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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

 

ֹנִכי ְמ ֹלא תוֹ  ר אָׁ שֶׁ ר אַּ בָׁ דָׁ ל הַּ נּו, ִלְשמֹורוֶׁצַּ ִסיפּו עַּ ם ְוֹלא ִתְגְרעּו ִממֶׁ ְתכֶׁ  ה אֶׁ
ֹנִכי ְמ  ר אָׁ שֶׁ ם אַּ ת ִמְצֹות ה' ֱאֹלֵקיכֶׁ םוֶׁצַּ אֶׁ ְתכֶׁ . ִלְכאֹוָרה ָזאְגט ֶדער ָפסּוק ה אֶׁ

"ֹלא ִאיֶבער ִדי ֶזעְלֶבע ַזאְך ֶעְטִליֶכע ָמאל, ֶעס ָוואְלט ֶגעֶקעְנט ְשֵטיין ְבלֹויז 
ם ת ִמְצֹות ה' ֱאֹלֵקיכֶׁ נּו ִלְשמֹור אֶׁ ר ְוֹלא ִתְגְרעּו ִממֶׁ בָׁ דָׁ ל הַּ , ִדי "תֹוִסיפּו עַּ

ֹנִכי ְמ ֶוועְרֶטער  ר אָׁ שֶׁ ם"וֶׁ צַּ "אַּ ְתכֶׁ  ט אֹויס ִווי ֶעס ִאיז ִאיְבִריג.ֶזע ה אֶׁ
)ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן ס"א( מֹוַהָרא"ש ִאיז ָדאס ַמְסִביר לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 

ר יִַּגידּו ְלךָׁ יִָׁמין ּוְשֹמאל)ְדָבִרים יז( אֹויְפן ָפסּוק  שֶׁ ר אַּ בָׁ דָׁ סּור ִמן הַּ ַאז דּוְרְך  ,ֹלא תָׁ
ְגט ָוואס ֶדעם ָוואס ַא ִאיד ָהאט ֱאמּוַנת ֲחָכִמים, ֶער ֵגייט צּו ַא ַצִדיק אּון ֶער ָפאלְ 

ֶוועג, אּון -ֶטעְנִדיג אֹויף ִדי ִריְכִטיֶגע ִמיְטלֶדער ַצִדיק ָזאְגט, דּוְרְך ֶדעם ֵגייט ֶער ְש 
 ֶער ֵגייט ִניְשט צּו ֶרעְכְטס ָאֶדער צּו ִליְנְקס.

ַאז ַא ֶמעְנְטש ַדאְרף ֵאייִביג ֵגיין )ֲהָלכֹות ֵדעֹות ֵפֶרק א' ֲהָלָכה ד'( ר ַרְמַב"ם ָזאְגט ֶדע
ּוט אּון ן ִמיְטל ֶוועג, ֶמען ָטאר ִניְשט ֵגיין אֹויף ַאן ֶעְקְסְטֶרעֶמע ֶוועג ִניְשט צּו ג'אֹויפְ 

 ִניְשט צּו ְשֶלעְכט.
עְנִדיג אֹויף טֶ זֵייֶער ְשֶווער צּו ְמַקיֵים ַזיין, צּו ֵגיין ְש  ַפאר ַא ֶמעְנְטש ִאיז ָדאס ָאֶבער

ַאז ֶעס  ָאֶדער ְבֶרעְנט ֶער ָגאר ְשַטאְרק צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ַאזֹוי ַווייט .ִדי ִמיְטל ֶוועג
ט ָהאְבן ֵגייט אֹויף ֵאיין ֶעְקְסְטֶרעם, ֶער ִוויל ָאְפָלאְזן ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט, אּון ָגאְרִניְש 

ַווייל  ִמיט ֵקייֶנעם, ָנאר ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ָוואס ָדאס ִאיז אֹויְך ִניְשט גּוט,
ג, ֶער ָאֶדער ִוויל ֶער ֵגיין אֹויף ִדי פּוְנְקט ַפאְרֶקעְרֶטע ֶווע .ָדאס ֶקען ִניְשט ָאְנַהאְלְטן

ט ָנאְך ַאָמאל ֶקעֶנען ַזיין וואֹויל, אּון ֶער ֶהערְ ִאיז ִזיְך ִאיְנַגאְנְצן ְמַייֵאש ַאז ֶער ֶוועט 
 יְשט גּוט.ִאיְנַגאְנְצן אֹויף צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן. אּון ֵבייֶדע פּון ִדי ֶוועְגן ֶזעֶנען נִ 

יק ר ַצדִ ִדי ֵעָצה ֶדעְרצּו ִאיז צּו ֵגיין צּו ַא ַצִדיק אּון ָפאְלְגן ָוואס ֶער ָזאְגט, ַווייל ֶדע
ר ָזאל ן ֶמעְנְטש ִדי ִריְכִטיֶגע ֶוועג ִווי ַאזֹוי ֶער ָזאל ִזיְך ִפיְרן, ִווי ַאזֹוי עֶ 'ֶקען ֶגעְבן ַפארְ 

ּון ִזיְך ֶער ִאיז ְמַחֵזק ֶדעם ֶמעְנְטש ַאז ֶער ִניְשט ָנאְכָלאְזן א .ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן
ן ִריְכִטיְגן ֶוועג ַאז ֶער ָזאל ִניְשט 'ְמַייֵאש ַזיין, אּון ֶער ִפיְרט ֶדעם ֶמעְנְטש אֹויפְ 

 ְבֶרעֶנען ֶמער ִוויִפיל ֶמען ַדאְרף.
, ֶטער ָזאְגט ָאן ַפאר ִדי ִאיִדיֶשע ִקיְנֶדערָדאס ִאיז ְפַשט ִאין ָפסּוק, ֶדער ֵאייֶבעְרְש 

