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ש   ת הַּ ְרשַּ  בּועַּ פַּ
נֹו ה' ֱאֹלֶקיך  ְבי ֶדך  ְוש  כ   ל ֹאְיֶביך  ּוְנת  ה עַּ מ  ְלח  מ  ית  ש  י ֵתֵצא לַּ , מֹוַהָרא"ׁש ִאיז ְביוֹ ב 

ַאז ֵאייֶנער ָהאט )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן ק"י( ַמְסִביר ֶדעם ָפסּוק לֹויט ִווי ֶרִבי ָנָתן ְבֶרעְנְגט 
"ֶעס  ן: "ִווי ַאזֹוי ַאְרֶבעט ִדי ְבִחיָרה?" ָהאט ִאים ֶדער ֶרִבי ֶגעָזאְגט:ֶגעְפֶרעְגט ֶדעם ֶרִבי'

טּוְסטּו  ,אּון אֹויב דּו ִוויְלְסט ִניְׁשט ;טּוְסטּו ,אֹויב דּו ִוויְלְסט .ַאְרֶבעט ֵזייֶער ָפׁשּוט
אְך צּו ִוויְסן, ַווייל ֶעס ֶזעֶנען ָדא ָזאְגט ֶרִבי ָנָתן ַאז ָדאס ִאיז ֵזייֶער ַא ִוויְכִטיֶגע ַז ...ִניְׁשט"

אְכן, צּו ֶמעְנְטְׁשן ָוואס ֵזיי ֶזעֶנען ׁשֹוין ַאזֹוי ְׁשַטאְרק צּוֶגעוואֹויְנט צּו ֵזייֶעֶרע ְׁשֶלעְכֶטע ַז
ֹויף יין ַאז ֵזיי ָהאְבן ׁשֹוין ִניְׁשט ַקיין ְבִחיָרה אֵזייֶעֶרע ְׁשֶלעְכֶטע ִמדֹות, ַאז ֵזיי ֶרעְדן ִזיְך אַ 

ָדאס ִאיז ָאֶבער ִניְׁשט ֱאֶמת, ַווייל ַא  .ֶדעם, ֵזיי ֶקעֶנען ִזיְך ׁשֹוין ִניְׁשט צּוִריק ַהאְלְטן
ֶער  ֶטעְנִדיג ַא ְבִחיָרה, ַאז ֶער ִוויל טּוט ֶער, אּון ַאז ֶער ִוויל ִניְׁשט טּוטֶמעְנְטׁש ָהאט ְׁש 

 ִניְׁשט.
ְלט, , ְגַלייְך ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש קּוְמט ַארֹויס אֹויף ֶדער ֶוועֵצאי תֵ כ  ָדאס ִאיז ְפַׁשט ִאין ָפסּוק, 

ל ֹאְיֶביך   ה עַּ מ  ְלח  מ  יז ֶדער , ַדאְרף ֶער ׁשֹוין ִפיְרן ַא ִמְלָחָמה ִמיט ַזיין ַפייְנט ָוואס ָדאס אִ לַּ
נֹו ה' ן ַאז, ָאֶבער ֶמען ַדאְרף ֶגעֶדעְנקְ  .ן ֲעֵבירֹותע, ָוואס ִוויל ִאים ַמאְכן טּוֵיֶצר ָהרַ  ּוְנת 

ֹויב דּו , ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָהאט ִאים ִאיֶבעְרֶגעֶגעְבן ִאין ַדייֶנע ֶהעְנט, אֱאֹלֶקיך  ְבי ֶדך  
אּון ִניְׁשט ָנאר ָדאס, ָנאר  .ִוויְלְסט ֶקעְנְסטּו ִזיְך ְׁשַטאְרְקן אֹויף ִאים אּון ִאים ִניְׁשט ָפאְלְגן

ית  ש  ְוש   ן ֵזיי ֶקעְנְסט ָנאְך צּוִריק ְבֶרעְנְגן ָנאְך ֶמעְנְטְׁשן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּו , דּוְביוֹ ב 
 ַארֹויס ַרייְסן פּון ִדי ֶהעְנט פּון ֵיֶצר ָהַרע.

עֶנען וואֹויל ִאיז ֶדער ֶמעְנְטׁש ָוואס ֶבעט ַאַסאְך ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאז ֶער ָזאל ִזיְך קֶ 
 ט.ן ֵיֶצר ָהַרע, ֶוועט ִאים גּוט ַזיין אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועלְ ְׁשַטאְרְקן אֹויף ַזיי

 )ֹזאת ַהּתֹוָרה ֵתֵצא ב(
*** 

נֹו ה' ֱאֹלֶקיך  ְבי ֶדך  ְוש  כ   ל ֹאְיֶביך  ּוְנת  ה עַּ מ  ְלח  מ  ית  ש  י ֵתֵצא לַּ , מֹוַהָרא"ׁש ִאיז ְביוֹ ב 
ַאז ֶווער ֶעס )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן קט"ז( ֶרִבי ָזאְגט  ַמְסִביר ֶדעם ָפסּוק לֹויט ִווי ֶדער

"ֶווער ֶעס  )ַׁשָבת קנ"א:(ֶגעְבט ְצָדָקה ֶוועט ִניְׁשט טּון ַקיין ֲעֵבירֹות, ַווייל ִדי ְגָמָרא ָזאְגט 
אּון ָנאְך ָזאְגט ִדי  ָהאט ַרֲחָמנּות אֹויף ֶמעְנְטְׁשן ָהאט ֶמען ַרֲחָמנּות אֹויף ִאים ִאין ִהיְמל",

וען ַא "אֹויף ַא ׁשֹוֶטה ָטאר ֶמען ִניְׁשט ַרֲחָמנּות ָהאְבן", קּוְמט אֹויס ַאז וֶ  )ְבָרכֹות ל"ג.(ְגָמָרא 
ֹוי ֶקען ֶמען ֶמעְנְטׁש ֶגעְבט ְצָדָקה מּוז ִאים ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶגעְבן ֵשֶכל ַווייל ָנאר ַאז

