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וועכענטליכער גליון פאר די וואס זוכן א היילונג און א עצה
ארויסגענומען פון די ספרי רביה"ק מוהר"ן מברסלב זיע"א אויף לעובדא ולמעשה
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אוצרות פון די וואך: 51פרשת בשלח תשפ״ג
גליון נומער

עלי מרפא
רבי נתן רעדט צו דיר!

אידיש

פארזעצונג 
אויף זייט 5

אויף די פרשה

יו"ל ע"י התאחדות חסידי ברסלב
צו באקומען דעם גליון אין ברסלב בתי מדרשים:

 60 RUTLEDGE ST. :אין וויליאמסבורג

4313 15th .Ave :אין בארא פארק

 6 MONSEY BLVD :אין מאנסי

12 Delano great :און בלומינגראוו

10 Isreal zupnick :און קרית יואל

פאר הארות און הערות אויף אלעס וואס

איז נוגע דעם גליון, ווי אויך זיך צו אנשרייבן צו 

באקומען דעם גליון:

hisachdusbreslev@gmail.com
איבערצולאזן א מעסעזדש: 8452930720

הננו ממטיר לכם לחם מן השמים

די זיסע טעמים וואס עס געפינען זיך אין די פירות

נאר דורך תפילה

והסתרתי פני מהם והיה לאכול

פון שטאט דאשיב צו די שטאט מעדווידיבקע צו פוס 

שוין אויטאמאטיש אלעס מסודר

די שטארקייט ליגט אין הארץ

דוגמא אישית אינדערהיים )סעמפל(  }ב{

 לימוד שלחן ערוך

אנשטאט  אויסוואל  אן  אייך  מ'גיבט  פאר  אייך  שטעלט 
ארבעטס  אייער  פון  געהאלט  דאס  וועכנטליך  באקומען 
פאראויס  יאר  גאנץ  א  אויף  דאס  איר  באקומט  וכו'  פלאץ 
פון  בעה"ב  א  איר  זענט  אויב  למשל  אדער  אויפאיינמאל, 
א  פון  רווח  דעם  ארויס  איר  נעמט  ביזנעס  אייגענע  אייער 
גאנץ יאר פון פאראויס אויף איינמאל איז דען נישט בעסער 
אזוי  ארויסקוקן  דאס  אויס  דאס  דען  פעלט  וואס  צו  אזוי? 
גוטהארציקייט  אויפן  אדער  רווח,  פארדינטן  אויפן  שטארק 
פונעם בעה"ב יעדע וואך עקסטער צו באקומען דעם טשעק 
אין צייט? וכו' וכו' ווער רעדט נאך אז יעדעס מאל עקסטער 
איז א גאנצע מעשה צו וועט יא קומען דער טשעק צו נישט, 

בקיצור יעדע וואך א נייע מעשה צו וואס? איינמאל א 
יאר איז פונקט גענוג דאס אריבערצוגיין צו וואס יעדע 

וואך עקסטער??

לאמיר אבער געבן א בליק אריין ביי די אידן אין מדבר, 
הימל  פון  פרנסה  געשיקט  האט  אויבערשטער  דער 
זיי  דאס  האט  ער  אזוי  ווי  זעהן  לאמיר  אידן,  די  פאר 
חודש?  א  איינמאל  וואך?  א  איינמאל  פארטיילט, 
איינמאל א האלב יאר? א יאר?  ניין! ויצא העם ולקטו 
"יום ביומו" זאגט דער פסוק, יעדן טאג עקסטער  דבר 

איז פון פריש געפאלן דער מן, און דער פסוק לייגט צו למען 
דער  ליגט  ווערטער  די  אט  און  לא,  אם  בתורתי  הילך  אנסנו 
דעם  פארטיילן  טאקע  וואס  צו  ווייל  קשיא,  די  אויף  הסבר 
מן  די  אראפלאזן  נישט  פארוואס  פריש,  פון  טאג  יעדען  מן 
אדער  פאראויס?  פון  יאר  גאנץ  א  אויף  איינמאל  הימל  פון 
דען  פעלט  וואס  צו  פאראויס?  חודש  גאנצן  א  פאר  לפחות 
דער    ?? מן  די  באזינדער  טאג  יעדן  קלויבן  גיין  דאס  אויס 
תירוץ איז, זאגט רבי נתן אז דאס איז געווען צוליב דעם אז 
צום  אויגן  די  אויפהייבן  עקסטער  מאל  יעדעס  זאלן  אידן  די 
זייער פרנסה,  זיין אנגעוואנדן אויף א ישועה אויף  הימל און 
ווען אראפ מן פאר א גאנץ  ווייל שטעלט אייך פאר ס'קומט 
יאר פאראויס, אדער פארן גאנצן קומענדיגן חודש, נא וואס 
ס'געשעהט נאכדעם איז, אז מ'פארגעסט פונעם אויבערשטן 
מ'האט דאך כל טוב וטוב צו וואס אויפהייבן די אויגן צום הימל 
אויבערטשער האט  דער  למען אנסנו  תורה  די  זאגט  יעצט? 
מיט דעם אויספראבירט די אידן יעדעס מאל עקסטער, די מן 
ווענדן  יעצט  זיך  וועט מען  נא  געענדיגט,  זיך סוף טאג  האט 
דאס  נישט,  אדער  טאג  קומענדיגן  פארן  אויבערשטן  צום 

דארפן באקומען יעדן טאג עקסטער די מן, האט געמאכט די 
אידן זיין אנגעוויזן אויפן אויבערשטן יעדן טאג עקסטער, און 
דאס איז די גרעסטע טובה פאר א מענטש אז ער שפירט זיך 

שטענדיג אנגעוויזן אויפן אויבערשטן. 

 

דער  אזוי,  אויך  דאס  גייט  צייט  היינטיגע  אז  נתן  רבי  זאגט 
זיינע  פרנסה  די  מיט  מענטש  מיטן  זיך  פירט  אויבערשטער 
זייער  זעהן  קען  איינער  יעדער  מן,  די  ביי  ווי  אזוי  פונקט 
פארהאן  ס'זענען  וואס  פרנסה,  די  ביי  זאכען  ווינדערליכע 
צייטן וואס ס'קוקט אויס ווי מ'ווייסט נישט ווי אזוי מען רירט 

זיך ווייטער פון דא ? מ'דארף דעקן דאס און יענץ וכו' וכו' און 
ס'איז נישט דא פון ווי, און פלוצלינג אזוי אומגעראכטן קומט 
אריין די ישועה און ס'עפענט זיך אויף דער וועג און ס'איז דא 
ווייטער ענג און  א הרווחה, און נאכדעם עוד הפעם ס'ווערט 
דאן קוקט עס אויס פארן מענטש, ווי כאילו ער האט קיינמאל 
נאך נישט געזעהן קיין ישועה, ער שטייט דאן פאר א ניסיון צו 
ווענדן צום אויבערשטן און איינערקענען  זיך יעצט  וועט ער 
אז אלעס קומט פון אויבערשטן, און ער איז דער וואס האט 
אים  וועט  ער  און  געהאלפן,  מאל  פיל  היינט  ביז  שוין  אים 
ווייטער אויך נישט פארלאזן, און דאן נאכדעם וואס עס קומט 
די ישועה און ס'ווערט א הרווחה, דאן ווערט אים ווידער ענג, 

און ער שטייט ווייטער פאר א ניסיון, וחוזר חלילה. 

 

די השגחה  אין  איז א מאמין  וואס  איינער  אז  נתן  רבי  זאגט 
וואס  איינער  און  אויבערשטן  פון 

וועגן,  איז משים לב אויף זיינע 
זעהן  און  פארשטיין  קען  דער 

אויף די פרשה

בני הנעורים

דער אוצר פון יראת שמים

דער רבי זאגט

אנשי מעשה

עלי מרפא

משיב נפשי

שמע בני

טעם גן עדן 

דאס דארפן באקומען יעדן טאג עקסטער 
די מן, האט געמאכט די אידן זיין אנגעוויזן 

אויפן אויבערשטן יעדן טאג עקסטער, 
און דאס איז די גרעסטע טובה פאר א 

מענטש אז ער שפירט זיך שטענדיג 
אנגעוויזן אויפן אויבערשטן

דורכן ווערן אמת'דיג נאנט 
צום אייבערשטן ווערט שוין 
אויטאמאטיש אלעס מסודר

.... מארגן איז ערב ראש חודש און מיין קאפ איז 

מיר פארנומען מיט בענקען ווארטן און גלוסטן 

פארן  הארץ  אונזער  אויסצוגיסן  זיין  צו  זוכה 

זוכה  זאלן  מיר  אז  אופן  א  אויף  אייבערשטן 

זיין צו פועל'ן אונזער בקשה סיי אויף אונז סיי 

זוכה  זאלן  מיר  אז  חברים  אונזערע  אלע  אויף 

אמת'דיג  ווערן  צו  ווייטער  און  יעצט  פון  זיין 

נאנט צום אייבערשטן און אויטאמאטיש וועט 

אייבערשטער  דער  ווערן  מסודר  אלעס  שוין 

קיינמאל  זיך  ענדיגן  ה'  חסדי  די  העלפן  וועט 

נישט נאר צוליב דיין ליבשאפט האב איך דיר 

אן  אין  אי"ה  שורות  פאר  די  שרייבן  געמוזט 

אנדערן געלעגנהייט וועל איך שמועסן לענגער 

אמת'ע דיבורים ביז דערווייל זיי זיך מחיה און 

שוין  האסט  דו  וואס  אלץ  מיט  זיך  דערקוויק 

לך  שאין  וכו'  בהם  והפוך  בהם  הפוך  געהערט 

מדה טובה מהם

שרייבט דיין טאטע וואס בעט פאר דיר.

