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ט מֹוַהָרא"ש ֵצייל   ֶדער 

י ָזאְגט  יָמן ֶדער ֶרבִּ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' סִּ אֹויְפ'ן ( ו"פ)לִּ
ֹקֶצר רּוַח " )ְשמֹות ו, ט(ָפסּוק  ְוֹלא ָשְמעּו ֶאל מֶשה מִּ

יָבה ַפאְרָוואס ֶמעְנְטְשן "ּוֵמֲעבֹוָדה ָקָשה י סִּ , ַאז דִּ
יז ַווייל ֵזיי ָהאְבן  יק, אִּ יְשט צּו צּום ַצדִּ יְך נִּ ֶהעְרן זִּ
ילּו אֹויב  יֶגע אּון ֵרייֶנע ֱאמּוָנה. ֲאפִּ יְכטִּ יְשט ַקיין רִּ נִּ
יֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶער  ֶדער ֶמעְנְטש ְגֵלייְבט ַטאֶקע אִּ

יז ֶדער ְגֶרעְסֶטער ְגֵלייְבט ַאז ֶדער ֵאיי ֶבעְרְשֶטער אִּ
י ֶוועְלט,  יְרט דִּ אּון ְשֶטעְרְקְסֶטער אּון ָנאר ֶער פִּ

יְשט ֶדער ֶמעְנְטש ַאז ֶער  יז ַאֵליין ְגֵלייְבט ָאֶבער נִּ אִּ
אֹויְך ָחשּוב ַביים ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ַאז ֶיעֶדע ְקֵלייֶנע 

יג ַזאְך ָוואס ֶער טּוט ַפאְר'ן ֵאייבֶ  יז מֹוָרא'דִּ עְרְשְטן אִּ
ים צּום  ָחשּוב, אּון ָדאס ֶדעְרֶנעְנֶטעְרט אִּ

 ֵאייֶבעְרְשְטן.
ֶדער ֶמעְנְטש ֵמייְנט ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער 

יְך ֵזייֶער ַווייט אֹויבְ  יְמל, אּון אֹויב ַבאַהאְלט זִּ ין הִּ ן אִּ
ויל ֶמען ֶוועְרן ָנאְנט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, מּוז ֶמען טּון  וִּ

יְך  יֶעֶלע ַזאְכן, ֶמען מּוז זִּ ֶעֶפעס ָגאר ְסֶפעצִּ
יְגן ֶדעם גּוף, אּון ַפאְסְטן, אּון טּון ְשֶוועֶרע  אֹויְסַפיינִּ
ֲעבֹודֹות, אּון ָנאר ַדאן ֶוועט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער 

ים. אֹויב ָאֶבער ֶער ֶוועט ָנאר טּון  ַהָנָאה ָהאְבן פּון אִּ
ְכַלל ָפשּו יְך בִּ ֶטע ַזאְכן, ַדאן ֶוועט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער זִּ

ים. יְשט אּוְמקּוְקן אֹויף אִּ  נִּ
ילּו ֶעס  יז ָאֶבער ַא ְגרֹויֶסער ָטעּות, אּון ֲאפִּ ָדאס אִּ
יז ַאן ֵעָצה פּוֶנעם ֵיֶצר טֹוב ַאז  וי ָדאס אִּ ֶזעט אֹויס וִּ

יְך ָאְנְשְטֶרעְנֶגען  יֶנען ֶדעם ֶדער ֶמעְנְטש ָזאל זִּ צּו דִּ
יז ֶעס ָאֶבער  יט ְשֶוועֶרע ַזאְכן, אִּ ֵאייֶבעְרְשְטן מִּ
ֶבֱאֶמת ָנאר ַאן ֵעָצה פּוֶנעם ֵיֶצר ָהַרע. ַווייל רֹוב 
יְשט טּון ַקיין ְשֶוועֶרע אּון ְגרֹויֶסע  ֶמעְנְטְשן ֶקעֶנען נִּ

ים ַא וי ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ֶרעְדט אִּ יין ֲעבֹודֹות, אּון ַאזֹוי וִּ
יְשט ֶוועְרד, ֶדער  יז ָגאְרנִּ ְצֹות אִּ י ָפשּוֶטע מִּ ַאז דִּ

יְשט ָהאְבן יט ֶדעם  ;ֵאייֶבעְרְשֶטער ַדאְרף ָדאס נִּ מִּ

 ַאן ֶזעעֶ ר ִקיְנֶדען ֶווע
 רֵזייעֶ י ַבי ַזאךְ ע גּוטֶ 

 

 ַזאךְ ר ֶדע צּון טּו; ָנאךְ ס ָדאי ֵזין ַמאכְ  -ע ַטאטֶ 
 ן.ַבאֶפעלְ ן אּון ֵהייְס ן, ָזאגְ ן פּור ֶמעז ִאי
ר ָאֶדען ַדאֶוועֶנע ְשטּובן פּוס ַארֹויט ֵגייְס  דּון ֶווע