ן ין ֵשֶכל ֶוועט ֶער ִניְׁשט טּויף ִאים פּון ִהיְמל, אּון ַאז ֶער ָהאט ׁשוֹ ַרֲחָמנּות ָהאְבן אוֹ 
 .)סֹוָטה ג'(ֲעֵבירֹות, ַווייל ַא ֶמעְנְטׁש טּוט ָנאר ַאן ֲעֵביָרה ֶווען ֶער ֶוועְרט ְמׁשּוֶגע 

ס אֹויף ֶדער ֶוועְלט, , ְגַלייְך ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש קּוְמט ַארֹויי ֵתֵצאכ  ָדאס ִאיז ְפַׁשט ִאין ָפסּוק, 
ל ֹאְיֶביך   ה עַּ מ  ְלח  מ  יז ֶדער , ַדאְרף ֶער ׁשֹוין ִפיְרן ַא ִמְלָחָמה ִמיט ַזיין ַפייְנט ָוואס ָדאס אִ לַּ

נֹו ה' ֱאֹלֶקיך   .ֵיֶצר ָהַרע, ָוואס ִוויל ִאים ַמאְכן טּוהן ֲעֵבירֹות , אּון אֹויב דּו ִוויְלְסט ַאז ּוְנת 
ְרְקן ר ָזאל ִאים ִאיֶבעְרֶגעְבן ַפאר ִדיר ַאז דּו ָזאְלְסט ִזיְך ֶקעֶנען ְׁשַטאֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטע

, ָזאְלְסטּו ֶגעְבן ְצָדָקה ִמיט ִדי ַהאְנט, אּון דּוְרְך ֶדעם ֶוועְסטּו ְבי ֶדך   .אֹויף ִאים
אּון ִניְׁשט ָנאר ָדאס,  .ן ַקיין ֲעֵבירֹותם, אּון דּו ֶוועְסט ִניְׁשט טּוֶגעַראֶטעֶוועט ֶוועְרן פּון ִאי

ית  ש  ְוש  ָנאר  ן, אּון ֵזיי , דּו ֶקעְנְסט ָנאְך צּוִריק ְבֶרעְנְגן ָנאְך ֶמעְנְטְׁשן צּום ֵאייֶבעְרְׁשטְ ְביוֹ ב 
 ַארֹויס ַרייְסן פּון ִדי ֶהעְנט פּון ֵיֶצר ָהַרע.

אֶטעֶוועט ֶוועְרן פּוֶנעם וואֹויל ִאיז ֶדעם ֶמעְנְטׁש ָוואס ֶגעְבט ְצָדָקה, ֶוועט ֶער ֶגערַ 
 ְׁשֶלעְכְטן ֵיֶצר ָהַרע.

 )ֹזאת ַהּתֹוָרה ֵתֵצא ב(
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ר א"ש  ֶדעְרֵצייְלט מֹוהַּ
 

יז ָדא ַאָמאל ַאז ֶווען ַא  י ָזאְגט ַאז ֶעס אִּ ֶדער ֶרבִּ
יז ֶמעְנְטׁש ְׁש  יְׁשט ַאז ֶער אִּ ַטאְרְבט ֵווייְסט ֶער ָנאְכנִּ

ֶגעְׁשָטאְרְבן, אּון ֶמען טּוט ַא טֹוָבה ַפאר ַא ֶמעְנְטׁש 
יז  ים ַאז ֶער אִּ יז ֶגעְׁשָטאְרְבן, ֶווען ֶמען ָזאְגט אִּ ָוואס אִּ
ֶגעְׁשָטאְרְבן. ָדאס ֶוועְרט ָאְנֶגערּוְפן "עֹוָלם ַהּתֹוהּו", ַאז 

יז ׁשֹוין ֶגעְׁשָטאְרְבן ֵמייְנט ַאז ֶער ַא ֶמעְנְטׁש וָ  ואס אִּ
 ֶלעְבט ָנאְך.

י ָהאט ֶגעָזאְגט ַאן ֵעָצה אֹויף ֶדעם ַאז ֶמען  ֶדער ֶרבִּ
ין ָיאר, ֹראׁש ַהָׁשָנה,  ים ְדַריי ַצייְטן אִּ ָזאל ַזיין ַביי אִּ
ַׁשָבת ֲחנּוָכה אּון ָׁשבּועֹות, אּון אֹויְך ַאז ֶמען ָזאל 

ן ְׁשַטאְרְבן ֶוועט ֶמען ֵגיין צּום 'ַאז ְגַלייְך ָנאכְ  ְׁשֶוועְרן
י'ן, אּון אֹויב ַא ֶמעְנְטׁש ֶוועט ָדאס טּון ֶוועט ֶער  ֶרבִּ

יְׁשט ָהאְבן ֶדעם ְפָראְבֶלעם  עֹוָלם ַהּתֹוהּו.פּון  נִּ
י ָהאט  יז ֶדעֶדער ֶרבִּ ְרֵצייְלט ַא ַמֲעֶשה ַאז ֶעס אִּ

ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ָנָתן 
 ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ָזאְגט

 

ָלָכה ה, אֹות כט( ,ָלכֹות)ִליקּוֵטי ה   : 'ּתֹוָרה' ֶוועְרט רֹאׁש חֹוֶדׁש, ה 
ָאְנֶגערּוְפן 'ָרֵחל', אּון 'ְּתִפיָלה' ֶוועְרט ָאְנֶגערּוְפן 'ֵלָאה'; ֶער 

: "ַוֶיֱאַהב )ְבֵראִׁשית כט, יח(ַטייְטְׁשט אֹויס ִמיט ֶדעם ֶדער ָפסּוק 
ֹקב ֶאת ָרֵחל", ַא ִאיד ָהאט ִליב צּו לֶ  עְרֶנען ּתֹוָרה ַווייל ַיע 

