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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

1

״

אוצרות פון די וואך: 16פרשת בחוקתי תשפ״ב
גליון נומער

עלי מרפא
רבי נתן רעדט צו דיר!

אידיש

פארזעצונג 
אויף זייט 5

הרה"ח ר' נחמי' שווארטץ שליט"א בעהמ"ס "אוצרות עלים לתרופה"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

די מדה פון ״עקשנות״ אין עבודת השם יתברך
ווי מער עזות דקדושה, אלץ מער איז מען זוכה צו א נאנטקייט צו השם יתברך

די וואכנדיגע סדרה פרשת בחוקתי, הייבט די תורה הק׳ אן מיט די 
ברכות, אויב מיר וועלן היטן די תורה הק׳, זאגט אונז השי״ת צו אלע 
וכו׳, ואכלתם לחמכם לשובע  גוטע ברכות, ונתתי גשמיכם בעתם 
דערמאנט  פארוואס  פלא  א  איז  עס  אז  מפרשים  די  פרעגן  וכו׳. 
צו  עסן  האבן  וועלן  מיר  אז  ברכות,  גשמיות׳דיגע  נאר  תורה  די 
שלום  זיין  וועט  עס  תבואה,  קיין  פעלן  נישט  וועט  עס  זעט,  דער 
און שלוה, מען וועט נישט מורא האבן פון שונאים וכו׳. עס ווערט 
כמעט נישט דערמאנט אז אויב מיר וועלן זיין גוטע אידן וועלן מיר 

זוכה זיין צו עולם הבא וכו׳.
רבי נתן )הל׳ פדיון בכור ה״ה אות י״ב( שרייבט אויף די מפרשים: לא ידעתי 
מה קא קשיא להו להמפרשים, איך ווייס נישט וואס זיי פרעגן, די 
קשיא איז נישט שווער, ווייל אויב מען קוקט גוט אריין אין די פרשה 

שרייבט  הק׳  תורה  די  ווי  מען  זעהט  סוף,  ביזן 
ווי  מעלות,  רוחניות׳דיגע  גרויסע  גאר  דירעקט 
פון  תכלית  עיקר  דער  אויסגערעכנט  ווערט  עס 
בריאת עולם הזה און עולם הבא, מען וועט זוכה 
צו השראות השכינה, ונתתי משכני בתוכם, מיר 
וועלן שפאצירן מיט השי״ת אין גן עדן. וואס די 

אלע ברכות זענען דאך בלויז רוחניות.
וויאזוי רבי נתן טייטש אויס  וועלן ברענגען  מיר 
איינע פון פון די ברכות אין אונזער סדרה, אויף 

א רוחניות׳דיגע וועג, דאס איז אין הל׳ ברכת המזון )ה״ד אות י״א-י״ב(. 
לויט דעם לימוד פון רבין אין ליקו״מ )ח״ב סי׳ מ״ח( אז ווען עס קומט צו 
דינען השי״ת דארף א מענטש זיין א גרויסע עקשן, ווער עס האט 
נאר אביסל אנגעהויבן אין עבודת ה׳, ווייסט אז מען קען נישט זיין 
אן אמת׳דיגער ערליכע איד נאר דורך עקשנות, ווייל אויפן מענשט 
גייט איבער זייער אסאך פאסירונגען, עליות און ירידות אן א שיעור, 
און אויב מען איז נישט קיין עקשן, נישט נאכצולאזן פון די ביסל 
עבודת ה׳ וואס מען האט יא אנגעהויבן, דאן קען מען נישט בלייבן 
כנמר, מען  הוי עז  )אבות פ״ה מ״כ(  זאגט  די משנה  ווי  ה׳.  אין עבודת 
זאל האבן עזות דקדושה ווי א לעמפערט. ספעציעל זיך שטארקן 
קעגן דעם יצר הרע, ווי דער רבי  האט מאריך געווען אין די שיחה 
וויאזוי דער יצר הרע רעדט אן דעם מענטש, און זיך אויסגעדרוקט: 
יא געוואלט נישט געוואלט, יא געוואלט נישט געוואלט, ביז ער איז 
מענטש  דער  דארף  זעלבע  דאס  מענטש,  אויפן  רח״ל  מתגבר  זיך 
)ביצה ל״ב( אז די תורה  ז״ל זאגן  ווי חכמינו  טוהן פונקט פארקערט, 
די  זיך  אין  זיי האבן  ווייל  אידן  געווארן פאר  געגעבן  איז  הקדושה 
מדה פון עזות און שטארקייט, און דער רבי זאגט )ליקו״מ ח״א סי׳ קמ״ז( 
אז דאס איז גאר א מעלה, ווייל מיט עזות דקדושה שטארקט מען 

זיך קעגן יצר הרע.

ער  איז  מער  אלץ  האט,  מענטש  דער  דקדושה  עזות  מער  ווי 
זוכה צו נאנטקייט צו השם יתברך, דאס ברענגט אים נאנט צו די 
קדושה, ווי דער הייליגער רבי טייטש )ליקו״מ ח״א סי׳ כ״ב( דעם פסוק 
)שמות טו, יג(, נהלת בעזך אל נוה קדשך, מיט שטארקייט און עזות 

דקדושה קומט מען אן צו די קדושה, מען קען נישט מקורב ווערן 
אזוי  און  דקדושה.  עזות  דורך  נאר  צדיק  צום  און  קדושה  די  צו 
ווי מער עזות און שטארקייט  )ח״א סי׳ רע״א( אז  ליקו״מ  שטייט אין 
א מענטש האט, אלץ מער איז ער זוכה צו התקרבות אלוקים און 
צו התקרבות לצדיקים, און דאס וואס מען זעהט איינער איז מער 
מקורב צום צדיק ווי א צוויטער, איז דאס צוליב דעם וואס ער האט 
מער עזות דקדושה פון א צווייטן, און ער שעמט זיך נישט מיט זיין 

אידישקייט.

עזות דקדושה מיינט, אז דער מענטש זאל האבן עזות מקיים זיין 
זיך  האט  רבי  דער  ווי  קלייניקייט,  א  אויף  אפילו  מצות,  און  תורה 
אויסגעדרוקט אז אפילו דעם קול פון ״קישקוש המטבע״, ווען מען 
גייט נאך צדקה, איז דא אמאל וואס מען שעמט זיך צו בעטן צדקה, 
מען גיט א קלאפ מיט די פרוטות אז יענער זאל הערן אז מען גייט 
נאך געלט, אפילו דער קול וואס קומט ארויס פון קלאפן נאך צדקה, 
איז אויך נכלל אין עזות דקדושה. און אפילו אויב א מענטש פאלט 
דורך, און דער יצר הרע איז אים מכשיל, טאר ער זיך נישט שעמען 
און אויפהערן דינען השי״ת, ער דארף זיך שטארקן און ווייטער גיין, 
ווייל בלויז דער רצון דקדושה איז אויך א ענין פון עקשנות, מען גיט 
נישט אויף דעם רצון און ווילן, אפילו מען קען נאך גארנישט טוהן, 

ווי עס איז מבואר אין ליקו״ה באריכות.
השם  וואס  התפארות  און  שיינקייט  עיקר  דער  אז  נתן  רבי  זאגט 
ווען  עקשנות,  זיין  מיט  איז  מענטש,  מיטן  זיך  בארימט  יתברך 
ווארפט  מען  איד,  דעם  אן  קוקט  מענטש,  אויפן  ווייזט  השי״ת 
גרויס  מיט  זיך  ער  דערהאלט  דאך  און  מאל,  אזויפיל  אראפ  אים 

עקשנות, ער לאזט זיך נישט אראפ 
פסוק  דער  ווי  אופן.  בשום  ווארפן 
זאגט )תהלים סח, לה( תנו עוז לאלהים 

אויף די פרשה  די מדה פון ״עקשנות״ אין עבודת השם יתברך 

בני הנעורים  תורה בעיון 

א פונק פון ר' נתן  זיך פרייען מיט דאס ביסל טוב וואס מען האט... 

דער רבי זאגט  וזכרתי את בריתי יעקב וגו' 

אנשי מעשה  דאווענען, לערנען און דאווענען 

עלי מרפא  צו רעדן נאר איין תורה, מיט איין מענטש  

כוכבי אור  עמל התורה 

א טעם פון גן עדן  השתפכות הנפש 

בלויז א רצון דקדושה איז אויך עקשנות, 
מען גיט נישט אויף דעם רצון און ווילן, 

אפילו מען קען נאך גארנישט טוהן

צו רעדן נאר איין תורה, מיט איין 
מענטש - דורכאויס די אלע נסיעות 

 -איז זיכער כדאי געווען די אלע 
וואגעלנישן

ב"ה יום ג' דברים ת"ר.

