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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

זֶּה, ֹאת הַּ ְהיֶּה הָׁ ר יִּ חָׁ ךָׁ ְלמָׁ מֶּ ין עַּ י ּובֵּ מִּ ין עַּ י ְפֻדת בֵּ ְמתִּ גְּ  ְושַּ ֶרענְּ ּטּוִרים בְּ ל הַּ עַּ ט ֶדער בַּ
סו   ֶלעֶצער ואַּ מְּ ֵוויי פְּ ט  אּווָרה, ָנאךְּ צְּ ֵטייט ֶדער ָווארְּ מֶעס שְּ ח ְלעַּ לַּ  וֹ "ְפדּות", ְפדּות שָׁ

ִהִלים קי"ד(,  מֹו ְפדּות)תְּ ה עִּ ְרבֵּ ִהִלים ק"ל(. ְוהַּ  )תְּ
ט  יט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאגְּ ִביר לו  סְּ ָרא"ש ִאיז ָדאס מַּ הַּ "ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן כ"ח( מו  ֲהרַּ ז )ִליקּוֵטי מו   ֶזעֶנעןאַּ

אךְּ  סַּ טִאיז ָדא אַּ ת ָסארְּ רו  רַּ  ֶזעֶנעןֶעס  ;תו  ת ָוואס ֶמען ֶמעג שְּ רו  ן, אּון ֶעס ָדא תו   ֶזעֶנעןייבְּ
ֶכע ת ט ִדי ִחילּוק ֶוועלְּ ן, אּון ֶווער ֶעס ֵווייסְּ ייבְּ רַּ ט שְּ ת ָוואס ֶמען ָטאר ִנישְּ רו  ָרה ָדא תו  ו 

ִים. ן גו  ִווישְּ ֶקעֶנען אַּ ִאיד פּון צְּ ן, ֶער ֶקען ֶדערְּ ייבְּ רַּ  ֶמען ֶמעג שְּ
ן י ִווי ִדי ֵהייִליֶגע ֲחָכִמים ָזאגְּ זו  ת ִגיִטין ס: ד"ה אתמוה( )מּובָ  :אַּ פו  סְּ תו  ָוואס ָהאט ֶדער "א בְּ ארְּ פַּ

ן ִים ָזאלְּ ז ִדי גו  ֵווייִניג, אַּ יֶסענְּ ל ֶפה או  עַּ ָרה ֶשבַּ ן ִדי תו  ֶטער ֶגעֶגעבְּ שְּ ט ישְּ ֶעס נִ  ֵאייֶבערְּ
אר ִזיךְּ  ל ֶפה, ֶזע"ֶקעֶנען ֶנעֶמען פַּ עַּ ָרה ֶשבַּ ךְּ ִדי תו  ז דּורְּ ט ָוואס מֶ  ,ט ֶמען אַּ ען ָהאט ִנישְּ

י. ן, ִמיט ֶדעם ִאיז ֶדער ִאיד ֶהעֶכער פּוֶנעם גו  ִריבְּ ֶגעשְּ  ָאפְּ
ט ִזיךְּ ִאי דְּ ז ִדי ִעיָקר ֲחִשיבּות פּון אַּ ִאיד ֶווענְּ ִביר אַּ סְּ ָרא"ש ִאיז ָדאס ֶמער מַּ הַּ ָרה מו  ן ִדי תו 

נִ  ֵליין ֶקען ֶמען ָגארְּ ָרה אַּ ל ֶפה, וַּוייל פּון ִדי תו  עַּ ָוה פּון ֶשבַּ ָמָשל ִדי ִמצְּ ן, ִווי לְּ ט ִוויסְּ ישְּ
ֵיים צּו זַּיי קַּ י ֶעס מְּ זו  ֵטיין ִווי אַּ שְּ ארְּ ט פַּ ֵליין ִנישְּ ָרה אַּ ִפיִלין, ֶקען ֶמען פּון ִדי תו  ךְּ תְּ ן, ָנאר דּורְּ

