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ֵּיילט
ֶּערצ ְ
מו ַֹּהרָׁא"ש ד ְ

בּוע
ַּפ ְר ַּשת ַּה ָׁש ַּ
ּטּורים ְּברֶענְּגְּ ט
ְש ְמ ִּתי ְפדֻת בֵּין ַּע ִּמי ּובֵּין ַּע ֶּמ ָׁך ְל ָׁמ ָׁחר ְיִּהיֶּה ָׁה ֹאת ַּהזֶּה ,דֶער ַּב ַּעל ַּה ִ
ו ַּ
"פדּות"ְ ,פדּות ָׁש ַּלח ְל ַּעמ ֹו
ָוארט ְ
ָאך ְּצוֵויי ְּפלֶעצֶער וואּו עֶס ְּש ֵטייט דֶער ו ְּ
ַּא ְּמסורָה ,נ ְּ
(ת ִה ִלים ק"ל).
ְה ְרבֵּה ִּעמ ֹו ְפדּות ְּ
ְּ(ת ִה ִלים קי"ד) ,ו ַּ
יקּוטי מוהֲרַּ"ן ֵחלֶק ב' ִס ָימן כ"ח) ַּאז זֶענֶען
ֶבי זָאגְּ ט ִ(ל ֵ
מו ַּהרָא"ש ִאיז דָאס ַּמ ְּס ִביר לויט וִוי דֶער ר ִ
ייבן ,אּון עֶס זֶענֶען
ארט תורות; עֶס זֶענֶען ָדא תורות וָואס מֶען מֶעג ְּש ַּר ְּ
אך ָס ְּ
ִאיז דָא ַּא ַּס ְּ
ֶועלכֶע תורָה
ֵוייסט ִדי ִחילּוק ו ְּ
ַּייבן ,אּון וֶוער עֶס ו ְּ
ִישט ְּשר ְּ
דָא תורות וָואס מֶען ָטאר נ ְּ
ִוישן גויִם.
ֶערקֶענֶען ַּא ִאיד פּון ְּצו ְּ
ַּייבן ,עֶר קֶען ד ְּ
מֶען מֶעג ְּשר ְּ
ַּארוָואס ָהאט דֶער
ָמים זָאגְּ ן( :מּו ָבא ְּבתו ְּספות ג ִִיטין ס :ד"ה אתמוה) "פ ְּ
ייליגֶע ֲחכ ִ
ַּאזוי וִוי ִדי ֵה ִ
ָאלן עֶס ִנ ְּישט
ֶעבן ִדי תורָה ֶש ַּב ַּעל פֶה אויסֶענְּ וֵויינִיגַּ ,אז ִדי גויִם ז ְּ
ֶער ְּש ֶטער גֶעג ְּ
אֵייב ְּ
ִישט
דּור ְּך ִדי תורָה ֶש ַּב ַּעל פֶה ,וָואס ֶמען ָהאט נ ְּ
ִיך" ,זֶעט מֶען ַּאז ְּ
קֶענֶען נֶעמֶען פַּאר ז ְּ
ֶעש ִר ְּיבןִ ,מיט דֶעם ִאיז דֶער ִאיד ֶהעכֶער פּונֶעם גוי.
ָא ְּפג ְּ
ִיך ִאין ִדי תורָה
ֶוענְּדט ז ְּ
ֲשיבּות פּון ַּא ִאיד ו ְּ
מו ַּהרָא"ש ִאיז דָאס מֶער ַּמ ְּס ִביר ַּאז ִדי ִעיקָר ח ִ
ִויסן ,וִוי ְּל ָמ ָשל ִדי ִמ ְּצוָה פּון
ָאר ִנ ְּישט ו ְּ
ֶש ַּב ַּעל פֶה ,וַּוייל פּון ִדי תורָה ַּאלֵיין קֶען מֶען ג ְּ
דּור ְּך
ַּאר ְּש ֵטיין וִוי ַּאזוי עֶס ְּמ ַּקיֵים צּו זַּיין ,נָאר ְּ
ִישט פ ְּ
ְּת ִפ ִילין ,קֶען מֶען פּון ִדי תורָה ַּאלֵיין נ ְּ
משה ַּרבֵינּו וִוי ַּאזוי
ֵוייטן ִביז ֶ
אבן ְּמ ַּקבֵל גֶעוֶוען אֵיינֶער פּון ְּצו ְּ
ָמים וָואס ָה ְּ
ייליגֶע ֲחכ ִ
ִדי ֵה ִ
ֶערפַּאר
קּומט אויס ַּאז דֶער ִעיקָר פּון ַּא ִאיד ִאיז ִדי תורָה ֶש ַּב ַּעל ֶפה ,ד ְּ
עֶס ְּמ ַּקיֵים צּו זַּייןְּ ,
ייליגֶע
ֶערנֶען תורָה ֶש ַּב ַּעל פֶה ,וָואס דָאס ִאיז ִדי ֵה ִ
ַּייסן צּו ל ְּ
אפל ְּ