נּו ר ְוֹלא ִתְגְרעּו ִממֶׁ בָׁ דָׁ ל הַּ  ְמטט צּו צּו ִדי ִמְצֹות אּון ֶנע, ֵלייְגט ִניְש ֹלא תֹוִסיפּו עַּ
צּוֵלייְגן  ִניְשט ַאז דּו ָזאְלְסט ְבֶרעֶנען צּו ְשַטאְרק צּום ֵאייֶבעְרְשְטן אּון .ִניְשט ַאָראפ

 ן פּון ִדיי ּתֹוָרה, אּון ִניְשט ַאז דּו ָזאְלְסט ִאיְנַגאְנְצן ָנאְכָלאְזן אּון ַאָראפ ֶנעֶמעצּו דִ 
ן ָנאר ָוואס ִדי ּתֹוָרה ֵהייְסט. אֹויְפן ִמיְטל ֶוועג, אּון טּו דּו ַדאְרְפְסט ֵגיין ָנאר .ּתֹוָרה

שֶׁ אֹויף ֶדעם ָהאט מֶשה ַרֵבינּו ֶגעָזאְגט ְצֵוויי ָמאל  ֹנִכי ְמ "אַּ ם"וֶׁ צַּ ר אָׁ ְתכֶׁ , ה אֶׁ
ן ִמיְטל ֶוועג, צּו ֶדעם ַדאְרְפט ִאיר 'צּוקּוֶמען צּו ֶדעם צּו ֶקעֶנען ֵגיין אֹויפְ צּו

ק ֶקען אֹויְסֶהעְרן ָדאס ָוואס ִאיְך מֶשה ַרֵבינּו ֶדער ַצִדיק ָזאְגט, ַווייל ָנאר ַא ַצִדי
 עג.ן ִריְכִטיְגן ֶוו'ִפיְרן ֶדעם ֶמעְנְטש אֹויפְ 

 )ֹזאת ַהּתֹוָרה ָוֶאְתַחָנן ד'(
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רָׁא"ש עְרֵצייְלט מֹוהַּ  דֶׁ
 

י ָזאְגט  יָמן צ"ט( ֶדער ֶרבִּ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' סִּ יד )לִּ ַאז ַא אִּ
יְך צּוֶגעוואֹויֶנען ְש  יג צּו ֶרעְדן צּום ַדאְרף זִּ ֶטעְנדִּ

ין, אּון ֵסיי  יל ֶדערִּ ֵאייֶבעְרְשְטן, ֵסיי ֶווען ֶער ָהאט ַא ֶגעפִּ
ילּו ֶווען ֶער ֶקען  ֶווען ֶער יל, ֲאפִּ יְשט ַקיין ֶגעפִּ ָהאט נִּ

ָנאר ֶרעְדן ַקאְלֶטעְרֵהייט. ַווייל ֶווען ַא ֶמעְנְטש ֶוועט 
יל, ֶוועט  ילּו ָאן ַא ֶגעפִּ ַאַסאְך ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ֲאפִּ
יְך סֹוף ָכל סֹוף ֶעֶפעֶנען ַזיין ַהאְרץ אּון ֶער ֶוועט  זִּ

יל צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ַדאן ֶוועט ֶער  ַבאקּוֶמען ַא ֶגעפִּ
לֹות ָוואס ֶער  יש אֹויְך אֹויְפהֹויְבן ַאֶלע ְתפִּ אֹוָטאַמאטִּ

יל.  ָהאט ֶגעֶבעְטן ָאן ַקיין ֶגעפִּ
י  ין דִּ יט ֶדעם ֶדער ָפסּוק אִּ י ַטייְטְשט מִּ ֶדער ֶרבִּ

יֶגע ֶסְדָרה  ים ג, כג(ָוואֶכעדִּ ן ֶאל ה' ָבֵעת ָוֶאְתַחנַ " )ְדָברִּ
י, "ַההּוא ֵלאֹמר ַא  - "ָוֶאְתַחַנן ֶאל ה'", ַטייְטְשט ֶדער ֶרבִּ
יד ָזאל ְש  יג ֶרעְדן אּון ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, אִּ ֶטעְנדִּ

יְשט.  יל אּון ֵסיי ֶווען ֶער ָהאט נִּ ֵסיי ֶער ָהאט ַא ֶגעפִּ
ֶעס ֶוועט קּוֶמען ַא ַצייט  - "ָבֵעת ַההּוא ֵלאֹמר"ַווייל 

י ֶוועְרֶטער  יל אּון דִּ ֶווען ֶער ֶוועט ַבאקּוֶמען ַא ֶגעפִּ
יְרט, אּון ַדאן  וי ֶגעְשמִּ יְך ָזאְגן פּון ַזיין מֹויל וִּ ֶוועְלן זִּ

 ֶוועט ֶער ַאֶלעס ַפאֶרעְכְטן.
יְשט ָנאר ַביים ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן,  יז נִּ ָדאס אִּ

י ֶזע יז אֹויְך ַביים ֶלעְרֶנען תֹוָרה, ָאֶדער ָנאר דִּ ְלֶבע אִּ
יֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן  יד ַדאְרף דִּ ְצֹות. ַא אִּ ַביים טּון מִּ
ְצֹות,  וי ֶמער תֹוָרה אּון מִּ יְרן ַאַרייְנצּוַכאְפן וִּ אּון ְפרּובִּ

ילּו ֶווען ֶער טּו ָדאס ָנאר ַקאְלֶטעְרֵהייט ָאן ַקיין  טֲאפִּ
י שּום גֶ  ילּו ֶווען דִּ יל אּון ָאן ַקיין ַפאְרְשַטאְנד, ֲאפִּ עפִּ