ן ִביז משֶ  ֵווייטְּ ֵבל ֶגעֶווען ֵאייֶנער פּון צְּ קַּ ן מְּ י ִדי ֵהייִליֶגע ֲחָכִמים ָוואס ָהאבְּ זו  ֵבינּו ִווי אַּ ה רַּ
ל פֶ  עַּ ָרה ֶשבַּ ז ֶדער ִעיָקר פּון אַּ ִאיד ִאיז ִדי תו  יס אַּ ט או  יֵים צּו זַּיין, קּומְּ קַּ אר ֶעס מְּ פַּ ה, ֶדערְּ

ל ֶפה עַּ ָרה ֶשבַּ ֶנען תו  ן צּו ֶלערְּ ייסְּ לַּ אפְּ ף ִזיךְּ אַּ ִאיד ֵזייֶער בַּ ארְּ  ָוואס ָדאס ִאיז ִדי ֵהייִליֶגע ,דַּ
ת נַּיו  .ִמשְּ ָחן ָערּוךְּ לְּ ִקים אּון שֻׁ סְּ ָמָרא, פו   , גְּ

ֶנען אַּ  ף אַּ ִאיד ֶלערְּ ארְּ ֶפעִציֶעל דַּ ת אךְּ סַּ אּון סְּ נַּיו  ט ִדי  ,ִמשְּ ט אּון ֵרייִניגְּ ָוואס ָדאס ֵהייִליגְּ
ָשָמה,  ְשנָׁה"נְּ ת  "מִּ ִתיו  ה",ִאיז ִדי או  מָׁ ט ִווי ֶדער ָפסּוק "ְנשָׁ ט ֶעס ֶגעלְּ גְּ ֶרענְּ יךְּ בְּ  ִווי או 

ט  ֵראִשית מ"ג(ָזאגְּ ְשנֶּה" )בְּ ף מִּ סֶּ ז  ,"כֶּ ט אַּ ָחס'ל ָקאִריֶצער ָזאגְּ ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ִפנְּ
ְשנָׁה" ִרָיא  "מִּ טְּ ִגימַּ הִאיז בְּ ְרנָׁסָׁ ט "פַּ ָרש ָזאגְּ ָנָסה, ֶדער ֶמדְּ רְּ ט פַּ גְּ ֶרענְּ ָבה )וַּיִ ", ֶעס בְּ ָרא רַּ קְּ

ָשה ז' ִסיָמן ג'(  רְּ תפַּ נַּיו  ֶנען ִמשְּ כּות פּון ֶלערְּ ֵגיין פּון ָגלּות ָנאר ִאין זְּ יסְּ רו  ן אַּ ן ֶוועלְּ  .ִדי ִאידְּ
ט ִאין ָפסּוק,  שַּ ,ָדאס ִאיז פְּ ךָׁ מֶּ ין עַּ י ּובֵּ מִּ ין עַּ י ְפֻדת בֵּ ְמתִּ ִש"י ְושַּ ט רַּ ֶדער  ,ָזאגְּ

אכְּ  ֶטער ֶוועט מַּ שְּ ִים, ָוואס ָדאס ֶוועֵאייֶבערְּ ן אּון ִדי גו  ן ִדי ִאידְּ ִווישְּ ג צְּ ֵשיידּונְּ ן ָאפְּ ט ן אַּ רְּ
ט דָ  ל ֶפה, ָאֶבער ֶדער ָווארְּ עַּ ָרה ֶשבַּ ךְּ תו  ת ו',  "ְפֻדת"אךְּ דּורְּ ֵטייט ָדא ָאן ֶדעם או  שְּ

ת, ָוואס נַּיו  יף ִמשְּ יף או  רו  ת ו' ֵגייט אַּ ֵרי ִמשְּ  ֶדער או  ן ; ָנהִאיז ִשָשה ִסדְּ ייטְּ ִטיֶגע צַּ יינְּ הַּ
ט נְּ ָראפ ֵאייֶנעם ָוואס ֶלערְּ ט ֶמען ָנאךְּ אַּ ט קּוקְּ יינְּ ת ו', וַּוייל הַּ ט ָנאךְּ ֶדער או  ת ֶפעלְּ נַּיו   .ִמשְּ