ִיך ַּא ִאיד זֵייעֶר ַּב ְּ
ַּארף ז ְּ
ד ְּ
רּוך.
ִמ ְּשנַּיות ,גְּ ָמרָא ,פו ְּס ִקים אּון ֻׁש ְּל ָחן ָע ְּ
ייליגְּ ט אּון רֵיינִיגְּ ט ִדי
אך ִמ ְּשנַּיות ,וָואס דָאס ֵה ִ
ֶערנֶען ַּא ַּס ְּ
ַּארף ַּא ִאיד ל ְּ
ֶעציעֶל ד ְּ
אּון ְּספ ִ
ֶעלט וִוי דֶער פָסּוק
ְש ָׁמה" ,וִוי או ְּיך ְּברֶענְּגְּ ט עֶס ג ְּ
"מ ְשנָׁה" ִאיז ִדי או ִתיות "נ ָׁ
נְּש ָמהִּ ,
ָ
ָאריצֶער זָאגְּ ט ַּאז
נְּחס'ל ק ִ
ֶבי ִפ ָ
ייליגֶער ר ִ
ֶּסף ִּמ ְשנֶּה" ,דֶער ֵה ִ
ֵאשית מ"ג) "כ ֶּ
זָאגְּ ט ְּ(בר ִ
ַּבה
ֶדרָש זָאגְּ ט (וַּ ִי ְּקרָא ר ָ
ָסה ,דֶער מ ְּ
ַּרנ ָ
ָׁסה " ,עֶס ְּברֶענְּגְּ ט פ ְּ
"פ ְרנ ָׁ
"מ ְשנָׁה" ִאיז ְּבגִ ַּימ ְּט ִריָא ַּ
ִּ
ֶערנֶען ִמ ְּשנַּיות.
ֶועלן ַּארו ְּיסגֵיין פּון גָלּות נָאר ִאין זְּכּות פּון ל ְּ
פ ְַּּר ָשה ז' ִס ָימן ג') ִדי ִא ְּידן ו ְּ
ַּש"י ,דֶער
ְש ְמ ִּתי ְפדֻת בֵּין ַּע ִּמי ּובֵּין ַּע ֶּמ ָׁך ,זָאגְּ ט ר ִ
דָאס ִאיז ְּפ ַּשט ִאין פָסּוק ,ו ַּ
ִוישן ִדי ִא ְּידן אּון ִדי גויִם ,וָואס דָאס וֶוע ְּרט
אכ ן ַּאן ָא ְּפ ֵשיידּונְּג ְּצו ְּ
ֶער ְּש ֶטער וֶועט ַּמ ְּ
אֵייב ְּ
"פדֻת" ְּש ֵטייט ָדא ָאן דֶעם אות ו',
ָוארט ְ
דּור ְּך תורָה ֶש ַּב ַּעל פֶהָ ,אבֶער דֶער ו ְּ
אך ְּ
ָד ְּ
ַּייטן
יינְּטיגֶע צ ְּ
דֶער אות ו' גֵייט ַּארויף אויף ִמ ְּשנַּיות ,וָואס ִאיז ִש ָשה ִס ְּדרֵי ִמ ְּשנָה; ַּה ִ
ֶערנְּט ִמ ְּשנַּיות.
ָאך ַּארָאפ אֵיינֶעם וָואס ל ְּ
קּוקט מֶען נ ְּ
ָאך דֶער אות ו' ,וַּוייל ַּהיינְּט ְּ
ֶעלט נ ְּ
פ ְּ
אלד ,וֶוען ָמ ִש ַּיח וֶועט קּומֶען ,וֶועט
דֶער פָסּוק זָאגְּ ט ָאבֶערְ ,ל ָׁמ ָׁחר ְיִּהיֶּה ָׁה ֹאת ַּהזֶּהַּ ,ב ְּ
שוין זַּיין דֶער אות ו'  ,וַּוייל ָמ ִש ַּיח וֶועט נָאר קּומֶען ִאין זְּכּות פּון ִמ ְּשנַּיות ,אּון דַּאן וֶועט
ֶערנֶען ִמ ְּשנַּיות.
קּוקן אּון ַּמ ְּח ִשיב זַּיין דָאס ל ְּ
מֶען שוין ַּארוי ְּפ ְּ
ְה ְרבֵּה ִּעמ ֹו
סּוקיםְ ,פדּות ָׁש ַּלח ְל ַּעמוֹ ,ו ַּ
אּון דַּאן וֶועט שוין זַּיין ִדי ַּאנְּ דֶערֶע ְּצוֵויי ְּפ ִ
אך
ֶערנֶען ַּא ַּס ְּ
ֶער ְּש ֶטער וֶועט או ְּיסלֵייזְּן ִדי ִא ְּידן ,וַּוייל מֶען וֶועט ל ְּ
ְפדּות ,דֶער אֵייב ְּ
ָארט ְּ"פדּות" ִמיט דֶעם אות ו'.
ֶערפַּאר ְּש ֵטייט ד ְּ
ִמ ְּשנַּיות ,אּון ד ְּ
ַּחל ְּסעּודָה ְּש ִל ִישית וָ ֵארָא תשס"ט)
(תו ְּך ַּהנ ַּ

