
בס״ד

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: 42פרשת ויצא 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

סולם מוצב ארצה – עולים ויורדים בו

נישט מפקיר זיין די אברים

דער ביטערער פראסט האלט נישט אפ

והסתרתי פני מהם והיה לאכול

דער פעדלער דער מתבודד

עס איז נישטא ווי צו אנטלויפן

געדענקען די שיינקייט אז השי"ת בארימט זיך מיט אונז אידן

באלאנסירן דעם חינוך

די סיבה פון די שטענדיגע עליות אין ירידות וואס גייען אריבער אויפן 
מענטש

דאס  איז  אוי  מויל,  אין  טעם  געשמאקען  דעם  גוט  נאך  אים  ס'ליגט 
אליין,  זיך  פון  ווי  צופרי  אויפגעשטאנען  זיך  ס'איז  עדן,  גן  געווען 
דקדושה,  חיות  מיט  פול  פרישקייט  א  מיט  טאג  דעם  אנגעהויבן 
זיך געלערנט, געדאווענט, אלס איז געגאנגען מיט א קאך און  ס'האט 
א ברען, מיט א געהויבענע הרגשה פון צמאה לך נפשי כמה לך בשרי, 
א הרגשה פון מילוי חובת האדם בעולמו, געפילן פון התרוממות הנפש 
האט  אלס  און  הארץ,  דאס  איבערגערינען  אים  איז  עצום  סיפוק  און 
אויסגעזען אזוי נאטירליך, כאילו אזוי קומט עס, וואס איז בכלל די הווא 
אמינא אנדערש, ס'איז דען שייך אנדערש? אפשר גאר האט זיך שוין  
אנגעהויבן אפי'אריינצוכאפן אין מוח ביי אים, אזא סארט מחשבה'לע 
און  השם,  עובד  געוואלדיגער  א  דאך  בין  איך  כמוני,  מי  פון  גאות,  פון 

אראפגעקוקט  עטוואס  הארצן  אין  טיף  טיף   גאר  אפי'  אפשר 
אזא  מיט  נעבעך  זיך  שלעפט  וואס  וכו',  שכן  אדער  חבר  דעם 
טריקענקייט און שול אריין כאילו כפאו שד, און קוקט שטענדיג 

אויס ווי אויפגעשטאנען אויף די לינקע זייט   

דאס  איז  אזוי  ווי  געוואלד,  וויי  אוי  טאג,  שיינעם  איין  אבער 
פלוצים געשען? אלס האט זיך געגעבן א דריי איבער מיטן פיטום 
אויף אראפ, ווי גארנישט וואלט געווען בעפאר, נישטא קיין זכר 
צו דאס נעכטיגע געשמאק, ולא נודע כי באו אל קרבנה, נישטא 
ווען?  וואס?  אינדערפרי?  אויפשטיין  גארנישט,  צו  חשק  קיין 

ווי איז נעלם געווארן  לערנען? דאווענען? ס'חשק'ט זיך עפעס נישט, 
זיך  און  סידור  דעם  עפענען  געשען?  פלוצים  איז  וואס  חשק?  דאס 
נעמען דאווענען ווער רעדט נאך מיט כוונה, איז דאך יעצט נאך שווערער 
ווי פראבירן רירן פון פלאץ אפאר שווערע אייזערנע זוילן, מסתמא איז 
"דאס" דער אמת'ר "איך" טראכט זיך אונזער אידל, די גוטע מינוטן פון 
נעכטן, זעהט זיך אויס איז געווען אזא סארט פליענדיגע איבערגייעניש, 
וואס אויף די מינוט איז עס געווען זייער געשמאק, און שוין ס'האט זיך 
געענדיגט, און יעצט  צוריק צום אמת'ן כאראקטער ווער איך בין באמת, 
אויף  שוין  קוקט  און  נידערגעשלאגן,  און  צובראכן  זיך  ביי  בלייבט  ער 
גארנישט ארויס, און פראבירט ניטאמאל זיך צוריקצוכאפן, בלייבענדיג 
אויסגעקלאפטע  א  ווי  זיך  שפירנדיג  ביטערניש,  זיין  און  פארזינקען 

הושענא 

ר' איד! "עליות און ירידות" רופט מען דאס ביים נאמען, דאס וואס איר 
גרעסטן  פינעם  איינעם,  יעדן  אויף  אריבער  גייט  דאס  דורך,  יעצט  גייט 
ביזן פחות שבישראל, וואס אפי' ביי אים איז אויך שייך צו גיין העכער 
תחתית  שאול  פון  אפי'  זיך  געפינט  ער  ווי  פלאץ  זיין  פון  העכער  און 
קלעטערט  איר  וויסן  זייט  ד'(  הל'  מעקה  הל'  הל'חו"מ  בליקו"ה  )עיין 
איר  איד  ר'  יא  לייטער?  וועלכער  לייטער?  אויפן   לייטער,  אויפן  יעצט 
נפשות  אלע  וואס  וועלט  די  פון  לייטער  גרעסטן  אויפן  קלעטערט 
דערפון  נישט  זיך  קען  קיינער  דעם,  אויף  ויורדים  עולים  זענען  ישראל 

ארויסדרייען, מ'מוז קלעטערן אויפן לייטער ארויף און אראפ. פינטל

אבער איין מינוט, קלעטערן אויף ארויף פארשטיי איך, זיך ציען העכער 
און העכער צום טאטן אין הימל דאס איז דאך ממש א מחיה, אבער צו 
וואס רבש"ע גיין אויף אראפ? צו איז דאס אן עונש? צו איז דאס א חלק 
פונעם קלעטערן? אויב דארף מען צילן צו קלעטערן אויף ארויף צו וואס 
יוצלח? און  גייט אראפ א לא  וואס  גיין אראפ? אדער אפשר איז דער 
זיך דערפון  וואס קלעטערט אויף ארויף איז א מוצלח? קען מען  דער 

בכלל ארויסדרייען? 

יעקב,  זיידן  אונזער  פון  חלום  אינעם  קוקן  אריין  אביסל  לאמיר  אלזא 
וואס דער סולם  מוצב ארצה סצענע, האט זיך אפגעשפילט אין חלום 
א  למעשה  איז  דאס  וואס  עשיו,  ברודער  פונעם  אנטלויפנדיג  זיינעם 
לעקציע פאר אונז אלע אויף אייביג, און מיר דארפן זיך פון דעם לערנען 
איז  חלום  גאנצער  דער  לבנים,  סימן  אבות  מעשה  ווייל  אסאך,  זייער 
קיין  נישט  פארציילט  תורה  די  אלע,  אונז  פאר  אויך  רמזים  למעשה 

מעשיות סתם, דא רעדט מען צו אונז אלע נפשות ישראל, מימות עולם 
עד היום הזה   

איז דער  איז מסביר,  נתן  רבי  ווי  וילך חרנה"  יעקב מבאר שבע  "ויצא 
רבי  דער  מישראל,  נפש  איינציגן  יעדן  אויף  מרמז  "יעקב"  נאמען 
ערקלערט אין ליקו"מ תורה כה', אז פארן ארויף גיין העכער צו א פרישע 
דרגא און עבודת השם וכו', דארף דער מענטש פון פריש אריבערגיין די 
אלע קליפות און דמיונות וואס ער האט שוין געמיינט אז ער איז שוין 
פון לאנג פטור געווארן פון דעם, און ס'איז פון דאסניי זיך מתגבר אויף 
יצה"ר'ס דמיונות און בילבולים, דווקא פאר מ'דארף  אים אלע סארטן 
גיין העכער א דרגא אין עבודת השם, דאן קומען זיי צוריק פון דאסניי 
אויפן מענטש, און ער דארף פון דאסניי זיי צוברעכן און מכניע זיין, און 

