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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
ֹרֶכת ֶאל ְפנֵ  פָׁ ֹקֶדש ִמֵבית לַּ ל ֵעת ֶאל הַּ ל יָֹׁבא ְבכָׁ ֹרן וְ ְואַּ אָׁ ל הָׁ ֹפֶרת ֲאֶשר עַּ כַּ ֹלא י הַּ

ֹפֶרת. כַּ ל הַּ ֶאה עַּ נָׁן ֵארָׁ אְגט מֹוַהָרא"ׁש ִאיז ָדאס ַמְסִביר לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָז יָׁמּות ִכי ֶבעָׁ
ן אּון ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ָוואס ִאיז ֶגעֶווען ַווייט פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשטְ )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן קט"ו( 

ן אּון צּוִריק ַזיין וואֹויל אּון ֶעְרִליְך, ַדאן ּוָבה טּוֵאיין ָטאג ַמאְכט ֶער ָאּפ ַאז ֶער ִוויל ְתׁש
עם קּוְמט ִדי ִמַדת ַהִדין אּון ָזאְגט ַאז ֶמען ֶקען ָדאס ִניְׁשט צּוָלאְזן, ֶמען מּוז ְׁשֶטעְרן דֶ 

ר יף ֵאייְנָמאל ֶוועְרן ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד. ָאֶבער ֶדעֶמעְנְטׁש, ֶמען ֶקען ִאים ִניְׁשט ָלאְזן אוֹ 
ַפאר אְך ַא ַבַעל ָהַרֲחִמים, ֶער ָהאט ַרֲחָמנּות אֹויְפן ֶמעְנְטׁש, ֶדערְ ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ִאיז דָ 

ַבאַהאְלט ִזיְך ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ִאין ִדי ְמִניעֹות, ֲאִפילּו ֶעס ֶוועְרט ַטאֶקע 
ַאזֹוי ְגִריְנג ְתׁשּוָבה  ן ֶמעְנְטׁש, ֶער ָזאל ִניְׁשט ֶקעֶנען'עְׁשֶטעְלט ְׁשֶטערּוְנֶגען ַפארְ גֶ אּוְנֶטערְ 

 ָדאְרט, אּון אֹויב ֶדער ֶמעְנְטׁש ֵמייְנט ֶעסָאֶבער ן, ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ַבאַהאְלט ִזיְך טּו
 ּון ֶער ֶוועט ַמְצִליַח ַזיין.ֱאֶמת'ִדיג, ֶוועט ִאים ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶהעְלְפן א

ֹחקָדאס ִאיז ָוואס ֶדער ָּפסּוק ָזאְגט ַביי ַמַתן תֹוָרה  ם ֵמרָׁ עָׁ ִדי ָּפׁשּוט'ֶע  - וַּיֲַּעֹמד הָׁ
יֶכער ן ַאז ֶעס ֵגייט ִניְׁשט ַאזֹוי ְגִריְנג צּו ַזיין ַאן ֶעְרלִ עֶ ִדי ְמִניעֹות, ֵזיי ֶזען עֶ י ֶזעֶמעְנְטְׁשן ֶווען ֵזי

ֶפלָאֶבער,  ., ְבַלייְבן ֵזיי ְׁשֵטיין פּון ֶדער ַווייְטְנסִאיד ֲערָׁ מֶׁשה ַרֵבינּו,  - ּוֹמֶשה ִנגַּש ֶאל הָׁ
 ט אֹויס ַפאְרֶנעְּפְלט, ַדאְרף ֶמען ִזיְך ִניְׁשטיס, ַאז ֲאִפילּו ֶווען ֶעס ֶזעֶדער ַצִדיק ֶלעְרְנט אוֹ 

ֱאֹלִקיםַווייל,  .ייטְׁשַטאְרקֵ  יין ַווייֶטער ִמיט אַ ֶדעְרְׁשֶרעְקן ָנאר גֵ  ם הָׁ , ָדאְרט ִאין ֲאֶשר שָׁ
 ִדי ֶגעִדיְכֶטע ֶנעְּפל ִאיז ַבאַהאְלְטן ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער.

ֹקֶדשָדאס ִאיז ִדי ְּפַׁשט ִאין ָּפסּוק,  ל ֵעת ֶאל הַּ ל יָֹׁבא ְבכָׁ י , ֶמען ֶקען ִניְׁשט ֵאייִביג ַאזוֹ ְואַּ
ן, ן ֶוועג ַאַסאְך ְׁשֶטערּוְנֶגע'ִדי ְקדּוָׁשה, ֶעס ִאיז ְׁשֶווער, ֶעס ִאיז ָדא אֹויפְ  ְגִריְנג צּוקּוֶמען צּו