א

דֶ ער ֶרבִּ י זָאגְט (לִּ יקּוטֵ י מוֹהֲ ַר"ן חֵ לֶק ב' ִּס ָימן פ"ו) אוֹיפְ 'ן
משה ִּמקֹצֶ ר רּוחַ
פָ סּוק ְ(שמוֹת ו ,ט) "וְ ֹלא ָש ְמעּו אֶ ל ֶ
ארוָ ואס מֶ ענ ְְט ְשן
ּומֵ עֲ בו ָֹדה ָק ָשה"ַ ,אז ִּדי ִּסיבָ ה פַ ְ
אבן
ישט צּו צּום צַ ִּדיקִּ ,איז וַ וייל זֵיי הָ ְ
ערן זִּ יְך נִּ ְ
הֶ ְ
ישט ַקיין ִּריכְ ִּטיגֶע אּון ֵריינֶע אֱ מּונָה .אֲ פִּ ילּו אוֹיב
נִּ ְ
ער ְש ְטן,
אקע ִּאינֶעם אֵ ייבֶ ְ
דֶ ער מֶ ענ ְְטש ְגלֵייבְ ט טַ ֶ
ער ְשטֶ ער ִּאיז דֶ ער
עֶ ר ְגלֵייבְ ט ַאז דֶ ער אֵ ייבֶ ְ
ער ְק ְסטֶ ער אּון נָאר עֶ ר פִּ ְירט ִּדי
עסטֶ ער אּון ְשטֶ ְ
ג ְֶר ְ
ישט דֶ ער מֶ ענְ ְטש ַאז עֶ ר
וֶועלְ טְ ,גלֵייבְ ט אָ בֶ ער נִּ ְ
ער ְש ְטן ,אּון ַאז
ַאלֵיין ִּאיז אוֹיְך חָ שּוב בַ יים אֵ ייבֶ ְ
אר'ן
יֶעדֶ ע ְקלֵיינֶע זַאְך וָ ואס עֶ ר טּוט פַ ְ
א'דיג חָ שּוב ,אּון ָדאס
ער ְש ְטן ִּאיז מו ָֹר ִּ
אֵ ייבֶ ְ
ער ְש ְטן.
ערט ִּאים צּום אֵ ייבֶ ְ
ערנֶענְטֶ ְ
דֶ ְ
ער ְשטֶ ער
ענְטש מֵ יינְ ט ַאז דֶ ער אֵ ייבֶ ְ
דֶ ער מֶ ְ
ימל ,אּון
בַ אהַ אלְ ט זִּ יְך זֵייעֶ ר וַ וייט אוֹיבְ ן ִּאין ִּה ְ
ער ְש ְטן ,מּוז
ֶוערן נָאנְ ט צּום אֵ ייבֶ ְ
אוֹיב וִּ ויל מֶ ען ו ְ
עציעֶ לֶע זַאכְ ן ,מֶ ען מּוז זִּ יְך
מֶ ען טּון עֶ פֶ עס גָאר ְספֶ ִּ
אס ְטן ,אּון טּון
ֹיספַ יינִּ י ְגן דֶ עם גּוף ,אּון פַ ְ
או ְ
ֶוערע עֲ בוֹדוֹת ,אּון נָאר ַדאן וֶועט דֶ ער
ְשו ֶ
ער ְשטֶ ער הַ נָָאה הָ אבְ ן פּון ִּאים .אוֹיב אָ בֶ ער
אֵ ייבֶ ְ
עֶ ר וֶועט נָאר טּון פָ שּוטֶ ע זַאכְ ןַ ,דאן וֶועט דֶ ער
קּוקן אוֹיף ִּאים.
אּומ ְ
ישט ְ
ער ְשטֶ ער זִּ יְך בִּ כְ לַל נִּ ְ
אֵ ייבֶ ְ
ָדאס ִּאיז אָ בֶ ער ַא גְרוֹיסֶ ער טָ עּות ,אּון אֲ ִּפילּו
עֶ ס זֶעט אוֹיס וִּ וי ָדאס ִּאיז ַאן עֵ צָ ה פּונֶעם יֵצֶ ר
טוֹב ַאז דֶ ער מֶ ענְ ְטש זָאל זִּ יְך ָאנְ ְש ְט ֶרע ְנגֶען צּו
ֶוערע זַאכְ ןִּ ,איז
ער ְש ְטן ִּמיט ְשו ֶ
ִּדינֶען דֶ עם אֵ ייבֶ ְ
עֶ ס אָ בֶ ער בֶ אֱ מֶ ת נָאר ַאן עֵ צָ ה פּונֶעם יֵצֶ ר הָ ַרע.
ֶוערע
ישט טּון ַקיין ְשו ֶ
וַ וייל רוֹב מֶ ענְ ְט ְשן ֶקענֶען נִּ ְ
>>>>>>

דּור ְך ִמ ְקוה ִאיז
ְ
מען זֹוכה ַארָ אּפ צּו
יך ַאלע ִדינִ יםַ ,אזֹוי וִ וי דער
נעמען פּון זִ ְ
הֵ יילִ יגער ר ִבי זָאגְ ט (סֵ פר הַ ִמדֹות ,אֹות הַ ְמתָ קַ ת הַ דִ ין,
ִסימָ ן כב)" :עַ ל-יְ דֵ י ְט ִבילַ ת ִמ ְקוה נִ ְתבַ טֵ ל
דּור ְך ִמ ְקוה ווערְ ן
ְ
הַ צָ רֹות ,וִ יׁשּועָ ה בָ ָאה",
קּומט ִדי יְ ׁשּועָ ה.
בָ טֵ ל ַאלע צָ רֹות אּון עס ְ
אֹויך ,ווער עס גֵייט ִאין ִמ ְקוה ִאיז זֹוכה
ְ
ַאזֹוי
וערן ַאן ע ְרלִ יכער ִאידַ .אזֹוי וִ וי דער
צּו ו ְ
הֵ יילִ יגער ר ִבי נ ָָתן זִ ְכרֹונֹו לִ ְברָ כָ ה הָ אט
"'מ ְקוה' ִאיז ִדי זעלְ בע לָ ׁשֹון פּון
געזָאגְ טִ :
'ת ְקוָה' ַ -אז מען גֵייט ִאין ִמ ְקוה הָ אט מען ַא
ִ
עכ ְטן".
ארר ְ
ִת ְקוָה ַאז מען וועט ַאלעס פַ ְ
(עֲצָ תֹו אֱ מּונָה ,פ' וָאֵ רָ א תשע"ט)