ט זֶּה,ָאֶבער,  ֶדער ָפסּוק ָזאגְּ ֹאת הַּ ְהיֶּה הָׁ ר יִּ חָׁ ד ְלמָׁ אלְּ ֶוועט  ,ֶווען ָמִשיחַּ ֶוועט קּוֶמען ,בַּ
ין זַּיין ֶדע ת רשו  ת, אּון ו' או  נַּיו  אן, וַּוייל ָמִשיחַּ ֶוועט ָנאר קּוֶמען ִאין זְּכּות פּון ִמשְּ ֶוועט  דַּ

י רו  ין אַּ ת.פְּ ֶמען שו  נַּיו  ֶנען ִמשְּ ִשיב זַּיין ָדאס ֶלערְּ חְּ ן אּון מַּ  קּוקְּ
אןאּון  סּוִקים,  דַּ ֵוויי פְּ ֶדעֶרע צְּ נְּ ין זַּיין ִדי אַּ מֹו, ֶוועט שו  ח ְלעַּ לַּ מֹו ְפדּות שָׁ ה עִּ ְרבֵּ ְוהַּ

סַּ  ְפדּות, ֶנען אַּ ן, וַּוייל ֶמען ֶוועט ֶלערְּ ן ִדי ִאידְּ ֵלייזְּ יסְּ ֶטער ֶוועט או  שְּ אךְּ ֶדער ֵאייֶבערְּ
ת ו'. דּות" ִמיט ֶדעם או  ט "פְּ ֵטייט ָדארְּ אר שְּ פַּ ת, אּון ֶדערְּ נַּיו   ִמשְּ

 

ִליִשית ָוֵאָרא תשס"ט( עּוָדה שְּ ל סְּ נַּחַּ ךְּ הַּ  )תו 
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א"ש רָׁ ייְלט מֹוהַּ עְרצֵּ  דֶּ
 

י ָזאְגט  יָמן פ"ו( ֶדער ֶרבִּ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' סִּ אֹויְפ'ן )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,  ֶדער ֶמעְנְטש ְגֵלייְבט ַטאֶקע אִּ

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

יז אֹויְך ָחשּוב ַביים ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ַאז ַאֵליין  אִּ
ֶיעֶדע ְקֵלייֶנע ַזאְך ָוואס ֶער טּוט ַפאְר'ן 

יג ָחשּוב, אּון ָדאס ֵאייבֶ  יז מֹוָרא'דִּ עְרְשְטן אִּ
ים צּום ֵאייֶבעְרְשְטן.  ֶדעְרֶנעְנֶטעְרט אִּ

ֶדער ֶמעְנְטש ֵמייְנט ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער 
יְך ֵזייֶער ַווייט אֹויבְ  יְמל, אּון ַבאַהאְלט זִּ ין הִּ ן אִּ

ויל ֶמען ֶוועְרן ָנאְנט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, מּוז  אֹויב וִּ
יְך  יֶעֶלע ַזאְכן, ֶמען מּוז זִּ ֶמען טּון ֶעֶפעס ָגאר ְסֶפעצִּ
יְגן ֶדעם גּוף, אּון ַפאְסְטן, אּון טּון  אֹויְסַפיינִּ
ְשֶוועֶרע ֲעבֹודֹות, אּון ָנאר ַדאן ֶוועט ֶדער 
ים. אֹויב ָאֶבער  ֵאייֶבעְרְשֶטער ַהָנָאה ָהאְבן פּון אִּ

ָפשּוֶטע ַזאְכן, ַדאן ֶוועט ֶדער ֶער ֶוועט ָנאר טּון 
ים. יְשט אּוְמקּוְקן אֹויף אִּ ְכַלל נִּ יְך בִּ  ֵאייֶבעְרְשֶטער זִּ

