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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ֵהן, כֹּ א ֶאל הַּ ם ְוהּובָׁ דָׁ ְהֶיה ְבאָׁ י תִּ ת כִּ עַּ רַּ מֹוַהָרא"ׁש ָזאְגט ַאז ֶדער ָפסּוק קּוְמט  ֶנגַּע צָׁ
י ָזאְגט , ָדאסְמַרֵמז ַזיין יָמן ב'(  ָוואס ֶדער ֶרבִּ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' סִּ יָקר )לִּ פּון ֶגעֶווער ַאז ֶדער עִּ

יַח  יזָמׁשִּ ה " אִּ לָׁ י וֶ  ,"צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן -ְתפִּ יַח ֶוועט ַאייְנֶנעֶמען דִּ יט ָמׁשִּ ועְלט מִּ
י ֶוועְלט יַח ֶוועט אֹויְסֶלעְרֶנען ַפאר ַאֶלע ֶמעְנְטְׁשן פּון דִּ ָלה, ָדאס ֵמייְנט ַאז ָמׁשִּ , ַאז ֶמען ְתפִּ
יְׁשט יְׁשט ָגאְרנִּ יְׁשט ֵקייֶנעם אּון נִּ אֹויף ֶדער  ֶקען ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ָהאט נִּ

וי ֶדער ָפסּוק ָזאְגט אֹויֶסער ֶדעם ֵאי ,ֶוועְלט היֶבעְרְׁשְטן, וִּ פָׁ ים שָׁ מִּ ְך ֶאל עַּ ז ֶאְהפֹּ י אָׁ  "כִּ
ם ְבֵשם ה'". א ֻכלָׁ ְקרֹּ ה לִּ  ְברּורָׁ

ים, ַא ֶמעְנְטׁש דַ  וי ַאזֹוי ֶוועְרט ֶמען ָנאְנט צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן? ָנאר דּוְרְך ֶרעְדן צּו אִּ יְך וִּ אְרף זִּ
יֶבעְרְׁשְטן ּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן אֹויף ַזיין ֵאייֶגעֶנע ְׁשְפַראְך, ַדאְנֶקען ֶדעם ֵאיֶרעְדן צ צּוֶגעוואֹויֶנען צּו
ים ָהאט אּון ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן אֹויף ָוואס ֶעס ֶפעְלט  ֶערס ָוואס אֹויף ַאֶלע גּוטְ  ָנאְך, אִּ

י ַגאְנֶצע ֶווע יַח אֹויְסֶלעְרֶנען ַפאר דִּ  ְלט.אּון ָדאס ֶוועט ָמׁשִּ
יז ַאז ָדאס ֶקען ֶמען אֹויְך ַהייְנט טּון ן ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש ֶקען ׁשֹוין ֶיעְצט ָאְנֵהייבְ  .ֶדער ֱאֶמת אִּ

יז ָנאר .ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאז ֶווען ֶמען טּוט ֲעֵבירֹות, ֶוועְרט  ֶדער ְפָראְבֶלעם אִּ
י ַהאְרץ, אּו י אֹויְגן אּון דִּ יְׁשט ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶהעְרטַפאְרְׁשָטאְפט דִּ יְלט נִּ אֹויס  ן ֶמען פִּ

יְׁשט ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ַאז ָנאר יְלט נִּ ים, ֶמען פִּ ֶדער  ֶיעֶדע ָוואְרט ָוואס ֶמען ֶרעְדט צּו אִּ
י ַגאְנֶצע ֶוועְלט. יְרט דִּ  ֵאייֶבעְרְׁשֶטער פִּ
י יז צּו ֵגיין צּו ַא ַצדִּ י ֵעָצה ֶדעְרצּו אִּ ים צּו ,קדִּ יק ָוואס ֶער ֶקען אֹויְפֵהייְבן ֶיעְדן ֶמעְנְטׁש אּון אִּ רִּ

יז  ְבֶרעְנְגן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ֶער ֶלעְרְנט אֹויס ַפאְרן ֶמעְנְטׁש ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער אִּ
ים, אּון ֶמען ֶקען ְׁש  יט אִּ יג מִּ יג ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן.ְשֶטעְנדִּ  ֶטעְנדִּ

יז אּוְנז ֶדער ָפסּוק ְמַרֵמז ָדאס ם,  ,אִּ דָׁ ְהֶיה ְבאָׁ י תִּ ת כִּ עַּ רַּ ים ֵגייֶען ַארֹויף אֹויף ֶנגַּע צָׁ י ְנָגעִּ דִּ
יְנד ים ְבלִּ י ֲעֵבירֹות ָוואס ַא ֶמעְנְטׁש טּוט ָוואס ָדאס ַמאְכט אִּ יְׁשט צּו  ,דִּ יְׁשט צּו ֶזען אּון נִּ נִּ

יז דִּ  יְלן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ָוואס אִּ ֵהן, ?י ֵעָצהפִּ כֹּ א ֶאל הַּ ים ְבֶרעְנְגן צּום  ְוהּובָׁ ֶמען ָזאל אִּ
יק יק ֶוועט אֹויְפהֵ  ,ַצדִּ יז ֶדער ֹכֵהן ְמָׁשֵרת ַביים ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ֶדער ַצדִּ ייְבן ֶדעם ָוואס ֶער אִּ

ים ְבֶרעְנְגן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן.  ֶמעְנְטׁש אּון אִּ
יעַ   א'( )ֹזאת ַהתֹוָרה ַתְזרִּ

*** 
 

ד  דָׁ בוֹּ בָׁ ֲחֶנה מוֹּשָׁ מַּ חּוץ לַּ י ַמֲחָנה ַאֵליין אֵיֵשב מִּ יְנְדרֹויְסן פּון דִּ יְצן אִּ ּון . ַא ְמֹצָרע ַדאְרף זִּ
 ָאְפֶגעזּוְנֶדעְרט פּון ֶמעְנְטְׁשן.

