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 ַהְנָהַגת ֹראׁש ַהָׁשָנה 

 

י ָזאְגט  יָמן ב'(ֶדער ֶרבִּ יחֹות ָהַר"ן סִּ יז זֵייֶער גּוט ֶווען ֶמען ַוואְרפְ ז אַ  )שִּ יְך ֶעס אִּ ט זִּ
יְנַגאְנְצן ַארֹויף אֹויפְ  ים, ן ֵאייֶבעְרְשְטן, אִּ יְנַגאְנְצן אֹויף אִּ יְך אִּ ֶמען ַפאְרָלאְזט זִּ

יז ֵזייֶער גּוט ַאז מֶ  י ְגַלייְך ֶווען ֶמען ְשֵטייט אֹויף אִּ יְנֶדעְרְפרִּ ען ָזאל ֶדעְרַפאר ֶיעְדן אִּ
יֶבער ֶגעְבן ֶדעם ָטאג ַפאְרן ֵאייבֶ  ֶמען ָזאְגט ַפאְרן ֵאייֶבעְרְשְטן:  .עְרְשְטןאִּ

יר, ַאֶלעס ָוואס אִּ  יְגן ָטאג ַפאר דִּ יֶבער ֶדעם ַהייְנטִּ יְך ֶגעב אִּ יְך אּון "ַבאֶשעֶפער אִּ
יר ין מִּ יְנֶדער אּון ַאֶלע ָוואס ֶזעֶנען ָתלּוי אִּ וי דּו ָזאל , ֶוועְלן טּוהן ַמייֶנע קִּ ַאֶלעס ַזיין וִּ

ויְלְסט" יְך ָיא ג אןדַ  אּון  .וִּ יְרט זִּ יְשט ָזאְרְגן אֹויב ֶעס פִּ יְך שֹוין ָגאְרנִּ ּוט ַדאְרף ֶמען זִּ
יְשט, ַווייל ֶמען ָהאט ֶעס דָ ָאֶדער  יֶבעְרֶגעֶגעְבן ַפאְרן ֵאייֶבעְרְשְטן, אּוןנִּ אֹויב  אְך אִּ

ויל  יְרן ֶדעם ָטאג ַאְנֶדעְרשֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער וִּ ויל פִּ וי ֶדערֶמען , וִּ  אֹויְך ָנאר ַאזֹוי וִּ
ויל.  ֵאייֶבעְרְשֶטער וִּ

יז ַפאר ֶעס קּוְמט ַא ַשָבת ָאֶדער יֹום טֹוב, ֶגעְבט ֶמען ֶעס י ֶזעְלֶבע אִּ יְנַגאְנְצן  דִּ אִּ
יֶבער ַפאְרן ֵאייֶבעְרְשְטן,  יְשט ָזאְרְגן, צּואִּ יְך ֶמער ָגאְרנִּ ֶמען ָהאט ָיא  ֶמען ַדאְרף זִּ

יְשט, ַווייל  וי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין ָאֶדער נִּ יֶבעְרֶגעֶגעבְ ֶמען יֹוֵצא ֶגעֶווען וִּ ן ָהאב ֶעס אִּ
ויל. זיאִּ ֶמען צּום ֵאייֶבעְרְשְטן אּון  וי ַאזֹוי ֶער וִּ יְרן וִּ ים ַאז ֶער ָזאל ֶעס פִּ  ַמְסכִּ

יֶבעְרֶגעבְ ֶיעְצט ֹראש ַהָשָנה ֶווען ֶמען הַ  י אְלט ַביים ָאְנהֹויב ָיאר, ֶקען ֶמען אִּ ן דִּ
י ַגאְנֶצע יָ  :ַגאְנֶצע ָיאר ַפאְרן ֵאייֶבעְרְשְטן יֶבער דִּ יר אִּ יְך ֶגעב דִּ אר, "ַבאֶשעֶפער אִּ

ים פּון ֶדעם ַגאְנְצן ָיאר ָזאְלן ַז יבּורִּ ים אּון דִּ זֹוי יין ָנאר אַ ַאֶלע ַמייֶנע ַמְחָשבֹות, ַמֲעשִּ
ויְלְסט,  וי דּו וִּ ויְלן ֶדעם ַגאְנְצן ָיאר, וִּ יְך ָזאל ָנאר טּוהן ַדיין וִּ יר ַאז אִּ יְך ֶהעְלף מִּ אִּ

יְשט טּוהן ַקיין שּום ֲעֵבירֹות ַחס ְוָשלֹום" יְך ֶיעֶדער .ָזאל ַחס ְוָשלֹום נִּ  אּון ַאזֹוי ֶקען זִּ
יְטן ֵאייֶבעְרְשְטן ים ָוואס ֶער ָהאט אֹויְסְשמּוֶעְסן מִּ יסּופִּ צּו  ַאֶלע ַזייֶנע ְרצֹונֹות אּון כִּ

יד. יֶכער אִּ  ַזיין ַאן ֶעְרלִּ
י ְגרֹויְסַקייט ֶווען ַא ֶמעְנְטש ָזאגְ  יְשט ָפאְרְשֶטעְלן דִּ יְך ָגאְרנִּ ט ַארֹויס ֶמען ֶקען זִּ

יז ָנאְכנִּ  ילּו ֶווען ֶער אִּ יְרט ַזייֶנע ְרצֹונֹות צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ֲאפִּ יְשט ַאזֹוי וואֹויל, ֶער פִּ
וי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין, ָזאְגט ֶער ָאֶבער ָכאְטש יְנַגאְנְצן וִּ יְשט אֹויף אִּ יְך ָנאְכנִּ  ַפאְרן זִּ

ֶמת ֵאייֶבעְרְשְטן ָוואס ֶער ָוואְלט ֶבֱאֶמת ֶגעָוואְלט ַזיין, ָוואס ֶער ָוואְלט ֶבאֱ 
יקּוֵטי מֹוהֲ ֶגעָוואְלט טּוהן  יָמן ס"ו(.)לִּ יָמן ל"א ְוסִּ  ַר"ן ֵחֶלק א' סִּ

יֶכער זֹוֶכה ַזיין צ ֶמען טט ַאזֹוי טּוהן ֶוועֶוועֶמען אֹויב   רּו ַא גּוט ֶגעֶבעְנְטְשט ָיאזִּ
יָמה טֹוָבה. יָבה ְוֲחתִּ  אּון צּו ַא ְכתִּ

 ַהְנָהגֹות ֹראש ַהָשָנה ַדף ט'()

*** 
י ָזאְגט דֶ  יָמן כ"א:( ער ֶרבִּ יחֹות ָהַר"ן סִּ ין ֹראש ַהָשָנה ַדאְרף ֶמען ָהאְבן ֶדעם קָ )שִּ אּ "אִּ

יֶכער נָ  ַלאץ צּו ְטַראְכְטן ָנאר גּוְטס, ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶוועט זִּ ְּ גּוְטס  אראֹויְפן 
יט אּוְנז, אּון ָאְנְשַרייְבן ַא גּוֶטע ָיאר".  טּוהן מִּ
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יחֹות מֹוַהָרא"ׁש  שִׂ
 

ינּו!   ~ ָזכִׂ  ~ַאְׁשֵרינּו ׁשֶׁ
 

וואֹויל ִאיז אּוְנז ַאז ִמיר ָהאְבן זֹוֶכה ֶגעֶווען 
צּו ַזיין ֹראׁש ַהָׁשָנה ִאין אּוַמאן ַביים ֵהייִליְגן 
ֶרִבי'ן, ָדאס ִאיז ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ְזכּות ָוואס ֶדער 
ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָהאט אּוְנז ְמַזֶכה ֶגעֶווען, ֶמען 

ָגאְרִניְׁשט ָפאְרְׁשֶטעְלן ִדי ְגרֹויְסַקייט  ֶקען ִזיְך
)ַחֵיי מֹוֲהַר"ן ִסיָמן ֶדעְרפּון, ֶדער ֶרִבי ָהאט ֶגעָזאְגט 

ַאז ֶווער ֶעס ִאיז זֹוֶכה צּו ַזיין ַביים ֹראׁש ת"ג( 
ַהָׁשָנה ַדאְרף ַזיין ֵזייֶער ְפֵרייִליְך, ִאְכלּו ַמְׁשַמִנים 

)ְנֶחְמָיה ְדַות ה' ִהיא ָמֻעְזֶכם ּוְׁשתּו ַמְמַתִקים ִכי חֶ 

ֶדער ֶרִבי ָהאט ִזיְך ַאָמאל אֹויְסֶגעְדרּוְקט ח, י(, 
"ֶווער ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ַביי  )ַחֵיי מֹוֲהַר"ן ִסיָמן תצ"א(

ִמיר ֹראׁש ַהָׁשָנה, ַדאְרף ִניְׁשט ַפאְסְטן ַקיין 
יי ַתֲעֵניִתים; אּון ֶווער ֶעס ִאיז ִניְׁשט ֶגעֶווען בַ 

ִמיר ֹראׁש ַהָׁשָנה ֶוועט ִאים ִניְׁשט ֶהעְלְפן ָדאס 
ַפאְסְטן". ַאזֹוי ְׁשַטאְרק ָהאט ֶדער ֶרִבי ַמְחִׁשיב 
ֶגעֶווען ֶווער ֶעס ִאיז זֹוֶכה צּו ַזיין ַביי ִאים אֹויף 

 ֹראׁש ַהָׁשָנה.
ֶדעִריֶבער ַדאְרְפן ִמיר ֵזייֶער ְפֵרייִליְך ַזיין ַאז 

זֹוֶכה ֶגעֶווען ִאיֶבעְרצּוקּוֶמען ַאֶלע ִמיר ָהאְבן 
ְׁשֶוועִריַקייְטן אּון קּוֶמען צּום ֶרִבי'ן אֹויף ֹראׁש 
ַהָׁשָנה, ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו ִפיְרן ִזיְך צּו ַטאְנְצן אּון 
ִזיְך ְפֵרייֶען מֹוָצֵאי ֹראׁש ַהָׁשָנה אֹויף ִדי ְגרֹויֶסע 

עֶווען צּו ַזיין ִאין ִמיר ָהאְבן זֹוֶכה גֶ  זַאְזכּות 
 אּוַמאן ַביים ֶרִבי'ן אֹויף ֹראׁש ַהָׁשָנה.

 

 ָוואס ֶנעְמט ֶמען ַאֵהיים?

ַאז ִמיר ָהאְבן ׁשֹוין ָיא זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ַזיין 
ַביים ֶרִבי'ן, ַדאְרְפן ִמיר ָהאְבן ֵשֶכל אּון אֹויְך 

ן ּוַאֵהיים ֶנעֶמען פּון ִדי ֵהייִליֶגע ִלּמּוִדים פ
ַגאְנְצן ָיאר ִדי ַאֶלע ן פְ ֶרִבי'ן, ִמיְטֶנעֶמען אֹוי

ִלּמּוִדים ָוואס ֶדער ֶרִבי ֶלעְרְנט אּוְנז, ַאז ָדאס 
ָזאל אּוְנז ַבאְגֵלייְטן אֹויף ְשֶטעְנִדיג אּון אּוְנז 

 ִפיְרן אֹויְפן ִריְכִטיְגן ֶוועג.
ּוְנז ִדי ֶעְרְׁשֶטע ַזאְך ָוואס ֶדער ֶרִבי ֶלעְרְנט א

ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש  ,ּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטןִאיז צ
 .ְׁשְטן אֹויף ַזיין ְׁשְפַראְךָזאל ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְר 

ַביי אּוְנז ִאיז ָדאס ִאיִדיׁש, ַדאְרְפן ִמיר ִזיְך 
צּוֶגעֹוואֹויֶנען צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן אֹויף 

ן ַפאְרן ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאֶלעס ִאיִדיׁש, צּו ֶדעְרֵציילְ 
ָוואס ֶמען ֵגייט דּוְרְך, ַאֶלע ְפָראְבֶלעֶמען ָוואס 
 ֶמען ָהאט ְברּוֲחִניּות ּוְבַגְׁשִמיּות, ַאזֹוי ִווי ֶמען 

 

 

 המשך בדף ב



 ב
 

ינּו! ָזכִׂ  ַאְׁשֵרינּו ׁשֶׁ
 

 ָוואְלט ִזיְך אֹויְסֶגעֶרעְדט ַפאר ַאן ֱאֶמת'ן גּוֶטער ַחֶבר.
ין אֹויף ֶדער ֶוועְלט ָאן ִדי ֵעָצה ֶעס ִאיז ִניְׁשט ֶמעְגִליְך צּו ַמְצִליַח ַזי

ִאיז ִניְׁשט ֶמעְגִליְך צּו ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער  סעֶ פּון ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, 
 )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן ק'(ִאיד ָאן ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 

ים ֶזעֶנען צּוֶגעקּוֶמען צּו ֵזייֶעֶרע ַמְדֵריגֹות ָנאר דּוְרְך ֶדעם ַאז ַאֶלע ַצִדיקִ 
 ָוואס ֵזיי ָהאְבן ֶגעֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן.

ֶדער מֹויל ִאיז ֶדער ְׁשִליְסל צּו ַהְצָלָחה, ִמיְטן מֹויל ֶקען ֶמען ָאְנקּוֶמען 
וען ַא ֶמעְנְטׁש קּוְקט ִזיְך ָאן צּו ַאֶלע גּוֶטע ַזאְכן אֹויף ִדי ֶוועְלט, ֲאִפילּו וֶ 

אּון ֶעס ֶזעהט ִאים ִבְכַלל ִניְׁשט אֹויס ִווי ֶער ֶוועט ָנאְך ַאָמאל ַמְצִליַח 
ַזיין ִאין ֶלעְבן, ַזיין ַגאְנֶצע ֶלעְבן ִאיז ֵאיין ְׁשִטיק דּוְרְכַפאל ֵסיי ְברּוֲחִניּות 

אט ׁשֹוין ְפרּוִביְרט ִזיְך אֹויְפצּוהֹויְבן אּון ֵסיי ְבַגְׁשִמיּות, ִוויִפיל ָמאל ֶער הָ 
אּון ִזיְך ֶנעֶמען ִאין ִדי ֶהעְנט ַאַריין ִאיז ֶעס ֵקייְנָמאל ִניְׁשט ֶגעלּוְנֶגען. 
ָאֶבער ֶווען ַא ִאיד ָזאל ִוויְסן ִדי ֹכַח ָוואס ֶער ָהאט ִאין ַזיין מֹויל ָוואְלט 

עְרְׁשְטן, ֶדעְרֵצייְלן ַפאְרן ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַזיין ֶער ָאְנֶגעהֹויְבן ֶרעְדן צּום ֵאייבֶ 
ַגאְנֶצע ָעַבר, ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאֶלעס ָוואס ֶער ַדאְרף ָהאְבן אֹויף 
ַווייֶטער ְברּוֲחִניּות ּוְבַגְׁשִמיּות, אּון ַאזֹוי ֶוועט ֶער צּוִביְסֶלעְך ַארֹויְסְקִריְכן 

ָראְבֶלעֶמען אּון ְׁשֶוועִריַקייְטן, אּון ַמְצִליַח ַזיין ִאין ֶלעְבן פּון ַאֶלע ַזייֶנע פְ 
 אֹויְפן ֶׁשעְנְסְטן אֹוָפן.

ַאז ֲאִפילּו אֹויב ֶמען ֶקען ְטֶרעְפן )ִשיחֹות ָהַר"ן ִסיָמן רכ"ח( ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 
ְׁשְטן, ֶזעֶנען ֵזיי ֶגעֵצייְלֶטע ֶעְרִליֶכע ִאיְדן ָוואס ֶרעְדן ִניְׁשט צּום ֵאייֶבעְר 

ָאֶבער ֵזייֶער צּוְפלֹויֶגעֶנע ֶמעְנְטְׁשן, ֵזיי ָהאְבן ִניְׁשט ַקיין ִיׁשּוב ַהַדַעת. ַא 
ִאיד ָוואס ֶגעוואֹויְנט ִזיְך צּו צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַבאקּוְמט ֶער ַא 

ר ֶמעְנְטׁש, ֶער ֵווייְסט ֶגעַוואְלִדיֶגע ִיׁשּוב ַהַדַעת, ֶער ֶוועְרט ַא רּוִאיֶגע
ָוואס ֶער ִוויל אּון ֶער ָהאט ֶדעם ָקאפ אֹויְפן ְפַלאץ. ָאן ֶרעְדן צּום 
ֵאייֶבעְרְׁשְטן ִאיז ֶדער ֶמעְנְטׁש ַפאְרְׁשָלאְפן, ֲאִפילּו ֶווען ֶער ֶלעְרְנט אּון 

ט ִניְׁשט ֶער ַדאֶוועְנט ִאיז אֹויְך ַאֶלעס ַפאְרְׁשָלאֶפעֶנעְרֵהייט, ֶער ֵווייסְ 
 ָוואס ֶער ִוויל ִאין ֶלעְבן, ַזיין ֹמַח ְׁשָלאְפט.

ָאֶבער ֶווען ֶמען הֹויְבט ָאן ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ֲאִפילּו פּון ָאְנַפאְנג 
ִאיז ֶעס ֵזייֶער ְׁשֶווער, ֶמען ֶקען ִפיהְלן ִווי ֶמען ֶרעְדט צּו ִדי ַוואְנט ַח"ו, 

ְגֵלייְבט אּון ֵווייְסט ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ִאיז ָדא ָאֶבער ַא ִאיד ָוואס 
אּון ֶער ִאיז ִאיֶבעָראל, ֶער ֶהעְרט אֹויס ֶיעְדן ֶמעְנְטׁש, ֶוועט ֶער ִזיְך 
ָאְנְׁשְטֶרעְנֶגען צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן ֲאִפילּו ֶווען ֶעס ִאיז ְׁשֶווער, אּון 

 םִאי ער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶהעְרטְנהֹויְבן ִפיהְלן ַאז דֶ ִמיט ִדי ַצייט ֶוועט ֶער ָא
 אֹויס, אּון ָדאס ֶוועט ִאים ְבֶרעְנֶגען צּו ִדי ְגֶרעְסֶטע ַהְצָלחֹות.

-ָדאס ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן ְבֶרעְנְגט ַאַריין ִאיֶנעם ֶמעְנְטׁש ַא ֶזעְלְבס
ָהאְבן פּון ֵקייֶנעם, ֶמען ָזאל ִוויְסן אּון ִזיֶכעְרַקייט, ֶמען ָזאל ִניְׁשט מֹוָרא 

ֶגעֶדעְנֶקען ַאז ָנאר ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ִפיְרט ִדי ֶוועְלט, ֵקייֶנער ֶקען 
ִניְׁשט ְׁשֶלעְכְטס טּוהן ַפאר ֵקייֶנעם ָאן ְרׁשּות פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן. ַא ִאיד 

ַא ְׁשַטאְרֶקע ֱאמּוָנה, ֶער ֵווייְסט  ָוואס ֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַבאקּוְמט
אּון ֶער ִפיהְלט ַאז ָנאר ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ִאיז ֶדער ַבַעל ַהַבִית, ָנאר פּון 
ִאים ַדאְרף ֶמען מֹוָרא ָהאְבן, אּון ָנאר פּון ִאים ַדאְרף ֶמען ֶבעְטן ַאֶלעס 

 ָוואס ֶמען ַדאְרף ָהאְבן.
ֶטע ַזאְך ָוואס ֶמען ַדאְרף ַאֵהיים ֶנעֶמען פּון אּוַמאן ֶדעִריֶבער, ִדי ֶעְרְׁש 

ִאיז ָאְנצּוהֹויְבן ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן אֹויף ִאיִדיׁש, אּון ַאזֹוי ֶוועט ֶמען 
 ָהאְבן ַא ְגִליְקִליְך ֶלעְבן.

 
 
 

 המשך בדף ב

ינּו! ָזכִׂ  ַאְׁשֵרינּו ׁשֶׁ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 ַהְנָהַגת ֹראׁש ַהָׁשָנה
 

י ָזאְגט דָ  וי ָדאס ֶדער ֶרבִּ יז ַאזֹוי וִּ יאס אִּ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' סִּ ָמן )לִּ

יְך ָווכ"א(   אּואס ֶדער ֶמעְנְטש ְטַראְכט, ווַאז ַאֶלעס ֶוועְנְדט זִּ
יז ֶדער ַגאְנֶצער ֶמעְנְטש,  ֶדער ֶמעְנְטש ְטַראְכט ָדאְרט אִּ

יז ֶדער ָוואס ָהאט ֵשכֶ  ל אּון ֶער ְטַראְכט ָנאר ֶדעְרַפאר וואֹויל אִּ
י יָ  יֶכער קּוֶמען דִּ אר ַא גּוְטס ַא ַגאְנץ ֹראש ַהָשָנה, "ֶעס ֶוועט זִּ

יְך" ,גּוֶטע ֵפייֶנע ָיאר" יְרן ֶעְרלִּ יְך פִּ יְך זִּ "ָדאס  ,"ָדאס ָיאר ֶוועל אִּ
יְך ָהאְבן ֶגעְלט" יְך ֶלעְרֶנען  ,ָיאר ֶוועל אִּ "ָדאס ָיאר ֶוועל אִּ

יש ַנחַ "דָ  ,ַאַסאְך תֹוָרה" ידִּ יְך ָהאְבן ַאַסאְך אִּ ת אס ָיאר ֶוועל אִּ
יְנֶדער" א.א.וו.  פּון ַמייֶנע קִּ

יֶכער ָהאְבן אַ   גּוט ַאז ַא ֶמעְנְטש ֶוועט ַאזֹוי טּוהן ֶוועט ֶער זִּ
 ֶגעֶבעְנְטְשט ָיאר.

 (ַהְנָהגֹות ֹראש ַהָשָנה ַדף י"ב)

*** 
י ָזאְגט  ימָ ֶדער ֶרבִּ יחֹות ָהַר"ן סִּ ין ֹראש ַהָשָנה ַדאְרףן כ"א:( )שִּ  "אִּ

יֶגער"ֶמען ֶזעה וי ֵוויינִּ יְך ַאְנֵשי  .ן צּו ֶרעְדן וִּ יְרן זִּ ֶדעְרַפאר פִּ
יֶגע ַזאְכן יְברִּ יְשט צּו ֶרעְדן ֹראש ַהָשָנה ַקיין אִּ  .ְשלֹוֵמינּו נִּ

יְגן ַבַעל ֵשם טֹוב י ְבֶרעְנְגט פּוֶנעם ֵהיילִּ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן  ֶדער ֶרבִּ )לִּ

יָמן קי"ג יְך ַאֵליין אַ  (ֵחֶלק א' סִּ ַסק'ְנט אֹויף זִּ ְּ ֶלע ַאז ֶיעֶדער ֶמעְנְטש 
 ְגזֵירֹות, ֶמען ְפֶרעְגט ֶדעם ֶמעְנְטש אֹויף ַא ְצֵווייְטן: "ָוואס
יְך ַפאר ֶיעֶנעם ָוואס ָהאט ֶגעטּוהן ָדאס א ּון ַהאְלְסטּו קּוְמט זִּ

ים  עְנְטש ֶעְנְטֶפעְרט: "ַפאר ַאַזא ַזאְך קּוְמטָדאס?" אּון ֶדער מֶ  אִּ
יְשט ַאז ֶיעְצט ָהאט עֶ  ט נִּ ְּ ר ַא ְגרֹויֶסע עֹוֶנש!" אּון ֶער ַכא

 ְּ יְך אַ ֶגע'  .ןֵלייַסק'ְנט אֹויף זִּ
ין ֶדעם ָטאג ֹראש ַהָשָנה ָוואס ֶדעָמאְלט זֶ  יֶעל אִּ ֶּעצִּ עֶנען ְס

ְפֵרי חַ  י סִּ יז ַדן ֶיעְדן ֶמעְנְטש ָוָאְפן דִּ ים, ֶמען אִּ ְפֵרי ֵמתִּ ואס יִּים ְוסִּ
י ים ֶדעם ַגאְנְצן ָיאר, ַדאְרף ֶמען זִּ יט אִּ יְרן מִּ אסִּ ַּ ֶכער ֶעס ֶוועט 
יְשט צּו ֶרעְדן צּו ַאַסאְך, ַווייל ֶמען ֶקען ַחס  ַזיין ֶגעָוואֶרעְנט, נִּ

יְך ַא ְשֶלעְכֶטע גְ  ַסק'ֶנען ַפאר זִּ ְּ ין.ְוָשלֹום   ַזר דִּ
יט ַזיין מֹויל ֹראש ַהָשָנה אּון ֶרעדְ  יז ֶדעם ָוואס הִּ ט וואֹויל אִּ

יֶכער ָהאְבן ַא ְגלִּ  יְשט, ֶוועט ֶער זִּ יְשט ָוואס ֶמען ַדאְרף נִּ יְך נִּ יְקלִּ
 אּון ֶגעְשַמאֶקע ָיאר.

 (ַהְנָהגֹות ֹראש ַהָשָנה ַדף י"ד)

*** 
י ָזאְגט  יחֹות ָהַר"ן סִּ ֶדער ֶרבִּ ין ֹראש ַהָשָנה ַדאְרףיָמן כ"א:( )שִּ  "אִּ

יְך, אּון   ֵווייֶנען ֹראש ַהָשָנה".אֹויְך ַדאְרף ֶמען ֶמען ַזיין ְפֵריילִּ
יְנֵאייֶנעם, פּון ֵאיין ַזייט דַ  י ֵבייֶדע ַזאְכן אִּ אְרף ֶבֱאֶמת ֵגייט דִּ
יְך ַאז ֶמען ָהאט זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו קֶ  עֶנען ֶמען ַזיין זֵייֶער ְפֵריילִּ
יז ְמַחֵזק אּון ְשַטאְרְקט ֶיעְדן צּורִּ  י'ן ָוואס אִּ יק צּו קּוֶמען צּום ֶרבִּ
 ֵווייֶנען קּוֶמען צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ָאֶבער ָדאס ַטאֶקע ַמאְכט אֹויךְ 

יְשט ֶגעוֶ  יז ֶמען נִּ יז ֶיעְצט אִּ וען אּון ֲחָרָטה ָהאְבן ַפאְרָוואס בִּ
 וואֹויל.

יז ֶדעם יְך ֹראש ַהָשנָ  וואֹויל אִּ יז זֹוֶכה צּו ַזיין ְפֵריילִּ ה, ָוואס אִּ
ְמָחה ַאז ֶער ָהאט זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו קּומֶ  ען צּום אּון ֵווייֶנען ַפאר שִּ

יֶכער ָהאְבן ַא ֵפייֶנע גּוֶטע ָיאר. י'ן, ֶוועט ֶער זִּ  ֶרבִּ
 (ַהְנָהגֹות ֹראש ַהָשָנה ַדף ט"ו)

 
 

יּפּורַדאְנֶקען ָגאט ַאז ָנאְך ר   ם ּכִּ ָנה קוְּמט יו   אׁש ַהׁשָ
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ינּו! ָזכִׂ  ַאְׁשֵרינּו ׁשֶׁ
 

יְך ַזיין  ְפֵריילִּ

יז ְשֶטעְנִדיג צּו ַזיין ְפֵרייִליְך, ִניְׁשט אְרֶנעֶמען אִ ַזאְך ָוואס ֶמען ַדאְרף ִזיְך פָ ִדי ְצֵווייֶטע 
צּו ַזיין ֶגעַפאְלן ַביי ִזיְך, ַא ִאיד ַדאְרף ִזיְך ְשֶטעְנִדיג ְמַחי' ַזיין ִמיט ִדי גּוֶטע ַזאְכן ָוואס ֶער 

 ט.ָהאט, ִזיְך ְפֵרייֶען ִמיט ֶדעם, אּון ִניְׁשט קּוְקן אֹויף ִדי ְׁשֶלעְכֶטע ֲחָלִקים ָוואס ֶער ָהא
ַאז ַא  )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן רפ"ב( ֵסיי ְברּוֲחִניּות, ָהאט אּוְנז ֶדער ֶרִבי אֹויְסֶגעֶלעְרְנט

ִאיד ַדאְרף קּוְקן ָנאר אֹויְפן ִדי ִפיְנֶטעֶלע גּוְטס ָוואס ֶער ָהאט. ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ָהאט ִליב צּו 
יז ׁשֹוין ָגאְרִניְׁשט ֶוועְרד, ֶער ִאיז פּול ִמיט ֲעֵבירֹות אּון ַאז צּוְבֶרעְכן ַא ֶמעְנְטׁש ַאז ֶער אִ 

 ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ַדאְרף ִאים ׁשֹוין ִניְׁשט ָהאְבן.
ִאיז צּוְבָראְכן,  רֶדער ֶמעְנְטׁש ֵמייְנט ָנאְך ַאז ֶער טּוט ַא גּוֶטע ַזאְך ִמיט ֶדעם ָוואס עֶ 

ועְגן ַזייֶנע ֲעֵבירֹות ָוואס ֶער ָהאט ֶגעטּוהן. ֶער ַכאְפט ָאֶבער ִניְׁשט אְך צּוְבָראְכן וֶ ֶער ִאיז דָ 
ט ִאיֶנעם ֶנעץ פּון ֵיֶצר ָהַרע ָוואס ִוויל ִאים ַאֶוועק ֶגעְׁשֶלעפְ נְ ז ִמיט ֶדעם ֶוועְרט ֶער ַאַרייַא

ָראְכן ֶוועט ֶער ׁשֹוין ֶמער ְׁשֶלעְפן פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ַווייל ִמיט ֶדעם ָוואס ֶער ֶוועְרט צּובְ 
ִניְׁשט ָהאְבן ַקיין ֵחֶׁשק צּו ַמְמִׁשיְך ַזיין צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ֶער ֶוועט ִאיְנַגאְנְצן 

 אֹויְפֶגעְבן.
ֶדעְרַפאר ָזאְגט ֶדער ֶרִבי ַאז ֶמען ַדאְרף טּוהן פּוְנְקט ַפאְרֶקעְרט, ִניְׁשט קּוְקן אֹויף ִדי 

ֶלעְכְטס ָוואס ֶמען ָהאט ֶגעטּוהן, ָנאר קּוְקן אֹויף ִדי גּוֶטע ַזאְכן ָוואס ֶמען טּוט. ֲחַז"ל ׁשְ 
ֲאִפילּו ֵריָקִנים ֶׁשְבָך ְמֵלִאים ִמְצֹות ְכִרּמֹון, ֶיעֶדער ִאיד ִאיז ָאְנֶגעִפיְלט )ְבָרכֹות נ"ז.(  ָזאְגן

ן ִמיט ֶדעם ַדאְרף ֶמען ִזיְך ְׁשַטאְרְקן, אּון קּוְקן, אּוֶמען ִמיט ִמְצֹות, אּון אֹויף ֶדעם ַדאְרף 
 ָדאס ֶוועט ׁשֹוין ַמאְכן ַאז ֶמען ָזאל ֶוועְרן ִאיְנַגאְנְצן גּוט.

אּון ִדי ֶזעְלֶבע ִאיז אֹויְך ְבַגְׁשִמיּות. ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז צּוֶגעוואֹויְנט צּו קּוְקן ָנאר אֹויף 
ֶער ִפיהְלט ִניְׁשט ַאז ֶער ָהאט ִמיט ָוואס ִזיְך ֶנע ָצרֹות, ַזייֶנע דּוְרְכֶפעֶלער אּון אֹויף ַזיי

 אֹויְפן ָפסּוק "ַבָצר ִהְרַחְבָת )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן קצ"ה(  ְמַחי' צּו ַזיין. ָזאְגט ֶדער ֶרִבי
 

ֶווען ֶמען קּוְקט גּוט ֶזעהט ֶמען ַאז ֶדער ַמָצב ִאיז ִניְׁשט ַאזֹוי ְׁשֶלעְכט, ֶעס ִאיז ָדא ָצרֹות ֶקען ֶמען אֹויְך ְטֶרעְפן ַהְרָחבֹות,  ִלי", ַאז ֲאִפילּו ִאין ִדי
 ע ֲחָלִקים, אּון פּון ֶדעם ֶוועְרט ֶערֶגענּוג אּון ָנאְך גּוְטס ָוואס ַא ֶמעְנְטׁש ָהאט, ָאֶבער ֶער קּוְקט ִניְׁשט אֹויף ֶדעם, ֶער קּוְקט ָנאר אֹויף ִדי ְׁשֶווערֶ 

 ִאיְנַגאְנְצן צּוַפאְלן.
"ִמְצָוה ְגדֹוָלה ִלְהיֹות ְבִשְמָחה ָתִמיד", ֶעס ִאיז ִניְׁשט ְגִריְנג צּו ַזיין ְפֵרייִליְך, ְבֶטַבע ִציהט ַא ֶמעְנְטׁש )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן כ"ד( ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 

יין ֶגעַפאְלן , ָאֶבער ֶמען ַדאְרף ִזיְך ָאְנְׁשְטֶרעְנֶגען ָיא צּו ַזיין ְפֵרייִליְך, ֶמען ַדאְרף ִזיְך ָאְנְׁשְטֶרעְנֶגען ִניְׁשט צּו זַ ֶמער צּו ְטרֹויֶעִריְגֵקייט ִווי צּו ִשְמָחה
 ִמיּות אּון ִמיט ֶדעם ִזיְך ְמַחי' אּון ְמַחֵזק ַזיין.ַביי ִזיְך, ָנאר ְשֶטעְנִדיג גּוְטן אֹויף ִדי גּוֶטע ֲחָלִקים ָוואס ֶמען ָהאט ֵסיי ְברּוֲחִניּות אּון ֵסיי ְבַגׁשְ 

ְרֶנעֶמען פּון ֶיעְצט אּון ַווייֶטער צּו ָפאְלְגן ֶדעם ֶרִבי'ן אּון ַזיין ְפֵרייִליְך, אן ִאין אּוַמאן, ָלאִמיר ִזיְך פָ ַאז ִמיר ָהאְבן זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ַזיי
 עְנִדיג.טֶ אֹויְפֶגעֵלייְגט אּון גּוְטמּוִטיג ׁשְ 

ָרהֶקען  ֶיעֶדער  ֶלעְרֶנען ּתו 

, ַא ֶוועג ִווי ַאזֹוי ֶיעֶדער ִאיד ָאן אֹויְסַנאם, ִניְׁשט ַקיין 'ֵסֶדר ֶדֶרְך ַהִלימּוד'ַמָתָנה ָוואס ָדאס ִאיז ֶדער  ֶדער ֶרִבי ָהאט אּוְנז ֶגעֶגעְבן ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע
ַאז ֶמען ֶקען ֶלעְרֶנען תֹוָרה ֲאִפילּו ֶווען )ִשיחֹות ָהַר"ן ִסיָמן ע"ו(  ֶכה ַזיין צּו ֶלעְרֶנען תֹוָרה, ֶדער ֶרִבי ָזאְגטִחילּוק ִאין ָוואֶסעֶרע ַמָצב ֶער ִאיז, ֶקען אֹויְך זוֹ 

 ֶמען ָהאט ֶגעֶלעְרְנט.אס ֶמען ָזאְגט ְבלֹויז ִדי ֶוועְרֶטער, ֲאִפילּו ֶמען ַפאְרְׁשֵטייט ִניְׁשט ָוואס ֶמען ָזאְגט, אּון ֶמען ֶגעֶדעְנְקט ִניְׁשט ָוו
ִדי ֶזעְלֶבע ַדאְרף ִדי ְנָׁשָמה אֹויְך ֶעְסן, אּון ָאן ֶדעם ֶקען ֶער ִניְׁשט . ט ֶקען ֶער ִניְׁשט ָאְנֵגייןַאזֹוי ִווי ֶדער גּוף ַדאְרף ֶעְסן, אּון אֹויב ֶער ֶעְסט ִניׁשְ 

"וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ֶעְסט ֶיעְדן ָטאג ַאָפאר )ִשיחֹות ָהַר"ן ִסיָמן כ"ג(  ֶגע תֹוָרה, ַאזֹוי ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגטָאְנֵגיין, אּון ִדי ֶעְסן ַפאר ִדי ְנָׁשָמה ִאיז ִדי ֵהייִלי
 ִאיז ִדי ֶעְסן ַפאר ִדי ְנָׁשָמה.ַווייל ָנאר ִדי תֹוָרה  .ן טּוט ִזיְך ָאן ִמיט ִמְצֹות"ְפָרִקים ִמְׁשַניֹות, אּון ְטִריְנְקט ַאָפאר ַקאִפיְטֶלעְך ְתִהִלים, אּו

ן ִדי ַפאִסיֶגע ָדא ַאַסאְך ָוואס ֶלעְרֶנען ִניְׁשט, ַווייל ֶמען ָהאט ִניְׁשט ַקיין ֶגעדּוְלד צּו ֶלעְרֶנען, ֶמען ָהאט ָנאְכִניְׁשט ֶגעְטָראפְ ָאֶבער ַלייֶדער ֶזעֶנען 
פּון ֶרִבי'ן  'ֵסֶדר ֶדֶרְך ַהִלימּוד'ֶגעֶקעְנט צּוַזאְמֶנעֶמען צּו ַא ֶגעֶהעִריֶגע ֵסֶדר פּון ֶלעְרֶנען. ָאֶבער ִמיְטן  ַחְברּוָתא צּו ֶלעְרֶנען, ֶמען ָהאט ִזיְך ָנאְכִניְׁשט

, ִדי ִמְׁשַניֹות, ִדי ְגָמָרא, אּון ַאזֹוי ּוָמׁשֶקען ֶיעֶדער ִאיד זֹוֶכה ַזיין צּו ֶלעְרֶנען, ֶמען ַדאְרף ִניְׁשט ַקיין ָקאפ ֶדעְרצּו, ֶמען ַדאְרף ְבלֹויז ֶעֶפעֶנען ֶדעם ח
ָדאס ֶקען ֶיעֶדער ִאיד טּוהן, אּון ָדאס ְבֶרעְנְגט ַאַריין ִאיֶנעם ֶמעְנְטׁש ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ִסיפּוק . ן ִדי ֶוועְרֶטערהֹויְבן ָזאגְ ַאֶלע ַאְנֶדעֶרע ְסָפִרים, אּון ָאנְ 
ז ֶווען ַא ִאיד ן ַא ֵחֶׁשק צּו ִדי תֹוָרה, ֶעס ְבֶרעְנְגט ַאז ֶמען ָזאל ִפיהְלן ִדי ִזיְסַקייט פּון ִדי תֹוָרה, אּון ֶדער ֶרִבי ָזאְגט ַאִאין ֶלעְבן, ָדאס ְבֶרעְנְגט ַאַריי

 ן ֶקעֶנען ַאֶלעס ָוואס ֶער ָהאט ֶגעֶלעְרְנט.ָזאל ֶלעְרֶנען אֹויף ֶדעם ֶוועג ֶוועט ִזיְך צּום סֹוף ִאים ֶעֶפעֶנען ִדי טֹויֶעְרן אּון ֶער ֶוועט ַפאְרְׁשֵטיין אּו
 ְסַתם צּו ָזאְגן? ָוואס ֶוועל ִאיְך ָהאְבן פּון ֶדעם? ָוואס ֶוועל ִאיְך אֹויְפטּוהן ִמיט ֶדעם? ֶאְפָׁשר ִאין ִדי ַצייט ָזאל" ענֶ אדְ מָ  ֶעס ֶזעהט אֹויס ֵזייֶער

אּון ָוואס  אֹויף ִדי ַאֶלע ַקְׁשיּות, ַדאְרף ִזיְך ַא ֶמעְנְטׁש ַאֵלייְנס גּוט ָאְנקּוְקן, "ָוואס ָהאב ִאיְך ֶגעטּוהן ִביז ַהייְנט, ,"ִאיְך ֶעְנֶדעְרְׁשט ֶלעְרֶנען ֶגעֶהעִריג?
אּון ָיאְרן ִמיט ָגאְרִניְׁשט, ַווייל אֹויב ֶמען ִוויל ֶווען ֶמען ֶוועט ִזיְך גּוט ַבאְטַראְכְטן, ֶוועט ֶמען ֶזעהן ַאז ֶעס לֹויְפן ַאדּוְרְך ִדי ֶטעג . טּוה ִאיְך ֶיעְצט"

ֵגייט ַאֶוועק ְכַלל ִניְׁשט ֶלעְרֶנען ֶגעֶהעִריג, ָנאר ֶלעְרֶנען ֶגעֶהעִריג, אּון רֹוב ַצייט ֶקען ֶמען ָדאְך ִניְׁשט ֶלעְרֶנען ֶגעֶהעִריג, אּון ַאַסאְך ֶמעְנְטְׁשן ֶקעֶנען בִ 
 ָגאְרִניְׁשט.ִדי ַצייט ִמיט 

ֶוועג, צּו ָזאְגן ַאַסאְך תֹוָרה, ִאין ִדי  ֶדעְרַפאר ָזאל ִזיְך ַא ֶמעְנְטׁש ִניְׁשט צּוֶהעְרן צּו ֵאייֶנעם ָוואס ֶרעְדט ִאים ָאפ פּון צּו ֶלעְרֶנען אֹויְפן ֶרִבי'ְנס
יט ָגאְרִניְׁשט, אּון ֶווען ֶער ָפאְלְגט ֶדעם ֶרִבי'ן ַכאְפט ֶער ַאַריין ַאַסאְך תֹוָרה, אּון ֶעס ַצייט ָוואס ֶער ֶזעהט ָדאְך, ַאז ַזייֶנע ֶטעג ֵגייֶען ִאים ַאִריֶבער מִ 

ִאין ֻׁשְלָחן  ָרא, אּון ִדי ַאֶלע ִסיָמִניםֶוועט קּוֶמען ֵאיין ָטאג, ָוואס ֶעס ֶוועט ִאים צּוִניץ קּוֶמען ִדי ַאֶלע ְפָרִקים ִמְׁשַניֹות, אּון ִדי ַאֶלע ְבֶלעֶטער ְגמָ 
 ָערּוְך, אּון ַאֶלע ַקאִפיְטֶלעְך ְתִהִלים, ָוואס ֶער ָהאט ַאַרייְנֶגעַכאְפט אֹויף ִדי ֶוועְלט.

ִבי'ן אּון ָאְנהֹויְבן  ָפאְלְגן ֶדעם רֶ ַאז ִמיר ָהאְבן זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ָפאְלְגן ֶדעם ֶרִבי'ן אּון קּוֶמען ֹראׁש ַהָׁשָנה אֹויף אּוַמאן, ַדאְרְפן ִמיר ֶזעהן צּו
 ֶלעְרֶנען ְפַלייִסיג ַאזֹוי ִווי ֶדער ֶרִבי ָהאט אּוְנז אֹויְסֶגעֶלעְרְנט.

 )ַמֲחזֹור "ֵעת ָרצֹון", ַהְבָדָלה(

 

 

 

 

 אומן -בית המדרש "היכל הקודש" 
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 ערב ראש השנה
 03:21סליחות ליל זכור ברית.............................

 0:11שחרית ערב ראש השנה............................
 פדיון נפש לאחר תפלת שחרית

 

 ראש השנה
 בזמן הדלקת הנרות..............."ה.מנחה ערב ר
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 שבת שובה -שב"ק פרשת האזינו 
 1::0קבלת שבת..........................................

 0:11.....................................שחרית............
 0:11........................................מנחה...........

 

 של כ"ק מוהרא"ש שליט"א זמני הדרשות
 יום א' דראש השנה....................לאחר תשליך

 01:21....................................טיש ליל שב"ק..
 .................לאחר מנחה.......סעודה שלישית...
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צו באקומען דעם גליון יעדע וואך אויף אימעיל, ווי אויך צו אדוועטייזן אינעם גליון 

 Breslevcenter@gmail.com פארבינט אייך צו:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

יָטאלן יילְ הֵ  יךְ זִּ ֶמען קּוְמט  ּפִּ ין ׁשְ  אִּ

 

 

 ~ נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק' ~
  

 קול תורה הילכט ווייטער אפ
 אין שטאט בין כותלי הישיבה

אט מען שוין צוריק אנגעהויבן די סדרי הישיבה מיטן אייבערשטנס הילף ה
 אין שטאט נאכן זיך צוריק קערן פון קעמפ בשעה טובה ומצלחת.

די קול תורה גייט ווייטער אן ביתר שאת וביתר עז, די בחורים זיצן און 
לערנען פלייסיג, באגלייט מיט די געוואלדיגע שיעורים פונעם ראש ישיבה 

 שליט"א.
שיבה געעפנט בפקודת כ"ק מוהרא"ש שליט"א יך די ווי באקאנט האט זי

דורכן ראש ישיבה שליט"א, די ישיבה איז געשטעלט אריין צו ברענגען אין די 
בחורים די אלע הייליגע עצות און וועגן פון הייליגן רבי'ן, ובפרט די הויפט 
עצה אז יעדער מענטש דארף זיך צוגעוואוינען צו רעדן צום אייבערשטן אויף 

אייגענע שפראך, און דאס איז די וועג וואס ברענגט דעם מענטש צו אלע  זיין
 מדריגות.

און אזוי אויך די "סדר דרך הלימוד" וואס דער רבי האט אונז געלערנט אז 
מען קען זאגן תורה אפילו ווען מען פארשטייט נישט און מען געדענקט נישט 

ר עיון וואס עס איז וואס מען האט געלערנט, און דערפאר אויסער די שיעו
דא אין ישיבה האבן זיך די בחורים יעדער איינער זיינע אייגענע שיעורים, און 
מען זעהט ווי די בחורים לערנען מיט גרויס התמדה אין זייער אייגענע צייטן 
און ענדיגן צענדליגע מאל ששה סדרי משנה, ש"ס, ד' חלקי שלחן ערוך, און 

 נאך, יעדער לויט זיין דרגה.
מיטן אייבערשטנס הילף האט זיך די ישיבה איינגעקויפט גאר א גוטע 
נאמען לשם ולתפארת, ווי עס זאגן עדות יעדער וואס זעהט די בחורים, אז 
הכרת פניהן ענתה בם אז זיי לערנען אין ישיבה, ווי אזוי זיי פירן זיך אויף מיט 

זוי ווי עס פאסט פאר גרויס דרך ארץ און נוצן אויס די צייט בתורה ועבודה, א
 איינעם וואס רופט זיך א תלמוד פון הייליגן רבי'ן.

 כי הם חיינו ואורך ימינו!
*** 

 

תלמוד תורה "היכל הקודש" און די מיידל שולע "בית 
 פיגא" אנגעהויבן די נייע שנת הלימודים

מיטן אייבערשטנס הילף האט זיך שוין אנגעהויבן די נייע שנת הלימודים 
 מוד תורה און אין די מיידל שולע.אין די תל

אזוי ווי עס איז דאס יאר אריינגעקומען א גרעסערע צאל פרישע קינדער, 
האט מען אויפגענומען פרישע מלמדים און טיטשערס יראי ה' וואס וועלן 
זיך אפגעבן צו מחנך זיין די טייערע קינדערלעך, און אריינברענגן אין זיי תורה 

ובות אויף די וועג וואס דער הייליגער רבי לערנט מדות ט ויראת שמים און
 אונז.

זייער צופרידן פון די מוסדות, וויסענדיג אז מען ה' די עלטערן זענען ברוך 
לייגט אריין די מאקסימאלסטע כוחות אז יעדעס קינד באזונדער זאל 

 אויסשטייגן די בעסטע און שענסטע וואס איז שייך.
 זיין וואס דא האט זיך געטוהן! אייערע קינדער זאלט איר מודיע

 
 

 ספרי ברסלב
 

מיט פרייד ווילן מיר מעלדן אז 
מיטן אייבערשטנ'ס הילף איז 
דא צו באקומען ביי אונז אלע 

 ספרי ברסלב
27 Skillman St. 

 743-733-3774אדער רופט 
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 מען קען הערן שיעורים
 פון כ"ק מוהרא"ש שליט"א

 

 אויך קען מען מיטהאלטן
 יעדע וואך דעם שיעור

 אפ-א לייוו הוק מיט

212-444-7171 
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 גליון היכל הקודש
 וועכענטליכע גליון ארויסגעגעבן דורך

 וויליאמסבורג מוסדות היכל הקודש ברסלב
 בנשיאות כ"ק מרן מוהרא"ש שליט"א
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 ה' יבמות..................בבלי...........
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 ַעל ְנִטיַלת לּוָלב 
 ִדיָדן ָנַצח

ֶלען לּוָלב )ִתיקּוֵני ֹזַהר ַדף כט.( ִאין ֹזַהר ַהָקדֹוׁש ָין פּון ָׁשאקְׁ ֵטייט ֶדער ִענְׁ , ׁשְׁ
ן ֶזעֶנען דָ ַווייל אַ  ן ֵיֶצר ָהַרע אּוזֹוי ִווי ִדי ִאידְׁ ִריג ִמיטְׁ ם יֹום אךְׁ ֶגעֶווען ִאין ַא קְׁ

ן ֶווער ֶעס ָהאט ֶגעִוויֶנען? ָנאר ַאזֹוי ִוו י ֶמען ִכיּפּור, ִווי ַאזֹוי ֶקען ֶמען ִוויסְׁ
ט ֶמען ֶווער עֶ  ט, ִווי ַאזֹוי ֵווייסְׁ ָחָמה אֹויף ֶדער ֶוועלְׁ ס ָהאט ֶזעהט ַביי ַא ִמלְׁ
ט ֶדע ט ִדי ֶגעֶווער ִאין ִדי ֶהענְׁ ר ָהאט ֶגעִוויֶנען? ֶמען ֶזעהט ֶדער ָוואס ַהאלְׁ

ן טְׁ ן ַהאלְׁ ט סּוכֹות אּון ִדי ִאידְׁ ֶבע ָדא ֶווען ֶעס קּומְׁ ִדי ד'  ֶגעִוויֶנען, ִדי ֶזעלְׁ
ן  -ִמיִנים ָוואס ָדאס ִאיז ֵזייֶער ֶגעֶווער, ֶזעהט ֶמען ַאז "ִדיָדן ָנַצח"  ִמיר ָהאבְׁ

 ֶגעִוויֶנען.

ָחָמה, ָוואס אִ  ִליֶכע ִמלְׁ ֵטיין, קֹוֶדם ַביי ַא ֶגעֶווענְׁ ׁשְׁ ף ֶמען ַפארְׁ יז ִדי ַדארְׁ
ַראֶגע ֶווער ֶעס ָהאט ֶגעִוויֶנען? ֶמען ֶקען  ר ֶעס ָהאט אךְׁ ֶזעהן ֶוועדָ פְׁ

ט ֶמען  ט ֶוועם, ֵווייסְׁ נְׁס דָ ַבאִזיגְׁ ֵווייטְׁ אךְׁ ֶווער ֶעס ָהאט ֶגעִוויֶנען? אּון צְׁ
ָחָמה ֶקען  ֵטיין, ֶדער ָוואס ָהאט ֶגעִוויֶנען ִדי ִמלְׁ ׁשְׁ ף ֶמען ַפארְׁ אךְׁ ׁשֹוין דָ ַדארְׁ

ט ט ֶער ַאז ֶווער ֶעס ַהאלְׁ ָוואס ָזאגְׁ ן ָדאס ֶגעֶווער, ַפארְׁ ִדי  ַאָראּפ ֵלייגְׁ
ט ט אֹויב ַהאלְׁ ֶקערְׁ ט, ֶדער ָהאט ֶגעִוויֶנען? ַפארְׁ ֶער  ֶגעֶווער ִאין ִדי ֶהענְׁ

ט ֶגעִוויֶנ ִניׁשְׁ ט ַאז ֶער ָהאט ָנאכְׁ ט ֵמיינְׁ ען, ֶער ָנאךְׁ ִדי ֶגעֶווער ִאין ִדי ֶהענְׁ
ָחָמה. ן ִדי ִמלְׁ ִמיטְׁ ט ָנאךְׁ ִאינְׁ  ַהאלְׁ

ָחָמה ִמי ט ֶרִבי ָנָתן ַאז ַביי ִדי ִמלְׁ ֶדערְׁ ָזאגְׁ ן ֵיֶצר ָהַרע ֵגייט ֶעס ָגאר ַאנְׁ ׁש ִווי טְׁ
צֹויֶגעֶנ ג ַפארְׁ ָחָמה ִאיז ַא ַלאנְׁ ָחָמה, ִדי ִמלְׁ ִליֶכע ִמלְׁ ָחָמה,ַביי ַא ֶגעֶווענְׁ  ע ִמלְׁ

ׁש טְׁ ט ֶדעם ֶמענְׁ ֶער ָהאט ִאים  ,אּון ֲאִפילּו ֶווען ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ָהאט ַבאִזיגְׁ
ִׁשיל ֶגעֶווען ִמיט ִביֶטערֶ  ט ַאז ֶדער ֵיֶצר הָ ַמכְׁ ִניׁשְׁ ט ָנאכְׁ ַרע ע ֲעֵבירֹות, ֵמיינְׁ

ט ִזיךְׁ אּון ֶער גֶ  קְׁ ַטארְׁ ׁש ׁשְׁ טְׁ ג ֶדער ֶמענְׁ ט ָהאט ֶגעִוויֶנען, ַווייל ִווי ַלאנְׁ עבְׁ
ׁשּוָבה, אּו ָחָמה, ֶער ֵגייט ַווייֶטער ָאן, ֶער טּוט תְׁ ט אֹויף ִדי ִמלְׁ ן ֶער ִניׁשְׁ

צּוַכאּפְׁ  ט ַאַריינְׁ רּוִבירְׁ ֹות אּון ַמֲעִשים טֹוִבים ִאיז ֶער ֶדער ֶגעִוויֶנּפְׁ  ער.ן ִמצְׁ

ן ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ִאיז ָנאר ֶדער ֶגעִוויֶנער ֶווען ֶער ֶקען ַבאַווייזְׁן צּו צ ֶרעכְׁ ּובְׁ
ט ֶווע ן אּון ִניׁשְׁ ֶגעבְׁ ׁש'ס מּוט, ַאז ֶער ָזאל אֹויפְׁ טְׁ ן ֶדעם ֶמענְׁ ֵהייבְׁ ן ֶמער ָאנְׁ לְׁ

ק, ִאיז ֶער דֶ ִווי לַ  .פּון ֵניי ַטארְׁ ט ִזיךְׁ ָאֶבער ׁשְׁ ׁש ַהאלְׁ ג ֶדער ֶמענְׁטְׁ  ער אנְׁ
 

 

 המשך בדף ב

 (851) 2,  גליון 4שנה                                                                                        קלפ" השנת תשע", יום טוב סוכות
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 ~סּוָכה   ~
 

יךְׁ  מּוִציֶגע ש ִ  ִמיט ִדי ש ְׁ
ע ד   לֶּ יעֶּ עצ  יז ָגאר ַא ְספֶּ ְצָוה פּון סּוָכה א  י מ 

ְצֹות, ַווייל  ע מ  ערֶּ ע ַאְנדֶּ עְרׁש פּון ַאלֶּ ְצָוה ַאְנדֶּ מ 
י  ין ד  יְנַגאְנְצן ַאַריין א  עְנְטׁש ֵגייט א  ער מֶּ דֶּ
יגֶּע ַזאְכן  יּות'ד  ע ַגְׁשמ  ר טּוט ַאלֶּ סּוָכה, אּון עֶּ

ינְ  ר ְטר  ְסט, עֶּ ר עֶּ י סּוָכה, עֶּ ין ד  ר א  ְקט אּון עֶּ
ע ַזאְכן ָהאְבן  י ַאלֶּ י סּוָכה, אּון ד  ין ד  ְׁשָלאְפט א 

יז דָ  י סּוָכה, ַווייל ָדאס א  י ְקדּוָׁשה פּון ד  אְך ד 
י סּוָכה. ין ד  ְצָוה צּו ַזיין א  י מ   ד 

וען  יד ַא גֶּעְׁשַמאק וֶּ ער א  יְלט יֶּעדֶּ עְרַפאר פ  דֶּ
י  י סּוָכה ַווייל ד  ין ד  יְצט א  ען ז  יז מֶּ יָנה א  ְׁשכ 

עְרְׁשְטן  עם ֵאייבֶּ ער דֶּ יְלט מֶּ ען פ  ָדאְרט אּון מֶּ
י סּוָכה. ין ד   א 

ע ַצייט  עְסטֶּ י בֶּ עָמאְלט ד  יז דֶּ עְרַפאר א  אּון דֶּ
י סּוָכה, ַווייל  ין ד  עְרְׁשְטן א  עְדן צּום ֵאייבֶּ צּו רֶּ
ען  ער ָאְנגֶּענּומֶּ לֹות ְׁשנֶּעלֶּ י ְתפ  ועְרן ד  ָדאְרט וֶּ

ען יְנגֶּער פֹוֵעל'ן ַביים  אּון מֶּ ען ְגר  קֶּ
ויל. ען ו  עס ָוואס מֶּ עְרְׁשְטן ַאלֶּ  ֵאייבֶּ

ְלָחן ָערּוְך ין ׁשֻׁ ס ְׁשֵטייט א  י' תרל"ט  עֶּ )או"ח ס 

י סּוָכה, ַאז אֹויב ס"ד(  ין ד  וענֶּען א  ועְגן ַדאוֶּ וֶּ
י סּוָכה אּון  ין ד  ען א  ועְנט מֶּ ויל ַדאוֶּ ען ו  מֶּ

יְׁשט,  יְׁשט נ  ים ָדאְרטאֹויב נ  י פֹוְסק  )ָמֵגן  ָזאְגן ד 

ין ְׁשָטאט ַאְבָרָהם ָׁשם ס"ק י"ד(  יז ָדא א  ַאז אֹויב א 
ין  וענֶּען א  עְרׁש ַדאוֶּ ְנדֶּ ען ֵגיין עֶּ ַא ׁשּוהל ָזאל מֶּ
ע  ועְלכֶּ ין וֶּ ען ַפאְרְׁשֵטיין, א  ׁשּוהל. ַדאְרף מֶּ
ער  יְׁשט ָדא ַקיין ׁשּוהל ַאז דֶּ ען נ  יז דֶּ ְׁשָטאט א 

ְלחָ  ען ׁשֻׁ עָמאְלט ָזאל מֶּ ן ָערּוְך ָזאְגט אּוְנז ַאז דֶּ
י סּוָכה? ין ד  וענֶּען א   ַדאוֶּ

ית  לֹות ַׁשְחר  י ְתפ  ת, ד  ע זֶּענֶּען ֱאמֶּ ָנאר ֵביידֶּ
ין  ער ֵגיין א  יכֶּ ען ז  יב ַדאְרף מֶּ ְנָחה אּון ַמֲער  מ 
ע  ערֶּ י ַאְנדֶּ ער ד  ְנָין, ָאבֶּ יט מ  וענֶּען מ  ׁשּוהל ַדאוֶּ

לֹות ָוואס עְרְנט  ְתפ  י ָהאט אּוְנז גֶּעלֶּ ב  ער רֶּ דֶּ
עְרְׁשְטן אֹויף  עְדן צּום ֵאייבֶּ ען ָזאל רֶּ ַאז מֶּ
עְרֵצייְלן ַפאְרן  ען ָזאל דֶּ יׁש, אּון מֶּ יד   א 
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 ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש
עְנְטׁש, עס ָוואס ֵגייט דּוְרְך אֹויְפ'ן מֶּ עְרְׁשְטן ַאלֶּ עְטן ַביים ֵאייבֶּ  ֵאייבֶּ עְרְׁשְטן אּון בֶּ

ען עס ָוואס מֶּ ען ַאלֶּ וי מֶּ עְדט צּו ַא גּוְטן ְפַרייְנד ַדאְרף, ַאזֹוי ו  ר  .רֶּ יז ֵזייעֶּ ָדאס א 
וי  יְלן ו  ען פ  ען קֶּ יָנה רּוהט ָדאְרט אּון מֶּ י ְׁשכ  י סּוָכה, ַווייל ד  ין ד  גּוט צּו טּוהן א 

ים, מֶּ  ל ָפנ  ים אֶּ עְרְׁשְטן ָפנ  עְדט צּום ֵאייבֶּ ען רֶּ עְטן ַביים מֶּ יְך אֹויְסבֶּ ען ז  ען קֶּ
עְבן. יְך לֶּ יְקל  ועט ָהאְבן ַא ְגל  ען וֶּ ען ַדאְרף, אּון מֶּ עס ָוואס מֶּ עְרְׁשְטן ַאלֶּ  ֵאייבֶּ

*** 

ידּוךְׁ  יין ש ִ ט דַּ סְׁ אקּומְׁ  ּבַּ

עְרְׁשְטן ַא עְטן ַביים ֵאייבֶּ ע ְפַלאץ ַפאר ַא ָבחּור צּו בֶּ י סּוָכה ַא גּוטֶּ יז ד   אֹויְך א 
י ְגָמָרא ָזאְגט וי ד  ידּוְך, ַאזֹוי ו  ין ג:(  ׁש  ְבַעת )ֲעָרכ  אֹויְפ'ן ָפסּוק "ַבסּוכֹות ֵתְׁשבּו ׁש 

ְׁשתֹו. יׁש ְוא  ְׁשתֹו ַאף סּוָכה א  יׁש ְוא  יָרה א  ים", ֵתְׁשבּו ְכֵעין ָתדּורּו ַמה ד   ָימ 

יְך ַאַריין א   ר ַא ָבחּור זֶּעְצט ז  וען עֶּ עְרַפאר וֶּ ע דֶּ ר ָהאְבן ַא גּוטֶּ ען עֶּ י סּוָכה, קֶּ ין ד 
יׁש  יָרה א  ל עֹוָלם דּו ָהאְסט גֶּעָזאְגט 'ַמה ד  בֹונֹו ׁשֶּ עְרְׁשְטן "ר  ַטֲעָנה צּום ֵאייבֶּ
יְך ָהאב גֶּעטּוהן ַמיין  י סּוָכה א  ין ד  ין ָדא א  יְך ב  ְׁשתֹו' א  יׁש ְוא  ְׁשתֹו ַאף סּוָכה א  ְוא 

ק, יֶּעְצט ַדא י ֵחלֶּ ענֶּען ְמַקֵיים ַזיין ד  יְך ָזאל קֶּ עְלן ַא ַווייב, ַאז א  יר צּוְׁשטֶּ ְרְפְסטּו מ 
ְׁשֵלימּות. ְצָוה ב   מ 

י ב  ער רֶּ ער ָזאְגט דֶּ יָמן מ"ח(  ָנאְך מֶּ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחלֶּק א' ס  ְצָוה פּון סּוָכה )ל  י מ  ַאז ד 
ער, קּוְמט אֹויס ַאז ַפא יְנדֶּ יז ְמסּוָגל ַפאר ק  ער א  עְרְׁשטֶּ ער ֵאייבֶּ ר ַא ָבחּור ַדאְרף דֶּ

ענֶּען  ע ְׁשטּוב אּון קֶּ יׁשֶּ יד  עְלן ַא א  ר ָזאל ֲחתּוָנה ָהאְבן אּון אֹויְפְׁשטֶּ עְלְפן ַאז עֶּ הֶּ
ע ְפַלאץ ַפאר ַא ָבחּור צּו  עְסטֶּ י בֶּ י סּוָכה ד  ין ד  יז א  עְרַפאר א  עְך, דֶּ עְרלֶּ יְנדֶּ ָהאְבן ק 

עְטן ַא ׁש    ידּוְך.אֹויְסבֶּ

*** 

ה אַּ  אִציר ִאין ִדי סּוּכָּ ּפַּ  ש ְׁ

ועְרט גֶּע'ְפַסק'ְנט ְלָחן ָערּוְך וֶּ ין ׁשֻׁ י' תרל"ט ס"א( א  ְצָוה פּון  )או"ח ס  י מ  יז ד  "ָוואס א 
יְרן'  יְנְקן, ְׁשָלאְפן, אּון 'ְׁשַפאצ  ְסן, ְטר  עְנְטׁש עֶּ עג ָזאל ַא מֶּ יְבן טֶּ ע ז  י ַגאְנצֶּ סּוָכה? ד 

י ס ין ד   ּוָכה".א 
ע סּוָכה צּו  ען ַאַזא ְגרֹויסֶּ וער ָהאט דֶּ י סּוָכה? וֶּ ין ד  יְרן א  י ְׁשַפאצ  יז ד  ָוואס א 

יְרן? ענֶּען ָדאְרט ַארּום ְׁשַפאצ   קֶּ

ען  י סּוָכה קֶּ ין ד  ר גֶּעָזאְגט ַאז א  יעֶּ ען ָהאט ְפר  וי מֶּ ער ְפַׁשט ַאזֹוי ו  ען ַזיין דֶּ ס קֶּ עֶּ
יְך גּוט אֹויְסרֶּ  ען ז  י מֶּ ין ד  עְרְׁשְטן א  יְטן ֵאייבֶּ יְרן מ  עְרְׁשְטן, צּו ְׁשַפאצ  עְדן צּום ֵאייבֶּ

 סּוָכה.

יְרן  ען ַארּום ְׁשַפאצ  ען מֶּ י סּוָכה קֶּ ין ד  ען ַזיין ָנאְך ַא ְפַׁשט, ַאז א  ס קֶּ ער עֶּ ָאבֶּ
י ָהאט אּוְנז גֶּעגֶּעְבן ַא ַמָתנָ  ב  ער רֶּ י תֹוָרה ַהְקדֹוָׁשה. דֶּ ין ד  ְך א  רֶּ ר דֶּ י "ֵסדֶּ ה ד 

ימּוד" יָמן ע"ו( ַהל  יחֹות ָהַר"ן ס  ע  )ש  ין ַאלֶּ יעּור א  יְך ַמאְכן ַא ׁש  עְנְטׁש ָזאל ז  ַאז ַא מֶּ
ְלָחן ָערּוְך  ין ׁשֻׁ ין ְגָמָרא, א  ְׁשַניֹות, א  ין מ  ְקָרא, א  ין מ  י תֹוָרה, א  ין ד  ים א  ֲחָלק 

י וֶּ  ר ָזאל ָאְנֵהייְבן ָזאְגן ד  ר א.א.וו. עֶּ יְׁשט ָוואס עֶּ ר ַפאְרְׁשֵטייט נ  ילּו עֶּ ער ֲאפ  ועְרטֶּ
עְנְטׁש  וען ַא מֶּ עְרְנט. וֶּ ר ָהאט גֶּעלֶּ יְׁשט ָוואס עֶּ עְנְקט נ  ר גֶּעדֶּ ילּו עֶּ ָזאְגט אּון ֲאפ 
ועט  ר וֶּ י ֹמַח אּון עֶּ ענֶּען ד  פֶּ י ַצייט עֶּ יט ד  ים מ  יְך א  ועט ז  ועט ָדאס טּוהן וֶּ וֶּ

עס ָוואס  יְׁשט ַפאְרְׁשֵטיין ַאלֶּ ועט נ  ר וֶּ ילּו ָוואס עֶּ ר ָהאט גֶּעָזאְגט, אּון ֲאפ  עֶּ
עְרַמאנֶּען  עְרנֶּען אּון דֶּ עס אֹויְסלֶּ ער ַאלֶּ ים ָאבֶּ ען א  ועט מֶּ ועְלט וֶּ י וֶּ ענֶּען אֹויף ד  קֶּ

ועְלט.  אֹויף יֶּענֶּע וֶּ

י ְגָמָרא ָזאְגט יְנְדרֹויְסן פּו)סּוָכה כח:(  ד  ען א  יּון ָזאל מֶּ עְרנֶּען ְבע  י סּוָכה, ַאז לֶּ ן ד 
ין  ען ַאז א  י סּוָכה, זֶּעהט מֶּ ין ד  ען טּוהן א  יְרָסא ָדאס ָזאל מֶּ ער ָזאְגן תֹוָרה ְבג  ָאבֶּ
ים  יעּור  ע ׁש  עְרנֶּען ַאלֶּ י ַצייט אּון לֶּ יְצן ד  יגֶּע ְפַלאץ אֹויְסצּונ  יְכט  י ר  יז ד  י סּוָכה א  ד 

ען נֶּ  י'ן, מֶּ ב  ימּוד פּון רֶּ ְך ַהל  רֶּ י אֹויְפ'ן דֶּ ין ד  ים א  יְך ַאַריין ַא הֹויְפן ְסָפר  עְמט ז 
יְסל  יְסל חּוָמׁש, ַאב  יעּור, ַאב  ע ׁש  יְסל פּון יֶּעדֶּ יְרט דּוְרְך ַאב  ען ְׁשַפאצ  סּוָכה, אּון מֶּ
ען צּוֵגיין צּום  ועט מֶּ יְסל ְגָמָרא א.א.וו. אּון ַאזֹוי וֶּ ים, ַאב  ל  יְסל ְתה  ְׁשַניֹות, ַאב  מ 

ְמַחת  ען ָהאט ש  יג ַאז מֶּ עְנד  ויסֶּ ער גֶּעְׁשַמאק ו  יט ָגאר ַאן ַאְנדֶּ תֹוָרה מ 
י עְרנֶּען ד  יט לֶּ י ַצייט מ  יְצט ד  יגֶּע תֹוָרה. אֹויְסגֶּענ   ֵהייל 

ְצַות סּוָכה) ְך ְקדּוַׁשת מ  רֶּ ק ט"ו עֶּ יחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחלֶּ  (ש 

 
 
 

  

 ִדיָדן ָנַצח
ט ִאיז ֶער ָנאךְׁ וַ  וייט ֶגעִוויֶנער, ֲאִפילּו אֹויב ֶיעצְׁ
ן, ֶוועט ֶער ָאֶבער ִמיט טְׁ ׁשְׁ ִדי  פּוֶנעם ֵאייֶבערְׁ

ִליֶכער ִאיד. ן ַאן ֱאֶמת'ֶער ֶערְׁ  ַצייט ֶווערְׁ

ג ִדי אִ  ָדאס ַׁשט ִאין ֶדעם ֹזַהר, ִווי ַלאנְׁ ן ִאיז ּפְׁ ידְׁ
ט ן ִדי ד' ִמיִנים ִדי ֶגעֶווער ִאין ִדי ַהאנְׁ טְׁ , ַהאלְׁ

חָ  ן ִדי ִמלְׁ ֶגעֶגעבְׁ ט אֹויפְׁ ִניׁשְׁ ן ָנאכְׁ ָמה, זֵיי ָהאבְׁ
ׁש ן ֶגעִוויֶנען, ָכאטְׁ ט ָדאס ַאז ֵזיי ָהאבְׁ  פּון ֵמיינְׁ

ן ֶקען ֶמען ֶבֱאֶמת  רֹויסְׁ דְׁ ט ֶזעהן ֶווער עֶ ִאינְׁ ס ִניׁשְׁ
ר ָהאט ֶגעִוויֶנען, ֶעס ֶזעהט אֹויס ַאזֹוי ִווי ֶדע

ִליַח ֵיֶצר ָהַרע ָהאט ֶגעִוויֶנען ַווייל ֶער ָהאט מַ  צְׁ
ׁש ִמיט  טְׁ ִׁשיל ַזיין ֶדעם ֶמענְׁ ֶגעֶווען צּו ַמכְׁ
ׁש ָהאט טְׁ  ֲעֵבירֹות, אֹויב ָאֶבער ֶדער ֶמענְׁ

ן אִ  ֶגעֶגעבְׁ ט אֹויפְׁ ִניׁשְׁ יז ֶער ֶבֱאֶמת ֶדער ָנאכְׁ
 !ָנַצח" ֶגעִוויֶנער, "ִדיָדן

ט ַאז דֶ  ׁש ָוואס ֵווייסְׁ טְׁ ער וואֹויל ִאיז ֶדעם ֶמענְׁ
ּו ִעיָקר ִציהל פּוֶנעם ֵיֶצר ָהַרע ִאיז ָנאר ִאים צ

ן ֶרעכְׁ ן ִדי ָהאֶפענּו צּובְׁ ֶגעבְׁ ג, ַאז ֶער ָזאל אֹויפְׁ נְׁ
ט פּון ִאים אּון ֶער ִפילּו ֶווען אֲ  .ָלאזְׁט ִזיךְׁ ִניׁשְׁ

ט ִאים פְׁ ט ֶער ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ַווארְׁ  ַאָראּפ, ֶגעבְׁ
ט אֹויף, ֶוועט ֶער ִזיֶכער צּום ס ָמאל ִניׁשְׁ ֹוף ֵקיינְׁ

ִליֶכער ִאיד אּון ֶער וֶ  ועט זֹוֶכה ַזיין צּו ַזיין ַאן ֶערְׁ
ט אּון אֹויף ס אֹויף ִדי ֶוועלְׁ ן ַאֶלעס גּוטְׁ  ָהאבְׁ

ט.  ֶיעֶנע ֶוועלְׁ
 (י ֲהָלכֹות, ֲהָלכֹות ַׁשָבת ה"ז אֹות נ"דִליקּוטֵ )

 
 
ן  אר ִדי אֹויגְׁ ה פַּ פּואָּ  אַּ רְׁ
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יר זֶּענֶּען ׁשֹוין זֹוכֶּה  יָענּו ַלְזַמן ַהזֶּה ַאז מ  ג  ְיָמנּו ְוה  ָיינּו ְוק  חֶּ הֶּ ָברּוְך ׁשֶּ
י  ין ד  יְך ַאַריין א  יד זֶּעְצט ז  וען ַא א  יגֶּע סּוָכה. וֶּ י ֵהייל  ין ד  יְצן א  צּו ז 

י ֵהייל   יט ד  ע ַזייְטן מ  ען פּון ַאלֶּ ר ַארּום גֶּענּומֶּ יז עֶּ ְצָוה סּוָכה א  יגֶּע מ 
יְצט  יָנה ָוואס ׁש  יגֶּע ְׁשכ  י ֵהייל  יט ד  ען מ  יז ַארּום גֶּענּומֶּ ר א  פּון סּוָכה, עֶּ

ים.  אֹויף א 

ער ָפסּוק ָזאְגט  ְקָרא כג, מג( דֶּ כֹות )ַוי  י ַבסֻׁ ם כ  "ְלַמַען ֵיְדעּו ֹדֹרֵתיכֶּ
ץ  רֶּ י אֹוָתם ֵמאֶּ יא  ְשָרֵאל ְבהֹוצ  ת ְבֵני י  י אֶּ יְצן הֹוַׁשְבת  יר ז  ם", מ  ְצָרי  מ 

עְרְׁשְטן ָהאט אּוְנז ַארּום  ער ֵאייבֶּ ען ַאז דֶּ עְנקֶּ י סּוָכה צּו גֶּעדֶּ ין ד  א 
י ַעַנֵני ַהָכבֹוד יט ד  ענֶּעס, מ  יְבן ָוואְלקֶּ י ז  יט ד  ען מ  יר  .גֶּענּומֶּ פ 
יר ַזייְטן, ְצֵוויי פּון אֹויְבן אּון אּוְנְטן, אּון י פ  ענֶּעס פּון ד  ֵאיין  ָוואְלקֶּ

יְדן. י א  יז גֶּעַגאְנגֶּען ָפאְראֹויס ַפאר ד   ָוואְלְקן ָוואס א 

י ָזאְגט  ב  ער רֶּ יָמן כ"א( דֶּ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחלֶּק א' ס  ענֶּעס )ל  יְבן ָוואְלקֶּ י ז  ַאז ד 
י ְצֵוויי  עְנְטׁש ָהאט אֹויף ַזיין ָקאפ, ד  יְכט ָוואס ַא מֶּ יְבן ל  י ז  עְגן ד  יז קֶּ א 

י מֹויל.אֹויְגן, ד   ער אּון ד  עכֶּ י ְצֵוויי ָנאז לֶּ ְרן, ד   י ְצֵוויי אֹויעֶּ

עם  עְטן דֶּ יגֶּע ְפַלאץ אּון ַצייט צּו בֶּ יְכט  י ר  יז ד  י סּוָכה א  ין ד  א 
יְבן  י ז  יגֶּען ד  יְגן אּון ֵריינ  ה ַזיין צּו ֵהייל  ען ָזאל זֹוכֶּ עְרְׁשְטן ַאז מֶּ ֵאייבֶּ

ען א   וען מֶּ יְכט פּון ָקאפ, וֶּ יְכט ַדאן ָהאט ל  יְבן ל  י ז  יְגן ד  ה צּו ֵהייל  יז זֹוכֶּ
עְרְׁשְטן, אּון  ען צּום ֵאייבֶּ יְנדֶּ ועְרט צּוגֶּעב  ען וֶּ ען ַא ֵריינֶּעם ֹמַח, מֶּ מֶּ
ען,  ען צּוקּומֶּ יד קֶּ ע ַזאְך צּו ָוואס ַא א  עְסטֶּ ע אּון בֶּ עְסטֶּ י ְגרֶּ יז ד  ָדאס א 

ען ָהאט ַא ֵריינֶּעם ֹמַח, ָהאט  וען מֶּ יְך וֶּ ְרל  עְבן אּון ַאן עֶּ ע לֶּ ען ַא גּוטֶּ מֶּ
עם. ער'ס פּון דֶּ עסֶּ יְׁשט ַזיין בֶּ ען נ  ס קֶּ עְבן, עֶּ  לֶּ

 

אפּ  ן אֹויג ִאין קָּ  ִווי אַּ

ה ַזיין  ען ָזאל זֹוכֶּ י אֹויְגן, ַאז מֶּ עְטן אֹויף ד  ען בֶּ ְרְׁשט ַדאְרף מֶּ צּום עֶּ
ען יְׁשט צּו קּוְקן וואּו מֶּ י אֹויְגן, נ  יְטן ד  וען ַא  צּו ה  יְׁשט קּוְקן. וֶּ ָטאר נ 

ים  יק  יג. ַצד  יְנַגאְנְצן ֵהייל  ר ׁשֹוין א  יז עֶּ יגֶּע אֹויְגן ַדאן א  יד ָהאט ֵהייל  א 
י ְגָמָרא ָזאְגט  ית כד.( ָהאְבן גֶּעַטייְטְׁשט ָדאס ָוואס ד  יָה )ַתֲענ  ֵעינֶּ "ַכָלה ׁשֶּ

יד  יָקה", ַא א  יְך ְבד  ין ָכל ּגּוָפה ָצר  ר ָיפֹות א  יגֶּע אֹויְגן, עֶּ ָוואס ָהאט ֵהייל 
ועט ַזיין  ר וֶּ ער ַאז עֶּ יכֶּ יז ז  עג קּוְקן, ַדאן א  ען מֶּ קּוְקט ָנאר וואּו מֶּ

יג. ועט ַזיין ֵהייל  ער גּוף וֶּ יג, ַזיין ַגאְנצֶּ יְנַגאְנְצן ֵהייל   א 

עְרְׁשְטן  עם ֵאייבֶּ עט דֶּ ְך בֶּ לֶּ ד ַהמֶּ ים קיט, לז(ָדו  ל  ְראֹות "ַהֲעֵבר ֵעיַני מֵ  )ְתה 
ען  עְרְׁשְטן ַאז מֶּ עם ֵאייבֶּ עְטן דֶּ ען ַדאְרף ַאַסאְך בֶּ י", מֶּ ָך ַחֵינ  ְדָרכֶּ ָׁשְוא ב 

יְׁשט. ען ָטאר נ  יְׁשט קּוְקן וואּו מֶּ יגֶּע אֹויְגן אּון נ   ָזאל ָהאְבן ֵהייל 

יד ָוואס  ן ָיח  י"ַע ָהאט גֶּעַהאט ַא בֶּ ְזֵקאל" ז  ה ְיחֶּ יגֶּער "ַמְראֶּ ער ֵהייל  דֶּ
ק. ַאְלס ָבחּור ָהאט ָהא דֶּ י"ַע, ַבַעל ַמְעְּגֵלי צֶּ עְנְדל ז  ם מֶּ ט גֶּעֵהייְסן ְמַנחֶּ

יְגן ֲחַתם  יָבה פּון ֵהייל  י ְיׁש  ין ד  עְרנֶּען א  ע גֶּעׁשיְקט לֶּ ים ַזיין ַטאטֶּ א 
יז ָגאר  ר א  ים אּון עֶּ עְרְנט ָדאְרְטן ְדֵריי ְזַמנ  ר ָהאט גֶּעלֶּ י"ַע, עֶּ סֹוֵפר ז 

ר ְׁשַטאְרק גֶּעׁשְ  יז עֶּ ל א  יעֶּ עצ  ין ֲעבֹוַדת ה', אּון ְספֶּ ין תֹוָרה אּון א  יְגן א  ט 
יְׁשט ַארֹויס  ר ָהאט נ  ם, עֶּ יַרת ֵעיַני  ין ְׁשמ  וען אֹויְסגֶּעֵצייְכְנט א  גֶּעוֶּ
ען ַא  ר ַבאקּומֶּ ים ָהאט עֶּ י ְדֵריי ְזַמנ  גֶּעקּוְקט פּון ַזיינֶּע ד' ַאמֹות. ָנאְך ד 

יוו פּון ַזיינֶּע  ען ְבר  ען ַווייל מֶּ ר ָזאל ׁשֹוין ַאֵהיים קּומֶּ עְרן ַאז עֶּ ְלטֶּ עֶּ
ים. ים ַפאר א  ידּוכ  עְדט ׁשֹוין ׁש   רֶּ

ער  יְך גֶּעזֶּעגֶּענֶּען, דֶּ יְגן ֲחַתם סֹוֵפר ז  יז ַאַריין צּום ֵהייל  ער ָבחּור א  דֶּ
וי ים גֶּעָזאְגט ַאז ַאזֹוי ו  ים ָאְנגֶּעוואּוְנְטְׁשן אּון א   ֲחַתם סֹוֵפר ָהאט א 
ר ַאַרייְנֵגיין  על, ָזאל עֶּ י ְׁשָטאט אּוהֶּ ר דּוְרְך ד  ועג ַאֵהיים ֵגייט עֶּ אֹויְפן וֶּ
ר ָהאט ַאזֹוי  ען ַא ְבָרָכה. עֶּ ה צּו נֶּעמֶּ ְשַמח מׁשֶּ יְגן י  ָדאְרט צּום ֵהייל 
על  ין אּוהֶּ עְלט א  יְך ָאְפגֶּעְׁשטֶּ ר ז  ועג ַאֵהיים ָהאט עֶּ גֶּעטּוהן, אֹויְפן וֶּ

ה.ַאַרייְנצּוֵגי ְשַמח מׁשֶּ ען ַא ְבָרָכה פּונֶּעם י   ין נֶּעמֶּ

ען ָהאט יְבן  מֶּ ר גֶּעְבל  יז עֶּ עְנט ַאַרייְנֵגיין ְגַלייְך, א  יְׁשט גֶּעקֶּ ער  נ  ָאבֶּ
עג צּו ַוואְרְטן אֹויף ַזיין ַרייעֶּ צּו  ע טֶּ יכֶּ ְטל  ין ַאְכַסְנָיא ַפאר עֶּ ָדאְרט א 

י ס א  יק. עֶּ ענֶּען ַאַרייְנֵגיין צּום ַצד  ע קֶּ י ֵהייסֶּ ין ד  ער א  ין זּוְממֶּ וען א  ז גֶּעוֶּ

ין ַמאְרק זֶּעהן צּו  יז ַארֹויס גֶּעַגאְנגֶּען א  ער ָבחּור ָהאט א  עג, אּון דֶּ טֶּ
יְׁשן  יְך אֹויף צּו ְפר  ער ַא ְפרּוְכט ז  ען ָאדֶּ יְנקֶּ עס צּו ְטר  פֶּ ען קֹויְפן עֶּ ר קֶּ עֶּ

ער. ועטֶּ ינֶּעם ֵהייְסן וֶּ  א 

ען  יז ָאְנגֶּעקּומֶּ ר א  ר ָהאט עֶּ עָלאנֶּע'ס, אּון עֶּ יט מֶּ יְׁשל מ  צּו ַא ט 
עָלאנֶּע,  ע מֶּ ע ֵרייפֶּ יט ַא גּוטֶּ יְׁשן מ  יְך אֹויְפְפר  ועט ז  ר וֶּ גֶּעְקלֶּעְרט ַאז עֶּ
עְפן  ען ְטרֶּ ר קֶּ עָלאנֶּע'ס צּו זֶּעהן אֹויב עֶּ י מֶּ ר ָהאט ָאְנגֶּעהֹויְבן קּוְקן ד  עֶּ

יׁשְ  ער נ  ר ָהאט ָאבֶּ עָלאנֶּע, עֶּ ע מֶּ עָלאנֶּע ַא גּוטֶּ ע מֶּ ט גֶּעְטָראְפן ַקיין גּוטֶּ
ער. ר ָהאט ָאְנגֶּעהֹויְבן ֵגיין ַווייטֶּ עְלן, אּון עֶּ ים גֶּעפֶּ  ָוואס ָזאל א 

ר ַא קֹול ָוואס  עְרט עֶּ ועק צּו ֵגיין, הֶּ יְך אֹויס ַאוֶּ ר ְדֵרייט ז  וי עֶּ ַאזֹוי ו 
ְפַטר בְ  י, ְוי  יק זֶּה ָבא ְלֵבית ְמלֹונ  ים "ַצד  יז  .עָלאנֶּע?"ֹלא מֶּ ָזאְגט א  ס א  עֶּ

ר גֶּעפָ  ים ֵזייעֶּ י א  ר ָהאט אֹויְפגֶּעהֹויְבן ד  ער אֹויְסְדרּוק, אּון עֶּ אְלן דֶּ
י  וי ד  ר גֶּעזֶּעהן ו  ס גֶּעָזאְגט ָהאט עֶּ ס ָהאט עֶּ וער עֶּ אֹויְגן צּו זֶּעהן וֶּ
ס  עָלאנֶּע'ס ָהאט עֶּ י מֶּ ֵמייְדל ָוואס ְׁשֵטייט ָדאְרט אּון ַפאְרקֹויְפט ד 

ר  .אְגטגֶּעזָ  יַׁשת ַהַדַעת, עֶּ עם ְגרֹויס ֲחל  ען פּון דֶּ ר ָהאט ַבאקּומֶּ עֶּ
ר דּוְרְך  יז עֶּ יְטן ַזיינֶּע אֹויְגן, אּון ָדא א  יְך ַאזֹוי ָאן צּו ה  עְנְגט ז  ְׁשְטרֶּ

 גֶּעַפאְלן אּון גֶּעקּוְקט אֹויף ַא ֵמייְדל.

ר ָהאט יק גֶּעַגאְנגֶּען צּו ַזיין ַאְכַסְנָיא אּון עֶּ יז צּור  ר א  ר  עֶּ ֵזייעֶּ
יְׁשט  יְך נ  ר ָהאט ז  ְרט אֹויף ַזיין דּוְרְכַפאל אּון עֶּ גֶּעֵווייְנט אּון גֶּעְטרֹויעֶּ

ת ער ַבַעל ַהַבי  יְגן. דֶּ עְנט ַבארּוא  על ,גֶּעקֶּ ער ֹראׁש ַהָקָהל פּון אּוהֶּ  ,דֶּ
ה י ַמֲעשֶּ עְרֵצייְלט ד  ר דֶּ עְגט ָוואס ֵגייט ָפאר, ָהאט עֶּ ים גֶּעְפרֶּ  .ָהאט א 

ער רֹ  וען ַא דֶּ יז גֶּעוֶּ י א  יז, ז  י ֵמייְדל א  וער ד  אׁש ַהָקָהל ָהאט גֶּעוואּוְסט וֶּ
ְשַמח  יד פּונֶּעם י  וען ַא ָחס  יז גֶּעוֶּ יד ָוואס א  ער פּון ַא ְׁשָטאט'ס א  ָטאְכטֶּ
ים  ען א  ר קֶּ עם ֹראׁש ַהָקָהל אֹויב עֶּ עְטן דֶּ ער ָבחּור ָהאט גֶּעבֶּ ה, דֶּ מׁשֶּ

ְשַמח מׁשֶּ  ער ֹראׁש ַהָקָהל ָהאט ְטָראְגן צּום י  יקּון, דֶּ עְטן ַא ת  ה צּו בֶּ
ר גֶּעֵווייְנט  ער ָבחּור ָהאט ָדאְרט ֵזייעֶּ יק, אּון דֶּ ים גֶּעְטָראְגן צּום ַצד  א 
יְגן  יְׁשט ַבארּוא  יְך נ  ען ז  ר קֶּ יְׁשט ָוואס צּו טּוהן אּון עֶּ ר ֵווייְסט נ  ַאז עֶּ

ה. ע ַמֲעשֶּ יכֶּ עְקל  י ְׁשרֶּ  פּון ד 

יְנצְ  י ְגָמָרא ָזאְגט א  יז ַאייְנגֶּעַפאְלן ַפאְרן ֹראׁש ַהָקָהל ַאז ד  ויְׁשן א  ו 
ין מא.( ָדאְך  ידּוׁש  ען )ק  ָנה, ַאז מֶּ ְראֶּ י  ָשה ַעד ׁשֶּ ת א  ְיַקֵדׁש אֶּ ָאסּור ְלָאָדם ׁשֶּ

יר, נּו  ען ָדאְך קּוְקן אֹויף א  יט ַא ֵמייְדל ַדאְרף מֶּ ויל ֲחתּוָנה ָהאְבן מ  ו 
ְפָׁשר זָ  ועט אֶּ י ֵמייְדל אּון ַאלֶּעס וֶּ יט ד  ועְרן מ  ער ָבחּור ַא ָחָתן וֶּ אל דֶּ

 ַזיין ְמסּוָדר.

יז ְׁשַטאְרק גֶּעפָ  י ֵעָצה א  ער ד  ר ָהאט ָאבֶּ ה, עֶּ ְשַמח מׁשֶּ אְלן ַפאְרן י 
עְרן פּונֶּעם  ְלטֶּ י עֶּ עְגן ְרׁשּות פּון ד  ם ְפרֶּ ען ַדאְרף קֹודֶּ גֶּעָזאְגט ַאז מֶּ

ען ָהאט י  ָבחּור, מֶּ עְרֵצייְלט ד  עְרן אּון ֵזיי דֶּ ְלטֶּ י עֶּ ער גֶּערּוְפן ד  יבֶּ ַאר 
ר  יְגן ָנאר אֹויב עֶּ יְׁשט ַבארּוא  יְך נ  ען ז  ר זּוהן קֶּ ה, ַאז ֵזייעֶּ ע ַמֲעשֶּ ַגאְנצֶּ
עְדן  ין ַמאְרק רֶּ יז גֶּעַגאְנגֶּען א  ע א  י ַמאמֶּ י ֵמייְדל, ד  יט ד  ָהאט ֲחתּוָנה מ 

י ָהאט י ֵמייְדל, ז  יט ד  יז ַא גֶּעלּוְנגֶּען ֵמייְדל אּון ַאן  מ  י א  גֶּעזֶּעהן ַאז ז 
ְׁשָפָחה. ע מ  ר ַא ָפׁשּוטֶּ ען פּון ֵזייעֶּ יז גֶּעקּומֶּ י א  ער ז  יְך ֵמייְדל, ָאבֶּ ְרל   עֶּ

י  ה אּון גֶּעָזאְגט ַאז ז  ְשַמח מׁשֶּ ען צּום י  יק גֶּעקּומֶּ יז צּור  ע א  י ַמאמֶּ ד 
ידּו ים צּום ׁש  יְׁשט ַמְסכ  יז נ  ע ְגדֹוֵלי א  עְסטֶּ י ְגרֶּ יר ָאן ד  ען ְטָראְגט מ  ְך "מֶּ

ען ַא ֵמייְדל פּון ַאַזא  יְך נֶּעמֶּ ים, אּון ָדא ָזאל א  ידּוכ  ַהדֹור ַפאר ׁש 
י  ה גֶּעָזאְגט ַאז אֹויב ז  ְשַמח מׁשֶּ ער י  יר דֶּ ְׁשָפָחה?!" ָהאט א  ע מ  ָפׁשּוטֶּ

יר ר א  ידּוְך ָזאְגט עֶּ עם ׁש  יְרן דֶּ ועט אֹויְספ  ועט  וֶּ ס וֶּ צּו ַאז עֶּ
יְך ָאְנהֹויְבן ַא  ועט ז  ען פּון ֵזיי ֵׁשיינֶּע דֹורֹות, אּון פּון ֵזיי וֶּ ַארֹויְסקּומֶּ
י ָהאט  ער אּון ז  ועְרטֶּ י וֶּ ען ד  ע ָהאט ָאְנגֶּענּומֶּ י ַמאמֶּ חּוס. ד  ע י  יכֶּ עְרל  הֶּ

יז ַארֹויס גֶּ  ידּוְך א  עם ׁש  ידּוְך, אּון פּון דֶּ עם ׁש  יְגט דֶּ ְנד  י גֶּעעֶּ ען ד  עקּומֶּ
ע יכֶּ עְרל  עְזׁשֶּ  הֶּ י דֶּ ְׁשָפָחה פּון ד  ת ַפאר ְכַלל מ  ְפָארֶּ ע גֶַּזע ְלֵׁשם ּוְלת 

עם ָבחּור'ס  יז ְזכּות פּון דֶּ וען א  יז גֶּעוֶּ ְשָרֵאל. אּון ָדאס ַאלֶּעס א  י 
ם. יַרת ֵעיַני   ְׁשמ 

יְטן  יְך גֶּעה  ים ָהאְבן ז  יק  וי ַווייט ַצד  עם ו  ען פּון דֶּ י אֹויְגן. זֶּעהט מֶּ ד 
ה ַזיין צּו  יר ָזאְלן זֹוכֶּ עְרְׁשְטן ַאז מ  עם ֵאייבֶּ עְטן דֶּ יר אֹויְך בֶּ ַדאְרף מ 
ע ַזאְך ָוואס  יְׁשט ַזיין ְמׁשּוגֶּע צּו קּוְקן אֹויף יֶּעדֶּ י אֹויְגן אּון נ  יְטן ד  ה 

יְׁשט. ען ָטאר נ   מֶּ
 המשך 
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ן רֹויֶסע אֹויֶערְׁ  גְׁ

עְטן  ען בֶּ ען אֹויְך ַדאְרף מֶּ ְרן. מֶּ י אֹויעֶּ עְרְׁשְטן אֹויף ד  עם ֵאייבֶּ דֶּ
יְׁשט ין זֹוַהר ַהָקדֹוׁש  ַזיין ַדאְרף נ  עְרן ַאלֶּעס. א  יג צּו הֶּ ַאזֹוי ַנייגֶּער 

ֵפׁש, ָדאס ֵמייְנט  יז ַא ט  ְרן א  ע אֹויעֶּ ס ָהאט ְגרֹויסֶּ וער עֶּ ְׁשֵטייט ַאז וֶּ
ע אוֹ  ע ְגרֹויסֶּ ען ָהאט ַטאקֶּ יְׁשט ַדְוָקא ַאז מֶּ ען מּוז נ  ְרן, ָנאר ַאז מֶּ יעֶּ

ְסן  ע ְׁשמּועֶּ ען זֶּעהט ַא קּוְפקֶּ ר, ַאז מֶּ עם אֹויעֶּ עָראל צּוֵלייְגן דֶּ יבֶּ א 
ען ַדאְרף  עְדט ָדאְרט. ָוואס מֶּ ען רֶּ עְרן ָוואס מֶּ ען ְגַלייְך ֵגיין הֶּ ַדאְרף מֶּ

עְרן  עְר  -הֶּ יְׁשט הֶּ ען ַדאְרף נ  עְרן, אּון ָוואס מֶּ וי הֶּ ען ֵסיי ו  ועט מֶּ  -ן וֶּ
עְרן. יז ָדאְך ַא ָׁשאד צּו הֶּ  א 

ער  עְרן ָוואס דֶּ ים, צּו הֶּ יז אֹויְך ְמַרֵמז אֹויף ֱאמּוַנת ֲחָכמ  ְרן א  י אֹויעֶּ ד 
ען  עְנְטׁש, מֶּ ענֶּער מֶּ יז ַא ַפאְרלֹוירֶּ יק א  יד ָאן ַא ַצד  יק ָזאְגט, ַא א  ַצד 

ען ָהאט צּו טּוהן. ַאָמאל ַפאְלט מֶּ  יְׁשט ָוואס מֶּ ועק אּון ֵווייְסט נ  ען ַאוֶּ
ער  יל מֶּ ען טּוט צּופ  עְרט, מֶּ יְׁשט, אּון ַאָמאל ַפאְרקֶּ ען טּוט ָגאְרנ  מֶּ

ס. ען ַדאְרף אּון ַדאן ְקַראְכט עֶּ יל מֶּ ויפ   ו 
ר  יז עֶּ ים, ַדאן א  יְרט א  יק ָוואס פ  ער ַא ַצד  יד ָהאט ָאבֶּ וען ַא א  וֶּ

ר ֵווייְסט ָוואס צּו טּו ועג, עֶּ יְגן וֶּ יְכט  יְך צּו אֹויְפן ר  וי ַאזֹוי ז  הן אּון ו 
ע ַמָצב. ין יֶּעדֶּ יג א  יְכט  יְרן ר   פ 

ׁש  רֶּ י ַטייְטְׁשט ָדאס ָוואס ֲחַז"ל ָזאְגן "ְסַתם חֶּ ב  ער רֶּ ֵאינֹו ׁשֹוֵמַע  -דֶּ
יְׁשט  ,ר"בֵ דַ ְוֵאינֹו מְ  יְך נ  עְרט ז  ר הֶּ יז ַא "ֵאינֹו ׁשֹוֵמַע", עֶּ עְנְטׁש א  ַאז ַא מֶּ

ר ַאן "ֵאינֹו צּו צּום קֹול פּון צַ  יז עֶּ יק, ַדאן א  יְׁשט רבֵ דַ מְ ד  עְדט נ  ר רֶּ " עֶּ
עְרְׁשְטן.  צּום ֵאייבֶּ

עְרְׁשְטן ַאז  עם ֵאייבֶּ עְטן דֶּ יד בֶּ ער ַדאְרף ַא א  יבֶּ ער  רדֶּ ָזאל זֹוכֶּה  עֶּ
ועג, ָוואס  יְגן וֶּ יְכט  יְרן אֹויְפן ר  ים פ  יק ָוואס ָזאל א  עְפן ַא ַצד  ַזיין צּו ְטרֶּ

ין עְדן צּום  ָזאל א  ק צּו רֶּ ים ַאַרייְנגֶּעְבן ַא ַחיֹות אּון ַא ֵחׁשֶּ א 
וענֶּען  עְרנֶּען אּון צּו ַדאוֶּ עְרְׁשְטן, צּו לֶּ עם ֵאייבֶּ ינֶּען דֶּ עְרְׁשְטן, צּו ד  ֵאייבֶּ

ְצָוה. יט ַא מ  ן מ  יְך צּו ְפֵרייעֶּ  אּון ז 
 

נּות לָּ בְׁ  סַּ

י ָנאז, ָוואס ָדאס ֵגייט ַארֹוי עְרָנאְך קּוְמט ד  ען דֶּ ף אֹויף ַסְבָלנּות, מֶּ
ועְרן ַאזֹוי ְׁשנֶּעל  יְׁשט צּו וֶּ יְך ַאף, נ  ה ַזיין צּו ַזיין ַא ַמֲאר  ָזאל זֹוכֶּ
ען  וי ַאזֹוי מֶּ יְׁשט ו  יַקייט ָוואס ֵגייט נ  ע ְקֵליינ  עְגט פּון יֶּעדֶּ אֹויְפגֶּערֶּ

יט גֶּעדּוְלד אּון ַסְבָלנּות. ע ַזאְך מ  ען יֶּעדֶּ ויל, ָנאר ָאְננֶּעמֶּ  ו 
יז ַמָמׁש ד   ס א  עְבן, עֶּ ין לֶּ יג א  ויְכט  ר ו  יז ֵזייעֶּ ָדה פּון ַסְבָלנּות א  י מ 

עְנְטׁש ֵגייט דּוְרְך  ער מֶּ עם. יֶּעדֶּ עְבן ָאן דֶּ יְך צּו לֶּ עְגל  יְׁשט מֶּ נ 
יַקייְטן,  וער  יַקייְטן יֶּעְדן ָטאג, ֵאיינֶּער ָהאט ֵזיינֶּע ֵאייגֶּענֶּע ְׁשוֶּ וער  ְׁשוֶּ

וע ער, ֵאיינֶּער ָהאט ְׁשוֶּ יְנדֶּ י ק  י ַווייב, ֵאיינֶּער פּון ד  יַקייְטן פּון ד  ר 
עְנְטְׁשן, א.א.וו., אּון  ע מֶּ ערֶּ עט, ֵאיינֶּער פּון ַאְנדֶּ י ַאְרבֶּ ֵאיינֶּער ַביי ד 
עך  יְקלֶּ ען ָהאְבן ַא ְגל  ען מֶּ יט ַאַסאְך גֶּעדּוְלד, קֶּ יט ַסְבָלנּות, מ  ָנאר מ 

עְבן.  לֶּ
יד ָהא עְרַפאר ַדאְרף ַא א  יְך ָלאְזן דֶּ ְבן ַאַסאְך גֶּעדּוְלד אּון ַסְבָלנּות, ז 

ים, ָזאל  יט א  ער טּוט מ  עפֶּ ער ַבאׁשֶּ עְרְׁשְטן, ָוואס דֶּ יְרן פּונֶּעם ֵאייבֶּ פ 
יְך  ען גֶּעְבט ז  ויל". מֶּ ער ו  עְרְׁשטֶּ ער ֵאייבֶּ וי דֶּ ר ָזאְגן: "ָזאל ַזיין ַאזֹוי ו  עֶּ

עְרׁשְ  ער צּום ֵאייבֶּ יבֶּ יְנַגאְנְצן א  ער א  ועט דֶּ ְטן, אּון צּום סֹוף וֶּ
ים ַזיין גּוט. ועט א  ס וֶּ עְלְפן, ַאז עֶּ ער הֶּ יכֶּ ער ז  עְרְׁשטֶּ  ֵאייבֶּ

ען אֹויְך ָהאְבן ַאַסאְך  עְרְׁשְטן, ַדאְרף מֶּ עם ֵאייבֶּ ינֶּען דֶּ ילּו ַביים ד  ֲאפ 
ער יכֶּ ְרל  ינּוט ַאן עֶּ ין ֵאיין מ  יְׁשט א  ועְרט נ  ען וֶּ יד,  ַסְבָלנּות, ַווייל מֶּ א 

יט  ע ַמְדֵריגֹות ָנאר מ  רֶּ ען צּו ֵזייעֶּ ים זֶּענֶּען צּוגֶּעקּומֶּ יק  ע ַצד  ַאלֶּ
ועט, ַאַסאְך  עוֶּ ַסְבָלנּות, פּון ָאְנַפאְנג ָהאְבן ֵזיי ַאַסאְך גֶּעָהארֶּ
עְרְׁשְטן, אּון ֵזיי ָהאְבן  עְדט צּום ֵאייבֶּ עְרְנט אּון גֶּערֶּ ועְנט, גֶּעלֶּ גֶּעַדאוֶּ

יְׁשט גֶּעזֶּע עס אֹויף. ָגאְרנ  פֶּ ן עֶּ יְלט ַאז ֵזיי טּועֶּ יְׁשט גֶּעפ  הן, אּון ָגאְרנ 
ער ָהאט  עְרְׁשטֶּ ער ֵאייבֶּ יז דֶּ יט גֶּעדּוְלד, ב  ער ֵזיי ָהאְבן גֶּעַוואְרט מ  ָאבֶּ
ען צּו ָוואס ֵזיי זֶּענֶּען  ֵזיי גֶּעָהאְלְפן, אּון ֵזיי זֶּענֶּען צּוגֶּעקּומֶּ

ען.  צּוגֶּעקּומֶּ
עְרֵצייְלט אֹויפְ  ען דֶּ ער "תֹוְלדֹות ַיֲעֹקב יֹוֵסף", ַאז מֶּ יק דֶּ יְגן ַצד  ן ֵהייל 

עְגן  יְך רֶּ עְגט ז  ר ְפלֶּ ער ַקְפָדן, עֶּ וען ַא ְגרֹויסֶּ ר גֶּעוֶּ יז עֶּ יְנגֶּעְרֵהייט א  א 
ים גֶּערּוְפן צּו ַזיין ַסְנָדק  ען א  יַקייט. ֵאייְנָמאל ָהאט מֶּ ע ְקֵליינ  אֹויף יֶּעדֶּ

ית, אּון ַאזֹוי  ית, ָהאט ַביי ַא ְבר  עט צּום ְבר  ען ְׁשפֶּ יז ָאְנגֶּעקּומֶּ ר א  וי עֶּ ו 

ית ָאן  עם ְבר  ען ָהאט גֶּעַמאְכט דֶּ ים, מֶּ יְׁשט גֶּעַוואְרט אֹויף א  ען נ  מֶּ
ען ׁשֹוין גֶּעַהאְלְטן ָנאְכן  ען, ָהאט מֶּ יז ָאְנגֶּעקּומֶּ ר א  וען עֶּ ים, אּון וֶּ א 

עְרט, עֶּ  ר גֶּעְׁשטֶּ ים ֵזייעֶּ ית. ָדאס ָהאט א  עְגט אֹויף ְבר  יְך גֶּערֶּ ר ָהאט ז 
ר ָהאט  וען ָדאְרט ָנאְך ַזאְכן אֹויף ָוואס עֶּ יז ׁשֹוין גֶּעוֶּ עם, אּון ַאזֹוי א  דֶּ

עְגט. יְך גֶּערֶּ  ז 
יז  י ְסעּוָדה א  יְטן ד  יְנמ  י ְסעּוָדה, א  ְסן ד  יְך גֶּעזֶּעְצט עֶּ ען ָהאט ז  מֶּ

ענֶּע ְקלֵ  יסֶּ יט צּור  יַמאן מ  ען ַאן ָאר  עְנְטְׁשן ָהאְבן ַאַרייְנגֶּעקּומֶּ ער, מֶּ יידֶּ
וי  עְגט ו  ים גֶּעְפרֶּ ען ָהאט א  וען מֶּ יְסט אּון גֶּעגֶּעְבן ָׁשלֹום, וֶּ ים ַבאְגר  א 
ים  ען ָהאט א  ר גֶּעָזאְגט: "ָזאל ַזיין ַאזֹוי"... מֶּ ר ֵהייְסט, ָהאט עֶּ ַאזֹוי עֶּ

ר גֶּ  ְסן?" ָהאט עֶּ עס עֶּ פֶּ ְפָׁשר עֶּ ויְלְסט אֶּ עְגט: "ו  ער גֶּעְפרֶּ וידֶּ עָזאְגט: ו 
ער  ר ַווייטֶּ עלֶּער? ָהאט עֶּ ְפָׁשר ָנאְך ַא טֶּ ויְלְסט אֶּ "ָזאל ַזיין ַאזֹוי", "ו 
ים  ען ָהאט א  ער ָוואס מֶּ עְרט: "ָזאל ַזיין ַאזֹוי", אּון ַאזֹוי ַווייטֶּ ְנְטפֶּ גֶּעעֶּ

עְרט:  "ָזאל ַזיין ַאזֹוי"... ְנְטפֶּ ר אֹויף ַאלֶּעס גֶּעעֶּ עְגט ָהאט עֶּ  גֶּעְפרֶּ
ער פּון ַפאְרְׁשֵטיי עְכטֶּ יז ָדאְרט גֶּעָוואְרן ַא ְגרֹויס גֶּעלֶּ ס א  יְך ַאז עֶּ ט ז 

ְפָׁשר ְמׁשּוגֶּע גֶּעָוואְרן?",  יְזט אֶּ עְגט: "ב  ים גֶּעְפרֶּ ען ָהאט א  ה, מֶּ י ַמֲעשֶּ ד 
יְך  ער עֹוָלם ָהאט ז  ער גֶּעָזאְגט: "ָזאל ַזיין ַאזֹוי", אּון דֶּ ר ַווייטֶּ ָהאט עֶּ

עְרגֶּעַהאְלְטן אוֹ  ר גֶּעַלאְכט.אּוְנטֶּ ען ָהאט ֵזייעֶּ ְׁשבֹון, מֶּ  יף ַזיין חֶּ
ער  ער ַפאְרְׁשַטאנֶּען ַאז דֶּ יגֶּער "תֹוְלדֹות" ָהאט ָאבֶּ ער ֵהייל  דֶּ
ר ָהאט גֶּעָוואְלט  עס ְמַרֵמז ַזיין, אּון עֶּ פֶּ ים ָדא עֶּ ויל א  ער ו  עְרְׁשטֶּ ֵאייבֶּ

י ער א  ים, ָאבֶּ יט א  עְדן מ  יַמאן צּו רֶּ ער צּוֵגיין צּום ָאר  יז דֶּ ויְׁשן א  ְנְצו 
ויְנְדן גֶּעָוואְרן. יַמאן ׁשֹוין ַפאְרְׁשו   ָאר 

ר  עְרְׁשְטן ַאז עֶּ עם ֵאייבֶּ עְטן דֶּ יגֶּער "תֹוְלדֹות" ָהאט גֶּעבֶּ ער ֵהייל  דֶּ
ים גֶּעָזאְגט פּון  ען א  ים ָזאְגן ָוואס ָדאס ָהאט גֶּעֵמייְנט, ָהאט מֶּ ָזאל א 

וען ֵאל   יז גֶּעוֶּ יְמל, ַאז ָדאס א  ים ה  ען א  יז גֶּעקּומֶּ יא, ָוואס א  ָיהּו ַהָנב 
יְך  עְגן, ָנאר ז  יְׁשט אֹויְפרֶּ יְך ֵקייְנָמאל נ  ען ָטאר ז  עְרנֶּען ַאז מֶּ אֹויְסלֶּ
ע ַזאְך ָזאְגן  עְרְׁשְטן, אּון אֹויף יֶּעדֶּ עְרגֶּעְבן צּום ֵאייבֶּ יבֶּ יְנַגאְנְצן א  א 

 "ָזאל ַזיין ַאזֹוי..."
יְנג יְך ְגר  ס ָזאְגט ז  וער ְמַקֵיים צּו ַזיין, צּו עֶּ יז ָגאר ְׁשוֶּ ס א  ער עֶּ , ָאבֶּ

יז  ען א  וי ַאזֹוי מֶּ ועג ו  ע וֶּ יְגְסטֶּ י ֵאייְנצ  ָהאְבן ַסְבָלנּות אּון גֶּעדּוְלד. ד 
יט ַא  עְרְׁשְטן מ  ינֶּעם ֵאייבֶּ ען ְגֵלייְבט א  וען מֶּ יז ָנאר וֶּ עם, א  ה צּו דֶּ זֹוכֶּ

ע ֱאמּוָנה, ַאז ָגאְרנ   ועְרט גֶּעטּוהן פּון ְׁשַטאְרקֶּ ועְלט וֶּ ער וֶּ יְׁשט אֹויף דֶּ
עְרְׁשְטן. אּון ָדאס ַבאקּוְמט  יְך ַאֵליין, ַאלֶּעס קּוְמט ָנאר פּונֶּעם ֵאייבֶּ ז 
עְנְטׁש גֶּעוואֹויְנט  וען ַא מֶּ עְרְׁשְטן. וֶּ עְדן ַאַסאְך צּום ֵאייבֶּ ען דּוְרְכן רֶּ מֶּ

עְר  עְרֵצייְלן ַפאְרן ֵאייבֶּ יְך צּו, צּו דֶּ ס ֵגייט אֹויף ז  ְׁשְטן ַאלֶּעס ָוואס עֶּ
ע  ר ַא ְׁשַטאְרקֶּ ים ֵוויי, ַבאקּוְמט עֶּ ים ַאדּוְרְך, ַאלֶּעס ָוואס טּוט א  א 
עָמאְלט  עְלְפן, אּון דֶּ ים הֶּ ען א  ער קֶּ עְרְׁשטֶּ ער ֵאייבֶּ ֱאמּוָנה, ַאז ָנאר דֶּ

יׁשְ  ר נ  ועְרט עֶּ ע ָצָרה, וֶּ ועְלכֶּ ים ֵסיי וֶּ ס קּוְמט אֹויף א  וען עֶּ ט אֹויס וֶּ
ער  עְרְׁשטֶּ ער ֵאייבֶּ עְרְׁשְטן, אּון דֶּ ס ַפאְרן ֵאייבֶּ עְרֵצייְלט עֶּ ר דֶּ עְנְטׁש, עֶּ מֶּ

ָדה פּון ַסְבָלנּות. י ֵׁשיינֶּע מ  ען צּו ד  ים, אּון ַאזֹוי קּוְמט מֶּ עְלְפט א   הֶּ
ועְלט, ֵאיינֶּער ַמאְכט  ער וֶּ ר ַאַסאְך ָצרֹות אֹויף דֶּ יז ָדא ֵזייעֶּ ס א  עֶּ

יט ַאַסא ען מ  עְרצּוקּומֶּ יבֶּ יְׁשט ַקיין גֶּעְלט א  ר ָהאט נ  יט ַפְרָנָסה, עֶּ ְך מ 
עם ָהאְבן ַאַסאְך ַסְבָלנּות, אּון ָנאר  ען אֹויף דֶּ עם ָטאג, ַדאְרף מֶּ דֶּ

עְטן ַפְרָנָסה. ים בֶּ עְרְׁשְטן, אּון א  ען צּום ֵאייבֶּ  קּומֶּ
עְנְטְׁשן ָווא ע מֶּ ערֶּ עְראּום זֶּענֶּען ָדא ַאְנדֶּ וידֶּ ע ו  ערֶּ ְלטֶּ ס ָהאְבן עֶּ

וער צּו  ס ֵגייט ֵזיי ְׁשוֶּ ין ְׁשטּוב, עֶּ ע ֵמייְדלֶּעְך א  ערֶּ ְלטֶּ ער עֶּ ים ָאדֶּ ָבחּור 
יְך,  יְגט ז  ען ְקר  יְך אֹויף ַפאר ַצַער, מֶּ ְסן ז  עְרן עֶּ ְלטֶּ י עֶּ ידּוְך, ד  עְפן ַא ׁש  ְטרֶּ

ועְרט צּוָפא ע ְׁשטּוב וֶּ י ַגאְנצֶּ יְך, אּון ד  ען ְׁשָלאְגט ז  ְרן אּון צּוְפלֹויְגן. מֶּ
עְרְׁשְטן,  ען ַאְנְטלֹויְפט ָנאר צּום ֵאייבֶּ ער גֶּעדּוְלד, מֶּ ען ָהאט ָאבֶּ וען מֶּ וֶּ
עָמאְלט  עְרְׁשְטן, דֶּ עם ֵאייבֶּ עְהט ָנאְכַאָמאל אּון ָנאְכַאָמאל דֶּ ען בֶּ מֶּ

ען ֵגייט ַאלֶּעס ַאדּוְרְך ְבָׁשלֹום ער, אּון מֶּ עְרְׁשטֶּ ער ֵאייבֶּ עְלְפט דֶּ  .הֶּ
ען אֹויף  ת, ַדאְרף מֶּ יט ָׁשלֹום ַבי  יַקייְטן מ  וער  ן דּוְרְך ְׁשוֶּ ע ֵגייעֶּ ערֶּ ַאְנדֶּ
יג  יְׁשט ֵאייב  יְך נ  עם אֹויְך ָהאְבן ַאַסאְך ַסְבָלנּות, ַא ְפרֹוי ַפאְרְׁשֵטייט ז  דֶּ
עְנְגט ַאַריין  ר ְברֶּ עְרפּון, אּון עֶּ ועז דֶּ ועְרט נֶּעְרוֶּ ער ַמאן וֶּ יְטן ַמאן, דֶּ מ 
ועְרט  ס וֶּ ין ְׁשטּוב ַאן ֵאיָמה ְיֵתיָרה, ַאן ָאְנגֶּעצֹויְגְנַקייט, עֶּ א 
ת,  ועְרט ַמְחלֹוקֶּ ס וֶּ עְרֵהיים, עֶּ יְנדֶּ י ַמָצב א  עְנְגט ד  ָאְנגֶּעְׁשְטרֶּ
י  ועְרט ד  עם וֶּ י הֹויז, אּון פּון דֶּ ין ד  ן אּון ָאְנגֶּעצֹויגֶּעְנֵקייט א  יגֶּעַרייעֶּ ְקר 

ע ְׁשטּוב צּוַפאלְ   ן.ַגאְנצֶּ

 המשך 



 ה
 

 ִדי ַכָוונֹות פּון ָׁשאְקֶלען לּוָלב

 

ֲעִריב ח מַּ רָּ  ִמזְׁ

 

פֹון רֹום צָּ  דָּ

 

ּטָּ  ה מַּ לָּ עְׁ  המַּ

 

 

יְׁשט ַאלֶּעס  ר ָהאט ַסְבָלנּות, נ  ל, עֶּ ער ֵשכֶּ ער ַמאן ָהאט ָאבֶּ וען דֶּ וֶּ
ען  ען קּוְקן, מֶּ יְׁשט ַאלֶּעס ַדאְרף מֶּ עְרֵהיים, נ  יְנדֶּ ען זֶּעהן א  ַדאְרף מֶּ
יְׁשט  ע ַזאְך, אּון ַאַודַאי נ  ק פּון יֶּעדֶּ יְׁשט ַמאְכן ַאן ֵעסֶּ ַדאְרף נ 

עְנגֶּען  י ַאַרייְנְברֶּ וי ד  יגֶּע ָאְנגֶּעצֹויְגְנַקייט, ו  ער  יבֶּ עְרֵהיים ַאן א  יְנדֶּ א 
יל ָאָדם ֵאיָמה ְיֵתיָרה ְבתֹוְך ֵביתֹו" )גיטין ז.( ְגָמָרא ָזאְגט   -"ְלעֹוָלם ַאל ַיט 

יגֶּע  ער  יבֶּ עְרֵהיים ַאן א  יְנדֶּ עְנגֶּען א  יְׁשט ַאַרייְנְברֶּ עְנְטׁש ָזאל נ  ַא מֶּ
ים, ָאְנגֶּעצֹויגֶּעְנֵקיי ְלקּול  עְנְגט ָדאס צּו ַאַסאְך ק  עם ְברֶּ ט, ַווייל ָנאְכדֶּ

עְבן, ַא  ע לֶּ ען ָהאְבן ַא גֶּעְׁשַמאקֶּ ען מֶּ יְסל ַסְבָלנּות קֶּ יט ַאב  ער מ  ָאבֶּ
ועְלט. ער אֹויף יֶּענֶּע וֶּ יכֶּ ועְלט, אּון ז  י וֶּ עְבן, ָנאְך אֹויף ד  ע לֶּ יסֶּ  ז 

ער יְנדֶּ יט ק  יז מ  ע א  י זֶּעְלבֶּ ער אּון ד  יְנדֶּ י ק  יג ָפאְלְגן ד  יְׁשט ֵאייב  , נ 
יְׁשט  יְך נ  ועט ז  ע וֶּ ער ַטאטֶּ ְרְׁשְטן ָמאל ֵהייְסן, אּון אֹויב דֶּ יְטן עֶּ מ 
ועט ַזיין הֹויז  יט ָגאר ַאַסאְך גֶּעדּוְלד, וֶּ יט ַסְבָלנּות, מ  ָאְנַגאְרְטלֶּען מ 

ען ַאַסאְך  ער ַדאְרף מֶּ יבֶּ ער  יְנַגאְנְצן צּוַפאְלן. דֶּ עם א  עְטן דֶּ בֶּ
ָדה פּון ַסְבָלנּות. ַא הֹויז וואּו  י מ  ה ַזיין צּו ד  ען ָזאל זֹוכֶּ עְרְׁשְטן, מֶּ ֵאייבֶּ
י  ען ָהאט ַסְבָלנּות צּו ד  ען ָהאט ַסְבָלנּות ֵאיינֶּער צּום ְצֵווייְטן, אּון מֶּ מֶּ

יּות אּון ְבַגׁשְ  יַח ַזיין ְברּוֲחנ  ר ַמְצל  ועְלן ֵזיי ֵזייעֶּ ער, וֶּ יְנדֶּ יּות.ק   מ 
ען אֹויְך ָהאְבן ַאַסאְך  עְרְׁשְטן ַדאְרף מֶּ עם ֵאייבֶּ עְטן דֶּ ילּו ַביים בֶּ ֲאפ 
ען ַאָמאל  ס קֶּ ען ְגַלייְך גֶּעָהאְלְפן, עֶּ ועְרט מֶּ יג וֶּ יְׁשט ֵאייב  ַסְבָלנּות, נ 
ען יְׁשט ַקיין ְיׁשּוָעה. מֶּ ען זֶּעהט ָנאְכנ  עג אּון ָיאְרן, אּון מֶּ עְרֵגיין טֶּ יבֶּ  ַאר 
ער  יז דֶּ עְטן ב  עְטן אּון בֶּ ער בֶּ יְׁשט אֹויְפגֶּעְבן, ָנאר ַווייטֶּ ער נ  ָטאר ָאבֶּ

י ְיׁשּוָעה. יְקן ד  ועט ַרֲחָמנּות ָהאְבן, אּון ׁש  ער וֶּ עְרְׁשטֶּ  ֵאייבֶּ
 

ל ִליסְׁ  ִדי מֹויל ִאיז ֶדער ש ְׁ
ע פּון ַאלֶּ  יְגְסטֶּ ויְכט  י ו  יז ד  י מֹויל, ָדאס א  עְרָנאְך קּוְמט ד  עס אּון דֶּ

ען צּו  ען צּוקּומֶּ ען מֶּ י מֹויל קֶּ יט ד  יְסל צּו ַאלֶּעס. מ  י ְׁשל  יז ד  ָדאס א 
ע ַמְדֵריגֹות.  ַאלֶּ

יְגַקייט  ויְכט  י ו  י ְגרֹויְסַקייט אּון ד  ען זֶּעהט ד  עְרט אּון מֶּ ען הֶּ וען מֶּ וֶּ
ען מֶּ  י ָנאז אּון מֹויל, קֶּ ְרן, ד  י אֹויעֶּ י אֹויְגן, ד  יְטן ד  ועפּון ה  ְרן ען וֶּ

וי  ,צּוַפאְלן ער ו  יגֶּע ַזאְכן, ָאבֶּ ויְכט  ע אּון ו  ר גּוטֶּ ע ֵזייעֶּ יז ַטאקֶּ ס א  עֶּ
עם? ה צּו דֶּ ען זֹוכֶּ יז מֶּ  ַאזֹוי א 

ין ַזיין  ר ָהאט א  ע ֹכַח ָוואס עֶּ י ְגרֹויסֶּ ער ד  יד ֵווייְסט ָאבֶּ וען ַא א  וֶּ
עְדן צּום ֵאייבֶּ  עְרן צּו רֶּ יְׁשט אֹויְפהֶּ ר נ  ועט עֶּ עְטן מֹויל, וֶּ עְרְׁשְטן, צּו בֶּ

ער  עְרְׁשטֶּ ער ֵאייבֶּ יז דֶּ ין ָנאְכַאָמאל ב  עְרְׁשְטן ֵאייְנָמאל א  עם ֵאייבֶּ דֶּ
ען ָנאר  ען קֶּ ען צּו ַאלֶּעס ָוואס מֶּ ועט צּוקּומֶּ ען וֶּ עְלְפן אּון מֶּ ועט הֶּ וֶּ

ען.  צּוקּומֶּ
ער ָפסּוק ָזאְגט  ְדָבר ח, ב( דֶּ ל מּול ְפֵני ַהְמנֹוָרה )ַבמ  ְבַעת אֶּ ירּו ׁש  ָיא 

י  י ְמנֹוָרה ַדאְרְפן ַזיין גֶּעבֹויְגן צּו ד  יְכט פּון ד  ע ל  ַהֵנרֹות, ַאלֶּ
ְכאֹוָרה ַפאְרְׁשֵטיין ען ל  ע. ַדאְרף מֶּ עְלְסטֶּ יטֶּ יְכט  ,מ  ע ל  עְלְסטֶּ יטֶּ י מ  ַאז ד 

ע זֶּעְקס זֶּענֶּ  ערֶּ י ַאְנדֶּ יְטן ְגַלייְך, אּון ד  יְנמ  יז ָדאְך גֶּעְׁשַטאנֶּען א  ען א 
ת  ירּו ֵׁשׁשֶּ ים, ָוואְלט ָדאְך גֶּעַדאְרְפט ְׁשֵטיין "ָיא  וען גֶּעבֹויְגן צּו א  גֶּעוֶּ

וען גֶּעבֹויְגן?  ַהֵנרֹות", ָנאר זֶּעְקס זֶּענֶּען גֶּעוֶּ
י מֹויל, ַאלֶּע  עְגן ד  יז קֶּ יְכט א  ע ל  עטֶּ יבֶּ י ז  יז ַאז ד  ער ֵתירּוץ א  ָנאר דֶּ

עְנְטׁש  ער מֶּ יְכט ָוואס דֶּ יְבן ל  י ז  י ְצֵוויי אֹויְגן, ד  ָהאט אֹויף ַזיין ָקאפ, ד 
ע ַדאְרְפן ַזיין גֶּעבֹויְגן צּו  י מֹויל, ַאלֶּ ער אּון ד  עכֶּ י ָנאז לֶּ ְרן, ד  ְצֵוויי אֹויעֶּ
י ַאלֶּע ַזאְכן  י מֹויל, ַפאר ד  ען צּו ד  ע ַדאְרְפן ֵזיי צּוקּומֶּ י מֹויל, ַאלֶּ ד 

עְר  עם ֵאייבֶּ עְטן דֶּ ען ָנאר בֶּ  ְׁשְטן.ַדאְרף מֶּ
יגֶּע ַזאְכן, אֹויף  יּות'ד  עְטן אֹויף ַגְׁשמ  ען אֹויְך בֶּ ע ַדאְרף מֶּ י זֶּעְלבֶּ אּון ד 
יז ָנאר ָדא ֵאיין ֵעָצה צּו ֵגיין צּום  ען ַדאְרף ָהאְבן א  ַאלֶּעס ָוואס מֶּ
ען ָזאל ָהאְבן  עְרְׁשְטן, ַאז מֶּ עם ֵאייבֶּ עְטן דֶּ עְרְׁשְטן אּון צּו בֶּ ֵאייבֶּ

ען ַדאְרף.ַפְרָנסָ   ה גֶּעזּוְנט אּון ַנַחת אּון ַאלֶּעס ָוואס מֶּ
ען ָזאל  עְטן ַאז מֶּ ען אֹויְך ַאַסאְך בֶּ י מֹויל ַאֵליין ַדאְרף מֶּ אּון אֹויף ד 
עְרנֶּען אּון  י מֹויל ָנאר צּו לֶּ ען ָזאל נּוְצן ד  ס נּוְצן ָנאר צּו גּוְטן, מֶּ עֶּ

עְרְׁשְטן עְדן צּום ֵאייבֶּ וענֶּען, צּו רֶּ ע  ַדאוֶּ ערֶּ עְדן צּו ַאְנדֶּ אּון צּו רֶּ
יְׁשט  עְרְׁשְטן, אּון נ  עם ֵאייבֶּ ינֶּען דֶּ עְנְטְׁשן, ֵזיי אֹויְך ְמַחֵזק צּו ַזיין צּו ד  מֶּ
יְׁשט. ען ָטאר נ  יְׁשַקייְטן אּון ַזאְכן ָוואס מֶּ עְדן ַנאר  עְרט צּו רֶּ  ַח"ו ַפאְרקֶּ

יגֶּע סּוכָ  י ֵהייל  ין ד  יְצט א  ען ז  וען מֶּ י יֶּעְצט וֶּ יט ד  ען מ  ה, ַארּום גֶּענּומֶּ
יר ָזאְלן זֹוכֶּה  עְרְׁשְטן ַאז מ  עם ֵאייבֶּ עְטן דֶּ יר בֶּ ענֶּעס, ָלאמ  יְבן ָוואְלקֶּ ז 
ועְלן  יר ָהאְבן אֹויְפן ָקאפ, ַדאן וֶּ יְכט ָוואס מ  יְבן ל  י ז  יְגן ד  ַזיין צּו ֵהייל 

י ועְלן ַזיין ְגל  יר וֶּ יר ָהאְבן ַא ֵריינֶּעם ֹמַח, מ  ע מ  יכֶּ ע אּון ְפֵרייל  יכֶּ ְקל 
ועְלט. ועְלט אּון יֶּענֶּע וֶּ י וֶּ ועְלן ָהאְבן ד  יר וֶּ עְנְטְׁשן, מ   מֶּ

ם, ְך ֵעיַני  רֶּ ק ט"ו עֶּ יחֹות מֹוַהָרא"ׁש ַחג ַהסּוכּות, ֵחלֶּ  )ש 
ְך ז' ֵנרֹות רֶּ ק ט"ז עֶּ ּך ַסְבָלנּות( ,ֵחלֶּ רֶּ ק ד', ה', י"א, עֶּ ֵחלֶּ



 ו
 

ֹוין ִוויל ִאיךְׁ  יין ש   וואֹויל זַּ
 

 
 

 

י עַ  יז ַבאַקאְנט ַאז ד  ס א  י עֶּ יְפן, ד  י ל  עְגן ד  ענֶּען קֶּ ָרבֹות זֶּ
עְטל י  יְךְבלֶּ יז ד  יְפן, אֹויְך א  י ל  וי ד  פּון ַאן ַעָרָבה זֶּעהט אֹויס ו 

יְׁשט ַקיין תֹוָרה  עְנְטְׁשן ָוואס ָהאְבן נ  י מֶּ עְגן ד  ַעָרָבה ְמַרֵמז קֶּ
י ַעָרָבה ָוו וי ד  ים, ַאזֹוי ו  ים טֹוב  יְׁשט ַקיין ַמֲעש  אס ָהאט אּון נ 

יְׁשט ַקיין ֵריַח. יְׁשט ַקיין ַטַעם אּון נ   נ 

עְנְטׁש.  ְתַחְזקּות ַפאר יֶּעְדן מֶּ יגֶּע ה  יז ַא גֶּעַוואְלד  ָדאס א 
ער  יז דֶּ ר א  יְך ַאז עֶּ יהְלט ַביי ז  עְנְטׁש פ  וען ַא מֶּ ילּו וֶּ ֲאפ 
יְׁשט ַקיין ַטַעם אּון ַקיין ֵריַח,  ר ָהאט נ  עְנְטׁש, עֶּ ער מֶּ ְרְגְסטֶּ עֶּ
ים,  ים טֹוב  יְׁשט ַקיין ַמֲעש  יְׁשט ַקיין תֹוָרה אּון נ  ר ָהאט נ  עֶּ
עְנְטׁש  ילּו ַאַזא ָסאְרט מֶּ ען ַאז ֲאפ  עְנקֶּ ער גֶּעדֶּ ר ָאבֶּ ַדאְרף עֶּ
ען  ען קֶּ ים, מֶּ ינ  י ד' מ  יְבן ַפאר ד  ען אֹויְך אֹויְסגֶּעְקל  ָהאט מֶּ

ען לּו ְצָוה פּון ָׁשאְקלֶּ י מ  יְׁשט יֹוֵצא ַזיין ד  ס נ  ָלב ָנאר אֹויב עֶּ
יְׁשט ַקיין ַטַעם אּון  יְך ַאן ַעָרָבה ָוואס ָהאט נ  יט ז  ָהאט אֹויְך מ 

 ַקיין ֵריַח.

יְׁשט ַקיין  עְנְטׁש ָוואס ָהאט נ  י ֵעָצה ַפאר ַאַזא מֶּ יז ד  ָוואס א 
ר ָזאל  י ַעָרָבה, עֶּ וי ד  ר ָזאל ַזיין ַאזֹוי ו  ַטַעם ָוֵריַח? ַאז עֶּ

יז ָאְנהֹויְבן צּו  י ַהאְרץ א  וען ד  ילּו וֶּ יְפן. ֲאפ  י ל  ען ד  ָׁשאְקלֶּ
ְתעֹוְררּות צּו ַזיין  יְׁשט ַקיין ה  יהְלט נ  ען פ  עְרַביי, מֶּ יְׁשט דֶּ נ 
י  יט ד  ער ָאְנהֹויְבן ַמאְכן מ  ען ָאבֶּ יְך, ָזאל מֶּ ְרל  וואֹויל אּון עֶּ

י ת ער פּון ד  ועְרטֶּ י וֶּ יְפן, ָאְנהֹויְבן צּו ָזאְגן ד  ילּו ל  ָאן ֹוָרה, ֲאפ 
יְׁשט  ען ַפאְרְׁשֵטייט נ  ילּו מֶּ ַקיין ַטַעם אּון ָאן ַקיין ֵריַח, ֲאפ 
ען  יְׁשט ָוואס מֶּ עְנְקט ָגאְרנ  ען גֶּעדֶּ עְדט אּון מֶּ ען רֶּ ָוואס מֶּ

עְרְנט.  לֶּ

יְך ַמאְכן ַא ֹחק ָקבּוַע,  יד ָזאל ז  וען ַא א  י ָזאְגט ַאז וֶּ ב  ער רֶּ דֶּ
ילּו ַאז יֶּעְדן ָטאג מּוז  יל, ֲאפ  יל אּון ַאזֹויפ  עְרנֶּען ַאזֹויפ  ר לֶּ עֶּ

ין  ר ָזאל ַזיין א  ית, עֶּ ין ְׁשאֹול ַתְחת  יְגן א  ר ָזאל ׁשֹוין ל  וען עֶּ וֶּ
י  ועט ד  ען ָנאר ַפאְלן, וֶּ יד קֶּ ין ָוואס ַא א  ער ַמָצב א  ְרְגְסטֶּ י עֶּ ד 

יז גֶּעַפאְלן ר א  עְפן פּון וואּו עֶּ ים ַארֹויס ְׁשלֶּ ס  תֹוָרה א  אּון עֶּ
יד. ער א  יכֶּ ְרל  ים ַמאְכן ַפאר ַאן עֶּ ועט א   וֶּ

ער ָקאפ אּון ַהאְרץ  וען דֶּ ילּו וֶּ ָלה, ֲאפ  ע ַביי ְתפ  י זֶּעְלבֶּ אּון ד 
עְרְׁשְטן אּון  עְדן צּום ֵאייבֶּ ען רֶּ עְרַביי, ָזאל מֶּ יְׁשט דֶּ ענֶּען נ  זֶּ

ען ָזאל ָזאְגן  יְפן, מֶּ י ל  יט ד  וענֶּען ְבלֹויז מ  ער ָאן ַדאוֶּ ועְרטֶּ י וֶּ ד 
ועט ׁשֹוין  י ַצייט וֶּ יט ד  יהל, אּון מ  ַקיין ַהאְרץ אּון ָאן ַקיין גֶּעפ 
ועְלן ַזיין ַאן  ועט ׁשֹוין וֶּ ען וֶּ ען אּון מֶּ יהל ָנאְכקּומֶּ י גֶּעפ  ד 

יד. ער א  יכֶּ ְרל   עֶּ

ק  ער ֵעסֶּ ען ַא ַגאְנצֶּ ס קּוְמט הֹוַׁשֲעָנה ַרָבה ַמאְכט מֶּ וען עֶּ וֶּ
י ַעָרב י ָזאְגט פּון ד  ב  ער רֶּ יָמן ע"ד(ֹות. דֶּ ק א' ס  יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחלֶּ ַאז  )ל 

ֹלא  יבּור ׁשֶּ יז ָדא ַא "ד  ס א  יבּור ְבֵדָעה" אּון עֶּ יז ָדא ַא "ד  ס א  עֶּ
ען ֵווייְסט  עְדט אּון מֶּ ען רֶּ יז ָדא ַאָמאל ָוואס מֶּ ס א  ְבֵדָעה", עֶּ

יז  עְדט, אּון ַאָמאל א  ען רֶּ יְׁשט ָוואס מֶּ ען ֵווייְסט נ  וען מֶּ ָדא וֶּ
יבּור  עם "ד  ען צּו דֶּ עְדט. אּון ְכַדאי צּוצּוקּומֶּ ען רֶּ ָיא ָוואס מֶּ
עְדט אּון  ען רֶּ ויְסן ָוואס מֶּ ען ָזאל ָיא ו  ְבֵדָעה" ַאז מֶּ
י  ם ָהאְבן ד  ען קֹודֶּ ען ָזאְגט, ַדאְרף מֶּ ַפאְרְׁשֵטיין ָוואס מֶּ

יז  יבּור ְבֹלא ֵדָעה". אּון ָדאס א  ען "ד  הֹוַׁשֲעָנה ַרָבה ָוואס מֶּ
וען  יז וֶּ יְפן, ָדאס א  י ל  וי ד  יז ַאזֹוי ו  י ַעָרבֹות ָוואס א   נֶּעְמט ד 
ען ָזאְגט, אּון  יְפן ָאן ַפאְרְׁשֵטיין ָוואס מֶּ י ל  יְצט ָנאר ד  ען נ  מֶּ



 ז
 

 ְׁשֶווער צּו ַנאְרן ִאיְדן

 חַ 'ְך ָשמ  'ָת אַ 'ְוָהִיי

 

ען ַפאְרְׁשֵטייט  וען מֶּ ילּו וֶּ ען ָזאְגט ַאַסאְך ֲאפ  וען מֶּ יְׁשטוֶּ  'נ 
ער עְלְפט דֶּ ה צּו  הֶּ ען זֹוכֶּ יז מֶּ עם א  ער ַאז ָנאְכדֶּ עְרְׁשטֶּ ֵאייבֶּ

יְך  ען ז  ען קֶּ י תֹוָרה אּון מֶּ ען ַפאְרְׁשֵטייט ד  ְמַחת תֹוָרה, ַאז מֶּ ש 
יט. עְרמ  ן דֶּ  ְפֵרייעֶּ

י  ען ָזאְגט ד  ען הֹוַׁשֲעָנה ַרָבה ַאז מֶּ  הֹוַׁשֲענֹותָדאס זֶּעהט מֶּ
י חֹוָמה" "הֹוׁשַ "הֹוַׁשֲעָנה אוֹ  י ם ֲאנ  ֲעָנה ָבָרה ַכַחָמה"" א.א.וו. ד 

ע הוֹ  יגֶּע ַׁשעֲ ַאלֶּ ער  יְׁשט ַקיין גֶּעהֶּ נֹות, ָדאס זֶּענֶּען נ 
י ַזאְכן  ער פּון ד  ועְרטֶּ ען ָזאְגט וֶּ לֹות, ָנאר מֶּ יגֶּע ְתפ  ְמסּוָדר'ד 

ען. ויל ַבאקּומֶּ ען ו   ָוואס מֶּ
יְׁשט  ען נ  ען קֶּ וען מֶּ ילּו וֶּ עְרנֶּען ַאז ֲאפ  ָדאס קּוְמט אּוְנז לֶּ
עְרְׁשְטן  ָלה ַפאְרן ֵאייבֶּ ע ְתפ  יג ְמַסֵדר ַזיין ַא ָנאְרַמאלֶּ ער  גֶּעהֶּ
יְפן אּון  י ל  ער נּוְצן ד  ען ָאבֶּ ס ַדאְרף צּו ַזיין, ָזאל מֶּ וי עֶּ ו 

ען ָנאר:  ען קֶּ וי ַאזֹוי מֶּ לֹות ו  "הֹוַׁשֲעָנה ַפְרָנָסה ַוואְרְפן ְתפ 
וח הֹוַׁשֲעָנה" "הֹוַׁשֲעָנה גֶּעזּוְנט הֹוַׁשֲעָנה" "הֹוַׁשֲעָנה  ְבֵריוֶּ
ער  יְנדֶּ י ק  ת הֹוַׁשֲעָנה" "הֹוַׁשֲעָנה ַנַחת פּון ד  ָׁשלֹום ַבי 

ילּו  יְׁשט ען ווֶּ הֹוַׁשֲעָנה", ָדאס ֵמייְנט ַאז ֲאפ  ען נ  ען קֶּ מֶּ
יְך ַזיין מ   יג ַמֲאר  ער  ען גֶּעהֶּ ָלה ָזאל מֶּ יגֶּע ְתפ  יט ַא ְמסּוָדר'ד 

ע ָוואְרט  עְרְׁשְטן, אּון יֶּעדֶּ ער צּום ֵאייבֶּ ועְרטֶּ ָכאְטׁש ַוואְרְפן וֶּ
יגֶּע  יז ַא גֶּעַוואְלד  עְרְׁשְטן א  עְדט צּום ֵאייבֶּ ען רֶּ ָוואס מֶּ

ע ְיׁשּועֹות. ע גּוטֶּ עְנְגט ַאלֶּ ס ְברֶּ  ַהְצָלָחה אּון עֶּ
ען  עְרָנאְך נֶּעְמט מֶּ ס אֹויף דֶּ ען ְקַלאְפט עֶּ י הֹוֲׁשַענֹות אּון מֶּ ד 

יז  עְנְטׁש ָוואס א  ילּו ַא מֶּ ְרד, ָדאס ַווייְזט אּוְנז ַאז ֲאפ  ער עֶּ דֶּ
ילּו  ְרד, ֲאפ  ער עֶּ ין דֶּ ענֶּען א  לֹות זֶּ ְרד, ַזיינֶּע ְתפ  ער עֶּ ין דֶּ ׁשֹוין א 

יְׁשט אֹויְפגֶּעְבן, ָנאר ַווייטֶּ  עְנְטׁש ָטאר אֹויְך נ  ער ַאַזא מֶּ
עְרְׁשְטן. אּון אֹויב  ער צּום ֵאייבֶּ ועְרטֶּ לֹות אּון וֶּ ַוואְרְפן ְתפ 
ער צּום סֹוף גֶּעָהאְלְפן  יכֶּ ר ז  ועט עֶּ יְׁשט אֹויְפגֶּעְבן וֶּ ר נ  ועט עֶּ וֶּ

יּות. יּות ּוְבַגְׁשמ  יֵני ְיׁשּועֹות ְברּוֲחנ  ע מ  יט ַאלֶּ ועְרן מ   וֶּ

 בית המדרש "היכל הקודש" ברסלב
 בנשיאות כ"ק מרן מוהרא"ש שליט"א

27 Skillman St. 
 

 

 לחג הסוכות םזמני
 

 

 01:11................................שחרית
 7:11....................................מנחה

 

 הושענה רבה
 00:11משנה תורה..........................

 

 שמיני עצרת
 01:11.................................שחרית

 7:11מנחה.....................................
 

 שמחת תורה
 0:11...........................שחרית.......

 7:11מנחה.....................................
 

 ואחר כך נעילת החג
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צו באקומען דעם גליון יעדע וואך אויף אימעיל, ווי אויך צו אדוועטייזן אינעם גליון 

 Breslevcenter@gmail.com פארבינט אייך צו:

 ֶמען ַהאְלט ִדי ַהאְרץ ִאין ִדי ֶהעְנט
 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 הי"ו נחום ברילל מו"ה
 

 למז"ט נגלאיצו די געבורט פון א 
 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז ער זאל 
זעהן אסאך אידיש נחת פון דעם קינד און 
 פון אלע קינדער, דורות ישרים ומבורכים.

 

 

 
 

 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 הי"ו ןפעלדמא משה יחיאל מו"ה
 

 למז"ט אינגלצו די געבורט פון א 
 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז ער זאל 
זעהן אסאך אידיש נחת פון דעם קינד און 
 פון אלע קינדער, דורות ישרים ומבורכים.

 

 

 
 

 

 