ר, ִקיְנֶדעי דִ ר ַפאן ָזאגְ ס ָדא ָזאְלְסטּו -ן ֶלעְרֶנע
 דּו וואּון ָזאגְ ן ָא ְשטּובן פּוס ַארֹוים ְסתַ ט ִניְש י ֵגי

ט ֶיעצְ ט ֵגייי ַטאִט ל: "ֵבייְשִפים צּוט; ֵגייְס 
", ְשטּובי דִ ן ֵריי ַמאךְ י, ַמאִמ ג ָפאלְ ן; ֶלעְרֶנע

ן ֵלייר; ִשיעּום צּוט ֵגייי ַטאִט ג: "ָזאר ָאֶדע
 ן".ְשָלאפְ י ֵגין אּוע ְשמַ ת ְקִריַא

ן ֶהערְ ן ָזאלְ ר ִקיְנֶדעי דִ ג ִוויְכִטיר ֵזייעֶ ז ִאיס עֶ 
ט ֵגייי ַטאִט ן', 'ֶלעְרֶנעט ֵגייי ַטאִט ר: 'ְכֵסדֶ 

ט ֶגעבְ י ַטאִט ן', 'ַדָיים צּוט ֵגייי ַטאִט ן', 'ַדאֶוועֶנע
 .ַאְנֶדעְרשר ָגאף אֹויי ֵזין ַוואְקְס י ַאזֹוה'; ְצָדקָ 

 "ב(תשפי ַוְיִח ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו)
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יְשט ַקיין  יְסט ַאז ֶער ָהאט ַטאֶקע נִּ ֶוועְרט ֶדער ֶמעְנְטש צּוְבָראְכן, אּון ֶער ַבאְשלִּ
 ְטן, אּון ֶער ֶגעְבט ַאֶלעס אֹויף.ֶוועג צּו ֶוועְרן ָנאְנט צּום ֵאייֶבעְרְש 

י ָפשּוֶטע ַזאְכן,  יק ֶלעְרְנט ָאֶבער אֹויס פּוְנְקט ַפאְרֶקעְרט, ַאז ַדְוָקא דִּ ֶדער ַצדִּ
וי ָפשּוֶטע ַזאְכן, ַדְוָקא ָדאס  י אֹויְגן פּון ֶמעְנְטְשן וִּ ין דִּ ָדאס ָוואס ֶזעט אֹויס אִּ

יד ָנאְנט צּום אֵ  יט ְבֶרעְנְגט ַא אִּ יְך ְשַטאְרְקן מִּ יד ָזאל זִּ ייֶבעְרְשְטן. אּון ֶווען ַא אִּ
ים ְבֶרעְנֶגען  וי ֶיעְדן ָטאג, ֶוועט ָדאס אִּ ְצֹות ָוואס ֶער טּוט ֵסיי וִּ י ָפשּוֶטע מִּ דִּ
י  יְשט ַאז אֹויב ֶער ֶוועט ְבלֹויז טּון דִּ יד ַכאְפט נִּ ָנאְנט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן. ַא אִּ

יְך ַוואְשן ָפשּוטֶ  י אּון זִּ יְנֶדעְרְפרִּ ְלָחן ָערּוְך, ֶער ֶוועט אֹויְפְשֵטיין אִּ ע ֲהָלכֹות פּון שֻׁ
ְנָין, ֶער ֶוועט ֶלעְרֶנען  ֶנעְגל ַוואֶסער, יט מִּ ין שּול מִּ ֶער ֶוועט ַקיין ַדאֶוועֶנען אִּ

י יְך אּון נִּ יְסל ּתֹוָרה, ֶער ֶוועט ַהאְנְדֶלען ֶעְרלִּ ְשט אֹויְסַנאְרן ַקיין ֶיעְדן ָטאג ַאבִּ
יז ֵזייֶער  יד טּוט, ַדְוָקא ָדאס אִּ י ַאֶלע ַזאְכן ָוואס ֶיעֶדער ָפשּוֶטער אִּ ֶמעְנְטְשן; דִּ
יְך ַהאְלְטן ַביי  י ָפשּוֶטע ַזאְכן ֶוועְלן זִּ ָחשּוב אּון ֵטייֶער ַביים ֵאייֶבעְרְשְטן. אּון דִּ

יג, ַווייל ָדאס ֶזענֶ  ים ַפאר ֵאייבִּ יג ְמַקֵיים ַזיין. ען ַזאְכן ָוואס ֶער ֶקען ְש אִּ ֶטעְנדִּ
יְשט ְבַלייְבן, ַווייל ָדאס  י ְשֶוועֶרע אּון ְגרֹויֶסע ַזאְכן, ָדאס ֶוועט נִּ ויֶדעְראּום דִּ וִּ

