר זיך  –לערנען די בחורים 
חומש רש"י, ח"י פרקים משניות און גמרא; נאכדעם צוויי 

ט דער ראש ישיבה שליט"א פאר א שיעור נאזייגער לער
. דריי למעשה ביז הלכה תוספות אין גמרא רש"יעיון 

פינף אזייגער לערנט דער אזייגער דאוונט מען מנחה און 
ראש ישיבה שליט"א פאר די טעגליכע וועלט בארימטע 
שיעור התחזקות, געפלאכטן מיט דיבורים פון רבי'ן און 

 מוהרא"ש.
אין דריי וואכן ארום פארט די גאנצע ישיבה בעזר השם 
אינאיינעם מיטן ראש ישיבה שליט"א קיין אומאן; מיר 

, און צעברעכן אלע אלע בעטן דעם אייבערשטן צו קומען
מניעות. ווי דער הייליגער רבי האט געזאגט )חיי מוהר"ן, 

ראש השנה הראש השנה שלי עולה על הכל", סימן תג(: "
והיה פלא אצלי, מאחר ביי מיר איז גרעסער פון אלעס, "

שהמקורבים שלי מאמינים לי, ולמה לא יזהרו כל האנשים 
איש לא יעדר, המקורבים אלי שיהיו כולם אל ראש השנה, 

עס איז מיר א כי כל ענין שלי הוא רק ראש השנה", 
וואונדער אויף די מענטשן וואס גלייבן אין מיר, און זיי 

אלע נישט זיכער זענען מקורב צו מיר, פארוואס זאלן זיי 
קומען צו מיר אויף ראש השנה? קיינער טאר  מאכן צו

 .ייל מיין גאנצע זאך איז ראש השנהנישט פעלן, וו
נאך האט דער רבי געזאגט )חיי מוהר"ן, סימן תה(: 

הראש השנה שלי הוא חידוש גדול, והשי"ת יודע שאין "
הדבר הזה בירושה מאבותי, רק השי"ת נתן לי זאת במתנה, 
שאני יודע מהו ראש השנה, לא מבעיא אתם כולכם בודאי 
תלויין בראש השנה שלי, אלא אפילו כל העולם כולו תלוי 

איך האב באקומען א מתנה פונעם שלי", בראש השנה 
איז, און נישט  אייבערשטן, אז איך ווייס וואס 'ראש השנה'

נאר ענק, נאר די גאנצע וועלט איז געוואנדן אין מיין ראש 
 השנה.

 כי הם חיינו ואורך ימינו!
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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'
 

 "אומאן פארברענג" דורך
 די פרויען פון אנשי שלומינו

נאכפאלגענדיג די גרויסע צופרידנהייט פון די פרויען פון 
אנשי שלומינו די פארגאנגענע יארן פאר ראש השנה, ווען די 

צוזאמגענומען אינאיינעם און געהערט דרשות פרויען האבן זיך 
און זיך געפריידט צוזאמען אויף די געוואלדיגע זכי' אז די מענער 
זענען זוכה צו וויסן פון הייליגן רבי'ן און זענען זוכה צו פארן קיין 
אומאן אויף ראש השנה, וועט דאס יאר נאכאמאל פארקומען די 

אמען אויף די "אומאן פארברענג", זיך צו שטארקן צוז
 געוואלדיגע זכי'.

וועמענס הארץ ציטערט נישט פונעם פארכטיגן יום הדין, 
ווען דער אייבערשטער שרייבט אן פאר יעדן איינעם אלעס וואס 
עס וועט פאסירן מיט אים במשך די גאנצע יאר, און דא זאגט 
דער רבי אז ווער עס קומט צו אים אויף ראש השנה וועט ער אים 

ן און זען דערצו אז מען זאל אים אנשרייבן א גוט פארטיידיג
געבענטשט יאר, איז דאך זיכער אז יעדער וויל האבן די זכי' צו זיין 
אין אומאן אויף ראש השנה, און זוכה זיין צו א גוט געבענטשט 
יאר. דעריבער וועלן זיך די פרויען צוזאמנעמען און זיך שטארקן 

אומאן און אהיימברענגען  אינאיינעם צו שיקן די מענער אויף
 ישועות און רפואות פאר די גאנצע יאר.

