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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
ֲהֹרן ֶאת ְשמֹות ְבֵני ִיְש  א אַּ ל ִלבֹו,ְונָׁשָׁ ֵאל עַּ ָזאל ְטָראְגן  ,ֶדער ֹכֵהן ָגדֹול ,ֹכֵהןהַ ַאֲהֹרן  רָׁ

ְבֶרעְנְגט פּון  זי"ע יֲַּעֹקב יֹוֵסף ּתֹוְלדֹותֶדער ֵהייִליֶגער  ֶטעְנִדיג.ֶדעם חֹוֶשן אֹויְפן ַהאְרץ ְש 
ל שֵ  עַּ ִאין ֶיעְדן  ,ֵגייט ַארֹויף אֹויף ֶיעְדן ִאיד ,, ַאז ֶיעֶדע ַזאְך פּון ִדי ּתֹוָרהזי"ע ם טֹובבַּ

 ִניְצן ִדי ִמְצָוה פּוֶנעם ֹחֶשן?ֶמען ַדאְרף ֶמען ַפאְרְשֵטיין, ִווי ַאזֹוי ֶקען  לֹויט ַזיין ַמָצב. ,דֹור
ַאז ֶיעֶדער )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן ו'(  א"ש ִאיז ָדאס ַמְסִביר לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגטמֹוַהרָ 

ָדאס טּוט אּוְנז ֶדער ֹחֶשן  ִאיד ִאיז ִווי ַא ִדיַמאְנט ְשֵטיין ִאיֶנעם ְקרֹוין פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן.
ַאז אּוְנז ער ְשֵטיין, ִמיט ַאן ַאְנֶדער ָקאִליר, ָדאס ַווייְזט ֶיעֶדער ֵשֶבט ָהאט ַאן ַאְנדֶ  ַווייְזן,

יף ֶיעֶדער ִדיְנט ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן אוֹ . ןע ְנקּודֹות ָוואס ֶער ֶקען טּוֶיעֶדער ִאיד ָהאט ִזיְך ַזייֶנ
 אר ָטאר ֶמען ִניְשט ֶוועְרןֶדעְרפַ  .ְרִטיְגן ֶוועג, ֶמען ֶקען ִניְשט קּוְקן אֹויף ַא ְצֵווייְטןאַ ַזיין ֵאייְגנְ 
 דּון, ַווייל ִניְשט טּו ְנְסטֶקע דּון ַזאְכן ָוואס ַאז ַא ְצֵווייֶטער ֶקען טּוט ֶווען ֶמען ֶזע ,צּוְבָראְכן

 ן.ָוואס ֶיעֶנער ֶקען ִניְשט טּו ן ַאְנֶדעֶרע ַזאְכןטּו ְנְסטֶקע
מּוז  דֶיעֶדער ִאי .אֹויְפ'ן ַהאְרץ פּון ַצִדיק ֶדער ֹכֵהן ָגדֹולָאֶבער ִדי ַאֶלע ְשֵטייֶנער מּוְזן ִליְגן 

ן ֶדעם ֵגיין צּו ַא ַצִדיק, ָוואס ָזאל ִאים ַווייְזן ִדי ִריְכִטיֶגע ֶוועג ִאין ֶלעְבן, ִווי ַאזֹוי צּו ִדיֶנע
יז ֶדער ְשֵלימּות פּון ַא ַצִדיק ֵאייֶבעְרְשְטן, ִווי ַאזֹוי צּו ֶלעְבן ִמיְטן ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ָדאס אִ 

ֵזיי, אּון  ֶווען ֶער ְטָראְגט ִדי ִאיְדן אֹויף ַזיין ַהאְרץ, ֶער ָהאט ֵזיי ִאיְנִזין, ֶער ָזאְרְגט ִזיְך ַפאר
 ם ֵאייֶבעְרְשְטן.ֶדעֶלעְרְנט ֵזיי אֹויס ִדי ִריְכִטיֶגע ֶוועג צּו ִדיֶנען 

פּון  "אֹור"ֶדער ַצִדיק ַשייְנט ַאַריין ֶדעם  אּוִרים ְוּתּוִמים","ִאיֶנעם ֹחֶשן ִאיז ֶגעִליְגן ִדי 
ער צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ִבְּתִמימּות ּוְפִשיטֹות, ַאַרייְנצּוַכאְפן ִווי מֶ  "ְּתִמימּות",

 ֶגעֵהייְסן.ֶעס אט ִמְצֹות ּוַמֲעִשים טֹוִבים ָפשּוט'ֶעְרֵהייט ִווי ַאזֹוי ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער הָ 
ט",ֹחֶשן ָהאט אֹויְך ֶגעֵהייְסן  רֶדע ִמְשפָׁ  ָדאס ִאיז פּון ִדי ִוויְכִטיְגְסֶטע ַזאְכן ָוואס "ֹחֶשן הַּ

ֶיעְדן ָטאג ָזאל ֶמען  .ִמְשָפט'ן ןַאז ֶיעֶדער ָזאל ִזיְך ַאֵליי ֶדער ַצִדיק ֶלעְרְנט אֹויס,
אֶשעֶפער, "בַּ ויי, אּון ִזיְך ַאדּוְרְך ֶרעְדן ִמיְטן ֵאייֶבעְרְשְטן: 'ֶעֶנען ַא ִמינּוט ְצוֵ בְ ַאָראפ'ַגנְ 
ֶלע גּוֶטע זַּאְכן וָׁ  וָׁואס טּו אר אַּ אְנק ִדיר פַּ א אֹויף ֶדער ֶוועְלט? ִאיְך דַּ ואס דּו ִאיְך דָׁ

אס, ֶהעְלף ִמיר ִמ  יט ֶגעְבְסט ִמיר, ֶהעְלף ִמיר אֹויף וַּוייֶטער, ֶהעְלף ִמיר ִמיט דָׁ
אס" אּון אֹויף ַאַזא  ְשְטן,ַאזֹוי ֶרעְדט ִזיְך ֶיעֶדער דּוְרְך ַזיין ְפִריַוואֶטע ֶלעְבן ִמיְטן ֵאייֶבערְ  דָׁ

 ֶוועג ִאיז ֶמען ֵזייֶער ַמְצִליַח ְברּוֲחִניּות ּוְבַגְשִמיּות.

