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 ÈL Çä ú ÇL Àø Çt Çòeá  
  

  

 ÆLÂà 'ä ú ÇòeLÀé ú Æà eà Àøe eá ÀvÇé Àú Ää eà Èøé Äz ì Çà í Èò Èä ì Æà ä ÆLî ø ÆîàÉiÇåä ÆNÂòÇé ø 
,"íÉåi Çä" íÆë Èì  Àèéé Åè ÀL" :ï Àãé Äà é Äã øà Çô è ÀâàÈæòÆâ èà Èä eðé ÅaÇø ä ÆLîòÆæ ïeà ñ Àè é Äã ñ

 ÷ Àð Æò èé Äî ïäeè èòåÆå øò Æè ÀL ÀøòÆaéé Åà øòÆã ñàåÈå ä ÈòeLÀé."è Àðéé Çä" 

è ÀâàÈæ L"àÈø ÇäÉåî,  è ÀâàÈæ é ÄaÆø øòÆã éå Äå èéÉåì(á"øò ï Èîé Äñ 'à ÷Æì Åç ï" Çø ÂäÉåî é Åèe÷é Äì)  ÷eñ Èt ï' Àôé Éåà
 (æ ,äö íé Äì Ää Àz),eò Èî ÀL Äú Éåì É÷ Àa í Äà "í Éåi Çä"  Çã ãé Äà Çà æ Çà ÀL ó Àøà ï À÷e÷ øàÈð âé Äã Àðò Æè

 Çø Àè è ÀLé Äð ïeà ,ï Àè ÀëòÆð ïòåÆåòÆâ æé Äà ñÆò ñàåÈå ï À÷e÷ è ÀLé Äð ,âà Èè ï Àâé Äè Àðéé Çä ï' Àôé Éåà ï Àè Àëà
. Ççé Äì Àö Çî øÆòééÅæ ïò Æî æé Äà âòåÆå àÇæ Çà óéÉåà ïeà ,ï Àâ Àøà Èî ïééÇæ èòåÆå ñÆò ñàåÈå 

 :è ÀâàÈæòÆâ eðé ÅaÇø ä ÆLî èà Èä ñà Èãì Çà" 'ä ú ÇòeLÀé ú Æà eà Àøe eá ÀvÇé Àú Ää eà Èøé Äz", 
 è Àìéå Äå aéÉåàøé Äà òÆæ,ï Àè ÀL ÀøòÆaéé Åà íòÆðeô ä ÈòeLÀé é Äã ï íÉåi Çä" íÆë Èì ä ÆNÂòÇé ø ÆLÂà" ,

 è ÀìàÈæøé Äà  ï' Àôé Éåà øàÈð ï À÷e÷"âà Èè ï Àâé Äè Àðéé Çä", ïà Çã  èòåÆåøé Äà  òÆì Çà ïeô ïééÅâ Àñé Éåø Çà
.úÉåø Èö 
 Äà Çà ãé ó Àøà ÇãaòÆâ Àêé Äà ïé Äa è Àðéé Çä ,âà Èè ï Àâé Äè Àðéé Çä íòÆã øàÈð èà Èä øÆò æ Çà ï Àñéå Äå ï Àøé Éå

ï Àè ÀëòÆð ïòåÆåòÆâ æé Äà ñÆò ñàåÈå øòÆaé Äà è ÀLé Äð è ÀëàÇø Àè Àêé Äà ïeà ,ï ÀøàåÈåòÆâ.  aà Èä Àêé Äà ïeà
âà Èè ï Àâé Äè Àðéé Çä íòÆã øàÈð,  Æå ñÆò ñàåÈå è ÀLé Äð è ÀëàÇø Àè Àêé Äà ïéé Åà óéÉåà ,ï Àâ Àøà Èî ïééÇæ èòå

 Àö Çî øÆòééÅæ ïò Æî èòåÆå âòåÆå àÇæ Çà óéÉåà ïeà ,ïò ÆîòÆð Àøà Çô ñòÆì Çà ïò Æî ïòÆ÷ âà Èè.ïééÇæ Ççé Äì 
(á çÇì ÇL Àa äÈøÉåz Çä úàÉæ)  

*** 
  

,í Åä íé Äø Èî é Äk ä Èø Èn Äî íÄé Çî ú Éz ÀL Äì eì ÀëÈé à Éì Àå ä Èú Èø Èî eà ÉáÈiÇå  ïòÆðòÆæ ï Àãé Äà é Äã
 ÆñàåÇå é Äã ï À÷ Àðé Äø Àè è ÀðòÆ÷òÆâ è ÀLé Äð ï Àaà Èä ééÅæ ïeà äÈø Èî èà Èè ÀL é Äã eö ïò Æîe÷òÆâ ìééåÇå ,øò

eà ,ï Àè ÀL ÀøòÆaéé Åà íeö ï Àâé Äø ÀLòÆâ èà Èä eðé ÅaÇø ä ÆLî ,øò Æèé Äa ïòåÆåòÆâ æé Äà ñÆò øòÆã ï
î øà Çô ï Àæéå ÄåòÆâ èà Èä øò Æè ÀL ÀøòÆaéé ÅààåÇå Àðéé Çø Çà ñÆò ìàÈæ ø Æò ,õ Àìà Èä Çà eðé ÅaÇø ä ÆL ï Àô Àø

.ï ÀøàåÈåòÆâ ñéÄæ æé Äà ñÆò ïeà ,øòÆñàåÇå ïé Äà 
÷eñ Èt íòÆã øé Äa Àñ Çî æé Äà L"àÈø ÇäÉåî,  è ÀâàÈæ é ÄaÆø øòÆã éå Äå èéÉåì Èîé Äñ 'à ÷Æì Åç ï" ÇøÂäÉåî é Åèe÷é Äì) ï

 ('ãúÉåøé ÅáÂò èeè L Àè Àðò Æî Çà ïòåÆå æ Çà,  ÆåòÆðéé Åa òÆðééÇæ ïé Äà è Àöé Äø À÷òÆâ ïéé Çø Çà ñà Èã è Àøòå ,ø
 è ÀâàÈæ ÷eñ Èt øòÆã éå Äå(æë ,áì ìàÅ÷Àæ ÆçÀé) í Èú Éî Àö Çò ì Çò [ä È÷e÷ Âç] í ÈúÉåð Éå Âò é Ää ÀzÇå.  ïeà

 Äø ÆòéÉåø Àè Çà è ÀøòåÆå ø Æò ,Lé Äð Àøò Æèé Äa Çà L Àè Àðò Æî íòÆðé Äà ïéé Çø Çà è Àâ ÀðòÆø Àa ñà Èã øòÆâé
à ,L Àè Àðò Æî ïeà ,÷é Äã Çö Çà øà Çô ï ÀãòÆø ÀñéÉåà Àêé Äæ ìàÈæ ø Æò ,æé Äà eö ÀøòÆã ä ÈöÅò é Äã ïeïà Çã 

ò Æî øòÆëé ÄìééÅø Àô Çà è ÀøòåÆå ø Æò ïeà ,øòÆðéé Åa òÆðééÇæ ïeô úÉåøé ÅáÂò é Äã ñéÉåø Çà èééÅâ.L Àè Àð 
,÷eñ Èt ïé Äà è ÇL Àt æé Äà ñà Èã  é Äk ä Èø Èn Äî íÄé Çî ú Éz ÀL Äì eì ÀëÈé à Éì Àå ,"í Åä" íé Äø Èî ééÅæ

 ìééåÇå øòÆñàåÇå é Äã ï À÷ Àðé Äø Àè è ÀðòÆ÷òÆâ è ÀLé Äð ï Àaà Èä"ééÅæ"  Èã ñàåÈå ,øò Æèé Äa ïòåÆåòÆâ ïòÆðòÆæ ñà
úÉåøé ÅáÂò ïeô è Àîe÷.  ,íÄé Çn Çä ì Æà ÀêÅì ÀLÇiÇå õ Åò 'ä eäÅø ÉåiÇå èà Èä øò Æè ÀL ÀøòÆaéé Åà øòÆã

 íòÆã ï Àæéå ÄåòÆâ"õ Åò"  ÷é Äã Çö ï' Àôé Éåà óéÉåø Çà èééÅâ ñà Èã ñàåÈå ,(.àë ø ÇäÉæ éÅðe÷é Äz 'éò) ìàÈæ ïò Æî
÷é Äã Çö íeö ïééÅâ.  ïeàïà Çã ,íÄé Èn Çä e÷ Àz Àî ÄiÇå èòåÆå ñÆò ,ñéÄæ ï ÀøòåÆå ñòÆì Çà èòåÆå ,

