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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: 43פרשת וישלח 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

ורוח תשימו בין עדר לעדר

מאי חנוכה?!

אפגעראטעוועט דורך א ניגון

והסתרתי פני מהם והיה לאכול

די חרטה פון רבי ברוך פון מעזיבוז

דער אייבערשטער איז מיין אנטלויף פלאץ אין מיינע שווערע טעג

מען מוז אריבערגיין שוועריגקייטן פארן אנקומען צום תיקון

באלאנסירן דעם חינוך

האט איר שוין אמאל געהערט דעם אויסדרוק? "די וועלט איז 
אויף מיר ארויף געפאלן" דאס איז אן אויסדרוק וואס מענטשן 
גרויסקייט  די  אויסדרוקן  וועלנדיג  וואס  צרה,  בעת  ח"ו  נוצן 
איז,  מצב  דער  געפערליך  ווי  זיין  און ממחיש  צער  זייער  פון 
ארויסצוברענגן  ווערטל  שפריך  דעם  מיט  זיך  מען  באנוצט 
די  יא  יא  וועלט  די  ווי  כך,  כדי  פונעם מצב עד  די הארבקייט 
מער  נישט  איז  גרויסקייט  ריזיגע  איר  מיט  וועלט  גאנצע 
זאגן  צו  ווי  מיר,  אויף  ארויפגעפאלן  ווי  ווייניגער  נישט  און 
מיך  האט  וואס  בראך  גרויסן  דעם  שוין  פארשטיי  יעצט  נא.. 
באטראפן, ערגער ווי דעם קען שוין נישט זיין, היינטיגע צייטן 
באנוצט מען זיך מער מיטן שפריך ווארט "ס'איז עק וועלט? 
א צווייטער מהלך ממחיש צו זיין ווי געפערליך דער מצב איז, 
אזש די וועלט ענדיגט זיך יעצט דא כאן ועכשיו, וואס קען דען 

זיין געפערליכער ווי דאס?

וועלט  "די  ווערטל  שפריך  דאס  אז  איר  מיינט  אויב 
לעצטיגער  א  עפעס  איז  געפאלן"  ארויף  מיר  אויף  איז 
אור  אן  איז  דאס  טועה,  זיך  איר  זענט  דאן  אויסטרעף 
אלטער שפריך ווערטל, רבי נתן און ליקוטי הלכות )כלאי 
בהמה ד'( ברענגט דאס שוין, שידמה לו כאילו כל העולם 

נפל עליו כמו שרגילין העולם לומר בעת צרה ח"ו, 

ס'זאל זיך נישט מאכן ביי קיין שום איד, אבער ח"ו ווען 
ס'געשעהט א צרה ביי א מענטשן, דאן הויערט אויפן מענטשן 
א סכנה פון א פיל מער גרעסערע צרה ווי די גאנצע צרה אליין 
וואס האט אים באטראפן, , ווייל וויבאלד דאס הארץ זיינע איז 
פונעם  זיך דאס הארץ  זייער עמפינדליך, קען  ביי אים  יעצט 
פונעם  "פארקרומען"  גרינג  און  שנעל  גאר  יעצט  מענטש 
אייבערשטן, וואס אלס רעזולטאט דערפון וועט דער מענטש 
זיך נישט קענען עפענען דאס מויל צו שרייען און בעטן דעם 
ווייל  צרה,  זיין  פון  ראטעווען  אים  זאל  ער  אז  אייבערשטן 
אייבערשטן,  פונעם  "פארקרומט"  יעצט  דאך  איז  הארץ  זיין 
בקיצור,  דערווייטערט  אנגעווייטאגט,  ברוגז,  איז  ער  דהיינו 

"פארקרומט" פונעם אויבערשטן דהיינו ווייט פון אים 

ווייל ווען ח"ו ס'פאסירט א צרה ביי איינעם, קען צומאל דער 
פון  תוצאה  אלס  מבולבל  זייער  ווערן  מענטש  פונעם  דעת 
שווארץ  זייער  אלס  אויס  אים  קוקט  דאן  און  ר"ל,  צרה  די 
אים  אויף  איז  וועלט  גאנצע  די  כאילו  ווי  און  טונקל,  און 
ווי  מענטש,  פארן  אויסקוקן  גאר  ס'קען  און  ארויפגעפאלן, 

אלע צרות צוזאמען האבן זיך יעצט צונויפגעקליבן דווקא צו 
גוטע חלקים  די אלע  זען  צו  ביכולת דאן  נישט  איז  אים, ער 
די  פון  בעיצומו  יעצט  אפי'  לעבן,  זיין  אין  יא  האט  ער  וואס 
צרה ר"ל, די תוצאה דערפון איז שרעקליך, ער פארלירט דעם 
ארויסדראפען  יעצט  זיך  קען   ער  וואס  מיט  זיינעם  געווער 
באשעפער,  צום  תפילה  איז,  דאס  וואס  זיינע,  צרה  די  פון 
ווייל ער קען זיך דאך יעצט נישט ווענדן צו אים, ער איז דאך 
פארקרומט פונעם אייבערשטן, ער איז פארווייטאגט און פיל 
מיט קשיות, ער כאפט זיך נישט מיט וויפיל גוטס ער איז נאך 
אלס ארומגענומען, טראץ די צרה וואס ער גייט יעצט דורך, 
באשעפער,  צום  ווענדן  נישט  זיך  פונעם  תוצאה  אלס  און 
ווי אין א  פארמערן זיך זיינע צרות נאך מער און מער, ממש 

כישוף ראד  

נאך  גייט  עס  דא,  נאכנישט  זיך  ענדיגט  ראד  כישוף  דער 
ווייטער ר"ל, זייענדיג אין אזא טונקעלן מצב, הייבט אן ווירקן 
צערו  אחרי  הנמשך  "כל  פון,  הידוע  כלל  דער  מענטש  אויפן 
צערו נמשך אחריו" וואס דער באדייט פון דעם איז, אז צער 
ברענגט פרישע צער, זיך לאזן ווערן אריינגעצויגן אינעם רעדל 
פון צער, איז אן ענדלאזע מעשה, ס'איז אזא סארט תענוג'ל 
דערין,  אריינגעצויגן  ווערן  צומאל  קענען  מענטשן  וואס 
מיטגעמאכטער  א  אדער  נעבעך  א  ווי  שפירן  צו  זיך  יא  יא 
גאנץ  א  זיין  אנהויב  אין  צומאל  קען  פארצרה'טער,  א  אדער 
דארטן,  אריינגעצויגן  ווערן  לאזן  צו  זיך  רייץ  געשמאקער 
ס'איז אזא געפיל וואס מענטשן קענען צומאל ליב האבן זיך 
צו ווייקן דערין און שפייזן דאס נפש זייערע דערמיט, די צרה 
איז נאר, אז דאס ווערט גאר שנעל פארוואנדלט אין א ציקל 

נישט,  זיך  ענדיגט  וואס  ראד 
און  אריינגעצויגן  זייענדיג  ווייל 
וועט  צער,  אינעם  פארטיפט 

אויף די פרשה

בני הנעורים

דער אוצר פון יראת שמים

דער רבי זאגט

אנשי מעשה

עלי מרפא

משיב נפשי

שמע בני

יעקב אבינו האט ממשיך געווען א תיקון און א 
עצה לדורות, אז בשעת א צרה ח"ו, זאל דער 

מענטש אפשטעלן זיין גאנצער פארצער'טער 
מהלך המחשבה, און אנהייבן זוכן ווי גייט מיר 

יא גוט

דער אייבערשטער איז מיין 
אנטלויף פלאץ אין מיינע 

שווערע טעג
....אלעס וואס א מענטש גייט דורך ,איז אלעס 
נאר כדי אים צו רופן ער זאל זיך מקרב זיין צו 

תורה. דער הויפט פארגעניגן פונעם אייבערשטן 
איז ווען א מענטש לערנט תורה בשעת עס גייט 

אים שווער פון צווישן אלע קאפ-דרייעניש און 
פארקוועטשטקייט ,אט דאס איז דער הויפט 
מעלה וואס א מענטש פארמאגט מער פון די 

מלאכים - אז ער האט אזעלכע מניעות און קאפ-
דרייעניש - און ער איז זיך מקרב צום אייבערשטן 

און צו תורה פון צווישן אזעלכע יסורים, מניעות 
און אויסגעשפרייטע כוחות פון סטרא-אחרא - 

וועלכע פארלייגן זיך יעדעס מאל ממש ווי טייכן און 
אפגרונדן; ווי עס שטייט אין פסוק )תהלים מ"ב ח'(: 

"תהום אל תהום קורא".