ילּו  יז ָאֶבער ַא ְגרֹויֶסער ָטעּות, אּון ֲאפִּ ָדאס אִּ
יז ַאן ֵעָצה פּוֶנעם ֵיֶצר  וי ָדאס אִּ ֶעס ֶזעט אֹויס וִּ

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

ה ִאיז דּוְרְך ִמְקו  
ה ַאָראּפ צּו ען זֹוכ   מ 

 

ער  ע ִדיִנים, ַאזֹוי ִווי ד  ען פּון ִזיְך ַאל  נ עמ 
ִבי ָזאְגט  ער ר  ר ַהִמדֹות, אֹות ַהְמָתַקת ַהִדין, ֵהייִליג  )ֵספ 

ְיֵדי ְטִביַלת ִמְקו ה ִנְתַבֵטל -: "ַעלִסיָמן כב(
וערְ  ן ַהָצרֹות, ִויׁשּוָעה ָבָאה", דּוְרְך ִמְקו ה ו 

ס קּוְמט ִדי ְיׁשּוָעה. ע ָצרֹות אּון ע   ָבֵטל ַאל 
ס ֵגייט ִאין ִמְקו ה ִאיז זֹוכ   ה ַאזֹוי אֹויְך, ו וער ע 

ע ְרִליכ  ועְרן ַאן ע  ער  רצּו ו  ִאיד. ַאזֹוי ִווי ד 
ִבי ָנָתן ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ָהאט  ער ר  ֵהייִליג 

ע ָלׁש עְלב  עָזאְגט: "'ִמְקו ה' ִאיז ִדי ז  ֹון פּון ג 
ען ַא -'ִתְקָוה'  ען ֵגייט ִאין ִמְקו ה ָהאט מ   ַאז מ 

עְכְטן". עס ַפאְרר  ען ו ועט ַאל   ִתְקָוה ַאז מ 
 (טתשע"ָוֵאָרא )ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה, פ'  
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וי י ָפשּוֶטע ים ַאֶדער ֵיֶצר ָהַרע ֶרעְדט אִּ  אּון ְגרֹויֶסע ֲעבֹודֹות, אּון ַאזֹוי וִּ יין ַאז דִּ
יְשט ָהאְבן יְשט ֶוועְרד, ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ַדאְרף ָדאס נִּ יז ָגאְרנִּ ְצֹות אִּ יט  ;מִּ מִּ

יְסט ַאז ֶער ָהאט ַטאֶקע  ֶדעם ֶוועְרט ֶדער ֶמעְנְטש צּוְבָראְכן, אּון ֶער ַבאְשלִּ
יְשט ַקיין ֶוועג צּו ֶוועְרן ָנאְנט צּום ֵאייבֶ   עְרְשְטן, אּון ֶער ֶגעְבט ַאֶלעס אֹויף.נִּ

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

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

י פָ  י אּון טּון דִּ יְנֶדעְרְפרִּ ְלָחן ָערּוְך, ֶער ֶוועט אֹויְפְשֵטיין אִּ שּוֶטע ֲהָלכֹות פּון שֻׁ
ְנָין, ֶער ֶוועט  יט מִּ ין שּול מִּ יְך ַוואְשן ֶנעְגל ַוואֶסער, ֶער ֶוועט ַקיין ַדאֶוועֶנען אִּ זִּ

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

יג, ַווייל ָדא ים ַפאר ֵאייבִּ יְך ַהאְלְטן ַביי אִּ ס ֶזעֶנען ַזאְכן ָוואס ֶער ֶקען זִּ
י ְשֶוועֶרע אּון ְגרֹויֶסע ַזאְכן, ָדאס ֶוועט שְ  ויֶדעְראּום דִּ יג ְמַקֵיים ַזיין. וִּ ֶטעְנדִּ

יְשט ַזאְכן ָוואס ֶקעֶנען ָאְנַהאְלְטן ַפאר ַא  יְשט ְבַלייְבן, ַווייל ָדאס ֶזעֶנען נִּ נִּ
 ֶלעְנֶגעֶרע ַצייט.