ְצֹות ֶזעֶען אֹויס ַהאְלב ֶגעַבאְקן, ֶעס ָהאט -תֹוָרה ּומִּ

אֹויְגן, ֶוועט ִהיט ַדייֶנע 
אְטן ַקיין  ִדיר ִניְשט שָׁ

 

אְגן  ה זָׁ כָׁ ם ִלְברָׁ ֵמינּו ִזְכרֹונָׁ ַרע; ֲחכָׁ כֹות כ.(ַעִין הָׁ : )ְברָׁ
זּו ה לָׁ ְצתָׁ ֵאין ַעִין  -ן ִמַמה ֶשֵאינֹו ֶשּלֹו "ַעִין ֶשלֹא רָׁ

אט ִזיְך  ע שֹוֶלֶטת בֹו", יֹוֵסף ַהַצִדיק הָׁ רָׁ הָׁ
אט ִניְשט ֶגעקּוְקט ֶגעִהיְטן ַזייֶנע אֹויְגן  אּון ֶער הָׁ

אט ֶער ַבאקּוֶמען אֹויף ֵאֶשת ּפ ֹוִטיַפר, ֶדעְרַפאר הָׁ
ִאים  ה ַאז ַפאר ִאים אּון ַזייֶנע דֹורֹות ַהבָׁ כָׁ ִדי ְברָׁ
ַרע; ַאז דּו ֶוועְסט ִזיְך  ַשאְדט ִניְשט ַקיין ַעִין הָׁ

ְּפֶגעִהיְט  ,ִהיְטן ַדייֶנע אֹויְגן ן ֶוועְסטּו ַזיין אָׁ
 פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן ַאֵלייְנס.

ִאיְך ֶבעט ִדיר, ַמיין ֵטייֶעֶרער ַתְלִמיד, ַפאְרַמאְך 
ְנקּוֶמען צּו קּוְקן  ַאֶלע ֶוועְגן ִווי ַאזֹוי דּו ֶקעְנְסט אָׁ
אְּפְסטּו?! ֶוועֶמען  ְשֶלעְכֶטע ַזאְכן; ֶוועֶמען פָׁ

. דּו אְך ִזיְך ַאֵלייְנסַנאְרְסטּו?! דּו ַנאְרְסט דָׁ 
ֵמייְנְסט ַאז דּו ַנאְרְסט ַדיין ַווייב ְוכּו'; דּו 

ואס ַאֵלייְנס ֶוועְרְסט דָׁ  אְך ַפאְרְשַוואְרְצט, ַפאְרוָׁ
אְלְסטּו ִזיְך ַדאְרְפן מּוְטֶשען ִמיט ְשֶוועִריֵק  ייְטן זָׁ

אְבן ַא ַחִיים ַדיין ַגאְנץ ֶלעְבן? דּו ֶקעְנְסט דָׁ  אְך הָׁ
 טֹוִבים.

תֹו ֱאמ  ה, פ' )ֲעצָׁ  (טתשע" ַמטֹות ַמְסֵעיּונָׁ
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יז ֵזייֶער ָחשּוב ֶיעֶדע  יְשט ַקיין ַטַעם אּון ַקיין ֶגעְשַמאק, ַווייל ַביים ֵאייֶבעְרְשְטן אִּ נִּ
יד ְשְטֶרע ים.ְקֵלייֶנע ַזאְך ָוואס ַא אִּ יְך ָאן צּו טּון ַפאר אִּ  ְנְגט זִּ

יְשט ַקיין  יְרט נִּ יל, ֶער ְשפִּ יְנט ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ָאן ַקיין ֶגעפִּ יד דִּ ֶווען ַא אִּ
ין ַזייןֶגעְשַמאק  ְצֹות  אִּ י מִּ ין דִּ יְשט ַקיין ַטַעם אִּ יְרט נִּ ֶלעְרֶנען אּון ַדאֶוועֶנען, ֶער ְשפִּ

יז ְמַקֵיים, אִּ  ֶעס  ַווייל יז ָדאס ָנאְך ַאַסאְך ֶמער ָחשּוב ַביים ֵאייֶבעְרְשְטן.ָוואס ֶער אִּ
יְרט ָיא ַא  וי ַפאר ֵאייֶנעם ָוואס ְשפִּ ים ָאן ַאַסאְך ְשֶוועֶרער ָדאס צּו טּון וִּ קּוְמט אִּ

ין יז ָדאס ָנאְך ֶמער ָחשּוב, ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער הָ  .ֶגעְשַמאק ֶדערִּ יֶבער אִּ אט אּון ֶדערִּ
יד  .ַא ְגרֹויֶסע ַנַחת רּוַח פּון ֶדעם אּון ֶווען ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶזעט ַאז ֶדער אִּ

ים  יְנט אִּ יְך ָאן אּון דִּ ילְשְטֶרעְנג זִּ ויפִּ יֶכער צּום סֹוף  ֶער וִּ ים זִּ ֶקען, ֶוועט ֶער אִּ
ינֶ  גּוְטן ַטַעםֶהעְלְפן ַאז ֶער ָזאל ָיא ַבאקּוֶמען ֶדעם  ען ֶדעם אּון ֶקעֶנען דִּ

יט ַא חִּ  ְשֵלימּות מִּ  יֹות אּון ֶגעְשַמאק.ֵאייֶבעְרְשְטן בִּ

יָלה ו':( ֲחַז"ל ָזאְגן  ין )ְמגִּ י, ַתֲאמִּ י ּוָמָצאתִּ ם ֹיאַמר ְלָך ָאָדם ָיַגְעתִּ אֹויב ַא  -"אִּ
יַח ֶגעֶווען, יְך ֶגעְפָלאְגט אּון ֶער ָהאט ַמְצלִּ יר ַאז ֶער ָהאט זִּ ַדאן  ֶמעְנְטש ָזאְגט דִּ