נאר דאן קען ער שטייגן א דרגא העכער

ּוָבֶזה  לשון    קומענדיגע  דאס  תורה  די  אין  דארט  זאגט  רבי  דער  און 
ָעָליו  ִמְתַּגְּבִרים  ֶׁשִּפְתאם  ְּכֶׁשרֹוִאים  ַהְרֵּבה,  ַהְּכֵׁשִרים  ַהֲחִסיִדים  טֹוִעים 
ֶׁשַּבְּזַמן  ֵמֲחַמת  ִמַּמְדֵרָגתֹו  ֶׁשָּנַפל  לֹו  ְוִנְדֶמה  ּוְמִניעֹות  ּוִבְלּבּוִלים  ַּתֲאוֹות 
ְוָהיּו ָנִחים  ַהּקֶדם ֹלא ָהיו ֵאּלּו ַהַּתֲאוֹות ְוַהִּבְלּבּוִלים ִמְתַּגְּבִרים ָעָליו ָּכל ָּכְך 
ְקָצת ַעל ֵּכן הּוא סֹוֵבר ֶׁשָּנַפל ַחס ְוָׁשלֹום. ֲאָבל ֶּבֱאֶמת ֵאין ֶזה ְנִפיָלה ְּכָלל 
ֶזה  ּוֵמֲחַמת  ְּבִחיָנתֹו,  ְלִפי  ְלַדְרָּגא  ִמַּדְרָּגא  ַלֲעלֹות  ֶׁשָּצִריְך  ֵמֲחַמת  ַרק ֶׁשֶּזה 

ְּבִהְתַּגְּברּות  ֵמָחָדׁש  ָעָליו  ִמְתַּגְּבִרים 
ְוַהִּבְלּבּוִלים  ַהַּתֲאוֹות  ָּכל  יֹוֵתר  ָּגדֹול 
ְוכּו,  ֶׁשַּבֵּלב  ְוָהַעְקִמימּות  ְוַהְּמִניעֹות 

אויף די פרשה

בני הנעורים

דער אוצר פון יראת שמים

דער רבי זאגט

אנשי מעשה

עלי מרפא

משיב נפשי

שמע בני

ר' איד סאיז פונקט פארקערט ווי איר מיינט, 
ס'איז נישט קיין ירידה אדער נפילה אדער 

א התרחקות, נאר וואס? ס'געקומען די צייט 
מ'דארף שוין גיין העכער

עס איז נישטא אוואו צו 
אוועקלויפן - פון די יסורים 
און שוועריקייטן - נאר צום 

אייבערשטן
.......עס טוט מיר זייער זייער וויי - מער פון אלעם, 

דאס וואס דו האסט געשריבן אז ר'....... האט 

נאכגעלאזט דאס לערנען ,אוי וויי באשעפער 

!אויף דעם ווייטאגן אלע פארווייטאגטע ,וויפיל 

וויפיל רעדן מיר און שרייען מיר דערויף ,אז עס 

איז נישטא אוואו צו אוועקלויפן - פון די יסורים 

און שוועריקייטן - נאר צום אייבערשטן ,צו תורה, 

צו תפלה ,צו תחנה און בקשה ,וויאזוי האסטו 

זיך געטוישט טייערער חבר?!  חז"ל האבן אונז 

אנגעזאגט )אבות ב'( אל תאמר לכשאפנה אשנה 

זאלסט נישט זאגן, ווען איך וועל האבן צייט 

דעמאלט וועל איך לערנען ,מיין חבר ,מיין ליבער, 

גיי אוועק פון דעם וועג ,איך בין פארזיכערט 

אינעם אייבערשטן, אז דער אייבערשטער וועט 

דיר זיכער מסדר זיין אין אלע דיינע פראבלעמען 

און שוועריקייטן ,ער וועט דיר געבן בהרחבה און 

דו וועסט פארקויפן דיין סחורה פאר גוט געלט 

מיטן אייבערשטנס הילף ,און אלעס וועט זיך 

איבערדרייען צום גוטן ,אבער די טעג וואס דו 

האסט פארלוירן אן תורה - וואס דו האסט געקענט 

ארויסכאפן דוקא פון צווישן אלע יסורים - דאס איז 

אן אבידה שאינה חוזרת …….

נתן מברסלב

 

 

 

 

  

  

סולם מוצב ארצה – עולים ויורדים בו
מ'מוז קלעטערן אויפן לייטער, ארויף און אראפ, און יא ס'איז לטובתך



בני הנעורים

2

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

אויף  און  מיר  אויף  געוועלטיגן  אנהייבן  איך  קען  וויאזוי 
מיינע מעשים?

א  זייער  איז  איד  א  פון  גוף  דער  אז  וויסן  צו  דארף  מען 
הייליגער גוף, נישט אזוי ווי א גוף פון א גוי, און נישט אזוי 
ווי פיל טראכטן אז נאר די נשמה פון א איד איז הייליג, 
הימל,  אין  טייער  זייער  אליין  גוף  דער  איז  באמת  נאר 
גוף איז מגושם און פול מיט בהמיות, די  ווען דער  אפי' 
ל"ע  ווערט  איד  א  ווען  אז  איז,  דערצו  ראיה  גרעסטע 
נפטר, איז מען זייער מקפיד אויף קדושת המת, און מען 
געבט שטארק אכטונג נישט צו פאלמעסן דעם גוף, און 
נישט אנצורירן אפי' איין אבר זיינעם, און מ'געבט אכטונג 
אויף זיין קדושה, און אים צו ברענגן ווי אומשנעלסטן צו 

קבר ישראל

פון א מת, איז דאך  גוף  און אויב דאס טוט מען פאר א 
אוודאי אז מען דארף צו וויסן ווי טייער א יעדער אבר פון 
א לעבעדיגן איד איז, און וויפיל דארף מען זיין אפגעהיטן 

בקדושה!!!

אבער  אפהיטן,  צו  מענטש  דער  זיך  פראבירט  בכלליות 
בטעות קען ער זיך טרעפן פון מאל נישט אכטונג געבן, 
און די הענט זיינע רוקט זיך אין א פלאץ וואס וואלט ווען 
נישט געדארפט, די מויל רעדט פלוצלינג ארויס עפעס א 
ווארט נישט אין פלאץ, די אויג האט געגעבן א בליק וכו' 
און ער פארשטייט נישט וויאזוי איז דאס געשען, און די 
ווי א בריאה  יעדן איינציגסטן אבר  עצה איז, קוקן אויף 
פאר זיך, מח, הארץ, אויער, אויגן, מויל, האנט, פוס, וכו' 
און אויף אזא אופן, ערוועקט זיך דער מענטש צו צולייגן 
קאפ אויף יעדן אבר באזינדער, זיי אפצוהיטן און נישט 

ח"ו מפקיר זיין די אברים!!!

צו  זוכה  מענטש  דער  איז  באמת  טאקע  וויאזוי 
געוועלטיגן אויף זיינע אברים און אכט געבן אויף א יעדע 
א  געפונען  האבן  מיר  ובכן  טוט?  ער  וואס  זיינע  תנועה 
מורא'דיגע עצה, פון הייליגן רבי'ן און דאס איז צו רעדן 

צו די אברים

איז  וואס  רבי'ן  פונעם  תלמיד  מיטן  מעשה  א  ס'געווען 
דאשיב  פון  אייזיק  שמואל  רבי  קדשים  קודש  געווען 
ז"ל און דער רבי האט אים געזאגט אז ער זאל יעדן טאג 
רעדן צו זיינע אברים מוסר רייד, און זאל זיי ערוועקן צו 
ער  אז  אזוי  דא,  הבית  בעל  דער  איז  עס  ווער  געדענקן 
דעם  ווי  פארקערט  תנועה  שום  קיין  טוען  נישט  זאל 
רצון השם, ווייל אז די אברים פונעם מענטש ווילדעווען 
ארום, און טוען פון זיך אליין וואס זיי ווילן, דארף מען זיי 
וועגן דעם געבן א שטארקן באפעל, זיי זאלן נישט טוען 
וואס זיי ווילן, און אפי' די זאך קוקט אויס מאדנע, ווייל 
קוקט  אזוי,  געטוען  נישט  קיינמאל  נאך  האט  עס  ווער 
עס אויס ווי ער רעדט צו די לופט, אבער דער אמת איז 
ווייל יעדע פעולה וואס א אבר טוט  אז די אברים הערן, 