.Lé Äð Àøò Æèé Äa òÆö ÀðàÇâ é Äã ïééÅâ À÷òåÆå Çà 
(ã çÇì ÇL Àa äÈøÉåz Çä úàÉæ)  
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L"à Èø Çä Éåî úÉåçé ÄN  
~   Èò ä ÈL Äî Âç ÈN è Çá ÀL Äa ø~   

  

ֲחִמָׁשה ָעָׂשר ִּבְׁשַבט ִאיז ֹראׁש ַהָׁשָנה ַפאר ִדי 
ִּכי ָהָאָדם ֵעץ "ים כ', י"ט) ִר בָ (דְ ֵּבייֶמער. ֶדער ָּפסּוק ָזאְגט 

ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז ַאזֹוי ִווי ַא ּבֹוים, ָזאְגט  -  "ַהָּׂשֶדה
מֹוַהָרא"ׁש ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ֶקען ִזי4 ַאַסא4 ָאְּפֶלעְרֶנען 

 ֹוים ִווי ַאזֹוי ָאְנצּוֵגיין ִאין ַזיין ֶלעְּבן.פּון ַא ּב
  

 ִזי ֶדעְרַהאְלְטן
אֹויף ַא ּבֹוים ֵגייט דּוְר4 ֵזייֶער ְׁשֶוועֶרע ַצייְטן, 
ֶעס ֶוועְרט ִוויְנֶטער, ֶעס קּוֶמען ְׁשֶוועֶרע ִוויְנְטן, 
ָהאְגל, ְׁשֵניי, ַאֶלע ְּבֶלעֶטער ַפאְלן ַאָראּפ, ֶדער ּבֹוים 
ֵווייְסט ִניְׁשט אֹויּב ֶער ֶוועט ֶעס דּוְר4 ַמאְכן. אֹויּב 
ָאֶּבער ֶער ַהאְלט ִזי4 ְׁשַטאְרק, ֶער ֵווייְסט ַאז ַּבאְלד 
ֶוועט קּוֶמען זּוֶמער אּון ִדי זּון ֶוועט אֹויְפַׁשייֶנען אּון 
ֶער ֶוועט צּוִריק אֹויְפֶלעְּבן, ַמאְכט ֶער ֶעס דּוְר4 אּון 

 יְּבט ְׁשֵטיין ַא ֶהעְרִליֶכע ּבֹוים.ֶעס ְּבַלי
אּון ֲאִפילּו זּוֶמער קּוֶמען אֹוי4 ִדי ִהיְצן ָוואס 

ט אֹויס ִווי אֹויס ֶדעם ּבֹוים, אּון ֶעס ֶזעְטִריֶקעֶנען 

יְסט ָדאס ָוואס דּו ּבִ 
  ְמבּוְלָּבל ְוכּו' ַאזֹוי

  

ִאיז ַווייל דּו ֶרעְדְסט ִיְׁשט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. 
ְֻבִכים ֵהם : "ד, ג)(ְׁשמֹות יֵטייט ִאין ָּפסּוק ֶעס ְׁש 

ֶמען ִאיז ַפאְרְּבָלאְְדְזֶׁשעט, ַווייל  -" ָאֶרץּבָ 
ר', ֶדער ֶדער 'ְמַדּבֵ  - " רָסַגר ֲעֵליֶהם ַהִמְדּבָ "

ִאיז ַפאְרַמאְכט; ָדאס ִאיז ִדי ִסיָּבה  ,מֹויל
ַפאְרָוואס דּו ְּבָלאְְדְזֶׁשעְסט. ֵהייּב ָאן ֶרעְדן 

 צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ֶוועט ִדיר גּוט ֶוועְרן.
ָלאז ִדיר ָאּפ פּון ֶמעְְטְׁשן, דּו ֶוועְסט ָאר ֶוועְרן 

 ָ טֹויְׁשט אּון ֶדעְרִּביֶטעְרט. ֶדערְִביא ָזאְגט ַא
ָאָדם, ר ִיְבַטח ּבָ : "ָארּור ַהֶגֶבר ֲאׁשֶ (ִיְרְמָיהּו יז, ה)

ר ְזֹרעֹו", ַפאְרָׁשאְלְטן ָזאל ַזיין ֶדער ׂשָ ם ּבָ ְוׂשָ 
ָוואס ַפאְרָלאְזט ִזי1 אֹויף ַא ֶמעְְטׁש, "ּוִמן ה' 
ָיסּור ִלּבֹו", אּון פּוֶעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ֶקעְרט ֶער 

ֲעָרָבה", ֶער ֶוועט ַזיין ַעְרָער ּבָ ה ּכְ ִזי1 ָאּפ. "ְוָהיָ 
צּוֶגעְגִליְכן צּו ַאן ֵאייְֶצעְלֶעם ּבֹוים ִאין 

י ָיבֹוא טֹוב", אּון ֶער ִמְדָּבר, "ְולֹא ִיְרֶאה ּכִ 
ֶוועט ִיְׁשט ֶזען ָדאס גּוְטס. ַווייל ֶווען ֶמען 
ַפאְרָלאְזט ִזי1 אֹויף ֶמעְְטְׁשן ָהאט ֶמען 

ן ְטֶרעְפט ִזיָ 1אְכֶדעם ֵאייֶער ָגאְרִיְׁשט, ֶמע
ה'", ר ִיְבַטח ּבַ רּו� ַהֶגֶבר ֲאׁשֶ "ּבָ ַאֵלייְס. 

 �וואֹויל ִאיז ֶדעם ֶמעְְטׁש ָוואס ַפאְרָלאְזט ִזי
אֹויְפ'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, "ְוָהָיה ה' ִמְבַטחֹו", 

  ֶוועט ִאים ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶהעְלְפן.
 

 )טתשע"ְּבַׁשַלח (ֲעָצתֹו ֱאמּוָה, פ'  
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ֵטיין, אּון ֶעס ֶער ֶוועט ֶוועְרן ִאיְנַגאְנְצן ַפאְרְטִריְקְנט, ָאֶּבער אֹויּב ֶדעְרַהאְלט ֶער ִזי4, ְּבַלייְּבט ֶער ְׁש 
 ְּבַלייְּבט ַא ֶהעְרִליֶכע ּבֹוים.

ייְטן, ַאַסא4 ָמאל ֶזעט ים דּוְר4 ַאַסא4 ְׁשֶוועִריקֵ ִדי ֶזעְלֶּבע ִאיז ִמיט ַא ֶמעְנְטׁש, ֶעס ֵגייט אֹויף אִ 
ָראְגן, אּון ֲאִפילּו טְ  ִאים אֹויס ִווי ֶער ַהאְלט ֶעס ׁשֹוין ֶמער ִניְׁשט אֹויס, ֶער ֶקען ֶעס ֶמער ִניְׁשט דּוְר4

ֶעס ֵהייְּבט ׁשֹוין ָאן צּו ֵגיין ַאִּביְסל ֶּבעֶסער, קּוֶמען ְפִריֶׁשע ָצרֹות אּון ְּפָראְּבֶלעֶמען אּון ֶער ִוויל  ֶווען
ֶדעְרַהאְלט ִזי4, ֶוועט ִאים צּום סֹוף ׁשֹוין אֹויְפֶגעְּבן. אֹויּב ָאֶּבער ֶער ָלאְזט ִזי4 ִניְׁשט צּוְּבֶרעְכן, ֶער 

 גּוט ַזיין.
וואֹויל ִאיז ֶדעם ֶמעְנְטׁש ָוואס ֶדעְרַהאְלט ִזי4 אּון ֶער ָלאְזט ִזי4 ִניְׁשט צּוְּבֶרעְכן פּון ַקיין ׁשּום 

 ַזא4 ֶוועט ִאים צּום סֹוף ַזיין גּוט.

 ִזי ִניְׁשט ֶדעְרְׁשֶרעְקן
ייֶען אֹויף ֵזיי, ְׁשטֹויְסן אֹויף ֵזיי, י ֵּבייֶמער, ֶמעְנְטְׁשן ְׁשּפֵ ַזא4 ֶזעט ֶמען ַּביי דִ  ַאן ִאיְנֶטעֶרעַסאְנֶטע

ֶמען ַוואְרְפט אֹויף ֵזיי ְׁשמּוץ, ֶמען ִגיְסט ֵזיי ָאן ִמיט ַוואֶסער, ָאֶּבער ֶדער ּבֹוים ֶדעְרְׁשֶרעְקט ִזי4 
אט צּוִריק טּון ְׁשֶלעְכְטס, טּוט ֶער ָנא4 צּוִריק גּוְטס, ֶער ִניְׁשט, ֶער ֵגייט ַווייֶטער ָאן, אּון ַאְנְׁשטָ 

 ֶגעְּבט ַארֹויס ֵפייֶנע ֶגעְׁשַמאֶקע ִזיֶסע ְפרּוְכט ִמיט ָוואס ֶיעֶדער ִאיז ִזי4 ְמַחי'.
ָצרֹות, ֶמען ָדאס ַדאְרף ַא ֶמעְנְטׁש ָנאְכַמאְכן, ֲאִפילּו ֶווען ֶמען ַפאְרֶׁשעְמט ִאים, ֶמען ַמאְכט ִאים 

ֶדעְרִניֶדעְרט ִאים, ָזאל ֶער ִזי4 ִניְׁשט ֶדעְרְׁשֶרעְקן ָנאר ַווייֶטער טּון טֹובֹות אּון גּוְטס ִמיט ֶיעְדן 
 ֵאייֶנעם.