......אויך האבן מיר דארט געשמועסט מיט   
אסאך מענטשן, וואס פאר דעם אליינס האט זיך שוין 

געלוינט די גאנצע נסיעה זיך צו שלעפן און צאלן 
אזויפיל אויסגאבן. און כאטש איך ווייס נאר אביסל 
איבער דעם, און נאך מער גלייב איך - איך אליינס 
האב שוין געזעהן אזויפיל וואונדערליכע חסדים 

פלאי פלאות - אין די דאזיגע נסיעות וועלכע זענען 
פארן רבי’נס זאך - וואס נאר אפילו צוליב איין זאך 

וואס איך האב מיר געּפָארעט דערפאר,  צו רעדן איין 
תורה, מיט איין מענטש - וואס איך האב גערעדט 

דורכאויס די אלע נסיעות - איז זיכער כדאי געווען 
די אלע וואגעלנישן, וואס קומען מיר אן אזוי שווער 

ביז גאר, וואס מען קען זיך גארנישט פארשטעלן 
,אזוי אויך מיט די פילע הוצאות און קאפ-דרייעניש 

 -פונדעסטוועגן דאך, בין איך נישט געווען רואיג פון 
דעם, ווייל איך האב געמיינט ביז יעצט אז איך וועל 
חס ושלום אהיים פארן מיט ליידיגע הענט און איך 

וועל גארנישט האבן אויפגעטון פאר אונזער זאך, איך 
האב זיך שוין מחזק געווען אז אפילו אויב עס וועט 

זיין אזוי, וועל איך אויך נישט ווערן אראפגעקלאפט 
ביי מיר, ווייל איך בין ברוך השם שטארק אין 

אמונה, און אביסל ווייס איך דאך אויך - מיט דעם 
אייבערשטנס חסד - אז איך האב זיכער געדארפט 

זיין דא ווי אויבנדערמאנט. 

ווי געוואלדיג גרויס זענען דעם אייבערשטנס 
מעשים, זיינע געדאנקען זענען גאר טיף, זיינע 
חסדים זענען אזוי וואונדערבאר, וואס ער האט 

מיר געעפנט מיין הארץ צו וויסן און גלייבן אינעם 
מורא’דיגן און געוואלדיגן גרויסקייט פונעם אמת’ן 

צדיק, אזש אז איך האב זיך נישט מייאש געווען פון 
זיין רחמנות. איך האב געגלייבט אז אפילו אויב די 

טויערן זענען פארשפארט און פארקנאקט פון אלע 
זייטן און ווינקלען, אזש אז דער וואס לאזט זיך 

נארן מיינט אז עס איז נישטא מער קיין האפענונג 
 -פונדעסטוועגן איז נאך יא דא א האפענונג! עס 

איז דא! עס איז דא! דער אייבערשטער האט גענוג 
וועגן וויאזוי צו העלפן און ראטעווען, ער איז א "רב 

להושיע “)ישעיה ס"ג א'(.

נתן מברסלב



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

תורה בעיון
משה: וואס הערט זיך מיט אייך, ר' דוד? מיר האבן זיך שוין א לאנגע צייט נישט געטראפן. 

זיך  איך  האב  פסח,  נאך  פון  שמועס  לעצטן  אונזער  זייט  אז  זאגן,  געוואלט  דיר  האב  איך 

מיר  און  געשטארקט  זייער  מיר  האט  איר  לערנען.  ביים  התמדה  מיטן  געשטארקט  זייער 

אויפגעוויזן אז איך קען לערנען תורה מיט התמדה, און ברוך ה' אז אייערע ווערטער טוען 

פיל אויף.

ר' דוד: איך פריי זיך זייער צו הערן. געדענק! דער רבי ז"ל האט געזאגט: 'הרגל הלימוד עולה 

על הכל'. זיי שטארק משקיע צו טון יעדע פעולה וואס קען דיר העלפן זיך צו איינגעוואוינען 

צו שאפן א פעסטע שטארקע פארבינדונג מיט די תורה הקדושה.

נו, דערצייל מיר ביטע ווי אזוי האט זיך אנגעהויבן דער זמן ביי דיר, וואס איז דיין סדר היום?

משה: גיב א קוק, איך האב זיך קובע געווען  א סדר לימוד אלס הכנה צום דאווענען; איך 

זיך צו מיטן קומען און בית מדרש, שוין נאך די מקווה; געווענליך קומט מיר אויס צו  יאג 

לערנען ארום א שעה-איינס א האלב; איך האב אנגעהויבן צו לערנען מסכת שבת, און אט 

דער לימוד גיבט מיר א שטארקן שטופ צו צולייגן נאך שיעורים אין די תורה הקדושה; נאכן 

דאווענען און עסן פת שחרית, האב איך א גוטן חברותא, וואס צוזאמען מאכן מיר א תענית 

דיבור און מיר לערנען דעמאלס עטליכע בלעטער גמרא אין מסכת גיטין, און מיר זעען ב"ה 

א הערליכע הצלחה.

פארלערנן  צום  אריין  נישט  גייסט  דו  און  עיון,  סדר  קיין  נישט  לערנסטו  פארוואס  דוד:  ר' 

שיעור?

משה: הער זיך איין, איך בין שוין אין ישיבה גדולה, און איך האלט אז איך קען שוין לערנען 

אליין. איך האב באמערקט אז ס'איז מיר שווער מיטן סדר עיון, און בפרט ביים שיעור אליין 

איז מיר זייער שווער זיך צו איינהערן. איך פאר'חלום זיך אפט, און פון מאל צו מאל שטעלט 

זיך אפ דער מגיד שיעור סתם אזוי, אויף אפאר ווערטער, וואס דאס איז שוין צופיל פאר 

מיר. דערפאר האב איך באשלאסן אז ס'איז מיר בעסער צו לערנען אליין, און אזוי יאג איך 

אן, אסאך מער און ס'לערנט זיך מיר און א צי, אן קיין אפשטעל.

ר' דוד: מיר זעט אויס, אז דו מאכסט א גרויסן טעות. דאס זענען דיינע שענסטע יארן אין 

ישיבה, ווען דו האסט נאך פון וועמען צו לערנען די ריכטיגע וועגן צום לערנען. ווער ווייסט 

ווי אזוי ריכטיג  וועג  ווידער מאכן נאך אזא געלעגנהייט, צו לערנען דעם  ווען וועט זיך דיר 

צו  זייער געשטארקט  ז"ל האט אונז טאקע  צו לערנען, און טראכטן אין לערנען. דער רבי 

איבערחזר'ן וואס מער חלקי התורה, און פאר דעם דארף מען זייער שטארק האבן א ריכטיגן 

מסכת,  צו  מסכת  פון  אריבערגיין  און  אנהייב,  פון  ש"ס  לערנען  צו  אנצוהייבן   – היום  סדר 

לערנענדיג יעדן טאג אפאר בלעטער גמרא. אזוי ווי דער רבי ז"ל שרייבט אין א בריוו צו זיין 

איידעם, און ער אינטרעסירט זיך ביי אים וויפל בלעטער גמרא לערנט ער יעדן טאג,. אויך 

רבי נתן שרייבט צו זיין זון, אז א ברסלב'ער חסיד דארף לערנען אפאר בלעטער גמרא אין א 

טאג. און באמת דארף יעדער בחור גלייבן אין זיך, אז ער קען אניאגן צו ענדיגן ש"ס אדער 

אריבערגיין אויף גרויסע טיילן פון ש"ס. דאס געבט אריין א חיות און א זריזות און א אמביציע 

אין עבודת ה'. דאך אבער קענסטו נאך אלץ אניאגן צו אריינכאפן די אלע בלעטער גמרא אויך 

אין אנדערע שעה'ן פונעם טאג. ממש אשאד, אז דו פארפעלסט דאס לערנען בעיון.

משה: פארוואס איז עס אזוי וויכטיג?

ר' דוד: ווייל יעצט, אין די יארן, בויט זיך און פארעמט זיך אויס דיין מח; דו לערנסט זיך אויס 

יעצט צו אריינטראכטן און קענען דאס לעבן, קענען די וועלט, און קענען דאס אידישקייט 

וכו'. יעצט ווערט באשטימט ביי דיר, און עס פארעמט זיך אויס דיין וועג פון טראכטן. 

זיך  געוואוינט  וועג,  תורה'דיגן  א  אויף  טראכטן  צו  מח  זיין  איין  נישט  ס'געוואוינט  ווער 

דעמאלטס זיין מח צו, צו באטראכטן דאס לעבן אויף א אויברפלעכליכע וועג פון טראכטן, א 

וועג וואס איז אויך זייער כפירה'דיג, נישט לויטן דעת פון השי"ת.

עס  קויפט  מענטש  א  וואס  מאשינדל,   MP3 אן  ווי  אזוי  איז  מענטש  א  פון  מח  דער 

ליידיגערהייט, און מיט וואס מען וועט דאס אנפילן, אזוי וועט עס זינעגן. יעדער מיינונג און 

יעדע סברה וואס דו הערסט פון עמיצן, בויט ביי דיר א געוויסן פארשטאנד און פארעם פון 

מחשבה, אויך אין אנדערע נושאים. אויב דו ביסט צוגעוואוינט צו הערן נייעס און דעות פון 

פאליטיקאנטן, דאן אויסער זייער מיינונג אין יענעם געוויסן עניין, גייט אויך אריין אין דיר א 

טייל פון זייער מח, און אזוי, אפילו אן צו כאפן, הייבסטו אן צו טראכטן אויפן זעלבן וועג ווי 

זיי, אפילו וועגן אנדערע זאכן וואס דו האסט גראדע נישט געהערט זייער מיינונג דערוועגן. 

און דאס איז טאקע איינע פון די סיבות פארוואס דאס הארץ ציט נאך תאוות, און זוכט צו 

הנאה האבן וואס מער פון עולם הזה.