 נייעס אינערהאלב
 מוסדותינו הק'

~~~ 
 

 שיינע תפלות ביי מוהרא"ש יום כיפור
 

האט מוהרא"ש  ןדי פארגאנגענע יאר אין אזוי ווי
יאר נאכאמאל אריבער גערופן דעם ראש  דאס

ער זאל קומען מיט די בחורים דאווענען יום  השיבה
 .קבבית מדרשו אין בארא פאר כיפור

 די בחורים זענען טאקע אריבער אויף יום כיפור
 צו מוהרא"ש, דער ראש הישיבה האט געדאווענט
 שחרית פארן עמוד, ווען די בחורים העלפן צו, מיט

 .אלע ניגונים
 עס איז געווען א שיינער יום טוב, און מען האט
 זיכער גע'פועל'ט א גמר חתימה טובה, א גוט

 .ישראלגעבענטשט יאר פאר גאנץ כלל 
 

 !וביום צום כיפור יחתמון
 

 הקודש" ברסלב בית המדרש "היכל
 בנשיאות כ"ק מרן מוהרא"ש שליט"א

 

 תאו ואתכנשו
 הננו מודיעים לכל אנשי שלומינו

 שיתקיים אי"ה 

 רבתיסעודת הילולא
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ֶרץ אָׁ ם ְוֵאת הָׁ יִׁ מַּ שָׁ ים ֶאת הַּ א ֱאֹלקִׁ רָׁ ית בָׁ ֶדער ֶמְדָרׁש ָזאְגט  .ְבֵראשִׁ
ית ַרָבה א', ט"ו( ) יז קֹוֶדם ַבאַׁשאפְ ְבֵראׁשִׁ יְמל אִׁ י הִׁ י ֵבית ַׁשַמאי ָזאְגן ַאז דִׁ ן דִׁ

יז י ֶעְרד אִׁ ֵלל ָזאְגן ַאז דִׁ י ֵבית הִׁ י ֶעְרד, אּון דִׁ קֹוֶדם  ֶגעָוואְרן אּון ֶדעְרָנאְך דִׁ
ְמעוֹ  י ׁשִׁ יְמל, קּוְמט ֶרבִׁ י הִׁ י אּון ֶער ַבאַׁשאְפן ֶגעָוואְרן אּון ֶדעְרָנאְך דִׁ ן ֶבן יֹוַחאִׁ

יְגן ֵלל ְקרִׁ י ֵבית ַׁשַמאי אּון ֵבית הִׁ וי ַאזֹוי דִׁ יְך וִׁ יְך וואּוְנֶדער מִׁ יְך  ָזאְגט: אִׁ זִׁ
יְך ָזאג ַאז ֵבייֶדע ֶזעֶנ יז קֹוֶדם ַבאַׁשאְפן ֶגעָוואְרן, ַווייל אִׁ ען ָוואס ֶעס אִׁ

וי אַ  יְנֵאייֶנעם, ַאזֹוי וִׁ יְטן ֶדעְקל. ַבאַׁשאְפן ֶגעָוואְרן אִׁ ָטאּפ מִׁ
ית פּון אַ  יָקר ַתְכלִׁ יר ַאז ֶדער עִׁ יז ָדאס ַמְסבִׁ יָט"א אִׁ ֶמעְנְטׁש  מֹוַהָרא"ׁש ְׁשלִׁ

יּות אּון סֵ  יט רּוְחנִׁ יֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ֵסיי מִׁ יז צּו דִׁ י ֶוועְלט אִׁ יט אֹויף דִׁ יי מִׁ
יְך ַדא ויל ַזיין ֶעְרלִׁ יד וִׁ יּות, ֶווען ַא אִׁ יְׁשט ַאֶוועק ַוואְרְפן ַזיין ַגְׁשמִׁ ְרף ֶער נִׁ

יֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשטְ  יּות, ָנאר ַפאְרֶקעְרט, ֶמען ֶקען דִׁ יט ַגאְנֶצע ַגְׁשמִׁ ן אֹויְך מִׁ
וי ֶדער  יז, ַאזֹוי וִׁ י ֲהָלָכה אִׁ וי דִׁ יְך ַאזֹוי וִׁ יְרט זִׁ יּות, ֶווען ֶמען פִׁ י ַגְׁשמִׁ דִׁ

ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָהאט ֶגעֵהייְסן.
ין ֶמְדרָ דָ  יז ְּפַׁשט אִׁ י ֵבית ַׁשַמאי ֶזעֶנען דָ אס אִׁ יג ֶגעַגאְנגֶ ׁש, דִׁ ען אְך ְשֶטעְנדִׁ

יט ְׁשְטֶרעְנְגֵקייט, ֶדעְרַפאר ָהאְבן זֵיי ֶגעַהאְלְטן אַ  יט ַהאְרְבַקייט מִׁ ז ֶמען ֶקען מִׁ
ינְ  יְך אִׁ יּות, ֶמען ַדאְרף זִׁ יט רּוְחנִׁ יֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ָנאר מִׁ ן ַגאְנְצן ָאְּפֵׁשיידְ דִׁ

יז ַבאַׁשאְפן ֶגעָוואְרן פְ  יְמל אִׁ י הִׁ י ֶוועְלט, ֶדעְרַפאר ָזאְגן זֵיי ַאז דִׁ יֶער, ַאז פּון דִׁ רִׁ
יְמל ַזאְכן. יט הִׁ יֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ָנאר מִׁ ֶמען ַדאְרף דִׁ

י ְגָמָרא ֶדעְרֵצייְלט  וי דִׁ ים צּו ַׁשַמאי ַאז ֶעס ֶזעֶנען ֶגעקּומֶ )ַׁשָבת לא.( וִׁ ען ֵגרִׁ
ֵלל ָהאט זֵ  יְך צּו ְמַגֵיר ַזיין ָהאט ֶער זֵיי ַאֶוועק ֶגעְׁשטּוְּפט, ָאֶבער הִׁ יי ָיא זִׁ

י וָ  ילּו דִׁ יז ֶגעֶווען צּו ְמַקֵרב ַזיין ֲאפִׁ יָטה אִׁ יְגן ְמַקֵרב ֶגעֶווען, ַווייל ַזיין ׁשִׁ ואס לִׁ
יּות, ֶדעְרַפאר ָזאְגט ֶער אַ  ין ַגְׁשמִׁ יֶער ַבאַׁשאְפן ָנאְך אִׁ יז ְפרִׁ י ֶעְרד אִׁ ז דִׁ

יט ֶעְרד ַזאְכן, יֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן אֹויְך מִׁ יט  ֶגעָוואְרן, ַאז ֶמען ֶקען דִׁ מִׁ
יֶגע ַזאְכן. יּות'דִׁ ַגְׁשמִׁ

יְׁש  ְכַלל נִׁ יְך ַפאְרְׁשֵטיי בִׁ י אּון ָזאְגט: אִׁ ְמעֹון ֶבן יֹוַחאִׁ י ׁשִׁ י קּוְמט ֶרבִׁ ט דִׁ
יּות, ֶמען קֶ ַגאְנֶצע ַמחְ  יט רּוְחנִׁ יּות מִׁ יז ַאֶלעס ֵאייְנס, ַגְׁשמִׁ יט לֹוֶקת, ֶעס אִׁ ען מִׁ

יֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, פּון ֵאיין ַזייט ַדאְרף ֶמען ֶלעְרֶנען אּו ן ַאֶלעס דִׁ
י ַאְנֶדעֶרע ַזייט ֶקען ֶמען ֶלעְבן ַא גּוֶטע ֶלעְבן א י ַדאֶוועֶנען, אּון פּון דִׁ ֹויף דִׁ

ְלָחן ָערּוְך, ֶמען פִׁ ֶוועלְ  יְׁשט ַאֶוועק פּון ׁשֻׁ וי ַלאְנג ֶמען ֵגייט נִׁ  יְרט זִׁיְך ט אֹויְך, וִׁ
 

 המשך בדף ב

 (951) 3,  גליון 4שנה                                                                   ק"לפ השנת תשע", שבת בראשית -שמחת תורה 

 

רָׁא"ש יחֹות מֹוהַּ  שִׁ
 

ת ּתֹורָׁהשִׁ   ~  ~ ְמחַּ
 

ט ִאין ִדי ֵהייִליֶגע ֶטעג פּון  ֵטייֶען ֶיעצְׁ ִמיר שְׁ
ִמיִני ֲעֶצֶרת אּון ִש  ן ַאז שְׁ ַחת ּתֹוָרה, ַחַז"ל ָזאגְׁ מְׁ

ֶמֶשְך דִ  ִריב בְׁ י ֶטעג פּון סּוּכֹות ִאיז ֶמען ַמקְׁ
ן ִדי ִזיֶבעִציג  ֶקעגְׁ טְׁ ָבנֹות ַאנְׁ ִזיֶבעִציג ָקרְׁ

ֶקער, א ן ֵזיי ֶפעלְׁ יי יֹות, זֵ חִ ּון פּון ֶדעם ָהאבְׁ
ט  .ַבאקּוֶמען ֹּכַח פּון ֶדעם ָאֶבער ֶווען ֶעס קּומְׁ

ִריב ֵאיין ַפר  ִמיִני ֲעֶצֶרת ִאיז ֶמען ָנאר ַמקְׁ ַפאר שְׁ
ַבן, ָדאס ִאיז ָנאר ַפאר ִדי ִאיִדיֶשע  ַא ָקרְׁ
ן:  ט ַפאר ִדי ִאידְׁ ֶטער ָזאגְׁ שְׁ ֶדער, ֶדער ֵאייֶבערְׁ ִקינְׁ
עּוָדה ָנאר  ֵלייֶנע סְׁ ן ַא קְׁ ז ַמאכְׁ ט ָלאִמיר אּונְׁ ֶיעצְׁ
ן פּון  ֵדי ִאיְך ָזאל ַהָנָאה ָהאבְׁ ז ֵבייֶדע, ּכְׁ ַפאר אּונְׁ

 ַאייְך.
ַפאר ִאיז  ִמיִני ֶדערְׁ ָדא ִאין ִדי ֶטעג פּון שְׁ

רֹויֶסע ֵעת ָרצֹון,  ַחת ּתֹוָרה ַא גְׁ ֲעֶצֶרת אּון ִשמְׁ
ן ָוואס  טְׁ שְׁ ֶמען ֶקען ַדאן פֹוֵעל'ן ַביים ֵאייֶבערְׁ
ִטיֶגע ַצייט  ֶמען ִוויל, אּון ַדאן ִאיז ִדי ִריכְׁ
ִפָלה אּון ִזיְך  ן ִמיט ַאַסאְך ּתְׁ צּונּוצְׁ אֹויסְׁ

ן ַא ֶבעטְׁ ן אֹויף אֹויסְׁ ף ָהאבְׁ ֶלעס ָוואס ֶמען ַדארְׁ
ִמיּות. ַגשְׁ רּוֲחִניּות ּובְׁ ֶצע ָיאר בְׁ  ִדי ַגאנְׁ

ן ֶקעִניג,  ש ִאיז ַאֵליין ִמיטְׁ טְׁ ֶווען ַא ֶמענְׁ
ט,  ט ָדארְׁ ט ִזיְך ִנישְׁ ֵקייֶנער אֹויֶסער ֵזיי ֶגעִפינְׁ
ן פּוֶנעם ֶקעִניג ֶיעֶדע  ֶקען ֶמען ֶמער ֶבעטְׁ

ַקייט וָ  ֵלייִניגְׁ ף, אּון אֹויקְׁ ֶזעֶנען  ְךואס ֶמען ַדארְׁ
ן  ִריִגים ָוואס ָזאלְׁ ַקטְׁ ט ַקיין מְׁ ט ָדא ָדארְׁ ִנישְׁ

שְׁ  טְׁ ן ֶדעם ֶמענְׁ ֶטערְׁ ִפלֹות, ָאֶדער ֵאייֶנער  'סשְׁ ּתְׁ
ַפאר ִאין ִדי ֶטעג ֶווען  ַקֵנא ַזיין. ֶדערְׁ ָוואס ָזאל מְׁ

שְׁ  ן ֵאייֶבערְׁ ט ִזיְך ַאֵליין ִמיטְׁ ן ֶיעֶדער ִאיד ֶגעִפינְׁ טְׁ
ן ַביים  ן ִדי ַצייט, אּון ֶבעטְׁ נּוצְׁ ף ֶמען אֹויסְׁ ַדארְׁ
ף, אּון אֹויְך ֶווען  ן ָוואס ֶמען ַדארְׁ טְׁ שְׁ ֵאייֶבערְׁ
ט ִזיְך ִמיט ִדי ּתֹוָרה,  ֵריידְׁ ט אּון ֶמען פְׁ צְׁ ֶמען ַטאנְׁ
ִפלֹות  ָזאל ִדי מֹויל ַווייֶטער ֵגיין ִמיט ּתְׁ

ן טְׁ שְׁ ַתֲחנּוִנים ַביים ֵאייֶבערְׁ  .וְׁ

ְרָנָסה פּון ִהיְמל  ּפַּ
ט ַאז  קּוָבל ַאז ֶדער ֶרִבי ָהאט ֶגעָזאגְׁ ֶעס ִאיז מְׁ
ט  ִמיִני ֲעֶצֶרת ֶווען ֶמען ָזאגְׁ ַביי ַמֲעִריב פּון שְׁ
ל  ט ֶמען פּון ִהימְׁ ט ֵטיילְׁ "ֱאֶמת ֶוֱאמּוָנה", ֶדעָמאלְׁ

ֶצע ָיאר. ן אֹויף ִדי ַגאנְׁ ָנָסה ַפאר ֶיעדְׁ  ִדי ַפרְׁ
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רָׁא"ששִׁ   יחֹות מֹוהַּ
 

ן ֶדעם  ט ַאַסאְך ֶבעטְׁ ף ֶמען ֶדעָמאלְׁ ַפאר ַדארְׁ ֶדערְׁ
ֶצע ָיאר ַא ֶשַפע פּון  ן ִדי ַגאנְׁ ן ַאז ֶמען ָזאל ָהאבְׁ טְׁ שְׁ ֵאייֶבערְׁ
ן ִמיט  טְׁ שְׁ ָנָסה, ַאז ֶמען ָזאל ֶקעֶנען ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ַפרְׁ

ָחַבת  ַהַדַעת. ַהרְׁ

אְנְצן אּון ִזיְך ְפר    ייֶען ִמיט ִדי ּתֹוָרהטַּ
ט ִזיְך ִמיט ִדי  ֵריידְׁ ט אּון פְׁ צְׁ ָרֵאל ַטאנְׁ ַלל ִישְׁ ץ ּכְׁ ַגאנְׁ
ט ֶיעֶדער  צְׁ ֵליין, ֶיעֶדער ַטאנְׁ רֹויס ִביז קְׁ ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה, פּון גְׁ
ן  שְׁ טְׁ ֵרייִליְך ִמיט ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה, ֲאִפילּו ָפשּוֶטע ֶמענְׁ ִאיז פְׁ

ן ִנישְׁ  ץ ָוואס ָהאבְׁ ֶנען ּתֹוָרה ַא ַגאנְׁ ט זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ֶלערְׁ
ֵרייֶען ִזיְך אֹויְך ִמיט ִדי ּתֹוָרה.  ָיאר, פְׁ

ן  צְׁ ט ֶשעֶמען צּו ַטאנְׁ פְׁ ן ֶגעַדארְׁ ן ִזיְך ִדי ִאידְׁ טְׁ ֶבֱאֶמת ָוואלְׁ
ן ַביי ִזיְך ַאז ֵזיי  ִמיט ִדי ּתֹוָרה ִאין ִדי ַצייט ָוואס ֵזיי ֵווייסְׁ

ן ִנישְׁ  ַאָמאל ָהאבְׁ ץ ָיאר, ִניטְׁ ט ִדי ּתֹוָרה ַא ַגאנְׁ ֶגעקּוקְׁ ט ָאנְׁ
ַשת ַהָשבּוַע. ָרה ֶגעֶווען ֶיעֶדע ָוואְך ִדי ַפרְׁ ן ֵזיי ַמֲעִביר ֶסדְׁ  ָהאבְׁ

ן ָאֶבער ֶדער ֱאֶמת ִאיז  צְׁ ן ַטאנְׁ ַאז ֶווען ֶמען ֶזעהט ִווי ִאידְׁ
ֵרייֶען ִזיְך ִמיט ִדי ּתֹוָרה,  ט אּון פְׁ ן ַא ָדאס ֶגעבְׁ ל ַפאר ֶיעדְׁ ִקיצְׁ

ט ָאן  רּות אּון ֶמען ֵהייבְׁ עֹורְׁ ט ַאן ִהתְׁ ֵאייֶנעם, ָדאס ֶגעבְׁ
ן "ָוואס ֶוועט ַזיין ִמיט ִמיר? ֶווען ֶוועל ִאיְך אֹויְך  טְׁ ַראכְׁ טְׁ

ֶנען ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה?"  ַפאר ֶווען ֶעס זֹוֶכה ַזיין צּו ֶלערְׁ ֶדערְׁ
ט  ַחת ּתֹוָרה ַמאכְׁ ט ִשמְׁ ֶיעֶדער ִאיד ָאפ ַביי ִזיְך ַאז ָדאס קּומְׁ

ַלייִסיג ִדי ּתֹוָרה, אּון  ֶנען פְׁ ן ֶלערְׁ ֵהייבְׁ ָיאר ֶוועט ֶער שֹוין ָאנְׁ
ִריֶשע  ט ִזיְך ִמיט ִדי פְׁ ֵריידְׁ ט ֶיעֶדער אּון פְׁ צְׁ ַפאר ַטאנְׁ ֶדערְׁ
ן ִשיעּוִרים ִאין  ֶטער צּו ַמאכְׁ ט ִזיְך אּונְׁ ַקָבלֹות ָוואס ֶמען ֶנעמְׁ

ט.ּתוֹ  ֶמֶשְך ִדי ָיאר ָוואס קּומְׁ  ָרה בְׁ
לֹוֵמינּו ִאין ַאֶלע דֹורֹות ַאז  ֵשי שְׁ ן ַאנְׁ ן ִזיְך ִפירְׁ ֶלעגְׁ ַאזֹוי פְׁ
ֵרייֶען ִמיט ִדי ּתֹוָרה ָהאט ֶמען ִזיְך  ן אּון ִזיְך פְׁ צְׁ ַעת'ן ַטאנְׁ ִבשְׁ
ֶצע ָיאר צּו ֶטער ֶגענּוֶמען גּוֶטע ַקָבלֹות אֹויף ִדי ַגאנְׁ  אּונְׁ
ן  ָמָדה, צּו ַמאכְׁ רֹויס ַהתְׁ ֶנען ַאַסאְך ּתֹוָרה ִמיט גְׁ ֶלערְׁ
ָרא, ִאין  ִשיעּוִרים ִאין ַאֶלע ֲחָלִקים פּון ִדי ּתֹוָרה, ִאין ִמקְׁ

ָנה,  ָמָרא אּון ִאין ִמשְׁ ָרש, ִאין גְׁ ֶפעִציֶעל ָהאט ֶמען ִזיְך ֶמדְׁ סְׁ
ן ַקיין ֵאיין  ֶפעלְׁ ט צּו ַפארְׁ ֶטער ֶגענּוֶמען ִנישְׁ ָוואְך פּון אּונְׁ

גּום ִמיט ַרִש"י,  ֶאָחד ַּתרְׁ ָרא וְׁ ַנִים ִמקְׁ ָרה ַזיין שְׁ ַמֲעִביר ֶסדְׁ
ן אּון ָדאס ִאיז אֹויְך ַא  ז ֶגעֵהייסְׁ ן אּונְׁ ַאזֹוי ִווי ִדי ַחַז"ל ָהאבְׁ
ַנִים, אּון ֶווער ֶעס טּוט ָדאס  גּוָלה ַפאר ֲאִריַכת ָיִמים ּושְׁ סְׁ

ֶדען צּו דִ  ט צּוֶגעִבינְׁ ט ַאַריין ִאיֶנעם י ּתֹוָרה, ֶווערְׁ ָדאס ֶגעבְׁ
ן,  ן ִסיפּוק ִאין ֶלעבְׁ ֶפעִציֶעלְׁ ש ַא סְׁ טְׁ ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה ֶמענְׁ

ן ָוואס ֶער  ן ַאז ֶער ָזאל ִוויסְׁ ט ִאים ַאֶלע ַזייֶנע ֶוועגְׁ ַלייכְׁ ֶדערְׁ
 ָהאט צּו טּוהן.

ויין פּון ֶקעֶלער  ו 
ן ַבַעל  ן ִדי ַביים ֵהייִליגְׁ צְׁ ֵשם טֹוב ֶזעֶנען ַאָמאל ֶגעַטאנְׁ

ֵרייד, אּון ַאזֹוי ִווי ֵזיי  רֹויס פְׁ ַחת ּתֹוָרה ִמיט גְׁ ִמיִדים ִשמְׁ ַּתלְׁ
ִמיד ָוו ֶטעִריג ִאיז ֶגעֶווען ֵאיין ַּתלְׁ שְׁ אס ִאיז ֶזעֶנען ֶגעֶווען דּורְׁ

ֶגען  צֶ ִדי ֶגעַגאנְׁ ן ֵוויין פּון ֶקעֶלער ַאז  עַגאנְׁ גְׁ ֶרענְׁ ֶדער ַצייט בְׁ
ֵרייֶען ִמיט ִדי ּתֹוָרה. ֶקען אּון ִזיְך פְׁ ִרינְׁ  עֹוָלם ָזאל טְׁ

ֵוויין ִאיז ָאֶבער ֶגעקּוֶמען פּוֶנעם ֶקעֶלער פּון ַבַעל ֵשם  ידִ 
ֵרייט ֵוויין ַפאר ִקידּוש  ט ִאיז ֶגעֶווען צּוֶגעגְׁ טֹוב ָוואס ָדארְׁ

ן ָיאר. צְׁ ן ַגאנְׁ ָדָלה ַפארְׁ  אּון ַהבְׁ
ב פּון ַבַעל ֵשם טֹוב ָהאט ֶגעֶזעהן ַאז ֶמען ֶווען ִדי ַוויי

ט אֹויף צּו ֶנעֶמען ָנאְך אּון ָנאְך ֵוויין, ָהאט ִזי  ט ִנישְׁ ֶהערְׁ
ן ַקיין ֵוויין  ַלייבְׁ ט בְׁ ד ֶוועט שֹוין ִנישְׁ מֹוָרא ֶגעַהאט ַאז ַבאלְׁ
ט ַפאר ן, ָהאט ִזי ֶגעָזאגְׁ ן ַבַעל ֵשם טֹוב צּו ִקידּוש ַמאכְׁ  ַפארְׁ
ִמיִדים ַאז ֶמען ָזאל  ן ַפאר ִדי ַּתלְׁ  ִאיר ַמאן ַאז ֶער ָזאל ָזאגְׁ

 
 המשך בדף ג

  

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

י ֲהָלָכה ֵהייְסט. וי דִׁ וִׁ
יְמל אּון ֶעְרד ֶזעֶנען ַבאַׁשאְפן ֶגעָוו י הִׁ אְרן ֶדעְרַפאר ָזאְגט ֶער דִׁ

י וי ַא ָטאּפ מִׁ יְנֵאייֶנעם וִׁ יז ַאֶלעס ֵאייְנס.אִׁ ְטן ֶדעְקל, ַווייל ֶעס אִׁ
יז ֶדער ֶמעְנְטׁש ָוואס ֵווייְסט ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטע יז וואֹויל אִׁ ר אִׁ

יֶנען ֶדעם יט ַאֶלעס ֶקען ֶמען דִׁ ין ֶיעֶדע ַמָצב, אּון מִׁ יֶבעָראל אִׁ  אִׁ
ֵאייֶבעְרְׁשְטן.

י ית ְבֵראׁשִׁ יׁשִׁ ת תשס"ח לפ"ק()תֹוְך ַהַנַחל ְסעּוָדה ְׁשלִׁ

***
 

ֶהם ֲחֹגֹרת. ְתְפרּו ֲעֵלה ְתֵאנָׁה וַּיֲַּעשּו לָׁ ין ע:( ַחַז"ל ָזאְגן  וַּיִׁ י )ַסְנֶהְדרִׁ ַאז דִׁ
יז ֶגעוֶ  ְתְקנּו.וען פּון ַא ַפייְגן בֹוים, בַ ֵעץ ַהַדַעת אִׁ ְלְקלּו בֹו נִׁ ָדָבר ֶׁשקִׁ

וי יר לֹויט וִׁ יז ָדאס ַמְסבִׁ יָט"א אִׁ י ָזאְגט  מֹוַהָרא"ׁש ְׁשלִׁ ֶדער ֶרבִׁ
יָמן ע"ו(  יחֹות ָהַר"ן סִׁ יְׁשט ַמקְ )שִׁ יד ַאז ֶווען ֶמען ֶלעְרְנט תֹוָרה ָזאל ֶמען נִׁ ּפִׁ

מּוז ֶמען  וילוִׁ ַזיין ְגַלייְך צּו ַפאְרְׁשֵטיין ַאֶלעס ָוואס ֶמען ֶלעְרְנט, ַווייל 
ְכַלל יְׁשט ָאן, אּון ֶמען ַאֶלעס ְגַלייְך ַפאְרְׁשֵטיין ֶדעָמאְלט ֵהייְבט ֶמען בִׁ  נִׁ

יְנַגאְנְצן אֹויף צּו ֶלעְרֶנען. ֶהעְרט אִׁ
ויל ֶמען ֶעס טּוהן נָ  יז ַביי ֶיעֶדע ַזאְך, אֹויב וִׁ י ֶזעְלֶבע אִׁ אר אּון דִׁ

יְׁשט, א ְׁשֵלימּות אֹויְפן ֶבעְסְטן אֹוָפן, טּוט ֶמען ֶדעְרָנאְך ָגאְרנִׁ ּון אֹויב בִׁ
יְרט ֶמען צּו טּו וי ַאזֹוי ֶמען ֶקען, קּוְמט מֶ ְּפרּובִׁ ען הן ָכאְטׁש ָוואס אּון וִׁ

ַאַסאְך ֶמער ָאן.
ְדָבר ַרָבה יב, ט( ֶדער ֶמְדָרׁש ָזאְגט  ְׁשֵלי כ"ז( אֹויְפן ָּפסּוק )ַבמִׁ נֹוֵצר )מִׁ

ְריוֹ  ל פִׁ יְכן צּו ַא ְתֵאנָ ְּתֵאנָׁה ֹיאכַּ י תֹוָרה צּוֶגעְגלִׁ יז דִׁ ה, צּו . ַפאְרָוואס אִׁ
יְׁשט ַאָראּפַא פַ  וי ַא ַפייְגן בֹוים ֶנעְמט ֶמען נִׁ ַאֶלע  ייְגן בֹוים, ַווייל ַאזֹוי וִׁ

יְסֶלעְך, דִׁ  ְפרּוְכט אֹויף ֵאיין ָמאל יְגט צּובִׁ י ַווייל זֵיי ֶוועְרן ָנאר ֶגעַצייטִׁ
ין יְׁשט ֶלעְרֶנען אִׁ י תֹוָרה ֶקען ֶמען נִׁ ֵאיין ָטאג, ֶיעְדן ָטאג  ֶזעְלֶבע דִׁ

יסְ  יז ֶמען קּוְמט ָאן ַאַסאךְ ֶלעְרְנט ֶמען ַאבִׁ  ָדאס ַווייְזט אּוְנז ַאז ֶמען .ל בִׁ
יְׁשט ַאֶלעס ַכאְּפן אֹויף ֵאיין ָמאל, ַאז ַאֶלעס ָזאל ְגַלייְך קְ  ַלאְּפן ֶקען נִׁ

יְסֶלעְך ֶקען ֶמען ָאְנקּוֶמען  יְנַגאְנְצן, ָאֶבער צּובִׁ ָגאר ַאַסאְך.אִׁ
יז ֶגעֶווען ֶדער ְּפַגם פּוֶנעם ֵעץ ַהַדַעת, ַאז ֶמען ָהאט  ָדאס אִׁ
צּוֶגעֵלייְגט צּו ָוואס ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָהאט ֶגעֵהייְסן, ֶדער 

יְׁשט ֶעְסן פּוֶנע ם בֹוים, ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָהאט ֶגעֵהייְסן ָנאר ַאז ֶער ָזאל נִׁ
וי  ְנט ֶער ָהאט ֶגעָוואְלט ַאז ֶעס ָזאל הּוְנֶדעְרט ְּפָראֶצעָאֶבער ַאזֹוי וִׁ

יְׁשט ְׁשֵלימּות ָהאט ֶער צּוֶגעֵלייְגט ַא ֶגֶדר ַאז ֶער ָזאל אֹויְך נִׁ יְרן  בִׁ ָאְנרִׁ
עְסן ֶדעם, אּון ָדאס ָהאט צּוֶגעְבֶרעְנְגט ַאז ֶער ָהאט ָנאְכֶדעם ֶגעגֶ 

ֶדעְרפּון אֹויְך.
יז ַזי י ַפייְגן בֹוים, ַאז ֶער ָזֶדעְרַפאר אִׁ יט דִׁ יקּון אֹויְך ֶגעֶווען מִׁ אל ין תִׁ

יְנַגא יְׁשט ַזיין ְגַלייְך אִׁ י ַפייְגן ַאז ֶמען ֶקען נִׁ יְך ָאְּפֶלעְרֶנען פּון דִׁ ְנְצן זִׁ
וי ַאזֹוי מֶ  יל ֶמען ֶקען, אּון וִׁ ויפִׁ יְסֶלעְך וִׁ ְׁשֵלימּות, ָנאר טּוהן צּובִׁ ען בִׁ

יַח.ֶקען, אּון ַאזֹוי  יז ֶמען זֵייֶער ַמְצלִׁ אִׁ
ית תשע"א( )תֹוְך ַהַנַחל ֵליל שב"ק ְבֵראׁשִׁ

 
 



 ג
 

רָׁא"ש יחֹות מֹוהַּ  שִׁ
ן  ַלייבְׁ ט בְׁ ן, ַווייל ֶעס ֶוועט ִנישְׁ צְׁ ֶקען אּון ַטאנְׁ ִרינְׁ ן צּו טְׁ ֶהערְׁ שֹוין אֹויפְׁ

ט: "דּו ַקיין ֵוויין ֶמער ִאין ֶקעֶלער. ָהאט ֶדער ַבַעל ֵשם טֹוב ִאיר ֶגע ָזאגְׁ
ן. ֶהערְׁ ן שֹוין אֹויפְׁ ט גּוט, ֵגיי דּו ַאֵליין אּון ָזאג ֵזיי ַאז ֵזיי ָזאלְׁ סְׁ  ָזאגְׁ

ָרש, ָאֶבער ֶווען ִזי  ט ִדי ִטיר פּון ֵבית ַהִמדְׁ ֶגען אּון ֶגעֶעֶפענְׁ ִאיז ֶגעַגאנְׁ
ִמיִדים, ִווי זֵ  ט ַארּום ִדי ַּתלְׁ ן ָהאט ִזי ֶגעֶזעהן ִדי ֵפייֶער ָוואס ֶנעמְׁ צְׁ יי ַטאנְׁ

ַלֲהבּות ִמיט ַאַזא  ֶרען אּון ִהתְׁ ֵרייֶען ִזיְך ִמיט ִדי ּתֹוָרה ִמיט ַאַזא בְׁ אּון פְׁ
ט  ַראכְׁ ט ֶגעטְׁ ָחה. ֶווען ִזי ָהאט ָדאס ֶגעֶזעהן ָהאט ִזי ֶמער ִנישְׁ רֹויֶסע ִשמְׁ גְׁ

ַרָבה ִזי ַאֵליין  ן, ָנאר ַאדְׁ ֶהערְׁ ן אֹויפְׁ ן ַאז ֵזיי ָזאלְׁ ֶגען ִאיז פּון ֵזיי ָזאגְׁ ֶגעַגאנְׁ
ֵרייֶען ִמיט ִדי  ן אּון ִזיְך פְׁ צְׁ ן ַווייֶטער ַטאנְׁ ן ָנאְך ֵוויין ַאז ֵזיי ָזאלְׁ גְׁ ֶרענְׁ ֵזיי בְׁ

 ּתֹוָרה.
ֵרייֶען ִמיט  ן אּון ִזיְך פְׁ צְׁ ַקייט פּון ַטאנְׁ רֹויסְׁ ֶזעהן ִמיר פּון ִדי ַמֲעֶשה ִדי גְׁ

ֶקען  ִרינְׁ ש ַאז ִמיר טְׁ ט ַקיין ֵוויין, ִמיר ֶקעֶנען ִדי ּתֹוָרה, אּון ָכאטְׁ ִנישְׁ
ִמיֵדי ַבַעל ֵשם  ֶזעֶרע מֹוחֹות צּו ִדי מֹוחֹות פּון ִדי ַּתלְׁ ן אּונְׁ ַלייכְׁ גְׁ ט ַפארְׁ ִנישְׁ

ֶקען טֹוב ִזי"ַע,  ִרינְׁ ט טְׁ ן ִנישְׁ ט ַאז ִמיר ָזאלְׁ ֶגעָזאגְׁ ז ָאנְׁ ֶדער ֶרִבי ָהאט אּונְׁ
ַשֵּכר, ָאֶבער ַא ָקה ַהמְׁ ֶנען ִזיְך צּו ַקיין ַמשְׁ ֶלערְׁ זֹויִפיל ֶקעֶנען ִמיר ִזיְך ָאפְׁ

ֶרען. רֹויס בְׁ ן ִמיט ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה ִמיט גְׁ צְׁ ֵרייֶען אּון צּו ַטאנְׁ  פְׁ
ָמאל ָהאט ָמַרת ָא ֶטער פּון ַבַעל ֵשם טֹוב ִזי"ַע ֵאיינְׁ ל ָע"ה ִדי ָטאכְׁ דְׁ

ִמיֵדי ַבַעל  ט ִווי ַאזֹוי ִדי ַּתלְׁ ֵרייֶען ִזיְך ִמיט  םשֵ צּוֶגעקּוקְׁ ן אּון פְׁ צְׁ טֹוב ַטאנְׁ
ט פּון ִדי ַזייט אּון ֶער  ִמיד ִזיצְׁ ִדי ּתֹוָרה, אּון ִזי ָהאט ֶגעֶזעהן ִווי ֵאיין ַּתלְׁ
ט,  ט ִנישְׁ צְׁ ָוואס ֶער ַטאנְׁ ט ַפארְׁ ֶרעגְׁ ט, ֶווען ִזי ָהאט ִאים ֶגעפְׁ ט ִנישְׁ צְׁ ַטאנְׁ

ט ַאז ַזיין ִשיְך ִאיז ן  ָהאט ֶער ֶגעָזאגְׁ צְׁ ט ַטאנְׁ ן אּון ֶער ֶקען ִנישְׁ ִאים צּוִריסְׁ
ט אֹויב ִזי ֶוועט ֶרעגְׁ ן  ִמיט ַאֶלע ֲחֵבִרים, ָהאט ִזי ִאים ֶגעפְׁ גְׁ ֶרענְׁ ִאים בְׁ

ל ִביז ַא ָיאר,  יצִ  ֵנייֶע ִשיְך גְׁ ן ַא ִאינְׁ ט ִאיר צּו ַאז ִזי ֶוועט ֶגעבֹוירְׁ ֶער ָזאגְׁ
ט, אּון ִזי ט ִשיְך, אּון ֶיעֶנעם  ָהאט ֶער ִאיר צּוֶגעָזאגְׁ גְׁ ֶרענְׁ ָהאט ִאים ֶגעבְׁ

ש ִזי"ַע, ֶזעהט  ן ֶדעם ַצִדיק ֶרִבי ָברּוְך פּון ֶמעִזיִביזְׁ ָיאר ָהאט ִזי ֶגעבֹוירְׁ
ן  צְׁ ְך ִדי ַטאנְׁ רֹויֶסע ֹּכַח ָוואס ֶמען ֶקען פֹוֵעל'ן דּורְׁ ֶמען פּון ֶדעם אֹויְך ִדי גְׁ

ַחת ּתֹוָרה.  פּון ִשמְׁ
ט ֶדער ֵהיילִ  ִדיגְׁ ן ַאז ֶווען ֶער ָהאט ֶגעֶענְׁ ט ִזיְך ִפירְׁ ֶלעגְׁ יֶגער ֲאִר"י ַהק' פְׁ

ֶגען ַא  ֶגעַגאנְׁ כְׁ ֶגען, וואּו ֶער ִאיז דּורְׁ ִדי ַהָקפֹות אּון ִאיז ַאֵהיים ֶגעַגאנְׁ
ט  ן ִדי ַהָקפֹות ִאיז ֶער ָדארְׁ ִמיטְׁ ן ִאינְׁ טְׁ שּוהל וואּו ֶמען ָהאט ָנאְך ֶגעַהאלְׁ

ט ִמיט ֵזיי.ַאַריין אּון אֹוי צְׁ ֶגעַטאנְׁ  ְך ִמיטְׁ
ֵרייֶען ִמיט ִדי  ן אּון ִזיְך צּו פְׁ צְׁ וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ִאיז זֹוֶכה צּו ַטאנְׁ
ט ֶוועט ֶער  ַקֵבל ַאז פּון ֶיעצְׁ ַחת ּתֹוָרה, אּון ֶער ִאיז ִזיְך מְׁ ּתֹוָרה אּום ִשמְׁ

ַלייִסיג ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה, וואוֹ  ֶנען פְׁ ט שֹוין ֶלערְׁ יל ִאיז ִאים אֹויף ִדי ֶוועלְׁ
ט.  אּון וואֹויל ִאיז ִאים אֹויף ֶיעֶנע ֶוועלְׁ

ַחת ּתֹוָרה( ִשמְׁ ִמיִני ֲעֶצֶרת וְׁ  )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש ֵחֶלק ט"ז ֶעֶרְך שְׁ

 
 

ית אש ִ ר  ת ּבְ ּבָ ַּ  ש 
 

 

אֶוועֶנען ִמיט ִמְנָין  דַּ

 

יין ֲעִביר ֶסְדָרה זַּ  מַּ
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27 Skillman St. 
 

 ~ םזמני~ 
 

 שמיני עצרת
 01:11.............................שחרית

  6:01.................................מנחה
 

 שמחת תורה
 0:11..............................שחרית

  6:01.................................מנחה
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צו באקומען דעם גליון יעדע וואך אויף אימעיל, ווי אויך צו אדוועטייזן אינעם גליון 

 Breslevcenter@gmail.com פארבינט אייך צו:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ית אש ִ ר  ת ּבְ ּבָ ַּ  ש 
 המשך

 

יֹות נַּ  ָזאְגן ִמש ְ

 ְגָמָרא

 ֶמְדָרש  

 

 

 נייעס אינערהאלב
  מוסדותינו הק'

 
 

שלומינו קומען זיך צוזאם צו נשי א
 פון רבי'ןסעודת הילולא די 

 

דעם זונטאג חול המועד איז פארגעקומען די 
סעודת הילולא פון רבי'ן ביי מוהרא"ש שליט"א 
אין די סוכה, צו די יארצייט וואס געפאלט ח"י 

 זא פון משה רעיא מהימנא.יתשרי, אין די אושפ
עס זענען זיך צוזאם געקומען א גרויסער עולם 
 אנשי שלומינו צו די סעודה, וואו מען האט

געהאט די זכי' צו הערן דברות קודש פון 
מוהרא"ש שליט"א איבער די גרויסקייט פונעם 
טאג, וואס דאס מיינט פאר אונז אז מיר האבן 

'ן און וואס דער רבי זוכה געווען צו זיין ביים רבי
 .לערנט אונז

האט ארויסגעברענגט אז  א"שליט מוהרא"ש
דער עיקר איז צו פאלגן דעם הייליגן רבי'ן און 
טוהן די הייליגע עצות וואס ער לערנט אונז און 
דאן וועלן מיר מצליח זיין, און בעיקר די צוויי 
הויפט עצות, צו רעדן צום אייבערשטן יעדער 
איינער אויף זיין שפראך, און די עצה פונעם סדר 
דרך הלימוד וואס דער רבי האט אונז געגעבן 
וואס דורך דעם קען יעדער איד זוכה זיין צו 

 ערנען די הייליגע תורה.ל
אויך האט מוהרא"ש מעורר געווען אויף 

שבת ליינט מען דעם מעביר סדרה זיין, אזוי ווי 
בראשית זאל מען נישט ווארטן אויף פרשת שוין 

די לעצטע מינוט נאר שוין אנהייבן צו מעביר 
, און אזוי וועט מען סדרה זיין פרשת בראשית

יעדע וואך דרה זיין קענען מעביר סווייטער 
 במשך די יאר.

אראפ  נאכן בענטשן איז דער עולם עולם
 האטמען  אוגעגאנגען אין בית המדרש וו

געטאנצן און זיך געפריידט בתופים ובמחולות 
בשמחת בית השואבה ביז אין די שפעטע 

 שעה'ן.
 

 !תורתו מגן לנו
 

 

 קאפיען מיר נעמען אן צו פרינטן און
 

 !פאר גאר ביליגע פרייזן
 
 

  •  קונטרסים  •  וועכענטליכע גליונות
 ספרים

 

 

 שנעל גוט און ביליג!
 

 743-555-5554רופט אריין פאר א פרייז 

5554printing@gmail.com 
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 גליון היכל הקודש
 וועכענטליכע גליון ארויסגעגעבן דורך

 וויליאמסבורג מוסדות היכל הקודש ברסלב
 בנשיאות כ"ק מרן מוהרא"ש שליט"א

 
 

  זמנים
 5:44הדלקת הנרות......................

 9:22.................ר"ש.....סוף זמן ק
 7:44............................מוצש"ק....

 שיעורים כסדרן
 כ"א יבמות..................בבלי.........

 מ"ד .כלאים....................ירושלמי
 'דפרק  ...ביצה........ספתא.......תו

 
 
 

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

יָׁה וגו' ִמים הָׁ ִדיק ּתָׁ )ֹנַח  , ֶדער זֹוַהר ַהָקדֹוׁשֵאֶלה ּתֹוְלדֹות ֹנחַּ ֹנחַּ ִאיש צַּ

ְייָחא ֵנְייָחא ְלִעיָלִאין ֵנְייָחא ְלַתָתִאין, ֵנ -ֹנחַּ ֹנחַּ  :אֹויף ֶדעם ָפסּוק ָזאְגט  עב:(
ְסִביר לֹויט ְלָעְלָמא ֵדין ֵנְייָחא ְלָעְלָמא ְדָאִתי, מֹוֲהָרא"ׁש ְׁשִליָט"א ִאיז ָדאס מַ 

ִאיד ִוויל ְתׁשּוָבה  ַאז ֶווען אַ  )ִלּקּוֵטי מֹוַהַר"ן ח"א ס"ו(ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ָזאְגט 
ַסיי אֹויב ֶעס ֶוועט  ,ַדאְרף ֶער ִזיְך ֶקעֶנען ֶדעְרַהאְלְטן אֹויף ְצֵוויי ֶוועְגןטּוהן, 

ָזאל ֶער ִזיְך ֶקעֶנען  ,ִאים גּוט ֵגיין ֶער ֶוועט ֶקעֶנען ֶלעְרֶנען אּון ַדאֶוועֶנען
יַח ַזיין, אּון ַסיי ֶער ַפאְלט ֶדעְרַהאְלְטן אּון ִוויְסן ַאז ֶער ֶקען ָנאְך ֶמער ַמְצלִ 

ער ַאָראפ ֶער טּוט ֲעֵבירֹות ָזאל ֶער אֹויְך ִזיְך ֶדעְרַהאְלְטן אּון ִוויְסן ַאז דֶ 
טּוהן,  ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָהאט ִאים ָנאְך ַאְלץ ִליב אּון ֶער ֶקען ֵאייִביג ְתׁשּוָבה

 אּון ָנאר ַאזֹוי ֶקען ֶמען ַזיין ַא ַצִדיק.
ֶדער  םָזאְגט אֹויף ֶדע - ֵאֶלה ּתֹוְלדֹות ֹנחַּ ֹנחַּ יז ְפַׁשט ִאין ָפסּוק ָדאס אִ 

אס ַאז ֶער ִאיז ֶגעֶווען רּוִהיג אּון ֶגעַלאְסן ַסיי אֹויְבן אּון ַסיי אּוְנְטן, דָ  ,זֹוַהר
 ט אּוןַאז ֶער ָהאט ִזיְך ֶדעְרַהאְלְטן ַסיי ֶווען ֶעס ִאיז ִאים ֶגעַגאְנֶגען גּוֵמייְנט 

יָׁהַסיי ֶווען ִניְׁשט, אּון ֶדעְרַפאר:  ִמים הָׁ ִדיק ּתָׁ ִאיז ֶער ֶגעָוואְרן ַא  - ִאיש צַּ
 ְגרֹויֶסער ַצִדיק.

 )זאת התורה נח ב(
 

*** 
ֵלְך ֹנחַּ  ֱאֹלִקים ִהְתהַּ  ֹנַח ִאיז ֶגעַגאְנֶגען ִמיְטן ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ָזאְגט - ֶאת הָׁ

ֹנַח ִאיז ְׁשֶטעְנִדיג ֶגעַגאְנֶגען ִמיְטן  ַטאֶקע ַווייל: מֹוֲהָרא"ׁש ְׁשִליָט"א
ט ִדי ְסט ְקָלאר ַאז ָנאר ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ִפירְ אּווֶער ָהאט ֶגעו ,ֵאייֶבעְרְׁשְטן

ואס ֶער ֶוועְלט, ֵקייֶנער ֶקען ִאים ָגאְרִניְׁשט טּוהן ָאן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון וָ 
ן ֶדעְרַפאר ִאיז ֶער ֶגעָווארְ  ,ֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטןַדאְרף ָהאט ֶער ָנאר ֶגעֶבעְטן פּו

 ַא ְגרֹויֶסער ַצִדיק.
 

 

*** 
, ֵלְך ֹנחַּ ֱאֹלִקים ִהְתהַּ ר ַהק' ָזאְגט ַאז ֶווען ֹנַח ִאיז ֶדער זֹוהַ  ֶאת הָׁ

ט ִאיז ֶגעקּוֶמען פּון ִדי ֵתָבה אּון ֶער ָהאט ֶגעֶזעהן ַאז ִדי ַגאְנֶצע ֶוועלְ ַארֹויסְ 
עָוואְרן, ָהאט ֶער ָאְנֶגעהֹויְבן צּו ֵווייֶנען, ָהאט ִאים ֶדער ָחרּוב גֶ 

ט ע ַפאְסטּוְך, ֶיעְצט ֵווייְנְסטּו?! דּו ָהאסְ יׁשֶ רִ אדּו נַ "ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶגעָזאְגט: 
 , ֶדעָמאְלטָנאְך ַפאר ֶעס ִאיז ֶגעקּוֶמען ִדי ַמבּול ֶבעְטן ֵווייֶנען אּון ֶגעַדאְרְפט
 ."ְך ִניְׁשט ֶגעְבֶרעְנְגט ִדי ַמבּולָוואְלט ִאי
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 ~ וואּו לֹויְפְסטּו?  ~
 

ֶדער ֵהייִליֶגער ַצִדיק ֶרִבי ֵלִוי ִיְצָחק פּון 
ַבאְרִדיְטׁשּוב ִזי"ַע ָהאט ַאָמאל ֶגעֶזעהן ִווי ַא 
ִאיד לֹויְפט ַארֹויס פּון ׁשּוהל ִאיְנֶדעְרְפִרי, ֶער 

ָהאט ֶער ִאים  ,לֹויְפט צּו ִדי ַאְרֶבעט
ֶער לֹויְפט,  ָאְפֶגעְׁשֶטעְלט אּון ֶגעְפֶרעְגט וואּו

ָהאט ֶדער ִאיד ֶגעֶעְנְטֶפעְרט ַאז ֶער לֹויְפט 
ַמאְכן ַפְרָנָסה, ָהאט ִאים ֶדער ַצִדיק ֶגעָזאְגט: 
"ֶווער ָזאְגט ַאז דּו לֹויְפְסט צּו ַדיין ַפְרָנָסה, 

 ֶאְפָׁשר לֹויְפְסטּו ַאֶוועק פּון ַדיין ַפְרָנָסה?...
ְגֵלייְבט ַאז ֶווען ַא ִאיד ָהאט ֱאמּוָנה, ֶער 

ָנאר ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶגעְבט ַפְרָנָסה, ֶער 
ֵווייְסט ַאז ֵקייֶנער ֶקען ִניְׁשט צּוַכאְפן ַזיין 
ַפְרָנָסה ָאן ִדי ִוויְלן פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ַדאן 
ֶוועט ֶער ֶקעֶנען רּוִאיֶגעְרֵהייט ַדאֶוועֶנען 

ן ֶער ֶוועט ֲאִפילּו ִאיְנֶדעְרְפִרי ִמיט ִמְנָין, אּו
ֶקעֶנען ֶלעְרֶנען ֶעְטִליֶכע ִׁשיעּוֵרי ּתֹוָרה ָנאְכן 
ַדאֶוועֶנען, אּון ֶער ֶוועט ִניְׁשט ַאזֹוי מֹוָרא 
 ָהאְבן ַאז ֶער ֶוועט ַפאְרַפאְסן ַא ָקאְסטּוֶמער,

ַאז ֶער ֶוועט ַפאְרִליְרן ֶגעְלט ֶווען ֶמען  ערדֶ ָא
 ט פּון ִדי ַאְרֶבעט.ֶרעֶכעֶנען ִדי ַצייֶוועט ַאָראפְ 

פּון ָנאר ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶגעְבט ַפְרָנָסה, 
אּון פּון ֶלעְרֶנען  ַדאֶוועֶנען ֶגעֶהעִריג ָנאְרַמאל

ּתֹוָרה, ַפאְרִליְרט ֶמען ִניְׁשט ִדי ַפְרָנָסה, ָנאר 
פּוְנְקט ַפאְרֶקעְרט, ֶמען ַפאְרִדיְנט ָנאר ַאַסאְך 

 ְברּוֲחִניּות אּון ֵסיי ְבַגְׁשִמיּות. פּון ֶדעם ֵסיי
אֹויב ַפאְרקּוְרֶצעְרט ֶמען ָדאס ַדאֶוועֶנען 
ַפאְרִליְרט ֶמען ָנאר ֵסיי ְברּוֲחִניּות אּון ֵסיי 
ְבַגְׁשִמיּות, ְברּוֲחִניּות ִאיז ָפׁשּוט ַאז ֶמען 
ַפאְרִליְרט ָדאס ַדאֶוועֶנען ֶגעֶהעִריג אּון ָדאס 

ַפאְרִליְרט ֶמען, ּון אֹויְך ְבַגְׁשִמיּות ֶלעְרֶנען, א
ִלי צּו ֶקעֶנען ָהאְבן ַפְרָנָסה ִאיז ָדאס ַווייל ִדי כֵ 

ִאיז ִניְׁשט ַגאְנץ, ִאיז ִלי כֵ ַדאֶוועֶנען, אּון ַאז ִדי 
ִאין ָוואס ִדי ֶׁשַפע ָזאל ִזיְך ִלי כֵ ִניְׁשָטא ַקיין 

ְׁשַטאְרְקן צּו  ַהאְלְטן. ֶדעִריֶבער ַדאְרף ֶמען ִזיְך
ֵגיין ִאין ׁשּוהל ַדאֶוועֶנען ִמיט ִמְנָין, אּון ַדְוָקא 
 ַדאן ֶוועט ִדי ֶׁשַפע ְפִליְסן אּון ֶמען ֶוועט 
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 ַמְצִליַח ַזיין ִאין ַאֶלע ֶגעֶׁשעְפְטן.

ִאיז ַפאְרִזיֶכעְרט ַאז ֶער ֶוועט  ,ֶווער ֶעס ַדאֶוועְנט ִמיט "ִמְנָין"
ַאז ֶער ֶוועט ָהאְבן ֶגעְלט. ַווייל ִמיט  ,ִמְנָין"ָהאְבן ַא "ָדָבר ֶׁשבְ 

ֶדעם ָוואס ֶמען ַדאֶוועְנט ִמיט ִמְנָין ַווייְזט ֶמען ַאז ֶמען ָהאט 
ִבָטחֹון ִאיֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ֶמען ַפאְרָלאְזט ִזיְך אֹויְפן 

ֶוועט  ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאז ֶער ֶוועט ֶגעְבן ַפְרָנָסה, אּון צּוִליב ֶדעם
ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶהעְלְפן ַאז ֶמען ֶוועט ָהאְבן ַפְרָנָסה ְבֶׁשַפע 

 אּון ֶמען ִאיז ֵזייֶער ְׁשַטאְרק ַמְצִליַח.
 

 ֶווער ִאיז ֶמער ַמְצִליַח?
ֶדער ֵהייִליֶגער ֶבן ִאיׁש ַחי ִזי"ַע ָהאט ֶדעְרֵצייְלט ַאן 

ם ִעְנָין. ֶעס ִאיז ַאָמאל ִאיְנֶטעֶרעַסאְנֶטע ַמֲעֶשה ִאיֶבער ֶדע
ֶגעֶווען ִאין ַא ְׁשָטאט ְצֵוויי ִאיְדן ָוואס ָהאְבן ֶגעַהאט ַא 
ֶגעֶׁשעְפט פּון ְסחֹורֹות, ֵאייֶנער פּון ֵזיי ְפֶלעְגט ֶעֶפעֶנען ַזיין 
ֶגעֶׁשעְפט ֶיעְדן ִאיְנֶדעְרְפִרי ִזיְבן ַאֵזייֶגער, ֶער ָהאט ֶגעָוואְלט 

עְגט עְנֶגער אּון ַמאְכן ָדאס ֶמעְרְסֶטע ֶגעְלט, ְפלֶ ַזיין ָאְפן ִווי לֶ 
ִרי אּון ָאְפַכאְפן ָדאס ַדאֶוועֶנען, ֶער ָהאט ֶער אֹויְפְׁשֵטיין ָגאר פְ 

ֶגעָזאְגט ָברּוְך ֶׁשָאַמר, ַאְׁשֵרי, ִיְׁשַּתַבח, ִבְרכֹות ְקִריַאת ְׁשַמע אּון 
ֶעֶפעֶנען ָדאס ֶגעֶׁשעְפט,  ְׁשמֹוָנה ֶעְשֵרה, אּון ֶער ִאיז ֶגעָלאְפן

 ִניְטַאָמאל ָהאט ֶער ֶגעַהאט ַצייט צּו ֶעְסן ְפִריְׁשָטאג.
ֶדער ְצֵווייֶטער ִאיד ָהאט ִזיְך ֶגעִפיְרט ַגאְנץ ַאְנֶדעְרׁש, ֶער ִאיז 
צּוֶעְרְׁשט ֶגעַגאְנֶגען ִאין ִמְקֶוה ִאיְנֶדעְרְפִרי, ֶדעְרָנאְך ָהאט ֶער 

ִאיג ַדאֶוועֶנען ִמיט ִמְנָין, אּון ֶער ָהאט ָנאְך ִזיְך ֶגעְׁשֶטעְלט רּו
ֶגעֶלעְרְנט ַאַסאְך ִׁשיעּוִרים ָנאְכן ַדאֶוועֶנען, ֶדעְרָנאְך ִאיז ֶער 
ַאֵהיים ֶגעַגאְנֶגען ֶעְסן ְפִריְׁשָטאג, אּון ֶעְרְׁשט ַדאן ִאיז ֶער 

ֶגעֶווען ֶגעַגאְנֶגען ֶעֶפעֶנען ַזיין ֶגעֶׁשעְפט, ָוואס ָדאס ִאיז ׁשֹוין 
 ֶגעֶוועְנִליְך אּום ֵאייְנס ַאֵזייֶגער ָנאְכִמיָטאג.

ֶדער ֶעְרְׁשֶטער ִאיז ֶגעֶווען ְפֵרייִליְך ַאז ֶער ִאיז ָאְפן ַאַסאְך 
ְפִריֶער אּון ַאֶלע קּוְנְדן קּוֶמען צּו ִאים ָנאְך ֵאייֶדער ֶדער 

 יז ֵאיין ָטאג...ְצֵווייֶטער ָהאט ֲאִפילּו ֶגעֶעְפְנט ַזיין ֶגעֶׁשעְפט. בִ 
ֵאיין ָטאג ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען ִאין ְׁשָטאט ַא ָגאר ֵטייֶעֶרע 

ֶדעם ַפאְרִדיֶנען ָגאר  ןפּוְסחֹוָרה, ָוואס ֶמען ָהאט ֶגעֶקעְנט 
ַאַסאְך ֶגעְלט, ֵבייֶדע פּון ֵזיי ָהאְבן ֶגעקֹויְפט ַאַסאְך פּון ִדי 

ֶעְפְנט ַזיין ְׁשֶטער ֶגעְסחֹוָרה, אּון צּוָמאְרְגְנס ָהאט ֶדער ֶעְר 
ִרי, ַאזֹוי ַאז ֶיעֶדער ָזאל קּוֶמען לֹויְפן צּו ִאים ֶגעֶׁשעְפט ָגאר פְ 

 קֹויְפן ִדי ֵטייֶעֶרע ְסחֹוָרה.
ֶדער ָפִריץ פּון ְׁשָטאט ָהאט ֶגעֶהעְרט ַאז ֶעס ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען 

ַבאִדיֶנער ֶעס יְקט ַזיין ִדי ֵנייֶע ֵטייֶעֶרע ְסחֹוָרה, ָהאט ֶער ֶגעׁשִ 
צּו קֹויְפן, ֶדער ַבאִדיֶנער ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען ְגַלייְך ִאיְנֶדעְרְפִרי צּו 
ֶדעם ֶעְרְׁשְטן ֶגעֶׁשעְפט, אּון ֶגעָזאְגט ַאז ֶדער ָפִריץ ֶבעְהט ִאים 
ַאז ֶער ָזאל ַאִריֶבער קּוֶמען ִמיט ֶעְטִליֶכע ַבייְׁשִפיְלן פּון ִדי 

ָרה צּו ֶזעהן אֹויב ָדאס ִאיז גּוט ַפאר ִאים, אּון ֵטייֶעֶרע ְסחוֹ 
ֶאְפָׁשר ֶוועט ֶער אֹויְך קֹויְפן ַפאר ַזיין ִמְׁשָפָחה אּון ַזייֶנע 

 ַבאַקאְנֶטע.
צּוִפיל ְבֵרירֹות ָהאט ֶדער ִאיד ִניְׁשט ֶגעַהאט, ֶדעם ָפִריץ ֶקען 

ָדאס  ַמאְכןֶמען ִניְׁשט ָאְפָזאְגן, ֶער ָהאט ֶגעַדאְרְפט ַפאְר 
ֶגעֶׁשעְפט אּון ַאִריֶבער ֵגיין צּוְפִריְדן ְׁשֶטעְלן ֶדעם ָפִריץ. 
ְלַמֲעֶשה ָהאט ֶער ֶגעמּוְזט ַפאְרְבֶרעְנֶגען ַאַסאְך ַצייט ַביים 
ָפִריץ, ֶדער ָפִריץ ָהאט ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט ַמְחִליט ַזיין ָוואס ֶער 

ין ַווייב ִדי ָפִריְצ'ֶטע, ָאֶבער ִזי ִוויל, ֶער ָהאט אֹויְך ֶגערּוְפן ַזי
ָהאט אֹויְך ִניְׁשט ֶגעוואּוְסט פּוְנְקְטִליְך ָוואס ִזי ִוויל, ֶער ָהאט 
ֶגערּוְפן ַזייֶנע ִקיְנֶדער אּון ֵזיי ָהאְבן אֹויְך ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט ָזאְגן 
ָוואס צּו ֶנעֶמען, אּון ַאזֹוי ָהאט ִזיְך ֶעס ֶגעצֹויְגן ִביז 

ס 'ַפאְרַנאְכט'ס, אּון ִאין ִדי ֶזעְלֶבע ַצייט ֶזעֶנען ִדי ְׁשָטאטְ 
ֶמעְנְטְׁשן ֶגעַגאְנֶגען צּום ְצֵווייְטן ֶגעֶׁשעְפט ָוואס ָהאט ׁשֹוין 
 ִאיְנְצִוויְׁשן ֶגעֶעְפְנט, אּון ַאייְנֶגעקֹויְפט ָדאְרְטן ִדי ֵטייֶעֶרע 

 

 

 גהמשך בדף 

  

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
וייל ֶער ָהאט ַפאְרָוואס ָהאט ַטאֶקע ֹנַח ִניְׁשט ֶגעֶבעְטן פּון ָפאְראֹויס? ַו

ט ַדן אֹויף ִדי ֶמעְנְטְׁשן ִמיט ַא ְׁשֶלעְכט אֹויג, ֶער ָהאט ֵזיי ִניְׁש ֶגעקּוְקט 
 יי.ֶגעֶווען ְלַכף ְזכּות אּון ֶדעְרַפאר ָהאט ֶער ִניְׁשט ֶגעֶבעְטן ַפאר זֵ 

ֱאֹלִקים ָדאס ִאיז ְפַׁשט ִאין ָפסּוק: , ָזאְגט מֹוֲהָרא"ׁש ְׁשִליָט"א  -ֶאת הָׁ
ֵלְך ֹנחַּ ֶגערּוְפן "ֱאֹלִקים", ָאנְ ֶוועְרט  ִמיְטן ִמַדת ַהִדין ָוואס ִאיז ֹנַח  -ִהְתהַּ

ְׁשְטן אֹויף ֶגעַגאְנֶגען, אּון ֶדעְרַפאר ָהאט ֶער ִניְׁשט ֶגעֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבערְ 
 ַזיין דֹור.

*** 
 

ִדים ִרים ֲאחָׁ ת ּוְדבָׁ חַּ ה אַּ פָׁ ֶרץ שָׁ אָׁ ל הָׁ , ֶדער ֶמְדָרׁש ָזאְגט וְַּיִהי כָׁ
ָוואְרן ַפאְרָוואס ֶזעֶנען ִדי ֶמעְנְטְׁשן פּון דֹור ַהַמבּול ֶגעָבה לח, ו( )ְבֵראִׁשית רַ 

ְפָלָגה אֹויְסֶגעֶמעְקט ֶוועְגן ֵזייֶעֶרע ֲעֵבירֹות, אּון ִדי ֶמעְנְטְׁשן פּון דֹור הַ 
ְרֶגער, זֵיי ֶזעֶנען ִניְׁשט ֶגעָוואְרן אֹויְסֶגעֶמעְקט ָכאְטׁש ֵזיי ֶזעֶנען ֶגעֶווען עֶ 

ְדָרׁש ֶנען ֶגעַגאְנֶגען ַא ֶקעְגן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאֵליין? ָזאְגט ֶדער מֶ ֶזע
 ֶזעֶנען זֵיי ַווייל ִדי דֹור ַהַמבּול ָהאְבן ִזיְך ֶגעְקִריְגט אּון ֶגע'ַגָנב'ט ֶדעְרַפאר

ן ִזיְך אֹויְסֶגעֶמעְקט ֶגעָוואְרן ִאיְנַגאְנְצן, ָאֶבער ִדי דֹור ַהְפָלָגה ָהאבְ 
 עַהאְלְטן ְבַאְחדּות, אּון ָדאס ָהאט ֵזיי ֶגעַראֶטעֶוועט.גֶ 

ַאַזא  ִלְכאֹוָרה ַדאְרף ֶמען ַפאְרְׁשֵטיין, אֹויב זֵיי ָהאְבן ַטאֶקע ֶגעַהאט
ָזאְלן  ְׁשַטאְרֶקע ַאְחדּות, ַפאְרָוואס ָהאט ָדאס ִניְׁשט ֶגעָהאְלְפן ַאז זֵיי

י פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן? ַאזֹוי ִווי ֶדער ֶרבִ ִניְׁשט צּוקּוֶמען צּו ַאֶוועק ֵגיין 
ַאז ֶווען ֶמעְנְטְׁשן ַהאְלְטן ִזיְך  )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן כ"ח(ָזאְגט 

 ְבַאְחדּות ֶהעְלְפט זֵיי ָדאס צּוִריק צּו קּוֶמען צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן?
)ִליקּוֵטי יט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט מֹוַהָרא"ׁש ְׁשִליָט"א ִאיז ָדאס ַמְסִביר לוֹ 

ער ַאז ֶיעֶדער ִאיד ָהאט ַא ְנֻקָדה ָוואס ַא ְצֵווייטֶ מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן ל"ד( 
יין ַא ִאיד ָהאט ִניְׁשט, ָדאס ֵמייְנט ַאז ֶעס ִאיז ִניְׁשט ֵׁשָייְך צּו ְמַקֵנא ַז

ת ַווייל דּו ָהאְסט ַאְנֶדעֶרע ְנקּודוֹ ְצֵווייְטן ָוואס ִאיז ֶמער ַמְצִליַח פּון ִדיר, 
ְצִליַח ָוואס דּו ֶקעְנְסט ֶמער ַמְצִליַח ַזיין פּון ֶיעֶנעם, ֵאייֶנער ִאיז ֶמער מַ 

ִאין תֹוָרה, ֵאייֶנער ֶמער ִאין ְתִפָלה, ֵאייֶנער ִאין ֶחֶסד א.א.וו. אּון 
ְסט ֵקייְנָמאל ֵסיי ִווי ֶדעְרַפאר ַאְנְׁשָטאט קּוְקן אֹויף ֶיעֶנעם, ָוואס דּו ֶווע

ה, ֶוועְסטּו ִניְׁשט ֶקעֶנען ָנאְכַמאְכן, ֵלייג ִדיְך ֶעְנֶדעְרׁש ַאַריין ִאין ַדיין ְנֻקדָ 
 ֶמער ַמְצִליַח ַזיין.

 ָדאס ִאיז ְפַׁשט ִאין ָפסּוק, ִדי דֹור ַהְפָלָגה ֶזעֶנען ַטאֶקע ֶגעֶווען
, ַווייל ֲאִפילּו ֶווען ֶמען ַהאְלט ִזיְך ְבַאְחדּות, ָאֶבער ׁשֹוין צּו ְׁשַטאְרק

ר ַדאְרף ְבַאְחדּות, ָטאר ֶמען ָאֶבער ִניְׁשט ָנאְכַמאְכן ֶיעֶנעם, ָנאר ֶיעֶדע
ן, ָאֶבער ֶזעהן ַאֵליין ָוואס ֶער ֶקען טּוהן, אּון ִניְׁשט ְמַקֵנא ַזיין ֶדעם ְצֵווייטְ 

ֶנׁש ֵווייְטן, אּון ֶדעְרַפאר ִאיז זֵייֶער עוֹ ֵזיי ָהאְבן ָיא ֶגעקּוְקט ֵאייֶנער אֹויְפן צְ 
ַאַסאְך  ַטאֶקע ֶגעֶווען ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָהאט זֵיי צּוְׁשְפֵרייט, ִמיט

יֶנער ֶדעם ְׁשְפַראְכן, ַאזֹוי ַאז ֵזיי ָהאְבן ׁשֹוין ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט ַפאְרְׁשֵטיין ֵאי
 ְזט ָאְנֵהייְבן קּוְקן ָנאר אֹויף ִזיְך.ְצֵווייְטן, אּון ֵזיי ָהאְבן ֶגעמּו

ְקט וואֹויל ִאיז ֶדער ֶמעְנְטׁש ָוואס קּוְקט ִניְׁשט אֹויף ַא ְצֵווייְטן, ֶער קּו
 ין.ָנאר ָוואס ֶער ֶקען ַאֵליין ַמְצִליַח ַזיין, ֶוועט ִאים ְשֶטעְנִדיג גּוט ַזי

 תשע"א לפ"ק()תֹוְך ַהַנַחל ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית ַפְרַׁשת ֹנַח 
 

 



 ג
 

רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
 

ִדי ַגאְנֶצע ְסחֹוָרה, אּון ֶער ָהאט ַפאְרִדיְנט פּון ְסחֹוָרה, ֶמען ָהאט ָאְפֶגעקֹויְפט פּון ִאים 
 ֶדעם ָגאר ַאַסאְך ֶגעְלט.

 

 

ִדי ַגאְנֶצע ֶדער ֶעְרְׁשֶטער ָהאט ַפאְרְבֶרעְנְגט ַביים ָפִריץ ִדי ַגאְנֶצע ָטאג, אּון ְלַמֲעֶשה ִאיז 
יְקט ִמיט ֵלייִדיֶגע ֶהעְנט, אּון אְלן ַפאְרן ָפִריץ אּון ֶער ָהאט ִאים ַאֶוועְקֶגעׁשִ ַזאְך ִניְׁשט ֶגעפָ 

 ֶער ָהאט ֶגעמּוְזט ַאֵהיים ֵגיין ִמיט ְגרֹויס ַעְגַמת ֶנֶפׁש.
ֶזעהט ֶמען פּון ֶדעם ַאז פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ֶדעְרֵלייְגט ֶמען ִניְׁשט, ַדְוָקא ֶדער ְצֵווייֶטער 

אט ָנאר ֶמער ַפאְרִדיְנט ְברּוֲחִניּות ָוואס ָהאט ִזיְך ַפאְרָלאְזט אֹויְפן ֵאייֶבעְרְׁשְטן הָ 
 ּוְבַגְׁשִמיּות.

 

 ְצֵוויי ִקיֶען
ֶדער ֵהייִליֶגער ַצִדיק ֶרִבי ְׁשֹלֹמה ַקאְרִליֶנער ִזי"ַע ִאיז ִאין ַזיין יּוְגְנט ֶגעֶווען ֵזייֶער ָאִרים, 

ּון ֶגעַדאְווְנט אּון ֶגעִדיְנט ֶדעם ֶער ְפֶלעְגט ִזיְצן ַא ַגאְנְצן ָטאג ִאין ֵבית ַהִמְדָרׁש, ֶגעֶלעְרְנט א
 ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ָגאְרִניְׁשט ֶגעקּוְקט אֹויף ַפְרָנָסה.

ַאָמאל ִאיז ֶגעקּוֶמען ַא ִאיד ַאן עֹוֶׁשר ִאין ֵבית ַהִמְדָרׁש, אּון ֶווען ֶער ָהאט צּוֶגעֶזעהן ִדי 
ְנֶגעהֹויְבן וואּוְנֶדעְרן פּון וואּו ֶדער ֶמעְנְטׁש ֲעבֹוַדת ַהקֹוֶדׁש פּון ֶדעם ַצִדיק ָהאט ֶער ִזיְך ָא

ֶגעְפֶרעְגט ֶדעם ַצִדיק פּון וואּו  ןה? ִאיז ֶער צּוֶגעַגאְנֶגען אּוֶלעְבט, פּון וואּו ָהאט ֶער ַפְרָנסָ 
יְך ֶער ָהאט ַפְרָנָסה, ֶדער ַצִדיק ָהאט ִזיְך ָנאר ַפאְרָלאְזט אֹויְפן ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ֶער ָהאט זִ 

ִניְׁשט ֶגעָוואְלט ַפאְרָלאְזן אֹויף ֶמעְנְטְׁשן, ָהאט ֶער ֶגעֶעְנְטֶפעְרט ַאז ֶער ָהאט ְצֵוויי ִקיֶען אּון 
 פּון ֶדעם ָהאט ֶער ַפְרָנָסה.

ֶדער עֹוֶׁשר ִאיז ֶגעָוואְרן ְפֵרייִליְך, ֶער ָהאט ֶגעְקֶלעְרט ַאז ַאזֹוי ֶוועט ֶער ֶקען ְׁשִטיְצן ֶדעם 
ֹויף ַא ֵׁשייֶנע ֶוועג ְבֶדֶרְך ָכבֹוד, ֶער ֶוועט ֶקעֶנען ִׁשיְקן קּוְנְדן ָוואס ָזאְלן קֹויְפן ַביים ַצִדיק א

ַצִדיק ִמיְלְך, פּוֶטער אּון ֶקעז. ָאֶבער ֶער ִאיז ֵזייֶער ַאְנטֹויְׁשט ֶגעָוואְרן ֶווען ֶער ִאיז 
יז פּון ַצִדיק צּו קֹויְפן ִמיְלְך, אּון ִדי ֶרעִביִצין ָהאט ָאְנֶגעקּוֶמען ִמיט ַזייֶנע ְקִריְגֶלעְך צּו ִדי הוֹ 

ִניְׁשט ַקיין ִקי, ִווי ַאזֹוי ֶקען ִאיְך ַאייְך ַפאְרקֹויְפן  ןָהאבְ  ירמִ ִניְׁשט ֶגעוואּוְסט ָוואס ֶער ִוויל "
 ִמיְלְך?".

ר צּוִריק ֶגעָלאְפן ִאין ֶדער עֹוֶׁשר ָהאט ִניְׁשט ַפאְרְׁשַטאֶנען ָוואס ָדא ֵגייט ָפאר, ִאיז עֶ 
ׁשּוהל אּון ֶגעְפֶרעְגט ֶדעם ַצִדיק: "ַפאְרָוואס ָהאט ִאיר ִמיר ֶגעָזאְגט ַאז ִאיר ָהאט ַפְרָנָסה 
פּון ְצֵוויי ִקיֶען, ִאין ִדי ַצייט ָוואס ִאיר ָהאט ִבְכַלל ִניְׁשט ַקיין ִקי?" ֶדער ַצִדיק ָהאט ִאים 

 ייְכל: "ִאיר ָהאט ִניְׁשט ַפאְרְׁשַטאֶנען ָוואס ִאיְך ַמיין, ַמייֶנע ְצֵוויי ֶגעֶעְנְטֶפעְרט ִמיט ַא ְׁשמֵ 
 

 

 דהמשך בדף 

 ָדאס ֵמייְנט גּוט?

ַלייּב ׁשֹוין ִליְגן...  ִאיְך ּבְ

 

 ברסלב המדרש היכל הקודשית ב
 א"ש שליט"ק מוהרא"כבנשיאות 

ו"יואל יצקרית 

 טוב ומזל טובסימן 
 וואונטשן א הארציגע ברכת מזל טוב פארמיר 

 ו"נייואל פארקאש ה ר' "מו
 די שמחת בר מצוה פון בנו בכורוצו 

 י"ניעקב הלל הבחור 
 אויך א באזונדערע ברכת מזל טוב פאר די חשובע זיידע און באבעווי 

 תחי' 'וזוגא "שליטאברהם חיים פארקאש ה ר' "מו
עס איז נישטא די ווערטער ארויסצוברענגן די געוואלדיגע מסירת נפש און איבערגעגעבנקייט פון ר' אברהם 

שטייען זיי גרייט צו העלפן חיים וזוגתו שיחיו פאר אונזער בית המדרש אין קרית יואל. מיום הווסדה ועד עתה 
ו וואס "באזונדער פאר ר' יואל פארקאש נין או אהער שטעלן דעם ביהמ"ד אויפן שענסטן און בעסטן אופן. און

יבערצוגעבן די אעם בית המדרש אויפן שענסטן פארנעם, און איז זוכה איז איבערגעגעבן בלב ונפש צו פירן ד
 .א לערנט אונז"ש שליט"הייליגע לימודים פון רבי'ן אזוי ווי מוהרא

אידן פון די  אונאר אין זייער זכות איז דער ביהמ"ד אהער געשטעלט געווארן אלס אזא הערליכע ווינקל וו
ן עבודת ה' ווי דער רבי לערנט דיבורים פון רבי'ן און זיך מחזק זיין אי גאנצע שטאט קומען הערן די הייליגע 

אלע קינדער און פון  ןדעם קינד אודער אייבערשטער זאל העלפן אז זיי זאלן זעהן אסאך אידיש נחת פון  אונז.
 הונדערט און צוואנציג יאר געזונטערהייט.אייניקלעך און אור אייניקלעך, דורות ישרים ומבורכים ביז 

 

 י בית המדרשלמתפלוואונטשן 
 

יואל  -אן יואל וועבערמ -זלמן לייב פארקאש  -בערל לעווי  -אליעזר הירשפעלד  -אייזיק ווייס  -אברהם הערש וועבערמאן 
 -יואל שניטצלער  -יואל ראזענבערג  -יואל פריעדלענדער  -יואל פליישמאן  -יואל מענדלאוויטש  -יואל לאנדא  -טייטלבוים 

יצחק  -יעקב משה אינדארסקי  -יעקב יודא לעבאוויטש  -יעקב יודא איידליס  -יחזקאל סאמעט  -יוסף פאנעט  -יוסף אירגאס 
 -שבתי מזרחי  -שאול גאנץ  -נפתלי זאבעל  -נחום ברילל  -מענדל פריעד  -לייבי ראטטענבערג  - ישראל קרויס -יונה זאבעל 

 שמשון הערש טייטלבוים -שמואל גאלדשטיין  -שלום שניטצלער 
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צו באקומען דעם גליון יעדע וואך אויף אימעיל, ווי אויך צו אדוועטייזן אינעם גליון 

 Breslevcenter@gmail.com פארבינט אייך צו:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  המדרש היכל הקודשית ב
א"ש שליט"ק מוהרא"כבנשיאות 

 מודעה משמחת
 הננו מודיעים לכל אנשי שלומינובזה 

 שיתקיים אי"ה 

 סעודת מלוה מלכה
 הבעל"ט מוצאי שבת קודש פרשת נח

 בהשתתפות 

 כ"ק מרן מוהרא"ש שליט"א
 

 וויליאמסבורגבבבית מדרשינו 

 

 0088בשעה 
 העזרת נשים יהיה פתוח

 

 

 ~ מוסדותינו הק' נייעס אינערהאלב ~
 

 
 

 נגעהויבן אין ישיבה'טע יאר א
 פרישע די וואך די אנגעהויבן מען האט הילף ס'אייבערשטנ                   מיטן          

  .טובים ומעשים ותפלה תורה אסאך מיט אנצופילן עס       האפט מען און, זמן
 די זינט יאר זיבעטע די ביי שוין האלט מען אז זעהט מען ווען נישט זיך יבטגלו עס

 די דורך איז מען וואס מניעות און שוועריקייטן אזויפיל נאך, געעפנט זיך האט ישיבה
 מער צו נאך קומען עס און טפראכ פולן מיטן נאך שטייט ישיבה די און, צייט גאנצע

 אין וועג א לערנען זיך, קוואל ריינעם דעם פון שעפן אויך ווילן וואס בחורים מער און
 .אונז לערנט רבי דער ווי אזוי לעבן

 תוספות ירש" גמרא שיעור א פארמיטאג טאג יעדן פאר לערנט ישיבה ראש דער
 שיעור א פאר קומט נאכמיטאג און, ערוך שלחן אין למעשה להלכה ביז בעיון

 .ן'רבי פון לימודים די מיט וועלט די אויף דערהאלטן צו זיך אזוי ווי, התחזקות
 גרינד די איבער גערעדט ארום ישיבה ראש דער האט דרשה פתיחה די אין

 פונעם עצות צוויי הויפט די אויף עיקרב, געשטעלט איז ישיבה די וואס אויף פרונציפן
 איד א ווען, שפראך אייגענע די אויף אייבערשטן צום רעדן צו ערשטע די, ן'רבי

 אנהייבן און מויל די עפענען ער וועט, איבעראל איז אייבערשטער דער אז ווייסט
 מען און, הארץ ן'אויפ אים ליגט עס וואס אלעס דערציילן אים און, אים צו רעדן
, אייבערשטן צום רעדן צו איין זיך געוואוינען וואס אלע די אז בחוש טאקע זעהט
 דער אז וויסענדיג, פרייליך און רוהיג איז מען, לעבן סארט אנדער אן גאר האבן

 .העלפן שטענדיג מיר וועט ער און זייט מיין ביי איז אייבערשטער
 אויף וואס" הלימוד דרך סדר" די, געגעבן אונז האט רבי דער וואס זאך צווייטע די
 די זאגן בלויז קען מען אז, תורה לערנען צו זיין זוכה איד יעדער קען וועג דעם

 וועט עס ווער און, נישט פארשטייט מען ווען אפילו תורה הייליגע די פון ווערטער
 אלעס וועט ער און עפענען זיך קאפ זיין צייט די מיט וועט תורה אסאך זאגן

 .פארשטיין
 האב איך", "ןלערנע קיין נישט פארשטיי איך" תירוץ קיין נישטא איז דערפאר און
 הייליגע די לערנען יעדער קען וועג דעם מיט ווייל", לערנען צו געדולד קיין נישט

 זיינע זיך לערנט יעדער ווען, צייט די אויס ניצן בחורים די ווי זעהט מען אוןה. תור
 יעדער, א.א.וו. גמרא אין איינער משניות אין איינער, צייטן אייגענע די אין שיעורים

 ווי זעהן געקענט עס מען האט שטייט ישיבה וואס יארן די במשך און, דרגא זיין לויט
 שטארק גאר האבן, וועג דעם אויף געלערנט און געפאלגט האבן וואס בחורים די

 .התורה חלקי אסאך אין בקי זענען און, געווען מצליח
בחורים ענדיגן צענדליגע מאל ששה סדרי משנה, בחורים ענדיגן ש"ס, בחורים 
לערנען אסאך אנדערע שיעורים יעדער אויף זיין שטייגער, טייל ענדיגן א מסכת 

און אזוי  ,מאל 101הונדערט און איין מאל, און דאן נעמען זיי נאך א מסכת צו ענדיגן 
 מאל מסכת תענית און האבן דורך דעם 101בחורים האבן געענדיגט  צענדליגעווייטער. 

 זוכה געווען צו טרעפן זייער שידוך, אזוי ווי מוהרא"ש האט צוגעזאגט פאר די בחורים.
עס דערפריידט דאס הארץ צו זעהן די שיינע פירות וואס זענען שוין ארויסגעקומען 
פון ישיבה, די צענדליגע אינגעלייט יוצאי ישיבתינו וואס האבן זוכה געווען 

דים וואס ומולתפארת, מיטנעמענדיג די אלע לי נים לה' לשםאויפצושטעלן בתים נאמ
 אין ישיבה אויך אויף נאך די חתונה. זיי האבן געלערנט

 

 !חיינו הם כי
 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 
 

 הי"ו אייזיק אפפעל יצחק מו"ה
 ג"עב ובטל תנאים פון זיין טאכטער למזדי שמחת הצו 

 י"נעזריאל יודא פריינד  החתן
 

 עסאייבערשטער זאל העלפן אז דער 
 זאל זיין א קשר של קימא און א בנין

 עדי עד, דורות ישרים ומבורכים
 מיט אסאך סייעתא דשמיא

 
 
 
 
 

 
 

 

 ספרי ברסלב
 

מיט פרייד ווילן מיר מעלדן אז 
איז דא מיטן אייבערשטנ'ס הילף 

 צו באקומען ביי אונז אלע
 ספרי ברסלב

 

27 Skillman St. 
 743-733-3774אדער רופט 

 

 קול ברסלב
 

 

 מען קען הערן שיעורים
 פון כ"ק מוהרא"ש שליט"א

 

 אויך קען מען מיטהאלטן
 יעדע וואך דעם שיעור

 אפ-יט א לייוו הוקמ

212-444-7171 

 

 

רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
 המשך

 

ִקיֶען ֶזעֶנען ִדי ְצֵוויי ָמאל ִדי ָוואְרט "ִכי" ָוואס ְׁשֵטייט ִאין 
"ִכי" בֹו ִיְשַמח ִלֵבנּו "ִכי" ְבֵׁשם ָקְדׁשֹו )ְּתִהִלים לג, כא( ָפסּוק 

ִמיְטן ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ִאיְך ְגֵלייב ִאיֶנעם  ָבָטְחנּו, ִאיְך ְפֵריי ִזיְך
ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ִאיְך ַפאְרָלאז ִמיְך אֹויְפן ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון 

 פּון ֶדעם ָהאב ִאיְך ַפְרָנָסה אּון ֶעס ֶפעְלט ִמיר ָגאְרִניְׁשט.
ַזיין ַּתְלמּוד ֶרִבי ָמְרְדַכי ִמֶלעָכאִוויְטׁש ִזי"ַע ָהאט 

ּוֶגעֵלייְגט אּון ֶגעָזאְגט, ַאז ֲאִפילּו ֶווען ַא ִאיד ַהאְלט צ
ָנאְכִניְׁשט ַביי ַאַזא ַמְדֵריָגה ַאז ֶער ָזאל ַזיין ַאזֹוי ְפֵרייִליְך 
ִמיט ַזיין ִבָטחֹון ִאין ַבאֶׁשעֶפער אּון ֶער ָזאל ֲאִפילּו ִניְׁשט 

ען ֶמען ַהאְלט ֶעֶפעס, ֲאִפילּו ֶוו םִפיהְלן ַאז ֶעס ֶפעְלט ִאי
ָנאְכִניְׁשט ַביי ַאַזא ְׁשֵלימּות, ָהאט ֶמען ָנאְך אֹויְך ַא 
ָהאֶפענּוְנג, ֶדער ֵאייֶבעְרְשְטְנ'ס ַרֲחָמנּות ִאיז ָאן ַא ִׁשיעּור, 
ֶמען ֶקען ִזיְך ְׁשַטאְרְקן ִמיט ְצֵוויי ַאְנֶדעֶרע "ִקיֶען", ִווי ֶדער 

ֵדי ה' "ִכי" ֹלא ָתְמנּו "ִכי" ֹלא ָכלּו ַחסְ )ֵאיָכה ג, כב( ָפסּוק ָזאְגט 
ַרֲחָמיו, ֶדער ֵאייֶבעְרְשְטְנ'ס ַרֲחָמנּות ִאיז ָאן ַא סֹוף, ִווי 
ַלאְנג ַא ִאיד ְׁשְטֶרעְבט אּון ָהאְפט צּוצּוקּוֶמען צּו ַאן 
ֱאֶמת'ֶע ֱאמּוָנה אּון ִבָטחֹון, ֶער ֶבעְהט ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאז 

ֹוֶכה ַזיין צּו ֶדעם, ֶוועט ִאים ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶער ָזאל ז
ִזיֶכער ֶהעְלְפן ַאז ֶער ֶוועט צּוקּוֶמען צּו ֶדעם אּון ֶדער 
ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶוועט ִאים צּוְׁשֶטעְלן ַאֶלעס ָוואס ֶער ַדאְרף 

 אּון ֶעס ֶוועט ָגאְרִניְׁשט ֶפעְלן.
 ("ִכי"ְוֶעֶרְך  "ִבָטחֹון" )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ט"ז ֶעֶרְך
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ש   ת הַּ ְרשַּ  בּועַּ פַּ
 

ִביך   ְדְתך  ּוִמֵבית א  ְרְצך  ּוִמּמֹולַּ ם ֶלְך ְלך  ֵמאַּ ְבר  ֶר וַֹּיאֶמר ה' ְלאַּ א    ֶאל ה 
, ֶשר ֶאְרֶאך  ִביר ֶדעם ָפסּוק לֹויט ִווי ֶדער אַּ ִליָט"א ִאיז ַמסְׁ ֶרִבי  מֹוֲהָרא"ׁש ׁשְׁ

ט  ן ָפסּוק  ב, הקדמה(""ן חרַ הַ י מוֹ ט  יקּו)לִ ָזאגְׁ ם )יחזקאל לג(אֹויפְׁ ה  ְבר  י ה אַּ ד ה   - ֶאח 
ָרָהם ָאבִ  ט ֶדער ֶרִבי ַאז ַאבְׁ ייֶנער ַאל יין, ָזאגְׁ ָרָהם ִאיז ֶגעֶווען א  ינּו ָהאט ַאבְׁ

ֶטע ׁשְׁ ייֶבערְׁ ט ֶדעם א  ט ַאז ֶער ִאיז אּור ִמיט ֶדעם ַאז ֶער ָהאט ֶגעווֶגעִדינְׁ סְׁ
ס אֹויף ֶדע ייֶנער ַאל יינְׁ ט רא  ט ִציטּואּון ֶער הָ  ,ֶוועלְׁ ט האט ִזיךְׁ ִניׁשְׁ ן ֶגעַמאכְׁ

ט, פּון ַזיין ַטאֶטע  ֶטערְׁ ן ִאים ֶגעׁשְׁ ן ָוואס ָהאבְׁ ׁשְׁ טְׁ אּון פּון  ,ַרחתֶ פּון ֶמענְׁ
ט, ָנאר ֶער ָהאט ִזיךְׁ  ֶטערְׁ ן ִאים ֶגעׁשְׁ ן ָוואס ָהאבְׁ ׁשְׁ טְׁ ֶדעֶרע ֶמענְׁ ַאנְׁ

טֶ  סְׁ ִציגְׁ יינְׁ ט ַאזֹוי ִווי ֶער ִאיז ִדי א  ֶטעלְׁ ֶגעׁשְׁ ט. רעָפארְׁ ׁש אֹויף ֶדער ֶוועלְׁ טְׁ  ֶמענְׁ
ט ֶדער ֶרִבי ף טּוהן ֶיעֶדער ִאיד ָוואס ִוויל ִדיֶנען ֶדעם  ,ָזאגְׁ ַאז ַאזֹוי ַדארְׁ

ן טְׁ ׁשְׁ ייֶבערְׁ ט ִאים ,א  ֶטערְׁ ייֶנעם ָוואס ׁשְׁ ן אֹויף ק  ט קּוקְׁ ִווי  ,ַאז ֶער ָזאל ִניׁשְׁ
ֶווער, ַווייב, ִקי ָמָׁשל ַזיין ַטאֶטע, ַמאֶמע, ׁשְׁ טְׁ לְׁ ֶדעֶרע ֶמענְׁ ֶדער, ָאֶדער ַאנְׁ ן, נְׁ ׁשְׁ

ט. ס אֹויף ֶדער ֶוועלְׁ ן ִווי ֶער ִאיז ַאל יינְׁ ֶטעלְׁ ׁשְׁ  ָנאר ֶער ָזאל ִזיךְׁ ָפארְׁ
ַׁשט ִאין ָפסּוק ָרָהם  ,ָדאס ִאיז פְׁ ט ַפאר ַאבְׁ ֶטער ָזאגְׁ ׁשְׁ ייֶבערְׁ  -ְך ְלך  לֶ ֶדער א 

ן ָנאר פּון ִדיר טְׁ ַראכְׁ ט טְׁ סְׁ ייֶנעם ָוואס ִווילג יי צּו ִדיר, ָזאלְׁ ט אֹויף ק   , קּוק ִניׁשְׁ
ן טְׁ ׁשְׁ ייֶבערְׁ ן פּון ִדיֶנען ֶדעם א  ֶטערְׁ ְרְצך  ַסיי  ,ִדיר ׁשְׁ ן פּון ַדיין - ֵמאַּ ׁשְׁ טְׁ  פּון ֶמענְׁ

ִביָבה, ַסיי  ְדְתך  סְׁ ָפָחה, ַסיי  - ּוִמּמֹולַּ רֹוִבים אּון ִמׁשְׁ ּוִמֵבית פּון ַדייֶנע קְׁ
, ִביך  ט ָנאר ַאנְׁ  א  סְׁ ן ָזאלְׁ לֹויפְׁ ֶשר ֶאְרֶאך  טְׁ ֶר  אַּ א  ֶאֶרץ ג ייט ַארֹויף  - ֶאל ה 

ן טְׁ ׁשְׁ ייֶבערְׁ לֹויף ָנאר צּום א  טְׁ ט ָנאר ִווי ,אֹויף ֶאמּוָנה, ַאנְׁ ַראכְׁ  ּוַאזֹוי ד טְׁ
ן. טְׁ ׁשְׁ ייֶבערְׁ ט ִדיֶנען ֶדעם א  סְׁ  ֶקענְׁ

 )זאת התורה לך ב( 
 

*** 
 

הֹוֵלְך  י ה צֹ  ֶאתְוגַּם ְללֹוט הַּ ם ה  ְבר  ִליםאאַּ ר ְוֹאה  ק  ט , ן ּוב  , ָוואס ַרִׁש"יָזאגְׁ
ס? ַווייל ֶער ִאיז ֶגעַגאנְׁ  ן ַאֶלעס גּוטְׁ ט ַאז לֹוט ָזאל ָהאבְׁ ֶגען ִמיט ָהאט ֶגעַמאכְׁ

ָרָהם ָאִבינּו.  ַאבְׁ
ט ִביר ֶדעם ָפסּוק לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ ִליָט"א ִאיז ַמסְׁ )ספר  מֹוֲהָרא"ׁש ׁשְׁ

ָנָסהאִ " המידות צדיק, לג( ן ַזייֶנע ֲחִסיִדים ַפרְׁ  ָנאךְׁ  ."ין זְׁכּות פּוֶנעם ַצִדיק ָהאבְׁ
ט ֶדער ֶרִבי  קּוָרב צּו " א(")חיי מוהר"ן רעָזאגְׁ ֲאִפילּו ֶער  ,ַצִדיקֶווער ֶעס ִאיז מְׁ

ף צּו ַזיין, ט אֹויף ִווי ֶעס ַדארְׁ ט ִזיךְׁ ִניׁשְׁ ר   ִפירְׁ ס ַאז ֶער דְׁ  ייט ָאֶבער ָדאס ַאל יינְׁ
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ר א"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ

 

בֹוד  ~ ְכטּוְנג אֹויף ֶיעֶנעְמ'ס כ   ~ ֶגעב אַּ
 

ֶמען ַדאְרף ֵזייֶער ַאְכטּוְנג ֶגעְבן ִניְשט צּו 
בֹוד ֶיעֶדער ִאיד ִאיז ַא , ֶטשעֶפעֶנען ַא ְצֵווייְטְנ'ס כָּ

ֵקי ִמַמַעל אּון ֶמען ַדאְרף ִאים ַהאְלְטן ֵחֶלק ֱאֹל
שּוב, ֶמען ַדאְרף ְמַכֵבד ַזיין ַא ְצֵווייְטן,  ֵזייֶער חָּ
ַמאְכן גּוט ִפיהְלן ַא ְצֵווייְטן, אּון ִזיֶכער ִניְשט 
טּוהן ַפאְרֶקעְרט צּו ֶטשעֶפעֶנען ֶיעֶנעם אּון ֶיעֶנעם 

 עֶמען.ַפאְרשֶ 
ֲאִפילּו ֶווען ֶמען ֶזעהט ִווי ַא ְצֵווייֶטער טּוט ַא 
ואס ִאיז ִניְשט אֹויְסֶגעַהאְלְטן, ַדאְרף ֶמען  ַזאְך וָּ
אֹויְך ֵזייֶער ַאְכטּוְנג ֶגעְבן ִניְשט ֶיעֶנעם צּו 
אל ֶקען ֶמען ֶמער  ַפאְרֶשעֶמען אּון ֶדעְרִניֶדעְרן, ַאמָּ

אְדן ַמאְכן ִווי אֹויְפט ּוהן ֶווען ֶמען ַפאְרֶשעְמט שָּ
 ֶיעֶנעם, ֲאִפילּו ַפאר גּוֶטע ְצֶוועְקן.

אְגט  ן ח'( ֶדער ֶרִבי זָּ ַאז )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסימָּ
ר, ַאזֹוי ִווי  אְגן מּוסָּ ה צּו זָּ ֲאִפילּו ֶעס ִאיז ַא ִמְצוָּ

אְגט  סּוק זָּ א יט, יז( ֶדער פָּ הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח ֶאת )ַוִיְקרָּ
ר, עֲ  אְגן מּוסָּ ֶבער ִניְשט ֶיעֶדער ֶקען זָּ ִמיֶתָך, אָּ

ר, ַאזֹוי  אְגן מּוסָּ ִניְשט ֶיעֶדער ֵווייְסט ִווי ַאזֹוי צּו זָּ
א  רָּ ִכין ט"ז( ִווי ִמיר ֶגעִפיֶנען ִאין ִדי ְגמָּ ַאז ֶרִבי )ֲערָּ

אְגט ַאז ֶער וואּוְנֶדעְרט ִזיְך אֹויב  אט ֶגעזָּ א הָּ ֲעִקיבָּ
א ֵאי אְגן ֶעס ִאיז דָּ ואס ֶקען זָּ יֶנער ִאין ֶדעם דֹור וָּ

אְגט  אס ֶגעזָּ אט דָּ א הָּ ר, אּון אֹויב ֶרִבי ֲעִקיבָּ מּוסָּ
אְך ִזיֶכער ַאז ִאין אּוְנֶזער דֹור  ִאין ַזיין דֹור, ִאיז דָּ
ר  אְגן מּוסָּ אל ֶקעֶנען זָּ ואס זָּ א ֶדער וָּ ִאיז ִניְשטָּ

 ַפאר ֶמעְנְטְשן.
אס ַפאְרֶשעֶמען ַא ֶמעְנְטש ִאיז ֵזייֶער ַא  דָּ

אל ִאיז ֶעס נָּאְך ַהאְרֶבער ִווי ִדי  ַהאְרֶבע ַזאְך, צּומָּ
ואס ֶמען ִוויל ֶיעֶנעם ַפאְרֶשעֶמען,  ה ִאיֶבער וָּ ֲעֵבירָּ
אט  קּוְמט אֹויס ַאז ִמיְטן ַפאְרֶשעֶמען ֶיעֶנעם הָּ
אְרִניְשט אֹויְפֶגעטּוהן, ֶמען ְשֵטייט אֹויף ִדי  ֶמען גָּ

ה ִווי ֶיעֶנעם.ֶזעְלֶבע דַ   ְרגָּ
אְגט  ה, כ"ז(ֶדער ֶרִבי זָּ : "ֶווען ֶמען )ֵסֶפר ַהִמדֹות, בּושָּ

אל ִניְשט  אְגן ַא ַפאְלֶשע ַזאְך, זָּ ֶהעְרט ַא ְצֵווייְטן זָּ
אל  אר ֶמען זָּ אֹויְפַטאְנְצן אּון ֶיעֶנעם ַפאְרֶשעֶמען, נָּ

א אל ַכאְפן ַאז ֶער הָּ ט ִאים ִוויְנֶקען ַאז ֶיעֶנער זָּ
אְגט  אר ַביי ִניְשט ֶגעזָּ אס ִאיז ִניְשט נָּ ִריְכִטיג". דָּ

ה,  אר ֲאִפילּו ַביי ִדְבֵרי ּתֹורָּ ֶוועְלְטִליֶכע ַזאְכן, נָּ
אְגן ַא ַפאְלֶשע ְפַשט,  ֶווען ֶמען ֶהעְרט ַא ְצֵווייְטן זָּ

אל ֶמען ִניְשט אֹויְפַטאְנְצן אּון יֶ  עֶנעם זָּ
ַפאְרֶשעֶמען. ֶמען ֶקען ֵאייִביג ַפאֶרעְכְטן ַא ְצֵווייְטן 
אל ַח"ו ִניְשט  אֹויף ַא ֵשייֶנע ֶוועג, ַאזֹוי ַאז ֶיעֶנער זָּ

 ַפאְרֶשעְמט ֶוועְרן.
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ר א"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
 ָוואס צּו ֶעְנְטֶפעְרןָהאט ֶער 

אל ֶגעֶווען אֹויף ַא בַ  אט אֶדער ֵהייִליֶגער ִדְבֵרי ַחִיים ִזי"ַע ִאיז ַאמָּ זּוְך ִאין ְשטָּ
ב ֶדער ֵהייִליְגן ַמַהַר"ם ַאש ִזי"ַע, ַא ַּתְלִמיד , אּוְנְגַוואר אְרט ִאיז ֶגעֶווען ֶדער רָּ דָּ

אְגן ַא . פּוֶנעם ַחַתם סֹוֵפר ִזי"עַ  אט ְמַכֵבד ֶגעֶווען ֶדעם ִדְבֵרי ַחִיים ִמיְטן זָּ ֶער הָּ
ה הָּ  שָּ ה ִאין שּוהל, ִאיְנִמיְטן ִדי ְדרָּ שָּ אט ֶדער ַמַהַר"ם ַאש ַאַריין ֶגעְפֶרעְגט ְדרָּ

ְפֶגעְפֶרעְגט ֶדער ַגאְנֶצער ְיסֹוד פּון ִדי  אְבן אָּ ואס הָּ גָּאר ְשַטאְרֶקע ֻקְשיֹות וָּ
אט ֶדער  אְך הָּ אְרִניְשט צּוִריק ֶגעֶעְנְטֶפעְרט. ֶדעְרנָּ אט גָּ ה. ֶדער ִדְבֵרי ַחִיים הָּ שָּ ְדרָּ

אגְ  ב ֶדער ַמַהַר"ם ַאש ֶגעזָּ אְרִניְשט רָּ אט גָּ ה, אּון ֶדער ִדְבֵרי ַחִיים הָּ שָּ ט ַזיין ְדרָּ
 ַאַריין ֶגעֶרעְדט ִאיְנֶדעְרִמיט.

אט  אט אּוְנְגַוואר הָּ אְזט ִדי ְשטָּ אט ַפאְרלָּ ְשֶפעֶטער ֶווען ֶדער ִדְבֵרי ַחִיים הָּ
ֶווען ֵזיי  ,ְפן ֶוועגיְקט ַזיין זּוהן ִאים צּו ַבאְגֵלייְטן, אּון אֹויֶדער ַמַהַר"ם ַאש ֶגעשִ 

אְבן ִזיְך ֶגעֶזעְגְנט ֵאייֶנער פּון ְצֵווייְטן אט ֶדער ִדְבֵרי ַחִיים ֶגעֶגעְבן ַפאר ֶדעם  ,הָּ הָּ
ואס זּון ַמַהַר"ם ַאש ַא ֶצעְטל אֹויף  ֶעס ֶזעֶנען ֶגעֶווען ֶגעְשִריְבן ַאַסאְך ַמְרֵאי וָּ

אס ֶגעְבן ַפאר זַ  אל דָּ  יין ַטאְטן צּו ִאיֶבעְרקּוְקן.ְמקֹומֹות, ַאז ֶער זָּ
אט ֶער  אְכֶגעקּוְקט ִדי ַאֶלע ַמְרֵאי ְמקֹומֹות הָּ אט נָּ ֶווען ֶדער ַמַהַר"ם ַאש הָּ
אט ֶגעֶזעהן ַאז ַאֶלע  ֶגעֶזעהן ַאז ֶדער ִדְבֵרי ַחִיים ִאיז יָּא ֶגעֶרעְכט ֶגעֶווען, ֶער הָּ

אט ְפֶגעְפֶרעְגט. ֶער הָּ אט'ס  ַזייֶנע ֻקְשיֹות ֶזעֶנען אָּ ְגַלייְך צּוַזאם ֶגערּוְפן ִדי ְשטָּ
אְגט ְבַרִבים ַאז ֶער ִאיז ִניְשט  אט ֶגעזָּ ֶגעֶרעְכט ִמיט ַזייֶנע ֶגעֶווען ַלייט אּון ֶער הָּ

ְפֶגעְפֶרעְגט ֶדעם ִדְבֵרי ַחִיים, ֶער ֶזעהט ַאז ֶדער ִדְבֵרי  אט אָּ ואס ֶער הָּ ֻקְשיֹות וָּ
א ֶצעְנט ֶגעֶווען ֶגעֶרעְכט, אּון ֶער ֶבעְהט ִאים ִאיֶבער ַחִיים ִאיז הּוְנֶדעְרט ְפרָּ

אט ִאים ַפאְרֶשעְמט ְבַרִבים. ואס ֶער הָּ  ְבַרִבים ַפאר ֶדעם וָּ
אט ִזיְך  ואס ֶער הָּ אט ְשֶפעֶטער ֶגעְפֶרעְגט ֶדעם ִדְבֵרי ַחִיים ַפאְרוָּ ֶווען ֶמען הָּ

שָּ  אְרִניְשט ָאְנֶגערּוְפן ִבְשַעת ִדי ְדרָּ אט ֶער ֶגעֶעְנְטֶפעְרט ִמיט וואּוְנֶדער: גָּ ה, הָּ
אל ִאיְך ִאים ַפאְרֶשעֶמען אּון ִאיז "ֶער  אט, ִווי ַאזֹוי זָּ אְרט ִאין ְשטָּ ב דָּ אְך ֶדער רָּ דָּ

ה ַלייט?" ְפְפֶרעְגן ַפאר ַזייֶנע ְקִהלָּ  ִאים אָּ
צּו ַפאְרֶשעֶמען ַא  ֶזעהט ֶמען ִווי ֶעְרִליֶכע ִאיְדן ֶזעֶנען ֵזייֶער ְמַדְקֵדק ִניְשט

אְרִניְשט צּוִריק ֶגעֶעְנְטֶפעְרט, ְכַדאי  אט גָּ ְצֵווייְטן, ֵסיי ַאז ֶדער ִדְבֵרי ַחִיים הָּ
אט מֹוִדיַע ֶגעֶווען  ב, אּון ֵסיי ִווי ֶדער ַמַהַר"ם הָּ ִניְשט צּו ַפאְרֶשעֶמען ֶדעם רָּ

אט ַאז ֶדער ִדְבֵרי ַחִיים ִאיז  ֶגעֶרעְכט ֶגעֶווען. ַפאר ִדי ַגאְנֶצע ְשטָּ

עֶנער? ֶ ה ִאיז ש  ָ  ֶוועֶמעְנ'ס ְדָרש 
אְבן  ֶדער ֵהייִליֶגער ִייַטב ֵלב ִזי"ַע אּון ֶדער ֵהייִליֶגער ַאְך ְפִרי ְּתבּוָאה ִזי"ַע הָּ
אט אּוֶהעל ִאין ֵזייֶעֶרע ִאיְנֶגע יָּאְרן.  ֵבייֶדע ֶגעוואֹויְנט ִאיְנֵאייֶנעם ִאין ִדי ְשטָּ

ואְרן ֲחַתִנים ִאין ְבֶעֶרְך ֵבייֶדע ֶזע ֶזעְלֶבע ַצייט, אּון ֶעס ִאיז ִדי ֶנען ֶגעוָּ
ואְך ִאין  ת ַבאַוואְרְפן ִאיז ֶגעֶווען ִאין ִדי ֶזעְלֶבע וָּ אֹויְסֶגעקּוֶמען ַאז ֵזייֶער ַשבָּ

ש פּוֶנעם ֵהייִליְגן ִיְשַמח מֶשה ִזי"ַע.  ֵבית ַהִמְדרָּ
אט ְמַכֵבד ֶגעֶווע ת ִאיְנֶדעְרְפִרי, ֶמען הָּ ה ַשבָּ שָּ אְגן ַא ְדרָּ ן ֶדעם ִייַטב ֵלב צּו זָּ

ת  ה ַשבָּ שָּ אְגן ַזיין ְדרָּ אט ֶמען ְמַכֵבד ֶגעֶווען צּו זָּ אּון ֶדעם ַאְך ְפִרי ְּתבּוָאה הָּ
אְגן ְפִריֶער צּוִליב ַזיין  אט ְמַכֵבד ֶגעֶווען ֶדעם ִייַטב ֵלב צּו זָּ אג. ֶמען הָּ אְכִמיטָּ נָּ

אט, ֶדער ִיְשַמח ְגר ב פּון ְשטָּ ֹויֶסע ִיחּוס, אּון ַזייֶעְנִדיג ַאן ֵאייִניְקל פּוֶנעם רָּ
 מֶשה.

ת ִאיְנֶדעְרְפִרי, ִמיט ַא ַשאְרֶפע  ה ַשבָּ שָּ אְגט ַזיין ְדרָּ אט ֶגעזָּ ֶדער ִייַטב ֵלב הָּ
בֶ  ער ֶווען ֶעס ִאיז ִפְלפּול אּון ַא ֵשייֶנעם ְדרּוש, ַאזֹוי ִווי ַזיין ְשֵטייֶגער. אָּ

אְגן  אג, אּון ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ִדי ַרייֶע אֹויְפן ַאְך ְפִרי ְּתבּוָאה צּו זָּ אְכִמיטָּ ֶגעקּוֶמען נָּ
אט ֶמען ִאים ִניְשט ֶגעֶקעְנט ֶגעִפיֶנען, ֶער ה, הָּ שָּ אט ִזיְך ֶעְרֶגעץ וואּו  ַזיין ְדרָּ הָּ

ה.ַבאַהאְלטְ  שָּ אְגן ַקיין ְדרָּ ואְלט זָּ ן ִניְשט ֶגעוָּ אט ְבשּום אֹופָּ  ן אּון ֶער הָּ

ֶמען ִאיז ֶגעַגאְנֶגען צּו ַזיין ַמאֶמע, ֶער ִאיז ֶגעֶווען ַא יָּתֹום פּון ַזיין ַטאְטן, אּון 
אְגן  אל זָּ אט ִאיר ֶגעֶבעְטן אֹויב ִזי ֶקען פֹוֵעל'ן ַביי ִאיר זּוהן ַאז ֶער זָּ ַזיין ֶמען הָּ

אט  אט ִזי ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "אֹויב ַמיין ֶהעְרְשל'ֶע ִוויל ִניְשט ַדְרְש'ֶעֶנען, הָּ ה. הָּ שָּ ְדרָּ
ה ֶדעְרצּו". ֶמא ַא גּוֶטע ִסיבָּ  ֶער ִמְסּתָּ

אט ַטאֶקע ִניְשט  ואס ֶער הָּ אט ִאים ְשֶפעֶטער ֶגעְפֶרעְגט ַפאְרוָּ ֶווען ֶמען הָּ
אְגן ַזיין ְדרָּ  ואְלט זָּ אְגט: "אֹויב ֶוועט אֹויְסקּוֶמען אֹויף ַא ֶגעוָּ אט ֶער ֶגעזָּ ה, הָּ שָּ

אְך  ה, ֶוועט ֶער דָּ שָּ ה ֶוועט ַזיין ֶשעֶנער ִווי ֶדעם ִייַטב ֵלב'ס ְדרָּ שָּ ֶוועג ַאז ַמיין ְדרָּ
ן ֶשל ְקדֹוִשים אּון ֶדעם  אְך ַא ְבנָּ אְבן ַעְגַמת ֶנֶפש אּון ַחִליַשת ַהַדַעת, ֶער ִאיז דָּ הָּ
ֵפק ַאז  אל ִאיְך ִזיְך ַאַרייְנְשֶטעְלן ֲאִפילּו ִאין ַא סָּ ואס זָּ ב'ס ַאן ֵאייִניְקל, ַפאְרוָּ רָּ

ר ֶוועל ִאיְך ִאים גֹוֵרם ַזיין ַעְגַמת ֶנֶפש?"  ֶאְפשָּ
ֶזעהט ֶמען ִווי ַווייט ֶמען ַדאְרף ַמְקִפיד ַזיין ִניְשט צּו ֶטשעֶפעֶנען ֶיעֶנעְמ'ס 

בֹוד.  כָּ

ְזיֹונֹותֶגעַראטֶ   עֶוועט פּון ּבִ
אט  ואס הָּ אט ֶגעֶזעהן ַביים ֵהייִליְגן ַאְך ְפִרי ְּתבּוָאה וָּ ואס ֶמען הָּ ֶדער ִלימּוד וָּ
אט ֶער ִזיְך  אס הָּ  ַאזֹוי ַאְכטּוְנג ֶגעֶגעְבן ִניְשט צּו ַפאְרֶשעֶמען ַא ְצֵווייְטן, דָּ
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בּועַּ  ש  ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ן ִליֶכע ִאידְׁ ן ֶערְׁ ִוויׁשְׁ ט ִאים ׁשֹוין אֹויךְׁ ז ייֶער ,ִזיךְׁ צְׁ פְׁ  ֶהעלְׁ
ן ַאן  ק, אּון ִמיט ִדי ַצייט ֶוועט ֶער אֹויךְׁ ֶווערְׁ ַטארְׁ ׁשְׁ

ִליֶכער ִאיד ט ֶדער ֶרִבי  ."ֶערְׁ א ")ליקוטי מוהר"ן חָנאךְׁ ָזאגְׁ

ל יי קכ"ט( ייֶנער גְׁ ט ִאיֶנעם ַצִדיק ֲאִפילּו ֶער אִ ַאז ֶווען א  יז בְׁ
ל פּוֶנעם ַצִדיק, ָאֶבער ִמיט ֶדעם אַ  ַקב  ט מְׁ ִניׁשְׁ ל יינְׁס ָגארְׁ
ֶגעֶגעסְׁ  ט אֹויפְׁ ט ִאיֶנעם ַצִדיק ֶווערְׁ ל ייבְׁ ן ַזיין ָוואס ֶער גְׁ

ט ַא ַצִדיק. ס אּון ֶער ֶווערְׁ טְׁ ֶלעכְׁ  ׁשְׁ
ַׁשט אִ  ט  'ֶדער זֹוַהר הק ,ן ָפסּוקיָדאס ִאיז פְׁ  )לך פ:(ָזאגְׁ

טּוָתא"  "לֹוט"ַאז  ט -ִאיז ַא ָלׁשֹון פּון "לְׁ ן, ָזאגְׁ טְׁ ָׁשאלְׁ  ַפארְׁ
טְׁ  - ְוגַּם ְללֹוטֶדער ָפסּוק  ֶטעֶנע ֶמענְׁ  ,ׁשאֹויךְׁ ַא ֶגעָׁשאלְׁ

ׁשְׁ  ייֶבערְׁ ׁש ָוואס ִאיז ז ייֶער ַווייט פּוֶנעם א  טְׁ ן, ַא ֶמענְׁ טְׁ
ם  ְבר  הֹוֵלְך ִעם אַּ ן ַצִדיקאֹויב ג ייט ֶער  -הַּ י ה  ,ִמיטְׁ ה 
ִלים  ר ְוֹאה  ק  רֹויס  -ֹצאן ּוב  ן גְׁ ֶוועט ֶער צּום סֹוף ָהאבְׁ

ר   ִמּיּות, ַווייל ֶווער ֶעס דְׁ ַגׁשְׁ רּוֲחִנּיּות ּובְׁ ייט ִזיךְׁ ֲעִׁשירּות בְׁ
ִליֶכער ִאיד ן ַאן ֶערְׁ אּון  ַביי ַא ַצִדיק ֶוועט צּום סֹוף ֶווערְׁ

רּוחָ  רֹויס ֶׁשַפע בְׁ ן גְׁ ִמּיּות.  ָהאבְׁ ַגׁשְׁ  ִנּיּות ּובְׁ
 )זאת התורה לך ז(

*** 
ה' ְמֹאד  ִאים לַּ ִעים וֲַּחט  ְנֵשי ְסדֹום ר  מֹוֲהָרא"ׁש  -ְואַּ

ִביר ֶדעם ָפסּוק לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ִליָט"א ִאיז ַמסְׁ ט  ׁשְׁ ָזאגְׁ
ׁש ִאיז ֶדער)ליקוטי מוהר"ן ח"ב ז(  טְׁ  ֶדער ִעיָקר פּון ַא ֶמענְׁ

י ,ַדַעת ןָדאס מ  טְׁ ׁשְׁ ייֶבערְׁ ן פּוֶנעם א  ט צּו ִוויסְׁ ִווי ֶעס  ,ינְׁ
ייט אִ  ט  ָבִרים ד(ן ָפסּוק יׁשְׁ ה  )דְׁ ת  ת ִכי האַּ עַּ דַּ ְרֵאת  ל  ' ה 

ֱאֹלִקים, ט  הּוא ה  ט ִניׁשְׁ ַראכְׁ ׁש ָוואס טְׁ טְׁ אּון ַא ֶמענְׁ
לַ  ן ִאיז ִבכְׁ טְׁ ׁשְׁ ייֶבערְׁ ׁש ָנאר אַ פּוֶנעם א  טְׁ יין ֶמענְׁ ט ק   ל ִניׁשְׁ

ׁשָוו 'יחַ  טְׁ ף ִזיךְׁ  ,אס ֶזעהט אֹויס ִווי ַא ֶמענְׁ אּון ֶמען ַדארְׁ
ן, ַווייל ֶער ֶקען ֶׁשעִדי ׁש ז ייֶער ִהיטְׁ טְׁ ן.פּון ַאַזא ֶמענְׁ  גְׁ

חּוׁש ן  ,אּון ָדאס ֶזעהט ֶמען בְׁ ׁשְׁ טְׁ ַאז ֶעס ִאיז ָדא ֶמענְׁ
עּות ם ִרׁשְׁ ׁש  עּות לְׁ יין ׁשּום ַטַעם,  ,ָוואס טּוֶען ִרׁשְׁ ָאן ק 

ֶטע ָצָרה ִאיזאּון ִדי גְׁ  ן ַאז ז יי טּוֶען ֶעס ,ֶרעסְׁ  ַאז ז יי ָזאגְׁ
ם ָׁשַמִים ׁש  ן, ַאזֹוי וִ  ,לְׁ ן'ס ֶוועגְׁ טְׁ ׁשְׁ ייֶבערְׁ ן א  וי ָנאר ַפארְׁ

ט  ַאז ֶדער י ֶצר ָהַרע  )ליקוטי מוהר"ן ח"א, א(ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ
ֹות ירֹות ַפאר ִמצְׁ ט ֲעב  ׁש צ ,ַמאכְׁ טְׁ ט צּו ַא ֶמענְׁ ּו ֶער ֶרעדְׁ

יָרהטּו ט ִאים ָנאךְׁ ַאיין ַאז ֶעס אִ  ,הן ַאן ֲעב  יז אּון ֶער ֶרעדְׁ
ָוה.  ַא ִמצְׁ

ַׁשט ִאין ָפסּוק ִעים וֲַּחט   :ָדאס ִאיז פְׁ ְנֵשי ְסדֹום ר  ִאים ְואַּ
ָׁשִעים - רֹוֶסע רְׁ ה' ְמֹאד ָאֶבער  ,ז יי ֶזעֶנען ֶגעֶווען גְׁ  -לַּ

ן ן'ס ֶוועגְׁ טְׁ ׁשְׁ ייֶבערְׁ ן א  ׁש   ,ָנאר ַפארְׁ אּון  ,ם ָׁשַמִיםָנאר לְׁ
ן. ֶטע ִהיטְׁ סְׁ ף ֶמען ִזיךְׁ ִדי ֶמערְׁ  פּון ז יי ַדארְׁ

 )זאת התורה לך ח(
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ר א"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
ה עַרת שָּ ֶמע, ִדי ַצֵדיֶקת מָּ אֹויְסֶגעֶלעְרְנט פּון ַזיין ַמא אט אֹויְך רָּ ואס ִזי הָּ "ה, וָּ

 ֶגעַראֶטעֶוועט ַא ַצִדיק פּון ְגרֹויֶסע ִבְזיֹונֹות.
אַמאְרֶנע ִזי"ַע, ֶדער ַטאֶטע  ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ַאֶלְכַסְנֶדר ֶסעְנֶדער פּון קָּ

אַמאְרֶנער ִזי"ַע, ִאיז ֶגעֶווען ַא ְגר ֹויֶסער ַצִדיק, ֶער פּוֶנעם ֵהייִליְגן ֶרִבי ַאייִזיְקל קָּ
אט ֶגעִדיְנט ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן  אט ְשֶטעְנִדיג עֹוֵסק ֶגעֶווען ִאין ֲעבֹוַדת ה', ֶער הָּ הָּ
אט  ִמיט ְמִסיַרת ֶנֶפש, ֶגעֶלעְרְנט אּון ֶגעַדאְווְנט ִמיט ְגרֹויס ְדֵביקּות, ַאְזש ֶעס הָּ

אל ַאז ֶעס ִאיז ִאים ַאִר  אג ָאן ִזיְך ֶגעֶקעְנט ַמאְכן צּומָּ יֶבער ֶגעַגאְנֶגען ֶעְטִליֶכע טָּ
ֶעְסן. ֶווען ַזיין זּוהן ֶרִבי ַאייִזיְקל ִאיז ֶגעֶווען ַא ִקיְנד, אּון ֶער ִאיז ֶגעֶווען 

אט ִאים ַזיין ַטאֶטע ֶגעִש  יְקט צּו ִדי הּוְנֶגעִריג אּון ֶגעֶבעְטן ַזיין ַטאְטן ְברֹויט, הָּ
 ְשֵכִנים צּו ֶעְסן ֶעֶפעס.

אְרן אֹויף אּוֶהעל אֵ  אט ֶרִבי ֶסעְנֶדער ִזי"ַע ֶגעֶזעהן ַאז ֶער ַדאְרף פָּ אל הָּ ייְנמָּ
אְרט ִנְסַּתֵלק אט ֶגעוֵ  אּון דָּ ֶטעג ַאז ֶער זָּאל  ְנט צּו ִאים ְדֵריייויֶוועְרן, ַזיין זּוהן הָּ

אט ִאים ִניְשט ֶגעֶקעְנט צּוִריק ַהאְלְטן ֶדעְרפ ֶבער ֶער הָּ  ּון.ִניְשט ֵגיין אָּ
אְכִניְשט ֶגעֶוועןֶווען ֶער ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען ַקיין אּוֶהעל, אּון ַדאן   ִאיז ֶמען נָּ
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ְמָחה'ֶלע  ר' שִֹ

 פרטיתהזמנה 
אנשי שלומינו ווערן פערזענדליך אלע 

זיך  ןעלאדענט צו קומען צו די חתונה אוג
 .הויבענע שמחהמיטפרייען מיט די גע

 

פון שיעור  וועכנטליכעדי וועט פ' וירא קומענדיגע וואך 
 .נאכט מיטוואךאום פארקומען א "ש שליט"מוהרא
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צו באקומען דעם גליון יעדע וואך אויף אימעיל, ווי אויך צו אדוועטייזן אינעם גליון 

 Breslevcenter@gmail.com ך צו:פארבינט איי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 מוסדותינו הק' נייעס אינערהאלב
 

 
 

 כי עתה הרחיב ה' לנו ופרינו בארץ

 פערטע יאר פון בית חינוך לבנות "בית פיגא"
 

אגלייט עס גלייבט זיך נישט די אויגן צו זעהן די געוואלדיגע סייעתא דשמיא וואס ב
אונזערע הייליגע מוסדות אויף טריט און שריט, יעדעס יאר ווערן די מוסדות מער און 

 מער פארברייטערט בכמות ובאיכות, מיטן אייבערשטנ'ס הילף.
דאס יאר טרעטן מיר אריין אין די פערטע יאר פון די מיידל סקול "בית פיגא", די סקול 

ארנעם, האט זיך גאר שנעל ערהארבן גאר א וואס האט זיך אנגעהויבן אויף א קליינעם פ
גוטע נאמען, און צענדליגע עלטערן, וואס מיינען באמת די טובה פון די קינדער, האבן 

 אריינגעלייגט די קינדער אין די סקול.
 עס איז מקוים געווארן וואס מוהרא"ש שליט"א האט געשריבן אינעם מכתב קודש

אז אפילו פון אנפאנג הייבט מען אן אויף א  בשעת די התייסדות פון די מיידל סקול,
קליינעם פארנעם, אבער אויב טוט מען א זאך מיט מסירת נפש פארן אייבערשטן האט 
עס גרויס הצלחה, אזוי ווי מען האט געזעהן ביי רביה"ק מסאטמאר זצוק"ל וואס האט 

נט בחוש ווי עס אנגעהויבן זיין מיידל שולע מיט בלויז צוויי תלמידות, און מען זעהט היי
איז זיך ציוואקסן אזא גרויסע אימפעריע פון טויזנטער קינדער, און דאס איז אלעס 

 הן בלויז פארן אייבערשטנ'ס וועגן.געווען א דאנק זיין מסירת נפש וואס ער האט געטו
דאס זעהט מען טאקע ביישענפערליך ווי אזוי די סקול איז זיך אזוי שיין ציוואקסן אין 

צוויי יאר מיט אן אויסגעווענליכע הצלחה, אזוי ווי עס איז ברייט באקאנט פאר די לעצטע 
 יעדן, און מיטן אייבערשטנ'ס הילף איז מען שוין אריינגעטראטן אינעם פערטן יאר.

זאל דער אייבערשטער העלפן ווייטער אז מיר זאלן האבן גרויס הצלחה, און מיר זאלן 
 ינדער אמונה, תורה ויראת שמים.ווייטער קענען אריינלייגן אין די ק

 ורוח הקודש אומרת כן יפרוץ!
*** 

 

 מוהרא"ש שליט"א איז געקומען אויף
 וויליאמסורג צו א סעודת מלוה מלכה

 

דעם פארגאנגענעם מוצאי שבת האבן מיר געהאט די זכי' אז מוהרא"ש שליט"א איז 
 געקומען אויף וויליאמסבורג צו א מלוה מלכה.

זאמגעקומען א גרעסערע עולם פון עטליכע הונדערט אידן פון איבער עס זענען זיך צו
 די שטאט מיטצוהאלטן דעם מעמד.

דער עולם האט זיך געוואשן צו א רייכע סעודה, נאכן זינגען די זמירות האט מען 
 געהאט די זכי' צו הערן דברות קודש פון מוהרא"ש שליט"א.

גרויסקייט פון זיך צוזאמקומען  מוהרא"ש שליט"א האט צום ערשט גערעדט פון די
אינאיינעם צו רעדן פון די הייליגע עצות פון רבי'ן, מיר דארפן זיך האלטן אינאיינעם און 

 זיך מחזק זיין איינער דעם צווייטן.
ם ידערנאך האט מוהרא"ש מאריך געווען בדברי חיזוק והתעוורות אין אסאך ענינ

איבער די גרויסקייט פון די ישיבה וואס  ובפרט אויף שלום בית, מוהרא"ש האט גערעדט
מען טרעפט נישט אין די וועלט, ווי מען קען זעהן די ליכטיגע פירות, די תלמידים וואס 

יבה און האבן אויפגעשטעלט הערליכע אידישע שטובער לשם שי קומען ארויס פון
זיך דער  דערנאך האט מען געזינגען ווארימע ניגונים, און נאכן בענטשן איז ולתפארת.

 עולם צוגאנגען מיט פרישע חיזוק ווייטער אנצוגיין אין עבודת ה'.
  212-444-9191מען קען הערן די דרשה אויפן קול אמונה טעלעפאן ליין 

 אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו!
 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 הי"ו שלום יוסף יאקאבאוויטש מו"ה
 מלמד מומחה במוסדותינו הק'

 

 צו די אפשערן פון זיין אינגל למז"ט
 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז ער זאל זעהן 
 סאך אידיש נחת פון זיינע קינדער,א

 ורות ישרים ומבורכים.ד
 

 

 
 
 
 
 

 

 קול ברסלב
 

 

 מען קען הערן שיעורים
 פון כ"ק מוהרא"ש שליט"א

 

 אויך קען מען מיטהאלטן
 יעדע וואך דעם שיעור

 אפ-מיט א לייוו הוק

212-444-1111 

 

 

ר א"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
אְרט ֶגעוואֹויְנט צּו ֶזעהן ַא ִאיד ִמיט ִדי ַחִסיִדיֶשע ְטַראֶגע,  דָּ

אט ִניְשט ֶגעִפיֶנען ֵחן  אְבן ֵזיי ִאים ִניְשט ִליב ֶגעַהאט, ֶער הָּ הָּ
אְבן ִאים ְפרּוִביְרט צּו רֹוְדְפ'ן אּון ִאין ֵזייֶעֶרע אֹויגְ  ן, ֵזיי הָּ

אט. ואְלט ַארֹויְסֶזעהן פּון ִדי ְשטָּ אְבן ִאים ֶגעוָּ  ֶטשעֶפעֶנען, ֵזיי הָּ
אט ִפיֶרער ֶזעֶנען אֹויְפֶגעקּוֶמען ִמיט ַא ִרְשעּות'ִדיֶגע  ִדי ְשטָּ

אְבן ֶגעַדאְנק ִווי ַאזֹוי ִאים ַארֹויס צּו ַוואְרְפן פּון שְ  אט, ֵזיי הָּ טָּ
אְזן ַא ְשֶלעְכְטן  ואס זָּאל ַארֹויְסלָּ ואְלט ִדיְנֶגען ַא ְפרֹוי וָּ ֶגעוָּ
אְגן  אֶמען אֹויף ֶרִבי ֶסעְנֶדער, ִזי זָּאל קּוֶמען צּום ֵבית ִדין אּון זָּ נָּ
אט ִזיְך ִניְשט  ַפאְלֶשע ִבְלבּוִלים אֹויף ֶרִבי ֶסעְנֶדער ַאז ֶער הָּ

ט ִווי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין, אּון ַאזֹוי ֶוועט ֶמען אֹויְפֶגעִפיְר 
טּור  אט אּון פָּ ְגִריְנֶגעְרֵהייט ִאים ֶקעֶנען ַארֹויס ַוואְרְפן פּון ְשטָּ

 ֶוועְרן פּון ִאים.
אט ִאיר ֶגערּוְפן "שָּ  ה ִדי ֶבעֶקעִרין"", ַא ֶגעִוויֶסע ְפרֹוי, ֶמען הָּ רָּ

אס ָאְנצּו אט ַמְסִכים ֶגעֶווען דָּ אס הָּ ִליַח דָּ ֶנעֶמען, אּון ַזיין ִדי שָּ
אט ַבאקּוֶמען ַפאר ֶדעם ַא ַזאק ִמיט  צּו טּוהן, אּון ִזי הָּ

אְלֶדעֶנע   ֶרעְנְדֶלעְך.גָּ
ם צּום ֵבית ִדין, אּון  ִזי ִאיז ֶגעַגאְנֶגען ִמיְטן ַגאְנְצן עֹולָּ

אט אְרט הָּ ִזי ַארֹויְסֶגענּוֶמען ִדי ַזאק ִמיט ֶגעְלט  ָאְנקּוֶמעְנִדיג דָּ
אט ִזי ַבאקּוֶמען פּון ִדי  אס הָּ אּון ֶגעזָּאְגט צּום ֵבית ִדין ַאז דָּ
אְגן ַפאְלש ֵעדּות אֹויף ֶרִבי  אְלן קּוֶמען זָּ אט ִפיֶרער ַאז ִזי זָּ ְשטָּ

אְזן ַא ְשֶלעְכֶטע נָּאֶמען אֹויף ִאים, אּו ן ִזי ֶסעְנֶדער אּון ַארֹויְסלָּ
א ֶגעַהאט ַאז ֵזיי  אט מֹורָּ אט אֹויְסֶגעִפיְרט ַאז ַאזֹוי ִווי ִזי הָּ הָּ

ואס ֶוועט ֶעס ַטאֶקע טּוהן, ְצֵווייֶטע ֶוועְלן ְטֶרעְפן ַא  ְפרֹוי וָּ
אְרְשַלאג, אּון ַאזֹוי צּו ַראֶטעֶווען  אט ִזי ָאְנֶגענּוֶמען ֶדעם פָּ הָּ

אט ִפיֶרער.ֶדעם ַצִדיק פּון ִדי ִרְשעּות'ִדיֶגע שְ   טָּ
אר ַהאְרב  אְבן ֵזיי גָּ אס ֶגעֶהעְרט הָּ אט דָּ ֶווען ֶדער ֵבית ִדין הָּ
אט ִפיֶרער, אּון ֵזיי ֶזעֶנען ַאֶוועק ֶגעַגאְנֶגען  אְפט ִדי ְשטָּ ַבאְשְטרָּ

 ִמיט ְגרֹויֶסע ִבְזיֹונֹות.
ואְנֶדען צּו אְך ֶגעוָּ אט ִזיְך ֶדעְרנָּ ִדי  ֶדער ַצִדיק ֶרִבי ֶסעְנֶדער הָּ

אְלן אֹויף  ואס ֶער ֶקען ִאיר ַבאצָּ ְפרֹוי אּון ִאיר ֶגעְפֶרעְגט ִמיט וָּ
אט ֶגעטּוהן ִמיט ִאים אּון ִאים  ואס ִזי הָּ ִדי ְגרֹויֶסע ֶחֶסד וָּ
אר  אְרִניְשט, נָּ אט ִזי ֶגעֶעְנְטֶפעְרט ַאז ִזי ַדאְרף גָּ ֶגעַראֶטעֶוועט, הָּ

אְכִניְשט ַקי אט נָּ אְבן ֵאיין ַזאְך ַאז ִזי הָּ ין ִקיְנֶדער אּון ִזי ִוויל הָּ
 ַא זּוהן ַא ַצִדיק.

אט ֶמען  אט ִאיר ֶרִבי ֶסעְנֶדער ִזי"ַע ֶגעזָּאְגט: "פּון ִהיְמל הָּ הָּ
אפ צּו ְבֶרעְנֶגען אֹויף ִדי  מֹות ַארָּ ִמיר ֶגעֶגעְבן ְצֵוויי ֵהייִליֶגע ְנשָּ

אס ִאיז ַמיין אב ִאיְך שֹוין, דָּ ק ַאייִזיק,  ֶוועְלט, ֵאייְנס הָּ זּוהן ִיְצחָּ
 אּון ִדי ְצֵווייֶטע ֶגעב ִאיְך ִאיֶבער ַפאר ִדיר".

אט ֶגעבֹויְרן ַא ִאיְנְגל,  ֶעס ִאיז ִניְשט ַאִריֶבער ַא יָּאר אּון ִזי הָּ
אס  ִזי ְפֶלעְגט ַאַסאְך ֵווייֶנען אּון ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ַאז דָּ

אל ַזיין ַאן ֱאֶמת' ֶער ַצִדיק, ִזי ְפֶלעְגט ָאְנִפיְלן ַא ְגֶלעְזל ִקיְנד זָּ
ִנים ֶדעְרִמיט, אּון  אס ִקיְנד'ס פָּ ִמיט ִאיֶרע ְטֶרעְרן אּון ַוואְשן דָּ
ֶדער ִקיְנד ִאיז ֶדעְרנָּאְך אֹויְסֶגעַוואְקְסן ֶדער ֵהייִליֶגער ַצִדיק 

 ֶרִבי ֶהעְרְשֶלע ִליְסֶקער ִזי"ַע.
רָּ  אט ֶמען ֶגעֵלייְגט ִאין ִדי ַמאֶמע ִדי ַצֵדיֶקת שָּ "ה הָּ ה עָּ

אט אּוֶהעל ֶנעְבן ֶדעם אֹוֶהל פּון ֵהייִליְגן ִיְשַמח מֶשה ִזי"ַע,  ְשטָּ
ואְרן ִמיט ְגרֹויֶסע  אְלְפן ֶגעוָּ אְרט ֶגעהָּ אּון ַאַסאְך ִאיְדן ֶזעֶנען דָּ
ואס  ְישּועֹות ַביים ִמְתַפֵלל ַזיין ַביי ִאיר ֵקֶבר, ַווייל ֵאייֶנער וָּ
אר ְגרֹויס  ַראֶטעֶוועט ַא ְצֵווייְטן פּון ִבְזיֹונֹות ִאיז ַזיין ְזכּות גָּ

אט ַא ְגרֹויְסן ֹכַח.  אּון ֶער הָּ
בֹוד. ואס ֶגעְבט ַאְכטּוְנג אֹויף ֶיעֶנעְמ'ס כָּ  וואֹויל ִאיז ֶדעם וָּ

א"ש ֵחֶלק ט"ז ֶעֶרְך כְ )ִשיחֹות   בֹוד ַהְבִריֹות(מֹוַהרָּ
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ל עֲ  ֲעבֹור ֵמעַּ ל נָׁא תַּ אִתי ֵחן ְבֵעיֶניךָׁ אַּ צָׁ , ֶדיךָׁ בְ וַֹּיאֶמר אדנ"י ִאם נָׁא מָׁ
א  עןֶלעְרֶנ ת קל"ה.(ב  )ש   "לז ח   רֹויס פּון ד  זא  ת אֹוְרִחים  א  ְכנָׁסַּ ה הַּ "ְגדֹולָׁ

ְשִכינָׁה" ת ְפֵני הַּ לַּ בָׁ ייְנצּוֶנעֶמען ֶגעְסט ִאיֶעס ִאי ,ִמקַּ ר  שּוב'ֶער א   ,ְשטּוב ןז ח 
ל ז יין ִדי ְשִכינ ה בֵּ לֵּייְנס. ,ִווי צּו ְמק  ייֶבעְרְשְטן א   צּו ֶרעְדן ִמיְטן אֵּ

ז א ז אְך, א   זֹוי ֶקען ז יין א  יין ִווי א  אְרְשטֵּ אֶקע פ  אְרף ֶמען ט  ז ֶעס ז אל ִלְכאֹור ה ד 
שּובֶ  י'ז יין ח  ר  ְשִכינ ה?ער א  ל ת ְפנֵּי ה  ב   יְנצּוֶנעֶמען ֶגעְסט ִווי ק 

"א ִאיז  אס מֹוֲהר א"ש ְשִליט  ְסִביר לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ז אְגטד  "ן ר  הֲ י מוֹ טֵּ קּו)לִ  מ 

ן ק א' לֶ חֵּ  ז ֶדער ִעיֶקר פּון א  ִאיד ִאיז ג("קכִסימ  ִדיק ,א  אְלְגן  ,צּו גֵּיין צּו א  צ  אּון פ 
ֶלעס ו ואס ִדיק ז אְגט א  זֹוי ֶווערְ  ,ֶדער צ   א  ֶעְרִליֶכע ִאיד. ט ֶמעןאּון א 

ִדיק ֶוועְנְדט ִזיךְ  ייט פּון א  צ  ר ְגרֹויְסק  ִווי ו וייט ֶער ֶקען ִזיְך  ,אּון ִדי ִעיק 
אְזן ר אְפל  אְרן פ שּוט'ְסְטן ִאיד ,א  ז ֶער ֶקען אֹויְך ִדיֶנען  ,אּון אֹויְסֶלעְרֶנען פ  א 

י אט ִאים אֹויְך ִליב, ֶדער ,יֶבעְרְשְטןֶדעם אֵּ ייֶבעְרְשֶטער ה  ז ֶדער אֵּ  אּון א 
יי ִזיְך ִאי יין ב  אְרט ִזיְך א  ִדיק ִאיז ִניְשט ֶווען ֶער ְשפ   ְשטּוב ןְשלֵּימּות פּון א  צ 

ארְ   ,עְרטקֶ אּון ֶעס ִאיְנֶטעֶרעִסיְרט ִאים ִניְשט ו ואס ֶעס טּוט ִזיְך אֹויְפ'ן ג אס, פ 
אר'ן פ שּוט'סְ  ז ֶער ֶקען אֹויְסֶלעְרֶנען פ  ִדיק ִאיז א  ייט פּון א  צ  ְטן ִאיד ִדי ְגרֹויְסק 

ייֶבעְרְשְטן. ז ֶער ֶקען אֹויְך ִדיֶנען ֶדעם אֵּ  א 
ִבינּו ם א  ְבר ה  ייט פּון א  אס ִאיז ֶגעֶווען ִדי ְגרֹויְסק  ר ִציל ִאיז  ,אּון ד  ו ואס ז יין ִעיק 

ייֶבעְרְש  ֶגעֶווען ז נ אר ֶדער אֵּ אר ִדי ג אְנֶצע ֶוועְלט א  ֶטער אֹויְסצּוֶלעְרֶנען פ 
אְבֶלעם ֶקען ֶמען ִזיך נ אר ֶוועִפיְרט ִדי ֶוועְלט,  אט א  ְפר  ְנְדן אּון ֶווען ֶמען ה 

ייֶבעְרְשְטן,  אט ֶגעֶגעְבן צּו ֶעְסן פ  צּום אֵּ ז ֶער ה  אר ִווי ֶדער ֶמְדר ש ז אְגט א 
ייֶבעְרְש מֶ  אְנֶקען ֶדעם אֵּ ייְסן ד  אט ֶער זֵּיי ֶגעהֵּ ְטן ו ואס עְנְטְשן אּון נ אְכֶדעם ה 

אְפן ִדי ֶוועְלט. אש  אט ב   ה 
ייט ֶמען שֹוין זֵּייֶער גּוט אְרְשטֵּ שּוב'ֶער  ,ִמיט ֶדעם פ  ז ֶעס ִאיז ִזיֶכער ח  א 

ייְנצּוֶנעֶמען ֶגעְסט ר  ְשִכי א  ל ת ְפנֵּי ה  ב  אס ִאיז ִדי ְגֶרעְסֶטע נ ח   ,נ הִווי ק  ת ו וייל ד 
ייֶבעְרְשְטן אְרן אֵּ ז זֵּיי ז אְלן א ,רּוח  פ  אר נ אְך ֶמעְנְטְשן א  ֹויְך אֹויְסצּוֶלעְרֶנען פ 

ייֶבעְרְשְטן.   ִדיֶנען ֶדעם אֵּ
 תשנ"א(א ר  יֵּ ו  יל שב"ק ל לֵּ ח  נ  ה   ךְ וֹ )ּת

*** 
ְמֵרא, יו ה' ְבֵאלֹוֵני מַּ א ֵאלָׁ ס וֵַּירָׁ ְסִביר ֶדעם פ  "א ִאיז מ  ּוק מֹוֲהר א"ש ְשִליט 

ן נ'' בק לֶ "ן חֵּ ר  הֲ י מוֹ טֵּ קּו)לִ לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ז אְגט  ה ִאיז ִאין ִדי (ִסימ  ב  ְחש  ז ִדי מ   א 
זֹוי ֶער ִוויל אְנט פּון א  ֶמעְנְטש, ֶער ֶקען ֶעס ְדרֵּייֶען ִווי א    ֶעס ִאיז ִניְשט ,ה 
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רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ

 

יין ִאין ֶיעֶנעְמ'ס שּוךְ   ~ רַּ  ~ ֵלייג ִדיְך אַּ
 

 

ַא ִאיד ַדאְרף ְשֶטעְנִדיג ְפרּוִביְרן ִזיְך 
ְך, ֶמען ַדאְרף ִזיְך ַאַרייְנצּוֵלייְגן ִאין ֶיעֶנעְמ'ס ׁשּו

ְפרּוִביְרן ַאַרייְנצּוֵלייְגן ִאין ֶיעֶנעְמ'ס ַמָצב, צּו 
ַפאְרְׁשֵטיין ָוואס ֶיעֶנעם ַבאֶדעְרט, צּו 
ַפאְרְׁשֵטיין ָוואס ֶיעֶנער ֵגייט דּוְרְך, אּון ַדאן 
ַבאקּוְמט ֶמען ַרֲחָמנּות אֹויף ֶיעֶנעם אּון ֶמען 

 ְלְפן.ִוויל ֶיעֶנעם ַארֹויס ֶהע
ְכֵדי צּו ְמַקֵיים ַזיין ִדי ִמְצָוה פּון ְצָדָקה 
ִבְׁשֵלימּות, ֶפעְלט אֹויס ִזיְך ַאַרייְנצּוֵלייְגן אּון צּו 
ַפאְרְׁשֵטיין ֶדעם ַמָצב פּון ֶדעם ָאִריַמאן, ִווי 
ְׁשֶווער ֶעס ֵגייט ִאים ָדאס ֶלעְבן, אּון ַדאן ֶוועט 

ֹוחֹות ִאים ְגִריְנֶגער צּו ֶמען ְפרּוִביְרן ִמיט ַאֶלע כ
ַמאְכן, אּון ִאים ֶהעְלְפן ַארֹויְסֵגיין פּון ַזיין 

 ְׁשֶוועֶרע ַמָצב.
ֵאייְנָמאל ִאיז ֶדער ֵהייִליֶגער ַצִדיק ֶרִבי ֵמִאיר 

ַארּום ֶגעַגאְנֶגען ִאין ִדי ע "זיְפִריִמיְׁשַלאֶנער 
ִוויְנֶטער צּוַזאם ֶנעֶמען ְצָדָקה צּו קֹויְפן ָהאְלץ 
ַפאר ָאִריֶמעַלייט ַאז ֵזיי ָזאְלן ֶקעֶנען ֵהייְצן 

ֶער ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען צּו ַאן  .ֵזייֶעֶרע ַהייֶזער
עֹוֶׁשר אּון ֶגעְקַלאְפט אֹויְפן ִטיר, ֶדער עֹוֶׁשר 
ָהאט ֶגעֶעְפְנט ִדי ִטיר ַזייֶעְנִדיג ָאְנֶגעטּוהן ִאין ַא 

ִאיז ֶגעֶווען  ִדיֶנעם ַחאַלאט, ֶווען ִאין ַזיין ְׁשטּוב
ֵפיין ָאְנֶגעֵהייְצט. ֶדער ַצִדיק ָהאט ָאְנֶגעהֹויְבן 
ֶרעְדן צּו ִאים אּון ִאים ַמְסִביר ַזיין ַפאְרָוואס ֶער 
ִאיז ֶגעקּוֶמען צּו ִאים, ֶדער עֹוֶׁשר ָזאְגט: "ֶרִבי, 
קּוְמט ַאַריין ִאיֶנעֵווייִניג אּון ִאיְך ֶוועל ֶהעְרן 

, ֶדער ַצִדיק ָהאט ָאֶבער ָוואס ִאיר ָזאְגט"
ֶגעָזאְגט: "ָנאר ֵאיין ִמינּוט ִוויל ִאיְך ִדיר ָזאְגן 
ֶעֶפעס", ֶער ָהאט ַווייֶטער ַמְמִׁשיְך ֶגעֶווען צּו 
ֶרעְדן צּו ִאים ְׁשֵטייֶעְנִדיג ִאיְנְדרֹויְסן ִאין ִדי 
ֶקעְלט, אּון ֶדער עֹוֶׁשר ֶוועְרט ֶקעְלֶטער אּון 

עְהט ִזיְך ַביים ַצִדיק: "ֶרִבי, ֶקעְלֶטער אּון בֶ 
קּוְמט ִביֶטע ַאַריין", ָאֶבער ֶדער ַצִדיק ְׁשטּוְפט 
ִאים ַווייֶטער ָאפ "ָנאְך ֵאיין ִמינּוט", ַאזֹוי ִאיז 
דּוְרְך ֶגעַגאְנֶגען ַא ְצָוואְנִציג ִמינּוט ְׁשֵטייֶעְנִדיג 

ָהאט ׁשֹוין ִאיְנְדרֹויְסן ַביים ִטיר, ִביז ֶדער עֹוֶׁשר 
ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט אֹויְסַהאְלְטן אּון ֶגעָזאְגט: "ֶרִבי, 
 ִאיְך ִבין ׁשֹוין דּוְרְך ֶגעְפרֹויְרן ַפאר ֶקעְלט, ֶאְפָׁשר 
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רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
ֶקעְנט ִאיר ִביֶטע ַאַרייְנקּוֶמען אּון ִאיְך ֶוועל ִאיְך 

 ַארֹויס ֶהעְלְפן".
ער ַצִדיק ַאַריין צּום עֹוֶׁשר ַדאן ִאיז דֶ 

ִאיְנֶדעְרֵהיים, ֶדער עֹוֶׁשר ָהאט ָנאְך ֶגעִציֶטעְרט 
ַפאר ֶקעְלט אּון ֶגעְפֶרעְגט: "ֶרִבי, ָזאְגט ִמיר 
ַפאְרָוואס ָהאט ִאיר ִמיר ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט ָזאְגן ִדי 
ַאֶלע ַזאְכן ָדא ִאיֶנעֵווייִניג ִאין ַא ַוואִריֶמע ְׁשטּוב, 

אְרָוואס ָהאט ִאיר ִמיר ֶגעַדאְרְפט ָדאס ָזאְגן פַ 
ִאיְנְדרֹויְסן ִאין ִדי ְׁשֶרעְקִליֶכע ְפֶרעְסט?" ֶדער 
ַצִדיק ָהאט ִאים ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ִאיְך ָהאב 
ֶגעָוואְלט ַאז דּו ָזאְלְסט ַאִביְסל ְׁשִפיְרן ָוואס ִדי 

ֶנען ָאִריֶמעַלייט ְׁשִפיְרן, דּו ִביְזט ֶגעְׁשַטא
ִאיְנְדרֹויְסן ְבלֹויז ַפאר ְצָוואְנִציג ִמינּוט אּון ִדי 
ֶקעְנְסט ִניְׁשט צּו ִזיְך קּוֶמען ַפאר ֶקעְלט, אּון 
ָדאס ְׁשִפיְרן ִדי ָאִריֶמעַלייט ַא ַגאְנְצן ָטאג אּון ַא 
ַגאְנֶצע ַנאְכט, ִפיר אּון ְצָוואְנִציג ָׁשָעה ִציֶטעְרן 

ֶיעְצט ֶוועְסטּו ׁשֹוין ֶבעֶסער ֵזיי ַפאר ֶקעְלט, אּון 
ַפאְרְׁשֵטיין ִדי ְגרֹויֶסע ִמְצָוה צּו ֶגעְבן ֶגעְלט ַפאר 

 ִדי ָאִריֶמעַלייט אֹויף ָהאְלץ צּו ֵהייְצן"...
ָדאס ִאיז ִדי ְׁשֵלימּות פּון ְצָדָקה, צּו ַפאְרְׁשֵטיין 
ָוואס ֶדער ָאִריַמאן ִפיהְלט, אּון ַדאן ֶוועט ֶער 

 ער ַארֹויְסֶהעְלְפן ִמיְטן ַגאְנְצן ַהאְרץ.ִאים ִזיכֶ 
 

 ַפאְרָוואס ֵגיין ָנאְך ֶגעְלט?

ֶדער ֵהייִליֶגער ַסאְטַמאר ֶרִבי ִזי"ַע ָהאט 
ִאין ַזיין חּוִרים בָ ְׁשְטֶרעְנג ַפאְרַלאְנְגט פּון ַאֶלע 

ְיִׁשיָבה ַאז ֵזיי ָזאְלן ֵגיין ָנאְך ֶגעְלט ֶיעֶדע ָוואְך, 
אְׁשִטיֶמען ַא ְסכּום ָוואס ֶיעֶדער ֶער ְפֶלעְגט בַ 

ָבחּור ַדאְרף ַאַרייְנְבֶרעְנֶגען ֶיעֶדע ָוואְך ַפאר 
 ְצָדָקה.

ֶעס ָהאט ִזיְך ֶגעַמאְכט ֶגעִוויֶסע ֶעְלֶטעְרן ָוואס 
ֶזעֶנען ֶגעקּוֶמען צּו ִאים ֶבעְטן ַאז ַאזֹוי ִווי ֵזייֶעֶרע 

ֵגיין ָנאְך ֶגעְלט,  ֶזעֶנען ִניְׁשט ְמסּוָגל צּוחּוִרים בָ 
ֶעס ִאיז ִניְׁשט ַפאר ֵזיי ֶגעַמאְכט, ֶדעִריֶבער ֶזעֶנען 
ִדי ֶעְלֶטעְרן ְגֵרייט צּו ֶגעְבן פּון ֵזייֶער ַטאׁש ִדי 

ַדאְרְפן  חּוִריםבָ ַגאְנֶצע ְסכּום ָוואס ִדי 
ִניְׁשט חּוִרים בָ ַאַרייְנְבֶרעְנֶגען, אּון ַאזֹוי ֶוועְלן ִדי 

ָהאט ֶרִבי ֵגיין ָנאְך ֶגעְלט. ָאֶבער ֶדער  ַדאְרְפן
ֶער  ְבׁשּום אֹוָפן ִניְׁשט ַמְסִכים ֶגעֶווען ֶדעְרצּו,

ָדאס ָוואס ִאיְך ֵהייס ִדי ָהאט ַמְסִביר ֶגעֶווען: "
חּוִרים ֵגיין ָנאְך ֶגעְלט ִאיז ִניְׁשט ָנאר ֶוועְגן ִדי בָ 

אר ְצָדָקה, ַמיין ֶגעְלט ָוואס ֵזיי ְבֶרעְנֶגען ַאַריין פַ 
ָזאְלן ִפיהְלן אּון  חּוִריםבָ ִעיָקר ַכָווָנה ִאיז ַאז ִדי 

ַפאְרְׁשֵטיין ָוואס ָדאס ֵמייְנט ֵגיין ָנאְך ֶגעְלט, ֵזיי 
ָזאְלן גּוט ִוויְסן ָוואֶסעֶרע ַטַעם ָדאס ָהאט, ִווי 

ן אס קּוְמט ָאן, ַאזֹוי ַאז ֶוועְׁשֶווער אּון ִביֶטער דָ 
ועְלן ֶעְלֶטער ֶוועְרן אּון ֲחתּוָנה אּון ָהאְבן ֵזיי וֶ 

ֶגעְלט אּון ַאן ָאִריַמאן ֶוועט קּוֶמען צּו ֵזיי ָנאְך 
ְצָדָקה, ָזאְלן ֵזיי ִאים גּוט ַפאְרְׁשֵטיין אּון ִאים 
אֹויְפֶנעֶמען ְבֵסֶבר ָפִנים ָיפֹות אּון ִאים ֶגעְבן 

 ְצָדָקה ִמיט ַא ְבֵרייֶטע ַהאְנט"...
ּון ֶער ָהאט ַטאֶקע ַמְצִליַח ֶגעֶווען ָדאס ַאַריין א

צּו ְבֶרעְנֶגען ִאין ַזייֶנע ֶמעְנְטְׁשן, ֶער ָהאט 
 ִהָלה ְקדּוָׁשה ָוואס ֵצייְכְנטאֹויְפֶגעְׁשֶטעְלט ַא קְ 
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
בֹות אֹויף אֵּ ֶמעְגִליְך צּו ְטר אכְ  ְחש  יין יינְ ְטן ְצוֵּויי מ  ר  יל א אֹויב ֶעס קּוֶמען א  אל, ְממֵּ מ 

בֹות ִאין א  ֶמעְנְטש ְחש  אְכְטן, ןעמֶ ז אְכן ו ואס  ,ְשֶלעְכֶטע מ  אר ִניְשט ְטר   ןעמֶ ֶקען  ט 
ייךְ  אְכְטן פּון  ְגל  ְנֶדעֶרעְטר  ן א  ה, א  ז אְך,  א  ב  ְחש  ֶוועק ִדי ְשֶלעְכֶטע מ  זֹוי גֵּייט א  זֹוי אּון א 

ייכְ  אְרן פּון ְגל  ר אְפפ  יי ִדי  ,ֶוועג ןִווי א  ֶפעְרד ו ואס ִוויל א  אפ ב  ֶגעְבט ֶמען ִאים א  כ 
ה ,לֵּייֶצעס ב  ְחש  זֹוי אֹויְך ִדי מ  ר אפ ֶווע ,אּון ֶמען ְשֶטעְלט ִאים אֹויְפן ְפל אץ, א  ן ֶעס ִוויל א 

ייְכן ֶוועג בֹות ,גֵּיין פּוֶנעם ְגל  ְחש  אְכְטן ְשֶלעְכֶטע מ  ֶגעְבט ֶמען ִאים א   ,אּון ֶעס ִוויל ְטר 
אפ, ֶמען  ן כ  ייְבט א  אְכְטן גּוֶטע ז אְכןהֵּ רֹויףאּון  ,ְטר  ייכְ  ֶמען ִפיְרט ִאים א   ֶוועג. ןאֹויְפן ְגל 

ר א"ש ְשִליט   ז אִ  :"אז אְגט מֹוה  אס ִאיז ְמרּומ  ְמֵראן ִדי ו ואְרט יד  ו ואס ִאיז ר"ת  מַּ
ה 'מַּ  ב  ה 'רָׁ ְחש  ה 'מַּ ע  ב  ה'אַּ ְחש  ב  ְחש  יין א  ְשֶלעְכֶטע מ  ר  ְטר אְכט  ,ֶחֶרת, ֶווען ֶעס קּוְמט א 

יי ה. ךְ ֶמען ְגל  ב  ְחש  ְנֶדעֶרע מ  ן א   א 
ה ב  ְחש  ר פּון א  ֶמעְנְטש ִאיז ִדי מ  אְנקֶ  ,ֶדער ִעיק  ייִליֶגע ֶגעד  ען ֶער ֶער ז אל ְטר אְכְטן נ אר הֵּ

ייֶבעְרְשְטן,  אְכְטן פּוֶנעם אֵּ ייֶבעְרְשֶטער אז אל נ אר ְטר  אר ְפרּוִביְרט ֶדער אֵּ ֹויס אּון ֶדעְרפ 
אְך ְשֶוועֶרע ִנְסיֹונֹותא  ֶמעְנְטש ִמיט ֶדעם,  ס  אְרף דּוְרְך גֵּיין א  אּון אֹויב ֶער  ,ֶער ד 

אְלט ִזיךְ  או וייְזט ִזיְך צּו ִאים ,ֶדעְרה  ייֶבעְרְשֶטער ב  ז ֶדער אֵּ אּון ֶער  ,ִאיז ֶער זֹוֶכה א 
ייֶבעְרְשְטן. ן צּו ִפיְלן ֶדעם אֵּ ייְבט א   הֵּ

"א ר א"ש ְשִליט  סּוק ,ז אְגט מֹוה  ט ִאין פ  אס ִאיז ְפש  יו ה' : ד  א ֵאלָׁ ז א  ִאיד ִוויל  - וֵַּירָׁ א 
ז דֶ  או וייְזןא  ייֶבעְרְשֶטער ז אל ִזיְך צּו ִאים ב  ייֶבעְרְשְטן, אִ  ,ער אֵּ יז אּון ֶער ז אל ִפיְלן ֶדעם אֵּ

ה ְמֵרא"ְבֵאלֹוֵני  ,ִדי עֵּצ  ה 'מַּ  -" מַּ ב  ה 'רָׁ ְחש  ה 'מַּ ע  ב  ז ֶווען ֶעס קּוְמט  -ֶחֶרת 'אַּ ְחש  א 
יי ה ז אל ֶער ְגל  ב  ְחש  יין א  ְשֶלעְכֶטע מ  ר  ְנֶדעְרש,ִאים א  ְוהּוא  ְך ְטר אְכְטן פּון ֶעֶפעס א 

ֹאֶהל  ח הָׁ אט נ אכְ  -יֹוֵשב ֶפתַּ יי ִדי ִטיר, ֶער ה  ז ֶער ִאיז נ אְך ב  ִניְשט ֲאִפילּו ֶער ִפיְלט א 
ה, אּון נ אְך ֶמער ייְנצּוגֵּיין ִאין ִדי ְקדּוש  ר  ְנֶגעהֹויְבן א  יֹום  ,א  ים ֶעס ְבֶרעְנט ִאין אִ  -ְכֹחם הַּ

ר ע ֶבער ֶער ֶדעְרה   ,ִדי יֵֶּצר ה  ֲאוֹות אּון ְשֶלעְכֶטע ִמדֹות, אֹויב א  ייֶער פּון ּת   ,אְלט ִזיךְ א  פ 
ייֶבעְרְשְטן ייֶבעְרְשְטן ,אּון ֶער גֵּייט צּוִריק צּום אֵּ אְרן אֵּ ֶלעס פ  ִאיז  ,אּון ֶער ֶדעְרצֵּייְלט א 

יו ה'  -ֶער זֹוֶכה  א ֵאלָׁ יי -וֵַּירָׁ או וייְזט ִזיְך צּו ִאים. ֶדער אֵּ לֵּייְנס ב   ֶבעְרְשֶטער א 
 ('א אר  יֵּ ה ו  ר  וֹ ּתאת ה  )זֹ 

*** 
א ֵעינָׁיו  יו,וַּיְַּרא וִַּישָׁ לָׁ ִבים עָׁ ה ֲאנִָׁשים ִנצָׁ )בראשית רבה ֶדער ֶמְדר ש ז אְגט  ְוִהֵנה ְשֹלשָׁ

ז פמ"ח ס"ט(  אְבן א  ִכים ה  ְלא  יי ,אֹויְסֶגעֶזעהןִדי ְדרֵּיי מ  ייֶנער ִווי א  אֵּ  ֶנער ִווי א  ֶבעֶקער, אֵּ
ר אֶבער ן א  ייֶנער ִווי א  אן, אּון אֵּ אִפיט   .ִשיְפס ק 

"א ִאיז  אס מֹוֲהר א"ש ְשִליט  ְסִביר לֹויט ִווי ִדי ד  ז "למ  אֹויף ְדרֵּיי ז אְכן  )אבות פרק א'(ז אְגן  ח 
ייט ִדי ֶוועְלט, אֹויף ּתֹור ה ה ,ְשטֵּ אס ו וייְזטא ,אֹויף ֲעבֹוד  ִדים, אּון ד   ּון אֹויף ְגִמיל ת ֲחס 

ה ִאיז ֶגעֶווען גְ  ם'ס ִמד  ְבר ה  ק, אּון י ֲעֹקב, א  ם, ִיְצח  ְבר ה  בֹות א  יי א  ת אֹויף ִדי ְדר  ִמיל 
ה. ק ִאיז ֶגעֶווען ְּתִפל ה, אּון י ֲעֹקב ִאיז ֶגעֶווען ּתֹור  ִדים, ִיְצח   ֲחס 

ייֶבעְרְשֶטע אט ֶדער אֵּ אס ה  ז דד  ם, ֶיעְצט א  ְבר ה  אר א  אְלְגט  ּור ֶגעִוויְזן פ  אְסט ֶגעפ  ה 
ייֶבעְרְשְטן אט  ,ֶדעם אֵּ לְ דִ ו ואס ה  ייְסן ִזיְך מ  או וייזְ  ,'ןיְך ֶגעהֵּ ייֶבעְרְשֶטער ב  ט אּון ֶדער אֵּ

ייט  ,ִזיְך צּו ִדיר יו ה',ִווי ֶעס ְשטֵּ א ֵאלָׁ פּון  ז ייְלןִדי ְדרֵּיי  ֶיעְצט ֶוועְסטּו זֹוֶכה ז יין צּו וֵַּירָׁ
ִדים. ה, אּון ְגִמיל ת ֲחס  ה, ֲעבֹוד   ִדי ֶוועְלט, ּתֹור 

אר ֶמעְנְטְשן, ֶדער ִשיפְ  ,ֶדער ֶבעֶקער ִאיז ֶקעְגן ֶחֶסד ס ו וייל ֶער ֶגעְבט צּו ֶעְסן פ 
אן ִפיְרט ֶמעְנְטְשן אֹויְפן י ם אִפיט  ְלמּוד ,ק  ּת  אס ִאיז  ,ו ואס ִאיז ֶקעְגן ִדי י ם ה  ו ואס ד 

ר אֶבער ו ואס ֶוועְרט ֶגערּוְפן  ה, ִווי ֶעס  "לאֵ עמָׁ ְש יִ "ּתֹור ה, אּון ֶדער א  ִאיז ֶקעְגן ְּתִפל 
ייט ִאי סּוק  ןְשטֵּ אט ִאים ֶגערּוְפן יִ )בראשית טז, א( פ  מַּ ל אֵּ עמ  ְש ֶער ה  ל אֶ  ה' ע"ִכי שָׁ

אס ִאיז ְּתִפל ה "ךְ יֵ נְ עָׁ  ייט ִדי ֶוועְלט. אּון אֹויף  ,ו ואס ד  יי ז אְכן ְשטֵּ  ִדי ְדר 
 (ה'א ר  יֵּ ה ו  ר  וֹ ּתאת ה  )זֹ 
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רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
 

ִזיְך אֹויס ָגאר ְׁשַטאְרק ִאין ְצָדָקה אּון ִאין ְגִמיַלת 
ָסִדים ְלֵׁשם ּוְלִתְפֶאֶרת, ַווייל ֶער ָהאט ָדאס חֲ 

ַאַריין ֶגעְבֶרעְנְגט ִאין ֵזיי ַאז ֶמען ָזאל ַפאְרְׁשֵטיין 
 ַא ְצֵווייְטן ִאיד ָוואס ֶגעִפיְנט ִזיְך ִאין נֹויט.

 

 ְלָך ְלךָ 

ַאְבָרָהם ָאִבינּו ִאיז ֶגעֶווען ֶדער ַעמּוד ַהֶחֶסד, 
ֶסד ִמיט ֶיעְדן ֵאייֶנעם, ֶער ָהאט ֶגעטּוהן ַאַסאְך חֶ 

)ְבֵראִׁשית יב, ָהאט ִאים ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶגעֵהייְסן 

ֶלְך ְלָך ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדְתָך ּוִמֵבית ָאִביָך ֶאל "(  א
, ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָהאט "ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאְרֶאךָ 

יין ֶגעֵהייְסן ַפאר ַאְבָרָהם ַאז ֶער ָזאל ַארֹויְסגֵ 
ַוואְנֶדעְרן, ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָהאט ֶגעָוואְלט ַאז 
ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָזאל ִפיהְלן ֶדעם ַטַעם פּון ַא 
ֶמעְנְטׁש ָוואס ַוואְנֶדעְרט אּון ֶער ָהאט ִניְׁשט 
ֶגעֶהעִריג וואּו צּו ְׁשָלאְפן, ֶער ָהאט ִניְׁשט 

ויְסן ִווי ֶגעֶהעִריג צּו ֶעְסן, אּון ַדאן ֶוועט ֶער וִ 
ַאזֹוי ִדי ֶמעְנְטְׁשן ָוואס ַוואְנֶדעְרן ִפיהְלן, אּון ֶער 
ֶוועט ִזיְך ֶקעֶנען ַמְׁשִלים ַזיין ִאיְנַגאְנְצן צּו טּוהן 
ֶחֶסד ִבְׁשֵלימּות ִוויֶסעְנִדיג ִווי ַאזֹוי ִדי ֶמעְנְטְׁשן 
ִפיהְלן. ֶעס ִאיז ִניְׁשָטא ָנאְך ַאַזא ַבַעל ֶחֶסד ִווי 

 ער ָוואס ִפיהְלט ֱאֶמת'ִדיג ֶיעֶנעְמ'ס ַצַער.ֵאיינֶ 
אֹויְך ַביי רּוְחִניּות ִאיז ָדא ִדי ִמְצָוה פּון ְצָדָקה, 
ָדאס ִאיז צּו ְמַחֵזק ַזיין ֶמעְנְטְׁשן, צּו ֶרעְדן צּו 
ֶמעְנְטְׁשן ִדיבּוֵרי ֱאמּוָנה ְוִהְתַחְזקּות, ָדאס ִאיז ִדי 

)ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק י ָזאְגט ְגֶרעְסֶטע ְצָדָקה, ֶדער ֶרבִ 

ַאְׁשֵרי ַמְשִכיל ")ְתִהִלים מא, ב( אֹויְפן ָפסּוק א' ִסיָמן ק"ו( 
ָוואס ֶגעְבט ַאַריין ֵשֶכל  ם, וואֹויל ִאיז ֶדע"ֶאל ָדל

ִאין ַאן ָאִריַמאן, ִדי ְגֶרעְסֶטע ְצָדָקה ִאיז ֶווען ֶמען 
ֶמעְנְטׁש, ַאז ֶער ָזאל  ֶקען ַאַרייְנֶגעְבן ֵשֶכל ִאין ַא

ִניְׁשט ֶוועְרן ַפאְרלֹויְרן אּון צּוְקַלאְפט, ֶער ָזאל ִזיְך 
 ֶקעֶנען ֶדעְרַהאְלְטן ִאין ַאֶלע ְׁשֶוועֶרע ַמָצִבים.

ַביי ִדי רּוְחִניּות'ִדיֶגע ְצָדָקה ַדאְרף ֶמען אֹויְך 
ן ָהאְבן ֶדעם ִלימּוד ַאז ֶמען ַדאְרף ִזיְך ַאַרייְנֵלייגְ 

ִאין ֶיעֶנעְמ'ס ַמָצב, צּו ַפאְרְׁשֵטיין ָוואס ֶעס ֵגייט 
דּוְרְך אֹויף ֶיעֶנעם אּון ַאזֹוי ֶוועט ֶמען ֶקעֶנען ִאים 

 ְמַחֵזק ַזיין אּון ִאים ֶהעְלְפן.
ַצִדיִקים ָלאְזן ִזיְך ַאָראפ צּו ַא ֶמעְנְטׁש צּו ַזיין 

ְטׁש ֲאִפילּו ַדְרָגא, אּון ֶוועְלן ְׁשמּוֶעְסן ִמיְטן ֶמענְ 
ְסַתם ִשיחֹות חּוִלין, ִביז ֶדער ֶמעְנְטׁש ֶוועט 
ֵמייֶנען ַאז ֶדער ַצִדיק ִאיז ַמָמׁש ֵאייִניג ִמיט ִאים, 
ָאֶבער ְצִוויְׁשן ִדי ׁשּורֹות ֶוועט ֶער ַאַרייְנרּוְקן 
ֶוועְרֶטער פּון ֱאמּוָנה אּון ִיְרַאת ָׁשַמִים, אּון ַאזֹוי 

 ֵהייְבן ֶדעם ֶמעְנְטְׁשן.ֶוועט ֶער אֹויפְ 
אּון ָדאס ַדאְרְפן ִמיר אֹויְך טּוהן, ֶמען ַדאְרף 
ִזיְך ַאָראְפָלאְזן צּו ַא ְצֵווייְטן ֶמעְנְטׁש, ֶמען ַדאְרף 
ְׁשמּוֶעְסן ִמיט ֶמעְנְטְׁשן ֲאִפילּו ְסַתם ַזאְכן, אּון 
אֹויף ֶדעם ֶוועג ַאַרייְנְבֶרעְנֶגען ִאיֶנעם ְצֵווייְטן 

 מּוָנה אּון ִיְרַאת ָׁשַמִים אּון ִהְתַחְזקּות.אֱ 
וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ֵלייְגט ִזיְך ַאַריין ִאין 
ֶיעֶנעְמ'ס ׁשּוְך, ֶער ְפרּוִביְרט צּו ַפאְרְׁשֵטיין ַא 
ְצֵווייְטן  אּון ַארֹויְסֶהעְלְפן ֶיעֶנעם ְברּוֲחִניּות 

 ּוְבַגְׁשִמיּות.
 ֶלק ט"ז ֶעֶרְך ְצָדָקה()ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש חֵ 

 

 

יְקט צּו ִמיר רּוְך הּוא ָהאט ִדיְך ֶגעש ִ  ָגאט ּבָ
 

 המשך בדף ד

 שהשמחה במעונם
 

 

 שאפראןבית ברסלב  -שבע ברכות שבת 
 בארא פארק ד היכל הקודש"המבבי תפלותה

1129 42th St. 

 .43th St 1214 מיגראדז םבאולות סעודה
*** 

 הי"ו שמעון באנדאהחתן  -עלי' לתורה 
 פארקבארא  -ויראה תורה אולם ב

 וויליאמסבורג -ראוז קעסל החתונה ביום א' באולם 
*** 

 הי"ו ישראל משה גאלדמאןהחתן  -עלי' לתורה 
 וויליאמסבורג -כוונת הלב בבית המדרש 

 מאנסי - עטרת חי' שרה' באולם בחתונה ביום ה
*** 

 

 

 הי"ואפרים פראממער מו"ה  - רבהקידושא 
 סבורגמד היכל הקודש וויליא"המבבי

27 Skillman St. 
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צו באקומען דעם גליון יעדע וואך אויף אימעיל, ווי אויך צו אדוועטייזן אינעם גליון 

 Breslevcenter@gmail.com פארבינט אייך צו:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 נייעס אינערהאלב
 מוסדותינו הק'

 
 
 

 בטוב צדיקים תעלוץ קריה!

 נשי שלומינו טאנצן אויף די חתונהא
 שאפראן –בית ברסלב שמחת 

 
 

הונדערטער אנשי שלומינו מכל אתר ואתר האבן זיך 
שטאג ווען מוהרא"ש שליט"א מיטגעפריידט דעם דאנער

א , די כלה ירט אן אייניקל אונטער די חופהפהאט גע
טרייכער שליט"א טאכטער פון הרה"ג מוהר"ר משה אס

עב"ג דער חתן א זוהן פון הרה"ג מו"ה , דומ"ץ בבארא פארק
דוד משה מייזעלס שליט"א, און אייניקל פון הרה"צ 

 משאפראן שליט"א, און פון דעעשער רבי ז"ל.
אור החיים וויזניץ  די חתונה איז פארגעקומען אין זאל פון

בארא פארק, די חתונה איז געפראוועט געווארן אויף אין 
זיך  ענע פארנעם, מען האט געטאנצן אוןגאר א געהויב

 עות.געפריידט ביז אין די שפעטע נאכט ש
 !ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיועוד 

*** 

 ישע ניגונים ארויסגעקומעןאידסידי פון  יעני
יעצט  איזאין די סעריע פון "אידישע ניגונים", 

, מיט ווארימע ניגונים אויף סידיא פרישע  געקומעןארויס
 ל זיין אן ערליכער איד"."איך ווימיטן נאמען אידיש, 

סידי'ס, וואס זענען ברייט נאכפאלגענדיג די ערשטע 
אויפגעכאפט געווארן איבער דער גארער וועלט, אן 

 אויסוואל פון געשמאקע ניגונים אויף אידיש.
ווי באקאנט האט דער הייליגער רבי אונז אויסגעלערנט, 

זיין אין לעבן,  אז די איינציגסטע עצה פאר א איד מצליח צו
איז נאר ער זאל אנהייבן צו רעדן צום אייבערשטן אויף די 
אייגענע שפראך, דערציילן פארן אייבערשטן אלעס וואס 
עס גייט אויף אים דורך, דאנקן אויף אלע גוטע זאכן, און 

אבער אזוי ווי עס איז די גרעסטע זאך,  בעטן אויף ווייטער.
זייער שווער צו עפענען  איז עס אויך די שווערסטע, עס איז

דערציילן פארן אייבערשטן אלעס וואס עס און  דאס מויל,
האט דער רבי געזאגט, אז ווען מען קען  ן הארץ.ליגט אויפ

נישט רעדן צום אייבערשטן, קענען מען זיך מחי' זיין מיט א 
ניגון, און דאס זענען די אלע אידישע ניגונים וואס זענען 

יבה, וואס דאס זענען אלע מיט נתחבר געוואן בין כותלי היש
ווערטער רעדענדיג צום אייבערשטן, און ווער עס הערט 

ט זייער אז עס עפנט די הארץ, און ציה עס, קען מעיד זיין,
 צום אייבערשטן.

ן עס אין ישיבה, אויך קען מעסידי קען באקומען די מען 
 91#  212-444-1111ליין הערן אויף די קול אמונה האט

 שירו לה' שיר חדש!
 

 סימן טוב ומזל טוב  
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

 הי"ו שמואל חיים זאבעל מו"ה
 שידוך שליסן פון זיין זוהןצו די 

 נ"יהערשי  החתן
 למזל טוב ג"עב

 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז עס זאל זיין א קשר של קימא און 
 א בנין עדי עד, דורות ישרים ומבורכים, אמן.

 

 

 
 
 

 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 הי"ו אפרים פראממער מו"ה
 

 צו די געבורט פון זיין מיידעלע למז"ט
 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז ער 
זאל זעהן אסאך אידיש נחת פון זיינע 

 ישרים ומבורכים.קינדער, דורות 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 נ"י דוד שלמה ווייזער החתן
 

 וואס איז א חתן געווארן למזל טוב
 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז עס 
זאל זיין א קשר של קימא און א בנין 
 עדי עד, דורות ישרים ומבורכים, אמן.

 

 

 
 
 

 

 מוסדות היכל הקודש ברסלב
 בנשיאות כ"ק מוהרא"ש שליט"א

 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע ברכת מזל טוב פאר

 כ"ק מרן מוהרא"ש שליט"א
 החתונה פון אן אייניקל בתצו די שמחת 

 שליט"אמשה אסטרייכער הרב הגאון מוהר"ר 
 דומ"ץ בבארא פארק, חדב"ן

 

אז די שמחה זאל משפיע זיין שמחות יבערשטער זאל העלפן דער אי
ביי אונז אלע און ביי אלע אידישע קינדער, בני ברוכי חיי ארוכי ומזוני 

 רויחי וסייעתא דשמיא
 

 

 עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו
 
 

יְקט צּו ִמיר רּוְך הּוא ָהאט ִדיְך ֶגעש ִ  ָגאט ּבָ
 המשך
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 גליון היכל הקודש
 וועכענטליכע גליון ארויסגעגעבן דורך

 וויליאמסבורג מוסדות היכל הקודש ברסלב
 בנשיאות כ"ק מרן מוהרא"ש שליט"א
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

 

ים ְש  נִּ ע שָׁ נָׁה ְוֶשבַּ ים שָׁ נָׁה ְוֶעְשרִּ ה שָׁ אָׁ ה מֵּ רָׁ יֵּי שָׁ ְהיּו חַּ הוַּיִּ רָׁ יֵּי שָׁ  .נֵּי חַּ
ית ַרָבה נ"חֶדער ֶמְדָרׁש ֶדעְרֵצייְלט  יז ֶגעזִׁיְצן אּון , ג( )ְבֵראׁשִׁ יָבא אִׁ י ֲעקִׁ ַאז ֶרבִׁ

וי ֶדער עֹוָלם ְׁשָלאְפט ֵאיין, ָהאט ֶער זֵיי  ֶגע'ַדְרְׁש'ְנט, אּון ֶער ָהאט ֶגעֶזעהן וִׁ
יְגן אֹויֶגעָזאְגט: "ַפאְרָוואס ָהאט ֶאְסתֵ  יְבן  ףר זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ֶקענִׁ הּוְנֶדעְרט זִׁ

יג יְקל פּון שָ וַ  ?ֶלעְנֶדער אּון ְצָוואְנצִׁ יז ֶגעֶווען ַאן ֵאיינִׁ ָרה ָוואס ָהאט וייל זִׁי אִׁ
יגֶגעֶלעְבט  יְבן אּון ְצָוואְנצִׁ  .ָיאר" הּוְנֶדעְרט זִׁ

יז זֵייֶער ְׁשֶווער צּו ַפאְרְׁשֵטיין, קֹוֶדם ַפאְרָוואס ַדאְרף ר ֶאְסתֵ  ֶדער ֶמְדָרׁש אִׁ
יְגן אֹוי יְבן אּון ְצָוואנְ  ףֶקענִׁ יגהּוְנֶדעְרט זִׁ ָרה ָהאט ֶגעֶלעְבט ַווייל שָ  ֶלעְנֶדער צִׁ

יג יְבן אּון ְצָוואְנצִׁ וי ַאזֹוי ָהאט ָיאר?  הּוְנֶדעְרט זִׁ יָבא אּון וִׁ י ֲעקִׁ זֵיי ֶרבִׁ
יְטן ָדאס ָזאְגן?  אֹויְפֶגעֶוועְקט מִׁ

י ָזאְגט  וי ֶדער ֶרבִׁ יר לֹויט וִׁ יז ָדאס ַמְסבִׁ יָט"א אִׁ יקּוֵטי מוֹ מֹוַהָרא"ׁש ְׁשלִׁ ֲהַר"ן )לִׁ

יָמן רס"א(  ויְסן ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ַפאְלט פּון ַזייֶנע ַמְדֵריגֹות ָזאל ֶער וִׁ ַאז ֵחֶלק א' סִׁ
יֶעל אַ  יְמל, ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָהאט ָדאס ְסֶפעצִׁ זֹוי ַאז ָדאס קּוְמט פּון הִׁ

יְׁשן, ֶער ָזאל אָ  יְך ָנאְכַאָמאל אֹויְפְפרִׁ ְנֵהייְבן ֶגעַמאְכט, ְכֵדי ֶער ָזאל זִׁ
יֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ַווייל ֶמען ַדאְרף ֶיעדְ  ן ָטאג ָנאְכַאָמאל פּון ֵניי צּו דִׁ

יֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן.  ָאְנֵהייְבן פּון ָדאְסַניי צּו דִׁ
"י ָזאְגט  יט ֶדעם ֶקען ֶמען ַפאְרְׁשֵטייןמִׁ  ְכַבת ַבת ק' ְכַבת כ' ּוַבת כ' "ָוואס ַרׁשִׁ
יְך שָ  ,"ין ְלטֹוָבהוִׁ כּוָלן ׁשָ  ז' י הּוְנֶדעְרט ָיאר ָהאט זִׁ ָרה ָדאס ֵמייְנט ַאז ַביי דִׁ

יג ָיאר, ָדאס י ָוואְלט ָנאְך ֶגעֶווען ְצָוואְנצִׁ וי זִׁ יז  ַווייֶטער ַבאַנייֶעט ַאזֹוי וִׁ אִׁ
יג ַבאַנייט. יְך ְשֶטעְנדִׁ יר ְגרֹויְסַקייט ַאז זִׁי ָהאט זִׁ  ֶגעֶווען אִׁ

יָבא ָהאט ֶגעֶזעהן ַאז ֶדער עֹוָלם ְׁשָלאְפט ֵאיין,ֶדעְרפַ  י ֲעקִׁ ָדאס  אר ֶווען ֶרבִׁ
יְׁשט ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁש  יֶנען ׁשֹוין נִׁ י ֵמייְנט ַאז זֵיי ֶוועְרן ַפאְרְׁשָלאְפן, ֵזיי דִׁ יט דִׁ ְטן מִׁ

יְׁשַקייט, ָהאט ֶער ֵזיי ָדאס ֶגעָזאְגט, "ַפאְרָוואס ָהאט ֶאסְ  ר זֹוֶכה תֵ ֶזעְלֶבע ְפרִׁ
יְגן אֹוי יג ףֶגעֶווען צּו ֶקענִׁ יְבן אּון ְצָוואְנצִׁ יז  ?ֶלעְנֶדער הּוְנֶדעְרט זִׁ ַווייל זִׁי אִׁ

יָרה ָוואס ָהאט ֶגעֶלעְבט ל פּון שָ יקְ יינִׁ אֵ  ֶגעֶווען ַאן יְבן אּון ְצָוואְנצִׁ  גהּוְנֶדעְרט זִׁ
יָיאר" ָדאס ֵמייְנט ַאז ַווייל שָ  יז ָרה ָהאט ֶגעֶלעְבט מִׁ יְׁשַקייט, זִׁי אִׁ ט ַאַזא ְפרִׁ

יְקל ֶאְסתֵ  יר ֵאיינִׁ יְׁשט ֶגעָוואְרן ַפאְרְׁשָלאְפן, ֶדעְרַפאר ָהאט אִׁ ר זֹוֶכה ֶגעֶווען נִׁ
יְגן אֹויף  יגצּו ֶקענִׁ יְבן אּון ְצָוואְנצִׁ ָזאְגט  -ֶלעְנֶדער, אּון ֶדעְרַפאר  הּוְנֶדעְרט זִׁ

י ידִׁ יָבא ַפאר ַזייֶנע ַתְלמִׁ י ֲעקִׁ יְׁשט ַזיין  -ם ֶרבִׁ יר אֹויְך נִׁ  ָזאְלט אִׁ
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רָׁא"ש יחֹות מֹוהַּ  שִּ

 

 ~ ?ןיבְ יט אוֹ ען מִּ ט מֶ עְמ נֶ וָׁואס  ~
 

 

ַא ִאיד ַדאְרף ְשֶטעְנִדיג ְטַראְכְטן פּוֶנעם 
ֶדער ַתְכִלית? ַתְכִלית, ָוואס ֶווען ַזיין צּום סֹוף 

ָוואס ֶוועט צּום סֹוף ִאיֶבעְרְבַלייְבן פּוֶנעם 
 ֶמעְנְטׁש?

ֶמען ַדאְרף גּוט ֶגעֶדעְנֶקען ַאז ֶמען ְבַלייְבט 
ִניְׁשט ֵאייִביג אֹויף ֶדער ֶוועְלט, ֵאיין ָטאג ֶוועט 
ֶמען ַדאְרְפן ַאֶוועְקֵגיין פּון ֶדער ֶוועְלט, אּון ַדאן 

ט ְבַלייְבן פּוֶנעם ֶמעְנְטׁש ָנאר ִדי ֶוועט ָגאְרִניְׁש 
ִמְצֹות ּוַמֲעִשים טֹוִבים ָוואס ֶער ָהאט 

 ַאַרייְנֶגעַכאְפט צּו טּוהן אֹויף ֶדער ֶוועְלט.
 )ֵפֶרק ו' ִמְׁשָנה י'(ִדי ִמְׁשָנה ָזאְגט ִאין ָאבֹות 

"ִבְׁשַעת ְפִטיָרתֹו ֶׁשל ָאָדם ֵאין ְמַלִוין לֹו ְלָאָדם 
ֶסף ְוֹלא ָזָהב ְוֹלא ֲאָבִנים טֹובֹות ּוַמְרָגִלּיֹות, ֹלא כֶ 

ֶווען ַא  ,ֶאָלא תֹוָרה ּוַמֲעִשים טֹוִבים ִבְלָבד"
ֶמעְנְטׁש ֵגייט ַאֶוועק פּון ִדי ֶוועְלט ֶוועט ִאים 
ָגאְרִניְׁשט ַבאְגֵלייְטן, ִניְׁשט ַקיין ָגאְלד, ִניְׁשט 

ין ֵטייֶעֶרע ִדיַמאְנְטן, ַקיין ִזיְלֶבער, אּון ִניְׁשט ַקי
ָנאר תֹוָרה ּוַמֲעִשים טֹוִבים, ָנאר ָדאס ַבאְגֵלייט 

 ֶדעם ֶמעְנְטׁש צּו ַזיין ֵאייִביֶגע רּוה.
ִאיז ֶער ָדאס )ֵפֶרק ל"ג( ִאין ִפְרֵקי ְדַרִבי ֱאִליֶעֶזר 

ֶמער ַמְסִביר, ֶער ָזאְגט ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ָהאט ְדֵריי 
יֶנע ִקיְנֶדער אּון ִמְׁשָפָחה, ַזיין ֶגעְלט, ְפַרייְנד, ַזי

אּון ַזייֶנע ַמֲעִשים טֹוִבים. ֶווען ֶעס קּוְמט ִדי 
ַצייט פּוֶנעם ֶמעְנְטׁש ַאֶוועק צּו ֵגיין פּון ִדי 
ֶוועְלט רּוְפט ֶער קֹוֶדם ַזייֶנע ִקיְנֶדער אּון 
ִמְׁשָפָחה אּון ֶער ֶבעְהט ֵזיי ָזאְלן ִאים 

ן, ָאֶבער ֵזיי ֶעְנְטֶפעְרן ֶדעם ָפסּוק ַראֶטעֶווע
ֶווען ֶדער  .ין ִׁשְלטֹון ְביֹום ַהָמֶות""ְואֵ )ֹקֶהֶלת ח, ח( 

ֶמעְנְטׁש ֶהעְרט ָדאס, רּוְפט ֶער ַזיין ֶגעְלט אּון 
ֶער ֶבעְהט ִזיְך: ִאיְך ָהאב ִזיְך ַאזֹויִפיל ֶגעְפָלאְגט 

יְך ֶגעָלאְפן אֹויף ַאייְך, ָטאג אּון ַנאְכט ִבין אִ 
אֹויף ֶבעְרג אּון ָטאְלן צּוִליב ַאייְך, ֶאְפָׁשר ֶקעְנט 
ִאיר ִמיר ֶיעְצט ֶהעְלְפן? ָאֶבער ִדי ֶגעְלט 

"ֹלא יֹוִעיל הֹון )ִמְׁשֵלי יא, ד( ֶפעְרט ֶדעם ָפסּוק ֶעְנטְ 
ֶדעְרָנאְך רּוְפט ֶער ַזייֶנע ַמֲעִשים  .ְביֹום ֶעְבָרה"

ֶבעְהט ֵזיי ַאז ֵזיי ָזאְלן ִאים טֹוִבים אּון ֶער 
ס ִמיר ַביים ֶלעְבן אּון 'ַראֶטעֶווען "ֶדעְרַהאְלט

 ִאיְך ֶוועל ָנאְך ֶמער מֹוִסיף ַזיין ִמיט ִמְצֹות 
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רָׁא"ש יחֹות מֹוהַּ  שִּ
ּוַמֲעִשים טֹוִבים", אּון ֵזיי ֶעְנְטֶפעְרן ִאים: ָזאְרג 

לֹום, אּון ָנאְך ֵאייֶדער דּו ִדיְך ִניְׁשט, דּו ֵגיי ְבׁשָ 
ׁשֹוין ִדיְך ֶוועְסט ָאְנקּוֶמען ַאִהין ֶוועְלן ִמיר 

ָאְפַוואְרְטן ָדאְרט אּון ִדיר ַארֹויְסֶהעְלְפן, ַאזֹוי ִווי 
 "ְוָהַלְך ְלָפֶניָך ִצְדֶקָך". )ְיַׁשְעי' נח, ח(ק ָזאְגט ֶדער ָפסּו

ֶטע ָטאג, ֶזעהט ֶמען ַאז ֶווען ֶעס קּוְמט ִדי ֶלעצְ 
ַדאן ַבאְגֵלייט ֵקייֶנער ִניְׁשט ֶדעם ֶמעְנְטׁש ָנאר ִדי 
ִמְצֹות ּוַמֲעִשים טֹוִבים ָוואס ֶער ָהאט ֶגעטּוהן 

 אֹויף ִדי ֶוועְלט.
ֶמען ַדאְרף ִניְׁשט ַוואְרְטן ִביז ִדי ֶלעְצֶטע ָטאג, 
ֶמען ֶקען ׁשֹוין ָאְנהֹויְבן ִזיְך צּוצּוְגֵרייְטן אּון 

ייְנַכאְפן ִווי ֶמער גּוֶטע ַזאְכן, ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ַארַ 
ָהאט ִזיְך גּוט צּוֶגעְגֵרייט, ֶער ָהאט ִזיְך ָאְנֶגעִפיְלט 
ִמיט ְׁשַטאְרֶקע ְקֵלייֶדער פּון ִמְצֹות ּוַמֲעִשים 
טֹוִבים, ַדאְרף ֶער ִניְׁשט מֹוָרא ָהאְבן פּון ַקיין 

אְכן ִדי ֶלעְצֶטע ָטאג, ׁשּום ַזאְך, ֶער ֶוועט ֶקעֶנען לַ 
"ֹעז ְוָהָדר )ִמְׁשֵלי לא, כה( ֶדער ָפסּוק ָזאְגט ַאזֹוי ִווי 

ְלבּוָׁשּה ַוִתְשַחק ְליֹום ַאֲחרֹון", ֶווען ַא ִאיד ָהאט 
ִזיְך ָאְנֶגעטּוהן ִמיט ִמְצֹות ּוַמֲעִשים טֹוִבים ַזיין 

ְטן ַגאְנץ ֶלעְבן ַדאן ֶקען ֶער ַלאְכן ִאין ַזיין ֶלעצְ 
 ָטאג.

ֶוועְרט )ֵפֶרק י"ד(  "ַקב ַהָיָׁשר"ֵהייִליְגן ֵסֶפר ִאין 
ֶגעְבֶרעְנְגט ַא ַמֲעֶשה ַאז ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ַאן 

עוואֹויְנט ִאין ַא ֶעְרִליֶכער ִאיד ָוואס ָהאט גֶ 
אְרף אּון ֶער ָהאט ִניְׁשט ֶגעַהאט ַקיין ְקֵלייֶנעם דָ 

אט ֶער ֶגעַהאט ָדאס ִאיז ְסָפִרים, ָנאר ֵאיין ֵסֶפר הָ 
ֶגעֶווען ַא ְגָמָרא ַמֶסֶכת ֲחִגיָגה, ָהאט ֶער ַזיין ַגאְנץ 
ֶלעְבן ֶגעֶלעְרְנט ָנאר ַמֶסֶכת ֲחִגיָגה, ֵאייְנָמאל אּון 
ָנאְכַאָמאל. ֶער ָהאט ֶגעֶלעְבט ַא ַלאְנג ֶלעְבן, אּון 

ת ֶווען ֶער ִאיז ַאֶוועק פּון ִדי ֶוועְלט ִאיז ִדי ַמֶסכֶ 
ֶגעקּוֶמען ִאים ַבאְגֵלייְטן ִאין ִדי ֶגעְׁשַטאְלט פּון ַא 
ְפרֹוי, ִזי ָהאט ִאים ַבאְגֵלייט אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון 
ֶדעְרָנאְך ַבאְגֵלייט אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט, ִביז ִזי ָהאט 

 ִאים ֶגעְבֶרעְנְגט אֹויף ַזיין ְפַלאץ ִאין ַגן ֵעֶדן.
אט ֵשֶכל אּון ֶער ְטַראְכט ֶיעְדן ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש הָ 

ָטאג פּוֶנעם ַתְכִלית, ֶיעְדן ָטאג ְפרּוִביְרט ֶער 
ַאַרייְנצּוַכאְפן ַאִביְסל חּוָמׁש, ַאִביְסל ִמְׁשַניֹות, 
ַאִביְסל ְגָמָרא, ַאִביְסל ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, 

ט ִזיְך צּוַזאם ַאִביְסל ִמְצֹות, ַאזֹוי צּוִביְסֶלעְך ֶנעמְ 
יין יְסל, אּון ָדאס ֶוועט ַזיין זֵ ַאִביְסל ִמיט ַאבִ 

 ַפאְרֶמעְגן אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט ְלַחֵיי עֹוָלם ַהָבא.
ְנֶזער ִעְנָין, צּו ֶגעֶדעְנֶקען יף אּוַאן ִאיְנֶטעֶרעַסאְנֶטע ַמֲעֶשה ֶוועְרט ֶגעְבֶרעְנְגט ִאין ִדי ְסָפִרים, ָוואס ֶמען ֶקען ֶדעְרפּון ִזיְך ָאְפֶלעְרֶנען אוֹ 

 ְשֶטעְנִדיג פּוֶנעם ַתְכִלית.
ָהאְבן צּו ִדי ַהאְנט ִציֶגעֶלע ִמיְלְך. ֶער ָהאט ִזיְך ֶקעֶנען ֵאייִביג ַפאר ַא ִאיד צּו קֹויְפן ַא ִציֶגעֶלע ַאז ֶער ָזאל ַפאְרְגִליְסט ַאָמאל ֶעס ָהאט ִזיְך 

ֶבער ג אֹויף ַזיין ֶפעְרד צּום ָנאְנְטְסְטן ֶדעְרְפל צּו קֹויְפן ַא ִציֶגעֶלע. ֶווען ֶער ָהאט ֶגעקֹויְפט ִדי ִציֶגעֶלע ָהאט ֶער אָ ַארֹויְסֶגעָלאְזט ַרייְטְנִדי
ר ָהאט צּוֶגעִביְנֶדען ִדי ִציֶגעֶלע ֶדעם ִציֶגעֶלע ַאֵהיים צּו ִזיְך. ִאיז ֶער אֹויְפֶגעקּוֶמען ִמיט ַאן ֵעָצה, עֶ ֶער ֶנעְמט ִווי ַאזֹוי  ,ֶגעַהאט ַא ְפָראְבֶלעם

ֶהעְרן ִדי ַגאְנֶצע ַצייט אֹויב ִדי  צּו ִדי ֵווייְדל פּוֶנעם ֶפעְרד, אּון ֶער ָהאט צּוֶגעִביְנֶדען ַא ְגֶלעְקל אֹויף ִדי ִציֶגעֶלע, ַאזֹוי ַאז ֶער ֶוועט ֶקעֶנען
 ִציֶגעֶלע ִאיז ָנאְך ִמיט ִאים.

ְפט ִזיְך ָאן ֶגעָלאְזט אֹויְפן ֶוועג צּוִריק ִמיט ְפֵרייד. אֹויְפן ֶוועג ָהאְבן ִאים ַבאֶמעְרְקט ְדֵריי ַגָנִבים, ֵאייֶנער פּון ֵזיי רּו ֶער ָהאט ִזיְך ַארֹויס
ועט ֲאִפילּו ִניְׁשט ַבאֶמעְרְקן ַאז ִאיְך ָהאב ַפאר ַזייֶנע ֲחֵבִרים: "ִאיר ִוויְלט ֶזעהן ַא קּוְנץ? ִאיְך ֶקען ַגָנב'ֶנען ִדי ִציֶגעֶלע פּון ֶדעם ִאיד אּון ֶער וֶ 

אְך פּון אּוְנְטן, ֶער ֶקען ֶעס ִניְׁשט ֶזעהן, ִאיְך ֶקען ן ָחְכָמה, ִדי ִציֶגעֶלע ִאיז דָ ָזאְגט ֶדער ְצֵווייֶטער ַגָנב: "ָדאס ִאיז ִניְׁשט ַקיי .ֶעס ֶגע'ַגָנב'ט"
רּוְפט ִזיְך ָאן ֶדער ְדִריֶטער ַגָנב: "ָדאס ִאיז אֹויְך ִניְׁשט ַקיין ְגרֹויֶסע קּוְנץ, ִאיְך ֶקען ִאים  .ְׁשט ַבאֶמעְרְקן"ַגָנב'ֶעֶנען ַזיין ֶפעְרד אּון ֶער ֶוועט ִני

 צּוַכאְפן ַאֶלע ַזייֶנע ַזאְכן ִמיט ַזייֶנע ְקֵלייֶדער אּון ֶער ֶוועט ֲאִפילּו ִניְׁשט ִוויְסן!"
 אט י ְדֵריי ַגָנִבים צּו ַווייְזן ָוואס ֵזיי ֶקעֶנען. ֶדער ֶעְרְׁשֶטער ִאיז ָנאְכֶגעַגאְנֶגען ֶדעם ִאיד ְׁשִטיֶלעְרֵהייט, ֶער הָ ָהאְבן ִזיְך ַארֹויס ֶגעָלאְזט דִ 
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
יר אֹוי יְׁשַקייט, ֶוועט אִׁ יט ְפרִׁ יֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן מִׁ ְך זֹוֶכה ַפאְרְׁשָלאְפן, ָנאר דִׁ

 צּו ַאייְנקֹויְפן ֶלעְנֶדער אּון ֶוועְלְטן.ַזיין 
 יֵי ָשָרה תשס"ז לפ"ק()תֹוְך ַהַנַחל ֵליל שב"ק ַפְרַׁשת חַ 

*** 
א שָׁ ה ּומַּ ע ְודּומָׁ ְשמָׁ יָד"א ַטייְטְׁשט ֶדעם ָפסּוק ּומִּ ע, ֶדער חִׁ ְשמָׁ ֶמען ַדאְרף  - ּומִּ

הֶהעְרן,  אאּון ְׁשַווייְגן,  - ְודּומָׁ שָׁ  אּון ַלייְדן. - ּומַּ
י ָזאְגט  וי ֶדער ֶרבִׁ יר לֹויט וִׁ יז ָדאס ַמְסבִׁ יָט"א אִׁ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' מֹוַהָרא"ׁש ְׁשלִׁ )לִׁ

יָמן ו'(  ְזיֹונֹות אּון ְׁשַווייְגן, ָאֶבער סִׁ יז צּו ֶהעְרן בִׁ יָקר ְתׁשּוָבה אִׁ י עִׁ קּוֶמען  צּו ְכֵדיַאז דִׁ
יק ָוואס ֶער ַׁשייְנט ַאַריין ַא ְׁשַטאְרֶקע א   ין צּו ֶדעם, ַדאְרף ֶמען ֵגיין צּו ַא ַצדִׁ מּוָנה אִׁ

יְרט ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער צּום גּוְטן, אּון ָנאר ַאזֹוי קֶ ֶדעם ֶמעְנְטׁש, אַ  ען ז ַאֶלעס פִׁ
ָזיֹון. יְך ֶדעְרַהאְלְטן ֶווען ֶמען ַכאְפט ַאַריין ַא גּוֶטע בִׁ  ֶמען זִׁ

ין ָפסּוק  יז ְפַׁשט אִׁ עָדאס אִׁ ְשמָׁ יק, ֶמען ָהא - ּומִּ יְך צּו צּום ַצדִׁ ט ֶווען ֶמען ֶהעְרט זִׁ
ים, א מּוַנת ֲחכָ  הֶקען ֶמען זֹוֶכה ַזיין צּו  ַדאןמִׁ אצּו ֶקעֶנען ְׁשַווייְגן,  - ְודּומָׁ שָׁ  - ּומַּ

י ֶוועְלט ְבָׁשלֹום. י ֶלעְבן אֹויף דִׁ יֶבער ֵגיין דִׁ  אּון ַלייְדן, אּון ַאזֹוי ַארִׁ
ית ַפְרַׁשת ַחיֵי ָשָרה תשס"ד לפ"ק( יׁשִׁ  )תֹוְך ַהַנַחל ְסעּוָדה ְׁשלִׁ

*** 
 

ְברָׁ  ן בָׁ ְואַּ ם זָׁקֵּ ֹכלא בַּ הָׁ ם בַּ הָׁ ְברָׁ ְך ֶאת אַּ רַּ ים וַּה' בֵּ יז יָׁמִּ יָט"א אִׁ , מֹוַהָרא"ׁש ְׁשלִׁ
י ֶהְמֵׁשְך פּון ָאְנֵהייב ָפסּוק  יר דִׁ ים"ַמְסבִׁ יָׁמִּ א בַּ ן בָׁ ם זָׁקֵּ הָׁ ְברָׁ צּום סֹוף ָפסּוק  ,"ְואַּ

ֹכל" ם בַּ הָׁ ְברָׁ ְך ֶאת אַּ רַּ י ָזאגְ  ,"וַּה' בֵּ וי ֶדער ֶרבִׁ ּקּוֵטי מֹוַהַר"ן ח"א רע"ב( ט לֹויט וִׁ )לִׁ

עּואֹויְפן ָפסּוק  ְשמָׁ ם ְבקֹולֹו תִּ יֹום אִּ ין ֲעבֹודַ  ,הַּ יז ַא ְגרֹויֶסער ְכַלל אִׁ ת ַאז ָדאס אִׁ
יְׁשט ְטַראְכְטן ָווַאז  ,ה' יְגן ָטאג, ֶמען ָזאל נִׁ אס ֶעס ֶמען ָזאל ָנאר קּוְקן אֹויְפן ַהייְנטִׁ

יז ֶגעֶווען ֶנעְכְטן יְׁשט ָוואס ֵגייט ַזיין ָמאְרְגן,אּו ,אִׁ יך ֶוועְרט ַא וייל ֶגעֶווענְ וַ  ן נִׁ לִׁ
יז ֶגעֶווען ֶנעְכְטן, אּון ֶער ָז יְך ֶמעְנְטׁש צּוְבָראְכן ֶווען ֶער ְטַראְכט ָוואס ֶעס אִׁ אְרְגט זִׁ

יְגן ָטאג ,ָוואס ֶוועט ַזיין ָמאְרְגן , ָוואס ָאֶבער ֶווען ֶמען ְטַראְכט ָנאר פּוֶנעם ַהייְנטִׁ
יַח. ַדאן, ֶקען ֶמען ַהייְנט ַמאְכן ַא ַנַחת רּוַח ַפאְרן ֵאייֶבעְרְׁשְטן יז ֶמען זֵייֶער ַמְצלִׁ  אִׁ

י יז ֶגעֶווען דִׁ ינּומַ  ָדאס אִׁ ים, ֲעָלה פּון ַאְבָרָהם ָאבִׁ יָׁמִּ א בַּ ֶער ָהאט ָנאר  - בָׁ
יְגן ָטאג יְך ֶיעְצט ט ,ֶגעקּוְקט אֹויְפן ַהייְנטִׁ אּון  ?ּוהן ַא גּוֶטע ַזאךְ ָוואס ֶקען אִׁ

ֹכל ,ֶדעְרַפאר ם בַּ הָׁ ְברָׁ ְך ֶאת אַּ רַּ יַח ֶגעֶווען - וַּה' בֵּ ֶדער  ,ָהאט ֶער ַאזֹוי גּוט ַמְצלִׁ
יט ַאֶלעם גּוְטן. ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָהאט ים ֶגעֶבעְנְטְׁשט מִׁ  אִׁ

 ו(ַחיֵי ָשָרה )ֹזאת ַהתֹוָרה 
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רָׁא"ש יחֹות מֹוהַּ  שִּ
 

אֹויף ֶגעִביְנֶדען ִדי ִציֶגעֶלע פּון ִדי ֵווייְדל פּוֶנעם ֶפעְרד, ֶדעְרָנאְך ָהאט 
אְפֶגענּוֶמען ִדי ְגֶלעְקל אּון ֶעס צּוִריק ַארֹויף ֶגעִביְנֶדען אֹויף ִדי ֶער ַארָ 

ֵווייְדל, אּון ֶדער ִאיד ִאיז ִזיְך ַווייֶטער ֶגעָפאְרן רּוִאיג, ַווייל ֶער ָהאט 
ַווייֶטער ֶגעֶהעְרט ִדי ְגֶלעְקל אּון ֶער ָהאט ֶגעֵמייְנט ַאז ִדי ִציֶגעֶלע 

 ֵגייט ִאים ָנאְך.
ְנְצִוויְׁשן ָהאט ֶדער ִאיד ֶגעְטָראְפן ֶדעם ְצֵווייְטן ַגָנב, ֶדער ַגָנב ִאי

ֶמען ֵלייְגט , ַנייֶער ִמְנָהג ַביי ִאיְדן ְפֶרעְגט ִאים: "ָוואס ִאיז ָדאס? ַא
ַארֹויף ַא ְגֶלעְקל אֹויְפן ֵווייְדל פּון ִדי ֶפעְרד?" ֶדער ִאיד ְדֵרייט ִזיְך 

 ,אק ֶזעהט ֶער ַאז ִדי ִציֶגעֶלע ִאיז ַפאְרְׁשוואּוְנְדןאֹויס אּון צּו ַזיין ׁשָ 
צּוֶגעִביְנֶדען ַא  "ָוואס ִאיז ָדא ֶגעֶׁשעהן? ִאיְך ָהאב ֶגעַהאט ָדא

ָזאְגט ִאים ֶדער ַגָנב: "ִאיְך ָהאב ֶיעְצט ֶגעֶזעהן ֵאייֶנעם  .ִציֶגעֶלע"
ֶפעְרד אּון לֹויף ִאים לֹויְפן ִמיט ַא ִציֶגעֶלע, ֵגיי ְׁשֶנעל ַאָראפ פּוֶנעם 

ָנאְך, ֶדעְרַווייל ֶוועל ִאיְך ַאְכטּוְנג ֶגעְבן אֹויף ִדי ֶפעְרד", ֶדער ִאיד 
 ָהאט ַאזֹוי ֶגעטּוהן, אּון ֶדער ַגָנב ָהאט ָאְפֶגעְטָראְגן ִמיְטן ֶפעְרד.

ֶווען ֶדער ִאיד ִאיז צּוִריק ֶגעקּוֶמען אּון ֶגעֶזעהן ַאז ִדי ֶפעְרד ָהאט 
ׁשֹוין אֹויְך ֶגע'ַגָנב'ט, ִאיז ֶער ֶגעָוואְרן ֵזייֶער צּוְבָראְכן ֶדעְרפּון, ֶמען 

 אּון ֶער ָהאט ֶגעמּוְזט ַאֵהייְמֵגיין צּוִפיס.
ְפלּוְצִליְנג ְטֶרעְפט ֶדער ִאיד ֶדעם ְדִריְטן ַגָנב, ֶיעֶנער ִאיז ֶגעִזיְצן ַביי 

ט, ֶווען ֶדער ִאיד ְפֶרעְגט ִאים ַא ְברּוֶנעם ַוואֶסער אּון ֵזייֶער ֶגעֵוויינְ 
ַפאְרָוואס ֶער ֵווייְנט ַאזֹוי, ָזאְגט ֶדער ַגָנב ַאז ֶעס ִאיז ִאים 
ַאַרייְנֶגעַפאְלן ַזיין ֶזעְקל ֶגעְלט ִאיֶנעם ְברּוֶנעם "ֶעס ִאיז ֶגעִליְגן ֶדעִרין 

ָזאְגט ִאים  .ַא ַפאְרֶמעְגן ִמיט ֶגעְלט, ִווי ַאזֹוי ָזאל ִאיְך ִניְׁשט ֵווייֶנען?"
ֶדער ִאיד: "ֶזעהט אֹויס ַאז ִדי ַהייְנִטיֶגער ָטאג ָהאט ֶעֶפעס ַא ְׁשֶלעְכט 
ַמָזל. ַביי ִמיר ָהאט ֶמען ַהייְנט ֶגע'ַגָנב'ט ַא ִציֶגעֶלע ִמיט ַא ֶפעְרד, אּון 
ַביי ִדיר ִאיז ַפאְרלֹויְרן ֶגעָוואְרן ַא ֶזעְקל ֶגעְלט". ָזאְגט ִאים ֶדער ַגָנב: 

אֹויב דּו ֶקעְנְסט ַבאַווייְזן ַארֹויס צּו ֶנעֶמען ַמיין ֶגעְלט פּוֶנעם "
ְברּוֶנעם, ֶוועל ִאיְך ִדיר קֹויְפן ַא ֵנייֶע ֶפעְרד אּון ַא ֵנייֶע ִציֶגעֶלע אּון 
ִאיְך ֶוועל ִדיר ָנאְך צּוֶגעְבן ֶגעְלט אֹויְך", ֶדער ִאיד ְטַראְכט ִניְׁשט ַקיין 

ט אֹויס ַזייֶנע ְקֵלייֶדער אּון ֶער ַטאְנְצט ַאַריין ִאין ְצֵוויי, ֶער טּו
ַוואֶסער זּוְכן ֶדעם ַפאְרלֹויֶרעֶנעם ֶבעְרְזל... אּון ֶדער ַגָנב ַכאְפט ִדי 
ֶוועׁש אּון ַאֶלעס פּוֶנעם ִאיד אּון ֶער ָיאְגט ָאפ ֶדעְרִמיט... אּון ֶדער 

 ם ּוְבחֹוֶסר ֹכל.ִאיד ִאיז ֶנעֶבעְך ֶגעְבִליְבן ְבֵעירוֹ 
ִדי מּוָסר ַהְשֵכל ָוואס ֶמען ֶקען ִזיְך ַאָראפ ֶלעְרֶנען פּון ִדי ַמֲעֶשה 
ִאיז ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ֵגייט ִזיְך ַארּום ַאזֹוי רּוִאיג אֹויף ֶדער ֶוועְלט, ֶעס 
ֵמייְנט ַאז ֶער ָהאט ַא ֶפעְרד אּון ִדי ִציֶגעֶלע ִאיז צּוֶגעִביְנֶדען פּון 

ּוְנְטן אּון ֵגייט ִאים ָנאְך, ַא ֶמעְנְטׁש ְדֵרייט ִזיְך ַארּום אֹויף ֶדער א
ֶוועְלט, ֶער ֵמייְנט ַאז ֶער ָהאט ַאֶלעס, ֶער ָהאט ַזיין ַגְׁשִמיּות 

ַזיין ִמְׁשָפָחה ָוואס ֵגייט ִאים ָנאְך, ָהאט צּוֶגעִביְנֶדען פּון אּוְנְטן, ֶער 
יְך ַא ְדֵריי אֹויס אּון ֶער ֶזעהט ַאז ֶער ָהאט אּון ְפלּוְצִליְנג ֶגעְבט ֶער זִ 

ָגאְרִניְׁשט, ֶער ֶזעהט ַאז ֶער ָהאט ִניְׁשט ַזייֶנע ִקיְנֶדער, אֹויב ֶגעְבט 
ֶמען ִזיְך ִניְׁשט גּוט ָאפ ִמיט ִדי ִקיְנֶדער, ַפאְרִליְרט ֶמען ֵזיי. ֶער ֶזעהט 

, אֹויב ֶמען ִאיְנֶוועְסִטיְרט ִניְׁשט ֶגענּוג ַאז ֶער ָהאט ִניְׁשט ַזיין ִמְׁשָפָחה
ִאין ִדי ַפאִמיְלֶיע, ַפאְרִליְרט ֶמען ֵזיי אֹויְך. אּון אֹויב ֵמייְנט ֶער ַאז ֶער 
ִאיז ָכאְטׁש ֶגעְבִליְבן ִמיט ַזיין ֶגעְלט אּון ַפאְרֶמעְגן, ֶזעהט ֶער ַאז ֶער 

ֶגעְבִליְבן ֵאייֶנער ַאֵליין ָאן  ָהאט ָדאס אֹויְך ִניְׁשט. ֶער ֶזעהט ַאז ֶער
 ָגאְרִניְׁשט.

ֵאייֶנער ָוואס ָהאט ָאֶבער ֵשֶכל, ֶער ְגֵרייט ִזיְך ָאן ַזיין ַגאְנץ ֶלעְבן 
ִמיט ִמְצֹות ּוַמֲעִשים טֹוִבים, ֶער ִאיז ְמַחֵנְך אֹויְך ַזייֶנע ִקיְנֶדער אֹויף 

ָרה ְוַהִמְצֹות, ַזיין ַגאְנץ ֶלעְבן ִדי ִריְכִטיֶגע ֶוועג, אֹויְפן ֶדֶרְך ַהתוֹ 
ְטַראְכט ֶער פּוֶנעם ַתְכִלית, ִזיְך ָאְנצּוְגֵרייְטן גּוט ַפאר ֶיעֶנע ֶוועְלט, 
ַדאן ֶוועט ֶער ִזיְך ַאייְנקֹויְפן ַאַזא גּוֶטע ַפאְרֶמעְגן, ָוואס ָדאס ֶוועט 

יְבן ִמיט ִאים אֹויף ִאים ֵקייֶנער ִניְׁשט ֶקעֶנען צּוַכאְפן, ָדאס ֶוועט ְבַלי
 ֵאייִביג.

 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ט"ז ֶעֶרְך ַתְכִלית(

 

 

ִלי ט ַאזֹוי ֶגעֶפערְׁ  ךְׁ ֶעס ִאיז ִניש ְׁ
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צו באקומען דעם גליון יעדע וואך אויף אימעיל, ווי אויך צו אדוועטייזן אינעם גליון 

 Breslevcenter@gmail.com פארבינט אייך צו:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 נייעס אינערהאלב
 מוסדותינו הק'

 
 

 טויזענטער ספרים ווערן געדרוקט
 יעדע וואך אין בית הדפוס

דער בית הדפוס "קרן הדפסה היכל הקודש" וואס איז 
אויפגעשטעלט געווארן מיטן איינעם ציהל צו דרוקן דעם 

אויף דער  ןהייליגן רבי'נס ספרים און עס פארשפרייט
ן מיטן פולן שטארקייט, טויזענטער ספרים וועלט, גייט א

ווערן געדרוקט וועכנטליך, און ווערן פארשפרייט פאר 
אידישע קינדער איבער די וועלט וואס לעכטצן און ווארטן 
צו הערן די הייליגע ווארימע דיבורים פון רבי'ן וואס בלאזן 

 אריין א פרישע האפענונג און חיות אין אידישע נשמות.
ע פון קונטרסים אויף אידיש וואס דאס זענען אין די סערי

די שיעורים פון מוהרא"ש שליט"א יעדן ליל שישי 
אפגעשריבן אויף א לייכטע שפראך, איז שוין 

די וואך  ארויסגעקומען עטליכע צענדליגע קונטרסים.
 יך זארויס געקומען א פרישע קונטרס מיטן נאמען "קלאפ 

 

כשמו כן הוא, אינעם  .אראפ" נישט
טרס ווערט אויסגעשמועסט אז קונ

א איד טאר זיך קיינמאל נישט 
אראפקלאפן נאר שטענדיג קוקן 
אויף די גוטע חלקים וואס מען האט 

 און מיט דעם זיך שטארקן.
אין די סעריע פון ספרי אשר 
בנחל אויף אידיש איז די וואך 
ארויסגעקומען חלק ל"ו, א זאמלונג 
פון בריוון מיט די עצות פון רבי'ן 

 ויף אלע הינזיכטן.א
אין ליכט פון די ימי השובבי"ם 
וואס קומען שוין צו גיין, האט מען 

דרוקן צושוין אנגעהויבן איבער
טויזענטער ספרי "אוצר הקדושה" 
וואס וועט ווערן פארשפרייט אין די 
ימי השובבי"ם הממשמשין ובאין, 
ווען עס די ריכטיגע צייט זיך צו 

 שטארקן אין עניני קדושה.
ונטרסים און ספרים און נאך די ק

פילע אנדערע איז דא צו באקומען 
סקילמען  72בהיכל הישיבה אויף 

-742סט. אדער אויפן טעל נומער 
722-2774 

 על ידי הפצת ספרי רבינו, נביא את משיח צדקינו!
 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 הי"ו ישראל משה גאלדמאן מו"ה
 

 ל טובלמז צו זיין שמחת החתונה
 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז עס זאל 
זיין א קשר של קימא און א בנין עדי עד, 

 דורות ישרים ומבורכים, אמן.
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 הי"ו שמעון באנדא מו"ה
 

 ל טובלמז צו זיין שמחת החתונה
 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז עס 
של קימא און א בנין  זאל זיין א קשר

 עדי עד, דורות ישרים ומבורכים, אמן.
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 מוסדות היכל הקודש ברסלב
 בנשיאות כ"ק מוהרא"ש שליט"א

 

 וב פארמיר וואונטשן א הארציגע ברכת מזל ט

 הי"ו מנחם שטיינבערגה "מו
 אדמיניסטרעטער דמוסדותינו

 

 צו די געבורט פון זיין מיידעלע למזל טוב
 

 און א באזונדערע ברכת מזל טוב פארן זיידן

 הי"ו אהרן וועבערמאןמו"ה 
 חבר הנהלת המוסדות

 

זיי זאלן זעהן אסאך אידיש נחת אז דער אייבערשטער זאל העלפן 
 .ברוכי חיי ארוכי ומזוני רויחי וסייעתא דשמיא , בניגעזונטערהייט

 
 

 

ִליךְׁ  ט ַאזֹוי ֶגעֶפערְׁ  ֶעס ִאיז ִניש ְׁ
 המשך

 

 מילתא הואהזמנה 
 

 

לאדן איין אלע מיינע חברים וידידים זיך צו באטייליגן איך 
 ת"ועט פארקומען בעזהשיאין מיין שמחת תנאים וואס ו

 

 ט"נאכט פ' תולדות הבעלזונטאג 
 .53rd St 1325  פלאזאהילמאן 

 

 דוד שלמה ווייזער החתן
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 גליון היכל הקודש
 וועכענטליכע גליון ארויסגעגעבן דורך

 וויליאמסבורג מוסדות היכל הקודש ברסלב
 בנשיאות כ"ק מרן מוהרא"ש שליט"א

 
 

  זמנים
 4:51הדלקת הנרות......................

 8:44.................ר"ש.....סוף זמן ק
 1:41............................מוצש"ק....

 שיעורים כסדרן
  מ"ט יבמות..................בבלי.........

 כ"ח שביעית...................ירושלמי
 'אפרק  ......כתובותספתא.......תו

 
 
 

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

 

ק, ת ִיְצחָׁ ם הֹוִליד אֶּ הָׁ ְברָׁ ם אַּ הָׁ ְברָׁ ן אַּ ק בֶּ מֹוַהָרא"ׁש  ְוֵאלֶּה ּתֹוְלדֹות ִיְצחָׁ
ט  ִביר ֶדעם ָפסּוק, לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ ִליָט"א ִאיז ַמסְׁ )לקוטי מוהר"ן ח"א ד'( ׁשְׁ

ׁש אַ  טְׁ ן ז ַא ֶמענְׁ ף ִוויסְׁ ס יי גּוטְׁ ס   ,ָוואס ֶעס ֶגעֶׁשעהט צּו ִאים עסלֶ אַ  ַאזַדארְׁ
טְׁ ס  אּון  ֶלעכְׁ ךְׁ אַ יי ׁשְׁ  ס, ִאיז ָנאר ַפאר ַזיין טֹוָבה, ֲאִפילּו ֶווען ֶער ג ייט דּורְׁ

ֶטער ָנאר ֶגעטּוהן ַפאר ַזיין ג ׁשְׁ ייֶבערְׁ ֶוועֶרע ַצייט, ָהאט ֶעס ֶדער א   .סּוטְׁ ׁשְׁ
ט ָדאס ִאיז ֶוו ׁש ו וייסְׁ טְׁ ייט ִאין פָ  ֶער ִאיןען ַא ֶמענְׁ ט  ֶדן, ַאזֹוי ִווי ֶעס ׁשְׁ סּוק ַגן ע 

 ַסיי ֶווען ֶעס ג ייט ִאים גּוט, .ַבה' ֲאַהל ל ָדָבר, ב אֹלִקים ֲאַהל ל ָדָבר)תהילים נו( 
ן ׁש ִוויסְׁ טְׁ ף ַא ֶמענְׁ ט גּוט, ַדארְׁ ַאז ַאֶלעס ִאיז  אּון ַסיי ֶווען ֶעס ג ייט ִאים ִניׁשְׁ

ן, אַ  טְׁ ׁשְׁ ייֶבערְׁ ן ֶדעם א  ֶקען אּון לֹויבְׁ זֹוי ִווי ִדי ַפאר ַזיין טֹוָבה, אּון ֶער ָזאל ַדאנְׁ
ט  ָמָרא ָזאגְׁ ָעִביד ַרחְׁ )ברכות ס.( גְׁ א ָאָדם ָרִגיל לֹוַמר ָכל ַמה דְׁ עֹוָלם יְׁה  ָמָנא לְׁ
ַטב ָעִביד  ן "ָוו -לְׁ ייִביג ָזאגְׁ ׁש ָזאל א  טְׁ ֶטער טּוט אִ ַא ֶמענְׁ ׁשְׁ ייֶבערְׁ יז אס ֶדער א 

 גּוט".
ָרהָ  ֶעס ט ַאז ַאבְׁ ַא  'ס ִמָדה ִאיז ֶגעֶווען ֶחֶסד, ֶעס ג ייט גּוט ַפארמִאיז ַבאַקאנְׁ

ן מֶ  ט גּוט ַפארְׁ ָחק'ס ִמָדה ִאיז ֶגעֶווען ִדין, ֶעס ג ייט ִניׁשְׁ ׁש, אּון ִיצְׁ טְׁ ׁש.ֶמענְׁ טְׁ  ענְׁ
ַׁשט ִאין ָפסּוק:  ק אֵ ָדאס ִאיז פְׁ ט ַארֹויס פּון  -לֶּה ּתֹוְלדֹות ִיְצחָׁ ָוואס קּומְׁ

ָחק  ׁש ָהאט ָצרֹות ִמַדת ַהִדין, -ִיצְׁ טְׁ ם  .ֶווען ַא ֶמענְׁ הָׁ ְברָׁ ן אַּ ֶעס ִאיז  -בֶּ
ָרָהם  ִמַדת ַהֶחֶסד, ֶעס ִאיז ַאֶלעס ֲחָסִדים פּוֶנעם  -ֶבֱאֶמת ַא זּון פּון ַאבְׁ

ן, ֲאִפילּו ִדי ִדיִנים  טְׁ ׁשְׁ ייֶבערְׁ ן ָוואס ֶזע -א  ט, קּוֶמען אֹויך הַזאכְׁ ֶלעכְׁ ן אֹויס ׁשְׁ
ׁש, ַווייל  טְׁ ן ַפאר ִדי טֹוָבה פּוֶנעם ֶמענְׁ טְׁ ׁשְׁ ייֶבערְׁ ם ָנאר פּוֶנעם א  הָׁ ְברָׁ אַּ

ק, ת ִיְצחָׁ טְׁ  הֹוִליד אֶּ ֶלעכְׁ ן פַ ִדי ׁשְׁ טְׁ ׁשְׁ ייֶבערְׁ אר ס ִאיז אֹויךְׁ ַא ֶחֶסד פּוֶנעם א 
ׁש. טְׁ  ִדי טֹוָבה פּוֶנעם ֶמענְׁ

דֹות ֹזאת ַהּתֹוָרה )  ג( ּתֹולְׁ
*** 

ן וְ  גָׁ רֶּץ ְוֹרב דָׁ אָׁ ֵני הָׁ ִים ּוִמְשמַּ מַּ שָׁ ל הַּ ֱאֹלִקים ִמטַּ ן ְלךָׁ הָׁ , ִמיר ִתיֹרשְוִיּתֶּ
ֶגעַכאפְׁ  ָׁשה ַאז ַיֲעֹקב ָהאט אֹויסְׁ ָרכֹות ֶגעִפיֶנען ִאין ִדי ָוואֶכעִדיֶגע ַפרְׁ ט ִדי בְׁ

ט   .פּון ע ָשו ׁשְׁ ף ֶמען ַפארְׁ ָרכֹות ֶגעמּוזְׁט צּוג ייןַדארְׁ ָוואס ָהאט ִדי בְׁ  יין, ַפארְׁ
ָרכ ט ַבאקּוֶמען ִדי בְׁ ָוואס ָהאט ַיֲעֹקב ֶגעֶקענְׁ ֹות ָנאר ִמיט ַא ָפאֶפער יי, ַפארְׁ

 'ֶטע ֶוועג?בְׁ אֹויף ַא ֶגע'ַגנְׁ 
ט  ִביר לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ ִליָט"א ִאיז ָדאס ַמסְׁ י ממֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ ֹוֲהַר"ן )ִליקּוט 

ֶלק א' ִסיָמן רפ"ד( ט  ח  ָמָרא ָזאגְׁ ט  )ַׁשָבת לא.(אֹויף ֶדעם ָוואס ִדי גְׁ ֶרעגְׁ ַאז ֶמען פְׁ
ט ֶדער רֶ  ָּת ִעִּתים ַלּתֹוָרה?" ָזאגְׁ ל "ָקַבעְׁ ן ִאין ִהימְׁ ׁש אֹויבְׁ טְׁ  ִבי ַאז ֶדעם ֶמענְׁ

 

 

 המשך בדף ב

 (464) 8,  גליון 4שנה                                         קלפ" השנת תשע", מברכים חודש כסלוחשון,  טכ", תולדותפרשת 

 
רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ

 

ער  ~ עסֶּ אְרוָׁואס ֵגייט יֶּענֶּעם בֶּ    ~ ?פַּ
 

ַא ִאיד ַדאְרף ַאַריין ֶנעֶמען ִאין ִזיְך אּון 
ְשֶטעְנִדיג ֶגעֶדעְנְקן ַאז ָנאר ֶדער 
ֵאייֶבעְרְשֶטער ִפיְרט ִדי ֶוועְלט, ַא ֶיעֶדע ַזאְך 
ָוואס ֶעס ֶגעֶשעהט אֹויף ִדי ֶוועְלט ִאיז ִמיט ַא 
ֶגעַוואְלִדיֶגע ַהְשָגָחה ְפָרִטית, ָוואס ֶדער 

ר ָהאט ֶעס ַאֵליין ֶגעִפיְרט ַאז ֶעס ֵאייֶבעְרְשֶטע
 ָזאל ַאזֹוי ֶגעֶשעהן.

ֵאייֶנער ָוואס ֶנעְמט ִזיְך ָדאס גּוט ַאַריין 
ִאין ָקאפ, ַאַזא ֶמעְנְטש ֶוועט ֵקייְנָמאל ִניְשט 
ָהאְבן ַקיין ַטֲענֹות אֹויף ַא ְצֵווייְטן, "ַפאְרָוואס 

ֵגייט ָהאט ֶעס ֶיעֶנער ֶגעטּוהן?", "ַפאְרָוואס 
ֶיעֶנעם ֶבעֶסער פּון ִמיר?", ַווייל ֶער ֵווייְסט 
ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ֶעס ִזיֶכער ַאזֹוי 

 צּוֶגעִפיְרט ַפאר ַזיין טֹוָבה.
ֶעס ִאיז ָדא ַאַזא ֶטַבע ַביי ֶמעְנְטְשן ַאז ֵזיי 
ֶזעֶנען ִניְשט ְפֵרייִליְך אּון צּוְפִריְדן ִווי ַאזֹוי ֶעס 

ט ֵזיי, אּון ֵזיי ָהאְבן ַטֲענֹות אֹויף ַאְנֶדעֶרע ֵגיי
ַאז ֶמען ְשֵטייט ֵזיי ִאין ֶוועג אּון ֶמען ָלאְזט 
ֵזיי ִניְשט אֹויְסִפיְרן ָוואס ֵזיי ִוויְלן, ָאֶבער 
ֶבֱאֶמת ִאיז ָדאס ְסַתם ִדְמיֹונֹות ֵקייֶנער ֶקען 

ען צּו ִניְשט ְשֶטעְרן ַא ְצֵווייְטן פּון צּוצּוקּומֶ 
ָוואס ֶער ִוויל. ָנאר ַאזֹוי ִווי ֶמען ִאיז ְמַקֵנא 
ַפאְרָוואס ֶיעֶנער ִאיז ַמְצִליַח אּון ֶער ִניְשט, 
ָדאס ַמאְכט ַאז ֶמען ָזאל ָאְנהֹויְבן ְטַראְכְטן ַאז 
ֶיעֶנער ְשֵטייט ִאין ֶוועג, ֶווען ֶדער ֱאֶמת ִאיז 

ין ֶוועג, ָאֶבער ַאז ֵקייֶנער ְשֵטייט ִניְשט אִ 
ֶיעֶדער ֶמעְנְטש ֶקען אֹויְסִפיְרן ָוואס ֶער ִוויל 
ִמיט ַא ְשַטאְרֶקע ָרצֹון, אּון ֵקייֶנער ֶקען ִאים 

 ִניְשט ְשֶטעְרן.
ֶעס ִאיז ַאָמאל ֶגעֶווען ַא ָרב ָוואס ְפֶלעְגט 
ִזיְצן ַביי ִזיְך ִאיְנֶדעְרֵהיים ַא ַגאְנְצן ָטאג אּון 
ֶלעְרֶנען ְפַלייִסיג, ֶער ָהאט ְשֶטעְנִדיג ֶגעַהאט 
ַוואִריֶמע ֵטיי ְגֵרייט צּו ַהאְנט צּו ְטִריְנֶקען 

ער ֶווען ֶער ִאיז דּוְרְשֶטעִריג. ֵאיין ָטאג ָהאט דֶ 
ָרב ַבאֶמעְרְקט ִווי ֶדער ַוואֶסער ְטֶרעֶגער פּון 
 ְשָטאט ֵגייט דּוְרְך אּוְנֶטער ַזיין ֶפעְנְסֶטער אּון 
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רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
 

ֶער ְשֶטעְלט ִזיְך ָאפ ָדאְרט ָאְפצּורּוֶען, ֶער ֶנעְמט ַאָראפ 
ִדי ַאְמֶפער'ס פּון ַאְקְסל אּון ֶער ִריהט ִזיְך ָאפ ַפאר 

ָאֶבער ֶדער ָרב ָהאט ַבאֶמעְרְקט ַאז ֶעְטִליֶכע ִמינּוט, 
ֶווען ֶדער ַוואֶסער ְטֶרעֶגער ֵגייט ַווייֶטער מּוְרְמְלט ֶער 

ִליֶכע ֶוועְרֶטער ְשִטיֶלעְרֵהייט. ִדי ֶזעְלֶבע טְ ִזיְך אּוְנֶטער עֶ 
ַזאְך ָהאט ִזיְך ִאיֶבער ֶגע'ַחֶזר'ט ָנאְכַאָמאל אּון 

ָטאג ֶווען ֶדער ַוואֶסער  ָנאְכַאָמאל, ֶעְטִליֶכע ָמאל ַא
ְטֶרעֶגער ִאיז דּוְרְך ֶגעַגאְנֶגען אּוְנֶטעְרן ָרב'ס ֶפעְנְסֶטער 
ָהאט ֶער ִזיְך ָאְפֶגעְשֶטעְלט ִזיְך ָאְפרּוֶען אּון ֶער ָהאט 

 ִזיְך אּוְנֶטער ֶגעמּוְרְמְלט ֶעֶפעס ְשִטיֶלעְרֵהייט.

ִאיְנֶטעְרַסאְנט, ַפאְרן ָרב ִאיז ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ֵזייֶער 
ָוואס ִוויל ֶדער ַוואֶסער ְטֶרעֶגער ָדאְרט אּוְנֶטעְרן 

ֵאייְנָמאל ֶווען ֶדער ַוואֶסער ְטֶרעֶגער ָהאט  .ֶפעְנְסֶטער
ִזיְך ָדאְרט ָאְפֶגעְשֶטעְלט ָהאט ֶדער ָרב ֶגעְקַלאְפט אֹויְפן 

טּוב, ֶפעְנְסֶטער אּון ִאים ַארֹויף ֶגערּוְפן צּו ִזיְך ִאין ְש 
אּון ֶדער ָרב ָהאט ִאים ֶגעְפֶרעְגט: "ָוואס ִאיז ְפַשט פּון 
ֶדעם ַאז דּו ְשֶטעְלְסט ִזיְך ַאְלץ ָאפ ָדא אּוְנֶטער ַמיין 

ָהאט  ֶפעְנְסֶטער אּון דּו ָזאְגְסט ֶעֶפעס ְשִטיֶלעְרֵהייט?
ֶדער ַוואֶסער ְטֶרעֶגער ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ָיא, ִאיְך ָהאב 

ֹות אֹויְפן ֵאייֶבעְרְשְטן אּון אֹויף ַאייְך, ַפאְרָוואס ַטֲענ
ב ִזיְצן ִאין ַא ַבאְקֶוועֶמע ִציֶמער אּון ֶלעְרֶנען ֶקען ֶדער רָ 

ַא ַגאְנְצן ָטאג רּוִהיֶגעְרֵהייט ִמיט ַא ְגֶלעְזל ֵטיי, אּון ִאיְך 
ֶרע ַדאְרף ִזיְך צּוְבֶרעְכן ִדי ֵבייֶנער אּון ְשֶלעְפן ְשֶווע

ַאְמֶפער'ס ַוואֶסער ִאיֶבער ִדי ְשָטאט? ִאין ִדי ִוויְנֶטער 
ִאיז ִמיר ֵזייֶער ַקאְלט, אּון ִאיְך ַדאְרף ְבֶרעְכן ִדי ַאייז 
פּון ַטייְך צּו ֶקעֶנען ֶשעְפן ַוואֶסער, אּון ִאין ִדי זּוֶמער 

יְצן ֵגיי ִאיְך אֹויס ַפאר ִהיץ, ַפאְרָוואס ֶקען ִאיְך ִניְשט זִ 
 רּוִהיֶגעְרֵהייט ִאיְנֶדעְרֵהיים ַאזֹוי ִווי ַאייְך?"

ֶווען ֶדער ָרב ָהאט ָדאס ֶגעֶהעְרט ָהאט ֶער ֶגעְפֶרעְגט 
ֶדעם ַוואֶסער ְטֶרעֶגער: "ִוויִפיל ֶגעְלט ַמאְכְסטּו ַא 
ָטאג?", ֶווען ֶדער ַוואֶסער ְטֶרעֶגער ָהאט ֶגעָזאְגט 

ב ֶגעָזאְגט צּו ִאים, ִוויִפיל ֶער ַמאְכט, ָהאט ֶדער רָ 
ָלאִמיר ַמאְכן ַאן ָאְפַמאְך, ִאיְך ֶוועל ִדיר ָצאְלן ִדי ֶגעְלט 
ָוואס דּו ַמאְכְסט, אּון דּו ֶקעְנְסט קּוֶמען ָדא ִאיֶנעם 
ֶדעְרֶנעְבְנִדיְגן ִציֶמער אּון אֹויְך ִזיְצן אּון ֶלעְרֶנען ַא 

צּוְשֶטעְלן ֵטיי צּו  ַגאְנְצן ָטאג, אּון ִאיְך ֶוועל ִדיר ֲאִפילּו
ְטִריְנֶקען, ָאֶבער ֶדער ַוואֶסער ְטֶרעֶגער ְפֶרעְגט: "ִאיְך 
ֶקען ָדאְך ָאֶבער ִניְשט ֶלעְרֶנען?", ָזאְגט ִאים ֶדער ָרב: 
"ָאֶבער ְתִהִלים ֶקעְנְסטּו ָדאְך ָזאְגן, ֶוועְסטּו ִזיְצן אּון 

ען ָהאט ֶגעְשָלאְסן ָזאְגן ְתִהִלים ָדא ַא ַגאְנְצן ָטאג", מֶ 
ֶדעם ָאְפַמאְך, אּון ֶדער ַוואֶסער ְטֶרעֶגער ִאיז ֶגעֶווען 

 אֹויֶסער ִזיְך ַפאר ְפֵרייד.
ֶדעם קּוֶמעְנִדיְגן ָטאג ִאיז ֶדער ַוואֶסער ְטֶרעֶגער 
ָאְנֶגעקּוֶמען צּום ָרב ִאיְנֶדעְרֵהיים, ֶער ִאיז ַאַריין ִאין 
ִציֶמער אּון ִזיְך ֶגעֶזעְצט ָזאְגן ְתִהִלים ִמיט ַא ְגֶלעְזל ֵטיי 

ֶפעְרִציג -ַביי ִדי ַזייט, ָנאְכן ָאְפָזאְגן ַא ְדַרייִסיג
עך ָהאט ֶער שֹוין ָאְנֶגעהֹויְבן צּו ֶגעֶנעְצן אּון ַקאִפיְטלֶ 

ֶוועְרן ִמיד, ֶער ָהאט ֶגעְטִריְנֶקען ָנאְך ֵטיי אּון ֶגעָזאְגט 
ַווייֶטער ָנאְך ֶעְטִליֶכע ַקאִפיְטֶלעך, ָאֶבער ֶער ָהאט 
ֶגעְשִפיְרט ֵזייֶער ַלאְנְגֵווייִליג, ַאזֹוי ָהאט ֶער 

 אְך ַאִביְסל ֵטיי ִמיט ָנאְך ֶעְטִליֶכעדּוְרְכֶגעְשטּוְפט נָ 
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
ּתָ  ייט ִאין ָפסּוק ִאיז ַא ָלׁשֹון פּון  ""ָקַבעְׁ ט  ז יָלה, ַאזֹוי ִווי ֶעס ׁשְׁ ל י כב, גְׁ )ִמׁשְׁ

יֶהם ָנֶפׁש"כג(  ע  ָקַבע ֶאת ֹקבְׁ ט ֶדעם ֶמענְׁ "וְׁ ֶרעגְׁ ט ַאז ֶמען פְׁ יינְׁ ׁש: , ָדאס מ  טְׁ
טּו ֶגע'ַגנְׁ  ׁש ִאיז ַאזֹוי בְׁ "ָהאסְׁ טְׁ ֶנען?" ַווייל ֶדער ֶמענְׁ 'ט ַצייט צּו ֶלערְׁ

ט ָלאגְׁ פְׁ ט אּון ַפארְׁ ָיאגְׁ ֶנען, א ַפארְׁ ט ַקיין ַצייט צּו ֶלערְׁ ן ּוַאז ֶער ָהאט ִניׁשְׁ
ׁש ַאָראפ ֶגע'ַגנְׁ  יֶבערֶדערִ  ט ֶמען ִאים צּו ֶער ָהאט ָכאטְׁ ֶרעגְׁ ל בְׁ פְׁ 'ט ַאִביסְׁ

ֶנען ּתֹוָרה.  פּון ַזיין ַצייט צּו ֶלערְׁ
ט  ָרׁש ָזאגְׁ ר אִׁשית ַרָבה סו, ג( ֶדער ֶמדְׁ חָ )בְׁ ָרָכה ָוואס ִיצְׁ ק ָהאט אֹויף ִדי בְׁ

ֶנען ּתֹוָרה,  ט ַיֲעֹקב ַאז ָדאס ג ייט ַארֹויף אֹויף ֶלערְׁ ׁשְׁ טְׁ ן ְלךָׁ ֶגעֶבענְׁ ְוִיּתֶּ
ִים  מַּ שָׁ ל הַּ ֱאֹלִקים ִמטַּ רֶּץ  -הָׁ אָׁ ֵני הָׁ א, ּוִמְשמַּ  זּו ִמְשנָׁה, ְוֹרב -זּו ִמְקרָׁ

גָׁן  א, ְוִתיֹרש  -דָׁ רָׁ ה -זּו ְגמָׁ גָׁדָׁ טְׁ זֶּה אַּ ָחק ָהאט ֶגעֶבענְׁ ט ַיֲעֹקב , ַאז ִיצְׁ ׁשְׁ
ַניֹות א ן ָטאג חּוָמׁש אּון ִמׁשְׁ ֶנען ֶיעדְׁ ָמָרא ַאז ֶער ָזאל זֹוֶכה ַזיין צּו ֶלערְׁ ּון גְׁ

ָרׁש.  אּון ֶמדְׁ
ט ַאז ֶער ֶוועט ַבאקּוֶמען ַא בְׁ  ַפאר ַווייל ַיֲעֹקב ָהאט ֶגעוואּוסְׁ ָרָכה צּו ֶדערְׁ

ַפאר ָהאט עֶ  ֶנען ּתֹוָרה, ֶדערְׁ ס ֶגעמּוזְׁט ג יין ִמיט ַא זֹוֶכה ַזיין צּו ֶלערְׁ
ִליחַ בְׁ ֶגע'ַגנְׁ  ַזיין ִאין  'ֶטע ֶוועג, ַווייל ָנאר ַאזֹוי ִאיז ִדי ֶוועג ָוואס ֶמען ֶקען ַמצְׁ

נּוֶמען ִמיט ַזייֶנע ַזא ׁש ִאיז ַפארְׁ טְׁ ן, אּון ִלימּוד ַהּתֹוָרה, ַווייל ֶיעֶדער ֶמענְׁ כְׁ
ֶנען, אּון ִדי א   ט ָאן צּו ֶלערְׁ ט ִניׁשְׁ ֶטע ֶוועג ִאיז ָנאר צּו ֶער קּומְׁ סְׁ ִציגְׁ יינְׁ

ִליֶכע ִמינּוט בְׁ 'ֶען ַצייט, ַאָראפ'ַגנְׁ בְׁ ַגנְׁ  ִליֶכע ִמינּוט ָדא אּון ֶעטְׁ 'ֶנען ֶעטְׁ
ִליַח. ק ַמצְׁ ַטארְׁ ט, אּון ַאזֹוי ִאיז ֶמען ז ייֶער ׁשְׁ  ָדארְׁ

דֹות תש"ע לפ"ק(  )ּתֹוךְׁ ַהַנַחל ל יל שב"ק פ' ּתֹולְׁ
*** 

 

ק וַּיֱֶּעּתַּ  ח ִאְשּתֹו,ר ִיְצחָׁ ה' ְלֹנכַּ ִביר ֶדע לַּ ִליָט"א ִאיז ַמסְׁ ם מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ
ט  ט  )לקוטי מוהר"ן ח"א ה(ָפסּוק, לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ 'נְׁ קְׁ ַאז ֶווען ֶמען ַפסְׁ

ׁש, אּון ֶמען ִוויל טְׁ ַזר ִדין אֹויף ַא ֶמענְׁ ֶטע גְׁ ֶלעכְׁ ל ַא ׁשְׁ ֶעס  ָאפְׁ ִאין ִהימְׁ
ל ַזיין, ַדא ַבט  ָאִכים ָזאלְׁ מְׁ ִפָלה, ַאז ִדי ַמלְׁ ן ִדי ּתְׁ ֶטעלְׁ ׁשְׁ ף ֶמען ַפארְׁ ט רְׁ ן ִניׁשְׁ

יין. ט  ׁשְׁ  ַפארְׁ
ט, ַאז  יינְׁ ט ִמיט ַא ען מֶ ָדאס מ  מּוֶעסְׁ ן ׁשְׁ ו וייטְׁ ׁש, צְׁ טְׁ ט ען מֶ ֶמענְׁ יילְׁ צ  ֶדערְׁ

ט ַאז  ֶדעםִאים  יינְׁ ֶלעם, ֶיעֶנער מ  ָראבְׁ ט צּו ִאים, ָאֶבער ען מֶ פְׁ ען מֶ ֶרעדְׁ
ִזין ַאז ָהאט אִ  ן, ֶרעדְׁ ען מֶ ינְׁ טְׁ ׁשְׁ ייֶבערְׁ ַאז ֶדער  וילוִ ען מֶ ט צּום א 

ֶטער ׁשְׁ ייֶבערְׁ ֶטער, אּון ַאזֹוי ֶקען ֶמען פֹועְׁ  ָזאל א  ן ִדי ֶווערְׁ ֶגער, ֶהערְׁ ִרינְׁ 'ן גְׁ לְׁ
ט ַאז  ן ִניׁשְׁ ר ג ַזיין, ז יי ו וייסְׁ ַקטְׁ ן מְׁ ָאִכים ָוואס ִווילְׁ ט ען מֶ ַווייל ִדי ַמלְׁ ֶבעהְׁ

ן,ֶיעצְׁ  טְׁ ׁשְׁ ייֶבערְׁ ייֶנען ז יי ט ֶעֶפעס פּוֶנעם א  ַּתם ַאזֹויען מֶ ַאז  מ  ט סְׁ מּוֶעסְׁ  .ׁשְׁ
ַׁשט ִאין ָפסּוק,  ה' וַּיֱֶּעּתַּ ָדאס ִאיז פְׁ ק לַּ ָחק ָהאט ֶגעוָ  -ר ִיְצחָׁ ואלט ִיצְׁ

ֶדער, ָאֶבער ַווייל ן ִקינְׁ ן ַאז ֶער ָזאל ָהאבְׁ טְׁ ׁשְׁ ייֶבערְׁ ן ֶדעם א  ֶעס ִאיז  ֶבעטְׁ
ט ֶגעקֶ ֹוין ֶגעֶווען ָנאכְׁ ׁש ֶדֶרךְׁ ַהֶטַבע ִניׁשְׁ ן בְׁ ַזר ִדין, ַווייל ז יי ָהאבְׁ ט ן גְׁ ענְׁ

ַפאר,  ֶדער, ֶדערְׁ יין ִקינְׁ ן ק  ח ִאְשּתֹו ָהאבְׁ ֶטעלְׁ  -ְלֹנכַּ ׁשְׁ ט ָהאט ֶער ֶעס ַפארְׁ
ִדיג מִ  ֶטענְׁ ט ׁשְׁ מּוֶעסְׁ מּוֶעס ִמיט ַזיין ַווייב, ֶער ָהאט ֶגעׁשְׁ יין יט ַזִמיט ַא ׁשְׁ

ז? ִמיר הָ  ֶלעם: "ָוואס ֶוועט ַזיין ִמיט אּונְׁ ָראבְׁ ן ַווייב ִאיֶבער ז ייֶער פְׁ אבְׁ
יין ט ק  ִניׁשְׁ ֶדער" ָאֶבער ֶער ָהאט אִ  ָנאכְׁ זִ יִקינְׁ ה'" ן ֶגעַהאט ינְׁ ַאז ֶדער  -"לַּ

ֶטער אּון ן ִדי ֶווערְׁ ֶטער ָזאל ֶהערְׁ ׁשְׁ ייֶבערְׁ ֶנעֶמען ִדי  א  ִפָלהָאנְׁ ד  ּתְׁ י י דִ , כְׁ
יין. ט  ׁשְׁ ט ַפארְׁ ן ִניׁשְׁ ָאִכים ָזאלְׁ  ַמלְׁ

דֹות ֹזאת ַהּתֹוָרה )  ד( ּתֹולְׁ
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רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
 

ַקאִפיְטֶלעך, ִביז ֶער ָהאט ִמיט ְגרֹויס ְשֶוועִריַקייט 
 ֶגעֶעְנִדיְגט ַגאְנץ ְתִהִלים ֵאיין ָמאל.

ֶווען ֶער ָהאט ֶגעֶעְנִדיְגט ִאיז ֶער ְגַלייְך ֶגעָלאְפן 
צּום ָרב'ס ִציֶמער, ֶער ָהאט ַאַריין ֶגעְקַלאְפט אּון 

עָזאְגט ַפאְרן ָרב ַאז ָדאס ִאיז ִניְשט ַפאר ִאים, ֶער גֶ 
ֶקען ָדאס ִניְשט ַבאַווייְזן, ֶער ָהאט שֹוין ֶמער ִניְשט 
ַקיין ַטֲענֹות אֹויְפן ֵאייֶבעְרְשְטן אּון אֹויְפן ָרב, אּון 
ַאז ֶדער ָרב ֶקען ֶעס ַבאַווייְזן קּוְמט ִזיְך ֶעס ִאים 

 ַטאֶקע.
 ַטֲענֹות ָוואס פּון ִדי ַמֲעֶשה ַאז ִדי ַאֶלעֶזעהט ֶמען 

ֶמעְנְטְשן ָהאְבן צּו ַא ְצֵווייְטן ֶקעֶנען ַזיין ְבלֹויז פּון 
ִקְנָאה, ֶווען ֶמען ָזאל ִוויְסן ַאז ֶיעֶדער ָהאט ִזיְך ַזיין 
ְנֻקָדה אֹויף ִדי ֶוועְלט, ֶיעֶדער ָהאט ַאְנֶדעֶרע ַזאְכן 

ִפיְרן אֹויף ִדי ֶוועְלט, ָוואְלט ָוואס ֶער ַדאְרף אֹויסְ 
ֶמען ִניְשט ְמַקֵנא ֶגעֶווען ַא ְצֵווייְטן, ָנאר ְפרּוִביְרט 
ִזיְך ָאְנצּוְשְטֶרעְנֶגען צּו טּוהן אּון אֹויְסִפיְרן ִדי 
ֵאייֶגעֶנע ְנֻקָדה, אּון ִבְכַלל ִניְשט קּוְקן אֹויף ַא 

 ְצֵווייְטן.
ַטֲענֹות אֹויף ֶיעְדן ֵאייֶנעם  אּון ִבְכַלל ָדאס ָהאְבן

ֶזעהן ִזיְך ַדאְרף ִאיז ַמָמש ַא ְקֶרעְנק ָוואס ֶמען 
ֶמען ָזאְגט ַא ָמָשל ַאז ַאָמאל  .אֹויְסצּוֵהייְלן ֶדעְרפּון

ִאיז ַא ֶהעְרש ֶגעָלאְפן ִאין ַוואְלד, ָאֶבער ַזייֶנע 
ִזיְך  ֶהעְרֶנער ֶזעֶנען ֶגעֶווען צּו ְגרֹויס, אּון ֶעס ָהאט

ַפאְרַהאְנֶקעְרט ִאין ַא בֹוים אּון ֶער ָהאט ִניְשט 
ֶגעֶקעְנט לֹויְפן ַווייֶטער, ָהאט ֶדער ֶהעְרש ָאְנֶגעהֹויְבן 
צּו ְשטֹויְסן ֶדעם בֹוים ִמיְטן ַגאְנְצן ֹכַח, ִאיְנְצִוויְשן 
ִאיז ָדאְרט דּוְרְכֶגעַגאְנֶגען ַא ְקלּוֶגער פּוְקס אּון ֶער 

ֶגעְפֶרעְגט ֶדעם ֶהעְרש ָוואס ֶער טּוט, ָהאט ָהאט 
ֶדער ֶהעְרש ֶגעָזאְגט ַאז ַאזֹוי ִווי ִדי ֵבייֶמער ְשֶטעְרן 
ִאים פּון לֹויְפן ָהאט ֶער ָאְפֶגעַמאְכט ַאז ֶער ֶוועט 
אֹויְסַרייְסן ַאֶלע ֵבייֶמער פּון ַוואְלד, אּון ַאזֹוי ֶוועט 

 ּוְמֶגעְשֶטעְרט.ֶער ֶקעֶנען לֹויְפן רּוִהיג א
ָהאט ֶדער פּוְקס ֶגעַלאְכט פּון ִאים אּון ֶגעָזאְגט: 
"ֲאִפילּו דּו ֶוועְסט ֶלעְבן טֹויְזְנט ָיאר ֶוועְסטּו ִניְשט 
ֶקעֶנען אֹויְסַרייְסן ִדי ַאֶלע ֵבייֶמער פּון ַוואְלד, ִאיְך 
ָהאב ִדיר ַא ֶבעֶסעֶרע ֵעָצה, ְשַנייד ָאפ ַדייֶנע 

ער, ַאזֹוי ֶוועְסטּו ֶקעֶנען לֹויְפן רּוִהיג ִאין ֶהעְרנֶ 
ַוואְלד אּון ִדי ֵבייֶמער ֶוועְלן ִדיר ִניְשט ְשֵטיין ִאין 

 ֶוועג"...
ֶדער ִנְמָשל ִאיז ַפאְרְשֶטעְנְדִליְך, ֶווען ֵאייֶנער 

ייֶנע זֵ ֶזעהט ַאז ֶער ָהאט צּוִפיל ַטֲענֹות אֹויף 
יט ִאים ִאין ֶוועג, אּון ֶער ִוויל ַארּוִמיֶגע, ֶיעֶדער ְשֵטי

ָנאר אֹויְסַרייְסן ִדי ַאֶלע ֶמעְנְטְשן ָוואס ְשֶטעְרן ִאים. 
ַדאְרף ֶער ִוויְסן ַאז ֶעס ֶוועט ִזיְך ֵקייְנָמאל ִניְשט 
ֶעְנִדיְגן, ֶעְנֶדעְרש ָזאל ֶער ָאְפְשַנייְדן ִדי ֵאייֶגעֶנע 

ַפאֶרעְכְטן ַזייֶנע  ֶהעְרֶנער, ָדאס ֵמייְנט ַאז ֶער ָזאל
ֵאייֶגעֶנע ְפָראְבֶלעֶמען, אּון ַדאן ֶוועט ֶער ֶזעהן ַאז 

 ֵקייֶנער ְשֵטייט ִאים ִבְכַלל ִניְשט ִאין ֶוועג.
וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ָהאט ִניְשט ַקיין ַטֲענֹות 
אֹויף ֵקייֶנעם ֶוועט ֶער ָהאְבן ַא ִזיֶסע אּון ֶגעְשַמאֶקע 

 ֶלעְבן.
 יחֹות מֹוַהָרא"ש ֵחֶלק ג' ְוֵחֶלק ו' ֶעֶרְך ַטֲענֹות()ִש 

  
 

 ִאים ֶדעְרַהאְלְטן ןב ְ ָהאְצֵוויי ַזאְכן 

 דהמשך בדף 
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צו באקומען דעם גליון יעדע וואך אויף אימעיל, ווי אויך צו אדוועטייזן אינעם גליון 
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 מוהרא"ש שליט"א
 אויף ארץ ישראל ןפארגע

 
 
 

פארן אויף ארץ ארויסגעמוהרא"ש שליט"א איז וואך די 
 יגע אידן.וואכן צו מחזק זיין די ארט צווייישראל פאר 

נטליכער שיעור איז נישט פארגעקומען די וואך, וועכדי 
 און אזוי אויך וועט עס נישט פארקומען די קומענדיגע וואך.

ה דאנערשטאג פרשת "קומענדיגע שיעור וועט זיין אידי 
 וישלח.

צו הערן מער פרטים ווען עס קומט פאר דער 
וועכטנליכער שיעור, ווי אויך צו הערן פריערדיגע שיעורים 
פון מוהרא"ש שליט"א, רופט אויפן טעלעפאן ליין פון "קול 

 .212-444-1111 ברסלב" אויפן נומער
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ע וֵַּיֶלְך חָׁ וֵַּיֵצא יֲַּעֹקב ִמְבֵאר שָׁ  ִביר ד   ה,נָׁ רָׁ בַּ ִליָט"א ִאיז ַמסְׁ עם מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ
ט  ׁש )ִליקּוֵטי מֹוַהַר"ן ח''א ִסיָמן קנ"ה( ָפסּוק לֹויט ִווי ד ער ר ִבי ָזאגְׁ טְׁ ענְׁ ַאז ו וען ַא מ 

ַטארְׁ  טִאיז ׁשְׁ ן, ע ר ֵווייסְׁ טְׁ ׁשְׁ ט ִאינ עם ֵאייב ערְׁ ֵלייבְׁ ַאז  ק ִמיט ֱאמּוָנה, ע ר גְׁ
ן,  טְׁ ׁשְׁ ט ָנאר פּונ עם ֵאייב ערְׁ עהט קּומְׁ ט  ַדאןָוואס ע ס ג עׁש  ט ע ר ִניׁשְׁ ו וערְׁ

ו ועז פּון ַקיין ׁשּום ט נ ערְׁ ט ִניׁשְׁ , ע ר ו וערְׁ ן פּון ַקיין ׁשּום ַזאךְׁ ָראקְׁ ׁשְׁ ,  ד ערְׁ ַזאךְׁ
טַוו ט ַאז ייל ע ר ֵווייסְׁ ער, ד ער ָנאר ַאל עס ִפירְׁ ט  ׁשְׁ ַלייךְׁ  ָאב ער ֵאייב ערְׁ  ו וען גְׁ

ט ע ר ערְׁ ט ַאז אַ  ה  ג עסְׁ ן, ע ר ַפארְׁ טְׁ ׁשְׁ ן פּונ עם ֵאייב ערְׁ טְׁ ַראכְׁ ל עס אֹויף צּו טְׁ
ו ועז אּון ג ער ע ט ע ר ׁשֹוין נ ערְׁ ער, ו וערְׁ ט  ׁשְׁ ט ָנאר ד ער ֵאייב ערְׁ ט פּוַמאכְׁ ן גְׁ

ט ִווי ַאזֹוי ע ר ִוויל.  י עד ע ַזאךְׁ ָוואס ע ס ִאיז ִניׁשְׁ
קּוָבִלים  ט פּון ִדי מְׁ גְׁ ר ענְׁ ט ג עבְׁ ִפיע ס ו וערְׁ ִמיִני, ַהסְׁ ָרה )עי' ַׁשֲעֵרי אֹוָרה, ַהַשַער ַהשְׁ

ִליִׁשית(  ע"ַאז ַהשְׁ ע ִמיָדה ָוואס ָדאס "ְבֵאר ֶשבַּ ִאיז  ֵגייט ַארֹויף אֹויף ִדי ִזיב עט 
ְלכּות  .ֱאמּונָׁהִדי ֵהייִליג ע  - מַּ

ַׁשט ִאין ָפסּוק , ִמְבֵאר ו וען ַא ִאיד ֵגייט ַארֹויס -וֵַּיֵצא יֲַּעֹקב  ,ָדאס ִאיז פְׁ
ע  ט   -ֶשבַּ ׁשְׁ ט ַאז ד ער ֵאייב ערְׁ ג עסְׁ ט פּון ִדי ֵהייִליג ע ֱאמּוָנה, ע ר ַפארְׁ ער ִפירְׁ

ט,  ט אּון ֵגיי -ה נָׁ רָׁ וֵַּיֶלְך חָׁ ִדי ו ועלְׁ ט ג ער עגְׁ ט ע ר צּו ֲחרֹון ַאף, ע ר ו וערְׁ
. ו ועז פּון ַא י עד ע ַזאךְׁ  נ ערְׁ

 ('ג)ֹזאת ַהּתֹוָרה ַוֵיֵצא 
*** 

ע וֵַּיֶלְך חָׁ וֵַּיֵצא יֲַּעֹקב ִמְבֵאר שָׁ  ִביר ד   ,הנָׁ רָׁ בַּ ִליָט"א ִאיז ַמסְׁ עם מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ
 אּווַאז ו)ִליקּוֵטי מֹוַהַר"ן ח"א ִסיָמן ס"א( ט ָפסּוק לֹויט ִווי ד ער ֵהייִליג ער ר ִבי ָזאגְׁ 

ן וואֹוינ ען ָרֵאל ,ֲאִפילּו ִאין חּוץ ָלָאר ץ ,ִאידְׁ ר ץ ִישְׁ דּוָׁשה פּון א  ַווייל  ,ָהאט ִדי קְׁ
ט ן וואֹוינ ען ָדארְׁ ךְׁ ד עם ָוואס ִאידְׁ ט ַאזֹוי ִווי  ,דּורְׁ ט ג עֵהייִליגְׁ ט ִדי לּופְׁ ו וערְׁ

ָרֵאל. ר ץ ִישְׁ  א 
ט ֵטיין פּון  ,וֵַּיֵצא יֲַּעֹקב ,ַרִׁש"י ָזאגְׁ ף ׁשְׁ ָוואס ַדארְׁ ע ר ִאיז  אּוווַפארְׁ

ג ען ג עַגאנְׁ ֵטיין  ,ַארֹויסְׁ ט ג עו וען ג ענּוג ע ס ָזאל ׁשְׁ ַאז ע ר  ה,נָׁ רָׁ וֵַּיֶלְך חָׁ ע ס ָוואלְׁ
ג ען צּו חָ  ָטאט ֵגירָ ִאיז ג עַגאנְׁ יט אֹויךְׁ ן, ָנאר ו וען ַא ַצִדיק ֵגייט ַארֹויס פּון ׁשְׁ

ָטאט. ַקייט פּון ׁשְׁ  ַאו ועק ִדי ֵׁשיינְׁ
דּוַׁשת ֵלִוי" רֵהייִליג עד ער  ו וער ג עו וען פַ  ָדאסִאיז  "קְׁ ִביר ַאז ע ס ִאיז ׁשְׁ אר ַמסְׁ

ָוואס  " חָ ַרִׁש"י ַפארְׁ ֵטייט "ַוֵיל ךְׁ ג ען" צּו חָ  ,הנָ רָ ׁשְׁ ט רָ ע ר ִאיז "ג עַגאנְׁ ן, ע ס ָוואלְׁ
ֵטיין ט ׁשְׁ פְׁ ג ען" צּו חָ  ,הנָ רָ "ַוֵיר ד" חָ  ג עַדארְׁ ג עַגאנְׁ ַווייל ִדי  ,ןרָ ע ר ִאיז "ַאָראפְׁ

ט  ָמָרא ָזאגְׁ ָבִחים נ"ד:( גְׁ ד ער)זְׁ עכ ער פּון ַאל ע ל ענְׁ ָרֵאל ִאיז ה  ר ץ ִישְׁ  .ַאז א 
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   ~ ִניְשט ֵגיין ֵלייִדיג  ~
 

ִאיז ִדי ֵטייֶעְרְסֶטע ַזאְך ָוואס ֶעס ִאיז  ַצייט
ָדא אֹויף ִדי ֶוועְלט, ֶמען ֶקען ֶעס ִניְשט קֹויְפן 
ַפאר ַקיין שּום ֶגעְלט, ָדאס ִאיז ָנאר ַא ַמָתָנה 

ְטש, ָוואס ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶגעְבט ַפאְרן ֶמענְ 
אּון ֶיעֶדע ִמינּוט ַצייט ָוואס ֶעס ֵגייט ַאֶוועק 
ֵלייִדיג ִאיז ַא ַפאְרלּוְסט ָוואס ֶמען ֶקען ֶמער 

 ֵקייְנָמאל ִניְשט צּוִריק ַבאקּוֶמען.

ֶדעְרַפאר ַדאְרף ַא ֶמעְנְטש ֵזייֶער ַאְכטּוְנג 
ֶגעְבן אֹויף ִדי ֵטייֶעֶרע ַצייט אּון ֶזעהן ַאז ֶעס 
ָזאל ִניְשט ַאֶוועק ֵגיין ֵלייִדיג, ָנאר ֶוועְרן 
אֹויְסֶגענּוְצט אֹויף ִדי ִריְכִטיֶגע ֶוועג. ֶיעֶדע 
ִמינּוט ָוואס ֵגייט ַאִריֶבער ִאיז שֹוין ַא 
ֶגעְשָטאְרֶבעֶנע ִמינּוט, ֶעס ֶוועט ֵקייְנָמאל 
ִניְשט צּוִריק קּוֶמען, אֹויב ֶמען ָהאט ֶעס 
אֹויְסֶגענּוְצט ִווי ֶמען ַדאְרף ִאיז גּוט, אּון ַאז 

 ִניְשט ִאיז ֶעס שֹוין ֶדעְרָנאְך.

ֶעס ִאיז ַבאַקאְנט ָוואס ֶדער ֵהייִליֶגער 
אְגט ַאז ֶער ִאיז ַחַתם סֹוֵפר ִזי"ַע ָהאט ֶגעזָ 

ֶגעָוואְרן ַא ַתְלִמיד ָחָכם פּון ִפיְנף ִמינּוט, אּון 
ֶווען ִדי ַתְלִמיִדים ָהאְבן ִזיְך ֶגעוואּוְנֶדעְרט: 
"ִווי ַאזֹוי ֶקען ֶמען ֶוועְרן ַא ַתְלִמיד ָחָכם ִאין 
ִפיְנף ִמינּוט?" ָהאט ֶער ֵזיי ַמְסִביר ֶגעֶווען ַאז 

ט פּון ִדי ִפיְנף ִמינּוט'ֶלעְך ֶער ָהאט ֶגעֶרעדְ 
ָוואס ֶוועְרן ַפאְרַוואֶסעְרט ַביי ֶמעְנְטְשן, 
ָאֶבער ֶער ָהאט ִדי ְקֵלייֶנע ִמינּוט'ֶלעְך אֹויְך 
גּוט אֹויְסֶגענּוְצט אּון פּון ֶדעם ִאיז ֶער 

 ֶגעָוואְרן ַא ַתְלִמיד ָחָכם.

ֶער ֶווען ַא ֶמעְנְטש ָזאל גּוט קּוְקן ֶווער 
ֶזעהן ִווי ֶעס ֵגייט ִאים ֵלייִדיג ִהיְבש ֶמער פּון 

ֶווען ֶמען ָזאל צּוַזאם ְשֶטעְלן ִדי ִפיְנף ִמינּוט, 
ַאֶלע ִפיְנף ִמינּוְטן ָוואס ֵגייֶען ֵלייִדיג ְבֶמֶשְך ַא 
ָטאג, ֶוועט ֶעס אֹויְסקּוֶמען צּו ַאַסאְך ָשָעה'ן. 

טּוְנג ֶגעְבן ִניְשט צּו ָאֶבער ֶווען ֶמען ָזאל ַאכְ 
ֵגיין ֵלייִדיג, ֶקען ֶמען ִזיְך ָגאר ַאַסאְך 

 ַאייְנקֹויְפן ִאין ִדי ְקֵלייֶנע ַצייְטן.
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ט ֶגעָזאְגט?  ַפאְרָוואס ָהאְסטּו ִמיר ִניש ְ

ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ַביי ַאְנֵשי ְשלֹוֵמינּו ַא ְגרֹויֶסער ֶמעְנְטש 
ֶדער ָרב פּון ֶטשעִרין ִזי"ַע, ֶער ְפֶלעְגט ֵזייֶער ְשַטאְרק ִהיְטן 
אּון אֹויְסנּוְצן ִדי ַצייט, אּון ַאזֹוי ָהאט ֶער זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו 

ירּוש אְכט ַא פֵ ְמַחֵבר ַזיין ַאַסאְך ְסָפִרים, ֶער ָהאט ֶגעמַ 
"ַפְרְפָראֹות ְלָחְכָמה", ָנאֶמען אֹויף ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ִמיְטן 

אּון ָנאְך ַאַסאְך ְסָפִרים לֹויְטן ֶרִביְנ'ס ִלּמּוִדים, אּון ָדאס 
 ַאֶלעס ִאיז ָנאר ֶגעֶווען ִאין ְזכּות פּון ַזיין ְשִמיַרת ַהְזַמן.

ז ֶער ְפֶלעְגט ֵגיין ְשָלאְפן ֶמען ֶדעְרֵצייְלט אֹויף ִאים ַא
ְשָלאְפן אּון ִאיז ֶער ֶגעַגאְנֶגען  ָגאר ְפִרי, ְגַלייְך ָנאְך ַמֲעִריב

אֹויְפְשֵטיין ַביי ֲחצֹות אּון ֶלעְרֶנען ִביז ִאיְנֶדעְרְפִרי ֶווען ֶער 
 ָהאט ֶגעַדאְווְנט ָוִתיִקין.

ּון ְשָטאט ָהאט ָאֶבער ַאזֹוי ִווי ֶער ִאיז ֶגעֶווען ֶדער ָרב פ
ֶער ֶגעַדאְרְפט ְמַסֵדר ִקידּוִשין ַזיין ַביי ֶיעֶדע ֲחתּוָנה ִאין 
ְשָטאט, ָהאט ֶער ֶגעֵהייְסן ֶדעם ַשָמש ַאז ֶער ָזאל ִאים 
ֶמעְלְדן ֶווען ֶעס ִאיז ָדא ַא ֲחתּוָנה ִאין ְשָטאט, אּון ַאזֹוי 

ָמאל  ָהאט ֶדער ַשָמש ֶגעטּוהן, ֶער ָהאט ֶיעֶדעס
ַאייְנֶגעָמאְלְדן ַפאְרן ָרב ִאיֶבער ִדי ֲחתּוָנה, ָאֶבער ֶדער ָרב 
ְפֶלעְגט ֶגעֶוועְנִליְך ִניְשט ֵגיין ְמַסֵדר ִקידּוִשין ַזיין ַאֵליין ָנאר 

ן ִמיט ִסידּור ִקידּוִשין, אּון ֶער ייֶער ְפֶלעְגט ְמַכֵבד ֶדעם דֵ 
 י ֲחתּוָנה.ַאֵליין ְפֶלעְגט ִניְשט ֵגיין צּו דִ 

ֵאיין ָטאג ֶווען ְטֶשעִריֶנער ָרב ִאיז ֶגעַגאְנֶגען ַדאֶוועֶנען 
ָוִתיִקין ָהאט ֶער ֶגעֶזעהן ָדאְרט ַא ָחָתן, ְפֶרעְגט ֶער ֶדעם 
ָחָתן: "ֶווען ָהאְסטּו ֲחתּוָנה ֶגעַהאט?", ָזאְגט ֶער: "ֶנעְכְטן 

ען צּום ַשָמש ַנאְכט", ִאיז ֶדער ְטֶשעִריֶנער ָרב צּוֶגעַגאְנגֶ 
אּון ִאים ָפאְרֶגעַהאְלְטן: "ַפאְרָוואס ָהאְסטּו ִמיר ִניְשט 
ֶגעַלאְדְנט ֶנעְכְטן צּו ִדי ֲחתּוָנה?" ָהאט ֶדער ַשָמש ִזיְך 

אְך ַאז ֶדער ָרב קּוְמט ֵסיי ִווי ַפאְרֶעְנְטֶפעְרט: "ִאיְך ֶזעה דָ 
עם ַדיין ִמיט ִסידּור ִניְשט צּו ִדי ֲחתּוָנה, ָנאר ִאיז ְמַכֵבד דֶ 

ִקידּוִשין, ָהאב ִאיְך ֶגעְקֶלעְרט ַאז ֶעס ֶפעְלט ִניְשט אֹויס צּו 
רּוְפן ֶדעם ָרב ִאיְך ֶוועל ְגַלייְך ָזאְגן ַפאְרן ַדיין ֶוועְגן ִדי 
ֲחתּוָנה", ָהאט ִאים ֶדער ָרב ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ָאֶבער דּו 

ְכט פּון תֹוָרה", ֶווען ֶדער ָהאְסט ִמיר ָאְנֶגעוואֹויְרן ַא ַנא
ַשָמש ָהאט ִניְשט ַפאְרְשַטאֶנען ָהאט ֶדער ָרב ִאים ַמְסִביר 
ֶגעֶווען ַאז ֶגעֶוועְנִליְך ֵגייט ֶער ְשָלאְפן ְפִרי אּון ְשֵטייט אֹויף 
צּו ֲחצֹות צּו ֶלעְרֶנען, ָאֶבער ֶווען ֶעס ִאיז ָדא ַא ֲחתּוָנה ִאין 

אְך ֶגעַפאְסט ִאיְך ָזאל ֵגיין צּו ס ָרב ָוואְלט דָ ְשָטאט אּון ַאלְ 
ִדי ֲחתּוָנה אּון ֶעס ָוואְלט ֶגענּוֶמען ִמְסָתֶמא ַא ַהאְלֶבע 

אְך ֵסיי ִווי אֹויף, ַנאְכט אּון ֶדעְרָנאְך ַביי ֲחצֹות ִבין ִאיְך דָ 
ָוואְלט ִאיְך אֹויְפֶגעֶווען ַא ַגאְנֶצע ַנאְכט, אּון ֶדעְרַפאר 

ילּו ִאיְך ֵגיי ִניְשט צּו ִדי ֲחתּוָנה ִפיר ִאיְך ִזיְך ָאֶבער ַאז ֲאפִ 
ֶווען ֶעס ִאיז ָדא ַא ֲחתּוָנה ִבין ִאיְך אֹויף ַא ַגאְנֶצע ַנאְכט 
אּון ִאיְך ֶלעְרן תֹוָרה, אּון ֶיעְצט ַאז דּו ָהאְסט ִמיר ִניְשט 

יר ָאְנֶגעוואֹויְרן ַא ַאייְנֶגעָמאְלְדן ֶוועְגן ִדי ֲחתּוָנה, ָהאְסטּו מִ 
 ַנאְכט פּון תֹוָרה... 

ֶזעהט ֶמען ָוואס ֵהייְסט ְשִמיַרת ַהְזַמן, צּו אֹויְסנּוְצן ִדי 
 ַצייט ִווי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין.

 

ט ַקיין גּוְטס ֶרעְנְגט ִניש ְ  ֵלייִדיג ֵגיין ּבְ

אֹויֶסער ִדי ָשאְדן ָוואס ֶמען ָהאט ֶווען ֶמען נּוְצט ִניְשט 
ָוואס ִדי ַצייט ֶקען ֶמען שֹוין ֵקייְנָמאל ִניְשט  ,אֹויס ִדי ַצייט

צּוִריק ַבאקּוֶמען, ִאיז ָדאס ֵלייִדיג ֵגיין ַפאר ִזיְך אֹויְך ַא 
 ֶגעֶפעְרִליֶכע ַזאְך.

 

 

 גהמשך בדף 

  

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

עכ ער ָרֵאל ִאיז ה  ר ץ ִישְׁ ֵטייט ַאז א  פּון ַאל ע  ָנאר ָדאס ָוואס ע ס ׁשְׁ
ִניּות, ַאז ע ס ִאיז ָחׁשּוב'ע ר פּון ַאל ע ל ענְׁ  רּוחְׁ ד ער, ֵמיינְׁט בְׁ ד ער, אּון ל ענְׁ

ט ע ס  ָרֵאל ֵהייסְׁ ר ץ ִישְׁ ען ֵגייט ַארֹויס פּון א  ַפאר ו וען מ  ד ערְׁ
ג ען, ָאב ער ו וען ַא ַצִדיק ֵגייט ַארֹויס, ו וען ַיֲעֹקב אָ ַאָראפְׁ   ִבינּו ֵגייטג עַגאנְׁ

ָטאט, ָדאס ֵמיינְׁט אַ  ַקייט פּון ׁשְׁ ז ע ר ַארֹויס, ֵגייט אֹויךְׁ ַארֹויס ִדי ֵׁשיינְׁ
ט ִמיט ִמיט ִזיךְׁ ִווי ע ר ֵגייט ֵקייט פּון  ,נ עמְׁ ַקייט אּון ֵהייִליגְׁ ִדי ֵׁשיינְׁ

ָטאט.  ׁשְׁ
ַׁשט ִאין ָפסּוק,  ע וֵַּיֶלְך חָׁ וֵַּיֵצא יֲַּעֹקב ִמְבֵאר שָׁ ָדאס ִאיז פְׁ  -ה נָׁ רָׁ בַּ

ָרֵאל, ע ר ִאיז ִאין חּוץ לָ  ר ץ ִישְׁ ט ִאין א  ָאר ץ, ֲאִפילּו ו וען ַא ִאיד ִאיז ִניׁשְׁ
ר ץ ִישְׁ  דּוַׁשת א  ַלאץ ִמיט קְׁ ט ָדאס פְׁ ט אֹויךְׁ ג עֵהייִליגְׁ ט ָדארְׁ ָרֵאל, ו וערְׁ
ֹות ִמיט ַמֲעִשים טֹוִבים ָוואס ע ר טּוט ָדארְׁ  ךְׁ ִדי ּתֹוָרה אּון ִמצְׁ  ט.דּורְׁ

 ( 'בֹוָרה ַוֵיֵצא )ֹזאת ַהּת
*** 

יו ֲאשתָׁ קֹום וַּיֶָׁשם ְמרַּ מָׁ ְבֵני הַּ ח ֵמאַּ ט  ,וִַּיקַּ ע ר ָהאט ַאז ַרִׁש"י ָזאגְׁ
ג ַארּום ַזיין ָקאפ, ַווייל ע ר הָ  ֵטיינ ער ַאזֹוי ִווי ַא ִרינְׁ ט ִדי ׁשְׁ אט ג עֵלייגְׁ

ֵטיין פַ  ׁשְׁ ען ַפארְׁ ף מ  ע ַחיֹות, ַדארְׁ ט  ל עכְׁ ָוואס מֹוָרא ג עַהאט פּון ׁשְׁ ארְׁ
ֵטיינ ער ָנאר ַארּום ַזיין ָקאפ? ִדי ַחיֹות ק   ט ִדי ׁשְׁ ענ ען ָהאט ע ר ג עֵלייגְׁ

ד ער ע ֲחָלִקים פּון ַזיין גּוף?דָ  ן אֹויף ַאנְׁ  אךְׁ ִאים ַבייסְׁ
ִביר ד עם ָפסּוק לֹויט ִווי ד ער ר ִבי ָזא ִליָט"א ִאיז ַמסְׁ ט מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ גְׁ

ׁשָ א ִסיָמן רל"ג( )ִליקּוֵטי מֹוַהַר"ן ח" ע ַמחְׁ ט  ל עכְׁ ט ַאַריין ׁשְׁ בֹות ַאז ו וען ע ס קּומְׁ
ַגֵבר אּון ע   ׁש ִאיז ִזיךְׁ ִמתְׁ טְׁ ענְׁ ׁש'ס ָקאפ, אּון ד ער מ  טְׁ ענְׁ ר ִאין ַא מ 

ט ָנאר גּוט   ַראכְׁ ק ען, ע ר טְׁ ע ג עַדאנְׁ ט  ל עכְׁ ט ַאו ועק ִדי ׁשְׁ טּופְׁ ן, ׁשְׁ ע ַזאכְׁ
ער  ט  ׁשְׁ ן פּון ד עם, ָדאס ִאיז ַאזֹוי וִ ָהאט ד ער ֵאייב ערְׁ ג עִניגְׁ רֹויס ַפארְׁ וי גְׁ

ן ען ז עהט ַאַסאךְׁ ָמאל ַביי ק עִניגְׁ ט ַפאר זֵיי ַחיֹות אַ  ,מ  גְׁ ר ענְׁ ען בְׁ ז זֵיי ַאז מ 
רֹויס  ן גְׁ ן ָהאבְׁ ן, אּון ִדי ק עִניגְׁ ֵווייטְׁ ן צְׁ ן ֵאיינ ער ִמיטְׁ ִריגְׁ ן ִזיךְׁ קְׁ ָזאלְׁ

ן  ג עִניגְׁ ָׁשבֹות פּון אַ  הן.ָדאס צּו ז עַפארְׁ ע ִאיז אֹויךְׁ ַביי ִדי ַמחְׁ ב   ִדי ז עלְׁ
ׁש טְׁ ענְׁ ָׁשבֹות ז ענ ען ָטהֹור'ע  ַחיֹות ,מ  ע ַמחְׁ ע  ,ִדי גּוט  ט  ל עכְׁ אּון ִדי ׁשְׁ

ן ִזיךְׁ ַארּום ִאי ָלאגְׁ ָׁשבֹות ז ענ ען ִדי ָטֵמא'נ ע ַחיֹות, אּון ֵזיי ׁשְׁ ן ד עם ַמחְׁ
ׁש'ס ָקאפ, אּון ו וען  טְׁ ענְׁ ׁש מ  ענְׁטְׁ טד ער מ  קְׁ ַטארְׁ ָׁשבֹות  ׁשְׁ ע ַמחְׁ ִדי גּוט 

רֹויס  ָיכֹול גְׁ ער ִכבְׁ ט  ׁשְׁ ע, ָהאט ד ער ֵאייב ערְׁ ט  ל עכְׁ אֹויף ִדי ׁשְׁ
ג ענּוג ען פּון ד עם.  ַפארְׁ

ט  גְׁ ר ענְׁ ת פּון ֵספ ר יְִׁציָרה, ַאז אֹוִתיוֹ )ִליקּוֵטי מֹוַהַר"ן ח"א ִסיָמן י"ח( ד ער ר ִבי בְׁ
ן ָאנְׁ  ֵטיינ ער.ו וערְׁ ן ׁשְׁ  ג ערּופְׁ

ען ִדי ַרֵמז ַזיין, ַיֲעֹקב ָהאט ג ענּומ  ז ד ער ָפסּוק מְׁ ט אּונְׁ ֵטיינ ער  ָדאס קּומְׁ ׁשְׁ
ט צ ִפָלה, ע ר ָהאט ג ער עדְׁ ּום ִדי אֹוִתיֹות פּון ּתֹוָרה, ִדי אֹוִתיֹות פּון ּתְׁ

ט ַארּום ַזיין ָקאפ ן, אּון ע ר ָהאט ע ס ג עֵלייגְׁ טְׁ ׁשְׁ , ַאז ע ס ָזאל ִאים ֵאייב ערְׁ
ָׁשבֹות ע ַמחְׁ ט  ל עכְׁ ע ַחיֹות, פּון ִדי ׁשְׁ ט  ל עכְׁ ן פּון ִדי ׁשְׁ  .ִׁשיצְׁ

ט ִדי ֵהייִליג ע ּתֹוָרה נְׁ ט ִדי אֹוִתיֹות, ע ר ל ערְׁ ׁש נ עמְׁ טְׁ ענְׁ ע ר  .ו וען ַא מ 
ׁשְׁ  ן ֵאייב ערְׁ ץ ַפארְׁ ט ִזיךְׁ אֹויס ָדאס ַהארְׁ ִפָלה, ע ר ר עדְׁ ט ּתְׁ ןנ עמְׁ  ַדאן .טְׁ

ל עכְׁ ו   ָׁשבֹות, ִדי ׁשְׁ ע ַמחְׁ ט  ל עכְׁ עו ועט פּון ִדי ׁשְׁ ט ע ר ג עַראט  ע וערְׁ ט 
 ַחיֹות.

 ('ד)ֹזאת ַהּתֹוָרה ַוֵיֵצא 
 
 



 ג
 

רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
 

ְבֵטָלה ְמִביָאה ִליֵדי ִשֲעמּום )ְכתּובֹות נ"ט:( ל ָזאְגן ַחַז"
ֵלייִדיג ֵגיין ַמאְכט ֶדעם ֶמעְנְטש ְמשּוֶגע,  -ְוִליֵדי ִזָּמה 

אּון ֶעס ַמאְכט ִאים טּוהן ְגרֹויֶסע ֲעֵבירֹות, ָנאְך ָזאְגן 
ַאז ֵניין הּוְנֶדעְרט ֵניין אּון  )ֶדֶרְך ֶאֶרץ זּוָטא ֵפֶרק ט'(ַחַז"ל 

ַנייְנִציג ֶמעְנְטְשן ְשַטאְרְבן פּון ֵלייִדיג ֵגיין אּון ָנאר 
 ֵאייְנס פּון טֹויְזְנט ְשַטאְרְבט פּון ַנאִטיְרִליֶכע ִסיבֹות.

ֵלייִדיג ֵגיין ַהְרְג'ט ָאפ ַא ֶמעְנְטש ְברּוֲחִניּות 
ַאז ֶדער ֶמעְנְטש ֶלעְרְנט ִניְשט  -ְברּוֲחִניּות  .ּוְבַגְשִמיּות

אּון טּוט ִניְשט ַקיין ִמְצֹות אּון ֶעס ְבֶרעְנְגט ִאים צּו 
ֶווען ֶדער ֶמעְנְטש  -ַהאְרֶבע ֲעֵבירֹות, אּון ְבַגְשִמיּות 

ַאְרֶבעט ִניְשט אּון טּוט ָגאְרִניְשט ַפאר ַפְרָנָסה ֶוועְרט 
ן ַפאְלט ַאַריין ִאין ַא ֶער ַא פֹויֶלער ֶמעְנְטש אּו

ִדיְפֶרעִסֶיע אּון ֵגייט ָאְפֶגעִריְסן אּון ָאְפֶגעְשִליְסן, אּון 
 ַאֶלעס ָהאט ִזיְך ָאְנֶגעהֹויְבן פּון ֵלייִדיג ֵגיין.

ֶווען ַא ֶמעְנְטש ִוויל ַמְצִליַח ַזיין ְברּוֲחִניּות 
ן ִדי ַצייט, ּוְבַגְשִמיּות ַדאְרף ֶער ֶזעהן צּו אֹויְסנּוצְ 

ֵקייְנָמאל ִניְשט ֵגיין ֵלייִדיג, ֵאייִביג ַזיין ַפאְרנּוֶמען ִמיט 
ֶעֶפעס, ָאֶדער צּו ֶלעְרֶנען ִשיעּוִרים ְכִסְדָרן ִאין חּוָמש, 
ִמְשַניֹות, ְגָמָרא, ָאֶדער ֶמְדָרש, אּון ֲאִפילּו ֶווען ֶמען 

יֶער ָחשּוב, ַאַסאְך ֶלעְרְנט ָנאר ַאִביְסל ִאיז ֶעס אֹויְך ֵזי
ָמאל ֶלעְרְנט ִניְשט ַא ֶמעְנְטש ַווייל ֶער ְטַראְכט ַאז ֶער 
ָהאט צּוִפיל צּו ֶלעְרֶנען אּון ֶדעְרַפאר טּוט ֶער 
ָגאְרִניְשט אּון ֶער ֵגייט ֵלייִדיג, ָאֶבער ֶווען ֶער ָזאל 
ִוויְסן ַאז ַאִביְסל ִאיז אֹויְך גּוט, ָוואְלט ֶער 

ֶגעַכאְפט ִוויִפיל ֶער ֶקען, ֵאיין ָפסּוק חּוָמש, ֵאיין ַאַריינְ 
ִמְשָנה, ֵאיין ֵמיְמָרה, ֵאיין ֲהָלָכה, אּון ֶגעֶוועְנִליְך ֶוועט 
ֶער שֹוין ֶדעְרָנאְך ַבאקּוֶמען ִדי ַאֶפעִטיט צּו ֶלעְרֶנען 

 ֶמער אּון ֶמער, אּון ַאזֹוי ֶוועט ֶער אֹויְסנּוְצן ִדי ַצייט.
ִדי ֶזעְלֶבע ִאיז ְבַגְשִמיּות אֹויְך. ֶווען ַא ֶמעְנְטש  אּון

ִוויל ַמאְכן ָנאר ַאַסאְך ֶגעְלט אֹויף ַאָמאל, ַדאן טּוט ֶער 
ָגאְרִניְשט אּון ֶער ֵגייט ֵלייִדיג, ָאֶבער ֶווען ֶער ֶוועט 
ְפרּוִביְרן צּו טּוהן ָכאְטש ָוואס ֶער ֶקען ַאז ֶער ָזאל 

ש ֶעֶפעס ֶגעְלט, ֶוועט ָדאס ִאים ֶגעְבן ִדי ַמאְכן ָכאטְ 
 ֵחֶשק צּו ֵגיין ֶמער אּון ֶמער אּון ַמאְכן ֶמער ֶגעְלט.

ֶדער ִעיָקר ִאיז צּו ַזיין ַפאְרנּוֶמען ְשֶטעְנִדיג, ָאֶדער 
ֶלעְרְנט ֶמען, ָאֶדער ַדאֶוועְנט ֶמען, ָאֶדער ַאְרֶבעט ֶמען, 

ֶעְסט ֶמען, ָאֶדער ִאיז ֶמען  ָאֶדער ,ָאֶדער ְשָלאְפט ֶמען
ַפאְרנּוֶמען ִמיט ַאְנֶדעֶרע ַזאְכן. ַאִבי ִניְשט צּו ֵגיין 

 ֵלייִדיג ָוואס ָדאס ַהְרְג'ט ֶדעם ֶמעְנְטש ִאיְנַגאְנֶצען.
ָכאְטש ִמיר ֵווייְסן ַאז ֶגעְלט קּוְמט ָנאר פּוֶנעם 

ַאְלץ ִדי  ֵאייֶבעְרְשְטן, ָאֶבער ֶדער ֶמעְנְטש ָהאט ָנאְך
ָאֶדער ָזאל ֶער ֶנעֶמען ָדאס ֶגעְלט ָוואס ֶדער  ,ְבִחיָרה

ֵאייֶבעְרְשֶטער ִשיְקט ִאים, ָאֶדער ֶער ָזאל ֶעס 
ַפאְרְטַרייְבן פּון ִזיְך. ֵאייֶנער ָוואס ִהיט ִדי ַצייט, ַדאן 
ֶווען ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִשיְקט ִאים ַא ֶשַפע ִאיז ֶער 

ֵרייט ֶעס צּו ֶנעֶמען ִמיט ְצֵוויי ֶהעְנט, ָאֶבער גְ ְגַלייְך 
ֵאייֶנער ָוואס ֵגייט ֵלייִדיג, ֶווען ֶעס קּוְמט ִאים ַא ֶשַפע, 
אּון ִאין ֶיעֶנע ַצייט ַפאְרְבֶרעְנְגט ֶער ִדי ַצייט ִמיט 
ַנאִריְשַקייְטן, ֵגייט ִדי ֶשַפע ַאֶוועק אּון ֶער ְבַלייְבט ִמיט 

 .ָגאְרִניְשט
וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ִהיט ִדי ַצייט ֶוועט ֶער 
ַמְצִליַח ַזיין ְברּוֲחִניּות ּוְבַגְשִמיּות אּון ָהאְבן ִדי ֶוועְלט 

 ִמיט ֶיעֶנע ֶוועְלט ִאיְנֵאייֶנעם.
 

 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש ֵחֶלק ג' ֶעֶרְך ִביטּול ְזַמן,
 ֵחֶלק ד' ֶעֶרְך ְבֵטָלה, ְוֵחֶלק ה' ֶעֶרְך ְזַמן(
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יל, ווי אויך צו אדוועטייזן אינעם גליון צו באקומען דעם גליון יעדע וואך אויף אימע

 Breslevcenter@gmail.com פארבינט אייך צו:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

נייעס אינערהאלב 
 מוסדותינו הק'

 
 

 מוהרא"ש שליט"א קערט זיך צוריק
 קומענדיגע וואךפון ארץ ישראל 

וואכן צו מחזק  צוויינאכן וויילן אין ארץ ישראל פאר 
זיין די ארטיגע אידן, וועט זיך מוהרא"ש שליט"א צוריק 

 קערן די קומענדע וואך פון ארץ ישראל.
מען די ליל קוי קומענדע וואך וועט ווייטער פארד

 ליך.ווי געווענ ישישי שיעור אזו
 םמען קען מיטהאלטן די שיעורים און אויך שיעורי

יף דעם קול ברסלב פון די פארגאנגענע יארן, או
 .212-444-1111 ליין אןטעלעפ

 הוא הודה הוא זיוה הוא הדרה! ירבע בזמן שהצדיק
 

ּלימּ םּהּ יזּצוּ דּב ּ ר ּערּעּ דּ ןּפוּ 
ּ

ֵטיין ערּש   עהטַּאֵּלייט  ּז  ינו  ,ַיֲעקֹבָּאב 

לַּאַריין ימ  ןּה  יז  ֵטייט,ּב   סּש   דּע  ר  יּע  .אֹויףּד 

ער עּד  יג  ָלםּּרֵהייל  ט,ַּאזּסו  אּקֹולזַֹהרָּזאג  י ָ ר  ט  ַ מ  ג  יזּב   ,א 

ןָּזאל. ט  ש   ער  ןּצו םֵּאייב   עד  ערֵּאיינ ערּר  י עד 
ּ

ָצה ָצבָּאר  עּמו  טַּטאק  יג  ָלםּל  יּסו  ּד  ילו  ןֲּאפ  ,או 

יעַּ ֹוַּמג   רֹאש  ערּו  ערָּיאָּדאּ,ָאב   יזָּאב   .ָדאסּא 

ד ינ  ּק  יש  יד  עּא  ןַּאּי עד  ,ָדאסּקֹולּקֹולַּיֲעקֹבּפו 

דָדאסֵּריינּ  נ  עּוואו  טּאֹויסַּאּי עד  סֵּהייל  ,ּע  טָּדאך  .יג 
ּ

יגּ  טסּ ל  ןָּדאר  ןַּדייןּמֹוילּפו  פ  ד,ּע  ר  ערּע  ,טּאֹויףּד 

ט עָּוואר  עד  טּאֹויסּי  ער  רּה  יר,ּע  יטּד  יזּמ  ערּא  עפ  אש   ַ ערּב  .ד 

ַּארֹויף ירַּאזֹויּהֹויך  טּד  ג  ענ  ר  ןּב   ט  ש   ער  ןּצו םֵּאייב   עד  ,ר 

יּנּ  ןּד  ּאֹויףפו  יך  סּד  טּע  ַלאץֵּהייב   עּפ   ט  ס  יג  ר  .יד 
ּ

יד עּא  עד  יזַּאּי  ָּדאסּא  ינו  ,ַיֲעקֹבָּאב 

רָּחלוֹּ יךּ מע  ידּ,'טּז  ןּמ  טּאו  ֹויןַּאזֹויַּאל  יןּש  ּב   יך  .א 

ן ָראכ  ב   ַּארו םַּאזֹויּצו  יך  ּד  טו  ֵרייס  ָוואסּד  ,ַפאר 
יךּ  ןּד  יג  יינ  ַ בֹותּפ  ָ ש  יַּמח  ּב ּ ּד  ן.ַאזּדו  ָראכ  ק  ֹויןַּאזֹויַּפאר  טּש  יז 

ּ

ער ןֵּלייט  ָראד  ירַּאּג  ָּדאַּפארּד  טָּדאך  ָּהאס  ,דו 

ער ֵרייט  ןּב   וער  ירּו  ועטּד  ןּו  יצ  ּנ  סָּאןּצו  ּע  .ֵהייב 
יךּ  ל  ער  עפ  יזַּאזֹויּג  'א  טַּזייןַּאזֹוי,ּס  יש   וילּנ  ּו  יך  ערּא  עפ  אש   ַ ,ָזאגּב 

ער, עפ  אש   ַ ּב  יך  ףּמ  על  .ּה  יך  ל  ר  ַּזייןּע  וילּאֹויך  ּו  יך  ירּא  ףּמ  על  ה 
ּ

ֵּאיינ ערַּאֵליין יך  טּד  עהס  ּז  ּדו  ילו  ,ֲאפ 

ֵטיין ש   טַּפאר  יש   ּנ  יך  עןּד  טּק  ועל  יּו  יןּד  .ֵקיינ ערּא 

אֹול ןּש   ,ָּדאּפו  יו  ענ  יס  עּז  ערַּטאט  ,ָאב  

לּעֹוָלם ֹונֹוּש   ב  ַּזייןּוואֹוילּר  וילּאֹויך  ּו  יך  .א 
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ח 'וַּ  נָׁיו'מַּ ֲעֹקב 'יַּ ִיְשלַּ ִכים ְלפָׁ יבֹות ִדי  – ְלאָׁ י תֵׁ מֹוַהָרא"ש  - "יֹום"ִאיז ָראשֵׁ
ט  ִביר ֶדעם ָפסּוק לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ ִליָט"א ִאיז ַמסְׁ י מֹוֲהַר"ן ח"א שְׁ )ִליקּוטֵׁ

ן ָפסּוק  ִסיָמן רע"ב( עּו,אֹויפְׁ יֹום ִאם ְבקֹולֹו ִתְשמָׁ ייִביג  הַּ ף אֵׁ ַאז ַא ִאיד ַדארְׁ
ט אֹויף ָוואס ֶעס ִאיז גֶ  ן ָטאג, ַווייל ֶווען ֶמען קּוקְׁ ִטיגְׁ ן ַהיינְׁ ן ָנאר אֹויפְׁ עֶווען קּוקְׁ
ט: "ַאזֹוי ִווי ִאיךְׁ  ַראכְׁ ן, ַווייל ֶער טְׁ ָראכְׁ ש צּובְׁ ט ַא ֶמענְׁטְׁ ן, ֶווערְׁ טְׁ  ָהאב ֶנעכְׁ

ן טְׁ ִליַח ַזיין" ֶנעכְׁ ט ַמצְׁ ט אֹויךְׁ ִנישְׁ ִליַח ֶגעֶווען, ֶוועל ִאיךְׁ ַהיינְׁ ט ַמצְׁ , אּון ִדי ִנישְׁ
ט: "ֶעס ֶוו ַראכְׁ ן ַווייל ֶמען טְׁ גְׁ ן אֹויף ָמארְׁ ט קּוקְׁ ֶבע ָטאר ֶמען ִנישְׁ עט ִמיר ֶזעלְׁ

סַזיין  ייִביג ָנאר גּוטְׁ ֶווער צּו טּוהן פּון ַהיינְׁט אֵׁ ט  ָאֶבער. "זֵׁייֶער שְׁ ֶווען ֶמען קּוקְׁ
ִטיֶגע ִמינּוט, ִאיז ֶמען זֵׁייֶער ַמצְׁ  ן ָטאג, אֹויף ִדי ֶיעצְׁ ִטיגְׁ ן ַהיינְׁ  .ִליחַ ָנאר אֹויפְׁ

ֶנעֶמען צּו טּוהן ֲאִפילּו דִ  ש ָפארְׁ טְׁ יין ָטאג ֶקען ִזיךְׁ ַא ֶמענְׁ י ַווייל אֹויף אֵׁ
ן. ֶטע ַזאכְׁ סְׁ ֶווערְׁ  שְׁ

ז ַרמֵׁ ז ִדי ָפסּוק מְׁ ט אּונְׁ ן  ,ַזיין, ֶווען עֵָׁשו ָדאס קּומְׁ ָוואס ָדאס גֵׁייט ַארֹויף אֹויפְׁ
ט טֶ  ח 'וַּ ען ַיֲעֹקב ֶדעם ִאיד, ִאיז ִדי עֵָׁצה עֶנעפֶ שיֵֶׁצר ָהַרע, קּומְׁ ֲעֹקב 'יַּ ִיְשלַּ

ִכים'מַּ  יבֹות "ְלאָׁ י תֵׁ ן ָטאג,  -" יֹום, ָראשֵׁ ִטיגְׁ ן ַהיינְׁ ן אֹויפְׁ ֶמען ָזאל ָנאר קּוקְׁ
טְׁ אּון ַאזֹוי ֶוועט ֶמען מִ  שְׁ ייֶבערְׁ ן אֵׁ ִליַח ַזייןניטְׁ ף ַמצְׁ  .'ס ִהילְׁ

ַלח תש"ע לפ"ק( ִליִשית ַוִישְׁ עּוָדה שְׁ  )תֹוךְׁ ַהַנַחל סְׁ
 

*** 
ן גְַּרִתי, בָׁ ְבְדךָׁ יֲַּעֹקב ִעם לָׁ ר עַּ מַּ ט ַרִש"י  ֹכה אָׁ ְרִתיָזאגְׁ ִרָיא  גַּ ִגַמטְׁ ִאיז בְׁ

ְריַּ  ט ִאיךְׁ ָהאב טַ ג"תַּ ט ִמיט ָלָבן, ַיֲעֹקב ָהאט ֶגעָזאגְׁ ָאֶבער  ,אֶקע ֶגעוואֹוינְׁ
יַ  ן ִדי ַתרְׁ ֶגעִהיטְׁ וֹ "ִאיךְׁ ָהאב ָאפְׁ  ת.ג ִמצְׁ

ט  ִביר ֶדעם ָפסּוק לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ ִליָט"א ִאיז ַמסְׁ י מֹוַהָרא"ש שְׁ )ִליקּוטֵׁ

ַלבֵׁש ִמיט  מֹוֲהַר"ן ח"א ס"א( ֹות, ָדאס ַאז ַאָמאל ִאיז ִזיךְׁ ֶדער יֵֶׁצר ָהַרע ִמתְׁ ִמצְׁ
זֶ  ט ָדאס אֹויסְׁ ירֹות אּון ֶער ַמאכְׁ ט ֲעבֵׁ ט ַאז ֶדער יֵֶׁצר ָהַרע ֶנעמְׁ יינְׁ עהן ִווי ֶעס מֵׁ

ש ט ֶער ַאַריין ֶדעם ֶמענְׁטְׁ ֹות, אּון ַאזֹוי ַכאפְׁ ֶגערּופְׁ  .ִאיז ִמצְׁ ט ָאנְׁ ן אּון ָדאס ֶווערְׁ
ן" בָׁ ט ִזיךְׁ ִווי ֶער ִוויל עֶ  "וַּוייס",ֶדער יֵֶׁצר ָהַרע ָוואס טּוט ִזיךְׁ ָאן  - "לָׁ ר ַמאכְׁ

ֹות.  ָנאר ִמצְׁ
ן ֶמער ִמצְׁ  ט, ִאיז צּו צּולֵׁייגְׁ ן ָוואס ֶדער יֵֶׁצר ָהַרע ִניצְׁ ס פּון ִדי ֶוועגְׁ יינְׁ ֹות, אֵׁ
ךְׁ ֶדעם ָוואס ן, אּון דּורְׁ ייסְׁ ט ֶגעהֵׁ ֶטער ָהאט ִנישְׁ שְׁ ייֶבערְׁ ַא  ָוואס ֶדער אֵׁ

ט גְׁ ש ָפאלְׁ טְׁ ֶדעם ר ִוויִפילאּון ֶער טּוט ֶמעִאים  ֶמענְׁ ף, טּוט ֶער ָנאכְׁ   ֶער ַדארְׁ
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רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
 

ן ֱאֶמת'ֶער  ~ ִדיק ו"ל' אַּ    ~ 'צַּ
 

ואס רִנְסת  ַאן ֱאֶמת'ֶער ַצִדיק  , ִאיז ַא ִאיד ו 
ֶזעהט אֹויס ּפּוְנְקט ִווי ֶיעֶדער ֵאייֶנער, ֶער 
ה  ס  אט ַא ַּפְרנ  אט ַא ַווייּב אּון ִקיְנֶדער, ֶער ה  ה 

ואס ֶער ַּבאֶשעְפִטיְגט ִזיְך, ֶמען ֶקען  ִמיט ו 
ואס  אְרִניְשט ָאְנַווייְזן ֶעֶּפעס ַא ַזאְך ִמיט ו  ג 
ֶער ְשַטאְרט ַארֹויס ֶמער ִווי ַא ְצֵווייֶטער. 
ְּפֶגעִהיֶטעֶנער ִאיד, ֶער  ֶּבער ֶער ִאיז ַאן א  א 
אג, ֶער ֶלעְרְנט  אל ַא ט  ַדאְווְנט ֶעְרִליְך ְדֵריי מ 

אג, ֶער ֶלעְּבט ִמיְטן ֵאייֶּבעְרְש  ְטן, ֶער ֶיעְדן ט 
ֵווייְסט ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְשֶטער ִאיז ְשֶטעְנִדיג 

 ר ֶרעְדט צּום ֵאייֶּבעְרְשְטן.ִמיט ִאים אּון עֶ 
אס ֵמייְנט ַא ַּבאַהאְלֶטעֶנער ַצִדיק, ֶער  ד 
ִאיז ֶּבֱאֶמת ַּבאַהאְלְטן, ֶווען ֶמען קּוְקט ִאים 

אְרִניְשט ֶדעְרֶקעֶנען ַאז ֶערָאן,  ִאיז  ֶקען ֶמען ג 
ֶּבער ֶּבֱאֶמת  שּוֶטער ִאיד, א  ֶעֶּפעס ֶמער ִווי ַא ּפ 
בּוק צּום ֵאייֶּבעְרְשְטן. ואס ד   ִאיז ֶער ַא ַצִדיק ו 
  ַזיין ֲעבֹוַדת ה' ִאיז נ אר ְצִוויְשן ִאים אּון
ַּבאֶשעֶפער, ֶער זּוְכט ִניְשט צּו ַווייְזן ַפאר 

ואס ֶער טּוט, אּון ַאְנֶדעֶרע ֶמעְנְטְשן ַאנְ  ֶדעֶרע ו 
לֹוְמ'ן ִניְשט ַאז ֶדער ִאיד ִאיז ַאן ֱאֶמת'ֶער  ח 

ֶער ִאיז ִּבְכַלל ִניְשט אֹויְסֶגעטּוהן פּון  .עֹוֵבד ה'
א  ִדי ֶוועְלט, ֶער ְשֵטייט ִמיט ֵּבייֶדע ִפיס ד 
ֶּבער ֶער טּוט ַאֶלעס ִמיטְ  ן אֹויף ִדי ֶוועְלט, א 

אס ִאיז ַאן ֱאֶמת'ֶער ַצִדיק  ֵאייֶּבעְרְשְטן, אּון ד 
 .רִנְסת  

ֶמען מּוז ִניְשט ֵגיין ָאְנֶגעטּוהן צּוִריְסן אּון 
ְרֵחי', צּו ַזיין ַא  צּוְשִליְסן ִווי ַאן 'ָאְרֵחי ּפ 
ַּבאַהאְלֶטעֶנער ַצִדיק, צּו ַזיין ַא ל"ו ַצִדיק. 
נ אר ּפּוְנְקט ַפאְרֶקעְרט, ֶווען ַא ֶמעְנְטש ֵגייט 
 ָאְנֶגעטּוהן נ אְרַמאל, ֶער ִפיְרט ִזיְך אֹויף
ֶּבער ֶער ִאיז נ אְנט ִמיְטן  נ אְרַמאל, א 
ֵאייֶּבעְרְשְטן, ֶער ְּפרּוִּביְרט צּו ַזיין ֶעְרִליְך אּון 
אס  וואֹויל אּון ֶער ֶרעְדט צּום ֵאייֶּבעְרְשְטן, ד 

 ת'ֶער ַּבאַהאְלֶטעֶנער ַצִדיק.ִאיז ַאן ֱאמֶ 
פּון ִאיְנְדרֹויְסן ֶזעהט ֶמען ִניְשט ַאז ֶער ִאיז 

ֶּבער ִאיֶנעֵווייִניג ִאיז ֶער ג אר ַאנְ   ֶדעְרש, א 
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אִשיחֹות  רָׁ  "שמֹוהַּ
 

ואס ֶער ִאיז ֶעְרִליְך אּון  ַאְנֶדעְרש פּון ַאְנֶדעֶרע, ִמיט ֶדעם ו 
 ֶער ֶלעְּבט ִמיְטן ֵאייֶּבעְרְשְטן.

ן קט"ז( ֶדער ֶרִּבי ז אְגט  ַאז ַא ַצִדיק )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסימ 
ֶקען ֶמען ִּבְכַלל ִניְשט ֶדעְרֶקעֶנען פּון ִאיְנְדרֹויְסן, ֶער 

ש, ֶער ִפיְרט ִזיְך ֶזעהט אֹויס ּפּוְנְקט ִווי ַא ְצֵווייֶטער ֶמעְנטְ 
ּפּוְנְקט ִווי ַא ְצֵווייֶטער ֶמעְנְטש, נ אר פּון ִאיֶנעֵווייִניג ִאיז 
אס ֵמייְנט ְּבַּפְשטּות ַאז  ֶער ג אר ַאְנֶדעְרש פּון ַאְנֶדעֶרע. ד 

צּו ֵגיין, ֶער זּוְכט ַא ֶווען ַא ִאיד זּוְכט ַא ַצִדיק צּו ֶוועם 
ואס ז אל ִאים ִפיְרן אֹויְפן ִריְכִטיְגן ו   ,ַא מֹוֶרה ֶדֶרְך, ֶרִּבי

ואֶסעֶרע  ֶוועג, ֶקען ֶער ִניְשט ֶמעְסְטן ֶדעם ַצִדיק לֹויט ו 
ְתנּועֹות ֶער ַמאְכט, לֹויט ִווי ַאְנֶדעְרש ֶער ֶזעהט אֹויס פּון 

שּוְטן ֶמעְנְטש, ָאֶדער לוֹ  אטַא ּפ  . יט ִוויִפיל ֲחִסיִדים ֶער ה 
אְרנִ  אס ֵמייְנט ג  יְשט, ַא ַצִדיק ֶקען ֶמען ִניְשט ֶדעְרֶקעֶנען ד 

ואס ֶדער ַצִדיק  פּון ִאיְנְדרֹויְסן. ֶמען ַדאְרף נ אר ֶזעהן ו 
ואס ֶער ֶלעְרְנט אֹויס ַפאר ַזייֶנע ֶמעְנְטְשן,  ַפאְרקֹויְפט, ו 
אֹויּב ֶקען ֶער ֶהעְלְפן ַזייֶנע ֶמעְנְטְשן אּון ֵזיי ִפיְרן אֹויְפן 

ואס ֵגייֶען צּו ִאיםִריְכִטיגְ  ֶוועְרט  ,ן ֶוועג, ִדי ֲחִסיִדים ו 
ֶגעטֹויְשט ֵזייֶער ֶלעְּבן צּום גּוְטן, נ אר צּו ַאַזא ַצִדיק ַדאְרף 
ֶמען ֵגיין, אּון ֲאִפילּו ֶווען ֶער ֶקען ִניְשט ַמאְכן 
ואס ַאְנֶדעֶרע ֶמעְנְטְשן טּוהן ִניְשט,  אֹויְסֶטעְרִליֶשע ַזאְכן ו 

ֶמען ֶדעְרֶקעְנט ִניְשט פּון ִאיְנְדרֹויְסן ַאז ֶער ִאיז אּון 
 ַאְנֶדעְרש פּון ַא ְצֵווייְטן.

ִדי ֶזעְלֶּבע ִאיז אֹויְך ַּביי ֶיעְדן ֶמעְנְטש, ֶווען ַא ִאיד ִוויל 
ַזיין ֶעְרִליְך אּון וואֹויל, ֶער ִוויל ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְשְטן 

יֶּבעְרְשְטן, ַדאְרף ֶמען ֶעס ִניְשט אּון ַזיין נ אְנט צּום ֵאי
ֶקעֶנען ֶזעהן פּון ִאיְנְדרֹויְסן, ֶמען ֶקען ַווייֶטער ָאְנֵגיין 
ִמיְטן ֶזעְלְּבן ֶלעְּבן ִווי ִּביז ֶיעְצט, נ אר ֶמען ז אל ִזיְך 
ואס ֶמען  צּוְקֶלעְּבן צּום ֵאייֶּבעְרְשְטן, אּון טּוהן ַאֶלעס ו 

אס ִאיז ַא "ַצִדיק טּוט ִמיְטן ֵאייֶּבעְר   ".רִנְסת  ְשְטן, אּון ד 
אט ֶגעז אְגט  אְצֶקער זי"ע ה  ֶדער ַצִדיק ֶרִּבי ֶמעְנֶדעֶלע ק 

ואס  סּוק ְשֵטייט אֹויף ֶדעם ו  א ו' ב'( ִאין ּפ  ה ")ַוִיְקר  ֹעל  ִהוא ה 
ה סּוק  ",ַעל מֹוְקד  ְשֵטייט ַא ְקֵלייֶנע "מ", אּון ַּביי ֶדעם ּפ 
ִרים יח, ִמים ִתְהֶיה ִעם ה' ֱאֹלֶקיָך"יג(  )ְדב  , ְשֵטייט ַא "ת 

אס קּוְמט ַווייְזן ַאז ֶווען ֶעס קּוְמט צּו  ְגרֹויֶסע "ת". ד 
ה" צּו ְּבֶרעֶנען אּון ְפַלאֶקעְרן ַפאְרן ֵאייֶּבעְרְשְטן,  "מֹוְקד 

 ִניְשט ִדי ַגאְנֶצע ְקֵליין אּון ַּבאַהאְלְטן,ַדאְרף ֶעס ַזיין 
ַדאְרף ִמיְטַהאְלְטן ִווי ֶמען ְּבֶרעְנט ַפאְרן  שּוהל

ִמים ִתְהֶיה" ֶווען ַא ִאיד  ֵאייֶּבעְרְשְטן. ִוויֶדעְראּום ַּביי "ת 
אס ַדאְרף ַזיין ְגרֹויס, ַאז  ִפיְרט ִזיְך ִּבְתִמימּות ּוְּפִשיטֹות, ד 

שּוֶטער אִ  יד, ֶמען ז אל ֶזעהן אֹויְפן ֶמעְנְטש ַאז ֶער ִאיז ַא ּפ 
אס ִאיז  ואס ד  שּוט'ֶעְרֵהייט, ו  ֶער ִדיְנט ֶדעם ֵאייֶּבעְרְשְטן ּפ 

ה.  ֶּבֱאֶמת ִדי ְגֶרעְסֶטע ַמְדֵריג 

ם ֶּבעְרְניּו ז"ל. ֶער ִאיז ֶגעֶוועִדי ַצֵדיֶקת ָא ה  אט ֶגעַהאט ַא זּוהן ִמיְטן נ אֶמען ֶרִּבי ַאְבר  אְכֶטער פּון ֶרִּבי'ן, ה  ֹוֵחר ן ַא סְדל ע"ה, ִדי ט 
אט ֶגעִדיְנט ֶדעם ֵאייֶּבעְרְשְטן, אּון ֶגעֶווען ַאן ֱאֶמת'ֶער ֶעְרִליֶכער ִאיד. ה   ֶּבער ֶער ה  ן טּוְלִטשיֶנער אּון ַא ְגרֹויֶסער עֹוֶשר, א  אט ֶרִּבי ַנְחמ 

אְלץ ַהאֶקער, זי"ע ִזיְך אֹויְסֶגעְדרּוְקט אֹויף ִאים: "ֶמעְנְטְשן ֵמייֶנען ַאז ַּבאַהאְלֶטעֶנע ַצִדיִקי ם ֶזעֶנען ִזיֶכער ַוואֶסער ְטֶרעֶגער אּון ה 
ם ֶּבעְרְניּו, אּון ַזיין ֵאייֶנע פּון ִדי ל"ו ַצִדיִקים"... ה  ֶּבער ַפאְקִטיש ֶקען ֶמען ַזיין ַאזֹוי ִווי ר' ַאְבר   א 

אס ֵמייְנט ַא ַצִדיק  בּוק צּום , ַאז ֶמען ִפיְרט ִזיְך אֹויף ּפּוְנְקט ִווי ֶיערִנְסת  ד  ֶּבער ד  אְרַמאֶלער ֶמעְנְטש אּון ֶמען ִאיז א  ֶדע ַאְנֶדעֶרע נ 
 ֵאייֶּבעְרְשְטן.

אט ֶגעז אְגט ַאז ֶווען ִדי ְדֵריי ַמְלָאִכים ֶזעֶנען ֶגעקּוֶמען צּו ַאְבר   אִּביֶטשער זי"ע ה  אְּבן ֵזיי ִזיְך ֶדער ַצִדיק ֶרִּבי ִאיִציְקל ְדר  ם ָאִבינּו, ה  ה 
א ֶווען ֵזיי קֵזייעֶ  ם ָאִבינּו, אּון ד  ה   ּוֶמען צּו ַזיין הֹויז ֶזעהן ֵזיי ר ֶגעוואּוְנֶדעְרט, ִאין ִהיְמל ֶזעהן ֵזיי ַאז ֶעס ַרַעש'ט ִזיְך ַאזֹוי ַסאְך פּון ַאְבר 
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ט, ִווי ִדי תֹוָרה ִנישְׁ ן  ָגארְׁ ייסְׁ ז ֶגעהֵׁ יו ָהאט אּונְׁ לָׁ ט  -ֹלא תֹוִסיף עָׁ סְׁ ָזאלְׁ
י  דֵׁ ן צּו ִדי תֹוָרה, כְׁ ט צּולֵׁייגְׁ ע ִמֶמנּו ִנישְׁ ט  -ְוֹלא ִתְגרַּ סְׁ י דּו ָזאלְׁ דֵׁ כְׁ

ֶדעם ַאָראפְׁ ִנישְׁ   ֶנעֶמען.ט קּוֶמען ָנאכְׁ

ן ַפאר עֵָׁשו, ַפאר ֶדעם יֵֶׁצר הָ  ט ָזאגְׁ ן עִ ַרע, ָדאס ָהאט ַיֲעֹקב ֶגעִשיקְׁ בָׁ ם לָׁ
ן ִמיט ִדי יֵֶׁצר הָ  גְַּרִתי, טְׁ ֶמעסְׁ ט ַפארְׁ ַרע ָוואס ִאיךְׁ ָהאב ִמיךְׁ ֲאִפילּו ֶגעֶקענְׁ

ט ָלָבן,  ייסְׁ ְריַּ "וְ הֵׁ ְרִתי""תַּ מַּ ן ָהאב אּון ִאיךְׁ  ג ִמְצֹות שָׁ ֶגעִהיטְׁ  "ָנאר"ָאפְׁ
יַ  ן פּון ַזייֶנע "ִדי ַתרְׁ ִפירְׁ ט ֶגעָלאזְׁט ַפארְׁ ֹות ִאיךְׁ ָהאב ִמיךְׁ ִנישְׁ ג ִמצְׁ

ֹות.טֶ ייגְׁ עלֵׁ גֶ צּו  ע ִמצְׁ
ַלח ב(  )ֹזאת ַהתֹוָרה ַוִישְׁ

*** 
 

דֹו וַּ ת  וָׁ יִ וַּ  ר,ב  אָׁ י  ר יֲַּעֹקב ְלבַּ חַּ שָׁ ד ֲעלֹות הַּ ָרא"ש מֹוהַ  ק ִאיש ִעמֹו עַּ
ט  ִביר ֶדעם ָפסּוק לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ ִליָט"א ִאיז ַמסְׁ י מֹוֲהַר"ן שְׁ )ִליקּוטֵׁ

ֶלק א ִסיָמן ט"ו(  רֵׁיָגה, ַאז עֶ חֵׁ ף צּוקּוֶמען צּו ַא ַמדְׁ ש ַדארְׁ טְׁ ר ָזאל ַאז ַא ֶמענְׁ
שְׁ  ייֶבערְׁ , ָנאר פּוֶנעם אֵׁ ן פּון ַקיין שּום ַזאךְׁ ט מֹוָרא ָהאבְׁ ן.ִנישְׁ  טְׁ

ט ַפא יילְׁ צֵׁ ן, ֶמען ֶדערְׁ טְׁ שְׁ ייֶבערְׁ ן אֵׁ ט ִזיךְׁ אֹויס ַפארְׁ ן ֶווען ֶמען ֶרעדְׁ רְׁ
ֶלעֶמען,  ָראבְׁ ן ַאֶלע פְׁ טְׁ שְׁ ייֶבערְׁ ט מֹוָרא ַפאר  ַדאןאֵׁ ָהאט ֶמען ֶמער ִנישְׁ

ן. טְׁ שְׁ ייֶבערְׁ ן אֵׁ ייֶנעם ָנאר ַפארְׁ  קֵׁ
ט  גְׁ ֶרענְׁ ָרש בְׁ רֵׁאִשית ַרָבה פַ ֶדער ֶמדְׁ ָשה ע"ז ִסיָמן א'()בְׁ דוֹ ת  וָׁ יִ וַּ  רְׁ  - ר יֲַּעֹקב ְלבַּ

טְׁ  שְׁ ייֶבערְׁ ייט ַביים אֵׁ טֵׁ ן ַאלֵׁיין, ַאזֹוי ִווי ֶעס שְׁ ִליבְׁ  ְוִנְשגָׁב" :ןַיֲעֹקב ִאיז ֶגעבְׁ
דוֹ  ייֶנער ַאלֵׁיין - "ה' ְלבַּ ֶטער ִאיז אֵׁ שְׁ ייֶבערְׁ ט ַאז ֶווען  .ֶדער אֵׁ יינְׁ ָדאס מֵׁ

ט ן, אִ  ,ַאז ֶער ִאיז ַאלֵׁיין ַיֲעֹקב ָהאט ֶגעִפילְׁ פְׁ ט ֶהעלְׁ יז קֵׁייֶנער ֶקען ִאים ִנישְׁ
ייֶנער ַאלֵׁ  ן ָוואס ִאיז ָנאר אֵׁ טְׁ שְׁ ייֶבערְׁ ֶגען צּום אֵׁ ַלייךְׁ ֶגעַגאנְׁ יין, אּון ֶער גְׁ

ף. ן ִהילְׁ  ִאים ֶגעֶבעטְׁ
דוֹ ת  וָׁ יִ וַּ  ן ַאלֵׁיין אּון ֶער ִאיז גְׁ  - ר יֲַּעֹקב ְלבַּ ִליבְׁ ַלייךְׁ ַיֲעֹקב ִאיז ֶגעבְׁ

ַפאר  ן, אּון ֶדערְׁ טְׁ שְׁ ייֶבערְׁ ֶגען צּום אֵׁ ל לוֹ רְ וַּיַּ ֶגעַגאנְׁ ֶדער  -  א ִכי ֹלא יּוכַּ
טְׁ  ֶלעכְׁ ט שְׁ ט ֶגעֶקענְׁ ִנישְׁ ָאךְׁ ָהאט ִאים ָגארְׁ ס טּוהן, ַווייל ַיֲעֹקב ָהאט ַמלְׁ

ן.דְׁ ואנְׁ עוָ ִזיךְׁ גֶ  טְׁ שְׁ ייֶבערְׁ  ן צּום אֵׁ
ן אִ  ֶבע ִאיז ַביי ֶיעדְׁ ן, קֶ אּון ִדי ֶזעלְׁ טְׁ שְׁ ייֶבערְׁ ט ֶער ִזיךְׁ אֵׁ דְׁ ען יד, אֹויב ֶווענְׁ
טְׁ  ֶלעכְׁ ט ַקיין שְׁ ייֶנער ִנישְׁ  ס טּוהן.ִאים קֵׁ

ַלח   (ד)ֹזאת ַהתֹוָרה ַוִישְׁ
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רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
שּוֶטער ֶמעְנְטש, ֶער לֹויְפט צּו ִדי  ַאז ֶער ִאיז ַא ּפ 

אְרְגט ִזיְך ַאז ֶמען ז אל צּוְגֵרייְטןִקי , ֶמען ֶעְסן ֶען, ֶער ז 
אְכן אּון ַּבאְקן, ֶער קּוְמט אּון ֵגייט, אּון ֶמען  ז אל ק 
אְרִניְשט ַאז ֶער ִאיז ֶעֶּפעס ְסֶּפעִציֶעל. אּון  ֶזעהט ג 
ה  ר  אְּבן ֵזיי ִאים ֶגעְפֶרעְגט "ַאֵיה ש  ֶדעִריֶּבער ה 

הִאיז  ִאְשֶתָך?" וואּו ר  ר ֶוועט ֶמען פּון ִאיר  ש  ? ֶאְפש 
ם  ה  ואס ַאְבר  ֶקעֶנען ַארֹויְסַּבאקּוֶמען ֶעֶּפעס ֶמער ו 
ֹאֶהל",  אט ֶגעֶעְנְטֶפעְרט "ִהֵנה ב  ם ה  ה  ֶּבער ַאְבר  ִאיז. א 
שּוט ִאין ֶגעֶצעְלט, ִזי ֶוועט ַאייְך  ִזי ִזיְצט אֹויְך ּפ 

אְרִניְשט ֶדעְרֵצייְלן ֶעּפֶ  עס ְסֶּפעִציֶעל. ַא ַצִדיק ִאיז ג 
ואס ֶמען ֶזעהט ֶווען ֶעס ַרַעש'ט ִזיְך פּון  אס ו  ִניְשט ד 

 ִאיְנְדרֹויְסן.
ֶווען ִדי ֵהייִליֶגע ְּבִריֶדער, ֶדער ַצִדיק ֶרִּבי 
א ִניְקְלְשּבּוְרֶגער זי"ע ִמיט ַזיין ְּברּוֶדער ֶדער  ְשֶמעְלק 

ָאה " זי"ע ֶזעֶנען ֶגעקּוֶמען ִדי ֵהייִליֶגער "ַּבַעל ַהַהְפל 
אל צּום ֵהייִליְגן ֶמעְזִריְטֶשער ַמִגיד זי"ע,  ֶעְרְשֶטע מ 
ואְרן ֵזייֶער  צּו ֶלעְרֶנען ַּביי ִאים, ֶזעֶנען ֵזיי ֶגעו 

אְּבן ֶגעֶזעהןַאְנטֹויְשט פ ואס ֵזיי ה  אְּבן  ,ּון ו  ֵזיי ה 
אְרֶפע ִּפְלּפּול ֶגעֵמייְנט ַאז ֵזיי ֶוועְלן ֶהעְרן ֶעֶּפעס ַא שַ 

אֹויף ַא סּוְגי א, ָאֶדער ֶוועְלן ֵזיי ֶזעהן ֶעֶּפעס 
אְּבן ֵזיי  אֹויְסֶטעְרִליֶשע ֲעבֹודֹות א.ד.ג. ְלַמֲעֶשה ה 
שּוט, ֶמען ִאיז ֶגעִזיְצן  ֶגעֶזעהן ַאז ֶער ִאיז ֵזייֶער ּפ 

ת ַּביים ִטיש, ַאֶלע ַתְלִמיִדים ֶזעֶנען ֶגעִזיְצן ְשטִ  יל ַשּב 
ה  ַארּום אּון ִזיְך צּוֶגעֶהעְרט צּו ִדי קּוְרֶצע ִדְבֵרי תֹור 
אט ֶגעז אְגט ֵזיי ְמעֹוֵרר ַזיין צּו  ואס ֶדער ַצִדיק ה  ו 

 ֲעבֹוַדת ה'.
ת ֶזעֶנען ִדי ְצֵוויי ֵהייִליֶגע ְּבִריֶדער  ֵאי ַשּב  מֹוצ 

אט ַאַרייְנֶגעַגאְנֶגען צּום ַצִדיק ִזיְך ֶגעֶזעֶגעֶנען, ֶעס ה  
אְרט צּו  ֵזיי ִניְשט אֹויְסֶגעֶזעהן ַאז ֶעס לֹויְנט ִזיְך ֵזיי ד 
ואְלט ֶגעֶזעֶגעֶנען אּון  אְּבן ִזיְך ֶגעו  ְּבַלייְּבן, ֵזיי ה 
אט ִזיְך ֶגעֶזעְגְנט  אְרן. ֶדער ֵהייִליֶגער ַמִגיד ה  ַאֵהיים פ 
אְלן ִזיְך אֹויְך אט ֵזיי ֶגעז אְגט ַאז ֵזיי ז   ִמיט ֵזיי אּון ה 
ֵגיין ֶגעֶזעֶגעֶנען פּון ַזיין ַתְלִמיד, ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי 
אְּבן ַאזֹוי  אִלי זי"ע. ֵזיי ה  א פּון ַהאִניּפ  ֶרִּבי זּוש 
ֶגעטּוהן, ֵזיי ֶזעֶנען ַאַריין ִאין שּוהל אּון ִזיְך 
א זי"ע,  ֶגעַגאְנֶגען ֶגעֶזעֶגעֶנען פּוֶנעם ֶרִּבי ֶרִּבי זּוש 

אט ֵזיי ֶגעְפֶרעְגט אֹויּב ֵזיי ֶקעֶנען ִאים אּון ֶער ה  
א ז אְגט  ר  א, ִדי ְגמ  ר  ֶעְרְקֶלעְרן ַא ְשֶוועֶרע ְשִטיְקל ְגמ 

אֹות)ֲחִגיג ה טו:(  ְך ה' ְצב  ַרב דֹוֶמה ְלַמְלא  ה  "ִאם ה  תֹור 
ל ְיַבְקשּו ִמִּפיהּו", ֶמען ַא ֵאם ַלאוְיַבְקשּו ִמִּפיהּו, וְ 

ואס ִאיז ַאזֹוי ִווי ז אל נ אר ֶלעְרנֶ  ה פּון ַא ֶרִּבי ו  ען תֹור 
אט  אס ֵזייֶער ְשֶווער, ֶווער ה  ה ִאיז ד  ְך, ִלְכאֹור  ַא ַמְלא 
אְגן ַאז ֶדער ֶרִּבי  ְך צּו ֶקעֶנען ז  ֶדען ֶגעֶזעהן ַא ַמְלא 

ְך?  ִאיז ַאזֹוי ִווי ַא ַמְלא 
וא אְּבן ִניְשט ֶגעוואּוְסט ו  ס צּו ֶווען ִדי ְּבִריֶדער ה 

אט ֵזיי ֶדער ַצִדיק ַמְסִּביר ֶגעֶווען, ִדי  ֶעְנְטֶפעְרן ה 
ְּפַשט ִאיז ַאז אֹויּב ֶדער ֶרִּבי ִאיז ַאזֹוי ַּבאַהאְלְטן פּון 
ְך ִאיז ַּבאַהאְלְטן,  ֶמעְנְטשְנ'ס אֹויְגן, ַאזֹוי ִווי ַא ַמְלא 
ה פּון ִאים,  אְלט ז אל ֶמען ֶלעְרֶנען תֹור  א ֶדעמ  ַדְוק 

אְרִניְשט ֶדעְרֶקעֶנען אוֹ  יּב פּון ִאיְנְדרֹויְסן ֶקען ֶמען ג 
ַאז ֶדער ַצִדיק ִאיז ֶעֶּפעס ַאְנֶדעְרש פּון ַא 
ה  ֶגעֶוועְנִליֶכע ֶמעְנְטש, ַדאן ז אל ֶמען ֶלעְרֶנען תֹור 
ואס ֶער ֶלעְרְנט אֹויס ה ו   ,פּון ִאים, אֹויּב ִדי תֹור 

 ַא ַחיֹות ִאיֶנעם ֶמעְנְטש ַאז  ֶגעְּבט ַאַריין ַא ֵחֶשק אּון
 

 

 המשך בדף ד

 

 בדף ד המשך

 שהשמחה במעונם
 

 

 הי"ומו"ה יעקב יוסף לונגער  - וואכנאכט
 קרית יואל – Ruzhin Dr. #302 4 דאנערשטאג נאכט פ' וישלח בבית חמיו

 הברית יתקיים ביום עש"ק אצל כ"ק מוהרא"ש שליט"א
 9:00שחרית בשעה 
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 הי"ו אברהם משה שטראססערמו"ה  -קידושא רבה 
 וויליאמסבורגברסלב בביהמ"ד היכל הקודש 

27 Skillman St. 
*** 

 הי"ו שמואל דוד ברויןהחתן  -עלי' לתורה 
 בארא פארק - .54th St 1056בביהמ"ד תורת יפה בעסערמין 

 מאנסי -החדש וויזניץבאולם החתונה מאנטאג נאכט 
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צו באקומען דעם גליון יעדע וואך אויף אימעיל, ווי אויך צו אדוועטייזן אינעם גליון 

 Breslevcenter@gmail.com פארבינט אייך צו:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

המשך

 

 

 

 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 הי"ו יעקב יוסף לונגער מו"ה
 

 צו די געבורט פון א אינגל למזל טוב

 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז ער זאל 
זעהן אסאך אידיש נחת פון זיינע קינדער, 

 דורות ישרים ומבורכים.
 

 

 
 
 

 

 

 קול ברסלב
 

 

 מען קען הערן שיעורים
 פון כ"ק מוהרא"ש שליט"א

 

 אויך קען מען מיטהאלטן
 יעדע וואך דעם שיעור

 אפ-מיט א לייוו הוק

212-444-1111 

 

 

 

 קאפיען מיר נעמען אן צו פרינטן און
 

 פאר גאר ביליגע פרייזן!
 
 

 ספרים  •  קונטרסים  •  ועכענטליכע גליונותו
 
 

 שנעל גוט און ביליג!
 

 743-559-5554רופט אריין פאר א פרייז 
5554printing@gmail.com 

רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
 המשך

 

ֶער ז אל ֶוועְרן נ אְנט צּום ֵאייֶּבעְרְשְטן ַאז ֶער ז אל 
ָאְנהֹויְּבן ִמיט ַא ְפִריְשַקייט צּו ִדיֶנען ֶדעם 
א פּון ַאַזא ֶרִּבי ַדאְרף ֶמען ֶלעְרֶנען  ֵאייֶּבעְרְשְטן, ַדְוק 

 ה...תֹור  
אְּבן ֵזייֶער גּוט ַפאְרְשַטאֶנען  ִדי ֵהייִליֶגע ְּבִריֶדער ה 
ֶדעם ֶרֶמז, ֶמען ֶקען ִניְשט ִאין ֵאיין ִמינּוט ֶזעהן 
ְּפֶגעַמאְכט ֵזיי ֶוועְלן  אְּבן ֵזיי א  ואס ַא ַצִדיק ִאיז. ה  ו 
ואס ֶדער  אְרט ְּבַלייְּבן ַא ְשִטיק ַצייט אּון ֶזעהן ו  ד 

אְּבן ֵזיי ַטאֶקע ֶגעטּוהן, ַצִדיק ַפאְר  קֹויְפט, אּון ַאזֹוי ה 
ואס ֵזיי  אְּבן ֵזיי ֶגעֶזעהן ִדי ְגרֹויֶסע ַזאְכן ו  אּון ַדאן ה 
אט  ַּבאקּוֶמען פּוֶנעם ֵהייִליְגן ַמִגיד, ֶער ה 

ֵזיי  ,ר ַהאְרץ צּום ֵאייֶּבעְרְשְטןאֹויְפֶגעְפַלאֶקעְרט ֵזייעֶ 
 פּון ַזייֶנע ְגרֹויֶסע ַתְלִמיִדים.  ֶזעֶנען שֹוין ֶגעְּבִליְּבן

ר ִדי ֶוועְלט ז אְגט ַאז ַפאר ְדֵריי ֶמעְנְטְשן ִאיז ְשֶווע
ֶדער ַגַּבאי, ִדי ֶרעִּביִצין, אּון  .צּו ְגֵלייְּבן ִאין ַא ַצִדיק

שּוט ַווייל ֵזיי ְדֵרייֶען  ה ִאיז ּפ  ִדי ִקיְנֶדער. אּון ִדי ִסיּב 
אג ִזיְך ִמיט ִאים ַא גַ  אג, ֵזיי ֶזעהן ַזיין ט  אְנְצן ט 

ֶטעְגִליֶכע ִוויְרְטַשאְפט, אּון ֵזיי ֶזעהן ִניְשט ִמיט 
ואס ֶער ִאיז  ר ְסֶּפעִציֶעל פּון ַאְנֶדעֶרע ֶמעְנְטְשן. עמֶ ו 

עּות, ַא ַצִדיק ִאיז ּפּוְנְקט  א ְשֶטעְקט ֶדער ט  ֶּבער ד  א 
ֶער ֶלעְּבט ִמיְטן ִדי ֶזעְלֶּבע ִווי ַאן ַאְנֶדעֶרער, נ אר 

 ֵאייֶּבעְרְשְטן ִווי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין.
אס ִאיז ַא ְגרֹויֶסע ִחיזּוק  ַפאר אּוְנז אֹויְך ד 

שּוֶטע ֶמעְנְטְשן. ֶיעֶדער ֶמעְנְטש ֶקען ַזיין ַא  ּפ 
ְגרֹויֶסער ַצִדיק, ֶיעֶדער ֶמעְנְטש ֶקען ַזיין ַא 

ַזיין ַא ַצִדיק, ַאן  "ַּבאַהאְלֶטעֶנער ַצִדיק", אֹויף צּו
אְרִניְשט  עֹוֵבד ה', ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד, ַדאְרף ֶמען ג 
טֹויְשן פּוֶנעם ֶלעְּבְנס ְשֵטייֶגער. ַפאְרֶקעְרט, ֶמען ֶקען 

ְקט ִווי ְפִריֶער, נ אר ַווייֶטער ָאְנֵגיין ִמיְטן ֶלעְּבן ּפּונְ 
יְנֶנעֶמען ַדאְרף ֶמען טּוהן, ֶמען ַדאְרף ַאַרי ְךאֵאיין זַ 

ואס ֶמען  ֶדעם ֵאייֶּבעְרְשְטן ִאיֶנעם ֶלעְּבן, ֶיעֶדע ַזאְך ו 
טּוט ז אל ֶמען אֹויְסְשמּוֶעְסן ִמיְטן ֵאייֶּבעְרְשְטן, 
ואס ֵגייט דּוְרְך  ֶדעְרֵצייְלן ַפאְרן ֵאייֶּבעְרְשְטן ַאֶלעס ו 
ְּברּוֲחִניּות ּוְּבַגְשִמיּות, אּון ַדאן ֶוועט ֶדער 

 ןִריְכִטיגְ ְפן ער ִפיְרן ֶדעם ֶמעְנְטש אֹויעְרְשטֶ ֵאייּבֶ 
ואס ֶער ַדאְרף ֵגיין, אּון ֶער ֶוועט זֹוֶכה ַזיין צּו  ֶוועג ו 

שּוט'ֶער ִאיד.  ֶוועְרן ַאן ֱאֶמת'ֶער ֶעְרִליֶכער ּפ 
 

א"ש ֵחֶלק ט"ז ֶעֶרְך ַצִדיק ִנְסת    ר ְוֵחֶלק ב' ֶעֶרְך ַּפְשטּות()ִשיחֹות מֹוַהר 

 
 

 כל הקודש ברסלבמוסדות הי
 בנשיאות כ"ק מוהרא"ש שליט"א

 

 מיר וואונטשן א הארציגע ברכת מזל טוב פאר

 הי"ואברהם משה שטראססער מו"ה 
 דמוסדותינו מנהל כללי

 

 צו די געבורט פון זיין מיידעלע למזל טוב
 

ער זאל זעהן אסאך אידיש דער אייבערשטער זאל העלפן אז 
, בני ברוכי ינדער געזונטערהייטנחת פון דעם קינד און פון אלע ק

 .חיי ארוכי ומזוני רויחי וסייעתא דשמיא
 

 

 



 א
 

 

 גליון היכל הקודש
 וועכענטליכע גליון ארויסגעגעבן דורך

 וויליאמסבורג מוסדות היכל הקודש ברסלב
 בנשיאות כ"ק מרן מוהרא"ש שליט"א

 
 

  זמנים
 4:11..הדלקת הנרות....................

 8:44.................ר"ש.....סוף זמן ק
 4:41............................מוצש"ק....

 שיעורים כסדרן
  ע'יבמות ...........................בבלי...

 ח...................תרומות י"ירושלמי
 'פרק ג ...נזירתוספתא.................
 
 
 

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

 

ְלִמים ֲאל   ִתי ְוגַּ ְוִהֵנה ֲאנְַּחנּו ְמאַּ ה ֲאל מָׁ מָׁ ֶדה ְוִהֵנה קָׁ שָׁ ה ִמים ְבתֹוְך הַּ בָׁ ם ִנָָּׁ
ִתי, ֲאל מָׁ ֲחֶויןָׁ לַּ  ר' ָנָתן ִאיז ַמְסִביר ֶדעם ָפסּוק ְוִהֵנה ְתס ֶבינָׁה ֲאל ֹמֵתיֶכם וִַּתְשתַּ

ידּוֵשי ּתֹוָרה, ַאז ַא ִביְנְטל ִאיז ְמַרֵמז אֹויף חִ )ִליקּוֵטי ֲהָלכֹות ַהְשָכַמת ַהֹבֶקר ֲהָלָכה ג'(, 
 ּתֹורֹות פּון ַאַסאְך ְפֶלעֶצער.אְמֶגעִביְנְדן ַזּויז ַאזֹוי ִווי ַא ִביְנְטל, צָוואס אִ 

רּוש, ֶעס ִאיז ָדא ַאַסאְך ִמיֵני ִחידּוֵשי ּתֹוָרה, אֹויף ַאַסאְך ֶוועְגן, ְפַשט, ֶרֶמז, דְ 
ֶעס  ה ֶזעֶנען, ֶווען ָדאס ִאיז ְמַחֵזק ַא ֶמעְנְטש,סֹוד, ָאֶבער ִדי ֶבעְסֶטע ִחידּוֵשי ּתֹורָ 

 ֵהייְבט ִאים אֹויף, ַאז ֶער ָזאל ֶמער ִדיֶנען ֶדעם ַבאֶשעֶפער.
ֹוָרה, ָדאס ָהאט יֹוֵסף ַהַצִדיק ֶגעָזאְגט: ַאֶלע ְשָבִטים ֶזעֶנען ְמַחֵדש ִחידּוֵשי ּת

ן ַאז ַמייֶנע ִחידּוִשים ֶזעֶנעֶטעְלט, ָדאס ֵמייְנט ָאֶבער ַמיין ִביְנְטל ָהאט ִזיְך אֹויְפֶגעְש 
 ִניְשט ָלאְזן ֶגעַמאְכט אֹויְפצּוֵהייְבן יּוִדיֶשע ִקיְנֶדער, זֵיי ְמַחֵזק צּו ַזיין, ַאז זֵיי ָזאְלן ִזיךְ 

ן אּו ., ָנאר ִזיְך ְשַטאְרְקן צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטןאךְ ם ַזּויין שקַ צּוְבֶרעְכן פּון 
ָדאס ִאיז ֶדער  ֶדעְרַפאר ָהאְבן ִזיְך ַאֶלע ִביְנְטֶלעְך ֶגעִביְקט צּו ַמיין ִביְנְטל, ַווייל

ּוֵהייְבן אּון ִעיָקר פּון ִחידּוֵשי ּתֹוָרה, ַאז ֶעס ָזאל ַזיין ְלעּוְבָדא ּוְלַמֲעֶשה ִזיְך אֹויְפצ
 ִזיְך ְשַטאְרְקן.

 אְגן ַאֶזעְלֶכע ִחידּוֵשי ּתֹוָרה ָוואס ַוואְרְפן ַאָראפ אַ אּון ַאַודַאי ָטאר ֶמען ִניְשט ָז
ֹוין ֶמער ֶמעְנְטש, ָוואס ַמאְכן ִאים ִפיְלן ַאז ֶער ִאיז ָגאְרִניְשט ֶוועְרט, ַאז ֶער ֶקען ש
ען צּום ִניְשט ַמְצִליַח ַזיין, ַווייל ֶדער ֱאֶמת ִאיז ַא ֶמעְנְטש ֶקען ֵאייִביג צּוִריק קּומֶ 

 ֵאייֶבעְרְשְטן.
ִחידּוֵשי  עַאז ֶווען ֶמען ִאיז ְמַחֵדש ֱאֶמת' )ַהְקָדָמה ְבֵראִשית ה.(ֶדער ֹזַהר ַהָקדֹוש ָזאְגט 

 ַפאְלֶשע ּתֹוָרה, ַבאַשאְפט ֶמען דּוְרְך ֶדעם ֵנייֶע ִהיְמֶלען, אּון ֶווען ֶמען ִאיז ְמַחֵדש
 ּוְרְך ֶדעם ַפאְלֶשע ִהיְמֶלען.ִחידּוֵשי ּתֹוָרה, ַבאַשאְפט ֶמען ד

 ען ִווי ַאזֹוי ֶקען ֶמען ָזאְגן ַאז ֶמען ַבאַשאְפט ַפאְלֶשע ִהיְמלֶ ִלְכאֹוָרה ִאיז ְשֶווער 
יב אְך ִניְשט ַקיין ִהיְמל  ָנאר ֶדער ְפַשט ִאיז, ַאז אוֹ אֹויב ִאיז ֶעס ַפאְלש, ִאיז ֶעס דָ 

ְקט ַאז פּון ִהיְמל ַדאְרף ֶמען ִדיר ֶמער ִניְשט ָהאְבן, ֶמען קּו ִדי ִחידּוֵשי ּתֹוָרה ָזאְגן,
קּוְקט  שֹוין ִניְשט אֹויף ִדיר פּון ִהיְמל, ָדאס ִאיז ִדי ַפאְלֶשע ִהיְמֶלען, ַווייל ֶבֱאֶמת
 יד.ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ְשֶטעְנִדיג אֹויף ֶיעְדן ִאיד, אּון ֶער ַדאְרף ָהאְבן ֶיעְדן אִ 
 ְקן ַא ִאיד,ֶדעְרַפאר ַדאְרף ֶמען ָזאְגן ָנאר ַאֶזעְלֶכע ִחידּוִשים, ָוואס ֵהייְבן אּון ְשַטארְ 
ַקיין ְכן פּון ַווייֶטער ָאְנצּוֵגיין אּון ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ִזיְך ִניְשט ָלאְזן צּוְבֶרע

 .שּום ַזאךְ 
 

 ֵיֶשב תשנ"ט לפ"ק(ית וַ )ּתֹוְך ַהַנַחל ְסעּוָדה ְשִליִש 
 

 

*** 
ִמְצִרי ְצִליחַּ וְַּיִהי ְבֵבית ֲאדֹונָׁיו הַּ מֹוַהָרא"ש , וְַּיִהי ה' ֶאת יֹוֵסף וְַּיִהי ִאיש מַּ

 )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן ְשִליָט"א ִאיז ַמְסִביר ֶדעם ָפסּוק לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 
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אְרק ִדיְך!  ~    ~ ְשטַּ
 

"ֶנע, ִאיְך ַדאְרף ִניְשט ַקיין ִהְתַחְזקּות. ִאיְך ִבין 
ִניְשט צּוְבָראְכן, אּון ִאיְך ַדאְרף ִניְשט ַאז ֶמען ָזאל 

ַאזֹוי ֶקען ֶמען ֶהעְרן פּון  ,ִמיר ְמַחֵזק ַזיין"
ֶמעְנְטְשן. ַביים ֶרִבי'ן ִאיז "ִהְתַחְזקּות" ֶגעֶווען ַא 

ְמַחֵזק ַזיין אּון ער ִעיָקר, צּו ְשַטאְרְקן ְגרֹויסֶ 
 עןמֶ ַאז ֶוועט ִזיֶכער ַמְצִליַח ַזיין,  עןמֶ ַאז  ןֶמעְנְטשְ 

 עןמֶ ָזאל ִזיְך ְפֵרייֶען ִמיט ֶיעֶדע ְקֵלייֶנע ַזאְך ָוואס 
ָזאל ִניְשט ֶוועְרן צּוְבָראְכן ֶווען ֶעס  עןמֶ טּוט, אּון 

ֶמעְנְטְשן קּוְקן ָדאס ִוויל.  עןמֶ ֵגייט ִניְשט ַאזֹוי ִווי 
 ָאן ָמאְדֶנע. צּו ָוואס ֶפעְלט ָדאס אֹויס?ָאֶבער 

ַאז ִווי ַלאְנג ַא ֶמעְנְטש ְטַראְכט  ֶדער ֱאֶמת ִאיז
ִניְשט ָוואס ֶער טּוט, ֶעס ָפאְרט ִאים ָדאס ֶלעְבן 

, ַדאן פּון ֶגעוואֹויְנַהייט, ְכִמְצַות ֲאָנִשים ְמֻלָמָדה
ִפיהְלט ֶער ִניְשט ַאז ֶעס ֶפעְלט ִאים אֹויס ִחיזּוק. 
ָאֶבער ֶווען ַא ִאיד ִוויל ִזיְך ַטאֶקע ֶנעֶמען ִאין ִדי 
ֶהעְנט ַאַריין, ֶער ִוויל ָאְנהֹויְבן צּו ַזיין ַאן 

צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ִווי אּון ֶעְרִליֶכער ִאיד 
אן ַדאְרף ֶער שֹוין ֵזייֶער ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין, דַ 

ִוויְכִטיג ָהאְבן ִהְתַחְזקּות. ֶעס ֵגייט ֵזייֶער ְשֶווער, 
אּון ָאן ִדי נֹויִטיֶגע ִחיזּוק, ִאיז ֵזייֶער ְשֶווער ִזיְך צּו 

 ֶדעְרַהאְלְטן.
)ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֶדער ֶרִבי ָהאט ֶגעָזאְגט אֹויף ִזיְך 

ֶווען ֶער ָוואְלט ֶגעַהאט ִאין ַאז ֵחֶלק ב' ִסיָמן מ"ח( 
ַזייֶנע ִאיְנֶגע ָיאְרן ֵאייֶנער ָוואס ָזאל ִאים ְמַחֵזק 
ַזיין, ֵאייֶנער ָוואס ָזאל ִאים ֶגעְבן ַא גּוט ָוואְרט, 
ֵאייֶנער ָוואס ָזאל ִאים ָזאְגן "ְברּוֶדער ְשַטאְרק ִזיְך 

ין אּון ֶדעְרַהאְלט ִזיְך", ָוואְלט ֶער ָאְנקּוֶמען אִ 
ֲעבֹוַדת ה' ַא ַסְך ֶמער ִווי ֶער ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען, 
ָאֶבער ְלַמֲעֶשה ָהאט ֶער ִניְשט ֶגעַהאט ֵקייֶנער 

 ָוואס ָזאל ִאים ְמַחֵזק ַזיין.
ָדאס ָהאט ֶדער ֶרִבי ֶגעָזאְגט, אּון ָוואס ָזאְלן 

ָזאְגן? אֹויף ֶיעְדן ֶמעְנְטש ֵגייט ַאִריֶבער ין וֹ שִמיר 
ט ְשֶוועִריַקייְטן אּון ְמִניעֹות, ֶעס ִאיז ַאֶלע ָסאְר 

ֶעס ִאיז ֵזייֶער ֵזייֶער ְשֶווער ָאְנצּוֵגיין ִאין ֶלעְבן, 
ְשֶווער צּו ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד, אּון ִמיר מּוְזן 
ָהאְבן ִדי ִחיזּוק אּון ְשַטאְרַקייט צּו ֶקעֶנען 

ט צּוְבֶרעְכן פּון ַקיין ַווייֶטער ָאְנֵגיין אּון ִזיְך ִנישְ 
 שּום ַזאְך.

 ָדאס ָהאט ֶרִבי ָנָתן ֶגעטּוהן, ֶער ָהאט ֶגענּוֶמען 
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ִדי ַאֶלע ֵעצֹות אּון ִלימּוִדים פּוֶנעם ֶרִבי'ן אּון ֶער 
ָהאט ֶעס ַאָראּפֶגעֵלייְגט אֹויף ַא ֶוועג פּון ִחיזּוק, 

ְנֵגיין אּון ַאז ִמיר ָזאְלן ִזיְך ֶקעֶנען ְשַטאְרְקן אּון ָא
ַמְצִליַח ַזיין ִאין ֲעבֹוַדת ה'. ֶרִבי ָנָתן ָהאט ִזיְך 
אֹויְסֶגעְדרּוְקט: "ֶווען ִדי ַתְלִמיֵדי בעש"ט אּון ִדי 
ַתְלִמיֵדי ַהַמִגיד ָוואְלְטן ֶגעַהאט אּוְנֶזער 

יטּול יי ֵזיי בִ ִהְתַחְזקּות, ָוואְלט ֶגעֶווען בַ 
ַצִדיִקים ִאיז ַאִריֶבער  אֹויף ַאֶלע .ַהְבִחיָרה"

ֶגעַגאְנֶגען ַא ַסְך ְשֶוועִריַקייְטן, ֵסיי פּון ִזיְך ַאֵליין 
אּון ֵסיי פּון ַאְנֶדעֶרע ֶמעְנְטְשן ָוואס ָהאְבן ֵזיי 
ֶגע'רֹוְדְפ'ט, אּון ֵזיי ָהאְבן ֶגעַדאְרְפט ָהאְבן ְגרֹויס 

אּון צּו  ְמִסיַרת ֶנֶפש ָדאס ַאֶלעס ִאיֶבעְרצּוקּוֶמען
ַמְצִליַח ַזיין צּום סֹוף, אּון ֶווען ֵזיי ָוואְלְטן 
ֶגעַהאט ִדי ִהְתַחְזקּות ָוואס ֶדער ֶרִבי ֶגעְבט אּוְנז, 
ָוואְלְטן ֵזיי ִזיְך ֶגעֶקעְנט ְגִריְנֶגער ְשַטאְרְקן אּון 
ֶמער ַמְצִליַח ַזיין. אּון ֶמען ֶזעהט ַטאֶקע ַאז ִאין ִדי 

ִבי ָנָתן ְטֶרעְפט ֶמען ַאֶזעְלֶכע ָסאְרט ְסָפִרים פּון רֶ 
ִהְתַחְזקּות ָוואס ֶמען ֶזעהט ִניְשט ִאין ַקיין שּום 
ְּפַלאץ, ֶרִבי ָנָתן ָהאט ַאזֹויֶנע ִדיבּוִרים ָוואס ֶקען 
ְשַטאְרְקן ֶיעְדן ֶמעְנְטש ִאין ֶיעֶדע ַמָצב, ַאז ֶער 

ן ִזיְך צּוַפאְלן אּו ןָזאל ֵקייְנָמאל ִניְשט ֶוועְר 
ְשֶטעְנִדיג ֶקעֶנען ְשַטאְרְקן אּון ָאְנֵגיין ִאין ֲעבֹוַדת 

 ה'.

ֶדעִריֶבער ִאיז ִדי ְגֶרעְסֶטע ַזאְך צּו ֶגעְבן ַא גּוט 
ָוואְרט ַפאר ַא ְצֵווייְטן ִאיד, צּו ְמַחֵזק ַזיין ַא 
ְצֵווייְטן ִאיד, ָדאס ִאיז ִפיל ֶמער ֶוועְרד ִווי ֶווען 

יל ֶווען ַא ֶמעְנְטש יועֶנעם ֶגעְלט. וַ ֶמען ֶגעְבט יֶ 
ִאיז צּוְבָראְכן אּון צּוְקַלאְּפט, ֶער ִאיז ִאיְנַגאְנְצן 
ְמיּוָאש אּון ֶדעְּפֶרעְסט, ַדאן ִוויל ֶער ִניְשט ֶהעְרן 
פּון ַקיין ֶגעְלט, "ָלאז ִמיר ָאּפ, ִאיְך ַדאְרף ִניְשט 

ֶיעֶנעם ַא ַדיין ֶגעְלט". ָאֶבער ַאז ֶמען ֶגעְבט 
ְשֵמייְכל, ֶמען ֶגעְבט ֶיעֶנעם גּוֶטע ֶוועְרֶטער, ִמיט 

 . ַחַז"ל ָזאְגןֶדעם ֶקען ֶמען ֶיעֶנעם ַמָמש ַראֶטעֶווען

ֵברֹו, יֹוֵתר "טֹוב ַהַמְלִבין ִשַנִים ַלחַ )ְכתּובֹות קי"א:( 
ֶעס ִאיז ֶבעֶסער ֶווען ֶמען ַווייְזט  - ב"לָ ִמַמְשֵקהּו חָ 

ֵמייְכל ַפאר ַא ְש  יט אַ ער מִ יינֶ ע צֵ וייסֶ י וַ דִ ַא 
ְצֵווייְטן, ִווי ֶווען ֶמען ֶגעְבט ֶיעֶנעם צּו ְטִריְנֶקען. 
ִמיט ַא ְשֵמייְכל אּון ַא גּוט ָוואְרט ֶקען ֶמען 
ַראֶטעֶווען ֶמעְנְטְשן, אּון ָדאס ִאיז ִדי ְגֶרעְסֶטע 

 אּון ִדי ָחשּוְבְסֶטע ַזאְך.

ַאז ֵאִלָיהּו ַהָנִביא )ַתֲעִנית כ"ב.(  ִדי ְגָמָרא ֶדעְרֵצייְלט
ָהאט ֶגעָזאְגט אֹויף ְצֵוויי ֶמעְנְטְשן ַאז ֵזיי ֶזעֶנען 

ֶזעֶנען ֶגעֶווען ְצֵוויי ַבְדָחִנים  ייזֵ ְבֵני עֹוָלם ַהָבא, 
ָוואס ֶזעֶנען ַארּום ֶגעַגאְנֶגען אּון ְפֵרייִליְך 

ן. ֶגעַמאְכט צּוְבָראֶכעֶנע אּון צּוְקַלאְפֶטע ֶמעְנְטְש 
אֹויף ֶמעְנְטְשן ֵגייט ַאִריֶבער ֵזייֶער ַא ַסְך 
ְשֶוועִריַקייְטן אּון ָצרֹות, אּון ֶווער ֶעס ַגאְרֶטעְלט 

 ְמַחֵזק ֶמעְנְטְשן, ֶער ַמאְכטִזיְך אּוְנֶטער אּון ִאיז 
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ן, , ֶער ִאיז ַווייט פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשטְ ִאיד ַפאְלט דּוְרְך ִמיט ֲעֵבירֹותַא ַאז ֲאִפילּו ֶווען י"ב( 
ער ֶהעְלף אֹויב ָאֶבער ֶער ִגיְבט ִניְשט אֹויף, ֶער ֶבעְהט ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן: "ַבאֶשעפֶ 

 .ֶוועט ֶער ִזיֶכער צּום סֹוף ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד ,"ִמיר, ַווייז ִמיר ֶדעם ִריְכִטיְגן ֶוועג
ֹוִטיַפר פא ֲאדֹונָׁיו ִכי ה' ִאתֹו, רְ וַּיַּ אֹויְפן ָפסּוק )ֶמְדָרש ַּתְנחּוָמא ְוֵיֶשב( ֶדער ֶמְדָרש ָזאְגט 

"ִווי ַאזֹוי ְפֶרעְגט ֶדער ֶמְדָרש:  .ָהאט ֶגעֶזעהן ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִאיז ִמיט יֹוֵסף
 "יֹוֵסף  ָהאט ֶדער ָטֵמא'ֶנער גֹוי פֹוִטיַפר ֶגעוואּוְסט ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִאיז ִמיט
ְשְטן, ֶווען ָזאְגט ֶדער ֶמְדָרש ַאז יֹוֵסף ָהאט ִניְשט אֹויְפֶגעֶהעְרט צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבערְ 

ֶהער, ָהאט ֶער ְשִטיֶלעְרֵהייט ֶגעֶבעְטן ֶדעם  ֶער ִאיז ַאַרייְנֶגעַגאְנֶגען ַבאִדיֶנען ַזיין
ל : "ַבאֶשעֶפער, ָנאר דּו ֶקעְנְסט ִמיר ֶהעְלְפן, ֶהעְלף ִמיר ַאז ִאיְך ָזאֵאייֶבעְרְשְטן

 יַפרֶגעִפיֶנען ֵחן ִאין ִדי אֹויְגן פּון ַמיין ֶהער, ֶער ָזאל ַזיין צּוְפִריְדן ִמיט ִמיר", אּון פֹוטִ 
ִמיר  טִמיֶגעְפֶרעְגט: "ָוואס ָזאְגְסטּו ָדאְרט ְשִטיֶלעְרֵהייט  דּו ַמאְכְסט ָהאט ִאים 

יְך ֶבעְהט ִכישּוף " ָהאט יֹוֵסף ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ֵניין, ִאיְך ֶרעד ָנאר צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, אִ 
ן ַאז ֶדער אּון פּון ֶדעם ָהאט פֹוִטיַפר ֶגעֶזעה ,ִאים ַאז ִאיְך ָזאל ַמְצִליַח ַזיין"

 ֵאייֶבעְרְשֶטער ִאיז ִמיט יֹוֵסף.
ר ִאיז ֶדעְרַפאר ָהאט ִזיְך יֹוֵסף ֶגעֶקעְנט ֶדעְרַהאְלְטן ִאין ַזיין ְשֶוועֶרע ַמָצב ֶווען עֶ 
ְטן ֶדעם ַפאְרָוואְרְפן ֶגעָוואְרן ַקיין ִמְצַרִים, ַווייל ֶער ָהאט ִניְשט אֹויְפֶגעֶהעְרט צּו ֶבע

 ְשְטן ַאז ֶער ָזאל ַמְצִליַח ַזיין.ֵאייֶבערְ 
ְצִליחַּ וְַּיִהי ְבֵבית אֲ ָדאס ִאיז ְפַשט ִאין ָפסּוק,  דֹונָׁיו וְַּיִהי ה' ֶאת יֹוֵסף וְַּיִהי ִאיש מַּ

ִמְצִרי, , ֶגעֶווען ִאין ִדי ִמְצִרי'ֶשע הֹויז יַח ֶגעֶווען, ֲאִפילּו ֶער ִאיזיֹוֵסף ָהאט זֵייֶער ַמְצלִ  הַּ
ְרַפאר ל ֶער ָהאט ִזיְך ֶדעְרַהאְלְטן, אּון ֶער ָהאט ֶגעֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶדעַוויי

 ָהאט ֶער ַמְצִליַח ֶגעֶווען, אּון ָאְנקּוֶמען צּו ִדי ֶהעְכְסֶטע ַמְדֵריגֹות.
 ט( ֵיֶשב)ֹזאת ַהּתֹוָרה ַו

*** 
ִמ ַו ד ִאיש ֲעד לָׁ יו וֵַּיט עַּ ה ֵמֵאת ֶאחָׁ ה. ֵיֶרד ְיהּודָׁ ַרִש"י ָזאְגט ַאז ִדי י ּוְשמֹו ִחירָׁ

וייל ֵזיי ָהאְבן ֶגעָזאְגט ַאז ְשָבִטים ָהאְבן ַאָראְפֶגעִניֶדעְרט ְיהּוָדה פּון ַזיין ְגרֹויְסַקייט ַו
ר ַטאֶטע ֶער ָוואְלט ֶגעֶקעְנט צּוִריק ַהאְלְטן ַאז ֶמען ָזאל ִניְשט ַפאְרקֹויְפן יֹוֵסף אּון ֶדע

 ַיֲעֹקב ָזאל ִניְשט ָהאְבן ַאזֹויִפיל ַצַער.
ֶמען ֶזעהט ַאז ֶדער ִחיָרה,  "ַא ֶמעְנְטש"ָזאְגט ֶדער ָפסּוק ַאז ְיהּוָדה ִאיז ֶגעַגאְנֶגען צּו 

, ַווייֶטער ִאין ִדי ַפְרָשה ְשֵטייט .ָפסּוק רּוְפט ִאים ָאן "ַא ֶמעְנְטש" אּון ִניְשט "ַזיין ַחֶבר"
ִעִזים ְביַּד  ה ֶאת ְגִדי הָׁ ח ְיהּודָׁ ִמי "ֵרֵעהּו"וִַּיְשלַּ ֲעד לָׁ , ָדא ֶוועְרט ֶער שֹוין הָׁ

 ָאְנֶגערּוְפן "ַזיין ַחֶבר".
ן ֱאֶמת'ֶער ָרא"ש ְשִליָט"א ִאיז ָדאס ַמְסִביר ַאז ַאזֹוי ֶדעְרֶקעְנט ֶמען ֶווער ֶעס ִאיז אַ מֹוהַ 

אּון  ,ֶער ִאיז ְברּום ַהַמֲעָלה, ס ֵגייט גּוט ַפאר ַא ֶמעְנְטשַחֶבר אּון ֶווער ִניְשט. ֶווען עֶ 
ִזיְך  ען ֱאֶמת'ֶע ֲחֵבִרים, ָנאר זֵיי ִוויְלןַדאן ָהאט ֶער ֲחֵבִרים, ֵמייְנט ָדאס ִניְשט ַאז זֵיי ֶזעֶנ

 ָפשּוט ֲחְנְפ'ֶעֶנען צּו ִאים.
ן ֵגיין ֶווען ֶזעהט ֶמען ֶווער ֶעס ִאיז ַאן ֱאֶמת'ֶער ַחֶבר  ֶווען ֶדער ֶמעְנְטש ֵהייְבט אָ 

ַווייֶטער צּו ִדי  ַבאְרג ַאָראפ, ֶער ַפאְרִליְרט ַזיין ְגדּוָלה אּון ֶדער ַחֶבר ְשֵטייט ִאים ָנאךְ 
 ַהאְנט ִאים ַארֹויְסצּוֶהעְלְפן, ָדאס ֵמייְנט ַאן ֱאֶמת'ֶער ַחֶבר.

ֶמען ִדי ָדאס ֶזעהט ֶמען ָדא ִאין ָפסּוק, ָנאְכֶדעם ָוואס ִדי ְשָבִטים ָהאְבן ַאֶוועק ֶגענּו
ָהאט ֶגעָזאְגט ֶפן ִנְהָיה ְגדּוָלה פּון ְיהּוָדה, אּון ָנאְך ִדי ַמֲעֶשה פּון ָּתָמר ָוואס ְיהּוָדה 

עְסט ֶוועְגן ָהאט ִאים ֶדער ַחֶבר ה, אּון פּון דֶ ָלבּוז, ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ַא ִבָזיֹון ַפאר ְיהּודָ 
 ִניְשט ָאְפֶגעָלאְזט, ָדאס ֵהייְסט ַאן ֱאֶמת'ֶער ַחֶבר.

ַפאְלן, ָזאל ֶער ִאים ִניְשט ֶדעְרַפאר ֶווען ֵאייֶנער ֶזעהט ַביי ַזיין ַחֶבר ַאז ֶער ִאיז ֶגע
ִביג, ִאים ֶמער ְמַחֵזק ַזיין, ַווייל ְּתשּוָבה ֶהעְלְפט ֵאייֶער ָזאל ָאְפָלאְזן, ָנאר ַפאְרֶקעְרט 

 אּון ִמיט ַאִביְסל ִחיזּוק ֶקען ֶמען ִאים צּוִריק ְבֶרעְנְגן צּום גּוְטן.
 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש ֵחֶלק ח' ֶעֶרְך ַחֶבר(

 
 



 ג
 

רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
ְפֵרייִליְך ֶמעְנְטש, ֶדער ִאיז ִזיֶכער ַא ֶבן עֹוָלם 

 ַהָבא.

ֵהיים ןא   יך  ט ז  ב   הֹויס ע   ער  ד  ינ   א 
ְבן צּו טּוהן ְנהֹויְצָדָקה ַדאְרף ֶמען ָא

ַא ַמאן ַדאְרף ֶזעהן צּו ְשַטאְרְקן אּון  .ִאיְנֶדעְרֵהיים
ְפרֹויֶען ֶזעֶנען ֶגעֶוועְנִליְך  .ְמַחֵזק ַזיין ִדי ַווייב

צּוְקַלאְּפט ַביי ִזיְך, ֵזיי ֶזעֶנען ַא ַגאְנְצן ָטאג 
ִאיְנֶדעְרֵהיים ִמיט ִדי ִקיְנֶדער אֹויְפן ָקאּפ, ָוואס 

ֵזיי ָהאְבן מֹוָרא  .יז ֵזייֶער ַא ְשֶוועֶרע ַזאְךס אִ ָדא
ֶדעִריֶבער  .ַאז ֶעס ֶוועט ִניְשט ַזיין ַקיין ַּפְרָנָסה

ַדאְרף ַא ַמאן ְמַחֵזק ַזיין ִדי ַווייב ַאז ֶעס ֶוועט ַזיין 
ֶגעְבן ִאיר גּוט, ֶער ַדאְרף ֶרעְדן צּו ִאיר ֵשיין אּון 

 ֶטער.ְשֶטעְנִדיג גּוֶטע ֶוועְר 
 ֵזיי ַאְנְשָטאטאּון ִדי ֶזעְלֶבע ִאיז ִמיט ִדי ִקיְנֶדער. 

צּו ֶדעְרִניֶדעְרן אּון ַפאְרֶשעֶמען, צּו זּוְכן ִדי 
ֶגעְבן ְקִריִטיק, ַאְנְשָטאט ֵזיי ֲחָלִקים אּון  ְשֶלעְכֶטע

ֶדעם ַדאְרף ֶמען ֵזיי ֶגעְבן ַא ְשֵמייְכל אּון גּוֶטע 
ֵזק ַזיין אּון ֵזיי אֹויְפהֹויְבן, ֶוועְרֶטער, ֵזיי ְמחַ 

ַארֹויְסְבֶרעְנֶגען ִדי גּוֶטע ֲחָלִקים ָוואס ֵזיי ָהאְבן. 
ֶמער ַבאקּוֶמען ִווי ֶמער ֶמען ְשַטאְרְקט ֵזיי, ַאְלס 

ִזיֶכעְרַקייט, אּון ָדאס ֶוועט ֵזיי ָנאר -ֵזיי ֶזעְלְבס
ן אֹויף ֶהעְלְפן ִאין ֶלעְבן. ִקיְנֶדער ָוואס ַוואְקסְ 

ָנאר ְקִריִטיק אּון ַבאקּוֶמען אּוְנֶטעְרן ָשאְטן פּון 
-ֶזעְלְבסֶדעְרִניֶדעְרן, ַפאְרִליְרן ֵזייֶער ַגאְנֶצע 

יי ָזאְלן ֶוועְרן , אּון ָדאס ַמאְכט ַאז זֵ ִזיֶכעְרַקייט
אִטיֶשע ִקיְנֶדער, אּון ֵזיי ָזאְלן ִניְשט ְּפָראְבֶלעמַ 

עְבן. ֶדעִריֶבער ֶוועט ַא ֶקעֶנען ַמְצִליַח ַזיין ִאין לֶ 
ְקלּוֶגער ַטאֶטע, ָוואס ִוויל ֶזעהן ֱאֶמת'ִדיג ִאיִדיש 
ַנַחת פּון ַזייֶנע ִקיְנֶדער, ֶוועט ֶער ֵזיי ְשֶטעְנִדיג 
ְמַחֵזק ַזיין אּון ְפֵרייִליְך ַמאְכן, אּון ִדי 
ִאיְנֶוועְסְטֶמעְנט ֶוועט ִאים ְבֶרעְנֶגען ָגאר ְגרֹויֶסע 

 .ְרָוִחים
אֹויְך ִדי ֶעְלֶטעְרן ַדאְרף ֶמען ְמַחֵזק ַזיין אּון 
ֶגעְבן גּוֶטע ֶוועְרֶטער, ָדאס ִאיז ִדי ְגֶרעְסֶטע 

ֶווען ִדי ֶעְלֶטעְרן  .ֵריָגה ִאין ִכיבּוד ָאב ָוֵאםַמדְ 
ֶזעֶנען ַאָמאל צּוְקַלאְּפט אּון צּוְבָראְכן, אּון ִדי 

ֶגעְבן ֵזיי גּוֶטע  ִקיְנֶדער ֶזעֶנען ֵזיי ְמַחֵזק אּון
ֶוועְרֶטער, ִאיז ָדאס ִדי ְגֶרעְסֶטע ַזאְך ָוואס ֶמען 

 ֶקען טּוהן ַפאר ִדי ֶעְלֶטעְרן.
ֶיעֶדער ֶמעְנְטש ֶקען נּוְצן ִהְתַחְזקּות, פּוֶנעם 
ְקֶלעְנְסְטן ִביְזן ְגֶרעְסְטן, ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ִוויל ָנאר 

ל ַהָגדֹול ֵמֲחֵברֹו ִיְצרֹו צּוְבֶרעְכן ַא ֶמעְנְטש, אּון "כָ 
ִווי ְגֶרעֶסער ַא ֶמעְנְטש ִאיז, ַאְלס ַא  - ָגדֹול ֵהיֶמנּו"

ְגֶרעֶסעֶרע ֵיֶצר ָהַרע ָהאט ֶער, אּון ֶדעִריֶבער ָהאְבן 
ְגרֹויֶסע ֶמעְנְטְשן ָנאְך ַא ְגֶרעֶסעֶרע ֵיֶצר ָהַרע ָוואס 

 ְקַלאְּפן.זּוְכט ֵזיי צּו צּוְבֶרעְכן אּון צּו
וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ִאיז ִזיְך ַאֵלייְנס ְמַחֵזק, 
אּון ֶער ִאיז ְמַחֵזק אֹויְך ַאְנֶדעֶרע. וואֹויל ִאיז ִאים 

 אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.
 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש ֵחֶלק ט"ו ֶעֶרְך ִהְתַחְזקּות(

 

 

 המשך בדף ד

 מוסדות היכל הקודש ברסלב
 בנשיאות כ"ק מוהרא"ש שליט"א

 

 מיר וואונטשן א הארציגע ברכת מזל טוב פאר

 הי"ושמעון ברוין מו"ה 
 צו די שמחת החתונה פון זיין זוהן

 

 הי"ושמואל דוד מו"ה 
 תלמיד ישיבתינו הק'

 

נדיגשטער' שמעון וועלכער איזפארהטובהכרתגעוואלדיגעאשולדיגזענעןמיר
 שעה.ובכלעתבכלדי ישיבהצו העלפןגרייט ארויס

מיט דעם האט ער א גלייכע חלק אין די הייליגע ישיבה וואס איז אהער געשטעלט מיטן 
איינציגן ציהל אריינצוברענגן אין די בחורים א ליבשאפט צום אייבערשטן, א ליבשאפט 

צו תורה ומצות.
זכותאז דער אייבערשטער זאל העלפן אז דיאים ווינטשןמירווילןשמחהבעתיעצט
פון דעם נחתאים ביישטיין צו זעהן אסאך אידישדי הייליגע ישיבה זאלהעלפןפון

ווייטער קענעןזאלרויחי, ערומזוניאריכיברוכי חייקינדער, בניקינד און פון אלע
שטענדיג, אמן.אידןהעלפןפוןהקודשעבודתדימיטאנגיין
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צו באקומען דעם גליון יעדע וואך אויף אימעיל, ווי אויך צו אדוועטייזן אינעם גליון 

 Breslevcenter@gmail.com פארבינט אייך צו:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 המשך

 

 ספרי ברסלב
 

מיט פרייד ווילן מיר מעלדן אז 
ף איז דא מיטן אייבערשטנ'ס היל

צו באקומען ביי אונז אלע ספרי 
 ברסלב

 

27 Skillman St. 
 743-733-3774אדער רופט 

 
 

 

 

 

 קול ברסלב
 

 

 מען קען הערן שיעורים
 פון כ"ק מוהרא"ש שליט"א

 

 אויך קען מען מיטהאלטן
 יעדע וואך דעם שיעור

 אפ-מיט א לייוו הוק

212-444-7171 

 

 

 

 קאפיען מיר נעמען אן צו פרינטן און
 

 פאר גאר ביליגע פרייזן!
 
 

 ספרים  •  קונטרסים  •  וועכענטליכע גליונות
 
 

 שנעל גוט און ביליג!
 

 743-555-5554רופט אריין פאר א פרייז 
5554printing@gmail.com 

 

נייעס אינערהאלב 
 מוסדותינו הק'

 
 

 הערליכע חתונה פון א תלמיד הישיבה
 

די וואך מאנטאג איז פארגעקומען א הערליכע חתונה פון א 
תלמיד הישיבה, החתן שמואל דוד ברוין הי"ו, אין די נייע זאל 

 ן וויזניץ אין מאנסי.פו
די בחורים זענען ארויס געפארן אויף מאנסי אינאיינעם 

זיך מיטצופרייען מיט די שמחה, מיטן ראש ישיבה שליט"א, 
לענגערע שעות האבן די בחורים געטאנצן און משמח געווען 

 דעם חתן.
ווי עס זאגן אלע באטייליגטע איז דאס געווען זייער א שיינע 

נה, עס איז געווען זייער שיין צו זעהן ווי אזוי און פרייליכע חתו
 די בחורים זענען געטאנצן מיט גרויס איידלקייט און שמחה.

פארגעקומען א שבע זונטאג וועט וואך קומענדיגע די 
מסבורג, בהשתתפות כ"ק ברכות אין היכל הישיבה אין וויליא

 א.מוהרא"ש שליט"
 !שמח תשמח ריעים האהובים

*** 
 

 קת נר חנוכה"קונטרס "הדל
 פריש איבערגעדרוקט

 

שטייענדיג געציילטע טעג פאר די 
הייליגע יום טוב חנוכה, האט מען 
איבערגעדרוקט פון פריש דעם 
קונטרס "הדלקת נר חנוכה" צו די 

יט פון אלע אידן מבקשי יצופרידענה
 ה'.

אינעם קונטרס איז דא די סדר 
הדלקת נר חנוכה מיט שיינע ליכטיגע 

קוט פון הארציגע תפלות אותיות, א לי
 אויף חנוכה, וואס מען קען זאגן און 

 

בעטן זיצענדיג ביי די הייליגע חנוכה ליכט ווען עס איז א 
ווי אויך א גרויסע עת רצון אויסצו'פועל'ן אלע ישועות, 

זאמלונג פון שיינע בריוון און מאמרים איבער דעם יום טוב 
 חנוכה.

מות מושבותיהם וועלן עס איז צום האפן אז אידן בכל מקו
גאר שטארק נהנה זיין פון דעם קונטרס, און אויסנוצן די 

 געהויבענע טעג פון חנוכה אויפן בעסטן פארנעם.
 הנרות הללו קודש הם!

 

 זמן הדלקת נר חנוכה
 אצל כ"ק מוהרא"ש שליט"א

 

 

 בכל לילה תיכף אחר תפלת מעריב
 בביתו נאוה קודש
1129 42th St. 

 מוצש"ק תפלת מעריב בזמן



 א
 

 

 גליון היכל הקודש
 וועכענטליכע גליון ארויסגעגעבן דורך

 וויליאמסבורג מוסדות היכל הקודש ברסלב
 בנשיאות כ"ק מרן מוהרא"ש שליט"א

 
 

  זמנים
 4:13הדלקת הנרות......................

 8:58.................ר"ש.....סוף זמן ק
 5:44............................מוצש"ק....

 שיעורים כסדרן
  ע"זיבמות ...........................בבלי.

 ...................תרומות כ"הירושלמי
 'סוטה פרק דתוספתא.................
 
 
 

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 
 

 

ח וַּיְִּקרָׁא ְשלַּ פֵּר פַּ  וַּיִּ ֶמיהָׁ וְַּיסַּ ל ֲחכָׁ יִּם ְוֶאת כָׁ ְצרַּ י מִּ ְרֻטמֵּ ל חַּ ֶהם ֶאת כָׁ ְרֹעה לָׁ
ְרֹעה, ם ְלפַּ ר אֹותָׁ ין פֹותֵּ ְרֹעה ָהאט ֶגע' ֶאת ֲחֹלמֹו ְואֵּ ר 'ט זַּייֶנע ֲחלֹומֹות, עֶ ָחלֹומְ פַּ

ֶלע זַּייֶנע אר אַּ ָכִמים ָהאט ֶעס ֶדעְרֵצייְלט פַּ אֵשייְדן, , זֵיי ָהאְבן ֶעס ְפרּוִביְרט חַּ צּו בַּ
ז ֶער ֶוועט ֶגעבֹויְרן ִזיְבן ֶטעְכֶטע ז ֵזיי ָהאְבן ֶגעָזאְגט אַּ ִש"י ָזאְגט, אַּ ר אּון זֵיי ִווי רַּ
ְרֹעה יין ִאין פַּ רַּ ֶלע ִפְתרֹונֹות ִאיז ִניְשט אַּ אְרְבן ְוכּו', ָאֶבער ִדי אַּ 'ס ָקאפ, ֶוועְלן ְשטַּ

 לֹום ֶגעֶווען.ִביז יֹוֵסף ָהאט ִאים פֹוֵתר חָ 
ְרֹעה ִניְשט ָאְנֶגענּוֶמען זֵ  אֶקע ָהאט פַּ אְרָוואס טַּ אְרְשֵטיין, פַּ אְרף ֶמען פַּ ייֶעֶרע דַּ

 'ס ִפְתרֹון?ָנאר יֹוֵספִפְתרֹונֹות, 
ְסִביר לֹויט ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ָזאְגט  ָרא"ש ְשִליָט"א ִאיז ָדאס מַּ )ִליקּוֵטי מֹוהַּ

"ן ח"א ֲעִשיֹותִסיָמן רל"ד עיי"ש(  מֹוֲהרַּ ז ֶעס ִאיז אַּ ְגרֹויֶסע זַּאְך צּו ֶדעְרֵצייְלן מַּ פּון  אַּ
אְרף ִוויְסן ִוו ִדיִקים, ָדאס ֵהייִליְגט אּון ֵרייִניְגט אַּ ֶמעְנְטש, ָאֶבער ֶמען דַּ זֹוי צּו צַּ י אַּ

ֲעֶשה.   ֶדעְרֵצייְלן ִדי מַּ
אִוויְזן, ָכאְטש דָ וַּוייל ֶווען ֶמען ֶדעְרֵצייְלט ָנאר ִדי מ ִדיק ָהאט בַּ אס ֹוְפִתים ָוואס אַּ צַּ

ִדיקִ  ז ֶמען ָזאל ְגֵלייְבן ִאין צַּ ים, ָוואס ִאיז אֹויְך אַּ ְגרֹויֶסע זַּאְך, וַּוייל ֶעס ְבֶרעְנְגט אַּ
אר אַּ ִאיד, צּו ֶדעְרֵצייְלן  ָאֶבער ֶדער ִעיָקר ִציל ִאיז ָדאס ִאיז אַּ ְגרֹויֶסער ִעיָקר פַּ

ֲעִש  אְכן. יֹותמַּ  ָוואס ִמיר ֶקעֶנען אֹויְך ָנאְכמַּ
ִדיִקים, אַּ  זֹוי זֵיי ֶזעֶנען ֶגעָוואְרן צַּ אְרף ֶמען אֹויְך ֶדעְרֵצייְלן ִווי אַּ אר דַּ ז פּון ֶדעְרפַּ
אט אַּ  ִדיִקים, ָהאְבן זֵיי אֹויך ֶגעהַּ אְנג ֶווען ֵזיי ָהאְבן ֶגעָוואְלט ֶוועְרן צַּ אְך ָאְנפַּ סַּ

זֹוי ְגִריְנג, ָאֶבער זֵיי ָהאְבן ִזיְך ֶדעְרהַּ  ִנְסיֹונֹות, ֶעס אְלְטן, ִאיז זֵיי ִניְשט ֶגעגַּאְנֶגען אַּ
אְך גֶ אּון ִניְשט אֹויְפֶגעֶגעְבן,  סַּ ז ֶער ָזאל זֵיי  עֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטןֵזיי ָהאְבן אַּ אַּ

ִדיִקים.  ֶהעְלְפן, ִביז זֵיי ֶזעֶנען ֶגעָוואְרן צַּ
ז ֶמען ָזאל ֶעס ֶווע אְכט ֶמען אַּ זַּא ֶוועג, מַּ ְלן ֶווען ֶמען ֶדעְרֵצייְלט ֶעס אֹויף אַּ

ִדיק אֹוי ז ֶיעֶדער ֶקען זַּיין אַּ צַּ אְכן, וַּוייל ֶמען ֶזעהט אַּ ב ֶמען ִוויל, אּון ֶיעְצט ָנאְכמַּ
זֹוי ֶמען  טָהא ִדיצּו שֹוין ִדי ֵעָצה אּון ִדי ֶוועג ִווי אַּ ק, ָאֶבער ֶווען ֶמען ֶוועְרן אַּ צַּ

אְכְטן אְכט ֶעס ְטרַּ ִדיק מַּ "ִאיְך ֶקען ָדאס  :ֶדעְרֵצייְלט ָנאר ֶדעם מֹוֵפת פּוֶנעם צַּ
ִדיִקים, ָאֶדער ָנאר  אְמט פּון צַּ אְכן, ָנאר ֵאייֶנער ָוואס ְשטַּ ס וער עֶ וֶ ִניְשט ָנאְכמַּ

ִדיק". אט הָ   אַּ הֹויֶכע ְנָשָמה, ֶקען ֶוועְרן אַּ צַּ
ְרֹעה ָהאט ִניְשט ֶגעָוואְלט אּון ִמיט ֶדעם ֶוועְלן  אְרָוואס פַּ אְרְשֵטיין, פַּ ִמיר פַּ

ֶלע  ָכִמיםָאְנֶנעֶמען ֵקייֶנעְמ'ס ִפְתרֹון אֹויְפן ָחלֹום ָנאר פּון יֹוֵסף, וַּוייל ִדי אַּ ָהאְבן  חַּ
יין ֵעָצה,ָנאר ֶגעָזאְגט ָוואס ֶעס ֵגייט ֶגעֶשעהן, ָאֶבער זֵיי   ָהאְבן ִניְשט ֶגעֶגעְבן קַּ

ן ֵעָצה צּו ֶגעְבן, ָאֶבער יֹוֵסף ָהאט ֶגעָזאְגט ָווא ס ֶעס ָוואס ֶמען ֶקען טּוהן ִזיְך אַּ
ֶוועְקלֵ  ז ֶמען ָזאל אַּ  ייְגן ִדי ֵגייט ֶגעֶשעהן, אּון ֶער ָהאט אֹויְך ֶגעָזאְגט ִדי ֵעָצה, אַּ

 

 
 
 
 

 המשך בדף ב
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רָׁא"ש יחֹות מֹוהַּ  שִּ
 

יְכֶטעֶלעְך ְבֶרעֶנעןֶו  ~ י לִּ    ~ וען דִּ
 

ה ִליְכט,  ֶווען ִמיר ִציְנֶדען ָאן ִדי ֵהייִליֶגע ֲחנּוכָּ
ה, ִמיר  מָּ אס אֹויף אּוְנֶזער ַהאְרץ אּון ְנשָּ ַלייְכט דָּ
ה ֶטעג  ַדאְרְפן אֹויְסנּוְצן ִדי ֵהייִליֶגע ֲחנּוכָּ

 ,אְרקַאזֹוי ְשטַ  ייְכְטן אּון אֹויְפצּוַשייֶנעןאֹויְפצּולַ 
אל שֹוין ָאְנַהאְלְטן אֹויְך אֹויף ַווייֶטער,  אס זָּ ַאז דָּ

 אֹויף ִדי ַגאְנֶצע יָּאר.
 

 קּוְקן אֹויף ִדי גּוֶטע ַזייט

ואס ִמיר ַדאְרְפן ִזיְך  ִדי ֶעְרְשֶטע ַזאְך ִמיט וָּ
אֹויְפְפִריְשן ִאין ִדי ֶטעג, ִאיז ִמיְטן קּוְקן אֹויף ִדי 

ִמיְטן קּוְקן אֹויף ִדי גּוֶטע  גּוֶטע ַזייט פּון אּוְנז,
אְבן, אּון ַדאְנֶקען ֶדעם  ואס ִמיר הָּ ִקים וָּ ֲחלָּ
ואס ֶער ֶגעְבט  ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויף ִדי ַאֶלע גּוְטס וָּ

 אּוְנז.
ה ֶזעֶנען ֶגעְשֶטעְלט ְלהֹודֹות  ִדי ֶטעג פּון ֲחנּוכָּ

אְגט ַביי "ַעל ַהִניסִ  ים" ִדי ּוְלַהֵלל, ַאזֹוי ִווי ֶמען זָּ
ה ְלהֹודֹות  ְבעּו ְשמֹוַנת ְיֵמי ֲחנּוכָּ ֶוועְרֶטער "ְוקָּ
דֹול", ִדי ֶטעג ֶזעֶנען ֶגעְשֶטעְלט  ּוְלַהֵלל ְלִשְמָך ַהגָּ
צּו לֹויְבן אּון צּו ַדאְנֶקען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן. 
אְטש ַא ַגאְנץ יָּאר ַדאְרף ֶמען אֹויְך ַדאְנֶקען ֶדעם  כָּ

ה ֶמער ֵאייֶבעְרְשְטן ֶבער ִדי ֶטעג פּון ֲחנּוכָּ , ִאיז אָּ
ל ַפאר ֶדעם.  ְמסּוגָּ

אט צּו קּוְקן אֹויף ִדי ְשֶלעְכֶטע ַזאְכן  ַאְנְשטָּ
רֹות  אט צּו קּוְקן אֹויף ִדי צָּ אט, ַאְנְשטָּ ואס ֶמען הָּ וָּ
אט, ַדאְרף ֶמען ִזיְך  ואס ֶמען הָּ אּון ִיסּוִרים וָּ

ואס צּוֶגעֹוואֹויֶנען צּו קּוְקן אֹוי ף ִדי גּוֶטע ַזאְכן וָּ
אט ֶמען ואס הָּ ִדים וָּ , אֹויף ִדי ִפיֶלע טֹובֹות אּון ֲחסָּ

 ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער טּוט ִמיט אּוְנז ְשֶטעְנִדיג.
ַרע ַמאְכט ְבִליְנד ֶדעם ֶמעְנְטש ַאז  ֶדער ֵיֶצר הָּ

ואס  ִדים וָּ אל ִניְשט ֶזעהן ִדי גּוֶטע ֲחסָּ ֶער ֶער זָּ
ֶבער ה  ַבאקּוְמט, אָּ ֶווען ֶמען ִזיְצט ַביי ִדי ֲחנּוכָּ

ִליְכט, ַדאְרף ֶמען ַאַרייְנְטַראְכְטן אּון ֶזעהן ַאז ֶמען 
ה ִאיז ֶגעזּוְנט, ַאז ִאיז בָּ  חָּ "ה ֶגעזּוְנט, ַאז ִדי ִמְשפָּ

אט אֹויְגן צּו ֶזעהן, אֹויֶעְרן צּו ֶהעְרן,  ֶמען הָּ
ִפיס צּו  ֵצייֶנער צּו ֶעְסן, ֶהעְנט ָאְנצּוַכאְפן, אּון

ֵגיין. ַאז ֶמען ִאיז זֹוֶכה ַאַרייְנצּוַכאְפן ִמְצֹות 
אְרד אּון  ּוַמֲעִשים טֹוִבים, ַאז ֶמען ֵגייט ִמיט בָּ
אט ַא  ֵפאֹות, ִמיט ִציִצית, ִמיט ַא ַקאְפל, ַאז ֶמען הָּ
ה אֹויְפן ִטיר, ַאז ֶמען ֵלייְגט ְתִפִלין, ַאז ֶמען   ְמזּוזָּ
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רָׁא"ש יחֹות מֹוהַּ  שִּ
ת, ַאז מֶ  ֵשר'ס. ַאז ֶמען ִאיז זֹוֶכה צּו ִהיט ַשבָּ ען ֶעְסט כָּ

ה, צּו ַדאֶוועֶנען, צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן,  ֶלעְרֶנען תֹורָּ
 אּון ִדי ִליְסֶטע ֶעְנִדיְגט ִזיְך ִניְשט.

ֶווען ֶמען ְטַראְכט ִאין ֶדעם ַאַריין, ֶזעהט ֶמען ַאז ִדי 
אט ואס ֶמען הָּ אר ְשַטאְרק ִאיֶבער ִדי ֶוועְגט גָּ  ,ִפיֶלע גּוְטס וָּ

אט. אּון ַדאן הֹויְבט ֶמען ָאן  ואס ֶמען הָּ ִקים וָּ ְשֶלעְכֶטע ֲחלָּ
 צּו ַדאְנֶקען אּון צּו לֹויְבן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן.

אס ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן ִאיז ַא "ֶחֶרב ִפיִפיֹות", ַא  דָּ
ואס ִאיז ַשאְרף פּון ְצֵוויי  פּון ֵאיין ַזייט  .ַזייְטןְשֶוועְרד וָּ

ַדאְרף ֶמען ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון פּון ִדי ַאְנֶדעֶרע 
אל ִאיז  ַזייט ַדאְרף ֶמען ַדאְנֶקען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן. ַא ַסְך מָּ
אס  אְפט אּון ֶמען ֶקען ִניְשט ֶעֶפעֶנען דָּ ִדי ַהאְרץ ַפאְרְשטָּ

ֶבער מֹויל צּו ֶבעְטן ֶדעם ֵאייבֶ  ואס ֶמען ַדאְרף, אָּ עְרְשְטן וָּ
ואס ֶמען  ַאז ֶמען הֹויְבט ָאן קֹוֶדם צּו קּוְקן אֹויף ִדי ַזאְכן וָּ
אט שֹוין יָּא אּון ֶמען ַדאְנְקט ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ֶדערֹויף,  הָּ
אט שֹוין ַא ַסְך  ַדאן ֶזעהט ֶמען ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער הָּ

אְלְפן, א אל ֶגעהָּ אס ֶעֶפעְנט מָּ ִדי ַהאְרץ צּו ֶבעְטן אֹויְך ּון דָּ
אְכִניְשט. אט נָּ ואס ֶמען הָּ  ִדי ִאיְבִריֶגע ַזאְכן וָּ

אס  ֶדער ֵהייִליֶגער "ְקדּוַשת ֵלִוי" זי"ע ִאיז ַמְסִביר דָּ
אְגט  א זָּ רָּ ואס ִדי ְגמָּ כֹות ז.( וָּ ַצִדיק 'ִאיז  'ַצִדיק גָּמּור'ַאז ַא )ְברָּ

מּור'ן ַא , אּו'ְוטֹוב לוֹ  . 'ַצִדיק ְוַרע לוֹ 'ִאיז  'ַצִדיק ֶשֵאינֹו גָּ
אְגט ֶער ַאז ַא  מּור'זָּ פּון ִאים ֶהעְרט ֶמען ֵאייִביג  'ַצִדיק גָּ

אר ַאז ִאיז ִאים גּוט אּון ֵפיין, ֶער ִאיז ַא   'ַצִדיק ְוטֹוב לוֹ 'נָּ
אְגט.  ואס ֶער ַפאְרמָּ אר אֹויף ִדי גּוֶטע ַזאְכן וָּ ֶער קּוְקט נָּ

ֶבער ַא  , ֶמען 'ַצִדיק ְוַרע לוֹ 'ִאיז ַא  'ַצִדיק ֶשֵאינֹו גָּמּור'אָּ
אס  ֶהעְרט ֵאייִביג פּון ִאים ִווי ְשֶלעְכט ֶעס ֵגייט ִאים דָּ

, ֶער ֶזעהט ִדי ְשֶלעְכֶטע 'ַצִדיק ְוַרע לוֹ 'ֶלעְבן, ֶער ִאיז ַא 
אט. ואס ֶער הָּ ִקים וָּ  ֲחלָּ

ואְלט ַאַרייְנְבֶרעְנגֶ  אְבן ֶגעוָּ ִנים הָּ א ִדי ְיוָּ אר דָּ ען ַאז ֶעס נָּ
אר ַאז ִדי  ֶטַבע, ִניְשט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִפיְרט ִדי ֶוועְלט נָּ
ל, ֶעס ֶגעֶשעהט  ֶוועְלט ִפיְרט ִזיְך ִמיט ֶטַבע ִמְקֶרה אּון ַמזָּ
ה  ַזאְכן פּון ִזיְך ַאֵליין. ֶווען ַא ִאיד ַפאְלט ַאַריין ִאין ִדי ְקִליפָּ

ִנים, ֶער גְ  אר ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער פּון ִדי ְיוָּ ֵלייְבט ִניְשט ַאז נָּ
רֹות, ֶיעֶדע  ףי ֶוועְלט, ַדאן ִאיז ֶער אֹויִפיְרט דִ  ֶגעַהאְקֶטע צָּ

ואס ֶעס ֵגייט ִאים ִניְשט גּוט  ִאיְנַגאְנְצן  יםט אִ אכְ מַ ַזאְך וָּ
אט ִזיְך ִניְשט צּו ֶוועם צּו ֶוועְנְדן אּון ֶער  ַפאְרלֹויְרן, ֶער הָּ

 אט ִניְשט ֶווער ֶעס זָּאל ִאים ֶהעְלְפן.הָּ 
ֶבער ֶיעְצט  אְבן ִדי ֵהייִליֶגע אָּ ה הָּ ִאין ִדי ֶטעג פּון ֲחנּוכָּ

ִנים, אּון ִניְשט אֹויף ַא ֶדֶרְך  ִאים ַבאִזיְגט ִדי ְיוָּ ַחְשמֹונָּ
ִאים ֶזעֶנען ֶגעֶווען ַא ַסְך ֵווייִניֶגער אּון ַא  ַהֶטַבע, ִדי ַחְשמֹונָּ

אְבן ִזיְך ַסְך  ֶבער ַווייל ֵזיי הָּ ִנים, אָּ ְשַוואֶכער פּון ִדי ְיוָּ
אְבן ֶגעֶבעְטן ֶדעם  ֶגעַהאְלְטן ִמיְטן ֵאייֶבעְרְשְטן, ֵזיי הָּ
אְלְפן אּון ֵזיי  אט ֵזיי ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶגעהָּ ֵאייֶבעְרְשְטן, הָּ

אס ַדאְרף אּו ִנים. אּון דָּ אְבן ַבאִזיְגט ִדי ְיוָּ ְנז אֹויְך ֶלעְרֶנען הָּ
א ַקיין ֶדֶרְך ַהֶטַבע, ַאֶלעס ִפיְרט נָּאר ֶדער  ַאז ֶעס ִניְשט דָּ
אס, ֶעֶפעְנט ֶמען  ֵאייֶבעְרְשֶטער, אּון ֶווען ֶמען ֵווייְסט דָּ
אֹויף ִדי מֹויל אּון ֶמען ַדאְנְקט ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ַפאר ִדי 

אט, אּון מֶ  ואס ֶמען הָּ ען ֶבעְהט אֹויְך אֹויף גּוֶטע ַזאְכן וָּ
 ַווייֶטער.

אס צּו טּוהן, ֶוועט ֶער  ֶווען ַא ִאיד ֶגעוואֹויְנט ִזיְך צּו דָּ
אְבן ִדי ַגן ֵעֶדן אֹויף ִדי ֶוועְלט. ֶער ֶווע ט ַזיין ֶדער הָּ

 ֶמעְנְטש אֹויף ֶדער ֶוועְלט. ְגִליְקִליְכְסֶטער

ט ַאַריין ִאין ַא ְצֵווייְטן  ַהאק ִניש ְ

ס ֶוועְרט טּוְנְקל ִאין ַא ִציֶמער וואּו ֶמעְנְטְשן ֶווען עֶ 
ה. ֵאייֶנער ֶזעהט לָּ אְרט ַא ְגרֹויֶסע ֶבהָּ  ְדֵרייֶען ִזיְך, ֶוועְרט דָּ
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

 

ְרֹעה נָ  ְתבּוָאה פּון ִדי זַּאֶטע ָיאְרן אר ָהאט פַּ אר צּו ִדי ָמאֶגעֶרע ָיאְרן, אּון ֶדעְרפַּ
 ָאְנֶגענּוֶמען זַּיין ִפְתרֹון.

 )תוך הנחל ליל שבת פרשת מקץ תשס"א( 
*** 

 

 

ְהֶייןָׁ בְ  ב ֲאֶשר תִּ עָׁ רָׁ ע ְשנֵּי הָׁ ֶרץ ְלֶשבַּ אָׁ דֹון לָׁ קָׁ ֹאֶכל ְלפִּ יָׁה הָׁ יִּם ְוהָׁ ְצרָׁ ֶאֶרץ מִּ
רָׁ  ְוֹלא ֶרץ בָׁ אָׁ רֵּת הָׁ כָׁ בתִּ ז ֶמעעָׁ ְרֹעה אַּ אר פַּ ִדיק ָהאט ֶגעָזאְגט פַּ צַּ ן ָזאל . יֹוֵסף הַּ

זֹוי ֶוו אר ִדי הּוְנֶגער ָיאְרן, אּון אַּ ֶוועְקֵלייְגן ִדי ֶעְסן פּון ִדי זַּאֶטע ָיאְרן פַּ עט ֶמען אַּ
אר הּוְנֶגער. אְרְבן פַּ  ִניְשט ְשטַּ

ז ֶדער ָפסּוק קּוְמט א ָרא"ש ְשִליָט"א ָזאְגט אַּ ֵמז זַּיין, ָדאס ָוואס ֶדערמֹוהַּ  ּוְנז ְמרַּ
"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן רכ"ב( ֶרִבי ָזאְגט  ז אַּ ְבִליְנֶדער)ִליקּוֵטי מֹוֲהרַּ זֹוי ִווי ֶמען ֶזעהט אַּ ז אַּ  אַּ

ר ֶמעְנְטש ל"ע ֶוועְרט ֶגעִפיְרט דּוְרְך אַּ ֶזעֶהעְנִדיֶגער ֶמעְנְטש, ָאֶדער ֶדע
ְקן ָוואס וַּוייְזט ִאים ֶדעם ִריְכִטיְגן ֶוועג, אּון ֶדער ְבִליְנֶדער ֵגייט ִמיט אַּ ְשֶטע

ְנֶדעְרן ֶמעְנְטש ָאֶדער אֹויְפן ְשֶטעְקן אַּ  אְרָלאְזט ִזיְך אֹויְפן אַּ ז ֵזיי ֶוועְלן ְבִליְנֶדער פַּ
 ִאים ִפיְרן אֹויְפ'ן ִריְכִטיְגן ֶוועג.

יי ֶיעְדן ֶמעְנְטש, ֶעס ֶזעֶנען דָ  זֹוי ִווי ְבִלינְ ִדי ֶזעְלֶבע ִאיז בַּ ייְטן ָוואס ֶער ִאיז אַּ ד, א צַּ
אק ִאין ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶער ְטרַּאכְ  ֶער ִפיְלט ָגאְרִניְשט יין ֶגעְשמַּ ז קַּ ט אַּ

אדֶער ִאיז ָגאְרִניְשט ֶווערְ  ז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער דַּ ים שֹוין ְרף אִ , ֶער ְטרַּאְכט אַּ
ייִאין אַּ  .ִניְשט ָהאְבן אֶנען ִאין ִדי גּוֶטע צַּ ייט ִאיז ִדי ֵעָצה ִזיְך צּו ֶדעְרמַּ ְטן ֶווען זַּא צַּ

ת ה', אּון ָדאס ִגיְבט ִדי ּכוֹ  אק ִאין ֲעבֹודַּ חֹות ֶמען ָהאט ָיא ֶגעִפיְלט אַּ ֶגעְשמַּ
 וַּוייֶטער ָאְנצּוֵגיין ֲאִפילּו ֶיעְצט אֹויף ִדי ִמינּוט ִפיְלט ֶמען ֶעס ִניְשט.

ֵמז זַּיין, ָדאס קּו ֶרץ ְלֶשבַּ ְמט אּוְנז ֶדער ָפסּוק ְמרַּ אָׁ דֹון לָׁ קָׁ ֹאֶכל ְלפִּ יָׁה הָׁ ע ְוהָׁ
ב עָׁ רָׁ אק , ִדי ֶעְסן ָוואס ֶמען ָהאט ִאין ִדי זַּאֶטע ָיאְרן, ָדאס ֵמייְנט ִדי ֶגעְשנֵּי הָׁ ְשמַּ

וֶ  אְרף ֶמען אַּ ת ה', ָדאס דַּ ייט ִאין ֲעבֹודַּ ייט צּו צַּ ועְקֵלייְגן ָוואס ֶמען ִפיְלט פּון צַּ
ייט ָוואס ֶמען ִפיְלט ֶעס ִניְשט.  אּון ֶגעֶדעְנְקן ִאין ִדי צַּ

תֹוָרה ִמֵקץ א(  )ֹזאת הַּ
*** 

 

 

ת וַּיֵֶּשב א ְרשַּ ין פַּ ה, אִּ יג אֹויס ֶדער יֹום טֹוב ֲחֻנכָׁ ייבִּ ץ.ֶעס קּוְמט אֵּ קֵּ  ּון מִּ
ז ָדאס ִאיז ֶדעְרפַּאר, וַּוייל ָרא"ש ְשִליָט"א ָזאְגט אַּ ְרִש  מֹוהַּ ֹות ֶזעהן ִמיר יִאין ִדי פַּ

ִדיק ִאיז ֶגעִזיְצן ִאין ְתִפיָסה, אּון ִדי ת צַּ ז יֹוֵסף הַּ ֹוָרה ִאין ִדי ֵהייִליֶגע תֹוָרה, אַּ
אר ז ָנאְכֶדעם ָוואס יֹוֵסף ָהאט פֹוֵתר ָחלֹום ֶגעֶווען פַּ ר ֶדעְרֵצייְלט אּוְנז אַּ  ֶדעם שַּ

ְשִקים, ָהאט ֶער ִאים ֶגעֶבעטְ  מַּ ְרֹעה.הַּ אֶנען פַּאר פַּ ז ֶער ָזאל ִאים ֶדעְרמַּ  ן אַּ
הּוָאֶבער ִדי תֹוָרה ָזאְגט  חֵּ ף וַּיְִּשכָׁ ים ֶאת יֹוסֵּ ְשקִּ מַּ ר הַּ ר שַּ ֶדער  -" "ְוֹלא זָׁכַּ

ר ְרֹעה, ָז שַּ אר פַּ אֶנען יֹוֵסף פַּ ְשִקים ָהאט ִניְשט ֶגעֶדעְנְקט צּו ֶדעְרמַּ מַּ אְגט ֶדער הַּ
רֶמְדָרש: וַּוייל יוֹ  אְרָלאְזט אֹויְפן שַּ ז ֶער ֶוועט ִאים  ֵסף ָהאט ִזיְך פַּ ְשִקים, אַּ מַּ הַּ

אקּוֶמען ָנאְך ְצֵוויי ָיאר ְרֹעה, ֶדעְרפַּאר ָהאט ֶער צּובַּ אֶנען פַּאר פַּ ִאין  ֶדעְרמַּ
אְרָלאְזן ָנאר אֹויְפן ֵאייֶבעְרְשְטן. אְרף ִזיְך פַּ  ְתִפיָסה, וַּוייל ֶמען דַּ

מָ  ייְנֶגעֶרעְדט .ע ִווי ֶדער יֹום טֹוב ֲחנּוָּכהש ִדי ֶזעְלבֶ ָדאס ִאיז מַּ  ִדי ְיָוִנים ָהאְבן אַּ
ע, ָאֶבער ִדי ֵהיי ֶטבַּ ז ִדי ֶוועְלט ִפיְרט ִזיְך ְבֶדֶרְך הַּ אר ִדי ֶמעְנְטְשן אַּ ִליֶגע פַּ
אְלְטן ִמיט זֵיי, אּון אֹויְסֶגערּוְפן מִ  ְשמֹוָנִאים ָהאְבן ִמְלָחָמה ֶגעהַּ יט אַּ חַּ

ז ָנאר ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִפיְרט ִדי ֶוועְלט, ֶעס ֶגעֶשעהט ייט אַּ אְרקַּ ָגאְרִניְשט  ְשטַּ
ֵליין.  פּון ִזיְך אַּ

ארְ  ז ֶמען דַּ ְרָשה, אַּ אר ִאין ִדי ֶטעג ָוואס ִמיר ֶלעְרֶנען ִאין ִדי פַּ ף ִזיְך ֶדעְרפַּ
אְרָלאְזן ָנאר אֹויפְ  אר ֶדעם יֹום טֹוב ן ֵאייֶבעְרְשְטן ִאיז דִ פַּ ייט פַּ אִסיְגְסֶטע צַּ י פַּ

אר ֶיעְדן צ ְשמֹוָנִאים ָהאְבן אֹויְסֶגעֶלעְרְנט פַּ ז ֲחֻנָּכה, ֶווען ִדי ֵהייִליֶגע חַּ ּו ִוויְסן אַּ
אְרף ֶמען זִ  יְך ָנאר ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִפיְרט ִדי ֶוועְלט אּון ָנאר אֹויף ִאים דַּ

אְרָלאְזן.  פַּ
תֹורָ   ה וֵַּיֶשב יא()ֹזאת הַּ

 
 



 ג
 

רָׁא"ש יחֹות מֹוהַּ  שִּ
 

ִניְשט ֶדעם ְצֵווייְטן, ֶמען ַהאְקט ַאַריין ֵאייֶנער ִאיֶנעם ְצֵווייְטן אּון ֶעס טֹויג ִניְשט ִדי 
אל ֶעס ֶוועְרט לִ  ב. ֵאייְנמָּ ש ַא ְמַחי', ֶמען ֶזעהט וואּו ֶיעֶדער ְשֵטייט, ַמצָּ יְכִטיג ִאיז ַממָּ

 אּון ַדאן ֶקען ֶיעֶדער ֵגיין ַזיין ֶוועג ָאן ַדאְרְפן ְשֶטעְרן ַא ְצֵווייְטן.
ה, אּון  ה ֶטעג, ֶווען ֶמען ִציְנד ָאן ִדי ִליְכֶטעֶלעְך פּון ִדי ְמנֹורָּ ִאין ִדי ֵהייִליֶגע ֲחנּוכָּ

ה ִציְנד ָאן ִדי ִמיר ֶזעֶנע חָּ ן נָּאְך פּון ִדי ְמַהְדִרין ִמן ַהְמַהְדִרין ַאז ֶיעֶדער פּון ִדי ִמְשפָּ
ה אס אֹויְפַשייֶנען אּון  ,אּון ֶיעֶדע ַנאְכט ֵלייְגט ֶמען צּו נָּאְך ַא ִליְכְטל ,ְמנֹורָּ ַדאְרף דָּ

אְלן ָאְנהֹויְבן זֶ  א נָּאְך ֶמעְנְטְשן אֹויְפַלייְכְטן אּוְנֶזער ֶלעְבן, ַאז ִמיר זָּ עהן ַאז ֶעס ִאיז דָּ
אְרט ַפאְרִשיֶדעֶנע ֶמעְנְטְשן,  א ַאֶלע סָּ  ֶמעְנְטש ערדֶ ֶיען אּואֹויף ֶדער ֶוועְלט, ֶעס ִאיז דָּ

אט  צּו ֶרעֶכעֶנען ִמיט ֶיעֶנעְמ'ס ִזיְך ָאְנהֹויְבן אּון ֶמען ַדאְרף  ,ֶגעִפיהְלןע יינֶ זַ הָּ
אל ִזיְך ֵגיין ַזיין ֶגעִפיהְלן, ִניְשט ַאַרייְנצּוַהאְקן ִאין  ַאְנֶדעֶרע ֶמעְנְטְשן, נָּאר ֶיעֶדער זָּ

 ֵאייֶגעֶנע ֶוועג.
ה ִליְכט ִציְנד ֶמען ָאן "ַעד ֶשִתְכֶלה ֶרֶגל ִמן ַהּׁשּוק" ִביז ֶעס ֶוועט ִזיְך  ֲחנּוכָּ

אְגן פּון ֵאייֶנעם צּום אס ַארּום ְטרָּ ַרע אּון ְרִכילּות, דָּ שֹון הָּ ְצֵווייְטן  אֹויְפֶהעְרן ִדי לָּ
ה,  לֹום ְוַשְלוָּ ואס ַדאְרף ַאַרייְנְבֶרעְנֶגען שָּ ה ִאיז ַא ַצייט וָּ אּון ָאְנֵזייֶען ַמְחלֹוֶקת. ֲחנּוכָּ
אְלן ִזיְך ַהאְלְטן ִאיְנֵאייֶנעם, נָּאר ִזיְך ְשַטאְרְקן אּון ְמַחֵזק ַזיין ֵאייֶנער  ַאֶלע ִאיְדן זָּ

 ַח"ו ַקיין ַמְחלֹוֶקת ְצִוויְשן ִאיְדן. ֶדעם ְצֵווייְטן, אּון ִניְשט ַמאְכן
לֹום הֹויְבט ִזיְך ָאן ַביי ִזיְך ַאֵליין. ֶווען ַא ֶמעְנְטש ִאיז ִניְשט צּוְפִריְדן ִמיט ִזיְך  שָּ
לֹום ִמיט ִזיְך ַאֵליין. ַדאן ֶוועט ֶער ִזיְך אֹויְך ְקִריְגן ִמיט  ַאֵליין, ֶער ֶלעְבט ִניְשט ְבשָּ

ֶבער ֶווען ַא ֶמעְנְטש ַהאְלט ִזיְך ְפֵרייִליְך, ֶער ַהאְלט פּון ִזיְך ַאֵליין, ַזייֶנע ַא רּוִמיֶגע. אָּ
לֹום ִמיט ַאְנֶדעֶרע ֶמעְנְטְשן. לֹום ִמיט ִזיְך, ֶוועט ֶער אֹויְך ֶלעְבן ְבשָּ  ֶער ֶלעְבט ְבשָּ

ה ִאיז ִדי ִריְכִטיֶגע ַצייט צּו ֶבעְטן ֶדעם ֵאייבֶ  אל ֶלעְבן ֲחנּוכָּ עְרְשְטן ַאז ֶמען זָּ
לֹום ִמיט ֶיעְדן ִאיד, אּון ִניְשט ַזיין ַפאְרִמיְשט אִ  אְרט ַמְחלֹוֶקת.יְבשָּ  ן ַקיין שּום סָּ

 

 ֶוועְקט ַאייְך אֹויף

אְך  אס ִאיז נָּ אף. דָּ ֶווען ֶעס ֶוועְרט ִליְכִטיג ִאין ְשטּוב ֶוועְקט ֶמען ִזיְך אֹויף פּון ְשלָּ
ה ִליְכט ְבֶרעְנֶגען  ַא ַזאְך ואס ִדי ֲחנּוכָּ ל, ִדי ִליְכִטיְגַקייט וָּ ה ִאיז ְמסּוגָּ ואס ֲחנּוכָּ צּו וָּ
אְפט אֹויף ִדי  ,ַאַריין ואס ֶער ְשלָּ אף וָּ ֶוועְקט אֹויף ֶדעם ֶמעְנְטש פּון ַזיין ִטיְפן ְשלָּ

 ֶוועְלט.
אְפן, ִווי ַא ואס  ֶמעְנְטְשן ְדֵרייֶען ִזיְך ַארּום ַפאְרְשלָּ ה ְקִריֶכער, ַא ֶמעְנְטש וָּ נָּ ְלבָּ

אף. ֶעס ֶזעהט אֹויס ִווי ֶדער ֶמעְנְטש קּוְמט אּון ֵגייט, ֶער  ואְקט ַארּום ִאיְנִמיְטן ְשלָּ וָּ
אְפט, ֶער ְטַראְכט ִניְשט פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן. ֶבער ַזיין ֹמַח ְשלָּ  ֵגייט ָאן ִאין ֶלעְבן, אָּ

אְפט? ֶווען ַא ִאיד ִווי ַאזֹוי ֶקען ַא מֶ  עְנְטש ִוויְסן אֹויב ֶער ִאיז אֹויף ָאֶדער ֶער ְשלָּ
ִניְשט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶרעְדט ֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן ִאיז ֶער אֹויף, אּון ֶווען ֶער 

אְפן. אְפט ֶער, ַזיין ֹמַח ִאיז ַפאְרְשלָּ  ַדאן ְשלָּ
אט ִזיְך אֹויפְ  סּוק ֶווען ַיֲעֹקב הָּ אְגט ֶדער פָּ אף, זָּ )ְבֵראִשית כה, טז( ֶגעֶוועְקט פּון ַזיין ְשלָּ

תֹו ַוֹיאֶמר ָא קֹום ַהֶזה""ַוִייַקץ ַיֲעֹקב ִמְּׁשנָּ ִווי ַאזֹוי ֵווייְסט ֶמען ַאז ֶמען  .ֵכן ֵיש ה' ַבמָּ
אְגן ִמיט ַא פּול אף? ֶווען ֶמען ֶקען זָּ מֹויל "ָאֵכן ֵיש ה'  ִאיז אֹויְפֶגעְשַטאֶנען פּון ְשלָּ

א ִמיט אּוְנז  קֹום ַהֶזה", ֶמען ֵווייְסט אּון ֶמען ִפיהְלט ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִאיז דָּ ַבמָּ
 ֶטעְנִדיג, אּון ֶמען הֹויְבט צּו ֶרעְדן צּו ִאים.ְש 

חֹו ֶשל ַאֲהֹרן ֶשֹלא ִש  אְגט ַרִש"י "ְלַהִגיד ְשבָּ ה", ַאֶלע ְמפֹוְרִשים ַביי ַאֲהֹרן ַהֹכֵהן זָּ ינָּ
אט אס ִאיז ִדי ַגאְנֶצע ְגרֹויְסַקייט פּון ַאֲהֹרן ַהֹכֵהן ַאז ֶער הָּ  מּוְטֶשען ִזיְך ִמיט ֶדעם, דָּ

אט ֶגעֵהייְסן?ן פּו שעְר דֶ נְ ַאן ֶגעטּוה טיְש נִ  ואס ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער הָּ  וָּ
א ְמַרֵמז ַא ְצוֵ  ֶבער ַרִש"י ִאיז דָּ ֹרן ַהֹכֵהן ִאיז ִניְשט ַאהֲ  - א ִשינָּה"וייֶטע ַזאְך "ֶשֹלאָּ

אְפן. ִמיט ִדי ֵהייִליֶגע  אְזט ַאְנֶדעֶרע ִאיְדן ְשלָּ אט ִניְשט ֶגעלָּ אְפן, אּון ֶער הָּ ֶגעְשלָּ
אט ֶער ַאַריין ֶגעְבֶרעְנְגט ַא ִליְכִטיְגַקייט אֹויף ִדי  אט ָאְנֶגעִציְנֶדען הָּ ואס ֶער הָּ ה וָּ ְמנֹורָּ

א אט ִניְשט ֶגעלָּ אט אֹויְפֶגעֶוועְקט ִאיְדן צּום ֶוועְלט, ֶעס הָּ אְפן, ֶעס הָּ ְזט ְשלָּ
אל ֶעֶפעֶנען ִדי מֹויל אּון ָאְנהֹויְבן צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן.  ֵאייֶבעְרְשְטן, ַאז ֶמען זָּ

נָּה ַבאקּוְמט ֶמען פּון ַא ַצִדיק, ֶווען ַא ִאיד ִאיז זֹוֶכה צּו ֵגיין צּו ַא ַצִדיק,  ִדי ַמתָּ
אף אּון ֶער הֹויְבט ָאן ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן. ֶוו עְרט ֶער אֹויְפֶגעֶוועְקט פּון ַזיין ְשלָּ

ז ִאין ִדי ֶוועְרֶטער פּון ִדי ִמְשנָּה  אס ִאיז ְמרּומָּ אְגט ַאז דָּ )ְתרּומֹות ֵפֶרק א'( ֶדער ֶרִבי זָּ

ֶמען ֶהעְרט  -ען ִאיז ַאן "ֵאינֹו שֹוֵמַע" ר", ַאז מֶ בֵ דַ ֶרש ֵאינֹו שֹוֵמַע ְוֵאינֹו מְ "ְסַתם חֶ 
ֶמען ֶרעְדט ִניְשט צּום  - "רבֵ דַ מְ יז ֶמען ַאן "ֵאינֹו ִניְשט צּו צּום קֹול  פּון ַצִדיק, ַדאן אִ 

ואס ֶקען ִאים אֹויְפֶוועְקן  ֵאייֶבעְרְשְטן. ַא ִאיד ַדאְרף אֹויְפזּוְכן אּון ְטֶרעְפן ַא ַצִדיק וָּ
אְפן ַזייֶנע ֶטעג אּון פּון ְשלָּ  אל ִניְשט ַפאְרְשלָּ ואס ֶקען ִאים ְמעֹוֵרר ַזיין ַאז ֶער זָּ אף, וָּ

אל ָאְנהֹויְבן צּו ֶלעְבן ִמיְטן ֵאייֶבעְרְשְטן.  יָּאְרן, נָּאר ֶער זָּ
אְגט  ן פ"ג( ֶדער ֶרִבי זָּ ִשיַח ֶוועְרט ָאְנֶגערּוְפן)ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסימָּ שֹון  ַאז מָּ אֹויף ִדי לָּ

אל ' יחַ ִש מֵ 'פּון  ִשיַח ִצְדֵקנּו ֶוועט ַאַרייְנְבֶרעְנֶגען ַאז ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט זָּ ִאְלִמים. מָּ
אְגט  סּוק זָּ "ִכי )ְצַפְניָּה ג, ט( ֶעֶפעֶנען ִדי מֹויל אּון ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן. ַאזֹוי ִווי ֶדער פָּ

ה ָאז ֶאְהֹפְך ֶאל ַעִמי ד". ִבְמֵהרָּ ְבדֹו ְשֶכם ֶאחָּ ם ְבֵשם ה' ְלעָּ ה ִלְקֹרא ֻכלָּ ה ְברּורָּ פָּ ם שָּ
ֵמינּו ָאֵמן.  ְביָּ

א"ש ֶעֶרְך ) ה ינֵ יָּ ִענְ ִשיחֹות מֹוַהרָּ  (ֲחנּוכָּ

 
 

 אמונה טהורהפון  ןיאר צענדליגע
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צו באקומען דעם גליון יעדע וואך אויף אימעיל, ווי אויך צו אדוועטייזן אינעם גליון 

 Breslevcenter@gmail.com פארבינט אייך צו:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ה   ַא ַצייט פּון ִחינּוךְ  -ֲחנּוּכָּ

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 הי"ו מרדכי ראזענפעלד מו"ה
 

 צו די פדיון הבן פון בנו בכורו למזל טוב

 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז ער זאל 
זעהן אסאך אידיש נחת פון זיינע קינדער, 

 דורות ישרים ומבורכים.
 

 

 
 
 

 

 

 קול ברסלב
 

 

 מען קען הערן שיעורים
 פון כ"ק מוהרא"ש שליט"א

 

 אויך קען מען מיטהאלטן
 יעדע וואך דעם שיעור

 אפ-ט א לייוו הוקמי

212-444-9191 

 

 

 

 עןקאפי מיר נעמען אן צו פרינטן און
 

 פאר גאר ביליגע פרייזן!
 
 

 ספרים  •  קונטרסים  •  וועכענטליכע גליונות
 
 

 שנעל גוט און ביליג!
 

 347-559-5554רופט אריין פאר א פרייז 
5554printing@gmail.com 

 

נייעס אינערהאלב 
 מוסדותינו הק'

 
 

 שיינע שבע ברכות פאר א תלמיד הישיבה
איז פארגעקומען אין ישיבה א שיינע שבע ברכות זונטאג די וואך 

 ,בן הרה"ח ר' שמעון ברוין הי"ו הי"ו שמואל דוד ברויןפאר החתן 
 .בהשתתפות כ"ק מוהרא"ש שליט"א

ברכות איז פארגעקומען בהיכל הישיבה, עס זענען זיך די שבע 
צוזאמגעקומען אלע תלמידי הישיבה און אנשי שלומינו מיטצוהאלטן 

 די שמחה.
מיר האבן געהאט די זכי' צו הערן דברות קודש פון מוהרא"ש 
שליט"א וואס האט ארומגערעדט איבער די גרויסקייט פון די ישיבה 

די בחורים  אוי' צו לערנען, א ישיבה וודער חתן האט געהאט די זכ אווו
ווילן לערנען מיט די אייגענע ווילן אן קיין פרעשור, און ברוך ה' דער 

דערנאך האט  חתן האט זיך גוט משלים געווען אין די בחור'ישע יארן.
מוהרא"ש ארומגערעדט פון שלום בית, ווי אזוי מען דארף זיך אומגיין 

 לעבן.אינדערהיים כדי צו האבן א גוט 
תומכי  איז באקאנט צו זיין מגדוליהי"ו  עון ברויןשממחותן ר' דער 

ישיבתינו הק', שטענדיג איז ער גרייט ארויסצוהעלפן די מוסדות מיט 
אום וואס מען דארף צו האבן. ספעציעל איז ער געקומען צו הילף 

תשע"א לפ"ק ווען די ישיבה האט זיך געטראפן אין  פון יאר זוממער
אן קיין ביהמ"ד, דאן האט ר' שמעון מנדב געווען א הערליכע  פקעמ

ית המדרש וואס מען האט גוט אויסגענוצט מיט תורה און נייע ב
 תפלה, וואס דאס אלעס גייט זיכער אויף זיין זכות.

זוממער אין קעמפ ביי די סעודה האט מען געוויזן בילדער פון יענעם 
, און ווי דפרייען פעלגעלערנט אויפן  ןיצן אוזענען געזדי בחורים  וואו

אזוי מען האט באוויזן אין א גאר קורצע צייט אהערצושטעלן דעם 
מען אויפגעמישט דעם  אויך האט נייעם בית המדרש לשם ולתפארת.

ל וואס איז אריבער אויף די ישיבה יענעם זוממער ווען קאפיט
מוהרא"ש שליט"א האט צוגעזאגט פאר די בחורים אז ווער עס וועט 

 פערציג מאל פון חמשה עשר באב ביזמסכת תענית די גמרא ענדיגן 
קע געווען, די בחורים אזוי איז טא ןראש השנה, וועט א חתן ווערן. או

האבן זיך אריינגעלייגט אין דעם מיטן גאנצן אייפער, זיי האבן יעדן 
גלייך דעמאלט האט זיך  ןטאג געענדיגט גאנץ מסכת תענית, או

, ווען צענדליגע בחורים האבן אין ישיבה חתנים ןאנגעהויבן א פלייץ פו
שטובער  עחתונה געהאט ב"ה און אויפגעשטעלט הערליכע אידיש

 ארת.לשם ולתפ
האריקעין "אראפגעלאזט די שווערע  האט זיך יענעם זוממער

ליג ייטווימען האט געמוזט צי ןדעם קעמפ, או און פארשוועמט איירין"
בחורים טראץ די אלע שוועריקייטן האבן די  ןארויסגיין פון קעמפ, או

לערנט יעדן טאג עג ןבן, נאר ווייטער ממשיך געווען אונישט אויפגעגע
 וואס די קעמפ איזדי גאנצע מסכת, אריינגערעכנט אין דעם טאג 

 געווארן צוליב די שווערע האריקעין. אויסגעליידיגט
און  ,נץעטפרייליכע בענטשן האט מען זיך ארויסגעלאזט אין  נאכן

 משמח געווען דעם חתן ביז אין די שפעטע שעה'ן.
 שמח תשמח רעים האהובים!

 

 

 זמן הדלקת נר חנוכה
 "ק מוהרא"ש שליט"אאצל כ

 

 

 בכל לילה תיכף אחר תפלת מעריב
 בביתו נאוה קודש
1129 42th St. 

 תפלת מעריב בזמן מוצש"ק
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 גליון היכל הקודש
 וועכענטליכע גליון ארויסגעגעבן דורך

 וויליאמסבורג מוסדות היכל הקודש ברסלב
 בנשיאות כ"ק מרן מוהרא"ש שליט"א

 
 

  זמנים
 4:16הדלקת הנרות......................

 9:01.................ר"ש.....סוף זמן ק
 5:48............................מוצש"ק....

 שיעורים כסדרן
  פ"דיבמות ...........................בבלי

 ...................תרומות ל"בירושלמי
 סוטה פרק י"אתוספתא...............
 
 
 

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 
 

 

י, נִּ י ֲאדֹּ ר בִּ ה וַּיֹּאמַּ יו ְיהּודָׁ גַּש ֵאלָׁ ית ַרָבה, ֶמְדָרׁש ָזאְגט אֹויף ֶדעם ֶדער  וַּיִּ )ְבֵראׁשִׁ
יָמן ד'(  ָלה" ְיהּוָדה ָהאט ָנאְנטַויִַׁגׁש, ַפְרָׁשה צ"ג, סִׁ ְתפִׁ ָלה,-"ַהָגָׁשה לִׁ יט ְתפִׁ  ֶגעְטֶרעְטן מִׁ

 צּו ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן.
יר יז ָדאס ַמְסבִׁ יָט"א אִׁ י ָזא מֹוַהָרא"ׁש ְׁשלִׁ יֶגער ֶרבִׁ וי ֶדער ֵהיילִׁ יקּוֵטי ְגט לֹויט וִׁ )לִׁ

יָמן רפ"ב(  יְך אּון אֹויְפֶגעֵלייְגטמֹוֲהַר"ן ח"א סִׁ יג ַזיין ְפֵריילִׁ יד ַדאְרף ְׁשֶטעְנדִׁ אּון  ַאז ַא אִׁ
יז זֵייֶער ַו יד ֶזעהט ַאז ֶער אִׁ ילּו ֶווען ַא אִׁ יְׁשט ַזיין צּוְבָראְכן, ֲאפִׁ וייט ֵקייְנָמאל נִׁ

יג, פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ֶער טּוט ַאַסא ים ְטרֹויֶערִׁ ְך ֲעֵבירֹות, אּון ָדאס ַמאְכט אִׁ
ים ַמאְכן ְטרוֹ  ויל אִׁ יז ָנאר ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ָוואס וִׁ ויְסן ַאז ָדאס אִׁ יגַדאְרף ֶער וִׁ אּון  יֶערִׁ

י גּוֶטע ַזאְכן ָוואס יְך דִׁ ים, ָנאר אֹויְפזּוְכן ַביי זִׁ יְׁשט ָלאְזן פּון אִׁ יְך נִׁ ֶמען  ֶמען ָטאר זִׁ
ְצֹות זֶ ָהאט ֶגע י מִׁ ילּו דִׁ ְצֹות, ֲאפִׁ יד ָהאט ָדאְך ַאַסאְך מִׁ עֶנען טּוהן, ַווייל ֶיעֶדער אִׁ

וי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין, ָהאט ֶעס ָאֶבער ָדאְך ֶעֶפעס ג יְנַגאְנְצן וִׁ יְׁשט אִׁ ין ּוטְ אֹויְך נִׁ ס אִׁ
יְך זֵייֶער ְפֵרייֶען. יט ֶדעם ַדאְרף ֶמען זִׁ יְך, אּון מִׁ  זִׁ

יז ָדא ֶעֶפעס גּוטְ  אּוַווייל וו וי ֶדער פָ ֶעס אִׁ יז ֶעס ָנאר פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, וִׁ סּוק ס אִׁ
ים קמה, ט( ָזאְגט  לִׁ ל,)ְתהִׁ כֹּ ס ַביי עְפְסט ֶעֶפעס גּוטְ וען דּו ְטרֶ ְמֵמיָלא וֶ  טוֹּב ה' לַּ

י יר, אּון ֶדעְרַפארדִׁ יט דִׁ יז מִׁ ר ֶקעְנְסטּו ֶרעְדן , ֵמייְנט ָדאס ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער אִׁ
יקּוֵטי ֲהָלכֹות, ַהְׁשָכַמת ַהֹבֶקר א', ב'(צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן   .)לִׁ

ויל  אּון ָנאר ַאזֹוי ֶקען ֶמען ַדאֶוועֶנען אּון ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ַווייל ֶווען אַ  יד וִׁ אִׁ
ים ֶדער ֵיֶצר ָהרַ  ין ָקאפֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ְבֶרעְנְגט אִׁ  ע ַאַריין ַמְחָׁשבֹות אִׁ

יְך ֶדען ֶווערְ  ין אִׁ יְך ָהאד"ָוואס בִׁ י ב, אִׁ ט ָדאְך ֶגעטּוהן ַאַסאְך ֲעֵבירֹות" ָאֶבער מִׁ
יְסל גּוֶטע ַזאְכן ָוואס ֶער ָהאט, ָדא י בִׁ יט דִׁ יְך מִׁ יד ְפֵרייְדט זִׁ ס ֶדעם ָוואס ַא אִׁ

יְך ֶקעֶנען אֹויְסֶרעדְ   ן ָדאס ַהאְרץ ַפאְרן ֵאייֶבעְרְׁשְטן.ַמאְכט ַאז ֶער ָזאל זִׁ
ין ָפסּוק,  יז ְפַׁשט אִׁ ה,ָדאס אִׁ יו ְיהּודָׁ גַּש ֵאלָׁ ָזאְגט אֹויף ֶדעם ֶדער ֶמְדָרׁש,  וַּיִּ

ָלה  ְתפִׁ ויל ָאְנֵהייְבן ַדאֶוועֶנען אּון ֶרעְדן צּום ֵאייֶבערְ  -ַהָגָׁשה לִׁ יד וִׁ ְׁשְטן, ֶווען ַא אִׁ
ין, ַדאְרף ֶער ְטַראְכטְ  נִּ י ֲאדוֹּ יר, - בִּ יט מִׁ יז ָדאְך מִׁ יְך ָהאב  ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער אִׁ אִׁ
יר, אּון ָדאְך ֶעֶפעס גּוטְ  ין מִׁ י, ַדאןס אִׁ נִּ ר ְבֵעיֵני ֲאדֹּ בָׁ ְבְדךָׁ דָׁ ֵבר נָׁא עַּ  - ְידַּ

יְך ֶקען אֹויְך ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן. ֶדעָמאְלט יְך ַאז אִׁ יהל אִׁ  פִׁ
 ָרה ַויִַׁגׁש א()ֹזאת ַהתוֹ 

*** 
 

י ֵהנָׁה, תִּ ְרֶתם אוֹּ י ְמכַּ ר ְבֵעיֵניֶכם כִּ ל יִּחַּ ְצבּו ְואַּ ל ֵתעָׁ ה אַּ תָׁ ֶמְדָרׁש ֶדער  ְועַּ
ית ַרָבה כא, ו( ָזאְגט  ה")ְבֵראׁשִׁ ן ְתשּובָׁ שוֹּ א לָׁ ה ֶאלָׁ תָׁ ה", ֶדער ָוואְרט "ֵאין ְועַּ תָׁ  "ְועַּ

ה"ַדאְרף ֶמען ַפאְרְׁשֵטיין ָוואס ָהאט ֶדער ָוואְרט  .ְנט ְתׁשּוָבהֵמיי תָׁ יט  "ְועַּ מִׁ
 ?ְתׁשּוָבה

יר יז ָדאס ַמְסבִׁ יָט"א אִׁ י ְׁשַרייְבט ַאַסאְך ָמאל, אַ  ,מֹוַהָרא"ׁש ְׁשלִׁ וי ֶדער ֶרבִׁ ז לֹויט וִׁ
יז, ַאז ֶמען ָזאל ַפאְרֶגעְסן ַאֶלעס ָווא יָקר ְתׁשּוָבה אִׁ י עִׁ יז דִׁ  ס ֶמען ָהאט ֶגעטּוהן בִׁ
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רָׁא"ש הַּ ת מוֹּ יחוֹּ  שִּ
 

   ~ ה ְבֵטֵבתרָׁ שָׁ עַּ   ~

ן זצוק"ל י נָׁתָׁ ייט פּון ֶרבִּ י יָׁאְרצַּ  דִּ
 

 

ין ָיאר תק"מ  יז ֶגעבֹויְרן ֶגעָוואְרן אִּ י ָנָתן אִּ ֶרבִּ
י ַנְפתָ  ,לפ"ק יְרץ ַז"ל אּון צּו ַזיין ַטאְטן ֶרבִּ י הִּ לִּ

יז אֹויְפֶגעוַ ַזיין ַמאֶמע ַלא ואְקְסן ְנֶיע ָע"ה. ֶער אִּ
ירֹוב, ַזי ין ְשָטאט ֶנעמִּ יז ֶגעֶווען ַא אִּ ין ַטאֶטע אִּ

יז ָאֶבער  ְגרֹויֶסער סֹוֵחר אּון ַאן עֹוֶשר, ֶער אִּ
יד ָחָכם, ֶער ָהאט ֶגעַהאט ַא  ֶגעֶווען ַא ַתְלמִּ
יעּות צּו ֶלעְרֶנען ֶיעְדן ָטאג ַא ְבַלאט ְגָמָרא,  ְקבִּ
י ֶמְדָרש אֹויף  אּון צּו דּוְרְכֶלעְרֶנען ֶיעֶדע ָוואְך דִּ

י ַפְרשָ   ה.דִּ
יז ֶעְלֶטער ֶגעָוואְרן ָהאט ֶער  ֶווען ֶער אִּ

ר ֵשייְנְדל ֲחתּוָנה ֶגעַהאט צּו ַזיין ַווייב ֶאְסתֵ 
י ְגדֹוֵלי ַהדֹור  ,ָע"ה ַא ָטאְכֶטער פּון ֵאייֶנע פּון דִּ

י  ד ְצבִּ י ָדוִּ ין ֶיעֶנע ְתקּוָפה, ַהָגאֹון ַהָגדֹול ֶרבִּ אִּ
יז גֶ  י"ַע ֶוועְלֶכער אִּ ב אֹויף עֶווען רָ אֹויֶעְרָבאְך זִּ

יְגַראד, ָמֳאהלּוב אּון  ְדֵריי ְגרֹויֶסע ְשֶטעט ַשארִּ
יֶלע ְקֵלייֶנע ְשֶטעט  יץ, אּון אֹויף ָנאְך פִּ ְקֶרעְמנִּ
יז ֶגעֶווען ָגאר ַא  י אִּ ד ְצבִּ י ָדוִּ אּון ֶדעְרֶפער. ֶרבִּ
י ָברּוְכ'ל פּון  יק ֶרבִּ ְגרֹויֶסער ֶמעְנְטש, ֶדער ַצדִּ

יְזש ים ַאז  ֶמעֶזעבִּ י"ַע ָהאט ֶגעָזאְגט אֹויף אִּ זִּ
יג. יט ְשֶטעְנדִּ ים מִּ יט אִּ יא ֵגייט מִּ ָיהּו ַהָנבִּ  ֵאלִּ

יז שֹוין ֶדעָמאְלט ֶגעֶווען ַא  י ָנָתן אִּ ֶרבִּ
יד אּון ַא ַלְמָדן ָעצּום, ֶער ָהאט  ְגרֹויֶסער ַמְתמִּ
ים, ַאזֹוי ַווייט ַאז ֶער ָהאט  ֶגעֶקעְנט ַש"ס ּופֹוְסקִּ

יג ֶיעֶדע ֶגעֶקענְ  יֶבעְרֵגיין אֹויף אֹויְסְנֵוויינִּ ט אִּ
יז ַא ָחָתן  י ַרייֶע. ֶער אִּ ין דִּ ין ַש"ס אִּ תֹוְספֹות אִּ
י ְדַרייְצן ָיאר, ַזיין ְשֶווער ָהאט  ֶגעָוואְרן ַביי דִּ
ים, אּון ֶער ָהאט  ֵזייֶער ְשַטאְרק ֶגעַהאְלְטן פּון אִּ

יבֶ  י ָנָתן ֶוועט אִּ עְרֶנעֶמען ַזיין ֶגעָהאְפט ַאז ֶרבִּ
יג.  ַרָבנּות ָנאְך ַזייֶנע הּוְנֶדעְרט אּון ְצָוואְנצִּ

יז ֶגעֶווען ֵזייֶער ְגרֹויס,  ָכאְטש ַזיין ְשֶווער אִּ
יְשט ֶגעַהאְלְטן פּוֶנעם ֶדֶרְך  ָהאט ֶער ָאֶבער נִּ
יְנֶדער אּון  ַהַבַעֵש"ט, ֶער ְפֶלעְגט ָאְנָזאְגן ַזייֶנע קִּ

יֶמער ַאז זֵ  ְתַחֵבר ַזיין צּו ֵאיידִּ יְשט מִּ יְך נִּ יי ָזאְלן זִּ
ין  יְצן אִּ יז ֶגעזִּ י ָנָתן אִּ ים. ָאֶבער ֶווען ֶרבִּ ידִּ י ֲחסִּ דִּ
יֶשע  ידִּ י ַחסִּ ְדָרש אּון ֶגעֶלעְרְנט ָהאְבן דִּ  ֵבית ַהמִּ
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רָׁא"ש הַּ ת מוֹּ יחוֹּ  שִּ
יט  יְך ֶגע'ַטֲעָנה'ט מִּ ים אּון זִּ יט אִּ ְדָרש ֶגעֶרעְדט מִּ ין ֵבית ַהמִּ יְנֶגעַלייט אִּ אִּ

י יד ֶזעֶנען אִּ יֵדי ַהַמגִּ י ַתְלמִּ יג ַאז דִּ ים, אּון ָגארם, אֹויְפַווייְזְנדִּ יקִּ  ְגרֹויֶסע ַצדִּ
יֶנען ֶדעם  יְך אֹויְפֶוועְקן ַזיין ַהאְרץ צּו דִּ יְטן ֵגיין צּו ֵזיי ֶוועט זִּ מִּ

יט ַאן ֱאֶמת.  ֵאייֶבעְרְשְטן מִּ
י אּון ֶער ָהאט ָאְנֶגעהֹויְבן  םֵזייֶעֶרע ֶוועְרֶטער ָהאְבן ֶגע'פֹוֵעל'ט אֹויף אִּ

י ָברּוְכ'ל  יז ֶגעָפאְרן צּו ֶרבִּ ים פּון ֶיעֶנעם דֹור. ֶער אִּ יקִּ י ַצדִּ צּו ָפאְרן צּו דִּ
י ָמְרְדַכי פּון  י"ַע, צּו הרה"ק ֶרבִּ י זּוָשא זִּ י'ן ֶרבִּ י"ַע, צּום ֶרבִּ יְזש זִּ פּון ֶמעֶזעבִּ

י גְ  י"ַע, צּו הרה"ק ֶרבִּ יץ זִּ י ָשלֹום ְקֶרעְמנִּ י"ַע, צּו הרה"ק ֶרבִּ יץ זִּ ינִּ לִּ ַדְלי' מִּ
י  י"ַע. דִּ יק זִּ ַחֶמעְלנִּ י ַאְבָרָהם דֹוב מִּ י"ַע, אּון צּו הרה"ק ֶרבִּ יְטש זִּ ְפָראבִּ מִּ

ים. יט אִּ יב ֶגעַהאט אּון ַאַסאְך ֶגעֶרעְדט מִּ ים ֵזייֶער לִּ ים ָהאְבן אִּ יקִּ  ַצדִּ
יז ֶער ָאְנֶגעקּוֶמען צּו יְגןְשֶפעֶטער אִּ יק ם ֵהיילִּ ְצָחק פּון  ַצדִּ י יִּ י ֵלוִּ ֶרבִּ

ים ֶגערּוְפן  ים ֵזייֶער ְמַקֵרב ֶגעֶווען אּון אִּ י"ַע ָוואס ָהאט אִּ יְטשּוב זִּ ַבאְרדִּ
י  ְתעֹוֵרר ֶגעָוואְרן ַביי דִּ יז ֵזייֶער נִּ י ָנָתן אִּ יְבַשאְפט "ַמיין ָנָתְנ'ֶלע". ֶרבִּ יט לִּ מִּ

ים, ֶעס ָהאט אֹויְפֶגעהֹויבְ  יקִּ יֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ַצדִּ ן ַזיין ַהאְרץ צּו דִּ
יֶשע  ידִּ י ַחסִּ יְדן פּון דִּ יְשט ֶגעֶווען צּוְפרִּ יז ֶער נִּ ֶבֱאֶמת, ָאֶבער ְלַמֲעֶשה אִּ
ויְרְטַשאְפט, ֶער ָהאט ֶגעַהאְלְטן ַאז ָדאס ַפאְרְבֶרעְנֶגען ַביי ְסעּודֹות אּון  וִּ

יטּו יז ְסַתם בִּ יז ְשמּוֶעְסן אִּ י ַצייט ל ְזַמן, ֶעס אִּ ַא ָשאד צּו ַפאְרְבֶרעְנֶגען דִּ
יֶנען ֶדעם  יְצן אּון ֶלעְרֶנען אּון דִּ י ֶזעְלֶבע ַצייט ֶקען ֶמען זִּ ין דִּ ֶווען אִּ

 ֵאייֶבעְרְשְטן.
יקִּ  י ֲעבֹוָדה פּון ַאֶלע ַצדִּ ים ֵזייֶער ֶער ָהאט ֶגעֶזעהן דִּ יז אִּ ים, ֶעס אִּ

י אְלן, ֶער הָ ֶגעפָ  יְשט ֶגעוואּוְסט דִּ וי ַאזֹוי ֶער ֶקען אֹויאט ָאֶבער נִּ  ְךֶוועג וִּ
יט ְסֵפיקֹות אּון  יז ֶגעֶווען פּול מִּ יק. ֶער אִּ זֹוֶכה ַזיין צּו ֶוועְרן ַא ַצדִּ
י  וי ַאזֹוי דִּ יְשט ַארֹויס ֶגעַהאט ְקָלאר ָוואס אּון וִּ ים, ֶער ָהאט נִּ ְלבּולִּ בִּ

יז צּו יֶגע ֶוועג אִּ יְכטִּ יֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן. רִּ  דִּ
ים ַביי ַא ְמַלֶוה  ידִּ יט ַא ְגרּוֶפע ֲחסִּ יְצן צּוַזאֶמען מִּ יז ֶער ֶגעזִּ ֵאייְנָמאל אִּ
ַמְלָכה, ֶמען ָהאט ֶגעַמאְכט ַא גֹוָרל ֶווער ֶעס ָזאל ֵגיין קֹויְפן ֵבייְגֶלעְך ַפאר 

יז אֹויְסֶגעַפאְלן א י גֹוָרל אִּ יז ְמַלֶוה ַמְלָכה, דִּ י ָנָתן אּון ֶער אִּ ֹויף ֶרבִּ
ין ַזיין ַמָצב אּון  ֶגעַגאְנֶגען קֹויְפן. אֹויְפן ֶוועג ָהאט ֶער ַאַרייְנֶגעְטַראְכט אִּ
יְך ַבאַשאְפן  ין אִּ יֶטעְרט. "אֹויף ֶדעם בִּ יז ֶגעָוואְרן ֵזייֶער ֶדעְרבִּ ֶער אִּ

ַראְכט. ֶער ָהאט ֶגעְטַראְכט ָהאט ֶער ֶגעטְ  -צּו קֹויְפן ֵבייְגֶלעְך?!"  ?ֶגעָוואְרן
יז ֶגעָוואְרן ֵזייֶער  י ֶוועְלט, אּון ֶער אִּ ית אֹויף דִּ ָוואס ֶוועט ַזיין ַתְכלִּ

 צּוְבָראְכן פּון ֶדעם.
יֶנעם  יז ַאַריין אִּ י ֵבייְגֶלעְך אּון ֶער אִּ יְך ָאְפֶגעָלאְזט פּון דִּ ֶער ָהאט זִּ

יז ֶגע ְדָרש ָוואס אִּ י ַנאְכט, ֶער ָהאט ְגרֹויְסן ֵבית ַהמִּ יְטן דִּ יְנמִּ יג אִּ ֶווען ֵליידִּ
ים, אּון ָאְנֶגעהֹויְבן  לִּ יט ַא ְתהִּ ין ַווייֶבער שּוהל מִּ יְך ַאֶוועק ֶגעֶזעְצט אִּ זִּ
יֹות, ֶער ָהאט ֵזייֶער  יט ְגרֹויס ְבכִּ יְטל מִּ יְטל ָנאְך ַא ַקאפִּ ָזאְגן ַא ַקאפִּ

יְש  יְך פּון ְגרֹויס ֶגעֵווייְנט אּון ֶגעֵווייְנט אּון נִּ ט ֶגעֶקעְנט קּוֶמען צּו זִּ
יְטל נ', אּון פּון  יז ַקאפִּ ים בִּ לִּ יש, ַאזֹוי ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט ְתהִּ יֶטעְרנִּ בִּ
יז ַאייְנֶגעְשָלאְפן. יז ֶער ֶגעָוואְרן ָאְפֶגעְשַוואְכט אּון ֶער אִּ יל ֵווייֶנען אִּ  ַאזֹויפִּ

וי ֶער ֶזע יְזן ֶער ָהאט ֶגע'ָחלֹוְמ'ט וִּ י ֶעְרד בִּ הט ַא ְגרֹויֶסע ֵלייֶטער פּון דִּ
יז  יְרט ַארֹויְפצּוֵגיין אֹויְפן ֵלייֶטער ָאֶבער ֶער אִּ יְמל, ֶער ָהאט ְפרּובִּ הִּ
יז  יְרט ָנאְכַאָמאל ַארֹויְפצּוֵגיין ָאֶבער ֶער אִּ ַאָראְפֶגעַפאְלן, ֶער ָהאט ְפרּובִּ

וי מֶ  יְרט ַארֹויְפצּוֵגיין ֶהעֶכער ָנאְכַאָמאל ַאָראְפֶגעַפאְלן, וִּ ער ֶער ָהאט ְפרּובִּ
יְך ָנאְך ֶמער צּוְקַלאְפט,  יז ֶער ַאָראְפֶגעַפאְלן פּון ַא ְגֶרעֶסעֶרע ְפַלאץ אּון זִּ אִּ

יז ֶער ָהאט ֶגעַכאפְ  ט ַאַזא ְטַראְסק ַאז ֶער ָהאט אֹויְפֶגעֶגעְבן אּון ֶער ָהאט בִּ
יְרט ַאר יְשט ְפרּובִּ יז ֵאייֶנער ָאְנֶגעקּוֶמען אּון ֶמער נִּ ֹויְפצּוֵגיין, אּון ַדאן אִּ

ים ְמַחֵזק ֶגעֶווען אּון יג:  אִּ ֶגעְשַטאְרְקט, ָזאֶגעְנדִּ

יחֹות.  יז ֶגעֶווען סֹוף ָיאר תקס"ב לפ"ק ַפאר ְסלִּ  ָדאס אִּ

ין  ין ֶיעֶנע ַצייט ָהאט ֶגעוואֹויְנט אִּ יְטן ָנאֶמען ר' אִּ יד מִּ ירֹוב ַא אִּ ֶנעמִּ
ים, אּון ֶווען ֶער ָהאט ֶגעֶהעְרט ַאז  יקִּ יָפא, ֶער ְפֶלעְגט ָפאְרן צּו ַאַסאְך ַצדִּ לִּ
יז  ירֹוב, אִּ יְשט ַווייט פּון ֶנעמִּ יז נִּ ין ְשָטאט ְבֶרְסַלב, ָוואס אִּ אִּ

יק, ָהאט ֶער ַבאקּוֶמע ן ֵחֶשק צּו ֵגיין צּו ַאַרייְנֶגעקּוֶמען וואֹויֶנען ַא ַצדִּ
י ים, אּון ַאזֹוי ָהאט ֶער ַטאֶקע ֶגעטּוהן, ֶער אִּ י'ן אֹויףאִּ  ז ֶגעָפאְרן צּום ֶרבִּ
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יג פּון ֵנייאּון ָאנְ  ֶיעְצט וי ֶמען ָוואְלט ֶיעְצט ֵהייְבן ְׁשֶטעְנדִׁ  ַאזֹוי וִׁ
אל צּו ֶגעבֹויְרן ֶגעָוואְרן, ֶמען ֵהייְבט ֶיעְצט ָאן צּום ֶעְרְׁשְטן מָ 

יֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן.  דִׁ
 ְכֶפעֶלער ָוואס ֶמען ָהאטאֹויב ֶמען ֶגעֶדעְנְקט ָאֶבער ַאֶלע דּורְ 

ין כַ  יג, ֶמען ֶוועְרט אִׁ ַעס, אּון ֶגעַהאט, ֶוועְרט ֶמען ֵזייֶער ְטרֹויֶערִׁ
יְׁשט ְתׁשּוָבה טּוהן, יג ֶדעְרַפאר ַדאְרף ֶמען ְׁשֶטעְנדִׁ  ֶמען ֶקען נִׁ

יז ֶגעֶווען, אּון ַאז  יךְ ֹוי ֶקען ֶמען ַזיין ְפֵריילִׁ ַפאְרֶגעְסן ָוואס ֶעס אִׁ
יֶנען ֶדעראּון  יְׁשַקייט צּו דִׁ יט ַא ְפרִׁ  ָאְנֵהייְבן ָנאְכַאָמאל מִׁ

ס ֶזעהט ֶמען ַאז ַאֶלע דּוְרְכֶפעֶלער ָווא ַדאןֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון 
יז ָגאר ֶגעֶווען ְגרֹויֶסע טֹובֹות, ָוואס ֶדער  ֶמען ָהאט ֶגעַהאט, אִׁ

יְרט ַאזֹוי צּום ג יֶכער ֶגעפִׁ  ּוְטן.ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָהאט זִׁ
ן ֶדעְרַפאר ָזאְגט ֶדער ֶמְדָרׁש  שוֹּ א לָׁ ה ֶאלָׁ תָׁ "ֵאין ְועַּ

ה", ה" ְתשּובָׁ תָׁ יְך ֵהייב ָאן " - "ְועַּ פּון אּון ֶיעְצט, אֹויב אִׁ
יז ֶיע ,"ֶיעְצט יז ֶגעֶווען בִׁ יְך ַפאְרֶגעס ַאֶלעס ָוואס ֶעס אִׁ ְצט, אִׁ

יז  ַדאן יז ָדאס ַא ָלׁשֹון ְתׁשּוָבה, ָדאס אִׁ יָקר ְתׁשּוָבה.אִׁ  ֶדער עִׁ
ין ָפסּוק יז ְפַׁשט אִׁ ה .ָדאס אִׁ תָׁ  , אּון ֶיעְצט, ֶווען דּו ֵהייְבְסטְועַּ

ְצבּו, ַדאןָאן "פּון ֶיעְצט",  ל ֵתעָׁ יְׁשט ֶוועְרן  - אַּ ֶוועְסטּו נִׁ
יג,  ר ְבֵעיֵניֶכםְטרֹויֶערִׁ ל יִּחַּ יְׁשט ֶוועְרן אּון דּו ֶווע - ְואַּ ְסט נִׁ

ים אר ַפאְרֶקעְרט, נָ  ֶגעֶרעְגט, קִּ י ֱאלֹּ נִּ חַּ ְחיָׁ' ְשלָׁ י ְלמִּ כִּ
ְפֵניֶכם ֶטער דּו ֶוועְסט ֶזעהן ַאז ַאֶלעס ָהאט ֶדער ֵאייֶבעְרְׁש  - לִּ

י יְרט צּום גּוְטן, ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָהאט ַאזֹוי ֶגעפִׁ ְרט ַאז ֶגעפִׁ
ן ְׁשֵפייְזן ֶמען ָזאל ַפאְרקֹויְפן יֹוֵסף, ְכֵדי ֶער ָזאל ָנאְכֶדעם ֶקעֶנע

יְדן. י אִׁ  דִׁ
 )ֹזאת ַהתֹוָרה ַויִַׁגׁש ג(

*** 
 

חְ  ֶשן וֵַּיאָׁ יִּם ְבֶאֶרץ גֹּ ְצרַּ ֵאל ְבֶאֶרץ מִּ ְשרָׁ ְפרּו וֵַּיֶשב יִּ ה ְויִּ זּו בָׁ
ד, ְרבּו ְמאֹּ "י,  וַּיִּ יא מֵ ָזאְגט ַרׁשִׁ ֶשן ֶשהִּ ן? ְבֶאֶרץ גֹּ ֶאֶרץ ְוֵהיכָׁ

יִּם. ְצרַּ  מִּ
י יָט"א אִׁ ירמֹוַהָרא"ׁש ְׁשלִׁ י ָזאְגט ,ז ָדאס ַמְסבִׁ וי ֶדער ֶרבִׁ  לֹויט וִׁ

יָמן קס"ט(  יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' סִׁ יךְ )לִׁ יז ְפֵריילִׁ יד אִׁ  ַדאן ַאז ֶווען ַא אִׁ
יְׁשט  ים ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ַאֵליין ַאז ֶער ָזאל נִׁ יט אִׁ הִׁ

ית י ַהאְרֶבע ֲעֵביָרה פּון ְפַגם ַהְברִׁ ין דִׁ י דּוְרְכַפאְלן אִׁ , ַווייל דִׁ
יג. יז ְטרֹויֶערִׁ  ֲעֵביָרה קּוְמט ָנאר ֶווען ֶמען אִׁ

יֶגע ַחַז"ל ָזאְגן  י ֵהיילִׁ ָיהּו ַרָבה ֵפֶרק ז'(:)תָ דִׁ יְׁשט  ָנא ְדֵבי ֵאלִׁ יז נִׁ "ֶעס אִׁ
יט  ָדא ָנאְך ַאַזא ָפאְלק יט ֲעֵבירֹות, מִׁ יל מִׁ יז ַאזֹוי פִׁ ָוואס אִׁ

יט ַאֶלע ְׁשֶלעכְ  יׁשּוף, אּון מִׁ יִׁים", כִׁ ְצרִׁ י מִׁ וי דִׁ ֶטע ַזאְכן, וִׁ
ְצַריִׁם, ָהא ֶדעְרַפאר יְדן ָהאְבן ֶגעמּוְזט ֵגיין ַקיין מִׁ י אִׁ ט זֵיי ֶווען דִׁ

י ָוואְרט  ין ֹגֶׁשן, דִׁ ֶשן"יֹוֵסף ַאַרייְנֶגעְׁשֶטעְלט אִׁ יז  "גֹּ אִׁ
ָיא  יַמְטרִׁ ה","שִּ ְבגִׁ ַאז דּוְרְך ֶדעם ָוואס זֵיי ֶוועְלן ַזיין  ְמחָׁ

יְׁשט ֶוועְרן ָנאְכֶגעְׁשֶלעְפט, ַחס ְוָׁשלְפֵרי יְך, ֶוועְלן זֵיי נִׁ ֹום, ילִׁ
יִׁים. ְצרִׁ י מִׁ י טּוְמָאה פּון דִׁ  ָנאְך דִׁ

"י ָזאְגט,  יז ְפַׁשט ָוואס ַרׁשִׁ ֶשן ֶשהִּ ָדאס אִׁ ן? ְבֶאֶרץ גֹּ יא ְוֵהיכָׁ
יִּם ְצרַּ ין ֶדעם ָטֵמא'ֶנֵמֶאֶרץ מִּ יְדן ֶזעֶנען אִׁ י אִׁ ילּו דִׁ ם ע, ַאז ֲאפִׁ

ין  ְצַריִׁם, ָזאְלן זֵיי ַזיין אִׁ ֶשן"ַלאְנד מִׁ ָיא  "גֹּ יַמְטרִׁ יז ְבגִׁ ָוואס אִׁ
השִּ " י טּוְמאָ ְמחָׁ יְך, ֶוועט דִׁ ה ", ַווייל אֹויב זֵיי ֶוועְלן ַזיין ְפֵריילִׁ

יָטה. יְׁשט ָהאְבן אֹויף זֵיי ַקיין ְׁשלִׁ יִׁים נִׁ ְצרִׁ י מִׁ  פּון דִׁ
 )ֹזאת ַהתֹוָרה ַויִַׁגׁש ח(

 
 
 



 ג
 

רָׁא"ש הַּ יחוֹּת מוֹּ  שִּ
ים ָוואס ֶער ָהאט  יבּורִּ י דִּ ְתעֹוֵרר ֶגעָוואְרן פּון דִּ יז ֵזייֶער נִּ י ָתֹבא. ֶער אִּ ַשָבת ַפְרַשת כִּ

י'ן אּון ַזיין ַהאְרץ הָ  יט ֶגעֶהעְרט ַביים ֶרבִּ יֶען צּום ֵאייֶבעְרְשְטן מִּ ים ָאְנֶגעהֹויְבן צִּ אט אִּ
יְך ֶזעה ַא  יֶכע ָמאל: "אִּ י ֶדעְרַמאְנט ֶעְטלִּ ַא ְגרֹויֶסע ְבֶרען. ֶיעֶנעם ַשָבת ָהאט ֶדער ֶרבִּ
י  יֶבער דִּ ין אּוְקַרייֶנע ָנאְנט צּו ְבֶרְסַלב", אּון ֶער ָהאט ֶגעֶרעְדט אִּ ֵנייֶע ְנָשָמה אִּ

י ְנשָ ְגר יְשט ֶגעוואּוְסט ֶוועֶדער עֹולָ  .ָמהֹויְסַקייט פּון דִּ י ֵמייְנט  םם ָהאט נִּ ֶדער ֶרבִּ
יט ֶדעם.  מִּ

יז  יק ֶגעֶווען ַדאן מֹוָצֵאי ַשָבת קֹוֶדש, ָוואס אִּ יָפא צּורִּ יז ר' לִּ יחֹות", אִּ "א' ְסלִּ
יז ֶגעַגאְנֶגען ירֹוב, ֶער אִּ יחֹות, אּון ַאזֹוי  ֶגעָפאְרן צּו ַזיין ְשָטאט ֶנעמִּ ין שּוהל ָזאְגן ְסלִּ אִּ

ְתעֹוְררּות ָוואס ֶער ָהאט ַבאקּוֶמען  י הִּ י ֵבייֶנער דִּ ין דִּ יְגן אִּ ים ָנאְך ֶגעלִּ יז אִּ וי ֶעס אִּ וִּ
יט  יט ְגרֹויס ְבֶרען אּון ַכָווָנה מִּ יחֹות מִּ י ְסלִּ י'ן, ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט דִּ ַשָבת ַביים ֶרבִּ

י ֶלעְצֶטע ְש ֶגעְשַמאק, אּו ילּו ַביי דִּ יחֹות, "ַענֵ ן ֲאפִּ יְקֶלעְך פּון ְסלִּ י ינִּ ַענֵ י ה' נִּ טִּ " "מִּ
יְך  יְקֶלעְך ָוואס ֶמען ַכאְפט שֹוין ֶגעֶוועְנלִּ י ְשטִּ ֶשָעָנה ְלַאְבָרָהם" אּון ַאזֹוי ַווייֶטער, דִּ

יט ְגרֹויס ֵחֶשק ְשטַ ָאפ, ָהאט ֶער ֶעס ָאֶבער ֶגע יט ְגרֹויס ייט ָזאְגט מִּ יג אּון מִּ אּון רּואִּ
ְתעֹוְררּות ָוואס ָהאט  ַכָווָנה. י הִּ ין שּוהל ָהאְבן ֶגעֶזעהן דִּ יְנֶגעַלייט אִּ י אִּ ֶווען דִּ

י ַמֲעֶשה  יָפא,ָאְנֶגעַכאְפט ֶדעם ר' לִּ  יחֹות ָוואס דִּ ים אֹויְסֶגעְפֶרעְגט ָנאְך ְסלִּ ָהאְבן ֵזיי אִּ
יז, יְשט ַווייטָהאט ֶער ֵזיי ֶדעְרֵציי אִּ ין ְשָטאט ְבֶרְסַלב ,ְלט ַאז ָדא נִּ יְך ַאַריין  ,אִּ ָהאט זִּ

יק יֶשער ַצדִּ יְקל פּון ַבַעל שֵ ֶגעצֹויְגן ַא ְפרִּ יז ֶגעַגאְנֶגען צּו , ַאן ֵאיינִּ ם טֹוב, אּון ֶער אִּ
ים אֹויף ַשָבת ְתעֹוֵרר ֶגעָוואְרן צּום ֵאייֶבע אִּ יז ֶער ֵזייֶער נִּ י אּון ָדאְרט אִּ ְרְשְטן. ֶווען ֶרבִּ

ְתעֹוֵרר ֶגעָוואְרן, ֶאְפָשר ֶוועט ֶער ַביי ֶדעם  יז ֶער ֵזייֶער נִּ ָנָתן ָהאט ָדאס ֶגעֶהעְרט אִּ
ים אֹויְך ְמעֹוֵרר ַזיין אּון  יק אִּ יק ְטֶרעְפן ָדאס ָוואס ֶער זּוְכט, ֶאְפָשר ֶוועט ֶדער ַצדִּ ַצדִּ

יְגן ֶוועג.  יְכטִּ יְרן אֹויְפן רִּ ים פִּ יט אִּ יְך צּוַזאם ֶגעְשֶטעְלט מִּ ָנאְך ֶיעֶנעם ָטאג ָהאט ֶער זִּ
י ַנְפתָ  י ַזְלָמן אּון ֵזיי ֶזעֶנען ֶרבִּ י אּון ֶרבִּ יְנֵאייֶנעם לִּ י'ן.ֶגעָפאְרן אִּ  צּום ֶרבִּ

יז  י אִּ י ָנָתן ֶדעְרֶקעְנט ַאז ֶדער ֶרבִּ י'ן ָהאט ֶרבִּ יז ָאְנֶגעקּוֶמען צּום ֶרבִּ ֶווען ֶער אִּ
ים אִּ גֶ  יז ֶגעקּוֶמען צּו אִּ ים ֶגעָזאְגט עֶווען ֶדער ָוואס אִּ ין ָחלֹום אּון אִּ

יק ַצייט.  יט ֵזיי ַא ְשטִּ י ָהאט ֶגעֶרעְדט מִּ  ֶדער ֶרבִּ

יז ֶדע י'ן אִּ י ָנָתן שֹוין ֶגעֶהעְרט ַאז ַביים ֶרבִּ יג ָדאְרט ָהאט ֶרבִּ יָקר ֹראש ַזייֶעְנדִּ ר עִּ
יז ֹראש  יְשט ֶקעֶנען ְבַלייְבן ָדאְרט בִּ ַהָשָנה, ֶער ָהאט ַפאְרְשַטאֶנען ַאז ֶער ֶוועט נִּ
י'ן אֹויף ֹראש  יק צּו קּוֶמען צּום ֶרבִּ יְטן ֶחְשבֹון צּורִּ יז ֶער ַאֵהיים ֶגעָפאְרן מִּ ַהָשָנה, אִּ

 ַהָשָנה.
ים, כ" ָצבִּ י ָנָתן ַארֹויְסֶגעָלאְזט אֹויְפן ֶוועג ְפַרייָטאג ַפְרַשת נִּ יְך ֶרבִּ ז ֶאלּול, ָהאט זִּ

י ַנְפתָ  יט ַזיין ַחֶבר ֶרבִּ י'ן אֹויף ַשָבת אּון שֹוין ְבַלייְבן צּוַזאֶמען מִּ י, צּו ָפאְרן צּום ֶרבִּ לִּ
יְנסְ  יז ַדאן אֹויְסֶגעַפאְלן ָמאְנָטאג אּון דִּ  ָטאג.ָדאְרט אֹויף ֹראש ַהָשָנה ָוואס אִּ

יְרן אֹויף ַא  יְך ֶוועל ַאייְך פִּ י ֵזיי ֶגעָזאְגט: "אִּ י'ן ָהאט ֶדער ֶרבִּ יג צּום ֶרבִּ ָאְנקּוֶמעְנדִּ
יז ֵזייֶער  י'ן אּון ֶער אִּ י ָנָתן ֶגעֶגעְסן ַביים ֶרבִּ ֵנייֶעם ֶוועג". ְפַרייָטאג צּו ַנאְכְטס ָהאט ֶרבִּ

ים  יבּורִּ י דִּ ְתעֹוֵרר ֶגעָוואְרן פּון דִּ י ְסעּוָדה ֶווען ֶדער נִּ ָוואס ֶער ָהאט ֶגעֶהעְרט. ָנאְך דִּ
י ָנָתן  יז ַאֵהיים ֶגעַגאְנֶגען ְשָלאְפן, ָהאט ָאֶבער ֶרבִּ יְך צּוַגאְנֶגען, ֶיעֶדער אִּ יז זִּ עֹוָלם אִּ

ְתעֹוְררּות אּו ים ַא ְגרֹויֶסע הִּ ין אִּ יְשט ֶגעֶקעְנט ֵגיין ְשָלאְפן, ֶעס ָהאט ֶגעְבֶרעְנט אִּ ן ַא נִּ
יְגן צּום  יְנְדרֹויְסן פּון ְשָטאט אּון ֶגעְשרִּ יְרן אִּ יז ֶגעַגאְנֶגען ְשַפאצִּ ֵפייֶער, ֶער אִּ

ֵאייֶבעְרְשְטן: 

י ַאזֹוי הָ   אט ֶער ֶגעֶרעְדט אּון ֶגעֵווייְנט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן דִּ
 ַגאְנֶצע ַנאְכט.

יג  יז מֹוָרא'דִּ י'ן אֹויף ֹראש ַהָשָנה אּון ֶער אִּ יְבן ַביים ֶרבִּ יז שֹוין ֶגעְבלִּ י ָנָתן אִּ ֶרבִּ
ְתעֹוֵרר ֶגעָוואְרן ָדאְרְטן. ין ֵאייֶנע פּון ֶטעג פּון ֲעֶשֶרת ְיֵמי תְ  נִּ י ָנָתן אִּ יז ֶרבִּ שּוָבה אִּ

יְך אֹויְסֶגעֶרעְדט ַזיין ַגאְנֶצע ַהאְרץ, ַאֶלעס  יַוואט אּון ֶער ָהאט זִּ י'ן ְפרִּ ַאַריין צּום ֶרבִּ
ים ָוואס ֵגייט אֹויף ים ֵזייֶער  אִּ ים אּון אִּ יט אִּ י ָהאט ֶגעֶרעְדט מִּ יֶבער. ֶדער ֶרבִּ ַארִּ

ים ֶגעגֶ  י ָהאט אִּ יֶכע ַהְנָהגֹות ָוואס צּו טּוהן, צּו ָזאְגן ְמַחֵזק ֶגעֶווען, ֶדער ֶרבִּ עְבן ֶעְטלִּ
י ַארֹויְסֶגעַגאְנֶגען  יז ֶדער ֶרבִּ ְשַניֹות אּון ָנאְך. ֶדעְרָנאְך אִּ ים מִּ ֶיעְדן ָטאג ַאְכְטְצן ְפָרקִּ

ְתַחְזק יבּוֵרי הִּ ים דִּ י ָהאט ֶגעֶרעְדט צּו אִּ יר, ֶדער ֶרבִּ ים צּו ַכאְפן ַא ְשַפאצִּ יט אִּ ּות ַאז מִּ
יְשט ֶוועְרן צּוְבָראְכן אּון צּוַפאְלן פּון ַקיין שּום ַזאְך אֹויף ֶדער ֶוועְלט,  ֶמען ָטאר נִּ
יג ְשַטאְרְקן אּון  יְך ְשֶטעְנדִּ יט ַא ֶמעְנְטש ַדאְרף ֶער זִּ יְך ָנאר ְדֵרייֶען מִּ ָוואס ֶעס ָזאל זִּ

י ְשמּוֶעס ָהאט  יְטן דִּ יְנמִּ י ַארֹויְפֶגעֵלייְגט ַזיין ַהאְנט אֹויף ֶדעְרַהאְלְטן, אּון אִּ ֶדער ֶרבִּ
ים ֶגעָזאְגט:  י ָנָתְנ'ס ַאְקְסל אּון אִּ ֶרבִּ

 . ַדאן 
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צו באקומען דעם גליון יעדע וואך אויף אימעיל, ווי אויך צו אדוועטייזן אינעם גליון 

 Breslevcenter@gmail.com פארבינט אייך צו:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

רָׁא"ש הַּ יחוֹּת מוֹּ  שִּ
י ֵעָצה פּון  י ֶעְרְשֶטע ָמאל ֶגעָזאְגט דִּ ים דִּ י אִּ ָהאט ֶדער ֶרבִּ
יְשט ָדא ַקיין ַאְנֶדעֶרע ֵעָצה ַפאר ַא ֶמעְנְטש  יז נִּ ְתבֹוְדדּות, ַאז ֶעס אִּ הִּ
אֹויף ֶדער ֶוועְלט, ָנאר ַאז ֶער ָזאל ַאְנְטלֹויְפן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ַאז 

י ֵאייֶגעֶנע ְשְפַראְך, ֶער ָזאל ֶדעְר  ֵצייְלן ַפאְרן ֵאייֶבעְרְשְטן, אֹויף דִּ
וי  יּות, ַאזֹוי וִּ יּות ּוְבַגְשמִּ ים דּוְרְך ְברּוֲחנִּ ַאֶלעס ָוואס ֵגייט אֹויף אִּ

יְך אֹויס ַפאר ַאן ֱאֶמת'ֶער גּוֶטער ַחֶבר.  ֶמען ֶרעְדט זִּ
י ָנָתנְ  ין ֶרבִּ י ֶוועְרֶטער ֶזעֶנען ַאַריין אִּ וי ַא ֵפייֶער, ַדאן דִּ 'ס ַהאְרץ וִּ

יֶכער  יֶכער ַזיין ַאן ֶעְרלִּ ָהאט ֶער ַפאְרְשַטאֶנען ַאז ֶער ֶוועט שֹוין זִּ
ים, ָוואֶסעֶרע ָסאְרט  יֶבער ֵגיין אֹויף אִּ יד. ָוואס ֶעס ֶוועט ָנאר ַארִּ אִּ

ים, ֶער ֶוועט ְלבּולִּ יַקייְטן, ְסֵפיקֹות אּון בִּ יעֹות אּון ְשֶווערִּ ָנאר  ְמנִּ
ָהאְבן, ֶוועט ֶער ָדאס ַאֶלעס ֶדעְרֵצייְלן ַפאְרן ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ֶדער 
יְגן ֶוועג,  יְכטִּ יְרן אֹויְפן רִּ ים פִּ ים ֶהעְלְפן אּון אִּ ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶוועט אִּ

יְבן ְמקּוָרב אּון ָדבּוק צּום יז ֶער שֹוין ֶגעְבלִּ י'ן אֹויף  אּון פּון ַדאן אִּ ֶרבִּ
יז ַאַריין ֵאי י ָנָתן ָהאט ָדאס ְגַלייְך ְמַקֵיים ֶגעֶווען, ֶער אִּ יג. אּון ֶרבִּ יבִּ

יְך  יג, אּון ֶער ָהאט זִּ יז ֶגעֶווען ַדאן ֵליידִּ ין ַא שּוהל ָוואס אִּ אִּ
ים  יג ַפאר אִּ אֹויְסֶגעָגאְסן ָדאס ַהאְרץ ַפאְרן ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶדעְרֵצייְלְנדִּ

ים גֶ  יז אִּ יְגן אֹויְפן ַהאְרץ.ַאֶלעס ָוואס אִּ  עלִּ
ים, ָגאר ְגרֹויֶסע  ידִּ י ָהאט ֶגעַהאט ַאַסאְך ַתְלמִּ ילּו ֶדער ֶרבִּ ֲאפִּ
יְגן. ֶער ָהאט  יֶבער ֶגעְשטִּ י ָנָתן ֶיעְדן אִּ יז ָאֶבער ֶרבִּ ים, אִּ ידִּ ַתְלמִּ

י'נְ פַ  יְשט ָנאר ֶגעֶווען ַפאר אְרְשַטאֶנען ַאז ֶדעם ֶרבִּ יז נִּ ים אִּ ימּודִּ ס לִּ
י דֶ  וי ֶדער ֶרבִּ יג, ַאזֹוי וִּ עָמאְלט, ָנאר ֶעס ֶוועט שֹוין ְבַלייְבן אֹויף ֵאייבִּ

 ָהאט ֶגעָזאְגט: 
ים, ַאֶלע תֹורֹות אּון ְשמּוֶעְסן  יְבן ַאֶלע ְסָפרִּ י ָנָתן ָהאט ָאְפֶגעְשרִּ ֶרבִּ

י ָנָתן ָהאט ַאֵליין ֶגעַמאְכט פּו ים ָוואס ֶרבִּ י ְסָפרִּ י'ן, אֹויֶסער דִּ ן ֶרבִּ
ָוואס ֶזעֶנען ְמַחי' אּון ְמַחֵזק, ֶעס ְבָלאְזט ַאַריין ַא ָהאֶפענּוְנג אּון ַא 