ֶמען ֶזעט ַאז ַאֶלע ַצִדיִקים ָהאְּבן ֶגעַהאט ֶדעם ִנָסיֹון, ֶמען ָהאט ֵזיי ַפאְרֶׁשעְמט אּון ַאָראּפ 
יי ָהאְּבן ִזי4 ִניְׁשט ֶדעְרְׁשָראְקן ָנאר ֵזיי ָהאְּבן ַווייֶטער צּוִריק ֶגעֶגעְּבן ָנאר גּוְטס, ֶגעקּוְקט, ָאֶּבער זֵ 

  אּון ֵזיי ָהאְּבן ֶגעַמאְכט ְסָפִרים ִמיט ָוואס ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט ִאיז ִזי4 ְמַחי'.

 ִזי ִניְׁשט ַהאְלְטן ְגרֹויס
ֵּבייֶמער, ַאז ִדי ָוואְרְצֶלען פּוֶנעם ּבֹוים ֵגייֶען ַאַריין ִטיף ִאין ֶדער ָנא4 ַא ַזא4 ֶזעט ֶמען ַּביי ִדי 

ֶעְרד, אּון ִווי ִטיֶפער ֵזיי ֶזעֶנען ִאין ֶדער ֶעְרד, ַאְלץ ְׁשֶטעְרֶקער אּון ֶּבעֶסער ַהאְלט ִזי4 ֶדער ּבֹוים, אּון 
ן אֹויף, ֵזיי ֶזעֶנען ִניְׁשט ֶגענּוג ִטיף ִאין ֶדער ֶעְרד, ַפאְרֶקעְרט אֹויּב ִדי ָוואְרְצֶלען ֶזעֶנען ָנאר פּון אֹויבְ 

ַדאן ִאיז ֶדער ּבֹוים ֵזייֶער ְׁשַווא4, אּון ֶווען ֶעס קּוְמט ַא ְׁשַטאְרֶקע ִוויְנט ֶוועט ֶעס ַאֶוועק ְּבָלאְזן 
 ֶדעם ּבֹוים, אּון ֶעס ֶוועט ָגאְרִניְׁשט ְּבַלייְּבן פּון ִאים.

ִזי4 ַא ֶמעְנְטׁש ָאְּפֶלעְרֶנען, ַאז אֹויּב ֶער ֶוועט ִזי4 ַהאְלְטן ְגרֹויס, ֶער ֶוועט ַווייְזן פּון ֶדעם ֶקען 
ַפאר ֶיעְדן ֵאייֶנעם ִווי גּוט אּון ֶגעלּוְנֶגען ֶער ִאיז, אּון ֶער ֶוועט ַאָראּפ קּוְקן ַא ְצֵווייְטן, ַדאן ֶוועט ֶער 

ֶמעְנְטְׁשן ָהאְּבן ִניְׁשט ִליּב ֵאייֶנעם ָוואס ַהאְלט  ִאים ַפייְנט ָהאְּבן, צּום סֹוף ַפאְלן, ַווייל ֶיעֶדער ֶוועט
  ִזי4 ְגרֹויס אּון קּוְקט ַאָראּפ אֹויף ֶיעְדן.

ֶער ִאיז צּוֶגעָלאְזן צּו ֶיעְדן ֵאייֶנעם, ֶער  ַא ֶמעְנְטׁש ָוואס ַּבאַהאְלט ָאֶּבער ַזייֶנע גּוֶטע ַמֲעלֹות,
ף ֶיעְדן ֵאייֶנעם, ַאַזא ֶמעְנְטׁש ָהאט ֶיעֶדער ִליּב, אּון ֶער ֶוועט ִזי4 ֶקעֶנען ַהאְלְטן קּוְקט ַארֹויף אֹוי

 אּון ֵׁשיין ַמְצִליַח ַזיין.

 ִניְׁשט קּוְקן אֹויף ַא ְצֵווייְטן
ַאֵליין ַזיין  ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ַאַרייְנֶגעֵלייְגט ַא ֶטַבע ִאין ַא ּבֹוים ַאז ֶיעֶדע ּבֹוים ִציט ִזי4

ֶלעְּבן פּון ֶדער ֶעְרד אּון ַקיין ֵאיין ּבֹוים ִציט ִניְׁשט פּון ַא ְצֵווייְטן ּבֹוים, פּון ֶיעֶדע ּבֹוים ַוואְקְסט 
ַארֹויס ַאְנֶדעֶרע ִמיֵני ְפרּוְכט אּון ַאזֹוי ַווייֶטער, ַקיין ֵאיין ּבֹוים ִמיְׁשט ִזי4 ִניְׁשט ַאַריין ִאין ַא 

 ן.ְצֵווייטְ 
פּון ֶדעם ֶקען ִזי4 ַא ֶמעְנְטׁש ָאְּפֶלעְרֶנען, ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ָזאל ִזי4 ֵקייְנָמאל ִניְׁשט ַאַרייְנִמיְׁשן ִאין 
ַא ְצֵווייְטן, ָנאר ֶער ָזאל ִציֶען ַזיין ֶלעְּבן פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאֵליין. ָוואס ֶער ַדאְרף ָזאל ֶער ָנאר 

  יֶּבעְרְׁשְטן, אּון ִניְׁשט קּוְקן אֹויף ַא ְצֵווייְטן.ֶּבעְטן פּוֶנעם ֵאי
ַווייל ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש קּוְקט אֹויף ַא ְצֵווייְטן, ֵסיי אֹויּב ֶיעֶנער ִאיז ֶּבעֶסער פּון ִאים, ֵסיי אֹויּב 

 ֶיעֶנער ִאיז ֶעְרֶגער פּון ִאים, ֶוועט ֵקייְנָמאל ִניְׁשט ַזיין גּוט.
ְקן אֹויף ֵאייֶנעם ָוואס ִאיז ֶּבעֶסער פּון ִאים, ֶמער ֶגעלּוְנֶגען פּון ִאים, ֶוועט ֶער ֶווען ֶער ֶוועט קּו

ְטַראְכְטן ַאז ֶער ִאיז ָגאְרִניְׁשט ֶוועְרד, ַווייל ֶער ֶזעט ָדא4 ַאז ֶיעֶנער ֶקען ֶּבעֶסער. ָאֶּבער ָדאס ִאיז 
ֹויְפטּון אֹויף ֶדער ֶוועְלט, אּון אֹויּב ֶער ֶוועט ִזי4 ִניְׁשט ֱאֶמת, ַווייל ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש ֶקען ֶעֶּפעס א

 צּוְּבֶרעְכן ִמיְטן ְטַראְכְטן ַאז ֶיעֶנער ִאיז ֶּבעֶסער, ֶוועט ֶער ִניְׁשט טּון ֲאִפילּו ָוואס ֶער ֶקען ָיא טּון.
יְׁשט ַזיין גּוט, ַווייל ֶער אּון אֹויּב ֶער ֶוועט ְטַראְכְטן ַאז ֶער ִאיז ֶּבעֶסער פּון ֶיעֶנעם, ֶוועט אֹוי4 נִ 

ֶוועט ֵאייִּביג ְטַראְכְטן ַאז ֶמען ַדאְרף ִאים ֶגעְּבן ֶמער ָּכבֹוד פּון ֶיעֶנעם, ַווייל ֶער ִאיז ֶמער ָחׁשּוב פּון 
ועט ֶיעֶנעם, אּון ֶמען ַדאְרף ַמאְכן ֶמער ַא ֵעֶסק פּון ִאים, אּון אֹויּב ֶמען ֶוועט ִאים ֶעס ִניְׁשט ֶגעְּבן, וֶ 

 ֶער ֶוועְרן ִאיְנַגאְנְצן צּוְּבָראְכן אּון ְטרֹויֶעִריג.
  ִאים ִניְׁשט ִאיְנֶטעֶרעִסיְרן ִאיז ִדי ֵעָצה, ִניְׁשט צּו קּוְקן אֹויף ַא ְצֵווייְטן, אּון ֶעס ָזאל ֶדעְרַפאר

  

ָוואס ַא ְצֵווייֶטער טּוט, אּון ַאזֹוי ֶוועט 
ר ֶוועט ֶער ִניְׁשט ַזיין צּוְּבָראְכן אּון עֶ 

אֹויְפטּון אֹויף ֶדער ֶוועְלט ָוואס ֶער 
 ֶקען ָיא.