י ָזאְגט וי ֶדער ֶרבִּ יר לֹויט וִּ יז ָדאס ַמְסבִּ י מֹוַהָרא"ׁש אִּ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' סִּ ַאז אֹויב ַא ָמן י"ד( )לִּ
יט  ויל ֶלעְבן ְבָׁשלֹום מִּ ויל ָהאְבן ָׁשלֹום, ֶער וִּ ְׁשָפָחה,ַאְנֶדעֶרע ֶמעְנְטׁש וִּ יט ַזיין מִּ  ֶמעְנְטְׁשן, מִּ

יְך ַאֵליין, ַדאן  יט זִּ ויְסן אּון ֶגעֶדעְנְקן ְׁש דַ אּון מִּ יג אְרף ֶער ָהאְבן יְִּרַאת ָׁשַמיִּם, ֶער ַדאְרף וִּ ֶטעְנדִּ
יְך ָדאס ַאַריין אִּ אַ  י ֶוועְלט. ֵאייְנָמאל ֶמען ֶנעְמט זִּ יְרט דִּ ין ָקאפ ַדאן ז ָנאר ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער פִּ

יְׁשט ׁש יז ָגאְרנִּ יט ֵקייֶנעם, ַווייל ֶמען ֵווייְסט ַאז ֵקייֶנער אִּ יְׁשט מִּ יְך ׁשֹוין נִּ יְגט ֶמען זִּ יג, ְקרִּ ּוְלדִּ
יְרט צּום גּוְטן.ַאֶלעס ָהאט ָנאר ֶדער ֵאייֶבעְרְׁש   ֶטער ֶגעפִּ

יז דָ  יג ַווייל ֶער ָהאט ֶגעֶרעְדט ָלׁשֹון ָהַרע, ֶער ָהאט גֶ ֶדער ְמֹצָרע אִּ עַמאְכט אְך ֶגעָוואְרן ְקֶרעצִּ
יז ֶגעקּוֶמען ַווייל ֶער ָהאט ַפאְרֶגעְסן פּוֶנעם  ויְׁשן ֶמעְנְטְׁשן, אּון ָדאס אִּ ַמְחלֹוֶקת ְצוִּ

יְרט ַאֶלעס, אּוןֵאייֶבעְרְׁשְטן, ֶער ָהא יְׁשט ֶגעֶדעְנְקט ַאז ָנאר ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער פִּ  ט נִּ
יְצן ָאְפֶגעזּונְ  י ַמֲחָנה, ֶער ָזאל זִּ יקּון ַאז ֶער ָזאל ַארֹויס ֵגיין פּון דִּ יז ַזיין תִּ ֶדעְרט פּון ֶדעְרַפאר אִּ

יְרן ַקיין ַמְחלֹוֶקת, ָנאר ֵאיין ַזֶמעְנְטְׁשן, ֶער ֶקע יְׁשט פִּ יְׁשט ֶרעְדן, ֶער ֶקען נִּ אְך ֶקען ן צּו ֵקייֶנעם נִּ
יז ָדא ַא ַבאֶׁשעֶפער אֹויף יֶבעְרְטַראְכְטן אּון ֶזעהן ַאז ֶעס אִּ יְך אִּ ֶדער  ֶער טּוהן, ֶער ֶקען זִּ

ים ֶקען ֶמען ֶרעְדן.  ֶוועְלט אּון ָנאר צּו אִּ
ד  ט ֶדער ָפסּוק,ָזאגְ ֶדעְרַפאר  דָׁ בוֹּ בָׁ שָׁ ֲחֶנה מוֹּ מַּ חּוץ לַּ יְצט  .ֵיֵשב מִּ ֶווען ֶדער ְמֹצָרע זִּ

יְטן ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ֶווען ֶער ֶוועט ָאְנהֹויְבן ֶרעדְ  יז ֶער ָנאר מִּ יְנְדרֹויְסן ַאֵליין אִּ ן צּום אִּ
ְרַאת ָׁשַמיִּם אּון עֶ  ן ר ֶוועט ׁשֹוין אֹויְפֶהעְרן צּו ֶרעְדן ָלׁשוֹ ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ֶוועט ֶער ַבאקּוֶמען יִּ

יְרן ַמְחלֹוֶקת.  ָהַרע אּון פִּ
יעַ   ְמֹצָרע תשס"א לפ"ק(-)תֹוְך ַהַנַחל ֵליל שב"ק פ' ַתְזרִּ
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א"ש רָׁ  ֶדעְרֵצייְלט מוֹּהַּ
 

ִאין ִדי ַצייְטן פּון ֶרִבי'ן ִאיז ֶגעֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ָוואס 
ָהאט ִזיְך ַבאִניְצט ִמיט ַקָבָלה ַמֲעִשיֹות; ֶדער ֵהייִליֶגער 

ַזיין  ֲאִריַז"ל ִאיז ֵזייֶער ַׁשאְרף ַאז ֶמען ָזאל ִניְׁשט עֹוֵסק
ִאין ֶדעם, ַווייל ִמיר ֶזעֶנען ַאֶלע ְטֵמֵאי ֵמִתים, ִמיר ָהאְבן 
ִניְׁשט ַהייְנִטיֶגע ַצייְטן ִדי ֵאֶפר ָפָרה ֲאדּוָמה, ְמֵמיָלא 
ָטאר ֶמען ִזיְך ִניְׁשט ַבאִניְצן ִמיט ֶדעם, ַווייל ֶמען ֵלייְגט 

ֵרי ְקדּוָׁשה ְלַרִבי ַחִיים ִויַטאל )ַעֵיין ְבֵסֶפר ַׁשעֲ ִזיְך ַאַריין ִאין ַא ַסָכָנה 