יְך  יז זִּ יְגן ָטאג אִּ יְזן ַהייְנטִּ ין ֶיעְדן ָוואס ֶלעְרֶנען ֶעס. בִּ ְשַטאְרַקייט אִּ

י ַגאְנֶצע וֶ  יט ַזיין ְירּוָשה דִּ ים, מִּ יֶגע ְסָפרִּ יט ַזייֶנע ֵהיילִּ ועְלט ְמַחי' מִּ
י'ן. יֶבער ֶגעָלאְזט פּון ֶרבִּ  ָוואס ֶער ָהאט אּוְנז אִּ

יד מּוְבָהק ָוואס ָהאט  י"ַע, ֶדער ַתְלמִּ שיֶנער זִּ י ַנְחָמן טּוְלטִּ ֶרבִּ
י ָנָתן, ְפֶלעְגט ָאְנהֹויְבן ַזי יֶבער ֶגענּוֶמען ֶרבִּ י ְסעּוַדת אִּ ין ְדָרָשה ַביי דִּ

י ֶוועְרֶטער:  יט דִּ י ָנָתן מִּ ילּוָלא פּון ֶרבִּ הִּ

יז   אּון ַאזֹוי אִּ
י  ים פּון ֶרבִּ יבּורִּ יֶמע דִּ יֶגע ַווארִּ י ֵהיילִּ ין ַא ְשמּוֶעס פּון דִּ ֶער ַאַריין אִּ

 ָנָתן ָוואס ֶזעֶנען ְמַחי' ֶיעְדן ֵאייֶנעם.
יר  יֶגע ְירּוָשה, ָלאמִּ י ֵהיילִּ יט דִּ יְך אֹויְך ְשַטאְרְקן מִּ יר זִּ ָלאמִּ

י ֶלעְרֶנען, ֶהע ים ָוואס ֶרבִּ מּודִּ י ַאֶלע ֵעצֹות אּון לִּ ְרן אּון ְמַקֵיים ַזיין דִּ
יר  י'ן, אּון ַאזֹוי ֶוועְלן מִּ יֶבער ֶגעָלאְזט פּון ֶרבִּ ָנָתן ָהאט אּוְנז אִּ

ים. י ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט ָלֶנַצח ְנָצחִּ יַח ַזיין אֹויף דִּ  ַמְצלִּ
יק(  )ֵסֶפר ְפֻעַלת ַהַצדִּ

 
 סימן טוב ומזל טוב  

 

 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 הי"ו שלום שניטצלער מו"ה
 

 געבורט פון א מיידעלע למז"טצו די 

 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז 
ער זאל זעהן אסאך אידיש נחת פון 

ם זיינע קינדער, דורות ישרי
 ומבורכים.

 

 

 
 
 

 

 

 וב ומזל טוב סימן ט
 

 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 הי"ו יושע אליעזר גליק מו"ה
 

 "טלמז געבורט פון א מיידעלעצו די 

 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז 
ער זאל זעהן אסאך אידיש נחת פון 

זיינע קינדער, דורות ישרים 
 ומבורכים.

 

 

 
 
 

 

 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 
 

 גע מזל טוב פארמיר וואונטשן א הארצי
 

 הי"ו מרדכי הערצוג מו"ה
 

 צו די געבורט פון א מיידעלע למז"ט

 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז 
ער זאל זעהן אסאך אידיש נחת פון 

זיינע קינדער, דורות ישרים 
 ומבורכים.

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 מוסדותינו הק'נייעס אינערהאלב 
 

 

 זאת חנוכה ביי מוהרא"ש שליט"א
אזוי ווי אלע יארן קומען זיך תלמידי היכל הקודש צוזאם ביי מוהרא"ש 

י הדלקת נר חנוכה, יעדע נאכט קומען הונדערטער שליט"א מיטצוהאלטן ד
אידן מיטצוהאלטן די געהויבענע מינוטין, נאכן צינדען וואונטשט מוהרא"ש 

 שליט"א אן פאר יעדן פערזענליך ברכות וישועות.
צום לעצטן ליכטל דעם דינסטאג זאת חנוכה, איז זיך צוזאם געקומען א 

ט, צו מיטהאלטן די געהויבענע ספעציעל גרויסער עולם פון נאנט און וויי
צייט. נאכן צינדן און זינגען די זמירות האט מוהרא"ש שליט"א גערעדט 
עטליכע דיבורים איבער די גרויסקייט פונעם טאג "זאת חנוכה", וואס די 
ספרים הקדושים זאגן אז דאן איז דער גמר דין, אפילו עס איז ח"ו געווארן 

גזר דין קען מען עס אין דעם טאג אנגעשריבן פאר א מענטש א שלעכטע 
מבטל זיין. מוהרא"ש שליט"א האט געבעטן אז מען זאל מתפלל זיין פאר 

אז זי זאל האבן א גאנצע רפואה,  יחנא שפרה בת סאסיעדי רביצין מרת 
מוהרא"ש שליט"א האט פארגעזאגט א קאפיטל תהלים פסוק בפסוק, דער 

וען אז די רביצין זאל האבן א האט נאכגעזאגט און מתפלל געועולם גאנצער 
 רפואה שלמה בקרוב.

דערנאך האט גענומען א לענגערע צייט ביז דער גאנצער עולם האט 
געהאט די זכי' אריבער צו גיין ביי מוהרא"ש שליט"א ולהתברך בכל 

 הברכות והישועות.
 

 קבעו שיר ורננים!
 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 
 

 גע מזל טוב פארמיר וואונטשן א הארצי
 

 הי"ו בנציון יאקאבאוויטש מו"ה
 

 צו די געבורט פון א מיידעלע למז"ט

 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז 
ער זאל זעהן אסאך אידיש נחת פון 

זיינע קינדער, דורות ישרים 
 ומבורכים.

 

 

 
 
 

 

 

 

 בית המדרש היכל הקודש ברסלב
 ט"אבנשיאות כ"ק מרן מוהרא"ש שלי

 

 תאו ואתכנשו
בעזרת ה' יתברך נתאסף כולנו לסעודת הילולא של

 מורינו הגאון הקדוש אור נפלא אשר כל רז לא אניס ליה
 

 מורינו רבי נתן מברסלב זצוק"ל
 מיטוואך נאכט פרשת ויחי הבעל"ט

 בבית מדרשינו בבארא פארק
 

7:30בשעה 
 

 כ"ק מרן מוהרא"ש שליט"א
 ת קודש דברי התחזקות והתעוררותישמיע דברו

 המשיבים את הנפש בגדולת מוהרנ"ת זצוק"ל

 שמעו ותחי נפשכם
דאנערשטאג נאכט וועט נישט פארקומען די שיעור



 א
 

 

 גליון היכל הקודש
 וועכענטליכע גליון ארויסגעגעבן דורך

 וויליאמסבורג מוסדות היכל הקודש ברסלב
 בנשיאות כ"ק מרן מוהרא"ש שליט"א

 
 

  זמנים
 4:22הדלקת הנרות......................

 9:04.................ר"ש.....סוף זמן ק
 5:53............................מוצש"ק....

 שיעורים כסדרן
  צ"איבמות ...........................בבלי

 ...................תרומות ל"טירושלמי
 ....גיטין פרק ג'תוספתא...............
 
 
 

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

 
 

ה ִים ִלְפֵני ְמנַּשֶׂ ְפרַּ ת אֶׂ ם אֶׂ ְנט צּו ַיֲעֹקב ָאִבינּו ָהאט ֶגעֵלייְגט ַזיין ֶרעְכֶטע ַהא .וַּיָׁשֶׂ
ה ִאיז ֶדער ֶבעְנְטְשן קֹוֶדם ֶאְפַרִים, אּון ֶווען יֹוֵסף ָהאט ִאים אֹויְפֶגעֶמעְרְקט ַאז ְמַנשֶ 

אֹויְך פּון  ֶעְלֶטעֶרער, ֶדער ְבכֹור, ָהאט ִאים ַיֲעֹקב ָאִבינּו ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ִאיְך ֵווייס
 ֶדעם, ָאֶבער פּון ֶדעְסט ֶוועְגן ִוויל ִאיְך קֹוֶדם ֶבעְנְטְשן ֶאְפַרִים.

ק )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחלֶ ֶרִבי'ן  מֹוַהָרא"ש ְשִליָט"א ִאיז ָדאס ַמְסִביר לֹויט ִווי ֶמען ֶזעהט פּון

ן ַזייט ַאז ֶעס ִאיז ָדא ְצֵוויי ַזאְכן ַביים ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, פּון ֵאייִסיָמן צ"ז( א' 
ע" ס, ִניְשט טּוהן ַקיין ֲעֵבירֹות, אּון ֶמען ַדאְרף ַאֶוועְקֵגיין פּון ְשֶלעְכטְ  - "סּור ֵמרָׁ

ס, ֶמען ַדאְרף טּוהן ֶמען ַדאְרף טּוהן גּוטְ  - "וֲַּעֵשה טֹוב"ייט פּון ִדי ַאְנֶדעֶרע ַז
 ַאַסאְך ִמְצֹות אּון ַמֲעִשים טֹוִבים.

ה" .'ס ִקיְנֶדערפְ ָמז ִאין ִדי ֶנעֶמען פּון יֹוסֵ ָדאס ִאיז ְמרּו ִאיז ַא ָלשֹון פּון  "ְמנַּשֶׂ
אְרגֶׂעְסן" ִני ֱאֹלִהים אֶׂתֵראִשית מא, נא( )בְ ִווי ֶעס ְשֵטייט ִאין ָפסּוק ַאזֹוי  "פַּ  ִכי נַּשַּ
ִלי, ל ֲעמָׁ ס, ֶמען ַדאְרף ָדאס ֵגייט ַארֹויף ַאז ֶמען ַדאְרף ַפאְרֶגעְסן פּון ִדי ְשֶלעְכטְ  כָׁ

ִים"אּון  .סאֹויְפֶהעְרן צּו טּוהן ְשֶלעְכטְ  ְפרַּ עְרן", ִאיז ַא ָלשֹון פּון  "אֶׂ אְרמֶׂ ָדאס "פַּ
 ף ַפאְרֶמעְרן צּו טּוהן ַאַסאְך ִמְצֹות אּון ַמֲעִשים טֹוִבים.ֵמייְנט ַאז ֶמען ַדארְ 

ן ִדי ֵבייֶדע ַזאְכן ַדאְרף ֶמען ָהאְבן, ָאֶבער ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ִחילּוֵקי ֵדעֹות ְצִוויְש 
אְלְטן ַאז ֵהייִליֶגע ַצִדיִקים, ֶוועְלֶכע ֶעס קּוְמט ְפִריֶער, ִדי ַבֲעֵלי מּוָסר ָהאְבן ֶגעהַ 

ע", קֹוֶדם קּוְמט   צּום ֶעְרְשט ַדאְרף ֶמען ִזיְך ָאְפָשאְקֶלען פּון ַאֶלעם"סּור ֵמרָׁ
 ס.ס, אּון ֶהעְרְשט ֶדעְרָנאְך ֶקען ֶמען ִזיְך ֶנעֶמען צּו טּוהן גּוטְ ְשֶלעְכטְ 

יב ֶוועט טֹוב ַהָקדֹוש ָהאְבן ֶגעַהאְלְטן ַפאְרֶקעְרט, אוֹ -םשֵ -ִוויֶדער ִדי ַתְלִמיֵדי ַבַעל
ע"ֶמען קֹוֶדם ִזיְך ֶנעֶמען ָנאר צּום  ֶמען ֶוועט ָנאר ַאְרֶבעְטן ִזיְך  ,"סּור ֵמרָׁ

ִניְשט  אֹויְסצּוַאְרֶבעְטן ִאיְנַגאְנְצן, ֶוועט ָדאס ֶנעֶמען צּו ַלאְנג, אּון ֶמען ֵקייְנָמאל
ט ֶזעהן ַאַרייְנצּוַכאְפן ֶדעְרַפאר ַדאְרף ֶמען צּום ֶעְרְש  "ֲעֵשה טֹוב",ָאְנקּוֶמען צּום 

י ֵהייִליֶגע ָוואס ֶמער גּוֶטע ַזאְכן, ָנאְך ַא ִמְצָוה, ָנאְך ַא גּוֶטע ַזאְך, אּון ִדי ֹכַח פּון דִ 
 ס.ִמְצֹות ֶוועט שֹוין ֶהעְלְפן, ַאז ֶמען ָזאל אֹויְפֶהעְרן צּו טּוהן ְשֶלעְכטְ 

ין ַטאֶנען ִדי ְשֶוועֶרע ִנְסיֹונֹות אִ ֶער ִאיז ַבייֶגעְש ָדאס ִאיז ְפַשט ִאין ָפסּוק, יֹוֵסף ָוואס 
ּון ִדי ִמְצַרִים, ָהאט ֶגעַהאְלְטן ַאז ֶמען ִזיְך קֹוֶדם ָאְנְשְטֶרעְנֶגען צּו ַאֶוועְקֵגיין פ

 ִוויֶדער ס, אּון ֶדעְרַפאר ָהאט ֶער ֶגעֵלייְגט ְמַנֶשה אֹויף ִדי ֶרעְכֶטע ַזייט,ְשֶלעְכטְ 
ָגלּות,  אְך ָאֶבער ֶגעוואּוְסט ַאז ֶעס קּוְמט ַא ְשֶוועֶרע ִביֶטעֶרעָאִבינּו ָהאט דָ ַיֲעֹקב 

ע ַזייט, צּו ִמיט ַאַסאְך ְשֶוועֶרע ִנְסיֹונֹות, ָהאט ֶער ֶגעֵלייְגט ֶאְפַרִים אֹויף ִדי ֶרעְכטֶ 
ס ֶמען ֶקען, אּון ִדי טְ ַווייְזן ַאז ִדי ֶבעְסֶטע ֶוועג ִאיז, ַאַרייְנצּוַכאְפן ִווי ֶמער גּו

 ס ֶוועט שֹוין ְמֵמיָלא ַאֶוועק ַפאְלן.ְשֶלעְכטְ 

 )תֹוְך ַהַנַחל ֵליל ַשָבת קֹוֶדש ַוְיִחי תשס"ה(
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   ~ ִמיר ִאידֶׂעלֶׂעְך ִאיְנֵאיינֶׂעם  ~
 

וען  ע ַזאְך ִאיז וֶּ עְנְסטֶּ ע אּון שֶּ עְסטֶּ ִדי בֶּ
ען  ער ַהאְלְטן ִזיְך צּוַזאמֶּ ע ִקיְנדֶּ ִאיִדישֶּ

עם ְבַא ען ָהאט ִזיְך ִליב ֵאיינֶּער דֶּ ְחּדּות מֶּ
עם  עְלְפט ַארֹויס ֵאיינֶּער דֶּ ען הֶּ ְצֵווייְטן, אּון מֶּ
ע ְבָרָכה ַפאר ַא  עְסטֶּ ְצֵווייְטן, ָדאס ִאיז ִדי ְגרֶּ
וען ִאיְדן ְקִריְגן ִזיְך  עְרט, וֶּ עְנְטש. אּון ַפאְרקֶּ מֶּ

ע  עְסטֶּ ְקָלָלה, ְצִוויְשן ִזיְך ַח"ו ִאיז ָדאס ִדי ְגרֶּ
ע ַזאְך. ְרְגְסטֶּ  ָדאס ִאיז ִדי עֶּ

ְדָרש ָזאְגט  ער מֶּ ז תקמ"ח( דֶּ מֶּ ַאז )ַיְלקּוט ָעמֹוס, רֶּ
עְקן  ענֶּעס, ֵאיין ְשטֶּ עקֶּ ָדאס ִאיז ְגַלייְך צּו ְשטֶּ
ען  וען מֶּ ער וֶּ עְכן, ָאבֶּ ען ָנאְך צּוְברֶּ ען מֶּ קֶּ
ען  ענֶּעס, קֶּ עקֶּ נֶּעְמט צּוַזאם ַא ִביְנְטל פּון ְשטֶּ

עְכן. ִדי מֶּ  ס ְבשּום אֹוָפן ִניְשט צּוְברֶּ ען עֶּ
וען ַא ִאיד  ער, וֶּ ע ִקיְנדֶּ ע ִאיז ִמיט ִאיִדישֶּ זֶּעְלבֶּ
ר ַהאְלט ִזיְך ִניְשט ְבַאְחּדּות  ִאיז ַאֵליין, עֶּ
ר  ען עֶּ ע ִאיְדן, ַדאן קֶּ ערֶּ ען ִמיט ַאְנדֶּ צּוַזאמֶּ

ער אוֹ  ועְרן, ָאבֶּ ר ְגִריְנג צּוְבָראְכן וֶּ יב ֵזייעֶּ
ע  ערֶּ ען ִזיְך ִאיְנֵאיינֶּעם ִמיט ַאְנדֶּ ַהאְלט מֶּ
ען ְשֵטיין ְשַטאְרק, אּון  ִאיְדן, ַדאן ְבַלייְבט מֶּ
ועְרט ִניְשט צּוְבָראְכן פּון ַקיין שּום  ען וֶּ מֶּ

 ַזאְך.
ער  ער ְצֵווייטֶּ ען זֶּעהט ַאז דֶּ וען מֶּ ֲאִפילּו וֶּ

ס ַדאְרף צ ּו ַזיין, ִפיְרט ִזיְך ִניְשט אֹויף ִווי עֶּ
ען אֹויְך ְפרּוִביְרן ִאים ַדן צּו ַזיין ְלַכף  ַדאְרף מֶּ
ועק צּו ַמאְכן ַא  ר ְגִריְנג ַאוֶּ ס ִאיז ֵזייעֶּ ְזכּות. עֶּ
עְנְטש, צּו ָזאְגן ַאז יֶּענֶּער ִאיז ָגאְרִניְשט  מֶּ
ער  ס קּוְמט ִזיְך יֶּענֶּעם ָצרֹות ָאדֶּ ועְרט, ַאז עֶּ וֶּ

עט  ער ְשְטָראְפן. ִדי ַאְרבֶּ פּון ַא ִאיד ַדאְרף ָאבֶּ
עְפן  עְרט, צּו זּוְכן אּון ְטרֶּ ַזיין פּוְנְקט ַפאְרקֶּ
ָדאס גּוְטס ַביי יֶּעְדן ִאיד, צּו זּוְכן ַא ִלימּוד 
ס קּוְמט ִזיְך ִניְשט ַקיין שּום ָצרֹות  ְזכּות ַאז עֶּ

 ַפאר ַקיין שּום ִאיד.
ער ִאיד ִאיז ָנאְך ַאְלץ  ער ְשַוואְכְסטֶּ דֶּ
ער גֹוי. ָדאס ִאיז ַא  עְסטֶּ ער בֶּ ער ִווי דֶּ עסֶּ בֶּ
ען נּוְצן ַפאר יֶּעְדן  ען קֶּ  ִלימּוד ְזכּות ָוואס מֶּ
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ער  ען ַליידֶּ ִאיד ָאן ַקיין יֹוֵצא ִמן ַהְכַלל. ַביי גֹוִים ָהאט מֶּ

ע ְצֵוויי טֹויְזְנט ָיא עְצטֶּ ְך ִדי לֶּ שֶּ צּו  ר ִאין ָגלּותגֶּעזֶּעהן ְבמֶּ
'ט ִאיְדן חְ צְ ָהאְבן גֶּע'ַהְרְג'ט אּון גֶּע'רַ ָוואס ֵזיי טֹויְגן. ֵזיי 

ע ִמיֵני ִמיתֹות ְמשּונֹות ִמיט ְגרֹויס ַאְכָזִריּות, אּון  ִמיט ַאלֶּ
ער  ער ִאיז אֹויף ֵזיי ִניְשָטא ַקיין ִלימּוד ְזכּות. ָאבֶּ עִריבֶּ דֶּ

ע  וער ְס'ָזאל ַזיין, זֶּענֶּען ִניְשט ִאיִדישֶּ ער, ָזאל ַזיין וֶּ ִקיְנדֶּ
ע  עְסטֶּ ע ַזאְכן, אּון ָדאס ִאיז ִדי ְגרֶּ ְמסּוָגל צּו טּוהן ַאזֶּעְלכֶּ

 ִלימּוד ְזכּות אֹויף יֶּעְדן ִאיד.
ִבי ֵלִוי ִיְצָחק פּון ַבאְרִדיְטשּוב  ער ֵהייִליגֶּער ַצִדיק רֶּ דֶּ

עְגט ֵאייִביג זּוְכן צּו ְמַלֵמד ִזי"ַע, ִאיז ַבאַקאְנט ַאז  ר ְפלֶּ עֶּ
עְגן ָזאְגן ַאז פּון ַזיינֶּע  ְזכּות ַזיין אֹויף ִאיְדן, ַצִדיִקים ְפלֶּ
ִלימּוֵדי ְזכּות ִאיז ַבאַשאְפן גֶּעָוואְרן ִאין ִהיְמל ַא ֵנייעֶּ 
ען  ער "ֵהיָכל ַהְזכּות", ָוואס פּון ָדאְרט נֶּעְמט מֶּ ֵהיָכל, דֶּ

עְנִדיג לִ  ער ַצִדיק ְשטֶּ ימּוֵדי ְזכּות אּון ְמִליצֹות ָוואס דֶּ
ער. ע ִקיְנדֶּ  ָהאט גֶּעָזאְגט אֹויף ִאיִדישֶּ

ער ִאיז  ער ֵהייִליגֶּער ַבאְרִדיְטשּובֶּ וען דֶּ ֵאיין ָטאג וֶּ
עְרט אֹויְפן  עְרְפִרי ִאין שּוהל, ָהאט גֶּעהֶּ גֶּעַגאְנגֶּען ִאיְנדֶּ

ן פּון ַא  ועג קֹולֹות אּון גֶּעְשֵרייעֶּ ְפרֹוי ָוואס ֵגייט אּון וֶּ
עְגן  ר ִאיז צּוגֶּעַגאְנגֶּען צּו ִאיר ְפרֶּ עְלט. עֶּ ְשַרייט אּון שֶּ
עס ַארֹויס  פֶּ ען ִאיר עֶּ ר קֶּ עהן אּון אֹויב עֶּ ָוואס ִאיז גֶּעשֶּ
עְקל  עְלְפן. ִדי ְפרֹוי ָהאט ִאים גֶּעִוויְזן ַא ְקֵליינֶּע פֶּ הֶּ

ט ִאין ְפֵלייש ְפֵלייש ָוואס ִזי ָהאט יֶּעְצט גֶּעקֹויפְ 
ן:  ער ָאְנגֶּעהֹויְבן ְשַרייעֶּ עְפט, אּון ִזי ָהאט ִווידֶּ גֶּעשֶּ
ער ַקָצב ָהאט ִמיר אֹויְסגֶּעַנאְרט, ִאיְך ָהאב  "קּוְקט ִווי דֶּ
ועל  עְך צּו ְשֵפייְזן, ִווי ַאזֹוי וֶּ עְרלֶּ עְרֵהיים ֵניין ִקיְנדֶּ ִאיְנדֶּ

עם ְקֵליינֶּעם ְשִטיְקל  ִאיְך ָהאְבן גֶּענּוג ַפאר ֵזיי פּון דֶּ
ִאיְך אּון  ,ָדאס ִאיז ָנאְך פּול ִמיט ֵביינֶּער אֹויְךְפֵלייש? 

ער ַקָצב  עְרְטן ְפֵרייז. דֶּ עפֶּ עם ַא גֶּעפֶּ ָהאב גֶּעָצאְלט ַפאר דֶּ
ער  ִאיז ַא ַגָנב אּון ַא ִליְגנֶּער", אּון ַאזֹוי ָהאט ִזי ַווייטֶּ

עְגט אֹויפְ   ן ַקָצב.גֶּעְשִריְגן אּון ִזיְך גֶּערֶּ
עְגט: "אּון  ער ַצִדיק ָהאט ִאיר צּוִריק גֶּעְפרֶּ ָוואס דֶּ

ְפרֹוי: "ַא גֹוי?! ַא גֹוי קֹויְפט  יטּוט ַא גֹוי?", ָזאְגט דִ 
ר ַבאקּוְמט ַא ְגרֹויס ְשִטיק ְפֵלייש  ְטֵריָפה'נֶּע ְפֵלייש, עֶּ
ר ָהאט גֶּענּוג אּו ן ַפאר ַא ְשָפאט ִביִליגֶּע ְפֵרייז, אּון עֶּ

ער ַצִדיק  ע ַפאִמיְליֶּע". דֶּ ְסן ַפאר ַזיין ַגאְנצֶּ ָנאְך צּו עֶּ
ער: "אֹויב ַאזֹוי, ַפאְרָוואס ֵגייט ִאיר  עְגט ִאיר ַווייטֶּ ְפרֶּ

 ִניְשט קֹויְפן אֹויְך ַביים גֹוי, ְטֵריָפה'נֶּע ְפֵלייש?"
עְדט צּום  ִדי ְפרֹוי ָהאט ִניְשט גֶּעוואּוְסט ַאז ִזי רֶּ

ר ִאיז ַא ֵהייִליְגן בַ  ער, ִזי ָהאט גֶּעֵמייְנט ַאז עֶּ אְרִדיְטשּובֶּ
ער ִאיד ָוואס ִאיז פּוְנְקט דּוְרְך גֶּעַגאְנגֶּען ָהאט ִזי  .ָפשּוטֶּ

ער נַ  ן אֹויף ִאים: "דּו ַאְלטֶּ אר! דּו ָאְנגֶּעהֹויְבן ְשַרייעֶּ
ועל  ִוויְלְסט ִאיְך ָזאל קֹויְפן ְטֵריָפה'נֶּע ְפֵלייש?! ִאיְך וֶּ

נְ  ע עֶּ עְרש ְשַטאְרְבן ַפאר הּוְנגֶּער ִמיט ַמיין ַגאְנצֶּ דֶּ
ְסן ַפאר ַמיינֶּע  ער צּו גֶּעְבן צּו עֶּ ַפאִמיְליֶּע ַח"ו, ִווי ֵאיידֶּ

ער ְטֵריָפה'נֶּע ְפֵלייש אּון ִזי ִאיז ִזיְך גֶּעַגאְנגֶּען  "!!!ִקיְנדֶּ
ועג. ער ִאיר וֶּ  ַווייטֶּ

ער ִאיז ער ֵהייִליגֶּער ַבאְרִדיְטשּובֶּ ער גֶּעַגאְנגֶּען  דֶּ ַווייטֶּ
ש אּון  ְפְנט ִדי ָארֹון ַהקֹודֶּ ר ָהאט גֶּעעֶּ ִאין ֵבית ַהִמְדָרש, עֶּ
ר  ל עֹוָלם, קּוק ָנאר ַדיין ֵטייעֶּ גֶּעָזאְגט הֹויְך: "ִרבֹונֹו שֶּ

ועְלןֵהייִליג ָפאְלק, ַדיינֶּע ִליבֶּ  עְך, ֵזיי וֶּ עְרלֶּ  ע ִקיְנדֶּ
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
ה תָׁ שָׁ ם ִכי קָׁ תָׁ ְברָׁ ז ְועֶׂ ם ִכי עָׁ פָׁ רּור אַּ ַיֲעֹקב ָאִבינּו ָהאט ֶגעָשאְלְטן ִדי  .אָׁ

ְלֵקם ְביֲַּעֹקב ּון ַכַעס פּון ִשְמעֹון אּון ֵלִוי, אּון ֶער ָהאט ֶגעָזאְגט ִמָדה פ ֲאחַּ
ֵאל,   .ִאיְך ֶוועל זֵיי צּוְשְפֵרייְטן ְצִוויְשן ִדי ִאיְדןוֲַּאִפיֵצם ְבִיְשרָׁ

ְפִרים ְמַלְמִדים, סוֹ אֹויף ִשְמעֹון ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט ַאז זֵיי ֶוועְלן ַזיין  ,ָזאְגט ַרִש"י
ט ֵלִוי אּון ָאִריֶמעַלייט, אּון ַאזֹוי ֶוועְלן זֵיי ַארּוְמֵגיין ְצִוויְשן ִדי ִאיְדן, אּון ֵשבֶ 

 ֶדער.ֶוועט מּוְזן ַארּוְמֵגיין צּוַזאְמֶנעֶמען ְתרּומֹות אּון ַמְעְשרֹות פּון ִדי ֶפעלְ 
 )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלקִבי ָזאְגט מֹוַהָרא"ש ְשִליָט"א ִאיז ָדאס ַמְסִביר לֹויט ִווי ֶדער רֶ 

עם ַזיין ַאז ֶווען ַא ֶמעְנְטש ֶוועְרט ִאין ַכַעס, ַפאְרִליְרט ֶער דּוְרְך דֶ א' ִסיָמן ס"ח( 
 פּון ִדי ֶזעְלֶבע ְפַלאץ, עןֶגעְלט, ַווייל ֵבייֶדע ַזאְכן, ֵסיי ַכַעס אּון ֵסיי ֶגעְלט קּומֶ 

ן ֶגעְלט ֵיֶצר ָהַרע ֶזעהט ַאז ֶעס ַדאְרף קּוֶמען ַא ֶשַפע פּו אּון ֶדעְרַפאר ֶווען ֶדער
אּוְנֶטער ַא ִנָסיֹון פּון ַכַעס, אּון ֶווען ֶדער ִאים ַפאְרן ֶמעְנְטש, ְשֶטעְלט ֶער 

ם ָדאס ֶמעְנְטש ַפאְלט דּוְרְך, אּון ֶער ֶרעְגט ִזיְך אֹויף, ַפאְרִליְרט ֶער דּוְרְך ֶדע
 ֶגעְלט.

ה,יז ְפַשט ִאין ָפסּוק, ָדאס אִ  תָׁ שָׁ ם ִכי קָׁ ְברָׁתָׁ ז, ְועֶׂ ם ִכי עָׁ פָׁ רּור אַּ ַווייל זֵיי  אָׁ
ְלֵקם ְביֲַּעֹקב וֲַּאִפיֵצם ָהאְבן ֶגעַהאט ִדי ִמָדה פּון ַכַעס, ֶדעְרַפאר,  ֲאחַּ

ֵאל,  ֶזעֶנען זֵיי ֶגעֶווען ָאִריֶמעַלייט. ְבִיְשרָׁ
ְנָמאל עְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ַאז ֶמען ָזאל ִזיְך ֵקייֶדעְרַפאר ַדאְרף ֶמען ַאַסאְך בֶ 

 ִניְשט אֹויְפֶרעְגן.
 )ֹזאת ַהתֹוָרה ַוְיִחי ח'(

*** 
 

ְחמֹו, ֵשר ְשֵמנָׁה לַּ ב ָאֶשר ֶבן ַיֲעקֹ  זאַ )ֶמְדָרש ַתְלִפיֹות( ֶעס ֶוועְרט ֶגעְבֶרעְנְגט  ֵמאָׁ
ֶווען ַא ֶמעְנְטש ָהאט ֶגעֶלעְרְנט ַאַסאְך אּון  ,ֵגיִהנֹוםֵביים ִטיר פּון ִזיְצט 

ֶמעְנְטש ֶדער : "יין ִאין ֵגיִהנֹום, ֶער ָזאְגטִמְשַניֹות ָלאְזט ֶער ִאים ִניְשט ַאַריין גֵ 
ַאז )ְפֵני ָדִוד ַוְיִחי( , אּון ֶדער ֵהייִליֶגער ִחיָד"א ַז"ל ְבֶרעְנְגט "ַבאַלאְנְגט צּו ִמיר
ְחמֹו"ין ָפסּוק ָדאס ִאיז ְמרּוָמז אִ  ֵשר ְשֵמנָׁה לַּ ִאיז ִדי אֹוִתיֹות  "ְשֵמנָׁה" - "ֵמאָׁ

 .ָוואס ֶער ֶלעְרְנט ִמְשַניֹות םַיֲעֹקב ִאיז ְממּוֶנה אֹויף ֶדעָאֵשר ֶבן  ,"הִמְשנֶׂ "
יְסט ִאיֶבעְרֶדעם אֹויב דּו ִוויְלְסט ִזיְך ַארֹויְסַרייְסן פּון ִדי טּוְמָאה ָוואס דּו בִ 
ִסְדָרן ַאַרייְנֶגעַפאְלן ִאין ֶדעם, ָזאְלְסטּו ֶזען צּו ָזאְגן ֵזייֶער ַאַסאְך ִמְשַניֹות כְ 

ז ֶכת ָנאְך ַא ַמֶסֶכת, ִביַדְייָקא, אּון ָזאְלְסט ֶעְנִדיְגן ַא ֶפֶרק ָנאְך ַא ֶפֶרק, ַא ַמסֶ 
אל, אּון דּו ֶוועְסט ֶעְנִדיְגן ִשָשה ִסְדֵרי ִמְשֶנה, ַדאן ָזאְלְסטּו ָאְנהֹויְבן ָנאְכַאמָ 
וארּום ִדי ַאזֹוי ָזאְלְסטּו טּון ַדיין ַגאְנץ ֶלעְבן, ֶלעְרֶנען ַאַסאְך ַאַסאְך ִמְשַניֹות, ָו

ל תֹורָׁה? ְבִמי שֶׂ בְ )ַסְנֶהְדִרין מב.( ַחַז"ל ָזאְגן  ּה שֶׂ ְמתָׁ א ִמְלחַּ ה מֹוצָׁ תָׁ ֵיש ִמי אַּ
ל ִמְשנֶׂה; ִבילֹות שֶׂ ֹוֶכה ֶדער ָוואס ֶלעְרְנט ַאַסאְך ִמְשַניֹות ֶדער ִאיז ז ְביָׁדֹו חַּ

)ָבָבא ַאַרייְנצּוֵגיין ִטיף ִטיף ִאין ִדי תֹוָרה ַהְקדֹוָשה; ִוויֶדערּום ָזאְגן ִדי ַחַז"ל 

ץ ְלִמְש לג.(  ְמִציָעא ֵוי רָׁ ם הַּ אּוְלעֹולָׁ רָׁ ן ; ָזאְלְסט ְשֶטעְנִדיג לֹויפְ נֶׂה יֹוֵתר ִמן ְגמָׁ
ַסאְך צּו ִדי ִמְשַניֹות ֶמער ִווי צּו ִדי ְגָמָרא; ָווארּום ַאז ַא ֶמעְנְטש ֶלעְרְנט אַ 

ֶדעם ִדי ִמְשַניֹות, ֶעְפְנט ִזיְך ִאים ֶדער ָקאפ ֶער ָזאל ֶקעֶנען ַפאְרְשֵטיין ָנאכְ 
 .ְגָמָרא

י דּוְרְכֶדעם ָוואס ֶמען ֶלעְרְנט ִמְשַניֹות ִאיז ֶמען ְמַקֵרב דִ  ,אּון אֹויֶסעְרֶדעם
לּו  ֵאין)ַוִיְקָרא ַרָבה ַפְרָשה ז' ִסיָמן ג'( ְגאּוָלה, ִווי ִדי ַחַז"ל ָזאְגן  לָׁ גִָׁליֹות הַּ ל הַּ כָׁ

א ִבְזכּות ִמְשנַּיֹות; לָׁ ְנסֹות אֶׂ אְך עְרֶדעם ָזאְלְסטּו ֶלעְרֶנען זֵייֶער ַאסַ ִאיבֶ  ִמְתכַּ
 ָזאְגן ִמְשַניֹות ִאיז ְמַטֵהר ֶאת ַהֶנֶפש. ָנאר צּוִמְשַניֹות, ֲאִפילּו 

 )ֲאֶשר ַבַנַחל ְבִאיִדיש ֵחֶלק א' ִמְכָתב כ"א(
 
 



 ג
 

רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
עְרש ְגֵרייט ַזיין אֹויְסצּוֵגיין פּון  ְנדֶּ עֶּ
ְסן  ער צּו עֶּ הּוְנגֶּער ַח"ו, ִווי ֵאיידֶּ
ָחד  ְטֵריפֹות, ִמי ְכַעְמָך ִיְשָרֵאל גֹוי אֶּ
ץ, קּוק ִווי גֶּעְטַריי ֵזיי זֶּענֶּען צּו ִדיר,  ָבָארֶּ
ע  ָהאב ַרֲחָמנּות אֹויף ֵזיי אּון ִשיק ֵזיי ַאלֶּ

ע ַהְשָפעֹות.  גּוטֶּ

אּון ַאזֹוי ַדאְרְפן ִמיט אֹויְך ֵגיין ִאין 
עְנִדיג זּוְכן צּו ְמַלֵמד  ועְגן, אּון ְשטֶּ ַזיינֶּע וֶּ
ער, אּון  ע ִקיְנדֶּ ְזכּות ַזיין אֹויף ִאיִדישֶּ

 זּוְכן ָנאר ָדאס גּוְטס ַביי ִאיְדן.

ִבי ִמיְכל'עֶּ  ִאין ִדי ַצייט פּון ֵהייִליְגן רֶּ
ער ִזי"ַע ִאי וען ַא גֶּעִוויסֶּ ְזָלאְטשּובֶּ ע ז גֶּעוֶּ

ער ַצִדיק אִ  וען פּון ִדי  יזַצייט ָוואס דֶּ גֶּעוֶּ
ל ַמְעָלה, ָהאְבן ַצִדיִקים  ֵבית ִדין שֶּ
וען  ר ִאיז גֶּעוֶּ גֶּעָזאְגט ַאז ַאזֹוי ִווי עֶּ
עט, ָהאט  ר ֵהייִליג אּון אֹויְסגֶּעַאְרבֶּ ֵזייעֶּ
עְנט ַפאְרְשֵטיין ִווי ַאזֹוי ַא ר ִניְשט גֶּעקֶּ  עֶּ
ִאיד ָזאל ִזיְך ַוואְגן צּו טּוהן ַאן ֲעֵביָרה, 
עְנג, אּון  ר ְשְטרֶּ וען ֵזייעֶּ ר ִאיז גֶּעוֶּ אּון עֶּ
ועק  ען ִאים ַאוֶּ ער ָהאט מֶּ עִריבֶּ דֶּ
ר ָזאל ִניְשט ַזיין פּונֶּעם  ען ַאז עֶּ גֶּענּומֶּ
ער ָהאט  עְרְשטֶּ ער ֵאייבֶּ ֵבית ִדין. ַווייל דֶּ

ען ִאיז ְמַלֵמד וען מֶּ ְזכּות אֹויף  ִליב וֶּ
 ִאיְדן.

ער ָלאִמיר ִזיְך צּוגֶּעֹוואֹוינֶּען צּו  עִריבֶּ דֶּ
עְנִדיג ָנאר אֹויף ִדי גּוְטס פּון  קּוְקן ְשטֶּ

ִבי ָזאְגט  ער רֶּ )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחלֶּק ַא' ִאיְדן. דֶּ

עְנְטש ִאיז ַדן ַאז ִסיָמן רפ"ב(  וען ַא מֶּ וֶּ
עם ַמאכְ  ר יֶּענֶּעם ְלַכף ְזכּות, ִמיט דֶּ ט עֶּ

ועְרן גּוט,ַאזֹוי ִווי  ע וֶּ ַאז יֶּענֶּער ָזאל ַטאקֶּ
ער ָפסּוק ָזאְגט  ְועֹוד ְמַעט )ְתִהִלים לז, י( דֶּ

ען קּוְקט אֹויף ִדי  ְוֵאין ָרָשע, אֹויב מֶּ
ִביְסל ִווי יֶּענֶּער ִאיז ִניְשט ַקיין ָרָשע, 
ּנּו,  עָמאְלט, ְוִהְתבֹוַנְנָת ַעל ְמקֹומֹו ְוֵאינֶּ דֶּ

ר שֹוין וֶּ  ען קּוְקט יֶּענֶּעם ָאן, ִאיז עֶּ וען מֶּ
ר ִאיז  ע ְפַלאץ, עֶּ ִניְשט אֹויף ִדי זֶּעְלבֶּ
ע ַמְדֵריָגה. ַווייל  ערֶּ עכֶּ שֹוין אֹויף ַא הֶּ
ען ִאיז ַדן יֶּענֶּעם ְלַכף  עם ָוואס מֶּ ִמיט דֶּ
ר ָהאט ָנאר גֶּעֵמייְנט גּוט,  ְזכּות, ַאז עֶּ

ע ועְרט יֶּענֶּער ַטאקֶּ עם וֶּ  גּוט. ִמיט דֶּ

עְנְטש ָוואס ִאיז ַדן  ער מֶּ וואֹויל ִאיז דֶּ
ר זֶּעהט ָנאר ָדאס  יֶּעְדן ְלַכף ְזכּות, עֶּ
ער  עְרְשטֶּ ער ֵאייבֶּ ועט דֶּ גּוְטס ַביי יֶּעְדן, וֶּ
ועט  אֹויְך ָנאר זֶּעהן גּוְטס ַביי ִאים, אּון וֶּ

ע ַזאְכן! ע גּוטֶּ  ִאים גֶּעְבן ַאלֶּ
ְך )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש ֵחלֶּק ט"ו  רֶּ ְך ַאְחדּות ְועֶּ רֶּ עֶּ

 ִלימּוד ְזכּות(

 
 

 ַחַזק ַחַזק ְוִנְתַחז ֵּק
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צו באקומען דעם גליון יעדע וואך אויף אימעיל, ווי אויך צו אדוועטייזן אינעם גליון 

 Breslevcenter@gmail.com פארבינט אייך צו:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 ָוואס ָזאל ֶער ֶעְרַוואְרְטן?

*** 
 

ט גו ט  צו  ַסאְך ִאיז אֹויְך ִניש ְ

 

 

 נייעס אינערהאלב
 מוסדותינו הק'

 
 

 סעודת הילולא פון רבי נתן זצוק"ל
 פארגעקומען ביי מוהרא"ש שליט"א

 

די וואך מיטוואך פארנאכטס איז מען זיך צוזאמגעקומען ביי מוהרא"ש 
 שליט"א צו די יארצייט סעודה פון רבי נתן זצוק"ל.

דה האט מען געהאט די זכי' צו הערן דברות קודש פון ביי די סעו
מוהרא"ש שליט"א איבער די גרויסקייט פון רבי נתן, אלעס וואס עס 
געבליבן פון רבי'ן, אלע ספרים וואס מיר האבן פון רבי'ן איז נאר צו 
פארדאנקען פאר רבי נתן. אזוי ווי דער רבי אליין האט זיך אויסגעדרוקט 

ען נישט רבי נתן וואלט נישט געבליבן פון אים קיין אויף רבי נתן אז וו
 בלעטל שמות.

רבי נתן איז אריבער געגאנגען אין זיין לעבן זייער אסאך צרות און יסורים 
וואס ער האט געהאט צו ליידן פון אלע זייטן, און פון דעסט וועגן האט ער 

ער זיך זייער געשטארקט און ער האט נאך געשטארקט אנדערע אויך און 
האט איבער געלאזט זיינע הייליגע ספרים וואס זענען מחי' און מחזק אידן 

 ביזן היינטיגן דור.
אויך איז רבי נתן געווען א גרויסער חידוש אין מלמד זכות זיין אויף אידן, 
נאר צו זעהן דאס גוטס ביי יעדן איד און נישט זוכן קיין שלעכטס אויף 

ם מענטש אליין, אויב קוקט מען נאר קיינעם. און דאס הייבט זיך אן ביי
דאס גוטס ביי זיך אליין דאן זעהט מען ביי יענעם אויך גוטס, אויב אבער 
מען קלאפט זיך אליין אראפ, מען זעהט נאר שלעכטס אויף זיך, דאן זעהט 

 מען נאר שלעכטס אויף יענעם.
אין אלע דורות האט מען געזעהן אז די וואס האבן געלערנט אסאך רבי 

 נ'ס ספרים האבן זיך זייער שיין דערהאלטן.נת
נאכן בענטשן איז זיך דער עולם צוגאנגען מיט פרישע קבלות זיך צו 

 שטארקן אינעם רבינ'ס לימודים אזוי ווי רבי נתן האט אונז איבער געגעבן.
 תורתו מגן לנו, היא מאירת עינינו!

*** 

 אויף ארץ ישראל פארט מוהרא"ש שליט"א
 
 
 

א מוהרא"ש שליט"א אויף ארץ ישראל פאר פארט וואך  קומענדיגע די
 צו מחזק זיין די ארטיגע אידן.וואך 

די קומענדיגע וואך ליל שישי פ' שמות וועט נישט פארקומען די 
 וועכנטליכע שיעור.

צו הערן מער פרטים ווען עס קומט פאר דער וועכטנליכער שיעור, ווי 
רא"ש שליט"א, רופט אויפן אויך צו הערן פריערדיגע שיעורים פון מוה
 .212-444-9191 טעלעפאן ליין פון "קול ברסלב" אויפן נומער

 

 כי מלאכיו יצוה לך!
 

 ספרי ברסלב
 

מיט פרייד ווילן מיר מעלדן אז מיטן 
איז דא צו אייבערשטנ'ס הילף 

 באקומען ביי אונז אלע
 ספרי ברסלב

 

27 Skillman St. 
 347-977-7994אדער רופט 

 

 

 קול ברסלב
 

 

 מען קען הערן שיעורים
 פון כ"ק מוהרא"ש שליט"א

 

 אויך קען מען מיטהאלטן
 יעדע וואך דעם שיעור

 אפ-א לייוו הוקמיט 

212-444-9191 

 

 

 

 קאפיען מיר נעמען אן צו פרינטן און
 

 פאר גאר ביליגע פרייזן!
 
 

 ספרים  •  קונטרסים  •  וועכענטליכע גליונות
 
 

 שנעל גוט און ביליג!
 

 347-559-5554רופט אריין פאר א פרייז 
5554printing@gmail.com 
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 גליון היכל הקודש
 וועכענטליכע גליון ארויסגעגעבן דורך

 וויליאמסבורג מוסדות היכל הקודש ברסלב
 בנשיאות כ"ק מרן מוהרא"ש שליט"א

 
 

  זמנים
 4:28הדלקת הנרות......................

 9:05.................ר"ש.....סוף זמן ק
 6:00............................מוצש"ק....

 שיעורים כסדרן
  צ"חיבמות ...........................בבלי

 ...................תרומות מ"וירושלמי
 פרק ג' קדושיןתוספתא...............
 
 
 

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ה ֵאת יֲַּעֹקב ִאיש ּובֵ  ְימָׁ ִאים ִמְצרָׁ בָׁ ֵאל הַּ אּו,ְוֵאלֶּה ְשמֹות ְבֵני ִיְשרָׁ ֶדער  יתֹו בָׁ
ן נָּאֶמען  ן ִמיטְּ ט אָּ סּוק ֵהייבְּ ֵאל",פָּ ט  "ִיְשרָׁ ִאים"אּון ֶער זָּאגְּ בָׁ "זֵיי קּוֶמען",  - "הַּ

ן נָּאֶמען אּון ֶדער פָּסּוק ֶענְּ  ט ִמיטְּ ט "יֲַּעֹקב", ִדיגְּ אּו"אּון ֶער זָּאגְּ "זֵיי ֶזעֶנען  - "בָׁ
ן ִמיט אֵ  ׁשֹוין ֶגעקּוֶמען". ט אָּ סּוק ֵהייבְּ וָּואס ֶדער פָּ ֵטיין ַפארְּ ׁשְּ ף ֶמען ַפארְּ יין ַדארְּ

ֵווייֶטע לָּׁשֹון? ט ִמיט ַא צְּ ִדיגְּ  לָּׁשֹון, אּון ֶער ֶענְּ
א "א ִאיז דָּ ִליטָּ ט מֹוַהרָּא"ׁש ׁשְּ ִביר לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי זָּאגְּ ן ס ַמסְּ )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ח"א ִסימָּ

ן ַאז דָּ רס"א(  ף ֶער ִוויסְּ ט ַארָּאפ פּון ַזיין ַעבֹוַדת ה', ַדארְּ אס ַאז ֶווען ַא ִאיד ַפאלְּ
ט ַאז ֶדער ִאיד זָּאל ִזי אס ֶגעַמאכְּ אט דָּ ן, וָּואס הָּ טְּ ׁשְּ ט פּוֶנעם ֵאייֶבערְּ ךְּ קּומְּ

וֶ  ַקייט צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעאֹויפְּ ִריׁשְּ אל ִמיט ַא פְּ ַאמָּ ן נָּאכְּ ֵהייבְּ נְּ ן אּון אָּ ן.ועקְּ טְּ ׁשְּ  רְּ
ן, נָּאר ֶווען ֶמען ֶזעה רָּאכְּ ן צּובְּ ט ֶווערְּ אל ִניׁשְּ מָּ אר ֶמען ֵקיינְּ ַפאר טָּ ט ַאז אּון ֶדערְּ

ט ֶמען ִזיךְּ אֹויף, אּון ֶמען ֵהיי ן, ֵהייבְּ ֶגעַפאלְּ ן ֶמען ִאיז ַארָּאפְּ ט אָּ צּו  "פּון יֶּעְצט"בְּ
ן. טְּ ׁשְּ  ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבערְּ

ט  ן כ"א(ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי זָּאגְּ ֵאל" ַאז ֶדער נָּאֶמען  )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ח"א ִסימָּ ֵגייט "ִיְשרָׁ
ֵריגָּה.  ַארֹויף אֹויף ַא הֹויֶכע ַמדְּ

ן,  סּוק אָּ ט ֶדער פָּ ַפאר ֵהייבְּ ִאים" ְוֵאלֶּה ְשמֹות בְ ֶדערְּ בָׁ ֵאל" "הַּ ֵני "ִיְשרָׁ
ה, ְימָׁ ן  ִמְצרָׁ ן וָּואס ֵהייסְּ ׁשְּ טְּ ֵאל"ִדי ֶמענְּ ן ַאז"ִיְשרָׁ ֵריגָּה, ֵווייסְּ ֵזיי  , ַא ֶהעֶכעֶרע ַמדְּ

א ַאמָּ ן נָּאכְּ ן ַארָּאפ, אּון ֵהייבְּ ַרִים, זֵיי ַפאלְּ ן ִאין ֵאיין קּוֶמען ַקיין ִמצְּ טְּ ן פּון ַהאלְּ ל אָּ
ן נָּאכְּ  ִריׁש, אּון ַפאלְּ ן ִניׁשְּ פְּ אל אֹויף, אּון זֵיי ֶווערְּ ַאמָּ ן ִזיךְּ נָּאכְּ אל, אּון ֵהייבְּ ט ַאמָּ

ִדיג אָּ  ֶטענְּ ף ׁשְּ ן ַאז ַאזֹוי מּוז ֶעס ֵגיין, ַאז ֶמען ַדארְּ ן, ַווייל זֵיי ֵווייסְּ רָּאכְּ ן פּון צּובְּ ֵהייבְּ נְּ
ִריׁש.  פְּ

ט ֶדער פָּסּוק,  אּוִוויֶדער זָּאגְּ ן וָּואס  ",ֵאת "יֲַּעֹקב" ִאיש ּוֵביתֹו "בָׁ ׁשְּ טְּ ִדי ֶמענְּ
ן  ֵריגָּה, ַביי זֵיי ִאיז  "יֲַּעֹקב"ֵהייסְּ ֶלעֶנעֶרע ַמדְּ אּו",ַא קְּ זֵיי ֶזעֶנען ׁשֹוין ֶגעקּוֶמען  "בָׁ

ן ִזיךְּ ׁשוֹ  ן, אּון ֵהייבְּ ן זֵיי ׁשֹוין ִליגְּ ַלייבְּ ן ַארָּאפ, בְּ ַרִים, ֶווען זֵיי ַפאלְּ ט אֹויף ִמצְּ ין ִניׁשְּ
ט, אּון ֶמען ֵהייבְּ אֹויף, ַווייל זֵי ט ַאז ֶעס מּוז ַאזֹוי ַזיין, ַאז ֶמען ַפאלְּ ן ִניׁשְּ ט ִזיךְּ י ֵווייסְּ

 אֹויף.
רָּאכְּ  ן צּובְּ ט ֶווערְּ ן, אּון ִניׁשְּ קְּ ַטארְּ ִדיג ׁשְּ ֶטענְּ ף ַא ִאיד ִזיךְּ ׁשְּ ַפאר ַדארְּ ן פּון ֶדערְּ

ט ֶמען ִזיךְּ  ַפאל, ֵהייבְּ כְּ אט ַא דּורְּ ט, אֹויב ֶמען הָּ ִניׁשְּ אֹויף, אּון ֶמען ֵגייט  גָּארְּ
ן.  ַווייֶטער אָּ

 

מֹות א(  )ֹזאת ַהּתֹורָּה ׁשְּ
*** 

 

ֵאל, ֶטער ֶזעֶנען ְוֵאלֶּה ְשמֹות ְבֵני ִיְשרָׁ ט ַאז ִדי ֶווערְּ רָּאֵׁשי  ֶדער ַבַעל ַהּטּוִרים זָּאגְּ
'ְרגּוםֵּתיבֹות  ד תַּ חָׁ א ְו'אֶּ ר ְש'נִַּים ִמ'ְקרָׁ 'ֵסדֶּ ר ל'ֹוֵמד הַּ 'שֶּ ם אַּ דָׁ  ְב'קֹול  ְו'אָׁ
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רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
 

עג  ~ ִבי"ם טֶּ    ~ ִדי שֹובָׁ
 

ִדי ֵהייִליֶגע ֶטעג פּון ׁשֹוָבִבי"ם, ָוואס ָדאס 
א 'ֵאָרא בֹ 'מֹות וָ 'ֶזעֶנען ִדי ֶזעְקס ָוואְכן, ְׁש 

ח יִ 'בְ  לַׁ ְׁשָפִטים, ֶזעֶנען ְסֶפעִציֶעל 'ְתרֹו מִ 'ׁשַׁ
אֶרעְכְטן ַאֶלע ֲעֵבירֹות, ִדי ָוואְכן  ְמסּוָגל צּו פַׁ

ָזאל צּוִריק קּוֶמען  ִאיז ָגאר ְגִריְנג ַאז ַא ִאיד
אְרן  צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ֶווען ַא ִאיד ָזאְגט פַׁ
אֶׁשעֶפער ִאיְך ָהאב ֶגעטּוהן  ֵאייֶבעְרְׁשְטן: "בַׁ
ָדאס אּון ָדאס, ִאיְך ָהאב ִמיר ִניְׁשט 
אְרף, אּון ִאיְך ִוויל  אֹויְפֶגעִפיְרט ִווי ֶמען דַׁ

צּו ִדיר", ְתׁשּוָבה טּוהן אּון צּוִריק קּוֶמען 
אֹויף ֶדעם ֶוועג ֶקען ֶמען ֵזייֶער ְגִריְנג צּוִריק 

 קּוֶמען צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן.
ֶעס ֶזעֶנען ֶגעֶווען ִאיְדן ָוואס ָהאְבן ִזיְך 
ֲעֵניִתים ִאין ִדי ֶטעג פּון  אְסְטן תַׁ ֶגעִפיְרט צּו פַׁ
אֶרעְכְטן ַאֶלע ְׁשֶלעְכְטס  ׁשֹוָבִבי"ם, ְכֵדי צּו פַׁ

ֶמען ָהאט ֶגעטּוהן. ָאֶבער ִמיר ִאין ִדי  ָוואס
ואֶכע דֹורֹות ֶקעֶנען ִניְׁשט  ייְנִטיֶגע ְׁשוַׁ הַׁ
אְרְפן ִמיר ָכאְטׁש טּוהן ָוואס ֶמען  אְסְטן, דַׁ פַׁ

 קּוֶמען צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן. צּוֶקען ָיא, צּוִריק 
 

ִהִלים  ָזאְגן ת ְ
"ן ֵחֶלק ֶדער ֶרִבי ָזאְגט  ב' ִסיָמן ע"ג( )ִליקּוֵטי מֹוֲהרַׁ

ָבִאים  אֹויְפן ָפסּוק ְוֵאֶלה ְׁשמֹות ְבֵני ִיְשָרֵאל הַׁ
ֲעקֹ  ב ִאיׁש ּוֵביתֹו, ַאז ִדי סֹוֵפי ִמְצָרְיָמה ֵאת יַׁ

ֵתיבֹות פּון ֶדעם ָפסּוק ִאיז "ְתִהִלים" אּון 
ֵמז ַאז ֶווער ֶעס ִוויל  "ְתׁשּוָבה", ָדאס ִאיז ְמרַׁ

יין ְתׁשּוָבה צ ּו טּוהן, ָזאל ֶזעהן צּו ָזאְגן זֹוֶכה זַׁ
אְך ְתִהִלים.  ַאסַׁ
אְרָוואס  ? ֵאייֶנער ְתׁשּוָבהֶמען ִניְׁשט  טּוטפַׁ

וייל  יין ִהְתעֹוְררּות ֶער וַׁ ל ִניְׁשט קַׁ ָהאט ִבְכלַׁ
צּו ְתׁשּוָבה טּוהן, אּון ֲאִפילּו ֶווער ֶעס ָהאט 

ר ִניְׁשט ִדי ָיא ַאן ִהְתעֹוְררּות, ֵווייְסט ָאֶבע
ֶוועג אּון ִדי ִטיר ִווי ַאזֹוי ֶער ֶקען ְתׁשּוָבה 
טּוהן, אּון ֲאִפילּו ֶווען ֵאייֶנער ֵווייְסט ׁשֹוין ִדי 

אְרט. אְרְׁשפַׁ יין פַׁ  ִטיר, ֶקען ִדי ִטיר זַׁ
 אֹויף ֶדעם ֶהעְלְפט ָדאס ָזאְגן ְתִהִלים, ֶווען 
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רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
יין ׁשּום ִהְתעֹוְררּות צּו ְתׁשּוָבה ַא ִאיד ָזאְגט ְתִהִלים, ֲאִפילּו ֶער ָהא ט ִניְׁשט קַׁ

וייְזן ִדי  אְכן ַאן ִהְתעֹוְררּות, אּון ֶעס ֶוועט ִאים וַׁ טּוהן, ֶוועט ִדי ְתִהִלים ִאים מַׁ
ִריְכִטיֶגע ֶוועג, אּון ֶעס ֶוועט ִאים ֶעֶפעֶנען ַאֶלע ִטיְרן אּון טֹויֶעְרן, אּון ֶער ֶוועט 

יין ֱאֶמת'דִ  יג ְתׁשּוָבה צּו טּוהן אּון צּוִריק קּוֶמען צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון זֹוֶכה זַׁ
ֶדעִריֶבער ִאיז ֶיעְצט ִאין ִדי ֵהייִליֶגע ׁשֹוָבִבי"ם ֶטעג ְסֶפעִציֶעל ְמסּוָגל צּו ָזאְגן 

וייל ָדאס ְבֶרעְנְגט ֶדעם ֶמעְנְטׁש צּו ְתׁשּוָבה.  ְתִהִלים וַׁ
יְרן צּו ָזאְגן ֶיעְדן ָטאג ְתִהִלים, ֶרִבי ָנָתן ְפֶלעְגט ִזיְך ִפיְרן ַאז ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו פִ 

ייְטן פּון ָיאר ָהאט ֶער  ֶער ָהאט ֶיעְדן ָטאג ֶגעָזאְגט ֶדעם יֹום ְתִהִלים, אּון ְדֵריי צַׁ
יָרה ֶגעָזאְגט ְצֵוויי ָמאל ֶיעְדן ָטאג ֶדעם יֹום ְתִהִלים, ִאין ׁשֹוָבִבי"ם, ִאין ִדי ְספִ 

אְכן, צּו ָזאְגן ְצֵוויי ָמאל ֶדעם  ֶטעג, אּון חֹוֶדׁש ֶאלּול. ָדאס ִאיז ְׁשֶווער ָנאְכצּומַׁ
יֹום ְתִהִלים, ָאֶבער ֶיעְצט ִאין ִדי ׁשֹוָבִבי"ם ֶטעג, ָלאִמיר ָכאְטׁש ֵאייְנָמאל ָזאְגן 

אְך ָוואס ֶמען קֶ  ואְלִדיֶגע זַׁ אר ֶדעם יֹום ְתִהִלים, ָדאס ִאיז ַא ֶגעוַׁ ען טּוהן פַׁ
 ְתׁשּוָבה.

אְנֶקען הרה"ק ֶרִבי ְרָפֵאל  אְרף דַׁ ֶדער ֶרִבי ָהאט ַאָמאל ֶגעָזאְגט ַאז ֶמען דַׁ
( ַאז ֶער ָהאט  ְלמּוד פּון הרה"ק ֶרִבי ִפְנָחס'ל ָקאִריֶצער ִזי"עַׁ "ל )ַא תַׁ ֶבעְרִׁשיֶדער זַׁ

ייֶנע ֲחִסיִדים צּו ָזאְגן ַא יי זַׁ אְך ְתִהִלים, ֶער ְפֶלעְגט ֵזיי ָזאְגן: ַאייְנֶגעִפיְרט בַׁ סַׁ
ִבי ֶגעָזאְגט", אּון  אִפיְטל ְתִהִלים, אַׁ אְלֶטע קַׁ "ָזאְגט, ָזאְגט ְתִהִלים, ֲאִפילּו ַא קַׁ
אְך ְתִהִלים, אּון ֶדער ֶרִבי ָהאט ָדאס  אֶקע ֶגעָזאְגט ַאסַׁ ייֶנע ֲחִסיִדים ָהאְבן טַׁ זַׁ

ְפִליג ֶגעֶווען ַאז ָדאס ִאי אְך ְתִהִלים.מַׁ  ז ַא ְגרֹויֶסע זַׁאְך צּו ָזאְגן ַאסַׁ
 

ט ַפאְסְטן  ַהייְנט ַדאְרף ֶמען ִניש ְ
ָקדֹוׁש ָוואס ֶער  ִגְלגּוִלים" פּון ֲאִר"י הַׁ ר הַׁ עַׁ יין ִאין "ׁשַׁ ֶווען ֶמען קּוְקט ַארַׁ

אר ֶיעדֶ  אְסְטן פַׁ אְרף פַׁ ֲעֵניִתים ַא ֶמעְנְטׁש דַׁ ייְבט ָדאְרט ִוויִפיל תַׁ ע ֲעֵביָרה ְׁשרַׁ
ָמׁש ִניְׁשט ֶמעְגִליְך ֶעס  ָוואס ֶער ָהאט ֶגעטּוהן, ֶזעהט ֶמען ַאז ֶעס ִאיז מַׁ
אְנְצן ֶלעְבן  ל ִניְׁשט ָדא ֶגענּוג ֶטעג ִאיֶנעם גַׁ וייל ֶעס ֶזעֶנען ִבְכלַׁ אֹויְסצּוִפיְרן, וַׁ

אְסְטן ַאזֹויִפיל.  פּוֶנעם ֶמעְנְטׁש, צּו ֶקעֶנען פַׁ
אְרף מֶ  אר דַׁ "ל ָזאְגן ֶדעְרפַׁ ען ֶגעֶדעְנְקן ִדי ֶוועְרֶטער ָוואס ִדי ֵהייִליֶגע ֲחזַׁ

ָׁשָנה ֵפֶרק ד' ֲהָלָכה ח'(  ְלִמי ֹראׁש הַׁ ְעָלה ֲאִני )ְירּוׁשַׁ ְלֶתם ֲעֵליֶכם עֹול תֹוָרה מַׁ "ֵכיָון ֶׁשִקבַׁ
ָטאֶתם ִמְיֵמיֶכם"ֲעֵליֶכם ְכאִ  ֵבל אוֹ ילּו ֹלא חַׁ יף ִזיְך ַאז ֶער , ֶווען ַא ִאיד ִאיז ְמקַׁ

ֵגייט ֶלעְרֶנען תֹוָרה, ֲאִפילּו ֶער ָהאט ֶגעטּוהן ָוואס ֶער ָהאט ֶגעטּוהן, ֶרעְכְנט 
 ִאים ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ַאזֹוי ִווי ֶער ָהאט ֵקייְנָמאל ִניְׁשט ֶגעִזיְנִדיְגט.

יין ִאין דִ  ט ֶווען ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ָהאט ֵשֶכל אּון ֶער ֵלייְגט ִזיְך ַארַׁ י תֹוָרה, ּוִבְפרַׁ
ִלימּוד פּון ֶרִבי'ן, ָוואס ִמיט ֶדעם  ֶמען ִאיז זֹוֶכה צּו ֶלעְרֶנען אֹויְפ'ן ֵסֶדר ֶדֶרְך הַׁ
ֶוועג ֶקען ֶמען ַאדּוְרְך ֵגיין ַאֶלע ֲחָלִקים פּון ִדי תֹוָרה, ֶדעָמאְלט ֶוועט ִדי תֹוָרה 

ואְׁשן פּון ַאֶלעם ְׁשֶלעכְ  ל ִאים אֹויְסוַׁ ְטס, אּון ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶוועט ִאים ִבְכלַׁ
 ִניְׁשט ֶרעֶכעֶנען ַאז ֶער ָהאט ַאָמאל ֶגעִזיְנִדיְגט.

ייט פּון  ֵאייְנָמאל ָהאט ֶדער ֶרִבי ֶגעֶרעְדט ִמיט ֶרִבי ָנָתן ִאיֶבער ִדי ְגרֹויְסקַׁ
ואְׁשט ָאפ ֶדעם ֶמעְנְטׁש פּון  ַאֶלע ֲעֵבירֹות, אּון פּון ַאֶלע ֶלעְרֶנען תֹוָרה ַאז ֶעס וַׁ

ְׁשֶלעְכְטס ָוואס ֶער ָהאט ֶגעטּוהן, ָהאט ֶרִבי ָנָתן ֶגעְפֶרעְגט ֶדעם ֶרִבי'ן: "ָדאס 
ֲחָמָנא ִליְצָלן,  ְבִרית רַׁ ם הַׁ ִאיז אֹויְך ֶווען ֶדער ֶמעְנְטׁש ָהאט ֶגעִזיְנִדיְגט ִאין ְפגַׁ

אְרֶבע ֲעֵבירָ  ה?" ָהאט ִזיְך ֶדער ֶרִבי ֶגעֵבייֶזעְרט אֹויף ָוואס ָדאס ִאיז ָגאר ַא הַׁ
ִאים אּון ִאים ָאְנֶגעְׁשִריְגן: "דּו ֵווייְסט ֶדען ָוואס תֹוָרה ִאיז? 'ְבִרית ִביסֹוד 
ְואֹוֵרייָתא ְבִתְפֶאֶרת'" ָדאס ֵמייְנט ַאז תֹוָרה ִאיז ָנאְך ְגֶרעֶסער אּון ֶעס ָהאט 

ואְׁשן  ֶדעם ֶמעְנְטׁש פּון ִדי ֶעְרְגְסֶטע ֲעֵבירֹות. ֶדעם ֹכחַׁ ָאְפצּואוַׁ
אְנְצן, ֶער ֶוועְרט  ִדי תֹוָרה ָוואס ַא ֶמעְנְטׁש ֶלעְרְנט טֹויְׁשט ֶדעם ֶמעְנְטׁש ִאיְנגַׁ
ייֶער ֶמעְנְטׁש ִמיט ָגאר ַאְנֶדעֶרע ְרצֹונֹות אּון ְׁשִאיפֹות, ֶעס ְׁשֶלעְפט ִאים  ַא נַׁ

ייֶנע ְׁש  ייְטן, אּון ֶעס ְבֶרעְנְגט ִאים ָנאְנט צּום ַארֹויס פּון ַאֶלע זַׁ ֶלעְכֶטע ֶגעוואֹויְנהַׁ
 ֵאייֶבעְרְׁשְטן.

 

ט ֶגעוואו ְסט פו ן ֶדעם?  ֶדער ֲאִר"י ַהָקדֹוש  ָהאט ִניש ְ
אְרְׁשֵטיי אְרף ֶמען פַׁ ָקדֹוׁש ָהאט דָ ִלְכאֹוָרה דַׁ אְך אֹויְך ֶגעוואּוְסט ן, ֶדער ֲאִר"י הַׁ

לְ   ִמי ַאז ֶווען ֶמען ֶנעְמט אֹויף ִזיְך ֶדעם עֹול תֹוָרה ֶרעְכְנט ֶדערפּון ֶדעם ְירּוׁשַׁ
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
'רּוִכים  'בֹות אַּ 'ִנים רַּ נָׁ'ִעים יָׁ'ִשיר ִי'ְחיֶּה שָׁ

ם,  ן ְל'עֹולָׁ )ברכות ח.( ַאזֹוי ִווי ִדי ֵהייִליֶגע ַחַז"ל זָּאגְּ

ִציבּו ם הַּ יו עַּ ְרִשיֹותָׁ ם פַּ דָׁ ם יְַּשִלים אָׁ ר ְשנַּים ְלעֹולָׁ
ְרגּום, שֶּ  ד תַּ חָׁ א ְואֶּ ְרִשיֹותָׁ ִמְקרָׁ ְשִלים פַּ מַּ ל הַּ יו כָׁ

יו, יו ּוְשנֹותָׁ ֲאִריִכין לֹו יָׁמָׁ ִציבּור מַּ ם הַּ ׁש עַּ טְּ  ַא ֶמענְּ
רָּ  ַנים ִמקְּ ה ַזיין, ׁשְּ רָּ דזָּאל ֶיעֶדע וָּואךְּ ַמֲעִביר ֶסדְּ ֶאחָּ  א וְּ

רָּה, ֶוועט גּום, ַווייל ֶווער ֶעס ִאיז ַמֲעִביר ֶסדְּ ן  ַּתרְּ ֶלעבְּ
ן. ֶגע יָּארְּ  ַלאנְּ

ף  ט ֶעס ַארַ ַדארְּ ֵטיין, ִווי קּומְּ ׁשְּ ֶבער ַפארְּ יין ִאין ֶמען אָּ
אט ִדי ּתֹורָּה וָּואס הָּ ה, ַפארְּ רָּ  ִדי וָּואֶכעִדיֶגע ֶסדְּ

ף ַמֲעבִ  ַרֵמז ֶגעֶווען, ַאז ֶמען ַדארְּ א מְּ ט דָּ קְּ יר פּונְּ
ה ַזיין? רָּ  ֶסדְּ

"א לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי זָּא ִליטָּ ט מֹוַהרָּא"ׁש ׁשְּ ט זָּאגְּ גְּ
ן י"ט()ִליקּוֵטי מ ה ַז ֹוֲהַר"ן ח"א ִסימָּ רָּ ן ַמֲעִביר ֶסדְּ יין, ַאז ִמיטְּ

ַגם הַ  ה פּון "פְּ ֶבע ֲעֵבירָּ ט ֶמען ִדי ַהארְּ ִרית", ַפאֶרעכְּ בְּ
ִבי"ם,  ט ֶזעֶנען ִדי ֶטעג פּון ׁשֹובָּ אּון ִווי ַבאַקאנְּ

פַ  ן, ֶדערְּ טְּ סּוגָּל צּו ַאֶלעס ַפאֶרעכְּ ֶפעִציֶעל מְּ אר ֶווען סְּ
ט אָּ  ן ִזיךְּ ֶמען ֵהייבְּ מֹות, וָּואס ַדאן ֵהייבְּ ַׁשת ׁשְּ ן ן ַפרְּ  אָּ

ַרֵמז, ַאז ֶמען זָּ ִבי"ם ֶטעג, ִאיז ִדי ּתֹורָּה מְּ אל ִדי ׁשֹובָּ
רָּה צּו ַזיין, אּון ִמיט ֶדעם וֶ  ן ַמֲעִביר ֶסדְּ ֵהייבְּ נְּ ועט אָּ

ן. טְּ  ֶמען ַאֶלעס ַפאֶרעכְּ
מֹות ב(  )ֹזאת ַהּתֹורָּה ׁשְּ

*** 
 

ּנּו ֹאת ר ְיעַּ ֲאשֶּ ה ְוֵכן ִיְפֹרץ,ְוכַּ ִווי ֶמער ִדי  ֹו ֵכן ִיְרבֶּ
ן זֵיי ִזיךְּ מֶ  אבְּ ן הָּ ט ִדי ִאידְּ ן ֶגעַפייִניגְּ אבְּ ִרִיים הָּ ער ִמצְּ

ט. ֶמערְּ  ַפארְּ
סּוק לֹויט ִביר ֶדעם פָּ "א ִאיז ַמסְּ ִליטָּ ִווי  מֹוַהרָּא"ׁש ׁשְּ

ט  ן ק"ע(ֶדער ֶרִבי זָּאגְּ ַאז ִווי  )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ח"א ִסימָּ
ץ מֶ גְּ  ׁש ִאיז, ַאלְּ טְּ ׁשּוב'ֶער ַא ֶמענְּ ער ֶרעֶסער אּון חָּ

ן ִאים  גְּ ֶרענְּ ט ֶער ִיסּוִרים, אּון ִדי ִיסּוִרים בְּ ַליידְּ
ן. טְּ ׁשְּ ֶטער צּום ֵאייֶבערְּ  נָּאנְּ

ט נָּאר פּוֶנעם  ט ַאז ַאֶלעס קּומְּ ֶווען ֶמען ֵווייסְּ
ֵצי רֹות ֶדערְּ אט צָּ ן, ַדאן ֶווען ֶמען הָּ טְּ ׁשְּ ט ילְּ ֵאייֶבערְּ

ט ִמיט ן, אּון ֶמען ֶווערְּ טְּ ׁשְּ ן ֵאייֶבערְּ ֶדעם  ֶמען ֶעס ַפארְּ
ן. טְּ ׁשְּ ֶטער צּום ֵאייֶבערְּ  נָּאנְּ

סּוק,  ַׁשט ִאין פָּ אס ִאיז פְּ ּנּו ֹאתֹו ֵכן דָּ ר ְיעַּ ֲאשֶּ ְוכַּ
ה ְוֵכן ִיְפֹרץ, ט דִ  ִיְרבֶּ אט ֶגעַפייִניגְּ י ִווי ֶמער ֶמען הָּ

ׁשּוב'ֶער ֶזעֶנען זֵיי ֶגע ֶרעֶסער אּון חָּ ץ גְּ ן ַאלְּ ן, ִאידְּ וָּוארְּ
ט צּום ֵאייֶבע גְּ ֶרענְּ ֶטער ֶגעבְּ אט זֵיי נָּאנְּ אס הָּ ן, דָּ טְּ ׁשְּ רְּ

ט ַווייֶטער,  סּוק זָּאגְּ אֵ ִווי ֶדער פָּ ְנחּו ְבֵני ִיְשרָׁ ל ִמן וֵַּיאָׁ
ֱאלֹ  ל הָׁ ם אֶּ תָׁ ְועָׁ ל שַּ עַּ קּו וַּתַּ ה וִַּיְזעָׁ ֲעֹבדָׁ ם ִמן ִהיהָׁ

ה, ֲעֹבדָׁ טְּ  הָׁ ׁשְּ ן צּום ֵאייֶבערְּ ִריגְּ ן ֶגעׁשְּ אבְּ  ן.ַאז זֵיי הָּ
מֹות, תשנ"א( ִליִׁשית, ׁשְּ עּודָּה ׁשְּ  )ּתֹוך ַהַנַחל סְּ

 
 



 ג
 

רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ְכִאילּו ֶמען ָהאט ִניְׁשט ֶגעִזיְנִדיְגט, אּון פּון ֶדעְסט ֶוועְגן ָהאט ָנאְך 

ֲעֵניִתים אֹויף  אְסְטן ַאזֹוי ִפיל תַׁ אְרף פַׁ ָקדֹוׁש ֶגעָזאְגט ַאז ֶמען דַׁ ֶיעֶדע ֶדער ֲאִר"י הַׁ
 ֲעֵביָרה?

ייט ַאז ֶדער ֵתירּוץ אֹויף ֶדעם ִאיז ַאז ֶדעָמאְלט ִאיז ָנאְכִניְׁשט ֶגעוֶ  וען ִדי צַׁ
ייְנֵגיין ִאין ִדי ֶוועְלט, ֶדער ֶוועג ָוואס ֶדער ֶדעם ֶרִבי'נְ  ס ִלּמּוִדים ָזאְלן ׁשֹוין ַארַׁ

ִלימּוד, ִווי ֶמען ֶקען אֹויף ַא ֶרִבי ָהאט אּוְנז אֹויְסֶגעְטֶרעְטן ִמיְטן ֵסֶדר ֶדֶרְך הַׁ 
ייט ִדי ֶוועג  אְנֶצע תֹוָרה, אּון פּון ִדי ַאְנֶדעֶרע זַׁ ְגִריְנֶגע ֶוועג ַאדּוְרְך ֶלעְרֶנען ִדי גַׁ
אְרן ֵאייֶבעְרְׁשְטן  פּון ְתִפָלה ְוִהְתבֹוְדדּות ִווי ֶיעֶדער ִאיד ֶקען ִזיְך אֹויְסֶרעְדן פַׁ

יין ֵאייֶגעֶנע  ַאֶלעס ָוואס ְדרּוְקט ִאים אּון ַאֶלעס ָוואס ֶער ָהאט ֶגעטּוהן, אֹויף זַׁ
יין ֶגעְבֶרעְנְגט ִאין ִדי ֶוועְלט,  אְך, ָדאס ִאיז ָנאְכִניְׁשט ֶגעֶווען ְמפּוְרָסם אּון ַארַׁ ְׁשְפרַׁ
אְרְפט ֶגעְבן ַאֶזעְלֶכע ִתקּוִנים פּו ָקדֹוׁש ֶגעדַׁ אר ָהאט ֶדעָמאְלט ֶדער ֲאִר"י הַׁ ן ֶדעְרפַׁ

ֲעֵניִתים.  ְׁשֶוועֶרע תַׁ
ָאֶבער ֶיעְצט ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָהאט ֶגעָהאְלְפן ַאז ֶדער ֶרִבי ָהאט אּוְנז 
ייְנֵלייְגן  אֹויְסֶגעֶלעְרְנט ִדי ֵהייִליֶגע ִלּמּוִדים, ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֶוועט ִזיְך ֶבֱאֶמת ַארַׁ

ער ֶרִבי ָהאט אּוְנז ֶגעֶלעְרְנט, ֶוועט ָדאס ִאים ִאין תֹוָרה אּון ְתִפָלה ַאזֹוי ִווי דֶ 
אְכן  אְכן ִאין ֶלעְבן, זַׁ יין צּו ָגאר ְגרֹויֶסע זַׁ אֶרעְכְטן, אּון ֶער ֶוועט זֹוֶכה זַׁ ַאֶלעס פַׁ

 ָוואס ֶער ִזיְך ָהאט ֵקייְנָמאל ִניְׁשט ָפאְרֶגעְׁשֶטעְלט.

 ָיא, דו  ֶקעְנְסט אֹויְך!
ן ִווי ַאן אּוְמֶמעְגִליֶכע זַׁאְך ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ָזאל ֶקעֶנען ֶמעְנְטְׁשן קּוְקן ֶעס ָא

תֹוָרה כ ִלימּוד, ֶקען ֶיעֶדער ִאיד ּוָלּה, ָאֶבער ִמיְטן ֶרִבי'נְ דּוְרְך ֶלעְרֶנען ָכל הַׁ ס ֶדֶרְך הַׁ
אר ַא ֶמעְנְטׁש ֶוועְרט ֶגעבֹויְרן ֶלעְרְנט "ל ָזאְגן ַאז פַׁ יין צּו ֶדעם. ֲחזַׁ ֶמען  זֹוֶכה זַׁ

ְלָאְך אּון ֶגעְבט ִאים ַא  אְנֶצע תֹוָרה, אּון ֶדעְרָנאְך קּוְמט ַא מַׁ ִמיט ִאים ִדי גַׁ
אֶגע אֹויב ֶדער ֶמעְנְטׁש  אְרֶגעְסט ַאֶלעס, ְׁשֶטעְלט ִזיְך ַא ְפרַׁ ְׁשֶנעְלֶקע אּון ֶער פַׁ

אְרָוואס ָהא אְרֶגעְסט ֵסיי ִווי ַאֶלעס ָוואס ֶער ָהאט ֶגעֶלעְרְנט, פַׁ ל פַׁ ט ֶמען ִבְכלַׁ
וייְזט אּוְנז ַאז ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש ָהאט ִאין  אְרְפט ֶלעְרֶנען ִמיט ִאים, ָנאר ָדאס וַׁ ֶגעדַׁ
אְנֶצע תֹוָרה ָוואס ֶער ָהאט  יין ֶלעְבן ִדי גַׁ ִזיְך ֶדעם ֹכחַׁ ַאדּוְרְך צּו ֶלעְרֶנען ְבֶמֶׁשְך זַׁ

יי אְרֶגעְסן, אּון ָדאס ֶקען ֶיעֶדער זֹוֶכה זַׁ ִלימּוד פּון ֶרִבי'ן.פַׁ  ן דּוְרְך ֶדעם ֵסֶדר ֶדֶרְך הַׁ
"ל  יין ְמרּוָמז ִאין ִדי ֶוועְרֶטער פּון ֲחזַׁ ָברּוְך ַאָתה )ָבָבא ְמִציָעא ק"ז.( ָדאס ֶקען זַׁ

ְבֹבֶאָך ּוָברּוְך ַאָתה ְבֵצאֶתָך, ַאזֹוי ִווי דּו ִביְזט ֶגעקּוֶמען אֹויף ִדי ֶוועְלט ָאן ֲעֵבירֹות 
ט, ַאז ַאז יין ֶדער ְפׁשַׁ ֹוי ָזאְלְסטּו אֹויְך ַארֹויס ֵגיין פּון ִדי ֶוועְלט ָאן ֲעֵבירֹות, ֶקען זַׁ

ת דּו ִביְזט ַאָראפ  אֹויב דּו ֶוועְסט ֶנעֶמען ָדאס ָוואס דּו ָהאְסט ֶגעטּוהן ִבְׁשעַׁ
אְנֶצע אְך ֶגעֶלעְרנְ ְלט, ָוואס ֶדעָמאְלט ָהאְסטּו דָ ֶגעקּוֶמען אֹויף ֶדער ֶווע ט ִדי גַׁ

יין צּו  יין ֶלעְבן, דּו ֶוועְסט זֹוֶכה זַׁ תֹוָרה, אֹויב דּו ֶוועְסט ָדאס אֹויְך טּוהן ְבֶמֶׁשְך דַׁ
יין  אֶקע אֹויְך ַארֹויס ֵגיין פּון ִדי ֶוועְלט ָאן קַׁ ֶלעְרֶנען תֹוָרה, ֶדעָמאְלט ֶוועְסטּו טַׁ

וייל ִדי תֹוָרה ֶוועט ִדיְך ָאפְ  ואְׁשן פּון ַאֶלע ְׁשֶלעְכְטס.ֲעֵבירֹות, וַׁ  וַׁ
ואְלִדיֶגע ְזכּות ַאז ִמיר ָהאְבן זֹוֶכה ֶגעֶווען ַאז ֶדער ֶרִבי ָהאט  ָדאס ִאיז ַא ֶגעוַׁ
ִלימּוד, ַאז ֶמען מּוז ִניְׁשט ֵאייִביג ֶלעְרֶנען ַאזֹוי ְבִעיּון,  אּוְנז ֶגעֶגעְבן ֶדעם ֶדֶרְך הַׁ

ייְכֶטע ֶוועג, אּון ֲאִפילּו ֶווען ֶמען ָזאְגט ָנאר ִדי ֶמען ֶקען אֹויְך ֶלעְרֶנען אוֹ  יף ַא לַׁ
וייל ַאזֹוי ֶקען ֶמען אֹויְסִניְצן  ֶוועְרֶטער פּון ִדי תֹוָרה ִאיז ֶעס אֹויְך ֵזייֶער ָחׁשּוב, וַׁ
"ְך,  נַׁ ִׁש"י, ַאָמאל תַׁ ייט, ַאָמאל ֶלעְרְנט ֶמען ְגָמָרא, ַאָמאל חּוָמׁש רַׁ ְשֶטעְנִדיג ִדי צַׁ

 אּון ַאָמאל ָזאְגט ֶמען ְתִהִלים.
ִלימּוד, ֵמייְנט ֶער ַאז ָנאר  ֵאייֶנער ָוואס ֵווייְסט ָאֶבער ִניְׁשט פּוֶנעם ֶדֶרְך הַׁ
, ָנאר  אְנְצן ָקאפ אּון ֹמחַׁ אֹויב ֶמען ֶקען ִזיְך ַאֶוועק ֶזעְצן ֶלעְרֶנען ְבִעיּון ִמיְטן גַׁ

ייט ֶדעָמאְלט ָהאט ֶמען ֶעֶפעס אֹויְפֶגעט אר ֶווען ֶעס קּוְמט ַא צַׁ ּוהן, אּון ֶדעְרפַׁ
ייְטן,  אִריְׁשקַׁ ייט ִמיט נַׁ אְרְבֶרעְנְגט ֶמען ִדי צַׁ ֶווען ֶמען ֶקען ִניְׁשט ֶלעְרֶנען ְבִעיּון, פַׁ
אְרנּוֶמען ִמיט ִדי ֵהייִליֶגע  ִלימּוד ִאיז ֶמען ְשֶטעְנִדיג פַׁ ָאֶבער ִמיְטן ֵסֶדר ֶדֶרְך הַׁ

 תֹוָרה.
אְכן ִׁשיעּוִרים ִאין ִדי ֵהייִליֶגע  ָלאִמיר אְרן, ָנאר ִזיְך מַׁ אֶקע ִניְׁשט ָלאְזן נַׁ ִזיְך טַׁ

ְעָלה ֲאִני ֲעֵליֶכם ְכִאילּו  "ל "מַׁ ְבָטָחה פּון ֲחזַׁ יין צּו ִדי הַׁ תֹוָרה, ֶוועְלן ִמיר זֹוֶכה זַׁ
ָטאֶתם ִמְיֵמיֶכם אֶרעְכְטן,ֹלא חַׁ  ָאֵמן. ", ִמיר ֶוועְלן ִמיט ֶדעם ַאֶלעס פַׁ

ָרא"ׁש ֵחֶלק י"ד ֶעֶרְך ׁשֹוָבִבי"ם, ְוֵחֶלק ו' ֶעֶרְך ִלימּוד ְוֶעֶרְך ְתִהִלים(  )ִשיחֹות מֹוהַׁ

 

 
 

עֶלעךְ  ֶ ִמיט ִפיש 

 דהמשך בדף 
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צו באקומען דעם גליון יעדע וואך אויף אימעיל, ווי אויך צו אדוועטייזן אינעם גליון 

 Breslevcenter@gmail.com פארבינט אייך צו:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

עֶלעךְ  ֶ ִמיט ִפיש 
 המשך

 

 

 

 אלבנייעס אינערה
 מוסדותינו הק'

 
 

 אסיפת הורים פארגעקומען אין תלמוד תורה
 
 

זונטאג איז פארגעקומען אן "אסיפת הורים" אין תלמוד תורה, די וואך 
זיך צוזאם געקומען זיך איבער צו שמועסן מיט די  זענעןדי עלטערן 

 מלמדים, פאר די טובה פון די טייערע קינדערלעך.
מלמדים, מען האט די ט מיט צום ערשט האבן די עלטערן גערעד

אויסגעשמועסט די פראגרעס וואס מען האט מצליח געווען ביז יעצט מיט 
די קינדער, און געזעהן וואס מען קען פארבעסערן און פארשענערן אז עס 

 מיר זאלן בעז"ה ווייטער מצליח זיין און גיין מעלה מעלה.
רן, ער דערנאך האט דער מנהל שליט"א געזאגט א דרשה פאר די עלטע

האט ארום גערעדט איבער די חשיבות פון די תלמוד תורה וואס איז 
געשטעלט אויפצובויען די קינדער, אריינצוברענגען אין די טייערע 
קינדערלעך א ליבשאפט צום אייבערשטן, א ליבשאפט צו די תורה, די 
קינדער זאלן לעבן מיטן אייבערשטן, און זיך אנזאפן מיט תורה ויראת 

 ן גוטע מדות.שמים או
אויך איז געווארן ארויסגעברענגט די וויכטיגקייט אז די עלטערן זאלן 
מיטארבעטן צוזאמען מיט די מלמדים און מחנכים, די מלמדים לערנען 
טאקע מיטן קינד, אבער זיי מוזן האבן די הילף פון די עלטערן וואס זאלן 

מען מיטן  שטיין צו די האנט, און מיט א פאראייניגטע שותפות וועט
אייבערשטנ'ס הילף מצליח זיין און זעהן אסאך אידיש נחת פון די 

 קינדערלעך.
דערנאך האט מען געהערט עטליכע ווערטער פון ר' אהרן וועבערמאן 
הי"ו, איינע פון די עלטערן פון די מוסדות, וואס האט אויסגעשמועסט די 

בן צו שיקן די חלק וואס די עלטערן דארפן וויסן, די זכי' וואס זיי הא
קינדער אין אזא הייליגע מוסד, וואו מען ציהט אויף די קינדער מיט די 
הייליגע עצות וואס דער רבי לערנט אונז, און דאס איז די בעסטע פאנצער 
וואס מען געבן פאר די קינדער אז זיי זאלן זיין אפגעהיטן פון די נסיונות 

 ר פון טאג צו טאג.וואס בוזשעווען אויף די גאס, און ווערט ערגע
א קינד וואס וואקסט אויף מיטן אייבערשטן, א קינד וואס ליגט 
איינגעבאקן אין זיינע ביינער אז דער אייבערשטער איז שטענדיג מיט אים, 
דער אייבערשטער האט אים ליב און ווארט אז ער זאל רעדן צו אים. אזא 

 ייצענדע גאס.קינד וועט נישט אזוי שנעל ווערן נאכגעשלעפט נאך די ר
נאך די דרשות זענען די עלטערן זיך צוגאנגען מיט הויפענעס חיזוק 

אז מען לייגט אריין נעמט מען  .ווייטער זיך אריינצולייגן אין חינוך הבנים
ה "בעזארויס, אז מען אינוועסטירט אין די חינוך פון די קינדער, וועט מען 

 ארויסנעמען הויפענעס פון אידיש נחת.
 

 !ברנה יקצורו הזורעים בדמעה

 סימן טוב ומזל טוב 
 
 

 ארציגע מזל טוב פארמיר וואונטשן א ה
 

 הי"ו אשר יעקב בלוםמו"ה 
 

 ל טובלמזאינגעלע צו די געבורט פון א 

 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז ער 
זאל זעהן אסאך אידיש נחת פון זיינע 

 קינדער, דורות ישרים ומבורכים.
 

 

 
 
 

 

 

 

 קול ברסלב
 

 

 מען קען הערן שיעורים
 פון כ"ק מוהרא"ש שליט"א

 

 אויך קען מען מיטהאלטן
 יעדע וואך דעם שיעור

 אפ-מיט א לייוו הוק

212-444-9191 

 

 

 

 קאפיען מיר נעמען אן צו פרינטן און
 

 פאר גאר ביליגע פרייזן!
 
 

 םספרי  •  קונטרסים  •  וועכענטליכע גליונות
 
 

 שנעל גוט און ביליג!
 

 347-559-5554רופט אריין פאר א פרייז 
5554printing@gmail.com 

 
 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 הי"ו נתן יאקאבאוויטש מוה"ר
 

 צו די שידוך שליסן פון זיין זוהן
 נ"ינחמן ישראל  החתן

 עב"ג למזל טוב
 

ר' נתן איז באקאנט מיט זיין איבערגעגעבנקייט צו פארשפרייטן די לימודים פון הייליגן רבי'ן 
 דער איד זאל זוכה זיין צו וויסן פון די אלע וואונדערליכע עצות פון רבי'ן.איבער די וועלט, אז יע

 

זאל זיין א קשר של דער זכות זאל אים ביישטיין אז דער שידוך דער אייבערשטער זאל העלפן אז 
דורות ער זאל זעהן פיל אידיש נחת פון אלע זיינע קינדער און אייניקלעך, קימא און א בנין עדי עד, 

 אמן. מבורכים, מיט סייעתא דשמיאישרים ו
 



 א
 

 

 גליון היכל הקודש
 וועכענטליכע גליון ארויסגעגעבן דורך

 וויליאמסבורג מוסדות היכל הקודש ברסלב
 בנשיאות כ"ק מרן מוהרא"ש שליט"א

 
 

  זמנים
 4:36הדלקת הנרות......................

 9:05.................ר"ש.....סוף זמן ק
 6:08............................מוצש"ק....

 שיעורים כסדרן
  ק"היבמות ...........................בבלי

 ...................תרומות נ"גירושלמי
 'תוספתא..........בבא קמא פרק ה

 
 
 

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

יו ֲאִני ה' לָׁ ר ֱאֹלִקים ֶאל מֶשה וַֹּיאֶמר אֵּ בֵּ ן נָּאמֶ  .וְַּידַּ ן ִמיטְּ ט אָּ סּוק ֵהייבְּ ען ֶדער פָּ
ן נָּ  "ֱאֹלִקים" ט ִמיטְּ ִדיגְּ סּוק ֶענְּ אס ַווייזְּט אֹויף ִמַדת ַהִדין, אּון ֶדער פָּ אֶמען וָּואס דָּ

אס ַווייזְּ  "ה'" ַרֲחִמים.וָּואס דָּ  ט אֹויף ִמַדת ַהֶחֶסד וְּ
ט  ִביר לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי זָּאגְּ אס ַמסְּ "א ִאיז דָּ ִליטָּ )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' מֹוַהרָּא"ׁש ׁשְּ

ׁשְּ  סימן נ"ב( ט ֵאייִביג ֶדעם ֵאייֶבערְּ ֵטייט ִניׁשְּ ׁשְּ אס וָּואס ֶמען ַפארְּ ןַאז דָּ ס ֶוועגְּ נְּ ִאיז  ,טְּ
ַקייט פַ  ןַא ֵׁשיינְּ טְּ ׁשְּ ן ֵאייֶבערְּ ַטאֶנען  .ארְּ ׁשְּ ט ַפארְּ ׁש וָּואלְּ טְּ ַווייל אֹויב ַא ֶמענְּ

ט אַ  ט ֶעס ֶגעֵמיינְּ ֶטער טּוט ַאזֹוי, וָּואלְּ ׁשְּ וָּואס ֶדער ֵאייֶבערְּ ִליךְּ ַפארְּ טְּ קְּ ז ֶדער פּונְּ
ׁש, אָּ  טְּ ֶבע ֵשֶכל ִווי ֶדעם ֶמענְּ לֹום ִדי ֶזעלְּ אט ַחס וְּׁשָּ ֶטער הָּ ׁשְּ ַאזֹוי ִווי ֶבער ֵאייֶבערְּ

ֶטער ִאיז דָּ  ׁשְּ ֵטייט ֶמען ִניׁשְּ ֶדער ֵאייֶבערְּ ׁשְּ ַפאר ַפארְּ ז, ֶדערְּ לּוֶגער פּון אּונְּ ט אךְּ קְּ
ן.  ַזייֶנע ֶוועגְּ

ׁשְּ  ׁש ַאז ֶדער ֵאייֶבערְּ טְּ ן ֶמענְּ אל אֹויס ַפארְּ ַפאר ֲאִפילּו ֶעס ֶזעהט ַאמָּ ֶטער טּוט ֶדערְּ
טְּ  םִאי ֶלעכְּ ֵטייט ת נָּאר גּוטְּ ִאיז ֶעס ֶבֱאמֶ  ,סֶעֶפעס ׁשְּ ׁשְּ ט ֵאייִביג ַפארְּ ס, נָּאר ִניׁשְּ

 ֶמען ֶעס.
ט  ה הַּ בֶ דִ ַרִׁש"י זָּאגְּ מָׁ ר לָׁ ר ְולֹומַּ בֵּ ה ְלדַּ ל ֶשִהְקשָׁ ט עַּ ֶדער  ה,תָׁ עוֹ רֵּ ר ִאּתֹו ִמְשפָׁ

ֶרעגְּ  אט ֶגעפְּ ג, ַווייל ֶער הָּ ֶרענְּ טְּ ט צּו ִאים ׁשְּ אט ֶגעֶרעדְּ ֶטער הָּ ׁשְּ יֹות ֵאייֶבערְּ ט קשׁשְּ
ןאֹויפְּ  טְּ ׁשְּ  .'ן ֵאייֶבערְּ

ז ִאין פָּסּוק,  רּומָּ אס ִאיז מְּ ר ֱאֹלִקים ֶאל מֶשה,דָּ בֵּ אט וְַּידַּ ֶטער הָּ ׁשְּ  ֶדער ֵאייֶבערְּ
אט ִאים ֶגעזָּא ֶבער ֶער הָּ ג צּו מֶׁשה, ִמיט ִמַדת ַהִדין, אָּ ֶרענְּ טְּ ט ׁשְּ ט, ֶגעֶרעדְּ גְּ

יו ֲאִני ה' לָׁ ן אַ וַֹּיאֶמר אֵּ ֶבער ִוויסְּ ט אָּ סְּ ט,, דּו זָּאלְּ ֶלעכְּ  ז ֲאִפילּו ֶעס ֶזעהט אֹויס ׁשְּ
ַרֲחִמים. "ֲאִני ה'"ִאיז ֶעס ֶבֱאֶמת   ֶעס ִאיז גָּאר ִמַדת הָּ

אר ֶמען ַפאר טָּ ן, ַווייל ֲאִפיל ֶדערְּ טְּ ׁשְּ ן ֵאייֶבערְּ יֹות אֹויפְּ ן ַקיין קשׁשְּ ֶרעגְּ ט פְּ ּו ֶעס ִניׁשְּ
ט ֶלעכְּ ן ִאיז ַאֶלעס נָּאר בְּ  ,ֶזעהט אֹויס ִווי ֶעס ִאיז ׁשְּ ִדים, נָּאר ַפארְּ ַרֲחִמים וְַּחסָּ

ֶדער. ה פּון ִדי ִאיִדיֶׁשע ִקינְּ  טֹובָּ
ִליִׁשית וֵָּארָּא תשס"ז( ה ׁשְּ עּודָּ  )ּתֹוךְּ ַהַנַחל סְּ

*** 
 

ה שָׁ ה קָׁ ֲעֹבדָׁ ְמעּו ֶאל מֶשה ִמֹקֶצר רּוחַּ ּומֵּ ט  .ְוֹלא שָׁ )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֶדער ֶרִבי זָּאגְּ
ן פ"ו(  אֵחֶלק ב ִסימָּ ן ֵמייֶנען ַאז ֶמען ֶקען נָּאר ִדיֶנען ֶדעם ַאז דָּ ׁשְּ טְּ ס וָּואס ֶמענְּ

אס ן, דָּ ַלייכְּ אס גְּ ן אּון דָּ טְּ ל ַפאסְּ ׁשָּ מָּ ן, ִווי לְּ ֶוועֶרע ַזאכְּ ן ִמיט ׁשְּ טְּ ׁשְּ ט  ֵאייֶבערְּ קּומְּ
אֶרע ֵרייֶנע ֱאמּונָּה. לָּ ט ַקיין קְּ אט ִניׁשְּ  ַווייל ֶמען הָּ

ט יָּא ֶמעןאּון ֲאִפילּו אֹויב  ֵלייבְּ ט  גְּ ֵלייבְּ ן, גְּ טְּ ׁשְּ ט ִאין  ֶמעןִאיֶנעם ֵאייֶבערְּ ֶבער ִניׁשְּ אָּ
ה פּון  ֶער, ךְּ יזִ  אט ַהנָּאָּ ֶטער הָּ ׁשְּ ט ַאז ֶדער ֵאייֶבערְּ ט ִניׁשְּ ֵלייבְּ ַפאר ִאיםגְּ , אּון ֶדערְּ

ט ַסגֵ  ֶמען זּוכְּ ן אּון ִזיךְּ מְּ טְּ ֶוועֶרע ֲעבֹודֹות, צּו ַפאסְּ א ׁשְּ  ֶמעןל ף ַזיין, ַווייצּו טּוהן ַדוְּקָּ
ט ַראכְּ ן. ַאז נָּאר ַאזֹוי ֶוועט ֶדער ,טְּ אבְּ ה הָּ ֶטער ַהנָּאָּ ׁשְּ  ֵאייֶבערְּ

ֶבער ֶווען  ׁשַא אָּ טְּ א ֶמענְּ ן טהָּ טְּ ׁשְּ ֵלייבְּ  ֶער ,ַא ֵרייֶנע ֱאמּונָּה ִאיֶנעם ֵאייֶבערְּ ִאין  טגְּ
ה",ַאֵליין:  ךְּ יזִ  נָׁאָׁ אט אֹויְך פּון ִמיר הַּ ייֶבעְרְשֶטער הָׁ  ֶער ֶקען  ןַדא "יָׁא, ֶדער אֵּ
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ייט לֹויְפט  ~    ~ ִדי צַּ
 

ֶדער ִעיָקר ַהְצָלָחה פּון ַא ֶמעְנְטׁש ֵסיי 
ְבַגְׁשִמיּות אּון ֵסיי ְברּוֲחִניּות ֶוועְנְדט ִזיְך ִווי 
ַאזֹוי ֶער ִניְצט אֹויס ִדי ַצייט. אּון ַפאְרֶקעְרט 
אֹויְך, ִדי ִעיָקר דּוְרְכַפאל פּון ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז 

ְנְגט ִדי ַצייט ִמיט ָנאר ֶווען ֶער ַפאְרְבֶרע
ַנאִריְׁשַקייְטן, ֶער ִניְצט ִניְׁשט אֹויס ִדי ַצייט, 
אּון ַאזֹוי ֵגייט ַאדּוְרְך ֶטעג אּון ָוואְכן ִמיט 

 ָגאְרִניְׁשט.
ֶמען ֶזעט ָדאס אֹויְך ְבַגְׁשִמיּות, ַאז ֶווער 
ִאיז ַמְצִליַח? ֵאייֶנער ָוואס ַאְרֶבעט ְפַלייִסיג, 

ְנְגט ִניְׁשט ִדי ַצייט, ֶווען ֶער ֶער ַפאְרְבֶרע
ֶעְנִדיְגט ֵאיין ַדֲזׁשאב ֵגייט ֶער ְגַלייְך צּו ִדי 
ְצֵווייֶטע, ֶווען ֶער ֶעְנִדיְגט ִדי ְצֵווייֶטע ֵגייט ֶער 
ְגַלייְך צּום ְדִריְטן, אּון ַאזֹוי ַווייֶטער, ֶער 
ַפאְרְבֶרעְנְגט ִניְׁשט ִדי ַצייט ִמיט ְסַתם 

אְך ַא ָׁשאד, ֶער ֶקען ייֶען, ֶעס ִאיז דָ ְפלֹויֶדערַ 
ִאין ִדי ַצייט ַפאְרִדיֶנען ָנאְך ֶגעְלט, ַאַזא אְך דָ 

ֶמעְנְטׁש ִאיז ֵזייֶער ַמְצִליַח ְבַגְׁשִמיּות. אּון פּון 
ֶדעם ֶקען ֶמען ֶנעֶמען ַא מּוָסר ַהְשֵכל אֹויף 

ִדי רּוְחִניּות, ֶעס ִאיז ַא ָׁשאד צּו ַפאְרְבֶרעְנֶגען 
ַאַרייְנַכאְפן ַאזֹויִפיל גּוֶטע אְך דָ ַצייט, ֶמען ֶקען 

ַזאְכן. ֶווער ֶעס ִניְצט אֹויס ִדי ַצייט, ִאיז ֵזייֶער 
 ַמְצִליַח ְברּוֲחִניּות ּוְבַגְׁשִמיּות.

ֲאִפילּו ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ָהאט ַטאֶקע ִניְׁשט 
 ָוואס צּו טּוהן, ֶקען ֶער אֹויְך אֹויְסנּוְצן ִדי

ַצייט. ֶדער ֶרִבי ָהאט אּוְנז אֹויְסֶגעֶלעְרְנט ַאז 
ֶמען ֶקען ְשֶטעְנִדיג ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן 
ַאזֹוי ִווי ֶמען ֶרעְדט צּו ַא גּוְטן ְפַרייְנד, ִמיט 
ֶדעם ֶקען ֶמען ֵזייֶער ְׁשַטאְרק אֹויְסנּוְצן ִדי 

ט ַצייט, ֶווען ֶמען ְׁשֵטייט אֹויף אּון ֶמען ֵגיי
ִאין ִמְקֶוה, ֶקען ֶמען אֹויְפן ֶוועג ַאַרייְנַכאְפן 
ַאָפאר ֶוועְרֶטער צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, פּון ִמְקֶוה 
צּום ׁשּוהל ֶקען ֶמען ַאַרייְנַכאְפן ַאָפאר 
ֶוועְרֶטער, אּון ִדי ֶזעְלֶבע פּון ֵבית ַהִמְדָרׁש 
י ַאֵהיים, פּון הֹויז צּום ַאְרֶבעט, אּון ַאזוֹ 

 ַווייֶטער, ֶווען ֶמען ָהאט ֵלייִדיֶגע ַצייט ֶרעְדט 
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ֶמען צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון דּוְרְך ֶדעם ִאיז ֶמען 
ֵזייֶער ַמְצִליַח, ַווייל ֶיעֶדעס ָוואְרט ָוואס ֶמען 
ֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן ִאיז ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע 

ים ַאַסאְך ַהְצָלָחה ַפאְרן ֶמעְנְטׁש, ָוואס ֶוועט אִ 
צּוִניץ קּוֶמען אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע 
ֶוועְלט, ָוואס ֶמען ֶקען ִזיְך ָגאר ִניְׁשט 

 ָפאְרְׁשֶטעְלן.
מֹוַהָרא"ׁש ְׁשִליָט"א ֶדעְרֵצייְלט ָוואס ֶער ָהאט 
ֶגעֶהעְרט פּון ר' ֵאִלָיהּו ַחִיים רּוִבין ַז"ל, ַאז ֹראׁש 

ע"ז, ִאיז ַזיין ֶרִבי ר' ַאְבָרָהם ַהָׁשָנה פּון ָיאר תר
ֶבן ר' ַנְחָמן ַז"ל ׁשֹוין ֶגעֶווען ֵזייֶער ְׁשַוואְך, ֶעס 
ִאיז ֶגעֶווען ַא ָיאר ַפאר ַזיין ִהְסַתְלקּות, ר' 
ַאְבָרָהם ָהאט ׁשֹוין ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט ַאַרייְנקּוְקן 
ִאין ַמֲחזֹור, ַווייל פּון ַאזֹויִפיל ֵווייֶנען צּום 
ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאֶלע ָיאְרן ֶזעֶנען ׁשֹוין ַזייֶנע אֹויְגן 
ֶגעֶווען ֶגעְׁשָוואְלן, ָהאט ֶער ֶגעֶבעְטן פּון ר' 
ֵאִלָיהּו ַחִיים, ֶער ָזאל ִאים ָפאְרָזאְגן ִדי ִפיּוִטים 

 פּון ַמֲחזֹור אּון ֶער ֶוועט ָנאְכָזאְגן.
טּוהן, ֶער ר' ֵאִלָיהּו ַחִיים ָהאט ַטאֶקע ַאזֹוי ֶגע

ָהאט ָאְנֶגעהֹויְבן ָזאְגן אּון ר' ַאְבָרָהם ָהאט ִאים 
 ָנאְכֶגעָזאְגט.

ִאיְנְצִוויְׁשן ָהאט ר' ַאְבָרָהם ַאייְנֶגעְדִריְמְלט, 
אּון ר' ֵאִלָיהּו ַחִיים ָהאט אֹויְפֶגעֶהעְרט ָזאְגן, 
ְגַלייְך ָהאט ִזיְך ר' ַאְבָרָהם אֹויְפֶגעֶוועְקט אּון 

אְגט: "ַמאְך ִמיט ִדי ִליְפן, ַמאְך ִמיט ִדי ִאים ֶגעזָ 
ִליְפן, ַא מֹויל ִאיז ַאזֹוי ִווי ַא ִמיל, ָכל ְזַמן ֶעס 
ָמאְלט ֵווייץ, ֶגעְבט ֶעס ַארֹויס גּוֶטע ֶמעהל, ִווי 
ָנאר ֶעס ֶהעְרט אֹויף צּו ַאְרֶבעְטן, ֶגעְבט ֶעס ֶמער 

ע ִאיז ַביים ִניְׁשט ַארֹויס ַקיין ֶמעהל, ִדי ֶזעְלבֶ 
ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ִווי ַלאְנג ַא ֶמעְנְטׁש 
ֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן פֹוֵעל'ט ֶער אֹויס ַאֶלע 
גּוֶטע ַהְׁשָפעֹות, ִווי ָנאר ֶער ֶהעְרט אֹויף צּו ֶרעְדן 
צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ַהאְקט ִזיְך ָאפ ַאֶלע גּוֶטע 

 ַהְׁשָפעֹות".
ְרַפאר ַדאְרף ַא ֶמעְנְטׁש אֹויְסִניְצן ִדי ַצייט, ֶדע

אּון ַאַרייְנַכאְפן ִווי ֶמער ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, 
 אּון ִמיט ֶדעם גּוט אֹויְסִניְצן ִדי ַצייט.

ט צּו ִדי ַצייט  ַכאּפ ִמיר ִניש ְׁ
ר' ֵלִוי ִיְצָחק ֶבעְנֶדער ַז"ל ְפֶלעְגט ֶדעְרֵצייְלן, 

ֶלְכַסְנֶדר מֹוְקִדין ִאיז ַארּום ֶגעָפאְרן ִדי ַאז ֶווען ַא
ֶוועְלט, ִאיז ֶער ַאָמאל ָאְנֶגעקּוֶמען ִאין ַא ַוואְלד, 
ֶער ָהאט ֶגעֶזעהן ָדאְרט ַא ְקֵלייֶנע ַהייְזֶקעֶלע, 
אּון ַא ִאיד ִזיְצט ָדאְרט ִמיט ַא הֹויְפן ְסָפִרים אּון 

ה. ֶעס ִאיז ִאים ֶלעְרְנט ְפַלייִסיג ִדי ֵהייִליֶגע תֹורָ 
ֶגעֶווען ֵזייֶער ַא ִאיְנֶטעֶרעַסאְנֶטע ַזאְך צּו ֶזעהן, 

אְלן, ִאיז ֶער ער ִאיד ִאיז ִאים ֵזייֶער ֶגעפָ דֶ 
צּוֶגעַגאְנֶגען צּו ִאים אּון ֶגעְפֶרעְגט: "ָוואס 
ְבֶרעְנְגט ִדיר ַאֶהער? אּון ָזאג ִמיר ָוואס ֶקען ִאיְך 

ט ֶדער ַאְלֶטער ִאיד ִדיר ֶעֶפעס ֶגעְבן?" ָהא
 ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ִאיְך ַדאְרף ָגאְרִניְׁשט, ִדי
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
, ַווייל  ן ִמיט ֶיעֶדע ַזאךְּ טְּ ׁשְּ א ֶערִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבערְּ ֶטער הָּ ׁשְּ ט ַאז ֶדער ֵאייֶבערְּ ט ֵווייסְּ

ה פּון  ִדיג ַהנָּאָּ וֹ ַזֶגעַוואלְּ ַקייט, פּון ִדי פָּׁשּוֶטע ִמצְּ ֶער  .טּוט ֶערת וָּואס יין פָּׁשּוֶטע ִאיִדיׁשְּ
ט  ט ִמיט  יךְּ זִ וָּואלְּ ֵריידְּ ד אּון ֵפאֹות, ִמיט ַזיין ִציִצית, ִמיט ַזיין ֱאמּונָּה, ִמיט ַזֶגעפְּ ארְּ יין בָּ

ת, אּון ַאזֹוי ַווייֶטער.ַז ן ַׁשבָּ  יין ִהיטְּ
ַׁשט ִאין פָּסּוק אס ִאיז פְּ ְמעּו ֶאל מֶשה ,דָּ ט צ ,ְוֹלא שָׁ ט צּוֶגעֶהערְּ ן ִניׁשְּ אבְּ ן הָּ ּו ִדי ִאידְּ

ַוואֶכע ֱאמּונָּה, ִווי ֶדער פָּ  ,ִמֹקֶצר רּוחַּ ה ַרֵבינּו, מׁשֶ  ן ֶגעַהאט ַא ׁשְּ אבְּ סּוק ַווייל זֵיי הָּ
ה זָּרָּה  ט ַביי ֲעבֹודָּ ִהִלים קל"ה( זָּאגְּ לַ ין יֶ ַאף אֵ )ּתְּ ה ִאיז ִבכְּ ה זָּרָּ ֶהם, ַביי ֲעבֹודָּ ל ׁש רּוַח בָּ

א ַקיין רּוַח, אּון ֶווען ֶמען ִאיז ׁשְּ  טָּ אס ִמֹקֶצר רּוַח, אּוןִניׁשְּ ט דָּ  ַוואךְּ ִאין ֱאמּונָּה ֵהייסְּ
ט ַאז ֶמען ֶקען נָּאר ִדיֶנען ֶדעם ן זֵיי ֶגעֵמיינְּ אבְּ ה, הָּ ה קָּׁשָּ ַפאר, ּוֵמֲעֹבדָּ ן  ֶדערְּ טְּ ׁשְּ ֵאייֶבערְּ

ֶוועֶרע ֲעבֹודֹות.   ִמיט ׁשְּ
ן פ"ו  ה ׁשְּ  -)ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב ִסימָּ עּודָּ  ִליִׁשית וֵָּארָּא תש"ע(ּתֹוךְּ ַהַנַחל סְּ

 

*** 
 

 

ֶזה, ֹאת הַּ ר ִיְהֶיה הָׁ חָׁ ֶמךָׁ ְלמָׁ ין עַּ ִמי ּובֵּ ין עַּ ְמִּתי ְפֻדת בֵּ ֶדער ַבַעל ַהּטּוִרים  ְושַּ
ט  ֵטייט ֶדער וָּוארְּ ֶלעֶצער ִווי ֶעס ׁשְּ ֵוויי פְּ סֹורָּה, נָּאךְּ צְּ ט ַא מְּ גְּ ֶרענְּ "ְפדּות", ְפדּות בְּ

מוֹ  ח ְלעַּ לַּ ִהִלים שָׁ ה ִעמֹו ְפדּותקי"ד(,  )ּתְּ ְרבֵּ ִהִלים ק"ל(. ְוהַּ  )ּתְּ
ט  ִביר לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי זָּאגְּ אס ַמסְּ "א ִאיז דָּ ִליטָּ ן מֹוַהרָּא"ׁש ׁשְּ )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסימָּ

רַ כ"ח(  א ּתֹורֹות וָּואס ֶמען ֶמעג ׁשְּ א ַאַסאךְּ ִמיֵני ּתֹורֹות, ֶעס ִאיז דָּ ןַאז ֶעס ִאיז דָּ , אּון ייבְּ
ט ִדי ִחילּו ן, אּון ֶווער ֶעס ֵווייסְּ ַרייבְּ ט ׁשְּ אר ִניׁשְּ א ּתֹורֹות וָּואס ֶמען טָּ ק ֶעס ִאיז דָּ

ן גֹוִים ִוויׁשְּ ֶקעֶנען ַא ִאיד פּון צְּ ן, ֶער ֶקען ֶדערְּ ַרייבְּ ֶכע ּתֹורָּה ֶמען ֶמעג ׁשְּ  .ֶוועלְּ
ן ִמים זָּאגְּ תֹוסְּ  :ַאזֹוי ִווי ִדי ֵהייִליֶגע ֲחכָּ א בְּ אט ֶדער"פֹות ִגיִטין ס: ד"ה אתמוה( )מּובָּ וָּואס הָּ  ַפארְּ

ֵווייִניג, ַאז ִדי גֹוִים זָּאלְּ  ן ִדי ּתֹורָּה ֶׁשַבַעל ֶפה אֹויֶסענְּ ֶטער ֶגעֶגעבְּ ׁשְּ ט יׁשְּ ֶעס נִ  ןֵאייֶבערְּ
ךְּ ִדי ּתֹורָּה ֶׁשַבַעל ֶפה ,, ֶזעהט ֶמען"ֶקעֶנען ֶנעֶמען ַפאר ִזיךְּ  אט ,ַאז דּורְּ  וָּואס ֶמען הָּ

ן, ִמיט ֶדעם ִאיז ֶדער ִאיד ֶהעֶכער פּוֶנעם גֹוי. ִריבְּ ֶגעׁשְּ פְּ ט אָּ  ִניׁשְּ
ט ִזיךְּ  דְּ ר ֲחִׁשיבּות פּון ַא ִאיד ֶווענְּ ִביר ַאז ִדי ִעיקָּ אס ֶמער ַמסְּ ִאין ִדי  מֹוַהרָּא"ׁש ִאיז דָּ

ט  ִניׁשְּ ה ַאֵליין ֶקען ֶמען גָּארְּ ל ִדי ּתֹורָּה ֶׁשַבַעל ֶפה, ַווייל פּון ִדי ּתֹורָּ ׁשָּ מָּ ן, ִווי לְּ ִוויסְּ
ֵטיין ִווי ַאזֹוי ֶעס מְּ  ׁשְּ ט ַפארְּ ה ַאֵליין ִניׁשְּ ִפיִלין, ֶקען ֶמען פּון ִדי ּתֹורָּ וָּה פּון ּתְּ ַקיֵים צּו ִמצְּ
וֵ  ַקֵבל ֶגעֶווען ֵאייֶנער פּון צְּ ן מְּ אבְּ ִמים וָּואס הָּ ךְּ ִדי ֵהייִליֶגע ֲחכָּ ן ִביז ַזיין, נָּאר דּורְּ וייטְּ

ר פּון ַא ִאיד ִאיז דִ מֶׁשה ַרבֵ  ט אֹויס ַאז ֶדער ִעיקָּ ַקיֵים צּו ַזיין, קּומְּ י ינּו ִווי ַאזֹוי ֶעס מְּ
ֶנען ּת ן צּו ֶלערְּ ַלייסְּ ף ִזיךְּ ַא ִאיד זֵייֶער ַבאפְּ ַפאר ַדארְּ  ֹורָּה ֶׁשַבַעלּתֹורָּה ֶׁשַבַעל ֶפה, ֶדערְּ

רָּ  ,ֶפה מָּ ַניֹות, גְּ אס ִאיז ִדי ֵהייִליֶגע ִמׁשְּ .וָּואס דָּ רּוךְּ ן עָּ חָּ לְּ ִקים אּון ׁשש  א, פֹוסְּ
ֶנען אַ  ף ַא ִאיד ֶלערְּ ֶפעִציֶעל ַדארְּ ַניֹות אךְּ סַ אּון סְּ ט דִ  ,ִמׁשְּ ט אּון ֵרייִניגְּ אס ֵהייִליגְּ י וָּואס דָּ

ה,  מָּ ה",ִאיז ִדי אֹוִתיֹות  "ִמְשנָׁה"נְּׁשָּ מָׁ ס "ְנשָׁ ט ִווי ֶדער פָּ ט ֶעס ֶגעלְּ גְּ ֶרענְּ ּוק ִווי אֹויךְּ בְּ
ט  ֵראִׁשית מ"ג(זָּאגְּ ט אַ  ,"ֶכֶסף ִמְשֶנה" )בְּ אִריֶצער זָּאגְּ ס'ל קָּ חָּ ז ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ִפנְּ

ִריָּא  "ִמְשנָׁה" ִגיַמטְּ הִאיז בְּ ְרנָׁסָׁ ט "פַּ רָּׁש זָּאגְּ ה, ֶדער ֶמדְּ נָּסָּ ט ַפרְּ גְּ ֶרענְּ ה ", ֶעס בְּ רָּא ַרבָּ )ַוִיקְּ
ן ג'(  ה ז' ִסימָּ ׁשָּ ן ַארוֹ ַפרְּ ן ֶוועלְּ ַניֹותִדי ִאידְּ ֶנען ִמׁשְּ ֵגיין פּון גָּלּות נָּאר ִאין זְּכּות פּון ֶלערְּ  .יסְּ

סּוק,  ַׁשט ִאין פָּ אס ִאיז פְּ ,דָּ ֶמךָׁ ין עַּ ִמי ּובֵּ ין עַּ ְמִּתי ְפֻדת בֵּ ט ַרִׁש"י ְושַּ ֶדער  ,זָּאגְּ
ן אּון ִדי גֹוִים, ן ִדי ִאידְּ ִוויׁשְּ ג צְּ ֵׁשיידּונְּ פְּ ן ַאן אָּ ֶטער ֶוועט ַמאכְּ ׁשְּ אס  ֵאייֶבערְּ וָּואס דָּ

ט דָּ  ט ֶווערְּ ֶבער ֶדער וָּוארְּ ךְּ ּתֹורָּה ֶׁשַבַעל ֶפה, אָּ ן ֶדעם  "ְפֻדת"אךְּ דּורְּ א אָּ ֵטייט דָּ ׁשְּ
נָּה, אָּ  ֵרי ִמׁשְּ ה ִסדְּ ַניֹות, וָּואס ִאיז ִׁשׁשָּ ֶבער אֹות ו', ֶדער אֹות ו' ֵגייט ַארֹויף אֹויף ִמׁשְּ

ט נָּאךְּ ֶדער אֹות ו', ן ֶפעלְּ ִטיֶגע ַצייטְּ ט ֶמען נָּאךְּ ַארָּאפ ֵאייֶנעם ַהיינְּ ט קּוקְּ  ַווייל ַהיינְּ
ט,  סּוק זָּאגְּ ֶבער ֶדער פָּ ַניֹות, אָּ ט ִמׁשְּ נְּ ֶזה,וָּואס ֶלערְּ ֹאת הַּ ר ִיְהֶיה הָׁ חָׁ ד ְלמָׁ ֶווען  ,ַבאלְּ

ִׁשיַח ֶוועט קּוֶמען ִׁשיַח ֶוועט נָּאר קּוֶמען ִאין זְּכּוו' אֹות רֶוועט ׁשֹוין ַזיין ֶדע ,מָּ  ת, ַווייל מָּ
ַניֹות, אּון  נַ פְּ ֶוועט ֶמען ׁשֹוין ַארֹוי ַדאןפּון ִמׁשְּ ֶנען ִמׁשְּ אס ֶלערְּ ִׁשיב ַזיין דָּ ן אּון ַמחְּ  יֹות.קּוקְּ

סּוִקים,  ַדאןאּון  ֵוויי פְּ ֶדעֶרע צְּ ה ִעמֶוועט ׁשֹוין ַזיין ִדי ַאנְּ ְרבֵּ מֹו, ְוהַּ ח ְלעַּ לַּ ֹו ְפדּות שָׁ
ֶטער ֶוועט א ְפדּות, ׁשְּ ֶנען ַאַסאךְּ ֶדער ֵאייֶבערְּ ן, ַווייל ֶמען ֶוועט ֶלערְּ ן ִדי ִאידְּ ֵלייזְּ  ֹויסְּ

דּות" ִמיט ֶדעם אֹות ו'. ט "פְּ ארְּ ֵטייט דָּ ַפאר ׁשְּ ַניֹות, אּון ֶדערְּ  ִמׁשְּ
ִליִׁשית וֵָּארָּא תשס"ט( ה ׁשְּ עּודָּ  )ּתֹוךְּ ַהַנַחל סְּ
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רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
ֵאייְנִציְגְסֶטע ַזאְך ָוואס ִאיְך ַדאְרף ִאיז ַצייט, אּון ָדאס ִוויל ִאיְך ִדיר 

ייט..." ָדאס ִאיז ֵזייֶער ֶבעְטן, ַאז דּו ָזאְלְסט ִמיר ִניְׁשט ַאֶוועְקַכאְפן ִדי צַ 
ְכַסְנֶדר מֹוְקִדין, אּון ֶער ָהאט ִאים ִאיֶבעְרֶגעָלאְזט ַאַסאְך אְלן ַפאר ַאלֶ ֶגעפָ 

 ֶגעְלט.
ֶזעהט ֶמען ִווי ֶמען ַדאְרף אֹויְסִניְצן ִדי ַצייט "ִאיְך ַדאְרף ָגאְרִניְׁשט, 

 ָנאר ַאז דּו ָזאְלְסט ִמיר ִניְׁשט צּוַכאְפן ִדי ַצייט".
י ַאְנֶדעֶרע ַזייט ַדאְרף ֶמען ִזיְך ָאֶבער ְׁשַטאְרְקן, ַאז ֲאִפילּו ֶמען פּון דִ 

ָהאט ׁשֹוין ַפאְרְבֶרעְנְגט ִדי ֶטעג אּון ָיאְרן ִמיט ַנאִריְׁשַקייְטן, ָזאל ֶמען 
ָכאְטׁש ָאְנֵהייְבן פּון ֶיעְצט צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ַאַרייְנַכאְפן פּון 

)ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ואס ִאיְך ֶקען, ַאזֹוי ִווי ֶדער ֶרִבי ָהאט ֶגעָזאְגט ֶיעְצט וָ 

: "ִאיר ַדאְרְפט ִזיְך ֵזייֶער ָיאְגן ַאז ִאיר ָזאְלט ָנאְך ֶקעֶנען ֶעֶפעס ִסיָמן מ"ט(
 פּון ֶיעְצט ָזאְלט ִאיר ָכאְטׁש ַאַרייְנַכאְפן גּוֶטע ַזאְכן. -ַאַרייְנַכאְפן" 

ֶעס ִאיז ֶגעֶווען )ַחֵיי מֹוֲהַר"ן ִסיָמן צ"ח( ער ֶרִבי ָהאט ֶדעְרֵצייְלט ַא ַמֲעֶשה דֶ 
ַאָמאל ַא ֶקעִניג ָוואס ָהאט ִזיְך ֶגעבֹויֶעט ַא ַפאַלאץ אּון ֶער ָהאט ֶגערּוְפן 
 ְצֵוויי ֶמעְנְטְׁשן ַאז ֵזיי ָזאְלן ֵזייֶער ֵׁשיין ַפאְרְבן ֶדעם ַפאַלאץ, ֶמען ָהאט

צּוֵטייְלט ֶדעם ַפאַלאץ ִאין ְצֵוויי, ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש ָזאל אֹויְסָמאְלן ַזיין 
ֵחֶלק, אּון ֶדער ֶקעִניג ָהאט ַבאְׁשִטיְמט ַא ַצייט ֶווען ִדי ַאְרֶבעט ַדאְרף ַזיין 

 ַפאְרִטיג.
ּון ַפאְרְבן ֵאייֶנער פּון ִדי ְצֵוויי ִאיז ְגַלייְך ֶגעַגאְנֶגען ִזיְך ֶלעְרֶנען ָמאְלן א

ֵׁשיין, אּון ָנאְכֶדעם ָהאט ֶער ְגַלייְך ָאְנֶגעהֹויְבן ֵׁשיין אֹויְסצּוָמאְלן ַזיין ֵחֶלק 
ִאין ַפאַלאץ, ֶער ָהאט ֶגעָמאְלן ֵׁשייֶנע ַחיֹות, ְבֵהמֹות, פֹויְגֶלען, אּון ָדאס 

 ְגַלייְכן, ֶעס ִאיז אֹויְסֶגעקּוֶמען ֵזייֶער ֵׁשיין.
ער ָהאט ִזיְך ִבְכַלל ִניְׁשט צּו טּוהן ֶגעַמאְכט פּוֶנעם ֶדער ְצֵווייטֶ 

ֶקעִניג'ס ַבאֶפעל, ֶער ָהאט ַפאְרְבֶרעְנְגט ִדי ַצייט ִמיט ַנאִריְׁשַקייְטן, ִביז 
ֶעס ִאיז ֶגעקּוֶמען ֶנעְנֶטער אּון ֶנעְנֶטער צּו ִדי ַבאְׁשִטיְמֶטע ַצייט. ֶדער 

ֶגעַהאט ֶגעֶעְנִדיְגט ַזיין ֵחֶלק ֵזייֶער ֵׁשיין, אּון  ֶעְרְׁשֶטער ָהאט ׁשֹוין ַלאְנג
ֶדעָמאְלט ָהאט ִזיְך ֶדער ְצֵווייֶטער ֶגעַכאפט ַביים ָקאפ, ַאז ֶעס ִאיז ׁשֹוין 
ֵזייֶער ָנאְנט צּו ִדי ַבאְׁשִטיְמֶטע ַזייט, אּון ֶער ַהאְלט ָנאְך ִאין ֶעְרֶגעץ 

 ִניְׁשט, "ָוואס טּוט ֶמען ָדא?"
ֶער ִזיְך ְמַייֵׁשב ֶגעֶווען, ַאז ֶער ֶוועט ַאזֹוי טּוהן, ֶער ִאיז ֶגעַגאְנֶגען  ָהאט

אּון ֶער ָהאט ָאְנֶגעְׁשִמיְרט ַזיין ֵחֶלק ַפאַלאץ ִמיט ַא ֶגעִוויֶסע ָסאְרט 
ְׁשַוואְרֶצע ַפאְרב ָוואס ַמאְכט ֶעס ִווי ַא ְׁשִפיְגל, אּון ֶער ָהאט 

 ְרַהאְנג ְצִוויְׁשן ַזיין ֵחֶלק אּון ֶדעם ְצֵווייְטְנ'ס ֵחֶלק.אֹויְפֶגעָהאְנֶגען ַא פּו
ֶווען ֶעס ִאיז ֶגעקּוֶמען ִדי ַבאְׁשִטיְמֶטע ָטאג, ָוואס ֶדער ֶקעִניג ָהאט 
ַבאְׁשִטיְמט ַאז ֶעס ַדאְרף ַזיין ַפאְרִטיג, ִאיז ֶדער ֶקעִניג ֶגעקּוֶמען קּוְקן 

ּוְקט ֶדעם ֶעְרְׁשְטנ'ס ֵחֶלק, ֶעס ִאיז ֶדעם ַפאַלאץ, קֹוֶדם ָהאט ֶער ֶגעק
ְכן, אּון ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ֵזייֶער ֵׁשיין אֹויְסֶגעָמאְלן ַאֶלע ֶעְרֵליי ֵׁשייֶנע ַזא

 אְלן ַפאְרן ֶקעִניג.ֵזייֶער ֶגעפָ 
ָנאְכֶדעם ִאיז ֶדער ֶקעִניג ֶגעַגאְנֶגען קּוְקן ֶדעם ְצֵווייְטְנ'ס ֵחֶלק, ֶדער 

ַאֶוועְקֶגערּוְקט ִדי פּוְרַהאְנג, ִדי זּון ָהאט ֶגעַׁשייְנט אֹויף ְצֵווייֶטער ָהאט 
ַזיין ְׁשִפיְגל, אּון ַאֶלע ֵׁשייֶנע ַזאְכן ָוואס ֶדער ֶעְרְׁשֶטער ָהאט ֶגעָמאְלן, 
ָהאט ִזיְך ָאְפֶגעְׁשִפיְגְלט ִאיֶנעם ְׁשִפיְגל, אּון ִניְׁשט ָנאר ָדאס, ָנאר אֹויְך 

עְבל אּון ֵטייֶעֶרע ֵכִלים ָוואס ֶדער ֶקעִניג ָהאט ַאַריין ַאֶלע ֵׁשייֶנע מֶ 
ֶגעְבֶרעְנְגט ִאין ַפאַלאץ, ָהאט ִזיְך אֹויְך ָאְפֶגעְׁשִפיְגְלט ִאין ַזיין ְׁשִפיְגל, אּון 
ָוואס ֶדער ֶקעִניג ֶוועט ָנאְך ַאַרייְנְבֶרעְנֶגען ִאין ַפאַלאץ, ָנאְך ֵׁשייֶנע ַזאְכן, 

אְלן ְגל, אּון ֶעס ִאיז ֵזייֶער ֶגעפָ יְך ַאֶלעס ָאְפְׁשִפיְגֶלען ִאיֶנעם ְׁשִפיֶוועט זִ 
 ַפאְרן ֶקעִניג.

ִביז ַאֶהער ָהאט ֶדער ֶרִבי ֶדעְרֵצייְלט. ִדי ִנְמָׁשל פּון ִדי ַמֲעֶשה ִאיז, ַאז 
ֶוועְלט, ֶעס ִאיז ָדא ְצֵוויי ִמיֵני ֶמעְנְטְׁשן ָוואס קּוֶמען ַאָראפ אֹויף ֶדעם 

ֵאייֶנער נּוְצט גּוט אֹויס ִדי ַצייט, ֶער ֶלעְרְנט ְפַלייִסיג ִדי ֵהייִליֶגע תֹוָרה, 
ֶער ִאיז ְמַחֵדׁש ִחידּוִׁשים ִאין ִדי תֹוָרה, ֶער ַדאְווְנט ֶעְרִליְך, ֶער ִדיְנט ֶדעם 

ער ֵזייֶער ֵאייֶבעְרְׁשְטן ִמיט ְמִסיַרת ֶנֶפׁש, ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָהאט ִזיכֶ 
 ַהָנָאה פּון ֶדעם ֶמעְנְטׁש.

ִוויֶדער ִאיז ָדא ַא ְצֵווייֶטער ָוואס ְבֶרעְנְגט ָאן ִדי ַצייט ִמיט 
ַנאִריְׁשַקייְטן, ִניְׁשט ֶגענּוג ָוואס ֶער ִדיְנט ִניְׁשט ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, 

ְך ַגאְנֶצע ָוואְכן, ַפאְרְבֶרעְנְגט ֶער ָנאר ִדי ֵטייֶעֶרע ַצייט, ֶעס לֹויְפן דּוְר 
ֲחָדִׁשים, אּון ָיאְרן, ֶער ַכאְפט ִניְׁשט ִווי ֶדער ַגאְנֶצע ֶלעְבן לֹויְפט דּוְרְך ִווי 

 ַאן אֹויְגְנְבִליק, אּון ַבאְלד ַדאְרף ֶמען ׁשֹוין צּוִריְקֵגיין צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן.
אפ, "ָוואס ָהאב ִאיְך ָדא ִביז ֵאיין ָטאג ֶגעְבט ֶער ִזיְך ַא ַכאפ ַביים קָ 

ֶגעטּוהן? ַאזֹויִפיל ָיאְרן ֶזעֶנען ִמיר ַאֶוועק ִמיט ָגאְרִניְׁשט", ֶער ָהאט ֵזייֶער 
ן, מֹוָרא ַאז ַבאְלד ַדאְרף ֶער ׁשֹוין ָאְפֶגעְבן ִדין ְוֶחְׁשבֹון ַפאְרן ֵאייֶבעְרְׁשטְ 

 ?""ָוואס טּוט ֶמען ָדא יין ָצרֹות,אּון ֶעס ֶוועט זַ 
 

 דהמשך בדף 

בּ טוּ ע ש ְׁ יכ  יילִ ר  פְׁ  אַ 
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רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
ֶער ֵגייט צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ֶער ֵווייְנט ִזיְך אֹויס ַזיין 
ַגאְנֶצע ַהאְרץ, "ִרבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ָוואס ָזאל ִאיְך טּוהן? ִאיְך 
ָהאב ָאְנֶגעְבֶרעְנְגט ַמייֶנע ָיאְרן ִמיט ַנאִריְׁשַקייְטן, ִאיְך ִוויל 

ען צּו ִדיר", ַאזֹוי ֶרעְדט ְתׁשּוָבה טּוהן, ִאיְך ִוויל צּוִריק קּומֶ 
ֶער ִזיְך אֹויס צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ֶער ֵלייְגט ִזיְך ַאַריין ִאין 

 ִדי ֱאמּוָנה, ֶער ְגֵלייְבט ַאז ַאֶלעס ִפיְרט ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער.
ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֶרעְדט ַאַסאְך צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ֶער 

ייֶבעְרְׁשְטן, ֶוועְרט ַזיין ֹמַח ְגֵלייְבט ִאיֶנעם אֵ 
אֹויְסֶגעַלייֶטעְרט, ִביז ֶעס ֶוועְרט ִווי ַא ְׁשִפיְגל, ֶער ֵגייט צּו 
ַא ַצִדיק, ֶער ָפאְלְגט ַאֶלעס ָוואס ֶדער ַצִדיק ֶלעְרְנט ִאים 
אֹויס ִווי ַאזֹוי צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ִמיט ַאן ֱאֶמת, אּון 

יְך ִאין ַא קּוְרֶצע ַצייט ָאְפְׁשִפיְגֶלען ִאין ַזיין ֹמַח ִדי ֶעס ֶוועט זִ 
 ַאֶלע גּוֶטע ַזאְכן אּון ַאֶלע ֵׁשייֶנע ַזאְכן.

פּון ֶדעם ָהאט ֶדער ֶקעִניג ֵזייֶער ַהָנָאה, ַביים 
ֵאייֶבעְרְׁשְטן ִאיז ֵזייֶער ָחׁשּוב ֱאמּוָנה, ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 

"דּוְרְך ֱאמּוָנה ִאיז ַא ֶמעְנְטׁש ֵזייֶער מּוָנה, ו'( )ֵסֶפר ַהִמדֹות, אֱ 
)ָׁשם, ל"ג( ַבאִליְבט ַביים ֵאייֶבעְרְׁשְטן". ָנאְך ָזאְגט ֶדער ֶרִבי 

"ַאז דּו ְגֵלייְבְסט ִאיֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ֶוועט ֶער ִדיר מֹוֵחל 
ֶבעְרְׁשְטן ִאיז ַזיין ַדייֶנע ֲעֵבירֹות", קּוְמט אֹויס ַאז ַביים ֵאיי

 ֵזייֶער ָחׁשּוב ֱאמּוָנה.
ֶדעְרַפאר ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ַכאְפט ִזיְך, ַאז ֶער ָהאט 
ַפאְרְבֶרעְנְגט ַזיין ַצייט, ִאיז ַזיין ִעיָקר ֵעָצה צּו ֵגיין צּום 
ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ִאים ֶדעְרֵצייְלן ַזיין ַגאְנֶצע ַהאְרץ, ֶווען ֶמען 

עְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ֶוועט ֶדער ֹמַח ֶוועְרן ֶוועט ַאַסאְך רֶ 
אֹויְסֶגעַלייֶטעְרט, ֶמען ֶוועט ֵגיין צּו ַא ַצִדיק ִזיְך צּו ֶלעְרֶנען 
ָוואס צּו טּוהן, ִווי ַאזֹוי צּו ֶוועְרן ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד, אּון ֶמען 

ֶנע ַזאְכן, ֶוועט ִאין ַא קּוְרֶצע ַצייט זֹוֶכה ַזיין צּו ַאַסאְך ֵׁשיי
 ָוואס ֶמען ָהאט ַפאְרַפאְסט.

וואֹויל ִאיז ֶדער ֶמעְנְטׁש ָוואס ַכאְפט ִזיְך ַבאַצייְטְנס, 
ֵקייֶנער ֵווייְסט ִניְׁשט ֶווען ֶעס ֶוועט קּוֶמען ַזיין ַצייט. ר' 

"טּוט ְתׁשּוָבה ֵאיין ָטאג )ַׁשָבת קנ"ג.( ֱאִליֶעֶזר ָהאט ֶגעָזאְגט 
ְבן", ָהאְבן ִאים ַזייֶנע ַתְלִמיִדים ֶגעְפֶרעְגט, "ֶמען ַפאְרן ְׁשַטאְר 

ִניְׁשט ֶווען ֶמען ֵגייט ְׁשַטאְרְבן?" ָהאט ֶער אְך דָ ֵווייְסט 
ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ָדאס ָהאב ִאיְך ַטאֶקע ֶגעֵמייְנט, טּוט ַהייְנט 

ֹוי ֶוועט ְתׁשּוָבה, ַווייל ֶאְפָׁשר ָמאְרְגן ֶוועט ִאיר ְׁשַטאְרְבן, ַאז
 ִאיר ֶיעְדן ָטאג ְתׁשּוָבה טּוהן".

פּון ֵאיין ַזייט ַדאְרף ַא ֶמעְנְטׁש ֶזעהן אֹויְסצּוִניְצן ִדי 
ַצייט, אּון פּון ִדי ַאְנֶדעֶרע ַזייט, ִניְׁשט ֶוועְרן צּוְבָראְכן אּון 
ִאיְנַגאְנְצן אֹויְפֶגעְבן אֹויב ֶמען ָהאט ָיא ַפאְרְבֶרעְנְגט ִדי 

ט, ָנאר צּוִריק קּוֶמען צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ְתׁשּוָבה ַציי
 טּוהן, אּון ַאזֹוי ֶוועט ֶמען ַאֶלעס ַפאֶרעְכְטן.

 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ט' ְוֵחֶלק ו' ֶעֶרְך ְזַמן(

 

 

 ~ ינו הק'מוסדות נייעס אינערהאלב~ 
 

 

 מוהרא"ש שליט"א זיך צוריק געקערט פון ארץ ישראל
די וואך מאנטאג איז מוהרא"ש שליט"א צוריק געקומען פון ארץ ישראל נאכן 
וויילן דארט פאר א וואך צו מחזק זיין די ארטיגע אידן. מוהרא"ש שליט"א איז 

ב"ה אז  .רביציןצוריק געקומען פריער ווי געפלאנט צוליב די מצב הבריאות פון די 
 די מצב האט זיך שוין יעצט היבש פארבעסערט.

ליט"א פאר בן מו"ה אשר שדינסטאג איז פארגעקומען א ברית ביי מוהרא"ש 
יעקב בלום הי"ו, ביי די סעודת ברית האט מוהרא"ש שליט"א אנגעהויבן מיט א 

, מען האט א ברית ביי איםא צדיק וואס האט געדארפט פארקומען  פוןמעשה 
עווארט און געווארט זייער לאנג צו מאכן דעם ברית, און ווען דער צדיק האט ג

געפרעגט פארוואס מען ווארט אזוי לאנג, האט מען אים געזאגט אז דער זיידע 
פונעם קינד איז זייער קראנק, ער האלט שוין ביי זיינע לעצטע מינוטן ל"ע, און מען 

 אמען געבן פארן קינד נאך אים.ווארט ביז ער וועט נפטר ווערן און דאן א נ
אדרבה, מען זאל שוין  :ווען דער צדיק האט דאס געהערט האט ער געזאגט

מאכן די ברית, אזוי וועט אליהו הנביא קומען און ער וועט ברענגען א רפואה פארן 
י איז טאקע געווען, מען האט גלייך געמאכט די ברית, און דער טאטע וזיידן. און אז

 רן געזונט און שטארק.איז ב"ה געווא
מוהרא"ש שליט"א האט אויסגעפירט אז ער איז יעצט צוריק געקומען פריער 
ווי געפלאנט פון ארץ ישראל, צוליב די רביצין וואס דארף האבן א גרויסע רפואה, 
און יעצט אז עס דא א ברית זאל אליהו הנביא מיטברענגען א גאנצע רפואה פאר 

 האט זיך טאקע שטארק פארבעסערט נאכן ברית.די רביצין. און ב"ה די מצב 
יחנה שפרה בת אנשי שלומינו זענען ווייטער מתפלל פאר די רביצין מרת 

 , פאר א גאנצע רפואה בקרוב.סאסיע
 עמוד על ימיני וסמכינו!

*** 

 והתחזקות פארגעקומעןת התעוררות ודרש
 די חשובע מאמע'ס פון די מוסדותפאר 

די פעולות פון די פרויען פאראיין שע"י מוסדותינו  באקאנטברייט עס איז שוין 
הק', אין וואס די חשובע פרויען פון אנשי שלומינו העלפן זיך ארויס איינער דעם 

 צווייטן מיט אלעס וואס פעלט זיך אויס.
שוין א לענגערע צייט וואס עס גייט אן די חשובע ארגענעזאציע "עזר ליולדות" 

צו אלע באדערפענישן פאר קימפעטארענ'ס אויפ'ן  וואס פרויען קאכן און שטעלן
 ממש מחי'.זיך שענסטן אופן, מיט וואס זיי זענען 

אויך שטעלט מען צו שיעורים פאר די פרויען דורך חשובע פרויען פון אנ"ש 
וואס געבן שיעורים זיך צו שטארקן און אנגיין לויט די הייליגע לימודים פון רבי'ן 

 אונז. אזוי ווי מוהרא"ש לערנט
, ווי עס זענען זיך איז פארגעקומען א שיעור פאר די פרויעןיטוואך די וואך מ

צוזאמגעקומען א גרויסע צאל פרויען מיטצוהאלטן, און ברוך ה' אז עס איז 
געקרוינט געווארן מיט גרויס הצלחה, די פרויען האבן זייער שטארק הנאה 

יטער אנצוגיין מיט די הייליגע געהאט, און אהיים געגאנגען מיט פרישע כוחות ווי
 עצות פון רבי'ן.

און די קומענדיגע וואכן וועלן פארקומען נאך צוזאמקומען פון די פרויען זיך צו 
 שטארקן אינאיינעם.

 ולאחיו יאמר חזק!
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פון זיינע  זאל זעהן אסאך אידיש נחת

 קינדער, דורות ישרים ומבורכים.
 

 

 
 
 

 

 

 

 קול ברסלב
 

 

 מען קען הערן שיעורים
 שליט"א פון כ"ק מוהרא"ש

 

 אויך קען מען מיטהאלטן
 יעדע וואך דעם שיעור

 אפ-מיט א לייוו הוק

212-444-9191 

 

 

 

 קאפיען מיר נעמען אן צו פרינטן און
 

 פאר גאר ביליגע פרייזן!
 
 

 ספרים  •  קונטרסים  •  וועכענטליכע גליונות
 
 

 שנעל גוט און ביליג!
 

 347-559-5554רופט אריין פאר א פרייז 
5554printing@gmail.com 



 א
 

 

 גליון היכל הקודש
 וועכענטליכע גליון ארויסגעגעבן דורך

 וויליאמסבורג מוסדות היכל הקודש ברסלב
 בנשיאות כ"ק מרן מוהרא"ש שליט"א

 
 

  זמנים
 4:44הדלקת הנרות......................

 9:04.................ר"ש.....סוף זמן ק
 6:16............................מוצש"ק....

 שיעורים כסדרן
  קי"ביבמות ..........................בבלי

 ...................מעשרות א'ירושלמי
 'אפרק מציעא בבא תוספתא.......

 
 
 

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ים שִׁ ֶכם ֹראש ֳחדָׁ ֶזה לָׁ ֹחֶדש הַּ נָׁה, ,הַּ שָׁ י הַּ ְדשֵׁ ֶכם ְלחָׁ אשֹון הּוא לָׁ ִדי  רִׁ
אק ּוֶמען ִאיז ֶגעֶווען ִדי ִמְצָוה פּון ִקידּוש ֶעְרְשֶטע ִמְצָוה ָוואס ִדי ִאיְדן ָהאְבן בַּ

אְכן ֹראש חֹוֶדש אנַּייט ִזיְך, ָזאל ֶמען מַּ ז ֶווען ִדי ְלָבָנה בַּ חֹוֶדש, אַּ אְרף ֶמען  .הַּ דַּ
ְוָקא ִדי ֶעְרְשֶטע ִמְצָוה? אְרָוואס ִאיז ָדאס דַּ אְרְשֵטיין פַּ  פַּ

ֵבינּו ָהאט ִניְשט  ז מֶשה רַּ ִש"י ָזאְגט אַּ אֶנען ִדי ִמְצָוה, ִביז ֶדער רַּ אְרְשטַּ פַּ
ֶזה רְ ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ִאים ֶגעִוויְזן ִדי ְלָבָנה אּון ֶגעָזאְגט:  דֵׁש"אֵׁ "כָׁ ֶווען  - ה ְוקַּ

אְכן ֹראש חֹוֶדש זֹוי אֹויס, ָזאְלְסטּו מַּ אְרְשֵטיין  .ִדי ְלָבָנה ֶזעהט אַּ אְרף ֶמען פַּ דַּ
אְרָוואס ִאיז ִדי ִמְצָו ֵבינּו?פַּ אר מֶשה רַּ אְרְשֵטיין פַּ זֹוי ְשֶווער ֶגעֶווען צּו פַּ  ה אַּ

ְסִביר לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט  ָרא"ש ְשִליָט"א ִאיז ָדאס מַּ "ן ֵחֶלק א' מֹוהַּ )ִליקּוֵטי מֹוֲהרַּ
ְדֵריגֹות, ֶער ִפיהְלט ִזיךְ  ִסיָמן קפ"ח( אְלט פּון זַּייֶנע מַּ ז ֶווען אַּ ֶמעְנְטש פַּ ִאיְנגַּאְנְצן  אַּ

אֶנען פּון זַּייֶנע גּוֶטע ֶטעג, ֶער ָהאט ָדא אט אֹויְסֶגעָלאְשן, ָזאל ֶער ִזיְך ֶדעְרמַּ ְך ֶגעהַּ
ייט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, עֶ  ייְטן ֶווען ֶער ָהאט ָיא ֶגעִפיהְלט אַּ ָנאְנְטקַּ ר ָהאט גּוֶטע צַּ

אק ִאין ִדיֶנען ֶדעם ֵאייבֶ  עְרְשְטן, אּון ִמיט ֶדעם ָזאל ֶער ִזיְך ָיא ֶגעִפיהְלט אַּ ֶגעְשמַּ
אְרְקן, וַּוייֶטער ָאְנצּוֵגיין אּון ִזיְך ִניְשט ָלאְזן צּוְבֶרעְכן.  ְשטַּ

אְלְבן חֹוֶדש ֶוועְרט ֶער ְגֶרעֶסער אּון גְ  ֶרעֶסער, אּון ָדאס וַּוייְזט אּוְנז ִדי ְלָבָנה, אַּ הַּ
אְלב חֹוֶדש ֶוו ען עְרט ֶער צּוִריק ְקֶלעֶנער, ִביז סֹוף חֹוֶדש ֶזעהט מֶ אּון ִדי ְצֵווייֶטע הַּ

 ֶעס שֹוין ִאיְנגַּאְנְצן ִניְשט, ָאֶבער ָנאְכֶדעם ֶוועְרט ֶעס וַּוייֶטער ְגרֹויס.
ייְטן ָוואס ֶער ִפיהְלט אַּ ֶגע יי ֶיעְדן ִאיד, ֶעס ִאיז ָדא צַּ אק צּו אּון ִדי ֶזעְלֶבע ִאיז בַּ ְשמַּ

יי ִאים ִדיֶנען ֶדעם אֵ  ֶלעס ִאיז בַּ ייְטן ָוואס אַּ ייֶבעְרְשְטן, אּון ֶעס ֶזעֶנען ָדא צַּ
ָאֶבער  .אֹויְסֶגעָלאְשן, ֶער ִפיהְלט ָגאְרִניְשט, אּון ָדאס צּוְבֶרעְכט זֵייֶער אַּ ֶמעְנְטש

זֹוי מּוז ֶעס ֵגיין, ֵאייְנָמאל ִפיהְלט ֶמען ָיא אּון ֵאיינְ  ז אַּ ָמאל ִניְשט, ֶווען ֶמען ֵווייְסט אַּ
ייְטן, א אְנט ִזיְך ִאין ִדי גּוֶטע צַּ ּון פּון ֶוועְרט ֶמען ִניְשט צּוְבָראְכן, ָנאר ֶמען ֶדעְרמַּ

ז ֶעס ֶוועט ָנאְך זַּיין גּוט, אּון ֶמען ִגיְבט ִניְשט אֹוי  ף.ֶדעם ֶנעְמט ֶמען ִחיזּוק, אַּ
אר ִדי ִאיְדן ִדי ֶעְרְשֶטע מִ  אר ָהאט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶגעֶגעְבן פַּ ְצָוה, ִדי ֶדעְרפַּ

חֹוֶדש, וַּוייל ָדאס ִאיז ִדי ִוויְכִטיְגְסֶטע זַּאְך, אּון ָדאס אִ  יז ִדי ִמְצָוה פּון ִקידּוש הַּ
אְרף ִזיְך ְשֶטעְנִדיג ְש  ז ֶמען דַּ ֶלע ִמְצֹות, אַּ ְקָדָמה צּו אַּ אְרְקן, ֲאִפילּו ֶווען ֶעס הַּ טַּ

ז ֶמען ֶקען ִזיְך ָנא אְרף ֶמען ִוויְסן אַּ אְרָלאְשן, דַּ ְך ֶזעהט שֹוין אֹויס ִאיְנגַּאְנְצן פַּ
זֹוי ִווי ִדי ְלָבָנה. אנַּייֶען אַּ  בַּ

אְרְשֵטיין, ִדי ִאי ֵבינּו צּו פַּ אר מֶשה רַּ ען ְדן ֶזעֶנאּון ָדאס ִאיז זֵייֶער ְשֶווער ֶגעֶווען פַּ
זֹוי ֶקעֶנען זֵיי זִ  ָצב, ִווי אַּ ִים, ִאין זֵייֶער אַּ ִניֶדעִריֶגע מַּ יְך ֶיעְצט ָדאְך ֶיעְצט ִאין ִמְצרַּ
ז ֲאִפילּו מֶ  ֵזק זַּיין? ָהאט ִאים ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶגעִוויְזן ִדי ְלָבָנה, אַּ ען ֶזעהט ְמחַּ

אְכן ֹראש חֹוֶדש, ֲאִפילּו ֶמען ָנאר אַּ ְקֵליין ִביְסל פּון ִדי ְלָבָנה, ֶקען ֶמען ש ֹוין מַּ
ֵזק יי אַּ ִאיד, ֶקען ֶמען ִזיְך שֹוין ְמחַּ זַּיין ִמיט  ְטֶרעְפט ָנאר ֵאיין ְקֵלייֶנע גּוֶטע זַּאְך בַּ

ז ֶעס ֶוועט ָנאְך זַּיין גּוט, אּון ֶווען זּוְכט ֶמען ְטֶרעְפט ֶמען, ֶמען ֶקע יי ֶדעם, אַּ ן בַּ
 ֶטע ְנקּודֹות.ֶיעְדן ִאיד ְטֶרעְפן גּו

אְרְקן, ֲאִפילּו ֶווען ֶער ִפיהְלט ָגאְרִני אְרף ִזיְך אַּ ִאיד זֵייֶער ְשטַּ אר דַּ ְשט, ֶדעְרפַּ
ז ֶעס ֶוועט ָנאְך קּוֶמען ג יי ִאים אֹויְסֶגעָלאְשן, ָזאל ֶער ִוויְסן אַּ ֶלעס ִאיז בַּ ּוֶטע אַּ

ייְטן.  צַּ
ל ֵליל שב"ק ֹבא תשנ"ט לפ"ק( נַּחַּ  )ּתֹוְך הַּ
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רָׁא"ש יחֹות מֹוהַּ  שִׁ
 

אְבן   ~ א הָׁ ייֶבעְרְשְטןעם נֶ ּופמֹורָׁ    ~ אֵׁ
 

א ִזי"ַע,  ֶער  עריידֶ אֵ ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ר' זּושָׁ
ואְרן אֹויף ֶדער ֶוועְלט, ְפֶלעְגט ֶער  ִאיז ִנְתַגֶלה ֶגעוָׁ

לּות ַלייְדן. ֶער ִאיז ֶגעֶווען ֵזייֶער -ַארּום ֵגיין גָׁ
אט ִניְשט ֶגעוואּוְסט ֶווער ֶער  ַבאַהאְלְטן, ֵקייֶנער הָׁ

ואס ֶער ִאיז, אּון ַאזֹוי ִאיז ֶער ַארּום  ִאיז אּון וָׁ
אט אּון פּון דָׁ ֶגעַגאְנֶגען פּון  אט צּו ְשטָׁ אְרף צּו ְשטָׁ

לּות.דָׁ   אְרף, צּו ַלייְדן גָׁ
אל ִאיז ֶער ֶגעֶווען ִאין ַא ֶגעִוויֶסע  ֵאייְנמָׁ

אט, אּון ֶער ִאיז ַאייְנֶגעשְ  ֹוֶשר, ען ַטאֶנען ַביי ַאְשטָׁ
אְך ַאַסאְך  ַא ְגרֹויֶסער ַמְכִניס אֹוַרח. ֶער ִמיט נָׁ
אְרט  אְבן דָׁ ַאְנֶדעֶרע ָאִריֶמעַלייט הָׁ
אט ֶיעְדן  ִאיֶבעְרֶגעֶנעְכִטיְגט, אּון ֶדער ַבַעל ַהַבִית הָׁ

ִנים יָׁפֹות.  אֹויְפֶגענּוֶמען ֵזייֶער ֵשיין ְבֵסֶבר פָׁ
ייט ֶזעֶנען שֹוין ַבייַנאְכט ֶווען ַאֶלע ָאִריֶמעלַ 

א נָׁאְך  אְפן ִאיז ֶרִבי ר' זּושָׁ ֶגעַגאְנֶגען ְשלָׁ
אְגן ִתיקּון ֲחצֹות אּון צּו ִדיֶנען  אֹויְפֶגעְבִליְבן צּו זָׁ
ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן. ֶער ִאיז ֶגעִזיְצן ַביי ִזיְך ִאין 

 םִליְכְטל אּון ֶגעִדיְנט ֶדע אַ ְשטּוב ִמיט 
אט ִניְשט ִמיְטֶגעַהאְלְטן ֵאייֶבעְרְשְטן אּו ן ֵקייֶנער הָׁ

אְרט. ואס ֶער טּוט דָׁ  וָׁ
אל ִאיז ַפאְרלֹויְרן ֶגעַגאְנֶגען גָׁאר ַא  ֵאייְנמָׁ
אט ֶעס  ֵטייֶעֶרע ַזאְך ִאין הֹויז פּוֶנעם עֹוֶשר, ֶמען הָׁ
אט ֶעס ִניְשט  ֶבער ֶמען הָׁ אל אָׁ ֶגעזּוְכט ִאיֶבערָׁ

אְבן ֶגעְקֶלעְרט ֶגעֶקעְנט ֶגעִפיֶנען. ִדי ַפאמִ  יְלֶיע הָׁ
אט ֶעס ֵאייֶנער פּון ִדי ָאִריֶמעַלייט  ֶמא הָׁ ַאז ִמְסתָׁ
ב'ט אּון ִדי ַפאְרַדאְכט ִאיז ְגַלייְך ֶגעַפאְלן  ֶגע'ַגנָׁ
א, ַווייל ֶער ִאיז  אֹויְפן ֵהייִליְגן ֶרִבי ר' זּושָׁ

ואס ִאיז  ,יְך אֹויף ְשֶפעט ַבייַנאְכטֶגעֶוועְנלִ  "ַפאְרוָׁ
ְשט צּו ֶקעֶנען ר אֹויף ַאזֹוי ְשֶפעט אֹויב ִניעֶ 

ב'ֶעֶנען?"  ַגנָׁ
ֶדער ַבַעל ַהַבִית ִאיז צּוֶגעַגאְנֶגען צּום ֵהייִליְגן 
א אּון ִאים ֶגעֶבעְטן ַאז ֶער צּוִריק ֶגעְבן  ֶרִבי ר' זּושָׁ
אְגט ַאז ֶער  אט ֶגעזָׁ ֶבער ֶדער ַצִדיק הָׁ ה, אָׁ ִדי ְגֵניבָׁ

אט ִניְשט ֵווייְסט נִ  ואס ֶמען ֶרעְדט, ֶער הָׁ יְשט פּון וָׁ
אט צּוֶגעִריְרט צּו ַא ְצֵווייְטְנ'ס ַזאְך אּו ן ֶער הָׁ

אְרִניְשט ֶגע'ַגנְ  ֶבער בְ גָׁ אט אָׁ 'ט. ֶדער ַבַעל ַהַבִית הָׁ
אט  ב הָׁ ֵזייֶער חֹוֵשד ֶגעֶווען ַאז יָׁא ֶער ִאיז ֶדער ַגנָׁ

ה צ בּום ֶער ִאים ֶגערּוְפן צּו ִדין תֹורָׁ אט,  רָׁ פּון ְשטָׁ
 אּון ֶדער ַצִדיק ִאיז ֶגעְרן ֶגעַגאְנֶגען.  
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רָׁא"ש יחֹות מֹוהַּ  שִׁ
בֶדער  אט אֹויְסֶגעֶהעְרט ֵזייֶעֶרע ַטֲענֹות,  רָׁ הָׁ

אט שֹוין ֶגעֶקעְנט ֶדעם עֹוֶשר פּון ַלאְנג  ֶער הָׁ
ַאְלס ַא ַבאְגֵלייְבֶטער אּון ֶעְרִליֶכער ֶמעְנְטש, 

א א הָׁ אְך ִניְשט ט ֶער דָׁ אּון ֶדעם ֶרִבי'ן ר' זּושָׁ
אט נָׁאר ֶגעֶזען ַפאר ִזיְך ַא  ֶגעֶקעְנט, ֶער הָׁ

אט אֹויְך ִביֶטעֶרער ָאִריַמאן,  אּון ֶער הָׁ
אט ָאְנֶגעהֹויְבן חֹוֵשד ַזיין ַאז ֶדע ר ָאִריַמאן הָׁ

ֵפץ, אּון בְ ַטאֶקע ֶגע'ַגנְ  'ט ִדי ֵטייֶעֶרע חָׁ
אט ֶגעֶהעְרט ַאז ֶדער נָׁאְכדֶ  עְרצּו ֶווען ֶער הָׁ

ואס  ָאִריַמאן ִאיז ֶגעֶווען ֶדער ֵאייְנִציְגְסֶטער וָׁ
 ִאיז אֹויְפֶגעֶווען ַאזֹוי ְשֶפעט ַבייַנאְכט.

בֶדער  ר ַפאר  רָׁ אְגן מּוסָׁ אט ָאְנֶגעהֹויְבן זָׁ הָׁ
אל ִזיְך מֹוֶדה ַזיין אּון  א ַאז ֶער זָׁ ֶרִבי ר' זּושָׁ

אט ִאים ַמְסִביר צּוִריק גֶ  ה, ֶער הָׁ עְבן ִדי ְגֵניבָׁ
ִניְשט צּוִריק ֶגעְבן ִדי ֶגעֶווען ַאז אֹויב ֶער ֶוועט 

אס ַמאְכן ַאז ֶדער עֹוֶשר זָׁאל  ואס דָׁ ה וָׁ ְגֵניבָׁ
ֶמער ִניְשט ֶוועְלן ַאַרייְנֶנעֶמען ֶגעְסט, אּון ַאזֹוי 

אט ֶדער  בהָׁ ַווייֶטער ְפרּוִביְרט צּו  רָׁ
אַאייְנְפלּוְסן ֶדעם ַצִדיק ַאז ֶער זָׁאל צּוִריק בַ 

אט ִאים ֶגעִוויְזן ִאין  ה. ֶער הָׁ ֶגעְבן ִדי ְגֵניבָׁ
אט ִאים  ה, ֶער הָׁ ִרים ִדי ַהאְרְבַקייט פּון ְגֵניבָׁ ְספָׁ

ואס קּומְ  אְפן וָׁ ט אֹויף ֶגעִוויְזן ִדי ַהאְרֶבע ְשְטרָׁ
ואס ַגנְ  ואְסַפאַרא בְ ַא ֶמעְנְטש וָׁ ְשֶרעְקִליֶכע 'ט, וָׁ

ֵגיִהנֹום ֶעס ִאיז צּוֶגעְגֵרייט ַפאר ַאֶזעְלֶכע 
בֶדער  .ֶמעְנְטְשן, אּון ַאזֹוי ַווייֶטער אט ִאים  רָׁ הָׁ

אְגט ַאז ֶער ֶקען ִדי  ִרים ִמיט אֹויְך ֶגעזָׁ ְספָׁ
ען ִמיט ֵהייִליֶגע ְשמֹות, אּון ֶער קֶ ַבאַהאְלֶטעֶנע 
ן ְשאֹול ַתְחִתית ואְרְפן ִאים ַפאְרוַ ֶדעם ֹכַח ִאי

אְלְגן.  ַאַריין אֹויב ֶער ֶוועט ִניְשט פָׁ
אט ִאים ֵשיין  א הָׁ ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ר' זּושָׁ
אֹויְסֶגעֶהעְרט ִמיט ֶגעדּוְלד, אּון ֶדעְרנָׁאְך ִאים 
ֶגעֶעְנֶפעְרט: "ַאז ִאיר ֶזעְנט יָׁא ַאזֹוי ַבאַקאְנט 

ו ִרים, וָׁ אְלט ִאיר ֶגעַדאְרְפט ִאין ִדי ֵהייִליֶגע ְספָׁ
א פּון ִדי  אב ֶמער מֹורָׁ ַפאְרְשֵטיין ַאז ִאיְך הָׁ
ה פּון "ֹלא ִתְגֹנב", ֶמער ִווי פּון ֵאייֶער  ֲעֵבירָׁ
ְגרֹויֶסע ֹכַח אּון ֶמער פּון ִדי ַאֶלע ְשֶרעְקִליֶכע 
א  אט ִמיר דָׁ ואס ִאיר הָׁ ֵגיִהנֹום'ס וָׁ

יף ִדי ַהאְרֶבע אֹויְסֶגעֶרעְכְנט. צּו עֹוֵבר ַזיין אוֹ 
ה ִאיז ַביי ִמיר ַאַסאְך ֶעְרֶגער ִווי  ה פּון ְגֵניבָׁ ֲעֵבירָׁ

 ִדי ֵגיִהנֹום".
אְגט ִדי ֶוועְרֶטער ִמיט  אט ֶגעזָׁ ֶדער ַצִדיק הָׁ
ַאַזא ֱאֶמת'ִדיְגֵקייט אּון ִמיט ַאַזא ְתִמימּות, ַאז 

בֶווען ֶדער  אס ֶגעֶהעְרט ִאיז ֶער ֵזייֶער  רָׁ אט דָׁ הָׁ
אט ֶדעְרֶקעְנט ַאז ֶדער ִנְתעוֹ  ואְרן. ֶער הָׁ ֵרר ֶגעוָׁ

שּוֶטער ֶמעְנְטש  אְרִניְשט ַאַזא פָׁ ָאִריַמאן ִאיז גָׁ
ה  טָׁ אט ְגַלייְך ֲחרָׁ אט ֶגעֵמייְנט, ֶער הָׁ ִווי ֶער הָׁ
אט ִאים ַאזֹוי  ואס ֶער הָׁ ֶגעַהאט ַפאְרוָׁ
אט  ָאְנֶגעְשִריְגן אּון ַפאְרֶשעְמט, אּון ֶער הָׁ

אְגט צּו ם ַצִדיק: "ַזייט ִמיר מֹוֵחל ַאז ִאיְך ֶגעזָׁ
אב ֵאיי באּוְמִזיְסט חֹוֵשד ֶגעֶווען", ֶדער  ְךהָׁ  רָׁ

אט ְגַלייְך  ַאֵהיים  ַפאְרן עֹוֶשר: "ֵגיי ֶגעזָׁאְגטהָׁ
ה ּוטסְ אּון זּוְכט ֶבעֶסער ֶווע  ,ְטֶרעְפן ִדי ְגֵניבָׁ
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ת ה' ְבפִׁ  ְהֶיה תֹורַּ ן תִׁ עַּ , ְלמַּ יֶניךָׁ ין עֵׁ רֹון בֵׁ , ּוְלזִׁכָׁ ל יְָׁדךָׁ יָׁה ְלךָׁ ְלאֹות עַּ ָרא"ש  .יךָׁ ְוהָׁ מֹוהַּ
ְסִביר ֶדער ָפסּוק לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט  "ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן י"ט( ְשִליָט"א ִאיז מַּ ז )ִליקּוֵטי מֹוֲהרַּ אַּ

ֶלע ִמְצֹות ֶדער ִעיָקר פּון אַּ ִאיד ִאיז צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ָפשּוט'ֶעְרֵהייט, צּו טּוהן אַּ 
לֶ  זֹוי ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ֶגעֵהייְסן, ֶלעְרֶנען ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה, אּון אַּ יין ִווי אַּ עס ָאן קַּ

אְרְש  אְרֶווען, אּון ִניְשט ִווי ִדי שּום ָחְכמֹות, ֲאִפילּו ֶמען פַּ אְרָוואס אּון פַּ ֵטייט ִניְשט פַּ
ֲעִמים פּון דִ  ֶלע טַּ אְרְשֵטיין ִדי אַּ ז ֶדער ִעיָקר ִאיז ָנאר צּו ִוויְסן אּון פַּ  י ִמְצֹות.חֹוְקִרים ָזאְגן אַּ

ָי' ֶדעְרצּו, וַּוייל אֹויב ֶעס ִאיז ֱאֶמת  אְרף ָנאר אּון ֶדער ֶרִבי ְבֶרעְנְגט אַּ ְראַּ ז ֶמען דַּ אַּ
ז ִניְשט ֶיעֶדער ִאיד ֶקען ִדיֶנען ֶדעם ֵאייבֶ  ֶלעס, ֶוועט אֹויְסקּוֶמען אַּ אְרְשֵטיין אַּ עְרְשְטן, פַּ
ז ֶדער עִ  אְרְשֵטיין, ֶזעהט ֶמען אַּ ֶלעס צּו פַּ זֹוי ְקלּוג אַּ יָקר ִאיז וַּוייל ִניְשט ֶיעֶדער ִאיז ָדאְך אַּ

ארְ  ָנאר צּו טּוהן ִדי ִמְצֹות זֹוי ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ֶגעֵהייְסן, ֲאִפילּו ֶמען פַּ ְשֵטייט ִווי אַּ
 ִניְשט.ֶעס 

ֶמֶלְך ָזאְגט  ט ָוואס ְשֹלֹמה הַּ ֱאלֹ )סֹוף ֹקֶהֶלת( ָדאס ִאיז ְפשַּ ע ֶאת הָׁ ְשמָׁ ֹכל נִׁ ר הַּ בָׁ ים סֹוף דָׁ קִׁ
יו ְשמֹור, ְצֹותָׁ א ְוֶאת מִׁ צּו  ֹוָרא צּו ָהאְבן פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, אּוןֶדער ִעיָקר ִאיז ָנאר מ ְירָׁ

ם,טּוהן זַּייֶנע ִמְצֹות,  דָׁ אָׁ ל הָׁ י ֶזה כָׁ ר וַּוייל ָדאס ֶקען ֶיעֶדער ֶמעְנְטש טּוהן, ֲאִפילּו ֶווע כִׁ
זֹוי ְקלּוג.  ֶעס ִאיז ִניְשט אַּ

אךְ  ֶזעהט ֶמען פּון ֶדעם סַּ אְרף ֶמען ָנאר טּוהן אַּ ז ֶדער ִעיָקר דַּ יין שּום  אַּ ִמְצֹות ָאן קַּ
ם ֶדעְרפּון עַּ אְרְשֵטייט ִניְשט ֶדעם טַּ יים  .ָחְכמֹות, ֲאִפילּו ֶמען פַּ אּון ִדי ֶזעְלֶבע ִאיז אֹויְך בַּ

אְך ֶלעְרֶנען, ֲאִפילּו אֹויב ֶמען פַּ  סַּ אְרף ֶמען אֹויְך אַּ אְרְשֵטייט ֶלעְרֶנען ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה, דַּ
ייְך אַּ  אְרף ֶמען ָכאְטש ָזאְגן ִדי ֶוועְרֶטער פּון ִדי הֵ ִניְשט ְגלַּ ייִליֶגע ֶלעס ָוואס ֶמען ֶלעְרְנט, דַּ

ז מֶ  אְרְשֵטיין, אּון צּום סֹוף ֶוועט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶהעְלְפן אַּ ען ֶוועט ּתֹוָרה ֲאִפילּו ָאן פַּ
זֹוי ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט  אְרְשֵטיין, אַּ "ן פַּ אְך ֶמעְנְטְשן ָהאְבן ִסיָמן ע"ו( )ִשיחֹות ָהרַּ סַּ ז אַּ אַּ

אְרְשֵטיין, ָאבֶ  ייְך פַּ ֶלעס ְגלַּ ער ֶדער אֹויְפֶגעֶהעְרט צּו ֶלעְרֶנען, וַּוייל זֵיי ָהאְבן ֶגעָוואְלט אַּ
אְרְשֵטיין. אְרף ֶמען ָנאר ָזאְגן ִדי ֶוועְרֶטער, ֲאִפילּו ָאן פַּ ז קֹוֶדם דַּ  ֱאֶמת ִאיז, אַּ

,ט ִאין ָפסּוקָדאס ִאיז ְפשַּ  ל יְָׁדךָׁ יָׁה ְלךָׁ ְלאֹות עַּ קֹוֶדם ָזאְלְסטּו ָהאְבן ֶדעם  , ְוהָׁ
ז דּו ָזאְלְסט ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשטְ  אְנט, ָדאס ֵמייְנט אַּ יין הַּ ייֶנע ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויף דַּ ן ִמיט דַּ

אְרָוואס אְרְשֵטייט פַּ , אּון ֶדעְרָנאְך ֶוועט ֶדער ֶהעְנט, ֲאִפילּו ָאן ֶדעם ָוואס ֶדער ֹמחַּ פַּ
ז ֶעס ֶוועט זַּיין,  ,ֵאייֶבעְרְשֶטער שֹוין ֶהעְלְפן אַּ יֶניךָׁ ין עֵׁ רֹון בֵׁ כָׁ אְרְשֵטיין  ּוְלזִׁ ז דּו ֶוועְסט פַּ אַּ

ז דּו וֶ  ֲעִמים פּון ִדי ִמְצֹות, אּון אַּ יין ָקאפ אֹויְך ִדי טַּ זֹוי טּוהן, ֶדעָמאְלטִמיט דַּ , ועְסט אַּ
ן תִׁ  עַּ ,ְלמַּ יךָׁ ת ה' ְבפִׁ יין מֹויל, וַּוייל דּו ֶוועְסט וִ  ְהֶיה תֹורַּ ויְסן ֶוועְסטּו ָהאְבן ִדי ּתֹוָרה ִאין דַּ

אְרְשֵטייְסט ָנאְך ָגאְרִניְשט, דּו ָזאגְ  ז דּו ֶקעְנְסט ָאְנֵהייְבן ֶלעְרֶנען ֲאִפילּו דּו פַּ ְסט ֶעס ָנאר אַּ
יין מֹויל.  ִמיט דַּ

ל ְסעּודָ  נַּחַּ  "ה לפ"ק(תשסה ְשִליִשית ֹבא )ּתֹוְך הַּ
*** 

ש ן עָׁ ֲהֹרן כֵׁ ּוָׁה ה' ֶאת מֶשה ְואַּ ֲאֶשר צִׁ ל כַּ ִדי ִאיְדן ֶזעֶנען  .ּווַּיְֵׁלכּו וַּיֲַּעשּו ְבנֵׁי יְִׁשרָׁאֵׁ
אר מֶשה אּון אַּ  ֲהֹרן, צּו ֶגעגַּאְנֶגען אּון ֶגעטּוהן ָוואס ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ֶגעֵהייְסן פַּ

ְקרִ  ז ִדי ִאיְדן ָהאְבן שמַּ זֹוי ָזאְגְסטּו אַּ ִש"י, ִווי אַּ ח, ְפֶרעְגט רַּ ן ֶפסַּ ְקִריב יב זַּיין ֶדעם ָקְרבַּ ֹוין מַּ
ח, ֶעס ִאיז ָדאְך ָנאְך ֶגעֶווען ֹראש חֹוֶדש, אּון ֶמען ָהאט עֶ  ן ֶפסַּ ְרְשט ֶגעֶווען ֶדעם ָקְרבַּ

ן ֶדעם  אְרן ָקְרבַּ יְך ֶצעְנְטן ָטאג פּון ֹחֶדש? ָנאר וַּוייל ִדי ִאיְדן ָהאְבן זִ ֶגעקֹויְפט ִדי ְבֵהָמה פַּ
זֹוי ִווי זֵיי ָהאְבן ֶעס שֹוין ֶגעט ז זֵיי ֶוועְלן ֶעס טּוהן, ֵהייְסט ֶעס אַּ ֵבל ֶגעֶווען אַּ  ּוהן.ְמקַּ

ְסִביר לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט  ָרא"ש ְשִליָט"א ִאיז ָדאס מַּ "ן ֵחֶלק א' ִסיָמן ס"ו()ִליקּוֵטי מֹוהֲ מֹוהַּ  רַּ
אְרף ֶער קֹוֶדם ָהאְבן ִדי ֵחֶשק ָדאס צּו טּוהן אר אַּ ִאיד טּוט אַּ ִמְצָוה דַּ ז פַּ זֹוי ִווי  .אַּ אּון אַּ

אְלט מֶ  אהַּ ז ֶמען וַּוייְזט ִאים אַּ גּוֶטע זַּאְך אּון ָנאְכֶדעם בַּ יי אַּ ִקיְנד אַּ ען ֶעס, ֶמען ֶזעהט בַּ
אקּוֶמעןָדאס ֵרייְצט אֹויף ֶדעם  ֶפעִטיט פּוֶנעם ִקיְנד ֶעס צּו בַּ ִדי ֶזעְלֶבע טּוט ֶדער  .אַּ

אְרן ֶמעְנְטש ֵחֶשק צּו טּוהן אַּ  אְכן פַּ  ִמְצָוה, ֵאייֶבעְרְשֶטער ִמיְטן ֶמעְנְטש, ֶווען ֶער ִוויל מַּ
ייְטן ָדאס מְ  ז ֶער ָזאל ָהאְבן ְשֶוועִריקַּ יֵים צּו זַּיין, אּון ָדאס ְשֶטעְלט ֶער ִאים צּו ְמִניעֹות, אַּ קַּ

ְוקָ  ז ֶער ָזאל ֶעס דַּ אְרְשֶטעְרֶקעְרן ִדי ֵחֶשק פּוֶנעם ֶמעְנְטש אַּ אְכט צּו פַּ א ָיא ֶוועְלן ִאיז ֶגעמַּ
יין שּום זַּאְך ְש  ֶטעְרן טּוהן, אּון אֹויב אַּ ֶמעְנְטש ִוויל ֱאֶמת'ִדיג טּוהן אַּ ִמְצָוה, ֶקען ִאים קַּ

 עט ֶעס ִזיֶכער אֹויְסִפיְרן.ֶדעְרפּון, ֶער ֶוו
ז ֶיעְצט ֶווען ִדי ִאיְדן ֵהייְבן ָאן צּו טּוהן ִדי ִמְצֹות, זָ  אר ָזאְגט ִדי ּתֹוָרה ָדא, אַּ אל ֶמען ֶדעְרפַּ

ז ֶדער ִעיָקר ִאיז ִדי ָרצֹון, אַּ ֶמעְנְטש ָזאל  זַּיין וואֹויל אּון טּוהן ִמְצֹות, אּון  "ֶוועְלן"ִוויְסן אַּ
אן  ֶער ִזיֶכער זַּיין וואֹויל אּון ֶעְרִליְך.ֶוועט  דַּ

ל ְסעּוָדה ְשִליִשית ֹבא תש"ע לפ"ק( נַּחַּ  )ּתֹוְך הַּ
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רָׁא"ש יחֹות מֹוהַּ  שִׁ
אט ֶעס ִזיֶכער ִניְשט ֶגענּוֶמען. עֶ  ר ִאיז ַאן ֱאֶמת'ֶער ְיֵרא ֶדער ָאִריַמאן הָׁ

אף אֹויף ִדי  ה ִווי פּון ִדי ְשְטרָׁ א פּון ַאן ֲעֵבירָׁ אט ֶמער מֹורָׁ ַמִים, ֶער הָׁ שָׁ
ה".  ֲעֵבירָׁ

אְבן צּו טּון ַאן  א הָׁ ואס ֶעס ֵמייְנט מֹורָׁ ֶזעהט ֶמען פּון ִדי ַמֲעֶשה וָׁ
אְבן ַאז ֶמען ֶוועט ְבֶרענֶ  א הָׁ ה. ִניְשט נָׁאר מֹורָׁ ען ִאין ֵגיִהנֹום ֲעֵבירָׁ

ואס ֶעס ֵמייְנט  ַפאְרן ואס ְטַראְכט ַאַריין וָׁ ה, נָׁאר ַא ִאיד וָׁ טּון ִדי ֲעֵבירָׁ
ה, ַאז ִמיט ֶדעם ֶוועְרט  ְפֶגעִריְסן פּוֶנעם ֶער צּו טּון ַאן ֲעֵבירָׁ אָׁ

ה ַאֵליין. אְבן פּון ִדי ֲעֵבירָׁ א הָׁ שּוט מֹורָׁ  ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶוועט ֶער פָׁ
ואס ֵווייְסט ַאז ַזיין ַגאְנֶצע ַחיֹות אֹויף ֶדער ֶוועְלט ִאיז נָׁאר ַא אִ  יד וָׁ

ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער, ָאֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן ֶקען ֶער ִזיְך ִניְשט ֶגעְבן ַא ִריר, 
ֵביין אּון ִפיְרט ִאים אֹויף ְטִריט אּון -ֶבעְרְשֶטער ִאיז ַזיין רּוְקןֵאיי ֶדער

ואס ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ְשִריט. ַאזַ  א ִאיד ֶוועט ִציֶטעְרן צּו טּון ַא ַזאְך וָׁ
אט ַבאפֹויְלן ִניְשט צּו טּון.  הָׁ

ֶטער ִאיז ָדא עְרש ְ  ֶדער ֵאייב ֶ

אט ֶגעַהאְלְטן ֵאייֶדער ַזיין ִהְסַתְלקּות  ן ֶבן ַזַכאי הָׁ נָׁ ֶווען ֶרִבי יֹוחָׁ
אט ֶער ֶגעֶבעְנְטְשט ַזייֶנע ַתלְ  א "ִמיִדים: הָׁ צֹון ַאז ִאיר זָׁאְלט מֹורָׁ ְיִהי רָׁ

אְבן פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן ַאזֹוי ִווי ִאי א פּון ַא ֶמעְנְטשהָׁ אט מֹורָׁ  ,"ר הָׁ
אְבן ִדי ַתְלִמיִדים ִזיְך ֶגעוואּוְנֶדעְרט:  אס וואּוְנְטש ִאיר אּוְנז ָאן?"הָׁ  ,"דָׁ

אגְ  ן ֶבן ַזַכאי ֵזיי ֶגעזָׁ נָׁ אט ֶרִבי יֹוחָׁ יָׁא, ֶווען ַא ֶמעְנְטש ִוויל טּון ַאן "ט: הָׁ
ה קּוְקט ֶער ִזיְך קֹוֶדם ַארּום אֹויב ֵקייֶנער  ִניְשט, ֶער עהט זֶ ֲעֵבירָׁ

אְלט ִאיֶשעְמט ִזיְך פּון ֶמעְנטְ  ִדי ֶזעְלֶבע ִזיְך ֶשעֶמען  רְשן, אּון ַהְלַואי זָׁ
 ."פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן

ז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִאיז ְשֶטעְנִדיג ִמיט ִאים ֶווען ַא ִאיד ֵווייְסט ַא
אּון ֶנעְבן ִאים, ֶער קּוְקט ְשֶטעְנִדיג אֹויף ִאים, ֶוועט ֶער ִזיְך ֶשעֶמען צּו 

ה, דֶ  אְך ֶנעְבן ִאים אּון קּוְקט ער ֵאייֶבעְרְשֶטער ְשֵטייט דָׁ טּון ַאן ֲעֵבירָׁ
 אֹויף ִאים.

אס ְשֶטעְנִדיג ַאַרייןטֹוב ִזי"ַע פְ  ֵשםֶדער ֵהייִליֶגער ַבַעל  -ֶלעְגט דָׁ
אְלן ְשֶטעְנִדיג ֶגעֶדעְנְקן ַאז ֶדער  ְפֶרעְגֶלען ִאין ַזייֶנע ַתְלִמיִדים, ַאז ֵזיי זָׁ
א ִמיט אּוְנז, אּון ֶמען זָׁאל ִציֶטעְרן צּו טּון ַאן  ֵאייֶבעְרְשֶטער ִאיז דָׁ

ה ַח"ו.  ֲעֵבירָׁ
אל ִאיז ַבַעל  אְרן אֹויְפן ֶוועג ִמיט ַזיין ַבַעל  ֵשםֵאייְנמָׁ טֹוב ֶגעפָׁ

אְרן ַא ֶפעְלד ִמיט ֵשייֶנע  ה ֶדער גֹוי ַאֶלעְקִסי, ֵזיי ֶזעֶנען דּוְרְכֶגעפָׁ לָׁ ֲעגָׁ
ואְגן ִבְדֵביקֹות ִמיט טֹוב  ֵשםגּוֶטע ֶעְפל, ֶדער ַבַעל  ִאיז ֶגעִזיְצן ִאין וָׁ

אט ֶגעאר פַ ן ּואַפאְרַמאְכֶטע אֹויְגן,  ב'ֶעֶנען ַאֶלעְקִסי'ן הָׁ ְגלּוְסט צּו ַגנָׁ
אט ִזיְך ֶגעֶגעְבן ַא ְדֵריי אֹויס אּון ִזיֶכער  ֶעְטִליֶכע ֶגעְשַמאֶקע ֶעְפל, ֶער הָׁ
ְפֶגעְשֶטעְלט  אט ֶער אָׁ אְפט" אּון ַדאן הָׁ ֶגעַמאְכט ַאז ֶדער ַצִדיק "ְשלָׁ

אר ֶעפְ  ואְגן אּון ִאיז ַארֹויס ֶגעַטאְנְצן צּו ַכאְפן ַאפָׁ ֶבער ִווי ֶדעם וָׁ ל. אָׁ
אט ֶדער ַבַעל  טֹוב ֶגעֶגעְבן ַא  ֵשםנָׁאר ִאיז נָׁאְנט ֶגעַגאְנֶגען צּום בֹוים הָׁ

אְקן אּון ֶער  ,יי: "ַאֶלעְקִסי, ֶמען קּוְקט!"ְשרַ  אט ִזיְך ֶדעְרְשרָׁ ַאֶלעְקִסי הָׁ
אְרן וַ  ואְגן אּון ֶגעפָׁ  וייֶטער.ִאיז ְשֶנעל צּוִריק ַארֹויף ֶגעַטאְנְצן אֹויְפן וָׁ

אט  ֵשםֶדער ַבַעל  אְפן", אּון ַדאן הָׁ טֹוב ִאיז צּוִריק ֶגעַגאְנֶגען "ְשלָׁ
ואְגן אּון ֶנעֶמען  ְפצּוְשֶטעְלן ֶדעם וָׁ אל ְפרּוִביְרט אָׁ ַאֶלעְקִסי ִוויֶדעְרַאמָׁ

ֶבער ֶדער ַבַעל  אט  ֵשםֶעְפל, אָׁ ען ַווייֶטער ֶגעְשִריְגן: "ַאֶלעְקִסי, מֶ טֹוב הָׁ
קּוְקט, ֶמען קּוְקט אֹויף ִדיר!", ַאֶלעְקִסי ִאיז ַווייֶטער ַארֹויף 

אְרן ַווייטֶ  ער, ַאזֹוי ֶגעְשְפִריְנֶגען ֶגעֶגעְבן ַא ְשִמיץ ִדי ֶפעְרד אּון ֶגעפָׁ
אט ִזיְך ִאיֶבער אט -הָׁ אל ִביז ַאֶלעְקִסי הָׁ ֶגעְשִפיְלט ֶעְטִליֶכע מָׁ

אט ֶגעְפֶרעְגט ֶדעם ַבַעל ַבאֶמעְרְקט ַאז ֵקייֶנער ק ּוְקט ִניְשט, אּון ֶער הָׁ
אט ִאים ֶדער ַבַעל  ,טֹוב "ֶווער קּוְקט?" ֵשם טֹוב ֶגעִוויְזן ִמיט  ֵשםהָׁ

ֶער ֶזעט ַאֶלעס  ,ַזיין ִפיְנֶגער צּום ִהיְמל "ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער קּוְקט
ואס דּו טּו אְזט ִניְשט ַגנְ וָׁ  ".'ֶעֶנעןבְ ְסט אּון ֶער לָׁ

 

 ִווי ַאזֹוי ִאיז ֶמען זֹוֶכה צו  ֶדעם?

 זֹוֶכה ַזיין צּו ֶדעם ַאז ֶמען זָׁאל ַטאֶקע ְשִפיְרן ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער 
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?הסָ נָ ְר ען פ ַ ט מֶ עמְ נֶ  וואו  ן פו  
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רָׁא"ש יחֹות מֹוהַּ  שִׁ
ואס ֶמען א ִמיט אּוְנז, ֶקען ֶמען נָׁאר דּוְרְך ֶדעם וָׁ ֶגעוואֹויְנט ִזיְך צּו  ִאיז ְשֶטעְנִדיג דָׁ

ואס צּו ֶרעְדן ְשֶטעְנִדיג צּום ֵאייֶבעְר  דּוְרְך  יְךען זִ אל מֶ זָׁ  טּוטֶמען ְשְטן, ֶיעֶדע ַזאְך וָׁ
ז ַאֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ֶמען ִוויל ֶעֶפעס טּון ֶבעט ֶמען ִמיְטן ֵאייֶבעְרְשְטן, ַפאר  ןֶרעדְ 

ֶעס אֹויְך ַפאְרן ֶמען דּוְרְכֶגעַפאְלן ֶדעְרֵצייְלט ֶמען זָׁאל ַמְצִליַח ַזיין, אֹויב ִאיז ֶמען 
ואס ֵגייט אֹויף דּוְרְך טּוט ֵאייֶבעְרְשטְ  ֶעס ִמיְטן ֶמען ן, אּון ַאזֹוי ֶיעֶדע ַזאְך וָׁ

 ֶטעְגִליְכן ֶלעְבן. ַאַזא ֶמעְנְטש עםנֶ ַריין ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ִאיֶנעְמט ַאֶמען ֵאייֶבעְרְשְטן, 
עְרְשֶטער ִאיז ִמיט ִאים, ְשִפיְרן ְשֶטעְנִדיג ַאז ֶדער ֵאייבֶ  ןֶוועט ִזיֶכער ֶגעֶדעְנֶקען אּו

ה. אְבן פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן צּו טּון ַח"ו ַאן ֲעֵבירָׁ א הָׁ  אּון ֶער ֶוועט ִזיְך ֶשעֶמען אּון מֹורָׁ
אל ֶרעְדן  אְגט ַפאר ַזיין ַתְלִמיד ֶרִבי ְשמּוֵאל ַאייִזיק ַז"ל ַאז ֶער זָׁ אט ֶגעזָׁ ֶדער ֶרִבי הָׁ

ִרים, ֶער זָׁ  ואס ֶדער ַתְכִלית צּו ַזייֶנע ֵאבָׁ אל ַמְסִביר ַזיין ַפאר ַאֶלע ַזייֶנע ְגִליֶדער וָׁ
א ַפאר צּו ַלאְנג, ֶעס ֶוועט קּוֶמען ַא  אֹויף ֶדער ֶוועְלט ִאיז, ַאז ִמיר ְבַלייְבן ִניְשט דָׁ

פְ  ואס ֶמען ֶוועט ַאֶוועק ֵגיין פּון ֶדער ֶוועְלט אּון ַדאן ֶוועט ֶמען ַדאְרְפן אָׁ ֶגעְבן ַצייט וָׁ
אט ֶגעטּון אֹויף ֶדער ֶוועְלט. ֶרִבי ְשמּוֵאל ַאייִזיק  ואס ֶמען הָׁ ִדין ְוֶחְשבֹון ַפאר ַאֶלעס וָׁ
אט ִאין ִאים ַאַריין ֶגעְבֶרעְנְגט ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע  אס הָׁ ְפֶלעְגט ַטאֶקע ַאזֹוי טּון, אּון דָׁ

אט ַבאקּומֶ  ַמִים ְוִיְרַאת ֵחְטא, ֶער הָׁ ַחד ען ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ִציֶטער אּון פַ ִיְרַאת שָׁ
 פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן.

ַמִים ֶוועט ִאים ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער מֹוֵחל  אט ֱאֶמת'ִדיג ִיְרַאת שָׁ ֶווען ַא ֶמעְנְטש הָׁ
אְגט ִמיד ִמי שֶ "כ(  -)ֵסֶפר ַהִמדֹות, ִיְרָאה, יט ַזיין אֹויף ַאֶלע ַזייֶנע ֲעֵבירֹות. ֶדער ֶרִבי זָׁ בּוק תָׁ דָׁ

רּוְך הּוא עֹוֶשה לֹו ִנִסים ֵשםְבִיְרַאת הַ  דֹוש בָׁ ַרְך, ַהקָׁ אט ְשֶטעְנִדיג  -" ִיְתבָׁ ֶווער ֶעס הָׁ
ַמִים ֶוועט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער טּון ִמיט ִאים ִניִסים.  ִמיד "ִיְרַאת שָׁ ר תָׁ ִמי ֶשְמֻקשָׁ

כּוַח מִ ֵשםְבִיְרַאת הַ  יו, ְוֵאינֹו שָׁ ל ֲעוֹונֹותָׁ אט ְשֶטעְנִדיג  -" ֶמּנּו, מֹוֲחִלין לֹו כָׁ ֶווער ֶעס הָׁ
ַמִים ֶוועט ִאים ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער מֹוֵחל ַזיין אֹויף ַאֶלע ַזייֶנע ֲעֵבירֹות.  ִיְרַאת שָׁ

א"ש ֵחֶלק ז' ֶעֶרְך ִיְרָאה ְוֵחֶלק ט"ז ֶעֶרְך ִיְרַאת ֵחְטא(  )ִשיחֹות מֹוַהרָׁ
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ם ֱאֹלִקים ֶדֶרְך ֶאֶרץ פְ  ם ְוֹלא נָׁחָׁ עָׁ ְרֹעה ֶאת הָׁ ח פַּ לַּ י וְַּיִהי ְבשַּ ִִ ים  ִִ ִלְש
ה וְ  מָׁ ם ִמְלחָׁ ם ִבְרֹאתָׁ עָׁ ר ֱאֹלִקים ֶפן ִינֵָׁחם הָׁ מַּ י אָׁ ִִ רֹוב הּוא  בּו קָׁ שָׁ

ה, ְימָׁ ְרֹעה ה  ו   ִמְצרָׁ אט ד עוען פַּ יִׁם, ה  ְצרַּ יְדן פּון מִׁ י אִׁ יְקט דִׁ רֹויְסג עשִׁ ר אט אַּ
ים, וַּוייל ע ס אִׁ  ְשתִׁ אְנד ְפלִׁ יְרט דּוְרְכן לַּ יְשט ג עפִׁ ער ֵזיי נִׁ יז נ אְנט ֵאייב עְרְשט 

ה ו ועְלן ֵזיי מ  ְלח  יְדן ו ועְלן ז עהן אַּ מִׁ י אִׁ ר ו וען דִׁ ְפש  יִׁם, אּון א  ְצרַּ יְקֵגיין  צּו מִׁ צּורִׁ
יִׁם. ְצרַּ  אֹויף מִׁ

ידְ  י אִׁ אְרְשֵטיין, נ אְכד עם ו ואס דִׁ אס ֵזייע ר ְשו וער צּו פַּ יז ד  ְכאֹור ה אִׁ אְבן לִׁ ן ה 
ְרב עט זֵ  אְבן ג עאַּ יִׁם, זֵיי ה  ְצרַּ ין מִׁ רֹות אִׁ ז עְלכ ע ְגרֹויס ע צ  יְטן אַּ ייע ר ְשו וער, ג עלִׁ

יש   ידִׁ ְחְט'ן אִׁ אט ג ע'ש  ְרֹעה ה  ין זֵייע ר ְבלּוט,פַּ אְדן אִׁ יְך ג עב  יְנד ער אּון זִׁ  ע קִׁ
אס ל עְבן, אּון נ אְכד עם ו ואס ד ער  עְרט ד  יט  אט ֵזיי ד עְרבִׁ ען ה  מ 

ים יסִׁ ע נִׁ ז עְלכ ע ְגרֹויס  יט אַּ ען מִׁ רֹויְסג ענּומ  אט זֵיי אַּ ער ה  פּון  ֵאייב עְרְשט 
יְדן נ אְך ו ועלְ  י אִׁ יִׁם, ז אְלן דִׁ ְצרַּ יק ֵגיין?מִׁ אְרט צּורִׁ  ן ד 

ר א ז אְגט  י ְגמ  וי דִׁ יר לֹויט וִׁ ְסבִׁ אס מַּ יז ד  "א אִׁ יט  ר א"ש ְשלִׁ ה ז ר ה יט.( מֹוהַּ )ֲעבֹוד 

סּוק  ים א, א( אֹויְפ'ן פ  לִׁ ב,)ְתהִׁ ב ֵלִצים ֹלא יָׁשָׁ יְצן  ּוְבמֹושַּ יְשט ג עזִׁ יז נִׁ ע ר אִׁ
י  אס ז ענ ען דִׁ ים, ו ואס ד  י ֵלצִׁ ויְשן דִׁ ים, ו ואס זֵיי ז ענ ען ג עו וען ְגרְצוִׁ ְשתִׁ ֹויס ע ְפלִׁ

ים  .ֵלצִׁ
ירְ  יְשט ג עפִׁ אט ֵזיי נִׁ ער ה  סּוק, ד ער ֵאייב עְרְשט  ין פ  ט אִׁ יז ְפשַּ אס אִׁ  ךְ ט דּורְ ד 

ים ְשתִׁ ים ,ְפלִׁ ע ֵלצִׁ יז  ,וַּוייל זֵיי ז ענ ען ג עו וען ְגרֹויס  נּות אִׁ אּון ד ער ֹכחַּ פּון ֵליצ 
זֹוי ל ע גְ  אַּ י אַּ אְבן ג עז עהן דִׁ יְדן ה  י אִׁ ילּו נ אְכד עם ו ואס דִׁ ז ֲאפִׁ ע ְגרֹויס, אַּ רֹויס 

ב ער זֵ  יט זֵיי ג עטּוהן, אֹויב א  אט מִׁ ער ה  ים ו ואס ד ער ֵאייב עְרְשט  יסִׁ יי ו ואְלְטן נִׁ
נ יט ֵליצ  ים, ו ואְלְטן זֵיי מִׁ י ֵלצִׁ ים דִׁ ְשתִׁ י ְפלִׁ ּות ג עק עְנט דּוְרְך ג עגַּאְנג ען דִׁ

יִׁם ְצרַּ יק ג עגַּאְנג ען אֹויף מִׁ יְדן ו ואְלְטן צּורִׁ י אִׁ אְכן אּון דִׁ ו ועְקמַּ ל עס אַּ  .אַּ
יְש  אר נִׁ ען ט  ים, מ  יְטן פּון ֵלצִׁ עְנְטש ֵזייע ר הִׁ יְך אַּ מ  אְרף זִׁ אר דַּ ט ְשֵטיין ד עְרפַּ

עְרן ְגרֹויס ע יל דּו ו ועְסט נ אר ה  ויפִׁ יק, ק ען  נ עְבן אַּ ֵלץ, וַּוייל וִׁ דִׁ זַּאְכן פּון אַּ צַּ
יז ד אְכן, בִׁ ו ועְקמַּ יְנגַּאְנְצן אַּ אְזן ד עם  ּוע ס ד ער ֵלץ אִׁ ְפל  יְנגַּאְנְצן א  ו ועְסט אִׁ

וי פּון ֵפייע ר. ים וִׁ יְך פּון ֵלצִׁ יט זִׁ עְנְטש ו ואס הִׁ יז ד עם מ  יק, וואֹויל אִׁ דִׁ  צַּ
לַּח א( תֹור ה ְבשַּ  )ֹזאת הַּ

*** 

ת ה' א  וַֹּיאֶמר מֶשה אֶ  אּו ִהְתיְַּצבּו ּוְראּו ֶאת ְישּועַּ ירָׁ ִִ ל  ם אַּ עָׁ ֶשר ל הָׁ
יֹום", ֶכם "הַּ ידְ  יַּע ֶשה לָׁ י אִׁ אר דִׁ אט ג עז אְגט פַּ ֵבינּו ה  ה רַּ  ס ן: "ְשֵטייטְ מש 
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רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
 

ה י דִ   ~ ְרנָׁסָׁ    ~ וערֶוייט ְש גֵ פַּ
 

ְרָנָסתו  )ְפָסִחים קיח.( ִדי ְגָמָרא ָזאְגט   ָקָשה פַּ
ת יַּם סּו ל ָאָדם ִכְקִריעַּ ְרָנָסה פּון ַא שֶׁ ף, ִדי פַּ

ת יַּם  וער ִווי ְקִריעַּ י ְשוֶׁ עְנְטש ִאיז ַאזו   .ףסּומֶׁ
ְדָרש ָזאְגט  ער מֶׁ ָבה כא, ה(דֶׁ ת רַּ וען ַאז וֶׁ  )ְשמו 

ִים,  וער ִאין ִמְצרַּ עט ְשוֶׁ ִדי ִאיְדן ָהאְבן גֶׁעַאְרבֶׁ
ייִניְגט, ָהאְבן ֵזיי  ִדי ִמְצִרִיים ָהאְבן ֵזיי גֶׁעפַּ
עְרְשְטן, אּון  יְגן צּום ֵאייבֶׁ יְבן ִדי או  יְפגֶׁעהו  או 
ער  עְרְשטֶׁ ער ֵאייבֶׁ גֶׁעְשִריְגן צּו ִאים, אּון דֶׁ

ען פּון ָהאט ֵזיי גֶׁעָהאְלְפן אּון ַא יְסגֶׁענּומֶׁ רו 
אְנט ע הַּ אְרקֶׁ יין ְשטַּ ִים ִמיט זַּ ער  .ִמְצרַּ ָאבֶׁ

יס, ָהאְבן ֵזיי  עם ָוואס ֵזיי זֶׁענֶׁען ַארו  ָנאְכדֶׁ
עְרְשְטן, אּון  עְדט צּום ֵאייבֶׁ ין ִניְשט גֶׁערֶׁ שו 

ער ָהאט  עְרְשטֶׁ ער ֵאייבֶׁ  ָנאְכַאָמאלָדאְך דֶׁ
ל ר קו  עְרן ֵזייעֶׁ ר , וָ גֶׁעָוואְלט הֶׁ ואס ָהאט עֶׁ

ר  ה ַאז עֶׁ ְרע  ר ָהאט ָאְנגֶׁעֵרייְצט פַּ גֶׁעטּוהן? עֶׁ
אנֶׁען  יְפן, ִדי ִאיְדן זֶׁענֶׁען גֶׁעְשטַּ ָזאל ֵזיי ָנאְכלו 

יים יַּם  ועג  ףסּובַּ יין וֶׁ אּון ִניְשט גֶׁעזֶׁען קַּ
אן ָהאְבן ֵזיי  ער, אּון דַּ יס פּונֶׁעם ְפָלאְנטֶׁ ַארו 

יְגן צּו יְבן ִדי או  יְפגֶׁעהו  עְרְשְטן, ֵזיי או  ם ֵאייבֶׁ
ָהאְבן גֶׁעֵווייְנט אּון גֶׁעְשִריְגן צּום 

עְרְשְטן, אּון  ערֵאייבֶׁ עְרְשטֶׁ ער ֵאייבֶׁ ָהאט ֵזיי  דֶׁ
עם יַּם  אר ףסּוגֶׁעָהאְלְפן אּון גֶׁעְשָפאְלְטן דֶׁ  פַּ

 .ֵזיי
ואְלִדיגֶׁע  עם ַא גֶׁעוַּ ען פּון דֶׁ זֶׁעהט מֶׁ

אר יֶׁעְדן ִאיד ְזקּות פַּ ע ָצרו ת ָוואס ַא ִהְתחַּ , ַאלֶׁ
ער  וייל דֶׁ עְנְטש ָהאט ִאיז ָנאר וַּ מֶׁ
ל, אּון ִווי  יין קו  עְרן זַּ ער ִוויל הֶׁ עְרְשטֶׁ ֵאייבֶׁ
עְדן צּום  יל אּון רֶׁ ענֶׁען ִדי מו  פֶׁ ועט עֶׁ ר וֶׁ ָנאר עֶׁ
וען ַא  ועְרן. וֶׁ ר גֶׁעָהאְלְפן וֶׁ ועט עֶׁ עְרְשְטן וֶׁ ֵאייבֶׁ

ס ֵגייט ִאים עְנְטש זֶׁעט ַאז עֶׁ וער ִדי  מֶׁ ְשוֶׁ
ר ָהאט ִניְשט  עט ִזיְך אּון עֶׁ ר מּוְטשֶׁ ְרָנָסה, עֶׁ פַּ
אְרף  עְבן, דַּ ענֶׁען ָאְנֵגיין ִאין לֶׁ ָדאס גֶׁעְלט צּו קֶׁ
ען ַאז ִדי ִסיָבה  עְנקֶׁ ר ִוויְסן אּון גֶׁעדֶׁ עֶׁ
ער ָהאט ָדאס  עְרְשטֶׁ ער ֵאייבֶׁ אְרָוואס דֶׁ פַּ

עְנְטש ָזא ער מֶׁ אְכט ִאיז ָנאר ַאז דֶׁ ל ִזיְך גֶׁעמַּ
עם  עְטן דֶׁ ר ָזאל בֶׁ אנֶׁען פּון ִאים, עֶׁ עְרמַּ  דֶׁ
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רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
עְרְשְטן ועט  ,ֵאייבֶׁ ר וֶׁ ועְרן אּון עֶׁ ר גֶׁעָהאְלְפן וֶׁ ועט עֶׁ אן וֶׁ אּון דַּ

ע. פַּ ְרָנָסה ְבשֶׁ  ָהאְבן פַּ
ר  ואְרט עֶׁ ת, וַּ עַּ דַּ עְנְטש ָהאט ֵשכֶׁל אּון ִישּוב הַּ וען ַא מֶׁ אּון וֶׁ

ס ִאיז אִ  וען עֶׁ ר ֵהייְבט ִניְשט ִביז וֶׁ וער, ָנאר עֶׁ ר ְשוֶׁ ין ֵזייעֶׁ ים שו 
ואְרט ִניְשט ִביז ִדי  ר וַּ עְרְשְטן, עֶׁ עְדן צּום ֵאייבֶׁ ין ָאן צּו רֶׁ שו 
עְרְשְטן  עם ֵאייבֶׁ יְבט דֶׁ ר לו  אְנְקט אּון עֶׁ ר דַּ ען, עֶׁ ָצרו ת קּומֶׁ
עם  עט דֶׁ ר בֶׁ ר ָהאט, אּון עֶׁ אְכן ָוואס עֶׁ ע זַּ יף ִדי גּוטֶׁ או 

יֵאייבֶׁ  ער, אּון ַאזו  וייטֶׁ יף וַּ אְר ִניְשט ִאים  טועוֶׁ  עְרְשְטן או   ןפְ דַּ
ר ָזאל  ְנג ַאז עֶׁ ועְרן עֶׁ יל צּו ד ואלְ עוַּ יט גֶׁ מִ  ןזְ מּווֶׁ יין מו  ענֶׁען זַּ פֶׁ עֶׁ
עְרְשְטן. עְדן צּום ֵאייבֶׁ  רֶׁ

ְטן עְרש ְ ְרָנָסה קּוְמט ָנאר פּוֶנעם ֵאייּבֶ  ּפַּ

ען ִאין ָקאפ אּו ייְננֶׁעמֶׁ אְרף ַארַּ עְנְטש דַּ ן גּוט ִוויְסן, ַאז ַא מֶׁ
עְרְשְטן. ְרָנָסה קּוְמט ָנאר פּונֶׁעם ֵאייבֶׁ  פַּ

וער ֵווייְסט  אְך, וֶׁ יס ִווי ַא ָפשּוט'עֶׁ זַּ ס זֶׁעהט או  ֲאִפילּו עֶׁ
ְרָנָסה? פּון  ער גֶׁעְבט פַּ עְרְשטֶׁ ער ֵאייבֶׁ ען ִניְשט ַאז ָנאר דֶׁ דֶׁ

זֶׁר'ן יֶׁ  ער'חַּ ען ָדאס ִאיבֶׁ אְרף מֶׁ ועְגן דַּ עְסט וֶׁ עְדן ָטאג דֶׁ
ן ַארּום ִמיט  עְנְטְשן ֵגייעֶׁ ען זֶׁעהט ַאז מֶׁ וייל מֶׁ ָנאְכַאָמאל, וַּ
ר  ת, ְכִאילּו ֵזייעֶׁ עַּ דַּ ת הַּ ִלישַּ ייט, ִמיט חַּ עִפיְגקַּ א ְקֵלייְנקֶׁ ַאזַּ
ען ְפרּוִביְרט צּו  עְנְטש. מֶׁ ועְנְדט ִזיְך ִאין ַא מֶׁ ְרָנָסה וֶׁ ע פַּ אְנצֶׁ גַּ

עְנְטְשן וַּ  נֶׁען מֶׁ ְנְפ'עֶׁ ען ֵמייְנטחַּ ען ז ַא וייל מֶׁ יס מֶׁ ועט ַארו  וֶׁ
ייט ָוואס ִדי  עס גֶׁעְלט פּון יֶׁענֶׁעם, ִאין ִדי צַּ פֶׁ ען עֶׁ אקּומֶׁ בַּ
עְטן  ְרָנָסה ִאיז ָנאר דּוְרְכ'ן בֶׁ ען פַּ אקּומֶׁ ועג צּו בַּ ע וֶׁ ֵאייְנִציְגְסטֶׁ
ע  עְרְשְטן ִליְגט ִדי גַּאְנצֶׁ יים ֵאייבֶׁ עְרְשְטן, ָנאר בַּ עם ֵאייבֶׁ דֶׁ

 גֶׁעְלט.
ן  ם פֶׁ ע, "ִהָשְמרּו ָלכֶׁ ִמיר ָזאְגן יֶׁעְדן ָטאג ִאין ְקִריַאת ְשמַּ
ם  ִויתֶׁ ם ֱאֹלִהים ַאֵחִרים ְוִהְשֲתחַּ ְדתֶׁ ֲעבַּ ם וַּ ְרתֶׁ ם ְוסַּ ְבכֶׁ ה ְלבַּ ִיְפתֶׁ

ם"  ער ָוואְרְנט אּוְנז ָאן ַאז ִמיר ָזאְלן ִזיְך  -ָלהֶׁ עְרְשטֶׁ ער ֵאייבֶׁ דֶׁ
דָ  עְלט ִזיְך ַא ק  ִניְשט ִביְקן צּו ַאן ֲעבו  ער ה ָזָרה. ְשטֶׁ ועְלכֶׁ ְשָיא, וֶׁ

ועט ִזיְך ִביְקן צּו ַא  ר וֶׁ י ְמשּוגֶׁע ַאז עֶׁ ען ַאזו  ִאיד ִאיז דֶׁ
עם, ַא ִאיד ֵווייְסט ַאז  ל פּון דֶׁ ער ֵשכֶׁ ע? ַא ִאיד ָהאט מֶׁ גֶׁעְטְשקֶׁ

ייְטן. אִריְשקַּ עס נַּ  ָדאס ִאיז ַאלֶׁ
יף יף או  יְך ַארו  אְרָלאְזן ִזיְך  ָנאר ָדאס ֵגייט או  ִדי ָוואס פַּ

ע,  ָמש ַא גֶׁעְטְשקֶׁ עְנְטש מַּ אְכן פּון ַא מֶׁ עְנְטְשן, ֵזיי מַּ יף מֶׁ או 
ען  ְרָנָסה, מֶׁ עְלְפן ִמיט פַּ ען ֵזיי הֶׁ עְנְטש קֶׁ ער מֶׁ ְכִאילּו ָנאר דֶׁ
ער  ייט ָוואס דֶׁ עְנְטְשן, ִאין ִדי צַּ ען ִביְקט ִזיְך צּו מֶׁ ְנְפ'ט אּון מֶׁ חַּ

ת אִ  ס קּוְמט ֱאמֶׁ ער, עֶׁ עְרְשטֶׁ ער ֵאייבֶׁ ְרָנָסה גֶׁעְבט ָנאר דֶׁ יז ַאז פַּ
עְנְטש. ל ִניְשט פּון ַא מֶׁ  ִבְכלַּ

ִבי ָזאְגט  ער רֶׁ "ן ֵחלֶׁק א' ִסיָמן ע"ו( דֶׁ ֲהרַּ יְפן ָפסּוק )ִליקּוֵטי מו  או 
ם אֶׁ ( )ְתִהִלים קמה, טו ֵתן ָלהֶׁ ָתה נו  ֵברּו ְואַּ יָך ְישַּ ל ֵאלֶׁ ת "ֵעיֵני כ 

ועט קּוְקן ָנאר צּום  עְנְטש וֶׁ וען ַא מֶׁ " ַאז וֶׁ ָאְכָלם ְבִעתו 
ער גֶׁעְבן  ער ִזיכֶׁ עְרְשטֶׁ ער ֵאייבֶׁ ועט ִאים דֶׁ עְרְשְטן, וֶׁ ֵאייבֶׁ
ס, ִווי ִדי ְגָמָרא ָזאְגט אְרף עֶׁ ר דַּ ייט ָוואס עֶׁ ְרָנָסה ִאין ִדי צַּ  פַּ

ת סז:(  לְ )ְכתּובו  ֵמד שֶׁ ָחד"ְמלַּ ָחד ְואֶׁ ָקדו ש ָברּוְך  ָכל אֶׁ ֵתן לו  הַּ נו 
  " ְרָנָסתו  ְבִעתו  אר יֶׁעְדן  -הּוא פַּ ער ִגיְבט פַּ עְרְשטֶׁ ער ֵאייבֶׁ דֶׁ

יפְ  אְרָלאְזן או  אְרף ִזיְך ָנאר פַּ ען דַּ ייט, מֶׁ ְרָנָסה ִאין צַּ ן פַּ
ער  ועט דֶׁ עָמאְלט וֶׁ עְרְשְטן, דֶׁ עם ֵאייבֶׁ עְטן דֶׁ עְרְשְטן אּון בֶׁ ֵאייבֶׁ

עְר  עְלְפן.ֵאייבֶׁ ער הֶׁ ער ִזיכֶׁ  ְשטֶׁ
יְפן  אְרָלאְזן או  אְנְצן פַּ אְרף ִזיְך ִאיְנגַּ עְנְטש דַּ ַא מֶׁ
ר ֵווייְסט  עְנְטְשן ָוואס ֲאִפילּו עֶׁ ס זֶׁענֶׁען ָדא מֶׁ עְרְשְטן, עֶׁ ֵאייבֶׁ

ער גֶׁעְבט עְרְשטֶׁ ער ֵאייבֶׁ ע ַאז דֶׁ אקֶׁ ער ִמיט ֵאיין טַּ ְרָנָסה, ָאבֶׁ  פַּ
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
ער ו ועט טּוהןאּון ז עהטְ  ה ו ואס ד ער ֵאייב עְרְשט  י ְישּוע  יט  ס דִׁ מִׁ

ְנק  ייְנט".ע   "הַּ
"א ז אְגט יט  ר א"ש ְשלִׁ י ז אְגט  ,מֹוהַּ וי ד ער ר בִׁ "ן ֵחל  לֹויט וִׁ יקּוֵטי מֹוֲהרַּ ק )לִׁ

ן  ימ  סּוק  ער"ב(א' סִׁ ים צה, ז( אֹויְפ'ן פ  לִׁ ע)ְתהִׁ יֹום" ִאם ְבֹקלֹו ִתְשמָׁ  ּו,"הַּ
אְרף ְש  יד דַּ ז אַּ אִׁ יינְ אַּ יג נ אר קּוְקן אֹויְפ'ן הַּ עְנדִׁ יְשט ט  אג, נִׁ יְגן ט  טִׁ

אְכְטן ו ואס ע   יְשט ְטרַּ יז ג עו וען נ עְכְטן, אּון נִׁ ס ו ועט קּוְקן ו ואס ע ס אִׁ
. יחַּ ְצלִׁ ען זֵייע ר מַּ יז מ  זַּא ו ועג אִׁ אְרְגן, אּון אֹויף אַּ  זַּיין מ 

ֵבינּו ג עז אְגט:  ה רַּ אט מש  אס ה  אּו ִהְתיְַּצבּו ּוְראּו אֶ ד  ירָׁ ִִ ל  ת "אַּ
ת ה' ויְלט  ,"ְישּועַּ יראֹויב וִׁ ה פּונ עם ֵאייב עְרְשטְ  אִׁ י ְישּוע   ן,ז עהן דִׁ

יֹום" ֶכם "הַּ ֶשר יַּע ֶשה לָׁ ירז אְלט , א  ייְנִטיְגן "קּוְקן נ אר אֹויְפ'ן  אִׁ הַּ
אג אן ,"טָׁ רֹות דַּ ל ע צ  רֹויְסֵגיין פּון אַּ  .ו ועט ע ְטץ אַּ

יד  אְרף אַּ אִׁ ייְנטדַּ אג, הַּ יְגן ט  ייְנטִׁ אט נ אר ד עם הַּ ז ע ר ה  ויְסן אַּ ין  וִׁ בִׁ
יב ער ו ואס ע   יְשט אִׁ יְך ְטרַּאְכט נִׁ יְך ג עבֹויְרן ג עו ואְרן, אּון אִׁ יז אִׁ ס אִׁ

אג .ג עו וען נ עְכְטן יְגן ט  ייְנטִׁ אב נ אר ד עם הַּ יְך ה  יְך ְטרַּאְכט  ,אּון אִׁ אִׁ
יְשט ו ואס ל ע נִׁ ען אַּ אג ק ען מ  אְרְגן, אֹויף ֵאיין ט  ס ע ס ו ועט זַּיין מ 

יחַּ זַּיין ְצלִׁ ען זֵייע ר מַּ זַּא ו ועג ו ועט מ  ען, אּון אֹויף אַּ אְרנ עמ   .פַּ
לַּח ב( תֹור ה ְבשַּ  )ֹזאת הַּ

*** 
 

ִרים הֵ  י מָׁ ִִ ה  רָׁ ִים ִממָׁ ת מַּ ִֹ ה ְוֹלא יְָׁכלּו ִלְש תָׁ רָׁ י  ם,וַּיָֹׁבאּו מָׁ דִׁ
יְדן ז   יְשט אִׁ אְבן נִׁ ר ה אּון זֵיי ה  אט מ  י ְשט  ען צּו דִׁ ענ ען ג עקּומ 

ער, מש   יט  יז ג עו וען בִׁ י וַּואס ער, וַּוייל ע ס אִׁ יְנְקן דִׁ ה ג עק עְנט ְטרִׁ
עְרְש  עְרְשְטן, אּון ד ער ֵאייב  יְגן צּום ֵאייב  אט ג עְשרִׁ ֵבינּו ה  ער רַּ ט 

ֵבינּו ה רַּ ויְזן פַּאר מש  אט ג עוִׁ ייְנוַּואְרפְ  ה  רַּ אְלץ, ע ר ז אל ע ס אַּ ן אַּ ה 
יז זִׁיס ג עו ואְרן. ין וַּואס ער, אּון ע ס אִׁ  אִׁ

סּוק יר ד עם פ  ְסבִׁ יז מַּ "א אִׁ יט  ר א"ש ְשלִׁ י ז אְגט ,מֹוהַּ וי ד ער ר בִׁ  לֹויט וִׁ
ן ד'(  ימ  "ן ֵחל ק א' סִׁ יקּוֵטי מֹוֲהרַּ עְנְטש טּוט ֲעֵבירֹות)לִׁ ז ו וען אַּ מ  ט ו וערְ  ,אַּ

סּוק ז אְגט וי ד ער פ  ין זַּיינ ע ֵביינ ער, וִׁ יְצט אִׁ יין ג עְקרִׁ רַּ אס אַּ ְזֵקאל  ד  )ְיח 

ם לב, כז( ְצֹמתָׁ ל עַּ ה[ עַּ קּוקָׁ ם ]ח  ֹונֹותָׁ ִהי ע  ְִ אס ְבר עְנְגט  .וַּ אּון ד 
יג   רִׁ יש, ע ר ו ועְרט אַּ ְטרֹויע  עְרנִׁ יט  עְנְטש אַּ בִׁ ינ עם מ  יין אִׁ רַּ ער אַּ

עְנְטש, אּון אר אַּ  מ  יז, ע ר ז אל זִׁיְך אֹויְסר עְדן פַּ ה ד עְרצּו אִׁ י ֵעצ   דִׁ
יק, אּון  דִׁ אןצַּ י ֲעֵבירֹות פּון זַּיינ ע ֵביינ ער, אּון ע   דַּ רֹויס דִׁ ר ֵגייט אַּ

עְנְטש. יכ ער מ   ו ועְרט אַּ ְפֵריילִׁ
סּוק, ין פ  ט אִׁ יז ְפשַּ אס אִׁ י  ד  ִִ ה  רָׁ ִים ִממָׁ ת מַּ ִֹ ְוֹלא יְָׁכלּו ִלְש

רִ  י וַּואס ער וַּוייים "ֵהם", מָׁ יְנְקן דִׁ יְשט ג עק עְנט ְטרִׁ אְבן נִׁ  "ֵזיי"ל זֵיי ה 
אס קּוְמט פּון ֲעֵבירֹות ער, ו ואס ד  יט   וַּיֹוֵרהּו ה' ֵעץ .ז ענ ען ג עו וען בִׁ

ִים,  מַּ ויְזן ד עם וַּיְַּשֵלְך ֶאל הַּ אט ג עוִׁ ער ה   "ֵעץ"ד ער ֵאייב עְרְשט 
אס ֵגייט אַּ  יק ו ואס ד  דִׁ ר כא.(, רֹויף אֹויְפ'ן צַּ יקּוֵני ֹזהַּ ען ז אל ֵגיין )עי' תִׁ מ 

יק דִׁ אןאּון  .צּום צַּ ִים, דַּ מָׁ קּו הַּ ְִ ל עס ו ועְרן זִׁיס, ע ס וִַּיְמ , ו ועט אַּ
יש. עְרנִׁ יט  י גַּאְנצ ע בִׁ ו ועְקֵגיין דִׁ  ו ועט אַּ

לַּח ד( תֹור ה ְבשַּ  )ֹזאת הַּ
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רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
 

ר צּו מֶׁ  יג קּוְקט עֶׁ ועְלן או  יְך, ַאז ֵזיי וֶׁ עְנְטְשן או 
ער  ועְלן ִאים ִזיכֶׁ אְרָלאְזן, ֵזיי וֶׁ ער ִניְשט פַּ ִאים ִזיכֶׁ
ְוָקא  אְפט ִניְשט ַאז דַּ ר כַּ עְלְפן, אּון עֶׁ יס הֶׁ ַארו 

ר ָוואלְ  וען עֶׁ ְרָנָסה, וֶׁ יין פַּ עְרט זַּ ט ִזיְך ָדאס ְשטֶׁ
יפְ  אְרָלאְזט או  עְרְשְטן ִמיט ָנאר פַּ ע ן ֵאייבֶׁ ֵביידֶׁ

יְגן  אט ִדיאו  ער גֶׁעהַּ ר ִזיכֶׁ ְרָנָסה ִאין  ָוואְלט עֶׁ פַּ
ייט.  צַּ
יָך   ל' ֵאלֶׁ ער ָפסּוק, "ֵעיֵני 'כ  אר ָזאְגט דֶׁ עְרפַּ דֶׁ

עְנְטש קּוְקט ִמיט  וען ַא מֶׁ ֵברּו", וֶׁ ע ע יינֶׁ זַּ ְישַּ ֵביידֶׁ
עְהט  עְרְשְטן, ָנאר פּון ִאים בֶׁ יְגן ָנאר צּום ֵאייבֶׁ או 

ר דַּ  ר ָוואס עֶׁ ת ָאְכָלם עֶׁ ם אֶׁ ֵתן ָלהֶׁ ָתה נו  אְרף, "ְואַּ
ְרָנָסה ְשנֶׁעל אּון  ען ִדי פַּ אקּומֶׁ ר בַּ ועט עֶׁ '" וֶׁ 'ְבִעתו 
יב  ס. או  אְרף עֶׁ ר דַּ ייט ָוואס עֶׁ ְגִריְנג ִאין ִדי צַּ

ער ִמיט  יְך  ַאָאבֶׁ ען או  יג קּוְקט מֶׁ ייִטיגֶׁע או  זַּ
ען ִזיְך ִדי אן קֶׁ עְנְטְשן, דַּ יף מֶׁ יס או  ְרָנָסה  ַארו  פַּ

ען ִאין ִדי  ועט ִניְשט ָאְנקּומֶׁ ס וֶׁ ען אּון עֶׁ ימֶׁ אְרזו  פַּ
ס. אְרף עֶׁ ען דַּ וען מֶׁ ייט וֶׁ  ִריְכִטיגֶׁע צַּ

רֹויט יין ּבְ ן...-מַּ ָטאְרּבְ ער ִאיז ֶגעש ְ  ֶגעּבֶ

ל ֲעָגָלה צּום  עַּ ען ַא בַּ ס ִאיז ַאָמאל גֶׁעקּומֶׁ עֶׁ
אר ִאים: "רֶׁ  ִיים ז"ל אּון גֶׁעֵווייְנט פַּ ִבי, ִאין ָחֵפץ חַּ

יינֶׁע  ייט זֶׁענֶׁען ִמיר גֶׁעְשָטאְרְבן מַּ ע צַּ ַא קּוְרצֶׁ
יט יינֶׁע ְברו  עְרד, מַּ ער'ס, אּון יֶׁעְצט -ְדֵריי פֶׁ גֶׁעבֶׁ

עְרד  ְרָנָסה, ָנאר פּון ִדי פֶׁ יין פַּ ָהאב ִאיְך ִניְשט קַּ
וען, אּון יֶׁעְצט זֶׁענֶׁען ֵזיי  ְרֵנס גֶׁעוֶׁ ָהאב ִאיְך ִזיְך ְמפַּ

 ְבן".גֶׁעְשָטאְר 
עְרט  ְנְטפֶׁ "ל ָהאט ִאים גֶׁעעֶׁ ִיים זַּ ער ָחֵפץ חַּ דֶׁ
ם, ָוואס  ס ְוָשלו  ֲחָמנּות: "חַּ ע רַּ ִמיט ַא ִליְבִליכֶׁ
ְרָנָסה?  עְרד ָהאְבן ִדיר גֶׁעגֶׁעְבן פַּ עְדְסטּו? ִדי פֶׁ רֶׁ
ער ִגיְבט  עְרְשטֶׁ ער ֵאייבֶׁ עְסן ַאז דֶׁ אְרגֶׁ ָהאְסט פַּ

ע ְרָנָסה, אּון ִניְשט ִדי פֶׁ יים פַּ עְהט בַּ ְרד, בֶׁ
ער ִדיר  עְרְשטֶׁ ער ֵאייבֶׁ ועט דֶׁ ְרָנָסה וֶׁ עְרְשְטן פַּ ֵאייבֶׁ

עְלְפן!" ער הֶׁ  ִזיכֶׁ
עְלט,  יְפגֶׁעְשטֶׁ "ל ָהאט ִזיְך או  ִיים זַּ ער ָחֵפץ חַּ דֶׁ

עְדְנִדיג צּו ִזיְך: "וִ  אִציְרט רֶׁ וי נַּאִריש אּון ְשפַּ
עְנְטְשן עם ֵאייבֶׁ  ;זֶׁענֶׁען מֶׁ עְרְשְטן, ַאְנְשָטאט דֶׁ

עְרד ִגיְבט ִאים  יין פֶׁ ל ֲעָגָלה ִווי זַּ עַּ ער בַּ זֶׁעהט דֶׁ
ער ָהאְלץ  אְכט ַאז דֶׁ ער ְטרַּ ער ְסָטאלֶׁ ְרָנָסה, דֶׁ פַּ
עְדט ִזיְך ֵאיין  ער רֶׁ יידֶׁ ער ְשנַּ ְרָנָסה, דֶׁ ִגיְבט ִאים פַּ
ען  ְרָנָסה, אּון מֶׁ יין ָנאְדל ִגיְבט ִאים פַּ ַאז זַּ

אנְ  אְרגֶׁעְסט ִאיְנגַּ ער פַּ עְרְשטֶׁ ער ֵאייבֶׁ ְצן ַאז ָנאר דֶׁ
ְרָנָסה  ְרֵנס לַּ ִגיְבט פַּ ער ָזן ּוְמפַּ ר ִאיז דֶׁ  ל".כ  עֶׁ

יין ִאין  עְנְטש נֶׁעְמט ִזיְך ָדאס ַארַּ וען ַא מֶׁ וֶׁ
ר  אְך ְגִריְנגֶׁער, עֶׁ ָקאפ, ֵגייט ִאים ַאלֶׁעס ַאסַּ
יף  ר ֵווייְסט או  ר ָהאט צּו טּון, עֶׁ ֵווייְסט ָוואס עֶׁ

ר  ועם עֶׁ ר ֵווייְסט צּו וֶׁ אְרָלאְזן, אּון עֶׁ אְרף ִזיְך פַּ דַּ
יט. ייט פּון נו  ועְנְדן ִאין ַא צַּ אְרף ִזיְך וֶׁ ר דַּ ועם עֶׁ  וֶׁ

אְרָלאְזט ִזיְך  עם ָוואס פַּ יל ִאיז דֶׁ וואו 
ְרָנָסה  יין פַּ ועט זַּ עְרְשְטן, וֶׁ יְפן ֵאייבֶׁ אְנְצן או  ִאיְנגַּ

עְרְשְטן ַא ען צּו ִאים פּונֶׁעם ֵאייבֶׁ  ֵליין.קּומֶׁ
רָ  הַּ ת מו  ְרָנָסה)ִשיחו  ְך פַּ רֶׁ  א"ש ֵחלֶׁק ט' עֶׁ

ח( סַּ ל פֶׁ ְך ְשִביִעי שֶׁ רֶׁ  ְוֵחלֶׁק ט"ז עֶׁ
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אְלְטן  ִזיְך ֶדעְרהַּ

ֶרעְקן ט ֶדעְרש ְ  ִזיְך ִניש ְ

אְלְטן ְגרֹויס ט הַּ  ִזיְך ִניש ְ

ט קּוְקן אֹויף אַּ ְצֵווייְטן  ִניש ְ

 דהמשך בדף 
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צו באקומען דעם גליון יעדע וואך אויף אימעיל, ווי אויך צו אדוועטייזן אינעם גליון 

 Breslevcenter@gmail.com פארבינט אייך צו:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 נייעס אינערהאלב
 ו הק'מוסדותינ

 
 

          רחמים מרוביםבקשו            
 

 אפגעפירטא איז "ש שליט"מוהרא
 אין שפיטאלגעווארן 

 

שלומינו און אידן איבער דער גארער וועלט זענען אנשי 
ק "בתפלה ותחנונים פאר כאיין מתפלל און רייסן 

א וואס איז געווארן אפגעפירט אין "ש שליט"מוהרא
שפיטאל צוליב די שווערע מצב הבריאות, דער 

נצע רפואה בקרוב אייבערשטער זאל אים שיקן א גא
 ממש.

 זענען דא משמורות תהלים צוגעגענטער אלע אין 
זיין און בעטן דעם אייבערשטן פאר א שנעלע מתפלל 

ק מרן רבי "כ – א"ש שליט"רפואה שלמה פאר מוהרא
 לרפואה שלמה בקרוב. ,אליעזר שלמה בן מלכה

די אלע טובות וואס מיר  ט און ווייסטגעדענק עדערי
כמעט יעדער , האט באקומען פון מוהרא"ש אלע יארן

איד איבער די וועלט האט שוין געזעהן און געלערנט די 
ון קונטריסים פון מוהרא"ש, און דאס הייליגע ספרים א

און כח ווייטער אנצוגיין אין לעבן  קהאט אים געגעבן חיזו
דערפאר  און, און נישט ווערן צופאלן פון קיין שום זאך

הכרת הטוב צו מתפלל זיין און איינרייסן  יעדער אןפילט 
 לרפואתו השלימה.

פארגאנגענע צוויי וואכן איז נישט פארגעקומען די די 
די חולשת גופו פון  בכנטליכער ליל שישי שיעור צוליווע

אייבערשטנ'ס הילף האפן מיר מיטן . א"ש שליט"מוהרא
חמשה  פירן א טיש לכבודוועט  א"ש שליט"מוהראאז 

הערן אלע קען ן מע .קומענדיגע וואךדי עשר בשבט 
-212-444טעלעפאן ליין  "קול ברסלב"אויפן  טסיאפדע
9191. 

מיט תפלה וועלן נאר  – "רושם עושה"תפלות ישראל 
א זאל זיך "ש שליט"מיר פועל'ן א ישועה אז מוהרא

זיין גענצליך ערהוילן און קענען ווייטער ממשיך זיין מיט 
עבודת הקודש אריינצוברענגען די הייליגע לימודים אין 

 עצות פון רבי'ן אין די גאנצע וועלט.
 

 !את תפלת הרבים סאקל כביר ולא ימהן 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 הי"ו אהרן וועבערמאן מו"ה
 חבר הנהלת המוסדות

 

 צו די אפשערן פון זיין אינגל למז"ט
 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז ער זאל 
 סאך אידיש נחת פון זיינע קינדער,זעהן א

 רים ומבורכים.דורות יש
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 קול ברסלב
 

 

 מען קען הערן שיעורים
 פון כ"ק מוהרא"ש שליט"א

 

 אויך קען מען מיטהאלטן
 עוריעדע וואך דעם שי

 אפ-מיט א לייוו הוק

212-444-9191 

 

 

 

 קאפיען ןמיר נעמען אן צו פרינטן או
 

 פאר גאר ביליגע פרייזן!
 
 

 ספרים  •  קונטרסים  •  וועכענטליכע גליונות
 
 

 שנעל גוט און ביליג!
 

 347-559-5554רופט אריין פאר א פרייז 
5554printing@gmail.com 

י ָנָתן זצוק"ל ייֶנע ֶאְתרֹוג פּון ֶרּבִ ֵ ִפָלה אֹויף אַּ ש   אַּ ּתְ

ה עָ  ָ טש ָ צּו ָזאְגן ֲחִמש  בַּ ש ְ  ר ּבִ

 
 

ה עָ  ָ טש ָ ֲחִמש  בַּ ש ְ  ר ּבִ
 המשך

 

 



 א
 

 

 גליון היכל הקודש
 וועכענטליכע גליון ארויסגעגעבן דורך

 וויליאמסבורג מוסדות היכל הקודש ברסלב
 בנשיאות כ"ק מרן מוהרא"ש שליט"א

 
 

  זמנים
 5:01הדלקת הנרות......................

 8:58.................ר"ש.....סוף זמן ק
 6:33............................מוצש"ק....

 שיעורים כסדרן
  ה' כתובות............................בבלי

 ו"ט..................מעשרות ירושלמי
 'דפרק בתרא בבא ..תוספתא.......

 
 
 

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ְתרֹו, ע יִּ "י וַּיְִּשמַּ ת יַּם סֹוף ָזאְגט ַרשִׁ יעַּ א, ְקרִּ ע ּובָׁ מַּ ה שָׁ ה ְשמּועָׁ , מַּ
ֵלק ְלֶחֶמת ֲעמָׁ ים ֶגעַמאכְ  .ּומִּ ט ָוואס ָהאט יְִׁתרֹו ֶגעֶהעְרט ַאז ֶעס ָהאט אִׁ

יְדן קּוֶמען י אִׁ ְלֶחֶמת ֲעָמֵלק, ַדאְרף צּו דִׁ יַעת ַים סֹוף אּון מִׁ ן ֶמען ַפאְרְשֵטיי? ְקרִׁ
ים ֶגעַמאְכט קּוֶמען? י ְצֵוויי ַזאְכן ָהאְבן אִׁ  ַפאְרָוואס ּפּוְנְקט דִׁ

י ָזאְגט  וי ֶדער ֶרבִׁ יר, לֹויט וִׁ יז ָדאס ַמְסבִׁ יָט"א אִׁ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן מֹוַהָרא"ש ְשלִׁ )לִׁ
יָמן ט'(,  ֵייָׁ "אֹויְפן ָּפסּוק ֵחֶלק א' סִׁ ֵקל חַּ ה לָׁ לָׁ  יָקר פּון ַא ֶמעְנְטש'סַאז ֶדער עִׁ  "ְתפִּ

ָלה, צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן יז ָנאר ְתפִׁ ֶמעְנְטש ֵגייט ֶיעֶדער ַווייל  .ֶלעְבן אִׁ
יז ָנאר יְגְסֶטע ֵעָצה אִׁ י ֵאייְנצִׁ ים, אּון דִׁ יֶבער ַאַסאְך ָצרֹות אּון יִׁסּורִׁ ֶעס צּו  ַארִׁ

 .ףילְ יין הִׁ ַזֶבעְטן ֶדעְרֵצייְלן ַפאְרן ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון 
י ְגָמָרא ָזאְגט  ים קי"ח.( דִׁ י)ְּפָסחִׁ וי ְקרִׁ יז ַאזֹוי ְשֶווער וִׁ ַעת ַאז צּו ָהאְבן ַּפְרָנָסה אִׁ

יעַ )סֹוָטה ב.( ַים סֹוף, אּון אֹויְך  וי ְקרִׁ יז ַאזֹוי ְשֶווער וִׁ ידּוְך אִׁ ת ַים צּו ְטֶרעְפן ַא שִׁ
י ֶמעְרְסֶטע ַא ֶמען ֶזעהט ְבחּוש אַ אּון  .סֹוף י ְצֵוויי ַזאְכן צּוְבֶרעְכן דִׁ ז דִׁ

יז ֶמען ֵזייעֶ  יְשט ַקיין ַּפְרָנָסה אִׁ ר ֶמעְנְטש, פּון ֵאיין ַזייט ֶווען ֶמען ָהאט נִׁ
וי ֶדערֶמען ֵהייְבט ָאן צּו ָהאְבן ק  צּוְבָראְכן, אּון   ְשיּות אֹויְפ'ן ֵאייֶבעְרְשְטן, וִׁ
וי ַאֶלע ֹות ַרָבה פל"א, סי"ב( )ְשמֶמְדָרש ָזאְגט  יז ְשֶוועֶרער וִׁ יְמַקייט אִׁ ַאז ָארִׁ

ים יְשט ֶגע .ַאְנֶדעֶרע יִׁסּורִׁ י ַאְנֶדעֶרע ַזייט ֶווער ֶעס ָהאט ָנאְכנִׁ ְטָראְפן אּון פּון דִׁ
י ְגָמָרא ָזאְגט  וי דִׁ יז אֹויְך זֵייֶער צּוְבָראְכן, וִׁ ידּוְך אִׁ ֶעס ֶווער )ְיָבמֹות סב:( ַקיין שִׁ

יְך. יְשט ַזיין ְפֵריילִׁ יְשט ַקיין ַווייב, ֶקען נִׁ יְגְסֶטע ֵעָצה ַפא ָהאט נִׁ י ֵאייְנצִׁ ר אּון דִׁ
יז ֶדער  יז ָנאר צּו ֶבעְטן ַאַסאְך ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן בִׁ ֵבייֶדע ַזאְכן, אִׁ

 .ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶוועט ֶהעְלְפן
יְטן פּון ֶדעַדאְרף ֶמען  יְך ָאֶבער הִׁ ת ם "ֲעָמֵלק" ָוואס ְבֶרעְנְגט ַאַריין ְסֵפיקוֹ זִׁ
ין אַ  ם אָׁ "ֶמעְנְטש  אִׁ ְרֵבנּו אִּ יז ָיא - ?"ןיִּ ֲהֵיש ה' ְבקִּ  "ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער אִׁ

יְשט?" ֶמען  יר, ָאֶדער נִׁ יט מִׁ יזמִׁ יט זִׁיךְ  אִׁ יְשט זִׁיֶכער מִׁ  ֶדעְרַפאר ַדאְרף ֶמען .נִׁ
יק, ָוואס ֶער ֶטער ֶלעְרְנט אֹויס ַפאְרן ֶמעְנְטש, ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְש  ֵגיין צּו ַא ַצדִׁ

יז ְש  יט אִׁ יג מִׁ יםֶטעְנדִׁ יז ְש אִׁ יג ְגֵרייט , ֶער אִׁ יםֶטעְנדִׁ יםאֹויְסצּוֶהעְרן, אּון  אִׁ  אִׁ
ין ֶיעֶדע ַמָצב.  צּו ֶהעְלְפן אִׁ

"י, ָוואס ָהאט ֶגעְבֶרעְנְגט יְִׁתרֹו ֶער ָזאל קּוֶמען  יק, צּו ָדאס ָזאְגט ַרשִׁ צּום ַצדִׁ
יז ַאזוֹ מֶשה ַרֵבינּו?  יז ָדא ַזאְכן ָוואס ֶעס אִׁ י ֶער ָהאט ֶגעֶהעְרט ַאז ֶעס אִׁ

ין ַּפְרָנָסה, ֶעס יַקייְטן אִׁ יז ָדא ְשֶווערִׁ יַעת ַים סֹוף, ֶעס אִׁ וי ְקרִׁ יז ָדא  ְשֶווער וִׁ אִׁ
יְך צּו וֶ  יז ָנאר זִׁ יְגְסֶטע ֵעָצה אִׁ י ֵאייְנצִׁ ים, אּון דִׁ ידּוכִׁ ין שִׁ יַקייְטן אִׁ  ועְנְדןְשֶווערִׁ

ְלֶחֶמת עֲ  י מִׁ י ַאְנֶדעֶרע ַזייט קּוְמט דִׁ ָמֵלק ָוואס צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ָאֶבער פּון דִׁ
יר ָיא, ָאֶדער יְשט?"  ְבֶרעְנְגט ַאַריין ְסֵפיקֹות, "ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ַדאְרף מִׁ  נִׁ
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רָׁא"ש יחֹות מֹוהַּ  שִּ
 

י ה' ֹרְפֶאךָׁ כִּ   ~    ~ י ֲאנִּ
 

)ְשמֹות אֹויְפן ָפסּוק )ְבָרכֹות ס.( ִדי ַחַז"ל ָזאְגן 

ִניְתָנהכא, יט(  א" ִמַכאן שֶׁ ְרשּות  "ְוַרֹפא ְיַרפֵּ
א ְלַרְפאֹות ער ָהאט  - ְלרֹופֵּ עְרְשטֶׁ ייבֶׁ ער אֵּ דֶׁ

ייְלן ַא  ער צּו הֵּ גֶׁעגֶׁעְבן ְרשּות ַפאר ַא ָדאְקטֶׁ
ע ְקַראְנְקן. ָזאגְ  ען ָהאט ַטאקֶׁ ן ַצִדיִקים ַאז מֶׁ

ייְלן  ער צּו הֵּ גֶׁעגֶׁעְבן ְרשּות ַפאר ַא ָדאְקטֶׁ
ש צּו  ר ָהאט ִניְשט ַקיין ְרשּות ְמַייאֵּ ער עֶׁ ָאבֶׁ

 ַזיין.
ִמית  ער מֵּ ער ִאיז דֶׁ עְרְשטֶׁ ייבֶׁ ער אֵּ ָנאר דֶׁ
ער  עְבן. ָנאר דֶׁ עְנְטש לֶׁ ר ַמאְכט ַא מֶׁ ּוְמַחיֶׁ', עֶׁ

עְרְש  ייבֶׁ ועְרן אֵּ עְנְטש ָזאל וֶׁ ער ַמאְכט ַא מֶׁ טֶׁ
עְנְטש ִאיז  וען ַא מֶׁ ועְרן גֶׁעזּוְנט. וֶׁ ְקַראְנק אּון וֶׁ
ר  ע טּון ָוואס עֶׁ ר ַטאקֶׁ ְקַראְנק רח"ל ַדאְרף עֶׁ
יין  ר ַדאְרף ְפרּוִביְרן צּו גֵּ ַבע, עֶׁ ְך ַהטֶׁ רֶׁ ען ְבדֶׁ קֶׁ
ייְלן,  צּו ָדאְקטֹוִרים אּון ִזיְך ְפרּוִביְרן צּו הֵּ
ען ַאז  עְנקֶׁ ען ַדאְרף ִוויְסן אּון גֶׁעדֶׁ ער מֶׁ ָאבֶׁ
עְרְשְטן, ֲאִפילּו  ייבֶׁ ועְנְדט ִזיְך ִאינֶׁעם אֵּ עס וֶׁ ַאלֶׁ
ס ִאיז ִניְשָטא  ער ָזאְגט ַאז עֶׁ ער ָדאְקטֶׁ וען דֶׁ וֶׁ
ייְנט ָדאס  ַבע, מֵּ ְך ַהטֶׁ רֶׁ ָוואס צּו טּון ְבדֶׁ

ע עסֶׁ ער ִאיז ְגרֶׁ עְרְשטֶׁ ייבֶׁ ער אֵּ ר ָגאְרִניְשט, דֶׁ
ער, אּון אֹויב  ער פּונֶׁעם ָדאְקטֶׁ עְרקֶׁ אּון ְשטֶׁ
עְרְשְטן  ייבֶׁ עם אֵּ עְטן דֶׁ ועט ַאַסאְך בֶׁ ען וֶׁ מֶׁ

ער ִזי עְרְשטֶׁ ייבֶׁ ער אֵּ ועט דֶׁ ער ִשיְקן ַא וֶׁ כֶׁ
 ה.מָ ְרפּוָאה ְשלֵּ 

ען ַא ִאיד צּום  ס ִאיז ַאָמאל גֶׁעקּומֶׁ עֶׁ
ער ִאיד ָהאט  ייִליְגן ַחזֹון ִאיש ַזַצ"ל, דֶׁ הֵּ

ר קּוְמט גֶׁ  וייְנט ִמיט ְבִכיֹות ֲעצּומֹות ַאז עֶׁ עוֵּ
ער  ער ָדאְקטֶׁ ער, אּון דֶׁ יֶׁעְצט פּונֶׁעם ָדאְקטֶׁ
ען ָהאט גֶׁעִפינֶׁען ַביי ִאים ַא  ָזאְגט ַאז מֶׁ
ער  ר ָהאט ִניְשט מֶׁ עְנק אּון עֶׁ ע ְקרֶׁ עְרִליכֶׁ גֶׁעפֶׁ
ר  ייעֶׁ ער ִאיד ָהאט זֵּ עְבן. דֶׁ עג צּו לֶׁ ִווי ִפיר טֶׁ

וייְנט  ר גֶׁעוֵּ עְרט ַפאְרן טֹויט, אּון עֶׁ ר ִציטֶׁ ַאז עֶׁ
וייְסט ִניְשט ָוואס צּו טּון.  וֵּ

ְפְנט ַא  ער ַחזֹון ִאיש ַזַצ"ל ָהאט גֶׁעעֶׁ דֶׁ
יינֶׁען ִדי  אִשית אּון ָאְנגֶׁעהֹויְבן לֵּ חּוָמש ְברֵּ
ער  אִשית ָוואס דֶׁ ה ְברֵּ  ְפסּוִקים פּון ַמֲעשֶׁ
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רָׁא"ש יחֹות מֹוהַּ  שִּ
ער ָהאט ַבאַשאְפן דִ  עְרְשטֶׁ ייבֶׁ ע ָטאג "ַוְיִהי עֶׁ אֵּ ְרְשטֶׁ ב י עֶׁ רֶׁ

ָחד ר יֹום אֶׁ ער .. "ַוְיִהי ֹבקֶׁ ער ָוואס דֶׁ אּון ַאזֹוי ַווייטֶׁ
ע ָטאג אּון ִדי  וייטֶׁ ער ָהאט ַבאַשאְפן ִדי ְצוֵּ עְרְשטֶׁ ייבֶׁ אֵּ

ת ְש  ע ָטאג "ַוַיַעש ֱאֹלִהים אֶׁ עְרטֶׁ ע ָטאג אּון ִדי פֶׁ י ְדִריטֶׁ נֵּ
ר יֹום ְרִביִעי".. ַהְמֹאֹרת ַהְגֹדִלים".. "ַוְיהִ  ב ַוְיִהי ֹבקֶׁ רֶׁ י עֶׁ

ער ַחזֹון ִאיש ָהאט אֹויְסגֶׁעִפיְרט אּון גֶׁעָזאְגט ַפאר  אּון דֶׁ
ער ָהאט ַאְלץ  עְרְשטֶׁ ייבֶׁ ער אֵּ עם ִאיד: "קּוק ָוואס דֶׁ דֶׁ

עג. ִדי  ען, יַ ַבאַשאְפן ִאין ִפיר טֶׁ ְרד, ִהיְמלֶׁ ִמים ִהיְמל אּון עֶׁ
ער, ִדי זּון אּון ִדי ְלָבָנה ִמיט  אּון ַיָבָשה, ְגָראז ִמיט יימֶׁ בֵּ

עם  עְקְסט ִזיְך ָנאְך פּון דֶׁ עְרְשרֶׁ עְרְנס. אּון דּו דֶׁ ִדי ְשטֶׁ
עְבן?!  עג צּו לֶׁ ער גֶׁעְבט ִדיר ָנאר ִפיר טֶׁ ער ָדאְקטֶׁ ָוואס דֶׁ
ען ָנאְך טֹויְשן ִאין  ער קֶׁ עְרְשטֶׁ ייבֶׁ ער אֵּ וייְסט ָוואס דֶׁ דּו וֵּ

עג?"  ִדי ִפיר טֶׁ
ער ַחזֹון ִאיש  -יְך ָוואְלט ִדיר גֶׁעָראְטן" "אִ  ָהאט ִאים דֶׁ

ויינֶׁען צּום  -גֶׁעָזאְגט  "ַאז דּו ָזאְלְסט ִזיְך גּוט אֹויְסוֵּ
ע ְרפּוָאה, אּון  עְטן ַא ַגאְנצֶׁ עְרְשְטן, ָזאְלְסט ִאים בֶׁ ייבֶׁ אֵּ
ועְסט ָהאְבן ֲאִריַכת ָיִמים  ועְסט ָנאְך זֶׁען ִווי דּו וֶׁ דּו וֶׁ

ייט".ּוְש  עְרהֵּ  ַנִים גֶׁעזּוְנטֶׁ
ר ָהאט  ער ִאיד ָהאט ַאזֹוי גֶׁעטּון, עֶׁ עס דֶׁ פֶׁ גֶׁעְטָראְפן עֶׁ

וייְנט  ר ָהאט ִזיְך ָדאְרט גּוט אֹויְסגֶׁעוֵּ ייִדיגֶׁע שּול, עֶׁ ַא לֵּ
ל'ט ַא  ע גֶׁע'פֹועֵּ ר ָהאט ַטאקֶׁ עְרְשְטן, אּון עֶׁ ייבֶׁ צּום אֵּ

ר ִאיז גֶׁעזּוְנט גֶׁעוָ  ר ָהאט ָנאְך ְישּוָעה, עֶׁ ואְרן אּון עֶׁ
ען ָיאר גֶׁעזּוְנט אּון ְפִריש. עם צֶׁ עְבט ָנאְכדֶׁ  גֶׁעלֶׁ

ועְנְדט ִזיְך ִאין ְתִפָלה,  עס וֶׁ עם ַאז ַאלֶׁ ען פּון דֶׁ זֶׁעט מֶׁ
ען  עְנְטש קֶׁ ער מֶׁ ער ָזאְגט ַאז דֶׁ ער ָדאְקטֶׁ וען דֶׁ ֲאִפילּו וֶׁ

ען ָנאְך ַא ען מֶׁ עְבן רח"ל, קֶׁ ער ִניְשט לֶׁ ְלץ טֹויְשן שֹוין מֶׁ
עְטן ַביים  ויינֶׁען אּון אֹויְסבֶׁ ִמיט ְתִפָלה, ִמיְטן ִזיְך אֹויְסוֵּ

עְרְשְטן. ייבֶׁ  אֵּ

 ַלאְנֶגע ֶגעזּוְנֶטע ָיאְרן

ר ִאיז  ִבי ִשְמעֹון, עֶׁ ִבי ָהאט גֶׁעַהאט ַא ַתְלִמיד רֶׁ ער רֶׁ דֶׁ
ִבי'ן, ָהאט ַאמָ  ער ַתְלִמיד פּונֶׁעם רֶׁ ְרְשטֶׁ ער עֶׁ וען דֶׁ אל גֶׁעוֶׁ

ה.  ַפאִסיְרט ַביי ִאים ַאַזא ַמֲעשֶׁ
ע ִקיְנד.  ְרְשטֶׁ ס ִאיז ִאים גֶׁעבֹויְרן גֶׁעָוואְרן ַזיין עֶׁ וען עֶׁ וֶׁ
וען ָגאר ְגרֹויס.  ייט ִזיְך ַאז ִדי ִשְמָחה ִאיז גֶׁעוֶׁ ַפאְרְשטֵּ
יים פּון  ִבי ִשְמעֹון קּוְמט ַאהֵּ וען רֶׁ יין ָטאג וֶׁ ער אֵּ ָאבֶׁ

ר  עְפט עֶׁ ר שּוהל ְטרֶׁ ייעֶׁ וייְנט זֵּ ַזיין ַווייב ִזיְצט ִאין וֵּ
וייְנְסטּו?" ָזאְגט  עְגט ִאיר: "ַפאְרָוואס וֵּ ר ְפרֶׁ ְשַטאְרק, עֶׁ
ען  יין ַחָלש'ן אּון ִאיְך קֶׁ ִזי: "אּוְנזֶׁער יּוְנְגל ַהאְלט ִאין אֵּ
ִבי'ן,  עְרן, לֹויף ְשנֶׁעל צּום רֶׁ עְרִמיְנטֶׁ וער דֶׁ ר ְשוֶׁ ִאים זֵּייעֶׁ

עהט ִאים יָמה  בֶׁ ר ָזאל ַאייְנַרייְסן ַפאר ַא ְרפּוָאה ְשלֵּ עֶׁ
ִבי ִשְמעֹון  ִאיז ְגַלייְך  צּוִריק  גֶׁעָלאְפן  ַפאְרן ִקיְנד!"  רֶׁ
יין  יּוְנְגל ַחָלש'ט  ִבי,  מֵּ וייְנט:  רֶׁ ִבי'ן, אּון  גֶׁעוֵּ צּום  רֶׁ
יין  עְרן, ַרייס אֵּ עְרמּוְנטֶׁ ען ִאים ִניְשט דֶׁ ען קֶׁ ועק מֶׁ ַאוֶׁ

יָמה אּון ַזיין  ַפאר ר ָזאל ָהאְבן ַא ְרפּוָאה ְשלֵּ יין ִקיְנד עֶׁ מֵּ
ִבי ָהאט ָגאְרִניְשט  ער רֶׁ גֶׁעזּוְנט אּון ְשַטאְרק". דֶׁ
עְנִדיג גֶׁעַמאְכט  עְרט אּון ִזיְך ֲאִפילּו ִניְשט ִוויסֶׁ ְנְטפֶׁ גֶׁעעֶׁ
עְטן אּון ִזיְך גֶׁע'ַעְקְש'ְנט ער גֶׁעבֶׁ ר ָהאט ַווייטֶׁ  פּון ִאים, עֶׁ

עְנִדיג  ִבי ָהאט ִזיְך ָגאְרִניְשט ִוויסֶׁ ער רֶׁ ער דֶׁ ִבי'ן ָאבֶׁ ַביים רֶׁ
ער  ייְנט ַאז דֶׁ ען ַאז ָדאס מֵּ ר ָהאט ַפאְרְשַטאנֶׁ גֶׁעַמאְכט. עֶׁ
ער ִקיְנד ִאיז שֹוין  ְגַזר ִדין ִאיז שֹוין גֶׁע'ַחְתְמ'ְנט, אּון דֶׁ

ר טְ  ייְמגֶׁעַגאְנגֶׁען זֵּייעֶׁ ר ִאיז ַאהֵּ עְרָנאְך, עֶׁ ִריג.דֶׁ  רֹויעֶׁ
 

 גהמשך בדף 

  

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

יק, צּו מֶשה ן ַאזפּון ֶדעם ָהאט ֶער ַפאְרְשַטאֶנעאּון   מּוז ֶער ֵגיין צּום ַצדִׁ
י  אֹויְסֶלעְרֶנען צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן. םַרֵבינּו, ֶער ָזאל אִׁ

 )ֹזאת ַהתֹוָרה יְִׁתרֹו א(

*** 
ְבסּו שִּ  ם וְַּיכַּ עָׁ ֵדש ֶאת הָׁ ם וְַּיקַּ עָׁ ר ֶאל הָׁ הָׁ ן הָׁ ם,וֵַּיֶרד מֶשה מִּ  ְמֹלתָׁ

יז ַארָ  יי אְּפֶגעקּוֶמען פּון ַבאְרג צּום ָפאְלק, אּון ֶער ָהאט זֵ מֶשה ַרֵבינּו אִׁ
יְגט אּון ֶגעַוואְשן י ְקֵלייֶדער. ֶגעֵהיילִׁ  דִׁ

י ָזאגְ  וי ֶדער ֶרבִׁ יר ֶדעם ָּפסּוק לֹויט וִׁ יז ַמְסבִׁ יָט"א אִׁ ט מֹוַהָרא"ש ְשלִׁ
יָמן כ"ה( יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' סִׁ יֶנען דֶ  )לִׁ יט ַאז ֶמען ַדאְרף דִׁ עם ֵאייֶבעְרְשְטן מִׁ

י ַאְנֶדעֶרע ַזייט ֶקען ֶמען אֹוי יֶנען ֶלעְרֶנען אּון ַדאֶוועֶנען, ָאֶבער פּון דִׁ ְך דִׁ
יְנְקן אּון ְש  יט ֶעְסן, ְטרִׁ יֶכע ַזאְכן, מִׁ יט ֶוועְלְטלִׁ . ָלאְפןֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן מִׁ

וי ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטע אֹויב יז ָדאס ֶמען טּוט ֶעס ַאזֹוי וִׁ ר ָהאט ֶגעֵהייְסן, אִׁ
 אֹויְך "ֲעבֹוַדת ה'".

וי ַא ְקֵלייד ַפאר יז ַבאַקאְנט ַאז ֶדער גּוף ֶוועְרט ָאְנֶגערּוְפן וִׁ י  ֶעס אִׁ דִׁ
 ְנָשָמה.

ין ָּפסּוק,  יז ְּפַשט אִׁ םָדאס אִׁ עָׁ ר ֶאל הָׁ הָׁ ן הָׁ , מֶשה ַרֵבינּו וֵַּיֶרד מֶשה מִּ
יז ַאָראְּפֶגעקּוֶמען צּו דִׁ  יְנֶדער, אִׁ יֶשע קִׁ ידִׁ ם,י אִׁ עָׁ ֵדש ֶאת הָׁ אּון ֶער  וְַּיקַּ

יְגט ָדאס ָפאְלק,  ם,ָהאט ֶגעֵהיילִׁ ְמֹלתָׁ ְבסּו שִּ  ַאזֹוי ַווייט ַאז ֶער ָהאט וְַּיכַּ
ט ַאז אֹויְך אֹויְסֶגעַוואְשן אֹויְך זֵייֶעֶרע ְקֵלייֶדער, ֶער ָהאט זֵיי אֹויְסֶגעֶלעְרנְ 

יז וִׁ  יְטן גּוף, ָוואס אִׁ יֶנעמִׁ י ְנָשָמה, ֶקען ֶמען אֹויְך דִׁ ן וי ַא ְקֵלייד ַפאר דִׁ
 ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן.

 )ֹזאת ַהתֹוָרה יְִׁתרֹו ה(

*** 
 

ֵבית עֲ  יִּם מִּ ְצרַּ יךָׁ ֵמֶאֶרץ מִּ י ה' ֱאֹלֶקיךָׁ ֲאֶשר הֹוֵצאתִּ ֹנכִּ יםאָׁ דִּ , בָׁ
וי ֶדער  יר ֶדעם ָּפסּוק לֹויט וִׁ יז ַמְסבִׁ יָט"א אִׁ י ָזאְגט מֹוַהָרא"ש ְשלִׁ ֶרבִׁ

יָמן ד'( יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' סִׁ יְרט ֶדע )לִׁ ויְסן ַאז ַאֶלעס פִׁ יד ַדאְרף וִׁ ר ַאז ַא אִׁ
הט אֹויס ֵאייֶבעְרְשֶטער, ֵסיי ֶווען ֶעס ֶזעהט אֹויס גּוט, אּון ֵסיי ֶווען ֶעס ֶזע

יַח ֶווע .ְשֶלעְכט יז עֹוָלם ַהָבא, ַווייל ֶווען ָמשִׁ ט קּוֶמען ֶוועט אּון ָדאס אִׁ
י ְגָמָרא ָז וי דִׁ ויְסן ַאז ַאֶלעס קּוְמט פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, וִׁ אְגט ֶיעֶדער וִׁ

ים נ.(  ילּו אֹויף ְשֶלעכְ )ְּפָסחִׁ יַח ֶוועט קּוֶמען ֶוועט ֶמען ֲאפִׁ ֶטע ַאז ֶווען ָמשִׁ
יב". י ְבָרָכה "ַהטֹוב ְוַהֵמטִׁ  ַזאְכן, ַמאְכן דִׁ

י ּוק, ָדאס ָזאְגט ֶדער ָּפס ֹנכִּ ין ֶדער ֶזעְלֶבער ֵאייֶבעְרְשֶטער -אָׁ יְך בִׁ , ֵסיי אִׁ
יְטן ָנאֶמען  יְטן  .ָוואס ָדאס ֵגייט ַארֹויף ֶווען ֶעס ֵגייט גּוט ,ה' -מִׁ אּון ֵסיי מִׁ

, -ָנאֶמען  ָוואס ָדאס ֵגייט ַארֹויף ֶווען ֶעס ֵגייט ְשֶווער ַפאְרן  ֱאֹלֶקיךָׁ
י .ֶמעְנְטש יג אִׁ י טְשֶטעְנדִׁ ֹוָבה ז ֶעס ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָוואס ֵמייְנט ָנאר דִׁ

ים, אּון  ֲאֶשר  .ֶוועט ֶער ֶהעְלְפן ַדאןפּון ֶמעְנְטש, ַאז ֶמען ָזאל קּוֶמען צּו אִׁ
ם, יִּ ְצרַּ יךָׁ ֵמֶאֶרץ מִּ ְצַריִׁם ָוואס דִׁ  הֹוֵצאתִּ ין מִׁ יז ֶגעֶווען אִׁ וי ֶעס אִׁ י ַאזֹוי וִׁ

יְדן ָהאְבן ָדאְרט ֶגעאַ  יז ֶגעאִׁ יז מֶשה ַרֵבינּו אִׁ קּוֶמען ְרֶבעט ֵזייֶער ְשֶווער, בִׁ
ידְ  י אִׁ ן ָהאְבן אּון ֵזיי אֹויְסֶגעֶלעְרְנט צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ֶווען דִׁ

יט ְגרֹויסֶ  יְגן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ָהאט ֶער ֵזיי אֹויְסֶגעֵלייְזט מִׁ ים.ֶגעְשרִׁ יסִׁ  ע נִׁ
ילּו ֶווען ֶעס ֵגייט ְש ֶדעְרַפא יג ֶגעֶדעְנְקן ַאז ֲאפִׁ ֶווער, ר ַדאְרף ֶמען ְשֶטעְנדִׁ

י ים ַדאְרף ֶמען זִׁ ְך קּוְמט ֶעס ָנאר פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ָנאר צּו אִׁ
 רֹות.ֶוועט ֶער ֶהעְלְפן אּון ֶמען ֶוועט ַארֹויְסֵגיין פּון ַאֶלע צָ  ַדאןֶוועְנְדן, אּון 

 ָרה יְִׁתרֹו ט()ֹזאת ַהתוֹ 
 

 



 ג
 

רָׁא"ש יחֹות מֹוהַּ  שִּ
עט  עם ִקיְנד'ס בֶׁ ע ַצייט גֶׁעְשַטאנֶׁען נֶׁעְבן דֶׁ ַזיין ַווייב ִאיז ִדי ַגאְנצֶׁ
עְרְשְטן ַאז ָדאס ִקיְנד ָזאל  ייבֶׁ עם אֵּ עְטן דֶׁ וייְנט אּון גֶׁעבֶׁ אּון גֶׁעוֵּ
ען ָהאט ִזי  וען ִאיר ַמאן ִאיז ַאַרייְנגֶׁעקּומֶׁ ועְרן. ְגַלייְך וֶׁ גֶׁעזּוְנט וֶׁ

עגְ  ר ָהאט אֹויְסגֶׁעְבָראְכן גֶׁעְפרֶׁ ִבי גֶׁעָזאְגט?" עֶׁ ער רֶׁ ט: "ָוואס ָהאט דֶׁ
ִבי ָהאט ָגאְרִניְשט גֶׁעָזאְגט!". ער רֶׁ ויין אּון גֶׁעָזאְגט: "דֶׁ  ִאין ַא גֶׁעוֵּ

ען  ען קֶׁ ִזי ִאיז ִניְשט ְשַוואְך גֶׁעָוואְרן, ִזי ָהאט גֶׁעוואּוְסט ַאז מֶׁ
ל'ן ִמיְטן ְתִפלָ  עס אֹויס'פֹועֵּ עְרְשְטן, ַאלֶׁ ייבֶׁ עם אֵּ עְטן דֶׁ ה, ִמיט בֶׁ

ר ָהאט  ְבַשַעת ִאיר ַמאן ִאיז גֶׁעַגאְנגֶׁען ְשָלאְפן פּון ְגרֹויס ַצַער, עֶׁ
וענֶׁען ָוִתיִקין ִמיְטן  יין צּוְפִרי ַדאוֶׁ גֶׁעְטַראְכט ָלאִמיר ָכאְטש אֹויְפְשטֵּ

ער ָאְפגֶׁעַמאְכט ַאז ִזי ִבי'ְנס ִמְנָין. ָהאט ִזי ָאבֶׁ ייט ִניְשט ְשָלאְפן, ִזי  רֶׁ גֵּ
ל'ן ַא ְישּוָעה, ַאזֹוי ָהאט ִזי  ועט אֹויס'פֹועֵּ ועט אֹויְפְבַלייְבן אּון ִזי וֶׁ וֶׁ
עט  ע ַנאְכט ִאיז ִזי גֶׁעְשַטאנֶׁען ַביים ִקיְנד'ס בֶׁ ע גֶׁעטּוהן, ַא ַגאְנצֶׁ ַטאקֶׁ

עְרְשְטן ַאז דָ  ייבֶׁ עם אֵּ עְטן דֶׁ וייְנט אּון גֶׁעבֶׁ אס ִקיְנד ָזאל ַזיין אּון גֶׁעוֵּ
 גֶׁעזּוְנט אּון ְשַטאְרק.

ִבי ִשְמעֹון ִאיז אֹויְפגֶׁעְשַטאנֶׁען ַפאְרָטאְגס אּון גֶׁעַגאְנגֶׁען  רֶׁ
עְנט ִדי ִטיר  פֶׁ ר ָהאט גֶׁעעֶׁ וען עֶׁ ִבי'ן, ְגַלייְך וֶׁ וענֶׁען ָוִתיִקין צּום רֶׁ ַדאוֶׁ

עְגן  ִבי ַאקֶׁ ער רֶׁ ְדָרש, ִאיז ִאים דֶׁ ית ַהמֶׁ ייְכל פּון בֵּ ען ִמיט ַא ְשמֵּ גֶׁעקּומֶׁ
ועט ַזיין  ל'ט ַאז ָדאס ִקיְנד וֶׁ יָלא ַאז ִזי ָהאט גֶׁע'פֹועֵּ אּון גֶׁעָזאְגט: "מֵּ
עד ִאיְך ֲאִפילּו ִניְשט, ָנאר ִזי ָהאט ָנאְך  עם רֶׁ גֶׁעזּוְנט פּון דֶׁ
ע  עג אּון גּוטֶׁ ל'ט ַפאְרן ִקיְנד ַלאְנגֶׁע ַלאְנגֶׁע ַלאְנגֶׁע טֶׁ אֹויְסגֶׁע'פֹועֵּ

 ָיאְרן!".
ער ִקיְנד ִאיז אֹויְפַוואְקְסן אּון  וען דֶׁ ע גֶׁעוֶׁ אּון ַאזֹוי ִאיז ַטאקֶׁ

ע ָיאְרן. עְבט ַלאְנגֶׁע גֶׁעזּוְנטֶׁ  גֶׁעלֶׁ
ס שֹוין ְלַאַחר  וען עֶׁ ל'ן, ֲאִפילּו וֶׁ עס פֹועֵּ ען ַאלֶׁ ען מֶׁ ִמיט ְתִפָלה קֶׁ

ס ִאיז ּון גֶׁע'ַחְתְמ'ט אֹויף ַא יְבן אשֹוין גֶׁעָוואְרן ָאְפגֶׁעְשִר  ְגַזר ִדין, עֶׁ
ס ָנאְך  ען עֶׁ ען מֶׁ ועט שֹוין ִניְשט ַזיין גֶׁעזּוְנט ַח"ו, קֶׁ ר וֶׁ עְנְטש ַאז עֶׁ מֶׁ

 ַאְלץ טֹויְשן ִמיט ְתִפָלה ְוַתֲחנּוִנים.

 אְך ַאן ֵעָצהדּו ָהאְסט דָ 

ער ִאיד,  ען צּו מֹוֲהָרא"ש ְשִליָט"א ַא רּוִסישֶׁ ייְנָמאל ִאיז גֶׁעקּומֶׁ אֵּ
ע אּו ייט דּוְרְך ָגאר ְגרֹויסֶׁ ר גֵּ עְדט ַאז עֶׁ ר ָהאט ִזיְך ָאְפגֶׁערֶׁ ן עֶׁ

ייְלט ַאז ַזיין  עְרצֵּ ער ִאיד ָהאט דֶׁ ועִריַקייְטן אּון ַאַסאְך ָצרֹות. דֶׁ ְשוֶׁ
ען ָהאט ִאים  ר ְקַראְנק גֶׁעָוואְרן ל"ע אּון מֶׁ וער ִאיז זֵּייעֶׁ ְשוֶׁ

ען ִאין ְשִפיָטאל, ִדי ָדא ער ַמָצב ִאיז ַאַרייְנגֶׁענּומֶׁ ְקטֹוִרים ָזאְגן ַאז דֶׁ
ע ַאפֶׁ  וערֶׁ יין ַא ְשוֶׁ ר מּוז דּוְרְכגֵּ ְרְנְסט אּון עֶׁ ען ָגאר עֶׁ עַראִציֶׁע ָוואס מֶׁ

וער  ס דּוְרְך ַמאְכן ְבָשלֹום. אּון ַזיין ְשוֶׁ ועט עֶׁ ר וֶׁ וייְסט ִניְשט אֹויב עֶׁ וֵּ
יי ָהאְבן  ער, אּון זֵּ ע ְשטּוב ִמיט ִקיְנדֶׁ ְסן, ַא ִפילֶׁ יין ְברֹויט צּו עֶׁ ִניְשט קֵּ

ע ַצייט? וערֶׁ ען ִאין ַאַזא ְשוֶׁ  ָוואס טּוט מֶׁ
ר  ייעֶׁ ר ָהאט זֵּ ער ִאיד, עֶׁ ר ַא ָפשּוטֶׁ ייעֶׁ וען זֵּ ער ִאיד ִאיז גֶׁעוֶׁ דֶׁ
יינֶׁען,  עְנט לֵּ וער גֶׁעקֶׁ ר ְשוֶׁ י ָהאט עֶׁ וייִניג גֶׁעוואּוְסט, ֲאִפילּו ִעְברֵּ וֵּ

ר  יין ַזאְך ָהאט עֶׁ ער אֵּ ר ִזיְך ָאבֶׁ עם ָהאט עֶׁ גֶׁעַהאט, ָוואס אֹויף דֶׁ
ְנִדיג ִאין רּוְסַלאְנד  עְבן, ָנאְך ַזייעֶׁ וען ַזיין ַגאְנץ לֶׁ ש גֶׁעוֶׁ ר נֶׁפֶׁ מֹוסֵּ
ייְגן ַטִלית ּוְתִפִלין  ר יֶׁעְדן ָטאג לֵּ עְגט עֶׁ ער ִדי ָקאִמיִניְסְטן ְפלֶׁ אּוְנטֶׁ

עְרְש  ייבֶׁ עְדן צּום אֵּ ייט, אּון רֶׁ ענֶׁעְרהֵּ ְטן אֹויף ַזיין ְשְפַראְך ַבאַהאְלטֶׁ
ס ִאיז אֹויף ִאים דּוְרְך. עס ָוואס עֶׁ  ַאלֶׁ

עְגט  ר ְפלֶׁ ייְלט ַאז עֶׁ עְרצֵּ ער ִאיד דֶׁ עְנִדיג ָהאט דֶׁ ַאזֹוי ְשמּוְעסֶׁ
ר ָהאט ַאַסאְך ַמֲעִשיֹות צּו  עְרְשְטן, אּון עֶׁ ייבֶׁ עְדן צּום אֵּ ַאַסאְך רֶׁ

לְ  ר ָהאט גֶׁע'פֹועֵּ ייְלן ָוואס עֶׁ עְרצֵּ עְרְשְטן דֶׁ ייבֶׁ עם אֵּ עְטן דֶׁ 'ט דּוְרְכן בֶׁ
ייְגט ַאז ָנאר ַאזֹוי ִאיז  ר ָהאט ָנאְך צּוגֶׁעלֵּ אֹויף ַזיין ְשְפַראְך, אּון עֶׁ
ר ָהאט ַאַסאְך  ועט גֶׁעָוואְרן פּון רּוְסַלאְנד ַווייל עֶׁ עוֶׁ ַארֹויס גֶׁעַראטֶׁ

עם. עְרְשְטן אֹויף דֶׁ ייבֶׁ עם אֵּ עְטן דֶׁ  גֶׁעבֶׁ
ל גֶׁעָוואְרן פּון ַזיין ְתִמימּות, מֹוֲהָרא"ש ְש  ר ִנְתָפעֵּ  ִליָט"א ִאיז זֵּייעֶׁ

 
 

 

 דהמשך בדף 
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זאל אויף א צווייטן, און מען גרויסן  טצוזאמען, קיינער זאל זיך ניש
 .מחלוקת ןאנטלויפן פושטענדיג 

די ספרים "שו"ת אשר  ,"איך האב איבערגעלאזט א גרויסע ירושה
ך טויזנט בריוון, איאיבער זיבעציג ביז יעצט וואס ענטהאלטן  בנחל"

בעט אלע אנשי שלומינו ארויס צו העלפן אז מען זאל ענדיגן 
ארויסגעבן אלע חלקים, יעדער זאל נעמען אויף זיך עטליכע חלקים 

 ציסטע ירושה וואס איך לאז איבער".צו דרוקן. דאס איז די איינ
אינעם בריוו באדאנקט זיך מוהרא"ש שליט"א פאר זיינע טעכטער 

לעס וואס ן אנישט אוועק פון זיין בעט, און טוהרירן זיך  עוועלעכ
זיין רפואה. עס איז טאקע צום באוואונדערן די גרויס מעגליך פאר 

אר מוהרא"ש שליט"א, די איבערגעגעבנקייט וואס זיי האבן פ
בעסטע פראפעסארן ווערן אראפגערופן און מען טוט  ןגרעסטע או

ס מעגליך צו זען אז מוהרא"ש שליט"א זאל אלעס אין די וועלט ווא
 גאנצע רפואה.האבן א 

 מוהרא"ש שליט"א ענדיגט צו דעם בריוו מיט א בקשה:
געדענקט  ,מתפלל זיין פאר מיר רווייטע טזאלאיר "איך בעט אז 

, און מיט נישט טון אויף קען קיין שום זאךגוט אז וואס תפלה טוט 
 תפלה קענט איר מיר ארויסנעמען פון מיין שווערן מצב".

ן ווייטער געווען זייער שוואך, אודינסטאג איז מוהרא"ש שליט"א 
חמשה  - ביינאכטאים.  ין פארינאר געבעטן אז מען זאל מתפלל ז

, און אתרוג ןליט"א געגעסן פירות אוהאט מוהרא"ש ש - עשר בשבט
אנגעווינטשן אז מען זאל זוכה זיין צו האבן גוטע פירות, גוטע ווייץ 

 פאר מצות אויף פסח, און א שיינע אתרוג און ד' מינים פאר סוכות.
חשובע תלמידים פון ומען צו פארן פון ארץ ישראל זענען געק

, אויסמוהרא"ש וועלכע פרובירן ארויסצוהעלפן מיט וואס עס פעלט 
ווי ווייט מעגליך פרובירט ארויסצוהעלפן מען  בגוף, בטירחא ובממון.

 אז מוהרא"ש שליט"א זאל זיך אינגאנצן ערהוילן בעז"ה.
אין גאר א שווערע מצב, מען דערווייל איז מוהרא"ש שליט"א 

דארף מעורר זיין גרויס רחמי שמים פאר זיין געזונט. אין אלע 
י און סדר'דיגע משמורות תהלים, סיי דאהגעגענטער קומען פאר כ

סיי אין ארץ ישראל, אנשי שלומינו פארן ארום צו קברי צדיקים צו 
צליכע ערהוילונג מעורר רחמים זיין און רייסן איין וועלטן פאר די גענ

 פון מוהרא"ש שליט"א.
ט צו מיטגעשטעלאידן איבער די גאנצע וועלט האבן זיך אויך 

מוהרא"ש  ןדי ספרים און קונטרסים פואר מוהרא"ש, מתפלל זיין פ
זענען ברייט פארשפרייט איבער די וועלט, כמעט אין יעדע שליט"א 

רים און קונטרסים פון מוהרא"ש, פאידיש הויז געפינען זיך עטליכע ס
עדענקט די הרהורי תשובה וואס מען האט געהאט יעדער ווייסט און ג

איז אין ט אז ווען מען סי ספרים פון מוהרא"ש, יעדער וויילערנענדיג ד
צוגיין אין לעבן, דאן איז א שווערע מינוט, מען דארף האבן חיזוק אנ

טארקן יעדן ש ןזענען מחזק אוספרים, וועלכע מחי' מיט די  ךמען זי
ווען  ,איינעם נישט צו ווערן צופאלן פון קיין שום זאך. און יעצט

שפירט יעדער אן הכרת מוהרא"ש שליט"א איז אין א שווערע מצב, 
הטוב צו מתפלל זיין פאר מוהרא"ש שליט"א אז ער זאל ווייטער 

ין קענען ממשיך זיין מיטן מחזק זיין און אריינבלאזן האפענונג א
 אידישע קינדער.

דער  ,ישע תפלות גייען נישט פארפאלןעס איז זיכער אז איד
העלפן אז מוהרא"ש שליט"א וועט האבן א גאנצע  זאלאייבערשטער 

רפואה, און ווייטער קענען ממשיך זיין מיט זיין עבודת הקודש 
 געזונטערהייט, עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו.

 

 !רופא נאמן ורחמן אתה מלך ל-ק כי 
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צו באקומען דעם גליון יעדע וואך אויף אימעיל, ווי אויך צו אדוועטייזן אינעם גליון 

 Breslevcenter@gmail.com פארבינט אייך צו:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 נייעס אינערהאלב
 מוסדותינו הק'

 
 

                 בנו חכמי ישראללקיים                   
 

אידן איבער די וועלט זענען מרבה בתפלה 
 ותחנונים פאר די געזונט פון מוהרא"ש שליט"א

 

ווייטער אנשי שלומינו און אידן איבער דער גארער וועלט זענען 
מתפלל און רייסן איין בתפלה ותחנונים פאר כ"ק מוהרא"ש שליט"א 

, דער וואס געפינט זיך נאך אלץ אין שפיטאל אין א שווערע מצב
 אייבערשטער זאל אים שיקן א גאנצע רפואה בקרוב ממש.

שליט"א זייער נישט גוט מוהרא"ש האט זיך די לעצטע עטליכע וואכן 
, קילעכטסרט, מען האט קודם געמיינט אז עס איז א שווערע פאלגעפי

אט געזען אז עס ווערט נאר שווערער און שווערער איז ווען מען האבער 
דעם אין שפיטאל מוהרא"ש שליט"א אפגעפירט געווארן 

טגעשטעלט געווארן וואו עס איז פעספארגאנגענעם מיטוואך פ' בשלח 
 אז ער האט די ביטערע מחלה אין די בלוט רח"ל.

טעסטס וועלכע די שבת קודש איז צוריק געקומען די רעזולטאטן פון 
ארקע ף א שטאויפארשפרייט איז ליידער  מחלההאבן געוויזן אז די 

פארנעם, די דאקטורים זענען געווען זייער באזארגט און זיי האבן נישט 
 געגעבן מער ווי עטליכע שעה ל"ע.

שפרייט געווארן, האבן אידישע קינדער בכל די ידיעה איז פארווי נאר 
פאר מתפלל זיין  ןאו מקומות מושבותיהם אנגעהויבן איינצורייסן

 מוהרא"ש שליט"א פאר א גאנצע רפואה.
מוהרא"ש  האט זיך דער מצב אביסל סטאביליזירט, ביז מאנטאג

מען זאל אים געבעטן  אוןעטוואס געקומען צו די כוחות איז שליט"א 
 ןגעזאגט אז ער וויל אהיימגיין פו ברענגען די טלית און תפלין, און

 .שפיטאל
נאכן דאווענען האט מוהרא"ש שליט"א ארויסגעגעבן א בריוו פאר 

פברענגען עטליכע אויסצוגן פונעם , מיר וועלן אראאלע אנשי שלומינו
 בריוו איבערגעטייטשט אויך אידיש.

"איך האב נישט גענוג ווערטער אייך צו באדאנקען פאר די תפלות 
און תהלים וואס איר זענט מתפלל פאר מיר, נאר דאס קען מיר מאכן 
א נס, אזוי ווי דער רבי זאגט אז תפלה, ניסים און רפואה זענען תלוי 

אז איר זאלט ווייטער נדערן, און דעריבער בעט איך איינס אין א
 ."ממשיך זיין צו מתפלל זיין פאר מיר

 ווייטער אינעם בריוו בעט מוהרא"ש שליט"א אז מען זאל זיך האלטן 
 

 

 גהמשך בדף 

 ספרי ברסלב
 

מיט פרייד ווילן מיר מעלדן אז 
מיטן אייבערשטנ'ס הילף איז דא 
צו באקומען ביי אונז אלע ספרי 

 ברסלב
 

27 Skillman St. 
 347-977-7994אדער רופט 

 
 

 

 

 

 

 קול ברסלב
 

 

 מען קען הערן שיעורים
 פון כ"ק מוהרא"ש שליט"א

 

 קען מען מיטהאלטןאויך 
 יעדע וואך דעם שיעור

 אפ-מיט א לייוו הוק

212-444-9191 

 

 

 

 קאפיען מיר נעמען אן צו פרינטן און
 

 פאר גאר ביליגע פרייזן!
 
 

 ספרים  •  קונטרסים  •  וועכענטליכע גליונות
 
 

 שנעל גוט און ביליג!
 

 347-559-5554רופט אריין פאר א פרייז 
5554printing@gmail.com 

רָׁא"ש יחֹות מֹוהַּ  שִּ
ייִביג ָנאר  יין ַאז דּו ִביְזט אֵּ אּון ִאים גֶׁעָזאְגט: "דּו ָזאְגְסט ָדאְך ַאלֵּ
עְרְשְטן, ַפאְרָוואס  ייבֶׁ עם אֵּ עְטן דֶׁ גֶׁעָהאְלְפן גֶׁעָוואְרן דּוְרְכן בֶׁ

ועְרן ַאזֹוי צ ּוַפאְלן פּון ַדיין ָצָרה? ַפאְרָוואס ָזאְלְסטּו יֶׁעְצט וֶׁ
ָצה? ַפאְרָוואס ָזאְלְסטּו  ָזאְלְסטּו ִניְשט אֹויְך יֶׁעְצט ִניְצן ַדיין עֵּ
וער ָזאל ָהאְבן ַא ְרפּוָאה  עְרְשְטן ַאז ַדיין ְשוֶׁ ייבֶׁ עם אֵּ עְטן דֶׁ ִניְשט בֶׁ

ען ָזאל ֲאִפילּו ִניְשט ַדאְרְפן ַמאְכן ִדי יָמה אּון מֶׁ  עַראִציֶׁע?!ַאפֶׁ  ְשלֵּ
ר ִאיז  ער, עֶׁ ועְרטֶׁ ר גֶׁעָוואְרן פּון ִדי וֶׁ ר ִנְתעֹורֵּ ייעֶׁ ער ִאיד ִאיז זֵּ דֶׁ
עְרְשְטן ַא  ייבֶׁ עם אֵּ עְטן דֶׁ וייְנט אּון גֶׁעבֶׁ יים גֶׁעַגאְנגֶׁען אּון גֶׁעוֵּ ַאהֵּ

וער ָזאל ָהאְבן ַא ע ַנאְכט ַאז ַזיין ְשוֶׁ ע ְרפּוָאה. ַגאְנצֶׁ  ַגאְנצֶׁ
וער ְפלּוְצִליְנג אִ  ען ַא גֶׁעַדאְנק ִאין ָקאפ "וֶׁ יז ִאים ַאַרייְנגֶׁעקּומֶׁ

ער  ער ָדאְקטֶׁ ָזאְגט ַאז ִאיְך ַדאְרף ִזיְך ַפאְרָלאְזן ָנאר אֹויף ָוואס דֶׁ
ר ָזאל  ער אּון עֶׁ עְרן ָדאְקטֶׁ עסֶׁ ְפָשר ָזאל ִאיְך רּוְפן ַא ְגרֶׁ ָזאְגט? אֶׁ

יינּוְנג?!"  ָזאְגן ַזיין מֵּ
ער גֶׁעַגאְנגֶׁען ִאין ְשִפיָטאל, אּון צּוָמאְרְגְנ'ס ִאיז עֶׁ  ע ַאִריבֶׁ ר ַטאקֶׁ

עָסאר  עְסְטן ְפָראפֶׁ עם ְגרֶׁ עְנְגן דֶׁ ען ָזאל ְברֶׁ ר ִוויל מֶׁ ַפאְרַלאְנְגט ַאז עֶׁ
ר  עְנק, עֶׁ ע ַבאַקאְנט ִמיט ִדי ָסאְרט ְקרֶׁ עְרְסטֶׁ ער ִאיז ִדי מֶׁ ועְלכֶׁ וֶׁ

ר  עם ְקַראְנְקן, אּון עֶׁ עְרזּוְכן דֶׁ ייט צּו ַבאָצאְלן ָזאל אּוְנטֶׁ ִאיז ְגרֵּ
ועט ָנאר ָקאְסְטן. ס וֶׁ  ִוויִפיל עֶׁ

ר  ער, עֶׁ עְסְטן ָדאְקטֶׁ עם ְגרֶׁ ע ַאָראפ גֶׁערּוְפן דֶׁ ען ָהאט ַטאקֶׁ מֶׁ
עְרזּוכּוְנגֶׁען אֹויְפן ְקַראְנְקן, אּון  ענֶׁע אּוְנטֶׁ ָהאט גֶׁעַמאְכט ַפאְרִשידֶׁ

ְר  ער עֶׁ עְלט ַאז דֶׁ ס ָהאט ִזיְך ַארֹויְסגֶׁעְשטֶׁ ער ָהאט עֶׁ ער ָדאְקטֶׁ ְשטֶׁ
יין  וען קֵּ ס ִאיז ִבְכַלל ִניְשט גֶׁעוֶׁ גֶׁעַמאְכט ַא ְגרֹויְסן ָטעּות, עֶׁ
עם ָמאְגן פּון ַא  ר ָהאט ִזיְך ָנאר ַפאְרָדאְרְבן דֶׁ עְנק, עֶׁ ע ְקרֶׁ ְרְנְסטֶׁ עֶׁ
ען ַדאְרף ִבְכַלל ִניְשט  ר ָהאט גֶׁעגֶׁעְסן, אּון מֶׁ ְסן ָוואס עֶׁ ע עֶׁ גֶׁעִוויסֶׁ

יין שּום ַאפֶׁ ַמאְכן   עַראִציֶׁע.קֵּ
ען צּו מֹוֲהָרא"ש ְשִליָט"א אּון  ער ִאיד ִאיז צּוִריק גֶׁעקּומֶׁ דֶׁ
ס, ָהאט מֹוֲהָרא"ש ְשִליָט"א ִאים  ע ַנייעֶׁ ייִליכֶׁ ייְלט ִדי ְפרֵּ עְרצֵּ דֶׁ
וער ִאין ִדי  עְנְטש ָהאט ִדי גֶׁעוֶׁ ען ִזיְך ַמאְכן ַאז ַא מֶׁ ס קֶׁ גֶׁעָזאְגט: "עֶׁ

ר וֵּ  ס ָאְפט, ַהאְנט, עֶׁ ר נּוְצט עֶׁ ס צּו נּוְצן, אּון עֶׁ וייְסט ִווי ַאזֹוי עֶׁ
ר ִאיְנַגאְנְצן  ועְרט עֶׁ ר קּוְמט ִאין ִמְלָחָמה ַאַריין וֶׁ וען עֶׁ ער וֶׁ ָאבֶׁ
ָצה  וייְסט ִניְשט ִווי ַאזֹוי ִזיְך ַאן עֵּ ר וֵּ ַפאְרלֹויְרן אּון צּוִמיְשט, אּון עֶׁ

יין ְישּוָעה אּון ִהיְלף ִליְגט ִאין ַזיין צּו גֶׁעְבן, ִאין ִדי ַצייט ָוואס זַ 
 ַהאְנט".

ל'ן, ִניְשט ַקיין ִחילּוק ָוואס ִדי  עס פֹועֵּ ען ַאלֶׁ ען מֶׁ ִמיט ְתִפָלה קֶׁ
ער  ְרְנְסט דֶׁ וער אּון ִווי עֶׁ ָדאְקטֹוִרים ָזאְגן, ִניְשט ַקיין ִחילּוק ִווי ְשוֶׁ

ען ַאלֶׁעס טֹויְשן ִמיט ְתפִ  ען מֶׁ  ָלה.ַמָצב ִאיז קֶׁ
עְרְשְטן,  ייבֶׁ עם אֵּ עט דֶׁ ר בֶׁ עְנט ַזיין מֹויל אּון עֶׁ פֶׁ וען ַא ִאיד עֶׁ וֶׁ
ר  ע ַזאְכן ִאין ִדי ַזייט, עֶׁ ועק ַאלֶׁ ער ַאוֶׁ עְרְשטֶׁ ייבֶׁ ער אֵּ ייְגט ַדאן דֶׁ לֵּ
ר ִשיְקט ִאים ִדי ְישּוָעה אּון ְרפּוָאה  עם ִאיד, אּון עֶׁ עְרט אֹויס דֶׁ הֶׁ

ר ַדאְרף.  ָוואס עֶׁ
ְך ְרפּוָאה()ִשיחוֹ   רֶׁ לֶׁק ט"ו עֶׁ ְך ָנִשים ְוחֵּ רֶׁ לֶׁק ד' עֶׁ ְך ְתִפָלה ְוחֵּ רֶׁ ק ג' עֶׁ לֶׁ  ת מֹוַהָרא"ש חֵּ
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 גליון היכל הקודש
 וועכענטליכע גליון ארויסגעגעבן דורך

 וויליאמסבורג מוסדות היכל הקודש ברסלב
 נתייסד ע"י כ"ק מרן מוהרא"ש זי"ע

 
 

  זמנים
 5:01הדלקת הנרות......................

 8:58.................ר"ש.....סוף זמן ק
 6:33............................מוצש"ק....

 שיעורים כסדרן
  ה' ...כתובות.........................בבלי

 ט"ו..................מעשרות ירושלמי
 'דפרק בתרא בבא ..תוספתא.......

 
 
 

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ְתרֹו, ע יִּ "י וַּיְִּשמַּ ת יַּם סֹוף ָזאְגט ַרשִׁ יעַּ א, ְקרִּ ע ּובָׁ מַּ ה שָׁ ה ְשמּועָׁ , מַּ
ֵלק ְלֶחֶמת ֲעמָׁ ים ֶגעַמאְכט ָוואס ָהאט יְִׁתרֹו ֶגעֶהעְרט ַאז ֶעס הָ  .ּומִּ אט אִׁ

יְדן קּוֶמען י אִׁ ְלֶחֶמת ֲעָמֵלק, ַדאְרף ֶמען ַפאצּו דִׁ יַעת ַים סֹוף אּון מִׁ ְרְשֵטיין ? ְקרִׁ
ים ֶגעַמאְכט קּוֶמען? י ְצֵוויי ַזאְכן ָהאְבן אִׁ  ַפאְרָוואס ּפּוְנְקט דִׁ

י ָזאְגט  זצ"למֹוַהָרא"ש  וי ֶדער ֶרבִׁ יר, לֹויט וִׁ יז ָדאס ַמְסבִׁ יקאִׁ ּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק )לִׁ
יָמן ט'(,  ֵייָׁ "אֹויְפן ָּפסּוק א' סִׁ ֵקל חַּ ה לָׁ לָׁ יָקר פּון ַא ֶמעְנְטש'ס  "ְתפִּ ַאז ֶדער עִׁ

ָלה, צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן יז ָנאר ְתפִׁ ֶמעְנְטש ֵגייט ֶיעֶדער ַווייל  .ֶלעְבן אִׁ
י ים, אּון דִׁ יֶבער ַאַסאְך ָצרֹות אּון יִׁסּורִׁ יז ָנאר ֶעס צ ַארִׁ יְגְסֶטע ֵעָצה אִׁ ּו ֵאייְנצִׁ

יְלףֶדעְרֵצייְלן ַפאְרן ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ֶבעְטן   .ַזיין הִׁ
י ְגָמָרא ָזאְגט  ים קי"ח.( דִׁ י)ְּפָסחִׁ וי ְקרִׁ יז ַאזֹוי ְשֶווער וִׁ ַעת ַאז צּו ָהאְבן ַּפְרָנָסה אִׁ

יַעת יַ צּו ְטֶרעְפן ַא )סֹוָטה ב.( ַים סֹוף, אּון אֹויְך  וי ְקרִׁ יז ַאזֹוי ְשֶווער וִׁ ידּוְך אִׁ ם שִׁ
י ֶמעְרְסֶטע אַ  .סֹוף י ְצֵוויי ַזאְכן צּוְבֶרעְכן דִׁ  אּון ֶמען ֶזעהט ְבחּוש ַאז דִׁ

יז ֶמען ֵזייעֶ  יְשט ַקיין ַּפְרָנָסה אִׁ ר ֶמעְנְטש, פּון ֵאיין ַזייט ֶווען ֶמען ָהאט נִׁ
וי ֶדערן צּו ָהאְבן ק  ֶמען ֵהייְבט אָ צּוְבָראְכן, אּון   ְשיּות אֹויְפ'ן ֵאייֶבעְרְשְטן, וִׁ
וי ַאֶלע )ְשמֹות ַרָבה פל"א, סי"ב( ֶמְדָרש ָזאְגט  יז ְשֶוועֶרער וִׁ יְמַקייט אִׁ ַאז ָארִׁ

ים יְשט ֶגע .ַאְנֶדעֶרע יִׁסּורִׁ י ַאְנֶדעֶרע ַזייט ֶווער ֶעס ָהאט ָנאְכנִׁ ְטָראְפן אּון פּון דִׁ
ידּו י ְגָמָרא ָזאְגט ַקיין שִׁ וי דִׁ יז אֹויְך זֵייֶער צּוְבָראְכן, וִׁ ֶווער ֶעס )ְיָבמֹות סב:( ְך אִׁ

יְך. יְשט ַזיין ְפֵריילִׁ יְשט ַקיין ַווייב, ֶקען נִׁ יְגְסֶטע ֵעָצה ַפא ָהאט נִׁ י ֵאייְנצִׁ ר אּון דִׁ
י יז ָנאר צּו ֶבעְטן ַאַסאְך ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן בִׁ ז ֶדער ֵבייֶדע ַזאְכן, אִׁ

 .ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶוועט ֶהעְלְפן
יְטן פּון ֶדעם "ֲעָמֵלק" ָוואס ְבֶרעְנְגט ַאַריין ְספֵ ַדאְרף ֶמען  יְך ָאֶבער הִׁ יקֹות זִׁ
ין אַ  ם אָׁ "ֶמעְנְטש  אִׁ ְרֵבנּו אִּ יז ָיא - ?"ןיִּ ֲהֵיש ה' ְבקִּ  "ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער אִׁ

יְשט?" ֶמען  יר, ָאֶדער נִׁ יט מִׁ ימִׁ יט זִׁיךְ  זאִׁ יְשט זִׁיֶכער מִׁ  ֶדעְרַפאר ַדאְרף ֶמען .נִׁ
יק, ָוואס ֶער ֶלעְרְנט אֹויס ַפאְרן ֶמעְנְטש, ַאז ֶדער ֵאייבֶ  עְרְשֶטער ֵגיין צּו ַא ַצדִׁ

יז ְש  יט אִׁ יג מִׁ יםֶטעְנדִׁ יז ְש אִׁ יג ְגֵרייט , ֶער אִׁ יםֶטעְנדִׁ יםאֹויְסצּוֶהעְרן, אּון  אִׁ  אִׁ
ין ֶיעדֶ   ע ַמָצב.צּו ֶהעְלְפן אִׁ

"י, ָוואס ָהאט ֶגעְבֶרעְנְגט יְִׁתרֹו ֶער ָזאל קּוֶמען צּום צַ  יק, צּו ָדאס ָזאְגט ַרשִׁ דִׁ
יז אַ  יז ָדא ַזאְכן ָוואס ֶעס אִׁ זֹוי מֶשה ַרֵבינּו? ֶער ָהאט ֶגעֶהעְרט ַאז ֶעס אִׁ

ין ַּפְרנָ  יַקייְטן אִׁ יז ָדא ְשֶווערִׁ יַעת ַים סֹוף, ֶעס אִׁ וי ְקרִׁ יז ָדא ְשֶווער וִׁ ָסה, ֶעס אִׁ
יְך צּו וֶ  יז ָנאר זִׁ יְגְסֶטע ֵעָצה אִׁ י ֵאייְנצִׁ ים, אּון דִׁ ידּוכִׁ ין שִׁ יַקייְטן אִׁ ועְנְדן ְשֶווערִׁ

ְלֶחֶמת עֲ  י מִׁ י ַאְנֶדעֶרע ַזייט קּוְמט דִׁ ָמֵלק ָוואס צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ָאֶבער פּון דִׁ
יְשט?ְבֶרעְנְגט ַאַריין ְסֵפיקֹות, "ֶדער ֵאייֶבערְ  יר ָיא, ָאֶדער נִׁ  " ְשֶטער ַדאְרף מִׁ
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רָׁא"ש יחֹות מֹוהַּ  שִּ
 

י ה' ֹרְפֶאךָׁ כִּ   ~    ~ י ֲאנִּ
 

)ְשמֹות אֹויְפן ָפסּוק )ְבָרכֹות ס.( ִדי ַחַז"ל ָזאְגן 

ִניְתָנה ְרשּוכא, יט(  א" ִמַכאן שֶׁ ת "ְוַרֹפא ְיַרפֵּ
א ְלַרְפאֹות ער ָהאט  - ְלרֹופֵּ עְרְשטֶׁ ייבֶׁ ער אֵּ דֶׁ

ייְלן ַא  ער צּו הֵּ גֶׁעגֶׁעְבן ְרשּות ַפאר ַא ָדאְקטֶׁ
ע  ען ָהאט ַטאקֶׁ ְקַראְנְקן. ָזאְגן ַצִדיִקים ַאז מֶׁ
ייְלן  ער צּו הֵּ גֶׁעגֶׁעְבן ְרשּות ַפאר ַא ָדאְקטֶׁ
ש צּו ר ָהאט ִניְשט ַקיין ְרשּות ְמַייאֵּ ער עֶׁ  ָאבֶׁ

 ַזיין.
ִמית  ער מֵּ ער ִאיז דֶׁ עְרְשטֶׁ ייבֶׁ ער אֵּ ָנאר דֶׁ
ער  עְבן. ָנאר דֶׁ עְנְטש לֶׁ ר ַמאְכט ַא מֶׁ ּוְמַחיֶׁ', עֶׁ
ועְרן  עְנְטש ָזאל וֶׁ ער ַמאְכט ַא מֶׁ עְרְשטֶׁ ייבֶׁ אֵּ
עְנְטש ִאיז  וען ַא מֶׁ ועְרן גֶׁעזּוְנט. וֶׁ ְקַראְנק אּון וֶׁ

ע טּון ָוו ר ַטאקֶׁ ר ְקַראְנק רח"ל ַדאְרף עֶׁ אס עֶׁ
יין  ר ַדאְרף ְפרּוִביְרן צּו גֵּ ַבע, עֶׁ ְך ַהטֶׁ רֶׁ ען ְבדֶׁ קֶׁ
ייְלן,  צּו ָדאְקטֹוִרים אּון ִזיְך ְפרּוִביְרן צּו הֵּ
ען ַאז  עְנקֶׁ ען ַדאְרף ִוויְסן אּון גֶׁעדֶׁ ער מֶׁ ָאבֶׁ
עְרְשְטן, ֲאִפילּו  ייבֶׁ ועְנְדט ִזיְך ִאינֶׁעם אֵּ עס וֶׁ ַאלֶׁ

ער ָזאְגט ער ָדאְקטֶׁ וען דֶׁ ס ִאיז ִניְשָטא  וֶׁ ַאז עֶׁ
ייְנט ָדאס  ַבע, מֵּ ְך ַהטֶׁ רֶׁ ָוואס צּו טּון ְבדֶׁ
ער  עסֶׁ ער ִאיז ְגרֶׁ עְרְשטֶׁ ייבֶׁ ער אֵּ ָגאְרִניְשט, דֶׁ
ער, אּון אֹויב  ער פּונֶׁעם ָדאְקטֶׁ עְרקֶׁ אּון ְשטֶׁ
עְרְשְטן  ייבֶׁ עם אֵּ עְטן דֶׁ ועט ַאַסאְך בֶׁ ען וֶׁ מֶׁ

ער ִזי עְרְשטֶׁ ייבֶׁ ער אֵּ ועט דֶׁ עוֶׁ ר ִשיְקן ַא כֶׁ
 ה.מָ ְרפּוָאה ְשלֵּ 

ען ַא ִאיד צּום  ס ִאיז ַאָמאל גֶׁעקּומֶׁ עֶׁ
ער ִאיד ָהאט  ייִליְגן ַחזֹון ִאיש ַזַצ"ל, דֶׁ הֵּ
ר קּוְמט  וייְנט ִמיט ְבִכיֹות ֲעצּומֹות ַאז עֶׁ גֶׁעוֵּ
ער  ער ָדאְקטֶׁ ער, אּון דֶׁ יֶׁעְצט פּונֶׁעם ָדאְקטֶׁ

ען ָהאט גֶׁעִפינֶׁען ַביי אִ  ים ַא ָזאְגט ַאז מֶׁ
ער  ר ָהאט ִניְשט מֶׁ עְנק אּון עֶׁ ע ְקרֶׁ עְרִליכֶׁ גֶׁעפֶׁ
ר  ייעֶׁ ער ִאיד ָהאט זֵּ עְבן. דֶׁ עג צּו לֶׁ ִווי ִפיר טֶׁ
ר  עְרט ַפאְרן טֹויט, אּון עֶׁ ר ִציטֶׁ וייְנט ַאז עֶׁ גֶׁעוֵּ

וייְסט ִניְשט ָוואס צּו טּון.  וֵּ
ְפְנט ַא  ער ַחזֹון ִאיש ַזַצ"ל ָהאט גֶׁעעֶׁ דֶׁ

אִש  יינֶׁען ִדי חּוָמש ְברֵּ ית אּון ָאְנגֶׁעהֹויְבן לֵּ
ער  אִשית ָוואס דֶׁ ה ְברֵּ  ְפסּוִקים פּון ַמֲעשֶׁ
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רָׁא"ש יחֹות מֹוהַּ  שִּ
ע ָטאג "ַוְיִהי עֶׁ  ְרְשטֶׁ ער ָהאט ַבאַשאְפן ִדי עֶׁ עְרְשטֶׁ ייבֶׁ ב אֵּ רֶׁ

ָחד" ר יֹום אֶׁ ער .. ַוְיִהי ֹבקֶׁ ער ָוואס דֶׁ אּון ַאזֹוי ַווייטֶׁ
ייבֶׁ  ע ָטאג אּון ִדי אֵּ וייטֶׁ ער ָהאט ַבאַשאְפן ִדי ְצוֵּ עְרְשטֶׁ

ת ְש  ע ָטאג "ַוַיַעש ֱאֹלִהים אֶׁ עְרטֶׁ ע ָטאג אּון ִדי פֶׁ י ְדִריטֶׁ נֵּ
ר יֹום ְרִביִעי"..  ב ַוְיִהי ֹבקֶׁ רֶׁ ַהְמֹאֹרת ַהְגֹדִלים".. "ַוְיִהי עֶׁ

ער ַחזֹון ִאיש ָהאט אֹויְסגֶׁעִפיְרט אּון גֶׁעָזאְגט פַ  אר אּון דֶׁ
ער ָהאט ַאְלץ  עְרְשטֶׁ ייבֶׁ ער אֵּ עם ִאיד: "קּוק ָוואס דֶׁ דֶׁ

עג. ִדי  ען, יַ ַבאַשאְפן ִאין ִפיר טֶׁ ְרד, ִהיְמלֶׁ ִמים ִהיְמל אּון עֶׁ
ער, ִדי זּון אּון ִדי ְלָבָנה ִמיט  יימֶׁ אּון ַיָבָשה, ְגָראז ִמיט בֵּ

עְקְסט ִזיְך ָנאְך פ עְרְשרֶׁ עְרְנס. אּון דּו דֶׁ עם ִדי ְשטֶׁ ּון דֶׁ
עְבן?!  עג צּו לֶׁ ער גֶׁעְבט ִדיר ָנאר ִפיר טֶׁ ער ָדאְקטֶׁ ָוואס דֶׁ
ען ָנאְך טֹויְשן ִאין  ער קֶׁ עְרְשטֶׁ ייבֶׁ ער אֵּ וייְסט ָוואס דֶׁ דּו וֵּ

עג?"  ִדי ִפיר טֶׁ
ער ַחזֹון ִאיש  -"ִאיְך ָוואְלט ִדיר גֶׁעָראְטן"  ָהאט ִאים דֶׁ

ויינֶׁען צּום  "ַאז דּו ָזאְלְסט ִזיְך גּוט -גֶׁעָזאְגט  אֹויְסוֵּ
ע ְרפּוָאה, אּון  עְטן ַא ַגאְנצֶׁ עְרְשְטן, ָזאְלְסט ִאים בֶׁ ייבֶׁ אֵּ
ועְסט ָהאְבן ֲאִריַכת ָיִמים  ועְסט ָנאְך זֶׁען ִווי דּו וֶׁ דּו וֶׁ

ייט". עְרהֵּ  ּוְשַנִים גֶׁעזּוְנטֶׁ
עס  פֶׁ ר ָהאט גֶׁעְטָראְפן עֶׁ ער ִאיד ָהאט ַאזֹוי גֶׁעטּון, עֶׁ דֶׁ

ייִדיגֶׁ  וייְנט ַא לֵּ ר ָהאט ִזיְך ָדאְרט גּוט אֹויְסגֶׁעוֵּ ע שּול, עֶׁ
ל'ט ַא  ע גֶׁע'פֹועֵּ ר ָהאט ַטאקֶׁ עְרְשְטן, אּון עֶׁ ייבֶׁ צּום אֵּ
ר ָהאט ָנאְך  ר ִאיז גֶׁעזּוְנט גֶׁעָוואְרן אּון עֶׁ ְישּוָעה, עֶׁ

ען ָיאר גֶׁעזּוְנט אּון ְפִריש. עם צֶׁ עְבט ָנאְכדֶׁ  גֶׁעלֶׁ
עם ַאז  ען פּון דֶׁ ועְנְדט ִזיְך ִאין ְתִפָלה, זֶׁעט מֶׁ עס וֶׁ ַאלֶׁ

ען  עְנְטש קֶׁ ער מֶׁ ער ָזאְגט ַאז דֶׁ ער ָדאְקטֶׁ וען דֶׁ ֲאִפילּו וֶׁ
ען ָנאְך ַאְלץ טֹויְשן  ען מֶׁ עְבן רח"ל, קֶׁ ער ִניְשט לֶׁ שֹוין מֶׁ
עְטן ַביים  ויינֶׁען אּון אֹויְסבֶׁ ִמיט ְתִפָלה, ִמיְטן ִזיְך אֹויְסוֵּ

עְרְשְטן. ייבֶׁ  אֵּ

ןַלאנְ  ֶטעְָיאר   ֶגעְֶגעזּונ 

ר ִאיז  ִבי ִשְמעֹון, עֶׁ ִבי ָהאט גֶׁעַהאט ַא ַתְלִמיד רֶׁ ער רֶׁ דֶׁ
ִבי'ן, ָהאט ַאָמאל  ער ַתְלִמיד פּונֶׁעם רֶׁ ְרְשטֶׁ ער עֶׁ וען דֶׁ גֶׁעוֶׁ

ה.  ַפאִסיְרט ַביי ִאים ַאַזא ַמֲעשֶׁ
ע ִקינְ  ְרְשטֶׁ ס ִאיז ִאים גֶׁעבֹויְרן גֶׁעָוואְרן ַזיין עֶׁ וען עֶׁ ד. וֶׁ

וען ָגאר ְגרֹויס.  ייט ִזיְך ַאז ִדי ִשְמָחה ִאיז גֶׁעוֶׁ ַפאְרְשטֵּ
יים פּון  ִבי ִשְמעֹון קּוְמט ַאהֵּ וען רֶׁ יין ָטאג וֶׁ ער אֵּ ָאבֶׁ
ר  ייעֶׁ וייְנט זֵּ ר ַזיין ַווייב ִזיְצט ִאין וֵּ עְפט עֶׁ שּוהל ְטרֶׁ

וייְנְסטּו?" ָזאגְ  עְגט ִאיר: "ַפאְרָוואס וֵּ ר ְפרֶׁ ט ְשַטאְרק, עֶׁ
ען  יין ַחָלש'ן אּון ִאיְך קֶׁ ִזי: "אּוְנזֶׁער יּוְנְגל ַהאְלט ִאין אֵּ
ִבי'ן,  עְרן, לֹויף ְשנֶׁעל צּום רֶׁ עְרִמיְנטֶׁ וער דֶׁ ר ְשוֶׁ ִאים זֵּייעֶׁ
יָמה  ר ָזאל ַאייְנַרייְסן ַפאר ַא ְרפּוָאה ְשלֵּ עהט ִאים עֶׁ בֶׁ

ִבי ִשְמעֹון  ִאיז ְגַלייְך  צּוִר  יק  גֶׁעָלאְפן ַפאְרן ִקיְנד!"  רֶׁ
יין  יּוְנְגל ַחָלש'ט  ִבי,  מֵּ וייְנט:  רֶׁ ִבי'ן, אּון  גֶׁעוֵּ צּום  רֶׁ
יין  עְרן, ַרייס אֵּ עְרמּוְנטֶׁ ען ִאים ִניְשט דֶׁ ען קֶׁ ועק מֶׁ ַאוֶׁ
יָמה אּון ַזיין  ר ָזאל ָהאְבן ַא ְרפּוָאה ְשלֵּ יין ִקיְנד עֶׁ ַפאר מֵּ

ִבי הָ  ער רֶׁ אט ָגאְרִניְשט גֶׁעזּוְנט אּון ְשַטאְרק". דֶׁ
עְנִדיג גֶׁעַמאְכט  עְרט אּון ִזיְך ֲאִפילּו ִניְשט ִוויסֶׁ ְנְטפֶׁ גֶׁעעֶׁ
עְטן אּון ִזיְך גֶׁע'ַעְקְש'ְנט  ער גֶׁעבֶׁ ר ָהאט ַווייטֶׁ פּון ִאים, עֶׁ
עְנִדיג  ִבי ָהאט ִזיְך ָגאְרִניְשט ִוויסֶׁ ער רֶׁ ער דֶׁ ִבי'ן ָאבֶׁ ַביים רֶׁ

ר ָהאט ַפאְרְשטַ  ער גֶׁעַמאְכט. עֶׁ ייְנט ַאז דֶׁ ען ַאז ָדאס מֵּ אנֶׁ
ער ִקיְנד ִאיז שֹוין  ְגַזר ִדין ִאיז שֹוין גֶׁע'ַחְתְמ'ְנט, אּון דֶׁ

ִריג. ר ְטרֹויעֶׁ ייְמגֶׁעַגאְנגֶׁען זֵּייעֶׁ ר ִאיז ַאהֵּ עְרָנאְך, עֶׁ  דֶׁ
 

 המשך בדף ג

  

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

יק, צּו מֶשה פּון ֶדעם ָהאט ֶער ַפאְרְשַטאֶנען ַאזאּון   מּוז ֶער ֵגיין צּום ַצדִׁ
י  אֹויְסֶלעְרֶנען צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן. םַרֵבינּו, ֶער ָזאל אִׁ

 ֹו א()ֹזאת ַהתֹוָרה יְִׁתר

*** 
ְבסּו שִּ  ם וְַּיכַּ עָׁ ֵדש ֶאת הָׁ ם וְַּיקַּ עָׁ ר ֶאל הָׁ הָׁ ן הָׁ ם,וֵַּיֶרד מֶשה מִּ  ְמֹלתָׁ

יז ַאָראְּפֶגעקּוֶמען פּון ַבאְרג צּום ָפאְלק, אּון ֶער הָ  אט ֵזיי מֶשה ַרֵבינּו אִׁ
יְגט אּון ֶגעַוואְשן י ְקֵלייֶדער. ֶגעֵהיילִׁ  דִׁ

יר  זצ"למֹוַהָרא"ש  יז ַמְסבִׁ י ָזאְגט אִׁ וי ֶדער ֶרבִׁ יקּוֵטי ֶדעם ָּפסּוק לֹויט וִׁ )לִׁ
יָמן כ"ה( יט לֶ  מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' סִׁ יֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן מִׁ עְרֶנען ַאז ֶמען ַדאְרף דִׁ

יֶנען דֶ  י ַאְנֶדעֶרע ַזייט ֶקען ֶמען אֹויְך דִׁ עם אּון ַדאֶוועֶנען, ָאֶבער פּון דִׁ
יט ֶוועלְ  יְנְקן אּון ְשָלאְפןֵאייֶבעְרְשְטן מִׁ יט ֶעְסן, ְטרִׁ יֶכע ַזאְכן, מִׁ  . אֹויבְטלִׁ

יז ָדא וי ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ֶגעֵהייְסן, אִׁ ס אֹויְך ֶמען טּוט ֶעס ַאזֹוי וִׁ
 "ֲעבֹוַדת ה'".

וי ַא ְקֵלייד ַפאר יז ַבאַקאְנט ַאז ֶדער גּוף ֶוועְרט ָאְנֶגערּוְפן וִׁ י  ֶעס אִׁ דִׁ
 ְנָשָמה.
ין ָּפסּוק,  ָדאס יז ְּפַשט אִׁ םאִׁ עָׁ ר ֶאל הָׁ הָׁ ן הָׁ , מֶשה ַרֵבינּו וֵַּיֶרד מֶשה מִּ

יְנֶדער,  יֶשע קִׁ ידִׁ י אִׁ יז ַאָראְּפֶגעקּוֶמען צּו דִׁ ם,אִׁ עָׁ ֵדש ֶאת הָׁ אּון ֶער  וְַּיקַּ
יְגט ָדאס ָפאְלק,  ם,ָהאט ֶגעֵהיילִׁ ְמֹלתָׁ ְבסּו שִּ  ַאזֹוי ַווייט ַאז ֶער ָהאט וְַּיכַּ

ַאז אֹויְך  ֶגעַוואְשן אֹויְך זֵייֶעֶרע ְקֵלייֶדער, ֶער ָהאט זֵיי אֹויְסֶגעֶלעְרְנטאֹויסְ 
יֶנ י ְנָשָמה, ֶקען ֶמען אֹויְך דִׁ וי ַא ְקֵלייד ַפאר דִׁ יז וִׁ יְטן גּוף, ָוואס אִׁ ען מִׁ

 ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן.
 )ֹזאת ַהתֹוָרה יְִׁתרֹו ה(

*** 
 

י ה' ֱאֹלֶקיךָׁ ֲאֶשר הֹוצֵ  ֹנכִּ יםאָׁ דִּ ֵבית ֲעבָׁ יִּם מִּ ְצרַּ יךָׁ ֵמֶאֶרץ מִּ , אתִּ
י ָזאְגט  זצ"למֹוַהָרא"ש  וי ֶדער ֶרבִׁ יר ֶדעם ָּפסּוק לֹויט וִׁ יז ַמְסבִׁ יקּוֵטי אִׁ )לִׁ

יָמן ד'( יְרט ֶדער  מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' סִׁ ויְסן ַאז ַאֶלעס פִׁ יד ַדאְרף וִׁ ַאז ַא אִׁ
 ּוט, אּון ֵסיי ֶווען ֶעס ֶזעהט אֹויסֵאייֶבעְרְשֶטער, ֵסיי ֶווען ֶעס ֶזעהט אֹויס ג

יַח ֶוועט קּוֶמען וֶ  .ְשֶלעְכט יז עֹוָלם ַהָבא, ַווייל ֶווען ָמשִׁ ועט אּון ָדאס אִׁ
י ְגָמָרא ָז וי דִׁ ויְסן ַאז ַאֶלעס קּוְמט פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, וִׁ אְגט ֶיעֶדער וִׁ

ים נ.(  יַח ֶוועט קּוֶמען ֶווע)ְּפָסחִׁ ילּו אֹויף ְשֶלעְכֶטע ַאז ֶווען ָמשִׁ ט ֶמען ֲאפִׁ
יב". י ְבָרָכה "ַהטֹוב ְוַהֵמטִׁ  ַזאְכן, ַמאְכן דִׁ

י ָדאס ָזאְגט ֶדער ָּפסּוק,  ֹנכִּ ין ֶדער ֶזעְלֶבער ֵאייֶבעְרְשֶטער -אָׁ יְך בִׁ , ֵסיי אִׁ
יְטן ָנאֶמען  יְטן  .ָוואס ָדאס ֵגייט ַארֹויף ֶווען ֶעס ֵגייט גּוט ,ה' -מִׁ אּון ֵסיי מִׁ

, -ָנאֶמען  ָוואס ָדאס ֵגייט ַארֹויף ֶווען ֶעס ֵגייט ְשֶווער ַפאְרן  ֱאֹלֶקיךָׁ
יז ֶעס ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָוואס ֵמייְנט ָנאר דִׁ  .ֶמעְנְטש יג אִׁ י טֹוָבה ְשֶטעְנדִׁ

ים, אּון  ֲאֶשר  .ֶוועט ֶער ֶהעְלְפן ַדאןפּון ֶמעְנְטש, ַאז ֶמען ָזאל קּוֶמען צּו אִׁ
יִּם,הֹוֵצאתִּ  ְצרַּ ְצַריִׁם ָוואס דִׁ  יךָׁ ֵמֶאֶרץ מִּ ין מִׁ יז ֶגעֶווען אִׁ וי ֶעס אִׁ י ַאזֹוי וִׁ

י יז מֶשה ַרֵבינּו אִׁ יְדן ָהאְבן ָדאְרט ֶגעַאְרֶבעט ֵזייֶער ְשֶווער, בִׁ ז ֶגעקּוֶמען אִׁ
ידְ  י אִׁ ְבן ן ָהאאּון ֵזיי אֹויְסֶגעֶלעְרְנט צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ֶווען דִׁ

יט ְגרֹויסֶ  יְגן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ָהאט ֶער ֵזיי אֹויְסֶגעֵלייְזט מִׁ ים.ֶגעְשרִׁ יסִׁ  ע נִׁ
ילּו ֶווען ֶעס ֵגייט יג ֶגעֶדעְנְקן ַאז ֲאפִׁ ְשֶווער,  ֶדעְרַפאר ַדאְרף ֶמען ְשֶטעְנדִׁ

ים ַדאְרף ֶמען זִׁ  יְך קּוְמט ֶעס ָנאר פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ָנאר צּו אִׁ
 רֹות.ֶוועט ֶער ֶהעְלְפן אּון ֶמען ֶוועט ַארֹויְסֵגיין פּון ַאֶלע צָ  ַדאןֶוועְנְדן, אּון 

 )ֹזאת ַהתֹוָרה יְִׁתרֹו ט(
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רָׁא"ש יחֹות מֹוהַּ  שִּ
ע ַצייט גֶׁעְשַטאנֶׁען נֶׁעְבן עט  ַזיין ַווייב ִאיז ִדי ַגאְנצֶׁ עם ִקיְנד'ס בֶׁ דֶׁ

עְרְשְטן ַאז ָדאס ִקיְנד ָזאל  ייבֶׁ עם אֵּ עְטן דֶׁ וייְנט אּון גֶׁעבֶׁ אּון גֶׁעוֵּ
ען ָהאט ִזי  וען ִאיר ַמאן ִאיז ַאַרייְנגֶׁעקּומֶׁ ועְרן. ְגַלייְך וֶׁ גֶׁעזּוְנט וֶׁ
ר ָהאט אֹויְסגֶׁעְבָראְכן  ִבי גֶׁעָזאְגט?" עֶׁ ער רֶׁ עְגט: "ָוואס ָהאט דֶׁ גֶׁעְפרֶׁ

ִבי ָהאט ָגאְרִניְשט גֶׁעָזאְגט!".ִאין  ער רֶׁ ויין אּון גֶׁעָזאְגט: "דֶׁ  ַא גֶׁעוֵּ
ען  ען קֶׁ ִזי ִאיז ִניְשט ְשַוואְך גֶׁעָוואְרן, ִזי ָהאט גֶׁעוואּוְסט ַאז מֶׁ
עְרְשְטן,  ייבֶׁ עם אֵּ עְטן דֶׁ ל'ן ִמיְטן ְתִפָלה, ִמיט בֶׁ עס אֹויס'פֹועֵּ ַאלֶׁ

ר ָהאט ְבַשַעת ִאיר ַמאן ִאיז גֶׁעַגאנְ  גֶׁען ְשָלאְפן פּון ְגרֹויס ַצַער, עֶׁ
וענֶׁען ָוִתיִקין ִמיְטן  יין צּוְפִרי ַדאוֶׁ גֶׁעְטַראְכט ָלאִמיר ָכאְטש אֹויְפְשטֵּ
ייט ִניְשט ְשָלאְפן, ִזי  ער ָאְפגֶׁעַמאְכט ַאז ִזי גֵּ ִבי'ְנס ִמְנָין. ָהאט ִזי ָאבֶׁ רֶׁ

ועט אוֹ  ועט אֹויְפְבַלייְבן אּון ִזי וֶׁ ל'ן ַא ְישּוָעה, ַאזֹוי ָהאט ִזי וֶׁ יס'פֹועֵּ
עט  ע ַנאְכט ִאיז ִזי גֶׁעְשַטאנֶׁען ַביים ִקיְנד'ס בֶׁ ע גֶׁעטּוהן, ַא ַגאְנצֶׁ ַטאקֶׁ
עְרְשְטן ַאז ָדאס ִקיְנד ָזאל ַזיין  ייבֶׁ עם אֵּ עְטן דֶׁ וייְנט אּון גֶׁעבֶׁ אּון גֶׁעוֵּ

 גֶׁעזּוְנט אּון ְשַטאְרק.
ִבי ִשְמעֹון ִאיז אוֹ  יְפגֶׁעְשַטאנֶׁען ַפאְרָטאְגס אּון גֶׁעַגאְנגֶׁען רֶׁ

עְנט ִדי ִטיר  פֶׁ ר ָהאט גֶׁעעֶׁ וען עֶׁ ִבי'ן, ְגַלייְך וֶׁ וענֶׁען ָוִתיִקין צּום רֶׁ ַדאוֶׁ
ייְכל  ען ִמיט ַא ְשמֵּ עְגן גֶׁעקּומֶׁ ִבי ַאקֶׁ ער רֶׁ ְדָרש, ִאיז ִאים דֶׁ ית ַהמֶׁ פּון בֵּ

יָלא ַאז ִזי ָהאט גֶׁע'פ ועט ַזיין אּון גֶׁעָזאְגט: "מֵּ ל'ט ַאז ָדאס ִקיְנד וֶׁ ֹועֵּ
עד ִאיְך ֲאִפילּו ִניְשט, ָנאר ִזי ָהאט ָנאְך  עם רֶׁ גֶׁעזּוְנט פּון דֶׁ
ע  עג אּון גּוטֶׁ ל'ט ַפאְרן ִקיְנד ַלאְנגֶׁע ַלאְנגֶׁע ַלאְנגֶׁע טֶׁ אֹויְסגֶׁע'פֹועֵּ

 ָיאְרן!".
ער ִקיְנד ִאיז אֹויְפַוואקְ  וען דֶׁ ע גֶׁעוֶׁ ְסן אּון אּון ַאזֹוי ִאיז ַטאקֶׁ

ע ָיאְרן. עְבט ַלאְנגֶׁע גֶׁעזּוְנטֶׁ  גֶׁעלֶׁ
ס שֹוין ְלַאַחר  וען עֶׁ ל'ן, ֲאִפילּו וֶׁ עס פֹועֵּ ען ַאלֶׁ ען מֶׁ ִמיט ְתִפָלה קֶׁ

ס ִאיז יְבן אּון גֶׁע'ַחְתְמ'ט אֹויף ַא שֹוין גֶׁעָוואְרן ָאְפגֶׁעְשִר  ְגַזר ִדין, עֶׁ
ועט שֹוין ִניְשט ַזיין גֶׁ  ר וֶׁ עְנְטש ַאז עֶׁ ס ָנאְך מֶׁ ען עֶׁ ען מֶׁ עזּוְנט ַח"ו, קֶׁ

 ַאְלץ טֹויְשן ִמיט ְתִפָלה ְוַתֲחנּוִנים.

טְדְָ ְַאןְֵעָצהדּוְָהאס   אך 

ר  ער ִאיד, אּון עֶׁ ען צּו מֹוֲהָרא"ש ַא רּוִסישֶׁ ייְנָמאל ִאיז גֶׁעקּומֶׁ אֵּ
ועִריַקיי ע ְשוֶׁ ייט דּוְרְך ָגאר ְגרֹויסֶׁ ר גֵּ עְדט ַאז עֶׁ ְטן אּון ָהאט ִזיְך ָאְפגֶׁערֶׁ

ר  ייעֶׁ וער ִאיז זֵּ ייְלט ַאז ַזיין ְשוֶׁ עְרצֵּ ער ִאיד ָהאט דֶׁ ַאַסאְך ָצרֹות. דֶׁ
ען ִאין  ען ָהאט ִאים ַאַרייְנגֶׁענּומֶׁ ְקַראְנק גֶׁעָוואְרן ל"ע אּון מֶׁ
ר  ְרְנְסט אּון עֶׁ ער ַמָצב ִאיז ָגאר עֶׁ ְשִפיָטאל, ִדי ָדאְקטֹוִרים ָזאְגן ַאז דֶׁ

יין ַא ְש  ע ַאפֶׁ מּוז דּוְרְכגֵּ וערֶׁ וייְסט ִניְשט אֹויב וֶׁ ען וֵּ עַראִציֶׁע ָוואס מֶׁ
ע ְשטּוב ִמיט  וער ַא ִפילֶׁ ס דּוְרְך ַמאְכן ְבָשלֹום. אּון ַזיין ְשוֶׁ ועט עֶׁ ר וֶׁ עֶׁ
ען ִאין  ְסן, ָוואס טּוט מֶׁ יין ְברֹויט צּו עֶׁ יי ָהאְבן ִניְשט קֵּ ער, אּון זֵּ ִקיְנדֶׁ

ע ַצייט? וערֶׁ  ַאַזא ְשוֶׁ
ע ר דֶׁ ייעֶׁ ר ָהאט זֵּ ער ִאיד, עֶׁ ר ַא ָפשּוטֶׁ ייעֶׁ וען זֵּ ר ִאיד ִאיז גֶׁעוֶׁ

יינֶׁען,  עְנט לֵּ וער גֶׁעקֶׁ ר ְשוֶׁ י ָהאט עֶׁ וייִניג גֶׁעוואּוְסט, ֲאִפילּו ִעְברֵּ וֵּ
ר ִזיְך  עם ָהאט עֶׁ ר גֶׁעַהאט, ָוואס אֹויף דֶׁ יין ַזאְך ָהאט עֶׁ ער אֵּ ָאבֶׁ

עבְ  וען ַזיין ַגאְנץ לֶׁ ש גֶׁעוֶׁ ר נֶׁפֶׁ ְנִדיג ִאין רּוְסַלאְנד מֹוסֵּ ן, ָנאְך ַזייעֶׁ
ייְגן ַטִלית ּוְתִפִלין  ר יֶׁעְדן ָטאג לֵּ עְגט עֶׁ ער ִדי ָקאִמיִניְסְטן ְפלֶׁ אּוְנטֶׁ
עְרְשְטן אֹויף ַזיין ְשְפַראְך  ייבֶׁ עְדן צּום אֵּ ייט, אּון רֶׁ ענֶׁעְרהֵּ ַבאַהאְלטֶׁ

ס ִאיז אֹויף ִאים דּוְרְך. עס ָוואס עֶׁ  ַאלֶׁ
עְגט ַאזֹוי ְשמ ר ְפלֶׁ ייְלט ַאז עֶׁ עְרצֵּ ער ִאיד דֶׁ עְנִדיג ָהאט דֶׁ ּוְעסֶׁ

ר ָהאט ַאַסאְך ַמֲעִשיֹות צּו  עְרְשְטן, אּון עֶׁ ייבֶׁ עְדן צּום אֵּ ַאַסאְך רֶׁ
עְרְשְטן  ייבֶׁ עם אֵּ עְטן דֶׁ ְל'ט דּוְרְכן בֶׁ ר ָהאט גֶׁע'פֹועֵּ ייְלן ָוואס עֶׁ עְרצֵּ דֶׁ

ר ָהאט  ייְגט ַאז ָנאר ַאזֹוי ִאיז אֹויף ַזיין ְשְפַראְך, אּון עֶׁ ָנאְך צּוגֶׁעלֵּ
ר ָהאט ַאַסאְך  ועט גֶׁעָוואְרן פּון רּוְסַלאְנד ַווייל עֶׁ עוֶׁ ַארֹויס גֶׁעַראטֶׁ

עם. עְרְשְטן אֹויף דֶׁ ייבֶׁ עם אֵּ עְטן דֶׁ  גֶׁעבֶׁ
ל גֶׁעָוואְרן פּון ַזיין ְתִמימּות,  ר ִנְתָפעֵּ  מֹוֲהָרא"ש ִאיז זֵּייעֶׁ
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 "איך האב איבערגעלאזט א גרויסע ירושה, די ספרים "שו"ת אשר
בנחל" וואס ענטהאלטן ביז יעצט איבער זיבעציג טויזנט בריוון, איך 

צו העלפן אז מען זאל ענדיגן בעט אלע אנשי שלומינו ארויס 
ארויסגעבן אלע חלקים, יעדער זאל נעמען אויף זיך עטליכע חלקים 

 צו דרוקן. דאס איז די איינציסטע ירושה וואס איך לאז איבער".
כע פאר זיינע טעכטער וועלאינעם בריוו באדאנקט זיך מוהרא"ש 

ליך פאר רירן זיך נישט אוועק פון זיין בעט, און טוהן אלעס וואס מעג
יס זיין רפואה. עס איז טאקע צום באוואונדערן די גרו

פאר מוהרא"ש, די גרעסטע  איבערגעגעבנקייט וואס זיי האבן געהאט
האט אראפגערופן און מען  זענען געווארןאון בעסטע פראפעסארן 

אלעס אין די וועלט וואס מעגליך צו זען אז מוהרא"ש זאל  געטון
 האבן א גאנצע רפואה.

 ענדיגט דעם בריוו מיט א בקשה:צו האט "ש מוהרא
געדענקט  מתפלל זיין פאר מיר,"איך בעט אז איר זאלט ווייטער 

גוט אז וואס תפלה טוט אויף קען קיין שום זאך נישט טון, און מיט 
 תפלה קענט איר מיר ארויסנעמען פון מיין שווערן מצב".

און נאר דינסטאג איז מוהרא"ש ווייטער געווען זייער שוואך, 
חמשה עשר  -ביינאכט ין פאר אים. יגעבעטן אז מען זאל מתפלל ז

האט מוהרא"ש געגעסן פירות און אתרוג, און אנגעווינטשן  - בשבט
אז מען זאל זוכה זיין צו האבן גוטע פירות, גוטע ווייץ פאר מצות אויף 

 פסח, און א שיינע אתרוג און ד' מינים פאר סוכות.
געקומען צו פארן חשובע תלמידים פון  פון ארץ ישראל זענען

האט ארויסצוהעלפן מיט וואס עס  האבן פרובירטמוהרא"ש וועלכע 
פרובירט האט פעלט, בגוף, בטירחא ובממון. מען אויסגע

ארויסצוהעלפן ווי ווייט מעגליך אז מוהרא"ש שליט זאל זיך אינגאנצן 
 ערהוילן.

משמורות  קומען כסדר'דיגעזענען פארגעאין אלע געגענטער 
זענען ארום תהלים, סיי דאהי און סיי אין ארץ ישראל, אנשי שלומינו 

רייסן וועלטן איינפארן צו קברי צדיקים צו מעורר רחמים זיין און גע
 פאר די גענצליכע ערהוילונג פון מוהרא"ש.

אידן איבער די גאנצע וועלט האבן זיך אויך מיטגעשטעלט צו 
פרים און קונטרסים פון מוהרא"ש מתפלל זיין פאר מוהרא"ש, די ס

אידיש זענען ברייט פארשפרייט איבער די וועלט, כמעט אין יעדע 
רים און קונטרסים פון מוהרא"ש, יעדער הויז געפינען זיך עטליכע ספ

ווייסט און געדענקט די הרהורי תשובה וואס מען האט געהאט 
מען איז אין  ט אז וועןי ספרים פון מוהרא"ש, יעדער ווייסלערנענדיג ד

צוגיין אין לעבן, דאן איז א שווערע מינוט, מען דארף האבן חיזוק אנ
מחי' מיט די ספרים, וועלכע זענען מחזק און שטארקן יעדן  מען זיך

איינעם נישט צו ווערן צופאלן פון קיין שום זאך. און יעצט, ווען 
שפירט אן האט יעדער געאין א שווערע מצב, געווען מוהרא"ש איז 
 ו מתפלל זיין פאר מוהרא"ש.הכרת הטוב צ

דאנערשטאג האט זיך דער מצב פון מוהרא"ש גאר שטארק 
פארערגערט, די קינדער און אייניקלעך זענען זיך צוזאמגעקומען אין 
שפיטאל, מוהרא"ש איז געווען ביים פולסטן זינען ביז די לעצטע 

זיין נשמה  מינוט, ער האט זיך געזעגנט פון יעדן, און אויסגעהויכט
 איינס דרייסיג ביינאכט.אום 

די מטה איז געברענגט געווארן צום מתיבתא היכל הקודש אין 
בארא פארק, וואו אנשי שלומינו האבן געזאגט תהלים, זיך מתבודד 

. דערנאך וועט מען באגלייטן די געווען, און זיך געזעגנט פון מוהרא"ש
רא"ש קומט נישט עפ"י צוואתו פון מוה מטה צו שומרי החומות.

 פאר קיין שום הספידים.
מוצאי שב"ק וועט די מטה אפפליען קיין ארץ ישראל, וואו 

 מוהרא"ש וועט קומען לקבורה אין זיין חלקה אין יבניאל.
 

 !גלה כבוד מישראל 
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ברוך דיין האמת: אידן איבער די וועלט באוויינען 
 הסתלקות פון כ"ק מוהרא"ש זצ"לדי 

 

אין טיפן אנשי שלומינו און אידן איבער דער גארער וועלט זענען 
עינינו כ"ק  הסתלקות פון גאון עוזנו מאורשאק און טרויער, איבער די 

 מרן מוהרא"ש זצ"ל.
ט, לדי לעצטע עטליכע וואכן האט זיך מוהרא"ש זייער נישט גוט געפי

עס איז א שווערע פארקילעכטס, אבער מען האט קודם געמיינט אז 
שווערער און שווערער איז ווען מען האט געזען אז עס ווערט נאר 

אפגעפירט געווארן אין שפיטאל דעם פארגאנגענעם מוהרא"ש 
מיטוואך פ' בשלח וואו עס איז פעסטגעשטעלט געווארן אז ער האט די 

 ביטערע מחלה אין די בלוט רח"ל.
טעסטס וועלכע די קומען די רעזולטאטן פון שבת קודש איז צוריק גע

אויף א שטארקע האבן געוויזן אז די מחלה איז ליידער פארשפרייט 
פארנעם, די דאקטורים זענען געווען זייער באזארגט און זיי האבן נישט 

 געגעבן מער ווי עטליכע שעה ל"ע.
 ווי נאר די ידיעה איז פארשפרייט געווארן, האבן אידישע קינדער בכל

מקומות מושבותיהם אנגעהויבן איינצורייסן און מתפלל זיין פאר 
 מוהרא"ש פאר א גאנצע רפואה.

ביז מאנטאג האט זיך דער מצב אביסל סטאביליזירט, מוהרא"ש איז 
עטוואס געקומען צו די כוחות און געבעטן מען זאל אים ברענגען די 

 שפיטאל. טלית און תפלין, און געזאגט אז ער וויל אהיימגיין פון
נאכן דאווענען האט מוהרא"ש ארויסגעגעבן א בריוו פאר אלע אנשי 
שלומינו, מיר וועלן אראפברענגען עטליכע אויסצוגן פונעם בריוו 

 איבערגעטייטשט אויך אידיש.
"איך האב נישט גענוג ווערטער אייך צו באדאנקען פאר די תפלות 

ס קען מיר מאכן און תהלים וואס איר זענט מתפלל פאר מיר, נאר דא
א נס, אזוי ווי דער רבי זאגט אז תפלה, ניסים און רפואה זענען תלוי 
איינס אין אנדערן, און דעריבער בעט איך אז איר זאלט ווייטער 

 ממשיך זיין צו מתפלל זיין פאר מיר".
צוזאמען, ווייטער אינעם בריוו בעט מוהרא"ש אז מען זאל זיך האלטן 

ויסן אויף א צווייטן, און מען זאל שטענדיג קיינער זאל זיך נישט גר
 אנטלויפן פון מחלוקת.
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יחֹות מ רָׁא"ששִּ  ֹוהַּ
ייִביג ָנאר  יין ַאז דּו ִביְזט אֵּ אּון ִאים גֶׁעָזאְגט: "דּו ָזאְגְסט ָדאְך ַאלֵּ
עְרְשְטן, ַפאְרָוואס  ייבֶׁ עם אֵּ עְטן דֶׁ גֶׁעָהאְלְפן גֶׁעָוואְרן דּוְרְכן בֶׁ
ועְרן ַאזֹוי צּוַפאְלן פּון ַדיין ָצָרה? ַפאְרָוואס  ָזאְלְסטּו יֶׁעְצט וֶׁ

ָצה? ַפאְרָוואס ָזאְלְסטּו ָזאְלְסטּו ִניְשט  אֹויְך יֶׁעְצט ִניְצן ַדיין עֵּ
וער ָזאל ָהאְבן ַא ְרפּוָאה  עְרְשְטן ַאז ַדיין ְשוֶׁ ייבֶׁ עם אֵּ עְטן דֶׁ ִניְשט בֶׁ

ען ָזאל ֲאִפילּו ִניְשט ַדאְרְפן ַמאְכן ִדי ַאפֶׁ  יָמה אּון מֶׁ  עַראִציֶׁע?!ְשלֵּ
ר גֶׁעוָ  ר ִנְתעֹורֵּ ייעֶׁ ער ִאיד ִאיז זֵּ ר ִאיז דֶׁ ער, עֶׁ ועְרטֶׁ ואְרן פּון ִדי וֶׁ

עְרְשְטן ַא  ייבֶׁ עם אֵּ עְטן דֶׁ וייְנט אּון גֶׁעבֶׁ יים גֶׁעַגאְנגֶׁען אּון גֶׁעוֵּ ַאהֵּ
וער ָזאל ָהאְבן ַא ע ַנאְכט ַאז ַזיין ְשוֶׁ ע ְרפּוָאה. ַגאְנצֶׁ  ַגאְנצֶׁ

ען ַא גֶׁעַדאְנק ִאין ָקאפ "וֶׁ  וער ְפלּוְצִליְנג ִאיז ִאים ַאַרייְנגֶׁעקּומֶׁ
ער  ער ָדאְקטֶׁ ָזאְגט ַאז ִאיְך ַדאְרף ִזיְך ַפאְרָלאְזן ָנאר אֹויף ָוואס דֶׁ
ר ָזאל  ער אּון עֶׁ עְרן ָדאְקטֶׁ עסֶׁ ְפָשר ָזאל ִאיְך רּוְפן ַא ְגרֶׁ ָזאְגט? אֶׁ

יינּוְנג?!"  ָזאְגן ַזיין מֵּ
ער גֶׁעַגאְנגֶׁען ִאין ְשִפיָטאל, אּון ע ַאִריבֶׁ ר ַטאקֶׁ  צּוָמאְרְגְנ'ס ִאיז עֶׁ

עָסאר  עְסְטן ְפָראפֶׁ עם ְגרֶׁ עְנְגן דֶׁ ען ָזאל ְברֶׁ ר ִוויל מֶׁ ַפאְרַלאְנְגט ַאז עֶׁ
ר  עְנק, עֶׁ ע ַבאַקאְנט ִמיט ִדי ָסאְרט ְקרֶׁ עְרְסטֶׁ ער ִאיז ִדי מֶׁ ועְלכֶׁ וֶׁ
ייט צּו ַבאָצאְלן  ר ִאיז ְגרֵּ עם ְקַראְנְקן, אּון עֶׁ עְרזּוְכן דֶׁ ָזאל אּוְנטֶׁ

ועט ָנאר ָקא ס וֶׁ  ְסְטן.ִוויִפיל עֶׁ
ר  ער, עֶׁ עְסְטן ָדאְקטֶׁ עם ְגרֶׁ ע ַאָראפ גֶׁערּוְפן דֶׁ ען ָהאט ַטאקֶׁ מֶׁ
עְרזּוכּוְנגֶׁען אֹויְפן ְקַראְנְקן, אּון  ענֶׁע אּוְנטֶׁ ָהאט גֶׁעַמאְכט ַפאְרִשידֶׁ
ער ָהאט  ער ָדאְקטֶׁ ְרְשטֶׁ ער עֶׁ עְלט ַאז דֶׁ ס ָהאט ִזיְך ַארֹויְסגֶׁעְשטֶׁ עֶׁ

יין גֶׁעַמאְכט ַא ְגרֹויְסן ָטעּות, עֶׁ  וען קֵּ ס ִאיז ִבְכַלל ִניְשט גֶׁעוֶׁ
עם ָמאְגן פּון ַא  ר ָהאט ִזיְך ָנאר ַפאְרָדאְרְבן דֶׁ עְנק, עֶׁ ע ְקרֶׁ ְרְנְסטֶׁ עֶׁ
ען ַדאְרף ִבְכַלל ִניְשט  ר ָהאט גֶׁעגֶׁעְסן, אּון מֶׁ ְסן ָוואס עֶׁ ע עֶׁ גֶׁעִוויסֶׁ

יין שּום ַאפֶׁ   עַראִציֶׁע.ַמאְכן קֵּ
ער ִאיד ִאיז צּוִריק גֶׁעק ייְלט ִדי דֶׁ עְרצֵּ ען צּו מֹוֲהָרא"ש אּון דֶׁ ּומֶׁ

ען ִזיְך ַמאְכן  ס קֶׁ ס, ָהאט מֹוֲהָרא"ש ִאים גֶׁעָזאְגט: "עֶׁ ע ַנייעֶׁ ייִליכֶׁ ְפרֵּ
וייְסט ִווי ַאזֹוי  ר וֵּ וער ִאין ִדי ַהאְנט, עֶׁ עְנְטש ָהאט ִדי גֶׁעוֶׁ ַאז ַא מֶׁ

וען ער וֶׁ ס ָאְפט, ָאבֶׁ ר נּוְצט עֶׁ ס צּו נּוְצן, אּון עֶׁ ר קּוְמט ִאין  עֶׁ עֶׁ
ר  ר ִאיְנַגאְנְצן ַפאְרלֹויְרן אּון צּוִמיְשט, אּון עֶׁ ועְרט עֶׁ ִמְלָחָמה ַאַריין וֶׁ
ָצה צּו גֶׁעְבן, ִאין ִדי ַצייט ָוואס ַזיין  וייְסט ִניְשט ִווי ַאזֹוי ִזיְך ַאן עֵּ וֵּ

 ְישּוָעה אּון ִהיְלף ִליְגט ִאין ַזיין ַהאְנט".
ע ען מֶׁ ל'ן, ִניְשט ַקיין ִחילּוק ָוואס ִדי ִמיט ְתִפָלה קֶׁ עס פֹועֵּ ן ַאלֶׁ

ער  ְרְנְסט דֶׁ וער אּון ִווי עֶׁ ָדאְקטֹוִרים ָזאְגן, ִניְשט ַקיין ִחילּוק ִווי ְשוֶׁ
ען ַאלֶׁעס טֹויְשן ִמיט ְתִפָלה. ען מֶׁ  ַמָצב ִאיז קֶׁ

עְרְשְטן,  ייבֶׁ עם אֵּ עט דֶׁ ר בֶׁ עְנט ַזיין מֹויל אּון עֶׁ פֶׁ וען ַא ִאיד עֶׁ וֶׁ
ר  ע ַזאְכן ִאין ִדי ַזייט, עֶׁ ועק ַאלֶׁ ער ַאוֶׁ עְרְשטֶׁ ייבֶׁ ער אֵּ ייְגט ַדאן דֶׁ לֵּ
ר ִשיְקט ִאים ִדי ְישּוָעה אּון ְרפּוָאה  עם ִאיד, אּון עֶׁ עְרט אֹויס דֶׁ הֶׁ

ר ַדאְרף.  ָוואס עֶׁ
ְך ְרפּוָאה()ִשיחֹות מוֹ   רֶׁ לֶׁק ט"ו עֶׁ ְך ָנִשים ְוחֵּ רֶׁ לֶׁק ד' עֶׁ ְך ְתִפָלה ְוחֵּ רֶׁ ק ג' עֶׁ לֶׁ  ַהָרא"ש חֵּ
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
רֶׁ  אָׁ ת הָׁ ְלתָׁ אֶׁ ר ִתְפרֶׁה ְונָׁחַּ ד ֲאשֶׁ נֶׁיךָׁ עַּ ּנּו ִמפָׁ ט ֲאגֲָׁרשֶׁ ט ְמעַּ יְסֶלעְך  .ץְמעַּ צּובִּ

י גֹויִּם ַפאר  יְך ַפאְרְטַרייְבן דִּ יְסֶלעְך ֶוועל אִּ יז ַאייךְ צּובִּ יר, בִּ יְך ַפאְרֶמעְרן וֶ  אִּ ועט זִּ
 'ֶעֶנען ָדאס ַלאְנד.ְש אּון ַירְ 

י ָזאְגט מֹוַהָרא"ש ָזאְגט ַאז ֶדער ָפסּוק קּוְמט אּוְנז ְמַרֵמז ַזיין ָדאס ָוואס ֶדער ֶרבִּ 
יָמן קצ"ו(  יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' סִּ ְשָנה )לִּ י מִּ ְתַפֵלל אַ  )ָאבֹות ב, יג(אֹויף דִּ ל ּוְכֶשַאָתה מִּ

י אֹויף ֶדעם, ַתַעׂש ים, ָזאְגט ֶדער ֶרבִּ ים ְוַתֲחנּונִּ ָלְתָך ְקַבע ֶאָלא ַרֲחמִּ ַאז ֶווען ַא  ְתפִּ
יְך ַעְקְש'ֶעֶנען ַאז דֶ  יד ֶבעְהט ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויף ֶעֶפעס, ָטאר ֶער זִּ ער אִּ

אר ֶבעְטן ֶדעם ֶער ָזאל נָ  .ַדְוָקא טּוהן ָוואס ֶער ֶבעְהט מּוזֵאייֶבעְרְשֶטער 
יְנֶדער, ָאֶדער ֶעֶפעס ַאְנֶדעְרש, א ויל, ַפְרָנָסה, קִּ ּון ָנאְכֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ָוואס ֶער וִּ

יְרן פ יְך ָלאְזן פִּ יז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶוועט ֶהעְלְפן, אּון זִּ ּוֶנעם ָזאל ֶער ַוואְרְטן בִּ
יז ָנאר צּוֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ֶגעֶדעְנְקן ַאז ַאלֶ  ם עס ָוואס ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער טּוט אִּ

 גּוְטן.
,ָדאס קּוְמט אּוְנז ֶדער ָפסּוק ְמַרֵמז ַזיין,  נֶׁיךָׁ ּנּו ִמפָׁ ט ֲאגֲָׁרשֶׁ ט ְמעַּ ַאֶלעס ָוואס  ְמעַּ

יט ַאַסאְך ֶגעדּוְלד אּון ַסְבָלנּות,  יְסֶלעְך מִּ יְרן מּוז ֵגיין צּובִּ ויל אֹויְספִּ ד ֲאשֶׁ ֶמען וִּ ר עַּ
רֶׁץ, אָׁ ת הָׁ ְלתָׁ אֶׁ  ף.ֶמען ַבאקּוֶמען ַאֶלעס ָוואס ֶמען ַדארְ  ֶוועט אּון ַדאן ִתְפרֶׁה ְונָׁחַּ

ים ז( ְשָפטִּ  )ֹזאת ַהתֹוָרה מִּ
*** 

ּנּו לֹו, ש ְתִשיבֶׁ מֶׁ שֶׁ ד ֹבא הַּ ת ֵרעֶׁךָׁ עַּ ְלמַּ ְחֹבל שַּ ֹבל תַּ יז  ִאם חָׁ מֹוַהָרא"ש אִּ
י ָזאְגט  וי ֶדער ֶרבִּ יר ֶדעם ָפסּוק לֹויט וִּ יקּוֵטי מֹוֲהרַ ַמְסבִּ יָמן רע"ב()לִּ ַאז ַא  "ן ֵחֶלק א' סִּ

יְגן ָטאג יְטן ַהייְנטִּ  אּון ֶדעְרַפאר, ַבייַנאְכט ַפאר ֶמען ֵגייט .ֶמעְנְטש ַדאְרף ֶלעְבן מִּ
יְטן ֵאייֶבעְרְשְטן ֶדעם ַגאְנְצן ָטאג, אּון א יֶבעְרֵגיין מִּ ֹויב ֶעֶפעס ְשָלאְפן, ַדאְרף ֶמען אִּ

וי יְשט ֶגעֶווען וִּ יז נִּ ין ֶזעְלְבןטּוהן ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין, ָזאל ֶמען ְגַלייְך ְתשּוָבה  אִּ  ָנאְך אִּ
יְשט ַוואְרְטן אֹויף ְשֶפעֶטער.  ָטאג, נִּ

ין ָפסּוק,  יז ְפַשט אִּ ,ָדאס אִּ ךָׁ ת ֵרעֶׁ ְלמַּ ְחֹבל שַּ ֹבל תַּ אֹויב דּו ָהאְסט ַהייְנט  ִאם חָׁ
יר ֶגעֶגעְבןֶגעְטֶשעֶפעט ַדיין ְנָשָמה, ָוואס דֶ  ד ֹבא  .ער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט דִּ עַּ

ּנּו לוֹ  ש ְתִשיבֶׁ מֶׁ שֶׁ יק ֶגעבְ הַּ י זּון ֵגייט אּוְנֶטער ָזאְלְסטּו ֶעס צּורִּ  .ן, ָנאְך ַפאר דִּ
ין ֶיעֶנעם ָטאג ְתשּוָבה טּוהן ִכי ִהוא ְכסּותֹו  .ָדאס ֵמייְנט, דּו ָזאְלְסט ָנאְך אִּ

ּה ִהוא ִש  דָׁ בְלבַּ ה ִיְשכָׁ מֶׁ תֹו ְלֹערֹו בַּ , ַווייל דּו ַדאְרְפְסט ֶגעֶדעְנְקן ַאז ָנאר ְמלָׁ
ָלה, ַדיין ֲעבֹוַדת ה אּון  .'ָדאס ְבַלייְבט פּון ַא ֶמעְנְטש, ָנאר ַדיין תֹוָרה, ַדיין ְתפִּ

יז דּוְרְכֶגע ילּו ֶמען אִּ יְשט ֶגעֶווען וואֹויל, ֲאפִּ יז נִּ ילּו אֹויב ֶמען אִּ יט ֲאפִּ ַפאְלן מִּ
יְשט ֶדעְרָנאְך, ֶמען ֶקען ָנאְך ַאְלץ ְתשּוָבה טּוה יז ָנאְך ַאְלץ נִּ יָׁה ן, ֲעֵבירֹות, אִּ ְוהָׁ

ִני, ּנּון אָׁ ְעִתי ִכי חַּ מַּ י ְושָׁ ק ֵאלַּ ן, ֶווען ַא ֶמעְנְטש ְשַרייט צּום ֵאייֶבעְרְשטְ  ִכי ִיְצעַּ
ר ַפאְרן ֵאייֶבעְרְשְטן, ָהאט ֶדער ֶער ֶדעְרֵצייְלט ַאֶלע ַזייֶנע דּוְרְכֶפעֶלע

ים מוֹ  יז אִּ ים אּון ֶער ֶהעְרט אֹויס, אּון ֶער אִּ  ֵחל.ֵאייֶבעְרְשֶטער ַרֲחָמנּות אֹויף אִּ
ים, תש"ע לפ"ק( ְשָפטִּ ית מִּ ישִּ  )תֹוְך ַהַנַחל ְסעּוָדה ְשלִּ
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רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
א"ש?  ~ רָׁ    ~ וָׁואס זָׁאְגט מֹוהַּ

 

מּוֶעס  ִמיִדים ִאין ַא שְׁ לְׁ ָרא"ש ִמיט תַּ ָהאט מֹוהַּ
ייֶנע ַאָמאל ַאָראפְׁ  ן ָוואס זַּ צְׁ ט ִאין קּורְׁ ֶגעֵלייגְׁ

ֶגען ִאין ִלּמּוִדים ֶזעֶנען, ָוואס עֶ  ֶרענְׁ בְׁ יינְׁ ר ִוויל ַארַּ
ֶצע  אנְׁ יין גַּ ט ַאז זַּ ָרא"ש ָזאגְׁ ִמיִדים. מֹוהַּ לְׁ ייֶנע תַּ זַּ
ֶנען ֶזעֶנען  צּוֶלערְׁ ט אֹויסְׁ רּוִבירְׁ אְך ָוואס ֶער פְׁ זַּ
ן, ָדאס ֶזעֶנען  טְׁ קְׁ ס פּונְׁ ט ִאין ֶזעקְׁ ִרירְׁ ֶצעטְׁ ָקאנְׁ

ן ָאֶבער ֶווען ֶמען אכְׁ יין ַארַּ  ועטוֶ  ֵזייֶער ָפשּוֶטע זַּ
ן ען עמֶ נֶ  קּודֹות, ֶוועט ָדאס טֹוישְׁ ִאין ָקאפ ִדי נְׁ

יין אֹויף ֶדער  ִליחַּ זַּ צְׁ ש ַאז ֶער ָזאל מַּ טְׁ ֶדעם ֶמענְׁ
ִמיּות. שְׁ גַּ רּוֲחִניּות ּובְׁ ט בְׁ  ֶוועלְׁ

ְכִלית? ַּ  א. ָוואס ִאיז ֶדער ת 
ףֶמען  ארְׁ ן ַאז  דַּ ֶקען אּון ִוויסְׁ ִדיג ֶגעֶדענְׁ ֶטענְׁ שְׁ

יין ט ָדא קַּ ִלית אֹויף ֶדער  ֶעס ִאיז ִנישְׁ כְׁ שּום תַּ
ן, ִזיְך צּו  טְׁ שְׁ ט ָנאר צּו ֵגיין צּום ֵאייֶבערְׁ ֶוועלְׁ
ן  ן ִמיטְׁ ן, צּו ֶלעבְׁ טְׁ שְׁ ן ֵאייֶבערְׁ ן ִמיטְׁ טְׁ אֶהעפְׁ בַּ
ֶטער  שְׁ ן ָוואס ֶדער ֵאייֶבערְׁ גְׁ ן אּון ָפאלְׁ טְׁ שְׁ ֵאייֶבערְׁ

ט.  ֵהייסְׁ
יי לַּ ֶקען ַאז ֶמען בְׁ ף גּוט ֶגעֶדענְׁ ארְׁ ט ֶמען דַּ בְׁ

ט, ֵאיין ָטאג ֶוועט  ט ֵאייִביג אֹויף ֶדער ֶוועלְׁ ִנישְׁ
אן  ט, אּון דַּ ֵגיין פּון ֶדער ֶוועלְׁ ן ַאֶוועקְׁ פְׁ ארְׁ ֶמען דַּ
ש ָנאר ִדי  טְׁ ן פּוֶנעם ֶמענְׁ ייבְׁ לַּ ט בְׁ ִנישְׁ ֶוועט ָגארְׁ

ֲעִשים טֹוִבים ָוואס  ֹות ּומַּ ָהאט ֶמען ִמצְׁ
ט צּו טּוהן אֹויף ֶדע אפְׁ ֶגעכַּ יינְׁ ט.ַארַּ  ר ֶוועלְׁ

ט ִאין ָאבֹות  ָנה ָזאגְׁ ָנה י'( ִדי ִמשְׁ ת )ֵפֶרק ו' ִמשְׁ עַּ "ִבשְׁ
ָאָדם ֹלא ֶכֶסף  ִוין לֹו לְׁ לַּ ִטיָרתֹו ֶשל ָאָדם ֵאין מְׁ פְׁ
ָגִלּיֹות, ֶאָלא  רְׁ ֹלא ֲאָבִנים טֹובֹות ּומַּ ֹלא ָזָהב וְׁ וְׁ
ש  טְׁ ָבד", ֶווען ַא ֶמענְׁ ֲעִשים טֹוִבים ִבלְׁ תֹוָרה ּומַּ

ט גֵ  ִנישְׁ ט ֶוועט ִאים ָגארְׁ ייט ַאֶוועק פּון ִדי ֶוועלְׁ
ֶבער,  יין ִזילְׁ ט קַּ ד, ִנישְׁ יין ָגאלְׁ ט קַּ ן, ִנישְׁ ֵלייטְׁ אגְׁ בַּ
ן, ָנאר תֹוָרה  טְׁ אנְׁ יין ֵטייֶעֶרע ִדימַּ ט קַּ אּון ִנישְׁ
ש  טְׁ ֵלייט ֶדעם ֶמענְׁ אגְׁ ֲעִשים טֹוִבים, ָנאר ָדאס בַּ ּומַּ

יין ֵאייִביֶגע רּוה  .צּו זַּ
ִבי ֱאִליֶעֶזר  רַּ ֵקי דְׁ ִאיז ֶער ָדאס )ֵפֶרק ל"ג( ִאין ִפרְׁ

ֵריי  ש ָהאט דְׁ טְׁ ט ַאז ַא ֶמענְׁ ִביר, ֶער ָזאגְׁ סְׁ ֶמער מַּ
ט,  יין ֶגעלְׁ ָפָחה, זַּ ֶדער אּון ִמשְׁ ייֶנע ִקינְׁ ד, זַּ יינְׁ רַּ פְׁ
ייט  ט ִדי צַּ ֲעִשים טֹוִבים. ֶווען ֶעס קּומְׁ ייֶנע מַּ אּון זַּ

ש טְׁ ט  פּוֶנעם ֶמענְׁ ט רּופְׁ ַאֶוועק צּו ֵגיין פּון ִדי ֶוועלְׁ
ָפָחה אּון ֶער  ֶדער אּון ִמשְׁ ייֶנע ִקינְׁ ֶער קֹוֶדם זַּ
אֶטעֶווען, ָאֶבער ֵזיי  ן ִאים רַּ ט ֵזיי ָזאלְׁ ֶבעהְׁ

ן ֶדעם ָפסּוק  ֶפערְׁ טְׁ יֹום )ֹקֶהֶלת ח, ח( ֶענְׁ טֹון בְׁ ֵאין ִשלְׁ "וְׁ
ט דָ  ש ֶהערְׁ טְׁ ָּמֶות". ֶווען ֶדער ֶמענְׁ ט ֶער הַּ אס, רּופְׁ

ט ִזיְך: ִאיְך ָהאב ִזיְך ט אּון ֶער ֶבעהְׁ יין ֶגעלְׁ   זַּ
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רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
ן  ג אּון ָטאלְׁ ן אֹויף ֶבערְׁ ט ִבין ִאיְך ֶגעָלאפְׁ אכְׁ ט אֹויף ַאייְך, ָטאג אּון נַּ ָלאגְׁ ַאזֹויִפיל ֶגעפְׁ

ט ֶענְׁ  ן? ָאֶבער ִדי ֶגעלְׁ פְׁ ט ֶהעלְׁ ט ִאיר ִמיר ֶיעצְׁ ָשר ֶקענְׁ ט ֶדעם ָפסּוק צּוִליב ַאייְך, ֶאפְׁ ֶפערְׁ טְׁ
ֵלי יא, ד(  ֲעִשים טֹוִבים אּון ֶער )ִמשְׁ ייֶנע מַּ ט ֶער זַּ ָנאְך רּופְׁ ָרה". ֶדערְׁ יֹום ֶעבְׁ "ֹלא יֹוִעיל הֹון בְׁ

טְׁ  אלְׁ הַּ אֶטעֶווען "ֶדערְׁ ן ִאים רַּ ט ֵזיי ַאז ֵזיי ָזאלְׁ ן אּון ִאיְך ֶוועל ָנאְך ֶבעהְׁ יים ֶלעבְׁ ס ִמיר בַּ
יין  ט, דּו ֶמער מֹוִסיף זַּ ג ִדיְך ִנישְׁ ן ִאים: ָזארְׁ ֶפערְׁ טְׁ ֲעִשים טֹוִבים", אּון ֵזיי ֶענְׁ ֹות ּומַּ ִמיט ִמצְׁ

ן  טְׁ וארְׁ וַּ ן ִמיר ִדיְך שֹוין ָאפְׁ קּוֶמען ַאִהין ֶוועלְׁ ט ָאנְׁ ָשלֹום, אּון ָנאְך ֵאייֶדער דּו ֶוועסְׁ ֵגיי בְׁ
ט  ט אּון ִדיר ַארָדארְׁ ן, ַאזֹוי ִווי ֶדער ָפסּוק ָזאגְׁ פְׁ ֶהעלְׁ י' נח, ח( ֹויסְׁ עְׁ שַּ ֶקָך".)יְׁ ָפֶניָך ִצדְׁ ְך לְׁ ָהלַּ  "וְׁ

ט ֶדעם  ֵלייט ֵקייֶנער ִנישְׁ אגְׁ אן בַּ ֶטע ָטאג, דַּ ט ִדי ֶלעצְׁ ֶזעהט ֶמען ַאז ֶווען ֶעס קּומְׁ
ֲעִשים טֹוִבים ָוואס ֶער ָהאט ֶגעטּוהן ֹות ּומַּ ש ָנאר ִדי ִמצְׁ טְׁ ט. ֶמענְׁ  אֹויף ִדי ֶוועלְׁ

ִלימו ד  ב.  ֵסֶדר ֶדֶרְך הַּ
ָנה,  ָרא, ִמשְׁ ֶנען ִמקְׁ ְך ֶלערְׁ ֶצע תֹוָרה. דּורְׁ אנְׁ ן ִאין ִדי גַּ אִצירְׁ פַּ ְך שְׁ ף דּורְׁ ארְׁ ַא ִאיד דַּ
ֵאי  ָחן ָערּוְך ִמיט ַאֶלע נֹושְׁ לְׁ "ם טּור אּון שֻׁ בַּ מְׁ ִקים, רַּ פֹוסְׁ ֵרי הַּ ָרִשים. ַאֶלע ִספְׁ ָמָרא, ִמדְׁ גְׁ
ֵבי ָהֲאִריז"ל.  ר, אּון ִכתְׁ ר, ִתּקּוֵני זֹוהַּ ן ֹזהַּ ֶנען ֶדעם ֵהייִליגְׁ ֶלערְׁ כְׁ ף אֹויְך דּורְׁ ארְׁ ֵכִלים. ֶמען דַּ
ְך  ף ֶמען דּורְׁ ארְׁ ֶטער דַּ ֶדעֶרע ֶווערְׁ ֵרי מּוָסר. ִאין ַאנְׁ ֵרי ֲחִסידּות אּון ַאֶלע ִספְׁ ַאֶלע ִספְׁ

תֹוָרה כּוָלה. ִווי ַאזֹוי ֶנען ָכל הַּ ן? ָדאס ִאיז  ֶלערְׁ וייזְׁ אוַּ  םֵאייֶנען ֶיעדְׁ יי בֵ ֶקען ֶמען ָדאס בַּ
ֵווייֶטער ֶקען ֶעס ָנאר  ִעּיּון, אּון ַא צְׁ ֶנען ֶגעֶהעִריג בְׁ ְך ֶלערְׁ ש. ֵאייֶנער ֶקען ָדאס דּורְׁ ֶדערְׁ ַאנְׁ

ִליְך, ָדאס אִ  ֶלעכְׁ פְׁ ֵגיין אֹויֶבערְׁ כְׁ אזּו ןיז שֹוין ִדי ֵעֶסק פּון ֶיעדְׁ דּורְׁ ש בַּ טְׁ ֶדער.ֶמענְׁ  נְׁ
ִלימּוד"  ן ַא "ֵסֶדר ֶדֶרְך הַּ ז ֶגעֶגעבְׁ "ן ִסיָמן ע"ו(,ֶדער ֶרִבי ָהאט אּונְׁ  ִווי ַאזֹוי צּו )ִשיחֹות ָהרַּ

ֶגע  ִרינְׁ ֶנען אֹויף ַא גְׁ ְך  ,ֶוועגֶלערְׁ יין צּו דּורְׁ אּון אֹויף ֶדעם ֶוועג ֶקען ֶיעֶדער ִאיד זֹוֶכה זַּ
ֶצע תֹוָרה. ֶדער ֶווע אנְׁ ֶנען ִדי גַּ ן ִשיעּוִרים ִאין ַאֶלע ֶלערְׁ אכְׁ ג ִאיז ַאז ֶמען ָזאל ִזיְך מַּ

ֶגען ֶיעֶדע ֵסֶפר פּון  אנְׁ פַּ ֶנען ָנאר ִאין ַא ֵסֶדר, ֶמען ָזאל ָאנְׁ ָפִרים, אּון ֶמען ָזאל ֶלערְׁ סְׁ
טֶ  שְׁ ט ָאפְׁ ָמאל ִזיְך ִנישְׁ ֶנען ִביז צּום סֹוף, ֶמען ָזאל ֵקיינְׁ ְך ֶלערְׁ ֵהייב, אּון ֶעס ַאדּורְׁ ן ָאנְׁ עלְׁ

'ן אֵ  ֶזרְׁ ַאָמאל ִאיֶבער צּו חַּ ָמָשל ֶמען ָזאל יידֶ ָנאכְׁ ן ֵסֶפר, לְׁ צְׁ ט ֶדעם גַּאנְׁ ט ִנישְׁ ִדיגְׁ ער ֶמען ֶענְׁ
ָרכֹות, ִביז ֶמען ֶוועט  ֶסֶכת בְׁ ג מַּ אנְׁ פַּ ן פּון ָאנְׁ ֵהייבְׁ יֹות, ָאנְׁ נַּ ן ַא ִשיעּור ִאין ִמשְׁ אכְׁ ִזיְך מַּ

ֵרי מִ  ץ ִשָשה ִסדְׁ אנְׁ ן גַּ ִדיגְׁ ן פּון ֶענְׁ ֵהייבְׁ ַאָמאל ָאנְׁ ס ָזאל ֶמען ָנאכְׁ טְׁ ט ֶדעָמאלְׁ שְׁ ָנה, אּון ֶערְׁ שְׁ
ן פּון  ֵהייבְׁ ָמָרא, ֶמען ָזאל ָאנְׁ ן ַא ִשיעּור ִאין גְׁ אכְׁ ֶבע ָזאל ֶמען מַּ ֵהייב, אּון ִדי ֶזעלְׁ ָאנְׁ

ט  ן, אּון ִזיְך ִנישְׁ ֵווייטְׁ ן צְׁ אט ָנאכְׁ לַּ ֶנען ַאיין בְׁ ג, אּון ֶלערְׁ אנְׁ פַּ אר ֶמען ָאנְׁ ן פַּ ֶטעלְׁ שְׁ ָאפְׁ
"ס, אּון  ג שַּ אנְׁ פַּ ן פּון ָאנְׁ ֵהייבְׁ ַאָמאל ָאנְׁ ֶדעם ָנאכְׁ ט ָנאכְׁ שְׁ "ס, אּון ֶערְׁ ץ שַּ ט גַּאנְׁ ט ִנישְׁ ִדיגְׁ ֶענְׁ

ָפִרים. ֶדעֶרע סְׁ יי ַאֶלע ַאנְׁ ָחן ָערּוְך, אּון בַּ לְׁ יי שֻׁ ֶבע בַּ  ִדי ֶזעלְׁ
ט  ֶטער, אּון ִזיְך ַאז ֶווען ֶמען ֶלע)ָשם(, ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ ן ִדי ֶווערְׁ ט, ָזאל ֶמען ָנאר ָזאגְׁ נְׁ רְׁ

ט, ַאזֹוי ֶוועט ֶמען  נְׁ ֵטיין ַאֶלעס ָוואס ֶער ֶלערְׁ שְׁ ארְׁ ייְך פַּ לַּ ן גְׁ ֶגען צּו ֶוועלְׁ ֶרענְׁ טְׁ שְׁ ט ָאנְׁ ִנישְׁ
ייט, אּון ֶעס אִ  ֶצע צַּ ֶצע תֹוָרה ִאין ַא קּורְׁ אנְׁ ן ִדי גַּ ִדיגְׁ ן ֶוועג, ֶענְׁ גְׁ ִרינְׁ ֵגיין אֹויף ַא גְׁ יֶבערְׁ

ֵטיין ַאֶלעס ָוואס ֶער  שְׁ ארְׁ ֶדעם ֶוועט ֶמען שֹוין פַּ ַאָמאל, אּון ָנאכְׁ ַאָמאל אּון ָנאכְׁ ָנאכְׁ
ט  ץ ִנישְׁ ן ָוואס ֶמען ֶוועט ָנאְך ַאלְׁ אכְׁ ן זַּ ייבְׁ לַּ ט, אּון ֲאִפילּו ֶעס ֶוועט בְׁ נְׁ ָהאט ֶגעֶלערְׁ

וי ץ, וַּ ט ִזיְך ֶעס ָנאְך ַאלְׁ ֵטיין, לֹוינְׁ שְׁ ארְׁ ט פַּ ייגְׁ טַּ אְך, שְׁ ֶנען ַאסַּ ייט פּון ֶלערְׁ קַּ רֹויסְׁ יל ִדי גְׁ
ט  ָמָרא ָזאגְׁ ֶנען, )ֲעבֹוָדה ָזָרה י"ט.(, ִאיֶבער ַאֶלעס. ַאזֹוי ִווי ִדי גְׁ ש ָזאל ֵאייִביג ֶלערְׁ טְׁ "ַא ֶמענְׁ

ט", אוֹ  ִנישְׁ ט ָגארְׁ קְׁ ט, אּון ֲאִפילּו ֶער ֶגעֶדענְׁ ֵטייט ִנישְׁ שְׁ ארְׁ ֵטייט ִאין ֲאִפילּו ֶווען ֶער פַּ יְך שְׁ
ָקדֹוש  ר הַּ ֹדִשים פ"ה:(, זֹוהַּ ט ִדי ֵהייִליֶגע תֹוָרה, ֲאִפילּו ֶער )קְׁ נְׁ ש ֶלערְׁ טְׁ "ֶווען ַא ֶמענְׁ

ן, אּון ֶדער  טְׁ שְׁ ט ַארֹויף צּום ֵאייֶבערְׁ ט, ֵגייט ֶיעֶדעס ָווארְׁ ִנישְׁ ֵטייט ָגארְׁ שְׁ ארְׁ פַּ
ן ט ִזיְך ִמיט ֶיעדְׁ ֵריידְׁ ֶטער פְׁ שְׁ ט". ֵאייֶבערְׁ  ָווארְׁ

ְטן עְרש ְ  ג. ֶרעְדן צו ם ֵאייב ֶ
אְך  רַּ פְׁ יין ֵאייֶגעֶנע שְׁ ן אֹויף זַּ טְׁ שְׁ ן צּום ֵאייֶבערְׁ ף ִזיְך צּוֶגעֹוואֹויֶנען צּו ֶרעדְׁ ארְׁ ַא ִאיד דַּ

ִרי פְׁ ֶדערְׁ ן ִאינְׁ ט אֹויף ִדי אֹויגְׁ אכְׁ ט. ֶיעדֶ  פּון ֶווען ֶער מַּ אכְׁ יינַּ ן בַּ ָלאפְׁ ע ִביז ֶווען ֶער ֵגייט שְׁ
ץ, ָזאל ֶער ֶעס  ארְׁ ן הַּ ט ִאים אֹויפְׁ רּוקְׁ אְך ָוואס דְׁ ט ִאים, ֶיעֶדע זַּ ֶטערְׁ אְך ָוואס שְׁ זַּ

ט צּו ַא גּוֶטער  ן ַאזֹוי ִווי ֶמען ֶרעדְׁ טְׁ שְׁ ן ֵאייֶבערְׁ ן ִמיטְׁ מּוֶעסְׁ שְׁ ד  דיינְׁ רַּ פְׁ אֹויסְׁ אּון ִווי ַא ִקינְׁ
אְך ָוואס ֶמען טּוט בְׁ  אֶטע. ֶיעֶדע זַּ יין טַּ ט צּו זַּ אֶמען ֶרעדְׁ יין צּוזַּ ֶמֶשְך ֶדעם ָטאג, ָזאל ֶעס זַּ

ן,  טְׁ שְׁ ן ֵאייֶבערְׁ ן.ֶמען ִמיטְׁ טְׁ שְׁ ן ֵאייֶבערְׁ ן ִמיטְׁ מּוֶעסְׁ  ָזאל ֶעס ִאיֶבער שְׁ
דּות". ָדאס ֶקען ֶמען טּון ֵסיי  בֹודְׁ ט ֶדער ֶרִבי ָאן "ִהתְׁ ן רּופְׁ טְׁ שְׁ ן צּום ֵאייֶבערְׁ ָדאס ֶרעדְׁ

ט ט  ִווי ִאיֶמער ֶמען ֶגעִפינְׁ ן ָדארְׁ ד צּו ֶרעדְׁ ואלְׁ ָקא ִאין ַא וַּ וְׁ ט ֵגיין דַּ ף ִנישְׁ ארְׁ ִזיְך. ֶמען דַּ
ן צּום  ֶרעדְׁ ט ַאז ֶער ֶקען ִזיְך ֶבעֶסער אֹויסְׁ ִפירְׁ ן. אֹויב ֵאייֶנער שְׁ טְׁ שְׁ צּום ֵאייֶבערְׁ

ד וואּו ֵקייֶנער ִאי ואלְׁ אץ ִאין וַּ לַּ ִטיֶלע רּוִאיֶגע פְׁ ן ִאין ַא שְׁ טְׁ שְׁ ט, אּון ֵאייֶבערְׁ ט ָדארְׁ ז ִנישְׁ
ֵקייט ֶעס צּו טּון, ָזאלֶער ָהאט ִדי ֶמע ִליכְׁ ן ַאז ֶמען  גְׁ אֶקע טּון. ָאֶבער צּו ָזאגְׁ ֶער ֶעס טַּ

ן אכְׁ ן אּון מַּ טְׁ שְׁ ן צּום ֵאייֶבערְׁ ט ֱאֶמת.  ֶקען ֶרעדְׁ ד, ָדאס ִאיז ִנישְׁ ואלְׁ דּות ָנאר ִאין וַּ בֹודְׁ ִהתְׁ
ֶטער ִאיז ִאי שְׁ ן צּו ִאים ִאיֶבעָראל.ֶדער ֵאייֶבערְׁ  ֶבעָראל אּון ֶמען ֶקען ֶרעדְׁ

ן צּום  ט ָאן ִדי ֵעָצה פּון ֶרעדְׁ יין אֹויף ֶדער ֶוועלְׁ ִליחַּ זַּ צְׁ ִליְך צּו מַּ ט ֶמעגְׁ ֶעס ִאיז ִנישְׁ
שְׁ  ן צּום ֵאייֶבערְׁ ִליֶכער ִאיד ָאן ֶרעדְׁ יין ַאן ֶערְׁ ִליְך צּו זַּ ט ֶמעגְׁ ן, ֶעס ִאיז ִנישְׁ טְׁ שְׁ ן, ֵאייֶבערְׁ טְׁ

ט  "ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן ק'( ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ ִדיִקים ֶזעֶנען צּוֶגעקּוֶמען צּו ֵזייֶעֶרע )ִליקּוֵטי מֹוֲהרַּ ַאז ַאֶלע צַּ
ן. טְׁ שְׁ ט צּום ֵאייֶבערְׁ ן ֶגעֶרעדְׁ ְך ֶדעם ָוואס ֵזיי ָהאבְׁ ֵריגֹות ָנאר דּורְׁ דְׁ  מַּ

ן ָלָחה, ִמיטְׁ צְׁ ל צּו הַּ ִליסְׁ קּוֶמען צּו ַאֶלע גּוֶטע ֶדער מֹויל ִאיז ֶדער שְׁ  מֹויל ֶקען ֶמען ָאנְׁ
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רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
ל  לַּ ט ִזיְך ָאן אּון ֶעס ֶזעהט ִאים ִבכְׁ ש קּוקְׁ טְׁ ט, ֲאִפילּו ֶווען ַא ֶמענְׁ ן אֹויף ִדי ֶוועלְׁ אכְׁ זַּ
ן ִאיז  ֶצע ֶלעבְׁ אנְׁ יין גַּ ן, זַּ יין ִאין ֶלעבְׁ ִליחַּ זַּ צְׁ ט אֹויס ִווי ֶער ֶוועט ָנאְך ַאָמאל מַּ ִנישְׁ

טִ  רּוֲחִניּות אּוןיק דּורְׁ ֵאיין שְׁ אל ֵסיי בְׁ פַּ ִמיּות, ִוויִפיל ָמאל ֶער ָהאט שֹוין  כְׁ שְׁ גַּ ֵסיי בְׁ
ָמאל  יין ִאיז ֶעס ֵקיינְׁ ט ַארַּ ן אּון ִזיְך ֶנעֶמען ִאין ִדי ֶהענְׁ צּוהֹויבְׁ ט ִזיְך אֹויפְׁ רּוִבירְׁ פְׁ

ֶגען. ָאֶבע ט ֶגעלּונְׁ יין מֹויל ִנישְׁ ן ִדי ֹכחַּ ָוואס ֶער ָהאט ִאין זַּ ר ֶווען ַא ִאיד ָזאל ִוויסְׁ
יין  ן זַּ טְׁ שְׁ ן ֵאייֶבערְׁ ארְׁ ן פַּ ֵציילְׁ ן, ֶדערְׁ טְׁ שְׁ ן צּום ֵאייֶבערְׁ ן ֶרעדְׁ ֶגעהֹויבְׁ ט ֶער ָאנְׁ ָוואלְׁ

ן אֹויף  ף ָהאבְׁ ארְׁ ן ַאֶלעס ָוואס ֶער דַּ טְׁ שְׁ ן ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ר, ֶבעטְׁ ֶצע ָעבַּ אנְׁ וייֶטער גַּ וַּ
ייֶנע  ן פּון ַאֶלע זַּ ִריכְׁ קְׁ ֶלעְך ַארֹויסְׁ ִמיּות, אּון ַאזֹוי ֶוועט ֶער צּוִביסְׁ שְׁ גַּ רּוֲחִניּות ּובְׁ בְׁ

ן אֹוָפן. טְׁ סְׁ ן ֶשענְׁ ן אֹויפְׁ יין ִאין ֶלעבְׁ ִליחַּ זַּ צְׁ ן, אּון מַּ ייטְׁ ֶוועִריקַּ ֶלעֶמען אּון שְׁ ָראבְׁ  פְׁ

ְנֶדעֶרע ִאיְדן  ד. ֶהעְלְפן אֹויְך אַּ
ט  ן פּון ִדי ֵהייִליֶגע ֵעצֹות פּון ֶרִבי'ן, ֶער ֵווייסְׁ ש ָוואס ָהאט ֶגעָנאסְׁ טְׁ ֶיעֶדער ֶמענְׁ

יי  ן ִזיְך ִווי ַאזֹוי ֶדעם ֶרִבי'נְׁ בַּ ן צּום גּוטְׁ יין ֶלעבְׁ ט זַּ ן ִאים ֶגעטֹוישְׁ ס ִלּמּוִדים ָהאבְׁ
ִמיּות,  שְׁ גַּ רּוֲחִניּות ּובְׁ ף ֶער ֶזען צּו הֶ בְׁ ארְׁ ן דַּ ן אֹויְך, ַאז ֵזיי ָזאלְׁ ֶדעֶרע ִאידְׁ ן ַאנְׁ פְׁ עלְׁ

ן. ן ִאין ֶלעבְׁ פְׁ ן פּון ִדי ֵעצֹות, ָוואס ֶוועט ֵזיי אֹויְך ֶהעלְׁ  אֹויְך ִוויסְׁ
ֶרעֶסעֶרע זַּאְך פּון ַא  יין גְׁ ט ָדא קַּ ִבים"ֶעס ִנישְׁ ֶכה ֶאת ָהרַּ זַּ ֶדעֶרע "מְׁ ן ַאנְׁ פְׁ , צּו ֶהעלְׁ

ן אֹויְך דִ  ן ַאז ֵזיי ָזאלְׁ וייל ַא ִאידְׁ רֹויס, וַּ כּות ִאיז ָגאר גְׁ יין זְׁ ן, זַּ טְׁ שְׁ יֶנען ֶדעם ֵאייֶבערְׁ
ייֶנע ֹכחֹות, ָוואס ֶדער  ן לֹויט זַּ טְׁ שְׁ ס ֶקען ָנאר ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ש ַאֵליינְׁ טְׁ ֶמענְׁ

ן אֹויְך ֶדעֶרע ִאידְׁ ט ַאנְׁ פְׁ ן, ָאֶבער ֶווען ֶער ֶהעלְׁ ֶטער ָהאט ִאים ֶגעֶגעבְׁ שְׁ ִדיֶנען  ֵאייֶבערְׁ
כּות  יין זְׁ ט זַּ ן, ֶווערְׁ טְׁ שְׁ ן צּום ֵאייֶבערְׁ ֵרב ָנאְך ִאידְׁ קַּ ן, ֶער ִאיז מְׁ טְׁ שְׁ ֶדעם ֵאייֶבערְׁ

ט ִפיל ֶמער.  ֶגעָטאֶפעלְׁ
ֶטער  שְׁ וייל ֶדער ֵאייֶבערְׁ ן, וַּ טְׁ שְׁ ן ֵאייֶבערְׁ ארְׁ ת רּוחַּ פַּ חַּ ֶטער נַּ ֶרעסְׁ ָדאס ִאיז ֶדער גְׁ

ן ִאיד ַאז עֶ  ט אֹויף ֶיעדְׁ וארְׁ ש וַּ טְׁ ר ָזאל צּוִריק קּוֶמען צּו ִאים, אּון ֶווען ַא ֶמענְׁ
ט ֶער ִמיט ֶדעם ַאז ֶער ָהאט ִליב ֶדעם  וייזְׁ ן, וַּ טְׁ שְׁ ן צּום ֵאייֶבערְׁ ט צּוִריק ִאידְׁ גְׁ ֶרענְׁ בְׁ

ארְׁ  ן פַּ גְׁ ֶרענְׁ ן, ֶער ִוויל צּוִריק בְׁ טְׁ שְׁ יֵאייֶבערְׁ ייֶנע טַּ ן זַּ טְׁ שְׁ ֶדער, יעֶ ן ֵאייֶבערְׁ א ֶרע ִקינְׁ ַאזַּ
ן. טְׁ שְׁ יים ֵאייֶבערְׁ ש ִאיז ֵזייֶער ָחשּוב בַּ טְׁ  ֶמענְׁ

ֵרייט ֶדעם ֶרִבי'נְׁ  ִמיט ֶדעם ָוואס ֶמען פְׁ שְׁ ארְׁ ט, ִמיט פַּ ס ִלּמּוִדים אֹויף ֶדער ֶוועלְׁ
ן צּוִריק קּוֶמען  ן ֶוועלְׁ ן, ִביז ַאֶלע ִאידְׁ טְׁ שְׁ ן צּום ֵאייֶבערְׁ ֵרב ָנאְך ִאידְׁ קַּ ֶדעם ִאיז ֶמען מְׁ

ן אּון ָדאסאֵ  טְׁ שְׁ לֵ  ייֶבערְׁ אּוָלה שְׁ ֵרב ִדי גְׁ קַּ ָקרֹוב.מָ ִאיז מְׁ  ה בְׁ

ט  ִזיךְ ה.  ןִניש ְ אְרָלאְזן אֹויף ֶמעְנְטש ְ  פַּ
ן ָזאל ֶמען  ף ָהאבְׁ ארְׁ ן, ָוואס ֶמען דַּ שְׁ טְׁ ן אֹויף ֶמענְׁ ָלאזְׁ ארְׁ ט פַּ ֶמען ָטאר ִזיְך ִנישְׁ

ן אּון טְׁ שְׁ ן צּום ֵאייֶבערְׁ דְׁ ט  ִזיְך ָנאר ֶווענְׁ ָלאזְׁ ארְׁ ן אֹויף ִאים. ֶווען ֶמען פַּ ָלאזְׁ ארְׁ ִזיְך פַּ
ט  ט, ַאזֹוי ִווי ֶדער ָפסּוק ָזאגְׁ טֹוישְׁ ֶדעם ֵזייֶער ַאנְׁ ט ֶמען ָנאכְׁ ן ֶווערְׁ שְׁ טְׁ ִזיְך אֹויף ֶמענְׁ

ִהִלים קמו ג(  שּוָעה, ֶמען ָטאר ִזיְך ִנישְׁ )תְׁ ֶבן ָאָדם ֶשֵאין לֹו תְׁ ִדיִבים בְׁ חּו ִבנְׁ טְׁ ט ַאל ִתבְׁ
ן, ִווי  פְׁ ט ֶהעלְׁ ן ֶקעֶנען ֲאִפילּו ִזיְך ַאֵליין ִנישְׁ שְׁ טְׁ וייל ִדי ֶמענְׁ ן, וַּ שְׁ טְׁ ן אֹויף ֶמענְׁ ָלאזְׁ ארְׁ פַּ

ן? פְׁ  ַאזֹוי ָזאל ֶער ִדיר ֶקעֶנען ֶהעלְׁ
ֶתם  רְׁ סַּ ֶכם וְׁ בְׁ בַּ ֶתה לְׁ רּו ָלֶכם ֶפן ִיפְׁ ע, "ִהָשמְׁ מַּ ִריַאת שְׁ ן ָטאג ִאין קְׁ ן ֶיעדְׁ ִמיר ָזאגְׁ

ֲעבַּ  ִויֶתם ָלֶהם" וַּ ֲתחַּ ִהשְׁ ֶתם ֱאֹלִהים ַאֵחִרים וְׁ ז ָאן  -דְׁ ט אּונְׁ נְׁ ֶטער ָווארְׁ שְׁ ֶדער ֵאייֶבערְׁ
ֶכער ִאיד  ָיא, ֶוועלְׁ שְׁ ט ִזיְך ַא קֻׁ ֶטעלְׁ ן צּו ַאן ֲעבֹוָדה ָזָרה. שְׁ ט ִביקְׁ ן ִזיְך ִנישְׁ ַאז ִמיר ָזאלְׁ

שּוֶגע ַאז ֶער ֶוועט ִזיְך ִבי ֶקע? ַא ִאיד ָהאט ֶמער ֵשֶכל ִאיז ֶדען ַאזֹוי מְׁ שְׁ ן צּו ַא ֶגעטְׁ קְׁ
ן. ייטְׁ קַּ אִרישְׁ ט ַאז ָדאס ִאיז ַאֶלעס נַּ  פּון ֶדעם, ַא ִאיד ֵווייסְׁ

ן  אכְׁ ן, ֵזיי מַּ שְׁ טְׁ ן ִזיְך אֹויף ֶמענְׁ ָלאזְׁ ארְׁ ָנאר ָדאס ֵגייט אֹויְך ַארֹויף אֹויף ִדי ָוואס פַּ
ֶקע, כְׁ  שְׁ ָמש ַא ֶגעטְׁ ש מַּ טְׁ ן ִמיט פּון ַא ֶמענְׁ פְׁ ש ֶקען ֵזיי ֶהעלְׁ טְׁ ִאילּו ָנאר ֶדער ֶמענְׁ

ייט ָוואס ֶדער ֱאֶמת  ן, ִאין ִדי צַּ שְׁ טְׁ ט ִזיְך צּו ֶמענְׁ 'ט אּון ֶמען ִביקְׁ פְׁ נְׁ ָנָסה, ֶמען חַּ רְׁ פַּ
ט פּון ַא  ל ִנישְׁ לַּ ט ִבכְׁ ֶטער, ֶעס קּומְׁ שְׁ ט ָנאר ֶדער ֵאייֶבערְׁ ָנָסה ֶגעבְׁ רְׁ ִאיז ַאז פַּ

ש. טְׁ  ֶמענְׁ
ט דֶ  "ן ֵחֶלק א' ִסיָמן ע"ו( ער ֶרִבי ָזאגְׁ ן ָפסּוק )ִליקּוֵטי מֹוֲהרַּ ִהִלים קמה, טו( אֹויפְׁ "ֵעיֵני ֹכל )תְׁ

ן ָנאר  ש ֶוועט קּוקְׁ טְׁ ִעתֹו" ַאז ֶווען ַא ֶמענְׁ ָלם בְׁ ָתה נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת ָאכְׁ אַּ ֵברּו וְׁ שַּ ֵאֶליָך יְׁ
ן, ֶוועט ִאים ֶדער ֵאיי טְׁ שְׁ ייט צּום ֵאייֶבערְׁ ָנָסה ִאין ִדי צַּ רְׁ ן פַּ ֶטער ִזיֶכער ֶגעבְׁ שְׁ ֶבערְׁ
ט  ָמָרא ָזאגְׁ ף ֶעס, ִווי ִדי גְׁ ארְׁ תּובֹות סז:( ָוואס ֶער דַּ ֶאָחד נֹוֵתן לֹו )כְׁ ָכל ֶאָחד וְׁ ֵמד ֶשלְׁ לַּ "מְׁ

ִעתֹו"   ָנָסתֹו בְׁ רְׁ ָקדֹוש ָברּוְך הּוא פַּ ן  -הַּ אר ֶיעדְׁ ט פַּ ֶטער ִגיבְׁ שְׁ ָנָסה ִאין ֶדער ֵאייֶבערְׁ רְׁ פַּ
ן,  טְׁ שְׁ ן ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ן אּון ֶבעטְׁ טְׁ שְׁ ן ֵאייֶבערְׁ ן אֹויפְׁ ָלאזְׁ ארְׁ ף ִזיְך ָנאר פַּ ארְׁ ייט, ֶמען דַּ צַּ

ן. פְׁ ֶטער ִזיֶכער ֶהעלְׁ שְׁ ט ֶוועט ֶדער ֵאייֶבערְׁ  ֶדעָמאלְׁ
ן, עֶ  טְׁ שְׁ ן ֵאייֶבערְׁ ן אֹויפְׁ ָלאזְׁ ארְׁ ן פַּ צְׁ גַּאנְׁ ף ִזיְך ִאינְׁ ארְׁ ש דַּ טְׁ ס ֶזעֶנען ָדא ַא ֶמענְׁ

ָנָסה, ָאֶבער  רְׁ ט פַּ ֶטער ֶגעבְׁ שְׁ אֶקע ַאז ֶדער ֵאייֶבערְׁ ט טַּ ן ָוואס ֲאִפילּו ֶער ֵווייסְׁ שְׁ טְׁ ֶמענְׁ
ט  ן ִאים ִזיֶכער ִנישְׁ ן, ַאז ֵזיי ֶוועלְׁ שְׁ טְׁ ט ֶער אֹויְך צּו ֶמענְׁ ִמיט ֵאיין אֹויג קּוקְׁ

ן ִאים ִזיֶכער ַארֹויס ֶהע ן, ֵזיי ֶוועלְׁ ָלאזְׁ ארְׁ ָקא ָדאס פַּ וְׁ ט ַאז דַּ ט ִנישְׁ אפְׁ ן, אּון ֶער כַּ פְׁ לְׁ
ן ִמיט  טְׁ שְׁ ן ֵאייֶבערְׁ ט אֹויפְׁ ָלאזְׁ ארְׁ ט ִזיְך ָנאר פַּ ָנָסה, ֶווען ֶער ָוואלְׁ רְׁ יין פַּ ט זַּ ֶטערְׁ שְׁ

ייט. ָנָסה ִאין צַּ רְׁ אט ִדי פַּ ט ֶער ִזיֶכער ֶגעהַּ ן ָוואלְׁ  ֵבייֶדע אֹויגְׁ
ֵברּו",  שַּ ט ֶדער ָפסּוק, "ֵעיֵני 'ֹכל' ֵאֶליָך יְׁ אר ָזאגְׁ פַּ ט ִמיט ֶדערְׁ ש קּוקְׁ טְׁ  ֶווען ַא ֶמענְׁ
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נצחו אראלים את המצוקים 
 ון האלוקיםונשבה אר

 

 צענדליגע טויזנטער אידן באטייליגט ביי
 כ"ק מרן מוהרא"ש זצ"ל די לויה פון 

 

איבער דער פון אנשי שלומינו און אידן מיט גרויס צער און טרויער האבן 
עינינו כ"ק מרן מוהרא"ש  פון גאון עוזנו מאור באגלייט די מטה גארער וועלט

 זצ"ל.
נישט גוט געשפירט האט זיך זיך האט נאך עטליכע וואכן וואס מוהרא"ש 

דער מצב גאר שטארק פארערגערט און מוהרא"ש איז אריינגעפירט געווארן 
 אין שפיטאל וואו ער איז געווען פאר א וואך צייט.

איינס אזייגער קים" פ' יתרו, ל"ומשה עלה אל הא דאנערשטאג נאכט לסדר
קינדער און  ביינאכט האט מוהרא"ש אויסגעהויכט די נשמה במעמד פון די

אייניקלעך. מוהרא"ש איז געווען ביים פולסטן זינען ביז די לעצטע מינוט, מען 
ווארימע ניגוני התעוררות און דערנאך האט זיך  אינאיינעםהאט געזונגען 

 מוהרא"ש זיך געזעגנט פון יעדן, און אויסגעהויכט זיין נשמה.
ין בארא פארק, די מטה איז געברענגט געווארן צום מתיבתא היכל הקודש א

וואו אנשי שלומינו האבן געזאגט תהלים, זיך מתבודד געווען, און זיך געזעגנט 
 די מטה צו שומרי החומות. האט מען באגלייטפון מוהרא"ש. דערנאך 

איז די מטה אפגעפלויגן קיין ארץ ישראל. אין יבנאל זענען זיך מוצאי שב"ק 
איבערן גאנצן לאנד, אויך פון צוזאמגעקומען צענדליגער טויזנטער אידן פון 

האלטן די צומיטצו פארן אמעריקע און פון אנדערע ערטער איז מען געקומען 
 לויה אין יבנאל.

די מטה איז אנגעקומען קיין יבנאל און איז גלייך געפירט געווארן צום בית 
קיין שום  אז מען מאכט נישטהחיים. אזוי ווי עס איז איינגעפירט אין ברסלב 

 הספדים.
נדליגע טויזנטער פארזאמלטע האבן באגלייט מוהרא"ש צום בית די צע

החיים, וואו מוהרא"ש איז געקומען לקבורה אין די חלקה וואס ער האט 
 אויסגעקליבן בחייו.

האט מען שוין גלייך געלייגט די מציבה.  ,אזוי ווי מוהרא"ש האט געבעטן
 בן אויף די מציבה.געשריבן וואס מען זאל שריימוהרא"ש האט צוואה  זייןאין 

מוהרא"ש האט צוגעזאגט אין זיין צוואה אז ווער עס וועט אויסזאגן גאנץ 
תהלים בלי הפסק ביי זיין קבר ווען ער זיך משתדל זיין אים א טובה צו טון, 

משתדל זיין בחורים און מיידלעך וואס דארפן א שידוך, וועט ער ובפרט פאר 
ן א שידוך פאר זיי. די הבטחה איז געווארן צו פועל'ן ביים אייבערשט

 איינגעקריצט אויף די צווייטער זייט פון די מציבה, עפ"י צוואתו פון מוהרא"ש. 
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רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
ט  ן, ָנאר פּון ִאים ֶבעהְׁ טְׁ שְׁ ן ָנאר צּום ֵאייֶבערְׁ ייֶנע ֵבייֶדע אֹויגְׁ ֶער ָוואס ֶער זַּ

ָתה נֹוֵתן ָלֶהם אֶ  אַּ ף, "וְׁ ארְׁ ָנָסה דַּ רְׁ אקּוֶמען ִדי פַּ ִעתֹו'" ֶוועט ֶער בַּ ָלם 'בְׁ ת ָאכְׁ
ף ֶעס. אֹויב ָאֶבער ִמיט ַא  ארְׁ ייט ָוואס ֶער דַּ ג ִאין ִדי צַּ ִרינְׁ ֶנעל אּון גְׁ שְׁ
ָנָסה  רְׁ אן ֶקען ִזיְך ִדי פַּ ן, דַּ שְׁ טְׁ ט ֶמען אֹויְך ַארֹויס אֹויף ֶמענְׁ ייִטיֶגע אֹויג קּוקְׁ זַּ

זֹויֶמען אּון  ארְׁ ייט ֶווען ֶמען פַּ ִטיֶגע צַּ קּוֶמען ִאין ִדי ִריכְׁ ט ָאנְׁ ֶעס ֶוועט ִנישְׁ
ף ֶעס. ארְׁ  דַּ

אְרן .ו ט ָלאְזן נַּ  ִזיְך ִניש ְ
ן. ֶער ָזאל  ארְׁ ן נַּ ט ָלאזְׁ ן אּון ִזיְך ִנישְׁ ן ָאפְׁ ן ִדי אֹויגְׁ ף ָהאבְׁ ארְׁ ש דַּ טְׁ ַא ֶמענְׁ

ט, אּון גּוט פַּ  יין ִמיט ֵבייֶדע פּוס אֹויף ֶדער ֶוועלְׁ ן ָוואס זַּ ֵטיין אּון ִוויסְׁ שְׁ ארְׁ
ן  ארְׁ נַּ ארְׁ ט ֶקעֶנען פַּ ט, ַאז ֵקייֶנער ָזאל ִאים ִנישְׁ ֶעס טּוט ִזיְך אֹויף ֶדער ֶוועלְׁ

ִמיּות. שְׁ גַּ ט בְׁ רּוֲחִניּות אּון ִנישְׁ ט בְׁ  ִנישְׁ
ף גּוט ֶזען ָוואס ֶמען  ארְׁ ן אֹויף ִזיְך ַאֵליין, ֶמען דַּ ף ֵאייִביג קּוקְׁ ארְׁ ֶמען דַּ

ט ָהא ן ִנישְׁ ג ֶגעבְׁ טּונְׁ ף ֶמען ִזיְך ַאכְׁ ארְׁ רּוֲחִניּות דַּ ט. ֵסיי בְׁ ט אֹויף ֶדער ֶוועלְׁ
ט ֶער אֹויס ֵזייֶער  ן קּוקְׁ רֹויסְׁ דְׁ וייל פּון ִאינְׁ לֹויז וַּ ש בְׁ טְׁ ן ַא ֶמענְׁ צּולֹויפְׁ ָנאכְׁ

ן ָנאר אֹויף ִזיְך אּון ֶזען ף ֵאייִביג קּוקְׁ ארְׁ רֹויס אּון ֵהייִליג, ֶמען דַּ אֹויב  ,גְׁ
ט  אקּומְׁ ש ֶמען בַּ טְׁ יי ִאים,  -ֶעֶפעס פּון ֶדעם ֶמענְׁ ן בַּ טְׁ אלְׁ אן ָזאל ֶמען ִזיְך הַּ דַּ

אקּוֶמע בַּ ש ִאיז ָנאר צּו ַארֹויסְׁ טְׁ ט אּון ָכבֹודאֹויב ֶדער ֶמענְׁ  - ן פּון ִדיר ֶגעלְׁ
ן. טְׁ סְׁ ֶנעלְׁ שְׁ ֶלען פּון ִאים ִווי ַאמְׁ ָשאקְׁ ף ֶמען ִזיְך ָאפְׁ ארְׁ אן דַּ  דַּ

ן אּון אּו ן ָאפְׁ ן ִדי אֹויגְׁ טְׁ אלְׁ ף הַּ ארְׁ ִמיּות, ֶמען דַּ גַּשְׁ ֶבע ִאיז אֹויְך בְׁ ן ִדי ֶזעלְׁ
ן  שְׁ טְׁ ן פּון ֶמענְׁ ִפירְׁ ארְׁ ן פַּ ט ָלאזְׁ יין, אּון ִזיְך ִנישְׁ ִליחַּ זַּ צְׁ ֶזען ִווי ַאזֹוי ֶמען ֶקען מַּ

ִטיֶגע אפְׁ הַּ לְׁ ֵווייפְׁ ֶדעֶרע ִמיט צְׁ ן ַאנְׁ ארְׁ צּונַּ יינְׁ ן ַארַּ ן. ָוואס זּוכְׁ טְׁ  ֶגעֶשעפְׁ
ט ַאז ָדאס ֶזעֶנען  מּוֶעס אּון ֶגעָזאגְׁ ט ֶדעם שְׁ ֶגעִפירְׁ ָרא"ש ָהאט אֹויסְׁ מֹוהַּ
ט  ן. ֶמען ֶקען ִנישְׁ קֹויפְׁ ארְׁ קּודֹות ָוואס ֶער ָהאט צּו פַּ ט נְׁ ס הֹויפְׁ ִדי ֶזעקְׁ

ֶגעטּון ִמיט  ן ֵגיין ָאנְׁ ן ַאז ֵזיי ָזאלְׁ שְׁ טְׁ ֶגען אֹויף ֶמענְׁ ִווינְׁ צְׁ בּוִשים אֹויף ַארֹויפְׁ לְׁ מַּ
ָהִגים ִווי ַאזֹוי ֶמען יין אֵ  ט ִמנְׁ ֶדעֶרע ָסארְׁ ֶדעֶרע, ָאֶדער ַאנְׁ ֶוועג ָאֶדער ַאן ַאנְׁ

ש ִאיז  טְׁ ש אּון ֶיעֶדער ֶמענְׁ ֶדערְׁ ש ִאיז ַאנְׁ טְׁ ן. ֶיעֶדער ֶמענְׁ ָזאל ִזיְך ִפירְׁ
ִביָבה.  ט סְׁ ֶדעֶרע ָסארְׁ ן ִאין ַאן ַאנְׁ סְׁ ֶגעָוואקְׁ קּודֹות ֶזעֶנען אֹויפְׁ ס נְׁ ִדי ֶזעקְׁ

ן, אּון ֶווען ֶעס  ָאֶבער אכְׁ מַּ ן ָוואס ֶיעֶדער ֶקען טּון אּון ָנאכְׁ אכְׁ ָלִלּיֹות'ִדיֶגע זַּ כְׁ
ן  ִליֶכע אּון ֵשייֶנע ֶלעבְׁ ִליקְׁ ן ַא גְׁ ן ֶוועט ָהאבְׁ ט ִדי זַּאכְׁ גְׁ ָהאט ֵשֶכל אּון ֶער ָפאלְׁ

ט אּון אֹויְך אֹויף ֶיעֶנע ֶוועלְׁ   ט.אֹויף ִדי ֶוועלְׁ
ָרא"ש ֵחֶלק ה' ֶעֶרְך ֵפירּוִשים(  )ִשיחֹות מֹוהַּ
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 גליון היכל הקודש
 וועכענטליכע גליון ארויסגעגעבן דורך

 וויליאמסבורג מוסדות היכל הקודש ברסלב
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

 

ה ִלְכאֹוָרה ָוואְלט , ְתרּוָמהזֵיי ָזאְלן ֶנעֶמען ַפאר ִמיר ַא  - ְוִיְקחּו ִלי ְתרּומָׁ
ה "ְוִיְתנּו"ֶגעַדאְרְפט ְשֵטיין ִאין ָפסּוק,  ְתרּוָמה,  "ֶגעְבן"ִדי ִאיְדן ָזאְלן  - ִלי ְתרּומָׁ

 ?"ְוִיְקחּו"אְרָוואס ְשֵטייט פַ 
)ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן ִאיז ָדאס ַמְסִביר לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט מֹוַהָרא"ש 

ל פּון ֲעֵבירֹות, ַווייל ּוִניצ םַאז ֶווען ַא ִאיד ֶגעְבט ְצָדָקה ֶוועְרט ֶער דּוְרְך ֶדעקט"ז( 
יו ִמן  )ַשָבת קנ"א:(ִדי ְגָמָרא ָזאְגט  לָׁ ֲחִמין עָׁ ְבִריֹות ְמרַּ ל הַּ ֵחם עַּ ְמרַּ ל הַּ כָׁ

ִים, מַּ שָׁ נּות פּון ֶווער ֶעס ָהאט ַרֲחָמנּות אֹויף ֶמעְנְטְשן ָהאט ֶמען אֹויף ִאים ַרֲחמָ  הַּ
ֲחָמנּות ִהיְמל, קּוְמט אֹויס ַאז ֶדער ָוואס ֶגעְבט ְצָדָקה ָהאט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער רַ 

י ְגָמָרא ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִאים ֶגעְבן ֵשֶכל ַווייל דִ יף ִאים, אּון ֶדעָמאְלט'ס מּוז אוֹ 
ְרַפאר ַאז אֹויף ַא שֹוֶטה ָטאר ֶמען ִניְשט ַרֲחָמנּות ָהאְבן, אּון ֶדע )ְבָרכֹות לג(ָזאְגט 

אר ֶווען ֶמען ָהאט ִניְשט ֶוועְרט ֶמען ִניַצל פּון ֲעֵבירֹות ַווייל ַאן ֲעֵביָרה טּוט ֶמען נָ 
 )סֹוָטה ג(. ַקיין ֵשֶכל

ְוִיְקחּו ייט אּון ֶדעְרַפאר ֶיעְצט ֶווען ִדי ִאיְדן ָהאְבן ֶגעֶגעְבן ְצָדָקה ַפאְרן ִמְשָכן, ְשטֵ 
ה ָקה זֵיי ָהאְבן ֶגענּוֶמען, ַווייל ִמיט ֶדעם ָוואס זֵיי ָהאְבן ֶגעֶגעְבן ְצדָ  - ִלי ְתרּומָׁ

ן דּוְרְך ן זֵיי ֶגענּוֶמען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ֶער ָזאל ַרֲחָמנּות ָהאְבן אֹויף זֵיי, אּוָהאבְ 
 ֶדעם ֶוועְלן זֵיי ִניְשט טּוהן ַקיין ֲעֵבירֹות.

 )תֹוְך ַהַנַחל ֵליל שב"ק ְתרּוָמה תשס"ג לפ"ק(
 

*** 
 

ב, ִשיתָׁ ְשנִַּים ְכרּוִבים זָׁהָׁ ְרצּוף  -ְכרּוִבים ָזאְגט אֹויף ֶדעם ַרִש"י:  ְועָׁ ְדמּות פַּ
ֶהם, ער ִדי ְכרּוִבים אֹויְפ'ן ָארֹון ָהאְבן ֶגעַהאט ַא ָפִנים פּון ַא ִקיְנד, ִווידֶ  ִתינֹוק לָׁ

ְכרּוִביםוַּיְַּשכֵ ( )ְבֵראִשית ג, כדֶגעִפיֶנען ִמיר אֹויְפן ָפסּוק  , ן ִמֶקֶדם ְלגַּן ֵעֶדן ֶאת הַּ
ְכרּוִבים ָזאְגט אֹויף ֶדעם ַרִש"י:  ה -ֶאת הַּ לָׁ ְלֲאֵכי ֲחבָׁ  .מַּ

א ָדא ַטייְטְשט ַרִש"י ַאז ְכרּוִבים ֵמייְנט ַא ִקיְנד אּון דָ  ,ִלְכאֹוָרה ִאיז ֶעס ַא ְסִתיָרה
 י ַחָבָלה?ַטייְטְשט ַרִש"י ַאז ְכרּוִבים ֵמייְנט ַמְלֲאכֵ 

 

ט ֶמען ַאז ֶעס ִאיז ִבְכַלל ִניְשט ֵקיין ְסִתיָרה, ֵבייֶדע ֶרעדְ ִאיז ָדאס ַמְסִביר מֹוַהָרא"ש 
רֹון, פּוֶנעם ֶזעְלְבן ִקיְנד, ָנאר אֹויב ִדי ְכרּוִבים ִליְגן אֹויְפן ַכֹפֶרת ֶהעֶכער ֶדעם אָ 

ז ֶמען ֶלעְרְנט אֹויס ַפאְרן ִקיְנד ִזיְך צּו ָוואס ָדאס ִאיז ִדי תֹוָרה, ָדאס ֵמייְנט, אַ 
ִווי ַאן  צּוֶגעוואֹויֶנען צּו ֶלעְרֶנען ִדי ֵהייִליֶגע תֹוָרה, ֶדעָמאְלְטס ָהאט ֶער ַא ָפִנים

 ֵאייְדל ֶעְרִליְך ִקיְנד.
ט אֹויְפ'ן ִוויֶדער ֶדער ֶזעְלֶבער ִקיְנד אֹויב ֶלעְרְנט ֶער ִניְשט ֵקיין תֹוָרה, ֶער ִאיז ִניְש 

 אְכן.ָארֹון, ֶוועְרט ֶער ַא ַמְלַאֵכי ַחָבָלה, ֶער ִוויל ָנאר צּוְבֶרעְכן אּון ֶשעִדיְגן ַז
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רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
ר  ~ דָׁ    ~ חֹוֶדש אָׁ

 

ֶווען ֶעס קּוְמט חֹוֶדׁש ָאָדר, ֵהייְבט ֶמען ׁשֹוין 
יְגַקייט פּון  יְכטִּ י לִּ יְרן דִּ יֹום טֹוב ֶדעם ָאן צּו ְׁשפִּ

ין ְירּוׁשַ  ים, אִּ י פּורִּ יָלה(ְלמִּ ֶוועְרט  )ֵריׁש ַמֶסֶכת ְמגִּ
ין ַגאְנץ חֹוֶדׁש ָאָדר ֶקען ֶמען  ֶגעְבֶרעְנְגט, ַאז אִּ
יָלה, אּון ַאזֹוי ֶוועְרט ֶגע'ְפַסק'ְנט  י ְמגִּ ֵלייֶנען דִּ

ְלָחן ָערּוְך  ין ׁשֻׁ ַאז ֶווער ֶעס )או"ח תרפ"ח, ז'( אִּ
ען ָפאְרט ַארֹויס אֹויף ַא ַווייֶטע ֶוועג אּון ֶער קֶ 

יְׁשט  ים, אּון ֶער ֶקען נִּ יז פּורִּ יְׁשט ַוואְרְטן בִּ נִּ
י  יָלה, ֶקען ֶער ׁשֹוין ֵלייֶנען דִּ יְטֶנעֶמען ַא ְמגִּ מִּ
יָלה פּון ָאְנהֹויב חֹוֶדׁש ָאָדר, ֶזעהט ֶמען פּון  ְמגִּ
יז ׁשֹוין  ין ָאְנהֹויב חֹוֶדׁש ָאָדר, אִּ ֶדעם ַאז ְגַלייְך אִּ

יְגַקייט  יְכטִּ י לִּ ים.ָדא דִּ  פּון פּורִּ
י ֲחַז"ל  ית כ"ו:( ֶדעְרַפאר ָזאְגן דִּ ְכַנס )ַתֲענִּ ֶׁשנִּ "מִּ

ְמָחה", ְגַלייְך ֶווען ֶמען ְטֶרעט  ין ְבשִּ ָאָדר ַמְרבִּ
ין ֹחֶדׁש ָאָדר ַדאְרף ֶמען ַפאְרֶמעְרן צּו  ַאַריין אִּ
ין"  יְך, אּון ֲחַז"ל ֶזעֶנען ְמַדֵייק "ַמְרבִּ  -ַזיין ְפֵריילִּ

יט שִּ ֶמען ַדאְר  ְמָחה, ַווייל ף "ַפאְרֶמעְרן" מִּ
י ֶגעֶלעְרְנט  יקּוֵטי ֶבֱאֶמת ָהאט אּוְנז ֶדער ֶרבִּ )לִּ

יָמן כ"ד(  ְהיֹות מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' סִּ ְצָוה ְגדֹוָלה לִּ מִּ
יד", ַא ַגאְנץ ָיאר ַדאְרף ֶמען אֹויְך  ְמָחה "ָתמִּ ְבשִּ

יְך, ָנאר חֹוֶדׁש ָאָדר ַדאְרף ֶמען  ָנאְך ַזיין ְפֵריילִּ
יְך, אּון טּוהן  ֶמער ַפאְרֶמעְרן צּו ַזיין ְפֵריילִּ

יְך.  ַאֶלעס ָוואס ֶמען ֶקען צּו ַזיין ְפֵריילִּ
 

ִשְמָחה  ין ב ְ ִנְכַנס ָאָדר ַמְרב ִ ֶׁ  ִמש 

יְך ַאז ֶווען ֶעס  יְרט ֶמען זִּ אּון ֶדעְרַפאר פִּ
קּוְמט חֹוֶדׁש ָאָדר, ֶהעְנְגט ֶמען אֹויף ְגרֹויֶסע 

ְמָחה", צּו ָטאְווֶלען " ין ְבשִּ ְכַנס ָאָדר ַמְרבִּ ֶׁשנִּ מִּ
ֶדעְרַמאֶנען ַפאר ֶיעְדן ֵאייֶנעם ַאז ֶמען ָזאל 
יְך, אּון טּוהן ַאֶלע  ֶגעֶדעְנְקן צּו ַזיין ֵזייֶער ְפֵריילִּ

יט ֶדעם ָוואס פְ  יְך, אּון מִּ עּולֹות צּו ַזיין ְפֵריילִּ
יז ֶמען מִּ  יְך ֶדעם חֹוֶדׁש, אִּ יז ְפֵריילִּ יט ֶמען אִּ

יְך ַאֶלע גּוֶטע ַהְׁשָפעֹות ָוואס קּוְמט  ֶדעם ַמְמׁשִּ
י ֶטעג. ין דִּ  ַאָראפ אִּ

י ְגָמָרא ָזאְגט  ְתַקְימּו )ֵביָצה ט"ו:( דִּ "ָהרֹוֶצה ֶׁשיִּ
יר ַבָמרֹום ה'",  ַטע ָבֵהן ָאָדר, ֶׁשֶנֱאַמר ַאדִּ ְנָכָסיו יִּ

ויל ַא  ז ַזייֶנע ְבַפְׁשטּות ֵמייְנט ֶעס ַאז ֶווער ֶעס וִּ
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רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
ויֶסע ְגָראז ֶפעְלֶדער ָזאְלן גּוט ַוואְקְסן, ָזאל ַאייְנְפַלאְנְצן ַא  ֶגעוִּ

יז אֹויְך ְמַרֵמז ָדאס ָוואס  ָוואס ֵהייְסט "ָאָדר", ָאֶבער ָדאס אִּ
י ָזאְגט  ְמָחה, ח"ב, א( ֶדער ֶרבִּ דֹות, שִּ י ֶשהּוא שָ )ֵסֶפר ַהמִּ יד ַעל מִּ ֵמַח ָתמִּ

יְך ֶוועט  יג ְפֵריילִּ יז ְשֶטעְנדִּ יַח, ֶווער ֶעס אִּ ְיֵדי ֶזה הּוא ַמְצלִּ
י ֲחַז"ל "ָהרֹוֶצה  ין ַאֶלעס, אּון ֶדעְרַפאר ָזאְגן דִּ יַח ַזיין אִּ ַמְצלִּ
יּות  יַח ַזיין ְברּוֲחנִּ ויל ַמְצלִּ ְתַקְימּו ְנָכָסיו", ֶווען ֵאייֶנער וִּ ֶׁשיִּ

יּות י ּוְבַגְׁשמִּ יְך ַאייְנְפַלאְנְצן דִּ ַטע ָבֵהן ָאָדר", ָזאל ֶער ַביי זִּ , "יִּ
ַדת הַ  ים שִּ מִּ ְמָחה ֶוועט אִּ י שִּ ְמָחה פּון חֹוֶדׁש ָאָדר, אּון דִּ

יַח ַזיין. יג ַמְצלִּ  ַבאְגֵלייְטן אּון ֶהעְלְפן ַאז ֶער ָזאל ְשֶטעְנדִּ

 

ען ִוויְסן ען מֶׁ ען ִאיז ְפֵריי ִווי ַאזֹוי קֶׁ  ִליְך?אֹויב  מֶׁ
וי ַאזֹוי ֶקען ַא יְך?  וִּ יז ַטאֶקע ְפֵריילִּ ויְסן אֹויב ֶער אִּ ֶמעְנְטׁש וִּ

י  יֶבער,  ְמָחהשִּ ֶווען דִּ יְך אִּ יְסט זִּ יְך אֹויְך אּון גִּ ֶמען ַמאְכט ְפֵריילִּ
יז ֶבֱאֶמת  יְדן, ֶדעָמאְלט'ס ֵווייְסט ֶמען ַאז ֶמען אִּ ַאְנֶדעֶרע אִּ

יְך.  ְפֵריילִּ
ְצֹות פּון חֹוֶדׁש ָאָדר ֶזעֶנען אּון ֶדעְרַפאר זֶ  י מִּ עהט ֶמען ַאז דִּ

יְך ֶוועט  יז ְפֵריילִּ יט ְצָדָקה ָוֶחֶסד, ַווייל ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש אִּ יל מִּ פִּ
יְך ַאְנֶדעֶרע  יט ַאְנֶדעֶרע, צּו ַמאְכן ְפֵריילִּ ֶער טּוהן ְצָדָקה ָוֶחֶסד מִּ

יְדן אֹויְך.  אִּ
יט ַׁשָבת  יְך ָאן מִּ ים, ָוואס ֶמען רּוְפט ׁשֹוין ֶעס ֵהייְבט זִּ ְׁשָקלִּ

ים  ים, צּו ֶגעְבן ְצָדָקה, אּון ֶדעְרָנאְך ֶעֶרב פּורִּ אֹויס צּו ֶגעְבן ְׁשָקלִּ
ית ַהֶׁשֶקל ַפאר ְצָדָקה, אּו יְך צּו ֶגעְבן ַמֲחצִּ יְרט ֶמען זִּ ן ֶדעְרָנאְך פִּ

ים ַאֵליינְ  יט ְצָדָקה ָוֶחֶסדפּורִּ יל ָנאר מִּ יז ָדאְך פִּ ְׁשלֹוח ס אִּ , מִּ
ְׁשָפָחה אּון  י מִּ יט דִּ ים מִּ ים, ְסעּוַדת פּורִּ ָמנֹות, ַמָתנֹות ָלֶאְביֹונִּ
יג ֶטעג ַפאר ֶדער  יז ְדַרייסִּ ים ָוואס אִּ ְפַרייְנד, אּון אֹויְך פּון פּורִּ
ְסָחא  ְמָחא ְדפִּ יֹום טֹוב ֶפַסח, ֵהייְבט ֶמען ׁשֹוין צּוַזאם ֶנעֶמען קִּ

יֶמעַלייט  אֹויף ֶפַסח, קּוְמט אֹויס ַאז ַגאְנץ חֹוֶדׁש ָאָדר ַפאר ָארִּ
יז  יט ְצָדָקה ָוֶחֶסד, ַווייל ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש אִּ יְנֶדען מִּ יז ַפאְרבִּ אִּ
יט ְצָדָקה  יְך ַאְנֶדעֶרע מִּ ויל ֶער אֹויְך ַמאְכן ְפֵריילִּ יְך, וִּ ְפֵריילִּ

 ָוֶחֶסד.
 

ו ָבה ִמיט  ש   ְמָחהש ִ ת ְ
וי ֹחֶדׁש ֶאלּו יז ַא חֹוֶדׁש ָוואס ֶמען טּוט ְתׁשּוָבה ַאזֹוי וִּ ל אִּ

ין ֹראׁש  ְרָאה, ֶמען ָהאט מֹוָרא פּוֶנעם יֹום ַהדִּ יִּ ַהָׁשָנה, אּון ֶמען מִּ
ים  ים טֹובִּ יט ְתׁשּוָבה אּון ַמֲעשִּ יְך צּו ַא ַגאְנֶצע חֹוֶדׁש מִּ ְגֵרייט זִּ

ין, ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָזאל ָאְנְׁשַרייְבן  צּו ֶקעֶנען זֹוֶכה ַזיין ְבדִּ
 ֹראׁש ַהָׁשָנה ַא גּוט ֶגעֶבעְנְטְׁשט ָיאר.

יז ֶדער חֹוֶדׁש ָאָדר ַא חֹוֶדׁש ָוואס ֶמען טּוט  ַאזֹוי אֹויְך אִּ
יט  יז ֶעס ְתׁשּוָבה ֵמַאֲהָבה אּון מִּ , ְמָחהשִּ ְתׁשּוָבה, ָאֶבער ֶיעְצט אִּ

יְך צּו צּום חֹודֶ  יט ֶדעם ְגֵרייט ֶמען זִּ יז ֶדער אּון מִּ יָסן ָוואס אִּ ׁש נִּ
י  יט דִּ ָגֵאל, אּון מִּ ין ְלהִּ ידִּ יָסן ֲעתִּ ָלה, ְבנִּ פּון  ְמָחהשִּ חֹוֶדׁש ַהְגאֻׁ

יְׁשט  יז נִּ ֶדעם חֹוֶדׁש ֶקען ֶמען ַפאֶרעְכְטן ַאֶלעס ָוואס ֶמען אִּ
יְך ַא ַגאְנץ ָיאר.  ֶגעֶווען ֶגענּוג ְפֵריילִּ

י ָזאְגט  יז י מֹוֲהַר"ן( )ַהְׁשָמטֹות ְלַחיַ ֶדער ֶרבִּ י ַאז ָאָדר אִּ ָראֵׁשי דִּ
 ֶמת.'ָבְרָך אֱ 'אׁש דְ 'רֹ פּון ֵתיבֹות 

י ְגָמָרא ָזאְגט  וי דִּ ין ל"א.( ֶקען ַזיין ֶדער ְפַׁשט לֹויט וִּ ידּוׁשִּ אֹויף )קִּ
י ְגָמָרא 'ָבְרָך אֱ 'אׁש דְ 'ֶדעם ָפסּוק רֹ  ֶמת, ְפֶרעְגט אֹויף ֶדעם דִּ

י ָאְנַפאְנג ֶוועְרֶטער ֶזעֶנען  -ף ְדָבְרָך?" "ֹראׁש ְדָבְרָך ְוֹלא סוֹ  ָנאר דִּ
ּסֹוף ְדָבְרָך  י ְגָמָרא "ֶאָלא מִּ יְׁשט? ָזאְגט דִּ י סֹוף נִּ ֱאֶמת, אּון דִּ
י ָאְנַפאְנג  יָכר ֶׁשֹראׁש ְדָבְרָך ֱאֶמת", פּוֶנעם סֹוף ֶזעהט ֶמען ַאז דִּ נִּ

יז אֹויְך ֱאֶמת.  אִּ
יז ֶדער ֶרבִּ  יז ָראֵׁשי ֵתיבֹות ָדאס ֶקען ַזיין אִּ י ְמַרֵמז, ָאָדר אִּ

יז ֶדער ֶלעְצֶטער 'ָבְרָך אֱ 'אׁש דְ 'רֹ  ֶמת, ַאז חֹוֶדׁש ָאָדר ָוואס אִּ
ין ֶדעם  יְך אִּ יז ְפֵריילִּ ים, ֶווען ֶמען אִּ חֹוֶדׁש פּוֶנעם ֵסֶדר ַהֲחָדׁשִּ
יז  ים ָוואס ֶמען אִּ י ַאֶלע ֲחָדׁשִּ יט ֶדעם ְמַתֵקן דִּ יז ֶמען מִּ חֹוֶדׁש, אִּ

יְך, ַווייל פּון ֶדעם ֶלעְצְטן חֹודֶ  יְׁשט ֶגעֶווען ְפֵריילִּ ׁש, ֶווען ֶמען נִּ
יז ֶדעָמאְלט יט ֶדעם ַאז ֶמען ָהאט  אִּ יְך, ַווייְזט ֶמען מִּ ְפֵריילִּ

יְך אֹויְך ַא ַגאְנץ ָיאר, אּון ֶעס ֶוועְרט  ֶבֱאֶמת ֶגעָוואְלט ַזיין ְפֵריילִּ
וי ֶמען ָוואְלט ֶגעוֶ  יְך ַא ַגאְנץ ָיאר.ֶגעֶרעְכְנט וִּ  וען ְפֵריילִּ
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רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
י ְגָמָרא  ֶוועְרן ַאֶלע  ַאז ֶדעָמאְלט)יּוָמא פ"ו:( אּון ֶווען ֶמען טּוט ְתׁשּוָבה ֵמַאֲהָבה, ָזאְגט דִּ

ְצֹות, אּון ֶדעְרַפאר ֶווען ֶעס קּוְמט חֹוֶדׁש ָאָדר אּון ֶמען טּוט  יֶבעְרֶגעְדֵרייט אֹויף מִּ ֲעֵבירֹות אִּ
ְמָחה ֶוועְרט ְמקּוָים רֹ ְתׁשּוָבה  י ְגָמָרא ָזאְגט, ַאז פּון סֹוף 'ָבְרָך אֱ 'אׁש דְ 'ְבשִּ וי דִּ ֶמת, ַאזֹוי וִּ

יֶבעְרֶגעְדֵרייט צּו  יֶבעְרֶגעְדֵרייט צּום גּוְטן, ַאֶלע ֲעֵבירֹות ֶוועְרן אִּ י ַגאְנֶצע ָיאר אִּ ָיאר ֶוועְרט דִּ
ְצֹות.  מִּ

ען ְפֵרייִליְך? ועְרט מֶׁ  ִווי ַאזֹוי וֶׁ
יְך קּוְמט ָאן ֵזייֶער ְׁשֶווער, ַאֶלע ַאְנֶדע יְנֶגער צּו צּו ַזיין ְפֵריילִּ ֶרע ֲעבֹודֹות ֶזעֶנען ַאַסאְך ְגרִּ

יַקייְטן,  יְך, ַווייל ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש ֵגייט דּוְרְך ָצרֹות אּון ְׁשֶווערִּ וי צּו ַזיין ְפֵריילִּ טּוהן וִּ
יַׁשת ַהַדַעת, אּון ָדאס צּוְבֶרעְכט ֵזייֶער ְׁשַטאְרק ַא ֶמעְנְטׁש, ֶמען  יְׁשן אּון ֲחלִּ יֶטעְרנִּ בִּ

יְך.ַפאְר  יְׁשט ַזיין ְפֵריילִּ י מּוט, אּון ֶמען ֶקען נִּ יְרט דִּ  לִּ
יְך ְׁשַטאְרְקן, אּון  יָקר ְגרֹויְסַקייט פּון ַא ֶמעְנְטׁש ֶווען ֶער ֶקען זִּ יז ֶדער עִּ אּון ֶדעְרַפאר אִּ

יַקייְטן ָוואס ֶער ֵגייט דּוְרְך, ָזאל ֶער ָנאְך ַאְלץ ַזיין ְפרֵ  יט ַאֶלע ְׁשֶווערִּ ילּו מִּ יְך, ֶווען ֶעס ֲאפִּ יילִּ
יְׁשט ַקיין קּוְנץ,  ְכַלל נִּ יז ָדאס בִּ יְך אִּ יז ֶער ְפֵריילִּ ֵגייט ַפאר ַא ֶמעְנְטׁש גּוט אּון ֶדעָמאְלט'ס אִּ

ים נִּ  יְך צּו יְׁשט ַאזֹוי גּוט, אּון פּון דֶ ָנאר ַפאְרֶקעְרט ֶווען ֶעס ֵגייט אִּ עְסט ֶוועְגן ְׁשַטאְרְקט ֶער זִּ
יְך, יד. ֶדעָמאְלט ַזיין ְפֵריילִּ י ְגרֹויְסַקייט פּון ַא אִּ יְך דִּ  ֶדעְרֶקעְנט זִּ

יט  יג מִּ יז ְשֶטעְנדִּ יד ְגֵלייְבט ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער אִּ ְמָחה קּוְמט דּוְרְך ֱאמּוָנה, ֶווען ַא אִּ שִּ
ים, אּון ֶיעֶדע ַזאְך ָווא ים, ֶער ֶהעְלְפט אִּ יְׁשט פּוְנְקט ֶגעֶׁשעהן אִּ יז נִּ ְבֶדֶרְך ס ֶגעֶׁשעהט אִּ

יט ַזיין ְגרֹויס ַרֲחָמנּות, ָוואְלט  ַהֶטַבע, ָנאר ֶיעֶדע ַזאְך ַמאְכט ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ַאֵלייְנ'ס מִּ
יְך.  ֶער ֶגעֶווען ֵזייֶער ְפֵריילִּ

יר  ַאז אּון ָנאְכֶדעְרצּו ְצֹות ָוואס מִּ יט מִּ ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָהאט אּוְנז ֶגעֶגעְבן ַא תֹוָרה מִּ
יל ָיאר ֶלעְבט ׁשֹוין  ויפִּ יט ֶדעם, וִּ יְך ֵזייֶער ְפֵרייֶען מִּ יר זִּ ֶזעֶנען זֹוֶכה צּו ְמַקֵיים ַזיין, ַדאְרְפן מִּ

י ֶוועְלט? "ְיֵמי ְׁשנֹוֵתינּו ָבֶהם ׁשִּ  ים ָׁשָנה", ַא ֶמעְנְטׁש אֹויף דִּ ְגבּוֹרת ְׁשמֹונִּ ם בִּ ים ָׁשָנה ְואִּ ְבעִּ
יְך ֵזייֶער ְפֵרייֶען  יֶכע ָיאר, ֶקען ֶמען זִּ י ֶעְטלִּ ין דִּ אּון ַאז ֶמען ַכאְפט ָנאְך ַארֹויס גּוֶטע ַזאְכן אִּ

יט ֶדעם.  מִּ
יט ֶמען ַׁשָבת? ַווייל ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָהאט ֶגעֵהייְסן, ַפאְרוָ  ואס ֶעְסט ֶמען ַפאְרָוואס הִּ

יר?  יר ַא ְמזּוָזה אֹויְפ'ן טִּ ָכֵׁשר'ס? ַווייל ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָהאט ֶגעֵהייְסן, ַפאְרָוואס ָהאְבן מִּ
ם, אּון  י ְמזּוָזה ְׁשֵטייט ַקָבַלת עֹול ַמְלכּות ָׁשַמיִּ ין דִּ י ְמזּוָזה? ַווייל אִּ יר דִּ ַפאְרָוואס קּוְׁשן מִּ

יְך  יר ְפֵרייֶען זִּ יט ֶדעם, אּון ַאזֹוי מִּ יְך מִּ יד טּוט, ֶקען ֶמען זִּ ְצֹות ָוואס ֶיעֶדער אִּ ַווייֶטער ַאֶלע מִּ
יֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן. יט, אּון ָדאס ַווייְזט ַאז ֶמען ְגֵלייְבט אִּ  ֵזייֶער ְפֵרייֶען ֶדעְרמִּ

י ָנָתן ָזאְגט  ם, ֲהָלָכה ד'( ֶרבִּ יַלת ַאַפיִּ יקּוֵטי ֲהָלכֹות, ְנפִּ ְׁשעּות פּון ָהָמן )לִּ י רִּ יז ֶגעֶווען דִּ ַאז ָדאס אִּ
ָכל ַעם, ָהָמן ָהאט ֶגעָזאְגט ַאז  ֶווען ֶער ָהאט ֶגעָזאְגט ַפאר ַאַחְׁשֵורֹוׁש, ְוָדֵתיֶהם ׁשֹונֹות מִּ

יְך ֶעס מְ  יְׁשט ְפֵריילִּ ילּו ֶיעֶדע ָפאְלק אּון ַלאְנד ָהאט אֹויְך ֶגעֶזעְצן  ָאֶבער ֵזיי ֶזעֶנען נִּ ַקֵיים ֲאפִּ
יְך, אּון ָדאס ָהאט  ְצֹות ֶזעֶנען ֵזיי ֵזייֶער ְפֵריילִּ יְדן, ֶווען ֵזיי טּוהן מִּ י אִּ צּו ַזיין, ָאֶבער ַביי דִּ
יְׁשט ֶגעֶקעְנט אֹויְסַהאְלְטן, ַווייל אֹויב  ֵזייֶער ְׁשַטאְרק ֶגעְקֶרעְנְקט ַפאר ָהָמן, ָדאס ָהאט ֶער נִּ

י מִּ  יט דִּ יְך מִּ יז ְפֵריילִּ ין ֶדעם ַא ֶהעֶכעֶרע ֹכַח.ֶמען אִּ יְגט אִּ יָמן ַאז ֶעס לִּ יז ַא סִּ  ְצֹות, אִּ
וי ַאזֹוי אֹויס צּו  י ֶגעֶזעְצן פּוֶנעם ַלאְנד זּוְכט ֶמען ָנאר וִּ אּון ָדאס ֶזעהט ֶמען ַטאֶקע, ַאז דִּ

יְך ַארֹויס ְדֵרייֶען, ָאבֶ  יְׁשט, ֶוועט ֶמען זִּ יְלן, אּון ֶווען ֵקייֶנער ֶזעהט נִּ יְנֶדער ְׁשפִּ יֶׁשע קִּ ידִּ ער אִּ
יְך  י תֹוָרה ַווייל ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָהאט ֶעס ֶגעֵהייְסן אּון ֵזיי ֶזעֶנען ֵזייֶער ְפֵריילִּ ָפאְלְגן דִּ

יט.  ֶדעְרמִּ
יְׁשט  יְך ֶוועְסטּו נִּ י ָנָתן ָהאט ַאָמאל ֶגעָזאְגט ַפאר ֵאייֶנעם: "אֹויב דּו ֶוועְסט ַזיין ְפֵריילִּ ֶרבִּ

נֹום", אּון ֶיעֶנער ָהאט ֶעס ַטאֶקע ְמַקֵיים ֶגעֶווען ַזיין ַגאְנץ ֶלעְבן. ֶזעהן  ֶדעם ֵגיהִּ

ער ועט ֵסיי ִווי ַאִריב ֶׁ ער ָטאג וֶׁ  ֵגיין דֶׁ
יֶבער ֵגיין, ְמֵמיָלא ַפאְרָוואס  יצִּ  וי ַארִּ ֶעס ֵגייט גּוט ָאֶדער ְׁשֶלעְכט, ֶוועט ֶדער ָטאג ֵסיי וִּ

יְׁשט ַזיין  יֶנעם ָטאג? ֲחַז"ל ָזאְגןָזאל ֶמען נִּ יְך אִּ י(  ְפֵריילִּ ינִּ ְמָחה ַמְמֶתֶנת ין הַ "אֵ )ַתְנחּוָמא, ְׁשמִּ שִּ
יֶגע ַזאְך צּו  ויְכטִּ יז ֵזייֶער ַא וִּ י ֶׁשָשֵמַח ַהיֹום ָשֵמַח ְלָמָחר", אּון ָדאס אִּ ָלָאָדם, ֹלא ָכל מִּ

יך ֶווען ֶעס קּוְמט ַא וי ֶמען  ֶגעֶדעְנְקן, ַווייל ֶגעֶוועְנְטלִּ יְׁשט ַאזֹוי וִּ ְׁשֶוועֶרע ָטאג, ַזאְכן ֵגייֶען נִּ
יְך, אּון ֶמען ְטַראְכט "ָמאְרְגן ֶוועט ַזיין ַא ֶבעֶסעֶרע ָטאג,  יז ֵזייֶער ְׁשֶווער צּו ַזיין ְפֵריילִּ ויל, אִּ וִּ

י ֲחַז"ל: ַוואְרט  יְך", ֶדעְרַפאר ָזאְגן אּוְנז דִּ יְך ַזיין ְפֵריילִּ יְׁשט אֹויף ָמאְרְגן צּו ָמאְרְגן ֶוועל אִּ נִּ
יְך,  יר צּו ַזיין ַהייְנט ְפֵריילִּ וי ַאזֹוי ֵווייְסטּו ָוואס ָמאְרְגן ֶוועט ַזיין? ְפרּובִּ יְך, ַווייל וִּ ַזיין ְפֵריילִּ

י יַח ַזיין מִּ יז, אּון ָדאס ֶוועט ַמאְכן ַאז דּו ָזאְלְסט ַמְצלִּ י ַמָצב אִּ וי ַאזֹוי דִּ ילּוק וִּ יְׁשט ַקיין חִּ ט נִּ
יַח. יז ֶער ַמְצלִּ יְך אִּ יז ְפֵריילִּ  ַאֶלעס, ַווייל ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש אִּ

וי ַאזֹוי ֶער ָזאל ָאְנֶנעֶמען ַזיין ֶלעְבן, וִּ  י ֶהעְנט פּוֶנעם ֶמעְנְטׁש, וִּ ין דִּ יְגט אִּ יָרה לִּ י ְבחִּ וי דִּ
ְפֵניֶכם ַהיֹום ְבָרָכה ּוְקלָ אֵ ֶדער ָפסּוק ָזאְגט ְר  י נֹוֵתן לִּ ָלה, ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶגעְבט ה ָאֹנכִּ

יְך ָאֶדער  יט ֶדעם ַמאְכן ַא ְבָרָכה ָאֶדער ַא ְקָלָלה, ְפֵריילִּ ַפאְרן ֶמעְנְטׁש ַא ָטאג, אּון ֶער ֶקען מִּ
ים ָוואס ֶמען  י גּוֶטע ֲחָלקִּ יג, ֶמען ֶקען ָאְנֶנעֶמען ֶדעם ָטאג גּוט, קּוְקן ָנאר אֹויף דִּ ְטרֹויֶערִּ

יג, ָהאט אּון זִּ  יט ֶדעם, אּון ֶמען ֶקען ַאֶלעס ָאְנֶנעֶמען ְׁשֶלעְכט, אּון ַזיין ְטרֹויֶערִּ יְך ְפֵרייֶען מִּ
ים", ֶוועל ֶעס ָדאס ֶלעְבן צּו ַזיין ְפֵריילִּ  יְך אּון אּון ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָזאְגט: "ּוָבַחְרָת ַבַחיִּ

יְדן, ֶדעָמאְלט  .סגּוטְ  ֶוועְסטּו ָהאְבן ַאֶלעס צּוְפרִּ
 

 

 גהמשך בדף 

 נייעס אינערהאלב
 מוסדותינו הק'

 המשך
 

 מחשובי אנשי שלומינו.  הי"ו,
בהיכל הישיבה, עס די שבע ברכות איז פארגעקומען 

זענען זיך צוזאמגעקומען אלע תלמידי הישיבה און אנשי 
ביי די סעודה האט  שלומינו מיטצוהאלטן די שמחה.

דער ראש ישיבה גערעדט איבער די גרויסקייט און 
חתונה מיט די גייט צו זיין חשיבות פון א חתן וואס 

ן עגצו אריינברענהקדמות און לימודים פון הייליגן רבי'ן, 
, און דאן וועט זיין שטוב ם אייבערשטן אין זיין שטובדע

זיין א משכן, א בית המקדש מעט, און ער וועט 
 .פארתאויפשטעלן הערליכע דורות לשם ולת

נאכן בענטשן האט מען זיך ארויסגעלאזט אין 
ן דעם חתן ביז אין די פרייליכע טענץ, און משמח געווע

 שפעטע שעה'ן.
 שמח תשמח רעים האהובים!
*** 

 

די חשובע פאר התחזקות ת ודרש
 פרויען פון אנשי שלומינו

אנט די פעולות פון די פרויען באקברייט עס איז שוין 
פאראיין שע"י מוסדותינו הק', אין וואס די חשובע 
פרויען פון אנשי שלומינו העלפן זיך ארויס איינער דעם 

ווערט אויך  טן מיט אלעס וואס פעלט זיך אויס.צוויי
שיעורים פאר די פרויען דורך חשובע שטעלט צוגע

פרויען פון אנ"ש וואס געבן שיעורים זיך צו שטארקן און 
אנגיין לויט די הייליגע לימודים פון רבי'ן אזוי ווי 

 רנט אונז.מוהרא"ש לע
צוגעשטעלט א ספעציעלע טעלעפאן ליין איז געווארן 

פאר די פרויען, וואו מען קען הערן שיינע שיעורים און 
געדאנקען זיך צו שטארקן מיט די לימודים פון רבי'ן. די 

 .559-670-1543נומער איז 
איז פארגעקומען א שיעור פאר די מאנטאג די וואך 

עס זענען זיך צוזאמגעקומען א גרויסע צאל , פרויען
פרויען מיטצוהאלטן, און ברוך ה' אז עס איז געקרוינט 
געווארן מיט גרויס הצלחה, די פרויען האבן זייער 
שטארק הנאה געהאט, און אהיים געגאנגען מיט פרישע 

 ווייטער אנצוגיין מיט די הייליגע עצות פון רבי'ן.כוחות 
און די קומענדיגע וואכן וועלן פארקומען נאך 

 צוזאמקומען פון די פרויען זיך צו שטארקן אינאיינעם.
 ולאחיו יאמר חזק!

 
 ברסלב "תפארת התורה"ישיבה 

 

 זעלטענע געלעגנהייט!
 

 

 צייט איז באגרעניצט,
 וכל הקודם זכה!
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 Breslevcenter@gmail.com פארבינט אייך צו: צו באקומען דעם גליון יעדע וואך אויף אימעיל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 מוסדותינו הק' נייעס אינערהאלב
 
 

 אידיש יןא געדרוקט"צוואת מוהרא"ש" 
 טיףנאך  זענען בפרט שלומינו אנשי און בכלל ישראל כלל

, ל"זצ ש"מוהרא מרן ק"כ פון הסתלקות די פון צובראכן און דערשיטערט
 איבערגעלאזט אונז און, פריצייטיג אזוי וועלט די פון אוועק איז וועלכע

 .רועה בלי כצאן אליין
 און חיזוק וויפיל, נישט דען ווייסט ווער, נישט דען געדענקט ווער

 מיר וואס יארן אלע די ש"מוהרא פון באקומען האבן מיר התעוררות
 וויפיל .ספרים זיינע לערנען צו און אים ביי זיין צו געווען זוכה האבן

 ווי, ן'רבי פון עצות און למודים הייליגע אלע די ט'חזר'גע האט ש"מוהרא
 עס זאלן מיר אז שטאפל אונזער צו געברענגט אראפ עס האט ער אזוי

 .לעבן פראקטישן אינעם נוצן צו עס אזוי ווי וויסן און פארשטיין
 האט וואס אבידה ביטערע א איז דאס, ש"מוהרא פארלוירן האבן מיר

 ספרים זיינע איבערגעלאזט אבער אונז האט ש"מוהרא. שאץ קיין נישט
 מיר, אנגיין און שטארקן ווייטער זיך זאלן מיר וואס מיט למודים זיינע און

 וועגן די אין פירן ווייטער זיך זאלן מיר, דעם מיט האלטן ווייטער זיך זאלן
 אזוי, נאך לעבט ער ווי אזוי זיין וועט דאן און, געלערנט אונז האט ער וואס

 אין ליגט צדיק פונעם נשמה די און שכל, פנים די אז זאגט רבי דער ווי
 זיין צו מקיים פרובירט מען און ספרים די מען לערנט אויב, ספרים זיינע
 צווישן דא נאך איז צדיק דער ווי אזוי דאס איז דאן, שטייט דארט וואס
 .אונז

 אין שטוב זיין אין געפינען מען האט ש"מוהרא פון הסתלקות די נאך
 און אכט זייענדיג אפגעשריבן האט ש"מוהרא וואס צוואה די יבנאל

 און, פטירה זיין נאך אים מיט פירן זיך זאל מען אזוי ווי, אלט יאר פערציג
 .תלמידים און קינדער זיינע פון פארלאנגט און לערנט ער וואס אלעס

 אויף געטייטשט איבער דאסהאט מען  הילף ס'אייבערשטנ מיטן
איז געווארן דאס  און, פארשטיין קענען דאס זאל יעדער אז אידיש

צום  צוגעלייגטהאט מען  אויך .קונטרסאפגעדרוקט אין א שיינעם 
 אנשי פאר געשריבן האט ש"מוהרא וואס בריוון דריי לעצטע דיקונטרס 
 שעה עטליכע, וועלט דער פון אוועק איז ער וואס טאג דעם אין שלומינו

קונטרס קען מען באקומען אין ישיבה אין דער  .הסתלקות פארן
 וויליאמסבורג.

, אינאיינעם ווייטער זיך האלטן ש"מוהרא פון תלמידים די אז' ה ברוך
 ווי אזוי, צווייטן דעם איינער זיך שטארקט מען, מחזק זיך איז מען

זיין  אין געשריבן האט ער ווי אזוי און געבעטן אייביג אונז האט ש"מוהרא
 גייען וועלט גאנצע די איבער" הקודש היכל" מדרשים בתי די. צוואה

 וואס דאס ט'חזר מען און לערנט מען, שטארקייט א מיט אן ווייטער
 די די מוסדות היכל הקודש,. יארן אלע געלערנט אונז האט ש"מוהרא
 די פאר שולע מיידל א און תורה תלמודדי , בחורים די פאר ישיבה

 אז, קינדערדי  מחנך , גייען ווייטער אן מיט א שטארקייט מען איזקינדער
וערט דאס ו, ן'רבי פון עצות די מיט יוגנט די פון שוין אויפוואקסן זאלן זיי

ער, און דאס וועט זיי באגלייטן זייער גאנצע ינאיינגעקריצט אין זייערע בי
 לעבן.

 און שטארקן זיך ווייטער זאלן מיר אז העלפן זאל אייבערשטער דער
 שטארקע א מיט ן'רבי ביים אינאיינעם האלטן זיך זאלן מיר, זיין מחזק

 עס און ן'רבי פון מודיםיל די זיך אין ארייננעמען זאלן מיר, חכמים אמונת
 .זיין מקיים

 !את בניו ואת ביתו אחריו למען אשר יצוה
*** 

 שיינע שבע ברכות פאר א תלמיד הישיבה
איז פארגעקומען אין ישיבה א שיינע דעם פארגאנגענעם מוצאי שב"ק 

 שמואל חיים הי"ו בן הרה"ח ר'  הערשי זאבעלשבע ברכות פאר החתן 
 

 

 גהמשך בדף 

 ספרי ברסלב
 

מעלדן אז מיר מיט פרייד ווילן 
איז דא מיטן אייבערשטנ'ס הילף 

 ספריאלע  צו באקומען ביי אונז
 ברסלב

27 Skillman St. 
 347-977-7994אדער רופט 

 
 

 קול ברסלב
 

 

 

 מען קען הערן שיעורים
פון כ"ק מרן מוהרא"ש זי"ע 

 פון די פארגאנגענע יארן
 

212-444-9191 

 

 

 

 קאפיען מיר נעמען אן צו פרינטן און
 

 פאר גאר ביליגע פרייזן!
 
 

 ספרים  •  קונטרסים  •  וועכענטליכע גליונות
 
 

 שנעל גוט און ביליג!
 

 347-559-5554רופט אריין פאר א פרייז 
5554printing@gmail.com 

רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
יְך  יֶכעֶרע ֶמעְנְטׁש פּון ֵאייֶנעם ָוואס ֶגעְבט זִּ יְקלִּ יְׁשט ָדא ֶמער ַא ְגלִּ יז נִּ ֶעס אִּ
ין גּוֶטע ֶהעְנט, ֶדער  יז אִּ יֶבער צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ֶער ֵווייְסט ַאז ֶער אִּ אִּ

יג ֶהעְלְפן, ים ְשֶטעְנדִּ ים אּון ֶער ֶוועט אִּ יט אִּ יז מִּ אּון ֶער ָהאט  ֵאייֶבעְרְׁשֶטער אִּ
י  יְׁשט ַקיין ַקְׁשיּות אֹויְפ'ן ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ַאַזא ֶמעְנְטׁש ָהאט ֶדעם ַגן ֵעֶדן אֹויף דִּ נִּ

 .ֶוועְלט
 

ער ִעיָקר ִאיז ְפֵרייִליךְ   דֶׁ
יז  י עֹוֵזר, ֶער אִּ יד ָוואס ָהאט ֶגעֵהייְסן ֶרבִּ י ָנָתן ָהאט ֶגעַהאט ַא ַתְלמִּ ֶרבִּ

יט פּוְלְסְטן ְבֶרען אּון ֶגעֶווען ַא ְגרֹויסֶ  ֶעְרְנְסְטַקייט, אּון פּון ַזיין ער עֹוֵבד ה', מִּ
ים, ֶער  יְׁשט ֶגעַהאט ַקיין ְׁשֵמייְכל אֹויְפ'ן ָפנִּ ְגרֹויֶסע ֲעבֹוָדה ָהאט ֶער ֵקייְנָמאל נִּ

ים יג ֶגעֶווען צּוֶגעֵלייְגט, ָהאט אִּ יז ְשֶטעְנדִּ יְך ָהאב  אִּ י ָנָתן ֶגעָזאְגט: "אִּ ֶרבִּ
יְך ָהאב  יְזט ְפרּום )ֶעְרְנְסט(, ָאֶבער אִּ יר עֹוֵזר ַאז דּו בִּ ֶגעֶהעְרט ָזאְגן אֹויף דִּ

יְך, אּון ְפרּום אֹויְך". יז ְפֵריילִּ יָקר אִּ י'ן, ֶדער עִּ יְׁשט ַאזֹוי ְמַקֵבל ֶגעֶווען פּון ֶרבִּ  נִּ
יָקר יְך פַ  ָדאס ֵמייְנט ַאז ֶדער עִּ יג ַדאְרף ֶמען זִּ ְמָחה, ְשֶטעְנדִּ אְרֵלייְגן אֹויף שִּ

יְך. יְך צּו ְׁשַטאְרְקן אּון ַזיין ְפֵריילִּ  זִּ
י ָזאְגט יָמן נ"ב(  ֶדער ֶרבִּ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' סִּ ַאז ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ַמאְכט )לִּ

ְתבֹוְדדּו ת, ֶער ֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ֶער ֶבעְהט ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאז ֶער הִּ
דֹות, ַדאְרף  דֹות, אּון ָהאְבן ָנאר גּוֶטע מִּ ָזאל ָפטּור ֶוועְרן פּון ַאֶלע ְׁשֶלעְכֶטע מִּ

יז ֶער ֶווע ָדה אּון ַאְרֶבעְטן ָנאר אֹויף ֶדעם בִּ ט ֶער קֹוֶדם ֶבעְטן אֹויף ֵאיין מִּ
י ְצֵווייֶטע אּון  ָדה, אּון ֶדעְרָנאְך ָזאל ֶער ֵגיין צּו דִּ י מִּ יְנַגאְנְצן אֹויְסַאְרֶבעְטן דִּ אִּ

יֶטע אּון ַאזֹוי ַווייֶטער. י ְדרִּ  צּו דִּ
יז  וי ֵהייְבט ֶמען ָאן? ֶווען ֶמען אִּ י ְׁשֵאָלה, פּון וִּ יְך ָאֶבער דִּ ְׁשֶטעְלט זִּ

יט ַאֶלע ְׁשֶלעכְ  יְלט מִּ י ֶעְרְׁשֶטע ָאְנֶגעפִּ ָדה ָזאל ֶמען דִּ דֹות, אֹויף ֶוועְלֶכע מִּ ֶטע מִּ
 ֶבעְטן?

ְמָחה, ֶמען ַדאְרף  יז אֹויף שִּ ָדה אֹויף ָוואס ֶמען ַדאְרף ֶבעְטן אִּ י ֶעְרְׁשֶטע מִּ דִּ
יְך, אּון  יג ַזיין ְפֵריילִּ ַאַסאְך ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאז ֶמען ָזאל ְשֶטעְנדִּ

יְׁש  יְך ֵקייְנָמאל נִּ יז ְפֵריילִּ יג, ַווייל ֶווען ֶמען אִּ ט ַזיין צּוֶגעֵלייְגט אּון ְטרֹויֶערִּ
דֹות, ָוואס קּוֶמען פּון  ַפאְלט ׁשֹוין ְמֵמיָלא ַאֶוועק ַאֶלע ַאְנֶדעֶרע ְׁשֶלעְכֶטע מִּ

דֹות.  ַעְצבּות אּון ָמָרה ְׁשחֹוָרה, אּון ֶמען ַבאקּוְמט ַאֶלע גּוֶטע מִּ
יז ְפֵריי יז ֶדעם ָוואס אִּ ין חֹוֶדׁש ָאָדר, וואֹויל אִּ יְך אִּ אּון ָנאְך ֶמער ֶווער ֶעס לִּ

יְׁשט ָדא ַקיין ְגֶרעֶסעֶרע ַזאְך פּון  יז נִּ יְך ַמאְכן ַאְנֶדעֶרע, ֶעס אִּ יז זֹוֶכה צּו ְפֵריילִּ אִּ
 ֶדעם.

יחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ט"ז ֶעֶרְך ֹחֶדׁש ָאָדר) ְמָחהוְ  שִּ  (ֵחֶלק ז' ח' י' י"ג ֶעֶרְך שִּ
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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
 ֶטעְנִדיג.ֶדעם חֹוֶשן אֹויְפן ַהאְרץ ְש 

ל שֵ ִזי"ַע ְבֶרעְנְגט פּון  ּתֹוְלדֹות יֲַּעֹקב יֹוֵסףֶדער ֵהייִליֶגער  עַּ ִזי"ַע, ַאז ֶיעֶדע  ם טֹובבַּ
ַדאְרף ֶמען  לֹויט ַזיין ַמָצב. ,ִאין ֶיעְדן דֹור ,ֵגייט ַארֹויף אֹויף ֶיעְדן ִאיד ,ַזאְך פּון ִדי ּתֹוָרה

 ִניְצן ִדי ִמְצָוה פּוֶנעם ֹחֶשן?ֶמען ַפאְרְשֵטיין, ִווי ַאזֹוי ֶקען 
)ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן ו'(  מֹוַהָרא"ש ְשִליָט"א ִאיז ָדאס ַמְסִביר לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט

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

ֶיעֶדער ִדיְנט ֶדעם . ַאז ֶיעֶדער ִאיד ָהאט ִזיְך ַזייֶנע ְנקּודֹות ָוואס ֶער ֶקען טּוהןאּוְנז 
ֶדעְרַפאר  .ְרִטיְגן ֶוועג, ֶמען ֶקען ִניְשט קּוְקן אֹויף ַא ְצֵווייְטןאַ ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויף ַזיין ֵאייְגנְ 

 דּוֶזעהט ַאז ַא ְצֵווייֶטער ֶקען טּוהן ַזאְכן ָוואס  ֶווען ֶמען ,ָטאר ֶמען ִניְשט ֶוועְרן צּוְבָראְכן
 ן.טּוהן ַאְנֶדעֶרע ַזאְכן ָוואס ֶיעֶנער ֶקען ִניְשט טּוה ְנְסטֶקע דּוִניְשט טּוהן, ַווייל  ְנְסטֶקע

מּוז  דִאיֶיעֶדער  .ָאֶבער ִדי ַאֶלע ְשֵטייֶנער מּוְזן ִליְגן אֹויְפ'ן ַהאְרץ פּון ַצִדיק ֶדער ֹכֵהן ָגדֹול
ען ֶדעם ֵגיין צּו ַא ַצִדיק, ָוואס ָזאל ִאים ַווייְזן ִדי ִריְכִטיֶגע ֶוועג ִאין ֶלעְבן, ִווי ַאזֹוי צּו ִדיֶנ

ּון ַא ַצִדיק ֵאייֶבעְרְשְטן, ִווי ַאזֹוי צּו ֶלעְבן ִמיְטן ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ָדאס ִאיז ֶדער ְשֵלימּות פ
יי, אּון ִאיְדן אֹויף ַזיין ַהאְרץ, ֶער ָהאט ֵזיי ִאיְנִזין, ֶער ָזאְרְגט ִזיְך ַפאר זֵ  ֶווען ֶער ְטָראְגט ִדי

 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 ִמְצֹות ּוַמֲעִשים טֹוִבים ָפשּוט'ֶעְרֵהייט ִווי ַאזֹוי ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט 

ט",ֹחֶשן ָהאט אֹויְך ֶגעֵהייְסן  רֶדע ִמְשפָׁ ס ָדאס ִאיז פּון ִדי ִוויְכִטיְגְסֶטע ַזאְכן ָווא "ֹחֶשן הַּ
ֶיעְדן ָטאג ָזאל ֶמען  .ִמְשָפט'ן ןַאז ֶיעֶדער ָזאל ִזיְך ַאֵליי ֶדער ַצִדיק ֶלעְרְנט אֹויס,

אֶשעֶפער, ּוְרְך ֶרעְדן ִמיְטן ֵאייֶבעְרְשְטן: 'ֶעֶנען ַא ִמינּוט ְצֵוויי, אּון ִזיְך ַאדבְ ַאָראפ'ַגנְ  "בַּ
ֶלע גּוֶטע זַּאכְ  אר אַּ אְנק ִדיר פַּ א אֹויף ֶדער ֶוועְלט? ִאיְך דַּ ן וָׁואס וָׁואס טּוה ִאיְך דָׁ

אס, ֶהעְלף ִמיר ִמ דּו ֶגעְבְסט ִמיר,  יט ֶהעְלף ִמיר אֹויף וַּוייֶטער, ֶהעְלף ִמיר ִמיט דָׁ
אס" אּון אֹויף ַאַזא  ְך ֶיעֶדער דּוְרְך ַזיין ְפִריַוואֶטע ֶלעְבן ִמיְטן ֵאייֶבעְרְשְטן,ַאזֹוי ֶרעְדט ִזי דָׁ

 ֶוועג ִאיז ֶמען ֵזייֶער ַמְצִליַח ְברּוֲחִניּות ּוְבַגְשִמיּות.

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

*** 
 

ה'. ם ֹקֶדש לַּ יו ִפּתּוֵחי ֹחתָׁ לָׁ ְחּתָׁ עָׁ הֹור ּוִפּתַּ ב טָׁ ִשיתָׁ ִציץ זָׁהָׁ  ְועָׁ
ֵהן ָגדֹול מֹוַהָרא"ש ְשִליָט"א ָזאְגט ַאז ִדי ִציץ ֵגייט אֹויְך ָאן ַביי ֶיעְדן ִאיד, ַאזֹוי ִווי ֶדער כֹ 

ְטַראְכְטן  דאְרף ֶיעֶדער ִאיָהאט ִניְשט ֶגעָטאְרט ֵמִסיַח ַדַעת ַזיין פּוֶנעם ִציץ, ַאזֹוי דַ 
 ֶטעְנִדיג פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ִניְשט ֵמִסיַח ַדַעת ַזיין פּון ִאים.ְש 

ה',ַאזֹוי ַווייט ַאז,  ם ֹקֶדש לַּ יו ִפּתּוֵחי ֹחתָׁ לָׁ ְחּתָׁ עָׁ ַאז ֶעס ָזאל ַמָמש ַזיין ַאַריין  ּוִפּתַּ
עְנְטש ִאיז צּוֶגעבּוְנְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ַאז ֶדער ֶגעְקִריְצט אֹויְפ'ן ְשֶטעְרן ַאז ֶדער מֶ 

, עןַאְנֶדעֶרע ֶמעְנְטְשן ִזיְך ָאְפֶלעְרֶנ פּון ֶדעם ֶוועְלןאּון . ֶמעְנְטש ֶלעְבט ִמיְטן ֵאייֶבעְרְשְטן
 ן ִמיְטן ֵאייֶבעְרְשְטן.ָזאְלן אֹויְך ָאְנֵהייְבן צּו ֶרעְדן ִמיְטן ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ֶלעבְ  ַאז ֵזיי

 ַצֶוה תשס"ח לפ"ק()ּתֹוְך ַהַנַחל ֵליל שב"ק ּתְ 
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   ~ פּוִרים  ~

ִדי ְגרֹויְסַקייט אּון ֵהייִליְגֵקייט פּוֶנעם יֹום טֹוב 
ּפּוִרים ֶקען ֶמען ָגאְרִניְשט ַבאְגֵרייְפן, ַאזֹוי ִווי ֶדער 

ַאז ִאין יֹום )ְּפִרי ֵעץ ַחִיים, ַשַער ַהּפּוִרים( ֲאִר"י ַהק' ָזאְגט 
יְכִטיְגַקייט ָוואס ַשייְנט טֹוב ּפּוִרים ַשייְנט ַאַזא לִ 

 ִניְשט ֲאִפילּו ַשָבת אּון ִאין ַאְנֶדעֶרע ָיִמים טֹוִבים.
ִדי ְסָפִרים ַהְקדֹוִשים ָזאְגן אֹויף ֶדעם ָוואס 

ַאז ּפּוִרים )ִתיקּוֵני ֹזַהר, ִתיקּון כ"א( ֶדער ֹזַהר הק' ָזאְגט 
ם ִכּפּוִרים", ֵהייְסט ַאזֹוי ִווי יֹום ִכּפּוִרים, ַאז "יוֹ 

 -י ִווי ּפּוִרים "ְכ'ּפּוִרים" יֹום ִכיּפּור ִאיז ָנאר ַאזוֹ 
, ָאֶבער ּפּוִרים ִאיז ָנאְך ְגֶרעֶסער "ַאזֹוי ִווי ּפּוִרים"

 פּון יֹום ִכיּפּור.
 

 ַפאְרָוואס ִאיז ּפּוִרים ַאזֹוי ְגרֹויס?
ַאז ָמן ע"ד( )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיֶדער ֶרִבי ָזאְגט 

ַהייְנט ֵהייְבן ִזיְך ָאן ַאֶלע ַהְתָחלֹות פּון ּפּוִרים, 
ָדאס ֵמייְנט ַאז ּפּוִרים ִאיז ַא ָטאג ָוואס ֶיעֶדער 
ֵאייֶנער ֶקען ָאְנֵהייְבן פּון ָדאְסַניי, צּו ַזיין ֶעְרִליְך 

צּום  אּון וואֹויל אּון צּו ַזיין צּוֶגעְקֶלעְבט
ִאיד ֶקען ִזיְך ִאיְנַגאְנְצן ַבאַנייֶען,  ֵאייֶבעְרְשְטן, ַא

 ָאְנֵהייְבן ַא ֵנייֶע ֶלעְבן ִמיְטן ֵאייֶבעְרְשְטן.
ֶדעְרַפאר ֶווער ֶעס ָהאט ֵשֶכל ִניְצט אֹויס ֶדעם 
ֵהייִליְגן ָטאג ּפּוִרים ִזיְך אֹויְסצּוֶרעְדן צּום 

ֵגייט  ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ִאים ֶדעְרֵצייְלן ַאֶלעס ָוואס
אֹויף ִאים דּוְרְך, אּון ַאֶלעס ָוואס ֶמען ַדאְרף, אּון 
ֶדעָמאְלט'ס ֶקען ֶמען ּפֹוֵעל'ן ַאֶלעס גּוט'ס, ִווי ִדי 

ַאז ִאין ּפּוִרים "ָכל )ְירּוַשְלִמי ְמִגיָלה א, ד( ַחַז"ל ָזאְגן 
ֶווער ֶעס ְשְטֶרעְקט אֹויס  -ַהּפֹוֵשט ַיד נֹוְתִנין לֹו" 

ט ֶגעְבט ֶמען ִאים, ָזאְגן אֹויף ֶדעם ִדי ִדי ַהאנְ 
ְסָפִרים ַהְקדֹוִשים ַאז ָדאס ֵמייְנט אֹויְך ַאז ָוואס 
ֶמען ֶבעְהט פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן ִאין ּפּוִרים 

 ַבאקּוְמט ֶמען.
ָטן אֹויף ֶדעם אּון ֶדעְרַפאר ַפאְרֵלייְגט ִזיְך ִדי שָ 

ְגן ִדי ַצייט ִמיט ָטאג, ַאז ֶמען ָזאל ַפאְרְבֶרענְ 
ֵליָצנּות אּון הֹוֵללּות, אּון ֶווען ֶמען ֶגעְבט ִזיְך ֵאיין 
ְדֵריי ִאיז ֶדער ָטאג שֹוין ַפאִריֶבער, ָאֶבער ֶווער 
ֶעס ָהאט ֵשֶכל ָלאְזט ִזיְך ִניְשט פּוֶנעם ֵיֶצר ָהַרע, 
ָנאר ֶער ַגָנב'ט ַאָראּפ ֶעְטִליֶכע ִמינּוט אּון ֶער 

יְך אֹויס ִדי ַגאְנֶצע ַהאְרץ צּום ֶרעְדט זִ 
ֵאייֶבעְרְשְטן, ַאֶלעס ָוואס ֶער ַדאְרף ְברּוֲחִניּות 

ֶקען ֶער ַזיין ִזיֶכער ַאז  ּוְבַגְשִמיּות, אּון ֶדעָמאְלט
ֶער ֶוועט ּפֹוֵעל'ן ָגאר ְגרֹויֶסע ְישּועֹות ַפאר ִזיְך אּון 

 ַפאר ַגאְנץ ְכַלל ִיְשָרֵאל.
י אֹויְך ַדאְרף ֶמען וואּוְנְטְשן אּון אּון ַאזוֹ 

 ֶבעְנְטְשן אֹויְך ַאְנֶדעֶרע ִאיְדן ִמיט ַאֶלע ְבָרכֹות,
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 ב
 

רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
'ן, אּון ַאֶלע ְבָרכֹות ָוואס ִאיְדן לְ ּפּוִרים ֶקען ֶמען ַאֶלעס ּפֹועְ ַווייל 

וואּוְנְטְשן ִזיְך ֵאייֶנער ֶדעם ְצֵווייְטן ֶוועְרן ָאְנֶגענּוֶמען ַביים 
 ייֶבעְרְשְטן.אֵ 

ַפאר ּפּוִרים, ַאז ֲאִפילּו  ֶעס  ןָזאגְ ֶגעֶוועְנְטִליך ט עגְ לֶ פְ מֹוַהָרא"ש 
)ְמִגיָלה ז'( ִאיז ַא ִמְצָוה צּו ְטִריְנֶקען אּום ּפּוִרים, ִווי ִדי ַחַז"ל ָזאְגן 

ל, ֶמען "ַחָייב ִאיִניש ִלְבסּוֵמי ְבפּוְרָיא", ַדאְרף ֶעס ָאֶבער ַזיין ִמיט ֵשכֶ 
ַדאֶוועֶנען  ַדאְרף ֶגעֶדעְנְקן ַאז ֶמען ַדאְרף ָנאְך ֶבעְנְטְשן ִבְרַכת ַהָמזֹון,

אּון ֵלייֶנען ְקִריַאת ְשַמע ֶשַעל ַהִמָטה, ֶדעְרַפאר ִאיז ֶגענּוג  ,ַמֲעִריב
ֶווען ֶמען ְטִריְנְקט ְצֵוויי ְדֵריי כֹוסֹות ֶמער ִוויִפיל ֶמען ִאיז 

ִביז ִדי ָקאּפ ֵהייְבט ִזיְך ָאן צּו ְדֵרייֶען אּון ִמיט ֶדעם  ,ְנטצּוֶגעוואֹוי
ָהאט ֶמען יֹוֵצא ֶגעֶווען, ִניְשט ִווי ִדי ָוואס ְטִריְנְקן ִזיְך ָאן אּון ֶוועְרן 
ִשיכֹור ִווי לֹוט, אּון ֵזיי ַפאְרַּפאְסן ֶבעְנְטְשן, ַדאֶוועֶנען, ְקִריַאת ְשַמע, 

 יי אֹויְפֶגעטּוהן ִמיט ֶדעם?ָוואס ָהאְבן זֵ 

יּכֹור?  ֶער ַמאְכט ִזיְך ש ִ

ָזאְגט ַאז ֶמען ֶקען ֶדעְרֶקעֶנען ּפּוִרים ַא ְגרֹויֶסע ִחילּוק מֹוַהָרא"ש 
ִשיכֹור צּו ֶער ַמאְכט ִזיְך ָנאר ִשיכֹור,  פּון ֵאייֶנעם ָוואס ִאיז ֶבֱאֶמת

 ִציִוויְלֶדעֶוועט.ֶער ִאיז ָּפשּוט 
ֵאייֶנער ָוואס ִאיז ֶבֱאֶמת ִשיכֹור ַפאְלט פּון ִדי ִפיס אּון ְבֶרעְכט ִזיְך 
אֹויס, ֶער זּוְכט ִניְשט צּו ְטֶשעֶּפעֶנען ֵקייֶנעם, ַפאְרֶקעְרט ֶער ָהאט 

 ִליב ֶיעְדן ֵאייֶנעם.
ֶוועט, ֶער ֶדעְרַפאר ֶווען ֶמען ֶזעהט ַאז ֵאייֶנער ִאיז ִציִוויְלֶדע

ְשָלאְגט אּון ֶזעְצט ֶמעְנְטְשן, ֶער צּוְבֶרעְכט ַזאְכן, אּון ַמאְכט ָשאְדנ'ס, 
ַדאְרף ֶמען ִוויְסן ַאז ֶדער ֶמעְנְטש ִאיז ִבְכַלל ִניְשט ִשיכֹור, ֶער ִאיז 
ָּפשּוט ַא ֶּפֶרא ָאָדם, ֶער ָוואְלט ַא ַגאְנץ ָיאר אֹויְך ֶגעָוואְלט ְשָלאְגן 
אּון ַמאְכן חּוְרָבנֹות, ָנאר ַא ַגאְנץ ָיאר ֶשעְמט ֶער ִזיְך ָדאס צּו טּוהן, 
ָאֶבער ֶווען ֶעס קּוְמט ּפּוִרים ִניְצט ֶער אֹויס ִדי ֶגעֶלעְגְנַהייט, ֶער 
ַמאְכט ִזי ַאזֹוי ִווי ֶער ִאיז ִשיכֹור אּון ֶער ֶגעְבט ַארֹויס ַזיין ַגאְנֶצע 

ר ִאיז ֶבֱאֶמת ִבְכַלל ִניְשט ִשיכֹור, ַווייל ֵאייֶנער ָוואס ַעזּות, ָאֶבער עֶ 
 ִאיז ֶבֱאֶמת ִשיכֹור זּוְכט ִניְשט צּו ְטֶשעֶּפעֶנען ֵקייֶנעם.

רּוְך ָמְרְדַכי  ָארּור ָהָמן, ּבָ

 ַחָייב ִאיִניש ִלְבסּוֵמי ְבפּוְרָיא ַעד ְדֹלא ָיַדע)ְמִגיָלה ז'( ִדי ְגָמָרא ָזאְגט 
ַאז ָדאס קּוְמט אּוְנז ין ָארּור ָהָמן ְלָברּוְך ָמְרְדַכי, ָזאְגט מֹוַהָרא"ש בֵ 

ֶלעְרֶנען ַאז ּפּוִרים ִאיז ְסֶּפעִציֶעל ְמסּוָגל ַאז ַא ִאיד ָזאל ִזיְך ֶקעֶנען 
גּוט ַאַריין ֶנעֶמען ִאין ָקאּפ ַאז ַאֶלעס ִפיְרט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער צּום 

 ְטן, ֲאִפילּו ֶווען ֶעס ֶזעהט אֹויס ַאז ֶעס ִאיז ְשֶלעְכט.גּו
ַאזֹוי ִווי ִמיר ֶגעִפיֶנען ִאין ִדי ַמֲעֶשה פּון ִדי ְמִגיָלה ַאז פּון ָאְנהֹויב 
ָהאט אֹויְסֶגעֶזעהן ִווי ַאֶלעס ֵגייט ָנאר ְשֶלעְכט, ַאַחְשֵורֹוש ֶנעְמט צּו 

יף ַא ָהָמן ָהָרָשע ָוואס ִוויל אּוְמְבֶרעְנֶגען ר, ָנאְכֶדעם ְשֵטייט אוֹ ֶאְסתֵ 
ַאֶלע ִאיְדן, ָאֶבער ָנאְכֶדעם ָהאט ֶמען ֶגעֶזעהן ִווי ַאֶלעס ָהאט ִזיְך 
אֹויְסֶגעְשֶטעְלט צּום גּוְטן, ֶמען ָהאט אֹויְפֶגעָהאְנֶגען ָהָמן ִמיט ַזייֶנע 

 ִקיְנֶדער, אּון ַפאר ִדי ִאיְדן ִאיז ֶגעֶווען גּוט.
אּון ָדאס ִאיז ַא ִלימּוד ַפאר ֶיעְדן ִאיד, ִאין ֶיעֶדע ַמָצב ָוואס ֶער 
ֶגעִפיְנט ִזיְך, ֲאִפילּו ֶווען ֶעס ֶזעהט אֹויס ִווי ֶעס ֵגייט ִניְשט גּוט, ֶעס 
ֵגייט אֹויף ִאים ַאִריֶבער ְשֶוועֶרע ַצייְטן, ַדאְרף ֶמען ִוויְסן ַאז ַאֶלעס 

ֵאייֶבעְרְשֶטער צּום גּוְטן, אּון צּום סֹוף ֶוועט ֶמען ֶזעהן ַאז ִפיְרט ֶדער 
 ַאֶלעס ֶוועט ִזיְך אֹויְסְשֶטעְלן צּום גּוְטן.

ין ָדאס ִאיז ְּפַשט "ַחָייב ִאיִניש ִלְבסּוֵמי ְבפּוְרָיא ַעד ְדָלא ָיַדע בֵ 
ען ֶעס קּוְמט ָארּור ָהָמן ְלָברּוְך ָמְרְדַכי", ָדאס ֵמייְנט ַאז ֵסיי ֶוו

ְשֶוועֶרע ַצייְטן ָוואס ָדאס ִאיז "ָארּור ָהָמן", אּון ֵסיי ֶווען ֶעס ֵגייט 
גּוט ָוואס ָדאס ִאיז "ָברּוְך ָמְרְדַכי", ִאיז ֵבייֶדע ְגַלייְך, ֵבייֶדע קּוֶמען 

 פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן ָנאר ְלטֹוָבה.
יְך ְפֵרייֶען ִאין יֹום טֹוב ּפּוִרים אּון ָדאס ַדאְרף ָדאס ְטִריְנֶקען אּון זִ 

ְבֶרעְנֶגען ַפאְרן ֶמעְנְטש, ַאז ֶער ָזאל ְשֶטעְנִדיג ֶגעֶדעְנֶקען ַאז ֶדער 
ֵאייֶבעְרְשֶטער ִאיז ִמיט ִאים, אּון ָוואס ֶעס ֶגעֶשעהט ִאיז ָנאר פּוֶנעם 

ז זֹוֶכה צּו ַאַזא וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ִאי ֵאייֶבעְרְשְטן ַפאר ַזיין טֹוָבה.
 יֹום טֹוב ּפּוִרים!

 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש ֵחֶלק ח' ְוֵחֶלק י"א ֶעֶרְך ּפּוִרים(

 

  

ֶטע יכְּ ס ֶגעש ִ נְּ  פו ן ִדי ֶלעב ְּ

 כ"ק ָמָרן מֹוַהָרא"ש  זי"ע
 

יְטל ך ש   מְ הֶ   'בַקאּפִ
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 בֵאלֹות ּוְּתשּובֹות ְבֶרְסלֶ ְש 
 

 

ַרייט ֶמען ֶלעְכט ש ְ  ֶווען ֶעס ִאיז ָגאר ש ְ

 דהמשך בדף 

 "תפארת התורה" ברסלבישיבה 
 
 

 געלעגנהייט! לעצטע
 

 

 צייט איז באגרעניצט,
 וכל הקודם זכה!
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 Breslevcenter@gmail.com דעם גליון יעדע וואך אויף אימעיל פארבינט אייך צו:צו באקומען 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 ינערהאלבנייעס א
 מוסדותינו הק'