וואֹויל ִאיז ַפאר ַא ֶמעְנְטׁש ָוואס 
ֶגעֶדעְנְקט ַאז ֶער ִאיז ַאזֹוי ִווי ֶדער 
ּבֹוים, אּון ֶער ַמאְכט ָנא4 ִדי ַאֶלע ַזאְכן 
פּוֶנעם ּבֹוים ָוואס ִמיר ָהאְּבן 
אֹויְסֶגעֶרעְכְנט, ֶוועט ֶער ִזיֶכער 

ֹויְסַוואְקְסן ִווי ַא ְׁשַטאְרֶקע ֵׁשייֶנע א
ּבֹוים, אּון ַארֹויס ֶגעְּבן גּוֶטע ִזיֶסע 
ְפרּוְכט פּון ָוואס ֶיעֶדער ֶוועט ַהָנָאה 
ָהאְּבן, וואֹויל ִאיז ִאים אֹויף ִדי ֶוועְלט 

  אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.אּון 
  

 (קּוְנְטֵרס ט"ו ִּבְׁשַבט) 
  

 

  ְׁשֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ְּבֶרְסֶלב
ְס'ִאיז ׁשֹוָבִבי"ם, ִווי ַאזֹוי 
 ֶקען ִאי ִזי ַפאְרֶרעְכְטן?

  

 ְׁשֵאָלה:
 בֹוד ֶדער רֹאׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א,ְלּכָ 

ִאי ִּבין דּוְרְכֶגעַגאְנֶגען ֵזייֶער ַא 
ייֶדער ֶוועֶרער ָעַבר, ִאי ִּבין לֵ ְׁש 

דּוְרְכֶגעַפאְלן ִמיט ָגאר ַהאְרֶּבע 
ּסּוֵרי ֲעֵבירֹות, ֲאִפילּו אֹויף ִא 

  ֲחָמָנא ִליְצָלן, אּון ב"ה ַאזְּכִריתּות ַר 
  

ִמיט ַאַסא ְּתִפלֹות אּון ַאַסא ִהיְלף ָהאּב ִאי זֹוֶכה 
ֶגעֶווען ַארֹויְסצּוְקִריְכן פּון ִדי ְּבָלאֶטע, אּון ֶוועְרן ַא 

 ֵרייֶנער ֶעְרִליֶכער ִאיד.
ֹוָבִבי"ם, ַאזֹוי ִווי ְמ'ַהאְלט ֶיעְצט ִאין ִדי ֶטעג פּון ׁש

ִוויל ִאי ִוויְסן אֹויּב ְס'ִאיז ָדא ַא ֶוועג ַפאר ִמיר ְמַתֵקן 
צּו ַזיין ֶדעם ְׁשַוואְרְצן ָעַבר, ִאיְנַגאְנְצן ָאְּפצּוֶמעְקן ִדי 
ַאֶלע ְׁשֶלעְכֶטע ֲעֵבירֹות. ִאי ִּבין ְגֵרייט צּו טּון ַאֶלעס 

יר ְׁשַרייְּבן, ָוואס ֶדער רֹאׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ֶוועט ִמ 
 ֲאִפילּו צּו ָפאְרן ַקיין אּוַמאן ָזאְגן ִּתיקּון ַהְּכָלִלי, ָזאְגן

אֹויֶסער צּו ַפאְסְטן ָוואס  ;ִמְׁשַניֹות, ָאֶדער ֵסיי ָוואס
ָאֶּבער ִאי ִוויל  .ָהאּב ִאי ִניְׁשט ַקיין ּכַֹח אֹויף ֶדעם 

ָנאְכֶדעם ִוויְסן אֹויף ִזיֶכער ִמיט ַא ְקָלאְרֵקייט ַאז 
ָוואס ִאי ָהאּב ֶגעטּון ִדי ַאֶלע ַזאְכן, ָהאּב ִאי ִמיט 
ֶדעם ׁשֹוין ַאֶלעס ַפאְרָראְכְטן, אּון ְס'ִאיז ִניְׁשט 
ֶגעְּבִליְּבן ֶמער ַקיין ֵזֶכר פּון ַמייֶנע ְׁשֶלעְכֶטע ַמֲעִׂשים 

 פּון ַאָמאל.
ִדי ַאֶלע ְיַיֵׁשר ּכַֹח ַפאר ַאֶלעס, אּון ְסֶּפעִציֶעל ַפאר 

ְּבִריוו, ָוואס ֶהעְלְפן ַאזֹויִפיל טֹויְזְנֶטער ִאיְדן ִאיֶּבער 
 ייְטן.עֶדער ִמיט ַזייֶנע ְׁשֶוועִריֵק ִדי ֶוועְלט, יֶ 

 ֵלִוי

   ְּתׁשּוָבה:
ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ק"פַבט, ְׁשַנת תשע"ט לח' ְׁש יֹום ב' ַּפְרַׁשת ְּבַׁשַלח, 
 .ְלָכבֹוד ֵלִוי ֵנרֹו ָיִאיר

וואֹויל ִאיז ִדיר אּון וואֹויל ִאיז ַדיין ֵחֶלק ַאז דּו 
ָהאְסט ָאְּפֶגעָלאְזט ַאֶלע ְׁשֶלעְכֶטע ַמֲעִׂשים אּון זֹוֶכה 

 ֶגעֶווען ִזי צּוִריק ֶקעְרן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.
דּו ֶקעְנְסט ִזי ִניְׁשט ָפאְרְׁשֶטעְלן ָוואס ַפאר ַא 

עֶווען אֹויְבן ִאין ִהיְמל ִמיט ְמָחה דּו ָהאְסט גֹוֵרם גֶ ִׂש 
ֶדעם ָוואס דּו ָהאְסט ָאְּפֶגעָלאְזט ַדייֶנע ְׁשֶלעְכֶטע 

ֵבי ֵאִלָיהּו ַרָּבא, ֵּפֶרק (ַּתָנא ְד ַמֲעִׂשים; ֵאִלָיהּו ַהָנִביא ָזאְגט 

: "ֵמִעיד ֲאִני ָעַלי ָׁשַמִים ָוָאֶרץ", ִדי ִהיְמל אּון ֶעְרד א)ל
"ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא יֹוֵׁשב  ֶזעֶנען ַמייֶנע ֵעדּות,

ּוְמַצֶּפה ָלֶהן ְלִיְׂשָרֵאל יֹוֵתר ִמַּמה ֶׁשְּמַצֶּפה ָהָאב ִלְבנֹו 
ְוָהִאָּׁשה ְלַבֲעָלּה ֶׁשַּיֲעׂשּו ְּתׁשּוָבה", ַאז ֶדער 
 ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ַוואְרט ַאז ִאיִדיֶׁשע ִקיְנֶדער ָזאְלן ִזי

ַסא ֶמער ִווי ַא ַטאֶטע ַוואְרט צּוִריק ֶקעְרן צּו ִאים ַא 
צּו ֶזען ַזייֶנע ִקיְנֶדער אּון ַאַסא ֶמער ִווי ַא ְפרֹוי 
ַוואְרט אֹויף ִאיר ַמאן; ֶעס ִאיז ִניְׁשט ָדא ַקיין 
ְגֶרעֶסעֶרע ַּתֲענּוג אּון ַנַחת רּוַח ַּביים ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִווי 

עְרְׁשֶטער ִאיז ִאים ֶווען ַא ִאיד טּוט ְּתׁשּוָבה, ֶדער ֵאייּבֶ 
 מֹוֵחל אֹויף ַאֶלע ַזייֶנע ֲעֵבירֹות.