ה ִאיז ֶגעֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ָוואס . ְלַמֲעשֶ ַזַצ"ל, ֵחֶלק ג' ַׁשַער ו'(
ָהאט ִזיְך ָיא ַבאִניְצט ִמיט ֶדעם, ֶווען ֲחִסיִדים ָהאְבן 

ָהאט ֶיעֶנער ֶרִבי  ,ָדאס ֶדעְרֵצייְלט ַפאר ֵזייֶער ֶרִבי
, ֶמען ָזאל 'ַמְׁשַכְנָתא'אְכן ַא ֶגעָזאְגט ֶמען ָזאל ִאים מַ 

ִאים ַארּום ֶנעֶמען ִמיט ַא ְקֵלייד אּון ִאים ְׁשָלאְגן ְוכּו', 
ִדי ֲחִסיִדים ָהאְבן ֶגעָפאְלְגט ֵזייֶער ֶרִבי אּון ֶדער ִאיד ִאיז 
ַמָמׁש ַאָראְפֶגעַפאְלן ִאין ַא ְׁשֶרעְקִליֶכע ַעְצבּות, ֵמִאיְגָרא 

א, אּון ֶער ִאיז ַמָמׁש ִניְׁשט ֶגעֶווען יְקתָ ָרָמא ְלֵביָרא ֲעמִ 
ַביי ִזיְך, ִדי ִמְׁשָפָחה ָהאְבן ִניְׁשט ֶגעוואּוְסט ָוואס צּו 
טּון, ֵזיי ֶזעֶנען ַארּום ֶגעָלאְפן צּו ַאֶלע ַרָבִנים, ָאֶבער 
ֵקייֶנער ָהאט ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט ַארֹויְסֶנעֶמען ֶדעם ִאיד פּון 

חֹוָרה, ִביז ֵזיי ֶזעֶנען ָאְנֶגעקּוֶמען צּום ֶרִבי'ן ַזיין ָמָרה ְׁש 
אּון ֶדער ֶרִבי ָהאט ֵזיי ֶגעָהאְלְפן, ֶדער ֶרִבי ָהאט 
ֶגעָזאְגט: "ַא קּוְנץ ַאָראפ צּו ַוואְרְפן ַא ִאיד? ַא קּוְנץ 
ִאיז אֹויְפצּוֵהייְבן ַא ִאיד", אּון ֶדער ֶרִבי ָהאט ֶגעֶרעְדט 

ֶער ִאיז ַארֹויס פּון ַזיין ָמָרה ְׁשחֹוָרה אּון  ִמיט ִאים ִביז

ם אַּ  ָפאְרן ִאין ְסתַּ
 ּו ֶעס ִאיזווא ָקאְנְטִרי

 

יין ָר  ִאיז שֹוין  -ֶעְרִליֶכער ִאיד ן אַּ ב ָאֶדער ִניְשט ָדא קַּ
ייְבן ִאין ְשָטאט; אֹויף ֶדעם ִאיז ֶגעָזאְגט  ֶעְנֶדעְרש ְבלַּ
ייֶנע  אר זַּ ְרִשָיא ָהאט ֶגעָזאְגט פַּ ב ְמשַּ ֶגעָוואְרן ָוואס רַּ

ְסָיא, : "ִת יב.( )הֹוָריֹותִקיְנֶדער  ִקיְלְקֵלי ְדָמָתא ְמחַּ יבּו אַּ
ְדֵני ְדפּוְמְפִדיָתא", ֶעְנֶדעְרש ָזאְלט ִאיר  פַּ ְולֹא ִתיבּו אַּ

ְסָיא ִווי צּו  ,ִזיְצן ִאין ִדי ִמיְסט פּון ִדי ְשָטאט ָמָתא ְמחַּ
וייל ִאין ִדי  אְצן פּון פּוְמְבִדיָתא. וַּ אלַּ וואֹויֶנען ִאין ִדי פַּ

ְסָיא ָהאְבן ֶגעוואֹויְנט ֶעְרִליֶכע ִאיְדן, ְשטָ  אט ָמָתא ְמחַּ
ָאֶבער ִאין פּוְמְבִדיָתא ָהאְבן ֶגעוואֹויְנט ִניְשט ֶעְרִליֶכע 
ייֶנע ִקיְנֶדער ֵזיי ָזאְלן  אר זַּ ִאיְדן, ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט פַּ

ְסָיא ְוכּו'.  ֶעְנֶדעְרש ִזיְצן ִאין ִדי ִמיְסט פּון ָמָתא ְמחַּ
ייְבן ִאין  אְך; ֶעְנֶדעְרש ְבלַּ ָמש ִדי ֶזעְלֶבע זַּ ָדאס ִאיז מַּ

אץ  ,ְשָטאט ָמש ֵאיין ְשִטיק ִמיְסט ְפלַּ וואּו ֶעס ִאיז מַּ
ֵשם ִיְשְמֵרנּו, ִווי צּו ֵגיין ִאין אַּ ָקאְנְטִרי וואּו ֶעס ִאיז  הַּ

ִים. ת ָשמַּ יין ִיְראַּ  ִניְשט ָדא קַּ
ִים ֶשיֹוְשִבין )ָאבֹות ג, ב(ִלְבָרָכה ָזאְגן  ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם : "ְשנַּ

ז  ב ֵלִצים", אַּ ְוֵאין ֵביֵניֶהן ִדְבֵרי תֹוָרה, ֲהֵרי ֶזה מֹושַּ
אֶמען אּון ֶמען ֶרעְדט  ְצֵוויי ֶמעְנְטְשן קּוֶמען ִזיְך צּוזַּ
ן  ִניְשט פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶמען ֶרעְדט ִניְשט ִווי אַּ