~~~ 
 

 :פוריםלכבוד 
 ע"ש זי"צוויי ספרים פון מוהרא

ם הייליגן יום טוב פורים, נעמען עבעפאר דייענדיג שט
טייערע ירושות וואס פון די מיר ארויס פון פריש 

ש האט אונז איבער געלאזט, דאס זענען די צוויי "מוהרא
און דער ספר  "גנזי המלך"ספרים אויף פורים, דער ספר 

 ."אוצר הפורים"
איז א פירוש  "גנזי המלך"ספר דער 

, ארויסצונעמען ף די הייליגע מגילהאוי
פון די מגילה די לימודים וואס מיר 

ן דערפון פאר קענען זיך אפלערנע
אונזער היינטיגן דור אז מיר זאלן אויך 

 נט צום אייבערשטן.קענען זיין נא
ש מסביר די "די לענגערע הקדמה איז מוהראאין 

אז מען זעט אז אפילו יגן יום טוב גרויסקייט פון דעם הייל
נידריגע שווערע גאר ווען די אידן זענען געווען אין א 

מצב, זיי האבן נישט געפאלגט מרדכי הצדיק און זיי 
פילו אגען צו די סעודה פון אחשורוש, זענען יא געגאנ

אויך אינזין געהאט דעמאלט האט זיי דער אייבערשטער 
און געמאכט אז אסתר זאל ווערן די קעניגן וואס פון דעם 

שפעטער ארויס געקומען די ישועה פאר כלל איז 
 ישראל.

דאס איז א גרויסע התחזקות פאר יעדן איד, אז אין און 
געדענקט אים אויך  ,יי וועלכע מצב ער געפינט זיך נארס

דער אייבערשטער, און מען דארף זיך נאר עפענען דאס 
 מויל און אנהויבן רעדן צום אייבערשטן.

, "אוצר הפורים"צווייטער ספר דער 
כשמו כן הוא, א רייכע אוצר פון 
קונטרסים וועלכע רעדן איבער דעם יום 
טוב פורים, אנגעהויבן שוין פון חודש 

די ה, אדר ווען מען איז מרבה בשמח
 גרויסקייט פון מרדכי ואסתר, ווי אזוי

 

מען מעקט אויס  ון ווי אזויאפריידט זיך אום פורים,  מען
 די קליפה פון המן און עמלק.

די ספרים געפינען זיך רייכע אוצרות זיך צוצוגרייטן אין 
איז  ספריםדי צום הייליגן יום טוב ווי עס דארף צו זיין. 

כל הישיבה אין וויליאמסבורג, אדער היצו באקומען בדא 
 .347-977-7994אויפן טעלעפאן נומער 

 

 !האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודורוהימים 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 הי"ו ריינדפיודא  מו"ה
 תלמיד ישיבתינו הק'

 

 למזל טוב החתונהצו זיין שמחת 
 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז עס 
זאל זיין א קשר של קימא און א בנין עדי 

 רות ישרים ומבורכים, אמן.עד, דו
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 הי"ו אברהם יושע וועבערמאן מו"ה
 תלמיד ישיבתינו הק'

 

 למזל טוב החתונהצו זיין שמחת 
 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז עס זאל 
זיין א קשר של קימא און א בנין עדי עד, 

 רות ישרים ומבורכים, אמן.דו
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 קול ברסלב
 

 

 
 

 מען קען הערן שיעורים
פון כ"ק מרן מוהרא"ש זי"ע 

 פון די פארגאנגענע יארן
 

212-444-9191 

 

 

 

ַרייט ֶמען ֶלעְכט ש ְ  ֶווען ֶעס ִאיז ָגאר ש ְ
 המשך

 

ן ַטאְנְצן אּון ְקַלאְטש ְ

 

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

 

 מיר וואונטשן א הארציגע ברכת מזל טוב פאר

 הי"ו שמחה לעווימו"ה 
 ל טובגעבורט פון אן אייניקל למזצו די 

 

ש. מיט גרויס איבערגעגעבנקייט און מסירת נפש "שמחה איז געווען גאר שטארק איבערגעגעבן געגעבן פאר מוהרא ר'
אז דער אייבערשטער זאל העלפן אז דיאים ווינטשןמירווילן ,ש ביז צום לעצטן טאג"האט ער געטריי באדינט מוהרא

 ,און אייניקלעך קינדעראון פון אלע אייניקלפון דעם נחתאים ביישטיין צו זעהן אסאך אידישזאלזכות
וסייעתא דשמיא רויחיומזוניאריכיברוכי חייבני

 

 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 הי"ו לאוויטשאל מענדיו מו"ה
 

 צו די געבורט פון א מיידל למזל טוב

 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז ער 
זאל זעהן אסאך אידיש נחת פון זיינע 

 קינדער, דורות ישרים ומבורכים.
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 גליון היכל הקודש
 וועכענטליכע גליון ארויסגעגעבן דורך

 וויליאמסבורג מוסדות היכל הקודש ברסלב
 נתייסד ע"י כ"ק מרן מוהרא"ש זי"ע

 
 

  זמנים
 5:34הדלקת הנרות......................

 8:37.................ר"ש.....סוף זמן ק
 7:06............................מוצש"ק....

 שיעורים כסדרן
  ......................כתובות ל"גבבלי....

 "ז.................מעשר שני יירושלמי
 ספתא..............שבועות פרק ג'תו

 
 
 

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

י א כִּ שָׁ ֵאל ְבֵני ֹראש ֶאת תִּ ְשרָׁ י ֶדער .יִּ יקּוֵטי) ָזאְגט ֶרבִּ יָמן' א ֵחֶלק ן"מֹוֲהר   לִּ ( א"קי סִּ

ֵאל'יִּ  ֵני'בְ  אש'רֹ  יז ְשרָׁ י" ֵתיבֹות ָראֵשי אִּ אְרֶקעְרט אּון "ֶרבִּ ים'רְ , פ  עִּ  ֹחֶשךְ 'בְ  שָׁ
מּו'יִּ  יז'(, ב' א ְשמּוֵאל) דָׁ י" ֵתיבֹות ָראֵשי אֹויךְ  אִּ  ".ֶרבִּ

יז ש"ָראמֹוה   יר ָדאס אִּ ְסבִּ ז, מ  יְשט ֶרעְדט ֶמען א  יין פּון ָדא נִּ ים ק   ֵבייֶדע .ְרָשעִּ
י ים ֶזעֶנען ס'ֶרבִּ יקִּ דִּ י, צ  ילּוק דִּ יז חִּ יי ָנאר אִּ י ב  ים דִּ ידִּ י ֵאיין, ֲחסִּ יז ֶרבִּ יי אִּ ים ב  י" אִּ  כִּ

א שָׁ ֵאל ְבֵני ֹראש ֶאת תִּ ְשרָׁ י אֹויף ֵהייְבט ֶער", יִּ י פּון עּפקֶ  דִּ יֶשעאִּ יְנֶדער דִּ  ֶער, קִּ
יז ֵזק זֵיי אִּ ז אֹויס זֵיי ֶלעְרְנט ֶער, ֵאייֶבעְרְשְטן צּום זֵיי ְבֶרעְנְגט אּון, ְמח   ֶדער א 

יב זֵיי ָהאט ֵאייֶבעְרְשֶטער ז אּון, לִּ יד ֶיעֶדער א  יק ֶקען אִּ  צּום קּוֶמען צּורִּ
זֹוי אּון, ֵאייֶבעְרְשְטן  .ֶקעּפ זֵייֶעֶרע אֹויף רעֶ  ֵהייְבט א 

ויֶדער יז וִּ ן ָדא אִּ ְנֶדעֶרע א  י א  ילּו, ֶרבִּ יז ֶער ֲאפִּ יק א   אֹויךְ  אִּ דִּ  ָהאט ֶער ָאֶבער, צ 
יְשט י נִּ ים ז ייֶנע פ אר אֹויְסצּוֶלעְרֶנען ֹכח   דִּ ידִּ ים ז יין אֹויךְ  ָזאְלן זֵיי ֲחסִּ יקִּ דִּ  אּון, צ 

אר יז ֶדעְרפ  ים" אִּ עִּ מּו ְבֹחֶשךְ  ְרשָׁ י ",יִּדָׁ ים דִּ ידִּ ייְבן ֲחסִּ יט ְבל  ְשעּות זֵייֶער מִּ יט, רִּ  מִּ
יט אּון, חֹוֶשךְ  זֵייֶער ְמיֹונֹות זֵייֶעֶרע מִּ  .דִּ

אר אְרף ֶדעְרפ  ז א זּוְכן ֶמעְנְטש א   ד  יק א  דִּ ים ֶקען ָוואס צ  ז, ָקאּפ ֶדעם אֹויְפֵהייְבן אִּ  א 
יֶכער ןא   ז יין צּו ז יין זֹוֶכה אֹויךְ  ָזאל ֶער יד ֶעְרלִּ יק א   אּון אִּ דִּ  .צ 

ל תֹוך) נ ח  ָבת ֵליל ה  ָשא קֹוֶדש ש   (ק"לפ ס"תש תִּ

*** 
 

י ֹרתִּ י ֶאת וֲַּהסִּ פִּ יתָׁ  כַּ אִּ י ֶאת ְורָׁ נַּי ֲאֹחרָׁ אּו ֹלא ּופָׁ  ָהאט ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶדער ,ֵירָׁ
אר ֶגעָזאְגט ֵבינּו מֶשה פ  יר ֶוועְסט דּו, ר  יְשט אּון ןאּוְנטְ  פּון ֶזעהן מִּ  ,ָפאְרְנט פּון נִּ
ָרא יז ש"מֹוה  יר ָדאס אִּ ְסבִּ וי לֹויט מ  י ֶדער וִּ יקּוֵטי) ָזאְגט ֶרבִּ יָמן' א ֵחֶלק ן"מֹוֲהר   לִּ ז( נ"ר סִּ  א 

ז ֵווייְסט ֶמעְנְטש א   ֶווען ֶלעס א  יְרט א  ְשָגָחה ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶדער פִּ ית ְבה   ֶקען, ְּפָרטִּ
ֶלעס ֶער אְרֶנ א  ילּו, עֶמעןפ  ייְטן ְשֶוועֶרע דּוְרךְ  ֵגייט ֶער ֶווען ֲאפִּ ז ֶער ֵווייְסט, צ   א 

יְרט ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶדער יֶכער פִּ ֶלעס זִּ  .גּוְטן צּום א 
יז ָדאס ט אִּ ין ְּפש  ֵבינּו מֶשה ,ָּפסּוק אִּ י": ֵאייֶבעְרְשְטן ֶדעם ֶגעֶבעְטן ָהאט ר  ְרֵאנִּ  הַּ

י ",ְכֹבֶדךָׁ  ֶאת נָׁא ויל ךְ אִּ ייךְ  וִּ ז ֶזעהן ְגל  ֶלעס א  יְרט א   צּום ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶדער פִּ
ים ָהאט .גּוְטן יְשט ֶקען ָדאס: "ֶגעָזאְגט ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶדער אִּ וי ו וייל", ז יין נִּ אְנג וִּ  ל 

יָרה א   ָהאְבן ֶער מּוז, ֶלעְבט ֶמעְנְטש א   ֵלייְנס ֶקעֶנען ָזאל ֶער, ְבחִּ  צּו אֹויְסֶוועְלן א 
ז ְגֵלייְבן ֶלעס א  יְרט א   .ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶדער פִּ

יתָׁ  אִּ י ֶאת ְורָׁ נַּי ֲאֹחרָׁ אּו ֹלא ּופָׁ ז ֵמייְנט ָדאס, אּוְנְטן פּון ֶזעהן ָנאר ֶוועְסט דּו ,ֵירָׁ  א 
יק אֹויף ֶזעהן ֶוועְסטּו ָנאְכֶדעם ז, צּורִּ ֶלעס א  יז א   אְראֹויספָ  פּון ָאֶבער, גּוט ֶגעֶווען אִּ

אךְ  אֹויְסֶזעהן ֶעס ֶוועט ס  יךְ  ֶוועְסט דּו אּון, ְשֶלעְכט ָמאל א  אְרְפן זִּ אְרְקן ד  יט ְשט   מִּ
ז ְגֵלייְבן צּו, ֱאמּוָנה יְרט ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶדער א  יֶכער פִּ ֶלעס זִּ  .גּוְטן צּום א 

תֹוָרה ֹזאת) י ה  ָשא כִּ  (ח תִּ
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רָׁא"ש יחֹות מֹוהַּ  שִּ
אְפן ְנקּודֹות טֹובֹות  ~ ייְנכַּ רַּ  ~ אַּ

 

 

ַא ֶמעְנְטׁש ַדאְרף ַזיין ֵזייֶער ְקלּוג אֹויף ֶדער 
ֶער  ֶוועְלט, אּון ֶזעהן ַאַריין צּו ַכאְפן ִווי ֶמער

ֶקען ֲעבֹוַדת ה', ֶווען ֶער ָהאט ַא ִמינּוט ַצייט, 
ַדאְרף ֶער ַאַריין ַכאְפן ָנאְך ַאִביְסל ֶלעְרֶנען 
ּתֹוָרה, ָנאְך ַאִביְסל ְּתִפָלה, ָנאְך ַאִביְסל ֶרעְדן 
צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ָנאְך ַאִביְסל ִמְצֹות ּוַמֲעִשים 

אל קּוֶמען ַא ַצייט טֹוִבים, ַווייל ֶעס ֶוועט ַאמָ 
ָוואס ֶמען ֶוועט ֵזייֶער ֲחָרָטה ָהאְבן אֹויף ִדי 
ֵטייֶעֶרע ַצייט ָוואס ֶמען ָהאט ַפאְרְבֶרעְנְגט אֹויף 

 ִדי ֶוועְלט.
ַאַסאְך ָמאל ַכאְפט ֶמען ִניְׁשט ִווי ִדי ַצייט 
לֹויְפט ַאִריֶבער ִמיט ָגאְרִניְׁשט, ָדא ֶרעְדט ֶמען 

ּוֶעְסט ַנאִריְׁשַקייְטן, ָדא ָחלֹוְמ'ט אּון ֶמען ְׁשמ
ֶמען ְסַּתם ַאזֹוי, אּון ִדי ַצייט לֹויְפט ַאִריֶבער, 
אּון ֶמען ַכאְפט ִניְׁשט ַאז ִאין ִדי ַצייט ָוואְלט 

ֶגעֶקעְנט ַאַריין ַכאְפן ַאזֹויִפיל גּוֶטע  ָדאְךֶמען 
 ַזאְכן.

ִדי ַצייט לֹויְפט ַאִריֶבער אּון ֶעס קּוְמט 
ֶזעהן ַאז ַדאְרף ֵקייְנָמאל ִניְׁשט צּוִריק, אּון ֶמען 

ֶמען ָזאל ִניְׁשט ַאָמאל ֲחָרָטה ָהאְבן ַפאְרן 
 ַפאְרְבֶרעְנְגן ִדי ַצייט.

 ַא ָוואְגן ִמיט ֵחֶלב...

ֶדער דּוְבֶנער ַמִגיד זי"ע ָהאט ֶגעָזאְגט אֹויף 
ֶעס ִאיז ַאָמאל  ֶדעם ֵזייֶער ַא ֵׁשייֶנע ָמָׁשל.

ֶווען ַא ִאיד ַאן ָאִריַמאן, ֶער ָהאט ַמָמׁש ֶגע
ָגאְרִניְׁשט ֶגעַהאט צּו ְׁשֵפייְזן ַזיין ַפאִמיְלֶיע, 

 ָהֵריֵאייְנָמאל ָהאט ֶער ֶגעֶהעְרט ַאז אּוְנֶטער ִדי 
חֹוֶׁשְך ָדאְרט ֶקען ֶמען ְטֶרעְפן ָגאר ַאַסאְך 

, ֶעס ֵטייֶעֶרע ִדיַמאְנט ְׁשֵטייֶנער אּון ְבִריְלַיאְנְטן
ַוואְרְפן ִזיְך ָדאְרט ַארּום ִדי ְׁשֵטייֶנער ִווי ִדי 
ַזאְמד, אּון ֶמען ֶקען ִאין ַא קּוְרֶצע ַצייט ֶוועְרן 

 ַא ְגרֹויֶסער עֹוֶׁשר.
ֶווען ֶער ָהאט ָדאס ֶגעֶהעְרט ָהאט ֶער 
ָאְפֶגעַמאְכט ַאז ֶער ֶוועט ִזיְך ַארֹויס ָלאְזן אֹויְפ'ן 

ל, ֶאְפָׁשר ַמזָ רּוִביְרן ַזיין ועט פְ ֶוועג ַאִהין, ֶער וֶ 
ָדאְרט ֶוועט ֶער ַמְצִליַח ַזיין, אּון ֶער ֶוועט 
 ֶקעֶנען ַאֵהיים ְבֶרעְנְגן ֶגעְלט צּו ְׁשֵפייְזן ַזיין 
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רָׁא"ש יחֹות מֹוהַּ  שִּ
 ַפאִמיְלֶיע.

ָנאְך ַא ְׁשֶוועֶרע ְנִסיָעה פּון ָוואְכן ַלאְנג ִאיז ֶער 
ֶגעקּוֶמען ַאִהין אּוְנֶטער ִדי ָהֵרי חֹוֶׁשְך, אּון ֶער ָהאט ָאנְ 
ֶזעהן ַאז ֶעס ִאיז ַטאֶקע ֱאֶמת ָוואס ֶער ָהאט ֶגע

ֶגעֶהעְרט, ֵטייֶעֶרע ְׁשֵטייֶנער אּון ְבִריְלַיאְנְטן ַוואְלֶגעְרן 
ִזיְך ָדאְרט אֹויף ֶדער ֶעְרד אּון ֵקייֶנער ִקיֶמעְרט ֲאִפילּו 

אֹויף צּו ֵהייְבן, ֶעס ִאיז ִבְכַלל ִניְׁשט ָחׁשּוב ַביי ִניְׁשט ֵזיי 
ִדי ֶמעְנְטְׁשן ָדאְרט, ָדאְרט ִאיז ַאן ַאְנֶדעֶרע ַזאְך ֶגעֶווען 
ֵזייֶער ָחׁשּוב, ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ֵחֶלב, ַווייל ַאזֹוי ִווי 
ָדאְרט ִאיז ָדאְך ֵאייִביג טּוְנְקל, ַדאְרף ֶמען ָדאְך ָהאְבן 

אְך ִליְכט ָוואס ֶמען ַמאְכט פּון ֵחֶלב, אּון ֶדעְרַפאר ַאסַ 
ִאיז ָדאס ֵזייֶער ָחׁשּוב ָדאְרט, אּון ִדי ִעיָקר ַעִׁשירּות אּון 
ֲחִׁשיבּות ָדאְרט ִאיז ֶווער ֶעס ָהאט ֶמער ֵחֶלב, ַפאר 
ֶדעם ָאִריַמאן ִאיז ָדאס ֶגעֶווען ֵזייֶער ַאן 

ר ָהאט ָאְפֶגעַמאְכט ַאז ֶער ִאיְנֶטעֶרעַסאְנֶטע ַזאְך, אּון עֶ 
ֶוועט ְבַלייְבן ָדאְרט ַאִביְסל צּוצּוקּוְקן צּו ִדי ַמֲהָלְך פּון 

 ִדי ְפַלאץ ָדאְרט.
ַאזֹוי ִווי ֶער ִאיז ֶגעִזיְצן ָדאְרט ַא ְׁשִטיק ַצייט, ָהאט 
ֶער צּוִביְסֶלעְך ָאְנֶגעהֹויְבן ִזיְך צּוֶגעֹוואֹויֶנען צּו ִדי 

ים פּון ִדי ֶמעְנְטְׁשן ָדאְרט, אּון ֶער ָהאט אֹויְך ִמְנָהגִ 
ָאְנֶגעהֹויְבן צּו ַהאְנְדֶלען ִמיט ֵחֶלב אּון ִליְכט, אּון ֶדער 
ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָהאט ֶגעָהאְלְפן ַאז ֶער ָהאט ֵזייֶער ֵׁשיין 
ַמְצִליַח ֶגעֶווען ִאין ִדי ִמְסָחר, אּון ֶער ָהאט צּוַזאם 

ר ַאַסאְך ִליְכט, ֶער ִאיז ֶגעָוואְרן ָדאְרט ַא ֶגענּוֶמען ָגא
ְגרֹויֶסער עֹוֶׁשר, ֶער ָהאט ֶגעַהאט ִפיל ִמיט אֹוְצרֹות פּון 

 ֵחֶלב, אֹויל, אּון ְקנֹויְטן.
ִאיְנְצִוויְׁשן ִאיז דּוְרְכֶגעָלאְפן ַאַסאְך ָיאְרן, אּון ֶדער 

פּון צּוִריק  ֶמעְנְטׁש ָהאט ׁשֹוין ָאְנֶגעהֹויְבן צּו ְטַראְכְטן
ָפאְרן צּו ַזיין ַלאְנד, ֶער ָהאט ָדאְך ָדאְרט ַא ַווייב אּון 
ִקיְנֶדער ָוואס ַוואְרְטן אֹויף ִאים, ֶיעְצט ֶקען ֶער ׁשֹוין 
ַאֵהיים ָפאְרן אּון ֵזיי ַווייְזן ַזיין ְגרֹויס ַעִׁשירּות ָוואס ֶער 

ר ֶקעֶנען ָהאט ָדא צּוַזאם ֶגענּוֶמען, אּון ַאזֹוי ֶוועט עֶ 
ֲחתּוָנה ַמאְכן ַזייֶנע ִקיְנֶדער ִמיט ְגרֹויס ָכבֹוד אּון 

 ַעִׁשירּות.
ֶער ָהאט ֶגענּוֶמען ַא ִריִזיְגן ָוואְגן, אּון ֶעס ָאְנֶגעִפיְלט 
ִמיט ִדי ַאֶלע אֹוְצרֹות פּון ֵחֶלב ָוואס ֶער ָהאט ָדאְרט 

אט ָדאְרט צּוַזאם ֶגעְקִליְבן, ַזייֶנע ְפַרייְנד ָוואס ֶער הָ 
'יֶגער ַאייְנֶגעקֹויְפט ַזייֶעְנִדיג ַא עֹוֶׁשר אּון ְמכּוָבדִ 

ֶמעְנְטׁש, ָהאְבן ִאים ֶגעָהאְלְפן ָאְנָלאֶדעֶנען ִדי ָוואְגן צּו 
ֶקעֶנען ָפאְרן, ָאֶבער ֶווען ֶער ָהאט ֶגעהֹויְבן צּו ָפאְרן 

עְרְדֵרייֶען ָהאט ֶמען ֶגעֶזעהן ַאז ִדי ָוואְגן ֶוועט ִזיְך ִאיבֶ 
פּוֶנעם ְגרֹויְסן ַלאְסט, ָהאְבן ַזייֶנע ֲחֵבִרים צּוַזאם 
ֶגענּוֶמען ְׁשֵטייְנְדֶלעְך פּון ִדי ַגאס אּון ֶעס אּוְנֶטער 
ֶגעֵלייְגט אּוְנֶטער ִדי ֵחֶלב ַאז ֶעס ָזאל ִליְגן ְגַלייְך, אּון 

אט ֶער ִזיְך ֶעס ָזאל ִזיְך ִניְׁשט ִאיֶבער ְדֵרייֶען, אּון ַאזֹוי הָ 
 ַארֹויס ֶגעָלאְזט אֹויְפ'ן ֶוועג צּוִריק צּו ַזיין ַלאְנד.

ֶרעְנְגט?  ָוואס ָהאְסטּו ָדא ֶגעּבְ

ֶווען ֶער ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען ַאֵהיים, ִאיז ִדי ַגאְנֶצע 
ְׁשָטאט ַארֹויס ֶגעקּוֶמען ִאים ְמַקֵבל ָפִנים ַזיין ִמיט ַזיין 

י ִשְמָחה ִאיז ֶגעֶווען ְגרֹויס ַווייב אּון ִקיְנֶדער, דִ 
ִאים ׁשֹוין ִניְׁשט ֶגעֶזעהן ַפאר  ָנאְכֶדעם ָוואס ֶמען ָהאט

ַאזֹויִפיל ָיאְרן, ֵזיי ָהאְבן ִאים ֶגעְפֶרעְגט ִווי ַאזֹוי ֶער 
 ָהאט ַמְצִליַח ֶגעֶווען, אּון ֶער ָהאט ֵזיי ֶדעְרֵצייְלט ַאז ֶער
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רָׁא"ש יחֹות מֹוהַּ  שִּ
ֶיעְצט ֶוועל ִאיְך ַאייְך ׁשֹוין ֶקעֶנען "ִאיז ֶגעָוואְרן ָדאְרט ַא ְגרֹויֶסער עֹוֶׁשר, 

 "ְׁשֵפייְזן ְבָכבֹוד ּוְבֶריַוח, אּון ִאיְך ֶוועל ׁשֹוין ֶקעֶנען ֲחתּוָנה ַמאְכן ִדי ִקיְנֶדער
 א.א.וו.

רֹויֶסע ַעִׁשירּות ָוואס ַזיין ִמְׁשָפָחה ָהאט ׁשֹוין קֹוים ֶגעַוואְרט צּו ֶזעהן ִדי גְ 
ֶער ָהאט ַאֵהיים ֶגעְבֶרעְנְגט, אּון ָנאְך ֶעְטִליֶכע ִמינּוט ָוואס ֶער ָהאט ִזיְך 
ָאְפֶגערּוהט פּון ִדי ְׁשֶוועֶרע ֶוועג, ָהאט ֶער ֵזיי ַארֹויס ֶגענּוֶמען צּו ַווייְזן ָוואס 

ט צּו ִדי ֶוועֶגעֶנער, ֶער ָהאט ֶער ָהאט ַאֵהיים ֶגעְבֶרעְנְגט, ֶער ָהאט ֵזיי ֶגעִפיְר 
 ַאָראפ ֶגענּוֶמען ִדי צּוֶדעק, אּון ֵזיי ֶגעִוויְזן ָוואס ֶער ָהאט ֶגעְבֶרעְנְגט.

ֵזיי קּוְקן אּון וואּוְנֶדעְרן ִזיְך, ָוואס ַווייְזט ֶער אּוְנז ָדא? ֵזיי ֶזעהן ִפיל ִמיט 
פּון ֵחֶלב ִאיז ַאז ָנאְך ַא ֶלעְנֶגעֶרע  ַאְלֶטע ַפאְרְׁשטּוְנֶקעֶנע ֵחֶלב, ִווי ִדי ֶטַבע

ַצייט ֶוועְרט ֶעס ַפאְרָדאְרְבן אּון ֶעס ַבאקּוְמט ַא ְׁשֶוועֶרע ְגרֹויְך, ֵזיי ָהאְבן 
ֶגעַדאְרְפט צּוַהאְלְטן ִדי ָנאז ִניְׁשט צּו ְׁשִפיְרן ִדי ְׁשֶוועֶרע ְגרֹויְך ָוואס ִאיז 

ְטן, אּון ֶער ִאיז ָנאר ַפאְרנּוֶמען צּו ָזאְגן ָוואס ִניְׁשט ֶגעֶווען צּום אֹויְסַהאלְ 
ַפאַרא ַעִׁשירּות ֶער ָהאט ַאֵהיים ֶגעְבֶרעְנְגט, אּון ֵזיי ַפאְרְׁשֵטייֶען ִניְׁשט ָוואס 

 ָדא ֵגייט ָפאר, ִאיז ֶער ְמׁשּוֶגע ֶגעָוואְרן ל"ע?
ּוְמט ֶיעְצט פּון ִדי ָהֵרי ָהאט ֶער ֵזיי ָאְנֶגעהֹויְבן ַמְסִביר צּו ַזיין, ַאז ֶער ק

חֹוֶׁשְך אּון ָדאְרט ִאיז ֵחֶלב ֵזייֶער ֵטייֶער, אּון ִדי ַגאְנֶצע ַעִׁשירּות ֶוועְנְדט ִזיְך 
ִוויִפיל ִליְכט ֶמען ֶקען ָאְנַזאְמֶלען, ָדאס ִאיז ִדי ֵטייֶעְרְסֶטע אּון ָחׁשּוְבְסֶטע 

 .ַאְרִטיְקל ָדאְרט אּוְנֶטער ִדי ָהֵרי חֹוֶׁשְך
אר ָוואס דּו ִביְזט, ָדא ִאיז ָדאס ָדאְך ָהאְבן ֵזיי ִאים ֶגעָזאְגט: "דּו נַ 

ט, ַפאְרֶקעְרט ֶעס ְׁשטּוְנְקט ַאֶוועק, ַמָמׁש ַא ָׁשאד אֹויף ִדי ְר ָגאְרִניְׁשט ֶווע
 ַאֶלע כֹוחֹות ָוואס דּו ָהאְסט ִדיְך ָאְנֶגעְפָלאְגט ֶדערֹויף".

ן זּוְכן ַא ֶוועג ִווי ַאזֹוי ָפטּור צּו ֶוועְרן פּון ִדי ְסחֹוָרה, ֵזיי ָהאְבן ָאְנֶגעהֹויבְ 
ֶעס ָזאל ִניְׁשט ִאיֶבעְרָלאְזן ַא ְׁשֶלעְכֶטע ְגרֹויְך אֹויף ִדי ַגאְנֶצע ְׁשָטאט, אּון 
ֶווען ֵזיי ֶזעֶנען צּוֶגעַגאְנֶגען ַאָראפ צּו ֶנעֶמען ִדי ֵחֶלב פּוֶנעם ָוואְגן, ָהאְבן ֵזיי 
ַבאֶמעְרְקט ִווי אּוְנֶטער ִדי ֵחֶלב ִליְגן ַפאְרָוואְרְפן ֵטייֶעֶרע ְׁשֵטייְנְדֶלעְך אּון 
ִדיַמאְנֶטען, ָהאְבן ֵזיי ָאְנֶגעהֹויְבן ְׁשַרייֶען קּוק ָוואס דּו ָהאְסט ָדא! דּו ָהאְסט 

ט, ֶער קּוְקט ָדאְך ָדא ֵטייֶעֶרע ְׁשֵטייֶנער ָוואס ֶזעֶנען ֶוועְרט ִדי ֶוועְלט'ס ֶגעלְ 
אֹויף ֵזיי אּון ָזאְגט: "ִדי ְׁשֵטייֶנער ָהאְבן ִזיְך ָדאְך ָדאְרט ַארּום ֶגעָוואְרְפן ִווי 
ִדי ִמיְסט, ֵקייֶנער ָהאט ֶעס ִניְׁשט ֶגעַדאְרְפט, ִאיְך ָוואְלט ֶגעֶקעְנט צּוַזאם 

ז ִמיר ֲאִפילּו ִניְׁשט ֶנעֶמען פּון ֶדעם ִוויִפיל ִאיְך ָוואְלט ֶגעָוואְלט, אּון ֶעס ִאי
 ֵבייֶגעַפאְלן צּו ֶנעֶמען ֶדעְרפּון"...

ָהאְבן ִאים ַזיין ַפאִמיְלֶיע ֶגעָזאְגט: "ַמָמׁש ַא ָׁשאד, ָדאס ִאיז ָדאְך ֶוועְרט 
ָהאְסט ַאֵהיים ֶגעְבֶרעְנְגט ִדי ַנאִריֶׁשע ֵחֶלב,  ּוָדא ָגאר ַאַסאְך ֶגעְלט, אּון ד

 ִניְׁשט טּוהן ֶדעְרִמיט".ָוואס ֶמען ֶקען ָגאְר 
 

 ֶעס ַוואְרְפן ִזיְך ִדיַמאְנֶטען אֹויף ֶדער ֶעְרד
ֶדער ִנְמָׁשל ַפאְרְׁשֵטייט ֶיעֶדער ֵאייֶנער, ַא ֶמעְנְטׁש קּוְמט ַאָראפ אֹויף ִדי 
ֶוועְלט צּו ַהאְנְדֶלען ִמיט ּתֹוָרה ּוִמְצֹות ּוַמֲעִשים טֹוִבים, ָוואס ָדאס ֶזעֶנען 

ע ְׁשֵטייֶנער אּון ִדיַמאְנֶטען, ָאֶבער ֶווען ֶדער ֶמעְנְטׁש קּוְמט ָאן ָדא, ֵטייֶערֶ 
ַפאְרֶגעְסט ֶער ַפאְרָוואס ֶער ִאיז ָדא ֶגעקּוֶמען, אּון ֶער ֵלייְגט ַאַריין ְגרֹויֶסע 
כֹוחֹות צּו ַׁשאְפן ַאַסאְך ֶגעְלט, אּון ֶווען ֶער קּוְמט צּוִריק אֹויְבן ִאין ִהיְמל 

ֶמען ְפֶרעְגט ִאים ָוואס ֶער ָהאט ַאֵהיים ֶגעְבֶרעְנְגט, ֵהייְבט ֶער ָאן צּו  אּון
ַווייְזן ִדי ַאֶלע ֶגעְלט ָוואס ֶער ָהאט ִזיְך ַאייְנֶגעַׁשאְפט, ַאֶלע ִבְנָיִנים ָוואס ֶער 

 ָהאט ֶגעקֹויְפט א.א.וו.
א ָגאְרִניְׁשט ֶוועְרט, ָאֶבער ֶמען ָזאְגט ִאים ָדאְרט, ִדי ַאֶלע ַזאְכן ֶזעֶנען דָ 

ֶעס ֵגייט ַא ְגרֹויְך ֶדעְרפּון, ָדא ִאיז ָנאר ָחׁשּוב ּתֹוָרה אּון ְּתִפָלה אּון ַמֲעִשים 
טֹוִבים, ִדי ֵטייֶעֶרע ִדיַמאְנט ְׁשֵטייֶנער, אּון ֶמען ֵהייְבט ָאן דּוְרְך צּו קּוְקן 

עְפט ִדי גּוֶטע ְנקּודֹות ָוואס ֶער ַזייֶנע ֶטעג אּון ַזייֶנע ַמֲעִשים, אּון ֶמען ְטרֶ 
ַאַרייְנֶגעַכאְפט ַאִביְסל ּתֹוָרה, ָדא  ָהאט ֶגעטּוהן ִאין ַזיין ֶלעְבן, ָדא ָהאט ֶער

ָהאט ֶער ֶגעֶרעְדט ֶעְטִליֶכע ִדיבּוִרים צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ָדא ָהאט ֶער ְמַקֵיים 
אּון  ֶזעהְסט ִדי ַזאְכן ֶזעֶנען ָדא ָחׁשּובֶגעֶווען ִמְצֹות, אּון ֶמען ַווייְזט ִאים, "

ַכאְפט ִזיְך ֶדער ֶמעְנְטׁש ַביים ָקאפ, "ִדי ַזאְכן?! ָדאס  ֵטייֶער", אּון ֶדעָמאְלט
ָהאב ִאיְך ָדאְך ֶגעֶקעְנט ַאזֹוי ְגִריְנג ַאַריין ַכאְפן אֹויף ִדי ֶוועְלט, ִאיְך ָוואְלט 

 ט ָדאְך ֶגעֶקעְנט ַאַריין ֵגייןְפט ַאייְנֵלייְגן, ִאיְך ָוואלְ ֲאִפילּו ָגאְרִניְׁשט ֶגעַדאְר 
ִאין ֵבית ַהִמְדָרׁש ַדאֶוועֶנען אּון ֶלעְרֶנען אּון ְמַקֵיים ַזיין ִמְצֹות, ִאיְך ָהאב 

 ָגאְרִניְׁשט ֶגעוואּוְסט ַאז ִדי ַזאְכן ֶזעֶנען ַאזֹוי ָחׁשּוב".

ֶבער ֶדעָמאְלט'ס ִאיז ׁשֹוין צּו ְׁשֶפעט, אֹויף ִדי ֶוועְלט ַדאְרף ֶמען ֶזעהן אָ 
ַאַריין צּו ַכאְפן ִווי ֶמער ּתֹוָרה אּון ִמְצֹות, ִניְׁשט צּו ֶוועְרן ַפאְרֶׁשעְמט אֹויף 

 ֶיעֶנע ֶוועְלט.