זֹוי קּוְמט ָאֶבער ֶמען ַדאְרף ִוויְסן אּון ֶגעֶדעְנְקן ַאז ֶמען ָטאר ִזיְך ִניְׁשט ֶדעְרְׁשֶרעְקן ַווייל אַ 
ֹפֶרתֶעס,  כַּ ל הַּ ֶאה עַּ נָׁן ֵארָׁ ְקן, , ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶקען ֶמען ְטֶרעְפן ִאין ִדי ָוואלְ ִכי ֶבעָׁ
ְך אּון ט ַטאֶקע אֹויס ְׁשֶווער פּון ָאְנהֹויב, ָאֶבער ַאז ֶמען ְׁשַטאְרְקט ִזיי ֶנעְּפל. ֶעס ֶזעִאין דִ 

ל סֹוף ַזיין ַאן ֶמען ֵגייט ַווייֶטער ָאן, ֶוועט ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶהעְלְפן אּון ֶמען ֶוועט סֹוף כָ 
 ֶעְרִליֶכער ִאיד.

 (ב)ֹזאת ַהתֹוָרה ַאֲחֵרי 
*** 

 

ְרְצֶכם ֹלא תֹונּו ֹאתוֹ  ְנז מֹוַהָרא"ׁש ָזאְגט ַאז ֶדער ָּפסּוק קּוְמט אּו ,ְוִכי יָׁגּור ִאְתךָׁ ֵגר ְבאַּ
ְלט ִאיר ְמַקֵבל ַזיין פּון "ָדאס ָזא :(סי' נ"א )ִשיחֹות ָהַר"ןְמַרֵמז ַזיין ָדאס ָוואס ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 
 טרְ אֵזייֶער", ַא ֶמעְנְטׁש נַ  טרְ אן, ַווייל ִדי ֶוועְלט נַ רְ אִמיר, ַאז ִדי ֶוועְלט ָזאל ַאייְך ִניְׁשט נַ 

ז ִדי ָיאְרן ִזיְך ַאז ֶער ֶוועט ָדא ְבַלייְבן אֹויף ִדי ֶוועְלט אֹויף ֵאייִביג, אּון ֶער ַכאְּפט ִניְׁשט אַ 
ַא ַדאְרף ּון ָאט ַדאְרף ֶמען ׁשֹוין צּוִריק ֵגיין צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ֶדעְרַפאר לֹויְפן, א

 ֶמעְנְטׁש ַאַרייְנַכאְּפן אֹויף ִדי ֶוועְלט ִווי ֶמער ִמְצֹות ּוַמֲעִשים טֹוִבים.
ְרְצֶכם ֹלא תֹונּו אֹ  ,ָדאס ִאיז ְּפַׁשט ִאין ָּפסּוק , ִדי ְנָׁשָמה ִאיז ִווי תוֹ ְוִכי יָׁגּור ִאְתךָׁ ֵגר ְבאַּ

 ִדי ְנָׁשָמה. ןרְ אנַ ָזאְלן ִניְׁשט ָאּפְ  רַא ֵגר ָדא אֹויף ִדי ֶוועְלט, אּון ֶדער ָּפסּוק ָוואְרְנט אּוְנז ִמי
עִדיְנט ַרִׁש"י ָזאְגט אֹויף ֶדעם ָּפסּוק, דּו ָזאְלְסט ִניְׁשט ָזאְגן ַפאְרן ֵגר, "ֶנעְכְטן ָהאְסטּו גֶ 

 ה, אּון ַהייְנט קּוְמְסטּו ֶלעְרֶנען תֹוָרה פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן?"ֲעבֹוָדה ָזרָ 
 :ס ָזאְגטָדאס ִאיז אּוְנז ְמַרֵמז ַאז ִמיר ָזאְלן ִזיְך ִניְׁשט ָלאְזן צּוְבֶרעְכן פּוֶנעם ֵיֶצר ָהַרע ָווא

ַווייל ֶדער  ?"ְגרֹויֶסע ֲעֵבירֹותן ֶווען ֶנעְכְטן ָהאְסטּו ֶגעטּו ,ִווי ַאזֹוי ֶקעְנְסטּו ֶלעְרֶנען תֹוָרה"
ן ִחילּוק ָוואס ֶטעְנִדיג צּוִריק קּוֶמען צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ִניְׁשט ַקייֱאֶמת ִאיז ַאז ַא ִאיד ֶקען ְׁש 

 ן ִביז ֶיעְצט.ֶער ָהאט ֶגעטּו
 )ֹזאת ַהתֹוָרה ְקדֹוִׁשים ז(
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רָׁא"ש  ֶדעְרֵצייְלט מֹוהַּ
ן ַאז  ף ֶער ִוויסְּ ׁשּוָבה טּון, ַדארְּ ֶווען ַא ִאיד ִוויל תְּ
ט ַזיין  ָמאל ִניׁשְּ ׁשּוָבה ִאיז ֶער ָזאל ֵקיינְּ ֶדער ִעיָקר תְּ
ָמאל  ֶוועז, ֵקיינְּ ט ַזיין ֶנערְּ ָמאל ִניׁשְּ ט, ֵקיינְּ ֶגעֶרעגְּ אֹויפְּ

