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ֵיילט
ֶּערצ ְ
להרָׁא"ש ד ְ
מֹ ַּ

בּוע
ַּפ ְר ַּשת ַּה ָׁש ַּ
ָׁבה מֹלל
ָׁאל ְבעֵבֶּר ַּהי ְַּרדֵן ָׁבערר ָׁ
משה ֶּאל ָׁכל י ְִשר ֵ
אֵלֶּה ַּה ְד ָׁב ִרים ַּא ֶּשר ִדבֶּר ֶּ
ֶׁעכנְט ַאלֶׁע ְפלֶׁעצֶׁער וואּו ִׁדי ִׁא ְידן
ֹיסגֶׁער ְ
משה רַבֵּינּו ָהאט או ְ
ַש"יֶׁ ,
סּוף .זָאגְט ר ִׁ
ֶׁער ַמאנְט
ֶׁער ְש ְטן ,עֶׁר ָהאט ָאבֶׁער עֶׁס נָאר ד ְ
אבן גֶׁעזִׁינ ְִׁדיגְט קֶׁעגְן דֶׁעם אֵּייב ְ
ָה ְ
ְברֶׁמֶׁז ,וֶׁועגְן ִׁדי כָבוֹד פּון ִׁדי ִׁא ְידן.
ֶׁבי זָאגְט ִׁ(ליקּוטֵּי מ ֹו ֲהרַ"ן חֵּלֶׁק ב' ִׁס ָימן א') אַז
מו ַֹהרָא"ש ִׁאיז דָאס ַמ ְס ִׁביר לוֹיט וִׁוי דֶׁער ר ִׁ
נִׁישט דַן זַיין קַיין שּום ִׁאיד ,וִׁוי ִׁדי ִׁמ ְשנָה זָאגְט ָ(אבוֹת ב ,ד) ַּאל ָׁת ִדין אֶּת
מֶׁען קֶׁען ְ
נִׁישט
נִׁישט דַן זַיין קֵּיינֶׁעם וִׁוי לַאנְג מֶׁען ִׁאיז ְ
יע ִל ְמקֹלמֹל ,מֶׁען קֶׁען ְ
ֵר ָׁך ַּעד ֶּש ַּתגִ ַּ
רחב ְ
ֵּוייטנְ'ס ְפלַאץ? נָאר דֶׁער
אוֹיף יֶׁענֶׁע ְמ'ס ְפלַאץ .אּון וֶׁוער קֶׁען דֶׁען זַיין אוֹיף ַא ְצו ְ
ֶׁער ְשטֶׁער ,וָואס יֶׁעדֶׁער ָהאט ַא ְפלַאץ ַביי ִׁאים ,אּון עֶׁר ִׁאיז זִׁיכֶׁער ְמ ַקיֵּים ֶׁדעם
אֵּייב ְ
ֶׁהוֵּי דָן אֶׁת כָל ָאדָם ְלכַף זְכּות (אָבוֹת א ,ו).
אבן
וִׁויסן ִׁצי ִׁדי ְפלַאץ אּון ִׁדי ִׁסיבוֹת ַארּום דֶׁעם מֶׁע ְנ ְטש ָה ְ
נִׁישט ְ
מֶׁען קֶׁען קֵּיינ ְָמאל ְ
נִׁישט דַן זַיין ,נָאר ֶׁדער
ֶׁערפַאר קֶׁען מֶׁען קֵּיינֶׁעם ְ
ֶׁעכ ְטס ,אּון ד ְ
אכט טּון ְשל ְ
ֶׁעמ ְ
ִׁאים ג ַ
ַאך.
ֵּוייסט ַאלֶׁע ִׁסיבוֹת ַארּום יֶׁעדֶׁע ז ְ
ֶׁער ְש ֶׁטער ַאלֵּיין ,וָואס עֶׁר ו ְ
אֵּייב ְ
ֹיסרֶׁעכֶׁענֶׁען ִׁדי
ָואלט או ְ
משה רַבֵּינּו ָהאט גֶׁעו ְ
דָאס ִׁאיז ְפ ַשט ִׁאין פָסּוק ,וֶׁוען ֶׁ
ֶׁעצער
ֶׁער ַמאנְט נָאר ִׁדי ְפלֶׁעצֶׁער ,צּו וַוייזְן ַאז ִׁדי ְפל ֶׁ
עֲבֵּירוֹת פּון ִׁדי ִׁא ְידן ָהאט עֶׁר ד ְ
ישע ִׁקינ ְֶׁדער וואוֹיל
ָאלן זִׁינ ְִׁדיגְןָ ,אבֶׁער ֶׁבאֱמֶׁת זֶׁענֶׁען ִׁא ִׁיד ֶׁ
אכט ִׁדי ִׁא ְידן ז ְ
ֶׁעמ ְ
אבן ג ַ
ָה ְ
ֶׁעכ ְטס.
נִׁישט טּון קַיין ְשל ְ
וִׁוילן ְ
אּון ְ
ָרים ג)
(זֹאת ַהּת ֹורָה ְדב ִׁ