באקומט ער א באפעל אויף דעם פונעם מוח, און וויבאלד 

זיך נישט צו צום מוח, דארף מען רעדן  די אברים הערן 

צו די אברים זעלבסט, און זיי געבן א באפעל דורכן כוח 

הדיבור, ווייל דער דיבור האט א גרויסן כוח צו פועל'ן

ער  געטוען,  טאקע  אייזיק  שמואל  רבי  האט  אזוי  און 

פלעגט רעדן צום הארץ זיינע, און צו די הענט און צו די 

אויגן און מויל זיינע וכו', און איז געקומען נאכדעם צום 

רבי'ן זאגן, אז די דיבורים העלפן אים בכלל נישט, האט 

אים דער רבי געזאגט ער זאל ממשיך זיין צו רעדן צו די 

אברים, און נישט זיך צו טוען מאכן, אז דערווייל העלפט 

עס נישט, ווייל און ענדע וועלן די דיבורים יא פועל'ן, און 

ער האט טאקע אזוי געטאן, ביז ביים סוף האט ער געמוזט 

אכטונג געבן, נישט צו רעדן צו די אינעווייניגסטע אברים 

ווייל ווען ער האט גערעדט  ווי למשל די הארץ,  פון זיך, 

צום הארץ, האט ער אנגעהויבן שפירן ווי ער גייט אויס, 

ער האט נאר גערעדט צו די אברים וואס דאס לעבן פון א 

מענטש איז נישט אנגעהאנגן אין זיי, 

ווערט געברענגט נאכדעם  און ספר "השתפכות הנפש" 

פון  פארשטענדליך  ס'איז  אז  סיפור,  דערמאנטן  אויבען 

אברים  זיינע  צו  רעדן  דארף  מענטש  א  אז  אליין,  זיך 

קען  וואס  מוסר,  דברי  נאר  נישט  חיזוק,  דברי  אויך 

צוברעכן דעם מענטש, נאר רעדן דברי חיזוק אויך, מיט 

א נעימות, למשל, הארץ הארץ דו ביזסט דאך א בריאה 

אין  דביקות  אזא  שפירן  קענסט  דו  אייבערשטן,  פונעם 

אייבערשטן,  דעם  האבן  ליב  קענסט  דו  אייבערשטן, 

ליב  צו  זיך,  לאזסטו  פארוואס  אים,  פון  האבן  מורא  צו 

יעדן  א  פון  נארישקייטן? פארוואס האסטו מורא  האבן 

שטות?  הייב אן טראכטן נאר פון אייבערשטן, ערוועק 

אנדערע  צו  נישט  און  אייבערשטן,  צום  געפילן  דיינע 

נארישקייטן, האנט האנט דו ביזסט דאך א בריאה פונם 

דיר  מיט  תפילין,  דאך  מען  לייגט  דיר  מיט  אייבערשטן 

זאכען  אנרירן  וואס  צו  איז  תורה,  חידושי  מען  שרייבט 

וואס איז נישט שייך צו דיר, פארוואס זאלסטו זיך אזוי 

פארשעמען ס'פאסט פשוט נישט פאר דיר, אויגן אויגן 

איר  אייבערשטן,  פונעם  באדינערס  די  דאך  זענט  איר 

זענט דאך אזוי הייליג און ריין, איר ליינט דאך די הייליגע 

סידור,  פונעם  ווערטער  הייליגע  ספרים,  גמרא,  תורה, 
איר זעט צדיקים יראי השם, צו וואס זיך פארשמירן די 
זאך  יעדע  באטראכטן  און  זיין  מבזה  זיך  וואס  צו  אויגן 
וואס קוקט אויס אינטערסאנט, היט אייך אפ, ס'פאסט 
נאר  זען  קענען  צו  דארפט  אויגן  איר  אייך,  פאר  נישט 
לאזן  זיך  פארוואס  זאכען  הויכע  און  געטליכקייט, 
איז  וואס  מיסטן  און  שטותים  מיני  אלע  צו  איינרעדן 

פארדעקט מיט האניג פון דרויסן?

דאס איז א עצה בדוק ומנוסה, און ס'ארבעט ממש, פאר 
ווען  און אנהויב  הגם  די עצה,  אין  איז מתמיד  ווער עס 
זיך אביסל מאדנע,  מ'הייבט דאס אן טוען שפירט מען 
אבער סיי ווי סיי זיצטו דאך אליין, קיינער הערט נישט, 
נאר דו און דער אייבערשטער, איז הייב אן נעמען איין 
אבר, און רעדט צו אים משך א מינוט א טאג, און נאך א 
שטיקל תקופה וועסטו זען עפעס א שינוי און די אבר, 

וועסט אנהויבן שפירן אז די געוועלטיגסט איבער אים

זיי זיך נישט מייאש פון קיין שום אבר, זאג נישט כ'האב 
נישט קיין שאנס צו געוועלטיגן איבער אים, ס'דא דא א 
פשוט'ע זאכליכע עצה נישט קיין  דערדרוקענדע, נאר 
מיט א ביסל סבלנות, צו אריינטראפן אין די אברים דברי 
צוביסלך  צוביסלך  און  ס'מעגליך,  וויפיל  אביסל  חיזוק 
איין  בחור,  א  צו  מ'רעדט  ווי  אזוי  דיבור,  דער  פועל'ט 
ווי  אויס  עס  זעט  אנהויב  אין  און  נאכאמאל,  און  מאל 
צוביסלעך,  צוביסלעך  אבער  אים,  צו  סתם  מ'רעדט 
טריפן די דיבורים אריין, אזוי אויך זאל יעדער רעדן צו 

זיינע אברים

ס'געווען אמאל א בחור, וואס האט דאס אויספראבירט 
א  נאך  דערמיט  אויפגעהערט  האט  און  תקופה,  א 
אז  געשפירט  האט  ער  אז  זאגענדיג,  תקופה,  שטיקל 
אויב איז ער אזוי ממשיך צו רעדן ווייטער צו זיינע אויגן 
קדוש,  איש  אן  טאקע  ווערט  ער  אז  ער,  שפירט  דאן 
און דאס איז אים געווען צו שרעקעדיג זיך צו ענדערן, 
דער  פארבלייבן  צו  אויסגעקליבן  ליבערשט  האט  ער 
רחמנות וואס באקלאגט זיך שטענדיג און זאגט "איך 

קען נישט" ס'נישטא קיין שאנס אויף דעם.....

לאמיר זיך אלע מחזק זיין!

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

וואס איז דאס?
ביהכנ"ס ה 

וואס איז דאס די גרעסטע עבודה וואס איז מער פון אלע עבודות? 

תפילה!

)ליקוטי הלכות, ערבית ד, ז(.

נישט מפקיר זיין די אברים

ענטפער אויף די פריערדיגע חידה
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דער פעדלער דער מתבודד
די  ווען ער האט ענדעקט  ר' יצחק געלבאך  יאר איז געווען  א אינגל פון צוועלף 
ליכטיקייט פון חסידות ברסלב, אינעם געבורט'ס שטעטעל זיינעם "לוקוב" וואס 

איז אין פולין

אזוי ווי א יעדע אידישע שטעטל, איז אויך געווען אין לוקוב א שול א מקווה און 
אויך א בית הגניזה וואס דארט האט מען אוועקגעלייגט שמות, דער שטיבל איז 
געווען אינטער א הויכע וואנט וואס דארטן פלעגט מען אוועקפאקען די הויפנ'ס 
ארויף  פלעגט  אינגעל  געשיקט  א  שול,  אין  אנגעזאמלט  זיך  האט  וואס  שמות 
קריכן וואנט איבערצונעמען די שמות, און צומאל אויב ס'געווען מעגליך פלעגט 
ווי עס האט געפעלט, און אזוי  ער אויך אריינלייגן צוריק אין ספר א בלעטל פון 