 ִניץ אֹויס ִדי ַצייט!
 עְדן ֶמעְנְטׁש, ֶווען ֶדער ֶמעְנְטׁש ָוואְלט ֶדער ָמָׁשל ְׁשִפיְלט ִזיְך ִאיֶבער ַביי יֶ 
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 מוסדותינו הק' נייעס אינערהאלב
~~~ 

 

 בחורי הישיבה פרייען זיך ביי
 צוויי חתונות פון תלמידי הישיבה

 
 

צוויי חתונות פון די צוויי חתנים די וואך האבן די בחורים פון ישיבה געטאנצן אויף 
 יוצאי ישיבתינו הק' וועלכע האבן חתונה געהאט די וואך.

די ערשטע איז געווען החתן יודא פריינד הי"ו וואס איז געגאנגען אונטער די חופה 
עב"ג בת מו"ה אייזיק אפפעל הי"ו. די חתונה איז פארגעקומען דעם זונטאג אין זאל 

אמסבורג, די בחורים פון ישיבה זענען געקומען צו די חתונה פון פרדס צבי אין ווילי
 און משמח געווען דעם חתן ביז אין די שפעטע שעה'ן.

צוויי טאג שפעטער, דינסטאג נאכט, זענען די בחורים ארויסגעפארן אויף קרית 
יואל אין זאל פון אולם עקשטיין וואו עס איז געגאנגען צו די חופה החתן אברהם 

הרן וועבערמאן הי"ו, און אויך ביי די חתונה האבן די בחורים משמח יושע ב"ר א
 געווען דעם חתן ווי מען דארף.

די קומענדיגע מוצש"ק פ' כי תשא איז געפלאנט א גרויסע סעודת שבע ברכות 
אין ישיבה אינאיינעם מיט די שושן פורים סעודה פון די קהלה. מיטן אייבערשטנ'ס 

 אינאיינעם און משמח זיין די חתנים. הילף וועט מען זיך פרייען
 

 שמח תשמח רעים האהובים!
*** 

 שמחת פורים אין ישיבה
, נאך בהיכל הישיבהאנשי שלומינו זענען זיך צוזאם געקומען צו די סעודת פורים 

נץ בתופים ובמחולות, און עט פייערליכעאין  געלאזטמען ארויסהאט די סעודה 
וואס מיר זענען  -זיינע חסדים, בימים ההם  געדאנקט דעם אייבערשטן אויף אלע

ניצול געווארן פון המן הרשע, און מקבל געווען די תורה פון פריש, "קימו וקבלו 
אז מיר האבן זוכה געווען צו וויסן פונעם הייליגן רבי'ן, וואס  - ובזמן הזה, היהודים"

פונעם יצר הרע,  לערנט אונז שטענדיג אנצוהייבן פון פריש, זיך נישט לאזן פארפירן
נאר שטענדיג נאכאמאל צוריק קומען צום אייבערשטן, זיך אויסרעדן צום 

 אייבערשטן, און אזוי וועלן מיר זיכער שטענדיג מצליח זיין.
 והימים האלה נזכרים ונעשים!

*** 

 גענומעןפשיין אוי פון ישיבהבחורי 
 דורך נדיבי עם בעצם יום הפורים

בחורים פון ישיבה ארום געגאנגען צו די נדיבים בעם,  דעם יום טוב פורים זענען די
 מוסדות. די הייליגעצוזאמנעמען באשטייערונגען פאר 

סענדיג פון וועלכע ידי בחורים זענען אויפגענומען געווארן מיט גרויס פרייד, וו
די בחורים לעבן מיטן אייבערשטן, א ישיבה  אוישיבה עס האנדעלט זיך, א ישיבה וו

התמדה רבה, בחורים וואס זענען אויסגעצייכנט בבחור לערנט יעדן טאג  יעדער אווו
 מיט יראת שמים, מדות טובות, און איידלקייט, וואס מען טרעפט נישט.

עס זענען געווען דריי גרופעס, א גרופע אין וויליאמסבורג, א גרופע אין בארא 
נגען די יגאנגען און געזפארק, און א גרופע אין קרית יואל, די בחורים זענען ארויף גע

 אלע באקאנטע אידישע ניגונים צום אייבערשטן.
עס זענען צוריק געהערט געווארן גאר גוטע גריסן, ווי די חשובע נגידים האבן גאר 

מיטן אייבערשטנ'ס  שטארק הנאה געהאט, און זיך אנגערופן מיט ווארימע סכומים.
אייבערשטער זאל העלפן הילף איז עס אריבער מיט גאר גרויס הצלחה, דער 

 ווייטער.
 

 ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר!
 

רָׁא"ש יחֹות מֹוהַּ  שִּ
 

ַאַרייְנֶגעְטַראְכט ָוואס ֶעס ִאיז ָחׁשּוב אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט, ָוואְלט ֶער 
ַאַרייְנֶגעֵלייְגט ַאֶלע ַזייֶנע כֹוחֹות אֹויְסצּוִניְצן ִדי ַצייט ִמיט ּתֹוָרה, 

ן לֹויְפט דּוְרְך ֵזייֶער ְּתִפָלה, אּון ַמֲעִשים טֹוִבים, ַווייל ֶדער ֶלעבְ 
ְׁשֶנעל, אּון ָנאְכֶדעם ֶוועט ָנאר ַזיין ָחׁשּוב ִדי גּוֶטע ַזאְכן ָוואס ֶמען 

 ַאַרייְנֶגעַכאְפט אֹויף ִדי ֶוועְלט.
אּון ְסֶפעִציֶעל ַא ִאיְנֶגער ָבחּור ַדאְרף אֹויְסִניְצן ִדי ַצייט 

ַלאְנג ֶער ָהאט ָנאְך ַאַסאְך ַצייט,  ַאַרייְנצּוַכאְפן ַאַסאְך גּוֶטע ַזאְכן ִווי
אּון ֶדעְרָנאְך ֶווען ֶעס ֶוועט קּוֶמען ִדי ְׁשֶפעֶטעֶרע ָיאְרן אֹויף ִדי 
ֶעְלֶטער ֶוועט ֶער ִזיְך ְמַחי' ַזיין ַאז ֶער ָהאט אֹויְסֶגעִניְצט ַזייֶנע 

ְגֵלייְטן ִאיְנֶגע ָיאְרן ִווי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין, אּון ָדאס ֶוועט ִאים ַבא
 אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.

וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ִניְצט אֹויס ִדי ַצייט, אּון ַכאְפט ַאַריין 
 ָנאר גּוֶטע ַזאְכן ְשֶטעְנִדיג.

 

 (ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק י"א ֶעֶרְך ְנקּודֹות טֹובֹות)
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ב ְוֹכל ִאיש ֳהִליאָׁ ְלֵאל ְואָׁ ה ְבצַּ שָׁ ם ֵלב, ְועָׁ ן צּוַזאמ   ֲחכַּ ֵאל אּון ָאֳהִליָאב ָהאבְּ ַצלְּ ען בְּ
פ עִציע ל ג   ער ָהאט סְּ ט  שְּ ט ַרִש"י ַאז ד ער ֵאייב ערְּ ָכן, ָזאגְּ ט ד עם ִמשְּ ען פּון ג עַמאכְּ ענּומ 
ע ֵשב ט, א ט  ֵאל פּון ֵשב ט יְּהּוָדה ָוואס ִאיז ִדי ָחשּוב'סְּ ַצלְּ ָבִטים, בְּ ֵוויי שְּ ן ָאֳהִליָאב ּוִדי צְּ

ַוואכ ער ֵשב ט ן ִאי ,פּון ֵשב ט ָדן ָוואס ָדאס ִאיז ַא שְּ טְּ שְּ ן ַאז ַביים ֵאייב ערְּ ֵדי צּו ַווייזְּ ז כְּ
 י עד ער ֵאייִניג.

ט  ִביר לֹויט ִווי ד ער ר ִבי ָזאגְּ ַאז ד ער )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחל ק ב' ִסיָמן ס"ח( מֹוַהָרא"ש ִאיז ָדאס ַמסְּ
ןִעיקָ  טְּ שְּ ט צּום ֵאייב ערְּ ֵלימּות פּון ַא ַצִדיק ִאיז, ו וען פּון ֵאיין ַזייט ִאיז ע ר ָנאנְּ , אּון פּון ר שְּ

ן ִאיד אּון ִאים אֹויךְּ אֹוי טְּ סְּ ַוואכְּ ן צּום שְּ ָלאזְּ ר ִזיךְּ ַאָראפְּ ד ער ע ַזייט ק ען ע  ן, ִדי ַאנְּ ֵהייבְּ פְּ
ער ט  שְּ ן ַאז ד ער ֵאייב ערְּ ען צ ִאים ַווייזְּ ּום ָהאט ִאים אֹויךְּ ִליב, אּון ַאז ע ר ק ען אֹויךְּ צּוקּומ 

ן. טְּ שְּ  ֵאייב ערְּ
ָרַאת ט ַהשְּ גְּ ר ענְּ ָכן ָוואס בְּ ן ד עם ִמשְּ ען צּו בֹויע  ַפאר ו וען ע ס ִאיז ג עקּומ  ִכיָנה ד ערְּ , ַהשְּ

ִווישְּ  ער רּוהט צְּ ט  שְּ ערְּ ן ַאז ד ער ֵאייב  ן ַאז י עד ער ָזאל ִוויסְּ ז, נ עבְּ ז, ע ר ִאיז ַביי אּונְּ ן אּונְּ
כ ע ַצִדיִקים ָו ן, ַאז עלְּ ֵוויי ַזאכְּ ן ִדי צְּ ען ג עמּוזְּט ָהאבְּ ז, ָהאט מ  ז, אּון ִמיט אּונְּ ואס ז ענ ען אּונְּ
ן ַצִדי טְּ ר עסְּ ן גְּ ן ַפארְּ ן, ֵזיי ק ענ ען ַווייזְּ טְּ שְּ ערְּ ט צּום ֵאייב  ז ע ר אַ  ,קפּון ֵאיין ַזייט ֵזייע ר ָנאנְּ
ן צּו ִדי שְּ  ָלאזְּ ר ִזיךְּ ַאָראפְּ ד ער ע ַזייט ק ען ע  ר עס ער, אּון פּון ִדי ַאנְּ ע ק ען ָנאךְּ ַזיין גְּ ט  סְּ ַוואכְּ
ערְּ  ט צּום ֵאייב  ן ַאז ע ר ִאיז אֹויךְּ ָנאנְּ ן ִאיד, אּון ִאים ַווייזְּ טְּ סְּ ַוואכְּ ָבִטים, צּום שְּ ןשְּ טְּ אּון  ,שְּ

ער  ט  שְּ ן ַזיין קֹול.ַאז ד ער ֵאייב ערְּ ערְּ ט צּו ה   ַווארְּ
ַשיינ ען ַאז ד   ן ַאַזא ַצִדיק ָוואס ק ען ִאין ִאים ַאַריינְּ ש זּוכְּ טְּ ענְּ ף ַא מ  ַפאר ַדארְּ ער ד ערְּ

טְּ  שְּ ן צּום ֵאייב ערְּ ער ָהאט ִאים אֹויךְּ ִליב, אּון ַאז ע ר ק ען אֹויךְּ ר עדְּ ט  שְּ  ן.ֵאייב ערְּ
ֵהל ג(  )ֹזאת ַהּתֹוָרה ַוַיקְּ

*** 
ן, ִמְשכָׁ ֵלא ֶאת הַּ נָׁן ֶאת ֹאֶהל מֹוֵעד ּוְכבֹוד ה' מָׁ ס ֶהעָׁ ט  וְַּיכַּ ן ָהאט ַבאד עקְּ קְּ ַא ָוואלְּ

טְּ  שְּ ערְּ ן ָכבֹוד פּונ עם ֵאייב  ָכן ִאיז ִפיל ג עו וען ִמיטְּ ל מֹוֵעד, אּון ִדי ִמשְּ  ן.ד עם ֹאה 
ִביר ד עם ָפסּוק, לֹויט ִווי ד ער ט  מֹוַהָרא"ש ִאיז ַמסְּ )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחל ק א' ִסיָמן קט"ו( ר ִבי ָזאגְּ

ט ִדי ִמיַדת ַהִדי ן, קּומְּ טְּ שְּ ן ִדינ ען ד עם ֵאייב ערְּ ֵהייבְּ ש ִוויל ָאנְּ טְּ ענְּ ט ַאז ו וען ַא מ  ן אּון ָזאגְּ
ש, ַווייל וו טְּ ענְּ ן מ  ן ַפארְּ ו וער ַמאכְּ ף שְּ ען ַדארְּ טִאיז ע ר ג עו וען ִביז י   אּוַאז מ  ָוואס  ?עצְּ ַפארְּ

ַפאר מּוז ד ער ֵאייב   ט? ד ערְּ ן ִביז י עצְּ טְּ שְּ ערְּ ט ד עם ֵאייב  ט ג עִדינְּ ער ָהאט ע ר ִנישְּ ט  שְּ ערְּ
ט גֵ  ג ען, ַאז ע ס ָזאל ִאים ִנישְּ ערּונְּ ט  ִניעֹות, שְּ ש מְּ טְּ ענְּ ן מ  ן ַפארְּ עלְּ ט  ער שְּ ט  יין ַאזֹוי אּונְּ

ג. ִרינְּ ערְּ  גְּ ער ִוויל דָ ָאב ער ד ער ֵאייב  ט  ען צּו שְּ ש ָזאל צּוִריק קּומ  טְּ ענְּ אךְּ ָיא ַאז ד ער מ 
ט   ער ִדי שְּ ט  ס אּונְּ ער ַאֵליינְּ ט  שְּ ט ִזיךְּ ד ער ֵאייב ערְּ ַפאר ַבאַהאלְּ ג ען, ַאז ִאים, אּון ד ערְּ ערּונְּ

ת'ִדיג, ק ען ע ר צּובְּ  ט ע ס ֱאמ  ש ֵמיינְּ טְּ ענְּ רֹויס  אֹויב ד ער מ  ִניעֹות אּון ַזיין ַא גְּ ן ַאל ע מְּ ע ר עכְּ
 ַצִדיק.

ַשט ִאין ָפסּוק נָׁן ֶאת ֹאֶהל מֹוֵעד ,ָדאס ִאיז פְּ ס ֶהעָׁ ט ד עםוְַּיכַּ ן ָהאט ַבאד עקְּ קְּ  , ַא ָוואלְּ
ט אָ  ען ִוויל ָדארְּ ט, ו וען מ  ער רּוהט ָדארְּ ט  שְּ ערְּ ָכן ָוואס ד ער ֵאייב  ָכן, ִדי ִמשְּ קּוִמשְּ ען נְּ מ 
ל, ָאב ע קְּ ץ אּון טּונְּ ַווארְּ ן, ע ס ז עהט אֹויס שְּ קְּ ט ִמיט ַא ָוואלְּ ט ע ס ַבאד עקְּ ען ו וערְּ ר מ 

ק ען, ַאז  ף ג עד ענְּ ןַדארְּ ִמְשכָׁ ֵלא ֶאת הַּ ט  ּוְכבֹוד ה' מָׁ שְּ ת ִאיז ד ער ֵאייב ערְּ ֱאמ  ער , ַאז ב 
ט. ןַאֵליי  ָדארְּ

 )ֹזאת ַהּתֹוָרה ִפּקּוֵדי ג'(
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חֹון  ~  ~ נָׁאר ִבטָׁ

 

 

ִדי ְגֶרעְסֶטע ְקָלָלה ִמיט ָוואס ַא ֶמעְנְטׁש ֶקען 
ַזיין ֶגעָׁשאְלְטן ִאיז ֶווען ֶער ַפאְרָלאְזט ִזיְך אֹויף 
ֶמעְנְטְׁשן אּון ִניְׁשט אֹויְפן ֵאייֶבעְרְׁשְטן. ֲחַז"ל ָזאְגן 

 -דֹו" "ָכל ַהִנְצָרְך ַלְבִריֹות, עֹוָלם ָחׁשּוְך ַבעֲ )ֵביָצה לב:( 
ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ַדאְרף צּוקּוֶמען צּו ַאְנֶדעֶרע 
ֶמעְנְטְׁשן ִאיז ִאים טּוְנְקל ַפאר ִדי אֹויְגן. ַווייל ֶווען 
ֶמען ַפאְרָלאְזט אֹויף ֶמעְנְטְׁשן אּון ֶדעְרָנאְך ֶזעט 
ֶמען ַאז ִדי ֶמעְנְטְׁשן ָהאְבן ִאים ָגאְרִניְׁשט ֶגעֶקעְנט 

ֶמען ֶדעְרפּון ֵזייֶער ַאְנטֹויְׁשט אּון ֶהעְלְפן, ֶוועְרט 
 צּוְבָראְכן.

ָאֶבער ַא ִאיד ָוואס ֵווייְסט אּון ְגֵלייְבט ַאז ָנאר 
ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ִפיְרט ִדי ֶוועְלט, ָנאר אֹויף 
ִאים ַדאְרף ֶמען ִזיְך ַפאְרָלאְזן, ָנאר ֶער ֶקען 

ִזיְך ֶוועְנְדן ֶהעְלְפן, אּון ָנאר צּו ִאים ַדאְרף ֶמען 
אּון ִאים ֶבעְטן ַאֶלעס ָוואס ֶמען ַדאְרף, ַדאן ָהאט 
ֶמען ַא ִליְכִטיֶגע אּון ֶגעֶבעְנְטְׁשֶטע ֶלעְבן, ַא 
ֶמעְנְטׁש ָוואס ַפאְרָלאְזט ִזיְך אֹויְפן ֵאייֶבעְרְׁשְטן 
ֶוועט ִאין ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ִזיֶכער ִניְׁשט 

ֶוועט ִאים ַארֹויס ֶהעְלְפן ִאין ַפאְרָלאְזן, אּון ֶער 
ֶיעֶדע ְׁשֶוועֶרע ַמָצב ִאין ָוואס ֶער ֶוועט ָנאר ַאַריין 

 ַפאְלן.
ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ָהאט ַפאְרֵצייְלט ַא ַמֲעֶשה 
ִאיֶבער ֶדעם ִעְנָין ַאז ַא ִאיד ָוואס ַפאְרָלאְזט ִזיְך 

חֹון אּון ֶער ָנאר אֹויְפן ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ֶער ָהאט ִבטָ 
ְגֵלייְבט ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶוועט ִאים ִזיֶכער 
ִניְׁשט ַפאְרָלאְזן, ַאַזא ֶמעְנְטׁש ִאיז ְשֶטעְנִדיג רּוִאיג 
אּון ְפֵרייִליְך, אּון ֶער ַדאְרף ִזיְך ִניְׁשט ָזאְרְגן ַפאר 

 ַקיין ׁשּום ַזאְך.
ָהאט  ֶעס ִאיז ַאָמאל ֶגעֶווען ַא ֶקעִניג, ָוואס

ְשֶטעְנִדיג ֶגעְקֶלעְרט: "ִאיְך ִבין ָדאְך ֶדער 
ְפֵרייִליְכְסֶטער ֶמעְנְטׁש אֹויף ֶדער ֶוועְלט, ִאיְך ָהאב 
ַאֶלעס ָוואס ִאיְך ַדאְרף, אּון ִאיְך ִבין ַא ֶקעִניג, אּון 
ִאיְך ַדאְרף ִמיְך ִניְׁשט ָזאְרְגן ַפאר ָגאְרִניְׁשט, ֶעס 

ִניְׁשט ָדא ָנאְך ַא ֶמעְנְטׁש ָוואס ִאיז ִזיֶכער ַאז ֶעס 
ִאיז ַאזֹוי ְפֵרייִליְך ִווי ִמיר", אּון אֹויף צּו ַזיין 
ִזיֶכער ַאז ֶעס ִאיז ַטאֶקע ַאזֹוי, ַאז ֵקייֶנער ִאיז 
ִניְׁשט ֶמער ְפֵרייִליְך פּון ִאים, ְפֶלעְגט ֶער ָדאס 

וי ַא ַאֵלייְנס ֵגיין קּוְקן, ֶער ְפֶלעְגט ִזיְך ָאְנטּון וִ 
 ַאייְנַפאֶכער ֶמעְנְטׁש אּון ֵגיין ַבייַנאְכט ִזיְך 

 

 בבדף המשך 



 ב
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ן ַביי ַהייֶזער ָוואס ֶמעְנְטְׁשען ְׁשמּוֶעְסן, אּון ֶער אּוְנֶטעְרֶהעְר 

ָהאט ַאְלץ ֶגעֶהעְרט ִווי ֶמעְנְטְׁשן ֶרעְדן ִזיְך ָאּפ, ֵאייֶנער 
עְבן, ַביי ַא ֶרעְדט ִזיְך ָאּפ ַאז ֶעס ֵגייט ִאים ִניְׁשט גּוט ִאין לֶ 

ְצֵווייֶטע הֹויז ָהאט ֶער ֶגעֶהעְרט ִזיְך ָאְּפֶרעְדן ַאז ֵזיי ָהאְבן 
ְּפָראְבֶלעֶמען ִמיט ִדי ֶרעִגירּוְנג, אּון ַאזֹוי ַביי ֶיעֶדע הֹויז 
ָהאט ֶער ֶגעֶהעְרט ַאְנֶדעֶרע ְּפָראְבֶלעֶמען ָוואס ֶמעְנְטְׁשן 

ז ֵקייֶנער ִאיז ַטאֶקע ִניְׁשט ָהאְבן, אּון ֶער ָהאט ֶגעֶזען ַא
 ְפֵרייִליְך ַאזֹוי ִווי ִאים.

-ֵאייְנָמאל ִאיז ֶער ָאְנֶגעקּוֶמען צּו ַא ִניְדִריֶגע ַהאְלב
ַאייְנֶגעַפאֶלעֶנע הֹויז, ֶער ָהאט ַאַרייְנֶגעקּוְקט פּון ִדי 
ֶפעְנְסֶטער אּון ֶגעֶזען ִווי ָדאְרט ִזיְצט ַא ִאיד אּון ְׁשִּפיְלט 

יף ַא ִפיְדל, ַא ְׁשַוואֶכער ִפיְדל ִאיז ָדאס ֶגעֶווען, ֶמען אוֹ 
ָהאט ֶגעַדאְרְפט ְׁשַטאְרק צּוֵלייְגן ַאן אֹויֶער צּו ֶקעֶנען ֶהעְרן 
ִדי קֹול פּון ֶדעם ִפיְדל, ָאֶבער ֶדער ֶמעְנְטׁש ִאיז ֶגעֶווען 

ֶנע ְסעּוָדה ֵזייֶער ְפֵרייֶלעְך, אּון אֹויְפן ִטיׁש ִאיז ֶגעִליְגן ַא ֵפיי
ִמיט ַא ְפֶלעְׁשל ֵוויין, אּון ֶדער ִאיד ִאיז ֶגעֶווען ֵזייֶער 

 ְפֵרייִליְך, אּון ִזיְך ִניְׁשט ֶגעָזאְרְגט ַפאר ָגאְרִניְׁשט.
אּון ַבאְגִריְסט ֶדעם ֶדער ֶקעִניג ָהאט ַאַרייְנֶגעְקַלאְּפט 

ִביְסל ַוויין, אּון ִאיד, ֶדער ִאיד ָהאט ֶגעֶגעְבן ַפאְרן ֶקעִניג אַ 
ֵזיי ָהאְבן ֶגעְטִריְנֶקען צּוַזאֶמען, אּון ֶדעְרָנאְך ָהאט ִזיְך ֶדער 
ֶקעִניג ֶגעֵלייְגט ְׁשָלאְפן. ֶדער ֶקעִניג ָהאט ַבאְטַראְכט ֶדעם 
ִאיד ִווי ֶער ִאיז ַאזֹוי ְׁשַטאְרק ְפֵרייִליְך, ָאן ֵקיין ׁשּום ַדֲאגֹות 

אּון ֶעס ָהאט ִאים ֵזייֶער ְׁשַטאְרק אּון ְּפָראְבֶלעֶמען, 
 ֶגעְׁשֶטעְרט ַאז ֶדער ִאיד ִאיז ֶמער ְפֵרייִליְך פּון ִאים.

ִאיְנֶדעְרְפִרי ֶזעֶנען ֵזיי אֹויְפֶגעְׁשַטאֶנען, אּון ֶדער ִאיד 
ָהאט ַארֹויס ַבאְגֵלייט ֶדעם ֶקעִניג. ֶדער ֶקעִניג ְפֶרעְגט ִאים: 

עְלט צּו קֹויְפן ִדי ַאֶלע גּוֶטע ַזאְכן "פּון וואּו ָהאְסטּו ָדאס גֶ 
ָוואס ָדא ָהאְסט צּוֶגעְגֵרייט ַבייַנאְכט ַביי ִדי ְסעּוָדה?" ָהאט 
ֶדער ִאיד ֶדעְרֵצייְלט ַפאְרן ֶקעִניג ַאז ֶער ֶקען ַפאֶרעְכְטן 
צּוְבָראֶכעֶנע ַזאְכן, ֶיעְדן ָטאג ֵגייט ֶער ַארּום אּון ֶער ְפֶרעְגט 

אט ֶעֶּפעס צּוְבָראֶכעֶנע ַזאְכן צּו ַפאֶרעְכְטן, אּון ֶווער ְס'הָ 
ֶווען ֶעס ְקלֹויְבט ִזיְך ִאים ַצאם ַא ִפיְנף ֶזעְקס ֶרעְנְדֶלעְך, 
ֵגייט ֶער ַאייְנקֹויְפן אּון ֶער ֶזעְצט ִזיְך צּו ַא ֵפייֶנע ְסעּוָדה 

 אּון ֶער ִאיז ֵזייֶער ְפֵרייִליְך.
אֶנען ַאז ֶדער ִאיד ִאיז ֶמער ֶדער ֶקעִניג ָהאט ַפאְרְׁשטַ 

ְפֵרייִליְך פּון ִאים אּון ֶער ָהאט ָדאס ִניְׁשט אֹויְסֶגעַהאְלְטן, 
ֶער ָהאט ַארֹויס ֶגעֶגעְבן ַא ְגֵזיָרה, ַאז ֶמען ָטאר ֶמער ִניְׁשט 
ֶגעְבן ַפאר ֵקייֶנעם צּו ַפאֶרעְכְטן ַזאְכן ַפאר ֶגעְלט, ֶווער ֶעס 

ָראֶכעֶנע ַזאְך ָזאל ֶעס ָאֶדער ַאֵליין ָהאט ֶעֶּפעס ַא צּובְ 
ַפאֶרעְכְטן ָאֶדער קֹויְפן ַא ַנייֶע. ִמיט ֶדעם ָהאט ֶדער ֶקעִניג 
ֶגעְקֶלעְרט ַאז ֶער ֶוועט ַמאְכן ֶדעם ִאיד ְטרֹויֶעִריג, ָנאְכֶדעם 
ָוואס ֶער ֶוועט ֶמער ִניְׁשט ָהאְבן ַקיין ֶגעְלט צּו קֹויְפן ַזיין 

עּוָדה. ָאֶבער ֶדער ֶקעִניג ָהאט ִניְׁשט ִאין ַאְכט ְפֵרייִליֶכע סְ 
ִבָטחֹון, -ֶגענּוֶמען ַאז ֶעס ַהאְנְדְלט ִזיְך ָדא פּון ַא ִאיד ַא ַבַעל

ֶדער ִאיד ַפאְרָלאְזט ִזיְך ָנאר אֹויְפן ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ֶער 
יין ׁשּום ֶוועט ִניְׁשט ֶוועְרן צּוְבָראְכן אּון ְטרֹויֶעִריג פּון קַ 

 ַזאְך.
 ןיייד ַארֹויְסֶגעַגאְנֶגען ִווי זַ ִאיְנֶדעְרְפִרי ִאיז ֶדער אִ 

ְׁשֵטייֶגער צּו ַפאֶרעְכְטן ַזאְכן, אּון ַדאן ָהאט ֶער ִזיְך 
ֶדעְרִוויְסט פּון ִדי ַנייֶע ְגֵזיָרה, ָאֶבער ֶער ָהאט ִזיְך ָגאְרִניְׁשט 

ָזאל ִאים ייֶבעְרְׁשְטן ַפאְרלֹויְרן, ֶער ָהאט ֶגעֶבעְטן ֶדעם אֵ 
ֶהעְלְפן, אּון ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָהאט ֶגעָהאְלְפן ַאז ֶדער 
ִאיד ָהאט ָאְנֶגעְטָראְפן ַא ַרייֶכער ַמאן ָוואס ַהאְקט ָהאְלץ, 
ָהאט ֶער ִאים ֶגעְפֶרעְגט: "ַפאְרָוואס ַהאְקְסטּו ַאֵלייְנס 

יר צּו ַהאְקן ַאֵלייְנס ָהאְלץ? ֶעס ַּפאְסט ִניְׁשט ַפאר דִ 
 עֹוֶׁשר ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ִאיְךָהאְלץ", ָהאט ִאים ֶדער 
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רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
יד: "ִאיְך ֶקען ֶעס אִ  ָהאב ִניְׁשט ֶגעְטָראְפן ֵקייֶנעם ָוואס ֶעס ָזאל ֶעס טּון ַפאר ִמיר", ָזאְגט ִאים ֶדער

ם ַבאָצאְלט ַא ֶרעְנְדל, אּון ַאזֹוי ָהאט ֶער טּון ַפאר ִדיר", ָהאט ֶער ַאזֹוי ֶגעטּון, אּון ֶדער עֹוֶׁשר ָהאט ִאי
ֶגעַהאְקט ָהאְלץ ַפאר ָנאְך ֶמעְנְטְׁשן, ִביז ֶער ָהאט ׁשֹוין ֶגעַמאְכט ֶזעְקס ֶרעְנְדֶלעְך, אּון ֶער ִאיז 

ֶטע ַפייֶנע ַזאְכן, ֶגעַגאְנֶגען קֹויְפן ִדי ְסעּוָדה, אּון ִדי ְסעּוָדה ִאיז ֶגעֶווען ַא ַפייֶנע ְסעּוָדה, ִמיט ַאֶלע גּו
 אּון ֶער ִאיז ֶגעֶווען ֵזייֶער ְפֵרייִליְך.

ַבייַנאְכט ִאיז ֶדער ֶקעִניג ָנאְכַאָמאל ֶגעַגאְנֶגען קּוְקן ַביי ֶדעם ִאיד'ס ֶפעְנְסֶטער, אּון ֶער ֶזעט ַאז 
ט ָגאְרִניְׁשט ֶגעָהאְלְפן ֵזיין ֶדער ִאיד ִאיז ַווייֶטער ְפֵרייִליְך, אּון ֶער ָהאט ַאֶלע גּוֶטע ַזאְכן, ֶעס ָהא

ְגֵזיָרה. ֶדער ֶקעִניג ָנאְכַאָמאל ַאַרייְנֶגעַגאְנֶגען צּו ִאים, אּון ִאיְנֶדעְרְפִרי ֶווען ֶדער ִאיד ָהאט ַארֹויס 
יְפן ִדי ַבאְגֵלייט ֶדעם ֶקעִניג, ָהאט ִאים ֶדער ֶקעִניג ַווייֶטער ֶגעְפֶרעְגט: "פּון וואּו ָהאְסטּו ֶגעְלט צּו קוֹ 

ַאֶלע גּוֶטע ַזאְכן? ָהאט ִאים ֶדער ִאיד ֶגעָזאְגט: ַאז ַאזֹוי ִווי ֶדער ֶקעִניג ָהאט ֶגעַמאְכט ַא ְגֵזיָרה ַאז 
ֶמען ָטאר ֶמער ִניְׁשט ַפאֶרעְכְטן ֵקיין ַזאְכן, ִאיז ֶער ֶגעַגאְנֶגען ַהאְקן ָהאְלץ ַפאר ֶמעְנְטְׁשן, אּון ַאזֹוי 

ְלט, ִאיז ֶדער ֶקעִניג ֶגעַגאְנֶגען אּון ַארֹויְסֶגעֶגעְבן ַא ְפִריֶׁשע ְגֵזיָרה ַאז ֶמען ָטאר ָהאט ֶער ֶגעַהאט ֶגע
 ֶמער ִניְׁשט ַהאְקן ֵקיין ָהאְלץ ַפאר ֶמעְנְטְׁשן ַפאר ֶגעְלט.

עְרְׁשְטן ַאז ֶווען ֶדער ִאיד ָהאט ֶגעֶהעְרט פּון ִדי ַנייֶע ְגֵזיָרה, ֶער ָהאט ַווייֶטער ֶגעֶבעְטן ֶדעם ֵאייבֶ 
ֶער ָזאל ָהאְבן ֶגעְלט, אּון ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָהאט ֶגעָהאְלְפן ַאז ֶער ָהאט ֶגעֶזען ִווי ֵאייֶנער רֹויְמט 
אֹויף ַא ְׁשַטאל פּון ְבֵהמֹות, ָהאט ֶער ִזיְך ָאְנֶגעְטָראְגן ַאז ֶער ֶקען ֶעס טּון ַפאר ִאים ַפאר ַאִביְסל 

ָהאט ָאְנֶגענּוֶמען ֶדעם ָפאְרְׁשַלאג אּון ָהאט ִאים ַבאָצאְלט ַפאר ֶדעם ְצֵוויי ֶרעְנְדֶלעְך, ֶגעְלט, ֶיעֶנער 
אּון ַאזֹוי ָהאט ֶער ֶגערֹויְמט ָנאְך ֶעְטִליֶכע ְׁשַטאְלן ִביז ֶער ָהאט ׁשֹוין ֶגעַהאט ֶזעְקס ֶרעְנְדֶלעְך, אּון ֶער 

 ע ְסעּוָדה, אּון ִאיז ַאֵהייְמֶגעַגאְנֶגען ֵזייֶער ְפֵרייִליְך.ָהאט ַאייְנֶגעקֹויְפט ַא ַפייֶנע ְגרֹויסֶ 
ַבייַנאְכט ִאיז ֶדער ֶקעִניג ַווייֶטער ֶגעַגאְנֶגען קּוְקן, אּון ֶער ָהאט ַווייֶטער ֶגעֶזען ַאז ֶדער ִאיד ִאיז 

ְמט ְׁשַטאְלן, ָהאט ֶדער ֶקעִניג ֵזייֶער ְפֵרייִליְך, ֶווען ֶדער ִאיד ָהאט ִאים ֶדעְרֵצייְלט ַאז ֶער ָהאט ֶגערֹוי
 ֶגעַמאְכט ַא ְפִריֶׁשע ְגֵזיָרה ַאז ֶמען ָטאר ִניְׁשט אֹויְפרֹויֶמען ְׁשַטאְלן ַפאר ֶגעְלט.

ֶדער ִאיד ִאיז ָאֶבער ַווייֶטער ִניְׁשט ֶגעָוואְרן צּוְבָראְכן פּון ֶדעם, ֶער ָהאט ַווייֶטער ֶגעֶבעְטן ֶדעם 
ן ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָהאט ִאים ֶגעָהאְלְפן ַאז ֶער ִאיז ֶגעַגאְנֶגען צּו ֶדעם אֹויְפֶזעֶהער ֵאייֶבעְרְׁשְטן אּו

פּון ִדי ִמיִליֶטער, אּון ֶער ָהאט ִזיְך ַפאְרִדיְנֶגן צּו ַזיין ַא ָסאְלַדאט, ֶער ָהאט ִזיְך ָאֶבער אֹויְסֶגענּוֶמען 
ְסֶטער, אּון ֶמען ָזאל ִאים ַבאָצאְלן ַפאר ֶיעְדן ָטאג ַבאזּוְנֶדער, ֶדער ַאז ֶער ִוויל ַאְרֶבעְטן ֶיעְדן ָטאג ֶעקְ 

ִמיִניְסֶטער ָהאט ַמְסִכים ֶגעֶווען ֶדעְרצּו, אּון ֶער ָהאט ִאים ְגַלייְך ֶגעֶגעְבן ִדי ְקֵלייֶדער פּון ַא ָסאְלַדאט 
ֶער ִאים ַבאָצאְלט ִדי ֶזעְקס ֶרעְנְדֶלעְך ַפאר ֶדעם ִמיט ַא ְׁשֶוועְרד ַביי ִדי ַזייט, אּון ַפאְרַנאְכְטס ָהאט 

 ָטאג.
ֶדער ִאיד ִאיז ַאֵהיים ֶגעַגאְנֶגען, ֶער ַוואְרְפט ַאָראּפ פּון ִזיְך ִדי ִמיִליֶטעִריֶׁשע ְקֵלייֶדער, אּון קֹויְפט 

ְרט ִווי ַאזֹוי ֶער ָהאט ׁשֹוין ַאיין ַא ַפייֶנע ֶגעְׁשַמאֶקע ְסעּוָדה, ָדאס ָמאל ֶווען ֶדער ֶקעִניג ָהאט ֶגעֶהע
ַווייֶטער ֶגעַמאְכט ֶגעְלט ִאיז ִאים ַאייְנֶגעַפאְלן ַא גּוֶטער ְּפַלאן, ֶדעם קּוֶמעְנִדיְגן ָטאג ָהאט ֶדער ֶקעִניג 

ּוִריְרן ִדי ֶגעָלאְזט רּוְפן ֶדעם אֹויְפֶזעֶהער פּון ִדי ִמיִליֶטער אּון ִאים ַבאפֹויְלן ַאז ַהייְנט ָזאל ֶער ִניְׁשט צ
 ַקאֶסע פּון ִדי ֶגעְלט אּון ִניְׁשט ַבאָצאְלן ַפאר ַקיין ֵאיין ָסאְלַדאט.

ַפאְרַנאְכְטס ֶווען ֶדער ִאיד ִאיז ֶגעַגאְנֶגען ָנאְך ִדי ַאְרֶבעט ֶבעְטן פּוֶנעם אֹויְפֶזעֶהער ַאז ֶער ָזאל 
ִמיִניְסֶטער ֶגעָזאְגט: "ַהייְנט ֶקען ִאיְך ִדיר ִניְׁשט ִאים ַבאָצאְלן ַפאְרן ַהייְנִטיְגן ָטאג, ָהאט ִאים ֶדער 

ַבאָצאְלן, ֶדער ֶקעִניג ָלאְזט ִמיר ַהייְנט ִניְׁשט ַבאָצאְלן ַפאר ֵקייֶנעם". ֶדער ִאיד ָהאט ְּפרּוִביְרט ִזיְך צּו 
ים ַבאָצאְלן ֶיעְדן ָטאג ַטֲעָנה'ן ִמיט ִאים ַאז ֶמען ָהאט ִזיְך ָדאְך אֹויְסֶגענּוֶמען ַאז ֶמען ֶוועט אִ 

ַבאזּוְנֶדער, ָאֶבער ֶעס ָהאט ָגאְרִניְׁשט ֶגעָהאְלְפן, ֶדער ִמיִניְסֶטער ָזאְגט ִאים ַאז ֶער ֶקען ִאים ָנאר 
 ַבאָצאְלן ָמאְרְגן ַפאר ְצֵוויי ֶטעג, ַהייְנט ֶקען ֶער ָגאְרִניְׁשט ַבאָצאְלן.

ַפאְרלֹויְרן, ֶער ָהאט ֶגעֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן אּון ֶדער  ֶדער ִאיד ָהאט ִזיְך ַווייֶטער ִניְׁשט
ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָהאט ִאים ֶגעָהאְלְפן ַאז ֶעס ִאיז ִאים ַאייְנֶגעַפאְלן ַאן ֵעָצה, ֶער ָהאט ַארֹויְסֶגענּוֶמען ִדי 

עֵלייְגט ָדאְרט ַא ְׁשִטיק ָהאְלץ, ִמיט ִדי ַאייְזן פּון ַזיין ְׁשֶוועְרד, אּון ַאְנְׁשָטאט ֶדעם ָהאט ֶער ַאַרייְנגֶ 
ְׁשִמיד אּון ֶיעֶנער ָהאט ִאים ֶגעֶגעְבן ֶדעְרַפאר ֶזעְקס ֶרעְנְדֶלעְך, ֶער -ַאייְזן ִאיז ֶגעַגאְנֶגען צּו ַאן ַאייְזן

אר ְצֵוויי ֶטעג, ָהאט ֶגעַמאְכט ֶדעם ֶחְׁשבֹון ַאז ָמאְרְגן ֶווען ֶדער אֹויְפֶזעֶהער ֶוועט ִאים ַבאָצאְלן פַ 
ֶוועט ֶער צּוִריק ֶנעֶמען ֶדעם ַאייְזן. ֶער ִאיז ֶגעַגאְנֶגען אּון ֶגעקֹויְפט ַא ַפייֶנע ְסעּוָדה ִמיט ַאֶלע גּוֶטע 
ַזאְכן, אּון ֶער ִאיז ֶגעֶווען ֵזייֶער ְפֵרייִליְך. אּון ִדי ְסעּוָדה ִאיז ִניְׁשט ֶגעֶווען ְסַתם ַא ְסעּוָדה, ָנאר ַא 

 ר ֶגעלּוְנֶגעֶנע ְסעּוָדה.ָגא
'ס הֹויז, אּון ֶער ֶזעט ֶער ִאיז ַווייֶטער ֵזייֶער ֶדער ֶקעִניג ִאיז ַווייֶטער ֶגעַגאְנֶגען קּוְקן ַביים ִאידְ 

ְפֵרייִליְך, ֶווען ֶדער ִאיד ָהאט ִאים ֶדעְרֵצייְלט ִדי ַמֲעֶשה ִמיט ַזיין ְׁשֶוועְרד ָהאט ֶדער ֶקעִניג ֶגעְטַראְכט 
ז ַאִציְנד ֶוועט ֶער ִאים ׁשֹוין ֶקעֶנען ַמאְכן ְטרֹויֶעִריג. ֶדער ֶקעִניג ָהאט ֶגערּוְפן ֶדעם ִמיִניְסֶטער, אּון ַא

ִאים ֶגעָזאְגט ַאז ַאזֹוי ִווי ֶעס ִאיז ָדא ַא ֶמעְנְטׁש ָוואס ִאיז ַחָייב ִמיָתה, ֶמען ַדאְרף ֶיעֶנעם ַהְרֶג'עֶנען, 
ְפן ֶדעם ַנייֶעם ָסאְלַדאט ָוואס דּו ָהאְסט ֶנעְכְטן אֹויְפֶגענּוֶמען אּון ֶדער ֶדעִריֶבער ָזאְלְסטּו רּו

 ָסאְלַדאט ָזאל ַהְרֶג'עֶנען ֶדעם ֶמעְנְטׁש, ֶער ָזאל ָאְּפְׁשַנייְדן ֶיעֶנעם ֶמעְנְטׁש'ס ָקאּפ ִמיט ַזיין ְׁשֶוועְרד.
ֶדעם ִאיד צּום ֶקעִניג, אּון ֶדער ֶקעִניג ָהאט ֶדער ִמיִניְסֶטער ָהאט ַאזֹוי ֶגעטּון ֶער ָהאט ֶגערּוְפן 

ַצאְמֶגערּוְפן ַאַסאְך ִמיִניְסָטאְרן אּון ָנאְך ֶמעְנְטְׁשן, ַאז ֶיעֶדער ָזאל ֶזעהן ִווי ֶדער ִאיד ְבַלייְבט חֹוֶזק 
 יז פּון ָהאְלץ.ֶיעֶנעם ֶמעְנְטׁש, ַווייל ַזיין ְׁשֶוועְרד אִ  ַהְרְג'ֶעֶנעןֶווען ֶער ֶוועט ִניְׁשט ֶקעֶנען 

ֶדער ִאיד ָהאט ִזיְך ֶגעֶבעְטן ַביים ֶקעִניג ַאז ֶער ָזאל ֵהייְסן ַא ְצֵווייְטן ֶמעְנְטׁש ָדאס צּו טּון, ַווייל 
ֶער ָהאט ָנאְך ִאין ַזיין ֶלעְבן ִניְׁשט ֶגע'ַהְרְג'ט ַא ֶמעְנְטׁש, ָאֶבער ֶדער ֶקעִניג ָהאט ִזיְך ֶגעַהאְלְטן ֶפעְסט 

ר ִוויל ַאז ַדְוָקא ֶדער ִאיד ָזאל ֶיעֶנעם ַהְרְג'ֶעֶנען, ֶדער ִאיד ָהאט ִזיְך ִניְׁשט ַפאְרלֹויְרן, ֶער ָהאט ַאז עֶ 
ְׁשִטיֶלעְרֵהייט ֶגעֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ָזאל ִאים ֶהעְלְפן, אּון ֶער רּוְפט ִזיְך ָאן צּום ֶקעִניג: "ֶדער 

 ֶדעם ֶמעְנְטׁש? ֶאְפָׁשר ִאיז  ַהְרְג'ֶעֶנעןאֶצעְנט ִזיֶכער ַאז ֶמען ַדאְרף ַטאֶקע ֶקעִניג ִאיז הּוְנֶדעְרט ְּפרָ 
 

 בדף דהמשך 

 !ַסְבָלנו ת -ֶגעדו ְלד 
 

 

 

 

 סימן טוב ומזל טוב
 

 מיר וואונטשן א הארציגע ברכת מזל טוב פאר

 הי"ונתן יאקאבאוויטש  "רהמו
  געבורט פון אן אייניקל למזל טובצו די 

 

 ר' נתן איז באקאנט מיט זיין איבערגעגעבנקייט צו
הייליגן רבי'ן איבער די  פארשפרייטן די לימודים פון

די אלע  איד זאל זוכה זיין צו וויסן פון וועלט, אז יעדער
דער אייבערשטער זאל  וואונדערליכע עצות פון רבי'ן.

 ער זאל זעהןהעלפן אז דער זכות זאל אים ביישטיין אז 
און  קינדערפון אלע פון דעם אייניקל און פיל אידיש נחת 

 סייעתא דשמיאודורות ישרים ומבורכים,  אייניקלעך,
 



 ד
 

 Breslevcenter@gmail.com צו באקומען דעם גליון יעדע וואך אויף אימעיל פארבינט אייך צו:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 מוסדותינו הק' נייעס אינערהאלב
 

 צוזאם יעדן ליל שישיאנשי שלומינו קומען זיך 
 
 

שלומינו קומען זיך צוזאם יעדן ליל שישי זיך צו שטארקן ווייטער אנשי 
ש האט אונז געלערנט "ווי מוהרא יי הייליגע לימודים פון רבי'ן אזומיט ד

 .אלע יארן
האבן מיר געהאט די נרו על ראשינו, בהלו ש האט געלעבט, "מוהראווען 

ש, אנשי שלומינו "ים חיים פון מוהראדברי אלקזכי' צו הערן יעדע וואך 
פלעגן קומען צו פארן צום שיעור פון נאנט און ווייט, און מען איז אהיים 

ף די קומענדיגע טעג, די וק און התעוררות אויגעגאנגען אנגעפילט מיט חיז
שיעורים האבן אריינגעבלאזן א חיות אין יעדן, עס האט געצויגן צום 

ש האט זיך פון זיך אליינס "פון מוהראאייבערשטן, נאכן הערן א שיעור 
געעפנט די מויל צו רעדן צום אייבערשטן, דאס הארץ האט געצויגן צו 

רים האבן אויפגעוועקט יעדן, יך זעצן לערנען, די שיעועפענען א ספר און ז
 עס האט נישט געלאזט פארשלאפן די טעג און די יארן.

הוא הלך למנוחות יבערגעלאזט, ש האט אונז א"מוהראאבער כאטש 
איבערגעלאזט גאר א  ש אונז"ואותנו עזב לאנחות, האט אבער מוהרא

ווערטפולע ירושה, זיינע לימודים און זיינע ספרים זענען חי וקים, און מיט 
ע מצבים וואס ער גייט דורך שטארקן אין אלע זיינאיד קען זיך יעדער דעם 

וואס יעדן  פרים בלאזן אריין א לעבהאפט אין, די לימודים און די סאין לעבן
 ין די הייליגע דרכים.לערנט זיי און פרובירט צו פאלגן און גיין א

אבן אנשי שלומינו ווייטער מחדש געווען דעם וועכטליכן ליל הדעריבער 
חזר'ט איבער די שישי שיעור, וואו אנשי שלומינו קומען זיך צוזאם און מען 

 ש און מען שטארקט זיך מיט דעם."פון מוהראלימודים  ןדיבורים או
כים היכל אבר תאחדותד ה"ביהמשיעור קומט פאר יעדן ליל שישי אין די 

53 1139אויףאין בארא פארק,  הקודש
th

 St.  ום ניין אזייגער ביינאכט.א 
 

 !איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק
*** 

 

 שידוך געשלאסן צווישן אנשי שלומינושיינע 
שיינער שידוך איז געשלאסן געווארן די וואך צווישן די צוויי מחותנים א 

ו "חתן הערשי בוים ניהש. "ותיקי אנשי שלומינו תלמידי מוהראחשובי מ
ר "ג בת מוה"א עב"ר ר' דניאל בוים שליט", א זון פון מוהתלמידי הישיבהמ

 א."ר' יצחק לעזער שליט
ש, ביידע "מחותנים זענען פון די עלטערע תלמידים פון מוהראביידע 

ש שוין פאר צענדליגע יארן, און "געלערנט ביי מוהרא ןהאבן זיך געווייקט או
געבן  ןאוזיי זענען דולה ומשקה מתורת רבו לאחרים, זיי ברענגען אריין 

 ש."לימודים פון מוהראווייטער איבער די הייליגע 
א האט געשריבן גאר אסאך "טייצחק לעזער של ר"מחותן מוהר דע

האט אפגעשריבן וין צענדליגע יארן וואס ער ש, ש"מוהרא ןספרים פו
ש האט גערעדט יעדע וואך שבת קודש, וואס דאס איז "אלעס וואס מוהרא

, ווי אויך האט ער אפגעשריבן "תוך הנחל"געדרוקט געווארן אינעם ספר 
, וואס איז ש"פון מוהראדברי חיזוק והתעוררות גאר אסאך שמועסן 
באקאנט, ספרים זענען ברייט די  ."ש"שיחות מוהרא"געדרוקט אינעם ספר 

 און זענען מחי' און מחזק די אלע וועלכע לערנען דערין.
פרייט נעל פארששנייעס איבער דעם הערליכן שידוך האט זיך בליץ די 

אנשי און איז אויפגענומען געווארן מיט גרויס שמחה און פרייד צווישן אלע 
 שלומינו.

 !הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבלענבי 
 

 סימן טוב ומזל טוב
 

 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 הי"ושלום יוסף יאקאבאוויטש  מו"ה
 מוסדותינו הק'מלמד מומחה ב
 

 למזל טוב מיידלצו די געבורט פון א 
 

 דער אייבערשטער זאל העלפן אז ער
 זאל זעהן אסאך נחת פון דעם קינד

 און פון אלע קינדער, אמן 
 
 

 

 

 
 

 קול ברסלב
 

 
 

 

 מען קען הערן שיעורים
פון כ"ק מרן מוהרא"ש זי"ע 

 פון די פארגאנגענע יארן
 

212-444-9191 

 

 

 

 

 

 קאפיען מיר נעמען אן צו פרינטן און
 

 פאר גאר ביליגע פרייזן!
 
 

 ספרים  •  קונטרסים  •  וועכענטליכע גליונות
 
 

 שנעל גוט און ביליג!
 

 347-559-5554ייז רופט אריין פאר א פר
5554printing@gmail.com 

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

 

 מיר וואונטשן א הארציגע ברכת מזל טוב פאר

 הי"ו העניך יצחק אינדיגמו"ה 
 למזל טוב געבורט פון א אינגלצו די 

 

 שטענדיג ארויס צו העלפן אר די הייליגע מוסדות,איז גאר שטארק איבערגעגעבן פ העניךר' 
 דרוקן און אויך פארן "בית הדפוס" אז מען זאל קענען. מיט וואס מען ברויך

 דעם רבי'נס ספרים און עס פארשפרייטן איבער די וועלט.
 אז דער אייבערשטער זאל העלפן אז דיווינטשן איםמיריעצט בעת שמחה ווילן

 דעם קינד און פון אלעפון נחתיין צו זעהן אסאך אידישביישט ן איםזאליםזכות
 רויחי וסייעתא דשמיאומזוניאריכיברוכי חיי, בניקינדער

 

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

 תשמח רעים האהוביםשמח 
 מיר וואונטשן א הארציגע ברכת מזל טוב פאר

 א"ליטש דניאל בוים ר"המו
 ותיקי אנשי שלומינומחשובי 

 

 שידוך שליסן פון זיין זוןצו די 

 ו"ני הערשי החתן
 ישיבתינו הק'תלמיד 

 

 ג בת"עב

 א"ליטש יצחק לעזער ר"המו
 ותיקי אנשי שלומינומחשובי 

 

 ל קימאער שידוך זאל זיין א קשר של העלפן אז דאייבערשטער זאדער 
 ןהומבורכים, די מחותנים זאלן זעאון א בנין עדי עד מיט דורות ישרים 

 ון פון אלע קינדער און אייניקלעךאידיש נחת פון די קינדער אאסאך 
 רויחי וסייעתא דשמיאומזוניאריכיברוכי חייבני

 

 

 

רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
ִניְׁשט ִזיֶכער ַאז ֶער ִאיז ַחָייב ִמיָתה אּון ִאיְך ֶוועל ַהְרֶג'ֶנען ַא ֶמעְנְטׁש 
 אּוְמִזיְסט". ֶדער ֶקעִניג ָהאט ָאֶבער ַבאְׁשֶטעִטיְגט ַאז ִאיז ִזיֶכער ַאז ֶמען ַדאְרף

ִמיט ַזיין  ַהְרְג'ֶעֶנען, אּון ֶער ִוויל ַאז ֶדער ִאיד ָזאל ִאים ַהְרְג'ֶעֶנעןֶדעם ֶמעְנְטׁש 
 ְׁשֶוועְרד.

ַדאן ָהאט ֶדער ִאיד ָאְנֶגעהֹויְבן ֶרעְדן הֹויְך צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן: "ֵהייִליֶגער 
'ט ֵקיין ֶמעְנְטׁש, ֶבעט ְרגְ ַבאֶׁשעֶפער, ִאיְך ָהאב ָנאְך ִאין ֵמיין ֶלעְבן ִניְׁשט ֶגע'הַ 

ִאיְך ִדיר ַאז אֹויב ֶעס קּוְמט ִזיְך ִניְׁשט ַפאר ֶדעם ֶמעְנְטׁש ַאז ֶמען ָזאל ִאים 
, ָזאל ֵמיין ְׁשֶוועְרד ֶוועְרן ָהאְלץ אּון ִאיְך ָזאל ִאים ִניְׁשט ֶקעֶנען ַהְרְג'ֶעֶנען
ועְרד ַפאר ֶיעְדְנ'ס אֹויְגן, אּון ֶיעֶדער ", ֶער ֶגעט ַא ַכאּפ ַארֹויס ֵזיין ְׁשוֶ ַהְרְג'ֶעֶנען

ָהאט ֶגעֶזען ַאז ֶעס ִאיז ֶגעֶווען פּון ָהאְלץ, ֶעס ִאיז ֶגעָוואְרן ְפֵרייִליְך ָדאְרט, אּון 
ֶדער ֶקעִניג ָהאט ַדאן ַאייְנֶגעֶזען ַאז ֶדעם ִאיד ֶקען ֶמען ִניְׁשט ַמאְכן ְטרֹויֶעִריג, 

ט ֶדעם ִאיד ְבָׁשלֹום אּון ֶער ָהאט ִאים ֶמער ִניְׁשט אּון ֶער ָהאט ַאֵהיים ֶגעׁשיְק 
 ֶגעְטֶׁשעֶּפעט.

פּון ִדי ַמֲעֶשה ֶזעֶען ִמיר ִדי ְגרֹויְסַקייט פּון ֵאייֶנעם ָוואס ַפאְרָלאְזט ִזיְך 
אֹויְפן ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ֶיעֶדע ַזאְך ֶבעט ֶער פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ַאַזא ֶמעְנְטׁש 

 ן ֵקייֶנער ִניְׁשט ְטֶׁשעֶּפעֶנען ָאֶדער ְׁשֶלעְכְטס טּון.ֶקע
 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ב' ֶעֶרְך ִנְצַרְך ַלְבִריֹות, ַמֲעֶשה ִמִבָטחֹון(
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 
 

ד לֵּאֹמר ֹאֶהל מֹועֵּ יו מֵּ לָׁ ר ה' אֵּ בֵּ א ֶאל מֶשה וְַּידַּ ְקרָׁ יז וַּיִּ "י ָזאְגט ַאז ֶדער קֹול אִׁ , ַרשִׁ
ינּו, ָנאר ֶער ָהאט ֶעס ֶגעֶהעְרט, אּון ַאלֶ  י אֹויֶעְרן פּון מֶשה ַרבֵּ יְדן ֶגעַגאְנֶגען צּו דִׁ ע אִׁ

יְשט ֶגעֶהעְרט.  ָהאְבן ֶעס נִׁ
יז ָדאס ַמסְ  י ָזאְגט מֹוַהָרא"ש אִׁ וי ֶדער ֶרבִׁ יר לֹויט וִׁ יָמן א'( בִׁ ֶלק א' סִׁ י מֹוֲהַר"ן חֵּ יקּוטֵּ יד )לִׁ ַאז ַא אִׁ

ֶכל פּון ֶיעֶדע ַזאְך.ַדאְרף ְש  י שֵּ יג קּוֶקען אֹויף דִׁ  ֶטעְנדִׁ
ייְנט, ַאז ֶווען ַא ֶמעְנְטש ֶווע וי ַאֶלע  טָדאס מֵּ  ַזאְכןצּולֵּייְגן ָקאּפ, ֶוועט ֶער ַבאֶמעְרְקן, וִׁ

ים ייֶבעְרְשְטן צּו אִׁ ים, ֶזעֶנען ְרָמזִׁים פּוֶנעם אֵּ יְרן ַארּום אִׁ וי ֶדער  .ָוואס ַּפאסִׁ ַווייל ַאזֹוי וִׁ
יְרט דָ  ייֶבעְרְשֶטער פִׁ ייֶבעְרְשֶטער ְש אֵּ י ֶוועְלט, ַמאְכט ֶדער אֵּ יג ְרָמזִׁים ַפאְרן אְך דִׁ ֶטעְנדִׁ

ים, ֶדע ים ְמַקרֵּב צּו ַזיין צּו אִׁ ייֶבעְרְשֶטער רּוְפט צּום ֶמעְנְטש; ֶמעְנְטש, אִׁ "קּום צּו ר אֵּ
יר"  יר" "ֶרעד צּו מִּ ין ֶיעְדן ַמָצב, אּון עֶ מִּ יד אִׁ יב ֶיעְדן אִׁ ייֶבעְרְשֶטער ָהאט לִׁ ויל ֶדער אֵּ ר וִׁ

ים ֶהעְלְפן. יְך, אּון אִׁ ים ָנאר ְמַקרֵּב ַזיין צּו זִׁ  אִׁ
ין ָּפסּוק,  יז ְּפַשט אִׁ א אֶ ָדאס אִׁ ְקרָׁ ייֶבעְרְשֶטער רּוְפט ְש  ל מֶשה","וַּיִּ יג צּו ֶדער אֵּ ֶטעְנדִׁ

ים, אּון אֹויב ֶדער ֶמעְנְטש לֵּייְגט צּו יְקט אִׁ י ְרָמזִׁים ָוואס ֶער שִׁ יד, דּוְרְך דִׁ  ָקאּפ ֶיעְדן אִׁ
יו" ַדאן,ֶדעְרצּו,  לָׁ ר ה' אֵּ בֵּ ים, "וְַּידַּ ייֶבעְרְשֶטער ַווייֶטער ֶרעְדן צּו אִׁ אּון , ֶוועט ֶדער אֵּ

ים ְמַקרֵּב ַזיין.  אִׁ
 )ֹזאת ַהּתֹוָרה ַויְִׁקָרא א( 

*** 
 

נָׁה. שָׁ י הַּ ְדשֵּ ֶכם ְלחָׁ אשֹון הּוא לָׁ ים רִּ שִּ ֶכם ֹראש ֳחדָׁ ֶזה לָׁ ֹחֶדש הַּ  הַּ
ינּו ֶער ָזאל ַמאְכן ֹראש חֹודֶ  ייֶבעְרְשֶטער ָהאט ֶגעָזאְגט ַפאר מֶשה ַרבֵּ ש, ֶווען ֶמען ֶדער אֵּ

י נֵּייֶע ְלָבָנה, וֵּוייְסט ֶמען  יְנֶטעֶלע פּון דִׁ ילּו ָנאר ַא ּפִׁ יְך ָאן ַא נֵּיֶזעהט ֲאפִׁ ייְבט זִׁ יֶע ַאז ֶעס הֵּ
 חֹוֶדש.

י ָזאְגט  וי ֶדער ֶרבִׁ יר, לֹויט וִׁ יז ָדאס ַמְסבִׁ יָמן רפ"ב(מֹוַהָרא"ש אִׁ ֶלק א' סִׁ י מֹוֲהַר"ן חֵּ יקּוטֵּ ַאז ַא  )לִׁ
יד י גּוְט  אִׁ יג קּוֶקען  ָנאר אֹויף דִׁ יי ַביי ַאְנֶדערֶ ַדאְרף ְשֶטעְנדִׁ יְך אּון סֵּ יי ַביי זִׁ  ע.ס, סֵּ

ילּו אֹויב  יט  ֶמען, ָאֶדער אֹויף ַאן ַאְנֶדעֶרען, ַאז ךְ יזִׁ ֶזעהט אֹויף  ֶמעןֲאפִׁ יל מִׁ יז פִׁ אִׁ
יְרן אֹויְפצּוזּוְכן ֶעֶּפעס ַא גּוֶטע ַזאְך אֹויף  ף ֶמעןס, ַדארְ ְשֶלעְכטְ  ָאֶדער אֹויף  ךְ יזִׁ ְּפרּובִׁ

יֶכער ֶעֶּפעס גּוטְ  .ֶיעֶנעם יד ָהאט זִׁ ְצוֹ ַווייל ֶיעֶדער אִׁ יֶכער ֶעֶּפעס מִׁ יְך, ֶער ָהאט זִׁ ין זִׁ ת ס אִׁ
 ָוואס ֶער ָהאט ֶגעטּוהן.

י גּוטְ  ךְ יזִׁ אּון ֶווען  ייֶבעְרְשֶטער ֶהעְלְפן ַאז ֶעס ֶוועט ַזייקּוְקט אֹויף דִׁ ן ס, ֶוועט ֶדער אֵּ
וי ֶדער ָּפסּוק ָזאְגט  יְנַגאְנֶצען גּוט, וִׁ ע"אִׁ שָׁ ין רָׁ ט ְואֵּ ֶמעְנְטש קּוְקט  ֶווען אַ  "ְועֹוד ְמעַּ

וי  י ְקלֵּייֶנע גּוֶטע ַזאְכן וִׁ יְשט ַקיין ָרָשע,  ֶמעןאֹויף דִׁ יז נִׁ ל ְמקֹומֹו , ַדאןאִׁ ְתבֹונְַּנתָׁ עַּ "ְוהִּ
יֶנּנּו"  יְשט ֶדער ֶזעְלבֶ  ֶמעןֶווען ְואֵּ יז ֶער שֹוין ָגאְרנִׁ ים, אִׁ ער ֶוועט ָנאְכֶדעם קּוְקן אֹויף אִׁ

יז שֹוי  ן ָגאר ַאן ַאְנֶדעֶרע ַּפְרָשה.ֶמעְנְטש, ֶעס אִׁ
י ְלָבָנה ֶווען ֶמען ֶזעה וי ַביי דִׁ י ְלָבָנה, ַווייל ַאזֹוי וִׁ ים צּו דִׁ י ֲחָדשִׁ ייְלן דִׁ יְדן צֵּ י אִׁ ט ַא דִׁ

יְנֶטעֶלע ְגֶרעֶסער אּון גְ  י ּפִׁ יְנֶטעֶלע ֶוועְרט ֹראש חֹוֶדש, אּון ָנאְכֶדעם ֶוועְרט דִׁ ֶרעֶסער, ּפִׁ
יד,  י ֶזעְלֶבע ֶווען ֶמען קּוְקט אֹויף ַא אִׁ יְנֶטעֶלע גּוטְ דִׁ י ּפִׁ  ַדאןס ָוואס ֶער ָהאט, אֹויף דִׁ

יכֶ  יז ֶער ֶוועְרט צּום סֹוף ַאן ֱאֶמת'ֶער ֶעְרלִׁ יד.ֶוועְרט ֶער ְגֶרעֶסער אּון ְגֶרעֶסער, בִׁ  ער אִׁ
 

 ית, ויק"פ, ַשָבת ַהחֹוֶדש, תשס"ב לפ"ק(ישִׁ לִׁ ל ְסעּוָדה ְש חַ נַ ך הַ וֹ )ּת
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רָׁא"ש יחֹות מֹוהַּ  שִּ
 

חֹוֶדש  ~ ת הַּ ְרשַּ ן ~ פַּ יסָׁ  ~ חֹוֶדש נִּ
 

ֶווען ֶעס קּוְמט חֹוֶדׁש ִניָסן ִאיז ִדי ִריְכִטיֶגע 
ַצייט ִזיְך צּו ַבאַנייֶען, צּו ַפאְרֶגעְסן ַאֶלעס ָוואס 

אּון ָאְנֵהייְבן פּון  ,ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ִביז ֶיעְצט
 .צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ְפִריׁש

 'ֹוֶדׁשַהח'ֶדער ָפסּוק ָזאְגט אֹויף חֹוֶדׁש ִניָסן: "
, ִראׁשֹון הּוא ָלֶכם 'ֲחָדִׁשים'ַהֶזה ָלֶכם ֹראׁש 

ַהָׁשָנה", ֶעס ֶוועְרט ְדֵריי ָמאל  'ְלָחְדֵׁשי'
ְדֵריי ָמאל . ֵניי" -ֶדעְרַמאְנט ֶדער ָוואְרט "ָחָדׁש 

ִאיז ַא ֲחָזָקה, ֶיעְצט ִאיז ִדי ִריְכִטיֶגע ַצייט ִזיְך צּו 
 ַבאַנייֶען ִאיְנַגאְנְצן.

ֶבֱאֶמת ֶקען ִזיְך ַא ִאיד ַבאַנייֶען ֶיעְדן ָטאג, 
ֶדער ֶרִבי  ,ֶמען מּוז ִניְׁשט ַוואְרְטן ִביז חֹוֶדׁש ִניָסן

ַאז ַא ִאיד )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן רס"א(  ָזאְגט
 ,ֶיעְצט ָאֶבער .ַדאְרף ֶיעְדן ָטאג ָאְנֵהייְבן פּון ֵניי

ּון ַׁשָבת ַהחֹוֶדׁש, ֶקען ַא פּון חֹוֶדׁש ִניָסן, פ
ֶמעְנְטׁש ֶנעֶמען ַא ְפִריֶׁשע ִהְתַחְדׁשּות, ִזיְך צּו 
ַבאַנייֶען ַטאֶקע ִאין ֶדעם ִעְנָין, ַאַרייְנצּוֶנעֶמען 

ִניְׁשט ַקיין ִחילּוק ָוואס ֶעס " :ְקָלאר ִאין ָקאפ
ִאיז ֶגעֶווען ֶנעְכְטן, ִניְׁשט ַקיין ִחילּוק ָוואס ֶעס 

ט ַזיין ָמאְרְגן, ִאיְך ֶוועל ְפרּוִביְרן צּו קּוְקן ֶווע
ן ָוואס ִאיְך אֹויְפ'ן ַהייְנִטיְגן ָטאג, אּון ֶזעאר נָ 

 ."ֶקען אֹויְפטּוהן גּוֶטע ַזאְכן
ֶדעְרַפאר ֶווען ֶמען ֵלייְנט ִדי ַפְרַׁשת ַהחֹוֶדׁש, 
ִאיז ִדי ַצייט צּו ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן: 

ֶהעְלף ִמיר ִאיְך ָזאל זֹוֶכה ַזיין צּו ִדי ַבאֶׁשעֶפער "
ִמָדה פּון ִהְתַחְדׁשּות, ִאיְך ָזאל ֶיעְדן ָטאג 
ָאְנֵהייְבן פּון ֵניי, ִניְׁשט ִאיֶבעְרְטַראְכְטן ָוואס ֶעס 
ִאיז ֶגעֶווען ִביז ֶיעְצט, אּון ִניְׁשט מֹוָרא ָהאְבן 

אל ִמיר ָוואס ֶעס ֶוועט ַזיין ַווייֶטער, ָנאר ִאיְך זָ 
ֶיעְצִטיְגן ִמינּוט,  יף דִ ְנִדיג ָקאְנֶצעְטִריְרן אֹויְשֶטע

ְברּוֲחִניּות ָוואס ִאיְך ֶקען ֶיעְצט טּוהן גּוֶטע ַזאְכן 
ּוְבַגְׁשִמיּות, אּון ַאזֹוי ֶוועל ִאיְך ֵזייֶער ַמְצִליַח 

 ַזיין".
 ָדאס ִאיז ֶבֱאֶמת ִדי ַפְרַׁשת ַהחֹוֶדׁש, ִדי ִמְצָוה

עְרְׁשֶטער ָהאט פּון ִקידּוׁש ַהחֹוֶדׁש, ֶדער ֵאייבֶ 
ֶגעֵהייְסן ַאז ִדי ִאיְדן ָזאְלן ֵצייְלן ִדי ֲחָדִׁשים לֹויט 
 ִדי ְלָבָנה צּו ַווייְזן ַאז ִאיְדן ֶזעֶנען ַאזֹוי ִווי ִדי 
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רָׁא"ש יחֹות מֹוהַּ  שִּ
ְלָבָנה, סֹוף חֹוֶדׁש ֶוועְרט ֶעס ְקֶלעֶנער אּון ְקֶלעֶנער, 
ָאֶבער ָנאְכֶדעם ֶוועְרט ֶעס ַבאַנייֶעט אּון ֶוועְרט צּוִריק 
ְגרֹויס, ַאזֹוי ֵגייט ָדאס ֶלעְבן פּון ַא ִאיד, ֶמען ִפיְלט 
ַאַסאְך ָמאל ַאז ֶמען ַפאְלט אּון ַפאְלט, ֶמען ֶוועְרט 

ֶלעֶנער, ָאֶבער ָנאְכֶדעם ַבאַנייֶעט ֶמען ִזיְך ְקֶלעֶנער אּון קְ 
אּון ֶמען ֶוועְרט צּוִריק ְגרֹויס, ַאזֹוי ֵגייט ֶעס ִאיֶבער 

 ָנאְכַאָמאל אּון ָנאְכַאָמאל.
 

ן פּון ֵנייש    ֵהייּב  ִדיג ָאנ   ֶטענ 
ֶדער ֶרִבי ִאיז ֶגעבֹויְרן ֶגעָוואְרן ֹראׁש חֹוֶדׁש ִניָסן, ַווייל 

 ֶטעְנִדיג ִזיְך צּוָדאס ִאיז ֶדער ַגאְנֶצער ִעְנָין פּון ֶרִבי'ן, ְׁש 
)ִׁשְבֵחי ָהַר"ן  ַבאַנייֶען, ַאזֹוי ִווי ֶדער ֶרִבי ָהאט ֶדעְרֵצייְלט

 ָאְנֵהייְבן פּון ֵניי.ִדיג ֶטענְ ְׁש ַאז ֶער ַאֵליין ְפֶלעְגט ִסיָמן ו'( 
, ֶווען ֶעס ָהאט ִזיְך ֶגעַמאְכט פּון ֶרִבי'ן ִאיְנֶגע ָיאְרןִאין 

ַאז ֶער ִאיז ַאָראְפֶגעַפאְלן ְברּוֲחִניּות, ָהאט ֶער ִניְׁשט 
"ִאיְך ֶוועל ָאְנֵהייְבן ָנאר ֶער ָהאט ֶגעָזאְגט:  ,אֹויְפֶגעֶגעְבן

פּון ֶיעְצט, ַאזֹוי ִווי ִאיְך ָוואְלט ָנאְך ֵקייְנָמאל ִניְׁשט 
ֶגעִדיְנט ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ִאיְך ֵהייב ֶיעְצט ָאן ִדי ֶעְרְׁשֶטע 

ַאזֹוי ְפֶלעְגט ֶער טּוהן ֶיעֶדע ָמאל ָוואס ֶער ִאיז  ,ָמאל"
י ָהאט ֶגעָזאְגט, ַאז ָדאס אּון ֶדער ֶרבִ  ַאָראְפֶגעַפאְלן.

ָמאל  ֶעְטִליֶכע ילּופִ ן ַאאּוְפֶלעְגט ַזיין ַביי ִאים ֶיעְדן ָטאג, 
ָוואס ֶער ִאיז ַאָראְפֶגעַפאְלן אּון ָאְנֶגעהֹויְבן פּון  .ַא ָטאג
אּון ַאזֹוי ָהאט ֶער ַמְצִליַח ֶגעֶווען אּון ֶגעָוואְרן ַא  .ְפִריׁש

 ְגרֹויֶסער ַצִדיק.
"ַאַזא )ַחֵיי מֹוֲהַר"ן ִסיָמן רמ"ז(  עָזאְגט:ֶדער ֶרִבי ָהאט גֶ 

ֵאייֶנע  .ִחידּוׁש ִווי ִמיר ִאיז ָנאְך ֵקייְנָמאל ִניְׁשט ֶגעֶווען"
אְבן ֶגעָזאְגט אֹויף פּון ִדי ְפָׁשִטים ָוואס ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו הָ 

ַאז ֶדער ֶרִבי ִאיז ֶגעֶווען ַא ֶגעַוואְלִדיֶגער  ֶדעם ִאיז
"ִהְתַחְדׁשּות", ִזיְך "ִחידּוׁש" ַטאֶקע ִאין ֶדעם ִעְנָין פּון 

אּון ָדאס ֶלעְרְנט ֶדער ֶרִבי אֹויס  .ְשֶטעְנִדיג צּו ַבאַנייֶען
ֶטעְנִדיג אֹויְך ַפאר אּוְנז, ַאז ִמיר ָזאְלן ִזיְך אֹויְך ְׁש 

ַבאַנייֶען, אּון ֶדעְרַפאר ִאיז ֵזייֶער ַפאִסיג ָוואס ֶדער ֶרִבי 
ֶדׁש ִניָסן, ָוואס ֶדעָמאְלט ִאיז ֶגעבֹויְרן ֶגעָוואְרן ֹראׁש חוֹ 

 ִאיז ִדי ַצייט ְׁשַטאְרק ְמסּוָגל ִזיְך צּו ַבאַנייֶען.
ֶדער ִעיָקר ַדאְרף ֶמען ִזיְך ֶיעְצט ַבאַנייֶען ִאין ִדי ַזאְך 

 ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגטַאזֹוי פּון ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, 
ויְנֶטער ְׁשַטאְרְבן ָאפ ַאֶלע ִאין וִ ַאז )ִשיחֹות ָהַר"ן ִסיָמן צ"ח( 

ֵבייֶמער אּון ְגָראְזן, אּון ֶווען ֶעס קּוְמט זּוֶמער ֶלעְבן ֵזיי 
ַאֶלע אֹויף, אּון ֶדעָמאְלט ֶקען ִזיְך ֶדער ֶמעְנְטׁש ִמיְטַכאְפן 

אּון  .ִווי ֵזיי ִמיט ִדי ֵבייֶמער, אּון ִזיְך אֹויְך ַבאַנייֶען ַאזֹוי
ֵזייֶער גּוט צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן ֶדעָמאְלט ִאיז 

אֹויְפ'ן ֶפעְלד ְצִוויְׁשן ִדי ְגָראז אּון ֵבייֶמער, אּון ֶדער ֱאֶמת 
ְגרֹויֶסע ֶפעְלד, ֶמען ֵאיין ִאיז, ַאז ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט ִאיז 

ֶקען ִאיֶבעָראל ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ִדי ְגָראז אּון 
ער ֶהעְלְפן צּו ֶדעם ֶמעְנְטׁש צּו ֶרעְדן צּום ֵביימֶ 

 ֵאייֶבעְרְׁשְטן.
ַגאְנֶצע ַהְצָלָחה אּון ֶבֱאֶמת ֶוועְנְדט ִזיְך ִאין ֶדעם ִדי 

פּון ַא ִאיד ִאין ֲעבֹוַדת ה', ֶווען ֶמען ַבאַנייֶעט ִזיְך ֶיעֶדע 
ָמאל פּון ְפִריׁש, דּוְרְך ֶדעם ְׁשַטייְגט ֶמען ֵזייֶער ְׁשַטאְרק 

 ֶהעֶכער אּון ֶהעֶכער.
ֶיעֶדע ַזאְך ָוואס ֶמען טּוט ִאין ֲעבֹוַדת ה' ַדאְרף ַזיין 

זֹוי ִווי ֶעס ָוואְלט ֶגעֶווען ִדי ֶעְרְׁשֶטע ִמיט ַא ְפִריְׁשַקייט ַא
 ייט ַדאֶוועֶנען ַׁשְחִרית,ען גֵ ָמאל ָוואס ֶמען טּוט ֶעס, מֶ 
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רָׁא"ש יחֹות מֹוהַּ  שִּ
"ֶיעְצט ִאיז ִדי ֶעְרְׁשֶטע ָמאל ָוואס ִאיְך ֵגיי ַדאֶוועֶנען ַׁשְחִרית", ֶמען ֵגייט ַדאֶוועֶנען 

ֵגיי ַדאֶוועֶנען  ִמְנָחה", ֶמען ֵגייט  ִמְנָחה, "ֶיעְצט ִאיז ִדי ֶעְרְׁשֶטע ָמאל ָוואס ִאיְך
ַדאֶוועֶנען ַמֲעִריב, ֲאִפילּו ֶמען ִאיז ִמיד אּון ָאְפֶגעמּוְטֶׁשעט פּון ַא ַגאְנֶצע ָטאג, 

 ְפִריְׁשט ֶמען ִזיְך אֹויף ַווייל ֶמען ֵגייט ֶיעְצט ִדי ֶעְרְׁשֶטע ָמאל ֵגיין ַדאֶוועֶנען ַמֲעִריב.
ֶעְרְׁשֶטע ַמֲעִריב פּוֶנעם ָיאר, ֹראׁש ַהָׁשָנה ַבייַנאְכט, ַדאֶוועְנט ֶמען ֶזעהט ַאז ִדי 

ֶיעֶדער ִמיט ְגרֹויס ַכָווָנה אּון ִהְתעֹוְררּות, ַווייל ָדאס ִאיז ִדי ֶעְרְׁשֶטע ְתִפָלה פּון ָיאר 
יב ַדאֶוועְנט ֶמען ֶעס ִמיט ַא ֶגעְׁשַמאק, ָאֶבער ֶבֱאֶמת ַדאְרף ֶמען ֶיעֶדע ַמֲעִר 

ַדאֶוועֶנען ַאזֹוי, ֶווען ֶמען ֵהייְבט ָאן ֶיעֶדע ָמאל פּון ֵניי, ֶדעָמאְלט'ס ִאיז ֶיעֶדע 
ְתִפָלה ִדי ֶעְרְׁשֶטע ְתִפָלה ָוואס ֶמען ַדאֶוועְנט, אּון ֶמען ַדאֶוועְנט ֶעס ִמיט ְגרֹויס 

 ֶגעְׁשַמאק.
ואס ֶמען ֶזעְצט ִזיְך ֶלעְרֶנען, צּו אּון ִדי ֶזעְלֶבע ִאיז ַביים ֶלעְרֶנען, ֶיעֶדע ָמאל וָ 

ָזאל ֶעס ַזיין ִמְקָרא, ִמְׁשָנה, ְגָמָרא, ָאֶדער ֶמְדָרׁש, ָזאל ֶמען ָאְנֵהייְבן פּון ְפִריׁש, "ִאיְך 
ֵגיי ֶיעְצט ִדי ֶעְרְׁשֶטע ָמאל ֶלעְרֶנען ִדי ֵנייֶע ִלימּוד", אּון ֶווען ַא ִאיד ִפיְרט ִזיְך ַאזֹוי 

ייֶער ַמְצִליַח ַזיין, ַווייל ֶדער ִעיָקר ִאיז ִזיְך ְשֶטעְנִדיג צּו ַבאַנייֶען אּון ֶוועט ֶער זֵ 
 ַמאְכן ְשֶטעְנִדיג ַא ְפִריֶׁשע ַהְתָחָלה.

ֶרִבי ָנָתן ָהאט ֶדעְרֵצייְלט ַאז ַביים ֶרִבי'ן ָהאט ֶמען ָדאס אֹויְך ֶגעֶזעהן ִווי ֶער 
ָנאְכֶדעם ָוואס ֶער ָהאט ֶגעֶעְנִדיְגט ְמַגֶלה ַזיין ָהאט ִזיְך ְשֶטעְנִדיג ַבאַנייֶעט, 

ֶגעַוואְלִדיֶגע תֹורֹות אּון ַהָשגֹות, ָהאט ֶמען ִאים ְגַלייְך ָנאְכֶדעם ֶגעְטָראְפן ֵווייֶנען 
אּון ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן "ִווי ַאזֹוי ֶקען ִאיְך זֹוֶכה ַזיין צּו ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער 

ַווייל ֶער ְפֶלעְגט ֵאייִביג ָאְנֵהייְבן פּון ְפִריׁש, אּון ַאזֹוי ִאיז ֶער צּוֶגעקּוֶמען צּו  ִאיד?",
 ִדי ֶהעְכְסֶטע ַמְדֵריגֹות.

ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ַאָמאל ַא ַמֲעֶשה ַביי ַא ְגרֹויֶסער ֶקעִניג ָוואס ָהאט 
ִניגּון ַפאר ַזיין ִזיְנֶגער, ֶדער ִניגּון ִאיז ֶגעֶווען ֵזייֶער אֹויְסֶגעֶלעְרְנט ָגאר ַא ֵׁשייֶנעם 

ַבאִליְבט ַביים ֶקעִניג, אּון ֶדעְרַפאר ָהאט ֶער ְשֶטעְנִדיג ֶגעֶבעְטן ֶדעם ִזיְנֶגער ַאז ֶער 
 ָזאל ִאיֶבער ִזיְנֶגען ֶדעם ִניגּון ֵאייְנָמאל אּון ָנאְכַאָמאל, אּון ֶדער ֶקעִניג ָהאט ִזיְך

 ֵזייֶער ְׁשַטאְרק ְמַחי' ֶגעֶווען ֶדעְרִמיט.
ָאֶבער ָנאְך ַא קּוְרֶצע ַצייט ָהאט ֶדער ִזיְנֶגער ָאְנֶגעהֹויְבן צּו ֶוועְרן ִנְמָאס פּון 
ֶדעם ִניגּון, אּון ֶער ָהאט ָאְנֶגעהֹויְבן ָנאְכצּוָלאְזן פּון ִדי ְפִריְׁשַקייט ָוואס ֶער ָהאט 

 אְנג, אּון ֶער ָהאט ׁשֹוין ִניְׁשט ֶגעזּוְנֶגען ִמיט ִדי ֶזעְלֶבע ְׁשַטאְרַקייט.ֶגעַהאט פּון ָאְנפַ 
אְך ָאֶבער ָיא ֶגעָוואְלט ֶהעְרן ֶדעם ֵׁשייֶנעם ִניגּון ִמיְטן ַגאְנְצן ֶדער ֶקעִניג ָהאט דָ 

ג ֶגעַמאְכט ְפַראְכט, ִאיז ֶדער ֶקעִניג אֹויְפֶגעקּוֶמען ִמיט ַאן ֵעָצה, ֶער ָהאט ֶיעְדן ָטא
ַא ְגרֹויֶסע ְסעּוָדה, אּון ֶער ָהאט ַאייְנֶגעַלאֶדעְנט ֶיעְדן ָטאג ֵנייֶע ִמיִניְסָטאְרן ָוואס 
ָזאְלן קּוֶמען צּו ִדי ְסעּוָדה, אּון ַאזֹוי ִווי ֶדער ִזיְנֶגער ָהאט ֶגעֶזעהן ְפִריֶׁשע ָפִנים'ֶער, 

ם ִניגּון ִמיט ַא ְפִריְׁשַקייט, אּון ַאזֹוי ִדי ָהאט ֶער ָנאְכַאָמאל ִאיֶבער ֶגעִזיְנֶגען ֶדע
קּוֶמעְנִדיֶגע ָטאג ָהאט ֶער ַווייֶטער ֶגעִזיְנֶגען ְלָכבֹוד ִדי ֵנייֶע ֶגעְסט ַאז ֵזיי ָזאְלן אֹויְך 
ֶזעהן ָוואס ֶער ֶקען, אּון ֶדער ֶקעִניג ָהאט ִזיְך ֵזייֶער ְמַחי' ֶגעֶווען צּו ֶהעְרן ֶדעם 

 ִניגּון.
ֶקעִניג ָהאט ֶיעְדן ָטאג ֶגעזּוְכט ְפִריֶׁשע ֶגעְסט, ַאז ֶדער ִזיְנֶגער ָזאל ִזיְך ֶיעְדן ֶדער 

ָטאג אֹויְפְפִריְׁשן ִמיְטן ִניגּון, ָאֶבער ִמיט ִדי ַצייט ָהאט ֶדער ֶקעִניג ִניְׁשט ֶגעַהאט 
אְרן אּון ַאֶלע ַזייֶנע ֶמער ֶוועם צּו רּוְפן, ֶער ָהאט ׁשֹוין ֶגערּוְפן ַאֶלע ַזייֶנע ִמיִניְסטָ 

ְקרֹוִבים אּון ַבאַקאְנֶטע, אּון ֶעס ָהאט ִזיְך ַווייֶטער ִאיֶבעְרֶגע'ַחֶזר'ט ָדאס ַאְלֶטע, 
ֶדער ִזיְנֶגער ָהאט ָאְנֶגעהֹויְבן ָנאְכצּוָלאְזן פּון ַזיין ְפִריְׁשַקייט אּון ֶער ָהאט ׁשֹוין 

 ר.ִניְׁשט ֶגעִזיְנֶגען ַאזֹוי ִווי ְפִריעֶ 
ָוואס ָהאט ֶדער ֶקעִניג ֶגעטּוהן? ֶער ִאיז ֶגעַגאְנֶגען אּון ֶער ָהאט ְבִליְנד ֶגעַמאְכט 
ֶדעם ִזיְנֶגער, אּון ַביי ִדי קּוֶמעְנִדיֶגע ְסעּוָדה ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט ַפאְרן ִזיְנֶגער ַאז ֶער 

אּון ֶער ָזאל ֵזיי ַווייְזן ָוואס  ָהאט ַאָראפ ֶגעְבֶרעְנְגט ָגאר ָחׁשּוֶבע ֵנייֶע ִמיִניְסָטאְרן
אְך ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט ֶזעהן ֶווער ֶעס ִאיז ָדא ָהאט ֶער ֶער ֶקען, אּון ֶדער ִזיְנֶגער ָהאט דָ 

 ַווייֶטער ָאְנֶגעהֹויְבן ִזיְנֶגען ַאזֹוי ִווי ְפִריֶער.
ַטאְרְקן אּון ִזיְך ַבאַנייֶען ִדי ֶזעְלֶבע ִאיז אֹויְך ַביי ֶיעְדן ֶמעְנְטׁש, ֶמען ַדאְרף ִזיְך ְׁש 

ֶיעְדן ָטאג פּון ְפִריׁש, ָאֶבער ֶווען ֶמען ֶוועְרט ׁשֹוין ִנְמָאס, ַדאְרף ֶמען ִזיְך ַפאְרַמאְכן 
ִדי אֹויְגן אּון ִניְׁשט קּוְקן אֹויף ֵקייֶנעם ָנאר צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ִניְׁשט קּוְקן אּון ִניְׁשט 

ט ָוואס ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ִביז ֶיעְצט, אּון ַמאְכן ַא ְפִריֶׁשע ַהְתָחָלה צּו ֶגעֶדעְנְקן ָגאְרִניְׁש 
 ען ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן.ִדינֶ 

 

 דהמשך בדף 

ט ֶפער  ט  ֶענ  ֶווער   םֶדע ַפאר  "ם ןש   ּבַ ַרמ 

גע מצוה פון געבן אויב ווילט איר זוכה זיין אין די געוואלדי
קמחא דפסחא, צו קענען אויסצאלן די אלע איינגעשטעלטע 

 במוסדותינו הק' אויף יום טוב פסח
  #101 718-384-1652 אין אפיסרופט 
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 נייעס אינערהאלב
 מוסדותינו הק'

 

 דיהתחזקות פאר ת ודרש
 פרויען פון אנשי שלומינו חשובע

באקאנט די פעולות פון די פרויען פאראיין ברייט עס איז שוין 
שלומינו  שע"י מוסדותינו הק', אין וואס די חשובע פרויען פון אנשי

העלפן זיך ארויס איינער דעם צווייטן מיט אלעס וואס פעלט זיך 
שטעלט שיעורים פאר די פרויען דורך ווערט צוגעאויך  אויס.

חשובע פרויען פון אנ"ש וואס געבן שיעורים זיך צו שטארקן און 
האט אונז אנגיין לויט די הייליגע לימודים פון רבי'ן אזוי ווי מוהרא"ש 

 .לערנטגע
עלעפאן ליין איז געווארן צוגעשטעלט פאר די א ספעציעלע ט

פרויען, וואו מען קען הערן שיינע שיעורים און געדאנקען זיך צו 
 .559-670-1543שטארקן מיט די לימודים פון רבי'ן. די נומער איז 

, עס איז פארגעקומען א שיעור פאר די פרויען יטוואךמדי וואך 
טצוהאלטן, און זענען זיך צוזאמגעקומען א גרויסע צאל פרויען מי

ברוך ה' אז עס איז געקרוינט געווארן מיט גרויס הצלחה, די פרויען 
האבן זייער שטארק הנאה געהאט, און אהיים געגאנגען מיט פרישע 

 כוחות ווייטער אנצוגיין מיט די הייליגע עצות פון רבי'ן.
און די קומענדיגע וואכן וועלן פארקומען נאך צוזאמקומען פון די 

 יך צו שטארקן אינאיינעם.פרויען ז
 ולאחיו יאמר חזק!

*** 
 

 רייטונגעןצוג הויבט שוין אן דימען 
 צו פארן אויף אומאן ראש השנה

שי האלטן טאקע נאך בעפאר דעם יום טוב פסח, אבער אנמיר 
שלומינו הויבן שוין אן מיט די הכנות צו קענען פארן אויפן רבי'נס 

 ף ראש השנה.ציון אין אומאן אוי
איז באקאנט פאר יעדן די געוואלדיגע הבטחות וואס דער עס 

אין הייליגער רבי האט צוגעזאגט פאר עס וועט קומען צו זיין ציון 
דער  ,השנהאון ספעציעל אויף ראש  אפילו אינמיטן די יאר,אומאן 

אפילו די מענטשן וועמען איך קען : "רבי האט זיך אויסגעדרוקט
 ."נישט העלפן א גאנץ יאר, קען איך אבער העלפן ראש השנה

אויף דעם קענען עדות זאגן די פילע צענדליגע טויזנטער אידן און 
אויף ראש השנה, אז  אומאןקיין וועלכע קומען צו פארן יעדעס יאר 

רבי דער . אינגאנצן שיים נאך יום טוב אן אנדערער מענטזיי פארן אה
 ם אייבערשטן.וועקט אויף שלאפט און ציעט דעם מענטש צו

די לעצטע צו קויפן די טיקעטס שלומינו ווארטן נישט אנשי 
ן די טיקעטס היבש ביליגער, יעצט, אין די צייט פון יאר, זענע .מינוט

 ן די טיקעטס צו פארן אויף אומאן.און דער עולם קויפט שוין איי
ווי אין די פארגאנגענע יארן, וועט מען דאס יאר אויך מאכן א אזוי 

נסיעה אינאיינעם מיט אלע אנשי שלומינו, און אינאיינעם וועלן מיר 
 ון פרייליכע יאר.עס גוטס צו האבן א גוטע אפועל'ן אל

 !השנה שלי עולה על הכל, איש בל יעדרראש 
 

 ספרי ברסלב
 

מיט פרייד ווילן מיר מעלדן אז 
מיטן אייבערשטנ'ס הילף איז דא 
צו באקומען ביי אונז אלע ספרי 

 ברסלב
 

27 Skillman St. 
 347-977-7994אדער רופט 

 
 

 

 

 

 

 קול ברסלב
 

 
 

 

 מען קען הערן שיעורים
פון כ"ק מרן מוהרא"ש זי"ע 

 פון די פארגאנגענע יארן
 

212-444-9191 

 

 

 

 

 

 קאפיען מיר נעמען אן צו פרינטן און
 

 פאר גאר ביליגע פרייזן!
 
 

 ספרים  •  קונטרסים  •  וועכענטליכע גליונות
 
 

 ל גוט און ביליג!שנע
 

 347-559-5554רופט אריין פאר א פרייז 
5554printing@gmail.com 

רָׁא"ש יחֹות מֹוהַּ  שִּ
ֲאִפילּו ְבַגְׁשִמיּות ִאיז ַא ְגרֹויֶסע טֹוָבה ַפאְרן ֶמעְנְטׁש ֶווען ֶמען ַבאַנייֶעט ִזיְך 

אּון ָנאְכֶגעָלאְזט ַפאְלט ֶמען ַאַריין ִאין ְשֶטעְנִדיג ַווייל ֶווען ֶמען ֶוועְרט ַאְלט 
ַא ָמָרה ְׁשחֹוָרה אּון ִדיְפֶרעִסֶיע, אּון ֶמען ַפאְרִליְרט ִדי ַאֶפעִטיט צּום ֶלעְבן, 
ֶמען ַדאְרף ִזיְך ָנאר ְׁשַטאְרְקן אּון ִזיְך ַבאַנייֶען, אּון ַאזֹוי ָהאט ֶמען ַא ְפֵרייִליֶכע 

 ֶלעְבן.
ַאז ֶיעֶדע ָמאל ָוואס ֶמען ֶרעְדט צּום )ַחֵיי מֹוֲהַר"ן ִסיָמן תל"ו(  ֶדער ֶרִבי ָזאְגט

"ִרבֹונֹו ֶׁשל ְפִריְׁשַקייט, ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ָזאל ֶמען ָנאְכַאָמאל ָאְנֵהייְבן ִמיט ַא 
ַווייל ְמָמה ַנְפְׁשָך,  .עֹוָלם, ִאיְך ֵהייב פּון ֶיעְצט ָאן צּו ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד"

אֹויב ִביז ֶיעְצט ִאיז אֹויְך ֶגעֶווען גּוט, ֶוועט פּון ֶיעְצט ַזיין ָנאְך ֶבעֶסער, אּון 
אְך ִזיֶכער ָאְנֵהייְבן פּון אֹויב ִאיז ִביז ֶיעְצט ִניְׁשט ֶגעֶווען גּוט, ַדאְרף ֶמען דָ 

 ְפִריׁש, פּון ֶיעְצט צּו ַזיין גּוט.
ִדי ֶוועְלֶכע ָהאְבן ִזיְך ְׁשַטאְרק  זַא ֶגעֶזעהן,ֵאייִביג ֶמען ָהאט ָדאס 

ַמְצִליַח ַאַרייְנֶגעֵלייְגט ִאין ִדי ִמָדה פּון "ִהְתַחְדׁשּות", ָהאְבן ָגאר ֶׁשעֶנער 
ַווייל ֶווען ֶמען ֵהייְבט ָאן ְשֶטעְנִדיג פּון ֵניי, טּוט ֶמען ַאֶלעס ִמיט  .ֶגעֶווען

 אּון ֶגעְׁשַמאק. ַאַסאְך ֶמער ֵחֶׁשק
 

ף ֶטעג פּון חֹוֶדש  ִניָסן ֶוועל   צ 
ַאז ִדי ֶעְרְׁשֶטע )ֵעי' ַאְגָרא ְדַכָלה, ַפְרַׁשת ִפּקּוֵדי(  ֶעס ֶוועְרט ֶגעְבֶרעְנְגט פּון ַצִדיִקים

ְצֶוועְלף ֶטעג פּון חֹוֶדׁש ִניָסן ִאיז ְמסּוָגל צּו ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן אֹויף ַאֶלע 
ְלָמָׁשל ִדי  .גּוֶטע ַהְׁשָפעֹות ָוואס ָזאְלן קּוֶמען ִאין ִדי ְצֶוועְלף ֲחָדִׁשים פּון ָיאר

: ייֶבעְרְׁשְטן אֹויף חֹוֶדׁש ִניָסןֶעְרְׁשֶטע ָטאג פּון ִניָסן, ֶבעְהט ֶמען ֶדעם אֵ 
"ַבאֶׁשעֶפער ֶהעְלף ִאיְך ָזאל ָהאְבן ַא ְפֵרייִליְכן ָכֵׁשר'ן ֶפַסח, ִאיְך ָזאל ְמַקֵיים 
ַזיין ַאֶלע ִמְצֹות פּון ֶפַסח ִמיט ְגרֹויס ְפֵרייד, ִאיְך ָזאל ִניְׁשט ָהאְבן ַחס ְוָׁשלֹום 

יֹום טֹוב ֶפַסח, ִאיְך ָזאל ַזיין ֶגעזּוְנט אּון ְׁשַטאְרק  ַקיין ְבֶרעֶקעֶלע ָחֵמץ ִאין
אּון ַאזֹוי ֶדעם חֹוֶדׁש, ִאיְך ָזאל ָהאְבן ַאֶלעס ָוואס ִאיְך ַדאְרף ִאין ֶדעם חֹוֶדׁש" 

"ַבאֶׁשעֶפער ֶהעְלף  :ִדי ְצֵווייֶטע ָטאג ֶבעְהט ֶמען אֹויף חֹוֶדׁש ִאָייר .ַווייֶטער
ַקֵיים ַזיין ִדי ִמְצָוה פּון ְסִפיָרה ִבְׁשֵלימּות, ִאיְך ָזאל ִמיר ְפֵרייֶען ִמיר ִאיְך ָזאל מְ 

"ַבאֶׁשעֶפער  :ִדי ְדִריֶטע ָטאג ֶבעְהט ֶמען אֹויף חֹוֶדׁש ִסיָון .ִאין ַל"ג ָבעֹוֶמר"
ין, ֶהעְלף ִמיר ִאיְך ָזאל ְמַקֵבל ַזיין ֶדעם יֹום טֹוב ְׁשבּועֹות ִווי ֶעס ַדאְרף צּו ַזי

אּון ַאזֹוי ַווייֶטער ֶבעְהט  .ִאיְך ָזאל פּון ְפִריׁש ְמַקֵבל ַזיין ִדי תֹוָרה ִמיט ְפֵרייד"
ֶמען אֹויף ֶיעְדן חֹוֶדׁש, לֹויט ֶיעֶנעם חֹוֶדׁש, אּון ַאזֹוי ֶוועט ֶמען ָהאְבן ַא 

 ִליְכִטיֶגע ֶגעְׁשַמאֶקע ָיאר.
ֶטע ְצֶוועְלף ֶטעג פּון חֹוֶדׁש ִניָסן ִדי ַפְרָׁשה ִזיְך צּו ֵלייֶנען ִדי ֶעְרְׁש  טִפיְר  ֶמען

פּון ִדי ְנִשיִאים, ֶיעְדן ָטאג ַאן ַאְנֶדעֶרע ָנִשיא, ָדאס ִאיז ְמסּוָגל ַפאר ַאֶלע ִמיֵני 
 ְיׁשּועֹות, אּון ְסֶפעִציֶעל ִאיז ֶעס ְמסּוָגל ַפאר ִׁשידּוִכים אּון ַפאר ָׁשלֹום ֵבית.

ַאז ִדי ַפְרָׁשה פּון )ֵסֶפר ַהִמדֹות אֹות ָחָתן ֵחֶלק ב' ִסיָמן ו'(  ִבי ָזאְגטִווי ֶדער רֶ  ַאזֹוי
ְנִשיִאים ִאיז ְמסּוָגל ַפאר ַא ִׁשידּוְך, אּון ָדאס ֵמייְנט ׁשֹוין אֹויְך ַפאר ָׁשלֹום 

'ן ִׁשידּוִכים אּון לְ 'פֹועְ ֵבית, אּון ֶדעְרַפאר ֶקען ֶמען ֶיעְצט ָגאר ְׁשַטאְרק אֹויסְ 
 ָׁשלֹום ֵבית.

וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ִניְצט אֹויס ֶדעם חֹוֶדׁש ִווי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין, אּון 
 ֶבעְהט ִזיְך אֹויס ַביים ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאֶלע גּוֶטע ַזאְכן.

 חֹוֶדׁש ִניָסן( -ֶעֶרְך ַפְרַׁשת ַהחֹוֶדׁש  )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 
 

ה ְילָׁ לַּ ל הַּ חַּ כָׁ ִמְזבֵּ ל הַּ ה עַּ ל מֹוְקדָׁ ה עַּ ֹעלָׁ 'ןִהוא הָׁ ט אֹויפְּ ֶרענְּ  , ָדאס ִאיז ִדי עֹוָלה ָוואס בְּ
ט. ֶצע ַנאכְּ ַח ַא ַגאנְּ ז ַזיין ָדאס ָוואס דֶ ָזאגְּ מֹוַהָרא"ׁש  ִמזְּבֵּ ַרמֵּ ז מְּ ט אּונְּ ער ט ַאז ֶדער ָפסּוק קּומְּ

ט ֶלק א' ִסיָמן מ"ט(  ֶרִבי ָזאגְּ י מֹוֲהַר"ן חֵּ ט, אּון אַ )ִליקּוטֵּ לֵּייֶנע ֶוועלְּ ׁש ִאיז ַא קְּ טְּ ֶלעס ַאז ֶיעֶדער ֶמענְּ
ן ִדי  ֶטער ָהאט ַבאַׁשאפְּ ׁשְּ ייֶבערְּ ט,ָוואס ֶעס ִאיז ֶגעֶׁשעהן ֶווען ֶדער אֵּ ֶגעֶׁשעהט אֹויךְּ  ֶוועלְּ

ייב ִאיז ִדי וֶ  הֵּ ט, ַאז פּון ָאנְּ ַפאר, ַאזֹוי ִווי ֶדער ָפסּוק ָזאגְּ ׁש, אּון ֶדערְּ טְּ ן ֶמענְּ ט ַביי ֶיעדְּ ועלְּ
ֶטער,  סְּ ל אּון ִפינְּ קְּ ֶטער ָהאט , ֶדער"וַֹּיאֶמר ֱאֹלִקים ְיִהי אֹור וְַּיִהי אֹור"ֶגעֶווען טּונְּ ׁשְּ ייֶבערְּ  אֵּ

ט ַאז ֶעס ָזאל וֶ  ִטיג, אּון ֶעס ִאיזֶגעָזאגְּ ן ִליכְּ ן  וערְּ ֶבע ִאיז ַביי ֶיעדְּ ִטיג, ִדי ֶזעלְּ ן ִליכְּ ֶגעָווארְּ
ן,  ׁשְּ טְּ ל ַביי ִאים, ֶערֶמענְּ קְּ ט ַאַסאךְּ ָמאל ַביי ִזיךְּ ַאז ֶעס ִאיז טּונְּ ׁש ִפילְּ טְּ ט  ֶיעֶדער ֶמענְּ ִפילְּ

ט ַקיין  טִניׁשְּ ַלל ִניׁשְּ ט ִבכְּ ט, ֶער וֵּוייסְּ ף ִאים ִניׁשְּ ייֶנער ַדארְּ ט ַאז קֵּ  ׁשּום ַחיֹות, ֶער ִפילְּ
ן ן ֶגעָווארְּ ָוואס ֶער ִאיז ֶגעבֹוירְּ ט, ֶווען אַ  .ַפארְּ ָקא ֶדעָמאלְּ ן, ַאז ַדוְּ ף ֶמען ָאֶבער ִוויסְּ  ַדארְּ

ִטיֶגע ַצייט ָוואס ֶער  ט ַאזֹוי, ִאיז ִדי ִריכְּ ׁש ִפילְּ טְּ ִליחַ ֶמענְּ ק ַמצְּ ַטארְּ ט זֵּייֶער ׁשְּ ַזיין,  ֶקען ֶדעָמאלְּ
ָאךְּ  ׁש ִאיֶבער ַא ַמלְּ טְּ ָלה פּון ַא ֶמענְּ ן צּו  ,ַווייל ָדאס ִאיז ִדי ִעיָקר ַמעְּ ַכאפְּ ַאז ֶער ֶקען ַאַריינְּ

ֹות ּוַמֲעִשים טֹוִבים ץ. ,טּוהן ִמצְּ ַווארְּ ל אּון ׁשְּ קְּ  ֲאִפילּו ֶווען ֶעס ִאיז ִאים טּונְּ
ֶרעֶנען ַפאר ִאים ׁשְּ ֶדער אֵּ  ָאִכים ָוואס בְּ ֶטער ָהאט ֶגענּוג ַמלְּ ׁשְּ ֶהער, ייֶבערְּ ִדיג ָאן אֹויפְּ ֶטענְּ

ט ַקיין ִחידּוׁש ךְּ  .ָאֶבער ָדאס ִאיז ִניׁשְּ ׁש ָוואס גֵּייט אֹויף דּורְּ טְּ ֶדער ִחידּוׁש ִאיז ַא ֶמענְּ
ֶוועִריַקי ןׁשְּ ַוו אּון ֶער ,יטְּ ט ִווי ֶעס ִאיז ִאים ׁשְּ ן, ִפילְּ ץ ַפאר ִדי אֹויגְּ ן, אּון פּון דֶ ארְּ ט ֶוועגְּ עסְּ

ֹות ּוַמֲעִשים טֹוִבים. ט ֶער ַאַריין ִמצְּ  ַכאפְּ
ַׁשט ִאין ָפסּוק,  נָׁיו לֵּאֹמרָדאס ִאיז פְּ ֲהֹרן ְוֶאת בָׁ ו ֶאת אַּ ט ַפארצַּ ֶטער ָזאגְּ ׁשְּ ייֶבערְּ  , ֶדער אֵּ

'ן ַצִדיק, ָזא ןַאֲהֹרן ָוואס ָדאס גֵּייט ַארֹויף אֹויפְּ ט ַפאר ִדי ִאידְּ הגְּ ֹעלָׁ ת הָׁ , ָדאס ִאיז , ֹזאת ּתֹורַּ
ן,  טְּ ׁשְּ ייֶבערְּ ל ִדי ֶוועג ַארֹויף צּו קּוֶמען צּום אֵּ חַּ כָׁ ִמְזבֵּ ל הַּ ה עַּ ל מֹוְקדָׁ ה עַּ ֹעלָׁ ִהוא הָׁ

ה ְילָׁ לַּ ט ֶווען ּו, ִדי ִעיָקר ַצייט ֶווען דהַּ ן, ִאיז ַבייַנאכְּ טְּ ׁשְּ ייֶבערְּ ן אֵּ ֶרעֶנען ַפארְּ ט בְּ סְּ ֶעס ִאיז  ֶקענְּ
הַ  ן אּון ִזיךְּ ֶדערְּ קְּ ַטארְּ ט ִזיךְּ ׁשְּ ט, אֹויב דּו ֶוועסְּ ָקא ֶדעָמאלְּ ל, ַדוְּ קְּ ן טּונְּ צְּ ַגאנְּ ן, ִדיר ִאינְּ טְּ אלְּ

ן, אּון דֶ  טְּ ׁשְּ ייֶבערְּ ט ִביזְּטּו זֵּייֶער ָחׁשּוב ַביים אֵּ טּו זֹוֶכה ַזיין ַאז, ֶדעָמאלְּ ט ֶוועסְּ ש עָמאלְּ ְואֵּ
ד בוֹ  חַּ ּתּוקַּ ִמְזבֵּ ֶרעֶנען ִאין ִדיר.הַּ ן ֶוועט בְּ טְּ ׁשְּ ייֶבערְּ ייֶער צּום אֵּ  , ַאז ֶדער פֵּ

ט  ן ַאז ִדי ָווארְּ ף ָאֶבער ִוויסְּ ה",מ"ֶמען ַדארְּ לֵּייֶנע ֶמ"ם, ָדאס ַווייזְּט  ֹוְקדָׁ ייט ִמיט ַא קְּ טֵּ ׁשְּ
ז ַאז ֲאפִ  ן ִווי ַאזוֹ אּונְּ ף ֶמען אֹויךְּ ִוויסְּ ן, ַדארְּ טְּ ׁשְּ ייֶבערְּ ֶרעֶנען צּום אֵּ י, אּון ילּו ֶווען ֶמען ִוויל בְּ

ן. ֶרעִניצְּ ט ַארֹויס גֵּיין פּון ִדי גְּ ט ֶדער יֵֶּצר ָהַרע ִמיט ַאן אַ  ִניׁשְּ ט ַאז ַאָמאל קּומְּ יינְּ ֶדער ָדאס מֵּ נְּ
ט ַאז ֶער ָזאל ׁש, ֶער ַמאכְּ טְּ ן ֶוועג צּום ֶמענְּ טְּ ׁשְּ ייֶבערְּ ֶרעֶנען צּום אֵּ ק בְּ ַטארְּ ן ָגאר ׁשְּ , ֶער ֶוועלְּ

ֶדעם ֶזעהט ן ָוואס ֶזעֶנען ִאיֶבער ַזייֶנע ּכֹוחֹות, אּון ַאזֹוי ִווי ָנאכְּ ן טּוהן ַזאכְּ ֶער ַאז ֶעס  ָזאל ֶוועלְּ
ט ַאֶלע ן, אּון ֶער ֶגעבְּ ָראכְּ ן צּובְּ צְּ ַגאנְּ ט ֶער ִאינְּ ט, ֶווערְּ ס אֹויף, אּון טּוט ֶמער גֵּייט ִאים ִניׁשְּ

ט. ִניׁשְּ  ָגארְּ
ייט  טֵּ ַפאר ׁשְּ המ"ֶדערְּ ף ַזיין ִמיט ַא גְּ  ",ֹוְקדָׁ ֶרעֶנען ַדארְּ לֵּייֶנע ֶמ"ם, ַאז ָדאס בְּ ֶרעִניץ, ִמיט ַא קְּ

ן ָוואס ִאיךְּ ֶקען טּוהן, אּון ִאיךְּ טּוה ֶעס ִזיךְּ ִאיךְּ ֶוועל  רֵּייֶען ִמיט ִדי ַזאכְּ רֵּיי  .פְּ ט ִמי ִזיךְּ ִאיךְּ פְּ
ר'ס, ִמיט ַמיין ִהיטְּ  ן ָּכׁשֵּ ִפִלין, ִמיט ַמיין ֶעסְּ ד אּון פֵּאֹות, ִמיט ַמיין ַטִלית ּותְּ ן ַׁשָבת, ַמיין ָבארְּ

ן,  ַלייכְּ ׁשְּ  ִזיךְּ אּון ַאז ִאיךְּ ֶוועל אּון ָדאס גְּ ייֶבערְּ ן, ֶוועט ֶדער אֵּ ֶגע ַזאכְּ ִרינְּ רֵּייֶען ִמיט ִדי גְּ ֶטער פְּ
ן ַאז אַ  פְּ ֶדעם ֶהעלְּ ִליָנאכְּ קּוֶמען אּון ִאיךְּ ֶוועל ַזיין ַאן ֱאֶמת'ֶער ֶערְּ ֶכער ֶלעס ֶוועט ׁשֹוין ָנאכְּ

 ִאיד.
 ַׁשָבת ַהָגדֹול תשס"ט לפ"ק(-ו)ּתֹוךְּ ַהַנַחל לֵּיל שב"ק צַ 
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רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
 

גָׁדֹול  ~ ת הַּ בָׁ  ~ שַּ
 

י ָנָתן ָזאְגט ית,  ֶרבִּ ם ַשְחרִּ יַלת ָיַדיִּ יקּוֵטי ֲהָלכֹות, ְנטִּ )לִּ

ַאז ֶדער ַשָבת ֵהייְסט "ַשָבת ַהָגדֹול"  ֲהָלָכה ב'(
ים  יסִּ יז ֶגעֶשעהן ְגרֹויֶסע נִּ ַווייל ֶדעָמאְלט אִּ
יְדן ָהאְבן  י אִּ ָלה, דּוְרְך ֶדעם ָוואס דִּ דּוְרְך ְתפִּ

ֶדער ָפסּוק , אּון ְרְשְטןֶגעֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבע
ים ד'( ָזאְגט י גֹוי "ָגדֹול" ֲאֶשר לֹו  )ְדָברִּ י מִּ כִּ

ים ֵאָליו ַכה' ֱאֹלֵקינּו ְבָכל ָקְרֵאנּו  ים ְקֹרבִּ ֱאֹלקִּ
יז ָנאְך ַאַזא "ְגרֹויס" ָפאְלק ָוואס  ֵאָליו, ֶווער אִּ
יז ַאזֹוי ָנאְנט צּו ֵזיי ֶווען  ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער אִּ

יר ֵהייְסן ַא זֵ  ים, ֶזעהט ֶמען ַאז מִּ יי רּוְפן צּו אִּ
יר ֶקעֶנען ֶרעְדן צּום  ְגרֹויס ָפאְלק ַווייל מִּ
ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶהעְלְפט 

 אּוְנז.

ין ָפסּוק ים ב, ח( ָנאְך ְשֵטייט אִּ ַסְפָרה ָנא  )ְמָלכִּ
י ֵאת ָכל "ַהְגֹדלֹות" ֲאֶשר ָעשָ  יָשע, לִּ ה ֱאלִּ

יָשע  י "ְגרֹויֶסע" ַזאְכן ָוואס ֱאלִּ יר דִּ ֶדעְרֵצייל מִּ
י ְגָמָרא   ָהאט ֶגעטּוהן, ָזאְגט יָלה כ"ז(דִּ ַאז  )ְמגִּ

יז  יָשע ָהאט ֶגעטּוהן אִּ ים ָוואס ֱאלִּ יסִּ ַאֶלעס נִּ
ָלה, דּוְרְך ֶבעְטן ֶדעם  ֶגעֶווען ָנאר דּוְרְך ְתפִּ

ויֶדער ַאז ֶווען ֶמען ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶזעהט ֶמען  וִּ
ָלה ֵהייְסט ָדאס "ָגדֹול"  ים דּוְרְך ְתפִּ יסִּ ַמאְכט נִּ

 "ְגרֹויס". -

אּון ֶדעְרַפאר ֵהייְסט ֶדער ַשָבת "ַשָבת 
יז ֶגעֶשעהן ְגרֹויֶסע  ַהָגדֹול" ַווייל ֶדעָמאְלט אִּ
יְדן ָהאְבן ֶגעֶבעְטן  י אִּ ים דּוְרְך ֶדעם ָוואס דִּ יסִּ נִּ

עְרְשְטן, ֶדעְרַפאר ֵהייְסט ָדאס ַשָבת ֶדעם ֵאייבֶ 
 ֶדער "ְגרֹויֶסער" ַשָבת. -"ַהָגדֹול" 

יָמן ת"ל(ְבֶרעְנְגט  ֶדער טֹור ים סִּ ין  )אֹוַרח ַחיִּ ַאז אִּ
יְדן ֶגענּוֶמען ַא  י אִּ ַשָבת ַהָגדֹול ָהאְבן דִּ
י ֲעבֹוָדה  יז ֶגעֶווען דִּ ֶלעֶמעֶלע ָוואס ָדאס אִּ
ים אּון ֶעס צּוֶגעבּוְנְדן צּום  יִּ ְצרִּ י מִּ ָזָרה פּון דִּ

ַבן ֶפַסח, ֶבעט, ְכֵדי ָדאס צּו ֶשְחְט'ן ַפאר ַא ָקְר 
י ֵציין  יט דִּ יְצט מִּ ים ָהאְבן ֶגעְקרִּ יִּ ְצרִּ י מִּ אּון דִּ
יְשט ֶגעֶקעְנט טּוהן, אּון  ָאֶבער ֵזיי ָהאְבן ָגאְרנִּ
יז ֶגעֶשעהן  יז ֶגעֶווען ֵאיין ֵנס ָוואס אִּ ָדאס אִּ

יְדן ָהאְבן ֶגעֶבעְטן ָנאר דּוְרְך ֶדעם ָוואס דִּ   י אִּ
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רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
 ֵאייֶבעְרְשְטן. ֶדעם

יְרט ֶוועְרט  ָנאְך ַא ֵנס ָוואס ָהאט ֶדעָמאְלט ַפאסִּ
ין ֶמְדָרש ְזמֹור קל"ו( ֶגעְבֶרעְנְגט אִּ ים מִּ לִּ ַאז ֶווען ֶדער  )ֶמְדָרש ְתהִּ

י  ים ַאז דִּ יִּ ְצרִּ י מִּ ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ָאְנֶגעָזאְגט דִּ
ים ֶוועְלן ְשַטאְרְבן, ֶזעֶנען  ים ֶגעַגאְנֶגען ְבכֹורִּ ַאֶלע ְבכֹורִּ

יז  יז ֶיעְצט אִּ צּו ֵזייֶעֶרע ַטאֶטע'ס אּון ֶגעָזאְגט: "בִּ
יר  ויְלט אִּ ֶגעֶשעהן ַאֶלעס ָוואס מֶשה ָהאט ֶגעָזאְגט, וִּ
י  יר ָזאְלן ְבַלייְבן ֶלעְבן? ָלאְזט ַארֹויס דִּ יְשט ַאז מִּ נִּ

יְשט וֶ  ם, ַווייל אֹויב נִּ ְצַריִּ יְדן פּון מִּ יר אִּ ועְלן מִּ
ילּו  י ַטאֶטע'ס ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ֲאפִּ ְשַטאְרְבן!" ָהאְבן דִּ
יְשט ַארֹויס  יר נִּ ים ֶוועְלן ְשַטאְרְבן ֶוועְלן מִּ יִּ ְצרִּ ַאֶלע מִּ

יְדן פּון ָדא!" י אִּ ים ֶגעַגאְנֶגען , ָלאְזן דִּ י ְבכֹורִּ ֶזעֶנען דִּ
יְך ֶגעֶבע יְגן אּון זִּ ְטן: "ָלאז ַארֹויס צּו ַפְרֹעה אּון ֶגעְשרִּ

יר ָהאְבן ָנאר ָצרֹות פּון ֵזיי", ָהאט  יְדן פּון ָדא, מִּ י אִּ דִּ
ַפְרֹעה ֶגעֵהייְסן ַזייֶנע ְקֶנעְכט ַאז ֵזיי ָזאְלן ַפאְרְטַרייְבן 

ים י ְבכֹורִּ ים ֶגעטּוהן? ֶיעֶדער . דִּ י ְבכֹורִּ ָוואס ָהאְבן דִּ
ֶג'ט ַזיין ַטאֶטע, ָהאט ֶגענּוֶמען ַא ְשֶוועְרד אּון ֶגע'ַהְר 

ְבכֹוֵריֶהם", ֶזעְקס הּוְנֶדעְרט טֹויְזְנט  ם בִּ ְצַריִּ "ְלַמֵכה מִּ
י יִּ ְצרִּ י ם ֶזעֶנען ֶדעָמאְלט'ס ֶגע'ַהְרגְ מִּ 'ט ֶגעָוואְרן דּוְרְך דִּ

ים.  ְבכֹורִּ

יז ֶדעָמאְלט  ים ָוואס אִּ יסִּ י ְגרֹויֶסע נִּ ֶזעהט ֶמען דִּ
יז  ָלה, מֶשה ַרֵבינּו אִּ ֶגעֶשעהן, אּון ַאֶלעס דּוְרְך ְתפִּ

יְדן ַאז ֵזיי ֶגעקּומֶ  י אִּ ען אּון אֹויְסֶגעֶלעְרְנט ַפאר דִּ
יְדן ָהאְבן ֶעס  י אִּ ֶקעֶנען ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון דִּ
ים, אּון  יסִּ י נִּ יז ֶגעֶשעהן דִּ ַטאֶקע ֶגעטּוהן, אּון ַאזֹוי אִּ

 ֶדעְרַפאר ֵהייְסט ֶדער ַשָבת "ַשָבת ַהָגדֹול".
 

ֶכל ִאין ָגלוּת ֵׂ  ֶדער ש 
ם,  ְצַריִּ יָקר ָגלּות מִּ יז ָדאס ֶגעֶווען ֶדער עִּ ֶבֱאֶמת אִּ
יְדן ָהאְבן  י אִּ ין ָגלּות, דִּ יז ֶגעֶווען אִּ ַאז ֶדער ֵשֶכל אִּ

יְשט ֶגעוואּוְסט פּון ֵזייֶער  ְגרֹויֶסער ֹכַח, ַאז ֵזיי ֶקעֶנען נִּ
יז  יז מֶשה ַרֵבינּו אִּ ָלה, בִּ יט ְתפִּ ַאֶלעס אֹויס'פֹוֵעל'ן מִּ

קּוֶמען אּון ֶער ָהאט ֵזיי אֹויְסֶגעֶלעְרְנט ַאז ֵזיי ֶגע
ֶקעֶנען ַאֶלעס פֹוֵעל'ן ַביים ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ָדאס 
ָהאְבן ֵזיי ַטאֶקע ָאְנֶגעהֹויְבן צּו טּוהן אּון ַאזֹוי ֶזעֶנען 
יר ָהאְבן זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו  ם, אּון מִּ ְצַריִּ ֵזיי ַארֹויס פּון מִּ

ָסח" ַאז ֶדער מֹויל ָהאט -"ֶפה -טֹוב ֶפַסח"  ֶדעם יֹום
יְטן ֵאייֶבעְרְשְטן.  ָאְנֶגעהֹויְבן ְשמּוֶעְסן מִּ

יֶגע  יְכטִּ י רִּ ין "ַשָבת ַהָגדֹול" דִּ יז ֶיעְצט אִּ ֶדעְרַפאר אִּ
י ַזאְך פּון ֶרעְדן צּום  ין דִּ יְך צּו ַבאַנייֶען אִּ ַצייט זִּ

ם,  ֵאייֶבעְרְשְטן, ַארֹויְסצּוֵגיין ְצַריִּ פּוֶנעם ֵאייֶגעֶנעם מִּ
י ֵאייֶגעֶנע כֹוחֹות, ַאז ֶדער  ויְסן פּון דִּ ֶמען ָזאל וִּ

יב, אּון ֶמען  אּוְנזֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט   ֶקעןֵזייֶער לִּ
ים, ֶמען ַאֶלעס אֹויסְ  ָנאר ֶעֶפעֶנען  ַדאְרף'פֹוֵעל'ן ַביי אִּ

יֶבעְרְשְטן, ֶבעְטן ֶדעם מֹויל אּון ָאְנֵהייְבן ֶרעְדן צּום ֵאי
וילַביים ֵאייֶבעְרְשְטן ָוואס ֶמען  , אּון ֶדער וִּ

יֶכערֵאייֶבעְרְשֶטער ֶוועט   ֶהעְלְפן. זִּ

י ָזאְגט יָמן פ"ח(: ֶדער ֶרבִּ יחֹות ָהַר"ן סִּ  םעַ עם טַ דֶ  )שִּ
יֶבער  ְדֵרייטֶמען ַפאְרָוואס  יש אּום ַשָבת אִּ ֶדעם טִּ

יש ַווייְזט אֹויְפ'ֶדער ַווייל  .ַהָגדֹול יבּור,טִּ אֹויף  ן דִּ
וי ֶדער ָפסּוק ָזאְגטַאזֹוי ֶרעְדן,   "ַוְיַדֵבר" )ְיֶחְזֵקאל מא, כב( וִּ
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ַסח ַמָצה ּוָמרֹור ּפֶ

 

ית ַהִמְדָרׁש!  ַארֹויס פּון ּבֵׂ
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ְפֵני ה ְלָחן" ֲאֶשר לִּ יש ַווייל  '.ֵאַלי ֶזה "ַהשֻּׁ יֶבער ֶדעם טִּ ֶדעְרַפאר ְדֵרייט ֶמען אִּ

יֶבעְרֶגעְדֵרייט.ֶדער  יבּור ֶוועְרט אִּ יז ֶדער  דִּ ם אִּ ְצַריִּ יז ַארֹויס פּון מִּ ַפאר ֶמען אִּ
יז ֶמען ַארֹויס פּו ין ָגלּות, אּון ָנאְכֶדעם אִּ יבּור ָנאְך ֶגעֶווען אִּ ם אּון ֶעס דִּ ְצַריִּ ן מִּ

יז ֶגעָוואְרן יבּור ָסח", ֶמען ָהאט ָאְנֶגעהֹויְבן ֶרעְדן, -"ֶפה - "ֶפַסח" אִּ יז ֶדער דִּ אִּ
 ַארֹויס פּון ָגלּות.

יֶשע  ָדאס ֵמייְנט, ידִּ ְמַעט ַאֶלע אִּ יְרט ַביי כִּ יז ַאייְנֶגעפִּ וי ַבאַקאְנט אִּ ַאז וִּ
יֶבער, ַאז אּום ַשָבת ַהגָ  יְכן ְפַלאץ ֶמע דֹול ֶעְסטְשטִּ יְשט אֹויף ֶדעם ֶגעֶוועְנלִּ ן נִּ

יז שֹוין ְגֵרייט ַפאר ֶפַסח, ֶמען אּו ֶמען ֶעְסט ֶגעֶווענְ וו יך ַשָבת, ַווייל ָדאְרט אִּ לִּ
יש. י ַאז ָדאס קּוְמט אּוְנז  ֶעְסט אֹויף ַא ְצֵווייֶטע טִּ ַאז  ֶלעְרֶנעןָזאְגט ֶדער ֶרבִּ

יז יש, ָוואס ָדאס ֵגייט ַארֹויף אֹויף ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן,  ַפאר ֶפַסח אִּ ֶדער טִּ
יֶגע ְפַלאץ יְכטִּ י רִּ יְשט אֹויף דִּ יְגן  .ָנאְכנִּ יז ֶעס קּוְמט ֶפַסח, ֶעְסט ֶמען ֶדעם ֵהיילִּ בִּ

יד ַארֹויס יְגן ְפַלאץ, ַווייל ֶדעָמאְלט ֵגייט ֶיעֶדער אִּ יְכטִּ פּון  ֵסֶדר שֹוין אֹויְפ'ן רִּ
ם, ֶער ֵהייְבט ָאן ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן. ְצַריִּ  מִּ

יְשט ַשבָ  וי ֶמען ֶעְסט ַטאֶקע נִּ ת ָאֶבער ֶמען ַדאְרף אֹויְך ַאְכטּוְנג ֶגעְבן, ַאזֹוי וִּ
י ֶגעֶווענְ  יְנג אֹויְסקּוֶמען ַאז ֶמען ֶרעְגט ַהָגדֹול אֹויף דִּ יש, ֶקען ֵזייֶער ְגרִּ יֶכע טִּ לִּ

יְך י  זִּ וי ָנאְרַמאל, אּון ֶדער ֶרבִּ יְשט ְמסּוָדר ַאֶלעס וִּ יז ָדאך נִּ אֹויף, ַווייל ֶעס אִּ
יָמן ס"ח( ָזאְגט יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' סִּ יְך  )לִּ יָקר ַפְרָנָסה פּון ַא ֶמעְנְטש ֶוועְנְדט זִּ ַאז ֶדער עִּ

יְשט אֹויף, ַווייל ַכַעס ֶנעְמט ַאוֶ  יְך נִּ י ַפְרָנָסה, ֶדעְרַפאר אֹויב צּו ֶער ֶרעְגט זִּ ועק דִּ
יש אּון ַבאקּוֶמען ְגרֹויס ֶשַפע אֹויף ֶפַסח,  ויל ֶמען ַטאֶקע ַפאֶרעְכְטן ֶדעם טִּ וִּ
יְשט אֹויְפֶרעְגן ֵקייְנָמאל,  יְך נִּ ַדאְרף ֶמען ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ַאז ֶמען ָזאל זִּ

יְרן ֶדעם ַשָבת ַהָגדֹול מִּ  יְגַקייט אּון ְפֵרייד, אּון ֶדעָמאְלט ֶוועט אּון פִּ יט רּוהִּ
יְשט ֶפעְלן.  ָגאְרנִּ

ְטן עְרׁשְ ייּבֶ  ִדי ִזיְסַקייט פּון ֶרעְדן צּום אֵׂ

י ַהְפטֹוָרה פּון "ְוָעְרָבה ַלה'", ָדאס ָהאט ַשְייכּות  ַשָבת ַהָגדֹול ָזאְגט ֶמען דִּ
י  ֵנה ָאֹנכִּ וי ֶמען ָזאְגט ָדאְרט ַביים סֹוף ֶדעם ָפסּוק "הִּ יט ַשָבת ַהָגדֹול, ַאזֹוי וִּ מִּ

יָ  יר ַוואְרְטן ֹשֵלַח ָלֶכם ֵאת ֵאלִּ ְפֵני בֹוא יֹום ה' 'ַהָגדֹול' ְוַהנֹוָרא", מִּ יא לִּ ה ַהָנבִּ
יא ֶוועט קּוֶמען  ָיהּו ַהָנבִּ שֹוין ֶווען ֶעס ֶוועט קּוֶמען ֶדער "יֹום ַהָגדֹול", ֶווען ֵאלִּ

ְדֵקנּו קּוְמט אּוְנז שֹוין אֹויְסֵלי יַח צִּ י גּוֶטע ְבשֹוָרה ַאז ָמשִּ יְזן, אּון ְמַבֵשר ַזיין דִּ
וי ֶדער ָפסּוק  ַדאן ֶוועט שֹוין ֶיעֶדער ָאְנהֹויְבן ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ַאזֹוי וִּ

ְקֹרא כָֻּׁלם ְבֵשם ה'" )ְצַפְנָיה ג, ט( ָזאְגט  ים ָשָפה ְברּוָרה לִּ י ָאז ֶאְהֹפְך ֶאל ַעמִּ  -"כִּ
יַח ֶוועט קּוֶמען ֶוועט שֹוין ֶיעֶדער   ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן.ֶווען ָמשִּ

ין ֶאֶרץ  יז ֶגעֶווען אִּ י ָנָתן ַאז ֶווען ֶער אִּ י ָהאט ֶדעְרֵצייְלט ַפאר ֶרבִּ ֶדער ֶרבִּ
ָיהּו  וי ֵאלִּ יְך ָפאְרֶגעְשֶטעְלט וִּ יא, ָהאט ֶער זִּ ָיהּו ַהָנבִּ י ְמָעָרה פּון ֵאלִּ ְשָרֵאל ַביי דִּ יִּ

יז ָדאְרט ֶגעְשַטאֶנען אּו יא אִּ יז ַהָנבִּ י ָנָתן אִּ ן ֶגעֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן. ֶרבִּ
ָיהּו  י ֶוועְרֶטער, ֶער ָהאט ַפאְרְשַטאֶנען ַאז ֵאלִּ ְתעֹוֵרר ֶגעָוואְרן פּון דִּ ֵזייֶער נִּ
יז צּוֶגעקּוֶמען צּו  יז אֹויְך ֶגעֶווען ַא ֶמעְנְטש, ַא ָבָשר ָוָדם, אּון ֶער אִּ יא אִּ ַהָנבִּ

יֶגע ְגרֹויֶסע ַמְדֵריגֹות ָנאר דּוְרְך ֶדעם ָוואס ֶער ָהאט ֶגעֶרעְדט ַזייֶנע ֶגעַוואְלדִּ 
יז ֶער ֶגעָוואְרן ַאז ֶער ֶוועט ַזיין ֶדער  ַאַסאְך צּום ֵאייֶבעְרְשְטן. ַאזֹוי ְגרֹויס אִּ
יַח קּוְמט אּון  יְנֶדער ַאז ָמשִּ יֶשע קִּ ידִּ י ְבשֹוָרה ַפאר אִּ ָוואס ֶוועט קּוֶמען ָזאְגן דִּ

ים ֶיע יְטן ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ָנאר אִּ ֶדער ֶוועט שֹוין ָאְנהֹויְבן ֶרעְדן אּון ֶלעְבן מִּ
יֶנען.  דִּ

יְך ֶיעְצט צּום יֹום טֹוב ֶפַסח, ֶווען  יר ְגֵרייְטן זִּ י ֲהָכָנה ָוואס מִּ יז דִּ אּון ָדאס אִּ
יא אּון עֶ  ָיהּו ַהָנבִּ יר ַפאר ֶמען ֶוועט צּוְגֵרייְטן ֶדעם כֹוס ַפאר ֵאלִּ י טִּ ֶפעֶנען דִּ

ים ָוואס ֶער ֶלעְרְנט אּוְנז צּו ֶרעְדן  מּודִּ י לִּ יר ֶנעֶמען ָאן דִּ ים, צּו ַווייְזן ַאז מִּ אִּ
 צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָזאל אּוְנז שֹוין אֹויְסֵלייְזן פּון ָגלּות.

יד ֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן אּו ים ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶווען ַא אִּ יט אִּ ן ֶער ֶלעְבט מִּ
יט ֶדעם הֹויְבט ֶמען ָאן דִּ  יס ָדאס ֶלעְבן, אּון מִּ ים זִּ י ַהְפטֹוָרה ַדאן ֶוועְרט אִּ

יְסַקייט ַפאְרן ֶמעְנְטש. -"ְוָעְרָבה ַלה'"   ָדאס ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן ְבֶרעְנְגט ַא זִּ
יז ֶדעם ָוואס נּוְצט  יְשן אּון וואֹויל אִּ יְך צּו אֹויְפְפרִּ יֶגע ֶטעג זִּ י ֵהיילִּ אֹויס דִּ

י ֶוועְלט אּון אֹויף  ים ַזיין גּוט אֹויף דִּ יְטן ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶוועט אִּ ָאְנהֹויְבן ֶלעְבן מִּ
 ֶיעֶנע ֶוועְלט.

יחֹות מֹוַהָרא"ש  ֶעֶרְך ַשָבת ַהָגדֹול()שִּ  
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 נייעס אינערהאלב
 מוסדותינו הק'

 

 אנשי שלומינושמחת תנאים ביי שיינע 
קי ותיחשובי די וואך צווישן די צוויי מחותנים מ הערליכע שמחת תנאים איז פארגעקומעןא 

חתן הערשי בוים ני"ו מתלמידי הישיבה, א זון פון מוה"ר ר' ה אנשי שלומינו תלמידי מוהרא"ש.
 ר שליט"א.דניאל בוים שליט"א עב"ג בת מוה"ר ר' יצחק לעזע

ביידע מחותנים זענען פון די עלטערע תלמידים פון מוהרא"ש, ביידע האבן זיך געווייקט און 
געלערנט ביי מוהרא"ש שוין פאר צענדליגע יארן, און זיי זענען דולה ומשקה מתורת רבו לאחרים, 

 זיי ברענגען אריין און געבן ווייטער איבער די הייליגע לימודים פון מוהרא"ש.
אין די באיאנער זאל אין בארא פארק.  ם דאנערשטאגארגעקומען דעפדי שמחת תנאים איז 

 אנשי שלומינו זענען געקומען פון נאנט און ווייט מיטצוהאלטן גי געהויבענע שמחה.
האט געשריבן גאר , משפיעי אנשי שלומינוגדולי מ, מחותן מוה"ר יצחק לעזער שליט"א דער

אסאך ספרים פון מוהרא"ש, שוין צענדליגע יארן וואס ער האט אפגעשריבן אלעס וואס 
מוהרא"ש האט גערעדט יעדע וואך שבת קודש, וואס דאס איז געדרוקט געווארן אינעם ספר 

רי חיזוק והתעוררות פון "תוך הנחל", ווי אויך האט ער אפגעשריבן גאר אסאך שמועסן דב
מוהרא"ש, וואס איז געדרוקט אינעם ספר "שיחות מוהרא"ש". די ספרים זענען ברייט באקאנט, 

 און זענען מחי' און מחזק די אלע וועלכע לערנען דערין.
 !שמח תשמח רעים האהובים

*** 

 האלט ווייטער אן במשך בין הזמנים סדר הלימודים אין ישיבה
 

נישטא קיין בין אזוי ווי עס איז שוין איינגעפירט אין ישיבתינו הק' אין די פארגאנגענע יארן, איז 
די בחורים זיצן ווייטער און לערנען מיט התמדה א גאנץ חודש ניסן, עס קומען  הזמנים אין ישיבה.

 ווייטער פאר די שיעורים פונעם ראש ישיבה, אלעס גייט ווייטער אן ווי געהעריג.
די צייט ווי באקאנט האבן אלע צדיקים געבלוטיגט אויף דעם "בין הזמנים" ווען מען ברענגט אן 

מוהרא"ש ברענגט אין קונטרס "בין הזמנים" אז עס איז נאר דא איין צייט וואס  מיט נארישקייטן.
אבער  בורה, נאכן שטארבן פארן באערדיגן.א מענטש האט "בין הזמנים", דאס איז בין מיתה לק

ברענגן א גאנץ לעבן דארף א איד שטענדיג אריינכאפן נאך תורה ומצות, און נישט חס ושלום פאר
 .די צייט, וואס דאס ברענגט דאס ערגסטע ה"י

די בחורים האבן זיך שטארק צוגעכאפט דערצו, צו קענען ווייטער זיצן בין כותלי הישיבה, און 
לערנען די הייליגע תורה שיעורין כסדרן, ובנוסף צו קענען הערן די שיעורים פונעם ראש ישיבה 

ן חיות פאר די בחורים, און דערנענטערט זיי צום וואס זענען מחי' נפשות, וואס געבט אריי
 אייבערשטן.

 כי הם חיינו ואורך ימינו!
*** 

 גייט ווייטער אןקאמפיין  קמחא דפסחא
ווי געמאלדן די פארגאנגענע וואך האט מען אנגעהויבן די קאמפיין צוזאם צו שטעלן געלט צו 

 .קענען אויסצאהלן אלע איינגעשטעלטע אין אונזערע מוסדות אויף פסח
וואלדיגע הצלחה ווען מיטן אייבערשטנס הילף איז דער קאמפיין געקרוינט געווארן מיט א גע

ווער עס האט זיך  אנשי שלומינו האבן זיך זייער ווארים אנגערופן מיט גרעסערע סכומים.
נאכנישט משתתף געווען קען נאך אריינכאפן איבער צו געבן זיין ברייטהארציגע נדבה, און מיט 

 718-384-1652אין אפיס ופט ר דעם האבן א גלייכע חלק אין די הייליגע ארבעט.
 

 !כולדכפין יתי ויכל 
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 ְזַמן ֵחרּוֵתנּו
 

 ֶווען ִמיר ֶזעֶנען ֶגעָוואְרן ַצייטִדי  - ֶדער יֹום טֹוב ֶפַסח ֶוועְרט ָאְנֶגערּוְפן "ְזַמן ֵחרּוֵתנּו"
ּון ֶדער ֶזעֶנען ֶגעָוואְרן ַבאְפַרייט פ. ָדאס ִאיז ֵסיי ִבְכָלִליֹות ַאז ִדי ִאיִדיֶשע ִקינְ ַבאְפַרייט

 צּולּות, ִמְצַרִים, אּון ֵסיי ִבְפָרִטיֹות ַאז ֶיעֶדער ִאיז ֶקען ַארֹויס ֵגיין פּון ַזיין ֵאייֶגעֶנעם גָ 
 ֵאייֶבעְרְשְטן. ןאֹויֶסערְ עם ייֶנקֵ  ד צּוִניְשט ַזיין ְמשּוְעבָ  ֶמעְנְטש ערַבאְפַרייטֶ ֶוועְרן ַא 

יין ן ַא ִאיד ֶנעְמט ִזיְך ָפאר ִאיֶנעם יֹום טֹוב ֶפַסח ַאז ֶער ֶוועט ֶמער ִניְשט טּון קַ ֶווע
ֶטעְנִדיג צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ַדאן ֶוועט ֶער ֶוועְרן ַנאִריְשַקייְטן, ֶער ֶוועט ָנאר ֵגיין ְש 

 ֶמעְנְטש. ערַרייטֶ ַבאפְ אֹויְסֶגעֵלייְזט פּון ַזיין ָגלּות אּון ֶער ֶוועט ֶוועְרן ַא 
*** 

 ָחֵמץ אּון ַמָצה
עט ֶער ֶדער ֲאִר"י ַהק' ָזאְגט ַאז ֶווער ֶעס ֶעְסט ִניְשט ַקיין שּום ָחֵמץ אּום ֶפַסח, ֶוו

ע ִקיְנֶדער ֶגעַראֶטעֶוועט פּון צּו טּון ֲעֵבירֹות ִדי ַגאְנֶצע ָיאר. ִמיר ֶזעהן ָאֶבער ַאז ִאיִדישֶ 
עְסט ֶוועְגן ֶזעט ן ָחֵמץ אּום ֶפַסח אּון פּון דֶ ְפָראֶצעְנט ָאְפֶגעִהיְטן פּוֶזעֶנען הּוְנֶדעְרט 

 ֶמען ַלייֶדער ַאז ֶמען ַפאְלט ָיא דּוְרְך ִמיט ֲעֵבירֹות ְבֶמֶשְך ִדי ָיאר?
ט אט ִניְש ָנאר ֶדער ְפַשט ִאיז ַאז ֶווער ֶעס ְפֵרייְדט ִזיְך ֱאֶמת'ִדיג ַא ַגאְנץ ָיאר ַאז ֶער הָ 

י ַגאְנֶצע ֶגעֶגעְסן ַקיין ָחֵמץ אּום ֶפַסח, ֶדער ֶוועט ֶגעַראֶטעֶוועט ֶוועְרן פּון ֲעֵבירֹות דִ 
 ָיאר.

ין ִזיְך צּו ֶדעִריֶבער ַדאְרף ֶמען ַאַסאְך ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ַאז ֶמען ָזאל זֹוֶכה ַזי
ה ען טּוט אּון ְסֶפעִציֶעל ַאז ִמיר ָהאְבן זֹוכֶ ְפֵרייֶען ַא ַגאְנץ ָיאר ִמיט ַאֶלע ִמְצֹות ָוואס מֶ 

ֶדעם  ֶגעֶווען צּו ִהיְטן ֶדעם יֹום טֹוב ֶפַסח, ִמיר ָהאְבן ַח"ו ִניְשט ֶגעֶגעְסן ַקיין ָחֵמץ
יר ָזאְלן ַגאְנְצן יֹום טֹוב ֶפַסח, אּון ַדאן ֶוועט אּוְנז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָאְפִהיְטן ַאז מִ 

 דּוְרְך ַפאְלן ִמיט ֲעֵבירֹות ִדי ַגאְנֶצע ָיאר.ִניְשט 
*** 

ַסח ּפֶּ
ַאז ִדי מֹויל  - ָסח"-ֶדער ֲאִר"י ַהק' ָזאְגט ַאז ֶדער ָוואְרט "ֶפַסח" ִאיז ְמַרֵמז אֹויף "ֶפה

ֶמען . מֶשה ַרֵבינּו ָהאט ֶגענּוֵאייֶבעְרְשְטןֶעְפְנט ִזיְך אֹויף אּון ֶמען הֹויְבט ָאן ֶרעְדן צּום 
ען ֶקען ִדי ִאיְדן ָוואס ֶזעֶנען ֶגעֶווען אּון ִמְצַרִים אּון ֶער ָהאט זֵיי אֹויְסֶגעֶלעְרְנט ַאז מֶ 

אְנֶצע ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן. אּון ִמיר ַדאְרְפן ִמיְטֶנעֶמען ֶדעם ֶפַסח אֹויְך אֹויף ִדי גַ 
 עְרְשְטן.ָיאר ַאז ִמיר ָזאְלן ְשֶטעְנִדיג ֶרעְדן צּום ֵאייבֶ 

*** 

ם ְמָחה אּון ַעְצבּות, ֱאמּוָנה אּון ְכִפיָרה. ִמיט ֶדעָחֵמץ אּון ַמָצה ֶזעֶנען ְמַרֵמז אֹויף ִש 
 ֵהייִליֶגע ָוואס ִמיר ֶעְסן ִדי ֵהייִליֶגע ַמָצה, ְבֶרעְנֶגען ִמיר אֹויף ִזיְך ַאז ִמיר ָזאְלן ָהאְבן אַ 

עם ן ַאז ַאֶלעס טּוט ָנאר ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער, אּון ִמיט דֶ אּון ֵרייֶנע ֱאמּוָנה, צּו ְגֵלייבְ 
ֶוועְרט ַא  ַאֵליין ֶנעְמט ֶמען ַאֶוועק פּון ִזיְך ַאֶלע ַעְצבּות אּון ָמָרה ְשחֹוָרה, אּון ֶמען

 ְפֵרייִליֶכער ִאיד.

 (183) 26,  גליון 4שנה                                                                                        קלפ" השנת תשע", יום טוב פסח

 

יחֹות מֹוַהָרא"ׁש  שִׂ
ְלָחן עֹוֵרךְ  ֻׁ  ַאְנְטָלאְפן ַפאר ש 

ֶגעֶווען ַאָמאל ַא ִאיד ַאן ָאִריַמאן ֶעס ִאיז 
ין ֶוועְלֶכער ָהאט ֶגעצֹויְגן ַזיין ַפְרָנָסה פּון ֵגי

ָנאְך ֶגעְלט, ֶער ִאיז ַארּוְמֶגעַגאְנֶגען ִאיֶבער 
ְשֶטעט אּון ֶדעְרֶפער אּון צּוַזאם ֶגענּוֶמען 

 ְנָדבֹות פּון ַאֵחינּו ְבֵני ִיְשָרֵאל.
ִאין ַזייֶנע ַוואְנֶדערּוְנֶגען ָהאט ֶער ִזיְך 
ַאָמאל ַבאֶגעְגְנט ִמיט ַאן ָאִריֶמען גֹוי, 

ִניְשט ַפאְרָמאְגט ֶדעם  ֶוועְלֶכער ָהאט ַמָמש
ָטאג דּוְרְך צּו ֶלעְבן. ֶדער גֹוי ָהאט ִזיְך 

ם ִאיד ִווי אֹויְסֶגעֶרעְדט ַזיין ַהאְרץ ַפאר ֶדע
ֶדער ִאיד ִאיז ֶגעָוואְרן  ,ֶער ְפָלאְגט ִזיְך

ְשַטאְרק ִאיֶבעְרֶגענּוֶמען פּון ֶדעם גֹוי'ס ַמָצב, 
  ֶדעם גֹוי ַא ְפַלאןאְגן ַפאר ֶער ָהאט ָפאְרֶגעְשלָ 

ַאז ַאזֹוי ִווי ֶדער גֹוי קּוְמט פּון ַדייְטְשַלאְנד 
אּון ֶער ֶרעְדט ִדי ַדייְטֶשע ְשְפַראְך, ָוואס 
ֶעְנְדְלט ְשַטאְרק ִאין ֶדער ִאיִדיֶשער ְשְפַראְך, 
ֶוועט ֶדער ִאיד ִאים אֹויְסֶלעְרֶנען ָנאְך ֶבעֶסער 

אְך ֶעְטִליֶכע ִאיִדיֶשע ִדי ְשְפַראְך ִמיט נָ 
ִפירּוְנֶגען, ֶער ֶוועט ִאים ַאייְנקֹויְפן ִאיִדיֶשע 
ְקֵלייֶדער, ַאזֹוי ַאז ֶער ֶוועט ֶקעֶנען קּוֶמען 
ִמיט ִאים צּוַזאֶמען ַאְלס ַא ֶגעְלט ֵגייֶער, אּון 

 ֶער ֶוועט ָפשּוט אֹויְפֶגעָראְכְטן ֶוועְרן.
יד ְשָטאִפיְרט ֶגעָזאְגט אּון ֶגעטּון, ֶדער אִ 

אֹויס ֶדעם ָאִריֶמען גֹוי, ֶלעְרְנט ִאים אֹויס 
ֶעְטִליֶכע ָלשֹון ַהקֹוֶדש ֶוועְרֶטער, ֶדער גֹוי 

ֵהייְבט ַוואְרט ֶעְטִליֶכע ָוואְכן ִביז ִדי ָבאְרד 
אּון ֶער ִאיז שֹוין ְגֵרייט.  ,ִאים ָאן צּו ַוואְקְסן

ין צּוַזאֶמען ִמיט ֶער ָלאְזט ִזיְך ִאין ֶוועג ַאַרי
ֶזעֶנען ֵזיי ַארּום ַזיין שּוָתף ֶדער ִאיד, אּון ַאזֹוי 

ֶדעם ַגאְנְצן ִוויְנֶטער ִמיט ְגרֹויס  ֶגעַגאְנֶגען
סּוְקֶסעס. ֶדער גֹוי ָהאט גּוט ֶגעְשִפיְלט ִדי 
ָראֶלע, אּון ֶער ָהאט ִאיֶבעָראל ַבאקּוֶמען ֵפיין 

 ִטיֶצע.צּו ֶעְסן אּון ַאִביְסל ְש 
ֶווען ֶעס ָהאט ִזיְך ֶדעְרֶנעְנֶטעְרט ֶדער יֹום 

ר ִאיד ֶדעְרֵצייְלט ַפאר ַזיין טֹוב ֶפַסח, ָהאט ֶדע
ַבאְגֵלייֶטער ַאז ֶעס קּוְמט ֶיעְצט ֶדער יֹום טֹוב 

ָהאט ֶער ִאים  -" ִאין ֶדעם יֹום טֹוב"ֶפַסח. 
  ֶוועְלן ִמיר ֵבייֶדע שֹוין ִניְשט" –ֶגעָזאְגט 
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יחֹות מֹוַהָרא"ׁש  שִׂ
 

קֹוֶדם ָכל ִדי ֶעְרְשֶטע ַנאְכט ֶפַסח ִפיְרט ֶמען ָאפ ַא  הּוְנֶגעְרן,
"ֵסֶדר" ֶווען ֶמען ֶעְסט ִדי ֶשעְנְסֶטע אּון ֶבעְסֶטע ַמֲאָכִלים, ֶמען 

ז ִאין ַפאְרן ֶעְסן אּון ָנאְכ'ן ֶעְסן, ֶמען ְפַראֶוועט ִבי ְנְקט ֵווייןְטִרי
אּון ִבְכַלל ִדי ַגאְנֶצע ָוואְך  אְכט ִמיט ֶגעַזאְנג אּון ֶטעְנץֶדער נַ 

. ֶדער "פּון ֶפַסח ִאיז ָדא ִאין ֶיעֶדע ִאיִדיֶשע ְשטּוב ְבֵרייט צּו ֶעְסן
גֹוי ָהאט ֶדעְרפּון ְגרֹויס ַהָנָאה ֶגעַהאט, ֶער ָהאט שֹוין ֶגעֵצייְלט 

טֹוב ֶוועט שֹוין ָאְנקּוֶמען, ֶער ָהאט שֹוין ִדי ֶטעג ֶווען ֶדער יֹום 
 קֹוים ֶגעֶקעְנט ַוואְרְטן.

ֶדער גֹוי ָהאט שֹוין ֶגע'ָחלֹוְמ'ט ִווי ֶער ִזיְצט ַביים ֵסֶדר, אּון 
אְך ן ְצֵווייְטן, ֶדער ִאיד ָהאט דָ ֶער ְטִריְנְקט ֵאיין ְגֶלעְזל ֵוויין ָנאכְ 

ָאִריַמאן מּוז ְטִריְנְקן ֵווייִניְגְסְטְנס  ֶעֶפעס ֶגעָזאְגט ַאז ֲאִפילּו ַאן
ִפיר ְגֶלעֶזער ֵוויין, אּון ַטאֶקע פּון ִדי ְגרֹויֶסע, אּון ַדְוָקא ַפייֶנעם 
רֹויְטן ֵוויין. ֶער ָחלֹוְמ'ט ִווי ָנאְכֶדעם ְבֶרעְנְגט ֶמען ַאַריין ַא 

אְכֶדעם , נָ ַאֶלע גּוֶטע ַזאְכןֵפייֶנע ְסעּוָדה, ִפיש, ְפֵלייש ִמיט 
אּון ַדאן צּום ִזיְנֶגען אּון  ֶנעְמט ֶמען ִזיְך ַווייֶטער צּום ְטִריְנֶקען,

ֶדער  .ַטאְנְצן. ֶווען ָהאט ֶער ֶדען ֶגעַהאט ַאַזא ִאיֶבעְרֶלעֶבעִניש
ִאיד ָהאט ִאים אֹויְך ֶדעְרֵצייְלט ַאז ֶמען ֶעְסט "ַמָצה", ַאַזא ִמין 

מּוז ַזיין ִמְסָתֶמא ָגאר ַא ֵפיין ְברֹויט  ְסֶפעִציֶעֶלע ְברֹויט. ָדאס
ִווי גּוט ֶוועט אֹוי טֹוב. יֹום ָוואס ֶמען ַמאְכט ָנאר ַפאר ֶדעם 

 .ָדאס ַזיין
ֶגעקּוֶמען. ֶעס ִאיז ָאנְ ֶעְנְדִליְך ִאיז ֶדער ֶעְרַוואְרֶטעֶטער ָטאג 

עֶנען ַבאְגֵלייֶטער זֶ ער ִאיד צּוַזאֶמען ִמיט ַזיין ֶעֶרב ֶפַסח, דֶ 
ַטאֶנען ַביי ַא ֶגעִוויְסן ַבַעל ַהַבִית, ַביי ֶוועְלְכן ֶעס ִאיז ַאייְנֶגעְש 

ֶגעֶווען צּוֶגעְגֵרייט פּון ַאֶלעם ֶבעְסְטן. ֶדער ִאיד ָהאט ֶגעֶגעְבן 
ְפַרייְנד, ַאז ְכֵדי ֶמען ָזאל ֶקעֶנען ֶעְסן ַזיין צּו ֶעְרְקֶלעְרן ַפאר 
יט ֶדעם ֶגעוואּוְנְטֶשעֶנעם ַאֶפעִטיט, ֶוועט ַהייְנט ַבייַנאְכט מִ 

 ,ֶזעִטיֶגע ַמֲאָכִלים ֶמען דּוְרְכ'ן ָטאג ִניְשט ֶעְסן ַקיין צּו ְשַטאְרק
ֶוועט ֶער ַאִביְסל אּוְנֶטער הּוְנֶגעְרן, ֶעס לֹויְנט ִזיְך ָאֶבער  ְמֵמיָלא

 ַאֶלעס ַאִבי צּוצּוקּוֶמען צּו ֶדער ְסעּוָדה.
שֹוין ָנאְך זּון אּוְנֶטעְרַגאְנג, ֶדער ַבַעל ַהַבִית ִמיט  ֶעס ִאיז

ַזייֶנע ֶגעְסט ֵגייֶען ִאין שּול ַאַריין, אּוְנֶזער "ִאיד" ְשִפיְרט ְגַראֶדע 
ַאִביְסל הּוְנֶגעִריג, ָאֶבער ֶער מּוִטיְגט ִזיְך ַאז ַבאְלד ֶוועט קּוֶמען 

ָהאט ֶגעֶעְנִדיְגט ַמֲעִריב ִוויל ֶדער ֶמען ען ווֶ ִדי ְגרֹויֶסע ְסעּוָדה. 
לֹויְפן, ֶער ֶזעט ָאֶבער ִווי ֶיעֶדער ְבַלייְבט ָנאְך ַאֵהיים "ִאיד" 

ְפֶרעְגט ֶער ַזיין ְפַרייְנד.  -ַלאץ. "ָוואס ִאיז ֶיעְצט?" אֹויְפן פְ 
ֶעְרְקֶלעְרט ֶער ִאים. נּו ֵמיֶלא, ֶער  -עְצט ָזאְגט ֶמען ַהֵלל" "יֶ 

ֹוין אֹויְסַהאְלְטן. ִדי ְפֵרייִליֶכע ִניגּוִנים פּון ַהֵלל, אּון ֶוועט ש
ֶמען ִזיְך צּו ֶדעם "ֵסֶדר", ָהאט ֶזעְצט ֶדער ֶגעַדאְנק ַאז ָאט ָאט 

 ִאים אֹויְפֶגעַהאְלְטן ִאין ַזיין הּוְנֶגער.
ֶמען ִאיז שֹוין ִאיְנֶדעְרֵהיים, ָדאס ִקיְנד ָהאט שֹוין ֶגעָזאְגט 

ֶווען ֶדער ַטאֶטע קּוְמט...", ֶיעֶדער ַבאקּוְמט ַא ְגֶלעְזל  - "ַקֵדש
ֵוויין, ֶמען ַמאְכט ִקידּוש, ֶדער "ִאיד" ִזיְפט ַאַריין ָדאס ְגֶלעְזל, ַא 
ְמַחי', ָנאְך ֶעְטִליֶכע ַאֶזעְלֶכע ְגֶלעְזֶלעְך, ִמיט ַא ֵפייֶנע ְסעּוָדה, 

 -יְנט ִזיְך צּו ַזיין ַא ִאיד" ֶוועט ַזיין ֵזייֶער גּוט. "ֱאֶמת, ֶעס לוֹ 
 ְטַראְכט ֶער ַביי ִזיְך.

ָדאס ִקיְנד ָזאְגט ַווייֶטער ָפאר "ֶמען ַוואְשט ִזיְך ִדי ֶהעְנט 
. ֶער ַפאְרְשֵטייט ִניְשט "אּון ֶמען ַמאְכט ִניְשט ַקיין ְבָרָכה

ְרט ִאים ַפאְרָוואס ֶמען ַמאְכט ִניְשט ַקיין ְבָרָכה, ָאֶבער ָוואס ַא
ֶדען, ָזאל ַזיין ָאן ַא ְבָרָכה, ָנאר ֶמען ָזאל ִזיְך שֹוין ֶזעְצן צּו ֶדער 
ְסעּוָדה. ִביז ַא ִמינּוט ֶזעט ֶער ֶעְרְשט ַזיין ִביֶטעְרן ָטעּות. ַקיין 

, ָנאר ֶעְטִליֶכע ְשִטיְקֶלעְך ֶרעֶטעְך ָדא ִניְשטִאיז ְסעּוָדה 
ְלץ ַוואֶסער. ַזיין ַאֶפעִטיט ֶוועְרט ָנאְך ַאייְנֶגעטּוְנֶקען ִאין ַזא

ֶמער צּוֵרייְצט. ֶדער ַבַעל ַהַבִית, ֶזעֶהעְנִדיג ִדי ְטרֹויֶעִריֶגע ִמיֶנע 
 ַהְקָדָמה פּוֶנעם ַגאְסט, ֶעְרְקֶלעְרט ֶער ִאים ַאז ָדאס ִאיז ָנאר ַא

 
 

 ג המשך בדף

   

ל פֶַׁסח  ַהָגָדה ׁשֶׁ
 

ר  ֵסדֶּ

ֶדר", ַפאְרָוואס ֶוועְרט ֶעס ַאזֹוי ִדי ַהייְנִטיֶגע ַנאְכט ֶוועְרט ָאְנֶגערּוְפן "סֵ 
 ָאְנֶגערּוְפן?

ר ֶדער ֶרִבי ָזאְגט ַאז ֶווען ַא ֶמעְנְטש ַפאְרֶגעְסט ַאז ַאֶלעס ִאיז ֶדע
יְשט ֵגייט ִאים ַאֶלעס ִניְשט ִאין ַא ֵסֶדר, ַזאְכן ֵגייֶען נִ  ֵאייֶבעְרְשֶטער, ֶדעָמאְלט

ער, ַא ִאיד ֵווייְסט ַאז ַאֶלעס ִאיז ֶדער ֵאייֶבעְרְשטֶ ִווי ַאזֹוי ֶער ִוויל, ָאֶבער ֶווען 
ִזיְך,  ֵגייט ִאים ַאֶלעס ִווי ַאזֹוי ֶער ִוויל, ַווייל ֶער ֵווייְסט ַאז ִווי ַאזֹוי ֶעס ִפיְרט

 ָהאט ֶעס ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער אֹויס ֶגעְשֶטעְלט ִמיט ַא ֵסֶדר.
ואס ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט אּוְנז ֶדעְרַפאר רּוְפט ֶמען ָאן ִדי ַנאְכט ָו

ֶגעֶזעהן  ַארֹויְסֶגענּוֶמען פּון ִמְצַרִים דּוְרְך מֶשה ַרֵבינּו אּון ֶיעֶדער ָהאט ְקָלאר
ען ַאז ַאֶלעס ִפיְרט ָנאר ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער, רּוְפט ֶמען ֶעס ָאן ִמיְטן ָנאמֶ 

 "ֵסֶדר".  
 

 ּוְרַחץ -ש  ַקדֵ 

ויל ְרָוואס ֶמען ָהאט ֶגעַמאְכט ִדי ִסָמִנים ִאיז, ַווייל ֶווען ַא ִאיד וִ ִדי ַטַעם ַפא
ן ַא ָאְנֵהייְבן צּו ַזיין וואֹויל אּון ִדיֶנען ֶדעם ַבאֶשעֶפער ַדאְרף ֶער ִזיְך ַמאכְ 
עְטן ִליְסֶטע, ַא ֶצעְטל ָוואס ֶער ִוויל ַאְלס טּוהן, אּון ֶער ַדאְרף ְשֶטעְנִדיג בֶ 

ר אּון ייֶבעְרְשְטן אֹויף ִדי ַזאְכן, ֶדעְרַפאר ֶווען ֶמען ְגֵרייט ִזיְך צּום ֵסדֶ ֶדעם אֵ 
ע פּון ֶמען ִוויל ִזיְך ַבאֶהעְפְטן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ַמאְכט ֶמען קֹוֶדם ַא ִליְסטֶ 

 ָוואס ֶמען ִוויל טּוהן.
 

ס -ּוְרַחץ  ְרּפַ  ּכַ

יר ֶוועְרן ֶגעוֹואויר ַאז ַאֶלעס ִאיז ֶדער ִאין ִדי ַהייְנִטיֶגע ַנאְכט ֶווען מִ 
הן ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער אּון ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִפיְרט ִדי ֶוועְלט ִווי ִמיר ֶזע

ִניִסים,  ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ַארֹויְסֶגענּוֶמען ִדי ִאיְדן פּון ִמְצַרִים ִמיט ְגרֹויֶסע
ט ִדי ֶדעְרַפאר ַוואְשן ִמיר ִזיְך ִדי ֶהעְנט צּו ַווייְזן ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִפירְ 

 ֶוועְלט אּון ֶעס ָהאט ָגאְרִניְשט ִמיט אּוְנֶזעֶרע ֶהעְנט.
ִטיְקל אּון ֶוועְגן ֶדעם ַוואְשן ִמיר ִזיְך ַפאר ֶמען ֶעְסט ִדי ַכְרַפס, ַא ְקֵלייֶנע ְש 

ס ֵמייְנט ִריְנֵצייג, צּו ַווייְזן ַאז ֲאִפילּו צּו ַאַזא ְקֵלייֶנע ְשִטיֶקעֶלע ְגִריְנֵצייג, ָדאגְ 
יז ֵווייִניג ֶגעְלט, ַדאְרף ֶמען אֹויְך צּוקּוֶמען צּום ֵאייֶבעְרְשְטן אּון ָאן ִאים אִ 

ּוְנְקט ִווי ֶדער ָגאְרִניְשט ָדא. אּון אֹויְך צּו ַווייְזן ַאז ִמיר ְגֵלייְבן ַאז פ
ְרָלאְזן ַאז ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶקען ֶגעְבן ַא ְקֵליין ְשִטיְקל "ַכְרַפס", ָזאל ֶמען ִזיְך ַפא
ָלה "חּור ֶער ֶקען אֹויְך ֶגעְבן ִדי ַאְנֶדעֶרע "ַכְרַפס" ָוואס ֶעס ְשֵטייט ִאין ִדי ְמִגי

ע ְקֵלייֶדער, ֶמען ַדאְנְקט ֶדעם ַכְרַפס ּוְתֵכֶלת" ָוואס ָדאס ֵמייְנט ַטֶייערֶ 
 יֶבעְרְשֶטערֵאייֶבעְרְשְטן ַפאר ִדי ְקֵלייֶנע ְשִטיְקל "ַכְרַפס" אּון ֶמען ֶבעט ֶדעם ֵאי

 אֹויף ַווייֶטער ַפאר ִדי ַאְנֶדעֶרע "ַכְרַפס" ִדי ַטייֶעֶרע ְקֵלייֶדער.  
 

 ָהא ַלְחָמא ַעְנָיא

ִים ָזאל קּוֶמען ֶעְסן, ִאין ִמְצרַ  ֶווער ֶעס ִאיז הּוְנֶגעִריג -ל ָכל ִדְכִפין ֵייֵתי ְוֵיכוֹ 
ז ֶדער ֶזעֶנען ִדי ִאיְדן ֶגעֶווען ִאין ָגלּות, ָאֶבער ֶדער ָגלּות ִאיז ֶגעֶווען ְבִעיָקר אַ 

עְרְשְטן, ַא ֵשֶכל ִאיז ֶגעֶווען ִאין ָגלּות, ֶמען ָהאט ִניְשט ֶגעְטַראְכט פּוֶנעם ֵאייבֶ 
אְרֶגער, עְנְטש ָוואס ְטַראְכט ִניְשט פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן ִאיז ֶגעֶוועְנְטִליך ַא קַ מֶ 

ט ָדאְך ֶער ִוויל ִניְשט ַאֶוועק ֶגעְבן ַזייְנס ַא ַזאְך ַפאר ַא ְצֵווייְטן, ַווייל ֶער ֶווע
ֶכל, ֶמען ַא ְבֵרייֶטע שֵ ְבַלייְבן ִמיט ָגאְרִניְשט, ֶדעְרַפאר ִדי ַנאְכט ֶווען ִמיר ַבאקּו

ְכִפין ֶקען ֶמען שֹוין ֶגעְבן אֹויְך ַפאר ַא ְצֵווייְטן, אּון ֶדעְרַפאר ָזאְגן ִמיר "ָכל דִ 
 ֵייֵתי ְוֵיכֹול", ִמיר ֵטייְלן ַפאר ֶיעְדן ִמיט ַא ְבֵרייֶטע ַהאְרץ. 

 

ֹוֵאל ן ש   ְוַכאן ַהּבֵ

ְכט ַביים ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ַהייְנט ֶפַסח ַבייַנאֶיעֶדער ִאיד ִאיז ַא ַבאִליְבט ִקיְנד 
 ַאֶלעס ָוואס ֶער  ,ֶקען ֶער ִזיְך אֹויְסֶבעְטן ַביי ַזיין ַטאֶטע, ַביים ֵאייֶבעְרְשְטן

 

 

 ג המשך בדף



 ג
 

יחֹות מֹוַהָרא"ׁש   שִׂ
ט ִזיְך שֹוין צּום ֶעְכְטן. צּו ֶדער ְסעּוָדה, ֶמען ֶנעמְ 

ֶמען מּוז ָנאר קֹוֶדם ָזאְגן ִדי ַהָגָדה. "ִניְשט ַאזֹוי 
 ."ִאיד"ְטַראְכט ִזיְך ֶדער  -ְגִריְנג צּו ַזיין ַא ִאיד" 

שֹוין ֶגעֶעְנִדיְגט ִדי ַהָגָדה, ֶמען ַוואְשט ִזיְך שֹוין 
יְטֶלעְך ְשִליְנְגט ַגאְנץ ַאֶפעטִ  "ִאיד"צּום ֶעְסן, ֶדער 

ַאָראפ ִדי ְצֵוויי ַכֵזיִתים ַמָצה אּון ְשֶטעְלט ָאן ַזייֶנע 
אֹויְגן ַוואְרְטְנִדיג צּו ִדי ִריְכִטיֶגע ְסעּוָדה. ָדא 

ֶער ַבייְסט ַאַריין  ,ֶדעְרַלאְנְגט ֶמען ִאים ִדי "ָמרֹור"
ַזיין ֶגעדּוְלד  ,אּון ֵהייְבט ָאן צּו ְשלּוְכְצן אּון הּוְסְטן

ַלאְצט שֹוין אּון ְפֶרעְגט ֶדעם ְפַרייְנד ַזייֶנעם, ֶדער פְ 
ֶוועְלֶכער ָהאט ִאים ַאַרייְנֶגעְשֶלעְפט ִאין ֶדעם 

ָוואס דּו "ָדאס ִאיז ִדי ְסעּוָדה פּון  :ַגאְנְצן ֶגעֶשעְפט
אְך ַקיין ַטַעם ִניְשט! ָדאס ֶרעְדְסט? ָדאס ָהאט דָ 

 ר!".ִביֶטער אּון זֹויעֶ אְך דָ ִאיז 
ַבארּוִאיְגט ִאים ֶדער ִאיד  -"ַוואְרט ֵאיין ִמינּוט" 

"ָדאס ִאיז ָנאר ֵאיין ַכַזִית, ַבאְלד קּוְמט ָדאס  -
ִריְכִטיֶגע". ָאֶבער ִוויֶדער ֶדעְרַלאְנְגט ֶמען ַפאר ֶיעְדן 

יין צּו זַ  ין אּוןֶדעם כֹוֵרְך. ֶדער "ִאיד" ַבייְסט ַאַרי
ַווייֶטער ִדי ֶזעְלֶבע... ִביֶטער  ,ְנגִביֶטער ֶעְנטֹוישּו

אּון ִציֶפעִדיג... ֶער ֶוועְרט אֹויְפֶגעֶרעְגט, ֶער ֵהייְבט 
ִזיְך אֹויף אּון ַאְנְטלֹויְפט ִמיט ִדי ְנָשָמה ִאין ִדי 

ַביי ֶדער ִטיר ָהאט ֶער ָנאְך ֶעְסִפיֶעט צּו  .ֶהעְנט..
ָחן עֹוֵרְך ֶמען ֶהעְרן ִווי ָדאס ִקיְנד ָזאְגט "שּולְ 

ְבֶרעְנְגט ַאַריין צּו ֶעְסן..." ֶער ְטַראְכט ַביי ִזיְך "ָנאְך 
ָוואס ִאיְך ִבין ַאְנְטָלאְפן ַבאַצייְטְנס ֶווער  ַמָזלַא 

ֵווייְסט ָוואס ֵזיי ָהאְבן ָנאְך ֶגעָוואְלט ָדאְרט 
ַאַרייְנְבֶרעְנֶגען. ָאֶבער וואּו ַאִהין לֹויְפט ֶמען? ַא 
צּוְבָראֶכעֶנער אּון ַאְנטֹויְשֶטער ִאיז ֶער ֶגעָלאְפן ִאין 
ֵבית ַהִמְדָרש, ִזיְך ַאִניֶדעְרֶגעֵלייְגט אֹויף ֶדער 

 ַהאְרֶטער ַבאְנק אּון ַאייְנֶגעְשָלאְפן.
צּוָמאְרְגְנס ְטֶרעְפט ֶער ִאין שּול ַזיין ַאְלְטן 

אֹויס: "דּו ַבאַקאְנְטן ְפַרייְנד, אּון ִזיְדְלט ִאים 
ָפאֶפער ָוואס דּו ִביְזט! דּו ָהאְסט ִמיְך ַפאְרִפיְרט ִדי 

ָנאר ַוואְרְטן אֹויף  ,ַגאְנֶצע ַצייט ִאיְך ָזאל ִניְשט ֶעְסן
ֶדער ְגרֹויֶסער ְסעּוָדה ָוואס ִאיז ַבאְשַטאֶנען פּון 
ִביֶטעֶרע אּון ִציֶפעִדיֶגע ְגִריְנֵצייג, ִאיְך ִבין ִשיעּור 

 ִניְשט ֶגעְשָטאְרְבן ֶדעְרפּון!!".
אר "דּו נַ  -ַלאְכט ִזיְך ֶדער ִאיד צּו -"ַהא ַהא" 

ָוואס דּו ִביְסט, ֶווען דּו ָוואְלְסט אֹויְסֶגעַוואְרט ָנאְך 
ֵאיין ִמינּוט ָוואְלְסטּו ַבאקּוֶמען ִדי גּוֶטע ְסחֹוָרה, 
ַאֶלעס ָהאְסטּו ַבאקּוֶמען, ַאֶלעס ָהאְסטּו 

יְטֶגעַמאְכט, ִדי ַהָגָדה, ִדי ָמרֹור, ִדי כֹוֵרְך, אּון ָנאר מִ 
ְלָחן עֹוֵרְך, ֶדעָמאְלט ֶווען ֶעס קּוְמט ִדי גּוֶטע  ַביי שֻׁ

 ְסעּוָדה, פּוְנְקט ֶדעָמאְלט ִביְזטּו ַאְנְטָלאְפן!"...
ֶדער ִנְמָשל ִאיז ֶזעְלְבְסט ַפאְרְשֶטעְנְדִליְך, ֶווען ַא 

ַזיין וואֹויל אּון ֶעְרִליְך, ִאיז ָדא ַאַסאְך ִאיד ִוויל 
יְרט ַאז ֶעס ִאיז ִביֶטער ִווי ָמרֹור, פִ ֶער ְש ָמאל ָוואס 

ֶעס ִאיז ִניְשט ְגִריְנג צּו ַזיין וואֹויל אּון ֶעְרִליְך, 
ָאֶבער ֶווען ֶמען ְשְטֶרעְנְגט ִזיְך ָאן אּון ֶמען ְשִליְנְגט 

ַכַזִית ָמרֹור, ַדאן קּוְמט ָנאְכֶדעם ַאָראפ ִדי ִביֶטעֶרע 
 ִדי גּוֶטע ְסעּוָדה, ַדאן קּוְמט ַאֶלע גּוֶטע ַזאְכן.

וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ְשְטֶרעְנְגט ִזיְך ָאן צּו ַזיין 
וואֹויל, ֲאִפילּו ֶווען ֶעס קּוְמט ִאים ָאן ְשֶווער, אּון 

ַאֶלע גּוֶטע ַדאן ֶוועט ֶער ִזיֶכער ַבאקּוֶמען צּום סֹוף 
 ַזאְכן. ֶעס לֹויְנט ִזיְך אֹויס צּו ַוואְרְטן!

 

 

 

 

ל פֶַׁסח  ַהָגָדה ׁשֶׁ
'ן, לְ עָמאְלט ַאֶלעס פֹועְ ן דֶ ָרצֹון אּון ֶמען ֶקעֵעת ַדאְרף, ַביים ֵסֶדר ַנאְכט ִאיז ָדא ַא ְגרֹויֶסע 

וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ַכאְפט ַארֹויס ֶעְטִליֶכע ִמינּוט פּון ֶדעם ַנאְכט צּו ֶרעְדן צּום 
 ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶוועט ֶער ִזיֶכער ַבאקּוֶמען ַאֶלעס ָוואס ֶער ַדאְרף.

 ֲעָבִדים ָהִיינוּ 

ָבִדים ָהִיינּו ְלַפְרֹעה ְבִמְצַרִים" ִמיר ָהאְבן ִזיְך ִדי ִתירּוץ אֹויף ַאֶלע ַקְשיּות ִאיז "עֲ 
ֶפעס טּוהן ַאייְנֶגעֶרעְדט ַאז ִמיר ֶזעֶנען ְקֶנעְכט ַפאר ַא ֶמעְנְטש, ַאז ַא ֶמעְנְטש ֶקען אּוְנז עֶ 

ֶדער ָאן ִדי ִוויְלן פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון פּון ֶדעם ֶנעְמט ִזיְך ַאֶלע ָצרֹות, ָאֶבער 
עס ִאיז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט אּוְנז ַאַרייְנֶגעֵלייְגט ַא ֶלעְכִטיְגֵקייט צּו ֶגעֶדעְנֶקען ַאז ַאלֶ 

 ֵאייֶבעְרְשֶטער, אּון ִמיר ֶזעֶנען ִניְשט ֵקיין ְקֶנעְכט ַפאר ֵקייֶנעם. 
ח ּבָ ֻׁ יִציַאת ִמְצַרִים ַהֵרי זֶּה ְמש  ר ּבִ ה ְלַסּפֵ ְרּבָ  ְוָכל ַהּמַ

אט ֶגעטּון י ְגֶרעְסֶטע ַזאְך ִאיז ֶווען ַא ִאיד ֶדעְרֵצייְלט ִדי ִניִסים ָוואס ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער הָ דִ 
 ִמיט ִאים, ֵסיי ִדי ִניִסים פּון ַאָמאל אּון ֵסיי ִדי ִניִסים ָוואס ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט

 ֶגעָהאְלְפן ֶיעְדן ִאיד ֶפעְרֶזעְנִליְך.
ֶער ֶזען ַאז  ען ַא ֶמעְנְטש ֵגייט דּוְרְך ְשֶוועֶרע ַצייְטן, ָאֶבער ֶווען ֶער ֶוועט קּוְקן ֶוועטֲאִפילּו ֶוו

ְטש ֶקען ֲאִפילּו ִאין ִדי ָצרֹות ִאיז אֹויְך ָדא ְישּועֹות, ֲאִפילּו ֶווען ֶעס ִאיז ְשֶווער ַפאר ַא ֶמענְ 
 ְגט ֶדעִריֶנען.ֶער אֹויְך ְטֶרעְפן ִדי גּוֶטע ַזאְכן ָוואס ִלי

ן פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשטְ  ֶגעֶבעְטןאּון ִזיֶכער ֶווען ֶעס ֵגייט ַטאֶקע גּוט ַפאר ַא ֶמעְנְטש, ֶער ָהאט 
עְרֵצייְלן אּון ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ִאים ֶגעָהאְלְפן, ִאיז ָדאס ִדי ְגֶרעְסֶטע ִמְצָוה צּו דֶ 

 ְרְשֶטער ָהאט ֶגעָהאְלְפן.ַפאר ַאְנֶדעֶרע, ַאז ֶדער ֵאייֶבע
 

ָרה תֹוָרה ּבְ ָעה ָבִנים ּדִ ד ַאְרּבָ גֶּ נֶּ  ּכְ

ְרְשְטן, ִווי ַא ַטאֶטע ַדאְרף ִזיְך ַאָראְפָלאְזן צּו ַזייֶנע ִקיְנֶדער אּון ֶרעְדן צּו ֵזיי פּוֶנעם ֵאייֶבע
ְזן ֶמער ַדאְרף ֶמען ִזיְך ַאָראפ ָלאַווייֶטער ָדאס ִקיְנד ִאיז, ִווי ֵווייִניֶגער ֶער ַפאְרְשֵטייט, ַאְלץ 

 צּו ִאים אּון ֶרעְדן אֹויף ַזיין ְשַטאְפל ַאז ֶער ָזאל אֹויְך ַפאְרְשֵטיין ַאז ֶעס ִאיז ָדא אַ 
אּון ֶמען ֶקען ֶרעְדן צּו  ַבאֶשעֶפער אֹויף ֶדער ֶוועְלט, אּון ַאז ֶמען ֶקען ַזיין ָנאְנט צּו ִאים,

 .ִאים
ְדן ֶזעֶנען ֶגעֶווען ִאין ִמְצַרִים אֹויף ֵזייֶער ַא ִניֶדעִריֶגע ַמָצב, ָהאט ֶדער ֶווען ִדי ִאי

 יְקט ֶדעם ְגֶרעְסְטן ַצִדיק מֶשה ַרֵבינּו ָוואס ָהאט ִזיְך ֶגעֶקעְנטֵאייֶבעְרְשֶטער ֵזיי ֶגעִש 
 ן.ַאָראְפָלאְזן צּו ִדי ִאיְדן אּון ֶרעְדן צּו ֵזיי פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשטְ 

 אּון ִדי ֶזעְלֶבע ִאיז ַהייְנִטיֶגע ַצייְטן, ַדאְרף ֶיעֶדער ִאיד זּוְכן ַא ַצִדיק ָוואס ֶקען ִאים
 ַפאְרְשֵטיין, ָוואס ֶקען ֶרעְדן צּו ִאים אֹויף ַזיין ְשַטאְפל אּון ִאים אֹויְך ְמַקֵרב ַזיין צּום

 ֵאייֶבעְרְשְטן.
 

ם ַמה הּוא אֹוֵמר  ּתָ

ָגָדה אּון אט ִזיְך ַאָמאל אּוְנֶטער ֶגעֶהעְרט ִווי ַא ָפשּוֶטער ָדאְרְפס ִאיד ָזאְגט ִדי הַ ַא ַצִדיק הָ 
ְנט , ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ֵזייֶער ִאיְנֶטעֶרעַסא"אֹוֵמר ַמה הּואם תַ "ֶיעֶנער ָהאט ֵזייֶער ֶגעֵווייְנט ַביי 

 יֶנען ַביי ֶדעם ְשִטיְקל, ָהאט ֶער ֶגעְפֶרעְגטַפאְרן ַצִדיק, ָוואס ִאיז ָדא ַאזֹוי ְשַטאְרק צּו ֵווי
ע ְשְפַראְך ֶדעם ִאיד ְפַשט ֶדעְרפּון, ָהאט ִאים ֶדער ִאיד ַמְסִביר ֶגעֶווען ַאז אֹויף ִדי רּוִסישֶ 

, ָזאְגן ָדאְרט", ָזאְגט ֶדער ִאיד: "ִאיְך ֵווייס ִניְשט ָוואס ֶדער ָחָכם ִמיְטן ָרָשע -ם ֵמייְנט "תַ 
אְגט ֶמען 'ָדאְרט' ָוואס ָז -ַמה הּוא אֹוֵמר ם תַ ָאֶבער ֶדער ִעיָקר ִבין ִאיְך ַבאָזאְרְגט אֹויְפן "

ָדאְרט, אֹויְבן ִאין ִהיְמל, ָוואס ָזאְגט ֶמען ָדאְרט צּו ִמיר, ִאיז ֶדער  .אֹויף ִמיר"
 יְך ַפאְרֶבעֶסעְרן".ֵאייֶבעְרְשֶטער צּוְפִריְדן פּון ִמיר, ָאֶדער ִאיְך ַדאְרף זִ 

ר, אּון ֶער ֶדער ַצִדיק ִאיז ֵזייֶער ִנְתעֹוֵרר ֶגעָוואְרן פּון ִדי ָפשּוֶטע ָאֶבער ַהאְרִציֶגע ֶוועְרֶטע
אְרְגן ָוואס ָהאט ָדאס ִאיֶבעְרֶגעָזאְגט ַפאר ַזייֶנע ֲחִסיִדים, ַאז ֶדער ִעיָקר ַדאְרף ַא ִאיד ִזיְך ָז

 ין ִהיְמל צּו ִאים.ֶמען ָזאְגט אֹויְבן אִ 
 

י ַהִדיּבּור  ָאנּוס ַעל ּפִ

ס ֶמען ֶדער ֶרִבי ָזאְגט ַאז ַא ִאיד ַדאְרף ִזיְך ֵזייֶער ַאְכטּוְנג ֶגעְבן ִניְשט צּו ָזאְגן ַזאְכן ָווא
 טיְש ָטאר, ִניְשט צּו ָזאְגן ֲאִפילּו ַפאר ַא ֶוועְרְטל ַאז ֶער ֵגייט טּון ַזאְכן ָוואס ֶמען ָטאר נִ 

 ס טּון, ַווייל ִמיט ֶדעם ָוואס ֶמען ָזאְגט ָדאס ַארֹויס ֶקען ֶמען ַח"ו ַמאְכן ַאז ֶמען ָזאל עֶ 
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וען  ען ִווילוֶּ ט ִווי ַאזֹוי מֶּ ס ֵגייט ִניש ְ  ...עֶּ
 

 

*** 

ער ִאיד ֵגייט   ַארֹויס פּון ִמְצַרִיםיֶּעדֶּ
 

 

 

ל פֶַׁסח  ַהָגָדה ׁשֶׁ
 

אֹויל אּון ַטאֶקע טּון. אּון ִדי ֶזעְלֶבע ִאיז ַפאְרֶקעְרט, ֲאִפילּו ֶווען ַא ִאיד ִאיז ָנאְכִניְשט ַאזֹוי וו
ר אל ֶער ָאֶבער ָכאְטש ָזאְגן ִמיְטן מֹויל ַאז ֶער ִוויל ַזיין וואֹויל אּון ֶעְרִליְך, ַאז עֶ ֶעְרִליְך, ָז

ר ָזאל ָהאט ַא ָרצֹון אּון ַא ֵחֶשק צּו ַזיין גּוט אּון וואֹויל, אּון ִמיט ֶדעם ֶוועט ֶער ַמאְכן ַאז עֶ 
 ַטאֶקע ַזיין וואֹויל.

ִפי ַהִדיבּור, ָדאס ֶרעְדן ִמיט ִדי מֹויל ֶקען ְצִוויְנֶגען ֶדעם  ָדאס ָזאְגט ִדי ַהָגָדה, ָאנּוס ַעל
עִריֶבער ֶמעְנְטש צּו טּון ַזאְכן, ֵסיי אֹויף ִדי ִניְשט גּוֶטע ֶוועג, אּון ִזיֶכער אֹויף ִדי גּוֶטע ֶוועג. דֶ 

עְרְשְטן ַאז ֶער ִוויל ַזיין גּוט אּון ֶטעְנִדיג צּו ָזאְגן ַפאְרן ֵאייבֶ ַדאְרף ִזיְך ַא ִאיד צּוֶגעֹוואֹויֶנען ְש 
 וואֹויל, אּון ִמיט ֶדעם ֶוועט ֶער זֹוֶכה ַזיין צּו ֶוועְרן ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד.

 

 

ל ְיֵמי ַחיֶּּיָך ַהֵלילֹות  ּכָ

ט ט ִניְש ֶווען ֶעס ִאיז טּוְנְקל ַפאר ַא ִאיד, ֶער ִפיְלט ַאז ֵקייֶנער ַדאְרף ִאים ִניְשט, אּון ֶער ָהא
ער ָגאְרִניְשט אֹויף ֶדער ֶוועְלט, ָזאל ֶער ִזיְך ֶדעְרַמאֶנען פּון ְיִציַאת ִמְצַרִים, ַאזֹוי ִווי דֶ 

ְסֶנעֶמען פּון ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ַארֹויְסֶגענּוֶמען ִדי ִאיְדן פּון ִמְצַרִים, ֶוועט ֶער ִמיְך אֹויְך ַארֹוי
 ַמייֶנע ָצרֹות.

 

ָעְמָדה ֶּ  "ְוִהיא" ש 

ֹויף ָדאס ָוואְרט "ִהיא" ִאיז ִדי ֶזעְלֶבע אֹוִתיֹות ִווי ָדאס ָוואְרט "ַאֵיה", ָדאס ֵגייט ַארֹויף א
ָדאס ִאיז  "ַאֵיה" ְמקֹום ְכבֹודֹו, ָדאס ֵמייְנט, ַאז ַא ִאיד ְפֶרעְגט "ִווי ִאיז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער",

ֶדעם  יז ַווייט פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ַאז ֶער ָזאל ֶבעְטןִדי ֵעָצה ַפאר ַא ִאיד ָוואס ִפיְלט ַאז ֶער אִ 
ִמיט ִמיר,  ֵאייֶבעְרְשְטן: "ַבאֶשעֶפער ִווי ִביְזטּו, ִאיְך ִוויל ִדיר ֶזעהן, ִאיְך ִוויל ִפיְלן ַאז דּו ִביְזט

 ר ֶהעְלְפן.אּון דּו ֶהעְרְסט ִמיר אֹויס", אּון ַאזֹוי ֶוועט ִאים ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטע
 

 ָמרֹור זֶּה

ְרְשֵטיין לֹויט ֶדער ֶרִבי ָזאְגט ַאז ִדי ְכַזִית ָמרֹור ִאיז ַא ְסגּוָלה ַפאר ַפְרָנָסה, ֶמען ֶקען ָדאס ַפא
 יין ַפְרָנָסה.ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט ַאז ֶווען ַא ֶמעְנְטש ֶרעְגט ִזיְך אֹויף, ַפאְרִליְרט ֶער דּוְרְך ֶדעם ַז

ס ֵהייְסט ַאז יז ְפַשט, ֶווען ַא ֶמעְנְטש ֶקען ַאָראְפְשִליְנֶגען ִדי ְכַזִית ִביֶטעֶרע ָמרֹור, ָדאָדאס אִ 
עם ֲאִפילּו ֶווען ֶעס ֵגייט ִאים דּוְרְך ַא ִביֶטעְרִניש, ֶגעֶדעְנְקט ֶער ַאז ַאֶלעס קּוְמט פּוֶנ

 יַוח.ט ִזיְך ִניְשט אֹויף, ֶוועט ֶער ָהאְבן ַפְרָנָסה ְברֵ ֵאייֶבעְרְשֶטער ַפאר ַזיין טֹוָבה, אּון ֶער ֶרעגְ 
 
 

 ה-ִמן ַהֵמיַצר ָקָראִתי יָ 

ָנאר אֹויב  ִדי ְגָמָרא ָזאְגט ַאז ַאזֹוי ִווי ֶמען ֶקען ִניְשט ַארֹויס ֶנעֶמען ִדי אֹויל פּון ִדי ֵאייְלִביְרְטן
יְקט קּוֶמען ִניְשט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן ָנאר ֶווען ֶמען צּוְדרִ  ֶמען צּוְדִריְקט ֵזיי, ִדי ֶזעְלֶבע ִדי ִאיְדן

יז ֶווען ַא ִאיד ִאיז ֶגעְדִריְקט, ֶער ָהאט ָצרֹות, אִ  -ַזיי, ֵזיי ָהאְבן ָצרֹות, ֶדעְרַפאר "ִמן ַהֵמיַצר" 
 ֶער ָזאל ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן. -ה -ִדי ֵעָצה "ָקָראִתי ָי
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 ÄL Èîä Èãeò Àñ ñ' Ççé  
  

ַעל שֵׁ  יַח'ס ְסעּוָדה", אּון אֹויְך "ּבַ ַסח ֶוועְרט ָאְנֶגערּוְפן "ָמׁשִ ל ּפֶ ם טֹוב'ס ְסעּוָדה", ָדאס ִאיז צּוִליּב ִדי ְסעּוָדה פּון ַאֲחרֹון ׁשֶ
ַעל שֵׁ  עהן צּום ֵהייִליְגן ּבַ ט ֶגעָוואְלט ָפאְרן אֹויף ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל ִזיְך צּו ם טֹוב ִאין ֶדעם ָטאג, ֶווען ֶער ָהאֶדער ֵנס ָוואס ִאיז ֶגעׁשֶ

יַח. ֶרעְנְגן ָמׁשִ  ְטֶרעְפן ִמיְטן אֹור ַהַחִיים ַהָקדֹוׁש, אּון דּוְרְך ֶדעם ּבְ

ַסח, ִמיר ֶוועְלן ֶעס ָדא ַאָראפְּ  ל ּפֶ יי ִדי ְסעּוָדה ַאֲחרֹון ׁשֶ ה ּבַ רֶ ֶמען ִפיְרט ִזיְך צּו ֶדעְרֵצייְלן ִדי ַמֲעׂשֶ עְנֶגען לֹויט ִווי ּבְ
ה פּון ִדי ְפִריֶעְרִדיֶגע דֹורֹות.ֶגעַהאט ֶדעְרֵצייְלט, לֹויט ִווי ֶער ָהאט ָדאס ָהאט מֹוַהָרא"ׁש  ל ִדי ַמֲעׂשֶ   ְמקּוּבָ

 
  

יזְ    שׁ ֶמעֶזעּבִ
ֶעס ִאיז ַּבאַקאְנט ַאז ֶדער ֵהייִליֶגער ַּבַעל 
ֵׁשם טֹוב זי"ע ָהאט ִזי ַּבאֶזעְצט ִאין ֶדעם 

ׁש", ָדאס ִאיז ַא ְקֵלייֶנעם ְׁשֶטעְטל "ֶמעֶזעִּביזְ 
ַטאֶקע ַא ְקֵלייֶנע ְׁשֶטעְטל ִאין אּוְקַרייֶנע 
ָאֶּבער פּון ֶדעם ְקֵלייֶנעם ְׁשֶטעְטל ִאיז 
ַארֹויְסֶגעקּוֶמען ַאַזא ֶלעכִטיְגֵקייט ָוואס 

 אָלאְכְטן ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט.ָהאט ּבַ 
ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ָהאט אֹויְסֶגעֶלעְרְנט 

ַאז ַאֶלעס ִאיז  ,ַפאר ֶיעְדן ֵאייֶנעם ֵאיין ַזא
אּון ָוואס ֶמען ַדאְרף ָזאל  ,ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער

ייֶּבעְרְׁשְטן, ַאֶלע ֶמען ָנאר ֶּבעְטן פּוֶנעם ֵא 
ְּפָראְּבֶלעֶמען ָוואס ֶמען ָהאט ִאיז ָנאר ִווי 

יין ַאז ֶמען ֶקען ִזי ַלאְנג ֶמען ֶרעְדט ִזי ַא 
 ַאֵלייְנ'ס ַאן ֵעָצה ֶגעְּבן ָאן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ֶלעְרְנט ִזי אֹויס  ִאידָאֶּבער ִווי ָנאר ַא 
ִפיְרט ָנאר ֶדער אּון ֶער ֶגעֶדעְנְקט ַאז ַאֶלעס 

ֶלעְּבן,  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ֶער ַא ְגִליְקֶלע
ֵווייל ֶער ִאיז ֵקייְנָמאל ִניְׁשט ַאֵלייְנ'ס, ָוואס 

 ֶער ַדאְרף ֶּבעט ֶער פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.
 ַאז ֶעס ָהאְּבן ְגַליי אּון ַפאְרְׁשֵטייט ִזי

יְדן צּום ַּבַעל ָאְנֶגעקּוֶמען צּו קּוֶמען ַאַסא ִא 
ֶהעְרן פּוֶנעם  ִווילֶיעֶדער  ,ֵׁשם טֹוב

אּון ֶעס ְפֶלעְגן קּוֶמען ַאֶלע  ,ֵאייֶּבעְרְׁשְטן
 יי ָּפׁשּוט'ֶע ִאיְדןִמיֵני ֶמעְנְטְׁשן ֵס 

אּון ְׁשַנייֶדער'ס, אּון ַאזֹוי אֹוי ׁשּוְסֶטער'ס 
ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים אּון ָחׁשּוב'ֶע ִאיְדן, ֶיעֶדער 

יז ִזי ֶגעקּוֶמען ִמיט ַזיין ֶּפעְקל ָצרֹות צּום ִא 
ַּבַעל ֵׁשם טֹוב אּון ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ָהאט 

ֵקיין  אֶיעְדן אֹויְסֶגעֶלעְרְנט ַאז ֶעס ִאיז ִניְׁשָט 

 ,ַאְנֶדעֶרע ֵעָצה ָנאר צּו ֵגיין צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן
ֶלע ִזי אֹויְסֶרעְדן ִדי ַגאְנֶצע ַהאְרץ ִמיט ַא 

ָצרֹות ָנאר ַפאְרן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אּון ֶדער 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶהעְרט ֶיעְדן אֹויס אּון ֶער 

 ֶהעְלְפט.
ֶדער עֹוָלם ָהאט ָאְנֶגעהֹויְּבן צּו ֶּבעְטן 
ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אּון ֶמען ִאיז ֶגעָהאְלְפן 
 ֶגעָוואְרן, אּון ֶמען ָהאט ֶגעֶזעהן ַאַסא

אּון ַאזֹוי ִאיז ֶדער ְקֵליין ְׁשֶטעְטל מֹוְפִתים, 
ׁש" ֶגעָוואְרן ִווי ַא ַמאְגֶנעט ָוואס "ֶמעֶזעִּביזְ 

 ַאַסא יִדיֶׁשע ִא ָהאט ֶגעצֹויְגן צּו ִזי
  ִקיְנֶדער.

  

 ִדי ִמְתַנְגִדים

ָאֶּבער ַפאְרְׁשֵטייט ִזי ַאז פּון ִדי 
ַאְנֶדעֶרע ַזייט ָהאט ִניְׁשט ֶגעֶפעְלט ֵקיין 

ְתַנְגִדים ָוואס ָהאְּבן ֶגעְקִריְגט אֹויְפן ַּבַעל ִמ 
ַאזֹוי ִווי ֵאייִּביג ֶווען ַא ַצִדיק  ,ֵׁשם טֹוב

ֶלעְרְנט אֹויס גּוֶטע ַזאְכן ַפאר ִאיִדיֶׁשע 
ִקיְנֶדער ִאיז ֵאייִּביג ָדא ֶמעְנְטְׁשן ָוואס ְקִריְגן 

ִווי ִמיר ְטֶרעְפן ׁשֹוין ַּביי ַאזֹוי אֹויף ִאים, 
ֶדער  ִאיז ֶגעֶוועןְבָרָהם ָאִבינּו ָוואס ַא 

ֶעְרְׁשֶטער אֹויְסצּוֶלעְרֶנען ַפאר ִדי ַגאְנֶצע 
ֶוועְלט ַאז ֶעס ִאיז ָדא ַא ַּבאֶׁשעֶפער ָוואס 

ָהאט ֶער אֹוי ֶגעַהאט  ,ִפיְרט ִדי ֶוועְלט
ֶמעְנְטְׁשן ָוואס ָהאְּבן ֶגעְקִריְגט אֹויף ִאים, 

ָהאט ֶגעְגָראְּבן ְקֶוועֶלער  ֶווען ַאְבָרָהם ָאִבינּו
ַוואֶסער ֶזעֶנען ֶגעקּוֶמען ִדי ְּפִליְׁשִּתים אּון 

ָוואס ָדאס ֵמייְנט ַאז  ,ֶעס ַפאְרְׁשָטאְּפט
ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָהאט ֶגעַמאְכט ְקֶוועֶלער פּון 
ֶאמּוָנה אֹויְסצּוֶלעְרֶנען ַפאר ֶיעְדן ַאז ַאֶלעס 

ֶזעֶנען ֶגעקּוֶמען ִדי  ,ִאיז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער
ְּפִליְׁשִּתים ִדי ֵליִצים אּון ָאְנֶגעהֹויְּבן צּו 

ייט ַמאְכן ֵליָצנּות פּון ַאְבָרָהם ָאִבינּו, אּון זַ 
ַצִדיק  ןֶדעָמאְלט'ס ֶגעֶׁשעהט ַאזֹוי ַּביי ֶיעְד 

ַאז ֶעס ִאיז ֵאייִּביג ָדא ֶמעְנְטְׁשן ָוואס ְקִריְגן 
 אֹויף ֵזיי.

םִדי ֶוועְגן פ ַעל ׁשֵ   טֹוב זי"ע ּון ּבַ
ֵרייט אֹויף ִדי ֶוועְלט ּפְ  ֶוועְרן ַפאְרׁשְ

ָאֶּבער ְלַמֲעֶׂשה ָהאְּבן ִדי ֶוועְגן פּוֶנעם 
ֵהייִליְגן ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ָאְנֶגעהֹויְּבן 
ַאַרייְנצּוֵגיין ִאין ִדי ֶוועְלט, ֲאִפילּו פּון 

ם ָאְנַפאְנג ֶזעֶנען ֶגעֶווען ֶגעִוויֶסע ַצִדיִקי
ָוואס ָהאְּבן אֹוי ֶגעְקִריְגט אֹויְפן ַּבַעל ֵׁשם 

ִווי ְלָמָׁשל ֶדער ֵהייִליֶגער ְגָר"א זי"ע , טֹוב
אּון ַזייֶנע ַּתְלִמיִדים, ָאֶּבער ֵזייֶער ַמֲחלֹוֶקת 
ִאיז ֶגעֶווען ְלֵׁשם ָׁשַמִים, אּון ִניְׁשט ִווי ְסַּתם 

ם צּו ֶמעְנְטְׁשן ָוואס ָהאְּבן ֶגעְקִריְגט ְסַּת 
ְטֶׁשעֶּפעֶנען, ִדי ַצִדיִקים ָהאְּבן ֶגעְקִריְגט 
אֹויְפן ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ֵווייל ֵזיי ָהאְּבן 

ֶמען , ֶגעַהאְלְטן ַאז ָדאס ִאיז ַא ַנייֶע ֶוועג
ֶמען ְטֶרעְפט אּון ֵגייט ַאֶוועק פּון ִדי ְמסֹוָרה 

 ִזי אֹויס ַנייֶע ְגִריְנֶגע ֶוועְגן, צּו ִדיֶנען ֶדעם
 ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ַאַסא ֶעְרִליֶכע ִאיְדן ֶזעֶנען ֶגעקּוֶמען 
צּום ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ִזי צּו ַטֲעֶנה'ן ִמיט ִאים, 
אּון ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ָהאט ֶיעְדן ֶגעָזאְגט 
ַאז ַזיין ֵאייְנִציְגְסֶטע ִציל ִאיז ָנאר 
 אֹויְסצּוֶלעְרֶנען ַפאר ִאיִדיֶׁשע ִקיְנֶדער ַאז

ַאֶלעס ִאיז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער אּון ַאז ָוואס 
ֶמען ַדאְרף ָזאל ֶמען ָנאר ֶּבעְטן פּוֶנעם 
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 ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ֵווייל ָנאר ֶער ֶקען ֶהעְלְפן.
ֶמען ֶדעְרֵצייְלט ַאז ֶעס ִאיז ַאָמאל 
ֶגעקּוֶמען צּום ֵהייִליְגן ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַא 

אט ֶגע'ַטֲעֶנה'ט ְגרֹויֶסער ָגאֹון, אּון ֶער ָה 
 צּום ַּבַעל ֵׁשם טֹוב: "ֶווער ָהאט ֵאיי
אֹויְסֶגעָזאְגט ַדיין ַנייֶעם ֶוועג, ִמיר ָהאְּבן 
ֵאייִּביג ֶגעוואּוְסט ַאז ֶמען ָטאר ִניְׁשט זּוְכן 
ֵקיין ַנייֶע ֶוועְגן ֶמען ַדאְרף ָנאְכֵגיין ִדי 

ַנייֶע ְמסֹוָרה, ִווי ַאזֹוי ֶקעְנט ִאיר קּוֶמען ִמיט 
ַזאְכן ָוואס ִמיר ָהאְּבן ֵקייְנָמאל ִניְׁשט 

 ֶגעֶהעְרט?!"
ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ָהאט ִאים 
ֶגעֶעְנְטֶפעְרט ַאז ֶער ָהאט ִניְׁשט 

ֶער ִאיז  ,אֹויְסֶגעְטָראְפן ֵקיין ׁשּום ַנייֶע ַזאְכן
ָנאר ֶגעקּוֶמען צּוִריק ְּבֶרעְנְגן ִדי ָּפׁשּוט'ֶע 

יז ַפאְרֶגעְסן ֶגעָוואְרן ְּבֶמֶׁש ֶאמּוָנה ָוואס ִא 
"ִאי ִּבין ָנאר ֶגעקּוֶמען ֶדעם ְׁשֶוועְרן ָגלּות, 

ֶדעְרַמאֶנען ַפאר ִאיִדיֶׁשע ִקיְנֶדער ַאז ֶדער 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִפיְרט ִדי ֶוועְלט אּון ַאֶלעס 

ַאֶלעס ָוואס טּוט  ,ִאיז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער
ְלט ָהאט ֶדער ִזי אֹויף ֶדער ֶווע

ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶגעַמאְכט צּו ֶדעְרַמאֶנען ִאיְדן 
ַאז ֵזיי ָזאְלן צּוִריק קּוֶמען צּו ִאים, אּון 
ֲאִפילּו ֶווען דּו ֶהעְרְסט ַא ָטֵמא'ֶנער גֹוי 
ֶרעְדן ִאיז ָדאס אֹוי ֶעֶּפעס ַא ְׁשִליחּות 

ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ,פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן
 ."אט ִמיט ֶדעם ֶגעָוואְלט ֶעֶּפעס ָזאְגןָה 

ֶווען ֶדער ָגאֹון ָהאט ֶגעֶהעְרט ִדי 
ֶוועְרֶטער פּוֶנעם ֵהייִליְגן ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ִאיז 
ֶער אֹויְפֶגעַטאְנְצן פּון ַזיין ְּפַלאץ אּון 
ֶגעָזאְגט: "ַחס ְוָׁשלֹום! ַחס ְוָׁשלֹום!" ִווי 

ַאז ַא  ,ַזא ַאזֹוי ֶקעְנט ִאיר ָזאְגן ַאַזא
ָטֵמא'ֶנער גֹוי ִאיז ַא ְׁשִליַח פּוֶנעם 

 ֵאייֶּבעְרְׁשְטן?!
ֶיעֶנע ִמינּוט ָהאט ַא גֹוי ָוואס  ִאין

ַפאֶרעְכט ְקֵלייֶנע צּוְּבָראֶכעֶנע ַזאְכן 
'ן ִטיר פּון ַּבַעל ֵׁשם יפְ ַאַרייְנֶגעְקַלאְּפט אֹו
עס "ֶאְפֶׁשר ִאיז ָדא ֶעּפֶ  :טֹוב אּון ֶגעְפֶרעְגט

ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב  ,צּו ַפאֶרעְכְטן ָדא?"
ָהאט ִאים ֶגעֶעְנְטֶפעְרט ִמיט ַא ְׁשֵמייְכל 
"ֶקעְנְסט ֵגיין, ַּביי ִמיר ִאיז ָּברּו ה' ַאֶלעס 

ֶעס ִאיז ָגאְרִניְׁשט ָדא צּו  ,ַפאָראְכְטן
ַפאֶרעְכְטן ָדא", ָאֶּבער ֶדער גֹוי ִאיז ִניְׁשט 

ן ָנאר ֶער ָהאט ַווייֶטער ֶגעֶווען צּוְפִריְד 
ר ִאיז ֶדער ִטיׁש ַאִּביְסל ֶגעְפֶרעְגט: "ֶאְפָׁש 

 ,צּוְּבָראְכן אּון ִאי ֶקען ֶעס ַפאֶרעְכְטן?"
"ֵניין, ֶדער ִטיׁש  :ָזאְגט ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב

ִאיז ָּברּו ה' ֵזייֶער גּוט ֶעס ִאיז ָגאְרִניְׁשט 

ט ַווייֶטער: ֶדער גֹוי ְפֶרעגְ  ,צּוְּבָראְכן"
 ,"ֶאְפֶׁשר ִאיז ֶדער ֶּבעט ַאִּביְסל צּוְּבָראְכן?"

ָזאְגט ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב: "ֵניין, ֶדער ֶּבעט 
ֶדער גֹוי  ,ִאיז ָּברּו ה' אֹוי ֵזייֶער ַפיין"

ֶער ְפֶרעְגט ַווייֶטער:  ,ָלאְזט ִניְׁשט ָאּפ
יז ר ִא ֶאְפָׁש  ,קּוק גּוט ִאיֶּבער ,"ָאֶּבער ָדא

ָדא ֶעֶּפעס ָוואס ֶמען ַדאְרף ָדא ַפאֶרעְכְטן" 
ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ֶעְנְטֶפעְרט ִאים ַווייֶטער: 

ִאי ָהאּב ׁשֹוין ַאֶלעס  ,"ֶקעְנְסט ֵגיין
ִאיֶּבעְרֶגעקּוְקט אּון ַאֶלעס ִאיז ָּברּו ה' 

ן" ֶדער גֹוי ַפאָראְכְטן אֹויְפ'ן ֶּבעְסְטן אֹופָ 
ועְקֶגעַגאְנֶגען פּון ָדאְרט ִמיט ִאיז ִזי ַאוֶ 
 ַעְגַמת ֶנֶפׁש.

רּוְפט ִזי ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ָאן צּו ֶדעם 
ָגאֹון ָוואס ָהאט ִמיְטֶגעַהאְלְטן ִדי ַגאְנֶצע 

"ִאי ַדאְנק אּון ִאי לֹויּב ֶדעם ַמֲעֶׂשה: 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ָוואס ָהאט ִמיר צּוֶגעִׁשיְקט 

ֶער  ,יין מּוָסר ֵסֶפריז ָדא ַמ ֶער ִא  ,ֶדעם גֹוי
ִאיז ִמיר ֶגעקּוֶמען ֶדעְרַמאֶנען ַאז ִאי ָזאל 
ִמיר ָנאְכַאָמאל גּוט ִאיֶּבעְרְטַראְכְטן אֹויּב 

אֹויּב ִאי ִפיר ִמי אֹויף ִווי  ,ִאי ִּבין גּוט
ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין, אּון ִאי ָהאּב ִאים 

יר ִאיז ָּברּו ה' ַאֶלעס ֶגעֶעְנְטֶפעְרט ַאז ַּביי ִמ 
ַפאָראְכְטן, ָאֶּבער ֶער ָהאט ִניְׁשט 
 ָאְּפֶגעָלאְזט ָנאר ֶער ָהאט ֶגעָוואְלט ַאז ִאי
ָזאל גּוט ִאיֶּבעְרקּוְקן אֹויּב ַאֶלעס ִאיז ַטאֶקע 
 ה' ִאי ִווי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין, ָאֶּבער ָּברּו

ן ֶעס ֶפעְלט ִמיר ִּבין ִאיְנַגאְנְצן ַפאָראְכְטן אּו
 ."ָגאְרִניְׁשט

ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ָהאט אֹויְסֶגעִפיְרט 
אּון ֶגעָזאְגט צּום ָגאֹון: "ֶיעְצט ֶזעהט ִאיר 

ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶקען ִׁשיְקן  ֶדערָדא ְקָלאר ַאז 
ַא גֹוי ַפאר ַא ְׁשִליַח ִמיר צּו ֶדעְרַמאֶנען 

 ְּתׁשּוָבה צּו טּוהן!"
  

טדּו ֶקענְ   ְסט ָנאר דּו ִוויְלְסט ִניׁשְ

ֶווען ֶדער ָגאֹון ָהאט ֶגעֶהעְרט ִדי 
 ֶוועְרֶטער פּוֶנעם ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ָהאט ֶער ִזי
ֵזייֶער אֹויְפֶגעֶרעְגט אּון ֶגעָזאְגט: "ַאֶלעס 

ָוואס ִאיר  ,ייֶקען ִאי ָנא ָאֶנעֶמען פּון ַא 
אּון  ער,ְׁשֶט ער ֵאייֶּבעְר ָזאְגט ַאז ַאֶלעס ִאיז ֶד 

ֵקיין ׁשּום ַזא ֶגעֶׁשעהט ִניְׁשט אֹויף ֶדער 
ָאֶּבער ָדאס  ,ֶוועְלט ָאן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן

ָוואס ִאיר ָזאְגט ַאז ֲאִפילּו ַא ָטֵמא'ֶנער גֹוי 
ֶקען ַזיין ַא ְׁשִליַח פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ָדאס 

 ֶקען ִאי ִניְׁשט ָאֶנעֶמען!"
ִאים ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב: ֶעְנְטֶפעְרט 

ֶנעֶמען, ָנאר דּו נְ "ֶקעֶנען, ֶקעְנְסטּו ָדאס ָא 
ִוויְלְסט ִניְׁשט, אֹויּב דּו ֶוועְסט ִוויְלן ֶוועְסטּו 

 ֶקעֶנען!".
אֹויְפן ֶוועג ַאֵהיים ְׁשֶטעְלט ַא גֹוי ָאּפ 
ֶדעם ָוואְגן פּוֶנעם ָגאֹון אּון ָזאְגט 

עְנט ִאיר ִמיר קּוֶמען ֵווייֶנעְנִדיג: "ֶאְפֶׁשר ֶק 
יין ָוואְגן ִמיְטן ֶפעְרד ָהאט ִזי ַמ  ,ֶהעְלְפן

ַאֶלע ְפרּוְכט ָהאְּבן ִזי  ,ִאיֶּבעְרֶגעְדֵרייט
ִּביֶטע קּוְמט'ס ִמיר ֶהעְלְפן  ,אֹויְסֶגעָגאְסן

 צּוִריק אֹויְפצּוְׁשֶטעְלן ֶדעם ָוואְגן".
 ָזאְגט ִאים ֶדער ָגאֹון: "דּו ֶזעְסט ִניְׁשט

ַאז ִאי ִּבין ַאן ַאְלֶטער ְׁשַוואֶכער ֶמעְנְטׁש? 
ִאי ֶקען ִדיר ִניְׁשט ֶהעְלְפן אֹויְפֵהייְּבן ַא 

ֶדער גֹוי ָהאט ִזי אֹויְפֶגעֶרעְגט אּון  ,ָוואְגן"
ֶגעְׁשִריְגן: "ֶקעֶנען, ֶקעְנְסטּו ִמי ֶהעְלְפן, 
ָנאר דּו ִוויְלְסט ִניְׁשט ֶהעְלְפן!" ֶווען ֶדער 
ָגאֹון ָהאט ֶגעֶהעְרט ִדי ֶוועְרֶטער ָהאט ֶער 
ֶגעְטַראְכט צּו ִזי: "ִדי ֶזעְלֶּבע ֶוועְרֶטער 
ָהאּב ִאי ָדא ֶגעֶהעְרט פּוֶנעם ַּבַעל ֵׁשם 
 טֹוב ַאָּפאר ִמינּוט צּוִריק, ֶיעְצט ֶהער ִאי

ׁש ַא ְׁשִליחּות פּון ִהיְמל דּוְר ַא ָדא ַמָמ 
ֶגעָוואְרן ֵזייֶער  ֶער ִאיז ,גֹוי"

ִאיֶּבעְרֶגענּוֶמען, ֶער ָהאט ָאְּפֶגעַמאְכט ַאז 
ֶער ֵגייט ַוואְרְטן ִּביז ֶעס קּוְמט ָנא ַא ָוואְגן 
ָוואס ֶוועט ֶהעְלְפן ֶדעם גֹוי, אּון ָנאְכֶדעם 
ֶוועט ֶער ְגַליי צּוִריק ָפאְרן צּום ַּבַעל ֵׁשם 

ֵווייל ֶיעְצט ָהאט ִאים ֶדער  ,טֹוב
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶגעָזאְגט דּוְר ֶדעם גֹוי ַאז ֶער 

ְמֵמיָלא ֶקען ֶער  ,ֶקען ָיא ָנאר ֶער ִוויל ִניְׁשט
ָיא ְגֵלייְּבן ֶדעם ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַאז ַאֶלעס ִאיז 

 ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער.
ֶער ִאיז ְגַליי צּוִריְקֶגעָפאְרן צּום ַּבַעל 

ם טֹוב ָהאט ׁשֹוין ֵׁשם טֹוב, ֶדער ַּבַעל ֵׁש 
ֶגעַוואְרט אֹויף ִאים ִאיְנְדרֹויְסן, אּון ִאים 
ֶגעָזאְגט ִמיט ַא ְׁשֵמייְכל: "ִּביְזט ׁשֹוין ִמן 
 ֶגעוואֹויר ֶגעָוואְרן ָוואס ַאַסא ַהְסַּתם אֹוי
ַאְנֶדעֶרע ָהאְּבן ִזי ׁשֹוין אֹויְסֶגעֶלעְרְנט ַאז 

ְׁשֶטער, ֶדער ַאֶלעס ִפיְרט ָנאר ֶדער ֵאייֶּבעְר 
ָגאֹון ִאיז ׁשֹוין ָדאְרט ֶגעְּבִליְּבן ֶלעְרֶנען ַּביים 
ֵהייִליְגן ַּבַעל ֵׁשם טֹוב אּון ֶער ִאיז ֶגעָוואְרן 
פּון ַזייֶנע ְגרֹויֶסע ַּתְלִמיִדים, אּון ְׁשֶּפעֶטער 
אֹוי אֹויְסֶגעֶלעְרְנט ַפאר ַזייֶנע ַּתְלִמיִדים ַאז 

 עְרְׁשֶטער.ַאֶלעס ִאיז ֶדער ֵאייּבֶ 
  

ָרֵאל  ִדי ְנִסיָעה ֵקיין ֶאֶרץ ִיׂשְ

ֶדער ֵהייִליֶגער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ָהאט 
ֶגעֶזעהן ָדאְרט ִווי ֶער ָהאט ֶגעֶזעהן אּון ֶער 
ָהאט ַפאְרְׁשַטאֶנען ִדי ְגרֹויְסַקייט פּוֶנעם 

 ,ֵהייִליְגן ַצִדיק ֶדער אֹור ַהַחִיים ַהָקדֹוׁש
ֶער ָהאט  ,יֶער ְגרֹויסָוואס ִאיז ֶגעֶווען ֵזי

ֶגעֶהעְרט ֶיעֶדע ַנאְכט ּתֹוָרה פּוֶנעם 



 ג

 

~  ä ÈñÈð Àø Çt ïeà ,úÄé Ça í Éåì ÈL ,íé Äëeãé ÄL ~   
 

 è ÀâàÈæ à Èø Èî Àâ é Äã (.á ä ÈèÉåñ) Äk í Èã Èà ì ÆL ÉåâeeÄæ ä ÆLÈ÷ ïeà ,óÉåñ íÇé ú Çòé Äø À÷
 Àêé Éåà (.çé÷ íé Äç Èñ Àt) Çà ,óÉåñ íÇé ú Çòé Äø À÷ Äk í Èã Èà ì ÆL Éåú ÈñÈð Àø Çt ä ÈLÈ÷ Àêeãé ÄL 

.óÉåñ íÇé ú Çòé Äø À÷ éå Äå øòåÆå ÀL é Éåæ Çà ïòÆðòÆæ ä ÈñÈð Àø Çt ïeà 
âà Èè íòÆã ïé Äà  Èã èà Èä ,ç ÇñÆt ì ÆL é Äòé Äá ÀL øò Æè ÀL ÀøòÆaéé Åà øòÆã Àêà

 ÀLòÆâ Äà æ Çà ñéÉåà è Àîe÷ ,øòÆã Àðé Ä÷ ò ÆLé Äãé Äà é Äã øà Çô íÇé íòÆã ï Àè Àìà Èt ïé
òÆðòÆæ ñàåÈå ï ÀëàÇæ é Äã øà Çô ï ÀèòÆa eö ìÈâeñ Àî øÆòééÅæ æé Äà âà Èè íòÆã éÉåæ Çà ï

 ñà Èã æé Äà âà Èè íòÆã ïé Äà ìééåÇå ,óÉåñ íÇé ú Çòé Äø À÷ éå Äå øòåÆå ÀL Èã ï ÀøàåÈåòÆâ Àêà
.â Àðé Äø Àâ 

 Çã øà Çô ÀøòÆãà Çô ïééÇæ ìÅì Çt Àú Äî eö âà Èè íòÆã ï Àöé Äð Àñé Éåà øeç Èa Çà ó Àøà Çà ø
eö äÈðeúÂç ïòåÆåòÆâ äÆëÉåæ ïé ÉåL èà Èä ñÆò øòåÆå ïeà , Àêeãé ÄL ò Æèeâ ï Àaà Èä 

 ÈL øà Çô ïééÇæ ìÅì Çt Àú Äî ó Àøà ÇãéÉåà é Éåæ Çà ïeà ,úÄé Ça íÉåì Àê  ä ÈñÈð Àø Çt øà Çô
.çÇåéÆø Àa 

 Äô Àz é Äã ïeà ,âà Èè ï Àâé Äè Àðéé Çä íòÆã ïé Äà è ÀäòÆa ïò Æî ñàåÈå úÉåì øÆòééÅæ æé Äà
ìÈâeñ Àî ÷ Àøà Çè ÀL .ï Àè ÀL ÀøòÆaéé Åà íéé Ça ñ'èeâ ñòÆì Çà ï'ì ÅòÉåt eö 

(ç ÇñÆt ì ÆL é Äòé Äá ÀL ÀêÆøÆò æ"è ÷ÆìÅç L"àÈø ÇäÉåî úÉåçé ÄN) 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאֵליין, ֶעס ְפֶלעְגן קּוֶמען צּו 
ִאים ַאַסא ְנָׁשמֹות אּון ֶער ָהאט ֶגעַהאט ַא 

 ְקָלאֶרע רּוַח ַהקֹוֶדׁש.
ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ָהאט ֶגעֶרעְדט ֵזייֶער 

ָהאט ֶגעָזאְגט ַאז ַזיין ֶער  ,ְגרֹויס פּון ִאים
ְנָׁשָמה ִאיז פּון ִדי רּוַח ְדַאִצילּות פּון ָדִוד 
ַהֶמֶל אּון ֶער ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַאֵלייְנס 
 ,קּוְמט פּון ִדי ֶנֶפׁש ְדַאִצילּות פּון ָדִוד ַהֶמֶל
ֶדעְרַפאר ָהאט ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ֵזייֶער 

וייל ַאזֹוי וַ  ,ֶרעְפןְׁשַטאְרק ֶגעָוואְלט ִאים ְט 
ֶוועְלן ֵזיי צּוַזאֶמען ֶקעֶנען אֹוי ַאָראּפ 
ְּבֶרעְנְגן ִדי ְנָׁשָמה ְדַאִצילּות פּון ָדִוד אּון 

אּון ַאזֹוי  ,אֹוי ִדי ַחָיה אּון ְיִחיָדה ְדַאִצילּות
ֶוועט ָמִׁשיַח קּוֶמען אּון ֶעס ֶוועט ַזיין ִדי 

ב ְגאּוָלה, ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹו
ָהאט ָאְּפֶגעַמאְכט ַאז ֶער מּוז 
ָפאְרן צּו ֶאֶרץ ִיְׁשָרֵאל ִאים צּו 

 ְטֶרעְפן.
ֶדער ֵהייִליֶגער ַּבַעל ֵׁשם 
 טֹוב ְפֶלעְגט ָזאְגן: "ֶווען ִאי

ן ִאין קּום ָאן ֶעְרֶגעץ אֹויבְ 
ִהיְמל ְטֶרעף ִאי ׁשֹוין ָדאְרט 
ֶדעם ְסַפְרִדי" ֵמייֶנעְנִדיג ִמיט 

ֵהייִליְגן אֹור ַהַחִיים  ֶדעם ,ֶדעם
 ַהָקדֹוׁש.

ֶדער ֵהייִליֶגער ַּבַעל ֵׁשם 
טֹוב ָהאט ֶגעִׁשיְקט ַא ְּבִריוו צּו 
ַזיין ְׁשָוואֶגער ר' ֶגְרׁשֹון 

ָוואס ָהאט  זי"עִקיֶטעֶווער 
ֶגעוואֹויְנט ִאין ֶאֶרץ ִיְׁשָרֵאל ַאז 
ֶער ָזאל ְפֶרעְגן ֶדעם אֹור ַהַחִיים 

ר ָזאל ָפאְרן ַהָקדֹוׁש אֹויּב עֶ 
אֹויף ֶאֶרץ ִיְׁשָרֵאל, ֶדער אֹור 
ַהַחִיים ַהָקדֹוׁש ָהאט 

צּוִריְקֶגעֶעְנְטֶפעְרט ַאז ֶעס לֹויְנט ִזי ִניְׁשט 
וייל ֶעס ֶקען ַזיין ַא וַ  ,ַאז ֶער ָזאל קּוֶמען

ַסָּכָנה, ָאֶּבער ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ָהאט ִניְׁשט 
ער ְּבִריוו קּוְמט ֶגעָוואְלט ַוואְרְטן ִּביז ֶד 

 ְגַליי צּוִריק, ָנאר ֶער ָהאט ִזי
ַארֹויְסֶגעָלאְזט אֹויְפן ֶוועג אּון ֶווען ֶדער 
ְּבִריוו ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען ִאיז ׁשֹוין ֶדער ַּבַעל 

 ֵׁשם טֹוב ֶגעֶווען ִאיְנִמיְטן ֶוועג.
ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ָהאט ָאְּפֶגעַמאְכט ַאז 

ִאין ֶאֶרץ ִיְׁשָרֵאל ַפאר ֶיעֶדע  ֶער מּוז ַזיין
ְּפַרייז, ֶער ָהאט ִמיְטֶגענּוֶמען ִמיט ִזי ַזיין 
ָטאְכֶטער ָאְדל ִמיט ַזיין סֹוֵפר ֶרִּבי ְצִבי ז"ל 
אּון ֵזיי ָהאְּבן ָאְנֶגעהֹויְּבן צּו ָפאְרן פּון 
ְׁשָטאט צּו ְׁשָטאט פּון ָדאְרף צּו ָדאְרף ִּביז 

עקּוֶמען צּו ִדי ְׁשָטאט ָאֶדעס, ֵזיי ֶזעֶנען ָאְנגֶ 
ָוואס ָדאְרט ִאיז ֶגעֶווען ֶדער ָּבאְרְטן פּוֶנעם 
ְׁשַוואְרְטְצן ָים, פּון ָדאְרט ָהאְּבן ֵזיי ֶגענּוֶמען 
ַא ִׁשיף צּו ֶטעְרַקיי אּון ֵזיי ֶזעֶנען 
ָאְנֶגעקּוֶמען צּו ִדי ְׁשָטאט ִאיְנְסַטאְנּבּול 

 ׁש ַפאר ֶּפַסח.ַמָמ 
ִאין ִאיְנְסַטאְנּבּול ִאיז ֶגעֶווען ַאן ָדאְרט 

ַהְכָנַסת אֹוְרִחים, ַא ְגרֹויֶסע הֹויז ִמיט ְצֵוויי 
ְׁשָטאְקן, ִדי ִאיְנֶטעְרְׁשֶטע ְׁשָטאק ִאיז ֶגעֶווען 

ַפאר ָאִריֶמעַלייט אּון ָאְרֵחי ָּפְרֵחי אּוְמִזיְסט 
ָוואס ֶזעֶנען ָדאְרט ַאייְנֶגעְׁשַטאֶנען, אּון ִאין 

אֹויֶּבעְרְׁשֶטע ְׁשָטאק ֶזעֶנען  ִדי
ַאייְנֶגעְׁשַטאֶנען ִדי ָחׁשּוֶבע ִאיְדן ִמיט 

 ֲעִׁשיִרים.

ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ִאיז ָדאְרט 
ָאְנֶגעקּוֶמען ְּפלּוְצִליְנג ִמיט ַזיין ָטאְכֶטער 
אּון ִמיט ַזיין ַּתְלמּוד ֶדער סֹוֵפר, ֵקייֶנער 

ן ֵזיי ָהאְּבן אֹוי ָהאט ֵזיי ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט, אּו
 ,ִניְׁשט ֶגעַהאט ֵקיין ׁשּום ֶגעְלט ִמיט ִזי
ַווייל ֵזיי ָהאְּבן ִזי ֵזייֶער ֶגעָיאְגט 
ַארֹויְסצּוָפאְרן אּון ֵזיי ָהאְּבן ִזי ָגאְרִניְׁשט 
ִמיְטֶגענּוֶמען, ֵזיי ָהאְּבן ִזי ַפאְרָלאְזט אֹויְפן 

ֶּבעְטן ֶדעם  ן ׁשֹויןֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאז ֵזיי ֶוועלְ 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ֶווען ֵזיי ֶוועְלן ֶעֶּפעס ַדאְרְפן, 
אּון ֶדעְרַפאר ָהאט ֶמען ֵזיי ְּפַלאִציְרט ִאין ִדי 

 אּוְנֶטעְרְׁשֶטע ְׁשָטאק ִמיט ִדי ָאִריֶמעַלייט.
ֶדעם ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ָהאט ָגאְרִניְׁשט 

ט ַאז ֶער ָהאט ֶגעוואּוְס  ,ִאיְנֶטעֶרעִסיְרט

ֶער ָהאט  ,ַאֶלעס ִאיז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער
ֶגעֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאז ֶער ָזאל ָהאְּבן 
אֹויף ֶּפַסח צּו ַמאְכן, אּון ֶער ָהאט ֶגעְגֵלייְּבט 
ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶוועט ִאים ִזיֶכער 
ֶהעְלְפן, ֶער ִאיז ִזי ֶגעַגאְנֶגען ִאין ֵּבית 

ָאֶּבער  ְדָרׁש צּו ֶלעְרֶנען אּון ַדאֶוועֶנען,ַהִמ 
ַפאר ִדי ָטאְכֶטער ִדי ַצֵדיֶקת ָאְדל ָהאט ָדאס 

, ַווייל ֵזיי ָהאְּבן ִניְׁשט ְׁשֶטעְרטֵזייֶער ֶגע
צּו קֹויְפן ַזאְכן  ְּפרּוָטהֶגעַהאט ֵקיין ֵאיין 

ַפאר ֶּפַסח, אּון ֲאִפילּו ִניְׁשט ֵקיין ְפִריֶׁשע 
 בֹוד יֹום טֹוב.ֶוועׁש ְלכָ 

ֶעס ִאיז ׁשֹוין ָאְנֶגעקּוֶמען ַא ָטאג ַפאר 
ִדי ַצֵדיֶקת ָאְדל ָהאט ֶגענּוֶמען ִדי ֵאיין  ,ֶּפַסח

ֶהעְמד פּון ִאיר ַטאְטן אּון ֶגעַגאְנֶגען צּום ַים 
ַאז ֶדער ַּבַעל  ,ַוואְׁשןצּוֶעס אֹויְס 

ֵׁשם טֹוב ָזאל ָכאְטׁש ָהאְּבן ַא 
אֹויף יֹום טֹוב, ְפִריֶׁשע ֶהעְמד 

ִזי ִאיז ֶגעִזיְצן ַּביים ַים אּון 
אּון ִאין  ,ֶגעַוואְׁשן ֶדעם ֶהעְמד

ִדי ֶזעְלֶּבע ַצייט ֶגעֵווייְנט צּום 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאז ֵזיי ָזאְלן ָהאְּבן 
ֶעֶּפעס אֹויף ֶּפַסח, ִאיְנְצִוויְׁשן 
ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען ַא ְגרֹויֶסע 

ֶגעְּבָלאְזן ִדי ִוויְנט אּון ַארֹויְס 
ֶהעְמד פּון ִאיר ֶהעְנט, ַאזֹוי ַאז 
ֲאִפילּו ַא ֶהעְמד ָהאט ִזי ׁשֹוין 
אֹוי ִניְׁשט ֶגעַהאט ַפאר ִאיר 
ַטאְטן, ִזי ָהאט ָאְנֶגעהֹויְּבן 
ֵזייֶער צּו ֵווייֶנען אּון ִזי ֶּבעְטן 
ַּביים ֵאייֶּבעְרְׁשְטן: 

ָדא  ִמיר ֶזעֶנען"ַּבאֶׁשעֶפער, 
ַא ְפֶרעְמֶדע ַלאְנד, ָמאְרְגן ן ִאי

ִאיז ׁשֹוין ֶּפַסח אּון ִמיר ָהאְּבן 
ָנאְכִניְׁשט ֵקיין ַמצֹות אּון ַוויין 
אּון ַאְנֶדעֶרע ַזאְכן אֹויף יֹום טֹוב, אּון ֶיעְצט 

י ׁשֹוין ַפאְרלֹויְרן ִדי ֶלעְצֶטע ֶהעְמד ִא  ָהאּב
 אֹוי, ַּבאֶׁשעֶפער ֶהעְלף ִמיר!"

עְדְנִדיג צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִאיז ַאזֹוי ֶר 
 ,ָפאְלק-ָּפאר ַאדּוְר ֶגעָפאְרן ַא ָוואְגן ִמיט ַא 

אּון ֵזיי ֶזעהן ִווי ַא ְפרֹוי , אן אּון ַא ַווייּבַא ַמ 
ָהאְּבן ֵזיי ָאְּפֶגעְׁשֶטעְלט  ,ִזיְצט אּון ֵווייְנט

ֶדעם ָוואְגן אּון ִאיר ֶגעְפֶרעְגט: "ֶווער 
ָהאט ִזי  ",ן ַפאְרָוואס ֵווייְנְסטּו?ִּביְזטּו? אּו

ֶגעֶעְנְטֶפעְרט ַאז ִזי ִאיז ַא ָטאְכֶטער פּוֶנעם 
אּון ֵזיי ֶקעֶנען ִניְׁשט ֵקייֶנעם  ,ַּבַעל ֵׁשם טֹוב

ָדא אּון ֵזיי ָהאְּבן ָגאְרִניְׁשט אֹויף ֶּפַסח, אּון 
ִזי ִזיְצט ָדא אּון ִזי ֶּבעט ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאז 

 אל ֵזיי ֶהעְלְפן.ֶער זָ 



 ד

 

ָפאְלק ֶזעֶנען ֶגעָוואְרן ֵזייֶער -ִדי ָּפאר
ְפֵרייִלי ֶווען ֵזיי ָהאְּבן ֶגעֶהעְרט ַאז ִזי ִאיז ַא 
ָטאְכֶטער פּון ַּבַעל ֵׁשם טֹוב אּון ֵזיי ָהאְּבן 
ִאיר ַארֹויף ֶגערּוְפן אֹויְפן ָוואְגן, ִזי ִאיז 

ן ִאיר ֶגעָזאְגט ַארֹויף ֶגעַגאְנֶגען, אּון ֵזיי ָהאּבְ 
ַאז ִזי ַדאְרף ִזי ָגאְרִניְׁשט ָזאְרְגן "ֶדער 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט אֹויְסֶגעֶהעְרט ַדיין 
ְּתִפָלה, ִמיר ָהאְּבן צּוֶגעְגֵרייט ַאֶלע גּוֶטע 

ֶעְסן אּון ְטִריְנֶקען אּון  ,ַזאְכן ַפאר יֹום טֹוב
 ר ֶוועטִאיַנייֶע ֶוועׁש אּון ָוואס דּו ִוויְלְסט, 

ָהאְּבן ַא ְפֵרייִליְכן יֹום טֹוב, ֵזיי ָהאְּבן ִאיר 
ַארֹויף ֶגעְּבֶרעְנְגט צּו ִדי אֹויֶּבעְרְׁשֶטע 
ְׁשָטאק פּון ִדי ַהְכָנַסת אֹוְרִחים, ֵזיי ָהאְּבן 
ִאיר ֶגעָהאְלְפן ַארֹויף ְׁשֶלעְּפן ַאֶלע ֵזייֶעֶרע 

ֵזייֶער ַזאְכן צּו ִדי אֹויֶּבעְרְׁשֶטע ְׁשָטאק צּו 
אּון ֵזיי ָהאְּבן צּוֶגעְגֵרייט ַא  ,ְׁשטּוּב

ֶהעְרִליֶכע ֵסֶדר ִטיׁש ִווי ֶעס ַּפאְסט ַפאר ַא 
 ֶקעִניג.

  

ם טֹוב ַמאְכט מֹוְפִתים ַעל ׁשֵ  ֶדער ּבַ

ָפאְלק? ִאין -ֶווער ֶזעֶנען ֶגעֶווען ִדי ָּפאר
ִדי ַצייט ֶווען ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ִאיז ֶגעֶווען 

ׁש אּון ֶער ָהאט י ְׁשָטאט ֶמעֶזעִּביזְ ִאין ִד 
אֹויְסֶגעֶלעְרְנט ַפאר ֶיעְדן צּו ֶרעְדן צּום 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אּון צּוִּביְסֶלע ָהאט ֶעס 
ָאְנֶגעהֹויְּבן ַאַרייְנצּוֵגיין ִאין ִדי ֶוועְלט, ֶמען 

ן ַאז ֶדער ַּבַעל ְס ָהאט ָאְנֶגעהֹויְּבן צּו ְׁשמּועֶ 
ָנאר פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אּון  ֵׁשם טֹוב ֶרעְדט

ַא ֶיעֶדע ָצָרה ָוואס ֶמען קּוְמט ִאים 
ַאז ֶמען ָזאל ָנאר ֶּבעְטן ֶער ֶדעְרֵצייְלן ָזאְגט 

ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אּון ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
אּון ֶמען ֶזעהט ָגאר ְגרֹויֶסע  ,ֶהעְלְפט

ן ֶגעזּוְנט, ְיׁשּועֹות ַּביי ִאים, ְקַראְנֶקע ֶוועְר 
ָאִריֶמעַלייט ַּבאקּוֶמען ֶגעְלט, ֶמעְנְטְׁשן ָוואס 
ָהאְּבן ִניְׁשט ֵקיין ִקיְנֶדער ֶוועְרן ֶגעָהאְלְפן, 

 אּון ַאזֹוי ַווייֶטער.
ִאין  ִדי ְׁשָטאט ֶּבעְרִלין ִדי הֹויְּפט ְׁשָטאט 

-פּון ַדייְטְׁשַלאְנד ָהאְּבן ֶגעוואֹויְנט ַא ָּפאר
ן אּון ַווייּב ָוואס ֵזיי ֶזעֶנען ָפאְלק ַא ַמא

ֶגעֶווען ֵזייֶער ְגרֹויֶסע ֲעִׁשיִרים, ֵזיי ָהאְּבן 
ֶגעַהאט ְגרֹויֶסע ַּפאַלאְצן אּון ַאַסא ֶגעְלט, 
ָאֶּבער ֵזיי ָהאְּבן ִניְׁשט ֶגעַהאט ֵקיין ִקיְנֶדער, 
ֵזיי ָהאְּבן ִניְׁשט ֶגעוואּוְסט ַאז ִדי 

יז ָנאר צּו ֶּבעְטן ֶדעם ֵאייְנִציְגְסֶטע ֵעָצה ִא 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֵזיי ֶזעֶנען ַארּוְמֶגעָלאְפן צּו 
ַאֶלע ְגרֹויֶסע ָדאְקטֹוִרים ָאֶּבער ֵקייֶנער ָהאט 
ֵזיי ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט ֶהעְלְפן, ַאֶלע ָדאְקטֹוִרים 
 ָהאְּבן ֵזיי ֶגעָזאְגט ַאז ֶעס ִאיז ִניְׁשט ֶמעְגִלי

ן ִקיְנֶדער, אּון ֵזיי ָזאְלן ַאז ֵזיי ָזאְלן ָהאּבְ 

ַפאְרֶגעְסן ֶדעְרפּון, ָדאס ָהאט ֵזיי ֵזייֶער 
, ֵזיי ֶזעֶנען ֶגעֶווען ֵזייֶער ְׁשֶטעְרטֶגע

 ְטרֹויֶעִריג.
ֵאייְנָמאל ָהאט צּו ֵזיי ַאַרייְנֶגעְקַלאְּפט ַא 
ִאיד ָנא ְצָדָקה, ֶדער ִאיד ָהאט ֶגעֶזעהן ִווי 

ן ֵזייֶער ְטרֹויֶעִריג ָהאט ָפאְלק ֶזעֶנע-ִדי ָּפאר
ֶער ֵזיי ֶגעְפֶרעְגט: "ַפאְרָוואס ֶזעְנט ִאיר ַאזֹוי 

ֶדען? ִאיר  ַאייְטרֹויֶעִריג? ָוואס ֶפעְלט 
ָהאט ָדא ַאזֹויִפיל ֶגעְלט אּון ַאֶזעְלֶכע 
ֶמעְכִטיֶגע ַּפאַלאְצן?" ָהאְּבן ֵזיי 
ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ָוואס ָהאְּבן ִמיר פּון ִדי 

ִאין ִדי ַצייט ָוואס ִמיר ָהאְּבן  ,אְנֶצע ֶגעְלטגַ 
אּון  ,ִניְׁשט זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ָהאְּבן ִקיְנֶדער

ֶעס ִאיז ִּבְכַלל ִניְׁשט ֶמעְגִלי ַאז ִמיר ָזאְלן 
ָהאְּבן ִקיְנֶדער", ָהאט ֵזיי ֶדער ַגַּבאי ְצָדָקה 

"ִאיר ָזאְלט ִוויְסן ַאז ִאין ֶדעם ֶגעָזאְגט: 
ׁש ִאין אּוְקַרייֶנע עֶטעֶלע ֶמעֶזעִּביזְ ְׁשֶט 

וואֹויְנט ַא ְגרֹויֶסער ַצִדיק ָוואס ֶעס ִאיז 
ַזייְנ'ס ְגַלייְכן ִאין ִדי ֶוועְלט, ֶער ָדא ִניְׁשט 

ֵהייְסט ֶרִּבי ִיְׂשָרֵאל ַּבַעל ֵׁשם טֹוב אּון ֶער 
מֹוְפִתים, ַאַסא ִאיְדן  ֶגעַוואְלִדיֶגעַמאְכט 

ֶגעָהאְלְפן ֶגעָוואְרן ִמיט ִקיְנֶדער  ֶזעֶנען ׁשֹוין
ַּביי ִאים, ִאי ָוואְלט ַאיי ֶגעָראְטן ַאז ִאיר 
ָזאְלט ַאִריֶּבעְרָפאְרן צּו ִאים אּון ֶּבעְטן ַא 
ְּבָרָכה, ֶער ָהאט ֵזיי ְׁשַטאְרק צּוֶגעֶרעְדט ַאז 

ֶער ָהאט ֵזיי ֶגעָזאְגט: "ָוואס  ,ֵזיי ָזאְלן ָפאְרן
ַכאְּפט ַאיי  ?ֶדען ַפאְרִליְרןֶקעְנט ִאיר 

 ַאִריֶּבער אּון ִאיר ֶוועט ֶגעָהאְלְפן ֶוועְרן!".
ֵזיי ָהאְּבן ָאְנֶגענּוֶמען ַזייֶנע ֶוועְרֶטער אּון 

ז ֵזיי ֵגייֶען ָפאְרן ֵזיי ָהאְּבן ָאְּפֶגעַמאְכט ַא 
צּום ַּבַעל ֵׁשם טֹוב, ָאֶּבער ַאזֹוי ִווי ֶעס ִאיז 

ָהאְּבן ֵזיי ִזי  ,אְנט צּו ֶּפַסחׁשֹוין ֶגעֶווען נָ 
ַאייְנֶגעַּפאְקט צּו ֶעְסן ַפאר ַא ַגאְנֶצע ֶּפַסח 
ַמצֹות, ֵוויין, ִפיׁש, אּון ְפֵלייׁש, אּון ַאֶלעס 

ַאז אֹויּב ֵזיי ְּבַלייְּבן ִאיְנִמיְטן ֶוועג  ,גּוט'ס
ָזאְלן ֵזיי ִניְׁשט ַדאְרְפן צּוקּוֶמען  ,אֹויף ֶּפַסח

ֵזיי ָזאְלן  ַפאְרֶקעְרטָנאר  ,ֶמעְנְטְׁשןצּו ֵקיין 
ָנא ֶקעֶנען ֶגעְּבן ַפאר ַאְנֶדעֶרע, אּון ַאזֹוי 
ָהאְּבן ֵזיי ִזי ַארֹויְסֶגעָלאְזט אֹויְפן ֶוועג צּו 

 ׁש.ֶמעֶזעִּביזְ 
ָנא ַא ַלאְנֶגע ְׁשֶוועֶרע ַרייֶזע ֶזעֶנען ֵזיי 

אְּבן ִזי ׁש, ֵזיי ָה ָאְנֶגעקּוֶמען צּו ֶמעֶזעִּביזְ 
ְגַליי ָנאְכֶגעְפֶרעְגט ִווי ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב 
וואֹויְנט, ָאֶּבער ֶמען ָהאט ֵזיי ֶגעָזאְגט ַאז 
 ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ִאיז ִדי ָווא

ׁש אֹויְפן ֶוועג ַאֶוועְקֶגעָפאְרן פּון ֶמעֶזעִּביזְ 
צּו ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, אּון ֶמען ָהאט ֵזיי ֶגעִוויְזן 
ֶדער ֶוועג ִווי ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ִאיז 

ֶגעָפאְרן, ֵזיי ָהאְּבן ֶגעְטַראְכט ַאז ֵזיי ֶזעֶנען 
יי ִווי ֶגעָפאְרן ַאַזא ַלאְנֶגע ֶוועג ִּביז ׁשֹוין ֵס 

ָדא צּו ַּבאקּוֶמען ַא ְּבָרָכה פּוֶנעם ַּבַעל ֵׁשם 
ָפאְרן ֶדעם כְ ֶוועְלן ֵזיי ׁשֹוין ַווייֶטער ָנא ,טֹוב

ַעל ֵׁשם טֹוב ְּכַדי ִאים צּו ַכאְּפן אּון ּבַ 
 ַּבאקּוֶמען פּון ִאים ַא ְּבָרָכה אֹויף ִקיְנֶדער.

ֵזיי ָהאְּבן ָאְנֶגעהֹויְּבן צּו ָפאְרן פּון ָדאְרף 
צּו ָדאְרף פּון ְׁשָטאט צּו ְׁשָטאט, ָאֶּבער ִווי 
ֵזיי ֶזעֶנען ָאְנֶגעקּוֶמען ָהאט ֶמען ֵזיי ֶגעָזאְגט 

ער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ִאיז ֶיעְצט ָדא ֶגעֶווען, ַאז ֶד 
 ,ׁש ֶיעְצט ַאֶוועְקֶגעָפאְרןאּון ֶער ִאיז ַמָמ 

 ֶוועט ִאיר ִאים ֶאְפֶׁשר ָנא לֹויְפט ִאים ָנא
ַכאְּפן, ַאזֹוי ֶזעֶנען ֵזיי ָנאְכֶגעָפאְרן ֶדעם ַּבַעל 
ֵׁשם טֹוב ַא ַגאְנְצן ַצייט ִּביז ֵזיי ֶזעֶנען 

ֶמען ֵקיין ָאֶדעס צּום ַים, אּון ָדאְרט ָאְנֶגעקּו
ָהאט ֶמען ֵזיי ֶגעָזאְגט ַאז ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב 
ִאיז ֶיעְצט ַארֹויְסֶגעָפאְרן ִמיט ַא ִׁשיף ֵקיין 
 אֹוי ֶטעְרַקיי, ֶזעֶנען ֵזיי ְגַליי
ַארֹויְפֶגעַגאְנֶגען אֹויף ַא ִׁשיף ִמיט ַאֶלע 

אּון ֶגעָפאְרן צּו  ,ֶּפַסח ֵזייֶעֶרע ֶּפעְקֶלע אֹויף
אּון ֵזיי ֶזעֶנען ָאְנֶגעקּוֶמען ִאין  ,ֶטעְרַקיי

ִאיְנְסַטאְנּבּול, ֵזיי ֶזעֶנען ְגַליי צּוֶגעָפאְרן צּו 
ִדי ַהְכָנַסת אֹוְרִחים אּון ֵזיי ָהאְּבן ֶגענּוֶמען ַא 
ְׁשטּוּב אֹויף ִדי אֹויֶּבעְרְׁשֶטע ְׁשָטאק ִווי ִדי 

ֵטייֶען ַאיין אּון ֵזיי ָהאְּבן ִזי ֲעִׁשיִרים ְׁש 
 אֹויְסֶגעַּפאְקט אֹויף ֶּפַסח.

ֵזיי ָהאְּבן ִזי ָאְנֶגעהֹויְּבן ָנאְכצּוְפֶרעְגן 
ָאֶּבער ֵקייֶנער  ,ִווי ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ִאיז

ָהאט ִניְׁשט ֶגעוואּוְסט ֶווער ָדאס ִאיז, ֵזיי 
ָאִריֶמעַלייט אּון ֶזעֶנען ֶגעַגאְנֶגען ְצִוויְׁשן ִדי 

אֹויּב ֵאייֶנער ָהאט  ִזי ָנאְכֶגעְפֶרעְגט
ֶגעֶזעהן ַא ַאְׁשְּכַנִזי'ֶׁשער ָחָכם פּון אֹויְסַלאְנד 
ָאֶּבער ֵקייֶנער ָהאט ֵזיי ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט 
ֶהעְלְפן, ֶווען ֶעס ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען ֶעֶרב ֶּפַסח, 

טֹוב, ָהאְּבן ֵזיי ֶזעֶנען ׁשֹוין ְגֵרייט צּום יֹום 
ֵזיי ִזי ַארֹויְסֶגעָלאְזט אֹויף ַא ְׁשַּפאִציר ִאין 
ְׁשָטאט, ֶאְפֶׁשר ָדא ֶוועְלן ֵזיי ֶגעוואֹויר 
 ,ֶוועְרן ִווי ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ֶגעִפיְנט ִזי
ֶעס ֶקען ָדא ִניְׁשט ַזיין ַאז ֵקייֶנער ֵווייְסט 

עֶנען ֵזיי ִניְׁשט ִווי ֶער ִאיז, אּון ַאזֹוי זֶ 
ָאְנֶגעקּוֶמען צּום ָּבאְרְטן פּון ַים אּון ָדאְרט 
ֶגעְטָראְפן ַא ְפרֹוי ֵווייֶנען, אּון ִזי ֶדעְרֵצייְלט 
ַאז ִזי ִאיז ַא ָטאְכֶטער פּון ַּבַעל ֵׁשם טֹוב 
 ֶדעְרַפאר ֶזעֶנען ֵזיי ֶגעָוואְרן ֵזייֶער ְפֵרייִלי

ֶדעְנט ַאז ִזי ָזאל אּון ֵזיי ָהאְּבן ִאיר ֵאייְנֶגעַליי
 קּוֶמען צּו ֵזיי אֹויף ֶּפַסח.

 ִדי ֵסֶדר ַנאְכט ִאין ִאיְנְסַטאְנּבּול

ָאְדל, ִדי ָטאְכֶטער פּוֶנעם ַּבַעל ֵׁשם טֹוב, 



 ה

 

ֲאִפילּו ִזי ָהאט ֶגעֵווייְנט ַאז ִזי ָהאט ִניְׁשט 
אֹויף ֶּפַסח, ָאֶּבער ִזי ָהאט ֶגעְגֵלייְּבט ַאז ֶדער 

ֶטער ֶוועט ִזיֶכער ֶהעְלְפן ִזי ָהאט ֵאייֶּבעְרְׁש 
ָאֶּבער ִניְׁשט ֶגעוואּוְסט ִווי ַאזֹוי, ָאֶּבער ֶדער 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ֶגעָהאְלְפן ַאז ִזי ָהאט 

ָפאְלק ָוואס ָהאט ֵזיי -ֶגעְטָראְפן ִדי ָּפאר
 ַאַריין ֶגענּוֶמען אֹויף ֶּפַסח.

עֶווען ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ִאיז ַווייֶטער גֶ 
ל ִניְׁשט ִאין ֵּבית ַהִמְדָרׁש, ֶער ָהאט ִזיך ִּבְכלַ 

ֶגעָזאְרְגט, ֶער ָהאט ֶגעֶּבעְטן ֶדעם 
אּון ֶער ָהאט ֶגעְגֵלייְּבט ַאז  ,ֵאייֶּבעְרְׁשְטן

ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶוועט ִאים ִזיֶכער ֶהעְלְפן, 
ה ֶער ִאיז ֶגעְּבִליְּבן ִאין ֵּבית ַהִמְדָרׁש צּו ִמְנָח 

 אּון ֶדעְרָנא צּו ַמֲעִריב.
ָנאְכן ַדאֶוועֶנען ָהאט ׁשֹוין ַזיין ָטאְכֶטער 

אּון ִאים ְגַליי  ,ִאים ָאְּפֶגעַוואְרט ִאיְנְדרֹויְסן
ֶגעִפיְרט צּו ִדי אֹויֶּבעְרְׁשֶטע ְׁשָטאק ִאין ִדי 
ַהְכָנַסת אֹוְרִחים ִווי ֶעס ִאיז ׁשֹוין ֶגעֶווען 

אּון ַאֶלע  ,עְרִליֶכע ֵסֶדר ִטיׁשצּוֶגעְגֵרייט ַא ֶה 
ָהאְּבן ׁשֹוין ֶגעַוואְרט אֹויְפן ַּבַעל ֵׁשם טֹוב, 
ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ָהאט ָגאְרִניְׁשט 
ֶגעְפֶרעְגט ָנאר ֶער ָהאט ִזי ְגַליי ֶגעֶזעְצט 
אֹויְבן ָאן אּון ָאְנֶגעהֹויְּבן צּו ִפיְרן ֶדעם ֵסֶדר 

ר ָהאט ֶגעָזאְגט ִדי ִמיט ְגרֹויס ְפֵרייד, עֶ 
ַהָגָדה, אּון אֹוי ֶגעָזאְגט ַאַסא ּתֹוָרה ָוואס 

 ָדאס ָהאט ֶגענּוֶמען ַא ַלאְנֶגע ַצייט.
ֶווען ֶמען ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען צּו ֻׁשְלָחן 
עֹוֵר, ָהאט ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ָאְנֶגעהֹויְּבן 
ֶעְסן ִדי ְסעּוָדה ִמיט ְגרֹויס ְפֵרייד, אּון 
ֶדעָמאְלט'ס ָהאט ֶער ִזי אֹויְסֶגעְדֵרייט צּו 

ָפאְלק אּון ֵזיי ֶגעָזאְגט: "ִאי ֵווייס -ִדי ָּפאר
ַאז ִאיר ֶזעְנט ֶגעקּוֶמען ָדא ַווייל ִאיר ָהאט 
 ִניְׁשט ֵקיין ִקיְנֶדער, ֶדעְרַפאר וואּוְנְטׁש ִאי
ַאיי ָאן ַאז ִאין ֶדעם ְזכּות ָוואס ִאיר ָהאט 

ֶגעְׁשֶטעְלט אֹויף יֹום טֹוב ֶוועט ִאיר ִמיר צּו
 ֶגעָהאְלְפן ֶוועְרן ִמיט ַא ִקיְנד!"

ְגַליי ֶווען ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ָהאט 
ַארֹויְסֶגעָזאְגט ִדי ֶוועְרֶטער ִאיז ֶער ֶגעָוואְרן 
ַווייס ִווי ִדי ַוואְנט אּון ֶער ָהאט 

ק ַצייט ַאָראְּפֶגעֵלייְגט ַזיין ָקאּפ ַפאר ַא ְׁשִטי
ִּביז ֶער ִאיז ְּפלּוְצִליְנג אֹויְפֶגעְׁשְּפִריְנֶגען פּון 
ְּפַלאץ ִמיט ְפֵרייד אּון אֹויְסֶגערּוְפן: "ֶוועל 
ִאי ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ָאן עֹוָלם 

אּון ֶער ָהאט ָאְנֶגעהֹויְּבן צּו ַטאְנְצן  ,ַהָּבא!"
 ִמיט ְגרֹויס ְפֵרייד.

ָאְדל ָהאט ְׁשֶּפעֶטער ַזיין ָטאְכֶטער 
ַאז ַאזֹוי ִווי ִדי  ,ֶגעָזאְגט ִדי ְּפַׁשט ֶדעְרפּון

ָפאְלק ָהאט ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט ָהאְּבן ֵקיין -ָּפאר

ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ָהאט  ֶוועןאּון  ,ִקיְנֶדער
ֵזיי ָאְנֶגעוואּוְנְטְׁשן ַאז ֵזיי ָזאְלן ָהאְּבן ַא 

עהן ַא ְגרֹויֶסע ֵנס ִקיְנד ָהאט ֶגעמּוְזט ֶגעֶׁש 
ַארֹויס פּון ֶדֶר ַהֶטַבע, ֶדעְרַפאר ָהאט ֶמען 
אֹויְסֶגערּוְפן ִאין ִהיְמל ַאז ֶדער ַּבַעל ֵׁשם 

 ֶוועןטֹוב ָהאט ַפאְרלֹויְרן ַזיין עֹוָלם ַהָּבא, 
ִאיז ָהאט ָדאס ֶגעֶהעְרט ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב 

יז ֶער ָהאט ֶדעְרְׁשָראְקן, ּבִ ֵזייֶער ֶגעָוואְרן ֶער 
ָאְּפֶגעַמאְכט ַאז ֶער ֶוועט ִדיֶנען ֶדעם 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ָאן עֹוָלם ַהָּבא, אּון ֶער ָהאט 

ֶער  ָאְנֶגעהֹויְּבן צּו ַטאְנְצן ַפאר ְפֵרייד ַאז
ֵגייט ׁשֹוין ֶיעְצט ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ָאן 
עֹוָלם ַהָּבא, ָנאר ַפאְרן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאֵלייְנ'ס, 
ָאֶּבער ַפאְרְׁשֵטייט ִזי ַאז ִאין ֶדעם ְזכּות 
ָהאט ֶער צּוִריק ַּבאקּוֶמען ַזיין ַגאְנֶצע עֹוָלם 

 ַהָּבא אּון ָנא ֶמער.
טֹוב ָהאט ֶגעֶּבעְנְטְׁשט ֶדער ַּבַעל ֵׁשם 

ִּבְרַכת ַהָּמזֹון אּון ַווייֶטער ֶגעִפיְרט ֶדעם ֵסֶדר 
 ִּביז ֶמען ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען צּו ַהֵלל ַהָגדֹול.

  

דֹולֹות ְלַבּדוֹ  ה ִנְפָלאֹות ּגְ  ְלעֹוׂשֵ

ֶווען ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען 
אֹות ְּגדֹולֹות ְלעֹוֵׂשה ִנְפלָ "צּו ֶדעם ָּפסּוק 

ָהאט ֶער ָאְנֶגעהֹויְּבן ִאיֶּבעְרצּו'ַחֶזר'ן  "ְלַבּדֹו
ֶדעם ָּפסּוק ֵאיין ָמאל אּון ָנאְכַאָמאל ִמיט ַא 

ֶער ִאיז ִאיֶּבער ֶגעַגאְנֶגען  ,ֵווייֶנעִדיֶגע קֹול
ֶדעם ָּפסּוק ָאן ַא ִׁשיעּור ָמאל ִמיט ַא 

אְכַאָמאל אּון ֶּבעֶטעְנִדיֶגע ֵווייֶנעִדיֶגע ִניגּון נָ 
ִּביז צּוִּביְסֶלע ִאיז  ,ָנאְכַאָמאל ָאן ַא ִׁשיעּור

ֶדער עֹוֶׁשר ַאייְנֶגעְׁשָלאְפן אּון אֹוי ַזיין 
 ַווייּב, ָנאְכֶדעם ִאיז ֶרִּבי ְצִבי ֶדער סֹוֵפר אֹוי
ַאייְנֶגעְׁשָלאְפן אּון ָנאְכֶדעם ִדי ַצֵדיֶקת ָאְדל, 

ֹוב ִגיְּבט ִניְׁשט אֹויף ָאֶּבער ֶדער ַּבַעל ֵׁשם ט
ֶער ִזיְנְגט ִאיֶּבער ֶדעם ָּפסּוק ָאן ַא ִׁשיעּור 

 ָמאל.
 ֶדער סּוְלַטאן פּון ֶטעְרַקיי

ֶדער סּוְלַטאן, ָדאס ֵמייְנט ֶדער ֶקעִניג, 
פּון ֶטעְרַקיי ִאיז ֶגעֶווען ֵזייֶער ַא גּוֶטער 
 ֶקעִניג ֶער ְפֶלעְגט ִזי ִפיְרן ַאז פּון ַצייט צּו

ַצייט ִאיז ֶער ַארֹויְסֶגעַגאְנֶגען פּון ַזיין 
ַּפאַלאץ ַפאְרְׁשֶטעְלט ִווי ַא ָּפׁשּוט'ֶער 
ֶמעְנְטׁש אּון ֶער ָהאט ִזי ַארּום ֶגעְדֵרייט 
ְצִוויְׁשן ֶמעְנְטְׁשן אּון ֶגעֶזעהן ָוואס ֶעס 
ֶפעְלט ַפאר ַזייֶנע ֶמעְנְטְׁשן, ֶדעְרָנא ִאיז ֶער 

, ֵזיי ַארֹויְסֶגעָהאְלְפןֶגען אּון ַאֵהייְמֶגעַגאנְ 
ַפאר ֵאייֶנעם ָהאט ֶער ֶגעִׁשיְקט ֶגעְלט, ַפאר 

אּון ַאזֹוי ַווייֶטער, אּון  ,ֵאייֶנעם ַא ָדאְקֶטער
ֵקייֶנער ָהאט ִניְׁשט ֶגעוואּוְסט פּון ִווי ֶער 

 ֵווייְסט ָוואס ֶעס ֶפעְלט ַפאר ֶיעְדן.

 ,אְרן ַלאְנגֶער ָהאט ִזי ַאזֹוי ֶגעִפיְרט יָ 
ִּביז ֵאייְנָמאל ֶווען ֶער ִאיז ַאזֹוי ַארּום 
ֶגעַגאְנֶגען ַפאְרְׁשֶטעְלֶטעְרֵהייט ָהאְּבן ִאים 
רֹויֶּבער'ס ֶגעַכאְּפט, ֵזיי ָהאְּבן ִניְׁשט 
ֶגעוואּוְסט ַאז ֶער ִאיז ֶדער ֶקעִניג, ֵזיי ָהאְּבן 

יין ִאים ְסַּתם ַאזֹוי ֶגעַכאְּפט אּון צּוֶגענּוֶמען זַ 
ֶגעְלט, אּון ֶדעְרָנא ָהאְּבן ֵזיי ִאים ֶגעָוואְלט 

 ַהְרֶג'עֶנען.
ֶדער ֶקעִניג ָהאט ִזי ֶגעָוואְנְדן צּו ֵזיי אּון 
ֶגעָזאְגט: "ֶעס ִאיז ַא ָׁשאד ַאז ִאיר ָזאְלט 
ִמיר ַהְרֶג'ֶנען ַווייל ִאיר ֶקעְנט ַמאְכן פּון ִמיר 

ֹויֶסער מּוְמֶחה ַאַסא ֶגעְלט, ִאי ִּבין ַא ְגר
ִאי ֶקען  (ַקאְרֶּפעְט'ס), ִאין ַמאְכן ֶטעִּפיֶכער

ַמאְכן ֵזייֶער ֵׁשייֶנע ֶטעִּפיֶכער, אּון ִדי 
ֶטעִּפיֶכער ֶקעְנט ִאיר ַפאְרקֹויְפן אּון פּון 

ֶדער ְּפַלאן ִאיז  ,ֶדעם ַמאְכן ַאַסא ֶגעְלט"
ן ֶגעָפאְלן ַפאר ִדי רֹויֶּבער'ס אּון ֵזיי ָהאּבְ 

ִאים ֶגעְטָראְגן צּו ֵזייֶער ַּבאֶהעְלֶטעִניׁש אּון 
ִאים ֶגעְּבֶרעְנְגט ִדי ַזאְכן ָוואס ֶער ָהאט 

אּון ֶער ָהאט  ,ֶגעַדאְרְפט ֶדעְרַפאר
 ָאְנֶגעהֹויְּבן צּו ַמאְכן ֶטעִּפיֶכער.

ִאיְנְצִוויְׁשן ִאיז ֶגעָוואְרן ַא ְגרֹויֶסע טּוְמל 
 ,יג ִאיז ַפאְרלֹויְרןִאין ְׁשָטאט ַאז ֶדער ֶקענִ 

ָאֶּבער ֶמען  ,ֶמען ָהאט ִאים ַארּום ֶגעזּוְכט
ָהאט ִאים ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט ְטֶרעְפן, ִווי ֶדער 

 ֶעְרד ָוואְלט ִאים ַאייְנֶגעְׁשִליְנֶגען.
ֶווען ֶדער ֶקעִניג ָהאט ֶגעֶעְנִדיְגט ַמאְכן 
ֶדעם ֶעְרְׁשְטן ֶטעִּפי, ָהאט ֶער 

יְּבן ִאין ֶדער ַזייט ִדי ֶעְרְׁשֶטע אּוְנֶטעְרֶגעְׁשִר 
אֹות פּון ַזיין ָנאֶמען, ֶער ָהאט ֶגערּוְפן ִדי 
רֹויֶּבער'ס אּון ֶער ָהאט ֵזיי ֶגעָזאְגט: 
 "ֶנעְמט'ס ֶדעם ֶטעִּפי אּון ֵגייט'ס צּו ֶדעם

ֶעס ִאים  ָזאְלט ִאיר ַוויין סֹוֵחר אּון ִאיִדיְׁשן
ִאיר  ,ייֶער ֶגעְלטַפאְרקֹויְפן ָנאר ַפאר ָגאר ַט 

ָזאְלט ִניְׁשט ַמְסִּכים ַזיין ֶעס צּו ַפאְרקֹויְפן 
 ַפאר ַא ִּביִליֶגעֶרע ְּפַרייז ְּבׁשּום אֹוָפן.

ֶדער ֶמעְנְטׁש צּו ֶוועם ֶדער ֶקעִניג ָהאט 
ֶגעִׁשיְקט ִאיז ֶגעֶווען ַא ִאיד ָוואס ָהאט 
ֶגעַהאְנְדְלט ִמיט ַוויין אּון ֶער ְפֶלעְגט 

ֶטעְלן ִדי ַוויין ַפאְרן ֶקעִניג'ס ַּפאַלאץ, צּוְׁש 
 אּון ֶער ִאיז ֶגעֶווען ֵזייֶער גּוט ִמיְטן ֶקעִניג.

ִדי רֹויֶּבעְרס ֶזעֶנען ַארֹויס ִמיט ֶדעם 
ֶטעִּפי ֵזיי ָהאְּבן ֶעס ְּפרּוִּביְרט צּו ַפאְרקֹויְפן 
קֹוֶדם אֹויף ַאְנֶדעֶרע ְּפֶלעֶצער ָאֶּבער ֵקייֶנער 

ס ִניְׁשט ֶגעָוואְלט ָאְּפקֹויְפן ַפאר ַאַזא ָהאט עֶ 
ַטייֶעֶרע ְּפַרייז ַווייל ֶעס ִאיז ִניְׁשט ֶגעֶווען 
ֶוועְרט ַאזֹויִפיל, ִּביז ַזיי ֶזעֶנען ָאְנֶגעקּוֶמען 
צּו ֶדעם ַוויין סֹוֵחר אּון ָהאְּבן ִאים 



 ו
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ָאְנֶגעְטָראְגן צּו קֹויְפן ֶדעם ֶטעִּפי ַפאר 
ֶדער סֹוֵחר ָהאט ִזי ֵזייֶער ַטייֶער ֶגעְלט, 

 ֶגעוואּוְנֶדעְרט ַפאְרָוואס ֵזיי ֶּבעְטן ַאזֹוי ַסא
ֶגעְלט ֶער ָהאט ַּבאְטַראְכט ֶדעם ֶטעִּפי אּון 
ַּבאֶמעְרְקט ִווי ִאין ִדי ַזייט ִאיז 
אּוְנֶטעְרֶגעְׁשִריְּבן ִדי ֶעְרְׁשֶטע אֹות פּוֶנעם 

ן ֶגעַהאט ֶקעִניג'ס ָנאֶמען ֶער ָהאט ׁשֹוי
ֶגעֶהעְרט ַאז ֶדער ֶקעִניג ִאיז ַפאְרלֹויְרן, ִאיז 
 ִאים ַאייְנֶגעַפאְלן ֶאְפָׁשר ָהאט ֶדער ֶטעִּפי
ֶעֶּפעס צּו טּוהן ִמיט ֶדעם, ֶער ָהאט ֶגעָזאְגט 
ַפאר ִדי רֹויֶּבער'ס: "ִאי ֶזעה ַאז ָדאס ִאיז 

ייט ֶעס ֵזייֶער ַא גּוֶטע ֶטעִּפי אּון ִאי ִּבין ְגֵר 
ָאְּפצּוקֹויְפן ַפאר ַטייֶער ֶגעְלט 
אּון ִאי ִוויל ַאז ִאיר ָזאְלט ִמיר 
ְּבֶרעְנְגן ָנא ַאַסא פּון ִדי 

 ָסאְרט ֶטעִּפיֶכער.
ִדי רֹויֶּבער'ס ֶזעֶנען 
צּוִריְקֶגעַגאְנֶגען צּו ֵזייֶער 
ֶגעַפאְנֶגעֶנעם, ֶדער ֶקעִניג, אּון 

ָהאְּבן  ִאים ֶדעְרֵצייְלט ַאז ֵזיי
ַמְצִליַח ֶגעֶווען, ֶדער ַוויין 
סֹוֵחר ָהאט ֶעס ָאְּפֶגעקֹויְפט 
ַפאר ַטייֶער ֶגעְלט אּון ֶער 
ַדאְרף ָנא פּון ִדי ָסאְרט, ֶדער 
ֶקעִניג ָהאט ִזי ֶגעְפֵרייְדט אּון 
 ָאְנֶגעהֹויְּבן צּו ַמאְכן ָנא
ַאַסא פּון ִדי ֶטעִּפיֶכער אּון 

אט ֶער ַאַריין ֶיעֶדעס ָמאל ָה 
ֶגעְׁשִריְּבן ָנא ֵאיין אֹות פּון 

 ַזיין ָנאֶמען.
ֶעס ִאיז ִניְׁשט ַאִריֶּבער ַא 
ַלאְנֶגע ַצייט אּון ֶדער ַוויין 
סֹוֵחר ָהאט ֶגעַכאְּפט ָוואס ָדא 
ֵגייט ָפאר ַאז ֶדער ֶקעִניג ִאיז 
ֶגעַפאְנֶגען ַּביי ִדי ֶמעְנְטְׁשן 

יְפן ִדי ָוואס קּוֶמען ִאים ַפאְרקֹו
ֶער ָהאט ֶעס ְׁשֶנעל  ,ֶטעִּפיֶכער

ִאיֶּבעְרֶגעֶגעְּבן ַפאר ִדי ָּפאִליס אּון ֵזיי ֶזעֶנען 
ְׁשִטיֶלעְרֵהייט ָנאְכֶגעַגאְנֶגען ִדי רֹויֶּבער'ס 
ִּביז ֶמען ָהאט ֶגעַכאְּפט ֵזייֶער 
ַּבאֶהעְלֶטעִניׁש אּון ָדאְרט ָהאְּבן ֵזיי 

 ן ִאים ַּבאְפַרייט.ֶגעְטָראְפן ֶדעם ֶקעִניג אּו
ְגַליי ָנאְכֶדעם ָהאט ֶדער ֶקעִניג ֶגעָלאְזט 
רּוְפן ֶדעם ַוויין סֹוֵחר אּון ִזי ֵזייֶער ְׁשַטאְרק 
ַּבאַדאְנְקט ַפאר ִאים ַפאְרן ַראֶטעֶווען ַזיין 
ֶלעְּבן, אּון ֶער ָהאט ִאים ֶגעְפֶרעְגט: "ָזאג 

ַפאר ִדי ִמיר ָוואס ִאי ֶקען ִדיר ַּבאָצאְלן 
ְגרֹויֶסע טֹוָבה ָוואס דּו ָהאְסט ִמיר ֶגעטּוהן 

 ַאז דּו ָהאְסט ֶגעַראֶטעֶוועט ֵמיין ֶלעְּבן?"
ֶדער ַוויין סֹוֵחר ָהאט ֶגעֶעְנְטֶפעְרט ַפאְרן 
ֶקעִניג: "ִאי ַדאְרף ָגאְרִניְׁשט, ִאי ָהאּב 
ָּברּו ה' פּון ַאֶלעם גּוְטן, ֵאיין טֹוָבה ִוויל 

 ָזאל ִאי ָנאר ֶּבעְטן פּוֶנעם ֶקעִניג ַאז ִאי
ַאז ֶווען ִאי  "ֶצעְטל-ְרׁשּות"ַּבאקּוֶמען ַא 

ִוויל ֶקען ִאי ַאַרייְנקּוֶמען ִאיֶנעם ֶקעִניג'ס 
 ַּפאַלאץ, ִאי ֶוועל ֵקייְנָמאל ִניְׁשט ַדאְרְפן

 .ִזי ַאייְנֶמעְלְדן פּון ָפאְראֹויס
ים ֶגעֶווען אּון ִאים ֶדער ֶקעִניג ָהאט ַמְסּכִ 

ֶגעֶגעְּבן ַא ֶצעְטל ַאז ֶער אּון ַזייֶנע ִקיְנֶדער 
ִּביז ֵאייִּביג ֶקעֶנען ְׁשֶטעְנִדיג ַאַרייְנקּוֶמען 

ִאין ַּפאַלאץ, אּון ֲאִפילּו ָנאְכֶדעם ָוואס ֶדער 
ֶקעִניג ֶוועט ְׁשַטאְרְּבן ֶוועְלן ֵזיי ֵאייִּביג 

עם ֶקעִניג'ס ַּפאַלאץ ֶקעֶנען ַאַרייְנקּוֶמען ִאינֶ 
 ֶווען ֵזיי ִוויְלן ֵּבייָטאג צּו ַּבייַנאְכט.

ָיאְרן ֶזעֶנען ַאִריֶּבער, ֶדער ֶקעִניג ִאיז 
ֶגעְׁשָטאְרְּבן אּון ַזיין זּון ָהאט ִאים 
 ִאיֶּבעְרֶגענּוֶמען, ֶדער ַוויין סֹוֵחר ִאיז אֹוי
ֶגעְׁשָטאְרְּבן אּון ַזיין זּוהן ָהאט 

אּון אֹוי  ֶגעֶׁשעְפטענּוֶמען ִדי ַוויין ִאיֶּבעְרגֶ 
ִדי ְרׁשּות ֶצעְטל פּוֶנעם ֶקעִניג ַאַרייְנצּוֵגיין 

 ֶווען ֶער ִוויל ִאין ֶקעִניג'ס ַּפאַלאץ.
  

ֶדער ַנייֶער ֶקעִניג ָהאט ִזי ׁשֹוין ִניְׁשט 
ֶגעַהאְלְטן ַאזֹוי ָנאְנט ִמיט ֶדעם ַנייֶעם ַוויין 

אֶמע פּוֶנעם ֶקעִניג ָהאט סֹוֵחר ָאֶּבער ִדי ַמ 
ִזי ָיא ָנאְנט ֶגעַהאְלְטן ִמיט ִדי ִמְׁשָּפָחה 
פּוֶנעם ַוויין סֹוֵחר ָוואס ָהאט ֶגעַראֶטעֶוועט 

 ִאיר ַמאן.
  

ן ִדי ִאיְדן  ַפאְרְטַרייּבְ

- ֶדער ַנייֶער ֶקעִניג ָהאט ֶגעַהאט ַאן ֵעָצה
 ֶגעֶּבער ַא ְגרֹויֶסער ָרָׁשע ָוואס ָהאט ֵזייֶער

ַפייְנט ֶגעַהאט ִאיְדן, ֶער ִאיז ֶגעֶווען ַא 
ְקִריְסט, ָאֶּבער ַאזֹוי ִווי ֶיעֶנע ַצייט ָהאְּבן ִאין 
ֶטעְרַקיי ֶגעוואֹויְנט ָנאר 
מּוְסִליֶמעֶנער אּון ִדי 
מּוְסִליֶמעֶנער ָהאְּבן ַפייְנט ִדי 
 ְקִריְסְטן, ֶדעְרַפאר ָהאט ִזי

ט ֶגעֶּבער ַפאְרְׁשֶטעלְ -ֶדער ֵעָצה
ִווי ַא מּוְסִליֶמעֶנער ֶער ָהאט 
ִניְׁשט אֹויְסֶגעָזאְגט ַאז ֶער ִאיז 

 ַא ְקִריְסט.
ֶגעֶּבער ְפֶלעְגט -ֶדער ֵעָצה

ֵאייִּביג ָאְנֶרעְדן ֶדעם ֶקעִניג 
ֶקעְגן ִאיְדן, ִּביז ַזייֶנע ֶוועְרֶטער 
ָהאְּבן ָאְנֶגעהֹויְּבן ַאַריין צּו ֵגיין 

אּון ֶער ִאיֶנעם ֶקעִניג'ס ָקאּפ, 
ָהאט אֹוי ָאְנֶגעהֹויְּבן ַפייְנט 

ִּביז ֵזיי ָהאְּבן  ,צּו ָהאְּבן ִאיְדן
ָאְּפֶגעַמאְכט ְצִוויְׁשן ִזי ַאז ֵזיי 
ֵגייֶען ַארֹויְסְטַרייְּבן ַאֶלע ִאיְדן 
פּון ִאיְנְסַטאְנּבּול, ֵזיי ָהאְּבן 
ָאְּפֶגעְׁשמּוֶעְסט ַאז ֵזיי ֵגייֶען 

ם ֶעְרְׁשְטן ָטאג ָדאס טּוהן ִאיֶנע
ֶּפַסח ִאיְנֶדעְרְפִרי, ֶמען ֶוועט 
ְּפלּוְצִליְנג אֹויְסרּוְפן ַאז ַאֶלע 
ִאיְדן מּוְזן ׁשֹוין ַפאְרָלאְזן 
ִאיְנְסַטאְנּבּול אּון ִאיֶּבעְרָלאְזן 
ֵזייֶער ַגאְנֶצע ַפאְרֶמעְגן, ֶווער 
ֶעס ֶוועט ִניְׁשט ָפאְלְגן ֶוועט 

ֶגעֶּבער ִמיְטן ֶקעִניג -ָצהֶמען ַהְרֶג'ֶנען, ֶדער עֵ 
ָהאְּבן ִזי ָדאס ְׁשִטיֶלעְרֵהייט 
ָאְּפֶגעְׁשמּוֶעְסט אּון ָנאר ֵזיי ֵּבייֶדע ָהאְּבן 

 ֶגעוואּוְסט פּון ֶדעם.
  

ייַנאְכט ַסח ּבַ  ֶדער ָחלֹום ּפֶ

ֶיעֶנעם ֵסֶדר ַנאְכט, ַא ַנאְכט ַפאר ֶמען 
ע ָהאט ֶגעַדאְרְפט אֹויְסִפיְרן ִדי ִּביֶטעֶר 

ְגֵזיָרה, ֶדער זּון פּוֶנעם ַוויין סֹוֵחר ֵגייט 
ְׁשָלאְפן ָנאְכן ֵסֶדר, אּון ֶער ָחלֹוְמ'ט ִווי ַזיין 
ַטאֶטע קּוְמט צּו ִאים אּון ָזאְגט ִאים: "ֵמיין 
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ִקיְנד ָזאְלְסט ִוויְסן ַאז ֶעס ֶהעְנְגט ַא ִּביֶטעֶרע 
ֶדער ֶקעִניג ִוויל  ,ְׁשָטאט ף ִדיְגֵזיָרה אֹוי

אְרְגן ַארֹויְסְטַרייְּבן ַאֶלע ִאיְדן, ֵגיי ְׁשֶנעל ָמ 
ֶנעם ֶדעם ְרׁשּות ֶצעְטל ָוואס דּו ָהאְסט 
ַאַרייְנצּוֵגיין ִאין ֶקעִניג'ס ַּפאַלאץ, לֹויף 
ְׁשֶנעל צּום ַּפאַלאץ, קֹוֶדם ָזאְלְסטּו ֵגיין צּו 
ִדי ַמאֶמע פּוֶנעם ֶקעִניג, אּון ֶדעְרֵצייל ִאיר 

 ִאירַמֲעֶׂשה, אּון צּוַזאֶמען ָזאְלט  ִדי ַגאְנֶצע
ֵגיין צּום ֶקעִניג אּון ִזי ֶּבעְטן ַּביי ִאים ֶער 
ָזאל ָאְּפרּוְפן ִדי ְגֵזיָרה, ָזאְלְסט ָזאְגן ַפאְרן 

ֶגעֶּבער -ֶקעִניג ַאז ֶער ָזאל ִוויְסן ַאז ַזיין ֵעָצה
ֵמייְנט ָגאְרִניְׁשט ַזיין טֹוָבה ַווייל ֶער ִאיז 

ת ַא ַּבאַהאְלֶטעֶנער ְקִריְסט, אּון אֹויּב ֱאֶמ ּבֶ 
ֶער ֶוועט ִׁשיְקן ָסאְלַדאְטן ֶיעְצט ִאיְנִמיְטן ִדי 

ֶגעֶּבער ֶוועט ֶמען ֶזעהן -ַנאְכט צּו ֶדעם ֵעָצה
ִווי ֶער ְׁשָלאְפט ִמיט ַא ְגרֹויְסן ֵצֶלם ֶהעֶכער 

 ַזיין ָקאּפ.
ֶדער זּון פּוֶנעם ַוויין סֹוֵחר ָהאט 

 ,ט צּו ִזי ֶעס ִאיז ָדא ָנאר ַא ָחלֹוםֶגעְטַראכְ 
אּון ֶער ִאיז ִזי ַווייֶטער ֶגעְׁשָלאְפן, ָאֶּבער 
ֶווען ֶדער ָחלֹום ָהאט ִזי ִאיֶּבעְרֶגע'ַחֶזר'ט 
ַאַסא ָמאל ָהאט ֶער ִזי ֶדעְרְׁשָראְקן אּון ֶער 

 ָהאט ָאְּפֶגעַמאְכט ַאז ֶער ֵגייט צּום ֶקעִניג.
ֶער ָהאט ֶגענּוֶמען  ,אּון ֶגעטּוהןֶגעָזאְגט 

ֶדעם ְרׁשּות ֶצעְטל אּון ֶער ִאיז ֶגעָלאְפן צּום 
ֶקעִניג ִאיְנִמיְטן ִדי ַנאְכט, אֹויְפן ֶוועג צּום 
ַּפאַלאץ ִאיז ֶער ַאדּוְר ֶגעַגאְנֶגען ִדי ַהְכָנַסת 
אֹוְרִחים אּון ֶער ֶהעְרט ַארֹויס פּון ֶפעְנְסֶטער 

יְנְגט ִמיט ַא ֵווייֶנעִדיֶגע קֹול ִווי ֵאייֶנער זִ 
 "ְלעֹוֵׂשה ִנְפָלאֹות ְּגדֹולֹות ְלַבּדֹו"ֶדעם ָּפסּוק 

ֵאייְנָמאל אּון ָנאְכַאָמאל, ֶדער סֹוֵחר ְטַראְכט 
צּו ִזי: "ֶווען ֶדער ִאיד ָזאל ִוויְסן ָוואֶסעֶרע 

ָוואְלט ֶער  ,ְגרֹויֶסע ִניִסים ִמיר ַדאְרְפן ֶיעְצט
ִניְׁשט ַאזֹוי אּוְנֶטער ֶגעִזיְנֶגען" אּון ִזי ָגאְר 

 ֶער ִאיז ִזי ַווייֶטער ֶגעַגאְנֶגען צּום ַּפאַלאץ.
ִדי ְרׁשּות ֶצעְטל ָוואס ֶער ָהאט ֶגעַהאט 
ָהאט ִאים ֶגעֶעֶפעְנט ַאֶלע ִטיְרן אּון טֹויֶעְרן, 
קֹוֶדם ִאיז ֶער ֶגעַגאְנֶגען צּו ִדי ַמאֶמע פּוֶנעם 

י ִווי ַזיין ַטאֶטע ָהאט ִאים ֶקעִניג ַאזֹו
ֶגעֵהייְסן, ֶער ָהאט ִאיר אֹויְפֶגעֶוועְקט פּון 
ְׁשָלאף אּון ֶגעֵווייְנט ַפאר ִאיר ִזי ָזאל 
ַרְחָמנּות ָהאְּבן אֹויף ִדי ִאיְדן, ֶער ָהאט ִאיז 
ֶדעְרֵצייְלט ַאֶלעס ָוואס ַזיין ַטאֶטע ָהאט 

 - אֶמעִדי ַמ  -ִאים ֶגעָזאְגט ִאין ָחלֹום, ִזי 
ָוואס ָהאט ְׁשַטאְרק ַמִּכיר טֹוָבה ֶגעֶווען ַפאר 
ֶדעם ַוויין סֹוֵחר, ָהאט ִאים צּוֶגעָזאְגט ַאז ִזי 
ֶוועט ֵגיין ִמיט ִאים צּום ֶקעִניג אּון ִאים 

 ֶּבעְטן ְמַבֵטל צּו ַזיין ִדי ְׁשֶלעְכֶטע ְגֵזיָרה.

צּוַזאֶמען ֶזעֶנען ֵזיי ֶגעַגאְנֶגען צּום ֶקעִניג 
 אּון ִאים אֹויְפֶגעֶוועְקט, ִדי ַמאֶמע ָהאט ִזי
ֶגעֶּבעְטן ַּביי ִאים ַאז ֶער ָזאל ָאְּפרּוְפן ִדי 
 ְגֵזיָרה, ֶדער ִאיד ֶדער ַוויין סֹוֵחר ָהאט ָנא
צּוֶגעֵלייְגט אּון ֶגעָזאְגט צּום ֶקעִניג: "ֶדער 

ֶגעֶּבער ָוואס ָהאט ִדיר ַאייְנֶגעֶרעְדט -ֵעָצה
יְדן ֶזעֶנען ִניְׁשט גּוט ִאיז ָגאר ִניְׁשט ַאז ִדי ִא 

ֵקיין מּוְסִליֶמעֶנער ֶער ִאיז ַא ַּבאַהאְלֶטעֶנער 
ְקִריְסט אּון אֹויּב דּו ֶוועְסט ֶיעְצט ִׁשיְקן 
ִמיִליֶטער צּו ַזיין הֹויז ֶוועט ֶמען ֶזעהן ִווי 
ֶער ְׁשָלאְפט ִמיט ַא ְגרֹויֶסע ֵצֶלם ֶהעֶכער 

.ִזי 
ׁשֹוין ֵזייֶער אֹויְפֶגעֶרעְגט ֶדעם ָדאס ָהאט 

ֶגעֶּבער אֹויף ֶוועם ֶער -ֶקעִניג, "ֶדער ֵעָצה
ָהאט ִזי ַאזֹוי ְׁשַטאְרק ַפאְרָלאְזט ִאיז ָגאר ַא 
 ַּבאַהאְלֶטעֶנער ְקִריְסט?!" ֶער ָהאט ְגַליי

ֶגעֶּבער'ס -ֶגעִׁשיְקט ָסאְלַדאְטן צּו ֶדעם ֵעָצה
ס ִאיז ֶאֶמת, אּון ֶווען הֹויז צּו ֶזעהן אֹויּב עֶ 

ִדי ָסאְלַדאְטן ֶזעֶנען ָאְנֶגעקּוֶמען צּו ַזיין הֹויז 
ָהאְּבן ֵזיי ַטאֶקע ֶגעֶזעהן ִווי ֶער ְׁשָלאְפט 
ִמיט ַא ֵצֶלם, ָדאס ָהאט ֵזיי ַאזֹוי ְׁשַטאְרק 

ַווייל ִדי מּוְסִליֶמעֶנער ָהאְּבן  ,אֹויְפֶגעֶרעְגט
ן, ַאז ֵזיי ָהאְּבן ִאים ֵזייֶער ַפייְנט ִדי ְקִריְסְט 

 ַאָראְּפֶגעַהאְקט ֶדעם ָקאּפ ָנא ְגַליי
ִאיְנִמיְטן ְׁשָלאף, ַפאְרְׁשֵטייט ִזי ַאז ִדי 
ְגֵזיָרה ִאיז ְגַליי ָּבֵטל ֶגעָוואְרן, אּון ֶדער 
ַוויין סֹוֵחר ִאיז צּוִריק ַאֵהיים ֶגעַגאְנֶגען 

 ְפֵרייִליֶכעְרֵהייט.
יים ִאיז ֶער ָנאְכַאָמאל אֹויְפן ֶוועג ַאֵה 

דּוְר ֶגעַגאְנֶגען ִדי ַהְכָנַסת אֹוְרִחים אּון ֶער 
ֶהעְרט ִווי ֶדער ִאיד ִזיְנְגט ָנא ַאְלץ ֶדעם 

 ",ְלעֹוֵׂשה ִנְפָלאֹות ְּגדֹולֹות ְלַבּדֹו"ָּפסּוק 
ָאֶּבער ָדאס ָמאל ִמיט ַא ְפֵרייִליֶכער ִניגּון, 

ֶטעֶרעַסאְנט ִדי ֶעס ִאיז ִאים ֶגעֶווען ִאינְ 
ַגאְנֶצע ַזא, ֶער ָהאט ִזי ַווייֶטער ַאֵהיים 

 ְׁשַּפאִציְרט.
ֶּפַסח ִאיְנֶדעְרְפִרי ֶווען ֶמען ִאיז 
ֶגעַגאְנֶגען ִאין ׁשּוהל, ִאיז ֶדער ַוויין סֹוֵחר 

ן ִּביָמה אּון ֶגעֶּבעְטן ְרׁשּות צּו 'ַארֹויף אֹויפְ 
ר ָהאט ֶדעְרֵצייְלט ֶוועְרֶטער, עֶ  ֶעְטִליֶכעָזאְגן 

ִדי ְגרֹויֶסע ֵנס ָוואס ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט 
ן ֶער ָהאט ּויי ֶגעטּוהן ִדי ַנאְכט, אִמיט זֵ 

 צּוֶגעֵלייְגט ַאן ִאיְנֶטעֶרעַסאְנֶטע ַזא אֹוי
ָוואס ֶער ָהאט ֶגעֶהעְרט ִווי ַא ִאיד ִזיְנְגט 

ְּגדֹולֹות  ְלעֹוֵׂשה ִנְפָלאֹות"קֹוֶדם ֶדעם ָּפסּוק 
ִמיט ַא ֵווייֶנעִדיֶגע ִניגּון אּון ֶדעְרָנא  "ְלַבּדֹו

 ִמיט ַא ֶלעֶּבעִדיֶגע ִניגּון.
ֶמען ָהאט ִזי ָנאְכֶגעְפֶרעְגט ִאיז ֶווען 

ֶמען ֶגעוואֹויר ֶגעָוואְרן ַאז ָדאס ִאיז ֶגעֶווען 
ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב, אּון ַאזֹוי ִאיז ַזיין 

ען ַפאְרְׁשְּפֵרייט ֶגעָוואְרן ַּביי ִדי ֵהייִליֶגע ָנאֶמ 
 ִאיְדן ִאין ִאיְנְסַטאְנּבּול.
  

טּוֶרעם ִוויְנד אֹויְפן ַים  ַא ׁשְ

ָנא ִדי ֶעְרְׁשֶטע ֶטעג יֹום טֹוב ָהאְּבן ִדי 
ָפאְלק ִזי ֶגעֶזעְגְנט פּוֶנעם ַּבַעל ֵׁשם -ָּפאר

טֹוב, ֵזיי ָהאְּבן ִאים ֶגעְפֶרעְגט: "ִמיט ָוואס 
עֶנען ִמיר ַאיי ַּבאָצאְלן ַפאר ִדי ְּבָרָכה ֶק 

ָוואס ִאיר ָהאט אּוְנז ָאְנֶגעוואּוְנְטְׁשן ִמיר 
ָזאְלן זֹוֶכה ַזיין צּו ָהאְּבן ִקיְנֶדער?" ֶדער 
ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ָהאט ֵזיי ֶגעָזאְגט ַאז ֶער ַדאְרף 
ָגאְרִניְׁשט, ָנאר ַאז ֵזיי ָזאְלן ִאים קֹויְפן ְדֵריי 

ְצן אֹויף ַא ִׁשיף צּו ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ֵזיי ָהאְבן ִזי
ִזי ֶגעְפֵרייְדט ָדאס צּו טּוהן אּון ֵזיי ָהאְּבן 
ֶגעְטָראְפן ַא ִׁשיף ָוואס ָפאְרט ִאין חֹול 
ַהמֹוֵעד צּו ִדי ְׁשָטאט ַיפֹו ִאין ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, 
ֵזיי ָהאְּבן ְגַליי ֶגעדּוְנֶגען ְדֵריי ְּפֶלעֶצער 
ַפאְרן ַּבַעל ֵׁשם טֹוב, ַפאר ַזיין ָטאְכֶטער 

 ָאְדל אּון ַפאר ֶדעם סֹוֵפר ֶרִּבי ְצִבי.
ן 'חֹול ַהּמֹוֵעד ֶזעֶנען ֵזיי ְדֵריי ַארֹויף אֹויפְ 

ִׁשיף ִאין ָאְנֶגעהֹויְּבן ָפאְרן אֹויְפן ֶוועג צּו 
ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ִאיְנִמיְטן ֶוועג ָהאט ֶדער ַים 

 ,ן ִזי צּו ַוואְרְפן אּון ְׁשטּוִריֶמעןָאְנֶגעהֹויּבְ 
ֶעס ִאיז ֶגעָוואְרן ַא ֶגעֶפעְרִליֶכע ְׁשטּוֶרעם 
ִוויְנד אּון ֶעס ָהאט אֹויְסֶגעֶזעהן ַאז ִדי ִׁשיף 
ֶוועט ִזי צּוְּבֶרעְכן אּון ַאֶלע ֶוועְלן 
ַאַרייְנַפאְלן ִאין ַים, ֶדער ַקאִּפיַטאן ָהאט 

ַאַרייְנצּוַוואְרְפן ַאֶלע ֶגעֵהייְסן ַפאר ֶיעְדן 
ֶּפעְקֶלע ִאין ַים ְגִריְנֶגער צּו ַמאְכן ֶדעם ִׁשיף 

ִדי ִׁשיף  ,ָאֶּבער ֶעס ָהאט ָגאְרִניְׁשט ֶגעָהאְלְפן
 ָהאט ֶגעַהאְלְטן ַּביים ַאייְנִזיְנֶקען.

ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ָהאט ֶגעוואּוְסט ַאז 
ִאים, אּון ַאז  ֶדער ְׁשטּוֶרעם ִוויְנד ִאיז צּוִליּב

ֶער ָהאט ְצֵוויי ְּבֵרירֹות, ָאֶדער ַאַריין צּו 
ַוואְרְפן ִאין ַים ַזייֶנע ֵהייִליֶגע ְׁשִריְפְטן ָוואס 

ָוואס ֶער ָהאט ֶגעַהאט ִמיט ִזי, (ֶעס ִאיז ָדא 
ַאז ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ֶדער ֵסֶפר ְּתִהִלים  ןָזאגְ 

ָדִוד ַהֶמֶל ַאֵלייְנ'ס, אּון ֶעס  ֶגעְׁשִריְּבן דּוְר
ַאז ָדאס ִאיז ֶגעֶווען  ןָזאגְ ָוואס ִאיז ָדא 

ֶגעְׁשִריֶּבעֶנע ּתֹורֹות ָוואס ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב 
ָהאט ַּבאקּוֶמען פּון ַא ַּבאַהאְלֶטעֶנעם ַצִדיק 
ֶרִּבי ָאָדם ַּבַעל ֵׁשם) ָאֶדער ַדאְרף ַזיין 

 ָטאְכֶטער ָאְדל ַאַרייְנַפאְלן ִאין ַים.
ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ָהאט ֶעְנֶדעְרְׁשט 
ֶגעָוואְלט טּוהן ִדי ְצֵווייֶטע ֶוועג, ַווייל ֶער 
ָהאט ֶגעוואּוְסט ַאז ַזיין ָטאְכֶטער ָאְדל ִדי 
ַצֵדיֶקת ֶוועט ִזיֶכער ֶגעַראֶטעֶוועט ֶוועְרן, 
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אּון ֶאְפָׁשר ַאזֹוי ֶוועט ֶער ֶקעֶנען ָאְנקּוֶמען 
ֵאל, ָאֶּבער ָאְדל ָהאט ִאים ֵקיין ֶאֶרץ ִיְׂשָר 

ֶגעָזאְגט ַאז ֶער ָזאל ֶעְנֶדעְרְׁשט ַאַרייְנַוואְרְפן 
 ,ִדי ֵהייִליֶגע ְסָפִרים ָוואס ֶער ָהאט ִמיט ִזי
ַווייל פּון ִאיר ֶוועט ַארֹויְסקּוֶמען ַא ִקיְנד 
ָוואס ֶוועט ְׁשַרייְּבן ֶׁשעֶנעֶרע אּון ֶּבעֶסעֶרע 

ער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ָהאט ֶד  ְסָפִרים פּון ֶדעם,
ַטאֶקע ַאזֹוי ֶגעטּוהן ֶער ָהאט 

אּון  ,ַאַרייְנֶגעָוואְרְפן ִדי ֵהייִליֶגע ְׁשִריְפְטן
ֶדער ַים ָהאט ִזי ָאְּפֶגעְׁשִטיְלט, ָדאס ָהאט 
ַּפאִסיְרט ִאין ְׁשִביִעי ֶׁשל ֶּפַסח אּון 
ֶדעָמאְלט'ס ֶזעֶנען ֵזיי ֶגעַראֶטעֶוועט 

 ּון ַא ִזיֶכעֶרע טֹויט.ֶגעָוואְרן פ
ֶדער ִקיְנד פּון ָוואס ָאְדל ָהאט ֶגעֶרעְדט, 
ָהאט ִזי ֶגעֵמייְנט ִמיט ֶדעם ֶדעם ֵהייִליְגן 
ֶרִּבי'ן, ַווייל ִווי ַּבאַקאְנט ָהאט ָאְדל ֶגעַהאט 
ְצֵוויי זּוְהן אּון ֵאיין ָטאְכֶטער, ִדי ְצֵוויי זּוְהן 

ן ֶמעֶזעִּביזׁש ִזי"ַע ִדי ַצִדיִקים ֶרִּבי ָּברּו פּו
אּון ֶרִּבי ֶאְפַרִים פּון ְסִדיְלקּוב ִזי"ַע ֶדער 
ַּבַעל ֶדֶגל ַמֲחֶנה ֶאְפַרִים ָהאְּבן ֵּבייֶדע ִניְׁשט 

ִדי ִאיֶּבער ֶגעָלאְזט צּוִפיל ְסָפִרים ָאֶּבער 
ָטאְכֶטער ֵפיָגא ָהאט ֶגעּבֹויְרן ֶדעם ֵהייִליְגן 

ֶגעָלאְזט ַאַסא  ֶרִּבי'ן ָוואס ָהאט ִאיֶּבער
ְסָפִרים, וואּוְנֶדעְרִליֶכע ְסָפִרים ָוואס ִּביז 
ַהייְנט ֶזעֶנען ִזי ָנא ַאֶלע ִאיְדן ְמַחְי' ִמיט 
ֶדעם, אּון ָדאס ָהאט ָאְדל ֶגעֵמייְנט, אּון 
ֶדעְרַפאר ִפיְרן ִזי ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו ְּבֶרְסַלב'ע 

ע ְסעּוָדה ַאֲחרֹון ֲחִסיִדים צּו ַמאְכן ַא ְגרֹויֶס 
ֶׁשל ֶּפַסח, ַווייל ֶדעָמאְלט'ס ִאיז ִדי ַצֵדיֶקת 
ָאְדל ֶגעַראֶטעֶוועט ֶגעָוואְרן אּון דּוְר ֶדעם 

 ִאיז ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ֶגעּבֹויְרן ֶגעָוואְרן.
  

עְרס יי ִדי רֹויּבֶ  ֶגעַפאְנֶגען ּבַ

ִדי ְׁשטּוֶרעם ִוויְנד ָהאט ִזי ַטאֶקע 
ֶגעְׁשִטיְלט ָאֶּבער ִדי ִׁשיף ִאיז ָאּפְ 

ַפאְרְׁשֶלעְּפט ֶגעָוואְרן ֶעְרֶגעץ ַּביי ַא ָּבאְרְטן 
ִאיְנְזל, ָדאְרט אֹויְפן ִאיְנְזל ָהאְּבן  ןפּון ַא 

ֶגעוואֹויְנט רֹויֶּבער'ס ָוואס ֶזעֶנען ֶגעֶווען 
ֶמעְנְטְׁשן ְפֶרעֶסער'ס, ַאזֹוי ִווי ִדי רֹויֶּבער'ס 

עהן ִווי ַא ִׁשיף ִאיז ָדאְרט ָהאְּבן ֶגעזֶ 
ָאְנֶגעקּוֶמען, ֶזעֶנען ֵזיי ְגַליי ַארֹויף אֹויְפן 
ִׁשיף אּון ֶגעַכאְּפט ַאֶלע ֶמעְנְטְׁשן, ֶגעִּביְנֶדען 
 ֶגענּוֶמען ִזי ֶהעְנט אּון ִפיס, אּון ְגַליי
אֹויְסַׁשאְרְפן ִדי ֶמעֶסער'ס צּו ֶׁשְחְט'ן ִדי 

 יי אֹויְפֶעְסן.ֶמעְנְטְׁשן אּון זֵ 
ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ִאיז ֶגעִליְגן אֹויְפן 
ְפָלאר ֶגעִּביְנֶדען ֶהעְנט אּון ִפיס ֶנעְּבן ַזיין 
 ַּתְלִמיד ֶרִּבי ְצִבי ֶדער סֹוֵפר ָוואס ִאיז אֹוי

ֶגעֶווען ֶגעִּביְנֶדען, ֶרִּבי ְצִבי ְפֶרעְגט פּון ַזיין 
ֶרִּבי ָוואס טּוֶען ֶרִּבי'ן ֶדעם ַּבַעל ֵׁשם טֹוב: "

ִמיר ָדא? ִווי ַאזֹוי ֵגייֶען ִמיר ַארֹויס פּון 
ָדא?", ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ָהאט ִאים 

ִאי  ,ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ִאי ֵווייס ִניְׁשט
ֶגעֶדעְנְקט ָגאְרִניְׁשט, ֶאְפָׁשר ֶגעֶדעְנְקְסטּו 

ֶרִּבי ְצִבי ָהאט ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ִאי  "ֶעֶּפעס?
ֵּבית -ֶגעֶדעְנק אֹוי ָגאְרִניְׁשט, ָנאר ִדי ַאֶלף

"ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ָהאט ִאים  ,ֶגעֶדעְנק ִאי
ֶגעָזאְגט: "ֵזייֶער גּוט, ֵהייּב ָאן צּו ָזאְגן ִדי 

ב" ֶרִּבי ְצִבי ָהאט ָאְנֶגעהֹויְּבן צּו ָזאְגן אּון -א
ע ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ָהאט ָנאְכֶגעָזאְגט ֶיעֶד 

 אֹות.
ב ָהאט -ֶווען ֵזיי ָהאְּבן ֶגעֶעְנִדיְגט ִדי א

ִזי ֶדער ֵהייִליֶגער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב צּוִריק 
אּון ֶער ָהאט ְגַליי  ,ַאֶלעס ֶדעְרַמאְנט

ָאְנֶגעהֹויְּבן צּו ֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאז 
ֶער ָזאל ֵזיי ַארֹויְסַראֶטעֶווען, אּון ֶדער 

ֶטער ָהאט ֶגעָהאְלְפן ַאז ֶמען ָהאט ֵאייֶּבעְרְׁש 
ֶגעֶהעְרט הֹוי ַפייְפן פּון ִׁשיְפן ָוואס קּוֶמען 
ָאן, ָאֶדער ַפייְפן פּון ַרייֶטער'ס ָוואס קּוֶמען 
צּו ָפאְרן, ֶווען ִדי ֶמעְנְטְׁשן ְפֶרעֶסער'ס 
 ָהאְּבן ָדאס ֶגעֶהעְרט ָהאְּבן ֵזיי ִזי

אְפן פּון ָדאְרט, אּון ֶדעְרְׁשָראְקן, אּון ַאְנְטלָ 
ַאזֹוי ֶזעֶנען ַזיי ִדי ְצֵווייֶטע ָמאל 

  ֶגעַראֶטעֶוועט ֶגעָוואְרן פּון טֹויט.
  

 ִדי סֹוד פּון ִדי אֹוִתיֹות

מֹוַהָרא"ׁש ִאיז ַמְסִּביר ִווי ַאזֹוי ֵזיי ֶזעֶנען 
 ,ֶגעַראֶטעֶוועט ֶגעָוואְרן דּוְר ִדי אֹוִתיֹות

עֶנען ָדא צּוַזאם ַווייל ַאֶלע ֶוועְרֶטער זֶ 
ֶגעְׁשֶטעְלט פּון אֹוִתיֹות, אּון ָדאס ִאיז ִדי 
ֵעָצה ַפאר ַא ֶיעֶדע ְּפָראְּבֶלעם ַאז ֶמען ָזאל 
ֶרעְדן ֶוועְרֶטער צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ֶמען ָזאל 

יש ַאֶלעס ֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אֹויף ִאיִד 
ען ִזיֶכער ָוואס ֶמען ַדאְרף אּון ַאזֹוי ֶוועט ֶמ 

 ֶגעָהאְלְפן ֶוועְרן.
אּון אֹויּב ֵווייְסט ֶמען ִניְׁשט ָוואס צּו 
ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ֶקען ֶמען ִניְצן ִדי 
אֹוִתיֹות דּוְר ֶדעם צּו ֶרעְדן צּום 

 ,ב-ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶמען ֵגייט לֹויט ִדי א
יֶגע אֹויְגן, ֶמען ָזאל ָהאְּבן ֵהיילִ  -ְלָמָׁשל: א 

 אֹויְגן, ִדי אֹויְגן ָזאל ִניְׁשט ֵוויי טּוהן, ֱאמּוָנה
 -ֶמען ָזאל ָהאְּבן ַא ֵרייֶנע ֱאמּוָנה, אֹוְרִחים  -

ֶמען ָזאל זֹוֶכה ַזיין ַאַרייְנצּוֶנעֶמען אֹוְרִחים, 
ָּבִנים, ֶמען ָזאל ָהאְּבן ֶגעזּוְנֶטע ֶעְרִליֶכע  -ב' 

ָהאְּבן ַאַסא ֶגעְלט ֶמען ָזאל  -ִקיְנֶדער, ג' 
אּון ַאזֹוי ַווייֶטער  ֶגעְלט ְגִריְנֶגעְרֵהייט,

ֶּבעהט ֶיעֶדער ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִדי ַזאְכן 
 ב.-ָוואס ֶמען ַדאְרף לֹויט ִדי א

  

 צּוִריק ַאֵהיים

ֶווען ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ָהאט ֶגעֶזעהן 
ָוואס ֶעס ִאיז ֶגעֶׁשעהן, אּון ֶער ָהאט 

ען ַאז ִדי ַגאְנֶצע ְׁשטּוֶרעם ִוויְנד ַפאְרְׁשַטאנֶ 
ים, ָהאט ֶער ִאיז ָנאר ֶגעֶׁשעהן ֶוועְגן ִא 

ָאְּפֶגעַמאְכט ַאז ֶער ֵגייט צּוִריק ַאֵהיים 
ֶזעהט אֹויס ַאז ֶעס ִאיז ָנא ִניְׁשט  סַפאְרן, עֶ 

ֶגעקּוֶמען ִדי ִריְכִטיֶגע ַצייט, אּון ֶער ַדאְרף 
ֶיעְצט צּו ֵגיין אֹויף  ִזי ִניְׁשט ַעְקְׁש'עֶנען

ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ֵזיי ֶזעֶנען צּוִריק ַארֹויף אֹויְפן 
ִׁשיף, ֶעס ִאיז ֶגעקּוֶמען ַא ְׁשַטאְרֶקע ִוויְנד 
ָוואס ָהאט ֵזיי ְגַליי ֶגעְטָראְגן צּוִריק אֹויף 

ָׁשָעה ֶזעֶנען ֵזיי  ֶעְטִליֶכעֶטעְרַקיי אּון ִּביז 
עְרַקיי, פּון ָדאְרט ִאיז ֶגעֶווען צּוִריק ִאין ֶט 

ֶדער ֵהייִליֶגער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַאֵהיים 
ֶגעָפאְרן, אּון ֶער ִאיז ֶמער ִניְׁשט ֶגעָפאְרן 

 אֹויף ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל.
  

לּוס  ׁשְ

ס ִאיז ֶגעֶׁשעהן ַאֲחרֹון נֵ  רְגרֹויֶסע ערֶד 
ֶׁשל ֶּפַסח, אּון ַאְלץ ֵזֶכר צּו ֶדעם ַמאְכן ַאֶלע 

ע ִאיְדן ַא ְגרֹויֶסע ְסעּוָדה ִאים ֲחִסיִדיֶׁש 
ַאֲחרֹון ֶׁשל ֶּפַסח אּון ֶמען ְפֵרייְדט ִזי צּום 

ס, אּון ֶמען רּוְפט ִדי ְסעּוָדה "ֶדעם ְגרֹויְסן נֵ 
ַּבַעל ֵׁשם טֹוב'ס ְסעּוָדה", ַאְנֶדעֶרע רּוְפן 

ַווייל ֶדער ֵהייִליֶגע  ,ָדאס "ָמִׁשיַח'ס ְסעּוָדה"
יז ֶגעַראֶטעֶוועט ֶגעָוואְרן ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ִא 

ֶּבעְטן  ִניְצט ֶמען צּוב ָוואס ָדאס -דּוְר ִדי א
, ַאזֹוי ִווי אֹויְבְנֶדעְרַמאְנט ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן

אּון ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶגעָזאְגט ַאז ָמִׁשיַח ֶוועט 
ֶנעֶמען ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט דּוְר ְּתִפָלה, נְ ַאיי

יְסֶלעְרֶנען ַפאר ֶיעְדן צּו ֶרעְדן ַאז ֶער ֶוועט אֹו
צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶדעְרַפאר ֶוועְרט ֶעס 

ַווייל ָדאס ֶוועט  ,ָאְנֶגערּוְפן ָמִׁשיַח'ס ְסעּוָדה
ָמִׁשיַח אֹויְסֶלעְרֶנען ַפאר ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט, 

ִווי וואֹויל אּון ִווי גּוט ִאיז ַפאר ֶדעם אּון 
ְצט ָדאס ָוואס ָמִׁשיַח ָוואס טּוט ׁשֹוין ֶיע

ֶוועט אֹויְסֶלעְרֶנען, ֶער ֶרעְדט ׁשֹוין צּום 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ֶוועט ִאים ִזיֶכער גּוט ַזיין אֹויף 

 ִדי ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.
~~~
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ל ֵדש ְועַּ י ֶאקָׁ בַּ ְקרֹּ ר בִּ ֶבר ה' ֵלאמֹּ ן הּוא ֲאֶשר דִּ ֲהרֹּ ם וַּיֹּאֶמר מֶשה ֶאל אַּ עָׁ ל הָׁ  ְפֵני כָׁ
ן ֲהרֹּ ם אַּ דֹּ ֵבד וַּיִּ יְך ָהאּב  ,ֶאכָׁ ה ָהאט גֶׁעָזאְגט ַפאר ַאֲהֹרן: "אִׁ "י ַאז משֶׁ ָזאְגט ַרשִׁ

יְגט וֶׁועְרן  ְשָכן וֶׁועט גֶׁעֵהיילִׁ יְך הָ גֶׁעוואּוְסט ַאז דֶׁער מִׁ ים, ָאּבֶׁער אִׁ יקִׁ ע ַצדִׁ אּב דּוְרְך ְגרֹויסֶׁ
יר יר ָאדֶׁער דִׁ ע. גֶׁעֵמייְנט ַאז ָדאס וֶׁועט ַזיין דּוְרְך מִׁ יְך ַאז ֵזיי זֶׁענֶׁען ְגרֶׁעסֶׁ ר יֶׁעְצט זֶׁעה אִׁ

יר". יר אּון דִׁ  פּון מִׁ
י ָזאְגט מֹוַהָרא"ש  וי דֶׁער רֶּׁבִׁ יר לֹויט וִׁ יז עֶׁס ַמְסּבִׁ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן אִׁ יָמן קצ"ה)לִׁ ( אֹויְפן ֵחלֶׁק א' סִׁ

ים ב'( ָפסּוק  ילִׁ י")ְתהִׁ ְבתָׁ לִּ ְרחַּ ר הִּ צָׁ עְנְטש ָהאט ָצרֹות ָזאל עֶׁר ק "בַּ ילּו וֶׁוען ַא מֶׁ ּוְקן ַאז ֲאפִׁ
ער עְרְשטֶׁ י ָצָרה קֶׁען עֶׁר ְטרֶׁעְפן ַזאְכן ָוואס דֶׁער ֵאייּבֶׁ ין דִׁ ילּו אִׁ ים  אּון זֶׁעהן ַאז ֲאפִׁ ָהאט אִׁ

יט גֶׁעהָ  יל .אְלְפןדֶׁעְרמִׁ ים" אּון ֲאפִׁ יז דֶׁער "ַּבַעל ָהַרֲחמִׁ ער אִׁ עְרְשטֶׁ ר ַווייל דֶׁער ֵאייּבֶׁ ּו וֶׁוען עֶׁ
יט ַרֲחָמנּות. יז עֶׁס אֹויְך מִׁ יְקט ַא ָצָרה אִׁ  שִׁ

ע י גּוטֶׁ ים ְשוֶׁוער צּו קּוְקן אֹויף דִׁ יז אִׁ י ָצָרה אִׁ ין דִׁ יז אִׁ עְנְטש אִׁ ים,  ָאּבֶׁער וֶׁוען דֶׁער מֶׁ ֲחָלקִׁ
עְרְשְטןאּון עֶׁ  ְצָוה  .ר קֶׁען ַחס ְוָשלֹום ָהאְּבן ֻקְשיֹות אֹויְפן ֵאייּבֶׁ יז ַא ְגרֹויסֶׁע מִׁ דֶׁעְרַפאר אִׁ
יז וֶׁוען  ער אִׁ ים ְמַחֵזק ַזיין, אּון ָזאגְ ַא ְצֵווייטֶׁ יְשט צּוַפאְלן,ט אִׁ יְך, וֶׁוער נִׁ ים: "ְשַטאְרק זִׁ  אִׁ

יז דֶׁע עְרֵגיין, אּון ּבִׁ יּבֶׁ י ָצָרה וֶׁועט ַארִׁ ע ַזאְכן ָוואס דֶׁער  טָמאלְ דִׁ י גּוטֶׁ קּוק אֹויף דִׁ
יר ָיא גֶׁעָהאְלְפן". ער ָהאט דִׁ עְרְשטֶׁ  ֵאייּבֶׁ

ע ָצָרה י ְגרֹויסֶׁ עהן דִׁ יז גֶׁעשֶׁ ין ָפסּוק, וֶׁוען עֶׁס אִׁ יז ְפַשט אִׁ יְנדֶׁער נַאֲהרֹ , ָדאס אִׁ 'ס ְצֵוויי קִׁ
ים משֶׁ  יהּובִׁ ָנָדב אּון אַ   ה ַרֵּבינּו ְמַחֵזק גֶׁעוֶׁוען אּון גֶׁעָזאְגט:זֶׁענֶׁען גֶׁעְשָטאְרְּבן, ָהאט אִׁ

ע ֵחלֶׁק דֶׁעְרפּון י גּוטֶׁ ים אּון זֶׁעה ,"נֶׁעם ַארֹויס דִׁ יקִׁ ע ַצדִׁ  ."ַאז ֵזיי זֶׁענֶׁען גֶׁעוֶׁוען ְגרֹויסֶׁ
י ז'( ינִׁ  )ֹזאת ַהתֹוָרה ְשמִׁ

*** 
 

אכֵ  ם תֹּ תָׁ ים אֹּ לִּ ְנחָׁ ים ּובַּ יַּמִּ יִּם בַּ מַּ ְשֶקֶשת בַּ יר ְוקַּ ל ֲאֶשר לוֹּ ְסנַּפִּ דֶׁער  לּו,כֹּ
ְסן ָנאר אֹויּב עֶׁס ָהאט " ען עֶׁ עג מֶׁ יש מֶׁ ער ָהאט גֶׁעֵהייְסן ַאז פִׁ עְרְשטֶׁ ירֵאייּבֶׁ ְפלּוס  - ְסנַּפִּ

ויְמט עֶׁר, אּון אֹויְך " ֶפעֶדעְרן" יט דֶׁעם ְשוִׁ וי ַא שּוְפן - ְשֶקֶשתקַּ ָוואס מִׁ " ָוואס זֶׁענֶׁען וִׁ
 ַפאְנצֶׁער אֹויף ַזיין גּוף.