ב  ריֶכעֶעְרלִ  אְרף ֶרעְדן, ִאיז ָדאס שֹוין אַּ מֹושַּ ִאיד דַּ
זֹוי אֹויְך, אֹויב ֶמען ָפאְרט ִאין אַּ ָקאְנְטִרי ָאן  ֵלִצים; אַּ

ב ֵלִצים.  ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ִאיז ָדאס אַּ מֹושַּ
 (ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה)

 

>>>>>> 

 



 ב

 

 ֶער ָהאט צּוִריק ַבאקּוֶמען ַאֶלע ַזייֶנע ַמְדֵריגֹות.
ֶזעט ֶמען ַאז ֶדער ֶרִבי ָהאט ֶגעָוואְלט ֶמען ָזאל ִזיְך אֹויְפֵהייְבן, ִניְׁשט ַזיין 

ין ֶווען ֶמען ֶלעְבט ִמיט ֶצעְבָראְכן אּון ֶצעְקַלאְפט, ָדאס ֶקען ֶמען ָנאר זֹוֶכה ַזי
ֱאמּוָנה, ֶמען ֵווייְסט ַאז ַאֶלעס ִאיז פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן אּון ַאז ִמיט ְתִפיָלה 

 ֶקען ֶמען ַאֶלעס ַבאקּוֶמען.
ן : ֶיעְדן ָטאג ֵגייט ַארֹויס ַא ַבת קֹול פּו)ַהְקָדָמה, ד.(ֶדער זֹוַהר ַהָקדֹוׁש ָזאְגט 
י ֲחׁשֹוָכא ְמַהְפָכן ִלְנהֹוָרא, ְוָטֲעִמין אן ִמְנכֹון דִ ִהיְמל ָוואס רּוְפט אֹויס: "מַ 

ען ִאיֶבעְרְדֵרייֶען אּון ְמִריָרא ְלִמְתָקא ַעד ָלא ֵייתֹון ָהָכא", ֶווער פּון ַאייְך קֶ 
אן ִמְנכֹון ִדְמַחָכאן ְבָכל ִזיס? "מַ  -ִליְכִטיג אּון פּון ִביֶטער  -ַמאְכן פּון טּוְנְקל 

יֹוָמא ִלְנהֹוָרא ְדָנִהיר?" ֶווער ַוואְרט ֶיעְדן ָטאג ֶעס ָזאל ִליְכִטיג ֶוועְרן? ֶדער 
ָבא; ַווייל ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז זֹוֶכה, ֶער ֶמעְנְטׁש ֶוועט ָהאְבן ַא ֵחֶלק ְלעֹוָלם הַ 

ַמאְכט ֶער  -ייט ֶלעְבן, פּון ַזיין טּוְנְקְלקֵ  ַא ִזיס -ַמאְכט פּון ַזיין ִביֶטער ֶלעְבן 
ייט ִאיז ַבאַהאְלְטן ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער, וייְסט ַאז ִאין ִדי טּוְנְקְלקֵ ִליְכִטיג; ֶער וֵ 

 ֶדער ִאיז ַא ַצִדיק. -ִאיז ַבאַהאְלְטן ֶדער ִזיֶסער ַבאֶׁשעֶפער ִאין ִדי ִביֶטעְרִניׁש 
 

 

יֶעְרן ִמיר ִמיר ְׁשֵטייֶען ֶיעְצט ִאין ִדי ֵהייִליֶגע ְסִפיָרה ֶטעג. ִאין ִדי ֶטעג ְטרוֹ 
אֹויף ִדי ִפיר אּון ְצָוואְנִציג טֹויְזְנט ַתְלִמיִדים פּון ֶרִבי ֲעִקיָבא ֶוועְלֶכע ֶזעֶנען 

ַווייל ֵזיי ָהאְבן ִזיְך ִניְׁשט ְמַכֵבד ֶגעֶווען ֵאייֶנער ֶדעם  ,ֶטעגֶגעְׁשָטאְרְבן ִאין ִדי 
 ֶנער ִמיְטן ְצֵווייְטן.ְצֵווייְטן, אּון ִניְׁשט ֶגעֶלעְבט ְבָׁשלֹום ֵאיי

ֶדעִריֶבער ִאיז ֶיעְצט ִדי ִריְכִטיֶגע ַצייט ַאז ִמיר ָזאל ְפרּוִביְרן ִזיְך צּו 
ַפאְרֶבעֶסעְרן ַטאֶקע ִאין ֶדעם ִהיְנִזיְכט, ַאז ִמיר ָזאְלן ָיא ְמַכֵבד ַזיין ַא ְצֵווייְטן, 

 עם.ְבָׁשלֹום ִמיט ֶיעְדן ֵאיינֶ ֶלעְבן ַאז ִמיר ָזאְלן 
ִדי ִסיָבה ָוואס ַמאְכט ַאז ֶמען ָזאל ִניְׁשט ְמַכֵבד ַזיין ַא ְצֵווייְטן ִאיז ַווייל 
ֶמען ָהאט ִניְׁשט ַקיין ֵרייֶנע ֱאמּוָנה. ֶווען ַא ִאיד ָהאט ַא ֵרייֶנע ֱאמּוָנה, ֶער 

עְרְׁשְטן, ַאֶלעס ֵווייְסט אּון ֶער ְגֵלייְבט ַאז ֶער ֶקען ִזיְך ִניְׁשט ִריְרן ָאֶנעם ֵאייבֶ 
אֹויף ֶדער ֶוועְלט קּוְמט ָנאר פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ַדאן ֶוועט ֶער ִניְׁשט ְמַקֵנא 
ַזיין ַא ְצֵווייְטן, ֶער ֶוועט ִניְׁשט ַאֶוועְקַמאְכן ַא ְצֵווייְטן, ֶער ֶוועט ִוויְסן ַאז 