יְך ַא קַ  ּוטסְ ָזאלְ  ים ְגֵלייְבן". ְשֶטעְלט זִּ יַח אִּ ְשָיא, אֹויב ָהאט ֶיעֶנער ַטאֶקע ַמְצלִּ
יְשט ְבלֹויז ְגֵלייְבן, ֶמען ֶקען דָ  י אֹויְגן ַאז ֶער ֶגעֶווען, ַדאְרף ֶמען נִּ יט דִּ אְך ֶזען מִּ

יַח ֶגעֶווען יט ַא זַ ָנאר ְגֵלייְבן ַדאְרף ֶמען  .ָהאט ַמְצלִּ יְשט ֶזען מִּ אְך ָוואס ֶמען ֶקען נִּ
י אֹויְגן.  דִּ

י ָנָתן  ְרַכת הַ ָזאְגט ֶרבִּ יקּוֵטי ֲהָלכֹות בִּ יּות, ֵפירֹות ֲהָלָכה ה'( )לִּ ַאז ֶווען ֶעס קּוְמט צּו רּוְחנִּ
יְשט  יֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ָדאְרט ַדאְרף ֶמען ָיא ְגֵלייְבן, נִּ ֶווען ֶעס קּוְמט צּו דִּ
יז ָדא ַא ֶמעְנְטש  י ַהְצָלָחה, ַאָמאל אִּ יֶגע אֹויְגן דִּ י ְפֵליישִּ יט דִּ יג ֶזעט ֶמען מִּ ֵאייבִּ
יְשט  יֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ֶער ֶזעט נִּ יְך צּו דִּ יְך אּון מּוְטֶשעט זִּ ָוואס ְפָלאְגט זִּ

יַח ַזיין. ַדאְרף ֶמען ָאֶבער ְגֵלייְבן יַח  ַאז ֶער ָזאל ַמְצלִּ יֶכער ַמְצלִּ ַאז ֶער ָהאט זִּ
יז ַזיין  יְך ַפאְר'ן ֵאייֶבעְרְשְטן, ָדאס אִּ ֶגעֶווען, ַווייל ָדאס ַאֵליין ַאז ֶער ְפָלאְגט זִּ
יד ָהאט ַא ֵרייֶנע ֱאמּוָנה, ֵווייְסט ֶער ַאז ֶיעֶדע  ְגֶרעְסֶטע ַהְצָלָחה. ֶווען ַא אִּ

יְך ָאְנגֶ  יֵקייט ָוואס ֶער ָהאט זִּ יז ָגאר ַא ְקֵליינִּ עְשְטֶרעְנְגט ַפאְר'ן ֵאייֶבעְרְשְטן אִּ
ילּו ֶער ָהאט ָנאר ֶגעְטַראְכט ַאז  ילּו ָנאר ַא גּוֶטע ַמְחָשָבה, ֲאפִּ ְגרֹויֶסע ַהְצָלָחה, ֲאפִּ
יְשט ַפאְרלֹויְרן, ֶיעֶדע ַזאְך ֶוועְרט  ויל ַזיין וואֹויל, ֶוועְרט ָדאס אֹויְך נִּ ֶער וִּ

יְך ָאן ַאַסאְך גּוֶטע ַזאְכן פּוֶנעם ֶמעְנְטש, אּון  ַאֶוועְקֶגעֵלייְגט, אּון ַאזֹוי ַזאְמְלט זִּ
י ַסְבָלנּות אּון אֹויְסַוואְרְטן, ֶוועט ֶער צּום סֹוף אֹויְך ֶקעֶנען  אֹויב ֶער ֶוועט ָהאְבן דִּ

י ֵאייֶגעֶנע אֹויְגן ָאֶפעֶנעְרֵהייט יט דִּ  .זֹוֶכה ַזיין צּו ֶזען ַזיין ַהְצָלָחה מִּ

ְטשּוְרְטקֹוב זי"ע  ד מֶשה מִּ י ָדוִּ יז ַאָמאל ֶגעקּוֶמען צּו הרה"ק ֶרבִּ יְנֶגעְרַמאן אִּ ַא אִּ
יְך ָאְפֶגעֶרעְדט ַאז ֶלעְצְטְנס ָהאט ַזיין ְשֶווער אֹויְפֶגעֶהעְרט צּו ַדאֶוועֶנען, ֶער  אּון זִּ

ין יְשט אִּ יְשט ֵגייט ֶמער נִּ וי ֶדער  .שּול אּון ֶער ַדאֶוועְנט ֶמער נִּ אּון ַאזֹוי וִּ
יק, ָהאט ֶער  יְנֶגעְרַמאן ָהאט ֶגעוואּוְסט ַאז ַזיין ְשֶווער ֵגייט ַאַסאְך צּו ֶדעם ַצדִּ אִּ
יְך  יט ַזיין ְשֶווער, אּון ֶזען ַאז ֶער ָזאל זִּ יק אֹויב ֶער ֶקען ֶרעְדן מִּ ֶגעֶבעְטן ֶדעם ַצדִּ

יק ָאְנהֹויְבן צּו ַדאֶוועֶנען.ַפאֶרע  ְכְטן אּון צּורִּ
ים ֶגעְפֶרעְגט אֹויב  יק ָהאט ֶגעָלאְזט רּוְפן ֶדעם ְשֶווער, אּון ֶער ָהאט אִּ ֶדער ַצדִּ
יז ֱאֶמת ָוואס ֶמען ֶדעְרֵצייְלט ַאז ֶער ָהאט אֹויְפֶגעֶהעְרט צּו ַדאֶוועֶנען. ָהאט  ֶעס אִּ