יְשט ַזאְכן ָוואס ֶקעֶנען ָאְנַהאְלְטן ַפאר ַא ֶלעְנֶגעֶרע ַצייט.  ֶזעֶנען נִּ
ייט הֹויְך ַביים ַדאֶוועֶנען ְשמֹוָנה ַאז ֵאייֶנער ָוואס ְשרֵ :( )ְבָרכֹות כ"ד ֲחַז"ל ָזאְגן

יז ְשַוואְך. ַווייל ֶדער ֶמעְנְטש ָוואס ְשַרייט  יָמן ַאז ַזיין ֱאמּוָנה אִּ יז ַא סִּ ֶעְשֵרה, אִּ
יְמל, ַאז ָנאר א ין הִּ יז ַאזֹוי ַווייט הֹויְך אִּ ֹויב הֹויְך, ֵמייְנט ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער אִּ

יְשט ַאז ֶדער  ֶמען ֶוועט ֵזייֶער הֹויְך ְשַרייֶען ֶוועט ֶער ֶהעְרן. ֶער ַכאְפט ָאֶבער נִּ
ים, אּון ֶהעְרט אֹויס ֶיעֶדעס ָוואְרט ָוואס  ֵאייֶבעְרְשֶטער ְשֵטייט ַהאְרט ֶנעְבן אִּ

ילּו ֶווען ָדאס ֶוועְרט ֶגעזָ  יל.קּוְמט ַארֹויס פּון ַזיין מֹויל, אּון ֲאפִּ  אְגט ֵזייֶער ְשטִּ
ַחַז"ל ָזאְגן ַאז ֶווער ֶעס ֶעְנְטֶפעְרט הֹויְך "ָאֵמן ְיֵהא ְשֵמיּה ַרָבא" צּוַרייְסט ֶמען 
וי  יַקייט וִּ וי ַאַזא ְקֵליינִּ יג ָיאר. ֶזעט ֶמען פּון ֶדעם וִּ יֶבעצִּ ין פּון זִּ י ְגַזר דִּ ים דִּ אִּ

יֶגע ֹכַח צּו ַראֶטעֶווען ַא  ֶעְנְטֶפעְרן ָאֵמן ְיֵהא ְשֵמיּה ַרָבא ָהאט ַאַזא ֶגעַוואְלדִּ
 ֶמעְנְטש'ס ֶלעְבן פּון ַאֶלע ְשֶוועֶרע ְגֵזירֹות.

יז  יז ֶווען ֶעס קּוְמט צּו ַכְשרּות. ֶעס אִּ י ֶזעְלֶבע אִּ ַהייְנט ָדא צּו  ָברּוְך ה'דִּ
יז בִּ  ים, ֶעס אִּ יט גּוֶטע ֶהְכֵשרִּ יְשט ְשֶווער צּו ַבאקּוֶמען ַאֶלע ָסאְרט ֶעְסן מִּ ְכַלל נִּ

יד ֶגעְבט ַאְכטּוְנג אֹויף ָוואס ֶער ֶנעְמט ַאַריין  .ֶעְסן ָנאר ָכֵשר'ס ָאֶבער ֶווען ַא אִּ
יז ָדאס ֵזייֶער  ין מֹויל, ֶער ֶזעט ַאז ֶעס ָזאל ָהאְבן ַא ֶהְכֵשר אּון ַזיין ָנאר ָכֵשר, אִּ אִּ

יֶגער ָחשּוב ַביים ֵאייֶבעְרְשְטן, אּו ים צּו ֱאמּוָנה. ֶדער ֵהיילִּ ן ָדאס ְבֶרעְנְגט אִּ
יןַרְמַב"ם  יוו  ְשַרייְבט אִּ ם ַפְרַשת ֵעֶקב( ַא ְברִּ ְנָחה ֶאְפַריִּ ֶמעְנְטְשן ֶוועְלֶכע  צּו)ַעֵיין ֶדֶגל מִּ

י ֱאמּוָנה, ָהאט ֵזיי ֶדער ַרְמַב"ם  ְשיֹות אֹויף דִּ יְך ָאְפֶגעֶרעְדט ַאז ֵזיי ָהאְבן קֻׁ ָהאְבן זִּ
יְשט ָכֵשר'ֶע ֶעְסן, אּון  יְבן ַאז ָדאס קּוְמט פּון ֶדעם ָוואס ֵזיי ָהאְבן ֶגעֶגעְסן נִּ ֶגעְשרִּ

ין ֵזייֶער בְ  יז ַאַריין אִּ יֶגע ָדאס אִּ י ֵהיילִּ לּוט אּון ָהאט ַפאְרְשָטאְפט ֵזייֶער ֹמַח פּון דִּ
וי ָדאס ַאֵליין ַאז ַא ֶמעְנְטש ֶגעְבט ַאְכטּוְנג צּו ֶעְסן ָנאר  ֱאמּוָנה. ֶזעט ֶמען וִּ
יְנג צּו טּון, ָדאס ֶדעְרֶנעְנֶטעְרט ָאֶבער ֶדעם  יז ַטאֶקע ְגרִּ ָכֵשר'ס, ַא ַזאְך ָוואס אִּ