<<<<<<
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עדט ִּאים ַאיין ַאז ִּדי פָ שּוטֶ ע
אּון גְרוֹיסֶ ע עֲ בוֹדוֹת ,אּון ַאזוֹי וִּ וי דֶ ער יֵצֶ ר הָ ַרע ֶר ְ
נִּישט הָ אבְ ן; ִּמיט
ארף ָדאס ְ
ער ְשטֶ ער ַד ְ
ֶוערד ,דֶ ער אֵ ייבֶ ְ
ישט ו ְ
ָארנִּ ְ
ִּמ ְצוֹת ִּאיז ג ְ
אקע
יסט ַאז עֶ ר הָ אט טַ ֶ
אשלִּ ְ
ענְטש צּובְ ָראכְ ן ,אּון עֶ ר בַ ְ
ֶוערט דֶ ער מֶ ְ
דֶ עם ו ְ
ער ְש ְטן ,אּון עֶ ר גֶעבְ ט ַאלֶעס אוֹיף.
ֶוערן נָאנְ ט צּום אֵ ייבֶ ְ
ישט ַקיין וֶועג צּו ו ְ
נִּ ְ
ערטַ ,אז ַדוְ ָקא ִּדי פָ שּוטֶ ע
אר ֶק ְ
ֶערנְט אָ בֶ ער אוֹיס פּונְ ְקט פַ ְ
דֶ ער צַ ִּדיק ל ְ
זַאכְ ןָ ,דאס וָ ואס זֶעט אוֹיס ִּאין ִּדי אוֹי ְגן פּון מֶ ענְ ְט ְשן וִּ וי פָ שּוטֶ ע זַאכְ ןַ ,דוְ ָקא
אר ְקן
ער ְש ְטן .אּון וֶוען ַא ִּאיד זָאל זִּ יְך ְשטַ ְ
ָדאס בְ ֶרענְ גְט ַא ִּאיד נָאנְט צּום אֵ ייבֶ ְ
ֶעדן טָ אג ,וֶועט ָדאס ִּאים
ִּמיט ִּדי פָ שּוטֶ ע ִּמ ְצוֹת וָ ואס עֶ ר טּוט סֵ יי וִּ וי י ְ
נִּישט ַאז אוֹיב עֶ ר וֶועט בְ לוֹיז
ער ְש ְטןַ .א ִּאיד כַאפְ ט ְ
בְ ֶרענְ גֶען נָאנְ ט צּום אֵ ייבֶ ְ
ערפְ ִּרי אּון
טּון ִּדי פָ שּוטֶ ע הֲ לָכוֹת פּון שֻׁ לְ חָ ן עָ רּוְך ,עֶ ר וֶועט אוֹיפְ ְשטֵ יין ִּאינְ דֶ ְ
ואשן נֶעגְל וַ ואסֶ ער ,עֶ ר וֶועט ַקיין ַדאוֶוענֶען ִּאין שּול ִּמיט ִּמנְ יָן ,עֶ ר וֶועט
זִּ יְך וַ ְ
ישט
יסל ּתו ָֹרה ,עֶ ר וֶועט הַ אנְ ְדלֶען עֶ ְרלִּ יְך אּון נִּ ְ
ֶעדן טָ אג אַ בִּ ְ
ֶערנֶען י ְ
ל ְ
ַארן ַקיין מֶ ענְ ְט ְשן; ִּדי ַאלֶע זַאכְ ן וָ ואס יֶעדֶ ער פָ שּוטֶ ער ִּאיד טּוטַ ,דוְ ָקא
ֹיסנ ְ
או ְ
ער ְש ְטן .אּון ִּדי פָ שּוטֶ ע זַאכְ ן וֶועלְ ן
ָדאס ִּאיז זֵייעֶ ר חָ שּוב אּון טֵ ייעֶ ר בַ יים אֵ ייבֶ ְ
זִּ יְך הַ אלְ ְטן בַ יי ִּאים פַ אר אֵ ייבִּ יג ,וַ וייל ָדאס זֶענֶען זַאכְ ן וָ ואס עֶ ר ֶקען
ֶוערע אּון גְרוֹיסֶ ע זַאכְ ןָ ,דאס וֶועט
עראּום ִּדי ְשו ֶ
ְש טֶ ענְ ִּדיג ְמ ַקיֵים זַיין .וִּ וידֶ ְ
ישט זַאכְ ן וָ ואס ֶקענֶען ָאנְ הַ אלְ ְטן פַ אר ַא
ישט בְ לַייבְ ן ,וַ וייל ָדאס זֶענֶען נִּ ְ
נִּ ְ
ֶערע צַ ייט.
לֶע ְנג ֶ
חֲ זַ"ל זָאגְן (בְ ָרכ ֹות כ"דַ ):אז אֵ יינֶער וָ ואס ְש ֵרייט הוֹיְך בַ יים ַדאוֶוענֶען ְשמ ֹונָה
ענְטש וָ ואס ְש ַרייט
עֶ ְש ֵרהִּ ,איז ַא ִּסימָ ן ַאז זַיין אֱ מּונָה ִּאיז ְשוַ ואְך .וַ וייל דֶ ער מֶ ְ
ימלַ ,אז נָאר
ער ְשטֶ ער ִּאיז ַאזוֹי וַ וייט הוֹיְך ִּאין ִּה ְ
הוֹיְך ,מֵ יינְ ט ַאז דֶ ער אֵ ייבֶ ְ
ישט ַאז
ערן .עֶ ר כַאפְ ט ָאבֶ ער נִּ ְ
אוֹיב מֶ ען וֶועט זֵייעֶ ר הוֹיְך ְש ַרייעֶ ן וֶועט עֶ ר הֶ ְ
וארט
ערט אוֹיס יֶעדֶ עס וָ ְ
ארט נֶעבְ ן ִּאים ,אּון הֶ ְ
ער ְשטֶ ער ְשטֵ ייט הַ ְ
דֶ ער אֵ ייבֶ ְ
ֶוערט גֶעזָאגְט זֵייעֶ ר
קּומט ַארוֹיס פּון זַיין מוֹיל ,אּון אֲ ִּפילּו וֶוען ָדאס ו ְ
וָ ואס ְ
ְש ִּטיל.
ייסט
צּור ְ
ערט הוֹיְך "ָאמֵ ן יְהֵ א ְשמֵ יּה ַרבָ א" ַ
חַ זַ"ל זָאגְן ַאז וֶוער עֶ ס עֶ נְ ְטפֶ ְ
יקייט
עציג יָאר .זֶעט מֶ ען פּון דֶ עם וִּ וי ַאזַא ְקלֵיינִּ ַ
מֶ ען ִּאים ִּדי ְגזַר ִּדין פּון זִּ יבֶ ִּ
ערן ָאמֵ ן יְהֵ א ְשמֵ יּה ַרבָ א הָ אט ַאזַא גֶעוַ ואלְ ִּדיגֶע כֹחַ צּו ַראטֶ עוֶוען ַא
וִּ וי עֶ נְ ְטפֶ ְ
ֶוערע ְגזֵירוֹת.