י ָזאְגט מֹוַהָרא"ש  יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ָזאְגט ַאז ָדאס קּוְמט אּוְנז ְמַרֵמז ַזיין ָדאס ָוואס דֶׁער רֶּׁבִׁ )לִׁ

יָמן ו'(  יד, ַדאֵחלֶׁק א' סִׁ יכֶׁער אִׁ ויל ַזיין ַאן עְֶׁרלִׁ ויל ְתשּוָבה טּוהן, עֶׁר וִׁ יד וִׁ ְרף עֶׁר ַאז וֶׁוען ַא אִׁ
ב"ַזיין  י ְבשוֹּ קִּ א ּובָׁ צוֹּ י ְברָׁ קִּ יְרן צּו"בָׁ ען ְפרּוּבִׁ  , ָדאס ֵמייְנט ַאז פּון ֵאיין ַזייט ַדאְרף מֶׁ

ער גּוטְ  וי מֶׁ ער תֹוָרהטּוהן וִׁ וי מֶׁ י ס, ַאַרייְנַכאְפן וִׁ יְך צּורִׁ ים, אּון זִׁ ים טֹובִׁ ְצֹות ּוַמֲעשִׁ ק ּומִׁ
יְך ֵזייעֶׁר ְשַטאְרְקן .ַהאְלְטן פּון ֲעֵבירֹות ען זִׁ י ַאְנדֶׁערֶׁע ַזייט מּוז מֶׁ ילּו  ,ָאּבֶׁער פּון דִׁ ַאז ֲאפִׁ

ען ילּו מֶׁ ויל, ֲאפִׁ ען וִׁ וי מֶׁ יְשט וִׁ יְשט  עֶׁס ֵגייט נִׁ יְך נִׁ ען ָהאט זִׁ ַפאְלט דּוְרְך אּון מֶׁ
וי עֶׁס ַדאְרף צּו ַזיין, אּון דֶׁער ֵיצֶׁר ָהַרע קּוְמט ְגַלייְך צּוְּברֶׁעְכן דֶׁעאוֹ  יְרט וִׁ ם יְפגֶׁעפִׁ

עְנְטש יְשט וֶׁוערְ  :מֶׁ יְזט שֹוין ָגאְרנִׁ יכֶׁער ּודד, "דּו ּבִׁ ְרלִׁ יְשט ַזיין ַקיין עֶׁ ער נִׁ  וֶׁועְסט שֹוין מֶׁ
יד" ים,  .אִׁ יְשט ָלאְזן פּון אִׁ יְך נִׁ ען זִׁ ין ַטאקֶׁע דּורְ "אִׁ ָטאר מֶׁ גֶׁעַפאְלן, ָאּבֶׁער דֶׁער כְ יְך ּבִׁ

יְך קֶׁען ָנא יר, אִׁ יּב, עֶׁר ַוואְרט ָנאְך אֹויף מִׁ יר ָנאְך ַאְלץ לִׁ ער ָהאט מִׁ עְרְשטֶׁ ְך ַאְלץ ֵאייּבֶׁ
ים ען צּו אִׁ יק קּומֶׁ יְך וֶׁועל ְתשּובָ  .צּורִׁ ים, אִׁ י ַהאְרץ ַפאר אִׁ יר אֹויְסרֶׁעְדן דִׁ יְך וֶׁועל מִׁ ה אִׁ

עְרְשְטן טּוהן, יק ַּביים ֵאייּבֶׁ ין שֹוין צּורִׁ יְך ּבִׁ  ."אּון אִׁ

יְכן צּו יְנדֶׁער וֶׁועְרן צּוגֶׁעְגלִׁ ע קִׁ ישֶׁ ידִׁ י אִׁ יש, ָדאס קּוְמט אּוְנז דֶׁער ָפסּוק ְמַרֵמז ַזיין, דִׁ י פִׁ   דִׁ
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ירָׁה  ~ י ְספִּ  ~ֶטעג  דִּ
 

ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ַארֹויְסֶגענּוֶמען ִדי 
ִאיִדיֶשע ִקיְנֶדער פּון ִמְצַרִים אּום יֹום טֹוב 
ֶפַסח, ִדי ִאיְדן ֶזעֶנען ֶגעֶווען ֶדעָמאְלט 
ַפאְרִזיְנֶקען ִאין ִדי ֵניין אּון ֶפעְרִציג ַשֲעֵרי 
טּוְמָאה, אּון ִאין ִדי ֶלעְצֶטע ִמינּוט ָהאט ֵזיי 

ר ֵאייֶבעְרְשֶטער ַארֹויְסֶגענּוֶמען פּון ֶדע
ָאֶבער ֵזיי ָהאְבן ָנאְכִניְשט ֶגעֶקעְנט  .ִמְצַרִים

ְמַקֵבל ַזיין ִדי ּתֹוָרה, ֵזיי ָהאְבן קֹוֶדם ֶגעֵצייְלט 
ְסִפיָרה ִזיְבן ָוואְכן אּון ֶדעְרָנאְך ָהאְבן ֵזיי 

 ְמַקֵבל ֶגעֶווען ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה.
-אס ִאיז ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ִחיזּוק אּון ֶוועגדָ 

ַווייֶזער ַפאר ֶיעְדן ִאיד, ִווי ַאזֹוי ָאְנצּוֵגיין ִאין 
ֶלעְבן, ֶיעֶדער ִאיד ִוויל ֶבֱאֶמת ַזיין וואֹויל אּון 
ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ָנאר ֶדער ֵיֶצר ָהַרע 

ת, אּון ֶרעְדט צּו ֶדעם ֶמעְנְטש צּו טּוהן ֲעֵבירוֹ 
ֶווען ֶדער ֶמעְנְטש ַפאְלט דּוְרְך, קּוְמט ֶדער 
ֵיֶצר ָהַרע אּון ֶער צּוְבֶרעְכט ִאים "דּו ִביְזט 
שֹוין ָגאְרִניְשט ֶוועְרט, דּו ֶוועְסט שֹוין 

אּון ֶווען ֶדער  .ֵקייְנָמאל ִניְשט ַמְצִליַח ַזיין"
ֶמעְנְטש ְשַטאְרְקט ִזיְך אּון ֶער קּוְמט 

אְכַאָמאל אּון ָנאְכַאָמאל צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, נָ 
ְפרּוִביְרט ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ָנאְכַאָמאל אּון 
ָנאְכַאָמאל צּו צּוְבֶרעְכן ֶדעם ֶמעְנְטש, ִביז ֶער 
ִאיז ַלייֶדער ַמְצִליַח ַאַסאְך ָמאל צּו ְמַייֵאש 
ַזיין ֶדעם ֶמעְנְטש ַאז ֶער ָזאל ַאֶוועְקֵגיין 

 ֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן.פּו
ֶדעְרַפאר ֶקען ֶמען ֶנעֶמען ַא ְגרֹויֶסע ִחיזּוק 
פּון ִדי ְסִפיָרה ֶטעג, ַאז ֲאִפילּו ֶווען ִדי ִאיְדן 
ֶזעֶנען שֹוין ַארֹויס פּון ִמְצַרִים, ֶזעֶנען ֵזיי 
ִניְשט ָאְנֶגעקּוֶמען ְגַלייְך צּו ַקָבַלת ַהּתֹוָרה, ֵזיי 

עַדאְרְפט דּוְרְכֵגיין ִדי ְסִפיָרה ָהאְבן קֹוֶדם גֶ 
ֶטעג, אּון ִדי ֶזעְלֶבע ִאיז ַביי ֶיעְדן ִאיד, ֲאִפילּו 

פּון ַזיין ֵאייֶגעֶנע ֶווען ֶער ִוויל שֹוין ַארֹויְסֵגיין 
"ָדאס ִאיז ֶעס, פּון  :ִמְצַרִים, ֶער ַמאְכט ָאפ

 .ֶיעְצט ֶוועל ִאיְך שֹוין ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד"
 קּוְמט ֶמען ָנאְכִניְשט ְגַלייְך ָאן ֶדעְרצּו, ֶעס 
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ַדאְרף קֹוֶדם ַאִריֶבער ֵגיין אֹויף ִאים ִדי ְסִפיָרה ֶטעג, ֵאיין ָטאג 
"ֶחֶסד ֶשִבְגבּוָרה", ֵאיין ָטאג "ְגבּוָרה ֶשִבְגבּוָרה", ָדאס ֵמייְנט ַאז 
ֶיעְדן ָטאג ְדֵרייֶען ִזיְך ַאִריֶבער אֹויְפן ֶמעְנְטש ַאֶלע ִמיֵני ַמָצִבים 

רּוֲחִניּות ּוְבַגְשִמיּות, אּון ֶווען ֶדער ֶמעְנְטש אּון ְשֶוועִריַקייְטן בְ 
צּוִריק צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון  .ָהאט ֵשֶכל אּון ֶער ֶדעְרַהאְלט ִזיְך

ֶער ְפרּוִביְרט ַאַרייְנצּוַכאְפן ִוויִפיל ּתֹוָרה ּוִמְצֹות ֶער ֶקען, ֶוועט ֶער 
בּועֹות צּו ַקָבַלת ַהּתֹוָרה, ב שָ יֹום טוֹ ם סֹוף ָכל סֹוף ָאְנקּוֶמען צּו

ֶער ֶוועט ַבאקּוֶמען ִדי ּתֹוָרה פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ַזיין ַאן 
 ֶעְרִליֶכער ִאיד.

 )קּוְנְטֵרס ְסִפיַרת ָהעֹוֶמר(
 

 ַא ֶגעֵצייְלֶטער ָטאג
ָנאְך ַא ִוויְכִטיֶגע ַזאְך ֶלעְרֶנען ִמיר פּון ִדי ְסִפיָרה ֶטעג, ַאז ַפאר 

בּועֹות, ַדאְרף ֶמען ֶמען ֵגייט ְמַקֵבל ַזיין ִדי ּתֹוָרה אּום יֹום טֹוב שָ 
קֹוֶדם ֵצייְלן ִדי ֶטעג, ָדאס ֶלעְרְנט אּוְנז ַאז ֶיעֶדער ָטאג ִאיז ַא 

ֶגער ָטאג, ֶיעְדן ָטאג ֶקען ֶמען גּוט ֶגעֵצייְלֶטער ָטאג, ַא ִוויְכִטי
 אֹויְסִניְצן ִמיט גּוֶטע ַזאְכן.

"ִמְקַצת ַהיֹום ְככֻּלֹו", ַא ֵחֶלק פּוֶנעם )ְפָסִחים ד( ִדי ְגָמָרא ָזאְגט 
ָטאג ִאיז ַאזֹוי ִווי ַא ַגאְנֶצע ָטאג, ְמֵמיָלא ֲאִפילּו ֶווען ֶעס ִאיז 

ב ָטאג, אּון ֶמען ֶגעְבט ִזיְך ַא קּוק ָאן שֹוין ַאִריֶבער ֶגעַגאְנֶגען רוֹ 
ִווי ַאזֹוי ֶדער ָטאג ִאיז ַאִריֶבער ִמיט ָגאְרִניְשט, ָטאר ֶמען ִניְשט 
אֹויְפֶגעְבן אֹויף ֶדעם ָטאג אּון ְטַראְכְטן "ִדי ַהייְנִטיֶגע ָטאג ִאיז 

ּו ַכאְפן גּוֶטע שֹוין ֶדעְרָנאְך, ָמאְרְגן ֶוועל ִאיְך ְפרּוִביְרן ַאַריין צ
ַזאְכן, ָמאְרְגן ֶוועל ִאיְך ֶלעְרֶנען, ָמאְרְגן ֶוועל ִאיְך ַדאֶוועֶנען", 
ַווייל ֲאִפילּו אֹויב ֶעס ִאיז ָנאְך ֶגעְבִליְבן ָנאר ֶעְטִליֶכע ִמינּוט 
פּוֶנעם ָטאג, ֶקען ֶמען ָנאְך ַפאֶרעְכְטן ֶדעם ַגאְנְצן ָטאג, אֹויב 

יְצן ִדי ֶעְטִליֶכע ִמינּוט ָוואס ֶעס ִאיז ָנאְך ֶוועט ֶמען אֹויְסנִ 
ֶגעְבִליְבן צּו ֶלעְרֶנען ַאִביְסל ּתֹוָרה, צּו טּוהן ֶעֶפעס ִמְצֹות 
ּוַמֲעִשים טֹוִבים, ֶוועט ֶמען ִמיט ֶדעם אֹויְפֵהייְבן ֶדעם ַגאְנְצן 

 ָטאג.
ִאיז ַא  ָדאס ֶלעְרֶנען ִמיר פּון ִדי ְסִפיָרה ֶטעג, ֶיעֶדער ָטאג

ֶגעֵצייְלֶטער ָטאג, אּון ֶווען ֶמען ֶוועט ָאְנֵהייְבן פּון ֶיעְצט 
אֹויְסצּוִניְצן ֶיעְדן ָטאג ִווי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין, ֶוועט ֶמען ֶקעֶנען 

 בּועֹות.ְמַקֵבל ַזיין ִדי ּתֹוָרה פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן אּום יֹום טֹוב שָ 
 ה()קּוְנְטֵרס ְיֵמי ַהְסִפירָ 

 

 ֶיעֶדער ֵצייְלט ַפאר ִזיְך ַאֵליין

ְלַעְצְמֶכם. ֶיעֶדער  -ָלֶכם ֲחַז"ל ָזאְגן אֹויְפן ָפסּוק ּוְסַפְרֶּתם 
ֶמעְנְטש ַדאְרף ֵצייְלן ְסִפיָרה ַפאר ִזיְך ַאֵליין. ָדאס קּוְמט אּוְנז 
ֶלעְרֶנען ַאז ִדי ַאֶלע ִהְתַחְזקּות ָוואס ֶמען ֶקען ַארֹויְסֶלעְרֶנען פּון 
ִדי ְסִפיָרה ֶטעג, ָדאס ַאֶלעס ַדאְרף ֶמען טּוהן ַפאר ִזיְך ַאֵליין אּון 

 ִניְשט קּוְקן אֹויף ַא ְצֵווייְטן.
 ַאזֹוי ִווי ֶעס ִאיז ָדא ַא ֵיֶצר ָהַרע ָוואס ֶרעְדט ָאפ ֶדעם ֶמעְנְטש
פּון ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן. ִאיז ָדא ַא ַפאְרֶקעְרֶטע ֵיֶצר ָהַרע 
ָוואס ֶרעְדט צּו ֶדעם ֶמעְנְטש ַאז ֶער ָזאל קּוְקן אֹויף ַאְנֶדעֶרע 
ֶעְרִליֶכע ִאיְדן אּון ֶזעהן ִווי ַאזֹוי ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ִמיט ַאַזא 

ז ֶדער ֶמעְנְטש ָזאל ַבאקּוֶמען ֲחִליַשת ְשַטאְרַקייט אּון ְבֶרען, ַא
ַהַדַעת פּון ֶדעם, "ֶיעֶנער ִאיז ַאזֹוי וואֹויל אּון גּוט, אּון ִאיְך ֶקען 
ֶעס ִניְשט ַבאַווייְזן". אֹויְבן אֹויף ֶזעהט ָדאס אֹויס ִווי ֲעָנָוה, ֶדער 

גּוט. ָאֶבער ֶמעְנְטש ַהאְלט ִזיְך ְקֵליין ַאז ֶער ֶקען ִניְשט ַאזֹוי 
ֶבֱאֶמת ִאיז ָדאס ַגֲאָוה, ֶדער ֶמעְנְטש ַהאְלט ִזיְך ְגרֹויס ַאז ִאים 
 ַפאְסט ִניְשט צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויף ַזיין ְשַטאְפל וואּו

 
 

 גהמשך בדף 

  

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

 

וי דֶׁער ָפסּוק ָזאְגט  ית מח, טז( וִׁ ֶרץ",)ְּבֵראשִׁ אָׁ ב ְבֶקֶרב הָׁ רֹּ ְדּגּו לָׁ י  "ְויִּ אּון דִׁ
ין ַוואסֶׁער, ָוואס ָדאס ֵגייט ַארֹויף אֹויף לֶׁערְ  ען אִׁ וימֶׁ יְדן ַדאְרְפן ְשוִׁ נֶׁען אִׁ

וי דֶׁער ָפסּוק ָזאְגט  יִּם" )ְיַשְעי' נה, א(תֹוָרה, וִׁ מַּ ֵמא ְלכּו לַּ ל צָׁ י כָׁ , אּון "הוֹּ
ָלה וֶׁועְרט ָאְנגֶׁערּופְ  וי דֶׁער ָפסּוק ָזאְגט אֹויְך ְתפִׁ  )ֵאיָכה ב, יט(ן ַוואסֶׁער, וִׁ

ח ְפֵני ה'" כַּ ֵבְך נֹּ ם לִּ יִּ מַּ י כַּ ְפכִּ יש "שִּ וי ַא פִׁ יז וִׁ יד אִׁ , קּוְמט אֹויס ַאז ַא אִׁ
ָלה. ין תֹוָרה אּון ְתפִׁ ען אִׁ וימֶׁ  ָוואס ַדאְרף ְשוִׁ

יד ַדאְרף ָהאְּבן  ְשֶקֶשת"אּון דֶׁער אִׁ יר ְוקַּ יר ֵאיין ַזייט  , פּון"ְסנַּפִּ  -"ְסנַּפִּ
ען, צּו קֶׁענֶׁען ַאַרייְנַכאְפן ַאַסא ְפלּוס ֶפעֶדעְרן" וימֶׁ ְך צּו קֶׁענֶׁען גּוט ְשוִׁ

ען א י ַאְנדֶׁערֶׁע ַזייט ַדאְרף מֶׁ ים, ָאּבֶׁער פּון דִׁ ים טֹובִׁ ְצֹות ּוַמֲעשִׁ ֹויְך ָהאְּבן, מִׁ
ְשֶקֶשת  ען ַדאְרף  שּוְפן", -"קַּ יְך ָדאס ֵמייְנט ַאז מֶׁ ָהאְּבן ַא ַפאְנצֶׁער, זִׁ

יְשט קַ  יְשט, נִׁ ר ָהַרע ֵקייְנָמאל נִׁ יְשט צּו ָלאְזן צּוְּברֶׁעְכן פּונֶׁעם ֵיצֶׁ ילּוק נִׁ יין חִׁ
יְך. יְנט זִׁ ען גֶׁעפִׁ ין ָוואסֶׁערֶׁע ַמָצב מֶׁ  אִׁ

י ְגָמָרא ָזאְגט  ָדה נ"א:( דִׁ יש ָהאט )נִׁ י פִׁ ען זֶׁעהט ַאז דִׁ ְש "ַאז אֹויּב מֶׁ  -ֶקֶשת קַּ
יז זִׁיכֶׁער ַאז עֶׁס ָהאט "ּוְפןש יר ", אִׁ יז  ,"ְפלּוס ֶפעֶדעְרן -ְסנַּפִּ ָדאס אִׁ

ען זִׁיךְ  יָקר ַדאְרף מֶׁ יז דֶׁער ַפאְנצֶׁער, דֶׁער עִׁ יָקר אִׁ  ָנאר ֵזייעֶׁר ְמַרֵמז ַאז דֶׁער עִׁ
ע יְשט וֶׁועְרן צּוְּבָראְכן פּון ַקיין שּום ַזאְך, אּון אֹויּב מֶׁ ן ְשַטאְרְקן אּון נִׁ

עְלְפןְש  ער הֶׁ עְרְשטֶׁ יְך, וֶׁועט שֹוין דֶׁער ֵאייּבֶׁ יְך  ,ַטאְרְקט זִׁ ען וֶׁועט זִׁ ַאז מֶׁ
ים יקִׁ י ַצדִׁ עְרן צּו דִׁ ען אִׁ  ,צּוהֶׁ וימֶׁ וי ַאזֹוי צּו ְשוִׁ ַים "ין ָוואס לֶׁעְרנֶׁען דֶׁעם וֶׁועג וִׁ

עְרְשְטן. "ַהָחְכָמה  אּון ַזיין ָנאְנט צּום ֵאייּבֶׁ
י, תשס"ט לפ"ק( ינִׁ ית, ְשמִׁ ישִׁ  )תֹוְך ַהַנַחל ְסעּוָדה ְשלִׁ

*** 
 

 

ם תָׁ ּוָׁה אֹּ א צִּ ה ֲאֶשר לֹּ ְפֵני ה' ֵאש זָׁרָׁ יבּו לִּ יהּו זֶׁענֶׁען וַּיְַּקרִּ , ָנָדב אּון ַאבִׁ
עְרְשְטן ַא ְפרֶׁעמְ  דֶׁע ֵפייעֶׁר גֶׁעְשָטאְרְּבן ַווייל ֵזיי ָהאְּבן גֶׁעַמאְכט ַפאְרן ֵאייּבֶׁ

יְשט גֶׁעֵהייְסן.ָוואס עֶׁ  "י ָזאְגט, ַפאְרָוואס זֶׁענֶׁען ָנָדב אּון אַ  ר ָהאט נִׁ יהּו ַרשִׁ בִׁ
י מ ה ַרֵּבינּוגֶׁעְשָטאְרְּבן? ַווייל ֵזיי ָהאְּבן גֶׁע'ְפַסק'ְנט ֲהָלכֹות ַפאר ֵזייעֶׁר רֶּׁבִׁ  .שֶׁ

ען ַפאְרְשֵטיין, דֶׁער ָפסּוק ָזאְגט דָ  ְכאֹוָרה ַדאְרף מֶׁ ע ַטַעם, אְך ַא ְצֵווייטֶׁ לִׁ
"י ַאן ַאְנדֶׁערֶׁע ַטַעם ַפאְרָוואס ֵזיי זֶׁענֶׁען גֶׁעְש   ָטאְרְּבן?ַפאְרָוואס ָזאְגט ַרשִׁ

י ָזאְגט מֹוַהָרא"ש  וי דֶׁער רֶּׁבִׁ יר לֹויט וִׁ יז ָדאס ַמְסּבִׁ ימָ אִׁ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחלֶׁק א' סִׁ ן )לִׁ

יק, דּוְרְך ס"א(,  ען ָפאְלְגט ַא ַצדִׁ ים, ַאז מֶׁ ֵווייְסט דֶׁעם ַאז דּוְרְך ֱאמּוַנת ֲחָכמִׁ
יְרן. יְך צּו פִׁ וי ַאזֹוי זִׁ עְנְטש וִׁ  ַא מֶׁ

ויל ָנא יְך, עֶׁר וִׁ ְרלִׁ יז וואֹויל אּון עֶׁ ילּו וֶׁוען ֵאיינֶׁער אִׁ ר טּוהן ָדאס ֵמייְנט ַאז ֲאפִׁ
ים  דֶׁעם ָרצֹון ה', ַדאְרף עֶׁר ָאּבֶׁער ָנאךְ  יק ָוואס ָזאל אִׁ ַאְלץ ֵגיין צּו ַא ַצדִׁ

עְרְשְטן, ַווייל אַ  ינֶׁען דֶׁעם ֵאייּבֶׁ וי ַאזֹוי צּו דִׁ יגֶׁע וֶׁועג, וִׁ יְכטִׁ י רִׁ קֶׁען  ןֵלייַווייְזן דִׁ
עְנְטש ֵזייעֶׁר נַ  יְך ַא מֶׁ עְרְשטֶׁ רְ אזִׁ ויְלדֶׁע ַזאְכן ָוואס דֶׁער ֵאייּבֶׁ ער ן, עֶׁר טּוט וִׁ

יְשט הָ  ְכַלל נִׁ ויל ּבִׁ ים.וִׁ  אְּבן פּון אִׁ
יְשט גֶׁעָוואְלט ָפאְלְגן משֶׁ  ינֶׁען ַּביי ֹקַרח ָוואס ָהאט נִׁ יר גֶׁעפִׁ וי מִׁ ה ַאזֹוי וִׁ

יְנַגאְנצְ  יז גֶׁעוֶׁוען אִׁ ית ָוואס אִׁ יְך ָאְנגֶׁעטּוהן ַא ַטלִׁ ר זִׁ ן פּון ַרֵּבינּו, ָהאט עֶׁ
יט דֶׁעם, יכֶׁער מִׁ ְרלִׁ יז עֶׁ ר אִׁ ָאּבֶׁער דֶׁער  ְתֵכלֶׁת, עֶׁר ָהאט גֶׁעֵמייְנט ַאז עֶׁ

ען ָהא יְשט, אּון דֶׁעְרַפאר מּוז מֶׁ ְכַלל נִׁ ער ַדאְרף ָדאס ּבִׁ עְרְשטֶׁ ְּבן ַא ֵאייּבֶׁ
ין לֶׁעְּבן יְגן וֶׁועג אִׁ יְכטִׁ עְנְטְשן דֶׁעם רִׁ יק, ָוואס עֶׁר לֶׁעְרְנט דֶׁעם מֶׁ  .ַצדִׁ

ין ָפסּוק, יז ְפַשט אִׁ ה ֲאֶשר לֹּ  ָדאס אִׁ ְפֵני ה' ֵאש זָׁרָׁ יבּו לִּ ּוָׁה וַּיְַּקרִּ א צִּ
ם תָׁ עְרְשְטן ָאּבֶׁער עֶׁ אֹּ יהּו ָהאְּבן גֶׁעְּברֶׁעְנט צּום ֵאייּבֶׁ יז , ָנָדב אּון ַאבִׁ ס אִׁ

ער הָ  עְרְשטֶׁ ר, ַא ֵפייעֶׁר ָוואס דֶׁער ֵאייּבֶׁ יְשט גֶׁעוֶׁוען ַא ְפרֶׁעְמדֶׁע ֵפייעֶׁ אט ֵזיי נִׁ
ען ָדאס צּו טּו וי ַאזֹוי זֶׁענֶׁען ֵזיי צּוגֶׁעקּומֶׁ הן? ַווייל ֵזיי ָהאְּבן גֶׁעֵהייְסן, ָאּבֶׁער וִׁ

ה ַרֵּבינּו, וֶׁוען ֵזיי ָוואְלְטן גֶׁעַהאט ֱאמּוַנת ֲחכָ  יְשט גֶׁעָפאְלְגט משֶׁ ים, אּון נִׁ מִׁ
יְשט צּו ים גֶׁעָפאְלְגט, ָוואְלְטן ֵזיי נִׁ ה ַרֵּבינּו אּון אִׁ ען גֶׁעַגאְנגֶׁען צּו משֶׁ גֶׁעקּומֶׁ

 צּו דֶׁעם.
ים י ֵּביידֶׁע ַטֲעמִׁ יָּבה קּוְמט אֹויס ַאז דִׁ י סִׁ "י ָזאְגט דִׁ  זֶׁענֶׁען ֵאייְנס, ָנאר ַרשִׁ

ר.  ָוואס ָהאט ֵזיי צּוגֶׁעְּברֶׁעְנְגט צּו ַמאְכן דֶׁעם ְפרֶׁעְמְדן ֵפייעֶׁ
י, תשס"ה לפ"ק( ינִׁ ית, ְשמִׁ ישִׁ  )תֹוְך ַהַנַחל ְסעּוָדה ְשלִׁ
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רָׁא"ש הַּ ת מוֹּ יחוֹּ  שִּ
ֶער ַהאְלט, ֶער ֶוועט ָנאר ַזיין צּוְפִריְדן אֹויב ֶער ֶקען ִדיֶנען 

 עם ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויף ַא ְשַטאְפל פּוְנְקט ִווי ַזיין ַחֶבר.דֶ 
ָאֶבער ֶדער ֱאֶמת ִאיז ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֵלייְגט ֶיעְדן 
ֶמעְנְטש ַאַריין ִאין ַאן ַאְנֶדעֶרע ַמָצב, אּון ֶדער 

ְך ֵאייֶבעְרְשֶטער ִוויל ֶזעהן ִווי ַאזֹוי ֶדער ֶמעְנְטש ֶוועט ִזי
ְשַטאְרְקן אּון ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן לֹויט ַזיין ְשַטאְפל 

אּוְמְשֶטעְנְדן. ֶדער אּון לֹויט ַזייֶנע ֶמעְגִליְכֵקייְטן אּון 
ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ַא ַבאזּוְנֶדעֶרע ָסאְרט ַנַחת רּוַח פּון 

ִניְשט קּוְקן  ֶיעְדן ִאיד ַבאזּוְנֶדער, אּון ֶמען ָטאר ֵקייְנָמאל
אֹויף ַא ְצֵווייְטן, ֵסיי אֹויף ֵאייֶנעם ָוואס ִאיז ֶעְרֶגער אּון 

 ֵסיי אֹויף ֵאייֶנעם ָוואס ִאיז ֶבעֶסער.
ֶדעְרַפאר ָטאר ֶמען ִזיְך ִניְשט ָלאְזן פּוֶנעם ֵיֶצר ָהַרע, אּון 
ֵקייְנָמאל ִניְשט ֶוועְרן צּוְבָראְכן פּון ַא ְצֵווייְטן, ְשֶטעְנִדיג 
ַדאְרף ֶמען קּוְקן ָנאר אֹויף ִזיְך ַאֵליין, אּון ֶזעהן ָוואס ֶמען 

 ְשְטן.ֶקען טּוהן ֶעֶפעס ַא ַנַחת רּוַח ַפאְרן ֵאייֶבעְר 
ֶדער ֶרִבי ָזאְגט אֹויְפן ָפסּוק "ֶאָחד ָהָיה ַאְבָרָהם" ַאז 
ַאְבָרָהם ָהאט ֶגעִדיְנט ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ִמיט ֶדעם ַאז ֶער 
ִאיז ֶגעֶווען ֵאייֶנער ַאֵליין, ֶער ָהאט ִניְשט ֶגעקּוְקט אֹויף ַא 

ן אּון ָנאר ְצֵווייְטן. אּון ָדאס ַדאְרף ֶיעֶדער ִאיד ָנאְכַמאכְ 
קּוְקן אֹויף ִזיְך ַאֵליין, אּון ִניְשט ֶוועְרן צּוְבָראְכן פּון ֶדעם 

 ָוואס ֶמען ֶזעהט ַאז ַא ְצֵווייֶטער ִאיז ֶמער ַמְצִליַח.
ֶדער ֶרִבי ָהאט ֶדעְרֵצייְלט ִדי ַמֲעֶשה פּוֶנעם ָחָכם ִמיְטן 

ן ֶער ְפֶלעְגט ַּתם, ַאז ֶדער ַּתם ִאיז ֶגעֶווען ַא שּוְסֶטער אּו
ַמאְכן ִשיְך ִמיט ְדֵריי ֶעְקן, ָאֶבער ֶער ְפֶלעְגט ִזיְך ֵזייֶער 
ְפֵרייֶען ִמיט ִדי ִשיְך ָוואס ֶער ָהאט ֶגעַמאְכט, ֶער ְפֶלעְגט 
ֵזייֶער אֹויְסלֹויְבן ַזייֶנע ִשיְך ַאז ֵזיי ֶזעֶנען ֵזייֶער ֵשייֶנע ִשיְך. 

ים ֶגעְפֶרעְגט ַאז אֹויב ֶער ַמאְכט ָיא ֶווען ַזיין ַווייב ָהאט אִ 
ַאֶזעְלֶכע ֵשייֶנע ִשיְך, ַדאן ַפאְרָוואס ֶקען ֶער ִניְשט ֶבעְטן 
ֶדעְרַפאר ִדי ֶזעְלֶבע ֶגעְלט ָוואס ִדי ַאְנֶדעֶרע שּוְסֶטעְרס 
ֶבעְטן ַפאר ֵזייֶעֶרע ִשיְך? ָהאט ֶדער ַּתם ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: 

יט ִמיר? ָדאס ִאיז ֶיעֶנעְמ'ס ַמֲעֶשה אּון "ָוואס ָהאט ָדאס מִ 
ָדאס ִאיז ַמיין ַמֲעֶשה. אּון ַפאְרָוואס ַדאְרף ִאיְך קּוְקן אֹויף 
ַא ְצֵווייְטן? ָלאִמיר ַאֵליין ַמאְכן ַא ֶחְשבֹון ִוויִפיל ָהאט ִמיר 
ֶגעָקאְסט צּו ַמאְכן ִדי ִשיְך, אּון ִוויִפיל ִאיְך ַפאְרִדין אֹויף 

ם, אּון ִמיט ֶדעם ְפֵריי ִאיְך ִזיְך, אּון ֶעס ִאיְנֶטעֶרעִסיְרט ֶדע
 ִמיר ִניְשט ִוויִפיל ַא ְצֵווייֶטער ַמאְכט אֹויף ַזייֶנע ִשיְך".

ֶווען ֶדער ֶרִבי ָהאט ֶגעֶעְנִדיְגט ִדי ַמֲעֶשה, ָהאט ֶער 
אְרף ֶגעָזאְגט: "אּון אֹויב ֶדער ַדאֶוועֶנען ִאיז ִניְשט ִווי ֶעס דַ 

צּו ַזיין ִאיז ֶעס ִווי ַא שּוֶכעֶלע ִמיט ְדֵריי ֶעְקן". ָדאס ֵמייְנט 
ַאז ִמיר ַדאְרְפן ְפרּוִביְרן צּו ֵגיין ִאין ִדי ֵהייִליֶגע ֶוועְגן פּון 
ֶדעם ַּתם, אּון ֲאִפילּו ֶווען ִדי ּתֹוָרה ּוְתִפָלה ֶזעֶנען ִניְשט 

י ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין, ָזאל ֶמען ַאזֹוי הּוְנֶדעְרט ְפָראֶצעְנט ִוו
ִזיְך ָאֶבער ְפֵרייֶען ֶדעְרִמיט. אּון ַאְנְשָטאט צּו קּוְקן אֹויף ַא 
ְצֵווייְטן ָוואס ֶקען ֶבעֶסער, ָזאל ֶמען קּוְקן אֹויף ָוואס ֶמען 
ַפאְרִדיְנט ַאֵליין פּון ִדי גּוֶטע ַמֲעִשים ָוואס ֶמען טּוט, אּון 

ִמיט ֶדעם, אּון ַדאן ֶוועט ֶמען זֹוֶכה ַזיין ִזיְך צּו ִזיְך ְפֵרייֶען 
 ְשַטאְרְקן אּון ֶוועְרן ָנאְך ֶבעֶסער.

וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס נּוְצט אֹויס ִדי ֵהייִליֶגע ֶטעג פּון 
ְסִפיָרה ִזיְך צּו ְשַטאְרְקן ִאין ֲעבֹוַדת ה', ֶוועט ִאים ַזיין גּוט 

 ף ֶיעֶנע ֶוועְלט.אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון אֹוי
 )ִליקּוֵטי ֲהָלכֹות, ֶפַסח, ה"ט אֹות כ"ב(

 
 

 

בוֹּת יֵלי ְדאָׁ  מִּ
בוֹּת ְרֵקי אָׁ יף פִּ  ֶפעְרל ֶוועְרֶטער אוֹּ

~~~ 
 

 ַפאר ֶיעְדן ֶמעְנְטׁש ִאין ֶיעְדן ַמָצב

 קֹוֶדם ָזאג ַאַסאְך ּתֹוָרה

ַטאְרק ַהאְרץ  ַא ׁשְ
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 מוסדותינו הק' נייעס אינערהאלב
 

 אפגעצייכנט צו די עפענונג פון יאר פינף
 ודש ברסלב""תלמוד תורה היכל הק

 

יאר פון ווען מיר האבן געעפנט די תלמוד תורה אין  פינף אין די יעצטיגע טעג ווערט
, האט שוין די י לעצטע יארןאין ד ."תלמוד תורה היכל הקודש ברסלב" וויליאמסבורג,

די קינדער ווערן  אוא פלאץ וו סתלמוד תורה געהאט א ווייט גרייכנדע אפקלאנג, אל
פלה און יראת שמים על דרך ישראל סבא, מיט די אלע הייליגע נתחנך מיט תורה ת

 לערנט.האט אונז געמוהרא"ש אזוי עצות פון הייליגן רבי'ן, אויפן וועג ווי 
ווי עס זאגן עדות אלע עלטערן, זעהט מען אויף די קינדער  .הכרת פניהם ענתה בם

געווענליך.  נישט א געוואלדיגע חן, אן איידלקייט און ערליכקייט וואס מען טרעפט
דאס קומט נאר פון די הייליגע תורה וואס די קינדער לערנען פלייסיג וואס די תורה 
איז אילת אהבים ויעלת חן, ובנוסף וואס די קינדער רעדן צום אייבערשטן אויף די 

די קינדער זענען שטענדיג פארנומען צו דערציילן "מעשיות פון . אייגענע שפראך
געבעטן דעם אייבערשטן און דער אייבערשטער האט זיי  זיי האבןתפלה", זאכן וואס 

 געהאלפן.
די הארץ ווערט איבערגענומען ווען מען הערט ווי די תמימות'דיגע קינדער, 

ווי דער אייבערשטער  ווי זיי בעטן דעם אייבערשטן בתמימות ופשיטות און דערציילן
פארן מלמד נאך פסח, אז זיי עטליכע קינדער האבן דערציילט  .העלפט זיי שטענדיג

ן זייערע עלטערן צו באקומען א גוטע אפיקומן, עהאבן נישט געוואלט מוטש
אנשטאט דעם מוטשען זיי ענדערשט דעם אייבערשטן, און דער אייבערשטער וועט 

נגע הערצער צו לעבן מיטן יוווערט איינגעבאקן אין די  עסווען  .זיי זיכער העלפן
יארן, און זיי וועלן שוין קיינמאל נישט  מיטוואקסן מיט זיי אלעאייבערשטן, וועט דאס 

וועלן זיי וויסן אז זיי  ,אין יעדן מצב וואס זיי וועלן זיין .אוועקגיין פונעם אייבערשטן
האבן זיך צו וועם צו ווענדן, דער אייבערשטער גייט מיט זיי שטענדיג, און ער וועט זיי 

 קיינמאל נישט פארלאזן.
ווען די חברי יאר צוריק  מיט פינףט זיך די התחלה פון די תלמוד תורה, עס דערמאנ

איבערצוגיין אלע תש"ע אין יאר חול המועד פסח ההנהלה זענען געזיצן ביי מוהרא"ש 
וואס עס האט  דעטאלן איבער די תלמוד תורה, האט מוהרא"ש דערציילט דעמאלט

רינדעט די ערשטע ברסלב'ע זיך אפגעשפילט אין וויליאמסבורג ווען מען האט געג
 בית המדרש אין וויליאמסבורג.

בימים ההם איז ברסלב געווען א נייע זאך וואס ווייניג האט דערפון געהערט, און 
מען האט זיך זייער געמוטשעט מיט מנין, מאכט זיך אמאל אז דער גבאי פון בית 

דאן א יונגע וואס איז נאך געווען  -המדרש האט זיך אויסגערעדט פאר מוהרא"ש 
אז מען מוטשעט זיך זייער מיט צוזאמשטעלן מנין יעדן שבת אין בית  -אינגערמאן 

המדרש. האט מוהרא"ש זיך צושמייכלט און זיך אנגערופן, "זארגט נישט, דא אין 
וויליאמסבורג וועט נאך זיין א ברסלב'ע תלמוד תורה", און ווען עס איז דעמאלט 

ן פארשידענע תלמוד תורה'ס, האט מוהרא"ש אריבער געפארן דארט באסעס פו
געזאגט, "דו זעהסט די באסעס? אזוי וועלן ארום פארן באסעס וואס וועט שטיין אויף 

 זיי "תלמוד תורה היכל הקודש ברסלב".
פאר דעם גבאי'ן איז דאס געווען ווי א ווילדער חלום, און ער האט זיך אנגערופן צו 

ט מען אז זע -האט מוהרא"ש אויסגעפירט  -ט עצמוהרא"ש, "איר חלומ'ט בהקיץ", י
 די חלום איז ברוך ה' מקוים געווארן.

מיטן אייבערשטנ'ס הילף האט זיך די תלמוד תורה גאר שטארק פארברייטערט און 
 פארבעסערט במשך די יארן, צו די צופרידענהייט פון אלע עלטערן.

 

 !נוהם חיינו ואורך ימיכי 
 

 עּבְן ִמירנֶ ן אוּ  ,ּבַיי ִמיר ,ִמיט ִמיר

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 הי"ו אשר לעווי מו"ה
 

 למז"ט געבורט פון א מיידעלעצו די 

 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז 
ער זאל זעהן אסאך אידיש נחת פון 

זיינע קינדער, דורות ישרים 
 ומבורכים.

 

 

 
 
 

 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 הי"ו יצחק אהרן וויינבערג מו"ה
 

 צו די געבורט פון א מיידעלע למז"ט

 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז 
פון ער זאל זעהן אסאך אידיש נחת 
זיינע קינדער, דורות ישרים 

 ומבורכים.
 

 

 
 
 

 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 הי"ו יחיאל אריה מו"ה
 

 למז"טאינגעלע צו די געבורט פון א 

 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז 
ער זאל זעהן אסאך אידיש נחת פון 

זיינע קינדער, דורות ישרים 
 ומבורכים.

 

 

 
 
 

 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 הי"ו יצחק אייזיק קאהןמו"ה 
 

 למז"טאינגעלע צו די געבורט פון א 

 

אז  דער אייבערשטער זאל העלפן
ער זאל זעהן אסאך אידיש נחת פון 

זיינע קינדער, דורות ישרים 
 ומבורכים.

 

 

 
 
 

 

 

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

 

 מיר וואונטשן א הארציגע ברכת מזל טוב פאר

 הי"ו אלי' קנאלל חתןה
 ג למזל טוב"איז א חתן געווארן עבוואס 

 

אייבערשטער זאל העלפן אז עס זאל זיין א קשר של קימא דער 
 סייעתא דשמיא כים מיטאון א בנין עדי עד, דורות ישרים ומבור

 



 א
 

 

 גליון היכל הקודש
 וועכענטליכע גליון ארויסגעגעבן דורך

 וויליאמסבורג מוסדות היכל הקודש ברסלב
 נתייסד ע"י כ"ק מרן מוהרא"ש זי"ע

 
 

  זמנים
 7:26.....................הדלקת הנרות.

 8:52.................ר"ש.....סוף זמן ק
 8:58.........................מוצאי שב"ק

 שיעורים כסדרן
  ..........כתובות פ"ב.בבלי.............

  .........................ערלה ה'ירושלמי
 ....חולין פרק ו'תוספתא..............
 
 
 
 
 
 

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ֵהן, כֹּ א ֶאל הַּ ם ְוהּובָׁ דָׁ ְהֶיה ְבאָׁ י תִּ ת כִּ עַּ רַּ ק מֹוַהָרא"ׁש ָזאְגט ַאז ֶדער ָפסּו ֶנגַּע צָׁ
י ָזאְגט  , ָדאסקּוְמט ְמַרֵמז ַזיין יָמן ב'( ָוואס ֶדער ֶרבִּ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' סִּ ַאז ֶדער )לִּ

יָקר  יַח ֶגעֶווער עִּ יזפּון ָמׁשִּ ה " אִּ לָׁ יַח ֶוועט  ,"צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן -ְתפִּ ָמׁשִּ
יַח ֶוועט אֹויְסֶלעְרֶנ ָלה, ָדאס ֵמייְנט ַאז ָמׁשִּ יט ְתפִּ י ֶוועְלט מִּ ען ַפאר ַאייְנֶנעֶמען דִּ

י ֶוועְלט, ַאז ֶמען ֶקען ֶרעְדן צּום ֵאייֶבערְ  ְׁשְטן, ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ַאֶלע ֶמעְנְטְׁשן פּון דִּ
יְׁשט אֹויף ֶדער ֶוועְלט יְׁשט ָגאְרנִּ יְׁשט ֵקייֶנעם אּון נִּ אֹויֶסער ֶדעם  ,ָהאט נִּ

וי ֶדער ָפסּוק ָזאְגט  ה ְברּורָׁהֵאייֶבעְרְׁשְטן, וִּ פָׁ ים שָׁ מִּ ְך ֶאל עַּ ז ֶאְהפֹּ י אָׁ א  "כִּ ְקרֹּ לִּ
ם ְבֵשם ה'".  ֻכלָׁ

וי ַאזֹוי ֶוועְרט ֶמען ָנאנְ  ים, ַא ֶמעְנטְ וִּ ׁש ט צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן? ָנאר דּוְרְך ֶרעְדן צּו אִּ
יְך צּוֶגעֹוואֹויֶנען צּו , ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן אֹויף ַזיין ֵאייֶגעֶנע ְׁשְפַראךְ  ַדאְרף זִּ

ָהאט אּון ֶבעְטן ֶדעם  ֶערַדאְנֶקען ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן אֹויף ַאֶלע גּוט'ס ָוואס 
ים ֶבעְרְׁשְטן אֹויף ָוואס ֶעס ֶפעְלט ֵאיי יַח אֹויְסֶלעְרֶנעאִּ ן ָנאְך, אּון ָדאס ֶוועט ָמׁשִּ

י ַגאְנֶצע ֶוועְלט.  ַפאר דִּ
יז ַאז ָדאס ֶקען ֶמען אֹויְך ַהייְנט טּוהן ַא ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש ֶקען ׁשֹוין  ,ֶדער ֱאֶמת אִּ

יז ָנארֶיעְצט ָאְנֵהייְבן ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן,  ַאז ֶווען ֶמען טּוט  ,ֶדער ְפָראְבֶלעם אִּ
יְׁשט יְלט נִּ י ַהאְרץ, אּון ֶמען פִּ י אֹויְגן אּון דִּ ַאז ֶדער  ֲעֵבירֹות, ֶוועְרט ַפאְרְׁשָטאְפט דִּ
ים, ֶמען פִּ  יְׁשט ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶהעְרט אֹויס ֶיעֶדע ָוואְרט ָוואס ֶמען ֶרעְדט צּו אִּ יְלט נִּ

י ַגאְנֶצע ֶוועְלט.ֶדעם ֵאייֶבערְ  יְרט דִּ  ְׁשְטן, ַאז ָנאר ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער פִּ
יק יז צּו ֵגיין צּו ַא ַצדִּ י ֵעָצה ֶדעְרצּו אִּ ּון ָוואס ֶער ֶקען אֹויְפֵהייְבן ֶיעְדן ֶמעְנְטׁש א ,דִּ

יק ְבֶרעְנְגן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ֶער ֶלעְרְנט אֹויס ַפאְרן ֶמעְנְטׁש אַ  ים צּורִּ ז ֶדער אִּ
יג ֶרעְדן צּום  ים, אּון ֶמען ֶקען ְשֶטעְנדִּ יט אִּ יג מִּ יז ְשֶטעְנדִּ ֵאייֶבעְרְׁשֶטער אִּ

 ֵאייֶבעְרְׁשְטן.
יז אּוְנז ֶדער ָפסּוק ְמַרֵמז ם,  ,ָדאס אִּ דָׁ ְהֶיה ְבאָׁ י תִּ ת כִּ עַּ רַּ ים ֵגייֶען ֶנגַּע צָׁ י ְנָגעִּ דִּ

י ֲעֵבירֹות ָוואס ַא ֶמעְנְטׁש ט יְנדַארֹויף אֹויף דִּ ים ְבלִּ יְׁשט  ,ּוט ָוואס ָדאס ַמאְכט אִּ נִּ
י ֵעָצה יז דִּ יְלן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ָוואס אִּ יְׁשט צּו פִּ א ֶאל  ?צּו ֶזעהן אּון נִּ ְוהּובָׁ

ֵהן, כֹּ יק הַּ ים ְבֶרעְנְגן צּום ַצדִּ יז ֶדער ֹכֵהן ְמָׁשֵרת ַביים  ,ֶמען ָזאל אִּ ָוואס ֶער אִּ
ים ְבֶרעְנְגן צֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון דֶ  יק ֶוועט אֹויְפֵהייְבן ֶדעם ֶמעְנְטׁש אּון אִּ ּום ער ַצדִּ

 ֵאייֶבעְרְׁשְטן.
יַע א'(  )ֹזאת ַהתֹוָרה ַתְזרִּ

*** 
נוֹּ וְ  אשוֹּ ְוֶאת ְזקָׁ רוֹּ ֶאת רֹּ ל ְשעָׁ ח ֶאת כָׁ י ְיגַּלַּ יעִּ ְשבִּ ּיוֹּם הַּ יָׁה בַּ ת ֵעינָׁ ְוהָׁ יו ֵאת ַַּּבֹּ

רוֹּ ְיגַּלֵ  ל ְשעָׁ .ְוֶאת כָׁ יְך ָאְפֶׁשעְרן ַאֶלע ַזייֶנע ָהאר. חַּ  ֶדער ְמצֹוָרע ַדאְרף זִּ
י ָנָתן ָזאְגט  וי ֶרבִּ יר לֹויט וִּ יז ָדאס ַמְסבִּ ילּוַח ֲהָלָכה ג' אֹותמֹוַהָרא"ׁש אִּ יקּוֵטי ֲהָלכֹות גִּ   )לִּ

 
 

 בהמשך בדף 
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רָׁא"ש הַּ ת מוֹּ יחוֹּ  שִּ
 

ֵבד זַּיין אַּ ְצֵווייְטן  ~  ~ ְמכַּ
 

ִפיָרה  ט ִאין ִדי ֵהייִליֶגע סְׁ ֵטייֶען ֶיעצְׁ ִמיר שְׁ
ן ִמיר אֹויף ִדי ִפיר  רֹויֶערְׁ ֶטעג. ִאין ִדי ֶטעג טְׁ
ִמיִדים פּון ֶרִבי  לְׁ ט תַּ נְׁ ִציג טֹויזְׁ ָוואנְׁ אּון צְׁ
ן ִאין ִדי  בְׁ ָטארְׁ ֶכע ֶזעֶנען ֶגעשְׁ ֲעִקיָבא ֶוועלְׁ

וייל ֵזיי  ייט וַּ ֵבד ֶגעֶווען צַּ כַּ ט מְׁ ן ִזיְך ִנישְׁ ָהאבְׁ
ט  ט ֶגעֶלעבְׁ ן, אּון ִנישְׁ ֵווייטְׁ ֵאייֶנער ֶדעם צְׁ

ן. ֵווייטְׁ ן צְׁ ָשלֹום ֵאייֶנער ִמיטְׁ  בְׁ
ייט ַאז  ִטיֶגע צַּ ט ִדי ִריכְׁ ֶדעִריֶבער ִאיז ֶיעצְׁ
אֶקע  ן טַּ ֶבעֶסערְׁ ארְׁ ן ִזיְך צּו פַּ רּוִבירְׁ ִמיר ָזאל פְׁ

ִזיכְׁ  יין ִאין ֶדעם ִהינְׁ ֵבד זַּ כַּ ן ָיא מְׁ ט, ַאז ִמיר ָזאלְׁ
ן  ן, ַאז ִמיר ָזאלְׁ ֵווייטְׁ ָשלֹום ִמיט ן עבְׁ לֶ ַא צְׁ בְׁ

ן ֵאייֶנעם.  ֶיעדְׁ
ט  ט ַאז ֶמען ָזאל ִנישְׁ אכְׁ ִדי ִסיָבה ָוואס מַּ
וייל ֶמען ָהאט  ן ִאיז וַּ ֵווייטְׁ יין ַא צְׁ ֵבד זַּ כַּ מְׁ
יין ֵרייֶנע ֱאמּוָנה. ֶווען ַא ִאיד ָהאט ַא  ט קַּ ִנישְׁ

ט ַאז רֵ  ֵלייבְׁ ט אּון ֶער גְׁ ייֶנע ֱאמּוָנה, ֶער ֵווייסְׁ
ן,  טְׁ שְׁ ן ָאֶנעם ֵאייֶבערְׁ ט ִרירְׁ ֶער ֶקען ִזיְך ִנישְׁ
ט ָנאר פּוֶנעם  ט קּומְׁ ַאֶלעס אֹויף ֶדער ֶוועלְׁ
יין ַא  ֵנא זַּ קַּ ט מְׁ אן ֶוועט ֶער ִנישְׁ ן, דַּ טְׁ שְׁ ֵאייֶבערְׁ

ן אכְׁ מַּ ט ַאֶוועקְׁ ן, ֶער ֶוועט ִנישְׁ ֵווייטְׁ ַא  צְׁ
ן ַאז ַאֶלעס ָוואס ֶער  ן, ֶער ֶוועט ִוויסְׁ ֵווייטְׁ צְׁ
ֶטער  שְׁ ן ֶוועט ִאים ֶדער ֵאייֶבערְׁ ף צּו ָהאבְׁ ארְׁ דַּ
ט  ן, אּון ֵקייֶנער ֶקען ִאים ָדאס ִנישְׁ ַאֵליין ֶגעבְׁ

ן  "ל ָזאגְׁ ן. ַאזֹוי ִווי ִדי ֲחזַּ אפְׁ )יּוָמא לח:( צּוכַּ

ָך י קֹומְׁ ָראּוָך ּוִבמְׁ ָך ִיקְׁ ִשמְׁ ין ָאָדם ֹוִשיבּוָך, אֵ "בְׁ
ת  עַּ כּות נֹוגַּ לְׁ ֵאין מַּ ֵברֹו, וְׁ חַּ ֶמה ֶשּמּוָכן לַּ נֹוֵגעַּ בַּ
ֹלא ִניָמא", ֵקייֶנער  ָתּה ֲאִפילּו ִכמְׁ כּות ֲחֶברְׁ לְׁ מַּ בְׁ
ט צּו ַא  גְׁ אנְׁ אלַּ ן ָוואס ֶעס בַּ ִרירְׁ ט ָאנְׁ ֶקען ִנישְׁ

ן. ֵווייטְׁ  צְׁ
ָלא ט ִדי קְׁ ֶרע ֶווען ַא ִאיד ָהאט ָאֶבער ִנישְׁ

רֹויֶעִריג  ן טְׁ ט ֶער ָאן ֶווערְׁ אן הֹויבְׁ ֱאמּוָנה, דַּ
ֵווייֶטער ָהאט ֶמער פּון ִאים,  ָוואס ַא צְׁ ארְׁ פַּ

ָטאט צּו  שְׁ ִטיֶגעאּון ַאנְׁ , צּו יטִר שְׁ  טּון ִדי ִריכְׁ
ף,  ארְׁ ן ָוואס ֶמען דַּ טְׁ שְׁ ן ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ֶבעטְׁ

ֵווי ֵנא ֶדעם צְׁ קַּ ָטאט ֶדעם ִאיז ֶמען מְׁ שְׁ ן, ַאנְׁ יטְׁ
ן, אּון ֵווייטְׁ רֹוֶגז אֹויף ַא צְׁ ט בְׁ  אּון ֶמען ֶווערְׁ
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רָׁא"ש הַּ ת מוֹּ יחוֹּ  שִּ
ף צּו  ארְׁ ן ִווי ֶעס דַּ ט ִליב ָהאבְׁ אן ֶקען ֶמען ִזיְך ִנישְׁ דַּ

יין.  זַּ
ן ִאין  קְׁ ארְׁ טַּ ייט ִזיְך שְׁ ט ִדי צַּ ֶדעִריֶבער ִאיז ֶיעצְׁ
ן צּום  ֱאמּוָנה, ֶמען ָזאל ִזיְך צּוֶגעֹוואֹויֶנען צּו ֶרעדְׁ

ט ֵאייֶבערְׁ  ף. ֶווען ַא ִאיד ֶגעוואֹוינְׁ ארְׁ ן ָוואס ֶמען דַּ טְׁ שְׁ
אְך,  רַּ פְׁ יין שְׁ ן אֹויף זַּ טְׁ שְׁ ן צּום ֵאייֶבערְׁ ִזיְך צּו צּו ֶרעדְׁ
אן ֶוועט ֶער  ט ֶער ַא ֵרייֶנע ֱאמּוָנה, אּון דַּ אקּומְׁ אן בַּ דַּ
יין ֵקייֶנעם, אּון ֶער  ֵנא זַּ קַּ ט מְׁ אִטיש ִנישְׁ שֹוין אֹויָטאמַּ

ן ִמיט ֵקייֶנעם, אּון ֶקעֶנען ֶוועט ִזי ִריגְׁ ן קְׁ פְׁ ארְׁ ט דַּ ְך ִנישְׁ
ן ֵאייֶנעם. ָשלֹום ִמיט ֶיעדְׁ ן בְׁ  ֶלעבְׁ

 

ע ֵעָצה ֶׁ ִטיש  ַראקְּ ְּ  ַא פ 

ִטיֶשע  אקְׁ רַּ אֹויֶסער ֶדעם ִאיז ָדאס ִאיז אֹויְך ַא פְׁ
ן אּון ֶזען ָנאר ָדאס  ֵווייטְׁ ן אֹויף ַא צְׁ קּוקְׁ ֵעָצה צּו ַארֹויפְׁ

יי ס בַּ ן, אּון ֲאִפילּו ֶווען ֶעס ֶזעט אֹויס ַאז  גּוטְׁ ֶיעדְׁ
ס, ָזאל מֶ  טְׁ ֶלעכְׁ יין ֶיעֶנער ָהאט ֶגעטּון שְׁ ן זַּ ען ִאים דַּ

כּות ף זְׁ כַּ ט אס ט דָ ען טּוואס מֶ וָ ִמיט ֶדעם וייל . וַּ לְׁ ֶווערְׁ
ן ען מֶ  ֶגעִהיטְׁ ֵזירֹות, ָאֶדער ִדינִ ן פּוָאפְׁ ֶטע גְׁ ֶלעכְׁ ס שְׁ ים חַּ

ָשלֹום.  וְׁ
ט  "ן ֵחֶלק א' ִסיָמן קי"ג( ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ אר )ִליקּוֵטי מֹוֲהרַּ ַאז פַּ

ש,  טְׁ ֵזיָרה אֹויף ַא ֶמענְׁ ֶטע גְׁ ֶלעכְׁ ט ַארֹויס ַא שְׁ ֶמען ֶגעבְׁ
ִכים  סְׁ ש ַאֵליין אֹויב ֶער ִאיז מַּ טְׁ ט ֶמען ֶדעם ֶמענְׁ ֶרעגְׁ פְׁ

ֵטייט ִזיְך ַא שְׁ ארְׁ ֵזיָרה. פַּ ט צּו ִדי גְׁ ֶרעגְׁ ז אֹויב ֶמען פְׁ
ן ַאז ֶעס  ש, ֶוועט ֶער ִזיֶכער ָזאגְׁ טְׁ ֶגעֶהעִריג ֶדעם ֶמענְׁ
ט ֶמען  ֶרעגְׁ אר פְׁ פַּ ט ַאזַּא עֹוֶנש, ֶדערְׁ ט ִאים ִנישְׁ קּומְׁ
ָמָשל ֶווען ֵאייֶנער  ש, לְׁ טְׁ ן ֶמענְׁ ֵווייטְׁ ִאים אֹויף ַא צְׁ

ט, ֶיעֶנער ָהאט ֶגעטּו ט ִאים: "דּו ֵווייסְׁ ֵציילְׁ הן ָדאס ֶדערְׁ
ט ָדאס, וֶ  ש ֶהערְׁ טְׁ ט ִאיז ָדאס" אּון ֶווען ֶדער ֶמענְׁ וערְׁ

ט אּון ֶער פַּ  ייְך אֹויף ֶיעֶנעםקְׁ סְׁ ֶער ֶגעֶרעגְׁ לַּ ט גְׁ אר  :'נְׁ "פַּ
א זַּאְך ָוואס ֶער  אר ַאזַּ ט ֶיעֶנעם ִמיָתה! פַּ א זַּאְך קּומְׁ ַאזַּ
ן עֹוֶנש!".  בְׁ ארְׁ ן ַא הַּ ף ֶמען ִאים ֶגעבְׁ ארְׁ ָהאט ֶגעטּון, דַּ

ט ַאז ִמיט ֶדעם א ט ִנישְׁ אפְׁ ש כַּ טְׁ ט קְׁ סְׁ פַּ ּון ֶדער ֶמענְׁ 'נְׁ
וייל ַאָמאל ָהאט ֶער אֹויְך ֶגעטּון  ֶער אֹויף ִזיְך ַאֵליין, וַּ
אְך, אּון ִמיט ֶדעם ָוואס ֶער  ִליֶכע זַּ ֶעֶפעס ַאן ֶענְׁ

ט קְׁ סְׁ פַּ  טקְׁ סְׁ פַּ אֹויף ֶיעֶנעם, ָהאט ֶער ֶגע''נְׁ ַאן עֹוֶנש  'נְׁ
 יין.אֹויף ִזיְך ַאלֵ 

ט  ָנה ָזאגְׁ ט ָוואס ִדי ִמשְׁ שַּ )ָאבֹות ג( ָדאס ִאיז פְׁ

תֹו". ֶווען ֶמען  עְׁ ֶשֹּלא ִמדַּ תֹו וְׁ עְׁ ָרִעין ִמן ָהָאָדם ִמדַּ ִנפְׁ "וְׁ
תֹו", ֶמען  עְׁ ט ֶמען ִאים "ִמדַּ ֶרעגְׁ ש פְׁ טְׁ ט ַא ֶמענְׁ ָראפְׁ טְׁ שְׁ
ט ִזיְך ט ַאז ֶעס קּומְׁ אלְׁ ט ִאים ָוואס ֶער ַאֵליין הַּ ֶרעגְׁ  פְׁ
תֹו", ֶער  עְׁ ִאים ַא עֹוֶנש. ָאֶבער ֶעס ִאיז אֹויְך "ֶשֹלא ִמדַּ
ט ִאים אֹויף ִאים ַאֵליין,  ֶרעגְׁ ט ַאז ֶמען פְׁ ט ִנישְׁ ֵווייסְׁ
ן. אּון  ֵווייטְׁ ט ִאים אֹויף ַא צְׁ ֶרעגְׁ ט ַאז ֶמען פְׁ ֶער ֵמיינְׁ

ט קְׁ סְׁ פַּ ִווי ַאזֹוי ֶער  אר 'נְׁ אֹויף ֶיעֶנעם, ַאזֹוי טּוט ֶמען פַּ
 .םִאי

טְׁ  אר, אֹויב ַא ֶמענְׁ פַּ ט צּו ֶדערְׁ ש ִהיט ִזיְך ָאפ ִנישְׁ
ט קסְׁ פַּ  ן, ִמיט ֶדעם ֶווערְׁ ֵווייטְׁ ס אֹויף ַא צְׁ טְׁ ֶלעכְׁ 'ֶעֶנען שְׁ

וייל ֶמען ֶקען  ס, וַּ טְׁ ֶלעכְׁ אֶטעֶוועט פּון ַאֶלעם שְׁ ֶער ֶגערַּ
ִכי סְׁ ט טּון ָנאר אֹויב ֶער ִאיז ַאֵליין מַּ ִנישְׁ ם ִאים ָגארְׁ

ִטיֶגע ֶוועג צּו טּון ַאז ֶווען  אר ִאיז ִדי ִריכְׁ פַּ ֶדערֹויף. ֶדערְׁ
ס אוֹ  טְׁ ֶלעכְׁ ט שְׁ  יף ֵאייֶנעם, ָזאל ֶמען ֶיעֶנעםֶמען ֶהערְׁ

 

 

 גהמשך בדף 

  

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
יז ַזיין צֶ ב'(  יז ַזיין ָבאְרד אּון ֵפאֹות, ָדאס אִּ יד אִּ יָקר פּון ַא אִּ ים, ַאז ֶדער עִּ ֶלם ֱאֹלקִּ

יז ָנאְנט צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון דֶ  יד אּון ַאז ֶער אִּ יז ַא אִּ עְרַפאר ָדאס ַווייְזט ַאז ֶער אִּ
י ַפאְלן פּון ַבאֶׁשעֶפער ֶוועט ֶער דִּ  ֶזעהט ֶמען ַאז ֶווען ֵאייֶנער ֵהייְבט ָאן ַאֶוועק צּו

י בָ  יָמן ַאז ֶמעןֶעְרְׁשֶטע ַזאְך ָאְנהֹויְבן צּו ְׁשַנייְדן דִּ יז ַא סִּ  אְרד אּון ֵפאֹות, ָדאס אִּ
יד ְׁשַטארְ  הֹויְבט ָאן ַאֶוועק צּו ֵגיין פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן. יְך ַא אִּ יֶבער ַדאְרף זִּ ְקן ֶדערִּ

יְׁשט יט ֶדעם, אּון ַחס ְוָׁשלֹום נִּ יְך ְפֵרייֶען מִּ יט ַזיין ָבאְרד אּון ֵפאֹות, אּון זִּ יְרן  מִּ צּורִּ
 עְרצּו ֶעס ַאָראְפצּוֶנעֶמען ַח"ו.דֶ 

יט ֶדעם ֶקען ֶמען ַפאְרְׁשֵטיין ַפאְרָוואס ֶדער ְמצֹוָרע ָהאט ֶגעַדאְרְפט אָ  ְפֶׁשעְרן מִּ
יָמן פּו י סִּ יז דִּ י ָבאְרד אּון ֵפאֹות. ַווייל ָדאס אִּ ן ַא ַאֶלע ַזייֶנע ָהאר, אּון אֹויְך דִּ

ים קּוֶמען דָ  י ְנָגעִּ וי ֶמען ְמצֹוָרע. דִּ יְרט וִּ יְׁשט אֹויְפֶגעפִּ יְך נִּ אְך ַווייל ֶמען ָהאט זִּ
יֶגער, א יז ַאֶוועק פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן אּון ֶגעָוואְרן ַא ְקֶרעצִּ ּון ַדאְרף, ֶמען אִּ

יְך ָאפ ַזיין ָבאְרד אּון ֵפיא יָמן ֶדעְרצּו ַאז ֶער ֶׁשעְרט זִּ יז ֶדער סִּ  ֹות.ֶדעְרַפאר אִּ
י ֵעָצה יק קּוֶמען צּו אּון דִּ יז ַאז ֶער ָזאל צּורִּ יֶגער ֶמעְנְטׁש אִּ ם ַפאר ַאַזא ְקֶרעצִּ

י ָבאְרד אּון ֵפאֹות, אּון ָאְנהֹויְבן פּון פְ  יק ָלאְזן ַוואְקְסן דִּ יׁש צּו ֵאייֶבעְרְׁשְטן, צּורִּ רִּ
יְׁש  יֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן. ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ַוואְרְפט ֵקייֶנעם נִּ יז דִּ ט ַאֶוועק, ֶער אִּ
ים. יְך צּו אִּ יק צּו ֶנעֶמען ֶיעְדן ָוואס ֶוועְנְדט זִּ יג ְגֵרייט צּורִּ  ְשֶטעְנדִּ

יעַ   ְמֹצָרע תש"ע לפ"ק(-)תֹוְך ַהַנַחל ֵליל שב"ק פ' ַתְזרִּ
*** 

יֶגע ַהְפטֹוָרה י ָוואֶכעדִּ ין דִּ ח ְׁשֵטייט, אִּ ים ֶפתַּ עִּ רָׁ יּו ְמצֹּ ים הָׁ ה ֲאנָׁשִּ עָׁ ְרבָׁ  ְואַּ
ר, עַּ שָׁ י ְגָמָרא ָזאְגט  הַּ יֶגע ֶמעְנְטְׁשן ֶזעֶנען ֶגעֶוועַאז )סֹוָטה מ"ז.( דִּ יר ְקֶרעצִּ י פִּ ן דִּ

יְנֶדער. יט ַזייֶנע ְדֵריי קִּ י מִּ יָׁשע ַהָנבִּ  ֵגֲחזִּ יז ֶגעֶווען ֶדער ְמָׁשֵרת פּון ֱאלִּ י אִּ ֶווען  .יאֵגֲחזִּ
יׁשָ ַנֲעָמן ֶדער ֶגעֶנעַראל פּון ַארָ  יז ֶגעקּוֶמען צּו ֱאלִּ יְך אֹויְסֵהייְלן פּון ַזיין ם אִּ ע זִּ

ים, ָאֶבער יְׁשט ֶגעָוואְלט ֶנעֶמען ַקיין ֶגעְלט פּון אִּ יָׁשע נִּ יז  ְקֶרעץ, ָהאט ֱאלִּ י אִּ ֵגֲחזִּ
יק ֶגעצֹויְגן עֶ  יָׁשע ָהאט צּורִּ יְגְנט ֶגעָזאְגט ַאז ֱאלִּ ויל ָיא ָנאְכֶגעָלאְפן ַנֲעָמן אּון לִּ ר וִּ

יז צּוֶנעֶמען ֶגעְלט אּון ַנֲעָמן  י אִּ ים ֶגעֶגעְבן ַאַסאְך ַמָתנֹות, ֶווען ֵגֲחזִּ יק ָהאט אִּ רִּ
י ְקֶרעץ פּון ַנעֲ  ים ֶגעָׁשאְלְטן ַאז דִּ יָׁשע אִּ יָׁשע ָהאט ֱאלִּ ָמן ָזאל ֶגעקּוֶמען צּו ֱאלִּ

יז ַטאֶקע ֶגעֶווען. יְנֶדער, אּון ַאזֹוי אִּ ים אּון צּו ַזייֶנע קִּ יֶבער ֵגיין צּו אִּ  ַארִּ
יק, ָוואס ֶמען בַ ֶזעהט ֶמע ין ַא ַצדִּ י ַהאְרְבַקייט פּון ְמַזְלֵזל ַזיין אִּ אקּוְמט ן פּון ֶדעם דִּ

יז ְקֶרע י אִּ וי ֶמען ֶזעהט ַאז ֵגֲחזִּ יג אֹויף ֶדעם ַא ַהאְרֶבע ְׁשְטָראף ְלדֹורֹות, וִּ צִּ
יְנְדר יְצן אִּ יְנֶדער, אּון זֵיי ָהאְבן ֶגעמּוְזט זִּ יט ַזייֶנע קִּ י ַמֲחֶנה.ֶגעָוואְרן מִּ  ֹויְסן פּון דִּ

י ְגרֹויְסַקייט פּון ֱאמּונַ  י ַאְנֶדעֶרע ַזייט ֶקען ֶמען ַארֹויְסֶלעְרֶנען דִּ ים, אּון פּון דִּ ת ֲחָכמִּ
יְׁשט ַאלֶ  ילּו ֶווען ֶמען ַפאְרְׁשֵטייט נִּ יק, ֲאפִּ  עס.פּון ְגֵלייְבן אּון ָפאְלְגן ֶדעם ַצדִּ

יג ֶגעָווארְ  יז ְקֶרעצִּ יםֶווען ַנֲעָמן אִּ יָׁשע ֶער ָזאל אִּ יז ֶגעַגאְנֶגען צּו ֱאלִּ  ן אּון ֶער אִּ
יְך ֵגיין טֹובְ  יָׁשע ֶגעֵהייְסן ֶער ָזאל זִּ ים ֱאלִּ ין ַיְרֵדן אּון ֵהייְלן, ָהאט אִּ יְבן ָמאל אִּ ל'ן זִּ

יְׁשט ֶגעָוואְלט ָפאְלגְ  .י ֶוועט ֶער ֶגעֵהייְלט ֶוועְרןַאזוֹ  ר ן, עֶ פּון ָאְנַפאְנג ָהאט ַנֲעָמן נִּ
ים אֹויסְ  יָׁשע ֶוועט ַמאְכן ַאן ָאֶפעֶנעם מֹוֵפת, אּון אִּ ֵהייְלן, אּון ָהאט ֶגעֵמייְנט ַאז ֱאלִּ

יְנֶגע ַזאךְ  ים ַאַזא ְגרִּ יְך טֹובְ  ,ֶיעְצט ֵהייְסט ֶער אִּ ין ַיְרֵדן אּוֶער ָזאל זִּ ן ֶער ֶוועט ל'ן אִּ
יְך אֹויְסֵהייְלן יְך ָהאב ַאַסאְך ֶבעֶסעֶרע ֶבע .זִּ יְך צּו ָבאְדן "אִּ יְנֶדעְרֵהיים זִּ ֶדער אִּ

יְך ֶגעַדארְ  יז ַזייֶנע ְקֶנעְכט ָהאבְ  .ְפט ַאֶהער קּוֶמען?!"ָדאְרט, ַפאר ֶדעם ָהאב אִּ ן בִּ
ים, וֶ  יר ֶגעָזאְגט ַא ְגרֹויֶסע ַזאְך, ָפאְלג אִּ יא ָהאט דִּ ים ֶגעָזאְגט: "ֶדער ָנבִּ ועְסטּו אִּ

יְך ֶגע'טֹובְ  ֶגעֵהייְלט ֶוועְרן" אּון ֶער ָהאט יְבןַאזֹוי ֶגעטּוהן, ֶער ָהאט זִּ ין ַיְרֵדן זִּ  ל'ט אִּ
יז ֶגעֵהייְלט ֶגעָוואְרן פּון ַזיין ְקֶרעץ.  ָמאל, אּון ֶער אִּ

יק, אּון ָפא ים" פּון ֵגיין צּו ַא ַצדִּ י ְגרֹויְסַקייט פּון "ֱאמּוַנת ֲחָכמִּ ְלְגן ֶזעהט ֶמען דִּ
ימּות ּו ְתמִּ וי ַא ְקֵלייֶנָוואס ֶער ָזאְגט בִּ ילּו ֶווען ֶעס ֶזעהט אֹויס וִּ יטֹות, ֲאפִּ ע ְפׁשִּ

יְנֶגע ַזאְך, ָאבֶ  יק צּו טּוהן ַא ְגרִּ ין ָפׁשּוט'ֶע ַזאְך, ַווייל ַאָמאל ָזאְגט ֶדער ַצדִּ ער אִּ
י ַגאְנֶצע ַהְצָלָחה פּוֶנעם ֶמעְנְטׁש. יְך דִּ  ֶדעם ֶוועְנְדט זִּ

 

ית) יׁשִּ  ְמצֹוָרע, תשע"א לפ"ק( ,תֹוְך ַהַנַחל ְסעּוָדה ְׁשלִּ
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רָׁא"ש הַּ ת מוֹּ יחוֹּ  שִּ
כּות, ֶעס ִאיז ִזיֶכער ֶגעֶווען ִסיבֹות ָוואס ָהאט ֶיעֶנעם  ף זְׁ כַּ יין לְׁ ן זַּ דַּ

אן ֶוועט מֶ  ט ָדאס צּו טּון. אּון דַּ גְׁ ֶרענְׁ כּות צּוֶגעבְׁ ף זְׁ כַּ יין לְׁ ן זַּ ען ִאים אֹויְך דַּ
ט  ָמָרא ָזאגְׁ ל, ַאזֹוי ִווי ִדי גְׁ ָבת קכ"ז:( פּון ִהימְׁ כּות, )שַּ ף זְׁ כַּ ִריֹות לְׁ בְׁ ָדן ֶאת הַּ "הַּ

כּות". ף זְׁ כַּ  ָדִנין אֹותֹו לְׁ
ט ַא ָצָרה ָוואס ֶעס ִאיז ֶגעֶשעהן צּו  ֶבע אֹויְך ֶווען ֶמען ֶהערְׁ אּון ִדי ֶזעלְׁ

ט ִזיְך ֶיעֶנעם" ַא מֶ  ן "ֶעס קּומְׁ ט ָזאגְׁ ָלן, ָזאל ֶמען ִנישְׁ ֲחָמָנא ִליצְׁ ש, רַּ טְׁ ענְׁ
וייל ִמיט ֶדעם  ט קְׁ סְׁ פַּ א.ד.ג. וַּ ט, ֶמען ָזאל 'נְׁ ֶקערְׁ ארְׁ ֶמען אֹויף ִזיְך ַאֵליין. פַּ

רֵ זָ  מְׁ ִפָלה, "ה' ִישְׁ ן ַא תְׁ ִצֵלנּונאגְׁ יַּ יין שּוםּו וְׁ ָלן" "אֹויף קַּ ֲחָמָנא ִליצְׁ ִאיד  " "רַּ
ט ֶדעם עֹוֶנש,  ט ֶמען, ַאז ֶמען ִוויל ִנישְׁ וייזְׁ ט" א.ד.ג. ִמיט ֶדעם וַּ אכְׁ ֶגעדַּ

ִשים. אְך עֹונְׁ אֶטעֶוועט ִזיְך פּון ַאסַּ  אּון ֶמען רַּ
ט  ט )ָשם( ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ ֶרעגְׁ ר ִדין, פְׁ זַּ ֶטע גְׁ ֶלעכְׁ ט ַא שְׁ ַאז ֵאייֶדער ֶעס קּומְׁ

ש ַאֵליין אּו טְׁ טְׁ ֶמען ֶדעם ֶמענְׁ ט אֹויְך ַאֶלע ֶמענְׁ ֶרעגְׁ ן פּון ִדי ן ֶמען פְׁ שְׁ
ט ֶצע ֶוועלְׁ אנְׁ ש ָהאט ֶדעם ֹכחַּ  .גַּ טְׁ ט אֹויס ַאז ֶיעֶדער ֶמענְׁ קּומְׁ

ט ִזיְך צּו  ֶדער, אֹויב ֶער ֶגעוואֹוינְׁ ֵזירֹות פּון ִאיִדיֶשע ִקינְׁ צּוֶנעֶמען גְׁ ַאֶוועקְׁ
ף זְׁ  כַּ ן לְׁ שְׁ טְׁ יין ֶמענְׁ ן צּו זַּ ִדיג דַּ ֶטענְׁ ט שְׁ ן ֶזעֶנען ִנישְׁ שְׁ טְׁ כּות, ַאז ֶמענְׁ

אֶטעֶוועט  א ֶוועג רַּ ִדיג, אּון אֹויף ַאזַּ ן פּון ַאֶלעם ֶער שּולְׁ ַאֶלע ִאידְׁ
ס. טְׁ ֶלעכְׁ  שְׁ

ְך ֶדעם ָוואס ֶמען ִאיז ֵזיי  ן דּורְׁ שְׁ טְׁ ן ֶמענְׁ פְׁ רּוֲחִניּות ֶקען ֶמען ֶהעלְׁ אֹויְך בְׁ
כּות.  ף זְׁ כַּ ן לְׁ ט ֶדער ֶרִבי דַּ "ן ֵחֶלק א' ִסיָמן רפ"ב( )לִ ָזאגְׁ ַאז ֶווען ַא יקּוֵטי מֹוֲהרַּ

ט ֶער ַאז ֶיעֶנער ָזאל  אכְׁ כּות, ִמיט ֶדעם מַּ ף זְׁ כַּ ן לְׁ ֵווייטְׁ ן ַא צְׁ ש ִאיז דַּ טְׁ ֶמענְׁ
ט  ן גּוט, ַאזֹוי ִווי ֶדער ָפסּוק ָזאגְׁ אֶקע ֶווערְׁ ִהִלים לז, י( טַּ ֵאין )תְׁ ט וְׁ עַּ עֹוד מְׁ "וְׁ

טּו -ָרָשע"  יין ָרָשע.  אֹויב ֶוועסְׁ ט קַּ ל ִווי ֶיעֶנער ִאיז ִנישְׁ ן אֹויף ִדי ִביסְׁ קּוקְׁ
ֵאיֶנּנּו"  קֹומֹו וְׁ ל מְׁ ָת עַּ נְׁ בֹונַּ ִהתְׁ אן, "וְׁ ֶדעם  -דַּ ט ִאים ָנאכְׁ ֶווען דּו ֶוועסְׁ

אץ, ֶער ִאיז שֹוין אֹויף ַא  לַּ ֶבע פְׁ ט אֹויף ִדי ֶזעלְׁ ן ִאיז ֶער שֹוין ִנישְׁ קּוקְׁ ָאנְׁ
דְׁ  ף ֶהעֶכעֶרע מַּ כַּ ן ֶגעֶווען לְׁ ט ִאים דַּ וייל ִמיט ֶדעם ָוואס דּו ָהאסְׁ ֵריָגה, וַּ

אֶקע  ט ֶיעֶנער טַּ ט גּוט, ִמיט ֶדעם ֶווערְׁ כּות, ַאז ֶער ָהאט ָנאר ֶגעֵמיינְׁ זְׁ
 גּוט.

ן  קְׁ ארְׁ טַּ ִפיָרה ִזיְך צּו שְׁ ט אֹויס ִדי ֶטעג פּון סְׁ וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס נּוצְׁ
ן ן, אּון ִזיְך צּוֶגעֹוואֹויֶנען צּו  ִאין ֱאמּוָנה, צּו ֶרעדְׁ טְׁ שְׁ אְך צּום ֵאייֶבערְׁ ַאסַּ

ן, ִנישְׁ  ֵווייטְׁ ן אֹויף ַא צְׁ ן ָאן קּוקְׁ ן ֶדעם ֵאייֶגעֶנעם ֶלעבְׁ יין ֶלעבְׁ ֵנא זַּ קַּ ט מְׁ
ט טְׁ אּו ס פּון ֶיעֶנעם אּון שֶ ן ִנישְׁ ן אֹויף ִדי גּוטְׁ ן. ָנאר קּוקְׁ ֵווייטְׁ עֶפעֶנען ַא צְׁ

יין ֶיעדְׁ  ן זַּ יין, ֶדער דַּ ִליחַּ זַּ צְׁ אן ֶוועט ֶער ִזיֶכער מַּ כּות, דַּ ף זְׁ כַּ ן לְׁ
ס, אּון ֶעס ֶוועט ִאים  יין גּוטְׁ ן אֹויף זַּ ֶטער ֶוועט אֹויְך ָנאר קּוקְׁ שְׁ ֵאייֶבערְׁ

ן. ט ֶפעלְׁ ִנישְׁ ָמאל ָגארְׁ  ֵקיינְׁ
ָרא"ש ֵחֶלק ח' ֶעֶרְך ָדן ֶאת ֲחֵבירֹו(  )ִשיחֹות מֹוהַּ

 
 

 נייעס אינערהאלב
 מוסדותינו הק'

 המשך
 

מגעגענט. מנחה האט מען ביי נאך פילע קברי צדיקים אין די או
פון רבי מאיר בעל הנס. שפעט  'געדאווענט ביים ציון הק

ביינאכט איז מען צוריק געפארן קיין יבנאל זיך אביסל אפצורוען 
 די מידע ביינער.

דאנערשטאג איז מען אויפגעשטאנען גאר פרי פארטאגס, די 
בחורים האבן נאכאמאל אויסגעזאגט גאנץ תהלים ביים ציון הק', 

מען האט געדאווענט  .קיין מירוןדערנאך איז מען געפארן און 
שחרית ביים ציון הק' אין מירון. די שיירה איז גאר שיין 
אויפגענומען געווארן דורכ'ן מירונ'ער רב שליט"א, וועלכער איז 
א מחותן מיט מוהרא"ש, ער האט גאר שטארק מחזק געווען די 

יין מיט די עבודת בחורים מיטן ראש ישיבה ווייטער אנצוג
 הקודש.

נאכן דאווענען איז מען ווייטער ארום געפארן צו פילע קברי 
צדיקים אין די אומגעגנט פון מירון. און דערנאך איז מען צוריק 

 געפארן קיין יבנאל.
פרייטאג אינדערפרי איז מען געפארן קיין צפת, מען איז 

אר"י הק', און  געווען ביים ציון הק' פון אר"י הק', ביים מקוה פון
ביי נאך פילע קברי צדיקים אין די אומגעגנט. אויך איז מען 
געווען אין עמוקה ביים ציון הק' פון רבי יונתן בן עוזיאל, וואס איז 

 באקאנט פאר א פלאץ וואו מען פועל'ט אויס שידוכים.
שבת קודש איז געפראוועט געווארן מיט גרויס געהויבנקייט 

פרייטאג צונאכטס איז פארגעקומען א  אין יבנאל עיר ברסלב.
באטייליגט אויך גרויסארטיגע באטע, ביי וועלכן עס האבן זיך 

א  געדאווענט מיטפילע תושבי העיר. אינדערפרי האט מען 
באזונדערע מנין, אזוי ווי די תושבי חוץ לארץ האבן געדארפט 

י אר"י פון פ' שמיני, אנדערש ווי די תושבהערן די קריאת התורה 
וועלכע האבן שוין געליינט פ' תזריע מצורע. שלש סעודות איז 
אויך געפראוועט געווארן מיט גרויס געהויבנקייט. מוצאי שבת 
איז מען נאכאמאל געגאנגען צום ציון הק' פון מוהרא"ש צו 

 פועל'ן אלעס גוטס.
זונטאג אינדערפרי איז מען געווען ביים ציון פון מוהרא"ש און 

ן פון דארט איז מען אוועק געפארן מיט פרישע זיך געזעגנט, או
קבלות אין עבודת ה', און מיט א שטארקע אמונה אז מען האט 

איז מען  זיכער אויסגע'פועל'ט פילע ישועות, און דאן
 ארויסגעפלויגן פון ארץ ישראל אויפן וועג צו אוקריינע.

איז מען קודם צוגעפארן צום ארטיגן אנקומענדיג אויף קיוב 
. דער ארטיגער רב האט אויפגענומען די קיובמדרש אין בית ה

שיירה מיט גרויס פרייד און צוגעשטעלט אלעס וואס מען דארף 
 בכבוד גדול, און דערנאך איז מען ארויס געפארן קיין אומאן.

אין אומאן איז מען גלייך צוגעפארן צום ציון הק' פון רבי'ן וואו 
ל געווען מיט מען האט געזאגט תיקון הכללי און מתפל

השתפכות הנפש. גאר א לאנגע צייט האט מען פארברענגט 
ביים ציון בתפלה ותחנונים, די בחורים האבן זיך נישט געוואלט 
אוועקרייסן פון ציון, אבער מען האט שוין געמוזט גיין ווייל מען 

 האט געדארפט כאפן באצייטנס דעם פליגער.
ן האט געדאוונט מען איז צוריק געפארן אויף קיוב און מע

שחרית פארטאגס כוותיקין, און דאן האט מען זיך ארויפגעזעצט 
 אויפן פליגער אויפן וועג צוריק קיין ניו יארק.

די ערהארבענע נסיעה וועט נאך לאנג געדענקט ווערן. די 
בחורים זענען צוריק געקומען מיט זעק און פעק פון ישועות, און 

ינען דעם אייבערשטן און מיט א גאר נייעם פרישן חשק צו ד
אנגיין ווייטער אין עבודת ה' ביתר שאת וביתר עז. און מיטן 
אייבערשטנ'ס הילף וועלן די בחורים זוכה זיין אויפצושטעלן 

 הערליכע אידישע שטובער לשם ולתפארת בקרוב ובניקל.
 

 כי בשמחה תצאו ובשלום תובלון!
 

ט ועלְּ ער ֵגיִהנֹום אֹויף ִדי וֶׁ  דֶׁ
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 מוסדותינו הק' נייעס אינערהאלב
 

 !ברוכים הבאים בשם השם

 ישיבה תפארת התורה קערט זיך צוריק
 פונעם ציון הק' פון מוהרא"ש זי"ע אין יבנאל

שיבה מיט די בחורים צוריק געקומען פון א נסיעה די וואך דינסטאג איז דער ראש י
ביים , אין יבניאל קיין ארץ ישראל, זיך אויסצובעטן ביים ציון הק' פון מוהרא"ש זי"ע

 ביי נאך פילע קברי צדיקים.און ציון הק' פון רבי'ן אין אומאן, 
עס איז ברייט באקאנט וואס מוהרא"ש האט געשריבן אין זיין צוואה אז ער וועט זיין 

גלייכצייטיג האט  ען מתפלל זיין ביי זיין קבר.מא מליץ יושר פאר ווער עס וועט קו
מוהרא"ש צוגעזאגט, און דאס איז איינגעקריצט אויף זיין מציבה, אז יעדער בחור 
אדער מיידל וואס וועט אויסזאגן דעם גאנצן ספר תהלים ביי זיין קבר וועט ער זיין 

זאלן טרעפן זייער פאר זיי א מליץ יושר אין הימל און זיך משתדל זיין פאר זיי אז זיי 
 שידוך שנעל און גרינג.

זינט די הסתלקות פון מוהרא"ש, ווירבלט דער ציון הק' אין יבנאל פיר און צוואנציג 
שעה א טאג מיט אידן וועלכע קומען צו פארן פון איבעראל זיך אויסבעטן ישועות און 

ן מיט רפואות. פילע הונדערטער אידן דערציילן ווי אזוי זיי געהאלפן געוואר
געוואלדיגע ישועות נאכן מתפלל זיין ביים ציון הק'. הונדערטער משפחות זענען שוין 
אויפגעראכטן געווארן מיטן טון שיינע שידוכים מיט די קינדער, נאכן אויסזאגן גאנץ 

 תהלים ביים ציון הק'.
בחורים פון ישיבה האבן זיך צוגעכאפט צו די געוואלדיגע הבטחה, עטליכע בחורים 

נען שוין געפארן פאר יום טוב אויסצוזאגן תהלים ביים ציון הק'. די וואך מיטוואך זע
איז פארגעקומען די שמחת התנאים פון א תלמוד הישיבה החתן אלי' קנאלל ני"ו 
וועלכער איז געווען ביים ציון הק' און אויסגעזאגט תהלים, און אויפן וועג צוריק, נאך 

ך אנגעהויבן צו וועבן זיין שידוך, און ב"ה מען האט זייענדיג אויפן פליגער, האט זי
געבראכן טעלער, און די וואך איז פארגעקומען די שמחת התנאים בשעה טובה 

 ומוצלחת.
אנדערע בחורים האבן אויך געוואלט פארן, און דאן האט מען אפגעמאכט אז די 

ן אינאיינעם גאנצע ישיבה וועט פארן אינאיינעם מיטן ראש ישיבה און זיך אויסבעט
 בדבר ישועה ורחמים.

די שיירה האט זיך ארויסגעלאזט פון ניו יארק די פארגאגענע וואך מאנטאג נאכט, 
מען איז אנגעקומען אויף ארץ ישראל דינסטאג נאכט, און דאן זיך ארויסגעלאזט קיין 

 זיך אין די פריע פארטאגס שעה'ן, מען האטמיטוואך יבנאל וואו מען איז אנגעקומען 
גלייך געשטעלט דאווענען שחרית כוותיקין, נאכן דאווענען איז פארגעקומען א 
מסיבת לחיים צוגעשטעלט דורך די ארטיגע קהלה אויפצונעמען די חשובע געסט, און 

 דערנאך איז מען ארויפגעגאנגען צום ציון הק' זיך אויסצובעטן אלעס גוטס.
די צענדליגע בחורים האבן עס האט זיך נישט געפונען קיין טרוקן אויג ווען 

טראץ דעם וואס די השתפכות הנפש, גרויס תהלים מיט  ספר אויסגעזאגט גאנץ
זיך אבער זיי די לעצטע מעת לעת, האבן אין אויג  אןט פארמאכט בחורים האבן ניש

זיי זיך דארט  ט געקענט אפרייסן פונעם ציון הק', א לענגערע צייט האבןניש
 בתפלה ותחנונים.ווען און מרבה געאויפגעהאלטן 

דערנאך האט מען זיך ארוסגעלאזט קיין טבריה וואו מען האט מתפלל געווען ביי די 
 קברי צדיקים, מען איז געווען ביים הייליגן רמב"ם, של"ה הק', תלמידי בעש"ט, און 
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 ספרי ברסלב
 

מיט פרייד ווילן מיר מעלדן אז 
מיטן אייבערשטנ'ס הילף איז דא 
צו באקומען ביי אונז אלע ספרי 

 ברסלב
 

27 Skillman St. 
 347-977-7994ר רופט אדע

 
 

 

 

 

 

 קול ברסלב
 

 
 

 

 מען קען הערן שיעורים
פון כ"ק מרן מוהרא"ש זי"ע 

 פון די פארגאנגענע יארן
 

212-444-9191 

 

 

 

 

 

 קאפיען מיר נעמען אן צו פרינטן און
 

 פאר גאר ביליגע פרייזן!
 
 

 ספרים  •  קונטרסים  •  וועכענטליכע גליונות
 
 

 שנעל גוט און ביליג!
 

 347-559-5554רופט אריין פאר א פרייז 
5554printing@gmail.com 

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

 

מיר וואונטשן א הארציגע ברכת מזל טוב פאר
 

 הי"ו אלי' קנאלל חתןה
צו זיין שמחת תנאים למזל טוב

 
 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז עס זאל זיין א קשר של 
 ים ומבורכיםין עדי עד, דורות ישרקימא און א בנ
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 גליון היכל הקודש
 וועכענטליכע גליון ארויסגעגעבן דורך

 וויליאמסבורג מוסדות היכל הקודש ברסלב
 נתייסד ע"י כ"ק מרן מוהרא"ש זי"ע

 
 

  זמנים
 7:34.....................הדלקת הנרות.

 8:47.................ר"ש.....סוף זמן ק
 9:05.........................מוצאי שב"ק

 שיעורים כסדרן
  ..........כתובות פ"ב.בבלי.............

  .........................ערלה ה'ירושלמי
 ....חולין פרק ו'תוספתא..............
 
 
 
 
 
 

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
ֹפֶרת ֲאֶשר כַּ ֹרֶכת ֶאל ְפֵני הַּ פָׁ ֹקֶדש ִמֵבית לַּ ל ֵעת ֶאל הַּ ל יָֹׁבא ְבכָׁ ֹרן ְוֹלא  ְואַּ אָׁ ל הָׁ עַּ

ֹפֶרת.יָׁמּות ִכי בֶ  כַּ ל הַּ ֶאה עַּ נָׁן ֵארָׁ ט מֹוַהָרא"ׁש ִאיז ָדאס ַמְסִביר לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָז עָׁ ְְ א
ְטן אּון ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ָוואס ִאיז ְֶעֶווען ַווייט פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁש )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן קט"ו( 

ן ּוָבה טּוהן אּון צּוִריק ַזיין וואֹויל אּון ֶעְרִליְך, ַדאֵאיין ָטאְ ַמאְכט ֶער ָאּפ ַאז ֶער ִוויל ְתׁש
ט ַאז ֶמען ֶקען ָדאס ִניְׁשט צּוָלאְזן, ֶמען מּוז ְׁשֶטעְרן דֶ  ְְ עם קּוְמט ִדי ִמַדת ַהִדין אּון ָזא

ֶדער ער ֶמעְנְטׁש, ֶמען ֶקען ִאים ִניְׁשט ָלאְזן אֹויף ֵאייְנָמאל ֶוועְרן ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד. ָאבֶ 
ְרַפאר אְך ַא ַבַעל ָהַרֲחִמים, ֶער ָהאט ַרֲחָמנּות אֹויְפן ֶמעְנְטׁש, ֶדעֵאייֶבעְרְׁשֶטער ִאיז דָ 

ְנֶטער ַבאַהאְלט ִזיְך ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ִאין ִדי ְמִניעֹות, ֲאִפילּו ֶעס ֶוועְרט ַטאֶקע אּו
ִריְנְ ְתׁשּוָבה טּוהן,ְֶעְׁשֶטעְלט ְׁשֶטערּוְנְֶען ַפאְרן ֶמעְנְטׁש, ֶער ָז ְְ  אל ִניְׁשט ֶקעֶנען ַאזֹוי 

ֶעס  ָאֶבער ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ַבאַהאְלט ִזיְך ָדאְרט, אּון אֹויב ֶדער ֶמעְנְטׁש ֵמייְנט
 ֱאֶמת'ִדיְ, ֶוועט ִאים ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶהעְלְפן אּון ֶער ֶוועט ַמְצִליַח ַזיין.

ט ַביי ַמַתן תֹוָרה ָדאס ִאיז ָוואס ֶדער  ְְ ֹחקָּפסּוק ָזא ם ֵמרָׁ עָׁ ִדי ָּפׁשּוט'ֶע  - וַּיֲַּעֹמד הָׁ
ִריְנְ צּו ַזיין אַ  ְְ ן ֶמעְנְטְׁשן ֶווען ֵזיי ֶזעהן ִדי ְמִניעֹות, ֵזיי ֶזעהן ַאז ֶעס ְֵייט ִניְׁשט ַאזֹוי 

ֶפלער, ָאבֶ  .ֶעְרִליֶכער ִאיד, ְבַלייְבן ֵזיי ְׁשֵטיין פּון ֶדער ַווייְטְנס ֲערָׁ  - ּוֹמֶשה ִנגַּש ֶאל הָׁ
ְלט, ַדאְרף מֶׁשה ַרֵבינּו, ֶדער ַצִדיק ֶלעְרְנט אֹויס, ַאז ֲאִפילּו ֶווען ֶעס ֶזעהט אֹויס ַפאְרֶנעּפְ 

ם ַווייל,  .ֶמען ִזיְך ִניְׁשט ֶדעְרְׁשֶרעְקן ָנאר ְֵיין ַווייֶטער ִמיט ַא ְׁשַטאְרַקייט ֲאֶשר שָׁ
ֱאֹלִקים  ט ִאין ִדי ְֶעִדיְכֶטע ֶנעְּפל ִאיז ַבאַהאְלְטן ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער., ָדארְ הָׁ

ֹקֶדשָדאס ִאיז ִדי ְּפַׁשט ִאין ָּפסּוק,  ל ֵעת ֶאל הַּ ל יָֹׁבא ְבכָׁ ֹוי , ֶמען ֶקען ִניְׁשט ֵאייִביְ ַאזְואַּ
ִריְנְ צּוקּוֶמען צּו ִדי ְקדּוָׁשה, ֶעס ִאיז ְׁשֶווער, ֶעס ִאיז ָדא אֹוי ְפן ֶוועְ ַאַסאְך ְְ

ְׁשֶרעְקן ְׁשֶטערּוְנְֶען, ָאֶבער ֶמען ַדאְרף ִוויְסן אּון ְֶעֶדעְנְקן ַאז ֶמען ָטאר ִזיְך ִניְׁשט ֶדערְ 
ֹפֶרתַווייל ַאזֹוי קּוְמט ֶעס,  כַּ ל הַּ ֶאה עַּ נָׁן ֵארָׁ עְפן , ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶקען ֶמען ְטרֶ ִכי ֶבעָׁ
ֶמען  י ֶנעְּפל. ֶעס ֶזעהט ַטאֶקע אֹויס ְׁשֶווער פּון ָאְנהֹויב, ָאֶבער ַאזִאין ִדי ָוואְלְקן, ִאין דִ 

ען ֶוועט ְׁשַטאְרְקט ִזיְך אּון ֶמען ְֵייט ַווייֶטער ָאן, ֶוועט ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶהעְלְפן אּון מֶ 
 סֹוף ָכל סֹוף ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד.

 (ב)ֹזאת ַהתֹוָרה ַאֲחֵרי 
*** 

 

ְרְצֶכם ֹלא תֹונּו ֹאתוֹ  ט ַאז ֶדער ָּפסּוק קּוְמט א ,ְוִכי יָׁגּור ִאְתךָׁ ֵגר ְבאַּ ְְ ּוְנז מֹוַהָרא"ׁש ָזא
ט  ְְ "ָדאס ָזאְלט ִאיר ְמַקֵבל ַזיין פּון  :(סי' נ"א )ִשיחֹות ָהַר"ןְמַרֵמז ַזיין ָדאס ָוואס ֶדער ֶרִבי ָזא

 טרְ אֵזייֶער", ַא ֶמעְנְטׁש נַ  טרְ אן, ַווייל ִדי ֶוועְלט נַ רְ אט נַ ִמיר, ַאז ִדי ֶוועְלט ָזאל ַאייְך ִניְׁש 
ז ִדי ָיאְרן ִזיְך ַאז ֶער ֶוועט ָדא ְבַלייְבן אֹויף ִדי ֶוועְלט אֹויף ֵאייִביְ, אּון ֶער ַכאְּפט ִניְׁשט אַ 

ַא ַדאְרף ֶדעְרַפאר לֹויְפן, אּון ָאט ַדאְרף ֶמען ׁשֹוין צּוִריק ְֵיין צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון 
 ֶמעְנְטׁש ַאַרייְנַכאְּפן אֹויף ִדי ֶוועְלט ִווי ֶמער ִמְצֹות ּוַמֲעִשים טֹוִבים.

ְרְצֶכם ֹלא תֹונּו ֹאתוֹ  ,ָדאס ִאיז ְּפַׁשט ִאין ָּפסּוק , ִדי ְנָׁשָמה ִאיז ִווי ְוִכי יָׁגּור ִאְתךָׁ ֵגר ְבאַּ
 ִדי ְנָׁשָמה. ןרְ אנַ ָזאְלן ִניְׁשט ָאּפְ  רסּוק ָוואְרְנט אּוְנז ִמיַא ְֵר ָדא אֹויף ִדי ֶוועְלט, אּון ֶדער ּפָ 

 ְֶ ן ַפאְרן ְֵר, "ֶנעְכְטן ָהאְסטּו  ְְ ט אֹויף ֶדעם ָּפסּוק, דּו ָזאְלְסט ִניְׁשט ָזא ְְ עִדיְנט ַרִׁש"י ָזא
 ?"ֲעבֹוָדה ָזָרה, אּון ַהייְנט קּוְמְסטּו ֶלעְרֶנען תֹוָרה פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן

טָדאס ִאיז אּוְנז ְמַרֵמז ַאז ִמיר ָזאְלן ִזיְך ִניְׁשט ָלאְזן צּוְבֶרעְכן פּוֶנעם ֵיֶצר ָהַרע ָוו ְְ  :אס ָזא
רֹויֶסע ֲעֵבירֹות ,ִווי ַאזֹוי ֶקעְנְסטּו ֶלעְרֶנען תֹוָרה" ְְ ַווייל  ?"ֶווען ֶנעְכְטן ָהאְסטּו ְֶעטּוהן 

לּוק ְנִדיְ צּוִריק קּוֶמען צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ִניְׁשט ַקיין ִחיֶטעֶדער ֱאֶמת ִאיז ַאז ַא ִאיד ֶקען ְׁש 
 ָוואס ֶער ָהאט ְֶעטּוהן ִביז ֶיעְצט.

 )ֹזאת ַהתֹוָרה ְקדֹוִׁשים ז(
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רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
 

עֹוֶמר  ~ "ג בָׁ  ~ לַּ
 

ֶדער ָטאג ַל"ג ָבעֹוֶמר ִאיז ֵזייֶער ַא ְגרֹויֶסער 
ָטאג, ֶעס ֶוועְרט ָאְנֶגערּוְפן ִדי "יֹוָמא ְדִהילּוָלא" 

ְמעֹון ֶבן יֹוַחִאי, ֶדער ָטאג ִאיז ֶרִבי פּון ֶרִבי ִש 
ֶער ֵטייְלט  .'ס ֶפעְרֶזעְנִליֶכע ִשְמָחהנִשְמעוֹ 

אֹויס ֵטייֶעֶרע ַמָתנֹות ַפאר ֶיעְדן  ֶדעָמאְלט
ֵאייֶנעם, ַאזֹוי ִווי ַרייֶכע ְמחּוָתִנים ִפיְרן ִזיְך צּו 

ַאזֹוי ֵטייְלן ַביי ַא ִשְמָחה ֵטייֶעֶרע ַמָתנֹות, אּון 
 ֵטייְלט ֶרִבי ִשְמעֹון אֹויְך.

ְכַדאי הּוא ֶרִבי ")ְבָרכֹות ט.( ִדי ְגָמָרא ָזאְגט 
. ַצִדיִקים "ִשְמעֹון ִלְסֹמְך ָעָליו ִבְשַעת ַהְדַחק

ָהאְבן ָדאס ֶגעַטייְטְשט ַאז ֶווען ַא ִאיד ֶגעִפיְנט 
ֶער  ִזיְך ִאין ַא ְשַעת ַהְדַחק, ֶעס ִאיז ִאים ֶעְנג,

ִאיז ִאין ַא ָצָרה. ֶקען ֶער ֶגעָהאְלְפן ֶוועְרן ִאין ִדי 
ְזכּות פּון ֶדעם ְגרֹויְסן ַתָנא ֶרִבי ִשְמעֹון ֶבן 

 יֹוַחִאי.
ֲאִפילּו ֶווער ֶעס ִאיז ִניְשט זֹוֶכה צּו ָפאְרן 
אֹויף ִמירֹון צּו ַזיין ַביי ֶרִבי ִשְמעֹון ִאין ֶדעם 

ֶמר, ֶקען ִזיְך ָאֶבער ַבאֶהעְפְטן ָטאג פּון ַל"ג ָבעוֹ 
ָדאס ֶוועְרט  .ֶער ִאיז אּוצּום ַצִדיק פּון וו

ֶגעֶרעְכְנט ַמָמש ַאזֹוי ִווי ֶמען ִאיז ָדאְרט, ַווייל 
ֶדער ֶמעְנְטש ְטַראְכט ָדאְרט ִאיז ֶדער  אּווו

 ַגאְנֶצער ֶמעְנְטש.
ַא ֶדעְרַפאר ִאיז ֶדער ָטאג ַל"ג ָבעֹוֶמר ֵזייֶער 

'ן ַאֶלעס לְ ְגרֹויֶסער ָטאג, ֶמען ֶקען ֶדעָמאְלט פֹועְ 
ס, ֶמען ֶזעְצט ִזיְך ַאֶוועק אּון ֶמען ֶבעְהט ִזיְך גּוטְ 

אֹויס ַביים ֵאייֶבעְרְשְטן ָוואס ֶמען ִוויל, ִאין 
ְזכּות פּוֶנעם ַבַעל ִהילּוָלא ֶרִבי ִשְמעֹון ַבר 

 יֹוַחִאי.
ֶעְפְנט אֹויף ַא ֵסֶפר  ְסֶפעִציֶעל ֶווען ֶמען

ֶמען ִזיְצט אֹויְפ'ן ֵסֶפר, אּון ֶמען ֶרעְדט , ַהֹזַהר
צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶוועְרט ָדאס ֶגעֶרעְכְנט ַאזֹוי 

ַאזֹוי ֶוועְרט ֶגעְבֶרעְנְגט  .ִווי ֶמען ִאיז ַביים ִציּון
ַאז ( , מס' שבת)ִיְשַמח ֵלבִאין ֵסֶפר "ְמאֹור ֵעיַנִים" 

אּון  .ַצִדיק ִאיז ַבאַהאְלְטן ִאין ַזיין ֵסֶפרֶדער 
)ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן קצ"ב( ַאזֹוי ָזאְגט ֶדער ֶרִבי 

ַאז ֶדער ָפִנים, ֵשֶכל אּון ְנָשָמה פּוֶנעם ַצִדיק 
 ִליְגט ִאין ַזיין ֵסֶפר, אּון ֶדעְרַפאר ֶווען ֶמען ִזיְצט 

 

 

 המשך בדף ב



 ב
 

א"שִשיחֹות מֹוהַּ   רָׁ
ֶגעֶרעְכְנט ַאזֹוי ִווי ֶעס ַביים ֵסֶפר פּוֶנעם ַצִדיק ֶוועְרט 

 ֶמען ִאיז ַביי ַזיין ִציּון.
ַאַודַאי ֶווער ֶעס ִאיז ָיא זֹוֶכה צּו ָפאְרן אֹויף ִמירֹון צּו 
ַזיין ַמָמש ַביים ִציּון ִאיז ִניְשט ָדא ַקיין ְגֶרעֶסעֶרע ַזאְך 

ַגאְנץ ָיאר ִאיז אֹויְך ֵזייֶער ַא ְגרֹויֶסע  ֲאִפילּו ַא. פּון ֶדעם
ַזאְך צּו ֵגיין צּו ֵקֶבר פּון ַא ַצִדיק, אּון ִזיֶכער ֶווען ֶעס 

אּון ָנאְכֶדעְרצּו ַביי ֶרִבי  .ְביֹוָמא ְדִהילּוָלא פּון ֶדעם ַצִדיק
'ן לְ ִשְמעֹון ִאין ִמירֹון ַל"ג ָבעֹוֶמר, ֶקען ֶמען ִזיֶכער פֹועְ 

 ס.יֶסע ְישּועֹות אּון ְרפּואֹות אּון ַאֶלעס גּוטְ ְגרוֹ 
 

ל קְּ ַלאץ ִאין ִווינְּ  ַא רּוִהיג ּפְּ
ִדי ָוואס ָפאְרן ַקיין ִמירֹון אּום ַל"ג ָבעֹוֶמר ַדאְרְפן 
ִוויְסן ַאז ֶרִבי ִשְמעֹון ֶגעִפיְנט ִזיְך ִניְשט ָנאר ִאין ִדי 

ֶגעְגְנט ַארּום, ִאין  ְמָעָרה, ָנאר ֶער ִאיז אֹויְך ִאין ַגאְנֶצע
ִדי ַגאְנֶצע ַבאְרג ָהאט ִדי  .ִדי ַגאְנֶצע ַבאְרג פּון ִמירֹון

ר ֶנֶפש סֵ ְקדּוָשה פּון ֶרִבי ִשְמעֹון, ֶמען ַדאְרף ִזיְך ִניְשט מוֹ 
ֶמען ְטֶרעְפט ִזיְך ַא . ַזיין ִזיְך ַאֵרייְנצּוְשטּוְפן ִאין ִדי ְמָעָרה

ַא ִוויְנְקל, אּון פּון ָדאְרט ִאיז ֶמען ִזיְך  רּוִהיג ְפַלאץ ִאין
ְמַקֶשר צּו ֶרִבי ִשְמעֹון, אּון ֶמען ֶבעְהט ִזיְך אֹויס ַביים 

ְזכּות פּון ֶרִבי  ערֵאייֶבעְרְשְטן ַאֶלעס ָוואס ֶמען ַדאְרף, דֶ 
ִשְמעֹון ִמיט ַאֶלע ְגרֹויֶסע ַצִדיִקים ָוואס ִליְגן ָדאְרט 

ִאיז ִזיֶכער ֵמִגין ַאז ֶמען ָזאל ְשֶנעל ֶגעָהאְלְפן  ַבאַהאְלְטן
 ֶוועְרן ִמיט ָוואס ֶמען ַדאְרף.

ַאן ִאיְנֶטעֶרעַסאְנֶטע ַזאְך ֶזעהט ֶמען ַביי ֶרִבי ִשְמעֹון 
ִיְשָרֵאל -מֹותְש ִאין ִמירֹון, ֶעס קּוֶמען ִזיְך צּוַזאם ַאֶלע נִ 

ּון ַאְדמֹוִרי"ם, ֲחִסיִדים אּון ַרָבִנים א .פּון ְקֵליין ִביז ְגרֹויס
ִמְתַנְגִדים, ַאְשְכַנִזים אּון ְסַפְרִדים, ַאֶלע קּוֶמען צּו ֶרִבי 
ִשְמעֹון אּון ֶגעִפיֶנען ִזיְך ָדאס ְפַלאץ ָדאְרט, ַווייל ִדי 
ְגרֹויֶסע ַצִדיִקים ָהאְבן ַא ְשְפַראְך צּו ֶיעְדן ִאיד ָאן 

 אֹויְסַנאם.
ית ַאֲהֹרן פּון ֶדעם ַצִדיק ֶרִבי ַאֲהֹרן ִאין ֵסֶפר בֵ 

"ַאזֹוי ִווי  :ַקאְרִליֶנער ִזי"ַע ְשֵטייט ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ָלשֹון
ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִאיז ַפאר ֶיעְדן ֵאייֶנעם, ַאזֹוי ִאיז ֶרִבי 
ִשְמעֹון אֹויְך ַפאר ֶיעְדן ֵאייֶנעם, אּון ֲאִפילּו ַפאר ִניְדִריֶגע 

ֶזעהט ֶמען ַאז ֶיעֶדער ִאיד ֶקען ָהאְבן ַחיֹות  .ְנְטְשן"ֶמע
פּון ֶרִבי ִשְמעֹון ֶבן יֹוַחִאי, אּון ֶדעְרַפאר ָפאְרן ַאזֹויִפיל 

 ס.'ן אֹויס ַאֶלעס גּוטְ לְ ִאיְדן צּו ַזיין ִציּון, אּון פֹועְ 
 

ן ן ִמיט ַא ַפייל אּון ּבֹויגְּ יסְּ  ש ִ
ַאז צּו ִשיְסן ִמדֹות אֹות ָבִנים ִסיָמן ס"ג( )ֵסֶפר הַ ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 

ִאיז ַא ְסגּוָלה , ִמיט ַא ַפייל אּון בֹויְגן אּום ַל"ג ָבעֹוֶמר
ָדאס ֵמייְנט ֵסיי ַא ְסגּוָלה צּו ָהאְבן . ַפאר ִקיְנֶדער

ִקיְנֶדער, אּון ֵסיי צּו ָהאְבן ַנַחת פּון ִדי ִקיְנֶדער, אּון ֵזיי 
 ִריְנֶגעְרֵהייט.אֹויְפִציֶען גְ 

ַאְנֵשי ְשלֹוֵמינּו ִפיְרן ִזיְך צּו ְמַקֵיים ַזיין ָוואס ֶדער ֶרִבי 
 ָזאְגט, אּון ִשיְסן ִמיט ַא ַפייל אּון בֹויְגן אּום ַל"ג ָבעֹוֶמר.

לֹויט ִדי ַמֲעֶשה ָוואס ֶדער  ֶמען ֶקען ָדאס ַפאְרְשֵטיין
-אל ֶגעקּוֶמען ַא ָפארֶמְדָרש ֶדעְרֵצייְלט ַאז ֶעס ִאיז ַאמָ 

ָפאְלק צּו ֶרִבי ִשְמעֹון ַבר יֹוַחִאי ַאז ֵזיי ִוויְלן ִזיְך ֶגט'ן 
ַווייל ֶעס ִאיז שֹוין דּוְרְך ַא ַלאְנֶגע ַצייט פּון ֵזייֶער ֲחתּוָנה 

 אּון ֵזיי ָהאְבן ָנאְכִניְשט זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ָהאְבן ִקיְנֶדער.
ְמעֹון ֶגעָזאְגט ַאז ֵזיי ֶקעֶנען ִזיְך ֶגט'ן ָהאט ֵזיי ֶרִבי ִש 

ָאֶבער ַאזֹוי ִווי ַביי ֵזייֶער ֲחתּוָנה ָהאְבן ֵזיי ֶגעַמאְכט ַא 
 ַא ְגרֹויֶסען ְגרֹויֶסע ְסעּוָדה, ָזאְלן ֵזיי ֶיעְצט אֹויְך ַמאכְ 

 

 המשך בדף ג
 

  

ֶטע יכְּ ס ֶגעש ִ נְּ  פו ן ִדי ֶלעב ְּ

 כ"ק ָמָרן מֹוַהָרא"ש  זי"ע
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רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
 ְסעּוָדה ַביים ִזיְך ֶגט'ן.

ֵזיי ָהאְבן ֶגעַמאְכט ַא ְגרֹויֶסע ְסעּוָדה , ַאזֹוי ֶגעטּוהן ֵזיי ָהאְבן
ַביי ֵזיי ִאיְנֶדעְרֵהיים, ֶדער ַמאן ָהאט ִזיְך ָאְנֶגעְטִריְנְקן ִמיט ֵוויין 
ַביי ִדי ְסעּוָדה, אּון ָנאְך ִדי ְסעּוָדה ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט צּו ַזיין ַווייב 

ס הֹויז 'ט ֶיעְצט ַאֵהיים צּו ַדיין ַטאֶטעִשיכֹור'ֵהייט: "ֶווען דּו ֵגייסְ 
דּו ָוואס ֶקעְנְסטּו ִדיר אֹויְסְקלֹויְבן ֵסיי ֶוועְלֶכע גּוֶטע ַזאְך 

ַדאְרְפְסט פּון ָדא אּון ֶעס ִמיְטֶנעֶמען ִמיט ִדיר", אּון ַאזֹוי ִאיז ֶער 
 ַאייְנֶגעְשָלאְפן ִשיכֹור'ֵהייט.

ף ֶגעְשָלאְפן, ָהאט ִדי ְפרֹוי ֶגעָזאְגט ֶווען ֶדער ַמאן ִאיז שֹוין ִטי
ַפאר ִאיֶרע ְקֶנעְכט ַאז ֵזיי ָזאְלן אֹויְפֵהייְבן ֶדעם ַמאן ִמיט ַזיין ֶבעט 

 אּון ִאים ַאִריֶבעְרְטָראְגן צּו ִאיר ַטאֶטע'ס הֹויז.
ַאִריֶבער ֶגעְטָראְגן צּו  םֵזיי ָהאְבן ַאזֹוי ֶגעטּוהן, ֵזיי ָהאְבן ִאי

ַטאֶטע'ס הֹויז ִמיט ַזיין ֶבעט, ֶווען ֶדער ַמאן ָהאט ִזיְך ִאיר 
ֶדעְרֶוועְקט אּון ֶער ָהאט ֶגעֶזעהן ִווי ֶער ֶגעִפיְנט ִזיְך ָהאט ֶער ִאיר 

ָהאט ִזי ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "דּו " ֶגעִפין ִאיְך ִזיְך ָדא? אּוֶגעְפֶרעְגט: "וו
ֵסיי ֶוועְלֶכע גּוֶטע ַזאְך  ָהאְסט ִמיר ֶגעָזאְגט ַאז ִאיְך ֶקען ֶנעֶמען

ִאיְך ִוויל פּון ַדיין הֹויז, אּון ֶעס ַאֵהיים ְטָראְגן צּו ַמיין ָוואס 
ַטאֶטע'ס הֹויז, אּון ֶדעְרַפאר ָהאב ִאיְך ִדיר ֶגענּוֶמען, ָדאס ִאיז ִדי 

 ַזאְך ָוואס ִאיְך ָהאב ֶגעַדאְרְפט"...
ִאים ָהאְבן ֵזיי  ,י ִשְמעֹוןֶזעֶנען ֵזיי צּוִריק ֶגעַגאְנֶגען צּו ֶרבִ 

 .אּון ֶגעְפֶרעְגט ָוואס ֵזיי ָזאְלן טּוהן ַווייֶטער ,ֶדעְרֵצייְלט ִדי ַמֲעֶשה
אֹויב : "ֶווען ֶער ָהאט ֶגעֶהעְרט ִדי ַמֲעֶשה ָהאט ֶער ֵזיי ֶגעָזאְגט

ַאז ִאיר ָהאט ִזיְך ַאזֹוי ְשַטאְרק ִליב, ָזאְלט ִאיר ַטאֶקע  ,ַאזֹוי
אּון ִאיְך וואּוְנְטש ַאייְך ָאן ַאז ִאיר ָזאְלט  ,ַלייְבן ִאיְנֵאייֶנעםבְ 

 ."ֶגעָהאְלְפן ֶוועְרן ִמיט ִקיְנֶדער
ֶזעהט ֶמען ִווי ֶרִבי ִשְמעֹון ַבר יֹוַחִאי ָהאט ֶגעָהאְלְפן ִאיְדן צּו 

ס ָווא ,ָהאְבן ִקיְנֶדער, אּון ֶדעְרַפאר ִאיז ֶדער ָטאג ַל"ג ָבעֹוֶמר
 ֶדעָמאְלט ִאיז ַזיין יֹוָמא ְדִהילּוָלא, ְמסּוָגל ַפאר ִקיְנֶדער.

 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש ֶעֶרְך ַל"ג ָבעֹוֶמר(

 
 

 

 

ִני ֵׁ ַסח ש   ּפֶּ

* 

ש   טְּ ענְּ ל מֶּ  ַא ִהימְּ
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 Breslevcenter@gmail.com צו באקומען דעם גליון יעדע וואך אויף אימעיל פארבינט אייך צו:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 מוסדותינו הק' נייעס אינערהאלב
 

 נאך א חתן אין ישיבה אין זכות פונעם ציון הק'
משה בחורים אין ישיבה זענען זייער פרייליך צו א פרישער חתן, דאס מאל הבחור החתן 

 הי"ו.כהן אברהם וארן למזל טוב עב"ג בת מו"ה נ"י וועלכער איז א חתן געואס אירג
דער חתן איז אויך געווען צוזאמען מיט די בחורים פון ישיבה ביים ציון הק' פון מוהרא"ש 
אין יבנאל און דארט אויסגעזאגט דעם גאנצן ספר תהלים, און יעצט, א וואך שפעטער, 

 ברעכן טעלער. האט מען ב"ה זוכה געווען צו 
עס איז ברייט באקאנט וואס מוהרא"ש האט געשריבן אין זיין צוואה אז ער וועט זיין א 
מליץ יושר פאר ווער עס וועט קומען מתפלל זיין ביי זיין קבר. גלייכצייטיג האט מוהרא"ש 
צוגעזאגט, און דאס איז איינגעקריצט אויף זיין מציבה, אז יעדער בחור אדער מיידל וואס 

ועט אויסזאגן דעם גאנצן ספר תהלים ביי זיין קבר וועט ער זיין פאר זיי א מליץ יושר אין ו
 הימל און זיך משתדל זיין פאר זיי אז זיי זאלן טרעפן זייער שידוך שנעל און גרינג.

זינט די הסתלקות פון מוהרא"ש, ווירבלט דער ציון הק' אין יבנאל פיר און צוואנציג שעה 
וועלכע קומען צו פארן פון איבעראל זיך אויסבעטן ישועות און רפואות.  א טאג מיט אידן

פילע הונדערטער אידן דערציילן ווי אזוי זיי געהאלפן געווארן מיט געוואלדיגע ישועות 
נאכן מתפלל זיין ביים ציון הק'. הונדערטער משפחות זענען שוין אויפגעראכטן געווארן 

 ינדער, נאכן אויסזאגן גאנץ תהלים ביים ציון הק'.מיטן טון שיינע שידוכים מיט די ק
ווי געמאלדען איז די גאנצע ישיבה געפארן אינאיינעם נאך פסח צום ציון הק', און 

ן ישועות און רפואות. ברוך ה' אז מען עטאויסגעזאגט ספר תהלים ברציפות, און אויסגעב
ענען שוין חתנים געווארן, און הויבט שוין צו זען די פירות, ווען צוויי בחורים פון ישיבה ז

מיטן אייבערשטנ'ס העלפן וועלן מיר בקרוב וואונטשן מזל טוב פאר אלע בחורים פון 
 ישיבה.

 צדיק גוזר והקב"ה מקיים!
 

 

בֹות  ִמיֵלי ְדאָׁ
בֹות  ֶפעְרל ֶוועְרֶטער אֹויף ִפְרֵקי אָׁ

~~~ 

ע ֲחָלִקים  קּוק ָנאר אֹויף ִדי גוּטֶּ

 
 סימן טוב ומזל טוב 

 

 

 וב פארמיר וואונטשן א הארציגע מזל ט
 

 הי"ו שה אירגאסמ החתן
 
 

 וואס איז א חתן געווארן למזל טוב עב"ג
 

עס זאל דער אייבערשטער זאל העלפן אז 
א קשר של קימא, דורות ישרים ומבורכים 

 און סייעתא דשמיא
 

 

 
 
 

 

 

 קול ברסלב
 

 
 

 

 מען קען הערן שיעורים
פון כ"ק מרן מוהרא"ש זי"ע 

 פון די פארגאנגענע יארן
 

212-444-9191 

 

 

 

 

 

 קאפיען מיר נעמען אן צו פרינטן און
 

 פאר גאר ביליגע פרייזן!
 
 

 ספרים  •  קונטרסים  •  וועכענטליכע גליונות
 
 

 שנעל גוט און ביליג!
 

 347-559-5554רופט אריין פאר א פרייז 
5554printing@gmail.com 

ערִזיךְּ אָ  דֶּ ן ִמיט ִדי ִקינְּ עּבְּ גֶּ  ּפְּ
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 גליון היכל הקודש
 וועכענטליכע גליון ארויסגעגעבן דורך

 וויליאמסבורג מוסדות היכל הקודש ברסלב
 נתייסד ע"י כ"ק מרן מוהרא"ש זי"ע

 
 

  זמנים
 7:41.....................הדלקת הנרות.

 8:42.................ר"ש.....סוף זמן ק
 9:12.........................מוצאי שב"ק

 שיעורים כסדרן
  ..........כתובות צ"ו...............בבלי

 .......................ערלה י"טירושלמי
 '....ערכין פרק גתוספתא..............

 
 
 
 
 
 

רְ  בּועְַּפַּ שָׁ תְהַּ ְשַּ
ְֲאֵלֶהם. תָׁ ר  מַּ אָׁ ְו  ֲהֹרן ְאַּ ֵני ְב  ֹכֲהִנים ְהַּ ְֶאל "י:  ֱאֹמר תְָָׁזאְגט ַרשִׁ ר  מַּ אָׁ ְו  ,ְֱאֹמר

ִנים טַּ ק  לְהַּ דֹוִליםְעַּ ִהירְג  ז  הַּ  .ל 
י ָזאְגט  וי ֶדער ֶרבִׁ יר לֹויט וִׁ יז ָדאס ַמְסבִׁ יָמן רס"א(מֹוַהָרא"ש אִׁ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' סִׁ  )לִׁ

יז ֶעס אֹויְך פּוֶנעם אַ  ילּו ֶווען ַא ֶמעְנְטש ַפאְלט פּון ַזייֶנע ַמְדֵרגֹות אִׁ ז ֲאפִׁ
יְך מּוְזן ַבאַנייֶען,  ַווייל .ֵאייֶבעְרְשְטן מּוְזן ָאְנֵהייְבן ֶער ֶוועט ַאזֹוי ֶוועט ֶדער ֶמעְנְטש זִׁ

יֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן. יש צּו דִׁ  פּון ְפרִׁ
אּון  ,ֶער ַדאֶוועְנט ,ֶער ֶלעְרְנט ,ילּו ֶווען ֶעס ֵגייט גּוט ַפאְרן ֶמעְנְטשֶדעְרַפאר ֲאפִׁ 

י ַאז  ַדאְרף ֶער ָאֶבער ֶגעֶדעְנֶקען .ן ֲעבֹוַדת ה'יְלט ַא ֶגעְשַמאק אּון ַא ַחיֹות אִׁ הֶער פִׁ
י יְשט פִׁ ים ַזיהֶעס ֶקען קּוֶמען ַא ַצייט ָוואס ֶער ֶוועט ָגאְרנִׁ יְנַגאְנְצן ְלן, ֶעס ֶוועט אִׁ ין אִׁ

יְלן ַקיין שּום חִׁ  ,טּוְנְקל אּון אֹויְסֶגעָלאְשן יְשט פִׁ יְך  .יֹותֶער ֶוועט נִׁ ָאֶבער ֶער ֶוועט זִׁ
יֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְש  ,מּוְזן ְשַטאְרְקן אּון ֶדעְרַהאְלְטן יש צּו דִׁ  ,ְטןאּון ָאְנֵהייְבן פּון ְפרִׁ

וי ֶער ָהאט ָנאְך ֵקיינְ  יְנט ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן.ַאזֹוי וִׁ יְשט ֶגעדִׁ  ָמאל נִׁ
יז ְפַשט,  תְָָׁדאס אִׁ ר  מַּ אָׁ ְו  ִניםְ,ֱאמֹור טַּ ק  ְהַּ ל ְעַּ דֹוִלים ְג  ִהיר ז  הַּ ֶמען ַדאְרף  .ל 

י ְקֵלייֶנע י ְגרֹויֶסע אֹויף דִׁ י ַצייט ָוואס ֶעס ֵגייט ג .ָוואֶרעֶנען דִׁ ין דִׁ ּוט ָדאס ֵמייְנט ַאז אִׁ
י ְשֶוועֶרע ֶטעג ,יֹותָהאט חִׁ  ַפאְרן ֶמעְנְטש ֶער יְך צּוְגֵרייְטן ַפאר דִׁ י  ,ָזאל ֶער זִׁ צּו דִׁ

ישּות ַהַדַעתּוַצייְטן ָוואס ֶער ֶוועט ַזיין פ יט ֲחלִׁ יְנַגאְנְצן  ,ל מִׁ ים ַזיין אִׁ ֶעס ֶוועט אִׁ
יְך ֶדעָמאלְ  ,טּוְנְקל  אֹויְך ֶקעֶנען ֶדעְרַהאְלְטן. טַאז ֶער ָזאל זִׁ

 ֱאמֹור א'()ֹזאת ַהּתֹוָרה 
*** 

 

אוְֹ ְֶחט  א נָׁשָׁ ְו  יו ְֱאֹלקָׁ ֵלל קַּ ְי  ְִכי ְִאיש יז ְשֶווער . ִאיש ְכאֹוָרה אִׁ ָוואס ֶדער ַפארְ לִׁ
י ָלשֹון " יוָפסּוק ַכאְפט ָאן דִׁ אֶשעֶפערְ"זַּיין" -"  ֱאֹלקָׁ יְשט דִׁ בַּ ע יכֶ לִׁ נְ ועעוֶ גֶ  י, אּון נִׁ

אֶשעֶפער. ֶדערְ-ְ"ֱאֹלִקים"ָלשֹון   בַּ
י ָזאְגט מֹוהַ  וי ֶדער ֶרבִׁ יר לֹויט וִׁ יז ָדאס ַמְסבִׁ יָמן ל"ו( ָרא"ש אִׁ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' סִׁ ַאז )לִׁ

יְגַקייט יְכטִׁ ָוואס ֶקען ֶוועְרן  ,פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן קּוְמט ַאָראפ ַא ָפשּוט'ֶע לִׁ
 ס.ס, ָאֶדער צּו ְשֶלעְכטְ אֹויְסֶגעַטייְטְשט צּו גּוטְ 

יֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן ֹויבא ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֵמייְנט  ,ֶדער ֶמעְנְטש ְגֵלייְבט אִׁ
יג ַזיין גּוטְ  יֶכע ֶלעְבן טֶדעָמאלְ  ,סְשֶטעְנדִׁ יְקלִׁ אֹויב . ָהאט ֶער ַא ֶגעְשַמאֶקע ְגלִׁ

יְך ֵאיין יב,  יםַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט אִׁ  ,ָאֶבער ֶדער ֶמעְנְטש ֶרעְדט זִׁ יְשט לִׁ נִׁ
ים,  ין אִׁ יְך ַחס ְוָשלֹום נֹוֵקם ַזיין אִׁ ויל זִׁ  ָהאט ֶדער ֶמעְנְטש ַא ְשֶלעְכט ַדאןאּון ֶער וִׁ

ין ֶדעם ֶמעְנְטש ַאֵליי טַאֶלעס ֶוועְנדְ . ֶלעְבן יְך אִׁ  .ןזִׁ
ין ָפסּוק יז ְפַשט אִׁ אְחְֶ .ָדאס אִׁ נָׁשָׁ יו"ְו  ֵללְ"ֱאֹלקָׁ קַּ אֹו,ִאישְִאישְִכיְי  ַא ֶמעְנְטש  ט 

ט זִׁיְך " ַבאֶשעֶפער, ָדאס ֵמייְנט ַאז ֶער ֶשעְלט ָנאר ַווייל ֶער ֶרעדְ זַּיין"ָנאר ֶשעְלט 
וי ַזיין ֹמַח ָהאט אֹויְסֶגעְטַראְכט, ָאֶבער ֶבֱאֶמתאַ  יז ֶדער  יין ַא ַבאֶשעֶפער לֹויט וִׁ אִׁ

יג.ֵאייֶבעְרְשֶטער ַא גּוֶטער ַבאֶשעֶפער ָוואס  ויל אּוְנז ָנאר ֶהעְלְפן ְשֶטעְנדִׁ  וִׁ
 (ּתֹוְך ַהַנַחל, ֵליל שב"ק, ֱאמֹור תש"ס)

ְ
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לְִאידְְ~ ְִהימ  ְ~ְאַּ
 

ַאן ֶעְרִליְכן ִאיד, ַא ַצִדיק ֶמעְנְטְשן רּוְפן ָאן 
"ַא ִהיְמל ִאיד". ֶמען ֵמייְנט ֶדעְרִמיט צּו ָזאְגן  -

ֶלעְבט ֶמער ִאין ִהיְמל ִווי אֹויף  ַאז ֶדער ִאיד
ֶדער ֶעְרד. ָלאִמיר ָאֶבער ֶמער ַאַרייְנְטַראְכְטן 

ֶקע ַא "ִהיְמל ַטאָדאס אּון ֶזען ָוואס ֵמייְנט 
 ?ִאיד"

ַפאְרָוואס )ְבֵראִשית ַרָבה ד, ז( ֲחַז"ל ָזאְגן 
"ָשַמִים"? ַווייל ֶעס ִאיז  -ֵהייְסט ִדי ִהיְמל 

ויי ַזאְכן פּון "ַאש עְלט פּון ְצוֵ ַצאְמֶגעְשטֶ 
פּון ֵפייֶער אּון ַוואֶסער. ֶגעֶוועְנִליְך  -ּוַמִים" 

ֶוועט ִזיְך ֵפייֶער אּון ַוואֶסער ִניְשט צּוַזאם 
קּוֶמען, ָאֶדער ֶוועט ִדי ַוואֶסער אֹויְסֶלעְשן 
ָדאס ֵפייֶער, ָאֶדער ֶוועט ִדי ֵפייֶער 

ֶסער. ָאֶבער ָדאס אֹויְסְטרּוֶקעֶנען ָדאס ַווא
ִאיז ִדי ֶגעַוואְלִדיֶגע ִנְפָלאֹות ַהבֹוֵרא ָוואס 
ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ֶגעַמאְכט, ַאז ֶער 
ָהאט ַצאְמֶגעְשֶטעְלט ַוואֶסער אּון ֵפייֶער אּון 

 ַאזֹוי ַבאַשאְפן ִדי ִהיְמל.
אּון ֶדער ֱאֶמת ִאיז ַאז ֶיעֶדער ֶמעְנְטש ָהאט 

ְך ִדי ֶזעְלֶבע ַזאְך, ֶיעֶדער ֶמעְנְטש ִאיז ַביי ִזי
ַצאְמֶגעְשֶטעְלט פּון רּוְחִניּות אּון ַגְשִמיּות, ַזיין 
ְנָשָמה ִציט צּו רּוְחִניּות אּון ַזיין גּוף ִציט צּו 
ַגְשִמיּות, ָדאס ִאיז ֶגעֶוועְנִליְך ִווי ֵפייֶער אּון 

ט אֹויס. ָאֶבער ַוואֶסער ֶוועְלֶכע ִמיְשן ִזיְך ִניְש 
ֶקען ָדאס ָיא אֹויְסִמיְשן, ֶער ֶקען ֵאייֶנער ֶווען 

ַצאְמְשֶטעְלן רּוְחִניּות ִמיט ַגְשִמיּות, ַאז ַזיין 
ַגאְנֶצער ֶלעְבן, ֲאִפילּו ִדי ַגְשִמיּות'ִדיֶגע ֶלעְבן 
ָזאל אֹויְך ַזיין ִמיְטן ֵאייֶבעְרְשְטן, ָדאס ִאיז ַאן 

ל ִאיד", ֶער ֶקען ַצאְמְשֶטעְלן ֱאֶמת'ֶער "ִהימְ 
 ֵפייֶער ִמיט ַוואֶסער ַאזֹוי ִווי ִדי ִהיְמל.

ֶמעְנְטְשן ֵמייֶנען ַאז ֶמען ֶקען ֵגיין ָנאר 
אֹויף ֵאייְנס פּון ִדי ְצֵוויי ֶעְקן, ָאֶדער ֵשייְדט 
ֶמען ִזיְך ָאּפ ִאיְנַגאְנְצן פּון ִדי ֶוועְלט, ֶמען 

אר ִאין ּתֹוָרה ּוְתִפָלה אּון ֵלייְגט ִזיְך ַאַריין נָ 
ֲעבֹוַדת ה', אּון ֶמען קּוְקט ִבְכַלל ִניְשט אֹויף 
 ִדי ַגְשִמיּות, ֶמען קּוְקט ִזיְך ִניְשט אּום אֹויף 
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ִדי ַפאִמיְלֶיע א.א.וו. ָאֶדער ֵגייט ֶמען צּום ַאְנֶדעְרן ֶעק, 

ַאַריין ָנאר ִאין ַגְשִמיּות, אּון ֶמען  ֶמען ֵלייְגט ִזיְך
 ַפאְרֶגעְסט ִאיְנַגאְנְצן פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן.

ֶדער ֱאֶמת ִאיז ָאֶבער ַאז ֶמען ֶקען ַצאְמְשֶטעְלן 
ֵבייֶדע ַזאְכן ִאיְנֵאייֶנעם, פּון ֵאיין ַזייט צּו ֶלעְרֶנען אּון 

ן ִדי ַאְנֶדעֶרע ַזייט ַדאֶוועֶנען אּון ַזיין ֶעְרִליְך, אּון פּו
ֶקען ֶמען ַזיין אֹויְך ִמיט ֵבייֶדע ִפיס אֹויף ֶדער ֶוועְלט, 
ָנאר טּון ַאֶלעס ִמיְטן ֵאייֶבעְרְשְטן צּוַזאֶמען. אּון ַא 
ֶמעְנְטש ָוואס ֶקען ָדאס ַבאַווייְזן, ֶער ִאיז ַאן ֱאֶמת'ֶער 

 "ִהיְמל ִאיד".
א זי"ע ָהאט ִאין ַזייֶנע ֶדער ֵהייִליֶגער ַבַעל ַהַּתְניָ 

יּוְנֶגע ָיאְרן ֶגעָוואְלט ָפאְרן צּום ֵהייִליְגן ּתֹוְלדֹות ַיֲעֹקב 
יֹוֵסף זי"ע, ֶמען ָהאט ִאים ָאֶבער ָאְּפֶגעֶרעְדט פּון 
ָפאְרן, ָזאֶגעְנִדיג ַאז ֶעס ִאיז ֵסיי ִווי ִניְשט ֶמעְגִליְך 

ְשַּפאְרט ִאין ַזיין ְר ַאַרייְנצּוֵגיין צּו ִאים, ֶער ִזיְצט ַפא
ֶער ִאיז עֹוֵסק ָנאר ִאין ֲעבֹוַדת ה', אּון ֶער , ִציֶמער

ַעל ַהַּתְנָיא ָהאט ָאֶבער ֶרעְדט ִניְשט צּו ֵקייֶנעם. ֶדער בַ 
אְך ֶגעָוואְלט ְּפרּוִביְרן, אּון ֶער ִאיז ַאִריֶבער ֶגעָפאְרן דָ 

 צּו ִאים.
ֹוְלדֹות ִאיְנֶדעְרֵהיים, ָאְנקּוֶמעְנִדיג צּום ֵהייִליְגן ּת

ָהאט ִדי ֶרעִביִצין ֶגעָזאְגט ַאז ֶמען ֶקען ִניְשט ַאַרייְנֵגיין 
צּום ַצִדיק, ֶער ֶנעְמט ִניְשט אֹויף ַקיין ֶמעְנְטְשן, ֶער 
ִזיְצט ַפאְרְשַּפאְרט ִאין ְשטּוב אּון ֶלעְרְנט אּון ַדאֶוועְנט 

ֶדער ַבַעל ַהַּתְנָיא ָהאט  אּון ִאיז עֹוֵסק ִאין ֲעבֹוַדת ה'.
ִאים ֶגעֶבעְטן ַאז ִזי ָזאל ָזאְגן ַפאר ִאיר ַמאן ַאז ַא 
ַּתְלִמיד פּון ֵהייִליְגן ֶמעְזִריְטֶשער ַמִגיד זי"ע ִאיז ָדא 
אּון ֶער ִוויל ֶרעְדן ִמיט ִאים. ִזי ִאיז ַאַריין ֶגעַגאְנֶגען 

ִאיר ְגרֹויס  אּון ָדאס ֶגעָזאְגט ַפאר ִאיר ַמאן, אּון צּו
וואּוְנֶדער ָהאט ֶער ֶגעֵהייְסן ַאז ֶמען ָזאל ִאים ְגַלייְך 

 ַאַרייְנָלאְזן.
ֶדער ּתֹוְלדֹות ָהאט אֹויְפֶגענּוֶמען ֶדעם ַבַעל ַהַּתְנָיא 
ִמיט ְגרֹויס ְפֵרייד, אּון ֶער ָהאט ֶגעֶרעְדט ִמיט ִאים 

ד ֶגעֶווען ַפאר ַלאְנֶגע ָשעֹות, אּון ֶער ָהאט ִאים ְמַכבֵ 
ֶעֶּפעס אֹויֶסער ֶגעֶוועְנִליְך, אּון ֶדעְרָנאְך ָהאט ֶער ִאים 

 ֶגעֶבעְטן ַאז ֶער צּוִריק קּוֶמען צּו ִאים ָמאְרְגן.
אֹויף צּו ָמאְרְגְנס ָהאט ֶער ִאים ַווייֶטער 
אֹויְפֶגענּוֶמען ֵזייֶער ֵשיין אּון ֶגעֶרעְדט ִמיט ִאים ַא 

זֹוי ָהאט ֶעס ָאְנֶגעַהאְלְטן ַפאר ַלאְנֶגע ַצייט, אּון ַא
ֶעְטִליֶכע ֶטעג. ֶווען ִדי ֶרעִביִצין ָהאט ֶגעֶזען ִווי ִאיר 
ַמאן ִאיז ַאזֹוי ְשַטאְרק ְמַקֵרב ֶדעם ַבַעל ַהַּתְנָיא, ִאיז ִזי 
צּוֶגעַגאְנֶגען צּו ִאים אּון ִזיְך אֹויְסֶגעָגאְסן ִאיר ִביֶטער 

 ועְלֶכעשֹוין ְגרֹויֶסע ֶטעְכֶטער וֶ ַהאְרץ ַאז ֵזיי ָהאְבן 
ַדאְרְפן שֹוין ֲחתּוָנה ָהאְבן, אּון ִאיר ַמאן, ֶדער ַצִדיק, 
ֵגייט ִניְשט ַארֹויס פּון ֶדעְרֵהיים צּו זּוְכן ַא ִשידּוְך אּון 
צּו ַשאְפן ֶגעְלט ַפאר ַנְדן, אּון ִזי ֵווייְסט ִניְשט ָוואס 

י ִווי ֶזעט ַאז ִאיר ַמאן ִאיז ַאזֹוי ֶוועט ָדא ַזיין, אּון ַאזוֹ 
ְמַקֵרב ֶדעם ַבַעל ַהַּתְנָיא ִוויל ִזי ִאים ֶבעְטן אֹויב ֶער 

'ן ַביי ִאים ַאז ֶער ָזאל לְ ֶרעְדן צּו ִאיר ַמאן אּון ּפֹועְ ֶקען 
 ֶעֶּפעס טּון צּו ֲחתּוָנה ַמאְכן ִדי ֶטעְכֶטער.

ַהַּתְנָיא ִניְשט  ִאין ָאְנהֹויב ָהאט ִזיְך ֶדער ַבַעל
 ן, ָאֶבער ַאזֹוי ִווי ִזי ָהאטֶגעָוואְלט ַאַרייְנִמיְשן ֶדעִרי
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 נייעס אינערהאלב
 מוסדותינו הק'

 המשך
 

צוגעזאגט אז די בחורים און מיידלעך וואס וועלן אויסזאגן גאנץ ספר 
תהלים ביי זיין ציון וועט זיכער געהאלפן ווערן מיט א שידוך הגון, 

 שיבה למזל טוב.האלטן מיר שוין יעצט ביים דריטן חתן פון י
הבחור החתן אברהם טיקאלסקי נ"י איז א חתן געווארן למזל טוב 

 עב"ג בת מו"ה אליעזר לאזאראוויטש הי"ו, אב"י בעיר סיגעיט יצ"ו.
זינט די הסתלקות פון מוהרא"ש, ווירבלט דער ציון הק' אין יבנאל 
פיר און צוואנציג שעה א טאג מיט אידן וועלכע קומען צו פארן פון 

בעראל זיך אויסבעטן ישועות און רפואות. פילע הונדערטער אידן אי
דערציילן ווי אזוי זיי געהאלפן געווארן מיט געוואלדיגע ישועות נאכן 
מתפלל זיין ביים ציון הק'. הונדערטער משפחות זענען שוין 
אויפגעראכטן געווארן מיטן טון שיינע שידוכים מיט די קינדער, נאכן 

 לים ביים ציון הק'.אויסזאגן גאנץ תה
ווי געמאלדען איז די גאנצע ישיבה געפארן אינאיינעם נאך פסח צום 
ציון הק', און אויסגעזאגט ספר תהלים ברציפות, און אויסגעבעטן 
ישועות און רפואות. ברוך ה' אז מען הויבט שוין צו זען די פירות, ווען 

ן מיטן דריי בחורים פון ישיבה זענען שוין חתנים געווארן, או
אייבערשטנ'ס הילף וועלן מיר בקרוב וואונטשן מזל טוב פאר אלע 

 בחורים פון ישיבה.
 צדיק גוזר והקב"ה מקיים!

 

*** 
 

 סעודת פסח שני דורך די
 התאחדות אברכים אין קרית יואל

א סעודת פסח שני איז פארגעקומען  זונטאגדעם פארגאנגענעם 
קרית יואל. פילע דורך די התאחדות אברכים היכל הקודש אין 

אינגעלייט און אנשי שלומינו פון שטאט זענען זיך צוזאמגעקומען זיך 
צו שטארקן און זיך מחזק זיין אינאיינעם, און איבערצו'חזר'ן נאכאמאל 
די הייליגע לימודים פון רבי'ן וואס מוהרא"ש האט אונז געלערנט אלע 

 ס דארף צו זיין.יארן, און ווייטער קענען אנגיין אין עבודת ה' ווי ע
דער ראש ישיבה געזאגט א דרשה צו מחזק זיין די אינגעלייט אין 
קרית יואל וועלכע האבן געשלונגען מיט דארשט די דיבורי התחזקות 

 והתעוררות.
נאכן בענטשן איז דער עולם זיך צוגאנגען אין א געהויבענע שטימונג 

 ייבערשטן.זיך צו שטארקן און אנהויבן פון פריש צו דינען דעם א
 אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו!

*** 
 

 בחורי הישיבה פרייען זיך
 אויף די חתונה פון א חבר

די חתונה פון א איז פארגעקומען מיטוואך נאכט דעם פארגאנגענעם 
תלמיד הישיבה, החתן דוד שלמה ווייזער הי"ו אין די זאלן פון 

 אימפעריעל אין וויליאמסבורג.
האבן זיך משתתף געווען ביי די חתונה און  די בחורים פון ישיבה

 געטאנצן און משמח געווען דעם חתן.
צוקוקער האבן באוואונדערט די גרויסע דרך ארץ פון די בחורים, 

 וועלכע האבן משמח געווען מיט גרויס איידלקייט און דרך ארץ.
ביז אין די שפעטע שעה'ן האבן די בחורים מיטגעהאלטן און משמח 

 די חתונה. געווען ביי
 שמח תשמח רעים האהובים!

 

א"ש רָׁ ְִשיחֹותְמֹוהַּ
ִאים ַאזֹוי ְשַטאְרק ֶגעֶבעְטן, ָהאט ֶער ַמְסִכים ֶגעֶווען אּון ֶער ָהאט ִאיר 

 ן ֶדעם ִעְנָין.ֶגעָזאְגט ַאז ֶער ֶוועט ֶזען צּו טּון ָוואס ֶער ֶקען ִאי
ֶווען ֶער ִאיז ַאַריין ִדי קּוֶמעְנִדיֶגע ָמאל צּום ּתֹוְלדֹות אּון ֶער ָהאט 
ֶגעֶרעְדט ִמיט ִאים ִאין ֲעבֹוַדת ה', ָהאט ֶער ָנאְכֶדעם ֶגעְפֶרעְגט פּוֶנעם 
ַצִדיק ִאיֶבער ַזייֶנע ֶטעְכֶטער, ַפאְרָוואס ֶער ָלאְזט ֵזיי ִזיְך ֶעְלֶטעְרן אּון 

ר טּוט ִניְשט ֶעֶּפעס ֵזיי ֲחתּוָנה צּו ַמאְכן. ֶדער ּתֹוְלדֹות ָהאט ִאים עֶ 
ֶגעֶעְנְטֶפעְרט ַאז ֶער ֶקען ָגאְרִניְשט טּון, ַווייל ֶער ִאיז ָנאר ַפאְרנּוֶמען 
ִמיט ֲעבֹוַדת ה', אּון ֶער ָהאט ִניְשט ַקיין ַצייט ִזיְך ָאְּפצּוֶגעְבן ִמיט 

 אְכן.ַגְשִמיּות'ִדיֶגע זַ 

'ִבְּתָך )ְּפָסִחים קי"ג.( ָהאט ִאים ֶדער ַבַעל ַהַּתְנָיא ֶגעָזאְגט: "ַחַז"ל ָזאְגן  
ְבַּפְשטּות ֵמייְנט ָדאס 'ֶווען ַדיין  .ָבְגָרה, ַשֲחֵרר ַעְבְדָך ְוֵתן ָלּה'

ָטאְכֶטער ֶוועְרט ְגרֹויס, ָזאְלְסטּו ִאיר ְשֶנעל ֲחתּוָנה ַמאְכן, ָזאְלְסט 
 .ִפילּו ַבאְפֵרייֶען ַדיין ֶעֶבד אּון ִאים ֶגעְבן ַפאר ִאיר ַפאר ַא ַמאן'אֲ 

ֶמען ֶקען ָאֶבער אֹויְך ַטייְטְשן 'ַבאְפַריי ַדיין ֲעבֹוַדת ה' אּון ַמאְך ִאיר 
 ֲחתּוָנה"...

אּון ֶדער ַבַעל ַהַּתְנָיא ָהאט אֹויְסֶגעִפיְרט אּון ֶגעָזאְגט: "אֹויב 
ֹויֶסע ֶטעְכֶטער צּו ֲחתּוָנה ַמאְכן, ֶקעְנְסטּו ִניְשט ַזיין ָהאְסטּו ְגר

ַפאְרנּוֶמען ֶיעְצט ִמיט ֲעבֹוַדת ה', דּו ַדאְרְפְסט ֶזען ִזיְך ָאְּפצּוֶגעְבן 
ִמיט ַדייֶנע ִקיְנֶדער, אּון ָדאס ִאיז ֶיעְצט ַדיין ֲעבֹוַדת ה'". ִדי 

אְרְצן פּוֶנעם ּתֹוְלדֹות אּון ֶער ֶוועְרֶטער ֶזעֶנען ְשַטאְרק ַאַריין ִאין הַ 
ָהאט ִזיְך ָפאְרֶגענּוֶמען ַאז ֶער ֵגייט ֶזען צּו ֲחתּוָנה ַמאְכן ַזייֶנע 

 ֶטעְכֶטער ִווי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין.

ֶזעט ֶמען פּון ֶדעם ַאז ִדי ְגרֹויְסַקייט פּון ַא ַצִדיק ִאיז ֶווען ֶער 
ַזייט ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון פּון  ֶקען טּון ֵבייֶדע ַזאְכן, פּון ֵאיין

ִדי ַאְנֶדעֶרע ַזייט אֹויְך ִזיְך ָאְּפֶגעְבן ִמיט ִדי ַזאְכן ָוואס ֶמען ַדאְרף 
ֶעְרֶלעִדיְגן, אּון ֶדער ָוואס ֶקען ָדאס ַבאַווייְזן ִאיז ֶדער ִריְכִטיֶגער 

 "ִהיְמל ִאיד".

ק ֶגעֶקעְנט ֶזען ַביי מֹוַהָרא"ש אּון ָדאס ָהאט ֶמען ֵזייֶער ְשַטאְר 
ַז"ל, ִדי ֶוועְלֶכע ָהאְבן זֹוֶכה ֶגעֶווען ִזיְך צּו ְדֵרייֶען ַביי ִאים ְבֶמֶשְך ִדי 
ָיאְרן, ָהאְבן ֶגעֶזען ִווי פּון ֵאיין ַזייט ִאיז ֶער ֶגעֶווען ָגאר ְשַטאְרק 

עם ֵאייֶבעְרְשְטן ִמיט ָדבּוק צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶער ָהאט ֶגעִדיְנט דֶ 
ְמִסיַרת ֶנֶפש, ָאֶבער פּון ִדי ַאְנֶדעֶרע ַזייט ָהאט ֶער אֹויְך ֶגענּוֶמען ִדי 
ַצייט צּו ֶעְרֶלעִדיְגן ַאֶלע ַגְשִמיּות'ִדיֶגע ֶגעְברֹויְכן, ִזיְך ָאְּפצּוֶגעְבן ִמיט 

 אּון ַאזֹוי ַווייֶטער.ַזיין ַפאִמיְלֶיע, צּו ֶעְרֶלעִדיְגן ַאֶלע ֶגעְלט ַזאְכן, 

ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ַא ְגרֹויֶסער ִחידּוש צּו ֶזען ִווי ַא ַצִדיק ָוואס ִאיז 
ִאיז ָנאר ַפאְרנּוֶמען צּו ֶרעְדן צּום  ֶערַאזֹוי ָדבּוק צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, 

ן ַצייט ֵאייֶבעְרְשְטן אּון ִמיט ּתֹוָרה ּוְתִפָלה, ָהאט אֹויְך ִדי ֶגעדּוְלד אּו
ִזיְך ָאְּפצּוֶגעְבן אּון ֶעְרֶלעִדיְגן ַאֶלע ַגְשִמיּות'ִדיֶגע ֶגעְברֹויְכן, אּון ָדאס 

ס ִאיז שֹוין אֹויֶסער ָדאס ְדרּוְקן אּון ַפאְרְשְּפֵרייְטן ֶדעם ֶרִבי'נְ 
ִדיג, ֶטענְ ֶגעְבן אּון ַארֹויְסֶהעְלְפן ִאיְדן ְש צּוְסָפִרים, אּון ִבְכַלל ִזיְך ָאּפְ 

 ָוואס ָדאס ָהאט אֹויְך ַאֶוועְקֶגענּוֶמען ָגאר ַאַסאְך פּון ַזיין ַצייט.

ָדאס ִאיז ָאֶבער ֶגעֶווען ַזיין ִעיָקר ִחידּוש, אּון פּון ֶדעם ָהאט ֶער 
ֶגעֶרעְדט ַאֶלעָמאל, ַאז ֶדער ְשֵלימּות פּון ַא ַצִדיק ִאיז צּו ַזיין ֵסיי 

, צּו ַבאֶהעְפְטן ִדי ֵפייֶער ִמיט ִדי ַוואֶסער, ִדי אֹויְבן אּון ֵסיי אּוְנְטן
 ַגְשִמיּות ִמיט ִדי רּוְחִניּות, אּון ָדאס ִאיז ַאן ֱאֶמת'ֶער "ִהיְמל ִאיד".

 וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ִאיז ִמְשּתֹוֵקק זֹוֶכה צּו ַזיין צּו ֶדעם.
 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש ֵחֶלק ט"ו ֶעֶרְך ָשַמִים(
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 מוסדותינו הק' נייעס אינערהאלב
 

 מיט גרויס הצלחה דינער השנתי געקרוינט געווארן
דינער לטובת מוסדותינו ער יערליכער איז פארגעקומען ד דאנערשטאגדעם פארגאנגענעם 

 ם, אינאיינעם מיט די סעודת ל"ג בעומר לכבוד התנא האלקי רבי שמעון בן יוחאי.הקדושי
און תומכי המוסדות, מען האט זיך  , אנשי שלומינועס זענען זיך צוזאמגעקומען אלע עלטערן

דרשה פונעם מנהל פון תלמוד תורה וואס האט ארויסגעברענגט די חשיבות צוגעהערט צו די 
וואו די קינדער וואקסן אויף מיט א ווארימקייט צום אייבערשטן, וואו  פון די הייליגע מוסדות,

מען לערנט אויס די קינדער דעם ריכטיגן וועג אין לעבן אז זיי זאלן מצליח זיין אויפן לאנגען 
חסד פונעם אייבערשטן אז מיר  וועג ברוחניות ובגשמיות, אויך האט ער ארויסגעברענגט דעם

געגעבענע מלמדים, וואס געבן זיך אזוי שיין אפ מיט די קינדער, האבן אזעלכע חשובע איבער
 ארויסצוברענגען דאס בעסטע פון יעדן קינד לויט זיין דרגה.

ווארימע דיבורים פונעם ראש הישיבה וואס האט ארויס דערנאך האט מען געהערט 
ען געבט זיך מ אותלמוד תורה און די מיידל שולע ווגעברענגט די געוואלדיגע חשיבות פון די 

 .אפ מיט די קינדער מיט גרויס איבערגעגעבנקייט
א קינד איז נישט בלויז נאך א נומער, נאר מען לייגט אריין אין יעדעס קינד באזונדער א 
געשמאק און ליבשאפט צו תורה ומצות, מיט געקליבענע מלמדים און מחנכים יראי ה' וואס 

פוואקסן אמת'ע ערליכע אידן און זיין נאנט צום האבן נאר איין ציהל אז די קינדער זאלן אוי
ויסן און געדענקן אז דער אייבערשטער איז מיט זיי שטענדיג, ואייבערשטן, זיי זאלן שטענדיג 

אזוי ווי מען זעהט פון די מעשיות פון תפלה וואס יעדער קינד האט, זאכן וואס ער האט 
לפן, און דאס וועט בלייבן מיט זיי געבעטן דעם אייבערשטן און דער אייבערשטער האט געהא

 זייער גאנצע לעבן.
עטליכע ווערטער האט מען געהערט פון א חשוב'ער טאטע וואס האט די קינדער אין די 
מוסדות, וואס האט ארויסגעברענגט, פון זיין פרעספעקטיוו, ווי אזוי זיינע קינדער האבן אזוי 

 ן די הייליגע מוסדות.שיין מצליח געווען און אויפגעבויעט געווארן אי
דעם הערליכן פארשטעלונג וואס די  האבן די פארזאמעלטע מיטגעהאלטןמיט שפאנונג 

עלטערע אינגלעך פון חדר האבן אהערגעשטעלט, ווען זיי האבן אויפגעשפילט לעבעדיג די 
מעשה וואס דער רבי האט דערציילט פון דעם מיניסטאר וואס האט געוואלט מאכן א 

ישן דעם אידישן ראטגעבער און דעם קעניג, ארויסברענגענדיג דעם מוסר השכל קריגעריי צוו
אז דער יצר הרע וויל נאר מאכן א מחלוקת צווישן די אידן און דעם אייבערשטן, און מיר טארן 

 זיך נישט לאזן פון אים.
דערנאך האט מען געזען א סלייד פרעזענטאציע "א בליק אין די מוסדות", בילדער פון די 
טאג טעגליכן סדר היום אין חדר, וואו די קינדער ווערן אנגעפילט מיט תורה, תפלה, יראת 

 שמים און מדות טובות.
זיך ארויסגעלאזט אין פייערדיגע טענץ בתופים ומחולות לכבוד נאכן בענטשן האט מען 

התנא אלקי רבי שמעון בר יוחאי, און דערנאך איז זיך דער עולם צוגאנגען מיט גרויס 
 אגייסטערונג פון דעם גאר אינהאלטסרייכן מעמד.ב

 תורתו מגן לנו הוא מאירת עינינו!
*** 

 דריטער חתן אין ישיבה אין זכות פונעם ציון הק'
דער דריטער חתן אין צוויי וואכן! שטייענדיג צוויי וואכן נאכדעם וואס די בחורים האבן זיך 

 הרא"ש זי"ע אין יבניאל, וואס האטק' פון מוצוריק געקערט פון די געהויבענע נסיעה צום ציון ה
 

 

 המשך בדף ג

בֹות אָׁ  ִמיֵליְד 
בֹות ֵקיְאָׁ ֶטערְאֹויףְִפר  לְֶווער   ֶפער 

~~~ 
 

 קּוְקן ָנאר אֹויף ִדי גוְּטס

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

 הי"ו אברהם טיקאלסקי החתן
 תלמיד ישיבתינו הק'

 
 

 וואס איז א חתן געווארן למזל טוב עב"ג
 

עס זאל א העלפן אז  דער אייבערשטער זאל
קשר של קימא, דורות ישרים ומבורכים און 

 סייעתא דשמיא
 

 

 
 
 

 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 הי"ו יעקב פיש מו"ה
 
 

 צו די געבורט פון זיין אינגל למזל טוב
 

זען אסאך דער אייבערשטער זאל העלפן אז 
ומבורכים און אידיש נחת, דורות ישרים 

 סייעתא דשמיא
 

 

 
 
 

 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

 דוד שלמה ווייזער הי"ו מו"ה
 

 תלמיד ישיבתינו הק'
 

 צו זיין שמחת החתונה למזל טוב
 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז עס זאל א 
קשר של קימא, דורות ישרים ומבורכים און 

 יאסייעתא דשמ
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 גליון היכל הקודש
 וועכענטליכע גליון ארויסגעגעבן דורך

 וויליאמסבורג מוסדות היכל הקודש ברסלב
 נתייסד ע"י כ"ק מרן מוהרא"ש זי"ע

 
 

  זמנים
 7:48.....................הדלקת הנרות.

 8:39.................ר"ש.....סוף זמן ק
 9:19.........................מוצאי שב"ק

 שיעורים כסדרן
  ..........כתובות ק"ג...............בבלי

 ........................בכורים ו'ירושלמי
 '....כריתות פרק א..תוספתא........

 
 
 
 
 
 

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ֶרץ אָׁ ְתנּו לָׁ ה תִּ לֹויט ִווי  . מֹוַהָרא"ׁש ִאיז ָדאס ַמְסִבירּוְבֹכל ֶאֶרץ ֲאֻחזְַּתֶכם ְגֻאלָׁ
ן ַאז וואּו ִאיְדן ֶגעִפיֶנען ִזיְך, ֲאִפילּו ִאי)ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן ס"א( ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 

 ֵאל.חּוץ ָלָאֶרץ, ֶזעֶנען זֵיי ְמַקֵדׁש ִדי ְפַלאץ ַאזֹוי ִווי ִדי ְקדּוָׁשה פּון ֶאֶרץ ִיְשרָ 
, ִאיז ֲאֻחזְַּתֶכם, ִאין ֵסיי ֶוועְלֶכע ַלאְנד, ל ֶאֶרץּוְבכֹ ָדאס ִאיז ְפַׁשט ִאין ָפסּוק, 

ר , ֶווען ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטעְגֻאלָׁהֵאייֶער ְפַלאץ, ֶדער ְפַלאץ ֶוועְרט אֹויְך ֶגעֵהייִליְגט. 
ֶרץֶוועט אּוְנז אֹויְסֵלייְזן ְבָקרֹוב דּוְרְך ָמִׁשיַח ִצְדֵקנּו,  אָׁ ְתנּו לָׁ ֶמת , ַדאן ֶוועט ֶבא  תִּ

 ַאְנְטְפֶלעְקט ֶוועְרן ִדי ִריְכִטיֶגע ְקדּוָׁשה פּון ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל.
 )ֹזאת ַהּתֹוָרה ְבַהר ב'(

*** 
 

ן יִּ ְפֵני ֶחֶרב ְוֹרֵדף אָׁ יו ְכמִּ חִּ יש ְבאָׁ ְשלּו אִּ ְפֵני ,ְוכָׁ ה לִּ ֶכם ְתקּומָׁ ְהֶיה לָׁ  ְוֹלא תִּ
)ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן  לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט ,קמֹוַהָרא"ׁש ִאיז ַמְסִביר ֶדעם ָפסּו .ֹאְיֵביֶכם

י")ְּתִהִלים סט, כא( אֹויְפ'ן ָפסּוק ֵחֶלק א' ִסיָמן ל"ד(  בִּ ה לִּ ְברָׁ ה שָׁ ִדי בּוׁשֹות אּון  - "ֶחְרפָׁ
ְנֻקָדה אּון ִדי ֵעָצה ִאיז ִזיְך ְמַקֶׁשר ַזיין צּו ִדי  .ִבְזיֹונֹות צּוְבֶרעְכן זֵייֶער ַא ֶמעְנְטׁש

 .ָוואס ִאיז ֵׁשָייְך צּו ִאים
"ֶיעֶנער ִאיז  ,ִדי ִעיָקר ִבְזיֹונֹות ָהאט ַא ֶמעְנְטׁש ֶווען ֶער קּוְקט אֹויף ַא ְצֵווייְטן

צּו ְמַקֵנא  ֶבעֶסער פּון ִמיר, ֶיעֶנער ִאיז ֶמער ַמְצִליַח פּון ִמיר", ֶמען ֵהייְבט ָאן ֶיעֶנעם
רֹוְדְפ'ן, ִאין ִדי ַצייט ָוואס  ִאיםִזיְך ׁשֹוין ֵאיין ַאז ֶיעֶנער ִוויל ַזיין, ִביז ֶמען ֶרעְדט 

 ֶיעֶנער ְטַראְכט ִבְכַלל ִניְׁשט פּון ִדיר.
ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש  .ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ָזאל ָנאר קּוְקן אֹויף ַזיין ְנֻקָדה ,ִדי ֵעָצה ֶדעְרצּו ִאיז

ן אּון ֶיעֶדער ַדאְרף ִזיְך ְׁשַטאְרקְ  .ֶער ֶקען אֹויְסִפיְרןַא ַזאְך ָוואס ָנאר  ,ָהאט ַא ְנֻקָדה
קּוְקט ֶמען ִניְׁשט אֹויף . אֹויב ִניְׁשט קּוְקן אֹויף ֶיעֶנעם ,ָנאר ִמיט ַזיין ֵאייֶגעֶנע ְנֻקָדה

 ַא ְצֵווייְטן ָהאט ֶמען ִניְׁשט ַקיין ִבְזיֹונֹות.
ְשלּו , ָדאס ִאיז ְפַׁשט ִאין ָפסּוק יוְוכָׁ חִּ יש ְבאָׁ ֶדער ִעיָקר דּוְרְכַפאל פּון ַא  ,אִּ

ן. ְצֵווייְטן אַ ֶווען ֶער קּוְקט אֹויף  ,ֶמעְנְטׁש ִאיז יִּ ְפֵני ֶחֶרב ְוֹרֵדף אָׁ ְכִאילּו ֶיעֶנער  ,ְכמִּ
ְוֹלא  .ִאין ִדי ַצייט ָוואס ֶיעֶנער קּוְקט ֲאִפילּו ִניְׁשט צּו ַדיין ַזייט ,ִוויל ִדיר רֹוְדְפ'ן

ְה  ְפֵני ֹאְיֵביֶכםתִּ ה לִּ ֶכם ְתקּומָׁ  דּו ֶוועְסט ִדיר ִניְׁשט ֶקעֶנען ֶדעְרַהאְלְטן, ,ֶיה לָׁ
ִזיְך ַמָמׁש  ַווייל ִקְנָאה ֶעְסט אֹויף ַא ֶמעְנְטׁש, ֶווען ֶמען קּוְקט אֹויף ְצֵווייְטן ֶעְסט ֶמען

 אֹויף ֶלעֶבעִדיֶגעְרֵהייט, ֶמען ֶוועְרט ִאיְנַגאְנְצן צּוְבָראְכן.
ָנאר קּוְקן  ֶדעְרַפאר ַדאְרף ַא ֶמעְנְטׁש ַאַסאְך ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ַאז ֶער ָזאל

 אּון ַדאן אֹויף ִדי גּוֶטע ַזאְכן ָוואס ֶער ָהאט, אּון ִבְכַלל ִניְׁשט קּוְקן אֹויף ַא ְצֵווייְטן
 ֶוועט ֶער זֵייֶער ַמְצִליַח ַזיין.

 ְבֻחקֹוַתי תשס"ז(-ִליִׁשית, ְבַהר)ּתֹוְך ַהַנַחל ְסעּוָדה ְׁש 
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רָׁא"ש יחֹות מֹוהַּ  שִּ
 

אְכן אַּ ְצֵווייְטן ~ יְשט נָׁאְכמַּ  ~ נִּ
 

ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט אּוְנז 
יְקט אֹויף ֶדער ֶוועְלט  ַא  ַפארַאָראְפֶגעשִׁ

ינֶ  ים דִׁ יר ָזאְלן אִׁ ית, ַאז מִׁ יר ָזאְלן ַתְכלִׁ ען, מִׁ
ְצֹות, אּון צּוקּוֶמען צּו ָדאס  יְטן תֹוָרה אּון מִׁ הִׁ

צּוקּוֶמען  ֶמעְרְסֶטע צּו ָוואס ַא ֶמעְנְטש ֶקען
 אֹויף ֶדער ֶוועְלט.

ית  ֶיעֶדער ֶמעְנְטש ָהאט ַאן ַאְנֶדעֶרע ַתְכלִׁ
יז ַאָראְפֶגעקּוֶמען אֹויף ֶדער  ַפאְרָוואס ֶער אִׁ

ֶבעְרְשֶטער ֵלייְגט ַאַריין ֶיעְדן ֶוועְלט, ֶדער ֵאיי
ין ַאן ַאְנֶדער  ין ַאן ַאְנֶדער ְפַלאץ, אִׁ ֶמעְנְטש אִׁ
וי  יט ַאְנֶדעֶרע ַנאטּוְרן, ַאֶלעס לֹויט וִׁ ַמָצב, מִׁ
ים ַזיין, לֹויט ַזיין  יְך ַמְשלִׁ ַאזֹוי ֶער ַדאְרף זִׁ
יד ַפאְרָוואס ֶער ֶלעְבט אֹויף ֶדער ֶוועְלט.  ַתְפקִׁ

י יש צּו קּוְקן אֹויף ֶדערִׁ יז ֵזייֶער ַנארִׁ ֶבער אִׁ
יְרן ָנאְכצּוַמאְכן ַא  ַא ְצֵווייְטן, צּו ְפרּובִׁ
יז ַפאְרנּוֶמען צּו  ְצֵווייְטן. ֶווען ַא ֶמעְנְטש אִׁ
יְך,  קּוְקן אֹויף ַא ְצֵווייְטן, ַפאְרֶגעְסט ֶער פּון זִׁ

ית, א ּון ֶער ַפאְרֶגעְסט פּון ַזיין ֵאייֶגעֶנעם ַתְכלִׁ
יְלט פּון ֵבייֶדע ַזייְטן.  ֶער ְבַלייְבט אֹויְסֶגעְשפִׁ
יְשט ָנאְכַמאְכן, אּון ֵסיי  ֵסיי ֶיעֶנעם ֶקען ֶער נִׁ
יְרן אֹויף ַזייֶנע  יְשט ָקאְנֶצעְטרִׁ יְך נִׁ ֶער ֶקען זִׁ

יז דָ ֵאייֶגענֶ  אְך ע ְנקּודֹות, ַווייל ֶער אִׁ
 ַפאְרנּוֶמען צּו קּוְקן אֹויף ֶיעֶנעם.

יְרן ֶרבִׁ  יְך פִׁ שיֶנער ַז"ל ְפֶלעְגט זִׁ י ַנְחָמן טּוְלטִׁ
יז ֶער  ַאז ֶעֶרב שב"ק ְגַלייְך ַביי ֲחצֹות אִׁ
ְקֶוה ְלָכבֹוד ַשָבת, אּון  ין מִׁ ֶגעַגאְנֶגען אִׁ
ין שּול, ֶער ָהאט  יז ֶער ֶגעַגאְנֶגען אִׁ ֶדעְרָנאְך אִׁ
י שּול אֹויף ַשָבת, ֶער ָהאט  צּוֶגעְגֵרייט דִׁ

ְך ֶגעֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ַדאן ַאַסא
יְך ַאָראפְ  ים ָהאט ֶער זִׁ ירִׁ יר ַהשִׁ ֶגעֶזעְצט ָזאְגן שִׁ

יט ַזיין  יט ְגרֹויס ֶגעְשַמאק אּון ְדֵביקּות, מִׁ מִׁ
יגּון אּון ְתנּועֹות. יְגן נִׁ  ֵאייְגַנאְרטִׁ

ין שּול ַא  יז ָאְנֶגעקּוֶמען אִׁ ֵאיין ְפַרייָטאג אִׁ
יד בִׁ  יר אִׁ יְך ֶגעֶזעְצט ָזאְגן שִׁ ְשַעת ֶער ָהאט זִׁ

ים, פַ  ירִׁ יז ֵזייֶער ֶגעפָ ַהשִׁ יד אִׁ אְלן אר ֶדעם אִׁ
ים, אּון ֶיעֶנער  ירִׁ יר ַהשִׁ וי ַאזֹוי ֶער ָזאְגט שִׁ  וִׁ
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רָׁא"ש יחֹות מֹוהַּ  שִּ
יְטן  ים, מִׁ ירִׁ יר ַהשִׁ יְך אֹויְך ַאֶוועְקֶגעֶזעְצט ָזאְגן שִׁ ָהאט זִׁ

יגּון אּון ְתנּוֶזעלְ  י ַנְחָמן טּוְלטְ ְבן נִׁ יֶנער שִׁ עֹות פּון ֶרבִׁ
 ַז"ל.

י ַנְחָמן ָהאט ָדאס ְשַטאְרק ֶגעְשֶטעְרט אּון  ַפאר ֶרבִׁ
יר  יד: "ָזאג שִׁ יְך ָאְנֶגערּוְפן צּו ֶדעם אִׁ ֶער ָהאט זִׁ
יְשט ָנאְך.  יר נִׁ יר. ַמאְך מִׁ וי ַאזֹוי ֶעס ַשייְנט דִׁ ים וִׁ ירִׁ ַהשִׁ

י( ַמאְכט ָנאְך." ַא  ַמאְלֶפע )ָמאְנקִׁ
יְנט ֶדעם  יד דִׁ יז ֶווען ַא אִׁ י ֶבעְסֶטע ַזאְך אִׁ דִׁ
ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויף ַזיין ֵאייֶגעֶנעם ֶוועג, ָאן קּוְקן אֹויף 
יְשט  ַא ְצֵווייְטן. ָדאס ָנאְכַמאְכן ַא ְצֵווייְטן ְבֶרעְנְגט נִׁ

יז ֶעס  ֵאייֶנעם ַפאר תֹוֶעֶלת. ַא ַזאְך ָוואסַקיין שּום  אִׁ
ר ֵמייְנט ֶעס עֶנעיֶ ֶבֱאֶמת ַא ְגרֹויֶסע ַזאְך, ַווייל 

י ֶזעְלֶבע ַזאְך ֶקען ַזיין ַפאר  יג, דִׁ ְצֵווייְטן ַא  ַאֱאֶמת'דִׁ
יֶשע ַזאְך, ַווייל  טּוט ֶעס ָנאר ֶיעֶנעם  ֶערַנארִׁ

 ָנאְכצּוַמאְכן.
יְשט ַפאְרֶנעֶמען וֶ  וען ֶמען ָהאט מֹוַהָרא"ש ְפֶלעְגט נִׁ

י  ים ֶגעָוואְלט ָנאְכַמאְכן, ֶער ְפֶלעְגט ָזאְגן ַפאר דִׁ אִׁ
ים ָנאְכֶגעַמאְכט: "ָדאס  יז ָוואס ָהאְבן אִׁ ָנאְכַמאְכן אִׁ

יג פּון  -ָאֶדער ֶשֶקר  יְשט ֱאֶמת'דִׁ ַווייל דּו ֵמייְנְסט ֶעס נִׁ
יר ַאלֵ  יז ֶעס ֲחנּוָפה דִׁ ויְלְסט -יין, ָאֶדער אִׁ  ַווייל דּו וִׁ

י ֶזעְלֶבע  יר ַחְנְפ'ֶעֶנען אּון ַווייְזן ַאז דּו טּוְסט אֹויְך דִׁ מִׁ
יְשט ֵשיין." ידֹות ֶזעֶנען נִׁ י מִׁ יר. אּון ֵבייֶדע פּון דִׁ וי מִׁ  וִׁ

יְגן ֶוועג,  יְך ַזיין ֵאייְגַנאְרטִׁ ֶווען ַא ֶמעְנְטש ֵגייט זִׁ
ין ֶלע יַח צּו ַזיין אִׁ יל ֶמער ַשאְנְסן ַמְצלִׁ ְבן. ָהאט ֶער פִׁ

ֶווען ֶמען ַמאְכט ָנאְך ַא ְצֵווייְטן, אּון ָנאְכֶדעם ֶזעט 
יַח ָאְנצּוקּוֶמען וואּו ֶיעֶנער  יְשט ַמְצלִׁ יז נִׁ ֶמען ַאז ֶמען אִׁ
יְנַגאְנְצן צּוְבָראְכן  יז ָאְנֶגעקּוֶמען, ֶוועְרט ֶמען אִׁ אִׁ
ֶדעְרפּון. ָאֶבער ֶווען ֶמען ֵגייט אֹויְפן ֵאייֶגעֶנעם ֶוועג, 

יַח ַזיין, הָ  יְכֵקייט צּו ַמְצלִׁ אט ֶמען ַא ְגֶרעְסֶטע ֶמעְגלִׁ
י ֵאייֶגעֶנע ַהְצָלָחה לֹויט ַא  יְשט ֶמעְסְטן דִׁ אּון נִׁ

 ְצֵווייְטְנ'ס ַהְצָלָחה.
ויַטאל זי"ע ָהאט ֶגעַהאט  ים וִׁ י ַחיִׁ יק ֶרבִׁ ֶדער ַצדִׁ
יז ֶגעקּוֶמען צּו  ַאָמאל ְשַטאְרֶקע אֹויְגן ֵווייָטאג, ֶער אִׁ
ים ֶדעְרֵצייְלט  "י הק' אּון אִׁ יֶגער ֲארִׁ י'ן ֶדער ֵהיילִׁ ַזיין ֶרבִׁ
"י הק'  ים ֶדער ֲארִׁ יֶבער ַזייֶנע ֵווייטּוְנֶגען. ָהאט אִׁ אִׁ
וי ֶיעְדן ָטאג ַביים ַדאֶוועֶנען קּוְקט  ֶגעָזאְגט ַאז ַאזֹוי וִׁ
יֶגע ֲעבֹוָדה,  "י הק' צּו ֶזען ַזיין ֵהיילִׁ ֶער ַאַסאְך אֹויְפן ֲארִׁ
יֶכע ְפֶלעֶצער ַביים ַדאֶוועֶנען וואּו  יז ָאֶבער ָדא ֶעְטלִׁ אִׁ
ין ָגאר הֹויֶכע ַכָוונֹות, אּון  יְנזִׁ "י הק' ָהאט אִׁ ֶדער ֲארִׁ
ים, אּון  יְשט גּוט ֶווען ֶמען קּוְקט אֹויף אִׁ יז נִׁ ַדאן אִׁ
י  ים ַביי דִׁ וי ֶער ָהאט ָיא ֶגעקּוְקט אֹויף אִׁ ַאזֹוי וִׁ

י אֹויְגן ְפֶלעֶצער, ֶדערִׁ  יֶבער ָהאט ֶער ַבאקּוֶמען דִׁ
 ֵווייָטאג.

ים ָאְנֶגעָזאְגט ַאז ֶער ָזאל  "י הק' ָהאט אִׁ ֶדער ֲארִׁ
יַאת  ים ֶווען ֶער ֵלייְנט ְקרִׁ יְשט קּוְקן אֹויף אִׁ ֶמער נִׁ
ים, אּון ֶווען ֶער  יְך ַביי מֹודִׁ יְקט זִׁ ְשַמע, ֶווען ֶער בִׁ

יְך ַזייֶנע אֹויְגן ָזאְגט ְקדּוָשה, אּון ַדאן ֶווע ְלן זִׁ
ויַטאל ָהאט ַטאֶקע ַאזֹוי ֶגעטּון,  ים וִׁ י ַחיִׁ אֹויְסֵהייְלן. ֶרבִׁ
י  י'ן ַביי דִׁ ֶער ָהאט אֹויְפֶגעֶהעְרט צּו קּוְקן אֹויף ַזיין ֶרבִׁ
ים  ְדֵריי ְפֶלעֶצער, אּון ַזייֶנע אֹויְגן ָהאְבן אִׁ

 אֹויְפֶגעֶהעְרט ֵוויי צּו טּון.
 

 

 המשך בדף ג

  

ֶטע יכְּ ס ֶגעש ִ נְּ  פו ן ִדי ֶלעב ְּ

 כ"ק ָמָרן מֹוַהָרא"ׁש זי"ע
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ְזיֹונֹות  ָנהב ִּ ָ יז ַא ַמת   אִּ

 

רָׁא"ש יחֹות מֹוהַּ  שִּ
יר ֶגעֶווען  י ַמֲעֶשה, ָהאט ֶער ַמְסבִׁ ֶווען מֹוַהָרא"ש ָהאט ֶדעְרֵצייְלט דִׁ
יֶעל  י ְדֵריי ְפֶלעֶצער ַביים ַדאֶוועֶנען ַאזֹוי ְסֶפעצִׁ ַפאְרָוואס ַטאֶקע ֶזעֶנען דִׁ

יְשט ֶגעָטאְרט קּוְקן אֹויף ויַטאל נִׁ ים וִׁ י ַחיִׁ ים.  ַאז ָדאְרט ָהאט ֶרבִׁ אִׁ
ין ֶדעם, ַדאְרף ֶמען אֹויְך  יֶכער אִׁ יְגט זִׁ י הֹויֶכע סֹודֹות ָוואס לִׁ אֹויֶסער דִׁ
יר ֶקעֶנען ֶעס  וי ַאזֹוי מִׁ י ַמֲעֶשה, אּון ֶזען וִׁ ַפאְרְשֵטיין ְבַפְשטּות דִׁ

יְכן ֶלעְבן. ין אּוְנֶזער ָטאג ֶטעְגלִׁ  אֹויְסנּוְצן אִׁ

יַאת יז ַביי ְקרִׁ י ֶעְרְשֶטע אִׁ י ֱאמּוָנה, צּו ְגֵלייְבן  דִׁ יז דִׁ ְשַמע, ָוואס אִׁ
יְשט קּוְקן אֹויף ַא  יֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן. ַביי ֶדעם ָטאר ֶמען ֵקייְנָמאל נִׁ אִׁ
וי  י ֱאמּוָנה, וִׁ ין דִׁ יְך וואּו ֶער ַהאְלט אִׁ ְצֵווייְטן, ֶיעֶדער ַדאְרף ֶזען ַביי זִׁ

יז  י ֱאמּוָנה אִׁ יר ְשַטאְרק אּון ְקָלאר דִׁ יְשט ַמְסבִׁ ים. ָדאס ֶקען ֶמען נִׁ ַביי אִׁ
"ָכל ַחד )ַוֵיָרא קג:( ַזיין ַפאר ַא ְצֵווייְטן. ֶדער זֹוַהר הק' ָזאְגט אֹויף ֶדעם 

יֵביה"  ְמַשֵער ְבלִׁ  ֶיעֶדער ָהאט ֱאמּוָנה לֹויט ַזייֶנע ַהָשגֹות. -ְכפּום דִׁ

ים, ֶווען עֶ  יז ַביי מֹודִׁ י ֶזעְלֶבע אִׁ ס קּוְמט צּו ַדאְנֶקען ֶדעם אּון דִׁ
יז ֶיעֶדער ֵאייֶנער ַאְנֶדעְרש, ֶיעֶדער ַדאְרף ַדאְנֶקען ֶדעם  ֵאייֶבעְרְשְטן, אִׁ
ים  ים ָוואס ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט אִׁ י ֲחָסדִׁ ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויף דִׁ

יְשט צּו קּו יְגן ֶוועג. נִׁ ְקן אֹויף ַא ֶגעֶגעְבן, אּון אֹויף ַזיין ֵאייְגַנאְרטִׁ
וי ַאזֹוי ֶיעֶנער ַדאְנְקט ֶדעם  יְרן ָנאְכצּוַמאְכן וִׁ ְצֵווייְטן, אּון ְפרּובִׁ

 ֵאייֶבעְרְשְטן.

ים ְשֵטייט  י פֹוְסקִׁ ין דִׁ ָלה( אִׁ ֶדער ַטַעם ַפאְרָוואס ֶווען )ַאבּוְדְרַהם ֲהָלכֹות ְתפִׁ
י הֹויֶכע ְשמֹוָנה ים" ַביי דִׁ ֶעְשֵרה, ָזאְגט ַדאן ֶיעֶדער  ֶדער ַחָזן ָזאְגט "מֹודִׁ

יְך ֵאייֶנער  ים ְדַרָבָנן", ַפאר זִׁ יז "מֹודִׁ ַווייל ֶווען ֶעס קּוְמט צּו ַדאְנֶקען אִׁ
ָלה, ָנאר  יְטן ַבַעל ְתפִׁ יְשט יֹוֵצא ַזיין מִׁ ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶקען ֶמען נִׁ

ים אּון ַדאְנֶקען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויף ַזיין  ֶיעֶדער ַדאְרף ַאֵליין ָזאְגן מֹודִׁ
 ֵאייֶגעֶנע ֶוועג.

יְשט צּו קּוְקן  ים ָאְנֶגעָזאְגט נִׁ יֶטע ְפַלאץ וואּו ֶער ָהאט אִׁ י ְדרִׁ אּון דִׁ
יְשט קּוְקן אֹויף ַא ְצֵווייְטן אּון ֶזען יז ֶגעֶווען ַביי ְקדּוָשה. ֶמען ֶקען נִׁ  אִׁ

וי יז אּון ָדאס ָנאְכמַ  וִׁ יג ֶיעֶנער אִׁ יְשט ֵהיילִׁ יְגֵקייט ֶקען ֶמען נִׁ אְכן. ֵהיילִׁ
ין ַהאְרץ.  יג אִׁ יֶנעֵוויינִׁ יז ַא ַזאְך פּון אִׁ יְנְדרֹויְסן, ָדאס אִׁ יג ֶזען פּון אִׁ ֵאייבִׁ
יְך צּו  יְרן זִׁ יג לֹויט ַזיין ַמְדֵריָגה, ֶער ַדאְרף ְפרּובִׁ ֶיעֶדער ַדאְרף ַזיין ֵהיילִׁ

וי ַאזֹוי ֶער ֶקען, יְגן לֹויט וִׁ ין ֶלעְבן. ֵהיילִׁ יַח ַזיין אִׁ  אּון ַדאן ֶוועט ֶער ַמְצלִׁ

יְנט ֶדעם  יז ֶדעם ָוואס ֶלעְבט ַזיין ֵאייְגן ֶלעְבן, ֶער דִׁ וואֹויל אִׁ
ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶער ֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן אּון ֶער ַדאְנְקט ֶדעם 

יְגן ֶוועג, ֶוועט י  ֵאייֶבעְרְשְטן, אֹויף ַזיין ֵאייְגַנאְרטִׁ ים ַזיין גּוט אֹויף דִׁ אִׁ
 ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.

ּקּוי ְוֵחֶלק ט"ז ֶעֶרְך ְנֻקַדת ַעְצמֹו( יחֹות מֹוַהָרא"ש ֵחֶלק ב' ֶעֶרְך חִׁ  )שִׁ

 

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

 

 סימן טוב ומזל טוב
 מיר וואונטשן א הארציגע ברכת מזל טוב פאר

 שליט"איצחק לעזער מוה"ר 
 ובי ותיקי אנשי שלומינומחש

 

 געבור פון אן אייניקל למזל טוב, ביי זיין איידעםצו די 

 י"וה אלימלך שארף מו"ה
 

דעם קינד און פון אסאך אידיש נחת פון זיי זאלן זען דער אייבערשטער זאל העלפן אז 
 רויחי וסייעתא דשמיאומזוניאריכיברוכי חייבני קינדער און אייניקלעךאלע 
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 נייעס אינערהאלב
 מוסדותינו הק'

~~~ 
 

 דיהתחזקות פאר ת ודרש
 פרויען פון אנשי שלומינו חשובע

 

באקאנט די פעולות פון די פרויען פאראיין ברייט עס איז שוין 
שע"י מוסדותינו הק', אין וואס די חשובע פרויען פון אנשי 

לעס וואס שלומינו העלפן זיך ארויס איינער דעם צווייטן מיט א
שטעלט שיעורים פאר די ווערט צוגעאויך  פעלט זיך אויס.

פרויען דורך חשובע פרויען פון אנ"ש וואס געבן שיעורים זיך צו 
שטארקן און אנגיין לויט די הייליגע לימודים פון רבי'ן אזוי ווי 

 לערנט.האט אונז געמוהרא"ש 
די א ספעציעלע טעלעפאן ליין איז געווארן צוגעשטעלט פאר 

פרויען, וואו מען קען הערן שיינע שיעורים און געדאנקען זיך צו 
-559-670שטארקן מיט די לימודים פון רבי'ן. די נומער איז 

1543. 
, עס איז פארגעקומען א שיעור פאר די פרויעןמיטוואך די וואך 

זענען זיך צוזאמגעקומען א גרויסע צאל פרויען מיטצוהאלטן, און 
געקרוינט געווארן מיט גרויס הצלחה, די  ברוך ה' אז עס איז

פרויען האבן זייער שטארק הנאה געהאט, און אהיים געגאנגען 
מיט פרישע כוחות ווייטער אנצוגיין מיט די הייליגע עצות פון 

 רבי'ן.
ן די קומענדיגע וואכן וועלן פארקומען נאך צוזאמקומען פון אי

 די פרויען זיך צו שטארקן אינאיינעם.
 יאמר חזק!ולאחיו 

 
 

בֹותמִּ   יֵלי ְדאָׁ
בֹות ְרֵקי אָׁ  ֶפעְרל ֶוועְרֶטער אֹויף פִּ

~~~ 
 

ֶרעְנְגט ַאֶלעס גו טְ  ַניֹות ב ְ ׁשְ  סמִּ

יַאֶלעס  יְך אִּ  עם מֹוילנֶ ֶוועְנְדט זִּ

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 הי"ו יעקב פיש מו"ה
 
 

 צו די געבורט פון זיין אינגעלע למזל טוב 
 

אז ער זאל דער אייבערשטער זאל העלפן 
זען אסאך אידיש נחת, דורות ישרים 

 מיאומבורכים און סייעתא דש
 

 

 
 
 

 

 

 קול ברסלב
 

 
 

 

 מען קען הערן שיעורים
זי"ע  פון כ"ק מרן מוהרא"ש

 פון די פארגאנגענע יארן
 

212-444-9191 

 

 

 

 

 

 קאפיען מיר נעמען אן צו פרינטן און
 

 פאר גאר ביליגע פרייזן!
 
 

 ספרים  •  קונטרסים  •  וועכענטליכע גליונות
 
 

 שנעל גוט און ביליג!
 

 347-559-5554רופט אריין פאר א פרייז 
5554printing@gmail.com 
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 גליון היכל הקודש
 וועכענטליכע גליון ארויסגעגעבן דורך

 וויליאמסבורג מוסדות היכל הקודש ברסלב
 נתייסד ע"י כ"ק מרן מוהרא"ש זי"ע

 
 

  זמנים
 7:45.....................הדלקת הנרות.

 8:36.................ר"ש.....סוף זמן ק
 9:28.........................ט.."יומוצאי 

 שיעורים כסדרן
 ..........כתובות ק"י...............בבלי

 .....................בכורים י"ג.ירושלמי
 'פרק א כלים ב"ק..תוספתא........

 
 
 
 
 
 

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

 

ד. ר ִסינַּי ְבֹאֶהל מֹועֵּ ר ה' ֶאל מֶשה ְבִמְדבַּ בֵּ "י ָזאְגט: ַווייל ֶדע וְַּידַּ  ר ֵאייֶבעְרְשֶטערַרשִׁ
יְדן י אִׁ יב דִׁ  ֵצייְלט ֶער ֵזיי צּו ֶיעֶדע ַצייט. ,ָהאט לִׁ

י ָזאְגט מֹוַהָרא"ש  וי ֶדער ֶרבִׁ יר לֹויט וִׁ יז ָדאס ַמְסבִׁ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק אאִׁ יָמן  ')לִׁ ַאז  ל"ד(סִׁ
יד ָהאט ַא ְנקּוָדה, ַא ַזאְך ָוואס ָנאר ֶער ֶקען רֶיעֶדע יְרן אִׁ יט ֶדעם ֶקען ֶער  .אֹויְספִׁ אּון מִׁ

ים, אָ  יַח פּון אִׁ ילּו ֶווען ֶער ֶזעהט ַאז ַאְנֶדעֶרע ֶזעֶנען ֶמער ַמְצלִׁ יְך ְשַטאְרְקן ֲאפִׁ  ֶבער ֶיעֶנערזִׁ
י ְנקּוָדה ָוואס ֶער ָהאב.ָהאט דָ  יְשט דִׁ  אְך נִׁ

יְדן  י אִׁ יק ַצייט, צֶדעְרַפאר ָהאט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶגעֵצייְלט דִׁ ַווייְזן ַאז  ּוֶיעֶדע ְשטִׁ
יז ַא  יד אִׁ יד רֶגעֵצייְלֶטעַבאזּוְנֶדער ֶיעֶדער אִׁ יז  ,אִׁ יד אִׁ ָחשּוב ַביים ַבאזּוְנֶדער ֶיעֶדער אִׁ

 ֵאייֶבעְרְשְטן.
ין ש   יט ֶדעם ֶקען ֶמען אֹויְך ַפאְרְשֵטיין ָדאס ָוואס ֶעס ֶוועְרט ֶגעְבֶרעְנְגט אִׁ ְך ָחן ָערּולְ מִׁ

ְדָבר ַפאר ָשבּועֹות.ַאז ְש )אֹוַרח ַחיִׁים תכח, ד'(  יג ֵלייְנט ֶמען ַפְרַשת ַבמִׁ  ֶטעְנדִׁ
י ָזאְגט  וי ֶדער ֶרבִׁ יחֹות הָ לֹויט וִׁ יָמן צ"א( )שִׁ צּו ֶלעְרֶנען  ,ַא ְסגּוָלה צּו ָהאְבן ַהְתָמָדהַר"ן סִׁ

יג יְשט ֶרעְדן ַקיין ְשלֶ  ,ְפַלייסִׁ ידַאז ֶמען ָזאל נִׁ ַווייל ֶעס ֶזעֶנען ָדא  .עְכְטס אֹויף ַקיין שּום אִׁ
י ּתֹוָרה ין דִׁ יֹות אִׁ יְדן, א ,ֶזעְקס הּוְנֶדעְרט טֹויְזְנט אֹותִׁ י ֶזעְקס הּוְנֶדעְרט טֹויְזְנט אִׁ ּון ֶקעְגן דִׁ

יד יט ֶדעם פַ  ,אֹויב ֶרעְדט ֶמען ְשֶלעְכְטס אֹויף ַא אִׁ י סֵ מִׁ ֶפר ֶסל'ט ֶמען ֵאיין אֹות פּון דִׁ
יז ֶעס ָפסּול י ּתֹוָרה אִׁ יְשט ַקיין  ,ּתֹוָרה, אּון ַאז ֶעס ֶפעְלט ֵאיין אֹות פּון דִׁ אּון ֶמען ָהאט נִׁ

 ֵחֶשק צּו ֶלעְרֶנען.
ְדָבר ַפאר ָשבּועֹות יג ַפְרַשת ַבמִׁ יז ,ֶדעְרַפאר ֵלייְנט ֶמען ְשֶטעְנדִׁ יד אִׁ  צּו ַווייְזן ַאז ֶיעֶדער אִׁ

יז ֵזייֶער ָחשּובַא ֶגעֵצייְלֶטע  יד אִׁ יד, ֶיעֶדער אִׁ יְשט ַאֶוועְקַמאְכן. אִׁ  ,ֶמען ָטאר ֵקייֶנעם נִׁ
יְשט ַא ְצֵווייְטן יְך אּון נִׁ יְשט זִׁ יט גְ . נִׁ י ּתֹוָרה מִׁ רֹויס אּון ַאזֹוי ֶקען ֶמען צּוֵגיין צּו ְמַקֵבל ַזיין דִׁ

 ֵחֶשק אּון ֶגעְשַמאק.
ְדָבר א(  )ֹזאת ַהּתֹוָרה ַבמִׁ

*** 
 

ם, ְבסּו ִשְמֹלתָׁ ם וְַּיכַּ עָׁ דֵּש ֶאת הָׁ ם וְַּיקַּ עָׁ ר ֶאל הָׁ הָׁ יז  וַּיֵֶּרד מֶשה ִמן הָׁ מֶשה ַרֵבינּו אִׁ
יְגט אּון ֶגעַוואְשן י ְקֵלייֶדער. ַאָראְפֶגעקּוֶמען פּון ַבאְרג צּום ָפאְלק, ֶער ָהאט ֵזיי ֶגעֵהיילִׁ  דִׁ

י ָזאְגט מֹוַהָרא"ש  וי ֶדער ֶרבִׁ יר ֶדעם ָפסּוק, לֹויט וִׁ יז ַמְסבִׁ יָמן כ"ה(אִׁ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' סִׁ  )לִׁ
יט ֶלעְרֶנען אּון ַדאֶוועֶנען, ָאֶבער פּון יֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן מִׁ י ַאְנֶדעֶרע  ַאז ֶמען ַדאְרף דִׁ דִׁ

יַזייט ֶקען ֶמען אֹויְך דִׁ  יט ֶעְסן, ְטרִׁ יֶכע ַזאְכן, מִׁ יט ֶוועְלְטלִׁ ְנְקן אּון יֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן מִׁ
יז ָדא וי ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ֶגעֵהייְסן, אִׁ ס אֹויְך ְשָלאְפן, ֶווען ֶמען טּוט ֶעס ַאזֹוי וִׁ

 "ֲעבֹוַדת ה'".
יז ַבאַקאְנט ַאז ֶדער גּוף ֶוועְרט ָאְנֶגערּוְפן וִׁ  י ְנָשָמה.ֶעס אִׁ  וי ַא ְקֵלייד ַפאר דִׁ

ין ָפסּוק,  יז ְפַשט אִׁ םָדאס אִׁ עָׁ ר ֶאל הָׁ הָׁ יז וַּיֵֶּרד מֶשה ִמן הָׁ , מֶשה ַרֵבינּו אִׁ
יְנֶדער,  יֶשע קִׁ ידִׁ י אִׁ ם,ַאָראְפֶגעקּוֶמען צּו דִׁ עָׁ דֵּש ֶאת הָׁ יְגט ָדא וְַּיקַּ ס אּון ֶער ָהאט ֶגעֵהיילִׁ

ְבסּו ִשְמלֹ ָפאְלק,  ם,וְַּיכַּ יֶדער, ַאזֹוי ַווייט ַאז ֶער ָהאט אֹויְסֶגעַוואְשן אֹויְך ֵזייֶעֶרע ְקֵלי תָׁ
י ְנשָ  וי ַא ְקֵלייד ַפאר דִׁ יז וִׁ יְטן גּוף, ָוואס אִׁ ָמה, ֶקען ֶער ָהאט ֵזיי אֹויְסֶגעֶלעְרְנט ַאז אֹויְך מִׁ

יֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן.  ֶמען אֹויְך דִׁ
 )ֹזאת ַהּתֹוָרה יְִׁתרֹו ה(
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בּועֹות  ~  ~שָׁ
 

בּועֹות, ֶמען ִאיז  ֶעס קּוְמט ֶדער יֹום טֹוב שָׁ
ייֶבעְרְשְטן, ֶיעֶדער  ה פּוֶנעם אֵּ ל ִדי ּתֹורָׁ ְמַקבֵּ
אר ַאז פּון ֶיעְצט ֶוועט ֶער  ִאיד ֶנעְמט ִזיְך פָׁ

ה,  ייִליֶגע ּתֹורָׁ ִאין ַאַזא ֶלעְרֶנען ְפַלייִסיג ִדי הֵּ
ה גֵּ ַצייט  ייט ַדאְרף ֶמען ֶגעֶדעְנְקן ַאז ִדי ּתֹורָׁ

ָאן ַפאר ֶיעְדן ֶמעְנְטש ִאין ֶיעֶדע ַצייט אּון ִאין 
ואס ַדאְרף  ב, ֲאִפילּו ַפאר ֶדעם וָׁ ֶיעֶדע ַמצָׁ

ה. סָׁ יין אֹויְפ'ן ַגאס ְבֶרעְנְגן ַפְרנָׁ  ַארֹויְסגֵּ
ֲאִפילּו ֶווען ַא ֶמעְנְטש ִאיז ַפאְריָׁאְגט אּון 

אְגט, ֶער ֶקען ִניְשט ֶלעְרֶנען ֶגעֶהעִר  יג, ַפאְרְפלָׁ
ֶדר ֶדֶרְך  אט אּוְנז ֶדער ֶרִבי ֶגעֶגעְבן ַא "סֵּ הָׁ
ה ֲאִפילּו ֶמען  אְגן ַאַסאְך ּתֹורָׁ ַהִלימּוד", צּו זָׁ
ואס ֶמען זָׁאְגט, אּון ִמיט  ייט ִניְשט וָׁ ַפאְרְשטֵּ
ייֶנער ָאן אֹויְסַנאם זֹוֶכה  ֶדעם ֶקען ֶיעֶדער אֵּ

ה.  ַזיין צּו ֶלעְרֶנען ּתֹורָׁ
ְלט ְשֶטעְנִדיג ִאין ַטאש ַא ֶווען ַא ִאיד ַהא

ייֶנע  ייֶנע ִמְשַניֹות, ַא ְקלֵּ ש, ַא ְקלֵּ ייֶנע חּומָׁ ְקלֵּ
אט ֶער ְשֶטעְנִדיג ִמיט ִזיְך ַא גּוֶטע  ְּתִהִלים, הָׁ
ְפִהיְטן פּון  ואס ֶוועט ִאים אָׁ ייֶטער וָׁ ַבאְגלֵּ

אט ֶעְטִליֶכע ַאֶלעם ְשֶלעְכטְ  ס, ֶווען ֶמען הָׁ
אְגן ִאיְבִריֶגע ִמינּו ְטן, ַכאְפט ֶמען ַאַריין צּו זָׁ

ש, ַא ַקאִפיְטל ְּתִהִלים,  ֶעְטִליֶכע ְפסּוִקים חּומָׁ
אס ְגַלייְכן. ֶרק ִמְשַניֹות, אּון דָׁ  ַא פֵּ

אס ֶקען ֶמען טּוהן ְשֶטעְנִדיג ִווי ֶמען  דָׁ
ֶגעִפיְנט ִזיְך נָׁאר, ֶעס ַמאְכט ִזיְך ַביי ֶיעְדן 

אל ִאין ִדי  ֶמעְנְטש ַאז ֶער ַדאְרף ַוואְרְטן ַאמָׁ
ַרייֶע ִאין ַבאְנק, ִאין ַא ָאִפיס, ִאין ַא ֶגעֶשעְפט, 
אְרט  אל ִאיז נָׁאְך דָׁ יי ִווי, אּון ַאַסאְך מָׁ ָאֶדער סֵּ
ִפיל ִמיט ַאֶלע ְקִליפֹות צּו ַמְכִשיל ַזיין ֶדעם 
ֶמעְנְטש, אּון ֶווען ֶדער ֶמעְנְטש ִאיז ִניְשט 

א, צּו ְשַטאְרק ִמיט דֶ  עם צּו ֶלעְרֶנען ְבִגיְרסָׁ
ה, ִאיז זֵּייֶער  אְגן ּתֹורָׁ ל זָׁ ְגִריְנג ֶער זָׁאל ִנְכשָׁ

ֶוועְרן ִמיט ְרִאיֹות ַאסּורֹות, ִמיט קּוְקן ִווי ֶמען 
אר ִניְשט, אּון ִנְשַפע ֶוועְרן פּון ִדי ְשֶלעְכֶטע  טָׁ
ֶבער ֶווען ֶמען ִאיז צּוֶגעוואֹויְנט צּו ה, אָׁ    ְסִביבָׁ
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אט ֶמען ְשֶטעְנִדיג ַא גּוֶטע  ש, ְּתִהִלים אּון ִמְשַניֹות, הָׁ אְגן ַאַסאְך חּומָׁ זָׁ
יי ִווי ֶמען גֵּייט  ֶפר אּון סֵּ ייֶנע סֵּ ייֶטער, ֶמען ַהאְלט ִאין ַטאש ַא ְקלֵּ ַבאְגלֵּ
פ ֶדעם ֶמעְנְטש  אס ִהיט אָׁ ה, אּון דָׁ אְגן ַאִביְסל ּתֹורָׁ ַכאְפט ֶמען ַאַריין צּו זָׁ

 ן ַאֶלעם ְשֶלעְכט'ס ְברּוֲחִניּות ּוְבַגְשִמיּות.פּו
ייןִמיט ֶדעם ֶקען ֶמען  ייְלט  ַפאְרְשטֵּ א ֶדעְרצֵּ רָׁ ואס ִדי ְגמָׁ ִחים ס"ח( וָׁ )ְפסָׁ

ייְטן גּוֶטע ֶעְסן אּום  ייְסן ַאז ֶמען זָׁאל ִאים צּוְגרֵּ אט ֶגעהֵּ ף הָׁ ַאז ֶרִבי יֹוסֵּ
בּועֹות ַווייל "ֶווען נִ  אג, ִוויִפיל יֹוסֵּ יֹום טֹוב שָׁ א פְ יְשט ֶדעם טָׁ 'ס ֶזעֶנען דָׁ

אט ֶגעַדאְנְקט ֶדעם  ף הָׁ אס ַאז ֶרִבי יֹוסֵּ ייְנט דָׁ אֹויְפ'ן ַגאס", ְבַפְשטּות מֵּ
ה  ה, ַווייל ָאן ִדי ּתֹורָׁ אט אּוְנז ֶגעֶגעְבן ִדי ּתֹורָׁ ייֶבעְרְשְטן ַאז ֶער הָׁ אֵּ

אְרִניְשט ֶגעֶווען ֶמער פ ואְלט ֶער גָׁ ֶבער פְ ּון ַאֶלע יֹוסֵּ וָׁ 'ס אֹויְפ'ן ַגאס, אָׁ
יגֹות. אט ֶער זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ַזייֶנע ְגרֹויֶסע ַמְדרֵּ ה הָׁ  ֶיעְצט ִמיט ִדי ּתֹורָׁ

אְגן  ה  נָׁאְך ַאֶמען ֶקען אֹויְך זָׁ ייט ַארֹויף אֹויף ִדי ְקדּושָׁ ף" גֵּ ְפַשט, "יֹוסֵּ
ואס ִאיז ֶדער ִסיְמבָׁ  ף ַהַצִדיק, וָׁ ייט אּון פּון יֹוסֵּ ְפֶגעִהיֶטעְנקֵּ אל פּון אָׁ

ף ַהַצִדיק ֶגעֶקעְנט ֶדעְרַהאְלְטן  אט ִזיְך יֹוסֵּ ייט, ִווי ַאזֹוי הָׁ ייִליְגקֵּ הֵּ
א'ֶנעם  מֵּ אְבן ִאים ַפאְרקֹויְפט צּו ֶדעם טָׁ ואס ַזייֶנע ְבִריֶדער הָׁ נָׁאְכֶדעם וָׁ

אט ַלאְנד ִמְצַרִים? נָׁאר ַווייל ֶער  ל ֶגעֶווען פּוהָׁ ן ַזיין ַטאֶטע צּו ַזיין ְמַקבֵּ
ְפֶגעִהיְטן פּון ַאֶלעם  אט ִאים אָׁ אס הָׁ ה, אּון דָׁ צּוֶגעִביְנֶדען צּו ִדי ּתֹורָׁ

 ס.ְשֶלעְכטְ 
שּוט'ֶע  אְלן ִמיר פָׁ ואס זָׁ ֶבער וָׁ ף ַהַצִדיק, אָׁ אס ִאיז ֶגעֶווען יֹוסֵּ דָׁ

ן ֶווען ִמיר ַדאְרְפן ֶמעְנְטְשן טּוהן, ִווי ַאזֹוי ֶקעֶנען ִמיר ִזיְך ֶדעְרַהאְלטְ 
א'ֶנע ַגאס? ִווי ַאזֹוי ֶקעֶנען ִמיר ִזיְך ֶדעְרַהאְלְטן  מֵּ יין אֹויף ִדי טָׁ ַארֹויְסגֵּ
אְך ִדי ְשֶוועֶרע ִנְסיֹונֹות פּון ִדי  אְכֶגעְשֶלעְפט נָׁ אּון ִניְשט ֶוועְרן נָׁ

 ַהייְנִטיֶגע ְשֶוועֶרע ַגאס?
ייִליֶגע ּתֹורָׁ  ֶבער דּוְרְך ִדי הֵּ ל ֶגעֶווען אּום אָׁ אְבן ְמַקבֵּ ואס ִמיר הָׁ ה וָׁ

בּועֹות, ֶקעֶנען ִמיר ִניצּול ֶוועְרן פּון ַאֶלע ִנְסיֹונֹות, ֶווען ַא  יֹום טֹוב שָׁ
אְגן ַאַסאְך  ִקים ִמְשַניֹות, צּו זָׁ ִאיד ֶגעוואֹויְנט ִזיְך צּו צּו זָׁאְגן ַאַסאְך ְפרָׁ

ש אּון ַקאִפיְטַלאְך  אס ֶוועט ִאים ַראֶטעֶווען פּון ְפסּוִקים חּומָׁ ְּתִהִלים, דָׁ
ייֶען פּוֶנעם  אס ֶוועט ִאים ֶהעְלְפן ִזיְך ַארֹויְסצּוְדרֵּ ַאֶלעם ְשֶלעְכט'ס, דָׁ

ַרע.  ֶנעץ פּון יֵֶּצר הָׁ
אג, ִוויִפיל יֹוסֵּ  אס ִאיז ְפַשט "ֶווען ִניְשט ֶדעם טָׁ א אֹויְפן פְ דָׁ 'ס ֶזעֶנען דָׁ

ל ֶגעֶווען  אְבן ְמַקבֵּ בּועֹות ֶווען ִמיר הָׁ ַגאס", ֶווען ִניְשט ֶדעם יֹום טֹוב שָׁ
א אֹויְפ'ן ַגאס? ִוויִפיל ִאיְדן  ף ַהַצִדיק'ס ֶזעֶנען ֶדען דָׁ ה, ִוויִפיל יֹוסֵּ ִדי ּתֹורָׁ

ף ַהַצִדיק, אּון ִניְשט ֶוועְרן קֶ  עֶנען ִזיְך ֶדען ֶדעְרַהאְלְטן ַאזֹוי ִווי יֹוסֵּ
אְך ִדי ְשֶוועֶרע ִנְסיֹונֹות פּון ִדי ַגאס? אְכֶגעְשֶלעְפט נָׁ  נָׁ

אְגן  ה, אּון ֶמען ֶקען זָׁ אְבן ַבאקּוֶמען ִדי ּתֹורָׁ ֶבער ֶיעְצט ַאז ִמיר הָׁ אָׁ
ֹויְך ֶווען ֶמען ִאיז אֹויף ִדי ַגאס, דּוְרְך ֶדעם ֶקען ִמְשַניֹות אּון ְּתִהִלים א

ִקים ִמְשַניֹות אּון  ִזיְך ֶיעֶדער בֹויֶען ַא מֹויֶער ַארּום ִזיְך, ִמיט ִדי ְפרָׁ
פ פּון ִדי ַאֶלע  יי ִהיְטן ִאים ִזיֶכער אָׁ ואס זֵּ ַקאִפיְטֶלעך ְּתִהִלים, וָׁ

 ס.ְשֶלעְכטְ 

 ַא ֵנייֶע ּתֹוָרה

א"ש  ה ִמיט ִדי מֹוַהרָׁ ייְדט ִזיְך ִשְמַחת ּתֹורָׁ זָׁאְגט ַאז ַאזֹוי ִווי ֶמען ְפרֵּ
אט זֹוֶכה ֶגעֶווען  ייְדט ִזיְך ַאז ֶמען הָׁ ה, ֶמען ַטאְנְצט אּון ֶמען ְפרֵּ ֶפר ּתֹורָׁ סֵּ

ייֶען אּום יֹום טוֹ  ה, ִדי ֶזעְלֶבע ַדאְרף ֶמען ִזיְך אֹויְך ְפרֵּ ב צּו ֶעְנִדיְגן ִדי ּתֹורָׁ
ל  ה, ֶמען ִאיז זֹוֶכה צּו ְמַקבֵּ ייְבן ִדי ּתֹורָׁ בּועֹות ַאז ֶמען ִאיז זֹוֶכה ָאְנצּוהֵּ שָׁ

יי. ה פּון נֵּ  ַזיין ִדי ּתֹורָׁ
בּועֹות ֶווען  ן אּום יֹום טֹוב שָׁ תָׁ אל ַפאִסיְרט ַביי ֶרִבי נָׁ אט ַאמָׁ ֶעס הָׁ

ה צּו ַארֹויְסֶנעֶמען ִדי  ה פּון ָארֹון ֶער ִאיז ֶגעַגאְנֶגען ְפִתיחָׁ ֶפר ּתֹורָׁ סֵּ
ייֶע  ן ַאַריין ִאין ַא ְגרֹויס ִהְתַלֲהבּות אּון ֶגעזָׁאְגט "ַא נֵּ תָׁ ַהקֹוֶדש, ִאיז ֶרִבי נָׁ
ֶפר  אט ָאְנֶגעהֹויְבן ַטאְנְצן ִמיט ִדי סֵּ ה", אּון ֶער הָׁ ייֶע ּתֹורָׁ ה, ַא נֵּ ּתֹורָׁ

ה ה, ַאזֹוי ִווי ִשְמַחת ּתֹורָׁ ה ַארּום ִדי ִבימָׁ ינּו ּתֹורָׁ י ְשלֹומֵּ , אּון ַאֶלע ַאְנשֵּ
ואְרן, אּון ִמיְטֶגעַטאְנְצן ִמיט ִאים. ר ֶגעוָׁ ייֶער ִנְתעֹורֵּ  ֶזעֶנען זֵּ
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רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
ל צּו ַזיין  ייְבן פּון ְפִריש ְמַקבֵּ ואס ֶיעֶדער ִאיד ֶקען ָאְנהֵּ בּועֹות ִאיז ִדי ַצייט וָׁ שָׁ

אט ִניְשט זֹוֶכה גֶ  ה, ֲאִפילּו ֶווער ֶעס הָׁ עֶווען ִביז ֶיעְצט צּו ֶלעְרֶנען ִדי ּתֹורָׁ
ל ַזיין ַאז פּון ֶיעְצט ֶוועט ֶמען  ייְבן צּו ֶלעְרֶנען, ִזיְך ְמַקבֵּ ה, ֶקען ֶיעְצט ָאְנהֵּ ּתֹורָׁ

ייְבן ֶלעְרֶנען.  ָאְנהֵּ
ֶלק ט"ו, ֶעֶרְך ְשבּועֹות( א"ש חֵּ  )ִשיחֹות מֹוַהרָׁ

 

יוּתאֹויְך ַא שֹ   מ  ַגש ְ  ְמָחה ּבְ
א זָׁא רָׁ ִחים ס"ח( ְגט ִדי ְגמָׁ ַאז ֲאִפילּו ֶעס ִאיז ַא ַמְחלֹוֶקת ְצִוויְשן ֶרִבי )ְפסָׁ

ֱאִליֶעֶזר אּון ֶרִבי ְיהֹושַע, ִווי ַאזֹוי ִזיְך צּו ִפיְרן יֹום טֹוב, צּו ֶמען זָׁאל ֶעס 
ֶכם, ַא ַהאְלב יֹום טֹוב ֶלעְרֶנען אּון ַדאֶוועֶנען א ייְלן ֶחְציֹו ַלה' ְוֶחְציֹו לָׁ ּון ַא צּוטֵּ

ֶכם, ֶמען ֶקען ִזיְך  ַהאְלב יֹום טֹוב ֶעְסן אּון ְטִריְנְקן, צּו אֹו ּכּולֹו ַלה' אֹו ּכּולֹו לָׁ
ייֶבעְרְשְטן, ָאֶדער ַא ַגאְנץ יֹום טֹוב  אֹויְסֶוועְלן ָאֶדער ַא ַגאְנץ יֹום טֹוב ַפאְרן אֵּ

בּועֹות ִאיז ֶיעֶדער ֶבער ַביי יֹום טֹוב שָׁ מֹוֶדה ַאז ֶמען ַדאְרף אֹויְך  ַפאר ִזיְך, אָׁ
ייֶבעְרְשֶטער אּוְנז ֶגעֶגעְבן ִדי  אט ֶדער אֵּ אְלט'ס הָׁ ֶעְסן אּון ְטִריְנֶקען, ַווייל ֶדעמָׁ

ה.  ּתֹורָׁ
אְבן ִמיר ַבאקּוֶמען ִדי  בּועֹות הָׁ יין, אֹויב שָׁ ה ַדאְרף ֶמען ַפאְרְשטֵּ ִלְכאֹורָׁ

ואְלט ֶמען ֶגעַדאְרְפט ַא גַ  ה, וָׁ ה, אּון ּתֹורָׁ אְנץ יֹום טֹוב נָׁאר ֶלעְרֶנען ּתֹורָׁ
א ַביי ֶדעם יֹום  ואס ַדְוקָׁ אְבן ַקיין ַשייכּות ִמיט ַגְשִמיּות, אּון ַפאְרוָׁ אְרִניְשט הָׁ גָׁ
ירּוץ ִאיז,  טֹוב ִאיז ֶיעֶדער מֹוֶדה ַאז ֶמען ַדאְרף ֶעְסן אּון ְטִריְנֶקען? נָׁאר ֶדער ּתֵּ

ה ִאיז ַא וֶ  אְגן -ועגַאז ִדי ּתֹורָׁ ה ַווייֶזער ֲאִפילּו ְבַגְשִמיּות, ִווי ִדי ַחַז"ל זָׁ ר ַרבָׁ )ַבִמְדבָׁ

ה "אֹור", ַווייל ֶעס ַמאְכט ִליְכִטיג ַפאְרן ֶמעְנְטש,  יד, ט( ייְסט ִדי ּתֹורָׁ ואס הֵּ ַפאְרוָׁ
ה ֶלעְרְנט אּוְנז ִווי ַאזֹוי אט צּו טּוהן, ִדי ּתֹורָׁ ואס ֶער הָׁ צּו ֶעְסן  ֶער זָׁאל ִוויְסן וָׁ

בּועֹות אֹויְך ַא  אְפן אּון ַהאְנְדֶלען, אּון ֶדעְרַפאר ִאיז ֶדער יֹום טֹוב שָׁ ְטִריְנְקן ְשלָׁ
בֹוד יֹום  ג ַזיין ְלכָׁ ייֶען אּון ִזיְך ִמְתַענֵּ ה ְבַגְשִמיּות, אּון ֶמען ַדאְרף ִזיְך ְפרֵּ ִשְמחָׁ

 טֹוב.
א ואס ִאיז זֹוֶכה ִזיְך פָׁ ְרצּוֶנעֶמען ֶיעְצט ִאין יֹום טֹוב וואֹויל ִאיז ֶדעם וָׁ

ה ִאין ֶיעְדן ְפַלאץ, ִאין ֶיעֶדע  ייִליֶגע ּתֹורָׁ בּועֹות, צּו ֶלעְרֶנען ְשֶטעְנִדיג ִדי הֵּ שָׁ
ה ִזיֶכער ִהיְטן, אּון ִאים  ב, ֶוועט ִאים ִדי ּתֹורָׁ ַצייט, אּון ִאין ֶיעֶדע ַמצָׁ

יגֹות.  צּוְבֶרעְנֶגען צּו ִדי ְגֶרעְסֶטע ַמְדרֵּ
בּועֹות( ֶלק ט"ו, ֶעֶרְך שָׁ א"ש חֵּ  )ִשיחֹות מֹוַהרָׁ

 

ידֶיעֶדער  ויל ֶלעְרֶנען א   ו 
ִוויל ֶעְנִדיְגן ַגאְנץ  ִאידִוויל ֶלעְרֶנען, ֶיעֶדער  ִאידֶדער ֱאֶמת ִאיז, ַאז ֶיעֶדער 

ה, נָׁאר  ייִליֶגע ּתֹורָׁ ִרים פּון ִדי הֵּ רּוְך, אּון ַאֶלע ְספָׁ ן עָׁ ְלחָׁ ַש"ס, אּון ַגאְנץ שֻׁ
אס קּוְמט נָׁאר פּון ֶדע ואס ֶזעהט ֶמען ַאז ִניְשט ֶיעֶדער ֶלעְרְנט? דָׁ ם, ַפאְרוָׁ

ייְבט ָאן  ַווייל ַא ֶמעְנְטש ִוויל ֶלעְרֶנען אֹויְפ'ן ֶבעְסְטן ֶוועג, ַאז ְגַלייְך ֶווען ֶער הֵּ
אְך  ה ֶזעהט ֶער דָׁ א, אּון ְלַמֲעשֵּ רָׁ אר ִדי ְגמָׁ צּו ֶלעְרֶנען, זָׁאל ֶער שֹוין ֶקעֶנען ְקלָׁ

אפ אט ִניְשט ַאַזא גּוֶטע קָׁ ייט ִניְשט, ַווייל ֶער הָׁ אט ַאז ֶעס גֵּ , ָאֶדער ַווייל ֶער הָׁ
א ֶווען ֶער ֶזעהט ַאז  ילָׁ אפ, ְממֵּ אְפט ַזיין קָׁ אְבן ַפאְרְשטָׁ ואס הָׁ ירֹות וָׁ ֶגעטּוהן ֲעבֵּ
ייְבט ֶער ָאן צּו ְשמּוֶעְסן אּון צּו ַפאְרְבֶרעְנְגן, אּון ֶווען  ייט ִאים ִניְשט, הֵּ ֶעס גֵּ

אג, אּון ֶער ַמאְכט ִזיְך  אג ִאיז ִאים ֶעס קּוְמט סֹוף טָׁ ַא ֶחְשבֹון, ַאז ֶדער טָׁ
יין  אט ֲאִפילּו ִניְשט ַאַרייְנֶגעַכאְפט אֵּ אְרִניְשט, ֶער הָׁ ַאִריֶבער ֶגעַגאְנֶגען ִמיט גָׁ
רּוְך,  ן עָׁ ְלחָׁ ן ִאין שֻׁ יין ִסימָׁ א, ָאֶדער אֵּ רָׁ יין ְבַלאט ְגמָׁ ֶפֶרק ִמְשַניֹות, ָאֶדער אֵּ

אְכן פּון  ֶדעם, אּון צּום סֹוף ֶהעְרט ֶער ִאיְנַגאְנְצן אֹויף צּו ֶוועְרט ֶער צּוְברָׁ
אְלְגן אּון ֶער ֶוועט ֶלעְרֶנען אֹויף ֶדעם ֶוועג  ֶבער ֶער ֶוועט פָׁ ֶלעְרֶנען, אֹויב אָׁ

אט אּוְנז אֹויְסֶגעֶלעְרְנט ואס ֶדער ֶרִבי הָׁ ה אִ וָׁ אְגן ַאַסאְך ּתֹורָׁ ֶדרן י, צּו זָׁ , ַא סֵּ
יין ֶוועט ֶער ַאַרייְנַכאפְ  ן ַזייֶער ַאַסאְך, אּון ֶער ֶוועט צּום סֹוף אֹויְך ַפאְרְשטֵּ

ואס ֶער  זָׁאְגט, ַווייל ֶווען ַא  ה, ֶעֶפעְנט ִזיְך אֹויף  ִאידַאֶלעס וָׁ זָׁאְגט ַאַסאְך ּתֹורָׁ
ייט שֹוין ַאֶלעס. אפ, אּון ֶער ַפאְרְשטֵּ  ַזיין קָׁ

א זָׁאְגט, ַאז ַא ֶמעְנטְ  רָׁ ייִביג ֶלעְרֶנען, ֲאִפילּו ֶווען ֶער ַאזֹוי ִווי ִדי ְגמָׁ ש זָׁאל אֵּ
דֹוש  אְרִניְשט, אּון ִאין זֹוַהר ַהקָׁ ייט ִניְשט, אּון ֲאִפילּו ֶער ֶגעֶדעְנְקט גָׁ ַפאְרְשטֵּ
ייט  ה, ֲאִפילּו ֶער ַפאְרְשטֵּ ייִליֶגע ּתֹורָׁ ייט, ַאז ֶווען ַא ֶמעְנְטש ֶלעְרְנט ִדי הֵּ ְשטֵּ

ייט יֶ  אְרִניְשט, גֵּ ייֶבעְרְשֶטער  עֶדעגָׁ ייֶבעְרְשְטן, אּון ֶדער אֵּ ואְרט ַארֹויף צּום אֵּ וָׁ
ייְדט ִזיְך ִמיט  ואְרט. ֶיעֶדעְפרֵּ  וָׁ

ֶדר ֶדֶרְך ַהִלימּוד(  ס סֵּ  )קּוְנְטרֵּ
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נְ  אפ ֶגע'גַּ רָׁ אְסט אַּ  'טבְ הָׁ
ייט צּו ֶלעְרֶנען?  צַּ

 

ואס ֶער  אְרֶגעַהאְלְטן ַא ִאיד ַפאְרוָׁ אל פָׁ אט ַאמָׁ ֶדער ֶרִבי הָׁ
אט ִניְשט  אט ִזיְך ֶדער ִאיד ַפאְרֶעְנְטֶפעְרט ַאז ֶער הָׁ ֶלעְרְנט ִניְשט, הָׁ

יט ַזייֶנע ַקיין ַצייט צּו ֶלעְרֶנען ַווייל ֶער ִאיז זֵּייֶער ַפאְרנּוֶמען מִ 
 ֶגעֶשעְפְטן.

אט ִאים ֶדער ֶרִבי ֶגעזָׁאְגט ַאז פּון ֶדעְסט ֶוועְגן ַדאְרף ֶער  הָׁ
ב'ֶעֶנען ַאִביְסל ַצייט צּו ֶלעְרֶנען. אּון ֶדער ֶרִבי  אפ צּו ַגנָׁ ְפרּוִביְרן ַארָׁ

ו אס וָׁ אט אֹויְסֶגעַטייְטְשט דָׁ אְגן הָׁ ת לאס ִדי ֲחַז"ל זָׁ  ַאז ֶמעןא.( )ַשבָׁ
ה?",  ַבְעּתָׁ ִעִּתים ַלּתֹורָׁ ְפֶרעְגט ֶדעם ֶמעְנְטש אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט "קָׁ
אט  ייְנט ֶעס ַאז ֶמען ְפֶרעְגט ֶדעם ֶמעְנְטש אֹויב ֶער הָׁ ְבַפְשטּות מֵּ
ואְרט  אס וָׁ ֶבער דָׁ אג ַא ַצייט צּו ֶלעְרֶנען, אָׁ ַבאְשִטיְמט ֶיעְדן טָׁ

ייֶנען ַגנָׁ  סּוק זָׁאְגט "ֶקַבע" ֶקען אֹויְך מֵּ י ב'ֶעֶנען, ַאזֹוי ִווי ֶדער פָׁ )ִמְשלֵּ

אְגן ַאז ֶמען כב, כג(  ייְנט צּו זָׁ אס מֵּ ֶפש". דָׁ יֶהם נָׁ ַבע ֶאת ֹקְבעֵּ "ְוקָׁ
ב'ט ֶעֶפעס ַצייט  אפ ֶגע'ַגנָׁ אט ַארָׁ ְפֶרעְגט ֶדעם ֶמעְנְטש אֹויב ֶער הָׁ

ה.  צּו ֶלעְרֶנען ּתֹורָׁ
ֶלק א  י מֹוֲהַר"ן חֵּ ן רפד(' )ִליקּוטֵּ  ִסימָׁ

 
 

יְגס טֶעסְ ֶמען  יְלכ   מ 

יְנד וי ַא ֵניי ֶגעּבֹויְרן ק   ו 
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 גליון היכל הקודש
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  זמנים
 8:00.....................הדלקת הנרות.
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 שיעורים כסדרן
  ......נדרים ו'.........................בבלי

 '...........................שבת זירושלמי
 'פרק א.........כלים ב"מ .תוספתא

 
 
 
 
 
 

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ם ְלִמְש ֹראש בְ  נָֹׁשא ֶאת ם,פְ ֵני ֵגְרשֹון גַּם ֵהם ְלֵבית ֲאֹבתָׁ מֹוַהָרא"ׁש ִאיז ַמְסִביר ֶדעם  ֹחתָׁ
 ַאז ַאזֹוי ִווי ַא ֶמעְנְטׁש ַדאְרף ְגֵלייְבן)ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן ס"א( ָפסּוק לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 

יים ַדאְרף ַא ֶמעְנְטׁש אֹויְך ְגֵלייְבן ִאין ִזיְך, ַאז ֶער ִאיז אֹויְך ָחׁשּוב בַ ִאיֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ַאזֹוי 
עם ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ָהאט ִליב צּו צּוְבֶרעְכן דֶ . ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ַדאְרף ִאים ָהאְבן

, פּון ִדיר ֶוועט ׁשֹוין דִביְזט ָגאְרִניְׁשט ֶווערְ  "ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ַדאְרף ִדיר ִניְׁשט, דּו :ֶמעְנְטׁש
ָחׁשּוב  ַדאְרף ִזיְך ַא ִאיד ֵזייֶער ְׁשַטאְרְקן אּון ִוויְסן ַאז ֶער ִאיז ָיא זֵייֶער יֶבערָגאְרִניְׁשט ֶוועְרן" ֶדערִ 

אְלִדיֶגע ַנַחת רּוַח ַפאְרן ַמאְכט ֶער ַא ֶגעַוו ,ִמיט ֶיעֶדע ִמְצָוה ָוואס ֶער טּוט. ַביים ֵאייֶבעְרְׁשְטן
 ֵאייֶבעְרְׁשְטן.

ְלט ַאז ִדי ָוואס ֶזעֶנען ְמקּוָרב צּו ַאן ֱאֶמת'ן ַצִדיק ַפא )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן ע"ב(ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 
י צּו ַבאקּוֶמען ִדי ַאֶלע גּוֶטע אֹויף זֵיי ַארֹויף ַא ִׁשְפלּות, זֵיי ִפיְלן ֵזייֶער ֶגעַפאְלן ַביי ִזיְך, ַווייל ְכדֵ 

ַדאְרְפן  יֶבערֶדערִ  .ַזאְכן ָוואס ֶמען ַבאקּוְמט ַביים ַצִדיק, ַדאְרף ֶמען קֹוֶדם דּוְרְך ֵגיין ְׁשֶוועִריַקייְטן
ְזן צּוְבֶרעְכן פּון ִדי ָוואס ֶזעֶנען ְמקּוָרב צּו ַא ַצִדיק, ִזיְך ְסֶפעִציֶעל זֵייֶער ְׁשַטאְרְקן אּון ִזיְך ִניְׁשט ָלא

 ַקיין ׁשּום ַזאְך.
ת""נָֹׁשא ֶאת ֹראש בְ ֶדעְרַפאר ָזאְגט ֶדער ָפסּוק ָפאִריֶגע ָוואְך  ֵהייב אֹויף ִדי ֶקעפ פּון ִדי  ֵני ְקהָׁ

 ,ֵהייִליֶגע ְפַלאץק ֵזיי, זֵיי ַדאְרְפן ַאַסאְך ִחיזּוק, ַווייל זֵיי ֶזעֶנען ַאזֹוי ָנאְנט צּו ַאַזא ארְ טַ ְׁש , י ְקָהתֵנבְ 
ק אּון זֵיי ַדאְרְפן ַאז דּו ָזאְלְסט ֵזיי ְמַחזֵ  ,צּו ִדי ֵהייִליֶגע ִמְׁשָכן, ֶדעְרַפאר ֶזעֶנען זֵיי זֵייֶער צּוְבָראְכן

 ַזיין.
ען אֹויְך ִדי ְבֵני ֵגְרׁשֹון ֶזענֶ  ,ֵני ֵגְרשֹון גַּם ֵהם""נָֹׁשא ֶאת ֹראש בְ ָזאְגט ָאֶבער ֶדער ָפסּוק אֹויְך 

ם", .ָנאְנט צּום ִמְׁשָכן, זֵיי ַדאְרף ֶמען אֹויְך אֹויְפֵהייְבן אּון ְמַחֵזק ַזיין ם ְלִמְשְפֹחתָׁ  "ְלֵבית ֲאֹבתָׁ
ט ֵזיי ָזאְלן ִזיְך זֵייֶער ְׁשַטאְרְקן, אּון ִניְׁש . ֵזיי ָזאְלן ִוויְסן פּון ָוואֶסעֶרע ָחׁשּוב'ֶע ִמְׁשָפָחה ֵזיי ְׁשַטאֶמען

ֶדעְנְקן ַאז ֵזיי ְרן צּוַפאְלן אּון צּוְבָראְכן פּוֶנעם ֵיֶצר ָהַרע ָוואס ִוויל זֵיי צּוְבֶרעְכן, ָנאר זֵיי ָזאְלן ֶגעֶווע
 ֶזעֶנען זֵייֶער ָחׁשּוב ַביים ֵאייֶבעְרְׁשְטן.

 )ֹזאת ַהּתֹוָרה, ָנׂשא, א'(
*** 

, ֶרְכךָׁ ה' ְוִיְשְמֶרךָׁ ָזאְגט ֶדער ֶמְדָרׁש  .ל ִדיר ֶבעְנְטְׁשן אּון ָאְפִהיְטןֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָזא ְיבָׁ
ֶרְכךָׁ ה' )ַבִמְדָבר ַרָבה יא, ה( , )ַבִמְדָבר ַרָבה יב, ג( ., ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָזאל ִדיר ֶבעְנְטְׁשן ִמיט ֶגעְלטְיבָׁ

 .ם, אּון ָאְפִהיְטן פּון ַמִזיִקיְוִיְשְמֶרךָׁ 
 ַאז ֶבֱאֶמת ָוואְלטֵחֶלק א' ִסיָמן ס"ח(  )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ןַמְסִביר לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט  מֹוַהָרא"ׁש ִאיז ָדאס

ֶנעְמט  ֶיעֶדער ִאיד ֶגעַדאְרְפט ָהאְבן ֶגעְלט, ָנאר ֶעס ִאיז ָדא ֵאיין ְׁשֶלעְכֶטע ִמָדה ָוואס ָדאס
ּו זֵייֶער ְׁשֶווער ָפטּור צּו ֶוועְרן פּון ִדי ִמָדה, ֲאִפיל ַאֶוועק ִדי ֶגעְלט פּוֶנעם ֶמעְנְטׁש, אּון ֶעס ִאיז

ט ֶגעְלט, ֶקען ֶמען ִזיְך ָאֶבער ָנאְך ַאְלץ ִניְׁש  ַפאְרִליְרןֶווען ֶמען ֵווייְסט ַאז דּוְרְך ֶדעם ֶוועט ֶמען 
 ִמְתַגֵבר ַזיין ֶדערֹויף.

עְרט ֶגעְלט קּוֶמען פּון ִדי ֶזעְלֶבע ְפַלאץ, ֶווען ֶמען ֶווַכַעס אּון  .אּון ִדי ְׁשֶלעְכֶטע ִמָדה ִאיז "ַכַעס"
ז ֶווען ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ֶזעהט אַ  .ִאין ַכַעס, ֶמען ֶרעְגט ִזיְך אֹויף, דּוְרְך ֶדעם ַפאְרִליְרט ֶמען ִדי ֶגעְלט

 ֶטעְלט ֶער ִאים אּוְנֶטער אַ ֶעס ַדאְרף ֶיעְצט ַאָראְפקּוֶמען ַהְׁשָפעֹות פּון ֶגעְלט ַפאר ַא ֶמעְנְטׁש, ְׁש 
ֶער ַזיין  ִנָסיֹון פּון ַכַעס, אּון אֹויב ֶדער ֶמעְנְטׁש ַפאְלט ַאדּוְרְך, ֶער ֶוועְרט ֶגעֶרעְגט, ַפאְרִליְרט

ים, ָוואס ַווייל ִמיט ֶדעם ָוואס ַא ֶמעְנְטׁש ֶוועְרט ֶגעֶרעְגט ַבאַׁשאְפט ֶער ְׁשֶלעְכֶטע ַמִזיקִ  ֶגעְלט.
 ֶנען ִאים ְמַצֵער אּון ַמאְכן ָׁשאְדן ַזיין ֶגעְלט.ֵזיי ֶזע

מֹון"ָדאס ִאיז ְפַׁשט ִאין ָפסּוק  ֶרְכךָׁ ה' ְבמָׁ ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶוועט ִדיר ֶבעְנְטְׁשן ִמיט  "ְיבָׁ
ִזיִקין"ֶגעְלט, ָאֶבער ֶעס ֶפעְלט ָנאְך אֹויס  מַּ ָזאל ִדיר ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער  "ְוִיְשְמֶרךָׁ ִמן הַּ

ְגן, ַאזֹוי ָאְפִהיְטן פּון ִדי ַמִזיִקים ָוואס ֶוועְרן ַבאַׁשאְפן פּון ַכַעס, ַאז ֶמען ָזאל ִזיְך ִניְׁשט אֹויְפֶרע
 ֶוועט ֶמען ָהאְבן ַאַסאְך ֶגעְלט.

 )ֹזאת ַהּתֹוָרה ָנׂשא ג'(
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רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
 

 ~ אַּ ְשֶוועֶרע סּוְגיָׁא ~
 

ֶווען מֹוַהָרא"ׁש ִאיז ֶגעֶווען ַאָמאל ִאין ֶאֶרץ 
ט ִיש   ן ִמיט ַא ָרֵאל, ָהאט ֶער ִזיְך ָדאר  ָראפ  ֶגעט 

ט פּון רָ ב, ֶדער 'ן רָ ָחׁשּוב ֶרעג  ב ָהאט ֶגעפ 
ט  ָיא ֶער ִאיז ֶיעצ  ֶכע סּוג  מֹוַהָרא"ׁש ִאין ֶוועל 
ֶכע  ִדים ֶוועל  עֹוֵסק, ַאזֹוי ִווי ֶדער ֵסֶדר פּון לֹומ 
ָיא אּון ֶעס  ְך צּו טּון ַא סּוג  ן ִליב דּור  ָהאב 

ַקייט, ֶדער  ָלאר  ֵטיין ִמיט ַא ק  ׁש  ב ָהאט רָ ַפאר 
ן ִמיט מֹוַהָרא"ׁש ִאין ֶגעָווא מּוֶעס  ט ׁש  ל 

ֶנען.  ֶלער 
ף  ט: "ׁשֹוין ִפינ  ָהאט ִאים מֹוַהָרא"ׁש ֶגעָזאג 
ֶׁשע ִזיְך אֹויף  ִציג ָיאר ָוואס ִאיְך מּוט  ָוואנ  אּון צ 
ָׁשר ֶוועט  ַרָבה, ֶאפ  ָיא. ַאד  ֶוועֶרע סּוג  ָגאר ַא ׁש 

ן ַאז ִאיְך זָ  פ  אל ִאיר ִמיר ֶקעֶנען ַארֹויס ֶהעל 
ֵטיין, ָלאִמיר ֶעס  ׁש  ָלאר ַפאר  ָדאס ק 

ֵאייֶנעם". ֶווען ֶדער  ן ִאינ  מּוֶעס  ׁש  ב ָהאט רָ אֹויס 
ָיא מֹוַהָרא"ׁש ִאיז  ֶכע סּוג  ט ִאין ֶוועל  ֶרעג  ֶגעפ 
ט ַאז ֶער  עֹוֵסק, ָהאט ִאים מֹוַהָרא"ׁש ֶגעָזאג 
ָיא פּון "ָכל ַמה  ן ִדי סּוג  ט ׁשֹוין ָיאר  נ  ֶלער 

ָעִבי ַטב ָעִביד" ד  ָוואס ֶדער  -ד ַרֲחָמָנא ל 
ןַבאֶׁשעֶפער טּו  .ט ִאיז ִזיֶכער ָנאר צּום גּוט 

ֶווער, ִווי ַאזֹוי  ָיא ִאיז ִאים ֵזייֶער ׁש  אּון ִדי סּוג 
ץ  ׁש ַאַריין ֶנעֶמען ִאין ַזיין ַהאר  ט  ֶקען ַא ֶמענ 
ִמיט ַאן ֱאֶמת ַאז ַאֶלעס ָוואס ֵגייט אֹויף 

ן? ִווי ַאזֹוי ֶקען ַא ַאִריֶבער ִאי ז ָנאר צּום גּוט 
ן ִמיט ַאן ֱאֶמת ַאז ִדי ַאֶלע  ִפיר  ׁש ׁש  ט  ֶמענ 

ן ָוואס ֶער ֵגייט ֶוועִריַקייט  ְך ִאיז ָנאר  ׁש  דּור 
ן? ַפאר  ַזיין טֹוָבה ֶוועג 

ן רָ ֶדער  ן צּו ֶהער  ט ֶגעָוואר  טֹוינ  ׁש  ב ִאיז ֶער 
ָיא מֹוַהָרא"ׁש ֶכע סּוג  ֶׁשעט ִזיְך,  אֹויף ֶוועל  מּוט 

ט ַאז מֹוַהָרא"ׁש ֶוועט  ֶלער  ט ֶגעק  ֶער ָהאט ִניׁש 
ָיא, ָאֶבער מֹוַהָרא"ׁש  ָקא ִדי סּוג  ן ַדו  ִמיׁש  אֹויפ 
ָיא  ִביר ַזיין ִדי סּוג  ן ַמס  ֶגעהֹויב  ָהאט ִאים ָאנ 
ט  ׁש ֶרעד  ט  ַקייט, ַאז ֶווען ַא ֶמענ  ָלאר  ִמיט ַא ק 

ן ַאַסאְך צּום ֵאייֶבער   ט ַפאר  ֵצייל  ן, ֶער ֶדער  ט  ׁש 
ֶלעֶמען אּון  ָראב  ַבאֶׁשעֶפער ַאֶלע ַזייֶנע פ 
ט ֶער ַא ֵרייֶנע אּון  ן, ַדאן ַבאקּומ  ֶוועִריַקייט   ׁש 
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רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
ן ַאז  ן אּון ִוויס  ֵלייב  ט ָאן ג  ָלאֶרע ֱאמּוָנה, אּון ֶער הֹויב  ק 

ט ָנאר ִאים ייט אֹויף ַאֶלעס ָוואס גֵ  ַאִריֶבער קּומ 
ט  ֶטער ֵמיינ  ׁש  ן, אּון ֶדער ֵאייֶבער  ט  ׁש  פּוֶנעם ֵאייֶבער 
ס. אּון ַאזֹוי ָהאט ֶער ַווייֶטער  ִזיֶכער ָנאר ַזיין גּוט 
ֶוועֶרע  ֵפל ֶגעֶווען ִאין ִדי ׁש  ַפל  ַמֲאִריְך ֶגעֶווען אּון מ 

ָיא".  "סּוג 
ן ִדי ב ָהאט ִזיְך מ  רָ ֶדער  ַחי' ֶגעֶווען צּו ֶהער 

ֶפעֶטער  ֶטער, אּון ִווי ֶעס ָהאט ִזיְך ׁש  ַוואִריֶמע ֶווער 
ט ָהאט ֶדער  ֶטעל  ֶגעׁש  ב ַטאֶקע ֶגעַהאט ָגאר רָ ַארֹויס 

ן, אּון ֶעס ִאיז ִאים ֵזייֶער  ן ִאין ֶלעב  ֶוועִריַקייט  ַאַסאְך ׁש 
ֶנען 'ןאון ִאיבֶ  גּוט צּוִניץ קּוֶמען ָדאס ֶלער  ר  ִדי  ער ַחז 

ָיא.  סּוג 

ט? ָלאגְׁ  ֶווער ש ְׁ

ֵטייט ַאז ַא ִטיֵפׁש ָהאט מֹוָרא  ִאין ֹזַהר ַהָקדֹוׁש ׁש 
ט  ט ִאים, ַא ָחָכם ֵווייס  ָלאג  ן ָוואס ׁש  ֶטעק  פּוֶנעם ׁש 
ט ֶדעם  ָאֶבער ַאז ֶעס ִאיז ָדא ֵאייֶנער ָוואס ַהאל 

ף ֶער מֹוָרא  ן, אּון פּון ִאים ַדאר  ֶטעק  ן.ׁש   ָהאב 
ׁש, ֶער ִאיז  ט  ֶווען ֶעס קּוֶמען ָצרֹות אֹויף ַא ֶמענ 
ֶדער,  ט רח"ל, ֶער ָהאט ָצרֹות פּון ַזייֶנע ִקינ  ט ֶגעזּונ  ִניׁש 
ן, ֶער ִאיז ַאַריין  ׁש  ט  ֶדעֶרע ֶמענ  ֶער ָהאט ָצרֹות פּון ַאנ 
ן ֶוועֶרע חֹובֹות אּון ִדי ַבֲעֵלי חֹובֹות לֹויפ  ן ִאין ׁש   ֶגעַפאל 
ן ַא  ֶוועִריַקייט  ֶכע ָצרֹות אּון ׁש  ִאים ָנאְך, ִצי ֵסיי ֶוועל 
ֶטער ָזאל  ׁש  ְך, ֶדער ֵאייֶבער  ׁש ֵגייט ָנאר דּור  ט  ֶמענ 

ף ֶמען ׁש   ֶדער, ַדאר  ן ַאֶלע ִאיִדיֶׁשע ִקינ  ִהיט  ִדיג ָאפ  ֶטענ 
ן ָוואס  ֶטעק  ט ֶדער ׁש  ֶקען ַאז ֶעס ִאיז ִניׁש  ֶגעֶדענ 

ט, נָ  ָלאג  ן, ֶעס ִאיז ׁש  ֶטעק  ט ֶדעם ׁש  אר ֵאייֶנער ַהאל 
ן,  ֶטעק  ן פּוֶנעם ׁש  ט מֹוָרא צּו ָהאב  ֶטעֶרעַסאנ  ט ִאינ  ִניׁש 
ן  ן צּו ַבאִׁשיצ  רּוִביר  ׁש ֶוועט ִזיְך פ  ט  אֹויב ֶדער ֶמענ 
ִטיֶגע  ן, ִאיז ֶער ֵזייֶער ַנאִריׁש. ִדי ִריכ  ֶטעק  פּוֶנעם ׁש 

ן ֶוועג ִאיז צּו ֵגיין צ ֶטעק  ט ֶדעם ׁש  ּו ֶדעם ָוואס ַהאל 
ן ִמיט  מּוֶעס  ׁש  ן ִמיט ִאים, ִזיְך אֹויס  ְך ֶרעד  אּון ִזיְך דּור 

ן ָוואס ִדי ִסיָבה ִאיז  ֶרעג  ָוואסִאים אּון ִאים פ  ֶער  ַפאר 
ט ִאים, אּון ָנאר ַאזֹוי ֶוועט ֶער ֶגעַראֶטעֶוועט  ָלאג  ׁש 

ן. ֶטעק  ן פּוֶנעם ׁש   ֶווער 
ן ִאיז ַזיין ֵעָצה  ֶווען ַא ֶוועִריַקייט  ׁש ָהאט ׁש  ט  ֶמענ 

ן  מּוֶעס  ׁש  ן אּון ִזיְך אֹויס  ט  ׁש  ָנאר צּו ֵגיין צּום ֵאייֶבער 
ן  ִמיט ִאים, אּון ָנאר ַאזֹוי ֶקען ֶער ֶגעַראֶטעֶוועט ֶווער 

ט  ָרׁש ָזאג  חּוָמא ֵתֵצא ב( פּון ִדי ַאֶלע ָצרֹות. ֶדער ֶמד  ַאז )ַתנ 
ן ֶווען ֶעס ַא ֶמענ   ט  ׁש  ֶקען ֶדעם ֵאייֶבער  ף ַדאנ  ׁש ַדאר  ט 

ט אֹויף ִאים ָצרֹות אּון ִיסּוִרים, ַווייל ִדי ִיסּוִרים  קּומ 
ַמאֶנען  ן, ִדי ָצרֹות ֶדער  ט  ׁש  ן ִאים צּום ֵאייֶבער  ֶלעפ  ׁש 
ֶטער ִאיז ָדא, אּון ַדאן ֵגייט ֶדער  ׁש  ִאים ַאז ֶדער ֵאייֶבער 

ׁש צּו  ט  ט ִאים ֶמענ  פ  ֶטער ֶהעל  ׁש  ִאים, אּון ֶדער ֵאייֶבער 
ֵרייִזיְך ַארֹויס ָזאל ֶער   ָצרֹות.ַזייֶנע פּון ַאֶלע  ֶעןד 

ט ַקיין ֵשֶכל,  ׁש ָהאט ִניׁש  ט  ִוויֶדער אֹויב ֶדער ֶמענ 
ט ַאזֹוי  ק  ֶלעֶמען ֶזעֶנען פּונ  ָראב  ט ַאז ִדי ַאֶלע פ  ֶער ֵמיינ 

ֶטע ַמָזל אּון ֶגעֶׁשען, ֶער ָהאט פּו ֶלעכ  ט ֶגעַהאט ַא ׁש  ק  נ 
ֶלעם, ַדאן ֶוועט  ָראב  ן ִאין ַא פ  ֶגעַפאל  ֶער ִאיז ַאַריינ 

ן  ן. ַחַז"ל ָזאג  ֶגער ֶווער  ֶלעם ָנאר ֶער  ָראב  ֵבי )תָ ֶדער פ  ָנא ד 

ִלין אֹוָתם ָעָליו" ֵאִלָיהּו ֵפֶרק ב'(  ִיּסּוִרין, כֹופ  ַבֵעט ב   -"ַהמ 
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ֶדער... ֶטענְׁ 'ן סְׁ ט אֹויפְׁ  ֶגעַהאקְׁ

 

רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
ט ַאז ֶדער  ט ִניׁש  ֵלייב  ט ִאין ִדי ִיּסּוִרין, ֶער ג  טֹויס  ׁש ׁש  ט  ֶווען ַא ֶמענ 

ֶטער ָהאט ִאים ָדאס ֶגעִׁש  ׁש  ן ִדי ֵאייֶבער  ט ַפאר ַא גּוֶטע ִסיָבה, ַדאן ֶווער  יק 
ט אָ  ׁש ַכאפ  ט  ט. ֶווען ֶדער ֶמענ  ל  ׁש ִיּסּוִרין ָנאְך ֶגעָטאפ  ז  ֶבער ֶדעם ֶמעֶסעד 

ֶטער ָהאט ִאים ֶגעִׁש  ׁש  ט ִמיט ִיסּוִרים, ֶער ֵגייט צּוִריק ָוואס ֶדער ֵאייֶבער  יק 
ן ִדי ִיסּוִרים אּון ָצרֹות  ׁשּוָבה, ַדאן ֶוועל  ן אּון ֶער טּוט ת  ט  ׁש  צּום ֵאייֶבער 

 ַאֶוועק ֵגיין פּון ִאים.

ֶטער ָחִסיד לְׁ ֶרעגְׁ ְׁ  ַא ֶגעפ 
ֶטער ֶדער ֶרבִ  ל  ֶרעג  ֶטער ָהאט ִליב ַא ֶגעפ  ׁש  ט: "ֶדער ֵאייֶבער  י ָהאט ֶגעָזאג 

ט ִאין ָצרֹות, אּון דָ  ל  ֶרעג  ׁש ָוואס ִאיז ֶגעפ  ט  אְך ָחִסיד" ָדאס ַבאַדייט ַא ֶמענ 
ן  ט  ׁש  ט צּום ֵאייֶבער  ט ָנאנ  ַלייב  ט ֶער ִזיְך אּון ֶער ב  ַהאל  ס ָהאט  -ֶדער  ַאזֹוינ 

ֶטער ִליב.ֶדער  ׁש   ֵאייֶבער 
'ן ֵפייֶער, ֶמען  ט ִזיְך אֹויפ  ל  ֶרעג  ֵלייׁש פ  ל פ  ִטיק  ֶווען ִמיר ֶזעֶען ִווי ַא ׁש 
ן ַאז ֶעס ָזאל ַזיין גּוט  ֵווייט  ֵרייט ֶעס ִאיֶבער פּון ֵאיין ַזייט צּום צ  ד 

ט ַאַריין  ן ִמיר ִניׁש  ט  ַראכ  ן, ט  ט פּון ַאֶלע ַזייט  ל  ֶרעג  ל ֶגעפ  ִטיק  ִווי ָדאס ׁש 
ן  ט ֶעס צּו ֶווער  ִפיר  ט ִאין ִדי ֵהייֶסע אֹויל, ִווי ַאזֹוי ׁש  ט ָדאר  ֵלייׁש ִפיל  פ 
ׁש ָזאל ִזיְך גּוט  ט  ן. ָאֶבער ֶווען ַא ֶמענ  ן פּון ַאֶלע ַזייט  ָראט  ֶגעב  ָאפ 

ן ֶוועט ֶער ֶזען ַאז ֶער ַאֵליין ִאיז אֹויְך ַאזֹוי, ֶדע ט  ַראכ  ט ַבאט  ׁש ִליג  ט  ר ֶמענ 
ט פּון  ל  ֶרעג  ט גּוט ֶגעפ  ִדיֶגע ֵהייֶסע אֹויל, אּון ֶער ֶווער  ֶרעֶנענ  אֹויְך ִאין ב 

ן.  ַאֶלע ַזייט 
ִרי אֹויף ִדי  ט ֶער ַא ב  ִרי פּון ִזיְך ַאֵליין, ָדא ַכאפ  ט ֶער ַא ב  ָדא ַכאפ 

הֵ  ֶדער  ֶדעֶרע ַזייט פּון ַא ָצָרה ַביי ִאים ִאינ  ט ֶער ַאנ  ט ֶווער  יים, ָדאר 
ׁש  ט  ט ֶדער ֶמענ  ן, אּון ַאזֹוי ֶווער  ׁש  ט  ֶדעֶרע ֶמענ  ִריט פּון ַאנ  ֶגעב  ָאפ 

ן. ט פּון ַאֶלע ַזייט  ל  ֶרעג   ֶגעפ 
ֶטער ִוויל ֶזען  ׁש  ֶטער ִליב, ֶדער ֵאייֶבער  ׁש  אּון ָדאס ָהאט ֶדער ֵאייֶבער 

ׁש ֶוועט ִזיְך ֶדער   ט  ַמאֶנען ַאז ֶעס ָדא ַא ַבאֶׁשעֶפער אֹויף ֶדער ִווי ֶדער ֶמענ 
יֹות  ן ַטֲענֹות אּון ֻקׁש  ָטאט צּו ָהאב  ׁש  ט, אּון ֶער ֶוועט ֵגיין צּו ִאים. ַאנ  ֶוועל 
ט ִאים ִדי ַאֶלע ָצרֹות, ֶוועט ִזיְך ֶדער  ָוואס ֶער ֶגעב  ן ַפאר  ט  ׁש  'ן ֵאייֶבער  אֹויפ 

ן ִמיט ִדי ַא ק  ַטאר  ׁש ׁש  ט  ט ֶמענ  ץ ִניׁש  ַאל  ן, ֶער ֶוועט ָנאכ  ֶוועִריַקייט  ֶלע ׁש 
ֶטער  ׁש  ן, אּון ַדאן ֶוועט ִאים ֶדער ֵאייֶבער  ט  ׁש  ַאֶוועק ֵגיין פּוֶנעם ֵאייֶבער 

ֶלעֶמען. ָראב  ֵגיין פּון ַאֶלע ַזייֶנע ָצרֹות אּון פ  ן ַאז ֶער ֶוועט ַארֹויס  פ   ֶהעל 
וען ַביי ָלָבן ָהֲאַרִמי אּון ֶער ָהאט ֶגעַפאֶׁשעט ֶווען ַיֲעֹקב ָאִבינּו ִאיז ֶגעוֶ 

ֶגענּוֶמען ַאז ֶער ֶוועט ַבאקּוֶמען ִדי  ַזייֶנע ָׁשאף, ָהאט ֶער ִזיְך אֹויס 
לּוִאים"  ֻקִדים ּוט  ֶכע ֶזעֶנען "ַעֻקִדים נ  ִדי ֶׁשעֶפעֶלעך  -ֶׁשעֶפעֶלעך ֶוועל 

רֹויסֶ  ן, ג  ֶלעק  ֵלייֶנע פ  ן ק  ֶכע ָהאב  ן אֹויף ִדי ִפיס ֶוועל  ֶלעק  ן, ָאֶדער פ  ֶלעק  ע פ 
ן. ֶדען ִאין ֵקייט  ן ֶגעֶווען ֶגעִבינ  ט   ַאזֹוי ִווי ִדי ִפיס ָוואל 

ן,  ן ִאין ֶלעב  ֶוועִריַקייט  ֶגען ַאַסאְך ׁש  ֶגעַגאנ  כ  ַיֲעֹקב ָאִבינּו ַאֵליין ִאיז דּור 
וֶ  ֶרעֶסעֶרע ׁש  ס ג  ֶרעֶסער ַא ַצִדיק ִאיז, ַאל  ן ָהאט ֶער, ֶדער ִווי ג  ועִריַקייט 

ן  ט  ַהאל  ט ִאים אֹויס אֹויב ֶער ֶוועט ִזיְך ֶקעֶנען ֶדער  רּוִביר  ֶטער פ  ׁש  ֵאייֶבער 
ן.  ֶוועִריַקייט  ָראץ ִדי ַאֶלע ׁש  ן ט  ט  ׁש  ט ַאֶוועק ֵגיין פּוֶנעם ֵאייֶבער  אּון ִניׁש 

ן ַווייל לֹויפ  ט  ט ַאנ  פ  רּוֶדער ֵעָשו ָהאט ִאים  קֹוֶדם ָהאט ַיֲעֹקב ֶגעַדאר  ַזיין ב 
ֶגעקּוֶמען צּו ָלָבן  ֶדעם ֶווען ֶער ִאיז ׁשֹוין ָאנ  'ֶעֶנען, ָנאכ  ג  ט ַהר  ָנאר ֶגעָוואל 
ן ַאַסאְך ָצרֹות פּון ִאים אֹויְך. ֶדעִריֶבער ָהאט  ָהאט ֶער ֶגעַהאט צּו ַלייד 

קָ  ט ַדו  ַרֵמז ַזיין ַאז ֶער ֶנעמ  ט מ  ן ַיֲעֹקב ֶגעָוואל  ֶכע ָהאב  א ִדי ֶׁשעֶפעֶלעך ֶוועל 
ן ֵסיי  ט  ַהאל  ן, ִדי ֲחִׁשיבּות פּון ַא ִאיד ִאיז ֶווען ֶער ֶקען ִזיְך ֶדער  ֶלעק  ִדי פ 

ן  ֶלעק  ֵלייֶנע פ  ֶלעֶמען, ֵסיי ֶווען ֶער ָהאט  -ֶווען ֶער ָהאט ק  ָראב  ֵלייֶנע פ  ק 
ן  ֶלעק  רֹויֶסע פ  ֶלעֶמען,  -ג  ָראב  רֹויֶסע פ  ן ג  ֶלעק  אּון ֵסיי ֶווען ֶער ָהאט ִדי פ 

ן אּון ֶער ֶקען ִזיְך  ֶדען ִאין ֵקייט  ט ִווי ֶער ִאיז ֶגעִבינ  ִפיר  אֹויף ִדי ִפיס, ֶער ׁש 
ֶלעֶמען, אּון ִמיט ָראב  ט ַארֹויס ֶזען פּון ַזייֶנע ִפיֶלע פ  ַאֶלעם -ֶדעם-ִניׁש 

ֶטער ִפי ׁש  ט ֶער ַאז ֶדער ֵאייֶבער  ֵלייב  ט, ַאז ַאֶלעס טּוט ֶדער ג  ט ִדי ֶוועל  ר 
ֶטער ָנאר ַפאר ַזיין טֹוָבה, אּון ֶער ֵגייט ׁש   ׁש  ִדיג צּוִריק צּום ֵאייֶבער  ֶטענ 

ן, ט  ׁש  ׁש ִאיז ָגאר ָחׁשּוב אּון ֵטייֶער. ֵאייֶבער  ט   ַאַזא ֶמענ 
רָ  ק ט  ַטאר  ן ׁש  ט  אץ ַזייֶנע וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ִאיז זֹוֶכה ִזיְך צּו ַהאל 

ן  ד  ֶרעס וואּו ִזיְך ֶווענ  ִציֶגע ַאד  ט ַאז ַזיין ֵאיינ  ֶלעֶמען, ֶער ֵווייס  ָראב  ַאֶלע פ 
ן ן, ַדאן ֶוועט ֶער ֶגעַראֶטעֶוועט ֶווער  ט  ׁש  פּון ַאֶלע  ִאיז ָנאר ַביים ֵאייֶבער 
ֵרייֶען פּון  ד  ַאֶלע ַזייֶנע ָצרֹות אּון ִיסּוִרים, ֶער ֶוועט ִזיְך ֶקעֶנען ַארֹויס 

ן אֹויף ִדי  ִליְך ֶלעב  ִליק  ן ַא ג  ֶלעֶמען, אּון ֶער ֶוועט ָהאב  ָראב  ֶוועֶרע פ  ׁש 
ט. ט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועל   ֶוועל 

ֶעֶרְך ִיּסּוִרין( בּוָרה ו  ֶעֶרְך ג  ָיא ו   )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק י"א ֶעֶרְך סּוג 
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 נייעס אינערהאלב
 תינו הק'מוסדו

~~~ 
 

 יום טוב שבועות בין כותלי הישיבה
א הערליכע יום טוב האבן די בחורים אפגעראכטן אין ישיבה, 
אינאיינעם כאיש אחד בלב אחד האט מען פון פריש מקבל געווען 

 די תורה.
שבועות ביינאכט זענען זיך אלע בחורים צוזאמגעקומען 

אט זיך יעדער אינאיינעם צו זאגן תיקון ליל שבועות, קודם ה
ווי מוהרא"ש זאגט אז שבועות  געלערנט זיינע שיעורים, אזוי

ביינאכט זאל מען לערנען אביסל פון יעדע לימוד וואס מען וויל 
לערנען במשך די יאר, און דאס איז א סגולה אז מען זאל טאקע 

 זוכה זיין צו לערנען א גאנץ יאר די שיעורים.
די תיקון ליל שבועות מיט  דערנאך האט מען אינאיינעם געזאגט

אינצווישן האט מען אויך געזונגען  .גרויס התעוררות און געשמאק
ווארימע ניגונים, זיך אויסבעטנדיג ביים אייבערשטן אין די הייליגע 

קבל זיין די תורה ווי עס דארף צו מנאכט אז מען זאל זוכה זיין צו 
 די תורה.זיין, צו זוכה זיין צו לערנען און צו מקיים זיין 

נאנט צום עלות, נאכן פארענדיגן דעם תיקון, האט מען זיך 
ארויסגעלאזט אין א פייערדיגן טאנץ, אשר בחר בנו מכל העמים 
ונתן לנו את תורתו, אז מיר האבן זוכה געווען צו זיין פונעם 

 אייבערשטנ'ס אויסדערוועלטע פאלק.
א שיינע  נאך די מקוה האט מען זיך געשטעלט דאווענען כותיקין,

ווארימע דאווענען נאכגעפאלגט מיט די הייליגע פיוט אקדמות און 
 קבלת התורה.

לט אין די לופט די דערהויבנקייט פון די העס האט זיך געפי
הייליגע מאמענטען, ווען מען האט זוכה געווען פון פריש מקבל צו 

 זיין די תורה.
 קבועין כן תהווין בהנהו חבורתא!