 צּום ֵאייֶבעְרְשְטן. ֶמעְנְטש
יְדן  י אִּ ְלָחָמה ֶווען דִּ יֶטעֶרע ֶוועְלט מִּ י בִּ מֹוַהָרא"ש ָהאט ֶדעְרֵצייְלט ַאז ָנאְך דִּ
יֶקע, ָהאְבן ֵזיי ֶגעְטָראְפן ֶדער ַמָצב פּון ַכְשרּות ֵזייֶער  ֶזעֶנען ֶגעקּוֶמען ַקיין ַאֶמערִּ

יְשט ֶגעֶווען ַקיין גֶ  יז נִּ יְשט ְשַוואְך. ֶעס אִּ יז נִּ יָטה, אּון ֶעס אִּ יֶגע ָכֵשר'ֶע ְשחִּ עֶהערִּ
ְש לָ ֶגעֶווען צּו ַבאקּוֶמען ַקיין חָ  יְך ב יִּ יְדן ָהאְבן זִּ יֶכע אִּ ָרֵאל. ָנאר ֶגעֵצייְלֶטע ֶעְרלִּ

יְמ'ֶער רָ  וי ֶדער ֶצעהלִּ ין ֶדעם, ַאזֹוי וִּ יְך מוֹ  ב זי"ע ָוואסַאַרייְנֶגעֵלייְגט אִּ ר סֵ ָהאט זִּ
יָטה, אּון ֶנֶפש  יק פּון ָכֵשר'ֶע  ֶגעֶווען אֹויְפצּוְשֶטעְלן ַא ָכֵשר'ֶע ְשחִּ אֹויְך ַא ַפאְברִּ

יֶגע יְלכִּ יְלְך אּון ָכֵשר'ֶע מִּ יט ֶדעם ָהאט מִּ ֶער ֶגעַראֶטעֶוועט  ְפָראדּוְקְטן, אּון מִּ
יֶלע אִּ   "ו.יְדן פּון צּו ֶעְסן ְטֵריפֹות חפִּ

יז ַא ין ֶיעֶנע ַצייט אִּ יְגן ַסאְטַמאראִּ יד צּום ֵהיילִּ י'ן זי"ע  ָמאל ֶגעקּוֶמען ַא אִּ ֶרבִּ
יֶשע פּוֶטער ַפאר יל ַזיין צּו ֶגעְבן גֹוי'אִּ ַזייֶנע  אּון ֶגעְפֶרעְגט אֹויב ֶער ֶקען ֵמקִּ

ְלָחן ָערּוְך ֶקען ֶמען ְטרֶ  ין שֻׁ יְנֶדער, ַווייל אִּ ים אֹויףקִּ ויֶסע ֶהֵּתרִּ פּוֶטער  עְפן ֶגעוִּ
יט ַא ְשֵמייְכל אּון ֶגעָזאְגט: "ָאֶבער  פּון ים ֶגעֶעְנְטֶפעְרט מִּ י ָהאט אִּ ַא גֹוי. ֶדער ֶרבִּ

י  יְך ֶגעוואּוְנֶדעְרט אֹויף דִּ יד ָהאט זִּ יז ֶעס ָבָשר ֶבָחָלב?" ֶדער אִּ ֶאְפָשר אִּ
יֶשע פּוֶטער? ֶער  וי קּוְמט ַאֶהער ָבָשר ֶבָחָלב צּו גֹוי'אִּ ָהאט ָאֶבער ֶוועְרֶטער, וִּ

יְשט יז נִּ י פּוֶטער. ֶעס אִּ יְשט ֶגענּוְצט דִּ יֶבער ַקיין ַלאְנֶגע ַצייט  ֶגעָפאְלְגט אּון נִּ ַארִּ
יז ַטאֶקע ֶגעֶווען ֶגעֶרעְכט.  י אִּ יְך ַארֹויְסֶגעְשֶטעְלט ַאז ֶדער ֶרבִּ אּון ֶעס ָהאט זִּ

יְשן ְפֵליישִּ  יק ְפֶלעְגט ַאַרייְנמִּ י פּוֶטער ַווייל ֶדער ַפאְברִּ ין דִּ יֶגע ַבאְשַטאְנְדֵטייְלן אִּ
 ֶעס צּו ֶגעְבן ַא גּוְטן ַטַעם.