עְרְׁשֶטער ַאֵליין ֶגעְבן, אּון ַאֶלעס ָוואס ֶער ַדאְרף צּו ָהאְבן ֶוועט ִאים ֶדער ֵאייבֶ 
"ְבִׁשְמָך )יּוָמא לח:( ֵקייֶנער ֶקען ִאים ָדאס ִניְׁשט צּוַכאְפן. ַאזֹוי ִווי ִדי ֲחַז"ל ָזאְגן 

ין ָאָדם נֹוֵגַע ַבֶמה ֶׁשּמּוָכן ַלַחֵברֹו, ְוֵאין ַמְלכּות ֹוִׁשיבּוָך, אֵ ִיְקָראּוָך ּוִבְמקֹוְמָך י
ֲחֶבְרָתּה ֲאִפילּו ִכְמֹלא ִניָמא", ֵקייֶנער ֶקען ִניְׁשט ָאְנִריְרן ָוואס  נֹוַגַעת ְבַמְלכּות

 ֶעס ַבאַלאְנְגט צּו ַא ְצֵווייְטן.
ֶווען ַא ִאיד ָהאט ָאֶבער ִניְׁשט ִדי ְקָלאֶרע ֱאמּוָנה, ַדאן הֹויְבט ֶער ָאן ֶוועְרן 

ִאים, אּון ַאְנְׁשָטאט צּו טּון ִדי  ְטרֹויֶעִריג ַפאְרָוואס ַא ְצֵווייֶטער ָהאט ֶמער פּון
, צּו ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ָוואס ֶמען ַדאְרף, ַאְנְׁשָטאט ֶדעם ְׁשִריט ִריְכִטיֶגע

 ַדאן ִאיז ֶמען ְמַקֵנא ֶדעם ְצֵווייְטן, אּון ֶמען ֶוועְרט ְברֹוֶגז אֹויף ַא ְצֵווייְטן, אּון
 ֶקען ֶמען ִזיְך ִניְׁשט ִליב ָהאְבן ִווי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין.

מּוָנה, ֶמען ָזאל ִזיְך ֶדעִריֶבער ִאיז ֶיעְצט ִדי ַצייט ִזיְך ְׁשַטאְרְקן ִאין אֱ 
ואֹויֶנען צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן ָוואס ֶמען ַדאְרף. ֶווען ַא ִאיד צּוֶגעו

צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן אֹויף ַזיין ְׁשְפַראְך, ַדאן ַבאקּוְמט ֶגעוואֹויְנט ִזיְך צּו 
ֶער ַא ֵרייֶנע ֱאמּוָנה, אּון ַדאן ֶוועט ֶער ׁשֹוין אֹויָטאַמאִטיׁש ִניְׁשט ְמַקֵנא ַזיין 
 ֵקייֶנעם, אּון ֶער ֶוועט ִזיְך ִניְׁשט ַדאְרְפן ְקִריְגן ִמיט ֵקייֶנעם, אּון ֶקעֶנען ֶלעְבן

 ְבָׁשלֹום ִמיט ֶיעְדן ֵאייֶנעם.
קּוְקן אֹויף ַא צּוַארֹויפְ אֹויֶסער ֶדעם ִאיז ָדאס ִאיז אֹויְך ַא ְפַראְקִטיֶׁשע ֵעָצה 

ְצֵווייְטן אּון ֶזען ָנאר ָדאס גּוְטס ַביי ֶיעְדן, אּון ֲאִפילּו ֶווען ֶעס ֶזעט אֹויס ַאז 
ִמיט ֶדעם . ַווייל ען ִאים ַדן ַזיין ְלַכף ְזכּותטּון ְׁשֶלעְכְטס, ָזאל מֶ ֶיעֶנער ָהאט ֶגע

ְׁשֶלעְכֶטע ְגֵזירֹות, ָאֶדער ִדיִנים פּון ָאְפֶגעִהיְטן ֶמען ֶוועְרט ָוואס ֶמען טּוט ָדאס 
 ַחס ְוָׁשלֹום.

ן ֶגעְבט ַארֹויס ַא ַאז ַפאר ֶמע)ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן קי"ג( ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 
ְׁשֶלעְכֶטע ְגֵזיָרה אֹויף ַא ֶמעְנְטׁש, ְפֶרעְגט ֶמען ֶדעם ֶמעְנְטׁש ַאֵליין אֹויב ֶער ִאיז 
ַמְסִכים צּו ִדי ְגֵזיָרה. ַפאְרְׁשֵטייט ִזיְך ַאז אֹויב ֶמען ְפֶרעְגט ֶגעֶהעִריג ֶדעם 

ים ִניְׁשט ַאַזא עֹוֶנׁש, ֶדעְרַפאר ֶמעְנְטׁש, ֶוועט ֶער ִזיֶכער ָזאְגן ַאז ֶעס קּוְמט אִ 
ְפֶרעְגט ֶמען ִאים אֹויף ַא ְצֵווייְטן ֶמעְנְטׁש, ְלָמָׁשל ֶווען ֵאייֶנער ֶדעְרֵצייְלט 

ן ָדאס ִאיז ָדאס" אּון ֶווען ֶדער ֶמעְנְטׁש ֵווייְסט, ֶיעֶנער ָהאט ֶגעטּו ִאים: "דּו
"ַפאר  :'ְנט ְגַלייְך אֹויף ֶיעֶנעםְק סְ ועְרט ֶער ֶגעֶרעְגט אּון ֶער פַ ֶהעְרט ָדאס, וֶ 

ַאַזא ַזאְך קּוְמט ֶיעֶנעם ִמיָתה! ַפאר ַאַזא ַזאְך ָוואס ֶער ָהאט ֶגעטּון, ַדאְרף 
ֶמען ִאים ֶגעְבן ַא ַהאְרְבן עֹוֶנׁש!". אּון ֶדער ֶמעְנְטׁש ַכאְפט ִניְׁשט ַאז ִמיט ֶדעם 