***
ַּא ָׁתה ע לֹבֵר ַּהיֹלם אֶּת ְגבּול מֹ ָׁלאב אֶּת ָׁער .מו ַֹהרָא"ש ִׁאיז ַמ ְס ִׁביר דֶׁעם פָסּוק
(ּת ִׁה ִׁלים צה ,ז)
ֹיפ'ן פָסּוק ְ
יקּוטי מ ֹו ֲהרַ"ן חֵּלֶׁק א' ִׁס ָימן רע"ב) או ְ
ֶׁבי זָאגְט ִׁ(ל ֵּ
לוֹיט וִׁוי דֶׁער ר ִׁ
ַואל ִׁדיגֶׁע ֵּעצָה פַאר ַא מֶׁענ ְְטש עֶׁר זָאל ַמ ְצ ִׁל ַיח
ַּהיֹלם ִאם ְבקֹלל לֹ ִת ְש ָׁמעּוַ ,א גֶׁעו ְ
ֹיפן ַהיינ ְִׁטיגְן ָטאג" .וָואס
קּוקן או ְ
ַש ִׁמיּותַ ,אז מֶׁען זָאל נָאר ְ
סֵּיי ְברּוחֲנִׁיּות אּון סֵּיי ְבג ְ
ֲשים טו ִֹׁבים",
ּומע ִׁ
ַאפן ִׁמ ְצוֹת ַ
ָסהָ ,אדֶׁער ַארַיינְצּוכ ְ
אכן פ ְַרנ ָ
קֶׁען ִׁא ְיך ַהיינְט טּון ,צּו ַמ ְ
"א ְיך ִׁבין
ָאכן ִׁ
צּובר ְ
ֶׁוערט מֶׁען ְ
ַאכט ֶׁמען וָואס עֶׁס ִׁאיז גֶׁעוֶׁוען ְפ ִׁריעֶׁר ,ו ְ
וַוייל אוֹיב ְטר ְ
נִׁישט ַמ ְצ ִׁל ַיח
דּור ְכפַאל ,אּון ַאזוֹי וִׁוי ִׁא ְיך ָהאב ְ
ֶׁעצט אֵּיין ְש ִׁטיק ְ
ָאך גֶׁעוֶׁוען ִׁביז י ְ
ד ְ
ֶׁעלבֶׁע ִׁאיז וֶׁוען
נִׁישט ַמ ְצ ִׁל ַיח זַיין" .אּון ִׁדי ז ְ
ֹיך ְ
ַוייטער או ְ
ֶׁעצט ,וֶׁועל ִׁא ְיך ו ֶׁ
גֶׁעוֶׁוען ִׁביז י ְ
אל ְטן וַוייטֶׁער
ֵּוייסט אוֹיב ִׁא ְיך וֶׁועל קֶׁענֶׁען ָאנ ְַה ְ
ַאכט אוֹיף וַוייטֶׁער" ,וֶׁוער ו ְ
מֶׁען ְטר ְ
ַאכט ָאבֶׁער נָאר אוֹיף דֶׁעם ַהיינ ְִׁטיגְן ָטאג ,אוֹיף ִׁדי
אּון ַמ ְצ ִׁל ַיח זַיין?" ,וֶׁוען מֶׁען ְטר ְ
ֶׁעצ ִׁטיגֶׁע ִׁמינּוט ,דַאן ִׁאיז מֶׁען זֵּייעֶׁר ַמ ְצ ִׁל ַיח.
י ְ
"היֹלם" אֶּת ְגבּול מֹ ָׁלאב אֶּת ָׁער ,אוֹיב
דָאס ִׁאיז ְפ ַשט ִׁאין פָסּוקַּ ,א ָׁתה ע לֹבֵר ַּ
מֶׁען וִׁויל ַא ִׁריבֶׁער ְש ְפ ִׁרינְגֶׁען ִׁדי גְבּול פּון מו ָֹאב וָואס דָאס זֶׁענֶׁען ִׁדי ַאלֶׁע ְק ִׁליפוֹת
ֶׁער ְש ְטןִׁ ,איז ִׁדי
וִׁוילן ַאוֶׁועק נֶׁעמֶׁען דֶׁעם מֶׁענ ְְטש פּונֶׁעם אֵּייב ְ
ֶׁעכ ְטס וָואס ְ
אּון ְשל ְ
ַאכ ְטן נָאר פּונֶׁעם ַהיינ ְִׁטיגְן ָטאג .אוֹיב וֶׁועט מֶׁען
"היֹלם ַּ -היינְט" צּו ְטר ְ
ֵּעצָה ַּ
ַאכ ְטן נָאר פּונֶׁעם ַהיינ ְִׁטיגְן ָטאג דַאן וֶׁועט מֶׁען זֵּייעֶׁר ַמ ְצ ִׁל ַיח זַיין.
ְטר ְ
ָרים ז)
(זֹאת ַהּת ֹורָה ְדב ִׁ