ארום צוריקערן דעם ספר גאנצערהייט צוריק צום באנוץ

איינמאל איז יצחק'ל געווארן אויסגעקליבן צו דעם תפקיד, זייענדיג א געשיקט 
אינגעל פול מיט לעבנ'ס לוסט, ער געשטאנען אויפן שפיץ וואנט דארט אויבן און 
ווען  איבערגענומן די הויפן שמות און דאס אריינגעלייגט אינווייניג אין שטיבל, 
פון צייט צו צייט ערלויבט ער זיך צו גראבן אינעם שמות בערגל, אפשר וועט זיך 
אים אפירזוכען עפעס א מציאה, איינמאל אזוי זוכענדיג האט אים דאס אויג זיינע 
געכאפט אויף עפעס א גאנצן ספר וואס האט נישט געהאט קיין דעקל בכלל, ער 
האט אריינגעלייגט דאס ספר'ל אינעם קעשענע זיינעם און ממשיך געווען מיט 

די ארבעט ביזן סוף

ווען ער האט פארענדיגט די ארבעט, האט ער זיך דערמאנט אינעם ספר'ל וואס 
ליגט אין קעשענע ביי אים, און זיך אפירגעזוכט א שטילן רואיגן ווינקל אריינציקוקן 
אין דעם, די שול איז דעמאלס געווען פארמאכט, אבער פארן געשיקטן יצחק'ל 
איז געווען גענוג אז איין פענסטרל איז געבליבן אפן, און געשיקטערהייט האט ער 
געגעבן א שפרינג אריין אין ביהמ"ד דורכן אפענעם פענסטער, זיך אוועקזעצנדיג 
און אנגעהויבן אריינקוקן אינעם נייעם ספר'ל, "השתפכות הנפש" איז געווען דער 
דער  אים  האט  דערפון עטליכע שטיקלעך,  ליינען  נאכן  און  ספר,  פונעם  נאמען 
א  ס'האט אים אנגעפולט מיט  און  זיין הארץ,  ציען  צו  ספר אנגעהויבן שטארק 

געוואלדיגע בענקשאפט צו דינען דעם אייבערשטן מיט עבודת התפילה

זיין  אויף  איבערגעבויגן  אלס  נאך  זיצט  יצחק'ל  און  אריבער,  גייען  שעות  די 
נייעם ספר, פלוצים האט א קול פון עפעס אן עלטערן איד אים איבערגעהאקט 
אים  דערלאנגט  יצחק'ל   ? דארטן  לערנסטו  ספר  וואספארא  קינד  מחשבה,  די 
ווי אזוי איז דאס דער מענטש  נישט פארשטייענדיג  ווייזט אים,  און  דאס ספר 
דא אזוי פלוצלינג ארויסגעוואקסן דא, יענער געבט א קוק אויפן ספר, און זיינע 
וועל  איך  אהער,  דאס  געב  קוקסטו  ספר  דעם  אין  אויב  אויף,  אים  לייכטן  אויגן 
וואס  חסיד,  ברסלבער  א  געווען  איז  יענער  ספר,  נייער  א  דעם  פון  ברענגן  דיר 
פלעגט זיצן און ביהמ"ד פון צופרי ביז ביינאכט און עוסק זיין אין תורה און תפילה, 
נישט  אים  האט  פענסטערל  דורכן  ביהמ"ד  אינעם  אריינקריכענדיג  יצחקל  נאר 
באמערקט, "משה טענצער" האט מען אים גערופן דארט אינעם שטעטל, צוליב 

זיין שטענדיגן זיין פרייליך

יצחק'ל האט זיך געפריידט מיטן נייען ספר וואס איז שוין יא געווען פארבונדען 
מיט א שיינעם דעקל, אינעם ערשטן שער בלאט איז ערשינען דעם נאמען פונעם 
מפיץ פונעם ספר, רבי אהרן לייב ציגעלמאן פון ווארשע, וויבאלד יצחק'ל האט זיך 
יעצט דערוויסט, אז פון ווארשע קומט דער ספר, האט ער אנגעהויבן בעטן ביי זיין 

פאטער, אז ס'איז אים שוין ענג דאס פלאץ אינעם קליינעם שטעטל זייערע, אין 
אים שטארק געבעטן אז ער וויל אריינגיין לערנען אין א ישיבה און ווארשע, נאכן 

זיך פיל איינבעטן האט זיין פאטער באגערט אים אהין צו שיקן לערנען  

און איינע פון די ערשטע טעג איז דאס געווען, וואס יצחק האט געוויילט אין די 
הויפט שטאט פון פולין, א אידישער פעדלער איז אים אריבערגעגאנגען דאס פנים 
אויסשרייענדיג אויף זיינע געפעק "שמאטעס שמאטעס" יצחק מיט זיין שארף 
אויג האט אבער באמערקט אז צווישן איין רוף און דאס אנדערע, רעדט עפעס 
דער פעדלער צו זיך, ער האט אים נאכגעקוקט, און זיך איבערצייגט אז אזוי טוט 
ער די גאנצע צייט, עפעס שטאמלט ער צו זיך א גאנצע צייט שטילערהייט מיטן 
מויל, נאר פון צייט צו צייט שרייט ער אויס הויך אויפן קול  "שמאטעס שמאטעס" 
פון גרויס נייגעריקייט, האט ער אים ווייטער נאכגעקוקט, ביז ער אים געמערקט 
ווערנדיג איינגעשלינגען דערין, יצחק  אריינגיין אין עפעס א פינסטערע קעלער 
א  מיט  טיר  אויפן  אנגעקלאפט  און  שטארקייט  מיט  אנגעגארטלט  זיך  האט 
קווענקעלניש, דער איד עפענט די טיר און מעסט אן זיינע בליקן דאס קינד פון 
קאפ ביז פוס, פרעגענדיג אים מיט ווינדער, וואס דארפסטו מיין קינד? שמאטעס 

דארף איך, האט דאס קינד שנעל געוואלט באדעקן זיין נייגעריקייט

דער מענטש נעמט אים אריין מיט גרויס כבוד צו זיין "פאלאץ" און הייבט אים 
האבן  וואס  העמעדער  הויזן,  אפגענוצטע  דארטן  ס'געווען  סחורה,  זיין  ווייזן  אן 
שוין געזען בעסערע צייטן, אדער א היט וואס ס'געווען שווערליך פעסטצושטעלן 
וואס זיין ארגינעלר קאליר איז אמאל געווען, יצחק זאגט אפ אלע הצעות, תוך כדי 

וואס ער קוקט גרינטליך איבער דאס נעבעכדיגע הייזקע 

פעדלער  דער  נאכאמאל  אים  פרעגט  זאת?  בכל  דארפסטו  וואס  איז 
איבערצייגענדיג זיך אז דאס קינד האלט נישט באמת ביים קויפן אפי' עפעס א 
קליין שמאטקעלע, האט זיך דאס קינד געשטארקט אויף זיין פארלעגנהייט, און 
געענפערט כ'וואלט ווען געוואלט וויסן וואס איז דאס דער פשט פון דאס מורמלן 

צו זיך צווישן איין אויסרופן און דאס צווייטע

געזען אז ער פרעגט דאס מיט א קינדערישע תמימות, האט  וויבאלד ער האט 
ער אים געענפערט מיט אט די ווערטער, איך בין א ברסלבר חסיד און מיין רבי 
האט אונז אויסגעלערנט זיך אויסצוגיסן דאס הארץ פארן באשעפער אויף אלעם 
וואס גייט אריבער אויפן מענטש, סיי ברוחניות און סיי בגשמיות, און דאס איז די 

דיבורים וואס דו זעסט מיך רעדן 

איינגעהערט  ווייטער  זיך  און  איבערגענומען   געווארן  שטארק  איז  קינד  דאס 
יענער איד  ווען  גאנצע שעה,  א  זיך פארצויגן פאר  וואס האט  דיבורים  זיינע  צו 
קלארט אים אויס די עיקרים פון דאס ברסלבע חסידות און איר גאנג, און ווען זיי 
געוויסט  יצחק  האט  ברכות,  הארציגע  מיט  באגלייט  געזעגנט  ענדליך  זיך  האבן 
ענדגילטיג אז זיין פלאץ איז צווישן אט די חסידים, וואס דאס זענען זייערע וועגן