נתן מברסלב

 

 

 

 

 

  

הננו ממטיר לכם לחם מן השמים
אויך היינטיגע צייטן איז די פרנסה וואס דער אויבערשטער שיקט פארן מענטש מן פון הימל



בני הנעורים
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שו"ת אויף ענייני עבודת השם | הרה"ח ר' אברהם יצחק קלצקי שליט"א

צוליב דעם דארף מען מאכן א ברכה פאר יעדע זאך וואס מ'וויל 
נהנה זיין דערפון, ווייל דורך דעם וואס מ'מאכט די ברכה איז 
מען מקשר און מ'איז מעלה צוריק אויבן, דעם געשמאקן טעם 
וואס מ'שפירט, דארטן צום שורש זיינע פון ווי ער קומט, און 
מ'געדענקט אז דער טעם איז סה"כ א השתלשות פון אן אמת'ן 
און זיסערער טעם, א טעם פון גוטסקייט פונעם אויבערשטן

איך  וואלט  גיין  צו  שוין  קומט  בשבט  עשר  חמשה 
גרויסער  דער  דאס  איז  וואס  פארשטיין  געוואלט 
ענין וואס מען מאכט פון עסן די פירות און בעיקר 

פון די שבעת המינים?

חמשה עשר בשבט זענען מיר זיך מתעורר צו מתקן זיין 

דעם חטא פון אדם הראשון וואס האט פוגם געווען מיטן 

עסן פונעם עץ הדעת, און איינע פון די עניני התיקון איז 

צו מתקן זיין דער ענין פון אכילה, אינעם ענין פון אכילה 

דער  איז  דאס  וואס  מרע"  "סור  פון  חלק  דער  דא  איז 

חלק  דער  דא  איז  עס  און  תאווה  די  צוברעכן  פון  חלק 

פון "עשה טוב" מיר וועלן יעצט נישט רעדן פונעם חלק 

"סור מרע" ווייל דאס איז א זאך וואס איז אנדערש פון 

א מענטש צו א מענטש, און פון א צייט צו א צייט, און 

און  אנווייזונגען,  דירעקטע  דערויף  געבן  נישט  מ'קען 

צוליב דעם וועלן מיר רעדן יעצט נאר פונעם חלק "עשה 

פאר  אפי'  איינעם  יעדן  ביי  שייך  איז  דאס  וואס  טוב" 

ווער עס האט נישט דעם כוח צו צוברעכן די תאווה און 

מוותר זייין אויף זיין עסן, און דער עיקר ווייל דער חלק 

צו  מרע"  "סור  צום  ארויס  זייער  העלפט  טוב"  "עשה 

באקומען כוחות נישט זיך מייאש צו זיין פון צוברעכן די 

תאוות האכילה, ווייל ווען א מענטש איז טועם א טעם 

רוחני ביים עסן קען ער זיך דאן באנייען אויך אפצולאזן 

אויבערשטן  צום  זיין  מתבודד  זיך  און  הגשמי  חלק  די 

און זוכן א וועג זיך צו באנייען אינעם חלק פון שבירת 

התאווה, וואס רוב וועלט איז זיך מייאש דערפון ווייל זיי 

טרעפן נישט קיין וועג דערצו און ווייסן נישט ווי אזוי און 

וויפיל צו צוברעכן די תאוות האכילה, ווייל עס איז נישט 

וויפיל צו עסן און  וועג  פארהאן אין דעם קיין קלארער 

וויפיל נישט צו עסן, און צוליב דעם דורך דעם וואס א 

מענטש איז זיך משתדל אויפצוהייבן דורכן אריינגיין פון 

מאל צו מאל אינעם "עשה טוב" ביים עסן דאן קען ער 

ערקענען נייע פלעצער אין זיין נפש וואס ער האט ביז 

דאן נישט געקענט, און באקומט א שטארקייט זיך מונע 

צו זיין אסאך מאל פון איבעריגע און מגושם'דיגע עסן 

א גרויסער חלק פון קדושת אכילה איז "ברכת הנהנין" 

זיין  מחזק  צו  זיך  זיין,  געווארנט  זייער  מ'דארף  וואס 

ווי דער  זיין צו בענטשן בכוונה הראויה,  און מקפיד צו 

צו  געווען  זוכה  געווען אז ער האט  אריז"ל האט מעיד 
זיין  מקפיד  דאס  צוליב  דרגות  הויכע  און  השגות  זיינע 

צו בענטשן כראוי

א  האט  וועלט  גשמיות'דיגע  די  אין  זאך  יעדע  ווייל 
מענטש  א  אויב  און  העליונים,  עולמות  די  אין  שורש 
שפירט עפעס א תענוג און א געשמאק אינעם עסן, איז 
דאס צוליב דאס השתלשלות פון די אהבות און תענוגים 
פארהאן  איז  עס  ווייל  אויבן,  דארט  זיך  געפינט  וואס 
ווערט  דארט  פון  וואס  עליון"  "נועם  פון  שפע  א  אויבן 
נשתלשל און עס ווערן נמשך אלע טעמים און תענוגים 

וואס איז פארהאן דא אינטן אויף די וועלט

יעדע  פאר  ברכה  א  מאכן  מען  דארף  דעם  צוליב  און 
זאך וואס מ'וויל נהנה זיין דערפון, ווייל דורך דעם וואס 
מעלה  מ'איז  און  מקשר  מען  איז  ברכה  די  מ'מאכט 
וואס  טעם  געשמאקן  דעם  אויבן,  צוריק 
ווי  פון  זיינע  צום שורש  מ'שפירט, דארטן 
טעם  דער  אז  מ'געדענקט  און  קומט,  ער 
אמת'ן  אן  פון  השתלשות  א  סה"כ  איז 
גוטסקייט  פון  טעם  א  טעם,  זיסערער  און 
נשפע  ווערט  וואס  אויבערשטן  פונעם 
ברכות  אלע  ווייל  העליון"  "נועם  פונעם 
אויבערשטן  צום  ותשבחות  שירות  זענען 
באשאפן  פארן  אים  מ'בענטש  און  אים  מ'לויבט  וואס 

אזא געשמאקן טעם

א  שפירן  מען  קען  אליין  ברכה  די  ביי  דעם  וועגן  און 
ווי  העליון  נועם  אינעם  דביקות  פון  טעם  געשמאקער 
כי  לשמו  זמרו   – תהילה  נאווה  נעים  "כי  שטייט  עס 
פון  פעולה  די  דורך  ווייל  ישראל  זמירות  נעים  נעים" 
פון  ארויס  זאגט  מענטש  דער  וואס  ברכה  און  לויב  די 
באשאפן  האט  עס  ווער  דאן  זיך  דערמאנט  און  מויל 
אט די געשמאק וואס איז דא אינעם מאכל דורך דעם 

פארבינט ער זיך מיטן נועם העליון

און דא איז רבי נתן מחדד און זאגט, אז מ'קען נישט זיך 
נועם  צום  זיין  זוכה  און  יתברך  בורא  אינעם  זיין  מדבק 
ברכות  פון  דיבורים  דורך  נאר  ה'  בנועם  לחזות  העליון 

וועגן דעם  און  ותשבחות,  הודאות תפילות שירות  און 
די  פון  נישט הנאה צו האבן  געווען  האבן חז"ל מקפיד 
וועלט אן א ברכה און ס'ווערט פארעכנט ווי גניבה, ווייל 
און  הנאות  אלע  זיין  מקשר  און  ארויפברענגן  מ'דארף 
טעמים צו זייער שורש אויבן וואס דאס איז דער נועם 
העליון און ווען מ'עסט אן א ברכה איז דאס ווי מ'האקט 

אפ די מאכל און מ'גנבעט דאס פונעם בורא 

זיין  דארף  מענטש  א  אז  באוויסט  דאך  איז  דאס  ווייל 
זייער געהיטן נישט צו נעמען קיין הנאה און תענוג פון 
דעם עצם מאכל וואס ער עסט אדער טרינקט, נאר אויב 
ער איז קודם מעלה דעם תענוג פונעם מאכל וואס ער 
האט הנאה און וואס ערהאט ליב, ארויפצוברענגן דעם 