י  יז דִּ יז ָדא ָוואס ֶיעֶדער ֶקען ְמַקֵיים ַזיין, ָדאס אִּ ְצָוה אִּ ָנאְך ַא ְקֵלייֶנע מִּ
יְשט יֹוֵצא זַ  ְצָוה פּון ְצָדָקה. ַביי ֶדעם ֵמייֶנען אֹויְך ֶמעְנְטְשן ַאז ֶמען ֶקען נִּ י מִּ יין דִּ

ְצָוה ָנאר אֹויב ֶמען ֶגעְבט ָגאר ְגרֹויֶסע סּוֶמעס ֶגעְלט ַפאר ְצָדָקה. אּון ֶמען  מִּ
י. ֶיעֶדע ְפרּוָטה  יט ַא ֶפענִּ יְדן אֹויְך מִּ יז צּוְפרִּ יְשט ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער אִּ ַכאְפט נִּ

ים צּו יד ֶגעְבט ַפאר ְצָדָקה ֶדעְרֶנעְנֶטעְרט אִּ ם ֵאייֶבעְרְשְטן. אּון ֶדער ָוואס ַא אִּ
ילּו ָאן  ְצָוה פּון ְצָדָקה ֲאפִּ י מִּ יז ַאז ֶעס ֵגייט ָנאְך ַווייֶטער, ֶמען ֶקען טּון דִּ ֱאֶמת אִּ

יטְ  'ן ֶגעְבן ַא ְשֵמייְכל אּון ַא גּוט ָוואְרט ַפאר ַא ְצֵווייְטן ַקיין ֵאיין ְפרּוָטה, ְבלֹויז מִּ
יד, ָהאט ֶמען שֹוין ֶגעטּו י ֲחַז"ל ָזאְגן אִּ וי דִּ בֹות קי"א:( ן ַא ְגרֹויֶסע ְצָדָקה. ַאזֹוי וִּ )ְכתֻׁ

ית מט, יב( אֹויְפ'ן ָפסּוק  יז ָחשּוב'ֶער צּו ַווייס )ְבֵראשִּ ם ֵמָחָלב", ַאז ֶעס אִּ ַניִּ "ּוְלֶבן שִּ
יְך, מֶ ַמאְכן  י ֵצייֶנער פּון ֶיעֶנעם, ָדאס ֵמייְנט צּו ַמאְכן ֶיעֶנעם ְפֵריילִּ וי ער פּוןדִּ  וִּ

יְלְך. יְנֶקען מִּ  צּו ֶגעְבן ֶיעֶנעם צּו ְטרִּ
י  יְך ַארּום צּוְבָראְכן אּון צּוְקַלאְפט, ֵזיי ֶזעֶנען ְברֹוֶגז אֹויף דִּ ֶמעְנְטְשן ְדֵרייֶען זִּ

יְשט יְרן ַאז ֵקייֶנער ַדאְרף ֵזיי נִּ אּון ֵקייֶנער קּוְקט  ָהאְבן ַגאְנֶצע ֶוועְלט, ֵזיי ְשפִּ
יט ֶדעם ָוואס ֶמען ֶגעְבט ַא ְשֵמייְכל אּון ַא גּוט  יְשט אֹויף ֵזייֶער ַזייט; אּון מִּ נִּ
יְרט ַאז  ָוואְרט ַפאר ַאַזא ֶמעְנְטש, ֶקען ֶמען ֶיעֶנעם ַמָמש ַראֶטעֶווען. ֶיעֶנער ְשפִּ

יז ָנאְך ָיא ֶעֶפעס ֶוועְרד.  ֶער אִּ

 ֶדעְרֵצייְלט מֹוַהָרא"ׁש  >>>>>>
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יז  ָדא ַא ַמָצב ָוואס ַא ֶמעְנְטש שֹוין ַאזֹוי צּוְבָראְכן אּון ֶדעְפֶרעְסט, אּון ַאָמאל אִּ
ים ָפאְרְשָלאְגן ַאז דּו ֶוועְסט  ים. ֶקעְנְסט אִּ יְשט צּו אִּ ילּו ֶגעְלט ֶרעְדט שֹוין נִּ ַאז ֲאפִּ

יְרט נִּ  יְשט ָהאְבן, ֶער ְשפִּ ין ֶגעְבן ַאַסאְך ֶגעְלט, ֶער ַדאְרף ֶעס ָאֶבער נִּ יְשט ַקיין ַטַעם אִּ
יט ַא גּוט ָוואְרט, ֶווען  ילּו ַאַזא ֶמעְנְטש ֶקען ֶמען אֹויְך אֹויְפֶלעְבן מִּ ֶלעְבן. ָאֶבער ֲאפִּ
ין ֶלעְבן, ֶער ֶוועט ָנאְך ַאָמאל  ים ַאז ֶער ָהאט ָנאְך ַא ָהאֶפענּוְנג אִּ ֶמען ָזאְגט אִּ