ייט פּון ּתֹוָרה; ֶווען ֶמען ֶעְנִדיְגט ֶמען ֶזעט ָדאס ֵׁשייְנקֵ 
ֶלעְרֶנען ַא ַמֶסְכָּתא ֶזעט ֶמען ָוואס ֶמען ָהאט אֹויְפֶגעטּון, 

)ְבֵראִׁשית ֶמען ֶקען ָדאס ָאְנַכאְפן ְוכּו', ָאֶבער ַביי ֵלָאה ְׁשֵטייט 

ייט ֶזעט ֶמען ּכֹות", ֵלָאה'ס ֵׁשייְנקֵ : "ְוֵעיֵני ֵלָאה ַר כט, יז(
ִניְׁשט ָאן; ֵקייֶנער ֵווייְסט ִניְׁשט ָוואס ַפאִסיְרט ִמיט ִדי 
ְּתִפלֹות ָוואס ֶמען ֶבעט ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשֶטער, וואּו ִדי 
ְּתִפילֹות ֵגייֶען ְוכּו', ַווייל ְּתִפיָלה ִאיז ַא ַבאַהאְלֶטעֶנע ַזאְך, 

: "ַה'ִנְסָּתֹרת ַל'ה' )ְדָבִרים כט, כח(ְׁשֵטייט ַאזֹוי ִווי ֶעס 
ֱא'ֹלֵהינּו", ָדאס ִאיז ִדי ָראֵׁשי ֵּתיבֹות ֵלָאה; ְּתִפיָלה ִאיז 
ַפאְרהֹויְלן פּון ַאֶלעֶמען, ָנאר ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶזעט ִדי 
ְּתִפילֹות ָוואס ִמיר ַדאֶוועֶנען, ֶדעִריֶבער ַכאְפן ִזיְך ֶמעְנְטְׁשן 
ְׁשֶטעְרֶקער צּו צּו ֶלעְרֶנען ִווי צּו ַדאֶוועֶנען אּון ֶמען ִאיז 

: "ְּכרּום )ְּתִהִלים יב, ט(ְמַזְלֵזל ִאין ְּתִפיָלה, ַאזֹוי ִווי ֶעס ְׁשֵטייט 
ָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ָזאְגן  )ְבָרכֹות ֻזֻלת ִלְבֵני ָאָדם", אּון ח 

ָאָדם י ים ְברּומֹו ֶׁשל עֹוָלם, ּוְבנֵ : "ֵאלּו ְדָבִרים ָהעֹוְמִד ו:(
ְמַזְלְזִלין ָבֶהם", ִווי ַרִׁש"י ָזאְגט ֵמייְנט ָדאס ְּתִפיָלה; 
ְּתִפיָלה ִאיז פּון ִדי ַזאְכן ָוואס ִאיז ִדי ֶהעְכְסֶטע ַזאְך אֹויף 

 ֶדער ֶוועְלט ָאֶבער ֶמעְנְטְׁשן ֶזעֶנען ִאין ֶדעם ֵזייֶער ְמַזְלֵזל.
ֶמעְנְטׁש ָוואס ֶלעְבט ִמיט ֱאמּוָנה, ֶער ְגֵלייְבט ָאֶבער ַא 

אּון ֵווייְסט ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ִאיז ִמיט ִאים, ַביי ִאים 
אּון ֶנעְבן ִאים, ֶדעָמאְלט ֶוועט ֶער ִזיֶכער ֶבעְטן ֶדעם 
ֵאייֶבעְרְׁשְטן אֹויף ֶיעֶדע ַזאְך ָוואס ֶער ַדאְרף, ַאזֹוי ִווי ֶדער 

ַר"ן, ֵחֶלק א', ִסיָמן סב(יִליֶגער ֶרִבי ָזאְגט ֵהי : "ּוֶבֱאֶמת, )ִליקּוֵטי מֹוה 
ִאם ָהָיה יֹוֵדַע ָהָאָדם ְיִדיָעה ְבֵלב ָׁשֵלם, 'ֶׁשְמלֹא ָכל ָהָאֶרץ 
ְּכבֹודֹו', ְוַהָקדֹוׁש ָברּוך הּוא עֹוֵמד ִבְׁשַעת ַהְּתִפיָלה, ְוׁשֹוֵמַע 

בּות ָגדֹול, ְוָהָיה ַהְּתִפיָלה, ַוַדאי הָ  ָיה ִמְתַפֵלל ְבִהְתַלה 
ְמַדְקֵדק ְמֹאד ְלַכֵּון ֶאת ְדָבָריו", ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ָוואְלט ֶווען 
ֶגעוואּוְסט ַביי ִזיְך ְקָלאר ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ְׁשֵטייט 
 ֶנעְבן ִאים ִבְׁשַעת ֶער ַדאֶוועְנט אּון ֶער ֶהעְרט צּו ֶיעֶדעס
ָוואְרט ָוואס ֶער ֶבעט, ָוואְלט ֶדער ֶמעְנְטׁש ֶגעַדאֶוועְנט 
ַאזֹוי ִווי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין אּון ֶער ָוואְלט ְמַכֵוון ֶגעֶווען 

 ֶיעֶדע ֵאייְנִציֶגע ָוואְרט ִווי ַאזֹוי ֶער ָזאְגט ֶעס ַארֹויס.
 