 ַצֶוה תשע"א לפ"ק()ּתֹוְך ַהַנַחל ֵליל שב"ק ּתְ 
*** 

ֹקֶדש ִלְפֵני ה' ּוְבֵצאתֹו ְוֹלא יָׁמּות ע קֹולֹו ְבֹבאֹו ֶאל הַּ . ָדאס ֵגייט אֹויְך ַארֹויף ְוִנְשמַּ
ֶער  ֶיעְדן ִאיד, ִאין ֶיעְדן דֹור. ֶווען ַא ֶמעְנְטש ַפאְלט ַאֶוועק פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן,אֹויף 

יין ר ִאיז ֶגעְשָטאְרְבן, ֶער ִפיְלט ִניְשט קַ ַפאְרֶגעְסט פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ָדאס ִאיז ַאזֹוי ִווי עֶ 
עְדן ֶדעְרצּו ִאיז, צּו ֶרעְדן ַאַסאְך צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, יֶ  ִדי ֵעָצה יֹות ִאין ַזיין ֶלעְבן. אּוןשּום חִ 

עְרְשְטן, ָטאג ַאֶוועק ֶגעְבן ֶעְטִליֶכע ִמינּוט, אּון ִזיְך אֹויְסְשמּוֶעְסן ָדאס ַהאְרץ ִמיְטן ֵאייבֶ 
 .אּון ַאזֹוי ֶוועט ֶמען ְשֶטעְנִדיג ֶגעֶדעְנְקן פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן

ֹקֶדש ִלְפֵני ה' ּוְבֵצאתֹו ְוֹלא יָׁ ֶדער ָפסּוק,  ָדאס ָזאְגט ע קֹולֹו ְבֹבאֹו ֶאל הַּ , מּותְוִנְשמַּ
ְך ֶרעְדן צּום ֶטעְנִדיג ָלאְזן ֶהעְרן ַזיין קֹול ַפאְרן ֵאייֶבעְרְשְטן, ַאַסאַא ֶמעְנְטש ַדאְרף ְש 

ְשַטאְרְבן, ָדאס ֵמייְנט ַאז ֶער ֶוועט , ֶוועט ֶער ִניְשט ְוֹלא יָׁמּותאּון ַדאן,  .ֵאייֶבעְרְשְטן
 וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ֶרעְדט ַאַסאְך צּום ִניְשט ַאֶוועק ַפאְלן פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן ֵקייְנָמאל.

  .ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶוועט ֶער ָהאְבן ַאֶלעס גּוְטס אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט
 ('ה גוֶ צַ ּתְ  הרָ וֹ ּתאת הַ )זֹ 

 

 
 

 

 (383) 23, גליון 8שנה                                                                                    לפ"ק שנת תשע"ט, א'-אדר א"י, צוהתפרשת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

א"ש רָׁ  ֶדעְרֵצייְלט מֹוהַּ

 

ִדי ַפאְרַגאְנֶגעֶנע ָוואְך ָהאְבן ִמיר ֶגעְשִריְבן ִאיֶבער ִדי 
יין וען ַא ֶמעְנְטש ֶרעְדט ִזיְך ַאֵבִרים. וֶ ַפאְלְשַקייט פּון ח  

ַאז ֶער ֶקען ִזיְך ַפאְרָלאְזן אֹויף ַזיין ַחֶבר, ֶוועְרט ֶער 
ָנאְכֶדעם ֵזייֶער ַאְנטֹויְשט, ַווייל ֶיעֶדער ֵמייְנט ָנאר ִזיְך 
אּון ַזיין ֵאייֶגעֶנע טֹוָבה. ְסֶפעִציֶעל ֶווען ֶעס קּוְמט צּו 

ען ֶמען ִזיְך ִניְשט ַפאְרָלאְזן אֹויף ַקיין ֶגעְלט ַזאְכן, קֶ 
 שּום ֶמעְנְטש.

ָדאס ִאיז ַאֶלעס ָאֶבער ֶווען ֶעס ֶרעְדט ִזיְך פּון 
ַגְשִמיּות. ֶווען ֶעס קּוְמט ָאֶבער צּו רּוְחִניּות ָדאְרט 
ַאְרֶבעט ֶעס ִניְשט ַאזֹוי. ָכאְטש ָוואס ַביי רּוְחִניּות ַדאְרף 

ֵזייֶער ַאְכטּוְנג ֶגעְבן ִניְשט צּו ֶוועְרן  ֶמען אֹויְך
ָאְפֶגעַנאְרט פּון ֶמעְנְטְשן ֶוועְלֶכע ֶקעֶנען ִניְשט ֶהעְלְפן 
ֶדעם ֶמעְנְטש אּון ִאים ֶדעְרֶנעְנֶטעְרן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, 
ֵבִרים ִמיט ֶוועֶמען ִזיְך  ַדאְרף ֶמען ָאֶבער ָיא זּוְכן גּוֶטע ח 

בֹוַדת ה', ַאזֹוי ִווי ֶדער ָפסּוק ָזאְגט צּו ְשטַ  אְרְקן ִאין ע 

ֶזע צּו ַמאְכן ַמאְכן 
ייֶנע ת ַא שֵׁ  ַשבָּ

 

ייֶנע  ייל שֵׁ ה; ִזיְנג ְזִמירֹות אּון ֶדעְרצֵׁ ְסעּודָּ
ַמֲעִשיֹות ַפאר ַדיין ַווייב אּון ִקיְנֶדער. ִדי 

ת זֶ  ייט עֶנען ַא ְיסֹוד ִאין ִאיִדיְשקֵׁ ְסעּודֹות ַשבָּ
 אּון ַא ְיסֹוד ִאין ִחינּוְך.