יַח ַזיין.  ַמְצלִּ
יז ַאָמאל ֶגעֶווען צְ  יְנֵאייֶנעם ֶגעַגאְנֶגען ָנאְך ֶעס אִּ יֶמעַלייט ֶוועְלֶכע ֶזעֶנען אִּ ֵוויי ָארִּ

י ָנָתן. ֵאייְנָמאל ָהאט ֶדער  יד פּון ֶרבִּ יז ֶגעֶווען ַא ָחסִּ ֶגעְלט. ֵאייֶנער פּון ֵזיי אִּ
יְשט ַקיין ֹכַח צּו ַזיין  יְך ֵזייֶער צּוְקֶרעְכְצט ַאז ֶער ָהאט נִּ יַמאן זִּ ְשֶווער ְצֵווייֶטער ָארִּ

יְשט. ָנאְך  יר נִּ יְך ַפאְרְשֵטיי דִּ י ָנָתן ֶגעָזאְגט: "אִּ יד פּון ֶרבִּ ים ֶדער ָחסִּ ֶלעְבן. ָהאט אִּ
יש,  יר ֶגעֶגעְבן ְצֵוויי הּוְנֶדעְרט ַריינִּ י'ן, אּון ֶער ָהאט דִּ יְזטּו ַאַריין צּו ַדיין ֶרבִּ סּוכֹות בִּ

יט ָהאְלץ  יר ָנאְך דּו ָהאְסט ֶגעקֹויְפט ֶדעְרמִּ יז דִּ ויְנֶטער, אּון ֶעס אִּ י וִּ ַפאר דִּ
י ָנָתן,  י'ן ֶרבִּ ין ֶגעֶווען יֹום טֹוב ַביי ַמיין ֶרבִּ יְך, בִּ ויֶדעְראּום אִּ יְבן ָנאְך. וִּ יֶבעְרֶגעְבלִּ אִּ
יְך ַאֵליין.  יְשט ַפאר זִּ יְשט ֶגעְבן ַקיין ֶגעְלט ַווייל ֶער ָהאט אֹויְך נִּ יר נִּ אּון ֶער ֶקען מִּ

יְך  ין ָגאר ֶמער ְפֵריילִּ יְך בִּ יְך ַאז אִּ ים ֶדער ְצֵווייֶטער פּון אּון ֶיעְצט ֶזע אִּ יר"... ָהאט אִּ דִּ
יר ֶגעֶגעְבן ֶגעְלט, ָאֶבער  י ָהאט מִּ ילּוק. ַמיין ֶרבִּ יז ַטאֶקע ֶדער חִּ ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ָדאס אִּ

יר ֶגעֶגעבְ  י ָהאט דִּ יְך אֹויס. ַדיין ֶרבִּ ְתַחְזקּותָדאס נּוְצט זִּ יְך  ,ן הִּ אּון ָדאס נּוְצט זִּ
יט ַאַזא  יְשט אֹויס"... ֶזעט ֶמען פּון ֶדעם ָוואס ֶמען ֶקען אֹויְפטּון מִּ ֵקייְנָמאל נִּ

יד. ּזּוק ַפאר ַא ְצֵווייְטן אִּ וי ְבלֹויז ֶגעְבן ַא ְשֵמייְכל אּון חִּ יַקייט וִּ  ְקֵליינִּ
צְ  י מִּ ים. ַפאְרָוואס ָזאל ַא אּון ָדאס ֶזעט ֶמען אֹויְך ַביי דִּ יקּור חֹולִּ ָוה פּון בִּ

יְשט ֵגיין ַבאזּוְכן ַא ְקַראְנְקן? ַווייל ֶער ֵמייְנט ַאז אֹויב ֶער ֵגייט מּוז ֶער טּון  ֶמעְנְטש נִּ
יְשט ַאז ֶדער ְקַראְנֶקער ֶוועט  ֶעֶפעס ָגאר ְגרֹויֶסע ַזאְכן ַפאר ֶיעֶנעם. אּון ֶער ַכאְפט נִּ

יְך ְמחַ  ינּוט אּון ֶמען ָזאְגט זִּ יֶכע מִּ ים ַפאר ֶעְטלִּ י' ַזיין ְבלֹויז ֶווען ֶמען ֵגייט ַאַריין צּו אִּ
ים ַא גּוט ָוואְרט.  אִּ

יז ֵזייֶער  יר טּוֶען אִּ יֵקייְטן ָוואס מִּ י ְקֵליינִּ יר ֶגעֶדעְנֶקען ַאז דִּ יֶבער ַדאְרְפן מִּ ֶדערִּ
ְצֹות, ָדאס ֶוועט אּוְנז  ָחשּוב ַביים ֵאייֶבעְרְשְטן. אּון ַדְוָקא י ָפשּוֶטע ְקֵלייֶנע מִּ דִּ