ָצתֹו ֱאמּוָנה, פ'    תשע"ח( ַבִמְדָבר)ע 
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יז ֶגעֶווען ַאָמאל ֶגעֶווען ַא ָרב וָ  יד פּון ַזיין ְׁשָטאט, אּון ֵזיי  ער ְפַרייְנדגּוטֶ ַא ואס אִּ יט ַא אִּ מִּ
יֶער ֶוועט קּוֶמען ֶדעְרֵצייְלן  יְך ָאְפֶגעְׁשמּוֶעְסט ַאז ֶווער פּון ֵזיי ֶעס ֶוועט ְׁשַטאְרְבן ְפרִּ ָהאְבן זִּ

יט אִּ  יז ֶגעֶווען מִּ ין ָחלֹום ָוואס ֶעס אִּ יז ֶדער ָרב . ְלַמֲעֶשה ים אֹויְבןַפאְרן ְצֵווייְטן אִּ אִּ
ין ָחלֹום  ים אִּ יד ָהאט ֶגעַוואְרט ַאז ֶדער ָרב ָזאל קּוֶמען צּו אִּ ֶגעְׁשָטאְרְבן קֹוֶדם, אּון ֶדער אִּ

יְׁשט ֶגעקּוֶמען. יז נִּ  ָאֶבער ֶדער ָרב אִּ
יד ָהאט ׁשֹוין ֶגעַדאְר  יז דּוְרְך ֶגעַגאְנֶגען ֶצען ָיאר אּון ֶדער אִּ ְפט ְׁשַטאְרְבן ָהאט ֶער ֶעס אִּ

יְׁשט ֶגעקּוֶמען צּום זּון, ָנאְכֶדעם  יז אֹויְך נִּ י ַמֲעֶשה ַפאר ַזיין זּון, ָאֶבער ֶדער ָרב אִּ ֶדעְרֵצייְלט דִּ
יז דּוְרְך ֶגעַגאְנֶגען ָנאְך ֶצען ָיאר, אּון ֶדער זּון ָהאט ׁשֹוין אֹויְך ֶגעַדאְרְפט ְׁשַטאְרְבן ָהאט ֶער  אִּ

יְקל ָדאס דֶ  יז ֶדער ָרב ֶגעקּוֶמען צּו ֶדעם ֵאיינִּ עְרֵצייְלט ַפאר ַזיין זּון, אּון ַאְכט ָיאר ְׁשֶפעֶטער אִּ
יז ֶגעֶׁשען. ים אִּ יט אִּ  צּו ֶדעְרֵצייְלן ָוואס מִּ

ים ַבאְגָראְבן אּון  יז ֶגעְׁשָטאְרְבן אּון ֶמען ָהאט אִּ ֶער ָהאט ֶדעְרֵצייְלט ַאז ֶווען ֶער אִּ
יז ָנאְך ֶגעזּוְנט אּון ַאַרייְנֶגע ין ֵקֶבר, ָהאט ֶער ֶגעֵמייְנט ַאז ֶער ֶלעְבט ָנאְך אּון ֶער אִּ ֵלייְגט אִּ

ים  יְך ֶגעֶרעְגט ַפאְרָוואס ֶמען ֶנעְמט ַא ֶגעזּוְנֶטען ֶמעְנְטׁש אּון ֶמען ֵלייְגט אִּ ְׁשַטאְרק, ֶער ָהאט זִּ
ין ֵקֶבר, ֶער ָהאט ֶגעְטַראְכט ַאז ֶער גֵ  יְכן פּון ֵקֶבר, אּון ֶעס ַאַריין אִּ יְרן ַארֹויְסצּוְקרִּ ייט ְפרּובִּ

יְכט  ים ֶגעַדאְכט ַאז ֶער ְקרִּ יְך אִּ יְך ֶגעֶׁשעְמט ַטאֶקע ָהאט זִּ ַארֹויס פּון ֵקֶבר, ָאֶבער ֶער ָהאט זִּ
ים", ָהאט ֶער ֶגעְטַראכְ  יכִּ ין ְׁשָטאט ַווייל ֶער ָהאט ָאְנֶגעַהאט "ַּתְכרִּ ט ַאז ֶער ֶוועט ַאַרייְנצּוֵגיין אִּ

ין ְׁשָטאט, ֶער ָהאט ֶדעְרֶקעְנט פּון  יז ַבייַנאְכט אּון ֶדעָמאְלט ֶוועט ֶער ַאַרייְנֵגיין אִּ ַוואְרְטן בִּ
י ַהייֶזער אּון אֹויְך ַזיין הֹויז, ֶער ָהאט ָאֶבער ֶגעְטַראְכט ַאז ַזיין  יט דִּ ֶדעְרַווייְטְנס ַזיין ְׁשָטאט מִּ

י ְׁשָפָחה ֶוועט זִּ ים ֶזען.מִּ  ְך ֶדעְרְׁשֶרעְקן ֶווען ֵזיי ֶוועְלן אִּ
וי ֶער ֶזעט ַא ֶמעְנְטׁש ָוואס ַפאְרקֹויְפט ֶוועׁש אּון ֶיעֶנער  ים ֶגעַדאְכט וִּ יְך אִּ ויְׁשן ָהאט זִּ יְנְצוִּ אִּ

יְך טֹויְׁשן  י'ֶׁשע ֶוועׁש, ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט ַפאר ֶיעֶנעם ַאז ֶער ָזאל זִּ יט ָהאט אֹויְך ֶגעַהאט ֶרבִּ מִּ
יֶגע  ים ֶגעְבן ַפאר ֶדעם ֶגעֶהערִּ ים אּון ֶיעֶנער ָזאל אִּ יכִּ ים ֶגעְבן ַזייֶנע ַּתְכרִּ ים, ֶער ֶוועט אִּ אִּ
יז ֶער ַאַריין  ים ֶגעֶגעְבן גּוֶטע ֶוועׁש אּון ַאזֹוי אִּ ים ֶגעֶווען אּון אִּ ֶוועׁש, אּון ֶיעֶנער ָהאט ַמְסכִּ

ין ְׁשָטאט, ֶער ָהאט ָאֶבער ֶגעֶזען יְׁשט ַזיין ְׁשָטאט, ֶער ָהאט ֶגעְטַראְכט ַאז ֶער  אִּ יז נִּ ַאז ָדאס אִּ
ין  יְך ַארּום ֶגעְדֵרייט אִּ ין ַאן ַאְנֶדעֶרע ְׁשָטאט, אּון ֶער ָהאט זִּ ָהאט ַאַריין ֶגעְבָלאְנְטֶׁשעט אִּ