ל ַאָמאל ָהאט ֶער אֹויְך ֶגעטּון ֶעֶפעס ַאן 'ְנט ֶער אֹויף ִזיְך ַאֵליין, ַווייְק סְ פַ 
אֹויף ֶיעֶנעם, ָהאט ֶער 'ְנט ְק סְ פַ ֶעְנִליֶכע ַזאְך, אּון ִמיט ֶדעם ָוואס ֶער 

 'ְנט ַאן עֹוֶנׁש אֹויף ִזיְך ַאֵליין.ְק סְ ֶגע'פַ 
ַדְעתֹו "ְוִנְפָרִעין ִמן ָהָאָדם מִ )ָאבֹות ג( ָדאס ִאיז ְפַׁשט ָוואס ִדי ִמְׁשָנה ָזאְגט 

ְוֶׁשֹּלא ִמַדְעתֹו". ֶווען ֶמען ְׁשְטָראְפט ַא ֶמעְנְטׁש ְפֶרעְגט ֶמען ִאים "ִמַדְעתֹו", 
ֶמען ְפֶרעְגט ִאים ָוואס ֶער ַאֵליין ַהאְלט ַאז ֶעס קּוְמט ִזיְך ִאים ַא עֹוֶנׁש. ָאֶבער 

ֶמען ְפֶרעְגט ִאים אֹויף ִאים  ֶעס ִאיז אֹויְך "ֶׁשֹלא ִמַדְעתֹו", ֶער ֵווייְסט ִניְׁשט ַאז
ַאֵליין, ֶער ֵמייְנט ַאז ֶמען ְפֶרעְגט ִאים אֹויף ַא ְצֵווייְטן. אּון ִווי ַאזֹוי ֶער 

 'ְנט אֹויף ֶיעֶנעם, ַאזֹוי טּוט ֶמען ַפאר ִאים.ְק סְ פַ 
אֹויף  'ֶעֶנען ְׁשֶלעְכְטסְק סְ ׁש ִהיט ִזיְך ָאפ ִניְׁשט צּו פַ ֶדעְרַפאר, אֹויב ַא ֶמעְנטְ 

ַא ְצֵווייְטן, ִמיט ֶדעם ֶוועְרט ֶער ֶגעַראֶטעֶוועט פּון ַאֶלעם ְׁשֶלעְכְטס, ַווייל ֶמען 
ֶקען ִאים ָגאְרִניְׁשט טּון ָנאר אֹויב ֶער ִאיז ַאֵליין ַמְסִכים ֶדערֹויף. ֶדעְרַפאר ִאיז 

 יף ֵאייֶנעם, ָזאל ֶמען ִדי ִריְכִטיֶגע ֶוועג צּו טּון ַאז ֶווען ֶמען ֶהעְרט ְׁשֶלעְכְטס אוֹ 
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ַדן ַזיין ְלַכף ְזכּות, ֶעס ִאיז  ֶיעֶנעם
ִזיֶכער ֶגעֶווען ִסיבֹות ָוואס ָהאט 
ֶיעֶנעם צּוֶגעְבֶרעְנְגט ָדאס צּו טּון. 
אּון ַדאן ֶוועט ֶמען ִאים אֹויְך ַדן 

וי ַזיין ְלַכף ְזכּות פּון ִהיְמל, ַאזֹוי וִ 
"ַהָדן ֶאת )ַׁשָבת קכ"ז:( ִדי ְגָמָרא ָזאְגט 

ַהְבִריֹות ְלַכף ְזכּות, ָדִנין אֹותֹו ְלַכף 
 ְזכּות".

אּון ִדי ֶזעְלֶבע אֹויְך ֶווען ֶמען 
ן צּו ִאיז ֶגעֶׁשעַא ָצָרה ָוואס ֶהעְרט 

ַא ֶמעְנְטׁש, ַרֲחָמָנא ִליְצָלן, ָזאל ֶמען 
ּוְמט ִזיְך ֶיעֶנעם" ִניְׁשט ָזאְגן "ֶעס ק

'ְנט ֶמען ְק סְ פַ א.ד.ג. ַווייל ִמיט ֶדעם 
אֹויף ִזיְך ַאֵליין. ַפאְרֶקעְרט, ֶמען 

ּו נאְגן ַא ְתִפָלה, "ה' ִיְׁשְמרֵ ָזאל זָ 
ְוַיִצֵלנּו" "ַרֲחָמָנא ִליְצָלן" "אֹויף ַקיין 
ׁשּום ִאיד ֶגעַדאְכט" א.ד.ג. ִמיט 

יל ֶדעם ַווייְזט ֶמען, ַאז ֶמען ִוו
ִניְׁשט ֶדעם עֹוֶנׁש, אּון ֶמען 

 ַראֶטעֶוועט ִזיְך פּון ַאַסאְך עֹוְנִׁשים.
ַאז ֵאייֶדער )ָׁשם( ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 

ֶעס קּוְמט ַא ְׁשֶלעְכֶטע ְגַזר ִדין, 
ְפֶרעְגט ֶמען ֶדעם ֶמעְנְטׁש ַאֵליין 
אּון ֶמען ְפֶרעְגט אֹויְך ַאֶלע 

 .ועְלטְׁשן פּון ִדי ַגאְנֶצע וֶ ֶמעְנטְ 
קּוְמט אֹויס ַאז ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש 
ָהאט ֶדעם ֹכַח ַאֶוועְקצּוֶנעֶמען 
ְגֵזירֹות פּון ִאיִדיֶׁשע ִקיְנֶדער, אֹויב 
ֶער ֶגעוואֹויְנט ִזיְך צּו ְשֶטעְנִדיג ַדן 
צּו ַזיין ֶמעְנְטְׁשן ְלַכף ְזכּות, ַאז 
ֶמעְנְטְׁשן ֶזעֶנען ִניְׁשט ׁשּוְלִדיג, אּון 

ַאַזא ֶוועג ַראֶטעֶוועט ֶער ַאֶלע אֹויף 
 ִאיְדן פּון ַאֶלעם ְׁשֶלעְכְטס.