הרגש צום שורש העליון בקדושה

און צוליב דעם נעמט זיך טאקע אויך די עיקר קדושה 
זענען  דארט  וואס  ישראל,  ארץ  פון  מאכלים  די  פון 
עיקר  דער  ווייל  בארץ  התלויות  מצוות  פול  פארהאן 
השפעה פונעם נועם העליון און דאס פלאץ וואס דארט 
קען מען גרינגער זיך מדבק זיין אינעם נועם העליון איז 
אלע  ארויס  מיר  לערנען  דעם  וועגן  און  ישראל,  ארץ 
דיני הברכות פון ברכת המזון, ווייל דער תכלית פון אלע 
נועם  דעם  מענטש  אויפן  זיין  צו  ממשיך  איז,  ברכות 
העליון און אט דער סארט נעימות קען מען שפירן און 
א"י, און צוליב דעם דערמאנט מען אסאך א"י אינעם 
נועם  זיין אינעם  זיך דאן מדבק  ווייל מ'וויל  בענטשן  

העליון

און דאס איז דער סוד וואס די תורה איז משבח אסאך 
מאל די פירות א"י, און לכאורה דארף מען פארשטיין 
א"י?  אין  אריין  מען  גייט  טאקע  וועגן  הרעש  כל  מה 
דארט  עסן  קענען  דאס  צוליב  נאר  טאקע  דאס  איז 
אז  איז,  כוונה  עיקר  די  נאר  פירות?  זיסע  אירע  פון 
ס'זענען פארהאן זיסע געשמאקע פירות דארט וואס 
און  העליון,  נועם  פונעם  געשמאק  זייער  באקומען 
צום  זיין  מדבק  זיך  גרינגער  מען  קען  פירות  די  דורך 

אמת'ן טעם פונעם נועם העליון

)עפ"י ליקו"ה ברכת הפירות ד'(

און דאס רעכנט אריין אלע 
מענטשן פון די וועלט, וואס איז 

דאס?
סוף ליקו"מ

נאכן זאגן וועלכע תורה האט דער רבי זייער אסאך געטאנצ'ט? און 
ווען איז געזאגט געווארן די תורה?

נאכן זאגן תורה ח' אין ליקו"מ ח"א וואס איז געזאגט געווארן שבת 
חנוכה תקס"ג

חיי מוהר"ן ד'

די זיסע טעמים וואס עס געפינען זיך אין די פירות

ענטפער אויף די פריערדיגע חידה
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דוגמא אישית אינדערהיים )סעמפל(  }ב{
מצוות  מיט  אונז באפוילן  האט  תורה  די  אז  זיין  נישט  קען  עס 
זיין אונזערע קידער נאר אויב מיר זענען אליין  חינוך, צו מחנך 
דער  אז  ווייל  מידות,  און  מעשים  אונזערע  אין  מושלמים 
איז  זיין,  צו  מחנך  וועמען  צוגעפירט  אונז  האט  אויבערשטער 
דאס א גאר קלארער סימן אז מען איז ראוי דערצו זיי מחנך צו 
זיין, און מען טאר זיך נישט ארויסדרייען דערפון, און א מענטש 
פאסיג  מערסטער  דער  איז  ער  אז  זיך  אין  גלייבן  זייער  דארף 

מחנך צו זיין זיינע קינדער

איז  עס  אז  פרטית,  השגחה  אין  אמונה  אין  בית  אלף  איז  דאס 
האט  אויב  און  נברא,  שום  קיין  מיט  טעות  קיין  פארהאן  נישט 
זענען  זיי  ווי  אזוי  קינדער  די  געגעבן  אויבערשטער  דער  אים 
מיט זייערע מידות און אייגענשאפטן און נאטורן, איז קלאר אז 
ער איז דער בעסטער מחנך פאר זיי, כאטש אז ס'איז זיכער אז 
מ'דארף אמאל בעטן הילף און יעוץ פון עלטערע מחנכים וכדו' 
אבער וויבאלד דאס קינד איז געבוירן צו אט די טאטע און מאמע 
איז דאס א סימן אז דער אויבערשטער האט זיי אויסדערוועלט 
פאסיג  זיכער  זענען  זיי  און  זיין,  מחנך  זיי  זאלן  זיי  אז  דערצו 

דערצו

און די גאנצע הצלחה אין חינוך איז, אז א מענטש גארטלט זיך 
אונטער מיט א בטחון און אמונה, אז ער האט זיכער די כוחות 
דערפאר, און ער זאל נישט לעבן אין א חשש אז ער איז נישט 
איז  ספק  דער  אט  ווייל  דערצו,  נישט  פאסט  און  דערצו,  ראוי 
זייער נאנט צו שאלות אין אמונה און ספקות אין השגחת הבורא 

אבער אפשר וועט א מענטש דאך פרעגן, סוף סוף בין איך דאך 

זיין  מחנך  איך  קען  אזוי  ווי  איז  דוגמא,  גוטע  קיין  נישט  אליין 
מיינע קינדער מיט זאכן וואס איך אליין האלט נישט דערביי? 

דוגמא  גוטע   , א  כאילו  ווי  טעות  א  פון  קומט  שאלה  די  אט 
זיין  צו  ברויך  טאטע  דער  אז  מיינט,  קינדער  די  פאר  )סעמפל( 
אויך  וויל  טעות,  גרויסער  א  איז  דאס  מוצלח,  און  מושלם  א 
אין עבודת ה' האט אונז דער רבי שוין געלערנט אז די הצלחה 
רופט  און  חשוב  הייסט  גאס  די  ביי  וואס  נישט  איז  דעם  אין 
"הצלחה" דהיינו א מציאות פון א מענטש וואס האט שוין אלס 
האט  ער  וואס  אופן  א  אויף  פאראכטן  זיך  און  איבערגעבראכן 

שוין נישט קיין ניסיונות

ניין און ניין "הצלחה" מיינט א מענטש וואס ראנגלט זיך ער איז 
לוחם, א מענטש וואס שטרעבט און וויל, אמאל איז ער מצליח 
קוקט  און  ער,  וויל  אבער שטענדיג  דורך,  ער  פאלט  אמאל  און 
ארויס בעסער צו ווערן, שטענדיג באנייט ער זיך און ווייזט ארויס 
נישט  קיינמאל  זיך  איז  און  חשוב  באמת  אים  איז  זאך  די  אז 

מייאש פון צו זיין א בעסערער מענטש

זיי  טאטן,  פונעם  רצון  אינערליכן  דעם  דערקענען  קינדער  די 
ווערד  די  אפצושאצן  פארשטייען  קינדער  די  רצון  זיין  זעהן 
פון זיך ראנגלן, אדרבא דאס אליין איז די בעסטע גוטע דוגמא 
פאר די קינדער אז א קינד זעהט אז דער טאטע ראנגלט זיך ער 

פאלט און באנייט זיך פון פריש מיטן לוחם זיין

נוסח  אינעם  קינדער  די  פאר  דוגמא  פערזענליכע  א  איז  דאס 
פון רביז"ל, א מענטש וואס גייט יעדן טאג זיך מתבודד זיין און 

פארציילט פארן אויבערשטן זיינע דורכפעלער א מענטש וואס 
ס'זעהט זיך אן אויף אים אין שטוב אז ער באנייט זיך שטענדיג 
בהמשך  וואס  כאטש  הכעס  מידת  אויף  ארבעטן  צו  היינט,  פון 
אריינצוכאפן  זיך  באנייט  וואס  מענטש  א  דורכפאלן  ער  וועט 
היינט  פון  פראבירט  וואס  מענטש  א  קבועים,  שיעורים 

אנגעהויבן נאכאמאל צו דאווענען מער בכוונה

נישט  נישט קיין דוגמא   און אויב א מענטש זעהט אז ער איז 
פאר דעם און נישט פאר דעם, ווייל ער ארבעט נישט אויף זיך, 
קען ער אבער אנהייבן יעדע רגע, ער איז נישט מחויב צו באווייזן 
א תקופה פון הצלחה צו באווייזן ערנסטקייט, נאר ער קען יעדע 
זיך  פראבירט  ער  אז  ווייזן  און  אינדערהיים  באנייען  זיך  רגע 
שטארקן אין דאווענען און לערנען וכו' און רעדן וועגן דעם מיט 
און  איז,  יצר הרע  דער  ווי שטארק  דיבורים  קינדער אמת'ע  די 
ווי שטארק מען דארף מלחמה האלטן אפי' נאך וואס מ'פאלט 

דורך וכו'

למעשה

ער  אויב בהשגחה פרטית האט  אז  גלייבן  א  א מענטש דארף 
א קינד מחנך צו זיין איז ער דער פאסיגסטער מענטש דערצו

ב  אויך אזא איינער וואס ער איז נישט קיין גוטע דוגמא, קען ער 
אבער נאך אלס זיין א גוטע דוגמא פאר זיינע קינדער דורך דעם 
וואס ער הייבט שטענדיג אן נייע התחלות, ער נעמט אריין זיין 
גאנצע שטוב אין זיינע תפילות און התבודדות אנצוהייבן א נייע 

התחלה אין עבודת ה'