ענְטש'ס לֶעבְ ן פּון ַאלֶע ְשו ֶ
מֶ ְ
קּומט צּו כ ְַשרּות .עֶ ס ִּאיז בָ "הַ הַ יינְ ט ָדא צּו
ְ
ִּדי זֶעלְ בֶ ע ִּאיז וֶוען עֶ ס
נִּישט ְשוֶוער צּו
ארט עֶ ְסן ִּמיט גּוטֶ ע הֶ כְ ֵש ִּרים ,עֶ ס ִּאיז בִּ כְ לַל ְ
בַ אקּומֶ ען ַאלֶע סָ ְ
ַאריין
ֶעמט ַ
עֶ ְסן נָאר ָכ ֵשר'ס .אָ בֶ ער וֶוען ַא ִּאיד גֶעבְ ט ַאכְ טּונְ ג אוֹיף וָ ואס עֶ ר נ ְ
ִּאין מוֹיל ,עֶ ר זֶעט ַאז עֶ ס זָאל הָ אבְ ן ַא הֶ כְ ֵשר אּון זַיין נָאר ָכ ֵשרִּ ,איז ָדאס
ער ְש ְטן ,אּון ָדאס בְ ֶרע ְנגְט ִּאים צּו אֱ מּונָה .דֶ ער
זֵייעֶ ר חָ שּוב בַ יים אֵ ייבֶ ְ
ענְט ְשן
הֵ יילִּ יגֶער ַר ְמבַ "ם ְש ַרייבְ ט ִּאין ַא בְ ִּריוו (עַ יֵין דֶ גֶל ִּמנְ ָחה אֶ פְ ַריִּם פַ ְר ַשת עֵ ֶקב) צּו מֶ ְ
אבן קֻׁ ְשיוֹת אוֹיף ִּדי אֱ מּונָה ,הָ אט זֵיי
עדט ַאז זֵיי הָ ְ
ֶער ְ
וֶועלְ כֶע הָ אבְ ן זִּ יְך אָ פְ ג ֶ
ישט
ֶעסן נִּ ְ
קּומט פּון דֶ עם וָ ואס זֵיי הָ אבְ ן גֶעג ְ
ֶעש ִּריבְ ן ַאז ָדאס ְ
דֶ ער ַר ְמבַ "ם ג ְ
אר ְשטָ אפְ ט זֵייעֶ ר
ַאריין ִּאין זֵייעֶ ר בְ לּוט אּון הָ אט פַ ְ
ָכ ֵשר'עֶ עֶ ְסן ,אּון ָדאס ִּאיז ַ
ענְטש גֶעבְ ט
מֹ חַ פּון ִּדי הֵ יילִּ יגֶע אֱ מּונָה .זֶעט מֶ ען וִּ וי ָדאס ַאלֵיין ַאז ַא מֶ ְ
אקע ג ְִּרינְג צּו טּוןָ ,דאס
ָשר'סַ ,א זַאְך וָ ואס ִּאיז טַ ֶ
ַאכְ טּו ְנג צּו עֶ ְסן נָאר כ ֵ
ער ְש ְטן.
ענְטש צּום אֵ ייבֶ ְ
ערט אָ בֶ ער דֶ עם מֶ ְ
ערנֶענְטֶ ְ
דֶ ְ
ערע וֶועלְ ט ִּמלְ חָ מָ ה וֶוען ִּדי ִּא ְידן
ערצֵ יילְ ט ַאז נָאְך ִּדי בִּ יטֶ ֶ
מוֹהַ ָרא"ש הָ אט דֶ ְ
ֶעט ָראפְ ן דֶ ער מַ צָ ב פּון ַכ ְשרּות
יקע ,הָ אבְ ן זֵיי ג ְ
ער ֶ
זֶענֶען גֶעקּומֶ ען ַקיין ַאמֶ ִּ
ָשר'עֶ ְש ִּחיטָ ה ,אּון עֶ ס
עריגֶע כ ֵ
ישט גֶעוֶוען ַקיין ֶגעהֶ ִּ
זֵייעֶ ר ְשוַ ואְך .עֶ ס ִּאיז נִּ ְ
ישט גֶעוֶוען צּו בַ אקּומֶ ען ַקיין חָ ָלב י ְִּש ָראֵ ל .נָאר גֶעצֵ יילְ טֶ ע עֶ ְרלִּ יכֶע ִּא ְידן
ִּאיז נִּ ְ
ימ'עֶ ר ָרב זי"ע וָ ואס
ַאריינְ גֶעלֵייגְט ִּאין דֶ עםַ ,אזוֹי וִּ וי דֶ ער צֶ עהלִּ ְ
הָ אבְ ן זִּ יְך ַ
ָשר'עֶ ְש ִּחיטָ ה ,אּון אוֹיְך ַא
צּושטֶ עלְ ן ַא כ ֵ
הָ אט זִּ יְך מ ֹוסֵ ר נֶפֶ ש גֶעוֶוען אוֹיפְ ְ
אדּוק ְטן ,אּון ִּמיט דֶ עם הָ אט
ְ
פַ אבְ ִּריק פּון ָכ ֵשר'עֶ ִּמילְ ְך אּון ָכ ֵשר'עֶ ִּמילְ כִּ יגֶע פְ ָר
ֶעראטֶ עוֶועט פִּ ילֶע ִּא ְידן פּון צּו עֶ ְסן ְט ֵריפוֹת חַ "ו.
עֶ ר ג ַ
אטמַ אר ֶרבִּ י'ן
ִּאין יֶענֶע צַ ייט ִּאיז ַאמָ אל גֶעקּומֶ ען ַא ִּאיד צּום הֵ יילִּ י ְגן סַ ְ
ישע פּוטֶ ער פַ אר
ֹי'א ֶ
זי"ע אּון גֶעפְ ֶרעגְט אוֹיב עֶ ר ֶקען מֵ ִּקיל זַיין צּו גֶעבְ ן גו ִּ
זַיינֶע ִּקינְ דֶ ער ,וַ וייל ִּאין שֻׁ לְ חָ ן
עָ רּוְך ֶקען מֶ ען ְט ֶרעפְ ן גֶעוִּ ויסֶ ע
הֶ ֵּת ִּרים אוֹיף פּוטֶ ער פּון ַא גוֹי.
ערט
דֶ ער ֶרבִּ י הָ אט ִּאים גֶעעֶ נְ ְטפֶ ְ
ִּמיט ַא ְשמֵ ייכְ ל אּון גֶעזָאגְט:
"אָ בֶ ער אֶ פְ ָשר ִּאיז עֶ ס בָ ָשר
בֶ חָ לָב?" דֶ ער ִּאיד הָ אט זִּ יְך
ֶוערטֶ ער,
ערט אוֹיף ִּדי ו ְ
גֶעוואּונְ דֶ ְ
קּומט ַאהֶ ער בָ ָשר בֶ חָ לָב צּו
ְ
וִּ וי
ישע פּוטֶ ער? עֶ ר הָ אט
ֹי'א ֶ
גו ִּ
ישט
אָ בֶ ער גֶעפָ אלְ גְט אּון נִּ ְ
ישט
ֶענּוצט ִּדי פּוטֶ ער .עֶ ס ִּאיז נִּ ְ
ג ְ
>>>>>>