א

ֶערּופן " ַׁשבָּ ת
ְׁ
וערט ָאנְׁ ג
דֶ ער ַׁשבָּ ת פַׁ אר ִּת ְׁשעָּ ה ְׁבָאב וֶ ְׁ
ֶעב ֶרענְׁ גְׁ ט ַאז
וערט ג ְׁ
חַׁ זוֹן"ִּ .אין סֵ פֶ ר ' ַׁשעַׁ ר הַׁ מֶ לְֶך' וֶ ְׁ
אשי ֵתיבוֹת חַׁ ' ִּצי ַׁז'עַׁ ם וְׁ 'חַׁ ִּצי ֶנ'חָּ מָּ הָּ .דאס
"חַׁ זוֹן" ִּאיז ָּר ֵ
אקע ַא
מֵ יינְׁ ט ַאז אֲ ִּפילּו פּון אֵ יין זַׁייט ִּאיז עֶ ס טַׁ ֶ
חּורבָּ ן בֵ ית
ְׁ
ֹיפ'ן
ְׁטרוֹיעֶ ִּריגֶע צַׁ ייט ,מֶ ען ְׁטרוֹיעֶ ְׁרט או ְׁ
ערע זַׁייט אוֹיְך ָּדא ַא
הַׁ ִּמ ְׁק ָּדשִּ ,איז אָּ בֶ ער פּון ִּדי ַאנְׁ דֶ ֶ
וערן
ייסטַ ,אז ִּדי טֶ עג וֶועלְׁ ן נָּאְך ֶו ְׁ
נֶחָּ מָּ הַ ,א ְׁט ֵר ְׁ
ֶעד ֵרייט צּו ְׁפ ֵריילִּ יכֶע טֶ עג .וֶוען מָּ ִּשיחַׁ וֶ ועט
ערג ְׁ
ִּאיבֶ ְׁ
וערן ַא יוֹם טוֹב.
קּומֶ ען ְׁב ָּקרוֹבֶ ,וועלְׁ ן ִּדי טֶ עג ֶו ְׁ
אבן
ערצֵ יילְׁ ן (מַׁ ּכוֹת כ"ד) ַאז וֶ וען ִּדי חֲ כ ִָּּמים הָּ ְׁ
חַׁ זַׁ"ל דֶ ְׁ
אבן ֵזיי
ֹיפ'ן הַׁ ר הַׁ בַׁ יִּת הָּ ְׁ
חּורבָּ ן או ְׁ
עקלִּ יכֶע ְׁ
גֶעזֶען ִּדי ְׁש ֶר ְׁ
ֶעקלָּאגְׁ טֶ .ר ִּבי עֲ ִּקיבָּ א  -וָּ ואס ִּאיז אוֹיְך
גֶעוֵויינְׁ ט אּון ג ְׁ
אבן ִּאים ִּדי
ארט גֶעוֶ וען  -הָּ אט ָּאבֶ ער גֶעלַׁאכְׁ ט .הָּ ְׁ
ָּד ְׁ
ארוָּ ואס לַׁאכְׁ ְׁסטּו?" ,הָּ אט ֶר ִּבי
ֶעפ ֶרעגְׁ ט" :פַׁ ְׁ
חֲ כ ִָּּמים ג ְׁ
עֲ ִּקיבָּ א גֶעזָּאגְׁ טַ" :אזוֹי וִּ וי ִּאיְך זֶע ַאז ִּדי עֶ ְׁר ְׁשטֶ ע חֵ לֶק
וארןַ ,אז
ארק ְׁמקּויָּם גֶעוָּ ְׁ
פּון ִּדי נְׁ בּוָאה ִּאיז ַאזוֹי ְׁשטַׁ ְׁ
וארן ,גְׁ לֵייב ִּאיְך ַאז ִּדי
דֶ ער בֵ ית הַׁ ִּמ ְׁק ָּדש ִּאיז חָּ רּוב גֶעוָּ ְׁ
וערןַ ,אז
ְׁצוֵוייטֶ ע הֶ עלְׁ ְׁפט נְׁ בּוָאה וֶועט אוֹיְך ְׁמקּויָּם ֶו ְׁ
>>>>>>