אֹויְך ְברּוֲחִניּות ֶקען ֶמען ֶהעְלְפן 
ֶמעְנְטְׁשן דּוְרְך ֶדעם ָוואס ֶמען ִאיז 
ֵזיי ַדן ְלַכף ְזכּות. ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 

ַאז ֶווען )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן רפ"ב( 
ִאיז ַדן ַא ְצֵווייְטן ְלַכף  ַא ֶמעְנְטׁש

ְזכּות, ִמיט ֶדעם ַמאְכט ֶער ַאז 
ֶיעֶנער ָזאל ַטאֶקע ֶוועְרן גּוט, ַאזֹוי 

)ְתִהִלים לז, י( ִווי ֶדער ָפסּוק ָזאְגט 

אֹויב  -"ְועֹוד ְמַעט ְוֵאין ָרָׁשע" 
 ואסוָ ֶוועְסטּו קּוְקן אֹויף ִדי ִביְסל 

ע. ַדאן, ֶיעֶנער ִאיז ִניְׁשט ַקיין ָרׁשָ 
 -"ְוִהְתבֹוַנְנָת ַעל ְמקֹומֹו ְוֵאיֶננּו" 

ֶווען דּו ֶוועְסט ִאים ָנאְכֶדעם 
ָאְנקּוְקן ִאיז ֶער ׁשֹוין ִניְׁשט אֹויף ִדי 
ֶזעְלֶבע ְפַלאץ, ֶער ִאיז ׁשֹוין אֹויף ַא 
ֶהעֶכעֶרע ַמְדֵריָגה, ַווייל ִמיט ֶדעם 

ַכף ָוואס דּו ָהאְסט ִאים ַדן ֶגעֶווען לְ 
ְזכּות, ַאז ֶער ָהאט ָנאר ֶגעֵמייְנט 
גּוט, ִמיט ֶדעם ֶוועְרט ֶיעֶנער ַטאֶקע 

 גּוט.
וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס נּוְצט 
אֹויס ִדי ֶטעג פּון ְסִפיָרה ִזיְך צּו 
ְׁשַטאְרְקן ִאין ֱאמּוָנה, צּו ֶרעְדן 
ַאַסאְך צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ִזיְך 

ּו ֶלעְבן ֶדעם צּוֶגעֹוואֹויֶנען צ
ֵאייֶגעֶנעם ֶלעְבן ָאן קּוְקן אֹויף ַא 

ט ְמַקֵנא ַזיין אּון ִניְׁשט ְצֵווייְטן, ִניְׁש 
עֶפעֶנען ַא ְצֵווייְטן. ָנאר קּוְקן ׁשֶ טְ 

אֹויף ִדי גּוְטס פּון ֶיעֶנעם אּון ַדן 
ַזיין ֶיעְדן ְלַכף ְזכּות, ַדאן ֶוועט ֶער 
 ִזיֶכער ַמְצִליַח ַזיין, ֶדער

ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶוועט אֹויְך ָנאר קּוְקן 
אֹויף ַזיין גּוְטס, אּון ֶעס ֶוועט ִאים 

 ֵקייְנָמאל ָגאְרִניְׁשט ֶפעְלן.
 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ח' ֶעֶרְך ָדן ֶאת ֲחֵבירֹו(
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שיעורים; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס; און נאך -קוואל פון חיזוק )פרויען(   
03303502363/ ענגלאנד  0797040069/ ארץ ישראל  845-414-8426/ 212-444-9169  

 breslevcenter@gmail.com גליון אויף אימעילצו באקומען דעם 
  347-630-2876 מעסידזשינגטעלעפאן / chizikyomi@gmail.comיומי אימעיל חיזוק 

 

 ~ מוסדותינו הק' נייעס אינערהאלב ~
 

 

 היכל הקודש" געגרינדעט אין וויליאמסבורג כולל"
האבן זיך געעפנט די טויערן צום נייעם "כולל היכל צום נייעם זמן 

הקודש" אין וויליאמסבורג, פאר אינגעלייט מאנשי שלומינו וואס תורתם 
 ן מקצועות התורה.אומנתם, און ווילן זיך משלים זיין אי

אזוי ווי עס האט זיך פארמערט אינגעלייט וואס האבן א געשמאק אין 
זיצן און לערנען א גאנצן טאג, זיי ווילן זיך משלים זיין אין די הייליגע תורה, 

באשלאסן צו עפענען דעם נייעם כולל,  ראש ישיבה שליט"אהאט דער 
, די אינגעלייט הצלחה ברוך ה' וואס האט זיך אנגעהויבן די וואך מיט גרויס
 זיצן און לערנען מיט א געוואלדיגע התמדה.

דעם זמן האט מען אנגעהויבן מיט הלכות שבת, צו לערנען און זיך 
 ררים התלוים בשערה.משלים זיין אין די וויכטיגע הלכות וואס זענען כה

ער נייער כולל האבן גרויס סוקסעס, מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף וועט ד
 יל תורה ולהאדירה.להגד

 יגדיל תורה ויאדיר!
*** 

 פרויען פארטי געווען א גרויסע סוקסעס
מוסדותינו לטובת  י יערליכער פארטיפארגעקומען ד זונטאג איזדעם 

די פארטי . פעל" אינעם בנין הישיבהדי זאלן פון "עטרת אפאין  הקדושים
 גאר אן אויסערגעווענליכע סוקסעס.האט זיך ארויסגעשטעלט צו זיין 

הונדערטער פרויען האבן אנטייל גענומען ביי די פארטי, און זיך  פילע
משתתף געווען מיט גאר שיינע סכומים, פארשטייענדיג די געוואלדיגע 
מצוה פון ארויסהעלפן אזעלכע הייליגע מוסדות אין וואס די טייערע 

האבן א חלק אין די קינדער ווערן מחונך מיט די הייליגע עצות פון רבי'ן, און 
איז א לייכט טורעם פאר די גאנצע וועלט, ווען הייליגע מוסדות וואס 

צענדליגע טויזנטער אידן פון איבער די וועלט שעפן חיות און התחזקות פון 
 אט די הייליגע מוסדות.