 ְׁשָטאט.
יז ׁשֹוין ֶגעָוואְרן ין ַאֶלע ַהייֶזער אִּ יז ֶגעָוואְרן ַנאְכט, אִּ טּוְנְקל, ָהאט ֶער ֶגעֶזען ַאז  ֶווען ֶעס אִּ

ין ֶיעֶנעם הֹויז ָהאט ֶער ֶגעֶזע יז ֶער ַאַרייְנֶגעַגאְנֶגען אִּ יג, אִּ יְכטִּ יְבן לִּ יז ָנאְך ֶגעְבלִּ  ןֵאיין הֹויז אִּ
יז ֶגעֶווען זֵ  ים ַאז ֶמען ֶקען ָדאְרט ֶעְסן, ֶער אִּ יג, ָהאט ֶער ֶגעְפֶרעְגט צּו ֶמען ֶקען אִּ ייֶער הּוְנֶגערִּ

ים ֶגעְבן צּו גֶ  ים ֶגעָזאְגט ַאז ָנאר אֹויב ֶער ָהאט ֶגעְלט ֶוועט ֶמען אִּ עְבן צּו ֶעְסן, ָהאט ֶמען אִּ
יז ֶער 'ֶעְסן, ֶמען ַדאְרף ַבאָצאְלן ַפאְר  יְׁשט ֶגעַהאט ֵקיין ֶגעְלט אִּ ן ֶעְסן, ֶער ָהאט ָדאְך ָאֶבער נִּ

יג.  ַארֹויְסֶגעַגאְנֶגען הּוְנֶגערִּ
ויְׁש  יְנְצוִּ י קּוְרֶצע זּוֶמער ֶנעְכט, ָהאט אִּ יז ֶגעֶווען ֶדעָמאְלט דִּ יז ׁשֹוין ֶגעָוואְרן ָטאג, ֶעס אִּ ן אִּ

יז ַא ָרב אּון ֶער ֶקען ַזיין  יְך, ָהאט ֶער ַזיי ֶגעָזאְגט ַאז ֶער אִּ יְגן זִּ וי ְצֵוויי ֶמעְנְטְׁשן ְקרִּ ֶער ֶגעֶזען וִּ
ין ּתֹוָרה ָאֶדער ַא ְפָׁשָרה, הָ  ים ֶגעֶווען אּון ֶער ָהאט ַזיי ֶגע'ַפְסְק'ְנט ַאן ַמאְכן ַא דִּ אְבן ֵזיי ַמְסכִּ

יְקֶגעַגאְנֶגען  יז ֶער צּורִּ יְלְדן, אִּ ים ַבאָצאְלט ְצֵוויי גִּ ין ּתֹוָרה, אּון ֵאייֶנער פּון ַזיי ָהאט אִּ ֱאֶמְת'ן דִּ
ים צּוֶגעְגֵרייט ַא ְגֶלעְזל ְברוֹ   יְנְפן.צּו קֹויְפן ֶעְסן אּון ֶמען ָהאט אִּ

יְנֶקען יֶעט ָאְנצּוהֹויְבן ְטרִּ ֶזעֶנען ֶגעקּוֶמען ְצֵוויי ֶמעְנְטְׁשן  ,ָאֶבער ָנאְך ֵאייֶדער ֶער ָהאט ֶעְספִּ
יט ַזיי צּום ֵבית  ין ַאז ֶער מּוז ׁשֹוין קּוֶמען מִּ ים ֶגעָזאְגט ַאז ַזיי קּוֶמען פּון ֵבית דִּ ים אּון אִּ צּו אִּ

ין, ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט  יג, ֵזיי ָהאְבן דִּ יז ַזייֶער הּוְנֶגערִּ ויל קֹוֶדם ֶעֶפעס ֶעְסן ַווייל ֶער אִּ ַאז ֶער וִּ
יְׁשט ֵקיין ַצייט אּון ֶער מּוז ׁשֹוין קּוֶמען  יְׁשט ֶגעָלאְזט, ֵזיי ָהאְבן ֶגעָזאְגט ַאז ֵזיי ָהאְבן נִּ ים נִּ אִּ

יט ֵזיי. יט ֵזיי אּון ֶער ָהאט ֶגעמּוְזט ֵגיין מִּ  מִּ
ים ַפאְרָוואס ֶער ֶווען  יְך ַזייֶער ֶגעֶרעְגט אֹויף אִּ ין, ָהאְבן ֵזיי זִּ יז ָאְנֶגעקּוֶמען צּום ֵבית דִּ ֶער אִּ

יז ַא ְפֶרעְמֶדער ֶמעְנְטׁש  - ין ּתֹורֹות, ֵזיי ָהאְבן  -ָוואס אִּ יז ַאֶהער ֶגעקּוֶמען אּון ֶער ַפְסְק'ְנט דִּ אִּ
ים ֶגעָזאְגט: "אּוְנז ַוואְרְטן ׁשֹוין ַאזֹוי ַלאְנג ַאז ֶמען ָזאל קּוֶמען צּו אּוְנז ַאז אּוְנז ָזאְלן  אִּ

ין ּתֹוָרה?!" יְזטּו ֶגעקּוֶמען ָדא ַפְסְק'ֶנען ַאן ֱאֶמֶת'ע דִּ ין ּתֹוָרה אּון ֶיעְצט בִּ  ַפְסְק'ֶנען ַאן ֱאֶמֶת'ע דִּ
ים אֹויב עֶ  ין ֶגעֵהייְסן ַאז ֶמען ָזאל זּוְכן ַביי אִּ ר ָהאט ֶגענּוֶמען ׁשֹוַחד, ָהאט ָהאט ֶדער ֵבית דִּ

ין ֶגע'ַפְסְק'ְנט ַאז ֶמען  יְלְדן, ָהאט ֶדער ֵבית דִּ י ְצֵוויי גִּ ֶמען ֶגעזּוְכט אּון ֶמען ָהאט ֶגעְטָראְפן דִּ
ים אֹויסְ  ים ַארֹויס ְׁשטּוְפן פּון ָדאְרט אּון ֶמען ָהאט ַאזֹוי ֶגעטּוןָזאל אִּ  .טּוהן ַזייֶנע ֶוועׁש אּון אִּ