נייג גוט צו דיינע אויערן און הער אויס מיינע 
ווערטער מיט אן אמת, זיי מקיים א גאנצן צייט 

דעם פסוק )תהלים נ"ט י"ז "ומנוס ביום צר לי "דער 
אייבערשטער איז מיין אנטלויף פלאץ אין מיינע 
שווערע טעג, דו זאלסט ארויסכאפן יעדן טאג - 

וויפיל דו קענסט נאר - תורה און תפלה, מקיים צו 
זיין דעם מאמר חז"ל )שבת ל"א.(: "קבעת עתים 
לתורה, מיטן פירוש פונעם רבי'ן )ליקוטי מוהר"ן 

סי' רפ"ד( ארויס צו'גזלנ'ען צייט - פון צווישן אלע 
פארנומענקייטן אין די וועלט - צו לערנען תורה, 

עס איז נישטא קיין טאג וואס דו קענסט נישט 
ארויסכאפן דערפון - אביסל צי אסאך - גוטס ,עס 

איז נישטא קיין טאג וואס פארמאגט נישט קיין 
גוטס )ליקוטי מוהר"ן סי' פ"ד( פארלאז זיך אויפן 

אייבערשטן אז ער וועט דיר נישט פארלאזן און עס 
וועט זיך אלעס איבערדרייען צום גוטן.

נתן מברסלב

 

 

 

 

  

  

ורוח תשימו בין עדר לעדר
צווישן איין צרה און די צווייטע ח"ו, זיי זיך מתבונן אויף די הרחבה וואס דער אייבערשטער האט דיר יא געגעבן



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

די התחלה פונעם עצם זוכן הייבט זיך אן אין 
חנוכה, ווייל דאס אליין איז טאקע די אור פון 
חנוכה, וואס דאן איז די ערשטע התחלה פונעם 
יאר וואס מיר הייבן אן צו אנצינדן דעם אור השכל, 
מ'הייבט דאן אן צו זוכן ווי אזוי מ'קען דורך די 
מצוות נענטער ווערן צום אייבערשטן

מן  חנוכה?!"  "מאי  שבת  מסכת  אין  פרעגט  גמרא  די 

די  אט  אויף  דרושים  פיל  געהערט  שוין  האסטו  הסתם 

שאלה,  אינטערסאנטע  די  אויף  און  גמרא,  ווינדערליכע 

אבער מיר וועלן פראבירן זיך שטעלן אויף די פשטות פון 

די זאך, דאס וואס די גמרא פרעגט "מאי חנוכה?!"

אביסל  נאר  באקומט  ער  ווען  גלייך  קינד  קליין  יעדעס 

טאטי  שטענדיג  ער  פרעגט  רעדן,  שוין  קען  און  שכל, 

וואס איז דאס? אזוי אז במשך יארן גייט דאס קינד ארום 

וואס  זאך  יעדע  אויף  זיך  אינטערסירט  און  פרעגט  און 

גענוג  אריבער  ס'גייט  ביז  דאס?  איז  וואס  דאס?   איז 

שוין  ווייסט  ער  אז  שוין,  אים  זיך  דאכט  דאן  וואס  יארן 

גענוג זאכען און ער הערט דאן אויף צו פרעגן און זיך צו 

פאראינטערסירן, און ער צועפנט זיך זיין הבנה לויט דאס 

געווען,  מסביר  שטענדיג  אהער  ביז  אים  מ'האט  וואס 

נאך  אים  וואס מ'דארף  זאכען  דא  נאך אלס  ס'איז  אפי' 

מסביר זיין,  מיט דעם אלעם, דאכט זיך אים אז ער ווייסט 

און קען שוין אליין טראכטן

גשמיים  ענינים  אין  נאר  געווען  אזוי  דאס  וואלט  אויב 

ניחא, אבער וואס זאל מען טאן אז אויך אין רוחנית'דיגע 

זיך  און  פרעגן  צו  אויפגעהערט  שוין  מיר  האבן  ענינים 

האט  קליין  געווען  זענען  מיר  ווען  פאראינטערסירן,  צו 

דאס  וואס  קינדערגארטן  אין  געווען  מסביר  אונז  מען 

און  לאטקעס  מ'עסט  מנורה  א  מ'צינדט  חנוכה,  איז 

וכו', און  וכו'  נס  יארן צוריק א  ס'איז געווען אמאל פאר 

שאלות  פרעגן  אויפגעהערט  מיר  האבן  דעמאלטס  פון 

טאקע  דאס  איז  וואס  פאראינטערסירן  צו  מער  זיך  און 

מענטשן  ערוואקסענע  ווערטער  אנדערע  מיט  חנוכה?! 

וואס  דאס  לויט  חנוכה  פון  מהות  דעם  פארשטייען 

מ'האט זיי מסביר געווען אין קינדערגארטן.....

ריכטיג, אז פאר חנוכה לערנט מען עפעס רעיונות אויף 

אונז  קוקט  חנוכה  פון  מהות  עצם  דער  אבער  חנוכה, 

אויפן  יו"ט  דעם  מ'פייערט  שוין,  ווייסן  מיר  ווי  אויס 

וועט  אויב  און  ידיעות,  אמאליגע  די  פון  אינטערגרונד 

מען אביסל מער אויפאסן וועלן מיר זען אז מיר פייערן 

יו"ט לויט די געפילן און איבערלעבענישן פון  אויך דעם 

די פריערדיגע יארן

אפשר צוליב דעם איז אונז די גמרא מעורר אז מיר זאלן 

אנהויבן זיך פרעגן יעדס יאר פון דאסניי, יעדן איינציגסטן 

די  אז  ריכטיג  חנוכה?!"  "מאי  טעג,  חנוכה  די  פון  טאג 

אונז  וואס מ'האט  זעלביגע  די  זיין  אפשר  וועט  תשובה 

יוונים און  פארציילט דארט אין קינדערגארטן, ס'געווען 

נייע  א  "דעהערן"  יעצט  ווילן  מיר  אבער  חשמונאים, 

דערהער אויף אן אנדערן אופן אינגאנצן, מיר זענען דאך 

עלטער געווארן עפעס זייט דעמאלטס, און יעדעס יאר 

ווערט דער נס אנטפלעקט פון דאסניי, יא די זעלבע נס 

וואס איז נתגלה געווארן אין די צייטן פון די חשמונאים, 

ווערט  אונז  צו  אייבערשטן  פון  חביבות  זעלבע  די  אט 

נתגלה אויך דעס יאר, אויב אזוי לאמיר ממשיך זיין און 

זוכן אין די ספרי רביה"ק וואס איז דאס די 

עבודה פון חנוכה? נישט לויט די געפילן פון 

די פאריגע יארן, נאר מיט א נייע התקרבות, 

א גענצליך נייע השגה, אבער דאס אלס איז 

"מאי  פרעגן  אנהייבן  וועלן  מיר  אז  בתנאי 

חנוכה?!"