ט ִזיְך  ן ִמיט ִניׁשְּ ִריגְּ קְּ ֶדער, ָאֶדער ַארּומְּ ַזיין ַווייּב אּון ִקינְּ
ט ָדאס  ׁש ַּבאַווייזְּ טְּ ׁש. ֶווען ַא ֶמענְּ טְּ ִמיט ַקיין ׁשּום ֶמענְּ
ט ֶקען  ִניׁשְּ ן אּון ָגארְּ ִווירְּ ֶנערְּ ט ֶקען ִאים ֶדערְּ ִניׁשְּ ַאז ָגארְּ
ט ֶקען ֶער  ֵקייט, ֶדעָמאלְּ ֶוועזְּ ֶגען ִאין ֶנערְּ ֶרענְּ ּבְּ ִאים ַאַריינְּ

ִזיֶכערְּ  ֶגענּוֶמען ַזיין ַפארְּ ׁשּוָבה ִאיז ָאנְּ ט ַאז ַזיין תְּ
ל. ן ִאין ִהימְּ  ֶגעָווארְּ

ט  ַאז )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק א', ִסיָמן ו'( ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאגְּ
ט  ֶׁשעמְּ ט ַפארְּ ׁשּוָבה ִאיז ֶווען ֵאייֶנער ֶווערְּ ֶדער ִעיָקר תְּ

נֶ  ט אֹויף ִאים אּון ֶמען ֶדערְּ טָאֶדער ֶמען ֶרעדְּ ִווירְּ   ערְּ
ׁש  טְּ ט ִזיְך ִמיט ִאים, אּון ֶדער ֶמענְּ ִריגְּ ִאים, ֶמען קְּ

ׁשּוָבה. ֵלימּות ַהתְּ ט ָאּפ, ָדאס ִאיז ֶדער ׁשְּ ַווייגְּ  ׁשְּ
ֶטער גּוט גּוט ִאין  ן ִדי ֶווערְּ צּוֵלייגְּ ף ַאַריינְּ ֶמען ַדארְּ
ן  ׁשּוָבה ִאיז צּו ָהאּבְּ ץ ַאַריין, ַאז ֶדער ִעיָקר תְּ ַהארְּ

ָלנ ׁש. אּון ֶדער ַסבְּ טְּ ִדיֶגער ֶמענְּ ּות, ַזיין ַא ֶגעדּולְּ
ט  ַאז )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק א', ִסיָמן קנ"ה( ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאגְּ

ָלנּות ֶקען ֶמען  ֵקייט אּון ַסבְּ ִדיגְּ צּוצּוקּוֶמען צּו ֶגעדּולְּ
ט ִאין  ֵלייּבְּ ׁש גְּ טְּ ְך ֱאמּוָנה, ֶווען ַא ֶמענְּ ט ָנאר דּורְּ ִניׁשְּ

ט ִזיְך ַאֵליין, ַאֶלעס ּב ט ִפירְּ ִניׁשְּ ֹוֵרא ָכל עֹוָלִמים ַאז ָגארְּ
ט  ִאיז ָנאר פּון ֶדעם ּבֹוֵרא ָכל עֹוָלִמים ַאֵליין, ֶדעָמאלְּ
ִדיג  ֶטענְּ ט ִאין ַכַעס, ֶער ִאיז ׁשְּ ָמאל ִניׁשְּ ִאיז ֶער ֵקיינְּ
ץ ִאיז פּוֶנעם  ט ַאז ַאלְּ ִדיג, ַווייל ֶער ֵווייסְּ ֶגעדּולְּ

ָגָחה ַּבאׁשֶ  ַהׁשְּ ט ּבְּ ט ִדי ֶוועלְּ  עֶפער ַאֵליין ָוואס ִפירְּ

ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ָזאְגט 
 :)ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק א', ִסיָמן נד(

 

ֵתֶכף ַבבֶֹּקר  ,ָראּוי ִלְהיֹות ִמְנַהג ִיְרֵאי ַהֵשם "ָכְך
ד ְבָעְלָמא ר ִמיַ ִיְזכֹּ  ,ַבֲהִקיצֹו, קֶֹּדם ֶשַיְתִחיל שּום ָדָבר

ְדָאֵתי", ָדאס ִאיז ֶדער ֶוועג ִווי ַאזֹוי ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד 
ַדאְרף ִזיְך ִפיְרן, ְגַלייְך ֶווען ֶמען ְשֵטייט אֹויף 

ֶעס קּוְמט  -ְטַראְכְטן פּוֶנעם ַתְכִלית  רעֶ ִאיְנֶדעְרְפִרי ָזאל 
יְשט ָדא; ֶעס ֵגייט ָנאְך ַא ֶוועְלט אּון ֵקייֶנער ְבַלייְבט נִ 

קּוֶמען ַא ָטאג ָוואס ִמיר ַאֶלע ֶוועְלן ִאיֶבעְרָלאְזן ִדי 
ֶוועְלט, ֶמען ֶוועט ֶנעֶמען ֶדעם ֶמעְנְטש אּון ִאים ַאַריין 
ֵלייְגן ִאין ְגרּוב, ָדאְרט ֶוועט ָגאְרִניְשט נּוְצן, ָנאר ָדאס 

 ,יְך ָאְנֶגעְגֵרייטִביְסל תֹוָרה ּוְתִפָלה ָוואס ִמיר ָהאְבן זִ 
 ֶוועְלן ִמיר ִמיְטֶנעֶמען אֹויף ֶיעֶנער ֶוועְלט.