נָאךְ ַא עֵ צָ ה הָ אּב ִאיךְ
פַ אר דִ יר  -אּון פַ אר ַאלֶ ע
ֶעשמַ א
וָואס זּוכְ ן צּו הָ אּבְ ן ַא טַ עַ ם ִאין לֶ עּבְ ןַ ,א ג ְ
ִאינֶעם טָ אג טֶ עגְ לִ יכֶ ע לֶ עּבְ ן - ,זָאלְ ְסט פָ אלְ גְ ן דֶ עם
רֶ ּבִ י'ן אּון ָאנְ הֵ ייּבְ ן לֶ ערְ נֶען אֹויפְ 'ן סֵ דֶ ר דֶ רֶ ְך הַ לִ ימּוד
(הַ ְמבֹוָאר ּבְ ִשיחֹות הָ רַ "ןִ ,סימָ ן עו) .נֶעם הַ יינְ ט ַא ִמ ְשנַיֹות אּון
הֵ ייּב ָאן זָאגְ ן דִ י וֶוערְ טֶ ער פּון מַ סֶ כֶ ת ּבְ רָ כֹות; גֵיי
כְ ִסדְ רָ ן ַא פֵ רֶ נָאךְ ַא פֵ רֶ  ,זָאג דִ י וֶוערְ טֶ ער אֹויפְ 'ן
יטַאמָ אל דִ י פָ שּוט'עֶ
ייסט נִ ְ
ֹול .אֲ פִ ילּו דּו פַ ארְ ְשטֵ ְ
ייטש  -זָאלְ ְסטּו זָאגְ ן דִ י וֶוערְ טֶ ערַ .אזֹוי זָאלְ ְסטּו
טַ ְ
ֶועסט עֶ נְ דִ יגְ ן מַ סֶ כֶ ת ּבְ רָ כֹות ,נָאכְ דֶ עם גֵיי
טּון ּבִ יז דּו ו ְ
ֶועסט עֶ נְדִ יגְ ן ַא
צּו דִ י ּומֶ ענְדִ יגֶע מַ סֶ כְ תָ א ּבִ יז דּו ו ְ
סֵ דֶ ר אּון וֶוען דּו עֶ נְ דִ יגְ ְסט ַא סֵ דֶ ר זָאלְ ְסטּו וַוייטֶ ער
ֶועסט עֶ נְ דִ יגְ ן ִששָ ה
זָאגְ ן פְ רָ ִ ים ִמ ְשנַיֹות ּבִ יז דּו ו ְ
ִסדְ רֵ י ִמ ְשנֶה ,נָאכְ דֶ עם זָאלְ ְסטּו ָאנְ הֵ ייּבְ ן נָאכְ ַאמָ אל
ִמ ְשנַיֹות וְ כּו' וְ כּו'ַ ,אזֹוי זָאלְ ְסטּו טּון דַ יין גַאנְ צֶ ע
לֶ עּבְ ן.
ַאזֹוי זָאלְ ְסטּו אֹויךְ טּון ִמיט גְ מָ רָ א; הֵ ייּב ָאן שַ "ס
כְ ִסדְ רָ ן דַ יְ ָ א .נֶעם מַ סֶ כֶ ת ּבְ רָ כֹות אּון הֵ ייּב ָאן ָזאגְ ן
דִ י וֶוערְ טֶ ער פּון דִ י הֵ יילִ יגֶע גְ מָ רָ א; זָאג ַא ּבְ לַ אט נָאךְ
ֶועסט עֶ נְ דִ יגְ ן דִ י גַאנְ צֶ ע מַ סֶ כְ תָ א,
ַא ּבְ לַ אט ּבִ יז דּו ו ְ
נָאכְ דֶ עם זָאלְ ְסטּו ָאנְ הֵ ייּבְ ן מַ סֶ כֶ ת ַשּבָ תַ ,אזֹוי
ֶועסט עֶ נְ דִ יגְ ן גַאנְ ץ
זָאלְ ְסטּו גֵיין כְ ִסדְ רָ ן ּבִ יז דּו ו ְ
ישט פַ ארְ ְשטֵ יין
ֶועסטּו נִ ְ
ַש"ס ,אֲ פִ ילּו ִאין ָאנְ הֵ ייּב ו ְ
וָואס דּו לֶ ערְ נְ ְסט ,דָ אךְ זָאלְ ְסטּו וַוייטֶ ער לֶ ערְ נֶען ָאן
פַ ארְ ְשטֵ יין; זָאג דִ י הֵ יילִ יגֶע וֶוערְ טֶ ער פּון דִ י תֹורָ ה,
דָ אס וֶועט ַארַ יין ּבְ לָ אזְ ן ִאין דִ יר ַא פְ רִ ישֶ ע חַ יֹות אּון
ֶעשמַ א ִאין לֶ עּבְ ן.
ַא ג ְ
(עֲצָ תֹו אֱ מּונָה ,פ' דְ בָ רִ ים תשע"ט)
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וערן פּון גָּלּות ,אּון ִּדי ִּא ְׁידן ֶוועלְׁ ן נָּאְך
ֹיסגֶעלֵייזְׁ ט ֶו ְׁ
ִּמיר וֶועלְׁ ן נָּאְך או ְׁ
וערן".
ֶעראכְׁ ְׁטן ֶו ְׁ
ֹיפג ָּ
או ְׁ
ֶעצט זֶעט ַאלֶעס
ימּיּות פּון יֶעדֶ ע זַׁאְך ,אֲ ִּפילּו י ְׁ
קּוקן אוֹיף ִּדי ְׁפנִּ ִּ
יקים ְׁ
ִּדי צַׁ ִּד ִּ
ֶעד ֵרייט
ערג ְׁ
אוֹיס ַאזוֹי ְׁש ֶווער אּון ִּביטֶ ערֶ ,וועלְׁ ן ִּדי טֶ עג אָּ בֶ ער צּום סוֹף ִּאיבֶ ְׁ
ֶוערן צּו י ִָּּמ ים טו ִֹּבים ,אּון ִּמיר וֶ ועלְׁ ן זִּ יְך ְׁפ ֵרייעֶ ן ִּמיט ִּדי גְׁ רוֹיסֶ ע ְׁישּועוֹת
ו ְׁ
ער ְׁשטֶ ער ֶוועט אּונְׁ ז הֶ עלְׁ ְׁפן.
וָּ ואס ֶדער אֵ ייבֶ ְׁ
וערט גֶע'פַׁ ְׁס ְׁק'נְׁ ט ִּאין שֻׁ לְׁ חָּ ן עָּ רּוְך (או ַֹׁרח חַׁ יִּ ים ִּסימָּ ן תקנ"ב) ַאז מֶ ען
ערפַׁ אר ֶו ְׁ
דֶ ְׁ
ֶערּופן
ְׁ