א  דיר  אין  אריין  גייט  דאן  הקדושה,  תורה  די  פון  זאך  א  עפעס  לערנסט  דו  ווען  דאגעגן, 

און  תנאים  הייליגע  די  פון  השכל  צורת  די  דיר  אין  איין  זיך  ס'קריצט  און  מח,  געטליכער 

אמוראים, ראשונים ואחרונים און אלע הייליגע צדיקים. און אז דו פראבירסט זיך אביסל צו 

פארטיפן און זיך אריינלייגן אין זייער הייליגן מח, צו פארשטיין מיט דיין שכל עפעס א סברה 

זייערע, און נישט נאר נאכזאגן זייערע רייד, נאר זיך אויך פארטיפן און מעיין זיין אין זייער 

קושיא, ביז ס'וועט זיך אריינכאפן אין דיין מח די הבנה פון אט די שאלה, דאס מיינט אז אויך 

פאר דיר ווערט שוין טאקע שווער די זעלבע שאלה זייערע, אדער זייער תירוץ; אין יענע 

מינוט, גייט אריין אין דיר א טראפ פון זייער מח און הייליגן שכל, און במילא וועט זיך אויך 

דיין פארשטאנד אויסגראדן מיטן עצם בליק אויף די וועלט.

וועגן  דא  נישט  רעד  איך  און  בעיון.  לערנען  פון  מעלות  די  פון  איינע  נאך  איז  דאס  און 

אויסשארפן דעם מח מיט גאנצע פלפולים, נאר בעיקר צו פראבירן זיך אריינצולייגן אין די 

שאלה פון די גמרא אדער פון תוספות, אריינגיין אין דעם פארשטאנד, כדי אויך דיין מח זאל 

טראכטן לויטן שכל פונעם תנא אדער אמורא, רש"י, מהרש"א וכו'. אזוי בויסטו דיין שכל 

מיט קדושה.

משה: וואס ווילסטו, אז איך זאל אנהייבן צו לערנען א גאנצן טאג בעיון?

ר' דוד: איך האב דיר נישט געזאגט צו לערנען א גאנצן טאג בעיון. אבער ס'איז זייער כדאי 

דווקא יעצט, אין די בחור'ישע יארן, צו משקיע זיין יעדן טאג א געוויסע צייט פאר עיון.

משה: ווייסטו וואס, איך גיי טאקע אנהייבן צו לערנען יעדן טאג אביסל בעיון, אבער צו וואס 

דארף איך האבן דעם פארלערנען שיעור?

ר' דוד: ס'ליגט אין דעם אן עקסטערן עניין, זיך צו לערנען פון אנדערע; זיך אויסלערנען דעם 

טעם פון א סברה; הערן ווי אזוי טראכט מען אויף א ריכטיגן וועג, ווי אזוי איז מען מדייק 

וכו'. אייביג איז גוט צו לערנען פון אנדערע, אבער ספעציעל אין די בחור'ישע יארן, מוז מען, 

ס'איז פשוט א חוב, מקבל צו זיין פון אנדערע. 

משה: קען זייער זיין אז דו ביסט גערעכט, אבער איך האב בכלל נישט קיין כח און חשק צו 

דעם.

ר' דוד: אויב דו וועסט ארייטראכטן אין וואס מיר האבן דא גערעדט; און די וועסט לערנען 

וועסטו  וועסט אויך דאווענען, דעמאלס  זיך נאכמער צו הייליגן, און  מיט א כוונה און רצון 

אריין  בעצם  דארט  דיר  גייט  מח,  אין  אריין  דיר  גייט  וואס  סברה  יעדע  מיט  אז  פארשטיין 

דעם  אין  אנערקענען  קען  וואס  שכל  א  שכל,  לויטער  הייליג  א  פארשטאנד,  געטליכער  א 

באשעפער. דאן וועסטו שוין אויך האבן א שטערקערע חשק צו פראבירן צו פארשטיין, און 

אזוי וועסטו זיך אויך פרייען מיט יעדעס ביסל וואס דו פארשטייסט, אפילו אויב דו וועסט 

נישט אלעס פארשטיין.
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הר' דוד קויפמאן שליט"אא פונק פון ר' נתן

זיך פרייען מיט דאס ביסל טוב וואס מען האט...
הארץ'?  אבדה  מה  'על  פרעגן  חז"ל  די  מיר:  זעען  חז"ל  און 
זענען  אידן  און  ביהמ"ק  דער  געווארן  חרוב  איז  פארוואס 
פארטריבן געווארן פון א"י, זאגן חז"ל אז די עיקר סיבה איז 
געווען  ווייל 'שלא בירכו בתורה תחילה'. קוקט עפעס אויס 
אז די עבירה פון שלא ברכו בתורה תחילה, איז גאר הארבער 
מער פון אלע עבירות? און וועגן דעם גאר איז געווען אבדה 
דער  איז  וואס  אינטערסאנט  זייער  זיך  הערט  דאס  הארץ, 

פשט פון דעם ??

דארט  זאגט  אויבערשטער  דער  וואס  זאך  עיקר  דער  נאר 
גוט  זאלן  זיי  אז  נביאים,  און  חכמים  אלע  פאר  פסוק  אין 
איבערגעבן פאר די אידן, דעם על מה אבדה הארץ אויף אזא 
און  דערפון,  טובה  א  נאר  ארויסקומען  זאל  עס  וואס  אופן 
וויאזוי  עצות  גוטע  דעם,  דורך  פארשטיין  קענען  מ'זאל  אז 
וואס  קלקול  דעם  זיין  צו  מתקן  אנהייבן  און  זיין  זוכה  צו 
די  איז געשען דורך דעם חורבן בית המקדש. און דאס איז 
הארבקייט פונעם שאלה וואס השי"ת פרעגט פאר די חכמים 
און נביאים, ווי אזוי און וואס לערנט מען ארויס פונעם חורבן 

אן עצה אויף להבא, עס זאל זיך נישט איבערחזר'ן ??

זיי האבן  ווייל  זיי האבן עס נישט געקענט ענטפערן,  אבער 
עס אנגעקוקט ווי: "וואס איז געווען איז געווען, למאי נפקא 
מינא דורכ'ן וויסן פון וואס ס'איז נחרב געווארן דער ביהמ"ק, 
אז ס'איז חרוב איז דאך עס חרוב, וואס גייט מען יעצט האבן 

פון וויסן פארוואס?

א  געענטפערט  אליין  זיי  האט  אויבערשטער  דער  אבער 
שמעו  ולא  תורתי  את  עזבם  "על  שאלה,  די  אויף  תירוץ 
תירוץ,  טיפער  גאר  א  איז  דאס  און  בה",  הלכו  ולא  בקולי 
דער תירוץ איז אז אפי' ווען די אידן האבן שוין געהאט עובר 
וכו',  געווען אויף אלע ביטערע הארבע עבירות, עבודה זרה 
מיט דעם אלעם בפנימיות לבבם האט זייער הארץ נאך אלס 
רבים  מים  ווייל  אויבערשטן,  פאר'ן  געפלאקערט  ווייטער 

כלל  צווישן  הערשט  עס  וואס  האהבה,  את  לכבות  יכלו  לא 
ישראל און דעם רבוש"ע ונהרות לא ישתפוה, מילא האבן זיי 
עפעס  כאפן  צו  פנים  כל  על  זיין  מתגבר  געדארפט  ווען  זיך 
אריינכאפן  און  טאג  יעדן  אביסל  כאטשיג  לערנען  הלכות, 
די  זיי האבן איבערגעלאזט  יא, אבער  וואס מ'קען כאטשיג 
צוהערן  דאס  בקולי,  שמעו  ולא  ליידער,  "אינגאנצן"  תורה 
זיי  האבן  עכ"פ  און  מענטש,  פונעם  הארץ  אינעם  זיך  ווענד 
רופט  וואס  ה'  בקול  זיין  מדבק  זיך  און  אויסהערן  געזאלט 
יעדן טאג מיט א קול גדול אינעם הארץ פונעם מענטש און 
און  טון  תשובה  זאל  מענטש  דער  אז  אינעווייניג  פון  מאנט 
יעדע מענטש דארף בייגן  זיך צוריקקערן צום רבוש"ע. און 
זיין הארץ צוצוהערן צו דעם קול ה' וואס רופט צו אים, אז על 
כל פנים ווי אזוי זיין מצב זאל נאר נישט זיין, זאל ער האבן 
כאטשיג האבן שטארקע רצונות און כיסופים צום אויבערשן, 

וואס דאס איז זייער זייער טייער ביים אויבערשטן. 