 ְדָאֵתיַאז ֶמען ֵהייְבט ָאן ֶדעם ָטאג ִמיט ִזָכרֹון ְבַעְלָמא 
ִאיז ֶדער ַגאְנֶצער ָטאג ַאן ַאְנֶדעֶרער ָטאג, ַווייל גּוָפא 

ֶדעם  ָבַתר ֵריָשא ָאִזיל, ֶדער ַגאְנֶצער ֶמעְנְטש ֵגייט ָנאְך
ָאְנֵהייב; ַאז ֶמען ְטַראְכט ַאז ֶעס ִאיז ָדא ָנאְך ַא ֶוועְלט, 
ֶמען ֶגעֶדעְנְקט ַאז ֶעס ִאיז ָדא ַא ֵבית ַהַחִיים, ֶדעָמאְלט 
לֹויְפט ֶמען ְגַלייְך ִדי ֶעְרְשֶטע ַזאְך ִאין שּול ַדאֶוועֶנען, 

ועט ֶמען זּוְכט ַאַריין צּו ַכאְפן ֶעֶפעס גּוְטס ָוואס וֶ 
ִאיֶבער ְבַלייְבן אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט. ַאז ֶמען ִאיז זֹוֶכה צּו 
קּוֶמען ִאין שּול ִאיז ֶמען ַמְמִשיְך אֹויף ִזיְך ִדי ַהְשָגָחה 

 פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן.
 (ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה) 
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ן  ָרִטית, ִווי ִדי ֲחַז"ל ָזאגְּ ַמָטה ֶאָלא ִאם ֵכן )חּוִלין ז':( ּפְּ ָּבעֹו ִמלְּ ֵאין ָאָדם נֹוֵקף ֶאצְּ
ֶגער  ֵלייֶנעם ִפינְּ ַלאּפ ִאין ֶדעם קְּ ט ַקיין קְּ ט ִניׁשְּ ׁש ַכאּפְּ טְּ ָלה; ַא ֶמענְּ ַמעְּ ִריִזין ִמלְּ ַמכְּ

ט ִזיְך ַאֵליין. נָ  ט ִפירְּ ִניׁשְּ ן, ָגארְּ ן קֹוֶדם פּון אֹויבְּ ֶגערּופְּ אר ַאז ֶמען ָהאט אֹויסְּ
ן  ֵקייט, ָהאּבְּ ִדיגְּ ָלנּות, ֶגעדּולְּ ן ִדי ִמָדה פּון ַסבְּ קֹויפְּ ף ֶמען ִזיְך ַאיינְּ ֶדעם ַדארְּ ִאיֶּבערְּ

ַרט צּו  ד צּו ֶיעֶדעם ֵאייֶנעם, ּוִּבפְּ ט ַאז  ַווייּב אּון ידִ ֶגעדּולְּ ֶדער, ָוואס ָדאס ַווייזְּ ִקינְּ
ן ִאין  ן אֹויבְּ ֶגענּוֶמען ֶגעָווארְּ ׁשּוָבה ִאיז ָאנְּ ׁשּוָבה ֶגעטּון, אּון ַזיין תְּ ֶער ָהאט ׁשֹוין תְּ

ל.  ִהימְּ
טּוּב, ָוואס ָדאס  ָלנּות ִאין ׁשְּ ן ִדי ֵטייֶעֶרע ִמָדה פּון ַסבְּ קֹויפְּ ף ִזיְך ַאיינְּ ַא ִאיד ַדארְּ

טּוּב. ַאזֹוי ִווי ֶמען ִאיז ִדי ֶׁשע ָרָכה ִאין ׁשְּ ט ַא ּבְּ גְּ ֶרענְּ ֶטע ִמָדה אּון ָדאס ּבְּ סְּ נְּ
ט ִאין  ִריגְּ ט ֶגעקְּ ָמאל ִניׁשְּ ן ִזיְך ֵקיינְּ ן, ָוואס ֵזיי ָהאּבְּ ׁשְּ טְּ ט פּון ָּפׁשּוֶטע ֶמענְּ ֵציילְּ ֶדערְּ