וערט ָאנְׁ ג
ישט ַׁקיין ַׁתחֲ נּון ִּת ְׁשעָּ ה ְׁבָאב וַׁ וייל ִּת ְׁשעָּ ה ְׁבָאב ֶו ְׁ
זָּאגְׁ ט נִּ ְׁ
"מוֹעֵ ד" ַ -א יוֹם טוֹבְׁ .שטֶ עלְׁ ט זִּ יְך ַא ְׁפ ַׁראגֶעִּ ,איז עֶ ס דֶ ען ַא יוֹם טוֹב?
ערט ,מֶ ען ְׁטרוֹיעֶ ְׁרט ָּדאְך ִּאין ִּת ְׁשעָּ ה ְׁבָאב ,מֶ ען טּוט ַאלֶע
אר ֶק ְׁ
פּונְׁ ְׁקט פַׁ ְׁ
רּופן ַא יוֹם
הֲ לָּכוֹת פּון אֲ בֵ ילּות ִּאין ִּת ְׁשעָּ ה ְׁבָאב ,וִּ וי ַאזוֹי ֶקען מֶ ען עֶ ס ָאנְׁ ְׁ
טוֹב?
ימּיּות זֶענֶען ִּדי טֶ עג ְׁפ ֵריילִּ יכֶע טֶ עגֶ ,ווען
נָּאר דֶ ער אֱ מֶ ת ִּאיז ַאז ִּב ְׁפ נִּ ִּ
מָּ ִּשיחַׁ ֶוועט קּומֶ ען ֶוועט מֶ ען לֵיינֶען ִּדי ְׁמגִּ ילַׁת אֵ יכָּה ִּמיט ַא נִּ יגּון
פּורים ִּדי ְׁמגִּ ילַׁת אֶ ְׁס ֵתר
ִּ
ֶערהֵ ייטַ ,אזוֹי וִּ וי מֶ ען לֵיינְׁ ט
ְׁפ ֵריילִּ יכ ְׁ
ארף
ֶעצט זֶענֶען ִּמיר נָּאְך ִּאין גָּלּות ,אּון מֶ ען ַׁד ְׁ
ֶערהֵ ייט .אּון אֲ ִּפילּו י ְׁ
ְׁפ ֵריילִּ יכ ְׁ
ישט מֵ ִּסיחַׁ ַׁדעַׁ ת זַׁיין
ְׁטרוֹיעֶ ְׁרן אּון זִּ יְך ִּפ ְׁירן ִּמיט אֲ בֵ ילּות ,טָּ אר מֶ ען אָּ בֶ ער נִּ ְׁ
ֹיסלֵייזְׁ ן
ער ְׁשטֶ ער וֶ ועט אּונְׁ ז נָּאְך או ְׁ
ידה ַאז דֶ ער אֵ ייבֶ ְׁ
פּון ִּדי גְׁ אּולָּה הָּ עֲ ִּת ָּ
ְׁב ָּקרוֹב.
בַׁ יי ַאנְׁ ֵשי ְׁשלוֹמֵ ינּו ִּפ ְׁירט מֶ ען זִּ יְך צּו לֵיינֶען ִּדי ְׁמגִּ ילַׁת אֵ יכָּה אוֹיְך בַׁ ייטָּ אג.
וַׁ וייל ֶווען מָּ ִּשיחַׁ וֶ ועט קּומֶ ען ֶוועט מֶ ען ָּדאְך לֵיינֶען ִּדי ְׁמגִּ ילַׁת אֵ יכָּה ִּמיט ַא
ערהַׁ אלְׁ ְׁטן ִּאין
ֶעקענְׁ ט דֶ ְׁ
אבן זִּ יְך ג ֶ
"שהֶ חֶ יָּינּו" ַאז ִּמיר הָּ ְׁ
ְׁפ ֵריילִּ יכְׁ ן נִּ יגּון ִּמיט ַא ֶ
ערע גָּלּות ,אּון מֶ ען ֶוועט עֶ ס ַאוַׁ ְׁדַאי לֵיינֶען סֵ יי בַׁ יינַׁאכְׁ ט
וערע ִּביטֶ ֶ
ַאזַׁא ְׁש ֶו ֶ
ערפַׁ אר לֵיינְׁ ט מֶ ען עֶ ס אוֹיְך
ייטאג ַאזוֹי וִּ וי ִּדי ְׁמגִּ ילַׁת אֶ ְׁס ֵתר ,דֶ ְׁ
אּון סֵ יי בַׁ ָּ
הַׁ יינְׁ ט סֵ יי בַׁ יינַׁאכְׁ ט אּון סֵ יי בַׁ ייטָּ אג.
יקים אּון י ְִּׁחידֵ י ְׁסגּולָּה וָּ ואס
עֶ ס גֵייט ַאזוֹי וַׁ וייט ַאז עֶ ס זֶענֶען גֶע ֶווען צַׁ ִּד ִּ
ישט גֶעזָּאגְׁ ט "וְׁ אַׁ ָּתה ָּקדוֹש"ַ ,אזוֹי וִּ וי מֶ ען
אבן זֵיי נִּ ְׁ
ִּאין מוֹצָּ אֵ י ַׁשבָּ ת חַׁ זוֹן הָּ ְׁ
ישט
יטן ִּדי וָּ ואְך זָּאגְׁ ט מֶ ען נִּ ְׁ
ִּפ ְׁירט זִּ יְך ַאז ֶווען עֶ ס גֶעפַׁ אלְׁ ט ַא יוֹם טוֹב ִּאינְׁ ִּמ ְׁ
אר ֶקע אֱ מּונָּה ַאז דֶ ער
אבן גֶעהַׁ אט ַאזַׁא ְׁשטַׁ ְׁ
"וְׁ אַׁ ָּתה ָּקדוֹש" .וַׁ וייל זֵיי הָּ ְׁ
עמאלְׁ ט וֶועט
ֹיסלֵייזְׁ ן פּון גָּלּות ,אּון דֶ ָּ
ער ְׁשטֶ ער וֶ ועט אּונְׁ ז זִּ יכֶער או ְׁ
אֵ ייבֶ ְׁ
ָּד אְך ִּת ְׁשעָּ ה ְׁבָאב זַׁיין ַא יוֹם טוֹב .אָּ בֶ ער ֶווען עֶ ס ִּאיז גֶעקּומֶ ען ִּת ְׁשעָּ ה ְׁבָאב
ֹיסגֶעלֵייזְׁ ט
ישט או ְׁ
אבן גֶעזֶען ַאז מֶ ען ִּאיז ֵליידֶ ער נָּאכְׁ נִּ ְׁ
בַׁ יינַׁאכְׁ ט אּון זֵיי הָּ ְׁ
עמאלְׁ ט גֶעזָּאגְׁ ט "וְׁ אַׁ ָּתה ָּקדוֹש" ,צּו מַׁ ְׁשלִּ ים זַׁיין ָּדאס
אבן זֵיי דֶ ָּ
וארן ,הָּ ְׁ
גֶעוָּ ְׁ
ֹיסגֶעלָּאזְׁ ט מוֹצָּ אֵ י ַׁשבָּ ת.
וָּ ואס מֶ ען הָּ אט או ְׁ