ב

ֶעבן ַא
ְּבלוֹיז ִמ ְּיט'ן ג ְּ
ייכל אּון ַא גּוט
ְּש ֵמ ְּ
ֵוייטן
וארט פַאר ַא ְּצו ְּ
ו ְּ
ִאיד ,האט ֶמען שוֹין
גֶעטּון ַא גְּרוֹיסֶע ְּצדקה
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אקע
ֶעשטֶ עלְ ט ַאז דֶ ער ֶרבִּ י ִּאיז טַ ֶ
ֹיסג ְ
ַאריבֶ ער ַקיין לַאנְ גֶע צַ ייט אּון עֶ ס הָ אט זִּ יְך ַארו ְ
ִּ
אשטַ אנְ ְדטֵ יילְ ן ִּאין ִּדי
ֵיישיגֶע בַ ְ
ישן פְ ל ִּ
ַאריינְ ִּמ ְ
ֶערעכְ ט .וַ וייל דֶ ער פַ אבְ ִּריק פְ לֶעגְט ַ
גֶעוֶוען ג ֶ
גּוטן טַ עַ ם.
פּוטֶ ער עֶ ס צּו גֶעבְ ן ַא ְ
נָאְך ַא ְקלֵיינֶע ִּמ ְצוָ ה ִּאיז ָדא וָ ואס יֶעדֶ ער ֶקען ְמ ַקיֵים זַייןָ ,דאס ִּאיז ִּדי ִּמ ְצוָ ה פּון
ישט יוֹצֵ א זַיין ִּדי ִּמ ְצוָ ה נָאר אוֹיב מֶ ען
ְצ ָד ָקה .בַ יי דֶ עם מֵ יינֶען אוֹיְך מֶ ענְ ְט ְשן ַאז מֶ ען ֶקען נִּ ְ
ער ְשטֶ ער
ישט ַאז דֶ ער אֵ ייבֶ ְ
גֶעבְ ט גָאר גְרוֹיסֶ ע סּומֶ עס גֶעלְ ט פַ אר ְצ ָד ָקה .אּון מֶ ען כַאפְ ט נִּ ְ
ערט
ערנֶענְטֶ ְ
ִּאיז צּופְ ִּר ְידן אוֹיְך ִּמיט ַא פֶ ענִּ י .יֶעדֶ ע פְ רּוטָ ה וָ ואס ַא ִּאיד גֶעבְ ט פַ אר ְצ ָד ָקה דֶ ְ
ער ְש ְטן .אּון דֶ ער אֱ מֶ ת ִּאיז ַאז עֶ ס גֵייט נָאְך וַ וייטֶ ער ,מֶ ען ֶקען טּון ִּדי ִּמ ְצוָ ה
ִּאים צּום אֵ ייבֶ ְ
וארט פַ אר
יט'ן גֶעבְ ן ַא ְשמֵ ייכְ ל אּון ַא גּוט וָ ְ
פּון ְצ ָד ָקה אֲ פִּ ילּו ָאן ַקיין אֵ יין ְפרּוטָ ה ,בְ לוֹיז ִּמ ְ
ֵוייטן ִּאיד ,הָ אט מֶ ען שוֹין גֶעטּון ַא גְרוֹיסֶ ע צְ ָד ָקהַ .אזוֹי וִּ וי ִּדי חֲ זַ"ל זָאגְן (כְ תֻׁ בוֹת קי"א):
ַא ְצו ְ
אשית מט ,יב) "ּולְ בֶ ן ִּש ַניִּם מֵ חָ לָב"ַ ,אז עֶ ס ִּאיז חָ שּוב'עֶ ר צּו וַ וייס מַ אכְ ן ִּדי
אוֹיפְ 'ן פָ סּוק (בְ ֵר ִּ
צֵ יינֶער פּון יֶענֶעםָ ,דאס מֵ יינְ ט צּו מַ אכְ ן יֶענֶעם פְ ֵריילִּ יְך ,מֶ ער פּון וִּ וי צּו גֶעבְ ן יֶענֶעם צּו
ְט ִּרינְ ֶקען ִּמילְ ְך.
צּוקלַאפְ ט ,זֵיי זֶענֶען בְ ר ֹוגֶז אוֹיף ִּדי גַאנְצֶ ע
צּוב ָראכְ ן אּון ְ
ענְט ְשן ְד ֵרייעֶ ן זִּ יְך ַארּום ְ
מֶ ְ
ישט אוֹיף זֵייעֶ ר
קּוקט נִּ ְ
ישט הָ אבְ ן אּון ֵקיינֶער ְ
ארף זֵיי נִּ ְ
וֶועלְ ט ,זֵיי ְשפִּ ְירן ַאז ֵקיינֶער דַ ְ
ענְטשֶ ,קען
וארט פַ אר ַאזַא מֶ ְ
זַייט; אּון ִּמיט דֶ עם וָ ואס מֶ ען גֶעבְ ט ַא ְשמֵ ייכְ ל אּון ַא גּוט וָ ְ
ֶוערד.
מֶ ען יֶענֶעם מַ מָ ש ַראטֶ עוֶוען .יֶענֶער ְשפִּ ְירט ַאז עֶ ר ִּאיז נָאְך יָא עֶ פֶ עס ו ְ
עסטַ ,אז
אּון ַאמָ אל ִּאיז ָדא ַא מַ צָ ב וָ ואס ַא מֶ ענְ ְטש שוֹין ַאזוֹי צּובְ ָראכְ ן אּון דֶ עפְ ֶר ְ
ֶועסט גֶעבְ ן ַאסַ אְך
אר ְשלָאגְן ַאז דּו ו ְ
ישט צּו ִּאיםֶ .קענְ ְסט ִּאים פָ ְ
עדט שוֹין נִּ ְ
אֲ פִּ ילּו גֶעלְ ט ֶר ְ
ישט ַקיין טַ עַ ם ִּאין לֶעבְ ן .אָ בֶ ער
ישט הָ אבְ ן ,עֶ ר ְשפִּ ְירט נִּ ְ
ארף עֶ ס אָ בֶ ער נִּ ְ
גֶעלְ ט ,עֶ ר ַד ְ
וארט ,וֶוען מֶ ען זָאגְט ִּאים ַאז
אֲ פִּ ילּו ַאזַא מֶ ענְ ְטש ֶקען מֶ ען אוֹיְך אוֹיפְ לֶעבְ ן ִּמיט ַא גּוט וָ ְ