 ñà Èãà Çî ÀëàÈð L ÀèÀðò Æî Çà ó Àøà Çãï Àë; 
 Äà è Àîò ÆL Àøà Çô ïò Æî ïòåÆå eìé ÄôÂà ,íé

 íé Äà è Àëà Çî ïò Æî Èö ïò Æî ,ú Éåø
íé Äà è Àøò Æãé Äð Àøò Æã,  Àêé Äæ øÆò ìàÈæ

ï À÷òÆø ÀL Àøò Æã è ÀLé Äð, eè øò ÆèééåÇå øàÈð ï
òÆðéé Åà ï ÀãòÆé èé Äî ñ Àèeâ ïeà ú Éåá Éåèí. 
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דּו ְׁשַרייְּבְסט ַאז דּו ִּביְסט ְגֵרייט צּו טּון ַאֶלעס אֹויף ֶדער 
ֶוועְלט ָאְּפצּוֶמעְקן ַדייֶנע ִזיְנד, חּוץ ֵאיין ַזא ָהאְסטּו ִניְׁשט 

ער ֶרִּבי ָהאט צּו ַפאְסְטן; ָזאְלְסטּו ִוויְסן ַאז ֶד  - ַקיין ּכַֹח 
: "ֶווער ֶעס ֵווייְסט פּון ִמיר (ַעֵיין ַחֵיי מֹוֲהַר"ן, ִסיָמן תצא)ֶגעָזאְגט 

ָוואס ַדאְרף ֶער ַפאְסְטן, אּון ֶווער ֶעס ֵווייְסט ִניְׁשט פּון  -
ָוואס ֶהעְלְפט ִאים ַפאְסְטן"; ַאז ֶמען ֵווייְסט פּון ִדי  - ִמיר 

ַדאְרף ֶמען ִניְׁשט טּון ַקיין ְׁשֶוועֶרע ֵעצֹות פּון ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן 
ֲעבֹודֹות צּו ְמַתֵקן ַזיין ִדי ְּפָגִמים, ָנאר ֶמען ֶקען ַאֶלעס 
ַפאְרֶרעְכְטן ִמיט ִדי ִזיֶסע ֵעָצה פּון ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
אּון ֶדעְרֵצייְלן ַאֶלעס ַפאְר'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. ֶדער ֶרִּבי ָהאט 

ֶגעָזאְגט ַאז ֶווען ֶער ָוואְלט ֶווען ֶגעוואּוְסט ִאין ירּוׁש פֵ ּבְ 
ַזייֶנע יּוְנֶגע ָיאְרן צּו ָוואס ֶמען ֶקען צּוקּוֶמען ַאז ֶמען ֶרעְדט 
צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ָוואְלט ֶער ִזי ִניְׁשט ַאזֹוי ֶגעמּוְטֶׁשעט 

ִאין ִמיט ְׁשֶוועֶרע ֲעבֹודֹות, ֶער ָוואְלט ָנאר עֹוֵסק ֶגעֶווען 
ואֹויֶנען צּו ֶרעְדן אר ָזאְלְסטּו ִזי צּוֶגעוְרפַ ִהְתּבֹוְדדּות; ֶדע

צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אֹויף ַדיין ְׁשְּפַרא ָוואס דּו ִּביְסט 
צּוֶגעוואֹויְנט צּו ֶרעְדן. ָזאְלְסט ִאים ַאֶלעס ֶדעְרֵצייְלן, 

ְנֶגע ָיאְרן, אּון ַדייֶנע יּו ןִאיַאֶלעס ָוואס דּו ָהאְסט ָאְּפֶגעטּון 
ֶוועט ַאֶלעס  -ִאים ֶּבעְטן ֶער ָזאל ָדאס ַאֶלעס ָאְּפֶמעְקן 

 ֶוועְרן ָאְּפֶגעֶמעְקט.
ַאַווַדאי אּון ַאַווַדאי ָזאְלְסטּו ִזי ַאִריֶּבער ַכאְּפן צּום 

(ַחֵיי ֶרִּביְנ'ס ִציּון ִאין אּוַמאן; ֶדער ֶרִּבי ָהאט צּוֶגעָזאְגט 

: ֶווער ֶעס ֶוועט קּוֶמען צּו ַזיין ִציּון אּון ָזאְגן ן רכה)מֹוֲהַר"ן, ִסיָמ 
ֶצען ַקאִּפיְטֶלע ְּתִהיִלים ִדי  - ָדאְרט ֶדעם ִּתיקּון ַהְּכָלִלי 

ב, נ"ט, ע"ז, צ', ק"ה, ט"ז, ל"ב, מ"א, מ" -ַקאִּפיְטל [
אּון ֶגעְּבן ַא ְּפרּוָטה ִלְצָדָקה ַפאר ַזיין ְזכּות,  ],קל"ז, ק"נ

ֶער ָהאט ֶגעטּון ִדי ַהאְרְּבְסֶטע ֲעֵבירֹות, "ֶוועל ִאי  ֲאִפילּו
ִמיר ֵלייְגן אֹויף ִדי ֶלעְנג אּון אֹויף ִדי ְּבֵרייט, ִאים ַא טֹוָבה 
צּו טּון, ַּביי ִדי ֵּפיאֹות ֶוועל ִאי ִאים ַארֹויס ֶנעֶמען פּון 

ְטן ָוואס ְׁשאֹול ַּתְחִּתית"; ֶדעְרַפאר ַאז דּו ִוויְלְסט ַפאְרֶרעכְ 
דּו ָהאְסט ּפֹוֵגם ֶגעֶווען ָזאְלְסטּו ִזי ַאִריֶּבעְרַכאְּפן ַקיין 
 אּוַמאן, וואּו דּו ָזאְלְסט ָזאְגן ֶדעם ִּתיקּון ַהְּכָלִלי אּון ִזי
ִמְתַווֶדה ַזיין ַפאְרן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, דּוְרְכֶדעם ֶוועְסטּו זֹוֶכה 

 ַזיין ַאֶלעס צּו ַפאְרֶרעְכְטן.
א ִזי ַא ִׁשיעּור ִאין ִמְׁשַניֹות, אּון ֲאִפילּו דּו ַמ 

ַפאְרְׁשֵטייְסט ִניְׁשט ָוואס דּו ֶלעְרְנְסט ָזאְלְסטּו ָזאְגן ִדי 
ֶוועְרֶטער ָאן ַפאְרְׁשֵטיין. ָדאס ֶוועט ַאָראּפ ֶנעֶמען פּון ִדיר 

ַאזֹוי  ַאֶלע ְפֶלעְקן אּון דּו ֶוועְסט ַּבאקּוֶמען ַא ֵנייֶע ְנָׁשָמה,
(ַטֲעֵמי ַהִּמְצוֹות, ַּפְרַׁשת ָוֶאְתַחָנן, ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ֲאִריַז"ל ָזאְגט 

 ַאז ִמְׁשָנה ִאיז ִדי אֹוִתיֹות ְנָׁשָמה.ָעמּוד צב) 
אֹוי ָזאְלְסטּו ֶלעְרֶנען ֶיעְדן ָטאג ְגָמָרא; ָדאס ֶוועט 

י ִווי ֲחָכֵמינּו ָאְּפֶמעְקן פּון ִדיר ַאֶלע ַדייֶנע ֲעֵבירֹות. ַאזֹו
: "ֵּכיָון ְירּוַׁשְלִמי רֹאׁש ַהָׁשָנה, ֵּפֶרק ד, ֲהָלָכה ח)(ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ָזאְגן 

ֶׁשִּקַּבְלֶּתם ֲעֵליֶכם עֹול ּתֹוָרה, ַמֲעֶלה ֲאִני ֲעֵליֶכם ְּכִאילּו א 
ֲחָטאֶתם ִמְיֵמיֶכם", ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאְגט ַפאר ִאיִדיֶׁשע 

ְנֶדער: "ַאז ִאיר ֶנעְמט ָאן צּו ֶלעְרֶנען ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה ִקי
ֶוועל ִאי ִניְׁשט ֶרעֶכעֶנען ַאייֶעֶרע ֲעֵבירֹות, ִאי ֶוועל קּוְקן 
אֹויף ַאיי ְּכִאילּו ִאיר ָהאט ֵקייְנָמאל ִניְׁשט ֶגעִזיְנִדיְגט ַפאר 

 ִמיר".
ין ֶקעְנְסטּו ַזיין ִזיֶכער ַאז דּו ֶוועְסט ָדאס ַאֶלעס ְמַקֵיים ַזי

 ִמיט ַא ְקָלאְרֵקייט ַאז דּו ָהאְסט ַאֶלעס ַפאְרָראְכְטן.
 