ווען יצחק'ל איז געווארן היימיש מיט די ברסלבע חסידים האט ער שוין דערקענט 
אט דעם פעדלער מיט זיין נאמען  "ר' אהרן בצלאל הכהן פעפער", איינע פון די 
פול טויזענטער ברסלבע חסידים פון פולין וואס זענען אומגעקומען אויף קידוש 

השם ה' יקום דמם

גענומען פונעם ספר אש תמיד תוקד  

אין די טריט פון חסידיםאנשי מעשה
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 שמועסן אויף חינוךשמע בני

איך ווייס נישט ווי אזוי צו משלב זיין ליבשאפט און פאלגזאמקייט צוזאמען, און אזוי קומט 
אויס, אז ס'דא תקופות וואס איך דערדרוק, און תקופות וואס איך לאס אלס אפ אינגאנצן

צו באקומען אביסל  ליינען אין ספרים,  און  זיכער אז מ'דארף לערנען  ס'איז 

פון  פאדערן  מ'מעג  און  מעגליך,  ווייט  ווי  אויף  מעטאדן  חינוך  און  כללים 

די  פון  אבער  ליבשאפט,  אסאך  טאקע  מען  ברויך  חינוך  אין  ווייל  קינדער, 

וכו'  פאלגזאמקייט  פון  כללים  פון  גרעניצן  לייגן  אויך  מען  מוז  זייט,  צווייטע 

וועגן דעם פאדערט זיך צו ליינען און הערן פון בעלי ניסיון, כללים אין די ענינים, 

 מ'דארף פון איין זייט זיך שטארקן צו געבן ליבשאפט פאר די קינדער, און 

וואס דאס  זיייט נישט מורא האבן צו שטיין אויף די גבולות,  פון די צווייטע 

איז הכרחיות'דיגע מיטל וואס פאדערט זיך פאר'ן המשך פונעם לעבן פון די 

און  התורה,  כללי  די  פון  גבולות  די  צו  בייגן  קענען  צו  זיך  וויסן  צו  יונגווארג, 

צוויי,  די  צווישן  נישט קיין סתירה  די פשוט'ע כללים פונעם לעבן, ס'איז  צו 

ליבשאפט פאדערט נישט קיין וויתור אויף די כללים

און  ליבשאפט  וויפיל  וויסן  צו  מאס,  פונקטליכע  די  פון  מ'רעדט  ווען  אבער 

וויפיל דין, ביי דעם איז שוין יעדער איינער אנדערש פון א צווייטן אינגאנצן, 

איז  אויך  אזוי  אנדערען,  אן  צו  גלייך  איז  וואס  טאטע  קיין  דא  נישט  ס'איז 

נישטא קיין קינד וואס איז גלייך צו א צווייטן, און צוליב דעם קען מען נישט, 

נישט  מ'טאר  און  חבר,  א  פון  הנהגות  איבערנעמען  זיך  נישט  טאר  מען  און 

פראבירן צו זיין ווי א צווייטער 

וועט  ער  און  שטרענגשאפט,   - "דין"  אביסל  פעלט  איינעם  פאר  ווען 

די  מאכען,  קאליע  ממש  ער  קען  חבר,  זיין  ווי  אזוי  שטארק  זיין  פראבירן 

יעדן איינעם איז אנדערש דער באלאנס צווישן  ביי  ווייל  זעלבע פארקערט, 

חסד - ליבשאפט און גבורה - שטרענגשאפט, און יעדער דארף בעטן דעם 

אייבערשטן, אז ער זאל טרעפן דעם ריכטיגען באלאנס צווישן די ביידע

א  געבן  נישט  מ'טאר  אז  יג'(  הר"ן  )שיחות  הבעש"ט,  בשם  זאגט  רבי  דער 

מתנה פאר א חבר א מעסער, בדרך רמז קען מען זאגען אז מ'קען נישט זיך 

לערנען פון איינעם צו א צווייטן ווי אזוי מ'נוצט א מעסער צו שעכטען ,דהיינו 

צו מחנך זיין, ווייל חינוך איז גלייך צו שחיטה, וואס דאן ווילן מיר ערציען א 

מענטש און אים העלפן צו אפטיילן זיין בהמיות פון אים )עיין במאמר הקודם(

וואס מצד אחד  צוויי קעגנזייטיגע תנועות  דא  איז  ביי שחיטה,  ווי  אזוי  און 

טאר מען נישט פארזוימען דאס מעסער אינמיטן שעכטן, פון די צווייטע זייט 

טאר מען נישט דורס זיין דעם מעסער מיט כוח, צו פארענדיגן די שחיטה מיט 

איינמאל, נאר מען דארף זיין א מוליך ומביא, אז דער מעסער זאל שטענדיג 

זיין אין באוועגונג, און אזוי צוביסלך ענדיגן די שחיטה 

נישט  די זאך איז איבערגעגעבן פארן שוחט אליין, און קיינער קען  און אט 

קוקן און משגיח זיין אויף דעם, ווי שטארק זיינע הענט זענען יא אדער נישט 

דורס אדער משהה, נאר דער שוחט אליין דארף זייין א ירא שמים, און שפירן 

ריכטיג זיין האנט באוועגנונג

ווייסט  ער  נאר  און  כוחות,  זיינע  האט  יעדער  חינוך,  מיט  אויך  איז  אזוי 

פונקטליך ווען ביי אים איז "שהייה" אדער "דריסה" און וועגן דעם טאר מען 

נישט געבן א מעסער פאר א חבר א מתנה, ווייל יעדער איינער האט זיך זיין 

פון  אופן  דעם  אין  הנפש,  נטיית  און  כוחות  זיינע  לויט  וואג,  באלאנסירטער 

אנכאפן דאס מעסער, ס'זאל נישט זיין "שהייה און דריסה"

למעשה

מ'דארף אכטונג געבן נישט דרוקן מיטן מעסער מיט שטארקייט צופיל- דריסה, 

מ'קען דאס בודק זיין לויט די תגובות פונעם קינד, נאר צומאל געשעהט אז 

די תגובה פונעם קינד דערשרעקן די עלטערן, און אלס תוצאה דערפון זענען 

שחיטה  אזא  גארנישט,  מיט  אפ  אלס  לאזן  און  מעסער  דאס  "משהה"  זיי 

איז פסול, מ'דארף צו זען אז דאס מעסער זאל זיין שטענדיג אין באוועגונג, 

כסדר  ס'איז  ווען  און 

פעולה  א  עפעס  דא 

א  אפי'  חינוך  פון 

נישט  און  קלייניקייט, 

נאר ליבשאפט אן קיין 

גרעניצן, דאן איז דער 

וועג א זיכערער 

מ'דארף קוקן נאר אויפן 
אמת לאמתו,  און זיכן 
נאר דעם אמת'ן אמת, 
און אנטקעגן דעם קען 
קיין שום טונקעלקייט 
נישט פינסטער מאכען

 )ליקוטי מוהר"ן קיב(

א דיאמאנט
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סולם מוצב ארצה – עולים ויורדים בופארזעצונג פון זייט 1שער הגליון 

ְוָצִריְך ְּבָכל ַּפַעם ּוַפַעם ְלִהְתַחֵּזק ֶאת ַעְצמֹו ַהְרֵּבה ְוִלְבִלי ִלּפל ִמֶּזה ְּבַדְעּתֹו ְּכָלל, ַעד ֶׁשִּיְתַּגֵּבר ֲעֵליֶהם ְוִיְׁשּבר 
אֹוָתם ֵמָחָדׁש.