פון שטאט דאשיב צו די שטאט מעדווידיבקע צו פוס 
גרויסע  די  פון  זצוק"ל  קאריצער  פנחס  רבי  הייליגער  דער  ווען 
חסידים  די  זיך  האבן  געווארן,  נסתלק  איז  הבעש"ט  תלמידי 
געוואנדן אהער און אהין צו זוכען א רבי וואס זאל זיי מדריך זיין 
האבן  דאשיב  שטאט  די  פון  חסידים  חבורת  די  ה'  עבודת  אין 
מקבל געווען מרות פון רבי יודל דער תלמיד מובהק פון רבי פנחס 
קאריצער זצוק"ל וואס איז געווען א גאון אין נגלה און נסתר און 
די חבריא  געווען  יודל האט מדריך  רבי  געווען א קדוש עליון  איז 
אסאך  נאך  און  חצות  אויפשטיין  און  סיגופים  און  תעניות  מיט 

שווערע עבודות
ויהי היום, און איינע פון די בני החבורה רבי דוב בער האט געדארפט 
זיך אוועקציען אין א אנדערע שטאט עס האבן זיך געענדיגט זיינע 
האט  ער  און  דאשיב,  אין  שטוב  אין  שווער  זיין  ביי  יארן  קעסט 
איז  ער  ווי  פון  מעדווידיבקע  דארף  זיין  צו  צוריקגיין  געדארפט 
מנהג  דער  ווי  אזוי  טאטן,  זיין  לעבן  נאנט  וואוינען  צו  געקומען, 
איז געווען יענע צייטן, זייער שווער איז געווען פאר רבי דוב בער 
דאס זיך געזעגענען פון זיין רבי'ן און פון די חבריא קדושה אבער 
געזעגענען אין שטוב  זיך  געקומען  און ער איז  יגונה,  לא  ההכרח 
פון רבי יודל און נעמען א ברכה פון אים, רבי יודל האט אים מחזק 
געווען זיך צו האלטן מיט די הייליגע מנהגים וואס ער זיך געפירט 
ביז דאן אויך ווען ער וועט זיין ווייט אוועק פון די חבורה, און פארן 
ארויסגיין האט ער אים נאך צוגעלייגט און געזאגט, הער זיך איין 
מיר האבן געהערט א שמועה אז אין שטאט מעדיווידיבקע  האט 
אנגעהויבן נתפרסם ווערן א אינגער רבי אן איינקל פונעם הייליגן 
איז  נאכנישט ארויס מה טיבו, דעריבער  וואס מיר האבן  בעש"ט 
זיין  פון  שוועל  די  טרעטן  אריבער  נישט  זאלסט  אז  דעה  מיין 
שטוב, כדי זאלסט נישט צומישט ווערן פון נייע דרכים, פון צייט 
וועסטו דאך ממילא צוריקומען באזוכן דיין שווער דאהי  צו צייט 
אין דאשיב און דאן וועסטו קענען ממשיך זיין שעפן פונעם זעלבן 

מקור וואס די שעפסט ביז יעצט

די טעג זענען אריבערגעגאנגען ביי רבי דוב בער ביי זיין טאטן, און 
מרה  א  טעג  די  פון  איינע  אין  געווען  מתגבר  אים  ביי  זיך  ס'האט 
שחורה און א גרויסער צער, היות ס'איז שוין פאראיבער עטליכע 
קיין  צו  געווען  זוכה  נאכנישט  האט  ער  און  חתונה  זיין  פון  יאר 
קינדער, חוץ פון דעם האט ער אויך נישט מצליח געווען צו שטיין 
אין די הייליגע דרכים און עבודות וואס ער האט פראבירט צו טוען, 
הדברים  כל  ומצאוך  לך  "בצר  געווארן  מקויים  אים  ביי  סאיז  און 
האלה ושבת עד ה' אלוקיך" און ער האט מחליט געווען עובר צו 
זיין אויף זיין רבינ'ס באפעל און זיך קערן צום שטוב פונעם הייליגן 

רבין אין שטאט מעדווידיבקע 
מיט  געווען  מעודד  און  געווען  מחזק  זייער  אים  האט  רבי  דער 
זיסע דיבורים וואס האבן אים זייער מחייה געווען, און בנוגע דאס 
שלאף  געזאגט  רבי  דער  אים  האט  הלילה,  עבודת  די  און  פאסטן 
און עס, אבער היט שטארק די צייט, און נוץ עס אויס צו תורה און 
תפילה, און נאך א שטיקל תקופה קום צוריק צו מיר און כ'וועל דיר 

זאגן וויאזוי זיך צו פירן ווייטער
וואס  דעם  אויף  רבי'ן  פארן  צער  זיין  אויסגעגאסן  האט  ער  ווען 
געווען צו קיין קינדער נאכן האלטן שוין  זוכה  ער האט נאכנישט 
עטליכע יאר פון די חתונה, האט אים דער רבי געזאגט געב צדקה 
וועסטו זוכה זיין צו קינדער, האט אים רבי דוב בער געזאגט, כ'בין 
דאך א גרויסער ארימאן, האט אים דער רבי געזאגט אויב אזוי זיי 
עס  ווי  צדקה,  ווי  גערעכנט  ווערט  אמונה  אמונה,  מיט  מחזק  זיך 
שטייט ביי אברהם "והאמין בה' ויחשבה לו צדקה" און אמונה איז 
ווען רבי דוב בער איז  נאך א שטיק צייט  "בנים",  אויך בגימטריא 
צוריק געקומען צום רבי'ן האט אים דער רבי געזאגט, דיין חצות 

וועט זיין דריי אזייגער ביינאכט
און  רייד,  רבינ'ס  דעם  אנגענומען  בתמימות  האט  בער  דוב  רבי 
נאכט ביינאכט איז ער אויפגעשטאנען דריי אזייגער עוסק צו זיין 
חיות  און  שמחה  מיט  אנגעפולט  געווארן  איז  ער  ה',  עבודת  אין 

געווארן  איז  אויבערשטן  אין  אמונה  זיין  אויך  הדעת,  ישוב  און 
שטערקע,ר ס'איז נישט פאראיבער קיין סאך צייט און זיין ישועה 
טוב,  למזל  אינגעלע  א  געווארן  געבוירן  אים  עס  אנגעקומען  איז 

אזוי ווי דער רבי האט אים צוגעזאגט
זיין שווער אין  ווען עס איז געקומען די צייט צו פארן באזוכן ביי 
שטאט דאשיב, האט ער זיך געקווענקלט וואס זאל ער זאגן פאר 
רבי יודל אויב וועט ער אים פרעגן צו האט ער איינגעהאלטן זיינע 
רייד, ער האט געפרעגט דעם רבי'ן וואס צו טוען, און דער רבי האט 

אים מחזק געווען צו זיין שטארק אין זיין וועג 
רבי  אים  האט  דאשיב,  קיין  אנגעקומען  איז  בער  דוב  רבי  ווען 
טאקע  ער  האט  צו  אים,  מיט  שמועס  זיין  ביי  געפרעגט  יודל 
פונעם  שוועל  די  אריבערצוטרעטן  נישט  רייד  זיינע  איינגעהאלטן 
וואס איז שוין  חצר פון רבי נחמן פון מעדווידיבקע? רבי דוב בער 
אנגעהויבן  האט  רבי'ן,  צום  הארץ  גאנצן  מיטן  מקושר  געווען  דאן 
פארציילן מיט גרויס התלהבות איבער די גרויסקייט פון רבי'ן,  רבי 
יודל האט מבחין געווען מיט זיין טביעת עין אויף זיין תלמיד לשעבר 
האט  ער  און  לטובה,  שינוי  גרויסער  א  אריבער  טאקע  איז  ער  אז 
באקומען א נייעם אור אין עבודת ה', זעהנדיג דאס האט ער גלייך 
מחליט געווען צו אויך פארן צום רבי'ן, ווייל דער מידת האמת איז 
ביי אים געווען זייער שטארק, אויף דער שרף רבי שמואל אייזיק 
אויך  זיך  געבעטן  האט  דאשיב,  אין  קדישא  החבריא  גדולי  די  פון 
מצרף צו זיין צו די נסיעה, און וויבאלד זיי זענען ביידע געווען עניים 
מרודים און האבן נישט געהאט קיין געלט אויף צו פארן די לאנגע 
נסיעה פון דאשיב קיין מעדווידיבקע וואס איז בערך צוויי הונדערט 

מייל ווייט, זענען זיי ארויסגעגאנגן צו פוס דעם לאנגן וועג
עס איז נישט אריבער קיין סאך צייט און די צוויי צדיקים רבי יודל 
און רבי שמואל אייזיק זענען געווארן זייער שטארק דבוק אינעם 
רבי'ן, און זענען געווארן פון זיינע גאר גרויסע תלמידים, און האבן 

מקרב אויך אנדערע צו די ליכטיקייט פונעם הייליגן רבי'ן

אין די טריט פון חסידיםאנשי מעשה
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אז מ'איז זוכה צו אמונת 
חכמים דארף מען שטארק 

לויבן און דאנקן דעם 
אויבערשטן אויף דעם

ווייל דורך אמונת חכמים 
ווערט מען ניצול פון אלע 
צרות שבעולם ברוחניות 

ובגשמיות

ליקו"ה הל' שבת ו'