אז  וויסן  צו  יסוד,  גרויסער  דער  איז  דאס 

דאס  איז  וואס  גארנישט,  נאך  ווייסן  מיר 

ווייל  נישט,  אינגאנצן  ווייסן  מיר  חנוכה, 

עס איז דאך דא אינעם חנוכה געוואלדיגע קדושות, מיר 

קענען ארויס האבן  עפעס אויב מיר וועלן פרעגן און זיכן, 

און  ליקוטי הלכות  פון  נעמען עפעס א הלכה  וועלן  מיר 

עס גוט דורכלערנען

ס'איז נישט שייך אלס צו וויסן, אבער ס'איז פונקט גענוג 

אויב מיר וועלן נעמען נאר איין נקודה, און מיר וועלן עס 

נקודה  די  אויסקלארן  וועלן  מיר  דורכלערנען,  גוט  גוט 

צוזאמען מיט חברים, מיר וועלן פרעגן ביי די וואס ווייסן 

וועלן  מיר  און  בעסער,  עטוואס  זיין  מסביר  קענען  און 

זאל אונז מסביר  בעטן און שרייען צום אייבערשטן ער 

זיך  מ'דארף  אז  איז  אמת  דער  און  חנוכה?!"  "מאי  זיין, 

איינגעוואוינען אויף יעדע מצווה צו פרעגן וואס איז דאס 

אט די מצווה? מ'דארף פרעגן כאילו ס'איז דאס ערשטע 

מאל וואס מיר באגעגענן זיך מיט אט די מצווה, נאר וואס 

דען? די התחלה פונעם עצם זוכן הייבט זיך אן אין חנוכה, 

ווייל דאס אליין איז טאקע די אור פון חנוכה, וואס דאן 

איז די ערשטע התחלה פונעם יאר וואס מיר הייבן אן צו 

אנצינדן דעם אור השכל, מ'הייבט דאן אן צו זוכן ווי אזוי 

מ'קען דורך די מצוות נענטער ווערן צום אייבערשטן, און 

צוליב דעם דווקע חנוכה, פרעגן מיר די שאלה און מיר 

ווילן פארשטיין "וואס איז דאס?" אזוי ווי א קליין קינד 

וועלט און פרעגט אויף  די  זען  צו  יעצט אן  וואס הייבט 

יעדע זאך "וואס איז דאס?"

קריג,  וועלט  די  פון  געראטעוועטער  א  געווען  ס'איז 

ווען  לאגער,  פון  אנטלויפן  צו  געלונגן  אים  איז  וואס 

מ'האט אים געפרעגט ווי אזוי איז אים געלונגן בס"ד צו 

דארט  האט  יעדער  אזוי,  געזאגט  ער  האט  אנטלויפן?, 

געפרעגט  האבן  וואס  געווען  ס'איז  שאלות,  געפרעגט 

צרות?  אזעלכע  אונז  אויף  אריבער  גייט  פארוואס 

ס'געווען אזעלכע וואס האבן געפרעגט ווי שאפט מען 

אזוי לעבט מען דא איבער? אבער  ווי  צו עסן?  עפעס 

איך האב געפרעגט איין איינציגע שאלה, "וויאזוי גייט 

א  זיך  איך  האב  שאלה  די  אט  ארויס??"  דא  פון  מען 

א  געפינען  בס"ד  האב  איך  ביז  געפרעגט,  צייט  גאנצע 

געדאנק ווי אזוי צו אנטלויפן

וויסן  וויל  און  פרעגט  איינער  יעדער  חנוכה,  ס'קומט 

ס'זאל  קנויט  דעם  אן  מ'צינדט  וויאזוי  אפשר  עפעס, 

גוטן  א  האבן  ערגעץ  מען  קען  ווי  אדער  גוט?  ברענען 

חנוכה איבערלעבעניש? וכו' וכו' אבער אויב וועלן מיר 

זיך פרעגן "מאי חנוכה?" וואס איז דאס דער אמת פון 

חנוכה? ווי אוזי קען מען מאכען אז די חנוכה זאל אונז 

ברענגן צו א נייעם פלאץ?! ווען מען פרעגט באקומט 

מען א תשובה.....!!

יהי רצון מלפני אבינו שבשמים, אז מיר זאלן זוכה זיין 

זיך צו פרעגן און זוכן מיט אן אמת דעם אמת און מהות 

זיין  זוכה  וועלן  מיר  ביז  בריאה,  די  אין  זאך  יעדע  פון 

נייע התקרבות מיט א אמת'ר  ווערן מיט א  צו  מקורב 

נייער חינוך אין דעם יו"ט חנוכה

רבי נתן שרייבט אז דאס איז 
דאס ארגסטע פון אלס, וואס 

איז דאס?!
שבת ד

ס'דא א גרויסער כלל אין אונזערע הענט און מ'דארף דאס געדענקען 
יעדע רגע,  וואס איז דאס? 

אז די מחשבה פונעם מענטש איז א גאנצע צייט אין זיינע הענט, 
עס אוועק צו דרייען וויאזוי ער וויל, ווייל ס'איז נישט מעגליך ס'זאל 

זיין צוויי מחשבות אויף איינמאל אינעם מוח 

)ליקוטי הלכות, בית הכנסת ה, כד(

מאי חנוכה?!

ענטפער אויף די פריערדיגע חידה



3

די חרטה פון רבי ברוך פון מעזיבוז
געווען איז דאס אין איינע פון די ווינטער  טעג, ווען דער רבי ר'ברוך פון מעזיבוז 

איז אמאל אנגעקומען אין די שטאט ראשקוב, און האט נאך נישט געהאט מקדש 

געווען די לבנה יענעם חודש, ווייל די לבנה האט זיך נישט געהאט באוויזן, יענע 

נאכט איז אויך געווען זייער פארוואלקנט א גרויסע שנני איז געגאנגן אינדרויסן 

אן א אויפהער, רבי ר' ברוך  האט זייער שטארק געוואלט מקדש זיין די לבנה יענע 

נאכט, וויבאלד נאכדעם איז שוין מער נישט געווען מעגליך מקדש צו זיין 

ברוך  רבי  האט  נאכט,  יענע  לבנה  די  זיין  מקדש  צו  גלוסטעניש  גרויס  זיין  מיט 

דעם  באקוקן  אינדרויסן  ארויסגיין  זאל  צייט  שטיק  יעדע  שליח  א  געשיקט 

מצב, אויב האט אפשר די לבנה שוין אויפגעשיינט, יעדעס מאל איז דער שליח 

גייט  שניי  גרויסער  א  מויל,  זיין  אין  ווערטער  זעלבע  די  מיט  צוריקגעקומען 

אינדרויסן אן א אויפהער ס'איז נישטא קיין זכר פון קיין לבנה

זיין הייליג מויל און געזאגט אזוי, ס'שטייט אין  האט רבי ברוכ'ל דאן געעפענט 

פסוק, ויאמר הבט נא השמימה וספור הכוכבים... ויאמר לו כה יהיה זרעך והאמין 

זאל  ער  אברהם  פאר  זאגט  אייבערשטער  דער  דהיינו  צדקה,  לו  ויחשבה  בה' 

דהיינו  דערלייכטן,  פון  לשון  א  איז  דאס  וספור  העליונים,  אורות  די  אויף  קוקן 