ייט הֹויְך ַביים ַדאֶוועֶנען ְשמֹוָנה ַאז ֵאייֶנער ָוואס ְשרֵ ת כ"ד:( )ְבָרכוֹ  ֲחַז"ל ָזאְגן
יז ְשַוואְך. ַווייל ֶדער ֶמעְנְטש ָוואס ְשַרייט  יָמן ַאז ַזיין ֱאמּוָנה אִּ יז ַא סִּ ֶעְשֵרה, אִּ

יְמל, ַאז  ין הִּ יז ַאזֹוי ַווייט הֹויְך אִּ ָנאר הֹויְך, ֵמייְנט ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער אִּ
יְשט ַאז  אֹויב ֶמען ֶוועט ֵזייֶער הֹויְך ְשַרייֶען ֶוועט ֶער ֶהעְרן. ֶער ַכאְפט ָאֶבער נִּ
ים, אּון ֶהעְרט אֹויס ֶיעֶדעס ָוואְרט  ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ְשֵטייט ַהאְרט ֶנעְבן אִּ

ילּו ֶווען ָדאס ֶוועְר  ט ֶגעָזאְגט ֵזייֶער ָוואס קּוְמט ַארֹויס פּון ַזיין מֹויל, אּון ֲאפִּ
יל.  ְשטִּ

ַחַז"ל ָזאְגן ַאז ֶווער ֶעס ֶעְנְטֶפעְרט הֹויְך "ָאֵמן ְיֵהא ְשֵמיּה ַרָבא" צּוַרייְסט 
יַקייט  וי ַאַזא ְקֵליינִּ יג ָיאר. ֶזעט ֶמען פּון ֶדעם וִּ יֶבעצִּ ין פּון זִּ י ְגַזר דִּ ים דִּ ֶמען אִּ

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

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

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

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

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

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

 צּום ֵאייֶבעְרְשְטן. ֶדעְרֶנעְנֶטעְרט ָאֶבער ֶדעם ֶ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  ֶזעֶנען ֶגעקּוֶמען ַקיין ַאֶמערִּ

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

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

יֶגע יְלכִּ יְלְך אּון ָכֵשר'ֶע מִּ יק פּון ָכֵשר'ֶע מִּ יט ֶדעם ָהאטְפרָ  ַפאְברִּ  אדּוְקְטן, אּון מִּ
יְדן פּון צּו ֶעְסן ְטֵריפֹות ַח"ו. יֶלע אִּ  ֶער ֶגעַראֶטעֶוועט פִּ

יז ַא ין ֶיעֶנע ַצייט אִּ יְגן ַסאְטַמאר ָמאל ֶגעקּוֶמען ַאאִּ יד צּום ֵהיילִּ י'ן  אִּ ֶרבִּ
יל ַזיין צּו ֶגע יֶשע פּוֶטער ַפארזי"ע אּון ֶגעְפֶרעְגט אֹויב ֶער ֶקען ֵמקִּ  ְבן גֹוי'אִּ

 

ְלָחן  ין שֻׁ יְנֶדער, ַווייל אִּ ַזייֶנע קִּ
ויֶסע  ָערּוְך ֶקען ֶמען ְטֶרעְפן ֶגעוִּ

ים אֹויף פּוֶטער פּו ן ַא גֹוי. ֶהֵּתרִּ
ים ֶגעֶעְנְטֶפעְרט  י ָהאט אִּ ֶדער ֶרבִּ
יט ַא ְשֵמייְכל אּון ֶגעָזאְגט:  מִּ
יז ֶעס ָבָשר  "ָאֶבער ֶאְפָשר אִּ
יְך  יד ָהאט זִּ ֶבָחָלב?" ֶדער אִּ
י ֶוועְרֶטער,  ֶגעוואּוְנֶדעְרט אֹויף דִּ
וי קּוְמט ַאֶהער ָבָשר ֶבָחָלב צּו  וִּ

יֶשע פּוֶטער? עֶ  ר ָהאט גֹוי'אִּ
יְשט  ָאֶבער ֶגעָפאְלְגט אּון נִּ
יְשט יז נִּ י פּוֶטער. ֶעס אִּ  ֶגענּוְצט דִּ
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לֹויז ִמיטְּ  ן ַא בְּ 'ן ֶגעבְּ
ל אּון ַא גּוט  ֵמייכְּ שְּ