פ' נאכט  מאנטאגדי פארברענג וועט פארקומען אי"ה דעם 
מ'וועט נצבים הבעל"ט אין היכל הישיבה אין וויליאמסבורג, 

 הערן שיינע דרשות, און מ'וועט מיטהאלטן א שיינעם פראגראם.
הונדערטער פרויען פון עס איז ערווארטעט די באטייליגונג פון 

 אנשי שלומינו.
די חשובע פרויען קוקן ארויס מיט שפאנונג אויף דעם 

גרויסע  דיגעשמאקן פארברענג, זיך צו פרייען אינאיינעם אויף 
 זכי'.

 ולאחיו יאמר חזק!
*** 

 ישיבה האט זיך שוין צוריקדי 
 געקערט קיין וויליאמסבורג

אז עס איז דורך א הערליכע זומער אין  געלויבט השם יתברך
די בחורים און  אוה תפארת התורה אין מאנטיסעלא, וומחנ

אינגעלייט האבן אויסגענוצט די זומער וואכן מיט טויזנטער 
בלעטער גמרא, משניות, און נאך פילע לימודים, אזוי אויך האט 

א "ריהעב פון אמונה", מען האט זיך אנגעשעפט  סעס געדינט אל
 ן גאנצן קאלטן ווינטער.'ט אמונה פארמי

יעצט ווען דער זומער סעזאן האט זיך שוין געענדיגט, איז די 
 27יאמסבורג אויף ן סדר היום אין וויל'ישיבה גלייך ממשיך מיט

די בחורים וועלן זיצן און לערנען פלייסיג א  אוסקילמאן סט. וו
ש ישיבה גאנצן טאג, און אזוי אויך וועלן די שיעורים פון רא

ן 'שליט"א ווייטער פארקומען טעגליך און וועכענטליך מיט
ס הילף. אזוי אויך זענען די בחורים ממשיך מיט'ן 'אייבערשטנ

לערנען יעדן טאג גאנץ מסכת תענית, וואס וועט בעז"ה אנהאלטן 
ביז ראש השנה, און מיט דעם זענען די בחורים מקיים די סגולה 

ר די בחורים מיט אכט יאר וואס מוהרא"ש האט געגעבן פא
צוריק ווען ער האט באזוכט אין קעמפ, אז ווער עס וועט ענדיגן 

ן א ציה, אנגעהויבן יטאג מסכת תענית פאר פערציג טעג איעדן 
פון חמשה עשר באב, וועט טרעפן זיין שידוך. און אזוי האלטן די 

, און זעען ב"ה אפענע ורים אן דעם איינפיר זינט דעמאלטבח
 ן צווייטן.'נאכ רת. די בחורים טרעפן גוטע שידוכים איינעישועו

דער סדר היום אין ישיבה אין וויליאמסבורג איז ווי פאלגענד: 
אכט אזייגער אינדערפרי הייבט זיך אן די שיעורים; דער ראש 

גמרא יעדן טאג, זונטאג  שיעור איןישיבה שליט"א לערנט פאר א 

 
 אומאן טראנספארטאציע

 

מ'קען שוין באשטעלן טיקעטס פאר די 
באסעס פון קיוב קיין אומאן, און פון 

 פלייטס פאר די דירעקט אומאן קיין קיוב,
 

 אויך שטעלן מיר צו באסעס פאר גרופעס
 

 646-642-1457רופט צו באשטעלן 
 

 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 
 מיר וועלן פרובירן בעז"ה עס צו שיקן צו אייך אהיים. און

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

 י"וה נחום ברילל מו"ה
 למזל טוב אינגלצו די געבורט פון א 

 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז ער זאל זען 
זיינע  אסאך אידיש נחת פון דעם קינד און פון אלע

 קינדער געזונטערהייט, דורות ישרים ומבורכים
 

 אומאן ראש השנה!
 

 אלע אייערע געברויכן פאר אומאן
 טיקעטס; טרעוול אינשורענס; און נאךעירליין 

 ~ בעסטע פרייזן און שנעלסטע סערוויס ~
 אייער פריינד

 אלי קנאלל
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