יינֶ  ן שֵׁ ייט ִדיר אָּ ייְלן ְגרֵׁ ע ַמֲעִשיֹות צּו ֶדעְרצֵׁ
ן ַא  א אָּ ה; ַהייְנט ִאיז דָּ ת ַביי ִדי ְסעּודָּ ַשבָּ
אְבן גּוֶטע  ואס הָּ ִשיעּור ַמֲעֶשה ִביְכֶלעְך וָּ
אְלְסטּו ִזיְנֶגען  ייְלן. אֹויְך זָּ ַמֲעִשיֹות צּו ֶדעְרצֵׁ
ייִליֶגער  ואס ֶדער הֵׁ ה, וָּ ְזִמירֹות ַביי ִדי ְסעּודָּ

א אס ֶרִבי זָּ ר ִאין ְגט ַאז דָּ ִאיז ַאן ִעיקָּ
ייט; ַפאר דּו ַמאְכְסט ִקידּוש ִזיְנג ִאיִדיְשקֵׁ 

יֶכם, ֶעס ֶנעְמט ִניְשט ַלאְנג, ֶעס ֶנעְמט  לֹום ֲעלֵׁ שָּ
אר ִמינּוט.  ִאיְנַגאְנְצן ַאפָּ

ייְטן ִדיר פּון שּול  ואס ַבאְגלֵׁ ִכים וָּ ִדי ַמְלאָּ
ואס ֶעס טּו ט ִזיְך ִאין ַדיין ַוואְרְטן צּו ֶזען וָּ

ייְנט ַאן  ואס מֵׁ יי ַווייְזן וָּ אְלְסטּו זֵׁ ְשטּוב, זָּ
ִאיד; ַאז ֲאִפילּו ֶמען ִאיז הּוְנֶגעִריג,  רֶעְרִליֶכע

אט ִניְשט ַק  ,ִמיד יין ֶנעְרְוון צּו אּון ֶמען הָּ
אְך ִפיְרט ֶמען ִזיְך ִווי ַאן ֶעְרִליֶכער ִזיְנֶגען, דָּ 

ה זָּ  אְלְסטּו ְשמּוֶעְסן ִמיט ִאיד. ַביי ִדי ְסעּודָּ
ואס דּו  ייֶנע ַזאְכן וָּ ייל ִאיר שֵׁ ַדיין ַווייב; ַפאְרצֵׁ

אְסט ֶגעֶהעְרט ואְרט אֹויף ִדי  ,הָּ ייֶנע וָּ אּון ַא שֵׁ
ה, ִניְשט ְסַתם ְפֶלעְטְשֶקעֶנען פּון ֶדעם אּון  ַפְרשָּ

ַרע אּון ְרִכילּות. שֹון הָּ  ֶיעֶנעם לָּ
ה, פ'   תֹו ֱאמּונָּ ה)ֲעצָּ  (טתשע" ְתרּומָּ
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ָזק" )ְיַשְעָיהּו מא, ו(  ֶמען ַדאְרף ִזיְך ָיא  -"ִאיש ֶאת ֵרֵעהּו ַיְעֹזרּו ּוְלָאִחיו ֹיאַמר ח 
ֵבִרים אּון ֵאייֶנער ָזאל ְשַטאְרְקן ֶדעם ְצֵווייְטן ִניְשט  ,ַהאְלְטן ִאיְנֵאייֶנעם ִמיט ח 

ועְרן צּוְבָראְכן אּון צּוַפאְלן ָנאר ַווייֶטער ָאְנֵגיין ִמיט ַאֶלע ּכֹוחֹות אּון ִדיֶנען צּו וֶ 
 ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ִווי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין.

ֵברֹו ִיְצרֹו ָגדֹול ֵהיֶמנּו". ְבַפְשטּות ֵמייְנט )סּוָּכה נ"ב.(  ַחַז"ל ָזאְגן "ָּכל ַהָגדֹול ֵמח 
ר ֶעס ִאיז ְגֶרעֶסער פּון ַזיין ַחֶבר, ָהאט ַא ְגֶרעֶסער ֵיֶצר ָהַרע. ַאְנֵשי ָדאס ַאז ֶווע

ְנז ְמַרֵמז ַזיין ִדי ְשלֹוֵמינּו ְפֶלעְגן ָאֶבער ַטייְטְשן ִדי ְגָמָרא ַאז ֶעס קּוְמט אּו
ֵבִרים. ייט אּון ִוויְכִטיְגקֵ ְגרֹויְסקֵ  ֵזיי ָהאְבן ייט ִזיְך צּו ַהאְלְטן ִאיְנֵאייֶנעם ִמיט ח 

בֹוַדת ה',  ֶווער ֶעס ִאיז ְגרֹויס אּון ִאיז ַמְצִליחַ  -ֶגעַטייְטְשט, "ָּכל ַהָגדֹול"  ִאין ע 
ֵברוֹ  ֵבִרים ָוואס ְשַטאְרְקן ִאים. "ִיְצרֹו  -" ִאיז ָדאס "ֵמח  ַווייל ֶער ָהאט גּוֶטע ח 