אז אברהם זאל באלייכטן מיט זיין צדקות אין אלע עולמות, און ס'איז פארהאן 

עולמות וואס ווערט גערופן "כוכבים" ויאמר לו כה יהיה זרעך, דער אייבערשטער 

האט צוגעזאגט פאר אברהם אז זיינע קינדער וועלן אויך קענען דאס טוען דהיינו 

דערלייכטן די עולמות אזוי ווי אים, והאמין בה', אברהם האט טאקע געגלייבט אז 

זיינע קינדער וועלן אויך קענען באלייכטן אלע עולמות

נאר אין וואספארא זכות האט טאקע אברהם געגלייבט אז די קינדער זיינע וועלן 

האבן  דאך  מ'דארף  געווען,  ממשיך  ברוכ'ל  רבי  האט  מדרגה?  די  אין  זיין  אויך 

דערצו גרויסע עבודות און התחזקות און די דרכי עבודת השם? נאר ויחשבה לו 

צדקה, היות אברהם האט נישט געהאלטן אז ער האט יא זוכה געוון דערצו אלס 

זיינע אייגענע מעשים אז ער זאל קענען דערלייכטן די עולמות, נאר האט דאס 

געהאלטן פאר א צדקה וואס ער האט באקומען פונעם אייבערשטן, מילא האט 

ער געגלייבט אז זיינע קינדער וועלן אויך קענען באקומן דעם כוח צו דערלייכטן 

די עולמות

יענע צייט האט זיך אויך אויפגעהאלטן אין די זעלבע אכסניה, הרב ר' ישעי' וואס 

איז געווען א גרויסער למדן און א ירא שמים, האט זיך רבי ברוכ'ל דאן געוואנדן 

צו אים זאגענדיג ר'ישעי' זאג מיר מיטן גאנצן הארץ די אלע מידות טובות וואס 

דו האסט, פון ווי האסטו זיי געלערנט? אמת אז פון מיר האסטו דאס געלערנט?

און  צופייערט  ברוך  רבי  זיך  האט  דאן  "אמת"  געענפערט,  ישעי'  ר'  האט 

זאל  פארוואס  הענט,  מיינע  אין  טובים  יא מעשים  איך  האב  אויב  אויסגעשריגן 

דען דאן די לבנה נישט טוען מיין רצון? ס'זיכער אז מיינע עוונות האבן דאס גורם 

ווייס אז איך דארף גרויס תשובה טוען אויף מיינע זינד, אבער דער  געווען, איך 

תשובה  טוען  צו  כוח  קיין  נישט  האב  איך  אז  אמת,  דעם  ווייסט  אייבערשטער 

באמת, אבער חרטה האבן אויף אלע מיינע מעשים וועל איך יא יעצט,  און דער 

אייבערשטער וועט רחמנות האבן אויף מיר

און דא האט רבי ברוך געעפנט דאס מויל מיט דברי חרטה, און אלע וואס זענען 

דארט געשטאנען ארום ווען זיי האבן געהערט די חרטה רייד, האט זיי אנגעכאפט 

געווארן  זענען  און  מעשים,  גוטע  נישט  זייערע  אלע  אויף  חרטה  שטארקע  א 

אנגעפילט מיט שטארקע און געוואלדיגע הרהורי תשובה, און א געוואלדיגע פחד 

פארן אייבערשטן האט זיי דאן אנגעכאפט, ביז וואס פאר גרויס פחד וואס איז דאן 

געפאלן אויף זיי, האבן זיך די האר פון קאפ זייערע אויפגעשטעלט און אנגעהויבן 

טרייסלן פאר גרויס פחד

הבעש"ט  תלמידי  די  וואס  הנהגה,  ווינדערליכע  און  הייליגע  א  געווען  איז  דאס 

וואס זענען געגאנגן לאורו פלעגן זיך צו פירן, אז זיי האבן מלבוש געווען זייערע 

דברי מוסר אויף אזא אופן אז די צוהערער זאלן נישט פארשעמט ווערן, נאר זאלן 

פון זיך אליין נתעורר ווערן צו תשובה און אמת'ע חרטה צום אייבערשטן

ווען  צו שפאצירן אינעם צימער אהער און אהין,  געווען  רבי ברוך האט ממשיך 

קוואל  קוועלנדיגער  א  ווי  איז  מויל  זיין  און  דברי חרטה,  זיך כסדר  צו  ער רעדט 

וואס הערט נישט אויף צו קוועלן, און דער מעמד דארט איז געווען זייער זייער 

פארכטיג 

אינדעצווישן קומט איינער אריין און זאגט, די שניי האט שוין אויפגעהערט פון 

גיין, און מ'זעט שוין ארויס עטוואס די לבנה, תיכף האט רבי ברוך באפוילן מ'זאל 

ארויסקומענדיג  אינדרויסן,  ארויס  איז  און  זיינע,  בגדים  די  אנצוטאן  געבן  אים 

האבן  שטערנס  און  לבנה  די  און  צושפרייט,  וואלקענעס  אלע  תיכף  זיך  האבן 

יענעם  פון  רושם  געוואלדיגן  אינטערן  און  האריזאנט,   הימל  אויפן  באוויזן  זיך 

וואס האט דאן  פארכטיגן מעמד פון חרטה און תשובה פון טיפעניש פון הארץ 

אלעמען אנגעכאפט, האט רבי ברוך און די חסידים מקדש געווען די לבנה מיט א 

התלהבות און התרוממות הרוח און חדוות הנפש

די יומא דהילולא פון הרה"ק רבי ברוך פון מעזיבוז איז י"ח כסליו תקע"ב

אין די טריט פון חסידיםאנשי מעשה
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 שמועסן אויף חינוךשמע בני

יעדעס מאל וואס איך דערזע זיך מיט עפעס א פראבלעם אין חינוך, פאל איך אריין אין א 

דרוק און פארליר דאס געדולד צו אנהייבן טוען עפעס דערוועגן?
ס'איז פארהאן צוויי סארטן צוגאנג פון מענטשן וויאזוי צו קוקן אויף א ניסיון, 

ס'דא אזעלכע וואס ווערן דערשראקן און אפגעשוואכט, און טראכטן אויף זיך 

נישט קיין גוטע מחשבות, און קוקן זיך אן ווי א לא יוצלח, פון די עצם זאך אז ער 

האט אזא א גרויסן יצר הרע, און ס'דא אזעלכע וואס זייער צוגאנג איז פונקט 

אים  אויף  שלעכטס  פון  התגברות  עצם  דאס  אז  פארשטייט  ער  פארקערט, 

איז נישט קיין פראבלעם, וויל צוליב דעם איז ער דאך טאקע אראפגעקומען 

דא אויף די וועלט, און די גאנצע נחת רוח וואס דער אייבערשטער האט פון 

אונז איז דווקא צוליב דעם וואס מיר האבן נסיונות, און ממילא יעדעס מאל 

מיט  אן  זיך  ער  גארטעלט  ניסיון,  פרישער  א  אים  ביי  ערוועקט  ווערט  וואס 

שטארקייט, און מיט בגדי מלכות, ווייל יעדער איד האט א בחינה פון מלכות, 

)ליקו"מ נ"ו( און גייט ארויס אין א מלחמה, און אפי' אויב נישט אייביג גייט ער 

טאקע ארויס א זיגער, אבער דאך איז ער פול מיט סיפוק פונעם עצם מלחמה 

האלטן, דאס איז א בליק פון א מלך  

אזוי ווי א מלך וואס האט זיך אנגעשטרענגט צו איינעמען דאס קענעגליכע 

שטול, און תיכף דעם מארגענדיגן טאג פון זיין קרוינונג, קומען אריין צו אים 

אלע שרי המלוכה מיט וויכטיגע שאלות, וואס די גאנצע הצלחה פון די מלוכה 

איז געוואנדן אין דעם, און נאר דער קעניג מיט זיין מאכט קען ענטפערן אויף 

דעם, יעצט אויב איז ער קעניג נאר פאר זיין הנאה און געברויך וועט ער זיך 

די מנוחה אויפן קעניגליכן שטול, אויב  תיכף אפרעדן, היות מ'שטערט אים 

אבער איז ער א קעניג וואס פארשטייט דעם מהות פון זיין שטעלע, איז דאן 

מ'פארלאזט  אז  דעם  אויף  שטארק  גאר  זיך  פריידט  ער  פארקערט  פונקט 

זיך אויף אים, און אז ער האט און זיינע הענט די כוחות אוועקצושטעלן און 

פארעכטן וואס מ'דארף

יעדער מחנך - טאטע אדער מלמד איז א קעניג!