טִ  רֹויֶסע ֶמעכְּ ן ִמיט גְּ ן ֶגעָווארְּ פְּ טּוּב, אּון ֵזיי ֶזעֶנען ֶגעָהאלְּ ׁשּועֹות, ֵהן ִמיט ׁשְּ יֶגע יְּ
ָנָסה. ֶדער ֵהן ִמיט ַּפרְּ  ֶגעָראֶטעֶנע ִקינְּ

ק  ָפאלְּ ן ִׁשיָנאֶווער ָרב זי"ע ִאיז ֶגעקּוֶמען ַא ָּפארְּ ָנאְך ֵאיין אּון  -צּום ֵהייִליגְּ
ן צּוַזאֶמען  ִציג ָיאר ֶלעּבְּ ָוואנְּ ט ֶגעַהאט ַקיין  -צְּ ן ִניׁשְּ צּו ַא ִדין תֹוָרה. ֵזיי ָהאּבְּ

ָׁשר ֶוועט ִק  'ן, ֶאפְּ ן ִזיְך ֶגטְּ ן ַאז ֵזיי ֶוועלְּ ָלאסְּ ן ִזיְך ַּבאׁשְּ ִוויׁשְּ ן ֵזיי צְּ ֶדער ל"ע, ָהאּבְּ ינְּ
ֶדעֶרע אּון  ן ִמיט ַאנְּ ַאָמאל ֲחתּוָנה ָהאּבְּ ן ָנאכְּ ֶגען ַאז ֵּבייֶדע ֶוועלְּ ֶרענְּ ֶדער ַמָזל ֵזיי ּבְּ

ֶדער. ָנאר ָוואס ִאיז ֶגעוֶ  ן ִקינְּ ן ָהאּבְּ וען ִדי ִדין תֹוָרה? ַאזֹוי ִווי ֵזיי ֶזעֶנען ֵזיי ֶוועלְּ
ן ֵזיי  ִוויׁשְּ ִריק, אּון צְּ ָנָסה, ֶדער ַמאן ָהאט ֶגעַהאט ַא ַפאּבְּ ִליְך ִמיט ַּפרְּ ֶמעגְּ ֶגעֶווען ַפארְּ

ט ֶגעֶווען קַ  ָמאל ִניׁשְּ ִריֶגערֵ ִאיז ֵקיינְּ ֶטער קְּ ן ֲחתּוָנה יין ׁשּום ֶווערְּ יי, ַזייט ֵזיי ָהאּבְּ
ָׁשלֹום. "ִאיז ָוואס ֶגעַהאט הָ  ט ּבְּ ט, ָנאר ֶגעֶלעּבְּ ִריגְּ ט ֶגעקְּ ָמאל ִניׁשְּ ן ֵזיי ִזיְך ֵקיינְּ אּבְּ

ט ֶדער ֵהייִליֶגער ִׁשיָנאֶווער ָרב זי"ע. ִזי ָהאט ֶגע'ַטֲעָנה'ט  -ִאיז ִדי ִדין תֹוָרה?"  ֶרעגְּ פְּ
ן ּפַ  ן ַּביי ִאים, ֶער ָזאל ָהאּבְּ ַלייּבְּ ִריק ָזאל ּבְּ ֵדי ֶער ָזאל ֶקעֶנען ַאז ָדאס ַפאּבְּ ָנָסה, כְּ רְּ

ִריק ָזאל ַזיין  ן ָקאּפ; אּון ֶער ָהאט ֶגע'ַטֲעָנה'ט, ֵניין! ָדאס ַפאּבְּ ָלארְּ ֶנען ִמיט ַא קְּ ֶלערְּ
ִריק, אּון ִזי ֶנעֶּבעְך  ן ָאן ֶדעם ַפאּבְּ ַווייּב ֶנעֶמען, ָווארּום ֶער ֶוועט ִזיְך ַאן ֵעָצה ֶגעּבְּ

ן ָאן ָגארְּ  ַלייּבְּ ָנָסה. ִווי ֶדער ֶוועט ּבְּ ן פּון וואּו צּו ֶנעֶמען ַּפרְּ ׁש ָהאּבְּ ט, ָזאל ִזי ָכאטְּ ִניׁשְּ
ן: "ֶדער  ֶגערּופְּ ט ָהאט ֶער ִזיְך ָאנְּ ֵהייִליֶגער ִׁשיָנאֶווער ָרב זי"ע ָהאט ָדאס ֶגעֶהערְּ

'ן, ִאי ט ֶגטְּ ק ֵּבייֶדע, ִאיר ֶוועט ִזיְך ִניׁשְּ ן ַפאר ֶענְּ ַלייּבְּ ִריק ֶוועט ּבְּ ֶּבער ַא ָיאר ִאין ַפאּבְּ
ן ַא ֶּבן ָזָכר!", אּון ַאזֹוי ִאיז ֶגעֶווען.  ִדי ַצייט ֶוועט ִאיר ָהאּבְּ