ֶצר ָהַרע אּון ֶער ֶקען ִזיְך אֹויב ָאֶבער ָהאט ֶדער ֶמעְנְטש ַא ְגרֹויֶסער יֵ  -ָגדֹול" 
ָדאס קּוְמט פּון ִזיְך ַאֵליין,  -ֵהיֶמנּו" " יֶבער ִאים, ִאיז ַא ִסיָמן ַאזִניְשט ְשַטאְרְקן אִ 

ָחָכם, ֶער ַהאְלט ַאז ֶער ִאיז ְקלּוֶגער פּון ֶיעְדן, -ַווייל ֶדער ֶמעְנְטש ִאיז ַאן אֹויֶבער
ֵבִרים, ֶער ֶרעְדט ִזיְך ַאצּו ַהאְלְטן ִאיְנֵאייֶנעם מִ ֶעס ַפאְסט ִאים ִניְשט ִזיְך  יין יט ח 

 ַאז ֶער ֶקען ַאֵליין אֹויְך ַמְצִליַח ַזיין.
ִמין ְבַעְצְמָך ַעד "ַא)ב', ד'( ֶרִבי ָנָתן ָהאט ֶגעַטייְטְשט ִדי ִמְשָנה ִאין ָאבֹות  ל ַתא 

ין ִדיר ַאֵליין ִביז צּום ְשַטאְרְבן. ָהאט ֶרִבי דּו ֶקעְנְסט ִניְשט ְגֵלייְבן אִ  -יֹום מֹוְתָך" 
 - "ְבַעְצְמָך" ָנָתן ֶגעַטייְטְשט ַאז ֶמען ֶקען ִניְשט ְגֵלייְבן ִאין ִזיְך ֶווען ֶמען ִאיז

ֵבִרים. ַווייל ַא ֶמעְנְטש ַאֵליין, ִווי ְשַטאְרק ֶער ָזאל ָנאר ַזיין, יין קַ ָאן  ,ַאֵליין ח 
ֵבִרים  ֶקען ֶער ָאֶבער ֵאייִביג ַאָראְפַפאְלן, אּון אֹויב ָהאט ֶער ִניְשט ַקיין גּוֶטע ח 
ִמיט ֶוועֶמען ֶער ַהאְלט ִזיְך צּוַזאֶמען, ֶוועט ֶער ֵאיין ָטאג ַאֶוועְקַפאְלן. ֶווען ֶמען 

ֵבִרים, ַדאן ֶווען ֶעס ֶוועט ֵאייֶנעם ֵגיין  ַהאְלט ִזיְך ָאֶבער ִאיְנֵאייֶנעם ִמיט גּוֶטע ח 
ְשֶווער ֶוועט ִאים ֶדער ְצֵווייֶטער ְשַטאְרְקן אּון ְשֶטעְלן אֹויף ִדי ִפיס, אּון ֶווען 
ֶדער ְצֵווייֶטער ֶוועט ָהאְבן ַא ְשַוואֶכע ִמינּוט, ֶוועט ִאים ֶדער ֶעְרְשֶטער קּוֶמען 

 ֶטעְנִדיג אֹויף ִדי גּוֶטע ֶרעְלְסן.ְש צּו ִהיְלף, אּון ַאזֹוי ֶוועְלן ֵבייֶדע ְבַלייְבן 

ֵבִרים ֶוועְלֶכע  ְדֵרייֶען ִזיְך אּון ֶשעְפן ְסֶפעִציֶעל ֶווען ֶעס ַהאְנְדְלט ִזיְך פּון ח 
יֹות פּון ֶדעם ֶזעְלְבן ַצִדיק, ִאיז ָדאס ָנאְך ִפיל ֶמער ִוויְכִטיג ַאז ֵזיי ָזאְלן ִזיְך חִ 

ְך ְשַטאְרְקן ֵאייֶנער ֶדעם ַאְנֶדעְרן. ַאזֹוי ִווי ֶרִבי ִשְמעֹון ַבר ַהאְלְטן צּוַזאֶמען אּון ִזי
ַנן ְבַחִביבּוָתא ַתְלָיא"  אּוְנֶזער  -יֹוַחִאי ָהאט ֶגעָזאְגט ַפאר ַזייֶנע ַתְלִמיִדים: "א 

ַאְנֵשי ַהְצָלָחה ֶוועְנְדט ִזיְך ִאין ִדי ִליְבַשאְפט ָוואס ְס'ִאיז ָדא ְצִוויְשן אּוְנז. 
ַנן" ִאיז ִדי ָראֵשי ֵתיבֹות פּון "אַ  ַחל 'ְנֵשי נַ 'ְשלֹוֵמינּו ְפֶלעְגן ָזאְגן ַאז ִדי ָוואְרט "א 

יֹות אּון ַא ֶגעְשַמאק ִאיֶנעם ֵהייִליְגן ֶרִביְנ'ס ז ִאיְדן ָוואס ְשִפיְרן ַא חִ ֹוֵבַע", ַא'נ
יֶעל ַהאְלְטן צּוַזאֶמען ִמיט ְגרֹויס ִלימּוִדים אּון ֵעצֹות, ַדאְרְפן ִזיְך ְסֶפעצִ 

ִליְבַשאְפט אּון ִזיְך ְשַטאְרְקן ִאיְנֵאייֶנעם, אּון ָדאס ֶוועט ֵזיי ֶגעְבן ִדי ִריְכִטיֶגע 
ֵזייֶער ִליְכט ֶוועט  .ער פּון ֵהייִליְגן ֶרִבי'ןּכֹוחֹות צּו ְמַקֵבל ַזיין ָנאְך ֶמער אּון מֶ 

ן ַאַסאְך ַווייֶטער, אּון ֶקעֶנען ַמְשִפיַע ַזיין אֹויף ָנאְך ִאיְדן ַשייֶנען ַאַסאְך ֶמער אּו
 אּון ֵזיי ֶדעְרֶנעְנֶטעְרן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן.