יד ֶגעָזאְגט ַאז ֶעס אִּ  יז ַווייל ֶער ָהאט ֶדער אִּ יָבה ֶדעְרצּו אִּ י סִּ יז ֱאֶמת, אּון דִּ
ין ָקאפ ַאֶלע  ים ַאַריין אִּ יְך ַדאֶוועֶנען קּוֶמען אִּ ַבאֶמעְרְקט ַאז ֶווען ֶער ְשֶטעְלט זִּ
יְך ָאְפצּוָשאְקֶלען  יְרט זִּ יל ֶער ָהאט ְפרּובִּ ויפִּ ָסאְרט ְשֶלעְכֶטע ֶגעַדאְנֶקען, אּון וִּ

י ְשֶלעְכֶטע ֶדעְרפּון אִּ  יְשט ָפטּור ֶוועְרן פּון דִּ יְשט ֶגעַגאְנֶגען, ֶער ֶקען נִּ ים נִּ יז ֶעס אִּ
יְשט צּו  יז שֹוין ֶעְנֶדעְרש נִּ יֶבער ָהאט ֶער ֶגעְקֶלעְרט ַאז ֶעס אִּ ַמְחָשבֹות, אּון ֶדערִּ

ְכַלל אּון ָפטּור ַאן ֵעֶסק. ַאְנְשָטאט צּו ָהאְבן ַאזַ  א צּוַהאְקֶטע אּון ַדאֶוועֶנען בִּ
יֶשע ים, ֶוועט ֶער ֶעְנֶדעְרש ָאְפָלאְזן ֶדעם ַגאְנְצן  ַנארִּ יט ֶיעְנץ ָפנִּ ַדאֶוועֶנען מִּ

 ַדאֶוועֶנען.
ים אֹויְפֶגעְקֶלעְרט  ים אֹויְסֶגעֶהעְרט אּון ֶדעְרָנאְך ָהאט ֶער אִּ יק ָהאט אִּ ֶדער ַצדִּ

יג "אֹויב ֶוועסְ  יְכטִּ יְשט רִּ יְשט ַאז ֶער טּוט נִּ יֶכער ָגאְרנִּ יְשט ַדאֶוועֶנען ֶוועט זִּ טּו נִּ
יְשֵקייט ידִּ יְך ָאְנְשְטֶרעְנֶגען צּו  ,ְבַלייְבן פּון ַדיין ַגאְנֶצע אִּ אֹויב ָאֶבער דּו ֶוועְסט זִּ
וי ילּו ֶעס ֶזעט אֹויס וִּ יְך  ַדאֶוועֶנען ֲאפִּ י ַצייט זִּ יט דִּ ֶעס ֶזעט אֹויס, ֶוועְלן ָאֶבער מִּ

יְך ֶגעְפָלאְגט צּו ַדאֶוועֶנען, אּון דּו ַצאְמקּו יעֹות ָוואס דּו ָהאְסט זִּ י ַאֶלע ְיגִּ ֶמען דִּ
ים".  ֶוועְסט זֹוֶכה ַזיין ַאז ַדיין ַדאֶוועֶנען ֶוועט ָיא ָהאְבן ַא ֵשייֶנעם ָפנִּ

ין ָפסּוק. ֶדער ָפסּוק ָזאגְ  ים ֵשיין ַאַריין ֶגעַטייְטְשט אִּ  טאּון ֶער ָהאט ָדאס אִּ
ים פז, ו(  לִּ יק ֶגעַטייְטְשט ֶדעם ָפסּוק "ֶדער )ְתהִּ ים", ָהאט ֶדער ַצדִּ ְכתֹוב ַעמִּ ְסֹפר בִּ "ה' יִּ

יְדן  י אִּ י ֶפעְלֶקער ְשַרייְבן". ֶווען דִּ וי ַאזֹוי דִּ י ֶוועג וִּ ֵאייֶבעְרְשֶטער ֵצייְלט אֹויף דִּ
י ֶזעְלֶבע ְשַרייְבן נּוֶמעְרן ְשַרייְבט ֶמען "ֵאייְנס", "צֶ  ען" "הּוְנֶדעְרט" א.א.וו. אּון דִּ

יט ֶוועְרֶטער, "ֶאָחד", " י נּוֶמעְרן מִּ ", ֲעָשָרהאֹויף ָלשֹון ַהקֹוֶדש, ְשַרייְבט ֶמען אֹויְך דִּ
י נּוֶמעְרן ָוואס ֵזיי ְשַרייְבן צ.ב.ש.  ם ָהאְבן ֵזיי דִּ י גֹויִּ ויֶדער ַביי דִּ "ֵמָאה" א.א.וו. וִּ

ם ֵצייְלן 100"", 10", "1" י גֹויִּ וי דִּ י נּוֶמעְרן לֹויט וִּ ". אּון ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֵצייְלט דִּ
 ֶעס.