ָמאל  ן ִזיְך ֵקיינְּ ִריגְּ ק ָוואס קְּ ָפאלְּ ֶזעט ֶמען פּון ֶדעם ָוואס ִאיז ֶדער ֹכַח פּון ַא ָּפארְּ
ן ֶגע ן, ַאז ֵזיי ֶווערְּ ׁשְּ טְּ ִדיֶגע ֶמענְּ ט אּון ֶזעֶנען ֶגעדּולְּ ן. ִניׁשְּ ט ִמיט ַאֶלעם גּוטְּ ׁשְּ טְּ ֶּבענְּ

'ן  רֹויס ָכבֹוד ַפארְּ ן גְּ ֶגעּבְּ ט ַאז ֶמען ָזאל ָאּפְּ אּון ַאזֹוי ָהאט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ֶגעָוואלְּ
ט  : "ֶדער ַסֶמ"ְך ֶמ"ם טּוט ַאֶלעס רס"ד( -)ִשיחֹות ָהַר"ן, ִסיָמן רס"ג ַווייּב, אּון ֶער ָהאט ֶגעָזאגְּ

ִׁשיל צּו ַזיין ִמיט ֲעֹונֹות ֶעס ָזאל ַזיין ַא ֵדי ֵזיי ַמכְּ ן ַמאן אּון ַווייּב, כְּ ִוויׁשְּ לֹוֶקת צְּ   ַמחְּ
ן ָהאט  ן: ִוויִפיל ַצַער אּון ַליידְּ טְּ ַראכְּ ף ִזיְך ַּבאטְּ ׁש ַדארְּ טְּ כּו'". ַא ֶמענְּ אּון ֲחָטִאים וְּ

כּו', ִזי ַהִגידּול, וְּ ַהֵליָדה, וְּ ק  ַזיין ַווייּב? ַצַער ָהִעיּבּור, וְּ ַטארְּ ֶׁשעט ִזיְך ֵזייֶער ׁשְּ מּוטְּ
ן אֹויף ִדי ַווייּב, אּון ִאיר  ָמנּות ָהאּבְּ ף ֶמען ֵזייֶער ַרחְּ ַפאר ַדארְּ ֶדער, ֶדערְּ ִמיט ִדי ִקינְּ
ן ֶרִּבי'ן ֶוועט ִאים  ט ֶדעם ֵהייִליגְּ גְּ ׁש ָוואס ָפאלְּ טְּ ן. וואֹויל ִאיז ֶדער ֶמענְּ פְּ ֶהעלְּ ַארֹויסְּ

ט.גּוט ַזיין אֹויף ִדי ֶווע ט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועלְּ  לְּ
ָתב ז'(  )ֲאֶׁשר ַּבַנַחל ִאיִדיׁש, ֵחֶלק א', ִמכְּ

 

ט  ן )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק א', ִסיָמן ט"ו( ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאגְּ ִּפירְּ ַאז ֶווער ֶעס ִוויל ׁשְּ
ׁש  ֶדעם אֹור ַהָגנּוז ָזאל עֹוֵסק ַזיין טְּ ט ַאז ֶדער ֶמענְּ ָּפט, ָדאס ֵמיינְּ ִחיַנת ִמׁשְּ ִאין ּבְּ

ט אֹויף ִמיר ִדי  ָוואס קּומְּ ּבֹון, "ַפארְּ ן ַא ֶחׁשְּ ָּפט'ן, ֶער ָזאל ַמאכְּ ָזאל ִזיְך ַאֵליין ִמׁשְּ
ט ִזיְך,  ָּפט'ן אֹויף ֶיעֶדע ַזאְך ִווי ֶער ִפירְּ ָצָרה?" אּון ֶווען ַא ִאיד ֶוועט ִזיְך ִמׁשְּ

ן.ֶדעָמאלְּ  ט מֹוָרא ָהאּבְּ ִניׁשְּ  ט ֶוועט ֶער ׁשֹוין פּון ָגארְּ
ן  ן ַחַתם סֹוָפר זי"ע, ַאז ֶער ִאיז ֶגעָפארְּ ט אֹויף ֶדעם ֵהייִליגְּ ֵציילְּ ט ֶדערְּ ֶעס ֶווערְּ
'ט ַפאר ִאים ַאז ֶער  לְּ ט, אּון ֶמען ָהאט ֶגע'ּפֹועְּ ן ַזיין ֶגעזּונְּ ָחץ ֶוועגְּ ָמאל צּו ַא ֶמרְּ ֵאיינְּ

ט ַזיין ָזאל ַזיין ּבַ  ט, ֶער ָהאט ֶגעָוואלְּ ָטא ָדארְּ ט ֶווען ֵקייֶנער ִאיז ׁשֹוין ִניׁשְּ ייַנאכְּ
ל ַוואֶסער ָוואס ֶעס ִאיז ַא  ֶוועּבְּ ט ַארֹויס ִדי ׁשְּ ַלאץ וואּו ֶעס קּומְּ ַאֵליין ִאין ֶדעם ּפְּ