ֶטעְנִדיג ֶגעֶזען ַביי ַאְנֵשי ְשלֹוֵמינּו ַאז ֵזיי ָהאְבן ִזיְך ָדאס ָהאט ֶמען ְש 
ַהָרא"ש ָהאט ֶדעְרֵצייְלט ַאז ֶרִבי ַאְבָרָהם ֶגעַהאְלְטן ִאיְנֵאייֶנעם ֵזייֶער ְשַטאְרק. מוֹ 

'ן ָנאֶמען ֶרִבי ָמְרְדַכי שֹוֵחט ְשֶטעְרְנַהאְרץ ַז"ל ָהאט ֶגעַהאט ַא גּוֶטע ַחֶבר ִמיטְ 
ֵזיי ְפֶלעְגן ָהאְבן ַא ַצייט ֶיעְדן ָטאג ֶווען ֵזיי ָהאְבן ִזיְך ֶגעְטָראְפן אֹויף ַא  .ַז"ל

בֹוַדת ה', ֵזיי ָהאְבן ִזיְך ֶגעִוויֶסע ְפַלאץ א ּון ָדאְרט ָהאְבן ֵזיי ֶגעֶרעְדט ִאין ע 
'ן ֶרִביְנ'ס ֵעצֹות. ֵאייְנָמאל אּום יֹום ִּכיפּור, ֶגעְשַטאְרְקט ֵאייֶנער ֶדעם ְצֵווייְטן ִמיטְ 

ֶווען ֶמען ִזיְצט ַא ַגאְנְצן ָטאג ִאין שּול אּון ֶעס ִאיז ִניְשָטא ַקיין ַצייט צּו 
ִפילּו ֶער ֶקען ַטאֶקע  ְשמּוֶעְסן, ָהאט ֶרִבי ַאְבָרָהם ְשֶטעְרְנַהאְרץ ֶגעְקֶלעְרט ַאז א 
ִניְשט ֶיעְצט ֵגיין ְשמּוֶעְסן ִמיט ַזיין ַחֶבר ַאזֹוי ִווי ֶגעֶוועְנִליְך, ֶוועט ֶער ָאֶבער 

ֶיעְדן ָטאג ִאיְנֵאייֶנעם, אּון ָנאְכַאְלץ ַאִהיְנֵגיין ַאֵליין צּו ֶדעם ְפַלאץ וואּו ֵזיי ֶרעְדן 
ֶער ֶוועט ִזיְך ַאֵליין ֶדעְרַמאֶנען אּון ִאיֶבעְרְטַראְכְטן ִדי ִדְבֵרי ִחיזּוק ָוואס ֵזיי 
ְפֶלעְגן ְשמּוֶעְסן ְצִוויְשן ִזיְך. ִווי ַפאְרוואּוְנֶדעְרט ִאיז ֶער ָאֶבער ֶגעָוואְרן ֶווען ֶער 

ן ָדאְרט ֶגעְטָראְפן ַזיין ַחֶבר ֶרִבי ָמְרְדַכי שֹוֵחט. ַפאר ַזיין ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען ַאִהין אּו
ַחֶבר ִאיז אֹויְך ֵבייֶגעַפאְלן ֶדעם ֶזעְלְבן ֶגעַדאְנק, ֵזיי ָהאְבן ֶגעֵווייְנט פּון ְגרֹויס 

 ִהְתַרְגשּות אּון ִזיְך ֵזייֶער ְשַטאְרק ְמַחֵזק ֶגעֶווען ֵאייֶנער ֶדעם ְצֵווייְטן.
ַהָרא"ש ְפֶלעְגט ַאַסאְך ֶרעְדן פּון ֶדעם אּון ְמעֹוֵרר ַזיין ִאיֶבער ִדי מוֹ 

ֶטעְנִדיג צּוַזאֶמען, ַווייל ָנאר ִוויְכִטיְגַקייט ַאז ַאְנֵשי ְשלֹוֵמינּו ָזאל ִזיְך ַהאְלְטן ְש 
 ָדאס ִאיז ֶדער ֶוועג צּו ַהְצָלָחה.
)ִליקּוֵטי ֶדער ֶרִבי ָהאט ֶגעָזאְגט 

רַ  ַאז ֶער ָהאט "ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן מ"ח( מֹוה 
ֶגעֶהעְרט פּון ַאן ֱאֶמת'ן ַצִדיק ָוואס 
ָהאט ֶגעָזאְגט ַאז ֶווען ֶווען ֶער 
ָוואְלט ֶגעַהאט ֵאייֶנעם, ֵסיי ֶווער 
ֶעס ָזאל ָנאר ַזיין, ָוואס ָזאל ִאים 
ָזאְגן "ַמיין ְברּוֶדער, ְשַטאְרק ִזיְך 

ואְלט ָדאס אּון ֶדעְרַהאְלט ִזיְך", וָ 
ִאים ֵזייֶער ְשַטאְרק ֶגעָהאְלְפן אּון 
ֶער ָוואְלט ִפיל ֶמער ֶגעָלאְפן ִאיז 

בֹוַדת ה',ִזיְך ְמזַ   ֵרז ֶגעֶווען ִאין ע 
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 ֶוועט ֵאייֶנעם ֶווען ֶעס
ֶווער  ֶוועט ִאים ,ֵגיין שְׁ

ֵווייֶטער  ֶדער צְׁ
ן אּון שְׁ  קְׁ ַטארְׁ ן שְׁ ֶטעלְׁ

 אֹויף ִדי ִפיס
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די איבריגע פילע בריוו פונעם ראש ישיבה 
שליט"א פון די וואך, קען מען זען אינעם 

 וועכנטליכן קונטרס "עצתו אמונה".