און די גמרא זאגט  'ולא הלכו בה -שלא ברכו בתורה תחילה' 
ווייל בוודאי זענען זיי נישט געפאלן אויף איינמאל צו אזאנע 
און  "אינגאנצן"  תורה  די  אויף  זיין  צו  עובר  נפילות  נידריגע 
פורק עול זיין, וואס דאס איז ליידער געווען דעמאלטס דער 
מצב בזמן החורבן, בוודאי אנפאנג האבן זיי נאך יא געלערנט 
און  געפרייט  נישט  זיך  האבן  זיי  פשוט  נאר  אביסל,  תורה 
צוגעלייגט הארץ זיך צו פרייען מיט זייער לערנען, ד.ה. שלא 
ברכו בתורה תחילה, זיי האבן נישט געלויבט און געבענטשט 
השם יתברך אויף די געוואלדיגע חסד וואס ער האט געטון 
מיט אונז, אז ער האט אונז אויסגעוועלט פון אלע פעלקער 
אונז  און  פאלק,  אויבערשטן'ס  דעם  זיין  צו  וועלט  די  פון 
געגעבן אזא תורה וואס איז אונזער גאנצע חיות און נצחיות, 
וואס דאס איז אייגנטליך די הויפט ציל פון ברכת התורה, זיך 
צו פרייען מיטן גאנצ'ן כח, אויף אונזער געשמאקע גורל, און 
ז"ל אז ברכת התורה דארף  רבי'ס  אונזערע  זאגן  וועגן דעם 

מען זייער געווארנט זיין צו זאגן, פשוט ווייל יעדער איינער 
אפי' ער האט געטראסקעט גאר ווייט, מיט דעם אלעם דארף 
זיין געוואוינט מיט  וואס איז געפאלן,  טאקע נאך אלס דער 
נקודות  ביסל  דאס  אויף  דאנקען  צו  דהיינו  והודאה,  תודה 
טובות וואס איז נאך יא  דא אין אים, און דורך דעם זוכה זיין 
ארויסצוגיין פון אלע צרות און זיך דערנענטערן צום רבוש"ע.

א  איז  דאס  ווייל  בה'  הלכו  'ולא  פון  פשט  איז  דאס  און 
וואונדערליכע וועג זיך צו דערנענטערן און זיך אויפהייבן צום 
וועלט,  די  אויף  ירידה  און  נפילה  מין  יעדע  פון  אויבערשטן 
און ווען די אידן ווייסן ווען דעמאלטס פון די עצה און וואלטן 
געקענט  נישט  קיינמאל  זיי  וואלטן  וועג  דעם  אויף  געגאנגן 
פאלן אזוי טיף, און זיי וואלטן נישט געהאט אזעלכע שווערע 

צרות. 

וויאזוי  האפענונג  גאנצע  אונזער  דאס  איז  יעצט  און 
צוריקצוקומען אהיים צו ארץ ישראל און צום בית המקדש, 
דורך זיך פרייען מיט דאס ביסל גוטס וואס מען האט יא. און 
וועגן דעם לאקערט דער בעל דבר אזוי שטארק טאקע אויף 
נעבעך  זענען  פיל  אזוי  אבער  טון  תשובה  וויל  יעדער  דעם, 
לב  משים  נישט  מ'איז  ווייל  איז  סיבה  די  און  דערפון,  ווייט 
זיך צו פרייען מיט דאס ביסל גוטס וואס מען האט, און מען 
שחורה  מרה  און  עצבות  און  דעם,  מיט  בשמחה  נישט  איז 
שאדט נאכדעם מער פון אלעם, ווי סשטייט 'תחת אשר לא 
עבדת את ה' אלקיך בשמחה ובטוב לבב', וואס דאס איז די 
עיקר פונעם חורבן און אלע צרות רח"ל, אלעס ווייל מ'האט 
נישט געדינט דעם אויבערשטן מיט שמחה. און אז מ'וועט 
גיין אויף דעם וועג, און פאלגן דעם עצה פון רבוש"ע אליין, 
וועט מען זוכה זיין צו די גאולה שלימה בקרוב, ווייל דער וועג 
וועלט,  די  יעדע מענטש אין  וועג פאר  וואונדערליכע  איז א 

אנצוקומען צום אמת'ן תיקון.

חושן משפט, פריקה וטעינה, ד,לה

וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכור והארץ אזכור
עס ווערט געברענגט און ספר הזה"ק, אז ווען עס איז ח"ו פארהאן, דינים און קטרוגים אויף די 
וועלט, קען מען ווערן באשיצט פון דעם, דורך די קול פון תינוקת של בית רבן וואס לערנען די 
תורה הק', וואס דורך זייער לערנען ווערט נתגלה אויף די וועלט די זכות אבות וואס באשיצט 

די וועלט פון אלעם בייזן

זיך  ווען מען דערווייטערט  דינים קומען ח"ו  זיין,  וועלן מיר מקדים  ענין,  צו פארשטיין דעם 
פונעם אור חכמת התורה, און עס איז זיך ח"ו מתגבר אויפן מענטש די נארישע חומריותדיגע 
תאוות הגוף, און כדי ממתיק צו זיין דעם דין עס זאל ח"ו נישט שעדיגן דעם מענטש, דארף 
מען צוריק מגביר זיין אויף זיך דעם אור חכמת התורה, אנטקעגן די נארישקייטן פון תאוות 
הגוף וואס האט זיך מתגבר געווען, און דאס קען קומען נאר דורך זייער א ריינע תורה וואס 
קומט דייקא פון די תינוקת של בית רבן וואס זיי פארמאגן א הבל פה שאין בו חטא, וואס זייער 
תורה איז זייער זייער ריין און הייליג, וואס איז בכלל נישט קיין שום צוגלייך צו א תורה לערנען 
וואס קומט פון א הבל פה שיש בו חטא, און דייקא נאר אזא מין ריינע תורה האט און זיך דעם 
כח זיך אנטקעגן שטעלן קעגן די נארישקייטן פון תאוות עוה"ז וואס איז זיך ח"ו מתגבר, און 
דורך דעם טוט דאס ערוועקן  זכות אבות, וואס דורך דעם ווערט נמתק און בטל די דינים און 

קטרוגים וואס איז דא אויף דער וועלט, 

זאגט דער רבי אז ארץ ישראל, אנטקעגן אלע אנדערע מדינות פון די וועלט איז  דאס אויך 
א בחינה פון א הבל פה שאין בו חטא, עס איז א ריינערע לופט, און דערפאר אויב מען גיבט 
צדקה פאר עניי ארץ ישראל ווערט מען נכלל און אווירא דארץ ישראל, און עס ווערט דורך דעם 
געשטארקט די חכמת התורה אויפ מענטש, אנטקעגן די נארישקייטן פון תאוות עוה"ז, און 

עס ווערט אויף עם נתעורר זכות אבות און עס ווערט נמתק די דינים פונעם מענטש 

דאס איז וואס שטייט און פסוק,"וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי 
אברהם אזכור דהיינו עס וועט נתגלה ווערן די זכות אבות ?? ווי אזוי ?? דער תירוץ אויף דעם 
איז "והארץ אזכור"  ווען מען וועט נכלל ווערן אין אווירא דארץ ישראל, וואס דאס איז דורכן 
חטא,  בו  שאין  פה  הבל  פון  בחינה  א  אויך  איז  א"י  וואס  ישראל,  ארץ  עניי  פאר  צדקה  געבן 
דעמאלטס וועט נתעורר ווערן דער זכות אבות און גורם זיין עס זאל נמתק ווערן אלע דינים און 

קיטרוגים, וואס זענען זיך מתגבר אויף די וועלט

עפ"י ליקו"מ תורה לז
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יעמוד על הברכה ידידינו היקר והנכבד רודצו"ח
 מו"ה ר' מנחם קויפמאן הי"ו

ובנו מו"ה ר' ישראל שלום הי"ו
אי"ב בעיר קרית יואל 

לרגל הולדת הנכדים והתאומים למזל טוב
 זכות הפצת אור תורת רביה"ק יעמוד להם

להיוושע בכל מילי דמיטב

יעמוד על הברכה
ידידינו היקר והנכבד רודצו"ח

 מו"ה ר' אפרים רובין הי"ו
אי"ב וויליאמסבורג

לרגל הולדת הנכדה תחי' למזל טוב
 זכות הפצת אור תורת רביה"ק יעמוד לו

להיוושע בכל מילי דמיטב

יעמוד על הברכה
ידידינו היקר והנכבד רודצו"ח

 מו"ה ר' אליעזר וואלדמאן הי"ו
אי"ב וויליאמסבורג

לרגל הולדת הבן שיחי' למזל טוב
 זכות הפצת אור תורת רביה"ק יעמוד לו

להיוושע בכל מילי דמיטב

יעמוד על הברכה
ידידינו היקר והנכבד רודצו"ח

 מו"ה ר' יעקב שלמה געלב הי"ו
אי"ב וויליאמסבורג

לרגל תגלחת הבן שיחי' למזל טוב
 זכות הפצת אור תורת רביה"ק יעמוד לו

להיוושע בכל מילי דמיטב

יעמוד על הברכה
ידידינו היקר והנכבד רודצו"ח

 מו"ה ר' יהוסף שווארץ הי"ו
אי"ב וויליאמסבורג

לרגל הולדת הבן שיחי' למזל טוב
 זכות הפצת אור תורת רביה"ק יעמוד לו

להיוושע בכל מילי דמיטב

יעמוד על הברכה
ידידינו היקר והנכבד רודצו"ח

 מו"ה ר' יצחק זאב שווארץ הי"ו
אי"ב וויליאמסבורג

לרגל תגלחת הבן שיחי' למזל טוב
 זכות הפצת אור תורת רביה"ק יעמוד לו

להיוושע בכל מילי דמיטב

עמל התורה
ואת  אומר  כשהוא  המצות,  קיום  זה  יכול   – תלכו  בחוקותי  אם 
מצותי תשמרו, הרי קיום המצות אמור, הא מה אני מקיים אם 
ג(. ס'איז  כו  ויקרא  )רש"י  בחקתי תלכו, שתהיו עמלים בתורה 
שווער געווען פאר רש"י צו פארשטיין וואס מיינט דא די תורה 
וועט  - אויב איר  'אם בחוקותי תלכו'  ווערטער  די  צו זאגן מיט 
גיין לויט מיינע געזעצן. צו רעדט מען וועגן היטן די מצוות? קען 
דאך נישט זיין, ווייל וועגן היטן די מצוות שטייט דאך שוין אין 
המשך פונעם פסוק 'ואת מצוותי תשמורו'. וועגן דעם, על כרחך 
מוז מען זאגן אז דאס גייט ארויף אויף עמל התורה, צו הארעווען 

אין תורה.