י ְגֶרעְסֶטע ַזאְכן, ָדאס ֶוועט אּוְנז ֶדעְרֶנעְנֶטעְרן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן אּון אּוְנז  ְבֶרעְנֶגען דִּ
יְדן. יֶכע אִּ  ַמאְכן ַפאר ֶעְרלִּ

ית ַפְרַשת ָוֵאָרא תשע"ה לפ"ק( ישִּ  )ּתֹוְך ַהַנַחל ְסעּוָדה ְשלִּ
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 ֶדעְרֵצייְלט מֹוַהָרא"ׁש  >>>>>>

 

 

>>>>>> 

 



 ד

 

 
 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 שיעורים; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס; און נאך - קוואל פון חיזוק )פרויען(
212-444-9169 /845-351-9060 

 438-320-9090/ קאנאדא 03303502363/ ענגלאנד  0797040069ארץ ישראל 
  347-630-2876 מעסידזשינגטעלעפאן / chizikyomi@gmail.comיומי אימעיל חיזוק 

 

 

 

 און נאךמעשיות פון תפלה; שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים;  - קול ברסלב
212-444-9191  /845-351-0910 

 438-300-8080/ קאנאדא  03303502361/ ענגלאנד  0797040066ארץ ישראל 
 breslevcenter@gmail.com גליון אויף אימעילצו באקומען דעם 

 

 

 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
 אויף ראש השנה תשפ"גשוין מ'גרייט זיך 

ט זיך די גאנצע יאר ארום ראש השנה, דאס איז געווען די גרעסטע זאך ביים רבי'ן, דביי ברסלב'ע חסידים דריי
דער רבי אזוי ווי ער האט אויסגעדרוקט, "וואס זאל איך אייך זאגן, קיין גרעסערס פון דעם איז נישט פארהאן". 

אויער און איך הער שוין דעם שמש קלאפן , "גלייך נאך ראש השנה בייג איך שוין צו די אמאל געזאגט האט
 'ן פענסטער צו וועקן צו סליחות".אויפ

די וואך ביי די דרשות האט דער ראש ישיבה שליט"א מחזק געווען אז ס'איז צייט אנצוהויבן טראכטן פון 
ט אז אומאן ראש השנה, זיך צוגרייטן מיט אלעס וואס פעלט זיך אויס, דער ראש ישיבה שליט"א האט דערצייל

אנשי שלומינו פלעגן האבן א פושקע אינדערהיים, מ'האט אויפגעשריבן דערויף "קודש קדשים" און דאס האט 
מען באשטימט פאר אומאן, אין לויף פונעם גאנצן יאר האט מען יעדן טאג אריינגעווארפן עפעס געלט אין די 

 ו צאלן אויף די שפעזן.פושקע, אז ווען ס'וועט קומען נענטער צו ראש השנה זאל מען האבן צ

  די ערשטע זאך דארף מען זיך צוגרייטן מיט תפלה. ברסלב'ע חסידים האבן אלץ געוואוסט אז די  -תפלה
איינציגסטע וועג אנצוקומען צום הייליגן רבי'ן איז נאר מיט אסאך תפלה, בעטן און בעטן און נאכאמאל 

הייליגן רבי'ן אויף ראש השנה, שוין פון אנהויב יאר  בעטן דעם אייבערשטן אז מ'זאל זוכה זיין צו זיין ביים
 אוועקלייגן תפלות אז מ'זאל זוכה זיין אנצוקומען צום רבי'ן אויף ראש השנה,  הויבט מען אן

  דער ראש ישיבה שליט"א האט מעורר געווען אז אזוי ווי די פאספארט אפיסעס זענען געווען  -פאספארט
ליב דעם מצב העולם, זאל מען נישט ווארטן אויף די לעצטע מינוט, פארשפארט פאר א לענגערע צייט צו

וועלן נאך זיין גילטיג אויף ראש השנה, און  -פון זיך און פון די קינדער  -שוין זיכער מאכן אז די פאספארטן 
ן אויב נישט זאל מען שוין יעצט זיך אפגעבן מיט דעם, עס באנייען אדער מאכן נייע, אז דאס זאל נישט זיי

 קיין אפהאלט אויף די נסיעה.
  דאס יאר ווערט צוגעלייגט נאך א שטאק פון בעטן אינעם בנין היכל הקודש אין אומאן, אבער  -בעטן

וויפיל בעטן מ'לייגט נאר צו איז נישטא גענוג צוצושטעלן פאר'ן גאנצן ציבור. ווי געמאלדן וועט מען דאס 
צו פארדינגען בעטן אינעם בנין פאר דעם קומענדיגן ראש  ראש חודש שבט פוןיאר אי"ה אנהויבן שוין 

, נאכדעם וועט די פרייז ארויפגיין צו טויזנט נאר ביז ראש חודש ניסןהשנה תשפ"ג, און דאס וועט אנגיין 
 .0548456150, אין ארץ ישראל 347-452-1936דאלער א בעט. צו דינגען א בעט רופט אין אמעריקע 