יעדן  פון  האנט  די  אין  מלכות  פון  חלק  א  געגעבן  האט  אייבערשטער  דער 

איינציגסטן צו געוועלטיגן און שולט זיין אויף א געוויסע צאל נשמות ישראל, 

און אלס איז מושגח מיט השגחה פרטית, וועלכע נשמות זאלן זיין אונטער 

אים, און וועלכע אונטער אנדערע, און מ'דארף גלייבן אז יעדער האט באקומען 

צוגעטיילט די נשמות אט אזוי פונקט ווי זיי קוקן אויס,

און  הנאה  זיין  פאר  נישט  געווארן  געגעבן  אים  איז  מלוכה  די  וויבאלד  נאר 

ווערן  זיך נישט אפרעדן, און  געברויך, מילא דארף דער טאטע אדער מלמד 

דעם  אדער  קינד  ביים  שוועריקייטן  עפעס  אנטפלעקט  ער  ווען  טרויעריג, 

תלמיד זיינער, אדרבא וועגן דעם טאקע האסטו באקומען דעם כוח המלכות, 

כדי משפיע צו זיין אויפן קינד, צו בוחר זיין בטוב

אז  געוואלט  ווען  וואלט  ער  אז  באוויינען  און  אפרעדן  נישט  זיך  מ'טאר  און 

דאס קינד זאל ווען זיין בעסער, אן קיין שום נסיונות, ווייל דאס איז דאך ממש 

גיין  נסיונות, און  זיך צו פארמעסטן אנטקעגן אלע  פון מלכות,  דער באדייט 

זיך,  אויף  אייבערשטן  דעם  זיין  ממליך  צו  קינד  דאס  העלפן  צו  מלחמה  אין 

פונקט ווי מ'טאר נישט דערשראקן ווערן ווען עס ערוועקט זיך ביים מענטש 

די אייגענע נסיונות

דאס גאנצע כוח זיך צו פארמעסטן אנטקעגן די פראבלעמען וואס ערוועקט 

זיין תפקיד יעצט, אז  וויפיל דער מחנך פארשטייט  זיך ביים קינד, איז תלוי 

ער האט באקומען א מלכות פונעם אייבערשטן, נאר צו פארגרעסערן דעם 

מלכות השי"ת, און נישט פאר זיין הנאה און געברויך

צו  דאסניי  פון  טאג  יעדן  זיך  מחנך,  אויפן  שטארק  ליגט  וואס  איז  דאס  און 

מיישב זיין אויף דעם מהות פון זיין תפקיד, און נישט מועיל זיין אינעם תפקיד, 

צו נעמען דאס מלכות פאר זיך, וואס דאן איז דער צוגאנג צו די תלמידים – 

קינדער זיינע, מיט א כעס, און בושה אויף זיך אליין אז זיינע קינדער האבן 

זיין  באמת  ער  געדענקט  אבער  אויב  איבערגאנגען,  און  נסיונות  אזעלכע 

ווערט  וואס  מאל  יעדעס  שטארקייט,  מיט  אן  זיך  ער  גארטלט  דאן  תפקיד, 

ערוועקט און עס קומט אויף עפעס פראבלעם אין חינוך, און ער פארשטייט 

אז יעצט דארף מען לוחם זיין, און איינעמען נאך א שטח פארן מלכות ה'

למעשה

אייבערשטן  דעם  באקרוינען  מיטן  שותף  א  איז  מחנך  און  טאטע  יעדער 

אויף די וועלט, דורך דעם וואס ער האט באקומען די אויפגאבע פון "מלכות" 

פונעם אייבערשטן, צוצוברענגען אז אט די קינדער וואס זענען אינטער אים, 

זאלן איינערקענען אינעם אייבערשטן, און מ'דארף צו זען אז די מלוכה זאל 

זיצן  קענען  צו  הנאה,  און  אינטערעס  אייגענע  די  פאר  געפירט  ווערן  נישט 

אויפן קעניגליכן טראן 

נאר  מנוחה,  א  מיט 

די  אז  פארשטיין  צו 

איז  מלכות  גאנצע 

כדי צו מלחמה האלטן 

פארמעסטן  זיך  און 

מיט  זיין  מטפל  און 

און  שוועריקייטן  די 

צרות פון די מדינה 

מען דארף דאס צו וויסן 
לדורות, אז וואס ס'וועט 

נאר אריבערגיין אויף אידן 
בכלל ובפרט ביז משיח וועט 

קומען, יהיה איך שיהיה

זאל מען זיך קיינמאל נישט 
מייאש זיין פון רחמי השי"ת

 )ליקוטי הלכות, ערלה ד, טז( 

א דיאמאנט
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ורוח תשימו בין עדר לעדרפארזעצונג פון זייט 1שער הגליון 

ממש  צער,  נייע  נאך  און  צער  נייע  פראדוצירן  צו  ברענגן  אים  מצב  פארצער'טער  דער 
ענדלאז, ווייל אזוי ארבעט עס, "כל הנמשך אחרי צערו צערו נמשך אחריו" דער שלימזל 
הייבט אים אן נאכצולויפן, מענטשן דערקענען גאר שנעל דאס שוואכקייט זיינע, אז ער 
לאזט זיך פון זיינע געפילן, און באהאנדלן אים דאן אויף א אופן וואס ברענגט אים נאכדעם 

פרישע צער, וחוזר חלילה עוד ועוד, און מ'זעהט זיך נישט ארויס פונעם גרוב

ורוח תשימו בין עדר לעדר, לערנט אונז רבי נתן, לפי דעם מדרש )בראשית רבה ע"ה י"ג( 
וואס זאגט, אז דאס גייט ארויף אויף די אלע גליות פון די אידן, דאס איז א רמז, אז יעקב 
אבינו האט ממשיך געווען א תיקון און א עצה לדורות, אז בשעת א צרה ח"ו, זאל דער 
מענטש אפשטעלן זיין גאנצער פארצער'טער מהלך המחשבה, און אנהייבן זוכן ווי גייט 
מיר יא גוט, און ווי דער רבי ערקלערט אין ליקו"מ תורה קצ"ה "בצר הרחבת לי", אז נישט 
נאר דארף מען זוכן ווי גייט דעם מענטש יא גוט, נאר אפי' אין יעדע צרה אליין, קען מען 
בוודאי טרעפן עפעס א הרחבה, דהיינו עפעס מיט וואס ס'איז בכל זאת דא, מיט וואס זיך 
צו פרייען דערמיט, אדער עפעס וואס די צרה האט אבער גערענגט פון די צווייטע זייט 
וכו' און אין יעדע צרה איז דא פול פון אט די  וכו'  עפעס א ישועה אויף אן אנדערן ענין 