יר ֶגעֶווען ים ַמְסבִּ יק ָהאט אִּ ֶווען דּו ַדאֶוועְנְסט ַאַזא צּוַהאְקֶטע  :אּון ֶדער ַצדִּ
יְך ָאְנצּוְשְטֶרעְנֶגען צּו דַ  יְרְסט זִּ יל דּו ְפרּובִּ ויפִּ וי ֶעס ַדאְרף צּו ַדאֶוועֶנען, וִּ אֶוועֶנען וִּ

יְשט, ַזיין יָרא .ֵגייט ֶעס נִּ יז ָנאר ַא "זִּ י ַגאְנֶצע ַדאֶוועֶנען אִּ יְלְסט ַמָמש ַאז דִּ ", ודּו פִּ
יְשט ֶוועְרד.  יז ַמָמש ָגאְרנִּ יָראֶעס אִּ יז דָ  "וָאֶבער ַא "זִּ אּון ַאזֹוי ְקלֹויְבט  ָיא. אְך ֶעסאִּ

יְך צּוַזאם ַאַסאְך "זִּ  יְך ויָראזִּ יז ֶעס קּוְמט ֵאיין ָטאג אּון ָדאס ַהאְרץ ֶוועְקט זִּ 'ס" בִּ
יְרן ַא ָנאְנְטַשאְפט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ַדאן ֵלייְגט ֶמען  אֹויף אּון ֶמען הֹויְבט ָאן ְשפִּ

יז ֶדער ֶאָחד יד  צּו ָנאר ֵאיין "ֵאייְנֶסער", ֶמען ֵלייְגט צּו ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ָוואס אִּ ָיחִּ
יָרא 'ס" ָהאְסטּו שֹוין ַא וּוְמיּוָחד, אּון ֶווען ֶמען ֵלייְגט צּו ַאן "ֵאייְנֶסער" צּו ֶזעְקס "זִּ

יָרא וי ֶמער "זִּ יְלָיאן! אּון וִּ 'ס" ֶמען ֵלייְגט צּו, ֶיעֶדעס ָמאל ָוואס ֶמען ְשְטֶרעְנְגט ומִּ
ילּו ֶווען ֶעס  יְך ָאן צּו טּון ַא גּוֶטע ַזאְך, ֲאפִּ ילּו ֶווען ֶעס זִּ יְשט ַאזֹוי ֶגעלּוְנֶגען, ֲאפִּ נִּ

יָרא יז ָנאר ַא "זִּ יְנֶקע ַזייט, אֹויב ואִּ י לִּ יז ָאֶבער ֶדער "ֵאייְנֶסער" אֹויף דִּ ", אֹויב אִּ
יָרא וי ֶמער "זִּ יְך, ַדאן וִּ יט זִּ יְגן ַבאֶשעֶפער מִּ 'ס" ֶמען ֵלייְגט וָהאט ֶמען ֶדעם ֵאייְנצִּ
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י נּוֶמעְרן. ְגֶרעֶסער ץצּו, ַאלְ   ֶוועְרן דִּ
יק ֵזייֶער ְמַחֵזק ֶגעֶווען, ַאז  ים ֶדער ַצדִּ י ֶוועְרֶטער ָהאט אִּ יט דִּ מִּ
יְך  יְשֵקייט, ָזאל ֶער זִּ ידִּ ין אִּ יְשט ַקיין ַטַעם אִּ יְרט נִּ ילּו ֶער ְשפִּ ֲאפִּ
וי ַאזֹוי ֶער ֶקען ָנאר, אּון סֹוף ָכל  ָאְנְשְטֶרעְנֶגען צּו טּון ָוואס אּון וִּ

יַח ַזיין. יֶכער ַמְצלִּ  סֹוף ֶוועט ֶער זִּ
יְשט  יְך צּו ֶדעְרַהאְלְטן אּון נִּ יז זֹוֶכה זִּ יז ֶדעם ָוואס אִּ וואֹויל אִּ
יְך צּו ֶלעְרֶנען  ֶוועְרן צּוְבָראְכן פּון ַקיין שּום ַזאְך, אּון ֶער ְפָלאְגט זִּ

יְשט ֶדעם ילּו ֶווען ֶער ָהאט ָנאְכנִּ ֶגעְשַמאק, ֶוועט  אּון ַדאֶוועֶנען ֲאפִּ
ים, אּון  יֶכער ָהאְבן ַא ְגרֹויֶסער ַנַחת רּוַח פּון אִּ ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער זִּ

י ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט. ים ַזיין גּוט אֹויף דִּ  ֶעס ֶוועט אִּ
יעֹות( יחֹות מֹוַהָרא"ש ֵחֶלק ט"ז ֶעֶרְך ְיגִּ  )שִּ

 

 



 אין אלע נושאיםשליט"א  פילע בריוו פונעם ראש ישיבהנאך  
 וועכנטליכן קונטרס "עצתו אמונה". קען מען זען אינעם

 

 845-200-7132צו באקומען אין ישיבה, אדער רופט 

 שיינע שידוכים.
נאכאמאל מעורר א שליט"האט דער ראש ישיבה  אנהויב די וואך

יל פרייטאג חמשה מסכת תענית, ווי טן דידי בחורים זיך צוצוגרייגעווען 
אנהויבן לערנען גאנץ מסכת תענית יעדן טאג ביז עשר באב וועט מען 

ראש השנה. פארשטייט זיך אז די בחורים האבן קוים געקענט ווארטן 
דאס יאר אויך קומען אייבערשטנ'ס הילף וועט אויף דעם טאג, און מיט'ן 

 פילע חתנים אין ישיבה.
"גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהן", א צדיק אויף יענע וועלט האט 
ער נאך א גרעסערער כח, און מוהרא"ש וועט זיכער אויס'פועל'ן פאר די 

 אשערטע בקרוב ובניקל.אלע בחורים אז זיי זאלן טרעפן זייערע ב
 !אין שמחה כשמחת התורה

*** 

 נייעם בנין אין אומאן פארשריט ביים
 מיט יעדן טאג וואס גייט דורך, ווערן מיר ב"ה נענטער און נענטער צום

ימות, איינעם, מי יחיה ומי  ןמ'משפט יעד עןהייליגן פארכטיגן יום הדין, וו
ן וואס האט צוגעזאגט 'וכו' וכו', און מיר אלע פארן בעז"ה צום הייליגן רבי