 
 

בוֹ   תִמיֵלי ְדאָׁ
בֹות  ֶפעְרל ֶוועְרֶטער אֹויף ִפְרֵקי אָׁ

~~~ 
 

ן. טְׁ ן ַפאסְׁ פְׁ ָזיֹון ִווי צו  ַדארְׁ עֶסער ַא ב ִ  ב ֶ

 

 

ן קְׁ ַטארְׁ  ָנאר ִזיךְׁ ש ְׁ

 

 קול ברסלב
 

 
 

 מען קען הערן שיעורים
פון כ"ק מרן מוהרא"ש 
זי"ע פון די פארגאנגענע 

 יארן
 

212-444-9191 

 

 

 

 

 
 

 קאפיען מיר נעמען אן צו פרינטן און
 

 פאר גאר ביליגע פרייזן!
 
 

 ספרים  •  קונטרסים  •  וועכענטליכע גליונות
 
 

 שנעל גוט און ביליג!
 

 347-559-5554רופט אריין פאר א פרייז 
5554printing@gmail.com 
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 גליון היכל הקודש
 וועכענטליכע גליון ארויסגעגעבן דורך

 וויליאמסבורג מוסדות היכל הקודש ברסלב
 נתייסד ע"י כ"ק מרן מוהרא"ש זי"ע

 
 

  זמנים
 8:05.....................הדלקת הנרות.

 8:33..................ר"ש.....סוף זמן ק
 9:37.........................מוצאי שב"ק

 שיעורים כסדרן
 ג"י......נדרים .......................בבלי

 ד"י..............שבת ...........ירושלמי
 'חפרק .........כלים ב"מ .תוספתא

 
 
 
 
 
 

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ְמֹנרָׁה ה ֶאת הַּ שָׁ ן עָׁ ה ה' ֶאת ֹמֶשה כֵּ ְרֶאה ֲאֶשר ֶהְראָׁ מַּ )ַבִמְדָבר ַחַז"ל ָזאְגן . כַּ

ינּו ִאיז ְׁשוֶׁוער גֶׁעוֶׁוען ִוו ַפְרַׁשת ַהָׁשבּוַע( יׁשַרָבה, ר   ה ַרב  י ַאזֹוי צּו ַמאְכן ִדי ַאז מׁשֶׁ
ער ָהאט ִאים גֶׁעָזאְגט: "נֶׁעם ַא ְׁשִטיְקל ָגאלְ  עְרְׁשטֶׁ ייבֶׁ ד אּון ְמנֹוָרה, ִביז דֶׁער א 

 אּון עֶׁס וֶׁועט וֶׁועְרן ַא ְמנֹוָרה". ,ַוואְרף עֶׁס ַאַריין ִאין פ ייעֶׁר
יין ען ַפאְרְׁשט  ה צּו ַפאְרָוואס ִאיז ַאזֹוי ְׁשוֶׁוער  ,ִלְכאֹוָרה ַדאְרף מֶׁ גֶׁעוֶׁוען ַפאר מׁשֶׁ

ִלים פּון ִדי ִמְׁשָכן? ער פּון ַאלֶׁע ַאְנדֶׁערֶׁע כ   ַמאְכן ִדי ְמנֹוָרה, מֶׁ
לֶׁק א' ִסיָמן כ"ז( ִאיז ָדאס ַמְסִביר לֹויט ִווי דֶׁער רִֶׁבי ָזאְגט מֹוַהָרא"ׁש  י מֹוֲהַר"ן ח  ַאז )ִליקּוט 

עְנְטְׁשן פּון ִדי וֶׁועְלט ָזאְלן עְרְׁשְטן ְכד י ַאלֶׁע מֶׁ ייבֶׁ אּון ַאוֶׁועק  ,ִדינֶׁען ָנאר דֶׁעם א 
עְרנֶׁע אּון ָגאְלדֶׁענֶׁע ֲעבֹוָדה ָזָרה'ס, ָדאס גֶׁע עהט דּוְרְך ַוואְרְפן ַאלֶׁע ז ייעֶׁרֶׁע ִזיְלבֶׁ ׁשֶׁ

ַווייל וֶׁוען ִדי ַגאְנצֶׁע וֶׁועְלט לֶׁעְבט  .ָוואס עֶׁס ִאיז ָדא אֹויף ִדי וֶׁועְלט ָׁשלֹוםִדי 
ע יינֶׁער ַמְסִביר ַזייְבָׁשלֹום, מֶׁ יינֶׁער ִמיְטן ְצו וייְטן, קֶׁען א   ןן ַפארְ ן ְקִריְגט ִזיְך ִניְׁשט א 

יין ע ָצה אֹויף ִדי וֶׁועְלט ,ְצו וייְטן עְרְׁשטְ  ,ַאז עֶׁס ִאיז ָנאר ָדא א  ייבֶׁ  ן.צּו ִדינֶׁען דֶׁעם א 
יינֶׁ ייְבן ִזיְך גֶׁעוֶׁועְנִליך ָאן וֶׁועְגן גֶׁעְלט, א  ער ִאיז ַאלֶׁע ַמְחלֹוקֶׁת אֹויף ִדי וֶׁועְלט ה 

ער גֶׁעלְ  ער ַמְצִליַח פּון ִאים, עֶׁר ָהאט מֶׁ ט פּון ְמַקנ א דֶׁעם ְצו וייְטן ַאז עֶׁר ִאיז מֶׁ
ען ָזאל ַאוֶׁועְקַוואְרְפן ִדי ַאלֶׁע ִזיְלבֶׁערְ   נֶׁע אּון ָגאְלדֶׁענֶׁע ֲעבֹוָדהִאים, ָאבֶׁער וֶׁוען מֶׁ

עְרְׁשְטן, וֶׁועט ַזיין ׁשָ  ייבֶׁ ען ָזאל ִוויְסן ַאז גֶׁעְלט קּוְמט ָנאר פּונֶׁעם א  לֹום ָזרֹות, מֶׁ
יינֶׁער וֶׁועט ַדאְרְפן גֶׁעְלט וֶׁועט עֶׁר ג יין צּום  אֹויף דֶׁער וֶׁועְלט, ַווייל ַאז א 

ער וֶׁ  עְרְׁשטֶׁ ייבֶׁ עְרְׁשְטן, אּון דֶׁער א  ייבֶׁ עְלְפן, א  ִאיְך ַדאְרף ִניְׁשט "ועט ִאים הֶׁ
עְנְטְׁשן ען צּו ַקיין מֶׁ ער ִניְׁשט ַזיין ַקיין ַמְחלֹוקֶׁת א"צּוקּומֶׁ ֹויף , אּון דֶׁעָמאְלט וֶׁועט מֶׁ

ען וֶׁועט קֶׁענֶׁען ַאַרייְנְברֶׁעְנגֶׁען ֱאמּוָנה אּון ִיְרַאת ָׁשמַ  ִים ִאין ִדי דֶׁער וֶׁועְלט, אּון מֶׁ
 ַגאְנצֶׁע וֶׁועְלט.

י ֲהָלכֹות, ֹראׁש חֹודֶׁׁש, ֲהָלָכה ז'( רִֶׁבי ָנָתן ָזאְגט  ז אֹויף ִדי )ִליקּוט  ַאז ִדי ְמנֹוָרה ִאיז ְמַרמ 
ן ָאבֶׁער ַאלֶׁעס ִאיז גֶׁעוֶׁוע ,ֲחָלִקים 49ָׁשלֹום ְצִוויְׁשן ִאיְדן, ִדי ְמנֹוָרה ָהאט גֶׁעַהאט 

יין ְׁשִטיק ז אֹויף ִדי  .פּון א  ען פּויוֹ תִ אוֹ  49ָדאס ִאיז ְמַרמ  ן ת ָוואס ִאיז ָדא ִאין ִדי נֶׁעמֶׁ
יינֶׁ יין ְׁשִטיק, צּו לֶׁעְבן ִאיְנא  עם ִדי ְצוֶׁועְלף ְׁשָבִטים, ַאז ַאלֶׁע ַדאְרְפן ַזיין פּון א 

 ְבָׁשלֹום.
ינּו, ִווי ַאזֹוי קֶׁען ִאיְך ַמאְכן ִדי ְמנוֹ  ה ַרב  ָרה? ִווי ָדאס ִאיז ְׁשוֶׁוער גֶׁעוֶׁוען ַפאר מׁשֶׁ

ן? עֶׁס ִאיז י קֶׁען ִאיְך ַמאְכן ַאז ַאלֶׁע ִאיְדן ָזאְלן לֶׁעְבן ְבָׁשלֹום, אּון ִזיְך ִניְׁשט ְקִריגְ ַאזוֹ 
 אְך ָדא ַאזֹויִפיל ַמְחלֹוקֶׁת אּון ִחילּוק י ד עֹות ַביי ִאיְדן.דָ 

ער גֶׁעָזאְגט עְרְׁשטֶׁ ייבֶׁ  נֶׁעם דֶׁעם ְׁשִטיק ָגאְלד אּון ַוואְרף עֶׁס ,ָהאט ִאים דֶׁער א 
ייְנט נֶׁעם ִדי ַתֲאָוה פּון גֶׁעְלט אּון ַוואְרף עֶׁס ַארַ  ייעֶׁר, ָדאס מ  יין ִאין ַאַריין ִאין פ 

ען ָזאל ִוויְסן ַאז גֶׁעְלט גֶׁ  ער ִניְׁשט ָנאְכלֹויְפן גֶׁעְלט, מֶׁ ען ָזאל מֶׁ ר, ַאז מֶׁ עְבט פ ייעֶׁ
ער, אּון ִניְׁשט ְמַקנ א ַזיין ַא ְצו ויי עְרְׁשטֶׁ ייבֶׁ ער גֶׁעְלט, ָנאר דֶׁער א  ְטן ָוואס ָהאט מֶׁ

עְרן ִדי ַמְחלֹוקֶׁת, ַווייל רֹוב ַמְחלֹוקֶׁת קּוְמט ָנאר פ  ּון גֶׁעְלט.אּון ַאזֹוי וֶׁועט ִזיְך אֹויְפהֶׁ
 תשנ"א(ְבַהֲעֹלְתָך  ,יתיִׁש לִ ְסעּוָדה ְׁש  ,לחַ נַ ך הַ וֹ )ת
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רָׁא"ש יחֹות מֹוהַּ  שִׂ
 

יְשט צּו ְגרֹויס ~ יין ,נִׂ יְשט צּו ְקלֵּ  ~ נִׂ
 

ֶטע ִמָדה, ִדי ִמָדה  ֶלעכְׁ ַגֲאָוה ִאיז ֵזייֶער ַא שְׁ
ש,  טְׁ ט ֵזייֶער ַא ֶמענְׁ ֶרעכְׁ ט ִאים  סעֶ צּובְׁ ָלאזְׁ

ִליַח ַזיין ט ַמצְׁ ט ִאים ַאֶוועק  ,ִנישְׁ אּון ֶעס ֶנעמְׁ
ן. טְׁ שְׁ  פּוֶנעם ֵאייֶבערְׁ

ט  ֶווען ַא ִנישְׁ ט ַאז ֶער ִאיז ָנאכְׁ ש ֵווייסְׁ טְׁ ֶמענְׁ
ט צּו ָוואס ֶער  ָראֶצענְׁ ט פְׁ ֶדערְׁ ֶגעקּוֶמען הּונְׁ ָאנְׁ
ט ַאז ֶער ֶקען ָנאְך  ֶקענְׁ קּוֶמען, ֶער ַאֶנערְׁ ֶקען ָאנְׁ
ט ַאז ֶער  ן, ֶער ֵווייסְׁ ן ֵנייֶע ַזאכְׁ ֶגעוואֹויר ֶווערְׁ

ט,  ֶפעקְׁ ן ֶפערְׁ צְׁ ַגאנְׁ ט ִאינְׁ ִנישְׁ ַדאן ֶוועט ִאיז ָנאכְׁ
ן ֶווען ֶער ֶזעט ַאז  ָראכְׁ ן ַאזֹוי צּובְׁ ט ֶווערְׁ ֶער ִנישְׁ
ֶגען ַאזֹוי ִווי ֶער  ט ֶגעַגאנְׁ ֶעֶפעס ִאיז ִאים ִנישְׁ
ט  ֵטייט ַאז ֶער ִאיז ִנישְׁ שְׁ ט, ֶער ַפארְׁ ָהאט ֶגעָוואלְׁ
ן  ֶטער, ֶער ֶקען ַמאכְׁ ֶטער אּון ֶבעסְׁ ֶרעסְׁ ֶדער גְׁ

ט ִזיְך פּון ִדי ָטעּוִתים, ָטעּוִתים, אּון ֶער ֶלערְׁ  נְׁ
ן אּון צּו ֶזען ַאז ֵזיי  טְׁ ט ֵזיי צּו ַפאֶרעכְׁ רּוִבירְׁ ֶער פְׁ

ן ִזיְך נִ  ַאָמאל ִאיֶבער'ַחזְׁ ָזאלְׁ ט ָנאכְׁ  'ן.רְׁ ישְׁ
רֹויס, ֶער  ט ִזיְך ָאֶבער גְׁ ש ָוואס ַהאלְׁ טְׁ ַא ֶמענְׁ
ֶטער אּון  ֶרעסְׁ ט ַאז ֶער ִאיז ֶדער גְׁ ֵמיינְׁ

טֶ  סְׁ ֶגענְׁ ש, ֶער ִאיז שֹוין ֶגעלּונְׁ טְׁ ער ֶמענְׁ
ֵלימּות, ַדאן ֶווען ֶער ָהאט  ֶגעקּוֶמען צּום שְׁ ָאנְׁ
ן  צְׁ ַגאנְׁ ט ִאינְׁ ן ִזיְך ִנישְׁ ן ָהאבְׁ ַפאל, ַזאכְׁ כְׁ דּורְׁ
ט,  ֶלערְׁ ֶבעט ַאזֹוי ִווי ֶער ָהאט ֶגעקְׁ ֶגעַארְׁ אֹויסְׁ
פּון "ָוואס  ן ֶדערְׁ ָראכְׁ ט ֶער ֵזייֶער צּובְׁ ַדאן ֶווערְׁ

ט? אִ  ַפאל? ִווי ַאזֹוי ֵהייסְׁ כְׁ ן ַאַזא דּורְׁ יְך ָזאל ָהאבְׁ
ט ֶגעֶשען צּו ִמיר?" אּון ָדאס  ָהאט ָדאס ֶגעֶקענְׁ
ט ִאים ַאֶוועק ִדי מּוט ַאז ֶער ָזאל ֶקעֶנען  ֶנעמְׁ
ט ִאים ַאֶוועק ֶדעם  ֵגיין, ֶעס ֶנעמְׁ ַווייֶטער ָאנְׁ
ן ֶעֶפעס  ֵרייכְׁ גְׁ ן צּו ֶדערְׁ רּוִבירְׁ ַאֶפעִטיט פּון פְׁ
ט אֹויס ַאז ִדי ַגֲאָוה  ס. קּומְׁ ס אּון ֶבעֶסערְׁ ֶהעֶכערְׁ

ן. צְׁ ַגאנְׁ ש ִאינְׁ טְׁ 'ט ַאֶוועק ֶדעם ֶמענְׁ גְׁ  ַהרְׁ
ן  ֶטער )ֲעָרִכין ט"ו:( ַחַז"ל ָזאגְׁ שְׁ ַאז ֶדער ֵאייֶבערְׁ

ט אֹויף ַא ַבַעל ַגֲאָוה "אֵ זָ  כֹוִלין ין ַאאגְׁ הּוא יְׁ ִני וְׁ
ִפיָפה ַאַחת", ִמיט ֶדעם ש  ָלדּור ִבכְׁ טְׁ ָוואס ַא ֶמענְׁ

רֹויס ט ִזיְך גְׁ ט ֶער ַאֶוועק ֶדעם  ,ַהאלְׁ טּופְׁ שְׁ
ט  ן ָנאנְׁ ט ֶווערְׁ ן פּון ִזיְך, ֶער ֶקען ִנישְׁ טְׁ שְׁ ֵאייֶבערְׁ

ן. טְׁ שְׁ  צּום ֵאייֶבערְׁ
ט ַאז ֶער ִאיז שֹוין ֶגענּוג ש ַהאלְׁ טְׁ  ֶווען ַא ֶמענְׁ
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רָׁא"ש יחֹות מֹוהַּ  שִׂ
ט ש ֵטייט שֹוין אּון ֵווייסְׁ שְׁ רֹויס, ֶער ַפארְׁ ֹוין ַאֶלעס ַאֵליין, ַדאן ֶוועט גְׁ

ט ִאים. אּון ֶדער  ֵווייֶטער ָזאגְׁ ן ָוואס ַא צְׁ ן ֶהערְׁ ט ֶוועלְׁ ָמאל ִנישְׁ ֶער ֵקיינְׁ
ש ַאֵליין,  טְׁ ן פּון ֶדעם ִאיז ָנאר ֶדער ֶמענְׁ ֶטער ָוואס ֶוועט ַליידְׁ סְׁ ִציגְׁ ֵאיינְׁ

ַהייט ִזיְך צּו ֶלע נְׁ ן ִדי ֶגעֶלעגְׁ ט ָהאבְׁ ן, אּון ֶער ֶוועט ִנישְׁ ֶנען ֵנייֶע ַזאכְׁ רְׁ
ן ַא ַבַעל ַגֲאָוה. ט ִליב צּו ַזיין ֶנעבְׁ ן ֵזייֶער ִנישְׁ ן ָהאבְׁ שְׁ טְׁ  ֶמענְׁ

ט ַארּום ֵגיין  ֶלעגְׁ ק זי"ע פְׁ סְׁ ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ר' ֱאִליֶמֶלְך פּון ִליֶזענְׁ
ָטאט, ֶגעקּוֶמען ִאין ַא שְׁ ָמאל ִאיז ֶער ָאנְׁ ן. ֵאיינְׁ ט ֵקייֶנער  ָגלּות ַליידְׁ ָדארְׁ

ֵוויי ָהאט  ט ִווי צְׁ ט ֶווער ֶער ִאיז, אּון ֶער ָהאט ֶגעֶהערְׁ ט ֶגעוואּוסְׁ ִנישְׁ
'ן ַחֶבר: "ִאיְך ֶזע  ט ַפארְׁ ן ִזיְך, ֵאייֶנער ָזאגְׁ ִווישְׁ ן צְׁ ִמיֵדי ֲחָכִמים ֶרעדְׁ ַתלְׁ

ק ִמיט ַא ֵנייֶעם  סְׁ ֶגעַלייט ָוואס קּוֶמען צּוִריק פּון ִליֶזענְׁ ִליק ִדי ִאינְׁ בְׁ
ַאת ָשַמִים אֹויף ֵזייֶעֶרע  ֶקעֶנען ָדאס ִירְׁ ן, ֶמען ֶקען ֶדערְׁ ִאין ֶלעבְׁ
ן". ַזיין ַחֶבר  ן אֹויְך ַאִהין ָפארְׁ ט ִזיְך ַאז ִמיר ָזאלְׁ ָשר לֹוינְׁ 'ֶער, ֶאפְׁ ָפִנימְׁ

ט  ט: "ֶעס ַפאסְׁ ֶפערְׁ טְׁ ז צּו  ָדאְךָהאט ִאים ָאֶבער ֶגעֶענְׁ ט ַפאר אּונְׁ ִנישְׁ
ן  לָ ָפארְׁ ֶגעִריֶסעֶנע ַבטְׁ ן ַאז ִמיר ֶזעֶנען ָאפְׁ ן ָזאגְׁ ן ֶוועלְׁ שְׁ טְׁ ִנים ַאִהין, ֶמענְׁ

ן צּו ַא חַ   ן ֶרִבי'ן".שְׁ 'יִסידִ אּון ִמיר ָפארְׁ
ֶווען ֶדער ַצִדיק ִאיז ַאֵהיים ֶגעקּוֶמען ִאיז ֶער ֶגעֶווען ֵזייֶער 

ט ֶעסְׁ ַפארְׁ  ט ֶגעֶקענְׁ ִליֶכע ֶטעג ָהאט ִנישְׁ ַצַער, יס רוֹ גְׁ ן ַפאר 'ַצַער'ט, ֶעטְׁ
ט ָמִשיַח'ן  ט ִנישְׁ טּוְך ָלאזְׁ ט: "ֶדער ַפאסְׁ ֶצע ַצייט ֶגעָזאגְׁ ֶער ָהאט ִדי ַגאנְׁ
ן. אּון  ט צּו ָזאגְׁ ַטאֶנען ָוואס ֶער ֵמיינְׁ שְׁ ט ַפארְׁ קּוֶמען". ֶמען ָהאט ִנישְׁ
ַשט ט ָוואס ִאיז פְׁ ֶרעגְׁ ָעָזר זי"ע ָהאט ִאים ֶגעפְׁ  ֶווען ַזיין הרה"ק ֶרִבי ֶאלְׁ
ֶגען  ט ַאז ֶווען ֶער ִאיז ֶגעַגאנְׁ ֵציילְׁ ֶטער, ָהאט ֶער ִאים ֶדערְׁ פּון ִדי ֶווערְׁ
ט ָגאר  ן ֶגעֶקענְׁ טְׁ ֶגעַלייט ָוואס ָוואלְׁ ן ִאינְׁ ָראפְׁ ן ָהאט ֶער ֶגעטְׁ ָגלּות ַליידְׁ

ן  ַטייגְׁ ק שְׁ ַטארְׁ ַקייט ֶווען ֵזיי ֵגייֶען ֶווען צּו ַא ַצִדיק, ָנאר שְׁ ִאין ִאיִדישְׁ
ט ֵזי 'ַפאסְׁ ט ֵגיין ַווייל "סְׁ ט". ֶדעִריֶבער ָזאג ִאיְך  ָדאְךי ֶקעֶנען ִנישְׁ ִנישְׁ

ט ט ָמִשיַח'ן קּוֶמען.ָדאְך-ַאז ֶדער "ַפאסְׁ ט ִנישְׁ  " ָלאזְׁ
ט צּו ֵגיין  ט ִנישְׁ רֹויס, ַפאר ִאים ַפאסְׁ ט ִזיְך גְׁ ש ָוואס ַהאלְׁ טְׁ ַא ֶמענְׁ

ן ָוואס ֶהערְׁ ט, ַווייל ֶער ִאיז  צּו ַא ַצִדיק אּון אֹויסְׁ ֶרעֶסער  ָדאְךֶער ָזאגְׁ גְׁ
ט ֶער  ַלייבְׁ ֵטייט ַאֶלעס ַאֵליין, אּון ֶדעִריֶבער בְׁ שְׁ פּון ֶדעם, ֶער ַפארְׁ
ט ֶווער ֶעס ָזאל ִאים  ן, אּון ֶער ָהאט ִנישְׁ ַקייטְׁ ַטאֶקע ִמיט ַזייֶנע ַנאִרישְׁ

ן ֶוועג. ִטיגְׁ 'ן ִריכְׁ ן אֹויפְׁ  ִפירְׁ
ף ן ַאז ֶער ָזאל  ֶדעִריֶבער ַדארְׁ טְׁ שְׁ ן ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ַא ִאיד ַאַסאְך ֶבעטְׁ

ט, אּון ֶער ָזאל  ֵטייט אּון וואּו ֶער ַהאלְׁ ן ֶדעם ֱאֶמת וואּו ֶער שְׁ ִוויסְׁ
ט, אּון ַאזֹוי  ֶפעקְׁ ן ֶפערְׁ צְׁ ַגאנְׁ ט ִאינְׁ ש ִאיז ִנישְׁ טְׁ ן ַאז ַקיין ֵאיין ֶמענְׁ ִוויסְׁ

ֶנען ִדי ֶוועט ֶער ֵגיין צּו ַא ַצִדיק ָווא ן אּון ֶלערְׁ ס ֶוועט ִאים ִפירְׁ
ִמיּות. ַגשְׁ רּוֲחִניּות ּובְׁ ִליַח ַזיין בְׁ ִטיֶגע ֶוועג צּו ַמצְׁ  ִריכְׁ

 ֶווען ַדאְרף ֶמען ִזיְך ָיא ְגרֹויס ַהאְלְטן?
ט  ן, ֶווען ֶעס קּומְׁ טְׁ שְׁ ט ָאֶבער צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ֶווען ֶעס קּומְׁ

ֶנען אּון ַדאוֶ  ט צּו ֶלערְׁ ֹות אּון ַמֲעִשים טֹוִבים, ֶדעָמאלְׁ ועֶנען אּון טּון ִמצְׁ
ַקֵיים ַזיין ֶדעם  ף ֶמען מְׁ רֹויס, ַדאן ַדארְׁ ן גְׁ טְׁ ף ֶמען ִזיְך ָיא ַהאלְׁ ַדארְׁ

ֵרי ַהָיִמיםָפסּוק  ֵכי ה'" ב יז, ו( -)ִדבְׁ ַדרְׁ ַבּה ִלבֹו בְׁ 'ן ֶווען  -"ַוִיגְׁ ֶמען ֵגייט אֹויפְׁ
שְׁ  'ס ֵאייֶבערְׁ נְׁ רֹויס.טְׁ ן גְׁ טְׁ ף ֶמען ִזיְך ָיא ַהאלְׁ ט ַדארְׁ ן, ֶדעָמאלְׁ ִמיר  ֶוועגְׁ

ן ַביים דַ  דּוָזאגְׁ ַהגְׁ ַחיאֶוועֶנען "ַהַגֲאָוה וְׁ ִדי ַגֲאָוה אּון  ,עֹוָלִמים" ָלה לְׁ
ט צּו ִדיֶנען ֶדעם  ן ֶווען ֶעס קּומְׁ נּוצְׁ ף ֶמען אֹויסְׁ ַקייט ָדאס ַדארְׁ רֹויסְׁ גְׁ

ן טְׁ שְׁ  .ֵאייֶבערְׁ
ש ַאז ֶדער  טְׁ ן ַא ֶמענְׁ צּוֶרעדְׁ ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ָהאט ִליב ַאיינְׁ
ֹות ּוַמֲעִשים  ן, אּון ַאז ַזייֶנע ִמצְׁ ט ָהאבְׁ ף ִאים ִנישְׁ ֶטער ַדארְׁ שְׁ ֵאייֶבערְׁ

ד אּון ָחשּו ט ֶווערְׁ ִנישְׁ ן פּון ַבאֶשעֶפער, טֹוִבים ֶזעֶנען ָגארְׁ ב ִאין ִדי אֹויגְׁ
ט ַלל ִנישְׁ ף ֶעס ִבכְׁ ֶטער ַדארְׁ שְׁ  .ֶדער ֵאייֶבערְׁ

ן ִאיֶבער ַזיין  טְׁ רֹויס ֶגעַהאלְׁ ש ָוואס ָהאט ִזיְך גְׁ טְׁ ֶבער ֶמענְׁ ֶדער ֶזעלְׁ
ן ֵאיינֶ  ֵטייט ֶבעֶסער אּון ֶער ֶקען ֶבעֶסער פּון ֶיעדְׁ שְׁ עם, ַחֶבר, ֶער ַפארְׁ

רֹות, ַדאן  ֵרייט ֶער ִאיֶבער ִדי יֹוצְׁ ט ָאֶבער צּו ֲעבֹוַדת ה' דְׁ ֶווען ֶעס קּומְׁ
ֵליין, ַאזֹוי ַווייט ַאז ֶער  ט ִזיְך ֵזייֶער קְׁ ט ֶער ַאן "ָעָניו", ֶער ַהאלְׁ ֶווערְׁ

ט ַאז  ִפירְׁ ֵליין ַאז ֶדער ֵאייֶבע שְׁ ֶטער ָהאט בִ ֶער ִאיז צּו קְׁ שְׁ טרְׁ ַלל ִנישְׁ  כְׁ
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ּבֹוןֶיעֶדע ַזאְך   ִאיז ִמיט ַא ֶחׁשְ

 

רָׁא"ש יחֹות מֹוהַּ  שִׂ
 ִאים. פּון רּוחַ יין ַנַחת קַ 

ן פּוֶנעם ֵיֶצר ָהַרע, ַווייל ֶדער ֱאֶמת ִאיז  ט ָלאזְׁ ַא ִאיד ָטאר ִזיְך ָאֶבער ִנישְׁ
ן,  טְׁ שְׁ ט צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ָקא ֶווען ֶעס קּומְׁ ט, ַדוְׁ ֶקערְׁ ט ַפארְׁ קְׁ פּונְׁ

רֹויס, ֶמען ַדארְׁ  ן גְׁ טְׁ ף ֶמען ִזיְך ָיא ַהאלְׁ ט ַדארְׁ ן ַאז ֶיעֶדער ִאיד ֶדעָמאלְׁ ף ִוויסְׁ
ָוה, ֶיעֶדע גּוֶטע  ן, אּון ֶיעֶדע ִמצְׁ טְׁ שְׁ ִאיז ֵזייֶער ָחשּוב אּון ֵטייֶער ַביים ֵאייֶבערְׁ

ן. אּון  ,ַזאְך ָוואס ֶמען טּוט טְׁ שְׁ ן ֵאייֶבערְׁ רֹויֶסער ַנַחת רּוַח ַפארְׁ ט ַא גְׁ ַמאכְׁ
ט ַביי ִזיְך ַא ש ֵווייסְׁ טְׁ ן ִמיט ֲעֵבירֹות, ֲאִפילּו ֶווען ַא ֶמענְׁ ֶגעַפאלְׁ כְׁ ז ֶער ִאיז דּורְׁ

ט אֹויב  ָקא ֶדעָמאלְׁ ט ַאז ֶער ִאיז ֵזייֶער ַווייט פּון ַבאֶשעֶפער, ַדוְׁ ִפירְׁ ֶער שְׁ
ן, ֶוועט ָדאס  ֶגען צּו ַזיין וואֹויל אּון צּו טּון גּוֶטע ַזאכְׁ ֶרענְׁ טְׁ שְׁ ֶוועט ֶער ִזיְך ָאנְׁ

ש ָוואס ִאיז ַאזֹוי  ַזיין ָנאְך ֶמער ָחשּוב ַביים טְׁ ן, ַאז ֲאִפילּו ַא ֶמענְׁ טְׁ שְׁ ֵאייֶבערְׁ
ָוה. ן ַא ִמצְׁ צּוַכאפְׁ ט אֹויְך צּוִריק, אּון ִאיז אֹויְך זֹוֶכה ַאַריינְׁ  ַווייט, קּומְׁ

ָשָמה,  ָשָמה ִאיז ַא ֵחֶלק ֱאֹלֶיעֶדער ִאיד ָהאט ִאין ִזיְך ַא ֵהייִליֶגע נְׁ ֵקי ִדי נְׁ
ין ִזיְך ֶדעם פּוֶנעם ַבאֶשעֶפער, ֶיעֶדער ִאיד ָהאט אִ  ִמַמַעל, ַא ֵחֶלק

ן טְׁ שְׁ ט ַאז ֶער ִאיז  .ֵאייֶבערְׁ ִפירְׁ ן, ֶער שְׁ ָלאפְׁ שְׁ ט ַפארְׁ ש ֶווערְׁ טְׁ ָנאר ֶדער ֶמענְׁ
יּוָאש אּון ֶער ָהאט  ן מְׁ צְׁ ַגאנְׁ ט ֶער ִאינְׁ ד, אּון ֶדעִריֶבער ִליגְׁ ט ֶווערְׁ ִנישְׁ ָגארְׁ

ט ִדי ֵחֶשק אּו ֶנען אּון ַדאֶוועֶנען אּוןִנישְׁ ַמאק צּו ֶלערְׁ ֹות. צּו ן ִדי ֶגעשְׁ  טּון ִמצְׁ
ט ֵציילְׁ ָמָרא ֶדערְׁ ָרכֹות ל:(  ִדי גְׁ ן )בְׁ ֶכע ָהאבְׁ ַאז ֶעס ֶזעֶנען ֶגעֶווען ַתָנִאים ֶוועלְׁ

ִפִלין, אּו ן תְׁ ן זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ֵלייגְׁ ן ָטאג ַאז ֵזיי ָהאבְׁ צְׁ ט ַא ַגאנְׁ ֵריידְׁ ן ִזיְך ֶגעפְׁ
ֹות. ֶדעֶרע ִמצְׁ ט ִמיט ַאנְׁ ֵריידְׁ ן ִזיְך ֶגעפְׁ ֶדעֶרע ַתָנִאים ָהאבְׁ  ַאנְׁ

ן, ִווי ָחשּוב  טְׁ שְׁ ן ִווי ָחשּוב ֶער ִאיז ַביים ֵאייֶבערְׁ ֶווען ַא ִאיד ָזאל ִוויסְׁ
ט ִמיט ֶדעם, ֵריידְׁ ט ִזיְך ֵזייֶער ֶגעפְׁ ן, ָוואלְׁ טְׁ שְׁ ֹות ֶזעֶנען ַביים ֵאייֶבערְׁ  ַזייֶנע ִמצְׁ

זּוָזה  ִפִלין, ִמיט ַזיין מְׁ ט ִמיט ַזיין ִציִצית, ִמיט ַזיין תְׁ ֵריידְׁ ט ִזיְך ֶגעפְׁ ֶער ָוואלְׁ
ן ָכֵשר'ס, אּון ַאזֹוי ַווייֶטער ִמיט  ן ַשָבת, ִמיט ַזיין ֶעסְׁ ן ִטיר, ִמיט ַזיין ִהיטְׁ אֹויפְׁ

ט ַאַריין. ָוה ָוואס ֶער ַכאפְׁ  ֶיעֶדע ִמצְׁ
ט ָנאְך  ל תֹוָרה, ֶווען ַא ִאיד אּון ֶווער ֶרעדְׁ ֶנען ַאִביסְׁ ִאיז ָנאְך זֹוֶכה צּו ֶלערְׁ

סּוִקים חּוָמש, ֶער ָהאט  ִליֶכע פְׁ ֶנען ֶעטְׁ ט צּו ֶלערְׁ ֶגעַכאפְׁ ֶער ָהאט ַאַריינְׁ
ָרש, אּון  ל ֶמדְׁ ִטיקְׁ ַניֹות, ַא שְׁ ָמָרא, ַא ֵפֶרק ִמשְׁ ַלאט גְׁ ט ַא בְׁ ֶגעַכאפְׁ ַאַריינְׁ

ָחן עָ  לְׁ ל שֻׁ ןַאִביסְׁ ִמיט. ַחַז"ל ָזאגְׁ ֵרייִליְך ֶדערְׁ ף ֶער ַזיין ֵזייֶער פְׁ ִמי  רּוְך, ַדארְׁ רּוַשלְׁ )יְׁ

ט ִאיז ֵפָאה ד.(  ֶצע ֶוועלְׁ ֶנֶגד כּוָלם" ַאז ִדי ַגאנְׁ מּוד תֹוָרה כְׁ ַתלְׁ ָנה "וְׁ אֹויף ִדי ִמשְׁ
ל תֹוָרה, ָדאס ַבאַדייט ַאז דִ  ִטיקְׁ ן ֵאיין שְׁ ד ֶקעגְׁ ט ֶווערְׁ ִנישְׁ ן ָגארְׁ ֶטע ַזאכְׁ י ֶבעסְׁ

ַכר  ט צּו צּו ִדי שְׁ ט קּוֶמען ִנישְׁ ֶצע ֶוועלְׁ ן אֹויף ִדי ַגאנְׁ ָוואס ֶמען ֶקען ָנאר ָהאבְׁ
ל תֹוָרה, אּון ִזיֶכער ֶווען  ִטיקְׁ ֶנען ֲאִפילּו ָנאר ֵאיין שְׁ ט ָנאְך פּון ֶלערְׁ נְׁ ֶמען ֶלערְׁ

 ֶמער תֹוָרה.
ט אֹויף ִדי מֹוי ט ַקיין ֶווען ַא ִאיד ַמאכְׁ ן, ִנישְׁ טְׁ שְׁ ן צּום ֵאייֶבערְׁ ל צּו ֶרעדְׁ

ט ַקיין ִחילּוק ָוואס ֶער ָהאט ֶגעטּון ִביז  ִחילּוק ִווי ַווייט ֶדער ִאיד ִאיז, ִנישְׁ
ן ַא ֶטער ֵלייגְׁ שְׁ ט, ֶוועט ֶדער ֵאייֶבערְׁ ֶנעֶמען ֶלעס ִאין ַא ַזייט אּון ִזיְך פַ ֶיעצְׁ ארְׁ

ן ָווא ֶהערְׁ ן אֹויסְׁ ן ָנאר ִמיטְׁ ן. ַצִדיִקים ָהאבְׁ ֵציילְׁ ס ֶדער ִאיד ָהאט צּו ֶדערְׁ
ן ַביים ַדאֶוועֶנען "ִכי ַאתָ  ט ָדאס ָוואס ִמיר ָזאגְׁ שְׁ ִפַלת ָכל ֶגעַטייטְׁ ה שֹוֵמַע תְׁ
ט ֶטער ֶהערְׁ שְׁ ט ָדאס ַאז ֶדער ֵאייֶבערְׁ טּות ֵמיינְׁ ַפשְׁ ִפלֹות פּון  ֶפה", בְׁ אֹויס ִדי תְׁ

ן ַאזֹוי ִווי מֹויל, ָאבֶ  'סנְׁ ֶיעדְׁ  ט "ֶפה" ֶקען ֶמען אֹויְך ָזאגְׁ ", "ֶפעער ֶדער ָווארְׁ
ַרייט אֹויף ִאים  ש ָוואס ֶיעֶדער שְׁ טְׁ ט "ֶפעֲאִפילּו ַא ֶמענְׁ ", ֲאִפילּו ִאים ֶהערְׁ
ט ִאים. פְׁ ֶטער אֹויְך אֹויס, אּון ֶער ֶהעלְׁ שְׁ  ֶדער ֵאייֶבערְׁ

חַ  ף ֶמען אֹויְך מְׁ ֶבע ַדארְׁ ן, ֶווען ֶמען ֶזעט ַא ִאיד אּון ִדי ֶזעלְׁ ֵווייטְׁ ֵזק ַזיין ַא צְׁ
ט  ִנישְׁ ט ַביי ִזיְך ַאז ֶער ִאיז ָגארְׁ ט, ֶער ִפילְׁ ַלאפְׁ ן אּון צּוקְׁ ָראכְׁ ָוואס ִאיז צּובְׁ
ֶטער ָהאט  שְׁ ן ַאז ֶדער ֵאייֶבערְׁ קְׁ ַטארְׁ ַחֵזק ַזיין אּון שְׁ ף ֶמען ִאים מְׁ ט, ַדארְׁ ֶווערְׁ

ן, אּון ֶיעֶדע ִזיֶכער ִליב, ֶער אִ  ִאים טְׁ שְׁ יז ִזיֶכער ֵזייֶער ָחשּוב ַביים ֵאייֶבערְׁ
ָוה ַזייֶנע  ִאיז ָגאר ָחשּוב אּון ֵטייֶער. רִמצְׁ

ן, פּון ֵאיין וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ִאיז זֹוֶכה ִזיְך שְׁ  טְׁ ַהאלְׁ ִדיג צּו ֶדערְׁ ֶטענְׁ
ט ֶער ַאז ֶער ִאיז ֵזייֶער ָחשּוב אּון ַזיינֶ  ֹות ֶזעֶנען ֵזייֶער ַזייט ֵווייסְׁ ע ִמצְׁ

ט  ִנישְׁ ט ֶער אֹויְך ַאז ֶער ִאיז ָנאכְׁ ֶדעֶרע ַזייט ֵווייסְׁ ָחשּוב, אּון פּון ִדי ַאנְׁ
ן, צּו ֵגיין  טְׁ ַלאץ ִזיְך צּו ַפאֶרעכְׁ ֵלימּות, ֶער ָהאט ָנאְך פְׁ צּוֶגעקּוֶמען צּום שְׁ

ֶנען ִמיט ִאים, ַדאן ֶוועט  ֶער זֹוֶכה ַזיין צּו ַאֶלע צּו ַא ַצִדיק ָוואס ָזאל ֶלערְׁ
ט. ט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועלְׁ ן אֹויף ִדי ֶוועלְׁ  גּוֶטע ַזאכְׁ

לּות( ֵחֶלק י"ג ֶעֶרְך ַגדְׁ  )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש ֵחֶלק ח' ֶעֶרְך ַגֲאָוה וְׁ
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 נייעס אינערהאלב
 תינו הק'מוסדו

~~~ 

 נאך א חתן אין ישיבה
 אין זכות פונעם ציון הק'

 

פרייליך צו א פרישער חתן, דאס מאל הבחור בחורים אין ישיבה זענען 
י בעיר "ו אב"ה משה יעקב יוסף הי"בן מונ"י  שלמה קרויסהחתן 

וארן למזל וועלכער איז א חתן געוש, "טער, מחשובי ותיקי אנמאנטשעס
 פון וויליאמסבורג. ל הי"ווליאאאברהם טוב עב"ג בת מו"ה 

דער חתן איז אויך געווען צוזאמען מיט די בחורים פון ישיבה ביים ציון 
צן ספר ט דעם גאנהק' פון מוהרא"ש אין יבנאל און דארט אויסגעזאג

 האט מען ב"ה זוכה געווען צו ברעכן טעלער.  תהלים, און יעצט
עס איז ברייט באקאנט וואס מוהרא"ש האט געשריבן אין זיין צוואה אז 
ער וועט זיין א מליץ יושר פאר ווער עס וועט קומען מתפלל זיין ביי זיין 
קבר. גלייכצייטיג האט מוהרא"ש צוגעזאגט, און דאס איז איינגעקריצט 

עם אויף זיין מציבה, אז יעדער בחור אדער מיידל וואס וועט אויסזאגן ד
גאנצן ספר תהלים ביי זיין קבר וועט ער זיין פאר זיי א מליץ יושר אין הימל 
און זיך משתדל זיין פאר זיי אז זיי זאלן טרעפן זייער שידוך שנעל און 

 גרינג.
זינט די הסתלקות פון מוהרא"ש, ווירבלט דער ציון הק' אין יבנאל פיר 

צו פארן פון איבעראל און צוואנציג שעה א טאג מיט אידן וועלכע קומען 
זיך אויסבעטן ישועות און רפואות. פילע הונדערטער אידן דערציילן ווי 
אזוי זיי געהאלפן געווארן מיט געוואלדיגע ישועות נאכן מתפלל זיין ביים 
ציון הק'. הונדערטער משפחות זענען שוין אויפגעראכטן געווארן מיטן 

יסזאגן גאנץ תהלים ביים ציון טון שיינע שידוכים מיט די קינדער, נאכן או
 הק'.

ווי געמאלדען איז די גאנצע ישיבה געפארן אינאיינעם נאך פסח צום 
ן ישועות עטציון הק', און אויסגעזאגט ספר תהלים ברציפות, און אויסגעב

 עטליכעאון רפואות. ברוך ה' אז מען הויבט שוין צו זען די פירות, ווען 
בחורים פון ישיבה זענען שוין חתנים געווארן, און מיטן אייבערשטנ'ס 

 העלפן וועלן מיר בקרוב וואונטשן מזל טוב פאר אלע בחורים פון ישיבה.
 צדיק גוזר והקב"ה מקיים!

 

בוֹ  י ְדאָׁ ילֵּ  תמִׂ
בֹות י אָׁ ְרקֵּ  ֶפעְרל ֶוועְרֶטער אֹויף פִׂ

~~~ 
 

ט דַ   יין טֹוָבהֶיעֶנער ֵמייְנט ִניׁשְ

 קול ברסלב
 

 
 

 מען קען הערן שיעורים
פון כ"ק מרן מוהרא"ש 
זי"ע פון די פארגאנגענע 

 יארן
 

212-444-9191 

 

 

 

 

 
 

 קאפיען מיר נעמען אן צו פרינטן און
 

 פאר גאר ביליגע פרייזן!
 
 

 ספרים  •  קונטרסים  •  וועכענטליכע גליונות
 
 

 שנעל גוט און ביליג!
 

 347-559-5554רופט אריין פאר א פרייז 
5554printing@gmail.com 

  

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 הי"ו גדלי' דוד בלום ה"מו
 
 

 טובגעבורט פון א אינגל למזל  דיצו 
 

ער דער אייבערשטער זאל העלפן אז 
דורות  ,אסאך אידיש נחתזען זאל 

 ישרים ומבורכים און סייעתא דשמיא
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 י"נ שלמה קרויס החתן
 
 

 וואס איז א חתן געווארן למזל טוב עב"ג
 

עס דער אייבערשטער זאל העלפן אז 
זאל א קשר של קימא, דורות ישרים 

 ומבורכים און סייעתא דשמיא
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 אויף אומאןטיקעטס 
 

 ו"לן ביי אונז טיקעטס אויף אומאן ראש השנה תשעשטעאקענט באיר 
 
 
 

פון ארויס , מען פארט איז דא א ספעציעלער טיקעטיעצט 
  sep 10אג טדאנערש "סטאפ-נאן"יוב קניו יארק קיין 

 sep 16 און מען קומט צוריק מיטוואך 
 

 זכה םווי פריער, וכל הקודרופט 
 

FIRST CLASS TRAVEL 
347-731-3144 
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 גליון היכל הקודש
 וועכענטליכע גליון ארויסגעגעבן דורך

 וויליאמסבורג מוסדות היכל הקודש ברסלב
 נתייסד ע"י כ"ק מרן מוהרא"ש זי"ע

 
 

  זמנים
 8:09.....................הדלקת הנרות.

 8:33..................ר"ש.....סוף זמן ק
 9:40.........................מוצאי שב"ק

 שיעורים כסדרן
 כ'נדרים ..............................בבלי

 ........................שבת כ"אירושלמי
 'פרק ד ..........כלים ב"ב.תוספתא

 
 
 
 
 
 

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ֶמּנּו, זָׁק הּוא מִּ י חָׁ ם כִּ עָׁ ֲעלֹות ֶאל הָׁ ל לַּ ִדי ְמַרְגִלים ָהאְבן ֶגעָזאְגט ַפאר ִדי  ֹלא נּוכַּ
 .ערַווייל ִדי גֹוִים ֶזעֶנען ְשֶטעְרקֶ  ,ִאיְדן, ִמיר ֶוועְלן ִניְשט ֶקעֶנען ֵגיין אֹויף ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל

עְרְשֶטער ָזאְגט ַרִש"י ַאז ֵזיי ָהאְבן ֶגעֶרעְדט ֶקעְגן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ֲאִפילּו ֶדער ֵאייבֶ 
 ֶוועט ִזיְך ִניְשט ֶקעֶנען ַאן ֵעָצה ֶגעְבן ִמיט ֵזיי, ַרֲחָמָנא ִליְצָלן.

ַאז ֶעס י מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן נ"ח( )ִליקּוטֵ לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט  ,מֹוַהָרא"ש ִאיז ָדאס ַמְסִביר
ּפ ַצִדיק ָוואס ִאיז ֵזייֶער ְגרֹויס ֶקען ִזיְך ִניְשט ַאָרא ָדא ֶמעְנְטְשן ָוואס ֵמייֶנען ַאז אַ  ֶזעֶנען

ָלאְזן צּו ִדי ֶוועְלְטִליֶכע ַזאְכן, ֶער ֵווייְסט ִניְשט ָוואס ֶעס טּוט ִזיְך ָדא אֹויף ִדי 
 ָאֶבער ֶדער ֱאֶמת ִאיז ִניְשט .יֶגע ֶוועְלט, ַווייל ֶער ִאיז ֵזייֶער ַווייט פּון ַגְשִמיּותַגְשִמיּות'דִ 

ט ִזיְך ַאזֹוי, ַפאְרֶקעְרט, ִווי ְגֶרעֶסער ֶדער ַצִדיק ִאיז ַאְלץ ֶמער ֵווייְסט ֶער ָוואס ֶעס טּו
ער ָוואס ֶער ִאיז ָדאְך ֶדער ַאזֹוי ִווי ֶמען ֶזעהט ֶדער ֵאייֶבעְרְשטֶ  .אֹויף ֶדער ֶוועְלט

ן פּון ְגֶרעְסֶטער ָוואס ִאיז ָנאר ֵשָייְך, ְגֶרעֶסער אּון ֶהעֶכער פּון ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט, אּו
 ִמיט ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ַהְשָגָחה ְּפָרִטית. ,ֶדעְסט ֶוועְגן ִפיְרט ֶער ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט

ז ִאין ן ִדי ְמַרְגִלים, ֵזיי ָהאְבן ֶגעְטַראְכט ַאז ָדא ֶווען ֶמען ִאיָדאס ִאיז ֶגעֶווען ֶדער ְּפַגם פּו
ייט ִמיט ִמְדָבר, ִפיְרט ַטאֶקע ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִדי ִאיְדן ֶשֹלא ְכֶדֶרְך ַהֶטַבע, ֶמען גֵ 

 ָאֶבער ָדאְרט ִאיןן פּון ִהיְמל, ֶמען ְטִריְנְקט פּוֶנעם ְשֵטיין א.א.וו. ָוואְלֶקעֶנעס, ֶמען ֶעְסט מָ 
ַבע, ָהאְבן ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל ִאיז ִפיל ִמיט גֹוִים, ַאֶלעס ֶזעהט אֹויס ִווי ֶעס ִפיְרט ִזיְך ְבֶדֶרְך ַהטֶ 
ַמָצב, ֶדער  ֵזיי ֶגעָזאְגט ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶקען ִזיְך ִניְשט ַאָראְּפָלאְזן ָדאְרט ִאין ַאַזא

 צּו ְגרֹויס ִזיְך ַאָראּפ צּו ָלאְזן ָדאְרט.ֵאייֶבעְרְשֶטער ִאיז 
 ,יסַווייל ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִאיז ַאזֹוי ְגרוֹ  ,ַפאְרֶקעְרט .ָאֶבער ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ֵזייֶער ָטעּות

ואס ֶיעֶדע ְקֵלייִניַקייט ָו ,ָלאְזט ֶער ִזיְך ַאָראּפ צּו ִדי ֶוועְלט, אּון ֶער ִפיְרט ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט
ַאזֹוי ִווי ֶמען ֶזעהט ַטאֶקע ַאז . ַּפאִסיְרט אֹויף ִדי ֶוועְלט קּוְמט ָנאר פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן

ְרנּוֶמען צּו ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ֶגעַמאְכט ַאז ִדי גֹוִים ִאין ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל ָזאְלן ַזיין ַפא
קּוְקן אֹויף ִדי ְמַרְגִלים, ָאֶבער ִדי ְמַרְגִלים ָהאְבן אּון ִניְשט  ,ן ֵזייֶעֶרע טֹויֶטעיגְ דִ רְ אעֶ בַ 

 ס.ַאֶלעס אֹויְסֶגעְדֵרייט צּו ְשֶלעְכטְ 
יםָדאס ָהאְבן ִדי ְמַרְגִלים ֶגעָזאְגט,  ילִּ ְּנפִּ ינּו ֶאת הַּ אִּ ם רָׁ ן , ָזאְגט ַרִש"י ַאז ָדאס ֶזעֶנעְושָׁ

עְרט י ַמְלָאִכים ָוואס ֶזעֶנען ַאָראּפ ֶגעַפאְלן פּון ִהיְמל, ִווי ֶעס ֶווֶגעֶווען ִדי ִקיְנֶדער פּון דִ 
ע'ַטֲעָנה'ט ֶגעְבֶרעְנְגט ִאין ַּפְרַשת ְבֵראִשית ַאז ֶעס ֶזעֶנען ֶגעֶווען ַמְלָאִכים ָוואס ָהאְבן גֶ 

יל ֶער ֶוועט ִזיְנִדיְגן, ָהאט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן ַאז ֶער ָזאל ִניְשט ַבאַשאְפן ֶדעם ֶמעְנְטש ַווי
יי אּוְמִזיְסט ֶווער ִאיְך ָאְנֶגערּוְפן ַרחּום ְוַחנּון? אֹויב זֵ " :ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֵזיי ֶגעָזאְגט

 , ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער"ֶוועְלן ִזיְנִדיְגן ֶוועְלן ֵזיי ְתשּוָבה טּוהן אּון ִאיְך ֶוועל ֵזיי צּוִריק ֶנעֶמען
צּו ֶזעהן אֹויב ֵזיי ֶווען ִזיְך ֶקעֶנען  ,יְקט ִדי ַמְלָאִכים אֹויף ֶדער ֶוועְלטַאָראּפ ֶגעִש ָהאט 

 ה ָהאְבן ֵזיי ִזיְך ִניְשט ֶדעְרַהאְלְטן, ֵזיי ָהאְבן ֶגעִזיְנִדיְגט.ֶדעְרַהאְלְטן, אּון ְלַמֲעשֶ 
ְבן אְבן ֶגעֶזעהן ַאז ֲאִפילּו ִדי ַמְלָאִכים ָהאָדאס ָהאְבן ִדי ְמַרְגִלים ֶגעֶזעהן ִדי ְנִפיִלים, ֵזיי הָ 

ֶנען ָדאְרט ִזיְך ִניְשט ֶגעֶקעְנט ֶדעְרַהאְלְטן אֹויף ֶדער ֶוועְלט, ִווי ַאזֹוי ֶוועְלן ִזיְך ִדי ִאיְדן ֶקע
ַאז ַא ֶדעְרַהאְלְטן ִאין ַאַזא ַגְשִמיּות'ִדיֶגע ֶוועְלט, ָאֶבער ֵזיי ָהאְבן ִניְשט ֶגעוואּוְסט 

יף ֶדער ֶמעְנְטש ָהאט ַא ְגֶרעֶסעֶרע ֹכַח פּון ַא ַמְלָאְך, ֶער ֶקען ִזיְך ָיא ֶדעְרַהאְלְטן אוֹ 
ֶדער  - ֶוועְלט, אּון אֹויב ֶמען ִזיְנִדיְגט ֶקען ֶמען ְתשּוָבה טּוהן, אּון ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער

 ֶנעְמט ֶיעְדן ָאן. - ַרחּום ְוַחנּון
 ַחל ֵליל שב"ק ְשַלח תש"ס()תֹוְך ַהנַ 
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רֹויס ~ א אַּ ֶוועג אַּ יז דָׁ  ~ ְס'אִּ

 

ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ַפאְלט ַאַריין ִאין ַא 
ְפָראְבֶלעם, ֶער ֶדעְרֶזעט ִזיְך ִאין ַא ָצָרה, ִאין ַא 

ן ֶער ֶזעט ִניְׁשט ַקיין ֶוועג ְׁשֶוועִריַקייט, אּו
ַארֹויס, ַדאְרף ֶער ֵאייִביג ִוויְסן אּון ֶגעֶדעְנֶקען 

ַריין צּום ַאז ַאזֹוי ִווי ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ַא ֶוועג ַא
ָדא ַא ֶוועג ַארֹויס פּוֶנעם  אֹויְך ְפָראְבֶלעם, ִאיז

ֶדער ִעיָקר ִאיז ַאז ֶמען ָטאר ִזיְך  .ְפָראְבֶלעם
ְנָמאל ִניְׁשט ַפאְרִליְרן אּון ְקֶלעְרן ַאז ֶעס ִאיז ֵקיי

ׁשֹוין ֶעק ֶוועְלט, ֶעס ִאיז ַאֶלעָמאל ָדא ַא ֶוועג 
 ַארֹויס.

ֶמען ַדאְרף ִוויְסן ַאז ַאזֹוי ֵגייט ָדאס ֶלעְבן, 
ֵסיי ָוואס ֶמען ֶוועט ָנאר ֶוועְלן טּון אּון 

עם אֹויְסִפיְרן, ֶוועְלן ֵאייִביג ַזיין אֹויף דֶ 
ְׁשֶוועִריַקייְטן אּון ְפָראְבֶלעֶמען, ָדאס ֶלעְבן ֵגייט 
ִניְׁשט ֵאייִביג ַאזֹוי ְגַלאִטיג, ֶעס ַמאְכן ִזיְך 
ַאֶלעָמאל ְׁשֶטערּוְנֶגען אֹויְפ'ן ֶוועג, ֶדער ִעיָקר 
ָחְכָמה ִאין ֶלעְבן ִאיז צּו ֶגעֶדעְנֶקען ַאז ֶדער 

ְלט, אּון ִדי ַאֶלע ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ִפיְרט ִדי ֶווע
ְׁשֶוועִריַקייְטן אּון ְפָראְבֶלעֶמען ָהאט אֹויְך ֶדער 
ֵאייֶבעְרְׁשֶטער צּוֶגעְׁשֶטעְלט, צּו ֶזען ִווי ַאזֹוי 
ֶדער ֶמעְנְטׁש ֶוועט ָדאס ַהאְנְדֶלען, אּון ִמיט ִדי 
ִריְכִטיֶגע ָרצֹון, ִמיט ַאן ֱאֶמת'ן ִוויְלן, ֶקען ֶמען 

 עְרֵגיין.ַאֶלעס ַאִריבֶ 
ַאז )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן מ"ו( ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 

ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶגעְבט ִניְׁשט ַקיין 
ְׁשֶוועִריַקייְטן ַפאר ַא ֶמעְנְטׁש, ָנאר אֹויף ִוויִפיל 
ַזייֶנע ּכֹוחֹות ֶקעֶנען ֶדעְרֵהייְבן. אֹויב ַא ֶמעְנְטׁש 

עִוויֶסע ְׁשֶוועִריַקייט ִאיז ַא ִסיָמן ֵגייט דּוְרְך ַא גֶ 
ַאז ֶער ָהאט ַטאֶקע ִדי ּכֹוחֹות ָדאס 
ִאיֶבעְרצּוקּוֶמען. ֶווען ֶמען ֶנעְמט ָדאס גּוט 
ַאַריין ִאין ָקאפ, ֵגייט ׁשֹוין ָדאס ֶלעְבן ִפיל 

 ְגִריְנֶגער.
ֶדער ֶרִבי ְבֶרעְנְגט ֶדערֹויף ַא ַבייְׁשִפיל פּון ַא 

. ֶווען ֶמען ִוויל ָאְנֵרייְצן ַא ִקיְנד ַאז ֶער ָזאל ִקיְנד
ֶוועְלן ָהאְבן ַא גּוֶטע ַזאְך, ֶוועט ֶמען ִאים ֶעס 
ַווייְזן אּון ָנאְכֶדעם ֶעס ְגַלייְך ַבאַהאְלְטן, אּון 
ָדאס ֶוועט ַמאְכן ַאז ָדאס ִקיְנד ָזאל ָנאְך ֶמער 
 י ֶוועְלן אּון ְׁשְטֶרעְבן צּו ַבאקּוֶמען דִ 
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ַבאַהאְלֶטעֶנע ַזאְך. ִדי ֶזעְלֶבע ִאיז אֹויְך ִמיט ַא ְגרֹויְסן ֶמעְנְטׁש, ֶווען ֶער ִוויל 
צּוקּוֶמען צּו ַא גּוֶטע ַזאְך, ֶוועט ֶעס ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער צּוָמאל ַבאַהאְלְטן, ֶער ֶוועט 

ֶוועִריַקייְטן אֹויְפ'ן ֶוועג, אּון ָדאס ֶוועט ָנאְך ֶמער ִאים אּוְנֶטער ְׁשֶטעְלן ְׁש 
ַארֹויְסְבֶרעְנֶגען ִדי ֵחֶׁשק פּוֶנעם ֶמעְנְטׁש ַאז ֶער ָזאל ֶעס ַדְוָקא ָיא ֶוועְלן ַבאקּוֶמען. 

ַאֶלע אּון אֹויב ֶוועט ֶער ִניְׁשט אֹויְפֶגעְבן ַזיין ָרצֹון, ֶער ֶוועט ְפרּוִביְרן ַווייֶטער ִמיט 
ּכֹוחֹות, ֶוועט ֶער דּוְרְכְבֶרעְכן אּון ַאִריֶבעְרֵגיין ִאיֶבער ַאֶלע ָסאְרט ְׁשֶוועִריַקייְטן אּון 
ָאְנקּוֶמען צּו ַזיין ִציל. ִדי "ְמִניעֹות", ִדי ְׁשֶטערּוְנֶגען, ֶוועְלן ִאיֶבעְרֶגעְדֵרייט ֶוועְרן צּו 

 "ְנִעימּות", צּו ַא ִזיְסַקייט.
ַאָמאל ֶגעקּוֶמען צּו מֹוַהָרא"ׁש ַא ִאיד ִזיְך צּו דּוְרְכֶרעְדן אּון ֶבעְטן ַאן  ֶעס ִאיז

ֵעָצה ִאיֶבער ַא ֶגעִוויֶסע ַזאְך ָוואס ֶער ָהאט ֵזייֶער ְׁשַטאְרק ֶגעָוואְלט דּוְרְכִפיְרן, ֶער 
ֶטערּוְנֶגען. ֶעס ִאיז ָהאט ָאֶבער ֶגעַהאט אֹויף ֶדעם ֵזייֶער ַאַסאְך ְׁשֶוועִריַקייְטן אּון ְׁש 

ֶגעֶווען ַדאן ְפַרייָטאג ַפְרַׁשת ַוֵיָרא, מֹוַהָרא"ׁש ָהאט ֶגעַהאְלְטן ִאיְנִמיְטן ַמֲעִביר 
א ֶאת ַהָמקֹום ְר "ַויַ )ְבֵראִׁשית כד( ֶסְדָרה ַזיין, אּון ֶער ָהאט פּוְנְקט ֶגעַהאְלְטן ַביים ָפסּוק 

ט ָדאְרט ַאז ֶווען ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָהאט ֶגעְטָראְגן ַזיין זּון ֵמָרחֹוק", ִדי ּתֹוָרה ֶדעְרֵציילְ 
ִיְצָחק צּו ִדי ֲעֵקיָדה, ָהאט ֶער ֶגעֶזען ֶדעם ְפַלאץ פּון ֶדער ַווייְטְנס, ָזאְגט ַרִׁש"י ִווי 
ַאזֹוי ָהאט ֶער ֶגעוואּוְסט וואּו ֶדער ְפַלאץ ִאיז? ַווייל ֶער ָהאט ֶגעֶזען ַא ָוואְלְקן 

 יְפ'ן ַבאְרג.אוֹ 
ָהאט מֹוַהָרא"ׁש ֶגעִוויְזן ַפאר ֶדעם ִאיד וואּו ֶער ַהאְלט, אּון ִאים ֶגעָזאְגט ַאז 

ִווי ַאזֹוי  ,ָדאס ִאיז ַמָמׁש ֶדער ֶעְנְטֶפער צּו ַזיין ְפָראְבֶלעם. ִדי ּתֹוָרה ֶלעְרְנט אּוְנז
ן? ֶווען ֶמען ֶזעט ָדאְרט ַא ָוואְלְקן, ֶזעט ֶמען ִדי ִריְכִטיֶגע ְפַלאץ וואּו ֶמען ַדאְרף ֵגיי

ֶמען ֶזעט ַאז ֶדער ֶוועג צּום ְפַלאץ ִאיז ַפאְרָוואְלְקְנט אּון ַפאְרֶנעְפְלט, ֶדער ֶוועג ִאיז 
ִניְׁשט ְגַלייְך אּון ְגַלאִטיג, ִאיז ָדאס ַא ִסיָמן ַאז ֶמען ִאיז אֹויְפ'ן ִריְכִטיְגן ֶוועג, ֶמען 

ִדי ְׁשַטאְרַקייט ָאְנצּוֵגיין אּון ִזיְך ִניְׁשט ֶדעְרְׁשֶרעְקן פּוֶנעם ָוואְלְקן,  ַדאְרף ָנאר ָהאְבן
 אּון ַדאן ִאיז ֶמען ַמְצִליַח ָאְנצּוקּוֶמען צּום ִציל.

 ֶעס ִאיז ָדא ַא ֶוועג
ָלאִמיר ֶנעֶמען ַא ַבייְׁשִפיל ֶדער ִעְנָין פּון ֶלעְרֶנען ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה. ַאַסאְך 
ֶמעְנְטְׁשן ֶלעְרֶנען ִניְׁשט, ַווייל ֵזיי ְקֶלעְרן ַאז ֶעס ִאיז צּו ְׁשֶווער, ֵזיי ָהאְבן צּוִפיל 
ְׁשֶוועִריַקייְטן אּון ְׁשֶטערּוְנֶגען, אּון ֵזיי ֶזעֶנען ִניְׁשט ַמְצִליַח צּו ֶקעֶנען ֶלעְרֶנען. 

ס ֱאֶמת'ִדיג, ֶוועט ֶער ְטֶרעְפן ָאֶבער ֶדער ֱאֶמת ִאיז ַאז ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֵמייְנט עֶ 
)ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן רפ"ו( ֶוועְגן ִאיֶבעְרצּוקּוֶמען ִדי ְׁשֶוועִריַקייְטן. ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 

 ,אֹויף ֶדעם ָוואס ֶמען ְפֶרעְגט ַא ֶמעְנְטׁש אֹויְבן ִאין ִהיְמל "ָקַבְעָּת ִעִּתים ַלּתֹוָרה"
ָהאט ַבאְׁשִטיְמט ַא ֶער ֶמעְנְטׁש אֹויב  םֶדעְפֶרעְגט  ז ֶמעןייְנט ָדאס ַאְבַפְׁשטּות מֵ 

צּו ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה, ָאֶבער ֶדער ָוואְרט "ֶקַבע" ֶקען אֹויְך ֵמייֶנען ְגֵניָבה",  ַצייט
'ט בְ אֹויב ֶער ָהאט ַאָראפ ֶגע'ַגנְ ַטייְטְׁשט ֶדער ֶרִבי ַאז ֶמען ְפֶרעְגט ֶדעם ֶמעְנְטׁש 

ַצייט צּו ֶלעְרֶנען. ִאיְך ֵווייס ַאז דּו ָהאְסט ִניְׁשט ֶגעַהאט ַקיין ִאיְבִריג ַצייט, ָאֶבער 
 'ֶעֶנען ַאִביְסל ַצייט ַפאר ּתֹוָרה?בְ ְפרּוִביְרט ַאָראְפצּו'ַגנְ  ָהאְסטּו ָכאְטׁש

ִבי ֶאְלָעָזר ֶבן ַחְרסּום ְמַחֵייב "ִהֵלל ְמַחֵייב ֶאת ָהֲעִנִיים, רֶ )יּוָמא לה:( ִדי ְגָמָרא ָזאְגט 
ָדאס ֵמייְנט ַאז ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש קּוְמט  -ֵסף ְמַחֵייב ֶאת ָהְרָׁשִעים" ֶאת ָהֲעִׁשיִרים, יוֹ 

ַארֹויף אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט אּון ֶער ַפאְרֶעְנְטֶפעְרט ִזיְך ַפאְרָוואס ֶער ָהאט ִניְׁשט 
וען צּו ָאִרים, ָאֶדער ֶער ִאיז ֶגעֶווען צּו ַרייְך אּון ֶגעֶלעְרְנט ַווייל ֶער ִאיז ֶגעוֶ 

ַפאְרנּוֶמען ִמיט ִדי ֶגעֶׁשעְפְטן, ָאֶדער ַאז ֶער ָהאט ֶגעַהאט ְׁשֶוועֶרע ִנְסיֹונֹות, ָזאְגט 
יט ִדי ֶמען ִאים ַאז ֶער ָזאל קּוְקן ִדי ַצִדיִקים ָוואס ָהאְבן ֶגעֶלעְרְנט ּתֹוָרה ֲאִפילּו מִ 

 ֶוועִריַקייְטן.ַאֶלע ְׁש 
ִהֵלל ִאיז ֶגעֶווען ַא ְגרֹויֶסער ָאִריַמאן אּון ֶער ָהאט ִזיְך ָאְנֶגעְׁשְטֶרעְנְגט צּו 
ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה, ִווי ִדי ַבאַקאְנֶטע ַמֲעֶשה ַאז ֶער ִאיז ַארֹויף אֹויְפ'ן ַדאְך ִאין ַא 

ען ִאין ֵבית ַהִמְדָרׁש, ֶווען ֶער ָהאט ְגרֹויֶסע ְׁשֵניי צּו ֶקעֶנען ִמיְטַהאְלְטן ָדאס ֶלעְרנֶ 
ִניְׁשט ֶגעַהאט ָדאס ֶגעְלט צּו ֶגעְבן ַפאר'ן ׁשֹוֵמר פּון ֵבית ַהִמְדָרׁש. ֶרִבי ֶאְלָעָזר ֶבן 
ַחְרסּום ִאיז ֶגעֶווען ַא ְגרֹויֶסער עֹוֶׁשר, אּון פּון ֶדעְסט ֶוועְגן ָהאְבן ַזייֶנע ֶגעֶׁשעְפְטן 

עְׁשֶטעְרט פּון צּו ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה. אּון ִדי ֶזעְלֶבע ִאיז ִמיט יֹוֵסף ַהַצִדיק ִאים ִניְׁשט גֶ 
ָוואס ָהאט ֶגעַהאט ְגרֹויֶסע ִנְסיֹונֹות, אּון ֶער ָהאט ִזיְך ֶגעְׁשַטאְרְקט צּו ַזיין ֶעְרִליְך 

ְמַחֵייב ֶיעְדן ֵאייֶנעם,  אּון ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן. קּוְמט אֹויס ַאז ִדי ַצִדיִקים ֶזעֶנען
ַאז ֶווער ֶעס ָהאט ִזיְך ָיא ַארֹויְסֶגעְדֵרייט פּון ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה ִמיט ִדי ָסאְרט 

 ִּתירּוִצים, ֶוועט ַבאקּוֶמען ַאן עֹוֶנׁש.
 "ַגם ָענֹוׁש)ִמְׁשֵלי יז( אְך ְׁשֵטיין, ֶדער ָפסּוק ָזאְגט דָ ִלְכאֹוָרה ַדאְרף ֶמען ָאֶבער ַפאְר 

ַצִדיק ֹלא טֹוב", ַא ַצִדיק זּוְכט ִניְׁשט צּו ַבאְׁשְטָראְפן ֶמעְנְטְׁשן, ֶער זּוְכט ִניְׁשט ַאז לַ 
ֶמעְנְטְׁשן ָזאְלן ַבאקּוֶמען ַאן עֹוֶנׁש דּוְרְך ִאים. אּון ָדא ָזאְגן ַחַז"ל ַאז ִדי ַצִדיִקים 

 אְבן ִניְׁשט ֶגעֶלעְרְנט ַקיין ּתֹוָרה.ֶוועְלן ְבֶרעְנֶגען ַאן עֹוֶנׁש אֹויף ִדי ֶוועְלֶכע הָ 
 ָנאר ֶמען ֶקען ָזאְגן ְפַׁשט ַאִביְסל ַאְנֶדעְרׁש, ֶמען ֶרעְדט ִניְׁשט פּון ֶיעֶנע ֶוועְלט,
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רָׁא"ש יחֹות מֹוהַּ  שִּ
יֶנען ַאז ָנאר ֶמען ֶרעְדט ַטאֶקע ָנאְך ָדא אֹויף ֶדער ֶוועְלט. ֶדער ָוואְרט "ְמַחֵייב" ֶקען ֵמי

ִהֵלל ָהאט ֶגעֶעְפְנט )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן נ"ב( ִחיּוב ַהְמִציאּות" ֵזיי ַמאְכן ֶדעְרפּון ַא "מְ 
ַא ֶוועג אּון ֶגעִוויְזן ַפאר ֶיעְדן ַאז ֲאִפילּו ַאן ָאִריַמאן ָהאט ִדי ֶמעְגִליְכֵקייט צּו ֶלעְרֶנען. 

ִאיז ֶגעֶווען ַא מּוְסֶטער צּו ַווייְזן ַאז ֲאִפילּו ַא ַפאְרנּוֶמעֶנער עֹוֶׁשר  ֶרִבי ֶאְלָעָזר ֶבן ַחְרסּום
ָהאט ַא ֶוועג צּו ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה. אּון יֹוֵסף ַהַצִדיק ָהאט ֶדעְרְקֶלעְרט ַאז ֲאִפילּו ַא ֶמעְנְטׁש 

 ָוואס ָהאט ְׁשֶוועֶרע ִנְסיֹונֹות ֶקען אֹויְך ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה.
ן ֵזיי ַדאְרף ִזיְך ֶיעֶדער ָאְפֶלעְרֶנען ַאז ֲאִפילּו ִמיט ַאֶלע ְׁשֶוועִריַקייְטן, ִאיז אּון פּו

ֵאייִביג ָדא ַא ֶוועג ַארֹויס, ֶעס ִאיז ֵאייִביג ָדא ַא ֶוועג ִאיֶבעְרצּוקּוֶמען ַאֶלע ָסאְרט 
 ְפָראְבֶלעֶמען.

עֶטער ֶ פ  ט ַוואְרְטן אֹויף ׁשְ  ִניׁשְ
אל ְטַראְכְטן ַאז ָנאר ֶיעְצט ֶזעֶנען ָדא ִדי ְפָראְבֶלעֶמען, ְׁשֶפעֶטער ֶוועט ֶמען ֶקען ַאמָ 

, אּון ֶדעָמאְלט ֶוועט ֶמען אּון ְגַלאִטיג ׁשֹוין ַאֶלעס ַזיין ְמסּוָדר, ֶעס ֶוועט ַאֶלעס ַזיין גּוט
 ִזיְך ֶנעֶמען ִאין ִדי ֶהעְנט ַאַריין.

ט ֶער ַטאֶקע ַאַסאְך ְׁשֶטערּוְנֶגען אּון ְׁשֶוועִריַקייְטן, ַא ָבחּור ְטַראְכט ַאז ֶיעְצט ָהא
ָאֶבער ֶווען ֶער ֶוועט ֲחתּוָנה ָהאְבן ֶוועט ֶער ַזיין ֶגעֶהעִריג ְמסּוָדר, אּון ַדאן ֶוועט ֶער ִזיְך 

הֹויְבט  ֶנעֶמען ִאין ִדי ֶהעְנט ַאַריין. ֶווען ֶער ָהאט ָאֶבער ֲחתּוָנה ֶזעט ֶער ַאז ֶעְרְׁשט ַדאן
ִזיְך ָאן ִדי ְׁשֶוועִריַקייְטן, אּון ַדאן ִוויל ֶער ֶעס ָאְפֵלייְגן אֹויף ְׁשֶפעֶטער ֶווען ַזייֶנע ִקיְנֶדער 
ֶוועְלן ׁשֹוין ְגרֹויס ֶוועְרן, אּון ֶדעָמאְלט ָהאט ֶער ַווייֶטער ְׁשֶוועִריַקייְטן ַטאֶקע פּון ַזייֶנע 

ז ָנאְכ'ן ֲחתּוָנה ַמאְכן ַאֶלע ִקיְנֶדער, ֶוועט ֶער ׁשֹוין ָהאְבן ַא ִקיְנֶדער, אּון ֶער ְקֶלעְרט ַא
 רּוִאיְגֵקייט, ָאֶבער ֶדעָמאְלט קּוֶמען אּוְנֶטער ַאְנֶדעֶרע ְפָראְבֶלעֶמען.

ֶדער ְּכַלל ִאיז: ַא ֶמעְנְטׁש ֶקען ִזיְך ֵאייִביג ֶנעֶמען ִאין ִדי ַהאְנט ַאַריין, ֶער ֶקען ֵאייִביג 
ָאֶבער  .אֹויְסִפיְרן ַאֶלעס ָוואס ֶער ִוויל ֱאֶמת'ִדיג טּון, ֵסיי ְברּוֲחִניּות אּון ֵסיי ְבַגְׁשִמיּות

אּוְנֶטער קּוֶמען ְׁשֶוועִריַקייְטן אּון ְׁשְטרֹויְכלּוְנֶגען אֹויְפ'ן ֶוועג, אּון  אֹויְך ַאֶלעָמאל ֶוועְלן
ס, אּון ֶמען ֶקען ִזיְך ְׁשַטאְרְקן ֶדערֹויף. ֶדער ִעיָקר ַאז ֶיעֶדע ְפָראְבֶלעם ָהאט ַא ֶוועג ַארֹוי

ֶמען ָזאל ַאַריין ֶנעֶמען ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ִאין ֶלעְבן, ֶמען ָזאל ֶיעֶדע ַזאְך אֹויְסְׁשמּוֶעְסן 
 אּון ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ַדאן ֶוועט ַאֶלעס ַזיין גּוט.

 ֵחֶלק ג' ֶעֶרְך ְמִניעֹות(  )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש

 
 מוסדות היכל הקודש ברסלב 

נתייסדה ע"י כ"ק מוהרא"ש זי"ע
 

 שמח תשמח רעים האהובים
 מיר וואונטשן א הארציגע ברכת מזל טוב פאר

 שליט"איצחק לעזער מוה"ר 
 מחשובי משפיעי אנשי שלומינו

 צו די שמחת החתונה פון זיין טאכטער
 עב"ג 

 הי"והערשי מו"ה 
 תלמיד ישיבתינו הק'

 בן ר'

 שליט"אדניאל בוים מוה"ר 
 

 מחשובי ותיקי אנשי שלומינו
 

און א בנין עדי עד מיט דורות  זאל זיין א קשר של קימא עסדער אייבערשטער זאל העלפן 
ברוכי בני קינדער און פון אלע קינדער און אייניקלעך אסאך אידיש נחת פון דיישרים ומבורכים, 

 רויחי וסייעתא דשמיאומזוניאריכיחיי
 

 מיר ווילן לאדענען אלע אנשי שלומינו צו די גרויסארטיגע

 שבע ברכות
 וואס מיר שטעלן צו לכבוד די חשובע מחותנים

 

 זונטאג פ' קרח הבעל"ט
 בבית מדרשינו אין וויליאמסבורג

 8:00בשעה 
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 נייעס אינערהאלב
 מוסדותינו הק'

~~~ 
 

 קייט פון שמחות די וואך אין ישיבה
 

ן ישיבה זענען פרייליך צו א פרישער חתן, דאס מאל בחורים אי
בן מו"ה משה יעקב יוסף הי"ו נ"י  קרויס נחמן נתןהבחור החתן 

וועלכער איז א אב"י בעיר מאנטשעסטער, מחשובי ותיקי אנ"ש, 
אב"י  הי"ו דיםצבי אלימלך  מו"הוארן למזל טוב עב"ג בת חתן געו

 מאנסי.בעיר 
זאמען מיט די בחורים פון ישיבה דער חתן איז אויך געווען צו

ט ביים ציון הק' פון מוהרא"ש אין יבנאל און דארט אויסגעזאג
האט מען ב"ה זוכה געווען צו  דעם גאנצן ספר תהלים, און יעצט

איז פארגעקומען די וואך די שמחת התנאים ברעכן טעלער. 
 מאנטאג.

דינסטאג נאכט איז פארגעקומען די שמחת התנאים פון נאך א 
תן אין ישיבה, החתן אברהם טיקאלסקי ני"ו, די בחורים האבן ח

 זיך מיטגעפריידט מיט די שמחה.
האבן זיך די בחורים געפריידט און געטאנצן נאכט  מיטוואך

אויף די חתונה פון נאך א תלמוד הישיבה, החתן הערשי בוים הי"ו 
דניאל שליט"א וואס איז געגאנגען אונטער די חופה  הר"רבן מו

 "ג בת מוהר"ר יצחק לעזער שליט"א מגדולי משפיעי אנ"ש.עב
די חתונה איז פארגעקומען אין די זאלן פון תורה ויראה אין 
בארא פארק, די בחורים זענען געטאנצן און משמח געווען דעם 

 לתן ביז אין די שפעטע שעות.
ל זענען זיך געקומען משתתף זיין אין שלומינו פון איבעראאנשי 

נע חתונה פון די צוויי חשובע מחותנים, מותיקי אנשי די געהויבע
 שלומינו.

 

 בטוב צדיקים תעלוץ קריה!
 

בֹות יֵלי ְדאָׁ  מִּ
בֹות ְרֵקי אָׁ  ֶפעְרל ֶוועְרֶטער אֹויף פִּ

=== 

ט אֹויף ִדי ֶלעְצֶטע ִמינו ט  ַוואְרט ִניׁשְ

 סימן טוב ומזל טוב 
 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 נ"י נחמן נתן קרויס החתן
 

 עב"ג וואס איז א חתן געווארן למז"ט
 

עס דער אייבערשטער זאל העלפן אז 
זאל א קשר של קימא, דורות ישרים 

 ומבורכים און סייעתא דשמיא
 

 

 
 
 

 

 

 

 קאפיען נעמען אן צו פרינטן אוןמיר 
 

 פאר גאר ביליגע פרייזן!
 
 

 ספרים  •  קונטרסים  •  וועכענטליכע גליונות
 
 

 שנעל גוט און ביליג!
 

 347-559-5554רופט אריין פאר א פרייז 
5554printing@gmail.com 

  

 טיקעטס אויף אומאן
 

 ע"ואיר קענט באשטעלן ביי אונז טיקעטס אויף אומאן ראש השנה תש
 

 
 

יעצט איז דא א ספעציעלער טיקעט, מען פארט ארויס פון ניו 
  sep 10סטאפ" דאנערשטאג -יארק קיין קיוב "נאן

 sep 16 און מען קומט צוריק מיטוואך 
 

 רופט ווי פריער, וכל הקודם זכה
 

FIRST CLASS TRAVEL ~ 347-731-3144 
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 גליון היכל הקודש
 וועכענטליכע גליון ארויסגעגעבן דורך

 וויליאמסבורג מוסדות היכל הקודש ברסלב
 נתייסד ע"י כ"ק מרן מוהרא"ש זי"ע

 
 

  זמנים
 8:12.....................הדלקת הנרות.

 8:34..................ר"ש.....סוף זמן ק
 9:43.........................מוצאי שב"ק

 שיעורים כסדרן
 ז"כנדרים ............................בבלי

 ח........................שבת כ"ירושלמי
 'פרק ד אהלות...............תוספתא

 
 
 
 
 
 

 

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

 

ֲהֹרן ל אַּ ה ְועַּ ל משֶׁ ֲהלּו עַּ קָׁ ט , ִלְכאֹוָרה ַדאְרף ֶמען ַפאְרְשֵטיין, ָוואס ָהאוַּיִּ
ֵבינּו? ֶער ִאיז ְלט ַפאר ֹקַרח ַאז ֶער ָהאט ֶגעְקִריְגט אֹויף מֶשה רַ הֶגעֶפע

יֶסער ֶגעֶווען ַא ֵלִוי, ֶער ָהאט ֶגעְטָראְגן ֶדעם ָארֹון, ֶער ִאיז ֶגעֶווען ַא ְגרוֹ 
ַאז ְדֵריי הּוְנֶדעְרט ְבֵהמֹות ָהאְבן )ְפָסִחים קי"ט( עֹוֶשר, ִווי ִדי ְגָמָרא ָזאְגט 

ֶעס ָהאט ִאים  .ן ִדי אֹוְצרֹות פּון ֹקַרחֶגעַדאְרְפט ְשֶלעְפן ִדי ְשִליְסֶלעְך פּו
ְלט, ַפאְרָוואס ָהאט ֶער ֶגעַדאְרְפט ְקִריְגן אֹויף מֶשה הָגאְרִניְשט ֶגעֶפע

 ַרֵבינּו?
ן )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסימָ ִאיז ָדאס ַמְסִביר לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט מֹוַהָרא"ש 

ְטן ִאיז ַפאְרָוואס ֶמעְנְטְשן ֶזעֶנען ַווייט פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְש  ִסיָבהיָקר ַאז ֶדער עִ י'( 
ַקיין  ַווייל זֵיי ָהאְבן ִניְשט ַקיין ִישּוב ַהַדַעת, אּון ַפאְרָוואס ָהאט ֶמען ִניְשט
ְשט ִישּוב ַהַדַעת? ַווייל ֶמען ִאיז ִניְשט ְפֵרייִליְך, אּון ַפאְרָוואס ִאיז ֶמען ִני

, ְפֵרייִליְך? ַווייל ֶמען קּוְקט ִניְשט אֹויף ִדי ְנקּודֹות טֹובֹות ָוואס ֶמען ָהאט
ס ֶמען ָדאס ֵמייְנט ַאז ֶמען ְפֵרייְדט ִזיְך ִניְשט ִמיט ִדי ְקֵלייֶנע גּוֶטע ַזאְכן ָווא

 ָהאט ֶגעטּוהן.
ט ֶגעֶווען צּוְפִריְדן ִמיט ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ֶדער ְפַגם פּון ֹקַרח ַאז ֶער ִאיז ִניְש 

ְך, ָהאט ֶער ִניְשט ֶגעֶקעְנט ַזיין ְפֵרייִלי יֶבערֶער ָהאט ֶגעַהאט, אּון ֶדערִ ָוואס 
 ֶטעְנִדיג ֶגעַדאְרְפט ָנאְך אּון ָנאְך.ֶער ָהאט ְש 

ר ר, עֶ ֶמען ֶזעהט ַאז ֶער ִאיז ִניְשט ֶגעֶווען צּוְפִריְדן ִמיט ֵאיין ְמזּוָזה אֹויְפ'ן ִטי
ֶער ִאיז ִניְשט  .ָהאט ֶגעַדאְרְפט ָהאְבן ַא ַגאְנֶצע ְשטּוב ִפיל ִמיט ְסָפִרים

אְרְפט ֶגעֶווען צּוְפִריְדן ִמיט ֵאיין ֶבעְנְדל ְתֵכֶלת אֹויְפ'ן ַטִלית, ֶער ָהאט ֶגעדַ 
ְבַגְשִמיּות אּון ִדי ֶזעְלֶבע  .ָהאְבן ַא ַטִלית ָוואס ִאיז ֶגעֶווען ִאיְנַגאְנְצן ְתֵכֶלת

ר ָהאט ִאיז ֶער ֵקייְנָמאל ִניְשט ֶגעֶווען צּוְפִריְדן ִמיט ָוואס ֶער ָהאט ֶגעַהאט, עֶ 
ּו ְקִריְגן ְשֶטעְנִדיג ֶגעַדאְרְפט ָנאְך אּון ָנאְך, אּון ָדאס ָהאט ִאים ֶגעְבֶרעְנְגט צ

 אֹויף מֶשה ַרֵבינּו.
ם ֵאייֶבעְרְשְטן ַאז ֶמען ָזאל ַזיין ַא ֶדעְרַפאר ַדאְרף ֶמען ַאַסאְך ֶבעְטן ֶדע

ט, אּון צּוְפִריֶדעֶנער ֶמעְנְטש, ֵסיי ְבַגְשִמיּות ַזיין צּוְפִריְדן ִמיט ָוואס ֶמען ָהא
ַריין צּו ֵסיי ְברּוֲחִניּות, צּו ַזיין ְפֵרייִליְך ִמיט ֶיעֶדע ַזאְך ָוואס ֶמען ִאיז זֹוֶכה אַ 

ועט ֹון ה', ֲאִפילּו ֶעס ִאיז ָנאר ַא ְקֵלייִניַקייט, אּון ַאזֹוי וֶ ַכאְפן צּו טּוהן ֶדעם ָרצ
 ֶמען ָהאְבן ַא ְגִליְקִליְך ֶלעְבן.

 )תֹוְך ַהַנַחל, ְסעּוָדה ְשִליִשית, ֹקַרח תשס"ה(
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רָׁא"ש יחֹות מֹוהַּ  שִּ
 

עְרֵהיים  וֶׁועג ןיפְ אוֹ   ~ יְנדֶׁ וי אִּ  ~וִּ
 

ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִפיְרט ַאַסאְך ָמאל צּו ַאז 
ָפאְרן אֹויְפן ֶוועג. ֵאייֶנער  ְפןַדאְר ָזאל ַא ֶמעְנְטש 

ַדאְרף ֶיעְדן ָטאג ָפאְרן צּו ִדי ַאְרֶבעט, ֵאייֶנער 
ַדאְרף ַאָמאל ָפאְרן ֶעְרֶלעִדיְגן ַזאְכן, ָאֶדער ֵסיי 

, אּון ָדאס ִווי ַא ֶמעְנְטש ַדאְרף ַאָמאל ָפאְרן
ְשֶטעְרט ֶגעֶוועְנִליְך ֵזייֶער ְשַטאְרק ַא ֶמעְנְטש 
פּון ַזיין ֶגעֶהעִריֶגע ֵסֶדר. ֶווען ֶמען ִאיז 
ִאיְנֶדעְרֵהיים, ָהאט ִזיְך ֶיעֶדער ַזיין ַבאְשִטיְמֶטע 
ֵסֶדר ַהיֹום, ֶווען ֶער ֶלעְרְנט ֶווען ֶער ַדאְווְנט 

ט אֹויְפן ֶוועג ֶוועְרט א.ד.ג. ָאֶבער ֶווען ֶמען ָפאְר 
ִדי ַגאְנֶצע ֵסֶדר צּוִמיְשט, אּון ָדאס ַמאְכט ַאז 
ֶמען ָזאל ַפאְרִליְרן ֶדעם ַאֶפעִטיט אּון ֶמען ָזאל 

 ִניְשט ֶקעֶנען ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ֶגעֶהעִריג.
ֶווען ַא ִאיד ִאיז ָאֶבער ְשַטאְרק ִמיט ֱאמּוָנה, 

ן ְגֵלייְבט ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶער ֵווייְסט אּו
ִפיְרט ִדי ֶוועְלט, אּון ַקיין שּום ַזאְך ֶגעֶשעהט 
ִניְשט פּון ִזיְך ַאֵליין. ַדאן ֵווייְסט ֶער ַאז אֹויב 
ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ֶגעִפיְרט ַאז ֶער ַדאְרף 
ן ָפאְרן אֹויְפן ֶוועג ֵמייְנט ָדאס ַאז ֶער ֶקען ְטֶרעפְ 

ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויְך אֹויְפן ֶוועג. אֹויף ַאַזא 
אֹוָפן ֶקען ִזיְך ֶדער ֶמעְנְטש ֵזייֶער ְשַטאְרְקן, אּון 
ִאיְנַגאְנְצן ִניְשט ֶוועְרן ְמבּוְלָבל פּון ֶדעם ֶוועג 

 ָוואס ֶער ָפאְרט.
ֶדער ִעיָקר ִאיז ֶדער מֹויל, ִווי ַלאְנג ַא ֶמעְנְטש 

מֹויל, ַדאְרף ֶער ִניְשט ֶוועְרן ֶגעְשֶטעְרט ָהאט ַא 
פּוֶנעם ֶוועג, ַווייל ֶמען ֶקען ֶרעְדן צּום 
ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויְפן ֶוועג, ֶמען ֶקען ֶלעְרֶנען אֹויְפן 

אּון  ,ֶוועג, ֶמען ֶנעְמט ִזיְך ִמיט ַא ֶזעְקל ְסָפִרים
ַכאְפט ֶמען ַאַריין ֶעְטִליֶכע  ,וואּו ֶמען ֵגייט

ֶוועְרֶטער צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶעְטִליֶכע ְפסּוִקים 
חּוָמש, ֶעְטִליֶכע ְפָרִקים ִמְשַניֹות, ֶעְטִליֶכע 

 ַקאִפיְטֶלעך ְתִהִלים א.ד.ג.
)ְתִהִלים קי"ט(  ָדִוד ַהֶמֶלְך ָזאְגט ִאין ְתִהִלים

ִחַשְבִתי ְדָרַכי ְוָאִשיָבה ַרְגִלי ֶאל ֵעדֹוֶתיָך. ָזאְגט 
אֹויף ֶדעם, ָדִוד )ֵריש ַפְרַשת ְבֻחֹקַתי(  ֶדער ֶמְדָרש

ַהֶמֶלְך ָהאט ֶגעָזאְגט ַפאְרן ֵאייֶבעְרְשְטן: "ֶיעְדן 
צּוְפִרי ָהאב ִאיְך ֶגעְטַראְכט 'ִאיְך ַדאְרף ֵגיין צּו 

ֶיעֶנע ְפַלאץ, צּו ֶדעם הֹויז צּו  ֶדעם ְפַלאץ צּו
ֶיעֶנעם הֹויז', ָאֶבער ַמייֶנע ִפיס ָהאְבן ִמיר 

 ֶגעִפיְרט ִאין ֵבית ַהִמְדָרש".
 אְך ֶקען ַזיין ֶדער ְפַשט, ָדִוד ַהֶמֶלְך ִאיז דָ 
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רָׁא"ש יחֹות מֹוהַּ  שִּ
אְך ֶגעֶווען ֶדער ֶקעִניג פּון ִדי ִזיֶכער ֶגעֶווען ֵזייֶער ַפאְרנּוֶמען ֶיעְדן ָטאג, ֶער ִאיז דָ 

ִאיְדן אּון ֶער ָהאט ֵזיי ֶגעַדאְרְפט ִפיְרן, אֹויֶסער ַאֶלע ִמְלָחמֹות ָוואס ֶער ָהאט 
ַזיין ֵזייֶער ַאַסאְך  אְך ִזיֶכער ֶגעַדאְרְפטֶגעִפיְרט ִווי ֶמען ֶזעהט ִאין ַנ"ְך, ָהאט ֶער דָ 

אֹויְפ'ן ֶוועג. ָאֶבער פּון ֶדעְסט ֶוועְגן ִאיז ֶער ִניְשט ֶגעָוואְרן ֶגעְשֶטעְרט פּון ֶדעם, 
ָנאר ֶער ָהאט ִזיְך ֶגעְשַטאְרְקט צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויְך אֹויְפן ֶוועג. ָדאס 

ֶבעְרְשְטן: "ֶיעְדן צּוְפִרי ָהאב ִאיְך ֶגעְטַראְכט 'ִאיְך אְרן ֵאייָהאט ָדִוד ַהֶמֶלְך ֶגעָזאְגט פַ 
ַדאְרף ֵגיין צּו ֶדעם ְפַלאץ צּו ֶיעֶנע ְפַלאץ, צּו ֶדעם הֹויז צּו ֶיעֶנע הֹויז'", ָדאס ֵמייְנט 
 ַאז ֶער ָהאט ִזיְך ֶגעַמאְכט ֶדעם ֶחְשבֹון וואּו ֶער ַדאְרף ַאְלץ ֵגיין ֶיעֶנעם ָטאג. "ָאֶבער
ַמייֶנע ִפיס ָהאְבן ִמיר ֶגעִפיְרט ִאין ַבִית ַהִמְדָרש", ֲאִפילּו ֶווען ִאיְך ִבין ֶגעַגאְנֶגען 
אֹויְפן ֶוועג ָהאב ִאיְך ֶגעִפיהְלט ַאזֹוי ִווי ִאיְך ָוואְלט ֶגעֶווען ִאין ֵבית ַהִמְדָרש, ִאיְך 

. ַווייל ֶווען ַא ֶמעְנְטש ֶלעְבט ִמיְטן ָהאב ִזיְך ִניְשט ֶגעָלאְזט ְשֶטעְרן פּוֶנעם ֶוועג
 ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶקען ֶער ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויְפן ֶוועג פּוְנְקט ִווי ִאיְנֶדעְרֵהיים.

ֶגעֶוועְנִליְך ַא ִאיְנֶגעְרַמאן  .ָדאס ִאיז אֹויְך ֵזייֶער ִוויְכִטיג ַפאר ִאיְנֶגעַלייט צּו ִוויְסן
אר ַאז ֶער ֵגייט ַזיין וואֹויל אּון ֶעְרִליְך, ֶער ָהאט ֲחתּוָנה ֶנעְמט ֶער ִזיְך פָ  ֶווען ֶער

ֵגייט ִזיְך ֶנעֶמען ֶלעְרֶנען אּון ַדאֶוועֶנען. ָאֶבער ֶווען ֶעס קּוְמט ְלַמֲעֶשה, ִדי ַווייב 
ֶוועְרט ֶער צּוִמיְשט פּון ְמחֹות, ְשֶלעְפט ִאים ַאייְנקֹויְפן, ָאֶדער צּו ֵגיין צּו ִמְשָפָחה ִש 

ַזיין ֵסֶדר, אּון ֶער ֶוועְרט ִאיְנַגאְנְצן צּוְבָראְכן. ֶדער ֱאֶמת ִאיז ָאֶבער ַאז ֶמען ָטאר 
ִניְשט ֶוועְרן צּוְבָראְכן פּון ֶדעם, ַווייל ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֵגייט ִמיט ִמיְטן ֶמעְנְטש 

 ען ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן וואּו ָנאר ֶמען ֶגעִפיְנט ִזיְך.אֹויְך אֹויְפן ֶוועג, אּון ֶמען קֶ 
ֶדער ֶרִבי ָהאט ַאָמאל ֶגעָזאְגט ַפאר ֵאייֶנעם ָוואס ָהאט ִזיְך ָאְפֶגעֶרעְדט ַאז ֶער 
ָהאט ַא ַווייֶטע ֶוועג צּו ָפאְרן, ָהאט ִאים ֶדער ֶרִבי ֶגעָזאְגט: "ִווי ַווייט ַאז פּון מֹויל 

ּום ַהאְרץ?". ָדאס ֵמייְנט ַאז ֶווען ַא ֶמעְנְטש ָהאט ַא מֹויל ִמיט ַא ַהאְרץ ֶקען ִביז צ
ֶער ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויְך אֹויְפן ֶוועג, ֶער ֶקען ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶער 

 ז ֶער ִאיז אֹויְפן ֶוועג.אּון ֶער ֶוועט ֲאִפילּו ִניְשט ִפיְלן ַא ֶקען ֶלעְרֶנען אּון ַדאֶוועֶנען,
ַאְנֵשי ְשלֹוֵמינּו ְפֶלעְגן ָזאְגן אֹויף ֶרִבי ָנָתן ַאז ֶער ָהאט ָנאְך ֶמער ֶגעֶלעְרְנט אֹויְפן 

ַאזֹוי ְשַטאְרק צּוֶגעִביְנֶדען צּום ֵאייֶבעְרְשְטן  ֶוועג ִווי ִאיְנֶדעְרֵהיים, ֶער ִאיז ֶגעֶווען
ִאים ִניְשט ֶגעֶקעְנט ְשֶטעְרן, ֶער ָהאט ַווייֶטער ֶגעִדיְנט ֶדעם  ַאז ַקיין שּום ַזאְך ָהאט

 ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויְפן ֶוועג פּוְנְקט ִווי ֶער ָוואְלט ֶגעִזיְצן ִאין ֵבית ַהִמְדָרש.

ֶטעל ִזיךְׁ ָאּפ ַא ִמינּוט  ש ְׁ
ֶדער ֱאֶמת ִאיז ַאז ֶעס ִאיז ַא ְגרֹויֶסע ֶחֶסד פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן ַאז ֶמען מּוז ָפאְרן 
פּון ֵאיין ְפַלאץ צּום ַאְנֶדעְרן, ַווייל ַאַסאְך ָמאל ֶזעֶנען ֶמעְנְטְשן ַאזֹוי ַפאְרָיאְגט אּון 

ן ַצייט ִזיְך ָאְפצּוְשֶטעְלן ַא ַפאְרְפָלאְגט ַאז ֶעס קּוְמט ִאים ֲאִפילּו ִניְשט אֹויס ַקיי
ִמינּוט אּון ֶרעְדן ֶעְטִליֶכע ֶוועְרֶטער צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, "ַבאֶשעֶפער, וואּו ַהאְלט ִאיְך 
אֹויף ֶדער ֶוועְלט?" "ַבאֶשעֶפער, ֶהעְלף ִמיר ַארֹויס ִמיט ָוואס ִאיְך ַדאְרף". ֶווען ֶמען 

 ָהאט ִניְשט ָוואס צּו טּוהן, ֶקען ֶמען אֹויְסִניְצן ִדיאּון ֶמען ָפאְרט ָאֶבער אֹויְפן ֶוועג 
ֶיעֶדע ָוואְרט ָוואס ֶמען ֶרעְדט צּום  .ַצייט ִמיְטן ִזיְך דּוְרְך ֶרעְדן ִמיְטן ֵאייֶבעְרְשְטן

ֹויף ֵאייֶבעְרְשְטן ִאיז ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ַהְצָלָחה ַפאְרן ֶמעְנְטש אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון א
 ֶיעֶנע ֶוועְלט.

 ֶווען ֶמען ָלאְזט ִזיְך ַארֹויס ִאין ֶוועג ַדאְרף ֶמען אֹויְך ֶגעֶדעְנְקן ָוואס ִדי ַחַז"ל ָזאְגן
"ָכל ַהְדָרִכים ְבֶחְזַקת ַסָכָנה", ֶווען ֶמען ִאיז אֹויְפן ֶוועג ִאיז  )ְירּוַשְלִמי ְבָרכֹות, פ"ד, ה"ד(

ַאז ֲאִפילּו ַהייְנט ִאיז ִניְשט ָדא )סֹוָטה ח:(  ָכָנה. ִדי ְגָמָרא ָזאְגטֶמען ִאין ַא ְגֶרעֶסעֶרע סַ 
ַקיין "ִמיתֹות ֵבית ִדין", ֵבית ִדין ֶקען ִניְשט ַהְרְג'ֶנען ַקיין ֶמעְנְטְשן, ָאֶבער ֶעס ִאיז 

צּו ֶוועְרן  ְמחּוָיב , אֹויב ֵאייֶנער ִאיז"ִמיתֹות ֵבית ִדין ִדין"ָנאְך ַאְלץ ֶגעְבִליְבן ֶדער 
 ֶגע'ַהְרְג'ט, ֶוועט שֹוין ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער צּוִפיְרן ַאז ֶער ָזאל ַבאקּוֶמען ַזיין עֹוֶנש

, אּון ַלייֶדער ֶזעהט ֶמען ַאֶזעְלֶכע ַזאְכן ַפאִסיְרן ִמיט ֶמעְנְטְשן ָוואס ֶוועְרן רח"ל
 ועְגן.אּון ְסֶפעִציֶעל אֹויף ִדי וֶ  ,ֶגע'ַהְרְג'ט

ואֹויֶנען ַפאר ֶמען ֵגייט ַארֹויס פּון ִדי הֹויז, ִזיְך צּו ֶבער ַדאְרף ֶמען ִזיְך צּוֶגעוֶדעִרי
ְשֶטעְלן ַביי ִדי ְמזּוָזה אּון ֶבעְטן ַא ְתִפָלה ַביים ֵאייֶבעְרְשְטן "ַבאֶשעֶפער ֶהעְלף ִמיר 

ִמיר ָגאְרִניְשט ַאז ִאיְך ָזאל ֵגיין ְבָשלֹום אּון צּוִריק קּוֶמען ְבָשלֹום, אּון ֶעס ָזאל 
 ַפאִסיְרן ַקיין ְשֶלעְכְטס אֹויְפ'ן ֶוועג".

ָזאל ֶמען ִניְשט ַפאְרֶגעְסן צּו ָזאְגן "ְתִפַלת ַארֹויס ֶמען ָפאְרט  ןֶדעְרָנאְך ֶווע
עְרד "ֶווען ֶדער ַבַעל ֲעָגָלה ְגֵרייט צּו ִדי פֶ )ֵסֶפר ַהִמדֹות, ֶדֶרְך, ג'(  ַהֶדֶרְך". ֶדער ֶרִבי ָזאְגט

אּון ָוואְגן ָזאְלְסטּו ָזאְגן ְתִפַלת ַהֶדֶרְך", ֶדעְרַפאר ְגַלייְך ֶווען ֶמען ֵגייט ַאַריין ִאין ַא 
ַחס ְוָשלֹום ִניְשט ַפאִסיְרן ַקיין ָזאל ַקאר ָזאל ֶמען ָזאְגן ְתִפַלת ַהֶדֶרְך ַאז ֶעס 

 ןָפאְרט אֹויף ַא ְפִליֶגער, ְגַלייְך ֶווע ְשֶלעְכְטס אֹויְפן ֶוועג, אּון ִדי ֶזעְלֶבע ֶווען ֶמען
ֶדער ְפִליֶגער ֵהייְבט ָאן צּו ָפאְרן ָנאְך אֹויף ֶדער ֶעְרד, ָזאל ֶמען שֹוין ָזאְגן ְתִפַלת 
ַהֶדֶרְך צּו ִניצּול ֶוועְרן פּון ַאֶלעם ְשֶלעְכְטס. ַאַסאְך פֹוְסִקים ַהאְלְטן ַאז ֶמען ֶקען 

ְך ֲאִפילּו ֶעְטִליֶכע ָמאל ִאין ֵאיין ָטאג אֹויב ֶמען ָפאְרט ֶמעֶרעֶרע ָזאְגן ְתִפַלת ַהֶדרֶ 
 ָמאל, אּון ָדאס ִהיט ָאפ ֶדעם ֶמעְנְטש פּון ַאֶלעם ְשֶלעְכְטס.
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לֹוֶקת  ַא סֹוף צּו ַמחְׁ

  

 

רָׁא"ש יחֹות מֹוהַּ  שִּ
וואֹויל ִאיז ֶדער ֶמעְנְטש ָוואס ִניְצט אֹויס ִדי ֶוועְגן ִווי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין, ּוִבְפַרט 
ִמיט ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶוועט ֶער ֶגעַראֶטעֶוועט ֶוועְרן פּון ַאֶלעם ְשֶלעְכְטס אּון ִדי 

 ְשִכיָנה ֶוועט רּוֶען ַביי ִאים.
 

ָמאל  ט ֵגיין ֵלייִדיגֵקיינְׁ  ִניש ְׁ
ייט, י צַ ען דִ גֶ ענְ רֶ בְ אְר פַ  יס צּוער אוֹ ט מֶ מְ ס, קּונְ ועגְ וֶ עְר טֶ נְ אּו יְךט זִ נְ עפּוען גֶ וען מֶ וֶ 

ִאיז ִדי ֵטייֶעְרְסֶטע ַזאְך ָוואס ֶעס ִאיז ָדא אֹויף ִדי ֶוועְלט, ֶמען ֶקען ֶעס ִניְשט  ַצייט
קֹויְפן ַפאר ַקיין שּום ֶגעְלט, ָדאס ִאיז ָנאר ַא ַמָתָנה ָוואס ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶגעְבט 

ֶיעֶדע ִמינּוט ַצייט ָוואס ֶעס ֵגייט ַאֶוועק ֵלייִדיג ִאיז ַא ַפאְרלּוְסט ַפאְרן ֶמעְנְטש, אּון 
 ָוואס ֶמען ֶקען ֶמער ֵקייְנָמאל ִניְשט צּוִריק ַבאקּוֶמען.

אּון ֶדעְרַפאר ַדאְרף ַא ֶמעְנְטש ֵזייֶער ַאְכטּוְנג ֶגעְבן אֹויף ִדי ֵטייֶעֶרע ַצייט אּון ֶזעהן 
ֶוועק ֵגיין ֵלייִדיג, ָנאר ֶוועְרן אֹויְסֶגענּוְצט אֹויף ִדי ִריְכִטיֶגע ֶוועג. ַאז ֶעס ָזאל ִניְשט ַא

ֶיעֶדע ִמינּוט ָוואס ֵגייט ַאִריֶבער ִאיז שֹוין ַא ֶגעְשָטאְרֶבעֶנע ִמינּוט, ֶעס ֶוועט ֵקייְנָמאל 
אְרף ִאיז גּוט, אּון ַאז ִניְשט צּוִריק קּוֶמען, אֹויב ֶמען ָהאט ֶעס אֹויְסֶגענּוְצט ִווי ֶמען דַ 

 ִניְשט ִאיז ֶעס שֹוין ֶדעְרָנאְך.
ֶעס ִאיז ַבאַקאְנט ָוואס ֶדער ֵהייִליֶגער ַחַתם סֹוֵפר ִזי"ַע ָהאט ֶגעָזאְגט ַאז ֶער ִאיז 
ֶגעָוואְרן ַא ַתְלִמיד ָחָכם פּון ִפיְנף ִמינּוט, אּון ֶווען ִדי ַתְלִמיִדים ָהאְבן ִזיְך 

ֶדעְרט: "ִווי ַאזֹוי ֶקען ֶמען ֶוועְרן ַא ַתְלִמיד ָחָכם ִאין ִפיְנף ִמינּוט?" ָהאט ֶער ֵזיי ֶגעוואּונְ 
ַמְסִביר ֶגעֶווען ַאז ֶער ָהאט ֶגעֶרעְדט פּון ִדי ִפיְנף ִמינּוט'ֶלעְך ָוואס ֶוועְרן ַפאְרַוואֶסעְרט 

עְך אֹויְך גּוט אֹויְסֶגענּוְצט אּון פּון ַביי ֶמעְנְטְשן, ָאֶבער ֶער ָהאט ִדי ְקֵלייֶנע ִמינּוט'לֶ 
 ֶדעם ִאיז ֶער ֶגעָוואְרן ַא ַתְלִמיד ָחָכם.

ֶווען ַא ֶמעְנְטש ָזאל גּוט קּוְקן ֶווער ֶער ֶזעהן ִווי ֶעס ֵגייט ִאים ֵלייִדיג ִהיְבש ֶמער 
ִפיְנף ִמינּוְטן ָוואס ֵגייֶען  פּון ִפיְנף ִמינּוט, אּון ֶווען ֶמען ָזאל צּוַזאם ְשֶטעְלן ִדי ַאֶלע

ֵלייִדיג ְבֶמֶשְך ַא ָטאג, ֶוועט ֶעס אֹויְסקּוֶמען צּו ַאַסאְך ָשָעה'ן. ָאֶבער ֶווען ֶמען ָזאל 
ַאְכטּוְנג ֶגעְבן ִניְשט צּו ֵגיין ֵלייִדיג, ֶקען ֶמען ִזיְך ָגאר ַאַסאְך ַאייְנקֹויְפן ִאין ִדי ְקֵלייֶנע 

 ַצייְטן.
ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ַביי ַאְנֵשי ְשלֹוֵמינּו ַא ְגרֹויֶסער ֶמעְנְטש ֶדער ָרב פּון ֶטשעִרין ִזי"ַע, 
ֶער ְפֶלעְגט ֵזייֶער ְשַטאְרק ִהיְטן אּון אֹויְסנּוְצן ִדי ַצייט, אּון ַאזֹוי ָהאט ֶער זֹוֶכה ֶגעֶווען 

ירּוש אֹויף ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ִמיְטן ַזיין ַאַסאְך ְסָפִרים, ֶער ָהאט ֶגעַמאְכט ַא פֵ צּו ְמַחֵבר 
"ַפְרְפָראֹות ְלָחְכָמה", אּון ָנאְך ַאַסאְך ְסָפִרים לֹויְטן ֶרִביְנ'ס ִלּמּוִדים, אּון ָדאס ָנאֶמען 

 ַהְזַמן.ַאֶלעס ִאיז ָנאר ֶגעֶווען ִאין ְזכּות פּון ַזיין ְשִמיַרת 
 ֶמען ֶדעְרֵצייְלט אֹויף ִאים ַאז ֶער ְפֶלעְגט ֵגיין ְשָלאְפן ָגאר ְפִרי, ְגַלייְך ָנאְך ַמֲעִריב

ְשָלאְפן אּון אֹויְפְשֵטיין ַביי ֲחצֹות אּון ֶלעְרֶנען ִביז ִאיְנֶדעְרְפִרי ֶווען ִאיז ֶער ֶגעַגאְנֶגען 
 ֶער ָהאט ֶגעַדאְווְנט ָוִתיִקין.

ַאזֹוי ִווי ֶער ִאיז ֶגעֶווען ֶדער ָרב פּון ְשָטאט ָהאט ֶער ֶגעַדאְרְפט ְמַסֵדר ָאֶבער 
ִקידּוִשין ַזיין ַביי ֶיעֶדע ֲחתּוָנה ִאין ְשָטאט, ָהאט ֶער ֶגעֵהייְסן ֶדעם ַשָמש ַאז ֶער ָזאל 

ֶדער ַשָמש ֶגעטּוהן,  ִאים ֶמעְלְדן ֶווען ֶעס ִאיז ָדא ַא ֲחתּוָנה ִאין ְשָטאט, אּון ַאזֹוי ָהאט
ֶער ָהאט ֶיעֶדעס ָמאל ַאייְנֶגעָמאְלְדן ַפאְרן ָרב ִאיֶבער ִדי ֲחתּוָנה, ָאֶבער ֶדער ָרב 
ְפֶלעְגט ֶגעֶוועְנִליְך ִניְשט ֵגיין ְמַסֵדר ִקידּוִשין ַזיין ַאֵליין ָנאר ֶער ְפֶלעְגט ְמַכֵבד ֶדעם 

 ֶער ַאֵליין ְפֶלעְגט ִניְשט ֵגיין צּו ִדי ֲחתּוָנה.ן ִמיט ִסידּור ִקידּוִשין, אּון ייָ דֵ 
ֵאיין ָטאג ֶווען ְטֶשעִריֶנער ָרב ִאיז ֶגעַגאְנֶגען ַדאֶוועֶנען ָוִתיִקין ָהאט ֶער ֶגעֶזעהן 
ָדאְרט ַא ָחָתן, ְפֶרעְגט ֶער ֶדעם ָחָתן: "ֶווען ָהאְסטּו ֲחתּוָנה ֶגעַהאט?", ָזאְגט ֶער: 

יז ֶדער ְטֶשעִריֶנער ָרב צּוֶגעַגאְנֶגען צּום ַשָמש אּון ִאים "ֶנעְכְטן ַנאְכט", אִ 
ָפאְרֶגעַהאְלְטן: "ַפאְרָוואס ָהאְסטּו ִמיר ִניְשט ֶגעַלאְדְנט ֶנעְכְטן צּו ִדי ֲחתּוָנה?" ָהאט 

צּו ִדי  אְך ַאז ֶדער ָרב קּוְמט ֵסיי ִווי ִניְשטֶדער ַשָמש ִזיְך ַפאְרֶעְנְטֶפעְרט: "ִאיְך ֶזעה דָ 
ִמיט ִסידּור ִקידּוִשין, ָהאב ִאיְך ֶגעְקֶלעְרט ַאז ֶעס ן ייָ דֵ ֲחתּוָנה, ָנאר ִאיז ְמַכֵבד ֶדעם 

ֶפעְלט ִניְשט אֹויס צּו רּוְפן ֶדעם ָרב ִאיְך ֶוועל ְגַלייְך ָזאְגן ַפאְרן ַדיין ֶוועְגן ִדי ֲחתּוָנה", 
דּו ָהאְסט ִמיר ָאְנֶגעוואֹויְרן ַא ַנאְכט פּון  ָהאט ִאים ֶדער ָרב ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ָאֶבער

תֹוָרה", ֶווען ֶדער ַשָמש ָהאט ִניְשט ַפאְרְשַטאֶנען ָהאט ֶדער ָרב ִאים ַמְסִביר ֶגעֶווען ַאז 
ֶגעֶוועְנִליְך ֵגייט ֶער ְשָלאְפן ְפִרי אּון ְשֵטייט אֹויף צּו ֲחצֹות צּו ֶלעְרֶנען, ָאֶבער ֶווען ֶעס 

אְך ֶגעַפאְסט ִאיְך ָזאל ֵגיין צּו ִדי יז ָדא ַא ֲחתּוָנה ִאין ְשָטאט אּון ַאְלס ָרב ָוואְלט דָ אִ 
ֲחתּוָנה אּון ֶעס ָוואְלט ֶגענּוֶמען ִמְסָתֶמא ַא ַהאְלֶבע ַנאְכט אּון ֶדעְרָנאְך ַביי ֲחצֹות ִבין 

ן ַא ַגאְנֶצע ַנאְכט, אּון ֶדעְרַפאר ֲאִפילּו אְך ֵסיי ִווי אֹויף, ָוואְלט ִאיְך אֹויְפֶגעֶוועִאיְך דָ 
ִאיְך ֵגיי ִניְשט צּו ִדי ֲחתּוָנה ִפיר ִאיְך ִזיְך ָאֶבער ַאז ֶווען ֶעס ִאיז ָדא ַא ֲחתּוָנה ִבין ִאיְך 
אֹויף ַא ַגאְנֶצע ַנאְכט אּון ִאיְך ֶלעְרן תֹוָרה, אּון ֶיעְצט ַאז דּו ָהאְסט ִמיר ִניְשט 

אְלְדן ֶוועְגן ִדי ֲחתּוָנה, ָהאְסטּו ִמיר ָאְנֶגעוואֹויְרן ַא ַנאְכט פּון תֹוָרה... ֶזעהט ַאייְנֶגעמָ 
 ֶמען ָוואס ֵהייְסט ְשִמיַרת ַהְזַמן, צּו אֹויְסנּוְצן ִדי ַצייט ִווי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין.

ֶוועט ס, נְ ועגְ וֶ עְר טֶ נְ יי אּון סֵ יים אּוהֵ עְר דֶ ינְ יי אִ סֵ וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ִהיט ִדי ַצייט 
ִניּות ּוְבַגְשִמיּות אּון ָהאְבן ִדי ֶוועְלט ִמיט ֶיעֶנע ֶוועְלט ֶער ַמְצִליַח ַזיין ְברּוחֲ 

 ִאיְנֵאייֶנעם.
 (ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש)
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 מוסדותינו הק' נייעס אינערהאלב
 

 זיך צום פארהער פון חדר שטעלן ךאינגלעדי 
 

זיך שוין ארויסצופארן אין  סוף פונעם זומער זמן אין שטאט, מען גרייט שטייענדיג
זיך צו שטעלן צום קאנטרי פאר די זומער טעג, האבן די אינגלעך פון חדר געהאט די זכי' 

 .ראש חבורתינו א"ר יצחק לעזער שליט"ג מוהר"פארהער ביי הרה
גרייט צום פארהער, די לעצטע שטיק צייט האבן די קינדער בן זיך גוט צוגעקינדער האדי 

געשפירט אז זיי זענען שוין גרייט צום גע'חזר'ט און געלערנט, ביז זיי האבן גאר פלייסיג 
 גרויסן פארהער.

א, און איז "ר יצחק שליט"מוהרג "דאנערשטאג איז אריבער געקומען אין חדר הרהדעם 
 געווארן אויפגענומען מיט א ספעציעלע קבלת פנים דורך די קינדער.

לכע האבן קינדער ווע ן פארהער האט ער אויסגעדרוקט גרויס באגייסטערונג פון דינאכ'
 ט אויף אלע פראגן בטוב טעם ודעת.און געענפער קענטאזוי גוט גע

אט די זכי' צו הערן עטליכע דברות קודש, ארויסברענגענדיג די קינדער האבן געהדי 
צו לערנען פלייסיג,  חשיבות פון תינוקת של בית רבן וואס נוצן אויס זייערע כוחות

 אייבערשטן.לעבן מיט'ן דאווענען ערליך און זיך אויסארבעטן די מדות, און 
ביינער פון די קינדער פארהער וועט זיכער בלייבן אין די ונעם גרויסארטיגן רושם פער ד

 פאר גאר א לאנגע צייט.
 

 !מי שבא לכאן ותלמודו בידואשרי 
*** 

 ברכות אין ישיבהשבע הערליכע 
 

פארגאנגענעם זונטאג איז פארגעקומען א הערליכע שמחת שבע ברכות בהיכל דעם 
, וואס האט חתונה ראש חבורתינו א"ר יצחק לעזער שליט"ג מוהר"הרההישיבה, לכבוד 

א מחשובי "ר דניאל בוים שליט"ו בן מוהר"ג החתן הערשי הי"געמאכט זיין טאכטער עב
 ש."ותיקי אנ

זענען זיך צוזאמגעקומען הונדערטער אנשי שלומינו פון נאנט און ווייט מיטצוהאלטן עס 
די סעודה האט מען געהאט די זכי' צו הערן דברות קודש פון במשך  די געהויבענע שמחה.

ס האט גערעדט פון די זומער טעג ווען מען פארט אין , וואא"ר יצחק שליט"מוהרג "הרה
 און קאנטרי און מען האט די געלעגנהייט צו כאפן א פריוואטע שפאציר מיט'ן אייבערשטן,

 זיך אויסרעדן דאס הארץ פאר'ן אייבערשטן.
א וואס האט "האט מען געהערט ווארימע ווערטער פונעם ראש ישיבה שליטדערנאך 

ש און ווי "גערעגט פון די חשוב'ע מחותנים, די פילע יארן וואס זיי זענען געווען ביי מוהרא
שטארק מען איז מצליח ווען מען פאלגט די עצות פון אזוי מיר קענען זיך לערנען פון זיי ווי 

ארויסגעלאזט אין פרייליכע טענץ און משמח געווען ן בענטשן האט מען זיך נאכ' רבי'ן.
 טע שעות.דעם חתן ביז אין די שפע

 

 !ישמחו ויעלצו לפני אלקיםוצדיקים 
*** 

 א חתן אין זכות פון ציון הק'נאך 
 

הבחור  איז פרישער חתן , דערפלייץ פון חתנים אין ישיבה שטעלט זיך נישט אפער ד
וועלכער איז א חתן , פון וויליאמסבורג הי"ו ליפאבן מו"ה נ"י שמואל גליקמאן החתן 

  פון קרית יואל. הי"ו אהרן ישראל אירגאס מו"הוארן למזל טוב עב"ג בת געו
זאמען מיט די בחורים פון ישיבה ביים ציון הק' פון דער חתן איז אויך געווען צו

האט מען  ט דעם גאנצן ספר תהלים, און יעצטמוהרא"ש אין יבנאל און דארט אויסגעזאג
 ב"ה זוכה געווען צו ברעכן טעלער.

 !תשמח רעים האהוביםשמח 
 

בֹות יֵלי ְדאָׁ  מִּ
בֹות ְרֵקי אָׁ ער אֹויף פִּ  פֶׁעְרל וֶׁועְרטֶׁ

 

ס ן ָנאר אֹויף ִדי גּוטְׁ  קּוקְׁ

 

 קאפיען מען אן צו פרינטן אוןמיר נע
 

 פאר גאר ביליגע פרייזן!
 
 

 ספרים  •  קונטרסים  •  וועכענטליכע גליונות
 
 

 שנעל גוט און ביליג!
 

 347-559-5554רופט אריין פאר א פרייז 
5554printing@gmail.com 

FIRST CLASS TRAVEL 
 

 אלע אייערע טרעוול געברויכןפאר 
 רופט אונז פאר די בעסטע סערוויס

347-731-3144 
 

 

 

 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 נ"י שמואל גליקמאן החתן
 

 עב"ג וואס איז א חתן געווארן למז"ט
 

עס דער אייבערשטער זאל העלפן אז 
זאל א קשר של קימא, דורות ישרים 

 ומבורכים און סייעתא דשמיא
 

 

 
 
 

 

 

  



 א
 

 

 גליון היכל הקודש
 וועכענטליכע גליון ארויסגעגעבן דורך

 וויליאמסבורג מוסדות היכל הקודש ברסלב
 נתייסד ע"י כ"ק מרן מוהרא"ש זי"ע

 
 

  זמנים
 8:13.....................הדלקת הנרות.

 8:36..................ר"ש.....סוף זמן ק
 9:44.........................מוצאי שב"ק

 שיעורים כסדרן
 ל"דנדרים ............................בבלי

 ........................שבת ל"הירושלמי
 פרק י"א ..אהלות...........תוספתא

 
 
 
 
 
 

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

 

ֵאל ְוִיְקחּו ל ְבֵני ִיְשרָׁ ֵבר אֶׁ ר ִצּוָׁה ה' ֵלאֹמר דַּ ה ֲאשֶׁ ּתֹורָׁ ת הַּ ה ֹזאת ֻחקַּ רָׁ ָָׁ  ָָׁ י  ֵאלֶׁ
ה "ַהּתֹוָרה", ָדאס ִאיז ִדי ְפֶרעְגן ַפאְרָוואס ָזאְגט ִדי ּתֹוָרה ֹזאת ֻחַקת  ְסָפִריםִדי  .ֲאֻדמָׁ

פּון ִדי  ִמְצָוה פּון "ָפָרה  ,ֶגעֶזעץ פּון ִדי "ּתֹוָרה", ֶמען ֶרעְדט ָדאְך ָדא ָנאר פּון ֵאיין ִמְצָוה
 ֹזאת ֻחַקת "ַהָפָרה"?, ֶעס ָוואְלט ֶגעַדאְרְפט ְשֵטיין ֲאדּוָמה"

ה, שֹון "ֵלאֹמר" ָוואס ָדאס ֵמייְנט ֲאִמיָרה ַרכָ ָנאְך ִאיז ְשֶווער, ִדי ָפסּוק ֵהייְבט ָאן ִמיְטן לָ 
ואס ָדאס ִאיז ַא ַא ֵווייֶכע ְשְפַראְך, אּון ֶדער ָפסּוק ָזאְגט ַווייֶטער "ַדֵבר" ֶאל ְבֵני ִיְשָרֵאל, ָו

 ְשְטֶרעְנֶגע ָלשֹון.
ַאז ֲאִפילּו ֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן ח'( )ִליקּומֹוַהָרא"ש ִאיז ָדאס ַמְסִביר, לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 

ְרף ֶמען ֶעס ִאיז ָדא ַא ִמְצָוה פּון "ּתֹוָכָחה", ֶווען ֶמען ֶזעהט ַא ִאיד טּוט ַאן ֲעֵביָרה ַדא
ַאז  )ֲעָרִכין ט"ז:( ִדי ְגָמָרא ָזאְגט .ִמְצָוהִדי  ִאים ָזאְגן מּוָסר, ָאֶבער ִניְשט ֶיעֶדער ֶקען טּוהן

ואס ֶקען י ֲעִקיָבא ָהאט ֶגעָזאְגט: "ִאיְך וואּוְנֶדער ִמיר אֹויב ֶעס ִאיז ָדא ַהייְנט ֵאייֶנער ָוֶרבִ 
שֹוין  אּון אֹויב ֶרִבי ֲעִקיָבא ָהאט ָדאס ֶגעָזאְגט ִאין ַזיין דֹור, ָוואס ָזאְלן ִמיר ,ָזאְגן מּוָסר"
 .ַהייְנט ָזאְגן

ִווי אּון ֶער ֵווייְסט ִניְשט ִדי ִריְכִטיֶגע ֶוועג ר ֵווייְסט ִניְשט ֶווען ֵאייֶנער ָזאְגט מּוָסר אּון עֶ 
ָזאְגן  ַדאְרףֶמען  ., טּוט ֶער ָגאְרִניְשט אֹויף אּון ֶער ַמאְכט ָנאְך ֶעְרֶגערֶעס צּו טּוהן ַאזֹוי

ַאז  )ַשָבת פ"ח:(ייְלט מּוָסר ַאזֹוי ִווי מֶשה ַרֵבינּו ָהאט ֶגעָזאְגט מּוָסר, ִווי ִדי ְגָמָרא ֶדעְרצֵ 
עָמאְלט ֶווען ִדי ִאיְדן ָהאְבן ֶגעִזיְנִדיְגט ִמיט ִדי ֲעֵביָרה פּון ִדי ֵעֶגל, ָוואס ִדי ִאיְדן ָהאְבן דֶ 

ּון ְשִפיַכת עֹוֵבר ֶגעֶווען אֹויף ִדי ְדֵריי ַהאְרְבְסֶטע ֲעֵבירֹות, ֲעבֹוָדה ָזָרה, ִגילּו ֲעָריֹות, א
ִליב!",  יי מֶשה ַרֵבינּו ֶגעָזאְגט: "ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ֶעְנק ָנאְך ַאְלץָדִמים, ָהאט זֵ 

ְשִריְגן אּון ַאזֹוי ָהאְבן ִדי ִאיְדן ְּתשּוָבה ֶגעטּוהן, אּון ֶווען מֶשה ַרֵבינּו ָוואְלט ֵזיי ָאְנֶגע
א ַפאְרָדאְרְבן?!" ָוואְלְטן ִדי "ָוואס ָהאט ֶעְטץ ֶגעטּוהן?! ִאיר ֵווייְסט ָוואס ִאיר ָהאט דָ 
 ֶגעֶגעְבן אּון ִניְשט ְּתשּוָבהפְ ִאיְדן ֶגעָוואְרן ִאיְנַגאְנְצן ְמיּוָאש, אּון ֵזיי ָוואְלְטן ִאיְנַגאְנְצן אֹוי

 ֶגעטּוהן.
 מֹות לב, לד()ְש ַרִש"י ְבֶרעְנְגט אֹויְפ'ן ָפסּוק,  .ִדי ֶזעְלֶבע ֵגייט ַווייֶטער ָאן ִאין ֶיעְדן דֹור

ְדִּתי", קַּ ָָׁ ְקִדי ּו ִאין  ַאז ַביי ֶיעֶדע ְשְטָראף ָוואס ֶעס קּוְמט אֹויף ִאיְדן, ִאיז ָדא "ּוְביֹום פָׁ
ער ִאין ֶיעְדן ֶדעם ַאִביְסל פּוֶנעם ֵחְטא ָהֵעֶגל, ַווייל ִדי ֲעֵבירֹות פּון ֶדעָמאְלט ַחֶזר'ן ִזיְך ִאיבֶ 

עג ייְנט ָזאְגן מּוָסר ַפאר ִאיְדן, ֶקען ֶעס ָנאר טּוהן אֹויף ֶדעם ֶוודֹור, אּון ֶווער ֶעס ִוויל הַ 
אט ֶעְנק פּון מֶשה ַרֵבינּו, אֹויף ַא גּוֶטע ֶוועג, צּו ְמַחֵזק ַזיין ִאיְדן "ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער הָ 

אּון צּוִריק קּוֶמען צּום  ָדאס ֶוועט ֵזיי ֶגעְבן ִדי ִחיזּוק צּו ְּתשּוָבה טּוהן ָנאְך ַאְלץ ִליב" אּון
 ֵאייֶבעְרְשְטן.

ַאז  ַווייְזט ֵזיי ֶערֶדעְרַפאר ַדאְרף ֶמען ֶזעהן צּו ֵגיין צּו ַאַזא ַצִדיק ָוואס ִאיז ְמַחֵזק ִאיְדן, 
 ְשְטן.ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ֵזיי ִליב, אּון ֵזיי ֶקעֶנען ְשֶטעְנִדיג קּוֶמען צּום ֵאייֶבערְ 

ִדי ֲעֵביָרה פּון ִדי  ףיז ְפַשט ִאין ָפסּוק, ִדי ָפָרה ֲאדּוָמה ִאיז ָדאְך ֶדער ִּתיקּון אֹויָדאס אִ 
ה",ֵעֶגל, ָזאְגט ֶדער ָפסּוק,  ּתֹורָׁ ת "הַּ ה, ָדאס ִאיז ִדי ֶגעֶזעץ פּון ִדי ַגאְנֶצע ּתֹורָ  ֹזאת ֻחקַּ

ען י ִאיְדן ָנאְך ִדי ֵחְטא ָהֵעֶגל, ַאזֹוי ַדאְרף מֶ ַווייל ַאזֹוי ִווי מֶשה ַרֵבינּו ָהאט ֶגעֶרעְדט צּו דִ 
 ְשֶטעְנִדיג ֶרעְדן צּו ִאיְדן, ָנאר ְמַחֵזק ַזיין אּון ְשַטאְרְקן.

ֵבר" - "ֵלאֹמרָדאס ָזאְגט ֶדער ָפסּוק ַווייֶטער  ער ֶווען ֶמען ִוויל ָזאְגן ְשְטֶרעְנֶגע ֶוועְרטֶ  דַּ
 יְך אֹויף ַא ֵווייֶכע ֶוועג פּון ִחיזּוק.ַפאר ִאיְדן, מּוז ֶעס ַזיין אוֹ 

 )ּתֹוְך ַהַנַחל ֵליל שב"ק ֻחַקת ְשַנת תשס"ז(
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ען   ~ ען מֶׁ  ~? רֶׁעְדןוָׁואס קֶׁ
 

ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ֶגעֶגעְבן ַא ַמָתָנה 
ֶדעם ִדיבּור, ַא ֶמעְנְטש ֶקען  -ַפאְרן ֶמעְנְטְשן 

ִמיְטן ֶרעְדן ֶקען ֶמען אֹויְפטּוהן ַאַסאְך  ֶרעְדן.
גּוֶטע ַזאְכן, אּון ִזיֶכער ַאזֹוי ֶווען ֶמען ֶרעְדט 

ֶמען ְבֶרעְנְגט ִמיט ֶדעם  .צּום ֵאייֶבעְרְשְטן
ַאָראּפ ַאֶלע גּוֶטע ַהְשָּפעֹות, ָדאס ְבֶרעְנְגט 
ַפאְרן ֶמעְנְטש ַאֶלע גּוֶטע ַזאְכן ְברּוֲחִניּות 

 ַגְשִמיּות.ּובְ 
ָאֶבער פּון ִדי ַאְנֶדעֶרע ַזייט ֶקען ָדאס ֶרעְדן 
אֹויְך ְבֶרעְנְגן ִניְשט גּוְטס. ִדי ַנאטּור פּוֶנעם 
ֶמעְנְטש ִציהט ִאים צּו ֵגיין ֵלייִדיג, אּון ַאז ֶער 

אְך ֶעֶּפעס טּוהן, ֶרעְדט ֵגייט ֵלייִדיג מּוז ֶער דָ 
יְטן, ֶער מּוז ִזיְך ֶער צּוַזאם ַאֶלע ַנאִריְשַקי

ַאַרייְנִמיְשן ִאין ֶיעֶדע ַזאְך, ֶער מּוז ָהאְבן ַא 
ֵמיינּוְנג אֹויף ֶיעֶדע ַזאְך, אּון ָדאס ְבֶרעְנְגט 

 ָנאר ָצרֹות אּון ִניְשט גּוְטס ַפאְרן ֶמעְנְטש.
ֶדעִריֶבער ַדאְרף ֶמען ֶבעְטן ֶדעם 

ֶנען ִהיְטן ֵאייֶבעְרְשְטן ַאז ֶמען ָזאל ִזיְך ֶקע
ָדאס מֹויל אּון ִניְשט ֶרעְדן ַקיין ְדָבִרים 

 ְבֵטִלים ָאֶדער ַנאִריְשַקייְטן.
ֶווען ֶמען ֶרעְדט ִמיט ַא ַטאֶטע ָאֶדער 
ַמאֶמע, ָדאס ִאיז ֵקייְנָמאל ִניְשט ַקיין ְדָבִרים 
ְבֵטִלים. ִמיט ֵזיי ַדאְרף ֶמען ֶרעְדן ֵסיי ָוואס 

ִמיט ֶדעם ִאיז ֶמען ַזיין  .ֶעס ָזאל ָנאר ַזיין
ְמַחי', ָדאס ִאיז ִכיבּוד ָאב ָוֵאם. ֶווען ֶמען 
ֶרעְדט ִמיט ֵזיי ַמאְכט ֶמען ֵזיי ְפֵרייִליְך אּון 

 ָדאס ִאיז ָגאר ַא ִמְצָוה.
אּון ִדי ֶזעְלֶבע ִאיז ֶווען ֶמען ֶרעְדט ִמיט ַא 
 ַווייב, ָדאס ָהאט אֹויְך ַא ְגרֹויֶסע תֹוֶעֶלת צּו

ְשַטאְרְקן ִדי ָשלֹום ַבִית, צּו ְבֶרעְנְגן ַא ִקירּוב 
ְלָבבֹות, ֶמען ָזאל ִזיְך ַפאְרְשֵטיין ֵאייֶנער ֶדעם 

 ְצֵווייְטן, ָדאס ִאיז אֹויְך ַא ְגרֹויֶסע ִמְצָוה.
ָאֶבער ְסַתם צּו ְשמּוֶעְסן אּון ַפאְרְבֶרעְנְגן 

ס ָהאט ִניְשט ִמיט ֲחֵבִרים ְדָבִרים ְבֵטִלים, ָדא
 ַקיין שּום תֹוֶעֶלת, ֶעס ְטַרייְבט ְסַתם ַאֶוועק 
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 ִדי ֵטייֶעֶרע ַצייט, אּון ְבֶרעְנְגט ָנאר ָצרֹות אּון ְּפָראְבֶלעֶמען.

 

 ִווי ַאזֹוי ֶרעְדט ֶמען ָיא?
ֶשל ָאָדם ָבעֹוָלם ַהֶזה ָיִשים ַעְצמֹו ַמה אּוְמָנתֹו ")חּוִלין פ"ט.( ִדי ְגָמָרא ָזאְגט 

, ָוואס ִאיז ִדי ַאְרֶבעט פּון ַא ֶמעְנְטש אֹויף ִדי ֶוועְלט? ֶער ָזאל ִזיְך "ְכִאֵלם
ָיכֹול ַאף ְלִדְבֵרי תֹוָרה "ַמאְכן ִווי ַא ְשטּוֶמער, ִווי ֶער ֶקען ִניְשט ֶרעְדן. 

 אס ַדאְרף ֶמען ָיא ֶרעְדן.דָ  ,ִדְבֵרי תֹוָרה, "ַתְלמּוד לֹוַמר ֶצֶדק ְתַדֵברּון
ָנאר אֹויְך ֶווען ֶמען ֶרעְדט  ,ָדאס ֵמייְנט ִניְשט ָנאר צּו ֶרעְדן ִאין ֶלעְרֶנען

צּו ֶמעְנְטְשן פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ָדאס ִאיז אֹויְך ֵהייִליֶגע ִדיבּוִרים. ֶדעִריֶבער 
עְנְטש ִזיְך צּו ֶגעִפיֶנען ִאין ַא ְשמּוֶעס, ָזאל ֶווען ֶעס קּוְמט אֹויס ַפאר ַא מֶ 

ֶער ָדאס אֹויְסנּוְצן ַאַריין צּו ְפֶלעְכְטן ֶדעִרין ֶעֶּפעס ִדיבּוֵרי ֱאמּוָנה, "ֶדער 
ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶוועט ִזיֶכער ֶהעְלְפן" "ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ַאזֹוי 

ִדי ֶוועְרֶטער "ָברּוְך ה'" "ַחְסֵדי ה'" ִאם ִיְרֶצה  ֶגעִפיְרט", ָאֶדער ֲאִפילּו ְבלֹויז
ה'". ִמיט ֶדעם ָוואס ֶמען ֶדעְרַמאְנט ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ִאיֶנעם ְשמּוֶעס, ִמיט 
ֶדעם ִאיז ֶמען ַמְעָלה ִדי ַגאְנֶצע ְשמּוֶעס. אֹויב ֶדער ְשמּוֶעס ֶוועט צּוְבֶרעְנְגן 

אְכְטן פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ָהאט ִזיְך ֶעס שֹוין ַאז ָנאְך ַא ִאיד ָזאל ְטרַ 
 ֶגעלֹויְנט.

ֶדער ֶרִבי ָהאט ַאָמאל ֶגעָזאְגט ַפאר ַזיין ְברּוֶדער ֶרִבי ְיִחיֵאל ַז"ל ַאז 
ֲאִפילּו ֶווען ֶער ְשמּוֶעְסט ִמיט ֶמעְנְטְשן ִאין ֵסיי ֶוועְלֶכע ִעְנָיִנים, אֹויב ֶער 

 ַריין ִדיבּוֵרי ֱאמּוָנה ִאיֶנעם ְשמּוֶעס, ֶוועְרט ֶדער ַגאְנֶצערְפֶלעְכט אֹויְך ַא
ְשמּוֶעס ֶדעְרהֹויְבן צּו ַא ֵהייִליֶגע ְשמּוֶעס. אּון ֶדעְרַפאר ֶווען ֶער ְשמּוֶעְסט 
ִמיט ֶמעְנְטְשן, ָזאל ֶער ֵאייִביג ֶזעהן ַאַריין צּו ְבֶרעְנְגן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן 

 ְשמּוֶעס.ִאיֶנעם 
 

ֵטִלים?  ְדָבִרים ב ְ
ֶדער ֵהייִליֶגער ַבַעל ֵשם טֹוב ִזי"ַע ַפאר ֶער ִאיז ִנְתַגֶלה ֶגעָוואְרן, ְפֶלעְגט 
ֶער ַארּום ֵגיין ֶרעְדן ִמיט ָּפשּוֶטע ִאיְדן, ִמיט ָדאְרְפְסַלייט, ִמיְטן ִציהל ַאַריין 

ֶער ְפֶלעְגט ֵזיי ְפֶרעְגן:  .יֶבעְרְשְטןצּו ְבֶרעְנְגן ִאין ֵזיי צּו ֶרעְדן פּוֶנעם ֵאי
"ָוואס ַמאְכט ִאיר? ִווי ַאזֹוי ֵגייט ֶעס?", אּון ֵזיי ָהאְבן ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ָברּוְך 

ֶגעלֹויְבט ֶדער "ה' ַאֶלעס ֵגייט גּוט", "ָוואס ַמאְכט ִדי ִמְשָּפָחה?", 
אּון ַאזֹוי ָהאט ֶער ִזיְך  .ן ְשַטאְרק"ֵאייֶבעְרְשֶטער ֵזיי ֶזעֶנען ַאֶלע ֶגעזּוְנט אּו

ָנאְכֶגעְפֶרעְגט אֹויף ִדי ֶפעְלד ַזאְכן, "ִווי ַאזֹוי ֶזעֶנען ִדי ְבֵהמֹות?" ָהאְבן ֵזיי 
ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ַחְסֵדי ה', ִדי ִקיה ֶגעְבט ִמיְלְך אּון ֶעס ִאיז ָדא ַּפְרָנָסה" אּון 

ם ֶוועג ָהאט ֶדער ַבַעל ֵשם טֹוב צּוִביְסֶלעְך ַאזֹוי ַווייֶטער, אּון אֹויף ֶדע
ַאַרייְנֶגעְבֶרעְנְגט ִאין ֶמעְנְטְשן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ַאז ֶמען ָזאל ָאְנהֹויְבן ֶרעְדן 

 פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ַאזֹוי ַאַרייְנֶגעְבֶרעְנְגט ֱאמּוָנה ִאין ִדי ֶוועְלט.
ַבַעל ֵשם טֹוב ִאיז ַאזֹוי ַארּום ֶגעַגאְנֶגען ֶרעְדן צּו ִדי  ֵאייְנָמאל ֶווען ֶדער

ּפֹויֶעְרן, ֶער ָהאט ֶגעֶרעְדט ִמיט ֵזיי ַאֶלע ַנאִריְשַקייְטן, ֶוועְגן ִדי ֶפעְרד ֶוועְגן 
ִדי ֶפעְלֶדער א.ד.ג. ֶדער ִעיָקר ָהאט ֶער ֶגעָוואְלט ַארֹויס ַבאקּוֶמען ֶדעם 

ֵזייֶער מֹויל, ַאז ִאיְנִמיְטן ֶדעם ְשמּוֶעס ָזאְלן ֵזיי ֶדעְרַמאֶנען  ֵאייֶבעְרְשְטן פּון
ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ִאיז ֵאייְנָמאל ֶגעִזיְצן ִאין ִדי ַזייט ַא ָחשּוב'ֶער ִאיד ַא 
ַלְמָדן אּון ַא ָאְּפֶגעִהיֶטעֶנער ִאיד, ָוואס ֶיעֶנער ִאיז ֶגעֶווען פּון ִדי ִמְתַנְגִדים 

 'ן ַבַעל ֵשם טֹוב, אּון ֶער ָהאט ִזיְך צּוֶגעֶהעְרט צּו ַאַזא ְשמּוֶעס.אֹויפְ 
ֶער ָהאט שֹוין ַלאְנג ֶגעָוואְלט ִזיְך ַטֲעָנה'ֶען ִמיְטן ַבַעל ֵשם טֹוב ֶוועְגן 
ֶדעם ֶדֶרְך ַהֲחִסידּות, ַאז ֶעס ִאיז ִניְשט ִדי ִריְכִטיֶגע ֶוועג, ָאֶבער ֶער ָהאט 

ִניְשט ֶגעַהאט ַקיין ֶגעֶלעֶגעְנֵהייט אֹויף ָוואס ִזיְך ַארֹויף צּו ַכאְּפן, ֵקייְנָמאל 
ָאֶבער ֶיעְצט ֶהעְרְנִדיג ֶדעם ְשמּוֶעס ִווי ֶדער ַבַעל ֵשם טֹוב ִזיְצט אּון ֶרעְדט 
ְדָבִרים ְבֵטִלים ִמיט ַא ָּפשּוט'ן ֶמעְנְטש, ָהאט ֶער שֹוין ֶגעַהאט ָוואס צּו 

ֶער ִאיז צּוֶגעַגאְנֶגען צּום ַבַעל ֵשם טֹוב אּון ִאים מּוָסר ֶגעָזאְגט:  .ָזאְגן
"ָוואס ַפאר ַא ִמין ֶוועג ִאיז ָדאס? ִאיר ֶוועט ַדאְרְפן ָאְּפֶגעְבן ַא ִדין ְוֶחְשבֹון 

קּוק ִמיר ָאן ִווי ִאיְך ִבין  .אֹויף ִדי ִביטּול תֹוָרה ָוואס ִאיר ַמאְכט ָדא
ְנְצן ָאְּפֶגעֵשייְדט פּון ִדי ַהְבֵלי עֹוָלם ַהֶזה אּון ַגְשִמיּות אּון ִאיְך ִזיץ ַא ִאיְנַגא

ַגאְנְצן ָטאג אּון ֶלעְרן ְפַלייִסיג, ַאזֹוי ָוואְלט ִאיר אֹויְך ֶגעַדאְרְפט טּוהן, אּון 
 "ִניְשט ִזיְצן אּון ְסַתם ַפאְרְבֶרעְנְגן ִדי ַצייט ִמיט ְדָבִרים ְבֵטִלים!

ֶדער ַבַעל ֵשם טֹוב ָהאט ִאים אֹויְסֶגעֶהעְרט ִמיט ַסְבָלנּות, אּון ֶדעְרָנאְך 
 ֵווייְסט ַאז דּו ן ֶגעָזאְגט צּום ַלְמָדן: "דּוֶגענּוֶמען ַא ִסידּור ִאין ִדי ַהאְנט אּו
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ֶטע יכְּ ס ֶגעש ִ נְּ  פו ן ִדי ֶלעב ְּ

 כ"ק ָמָרן מֹוַהָרא"ׁש זי"ע
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ֶטעְנִדיג ּבַאנֵ   ייֶעןִזיְך ׁשְ

 

 

א"ש רָׁ  ִשיחֹות מֹוהַּ
ָהאְסט ֶיעְצט צּוֶגעַכאְּפט ִדי ְּפַלאץ פּוֶנעם 

צּו  אּוייֶבעְרְשְטן, ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ִניְשט וואֵ 
ִזיְצן ֶיעְצט", ֶדער ַלְמָדן קּוְקט ָאן ֶדעם ַבַעל ֵשם טֹוב, 
ֶער ַפאְרְשֵטייט ִבְכַלל ִניְשט ָוואס ֶער ֶרעְדט, ֶעס 
ֶזעהט ִאים אֹויס ִווי ֶדער ַבַעל ֵשם טֹוב ֶרעְדט ִבְכַלל 

י ַזאְך. ָזאְגט ִאים ֶדער ַבַעל ֵשם טֹוב: "ָזאג ִניְשט צּו דִ 
ִמיר ָנאְכַאָמאל ִאיֶבער ָוואס דּו ָהאְסט ֶגעָזאְגט", ֶדער 
ַלְמָדן ַחֶזר'ט ֶעס ִאיֶבער ַאז ֶדער ַבַעל ֵשם טֹוב ָוואְלט 
אֹויְך ֶגעַדאְרְפט ַזיין ָאְּפֶגעֵשייְדט פּון ִדי ֶוועְלט ַאזֹוי 

יְצן אּון ֶלעְרֶנען אּון ִניְשט ַפאְרְבֶרעְנְגן ִווי ֶער, ָנאר זִ 
 ִדי ֵטייֶעֶרע ַצייט ִמיט ְדָבִרים ְבֵטִלים.

ָהאט ֶדער ַבַעל ֵשם טֹוב ִאים ֶגעָזאְגט: "ָדאס ָהאב 
ִאיְך ִדיר ֶגעָזאְגט, דּו ָהאְסט צּוֶגעַכאְּפט ִדי ְּפַלאץ 

ַקיין ְּפַלאץ  פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ֶער ָהאט ִניְשט
ֶדער ַבַעל ֵשם טֹוב ַמאְכט ִאים אֹויף ִדי  .צּו ִזיְצן" אּווו

ִסידּור ָוואס ֶער ָהאט ֶגעַהאט ִאין ִדי ַהאְנט אּון ֶער 
ַווייְזט ִאים "ְוַאָתה ָקדֹוש יֹוֵשב ְתִהּלֹות ִיְשָרֵאל", אּון 
 :ֶדער ַבַעל ֵשם טֹוב ַטייְטש ִאים ַאזֹוי ֶדער ָּפסּוק

דּו ִביְזט ַטאֶקע ֵזייֶער ַא ֵהייִליֶגער  -"ְוַאָתה ָקדֹוש" 
"יֹוֵשב ְתִהּלֹות  ,ֶמעְנְטש, ָאֶבער ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער

ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִזיְצט אֹויף ֶדעם ָוואס  -ִיְשָרֵאל" 
ִדי ִאיְדן לֹויְבן ִאים, ִדי ֶוועְרֶטער ָוואס ִאיְדן ָזאְגן 

ָברּוְך ה', ַחְסֵדי ה', ִאם ִיְרֶצה ה', ֶדער  -יג ְשֶטעְנדִ 
ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶוועט ֶהעְלְפן, אֹויף ִדי ֶוועְרֶטער ִזיְצט 
ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער אּון פּון ֶדעם ָהאט ֶער ַהָנָאה. אּון 

 טסְ טְ אְך ִבְכַלל ִניְשט גֹוֵרס ִדי ַזאְכן, דּו ַהאלְ דּו ִביְזט דָ 
ִריֶגע ַזאְכן, ֶמען ַדאְרף ָנאר ִזיְצן אּון ַאז ֶעס ִאיבְ 

ֶלעְרֶנען, קּוְמט אֹויס ַאז דּו ָלאְזט ִניְשט ֶדעם 
ֵאייֶבעְרְשְטן ִזיְצן אּון דּו ַפאְרְטַרייְבְסט ִדי ְשִכיָנה פּון 
ִדי ֶוועְלט... ַאזֹוי ָהאט ֶדער ַבַעל ֵשם טֹוב ְשִטיל 

ען פּון ֶדעם ִדי ֶגעַמאְכט ֶדעם ַלְמָדן. ֶזעהט מֶ 
ְגרֹויְסַקייט פּון ֶדעְרַמאֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן 
ְשֶטעְנִדיג, ָדאס ְבֶרעְנְגט ֱאמּוָנה ַפאְרן ֶמעְנְטש, אּון 

 ַדאן ִאיז ָדאס ִזיֶכער ִניְשט ַקיין ְדָבִרים ְבֵטִלים.

ַווייְגן  ַפאְרֶעְנְטֶפעְרט ִמיְטן ׁשְ

ען ֵזייֶער ַאַסאְך ַמְחלֹוֶקת, אֹויְפן ֶרִבי'ן ִאיז ֶגעֶוו
ֶמען ָהאט ֶגעַהאט ִפיֶלע ַטֲענֹות אּון ֻקְשיֹות אֹויף 
ִאים. ָהאט ִזיְך ֶדער ֶרִבי ַאָמאל אֹויְסֶגעְדרּוְקט: "ִמיט 
ֵאיין ְשַווייג ַפאְרֶעְנְטֶפער ִאיְך ַאֶלע ֻקְשיֹות"... ָדאס 

ה'ן ִמיט ֶמעְנְטְשן, ֵמייְנט ַאז ַאְנְשָטאט ִזיְך צּו ֵגיין ַטֲענָ 
ָוואס ֶמען ַפאְרִדיְנט ָגאְרִניְשט פּון ֶדעם, ַווייל 
ֶגעֶוועְנִליְך ֶזעֶנען ֶמעְנְטְשן ִניְשט ִאיְנֶטעֶרעִסיְרט צּו 
ֶהעְרן ֶדעם ֱאֶמת, ַאְנְשָטאט ֶדעם, ְשַווייְגט ֶמען ָאּפ, 

 אּון ִמיט ֶדעם ִאיז ַאֶלעס ַפאְרֶעְנְטֶפעְרט.
א ָזאְגט ִמָלה ְבֶסַלע ַמְשתּוָקא ִבְתֵרין, אֹויב ִדי ְגָמרָ 

ַפאר ַא ָוואְרט ַבאקּוְמט ֶמען ֵאיין ַמְטֵבַע, ֶוועט ֶמען 
ַפאְרן ְשַווייְגן ַבאקּוֶמען ְצֵוויי. ָדאס ֵגייט ְבִעיָקר 
ַארֹויף אֹויף ַמְחלֹוֶקת, ֶעס ִאיז ֵקייְנָמאל ִניְשט ְכַדאי 

ָלאְזן ִאין ִויכּוִחים ִמיט ֶמעְנְטְשן ָוואס ִזיְך ַאַרייְנצּו
ָדאס ְבֶרעְנְגט ָנאר ַמְחלֹוֶקת אּון ַאַסאְך ַצַער אּון 
ַעְגַמת ֶנֶפש. ֶעס לֹויְנט ִזיְך ֶעְנֶדעְרש צּו ְשַווייְגן אּון 
ִזיְך ַאייְנַהאְלְטן פּון ָזאְגן, ֲאִפילּו ֶווען ֶמען ָהאט ֶעֶּפעס 

 צּו ָזאְגן, ֶמען ַפאְרִדיְנט ָנאר פּון ֶדעם.ַא גּוְטס צּוִריק 
וואֹויל ִאיז ֶדעם ֶמעְנְטש ָוואס ִהיט ִזיְך ָדאס מֹויל 
אּון ֶרעְדט ָנאר גּוֶטע ַזאְכן פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶוועט 

 ִאים ַזיין גּוט אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.
 ֶעֶרְך ְדָבִרים ְבֵטִלים ְוֵחֶלק ה' ֶעֶרְך ֱאמּוָנה()ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש ֵחֶלק י' 
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 Breslevcenter@gmail.com צו באקומען דעם גליון יעדע וואך אויף אימעיל פארבינט אייך צו:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 מוסדותינו הק' נייעס אינערהאלב
 

 מען פארט ארויס אין
 "מחנה תפארת התורה"

אזוי ווי אלע יארן וועלן די בחורים דאס יאר אויך ארויספארן 
וועק פון די אין קעמפ צו וויילן אויף די זומער וואכן, ווייט א

שטאט, וואו זיי וועלן אויסניצן די טעג פון זומער מיט תורה און 
עבודה, אפגעזונדערט פון די אלע שטאטישע פראבלעמען, און 

 זיך קונה זיין אסאך גוטע זאכן.
די זומער וואכן זענען די בעסטע הכנה צו די הייליגע טעג, 

מל און מען פארברענגט אין קעמפ נאר מיט די ביימער און הי
מיטן אייבערשטן, עס איז גארנישט דא פאר די אויגן, נאר זיך 
קונה צו זיין תורה ויראת שמים, און מיט דעם צוגיין צום ראש 
השנה, דער יום הדין, מיט די אלע גוטע זאכן וואס מען האט זיך 

 איינגעקויפט אינעם זומער.
נאך זומער וועלן אלע בחורים פארן אינאיינעם מיטן 

שטנ'ס הילף אויף ראש השנה אין אומן, אזוי ווי די אייבער
לעצטיגע יארן וואס אלע בחורים פארן אינאיינעם מיטן ראש 
הישיבה, און אפרעכטן דעם יום טוב אין אומן די תפלות און די 

 סעודות בדיבוק חברים.
מיטן אייבערשטנ'ס הילף וועט דער זומער אויך זיין א גרויסע 

י פארגאנגענע יארן, און זיך אנשעפן סוקסעס, אזוי ווי אין ד
 פילע הויפענעס מיט תורה ויראה.

 

 ההרים והגבעות יפצחו לפניכם רנה!
 
 

בֹות  ִמיֵלי ְדאָׁ
בֹות ער אֹויף ִפְרֵקי אָׁ  פֶׁעְרל וֶׁועְרטֶׁ

 

 ֶיעֶדער ָהאט ִנְסיֹונֹות

ין צו ְדרו ְקט...  ִאיְך ב ִ

 

 קאפיען מיר נעמען אן צו פרינטן און
 

 זן!פאר גאר ביליגע פריי
 
 

 ספרים  •  קונטרסים  •  וועכענטליכע גליונות
 
 

 שנעל גוט און ביליג!
 

 347-559-5554רופט אריין פאר א פרייז 
5554printing@gmail.com 

FIRST CLASS TRAVEL 
 

 אלע אייערע טרעוול געברויכןפאר 
 רופט אונז פאר די בעסטע סערוויס

347-731-3144 
 

 

 

 

 

 קול ברסלב
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

 

ֶון בְ ֹלא ִהבִ  ל בְ יט אָׁ מָׁ ה עָׁ אָׁ ת ֶמֶלְך בִיְש יֲַּעֹקב ְוֹלא רָׁ יו ִעּמֹו ּוְתרּועַּ ֵאל ה' ֱאֹלקָׁ . וֹ רָׁ
ָבה כ, כ(ֶדער ִמְדָרׁש ָזאְגט  ִמְדָבר רַּ  ט אֹויף ֵזייֶעֶרע ֲעֵבירֹותִניְׁש  ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער קּוְקט :)בַּ

 .ָנאר אֹויף ֵזייֶער ֵגאּות
ְסִביר לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט מֹוֲהָרא"ׁש  "ן ֵחֶלק א' ִסיָמן רפ"ב(ִאיז ָדאס מַּ ז אַּ  :)ִליקּוֵטי מֹוֲהרַּ אַּ

אְרף קּוְקן ף ְזכּות, ֶער דַּ ן זַּיין ְלכַּ ֵלייְנס דַּ אְרף ִזיְך אַּ ָנאר אֹויף ִדי גּוֶטע זַּאְכן  ֶמעְנְטׁש דַּ
יֶ' זַּיין ִמיט ֶדעם אּון ִניְׁשט קּוְקן אֹויף ִדי ְׁשֶלעְכֶטע ֲחלָ  אּון  .ִקיםָוואס ֶער טּוט אּון ִזיְך ְמחַּ

אְרף ֶמען קּוְקן ָנאר אֹויף ֶיעֶנעְמ'ס גּוֶטע ֲחָלִקים, יי אַּ ְצֵווייְטן ִאיד דַּ זֹוי אֹויְך בַּ אּון ִניְׁשט  אַּ
 .סֶנעְמ'ס ְׁשֶלעְכטְ אֹויף ֶיע

יי ִזיְך ָנאר א ֹויף זַּיין אּון ֶבֱאֶמת ֵגייט ִדי ֵבייֶדע זַּאְכן צּוזַּאֶמען, ֶווען אַּ ֶמעְנְטׁש קּוְקט בַּ
יי ֶיעֶנעם אֹויְך ָנאר דִ גּוטְ  ֶווען אַּ  .סי גּוְט ס, ֶדעָמאְלט ִאיז ֶער ְפֵרייִליְך אּון ֶער קּוְקט בַּ

יי ִזיְך ֶוועְרט ֶער אַּ ֶדעְרִביֶטעְרֶטער ֶמעְנטְ אר ִדי ְׁשֶלעְכטְ ט ָאֶבער נָ ֶמעְנְטׁש ֶזעהְ  ׁש, ס בַּ
יי ֶיעְדן ֵאייֶנעםט ָנאר ְׁשֶלעְכְט אּון ֶער ֶזעהְ   .ס בַּ

רֹויף אֹויף ֶיעְדן ִאיד,  ט ִאין ָפסּוק, ֶדער ָפסּוק ֵגייט אַּ ֶון בְ ֹלא ִהבִ ָדאס ִאיז ְפׁשַּ  יֲַּעֹקביט אָׁ
ל בְ ס פּון ִדי ָפׁשּוֶטע ִאיְדן, ט קּוְקן אֹויף ִדי ְׁשֶלעְכטְ ֶמען ָזאל ִניְׁש  - מָׁ ה עָׁ אָׁ ֵאלִיְש ְוֹלא רָׁ  רָׁ
ִדיִקיםאּון אֹויְך ִניְׁשט קּוְקן ִדי ְׁשֶלעְכְט  - זֹוי ִאיז ֶמען זֹוֶכה צּו ֶדעם? . ס אֹויף צַּ ה' ִווי אַּ

יו ִעּמוֹ  ז ֶדער ֵאייֶבעְרְׁש  -  ֱאֹלקָׁ ֶטער ִאיז ְׁשֶטעְנִדיג ִמיט ִאים, ִניְׁשט ֶווען ֶמען ֵווייְסט אַּ
יין ִחילּוק ָוואס ֶער ָהאט ֶגעטּוהְ  ְלץ ִליב אּון עֶ קַּ ר ן ָהאט ִאים ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָנאְך אַּ

ז, ֶדעָמאְלטְ  .ִאיז ִמיט ִאים ת ֶמֶלְך בוֹ ס ֶוועט ֶער ִוויְסן אַּ ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער  - ּוְתרּועַּ
זֹוי ֶער קּוְקט ָנאר אֹויסָהאט ִליב ֶיע  .ְדן ִאיד ִווי אַּ

ז ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער קּוְקט ִניְׁשט אוֹ  ט ָוואס ֶדער ִמְדָרׁש ָזאְגט אַּ יף ִדי ָדאס ִאיז ְפׁשַּ
עם ָוואס ס פּון ִאיְדן ָנאר אֹויף ֵזייֶער ֵגאּות, ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער קּוְקט ָנאר אֹויף דֶ ְׁשֶלעְכטְ 

אלְ  ֲעִש אַּ ִאיד הַּ אְרק ִמיט זַּייֶנע ִמְצֹות ּומַּ  ים טֹוִבים, ֶער ְפֵרייְדט ִזיְך ִמיט ֶדעם,ט ִזיְך ְׁשטַּ
ׁשּוב אּון ֶער קּוְקט ִניְׁשט אֹויף ִדי ְׁשֶלעְכֶטע ֲחָלִקים ָוואס ֶער ָהאט, ָדאס ִאיז ֵזייֶער חָ 

יים ֵאייֶבעְרְׁשְטן  .בַּ
ּתֹוָרה ָבָלק ח)  (ֹזאת הַּ

*** 
 

 

ס בֶ ְרא פִ וַּיַּ  זָׁר בֶ יְנחָׁ ֲהֹרן הַּ ן ֶאְלעָׁ ה וַּיִ ֵהן וַּיָׁ כֹ ן אַּ ֵעדָׁ ם ִמּתֹוְך הָׁ ח בְ קַּ קָׁ  .יָׁדוֹ ח ֹרמַּ
ֵמז זַּיין ָדאס ָוואס ֶדער ֶרִבי ָזאְגט מֹוֲהָרא"ׁש  ז ֶדער ָפסּוק קּוְמט אּוְנז ְמרַּ )ִליקּוֵטי ָזאְגט אַּ

"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן ל"ו( ז ֶווען דִ  :מֹוֲהרַּ אְרְקן ִזיְך אֹויף אַּ ֶמעְנְטׁש ָזאל ֶער ֵלייֶנאַּ ֲאוֹות ְׁשטַּ ען י ּתַּ
ע, אּון ִמיט ֶדעם ֶוועט ֶער ָאְפִקיְלן זַּיין ֵיֶצר ָהרַּע ת ְׁשמַּ  .ְקִריאַּ

זַּ"ל ָזאְגן  ְננִ  )ְבָרכֹות טו.(חַּ ְקֵדק ְבאֹוִתיֹוֶתיהָׁ ְמצַּ ע ּוְמדַּ ת ְשמַּ קֹוֵרא ְקִריאַּ ל הַּ ין לֹו כָׁ
ֶוועְלט  י, ָדאס ֵמייְנט ִניְׁשט ָנאר ִדי ֵגיִהנֹום פּון ֶיעֶנע ֶוועְלט, ָנאר אֹויְך אֹויף דִ םֵגיִהנוֹ 

ֲאוֹות ָוואס ְבֶרעְנט ִאיֶנעם ֶמעְנְטׁש ייֶער פּון ּתַּ  .ִקיְלט ֶעס ָאפ ִדי פַּ
ט ִאין ָפסּוק, ֶווען ִפְנָחס ָהאט ֶגעֶזעהְ  ז ֶעס ִאיז ִזיְך מִ ָדאס ִאיז ְפׁשַּ ֲאוֹות ן אַּ ְתגֵַּבר ִדי ּתַּ

ח" בְ אֹויף ִדי ִאיְדן, אּון ֵזיי ֶוועְרן ִנְכָׁשל ִאין ֲעֵבירֹות,  ח "ֹרמַּ , ָהאט ֶער ֶגענּוֶמען יָׁדוֹ וִַּיקַּ
ְכִניעַּ ֶגעֶווען "ח ֶוועְרֶטער, אּון ִמיט ֶדעם מַּ ע ָוואס ָהאט ִאין ִזיְך רַּמַּ ת ְׁשמַּ ִדי  ְקִריאַּ

ֲאוֹותְׁשֶווע  .ֶרע ּתַּ
 (ֹוָרה ָבָלק יּתֹזאת הַּ )
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רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
 

 ~ִדי ְדֵריי וָׁואְכן   ~
 

ין  אְכְטן ִדי ֶטעג פּון "בֵּ אְטרַּ ֶמעְנְטְשן בַּ
ְמָצִרים"  יי ָוואְכן ְצִוויְשן ִשְבָעה ָעָשר  -הַּ ִדי ְדרֵּ

מּוז ְטרֹויֶעִריֶגע  סַאלְ אּון ִתְשָעה ְבָאב,  ְבתַּ
ָמָרה ְשחֹוָרה'ִדיֶגע ֶטעג, ֶעס ֶזעהט ֶעֶפעס 

אֶלעֶנע ִניֶדעִריֶגע ֶטעג,  ען ֶמען ווֶ אֹויס ִווי ֶגעפַּ
ייֶבעְרְשְטן, ֶמען ֶקען  וייט פּוֶנעם אֵּ ייֶער וַּ ִאיז זֵּ
ייֶבעְרְשְטן  ֶדעָמאְלט ִניְשט ִדיֶנען ֶדעם אֵּ

 ִריג.ֶגעֶהע
ָנאר  .ָאֶבער ֶדער ֱאֶמת ִאיז ִניְשט ַאזֹוי

אְרֶקעְרט, ִדי ֶטעג ֶזעֶנען ְגרֹויֶסע  פּוְנְקט פַּ
ְסֶפעִציֶעל ְמסּוָגל ָנאְנט צּו  ֶזעֶנעןֶטעג, ָוואס 

ייֶבעְרְשְטן, ָנאְך ֶמער אּון  ֶוועְרן צּום אֵּ
אְנץ ָיאר.  ְגִריְנֶגער פּון ַא גַּ

אר ֶרִבי ָנָתן, ָמאל ָנאכְ ַאֶמען ָהאט  ֶגעָזאְגט פַּ
ָוואס ֶעְרִליֶכע ִאיְדן ְפֶלעְגן ָזאְגן ַאז ִאין ִדי 
ייֶעֶרע  יי פּון זֵּ אְלן זֵּ ְמָצִרים פַּ ין הַּ ֶטעג פּון בֵּ

יגֹות ְדרֵּ ָהאט ֶרִבי ָנָתן ֶגעָזאְגט אֹויף ֶדעם  .מַּ
אְרֶקעְרט, ִדי  ֶטעג ַאז ֶעס ִאיז ִניְשט ֱאֶמת, פַּ

ייְגן, אּון ֶוועְרן ָנאְנט ער ְשטֵּ ֶקען ֶמען ְגִריְנגֶ 
יי ַא  ייֶבעְרְשְטן, ַאזֹוי ִווי ֶמען ֶזעהט בַּ צּום אֵּ
אץ ִאיז  אלַּ יין פַּ ֶקעִניג ַאז ֶווען ֶער ִאיז ִאין זַּ
ְשֶווער צּו צּוקּוֶמען צּו ִאים, ָאֶבער ֶווען ֶער 

ְך  ִאיז אֹויְפן ֶוועג, אֹויְפן גַּאס, ִאיז אַּ  סַּ
  - קּוֶמען צּו ִאים. ִדי ֶזעְלֶבע ֶיעְצט ְגִריְנֶגער צּו

ְמָצִרים"  ין הַּ ייֶבעְרְשֶטער ִאיז  -"בֵּ ֶווען ֶדער אֵּ
ִכְבָיכֹול ִאין ָגלּות, ִאיז ֶער ָנאְך ֶמער ֶנעְנֶטער 
צּו אּוְנז, אּון ִמיר ֶקעֶנען ָנאְך ְגִריְנֶגער אּון 

צּו ְשֶנעֶלער צּו קּוֶמען צּו ִאים, אּון צּו ֶרעְדן 
 ִאים.

יין אּון ְצָוואְנִציג  יי ָוואְכן ֶזעֶנען אֵּ ִדי ְדרֵּ
ְטִרָיא פּוֶנעם שֵּ ֶטעג, ָדאס אִ  ם יז ִדי ִגימַּ
וייְזט ַאזער שֵּ אקי"ה, ָוואס דֶ  ֲאִפילּו ִביז  ם וַּ

ֶיעְצט ִאיז ֶמען ִניְשט ֶגעֶווען וואֹויל, ֶקען ֶמען 
יין וואֹויל 'פּון ֶיעְצט' ייְבן צּו זַּ אּון ֶעְרִליְך,  ָאְנהֵּ

ֶלק א' ִסיָמן  ַאזֹוי ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט "ן חֵּ י מֹוֲהרַּ )ִליקּוטֵּ

וייְזט "ַאָנא ָזמִ ו'(  ם וַּ  ין ַאז ֶדער שֵּ
 

 

 המשך בדף ב



 ב
 

רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
י" ייְנטָוואס  ,ְלֶמֱהוֵּ ִניְשט ֶגעֶווען גּוט ִביז  ֶמען ִאיזֲאִפילּו  ַאז ָדאס מֵּ

ייבְ  יין גּוט. ט ֶמעןֶיעְצט, הֵּ  ָאן פּון ֶיעְצט צּו זַּ

ייֶעֶרע אֹוָצר, ֶנעְמט ֶמען ֶעס  ָנאר ַאזֹוי ִווי ֶווען ֶעס ִאיז ָדא ָגאר ַא טֵּ
י ֶעס ָזאל  אְך ְשֶלעֶסער, ְכדֵּ אְרִזיְגְלט ֶעס ִמיט ַאסַּ ַארּום אּון ֶמען פַּ

אְרף ֶעס ִניְשט ִניְשט ָאְנקּוֶמען צּו ֶדעם ִניְשט ִריְכִטיְגן ֶמעְנְטש, וָ  ואס דַּ
יי ָוואְכן ֶזעֶנען ַאֶזעְלֶכע  אקּוֶמען. ִדי ֶזעְלֶבע ִאיז ֶיעְצט, ַאזֹוי ִווי ִדי ְדרֵּ בַּ
ואְלִדיֶגע  אְרָמאְגן ִאין ִזיְך ַא ֶגעוַּ ֶגעהֹויֶבעֶנע ֶטעג, ַאֶזעְלֶכע ֶטעג ָוואס פַּ

ייט ֶוועְרן ָנאְנט צּו ייֶבעְרְשְטן, אֹוָצר, ַאז ֶמען ֶקען ְגִריְנֶגעְרהֵּ ם אֵּ
ע ַארּום ֶגענּוֶמען ִמיט ַאֶזעְלֶכע  אר ָהאט ֶעס ֶדער יֵֶּצר ָהרַּ ֶדעְרפַּ
ְצבּות אּון ָמָרה ְשחֹוָרה, ַאז ֶמען ָזאל ִניְשט ֶקעֶנען צּו  ְשֶלעֶסער פּון עַּ

אְרן, ֶער  .קּוֶמען ֶדעְרצּו ֶכל, ָלאְזט ִזיְך ִניְשט נַּ ָאֶבער ֶווער ֶעס ָהאט שֵּ
ייט ִמיט קּו ְקט ִניְשט אֹויף ִדי ַאֶלע ִדְמיֹונֹות, ָנאר ֶער ִניְצט אֹויס ִדי צַּ
ייֶבעְרְשְטן, אַּ  אְך ֶדעם אֵּ ְך ְתִפָלה, ֶער ֶבעְהט ַאסַּ אן סַּ ֶוועט ֶער  אּון דַּ

אְכן. ייט צּוקּוֶמען צּו ְגרֹויֶסע זַּ  ְגִריְנֶגעְרהֵּ
ְקדֹוִשים ְבֶרעְנְגן פּוֶנעם ִגיד פּון ֶמעְזִריְטש  ִדי ְסָפִרים הַּ ייִליְגן מַּ הֵּ

י(  ְסעֵּ ל, מַּ ת ִיְשָראֵּ יָכה א'( אֹויְפן ָפסּוק )ֲעבֹודַּ ין )אֵּ ָכל רֹוְדֶפיָה ִהִשיגּוָה בֵּ
ְמָצִרים י  .הַּ ייֶבעְרְשְטן -"ָכל רֹוְדפֵּ  .ָקּה", ֶווער ֶעס לֹויְפט ָנאְך ֶדעם אֵּ

ייְכן ְוָקא ִאין ִדי ֶטעג פּון "בֵּ  ."ִהִשיגּוָה", ֶקען ִאים ֶדעְרְגרֵּ ְמָצִרים", דַּ ין הַּ
ְמָצִרים". ין הַּ  "בֵּ

יי ָוואְכן ֶזעֶנען ְסֶפעִציֶעל ָגאר ְגרֹויס, ָוואס  ָבִתים פּון ִדי ְדרֵּ ִדי שַּ
ייְכן ִאיֶבעְרן ָיאר ייֶער ְגלַּ ָבִתים ֶזעֶנען  .ִאיז ִניְשָטא זֵּ יי שַּ ִדי ְדרֵּ

יי ָיִמים ט ָבת ֹוִבים, ַאְנְטֶקעְגן ִדי ְדרֵּ ִאיז ֶקעְגן יֹום ֶדער ֶעְרְשֶטער שַּ
ח,  ָבת טֹוב ֶפסַּ וייֶטער שַּ ת ִאיז ֶקעְגן ְשבּועֹות, אּוןֶדער ְצוֵּ ְרשַּ  ְדָבִרים פַּ

זֹון ִאיז ֶקעְגן סּוכֹות - ָבת חַּ יי ְסֶפעִציֶעל  .שַּ אר ֶזעֶנען זֵּ אּון ֶדעְרפַּ
זוֹ  ָבת חַּ ָבִתים, אּון שַּ ָבת פּון ָיאר, ָחשּוֶבע שַּ ן ִאיז ָגאר ִדי ְגֶרעְסֶטע שַּ

ייט ַארֹויף אֹויף ְנבּוָאה, ִווי ֶדער ָפסּוק ָזאְגט  זֹון" גֵּ ֶדער ָנאֶמען "חַּ
ְעי' א'( ְעָיהּו" )ְישַּ זֹון ְישַּ ָבת,  ."חַּ ִדיִקים ֶזעֶנען זֹוֶכה צּו ֶזעהן ִאין ֶדעם שַּ צַּ

ִמְקָדש, ָוואס ֶוו ית הַּ ָרה ֶדעם ְדִריְטן בֵּ עט אֹויְפֶגעבֹויֶעט ֶוועְרן ִבְמהֵּ
ינּו.  ְבָימֵּ

יֶטער  יס טֶווער  פּון ּבִּ  זִּ

ָנִביא ָהאט ְנִביאֹות ֶגעָזאְגט  )ִיְרְמָיה א'(ֶדער ָפסּוק ָזאְגט  ַאז ִיְרְמָיה הַּ
ד ֲאִני רֹוֶאה" ל ָשקֵּ קֵּ ִמְקָדש "מַּ ית הַּ ָזאְגט  .אֹויף ִדי חּוְרָבן פּוֶנעם בֵּ

ִש"י ַאז ד"  רַּ ל ָשקֵּ קֵּ אְנְדל -ַאזֹוי ִווי ֶדער "מַּ בֹוים, פּון ֶווען ֶעס -ֶדער מַּ
יין  ואְקְסט ַארֹויס ִדי ְפרּוְכט ֶנעְמט אֵּ קּוְמט ַארֹויס ִדי ְבלּום ִביז ֶעס וַּ
אּון ְצָוואְנִציג ֶטעג, ַאזֹוי אֹויְך פּון ֶווען ִדי גֹוִים ָהאְבן צּוְבָראְכן ִדי 

ית מֹויֶער פּון ְשטָ  אְכט ֶדעם בֵּ יי ָהאְבן ָחרּוב ֶגעמַּ אט, ִביז ֶווען זֵּ
יין אּון ְצָוואְנִציג ֶטעג. ִמְקָדש ָהאט ֶגענּוֶמען אֵּ  הַּ

אְנְדל ָהאט אֹויְך ַאן ַאְנֶדעֶרע  אְרף ָאֶבער ִוויְסן ַאז ֶדער מַּ ֶמען דַּ
אְפט ייְגְנשַּ "ל ָזאְגן  .אֵּ ֶרק א'( ֲחזַּ ְשרֹות פֵּ עַּ אנְ )מַּ ְדל ִאיז קֹוֶדם ַאז ֶדער מַּ

יי יֶבעראּון ֶדעִר  .ִביֶטער אּון ֶדעְרָנאְך ֶוועְרט ֶעס ִזיס , ַאזֹוי ִווי ִדי ְדרֵּ
ייט ָוואס ֶמען  אְנְדֶלען, ִאיז ֶיעְצט ִדי צַּ ָוואְכן ֶזעֶנען צּוֶגעְגִליְכן צּו מַּ

אְכן  ייֶען אּון מַּ ואס פּון ִביֶטער ָזאל ֶוועְרן ִזיס. וָ  זַאֶקען ִאיֶבעְרְדרֵּ
ָדאס ִאיז ֶבֱאֶמת ִדי ַאְרֶבעט פּון ַא ֶמעְנְטש אֹויף ִדי ֶוועְלט, ַאזֹוי ִווי 

ָקדֹוש ָזאְגט  ר הַּ אִשית ד.(ֶדער ֹזהַּ ת ְברֵּ ְקָדמַּ "ֶווער פּון ַאייְך ֶקען  )הַּ
אְכן פּון טּוְנְקל ָזאל ֶוועְרן ִליְכִטיג אּון פּון ִביֶטער  ייֶען אּון מַּ ִאיֶבעְרְדרֵּ

 אל ֶוועְרן ִזיס?"זָ 
ייט ִאיֶבער אֹויף ַא ֶמעְנְטש ָצרֹות  ייְנט, ַאז ֲאִפילּו ֶווען ֶעס גֵּ ָדאס מֵּ
ייֶער ִביֶטער ָדאס ֶלעְבן,  ייְטן, ֶעס ִאיז ִאים זֵּ אּון ִיסּוִרים אּון ְשֶוועִריקַּ

אר ִדי אֹויְגן ָמש טּוְנְקל פַּ וייְסט ָאֶבער  .ֶעס ִאיז ִאים מַּ ַאז ֶווען ֶמען וֵּ
ייֶבעְרְשֶטער  יין, ֶדער אֵּ אְכן ֶזעֶנען ִניְשט ֶגעֶשעהן פּון ִזיְך ַאלֵּ ִדי ַאֶלע זַּ

אְכט ִמיְטן ִציה  ֶוועְקן ֶדעם ֶמעְנְטש ַאז ֶער ּוצף ל אֹויָהאט ֶעס ֶגעמַּ
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רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
אְרן ָזאל צּוִריק קּוֶמען צּו ִאים, אּון ֶדער ֶמעְנְטש גֵּייט אּו ייְלט פַּ ן ֶער ֶדעְרצֵּ

ייֶנע ְפָראְבֶלעֶמען,  ייֶבעְרְשְטן ַאֶלע זַּ אןאֵּ אְכט פּון  דַּ ייט אּון ֶגעמַּ ָהאט ֶער ִאיֶבעְרֶגעְדרֵּ
ייֶבעְרְשֶטער ֶוועט ִאים ִזיֶכער ֶהעְלְפן, אּון ֶער ֶוועט ַארֹויס  וייל ֶדער אֵּ ִביֶטער ִזיס, וַּ

ייֶנע ְפרָ  יין פּון ַאֶלע זַּ  אְבֶלעֶמען אּון ָצרֹות.גֵּ
 

בּות יט ַעצ  ט מִּ יׁש   נִּ

ילּות ִאין ִדי ֶטעג  ִדי ַאֶלע ֲהָלכֹות אּון ִדיִנים ָוואס ִמיר ָהאְבן ִזיְך צּו ִפיְרן ִמיט ֲאבֵּ
יין ְטרֹויֶעִריג, בְ פּון בֵּ  אְרף זַּ ייְנט ִניְשט ַאז ֶמען דַּ ְמָצִרים, מֵּ אְפט. ין הַּ ְצבּות אּון צּוְקלַּ עַּ
אְרץ, ַאז ִמיר ֶבעְנְקן שֹוין אּון  ָנאר אְרף ֶעס טּוהן ִמיט ַאן ִהְשתֹוְקקּות ִאין הַּ ֶמען דַּ

ִמְקָדש, אּון ִמיר ֶקעֶנען  ית הַּ ק ַאז ֶמען ָזאל שֹוין אֹויְפבֹויֶען ֶדעם בֵּ ִמיר ֶזעֶנען ִמְשתֹוקֵּ
אְרֶגעְסן ֶדעְרפּון.  ִניְשט פַּ

ייט ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ִדי ֶוועג וָ  יין זַּ ִדיִקים ָהאְבן ִזיְך ֶגעִפיְרט, פּון אֵּ ואס ַאֶלע צַּ
אְרְצן ֶגעְטרֹויעֶ  יי ִאין הַּ ִמְקָדש, ָאֶבער אֹויְפן ָפִנים ְפן ט אֹויְר ָהאְבן זֵּ ית הַּ חּוְרָבן בֵּ

ל ֶגעֶווען ֶיעְדן ֶמעְנְטש ְבסֵּ  בֵּ ייְכל, אּון ְמקַּ אט ַא ְשמֵּ ייִביג ֶגעהַּ יי אֵּ ֶבר ָפִנים ָהאְבן זֵּ
ייֶבעְרְשְטן. ב ֶגעֶווען ֶיעְדן צּום אֵּ רֵּ יי ְמקַּ  ָיפֹות, אּון ַאזֹוי ָהאְבן זֵּ

ח מֶשה ִזי"עַּ ָהאט ֶגעָוואְלט ָנאְכקּוְקן אּון ֶזעהן ָוואס ֶדער  ייִליֶגער ִיְשמַּ ֶווען ֶדער הֵּ
אְרֶקע ק   אט ַא ְשטַּ ֲחִסידּות ִאיז, ָהאט ֶער ֶגעהַּ אְרָוואס ֶזעֶנען ְשָיא אוֹ ֶדֶרְך הַּ יי "פַּ יף זֵּ

ייִליְך? ֶעס ִאיז ָדאְך ַא ְקָלארֶ  ייִביג ְפרֵּ א  עִדי ֲחִסיִדים אֵּ ְלָחן ָערּוְך ַאז ַא ְירֵּ ֲהָלָכה ִאין ש 
ִמְקָדש, ִווי ַאזֹוי ֶקעֶנען  ית הַּ יין אֹויְפן חּוְרָבן בֵּ ר זַּ עֵּ אְרף ְטרֹויֶעְרן אּון ִזיְך ְמצַּ ִים דַּ ָשמַּ

ייִליְך?"ִדי ֲחִסיִדי ייִביג ַאזֹוי ְפרֵּ יין אֵּ  ם זַּ
ייִליֶגער חֹוֶזה ִזי"עַּ  יין ֶרִבי'ן ֶדער הֵּ ח מֶשה ִזי"עַּ ִאיז ֶגעָפאְרן צּו זַּ ֶווען ֶדער ִיְשמַּ
וייְסט ָדאְך ַאז ִאיְך  אֶשעֶפער, דּו וֵּ ייֶבעְרְשְטן אֹויְפן ֶוועג "בַּ ָהאט ֶער ֶגעֶבעְטן ֶדעם אֵּ

ִדיק ָזאל ִמיר ִוויל ִניְשט ָהאבְ  ְשיֹות, ֶהעְלף ַאז ֶווען ִאיְך קּום צּום צַּ יין ק  ן קַּ
ְשיֹות ייֶנע ק  אְרֶעְנְטֶפעְרט ֶוועְרן ַאֶלע מַּ "ל ָזאְגן ָדאְך .פַּ ר )יּוָמא ל"ח:(  ֲחזַּ ָבא ִלָטהֵּ 'הַּ

ְיִעין אֹותֹו' ייִליְגן, ֶהעְלְפט ֶמען ִאים פּון - ְמסַּ ייֶנער ִוויל ִזיְך הֵּ ָאֶבער ֶעס  .ִהיְמל ֶווען אֵּ
יֵּעַּ אֹותֹו', ָוואס  ייט ִניְשט ַא ָלשֹון ָיִחיד 'ְמסַּ אןְשטֵּ ייְנט ַאז ָנאר ֶדער  דַּ ָוואְלט ֶעס ֶגעמֵּ

ייְנט ַאז  ִבים, ָדאס מֵּ ְיִעין אֹותֹו' ַא ָלשֹון רַּ ייט ָדאְך 'ְמסַּ ייֶבעְרְשֶטער ֶהעְלְפט, ֶעס ְשטֵּ אֵּ
ִדיִקים ֶהעְלְפן אֹוי אר ִדי צַּ אֶשעֶפער  -ְך ֶדעם ֶמעְנְטש. אּון ֶדעְרפַּ ַאז  -ֶהעְלף  ִמיר בַּ

ְשיֹות ייֶנע ק  ִדיק ָזאל ִמיר ֶהעְלְפן ַארֹויס גֵּיין פּון ַאֶלע מַּ  ."ֶדער צַּ
, ִווי ָנאר ֶער ָהאט  ייִליֶגער חֹוֶזה ִזי"עַּ יין ֶרִבי'ן ֶדער הֵּ ֶווען ֶער ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען צּו זַּ

יין ֶגעטְ  אְרָוואס ֶזעהְסטּו ַארַּ ִדיק ֶגעְפֶרעְגט: "פַּ ֶרעְטן ִאין ִציֶמער, ָהאט ִאים ֶדער צַּ
ִים  א ָשמַּ ְלָחן ָערּוְך ַאז ַא ְירֵּ אֶקע ִאין ש  ייט טַּ ייְנט? ֶעס ְשטֵּ אֹויס ַאזֹוי ְטרֹויֶעִריג הַּ

ִמְקָדש ית הַּ יין אֹויְפן חּוְרָבן בֵּ ר זַּ עֵּ אְרף ְטרֹויֶעְרן אּון ִזיְך ְמצַּ ייְנט ָנאר דַּ , ָאֶבער ָדאס מֵּ
ִדיק ָהאט  ייְכל", אּון ֶדער צַּ אְרף ֶמען ְשֶטעְנִדיג ָהאְבן ַא ְשמֵּ אְרץ, אֹויְפן ָפִנים דַּ ִאין הַּ
ייב ִמיר, ַאז ִמיר ָזאְגן אֹויְך ֶיעֶדע נַּאְכט ִתיקּון ֲחצֹות אּון ִמיר  ְמִשיְך ֶגעֶווען, "ְגלֵּ מַּ

ִמְקָדש, ָאֶבער פּון ֶדעְסט ֶוועְגן ֶזעֶנען ִמיר ָנאְך ַאְלץ  ְטרֹויֶעְרן אֹויְפן חּוְרָבן ית הַּ בֵּ
ייִליְך".  ְפרֵּ

ִדיק ֶרִבי  ייִליְגן צַּ ְסִביר ֶגעֶווען ִמיט ַא ָמָשל פּוֶנעם הֵּ ִדיק ָהאט ִאים ָדאס מַּ ֶדער צַּ
, ַאזֹוי ִווי ַא ֶקעִניג ָוואס ִאיז  אְפט ֶגעָוואְרן ִאין ַא ְשֶמעְלֶקע ִניְקְלְשבּוְרֶגער ִזי"עַּ אְרכַּ פַּ

ייְנד,  ייְנס ַא ְפרַּ יי זַּ אְנד אּון ֶער ָהאט ִזיְך ָאְפֶגעְשֶטעְלט ִזיְך ָאְפרּוֶען ָדאְרט בַּ וייֶטע לַּ וַּ
ייְנד ָהאט ֶגעֶזעהן ַאז ֶדער ֶקעִניג ִאיז ָדאְרט ִאין ֶגעֶפעְנֶגעִניש, ָהאט ֶער  ֶווען ֶדער ְפרַּ

וייְנט א ייֶער ֶגעוֵּ ייֶער זֵּ ֲעֶשה ִאיז ֶער אֹויְך ֶגעֶווען זֵּ ר ֶגעֶווען, ָאֶבער ְלמַּ עֵּ ּון ִזיְך ְמצַּ
ייט ַא ייִליְך ַאז ֶדער ֶקעִניג ְשטֵּ יי ִאים. ִדי ֶזעְלֶבע ִאיז אֹויְך ֶיעְצט, ֲאִפילּו ִמיר ְפרֵּ יין בַּ

אֶקע ָחרּוב, ָאבֶ  ִמְקָדש ִאיז טַּ ית הַּ אֶקע ִאין ָגלּות, ֶדער בֵּ ער ֶדער ֶזעֶנען טַּ
ייֶער ָנאְנט צּו ִאים, אּון ִמיט ֶדעם  ייֶבעְרְשֶטער ִאיז ָדאְך ִמיט אּוְנז, אּון ִמיר ֶזעֶנען זֵּ אֵּ

ייֶען. ייֶער ְפרֵּ  ֶקעֶנען ִמיר ִזיְך זֵּ
ייִליֶגער חֹוֶזה ָהאט אֹויְסֶגעִפיְרט, "ֶבֱאֶמת ָוואְלט ִאיְך ִדיר ָדאס ִניְשט  אּון ֶדער הֵּ

אְרְפט אוֹ  ְיִעין אֹותֹו, ִמיט ֶגעדַּ ר ְמסַּ ָבא ִלָטהֵּ "ל ָזאְגן ָדאְך 'הַּ יְסָזאְגן, ָאֶבער ַאזֹוי ִווי ֲחזַּ
יין  ב זַּ רֵּ אְרְפן אֹויְך ַארֹויס ֶהעְלְפן אּון ְמקַּ ִדיִקים דַּ ייְנט ָדאס ַאז ִדי צַּ ִבים, מֵּ ַא ָלשֹון רַּ

אר ָהאב ִאיְך  ייֶבעְרְשְטן, ֶדעְרפַּ  ִדיר ָדאס ֶגעָזאְגט"...ֶדעם ֶמעְנְטש צּום אֵּ
קֹוֶדש פּוֶנעם  ם ֶגעָוואְרן פּון ִדי ְקָלאֶרע רּוחַּ הַּ ח מֶשה ִאיז ִנְבָהל ְוִנְשתֹומֵּ ֶדער ִיְשמַּ
אְכט, אּון פּון ֶדעָמאְלט  ייִליְגן חֹוֶזה ָוואס ָהאט ֶגעֶזעהן ַאֶלעס ָוואס ֶער ָהאט ֶגעְטרַּ הֵּ

ב ֶגעָוואְרן צּו ִאיםִאיז ֶער ִנְתקַּ  ְלִמיִדים.רֵּ ייֶנע ְגרֹויֶסע תַּ  , אּון ֶגעָוואְרן פּון זַּ
אְרץ, ָאֶבער פּון  רעדֶ ֶזעהט ֶמען פּון ֶדעם ַאז  אְרף ֶמען ָהאְבן ִאין הַּ ילּות דַּ ִעיָקר ֲאבֵּ

אְרְקן ייֶער ְשטַּ אְרף ִזיְך ַא ֶמעְנְטש זֵּ ֲאִפילּו ֶווען ֶעס גֵּייט אֹויף דּוְרְך . ִאיְנְדרֹויְסן דַּ
אְלְטן ָצרֹות  ייֶבעְרְשְטן, אּון ִזיְך הַּ אּון ִיסּוִרים, ָזאל ֶער ָנאר צּוִריק קּוֶמען צּום אֵּ

אְכן ַאְנֶדעֶרע. ייִליְך מַּ ייִליְך, אּון ְפרֵּ  ְפרֵּ
יין. אְרף צּו זַּ ייִליֶגע ֶטעג ִווי ֶעס דַּ  וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ִאיז זֹוֶכה אֹויְסצּוִניְצן ִדי הֵּ

ָרא" ְמָצִרים()ִשיחֹות מֹוהַּ ין הַּ ֶלק ט"ו ֶעֶרְך בֵּ  ש חֵּ
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 מוסדותינו הק' נייעס אינערהאלב
 

 שמחות אין ישיבהפרישע 
ה פון נאך א בחור אין חבחורים אין ישיבה פרייען זיך מיט די שמדי 

 ן געווארן למזל טוב.שיבה וואס איז א חתי
 ה"מו ןו ב"ל שימשאוויטש נידהבחור החתן מנחם מענ מאל איז עסדאס 

ו פון "פנחס זעליג פיש הי ה"ג בת מו"עב ,וויליאמסבורג פוןו "יחזקאל הי
 תנאים איז פארגעקומען די וואך זונטאג אין בארא פארק.י ד בארא פארק.

וועלכע זענען חתן איז אויך געווען אינאיינעם מיט די שיירה בחורים דער 
ש אין יבנאל און אויסגעזאגט "געפארן צוזאמען צום ציון הק' פון מוהרא

ש האט "דארט גאנץ ספר תהלים, ווי באקאנט די הבטחה וואס מוהרא
בחור אדער מיידל וואס וועט אויסזאגן גאנץ ספר  רצוגעזאגט אז יעדע

י זאלן טרעפן זיתהלים ביי זיין קבר, וועט ער זיך משתדל זיין זיי צו העלפן 
 זייער שידוך בקרוב ובניקל.

די בחורים האבן זיך צוריק געקערט פונעם ציון הק' גלייך נאך פסח, זינט 
אייבערשטער דער  ,שידוך אין ישיבהפרישער וואך אן א גייט נישט דורך א 

 זאל ווייטער העלפן.
 איז פארגעקומען די חתונה פון החתןפארגאנגענעם דאנערשטאג דעם 

אין די זאלן פון  ,א"שליט באוויטשיאקאה נתן "ן מוב ו"יה נחמן ישראל
 פרדס צבי אין וויליאמסבורג.

ען געווען פארנומען מיט די הכנות צו דעם וואס די בחורים זענטראץ 
געגאנגען צו די חתונה און משמח פארן אין קעמפ, זענען זיי אלע אבער 

 געווען דעם חתן ביז אין די שפעטע שעות.
וואך דינסטאג איז פארגעקומען א הערליכע שבע ברכות אין קעמפ, די 

מחותן דער  .וואס איז צוגעשטעלט געווארן דורך די ישיבה לכבוד דעם חתן
צו מקרב זיין אידישע  טיין איבערגעגעבנקייר' נתן איז ברייט באקאנט מיט ז

מפיץ זיין צו  קינדער צום אייבערשטן, ווען ער גייט ארום מיט מסירת נפש
 ן איבער די גאנצע וועלט.'די עצות פון רבי

ראש ישיבה  םפונעדברות קודש מען געהערט די סעודה האט ביי 
הפצה, די גרעסטע  ןוואס האט ארויסגעברענגט די גרויסקייט פוא "שליט

קען טון איז צו מקרב זיין נאך אידן צום אייבערשטן.  דזאך וואס א אי
 חשוב'ן מחותן. האט מען געהערט ווארימע ווערטער פונעםך דערנא
עלאזט אין פרייליכע טענץ און ן בענטשן האט מען זיך ארויסגנאכ'

 געווען דעם חתן. מחמש
אל ורים אריבער געפארן קיין קרית יוות זענען די בחכדי שבע ברנאך 

וואו עס איז פארגעקומען די שמחת התנאים פאר החתן שמואל גליקמאן 
ו, די בחורים האבן אנגעוואונטשן פאר'ן חתן און דערנאך זיך צוריק "ני

 געקערט אין קעמפ.
 !טוב ומזל טוב יהא לנו ולכל ישראלסימן 

 

בֹות  ִמיֵלי ְדאָׁ
בֹות  ֶפעְרל ֶוועְרֶטער אֹויף ִפְרֵקי אָׁ

 

 

 

ַאָמאל! ן? הֹויּב ָאן ָנאכ  ֶגעַפאל  ט ַאָראּפ  יז   ּבִּ

 

 

 קאפיען מיר נעמען אן צו פרינטן און
 

 פאר גאר ביליגע פרייזן!
 
 

 ספרים  •  קונטרסים  •  וועכענטליכע גליונות
 
 

 שנעל גוט און ביליג!
 

 347-559-5554רופט אריין פאר א פרייז 
5554printing@gmail.com 

 קול ברסלב
 

 
 

 מען קען הערן שיעורים
פון כ"ק מרן מוהרא"ש 
זי"ע פון די פארגאנגענע 

 יארן
 

212-444-9191 

 

 

 

 

  

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

 

 מיר וואונטשן א הארציגע ברכת מזל טוב פאר

 הי"ו מנחם מענדל שימשאוויטשהחתן 
 וואס איז א חתן געווארן עב"ג למזל טוב

 
 

ין א קשר של קימא און א בנין עדי דער אייבערשטער זאל העלפן אז עס זאל זי
 עד, דורות ישרים ומבורכים מיט סייעתא דשמיא

 

 תשמח רעים האהוביםשמח 
 

 אונטשן א הארציגע ברכת מזל טוב פארמיר וו

 הי"ונתן יאקאבאוויטש מוה"ר 
 די שמחת החתונה פון זיין זוןצו 

 הי"ויאקאבאוויטש  נחמן ישראל ה"מוהחתן 
מתלמידי ישיבתינו הק'

 
 

יבער ר' נתן איז באקאנט מיט זיין איבערגעגעבנקייט צו פארשפרייטן די לימודים פון הייליגן רבי'ן א
די וועלט, אז יעדער איד זאל זוכה זיין צו וויסן פון די אלע וואונדערליכע עצות פון רבי'ן. דער 

אידיש נחת ערליך אייבערשטער זאל העלפן אז דער זכות זאל אים ביישטיין אז ער זאל זעהן פיל 
 יאקינדער און אייניקלעך, דורות ישרים מבורכים, וסייעתא דשמזיינע אלע פון 
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 גליון היכל הקודש
 וועכענטליכע גליון ארויסגעגעבן דורך

 וויליאמסבורג מוסדות היכל הקודש ברסלב
 נתייסד ע"י כ"ק מרן מוהרא"ש זי"ע

 
 

  זמנים
 8:10.....................הדלקת הנרות.

 8:41.................ר"ש.....סוף זמן ק
 9:40.........................מוצאי שב"ק

 שיעורים כסדרן
 חמ"נדרים ...........................בבלי

 ט.......................שבת מ"ירושלמי
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

 

לֹום, ֵכן ֱאֹמר ִהְנִני נֹוֵתן לֹו ֶאת ְבִריִתי שָׁ  ִלְכאֹוָרה ַדאְרף ֶמען ַפאְרְשֵטיין ַפאְרָוואס ָהאט לָׁ
 ַכר פּון ָשלֹום?ִפְנָחס ַדְוָקא ַבאקּוֶמען ֶדעם ְש 

ַאז ָשלֹום ִאיז ָנאר )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן פ'( ִאיז ָדאס ַמְסִביר לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט מֹוַהָרא"ש 
 ְשֶטעְלן ֵפייֶער ִמיטמְ ְשֶטעְלן, ֶווען ֶמען ֶקען צּוַזאמְ ָדא ֶווען ְצֵוויי ַפאְרֶקעְרֶטע ַזאְכן ֶקעֶנען ִזיְך צּוַזא

 ֹום.וען ְצֵוויי ִדי ֶזעְלֶבע ַזאְכן ְשֶטעְלן ִזיְך צּוַזאם ֵהייְסט ָדאס ִניְשט ַקיין ָשלָאֶבער וֶ  .ַוואֶסער
ע ָוואס ָדא ַביי ִפְנָחס ֶגעִפיֶנען ִמיר ַאז ֶמען ָהאט ִאים ַפאְרֶשעְמט ַאז ֶער ְשַטאְמט פּון ַא ֵזיידֶ 

ָקא ָדאס ֶגעֶווען ַפאר ִאים ִדי ְגֶרעְסֶטע ָהאט ֶגעִדיְנט ֲעבֹוָדה ָזָרה, ָאֶבער ֶבֱאֶמת ִאיז ַדוְ 
אְרֶקעְרֶטע ֲחִשיבּות, ַאז ֲאִפילּו ַזיין זֵייֶדע ָהאט ֶגעִדיְנט ֲעבֹוָדה ָזָרה ִאיז ֶער ֶגעַגאְנֶגען ִביז ִדי פַ 

 אּון ֶגעִדיְנט ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ֶבֱאֶמת.
ַטאם ֶטעְלט ִדי ְצֵוויי ַפאְרֶקעְרֶטע ַזאְכן, פּון ַאַזא ָאְפְש ֶדעְרַפאר, ַאזֹוי ִווי ִפְנָחס ָהאט צּוַזאְמֶגעְש 

ְטן, ֶדעְרַפאר ָוואס ֶמען ָהאט ֶגעִדיְנט ֲעבֹוָדה ָזָרה, ִאיז ֶער ֶגעַגאְנֶגען אּון ֶגעִדיְנט ֶדעם ֵאייֶבעְרְש 
ִאיז אֹויְך ֶווען ֶעס ְשֶטעְלט  קּוְמט ִאים ַאַזא ְשַכר, צּו ַבאקּוֶמען ִדי ְבָרָכה פּון ָשלֹום, ָוואס ָדאס

 ִזיְך צּוַזאם ְצֵוויי ַפאְרֶקעְרֶטע ַזאְכן.
 )ֹזאת ַהּתֹוָרה ִפְנָחס ב'(

*** 
 

ֶשר ֵיֵצא ִלְפֵניהֶ  ה, אַּ ֵעדָׁ ל הָׁ ר ִאיש עַּ שָׁ ל בָׁ ל ְלכָׁ רּוחֹות ְלכָׁ ֶשר יָׁבֹואִיְפֹקד ה' ֱאֹלֵקי הָׁ  ם וַּאש
ֶשר יָׁבֹוא ִלְפֵניֶהם"ֶרעְנְגט ַא ְמסֹוָרה, "ֶדער ַבַעל ַהּטּוִרים בְ  ִלְפֵניֶהם. , אּון ָנאְך ַא ָפסּוק וַּאש

ֶשר יָֹׁבא ֶאת ֵרֵעהּו בַּ  טֹוב ֵעִצים",עַּ יש "וַּאש חש יי ַדאְרף ֶמען ַפאְרְשֵטיין ִדי ַשייכּות פּון ִדי ְצֵוו ר לַּ
 ְפסּוִקים.

ַאז ֶדער ְשֵלימּות )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן ס"ח( ֶרִבי ָזאְגט  ִאיז ָדאס ַמְסִביר לֹויט ִווי ֶדערמֹוַהָרא"ש 
ער, אּון פּון ַא ַצִדיק ִאיז ֶווען ֶער ֶקען ַווייְזן ַפאְרן ְגֶרעְסְטן ֶמעְנְטש ַאז ֶער ֶקען ֶוועְרן ָנאְך ֶבעסֶ 

ְטן ְטש ַאז ֶער ִאיז אֹויְך ָנאְנט צּום ֵאייֶבעְרְש ְסְטן ֶמענְ ַפאְרֶקעְרט ֶער ֶקען אֹויְך ַווייְזן ַפאְרן ִניֶדעִריגְ 
 אּון ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ִאים אֹויְך ִליב.

ֵאייֶנעם  ֶדער ַצִדיק ַדאְרף ָהאְבן ַא ַבאזּוְנֶדעֶרע ְשְפַראְך צּו ֶיעְדן ֶמעְנְטש לֹויט ַזיין ַמְדֵריָגה,
ֵרר ַזיין ִאיז זֵייֶער ָנאְנט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ֵאייֶנעם ַדאְרף ֶמען ְמעוֹ  ַדאְרף ֶמען ְמַחֵזק ַזיין ַאז ֶער

ר ֱאֶמת'ֶער ַצִדיק טּוהן, אּון ֶדעְרַפאר ָזאְגט ֶדע ןָדאס ֶקען ָנאר אַ  .ָנאְך ֶהעֶכערֵגיין ַאז ֶער ֶקען 
ְרְג'ֶנען ַאז ֶעס ִאיז ַא ְגרֹויֶסע ַסָכָנה צּו ָזאְגן ּתֹוָרה, ַווייל ֶמען ֶקען הַ  ק ב' ִסיָמן י"ח(מֹוֲהַר"ן ֵחלֶ )ִליקּוֵטי ֶרִבי 

אְך ָדאס ֵמייְנט ַאז אֹויב ָזאְגט ֶמען ִדי ִניְשט ִריְכִטיֶגע ַז .ֶמעְנְטְשן ִמיט ִדי ּתֹוָרה ָוואס ֶמען ָזאְגט
 אט ֶמען ֶגע'ַהְרְג'ט ֶדעם ֶמעְנְטש.אְרן ִניְשט ִריְכִטיְגן ֶמעְנְטש, הָ פַ 

רָדאס ָהאט מֶשה ַרֵבינּו ֶגעֶבעְטן פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן,  שָׁ ל בָׁ רּוחֹות ְלכָׁ י הָׁ  ִיְפֹקד ה' ֱאֹלֹקַּ
ה, ֵעדָׁ ל הָׁ ֶשר ֵיֵצא ִלְפֵניֶהם וַּאשֶשרֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָזאל ְשֶטעְלן ַאַזא ַמְנִהיג,  ִאיש עַּ  אַּ

ן שֹוין ַאַריין ְבֶרעְנְגן ִדי ִאיְדן ָוואס ֵמייֶנען ַאז זֵיי ֶזעֶנע ,ַאָמאל ַדאְרף ֶער ְמַחֵזק ַזיין ִלְפֵניֶהם, יָׁבֹוא
 ִאיְנְדרֹויְסן, אּון ַאָמאל ַדאְרף ֶמען ְמעֹוֵרר ַזיין ֵאייֶנעם ַאז ֶער ֶקען ָנאְך ֶמער טּוהן.

ֶשר יָֹׁבא ֶאת ֵרֵעהּו בַּ  ,סּוקאּון ָדאס ְשֶטעְלט צּו ִדי ְמסֹוָרה ֶדעם פָ  טֹוב ֵעִציםעַּ יש וַּאש חש , ר לַּ
ָזאל ִזיְך ִניְשט  ֶמעןָוואס ֶדער ָפסּוק ֶרעְדט ָדאְרט פּון ֵאייֶנעם ָוואס ַהְרְג'ט ְבשֹוֵגג, ַאז 

ְרֶג'ֶנען ִמיט ֶדעם הַ  ןֶקע ֶמעןאּוְנֶטעְרֶנעֶמען ַאַזא ַזאְך צּו ָזאְגן מּוָסר ַפאר ֶמעְנְטְשן, ַווייל 
 ֶמעְנְטְשן, ָנאר ַאן ֱאֶמת'ֶער ַצִדיק ֶקען ָדאס טּוהן.

 

 )ּתֹוְך ַהַנַחל ְסעּוָדה ְשִליִשית ִפְנָחס תשס"ה(
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רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
 ~ באָׁ  שדֶ חוֹ   ~

 

ב, ָא שד  עם חו  יר ד  ן מ  ש  ט  ענ  ת ב  ב  ש   ואְךי ו  ד  
ן  יר ֵגייע  ש ין ו  שמ  ד  ש ָאב, ַא חו  ד  ין חו  יין א  ַאר 

ש  ד  ק  מ  ן ֵבית ה  יפ  ט או  ר  יע  רו  ען ט  ואס מ  ין ו  א 
רּוב ג עו   יז ח  ואס א  עו  ען ב  ן, אּון מ  עם ואר  ט ד 

יק  ין צּור  ס שו  ר ז אל ע  ן ַאז ע  ט  ש  ער  ֵאייב 
ן. יע  בו  יפ   או 

ן  ב  ן חּור  יפ  ט נ אר או  יש  יז נ  ר א  יע  רו  ער ט  ד 
ן ואר  רּוב ג עו  יז ח  ואס א  ש ו  ד  ק  מ  יט מ   ֵבית ה 

ן יקר  אר צּוט י  נ  יז  ויי טו  וֵ צ   ר  יע  רו  יר ט  , נ אר מ 
ב   ז ער ֵאייג ענ עם חּור  יף אּונ  יְך או  ן ֵבית או 

ש ד  ק  מ  יין ַא  .ה  ף ז  אר  יד ד  ח  פּון ַא א  ער מ  ד 
ף  אר  ס ד  ש, ע  ד  ק  מ  יג ש  ֵבית ה  ד  ענ  ן ט  ט  אכ  ר  ט 

ן  יט  ן מ  עב  ן אּון ל  ט  ש  ער  פּונ עם ֵאייב 
ט פּונ עם  ג עס  אר  ען פ  וען מ  ן, אּון ו  ט  ש  ער  ֵאייב 

ע חּור   יס  רו  אס ַא ג  יז ד  ן א  ט  ש  ער  ן, אּון ֵאייב  ב 
יף  עם או  עם ד  ן ד  עט  יר ב  יר אּון מ  ן מ  ר  יע  רו  ט 

ז ער  ן אּונ  יע  בו  יפ  ן או  יר ז אל  ן ַאז מ  ט  ש  ער  ֵאייב 
ן  ט  אכ  ר  ש, צּו ט  ד  ק  מ  יג ש  ֵאייג ענ ע ֵבית ה  ד  ענ  ט 

ן צּום  עד  ן, צּו ר  ט  ש  ער  פּונ עם ֵאייב 
ן עב  ן אּון צּו ל  ט  ש  ער  י ֵאייב  ן מ  ן.ט  ט  ש  ער   ֵאייב 

עג  י ט  ין ד  ט א  עט י עצ  ב  ז ער ַאר  יז אּונ  אס א  ד 
י  ין ד  ען א  יְך נ עמ  ן ז  יר ז אל  ש ָאב, ַאז מ  ד  פּון חו 
ען צּום  יק קּומ  יין, אּון צּור  ט ַאר  ענ  ה 

ן ט  ש  ער  יק צּום . ֵאייב  ען צּור  ט מ  י קּומ  וי ַאזו  ו 
יז  אס א  ן? ד  ט  ש  ער  וען ַא ֵאייב  ה, ו  ר  י ּתו  ְך ד  דּור 

יד  ן  א  נ ען י עד  ער  יעּות צּו ל  ב  יְך ַא ק  ט ז  אכ  מ 
ֵגיין פּון ַאל ע  יס  ר ַארו  ועט ע  ה, ו  ר  אג ּתו  ט 

ט   עכ  ל  יינ ע ש  בּוק צּום ז  יג ד  ד  ענ  ט  יין ש  ס אּון ז 
ן. ט  ש  ער   ֵאייב 

 ֶדער ִצירּוף פּון ֶדעם חֹוֶדש  

ען פּונ עם ער נ אמ  ן  ד  ט  ש  ער  ער ֵשם  -ֵאייב  ד 
ף  ועל  ו  יף צ  ן או  על  ט  ש  יס  ען או  ען מ  הוי"ה, ק 
ף  ועל  ו  י צ  ן ד  עג  אס ז ענ ען ק  ן, אּון ד  ועג  ו 
ע  ער  ד  ט ַאן ַאנ  יינ  ש ש  ד  ע חו  ים, י עד  ש  ֲחד 

ירּוף פּונ עם ֵשם ער  .צ  ט ד  יינ  ש ָאב ש  ד  ין חו  א 
יף  ירּוף או  ועג צ  י ו  אס "הוי"ה" –ד  ואס ד   , ו 
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רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
סּוק אֵשי ֵּתיבו ת פּונ עם פ  י ר  יז ד  ים כז א  ר  ב  ֵכת ּו'ה   (ט )ד  ע י  'ס  מ  ֵאל 'ש  ר  ש 

ז ה'ה   ם ה  יָך יו  ה' ֱאֹלק  ם ל  ע  ֵיית  ל  ה  ס צּו,  – נ  ט  ער  ער ה  ד  ינ  ע ק  יש  יד  א 
ט  אג ז ענ  ן ט  יג  ט  יינ  עם ה  ן.ד  ט  ש  ער  ק צּום ֵאייב  אל  ן ַא פ  ואר  יר ג עו   א 

ער ֵשם ט ד  ק  ואס פּונ  ו  אר  סּוק פ  עם פ  ש  ,פּון ד  ד  עם חו  ין ד  ט א  יינ  ש 
יי  ָאב? ען ב  ג ענּומ  יז ָאנ  ס א  אְך, ע  ע ז  ט  אנ  עס  ער  ט  ינ  ען ז עהט ַאן א  אּון מ 

עם ֵשם ן ד  ויל ז אג  ען ו  וען מ  ן ַאז ו  יד  ען פּונ עם  – א  אמ  ער נ  ד 
ן ט  ש  ער  ט ֵאייב  אג  עם ֵשם, ז  ן ד  אג  יס ז  ט ַארו  יש  אְך נ  אר ד  ען ט  ער מ  ב  , א 

ס ש   י ע  וי ַאזו  ועג ו  י ו  יף ד  ס או  ען ע  ש ָאבמ  ד  ין חו  ט א  עם ֵשם  יינ  "ד 
ועג?. ""הי  ו  ה   עם ו  יף ד  ט או  ק  ואס פּונ  ו  אר   פ 

א"ש  ר  ה  יזמו  ט  א  א ז אג  ר  מ  י ג  וי ד  יט ו  יר לו  ב  ס  אס מ  ת ס"ג:( ד  כו  ר  ַאז )ב 
סּוק, ה   ן פ  ט  אנ  מ  ער  ד  נ  יב  עם או  ֵכת ּו'פּון ד  ע י  'ס  מ  ֵאל ה  'ש  ר  ז ה 'ש  ם ה  יו 

יר  י פ  ן, אּון ד  יר ז אכ  יס פ  ען ַארו  ט מ  נ  ער  יָך, ל  ה' ֱאֹלק  ם ל  ע  ֵיית  ל  ה  נ 
ס י י  ן ז ענ ען ד  יק ז אכ  ֵהייט צּור  ג ער  ינ  ר  יְך ג  ען ז  יד ק  י ַא א  וי ַאזו  ת ו  דו  ו 

אר  יג פ  אס  ע פ  אק  ס ט  יז ע  אר א  פ  ער  ן, אּון ד  ט  ש  ער  ן צּום ֵאייב  ער  ק 
יין ֵאייג ענ ע  ן ז  יע  בו  יפ  יק או  ויל צּור  ער ו  וען י עד  ש ָאב ו  ד  ין חו  ט א  י עצ 

י יְך א  ש, אּון או  ד  ק  מ  ב, ֵבית ה  צ  ן מ  ין י עד  יד א  ן א  אר י עד  יג פ  ט  ויכ  ס ו  ז ע 
ועג. עם ו  יף ד  עם ֵשם או  ן ד  אג  ט צּו ז  ינ  ען צּוג עוואו  יז מ  אר א  פ  ער   אּון ד 

 

 ֶיעְדן ָטאג פּון ֵניי א.

יו ם  סּוק, "ה  עם פ  יס פּון ד  א ַארו  ר  מ  י ג  ט ד  נ  ער  ע ז אְך ל  ט  ש  ר  י ע  ד 
ם ל   ע  ֵיית  ל  ה  ז ה" נ  ן ה  ט  אכ  ר  ש ט  ט  ענ  ף ַא מ  אר  אג ד  ן ט  יָך, ַאז י עד  ה' ֱאֹלק 

ן  יד  י א  אר ד  ה פ  ר  י ּתו  ן ד  ער ג עג עב  ט  ש  ער  ער ֵאייב  אט ד  ט ה  יינ  ַאז ה 
אל. ן מ  ט  ש  ר   צּום ע 

ן  ויס  ף ו  אר  יד ד  ואס ַא א  אְך ו  ע ז  ט  ס  יג  ט  ויכ  ע אּון ו  ט  ש  ר  י ע  יז ד  אס א  ד 
ר ו   וען ע  ט ו  יש  אר נ  ען ט  ן, ַאז מ  ט  ש  ער  ען צּום ֵאייב  יק קּומ  ויל צּור 

ואס  ילּוק ו  יין ח  ט ק  יש  יז נ  ס א  ן, ע  ט  וען נ עכ  יז ג עו  ס א  ואס ע  ן ו  ט  אכ  ר  ט 
ען אּון  יק קּומ  אג צּור  ן ט  ען י עד  ען מ  ט, ק  יז י עצ  אט ג עטּוהן ב  ען ה  מ 

ינ   ן פּון ֵניי צּו ד  ֵהייב  ער ָאנ  וי ד  י ו  ן, ַאזו  ט  ש  ער  עם ֵאייב  ען ד 
אר  ה פ  ר  י ּתו  אל ד  ע מ  ט  ש  ר  י ע  ן ד  ט ג עג עב  יינ  ט ה  ואל  ער ו  ט  ש  ער  ֵאייב 

ן. יד  י א   ד 
ן,  ג  אר  יין מ  ועט ז  ס ו  ואס ע  ן ו  ט  אכ  ר  ט ט  יש  ען נ  אר מ  יְך ט  י או  ַאזו 

נ   ער  ן צּו ל  ֵהייב  ט ָאנ  יינ  ועל ה  יְך ו  ער "א  ב  ה, א  ר  ט ַאז ען ּתו  וער ז אג  ו 
ן?" ט  אל  ה  ס נ אְך ָאנ  ועט ע  ן ו  ג  אר  ואס  ,מ  ילּוק ו  יין ח  ט ק  יש  יז נ  ס א  ע 

ן  אפ  צּוכ  יינ  ן ַאר  יר  רּוב  יד פ  ף ַא א  אר  אג ד  ן ט  ן, י עד  ג  אר  יין מ  ס ֵגייט ז  ע 
ועט ֵהייל   ה ו  ר  י ּתו  ה, אּון ד  ר  נ ען ּתו  ער  עם צּו ל  ן ד  יג  ן אּון ֵריינ  יג 

ן. ט  ש  ער  ן צּום ֵאייב  ג  ענ  ר  יק ב  ים צּור  ש, אּון א  ט  ענ   מ 
 

הב.  ּתָ  ַאן ַאְנֶדעֶרע ּכִ

ויל  יד ו  וען ַא א  ער ו  ב  הא  יו  ָאנ  ט א  נ ען, קּומ  ער  ן צּו ל  יין  םיב  ייְך ַאר  ל  ג 
ר   נ ען ּתו  ער  ענ ען ל  יְך צּו ק  ין א  וער ב  אפ "ו  ין ק  ע א  אק  יז ט  ס א  א ה? ע  ד 

ים ד  מ  ע לו  יס  רו  ן אּון  ,ג  יצ  ן אּון ז  עב  ר ל  ועק ֵזייע  יְך ַאו  ן ז  ואס ג עב  ן ו  יד  א 
אְך  יְך קּום ד  ה, א  ר  י ּתו  ין ד  יח  א  ל  צ  וען אּון ז ענ ען מ  עו  אר  ער ה  ב  ט א  יש  נ 

יְך  יְך ז  ען א  וי ק  ג ער, ו  ינ  יץ פ  פ  ר ש  וי צּו צּו ֵזייע  ן צּו ֵזיי? ו  ייכ  ל  ג  אר  פ 
י  נ ען?"ַאזו  ער  יין צּו ל  ה ז  כ  יְך זו  יְך או  ען א   ק 

יס פּון  ט ַארו  נ  ער  א ל  ר  מ  י ג  ואס ד  אְך ו  ע ז  ֵווייט  י צ  ט ד  עם קּומ  יף ד  או 
סּוק,  עם פ  כּו' "ד  ם ו  יו  ֵאל ה  ר  ש  ע י  מ  ֵכת ּוש  ס  ת  -ה  ּתו  ת כ  ּתו  ֲעׂשּו כ 

קּו  ס  ע  הו  ר  ּתו  ס  - "ב  ת, ע  ּתו  אְך כ  א ַאס  יז ד  ה א  ר  נ ען ּתו  ער  יים ל   עןענ  ז  ב 
ע  אק  א ט  ה, אּון ד  ר  ין ּתו  ן א  ֵלייג  יינ  יְך ַאר  ענ ען ז  ואס ק  ן ו  יד  נ ען א  ער  ל 

י ע ע  יס  רו  יט ַא ג  יםמ  פּול  ל  יט פ  יב  ;ּון אּון מ  ער או  ב  טּו פּון ַאן א  יז  ב 
ּת   ע כ  ער  ד  ט ַאנ  יש  טּו נ  ס  פ  אר  יּון, ד  ע  י ב  נ ען ַאזו  ער  ט ל  יש  ט נ  ס  ענ  ה, דּו ק 

ה ּת  ע כ  ער  ד  ין ַאן ַאנ  וייל י ענ ער ֵגייט א  יף י ענ עם, ו  ן או  י . קּוק  ב  ער ר  ד 
ט  ן ע"ו( ז אג  ימ  "ן ס  ר  ת ה  יחו  ען )ׂש  ען ק  עןַאז מ  ילּו מ  ה ֲאפ  ר  נ ען ּתו  ער   ל 
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רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
ֵטייט נ   ש  אר  ט, פ  יש  נ  ט ג אר  ק  ענ  ען ג עד  ילּו מ  ט, אּון ֲאפ  אג  ען ז  ואס מ  ל ו  ל  כ  ט ב  יש 

ה, אּון  ר  ּתו  ימּוד ה  ה פּון ל  ו  צ  י מ  ֵיים ד  ק  ען מ  יז מ  ער א  ט  וער  י ו  ן ד  אג  ן ז  יט  יז מ  לו  ב 
ש   ער  יק צּום ֵאייב  ים צּור  ט א  ג  ענ  ר  ש אּון ב  ט  ענ  עם מ  ט ד  יג  אס ֵריינ  ן.ד   ט 

י יךְ אִ ג.  ָראְכן ןּבִ  צּוּבְ

ין  יְך ב  ער א  ב  ה, א  ר  נ ען ּתו  ער  ע ל  אק  ויל ט  יְך ו  ן, "א  אג  ועט ז  ש ו  ט  ענ  יב ַא מ  או 
ן אּון אכ  ר  י צּוב  רו ת אּון ַאזו  י צ  ט פּון ד  אק  יְך  צּוה  ְך, ַאז א  יְך ֵגיי דּור  ואס א  ים ו  סּור  י 

ט  יש  שּוט נ  יְך פ  ען ז  ה".ק  ר  נ ען ּתו  ער  ען אּון ל   צּוז אם נ עמ 
סּוק,  עם פ  יס פּון ד  נ ען ַארו  ער  "ל ל  ז  י ח  ואס ד  אְך ו  ע ז  יט  ר  י ד  ט ד  עם קּומ  יף ד  או 

ֵאל " ר  ש  ע י  מ  ֵכת ּוש  ס  ה,  -ה  ר  ֵרי ּתו  ב  ל ד  ם ע  כ  מ  צ  תּו ע  ּת  ֵרי ּתכ  ב  ֵאין ד  ה ש  ר  ו 
א ב   ל  ין א  מ  י  ק  ת  ל  מ  מו  ע  צ  ית ע  ֵממ  י ש  "ימ  וען  - ה  ט ו  נ  ער  ש ל  ט  ענ  ואס ַא מ  ה ו  ר  י ּתו  ד 

ש, אּון  ט  ענ  יים מ  יְך ב  ט ז  אל  אס ה  ט, ד  רּוק  יז ג עד  ר א  וען ע  וער, ו  ו  ים ש  יז א  ס א  ע 
רו ת  אט צ  ש ה  ט  ענ  וען ַא מ  ט ו  אל  עמ  א ד  ק  ו  אר ד  פ  ער  ה ד  ע ֵעצ  ט  ס  יג  צ  יין ֵאיינ  יז ז  א 

ה ר  י ּתו  ן צּו ד  יפ  לו  ט  ין ּת   .צּו ַאנ  ֵטייט א  י הּו ש  ֵבי ֵאל  א ד  ק ו'( נ  ש )ֵפר  ט  ענ  וען ַא מ  ַאז ו 
ה, אּון  ר  י ּתו  ן צּו ד  יפ  ר לו  ים, ז אל ע  סּור  רו ת אּון י  ים צ  יף א  ט או  ס קּומ  ז עהט ַאז ע 

ן ַאל   ועל  ט ו  אל  עמ  ים.ד  ועק ֵגיין פּון א  ים ַאו  סּור   ע י 

ֵטיי יךְ אִ ד.  ט ַקיין ָוואְרט ַפאְרש ְ  ִניש ְ

יין  ט ק  יש  ֵטייט נ  ש  אר  ש פ  ט  ענ  וען ַא מ  ילּו ו  טאֵ ֲאפ  ואר  ר  יין ו  ט, ע  נ  ער  ר ל  ואס ע  ו 
ים  י ֵציין קו  יְך ד  ט ז  עכ  ר  ט יס רו  ַאצּוב  עם קּומ  יף ד  ער, או  ט  וער  י ו  ן ד  אג  י צּו ז  ד 

סּוק,  עם פ  יס פּון ד  ט ַארו  נ  ער  ען ל  ואס מ  אְך ו  ע ז  ט  ער  ׂש  "פ  ע י  מ  ֵכת ּוש  ס  ֵאל ה   -ר 
ג ה ְך י ה  ר כ  ַאח  ה ו  ר  ם ּתו  ד ָאד  מ  ל  ם י  ל  עו  א ל  ב  ר ר  ָאמ  ֵּתת, ד  ְך כ  ר כ  ַאח  ס ו  ַא  -" ה 

ר ילּו ע  ה, ֲאפ  ר  אְך ּתו  ן ַאס  אג  ם ז  ד  ף קו  אר  ש ד  ט  ענ  ֵטייט ג א מ  ש  אר  טפ  יש  נ  וען ַא  .ר  ו 
ט  אג  ש ז  ט  ענ  יְך מ  ועט ז  ה, ו  ר  אְך ּתו  יין ַאס  ועט ז  ר ו  ענ ען, אּון ע  פ  ף ע  ח  צּום סו  מ 

ט. נ  אט ג על ער  ר ה  ואס ע  ה ו  ר  ע ּתו  צ  אנ  י ג  ענ ען ד  ֵטיין אּון ק  ש  אר   פ 
סּוק ה   עם פ  יס ַאז פּון ד  ט או  ט קּומ  א קּומ  ואס פּון ד  ם, ו  יו  ֵאל ה  ר  ש  ע י  מ  ֵכת ּוש  ס 

יס ַא  ט ַארו  סּוק קּומ  עם פ  ש ָאב, פּון ד  ד  עם חו  ין ד  ט א  יינ  ואס ש  ער ֵשם ו  יס ד  ַארו 
יְך ש   ף ז  אר  ען ד  יד, ַאז מ  ן א  אר י עד  יזּוק פ  יג ע ח  ד  ואל  ן צּו ג עו  ייע  אנ  יג ב  ד  ענ  ט 

ר   נ ען ּתו  ער  נ ען, אּון ל  ער  יְך ל  ען או  ט ז אל מ  יש  ֵטייט נ  ש  אר  ען פ  ילּו מ  ה אּון ֲאפ 
י  ן צּו ד  יפ  לו  ט  ה צּו ַאנ  יג ע ֵעצ  צ  י ֵאיינ  יְך נ אר ד  יז או  רו ת א  אט צ  ען ה  וען מ  ילּו ו  ֲאפ 

ה. ר   ּתו 
ט  ן י עצ  ק  ענ  יג צּו ג עד  ט  ויכ  ר ו  יז ֵזייע  ים א  ּמּוד  ע ל  י ַאל   ערד   יןו  ט שמ  ס קּווען ע  ו  ד 

ט  וער  ר ו  ל אּון ע  ש ֵׂשכ  ט  ענ  ט ַא מ  אקּומ  ה ב  ר  י ּתו  ְך ד  וייל דּור  ש ָאב, ו  ד  חו 
ן  ב  יין ֵאייג ענ ע חּור  ר ז  ט ע  עכ  אר  עם פ  יט ד  ן, אּון מ  ט  ש  ער  ען צּום ֵאייב  ד  ינ  צּוג עב 

ד   ק  מ  עם ֵבית ה  ח  ד  יין מ  ין ז  יף א  ט או  יע  ר בו  ש, ע  ד  ק  מ  ואס ש, ֵבית ה  עם ו  ְך ד  דּור 
ר ב   ה. דנ  יע  ר  י ּתו  ְך ד  ן דּור  ט  ש  ער  ח  צּום ֵאייב  יין מ   צּו ז 

ועג "ֵשם ה   י ו  יף ד  עם ֵשם או  ן ד  אג  ן צּו ז  יד  יי א  ען ב  ג ענּומ  יז ָאנ  אר א  פ  ער  "ה", י  ו  ד 
ען צּונ   סּוק ק  עם פ  יס פּון ד  ט ַארו  ואס קּומ  יזּוק ו  י ח  וייל ד  ן ו  אר י עד  ען פ  יץ קּומ 

יד ש   יג.א  ד  ענ   ט 

 ס ִאין ִדי ֵניין ֶטעגִמיְלִכיגְ 

יְך צּו  ן ז  יר  ן פ  יד  ואס א  ו  אר  ים פ  ֲעמ  ט ט  ג  ענ  ר  ט ג עב  וער  ים ו  ש  דו  ק  ים ה  ר  פ  י ס  ין ד  א 
יג   כ  יל  ן מ  ס  ָאב ע  ה ב  ע  ש  יז ּת  ש ָאב ב  ד  עג פּון ר אש חו  י ֵניין ט  ין ד  ע )ס א  ר  ֵיין ספה"ק ז  ע 

ים(,  ר  ב  ק ופ' ד  ל  ש פ' ב  ד  ער קו  ב  יטא  א מ  ען ד  ען מ  עם ק  אר  ד  ר גּוט פ  ֵטייןס ֵזייע  וייל ש  , ו 
ט  ה, קּומ  ר  נ ען ּתו  ער  ען ל  יְך צּו נ עמ  ייט ז  יג ע צ  ט  יכ  י ר  יז ד  ש א  ד  עם חו  ין ד  ט א  י עצ 

ש מ  עג ז ענ ען מ  י ט  יס ַאז ד  י או  ב ש   ַאזו  ער יו ם טו  וי ד  ט ו  אל  עמ  ואס ד  ת ו  בּועו 
יג   כ  יל  יְך מ  ען או  ט מ  ס   ס.ע 

ה צּו  ל  ח  ת  ן ַא ֵנייע  ה  אכ  ש ָאב צּו מ  ד  עג פּון חו  י ט  ן ד  נּוצ  יס  ועט או  יד ו  וען ַא א  ו 
ה ר  נ ען ּתו  ער  וער, ז אל ע   .ל  ו  ר ש  ים ָאן ֵזייע  ט א  ס קּומ  וען ע  ילּו ו  ש אּון ֲאפ  אט  ר כ 

ה ר  ער פּון ּתו  ט  וער  י ו  ן ד  אג  ה  .ז  ר  י ּתו  ן ַאז ד  פ  על  ער ה  ט  ש  ער  ער ֵאייב  ים ד  ועט א  ו 
ח   י כ  ען ד  אקּומ  ועט ב  ר ו  ץ י אר, ע  אנ  יף ַא ג  יְך או  ים או  ין א  ן א  ייב  ל  ין ב  ועט שו  ו 

ץ  אנ  ה ַא ג  ר  נ ען ּתו  ער  ער צּו ל  וייט  ק ו   י אר.אּון ֵחש 
יין ף צּו ז  אר  ס ד  וי ע  עג ו  י ט  ן ד  צּונּוצ  יס  ה או  כ  יז זו  ואס א  עם ו  יז ד  יל א   .וואו 

א"ש ר  ה  ת מו  יחו  חֵ  )ׂש  נ  ש מ  ד  ְך חו  ר   ָאב(-םע 
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 ~ מוסדותינו הק' נייעס אינערהאלב ~
 

 תורה דינערט אפ אין מחנה תפארת התורהקול 
ה אן מיט א געוואלדיגע סוקסעס, דער "גייט ב "מחנה תפארת התורה"ער אין קעמפ זומדער 

ווען די צענדליגע טייערע בחורים זיצן און הארעווען אויף די  פ,אפ אין קעמהילכט ורה תקול 
עס ווער  .נצופולן מיט תורה און יראת שמיםנוצן אויס די טייערע צייט זיך אהייליגע תורה, און 

קומט נאר אריין אין קעמפ קען גלייך שפירן די לויטערע לופט, די לופט וואס איז אנגעפולט מיט 
 ערשטן.תורה, מיט תפלה, מיט אסאך רעדן צום אייב

קומט וויי שיעורים, דער ערשטער שיעור צא לערנט יעדן טאג פאר "ראש ישיבה שליטדער 
די בחורים הערן זיך צו מיט חשק צו די הייליגע ווערטער פון די אין גמרא, ג יעדן פארמיטא רפא

ון תוספות, ביז צו הלכה י א"גמרא רשדי  ,לערנט בטוב טעם ודעתוואס ווערט פארגעגמרא 
 זאל זיך וויסן ווי אזוי צו פירן.למעשה אין די פוסקים, מען 

 ,דער צווייטער שיעור קומט פאר יעדן נאכמיטאג, א שיעור אין די הייליגע ספרים פון רבי'ן
ו טאג קומען ציעדן ואס די בחורים זענען זיך מחי'. ומיט  ,מיט דברי חיזוק והתעוררות געפלאכטן

ן אנשי שלומינו פון נאנט און ווייט מיטצוהאלטן די שיעור וואס איז מחי' און מחזק, או פילע פארן
יד קען זוכה זיין צו זיין נאנט צום אייבערשטן און ווערן אן אמת'ער אלערנט א וועג ווי אזוי יעדער 

 ליכער איד.ער
ר ר' "ג מוה"הרה יעלע זכיה אז מיר האבן אין קעמפ ראש חבורתינויאר האבן מיר א ספעצדאס 

חורי הישיבה און די תושבי המחנה האבן די זכי' צו נהנה זיין מאור ב, די א"יצחק לעזער שליט
 תורתו, לדעת את המעשה אשר יעשון.

ג "די וועכנטליכע ליל שישי שיעור דורך הרהאין קעמפ וואך דאנערשטאג איז פארגעקומען די 
ם און די תושבי המחנה, זענען אויך געקומען צו פארן די בחוריאויסער . א"ר' יצחק שליט

רקן ווייטער מיט צו קענען הערן דעם שיעור און זיך שטא דערטער אנשי שלומינו פון איבעראלהונ
 ש האט אונז געלערנט אלע יארן."די אלע הייליגע עצות פון רבי'ן אזוי ווי מוהרא

זאלן אויסנוצן די זומער טעג ווי עס דארף צו זיין און  ראייבערשטער זאל ווייטער העלפן מידער 
 שוועל. םעם זיך גוט צוגרייטן צו די הייליגע טעג וואס שטייען שוין ביידמיט 

 !הגבעות יפצחו לפניכם רנהום יההר
*** 

 

 הכנות אויף אומאן ראש השנהפיבערהאפטיגע 
איז ראשי  "אב"אין חודש אב, וואס ווי באקאנט זאגן די הייליגע ספרים אז אריינטרעטנדיג 

ן אט אט אריינטרעטן אין די ודש אלול, מיר גייען שויקומט שוין באלד חעס  – "אלול בא"תיבות 
מען גייט אנשרייבן פאר יעדן עס גייט פארקומען דער פארטיגער משפט, ע טעג ווען גהיילי

טויזנטער אידן צו פארן אויף ראש השנה קיין  גרייטן זיך ;יאר וועט דורכגיין מענטש ווי אזוי זיין
, אזוי ווי דער רבי האט צוגעזאגט אז אומאן, צו נעמען דעם הייליגן רבי'ן פאר א גוטן אדוואקאט

ער וועט ארויסהעלפן יעדן וואס וועט קומען צו אים אויף ראש השנה, און זען אז מען זאל אים 
 א גוט געבענטשט יאר. אנשרייבן

רליכע רשטנ'ס הילף צו שאפן א העגעמאלדן האבן מיר דאס יאר מצליח געווען מיט'ן אייבעווי 
 םען דעפראווענ, און םזיך האלטן אינאיינע אלע אנשי שלומינו וועלן אוגרויסע פלאץ אין אומאן, וו

טוב יום ף אוי ףדארמען עט זיין צוגעשטעלט אלעס וואס ן פלאץ וופ'אוי הייליגן יום טוב צוזאמען.
סיי צו עסן די סעודות שבת ויום טוב, פילע פלעצער צו שלאפן, א גרויסע מיט גרויס רחבות, 

 שיינע בית המדרש, און א מקוה אויפ'ן פלאץ.
ט געווארן, עס גלייך צוכאפער אבעס צוגעגרייט הונדערטער בעטן, איז וואס מען האט כאטש 
, נאכדעם וואס אלע אנשי שלומינו ווילן זיך האלטן פלעצער א קליינע צאלגעבליבן איז נאר 

 צוזאמען און פירן דעם יום טוב אינאיינעם.
וועד חבורת "עס וויל נאך אריינכאפן צו רעזעווירן א פלאץ, זאל זיך מעלדן ווי פריער צום ווער 

 .זכה ם, וכל הקוד347-452-0412אויפ'ן נומער  "היכל הקודש באומאן
 

 !אצלי על ראש השנה להיותמ ,דבר גדול מזהאין  ?אומר לכםמה 
 

 

בֹות  ִמיֵלי ְדאָׁ
בֹות  ֶפעְרל ֶוועְרֶטער אֹויף ִפְרֵקי אָׁ

 

 

 

 עֶדער ִאיד ֶקען ָאְנקוֶּמעןיֶ 

 צּו ַאֶלע ַמְדֵריגֹות
 

 ֶזעהן ָנאר ִדי גּוְטס

 

 קאפיען פרינטן און מיר נעמען אן צו
 

 פאר גאר ביליגע פרייזן!
 
 

 ספרים  •  קונטרסים  •  וועכענטליכע גליונות
 שנעל גוט און ביליג!

 

 347-559-5554רופט אריין פאר א פרייז 
5554printing@gmail.com 

 קול ברסלב
 

 
 

 ען קען הערן שיעוריםמ
פון כ"ק מרן מוהרא"ש 
זי"ע פון די פארגאנגענע 

 יארן
 

212-444-9191 

 

 

 

 

  



 א
 

 

 גליון היכל הקודש
 וועכענטליכע גליון ארויסגעגעבן דורך

 וויליאמסבורג מוסדות היכל הקודש ברסלב
 נתייסד ע"י כ"ק מרן מוהרא"ש זי"ע

 
 

  זמנים
 8:07.....................הדלקת הנרות.

 8:44.................ר"ש.....סוף זמן ק
 9:36.........................מוצאי שב"ק

 שיעורים כסדרן
 ה"ננדרים ............................בבלי

 ו"נשבת .........................ירושלמי
 'הפרק  פרה...................תוספתא

 
 
 
 
 
 

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

 

ל בַּ נָׁ ֵהן הֵ  עַּ ר מַּ ם ִלְמסָׁ ר ִבְלעָׁ ֵאל ִבְדבַּ יּו ִלְבֵני ִיְשרָׁ י ָזאְגט  .ה'ה הָׁ יקּוֵטי ֶדער ֶרבִּ )לִּ

יָמן מ"ג(  י ֵרייד פּון ַא ָרָשע ַא מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' סִּ ט ַאז ֶדער ָוואס ֶהעְרט ַמאכְ  ',ַבר ַדַעת'ַאז דִּ
וי ַא רָ  . אּוןֶעס ָזאל טּוהן ֲעֵבירֹות יְשט צּו ֶהעְרן וִּ יְטן נִּ יְך ָאְפהִּ ָשע ֶדעְרַפאר ַדאְרף ֶמען זִּ

 ֶרעְדט, ַווייל ָדאס ַשאְדט ֵזייֶער ַפאר ֶדעם ָוואס ֶהעְרט ֶעס.
ֵאל "בִ נָׁ ֵהן הֵ ָדאס ָזאְגט ֶדער ָפסּוק,  יּו ִלְבֵני ִיְשרָׁ ם,ה הָׁ ר" ִבְלעָׁ י ֵרייד ָוואס  ְדבַּ דִּ

יְדן. י אִּ ְלָעם ָהאט ֶגעֶרעְדט ָהאט ֶגעַשאְדט ַפאר דִּ  בִּ
י ָזאְגט  ?'ַבר ַדַעת'ָוואס ֵמייְנט ַא ָרָשע ַא  יָמן רפ"ב( ָנאר ֶדער ֶרבִּ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א סִּ ַאז )לִּ

ילּו ַא ָרָשע ָגמּור ַדאְרף ֶמען אֹויְך ַדן ַז ֶמען ַדאְרף ֶיעְדן ֶמעְנְטש ַדן ַזיין ְלַכף ְזכּות, יין ֲאפִּ
י  .ְלַכף ְזכּות ויֶדער ָזאְגט ָאֶבער ֶדער ֶרבִּ יָמן פ"ח( וִּ יָבה סִּ דֹות אֹות ְמרִּ ין ְזכּות "אֵ )ֵסֶפר ַהמִּ ין ְמַלְמדִּ

ית ית,  ."ַעל ַהֵמסִּ ַא ֶמעְנְטש ָוואס ֶרעְדט ָאפ ַאְנֶדעֶרע ֶמעְנְטְשן פּוֶנעם ַא ֵמסִּ
יְשט ַדן ַזיין ְלַכף ְזכּות. ים ָטאר ֶמען נִּ  ֵאייֶבעְרְשְטן, אִּ

ים, ֶווען  יֵני ְרָשעִּ יז ָדא ְצֵוויי מִּ ין ַא ָרָשע ֶזעהט ֶמען ַאז ֶעס אִּ יז ַאֵליין דּוְרְכֶגעַפאְלן אִּ אִּ
יְשט ֶגעֶקעְנט ְשַטאְרְקן אֹויף ַזֲעֵבירֹות, ֶקען ֶמען מְ  יְך נִּ יין ֵיֶצר ַלֵמד ְזכּות ַזיין ַאז ֶער ָהאט זִּ
ר ָהאט שֹוין עדֶ ֶרעְדט אֹויְך צּו ַא ְצֵווייְטן צּו טּוהן ֲעֵבירֹות, ַא ָרָשע ָהַרע, ָאֶבער ֶווען 

ים ַדאְרף ֶמען ְשֵטיין ַוו ימּוד ְזכּות, אּון פּון אִּ יְשט ַקיין לִּ  ייט.נִּ
י ֶוועְרֶטער  י ְטָראְפן  ה"נָׁ "ֵהן הֵ ֶדעְרַפאר אֹויף דִּ א ֵגֵרש",ֶזעֶנען ָדא דִּ ְזלָׁ י ֵרייד  "אַּ ַאז דִּ

ויל צּוֶרעְדן ַאז  ַאֶוועק ֵגיין פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן ָאֶדער  ָזאלֶמען פּון ֶדעם ָרָשע ָוואס וִּ
יק, ָדאס ֶווע יַע ַזיין אֹויף טפּוֶנעם ַצדִּ יר ַמְשפִּ א ֵגֵרש" ַאז ,דִּ ְזלָׁ יין ַאז דּו ָזאְלְסט ַאֶוועְקגֵ  "אַּ

יְך ֵזייֶער הִּ  י ְקדּוָשה, אּון ֶדעְרַפאר ָזאְלְסטּו זִּ יר ַפאְרְטַרייְבן פּון דִּ יְטן פּון אּון ֶמען ָזאל דִּ
ים. יְשט צּוֶהעְרן צּו אִּ יְך נִּ יֶכער זִּ ים, אּון זִּ  אִּ

 )ֹזאת ַהּתֹוָרה ַמטֹות ג(

*** 
ר ִסינָׁ  ֲאוָׁה,וִַּיְסעּו ִמִמְדבַּ תַּ יר ֶדעם ָפסּוק לֹויט מֹוַהָרא"ש  י וַּיֲַּחנּו ְבִקְברֹות הַּ יז ַמְסבִּ אִּ
י ָזאְגט  וי ֶדער ֶרבִּ יָמן א'( וִּ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' סִּ ויל ְמשּוֶגע ַמאְכן דֶ )לִּ עם ַאז ֶדער ֵיֶצר ָהַרע וִּ

יְגְסֶטע ֵעָצה ֶקעְגן ֶדעם ֵיֶצר הָ  י ֵאייְנצִּ יז ֶמעְנְטש ַאז ֶער ָזאל טּוהן ֲעֵבירֹות, אּון דִּ ַרע, אִּ
יֶגע ּתֹוָרה, ָוואס ָנאר ָדאס ַהְרְג'ט ֶדעם ֵיֶצר ָהַרע ָווא י ֵהיילִּ ס ְבֶרעְנט ָנאר צּו ֶלעְרֶנען דִּ

ין  ַא ֶמעְנְטש. אִּ
י  יָמן י"ט( ָנאְך ָזאְגט ֶדער ֶרבִּ יחֹות ָהַר"ן סִּ ין ֲעֵבי)שִּ יְגט אִּ ילּו ַא ֶמעְנְטש ָוואס ֶער לִּ רֹות, ַאז ֲאפִּ

יְמֶטע יְך ַמאְכן ַא ַבאְשטִּ יז צּוֶגעוואֹויְנט צּו טּוהן ֲעֵבירֹות, אֹויב ֶוועט ֶער זִּ יעּור,  ֶער אִּ שִּ
י ּתוֹ  ים דִּ יל, ֶוועט אִּ יל אּון ַאזֹויפִּ יֶכער ֹחק ְוֹלא ַיֲעֹבר, צּו ֶלעְרֶנען ֶיעְדן ָטאג ַאזֹויפִּ ָרה זִּ

יד. יֶכער אִּ יֶכער ַזיין ַאן ֶעְרלִּ  ַארֹויס ֶנעֶמען פּון ַזייֶנע ֲעֵבירֹות אּון ֶער ֶוועט זִּ
ר ִסינָׁ ָדאס ָזאְגט ֶדער ָפסּוק  ייוִַּיְסעּו ִמִמְדבַּ יַני, דִּ ְדָבר סִּ  , ֶווען ֶמען ֵגייט ַאֶוועק פּון מִּ

י ּת ֶמען ֶהעְרט אֹויף  עןוְגַלייְך וֶ ַאז ָדאס ֵמייְנט  .ֹוָרהְפַלאץ וואּו ֶמען ָהאט ְמַקֵבל ֶגעֶווען דִּ
ֲאוָׁהצּו ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה,  תַּ י ַּתֲאוֹות ָוואס ַבאְגרָ וַּיֲַּחנּו ְבִקְברֹות הַּ אְבן , קּוְמט ֶמען ָאן צּו דִּ

יט ֶדעם ֶמעְנְטש פּון אַ  י ּתֹוָרה הִּ יֶגעְרֵהייט, ַווייל ָנאר דִּ ֶלעם ֶדעם ֶמעְנְטש ֶלעֶבעדִּ
 ס.ְשֶלעְכטְ 
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ת  ~ בָׁ  ~ ֶדער ֵהייִליֶגער שַּ

ואְכן, ֶזעֶנען גָּאר  ִתים פּון ִדי ְדֵריי וָּ בָּ ִדי ְדֵריי שַׁ
אְגט ַאז ִדי  אְבן ֶגעזָּ ִדיִקים הָּ ִתים. צַׁ בָּ ֶגעהֹויֶבעֶנע שַׁ

ִתים ֶזעֶנען ֶקעְגן ִדי ְדֵריי יָּ  בָּ ִמים טֹוִבים, ְדֵריי שַׁ
ח, שָּ ֶקעגְ  בּועֹות אּון סּוּכֹות. אּון ֶדעִריֶבער ן ֶפסַׁ

ייט אֹויְסצּונּוְצן ִדי  ִאיז ֶיעְצט ִדי ִריְכִטיֶגע צַׁ
בָּ  ייןשַׁ אְרף צּו זַׁ אל שֹוין  .ִתים ִווי ֶעס דַׁ אס זָּ אּון דָּ

אל  אְנץ יָּאר, ַאז ֶמען זָּ ייְבן אֹויְך אֹויף ַא גַׁ ְבלַׁ
ת קֹוֶדש ִאיז, אּון ֶעס  בָּ ואס שַׁ ֶגעֶדעְנֶקען וָּ

ואס ֶמען ֶקען. אס ֶבעְסֶטע וָּ  אֹויְסנּוְצן דָּ
ואס ֶדער  ה וָּ נָּ תָּ ת קֹוֶדש ִאיז ַא מַׁ בָּ שַׁ

אר ִדי ִאיִדיֶשע  ֵאייֶבעְרְשֶטער אט ֶגעֶגעְבן פַׁ הָּ
אְגט  א זָּ רָּ ת י:( ִקיְנֶדער. ִדי ְגמָּ בָּ ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער )שַׁ

אב ַא  ֵבינּו: "ִאיְך הָּ אר מֶשה רַׁ אְגט פַׁ אט ֶגעזָּ הָּ
ת,  בָּ ייֶנע אֹוְצרֹות, ֶעס ֵהייְסט שַׁ ה ִאין מַׁ נָּ תָּ גּוֶטע מַׁ

אר ִדי ִאידְ  אס ֶגעְבן פַׁ אז ֵזיי ִאיְך ִוויל דָּ ן. ֵגיי לָּ
אקּוֶמען". ה ֵזיי בַׁ נָּ תָּ ואֶסעֶרע ְגרֹויֶסע מַׁ  ִוויְסן וָּ

ואְך ִאיז ַא ֶמעְנְטש  אְנֶצע וָּ דּוְרְכאֹויס ִדי גַׁ
יין  אט ִניְשט קַׁ אְגט, ֶער הָּ אְרְפלָּ אְריָּאְגט אּון פַׁ פַׁ
א  ת, בָּ בָּ ֶבער שַׁ ת. ֶווען ֶעס קּוְמט אָּ עַׁ דַׁ ִישּוב הַׁ

א ְמנּו ת בָּ בָּ ִביְסל שַׁ ואס ֶקען אַׁ ייט וָּ ה, ִאיז ַא צַׁ חָּ
אְכְטן  ִביְסל ָאְנהֹויְבן ְטרַׁ קּוֶמען צּו ִזיְך, ֶמען ֶקען אַׁ
ִביְסל צּו  אפ, ֶמען ֶקען ָאְנהֹויְבן אַׁ אֶרע קָּ ִמיט ַא ְקלָּ
אר  אְכְטן פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, צּו ֶגעֶדעְנְקן ַאז נָּ ְטרַׁ

ִדי ֶוועְלט, אּון ֶוועְרן ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִפיְרט 
אְפְטן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן. אהָּ  בַׁ

אְרף ִזיְך ַא ִאיד ֵזייֶער ְפֵרייֶען ֶווען  אר דַׁ ֶדעְרפַׁ
ת,  בָּ ת, ַאז ֶמען ִאיז זֹוֶכה צּו ִהיְטן שַׁ בָּ ֶעס קּוְמט שַׁ
ת, צּו  בָּ יין ֶדעם שַׁ ֵנג זַׁ אְרף ֶזעהן צּו ְמעַׁ אּון ֶמען דַׁ

ת.קֹויְפן ַאֶלע גּוטֶ  בָּ בֹוד שַׁ אְכן ְלכָּ  ע זַׁ
אְגן  "ל זָּ זַׁ ה טז.( חַׁ אְבן )ֵביצָּ ַאז ֲאִפילּו ַאֶלע אֹויְסגַׁ

אֶקע ָאְנֶגעְשִריְבן פּון  פּוֶנעם ֶמעְנְטש ֶזעֶנען טַׁ
אר  ה ֶוועְרט ָאְנֶגעְשִריְבן פַׁ נָּ שָּ ה, ֹראש הַׁ נָּ שָּ ֹראש הַׁ

אבְ  ן ְבֶמֶשְך ֶיעְדן ֶמעְנְטש ִוויִפיל ֶגעְלט ֶער ֶוועט הָּ
ת, ִדי ֶגעְלט  בָּ אֹות פּון שַׁ ֶבער ִדי הֹוצָּ ִדי יָּאר. אָּ
ת,  בָּ בֹוד שַׁ ואס ֶמען ֶגעְבט אֹויס ַאייְנצּוקֹויְפן ְלכָּ וָּ
ייְנֶגעֶרעְכְנט ִאיֶנעם ֶחְשבֹון,  אס ֶוועְרט ִניְשט ַארַׁ דָּ
אְרף  אזּוְנֶדעֶרע ֶחְשבֹון, אּון ֶמען דַׁ אס ִאיז ַא בַׁ דָּ

אְרְגן אֹויְסצּוֶגעְבן ִווי ֶמער ֶגעְלט ִזיְך נִ  יְשט זָּ
אְגט ֶדער  אְרֶקעְרט, אֹויף ֶדעם זָּ ת. פַׁ בָּ בֹוד שַׁ ְלכָּ
ּמֹוִסיף מֹוִסיִפין לֹו, ִווי ֶמער  ל הַׁ  ֵאייֶבעְרְשֶטער ּכָּ
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אל ֶמען  ֶדעִריֶבער ִאיז ַא ת זָּ בָּ בֹוד שַׁ ה ַאז ֶווען ֶמען קֹויְפט ְלכָּ גּוֶטע ֵעצָּ

ואְך.  אְנֶצע וָּ אר ִדי גַׁ ייְבן אֹויְך פַׁ אל שֹוין ְבלַׁ ע ַאז ֶעס זָּ א ֶשפַׁ קֹויְפן ִמיט ַאזַׁ
אְרן ֶמעְנְטש ַאז ֶער  ואְרן ָאְנֶגעְשִריְבן פַׁ "ו ֶגעוָּ אן, ֲאִפילּו אֹויב ֶעס ִאיז חַׁ אּון דַׁ

אל זִ  אְבן זָּ אס יָּאר הָּ ה, ַאז ֶער זָּאל דָּ סָּ ְרנָּ אס יָּאר ִמיט פַׁ אְרְפן מּוְטֶשען דָּ יְך דַׁ
ת, ִאיז  בָּ בֹוד שַׁ ייֶנע ֶגעְברֹויְכן ְלכָּ ֶבער ֶער קֹויְפט ַאֶלע זַׁ ֵווייִניג ֶגעְלט. אֹויב אָּ

א וֶ  ייְנֶגעֶרעְכְנט ִאיֶנעם ֶחְשבֹון, אּון אֹויף ַאזַׁ אְך ִניְשט ַארַׁ אס דָּ ועג ֶקען ֶער דָּ
ח. ה ְבֶריוַׁ סָּ ְרנָּ אְבן פַׁ  הָּ

א  רָּ אְגט ִדי ְגמָּ אְך ֶמער זָּ ה טו:( נָּ אט ִניְשט )ֵביצָּ ַאז ֲאִפילּו ֶווען ַא ֶמעְנְטש הָּ
ת, אּון ֶדער  בָּ בֹוד שַׁ אְרְגן אּון ַאייְנקֹויְפן ְלכָּ אל ֶער ֵגיין בָּ יין ֶגעְלט, זָּ קַׁ

אְגט צּו ַאז ֶער  אְלן. ֶווער ֶעס ִאיז זֹוֶכה צּו ֵאייֶבעְרְשֶטער זָּ אצָּ ֶוועט ֶעס בַׁ
ִים  ה ְבִלי ִמְצרַׁ ֲחלָּ אקּוְמט ֶער ַא נַׁ ת בַׁ בָּ יין ֶדעם שַׁ ֵנג זַׁ ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער  -ְמעַׁ

יין שּום  אְבן, ָאן קַׁ אְרף הָּ ואס ֶער דַׁ אְכן וָּ ֶוועט ִאים צּוְשֶטעְלן ַאֶלע גּוֶטע זַׁ
 ְגֶרעִניץ!

ע   ַּ  ֵניִתיםטֹויְזְנט ת 

ש  א ְבֵראִשית( ִאין ֶמְדרָּ ְנחּומָּ ֲעֵניִתים" )תַׁ ת ְּכֶאֶלף תַׁ בָּ ֶוועְרט ֶגעְבֶרעְנְגט "עֹוֶנג שַׁ
אְסט  - ואְלט ֶגעפַׁ אס ַאזֹוי ִווי ֶמען וָּ ת ִאיז דָּ בָּ ֵנג ֶדעם שַׁ ֶווען ֶמען ִאיז ְמעַׁ

ֲעֵניִתים.  טֹויְזְנט תַׁ
יי ִזי ואס ֶער ֶיעֶדער ֶמעְנְטש ֵווייְסט בַׁ אְכן וָּ אט ַאְלץ ֶגעטּוהן זַׁ ואס ֶער הָּ ְך וָּ

ייְבט ִתּקּוִנים  דֹוש ְשרַׁ קָּ אְרְפט טּוהן, ֶדער ֵהייִליֶגער ֲאִר"י הַׁ ואְלט ִניְשט ֶגעדַׁ וָּ
אְרט  אְרֶרעְכְטן ֶיעֶדע סָּ אְסְטן צּו פַׁ אְרף פַׁ ֲעֵניִתים ַא ֶמעְנְטש דַׁ ִוויִפיל תַׁ

ֶבער ֶווען ֶמען זָּ  ה. אָּ אְכן ֶדעם ֶחְשבֹון ֶוועט ֶמען ֶזעהן ַאז ֶעס ֲעֵבירָּ אל מַׁ
ֲעֵניִתים  אְסְטן ַאזֹויִפיל תַׁ א ֶגענּוג ֶטעג אּון יָּאְרן ִאין ֶלעְבן, צּו ֶקעֶנען פַׁ ִניְשטָּ

אט פֹוֵגם ֶגעֶווען. ואס ֶמען הָּ אֶרעְכְטן ַאֶלעס וָּ  צּו פַׁ
ת ִאיז ֶדעִריֶבער ֶווען ֶמען ֶנעְמט ִאין ֶחְשבֹון ַאז  בָּ יין ֶדעם שַׁ ֵנג זַׁ ִמיְטן ְמעַׁ

א  אְך. ִמיט ַאזַׁ ואְלִדיֶגע זַׁ אס ַא ֶגעוַׁ ֲעֵניִתים, ִאיז דָּ אס ַאזֹוי ִווי טֹויְזְנט תַׁ דָּ
רֹות, ְבלֹויז ִמיְטן ְפֵרייִליְך  אְרן ַאזֹויִפיל צָּ אְך ֶקען ֶמען ִזיְך ַאייְנְשפָּ ְגִריְנֶגע זַׁ

אס ש ת ִאיז דָּ בָּ אְכן ֶדעם שַׁ ֲעֵניִתים.מַׁ  ֹוין ַאזֹוי ִווי טֹויְזְנט תַׁ
ת ִווי ֶעס  בָּ אֶקע צּו ֶעְסן ַאֶלע ְדֵריי ְסעּודֹות שַׁ אְרף ֶמען ֶזעהן טַׁ ֶדעִריֶבער דַׁ
דֹוש ְשֵטייט ַאז ֶווען ַא ִאיד ֶעְסט ִדי ְדֵריי  קָּ ר הַׁ יין. ִאין זֹוהַׁ אְרף צּו זַׁ דַׁ

ת קוֹ  ת ֵגייט ַארֹויס ַא בַׁ בָּ ייֶדער ְסעּודֹות שַׁ ה. לַׁ אט ֱאמּונָּ ל ַאז ֶדער ִאיד הָּ
אט ִניְשט  לש ְסעּודֹות ֶמען הָּ ְלֵזל ִאין שָּ ואס ֶזעֶנען ְמזַׁ א ֶמעְנְטְשן וָּ ֶזעֶנען דָּ
ֶבער  לש ְסעּודֹות. ֶווען ֶמען ֶנעְמט אָּ ואְשן צּו שָּ יין ֹּכחַׁ אּון ֶגעדּוְלד ִזיְך צּו וַׁ קַׁ

אְכן  אס שֹוין ִאין ֶחְשבֹון ִדי גּוֶטע זַׁ אן ִאיז דָּ אר, דַׁ אקּוְמט ֶדעְרפַׁ ואס ֶמען בַׁ וָּ
אְטש  ואְשן אּון ֶעְסן כָּ ִפיל ְגִריְנֶגער, ֶמען ֶוועט ִזיְך יָּא ָאְנְשְטֶרעְנֶגען ִזיְך צּו וַׁ
יין צּו ִדי  ת, אּון זֹוֶכה זַׁ בָּ יין ַאֶלע ְדֵריי ְסעּודֹות פּון שַׁ ְשִלים זַׁ ִית צּו מַׁ ַא ְּכזַׁ

חֹות.ְגרֹויֶסע  ְבטָּ ואְלִדיֶגע הַׁ  ֶגעוַׁ
אְגן  "ל זָּ זַׁ ת קי"ז:( חַׁ בָּ ת ֶוועְרט )שַׁ בָּ ַאז ֶווער ֶעס ֶעְסט ִדי ְדֵריי ְסעּודֹות שַׁ

, פּון ֵגיִהנֹום אּון  ִשיחַׁ אְפן, פּון ֶחְבֵלי מָּ אְרט ְשְטרָּ אֶטעֶוועט פּון ְדֵריי סָּ ֶגערַׁ
גֹוג.  פּון ִמְלֶחֶמת ּגֹוג ּומָּ

ן  ֶגעב ְ ְ  ִמיט ִדי ִקיְנֶדערִזיְך ָאפ 

אט ִניְשט  אְרנּוֶמען, ֶער הָּ ואְך ִאיז ַא ֶמעְנְטש ֶגעֶוועְנִליְך פַׁ ְבֶמֶשְך ִדי וָּ
ייֶנע ִקיְנֶדער,  ה אּון ִמיט זַׁ חָּ יין ִמְשפָּ ְפצּוֶגעְבן ִמיט זַׁ ייט ִזיְך אָּ צּוִפיל צַׁ

אל ַאֵהיים גָּאר שְ  אְך מָּ ואְך קּוְמט ֶמען ַאסַׁ ֶפעט, ֶווען ִדי דּוְרְכאֹויס ִדי וָּ
ט ִניְשט אֹויס צּו ֶרעְדן ִמיט ִדי  אְפן שֹוין, ַאזֹוי ַאז ֶעס קּוְמט ִּכְמעַׁ ִקיְנֶדער ְשלָּ

ואְך.  ִקיְנֶדער ַא גַׁאְנֶצע וָּ
אְרף  ת ִטיש ִמיט ִדי ִקיְנֶדער, דַׁ בָּ יים שַׁ ת קֹוֶדש ֶווען ֶמען ִזיְצט בַׁ בָּ ֶבער שַׁ אָּ

אְטש אֹויְסנּוְצן אְזן צּו ִדי ִקיְנֶדער, אֹויְסֶהעְרן  ֶמען כָּ אְפלָּ ייט אּון ִזיְך ַארָּ ִדי צַׁ
ה, ֵזיי ֶדעְרֵצייְלן  אְגן אּון ֶרעְדן ִמיט ֵזיי ִדיבּוֵרי ֱאמּונָּ אְבן צּו זָּ ואס ֵזיי הָּ וָּ
ש ַא  מָּ ת, א.ד.ג. ֶעס ִאיז מַׁ בָּ ִדיִקים, ִזיְנֶגען ִמיט ֵזיי ִדי ְזִמירֹות שַׁ ִספּוֵרי צַׁ

אד  אל ַאֶוועְקֵגיין שָּ ואְך זָּ אְנֶצע וָּ אט פּון ִדי גַׁ ואס ֶמען הָּ ייט וָּ ַאז ִדי ִביְסל צַׁ
ע אּון ְרִכילּות. רַׁ שֹון הָּ ייְטן. ָאֶדער נָּאְך ֶעְרֶגער, ִמיט לָּ אִריְשקַׁ  ִמיט ֶרעְדן נַׁ

ייֶדער ִניְשט אט לַׁ ואס הָּ ֵאל וָּ דֹול ְבִיְשרָּ  ֶמען ֶדעְרֵצייְלט אֹויף ַא ֶגעִוויֶסער גָּ
ֵכן ֵזייֶער ַא  אט ַא שָּ אט ֶגעהַׁ ייֶנע ִקיְנֶדער, ֶער הָּ ְצִליחַׁ ֶגעֶווען ִמיט זַׁ מַׁ
אט יָּא זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ֶגעלּוְנֶגעֶנע ֶעְרִליֶכע ִקיְנֶדער.  ואס הָּ שּוֶטער ִאיד וָּ פָּ

יו, ַאז ַאזֹוי ִווי ֶער ִאיז ֶגעֶווען ַא ְגרֹויסֶ  אְגט סֹוף יָּמָּ דֹול ֶגעזָּ אט ֶדער גָּ ער הָּ
ייְך ת'ִדיֶגע ְסעּודֹות אּון ִזיְך ְגלַׁ בָּ ְתִמיד, ְפֶלעְגט ֶער ְשֶנעל ֶעְנִדיְגן ִדי שַׁ  מַׁ
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רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
ֵכן ִאיז ֶגעֶווען  ה. ִוויֶדעְראּום ֶדער שָּ דָּ ְתמָּ ֶגעֶזעְצט ֶלעְרֶנען ִמיט ְגרֹויס הַׁ

א יי ִדי ְסעּודֹות, ֶער הָּ יין בַׁ ֲאִריְך זַׁ שּוֶטער ִאיד, ֶער ְפֶלעְגט מַׁ ט ַא פָּ
אט ֶער  אט ֶגעֶרעְדט ִמיט ֵזיי. ֶיעְצט הָּ ֶגעִזיְנֶגען ִמיט ִדי ִקיְנֶדער, ֶער הָּ
יי ִדי ְסעּודֹות  ֲאִריְך ֶגעֶווען בַׁ אט ִניְשט ֶמער מַׁ ואס ֶער הָּ אְרוָּ ה פַׁ טָּ ֲחרָּ
ואְלט ֶמער  אְלְטן ַאז ֶווען ֶער וָּ אט ֶגעהַׁ ֵכן, ֶער הָּ יין שָּ ַאזֹוי ִווי זַׁ

אְרְבֶרעְנְגט ִמיט ְצִליחַׁ ֶגעֶווען ִמיט  פַׁ ואְלט ֶער ֶמער מַׁ ייֶנע ִקיְנֶדער, וָּ זַׁ
 ֵזיי.

אְלן ִזיְך  אְבן ַאז ִדי ֶעְלֶטעְרן זָּ אְרְפן ֵזייֶער ִוויְכִטיג הָּ ִקיְנֶדער דַׁ
ואְקְסן ֶגעזּוְנט ְברּוֲחִניּות  אר ַאזֹוי ֶקעֶנען ֵזיי אֹויְפוַׁ ְפֶגעְבן ִמיט ֵזיי, נָּ אָּ

ְשִמיּות. ֶדע יין פּון ּוְבגַׁ אר ִדי וואֹויְלזַׁ אְרְגן ִזיְך פַׁ ואס זָּ ִריֶבער, ֶעְלֶטעְרן וָּ
ת  בָּ ואְך אּום שַׁ אל ַא וָּ אְטש ֵאייְנמָּ אְרְפן ֶזעהן כָּ ֵזייֶעֶרע ִקיְנֶדער, דַׁ
אר ִדי  ייט פַׁ ייט אּון ַאֶוועְקֶגעְבן צַׁ קֹוֶדש צּו אֹויְסִניְצן ִדי ֶגעֶלעְגְנהַׁ

אס ִאיז ַאן אִ  ואס ְבֶרעְנְגט גָּאר ְגרֹויֶסע ִקיְנֶדער. דָּ יְנֶוועְסְטֶמעְנט וָּ
ת פּון ִדי ִקיְנֶדער. חַׁ אְך ִאיִדיש נַׁ ִחים צּו ֶזעהן ַאסַׁ  ְרוָּ

ִפילו  ָאן אַּ ֶגעִפיל  א 

ת קֹוֶדש,  בָּ ייט פּוֶנעם שַׁ יין ִאין ִדי ְגרֹויְסקַׁ אְכט ַארַׁ ֶווען ֶמען ְטרַׁ
א ְגשּות פַׁ אס ְגרֹויס ִהְתרַׁ ה ְבֶרעְנְגט דָּ ְרן ֶמעְנְטש, ֶמען ִפיְלט ַא ִשְמחָּ

ֶבער ֲאִפילּו ֶווען ֶמען  ת. אָּ בָּ אּון ַא ְפֵרייד ַאז ֶמען ִאיז זֹוֶכה צּו ִהיְטן שַׁ
אְכן, ַא  אר ֶמען אֹויְך ִניְשט ֶוועְרן צּוְברָּ אט ִניְשט ֶדעם גּוְטן ֶגעִפיל, טָּ הָּ

אל ִניְשט ִוויְסן אֹויף וֶ  ְדֵריגָּה ֶער ְשֵטייט, ֶמעְנְטש ֶקען ֵקייְנמָּ ועְלֶכע מַׁ
ם  עַׁ יין טַׁ אְכן, ֶער ִפיְלט ִניְשט קַׁ יי ִזיְך ֵזייֶער צּוְברָּ אל ֶקען ֶער ִפיְלן בַׁ ַאמָּ

אְנט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן. אן ֵזייֶער נָּ ֶבער ֶבֱאֶמת ִאיז ֶער דַׁ ת, אָּ בָּ  ִאין שַׁ
ל עַׁ ֵקן ֶגעֶווען ַאז ֶעֶרב -ֵשם-ֶדער בַׁ אט ְמתַׁ ֵלינּו הָּ ֵגן עָּ דֹוש ְזכּותֹו יָּ קָּ הַׁ

אְגן ִדי ִמְזמֹור:  אל ֶמען זָּ ה זָּ יי ִמְנחָּ ת בַׁ בָּ ה' ִּכי טֹוב"שַׁ )ְתִהִלים  "הֹודּו לַׁ

"ל קז( זַׁ ואס חַׁ כֹות נד ע"ב( ֶלעְרֶנען ַארֹויס פּון ֶדעם, וָּ ואס דִ   )ְברָּ י ִפיר וָּ
ואס ִאיז דּוְרְך  אְנֶקען אּון לֹויְבן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן: ֵאייֶנער וָּ אְרְפן דַׁ דַׁ
ואס ִאיז  אְנֶקער וָּ ר, ַא ְקרַׁ ואס ִאיז דּוְרְך ֶדעם ִמְדבָּ ֶדעם יַׁם, ֵאייֶנער וָּ

ואְרן פּו אְפֵרייט ֶגעוָּ ואס ִאיז בַׁ ואְרן, אּון ֵאייֶנער וָּ ן אֹויְסֶגעֵהייְלט ֶגעוָּ
ה.  ְתִפיסָּ

ן  תָּ ְסִביר ֶרִבי נָּ ה ו, אֹות ט(ִאיז מַׁ כָּ ָאה ֲהלָּ כֹות הֹודָּ ַאז ִדי ַאֶלע ִפיר  )ִלּקּוֵטי ֲהלָּ
ואְך,  אְכן ֵגייט דּוְרְך אֹויף ֶיעְדן ִאיד ְבֶמֶשְך ִדי ֶזעְקס ֶטעג פּון ִדי וָּ זַׁ

שּוט בְ  אל ֲאִפילּו פָּ אס ֵהייְסט, ַאמָּ ִניּות, דָּ ר ְברּוחָּ ֶבער ְבִעיקָּ ְשִמיּות, אָּ גַׁ
ואְך ַאזֶ ַא ֶמעְנְטש ֵגייט דּו ֵקייְטן אּון יֶכע ְשֶוועִר לְ עְרְך ְבֶמֶשְך ִדי וָּ

ֶנֶפש  ט ִמיט חֹוֵלי הַׁ אְנק ִבְפרַׁ אֶכעִניְשן ַאז ֶער ִאיז ְקרַׁ ִנְסיֹונֹות אּון ִמיְטמַׁ
ן, וָּ  א ִלְצלָּ נָּ ְחמָּ ואְרן רַׁ אְנק ֶגעוָּ ה ִאיז ֶנעֶבעְך ִאיְנגַׁאְנְצן ְקרַׁ מָּ יין ְנשָּ ואס זַׁ

ייֶנע ִביֶטעֶרע דּוְרְכֶפעֶלער אְלט פּון זַׁ , ַאזֹוי אֹויְך ְשִפיְרט ֶער ַאז ֶער הַׁ
יים ֶדעְרְטֶרעְנֶקען ִאין ִדי יַׁם פּון צָּ  ט בַׁ רֹות, אּון ֶער ִזיְך שֹוין ִּכְמעַׁ

ר אּון ֵווייְסט ִניְשט צּו  אְנְדְזֶשעט ִאין ַא ִוויְסְטן ִמְדבָּ ְשִפיְרט ִווי ֶער ְבלָּ
ֶוועֶמען ִזיְך צּו ֶוועְנְדן, אּון וואּו ֶמען ְטֶרעְפט ֶדעם ֶוועג ַארֹויס, אּון 

א'ִדיגֶ  אְרט ִאין ַא מֹורָּ ה פּון ִוויֶדער ְשִפיְרט ֶער ִזיְך ַאייְנֶגעְשפַׁ ע ְתִפיסָּ
ְפִהיְטן. אל אָּ עֹות ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער זָּ ֲאוֹות אּון ִמדֹות רָּ ייֶנע תַׁ  זַׁ

א אֹויף ִדי  ואס ֶער ִאיז דּוְרְך ִדי ֶזעְקס ֶטעג דָּ אְכֶדעם וָּ אר נָּ ֶדעְרפַׁ
ת, אּון ֶער ֵגייט  בָּ ֶוועְלט, אּון ֶעס קּוְמט ֶיעְצט צּו ֵגיין ֶדער ֵהייִליֶגער שַׁ

ואֶכעִדיֶגע ְקֵלייֶדער אּון ִאין  אפ פּון ִזיְך ִדי וָּ ואְרְפט ַארָּ ה, אּון ֶער וַׁ ִמְקוָּ
ת,  בָּ יין ִאין שַׁ ת'ִדיֶגע ְקֵלייֶדער, אּון ֶער ֵגייט ַארַׁ בָּ ֶער טּוט ִזיְך ָאן ִדי שַׁ

אְנֶקען ֶדעם בֹורֵ  אֶקע דַׁ אְטשֶקען ֶער טַׁ ִמים, ַאז כָּ ל עֹולָּ ֶעס ִאיז  א ּכָּ
ֵשם ִאים דּוְר  רּוְך הַׁ ואְך, ִאיז ֶער בָּ ְכֶגעגַׁאְנֶגען ַא ְשֶוועֶרע ִביֶטעֶרע וָּ

ואס ְגֵלייְבט ִאיֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן,  ת ַאְלס ַא ִאיד וָּ בָּ ָאְנֶגעקּוֶמען צּום שַׁ
אס ִאיז  אְלְטן אּון ִזיְך ִניְשט ְמיַׁיֵאש ֶגעֶווען, דָּ אט ִזיְך ֶדעְרהַׁ אּון ֶער הָּ

ח ֶדער ְגֶרעְסטֶ  ְפֶגעְבן ַא ֶשבַׁ אְרף אֹויף ֶדעם אָּ ער ִחידּוש, אּון ֶער דַׁ
אְגן  אט ֶמען ַאייְנֶגעִפיְרט צּו זָּ אְרן ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶוועְגן ֶדעם הָּ ָאה פַׁ ְוהֹודָּ

ת. בָּ  ֶדעם ִמְזמֹור פּון הֹודּו ֶעֶרב שַׁ
אל ִניְשט ִוויְסן וואּו ֶער ְשֵטייט, ֲאִפילּו ֶווען ֶער  ַא ִאיד ֶקען ֵקייְנמָּ
אן גָּאר הֹויְך.  יין ַאז ֶער ִאיז דַׁ אְפט, ֶקען זַׁ אְכן אּון צּוְקלַׁ ִפיְלט ִזיְך צּוְברָּ

אְרף ִהיְטן דֶ  אְרִניְשט בֹויֶען אֹויף ִדי ֶגעִפיְלן, ֶמען דַׁ עִריֶבער ֶקען ֶמען גָּ
יין ֵזייֶער  אְרף ֶמען זַׁ אן דַׁ ת, אּון דַׁ בָּ ת, טּוהן ַאֶלע ִמְצֹות פּון שַׁ בָּ שַׁ
אס ְבֶרעְנְגט שֹוין  אט זֹוֶכה ֶגעֶווען ֶדעְרצּו, אּון דָּ ְפֵרייִליְך ַאז ֶמען הָּ

אְרן ֶמעְנְטש.ַאֶלע גּוֶטע הַׁ  עֹות פַׁ  ְשפָּ
ת, ְוקּוְנְטֵרס  בָּ א"ש ֵחֶלק י"ב ֶעֶרְך שַׁ רָּ לֹום')ִשיחֹות מֹוהַׁ ת שָּ בָּ ואְך'ְוקּוְנְטֵרס  ,'שַׁ  ('ַא גּוֶטע וָּ
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 באוויינעןשלומינו אנשי 
 ה"קת עדי פטירה פון הרבנית הצדי

מרן ק "חדשים נאכדעם וואס מיר האבן ליידער פארלוירן כפינף 
די מטה פון  באגלייט האבן אנשי שלומינוז שבט, "אום יע, "זיש "מוהרא

 ה."בת רבי אשר ישעי' ע השפר נאחחבר כחבר, יהרבנית הצדיקת, אשת 
איין און  ןז תמוז אין עלטער פו"איז נפטר געווארן אום ט רעביציןדי 

זיבעציג יאר, נאכ'ן זיך מוטשן מיט די שווערע מחלה פון בעפאר דעם 
 פארגאנגענעם ראש השנה.

ש במשך די "ע האנט פון מוהראה איז געשטאנען צו די רעכט"רביצין עדי 
זיין אנגיין מיט ש ער זאל קענען "אלע יארן, און ארויסגעהאלפן מוהרא

צו דרוקן און , אריינצוברענגען דעם אייבערשטן אין די וועלט עבודת הקודש
אריינצוברענגען אלע הייליגע עצות פון טן דעם רבי'נס ספרים און פארשפריי

 רבי'ן איבער די וועלט.
בית המדרש היכל  םביילוי' איז פארגעקומען פרייטאג אינדערפרי די 

מוצאי שבת איז די מטה גלייך ארויסגעפארן  ןהקודש אין בארא פארק, או
ץ ישראל, וואו עס איז פארגעקומען א גרויסע לוי' אין יבניאל, און זי קיין אר

 ש."נעבן מוהראאינעם בית החיים אין יבניאל, איז געקומען לקבורה 
 !נשמתה צרורה בצרור החייםתהא 

*** 
 

 אין אומאןהויבט אן די ארבעט מען 
ווי געמאלדן האבן מיר דאס יאר מצליח געווען מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף 

אלע אנשי שלומינו וועלן  רליכע גרויסע פלאץ אין אומאן, וואופן א העצו שא
זיך האלטן אינאיינעם, און פראווענען דעם הייליגן יום טוב צוזאמען. אויפ'ן 

מיט גרויס טוב פלאץ וועט זיין צוגעשטעלט אלעס וואס מען דארף אויף יום 
צו שלאפן, א רחבות, סיי צו עסן די סעודות שבת ויום טוב, פילע פלעצער 

 גרויסע שיינע בית המדרש, און א מקוה אויפ'ן פלאץ.
און  וואך האט מען שוין אנגעהויבן די בוי ארבעט צוצוגרייטןדי 

קענען אקאמעדירן די פולע  עלן דעם נייעם פלאץ אז עס זאלאהערשט
 יף א גרויסן זאל צו דינען אלס אןשטעלט אוען מ טער אנשי שלומינו.הונדער
אויפגעשטעלט  רןט, און אזוי אויך וועט ווע"יות שבת ודועופאר די ס עס זאל

המדרש אויפ'ן ארט צו קענען לערנען און דאווענען מיט ת א גרויסע בי
 דעת.הרחבת ה

גלייך אבער עס כאטש וואס מען האט צוגעגרייט הונדערטער בעטן, איז 
געבליבן א קליינע צאל פלעצער, נאכדעם וואס צוכאפט געווארן, עס איז נאר 

אלע אנשי שלומינו ווילן זיך האלטן צוזאמען און פירן דעם יום טוב 
ווער עס וויל נאך אריינכאפן צו רעזעווירן א פלאץ, זאל זיך מעלדן  יינעם.אינא

 ווי פריער צום "וועד חבורת היכל הקודש באומאן" אויפ'ן נומער
 , וכל הקודם זכה.347-452-0412 
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 גליון היכל הקודש
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

 

יְַּרדֵ  ר הַּ ֵאל ְבֵעבֶּ ל ִיְשרָׁ ל כָׁ ה אֶּ ר משֶּ ר ִדבֶּ שֶּ ִרים אַּ ְדבָׁ ה הַּ ל ֵאלֶּ ה מל  בָׁ ָערָׁ ב ן בָׁ
ינּו ָהאט אֹויסְ . סּוף ה ַרבֵּ "י, משֶׁ יְדן  אּווגֶׁערֶׁעְכְנט ַאלֶׁע ְפלֶׁעצֶׁער וָזאְגט ַרשִׁ י אִׁ דִׁ

יְגט ַאקֶׁעְגן  יְנדִׁ עְרְשְטן, דֶׁ ָהאְבן גֶׁעזִׁ ייבֶׁ עֶׁס ָנאר דֶׁעְרַמאְנט ָאבֶׁער עֶׁר ָהאט עם אֵּ
יְדן. י אִׁ י ָכבֹוד פּון דִׁ ז, וֶׁועְגן דִׁ  ְברֶׁמֶׁ

יזמֹוַהָרא"ש  י ָזאְגט  אסדָ  אִׁ וי דֶׁער רֶׁבִׁ יר לֹויט וִׁ יָמן א'( ַמְסבִׁ לֶׁק ב' סִׁ י מֹוֲהַר"ן חֵּ יקּוטֵּ ַאז )לִׁ
ְשָנה ָזאְגט  י מִׁ וי דִׁ יד, וִׁ יְשט ַדן ַזיין ַקיין שּום אִׁ ען קֶׁען נִׁ ת אַּ )ָאבֹות ב, ד( מֶׁ ִדיב ן אֶּ ל תָׁ

, מל  ִגיעַּ ִלְמקל  תַּ ד שֶּ יְשט ַדן ַזיין ָחֵבְרךָׁ עַּ ען קֶׁען נִׁ וי ַלאְנג  מֶׁ ען קֵּיינֶׁעם וִׁ יְשט  יזאִׁ מֶׁ נִׁ
ער אּון וֶׁוער קֶׁען דֶׁען ַזיין אֹויף ַא ְצוֵּוייְטְנ'ס ְפַלאץ? ָנאר דֶׁ  .'ס ְפַלאץמְ אֹויף יֶׁענֶׁע

ים, אּון עֶׁ  ער, ָוואס יֶׁעדֶׁער ָהאט ַא ְפַלאץ ַביי אִׁ עְרְשטֶׁ ייבֶׁ יז זִׁיכֶׁער ְמַקיֵּים אֵּ ר אִׁ
ת ָכל ָאָדם וֵּ דֶׁעם הֶׁ   .)ָאבֹות א, ו(ְלַכף ְזכּות י ָדן אֶׁ

ען קֶׁען ויְסן צִׁ  קֵּייְנָמאל מֶׁ יְשט וִׁ ענְ  ינִׁ יבֹות ַארּום דֶׁעם מֶׁ י סִׁ י ְפַלאץ אּון דִׁ ְטש ָהאְבן דִׁ
ים גֶׁעַמאְכט טּו יְשט ַדן ַזיין, ָנאן ְשלֶׁעְכטְ אִׁ ען קֵּיינֶׁעם נִׁ ר ס, אּון דֶׁעְרַפאר קֶׁען מֶׁ

עְרְש דֶׁ  ייבֶׁ ער ַאלֵּייער אֵּ יבֹות ַארּום יֶׁעדֶׁע ַזאְך. ן,טֶׁ  ָוואס עֶׁר וֵּוייְסט ַאלֶׁע סִׁ
ינּו ָהאט גֶׁעָוואְלט אֹויְסרֶׁעכֶׁענֶׁע ה ַרבֵּ ין ָפסּוק, וֶׁוען משֶׁ יז ְפַשט אִׁ י ָדאס אִׁ ן דִׁ

יְדן ָהאט עֶׁר דֶׁעְרַמאְנט  י אִׁ ירֹות פּון דִׁ י ְפלֶׁעצֶׁ ָנאר ֲעבֵּ י ְפלֶׁעצֶׁער, צּו ַווייְזן ַאז דִׁ ער דִׁ
יְנדֶׁ ָהאְבן גֶׁ  ע קִׁ ישֶׁ ידִׁ ת זֶׁענֶׁען אִׁ ֱאמֶׁ יְגן, ָאבֶׁער בֶׁ יְנדִׁ יְדן ָזאְלן זִׁ י אִׁ ער וואֹויל עַמאְכט דִׁ

יְשט טּוהן ַקיין  ויְלן נִׁ  .סְשלֶׁעְכטְ אּון וִׁ
ים ג(  )ֹזאת ַהּתֹוָרה ְדָברִׁ

*** 
תָׁ  ת עָׁ אַּ ב אֶּ אָׁ ת ְגבּול מל  ם אֶּ יל  ֵבר הַּ יר דֶׁעם ָפסּוק מֹוַהָרא"ש  .רה על  יז ַמְסבִׁ אִׁ

י  וי דֶׁער רֶׁבִׁ יָמן רע"ב(ָזאְגט לֹויט וִׁ לֶׁק א' סִׁ י מֹוֲהַר"ן חֵּ יקּוטֵּ ים צה, ז(אֹויְפ'ן ָפסּוק  )לִׁ לִׁ  )ְּתהִׁ
עּו לל  ִתְשמָׁ ם ִאם ְבקל  יל  עְנְטש עֶׁר ָזאל מַ הַּ יגֶׁע עֵָּצה ַפאר ַא מֶׁ יַח , ַא גֶׁעַוואְלדִׁ ְצלִׁ

ען ָזאל ָנאר קּוְקן אוֹ  יּות, ַאז מֶׁ יי ְבַגְשמִׁ יּות אּון סֵּ יי ְברּוֲחנִׁ יְגן ָטאגסֵּ "ָוואס  .יְפן ַהייְנטִׁ
יְך ַהייְנט טּו ְצֹות קֶׁען אִׁ ים ן, צּו ַמאְכן ַפְרָנָסה, ָאדֶׁער ַאַרייְנצּוַכאְפן מִׁ ּוַמֲעשִׁ
ים", ַווייל אֹויב  ען ְטַראְכט טֹובִׁ ען צּובְ מֶׁ ר, וֶׁועְרט מֶׁ יעֶׁ יז גֶׁעוֶׁוען ְפרִׁ ָראְכן ָוואס עֶׁס אִׁ
ין ָדאְך גֶׁעוֶׁ  יְך בִׁ יְך ָהאב נִׁ "אִׁ וי אִׁ יק דּוְרְכַפאל, אּון ַאזֹוי וִׁ יין ְשטִׁ יז יֶׁעְצט אֵּ יְשט וען בִׁ

יַח ַזיין" יְשט ַמְצלִׁ ער אֹויְך נִׁ יְך ַווייטֶׁ יז יֶׁעְצט, וֶׁועל אִׁ יַח גֶׁעוֶׁוען בִׁ י זֶׁעְלבֶׁע אּון  .ַמְצלִׁ דִׁ
יז  ער, "וֶׁוער וֵּוייְסט אֹויב אִׁ אִׁ ען ְטַראְכט אֹויף ַווייטֶׁ ן יְך וֶׁועל קֶׁענֶׁען ָאְנַהאְלטְ וֶׁוען מֶׁ

ער יַח ַזיין?" ַווייטֶׁ ען ְטַראְכט  .אּון ַמְצלִׁ יְגן ָטאג,  ָאבֶׁערוֶׁוען מֶׁ ָנאר אֹויף דֶׁעם ַהייְנטִׁ
ינּוט,  יגֶׁע מִׁ י יֶׁעְצטִׁ יַח. ַדאןאֹויף דִׁ ען זֵּייעֶׁר ַמְצלִׁ יז מֶׁ   אִׁ

ין ָפסּוק,  יז ְפַשט אִׁ תָׁ ָדאס אִׁ ב אַּ אָׁ ת ְגבּול מל  ם" אֶּ יל  ֵבר "הַּ ת עָׁ ה על  , אֹויב ראֶּ
ען  וילמֶׁ י ַאלֶׁע קְ  וִׁ י ְגבּול פּון מֹוָאב ָוואס ָדאס זֶׁענֶׁען דִׁ יְנגֶׁען דִׁ יבֶׁער ְשְפרִׁ יפֹות ַארִׁ לִׁ

עְרְשְטן, אִׁ אּון ְשלֶׁעְכטְ  ייבֶׁ עְנְטש פּונֶׁעם אֵּ ען דֶׁעם מֶׁ ויְלן ַאוֶׁועק נֶׁעמֶׁ י ס ָוואס וִׁ יז דִׁ
ם עֵָּצה  יל  ייְנט" -"הַּ יְגן ָטאג הַּ ען . אֹויב וֶׁועט צּו ְטַראְכְטן ָנאר פּונֶׁעם ַהייְנטִׁ מֶׁ

יְגן ָטאג  ען וֶׁועט ַדאןְטַראְכְטן ָנאר פּונֶׁעם ַהייְנטִׁ יַח ַזיין. מֶׁ  זֵּייעֶׁר ַמְצלִׁ
ים ז(  )ֹזאת ַהּתֹוָרה ְדָברִׁ
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ב ן  ~ זל  ת חַּ בָׁ  ~ שַּ
ב ~ ה ְבאָׁ  ~ ִתְשעָׁ

 

 

ת ֶדער  בָּ ָאבַפאר שַׁ ה בְׁ עָּ שְׁ ֶוועְרט  תִּ
זֹוןָאְנֶגערּוְפן  ת חַׁ בָּ  'ַשַער ַהֶמֶלְך'ִאין ֵסֶפר . שַׁ

ְרט ֶגעְבֶרעְנְגט ַאז "ַחזֹון" ִאיז ָראֵשי ֵתיבֹות ֶווע
ָחָמה. ָדאס ֵמייְנט ַאז 'ַחִצי נֶ ְו'ַעם 'ִצי זַ 'חַ 

ֲאִפילּו פּון ֵאיין ַזייט ִאיז ֶעס ַטאֶקע ַא 
ְטרֹויֶעִריֶגע ַצייט, ֶמען ְטרֹויֶעְרט אֹויְפן חּוְרָבן 

ט ִאיז ֵבית ַהִמְקָדש, ָאֶבער פּון ִדי ַאְנֶדעֶרע ַזיי
אֹויְך ָדא ַא ֶנָחָמה, ַא ְטֵרייְסט, ַאז ִדי ֶטעג 
ֶוועְלן ָנאְך ֶוועְרן ִאיֶבעְרֶגעְדֵרייט צּו ְפֵרייִליֶכע 
ֶטעג, ֶווען ָמִשיַח ֶוועט קּוֶמען ְבָקרֹוב ֶוועְלן ִדי 

 ֶטעג ֶוועְרן ַא יֹום טֹוב.
ַאז ֶווען ִדי )ַמּכֹות כ"ד(  ִדי ְגָמָרא ֶדעְרֵצייְלט

ִמים ָהאְבן ֶגעֶזעהן ִדי ְשֶרעְקִליֶכע חּוְרָבן ֲחכָ 
אֹויְפן ַהר ַהַבִית ָהאְבן ֵזיי ֶגעֵווייְנט אּון 

ָוואס ִאיז אֹויְך  -ֶגעְקָלאְגט, ָאֶבער ֶרִבי ֲעִקיָבא 
ָהאט ֶגעַלאְכט. ָהאְבן ִאים ִדי  -ָדאְרט ֶגעֶווען 

", ֲחָכִמים ֶגעְפֶרעְגט: "ַפאְרָוואס ַלאְכְסטּו?
ָהאט ֶרִבי ֲעִקיָבא ֶגעָזאְגט: "ַאזֹוי ִווי ִאיְך ֶזעה 
ַאז ִדי ֶעְרְשֶטע ֵחֶלק פּון ִדי ְנבּוָאה ִאיז ַאזֹוי 
ְשַטאְרק ְמקּוָים ֶגעָוואְרן, ַאז ֶדער ֵבית 
ַהִמְקָדש ִאיז ָחרּוב ֶגעָוואְרן, ְגֵלייב ִאיְך ַאז ִדי 

יְך ְמקּוָים ְצֵווייֶטע ֶהעְלְפט ְנבּוָאה ֶוועט אוֹ 
ֶוועְרן, ַאז ִמיר ֶוועְלן ָנאְך אֹויְסֶגעֵלייְזט ֶוועְרן 
פּון ָגלּות, אּון ִדי ִאיְדן ֶוועְלן ָנאְך 

 אֹויְפֶגעָראְכְטן ֶוועְרן".
ִדי ַצִדיִקים קּוְקן אֹויף ִדי ְפִניִמּיּות פּון ֶיעֶדע 
ַזאְך, ֲאִפילּו ֶיעְצט ֶזעהט ַאֶלעס אֹויס ַאזֹוי 

אּון ִביֶטער, ָאֶבער צּום סֹוף ֶוועְלן ִדי ְשֶווער 
ֶטעג ִאיֶבעְרֶגעְדֵרייט ֶוועְרן צּו ָיִמים טֹוִבים, 
אּון ִמיר ֶוועְלן ִזיְך ְפֵרייֶען ִמיט ִדי ְגרֹויֶסע 
ְישּועֹות ָוואס ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶוועט אּוְנז 

 ֶהעְלְפן.
ְלָחן ָערּוְךקְ סְ אר ֶוועְרט ֶגע'פַ ֶדעְרפַ   'ְנט ִאין שֻׁ

 ַאז ֶמען ָזאְגט ִניְשט ַקיין )אֹוַרח ַחִיים ִסיָמן תקנ"ב( 
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 -ַתֲחנּון ִתְשָעה ְבָאב ַווייל ִתְשָעה ְבָאב ֶוועְרט ָאְנֶגערּוְפן "מֹוֵעד" 

טֹוב? ַא יֹום טֹוב. ְשֶטעְלט ִזיְך ַא ְפַראֶגע, ִאיז ֶעס ֶדען ַא יֹום 
אְך ִאין ִתְשָעה ְבָאב, ֶמען פּוְנְקט ַפאְרֶקעְרט, ֶמען ְטרֹויֶעְרט דָ 

טּוט ַאֶלע ֲהָלכֹות פּון ֲאֵבילּות ִאין ִתְשָעה ְבָאב, ִווי ַאזֹוי ֶקען 
 ֶמען ֶעס ָאְנרּוְפן ַא יֹום טֹוב?