פרייליכע סחורה טראץ דעם געפערליכן מצב

ורווח תשימו, לייג אריין אינדערצווישן פון די צרה  און דאס איז וואס שטייט אין פסוק 
"איין  פאר  צרה  די  צוזאם  נישט  נעם  טרעפן,  און  אפירזוכן  זאלסט  דו  וואס  הרחבה  אן 
גרויסע ריזיגע צרה" פארצייל זיך די מעשה אנדערש, די מעשה זאל האבן פיל מיט רווחים 
אינדערמיט, צוטייל עס, און אינמיטן פון די מעשה זאלסטו זוכן און טרעפן גרויסע חסדים, 
טראכט אריין דערין זיי זיך מתבונן אז דער אייבערשטער האט דיר געהאלפן מיט דעם און 
מיט יענץ וכו' וכו', און דאנק אים דערפאר פונעם טיפעניש פונעם הארצן, דער פארדינסט 

דערפון איז פילפאכיג, קודם ביזסטו שוין יעצט ארויס פונעם ציקל ראד פון דאס ענדלאזע 
צער, דו ביזסט יעצט שוין פארנומען מיט הרווחה און מיטן דאנקן דעם באשעפער, יעצט 
שפירסטו זיך שוין ממש נאנט צו אים, ווייל דו אנערקענסט אז ער העלפט דיר יא, ע"כ 
וועסטו יעצט זיך שוין קענען ווענדן צו אים, רבוש"ע ראטעווע מיך און נעם מיך ארויס 

פון די צרה

די עצה איז אויך גילטיג אין רוחניות'דיגע צרות, אויב א מענטש שפירט זיך דערווייטערט 
וכו' וכו', שטעל זיך  פונעם אייבערשטן, אדער ער איז פארכאפט אין א שווערער ניסיון 
דאן אפ, און זיי זיך מתבונן מיט וויפיל נקודות טובות פון תורה ומצוות דער אייבערשטער 
יעדע  אז  מען  דארף  וויסן  און  אריינצוכאפן,  טאג  איינציגן  יעדן  מזכה  זאת  בכל  דיך  איז 
וואס א מענטש האט נאר אמאל זוכה געווען אריינצוכאפן  קלייניקייט און נקודה טובה 
יא,  יא  ביסט,  דו  רייך  ווי  כאפן  זיך  וועסטו  חשבון  א  זיך  מאך  פארלוירן,  נישט  ווערט 
ווי עס גייט דיר יא גוט אפי' ס'קוקט דיר אויס ממש גאר  זיין אוצרות, זיך  וועסט מגלה 
וועט דיר איבערצייגן אז  א קלייניקייט, הייב אן לויבן דעם אייבערשטן אויף דעם, דאס 
נאך אלעמעם ביסטו בכל זאת פול מיט נאנטשאפט צום אייבערשטן, דאנק אים פאר די 
אלע זאכען וואס ער האט די מזכה געווען ברוחניות, דער געפיל פון קרבת אלקים וועט 
דיר גורם זיין זיך צו ווענדן צו אים נאך און נאך ער זאל דיר העלפן ווייטער אויך, און דיך 
ארויסנעמן פונעם מצב וואס דו ווילסט זיך ארויסצוזען פון דארט, די תפילה מעומק הלב 
וועט דיך זיכער ארויסנעמען פון דיינע איצטיגע פראבלעמען וואס דו גייסט דורך ברוחניות 

ובגשמיות, געדענק אלעמאל  ורוח תשימו בין עדר לעדר 

עפ"י ליקו"ה כלאי בהמה ד'

משיב נפשי
מען מוז אריבערגיין שוועריגקייטן פארן אנקומען צום תיקון

נסיונות זענען געלעגנהייטן צו פאררעכטן די פריעריגע 
דורכפאלן

מלחמה  תכסיסי  אלע  באהאלטן  זענען  ווערטער  קורצע  די  אין 
זיך  ווילן  וואס  אידן  ערליכע  די  דורך  גענוצט  ווערן  וועלכע 

אנהאלטן אין די קדושה און ווערן אויסגעהיטן פון עבירות. 

ווען מען קעמפט צו היטן די מחשבה, זיך מקדש זיין מיט קדושת 
הברית ]וואס דאס איז דער עיקר עבודה. אין דעם איז געוואנדן 
אלע הצלחות אין עבודת ה'. דורך איר קען מען טון אלע מעשים 
ישוב  און  שכל  מיט  ותפילה  תורה  אין  זיין  עוסק  שמים,  לשם 
שטייט  חיות.[  מיט  שמחה  אהבה,  יראה,  אין  דבוק  זיין  הדעת, 

מען פאר זייער א שווערן אויסמאטערנדן שלאכט.

 אין דעם סעיף לאזט זיך דער רבי אראפ צו די מדריגות פון יעדן 
איד. ער קוקט נישט אויף זיין כבוד און רעדט דיבורים אפילו צו 
ביטערע  אדורך  גייען  וועלכע  קעמפערס  אויסגעמוטשעטע  די 
נסיונות און זענען שוין מיואש אז טראץ זייערע גדרים וסייגים 
האבן זיי נעבעך אזעלכע ירידות. זיי פילן אז זיי האבן נישט קיין 

וועג ארויס און קענען אפילו נישט בעטן קיין עצה.

די אלגעמיינע עצה קעגן דעם שווערן קאמף ווערט דא אין דעם 
מענטש  א  אויסגעשמועסט.  ברייט  און  ערקלערט  סעיף  קורצן 
קענען  צו  כדי  נסיונות  זעלבע  די  אריבערגיין  נאכאמאל  מוז 
וואס ער האט פארדארבן. דאס איז א געוואלדיגער  פאררעכטן 
תיקון אז ער זאל נאכאמאל דארפן אריבערגיין די אלע זאכן און 
מצבים וואס ער האט פארדארבן, ער קען טאקע כמעט נאכאמאל 
דורכפאלן, אבער אויב ער וועט זיך שטארקן און זיין פעסט נישט 
ער  איז  שלעכטס,  די  נאך  ווערן  נאכגעשלעפט  און  טראכטן  צו 
זוכה צו פאררעכטן די פארגאנגענהייט, און אויך אפשוואכן זיין 

כח וואס ציעט אים נאך די חן פון שקר און תאוות.

דער תכלית איז מאכן שלום אין די בריאה

דא ווערט אנפלעקט א געוואלדיגע עצה זיך צו קענען דערהאלטן 
בשעת א נסיון. די עצה איז א יסודית'דיגע צוגאנג צום גאנצן סדר 

פון הנהגה פון די בריאה.

די  צו פאררעכטן  איז  וועלט  אויף דער  פון מענטש  דער תכלית 

פאראייניגט;  איז  בריאה  גאנצע  די  אז  זיין  מגלה  דורכן  בריאה 
אלע ירידות זענען איינס מיטן עליה און מיט זיין תיקון. ווייל אין 
זיי צו  ניצוצות, און כדי  יעדע זאך איז דא פארפאלענע הייליגע 
אז  פארשטיין  מען  דארף  ניצוצות  די  אויפדעקן  און  פאררעכטן 
זיי זענען באמת א חלק וועלכע אנטפלעקן דעם אויבערשטנ'ס 

געטליכקייט.

שלום מוז זיך אנקליידן מיט שוועריקייטן

ווערט קדושת שבת  ווי א מעדעצין איז ביטער, אזוי אויך  אזוי 
ווי  טעג,  וואכן  זעקס  פון  מלחמה  ביטערע  א  נאך  דווקא  נתגלה 
חז"ל זאגן, "שבת במרה נצטוה" )עירובין נ"ו:(, די מרירות פון די 

זעקס טעג בויט די קדושת השבת.