אבער לכאורה איז נאך אלץ שווער, פון וואו נעמט רש"י אז דאס 
איז  פארוואס  לערנען?  ביים  פלאג  אינעם  דווקא  זיך  ווענדט 
נישט גענוג מען זאל לערנען די תורה אזוי אויבערפלעכליך, פון 
אויבן אויף? נאך איז שווער, די מצווה פון לימוד תורה איז דאך 
א מצווה פון צווישן די תרי"ג מצוות, פארוואס אויב אזוי ווערט 

עס נישט אריינגערעכנט אינעם פסוק 'ואת מצוותי תשמורו'?

אבער איין קושיה פארענטפערט די צווייטע. אין הכי נמי טאקע, 
די לימוד התורה ווערט שוין אריינגערעכנט אין די ווערטער 'את 
מצוותי תשמורו'. אבער צו הארעווען אין תורה, דאס איז שוין אן 
עקסטערן זאך פאר זיך; דאס ווערט נישט אריינגערעכנט אין די 
מצווה פון תלמוד תורה; דאס איז אן אנדער עניין וועלכער גייט 

אריין אין די ווערטער פון פסוק 'אם בחוקותי תלכו'.

מתמיד  מיטן  פלאגן  זיך  עצם  דער  מיינט  'עמל'  אויב  נאכמער, 
צוקומען  טוען  דארף  מען  וואס  עפעס  אדער  לערנען,  אין  זיין 
אויך  שוין  דאך  עס  איז  לערנען,  קענען  מזאל  אז  דעם  צו 
אריינגערעכנט אין כלל פון מצוותי תשמורו, ווייל אט די מצווה 
איז דאך גארנישט ווייניגער ווי אלע אנדערע מצוות עשה, וואס 
א מענטש דארף טון יעדע אנשטרענגונג וואס איז נאר מעגליך 

כדי צוציקומען צו דעם, אזוי ווי לולב און סוכה.

מצווה  די  ווייל  "מח".  דעם  אנשטרענגען  צו  איז,  כוונה  די  נאר 
פון לימוד תורה איז דער מענטש מקיים אויך אויב ער וועט נאר 
אדער  פסוק,  זעלבן  דעם  נאכאמאל  און  איינמאל  איבערחזר'ן 
איבערלערנען כסדר אפילו נאר די זעלבע צוויי איינציגע פסוקים, 
אן דעם וואס ער זאל זיך דארפן מוטשען זיי צו פארשטיין. ס'איז 
אים גענוג צו זיצן אזוי לייכט און באקוועם, און שוין מקיים זיין 

די מצווה פון לערנען תורה, אויך אן קיין שום אנשטרענגונג.

צו  זיך,  פאר  עניין  אן  שוין  איז  תורה  אין  הארעווען  צו  אבער 
ער  וואס  צייט  די  אין  אז  דהיינו  תורה.  דברי  אויף  הארעווען 
לערנט די סוגיא, פלאגט ער זיך צו וויסן וואס דא שטייט; ווי אזוי 
האט רש"י פארשטאנען דעם סוגיא, און ווי אזוי האט עס תוס' 

פארשטאנען; ווי אזוי די גמרא האט פארשטאנען די משנה מיט 
א הוה אמינא, און ווי אזוי מיט א מסקנא; און אזוי ווייטער און 
לערנען,  אין  וועג  זיין  לויט  און  מהות  זיין  לויט  יעדער  ווייטער, 

איש על מחנהו ואיש על דגלו.

אזוי אויך מיטן לערנען ליקוטי מוהר"ן, ווי אזוי אויך יעדער חלק 
פון די חלקי תורה, לערנט מען ווי אזוי דער רבי ווייזט אויף פון 
מיטן  זיך  פארבינדט  עס  אזוי  ווי  ברענגט,  ער  וואס  פסוק  דעם 
פריערדיגן שטיקל; וואס וויל דער רבי מיר זאגן דא, און ווי אזוי 
וואס  הר"ן,  שיחות  אין  אדער  פסוק;  אין  מתיישב  עס  זיך  איז 
שטייט דא, און וואס האט מיר דער רבי געוואלט זאגן מיט דעם 

שיחה.

צייט,  אנדער  יעדע  אין  אדער  וועג,  אין  גייט  מען  ווען  דערנאך, 
הוה  די  איז  וואס  סוגיא,  די  זיך  ביי  איבער  ווידער  מען  טראכט 
האט  וואס  סוגיא;  די  פון  מסקנה  די  איז  וואס  און  אמינא 
צוגעברענגט די גמרא צו מוזן פארשטיין דווקא אזוי, און נישט 
קלאר  אלעס  טאקע  האט  ער  צו  זען  מען  קען  אזוי  אנדערש. 
א  מאכן  אים  זיך  ס'וועט  ווען  און  נישט,  אדער  פארשטאנען 
געלעגנהייט וועט ער איבערקוקן אין די גמרא, צו ער האט דאס 

שוין פארשטאנען ווי ס'דארף צו זיין.

אזוי איז אויך ביים לערנען הלכה, וואו מען דארף זיך מוטשען און 
צולייגן קאפ צו פארשטיין וואס איז די מסקנה פון די הלכה, און 
וואס איז די כוונה פון שולחן ערוך מיט דעם וואס ער האט דא 

געזאגט, און ווי אזוי דארף איך זיך פירן למעשה.

תורה מיט כח  

אין תורה א', דארט ערקלערט דער רבי, אז כדי צו מעלה זיין דעם 
ח' מיטן נ', דאס קען זיין דורכן לימוד התורה בכח. אין פרפראות 
לחכמה ווערט ערקלערט, אין נאמען פון זיין טאטן, אז די כוונה 

איז אויפן עמל התורה, אזוי ווי רש"י האט דא ערקלערט.

און מ'דארף עס מסביר זיין, ווייל אין דעם מאמר זענען פארהאן 
וואס  שכל  דער  איז  ח'  דער  נ'.  דער  און  ח'  דער   – חלקים  צוויי 
וואס דאס איז  די מלכות  נ' איז  זאך, און דער  יעדן  איז דא אין 
דער דיבור, אזוי ווי ס'ווערט געברענגט אסאך מאל ביים רבין'ס 
ווערטער. און דערפאר, ווען א מענטש לערנט די תורה הקדושה 
מיט זיין מויל כדי דאס צו פארשטיין, דאס איז דער חיבור צווישן 

דעם ח' מיטן נ'.

דאס איז א זאך וואס דארף חיזוק. ווייל דער מח איז פויל, און אז 
מ'צווינגט אים נישט, לערנט ער נאר אויבערפלעכליך, און אזוי 
צו לערנען  צו  זיך דער מענטש  געוואוינט  צוביסלעך צוביסלעך 

נאך פלאכער, און ער דערלייגט דעם עמל התורה.

נאך א תועלת איז דא אין דעם, צוליב דעם וואס א גרויסע טייל 
און  האנט  אין  ספר  א  מיט  מענטש  דער  נישט  זיצט  טאג  פון 
זיך אין א גרויסע סכנה פון  לערנט, און אין די צייט געפינט ער 
שמירת המחשבה, ווייל ווען דער מח איז נישט פארנומען מיט 
מחשבות פון לערנען, קען זיך אריינלאזן אין זיין קאפ אלע מרעין 
בישין און מחשבות פון עולם הזה, ווייל אונזערע חכמים האבן 
שוין געזאגט 'הבור ריק אין בו מים – אבל נחשים ועקרבים יש 
בו'. ווען דער גרוב איז ליידיג פון וואסער, קענען דארט נחשים 
ועקרבים אריינקומען. אבער ווען ער איז עוסק אין א סוגיא און 
ס'ליגט אים מסודר'דיג אין זיין מחשבה, קען ער אריינטראכטן 
אין דעם איינמאל און נאכאמאל, בלכתו בדרך, בשכבו ובקומו, 
זיין מחשבה אפגעהיטן  יעדן געלעגנהייט, און אזוי בלייבט  אין 

אין יעדע צייט.

רצון השי"ת

עס איז אבער דא אסאך מאל וואס דאס הארץ פונעם מענטש 
ציעט אים צו א געוויסע עבודה און ברענגט אים צו נאכצולאזן א 
צווייטע עבודה, אזוי ווי למשל, ווען מען וועלט אויס צו עוסק זיין 

נאר אין תורה אדער נאר אין תפילה.