א דיאמאנט

עצות למעשהטעם גן עדן

לימוד התורה
על פי שיחות הר"ן סעיף ע"ו

פרק ב - לימוד שלחן ערוך
רבי'ן  פון  הלימוד  אופן  פונעם  ארויסלערנן  זיך  מיר  קענען  נאך 
יונג  געווען  נאך  איז  ער  ווען  לערנען  זיין  פון  אנהייב  ביים  וואס 
האט ער שוין דורך געלערנט דעם שלחן ערוך עטליכע מאל פון 
לערנען  פון  קבועים  שיעורים  די  צו  בנוסף  אז  סוף,  ביזן  אנהויב 
וואס  הלכות  געוויסע  זיין  צו  מברר  כדי  לערנען  דאס  און  בעיון 
א  מיט  דעם  אויף  זיין  קובע  זיך  מהראוי  ס'איז  אז  זיכער  ס'איז 
גאנצן  אויפן  אריבערגיין  אויך  אבער  מען  דארף  וכדו'  חברותא 
א  ווען  ווייל  הלכה,  די  בפשטות  לערנען  און  סדר  א  מיט  שו"ע 
מענטש גייט אריבער אויפן שו"ע מיט א סדר מתחילתו עד סופו 
באקומט ער א כלליות'דיגע בילד אויף די גאנצע תורה, און דאס 
שטארקט נאכדעם זייער דאס קבלת עול מלכות שמים אז מלא 
כל הארץ כבודו וכו' און דער סארט לערנען אליין איז שוין מעורר 
ווי דער אויבערשטער נעמט  ווען מ'זעהט  אויף לערנען לשמה, 
ארום מיט די הלכות התורה דאס גאנצע לעבנ'ס שטייגער פונעם 
מענטש, די שטוב, געלט, דאס עסן, וכו' חוץ פון דעם וואס דורכן 
אדורכלערנען אלע הלכות פונעם שו"ע ווערט געבויעט ביים נפש 
פונעם מענטש קלארע גרעניצן פון הלכה, וואס איז דער רצון ה' 
וואס  און  און חומרא,  הידור  בגדר  גייט אריין  וואס  און  פון אים, 
איז אינעם גדר פון א יצה"ר וואס וויל אים נאר אוועקנעמען די 
שמחה פון קיום הלכה, דורכן זיין שטענדיג פול מיט חששות און 

ספקות,  מיר זענען ממשיך ווייטער מיטן לשון פון די שיחה,   

הסוף  עד  ימיו  כל  הרבה  הרבה  לומד  שהיה  תמיד  היה  "ודרכו 
אפילו בעת החולאת הכבד שהיה לו בסוף. ואף על פי שהיה עליו 
טרחא דציבורא שהיה עוסק הרבה עמנו ועם כל אנשיו לקרבם 
לעבודת ה', וליתן לנו עצות בכל עסקינו וכו' וכו', וגם מוחו היה 
על  אף  וכו',  וכו'  תמיד  ונוראות  גבוהות  בהשגות  תמיד  משוטט 
ויום,  יום  בכל  הרבה  בפשיטות  התורה  בלימוד  עוסק  היה  כן  פי 
ולא היה טרוד כלל, רק תמיד היה ביישוב הדעת. ובעניין זה היה 
חידוש נפלא ואי אפשר לספר מזה כלל, ומחמת זה היה לו פנאי 
על כל דבר, ותמיד היה לימודו במהירות גדול מאד. והיה לומד 
שסביב  כולם  הפירושים  כל  עם  אחת  בשעה  פוסק  דפין  כמה 
הארבעה "שולחן ערוך" הנדפסים בכרך גדול, שהם ה"טורי זהב" 
זקנים"  ו"עטרת  חדש"  ו"פרי  הגולה"  וה"באר  אברהם"  וה"מגן 
מכינים  שהעולם  שבעת  וסיפר  החלקים.  בשאר  בהם  וכיוצא 
עצמן להתפלל בבוקר בעת שמתחילין להתקבץ עד שמתחילין 
להתפלל, באותה השעה הוא לומד ארבעה דפין פוסק, וכן כל מה 

שלמד גמרא או פוסק וכיוצא הכול היה במהירות גדול מאד".

לאמיר מעיין זיין אין עטליכע נקודות וואס רבי נתן דערמאנט דא 
אראפמאלנדיג דעם אופן וויאזוי דער רבי האט געלערנט, א(  ער 
האט געלערנט אסאך כל ימיו ביזן סוף אפי' בשעת זיין שווערע 
ב( ער האט געלערנט אסאך כאטשיג ער האט געהאט  קרענק, 
ג( ער האט געלערנט אסאך כאטש  אויף זיך די טרחא דציבורא 
געוואלדיגע  אין  געווען  משוטט  שטענדיג  האט  מוח  זיין  וואס 
הויכע גרויסע השגות ד( ער איז קיינמאל נישט געווען טרוד נאר 
אליין  דעם  צוליב  וואס  הדעת  ישוב  מיט  פול  געווען  שטענדיג 
ה( שטענדיג איז  האט ער שטענדיג געהאט צייט צו יעדע זאך, 

געווען דאס לערנען זיינע מיט זייער א גרויסע שנעלקייט

און אט די נקודות ליגט א גרויסע התעוררות און א גרויס חשק 
אויף צו מרבה זיין אין לימוד התורה, אט איז פארהאן א גרויסער 
זיין הייליגן  אין  ווי מ'זעהט אביסל  גאון באופן מבהיל  צדיק און 
ספר, ליקוטי מוהר"ן ווי די גאנצע תורה ליגט ביי אים ווי אין טאש, 
נישט  איז  וואס  אופן  א  אויף  קשר  געוואלדיגע  און  עיון  א  מיט 

מוח  זיין  נאר  דאס,  נאר  נישט  און  כדוגמתו,  געווארן  דערהערט 
האט שטענדיג משוטט געווען מיט פארכטיגע השגות ווי ס'איז 
באוויסט אביסל פון די וועגן פון די צדיקים ווי יעדע תנועה זייערע 
איז געווען פול מיט ייחודים  עד אין שיעור וכו' וכו' בפרט דער 
רבי אליין וואס ווי ער האט מעיד געווען אויף זיך אויף זיין גרויסע 
וואס  וכו'  וכו'  נשמות  אין תיקוני  זיין  עוסק  זיין  מיט  און  השגה 
"גדולת  פרק  און  מוהר"ן  חיי  ספר  אין  אביסל  געברענגט  ווערט 
נוראות השגתו" און פונדעסוועגן דאך האט ער פיל געלערנט מיט 
א פשוטער סדר לימוד, וואס לכאורה צו וואס האט אויסגעפעלט 
דאס לערנען די פשטות התורה, וויבאלד ער האט דאך אלס שוין 
שוין  האט  און  כוונות?  און  סודות  די  געווען  משיג  און  געוויסט 
עוסק געווען אין פיל העכערע עבודות, און דאך אפי' ווען ער איז 
שוין געווען זייער קראנק האט ער נאכאלס פיל געלערנט ווי רבי 

נתן שרייבט "עד סוף ימיו"

 אין דא ליגט פאר אונז א געוואלדיגע התעוררות וואס איז ווי א 
דעם  אויס  אונז  לערנט  וואס  די שיחה,  פון  המשך  צום  הקדמה 
סדר הלימוד, אז די עיקר מכוון דא איז "תורה לשמה" נישט לשם 
וכדו'  לומדות  אין  דרגא  א  צו עפעס  און קומען  ידיעות  זאמלען 
נאר לשם זיך צו מדבק זיין אינעם אויבערשטן אין די אור אותיות 
התורה הק', וואס צוליב דעם אפי' איינער וואס די גאנצע תורה 
אלס  נאך  דארף  גאונות,  געוואלדיגע  א  מיט  אים  פאר  אפן  איז 
ממשיך זיין עוסק צו זיין אינעם לערנען בפשטות די תורה, און פון 
דעם קען זיך יעדער איינער מחזק זיין אפי' איינער וואס זעהט אז 
ער וועט קיינמאל נישט קענען די גאנצע תורה, פונדעסוועגן דאך 
דארף מען זיך איינגעוואוינן צו התמדת הלימוד לויט זיין כוח און 