<<<<<< 

ייְטן אּון דּוְרְכֶפעֶלער אּון עַגאְנֶגען ַאַסאְך ְשֶוועִריקֵ ַווייל אֹויף ֶיעֶנעם ַצִדיק ִאיז אֹויְך ַאִריֶבער גֶ  
 ָזאל ִאים ְשַטאְרְקן.ֵקייֶנער ָוואס ְשט ֶגעַהאט ֶער ָהאט ִני

ֶרִבי ָנָתן ָהאט ֶגעָזאְגט ַאז ָדאס ָהאט ֶדער ֶרִבי ֶגעָזאְגט אֹויף ִזיְך ַאֵליין. ָדאס ַווייְזט ִווי ַווייט 
ֵבִרים ָוואס ָזאְלן ִאים ְשַטאְרְקן אּון ְמַחֵזק ַזיין, ַא ִפילּו ַא ַא ֶמעְנְטש מּוז ָהאְבן גּוֶטע ח  ז א 

ֶמער ְגרֹויֶסער ַצִדיק ַדאְרף אֹויְך ָהאְבן ִחיזּוק. ַפאְרֶקעְרט, ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ַפאְרֵלייְגט ִזיְך ָנאְך 
ַא ֶמעְנְטש ִאיז, ַאְלץ ֶמער ִוויל ִאים ֶדער ֵיֶצר ָהַרע  ְגֶרעֶסער ִווי .אֹויף ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד
 אְרף ֶער ָהאְבן ְגרֹויס ִחיזּוק.צּוְבֶרעְכן. אּון ֶדעִריֶבער דַ 

ֶעס ִאיז ָדא ַאן ִאיְנֶטעֶרעַסאְנֶטע ֶמְדָרש ְפִליָאה "ַמה ָרָאה ָאָדם ַלְחֹטא? ְלִפי ֶשָרָאה ִבְשַתִים 
 ַפאְרָוואס ָהאט ָאָדם ָהִראשֹון ֶגעִזיְנִדיְגט? ַווייל ֶער ָהאט ֶגעֶזען ָנאר ְצֵוויי -ְוֹלא ָרָאה ְבָשֹלש" 

ַר"ן ֵחֶלק אּון ִניְשט ֶגעֶזען ְדֵריי. מֹוַהָרא"ש ְפֶלעְגט ָדאס ַטייְטְשן לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט  )ִליקּוֵטי מֹוה 

ַאז ֶיעֶדער ֶמעְנְטש ַדאְרף ָהאְבן ְדֵריי ְנקּודֹות "ְנֻקַדת ָהַרב", "ְנֻקַדת ֶהָחֵבר", אּון "ְנֻקַדת א' ִסיָמן ל"ד( 
ָלכֹות ִבְרַכת ַהָמזֹון ה"ג( ֶרִבי ָנָתן ִאיז ָדאס ַמְסִביר ַעְצמֹו".  ַאז קֹוֶדם ַדאְרף ַא ֶמעְנְטש ֵגיין ַא )ִליקּוֵטי ה 

ַצִדיק ָוואס ָזאל ִאים אֹויְסֶלעְרֶנען ִדי ִריְכִטיֶגע ֶוועג ִווי ַאזֹוי ִזיְך צּו ִפיְרן. ֶדעְרָנאְך ַדאְרף ֶמען 
ֶמען ִזיְך ִאיֶבעְרצּוְשמּוֶעְסן אּון ִזיְך ְשַטאְרְקן ִאיְנֵאייֶנעם ִמיט ִדי ֵעצֹות ָהאְבן ַא ַחֶבר ִמיט ֶווע

פּוֶנעם ֶרִבי'ן. אּון ֶדעְרָנאְך ַא ֶמעְנְטש ִזיְך ַאֵליין ְשַטאְרְקן ִמיט'ן ֵאייֶבעְרְשְטן, צּו ֶבעְטן ֶדעם 
 .ֵאייֶבעְרְשְטן ַאֵליין ַאז ֶער ָזאל ַמְצִליַח ַזיין

ָדאס ִאיז ְפַשט ִאין ֶדעם ֶמְדָרש, ַפאְרָוואס ָהאט ָאָדם ָהִראשֹון ֶגעִזיְנִדיְגט? ָנאְכֶדעם ָוואס 
ֵביָרה פּון ֶעְסן פּוֶנעם ֵעץ ַהַדַעת, ִאיז ֶער  ֶער ִאיז ַפאְרְטִריְבן ֶגעָוואְרן פּון ַגן ֵעֶדן ִאיֶבער ִדי ע 

ַאז הּוְנֶדעְרט אּון ְדַרייִסיג ָיאר ָהאט )ֵעירּוִבין י"ח:( , ַאז ִדי ְגָמָרא ָזאְגט ֶגעָוואְרן ַאזֹוי ֶגעַפאְלן ַביי ִזיְך
ֶער ֶנעֶבעְך ֶגעִזיְנִדיְגט. ָדאס ַאֶלעס ִאיז ֶגעקּוֶמען ַווייל ֶער ָהאט ָנאר ֶגעֶזען ְצֵוויי ְנקּודֹות, ֶער 

ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ַאֵליין ָוואס ִאיז ֶגעֶווען  ָהאט ֶגעַהאט ִדי ְנֻקָדה פּון ַא ֶרִבי, ָדאס ִאיז ֶגעֶווען
ֶער ָהאט ָאֶבער ִניְשט ֶגעַהאט ִדי  .ֶגעַהאט ַזיין ֵאייֶגעֶנע ְנֻקָדהאֹויְך ֶער ָהאט  . אּוןַזיין ֶרִבי