אז  איז,  עצות  די  פון  איינע  ירידה,  די  אין  דערהאלטן  קענען  צו  זיך  עצות,  אויך  דארט  זאגט  רבי  דער 
דער מענטש זאל זיך דאן בשעת די ירידה, זייער שטארקן זיך צו פרייען מיט יעדע נקודה טובה וואס 
ער טרעפט ביי זיך, אפי' נאר דאס אליין אז ער איז א איד מזרע ישראל, און זאל זיכען זיך מתקרב זיין 
גוטע  א  האבן  ער  וועט  דעם  דורך  וואס  וועג,  אמת'ן  אויפן  זיין  מדריך  אים  וועלן  וואס  אמת  אנשי  צו 

האפענונוג צו גיין אויפן גוטן וועג און צוברעכן די קליפות פון יעדע דרגא

און דאס איז וואס די תורה איז אונז דא מרמז "ויצא יעקב מבאר שבע" דער נפש מישראל ווען ער דארף 
גיין העכער אין זיינע דרגות, מוז ער קודם ארויס גיין פון "באר שבע" וואס באר שבע מיינט מען, פון די 
מדריגה פון די קדושה ווי ער איז יעצט, ווייל יעדע דרגא אין קדושה איז כלול פון אלע "זיבן" מידות פון 
"וילך חרנה" ער מוז פון פריש אריבערגיין "חרנה" חרון אף, דינים, צער, און עגמת נפש,  חג"ת נהי"ם, 
קליפות, דמיונות, בילבולים, ער פארלירט דעם חשק צו אלס, און ס'דאכט זיך אים צו, אז דאס איז עס, 
מער וועט ער קיין ליכטיקייט נישט זען, אבער דער נפש מישראל וואס איז מושרש פון יעקב אבינו דארף 
פארשטיין וואס דא גייט פאר, און נישט ווערן צומישט און צובראכן, און נישט אפלאזן זיין עבודת ה' 
קיין כהוא זה נישט, ווייל ער דארף פארשטיין אז דער תכלית פון די גאנצע ירידה איז "ויפגע במקום" 
ער דארף זיך יעצט טרעפן מיטן אייבערשטן אויף א העכערע דרגא פון ביז איצט, און דעריבער גייט אויף 

אים יעצט אריבער "חרנה" חרון אף, קליפות, מיט דמיונות, 

 ר' איד סאיז פונקט פארקערט ווי איר מיינט, ס'איז נישט קיין ירידה אדער נפילה אדער א התרחקות, 
נאר וואס? ס'געקומען די צייט מ'דארף שוין גיין העכער, ווען דער נפש מישראל ווייסט אט דעם אמת, 
און  טעג,  שווערע  די  אריבערשוויצן  נאר  נאכצולאזן,  נישט  זיך  שטארקייט,  און  כוח  אים  דאס  געבט 
אויסווארטן דעם "ויפגע במקום", אוי ווי גוט וועט עס דאן זיין, דאס טרעפן זיך אויף א העכערן שטאפל 
אויפן לייטער, פיל מער מיט קרבת אלוקים, און מיט פיל מער א טיפערע הבנה און רוחניות, א גרעסערע 

חשק אין דאווענען אין לערנען, א פיל א שטערקערע דרגא אין התקרבות לצדיק, וכו' וכו'

צו  איבער  וויליג  מען  איז  ירידה,  די  אט  פון  באדייט  דער  מ'פארשטייט  אז  השמש"  בא  כי  שם  "וילן 
רש"י  זאגט  השמש"  בא  "כי  אז  מ'ווייסט  ווייל  נאכט,  די  פון  טונקעלקייט  די  אויסהאלטן  און  נעכטיגן 

שלא בעונתה, ער ווייסט אז די איצטיגע זון אונטערגאנג, וואס דאס איז מרמז אויף די מוחין און שכל 
וואס שיינט נישט יעצט ביי אים, אלס איז ביי אים טונקעל, קאלט, טרוקן, און ביטער, דאס אלס איז איז 
"שלא בעונתה", דאס איז נישט קיין נאטירליכע זון אונטערגאנג, נאר דאס איז א מהלך פון גיין העכער 

און ווייטער אויפן לייטער פון עבודת השם, 

ויחלום והנה "סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה" דאן ווען דער נפש מישראל שטארקט זיך און 
לאזט זיך נישט נאך, נאר ער האלט אויס די צייט פון די נאכט, און דערווייל טוט ער וואס ער קען און 
גיין העכער, דאן פארשטייט  ווארט שוין קוים אויס אויף צו קענען  ה', און  וויאזוי ער קען אין עבודת 
וועלט, איז בבחי'  ער די גאנצע מעשה מיטן לייטער, אז די גאנצע עבודה פונעם מענטש דא אויף די 
נישט  ס'קען  אבער  העכער,  און  העכער  כסדר  גיין  מ'דארף  השמימה,  מגיע  וראשו  ארצה  מוצב  סולם 
גיין אן דעם וואס מ'זאל פריער צוריקגיין א טרעפל אויף אראפ, כדי צו קענען נאכדעם גיין מער אויף 
ארויף העכער אויפן לייטער, גלייבסטו אין דעם? אין וואס דער צדיק זאגט דיר? דערהאלסט זיך? דאן 
ביזסטו געגליכן צו מלאכי אלקים עולים ויורדים בו, ס'איז טאקע יורדים, אבער ביים סוף וועט זיין עולים, 
וועסט אנקומען גאר הויך, ח"ו גלייבסטו נישט אין דעם? דאן איז טאקע פארהאן יורדים, און מ'קען ח"ו 

פארבלייבן ביי די ירידה 

"והנה ה' נצב עליו ויאמר" דער אייבערשטער אליין זאגט פאר יעדן נפש מישראל, וואס איז זיך מחזק 
און דערהאלט זיך אין די שווערע מינוטן, "ושמרתיך בכל אשר תלך", איך וועל אכט געבן אויף דיר, אז 
זאלסט אנקומען ביזן שפיץ פונעם לייטער, אבער! דערהאלט זיך! דראפע זיך! שרעק זיך נישט פון א 
ירידה גיי ווייטער אן, און קוק ארויס אויפן קומענדיגע שטאפל, ס'וועט קומען די מינוט און "ויקץ יעקב 
וועסטו זען אז "אכן יש ה' במקום הזה",  זיך דערוועקן פונעם חלום דיינעם, און דאן  וועסט  משנתו", 
נישט  יא געווען א גאנצע צייט מיט דיר, ער האט דיך פאר קיין רגע קיינמאל  דער אייבערשטער איז 
אפגעלאזט, אפי' ס'האט זיך דיר געדאכט אז דו טאפסט א וואנט אין די געדיכטע פינסטערניש, איז עס 
אבער נישט געווען קיין התרחקות און קיין נפילה ח"ו, אלס איז געווען א אויסגערעכענטער געטליכער 
כי לא אעזבך עד אשר אם עשיתי את אשר  פלאן, דיך צו ברענגען העכער און העכער און העכער..... 

דברתי לך

עפ"י ליקו"ה הל' מתנה הל' ד' י"ב

משיב נפשי
פאר יעדע דרגה מוז מען אריבערגיין בלבולים

זיך נישט טועה זיין אז נאך א דורכפאל האט מען פארלוירן די 
פריערדיגע מדריגה

די עצה וואס ווערט נתגלה אין דעם סעיף איז אז נאך א נפילה זאל 
מדריגה,  פריערדיגע  די  פארלוירן  האט  מען  אז  דאכטן  נישט  זיך 
ווייל פאר יעדע שטאפל מוז מען אדורכגיין דמיונות פון תאוות און 

בלבולים, ווייל נאר אזוי גייט מען ארויף צו א נייעם שטאפל.

עס איז אינטערעסאנט צו באמערקן אז דער רבי ניצט דאס ווארט אז 
ס'איז דא א "טעות" ווען מען וויל אריינגיין אין עבודת השם, ווי דער 
לשון איז, "טועים בזה מאוד." נאך א שטיק צייט וואס מען האט שוין 
עפעס א קביעות אין אן עבודה, דערזעט מען זיך פלוצלינג אויס מיט 
זיך  נישט אין פלאץ, דערפאר דאכט  די קביעות איז מער  די דרגה, 

בטעות אז מען איז כאילו אראפגעפאלן, צוריק צום אלטן.