יְך ׁשֹוין  ֶדער יז ַארֹויס ַזייֶער ְברֹוֶגז אּון ַפאְרֶׁשעְמט, ֶער ָהאט ֶגעְטַראְכט ַאז ֶעס ָוואְלט זִּ ָרב אִּ
יְׁשט ֶגעַהאט ֵקיין  ין ֵקֶבר ָאֶבער ֶער ָהאט ׁשֹוין נִּ יְקצּוֵגיין אִּ ים צּורִּ ֶעְנֶדעְרׁש ֶגעלֹויְנט ַפאר אִּ

ים. יכִּ  ַּתְכרִּ
י מַ  ויְׁשן ָהאְבן דִּ יְנְצוִּ ְצֹות ָאְנֶגעהֹויְבן אִּ יט ַזייֶנע מִּ ים ָוואס ֶער ָהאט ַבאַׁשאְפן מִּ ְלָאכִּ

ים ַטאֶקע ֶגעָוואְלט ָאְפָלאְזן ָאֶבער  ים ׁשֹוין ָאְפָלאְזן אּון ֶמען ָהאט אִּ ַטֲעֶנה'ען ַאז ֶמען ָזאל אִּ
יְרן ָוואס ֶער ָהאט צּוֶגעָזאְגט צּו קּו ין ָחלֹום צּו ֶדעם ֶער ָהאט קֹוֶדם ֶגעַדאְרְפט אֹויְספִּ ֶמען אִּ

יז ֶער ֶגעקּוֶמען ֶדעְרֵצייְלן  יז ֶגעֶווען, אּון ֶדעְרַפאר אִּ ים אִּ יט אִּ ים ֶדעְרֵצייְלן ָוואס מִּ יד אּון אִּ אִּ
יג  יז ֶגעֶווען ַאְכט אּון ְצָוואְנצִּ י ַגאְנֶצע ַמֲעֶשה, אּון ָדאס אִּ יד דִּ יְקל פּון ֶדעם אִּ ַפאר ֶדעם ֵאיינִּ

 .ָיאר ְׁשֶפעֶטער
י ַמֲעֶשה ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט: "ָאֶבער ֶווער ֶעס ֶוועט ַזיין ֵביי  יְגט דִּ י ָהאט ֶגעֶעְנדִּ ֶווען ֶדער ֶרבִּ
יְׁשט  ין ָיאר ֹראׁש ַהָׁשָנה, ַׁשָבת ֲחנּוָכה, אּון יֹום טֹוב ָׁשבּועֹות, ֶוועט נִּ י ְדֵריי ַצייְטן אִּ יר דִּ מִּ

י עֹוֶנׁש פּון "עֹוָלם   ַהּתֹוהּו".ַבאקּוֶמען דִּ
מֹוֲהָרא"ׁש ָזאְגט ַאז ַהייְנט ֵמייְנט ָדאס ַאז ֶמען ָזאל ָפאְרן ֹראׁש ַהָׁשָנה אֹויף אּוַמאן צּום 
וי ֶער ָהאט ֶגעֵהייְסן, אּון ַׁשָבת ֲחנּוָכה אּון ָׁשבּועֹות ָזאל ֶמען ַדאֶוועֶנען צּוַזאֶמען  י'ן ַאזֹוי וִּ ֶרבִּ

ים אּו ידִּ יט ְבֶרְסֶלב'ֶע ֲחסִּ יט ֶדעם ֶוועט ֶמען ֶגעַראֶטעֶוועט ֶוועְרן פּון "עֹוָלם ַהּתֹוהּו".מִּ  ן מִּ
י'ן ַדְוָקא יר ַפאְרָוואס ֶמען ַדאְרף ֵגיין צּום ֶרבִּ יז ַמְסבִּ ין מֹוֲהָרא"ׁש אִּ י ַצייְטן, ַווייל ֹראׁש  אִּ דִּ

י אֹויף פּון ְׁשָלאף ַאז ֶמען ָזאל ָאְנֵהייְבן  ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ַהָׁשָנה ֶוועְקט ֶדער ֶרבִּ
יֶגע ּתֹוָרה,  י ֵהיילִּ וי ַאזֹוי צּו ֶלעְרֶנען דִּ ימּוד וִּ י'ן ֶדעם ֵסֶדר ֶדֶרְך ַהלִּ ָׁשבּועֹות ַבאקּוְמט ֶמען פּון ֶרבִּ

י אֹויס צּו ַדאְנֶקען אּון לֹויְבן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַפאר ַאֶלע גּוֶטע  אּון ֲחנּוָכה ֶלעְרְנט ֶדער ֶרבִּ
 ַזאְכן ָוואס ֶער ֶגעְבט אּוְנז.

י ַזאְכן, ֶער ֶוועט ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ַדאְנֶקען  ֶדעְרַפאר ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֶוועט ָהאְבן דִּ
י ֶלעְצֶטע  יֶגע ּתֹוָרה, ֶדעָמאְלט ֶווען ֶעס ֶוועט קּוֶמען דִּ י ֵהיילִּ ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ֶלעְרֶנען דִּ

יְר טָ  ים ַזיין ָאפְ אג ֶוועט ֶער ַלאְכן פּון ֶיעְדן, ַאֶלע טִּ ן אּון ֶער ֶוועט ְגַלייְך ן ֶוועְלן ַפאר אִּ
ין ַגן ֵעֶדן.  ַאַרייְנֵגיין אִּ

יחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ט"ו ֶעֶרְך טֹובֹות(   )שִּ
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א האנט ווען  גוטע מדות, אויף וואס יעדער קען מעיד זיין, נוצט ער אויס די איבריגע צייט צוצוגעלייגן