ט ַפאר ַא ו   ן וארְּ ֵווייטְּ צְּ
אט ֶמען שֹויןִאיד  , ה 

ד   רֹויֶסע צְּ הֶגעטּון ַא גְּ  ק 
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יז ַטאֶקע  י אִּ יְך ַארֹויְסֶגעְשֶטעְלט ַאז ֶדער ֶרבִּ יֶבער ַקיין ַלאְנֶגע ַצייט אּון ֶעס ָהאט זִּ ַארִּ
יְשן  יק ְפֶלעְגט ַאַרייְנמִּ י ֶגעֶווען ֶגעֶרעְכט. ַווייל ֶדער ַפאְברִּ ין דִּ יֶגע ַבאְשַטאְנְדֵטייְלן אִּ ְפֵליישִּ

 פּוֶטער ֶעס צּו ֶגעְבן ַא גּוְטן ַטַעם.
ְצָוה פּון  י מִּ יז דִּ יז ָדא ָוואס ֶיעֶדער ֶקען ְמַקֵיים ַזיין, ָדאס אִּ ְצָוה אִּ ָנאְך ַא ְקֵלייֶנע מִּ

יְשט י ְצָוה ָנאר אֹויב ֶמען ְצָדָקה. ַביי ֶדעם ֵמייֶנען אֹויְך ֶמעְנְטְשן ַאז ֶמען ֶקען נִּ י מִּ ֹוֵצא ַזיין דִּ
יְשט ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער  ֶגעְבט ָגאר ְגרֹויֶסע סּוֶמעס ֶגעְלט ַפאר ְצָדָקה. אּון ֶמען ַכאְפט נִּ
יד ֶגעְבט ַפאר ְצָדָקה ֶדעְרֶנעְנֶטעְרט  י. ֶיעֶדע ְפרּוָטה ָוואס ַא אִּ יט ַא ֶפענִּ יְדן אֹויְך מִּ יז צּוְפרִּ אִּ
ְצָוה  י מִּ יז ַאז ֶעס ֵגייט ָנאְך ַווייֶטער, ֶמען ֶקען טּון דִּ ים צּום ֵאייֶבעְרְשְטן. אּון ֶדער ֱאֶמת אִּ אִּ

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

ית מט, יב(  אֹויְפ'ן ָפסּוק יז ָחשּוב'ֶער צּו ַווייס )ְבֵראשִּ ם ֵמָחָלב", ַאז ֶעס אִּ ַניִּ י ַמאְכן "ּוְלֶבן שִּ דִּ
יְך, ֶמער פּוןֵצייֶנער פּון ֶיעֶנעם, ָדאס ֵמייְנט צּו ַמאְכן ֶיעֶנעם פְ  וי ֵריילִּ צּו ֶגעְבן ֶיעֶנעם צּו  וִּ

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

יְשט יְרן ַאז ֵקייֶנער ַדאְרף ֵזיי נִּ יְשט אֹויף ֵזייֶער אּון ֵקיי ָהאְבן ֶוועְלט, ֵזיי ְשפִּ ֶנער קּוְקט נִּ
יט ֶדעם ָוואס ֶמען ֶגעְבט ַא ְשֵמייְכל אּון ַא גּוט ָוואְרט ַפאר ַאַזא ֶמעְנְטש, ֶקען  ַזייט; אּון מִּ

יז ָנאְך ָיא ֶעֶפעס ֶוועְרד. יְרט ַאז ֶער אִּ  ֶמען ֶיעֶנעם ַמָמש ַראֶטעֶווען. ֶיעֶנער ְשפִּ
יז ָדא ַא ַמצָ  ב ָוואס ַא ֶמעְנְטש שֹוין ַאזֹוי צּוְבָראְכן אּון ֶדעְפֶרעְסט, ַאז אּון ַאָמאל אִּ