הבנה דער עיקר איז צו האבן א שייכת און התחברות מיט תורה

וואס  פון  ארויס  אונז  קומט  וואס  למעשה  הדרכה  עיקר  די  און 
כאטש  אז  איז,  שיחה  די  אט  מיט  פאר  אונז  שטעלט  נתן  רבי 
זיין סדר העבודה און מיט  זייער טרוד מיט  דער רבי איז געווען 
גרויסע  זיין  מיט  אויך  ווי  ה',  עבודת  און  יגיעה  מורא'דיגע  זיין 
מיטן  דציבורא  טירחא  מיט  און  וכו'  הנפשות  תיקוני  פון  עבודה 
לערנען  ער  פלעגט  פונדעסוועגן  וכו'  מענטשן  פאר  עצות  געבן 
יישוב  גרויסן  זיין  מחמת  אלעס  דאס  און  בפשיטות,  אסאך 
הדעת, און ס'איז דא דערין דעם א גרויסער לימוד אז דער וועג 
פון  געווארנט  זיין  צו  איז  אסאך  שטענדיג  לערנען  קענען  צו 
איבערגעטריבענע דרוקעניש )לחץ( אפי' ס'איז באמת פארהאן 
אריינלייגן  אבער  מען  דארף  געשעפטן  און  טירדות  מיט  פול 
זיין דעם טאג אויף א אופן מ'זאל זיך  כוחות אין דעם צו מסדר 
נישט ארומדרייען מיט א דרוק )לחץ( אויף א אופן וואס מאכט 
מ'זעהט  וואס  און  מוח,  דעם  פארנומען  אינגאנצן  מענטש  דעם 
אופן  א  אויף  דערדרוקן  נישט  זיך  מען  זאל  נישט  מ'קען  אז 
וואס מ'פארלירט דעם גאנצן יישוב הדעת, און ס'איז זיכער אז 
מ'דארף מתפלל זיין אויף דעם אז מען זאל נישט זיין טרוד פון 
די אלע געשעפטן וואס א מענטש האט כסדר, און זוכה זיין צו 

קענען היטן אויפן יישוב הדעת

צו  נישט  זעהן  מען  דארף  זעלבסט,  הלימוד  סדר  ביים  בפרט 
הדעת,  יישוב  דעם  אוועק  ס'נעמט  וואס  אופן  א  אויף  לערנען 
כוחות  זיינע  ווי  מער  לערנען  צו  זיך  אויף  מ'נעמט  דהיינו 
די סדרים,  צו ענדיגן  זייער דערדרוקט  מ'ווערט  ביז  פארנעמען, 
און מיט דעם פארלירט מען דעם יישוב הדעת, און מ'האט שאדן 
דורך דעם, די עיקר טעם און חיות און שמחה וואס ס'איז דא אין 
לימוד התורה, נאר מ'זאל לערנען דעם שיעור מיט א נעימות אן 

קיין מחשבה ווען ווערט מען שוין פטור און מ'ענדיגט שוין דעם 
צו  שוין  לערנען  ביים  לחץ  מהאט  אז  מ'זעהט  אויב  )און  שיעור 
ענדיגן זאל מען זיך אפשטעלן פון צייט צו צייט פאר א וויילע צו 
טראכטן פאר וועמען מ'לערנט און וואס איז די מטרה פון לערנען(

דער רבי איז געווען א גאר גרויסער חידוש אין דעם וואס ער האט 
געהאט צייט אויף יעדע זאך, און צוליב דעם האט ער געקענט 
דעם  פארנומען  געווען  נישט  איז  ער  ווייל  אסאך  זייער  לערנען 
א  איז  דאס  און  עבודה,  זיין  און  געשעפטן  אלע  זיינע  פון  מוח 
גרויסער כלל אז ווען מ'גייט אריין אין די ליכטיקייט פון לערנען 
תורה און מ'זעהט אז מ'הייבט אן ווערן צומישט, זאל מען וויסן, 
ווייל ס'וועט גארנישט ארויסקומען פון דעם,  זייער צו היטן  זיך 
זיין פארנומען  זיין מסודר אין קאפ און נישט  דער עיקר איז צו 
אינגאנצן, און זיין געווארנט פון דוחק זיין די שעה, און פון לחץ 
אז מ'מוז ענדיגן כך וכך וכו' וכו' ווייל אפי' ס'איז אמת אז מ'דארף 
זיך מצמצם זיין און זיך מזרז זיין און זיך נישט פוילן מיטן לערנען, 
איז דאס אבער נאר אויף א אופן אז דאס נעמט נישט אוועק די 
זיך פרייען מיט יעדעס ביסל לערנען  יישוב הדעת, און מ'דארף 
ווי אזוי עס איז נאר, און זיך שטענדיג אנזעטיגן  וואס מ'לערנט 

מיטן לערנען און זיין פולקאם רואיג

אלע  די  מגלה  זענען  עס  וואס  כלל  גרויסער  א  איז  דאס  ווייל 
צדיקים וואס גייען אין די ליכטיקייט פונעם הייליגן בעש"ט, אז 
יעדע מצווה וואס מ'טוט וויאזוי ס'זאל נאר זיין, דארף מען גלייבן 
)עיין  הימל  אין  אויבן  רוח  נחת  גרויסער  א  דאס  טוט  זיכער  אז 
תורה ע"ו אין ליקו"מ פונעם ענין מעלת קרבת הצדיקים אז דאס 
איז גורם מ'זאל ארויס גיין פון א שלעכטע צימאון אז שטענדיג 
מקיים  בשעת'ן  ווייל  דארשטיג,  מ'איז  און  מ'וויל  און  מען  וויל 
זיין מיט אמונה און השגחה  זיך מדבק  זיין א מצווה דארף מען 
פרטית אז זיכער איז יעצט דער אויבערשטער משגיח און קוקט 
ביים  זאך  זעלביגע  די  מצווה(  די  מקיים  בין  איך  ווען  מיר  אויף 
אופן  א  אויף  זיין  זאל  לערנען  דאס  אז  זעהן  מען  דארף  לערנען 
וואס ס'זאל איבערלאזן א גוטן טעם אין מויל, ווייל די עיקר איז 
די זיסקייט וואס איז דא אין די תורה וואס אויף דעם ברויך מען 
האבן רואיקייט און נישט זיין טרוד ביים לערנען אנצויאגן אסאך, 
וכדו'  לערנען  פונעם  הבנה  די  פון  איכות  די  פון  טרוד  זיין  אדער 
נאר מ'זאל באהעפטן די מחשבה אין אמונה אינעם אויבערשטן 
אז ער איז זיכער משגיח אויף מיין לערנען און אז פון יעדע דיבור 
און דיבור תורה ווערט געטוען א נחת רוח אויבן אין הימל, ווי אזוי 

עס איז נאר  
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הננו ממטיר לכם לחם מן השמיםפארזעצונג פון זייט 1שער הגליון 

מאל  יעדעס  פרנסה  די  צו  אים  פירט  אויבערשטער  דער  אזוי  ווי  זאכען  ווינדערליכע 
בצימצום  איז  פרנסה  זיין  וואס  איינער  אזא  אפי'  און  וועגן,  ווינדערליכע  דורך  עקסטער 
ממש, אויב אבער וועט ער זיך מתבונן זיין וועט ער זעהן אז אפי' דאס ביסל וואס ער האט 
יא, איז אלעס בהשגחה פרטית אנגעקומען צו אים דורכן אויבערשטנ'ס ווינדערליכע וועגן 
דורך פארשידענע סיבות און וועגן ווי אזוי דער אויבערשטער האט ארומגעדרייט אים צו 

שפייזן.

אויס  אים  ס'קוקט  און  ניסיון  א  פאר  ווידער  שטייט  מענטש  א  וואס  מאל  יעדעס  און 
דער  מאל  וויפיל  זיך דערמאנען  ער  זאל  מרוב דחקות,  רירן  נישט  ממש  זיך  קען  ער  אז 
אויבערשטער האט אים שוין בעבר געהאלפן און געשיקט א הרווחה דורך די ווינדערליכע 
השגחה, און אפי' יעצט קוקט עס אים אויס ווי די פרנסה זיינע איז זיך ווידער מתעכב און 
ער לעבט אין גרויס דחקות, זאל ער זיך דערמאנען אין די אלע פריערדיגע חסדים וואס 
ער האט שוין בייגעוואוינט, און אויפהייבן די אויגן צו הימל און בעטן פאר זיין ישועה און 
זיך פארלאזן אויפן אויבערשטן אז ער וועט אים יעצט אויך נישט פארלאזן, ממש ווי ביי 
די מן וואס מ'האט געדארפט יעדן טאג צוקומען צום באשעפער און ער האט געשיקט די 
מן, די זעלבע זאך יעצט דארף מען אויפהייבן יעדן טאג די אויגן צום באשעפער און זיך 
פארזיכערען אין אים אז ער וועט אים נישט פארלאזן ווי מ'זאגט ברוך ה' יום יום יעמס 

לנו האל ישועתינו סלה. 

פירט  ווייל דער אויבערשטער  פונעם מענטש איז שטענדיג דאס,  ניסיון  און דער עיקר 
זיך שטענדיג מיטן מענטש אזוי, צוליב די בחירה, ער איז מאיר פנים פארן מענטש, און 

א  ווידער  ווערט  אבער,  דערנאך  גלייך  און  דארף,  ער  וואס  מיט  ישועה  א  אים  באווייזט 
הסתר פנים און דער מענטש ווייסט נישט פון ווי די ישועה וועט יעצט קומען, און דאס איז 
די גאנצע ניסיון פונעם מענטש א גאנץ לעבן זיינעם, צו וועט ער זיך קערן צום באשעפער 
צו נישט, כאטש ער האט נארוואס געזעהן אז דער אויבערשטער פארלאזט אים נישט און 
שיקט אים די ישועה אין די ריכטיגע מינוט, איז אבער דער מענטש באזארגט פון דאסניי 
יעדעס מאל באזינדער, פון ווי וועט יעצט קומען זיין ישועה, און דער עיקר ניסיון איז ביי 
די פרנסה וואס דאס איז כמעט דער עיקר וואס איז מבלבל א מענטש פון זיך משתדל זיין 
צו מתקרב זיין צום אויבערשטן, ווייל ס'דאכט זיך אים צו אז ס'איז נישט מעגליך עוסק צו 

זיין אין תורה וכו' וועגן דעם עול הפרנסה. 