רפז,  הר"ן  )שיחות  אנגעזאגט  רבי  דער  אונז  האט  דעריבער 
צו  "נאר"  נישט  איז  וועג  זיין  אז  פז(  ב,  סי'  ח"ב  ובשיש"ק 
דאווענען, אדער "נאר" צו לערנען, נאר מען דארף דאווענען און 

לערנען, און דאווענען.

זיך אריין  לייגט  וועלכער  זיין א מענטש,  ס'קען  אז  מיינט  דאס 
נאר אין דאווענען און ער לייגט נישט אריין קיין שום פלאג אין די 
תורה, אדער געבט ער זיך אפ נאר מיט תורה לערנען, און לייגט 
איין דערין אלע זיינע כוחות, אבער ער שטרענגט זיך נישט אן 
מיטן עבודת התפילה, ער דאוונט נאר ווי איינער וואס וויל יוצא 
זיין ידי חובה. סיי דער און סיי דער, האבן למעשה נישט אינזינען 
דעם תכלית ווי ס'וואלט געדארפט זיין. ווייל דער תכלית איז צו 
טון דעם רצון השי"ת, במילא ווי איז דען שייך צו צוטיילן צווישן 
נישט דער  ביי מיר איז דאס דער עיקר און   - זאגן  צוויי און  די 
צווייטער טייל, ביידע זענען זיי דאך רצון ה', און אויב צוטיילט ער 
צווישן זיי ווייזט אויס אז ער איז ח"ו עוסק אין עפעס א צווייטן 

רצון.

יהי רצון מיר זאלן זוכה זיין צו הארעווען אין תורה לשמה יומם 
ולילה, און עס זאל מקויים ווערן איו אונז דעם המשך פון פסוק 
והקימתי  בארצכם...  לבטח  וישבתם  בעתם...  גשמיכם  'ונתתי 
את בריתי אתכם... ונתתי משכני בתוככם... ואשבר מטת עלכם 

ואולך אתכם קוממיות' 

יעמוד על הברכה
ידידינו היקר והנכבד רודצו"ח

 מו"ה ר' יוסף גאלדבערגער הי"ו
אי"ב וויליאמסבורג

לרגל שמחת הבר מצווה של בנו הב' הח' חיים הערש נ"י למזל טוב
 זכות הפצת אור תורת רביה"ק יעמוד לו

להיוושע בכל מילי דמיטב
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אין די טריט פון חסידיםאנשי מעשה

די מדה פון ״עקשנות״ אין עבודת השם יתברך

זיין  צו  גיט שטארקייט פאר השי״ת, שטארקייט דא מיינט עקשנות, דהיינו  על ישראל גאוותו, 
שטארק און פעסט אויף יעדער שטיקל עבודת ה׳, על ישראל גאוותו, דאס איז די שיינקייט און 
גרויסקייט פון אידן. ווי דער פסוק זאגט )תהלים פט יח( כי תפארת עזמו אתה, די שיינקייט פון א איד 

איז זיין עזות און עקשנות דקדושה.
ווען אידן האבן געזאגט שירה ביים ים סוף האבן זיי געזאגט )שמות טו, א(: אשירה לה׳ כי גאה גאה, 
סוס ורוכבו רמה בים, עזי וזמרת יה ויהי לי לישועה. זאגט רבי נתן פשט אין פסוק אזוי, איך לויב 
השי״ת און איך האב גאוה דקדושה מיט מיין שטארקייט, מיט מיין עקשנות, און דערמיט ווארף 
איך אוועק דעם ס״מ און זיינע כוחות, דאס איז ״סוס ורוכבו״ דאס פערד און די רייטוואגן וואס 
שטייט פון האר״י הק׳ )פרע״ח זמירות פ״ו( אז די פערד פון פרעה גייט ארויף אויף אלע סארט תאוות 
און שוועריקייטן און שלעכטע מחשבות, וואס שטארקן זיך אויף א איד, ״סוס ורוכבו״, זיי ווארפט 
הילף  און  ישועה  עיקר  דער  לישועה,  לי  ויהי  יה  וזמרת  עזי  מיט  וויאזוי:  סוף.  ים  אין  אריין  מען 
מכניע זיין די סטרא אחרא, איז דורך עזי וזמרת יה, מיט עזות דקדושה, זה אלי ואנוהו אלהי אבי 
וארוממנהו, און דאס איז דער עיקר שיינקייט וואס השם יתברך טוט זיך אויף מיט א איד, ווי אזוי 
ער האלט זיך שטארק ביי אידישקייט מיט אלע כוחות צו זיין א איד, אפילו ווען ער פאלט אראפ 

און ווערט נכשל רח״ל.
ווען דער אייבערשטער זעהט ווי א איד האלט זיך מיט עקשנות אין די קדושה, אפילו ער פאלט 
נאכדעם אראפ דערפון, אפילו עס איז אים שווער, איז דאס דער עיקר שיינקייט און התפארות 
פון השי״ת אויף דעם איד, דאס איז אויך מרומז אין די מעשה המנורה וואס עס שטייט )במדבר ח, 
ד( וזה מעשה המנורה מקשה זהב. די מנורה איז דאך מרומז אויף השראות השכינה ביי אידן, ווי 

חז״ל זאגן אין מסכת שבת אויפן נר המערבי )שבת כב:( עס איז אן עדות פאר די גאנצע וועלט אז די 
שכינה רוהט ביי אידן, דער מנורה אליין ביישטייט פון אזויפיל שיינע הערליכע אויסגעצירטע זאכן, 

בעכערס, שיינע בלומן, און קנאפן, באצירט אלעס מיט טייער גאלד, הערליך אויסגעמאלן מיט א 
אויסערגעווענליכע שיינקייט, דאס איז מרומז אויף די נקודות טובות פון א איד, וואס ער איז פול 
מיט מצות און מעשים טובים, ציצית, קריאת שמע, תפלה, תורה, גמילות חסדים, וואס דאס איז 
די התפארות וואס השם יתברך בארימט זיך מיטן איד, אבער אלעס מוז זיין ״מקשה אחת״ איין 
גרעסטע,  די  ביז  אין עבודת השם,  זאך  די קלענסטע  פון  סוף,  ביזן  שטיק עקשנות,  פון אנהייב 
אלעס מוז גיין מיט עקשנות דקדושה, דערפאר שטייט ביי די מנורה וזה מעשה המנרה מקשה 

זהב עד ירכה עד פרחה מקשה, אלעס איז מיט עקשנות דקדושה.
דערמיט איז השם יתברך משבח כנסת ישראל )שה״ש ז, ח( זאת קומת דמתה לתמר, ער זאגט פארן 
איד, דאס איז דיין געשטעל, ביזט גלייך צו א טייטלבוים, וואס שטייט הויך און גראד מיט עקשנות, 
וואס האבן מיט עקשנות  גייט ארויף אויף חנניה מישאל ועזריה  ווי רש״י איז דארט מסביר עס 
אפגעווארפען די טענה פון נבוכדנצר המלך, זיי זענען געשטאנען שטארק און פעלזן פעסט, נישט 

אפצוטרעטן פון רצון השם יתברך.
אט דאס איז אויך מרומז אין אונזער פרשה, ווי השם יתברך זאגט אונז אן, )ויקרא כו, יג( ואולך אתכם 
א  מיט  זקופה,  בקומה  זאגט  רש״י  ווי  געשטעלטערהייט,  אויף  פירען  אייך  וועל  איך  קוממיות 
אויפגעהויבענער געשטעל. דאס מיינט מען עזות און עקשנות דקדושה ווי א איד שטייט פעסט 
און שטארק, און גיט נישט נאך אויף א האר, און דערמיט איז ער זוכה מנצח זיין די מלחמת היצר. 
זיך  פירט  איד  דער  אויב  תורה,  די  און  שטייט  וואס  ברכה  גרויסע  די  מען  פארשטייט  דעם  מיט 
זיין צו עקשנות דקדושה, קוממיות, און  וועט ער זוכה  זיין, אם בחוקותי תלכו,  ווי עס דארף צו 
דערמיט וועט ער זוכה זיין צו די גאולה שלימה, ווי מיר בעטן יעדן טאג ביי די צווייטע ברכה פון 
די  צו  זיין  זוכה  מיר  וועלן  דקדושה  עזות  מיט  לארצינו,  קוממיות  מהרה  ותוליכנו  שמע,  קריאת 

גאולה שלימה, בב״א.

דאווענען, לערנען און דאווענען
זיע"א  מוהר"ן  רבי  הייליגער  דער  ווען  יארן,  התק"ן  די  ארום 
די  פארלאזט  ער  האט  יאר,  אכטצן  ארום  געווען  אלט  איז 
אינעם  געוואוינט  האט  וואס  אפרים,  רבי  שווער  זיין  פון  שטוב 
ער  יעצט.  ביז  אים  אויף  אנגעוויזן  זייענדיג  אוסיאטין,  שטעטל 
דערנעבנדיגער  דעם  אין  יעצט  וואוינען  אריבערגעגאנגען  איז 
שטאט מעדוודיווקה. די סיבה צו זיין אריבערגאנג האט געהאט 
צו טון מיטן צווייטן חתונה האבן פון זיין שווער, נאכדעם וואס 
זיין ערשטע פרוי איז נפטר געווארן און אים איבערגעלאזט אן 
אלמן. דער רבי פלעגט האבן אן עקסטערן צימער ביי זיין שווער 
אינדערהיים, וואו ער פלעגט זיצן און עוסק זיין אין זיין הייליגע 
עבודה, אבער נאכן חתונה פון זיין שווער האט זיך אזוי געפירט 
און  אים,  פון  געווארן  צוגענומען  איז  צימער  עקסטערע  די  אז 
וואוינען  אריבערציהען  זיך  באשלאסן  רבי  דער  האט  דעריבער 

קיין מדוודיווקה.     