פּוָאה.  רְּ
ן, אּון ִווי  ֶנע ִטירְּ רֹויֶסע ַאייֶזערְּ ֵוויי גְּ ן ִאיז ֶגעֶווען צְּ טְּ ָנאר ֶער ִאיז ַאַריין ָדארְּ

ט  ן אּון ֶער ָהאט ִניׁשְּ ֶנע ִטירְּ רֹויֶסע ַאייֶזערְּ ֵוויי גְּ ן אֹויף ִאים ִדי צְּ ָלאסְּ ׁשְּ ָהאט ִזיְך ַפארְּ
ן ִמיט ַּפאֶרע פּון ִדי  ֶצע ִציֶמער פּול ֶגעָווארְּ ַווייל ִאיז ִדי ַגאנְּ ט ַארֹויס, ֶדערְּ ֶגעֶקענְּ

ן, א ן ִאיז ֶגעָווארְּ טְּ ט ַארֹויס ֵגיין, ֶער ָהאט ִהיץ ָוואס ָדארְּ ט ֶגעֶקענְּ ּון ֶער ָהאט ִניׁשְּ
ָּפט'ן,  ן ִזיְך צּו ִמׁשְּ ֶגעהֹויּבְּ ן. ָהאט ֶער ָאנְּ ט ֶווערְּ ִטיקְּ ׁשְּ ט ַאז ֶער ֵגייט ֶדערְּ ִּפירְּ ֶגעׁשְּ
ן  ֶגעַפאלְּ ׁשּוָנה פּון ֶחֶנק? ִּביז ֶעס ִאיז ִאים ַאיינְּ ט ִאים ַאַזא ִמיָתה מְּ ָוואס קּומְּ ַפארְּ

ן ַאז ֲחזַ  ֵּפידֹו ֶׁשל ָחָכם ֵאינֹו ַמֲאִריְך ָיִמים; אּון )ַׁשָּבת ק"ה:( "ל ָזאגְּ ֶהסְּ ַעֵצל ּבְּ ָכל ַהִמתְּ
ׁש ַז"ל,  רֹויֶסער ָגאֹון, ֶרִּבי ָדִוד ַדייטְּ ן ַא גְּ ַתֵלק ֶגעָווארְּ ט ִנסְּ ַאזֹוי ִווי ֶעס ִאיז ֶדעָמאלְּ

ִּפיד ֶגעֶווען, ָהאט עֶ  ט ַמסְּ ט ַאז ָדאס מּוז ַזיין אּון ֶער ָהאט ִאים ִניׁשְּ ֶטעלְּ ֶגעׁשְּ ר ַצאמְּ
ַקֵּבל ֶגעֶווען ַאז ֶער ֶוועט ִאים  ִדי ִסיָּבה פּון ַזיין ַמָצב, אּון ֶער ָהאט אֹויף ִזיְך מְּ
ֶדער ִאיז  ֶדער ִאיֶּבער וואּונְּ ַלייְך ֶווען ֶער ֶוועט ַארֹויס ֵגיין, אּון וואּונְּ ִּפיד ַזיין גְּ ַמסְּ

ֶווע ט אּון ַאזֹוי ִאיז ֶער ִניצֹול ֶגעֶׁשען ַאז ִדי ׁשְּ נְּ ן ִזיְך ַאֵליין ֶגעֶעפְּ ן ָהאּבְּ ֶרע ִטירְּ
ן  ט צּוַזאם רּופְּ ַלייְך ֶגעָלאזְּ ט ַארֹויס ֵגיין, אּון ֶער ָהאט גְּ ן אּון ָהאט ֶגעֶקענְּ ֶגעָווארְּ
ט אֹויף ִאים ַא ָחץ אּון ָהאט ֶגעָזאגְּ ן ִזיְך ֶגעפּוֶנען ִאין ֶמרְּ ן ָוואס ָהאּבְּ  ַאֶלע ִאידְּ

ֵּפד. רֹויֶסע ֶהסְּ  גְּ
ּבֹון אֹויף ֶיעֶדע ַזאְך, ִווי ִדי  ן ִמיט ַא ֶחׁשְּ ף ֶלעּבְּ פּון ֶדעם ֶזעט ֶמען ִווי ֶמען ַדארְּ

ן  ָרכֹות ה':(ֲחַז"ל ָזאגְּ יָנא? ֶיעֶדע )ּבְּ ֹלא ַדיְּ ָעִביד ִדיָנא ּבְּ ִריְך הּוא דְּ ָׁשא ּבְּ , ִמי ָחִׁשיד קּודְּ
'ן מֶ  ט אֹויפְּ ׁש ִאיז ִמיט ַא ַזאְך ָוואס ֶעס קּומְּ טְּ ּבֹוןער יגֶ טִ יכְּ ִר ענְּ ף ֶחׁשְּ ַפאר ַדארְּ . ֶדערְּ