אנטייל נעמען ביי די פארטי, נט געקענישט האבן די פרויען וועלכע 
אריינרופן אין אפיס איבערצוגעבן זייער ברייטהארציגע נדבה, נאך קענען 

אדער קען מען מנדב זיין מיט א קרעדיט קארד  .101עקס.  718-384-1652
 אויף אויפ'ן אויטאמאטישן סיסטעם, דורכ'ן רופן די פרויען האטליין

 .1און  9און דערנאך דרוקן  212-444-9169 
 חכמות נשים בנתה ביתה!

*** 

 שיינער שידוך פון א תלמיד הישיבה
די בחורים פון ישיבה פרייען זיך מיט די שמחה פון נאך א תלמיד 
הישיבה וואס איז א חתן געווארן למזל טוב, הבחור החתן יואליש קרויס 

תן ני"ו, בן מוה"ר משה יעקב יוסף שליט"א פון מאנטשעסטער, וואס איז ח
א, ממשפיעי געווארן למזל טוב עב"ג בת מוה"ר פנחס בונקער שליט"

 ברסלב בירושלים עיה"ק.
פעולות אין הפצה,  גרויסע ער חתן איז ברייט באקאנט מיט זיינעד

אויסער זיין געוואלדיגע התמדה וואס ער איז געזיצן אין ישיבה און 
פלייס, גייט ער אויך ארום גאר אסאך צו מפיץ זיין די געלערנט מיט גרויס 

גליונות, קונטרסים, ספרים, און סידי'ס, וואס מיט דעם האט ער שוין מחיה 
געווען און מחזק געווען פילע צענדליגע טויזנטער אידן, און זיי מקרב געווען 

 לאבינו שבשמים.
ה זיין, עס זאל העלפן אז דער שידוך זאל עולה יפ אייבערשטערזאל דער 

 מיט דורות ישרים ומבורכים.זיין א קשר של קימא און א בנין עדי עד, 
 שמח תשמח רעים האהובים!
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 סימן טוב ומזל טוב 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 הי"ו עי' בערגערשי מו"ה
 

 למזל טוב דליימצו די געבורט פון א 
 

ער זאל זען אסאך דער אייבערשטער זאל העלפן 
 יינע קינדער געזונטערהייט,זאידיש נחת פון 

 דורות ישרים ומבורכים.
 

 

 
 
 

 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 י"ונ קרויס שילאוי ןתחה
 

 ג"ט עב"זמל ןראואיז א חתן געוואס ו
 

ס זאל זיין א עדער אייבערשטער זאל העלפן 
 בנין עדי עד, ןואקשר של קימא 

 ומבורכים. ישרים  דורות
 

 

 
 
 

 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 הי"ו וד פאמעראנץד מו"ה
 

 צו די געבורט פון א אינגל למזל טוב
 

ער זאל זען אסאך דער אייבערשטער זאל העלפן 
 יינע קינדער געזונטערהייט,זאידיש נחת פון 

 דורות ישרים ומבורכים.
 

 

 
 
 

 

 

 

 נתןהגליון נתנדב לזכות יחזקאל בן רחל פיגא, וזו' הענדיל בת שיינדל, ובנם נחמן 
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 הבטחת מוהרא"ש
 

 מוהרא"ש האט צוגעזאגט און מבטיח געווען אז ווער
 עס וועט ארויסהעלפן דאס דרוקן דעם ספר הקדוש

 אשר בנחל
 וועט זיכער זען א גרויסע ישועה און געהאלפן

 הטבע מיט וואס ער דארף. ווערן למעלה מדרך
 

יעצט האט איר די געלעגנהייט צו האבן א חלק 
אין דרוקן "אשר בנחל" און געהאלפן ווערן מיט 
 בני חיי ומזוני, זיווגים הגונים, רפואות וישועות.

 845-248-1651 רופט שוין

 

 

 חיזוק צום טיר
 
 

איר קענט באקומען אלע ספרי 
ניגונים, ברסלב, קונטרסים, דרשות, 

 'ס, און נאך;SD'ס, USB סידי'ס,
 דעליווערט צו אייער טיר!

 רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

347-509-4908 
 און מיר וועלן פרובירן בעז"ה
 עס צו שיקן צו אייך אהיים.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ברסלבהיכל הקודש ת ודוסמ
 

 קאמפייןשקע ופ

פון אונזערע וילן האבן א פושקע ו סאוו גאר גרויס פון אידן ווערטווי דער פארלאנג זוי א
 סגולות געהאלפן עגידי געוואלד ןבאהצו קענען ביי זיך אינדערהיים, הייליגע מוסדות 

 מחזק זייןצייט, דורכ'ן צו יעדע ביים ליכט צינדען און חמים דבר ישועה ורב ןרעו ווצ
 נצע וועלט.אג יטורעם פאר ד טכייל א ןעמוסדות וואס זענ עגיהייל די

מעלדן מיר דא די נומערן פון די עסקנים אין אלע היימישע געגנטער, וואו מ'קען ר דעריבע
 פושקע און באקומען א נייע.יסצוליידיגן א פולע ביי זיי באקומען א פושקע, ווי אויך או

 

 347-760-5924רק אבארא פ - 347-578-5726ג ויליאסבורו
 845-238-0804 קרית יואל - 917-789-3095מאנסי 

 

 