עֶ ר הָ אט נָאְך ַא הָ אפֶ ענּונְ ג ִּאין לֶעבְ ן ,עֶ ר וֶועט נָאְך ַאמָ אל מַ ְצלִּ יחַ זַיין.
ָאר ימֶ עלַייט וֶועלְ כֶע זֶענֶען ִּאינְ אֵ יינֶעם גֶעגַאנְ גֶען נָאְך גֶעלְ ט.
עֶ ס ִּאיז ַאמָ אל גֶעוֶוען ְצוֵויי ִּ
ָארימַ אן זִּ יְך
אֵ יינֶער פּון זֵיי ִּאיז גֶעוֶוען ַא חָ ִּסיד פּון ֶר ִּבי נ ָָתן .אֵ יינְ מָ אל הָ אט דֶ ער ְצוֵוייטֶ ער ִּ
ישט ַקיין כֹחַ צּו זַיין ְשוֶוער ֶלעבְ ן .הָ אט ִּאים דֶ ער חָ ִּסיד
צּוק ֶרעכְ ְצט ַאז עֶ ר הָ אט נִּ ְ
זֵייעֶ ר ְ
ַאריין צּו ַדיין ֶרבִּ י'ן ,אּון
ישט .נָאְך סּוכוֹת בִּ יזְטּו ַ
אר ְשטֵ יי ִּדיר נִּ ְ
"איְך פַ ְ
פּון ֶרבִּ י נ ָָתן גֶעזָאגְטִּ :
ער ִּמיט הָ אלְ ץ פַ אר ִּדי
אסט גֶעקוֹיפְ ט דֶ ְ
ערט ַריינִּ יש ,דּו הָ ְ
עֶ ר הָ אט ִּדיר גֶעגֶעבְ ן ְצוֵויי הּונְ דֶ ְ
עראּום ִּאיְך ,בִּ ין גֶעוֶוען יוֹם טוֹב
ערגֶעבְ לִּ יבְ ן נָאְך .וִּ וידֶ ְ
וִּ וינְ טֶ ער ,אּון עֶ ס ִּאיז ִּדיר נָאְך ִּאיבֶ ְ
ישט
ישט גֶעבְ ן ַקיין גֶעלְ ט וַ וייל עֶ ר הָ אט אוֹיְך נִּ ְ
בַ יי מַ יין ֶרבִּ י'ן ֶרבִּ י נ ָָתן ,אּון עֶ ר ֶקען ִּמיר נִּ ְ
ֶעצט זֶע ִּאיְך ַאז ִּאיְך בִּ ין גָאר מֶ ער פְ ֵריילִּ יְך פּון ִּדיר" ...הָ אט ִּאים דֶ ער
פַ אר זִּ יְך ַאלֵיין .אּון י ְ
אקע דֶ ער ִּחילּוק .מַ יין ֶרבִּ י הָ אט ִּמיר גֶעגֶעבְ ן גֶעלְ ט,
"דאס ִּאיז טַ ֶ
ערטָ :
ְצוֵוייטֶ ער גֶעעֶ נְ ְטפֶ ְ
נּוצט זִּ יְך
נּוצט זִּ יְך אוֹיסַ .דיין ֶרבִּ י הָ אט ִּדיר גֶעגֶעבְ ן ִּה ְתחַ ְזקּות ,אּון ָדאס ְ
אָ בֶ ער ָדאס ְ
יקייט
ישט אוֹיס" ...זֶעט מֶ ען פּון דֶ עם וָ ואס מֶ ען ֶקען אוֹיפְ טּון ִּמיט ַאזַא ְקלֵיינִּ ַ
ֵקיינְ מָ אל נִּ ְ
ֵוייטן ִּאיד.
וִּ וי בְ לוֹיז גֶעבְ ן ַא ְשמֵ ייכְ ל אּון ִּחּזּוק פַ אר ַא ְצו ְ
ישט
ארוָ ואס זָאל ַא מֶ ענ ְְטש נִּ ְ
אּון ָדאס זֶעט מֶ ען אוֹיְך בַ יי ִּדי ִּמ ְצוָ ה פּון בִּ יקּור חוֹלִּ ים .פַ ְ
גֵיין בַ אזּוכְ ן ַא ְק ַראנְ ְקן? וַ וייל עֶ ר מֵ יינְ ט ַאז אוֹיב עֶ ר גֵייט מּוז עֶ ר טּון עֶ פֶ עס גָאר גְרוֹיסֶ ע
ישט ַאז דֶ ער ְק ַראנְ ֶקער וֶועט זִּ יְך ְמחַ י' זַיין בְ לוֹיז וֶוען
ַאפט נִּ ְ
זַאכְ ן פַ אר יֶענֶעם .אּון עֶ ר כ ְ
וארט.
ַאריין צּו ִּאים פַ אר עֶ ְטלִּ יכֶע ִּמינּוט אּון מֶ ען זָאגְט ִּאים ַא גּוט וָ ְ
מֶ ען גֵייט ַ
ייטן וָ ואס ִּמיר טּועֶ ן ִּאיז זֵייעֶ ר חָ שּוב
יק ְ
ארפְ ן ִּמיר גֶעדֶ ענְ ֶקען ַאז ִּדי ְקלֵיינִּ ַ
עריבֶ ער ַד ְ
דֶ ִּ
ער ְש ְטן .אּון ַדוְ ָקא ִּדי פָ שּוטֶ ע ְקלֵיינֶע ִּמ ְצוֹתָ ,דאס וֶועט אּונְ ז בְ ֶרע ְנגֶען ִּדי
בַ יים אֵ ייבֶ ְ
ער ְש ְטן אּון אּונְ ז מַ אכְ ן פַ אר
ערן צּום אֵ ייבֶ ְ
ערנֶענְ טֶ ְ
עסטֶ ע זַאכְ ןָ ,דאס וֶועט אּונְ ז דֶ ְ
ג ְֶר ְ
עֶ ְרלִּ יכֶע ִּא ְידן.
ישית פַ ְר ַשת וָ אֵ ָרא תשע"ה לפ"ק)
עּודה ְשלִּ ִּ
(ּתוְֹך הַ נ ַַחל ְס ָ
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די איבריגע פילע בריוו פונעם
ראש ישיבה שליט"א פון די וואך,
קען מען זען אינעם וועכנטליכן
קונטרס "עצתו אמונה".