און דער אמת איז, אז אפי' די הנהגה פונעם אויבערשטן איז היינט אין א בחי' פון הסתרה 
זוכט  און  אויבערשטן,  צום  ווערן  וויל באמת מקורב  עס  ווער  בתוך הסתרה, דאך אבער 
ווינדער  און  גרויסע חסדים  די אלע הסתרות,  אין  היינט אויך אפי'  זעהן  דעם אמת קען 
פונעם אויבערשטן אזוי ווי מ'זאגט דאס יעדן טאג על נסיך שבכל יום עמנו ועל נפלאותיך 
וטובותיך שבכל עת ערב ובקר וצהריים וכו' און ווער עס גלייבט אים דעם, אז אפי' אין די 
הסתר פנים שיינט אויך די חסדים פונעם אויבערשטן, דער איז זוכה צו ממשיך זיין אויף 
אים די פרנסה און ס'פאלט אים מן פון הימל, היינו ער איז זוכה צו זעהן גרויסע ישועות  

אמן.

עפ"י ליקו"ה הל' גביות חוב מהיתומים הל' ה' אות ד'

משיב נפשי

די שטארקייט ליגט אין הארץ
דאס קעמפן אליין שטארקט דאס הארץ

פיזישע  קיין  נישט  מען  דארף  מלחמה  א  געווינען  צו 
שטארקייט, נאר אן עזות וואס קומט פון הארץ. אזוי אויך ביי 
און  הארץ  שטארקע  א  האבן  מענטש  דער  דארף  ה'  עבודת 
עזות דקדושה צו קענען בייקומען דעם יצר הרע און שטיין 

קעגן אלע תאוות וועלכע פארשלעפן דאס הארץ.

עס מאכט זיך צומאל אז אפילו נאכדעם וואס א איד לערנט 
קיין  אים  אין  אן  נישט  זיך  צינדט  התחזקות  הערט  און 
התעוררות זיך צו מחזק זיין. דאס נאגט גאר אסאך וואס הייבן 
וועט דאס  פון צדיקים. אין דעם סעיף  די ספרים  אן לערנען 

פארענטפערט ווערן.

די גבורה קומט פון הארץ. די וועגן פון התחזקות ווערט נתגלה 
ווען דער מענטש שטארקט זיך מיט א שטארקע דרייסטקייט 

צו וועלן הערן און ערוועקט ווערן.

לעבנס- מיט  פול  הארץ  פעסטן  דעם  מען  נעמט  וואו  פון 
אין  מען  טרעפט  ענטפער  דער  מלחמה?  האלטן  צו  קראפט 
אין הארץ  יצרו", שטארקייט  גבור הכובש את  "איזהו  חז"ל, 
יצר  דעם  איינצונעמען  זוכה  איז  וואס  דער  ביי  זיך  געפינט 
הרע. ער האט א לעבעדיגער גייסט און א שטארקע הארץ צו 

קענען ווייטער קעמפן.

צו  פעסט  האלטן  זיך  כסדר  נישט  קען  מען  אויב  אפילו 
אבער  מען  קען  מלחמה,  די  אין  זיין  מצליח  און  אייננעמען 
יצרו', מלחמה האלטן  'הכובש את  זיין  יעצט  פון  יא אנהייבן 
ווען מען געדענקט אז מען שטייט אין  וואס מ'קען יא.  מיט 
הארץ  דאס  שטארקט  און  כוחות  פרישע  עס  גיבט  מלחמה, 
עיקר  די  החוזר,  גלגל  א  ווי  איז  דאס  קעמפן.  צו  ווייטער 
באקומט  הלב  גבורת  און  הלב,  גבורת  דורך  איז  שטארקייט 

מען דורכן אריינגיין אין פראנט מלחמה האלטן.

מען מוז זיך שטארקן דאס הארץ, ווייל אויב מען פארלאזט 

דעם פראנט, מען קעמפט נישט קעגן דעם יצר הרע, ווערט 
אין  דרינגט  עס  און  הרצון אפגעשוואכט  כח  און  הארץ  דאס 
נישט  אז  אזוי,  און חלישות הדעת,  נפש  הארץ אריין עגמת 
נאר מען  יצר הרע,  בייקומען דעם  נישט  וואס מען קען  נאר 
פארלירט דאס גאנצע חיות און רצון, ביז מען ווערט גייסטיש 
זיך אז מען קען מער נישט  אזוי אפגעשוואכט, אז ס'דאכט 
האלטן די געווער, און מיט די צייט פארגעסט מען אינגאנצן 
אז מען שטייט אין שלאכטפעלד. אפילו אויב מען דערמאנט 
גלייך  מען  שטופט  האלטן,  מלחמה  וועגן  פלוצלינג  יא  זיך 
צו  כח  קיין  נישט  יעצט  האב  "איך  געדאנק:  דעם  אוועק 
פונדאסניי  אויפצובויען  עצות  זוכן  דאן  מוז  מען  גארנישט!" 

דעם גייסט.

ר' יודל זצ"ל האט אמאל געפרעגט דעם רבי'ן: "וויאזוי נעמט 
מען א הארץ?" האט דער רבי געענטפערט: "ביי וועלכן צדיק 
האסטו באקומען א התעוררות הלב? דער עיקר איז דאס זאגן 
מיטן מויל, רעדן אסאך תחינות און בקשות, די התעוררות פון 

הארץ וועט אינצווישן שוין אנקומען."

זיך  אן  קעמפן  אנהייבן  איז  עיקר  דער  אז  מיינט  דאס 
שטארקע  א  הארץ  אין  אריין  גיבט  אליין  דאס  פארזוימען, 
גייסט פון מלחמה, ווייל דער עיקר איז די גבורה אין הארץ און 

עזות דקדושה, וויסן אז מען פארמאגט די כוחות צו באזיגן.

דער עיקר שטארקייט אין הארץ נעמט מען פון די צדיקים

ווייסט  און  הארץ  שוואכע  א  פארמאגט  וואס  איינער  אפילו 
נישט פון עזות דקדושה, קען ער אויך באקומען א נייע הארץ 
דורך די צדיקים. א פרייליך הארץ, וואס זאל אריינבלאזן אין 
אים א נייע גייסט, צו זיין א גבור הכובש, און קענען טון דעם 

אויבערשטנ'ס ווילן.

פון  כח  די  מיט  קעמפן?!  קענען  צו  כח  מען  נעמט  וואו  פון 
וואס  ספרים  זייערע  לערנען  דורכן  און  צדיקים  הייליגע  די 

וויסן אז יעדער  דרינגען אריין א כח פון התחזקות, און לאזן 
סארט  יעדע  געווינען  קענען  צו  כוחות  די  פארמאגט  איד 
מלחמה, וויאזוי עס זאל נאר זיין האט ער שוין אריינגעכאפט 
מער  ווי  מלחמות.  געווינען  מאל  עטליכע  און  טובות  נקודות 
דער איד איז עוסק אין לערנען התחזקות אנצופאנצערן זיין 
הארץ עס זאל נישט האבן קיין שוואכקייט אדער פחד, נאר 
זיין פעלזן פעסט אין עבודת ה', אלס מער וועט ער קענען זיך 
מחזק זיין מיט גבורת הנפש און קענען מלחמה האלטן אויף 

אלע פראנטן.

'איך האב נישט כח',  מען זאל אוועקטרייבן די מחשבות אז 
נאר גלייבן אז עס איז זיכער מעגליך, פראבירן נאך און נאך, 
אן צוריקצוקוקן אויף די דורכפאלן, נאר זען צו טון וואס מ'איז 
יא בכח. מען זאל רעדן תחינות און בקשות אפילו אין הארץ, 
זיך מתגבר זיין אויף די נסיונות מיט לעבנ'ס קראפט. אזוי קען 
מען האבן עזות דקדושה אז קיין שום זאך אין די וועלט זאל 

נישט קענען אפהאלטן פון דינען השי"ת.

צו  דערויף,  אויבערשטן  צום  דאווענען  אסאך  דארף  מען 
פארשטיין אז מען דארף האבן א גייסטישע שטארקע הארץ 
צו  בעטן  מען  זאל  נסיון,  יעדן  ביי  און  טאג  יעדן  קעמפן.  צו 
האבן א רוח ה' – א גייסט פון התחזקות אין באשעפער, און 
זיך ארומנעמען מיט שמשון הגיבור'ס שטארקייט, וואס מיטן 
באוויזן  און  געקליידעט,  זיך  ער  האט  גבורה  אויבערשטנ'ס 

געוואלדיגע שטארקייט.