ועל כולם העלפט ער זייער אסאך דעם ראש צוצושטעלן די מסיבות פון די מוסדות, ס'פעלט נאר אויס, 
 ון די רענט פאר די בניני המוסדות.יט זיין עסקנות צו קענען דעקן די הוצאות פישיבה שליט"א מ

זאל דער אייבערשטער העלפן אז די געוואלדיגע זכותים זאלן אים באגלייטן אלעמאל, ער זאל האבן א 
נסה רפ ט, געזונא קשר של קימא זייןארנישט פעלן אין לעבן, עס זאל עס זאל אים קיינמאל גגליקליך לעבן, 

 ים ומבורכים.מיט דורות ישר מיט נחת
 ם!ישמח תשמח רעים האהוב

*** 

 שוין ארויסגעדינגעןאין אומאן רוב בעטן פונעם צווייטן שטאק 
נין על צד היותר טוב. מען איילט זיך אין די יעצטיגע טעג לייגט מען אריין גרויסע כחות צו ענדיגן דעם ב

זייער צו ענדיגן די צווייטע שטאק פון די שלאף צימערן. מען לייגט ווייטער טיילס, עס ווערט ווייטער 
געצויגן די עלעקטריק, די פלאמבינג. ארום דעם בנין ווערט יעצט אינסטאלירט הויך קוואליטעט וואסער, 

יין גענוג פאר הונדערטער באנוצער אויף איינמאל, אויך אין ערב סוער סיסטעם, וואס וועט בעז"ה זדער און 
אדער מוצאי יו"ט ווען די שויערס ווערן באנוצט צום מאקסימום, וועלן די וואסער, סוער און הייצונג 

 .סיסטעמען קענען בעז"ה דערהייבן דעם גרויסן געברויך
אק שלאף צימערן אינגאנצן שטנעם ערשטן ריער, זענען שוין אלע בעטן פופ ווי שוין געמאלדן

אויסגעגאנגען, און מען האט דאן תיכף צוגעטרעטן צו צובויען און פארענדיגן נאך א שטאק נאך אויף היי 
יאר בעז"ה. און במשך די לעצטע צוויי וואכן זענען שוין אויך די בעטן פונעם צווייטן שטאק, כמעט 

 .אנגעפילט געווארן
טיין דעם ראש השנה הבעל"ט אינעם נייעם הערליכע בנין אינאיינעם דערפאר דער וואס וויל נאך איינש

נעמען א בעט, ווייל ווי געזאגט זענען שוין רוב רובם פון צון ראש ישיבה, דארף זיך זייער צואיילן ארויס'מיט
 ה.כל הקודם זכו 347-452-0412 די צימערן אנגעפילט. צו באשטעלן קען מען רופן

דער הערליכער בנין געפונט זיך אין א באשיידענע ווינקל פון אומאן, אפגעשיידט פון די רוישיגע גאסן, 
 אין אוקרייניש זאגט מען עס "ווָאליצַא בילָאצערקָאווסקע"ס, גאע בילָאצערקָאווסקי פון ד 28ומער נף אוי

[Вулиця Білоцерківська ]יז צום האפן אז דאס וועט זיין א גרויסער הילף פאר אנשי שלומינו און עס א
 ביים וויילן אין די טעג פון ראש השנה ביים הייליגן רבינ'ס ציון.

 

 !הנה זה עומד אחר כתלינו
 

 דפון דף המשך 
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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 טעלעפאן מעסידזשינג/ chizikyomi@gmail.comמי אימעיל יוחיזוק 

 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
 א חתונה אין בית המדרש

די חתונה אי"ה  פארקומעןדעם קומענדיגן מאנטאג פ' כי תבא ווי געמאלדן די פארגאנגענע וואך וועט 
אינעם שטיין הי"ו, החתן יעקב הלל ני"ו בן מוה"ר יואל פארקאש שליט"א, עב"ג בת מו"ה מנחם גאלדפון 

 .ישיבה אין וויליאמסבורג די בית המדרש פון
די נייעס איז בליץ שנעל צושפרייט געווארן ביים היימישן ציבור, אזוי ווי אין די לעצטע צייט הערשט א 
שטארקע אויפוואכונג ביים עולם צו מאכן ביליגער די שמחות בכלל און די חתונות בפרט, אידן בלוטיגן 

ווען עס קומט צו חתונה מאכן די קינדער, אנשטאט דאס זאל זיין א פרייליכע צייט ווי עס וואלט  אויסנעבעך 
ווען געדארפט צו זיין, קומט דאס ליידער אן מיט אזויפיל צער און עגמת נפש, פילע אידן דארפן זיך 

דעריבער איז די נייעס  אנבארגן און ווערן בעלי חובות, בלויז דערפאר ווייל זיי ווילן חתונה מאכן א קינד.
געווארן אויפגענומען אזוי שטארק פאזיטיוו זעענדיג אז ס'זענען דא מחותנים מיט'ן קאפ אויפ'ן פלאץ וואס 
מאכן חתונה די קינדער מיט א רואיגקייט, די חתונה נאכט קאסט זיי נישט קיין איין פרוטה, און אויך די 

א צירקע צען טויזנט בלויז לק קאסט פאר איין זייט ארומיגע קאסטן אויסצושטאפירן די נייע פאר פא
 דאלער.