<<<<<<

נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'

חיזוק צוזאמקום פאר די פרויען פון אנ"ש

די וואך מיטוואך זענען זיך צוזאמגעקומען די חשובע פרויען
פון אנשי שלומינו צו די "חיזוק צוזאמקום" ,זיך צו שטארקן
אינאיינעם ,און נאכאמאל איבער'חזר'ן די לימודים און עצות
פון הייליגן רבי'ן.
ביים צוזאמקום איז אויפגעשפילט געווארן א דרשה פונעם
ראש ישיבה שליט"א וואס איז אפגעכאפט געווארן עטליכע
טאג פריער פאר דעם צוועק .ביי די דרשה האט דער ראש
ישיבה שליט"א ארומגערעדט ווי אזוי א מענטש קען זיך
האלטן פרייליך .יעדער מענטש גייט דורך שוועריקייטן אין זיין
לעבן ,יעדער מוטשעט זיך מיט עפעס אנדערש ,און די
גרויסקייט פון א איד מעסט זיך ווי ווייט ער קען זיך האלטן
שטארק און פרייליך טראץ די אלע שוועריקייטן .די בחירה
ליגט ביים מענטש אין די הענט ווי אזוי אנצונעמען דאס לעבן
וואס דער אייבערשטער האט אים געגעבן ,אויב האט ער א
שטארקע אמונה ,ער ווייסט און גלייבט אז דער אייבערשטער
פירט אלעס נאר צום גוטן ,האלט ער זיך פרייליך אלעמאל.
אויך האט דער ראש ישיבה שליט"א גערעדט אסאך פון די
כח התפלה פון א אידישע פרוי ,און עצות מיט חיזוק אויף חינוך
און אויף שלום בית ,און נאך פילע אינטערעסאנטע ענינים.
די צוזאמקום איז געקרוינט געווארן מיט גרויס סוקסעס ,די
פרויען האבן זייער הנאה געהאט ,און זענען אהיימגעגאנגען
אויפגעפרישט מיט אמונה ,און מיט חיזוק אנצוגיין ווייטער מיט
די הייליגע ארבעט פון א אידישע מאמע.
די דרשה קען מען הערן אויף די פרויען טעלעפאן ליין,
"קוואל פון חיזוק" ,אויפ'ן נומער  .212-444-9169דער
טעלעפאן ליין איז שוין היינט זייער פארשפרייט צווישן
אידישע פרויען .טויזנטער פרויען רופן אריין טעגליך און שעפן
פון דארט פיל חיזוק און עצות אין לעבן ,געבויעט אויף די
ווערטער פון הייליגן רבי'ן .אויפ'ן ליין קען מען הערן שיינע
דרשות און שמועסן ,פערזענליכע מעשיות פון תפלה ווי אזוי
פרויען און מיידלעך זענען געהאלפן געווארן דורכ'ן בעטן דעם
אייבערשטן ,ווי אויך קען מען דארט הערן שאלות ותשובות,
רעסעפיס און טיפס ,און נאך פארשידענע אינטערעסאנטע
זאכן.
מנשים באוהל תבורך!

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

מיר וואונטשן א הארציגע ברכת מזל טוב פאר די חשובע

מרת ניימאנן (פראממער) שתחי'
צו די געבורט פון אן אור-אייניקל למזל טוב

מיר זענען אייך שולדיג א גרויסע הכרת הטוב פאר די פילע לייסטונגען
וואס איר העלפט כסדר ארויס אונזערע הייליגע מוסדות ,פאר די פילע
מסירות נפש מיט וואס איר געבט זיך אוועק ארויסצוהעלפן די
מוסדות צו יעדע צייט .זאל דער אייבערשטער העלפן אז דער
געוואלדיגער זכות זאל אייך ביישטיין צו זען פיל אידיש נחת פון אלע
קינדער ,אייניקלעך ,און אור-אייניקלעך ,לאורך ימים ושנים טובות.

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!

מו"ה הערשי כ"ץ הי"ו
צו די געבורט פון א מיידל למזל טוב
דער אייבערשטער זאל העלפן אז ער זאל זען אסאך
אידיש נחת געזונטערהייט ,בני חיי ומזוני רויחי ,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

קול ברסלב  -שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים; און נאך > / 212-444-9191
 / 845-414-8429ארץ ישראל  / 0797040066ענגלאנד 03303502361
< < BreslevCenter.com

רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

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

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

 / 845-414-8426 /212-444-9169ארץ ישראל  / 0797040069ענגלאנד 03303502363

ד

צו באקומען דעם גליון אויף אימעיל breslevcenter@gmail.com

חיזוק יומי אימעיל  /chizikyomi@gmail.comטעלעפאן מעסידזשינג 347-630-2876

הגליון נתנדב לזכות מרדכי בן רות ,להצלחה בכל הענינים