סּוקים אוֹיף זִּ יְך
ייט ְׁשן ִּדי ְׁפ ִּ
ֹיס ַׁט ְׁ
ארף מֶ ען או ְׁ
וֶוען מֶ ען זָּאגְׁ ט ְׁמגִּ ילַׁת אֵ יכָּה ַׁד ְׁ
ַאלֵייןַ .אזוֹי וִּ וי ֶדער ֶר ִּבי זָּאגְׁ ט (לִּ יקּוטֵ י מוֹהֲ ַׁר"ן חֵ לֶק ב' ִּסימָּ ן ק"א) ַאז ֶווען מֶ ען זָּאגְׁ ט
סּוקים
ייט ְׁשן ַאלֶע ְׁפ ִּ
ֹיסטַׁ ְׁ
ְׁת ִּהלִּ יםְׁ ,ת ִּחינוֹתָ ,אדֶ ער ִּתיקּון חֲ צוֹת זָּאל מֶ ען או ְׁ
אוֹיף זִּ יְך ַאלֵייןִּ ,די ַאלֶע ִּמלְׁ ָּחמוֹת וָּ ואס ְׁשטֵ ייט ִּאין ְׁת ִּהלִּ יםִּ ,די ַאלֶע ׂשוֹנְׁ ִּאים
עדט זִּ יְך אָּ פ וֶ ועגְׁ ן ֵזיי ִּאין ְׁת ִּהלִּ יםָּ ,דאס גֵייט ַארוֹיף אוֹיף
וָּ ואס ָּדוִּ ד הַׁ מֶ לְֶך ֶר ְׁ
ִּדי אֵ ייגֶענֶע ִּמלְׁ ָּחמוֹת וָּ ואס יֶעדֶ ער מֶ ענְׁ ְׁטש הָּ אט ִּמיט זַׁיין יֵצֶ ר הָּ ַׁרע ,וָּ ואס
עסטֶ ער פַׁ יינְׁ ט פּון ַא מֶ ענְׁ ְׁטש ,עֶ ר וִּ ויל נָּאר הַׁ ְׁרגֶ'עֶ נֶען דֶ עם
עֶ ר ִּאיז ֶדער גְׁ ֶר ְׁ
ּובג ְַׁׁש ִּמיּו ת ,אּון אוֹיף דֶ עם בֶ עט מֶ ען ִּאין ְׁת ִּהלִּ ים ַאז דֶ ער
מֶ ענְׁ ְׁטש ְׁברּוחֲ נִּ יּות ְׁ
ער ְׁשטֶ ער זָּאל אּונְׁ ז ַׁראטֶ עוֶ וען פּונֶעם יֵצֶ ר הָּ ַׁרע אּון ַאלֶע ְׁשלֶעכְׁ טֶ ע
אֵ ייבֶ ְׁ
זַׁאכְׁ ן.
יקר ְׁטרוֹיעֶ ְׁרן אוֹיף ִּדי
ארף ְׁב ִּע ָּ
ִּדי זֶעלְׁ בֶ ע ִּאיז ִּמיט ְׁמגִּ ילַׁת אֵ יכָּה .מֶ ען ַׁד ְׁ
ישט ז ֹוכֶה גֶע ֶווען צּו זַׁיין ַאן עֶ ְׁרלִּ יכֶער
חּורבָּ ן ַאז מֶ ען הָּ אט נָּאכְׁ נִּ ְׁ
אֵ ייגֶענֶע ְׁ
ֶוערן
צּוריק דֶ עם בֵ ית הַׁ ִּמ ְׁק ָּדש פּון ו ְׁ
דּורְך דֶ עם הַׁ אלְׁ ט מֶ ען ִּ
ִּאיד ,וָּ ואס ְׁ
ער ְׁש ְׁטן ַאז פּון זַׁיין זַׁייט
עטן דֶ עם אֵ ייבֶ ְׁ
ארף בֶ ְׁ
ֹיפגֶעבוֹיעֶ ט ,יֶעדֶ ער ִּאיד ַׁד ְׁ
או ְׁ
ֹיפבוֹי פּונֶעם בֵ ית הַׁ ִּמ ְׁק ָּדשַ ,אז זַׁיינֶע ַׁמעֲ ִּׂשים
ערן ָּדאס או ְׁ
ישט ְׁש טֶ ְׁ
זָּאל עֶ ר נִּ ְׁ
צּוריק הַׁ אלְׁ ְׁטן ִּדי גְׁ אּולָּה אּון דֶ עם ִּבנְׁ יָּן בֵ ית הַׁ ִּמ ְׁק ָּדש ִּב ְׁמהֵ ָּרה.
ישט ִּ
זָּאלְׁ ן נִּ ְׁ
מוֹצָּ אֵ י ִּת ְׁשעָּ ה ְׁבָאב ִּפ ְׁירט מֶ ען זִּ יְך ַאז מֶ ען ִּאיז ְׁמ ַׁקדֵ ש ִּדי לְׁ בָּ נָּה .דֶ ער אֲ ִּר"י