אז  וואונדערליך,  אזוי  אבער  זענען  באשעפער  פון  וועגן  די 
צו  גורם  ערנסטער  אן  געווען  איז  זיך  אריבערציען  דאס  דווקא 
זיין התגלות אויף די וועלט. און דאס איז געווען וויבאלד דארט, 
אין די גרויסע שטאט מעדווידווקה, האבן מאסן אידן פון גאנצן 
ארומיגן געגנט געשטראמט צו אים, ווען צווישן זיי זענען אויך 
וועלכע האבן  געווען שטאט'ס רבנים און מנהיגים פון קהילות, 
געווארן  זענען  און  צורה  הייליגע  זיין  פאר  מבטל  אינגאנצן  זיך 
געווארן  נתפרסם  ער  איז  דעם שטאט  אט  אין  זיינע תלמידים. 
אלס א צדיק וקדוש און אלס וואונדערליכער מורה דרך וואס איז 
נישטא נאך זיין גלייכן אין עבודת ה', סיי פאר גדולי תורה און סיי 
פאר די פשוטי העם. אין מעדווידווקה האט דער רבי געטוישט 
זיין הנהגה וואס ער האט זיך ביז דאן געפירט, זיך צו באהאלטן 
פון מענטשן. ער איז טאקע אלט געווען קוים אכטצן יאר, אבער 
זאל  שיין  ליכטיגער  זיין  אז  געוואלט  אזוי  מען  האט  הימל  פון 
אויפשיינען און פארשפרייטן דאס ליכטיגקייט אויפן וועלט. אין 

דעם שטאט האט זיך אנגעהויבן זיין וואונדערליכע הנהגה אלס 
רבי פאר חסידים, און זיין נאמען איז באקאנט געווארן אלס "רבי 

נחמן פון מעדווידווקה", דער אור אייניקל פון בעל שם טוב.

זייער  זיך  האבן  וועלכע  מעדווידווקה,  פון  הקהל  ראשי  די 
וועלכער  אים,  ווי  צדיק  אזא  פון  אנקום  מיטן  געפריידט 
זיך  האבן  שטאט,  אין  זיי  ביי  וואוינען  אריבערגעקומען  איז 
זיין  פאר  זארגן  זיך  און  אויסהאלטן  צו  אים  אונטערגענומען 
א  דערלאנגט  אים  זיי  האבן  וואך  א  אין  איינמאל  און  פרנסה. 
הייליגע  זיין  אין  זיין  עוסק  קענען  ווייטער  זאל  ער  כדי  רענדל, 
זיין שטייגער  ווי  עבודה, אן קיין שטערונגען און פרנסה זארגן. 
די  אין  טעג  גאנצע  אריבערפירן  רבי  דער  פלעגט  געווען,  איז 
שטאט,  די  ארום  געווען  זענען  וועלכע  וועלדער  און  פעלדער 
דארט האט ער מתפלל געווען און זיך מתבודד געווען בינו לבין 
קונו, ער מיטן באשעפער אליין. אזוי איז ער געשטיגן יעדן טאג 
העכער און העכער, מיט געוואלדיגע דערהויבענע מעלות, וואס 

קיין אויג האט נאך אזוינס נישט געזען.

מיט די צייט האבן זיך נאך און נאך אידן דערנענטערט צו אים, און 
אים געבעטן ער זאל זיי פירן און אנווייזן אויף א וועג און עבודת 
השם, און יעדער וואס האט נאר זוכה געווען זיך צו דערנענטערן 
און מיט  ה' טהורה  יראת  זיך איבערגעפילט מיט  צו אים, האט 

התלהבות אין עבודת ה'.

אין  דארט  געוואוינט  האט  רבי  דער  וואס  צייט  די  אין 
מעדווידווקה, איז איינמאל צוגעקומען צו אים א יונגערמאן און 
זיך באקלאגט פאר אים: "רבי, איך ווייס נישט אויב מיין תפילה 
ווערט טאקע אנגענומען, ווייל די שטאט'ס לייט שפעטן אפ פון 
מיר, פאר דעם וואס איך דאווען אזוי לאנג מיין תפילה, און איך 
בין חושש אז אפשר איז מיין תפילה טאקע גארנישט באוויליגט 

פארן באשעפער".

האט אים דער רבי געענטפערט: "באלד נאכן דאווענען זאלסטו 

לערנען משניות, גמרא, אדער סיי וואספארא אנדערער לימוד, 
און דעמאלס קענסטו זיין זיכער אז דיין תפילה וועט אנגענומען 

ווערן און געפעלן בעיני אלוקים ואדם".
נאך א שטיק צייט, איז דער יונגערמאן ווידער אריינגעקומען צום 
רבי'ן און זיך באקלאגט מיט ווייטאג אז ער קען נישט אינגאנצן 
ארויסנעמען מיט א קלארקייט, עפעס פון זיין לימוד, וואס זאל 
אים  רבי  דער  האט  ה'.  עבודת  זיין  אין  זון  די  ווי  באלייכטן  אים 
געענטפערט: "הלוואי זאל דיר די תורה ערשט באלייכטן כאטש 
ווי די לבנה, נאכדעם וועט עס דיר באלייכטן ווי די זון. אבער כדי 
דו זאלסט זוכה זיין דערצו, דארפסטו לערנען תורה מיט כח און 
זאלסט האבן א חיות און נחת ביים לערנען, און דער עיקר איז 
דעם  זיין  מכניע  צו  כדי  תמימות,  א  מיט  לערנען  זאלסט  דו  אז 
יצר הרע, וועלכער וויל ממש משוגע מאכן דעם מענטש און אים 

פארדרייען אינגאנצן.
א צייט שפעטער איז דער יונגערמאן צוריקגעקומען צום רבי'ן 
און אים פארציילט מיט גרויס שמחה אז די עצות וואס ער האט 
אים געגעבן, באלייכטן אים טאקע זיין וועג. דערנאך האט דער 
רבי מגלה געווען די תורה 'אשרי תמימי דרך' – די ערשטע תורה 
מוהר"ן',  'ליקוטי  ספר  הייליגן  אין  געווארן  געדרוקט  איז  וואס 
וואס דארט זענען אויסגערעכנט די אויבענדערמאנטע עניינים, 
יצר  דעם  זיין  מכניע  צו  כוונה  א  מיט  תורה  מ'לערנט  ווען  אז 
צום  דערנענטערן  צו  זיך  זאוי  ווי  וועגן  טרעפן  צו  כדי  און  הרע 
ביים  געפעלן  צו  חן,  נשיאת  א  צו  זוכה  מען  איז  באשעפער, 
אנגענומען  זאלן  בקשות  און  תפילות  אלע  אז  און  באשעפער, 

ווערן.
דאן האט דער רבי זיך אנגערופן:

דאווענען,  הזה?  עולם  אין  טון  צו  מענטש  א  האט  דען  "וואס 
לערנען און דאווענען!".

)טובות זכרונות א( 
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א טעם פון גן עדן

המשך פון תפילת חנה וואס זי האט געדאוונט 'על ה'
א[ ווי מיר האבן פארברייטערט אין די פאריגע מאמרים, אז חז"ל האבן ארויסגעלערנט און אונז 
געלערנט פון תפילת חנה אסאך וויכטיגע הלכות, טאקע דערפאר דארפן מיר זיך פארטיפן און 
מדקדק זיין מיטן לשון וואס שטייט ביי איר תפילה, כדי צו לערנען פון איר תפילה אפאר גוטע 

עצות צום דאווענען.

אין פסוק זעען מיר אז ס'שטייט 'ותתפלל חנה על ה'', און דא דארף מען מדקדק זיין וואס איז 
דאס דער לשון 'על ה'', פארוואס שטייט נישט אז זי האט געדאוונט 'אל ה'' – צום אייבערשטן? 
די מפרשים האבן טאקע מדקדק געווען אין דעם לשון און עס ערקלערט אויף עטליכע אופנים, 
פונעם הייליגן תפארת שלמה'ס רייד קענען מיר אראפלערנען א גוטע עצה, ווען ער ערקלערט 
איר תפילה. חנה האט טאקע מתפלל געווען על ה' – דאס מיינט, זי האט געבעטן א זון וואס 
דורך אים זאל נתגלה ווערן כבוד ה' אויפן וועלט, און דערפאר ווערט אנגערופן די תפילה וואס 

זי האט מתפלל געווען - על ה'. 