כאטש וואס נישט יעדער קען דאס טאקע נאכמאכן גענוי אויף אזא שטארקן אופן, ברענגט דאס אבער 
געבן ווי ווייניגער געלט אויף זאכן וואס ברענגען נישט קיין צופרובירן אויסצו א שטארקע התעוררות כאטש 

מ'רעדט זיך איין אז מענטשן קוקן דאס ארויף, און  ווען ר בלויז אביסל דמיונות פון כבודנוצן פאר קיינעם, נא
קידושים, און אזוי זיכער ווען עס קומט צו קלענערע שמחות, שבע ברכות'ן, בר מצוה'ס, וואכנאכט'ס, 

צו, מ'קוקט ווייטער, זעט זיך דאס גאר שטארק אן ווי פילע אידן האבן גענצליך געטוישט דעם צוגאנג דער
פרובירט צו טון וואס ס'איז ריכטיג צו טון, און מ'שוין נישט אזויפיל וואס יענער וועט זאגן און טראכטן, נאר 

 פאקטיש ווערט דאס זייער שטארק ארויפגעקוקט ביי יעדן מיט אביסל שכל.
שפירן זיי זייער פילע אידן זאגן אז ווען זיי גייען היינט צו טאגס צו א טייערע אויפרייסערישע שמחה 

אומבאקוועם צו דרוקן דעם האנט פונעם בעל שמחה, וואונטשנדיג מזל טוב, וויסנדיג ווי שטארק עס דרוקט 
זיך אמת'דיג מיטפרייען, וויסנדיג אז פאר'ן בעל זיי ביי א פשוטע שמחה קענען יענעם ביים הארץ; ווידער 

 שמחה איז אויך פרייליך אויפ'ן הארץ.
עלפן אזויפיל אידישע קינדער עפענען די אויגן בעת שמחה, וועט זיכער ביישטיין פאר די זכותים פון ה

 די חתן כלה און די מחותנים, עס זאל זיין א קשר של קימא מיט דורות ישרים ומבורכים און אלעס גוטס.
 !קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה

*** 

 סיום הש"ס אין קעמפ נאך א
מער איז פארגעקומען נאך א סיום הש"ס אין קעמפ, דעם פארגאנגענעם צום דריטן מאל דעם זו

הרה"ח ר' יעקב משה אינדארסקי שליט"א האט זוכה געווען צו ענדיגן גאנץ ש"ס פרייטאג צו נאכטס, ווען 
מאל. אזוי ווי ער האט זיך איינגעפירט די לעצטע פאר יאר צו לערנען יעדן טאג זיבן בלאט  זעקסטןצום 

 אזוי ענדיגן יעדעס יאר גאנץ ש"ס, און ער קומט יעדעס יאר אין קעמפ צו מאכן דעם סיום.גמרא און 
דער עולם איז זיך צוזאמגעקומען נאך די סעודה אין שול צו די באטע, מען האט געזינגען די זמירות מיט 

אכן לכבוד דעם נאך שיינע ניגונים לכבוד שב"ק און לכבוד די שמחה, און עס איז סערווירט געווען גוטע ז
 סיום.

דברות קודש אזוי ווי יעדן פרייטאג צונאכטס אין קעמפ, הערליכע  דער ראש ישיבה שליט"א געזאגט
בשבחו פון ר' יעקב משה, וואס טראץ זיין פארנומענקייט, דברי חיזוק והתעוררות, ווי אויך האט ער גערעדט 

אפצו'גנב'ן צייט צו לערנען אזויפיל תורה, ווען ער ער זוכה אר איזזייענדיג פאריאגט על המחיה ועל הכלכלה, 
יאר צו מאכן יעדעס יאר א סיום הש"ס, און דאס יאר האט ער צום  ינףפהאט זוכה געווען אין די לעצטע 

מאל זוכה געווען צו ענדיגן ש"ס. און דאס איז מחייב אלע אינגעלייט וואס זענען פאריאגט און  עקסטןז
אר א תירוץ אז זיי האבן נישט קיין צייט צו לערנען, אבער ר' יעקב משה ווייזט פארפלאגט און נעמען דאס פ

 אויף אז אויב מען מיינט עס אמת'דיג קען מען טרעפן גענוג צייט צו לערנען יעדן טאג אביסל תורה.
 !יךפ תרות יל בוט

*** 

 הישיבה למידת א ןופפרייען זיך ביי א חתונה חורים ב
מחת יי די שבזיך מיטצופרייען אט טש ןיא ןראפעגאריינזענען די בחורים מאנטאג פארגאנגענעם עם ד

 זיא סאו, ופייוול גאטערער הי"ועב"ג בת ר'  שבתי מארקוס ב"ר יוסף הי"ו,ה "מוהחתן פון החתונה 
 מסבורג.רגעקומען אין וויליאאפ

דערהויבן, די בחורים האבן  ןוא גידעבעל ר, איז די חתונה געווען גאהבישי ןופ תונוווי ביי אלע חתאזוי 
 פארנעם. עןעלכן און איידשמח געווען אויף א הערלימ ןוא ךיליגעטאנצן פרי

דער  י די בחורים פון ישיבה, זייענדיגאיז גאר שטארק באליבט ביי יעדן ובפרט ביו "הידער חתן שבתי 
אויסער זיין ערליכקייט, התמדת התורה, און יעדע געלעגנהייט,  די ישיבה צו העלפט אזויפיל ארויסוואס 
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 רחל פיגא, וזו' הענדיל בת שיינדל, ובנם נחמן נתןהגליון נתנדב לזכות יחזקאל בן 
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 חיזוק צום טיר
 
 

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

USB ,ס'SD;ס, און נאך' 
 עליווערט צו אייער טיר!ד

 רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

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

 

 

 
 

 

 

 הבטחת מוהרא"ש
 

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

 אשר בנחל
 זען א גרויסע ישועה און געהאלפן וועט זיכער

 ווערן למעלה מדרך הטבע מיט וואס ער דארף.
 

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

 

 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 יר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פארמ

 הי"ו שבתי מארקוס מו"ההחתן 
 ל טובלמז שמחת החתונה עב"גצו די 

 

ס זאל זיין א קשר של דער אייבערשטער זאל העלפן אז ע
 געזונט פרנסה און נחת ,קימא און א בנין עדי עד

 דורות ישרים ומבורכיםמיט 
 

 

 
 
 

 

 

 המשך בדף ג

 

 אומאן ראש השנה!
 

 אלע אייערע געברויכן פאר אומאן
עירליין טיקעטס; טרעוול אינשורענס; באסעס 

 פון קיוב קיין אומאן און צוריק; און נאך
 

 ~ בעסטע פרייזן און שנעלסטע סערוויס ~
 אייער פריינד

 אלי קנאלל
 