ַטאְרְקן ְש  םְדִריֶטע ְנֻקָדה ָוואס ָדאס ִאיז ַא ַחֶבר. ֶער ָהאט ִניְשט ֶגעַהאט ַא ַחֶבר ָוואס ָזאל ִאי
אּון ֶדעִריֶבער ָהאט ֶער ִזיְך  ,אּון ָזאְגן: "ִביְזט ַאָראְפֶגעַפאְלן? הֹויב ִזיְך אֹויף אּון ֵגיי ַווייֶטער"

אּון ִאים )ְבֵראִשית ַרָבה כ"ב, י"ג( ִביז ֶער ָהאט ֶגעְטָראְפן ַזיין זּון ַקִין  .ִניְשט ֶגעֶקעְנט אֹויְפהֹויְבן
ֵבָרהאס ֶעס ִאיז ֶגעָוואְרן ִמיט ַזיין ֶגעְפֶרעְגט ָוו ַאז ֶער ָהאט ֶגע'ַהְרְג'ט ֶהֶבל, ָהאט ִאים ַקִין  ע 

ֶגעֶעְנְטֶפעְרט ַאז ֶער ָהאט ְתשּוָבה ֶגעטּון. ַדאן ָהאט ִזיְך ָאָדם ָהִראשֹון ֶגעְקַלאְפט ִאין ָפִנים אּון 
ּון אּון ָאְנהֹויְבן פּון ֶיעְצט צּו ַזיין גּוט? אּון ִאיְך ֶגעָזאְגט: "ַאזֹוי ֵגייט ֶעס? ֶמען ֶקען ְתשּוָבה ט

ַאֶלעס ִאיז ֶגעֶווען ַווייל ֶער ָהאט ִניְשט ֶגעַהאט ַקיין  ". ָדאס?!ָהאב ָדאס ָגאְרִניְשט ֶגעוואּוְסט
 ַטאְרְקן.ַחֶבר ִמיט ֶוועֶמען ִזיְך דּוְרְכצּוֶרעְדן אּון ִזיְך ְש 

ִנית ז'.( ַחַז"ל ָזאְגן  ִניָנא ָהאט ֶגעָזאְגט: "ִאיְך ָהאב ַאַסאְך ֶגעֶלעְרְנט פּון ַמייֶנע ֶרִבי'ס, )ַתע  ַאז ר' ח 
ֵבִרים", ַווייל ָאן ִדי ִהְתַחְזקּות ָוואס ֶמען  ָאֶבער ָנאְך ֶמער ָהאב ִאיְך ֶגעֶלעְרְנט פּון ַמייֶנע ח 

כֹות ֵדעֹות לְ )הִ ּוֶנעם ֶרִבי'ן. ֶדער ַרְמַב"ם ְשַרייְבט ֶבר, ֶוועט ֶמען ַאֶוועְקַפאְלן אֹויְך פַבאקּוְמט פּון ַא חַ 

ה ַארּום ִאים, אּון ֶדעִריֶבער ַדאְרף יבָ בִ יג ָנאְכֶגעְשֶלעְפט צּו ִדי סְ ַאז ַא ֶמעְנְטש ֶוועְרט ֵאייבִ ֵפֶרק ו'( 
ֵבִרים ַווייל ֶמען ֶקען ֶוועְרן ָנאְכֶגעְשֶלעְפט ֶמען ִזיְך ִהיְטן ִזיְך ִניְשט צּו דְ  ֵרייֶען ִמיט ְשֶלעְכֶטע ח 

ֵבִרים ָנאר  ְךָנאְך ֵזיי. אּון ַפאְרֶקעְרט, ֶווען ַא ֶמעְנְטש ָהאט ֵשֶכל, ְדֵרייט ֶער ִזי ְצִוויְשן גּוֶטע ח 
ְשֶלעְפט ָנאְך ֵזיי אּון ֶוועְרן ַאן ֶעְרִליֶכער ֶטעְנִדיג, אּון ַדאן ֶוועט ֶער ִזיֶכער אֹויְך ֶוועְרן ָנאְכֶגעְש 

 ִאיד. וואֹויל ִאיז ִאים אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.
ֵבִרים ְושֹו"ת ְבֶרְסֶלב ִמְכָתב ה'קי"ב(  )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש ֵחֶלק ג' ֶעֶרְך ח 
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 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
 

 געפילן צום שידוך שליסן פריידיגע
 ראש ישיבה שליט"אביים 
ן גרויס פרייד נעמען אנשי שלומינו אויף די פרייליכע ומיט התרגשות'דיגע געפילן א

הבחור  ,ראש ישיבה שליט"אנעם זון פונעם עלטסטן ן שידוך שליסן פו'בשורה מיט
גבאי דבית  ,יואל טייטלבוים שליט"א "רמוהמיט די טאכטער פון  "ו,יהחשוב שלמה נ

 .שכונת עצי תמרים, קרית יואלהמדרש היכל הקודש ברסלב 
פון די חשובע תלמידים אין ישיבה, וואו ער האט אויסגענוצט זיינע חתן איז דער 

מיט  ן ישיבהיער איז באליבט ביי אלע בחורים אבחור'ישע יארן על התורה ועל העבודה. 
עורי הישיבה זיינע מדות טובות, ער איז באקאנט מיט זיין התמדת התורה, אויסער די שי

האט ער זוכה געווען צו ענדיגן פאר זיך צענדליגע מאל ששה סדרי משנה, ער האט זוכה 
זיין ש"ס, און נאך פילע שיעורים. ווי אויך העלפט ער ארויס גאר אסאך  געווען מסיים צו

ספרים פון הייליגן רבי'ן, און  אינעם בית הדפוס, צו קענען דרוקן און פארשפרייטן די
 מקרב זיין אידישע קינדער צום אייבערשטן מיט די עצות און לימודים פון הייליגן רבי'ן.