זיינע באדערפענישן און אייגענע עניינים, דארף  וואס קומט בעטן אויף אלע  ווייל א מענטש 
ער פארבינדן זיין אייגענע צער און ווייטאג אויף וואס ס'פעלט אים, וואס דערויף איז ער יעצט 
מתפלל, מיטן צער השכינה און כבוד ה' וואס ווען ער וועט טאקע געהאלפן ווערן און באקומען 
וואס ער האט געבעטן, וועט אויך די כבוד ה' פארגרעסערט ווערן. און דאס האט חנה געבעטן, 
'על ה''. זי האט געבעטן א קינד וואס זאל מגלה זיין דעם כבוד ה' אויפן וועלט, און זאל אויפטוהן 

אויך פאר די שכינה הקדושה.  

און חז"ל  'ה' צבאות',  זי האט אנגעהויבן איר תפילה מיטן לשון  געזען, אז  נאך האבן מיר  ב[ 
האבן געדרשנ'ט אויף דעם פסוק )ברכות לב( אז ביז חנה'ס תפילה איז נישט געווען אזא איינער 
וואס האט אנגערופן הקב"ה מיטן נאמען 'צבאות'. אבער זי האט געזאגט צו אים אזוי: "רבונו 
של עולם, פון אלע צבאות, אזוי פיל באשעפענישן וואס דו האסט באשאפן אין דיין וועלט, איז 
דיר אזוי שווער אויך פאר מיר צו שענקען איין קינד?!" משל למה הדבר דומה, צו א מלך בשר 
ודם וועלכער האט צוגעשטעלט א סעודה פאר זיינע קנעכט. האט זיך אוועקגעשטעלט עפעס 
אן ארעמאן ביים טיר, און געבעטן מ'זאל אים ביטע געבן נאר איין רעפטל ברויט. קיינער האט 
אבער נישט צוגעלייגט קאפ צו אים. האט ער זיך אריינגעשטופט און איז אריינגעקומען ביז צום 
קעניג אליין, און אים געבעטן - אדוני המלך, פון די גאנצע סעודה וואס דו האסט צוגעגרייט, איז 
דיר אזוי שווער מיר צו שענקען איין איינציגע רעפטל?! ]און דאס איז א וואונדערליכן חיזוק ווי 

אזוי צו אויסטרעפן טענות, סיבות און תירוצים.

הרה"ק ר' נפתלי ראפשיצער זצ"ל ערקלערט עס, אז חנה האט געזאגט צו השי"ת אזוי: פונקט 
ווי אלע דיינע פיל צבאות אנטפלעקן דיין קדושה אויפן וועלט, אזוי שענק מיר אויך איין קינד, 

וועלכער זאל אנטפלעקן דיין קדושה אויפן וועלט.

פארבינדן די תפילה מיטן כבוד השכינה

ג[ דאס איז זייער א וואונדערליכן וועג ווי אזוי צו בעטן פון השי"ת, צו באהעפטן יעדע בקשה 
צום אמת'ן תכלית, וואס דורכן ערפילן די בקשה, וועט נאכדעם נתגדל ווערן כבוד ה'. און אפילו 
אויב א מענטש שפירט אז ער בעט באמת נאר לצורך עצמו, פאר זיינעט וועגן, און ער שפירט 
נישט ממש אז ער האט דא אינזינען ביי זיין בקשה דאס וואס די שכינה דארף, למשל ווען ער 
בעט וועגן הצלחה אין זיין פרנסה, חינוך הבנים, שלום בית, געזונט א.ד.ג. דאך אבער, זאל ער אין 
זיינע רייד אויף אט די בקשה, זיך יא משתדל זיין צו פארבינדן די בקשה מיט עפעס אן אויפטו 
פאר כבוד השכינה וואס קען ארויסקומען דורך דעם וואס ער וועט מצליח זיין אין חינוך, און ער 
וועט האבן ברייט פרנסה וכו'. אזוי וועט ער קענען באוויליגן הקב"ה און זיך איבערבעטן מיט 

אים, וועגן די טובה פון כבוד השכינה וואס קען ארויסקומען דורך דעם.

און אז א מענטש איז מקשר זיין תפילה מיטן חסרון השכינה, במילא ווען ער וועט שוין זוכה זיין 
צו א ישועה, וועט ער דאן באמת זוכה זיין אז די ישועה וועט מרבה זיין כבוד השכינה. אזוי ווי 
מיר טרעפן ביי די תפילה פון חנה, אז זי האט טאקע זוכה געווען צוליב איר געבעט, צו א קינד 
אזוי ווי שמואל הנביא וועלכער האט גע'משפט די אידישע קינדער און האט ענטדעקט דעם 

מלכות המשיח וכו'.

אויפן  יסורים  ס'קומען  ווען  אז  חז"ל,  מאמר  דעם  שלמה  תפארת  דער  מפרש  אויך  איז  אזוי 
געפונען  נישט  האט  ער  אויב  און  מעשים,  זיינע  נאכקוקן  ער  זאל  במעשיו,  יפשפש  מענטש 
קיין שלעכטס, יתלה בביטול תורה, זאל ער עס אנווענדן אין זיין ביטול תורה. דאס מיינט, ער 
זאל בעטן פון השי"ת אז ער זאל אים אויסהיילן פון די יסורים כדי ער זאל דאן קענען בעסער 
לערנען תורה, מיט יישוב הדעת, און אזוי וועט אויסקומען אז ווען ער וועט טאקע געזונט ווערן, 
וועט ער במילא אויך זוכה זיין צו לערנען תורה, ווייל זיין בקשה איז געווען פארן טובה פון כבוד 

השכינה וואס זאל זיך מערן.

די שכינה דערציילט פארן מענטש וועגן איר צער   

די  גייט אריבער אויפן מענטש, איז באמת דער צער פון  וואס  ד[ און דער אמת איז, אז אלץ 
שכינה, אויסער דעם עצם צער וואס א איד האט, וואס דאס איז אויך א צער פארן שכינה. ווייל 
דורכן פילן דעם צער איז די שכינה מרמז פארן מענטש, ער זאל פארשטיין וואס באמת פעלט 
פאר די שכינה )ועיין בליקו"מ פ"ט(. און אויב דער מענטש וועט באמת ריכטיג פארשטיין ווי 
אזוי צו אריינטראכטן אין דעם, וועט במילא אויך זיין תפילה ארויפגיין א מדרגה. צום ביישפיל, 
ווען ער בעט פון השי"ת אז ער זאל טרעפן א דירה, זאל ער קלערן ביי זיך אין הארצן אז אויך 
פאר די שכינה פעלט דאך א וואוינונג. און דער חסרון, וואס ער שפירט אז ס'פעלט אים א דירה, 

קומט כדי דורך דעם זאל ער אויך קענען פילן און מיטפילן דעם צער השכינה.

און וועגן דעם, אוודאי דארף מען ערשט אנהייבן מיט א פשטות צו בעטן פון השי"ת וועגן די דירה, 
נאר ווי אויבן געזאגט, זאל ער זיך משתדל זיין צו מקשר זיין זיין תפילה מיטן כבוד השכינה, אז 
דורך די דירה וועט ער קענען מכבד זיין בעסער די שבתים, און מחנך זיין די קינדער לתורה ומצוות, 
און אלס תוצאה פון דעם וועט זיך שאפן א כבוד פאר די שכינה וכו' וכו' )אזוי ווי ר' נתן בעט אזוי 
פיל אין זיין תפילה אויף די תורה רס"ו(. און אויב ער וועט האבן די זכיה, וועט ער זיך נאכמער קענען 
פארטיפן אין זיין תפילה, ווייל פון זיין אייגענע צער וועט ער קענען שפירן א התעוררות און א צער 

אויך אויף דעם וואס די שכינה האט נישט קיין וואוינונג וואו צו משרה זיין די שכינה.

וועט  ער  ווען  המוחין,  חידוש  און  שמחה  גרויסע  א  צו  צוקומען  אויך  ער  קען  דעם  דורך  ]און 
פארשטיין אין זיין הארץ אז דער צער וואס ער שפירט יעצט איז בעצם גאר דער צער פון די 

שכינה, וועלכע לאזט זיך אראפ און דערציילט דאס אים )עיי"ש בליקו"מ סי' פ"ט([.

ה[ און נאך א ביישפיל, ווי מיר האבן געהערט פון איינעם פון אנ"ש וועלכער פלעגט בעטן פון מאל 
צו מאל אז ער נויטיגט זיך אין א נייעם ריינעם בגד, און אין אנפאנג האט ער זיך זייער געשעמט 
צו בעטן אויף אזא זאך, ביז ער האט זיך געשטארקט און פארשטאנען אז דער עיקר ביים תפילה 
איז צו דערציילן וואס ער שפירט אין זיין הארץ, אז עפעס פעלט אים. און אזוי האט ער אנגעהויבן 
צו בעטן מיט א פשטות אויף א נייעם העמד. אנהייב האט ער געבעטן פשוט וואס ער וויל, און 
פון דעם איז ער שוין צוגעקומען צו פארבינדן דעם עניין - אז דאס איז דאך אויך א כבוד פאר די 
שכינה, ווייל א איד דארף גיין אנגעטון מיט א ריינעם לבוש, און אזוי וועט אויך זיין א קידוש ה' וכו'. 
אזוי איז ער פון דעם פונקט צוגעגאנגען ווייטער צו רעדן און זיך אויסרעדן, אז זיין קערפער איז 
דאך דער צודעק פאר די נשמה אבער ס'איז פארפלעקט, און ער וויל אזוי זוכה זיין דאס צו רייניגן 

און אויסלייטערן וכו'.
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