  יבור פארמערט זיך יעדעס יאר קע"ה, וועט מען מער נישט צוזאמשטעלן אזוי ווי דער צ -שטיבער
שטיבער פאר'ן עולם, נאר יעדער צווישן זיך וועט זיך צוזאמשטעלן שטיבער און עס איינמעלדן פאר די 

לן יבעטן, אנשי שלומינו וועלן זיך אפשמועסן צווישן זיך מיט וועמען זיי וו 8ממונים. אין יעדע שטוב איז דא 
וועט מען דאס קענען  ,ך צוזאמשטעלן אין איין שטוב, און אויב די גאנצע שטוב איז אויסגעצאלטזי

. נאכדעם וועט מען גיין אין די רייע און נאר ביז ראש חודש אדר ב'אריינגעבן פאר'ן וועד הבנין, 
 צוזאמשטעלן שטיבער לויט'ן סדר פון די מענטשן וואס דינגען בעטן.

  ייכצייטיג ווילן מיר דערמאנען דעם נייעם סערוויס דורך די בארימטע טראוול גל -עירליין טיקעטס
אגענטור "פלען איט רייט" אז מ'קען שוין יעצט אנהויבן אריינלייגן צוביסלעך געלט פאר אן עירליין טיקעט 

 .109אן , און דרוקט עקסטענש845-678-3555צו קענען פארן צום הייליגן רבי'ן אויף ראש השנה, רופט אריין 
 !הזריז נשכר

 שובבי"ם עא געשמאק
אויסנוצן שובבי"ם מיט געשמאק, זיך צוריק 

 'איזסצום אייבערשטן מיט געשמאק, קערן 
 דא גרינגע וועגן אויסצונוצן די שובבי"ם טעג

 קול ברסלב
212-444-9191 

1, 2,  2,  7,  14 
 

 

 חיזוק צום טיר
 
 

איר קענט באקומען אלע ספרי ברסלב, 
קונטרסים, "עצתו אמונה", דרשות, ניגונים, 

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

 רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

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

 
 
 

 

 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 ט"אישל יואל פארקאש מו"ה

 גבאי ביהמ"ד היכל הקודש קרית יואל 

 ט"למז נ"ייוסף די אפשערן פון זיין זון צו 
*** 

 הי"ו אשר לעמל זוסמאן מו"ה

 פון זיין זון ט"למזדי שמחת בר מצוה צו 
 ני"ובנימין זאב הבחור החשוב 

*** 

 הי"ו ברוך מרדכי פעקעטע מו"ה

 למזל טוב די געבורט פון א אינגלצו 

 

 
 זייט מתפלל!

 

 פייגלא  בןיצחק פאר ר' 
 פאר א גאנצע און

 שנעלע רפואה בקרוב

 

 

 ֶרִבי'ןפּון  ֶלעְבְנְסֶגעִׁשיְכֶטע  >>>>>>
 

 

 מוסדות היכל הקודש ברסלב
בנשיאות ראש הישיבה שליט"א - נתייסדה ע"י כ"ק מוהרא"ש זי"ע

 

 

 מיר וואונטשן א הארציגע ברכת מזל טוב פאר

 הי"ו יעקב לעזער מו"ה
 צו די געבורט פון א אינגל למזל טוב

 
 

מנהלת פון בית , די געטרייע מרת לעזער תחי'די חשובע 
ביין פון די ברסלב'ע סקול, זי איז גאר -, איז די רוקןפיגא

די סקול, זיך אפגעבנדיג מיט שטארק איבערגעגעבן פאר 
יעדן קינד באזונדער מצליח צו זיין אויפ'ן שענסטן און 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז די גרויסע  בעסטן אופן.
די זיי ביישטיין צו זען פיל אידיש נחת פון  זכותים זאלן
 אלע קינדער געזונטערהייט און פון קינד

 

 

 מוסדות היכל הקודש ברסלב
בנשיאות ראש הישיבה שליט"א - נתייסדה ע"י כ"ק מוהרא"ש זי"ע

 

 

 וואונטשן א הארציגע ברכת מזל טוב פארמיר 

  הי"ו ליפא שווארץ מו"ה
 למזל טוב מיידלצו די געבורט פון א 

 
 

איז גאר שטארק איבערגעגעבן פאר די מוסדות  ר' ליפא
ג בכלל און פאר יעדן פון אנשי שלומינו בפרט, שטענדי

אלעס וואס פעלט זיך  איז ער גרייט ארויסצוהעלפן מיט
גרויסע  אויס, זאל דער אייבערשטער העלפן אז די אלע

ביישטיין, ער זאל זען אסאך אידיש נחת זכותים זאלן אים 
און פון אלע זיינע קינדער געזונטערהייט, נד דעם קי פון

 דורות ישרים ומבורכים

 