נסיונות  ווערט אנטפעלקט א טיפער ענין, אז אלע שווערע  דא 
וואס קומען אויפן מענטש און מוטשען אים אויס יעדעס מאל 
פונדאסניי, איז ווייל דער וועג פון שלום איז צו פאררעכטן אלע 
שלעכטע  און  ביטערנישן  דורך  דווקא  חלקים  באהאלטענע 
ווייסט און געדענקט אז די  ווען דער מענטש  געדאנקען. אבער 
מרירות איז אויך פון באשעפער און ס'איז פאר א תיקון, ווערט 
ער נישט דערשראקן און דערמיט פאראייניגט ער די בריאה און 

עס ווערט א שלום הכללי.

נאר מיטן אור הצדיק קען מען פארשטיין דער לימוד

ווערט טאקע ארומגערעדט באריכות אין ספרים הקדושים  עס 
יעדער  אבער  התיקון,  סדר  פון  חלק  א  איז  רע  גאנצע  דאס  אז 
וויאזוי  געווארנט  זייער  זיין  דארף  מען  אז  פארשטייט  דעת  בר 
אנצונעמען די רייד אויפן ריכטיגן וועג מיטן אור תורת הצדיקים. 
אז דער מענטש  זיין  גורם  גרויסע סכנה, עס קען  א  ס'איז  ווייל 
דערהייבן  און  זיין  מתגבר  זיך  פון  יגיעות  אלע  אפלאזן  ח"ו  זאל 
דער  אויף  דא  איז  וואס  שקר  של  חן  און  דמיון  פונעם  נפש  זיין 
זאך  יעדע  אין  אז  גלייבן  נישט  וועט  מענטש  דער  אויב  וועלט. 
איז פארהאן א תיקון, איז די סכנה פילפאכיג מער, ווייל ער וועט 
נישט האבן קיין כח צו קעמפן, און נישט פראבירן צו פאררעכטן 

דאס וואס ער קען נאך מתקן זיין.

דער ריכטיגע צוגאנג דערצו איז א יסוד וויאזוי זיך אומצוגיין ביים 

ברעכן די תאוות, מען קען דאס נאר דערגרייכן, ווען מען נעמט אן 
די לימודים מיטן ליכט פון די תורת הצדיקים.

דער הייליגער רבי )ליקו"מ סי' כ"ז( ערקלערט עס ווי א המשכה 
א  מיט  וואס  מענטש  א  ווי  ]אזוי  פנים"  "הדרת  פון  התורה  אור 
הדרת פנים איז ער מקרב און מאכט ליכטיג זיינע ארומיגע, אזוי 
התגלות  דאס  זיין  מגלה  זאל  וואס  תורה  די  האבן  מיר  דארפן 
וואס אנטפלעקן דעם סדר פון  פני ה'[ דאס זענען דרושי תורה 
גייט אריבער אויף יעדן  וואס  אחדות און שלום ביי דעם קאמף 
אין  און  הקדוש  זוהר  אין  נתגלה  ווערט  ענין  פאלגנדע  די  נפש. 
כתבי האריז"ל און מיט'ן כח פון אמת'ע התקרבות צו די לימודים 

פון צדיקים, קען מען זוכה צו האבן א קלארקייט אין דעם ענין.

אלעס וואס גייט אריבער אויפן איד און אלעס וואס קומט ארויף 
אויפן מחשבה, זענען באמת אותיות און ניצוצות וואס מען דארף 
פאררעכטן און פאראייניגן מיטן אויבערשטן, דאס זענען נישט 

סתם משיכות און נסיונות וואס ערוועקן זיך אין הארץ.

הייליגע  פון  חלקים  זענען  בריאה  די  פון  מציאות  גאנצע  דאס 
און  זיין  מעלה  דארף  מען  וואס  אלוקי  שפע  פון  און  ניצוצות 
פאראייניגן צו השי"ת. מען מוז בעל כרחך אריבערגיין אזעלכע 
קענען  צו  כדי  דורך,  כמעט  פאלט  מען  ביז  נסיונות  ביטערע 
אנקומען צו די פארפאלענע חלקים זיי צו דערהייבן, בפרט ביי די 
מלחמה פון שמירת הברית, דעמאלטס זאל מען זיך מתגבר זיין 

אויף די מחשבה און פאררעכטן אלע חלקי הקדושה.

למעשה:

דער וועג וויאזוי מען קען זיך האלטן און מתגבר זיין איז ווען מען 
וועג צו שלום מאכן. מען  די מרירות איז א  וועט פארשטיין אז 
צום  זיין  מקרב  און  פאררעכטן  צו  געלעגנהייט  א  דא  מיר  גיבט 

באשעפער די פלאץ וואו איך בין פריער געפאלן.

דער לימוד מוז מען באקומען מיט'ן ליכט פון די תורת הצדיקים, 
אין  התחזקות  פון  וועגן  די  ספרים  זייערע  אין  לערנען  דורכן 
באשעפער אין יעדן מצב. אזוי וועט דער איד זיך נישט טועה זיין 
צו אפלאזן די וועגן פון עבודת ה', נאר אדרבה ער וועט זיך מתגבר 

זיין אלעס צו פאראייניגן צום באשעפער.
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יוגנט יארן. ער איז אלט  די אלע מורא'דיגע עבודות האט דער רבי גענומען אויף זיך גאר אין די 
געווען אסאך ווייניגער פון צוואנציג יאר. עבודות וועלכע מען קען אויפ'ן געדאנק נישט נעמען; 

עבודות וועלכע א פשוטער ילוד אשה וואלט דערביי שנעל דערבראכן געווארן.

נאכן רבי'נס הסתלקות, איז אמאל רבי נתן געפארן צו דעם גרויסן דאקטער וועלכער דער רבי איז 
אמאל געווען ביי אים וועגן זיין קרענק. רבי נתן איז געווען נייגעריג צו וויסן וואס איז געווען דער 

שמועס צווישן אים מיטן רבי'ן.

ווען  פון  צייט  א לאנגע  איז שוין אדורך  וויבאלד  עס  אז  זיך פארענטפערט  דער דאקטער האט 
אזוי  אויף  אבער  שמועס,  גאנצן  דעם  גענוי  נישט  ער  געדענקט   – אים  ביי  געווען  איז  רבי  דער 
ווייט געדענקט ער. אז אזא מח ווי דער רבי'נס, האט ער אין זיין לעבן נישט געזען. און נאך א זאך 
געדענקט ער, אז נישט אזוי לייכט איז אנגעקומען דעם רבי'ן צו צוברעכן אזא גוף. )ד.ה. אז דעם 
רבי'נס קערפער איז ביי נאטור געווען שטארק און געזונד. און דער וואונדער פון דעם דאקטער איז 
געווען ווי ווייט זענען געווען די עבודות און סיגופים פון רבי'ן וואס דורך זיי האט ער אזא שטארקן 

גוף געבראכן(.

אזוי פלעגט ער מסגף זיין זיין קערפער דורך פיל תעניתים, דער רבי האט געפאסט אסאך מאל 
משבת לשבת, דאס איז ממש א אומפערשטענדליכע שווערע עבודה. ער האט געפאסט אין איין 

יאר אכצן מאל משבת לשבת!

פיל מאל פלעגן די תעניתים משבת לשבת אויספאלן איין וואך נאכן אנדערן. פארשטייט זיך אז 
די עבודה איז זייער א שווערע. אבער דער רבי איז נישט געבראכן געווארן, און משלים געווען די 

תעניתים פונקט ווי ער האט אויף זיך גענומען.