יֶכע ִניִמּיּות ֶזעֶנען ִדי ֶטעג ְפֵריילִ ָנאר ֶדער ֱאֶמת ִאיז ַאז ִבפְ 
ֶטעג, ֶווען ָמִשיַח ֶוועט קּוֶמען ֶוועט ֶמען ֵלייֶנען ִדי ְמִגיַלת ֵאיָכה 
ִמיט ַא ִניגּון ְפֵרייִליֶכעְרֵהייט, ַאזֹוי ִווי ֶמען ֵלייְנט פּוִרים ִדי 
ְמִגיַלת ֶאְסֵתר ְפֵרייִליֶכעְרֵהייט. אּון ֲאִפילּו ֶיעְצט ֶזעֶנען ִמיר ָנאְך 

ַדאְרף ְטרֹויֶעְרן אּון ִזיְך ִפיְרן ִמיט ֲאֵבילּות, ִאין ָגלּות, אּון ֶמען 
ֲעִתיָדה הָ ָטאר ֶמען ָאֶבער ִניְשט ֵמִסיַח ַדַעת ַזיין פּון ִדי ְגאּוָלה 
 ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶוועט אּוְנז ָנאְך אֹויְסֵלייְזן ְבָקרֹוב.

ַאז ֶווען ִדי ֵהייִליֶגע ֲחָכִמים )ַמּכֹות כ"ד( ִדי ְגָמָרא ֶדעְרֵצייְלט 
ָהאְבן ֶגעֵווייְנט אֹויְפ'ן ִביֶטעְרן חּוְרָבן ֵבית ַהִמְקָדש, ָהאט ֶרִבי 
ֲעִקיָבא ֶגעַלאְכט. ֶווען ֵזיי ָהאְבן ִאים ֶגעְפֶרעְגט ַפאְרָוואס ֶער 

ַאז ַאזֹוי ִווי ֶער ֶזעט ַאז ִדי ְנבּואֹות  ַלאְכט, ָהאט ֶער ֶגעֶעְנְטֶפעְרט
ִאיז ַאזֹוי פּוְנְקְטִליְך ְמקּוָים ֶגעָוואְרן,  ז ְס'ֶוועט קּוֶמען ַא חּוְרָבןַא

ִאיז ָדאס ַא ִסיָמן ַאז ִדי ַאְנֶדעֶרע ְנבּואֹות ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער 
עְלן ִזיֶכער אֹויְך ְמקּוָים ֶוועט ְטֵרייְסְטן אּון אֹויְסֵלייְזן ִדי ִאיְדן, ֶוו

 ֶוועְרן.
ן ִדי ְמִגיַלת ֵאיָכה ַביי ַאְנֵשי ְשלֹוֵמינּו ִפיְרט ֶמען ִזיְך צּו ֵלייֶנע

אְך אֹויְך ַבייָטאג. ַווייל ֶווען ָמִשיַח ֶוועט קּוֶמען ֶוועט ֶמען דָ 
ֵלייֶנען ִדי ְמִגיַלת ֵאיָכה ִמיט ַא ְפֵרייִליְכן ִניגּון ִמיט ַא "ֶשֶהֶחָיינּו" 
ַאז ִמיר ָהאְבן ִזיְך ֶגעֶקעְנט ֶדעְרַהאְלְטן ִאין ַאַזא ְשֶוועֶרע 

לּות, אּון ֶמען ֶוועט ֶעס ַאַודַאי ֵלייֶנען ֵסיי ַבייַנאְכט ִביֶטעֶרע גָ 
אּון ֵסיי ַבייָטאג ַאזֹוי ִווי ִדי ְמִגיַלת ֶאְסֵתר, ֶדעְרַפאר ֵלייְנט ֶמען 

 ֶעס אֹויְך ַהייְנט ֵסיי ַבייַנאְכט אּון ֵסיי ַבייָטאג.
ּון ְיִחיֵדי ֶעס ֵגייט ַאזֹוי ַווייט ַאז ֶעס ֶזעֶנען ֶגעֶווען ַצִדיִקים א

ְסגּוָלה ָוואס ִאין מֹוָצֵאי ַשָבת ַחזֹון ָהאְבן ֵזיי ִניְשט ֶגעָזאְגט 
"ְוַאָתה ָקדֹוש", ַאזֹוי ִווי ֶמען ִפיְרט ִזיְך ַאז ֶווען ֶעס ֶגעַפאְלט ַא 
יֹום טֹוב ִאיְנִמיְטן ִדי ָוואְך ָזאְגט ֶמען ִניְשט "ְוַאָתה ָקדֹוש". ַווייל 

ֶגעַהאט ַאַזא ְשַטאְרֶקע ֱאמּוָנה ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֵזיי ָהאְבן 
אְך ֶוועט אּוְנז ִזיֶכער אֹויְסֵלייְזן פּון ָגלּות, אּון ֶדעָמאְלט ֶוועט דָ 

ִתְשָעה ְבָאב ַזיין ַא יֹום טֹוב. ָאֶבער ֶווען ֶעס ִאיז ֶגעקּוֶמען 
ַלייֶדער  זעֶזעהן ַאז ֶמען ִאיִתְשָעה ְבָאב ַבייַנאְכט אּון ֵזיי ָהאְבן גֶ 

ָנאְכִניְשט אֹויְסֶגעֵלייְזט ֶגעָוואְרן, ָהאְבן ֵזיי ֶדעָמאְלט ֶגעָזאְגט 
"ְוַאָתה ָקדֹוש", צּו ַמְשִלים ַזיין ָדאס ָוואס ֶמען ָהאט 

 אֹויְסֶגעָלאְזט מֹוָצֵאי ַשָבת.
 

ן  ִדי ֵאייֶגעֶנע חּוְרּבָּ
ָכה ַדאְרף ֶמען אֹויְסַטייְטְשן ִדי ֶווען ֶמען ָזאְגט ְמִגיַלת ֵאי

)ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ְפסּוִקים אֹויף ִזיְך ַאֵליין. ַאזֹוי ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 

ַאז ֶווען ֶמען ָזאְגט ְתִהִלים, ְתִחינֹות, ָאֶדער ִתיקּון  ֵחֶלק ב' ִסיָמן ק"א(
יף ִזיְך ַאֵליין, ִדי ֲחצֹות ָזאל ֶמען אֹויְסַטייְטְשן ַאֶלע ְפסּוִקים אוֹ 

ַאֶלע ִמְלָחמֹות ָוואס ְשֵטייט ִאין ְתִהִלים, ִדי ַאֶלע ׂשֹוְנִאים ָוואס 
ָדִוד ַהֶמֶלְך ֶרעְדט ִזיְך ָאפ ֶוועְגן ֵזיי ִאין ְתִהִלים, ָדאס ֵגייט ַארֹויף 
אֹויף ִדי ֵאייֶגעֶנע ִמְלָחמֹות ָוואס ֶיעֶדער ֶמעְנְטש ָהאט ִמיט ַזיין 

ָהַרע, ָוואס ֶער ִאיז ֶדער ְגֶרעְסֶטער ַפייְנט פּון ַא ֶמעְנְטש, ֶער  ֵיֶצר
ִוויל ָנאר ַהְרֶג'ֶעֶנען ֶדעם ֶמעְנְטש ְברּוֲחִניּות ּוְבַגְשִמיּות, אּון אֹויף 
ֶדעם ֶבעט ֶמען ִאין ְתִהִלים ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָזאל אּוְנז 

 אּון ַאֶלע ְשֶלעְכֶטע ַזאְכן. ַראֶטעֶווען פּוֶנעם ֵיֶצר ָהַרע
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ִדי ֶזעְלֶבע ִאיז ִמיט ְמִגיַלת ֵאיָכה. ֶמען ַדאְרף ְבִעיָקר 
ְטרֹויֶעְרן אֹויף ִדי ֵאייֶגעֶנע חּוְרָבן ַאז ֶמען ָהאט 

ן ֶעְרִליֶכער ִאיד, ָנאְכִניְשט זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ַזיין ַא
ֵבית ַהִמְקָדש  ָוואס דּוְרְך ֶדעם ַהאְלט ֶמען צּוִריק ֶדעם

 ֶיעֶדער ִאיד ַדאְרף ֶבעְטן, פּון ֶוועְרן אֹויְפֶגעבֹויֶעט
ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ַאז פּון ַזיין ַזייט ָזאל ֶער ִניְשט 
ְשֶטעְרן ָדאס אֹויְפבֹוי פּוֶנעם ֵבית ַהִמְקָדש, ַאז ַזייֶנע 

ִניְשט צּוִריק ַהאְלְטן ִדי ְגאּוָלה אּון ֶדעם ַמֲעִׂשים ָזאְלן 
 ִבְנָין ֵבית ַהִמְקָדש ִבְמֵהָרה.

 

 

ה נָּ  ִקידּוׁש ְלבָּ

מֹוָצֵאי ִתְשָעה ְבָאב ִפיְרט ֶמען ִזיְך ַאז ֶמען ִאיז 
ֲאִר"י ַהָקדֹוש ְשַרייְבט אֹויף  ְמַקֵדש ִדי ְלָבָנה. ֶדער

ַאז ָדאס ִאיז ֵזייֶער סֹוד ַּכָּוַנת ת"ב( )ְפִרי ֵעץ ַחִיים, ַאֵחר  ֶדעם
ַא ְגרֹויֶסע ַזאְך צּו ְמַקֵדש ַזיין ִדי ְלָבָנה מֹוָצֵאי ִתְשָעה 

 ְבָאב.

ט ַביי ִדי ַאזֹוי ִווי ֶמען ֶזע ,ֶדער ִעְנָין ֶדעְרפּון ִאיז
ְלָבָנה ַאז ַדְוָקא ֶווען ִזי ֶוועְרט שֹוין ֵזייֶער ְקֵליין ִביז 

הט ֶעס שֹוין ִאיְנַגאְנְצן ִניְשט, ַדְוָקא ֶדעָמאְלט ֶמען ֶזע
טּוט ִזי ִזיְך ַבאַנייֶען, אּון ֵהייְבט ָאן צּו ֶוועְרן צּוִריק 

 ְגֶרעֶסער.

ִדי ֶזעְלֶבע ִאיז אֹויְך ֶיעְצט, ַדְוָקא ָנאְך ִתְשָעה ְבָאב 
ֶווען ֶמען ָהאט ַאזֹוי ְשַטאְרק ֶגעְטרֹויֶעְרט אֹויְפן 

ְרָבן, ֶדעָמאְלט ִאיז ִדי ַצייט ִזיְך צּוִריק אֹויְפצּוֵהייְבן חּו
אּון ָאְנֵהייְבן פּון ְפִריש צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן 
אּון ַזיין וואֹויל אּון ֶעְרִליְך. אּון ֶדעְרַפאר ִאיז מֹוָצֵאי 
י ִתְשָעה ְבָאב ִדי ַפאִסיְגְסֶטע ַצייט צּו ְמַחֵדש ַזיין דִ 

 ְלָבָנה.

ִאין ִדי פֹוְסִקים ֶוועְרט ֶגעְבֶרעְנְגט, ַאז ַפאר ֶמען 
אֹויְסַפאְסְטן,  םִאיז ְמַחֵדש ִדי ְלָבָנה ָזאל ֶמען קֹודָ 

ֶעְסן ֶעֶפעס, אּון ָאְנטּוהן צּוִריק ִדי ִשיְך, אּון ֶווער ֶעס 
ֶקען ֵגייט אֹויְך ִאין ִמְקֶוה, אּון ֶדעְרָנאְך ִאיז ֶמען 

ֵדש ִדי ְלָבָנה ְפֵרייִליֶכעְרֵהייט, אּון ֶמען ֶבעְהט ֶדעם ְמחַ 
פּון ֵאייֶבעְרְשְטן ַאז ֶער ָזאל אּוְנז שֹוין אֹויְסֵלייְזן 

ָוואס ֶדעָמאְלט ֶוועט ַזיין ְוָהָיה אֹור ַהְלָבָנה ָגלּות, 
ְּכאֹור ַהַחָמה, ִדי ְלָבָנה ֶוועט ַשייֶנען ַאזֹוי ִווי ִדי זּון, 

 ֵהָרה ְבָיֵמינּו ָאֵמן.ִבמְ 
 י' מֹוַהָרא"ש ֵחֶלק א' ְוֵחֶלק)ִׂשיחֹות 

 ין ַהְמָצִרים(ְוֵחֶלק ט"ז ֶעֶרְך בֵ  ֶעֶרְך ִתְשָעה ְבָאב,
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 נייעס אינערהאלב
 מוסדותינו הק'

 

 

אויפגעשטעלט  ןנייע מאשינעפרישע 
 "היכל הקודש"דפוס אינעם בית ה

 

דער בית הדפוס "קרן הדפסה היכל הקודש" וואס איז 
ל צו דרוקן דעם פגעשטעלט געווארן מיטן איינעם ציאוי

הייליגן רבי'נס ספרים און עס פארשפרייטן אויף דער וועלט, 
ם ווערן טויזענטער ספרי .גייט אן מיטן פולן שטארקייט

געדרוקט וועכנטליך, און ווערן פארשפרייט פאר אידישע 
קינדער איבער די וועלט וואס לעכטצן און ווארטן צו הערן 
די הייליגע ווארימע דיבורים פון רבי'ן וואס בלאזן אריין א 

 פרישע האפענונג און חיות אין אידישע נשמות.
די לעצטע וואכן האט מען איינגעקויפט און ין א

ם בית עטעלט פרישע גרויסע טייערע מאשינען אינאויפגעש
צו דרוקן די  הדפוס, כדי צו קענען נאכקומען דעם פארלאנג

 צענדליגע טויזנטער ספרים.
אסאך  גאראון בינדן  דרוקןנייע מאשינען קענען ארויסדי 

אויף א גאר א שיינעם נייעם א קורצע צייט,  ןאיקונטרסים 
 הערליכן פארמאט.

ן אייבערשטנ'ס הילף וועט מען יעצט קענען נאך מיט'
שנעלער און גרינגער דרוקן נאך אסאך ספרים און 

 .קונטרסים
די וואך איז ארויסגעקומען עטליכע 

א נייער קונטרס . פון דרוק נייע ספרים
געדרוקט יעצט אויף אידיש איז 
מכבד זיין דעם "געווארן מיטן נאמען 

כשמו כן הוא, אינעם קונטרס  ."מאן
א פרוי  ווערט ארויסגעברענגט ווי אזוי

זאל זיך אומגיין מיט איר מאן, ווי אזוי 
מכבד זיין איר מאן, אז זיי זאלן זי זאל 

 .האבן אן אמת'ע גוטע שלום בית
האב מען יעצט איבערגעדרוקט אויך 

אינעם  ."מציאת הזיווג"דעם קונטרס 
עצות און הדרכות  קונטרס געפונען זיך

ן צו אר בחורים אז זיי זאלן זוכה זייפ
נעל שטרעפן זייער באשערטע שידוך 

 און גרינג.
ספרים און  קונטרסים, און נאך פילע אנדערעדי 

 27, איז דא צו באקומען בהיכל הישיבה אויף קונטרסים
 .347-977-7994סקילמען סט. אדער אויפן טעל נומער 

 

 ידי הפצת ספרי רבינו, נביא את משיח צדקינו!על 

 ?תלוּ ער גָּ יז דֶ אִ ואס וָּ 
 המשך

 

 

 

 

 קול ברסלב
 

 
 

 מען קען הערן שיעורים
פון כ"ק מרן מוהרא"ש 
זי"ע פון די פארגאנגענע 

 יארן
 

212-444-9191 
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 גליון היכל הקודש
 וועכענטליכע גליון ארויסגעגעבן דורך

 וויליאמסבורג מוסדות היכל הקודש ברסלב
 נתייסד ע"י כ"ק מרן מוהרא"ש זי"ע

 
 

  זמנים
 7:55.....................הדלקת הנרות.

 8:51.................ר"ש.....סוף זמן ק
 9:24.........................מוצאי שב"ק

 שיעורים כסדרן
 טס"נדרים ...........................בבלי

 טס"............שבת ...........ירושלמי
 'זפרק  טהרות................תוספתא

 
 
 
 
 
 

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

 

ֹנִכי ְמ  ר אָׁ שֶׁ ר אַּ בָׁ דָׁ ל הַּ נּו, ִלְשמוֹ וֶׁצַּ ֹלא תֹוִסיפּו עַּ ם ְוֹלא ִתְגְרעּו ִממֶׁ ְתכֶׁ ר ה אֶׁ
ֹנִכי ְמ  ר אָׁ שֶׁ ת ִמְצֹות ה' ֱאֹלֵקיכֶׁם אַּ ְתכֶׁםוֶׁצַּ אֶׁ . ִלְכאֹוָרה ָזאְגט ֶדער ָפסּוק ה אֶׁ

"ֹלא ל, ֶעס ָוואְלט ֶגעֶקעְנט ְשֵטיין ְבלֹויז ִאיֶבער ִדי ֶזעְלֶבע ַזאְך ֶעְטִליֶכע ָמא
ת ִמְצֹות ה' ֱאֹלֵקיכֶׁ  נּו ִלְשמֹור אֶׁ ר ְוֹלא ִתְגְרעּו ִממֶׁ בָׁ דָׁ ל הַּ , ִדי ם"תֹוִסיפּו עַּ

ֹנִכי ְמ ֶוועְרֶטער  ר אָׁ שֶׁ ם"וֶׁ צַּ "אַּ ְתכֶׁ  ֵוויי ָמאל ִאיְבִריג.צְ ֶזעהט אֹויס ִווי ֶעס ִאיז  ה אֶׁ
)ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן ס"א( יז ָדאס ַמְסִביר לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט אִ מֹוַהָרא"ש 

ר יִַּגידּו ְלךָׁ יִָׁמין ּוְשֹמאל)ְדָבִרים יז( אֹויְפן ָפסּוק  שֶׁ ר אַּ בָׁ דָׁ סּור ִמן הַּ ַאז  ,ֹלא תָׁ
ִדיק אּון ֶער ָפאְלְגט דּוְרְך ֶדעם ָוואס ַא ִאיד ָהאט ֱאמּוַנת ֲחָכִמים, ֶער ֵגייט צּו ַא צַ 

-יְטלָוואס ֶדער ַצִדיק ָזאְגט, דּוְרְך ֶדעם ֵגייט ֶער ְשֶטעְנִדיג אֹויף ִדי ִריְכִטיֶגע מִ 
 ֶוועג, אּון ֶער ֵגייט ִניְשט צּו ֶרעְכְטס ָאֶדער צּו ִליְנְקס.

ַדאְרף ֵאייִביג ֵגיין ַאז ַא ֶמעְנְטש )ֲהָלכֹות ֵדעֹות ֵפֶרק א' ֲהָלָכה ד'( ֶדער ַרְמַב"ם ָזאְגט 
 גּוט אּון אֹויְפן ִמיְטל ֶוועג, ֶמען ָטאר ִניְשט ֵגיין אֹויף ַאן ֶעְקְסְטֶרעֶמע ֶוועג ִניְשט צּו

 ִניְשט צּו ְשֶלעְכט.
עְנִדיג אֹויף ָאֶבער ַפאר ַא ֶמעְנְטש ִאיז ָדאס זֵייֶער ְשֶווער צּו ְמַקיֵים ַזיין, צּו ֵגיין ְשטֶ 

יט ַאז ֶעס ֶוועג, ָאֶדער ְבֶרעְנט ֶער ָגאר ְשַטאְרק צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ַאזֹוי ַווי ִדי ִמיְטל
ְשט ָהאְבן ֵגייט אֹויף ֵאיין ֶעְקְסְטֶרעם, ֶער ִוויל ָאְפָלאְזן ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט, אּון ָגאְרִני

ז אֹויְך ִניְשט גּוט, ַווייל ִמיט ֵקייֶנעם, ָנאר ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ָוואס ָדאס ִאי
ע ֶוועג, ָדאס ֶקען ִניְשט ָאְנַהאְלְטן, ָאֶדער ִוויל ֶער ֵגיין אֹויף ִדי פּוְנְקט ַפאְרֶקעְרטֶ 

ּון ֶער ֶער ִאיז ִזיְך ִאיְנַגאְנְצן ְמַייֵאש ַאז ֶער ֶוועט ָנאְך ַאָמאל ֶקעֶנען ַזיין וואֹויל, א
ֶנען יֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן. אּון ֵבייֶדע פּון ִדי ֶוועְגן ֶזעֶהעְרט ִאיְנַגאְנְצן אֹויף צּו דִ 

 ִניְשט גּוט.
ער ַצִדיק ִדי ֵעָצה ֶדעְרצּו ִאיז צּו ֵגיין צּו ַא ַצִדיק אּון ָפאְלְגן ָוואס ֶער ָזאְגט, ַווייל דֶ 

ל אל ִזיְך ִפיְרן, ִווי ַאזֹוי ֶער ָזאֶקען ֶגעְבן ַפאְרן ֶמעְנְטש ִדי ִריְכִטיֶגע ֶוועג ִווי ַאזֹוי ֶער ָז
אְזן אּון ִזיְך ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶער ִאיז ְמַחֵזק ֶדעם ֶמעְנְטש ַאז ֶער ִניְשט ָנאְכלָ 

ְשט ְמַייֵאש ַזיין, אּון ֶער ִפיְרט ֶדעם ֶמעְנְטש אֹויְפן ִריְכִטיְגן ֶוועג ַאז ֶער ָזאל ִני
 ִפיל ֶמען ַדאְרף.ְבֶרעֶנען ֶמער ִווי

ִקיְנֶדער,  ָדאס ִאיז ְפַשט ִאין ָפסּוק, ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָזאְגט ָאן ַפאר ִדי ִאיִדיֶשע
נּו ר ְוֹלא ִתְגְרעּו ִממֶׁ בָׁ דָׁ ל הַּ  , ֵלייְגט ִניְשט צּו צּו ִדי ִמְצֹות אּון ֶנעםֹלא תֹוִסיפּו עַּ

ֶרעֶנען צּו ְשַטאְרק צּום ֵאייֶבעְרְשְטן אּון ִניְשט ַאָראפ, ִניְשט ַאז דּו ָזאְלְסט בְ 
פ ֶנעֶמען צּוֵלייְגן צּו ִדי ּתֹוָרה, אּון ִניְשט ַאז דּו ָזאְלְסט ִאיְנַגאְנְצן ָנאְכָלאְזן אּון ַאָרא

י ּתֹוָרה פּון ִדי ּתֹוָרה, דּו ַדאְרְפְסט ֵגיין ָנאר אֹויְפן ִמיְטל ֶוועג, אּון טּוהן ָנאר ָוואס דִ 
ֹנִכי ְמ ייְסט. אֹויף ֶדעם ָהאט מֶשה ַרֵבינּו ֶגעָזאְגט ְצֵוויי ָמאל הֵ  ר אָׁ שֶׁ ה וֶׁ צַּ "אַּ

ְתכֶׁם" ְפט , צּו צּוקּוֶמען צּו ֶדעם צּו ֶקעֶנען ֵגיין אֹויְפן ִמיְטל ֶוועג, צּו ֶדעם ַדארְ אֶׁ
ָנאר ַא ַצִדיק  ִאיר אֹויְסֶהעְרן ָדאס ָוואס ִאיְך מֶשה ַרֵבינּו ֶדער ַצִדיק ָזאְגט, ַווייל

 ֶקען ִפיְרן ֶדעם ֶמעְנְטש אֹויְפן ִריְכִטיְגן ֶוועג.
 )ֹזאת ַהּתֹוָרה ָוֶאְתַחָנן ד'(
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יין גֶׁעִפיל  ~ ן קַּ  ~ אָׁ
 

י ָזאְגט  יָמן צ"ט( ֶדער ֶרבִּ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' סִּ )לִּ

יְך צּוֶגעוַא יד ַדאְרף זִּ יג ואֹויֶנען ְש ז ַא אִּ ֶטעְנדִּ
צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ֵסיי ֶווען ֶער ָהאט 
יְשט  ין, אּון ֵסיי ֶווען ֶער ָהאט נִּ יל ֶדערִּ ַא ֶגעפִּ

יל,  ילּו ֶווען ֶער ֶקען ָנאר ֶרעְדן ַקיין ֶגעפִּ ֲאפִּ
ַקאְלֶטעְרֵהייט. ַווייל ֶווען ַא ֶמעְנְטש ֶוועט 
ילּו ָאן ַא  ַאַסאְך ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ֲאפִּ
יְך סֹוף ָכל סֹוף ֶעֶפעֶנען ַזיין  יל, ֶוועט זִּ ֶגעפִּ
יל צּום  ַהאְרץ אּון ֶער ֶוועט ַבאקּוֶמען ַא ֶגעפִּ

יש ֵאייֶבעְרְשטְ  ן, אּון ַדאן ֶוועט ֶער אֹוָטאַמאטִּ
לֹות ָוואס ֶער ָהאט  אֹויְך אֹויְפהֹויְבן ַאֶלע ְתפִּ

יל.  ֶגעֶבעְטן ָאן ַקיין ֶגעפִּ
יט ֶדעם ֶדער ָפסּוק  י ַטייְטְשט מִּ ֶדער ֶרבִּ

יֶגע ֶסְדָרה  י ָוואֶכעדִּ ין דִּ ים ג, כג(אִּ ָוֶאְתַחַנן " )ְדָברִּ
י, ַטייְטְשט דֶ  ,"ֶאל ה' ָבֵעת ַההּוא ֵלאֹמר ער ֶרבִּ

יד ָזאל  - "ָוֶאְתַחַנן ֶאל ה'" יג ְש ַא אִּ ֶרעְדן ֶטעְנדִּ
אּון ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ֵסיי ֶער ָהאט ַא 
יְשט. ַווייל  יל אּון ֵסיי ֶווען ֶער ָהאט נִּ ֶגעפִּ

ֶעס ֶוועט קּוֶמען ַא  - "ָבֵעת ַההּוא ֵלאֹמר"
י ַצייט ֶווען ֶער ֶוועט ַבאקּומֶ  יל אּון דִּ ען ַא ֶגעפִּ

וי  יְך ָזאְגן פּון ַזיין מֹויל וִּ ֶוועְרֶטער ֶוועְלן זִּ
יְרט, אּון ַדאן ֶוועט ֶער ַאֶלעס  ֶגעְשמִּ

 ַפאֶרעְכְטן.
יְשט ָנאר ַביים ֶרעְדן צּום  יז נִּ ָדאס אִּ
יז אֹויְך ַביים  י ֶזעְלֶבע אִּ ֵאייֶבעְרְשְטן, ָנאר דִּ

יד ֶלעְרנֶ  ְצֹות. ַא אִּ ען תֹוָרה, ָאֶדער ַביים טּון מִּ
יְרן  יֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן אּון ְפרּובִּ ַדאְרף דִּ
ְצֹות,  וי ֶמער תֹוָרה אּון מִּ ַאַרייְנצּוַכאְפן וִּ

ילּו ֶווען ֶער  ָדאס ָנאר ַקאְלֶטעְרֵהייט  טטּוֲאפִּ
יל אּון ָאן ַקיין ַפאְרְשַטאְנד,  ָאן ַקיין שּום ֶגעפִּ

ְצֹות ֶזעֶען אֹויס ַהאְלב אֲ  י תֹוָרה ּומִּ ילּו ֶווען דִּ פִּ
יְשט ַקיין ַטַעם אּון ַקיין  ֶגעַבאְקן, ֶעס ָהאט נִּ
יז ֵזייֶער  ֶגעְשַמאק, ַווייל ַביים ֵאייֶבעְרְשְטן אִּ
יד  ָחשּוב ֶיעֶדע ְקֵלייֶנע ַזאְך ָוואס ַא אִּ

ים. יְך ָאן צּו טּון ַפאר אִּ  ְשְטֶרעְנְגט זִּ
יְנט ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ָאן ַקיין  יד דִּ  ֶווען ַא אִּ
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יְשט ַקיין ֶגעְשַמאק  יְרט נִּ יל, ֶער ְשפִּ ֶלעְרֶנען אּון ַדאֶוועֶנען, ֶער  ייןין זַ אִּ ֶגעפִּ

יז ָדאס ָנאְך ַאַסאְך יז ְמַקֵיים, אִּ ְצֹות ָוואס ֶער אִּ י מִּ ין דִּ יְשט ַקיין ַטַעם אִּ יְרט נִּ  ְשפִּ
ים ָאן ַאַסאְך ְשֶוועֶרער ָדאס צּו  ויילוַ  ֶמער ָחשּוב ַביים ֵאייֶבעְרְשְטן. ֶעס קּוְמט אִּ
וי ַפאר ֵאייֶנעם ָוואס ְשפִּ  יןטּון וִּ יז ָדאס  .יְרט ָיא ַא ֶגעְשַמאק ֶדערִּ יֶבער אִּ אּון ֶדערִּ

אּון ֶווען  .פּון ֶדעםָנאְך ֶמער ָחשּוב, ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ַא ְגרֹויֶסע ַנַחת רּוַח 
ים  יְנט אִּ יְך ָאן אּון דִּ יד ְשְטֶרעְנג זִּ ֶער  ילויפִּ וִּ ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶזעט ַאז ֶדער אִּ

יֶכער צּום סֹוף ֶהעְלְפן ַאז ֶער ָזאל ָיא ַבאקּוֶמען ֶדעם  ים זִּ ן טְ גּוֶקען, ֶוועט ֶער אִּ
ְש  םעַ טַ  יֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן בִּ יט ַא חִּ אּון ֶקעֶנען דִּ  יֹות אּון ֶגעְשַמאק.ֵלימּות מִּ

יָלה ו':( ֲחַז"ל ָזאְגן  ם ֹיאַמר ְלָך ָאָדם יָ )ְמגִּ ין "אִּ י, ַתֲאמִּ י ּוָמָצאתִּ אֹויב ַא  -ַגְעתִּ
יַח ֶגעֶווען, ַדאן  יְך ֶגעְפָלאְגט אּון ֶער ָהאט ַמְצלִּ יר ַאז ֶער ָהאט זִּ ֶמעְנְטש ָזאְגט דִּ

ים ְגֵלייבְ  ּוטסְ ָזאלְ  יְך ַא ק  אִּ יַח ן". ְשֶטעְלט זִּ ְשָיא, אֹויב ָהאט ֶיעֶנער ַטאֶקע ַמְצלִּ
יְשט בְ  י אֹויְגן , ֶמען ֶקען דָ לֹויז ְגֵלייְבןֶגעֶווען, ַדאְרף ֶמען נִּ יט דִּ ַאז ֶער אְך ֶזען מִּ

יַח ֶגעֶווען יטאר נָ ְגֵלייְבן ַדאְרף ֶמען  .ָהאט ַמְצלִּ יְשט ֶזען מִּ  ַא ַזאְך ָוואס ֶמען ֶקען נִּ
י אֹויְגן.  דִּ

י ָנָתן  ְרַכת הַ ָזאְגט ֶרבִּ יקּוֵטי ֲהָלכֹות בִּ יּות, ֵפירֹות ֲהָלָכה ה'( )לִּ ַאז ֶווען ֶעס קּוְמט צּו רּוְחנִּ
יְשט  יֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ָדאְרט ַדאְרף ֶמען ָיא ְגֵלייְבן, נִּ ֶווען ֶעס קּוְמט צּו דִּ

י ְפֵליישִּ  יט דִּ יג ֶזעט ֶמען מִּ יז ָדא ַא ֶמעְנְטש ֵאייבִּ י ַהְצָלָחה, ַאָמאל אִּ יֶגע אֹויְגן דִּ
יֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ֶער ֶזעט  יְך צּו דִּ יְך אּון מּוְטֶשעט זִּ ָוואס ְפָלאְגט זִּ
יֶכער  יַח ַזיין. ַדאְרף ֶמען ָאֶבער ְגֵלייְבן ַאז ֶער ָהאט זִּ יְשט ַאז ֶער ָזאל ַמְצלִּ נִּ

יַח ֶגעוֶ  יז ַמְצלִּ יְך ַפאְר'ן ֵאייֶבעְרְשְטן, ָדאס אִּ וען, ַווייל ָדאס ַאֵליין ַאז ֶער ְפָלאְגט זִּ
יד ָהאט ַא ֵרייֶנע ֱאמּוָנה, ֵווייְסט ֶער ַאז ֶיעֶדע  ַזיין ְגֶרעְסֶטע ַהְצָלָחה. ֶווען ַא אִּ

יְך ָאְנֶגעְשְטֶרעְנְגט ַפאְר'ן ֵאייֶבעְרְשטְ  יַקייט ָוואס ֶער ָהאט זִּ יז ָגאר ַא ְקֵליינִּ ן אִּ
ילּו ֶער ָהאט ָנאר ֶגעְטַראְכט ַאז  ילּו ָנאר ַא גּוֶטע ַמְחָשָבה, ֲאפִּ ְגרֹויֶסע ַהְצָלָחה, ֲאפִּ
יְשט ַפאְרלֹויְרן, ֶיעֶדע ַזאְך ֶוועְרט  ויל ַזיין וואֹויל, ֶוועְרט ָדאס אֹויְך נִּ ֶער וִּ

יְך ָאן ַאַסא ְך גּוֶטע ַזאְכן פּוֶנעם ֶמעְנְטש, אּון ַאֶוועְקֶגעֵלייְגט, אּון ַאזֹוי ַזאְמְלט זִּ
י ַסְבָלנּות אּון אֹויְסַוואְרְטן, ֶוועט ֶער צּום סֹוף אֹויְך  אֹויב ֶער ֶוועט ָהאְבן דִּ

י ֵאייֶגעֶנע אֹויְגן ָאֶפעֶנעְרֵהייט. יט דִּ  ֶקעֶנען זֹוֶכה ַזיין צּו ֶזען ַזיין ַהְצָלָחה מִּ

 ו..., ִזיָראו, ִזיָראוִזיָרא

יְנֶגעְר  ְטשּוְרְטקֹוב ַא אִּ ד מֶשה מִּ י ָדוִּ יז ַאָמאל ֶגעקּוֶמען צּו הרה"ק ֶרבִּ ַמאן אִּ
יְך ָאְפֶגעֶרעְדט ַאז ֶלעְצְטְנס ָהאט ַזיין ְשֶווער אֹויְפֶגעֶהעְרט צּו  זי"ע אּון זִּ

ין שּול א יְשט אִּ יְשטַדאֶוועֶנען, ֶער ֵגייט ֶמער נִּ אּון ַאזֹוי  .ּון ֶער ַדאֶוועְנט ֶמער נִּ
יק, וִּ  יְנֶגעְרַמאן ָהאט ֶגעוואּוְסט ַאז ַזיין ְשֶווער ֵגייט ַאַסאְך צּו ֶדעם ַצדִּ וי ֶדער אִּ

יט ַזיין ְשֶווער, אּון ֶזען ַאז ֶער  יק אֹויב ֶער ֶקען ֶרעְדן מִּ ָהאט ֶער ֶגעֶבעְטן ֶדעם ַצדִּ
יק ָאְנהֹויְבן צּו ַדאֶוועֶנען. יְך ַפאֶרעְכְטן אּון צּורִּ  ָזאל זִּ

ים ֶגעְפֶרעְגט אֹויב ֶדער צַ  יק ָהאט ֶגעָלאְזט רּוְפן ֶדעם ְשֶווער, אּון ֶער ָהאט אִּ דִּ
יז ֱאֶמת ָוואס ֶמען ֶדעְרֵצייְלט ַאז ֶער ָהאט אֹויְפֶגעֶהעְרט צּו ַדאֶוועֶנען.  ֶעס אִּ
יז ַווייל ֶער ָהא יָבה ֶדעְרצּו אִּ י סִּ יז ֱאֶמת, אּון דִּ יד ֶגעָזאְגט ַאז ֶעס אִּ ט ָהאט ֶדער אִּ

ין ָקאפ ַאֶלע  ים ַאַריין אִּ יְך ַדאֶוועֶנען קּוֶמען אִּ ַבאֶמעְרְקט ַאז ֶווען ֶער ְשֶטעְלט זִּ
יְך ָאְפצּוָשאְקֶלען  יְרט זִּ יל ֶער ָהאט ְפרּובִּ ויפִּ ָסאְרט ְשֶלעְכֶטע ֶגעַדאְנֶקען, אּון וִּ

יְשט פָ  יְשט ֶגעַגאְנֶגען, ֶער ֶקען נִּ ים נִּ יז ֶעס אִּ י ְשֶלעְכֶטע ֶדעְרפּון אִּ טּור ֶוועְרן פּון דִּ
יְשט צּו  יז שֹוין ֶעְנֶדעְרש נִּ יֶבער ָהאט ֶער ֶגעְקֶלעְרט ַאז ֶעס אִּ ַמְחָשבֹות, אּון ֶדערִּ
ְכַלל אּון ָפטּור ַאן ֵעֶסק. ַאְנְשָטאט צּו ָהאְבן ַאַזא צּוַהאְקֶטע אּון  ַדאֶוועֶנען בִּ

יט ֶיעְנץ  יֶשע ַדאֶוועֶנען מִּ ים, ֶוועט ֶער ֶעְנֶדעְרש ָאְפָלאְזן ֶדעם ַגאְנְצן ַנארִּ ָפנִּ
 ַדאֶוועֶנען.

ים אֹויְפֶגעְקֶלעְרט  ים אֹויְסֶגעֶהעְרט אּון ֶדעְרָנאְך ָהאט ֶער אִּ יק ָהאט אִּ ֶדער ַצדִּ
יְשט  יֶכער ָגאְרנִּ יְשט ַדאֶוועֶנען ֶוועט זִּ יג "אֹויב ֶוועְסטּו נִּ יְכטִּ יְשט רִּ ַאז ֶער טּוט נִּ

יְך ָאְנְשְטֶרעְנֶגען צּו ְבלַ  יְשַקייט. אֹויב ָאֶבער דּו ֶוועְסט זִּ ידִּ ייְבן פּון ַדיין ַגאְנֶצע אִּ
ויַדאֶווענֶ  ילּו ֶעס ֶזעט אֹויס וִּ יְך ֶעס ֶזעט אֹויס, ֶוועְלן  ען ֲאפִּ י ַצייט זִּ יט דִּ ָאֶבער מִּ

יְך  יעֹות ָוואס דּו ָהאְסט זִּ י ַאֶלע ְיגִּ ֶגעְפָלאְגט צּו ַדאֶוועֶנען, אּון דּו ַצאְמקּוֶמען דִּ
ים".  ֶוועְסט זֹוֶכה ַזיין ַאז ַדיין ַדאֶוועֶנען ֶוועט ָיא ָהאְבן ַא ֵשייֶנעם ָפנִּ

ין ָפסּוק. ֶדער ָפסּוק ָזאְגט ים ֵשיין ַאַריין ֶגעַטייְטְשט אִּ  אּון ֶער ָהאט ָדאס אִּ
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ים פז, ו(  לִּ ְכתֹוב ַעמִּ )ְתהִּ ְסֹפר בִּ יק ֶגעַטייְטְשט ֶדעם "ה' יִּ ים", ָהאט ֶדער ַצדִּ
י ֶפעְלֶקער  וי ַאזֹוי דִּ י ֶוועג וִּ ָפסּוק "ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֵצייְלט אֹויף דִּ
יְדן ְשַרייְבן נּוֶמעְרן ְשַרייְבט ֶמען "ֵאייְנס", "ֶצען"  י אִּ ְשַרייְבן". ֶווען דִּ

י ֶזעְלֶבע אֹוי ף ָלשֹון ַהקֹוֶדש, ְשַרייְבט ֶמען "הּוְנֶדעְרט" א.א.וו. אּון דִּ
יט ֶוועְרֶטער, "ֶאָחד", " י נּוֶמעְרן מִּ ", "ֵמָאה" א.א.וו. הרָ שָ עֲ אֹויְך דִּ

י נּוֶמעְרן ָוואס ֵזיי ְשַרייְבן צ.ב.ש. " ם ָהאְבן ֵזיי דִּ י גֹויִּ ויֶדער ַביי דִּ ", 1וִּ
י נּומֶ 100", "10" י ". אּון ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֵצייְלט דִּ וי דִּ עְרן לֹויט וִּ

ם ֵצייְלן ֶעס.  גֹויִּ
יר ֶגעֶווען ים ַמְסבִּ יק ָהאט אִּ ֶווען דּו ַדאֶוועְנְסט ַאַזא  :אּון ֶדער ַצדִּ

יְך ָאְנצּוְשְטֶרעְנֶגען צּו  יְרְסט זִּ יל דּו ְפרּובִּ ויפִּ צּוַהאְקֶטע ַדאֶוועֶנען, וִּ
וי ֶעס ַדאְרף צּו ַזייןַדאֶוו יְשטֶעס ֵגייט , עֶנען וִּ י  .נִּ יְלְסט ַמָמש ַאז דִּ דּו פִּ

יָרא יז ָנאר ַא "זִּ ד. ועְר ט וֶ יְש נִּ אְר גָ  שמָ יז מַ ס אִּ עֶ ", וַגאְנֶצע ַדאֶוועֶנען אִּ
יָראָאֶבער ַא  יז דָ  "ו"זִּ יְך צּוַזאם ַאַסאְך  .איָ  אְך ֶעסאִּ אּון ַאזֹוי ְקלֹויְבט זִּ

יָרא יְך אֹויף ו"זִּ יז ֶעס קּוְמט ֵאיין ָטאג אּון ָדאס ַהאְרץ ֶוועְקט זִּ 'ס" בִּ
יְרן ַא ָנאְנְטַשאְפט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, דַ אּון ֶמען הֹויְבט ָא אן ֵלייְגט ן ְשפִּ

, ֶמען ֵלייְגט צּו ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ָוואס "ֵאייְנֶסער"צּו ָנאר ֵאיין  ֶמען
יד ּוְמיּוָחד, אּו יז ֶדער ֶאָחד ָיחִּ " צּו ֵאייְנֶסערן ֶווען ֶמען ֵלייְגט צּו ַאן "אִּ

יָרא יָרא'ס" ָהאוֶזעְקס "זִּ וי ֶמער "זִּ יְלָיאן! אּון וִּ 'ס" ֶמען וְסטּו שֹוין ַא מִּ
יְך ָאן צּו טּון ַא גּוֶטע  ֵלייְגט צּו, ֶיעֶדעס ָמאל ָוואס ֶמען ְשְטֶרעְנְגט זִּ
יז ָנאר ַא  ילּו ֶווען ֶעס אִּ יְשט ַאזֹוי ֶגעלּוְנֶגען, ֲאפִּ ילּו ֶווען ֶעס נִּ ַזאְך, ֲאפִּ

יָרא יז ָאֶבער דֶ ו"זִּ יְנֶקע ַזייט, אֹויב "ֵאייְנֶסערער ", אֹויב אִּ י לִּ " אֹויף דִּ
יָרא וי ֶמער "זִּ יְך, ַדאן וִּ יט זִּ יְגן ַבאֶשעֶפער מִּ 'ס" וָהאט ֶמען ֶדעם ֵאייְנצִּ

י נּוֶמעְרן.  ֶמען ֵלייְגט צּו, ַאְלס ְגֶרעֶסער ֶוועְרן דִּ
יק ֵזייֶער ְמַחֵזק ֶגעֶווען,  ים ֶדער ַצדִּ י ֶוועְרֶטער ָהאט אִּ יט דִּ ַאז מִּ

יְך  יְשַקייט, ָזאל ֶער זִּ ידִּ ין אִּ יְשט ַקיין ַטַעם אִּ יְרט נִּ ילּו ֶער ְשפִּ ֲאפִּ
וי ַאזֹוי ֶער ֶקען ָנאר, אּון סֹוף ָכל סֹוף  ָאְנְשְטֶרעְנֶגען צּו טּון ָוואס אּון וִּ

יַח ַזיין. יֶכער ַמְצלִּ  ֶוועט ֶער זִּ
יְך צּו ֶדעְר  יז זֹוֶכה זִּ יז ֶדעם ָוואס אִּ יְשט ֶוועְרן וואֹויל אִּ ַהאְלְטן אּון נִּ

יְך צּו ֶלעְרֶנען אּון  צּוְבָראְכן פּון ַקיין שּום ַזאְך, אּון ֶער ְפָלאְגט זִּ
יְשט ֶדעם ֶגעְשַמאק, ֶוועט ֶדער  ילּו ֶווען ֶער ָהאט ָנאְכנִּ ַדאֶוועֶנען ֲאפִּ

י יֶכער ָהאְבן ַא ְגרֹויֶסער ַנַחת רּוַח פּון אִּ ם, אּון ֶעס ֵאייֶבעְרְשֶטער זִּ
י ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט. ים ַזיין גּוט אֹויף דִּ  ֶוועט אִּ

יעֹות( יחֹות מֹוַהָרא"ש ֵחֶלק ט"ז ֶעֶרְך ְיגִּ  )שִּ
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 ס"מסיבת סיום השהערליכע 
 פארגעקומען אין קעמפ

 

ס אין קעמפ, "פארגעקומען א הערליכע מסיבת סיום השוואך איז די 
 ס."ווען נאך א בחור האט זוכה געווען צו ענדיגן גאנץ ש

ו האט זוכה געווען צו ענדיגן "החשוב נחמן ישראל שטרול ניהבחור 
פון ישיבה מיט די תושבי המחנה זענען אנוועזנד אלע בחורים . ס"גאנץ ש

ן צוגאב צו די יפריידט מיט די געהויבענע שמחה, אזיך מיטגע ןגעווען או
 און ווייט. ן געקומען צו פארן פון נאנטפילע געסט וואס זענע

סיום האט מען געהערט ווארימע ווערטער פונעם ראש ישיבה ם ביי
אס האט ארויסגעברענגט די געוואלדיגע חשיבות פון ענדיגן א וו"שליט

ס "י האט געזאגט אז ווער עס איז זוכה צו ענדיגן שבס, אזוי ווי דער ר"ש
 ברענגט ארויף אויף זיך א צלם אלקים.

אז ער האט געקענט א שרייבט ער אין זיין צוואה  "רחמי האב"ספר אין 
זיין פנים האט אים געשיינט ווי א גרויסער צדיק, און פשוט'ער איד וואס 

ער האט זיך נאכגעפרעגט אויף אים ווי אזוי ער האט זוכה געווען דערצו, 
ס. "ען דורכצוזאגן גאנץ שט אז ער האט זוכה געווהאט ער געהער

 איך פון מיינע קינדערבעט " – "רחמי האב"דער אויס פירט  – "דעריבער"
ס, אפילו "זאלט לערנען אסאך גמרא און ענדיגן ש איראון אייניקלעך, אז 

י ווערטער פון גמרא, און דאן וועט איר זוכה זיין צו פילע בלויז צו זאגן ד
 ."שיינע זאכן

גערעדט איבער די זכי' וואס מיר האבן אז  םראש ישיבה האט ארודער 
פון  "סדר דרך הלימוד"געברענגט אין אונז דער ש האט אריינ"מוהרא

לערנען די הייליגן רבי'ן, וואס מיט דעם וועג קען יעדער איד זוכה זיין צו 
הייליגע תורה, דורך דעם וואס ער זאגט די ווערטער פון די הייליגע תורה 
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

 

ֵאֶלה ים הָׁ טִּ ְשפָׁ מִּ ְשְמעּון ֶאת הַּ יָׁה ֵעֶקב תִּ ר ה' ֱאֹלֶקיךָׁ ְלךָׁ  ְוגֹו' ְוהָׁ מַּ ֶדער  .ְוגֹו'ּושָׁ
ַרִש"י  ֶגעְבן ַאֶלע גּוֶטע ַזאְכן.ֵזיי ֶוועט ֶער  ,יב ִדי ִאיְדן ֶוועְלן ַזיין וואֹוילֵאייֶבעְרְשֶטער ָזאְגט: אוֹ 

ְשְמעּון, ,ָזאְגט יו תִּ ֵקבָׁ ש ְבעַּ ם דָׁ דָׁ לֹות ֶשאָׁ ְצֹות קַּ מִּ ם הַּ אֹויב דּו ֶוועְסט ָפאְלְגן ֶדעם  אִּ
ִאיְך  ֶוועל ן ְטֶרעְטן ֶעס ִמיט ִדי ִפיס, ֶדעָמאְלטֵאייֶבעְרְשְטן ִמיט ִדי ְגִריְנֶגע ִמְצֹות ָוואס ֶמעְנְטְש 

ְשן ַדאְרף ֶמען ַפאְרְשֵטיין, ָוואס ֶזעֶנען ִדי ְגִריְנֶגע ִמְצֹות ָוואס ֶמעְנטְ  .ִדיר ֶגעְבן ִדי גּוֶטע ַזאְכן
 צּוְטֶרעְטן ִמיט ִדי ִפיס?

ֵריי ַעל ַהּטּוִרים ָזאְגט אֹויף ֶדעם ָפסּוק, ָוואס ָזאְגט דְ ִאיז ָדאס ַמְסִביר לֹויט ִווי ֶדער בַ מֹוַהָרא"ש 
יֶתם,ְלשֹונֹות,  ְרֶתם, וֲַּעשִּ ְשְמעּון, ּוְשמַּ א,ַאז ָדאס ִאיז ֶקעְגן  תִּ רָׁ ְשנָׁה  אּון ְגמָׁ א, מִּ ְקרָׁ ִדי  מִּ

 ְדֵריי הֹויְפט ִלּמּוִדים, ָוואס ַא ִאיד ַדאְרף ֶלעְרֶנען.
ַאז ֶמען )ִשיחֹות ָהַר"ן ִסיָמן ע"ו( ער ֶרִבי ָהאט אּוְנז ֶגעֶגעְבן ִדי "ֵסֶדר ֶדֶרְך ַהִלימּוד" ֶבֱאֶמת לֹויט ִווי דֶ 

, אּון ֶמען ֶקען ֶלעְרֶנען ִדי ּתֹוָרה אֹויף ַא ְגִריְנֶגע ֶוועג, ֶמען ַמאְכט ִזיְך ַא ִשיעּור ִאין ֶיעֶדע ֵסֶפר
ייט ן ַפאְרְשֵטייט ֶעס ִאיז ִזיֶכער גּוט, אּון אֹויב ֶמען ַפאְרְשטֵ ֶלעְרְנט ֶעס ִאין ַא ֵסֶדר, אּון אֹויב ֶמע

 ַאַסאְך ּתֹוָרה, ֶוועט טָזאגְ ֶמען  ןִניְשט ָזאְגט ֶמען ְבלֹויז ִדי ֶוועְרֶטער ֲאִפילּו ָאן ַפאְרְשֵטיין, אּון ֶווע
 ַפאְרְשֵטיין.צּום סֹוף ֶמען ֶעס 

, ְגִריְנג צּו ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה, צּו ֶלעְרֶנען ֶיעְדן ָטאג ַאִביְסל חּוָמשקּוְמט אֹויס ַאז ֶעס ִאיז זֵייֶער 
ְשט ַאִביְסל ִמְשַניֹות, ַאִביְסל ְגָמָרא, ָאֶבער ֶמעְנְטְשן ַמאְכן ָדאס ַאֶוועק "ָדאס ֵהייְסט ִני

ל, ִמיְטן ְגֶרעְסְטן ִעּיּון, צּו ַאַסאְך אֹויף ַאָמא טֶלעְרנְ ֶגעֶלעְרְנט, ֶלעְרֶנען ֵהייְסט ָנאר ֶווען ֶמען 
ְכַלל אּון ֶדעָמאְלט קּוְמט אֹויס ַאז זֵייֶער ַאַסאְך ַצייְטן ֶלעְרְנט ֶמען בִ  ".ַפאְרְשֵטיין ְקָלאר ִדי ַזאךְ 

ן ֶמען ֶלעְרֶנען ְבִעיּון, ָאֶבער ֶווען ֶמען ָפאְלְגט ֶדעם ֶרִבי'ן אּו ֵאייִביגִניְשט, ַווייל ֶמען ֶקען ִניְשט 
ֶדעָמאְלט קּוְמט  .ֶלעְרְנט ֲאִפילּו ָנאר ַאִביְסל אֹויף ַאָמאל, אּון ֲאִפילּו ֶווען ֶמען ַפאְרְשֵטייט ִניְשט

 ֶמען ָאן זֵייֶער ַאַסאְך.
ְשְמעּון,ָדאס ָזאְגט ַרִש"י,  יו תִּ ֵקבָׁ ש ְבעַּ ם דָׁ דָׁ לֹות ֶשאָׁ ְצֹות קַּ מִּ ם הַּ  ֶוועט ָפאְלְגן ֶמעןאֹויב  אִּ

ֵגייט ַארֹויף  ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ִמיט ִדי ְגִריְנֶגע ִמְצֹות ָוואס ֶמעְנְטְשן ְטֶרעְטן ֶעס ִמיט ִדי ִפיס, ָדאס
ְנִדיְגן ִדי ִאיז ַא ְגִריְנֶגע ֶגעְשַמאֶקע ֶוועג צּו ֶקעֶנען ֶלעְרֶנען אּון עֶ  ָוואסאֹויְפ'ן "ֵסֶדר ֶדֶרְך ַהִלימּוד" 

אֹויב ָאֶבער ֶמען  .ֶבער ֶמעְנְטְשן ְטֶרעְטן ֶעס ִמיט ִדי ִפיס, ֶמען ַמאְכט ֶעס ַאֶוועקַגאְנֶצע ּתֹוָרה, אָ 
 ַאַסאְך ּתֹוָרה, ֶדעָמאְלטֶוועט ֶעס ָיא ַאייְנַהאְלְטן, אּון דּוְרְך ֶדעם ֶוועט ֶמען ָאְנקּוֶמען צּו ֶלעְרֶנען 

 עְרְשֶטער ֶגעְבן ַאֶלע גּוֶטע ַזאְכן.ֶוועט ֶדער ֵאייבֶ 
 )ּתֹוְך ַהַנַחל ֵליל שב"ק ַפְרַשת ֵעֶקב תשס"ח לפ"ק(

 

*** 
 

)ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן  ֶדעם ָפסּוק ַטייְטְשטלֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָנאְך ַא ְפַשט ָזאְגט מֹוַהָרא"ש 

יָׁה, קס"ט( יָׁה .)ַבִמְדָבר ַרָבה פי"ג ס"ה(ִאיז ַא ָלשֹון פּון ִשְמָחה  ְוהָׁ אֹויב דּו ֶוועְסט ַזיין ַאזֹוי  - ְוהָׁ
ְשְמעּוןְשַטאְרק ְפֵרייִליְך, ַאז,  ייְנט ַאז ֶמען ֶוועט ַזיין ֲאִפילּו ִדי ִפיס ֶוועְלן ֶהעְרן, ָדאס מֵ  - ֵעֶקב תִּ

יתַאזֹוי ְפֵרייִליְך ַאז ִדי ִפיס ֶוועְלן ַטאְנְצן ַפאר ִשְמָחה,  ְברִּ ר ה' ֱאֹלֶקיךָׁ ְלךָׁ ֶאת הַּ מַּ ֶוועט  - ּושָׁ
ת ֵבירוֹ ָזאל ַזיין ָאְפֶגעִהיְטן ִמיט ְשִמיַרת ַהְבִרית, ַווייל ִדי עֲ  ֶמעןֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ַאֵליין ֶזעהן ַאז 

ט ֶער ִניצּול קּוֶמען ָנאר ֶווען ַא ֶמעְנְטש ִאיז ְטרֹויֶעִריג, ָאֶבער ֶווען ֶדער ֶמעְנְטש ִאיז ְפֵרייִליְך ֶווערְ 
 פּון ֲעֵבירֹות.

יד)ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן כ"ד( ֶדעְרַפאר ָזאְגט ֶדער ֶרִבי  מִּ ה תָׁ ְמחָׁ ְהיֹות ְבשִּ ה לִּ ְצוָׁה ְגדֹולָׁ  ","מִּ
 ס.טְ ס ִאיז ַא ְגרֹויֶסע ִמְצָוה צּו ַזיין ְפֵרייִליְך, ָוואס ָדאס ִהיט ָאפ ֶדעם ֶמעְנְטש פּון ְשֶלעכְ עֶ 

צּוְטֶרעְטן  ןָזאל ֶזעהן צּו ָאְפִהיְטן ִדי ִמְצֹות ָוואס ֶמעְנְטְש  ֶמעןָדאס ָזאְגט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער, 
ועק, ן ִשְמָחה, פּון ַזיין ְפֵרייִליְך, ָוואס ֶמעְנְטְשן ַמאְכן ֶעס ַאוֶ ִמיט ִדי ִפיס, ָדאס ִאיז ִדי ִמְצָוה פּו

 ס.ָהאְבן ַאֶלעס גּוטְ  ֶמען ָיא ְשַטאְרְקן צּו ַזיין ְפֵרייִליְך ֶוועטִזיְך  ֶמעןאֹויב ָאֶבער ֶוועט 
 )ֹזאת ַהּתֹוָרה ֵעֶקב א'(
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רָׁא"ש יחֹות מֹוהַּ  שִּ
 

י   ~ יֶשע ְפרֹוי תיבוֹ שִּ חֲ דִּ ידִּ  ~ פּון אַּ אִּ
 

ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער )ְבָרכֹות י"ז.( ַחַז"ל ָזאְגן 
ַפאר ִדי  ְשַכרָהאט צּוֶגעָזאְגט ַא ְגֶרעֶסעֶרע 

ְפרֹויֶען ִווי ַפאר ִדי ֶמעֶנער. ַפאְרָוואס 
? ַווייל ְשַכרְגרֹויֶסע  אַבאקּוֶמען ִדי ְפרֹויֶען ַאזַ 

ֶהעְלְפן ֵזייֶעֶרע ֶמעֶנער צּו ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה,  ֵזיי
ֵזיי ֶזעֶנען ְמַחֵזק אּון ֵזיי ְשַטאְרְקן ֵזייֶעֶרע 
ֶמעֶנער ַאז ֵזיי ָזאְלן ַזיין וואֹויל אּון ֶעְרִליְך, 
אּון ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ִווי ֶעס ַדאְרף צּו 

יֶעֶרע ִקיְנֶדער ַזיין, אּון אֹויְך ַווייל ֵזיי ְטָראְגן ֵזי
 ִאין ֵחֶדר צּו ֶלעְרֶנען ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה.

ֶמען ֶקען ִזיְך ָגאְרִניְשט ָפאְרְשֶטעְלן ִדי 
ְגרֹויְסַקייט פּון ַא ִאיִדיֶשע ְפרֹוי ָוואס ְשֵטייט 
צּו ִאיר ַמאְנ'ס ַזייט, ִזי קּוְקט ַארֹויף ָדאס 

אס ָוואס ֶער גּוְטס פּון ִאים, ִזי קּוְקט ַארֹויף דָ 
ְשְטֶרעְנְגט ִזיְך ָאן צּו ֵגיין ֶלעְרֶנען אּון 
ַדאֶוועֶנען אּון צּו ַזיין וואֹויל אּון ֶעְרִליְך, אּון 
ִזיֶכער ֶרעְדט ִזי ִאים ִניְשט ָאּפ אּון ִזי ַמאְכט 
ִניְשט ַאֶוועק ַזייֶנע גּוֶטע ַזאְכן. ִמיט ֶדעם 

ִזי זֹוֶכה ִאיז ְמַחֵזק ִאיר ַמאן, ֶוועט י זִ ָוואס 
ִווי ִאים, ִזי  ְשַכרַזיין צּו ּפּוְנְקט ַאַזא ְגרֹויֶסע 

ֶוועט ִזיְך ֵטייְלן ִמיט ַזיין ֵחֶלק ִאין ַגן ֵעֶדן, אּון 
אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון גּוט ַזיין ֶעס ֶוועט ִאיר 

 אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.
ֶווען ֶמען ָזאְגט ַאז ִדי ְפרֹוי ֵטייְלט ִזיְך ִמיט 

פּון ִאיר ַמאן, ֵמייְנט ָדאס ִניְשט ַאז  ְשַכרִדי 
ַאז  .ֶוועט ָנאר ַבאקּוֶמען ַהאְלביי ן זֵ פּוֶיעֶדער 

ֶוועְרט  ,ִמיט ֶדעם ָוואס ִזי ֶהעְלְפט ִאיר ַמאן
אּון ֶמען  ְשַכרַאָראְּפֶגענּוֶמען ַא ֵחֶלק פּון ַזיין 

ֶגעְבט ֶעס ַפאר ִדי ְפרֹוי. ָדאס ִאיז ַא ָטעּות. 
ַמאן אּון ְפרֹוי  ידִ ַאז ָרכֹות כ"ד.( )בְ ֲחַז"ל ָזאְגן 

ֶזעֶנען ִווי ֵאיין ֶמעְנְטש, ַאזֹוי ִווי ֶדער ֶרִבי 
ַאז אֹויְבן ' ִסיָמן רס"ה( א)ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ָזאְגט 

ִאין ִהיְמל ֶזעֶנען ִדי ְנָשָמה פּון ַא ַמאן אּון 
קּוְמט ַווייב, ֵאיין ְנָשָמה. ָנאר ֶווען ִדי ְנָשָמה 

ַאָראּפ אֹויף ֶדער ֶוועְלט ֶוועְרט ֶעס צּוֵטייְלט 
 ִדי ַפאר ִאין ְצֵוויי גּוִפים, ַפאר ִדי ַמאן אּון 
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רָׁא"ש יחֹות מֹוהַּ  שִּ
 

ַווייב. קּוְמט אֹויס ַאז ֶווען ֵזיי ֶהעְלְפן ִזיְך ַארֹויס ֵאייֶנער ֶדעם ְצֵווייְטן, ֵזיי ֶלעְבן 
 ִאיְנֵאייֶנעם. ְשַכרֵבייֶדע ִדי ֶזעְלֶבע  צּוַזאֶמען ִמיט ִליְבַשאְפט אּון ָשלֹום, ַבאקּוֶמען

אֹויף ֶרִבי ֲחִניָנא ֶבן דֹוָסא ַאז ֶער ִאיז ֶגעֶווען )ַּתֲעִנית כ"ה.( ִדי ְגָמָרא ֶדעְרֵצייְלט 
ֵזייֶער ָאִרים, אּון ַזיין ַווייב ָהאט ֶגעמּוְטֶשעט ַאז ֶער ָזאל ֶעֶּפעס טּון ֶדעְרצּו, ַאז 

אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט. ִאיז ֶער ַארֹויְסֶגעַגאְנֶגען  ְשַכרִביְסל פּון ַזיין ֶער ָזאל ֶבעְטן אַ 
אּון ֶער ָהאט ִמְתַּפֵלל ֶגעֶווען ַאז ֶמען ָזאל ִאים ֶגעְבן ֶעֶּפעס, ִאיז ַארֹויְסֶגעקּוֶמען 

ָהאט ִזי ַאזֹוי ִווי ַא ַהאְנט ָוואס ָהאט ִאים ֶגעֶגעְבן ַא ָגאְלֶדעֶנער ִפיְסל. ְשֶּפעֶטער 
ֶגעֶזען ִאין ָחלֹום ִווי ַאֶלע ַצִדיִקים ִזיְצן ִאין ַגן ֵעֶדן ַביי ַא ִטיש פּון ְדֵריי ִפיס, אּון 

ַא ִטיש פּון ְצֵוויי ִפיס. ָהאט ִזי ִאים ֶגעֵהייְסן ַאז ֶער ָזאל צּוִריק ָנאר ֵזיי ָהאְבן 
ָזאְלן ָהאְבן ֵווייִניֶגער אֹויף ֶיעֶנע  ֶגעְבן ֶדעם ִפיְסל, ַווייל ִזי ִוויל ִניְשט ַאז ֵזיי

 ֶוועְלט, אּון ֶער ִאיז ֶגעַגאְנֶגען אּון ֶער ָהאט ָדאס צּוִריק ֶגעֶגעְבן.
ֶזעט ֶמען פּון ֶדעם ַאז אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט ֶזעֶנען ִדי ַמאן אּון ְפרֹוי ִאיְנֵאייֶנעם 

ָגאְלֶדעֶנעם ִטיש, ֵזיי ַבאקּוֶמען ִדי ֶזעְלֶבע ִאין ַגן ֵעֶדן, ֵזיי ִזיְצן צּוַזאֶמען ַביי ֵאיין 
ִאיְנֵאייֶנעם, ַווייל ֵזיי ָהאְבן ִזיְך ַארֹויְסֶגעָהאְלְפן ֵאייֶנער ֶדעם ְצֵווייְטן, ַאזֹוי  ְשַכר

יס ַאז ַא ְפרֹוי ֶהעְלְפט ַארוֹ )ִּתקּוֵני ֹזַהר ִּתיקּון י"ד( ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער זֹוַהר ַהָקדֹוש ָזאְגט 
 ֶדעם ַמאן אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.

ֶדער ֱאֶמת ִאיז ַאז ֶעס ַדאְרף ִניְשט ַאזֹוי ַזיין ַאז ַא ְפרֹוי ָזאל ְשִּפיְרן ַאז ִזי 
ֶהעְלְפט ִאיר ַמאן אּון ֶדער ַמאן ָזאל ְשִּפיְרן ַאז ֶער ֶהעְלְפט ַארֹויס ַזיין ַווייב. ַווייל 

ָפאְלק ָהאְבן ִזיְך -ט ַא ִריְכִטיֶגע ָשלֹום ִאיְנֶדעְרֵהיים, ֶווען ִדי ָּפארֶעס ֶהעְרְש וען וֶ 
ֱאֶמת'ִדיג ִליב, ְשִּפיְרט ֶיעֶדער פּון ֵזיי ַאז ֵזיי ֶהעְלְפן ִזיְך ַאֵליין, ֵזיי ֶלעְבן 

ער ְשִּפיְרט ַאז ֶיעדֶ ִאיְנֵאייֶנעם ִמיט ֵאיין ִציל, ַאזֹוי ִווי ֵזיי ֶזעֶנען ֵאיין ֶמעְנְטש, 
ִזיְך ַאֵליין. ָדאס ִאיז ַאן  עןמֶ ֶהעְלְפט ֶדעם ְצֵווייְטן ֶהעְלְפט  עןמֶ ִמיט ֶדעם ָוואס 

 ֱאֶמת'ֶע אּון ִריְכִטיֶגע ִליְבַשאְפט.
ַאז ִדי ֵבית ִהֵלל ַהאְלְטן ַאז ֲאִפילּו ֶווען ַא ְפרֹוי ָהאט ָנאר )ִגיִטין צ.( ַחַז"ל ָזאְגן 

ָדאס ֶעְסן פּוֶנעם ַמאן, ֶמעג ֶער ִאיר שֹוין ֶגט'ן. ָדאס ִאיז ֵזייֶער ַפאְרְבֶרעְנט 
ִאיְנֶטעֶרעַסאְנט. ַפאְרָוואס ָזאל ֶמען ֶגט'ן ַא ַווייב ַווייל ִזי ָהאט ַפאְרְבֶרעְנט ָדאס 
ֶעְסן? ֶעס ַמאְכט ִזיְך ֶיעְדן ָטאג ַאז ֶעְסן ֶוועְרט ַפאְרְבֶרעְנט, ָדאס ִאיז ֵזייֶער ַא 

 אְרַמאֶלע ַזאְך, ָדאס ַווייְזט ִניְשט אֹויף ַקיין ְשֶלעְכְטַקייט.נָ 
ָנאר ֶווען ֶמען ֶוועט גּוט קּוְקן ָוואס ִדי ֵהייִליֶגע ַחַז"ל ָזאְגן, ֶוועט ֶמען ֶזען ַאז 
ֵזיי ָזאְגן ִניְשט ַאז ִזי ָהאט ַפאְרְבֶרעְנט "ִדי" ֶעְסן, ֶעס ְשֵטייט ַאז ִזי ָהאט 

ַאְכטּוְנג ֶגעְבן ט גּוָהאט ִזי יין לֵ ַאעְנט "ַזיין" ֶעְסן. ָדאס ֵמייְנט ַאז ַפאר ִאיר ַפאְרְברֶ 
ַאז ָדאס ֶעְסן ָזאל ִניְשט ַפאְרְבֶרעְנט ֶוועְרן, אּון ִדי ַפאְרְבֶרעְנֶטע ֲחָלִקים ֶגעְבט ִזי 

 ָנאר ַפאר ִאים. ָדאס ַווייְזט שֹוין ָיא אֹויף ְשֶלעְכֶטע ִמידֹות.
טּוב ַדאְרף ֶהעְרְשן ַאן ַהאְרָמאְנֶיע, ֶמען ֶלעְבט ִאיְנֵאייֶנעם. אֹויב ַווייל ִאין ְש 

ִאיז ָדא גּוֶטע ַזאְכן, ֵטייְלן ֵזיי ִזיְך ֵבייֶדע ִמיט ֶדעם. אּון אֹויב ִאיז ָדא ַח"ו ַא 
אס ֶעְסן ִאיז ְשֶלעְכֶטע ַזאְך, ֵטייְלן ִזיְך ֵבייֶדע ִמיט ִדי ַצַער אּון ַעְגַמת ֶנֶפש. אֹויב דָ 

ַפאְרְבֶרעְנט ֶגעָוואְרן ִאיז ָדאס ִדי ָשאְדן פּון ֵבייֶדע. אּון ִמיט ֶדעם ָוואס ִזי ֶגעְבט 
ָנאר ַפאר ִאים ָדאס ַפאְרְבֶרעְנֶטע אּון ַפאר ִזיְך ֶנעְמט ִזי ִדי גּוֶטע, ִאיז ָדאס ַא 

 ִסיָמן ַאז ִזי טֹויג ִניְשט.
ַאז ֶווען ֶמען ֶלעְבט ָיא ִאיְנֵאייֶנעם, ֶמען ֵטייְלט  ,ִזיֶכער אְךאּון ַפאְרֶקעְרט ִאיז דָ 

ִזיְך ִמיט ֶיעֶדע ַזאְך, ִאיז ָדאס ַא ִסיָמן ַאז ִאין ֶדעם הֹויז ֶלעְבט ֶמען ִמיט גּוֶטע 
ְלט ת, אּון ַאזֹוי ִווי ֵזיי ָהאְבן ִזיְך ֶגעֵטיייִ עְרְשט ַאן ֱאֶמת'ֶע ָשלֹום בַ ָדאְרט הֶ ִמדֹות, 

אֹויף ֶיעֶנע  ְשַכראֹויף ִדי ֶוועְלט, ֶוועְלן ֵזיי ִזיְך אֹויְך ֵטייְלן ִמיט ֵזייֶער ְגרֹויֶסע 
 ֶוועְלט.

ֶווען ֶדער ַצִדיק ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ֶמעְנֶדעֶלע ִמִריְמנּוב זי"ע ִאיז ֶגעֶווען ָנאְך ַא 
ֵבית ַהִמְדָרש. ַזיין  ןַגאְנְצן ָטאג ִאי יּוְנֶגעְרַמאן, ִאיז ֶער ֶגעִזיְצן אּון ֶגעֶלעְרְנט ַא

ַווייב ָהאט ַמְסִכים ֶגעֶווען ֶדעְרצּו אּון ִזי ָהאט ִאים ַארֹויְסֶגעָהאְלְפן ַאז ֶער ָזאל 
ֶקעֶנען ִזיְצן אּון ֶלעְרֶנען אּון ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן. ִזי ְפֶלעְגט ִאים ְבֶרעְנֶגען 

 ין שּול, ַאז ֶער ָזאל ִזיְך ִניְשט ַדאְרְפן ְשֶטעְרן פּון ֶלעְרֶנען.ֶיעְדן ָטאג צּו ֶעְסן אִ 
ֵאיין ָטאג ֶווען ִזי ִאיז ֶגעַגאְנֶגען צּום ֶבעֶקער קֹויְפן ַא ְברֹויט ַפאר ִאיר ַמאן, 

 יף ָבאְרג, ָנאְכֶדעם ָוואס ִזיָהאט ֶדער ֶבעֶקער ִאיר ֶמער ִניְשט ֶגעָוואְלט ֶגעְבן אוֹ 
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ֶטע יכְּ ס ֶגעש ִ נְּ  פו ן ִדי ֶלעב ְּ

 כ"ק ָמָרן מֹוַהָרא"ׁש זי"ע
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רָׁא"ש יחֹות מֹוהַּ  שִּ
 

ז שֹוין ֶגעֶווען שּוְלִדיג ַאַסאְך ֶגעְלט, אּון ַאזֹוי ִאיז ַאִריֶבער ִאי
ען צּו ֶעְסן גֶ ָהאט ִניְשט ֶגעֶקעְנט ְבֶרענְ  ָנאְך ַא ָטאג ָוואס ִזי

ַפאר ִאיר ַמאן. ֶווען ֶעס ִאיז שֹוין ֶגעקּוֶמען ֶדער ְדִריֶטער 
ָנאְכַאָמאל  ָטאג, ָהאט ִזי ִזיְך ֶגעְשַטאְרְקט אּון ִזיְך ִאיז

ֶגעַגאְנֶגען ֶבעְטן ֶדעם ֶבעֶקער ַאז ִאיר ָזאל ִאיר ֶגעְבן ָנאְך ֵאיין 
ְברֹויט אֹויף ָבאְרג, ַווייל ִאיר ַמאן ָהאט שֹוין ִניְשט ֶגעֶגעְסן 
ַפאר ְדֵריי ֶטעג. ֶדער ֶבעֶקער ָהאט ָאֶבער ְבשּום אֹוָפן 

ט ֶגע'ַטֲעָנה'ט ַאז ֶער ָנאְך ַא ְברֹויט, ֶער ָהאֶגעְבן ֶגעָוואְלט 
 ֵווייְסט ִניְשט ִווי ַאזֹוי ִזי ֶוועט ִאים ַאָמאל ֶקעֶנען ַבאָצאְלן.

ִזי ָהאט ָאְנֶגעהֹויְבן ֵזייֶער צּו ֵווייֶנען, ִזי ָהאט ִזיְך ֶגעֶבעְטן 
ַביים ֶבעֶקער ַאז ֶער ָזאל ַרֲחָמנּות אֹויף ִאיר אּון אֹויף ִאיר 

ט ֶגעֶקעְנט צּוקּוְקן ִווי ִאיר ַמאן ָהאט שֹוין ַמאן. ִזי ָהאט ִניְש 
ִניְשט ֶגעֶגעְסן ַפאר ְדֵריי ֶטעג. ֶדעָמאְלט ָהאט ִאיר ֶדער 
ֶבעֶקער ֶגעָזאְגט: "ִאיְך ֶוועל ַאייְך ֶגעְבן ַא ְברֹויט, ָאֶבער ָנאר 

 !"אֹויב ִאיר ֶגעְבט ִמיר ַאֶוועק ֵאייֶער ַגאְנֶצער ֵחֶלק ִאין ַגן ֵעֶדן
ִאין ָאְנהֹויב ָהאט ִזי מֹוָרא ֶגעַהאט ָדאס צּו טּון, ָאֶבער 
צּום סֹוף ָהאט ִזי ַמְסִכים ֶגעֶווען צּום ֶגעֶשעְפט, אּון ִזי ָהאט 
ִאים אּוְנֶטעְרֶגעְשִריְבן ַא ֶצעְטל ַאז ִזי ֶגעְבט ִאים ַאֶוועק ִאיר 

ְברֹויט. ֶער ָהאט ִאיר  ַגאְנֶצע ַגן ֵעֶדן, אּון ֶער ָזאל ִאיר ֶגעְבן ַא
ַטאֶקע ֶגעֶגעְבן ַא ְברֹויט אּון ִזי ִאיז ְגַלייְך ֶגעָלאְפן ִמיט ֵאיין 

 ָאֶטעם צּו ְטָראְגן ֶדעם ְברֹויט ַפאר ִאיר ַמאן ִאין שּול.
ֶווען ִזי ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען ִאין שּול ָהאט ִזי ֶגעֶזען ַאז ִאיר 

אּון ַפאר'ַחָלש'ט. ְגַלייְך ֶווען ִזי ָהאט ַמאן ִאיז ֵזייֶער ְשַוואְך 
ִאים ֶגעְבֶרעְנְגט ָדאס ְברֹויט, ָהאט ִזיְך ֶדער ַצִדיק ֶגעַוואְשן 
אּון ֶגעֶגעְסן. ֶער ָהאט ִאיר ֶגעָזאְגט: "ָזאְלְסט ִוויְסן ַאז ֶווען דּו 
 ְבֶרעְנְגְסט ֶווען ִמיר ִניְשט ֶיעְצט ֶדעם ְברֹויט, ָוואְלט ִאיְך

 רח"ל אֹויְסֶגעַגאְנֶגען ַפאר הּוְנֶגער".
ִאיְנְצִוויְשן ָהאט ִזי ִזיְך ַאָראּפ ֶגעֶזעְצט אּון ִזי ָהאט 
ָאְנֶגעהֹויְבן ֵזייֶער ְשַטאְרק צּו ֵווייֶנען. ֶווען ִאיר ַמאן ָהאט ִאיר 
ֶגעְפֶרעְגט ַפאְרָוואס ִזי ֵווייְנט, ָהאט ִזי ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ִאיְך 

ַפאְרקֹויְפט ַמיין ַגאְנֶצע עֹוָלם ַהָבא ַפאר ִדי ֵאייֶנע ָהאב 
ְברֹויט. ִאיְך ְפֵריי ִזיְך ַאז ִמיט ֶדעם ָהאב ִאיְך ֶגעַראֶטעֶוועט 
ַדיין ֶלעְבן, ָאֶבער ָוואס ֶוועט ֶיעְצט ַזיין ִמיט ִמיר?" ֶדער ַצִדיק 

ִזיְך ִבְכַלל  ָהאט ִאיר ַבארּוִאיְגט אּון ֶגעָזאְגט: "דּו ַדאְרְפְסט
ִניְשט ָזאְרְגן, ִאין ֶדעם ְזכּות פּון ַדיין ְמִסיַרת ֶנֶפש, ֶוועְסטּו 

, אּון דּו ֶוועְסט ַזיין צּוַזאֶמען ִמיט ְשַכרזֹוֶכה ַזיין צּו ַא ְגרֹויְסן 
 ִמיר ִאין ַגן ֵעֶדן".

ָיאְרן ְשֶּפעֶטער ֶווען ִזי ִאיז ִנְפָטר ֶגעָוואְרן ָהאט ֶמען ִאיר 
עֵלייְגט ִאיֶנעם ֶזעְלְבן אֹוֶהל ֶנעְבן ִאיר ַמאן. ָכאְטש ָוואס ֶעס גֶ 

י ִאיז ִניְשט ֶגעֶווען ַאייְנֶגעִפיְרט ִאין ֶיעֶנע ַצייְטן צּו ֵלייְגן דִ 
ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ַא ִסיָמן אּון ַא ֶרֶמז  .ֶרעִביִצין ֶנעְבן ַא ַצִדיק

וען צּו ַזיין ִמיט ִאים אֹויף ֶדעם ַאז ִזי ָהאט זֹוֶכה ֶגעוֶ 
 ִאיְנֵאייֶנעם ִאין ַגן ֵעֶדן.

ֶזעט ֶמען פּון ֶדעם ִדי ְגרֹויְסַקייט פּון ַא ִאיִדיֶשע ְפרֹוי ָוואס 
ֶגעְבט ִזיְך ַאֶוועק ַפאר ִאיר ַמאן. ִזי ִאיז ִאים ְמַחֵזק אּון 

יין ְשַטאְרְקט ִאים, ִזי ֶהעְלְפט ִאים ַארֹויס ַאז ֶער ָזאל ֶקעֶנען זַ 
וואֹויל אּון ֶעְרִליְך, ַאז ֶער ָזאל רּוִאיֶגעְרֵהייט ֶקעֶנען ִדיֶנען 
ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶיעֶדער ֵאייֶנער לֹויט ַזיין ַדְרָגה, אּון ִאין 

 ְשַכרֶדעם ְזכּות ֶוועט ִזי ִזיֶכער זֹוֶכה ַזיין צּו ָגאר ַא ְגרֹויֶסע 
 עֶנע ֶוועְלט.ֵסיי אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון ֵסיי אֹויף יֶ 

 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש ֵחֶלק ט"ז ֶעֶרְך ִאָשה ְוֶעֶרְך ְזכּות(
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 נייעס אינערהאלב
 מוסדותינו הק'

 

 

 אין קעמפ שיינע שמחה
 

ת פון עקומען א שיינע שמחה אין קעמפ. די בריוואך איז פארגדי 
ער הי"ו א זון פון הרה"ג מוהר"ר יצחק לעזער זהילד בן מו"ה יעקב לע

 ליט"א.וחתן מו"ה מרדכי יונה שיק ש ,רתינושליט"א ראש חבו
עס זענען זיך צאמגעקומען מערערע אידן פון איבעראל מיטצוהאלטן 

עס איז געווען א גרויסע פרייד ביי די בחורים צו  די געהויבענע שמחה.
האבן די גרויסע זכי' צו האבן א ברית אין קעמפ, ווען אליהו הנביא 
קומט און ברענגט זיכער מיט זיך אלע גוטע השפעות ברוחניות 

 ובגשמיות.
ענוצט די געהויבענע עת רצון, גבשעת'ן ברית האבן די בחורים אויס

זיך אויסגעבעטן ביים אייבערשטן יעדער איינער זיינע געברויכן, און  ןאו
 האבן זיכער גע'פועל'ט אלע גוטע ישועות.

וואו מען האט געהערט דערנאך איז פארגעקומען די סעודת ברית, 
 .שליט"אהרה"ג מוהר"ר יצחק לעזער דברות קודש פונעם זיידן 

ליכע טענץ און אין פריי נאכ'ן בענטשן האט מען זיך ארויסגעלאזט
 געדאנקט דעם אייבערשטן אויף אלע זיינע חסדים.

 זה הכסא של אליהו הנביא זכור לטוב!
*** 

 

 אלע נייע ספרים פון מוהרא"ש
 יעצט דא צו באקומען

 

נו איבער די נייעס אז פון יעצט אנשי שלומיהערשט ביי גרויס פרייד 
פון כ"ק מרן ן ווייטער וועט מען קענען באקומען אלע נייע ספרים או

 .געדרוקטיעצט וואס ווערן "ש זי"ע, מוהרא
די ספרים ווערן געדרוקט אין ארץ ישראל אויף גאר א שיינעם 
פארמאט מיט הארטע דעקלעך, און יעדן חודש וועט מען קענען 

 מען די ספרים וואס זענען געדרוקט געווארן אין יענעם חודש.באקו
אויף צו באקומען די ספרים, דארף מען אריינגעבן א קרעדיט קארד, 

פון די ספרים  די פרייזיעדן חודש לויט געטשארטש ווערן וואס וועט 
 וואס זענען געדרוקט געווארן אין יענעם חודש.

 ,ספר "אשר בנחל" חלק קל"חן דער דעם חודש איז געדרוקט געוואר
 .תשע"ג שנתאויך דער ספר "תוך הנחל"  ןאו

עס איז וויכטיג צו באטאנען אז מען וועט נישט ברענגען קיין איבריגע 
. נאר די מענטשן וואס זענען צו פארקויפן ספרים פון ארץ ישראל

 ינט, וועלן באקומען די ספרים.אויפגעסי
 נומער דעם ראגראם, קען מען רופןאויף זיך איינצושרייבן אינעם פ

 347-977-7994. 
 !ללמוד וללמד לשמור ולעשות

 

 קול ברסלב
 

 
 

 מען קען הערן שיעורים
א"ש פון כ"ק מרן מוהר

זי"ע פון די פארגאנגענע 
 יארן

 

212-444-9191 
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 המשך

 
 קאפיען מיר נעמען אן צו פרינטן און 

 

 פאר גאר ביליגע פרייזן!
 

 ספרים  •  קונטרסים  •  וועכענטליכע גליונות
 שנעל גוט און ביליג!

 347-559-5554רופט אריין פאר א פרייז 
5554printing@gmail.com 
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 גליון היכל הקודש
 וועכענטליכע גליון ארויסגעגעבן דורך

 וויליאמסבורג מוסדות היכל הקודש ברסלב
 נתייסד ע"י כ"ק מרן מוהרא"ש זי"ע

 
 

  זמנים
 7:37.....................הדלקת הנרות.

 8:56.................ר"ש.....סוף זמן ק
 9:07.........................מוצאי שב"ק

 שיעורים כסדרן
 פ"גנדרים ............................בבלי

 פ"ג........שבת ................ירושלמי
 'בפרק  נדה....................תוספתא

 
 
 
 
 
 
 

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

הרְ  לָׁ ה ּוְקלָׁ כָׁ יֹום ְברָׁ ֹנִכי נֹוֵתן ִלְפֵניֶכם הַּ ער מֹוַהָרא"ׁש ִאיז ַמְסִביר ֶדעם ָפסּוק לֹויט ִווי דֶ  .ֵאה אָׁ
עּו")ְתִהִלים צה, ז( , אֹויְפן ָפסּוק )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן רע"ב(ֶרִבי ָזאְגט  יֹום ִאם ְבקֹולֹו ִתְשמָׁ ַאז  "הַּ
ִטיְגן ַאז ֶמען ָזאל ְשֶטעְנִדיג ָנאר ְטַראְכְטן פּוֶנעם ַהיינְ  ,יֶסע ְכַלל ִאין ַא ֶמעְנְטׁש'ס ֶלעְבןֶעס ַא ְגרוֹ 

 צּו ָהאב ִאיְך אֹויף 'ַהייְנט' ָוואס" "צּו ָהאב ִאיְך אֹויף 'ַהייְנט' צּו ֶעְסן?"ָטאג, ֵסיי ַביי ֶגעְלט ַזאְכן, 
ָהאְבן ָמאְרְגן, ַאז ֶדער  טֶמען ֶוועאּו ְטַראְכְטן פּון וו ֶמען ַדאְרף ִניְׁשט ".ִאיְך ַדאְרף?

 ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָהאט ַהייְנט ֶגעָהאְלְפן ֶוועט ֶער ָמאְרְגן אֹויְך ֶהעְלְפן.
ייְנט'אּון ִדי ֶזעְלֶבע ִאיז ַביים ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ֶמען ַדאְרף ָנאר ְטַראְכְטן פּון  פּון  ,'הַּ

ֶמען ַדאְרף ִניְׁשט ְטַראְכְטן  .ָוואס ֶקען ֶמען ֶיעְצט טּוהן ַא ַנַחת רּוַח ַפאְרן ֵאייֶבעְרְׁשְטן .ט''ֶיעצְ 
 ֶעס ִאיז ִניְׁשט ַקיין ִחילּוק ָוואס ֶעס .ֶמען ָמאְרְגן טּוהן טָוואס ֵגיי ,ֶנעְכְטן ֶגעטּוהן טָוואס ֶמען ָהא

ְפרּוִביְרן צּו טּוהן ֶיעְצט  ַדאְרף ֶדער ִעיָקר ִאיז 'ֶיעְצט', ֶמען ִאיז ֶגעֶווען אּון ָוואס ֶעס ֶוועט ַזיין, 
 יּות.ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ִפיְרט ִזיְך ַאזֹוי ִאיז ֶער זֵייֶער ַמְצִליַח ְברּוֲחִניּות ּוְבַגְׁשמִ  .ָוואס ֶמען ֶקען

יוֹ ָדאס ִאיז ְפַׁשט ִאין ָפסּוק,  ֹנִכי נֹוֵתן ִלְפֵניֶכם 'הַּ  ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָזאְגט, ִאיךְ  - ם'ְרֵאה אָׁ
ֶנעְכְטן אּון  ֶגעב ִדיר ַא ַמָתָנה ֶדעם ַהייְנִטיְגן ָטאג, אֹויב ֶמען ָהאט ֵשֶכל ֶמען קּוְקט ִניְׁשט אֹויף

ֶוועט ֶעס ַדאן , אֹויף ָמאְרְגן, ֶמען ְפרּוִביְרט אֹויְסצּוִניְצן ֶדעם ַהייְנִטיְגן ָטאג ִווי ֶעס ְברֹויְך צּו ַזיין
הַזיין,  כָׁ ֹויף ַא ֶגעֶבעְנְטְׁשֶטער ָטאג, אּון ַפאְרֶקעְרט אֹויב ֶמען ֶוועט ֶעס ָאְפְׁשטּוְפן א - ְברָׁ

לָׁה, ֶדעָמאְלט, "ָמאְרְגן, 'ַהייְנט ִאיז ׁשֹוין ֶדעְרָנאְך, ָמאְרְגן ֶוועל ִאיְך ָאְנֵהייְבן ֶעֶפעס טּוהן  - ּוְקלָׁ
 ַא ַפאְרָׁשאְלֶטעֶנער ָטאג.ֶוועט ֶעס ַזיין 

ים וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ִניְצט אֹויס ִדי ֶטעג אּון ִפיְלט ֶעס ָאן ִמיט גּוֶטע ַזאְכן, ָדאס ֶוועט אִ 
 ְבַלייְבן אֹויף ֵאייִביג, ֶעס ֶוועט ִאים ַבאְגֵלייְטן אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.

 '()ֹזאת ַהתֹוָרה ְרֵאה א

*** 
ֹנִכי מְ אֵ  ר ֲאֶשר אָׁ בָׁ דָׁ ל הַּ יו ְוֹלאֶוצַּ ת כָׁ לָׁ ֲעשֹות, ֹלא ֹתֵסף עָׁ ע  ה ֶאְתֶכם, ֹאתֹו ִתְשְמרּו לַּ ִתְגרַּ

ַאז )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א ִסיָמן ו'( מֹוַהָרא"ׁש ִאיז ַמְסִביר ֶדעם ָפסּוק לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט  ִמֶמנּו,
ן ִמיט ְתׁשּוָבה טּוהן, צּוִריק קּוֶמען צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ַדאְרף ֶער ִזיְך אֹויְסֶקעֶנע ֶווען ַא ִאיד ִוויל

 ְצֵוויי ֶוועְגן.

ֶער ֶלעְרְנט אּון  ,ָדאס ֵמייְנט ֶער ַדאְרף ִוויְסן ֵסיי ִווי ַאזֹוי ִזיְך צּו ֶדעְרַהאְלְטן ֶווען ֶעס ֵגייט ִאים גּוט
ים ִניְׁשט ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ֵסיי ִווי ַאזֹוי ִזיְך צּו ֶדעְרַהאְלְטן ֶווען ֶעס ֵגייט אִ  ַדאֶוועְנט אּון ִדיְנט ֶדעם

יְׁשט ֶווען ֶעס ֵגייט ִאים גּוט ַדאְרף ֶער ִוויְסן, ַאז ֶער ָזאל נִ  גּוט, ֶווען ֶער ַפאְלט דּוְרְך ִאין ֲעֵבירֹות.
וייל צּו טּוהן ַזאְכן ָוואס ִדי תֹוָרה ָהאט ִניְׁשט ֶגעֵהייְסן, וַ  ֵגיין ִאיֶבער ִדי ָמאס, ֶער ָזאל ִניְׁשט זּוְכן

יֶנע כֹוחֹות אֹויב ֶער ֶוועט ַארֹויף ֵלייְגן אֹויף ִזיְך ֶמער ִוויִפיל ִדי תֹוָרה ִוויל, ֶוועט ֶער ַזיין ֶמער פּון ַזי
יו, כְ ִווי ַרִׁש"י ָזאְגט:  אּון ֶעס ֶוועט ְפַלאְצן. לָׁ פֹות ִבְתִפִלין, ֲחִמשָׁ ֹלא ֹתֵסף עָׁ ֵמש טֹוטָׁ ה גֹון חָׁ
ב ְוכּו',  ַא ֶמעְנְטׁש ָזאל ִניְׁשט צּוֵלייְגן ֶמער ִוויִפיל ִדי תֹוָרה ָהאט ֶגעֵהייְסן. ִמיִנים ְבלּולָׁ

ַאזֹוי  ויאּון ַפאְרֶקעְרט אֹויְך, ֶווען ֶמען ַפאְלט ַאָראפ, ֶמען ַפאְלט דּוְרְך, ַדאְרף ֶמען אֹויְך ִוויְסן וִ 
ָנאר ְשֶטעְנִדיג צּוִריק  ,ִזיְך צּו ֶדעְרַהאְלְטן אּון ִניְׁשט ֶוועְרן צּוְבָראְכן אּון אֹויְפֶגעְבן ִאיְנַגאְנְצן

 קּוֶמען צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן.
יופּון ֵאיין ַזייט,  .ָדאס ָזאְגט ֶדער ָפסּוק לָׁ ֹוָרה , ֵלייג ִניְׁשט צּו ֶמער ִוויִפיל ִדי תֹלא ֹתֵסף עָׁ

ע ֵהייְסט, ַווייל אֹויב ָיא ֶוועְסטּו ָנאְכֶדעם ָגאְרִניְׁשט טּוהן, אּון פּון ִדי ַאְנֶדעֶרע ַזייט,  ְוֹלא ִתְגרַּ
אְלן, ֶנעם ִניְׁשט ַאָראפ, ַווייל דּו ֶזעהְסט ַאז ֶעס ֵגייט ִדיר ְׁשֶווער, דּו ִביְזט דּוְרְך ֶגעפַ  ִמֶמנּו,

ען צּום ֶדעם ַאֶלעס אֹויְפֶגעְבן, ָנאר ִזיְך ֶדעְרַהאְלְטן אּון ְשֶטעְנִדיג צּוִריק קּומֶ ָזאְלְסטּו ִניְׁשט ֶוועְגן 
ְטן צּו ַזיין ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ֶדעָמאְלט ֵגייְסטּו אֹויְפן ִריְכִטיְגן ֶוועג, ָוואס ֶוועט ִדיר ִפיְרן צּום ֵאייֶבעְרְׁש 

 ַאן ֱאֶמת'ֶער ֶעְרִליֶכער ִאיד.
 ה ְרֵאה ז'()ֹזאת ַהתֹורָ 
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ה,   ~ ה  ּוְתשּובָׁ קָׁ ה, ּוְצדָׁ  ~ּוְתִפלָׁ
 

ִמיר ַהאְלְטן ׁשֹוין ֹראׁש חֹוֶדׁש ֶאלּול, ָאט 
ָאט קּוְמט ׁשֹוין ִדי ֵהייִליֶגע ָפאְרְכִטיֶגע ֶטעג 

ט ָאט ֵגייֶען ָא ֹראׁש ַהָׁשָנה אּון יֹום ִכיּפּור,  פּון
ִמיר ׁשֹוין ְׁשַרייֶען ַביי ִדי ְתִפָלה פּון "ּוְנַתֶנה 
תֹוֶקף" ִמיט ְגרֹויס ִהְתעֹוְררּות ִדי ֶוועְרֶטער: 

ּוְתִפָלה, ּוְצָדָקה, ַמֲעִביִרין ֶאת ֹרַע  "ּוְתׁשּוָבה, 
ְקלּוג ַוואְרט ִניְׁשט  ַהְגֵזָרה!". אּון ֶווער ֶעס ִאיז

ִביז ֶמען ֶוועט ִאים ָאְנְׁשַרייְבן ַח"ו ְׁשֶלעְכֶטע 
ְגֵזרֹות אּון ֶער ֶוועט ֶעס ַדאְרְפן ֶצעְׁשֶטעְרן 
אּום ֹראׁש ַהָׁשָנה, ָנאר ֶער הֹויְבט ׁשֹוין ָאן פּון 
חֹוֶדׁש ֶאלּול ִזיְך צּו ְׁשַטאְרְקן ִמיט ִדי ְדֵריי 

ָבה, ְתִפָלה אּון ְצָדָקה, ַאזֹוי ַאז , ִמיט ְתׁשּוַזאְכן
ֶמען ָזאל ִבְכַלל ִניְׁשט ָאְנהֹויְבן צּו ַמאְכן אֹויף 

  ִאים ְׁשֶוועֶרע ְגֵזרֹות.
חֹוֶדׁש ֶאלּול ִאיז ִדי ִריְכִטיֶגע  ֶיעְצט ִאין

ַצייט ִזיְך אֹויְפִציֶוועְקן פּון ֶדעם ִטיְפן ְׁשָלאף 
ַא ַגאְנץ ָיאר, אּון ִזיְך ָוואס ֶמען ִאיז ֶגעְׁשָלאְפן 

ָאְנֵהייְבן צּו ַבאֶרעֶכעֶנען וואּו ֶמען ַהאְלט 
ְתׁשּוָבה טּוהן אּון צּוִריק  צּואֹויף ִדי ֶוועְלט, 

 קּוֶמען צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן.
ֶמען ֶדעְרֵצייְלט פּון ַצִדיִקים ַאז ֶווען ֶמען 

ן ֶדער ָהאט ֶגעֶבעְנְטְׁשט ֹראׁש חֹוֶדׁש ֶאלּול, ֶווע
ַחָזן ָהאט ֶגעָזאְגט ִדי ֶוועְרֶטער "ֹראׁש חֹוֶדׁש 

ט ֶאלּול ִיְהֶיה ְביֹום.." ָהאט ֵזיי ׁשֹוין ֶגעַכאּפְ 
ַאַזא ִציֶטער, ְבלֹויז ָדאס ֶדעְרַמאֶנען ַאז ֶעס 
קּוְמט ׁשֹוין חֹוֶדׁש ֶאלּול, ָדאס ִאיז ׁשֹוין 
ֶגעֶווען ֵזייֶער ֶבעְסֶטע מּוָסר ֵסֶפר ִזיְך 

ֹויְפִציֶוועְקן פּון ְׁשָלאף, אּון ִזיְך ָאְנֵהייְבן א
 ְגֵרייְטן צּום ֵנייֶעם ָיאר ָוואס קּוְמט.

אְבִריֶנער ִזי"ַע ֶדער ַצִדיק ֶרִבי מֶׁשה קַ 
ְפֶלעְגט ֶדעְרֵצייְלן ַאז ֶווען ֶער ִאיז ֶגעֶווען ַא 
ִקיְנד פּון ֶזעְקס ָיאר, ָהאט ֶער ִזיְך ֶגעְׁשִּפיְלט 

אל ִמיט ַאְנֶדעֶרע ִקיְנֶדער, ִאיְנִמיְטן ִאיז ֵאייְנמָ 
ַזיין ְגרֹויֶסע ְׁשֶוועְסֶטער ֶגעקּוֶמען צּו ִאים אּון 
ֶגעָזאְגט: "מֶׁשה'ֶלע, ֶמען ָהאט ׁשֹוין 
 ֶגעֶבעְנְטְׁשט חֹוֶדׁש ֶאלּול, אּון ֲאִפילּו ִדי ִפיׁש 
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א"ש רָׁ  ִשיחֹות מֹוהַּ
 

ן, אּון דּו ְׁשִּפיְלְסט ִזיְך ָנאְך?!" ֶווען ֶער ִאין ַוואֶסער ִציֶטעְר 
ָהאט ָדאס ֶגעֶהעְרט ָהאט ִאים ָאְנֶגעהֹויְבן ִציֶטעְרן, ַאז ִביז 
ַהייְנט ְׁשִּפיְרט ֶער ָנאְך ֶדעם ִציֶטער, ַווייל ַזיין ְׁשֶוועְסֶטער 
 ִאיז ֶגעֶווען ַא ְגרֹויֶסע ַצֵדיֶקת אּון ִזי ָהאט ֶעס ֶגעָזאְגט ִמיט
ְגרֹויס ְתִמימּות ַאז ֶעס ִאיז ִאים ַאַריין ִאין ִדי ֵבייֶנער, אּון 
 פּון ֶדעָמאְלט ָהאט ֶער ִזיְך ֶגענּוֶמען ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן.

ֶמען ַדאְרף ֶגעֶדעְנְקן ַאז ֶעס קּוְמט ֹראׁש ַהָׁשָנה ָוואס 
ייְבן ַפאר ֶיעְדן ֶמען ֵגייט ָאְנְׁשרַ  ֶדעָמאְלט ִאיז ֶדער יֹום ַהִדין,

ֶמעְנְטׁש ּפּוְנְקְטִליְך ָוואס ֶעס ֵגייט ַּפאִסיְרן ִמיט ִאים ִדי 
ִמיט ן ַדאְרף ֶמען ִזיְך צּוְגֵרייטְ  ַגאְנֶצע ָיאר, אּון ֶדעְרַפאר

תֹוָרה, ְתִפָלה אּון ְזכּוִתים, ַאז ֶמען ָזאל ֶוועְרן ַפאְרְׁשִריְבן 
 ְבן ַא גּוט ֶגעֶבעְנְטְׁשט ָיאר.ְבֵסֶפר ַהַחִיים, ֶמען ָזאל ָהא

ט ֶרענְּ ט אּון ֶמען ּבְּ ֶרענְּ  ֶמען ּבְּ

ֶמען ַדאְרף ָאֶבער ַאְכטּוְנג ֶגעְבן ַאז ֶמען ָזאל ִניְׁשט ַזיין 
פּון ִדי ֶמעְנְטְׁשן פּון ֶוועם ֶרִבי ָנָתן ָהאט ֶגעֶרעְדט. ֶרִבי ָנָתן 

ען ְבֶרעְנט אּון ָהאט ֶגעָזאְגט: "ֶעס קּוְמט חֹוֶדׁש ֶאלּול, מֶ 
אֹויְך ָהאט ֶער  ...אּון ֶמען טּוט ָגאְרִניְׁשט" ..ֶמען ְבֶרעְנט

ֶגעָזאְגט: "ֶעס קּוְמט ִדי ֶאלּול ֶטעג, ֶמען ֶוועְרט ְפרּום ְפרּום 
 אּון ִניְׁשט ֶמען ַדאֶוועְנט". ְפרּום, ִניְׁשט ֶמען ֶלעְרְנט

ן ֶאלּול, ֶמען ֶרעְדט ֶעס ִאיז ִניְׁשט ֶגענּוג ַאז ֶמען ֶרעְדט פּו
ָנאר ֶמען ַדאְרף ֶזעהן צּו טּוהן  .ן ִדי ְגרֹויְסַקייט פּון ֶאלּולפּו

יט ִמיט יצּו ִדי ַזאְך, ֶמען ַדאְרף ֶזעהן צּו אֹויְסנּוְצן ִדי צַ 
 ֶלעְרֶנען אּון ַדאֶוועֶנען אּון ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן.

ֶעס ֶזעֶנען , ַהְקדֹוִׁשיםֵביי ְמקֹומֹות ֶזעהן ָדאס ֶקען ֶמען  
ָלאְזן ִאיֶבער ֵזייֶער ִמְׁשָּפָחה ַפאר ַגאְנץ ָוואס ֶמעְנְטְׁשן ָדא 

 ֵביי ִקְבֵרי ַצִדיִקיםחֹוֶדׁש ֶאלּול, אּון ֶזעְצן ִזיְך ַאַריין 
ֶזעהן ַמָמׁש ֶקען ֶמען ָדאְרט  ִניְצן ֶדעם ֵהייִליְגן חֹוֶדׁש.אֹויְסצּו

ָנָתן, ֶמען ֶזעְצט ִזיְך ַאָראּפ אּון ֶמען ָזאְגט  ִדי ִשיָחה פּון ֶרִבי
ֶעְטִליֶכע ַקאִּפיְטֶלעך ְתִהִלים, אּון ִאיְנְצִוויְׁשן קּוֶמען ָאן 
ֶמעְנְטְׁשן, ָלאְזט ֶמען ְגַלייְך ָאּפ ֶדעם ְתִהִלים, אּון ֶמען לֹויְפט 

ט ׁשֹוין ֶזעהן ֶווער ִדי ְפֶרעְמֶדע ֶמעְנְטְׁשן ֶזעֶנען, אּון ֶמען ֶבעהְ 
ִמְצָוה ֶגעְלט פּון ֵזיי, אּון ֶדעְרָנאְך ֵגייט ֶמען -ַאִביְסל ָׁשִליחַ 

ְּפלּוְצִליְנג ֶוועְרט ֶמען הּוְנֶגעִריג אּון  .צּוִריק צּום ְתִהִלים
ֶמען ֵגייט זּוְכן ֶעֶּפעס צּו ֶעְסן, ֶדעְרָנאְך ֶוועְרט ֶמען ִמיד אּון 

ְׁשָלאְפן, אּון ַאזֹוי ֵגייט ַאִריֶבער ֶמען ֵלייְגט ִזיְך צּו ַאִביְסל 
ֶדער ָטאג ִמיט ָגאְרִניְׁשט. אֹויֶסער ֶעְטִליֶכע ְיִחיֵדי ְסגּוָלה 

ַטאֶקע ִדי ַצייט, אּון ֵזייֶער מֹויל ֶהעְרט ִניְׁשט  ןָוואס נּוצְ 
 ן ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטןצּו ֵגיין ִמיט תֹוָרה ּוְתִפָלה אּוף אֹוי

 ע חֹוֶדׁש.ִדי ַגאְנצֶ 
ֶעס ֶוועְרט ֶגעְבֶרעְנְגט פּון ֵהייִליְגן ֲאִר"י ַהָקדֹוׁש ַאז ִדי 
ֶפעְרִציג ֶטעג פּון ֹראׁש חֹוֶדׁש ֶאלּול ִביז ָנאְך יֹום ִכיּפּור, ִאיז 

ִווי  ִדי ֶזעְלֶבעָדא ֶדעָמאְלט ַאַזא ְגרֹויֶסע ֵעת ָרצֹון ִאין ִהיְמל, 
ם ָארֹון קֹוֶדׁש, ָוואס ֶדעָמאְלט ִאיז ֶווען ֶמען ֶעֶפעְנט אֹויף ֶדע

ַבאַקאְנט ַאז ֶעס ִאיז ַא ְגרֹויֶסע ֵעת ָרצֹון ָוואס ֶמען ֶקען 
ַאֶלעס אֹויס'ּפֹוֵעל'ן ְברּוֲחִניּות ּוְבַגְׁשִמיּות, ִדי ֶזעְלֶבע ֵעת 

 ָרצֹון ִאיז אֹויְך ָדא ִאין ִדי ַגאְנֶצע ֶפעְרִציג ֶטעג.
נּוְצט אֹויס ִדי ֶטעג ִמיט ַאַסאְך ֶבעְטן ֶווער ֶעס ָהאט ֵשֶכל 

ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ֶוועט ֶער ִזיֶכער ּפֹוֵעל'ן ָגאר ְגרֹויֶסע 
 ְיׁשּועֹות.
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רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
 

ט ָדא ֶגענּוג ַצייט  ֶעס ִאיז ִניׁשְּ

 זִאי ַאז ֶעסיְסל ִיׁשּוב ַהַדַעת, ַאבִ ִמיט ֶדער ֱאֶמת ִאיז ַאז 
ִפיֶלע  ִדיִניְׁשט ֶגענּוג ִדי ַגאְנֶצע חֹוֶדׁש ֶאלּול צּו ֶקעֶנען ֶעְנִדיְגן 

 .עְגן ָהאְבן ִאין ֶדעם חֹוֶדׁשִׁשיעּוִרים ָוואס ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו ְפלֶ 
ֶווער ֶעס ָלאְזט ִזיְך ִניְׁשט ַנאְרן ְּפרּוִביְרט ַאַרייְנצּוַכאְּפן ִאין 

ס ְסָפִרים, ִתיקּוֵני ַגאְנץ ַתַנ"ְך, ַאֶלע ֶרִבי'נְ ן ֶדעם חֹוֶדׁש צּו ֶעְנִדיגְ 
ֹזַהר, ִׁשָׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה, אּון ַאזֹוי אֹויְך ַאֶלע ֲהָלכֹות פּון ִדי 
ָיִמים נֹוָרִאים, אּון ָנאְך אּון ָנאְך, אּון ָדאס ִאיז ׁשֹוין אֹויֶסער ִדי 

ַגאְנץ ָיאר, ִאיז ִווי  ַאֶלע ִׁשיעּוִרים ָוואס ֶמען ָהאט ׁשֹוין פּון ַא
 ְבַלייְבט ָנאְך ִאיֶבער ֶעֶּפעס ַצייט צּו ַפאְרְבֶרעְנֶגען ֶדעם חֹוֶדׁש?

ֶמען ֶזעהט ַאז ֲאִפילּו ִאין ִדי ְּפֶלעֶצער וואּו ֶעס ִאיז ִניְׁשט 
ַאייְנֶגעִפיְרט צּו ָזאְגן "יֹום ִכיּפּור ָקָטן" ֶיעְדן ֶעֶרב ֹראׁש חֹוֶדׁש, 

ען ֶעס ָאֶבער ִאיֶבעָראל ֶעֶרב ֹראׁש חֹוֶדׁש ֶאלּול, ַווייל ָזאְגט מֶ 
ער ִאיד ַא ִהְרהּור ֶווען ֶעס קּוְמט חֹוֶדׁש ֶאלּול ַבאקּוְמט ֶיעדֶ 

ֶיעֶדער ִוויל ְתׁשּוָבה טּוהן אּון צּוִריק קּוֶמען צּום , ְתׁשּוָבה
 ֵאייֶבעְרְׁשְטן.

נּו ֶאל ָהֱאִליִליםאַ  פְּ  ל ּתִ

ָזאְגט ַא ַטייְטׁש ָוואס ֵאייֶנער ָהאט ֶגע ט ִזיְך ַארּוםֶעס ְדֵריי
ַאז ֶמען ָזאל ִניְׁשט  ,ל ִתְפנּו ֶאל ָהֱאִליִלים""ַא אֹויְפן ָּפסּוק

ָדאס ָטאר ִניְׁשט ֶמען  .ַמאְכן ַקיין ְגרֹויֶסע ֵעֶסק פּון חֹוֶדׁש ֶאלּול
ֶווען ָאְנֶגענּוֶמען ָזאְגן, ַאַזא ֵטייֶעֶרע חֹוֶדׁש ָוואס ִאיז ֵאייִביג ֶגע

ַא ַצייט פּון ְתׁשּוָבה אּון ִזיְך ַפאְרֶבעֶסעְרן  סַביי ְכַלל ִיְשָרֵאל ַאלְ 
 ִדי ַמֲעִשים, ֶקען ֶמען ֶעס ִניְׁשט ַאֶוועק ַמאְכן ִמיט ַא ֶוועְרְטל.

ַאז ֶדער ַטייְטׁש ֵגייט ַארֹויף אֹויף  טַאְנֶדעֶרע ָהאְבן ֶגעָזאגְ 
ויֶסע ִוויְלן ַאייְנִפיְרן ַא ֵנייֶע ִמְנָהג ַאז ֶמען ֶדעם ָוואס ֶגעוִ 

ַמאְכט ִניְׁשט ֲחתּוָנה ִאין חֹוֶדׁש ֶאלּול, אֹויף ֶדעם ִאיז ֶגעָזאְגט 
ֶגעָוואְרן ַאז ֶמען ָזאל ִניְׁשט ַמאְכן ַקיין ֵעֶסק פּון חֹוֶדׁש ֶאלּול. 

יְׁשט ִאין ִמְנָהג ְׁשֵטייט נִ  ַאַזאָדאס ֶקען ׁשֹוין ָיא ַזיין ֱאֶמת, 
ְלָחן ָערּוְך, ֶעס  ֶעְרֶגעץ, ֶעס ִאיז ֶקעְגן ִדי ֲהָלָכה אּון ֶקעְגן ׁשֻׁ
ֶוועְרט ִניְׁשט ֶדעְרַמאְנט ִאין ַקיין ׁשּום ּפֹוֵסק ַאז ֶמען ָזאל ִניְׁשט 

ּפּוְנְקט ַפאְרֶקעְרט, ֶדער חֹוֶדׁש ִאיז . ֲחתּוָנה ַמאְכן חֹוֶדׁש ֶאלּול
 ן אֹויְך ַפאר ֲחתּוָנה ַמאְכן.ְמסּוָגל ַפאר ַאֶלעס, אּו

וואֹויל ִאיז ַפאר ֶדעם ֶמעְנְטׁש ָוואס נּוְצט אֹויס ֶדעם חֹוֶדׁש 
ִווי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין, ִמיט ַאַסאְך ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ִמיט 

ִהְתַחְזקּות אֹויף ֶדעם ֶמען ַאַווַדאי ַדאְרף . ַאַסאְך ֶלעְרֶנען תֹוָרה
וייל ַאַסאְך ָמאל ֶנעְמט ֶמען ִזיְך אּוְנֶטער צּו ֶעְנִדיְגן אֹויְך, וַ 

ַאַסאְך ִׁשיעּוִרים ִאין חֹוֶדׁש ֶאלּול, אּון ֶדעְרָנאְך קּוְמט ֶמען 
ִניְׁשט ָאן ֶעס צּו ֶעְנִדיְגן ִאיְנַגאְנְצן, ַדאְרף ֶמען ִוויְסן ַאז אֹויב 

ל ֶקען ֶמען ֶעס ָנאְך ֶמען ָהאט ֶעס ִניְׁשט ֶגעֶעְנִדיְגט חֹוֶדׁש ֶאלּו
ַמְׁשִלים ַזיין ִביז ִשְמַחת תֹוָרה, אּון אֹויב ֶמען ָהאט ֶעס ִניְׁשט 
ֶגעֶעְנִדיְגט ִביז ִשְמַחת תֹוָרה ֶקען ֶמען ָנאְך ַמְׁשִלים ַזיין ִביז 
ֹזאת ֲחנּוָכה ָוואס ִאיז ָנאְך ַא ֶהְמֵׁשְך פּון ִדי ָיִמים נֹוָרִאים, ַאזֹוי 

ֶמען ָטאר ָאֶבער ִניְׁשט ֶוועְרן  ,ְסָפִרים ַהְקדֹוִׁשים ְׁשַרייְבן ִווי ִדי
 צּוְבָראְכן פּון ַקיין ׁשּום ַזאְך.

ֶדער ִעיָקר ַדאְרף ֶמען ֶגעֶדעְנְקן אֹויְסצּוִניְצן ִדי ֶטעג, אּון 
ִדי ֵטייֶעֶרע ַצייט, אּון ַאזֹוי ֶוועט ֶמען ָהאְבן ָאְנְבֶרעְנֶגען ִניְׁשט 

ֶטע ֹראׁש ַהָׁשָנה, אּון אֹויב ֶדער ֹראׁש ַהָׁשָנה ִאיז גּוט ֶוועט ַא גּו
ל ִמיט ַאֶלע גּוֶטע ַזאְכן ּוקּוֶמען ַא גּוט ֶגעֶבעְנְטְׁשֶטע ָיאר פ

 ְבַגְׁשִמיּות ּוְברּוְחִניּות.
 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ב' ְוֵחֶלק ט"ז ֶעֶרְך ֶאלּול(
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 דהמשך בדף 
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 נייעס אינערהאלב
 מוסדותינו הק'

 

 

 בחורי הישיבה פארן ארויס צום ציון הקדוש
 פון רביה"ק מסאטמאר זצוק"ל לרגל יומא דהילולא

 

צום ציון  געפארןדי בחורים ארויס די וואך מאנטאג נאכט זענען
הקדוש אין קרית יואל זיך אויסצובעטן אלעס גוטס צו די יארצייט 

 כ"ו אב. יז אויסגעפאלן די וואך דינסטאגאוואס 
אזוי ווי עס איז שוין איינגעפירט אלע יארן, פארן די בחורים ארויס 
אינאיינעם יעדע יאר צו די יארצייט, אויסצונוצן דעם גרויסן טאג און 

 זיך אויסבעטן בדבר ישועה ורחמים ביים ציון הק'.
גאנצע ישיבה  דאס איז אויסער עטליכע מאל במשך די יאר וואס די

כאפט זיך אריבער אינאיינעם זיך אויסצובעטן ביים ציון הק' אין יעדע 
 דערהויבענע געלעגנהייט. 

מוהרא"ש פלעגט גאר אסאך רעדן איבער די גרויסקייט פונעם 
רבי ער דהייליגן סאטמאר רבי'ן זצוק"ל. מוהרא"ש פלעגט זאגן אז 

יסגעשטעלט איינער איז געווען דער איינציגסטער וואס האט זיך ארו
דושה, נישט אליין צו קעמפן פאר'ן אייבערשטן און פאר די תורה הק

קיין שום זאך, און אזוי האט ער באוויזן צו האלטן  מורא האבענדיג פון
דאס אידישקייט אז אידן זאל בלייבן געטריי צו די הייליגע תורה און 

 נישט ווערן נאכגעשלעפט נאך די בייזע ווינטן.
דעם ענין פון ציונות, וואס דער רבי איז געווען דער  איןר און בעיק

וואס געראטעוועט דעם דור, אז מען זאל ח"ו נישט ווערן פארכאפט 
פון זייערע הצלחות, און נישט טראכטן ח"ו קיין איין סעקונדע אז עס 

ענע מרידה בה', ישועה פאר כלל ישראל דורך אזא אפ קען קומען א
 לאנד פאר די צייט.יגן אידורכ'ן זיך נעמען א 

האט אליין מיטגעלעבט לעגט אסאך נאכזאגן וואס ער ש פמוהרא"
ער האט זוכה געווען זיך אסאך ון רבי'ן פון די יארן ווען און געהערט פ

ינע ירייען ביי אים, צוצוקוקן צו זיין עבודת הקודש, און צו הערן זצו ד
 הייליגע תורות.

בערכאפן קיין קרית יואל זיך מוהרא"ש פלעגט זיך אויך כסדר ארי
 אויסצובעטן ביים ציון הק'.

שפעט ביינאכט האבן זיך די בחורים צוריק געקערט אין קעמפ, 
 נאכ'ן זיך אויסבעטן אלעס גוטס ביים ציון הק'.

 

 תורתו מגן לנו, הוא מאירת עינינו!
 

 קול ברסלב
 

 
 

 מען קען הערן שיעורים
 פון כ"ק מרן מוהרא"ש

זי"ע פון די פארגאנגענע 
 יארן

 

212-444-9191 
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 המשך
 

 
 

 

 קאפיען מיר נעמען אן צו פרינטן און
 

 פאר גאר ביליגע פרייזן!
 

 ספרים  •  קונטרסים  •  כע גליונותוועכענטלי
 שנעל גוט און ביליג!

 347-559-5554רופט אריין פאר א פרייז 
5554printing@gmail.com 
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 גליון היכל הקודש
 וועכענטליכע גליון ארויסגעגעבן דורך

 וויליאמסבורג מוסדות היכל הקודש ברסלב
 נתייסד ע"י כ"ק מרן מוהרא"ש זי"ע

 
 

  זמנים
 7:27..................הדלקת הנרות.

 8:59..............ר"ש.....סוף זמן ק
 8:57.....................מוצאי שב"ק

 שיעורים כסדרן
 צ'נדרים ...........................בבלי

 צ'.שבת ......................ירושלמי
 'טפרק  נדה................תוספתא

 
 
 
 
 
 
 

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

 

ן ְלךָׁ  ֶשר ה' ֱאֹלֶקיְך נֹותֵּ ֶריךָׁ אַּ ל ְשעָׁ ן ְלךָׁ ְבכָׁ ִאיז ַמְסִביר מֹוַהָרא"ׁש  .שֹוְפִטים ְושֹוְטִרים ִתתֵּ
יין ַאז ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש ָהאט אֹויף ַז)ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן כ"א( ֶדעם ָפסּוק לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 

ּון ִדי ָדאס ֶזעֶנען ִדי ְצֵוויי אֹויְגן, ִדי ְצֵוויי אֹויֶעְרן, ִדי ָנאז ֶלעֶכער א. ָפִנים ַא ְמנֹוָרה פּון ִזיְבן ִליְכט
, ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז זֹוֶכה צּו ֵהייִליְגן ִדי ִזיְבן ִליְכט .מֹויל, אּון ָדאס ֶזעֶנען צּוֶגעִביְנֶדען צּום ֹמחַ 

 ֶוועְרט ַזיין ֹמַח ֵריין אּון ֵהייִליג אּון ֶער ִאיז זֹוֶכה צּו ִדי ְגֶרעְסֶטע ַמְדֵריגֹות.
 ."ן טֹויֶעְרןֶוועְרן ִדי ִזיְבן ִליְכט ָאְנֶגערּוְפן "ִדי ִזיבְ  )ֵפֶרק ד' ִמְׁשָנה י"ב(ִאין ֵסֶפר ְיִציָרה 

ֶשר ה' ֱאֹלֶקיךְ ָדאס ָזאְגט ֶדער ָפסּוק,  ֶריךָׁ אַּ ל ְשעָׁ ן ְלךָׁ ְבכָׁ ן ְלךָׁ שֹוְפִטים ְושֹוְטִרים ִתתֵּ   נֹותֵּ
ַדאְרְפט ִזיְך  ֶמעןְׁשֶטעְלן ׁשֹוְפִטים אֹויף ִדי ַאֶלע טֹויֶעְרן פּון ָקאפ, ָדאס ֵמייְנט ַאז  ףַדארְ  ֶמען

ְלְטן, ֶרעְדן ִמיְטן ֵאייֶבעְרְׁשְטן: "ֶזעֶנען ַמייֶנע אֹויְגן אֹויְסֶגעַהאכְ ֶיעְדן ָטאג, ִזיְך דּורְ  ַאֵליין ִמְׁשָפט'ן
ען ֶמעג? ֶמען ֶמעג? ֶזעֶנען ַמייֶנע אֹויֶעְרן אֹויְסֶגעַהאְלְטן, ִאיְך ֶהער ָנאר ָוואס מֶ  אּוִאיְך קּוק ָנאר וו

יף? ייט ַארֹויף אֹויף ִדי ִמָדה פּון ַכַעס, ֶרעג ִאיְך ִזיְך ִניְׁשט אוֹ ִאיז ַמיין ָנאז אֹויְסֶגעַהאְלְטן, ָדאס גֵ 
 ִאיז ַמיין מֹויל אֹויְסֶגעַהאְלְטן, ִאיְך ֶרעד ָנאר ָוואס ֶמען ֶמעג?

ם, ע ִקְטרּוִגיֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ְׁשמּוֶעְסט ָדאס אֹויס ִמיְטן ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ֵגייט ׁשֹוין ַאָראפ פּון ִאים ַאלֶ 
"ְכֶׁשֵיׁש ִדין ְלַמָטה )ִסְפֵרי ׁשֹוְפִטים( ַחַז"ל ָזאְגן . סאּון ֶעס ֶקען ִאים ׁשֹוין ִניְׁשט ֶגעֶׁשעהן ַקיין ְׁשֶלעְכטְ 

ט'ן ָדא אּוְנְטן, ֶקען ֶמען ִאים ׁשֹוין ִניְׁשט ִמְׁשפָ  ןֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ִמְׁשָפט ִזיְך ַאֵליי -ין ִדין ְלַמְעָלה" אֵ 
 ן.אֹויבְ 

ֶוועט ִאים גּוט ַזיין אֹויף ִדי ֶטעְנִדיג צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, וואֹויל ִאיז ֶדער ֶמעְנְטׁש ָוואס ֶרעְדט ְׁש 
 .ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט

 )ֹזאת ַהּתֹוָרה ׁשֹוְפִטים א'(

*** 
 
 
 

ֶשר ֹלארֶ קֶ מִ  ֶליְך ִאיש נְָׁכִרי אַּ ת עָׁ תֵּ ל לָׁ ֶליְך ֶמֶלְך  ֹלא תּוכַּ ִשים עָׁ ֶחיךָׁ תָׁ ִחיךָׁ הּוא ב אַּ  .אָׁ
ַאז ֶיעֶדער )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן א' ִסיָמן נ"ו( ִאיז ַמְסִביר ֶדעם ָפסּוק לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט מֹוַהָרא"ׁש 

ר ֶמער ַמְלכּות, ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש ִאיז ַא ְׁשִטיְקל ֶקעִניג, ֵאייֶנעיְקל ֶמעְנְטׁש ָהאט ִאין ִזיְך ַא ְׁשטִ 
ֵאייֶנער  ֵאייֶנער ִאיז ַא ֶקעִניג ַביי ִזיְך ִאיְנֶדעְרֵהיים אֹויף ַזיין ִמְׁשָפָחה, .ֵווייִניֶגעראּון ֵאייֶנער 

יז ַא ֶקעִניג אֹויף ֶמער ֶמעְנְטְׁשן, ִאיז ַא ֶקעִניג אֹויף ַזייֶנע ֶמעְנְטְׁשן ַארּום ִזיְך, ֵאייֶנער אִ 
אּון ֶמען ַדאְרף ֶזעהן  ָדאס ֵמייְנט ַאז ֶער ִאיז ַבַעל ַהַבִית אֹויף ֵזיי, ֵזיי ַדאְרְפן ִאים ָפאְלְגן.

 ִניְׁשט צּו ֶגעֶוועְלִטיְגן ְסַּתם ַאזֹוי אֹויף ִדי ,צּו ִניְצן ִדי ֶקעִניְגַרייְך ָנאר אֹויף גּוֶטע ְצֶוועְקן
 ְטן.ֶמעְנְטְׁשן, ָנאר ֵזיי ְמַחֵזק ַזיין אּון ְׁשַטאְרְקן, אּון ֵזיי ְבֶרעְנְגן ָנאְנט צּום ֵאייֶבעְרְׁש 

ֶליְך ֶמֶלךְ וֹ שָדאס ִאיז ְפַׁשט ִאין ָפסּוק,  ִשים עָׁ דּו ָזאְלְסט ִניְצן ִדי ַמְלכּות ָנאר,  - ם תָׁ
ר ה' ֱאֹלֶקיְך בוֹ  ֶשר ִיְבחַּ יז ָדא ל אֹויְסֶלעְרֶנען ַפאר ַזייֶנע ֶמעְנְטְׁשן ַאז ֶעס אִ ַאז ֶער ָזא - אַּ

אּון ֶדער ִעיָקר ִאיז,  .ַא ַבאֶׁשעֶפער אֹויף ֶדער ֶוועְלט ָוואס ֶמען ֶקען ְשֶטעְנִדיג ֵגיין צּו ִאים
ֶליְך ֶמֶלךְ רֶ קֶ ִמ  ִשים עָׁ ֶחיךָׁ תָׁ , ִמיט ַא , דּו ַדאְרְפט ַזיין ַא ֶקעִניג ִמיט ְברּוֶדעְרַׁשאְפטב אַּ

ֹלא , ִליְבִליְכֵקייט, צּו ְפֵרייִליְך ַמאְכן אּון ְׁשַטאְרְקן ִדי ֶמעְנְטְׁשן ָוואס ֶזעֶנען ַארּום ִדיר
ִחיךָׁ הּוא ֶשר ֹלא אָׁ ֶליְך ִאיש נְָׁכִרי אַּ ת עָׁ תֵּ ל לָׁ  ב, ֶמען ֶקען ִניְׁשט ַזיין ַא ֶקעִניג, אֹויתּוכַּ

 ֶדער, ָאן ַרֲחָמנּות.ֶמען ִפיְרט ִזיְך אֹויף ִווי ַא ְפֶרעמְ 
וואֹויל ִאיז ֶדער ֶמעְנְטׁש ָוואס ִניְצט אֹויס ַזיין ַמְלכּות צּו ְמַחֵזק ַזיין ִאיְדן אּון ֵזיי 

 ֶטעְרן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן.ֶדעְרֶנענְ 
 )ֹזאת ַהּתֹוָרה ׁשֹוְפִטים ה'(
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רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
 

זֹוי ְגרֵּייט ֶמען ִזיְך?  ~  ~ ִווי אַּ
 

ן ִזיְך  ֵרייטְׁ ט ִאין חֹוֶדש ֶאלּול, גְׁ ִדיג ֶיעצְׁ ֵטייֶענְׁ שְׁ
ֶדער צּו ִדי ֵהייִליֶגע ֶטעג, ֶיעֶדער  ִאיִדיֶשע ִקינְׁ
ן, ֶיעֶדער  ֶבעֶסערְׁ ט ָוואס ֶמען ֶקען ִזיְך ַפארְׁ זּוכְׁ

ֹות אּון ַמֲעשִ  ן ִווי ֶמער ִמצְׁ צּוַכאפְׁ ט ַאַריינְׁ ים זּוכְׁ
ן ִמיט ָוואס ֶמען  ֶבעֶסערְׁ טֹוִבים, אּון ִזיְך ַפארְׁ
ֶקען, אּון ַאזֹוי ֶוועט ֶמען קּוֶמען ִמיט ִפיֶלע 

כּוִתים צּום יֹום ַהִדין.  זְׁ
ט ַאז  גְׁ ֶרענְׁ ט ֶגעבְׁ ָפִרים ֶווערְׁ ִאין ִדי ֵהייִליֶגע סְׁ
ט "ֶאלּול" ִאיז ִדי ָראֵשי ֵתיבֹות פּון  ֶדער ָווארְׁ

לָ 'ַחת לְׁ '"אַ  ֶטער 'ֶשַבע לְׁ 'ה וְׁ ַמעְׁ ַמָטה", ִדי ֶווערְׁ
ט ַביי ִדי ֲעבֹוָדה פּוֶנעם ֹכֵהן ָגדֹול  ַמאנְׁ ן ֶדערְׁ ֶווערְׁ
אּום יֹום ִכיפּור, ֶווען ֶדער ֹכֵהן ָגדֹול ָהאט 
ס אֹויף  ָבנֹות ֵאיינְׁ לּוט פּון ִדי ָקרְׁ ט ִדי בְׁ ִריצְׁ פְׁ ֶגעשְׁ

ן אֹויף ַאָראפ. ָאֶבער  ֶטער ַארֹויף אּון ִזיבְׁ ִדי ֶווערְׁ
ן צּו  ֶנען ָוואס ִמיר ָהאבְׁ ז אֹויְך ֶלערְׁ קּוֶמען אּונְׁ

 טּון ִאין ֶדעם חֹוֶדש ֶאלּול.
ן צּום  ֶטערְׁ ֶנענְׁ ֶווען ַא ִאיד ִוויל ִזיְך ֶדערְׁ
ן, ֶער ִוויל ַאז ַזיין ֹמַח ָזאל ָנאר  טְׁ שְׁ ֵאייֶבערְׁ

ט פּון  ן אּון ִנישְׁ טְׁ שְׁ ן פּוֶנעם ֵאייֶבערְׁ טְׁ ַראכְׁ ַקיין טְׁ
ט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי  ן, ָזאגְׁ ַקייטְׁ )ִליקּוֵטי ַנאִרישְׁ

ף ֶדער מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן כ"א(  ַאז קֹוֶדם ַדארְׁ
ן ָוואס ֶער ָהאט  ן טֹויֶערְׁ ן ִדי ִזיבְׁ ש ֵהייִליגְׁ טְׁ ֶמענְׁ
ט ִדי  ש ֵהייִליגְׁ טְׁ 'ן ָפִנים, אּון ֶווען ַא ֶמענְׁ אֹויפְׁ

ן, וֶ  ן טֹויֶערְׁ ועט ַזיין ֹמַח שֹוין אֹוָטאַמאִטיש ִזיבְׁ
ן  ט אּון ֶער ֶוועט ֶווערְׁ ן ֶגעֵהייִליגְׁ ֶווערְׁ

ן. טְׁ שְׁ ט צּום ֵאייֶבערְׁ ֶלעבְׁ  צּוֶגעקְׁ
ֵוויי  ן, ִדי צְׁ ֵוויי אֹויגְׁ ן ֶזעֶנען ִדי צְׁ ן טֹויֶערְׁ ִדי ִזיבְׁ
ֵוויי ָנאז ֶלעֶכער, אּון ִדי מֹויל. ִדי  ן, ִדי צְׁ אֹויֶערְׁ

ן טֹויֶערְׁ  ט ָוואס ִזיבְׁ ן ִליכְׁ ן ִדי ִזיבְׁ ן ֶזעֶנען ֶקעגְׁ
נֹוָרה, אּון ֶווען ֶדער  ט אֹויף ִדי מְׁ ֶרענְׁ ן ֶגעבְׁ ָהאבְׁ
ט  דְׁ ן אּון ֶער ִצינְׁ ן טֹויֶערְׁ ט ִדי ִזיבְׁ ש ֵרייִניגְׁ טְׁ ֶמענְׁ
ן טּון ָנאר ֶדעם ָרצֹון ה', ַדאן  ֵזיי ָאן ַאז ֵזיי ָזאלְׁ

נ ן ִווי ִדי מְׁ טְׁ ֹוָרה, אּון ֶער ֶוועט ַזיין ֹמַח ַלייכְׁ
ִליֶכער ִאיד. ן ַאן ֱאֶמת'ֶער ֶערְׁ  ֶוועט ֶווערְׁ

נֹוָרה ָהאט ֶדער ֹכֵהן  ַאזֹוי ִווי ַביי ִדי מְׁ
נֹוָרה אּון  ן ִדי מְׁ ֵרייִניגְׁ ן ָטאג אֹויסְׁ ט ֶיעדְׁ פְׁ ֶגעַדארְׁ
ף ֶיעֶדער ֶבע ַדארְׁ ֶדען, ִדי ֶזעלְׁ ִצינְׁ ָנאְך ֶעס ָאנְׁ  ֶדערְׁ
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א"ש רָׁ  ִשיחֹות מֹוהַּ
 

ף ֵזיי קֹוֶדם ִזיבְׁ  ידִ ִאיד טּון ִמיט  ן אֹויף ַזיין ָפִנים, ֶער ַדארְׁ ן טֹויֶערְׁ
ן  ט קּוקְׁ ן ִנישְׁ ן ַאז ֵזיי ָזאלְׁ ֵרייִניגְׁ ף ֶמען אֹויסְׁ ן ַדארְׁ ן, ִדי אֹויגְׁ ֵרייִניגְׁ אֹויסְׁ

ף אֹויף  ן ַדארְׁ ט. ִדי אֹויֶערְׁ ט ִנישְׁ ֶטער ָלאזְׁ שְׁ ן ָוואס ֶדער ֵאייֶבערְׁ ַזאכְׁ
ן ַאז ֵזיי ט  ֶמען ֵרייִניגְׁ ט, אּון ִנישְׁ ן ָוואס ֶמען ָטאר ִנישְׁ ט ֶהערְׁ ן ִנישְׁ ָזאלְׁ

ן  פְׁ ן ִאיֶבעָראל אּון ַאֶלעס ַדארְׁ ן ִדי אֹויֶערְׁ ֶטעקְׁ צּושְׁ ן ַאַריינְׁ זּוכְׁ
ן ִדי ָנאז  ף ֵרייִניגְׁ ן. ִדי ָנאז ֵגייט ַארֹויף אֹויף ַכַעס, ֶמען ַדארְׁ טְׁ ַהאלְׁ ִמיטְׁ

ן ַקיין  ט ָהאבְׁ ן ַאז ֶמען ָזאל ִנישְׁ ט ֶווערְׁ "ֲחרֹון ַאף", ֶמען ָזאל ִנישְׁ
ט ַאזֹוי ִווי ֶמען ִוויל. אּון ֶדער מֹויל  ן ֵגייֶען ִנישְׁ ט ֶווען ַזאכְׁ ֶגעֶרעגְׁ אֹויפְׁ

ט. ן ָוואס ֶמען ָטאר ִנישְׁ ט ֶרעדְׁ ן ַאז ֶעס ָזאל ִנישְׁ ִהיטְׁ ף ֶמען ָאפְׁ  ַדארְׁ
ן טֹויעֶ  ֶדען ִדי ִזיבְׁ ִצינְׁ ף ֶמען ָאנְׁ ָנאְך ַדארְׁ ן. ֶדערְׁ טְׁ שְׁ 'ן ֵאייֶבערְׁ ן ַפארְׁ רְׁ

ן ֶזען פּון  ן ָזאלְׁ ן, ִדי אֹויגְׁ ן אֹויף ֵהייִליֶגע ַזאכְׁ ן ָנאר קּוקְׁ ן ָזאלְׁ ִדי אֹויגְׁ
ִליֶכע  ן ֶערְׁ ן ָנאר ֶהערְׁ ן ָזאלְׁ ן. ִדי אֹויֶערְׁ טְׁ שְׁ ֶיעֶדע ַזאְך ָנאר ֶדעם ֵאייֶבערְׁ

ַכאפְׁ  ן אּון אֹויפְׁ ן ֶהערְׁ ן ָזאלְׁ ֶטער, ִדי אֹויֶערְׁ ָמִזים ָוואס ֶווערְׁ ן ַאֶלע רְׁ
ן ַאן  ש. ִדי ָנאז ָזאל ָהאבְׁ טְׁ ן ֶמענְׁ ט ַפאר ֶיעדְׁ ֶטער ִשיקְׁ שְׁ ֶדער ֵאייֶבערְׁ
ן ִאין ֶיעֶדע  קְׁ ַטארְׁ ד ִזיְך צּו שְׁ ָלנּות אּון ֶגעדּולְׁ "ֶאֶרְך ַאַפִים", ַאַסאְך ַסבְׁ

ֶוועֶרע ַמָצב ן צּום ֵאייֶבערְׁ  .שְׁ ן, ִדי מֹויל אּון ִדי מֹויל ָזאל ָנאר ֶרעדְׁ טְׁ שְׁ
ִפָלה, אּון ֲאִפילּו ֶווען  ֶטער פּון תֹוָרה אּון תְׁ ן ֶווערְׁ ֶגעבְׁ ָזאל ָנאר ַארֹויסְׁ
ן ִדיבּוֵרי  פְׁ ַווארְׁ ן ָזאל ֶמען ֵאייִביג ַאַריינְׁ שְׁ טְׁ ט ִמיט ֶמענְׁ מּוֶעסְׁ ֶמען שְׁ

ן. טְׁ שְׁ ן פּוֶנעם ֵאייֶבערְׁ  ֱאמּוָנה, צּו ֶרעדְׁ
ט ִזיְך ֵזייעֶ  ן ִדי ֶעס ָזאגְׁ ן אּון ֵרייִניגְׁ לֹויז ֵהייִליגְׁ ף בְׁ ג, ֶמען ַדארְׁ ִרינְׁ ר גְׁ

ִטיש ִאיז  ִליֶכער ִאיד. ַפאקְׁ ן ַאן ֶערְׁ ן אּון ַדאן ֶוועט ֶמען ֶווערְׁ ן טֹויֶערְׁ ִזיבְׁ
ט  ַלל ִנישְׁ ן, ֶעס ִאיז ִבכְׁ צּוִפירְׁ ֶוועֶרע ַזאְך אֹויסְׁ ָדאס ָאֶבער ֵזייֶער ַא שְׁ

ַקֵיים ג ָדאס מְׁ ִרינְׁ צּו? עאקֶ טַ צּו ַזיין. ִווי ַאזֹוי ֶקען ֶמען  גְׁ  זֹוֶכה ַזיין ֶדערְׁ
ט ַביי ִדי  ז ַאן ֵעָצה. ֶדער ָפסּוק ָזאגְׁ ֶדער ֶרִבי ָהאט ָאֶבער ַפאר אּונְׁ

ַעת ַהֵנרֹות" נֹוָרה ָיִאירּו ִשבְׁ ֵני ַהמְׁ נֹוָרה "ֶאל מּול פְׁ ט  - מְׁ ן ִליכְׁ ַאֶלע ִזיבְׁ
ן ן ַזיין ֶגעבֹויגְׁ פְׁ ַרֵמז ַאז  ַדארְׁ ז מְׁ ט. ָדאס ִאיז אּונְׁ ֶטע ִליכְׁ סְׁ לְׁ צּו ִדי ִמיטְׁ

ף ֶמען צּוקּוֶמען  ן פּוֶנעם ָפִנים, ַדארְׁ ן טֹויֶערְׁ ֶדען ַאֶלע ִזיבְׁ צּוִצינְׁ ֵדי ָאנְׁ כְׁ
ט, ָוואס ָדאס ִאיז ֶדער מֹויל. ֶטע ִליכְׁ סְׁ לְׁ  צּו ִדי ִמיטְׁ
ל צּו ַאֶלע גּוֶטע ַזאכְׁ  ִליסְׁ ן צּו ָוואס ֶמען ִוויל ֶדער מֹויל ִאיז ֶדער שְׁ

ט צּום  ט ַזיין מֹויל אּון ֶער ֶרעדְׁ נְׁ צּוקּוֶמען. ֶווען ַא ִאיד ֶעפְׁ
ִליֶכער  ן ַאז ֶער ִוויל ַזיין ַאן ֶערְׁ טְׁ שְׁ ן, ֶער ֶבעט ֶדעם ֵאייֶבערְׁ טְׁ שְׁ ֵאייֶבערְׁ

ן, ָנאז אּון מֹויל, דַ  ן, אֹויֶערְׁ ן ַזייֶנע אֹויגְׁ אן ִאיד, ֶער ִוויל ִזיְך ֵהייִליגְׁ
ן ַאז ֶער ֶוועט צּום סֹוף צּוקּוֶמען  פְׁ ֶטער ֶהעלְׁ שְׁ ֶוועט ִאים ֶדער ֵאייֶבערְׁ

צּו.  ֶדערְׁ
ָלה וְׁ 'ַחת לְׁ 'ָדאס ִאיז ֶדער ֶרֶמז פּון חֹוֶדש ֶאלּול, "אַ  ֶשַבע 'ַמעְׁ

ַמטָ ה". ֶווען ַא אִ ַמטָ 'לְׁ  ט ִדי "ֶשַבע לְׁ ט ַזייֶנע יד ֵהייִליגְׁ ה", ֶער ֵהייִליגְׁ
ן טֹויעֶ  ט, ַדאן ִאיז ֶער זֹוֶכה צּו "ַאַחת ִזיבְׁ ן אֹויף ֶוועלְׁ טְׁ ן ָדא אּונְׁ רְׁ

ָלה" ַמעְׁ ן ַבאֶשעֶפער פּון  ,לְׁ ִציגְׁ ֶדען צּום ֵאיינְׁ ט צּוֶגעִבינְׁ ַאז ֶער ֶווערְׁ
ִליֶכער ִאיד. ן ַאן ֶערְׁ ן, ֶער ִאיז זֹוֶכה צּו ֶווערְׁ  אֹויבְׁ
ן קְׁ ַטארְׁ ט ִאין חֹוֶדש ֶאלּול, ָלאִמיר ִזיְך שְׁ ט ַזיין פּון ִדי  ֶיעצְׁ אּון ִנישְׁ

ֶרעֶנען  ֶרעֶנען אּון בְׁ ט ַאז ֵזיי בְׁ ן ָוואס ֶרִבי ָנָתן ָהאט ֶגעָזאגְׁ שְׁ טְׁ ֶמענְׁ
ן  ן ֶבעטְׁ הֹויבְׁ ֶזער מֹויל אּון ָאנְׁ ט, ָלאִמיר ֶעֶפעֶנען אּונְׁ ִנישְׁ ָאֶבער טּון ָגארְׁ

ן הֵ  ן אֹויף ֶדעם ֵסֶדר, ַאז ִמיר ָזאלְׁ טְׁ שְׁ ֶזעֶרע ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ן אּונְׁ ייִליגְׁ
ש ָוואס ֶעס  ֶזער ָנאז אּון מֹויל. ָכאטְׁ ן, אּונְׁ ֶזעֶרע אֹויֶערְׁ ן, אּונְׁ אֹויגְׁ
ט ִאין ֵאיין ִמינּוט, ֶעס ֶקען ֶנעֶמען ַאַסאְך ַצייט ִביז ֶמען  ט ִנישְׁ ַפאִסירְׁ

ָמאל ַא ִאיד  צּו, ָאֶבער ֵאיינְׁ  ןֶבעטְׁ  ן צּוט ָאיבְׁ הוֹ ִאיז ַטאֶקע זֹוֶכה ֶדערְׁ
ֶטע ָוואס ֶער ֶדעם ֵאייֶבערְׁ  סְׁ ן אֹויף ֶדעם, טּוט ֶער שֹוין ָדאס ֶמערְׁ טְׁ שְׁ

ֶטע  סְׁ צּוקּוֶמען צּו ִדי ֶהעכְׁ ן ֶוועג ָאנְׁ 'ן גּוטְׁ ֶקען, אּון ֶער ִאיז שֹוין אֹויפְׁ
ֵריגֹות.  ַמדְׁ

ֶטע  ַקֵיים ַזיין ֶוועט ָדאס ַזיין ִדי ֶבעסְׁ ן ִמיר ָדאס מְׁ אֹויב ֶוועלְׁ
ג צּו ִדי ֵהיי ֵרייטּונְׁ ֵגיין ַזַכאי צּוגְׁ ן ִזיֶכער ַארֹויסְׁ ִליֶגע ֶטעג, אּון ִמיר ֶוועלְׁ

ֶטע  שְׁ טְׁ ן ַא גּוֶטע ֶגעֶבענְׁ ַרייבְׁ שְׁ ז ָאנְׁ ֶטער ֶוועט אּונְׁ שְׁ ַבִדין, ֶדער ֵאייֶבערְׁ
ֲחִתיָמה טֹוָבה. ִתיָבה וְׁ ן זֹוֶכה ַזיין צּו ַא כְׁ  ָיאר, אּון ִמיר ֶוועלְׁ

ִליִש  עּוָדה שְׁ ִטים ה'תשע"ג()תֹוְך ַהַנַחל סְׁ  ית פ' שֹופְׁ

 
 

 

  

ֶטע יכְּ ס ֶגעש ִ נְּ  פו ן ִדי ֶלעב ְּ

 כ"ק ָמָרן מֹוַהָרא"ׁש זי"ע
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 ראש השנה אומאן -ן ראש השנה אומא -ראש השנה אומאן 
 

 חבורת היכל הקודש באומאן
 אומאן ראש השנה תשע"ו

 

ן, ויסגעצאלט זייערע בעטאלע וועלכע האבן שוין אדי 
 ך בייעקענען אפנעמען די קארטל

 347-452-0412 - ו"ה יחזקאל סאמעט הי"מו
 דעם קארטל וועט מען נישט קענען אריינקומעןאן 

*** 
 קויפן א זיץ איןצו 

 אין אומאן "היכל הקודש"בית המדרש הגדול 
 917-501-5100 - ו"הי יואל לעוויה "מו

*** 
 מאןטראנספארטאציע פון קיוב צו אופאר 

 , רופט קיוב צופון אומאן און 
347-657-1143 

 

 

הייליגן יום טוב ראש השנה,  םגעציילטע וואכן אפגערוקט פונעשטייענדיג 
עלט, די הכנות פון די צענדליגע טויזנטער אידן איבער די וו דערקענט זיך גאר שטארק

וועלכע גרייטן זיך צו פארן קיין אומאן אויף ראש השנה, און זוכה זיין צו די 
אלע וועלכע  וגעזאגט פאר דיצואס דער הייליגער רבי האט חות וגעוואלדיגע הבט

 וועלן קומען צו אים אויף ראש השנה.
מורינו אינאיינעם מיט באקאנט פלעגן מיר דאווענען ראש השנה אין אומאן ווי 

אינעם גיגאנטישן בית המדרש ה "זצוקללה ש"ק מרן מוהרא"כורבינו עטרת ראשינו 
 דעם ציון הקדוש אין אומאן. , וואס געפונט זיך הארט נעבן"היכל הקודש"

ארלוירן פר ליידער "בעוהש, ווען מיר האבן "נאך די הסתלקות פון מוהראיאר, דאס 
, אנשי שלומינו האבן זיך נאכנישט געטרייסט נאך די טרת ראשינורועינו, נפלה ע אבינו

ש אבער איבערגעלאזט א גרויסע "אונז מוהראהאט . פארלוסטשווערע ביטערע 
ירושה, דאס זענען זיינע ספרים און לימודים, וואס מיט דעם האלטן מיר זיך ווייטער 

שיך צו דינען דעם אייבערשטן און צו די לעבן מיט די אלע נען ממשטארק, און מיר זע
ש האט אונז געלערנט "הייליגע עצות און לימודים פון הייליגן רבי'ן לויט ווי מוהרא

 אלע יארן.
ש האט אונז אנגעזאגט אין זיין צוואה איז אז מיר "פון די זאכן וואס מוהראאיינס 

זאלן זיך האלטן אינאיינעם, נאר זיך שטארקן און מחזק זיין איינער דעם אנדערן, און 
 אזוי וועלן מיר ווייטער מצליח זיין.נאר 
אינעם גרויסן בית וועלן אלע אנשי שלומינו ווייטער דאווענען אינאיינעם עריבער ד

אזוי ווי אלע יארן בהלו נרו על ראשינו, און אין אומאן,  ”היכל הקודש"המדרש 
 הייליגן רבי'ן. ןף אונז די אלע גרויסע תיקונים פואינאיינעם וועלן מיר ממשיך זיין אוי

ג ר' "געשטעלט דעם ראש הישיבה הרהש "צטע פיר יאר האט מוהראדי לעאין 
, אינאיינעם שחרית ראש השנהת די תפלוביי אים ו דאווענען א צ"יואל ראטה שליט

די תפלות מוסף האט געדאווענט הישיבה, און  מיט די הערליכע קאפעליע פון בחורי
 יע בחורים.מיט די קאפעל םינאיינעא, אויך א"ג ר' דניאל בוים שליט"הרה

פון ת האבן געהאט א גרויסן אפקלאנג, טויזנטער אידן והערליכע הארציגע תפלדי 
ן היימישאון דאווענען די תפלות מיטן לעגן קומען מיטהאלטן פ אלע שיכטן און קרייזן

ווי עס איז ערווארטעט דאס יאר גאר זוי א מיט גרויס השתפכות הנפש. ןגעשמאק או
א גרויסער ציבור מתפללים, האט מען פריש אויסגעשטעלט דעם גרויסן בית המדרש 

 ארייננעמען דעם גרויסן ציבור., צו קענען מיט פילע צוגעלייגטע זיצן
, זעט די אינפארמאציע אינעם אינעם גרויסן בית המדרשקען שוין קויפן זיצן מען 

 זייטיגן קעסטל.
ערשטנ'ס הילף וועלן מיר זוכה זיין צו די אלע הבטחות פון הייליגן רבי'ן, אייבן מיט

 מיט פילע זעק ישועות און רפואות.און אהיים קומען 
*** 

 דורך "פארברענג ןאומא"
 די פרויען פון אנשי שלומינו

 

די פארגאנגענע יארן, וועלן זיך די פרויען פון ווי אין אזוי 
צוזאמקומען און זיך זיך אנשי שלומינו אויך דאס יאר 

ב צום ורר זענען מקפרייען מיט די גרויסע זכי' אז מי
הייליגן רבי'ן, און אז די מענער זענען זוכה צו פארן צום 

 רבין אויף ראש השנה.
איז ערווארטעט גאר א הערליכער פראגראם, מער עס 

 ה."דעטאלן וועלן נאכפאלגן די קומענדיגע וואך אי
 

 !השנה שלי עולה על הכלראש 
 

 

מינו וועלן זיך האלטן שלואנשי 
 אין אומאן השנה שראאינאיינעם 
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 נייעס אינערהאלב
 מוסדותינו הק'

~~~ 
 פרייען זיך ביי דיבחורי הישיבה 

 חתונה פון תלמיד הישיבה
 

קיין  געפארןדי בחורים ארויס די וואך מאנטאג נאכט זענען
הישיבה,  יד תלמא פון  חתונהי ד וואו עס איז פארגעקומען מאנסי

ג בת ר' שלום ישעי' "ו עב"יצחק דוב היר "ו ב"לל היאלי' קנאתן הח
 ו."בלאך הי

די בחורים פון ישיבה, זענען אויך געקומען צו פארן גאר אויסער 
יץ פון ראש חבורתינו פאנשי שלומינו פון איבעראל, אין שאסאך 

מחה רייען מיט די שזיך מיטצופא, "זער שליטג רבי יצחק לע"הרה
 שגעבן בלב ונפם חתן וואס האט זיך גאר שטארק אוועקגעפונע

און דער זכות וועט אים זיכער ביישטיין  פאר די הייליגע מוסדות,
 .ל האבן א גליקליך לעבןאז ער זא

ריקודין ביי די חתונה איז געווען אויף גאר א פרייליכן די 
פארנעם, גאר א לאנגע צייט האט מען געטאנצן און משמח געווען 

 ע טענץ.דעם חתן מיט פרייליכ
משתתפים ביי די חתונה האבן באוואונדערט די גרויס דרך י ד

ים זענען געטאנצן, אזוי ווי ארץ און איידלקייט מיט וואס די בחור
דער רבי האט עס פאסט פאר תלמידים פון הייליגן רבי'ן, ווי 

געשיקט זייערע קינדער צו גט אז קעניגן און קיסרים וואלטן געזא
 אים זיך צו לערנען דרך ארץ.

אין שלאפן ביינאכט האבן זיך די בחורים צוריקגעקערט שפעט 
רישע כוחות פקענען אויפשטיין אינדערפרי מיט  צו, קעמפ

 ו דינען דעם אייבערשטן.צווייטער אנצוגיין 
זונטאג נאכט א ן אייבערשטנ'ס הילף וועט פארקומען מיט'

רכות לכבוד דעם חתן, אין מחנה תפארת התורה, בגרויסע שבע 
אנשי שלומינו זענען אלע צוגעשטעלט דורך די ישיבה. 

 געלאדענט.
 !תשמח רעים האהוביםשמח 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 הי"ו מנשה ראזענבערג מו"ה
 אינגל למזל טוב אצו די געבורט פון 

 

זען ער זאל דער אייבערשטער זאל העלפן אז 
אסאך אידיש נחת, דורות ישרים ומבורכים 

 און סייעתא דשמיא
 

 

 
 
 

 

 

 סימן טוב ומזל טוב  
 

 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 הי"ו נוואסערעפייוול ראז מו"ה
 אינגל למזל טוב אצו די געבורט פון 

 

ער זאל דער אייבערשטער זאל העלפן אז 
זען אסאך אידיש נחת, דורות ישרים 

 ומבורכים און סייעתא דשמיא
 

 

 
 
 

 

 

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

 

 מיר וואונטשן א הארציגע ברכת מזל טוב פאר

 הי"ו אלי' קנאלל ה"מו חתןה
 עב"ג למזל טוב זיין שמחת החתונהצו 

 

 עס זאל זיין א קשר של קימא און אדער אייבערשטער זאל העלפן אז 
 בנין עדי עד, דורות ישרים ומבורכים מיט סייעתא דשמיא

*** 

 סעודת צו די גרויסארטיגע שלומינו לן לאדענען אלע אנשיווימיר 

 ברכותשבע 
 וועט פארקומען לכבוד דעם חתןוואס 

 ט"נאכט הבעלזונטאג 
 6:00בשעה 

 מחנה תפארת התורהאין 
165 Barton Rd. Liberty NY 

 

 ברסלב תפארת התורהמחנה 
נתייסדה ע"י כ"ק מוהרא"ש זי"ע

 

 מיר וואונטשן א הארציגע ברכת מזל טוב פאר

 הי"ו שבתי מזרחי ה"מו
 טעראניסטראדמיקעמפ 

 

 למזל טוביצחק די אפשערן פון זיין אינגל צו 
 

ער זאל זען אסאך אידיש נחת פון דעם קינד דער אייבערשטער זאל העלפן אז 
 מבורכיםודורות ישרים  און פון אלע קינדער

 

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

 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע ברכת מזל טוב פאר
 

 הי"ו (פראממער)חיים ווייס  ה"מו ח"הרה
 "ליקוטי הלכות"ופטרון כולל מייסד 

 

 למזל טוב די שידוך שליסן פון זיין זוןצו 
 

 בתעב"ג 

 א"שליט יהודה צבי שפירא ה"מו ג"הרה
 "אהבת שלום"ישיבת ראש 

 
 חשובע באבעדי  ברכת מזל טוב פאר ספעציעלעא און 

 

 שתחי' ניימאן מרת
 

 למזל טוב די ערשטע אייניקלדי שידוך שליסן פון צו 
 
 
 
 

פילע כרת הטוב פאר די אייך שולדיג א גרויסע הזענען מיר 
מוסדות, פאר די אונזערע הייליגע לייסטונגען וואס איר העלפט ארויס 

העלפן די צוע מסירת נפש מיט וואס איר געבט זיך אוועק ארויספיל
 צו יעדע צייטמוסדות 

ל אייך דער אייבערשטער העלפן אז דער געוואלדיגער זכות זאזאל 
ון אלע קינדער און ן פיל אידיש נחת פעביישטיין, אז איר זאלט ז

 ושנים געזונטערהייטלאורך ימים  אייניקלעך
 



 א
 

 

 גליון היכל הקודש
 וועכענטליכע גליון ארויסגעגעבן דורך

 וויליאמסבורג מוסדות היכל הקודש ברסלב
 נתייסד ע"י כ"ק מרן מוהרא"ש זי"ע

 
 

  זמנים
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
יתָׁ ש  כ   ב  נֹו ה' ֱאֹלֶקיךָׁ ְביֶָׁדךָׁ ְושָׁ ל ֹאְיֶביךָׁ ּוְנתָׁ ה עַּ מָׁ ְלחָׁ מ  ִאיז , מֹוַהָרא"ׁש ְביוֹ י ֵתֵצא לַּ

ַאז ֵאייֶנער ָהאט )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן ק"י( ט ַמְסִביר ֶדעם ָפסּוק לֹויט ִווי ֶרִבי ָנָתן ְבֶרעְנגְ 
"ֶעס אְגט: ֶגעְפֶרעְגט ֶדעם ֶרִבי'ן: "ִווי ַאזֹוי ַאְרֶבעט ִדי ְבִחיָרה?" ָהאט ִאים ֶדער ֶרִבי ֶגעָז

טּוְסטּו  ,אּון אֹויב דּו ִוויְלְסט ִניְׁשט ;טּוְסטּו ,דּו ִוויְלְסטאֹויב  .ַאְרֶבעט ֵזייֶער ָפׁשּוט
עֶנען ָדא ָזאְגט ֶרִבי ָנָתן ַאז ָדאס ִאיז ֵזייֶער ַא ִוויְכִטיֶגע ַזאְך צּו ִוויְסן, ַווייל ֶעס זֶ  ...ִניְׁשט"

ַזאְכן, צּו  ֶמעְנְטְׁשן ָוואס ֵזיי ֶזעֶנען ׁשֹוין ַאזֹוי ְׁשַטאְרק צּוֶגעוואֹויְנט צּו ֵזייֶעֶרע ְׁשֶלעְכֶטע
 יין ַאז ֵזיי ָהאְבן ׁשֹוין ִניְׁשט ַקיין ְבִחיָרה אֹויףַאז ֵזיי ֶרעְדן ִזיְך אַ ת, ֵזייֶעֶרע ְׁשֶלעְכֶטע ִמדוֹ 

ָדאס ִאיז ָאֶבער ִניְׁשט ֱאֶמת, ַווייל ַא  .ֶדעם, ֵזיי ֶקעֶנען ִזיְך ׁשֹוין ִניְׁשט צּוִריק ַהאְלְטן
ַאז ֶער ִוויל ִניְׁשט טּוט ֶער  ֶטעְנִדיג ַא ְבִחיָרה, ַאז ֶער ִוויל טּוט ֶער, אּוןֶמעְנְטׁש ָהאט ְׁש 

 ִניְׁשט.
, ְגַלייְך ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש קּוְמט ַארֹויס אֹויף ֶדער י ֵתֵצאכ  ָדאס ִאיז ְפַׁשט ִאין ָפסּוק, 

ל ֹאְיֶביךָׁ ֶוועְלט,  ה עַּ מָׁ ְלחָׁ מ  אס , ַדאְרף ֶער ׁשֹוין ִפיְרן ַא ִמְלָחָמה ִמיט ַזיין ַפייְנט ָוואס דָ לַּ
ר ֶמען ַדאְרף ֶגעֶדעְנְקן ַאז, ָאֶבע .ר ָהַרע, ָוואס ִוויל ִאים ַמאְכן טּוהן ֲעֵבירֹותִאיז ֶדער ֵיצֶ 

נֹו ה' ֱאֹלֶקיךָׁ ְביֶָׁדךָׁ  ֶהעְנט,  , ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָהאט ִאים ִאיֶבעְרֶגעֶגעְבן ִאין ַדייֶנעּוְנתָׁ
אּון ִניְׁשט ָנאר  .אּון ִאים ִניְׁשט ָפאְלְגןאֹויב דּו ִוויְלְסט ֶקעְנְסטּו ִזיְך ְׁשַטאְרְקן אֹויף ִאים 

יתָׁ ש  ְושָׁ ָדאס, ָנאר  , דּו ֶקעְנְסט ָנאְך צּוִריק ְבֶרעְנְגן ָנאְך ֶמעְנְטְׁשן צּום ְביוֹ ב 
 ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ֵזיי ַארֹויס ַרייְסן פּון ִדי ֶהעְנט פּון ֵיֶצר ָהַרע.

ן ט ַאַסאְך ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאז ֶער ָזאל ִזיְך ֶקעֶנעִאיז ֶדער ֶמעְנְטׁש ָוואס ֶבע וואֹויל
 ועְלט.ְׁשַטאְרְקן אֹויף ַזיין ֵיֶצר ָהַרע, ֶוועט ִאים גּוט ַזיין אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע וֶ 

 )ֹזאת ַהּתֹוָרה ֵתֵצא ב(
*** 

נֹו ה' ֱאֹלֶקיךָׁ ְביָׁ כ   ל ֹאְיֶביךָׁ ּוְנתָׁ ה עַּ מָׁ ְלחָׁ מ  יתָׁ ש  ֶדךָׁ ְושָׁ י ֵתֵצא לַּ ִאיז , מֹוַהָרא"ׁש ְביוֹ ב 
ַאז ֶווער ֶעס )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן קט"ז( ַמְסִביר ֶדעם ָפסּוק לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 

"ֶווער ֶעס  :()ַׁשָבת קנ"אן ַקיין ֲעֵבירֹות, ַווייל ִדי ְגָמָרא ָזאְגט עְבט ְצָדָקה ֶוועט ִניְׁשט טּוגֶ 
 ָזאְגט ִדי ָהאט ַרֲחָמנּות אֹויף ֶמעְנְטְׁשן ָהאט ֶמען ַרֲחָמנּות אֹויף ִאים ִאין ִהיְמל", אּון ָנאךְ 

ַא ֶווען ז "אֹויף ַא ׁשֹוֶטה ָטאר ֶמען ִניְׁשט ַרֲחָמנּות ָהאְבן", קּוְמט אֹויס אַ  )ְבָרכֹות ל"ג.(ְגָמָרא 
זֹוי ֶקען ֶמען ֶמעְנְטׁש ֶגעְבט ְצָדָקה מּוז ִאים ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶגעְבן ֵשֶכל ַווייל ָנאר אַ 

ט טּוהן ַרֲחָמנּות ָהאְבן אֹויף ִאים פּון ִהיְמל, אּון ַאז ֶער ָהאט ׁשֹוין ֵשֶכל ֶוועט ֶער ִניְׁש 
 .)סֹוָטה ג'(ה ֶווען ֶער ֶוועְרט ְמׁשּוֶגע ֲעֵבירֹות, ַווייל ַא ֶמעְנְטׁש טּוט ָנאר ַאן ֲעֵבירָ 

, ְגַלייְך ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש קּוְמט ַארֹויס אֹויף ֶדער י ֵתֵצאכ  ָדאס ִאיז ְפַׁשט ִאין ָפסּוק, 
ל ֹאְיֶביךָׁ ֶוועְלט,  ה עַּ מָׁ ְלחָׁ מ  אס , ַדאְרף ֶער ׁשֹוין ִפיְרן ַא ִמְלָחָמה ִמיט ַזיין ַפייְנט ָוואס דָ לַּ

נֹו ה' ֱאֹלֶקיךָׁ  .ֵיֶצר ָהַרע, ָוואס ִוויל ִאים ַמאְכן טּוהן ֲעֵבירֹותִאיז ֶדער  , אּון אֹויב דּו ּוְנתָׁ
ֶקעֶנען  יךְ ִוויְלְסט ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָזאל ִאים ִאיֶבעְרֶגעְבן ַפאר ִדיר ַאז דּו ָזאְלְסט זִ 

ּו ָקה ִמיט ִדי ַהאְנט, אּון דּוְרְך ֶדעם ֶוועְסט, ָזאְלְסטּו ֶגעְבן ְצדָ ְביֶָׁדךָׁ  .ְׁשַטאְרְקן אֹויף ִאים
אּון ִניְׁשט ָנאר  .ט ִניְׁשט טּוהן ַקיין ֲעֵבירֹותֶגעַראֶטעֶוועט ֶוועְרן פּון ִאים, אּון דּו ֶוועסְ 

יתָׁ ש  ְושָׁ ָדאס, ָנאר  , דּו ֶקעְנְסט ָנאְך צּוִריק ְבֶרעְנְגן ָנאְך ֶמעְנְטְׁשן צּום ְביוֹ ב 
 ן, אּון ֵזיי ַארֹויס ַרייְסן פּון ִדי ֶהעְנט פּון ֵיֶצר ָהַרע.ֵאייֶבעְרְׁשטְ 

עם וואֹויל ִאיז ֶדעם ֶמעְנְטׁש ָוואס ֶגעְבט ְצָדָקה, ֶוועט ֶער ֶגעַראֶטעֶוועט ֶוועְרן פּוֶנ
 ְׁשֶלעְכְטן ֵיֶצר ָהַרע.

 )ֹזאת ַהּתֹוָרה ֵתֵצא ב(
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א"ש רָׁ יחֹות מֹוהַּ  ש 
 

יד  ~ אר אַּ א  ה פַּ  ~ אַּ טֹובָׁ
ִדי ְגרֹויְסַקייט אּון ֲחִשיבּות פּון ַא ִאיד ָוואס 
ְפרּוִביְרט ִווי ֶמער צּו ֶהעְלְפן ַא ְצֵווייְטן, צּו טּון 
טֹובֹות ַפאר ַא ְצֵווייְטן, ֶקען ֶמען ִזיְך ָגאְרִניְשט 
ָפאְרְשֶטעְלן. ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ַבאִריְמט ִזיְך 

ַכר ִאיז ַזא ִאיד ִאין ַאֶלע ֶוועְלְטן, ַזיין שְ ִמיט ַא
אּוְמַשאְצַבאר, אּון ֶער ְבֶרעְנְגט ִמיט ֶדעם ַאֶלע 

 גּוֶטע ְבָרכֹות אּון ַהְשָפעֹות אֹויף ֶדער ֶוועְלט.
'ן ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ַמֲעֶשה ָהאט ַפאִסיְרט ִמיטְ 

זי"ע, ַצִדיק הרה"ק ֶרִבי ָנחּום ְטֶשעְרָנאְבֶלער 
ֶדער ֵהייִליֶגער "ָמאֹור ֵעיַנִים", ָוואס פּון ֶדעם 
ֶקען ִמיר ֶזען ִדי ֶגעַוואְלִדיֶגע ֲחִשיבּות ִאין ִהיְמל 
פּון ַא ִאיד ָוואס טּוט טֹובֹות ִמיט ַאְנֶדעֶרע 

 ִאיְדן.
ָנאְך ִדי ִהְסַתְלקּות פּון ֶדעם ֵהייִליְגן ַצִדיק, 

קּוֶמען אֹויף ֶדער ְפֶלעְגט ֶער ַווייֶטער ַאָראפְ 
ֶוועְלט צּו ֶלעְרֶנען ִמיט ַזיין זּון, ֶדער ֵהייִליֶגער 
ֶרִבי ָמְרְדַכי ְטֶשעְרָנאְבֶלער זי"ע. ֵאייְנָמאל ִאיז 
ַאִריֶבער ַא ַלאְנֶגע ַצייט ָוואס ֶדער ַטאֶטע ִאיז 
ִניְשט ֶגעקּוֶמען ֶלעְרֶנען ִמיט ִאים, אּון ֶער ָהאט 

ם ְגרֹויס ַצַער. ִביז ֵאיין ָטאג ִאיז ֶגעַהאט פּון ֶדע
. ֶער ָהאט ִזיְך ֶדער ַטאֶטע ָנאְכַאָמאל ֶגעקּוֶמען

ֵזייֶער ֶגעְפֵרייְדט ֶדעְרצּו אּון ֶער ָהאט ֶגעְפֶרעְגט 
ַזיין ַטאֶטע'ן ַפאְרָוואס ֶער ִאיז ִניְשט ֶגעקּוֶמען 
צּו ִאים ִביז ֶיעְצט, ָהאט ִאים ֶדער ַטאֶטע 

עָזאְגט ַאז ֶער ִאיז ַארֹויְפֶגעַגאְנֶגען צּו ָגאר ַא גֶ 
הֹויֶכע ְפַלאץ ִאין ַגן ֵעֶדן, אּון ֶעס ִאיז ִאים 
ְשֶווער ַאָראפ צּו קּוֶמען ֶלעְרֶנען ִמיט ִאים פּון 
ַאַזא הֹויֶכע ְפַלאץ. ָהאט ִאים ַזיין זּון ֶגעְפֶרעְגט 

עקּוֶמען, ַפאְרָוואס ֶיעְצט ִאיז ֶער ָיא ַאָראְפגֶ 
ָהאט ִאים ֶדער ַטאֶטע ֶדעְרֵצייְלט ָוואס ָדא 

 ָהאט ַפאִסיְרט.
ִאין ִדי ְשָטאט ַבאְרִדיְטשּוב ָהאט ֶגעֶלעְבט ַא 

עַ 'ן ָנאֶמען ר' ֱאִליֶעֶזר ִאיד ִמיטְ  , ֶער ִאיז ְיהֹושֻׁ
ֶגעֶווען ַא שֹוֵחט ַא ְיֵרא ָשַמִים, ַאן ֶעְרִליֶכער 

ר ִליב ֶגעַהאט צּו ֶהעְלְפן ִאיד ָוואס ָהאט ֵזייעֶ 
ֶטעְנִדיג צּו טּון טֹובֹות ַפאר ַאְנֶדעֶרע ִאיְדן, ְש 

 ֶמעְנְטְשן ִוויִפיל ֶער ָהאט ָנאר ֶגעֶקעְנט.
 ֵאייְנָמאל ִאיז ֶגעֶווען ַא ְיִריד ִאין ְשָטאט, אּון

עַ ֶווען ר' ֱאִליֶעֶזר  ִאיז דּוְרְכֶגעַגאְנֶגען ֶדעם  ְיהֹושֻׁ
ר ֶגעֶזען ִווי ֶמעְנְטְשן לֹויְפן ְבֶרעְנֶגען ְיִריד ָהאט עֶ 

ַוואֶסער אּון ִגיְסן ָאן ֵאייֶנעם. ֶמען ָהאט 
 ֶגעְבֶרעְנְגט ָנאְך אּון ָנאְך ַוואֶסער אּון ִניְשט 

 

 בדף בהמשך 



 ב
 

א"ש רָׁ יחֹות מֹוהַּ  ש 
אֹויְפֶגעֶהעְרט צּו ִגיְסן אּון ִגיְסן. ֶער ָהאט ִזיְך ָנאְכֶגעְפֶרעְגט ָוואס ֶעס 

ָהאט ִאים ֶדעְרֵצייְלט ַאז ָדא ִאיז ָדא ַא ִאיד ָוואס ָפאר, אּון ֶמען ֵגייט 
ִאיז ֶגעקּוֶמען ִפיְרן ֶגעֶשעְפְטן, ֶער ָהאט ִזיְך ֶגעַהאט ָאְפֶגעְשָפאְרט ְצֵוויי 
הּוְנֶדעְרט גּוְלְדן, אּון ֶער ָהאט ֶגעַהאט ָנאְך ְצֵוויי הּוְנֶדעְרט גּוְלְדן ָוואס 

ִאין ֶגעֶשעְפט, אּון אֹויֶסער ֶדעם  םֶטעְקט ַביי ִאיֶמעְנְטְשן ָהאְבן ַאייְנֶגעְש 
ֶער ָהאט  יזוֹ ַאָהאט ֶער ָנאְך צּוֶגעָבאְרְגט ָנאְך ְצֵוויי הּוְנֶדעְרט גּוְלְדן, 

ֶגעַהאט ַא ַסְך ַהֹכל פּון ֶזעְקס הּוְנֶדעְרט גּוְלְדן ִמיט ָוואס ֶער ִאיז 
 ְטן, ָהאֶפעְנִדיג ַמְצִליַח צּו ַזיין.ֶגעקּוֶמען ָדא צּום ְיִריד ַמאְכן ֶגעֶשעפְ 

'ט ָדאס בְ ֶגע'ַגנְ  םִאיצּום ְיִריד, ָהאט ֶמען  ָאְנקּוֶמעְנִדיג ָאֶבער ַהייְנט
'ט פּון ְגרֹויס ַצַער, ִאין ֵאיין ְש ֶגעְלט. ֶדער ִאיד ָהאט ֶגע'ַחלְ ַגאְנֶצע ְסכּום 

ר ִאיז ֶגעָוואְרן ַא ִמינּוט ָהאט ֶער ַפאְרלֹויְרן ַזיין ַגאְנֶצע ַפאְרֶמעְגן, עֶ 
ְבלּוִטיֶגער ָאִריַמאן, אּון ָנאְך אֹויְך ַא ְגרֹויֶסער ַבַעל חֹוב. ֶמען ְפרּוִביְרט 
צּו ִגיְסן ַוואֶסער ֶער ָזאל ִזיְך ֶדעְרֶוועְקן, ָאֶבער ִווי ָנאר ֶער ֶדעְרֶוועְקט 

ט ֶער ָנאְכַאָמאל ִזיְך אּון ֶדעְרַמאְנט ִזיְך פּון ַזיין ְגרֹויֶסע ָצָרה, ַפאלְ 
ַחָלשּות, אּון ֶער ֶקען ִניְשט קּוֶמען צּו ִזיְך. ֶמען ֵווייְסט ִניְשט ָוואס צּו 

 טּון ִמיט ִאים.
עַ ר' ֱאִליֶעֶזר  ִאיז ְגַלייְך צּוֶגעָלאְפן צּו ֶדעם ִאיד אּון ִאים ֶגעָזאְגט  ְיהֹושֻׁ

יֶסע ְסכּום ֶגעְלט אּון ֶעס ִמיט ְגרֹויס ְפֵרייד ַאז ֶער ָהאט ֶגעְטָראְפן ַא ְגרוֹ 
ֶקען ַזיין ַאז ָדאס ִאיז ָדאס ַפאְרלֹויֶרעֶנע ֶגעְלט, "ֶגעב ִמיר ָנאר גּוֶטע 
ִסיָמִנים, אּון ִאיְך ֶוועל ִדיר ֶעס צּוִריק ֶגעְבן". ֶדער ִאיד ָהאט ַמָמש 
אֹויְפֶגעֶלעְבט ֶווען ֶער ָהאט ָדאס ֶגעֶהעְרט, ֶער ָהאט ִזיְך ְגַלייְך 
אֹויְפֶגעְשֶטעְלט אּון ָאְנֶגעהֹויְבן ֶגעְבן ִסיָמִנים ַאז ָדאס ֶגעְלט ִאיז ֶגעִליְגן 

אּון ס 'עַהאט ַאזֹויִפיל הּוְנֶדעְרֶטערִאין ַא רֹויְטן ַבייְטל, ֶעס ָהאט גֶ 
עַ ס, אּון ַאזֹוי ַווייֶטער. ר' ֱאִליֶעֶזר 'ואְנִציֶגערַאזֹויִפיל ְצוָ  ָהאט ִאים  ְיהֹושֻׁ

אְגט ַאז ִווי ֶעס ֶזעט אֹויס ָהאט ֶער ַטאֶקע ֶגעפּוֶנען ָדאס ֶגעזָ 
ַפאְרלֹויֶרעֶנע ֶגעְלט, ֶער ֵגייט ַאֵהייְמֵגיין אּון ֶעס ִאיֶבעְרקּוְקן, אּון אֹויב 

 ֶעס ְשִטיְמט ִדי ִסיָמִנים ְבֶרעְנְגט ֶער ֶעס ְגַלייְך צּוִריק.
עַ ֶדער ר' ֱאִליֶעֶזר  ַאֶוועְקֶגעֵלייְגט ֶגעְלט אֹויף צּו ָהאט ֶגעַהאט  ְיהֹושֻׁ
ִקיְנֶדער, ֶער ִאיז ַאֵהייְמֶגעַגאְנֶגען אּון ע יינֶ זַ ֲחתּוָנה ַמאְכן 

ִאיֶבעְרֶגעֵצייְלט ָדאס ֶגעְלט אּון ֶגעֶזען ַאז ֶער ַפאְרָמאְגט ַטאֶקע ֶזעְקס 
יֶמען הּוְנֶדעְרט גּוְלְדן, ֶער ָהאט אֹויְפֶגעטֹויְשט ִדי ֶגעְלֶטער ַאז ְס'ָזאל ְשטִ 

'ן ִמיט ֶדעם ִאיד'ס ִסיָמִנים, אּון ֶער ִאיז ֶגעָלאְפן אּון ֶעס ֶגעְבֶרעְנְגט ַפאְר 
ִאיד. ֶדער ִאיד ָהאט אֹויְפֶגעָלאְכְטן אּון ִזיְך ֵזייֶער ַבאַדאְנְקט ַפאר ר' 

עַ ֱאִליֶעֶזר   ָוואס ָהאט ִאים ַמָמש ֶגעַראֶטעֶוועט. ְיהֹושֻׁ
אֶהעְרְשן ֶטע ֶמעְנְטְשן ַארּום ֵזיי, ָהאט ִזיְך אֹויְך ֶגעפּוֶנען ֶדער ֱאֶמת'ֶער ַגָנב ָוואס ָהאט ַלייֶדער ִזיְך ִניְשט ֶגעֶקעְנט בַ ְצִוויְשן ִדי ַפאְרַזאֶמעלְ 

עַ ן ר' ֱאִליֶעֶזר ָדאס ֶגעְלט פּון ֶיעֶנעם ִאיד. ֶווען ֶדער ַגָנב ָהאט ָאֶבער ֶגעֶזען ָדאס ְמִסיַרת ֶנֶפש פּו'ט בְ ֶגע'ַגנְ אּון ֶער ָהאט  ָוואס ֶגעְבט  ְיהֹושֻׁ
ֶגעוואּוְסט ֶדעם ֱאֶמת ַאז ר' ֱאִליֶעֶזר  ְךאַמאְכן ַא ִאיד, אּון ֶער ָהאט דָ ַאֶוועק ַזיין ֵאייְגן אֹויְסֶגעָהאֶרעֶוועֶטע ֶגעְלט ָנאר ְכַדאי ְפֵרייִליְך צּו 

עַ  , ִאיז ַאַריין ִאין ִאים ַאן ֱאֶמת'ֶע ִהְרהּור ְתשּוָבה, אשין טַ אִ ס ֶגעְלט ִאיז ֶגעִליְגן ַביים ַגָנב ָהאט ִניְשט ֶגעְטָראְפן ָדאס ֶגעְלט, ַווייל ָדא ְיהֹושֻׁ
ּוָבה טּון אּון ָדאס ֶגעְלט אּון ֶער ִוויל ְתש'ט בְ ֶגע'ַגנְ אּון ֶער ָהאט ִזיְך אֹויְפֶגעְשֶטעְלט אּון ִזיְך ִמְתַווֶדה ֶגעֶווען ַפאְר'ן ַגאְנְצן עֹוָלם ַאז ֶער ָהאט 

 ָדא ֶגעְבט ֶער ֶעס צּוִריק.
עַ ר' ֱאִליֶעֶזר  ֶיעְצט ָהאט ִזיְך ִניְשט ִוויֶסעְנִדיג ֶגעַמאְכט, ָנאר ֶער ָהאט ַווייֶטער ֶגעָזאְגט ַאז ֶער ָהאט ֶעס ֶגעְטָראְפן אּון ֶער ָהאט ֶעס  ְיהֹושֻׁ

עַ ן ַא ְגרֹויֶסע ְקִריֶגעַריי. ר' ֱאִליֶעֶזר צּוִריק ֶגעְבֶרעְנְגט. אּון ֶעס ָהאט אֹויְסֶגעְבָראכְ  ָהאט ֶגעְשִריְגן ַאז ֶער ָהאט ֶעס ֶגעְטָראְפן אּון ִוויל  ְיהֹושֻׁ
.. ֵבייֶדע ָהאְבן ָנאר אּון ִוויל ְתשּוָבה טּון אּון ֶעס צּוִריק ֶגעְבן.'ט בְ ֶגע'ַגנְ ֶעס צּוִריק ֶגעְבן... אּון ֶדער ְצֵווייֶטער ָהאט ֶגעְשִריְגן ַאז ֶער ָהאט ֶעס 

ב ִאין ְשָטאט, ָוואס ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ְכט ַאז ֶמען ֶוועט ֵגיין צּום רָ ָהאט ֶמען ָאְפֶגעַמא ֶגעָוואְלט ַאז ֶדער ִאיד ָזאל ֶנעֶמען ָדאס ֶגעְלט פּון ֵזיי.
 'ֶעֶנען ִדי ִדין תֹוָרה.קְ סְ ר ָזאל פַ ֶדער ֵהייִליֶגער ַצִדיק ֶרִבי ֵלִוי ִיְצָחק ַבאְרִדיְטשּוֶבער זי"ע, ַאז עֶ 

ר ַצִדיק מֹוָרא'ִדיג צּוְפַלאְמט ֶגעָוואְרן, אּון ֶער ָהאט ְגַלייְך עדֶ ֶווען ֵזיי ֶזעֶנען ָאְנֶגעקּוֶמען צּו ִאים אּון ָפאְרֶגעֵלייְגט ֵזייֶעֶרע ַטֲענֹות, ִאיז 
ֶטעְנִדיג ֶגעֶווען, אּון ֶער ָהאט ֶגעָזאְגט ַפאְר'ן יִדיֶשע ִקיְנֶדער ַאזֹוי ִווי ַזיין ְשֵטייֶגער ִאיז ְש ָאְנֶגעהֹויְבן ִמיט ַזייֶנע ֵהייִליֶגע ְמִליצֹות אֹויף אִ 

ָדא ַאַזא ָפאְלק ִווי ִדי ָרֵאל, וואּו ִאיז ָנאְך ֵאייֶבעְרְשְטן: "ִרבֹונֹו ֶשל עֹוָלם, קּוק ָנאר ָאן ַדיין ֵטייֶעֶרע ָפאְלק ִדי ִאיִדיֶשע ִקיְנֶדער. ִמי ְכַעְמָך ִישְ 
צּוִריק ֶגעְבן ַזיין ֶגעְלט ַאז ֶער ָזאל ֶוועְרן  םִאיד אּון ִאיִאיְדן, ְצֵוויי ִאיְדן ְקִריְגן ִזיְך ֶווער ֶעס ָזאל ָהאְבן ִדי ְזִכָי' ַארֹויְסצּוֶהעְלְפן ַא ְצֵווייְטן 

 ַגאְנֶצע ֶוועְלט?" ְפֵרייִליְך. ִאיז ָנאְך ָדא ַאַזא ָפאְלק ִאיֶבער ִדי
ִהיְמֶלען. אּון ֶיעְצט ֵגייט אּון ֶדער ַצִדיק ָהאט ֵזיי ֶגעָזאְגט: "ִאיר ָזאְלט ִוויְסן ַאז ֵאייֶער ִדין תֹוָרה ָהאט ֶגעַמאְכט ַא ְגרֹויְסן ַרַעש ִאין ַאֶלע 

 , אּון ִדי ְזכּות ֶוועט ַזיין ַפאר ֶיעְדן".ייְךַאָרה ְצִוויְשן שָ פְ ַמאְכט ַא 
עַ ַזיין זּון: "ֶיעְצט ִאיז ֶדער ר' ֱאִליֶעֶזר ַפאר ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ָנחּום ְטֶשעְרָנאְבֶלער זי"ע ָהאט אֹויְסֶגעִפיְרט אּון ֶגעָזאְגט  ִנְסַתֵלק  ְיהֹושֻׁ

יד יֶעְרן אִ יין ְמַקֵבל ָפִנים ַזיין, אּון אֹויְפֶנעֶמען ֶדעם ֵטיֶגעָוואְרן, אּון ֶמען ָהאט ַארֹויְסֶגעְטִריְבן ַאֶלע ַצִדיִקים פּון ַגן ֵעֶדן ַאז ֶמען ָזאל ִאים גֵ 
ֶטעְנִדיג ִזיְך ָאְנֶגעְשְטֶרעְנְגט צּו טּון טֹובֹות ַפאר ֶמעְנְטְשן, ר ֶנֶפש ֶגעֶווען ְפֵרייִליְך צּו ַמאְכן ַא ְצֵווייְטן ִאיד, ָוואס ָהאט ְש סֵ ָוואס ָהאט ִזיְך מוֹ 
ֶוועל ִאיְך פּון ָהאב ֵסיי ִווי ֶגעמּוְזט ַארֹויְסֵגיין פּון ַגן ֵעֶדן ָהאט ִאיְך ֶגעֶקעְנט קּוֶמען ָנאְכַאָמאל צּו ִדיר, ָאֶבער ִלְכאֹוָרה  אּון ַאזֹוי ִווי ִאיְך

 ֶיעְצט אּון ַווייֶטער ִניְשט ֶקעֶנען ֶמער קּוֶמען ֶלעְרֶנען ִמיט ִדיר"
ֶטעְנִדיג צּו טּון טֹובֹות ַפאר ה פּון ַא ִאיד ָוואס ֶהעְלְפט ַא ְצֵווייְטן. וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ִאיז זֹוֶכה ְש ֶזעט ֶמען פּון ֶדעם ִדי ְגרֹויֶסע ַמְעלָ 

 ִאיְדן.
 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש ֵחֶלק ט"ו ֶעֶרְך טֹובֹות(

 

  

נְּ  ֶטעִדי ֶלעב ְּ יכְּ  פו ן ס ֶגעש ִ

 כ"ק ָמָרן מֹוַהָרא"ׁש זי"ע
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 אומאן ראש השנה -אומאן ראש השנה  -אומאן ראש השנה 
 

 

די  נודי גרויסע צופרידנהייט פון די פרויען פון אנשי שלומינדיג נאכפאלגע
, ווען די פרויען האבן זיך צוזאמגענומען אינאיינעם ראש השנהפאר פארגאנגענע יאר 

און געהערט דרשות און זיך געפריידט צוזאמען אויף די געוואלדיגע זכי' אז די מענער 
זענען זוכה צו פארן קיין אומאן אויף ראש  ןו וויסן פון הייליגן רבי'ן אוענען זוכה צז

, אויף נאך א "אומאן פארברענג"השנה, וועט דאס יאר נאכאמאל פארקומען די 
 שענערע און בעסערע פארנעם.

ט אין היכל הישיבה "ה מאנטאג פ' נצבים הבעל"עט פארקומען איפארברענג וודי 
ון אין וויליאמסבורג, און עס איז ערווארטעט די באטייליגונג פון הונדערטער פרויען פ

 אנשי שלומינו.
וועלן  הערליכע דרשות, יים אווענטבוועט סערווירט ווערן רייכע מאלצייט א 

געהערט ווערן דורך חשובע טאלאנטפולע רעדנערינס, און א גאר דראמאטישע 
פילט זיך אפ אין די שיבער וואס עס סלייד פרעזענטאציע וועט אויפגעשפילט ווערן א

 טעג פון ראש השנה אין אומאן.
חשובע פרויען קוקן ארויס מיט שפאנונג אויף דעם געשמאקן פארברענג, זיך צו די 

 פרייען אינאיינעם אויף אונזער גרויסע זכי'.
 !יאמר חזקולאחיו 

*** 

 מען גרייט זיך צו פארן אויף אומאן
 

פארן אויף ראש השנה צו אומאן, אנשי שלומינו די בכל אתר ואתר גרייטן זיך צו 
אזוי ווי דער רבי האט אנגעזאגט אז יעדער זאל קומען צו אים ראש השנה, קיינער 

 טאר נישט פעלן.
וועמענס הארץ ציטערט נישט פונעם פארכטיגן יום הדין, ווען דער אייבערשטער 

צע אים במשך די גאנ פאסירן מיטשרייבט אן פאר יעדן איינעם אלעס וואס עס וועט 
יאר, און דא זאגט דער רבי אז ווער עס קומט צו אים אויף ראש השנה וועט ער אים 

ן דערצו אז מען זאל אים אנשרייבן א גוט געבענטשט יאר, איז דאך פארטיידיגן און זע
זיכער אז יעדער וויל האבן די זכי' צו זיין אין אומן אויף ראש השנה, און זוכה זיין צו א 

 גוט געבענטשט יאר.
מיטן אייבערשטנ'ס הילף איז אויך דאס יאר געלונגען צוזאמצושטעלן א פליגער, ווי 

 ן.אאויף אומוועלן פארן אינאיינעם אלע אנשי שלומינו 
ווייטער דאווענען אינאיינעם אינעם גיגאנטישן אנשי שלומינו  עלןווגעמאלדן, ווי 

וואס געפונט זיך סמוך ונראה צום ציון הק' אין אומאן,  "היכל הקודש"בית המדרש 
 ע."ש זי"מוהראק מרן "כאזוי ווי מיר האבן געדאווענט אלע יארן אינאיינעם מיט 
ן, און כאיש אחד בלב אחד וועט מען אינאיינעם פאר

 רפואות און א זיס לעכטיג יאר., אויס'פועל'ן ישועות זיכער
 

 איש בל יעדר!
*** 

 ספרים אויף אומאן נעמען מיטש "אנ
 

ש האט אונז געלערנט אז די גרעסטע זאך "ווי מוהראאזוי 
עלפן אז נאך אידן זאלן וויסן וואס א איד קען טון איז צו ה

אידן זאלן קענען לעבן  גע עצות פון רבי'ן, אז נאךילדי היי ןפו
דעריבער וועלן ך די לימודים פון רבי'ן, רא גליקליך לעבן דו

ף אומאן נעמען א פעקל ספרים אויטאנשי שלומינו מיאלע 
יזנטער ואז מען זאל דאס קענען פארשפרייטן צו די פילע ט

 .פארן צו אידן וועלכע קומען אהין
ש "ש פלעגט אלע יארן בעטן אז יעדער פון אנ"מוהרא

זאל מיטנעמען א פעקל ספרים און ער האט צוגעזאגט אז 
 זיין א שמירה אויפ'ן וועג. דער פעקל וועט

 ךנא ש פ' כי תבא,"עך וועט מען אויסטיילן מוצפעקלי ד
 יליאמסבורג.וו ןסליחות, אין היכל הישיבה אי

 !נוידי הפצת ספרי רבינו, נביא את משיח צדקיעל 
 

 חבורת היכל הקודש באומאן
 אומאן ראש השנה תשע"ו

 

ן, קענען די אלע וועלכע האבן שוין אויסגעצאלט זייערע בעט
 ך בייאפנעמען די קארטלע

 347-452-0412 -מו"ה יחזקאל סאמעט הי"ו 
 ןאן דעם קארטל וועט מען נישט קענען אריינקומע

*** 
 בית המדרש הגדול "היכל הקודש" אין אומאן צו קויפן א זיץ אין
 917-501-5100 -הי"ו  יואל לעווימו"ה 

*** 
 און פון אומאן צו קיוב, פאר טראנספארטאציע פון קיוב צו אומאן

347-657-1143 
 

 דורך"אומאן פארברענג" 
 די פרויען פון אנשי שלומינו
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 Breslevcenter@gmail.com צו באקומען דעם גליון יעדע וואך אויף אימעיל פארבינט אייך צו:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 ~ מוסדותינו הק' נייעס אינערהאלב~ 
 

 ברכות פארגעקומען אין קעמפ שבעיכע הערל
 

די וואך זונטאג איז פארגעקומען א הערליכע שמחת שבע ברכות אין קעמפ, 
צו די שמחה זענען  'ן חשוב'ן חתן א תלמיד הישיבה מו"ה אלי' קנאלל הי"ו.רפא

סער די בחורי געקומען צו פארן פילע אנשי שלומינו און קרובי המשפחה, אוי
 הישיבה פון קעמפ.

ביי די סעודה האט מען געהאט די זכי' צו הערן דברות קודש פון ראש חבורתינו 
אויך האט מען האט באנומען דעם עולם.  א וואסהרה"ג ר' יצחק לעזער שליט"

ברענגט די מעלה עאש ישיבה שליט"א וואס האט ארויסגר םגעהערט א דרשה פונע
א חתן וואס קומט ארויס פון ישיבה, וואו ער האט באקומען לימודים וואס וועלן פון 

אים באגלייטן זיין גאנץ לעבן. דערנאך האט דער מחותן גערעדט עטליכע ווערטער 
און זיך באדאנקט פאר'ן ראש ישיבה וואס געבט זיך אפ מיט יעדן בחור באזונדער אז 

 שייך. ער זאל מצליח זיין דאס מערסטע וואס איז
נאכ'ן בענטשן האט מען זיך ארויסגעלאזט אין פריידיגע טענץ און משמח געווען 

 דעם חתן ביז אין די שפעטע שעה'ן.
 !שמח תשמח רעים האהובים

*** 

 מען פארט שוין אהיים פון קעמפ
 

קעמפ, נאך צוויי לעכטיגע חדשים וואס די בחורים האבן זוכה געווען צו זיין אין 
און זיך אנפילן מיט תורה תפלה און יראת שמים מיט התחזקות, פארן די בחורים 
יעצט צוריק אין שטאט, און נעמען מיט אלעס וואס מען האט זיך איינגעזאפט אין די 
זוממער צווישן די בערג צו די שטאט, צו ממשיך זיין ביתר שאת וביתר עז מיט די 

 ט אריינגעכאפט אין קעמפ.אלע הייליגע לימודים וואס מען הא
ער, די בחורים האבן איז געווען גאר א ספעציעלער זומ מערדער יעצטיגער זו

אויסגענוצט די צייט און זיך אנגעפילט מיט תורה עבודה און יראת שמים, 
טויזענטער פרקים משניות און בלעטער גמרא זענען געלערנט געווארן אין קעמפ, 

עס  ורי תורה וואס די בחורים האבן אריינגעכאפט.אויסער די פילע אנדערע שיע
מען נעמט עפעס מיט אין די האנט, מען  פארט זיך אהיים גאר אנדערש וויסענדיג אז
 פארט אהיים אנגעפילט מיט תורה ועבודה.

די קומענדיגע וואך וועט מען צוריק אנהייבן די סדר הלימודים אין ישיבה אין 
וויליאמסבורג, און זיך גרייטן צו די געהויבענע נסיעה צום הייליגן רבי'ן אויף ראש 

ט אי"ה פארן אינאיינעם מיטן ראש ישיבה און השנה אין אומאן, די גאנצע ישיבה ווע
זיך אויסבעטן א גוט געבענטשט יאר, און זוכה זיין צו די אלע גוטע הבטחות וואס 
 דער הייליגער רבי האט צוגעזאגט פאר די אלע וואס קומען צו אים אויף ראש השנה.

 אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו!
 

 קול ברסלב 
 

 
 

 מען קען הערן שיעורים
 פון כ"ק מרן מוהרא"ש

זי"ע פון די פארגאנגענע 
 יארן

 

212-444-9191 

 

 

 

 

 

 קאפיען מיר נעמען אן צו פרינטן און
 

 פאר גאר ביליגע פרייזן!
 

 ספרים  •  קונטרסים  •  כע גליונותוועכענטלי
 שנעל גוט און ביליג!

 347-559-5554רופט אריין פאר א פרייז 
5554printing@gmail.com 

ב ֵמ'ֲחרֹון ַא'ּפֹו ְו'לֹא   ֹנ'אֵבדְו'ׁשָ

 
 אומאן ראש השנה! 

 בלייבט פארבינדען מיט אייער פאמיליע ,ווען איר פארט אויף אומאן

 ~ מיר האבן די בעסטע און ביליגסטע טעלעפאנ'ס~ 

 ~ אויך מאכן מיר טרעוול אינשורענס~ 

 ווילט איר פארגרינגערן אייער נסיעה?

 רוסיש-לשה"ק-צעטל, אידיש-טייטשאונזער נעמט מיט 
 

 

 רופט אונז פאר די בעסטע פרייזן און שנעלסטע סערוויס
 

 אלי קנאל, אייער פריינד  
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 גליון היכל הקודש
 וועכענטליכע גליון ארויסגעגעבן דורך

 וויליאמסבורג מוסדות היכל הקודש ברסלב
 נתייסד ע"י כ"ק מרן מוהרא"ש זי"ע

 
 

  זמנים
 7:06..................רות.הדלקת הנ
 9:04..............ר"ש.....סוף זמן ק

 8:34.....................מוצאי שב"ק
 

 

 שיעורים כסדרן
 י"ד ....נזיר.............בבלי...........

 י"ב .עירובין................ירושלמי
 'בפרק  .עוקצין...........תוספתא

 
 
 
 
 
 
 

 

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

יָׁה כ   יר  ְוהָׁ ה ו  ֶרץ ֲאֶשר ה' ֱאֹלֶקיךָׁ ֹנֵתן ְלךָׁ נֲַּחלָׁ אָׁ בֹוא ֶאל הָׁ ּה ְשָָּׁ י תָׁ
ְבָָּׁ  ּה ְויָׁשַּ יָׁהַהַחִיים ַהָקדֹוׁש" ַטייְטׁש ֶדעם ָפסּוק,  ֶדער ֵהייִליֶגער "אֹור .בָׁ , ְוהָׁ

ֶרץ ֲאשֶ כ  ֶווען ֶקען ֶמען ַזיין ְפֵרייִליְך?  .ִאיז ַא ָלׁשֹון ִשְמָחה אָׁ בֹוא ֶאל הָׁ ר י תָׁ
, סּוק ֶווען דּו ֶוועְסט קּוֶמען אֹויף ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל, ִווי ֶדער פָ  ה' ֱאֹלֶקיךָׁ ֹנֵתן ְלךָׁ

ינּואָׁ ( )ְתִהִלים קכוָזאְגט  ֵלא ְשחֹוק פ  מָׁ  .ז י 
ן )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסימָ מֹוַהָרא"ׁש ִאיז ָדאס ַמְסִביר לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 

ען ֶמער ַאז ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל ִאיז ְמַרֵמז אֹויף ֱאמּוָנה, ִאין ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל ִפיְלט מֶ ז'( 
ְגט עְרְׁשֶטער ִפיְרט ִדי ֶוועְלט, ִווי ֶדער ָפסּוק ָזאִדי ַהְׁשָגָחה ַאז ָנאר ֶדער ֵאייבֶ 

יד ֵעיֵני ה' ֱאֹלֶקיךָׁ בָׁ ָָּׁ  ית שָׁ מ  ֲחר  ד אַּ נָׁה ְועַּ שָׁ ית הַּ  נָׁה.ּה ֵמֵרש 
ָנה ַאז ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ָהאט ֱאמּו )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן קנ"ה(ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 

ֶלע ְׁשֶוועִריַקייְטן, ַווייל ֶער ְגֵלייְבט ַאז ֶדער ֶקען ֶער דּוְרְך ַמאְכן אַ 
 ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ִפיְרט ַאֶלעס ָנאר צּום גּוְטן.

ְשָרֵאל ָדאס ִאיז ְפַׁשט ָוואס ֶדער אֹור ַהַחִיים ַהָקדֹוׁש ָזאְגט ַאז דּוְרְך ֶאֶרץ יִ 
ֱאמּוָנה, ָנאר ֶווען ֶמען  ֶקען ֶמען ַזיין ְפֵרייִליְך, ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל ִאיז ְמַרֵמז אֹויף

עְנְטׁש צּו ָהאט ֱאמּוָנה ֶקען ֶמען ַזיין ְפֵרייִליְך, ַווייל ִדי ֱאמּוָנה ֶהעְלְפט ֶדעם מֶ 
 ֶקעֶנען ִאיֶבער קּוֶמען ַאֶלע ַזייֶנע ָצרֹות אּון ְׁשֶוועִריַקייְטן.

ינּו"אָׁ ֶער ְבֶרעְנְגט ֶדעם ָפסּוק  ֵלא ְשחֹוק פ  מָׁ  -ז" "אָׁ ָנאר , ַווייל ז" י 
אְלט"  ן ֶאֶרץ ֶווען ָמִׁשיַח ֶוועט קּוֶמען ֶוועט ַזיין ִדי ִריְכִטיֶגע ִשְמָחה ִאי"ֶדעמָׁ

ֶווען ֶאֶרץ ַווייל ַלייֶדער ָהאְבן ִדי ְרָׁשִעים ִדי ֵעֶרב ַרב ַהייְנט ְמַטֵמא ֶגע .ִיְשָרֵאל
ת יְדן ִמיט ַאֶלע ִמיֵני ֲעֵבירוֹ ס, אּון ֵזיי ֶזעֶנען ַמְכִׁשיל ִדי אִ ִיְשָרֵאל ִמיט ְׁשֶלעְכטְ 

ַאז )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן ס"א( ַרֲחָמָנא ִליְצָלן, אּון ֶדעְרַפאר ָזאְגט ֶדער ֶרִבי 
ַלאץ ִאיְדן וואֹויֶנען אּון ִפיְרן ִזיְך ָדאְרט אֹויף ֶעְרִליְך, ֵהייִליְגן ֵזיי ָדאס פְ  אּווו

ן קּוְמט אֹויס ַאז ַהייְנִטיֶגע ַצייטְ  .ּוָׁשה פּון ֶאֶרץ ִיְשָרֵאלאּון ֶעס ַבאקּוְמט ִדי ְקד
ּון ַתְלמּוד ִאיז ִדי ְקדּוָׁשה פּון ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל ִאין ִדי ָבֵתי ִמְדָרִׁשים אּון ְיִׁשיבֹות א

ז ִאי ֶמען ֶלעְרְנט תֹוָרה אּון ֶמען ִפיְרט ִזיְך אֹויף ֶעְרִליְך, ָדאְרט אּווו .תֹוָרה'ס
ִדי ִריְכִטיֶגע  ִדי ֱאֶמת'ֶע ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל ָוואס ְבֶרעְנְגט ֱאמּוָנה, אּון ָדאס ְבֶרעְנְגט

ֶטער ִאיז ִשְמָחה צּו ֶקעֶנען ַזיין ֶבֱאֶמת ְפֵרייִליְך ִוויֶסעְנִדיג ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְׁש 
ֶהעְלְפן ֶווער ֶעס ָדא ִמיט אּוְנז ְשֶטעְנִדיג אּון ֶער ִאיז ְשֶטעְנִדיג ְגֵרייט צּו 

 ֶבעְהט ִאים.
 '(א )ֹזאת ַהתֹוָרה ָתֹבא
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א"ש רָׁ יחֹות מֹוהַּ  ש 
 

 ~ ?עריבֶ א   ךְ ימ  ט אזְ לָׁ  אןמַּ יין מַּ   ~
 

ן  ִטיגְׁ כְׁ ן ָפארְׁ ט ַפאר ֶדעם ֵהייִליגְׁ ֵטייֶען ֶיעצְׁ ִמיר שְׁ
ט  ָטאג פּון ֹראש ַהָשָנה. אּום ֹראש ַהָשָנה ֶווערְׁ

ן ִריבְׁ ֶגעשְׁ ש ָוואס עֶ  ָאנְׁ טְׁ ן ֶמענְׁ ֶוועט  סַפאר ֶיעדְׁ
ֶצע ָיאר. ֶיעֶדע ַזאְך ָוואס  ן צּו ִאים ִדי ַגאנְׁ ַפאִסירְׁ
ֶצע ָיאר, ִאיז  ֶמֶשְך ִדי ַגאנְׁ ש בְׁ טְׁ ט צּו ַא ֶמענְׁ ַפאִסירְׁ
ן ֹראש ַהָשָנה. אּון  ִריבְׁ ֶגעשְׁ ן ָאנְׁ שֹוין ֶגעָווארְׁ
ִטיֶגע ַצייט  ֶדעִריֶבער ִאיז ֹראש ַהָשָנה ִדי ִריכְׁ

ן צ צּונּוצְׁ ן ַאז אֹויסְׁ טְׁ שְׁ ן ַאַסאְך ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ּו ֶבעטְׁ
ֶטע ָיאר. שְׁ טְׁ  ֶעס ָזאל קּוֶמען ַא גּוֶטע ֶגעֶבענְׁ

ט ֶמען ַאזוֹ  ֶרעֶקעִדיֶגע ַלייֶדער ֶהערְׁ יִפיל שְׁ
ַראֶגעדִ  ן ָיאר, עֶ יטְׁ צְׁ ן ֶדעם ַגאנְׁ ס ָוואס ַפאִסירְׁ

ן,  ֶוועִריַקייטְׁ ֶדעֶרע שְׁ ֶשעט ִזיְך ִמיט ַאנְׁ ֶיעֶדער מּוטְׁ
ט.  ט ַקיין ָהאִניג אֹויף ֶדער ֶוועלְׁ ט ִנישְׁ ֵקייֶנער ֶלעקְׁ
ף ֶמען ָדאס גּוט  ט ֹראש ַהָשָנה ַדארְׁ ֶווען ֶעס קּומְׁ
ף ִזיְך גּוט ַאַריין ֶנעֶמען ִאין  ֶקען, ֶמען ַדארְׁ ֶגעֶדענְׁ
ט ֹראש ַהָשָנה ִאיז ִדי ַצייט ֶווען ֶמען  ָקאפ ַאז ֶיעצְׁ

לְׁ ֶקען ָדאס אֹויס' ן 'ן, פֹועְׁ נּוצְׁ אֹויב ֶוועט ֶמען אֹויסְׁ
ף צּו ַזיין, ֶמען ֶוועט  ֶדעם ֹראש ַהָשָנה ִווי ֶעס ַדארְׁ
ן ַאז ָדאס ָיאר ָזאל ֶמען ִזיְך  טְׁ שְׁ ן ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ֶבעטְׁ
ֶשען, ֶוועט  ק מּוטְׁ ַטארְׁ ן ַאזֹוי שְׁ פְׁ ט ַדארְׁ שֹוין ִנישְׁ

ן ַאז ֶעס  פְׁ ֶטער ִזיֶכער ֶהעלְׁ שְׁ ֶוועט ֶדער ֵאייֶבערְׁ
ֶטע ָיאר, אּון ֶמען ֶוועט  שְׁ טְׁ קּוֶמען ַא גּוֶטע ֶגעֶבענְׁ

ֶלעֶמען. ָראבְׁ ן פּון ַקיין ָצרֹות אּון פְׁ ט ִוויסְׁ  ִנישְׁ
ט  ֶוועֶרע ֶגעִריכְׁ ֵטייט ַפאר ַא שְׁ ש שְׁ טְׁ ֶווען ַא ֶמענְׁ
ט ִאין ִדי  ט ַאז ַזיין גֹוָרל ִליגְׁ ָראֶצעס. ֶער ֵווייסְׁ פְׁ

ט פּוֶנעם ִריכְׁ  ֶטער ָהאט ִדי ֶהענְׁ ֶטער. ֶדער ִריכְׁ
ד ן שּולְׁ בְׁ ן ַא ַהארְׁ ֵקייט ַארֹויס צּו ֶגעבְׁ ִליכְׁ -ֶמעגְׁ

ֵטייל, אּון ֶער ֶקען ַפארְׁ  ָפטְׁ אּורְׁ ש 'ִמשְׁ טְׁ 'ן ֶדעם ֶמענְׁ
ן, ָאֶדער ֶקען ֶדער  ָראפְׁ טְׁ ֶבע שְׁ ִמיט ָגאר ַהארְׁ
ן אּון ִאים שְׁ טְׁ 'ן ֶמענְׁ ן אֹויפְׁ ֶטער ַרֲחָמנּות ָהאבְׁ  ִריכְׁ

ֵריי.  ן אֹויף ֶדער פְׁ ָלאזְׁ ן אּון ִאים ַארֹויסְׁ ַבאַגאַנאִדיגְׁ
ן צּו ִדי  פְׁ ש ִזיְך ִזיֶכער ֶגעָווארְׁ טְׁ ט ֶדער ֶמענְׁ ָוואלְׁ
ן ַפאר  ֶטער אּון ִזיְך ֶגעֶבעטְׁ ִפיס פּוֶנעם ִריכְׁ
ן אֹויף ַא  ֵטיילְׁ ַרֲחָמנּות, ַאז ֶער ָזאל ִאים ָנאר אּורְׁ

 ֶוועג. גּוֶטע אּון ַרֲחָמנּות'ִדיֶגע
ט ֶמען  ן ִזיֶכער ָוואלְׁ טְׁ ט ֶדעם ֶבעסְׁ ֶגעזּוכְׁ אֹויפְׁ

ַראְך אּון ֶער  פְׁ ָוואַקאט, ָוואס ָהאט ֶדעם שְׁ ַאדְׁ
ֶטער. אּון ֶמען  ן פּוֶנעם ִריכְׁ ָהאט ֵחן ִאין ִדי אֹויגְׁ
ָוואַקאט ַאז ֶער ָזאל טּון  ן ֶדעם ַאדְׁ ט ֶגעֶבעטְׁ ָוואלְׁ

ֶטע ָוואס ֶער ֶקע סְׁ ן, ֶער ָזאל ָדאס ֶמערְׁ
לְׁ אֹויס' ן פֹועְׁ ֶגעבְׁ ֶטער ַאז ֶער ָזאל ַארֹויסְׁ 'ן ַביים ִריכְׁ

'ן  ֶטע ַפארְׁ ַסק ָוואס ָזאל ַזיין ָדאס ֶבעסְׁ ַא פְׁ
ש. טְׁ  ֶמענְׁ

 

 בהמשך בדף 



 ב
 

יחֹות  א"שש  רָׁ  מֹוהַּ
ֶזער  ֶטער ִאיז אּונְׁ שְׁ ט אּום ֹראש ַהָשָנה. ֶדער ֵאייֶבערְׁ ֶגענֹוי ָדאס ִאיז ָוואס ֶעס ַפאִסירְׁ

פָ  ֶטער, ֶער ִמשְׁ ט ָנאר ִאין ַזייֶנע ִריכְׁ ש ָוואס ֶעס ָזאל קּוֶמען אֹויף ִאים, ֶעס ִליגְׁ טְׁ ן ֶמענְׁ ט ֶיעדְׁ
ן אּון ָצרֹות אּון  ֶוועִריַקייטְׁ ן צּו שְׁ ט ֶווערְׁ ֵטיילְׁ אּורְׁ ש ָזאל ַח"ו ַפארְׁ טְׁ ט ִצי ֶדער ֶמענְׁ ֶהענְׁ

ן ִמיט ֶחֶסד אּוןֶער ֶגע'מִ ָזאל ִיסּוִרים, ָאֶדער  ָפט ֶווערְׁ ִטיֶגע ַרֲחמִ  שְׁ ן ַא ִליכְׁ ים, ַאז ֶער ָזאל ָהאבְׁ
ֵרייִליֶכע ָיאר.  אּון פְׁ

ן ַביי ִאים, ַאז ֶער ָזאל  ן אּון ִזיְך ֶבעטְׁ טְׁ שְׁ ן ִמיר ֵווייֶנען צּום ֵאייֶבערְׁ פְׁ ֶדעִריֶבער ַדארְׁ
ָפט'ן ִמיט רַ  ן אּון ִמשְׁ ַרייבְׁ שְׁ ז ָאנְׁ ז, אּון ָזאל אּונְׁ ן אֹויף אּונְׁ ֲחָמנּות, ָנאר ִמיט ַרֲחָמנּות ָהאבְׁ

ֶצע ָיאר. ן ַפאר ִדי ַגאנְׁ  גּוֶטע ַזאכְׁ

 ַא גוֶּטער ַאְדָוואַקאט
ט ַאז ֶווער ֶעס ֶוועט קּוֶמען צּו ִאים אֹויף ֹראש ַהָשָנה, ֶגעזָ צּוֶרִבי ָהאט ער יגֶ יילִ הֵ ֶדער  אגְׁ

ֶגען אּון  ֶרענְׁ טְׁ שְׁ ש, ֶער ֶוועט ִזיְך ָאנְׁ טְׁ ָוואַקאט ַפאר ֶדעם ֶמענְׁ ֶוועט ֶער ַזיין ַא גּוֶטער ַאדְׁ
ֶטע שְׁ טְׁ ן ַפאר ִאים ַא גּוֶטע ֶגעֶבענְׁ ַרייבְׁ שְׁ ש ַאז ֶמען ָזאל ָאנְׁ טְׁ ן ֶדעם ֶמענְׁ פְׁ ָיאר. ֶדער ֶרִבי  ֶהעלְׁ

ט ֶער ט פּון ֹראש ַהָשָנה, ֶנעמְׁ ֶטע ַנאכְׁ שְׁ ט ַאז ָנאְך ִאין ִדי ֶערְׁ ן,  ִמיט ָהאט ֶגעָזאגְׁ שְׁ טְׁ ַזייֶנע ֶמענְׁ
ט ִזיֶכערֶער  ן ָנאר ַבאקּוֶמען ַא גּוֶטע ָיאר. ַמאכְׁ ן ָזאלְׁ שְׁ טְׁ  ַאז ַזייֶנע ֶמענְׁ

רֵ י רוֹ פְׁ  ַאִזיְך ף ֶדעִריֶבער ַדארְׁ  ן אֹויף ֹראש יז אן אִ יר מַ וען אִ וֶ ייֶען ֵזייֶער פְׁ זֹוֶכה צּו ָפארְׁ
סַהָשָנה ַקיין אּוַמאן, אּון ִזיְך ָדא ן ַאֶלעס גּוטְׁ ֶבעטְׁ ט אֹויסְׁ ָוואס ֶקען ֶדען ַזיין ַא ֶבעֶסעֶרע  .רְׁ

ט א ֵלייצֶ ַזאְך פּון ֶדעם ַאז ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ֶנעמְׁ ז אֹויף ַזייֶנע פְׁ ג  ,עסּונְׁ טּונְׁ ט ַאכְׁ ֶער ֶגעבְׁ
ן  ן ָזאלְׁ ן ָוואס קּוֶמען צּו ִאים אֹויף ֹראש ַהָשָנה, אּון ֶער ֶזעט ַאז ִדי ִאידְׁ אֹויף ִדי ַאֶלע ִאידְׁ

ן ַאן ֱאֶמת'ֶע גּוֶטע ָיאר. פּואֹות, אּון ָהאבְׁ שּועֹות אּון רְׁ ן ִמיט ֶזעק אּון ֶפעק פּון יְׁ  ַאֵהיים ָפארְׁ
ג ַאַווַדאי ִאיז ֶעס ִרינְׁ ט גְׁ ן ַאֵליין  .ִנישְׁ ַלייבְׁ ַמאק צּו בְׁ ט ַאזֹוי ֶגעשְׁ ַלל ִנישְׁ ֶעס ִאיז ִבכְׁ

ל ַאַריין, ֶזעט  ט ָאֶבער ַאִביסְׁ ַראכְׁ ֶדער אֹויף יֹום טֹוב. ֶווען ֶמען טְׁ ֵהיים ִמיט ִדי ִקינְׁ ֶדערְׁ ִאינְׁ
ֶשען ִדי גַ  ֶוועֶרער ִזיְך צּו מּוטְׁ ֶלעֶמען.ֶמען ַאז ֶעס ִאיז ַאַסאְך שְׁ ָראבְׁ ֶצע ָיאר ִמיט פְׁ  אנְׁ

ָנָסה ָוואס וען וֶ  ָזאל ירוֹ פְׁ  ַאֶווען  ֶצע ַפרְׁ ן ַאז ִדי ַגאנְׁ ִדיֶגע ָיאר  טֶווע יזִ ִוויסְׁ ן ִדי קּוֶמענְׁ ָהאבְׁ
ן ַרייבְׁ שְׁ טאּום רֹ  ֵגייט ֶמען ָאנְׁ ט אֹויף ַחֶבר'ֶטעי זִ  אש ַהָשָנה, ָוואלְׁ ן ֶדען ֶגעקּוקְׁ ֶכע ֶוועלְׁ ס ֶוועלְׁ

ִריֶמען ִמיט ִדי ָנאז ַאז  ָשר קְׁ ן אֹויף אּוַמאן? ִמיט ָוואס ֶוועט  יזאן אִ יר מַ אִ ֶאפְׁ יר ִדי אִ ֶגעָפארְׁ
ן ֶווען  פְׁ ָנָסה? ִזי ֶוועט  טֶווע יזִ ַחֶבר'ֶטע ֶהעלְׁ ֶשען ִמיט ַפרְׁ ן אִ ִזיְך מּוטְׁ לְׁ יר ָנאר ֶקעֶנען צּוָשאקְׁ

ֶגען  יראִ ִמיט ַרֲחָמנּות. ָאֶבער ַאז  ִדי ָקאפ ֶרענְׁ בְׁ ן אֹויף אּוַמאן, ֶוועט ֶער ַאֵהיימְׁ ַמאן ֶוועט ָפארְׁ
ֶצע ָיאר. ָנָסה ַפאר ִדי ַגאנְׁ  ַפרְׁ

ֶדער, פּון ִדי ַנַחת פּון ִדי קִ  ט פּון ִדי ִקינְׁ ט ָנאְך פּון ִדי ֶגעזּונְׁ ֶדער, ָדאס אּון ֶווער ֶרעדְׁ ינְׁ
ט דָ  ן ַאֶלעס ֶווערְׁ פְׁ ג ִזיְך צּו ַדארְׁ ִרינְׁ ט גְׁ ן אּום ֹראש ַהָשָנה. ֶעס ִאיז ַטאֶקע ִנישְׁ ִריבְׁ ֶגעשְׁ אְך ָאנְׁ

ט אֹויף אּוַמאן.  ֶדער ִאין ִדי ָפאר ֶטעג ָוואס ֶדער ַמאן ָפארְׁ ן ִמיט ִדי ִקינְׁ ַאֵליין ַאן ֵעָצה ֶגעבְׁ
ֶשע ֶגער ִווי ִזיְך צּו מּוטְׁ ִרינְׁ ֶצע ָיאר.ָאֶבער ֶעס ִאיז ִפיל גְׁ ֶדער ִדי ַגאנְׁ  ן ִמיט ִדי ִקינְׁ

ן ֵזיי אֹויְך אֹויסְׁ  ידִ ַאז  ן אֹויף אּוַמאן, ֶוועלְׁ לְׁ 'ֶמעֶנער ָפארְׁ ן ָשלֹום ַבִית ִדי  צו'ן פֹועְׁ ָהאבְׁ
ט ַאָמאל ַאֶוועק  ט ַאז ֶדער ַמאן ָפארְׁ ֶגעִפירְׁ ט ִאיז ַאיינְׁ ֶצע ָיאר. ִאין ִדי ֶוועלְׁ ַפאר ַא ָוואְך ַגאנְׁ

ט  ָנאְך ָפארְׁ לֹויז ִמיט ַזייֶנע ֲחֵבִרים. אּון ֶדערְׁ ט בְׁ ֶיע ָאן ִדי ַווייב, ֶער ָפארְׁ ֵוויי אֹויף ַוואַקאצְׁ צְׁ
ֶיע  ט. 'ֶטעס. ֶדער ֶרִבי ָהאט ִמיט ִאיֶרע ַחֶברְׁ ִדי ַווייב ַאֶוועק ַוואַקאצְׁ נְׁ ש ֶגעֶלערְׁ ֶדערְׁ ָאֶבער ַאנְׁ

ז ַאז ֶדער ֶרִבי ֶלערְׁ  ט אּונְׁ ֶגען ִמיטְׁ  ָזאל ירוֹ פְׁ  ַאנְׁ ֶרענְׁ בְׁ אֹויף  עןט מֶ ָפארְׁ 'ן ַמאן, אֹויב ָנאר ַפארְׁ
ֶיע ָזאל ז ָשלֹום ַבִית, ַאז  עןמֶ  ַוואַקאצְׁ ט אּונְׁ נְׁ ן ִמיט ִדי ַמאן. ֶדער ֶרִבי ֶלערְׁ ִזיְך  ָזאל עןמֶ ָפארְׁ

ֵטיין ִמיט  שְׁ ן ַאז ֶמעֶנער. אּון ֶדעִריבֶ  ידִ ַפארְׁ קּוֶמען צּו  ָזאל עןמֶ ער ַאז ֶדער ֶרִבי ָהאט ֶגעֶבעטְׁ
ן ַאז ִאים אֹויף ֹראש ַהָשָנה, ֶוועט ֶער  ֶלעִדיגְׁ ן ַא גּוֶטע ָשלֹום  ָזאל עןמֶ ִזיֶכער ֶערְׁ ַטאֶקע ָהאבְׁ

ֶיע שְׁ  ָמאנְׁ ן ָשלֹום אּון ַהארְׁ שְׁ ֶצע ָיאר, ַאז ֶעס ָזאל ֶהערְׁ ִדיג ַבִית ִדי ַגאנְׁ ֵהיים.ֶטענְׁ ֶדערְׁ  ִאינְׁ

 ִאין ִדי ַצייטּוְנֶגעןאן מַ אוּ 
ִליַקאִציֶעס,  ֶגען אּון ִאין ִדי פּובְׁ ט אּוַמאן ַארָ ִאין ִדי ַצייטּונְׁ ַלאץ ֶווערְׁ ס ַא פְׁ ן ַאלְׁ ֶגעָמאלְׁ אפְׁ

ֶנע ֶמענְׁ  ֶדער פּון ָמאדְׁ ֶגען ִבילְׁ ֶרענְׁ ן ֵזיי ֵאייִביג בְׁ שּוָגִעים. ָנאְך ֹראש ַהָשָנה ֶוועלְׁ ן ִאין פּון מְׁ שְׁ טְׁ
צּו ִאיז ַווייל ֶעס ִאיז דָ אּוַמאן. ִדי ִסיָבה  ֶדער ֶדערְׁ ֶגען ִבילְׁ ֶרענְׁ ט צּו בְׁ ֶטעֶרעַסאנְׁ ט ִאינְׁ אְך ִנישְׁ

ן, ֶעס  טְׁ שְׁ 'ן ֵאייֶבערְׁ ץ ַפארְׁ ט ִזיְך אֹויס ָדאס ַהארְׁ ן ִציּון אּון ִגיסְׁ ֵטייט ַביים ֵהייִליגְׁ ִווי ַא ִאיד שְׁ
ט  ט צּום ֶרִבי'ן אּון ִאיז ִנישְׁ ט אּון ֶרעדְׁ ד ִווי ַא ִאיד ִזיצְׁ ֶגען ַא ִבילְׁ ֶרענְׁ ט צּו בְׁ ֶטעֶרעַסאנְׁ ִאינְׁ

ָקא צּו  ן ֵזיי ַדוְׁ ט ָיאר. ֶדעִריֶבער זּוכְׁ שְׁ טְׁ ן אּון ֶער ֶבעט ִזיְך אֹויס ַא גּוט ֶגעֶבענְׁ טְׁ שְׁ צּום ֵאייֶבערְׁ
ֶדע ֶנע ִבילְׁ ט ָמאדְׁ ֶגען ַאֶלע ָסארְׁ ֶרענְׁ  ר.בְׁ

ֶטע ָנאֶמען  ֶלעכְׁ ט ַלייֶדער ַא שְׁ ַריּות, ַווייל ָדאס ַמאכְׁ רֹויֶסע ַאחְׁ ָדאס ִאיז ָאֶבער ֵזייֶער ַא גְׁ
ן ֵזייֶערֶ  ן צּו ִשיקְׁ ן ָאן מֹוָרא צּו ָהאבְׁ ן הֹויבְׁ שְׁ טְׁ ן ֶרִבי'ן. ֶמענְׁ 'ן ֵהייִליגְׁ ֶדער אֹויף  עאֹויפְׁ ִקינְׁ

ן מֹוָרא צּו שִ  רֹויֶען ָהאבְׁ ן ֵזייֶעֶרע ֶמעֶנער אֹויף אּוַמאן. אּון ָדאס ַאֶלעס ֵגייט אּוַמאן, פְׁ יקְׁ
לִ  טְׁ ָווארְׁ טְׁ ַאנְׁ ַפארְׁ בֹון פּון ִדי אּומְׁ 'ן ֶחשְׁ ן.יכֶ אֹויפְׁ ָטארְׁ  ע ֶרעַדאקְׁ

ט ֶדעם  ֵאייֶנער ָוואס ִאיז שֹוין ָאֶבער ַאָמאל ֶגעֶווען ִאין אּוַמאן אֹויף ֹראש ַהָשָנה, ֵווייסְׁ
ט  ט, אּון ֱאֶמת ָוואס ָדארְׁ ֶצע ֶוועלְׁ ן קּוֶמען ִזיְך צּוַזאם פּון ִאיֶבער ִדי ַגאנְׁ ֵגייט ָפאר. ִאידְׁ

ן ַאֶלע  פְׁ ן, ַאֶוועק צּו ַווארְׁ טְׁ שְׁ ט צּום ֵאייֶבערְׁ ן ָנאנְׁ ט ָנאר ִמיט ֵאיין ִציל צּו ֶווערְׁ ֶיעֶדער קּומְׁ
ן  ֶטע ַזאכְׁ ֶלעכְׁ ט, אּון ִזיְך פָ שְׁ ֶנעֶמען צּו זַ פּון ִביז ֶיעצְׁ ט אּון ארְׁ ִליְך פּון ֶיעצְׁ יין וואֹויל אּון ֶערְׁ

ֶטע ָיאר. שְׁ טְׁ ן ַא גּוֶטע ֶגעֶבענְׁ צּוֶבעטְׁ  ַווייֶטער אּון ִזיְך אֹויסְׁ
ן ֶעק  ן פּון ֶיעדְׁ ן, ֶעס קּוֶמען ִזיְך צּוַזאם ִאידְׁ ַאַודַאי ַאז ֶעס קּוֶמען ִזיְך צּוַזאם ַאזֹויִפיל ִאידְׁ

ט ִשיכְׁ  ט, פּון ַאֶלע ָסארְׁ ט. ָאֶבער ִדי ַאֶלעֶוועלְׁ ֶטעֶרעַסאנְׁ ן, ֶזעט ֶעס אֹויס ִאינְׁ ַרייזְׁ ן אּון קְׁ  טְׁ
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 עֹוָלם ַהּתֹוהוּ 
ט ַאז  ן, אּון ֶמען טּוט ַא טֹוָבה ַפאר ַא  ַאז ַאָמאלֶעס ִאיז ָדא ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ בְׁ ָטארְׁ ט ַאז ֶער ִאיז ֶגעשְׁ ִנישְׁ ט ֶער ָנאכְׁ ט ֵווייסְׁ בְׁ ַטארְׁ ש שְׁ טְׁ ֶווען ַא ֶמענְׁ

ן, ֶווען ֶמען  בְׁ ָטארְׁ ש ָוואס ִאיז ֶגעשְׁ טְׁ ן.ֶמענְׁ בְׁ ָטארְׁ ט ִאים ַאז ֶער ִאיז ֶגעשְׁ ן "עֹוָלם ַהּתֹוהּו" ָזאגְׁ ֶגערּופְׁ ט ָאנְׁ ש ָוואס ִאיז שֹוין , ָדאס ֶווערְׁ טְׁ ַאז ַא ֶמענְׁ
ט ַאז  ן ֵמיינְׁ בְׁ ָטארְׁ ט ָנאְךֶגעשְׁ  .ֶער ֶלעבְׁ

ט ַא ן ִאין ָיאר, ֹראש ַהשָ ֶדעם ִאיז ַאז ֶמען ָזאל ַזיין ַביי ִאים דְׁ אֹויף ֵעָצה  ןֶדער ֶרִבי ָהאט ֶגעָזאגְׁ בּועֹות, אּון אֹויְך ָנה, ַשָבת ֲחנּוָכה אּון שָ ַריי ַצייטְׁ
ַלייְך ָנאכְׁ  ן ַאז גְׁ ֶווערְׁ ן ֶוועט ֶמען ֵגיין צּום ֶרִבי'ן, אּון א ןַאז ֶמען ָזאל שְׁ בְׁ ַטארְׁ ן ֶדעם  ֹויבשְׁ ט ָהאבְׁ ש ֶוועט ָדאס טּוהן ֶוועט ֶער ִנישְׁ טְׁ ַא ֶמענְׁ

רָ  ֶלעם.פְׁ  אבְׁ
ט ַא ַמֲעֶשה ַאז ֶעס ִאיז ַאָמאל ֶגעֶווען ַא ָרב ָוואס ִאיז ֶגעֶווען ֶדעֶדער ֶרִבי ָהאט  ֵציילְׁ דגּוטֶ ַא רְׁ ַריינְׁ ָטאט, אּון ֵזיי  ער פְׁ ִמיט ַא ִאיד פּון ַזיין שְׁ

ִריעֶ  ן פְׁ בְׁ ַטארְׁ ט ַאז ֶווער פּון ֵזיי ֶעס ֶוועט שְׁ מּוֶעסְׁ ֶגעשְׁ ן ִזיְך ָאפְׁ ן ִאין ָחלֹום ָוואס ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ִמיט ָהאבְׁ ֵווייטְׁ ן צְׁ ן ַפארְׁ ֵציילְׁ ר ֶוועט קּוֶמען ֶדערְׁ
ן ַמֲעֶשה ִאים אֹויבְׁ ט ַאז ֶדער ָרב ָזאל קּוֶמען צּו ִאים ִאין ָחלֹום ָאֶבער דֶ . לְׁ ן קֹוֶדם, אּון ֶדער ִאיד ָהאט ֶגעַווארְׁ בְׁ ָטארְׁ ער ָרב ִאיז ִאיז ֶדער ָרב ֶגעשְׁ

 ט ֶגעקּוֶמען.ִנישְׁ 
ן ָהאט ֶער  בְׁ ַטארְׁ ט שְׁ פְׁ ֶגען ֶצעהן ָיאר אּון ֶדער ִאיד ָהאט שֹוין ֶגעַדארְׁ ְך ֶגעַגאנְׁ ן, ָאֶבער ֶדער ָרב ֶדעֶעס ִאיז דּורְׁ ט ִדי ַמֲעֶשה ַפאר ַזיין זּוהְׁ ֵציילְׁ רְׁ

גֶ  ְך ֶגעַגאנְׁ ֶדעם ִאיז דּורְׁ ן, ָנאכְׁ ט ֶגעקּוֶמען צּום זּוהְׁ ן ָהאט ֶער ִאיז אֹויְך ִנישְׁ בְׁ ַטארְׁ ט שְׁ פְׁ ן ָהאט שֹוין אֹויְך ֶגעַדארְׁ ען ָנאְך ֶצעהן ָיאר, אּון ֶדער זּוהְׁ
ל צּו ֶדעָדאס  ֶפעֶטער ִאיז ֶדער ָרב ֶגעקּוֶמען צּו ֶדעם ֵאייִניקְׁ ט ָיאר שְׁ ן, אּון ַאכְׁ ט ַפאר ַזיין זּוהְׁ ֵציילְׁ ֵציילְׁ ֶדערְׁ  ָוואס ִמיט ִאים ִאיז ֶגעֶשעהן. ןרְׁ

ט ִאין ֵקֶבר, ָהאט ֶער גֶ ֶדעאט ֶער הָ  ֶגעֵלייגְׁ ן אּון ַאַריינְׁ ָראבְׁ ן אּון ֶמען ָהאט ִאים ַבאגְׁ בְׁ ָטארְׁ ט ַאז ֶווען ֶער ִאיז ֶגעשְׁ ֵציילְׁ טרְׁ ט ָנאְך  עֵמיינְׁ ַאז ֶער ֶלעבְׁ
ט אּון ֶער ָוואס ֶמען ֶנעמְׁ ט ַפארְׁ ק, ָהאט ֶער ִזיְך ֶגעֶרעגְׁ ַטארְׁ ט אּון שְׁ ֶטע ִאיז ָנאְך ֶגעזּונְׁ ט ִאים ַאַריין ִאין ֵקֶבר, ֶער  ןַא ֶגעזּונְׁ ש אּון ֶמען ֵלייגְׁ טְׁ ֶמענְׁ

ט ַאז ֶער ֵגייט  ַראכְׁ רּובִ ָהאט ֶגעטְׁ ןפְׁ ט ַארֹויס פּון ֵקֶבר, ָאֶבער ֶער ָהאט ִזיְך ירְׁ ִריכְׁ ט ַאז ֶער קְׁ ן פּון ֵקֶבר, אּון ֶעס ָהאט ִזיְך ִאים ֶגעַדאכְׁ ִריכְׁ צּוקְׁ  ַארֹויסְׁ
ט ִריִכים" ֶגעֶשעמְׁ ֶגעַהאט "ַּתכְׁ ָטאט ַווייל ֶער ָהאט ָאנְׁ צּוֵגיין ִאין שְׁ ן ִביז, ַאַריינְׁ טְׁ ט ַאז ֶער ֶוועט ַווארְׁ ַראכְׁ ט ָהאט ֶער ֶגעטְׁ ט אּון ֶדעָמאלְׁ ֶוועט  ַבייַנאכְׁ

ָטאט ִמיט ִדי  ס ַזיין שְׁ נְׁ ַווייטְׁ ט פּון ֶדערְׁ ֶקענְׁ ָטאט, ֶער ָהאט ֶדערְׁ ֵגיין ִאין שְׁ ט ַאז ַזיין ֶער ַאַריינְׁ ַראכְׁ ַהייֶזער אּון אֹויְך ַזיין הֹויז, ֶער ָהאט ָאֶבער ֶגעטְׁ
ן ִאים ֶזעהן. ן ֶווען ֵזיי ֶוועלְׁ ֶרעקְׁ שְׁ ָפָחה ֶוועט ִזיְך ֶדערְׁ  ִמשְׁ

ט ֶוועש אּון ֶיעֶנער ָהאט קֹויפְׁ ש ָוואס ַפארְׁ טְׁ ט ִווי ֶער ֶזעהט ַא ֶמענְׁ ן ָהאט ִזיְך ִאים ֶגעַדאכְׁ ִווישְׁ צְׁ אֹויְך ֶגעַהאט ֶרִבי'ֶשע ֶוועש, ָהאט ֶער  ִאינְׁ
ן ִמיט ִאים ט ַפאר ֶיעֶנעם ַאז ֶער ָזאל ִזיְך טֹוישְׁ ן ַפאר ֶדעם ֶגעֶהעִריֶגע ֶוועש,  ,ֶגעָזאגְׁ ִריִכים אּון ֶיעֶנער ָזאל ִאים ֶגעבְׁ ן ַזייֶנע ַּתכְׁ ֶער ֶוועט ִאים ֶגעבְׁ

ִכים ֶגעֶווען אּון אִ  ט ַזיין אּון ֶיעֶנער ָהאט ַמסְׁ ָטאט, ָאֶבער ֶער ָהאט ֶגעֶזעהן ַאז ָדאס ִאיז ִנישְׁ ן גּוֶטע ֶוועש אּון ַאזֹוי ִאיז ֶער ַאַריין ִאין שְׁ ים ֶגעֶגעבְׁ
ָטאט, אּון ֶער ָהאט ִזיְך ַארּום ֶדעֶרע שְׁ ֶשעט ִאין ַאן ַאנְׁ טְׁ ָלאנְׁ ט ַאז ֶער ָהאט ַאַריין ֶגעבְׁ ַראכְׁ ָטאט, ֶער ָהאט ֶגעטְׁ ָטאט.ֶגעדְׁ  שְׁ  ֵרייט ִאין שְׁ

טוֶ  ן ַנאכְׁ ִטיג, אִ , וען ֶעס ִאיז ֶגעָווארְׁ ן ִליכְׁ ִליבְׁ ל, ָהאט ֶער ֶגעֶזעהן ַאז ֵאיין הֹויז ִאיז ָנאְך ֶגעבְׁ קְׁ ן טּונְׁ יז ֶער ִאין ַאֶלע ַהייֶזער ִאיז שֹוין ֶגעָווארְׁ
ֶגען ִאין ֶיעֶנע ֶגעַגאנְׁ ט ען הֹויז ָהאט ֶער ֶגעֶזעהן ַאז ֶמען קֶ  םַאַריינְׁ ןָדארְׁ ט צּו ֶמען ֶקען ִאים , ֶעסְׁ ֶרעגְׁ ֶגעִריג, ָהאט ֶער ֶגעפְׁ ֶער ִאיז ֶגעֶווען ַזייֶער הּונְׁ

ף בַ  ן, ֶמען ַדארְׁ ן צּו ֶעסְׁ ט ֶוועט ֶמען ִאים ֶגעבְׁ ט ַאז ָנאר אֹויב ֶער ָהאט ֶגעלְׁ ן, ָהאט ֶמען ִאים ֶגעָזאגְׁ ן צּו ֶעסְׁ ן, ָאֶבער ֶערֶגעבְׁ ן ֶעסְׁ ן ַפארְׁ ָהאט  אָצאלְׁ
ֶגעִריג. ֶגען הּונְׁ ֶגעַגאנְׁ ט ִאיז ֶער ַארֹויסְׁ ט ֶגעַהאט ֵקיין ֶגעלְׁ  ָדאְך ִנישְׁ
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ָשָמה, אּון ֵזיי ִדיֶנען ֶדעם  ן ִאין ִזיְך ַא ֵהייִליֶגע נְׁ ן ָהאבְׁ ִאידְׁ
ֵטייֶגער. ן ֶיעֶדער אֹויף ַזיין שְׁ טְׁ שְׁ  ֵאייֶבערְׁ

ִפיָטאל. ֶעס קּוֶמען ִזיְך הֵ  ן אּוַמאן ִאיז ַאזֹוי ִווי ַא שְׁ יילְׁ
ט פַ ַאֶלע ָסארְׁ  ן. ֶיעֶדער קּומְׁ שְׁ טְׁ ֶוועק אּון ט ֶמענְׁ אר ַזיין צְׁ

ן. ָדאס ִאיז ַאזֹוי ִווי  ט ַאֶוועק ַמאכְׁ ֶמען ֶקען ֵקייֶנעם ִנישְׁ
ֶלעם אּון ֶער ֵגייט  ָראבְׁ ט פְׁ ֵלייֶנעם ֶגעזּונְׁ ֵאייֶנער ָהאט ַא קְׁ

דִ  קּוֶמענְׁ ִפיָטאל, ָאֶבער ָאנְׁ ן ִאין שְׁ ט ֶזעט ֶער ִזיְך ֵהיילְׁ יג ָדארְׁ
ִוויֶנעס, ֵטייל ֶזעֶנען  ֶטערְׁ ן ִמיט ִאינְׁ ן ִליגְׁ שְׁ טְׁ ִווי ֵטייל ֶמענְׁ
ֶרעֶקעִדיֶגע ַמאִשיֶנען,  ט שְׁ ִשיֶדעֶנע ָסארְׁ ֶדען צּו ַפארְׁ צּוֶגעִבינְׁ

ֶדען ַא ִבינְׁ ן ֵאייֶנער ִאיז ַפארְׁ ף ָהאבְׁ ֵווייֶטער ַדארְׁ ן אֹויג, ַא צְׁ
ף צּו ֵגיין. אּון  רֹוֶגז אּון ֶער ִוויל ִהילְׁ ט בְׁ ש ֶווערְׁ טְׁ ֶדער ֶמענְׁ

ִפיָטאל. ָדאס ִאיז ָאֶבער ֵזייֶער  ן פּון שְׁ לֹויפְׁ ָנאר ַארֹויסְׁ
ן ַפאר ַדיין  ט ַטאֶקע ֶגעקּוֶמען ִזיְך ֵהיילְׁ ַנאִריש, דּו ִביזְׁ
ֶדעֶרע ָוואס  ֶלעם, ָאֶבער ֶעס ֶזעֶנען ָדא ַאנְׁ ָראבְׁ ֵלייֶנע פְׁ קְׁ

ֶדעֶרע ֶזעֶנען ֶגעק ֶרעֶסעֶרע אּון ַאנְׁ ן ַפאר גְׁ ּוֶמען ִזיְך ֵהיילְׁ
ט אֹויף ַזיין  ט ֶגעֵהיילְׁ ֶלעֶמען, אּון ֶיעֶדער ֶווערְׁ ָראבְׁ ט פְׁ ָסארְׁ

ִטיֶגע ֶוועג. ַארְׁ נְׁ  ֵאייגְׁ
ט ִמיט ַא  ִנישְׁ ט ַאז ֶער ָהאט ָגארְׁ ש ֵווייסְׁ טְׁ לּוֶגער ֶמענְׁ ַא קְׁ

ן. ֶער ִאיז ֶגעקּוֶמען ִזיְך ֵהי ֵווייטְׁ ן, אּון ָנאר אֹויף ֶדעם צְׁ ילְׁ
לּוֶגער ִאיד ֵגייט אֹויף  ן. ֶווען ַא קְׁ ִרירְׁ ֶצעטְׁ ף ֶער ִזיְך ָקאנְׁ ַדארְׁ
ט אֹויף ֵקייֶנעם ָנאר אֹויף ִזיְך ַאֵליין  ט ֶער ִנישְׁ אּוַמאן, קּוקְׁ

ס. ן ַאֶלעס גּוטְׁ צּוֶבעטְׁ ט אֹויס ִדי ַצייט ִזיְך אֹויסְׁ  אּון ֶער נּוצְׁ
ט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶדעִריֶבער ֶווען עֶ  ט ֶיעצְׁ יֹום טֹוב ס קּומְׁ

ן  ירוֹ פְׁ  ַא טֹראש ַהָשָנה ֶווע קְׁ ַטארְׁ ַחֵזק ַזיין אּון שְׁ  אןיר מַ אִ מְׁ
ן אֹויף אּוַמאן אּון  ָזאלר עֶ ַאז  ֶגען ַאֶלע ָפארְׁ ֶרענְׁ ַאֵהיים בְׁ

שּועֹות.  ָרכֹות אּון יְׁ  ֵשיין טֶווע פרויע ילֶ וואוֹ  אַ גּוֶטע בְׁ
ן אֹויף יֹום טֹוב ן ַאֶלע גּוֶטע ַזאכְׁ ַפאקְׁ , ןיר מאאִ  ראפַ  ַאיינְׁ

ל ִמיט ַאֶלע ַבָקשֹות, ט ֶווע יזִ אּון  ן ַא ֶצעטְׁ ֶגעבְׁ ִאים אֹויְך ִמיטְׁ
ן ִאין ָוואס  ֶטע פּון ַאֶלע ַזאכְׁ  יםאִ ִזיְך, אּון  טנֹויִטיגְׁ  יזִ ַא ִליסְׁ

ל ָזאלָא ן ַאז ֶדעם ֶצעטְׁ ָזאגְׁ ן מִ  רעֶ  נְׁ ֶנעֶמען צּום ֵהייִליגְׁ יטְׁ
ט ֵאייֶדער  ן פּון ָדארְׁ ִרירְׁ ט ַאֶוועקְׁ  טָהא ערִציּון, אּון ִזיְך ִנישְׁ

ֶגע' לְׁ אֹויסְׁ שּועֹות.פֹועְׁ  'ט ִדי ַאֶלע יְׁ
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ן ָטאג,  ן ִאיז שֹוין ֶגעָווארְׁ ִווישְׁ צְׁ ט עֶס ִאינְׁ ִדי ִאיז ֶגעֶווען ֶדעָמאלְׁ
ן  ִריגְׁ ן קְׁ שְׁ טְׁ ֵוויי ֶמענְׁ ט, ָהאט ֶער ֶגעֶזעהן ִווי צְׁ ֶצע זּוֶמער ֶנעכְׁ קּורְׁ

ן ִזיְך, ָהאט ֶער זַ  ט ַאז ֶער ִאיז ַא ָרב אּון ֶער ֶקען ַזיין ַמאכְׁ יי ֶגעָזאגְׁ
ִכים ֶגעֶווען אּון ֶער ָהאט  ן ֵזיי ַמסְׁ ָשָרה, ָהאבְׁ ַא ִדין ּתֹוָרה ָאֶדער ַא פְׁ
'ן ִדין ּתֹוָרה, אּון ֵאייֶנער פּון ַזיי ָהאט ִאים  ט ַאן ֱאֶמתְׁ 'נְׁ קְׁ ַזיי ֶגע'ַפסְׁ

ֵוויי  ט צְׁ ןַבאָצאלְׁ דְׁ ן אּון , אִ ִגילְׁ ן ֶעסְׁ ֶגען צּו קֹויפְׁ ֶגעַגאנְׁ יז ֶער צּוִריקְׁ
ן. פְׁ רֹוינְׁ ל בְׁ ֶלעזְׁ ֵרייט ַא גְׁ  ֶמען ָהאט ִאים צּוֶגעגְׁ

ִפיעֶ ֶער ָהאט  ֵאייֶדערָאֶבער ָנאְך  ן ֶעסְׁ צּוהֹויבְׁ ֶקען ֶזעֶנען ט ָאנְׁ ִרינְׁ טְׁ
ן צּו ִאים אּון ִאים  שְׁ טְׁ ֵוויי ֶמענְׁ ט ַאז ַזיי ֶגעקּוֶמען צְׁ  קּוֶמעןֶגעָזאגְׁ

ֵבית ִדין, ָהאט  םֵבית ִדין ַאז ֶער מּוז שֹוין קּוֶמען ִמיט ַזיי צּו פּון
ן ַווייל ֶער ִאיז ַזייֶער  ט ַאז ֶער ִוויל קֹוֶדם ֶעֶפעס ֶעסְׁ ֶער ֶגעָזאגְׁ

ט ט ֶגעָלאזְׁ ן ִאים ִנישְׁ ֶגעִריג, ֵזיי ָהאבְׁ ט ַאז ֵזיי ֵזיי ָהאבְׁ  ,הּונְׁ ן ֶגעָזאגְׁ
ט ֵקיין ַצייט אּון ֶער מּוז שֹוין קּוֶמען ִמיט ֵזיי אּון ֶער  ן ִנישְׁ ָהאבְׁ

ט ֵגיין ִמיט ֵזיי.  ָהאט ֶגעמּוזְׁ

ֶגעקּוֶמען צּום ן ֵזיי ִזיְך ֶווען ֶער ִאיז ָאנְׁ ַזייֶער  ֵבית ִדין, ָהאבְׁ
ָוואס ֶער  ט אֹויף ִאים ַפארְׁ דֶ ָוואס ִאיז ַא  -ֶגעֶרעגְׁ ֶרעמְׁ ש  ערפְׁ טְׁ ֶמענְׁ

ט ִדין ּתֹורֹות - 'נְׁ קְׁ ן ִאים  ,ִאיז ַאֶהער ֶגעקּוֶמען אּון ֶער ַפסְׁ ֵזיי ָהאבְׁ
ג ַאז ֶמען ָזאל קּוֶמען צּו  ן שֹוין ַאזֹוי ַלאנְׁ טְׁ ז ַווארְׁ ט: "אּונְׁ ֶגעָזאגְׁ

ט בִ  'ֶנען ַאן ֱאֶמֶת'ע ִדין ּתֹוָרה אּון ֶיעצְׁ קְׁ ן ַפסְׁ ז ָזאלְׁ ז ַאז אּונְׁ טּו אּונְׁ יזְׁ
'ֶנען ַאן ֱאֶמֶת'ע ִדין ּתֹוָרה?!". קְׁ  ֶגעקּוֶמען ָדא ַפסְׁ

ן  ן ַביי ִאים אֹויב ֶער ַאז ָהאט ֶדער ֵבית ִדין ֶגעֵהייסְׁ ֶמען ָזאל זּוכְׁ
ן  ָראפְׁ ט אּון ֶמען ָהאט ֶגעטְׁ ָהאט ֶגענּוֶמען שֹוַחד, ָהאט ֶמען ֶגעזּוכְׁ

ֵוויי  ןִדי צְׁ דְׁ ט ַאז ֶמען ָזאל ִאים , ָהאט ֶדער ֵבית ִדין גֶ ִגילְׁ 'נְׁ קְׁ ע'ַפסְׁ
ט אּון ֶמען  ן פּון ָדארְׁ טּופְׁ אֹויס טּוהן ַזייֶנע ֶוועש אּון ִאים ַארֹויס שְׁ
רֹוֶגז אּון  ָהאט ַאזֹוי ֶגעטּוהן, אּון ֶדער ָרב ִאיז ַארֹויס ַזייֶער בְׁ

ֶדערְׁ  ט ִזיְך שֹוין ֶענְׁ ט ַאז ֶעס ָוואלְׁ ַראכְׁ ט, ֶער ָהאט ֶגעטְׁ ֶשעמְׁ ש ַפארְׁ
צּוֵגיין ִאין ֵקֶבר ָאֶבער ֶער ָהאט שֹוין  ט ַפאר ִאים צּוִריקְׁ ֶגעלֹוינְׁ

ִריִכים. ט ֶגעַהאט ֵקיין ַּתכְׁ  ִנישְׁ
ן ִמיט ַזייֶנע  ָאִכים ָוואס ֶער ָהאט ַבאַשאפְׁ ן ִדי ַמלְׁ ן ָהאבְׁ ִווישְׁ צְׁ ִאינְׁ

ן ַטֲעֶנה'ען ַאז ֶמען ָזאל ִאים שֹוין ָאפְׁ  ֶגעהֹויבְׁ ֹות ָאנְׁ ן אּון ִמצְׁ ָלאזְׁ
ן ָאֶבער ֶער ָהאט קֹודֶ  ָלאזְׁ ט ָאפְׁ ם ֶמען ָהאט ִאים ַטאֶקע ֶגעָוואלְׁ

ט צּו קּוֶמען ִאין ָחלֹום  ן ָוואס ֶער ָהאט צּוֶגעָזאגְׁ ִפירְׁ ט אֹויסְׁ פְׁ ֶגעַדארְׁ
ן ָוואס ִמיט ִאים ִאיז ֶגעֶוועןֶדעִאיד אּון ִאים  םצּו ֶדע ֵציילְׁ אּון  ,רְׁ

ַפאר ל פּון ֶדעם ֶדעִאיז ֶער ֶגעקּוֶמען  ֶדערְׁ ן ַפאר ֶדעם ֵאייִניקְׁ ֵציילְׁ רְׁ
ִציג  ָוואנְׁ ט אּון צְׁ ֶצע ַמֲעֶשה, אּון ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ַאכְׁ ִאיד ִדי ַגאנְׁ

ֶפעֶטער.  ָיאר שְׁ
ט:  ט ִדי ַמֲעֶשה ָהאט ֶער ֶגעָזאגְׁ ִדיגְׁ ֶווען ֶדער ֶרִבי ָהאט ֶגעֶענְׁ

ן ִאין ָיאר ֹראש "ָאֶבער ֶווער ֶעס ֶוועט זַ  ֵריי ַצייטְׁ יין ֵביי ִמיר ִדי דְׁ
ט שָ יֹום טֹוב ָנה, ַשָבת ֲחנּוָכה, אּון ַהשָ  ַבאקּוֶמען בּועֹות, ֶוועט ִנישְׁ
 עֹוֶנש פּון "עֹוָלם ַהּתֹוהּו". ִדי

ט ָדאס ַאז ֶמען ָזאל פָ  ט ֵמיינְׁ ט ַאז ַהיינְׁ ן ֹראש מֹוֲהָרא"ש ָזאגְׁ ארְׁ
ן, אּון אּומַ ַהָשָנה אֹויף א ן צּום ֶרִבי'ן ַאזֹוי ִווי ֶער ָהאט ֶגעֵהייסְׁ

ועֶנען צּוַזאֶמען ִמיט ָזאל ֶמען ַדאוֶ  בּועֹותשָ ַשָבת ֲחנּוָכה אּון 
לֶ  ֶרסְׁ ן  'עֶ בבְׁ ֲחִסיִדים אּון ִמיט ֶדעם ֶוועט ֶמען ֶגעַראֶטעֶוועט ֶווערְׁ

 פּון "עֹוָלם ַהּתֹוהּו".
ִביר ִאיז מֹוֲהָרא"ש  ָקא ַמסְׁ ף ֵגיין צּום ֶרִבי'ן ַדוְׁ ָוואס ֶמען ַדארְׁ ַפארְׁ

ָלאף ַאז  ט ֶדער ֶרִבי אֹויף פּון שְׁ ן, ַווייל ֹראש ַהָשָנה ֶוועקְׁ ִדי ַצייטְׁ
ן, אּון  טְׁ שְׁ ן צּום ֵאייֶבערְׁ ן ֶרעדְׁ ֵהייבְׁ ט שָ ֶמען ָזאל ָאנְׁ בּועֹות ַבאקּומְׁ

ֶנען ִדי ֶרִבי'ן ֶדעם ֵסֶדר ֶדֶרְך ַהִלימּוד  ןּופֶמען  ִווי ַאזֹוי צּו ֶלערְׁ
ֶקען אּון  ט ֶדער ֶרִבי אֹויס צּו ַדאנְׁ נְׁ ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה, אּון ֲחנּוָכה ֶלערְׁ

ן ָוואס ֶער ֶגע ן ַפאר ַאֶלע גּוֶטע ַזאכְׁ טְׁ שְׁ ן ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ז.בְׁ לֹויבְׁ  ט אּונְׁ
ן,  ן ִדי ַזאכְׁ ש ֶוועט ָהאבְׁ טְׁ ַפאר ֶווען ַא ֶמענְׁ ן ט ֶער ֶוועֶדערְׁ ֶרעדְׁ

ֶנען ִדי  ן, אּון ֶלערְׁ טְׁ שְׁ ֶקען ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ן, ַדאנְׁ טְׁ שְׁ צּום ֵאייֶבערְׁ
ֶטע טָ  ט ֶווען ֶעס ֶוועט קּוֶמען ִדי ֶלעצְׁ אג ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה, ֶדעָמאלְׁ

ן ן פּון ֶיעדְׁ ן ַפאר ִאים ַזיין ָאֶפען אּון , ֶוועט ֶער ַלאכְׁ ן ֶוועלְׁ ַאֶלע ִטירְׁ
ַלייְך ַא ֵגיין ִאין ַגן ֵעֶדן.ֶער ֶוועט גְׁ  ַריינְׁ

 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש ֵחֶלק ט"ו ֶעֶרְך טֹובֹות( 

 

 

 וויליאמסבורג -קהל "היכל הקודש" ברסלב 
 נתייסדה ע"י כ"ק מרן מוהרא"ש זי"ע

 

 

 במוצאי מנוחה קדמנוך תחלה
 

 אמירת סליחותזמן 
 בבית מדרשינו

 

חות, א' סליפ' כי תבאמוצש"ק   
 כחצות הלילה

1:00בשעה   
 

 הגבאים -בברכת כתיבה וחתימה טובה 

 

 וויליאמסבורג - "היכל הקודש" ברסלב קהל
 נתייסדה ע"י כ"ק מרן מוהרא"ש זי"ע

 

 

 תפלה לחודש תשרי תשע"ו זמני
 

 ב' האזינו –שלוש עשרה מידות 
 ואחר כך מנחה 6:30קריאת קרבנות בשעה 
*** 

 וריום כיפ
 7:30כל נדרי בשעה 
 9:00שחרית בשעה 

*** 

 סוכות
 10:00שחרית יום א' וב' בשעה 
 7:00מנחה יום א' וב' בשעה 

*** 

 חול המועד סוכות 
 11:00שחרית בכל יום בשעה 

*** 

 הושענא רבה
 מוצאי שב"ק 

 11:30קריאת משנה תורה בשעה 
 10:00שחרית בשעה 

*** 

 שמיני עצרת
 10:00שחרית בשעה 

 7:30שעה מנחה ב
*** 

 שמחת תורה
 9:00שחרית בשעה  

 6:30מנחה ונעילת החג בשעה 
 

 הגבאים -בברכת כתיבה וחתימה טובה 
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 חבורת היכל הקודש באומאן
 אומאן ראש השנה תשע"ו

 

ן, די אלע וועלכע האבן שוין אויסגעצאלט זייערע בעט
 ך בייקענען אפנעמען די קארטלע

 347-452-0412 -מו"ה יחזקאל סאמעט הי"ו 
 אן דעם קארטל וועט מען נישט קענען אריינקומען

*** 
 בית המדרש הגדול צו קויפן א זיץ אין

 "היכל הקודש" אין אומאן
 917-501-5100 -ווי הי"ו מו"ה יואל לע

*** 
 פאר טראנספארטאציע פון קיוב צו אומאן

 רופט און פון אומאן צו קיוב,
347-657-1143 

 

 בשורה טובה
 

מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף וועט זיין 
צום צוגעשטעלט א באס פון קרית יואל 

 ט פאר די וועלכע פארן אויף אומאןעירפאר

 רופט אינפארמאציעמער פאר 
845-213-9912 

 

 ֶדער ֵהייִליֶגער ִציּון
ט  ָטָחה ָוואס ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ָהאט צּוֶגעָזאגְׁ ט ִדי ַהבְׁ ֶעס ִאיז ַבאַקאנְׁ

ֵוויי ֵעדּות, ַאז וֶ )ַחֵיי מֹוֲהַר"ן ִסיָמן רכ"ה(  ט ֶדערֹויף צְׁ ִטימְׁ וער אּון ֶער ָהאט ַבאשְׁ
ִעילּוי  ָדָקה לְׁ רּוָטה ַפאר צְׁ ן ַא פְׁ ֶעס ֶוועט קּוֶמען צּו ַזיין ֵקֶבר אּון ֶגעבְׁ
ָלִלי", ֶוועט ֶער  ִהִלים פּון "ִּתיקּון ַהכְׁ ֶלעְך ּתְׁ ן ִדי ֶצען ַקאִפיטְׁ ָמתֹו אּון ָזאגְׁ ִנשְׁ

ן ֶדעם  פְׁ ֵרייט צּו ֶהעלְׁ ג אּון אֹויף ִדי בְׁ ן אֹויף ִדי ֶלענְׁ ש, אּון ִזיְך ֵלייגְׁ טְׁ ֶמענְׁ
ן פּון  ֶלעפְׁ שְׁ ט: "ַביי ִדי ֵפאֹות ֶוועל ִאיְך ִאים ַארֹויסְׁ ֶדער ֶרִבי ָהאט ֶגעָזאגְׁ
ט אֹויס,  ן ֵסיי ִווי ַאזֹוי ֶער קּוקְׁ קּוקְׁ ש ָזאל אֹויסְׁ טְׁ ֵגיִהנֹום, ֲאִפילּו ֶדער ֶמענְׁ

ֶטע עֲ  סְׁ גְׁ ֵבירֹות, אֹויב ֶוועט ֲאִפילּו ֶער ָהאט שֹוין עֹוֵבר ֶגעֶווען אֹויף ִדי ֶערְׁ
ט צּו טּוהן ַקיין ֲעֵבירֹות, ֶוועל ִאיְך  ט ֶמער ִנישְׁ ֶנעֶמען פּון ֶיעצְׁ ֶער ִזיְך ַפארְׁ

ן!" פְׁ ן פּון ֵגיִהנֹום אּון ִאים ֶהעלְׁ ֶלעפְׁ שְׁ  ִאים ַארֹויסְׁ
ֵטייט, ָוואס  ט שְׁ ט פּון ַא ַצִדיק, ַזייט ִדי ֶוועלְׁ ִווי ָהאט ֶמען ָנאְך ֶגעֶהערְׁ

ַפאר ֶווער ֶעס ָהאט שֹוין ָזאל  ָטָחה? אּון ֶדערְׁ ֶקע ַהבְׁ ַטארְׁ ן ַאַזא שְׁ צּוָזאגְׁ
ף ֶער ִזיְך ֵזייֶער  'ס ִציּון ַדארְׁ ָמאל ַביים ֶרִבינְׁ זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ַזיין ֵאיינְׁ
ִכָי', אּון ֶדער ֶרִבי ֶוועט ִאים  ִדיֶגע זְׁ ֵרייֶען ַאז ֶער ָהאט ֶגעַהאט ִדי ֶגעַוואלְׁ פְׁ

ן ִמיט ַאֶלעם.ִזיכֶ  פְׁ  ער ֶהעלְׁ
ט צּום  ִכָי' אּון ָפארְׁ ש ָהאט ִדי זְׁ טְׁ ֶטע ַזאְך ִאיז ֶווען ַא ֶמענְׁ ִדי ֶבעסְׁ

ט  )ַחֵיי מֹוֲהַר"ן ֶרִבי'ֵנס ִציּון אֹויף ֹראש ַהָשָנה, ַווייל ֶדער ֶרִבי  ָהאט ֶגעָזאגְׁ

ן ֶוועֶמען ִאיְך ֶקען ַאִסיָמן ת"ו( שְׁ טְׁ ן,  : "ֲאִפילּו ִדי ֶמענְׁ פְׁ ט ֶהעלְׁ ץ ָיאר ִנישְׁ ַגאנְׁ
ש  טְׁ ן ֹראש ַהָשָנה", ֹראש ַהָשָנה ֶקען ֶיעֶדער ֶמענְׁ פְׁ ֶקען ִאיְך ֵזיי ָאֶבער ֶהעלְׁ
ט זֹוֶכה  'ס ִציּון. ָאֶבער ֲאִפילּו ֶווער ֶעס ִאיז ִנישְׁ ן ַביים ֶרִבינְׁ ן ֶווערְׁ פְׁ ֶגעָהאלְׁ

ש ן אֹויף ֹראש ַהָשָנה, ָזאל ָכאטְׁ ן ָיאר, צּו  צּו ָפארְׁ ִמיטְׁ ן ִאינְׁ ֶזען צּו ָפארְׁ
רֹויֶסע ִּתּקּוִנים.  זֹוֶכה ַזיין צּו ִדי גְׁ

ַאָמאל  ן ָנאכְׁ פְׁ גּול, צּו ַדארְׁ ט: "ֶדער עֹוֶנש ַהגֻלְׁ ֶרִבי ָנָתן ָהאט ֶגעָזאגְׁ
ַאָמאל אוֹ  קּוֶמען ָנאכְׁ ן אּון ַאָראפְׁ ָגל ֶווערְׁ גּולְׁ ט ִאיז ֵזייֶער אַ מְׁ  יף ִדי ֶוועלְׁ

 

 בדף והמשך 
 



 ו
 

 ֶדער ֵהייִליֶגער ִציּון
 המשך

 

ט,  ַאָמאל אֹויף ֶדער ֶוועלְׁ ט ָנאכְׁ ֶבע עֹוֶנש, ַווייל ֶווען ֶמען קּומְׁ ַהארְׁ
רֹויֶסע ַסָכָנה, ֶעס ֶקען ַזיין ַאז ֶמען ֶוועט ָגאר ֶמער  ִאיז ֶעס ַא גְׁ

ן. "ָאֶבער"  טְׁ ט ַפאֶרעכְׁ ִנישְׁ ן אּון ָגארְׁ בְׁ ָדארְׁ ָתן ָהאט ֶרִבי נָ  -ַפארְׁ
ט  ֶגעִפירְׁ ַאָמאל  -אֹויסְׁ ן ַאז ֶווען ִאיְך ֶוועל ָנאכְׁ "אֹויב ָזאל ִאיְך ִוויסְׁ

'ס ִציּון,  'ן ֶרִבינְׁ ט ֶוועל ִאיְך ַזיין אֹויפְׁ קּוֶמען אֹויף ֶדער ֶוועלְׁ ַאָראפְׁ
ֵרייט אֹויף ֶדעם. ַווייל ֶעס ִאיז ִזיֶכער ַאז ֶדער ֶרִבי ֶוועט  ִבין ִאיְך גְׁ

ן!".ַאֶלעס ַפאֶרע טְׁ  כְׁ
ט ִדי ֶצען  ט ָדארְׁ 'ס ִציּון, ֶער ָזאגְׁ ט צּום ֶרִבינְׁ ש קּומְׁ טְׁ ֶווען ַא ֶמענְׁ
ט ִזיְך אֹויס  ָלִלי", אּון ֶער ֶרעדְׁ ִהִלים, "ִדי ִּתיקּון ַהכְׁ ֶלעְך ּתְׁ ַקאִפיטְׁ
ן  טְׁ שְׁ 'ן ֵאייֶבערְׁ ט ַפארְׁ ֵציילְׁ ן, ֶער ֶדערְׁ טְׁ שְׁ ץ צּום ֵאייֶבערְׁ ָדאס ַהארְׁ

ן  ַאֶלעס ָוואס ִפירְׁ ן. ֶקען ֶער ַמָמש שְׁ ֶגעטּוהן ִאין ֶלעבְׁ ֶער ָהאט ָאפְׁ
ט אֹויס ַזיין  ן. ֶדער ֶרִבי ַוואשְׁ ֶגעַוואשְׁ ן אֹויסְׁ צְׁ ַגאנְׁ ט ִאינְׁ ִווי ֶער ֶווערְׁ

ָשָמה. ִטיֶגע נְׁ ט ִאים צּוִריק ַא ֵרייֶנע ִציכְׁ ָשָמה, אּון ֶגעבְׁ  נְׁ
ָמאל ָוואס ֶמען ָהאט שֹוין ֶגעשְׁ  ט ֶדעם ַטַעם, ֶמען ִאיז ֵאיינְׁ ִפירְׁ

ֶקע  ַטארְׁ ט ֶמען ַא שְׁ 'ס ִציּון, ַבאקּומְׁ שֹוין ֶגעֶווען ַביים ֶרִבינְׁ
ַאָמאל צּוִריק צּו ֵגיין ַאִהין. ָדאס  שּוָקה ָנאכְׁ ֶקעִניש אּון ּתְׁ ֶבענְׁ

ֶבע ָלשֹון פּון "ִציֶען", ֶדער ִציּון פּון רֶ  ט "ִציּון" ִאיז ִדי ֶזעלְׁ ִבי'ן ָווארְׁ
ט  גְׁ ֶרענְׁ ש אּון בְׁ טְׁ ִדיֶגע ֹכַח ַהּמֹוֵשְך, ֶעס ִציט ֶדעם ֶמענְׁ ָהאט ֶגעַוואלְׁ

ן. טְׁ שְׁ  ִאים צּוִריק צּום ֵאייֶבערְׁ
ֵאייֶנעם ִמיט ַא ָבאס  ן ִאינְׁ רּוֶפע ִאידְׁ ן ַא גְׁ ֶעס ֶזעֶנען ַאָמאל ֶגעָפארְׁ

ן ִווישְׁ ֵרי ַצִדיִקים ִאין ֵאייָראֶפע, אּון צְׁ ן ֵזיי ִזיְך  צּו ִקבְׁ ֶדעֶרע ָהאבְׁ ַאנְׁ
ט ִאין אּוַמאן. ֶדער עֹוָלם ִאיז ַאַריין צּום ִציּון צּו  ֶטעלְׁ ֶגעשְׁ אֹויְך ָאפְׁ
ן, אֹויֶסער  טְׁ שְׁ ן ַביים ֵאייֶבערְׁ ֶבעטְׁ ָלִלי, אּון ִזיְך אֹויסְׁ ן ִּתיקּון ַהכְׁ ָזאגְׁ

'ן ָבאס, ֶער ָהא ן אֹויפְׁ ִליבְׁ ש ִאיז ֶגעבְׁ טְׁ ט ֶגע'ַטֲעָנה'ט ַאז ֶער ֵאיין ֶמענְׁ
ט ַאַריין  ֶלב'ֶע ֲחִסידּות, אּון ֶער ִוויל ִנישְׁ ֶרסְׁ ט צּו ִדי בְׁ ט ִנישְׁ גְׁ ַבאַלאנְׁ

 ֵגיין.
ט: "ֶעס  ט ִדי ַמֲעֶשה ָהאט ֶער ֶגעָזאגְׁ ֶווען מֹוַהָרא"ש ָהאט ֶגעֶהערְׁ

ַקייט פּון ֶדעם. ָוואס מַ  ֶרעֶסעֶרע ַנאִרישְׁ ָטא ָנאְך ַא גְׁ ט ַא ִאיז ִנישְׁ אכְׁ
ֶכער ַצִדיק  ט? ָזאל ַזיין ֵסיי ֶוועלְׁ ִחילּוק ָוואֶסעֶרע ֲחִסידּות דּו ִביזְׁ
ט ֶמען ֶעס  ָטָחה ָוואלְׁ ֶקע ַהבְׁ ַטארְׁ ן ַאַזא שְׁ ָוואס ָזאל צּוָזאגְׁ
ט ֶמער ִווי  ֶצע ַזאְך? ִנישְׁ ט טּוהן, אּון ָוואס ִאיז שֹוין ִדי ַגאנְׁ פְׁ ֶגעַדארְׁ

ִליֶכע ַקאִפי ן ֶעטְׁ טּו מֹוָרא? ִדי ָזאגְׁ ִהִלים. פּון ָוואס ָהאסְׁ ֶלעְך ּתְׁ טְׁ
ט שֹוין ָיא ָדא, ֵגיי  ן? ַאז דּו ִביזְׁ ן ִדיר ַבייסְׁ ִהִלים ֶוועלְׁ ֶלעְך ּתְׁ ַקאִפיטְׁ
ט זֹוֶכה ַזיין צּו ִדי  ָלִלי אּון דּו ֶוועסְׁ ט ִּתיקּון ַהכְׁ ַאַריין אּון ָזאגְׁ

ָטָחה". רֹויֶסע ַהבְׁ  גְׁ
ָמאל ִאין וואֹויל ִאיז ֶדעם וָ  ש ֵאיינְׁ ואס ִאיז זֹוֶכה צּו ַזיין ָכאטְׁ

ן ַביים ֶרִבי'ֵנס ִציּון ִאין אּוַמאן.  ֶלעבְׁ
 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש, ֶעֶרְך ִציּון, ֵחֶלק ד', ה', י'(

 

 אומן –"היכל הקודש" ברסלב  בית המדרש
 המעגומעטערבנין 

 

 זמנים לראש השנה
 שבת פרשת נצבים

 7:06....................................זמן הדלקת הנרות
 בזמן הדלקת הנרות...............מנחה ערב שב"ק..

 10:00.....................................ק"ליל שבבאטע 
 8:00.........................שחרית.........................

 6:45............................................שב"קמנחה 
 7:15.............................דרשה סעודה שלישית

 8:32.....................זמן מוצאי שב"ק.................
 
 

 ערב ראש השנה
 1:00......סליחות ליל זכור ברית..........................

 8:00..........................שחרית ערב ראש השנה...
 

 ראש השנה
 7:01....................................זמן הדלקת הנרות

 בזמן הדלקת הנרות..................מנחה ערב ר"ה..
 8:00...............................שחרית ב' ימי ר"ה.....
 6:00..............................מנחה ב' ימי ר"ה........

 7:15................................דרשה.....................
 8:25זמן מוצאי יו"ט........................................

 
 אומאן ראש השנה! 

 ווען איר פארט אויף אומאן, בלייבט פארבינדען מיט אייער פאמיליע

 ביליגסטע טעלעפאנ'ס ~~ מיר האבן די בעסטע און 

 ~ אויך מאכן מיר טרעוול אינשורענס ~

 ווילט איר פארגרינגערן אייער נסיעה?

 רוסיש-לשה"ק-צעטל, אידיש-נעמט מיט אונזער טייטש

 

 רופט אונז פאר די בעסטע פרייזן און שנעלסטע סערוויס

 אלי קנאלאייער פריינד,   
 

 

 917-501-5100מו"ה יואל לעווי הי"ו  צו קויפן א זיץ: 

 

 וויליאמסבורג -קהל "היכל הקודש" ברסלב 
 נתייסדה ע"י כ"ק מרן מוהרא"ש זי"ע

 

 בזה הננו מזמינים אתכם

 לסיום ששה סדרי תוספתא 
 ושיעור "הכנה לאומאן"

 ה יום א' נצבים כ"ב אלולשיתקיים אי"
 בהיכל הישיבה

27 Skillman Street 

9:00בשעה   
 

 הגבאים -בברכת כתיבה וחתימה טובה 
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 הדרן עלך
 ששה סדרי תוספתא!

 

 

 אן דייבט ומען ה
 מחזור אין תוספתא זעכצענטע

 

עס איז גרויס די פרייד ביי אלע אנשי שלומינו אז 
צום  מיטן אייבערשטנ'ס הילף ענדיגט מען יעצט

, און דעם ששה סדרי תוספתאמאל  פופצנטע
הייבט מען אן די נצבים פרשת  קומענדיגן מאנטאג

 מחזור אין תוספתא. זעכצענטע
איז איינגעפירט ביי אנשי ס'שוין אסאך יארן וואס 

שלומינו צו לערנען יעדן טאג א דף גמרא פון תלמוד 
בבלי און א דף פון תלמוד ירושלמי, אזוי ווי עס איז 

 עדרוקט אין די לוח ברסלב.ג
אין יאר תשנ"ח לפ"ק אינעם יום טוב שבועות, 
דער טאג וואס מיר זענען מקבל די תורה פון דאסניי, 
האט מוהרא"ש צוגעלייגט אז מען זאל אויך לערנען 
יעדן טאג א פרק פון תוספתא, און מיט דעם האט 

 וספתא.'תרושלמי 'יבלי 'ב", בית"מען א גאנצע 
בגשמיות זוכט יעדער צו האבן א  אזמען זעהט 

שיינע געשמאקע גרויסע הויז פאר זיך און פאר די 
)סוכה משפחה מיט ישוב הדעת, און אזוי זאגן חז"ל 

זענען פון די זאכן וואס  סאז א דירה נאה איז אייננ"ז:( 
וי דארף דאך א און אויב אז .מרחיבין דעתו של אדם

ינע גוטע כן אז ער זאל האבן א שימענטש זיכער זו
בלייבט אויף דאס הויז אויך אויף יענע וועלט, וואס 

אייביג, און מיט דעם וואס מען לערנט יעדן טאג 
וואס איז די ראשי וספתא, 'תרושלמי און 'יבלי 'ב

און מען גייט עס איבער איין מאל און ", ביתתיבות "
נאכאמאל, מיט דעם בויעט מען זיך אויף א שיינע 

יז אויף יענע וועלט, וואס הערליכע געשמאקע הו
 דאס בלייבט פארן מענטש אויף אייביג.

מען זעהט ליידער מענטשן וואס עס קען זיי 
דורכגיין די גאנצע זיבעציג יאר און זיי האבן נישט 
זוכה געווען אפילו איין מאל אדורך צו גיין און ענדיגן 

תוספתא, און זיי גייען אוועק פון און בבלי ירושלמי 
גרויס רחמנות  , און עס איז אאן קיין תורה די וועלט

דארף מען האבן שכל  יבערדער אויף זייערע נשמות.
 אאון זעהן אריינצוכאפן צו לערנען יעדן טאג כאטש 

 דף ירושלמי און א פרק תוספתא, אוןא  ,דף בבלי
מיט גרייט מען זיך אן גוטע שפעזן מיטצונעמען אויף 

 יענע וועלט.
אנהויבן א פרישע מחזור אין יעצט ווען מען גייט 

לימוד התוספתא, איז די פאסיגסטע צייט זיך 
צו לערנען יעדן מיטצוכאפן, און אנהויבן מיטן סדר 

 טאג א פרק תוספתא.
לכבוד דעם מחזור פון תוספתא, קומט יעצט 
ארויס פון דרוק א הערליכע נייע איבערגעדרוקטע 
 תוספתא, מיט הערליכע גרויסע אותיות מנוקד, אז

יעדער זאל קענען זוכה זיין צו לערנען דעם שיעור אין 
 תוספתא.

 הזה! הבי"ת כבוד יהיה גדול
 

 

ליגן יום טוב ראש השנה, דערקענט זיך שטייענדיג געציילטע וואכן אפגערוקט פונעם היי
גאר שטארק די הכנות פון די צענדליגע טויזנטער אידן איבער די וועלט, וועלכע גרייטן זיך צו 
פארן קיין אומאן אויף ראש השנה, און זוכה זיין צו די געוואלדיגע הבטחות וואס דער 

 ו אים אויף ראש השנה.הייליגער רבי האט צוגעזאגט פאר די אלע וועלכע וועלן קומען צ
ווי באקאנט פלעגן מיר דאווענען ראש השנה אין אומאן אינאיינעם מיט מורינו ורבינו 
עטרת ראשינו כ"ק מרן מוהרא"ש זצוקללה"ה אינעם גיגאנטישן בית המדרש "היכל 

 הקודש", וואס געפונט זיך הארט נעבן דעם ציון הקדוש אין אומאן.
מוהרא"ש, ווען מיר האבן בעוה"ר ליידער פארלוירן אבינו דאס יאר, נאך די הסתלקות פון 

רועינו, נפלה עטרת ראשינו, אנשי שלומינו האבן זיך נאכנישט געטרייסט נאך די ביטערע 
שווערע פארלוסט. האט אונז מוהרא"ש אבער איבערגעלאזט א גרויסע ירושה, דאס זענען 

יך ווייטער שטארק, און מיר זענען זיינע ספרים און לימודים, וואס מיט דעם האלטן מיר ז
ממשיך צו דינען דעם אייבערשטן און צו די לעבן מיט די אלע הייליגע עצות און לימודים פון 

 הייליגן רבי'ן לויט ווי מוהרא"ש האט אונז געלערנט אלע יארן.
ך איינס פון די זאכן וואס מוהרא"ש האט אונז אנגעזאגט אין זיין צוואה איז אז מיר זאלן זי

האלטן אינאיינעם, נאר זיך שטארקן און מחזק זיין איינער דעם אנדערן, און נאר אזוי וועלן 
 מיר ווייטער מצליח זיין.

דעריבער וועלן אלע אנשי שלומינו ווייטער דאווענען אינאיינעם אינעם גרויסן בית 
אינאיינעם  אין אומאן, אזוי ווי אלע יארן בהלו נרו על ראשינו, און ”המדרש "היכל הקודש

 וועלן מיר ממשיך זיין אויף אונז די אלע גרויסע תיקונים פון הייליגן רבי'ן.
אין די לעצטע פיר יאר האט מוהרא"ש געשטעלט דעם ראש הישיבה הרה"ג ר' יואל 
ראטה שליט"א צו דאווענען ביי אים די תפלות שחרית ראש השנה, אינאיינעם מיט די 

יבה, און די תפלות מוסף האט געדאווענט הרה"ג ר' הערליכע קאפעליע פון בחורי היש
 דניאל בוים שליט"א, אויך אינאיינעם מיט די קאפעליע בחורים.

די הערליכע הארציגע תפלות האבן געהאט א גרויסן אפקלאנג, טויזנטער אידן פון אלע 
אק שיכטן און קרייזן פלעגן קומען מיטהאלטן און דאווענען די תפלות מיטן היימישן געשמ

און מיט גרויס השתפכות הנפש. אזוי ווי עס איז ערווארטעט דאס יאר גאר א גרויסער ציבור 
מתפללים, האט מען פריש אויסגעשטעלט דעם גרויסן בית המדרש מיט פילע צוגעלייגטע 

 זיצן, צו קענען ארייננעמען דעם גרויסן ציבור.
די אינפארמאציע אינעם זייטיגן מען קען שוין קויפן זיצן אינעם גרויסן בית המדרש, זעט 

וועלן קענען קויפן א זיץ  לן מיטהאלטן די קאפעליעועלכע וויאון אינגעלייט ובחורים  קעסטל.
 פאר א אינגערמאן. 50$פאר א בחור און  25$פאר די פרייז פון נעבן דעם בעל תפלה 

מיטן אייבערשטנ'ס הילף וועלן מיר זוכה זיין צו די אלע הבטחות פון הייליגן רבי'ן, און 
 אהיים קומען מיט פילע זעק ישועות און רפואות.

 

 ראש השנה שלי עולה על הכל!
 
 
 

 
נו די פארגאנגענע נאכפאלגענדיג די גרויסע צופרידנהייט פון די פרויען פון אנשי שלומי

יאר פאר ראש השנה, ווען די פרויען האבן זיך צוזאמגענומען אינאיינעם און געהערט דרשות 
און זיך געפריידט צוזאמען אויף די געוואלדיגע זכי' אז די מענער זענען זוכה צו וויסן פון 

יאר נאכאמאל זענען זוכה צו פארן קיין אומאן אויף ראש השנה, וועט דאס  הייליגן רבי'ן און
 פארקומען די "אומאן פארברענג", אויף נאך א שענערע און בעסערע פארנעם.

די פארברענג וועט פארקומען אי"ה מאנטאג פ' נצבים הבעל"ט אין היכל הישיבה אין 
וויליאמסבורג, און עס איז ערווארטעט די באטייליגונג פון הונדערטער פרויען פון אנשי 

 שלומינו.
ט וועט סערווירט ווערן ביים אווענט, הערליכע דרשות וועלן געהערט א רייכע מאלציי

ווערן דורך חשובע טאלאנטפולע רעדנערינס, און א גאר דראמאטישע סלייד פרעזענטאציע 
פילט זיך אפ אין די טעג פון ראש השנה אין שוועט אויפגעשפילט ווערן איבער וואס עס 

 אומאן.
פאנונג אויף דעם געשמאקן פארברענג, זיך צו פרייען די חשובע פרויען קוקן ארויס מיט ש

 אינאיינעם אויף אונזער גרויסע זכי'.
 ולאחיו יאמר חזק!

 

אנשי שלומינו וועלן זיך האלטן 
 אין אומאןאינאיינעם ראש השנה 

 

 "אומאן פארברענג" דורך
 די פרויען פון אנשי שלומינו

 



 ח
 

 Breslevcenter@gmail.com באקומען דעם גליון יעדע וואך אויף אימעיל פארבינט אייך צו: צו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 ~ נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'~ 
 

 שמחה אין ישיבה צו א פרישער חתן
 

עס  זישיבה צום פרישן חתן, דאס מאל איפרייד הערשט ביי די בחורים אין גרויס 
ג "י, וואס איז א חתן געווארן עב"ר זאב אלימלך ראטה נ"הבחור החתן יצחק אייזיק ב

 ש."א מחשובי אנ"ר מרדכי יונה שיק שליט"הבת מו
ורים וואס זענען דאס יאר געווען חתן איז אויך געווען מיט די גרופע בחדער 

ש אין יבנאל און אויסגעזאגט דעם גאנצן ספר "אינאיינעם ביים ציון פון מוהרא
ש האט צוגעזאגט אז יעדער בחור אדער מיידל "תהלים ברציפות, אזוי ווי מוהרא

וואס וועט אויסזאגן גאנץ תהלים אויף זיין קבר וועט ער זיך משתדל זיין אז ער זאל 
 שידוך שנעל און גרינג.טרעפן זיין 

דעם  ןענדליגע בחורים געווארן חתנים אין אייבערשטנ'ס הילף זענען שוין צמיט'
 ום פרישן חתן.זכות, און יעצט פריידט מען זיך צ

ט אין ווילימסבורג, די שמחת תנאים איז פארגעקומען די וואך מיטוואך נאכדי 
געוואונטשן בן זיך משתתף געווען און אנאמינו הישיבה און אנשי שלו ןבחורים פו

 פאר'ן חתן עס זאל זיין א קשר של קימא און א בנין עדי עד.
 !שמח תשמח רעים האהובים

*** 

 ערב ראש השנה אין אומאן פדיון נפש
אום ערב  "פדיון נפש"מען יעדעס יאר אין אומאן ש נע"ט פלעגט מוהראנבאקאווי 

אז ערב ראש השנה זאל  (ד"ן סימן רי"שיחות הר)ראש השנה, אזוי ווי דער רבי זאגט 
 מען געבן א פדיון.

עס איז פארהאן איז צו געבן  סש האט געזאגט אז די גרעסטע צדקה ווא"מוהרא
ט, דאס געלט צו קענען מער און מער פארשפרייטן דעם רבינ'ס עצות אויף דער וועל

דאס בלייבט פאר די מענטשן  ןוווי אזוי מחי' צו זיין מענטשן, א גאיז די בעסטע ווע
 אייביג. ףאוי

דעם  יף צו דרוקןש נוצן די געלט פון די פדיונות או"ט מוהראפלעגדעריבער 
ען מיט דעם ווייטער צו בויען דעם רבינ'ס מוסדות, צו קענ ןרבינ'ס ספרים או

 דעם רבינ'ס אור אויף דער וועלט. פארשפרייטן
אין אומאן פאר דעם  "פדיון נפש"אנשי שלומינו ווייטער געבן  ןלעיאר וודאס 

פדיון "וועלן זיין עסקנים וואס וועלן צאמנעמען דאס געלט פאר עס זעלבן צוועק. 
 ערב ראש השנה אין אומאן. "נפש

ן פארשפרייטן דעם רבינ'ס עצות אויף דער וועלט, איז די ארויסהעלפדאס 
 בעסטע הכנה צום הייליגן ראש השנה.

 !ראש השנה ראוי ליתן על פדיוןערב 
 

 

 קול ברסלב 
 

 
 

 מען קען הערן שיעורים
פון כ"ק מרן מוהרא"ש 
זי"ע פון די פארגאנגענע 

 יארן
 

212-444-9191 

 

 

 

 

 

 קאפיען מיר נעמען אן צו פרינטן און
 

 פאר גאר ביליגע פרייזן!
 

 ספרים  •  קונטרסים  •  וועכענטליכע גליונות
 שנעל גוט און ביליג!

 347-559-5554רופט אריין פאר א פרייז 
5554printing@gmail.com 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 הי"ו יצחק אייזיק ראטה החתן
 
 

 וואס איז א חתן געווארן למזל טוב עב"ג
 

עס זאל א דער אייבערשטער זאל העלפן אז 
קשר של קימא, דורות ישרים ומבורכים און 

 סייעתא דשמיא
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 הי"ו יודא לייב ווייס החתן
 
 

 למז"ט צו זיין שמחת תנאים
 

עס זאל א דער אייבערשטער זאל העלפן אז 
קשר של קימא, דורות ישרים ומבורכים און 

 סייעתא דשמיא
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 אבליםיחום נ
 

ן מפיץ, זוכה עם חשוב'נזענען זיך משתתף מיט די צער פומיר 
 ומזכה את הרבים, רבים השיב מעוון

 הי"ונתן יאקאבאוויטש מוה"ר 
די פטירה פון זיין חשוב'ן טאטע'ןצו 

 ל"זציאקאבאוויטש  יהודההם ראבה "מו ח"הרה
חשובי חסידי ברסלבי נזקמ

 
 

 בתוך המקום ינחם אותך
 אבלי ציון וירושלים שאר

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 הי"ופריעד  למענד מנחם ה"מו
 
 

 למז"ט די געבורט פון זיין מיידלצו 
 

איר זאלט דער אייבערשטער זאל העלפן אז 
, דורות אסאך אידיש נחת געזונטערהייט עןז

 ישרים ומבורכים און סייעתא דשמיא
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 דערמאנונגוויכטיגע 
 

 

ינו אז יעדער זאל מיר ווילן דערמאנען אלע אנשי שלומ
, און דאס ספרים אויף אומאן למיטנעמען א פעק

 .איבערגעבן פאר די מפיצים אין אומאן
 

ש האט געזאגט אז דער פעקל ספרים "ארהומ
 איז דער שמירה אויפ'ן וועג.

 
ה גרייטע פעקלעך "וועט קענען באקומען אימען 

ספרים מוצאי שבת נאך סליחות אין היכל הישיבה