אדוואקאט פאר די אלע וואס קומען צו אים אויף  דעראז ער וועט זיין 
ראש השנה. מיר אלע קומען איבער אלע מניעות און שטיינער וואס 

ן 'ליגן רביפארן צום היישטעלן זיך אין וועג, און מיר מאכן א טיקעט און 
מיר וועלן זיך אויסבעטן ביים אייבערשטן א גוט  אואויף ראש השנה, וו

 געבענטשט יאר.
שטעלן אין עיר הקודש אומאן א הייליגע וזעענדיג דעם געברויך צוצ

ריינע און רואיגע ווינקל פאר אנשי שלומינו, האט זיך דער ראש ישיבה 
בארן און שווערן שליט"א אריינגעלייגט מיט מסירת נפש אין דעם קאסט

פראיעקט, און האט אויפגעבויעט א הערליכן ריזיגן בנין אויף א שטילע 
 ווינקל וואס איז שוין באנוצט געווארן פאריאר.

איינע פון די פראבלעמען אין שטאט אומאן איז ווי באקאנט, די 
שטאטישע וואסער סיסטעם. זייער סיסטעם קען נישט דערהייבן 

אידן קע"ה  70,000ר פאר די צוגעקומענע איבער צוצושטעלן גענוג וואסע
ן אין אומאן, און דערפאר 'וואס קומען אויף יום טוב צום הייליגן רבי

פארלירן אסאך געביידעס די וואסער אין די פארנומענע ערב שבת און 
 ערב יו"ט טעג, ווען מ'נוצט גאר אסאך וואסער.

זאל גראבן  דערפאר האט דער ראש ישיבה שליט"א באשלאסן אז מען
אייגענע קוועלער ביים נייעם בנין, פון וואס מ'זאל שעפן פרישע ריינע 
 קוואל וואסער פון פאראויס, און מ'זאל אינסטאלירן ריזיגע וואסער טענק,

 .וואו די וואסער זאל געהאלטן ווערן
פאריאר האט מען זיך גענומען צו די ארבעט פון זוכן קוועלער, און 

ען שוין ביז יעצט מצליח געווען צו ס הילף האט מ'ן אייבערשטנ'מיט
דיגע קוועלער, וואס דלשפרוטרעפן און פארטיגן אזויפיל ווי זעקס 

גאלאן  10,000פון בערך  קוואנטוםפראדוצירן אינאיינעם דעם ריזיגן 
 וואסער א טאג.

אזוי אויך האלט מען שוין אויך ב"ה נאכן בויען דעם ערשטן ריזיגן 
וואס וועט בעז"ה ערמעגליכן א אנק, גאלאנדיגע וואסער ט 12,000

וואסער פאר די פארנומענע ערב שבת און ערב יו"ט  מאסבאקוועמע 
 טעג.

און אזוי ווי בעז"ה קומענדיגע יאר וועט גענוצט ווערן נאך שטאקן 
 פונעם בנין צום שלאפן, דערפאר ווערן שוין יעצט געמאכט פלענער צו

גאלאן, וואס  50,000בויען נאך א גיגאנטישע וואסער טאנק פון קרוב צו 
פאר אלע הונדערטע גדולה  ההרחבבוואסער צושטעלן גענוג וועט בעז"ה 

 אידן וואס וועלן זיך באנוצן מיט דעם בנין בעז"ה.
יעצט האט מען ב"ה זוכה געווען לברך על המוגמר פאר די אלע 

 12,000וועלער שפרודלען שוין מיט וואסער, די איינריכטונגען, די זעקס ק
גאלאנדיגער טאנק איז שוין אינגאצן פארטיג, און מען פילט עס שוין אן 

 מיט פרישע קוואל וואסער.
, אזוי אויך איז שוין אינסטאלירט געווארן די פאמפ קאנטראל מאשין

אר די קוועלער וואס וועט בעז"ה אנצינדן און אויסלעשן די פאמפס פ
 ן געברויך.'לויט

 !וימצאו שם באר מים חיים
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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.comיומי אימעיל חיזוק 

 

 

 און נאךמעשיות פון תפלה; שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים;  - קול ברסלב

  03303502361/ ענגלאנד  0797040066/ ארץ ישראל  845-414-8429/  212-444-9191

< BreslevCenter.com   <  
 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
 

 

 בחורים לערנען פערציג מאל
 מסכת תענית ביז ראש השנה

טומל אין ישיבה, מסכת תענית הויבט זיך אן די דעם פרייטאג, חמשה עשר באב, 
די אויגן צוגעבינדען צו א גמרא מסכת צוגענאגלט צו די בענקלעך, ווערן די בחורים 

יעדן טאג נאכאמאל  דיגטענמ'לערנען פלייסיג מיט חשק, און מ'הויבט אן תענית, 
 גאנץ מסכת תענית.

געזאגט פאר'ן ראש האט מוהרא"ש חמשה עשר באב,  פאראין יאר תשע"א, 
חמשה עשר באב, א טאג וואס איז אום ישיבה אז ער גייט אריבערקומען אין קעמפ 

 מסוגל פאר שידוכים, און ער וועט פועל'ן שידוכים פאר די בחורים.
אום חמשה עשר באב איז מוהרא"ש טאקע געקומען אין קעמפ, מען האט געמאכט 
א גרויסע סעודה, מוהרא"ש האט גערעדט א לאנגע צייט צו די בחורים, און ביים סוף 
פון די דרשה האט מוהרא"ש געזאגט פאר די בחורים אז אלע בחורים פון זיבעצן יאר 

ת תענית אין די פערציג טעג פון חמשה און העכער וואס וועלן ענדיגן יעדן טאג מסכ
 אי"ה טרעפן זייער שידוך גלייך נאך ראש השנה.זיי עשר באב ביז ראש השנה, וועלן 