ים ָפאְרְשָלאְגן ַאז דּו ֶוועְסט ֶגעְבן ַאַסאְך  ים. ֶקעְנְסט אִּ יְשט צּו אִּ ילּו ֶגעְלט ֶרעְדט שֹוין נִּ ֲאפִּ
יְשט ַקיי יְרט נִּ יְשט ָהאְבן, ֶער ְשפִּ ין ֶלעְבן. ָאֶבער ֶגעְלט, ֶער ַדאְרף ֶעס ָאֶבער נִּ ן ַטַעם אִּ

ים ַאז  יט ַא גּוט ָוואְרט, ֶווען ֶמען ָזאְגט אִּ ילּו ַאַזא ֶמעְנְטש ֶקען ֶמען אֹויְך אֹויְפֶלעְבן מִּ ֲאפִּ
יַח ַזיין. ין ֶלעְבן, ֶער ֶוועט ָנאְך ַאָמאל ַמְצלִּ  ֶער ָהאט ָנאְך ַא ָהאֶפענּוְנג אִּ

יז ַאָמאל ֶגעֶווען ְצֵוויי ָארִּ  יְנֵאייֶנעם ֶגעַגאְנֶגען ָנאְך ֶגעְלט. ֶעס אִּ יֶמעַלייט ֶוועְלֶכע ֶזעֶנען אִּ
יְך  יַמאן זִּ י ָנָתן. ֵאייְנָמאל ָהאט ֶדער ְצֵווייֶטער ָארִּ יד פּון ֶרבִּ יז ֶגעֶווען ַא ָחסִּ ֵאייֶנער פּון ֵזיי אִּ

יְשט ַקיין ֹכַח צּו ַזיין ְשֶווער לֶ  יד ֵזייֶער צּוְקֶרעְכְצט ַאז ֶער ָהאט נִּ ים ֶדער ָחסִּ עְבן. ָהאט אִּ
י'ן, אּון  יְזטּו ַאַריין צּו ַדיין ֶרבִּ יְשט. ָנאְך סּוכֹות בִּ יר נִּ יְך ַפאְרְשֵטיי דִּ י ָנָתן ֶגעָזאְגט: "אִּ פּון ֶרבִּ
י  יט ָהאְלץ ַפאר דִּ יש, דּו ָהאְסט ֶגעקֹויְפט ֶדעְרמִּ יר ֶגעֶגעְבן ְצֵוויי הּוְנֶדעְרט ַריינִּ ֶער ָהאט דִּ

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

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

ְתַחזְ  יר ֶגעֶגעְבן הִּ י ָהאט דִּ יְך אֹויס. ַדיין ֶרבִּ יְך  ,קּותָאֶבער ָדאס נּוְצט זִּ אּון ָדאס נּוְצט זִּ
יַקייט  יט ַאַזא ְקֵליינִּ 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  וִּ
ְצָוה פּון  י מִּ יְשט אּון ָדאס ֶזעט ֶמען אֹויְך ַביי דִּ ים. ַפאְרָוואס ָזאל ַא ֶמעְנְטש נִּ יקּור חֹולִּ בִּ

ְגרֹויֶסע  ֵגיין ַבאזּוְכן ַא ְקַראְנְקן? ַווייל ֶער ֵמייְנט ַאז אֹויב ֶער ֵגייט מּוז ֶער טּון ֶעֶפעס ָגאר
יְך ְמַחי' ַזיין  יְשט ַאז ֶדער ְקַראְנֶקער ֶוועט זִּ ְבלֹויז ֶווען ַזאְכן ַפאר ֶיעֶנעם. אּון ֶער ַכאְפט נִּ

ים ַא גּוט ָוואְרט. ינּוט אּון ֶמען ָזאְגט אִּ יֶכע מִּ ים ַפאר ֶעְטלִּ  ֶמען ֵגייט ַאַריין צּו אִּ
יז ֵזייֶער ָחשּוב  יר טּוֶען אִּ יַקייְטן ָוואס מִּ י ְקֵליינִּ יר ֶגעֶדעְנֶקען ַאז דִּ יֶבער ַדאְרְפן מִּ ֶדערִּ