געווען  מקפיד  שטארק  זייער  האט  רבי  דער 
פון  וויסן  נישט  גאר  זאלן  מענטשן  די  אז 
שטייגער  דער  ווי  נישט  און  תעניתים.  זיינע 
הייסן  און  זיך,  גרויסן  וועלכע  מענטשן  פון 
צו  אויף  שפייזן  קרעפטיגע  זיי  פאר  צוגרייטן 
עסן נאך דעם תענית. דער רבי האט גאר נישט 
ער  וועלכע  מאכלים  זיינע  וועגן  געטראכט 
וועט עסן נאך א גאנצע וואך פאסטן, עס האט 
גלייך  דערוועגן.  געקימערט  גארנישט  איהם 
נאכן תענית פלעגט ער זיך פירן ווי געוויינליך, 
נאך  און  מאכן.  זיך  פלעגט  עס  וואס  עסן  און 
די  נאך  רוען  און  היטן  צו  זיך  אנשטאט  מער, 
תעניתים – פלעגט דער רבי זיך גאר פירן אזוי 
ווי עס וואלט איהם יעצט אנגעקומען גרויסע 
און נייע פרישע כוחות. נאכן תענית, וואס דאס 
פלעגט אויסקומען פרייטיג, פלעגט ער אוועק 
גיין אין מרחץ און אריינגיין אין א געפערליכע 
געווענליכער  א  אפילו  וואס  מקוה,  קאלטע 
נישט  לאנג  דארט  קען  מענטש  געזונטער 
צוויי  זיך דארט פארזוימען  און   – אויסהאלטן 
גאנצע שעות. און פראווען דארט זיינע ענינים 

און זיינע הויכע כונות.

אפגעראטעוועט דורך א ניגון

א  אין  איינמאל  דאס  דערציילט  ווערט  עס 
געוויסע וואך פון א תענית איז ער אין מיטן די 
טעג פון די וואך זייער אפגעשוואכט געווארן. 
בלוט  און  בעט,  אויפן  אנידערגעפאלן  איז  ער 
נאז.  און  אויערן  זיינע  פון  גיסן  גענומען  האט 
זיין  איהם  ביי  געפונען  דאן  זיך  האט  גראדע 
זיין  געווען  איז  וועלכער  חייקל,  ר'  מקורב 
געוואוסט אז  יוגנט. ער האט  פון דער  מקורב 

דער רבי איז בתענית.

רבינ'ס  דעם  דערזען  האט  חייקל  ר'  ווי  אזוי 
געווארן.  שווערע לאגע, איז ער פארציטערט 
"רבי! איר מוזט שוין עפעס עסן"! – האט ער 
אבער  האט  רבי  דער  געבעטן.  איהם  ביי  זיך 
גארנישט געוואלט הערן וועגן דעם. עס האט 

גאר נישט געהאלפן ר' חייקל'ס זיך בעטן און משתדל זיין, עס האט אויך נישט געהאלפן די טרערן 
וואס ר' חייקל האט פארגאסן בעטנדיג ער זאל עפעס אריינעמען אין מויל צו דערהאלטן זיין חיות, 

ווייל די לאגע איז זייער א שווערע, און ווער ווייסט וואס עס קען דא פאסירן.

ר' חייקל'ען האט שטארק וויי געטאן די הארץ. ער האט געפילט אז ער טאר נישט צולאזן דעם 
רבי'ן צו בלייבן אין אזא ביטערן מצב. און דא איז איהם אויפן געדאנק געקומען עפעס, וואס ער 
האט געהאלטן אז דאס וועט באוועגן דעם רבי'ן ער זאל ברעכן זיין תענית, "אויב איר וועט נישט 
יעצט עפעס אין מויל נעמען, וועל איך מפרסם זיין אין גאס וועגן אייערער תעניתים" – האט איהם 

ר' חייקל געזאגט.

די ווערטער האבן געטראפן אין ציל. אזוי פיל הארעוואניע און מיה לייגט אריין דער רבי בכדי עס 
זאל פון זיינע עבודות און תעניתים קיינער נישט וויסן. וועגן וואס דארף ער דען פאסטן אויב די 
גאס וועט ארום דעם רעדן?... דער רבי האט גלייך געבעטן ר' חייקל'ען ער זאל איהם אפקאכן א 

טעפל יוך פון א עוף, און זאל איהם עס אריין טראגן דא אין צימער.

ווי  ר' חייקל איז געשווינד מיט גרויס פרייד ארויס געלאפן ממלא זיין דעם רבי'נס בקשה. גלייך 
דער געקעכטס איז פארטיג געווארן. איז ר' חייקל אריינגעקומען און צוגעברענגט דעם טעפל צום 
רבי'ן. געמיינט האט ער, אז דער רבי וועט גלייך זיך צוזעצן און איבער כאפן די הארץ. זיין געזיכט 
פון פנים איז מורא'דיג שלעכט געווען. ר' חייקל האט געקלערט אז דא וועט ער מיט די ביסל עסן 

דעם רבין ממש צוריק לעבעדיג מאכן...

צו זיין גרויסן וואונדער איז דער רבי צוגעגאנגען, א קוק געטאן אויפן יוך, עס א שמעק געטאן, 
און אנשטאט צו עסן בעט ער ר' חייקל'ען ער 
זאל פאר איהם זינגען דעם "פרומער ניגון" )א 
באוואוסטער דביקות'דיגער הארציגער ניגון(. 
רק חייקל האט ערפילט דעם רבינ'ס פארלאנג 

און זיך אוועקגעשטעלט זינגען.

האט  אזוי  געזונגען,  האט  חייקל  ר'  ווי  אזוי 
זיך געמערקט א שינוי לטובה אויפן פנים פון 
רבי'ן. ווען ער האט געענדיגט, האט איהם דער 
זעלביגן  דעם  זינגען  צו  געבעטן  ווידער  רבי 
ניגון, ר' חייקל האט ווידער געזונגען. דער רבי 
און  דבקות  שטארקע  א  גאר  אין  אריין  איז 
התפשטות הגשמיות, און ווען ר' חייקל האט 
געענדיגט זינגען צום דריטן מאל האט זיך דער 

רבי אינגאנצן אויפגעפרישט.

נישט  געקעכטס  דעם  פון  שוין  האט  ער 
געווען דעם  געדארפט עסן. ער האט משלים 
צום  שטענדיג  ווי  אזוי  וואך  ענדע  ביז  תענית 
וואונדערונג און ערשטויונג פון זיין געטרייער 

חסיד ר' חייקל.

ווער איז געווען דער ר' חייקל, ווער איז געווען 
דער חסיד וואס דער רבי האט דורך זיין זינגען 
געצויגן דעם תענית נאך א פאר טעג, נאכדעם 

וואס ער האט זיך אזוי שלעכט געפילט? –

 – רבי'ן  צום  געווארן  מקורב  איז  חייקל  ר' 
און  געווען,  יונג  זייער  נאך  איז  רבי  דער  ווען 
די  מיט  דרך  רבי'נס  דעם  זיך  אויף  אנגענומען 
געווארן  איז  ער  איהם.  צו  התבטלות  פולע 
מענטשן,  געטרייעסטע  רבי'נס  פון  איינער 
חייקל  ר'  רבי'ן.  דער  באדינט  אסאך  האט  און 
איז געווען א גרויסער עובד השם, און זייער א 
הייליגער מענטש, נישט אומזיסט האט איהם 
דער רבי אויפגענומען אלס חזן און בעל תפילה 
נוראים. נישט  ביי איהם אין שול אין די ימים 
מופתים  אים  ביי  געזען  מען  האט  מאל  איין 

מיט וואונדערליכע זאכן

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

המשך פון פאריגע וואך

בס״ד