ייבט אוֹיף דֶ עם ְׁ(פ ִּרי עֵ ץ חַׁ יִּיםַ ,אחֵ ר סוֹד ּכַּׁוָּ נַׁת ת"ב) ַאז ָּדאס ִּאיז זֵייעֶ ר ַא
הַׁ ָּקדוֹש ְׁש ַׁר ְׁ
גְׁ רוֹיסֶ ע זַׁאְך צּו ְׁמ ַׁקדֵ ש זַׁיין ִּדי לְׁ בָּ נָּה מוֹצָּ אֵ י ִּת ְׁשעָּ ה ְׁבָאב.
ערפּון ִּאיזַ ,אזוֹי וִּ וי מֶ ען זֶעט בַׁ יי ִּדי לְׁ בָּ נָּה ַאז ַׁדוְׁ ָּקא וֶוען זִּ י
דֶ ער ִּענְׁ יָּן דֶ ְׁ
ישטַׁ ,דוְׁ ָּקא
ֶוערט שוֹין זֵייעֶ ר ְׁקלֵיין ִּביז מֶ ען זֶעט עֶ ס שוֹין ִּאינְׁ גַׁאנְׁ ְׁצן נִּ ְׁ
ו ְׁ
צּוריק גְׁ ֶרעסֶ ער.
וערן ִּ
ייבט ָאן צּו וֶ ְׁ
דֶ עמָּ אלְׁ ט טּוט זִּ י זִּ יְך בַׁ א ֵנייעֶ ן ,אּון הֵ ְׁ
ֶעצטַׁ ,דוְׁ ָּקא נָּאְך ִּת ְׁשעָּ ה ְׁבָאב וֶ וען מֶ ען הָּ אט ַאזוֹי
ִּדי זֶעלְׁ בֶ ע ִּאיז אוֹיְך י ְׁ
צּוריק
ִּ
חּורבָּ ן ,דֶ עמָּ אלְׁ ט ִּאיז ִּדי צַׁ ייט זִּ יְך
ְׁ
ֹיפן
ֶעטרוֹיעֶ ְׁרט או ְׁ
ארק ג ְׁ
ְׁשטַׁ ְׁ
ער ְׁש ְׁטן אּון זַׁיין
ייבן פּון ְׁפ ִּריש צּו ִּדינֶען דֶ עם אֵ ייבֶ ְׁ
ייבן אּון ָאנְׁ הֵ ְׁ
ֹיפצּוהֵ ְׁ
או ְׁ
אסיגְׁ ְׁסטֶ ע צַׁ ייט
ערפַׁ אר ִּאיז מוֹצָּ אֵ י ִּת ְׁשעָּ ה ְׁבָאב ִּדי פַׁ ִּ
וואוֹיל אּון עֶ ְׁרלִּ יְך .אּון דֶ ְׁ
צּו ְׁמחַׁ דֵ ש זַׁיין ִּדי לְׁ בָּ נָּה.
ֶעב ֶרענְׁ גְׁ טַ ,אז פַׁ אר מֶ ען ִּאיז ְׁמחַׁ דֵ ש ִּדי לְׁ בָּ נָּה זָּאל
וערט ג ְׁ
ִּאין ִּדי פו ְֹׁס ִּקים ֶו ְׁ
צּוריק ִּדי ִּשיְך ,אּון ֶווער עֶ ס
אס ְׁטן ,עֶ ְׁסן עֶ פֶ עס ,אּון ָאנְׁ טּון ִּ
ֹיספַׁ ְׁ
מֶ ען קו ָֹּדם או ְׁ
ערנָּאְך ִּאיז מֶ ען ְׁמחַׁ דֵ ש ִּדי לְׁ בָּ נָּה
ֶקען גֵייט אוֹיְך ִּאין ִּמ ְׁק ֶוה ,אּון דֶ ְׁ
ער ְׁש ְׁטן ַאז עֶ ר זָּאל אּונְׁ ז שוֹין
ֶערהֵ ייט ,אּון מֶ ען בֶ עט ֶדעם אֵ ייבֶ ְׁ
ְׁפ ֵריילִּ יכ ְׁ
ֹיסלֵייזְׁ ן פּון גָּלּות ,וָּ ואס ֶדעמָּ אלְׁ ט ֶוועט זַׁיין וְׁ הָּ יָּה אוֹר הַׁ לְׁ בָּ נָּה ּכְׁ אוֹר
או ְׁ
הַׁ חַׁ מָּ הִּ ,די לְׁ בָּ נָּה ֶוועט ַׁשיינֶען ַאזוֹי וִּ וי ִּדי זּוןִּ ,ב ְׁמהֵ ָּרה ְׁביָּמֵ ינּו ָאמֵ ן.
(ׂשיחוֹת מוֹהַׁ ָּרא"ש חֵ לֶק א' וְׁ חֵ לֶק י' עֶ ֶרְך ִּת ְׁשעָּ ה ְׁבָאב ,וְׁ חֵ לֶק ט"ז עֶ ֶרְך בֵ ין הַׁ ְׁמצָּ ִּרים)
ִּ