ׁשּוָבה טּון, אּון ֶעס  ָּפט'ן אֹויף ֶיעֶדע ַזאְך, אּון ַאזֹוי ֶוועט ֶער ֶקעֶנען תְּ ִזיְך ַא ִאיד ִמׁשְּ
ט ִזיְך  ׁש ָוואס ָלאזְּ טְּ ט. וואֹויל ִאיז ֶדעם ֶמענְּ רֹויֶסער ִליכְּ ן אֹויף ִאים ַא גְּ טְּ ֶוועט ַלייכְּ

ן אֹויף ֶדעם עֹוָלם.נִ  ט ַנארְּ  יׁשְּ
ָתב ח'(  )ֲאֶׁשר ַּבַנַחל ִאיִדיׁש, ֵחֶלק א', ִמכְּ
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 breslevcenter@gmail.com גליון אויף אימעילצו באקומען דעם 
  347-630-2876 טעלעפאן מעסידזשינג/ chizikyomi@gmail.comיומי אימעיל חיזוק 

 

 מוסדותינו הק' נייעס אינערהאלב
 

 

 אידן זענען זיך מחי' מיט
 רסלב'ע טעלעפאן ליניעסדי ב

 

 

 טעגליךווערן  "קול ברסלב"פון די טעלעפאן ליניעס 
, רופן-טויזנטער טעלעפאן רעגיצענלפארפלייצט מיט 

וועלכע זענען זיך מחי' מיט די  רעדניק עשאידיפון 
ווארימע דברי חיזוק והתעוררות, און נאך פילע 

 אינטערעסאנטע זאכן.
ליניע איז דא א ריזיגע  ברסלב""קול אויף די 

מלא  ,און חיזוקאויסוואל פון דרשות און שיעורים 
עצות פון  און געוואלדיגע לימודיםדי וגדוש מיט 

דאס לעבן  רבי'ן, מיט וואס מען קען דורכגייןהייליגן 
 מיט א געשמאק ברוחניות ובגשמיות.

אויך קען מען הערן א גרויסע אויסוואל פון ווי 
ביים אפטיילונג פון הערליכע און הארציגע ניגונים, 

ום אלב רנט דער נייעכערעגנאריי ,"היכל נגינה"
ן ייק ןא ןראוועג ןעגעזינגלימי הספירה,  לעיצעפס

 מוזיק.
לט עטשעגוצלף איז דא הי נ'סאייבערשט ןיט'מ

 רעטע געגנהיימישענע דישראפ ראפ ןרעמולאקאלע נ
דא געפונען די נומערן ט, איר קענט לעוו יד רעביא

 .ןוילג ן'פיון אאונט
פאר די פרויען איז דא א באזונדערע האטליין, 

מיט גאר אינטערעסאנטע און  ,"קוזיח ןופ לאווק"
 אינהאלטספולע שיעורים און נאך.

קורצע  עם ליניע קען מען הערן יעדן טאגאויף ד
טעגליכע חיזוק. מען קען הערן גאר אסאך 
אינטערעסאנטע "מעשיות פון תפלה" פון פרויען 

ס זענען געהאלפן געווארן דורכ'ן בעטן דעם ווא
אייבערשטן. אויך קען מען הערן פארגעלערנט 
"שאלות ותשובות" פון מוהרא"ש. ווי אויך 
פארשידענע גוטע טיפס און רעסיפיס פאר די אידישע 
שטוב. דאס איז אויסער עטליכע אפטיילונגען פון 
קורצערע און לענגערע אינהאלטספולע שיעורים, 

לט מיט חיזוק און עצות לויט ווי מוהרא"ש אנגעפו
נומערן פון די פרויען  עלאלאקי דהאט אונז געלערנט. 

 .ןוילזען דא אונטן אינעם גקען מען אויך  ליניע
, צו עגליךטדי טעלעפאן ליניעס ווערן אפדעיטעט 

די הנאה פון די פילע צוהערער און אריינרופער וועלכע 
 זענען זיך מחי' דערמיט יעדן טאג.

 

 שמעו ותחי נפשכם!
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 סימן טוב ומזל טוב 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

 הי"ו ייזיק אפפעלא מו"ה
 למזל טוב ןוז ןייז ןמחת בר מצוה פושו די צ

 ו"נידלי' ג הבחור
ער זאל זען אסאך דער אייבערשטער זאל העלפן 

 זיינע קינדער געזונטערהייט,אידיש נחת פון 
 דורות ישרים ומבורכים.

 

 

 
 
 

 

 

 חיזוק צום טיר
 
 

איר קענט באקומען אלע ספרי ברסלב, 
 ניגונים, סידי'ס,קונטרסים, דרשות, 

USB ,ס'SD;ס, און נאך' 
 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.
 

 

 
 

 

 

 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

 

 

 

 

 הגליון נתנדב לזכות יחזקאל בן רחל פיגא, וזו' הענדיל בת שיינדל, ובנם נחמן נתן
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