י ָפש י ַביים ֵאייֶבעְרְשְטן. אּון ַדְוָקא דִּ ְצֹות, ָדאס ֶוועט אּוְנז ְבֶרעְנֶגען דִּ ּוֶטע ְקֵלייֶנע מִּ
ְגֶרעְסֶטע ַזאְכן, ָדאס ֶוועט אּוְנז ֶדעְרֶנעְנֶטעְרן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן אּון אּוְנז ַמאְכן ַפאר 

יְדן. יֶכע אִּ  ֶעְרלִּ
ית ַפְרַשת ָוֵאָרא תשע"ה לפ"ק( ישִּ  )ּתֹוְך ַהַנַחל ְסעּוָדה ְשלִּ
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די איבריגע פילע בריוו פונעם 
ראש ישיבה שליט"א פון די וואך, 

קען מען זען אינעם וועכנטליכן 
 קונטרס "עצתו אמונה".
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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 

 

 

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

< BreslevCenter.com   <  
 

 מרדכי בן רות, להצלחה בכל העניניםהגליון נתנדב לזכות 

 

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

 

 

 
 

 

 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
 

 ש"די פרויען פון אנ צוזאמקום פארחיזוק 
זענען זיך צוזאמגעקומען די חשובע פרויען די וואך מיטוואך 

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 

ווארן עטליכע ראש ישיבה שליט"א וואס איז אפגעכאפט גע
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 

ר קען זיך האלטן גרויסקייט פון א איד מעסט זיך ווי ווייט ע
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 

 פרייליך אלעמאל.זיך ער  האלטפירט אלעס נאר צום גוטן, 
די  ןופ ךאסאאויך האט דער ראש ישיבה שליט"א גערעדט 

חיזוק אויף חינוך  יטמעצות אידישע פרוי, און  א ןוכח התפלה פ
 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 

, און מיט חיזוק אנצוגיין ווייטער מיט אויפגעפרישט מיט אמונה
 די הייליגע ארבעט פון א אידישע מאמע.

די דרשה קען מען הערן אויף די פרויען טעלעפאן ליין, 
. דער 212-444-9169"קוואל פון חיזוק", אויפ'ן נומער 

טעלעפאן ליין איז שוין היינט זייער פארשפרייט צווישן 
ופן אריין טעגליך און שעפן אידישע פרויען. טויזנטער פרויען ר

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 

טן, ווי אויך קען מען דארט הערן שאלות ותשובות, אייבערש
רעסעפיס און טיפס, און נאך פארשידענע אינטערעסאנטע 

 זאכן.
 מנשים באוהל תבורך!

 

<<<<<< 

 

 הבטחת מוהרא"ש
 

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

 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.

 845-248-1651 רופט שוין

 

 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

 י"וה הערשי כ"ץ מו"ה
 צו די געבורט פון א מיידל למזל טוב

 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז ער זאל זען אסאך 
מיט  אידיש נחת געזונטערהייט, בני חיי ומזוני רויחי,

 דורות ישרים ומבורכים
 

 

 

 

 

 

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

 

 עבושחדי  מיר וואונטשן א הארציגע ברכת מזל טוב פאר

 תחי'ש)פראממער(  ניימאנן רתמ 
 למזל טוב אייניקל-ן אורא ןופ טרובעגצו די 

 

מיר זענען אייך שולדיג א גרויסע הכרת הטוב פאר די פילע לייסטונגען 
ארויס אונזערע הייליגע מוסדות, פאר די פילע  כסדר וואס איר העלפט

ת נפש מיט וואס איר געבט זיך אוועק ארויסצוהעלפן די ומסיר
אייבערשטער העלפן אז דער מוסדות צו יעדע צייט. זאל דער 

ען פיל אידיש נחת פון אלע זל אייך ביישטיין צו געוואלדיגער זכות זא
 .ובותטלאורך ימים ושנים  אייניקלעך,-ר, און אואייניקלעך, קינדער

 