ב
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מאפע פון זיצן אין בית המדרש "היכל הקודש" אין אומאן
צו דינגען א זיץ רופט347-770-2290 :

BreslevCenter.com\answers

נאך פילע בריוו פונעם ראש ישיבה שליט"א אין אלע נושאים
קען מען זען אינעם וועכנטליכן קונטרס "עצתו אמונה".
צו באקומען אין ישיבה ,אדער רופט 845-200-7132

ג
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נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
שיינער שידוך פון א תלמיד הישיבה
מיט גרויס שמחה האבן אנשי שלומנו אויפגענומען די בשורה פונעם
שידוך שליסן פון הב' אהרן פיש ני"ו בן מו"ה זעליג הי"ו פון די חשובע
תלמידים אין ישיבה ,עב"ג הכלה תחי' בת מו"ה משה שטיינבערג הי"ו.
די מסיבת לחיים איז פארגעקומען פארגאנגענעם ערב שבת קודש אין
די סקאליע קאנטרי ,ביים סקאליע רבי שליט"א ,מיט די באטייליגונג
פונעם ראש ישיבה שליט"א וואס איז גלייכצייטיג אויך געווען דער שדכן.
ביים לחיים האט דער סקאליע רבי שליט"א ווארעם אנגעווינטשן פאר'ן
ראש ישיבה שליט"א אז ער זאל ווייטער זוכה זיין צו מרבה זיין גבולי
הקדושה.
סיי דער חתן נ"י און סיי די כלה תחי' זענען ביידע געווען ביי
מוהרא"ש'ס ציון אין יבניאל און געפאלגט וואס מוהרא"ש האט געהייסן
אויפקריצן אויף זיין מצבה" ,יעדער בחור און יעדע מיידל וואס וועלן קומען
צו מיין ציון און אויסזאגן דארט גאנץ ספר תהלים ,וועל איך נישט רוען
אויף יענע וועלט ביז איך וועל טרעפן פאר זיי א שידוך" .און ב"ה זיי האבן
יעצט ביידע געטראפן זייער שידוך אין זכות פון אמונת צדיקים און פאלגן
בתמימות ובפשיטות וואס דער צדיק האט געהייסן.
דער חתן איז א געטרייער איבערגעגעבענער תלמיד פון ראש ישיבה,
וואס אויסער זיינע גוטע מידות טובות מיט וואס ער איז אויסגעצייכענט,
האט ער די זכיה אז ער האט שוין געענדיגט ש"ס צוויי מאל ביז יעצט ,און
יעצט פלאנט דער חתן מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף צו ענדיגן ש"ס צום
דריטן מאל אויף זיין חתונה בשטו"מ.
די כלה איז א לערערין אין די בית פיגא סקול ,וואו זי געבט זיך אוועק
פאר די טייערע קינדער ,און לייגט אריין אין זיי יראת שמים און גוטע
מידות.
עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים קול חתן וקול כלה!
***

ברית אין קעמפ לבן הנולד ביי מו"ה אלי קנאלל הי"ו

אומאן ראש השנה!
אלע אייערע געברויכן פאר אומאן
עירליין טיקעטס; טרעוול אינשורענס; און נאך
~ בעסטע פרייזן און שנעלסטע סערוויס ~
אייער פריינד

אלי קנאלל

דעם פארגאנגענעם ערב שבת קודש האבן די בחורים אין קעמפ
געהאט די זכי' אז מען האט געפראוועט א ברית מילה אין ביהמ"ד פון
קעמפ ,פאר'ן ניי געבוירן אינגל פון מו"ה אלי קנאלל הי"ו.
דער ראש ישיבה שליט"א איז מכובד געווארן מיט סנדקאות ,דער
טאטע פון בעל שמחה ,מו"ה יצחק דוב הי"ו ,איז מכובד געווארן מיט סנדק
מעומד .ויקרא שמו בישראל" ,ישראל".
מען האט געזען ווי דער ציבור נוצט אויס די געוואלדיגע געלעגנהייט
בשעת דעם ברית ווען אליהו הנביא קומט ,און יעדער האט גערעדט צום
אייבערשטן שטילערהייט ,און איבערגעבעטן דעם אייבערשטן אין די צייט
ווען דער אייבערשטער איז מוחל די עבירות אין זכות פון אליהו הנביא.
דערנאך איז פארגעקומען די סעודת ברית אין בית המדרש ,דער ראש
ישיבה האט אויפגעטרעטן און ארויסגעברענגט צווישן אנדערע אז די
פרשיות פון די וואך ,מטות און מסעי ,זענען אינאיינעם די לענגסטע סדרה
אין די צאל פסוקים און מיט דעם ענדיגט מען ספר במדבר ,קען מען זען אז
ווער עס האט געפאלגט מוהרא"ש ז"ל און מעביר סדרה געווען יעדן טאג
אביסל ,האט זוכה געווען און מסיים געווען יעדע וואך די סדרה ,און יעצט
איז אים א שמחה "חזק חזק ונתחזק" ,ער ענדיגט יעצט גאנץ ספר במדבר,
און פארקערט אויב מ'וויל נאר שלימות ,מ'מוז יוצא זיין אלע שיטות און
אלע חומרות ,און די הנהגות פון אלע צדיקים ,טוט מען דערנאך גארנישט.
דער עולם האט ווארעם אנגעוואונטשן פאר די בעלי שמחה ,און
דערנאך האט מען געבענטשט ברכת המזון.
כשם שנכנס לברית כן יכנס לתורה ולחופה ולמעשים טובים!

סימן טוב ומזל טוב

הבטחת מוהרא"ש

חיזוק צום טיר

מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

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

איר קענט באקומען אלע ספרי ברסלב,
קונטרסים ,דרשות ,ניגונים ,סידי'ס,
'USBס'SD ,ס ,און נאך;
דעליווערט צו אייער טיר!

החתן אהרן פיש ני"ו
וואס איז א חתן געווארן למזל טוב עב"ג
דער אייבערשטער זאל העלפן אז עס זאל זיין א
קשר של קימא און א בנין עדי עד מיט דורות
ישרים ומבורכים

אשר בנחל

וועט זיכער זען א גרויסע ישועה און געהאלפן
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.

רופט שוין 845-248-1651

רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

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

קול ברסלב  -שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים; מעשיות פון תפלה; און נאך

קוואל פון חיזוק (פרויען)  -שיעורים; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס; און נאך

 / 845-414-8429 / 212-444-9191ארץ ישראל  / 0797040066ענגלאנד 03303502361
< < BreslevCenter.com
ד

צו באקומען דעם גליון אויף אימעיל breslevcenter@gmail.com
חיזוק יומי אימעיל  /chizikyomi@gmail.comטעלעפאן מעסידזשינג 347-630-2876
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