נישט  אונז  לאזט  דאס  צעברעכן.  מען  מוז  דמיון  דאזיגן  דעם  אט 
בלבולים  ברענגט  דמיון  דער  וואס  נאר  נישט  און  פאראויס,  גיין 
געגאנגען  גאר  זענען  מיר  אז  איין  נאך  אונז  עס  רעדט  תאוות,  מיט 

צוריקצואוועגס.

די עצה וואס דער רבי גיבט זיך צו שטארקן אויף די דמיונות, איז דורך 
געבן צדקה, זיך פרייען מיט אונזער אידישקייט, און זיין פרייליך אז 

מען האט זוכה געווען נתקרב צו ווערן צו אנשי אמת.

דווקא ווייל מען האט מצליח געווען, שיקט מען אונטער א 
גרעסערע סכנה

ווער עס פארשטייט גוט דעם באדייט פון די ווארענונג, און יעדעס 
פארלוירן  האט  מען  כאילו  דמיון  דער  זיך  ערוועקט  עס  ווען  מאל 
די  ווי  ממש  אויס  זעען  דמיונות  וואס  געווענליך  ]ווי  מדריגות,  די 
ווירקליכקייט[, דערמאנט מען זיך אז דא איז פארהאן א "טעות" און 
מען חזר'ט זיך גוט איין, "דאס איז א דמיון!" דאס העלפט צו קענען 
גיין פאראויס אז ווען דער קומענדיגער בלבול וועט אנקומען איידער 
די קומענדיגע מדריגה, זאל מען זיך נאך מער באנייען מיט שמחה, 

ווייל אזוי וועט מען באמת מצליח זיין צו שטייגן.

דעם  פון  ערוועקט  נישט  ווערן  וואס  אזעלכע  פארהאן  זענען  עס 

פריערדערמאנטן ווארענונג פון רבי'ן, ווייל מען גייט נאך די הרגשים 
פון הארץ, און מען קען זיך נישט פארשטעלן אז אפשר טראכט מען 
נישט ריכטיג. און ווי מער מען וויל גיין פאראויס אין עבודת השי"ת, 
מניעות.  און  געפילן,  בלבולים,  די  פון  געשטערט  מער  מען  ווערט 
'ווארענונג'  רבי'נס  דעם  אנצונעמען  צואיילן  זיך  מען  מוז  דעריבער 

אין הארץ אריין.

דער תכלית איז נישט אז מען זאל אנקומען צו א מדריגה און בלייבן 
דארט שטעקן, נאר מען דארף שטענדיג ווייטער מלחמה האלטן א 
מלחמת השם צו באהערשן און אייננעמען נאך און נאך טיילן פונעם 
אויבערשטן'ס מלכות. מען דארף זיין אין א דרגה פון א "הולך" נישט 
אן "עומד." דערפאר, ווען מען איז זוכה און מען געווינט איין מלחמה, 
ווערט באקרוינט מיט מעלות און מדריגות, גיבט מען אים  און מען 

פון הימל אביסל מנוחה. 

אבער וויבאלד מען איז א געטרייער זעלנער, שיקט מען אים טיפער 
אזעלכע  וויכטיג  דארף  מלך  דער  ווייל  מלחמה,  שווערערע  א  אין 
פארן  וואס  דאס  ערפאלגרייך.  זענען  וועלכע  זעלנער  געלונגענע 
מענטש דאכט זיך אז מען איז אריינגעפאלן מיט תאוות און בלבולים 
איינפאך  אים  מען  האט   - אזוי  נישט  דאס  איז  ווירקליך  כאטש   -
איינצונעמען  דארט  אויך  פראנט,  מסוכנ'דיגע  א  מער  צו  געשיקט 

דעם פלאץ ס׳זאל אריין אין אויבערשטן'ס נחלה.

מען דארף געדענקען אז מען איז א חלק פון א מיליטער

דער רבי דריקט זיך דא אויס, אז גאנץ כלל ישראל קעמפן אינאיינעם, 
זיי זענען ווי א קייט - איינער העכערן צווייטן; ווען איין איד דערהייבט 
זיך צו מלחמה האלטן אין א העכערע דרגה, דערהייבט ער אלע אידן 

מיט אים אינאיינעם.

קריג  איין  געענדיגט  האט  ער  ווען  אז  איין  זיך  רעדט  מענטש  דער 
איז  עס  אבער  הענט,  פארלייגטע  מיט  רואיג  זיצן  קענען  ער  וועט 
טייל  א  איז  איד  'יעדער  אז  אנערקענען  דארף  מען  ריכטיג.  נישט 
מלחמה  איין  געווינען  האט  מען  אז  ארמיי.'  אויבערשטן'ס  פונעם 
לייגט מען אים פון הימל אריין אין נאך א נסיון, ער זאל אנקומען נאך 

ווייטער, און גיין פון איין שלאכט צום צווייטן מגלה זיין מלכות ה'.

די עצה דערצו איז צו געדענקען דעם באשעפער'ס גרויסקייט, דאס 
געשעט געווענליך ביים דאווענען. ביי פסוקי דזמרה ווערט ערוועקט 
קדושה,  פון  חן  און  שיינקייט  די  הבורא,  גדלות  זען  צו  הארץ  דאס 
וואס  בלבולים  און  דמיונות  אלע  די  אוועק  אטאמאטיש  פאלן  אזוי 
דערווייטערן פון באשעפער און שטערן צוצוקומען צו די קומענדיגע 

דרגה.

אויב דאס איז צו שווער, איז פארהאן א גרינגערע עצה: געבן צדקה 
פאר ארעמעלייט. דאס דערהייבט די געלט וואס איז אייגנטליך איין 
שטיק דמיון, דער נפש ווערט דערהויבן און דער מענטש קען מתפלל 

זיין מיט מער הארץ און כוונה.

נאך אן עצה איז דא, אנשטאט צו טראכטן פון ריחוק און הסתרות, 
זאל מען זיך מתבונן זיין 'ווי גליקליך בין איך אז איך בין א איד, וויפיל 
אן  זיין  צו  שאיפה  א  ב"ה  האב  איך  אז  השי"ת  דאנקען  איך  דארף 
איז  שמחה  די  אמת.'  אנשי  די  צו  דערנענטערן  זיך  איד,  ערליכער 
זייער מחזק ארויסצוגיין פון די דערווייטערנדע געפילן. און די שמחה 
פון התקרבות צו צדיקים וועט דערוועקן געפילן פון נאנטקייט צום 

באשעפער.

צו  און  כח  באקומען  צו  אזוי  ווי  עצות  פונדאמענטאלע  זענען  דאס 
ווערן אפגעהיטן פון יעדע מינדעסטע טעות און פאנטאזיע. זיי ווערן 

אראפגעברעגט צענדליגער מאלן אין 'עלים לתרופה'.

וואס  "הולך"  א  זיין  צו  איז  מענטש  פונעם  תפקיד  דער  געדענק! 
בלבולים  און  דמיונות  אריבערגיין  ער  מוז  דערפאר  כסדר,  קעמפט 
צו  זיך  געדענקען  גוט  דארף  מען  דרגה.  העכערע  א  צו  אנצוקומען 
היטן פון יעדן טעות און איינרעדעניש אז 'איך בין צוריקגעפאלן צום 

פריערדיגן שטאפל'.

צום  רעדן  מיט  נפש  דעם  זיין  מעורר  צו  איז  דערצו  וועג  דער 
ְּפֵאר  זען דעם חן און  – דורכן  גרויסקייט  זיין  זיין  באשעפער, מגלה 
וואס  צדקה  געבן  דורכן  געשען  אויך  קען  אלעס  דאס  דקדושה. 
דורך  אויך  אזוי  געלט,  אין  פארהאן  איז  וואס  דמיון  דער  מעלה  איז 
שמחה פון אידישקייט און נאנטקייט צו אנשי אמת קען מען זוכה 

זיין אוועקצואווארפן פון זיך אלע דמיונות און ציען צום צד הקדוש
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דער אוצר פון יראת שמים

דער רבי האט אמאל דערציילט, אז פארנדיג אויפן שיף, אויפן וועג קיין ארץ ישראל )אין יאר 
תקנ"ח( ווען זיין נשמה האט שיעור פארלאזט זיין גוף פון שוואכקייט – האט ער זיך געדארפט 
אביסל שטארקן דורך עסן. און פון דעמאלס פלעגט ער שוין יא אביסל עסן אלעמאל, אבער פאר 
דעם האט ער גאר אויף קיין שפייז נישט געקענט קוקן מחמת די תאוה איז ביי איהם גענצליך 

בטל געווארן.