 

  ָמָרן מֹוַהָרא"ׁש זי"ע כ"ק פּון אֹויְסצּוְגן פּון ִדי ַצָווָאה
 

ִאי ֶּבעט ַאיי ִאיר ָזאְלט ִזי ְׁשַטאְרְקן ִמיט ִדי ָּפׁשּוֶטע ֱאמּוָנה ַמייֶנע ֵטייֶעֶרע ִקיְנֶדער אּון ַּתְלִמיִדים, 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶטעְנִדיג ָזאְלט ִאיר ַהאְלְטן ַפאר ִדי אֹויְגן ַאז ָנאר ֶדער , ְׁש צּו ְגֵלייְּבן ִאיֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן

 ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.'ִפיְרט ִדי ֶוועְלט ִמיט ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ַהְׁשָגָחה ְּפָרִטית, אּון ַאז ֶעס ִאיז ָגאְרִניְׁשט ָדא אֹויֶסעְר 
ֶּבעְרְׁשֶטער ִדי ֶוועְלט ִאיז ִניְׁשט ֵאייֶעְרס, ָנאר ֶדער ֵאיי .ִאיר ָזאְלט ֵקייְנָמאל ִניְׁשט קּוְקן אֹויף ַא ְצֵווייְטן

ִניְׁשט צּו ַאיי.  רַפאר ַא ֶוועְלט ָוואס ֶגעֶהע ִפיְרט ִדי ֶוועְלט, אּון ֶדעִריֶּבער ַדאְרְפט ִאיר ִזי ִניְׁשט ָזאְרְגן
ֶדעֶרע ִאיר ַדאְרְפט ַאיי ֵקייְנָמאל ִניְׁשט ְמַבְלֵּבל ַזיין פּון ַאְנֶדעֶרע ֶמעְנְטְׁשן, ִניְׁשט קּוְקן אֹויף ַקיין ַאנְ 

ָוואס ִאיר ַדאְרְפט ָהאְּבן ָזאְלט ִאיר ִזי צּוֶגעוואֹויֶנען צּו ֶרעְדן אּון צּו ֶּבעְטן ָנאר פּוֶנעם  .ֶמעְנְטְׁשן
  .ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אֹויף ִאיִדיׁש, ָאֶדער אֹויף ֵסיי ֶוועְלֶכע ְׁשְּפַרא ִאיר ֶזעְנט צּוֶגעוואֹויְנט צּו ֶרעְדן

ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ּבֹויֶעט אֹויף ִדי ֱאמּוָנה פּוֶנעם ֶמעְנְטׁש, ִמיט ֶדעם ָוואס ַא ֶמעְנְטׁש ֶרעְדט  ָדאס
צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶער ֶּבעט ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאֶלעס ָוואס ֶער ַדאְרף, ִמיט ֶדעם ַווייְזט ֶער ַאז ֶער ֵווייְסט אּון 

ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון ַאז ָנאר ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִפיְרט ִדי 'ַאז ֶעס ִאיז ָגאְרִניְׁשט ָדא אֹויֶסעְר ְגֵלייְּבט ְקָלאר 
 ַגאְנֶצע ֶוועְלט.

, ֱאמּוָנה ְקֶלעְּבט צּו ֶדעם ֶמעְנְטׁש צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. ֶווען ַא ֵקייטֱאמּוָנה ִאיז ֶדער ְיסֹוד פּון ִאיִדיְׁש 
אר ִאין ַזיין מַֹח ַאז ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט ִאיז ְרְׁשְטן, ֶער ְׁשֶטעְלט ִזי פָ ְמט ַאַריין ִאין ִזי ֶדעם ֵאייֶּבעֶמעְנְטׁש ֶנע

ֵאיין ְׁשִטיק ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער אּון ֶער ְׁשֵטייט ִאיְנֶדעְרִמיט, ָדאס ִאיז ִדי ְגֶרעְסֶטע ַהָנָאה אּון ֶגעְׁשַמאק ָוואס 
אֹויף ֶדער ֶוועְלט, ֶמען ְׁשִּפיְרט ׁשֹוין אֹויף ִדי ֶוועְלט ִדי ֶגעַוואְלִדיֶגע גּוֶטע ֶגעְׁשַמאק אּון ֶמען ֶקען ָהאְּבן 

ֶווען ֶמען ֵלייְגט ִזי ַאַריין ִאין ִדי ָּפׁשּוֶטע ֱאמּוָנה, ָנאר ַהָנָאה פּון ַגן ֵעֶדן. אּון צּו ֶדעם ֶקען ֶמען זֹוֶכה ַזיין 
ִאים ִמיט ְּתִמימּות ּוְּפִׁשיטֹות ַאזֹוי ִווי ַא ֶמעְנְטׁש ֶרעְדט צּו  ֶרעְדן צּוצּו ְגֵלייְּבן ִאיֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אּון צּו 

 .ַזיין ַחֶבר אּון ַאזֹוי ִווי ַא ִקיְנד ֶרעְדט צּו ַזיין ַטאְטן
 --------  

ִאי ֶּבעט ַאיי ֵזייֶער ִאיר ָזאְלט ִזי גּוט ַאַריין ֶנעֶמען ִאין ָקאּפ ַאז ִאיר ָהאט ִניְׁשט ֵקייֶנעם אֹויף ֶדער 
ַקיין ׁשּום ֶמעְנְטׁש אֹויף ֶדער ֶוועְלט ֶקען ַאיי ִניְׁשט ֶהעְלְפן, אּון ִזיֶכער ֶקען ֵקייֶנער ַאיי ִניְׁשט ֶוועְלט. 

ֶדעִריֶּבער ָזאְלט ִאיר ִניְׁשט מֹוָרא ָהאְּבן פּון ַקיין ׁשּום ֶמעְנְטׁש, אּון ִאיר ָזאְלט ִזי ִניְׁשט  ן.ְׁשֶלעְכְטס טּו
 ַחְנְפ'ֶעֶנען צּו ַקיין ׁשּום ֶמעְנְטׁש, ַווייל ָדאס ֶוועט ַאיי ָגאְרִניְׁשט ֶהעְלְפן.

, ַווייל ֶווען ֶמען ַפאְרָלאְזט ִזי אֹויף ֶמעְנְטְׁשן, ָדאס ֶוועט ַאיי ָנאר ָׁשאְטן צּום ֶגעזּוְנט ,ַפאְרֶקעְרט
אּון ֶדעְרָנא ֶזעט ֶמען ַאז ֶיעֶנער ָהאט ָגאְרִניְׁשט ֶגעֶקעְנט ֶהעְלְפן, ֶיעֶנער ִאיז ִּבְכַלל ִניְׁשט ִאיְנֶטעֶרעִסיְרט 

יֶער צּוְּבָראְכן אּון צּוְקַלאְּפט פּון ֶדעם. ַא ִדיר צּו ֶהעְלְפן, ַדאן ֶוועְרט ֶמען ֵזייֶער ַאְנטֹויְׁשט, ֶמען ֶוועְרט ֵזי
אן ִאיז ִאיד ָוואס ְגֵלייְּבט ָאֶּבער ִאיֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶער ַפאְרָלאְזט ִזי ִאיְנַגאְנְצן ָנאר אֹויְפן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ַד 

 ֶער ֵזייֶער ַמְצִליַח.
 --------  

 ֶּבעט ַאיי ַמייֶנע ֵטייֶעֶרע ִקיְנֶדער אּון ַמייֶנע ֵטייֶעֶרע ַּתְלִמיִדים ֶוועְלֶכע ֶלעְרֶנען ַמייֶנע ְסָפִרים, ִאי
אר אֹויף ִדי ֶוועְלט. ֶווען ֶמען ְטַראְכט גּוט ער ְקֶלעְרן ָוואס ֶעס ֵגייט פָ גּוט ִאיּבֶ ַאיי ֵזייֶער ַאז ִאיר ָזאְלט 

ָדאס ֶלעְּבן לֹויְפט דּוְר ֵזייֶער ְׁשֶנעל, ָדאס ַגאְנֶצע ַאַריין ִאין ָדאס ֶלעְּבן אֹויף ֶדער ֶוועְלט ֶזעט ֶמען ַאז 
ָאט ִאיז ֶמען ָדא  .ט דּוְרְפִליעֶ  ֶלעְּבן ִאיז ִניְׁשט ֶמער ִווי ַאן אֹויְגן ְּבִליק, ִווי ִדי ָׁשאְטן פּון ַא ֵפייְגל ָוואס

 .אּון ָאט ֵגייט ֶמען ׁשֹוין צּוִריק ִאין ֶדער ֶעְרד
ֶווען ֶמען ֵגייט ַאֶוועק פּון ֶדער ֶוועְלט, ְּבַלייְּבט ָגאְרִניְׁשט ִאיֶּבער פּוֶנעם ֶמעְנְטׁש, ָנאר ִדי אּון ַדאן, 

ין "ֵא (ָאבֹות ֵּפֶרק ו') . ִדי ִמְׁשָנה ָזאְגט ייְנצּוַכאְּפן אֹויף ֶדער ֶוועְלטָהאט זֹוֶכה ֶגעֶווען ַאַר  ֶמעןגּוֶטע ַזאְכן ָוואס 
ֶעס  -ִבים ִּבְלָבד" ָאָדם א ֶכֶסף ְוָזָהב, ְוא ֲאָבִנים טֹוִבים ּוַמְרָּגִלּיֹות, ֶאָלא ּתֹוָרה ּוַמֲעִׂשים טֹוְמַלִוין לֹו לְ 

אַמאְנט ְׁשֵטייֶנער, ָנאר ּון ִניְׁשט ַקיין ֵטייֶעֶרע ִדיין ָגאְלד אּון ִזיְלֶּבער, אַּבאְגֵלייט ִניְׁשט ַא ֶמעְנְטׁש, ִניְׁשט ַקי
 ּתֹוָרה אּון ַמֲעִׂשים טֹוִבים.