פון דעם קומענדיגן טאג האט מען מער נישט געקענט רעדן צו קיין בחור אין קעמפ, 
אלע בחורים האבן זיך צוגעכאפט דערצו און אנגעהויבן לערנען מסכת תענית מיט'ן 

 צו ענדיגן די גאנצע מסכת יעדן טאג פון פריש. ציל
עס האט נישט גענומען קיין לאנגע צייט, דער יצר הרע האט נישט געקענט 
אויסהאלטן צו זען ווי די בחורים לערנען אזוי פלייסיג, און אז באלד וועלן זיי שוין אלע 

"איירין" איז  חתנים ווערן, האט זיך אנגערוקט שווערע שטורעם ווינטן, דער האריקעין
אנגעקומען מיט פולן קראפט, און ווען מען האט זיך אויפגעוועקט איין אינדערפרי, 
האט מען געזען אז דער טייכל וואס לויפט נעבן קעמפ האט זיך געהויבן מיט איבער 
צען פיס העכער ווי געווענליך, און די קעמפ ווערט מער און מער פארפלייצט מיט 

 וואסער.
ן וואסער איז געווארן אפגעהאקט, און די גאנצע קעמפ האט געמוזט די לעקטער או

קומען מיט געזאפארט אויסגעליידיגט ווערן, די שטאטישע רעטונג איינהייטן זענען אנ
פאליציי קארס און פייער טראקס צו נעמען דעם עולם, אזוי ווי די גאסן און וועגן זענען 

ט געקענט ארויספארן מיט געווענליכע שוין געווען פארפלייצט און מען האט מער ניש
אויטאס. די באאמטע האבן גענומען א טייל עולם צום פייער סטאנציע, און די 
אנדערע האבן זיך אויסגעשפרייט צו אנדערע געגנטער וואס זענען געווען אביסל 

 העכער און נישט געווארן אזוי שטארק אפעקטירט פונעם האריקעין.
יט די נשמה אין די הענט, איידער די גאנצע קעמפ יעדער איז ארויסגעלאפן מ

געפונט זיך שוין אונטער'ן וואסער. די בחורים האבן אבער מיטגעשלעפט זייער תפלין 
זעקל אין איין האנט, און די גמרא מסכת תענית אין די אנדערע האנט, ווייל זיי האבן 

 ת תענית.נישט געוואלט פארפאסן אפילו נאר איין טאג פון צו לערנען מסכ
וואו די בחורים זענען נאר אנגעקומען, טייל אין די פייער סטאנציע, טייל אין א גאז 
סטאנציע, טייל אין אנדערע קעמפ און קאנטריס, האבן אלע געענדיגט די גאנצע 

 מסכת, טראץ די אלע טלטולים און שוועריקייטן.
עקענט זיך צוריק ווען די שטורעמעס האבן נאכגעלאזט און מען האט שוין ענדליך ג

קערן אין קעמפ, איז אבער נאכאלץ נישט געווען קיין לעקטער אין קעמפ. אבער די 
ן בחורים האבן ווייטער געמוזט ענדיגן די גאנצע מסכת יעדן טאג, און צו די שיין פו

א ן ביז אין די שפעטע נאכט שעות און געלערנט פלייסיג ליכט זענען די בחורים געזעס
די בחורים אויסגעפירט און האבן  למעשה האבן בלאט גמרא און נאך א בלאט גמרא.

 זוכה צו ענדיגן פערציג מאל מסכת תענית, יעדן טאג ביז ראש השנה.
צדיק גוזר והקב"ה מקיים, גלייך נאך ראש השנה האבן אנגעהויבן ווערן חתנים אין 
ישיבה, און אין לויף פונעם ווינטער זמן תשע"ב, האבן אלע בחורים געטראפן זייער 

ב"ה שיין חתונה געהאט און אויפגעשטעלט ערליכע אידישע  שידוך, זיי האבן
 שטובער לשם ולתפארת.

פרישע יאר יערליך, די  במשך די יארן זינט דעמאלט, האט עס ווייטער אנגעהאלטן
פון חמשה עשר באב בחורים האבן יעדעס יאר געענדיגט מסכת תענית פערציג מאל 

"ה פילע שידוכים זענען געשלאסן געווארן אין דעם זכות אין בביז ראש השנה, און 
פילע בחורים פון אנדערע ישיבות, וואס האלטן מיט די דרשות אויך  לויף פון די יארן.

יי האבן , האבן זיך אויך צוגעכאפט צו דעם, זראש ישיבה שליט"אאון שיעורים פונעם 
אויך געלערנט מסכת תענית פערציג מאל, און זענען ב"ה אויך געהאלפן געווארן מיט 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

 י"וה מאטי הערצאג מו"ה
 למז"טאליעזר שלמה צו די אפשערן פון זיין זון 

 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז ער זאל זען אסאך אידיש 
, קינדער געזונטערהייט פון אלע זיינע דעם קינד און נחת פון

 דורות ישרים ומבורכים
 

 

 
 
 

 

 

 חיזוק צום טיר
 
 

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

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

 רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

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

 

 

 
 

 

 

 הבטחת מוהרא"ש
 

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

 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 
 וישועות.געהאלפן ווערן מיט בני חיי ומזוני, זיווגים הגונים, רפואות 

 845-248-1651 רופט שוין

 

 

 

 אומאן ראש השנה!
 

 אלע אייערע געברויכן פאר אומאן
 עירליין טיקעטס; טרעוול אינשורענס; און נאך

 ~ בעסטע פרייזן און שנעלסטע סערוויס ~
 אייער פריינד

 אלי קנאלל
 >>>>>> 

 