אויף גאר גרויסע צדיקים, בעלי השגה, ווערט דערציילט אז זיי פלעגן פראווען סיגופים און זיך 
פייניגן, פאר געוויסע צוועקן, אדער צוליב זיך אויסלויטערן דעם גוף, אדער פאר כלל ישראל. 

אזוי פלעגן זיי פאסטן תענתים גאר אפטער, זיך קייקלען אין שניי א.ד.ג.

דער הייליגער רבי, גאר אלס קליין קינד האט שוין באקומען די השגה פון פייניגן זיין גוף פאר 
קען  מענטש  א  וועלכע  סיגופים  אלערליין  מיט  זיין  מסגף  גענומען  זיך  האט  ער  יתברך.  השם 
זיך מסגף זיין: ער פלעגט זיך טאקע קייקלען אין שניי, פראווען מיט דעם תיקונים וואס ווערן 

אנגערופן ביי מקובלים "גלגול שלג" און נאך פארשידענע סיגופים.

איינע פון די סיגופים וועלכע דער רבי האט אויף זיך גענומען, און וועלכע עס איז איהם שווער 
אנגעקומען, איז געווען זיך נישט צו קראצן בשעת עס פאדערט איהם אין קין שום ארט אין 

געזאגט,  רבי אליין האט  קערפער. דער  
פון  איינע  איז  דעם  פון  סיגוף  דער  אז 
זענען  וואס  סיגופים  שווערסטע  די 
איהם  האט  טאמער  און  פארהאנען. 
דערקוטשעט  א.ד.ג.  פליג  א  אמאל 
נאר  פארטריבן  נישט  איהם  ער  האט 
אנגענומען  אלס  און  בייסן.  זיך  געלזאט 
געווען  איז  ווייטאג  דער  סיגוף.  א  פאר 
זייער גרויס. פיל מאל פלעגט איהם דער 
האט  ער  אבער  מוח,  ביזן  גרייכן  ווייטאג 

דאס אלס אויסגעהאלטן.

רבין  אויפן  אז  ווערן,  געזאגט  קען  עס 
יסורים  מאס  גרעסטע  די  אריבער  איז 
פול  פארטראגן.  קען  מענטש  א  וואס 
פון  געווען,  שטענדיג  ער  איז  פיין  מיט 
סיגופים  דרויסנדיגע  און  אייגענע  זיינע 

און יסורים.

אזוי  געווען  זענען  פיין  און  ליידן  די 
וואלט  ווייטאג  גרויס  פון  אז  שטארק, 
זיינע  מיט  האלץ  א  צובייסן  געקענט  ער 
ציינער. )טראץ דעם – האט זיך דער רבי 
יסורים  אלע  די  אז   – אנגערופן  אמאל 
זענען ווי גארנישט אין פערגלייך קעגן די 
מורא'דיגע יסורים וועלכע ער אט געהאט 
די לעצטע דריי יאר פאר זיין הסתלקות(.

פלעגט  רבי  דער  אז  איז,  וואונדער  דער 
ער  יסורים.  די  זיך  אויף  ברענגען  אליין 
ביים  טרערן  הייסע  מיט  געבעטן  האט 
אויף  האבן  רחמנות  זאל  ער  באשעפער 
די  איהם  אויף  אנברענגען  און  איהם 
יסורים. און אזוי איז טאקע געווען... דאס 

איז געווען זיין גאנג אין עבודת ה'.

נעמען  און  פארשטעלן,  זיך  קען  ווער 
דער  וועלכע  עבודות  די  געדאנק  אויפן 
קינד האט אויף זיך גענומען, אלס צוליב 
דעם  דינען  צו  תשוקה  איינציגע  זיין 

באשעפער ווי עס דארף צו זיין.

דער ביטערער פראסט האלט נישט אפ

פון דעם קינד'ס לעבן: עס איז א קאלטע רוסישע נאכט. אינדרויסן  זיך פאר א בילד  שטעלט 
ווארעמע בעטן אין שטוב, אונטער  זייערע  הערשט א פראסט. אלע קינדער שלאפן שוין אין 
דער מאמעס אויפזיכט. אין דרויסן בלאזט א שארפער קאלטער ווינט, און דער פראסט דרינגט 

דורך די ביינער...

געשווינד  לויפט  און  הויז,  זיין  פון  ארויס  שטיל  דער  אין  זיך  שארט  קינד  יעריגער  זעקס  דער 
איינער אליין... וואו לויפט דער קינד אין דער פינסטערער נאכט, האט ער דען נישט קיין מורא?!

זיינע פיס זענען פלינק, זיין געזיכט שיינט פון פרייד. ער שפירט נישט קיין קעלט. אט לויפט ער 
ביזן בית עולם... דארט אויפן הייליגן ציון פון זיין זיידן דער בעל שם טוב שטעלט ער זיך אפ... דא 
גיסט ער אויס זיין ווארעמע הארץ פארן באשעפער. און פון זיינע אויגן גיסן זיך הייסע טרערן. 
טיפע ביטערע קרעכצן רייסן זיך ארויס פון זיין הארץ: אוי! רבונו של עולם! לאמיר ווערן מקורב 

און נאנט צו דיר!

נאכט ביי נאכט באזוכט דער קינד זיין זיידנ'ס ציון, און וויינט מיט הייסע טרערן זיין זיידע זאל 
פאר אים זיין א גוטער מליץ און זיך פאר 

איהם מיהען.

שטאטישן  צום  ער  גייט  דערנאך  גלייך 
מרחץ זיך טובל'ען. און ער איז מקפיד זיך 
טובל'ען דווקא אין די דרויסנדיגע מקוה 
יא,  קעלט!  ביטערע  א  הערשט  עס  וואו 
דינען באמת דעם באשעפער און דער גוף 
נאר  נישט שטערן דערצו, קען מען  זאל 

דורך דערדריקן אים אינגאצלן...

דער קינד איז דורכגעפרארן פון די לאנגע 
דעם  פון  און  נאכט,  קאלטע  די  אין  וועג 
שם  בעל  הייליגן  ביים  זיך  זאמען  לאנגן 
נישט  גאר  קוקט  ער  אבער  קבר,  טוב'ס 
מקוה  פראסטיגע  קאלטע  די  דערויף. 
די  ברעכט  גוף  פארגליווערטן  אזא  צו 
ווערט  אלעס  דאס  קערפערליכקייט. 
ווייסט  קיינער  שטיל.  דער  אין  געטאן 
קיינעם  און  נישט,  זעט  קיינער  נישט, 

פאלט גאר נישט איין.

ער  ווען  פארטאגס  א  אין  איינמאל  און 
איז צוריק געקומען פון מקוה, האט מען 
נאס,  זענען  פיאות  זיינע  ווי  געמערקט 
מעשים  זיינע  פון  האט  קיינער  ווייל  און 
נישט געוואוסט – האט מען זיך שטארק 
א  "נארישקייט",  די  אויף  גע'חידוש'ט 
אזא  אין  קאפ  די  זיך וואשן  זאל  קינד 
אין  געווען  איז  ער  אז   – טאג?!  קאלטן 
הייליגע  פראווען  נאכט  א  נאך  מקוה 

עבודות איז קיינעם נישט איינגעפאלן.

מיט  בעהאלטן  געווען  איז  ער  ווי  אזוי 
דעם, אזוי האט ער אויסבאהאלטן זיינע 
פאסטן  ווי  עבודות  און  הנהגות  אנדערע 
זיך  האט  ער  א.ד.ג.  תעניתים  אסאך 
שטארק אפגעהיטן קיינער זאל פון דעם 

נישט וויסן.

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

המשך פון פאריגע וואך