מיט אירע מדות די כלה איז א לערערין אין די "בית פיגא" סקול, וואו זי איז באקאנט 
 נקייט פאר יעדע תלמידה בלב ונפש.מיט איר איבערגעגעבאון  טובות

אנשי שלומינו בפרט און אידן איבער די גאנצע וועלט בכלל, פרייען זיך מיט מיט די 
ראש ישיבה ווי באקאנט פאר יעדן וויפיל דער , ראש ישיבה שליט"אהשמחה בבית 

יסגעהאלפן אידישע קינדער איבעראל מיט די האט שוין אזויפיל ארו שליט"א
וואס ער געבט איבער די עצות און לימודים פון הייליגן געוואלדיגע דרשות און חיזוק, 

רבי'ן, לויט ווי מיר האבן מקבל געווען פון מוהרא"ש זי"ע, אויף די היינטיגע שפראך, 
זאל זיך קענען אן אין סיי וועלכע מצב ער איז,  ,ן היינטיגן פארנעם, אז יעדער אידאויפ'

 .אייבערשטןעצה געבן אין לעבן, און זאל קענען זיין נאנט צום 
העלפן אז ער זאל זוכה זיין צו זען פיל אידיש נחת פון אלע  אייבערשטערזאל דער 

ימא און א בנין עדי עד, מיט דורות ישרים זיינע קינדער, עס זאל זיין א קשר של ק
 ומבורכים.

 !רב לנו ולכל ישראל ומשמחה זו יושפע שפע
*** 

 דער מצב פארבעסערט זיך ביי
 הבחור יצחק בן אהובה שושנה

געלויבט דעם אייבערשטן אז עס זענען געקומען גוטע גריסן פון ארץ ישראל, אז דער 
יז שוין גייט צום בעסערונג, און ער אני"ו וויטש לאון הבחור החשוב איציק מענדמצב פ

 .ארויס פונעם קריטישן מצב
ראש ישיבה שליט"א, האט ער דערציילט אז ער איז געווען  'ןאין א שמועס נעכטן מיט

מיט עטליכע וואכן צוריק ביי הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א, און אים געבעטן א 
'רפואה שלימה', אנגעוואונטשן א עפן א שידוך, האט אים רבי חיים ברכה ער זאל טר

האט ער נאכאמאל געבעטן א ברכה פאר א שידוך האט ער געזאגט 'בקרוב'. יעצט ווען 
דענט און מען יעקס שווערע מען האט פארציילט פאר רבי חיים אז ער האט געהאט א

י חיים געזאגט , האט רב'רפואה שלימה'אנגעוואונטשן א שטייט וואס ער האט פאר
 שידוך". ן א"יעצט זאל ער מאכן א סיום הש"ס וועט ער טרעפ

ן ראש ישיבה אז ער האלט שוין ממש ביי סוף ש"ס, און גייט 'איציק האט געזאגט פאר
 .ן א סיום ביים שטוב פון רבי חייםבקרוב מאכ

אזויפיל אידן האבן מתפלל ווי תפילה העלפט, פערליך יינפון די מעשה זעט באש
שרעקליכן טן אז ער איז שוין ארויס פונעם געלויבט דעם אייבערשאון  געווען פאר אים,

 .אין וואס ער האט זיך געפינען מצב סכנה
מען זאל ווייטער מתפלל זיין פאר הבחור יצחק בן אהובה שושנה פאר א אז מען בעט 

 גאנצע רפואה.
 !ת ישראל עושה רושםותפל
 

 ןימתנחווס כ 
 

 ר זיךמיט א שווער הארץ זענען מי
 משתתף מיט די צער און ווייטאג פון

 ו"הילך שארף מילא ה"ומ
 אטעטוואס טרויערט אויף די פטירה פון זיין 

 ל"ז ואלמש ר"ב שהמ 'ר ח"הרה
 

יםרושליותוך שאר אבילי ציון ב םכתא םינחהמקום 

 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 
 אהיים. און מיר וועלן פרובירן בעז"ה עס צו שיקן צו אייך

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

 י"וה דלערשפיליעזר הא מו"ה
 למזל טוב אינגל די געבורט פון אצו 

 

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

 , דורות ישרים ומבורכיםקינדער געזונטערהייט
 

 מוסדות היכל הקודש ברסלב
נתייסדה ע"י כ"ק מוהרא"ש זי"ע

 

  
אין נאמען פון די פילע טויזנטער אידן איבער די 

וועלכע שעפן חיזוק און התעוררות פון די  וועלט
 ,און דרשות שיעוריםחיזוק געוואלדיגע 

 'ןיגע ברכת מזל טוב פארא הארצמיר וואונטשן 
 

 שליט"א ישיבהראש 
 

 למזל טובזיין זון פון  ןסילשידוך שצו די 

 ו"ינ למהשחור בה
 ג בת"עב

 שליט"איואל טייטלבוים  "רמוה
   תמרים[ עצי] קרית יואלהיכל הקודש ברסלב  ד"המביגבאי 

 

עס זאל זיין א קשר של  זאל העלפן אז אייבערשטערדער 
זונט עגכים, רת ישרים ומבויט דורומ עדי עדון א בנין א אמיק

דער אייבערשטער זאל העלפן  .אידיש נחת ליאון פרנסה מיט פ
זאל ווייטער קענען ממשיך זיין  ראש ישיבה שליט"אדער  אז

מיט די עבודת הקודש צו מחזק זיין אידישע קינדער איבער די 
גאנצע וועלט, אריינברענגען די עצות פון הייליגן רבי'ן אין 

 מיטישע קינדער, אזוי ווי מוהרא"ש האט אונז געלערנט, איד
 

 רויחי וסייעתא דשמיאומזוניאריכיברוכי חייבני
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