למעשה:

די שטארקייט ליגט ביי אונז אין הארץ. מען דארף אריינטאנצן 
אין די מלחמה אפילו מיט א קלייניגקייט, דאס וועט שטארקן 
דעם מענטש מער און מער צו קעמפן און באזיגן. ווי מער מען 
איז מקורב צו א צדיק, אזויפיל איז מען מער זוכה צו שטארקן 

דאס הארץ און אייננעמען נאך מלחמות.
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אין טייך...

ווי אנדערע  נעבן מעדוועדעבקע געפינט זיך דער דארף הוסיאטין. א דארף 
גרינס  גרינע פעלדער,  די אויג פאלט זענען נאר פארשפרייט  וואו  דערפער. 
און תבואות. די שאף און די רינדער פאשען זיך ביי דער גראז, און אין זייט 

שלענגלט זיך אדורך א טייך.

)אלט,  רבי  דער  שווער.  רבי'נס  פון  וואוינונג  די  זיך  געפינט  דארף  דעם  אין 
קיינער  אויף קעסט.  זיין שווער  ביי  זיך  געפינט  יאר(  דרייצן  ווי  עפעס מער 
הויכע  אלע  זיינע  ווייל  דעם  צוליב  גרויסקייט,  זיין  אין  גארנישט  דערקענט 

מעשים און ענינים ווערן געטאן אין דערשטיל.

מען זעהט איהם פיהל מאל ביים טייך זיך ארומשפרייזן ארום די קיינעס און 
בליקן אויפן וואסער. וועמען פאלט דען איין צו נאכקוקן וואס זיינע טואונגען 
זענען ביים טייך, און צו וועלכן צוועק ער דרינגט אריין אין די געדיכטעניש 

פון די קיינעס?...

ענדיגן  אט  געוויקסן.  טייך  די  דורך  פארשטעלט  רבי  דער  זיך  גייט  שטיל 
ביים  טייך.  פון  ברעג  צום  צו  קומט  ער  און  קיינעס  די  מיט  געוויקסן  די  זיך 
און  נישט  מען  הערט  ארום  און  ארום  פון  און  שיפל.  קליין  א  שטייט  ברעג 
דורכן  שטאטליך  זיך  וויגט  וואסער  דער  נאר  מענטש.  קיין  נישט  זעט  מען 
ווינט, די קיינעס און געוויקסן קנאקן זיך פון די טריט, די לופט איז פוהל מיט 
טשוויטשקעריי פון די פויגלען. דער רבי זעצט זיך אריין אין שיפל, או שווימט 
אוועק ווייט טיף אין טייך. פון אויבן דער הימל, פון אונטן די וואסער מער ווי 

דאס זעט זיך יעצט גארנישט אן.

זיצט דער רבי אליין אין שיפל, און זיין הארץ צוגיסט זיך אין א הייסע תפילה... 
איינער אליין. ווייט פון רעש און מענטשהייט, וויינט ער מיט ביטערע טרערן, 
און בעט זיך ביים אויבערשטן, ער זאל איהם נישט דערווייטערן, ער זאל זוכה 
זיין צו זיין קירבה. די שיפל וויגט זיך איבערן וואסער. דער רבי איז פארטיפט 
ראד...  דעם  האלטן  און  פירן  שיפל  דער  זאל  ווער  נישטא  תפילה...  זיין  אין 
דער רבי איז פארזונקען טיף אין זיין דבקות, און איז אינגאנצן באהאפטן אין 

השם יתברך.

ווי  נאר  איז  חידוש  דער  חלילה?  איינזינקען  נישט  שיפל  די  דען  קען  צו 
אזוי די שיפל האלט זיך ביז אהער. דער רבי איז נישט קיין מאן פון פירן א 
דער  אין  אהין  און  אהער  פליט  זי  ווען  שיפל  די  אין  ער  זיצט  אזוי  ווי  שיף, 
שטורעמדיגן טייך? צו ווייסט ער דען נישט אז די שיפל איז עלול יעדע רגע 

זיך איבערצוקערן און איהם חס ושלום אריינשליידערן אין טיפן אפגרונד?

ווייסט אז ער קען דעם שיפל  גוט. ער  גאנץ  ווייסט דאס אלס  רבי  יא, דער 
נישט פירן. דעריבער שרייט ער און וויינט פארן רבונו של עולם ער זאל איהם 
פירן ער זאל איהם היטן: הושיעה ה' כי באו מים עד נפש! היט מיר, באשפער 
די כוואלעס זאלן זיך אויף מיר נישט מתגבר זיין, איך פארלאז זיך אינגאנצן 

אויף דיר רבונו של עולם!

און שפעטער, אין יאהרן ארום ווען דער רבי פלעגט ארום רעדן ווי אזוי מען 
דארף שרייען צום באשעפער, און ווי מען דארף צו איהם מתפלל זיין. האט 
ער דאן דערציילט פון זיינע התבודדות נסיעות איבער די טייכלאך, און פלעגט 

מוסיף זיין:

א איד אז ער שטעלט זיך בעטן ביים באשעפער, וועגן זיינע ענינים אדער אז 

ער שטייט און שרייט און בעט זיך ביים באשעפער אז ער זאל ניצול ווערן פון 
בעל דבר, וואס לאקערט נאך איהם טאג און נאכט צו פארצוקן – דארף ער זיך 
פילן ווי ער שטייט אליין אין א שיפל אויפן וואסער, און דער אפגרונד מאכט 
זיך אויף איהם צו איינשלינגען – פארשטייט זיך אז דעמאלס שרייט זיך גאר 
אנדערש, און די תפילה וואס גייט ארויס איז מיטן פולן אמת פון טיפעניש 

פון הארץ.

און פונקט אזוי – האט דער רבי אויסגעפירט – אויף דעם עולם געפינט זיך 
דער מענטש אזוי ווי ער הענגט אין מיטן ים ממש אויף א האר, און דער רוח 
סערה איז ביזן הימל. און די סכנה איז זייער גרויס, און אמאל אין אזא מצב 
נאר  אז טאקע  איז  אמת  דער  אבער  פון שרייען,  מען אפילו פארגעסן  קען 
הויכע  די  בשלום  דורכגיין  מען  קען  הארצן,  פון  טיפעניש  פון  שרייען  דורכן 

שווערער כוואלעס פון דעם לעבן - - -

נאר דורך תפילה

יא, טאקע נאר אזוי, נאר מיט תפילה קען מען די שווערע כואלעס דורכברעכן.

רבי  כוואלעס איז דער  די שטורעמדיגע  הויכע בערג מיט  די  נאר  נישט  און 
אויפטו  דער  געווען  אויך  איז  דאס  נאר  התבודדות,  און  תפילה  מיט  אדורך 
גאר  יתברך.  השם  בעטן  מען  דארף  קלייניגקייט  יעדער  אויף  אז  רבי'ן:  פון 
אנדערש זעהט אויס יעדער זאך וואס א מענטש דערגרייכט סיי אין גשמיות 

און סיי אין רוחניות ווען די זאך איז אויסגעפועל'ט געווארן דורך תפילה.

אויך  אזוי  און  מדריגות,  און  השגות  גרויסע  צו  צוצוקומען  סיי  אלסדונג, 
פארקערט מען זאל ניצול ווערן פון אלע מכשולות און שטערונגען, איז אלס 

נאר דורך דעם וואס מען בעט זיי אויס ביי השם יתברך.

דער הייליגער רבי איידער ער איז צוגעקומען צו א געוויסע השגה און מדריגה 
האט ער זיך פריער גוט אויסגעוויינט און אויסגעבעטן דאס ביים באשעפער.

דער רבי האט אמאל אוועקגעגעבן זיין געניצטער טלית פאר איינעם פון זיינע 
חשובע חסידים. אזויג געבנדיג דעם טלית רופט זיך דער רבי אן צו איהם און 
זאגט אים: זאלסט זייער טייער האלטן דעם טלית וואס איך גיב דיר דא יעצט, 
ווייל זאלסט וויסן, אז וויפיל האר עס איז פארהאנען אין דעם טלית – אזוי 
און  וויסן  זאל  איך  בכדי  יתברך  השם  פאר  פארגאסן  איך  האב  טרערן  פיהל 

משיג זיין וואס א טלית באדייט...

און  אנגערופן  זיך  תפילה  פון  גרויסקייט  די  רעדנדיג  אמאל  האט  רבי  דער 
וואס דער מענטש רעדט איז אזוי גרויס, אז דער  געזאגט: דער כח הדיבור 
מענטש איז בכח צו פארשפרעכן א ביקס אז ער זאל נישט שיסן, און ער וועט 
טאקע נישט שיסן, אזוי שטארק קען א דיבור פון א מענטשן פועל'ן אויב עס 

איז מיטן גאנצן אמת, און מיטן גאנצן רצון.

גרויסע און וואונדערליכע זאכן האט דער רבי געפועל'ט ביי השם יתברך דורך 
תפילה, נאך ווען ער איז געווען גאר יונג

דאס לעבנ'ס געשיכטע פונעם הייליגען רבי'ן רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב זיעועכי"א

המשך פון פאריגע וואך