ֶדעִריֶּבער ַדאְרְפט ִאיר ֶגעֶדעְנֶקען ִדי ֵטייֶעֶרע ַמָּתָנה ָוואס ִמיר ָהאְּבן ַּבאקּוֶמען פּון ֶרִּבי'ן, ָוואס ָדאס 
ּו ִאיז ֶדער "ֵסֶדר ֶדֶר ַהִלימּוד", ָוואס דּוְר ִדי ְגִריְנֶגע אּון ֶגעְׁשַמאֶקע ֶוועג ֶקעְנט ִאיר זֹוֶכה ַזיין ַאדּוְר צ

ן דּוְר ְׁשַּפאִציְרן ַמָמׁש ִאין ַאֶלע ֲחָלִקים פּון ִדי ַגאְנֶצע ּתֹוָרה, ִאין ִמְקָרא, ִמְׁשָנה אּון ְגָמָרא, ִאין ֵגיין אּו
ְגרֹויֶסע  ַּבְבִלי, ְירּוַׁשְלִמי אּון ּתֹוֶסְפָּתא, ֶדעם ַגאְנְצן ַרְמַּב"ם, טּור אּון ֻׁשְלָחן ָערּו, ַאֶלע ָסאְרט ִמְדָרִׁשים, ִדי

י אּון ְמִכיְלָּתא, ַאֶלע ִסְפֵרי ַהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש אּון ִּתקּוֵני זֹוַהר, ַאֶלע ִדי ְקֶלעֶנעֶרע, ַסְפָרא, ִסְפִר ִמְדָרִׁשים אּון 
י ם טֹוב זי"ע, ַאֶלע ִסְפֵרי מּוָסר, ַאֶלע ִסְפֵר פּון ִדי ַּתְלִמיֵדי ַּבַעל ֵׁש  ִּכְתֵבי ֲאִריַז"ל, ַאֶלע ַחִסיִדיֶׁשע ְסָפִרים

 ּפֹוְסִקים, ַאֶלע ֲהָלָכה ְסָפִרים, אּון ַאזֹוי ַווייֶטער.
ָנאר ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה ָוואס ֶמען ָהאט ַאַרייְנֶגעַכאְּפט צּו ֶלעְרֶנען ָדא אֹויף ִדי ֶוועְלט, ָנאר ָדאס ֶוועט 

. ף ִדי ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלטִאיר ִמיְטֶנעֶמען אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט, ָנאר ָדאס ִאיז ֵאייֶער ַעִׁשירּות אֹוי
ט אֹויּב ָהאט ֶמען ִניְׁשט ַקיין ּתֹוָרה, ִאיז ִדי ַגאְנֶצע ֶלעְּבן ָגאְרִניְׁשט ֶוועְרד. ַא ֶמעְנְטׁש ֶוועְרט ֶגעָמאְסְטן לֹוי

עְרֶנען אּון עֹוֵסק ַזיין ִאין ִדי ִוויִפיל ּתֹוָרה ֶער ָהאט ֶגעֶלעְרְנט, לֹויט ִוויִפיל ֶער ָהאט ִזי ֶגעְפַלייְסט צּו לֶ 
 ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה.

 --------  

ַסא ֶמעְנְטְׁשן ִנְתעֹוֵרר ֶגעָוואְרן צּו ְּתׁשּוָבה טּון דּוְר ִמיר, ַאזֹוי ֶוועט ַאזֹוי ִווי ַּביי ַמיין ֶלעְּבן ֶזעֶנען ַא 
ה ַזיין אֹוי ָנא ַמיין ִהְסַּתְלקּות. ֶווען ֶמען ֶוועט קּוֶמען צּו ַמיין ֵקֶבר, ֶוועט ֶמען ִנְתעֹוֵרר ֶוועְרן צּו ְּתׁשּובָ 

 טּון.
'ן ַּביי ַמיין ֵקֶבר ַאֶלע ֶעְרֵליי ְיׁשּועֹות. ֶווען לְ ְטְנ'ס ִהיְלף ֶקעֶנען ּפֹועְ ְׁש ן ֵאייֶּבעְר 'אֹוי ֶוועט ֶמען ִמיְט 

יז ֶמען ֶוועט קּוֶמען ִמְתַּפֵלל ַזיין ַּביי ַמיין ֵקֶבר, ֶוועל ִאי ַזיין ַא ֵמִליץ יֹוֶׁשר אּון ִאי ֶוועל ִניְׁשט רּוֶען ּבִ 
 ׁשּוָעה ַפאר ֶדעם ָוואס ִאיז ֶגעקּוֶמען אֹויף ַמיין ֵקֶבר.ִאי ֶוועל ֶזען צּו ְּבֶרעְנֶגען ִדי יְ 

אּון ְסֶּפעִציֶעל ַא ָּבחּור ָאֶדער ֵמייְדל ָוואס ַדאְרף ַא ִׁשידּו, אֹויּב ֶוועְלן ֵזיי קּוֶמען צּו ַמיין ֵקֶבר אּון 
צּו ַאז ֵזיי ֶוועְלן ְטֶרעְפן ֵזייֶער ִריְכִטיֶגע  ָדאְרט אֹויְסָזאְגן ַגאְנץ ֵסֶפר ְּתִהִלים ָאן ַקיין ֶהְפֵסק, ָזאג ִאי ֵזיי

 ַּבאֶׁשעְרֶטע ִׁשידּו, אּון ִאי ִּבין ֵזייֶער ְׁשַטאְרק ִמיט ֶדעם.
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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 

  ִדי ֶלעְּבְנְסֶגעִׁשיְכֶטע
 )יטֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן (פּון 

ֶדער ֶרִּבי ֵזייֶער ְׁשַטאְרק ֶגעַאְרֶּבעט ִאין קּוְרְצן פּון ְפִריֶער: ִאין ַזייֶנע יּוְנֶגע ָיאְרן, ָהאט 
 אֹויְסֶגעַאְרֶּבעט ִמיט ְגרֹויס ְקדּוָׁשה.ָהאט ִזי ֶער ִּביז ַזייֶנע ִמדֹות אּון ַּתֲאוֹות, אֹויף 

  

 חק

ַאזֹוי ָהאט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי אֹויְסֶגענּוְצט ַזייֶנע יּוְנֶגע ָיאְרן ִמיט ִפיֶלע 
ֲעבֹודֹות אּון ִסיגּוִפים, ִמיט ִפיל ִטיְרָחא אּון ְּפָלאג, ֶער ָהאט ֶגעִדיְנט ֶדעם 

א ּתֹוָרה ת ֶנֶפׁש, ִזי ֶגעְפַלייְסט צּו ֶלעְרֶנען ַאַס רּועְרְׁשְטן ִמיט ְגרֹויס ְמִסיֵאייּבֶ 
ִמיט ְגרֹויס ַהְתָמָדה, אּון ֶער ְפֶלעְגט ַאַסא ַארֹויְסֵגיין ִאין ִדי ֶפעְלֶדער אּון 

 'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.ֶוועְלֶדער צּו ֶרעְדן אּון ִזי אֹויְסְׁשמּוֶעְסן ַאַסא ִמיְט 
ֶמען אֹויף ֶדעְרַווייל ָהאט ִזי אֹויְסֶגענּוְצט ָדאס ֶגעְלט ָוואס ֶער ָהאט ַּבאקּו

 ן, אּון ֶער ָהאט ִניְׁשט ֶגעַהאט פּון וואּו ִזי ְמַפְרֵנס צּו ַזיין.ַנַד 
, ֶעְסן עסּפֶ עֶ  ֵאייְנָמאל ָהאט ֶער ַמָמׁש ִניְׁשט ֶגעַהאט ָוואס ַאֵהייְמצּוְּבֶרעְנֶגען

ֶטער ֶוועט ִאים ֶער ָהאט ָאֶּבער ֶגעַהאט ַא ְׁשַטאְרֶקע ִּבָטחֹון ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁש 
ִניְׁשט ַפאְרָלאְזן, אּון ֶער ִאיז ֶגעַגאְנֶגען ַווייֶטער ִאין ֶפעְלד ִווי ֶגעֶוועְנִלי, אּון 
 ,ָדאְרט ִאין ֶפעְלד ָהאט ֶער ֶגעְטָראְפן ַא ַפאְטֵׁשייֶלע ָאְנֶגעִפיְלט ִמיט ָּבאְנְדֶלע

 אּון ֶער ָהאט ָדאס ַאֵהייְמֶגענּוֶמען ָאְּפצּוָקאְכן.
ְמ'ָהאט ַפאְרְׁשַטאֶנען פּון ֶרִּבי'ן ַאז ִדי ַמֲעֶׂשה ִאיז ֶגעֶווען ַּביי ִאים ָגאר 
ָחׁשּוב, ַווייל ֶער ָהאט ֶגעְׁשִּפיְרט ַאז ֶער ָהאט ֶגעַהאט ִדי ִריְכִטיֶגע ֱאמּוָנה אּון 

ֶּבעְרְׁשֶטער ִּבָטחֹון ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶוועט ִאים ִזיֶכער ֶהעְלְפן, אּון ֶדער ֵאיי
 ָהאט ִאים ַטאֶקע ֶגעָהאְלְפן.

ֶדער ֶרִּבי ָהאט ִזי אֹויְסֶגעְדרּוְקט ַאז ֶער ֵווייְסט ָוואס ֵמייְנט ַא ִריְכִטיֶגער 
 ִּבָטחֹון, ֲאִפילּו ֶווען ֶער ָוואְלט ֶגעֶזעְסן ַטאֶקע ַאֵליין ִאין ֶפעְלד, ָוואְלט ֶער אֹוי

ער ִּבָטחֹון, אּון אֹוי ָדאְרט ָוואְלט ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶגעַהאט ֵזייֶער ַא ְׁשַטאְרֶק 
 ִאים צּוֶגעִׁשיְקט צּו ֶעְסן, אּון ַאֶלע ַזייֶנע ֶגעְּברֹויְכן.

 

 ָפאְרֶזעצּוְנג קּוֶמעְנִדיֶגע ָווא אי"ה - "ְּפֻעַּלת ַהַצִדיק"ֶגענּוֶמען פּון ֵסֶפר 

 

        נייעס אינערהאלבנייעס אינערהאלבנייעס אינערהאלבנייעס אינערהאלב
        מוסדותינו הק'מוסדותינו הק'מוסדותינו הק'מוסדותינו הק'

        

                יומא דהילולא קדישא                  
  

  ע"זיש "פון מוהרא יומא דהילולא קדישא
  

קדישא  יומא דהילולא רטעפעפאלט אויס די ז שבט, ", ימענדיגן מיטוואךקועם ד
דערקענט זיך גאר שטארק די התעוררות און  . עספון כ"ק מרן מוהרא"ש זי"ע
צו דעם בכלל, און ביי אידן איבער די וועלט בפרט, התרגשות ביי אנשי שלומינו 

  געהויבענעם טאג.
נאכט  סטאגנידדעם קומענדיגן וועט פארקומען סעודת הילולא  י צענטראלעד

סקילמאן  27בבית מדרשינו אין וויליאמסבורג אויף פרשת יתרו, אור ליום י"ז שבט, 
סט. דער ראש ישיבה שליט"א וועט רעדן איבער וואס עס איז אונזער פליכט זיך צו 

  שטארקן אין דעם גרויסן טאג.
יומא דהילולא פון א צדיק, דעמאלט קומט מוהרא"ש פלעגט זאגן אז ביי די 

ארויס און מען זעט וואס דער צדיק האט איבערגעלאזט פאר די וועלט, די לימודים 
ענען ווייטער זענען ווייטער חי וקים און ז און עצות וואס ער האט אויסגעלערנט וואס

  זיי צום אייבערשטן. דערנענטערטמחזק און מעורר אידישע קינדער און 
וייסן דאך זייער גוט וואס מוהרא"ש האט געטון פאר אונז אלע זיינע יארן, ווי מיר ו

אזוי ער האט אונז געשטארקט אין יעדן מצב און אונז מחזק געווען צו דינען דעם 
אייבערשטן ווי עס דארף צו זיין. און דעריבער איז דער טאג אזוי גרויס, ווען מען 

זיינע ווערטער, און מען איז ווייטער ממשיך נעמט זיך צוזאם און מען חזר'ט איבער 
  צו גיין אין זיינע וועגן.

זיין אויפ'ן צו פילע אנשי שלומינו פארן ארויס קיין ארץ ישראל, זיך צו משתטח 
אין יבניאל אינ'ם טאג פון די יארצייט, אנדערע אידן וועלן זיך  דושציון הק

דאס וואס מוהרא"ש האט  צוזאמנעמען בכל מקומות מושבותיהם און איבער'חזר'ן
אונז געלערנט אלע יארן, און די פילע ספרים וואס ער האט אונז איבערגעלאזט 

  בירושה.
דעם געהויבענעם טאג זיך אנצושטרענגען וועלן אויך אויסנוצן אנשי שלומינו 

צו דרוקן דעם רבינ'ס  ,פירן דאס וואס מוהרא"ש האט געטון זיין גאנץ לעבןצואויס
פארשפרייטן איבער די וועלט, און אזוי אריינברענגען די הייליגע ספרים און עס 

מ'וועט זיך משתתף זיין מיט שיינע  לימודים פון רבי'ן איבער די גאנצע וועלט.
  סכומים ארויסצוהעלפן דעם בית הדפוס וואו מ'דרוקט די ספרים און קונטרסים.

יך צו האלטן דער אייבערשטער זאל העלפן מיר זאלן ווייטער ממשיך זיין ז
  בדיבוק חברים און פאלגן וואס מוהרא"ש האט אונז געלערנט.

  

  הוא ימליץ טוב בעדינו!
***  

  סעסקגעווען א סו "ומשלבית "סיבת מ
  

דער מעמד אין בארא פארק דעם פארגאנגענעם מוצאי שב"ק איז פארגעקומען 
, צו שטיצן און ארויסהעלפן דאס בויען דעם נייעם בית המדרש היכל "בית לשמו"
  אומאן, בראשות הרה"ג מוה"ר יצחק לעזער שליט"א.הקודש אין 

פילע אנשי שלומינו זענען זיך צוזאמגעקומען, מען האט געהערט דרשות איבער 
דעם ענין, און מ'האט זיך אנגעשטרענגט ארויסצוהעלפן מיט די גרויסקייט פון 

  שיינע סכומים.
 הרה"ג מוה"ר יצחק לעזער שליט"אדערנאך האט מען געהערט דברות קודש פון 

ווי שטארק דער והתבודדות, וואס האט ארומגערעדט און מחזק געווען אויף תפלה 
רט וואס א איד יעדעס וואָ רט אויף יעדן איד, קוקט ארויס און וואַ  אייבערשטער

  איז מורא'דיג חשוב און טייער. אייבערשטןרעדט 
  השלם זה הבנין!

    מוסדות היכל הקודש ברסלבמוסדות היכל הקודש ברסלבמוסדות היכל הקודש ברסלבמוסדות היכל הקודש ברסלב
    

נעמט אהיים א פושקע פון די הייליגע מוסדות פאר די 
סגולות געהאלפן צו ווערן בדבר ישועה  געוואלדיגע

ורחמים ביים ליכט צינדען און צו יעדע צייט, דורכ'ן 
די הייליגע מוסדות וואס זענען א לייכט  מחזק זיין

 וועלטגאנצע טורעם פאר די 
 

 אויסצוליידיגן א פולע פושקע און צו באקומען א נייע
 

 

 347-760-5924בארא פארק  - 347-578-5726וויליאסבורג 
 845-238-0804קרית יואל  - 917-789-3095מאנסי 

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

 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

 ער דארף. ווערן למעלה מדרך הטבע מיט וואס
 

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

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

  

  דיצו סעודת הילולא לאדענען אלע אנשי שלומינו צו די  ווילןמיר 

  יומא דהילולא קדישא פון
  כבוד קדושת מרן מוהרא"ש זצוק"ל

  

  דעם קומענדיגן וואס וועט פארקומען
  

  , אור ליום י"ז שבט הבעל"טפרשת יתרו נאכט ינסטאגד
 .Skillman St 27בבית מדרשינו 

  7:30בשעה 
  

  גיין יר זאלן זיך שטארקן אינאיינעם צוזאל העלפן אז מדער אייבערשטער 
  ווייטער אין די הייליגע וועגן וואס מוהרא"ש האט אונז געלערנט אלע יארן

  

  תורתו מגן לנו הוא מאירת עינינו


