
 

 לפ"ק שנת תשע"ד





 א
 

 

 גליון היכל הקודש
 וועכענטליכע גליון ארויסגעגעבן דורך

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

 
 

 לעיה"ק אומאן זמנים
 7:51....................הדלקת הנרות..

 8:15.................ר"ש.....סוף זמן ק
 8:15.............................."קבמוצש

 שיעורים כסדרן
 .............פסחים ע"ז.בבלי.............

 מציעא כ"א.בבא ...........ירושלמי
 'אפרק  מועד קטן......פתא....תוס

 
 
 
 

 ַהְנָהַגת ֹראׁש ַהָׁשָנה
 

 

י ָזאְגט  יָמן ב'(: ֶדער ֶרבִּ יחֹות ָהַר"ן סִּ י)שִּ יז ֵזייֶער גּוט ֶווען ֶמען ַוואְרְפט זִּ ְך "ֶעס אִּ
יְנַגאְנצְ  יְך אִּ יְנַגאְנְצן ַארֹויף אֹויְפ'ן ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ֶמען ַפאְרָלאְזט זִּ ן אֹויף אִּ

יְנֶדע ים, אּון ֶדעְרַפאר ֶיעְדן אִּ יז זֵייעֶ אִּ י ְגַלייְך ֶווען ֶמען ְשֵטייט אֹויף אִּ ר ְרְפרִּ
יֶבער ֶגעְבן ֶדעם ָטאג ַפאְרן ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶמען ָזא ְגט ַפאְרן גּוט ַאז ֶמען ָזאל אִּ

יְגן ָטאג ַפא יֶבער ֶדעם ַהייְנטִּ יְך ֶגעב אִּ יר, ֵאייֶבעְרְשְטן: "ַבאֶשעֶפער אִּ ר דִּ
יְך אּון יר ַאֶלעס ָוואס אִּ ין מִּ יְנֶדער אּון ַאֶלע ָוואס ֶזעֶנען ָתלּוי אִּ ן ועלְ וֶ  ַמייֶנע קִּ

ויְלְסט",ַזיין ַאֶלעס ָזאל , הןטּו וי דּו וִּ יְשט אּון וִּ יְך שֹוין ָגאְרנִּ  ַאזֹוי ַדאְרף ֶמען זִּ
יְך ָיא גּוט ָאֶדער  יְרט זִּ יְשט, ַווייל ֶמען ָהאט ֶעס דָ ָזאְרְגן אֹויב ֶעס פִּ אְך נִּ

יֶבערְ  וילאִּ יְרן  ֶגעֶגעְבן ַפאְרן ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון אֹויב ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער וִּ יר פִּ מִּ
וי ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער יְך אֹויְך ָנאר ַאזֹוי וִּ ויל אִּ ויל. ֶדעם ָטאג ַאְנֶדעְרש, וִּ  וִּ

יז ַפאר ֶעס קּוְמט ַא ַשָבת ָאֶדער יֹום טֹוב, ֶגעְבט  י ֶזעְלֶבע אִּ ֶמען ֶעס אּון דִּ
י יְך ֶמער ָגאְרנִּ יֶבער ַפאְרן ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ֶמען ַדאְרף זִּ יְנַגאְנְצן אִּ ְשט אִּ

יְש  וי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין ָאֶדער נִּ ט, ַווייל ָזאְרְגן, צּו ֶמען ָהאט ָיא יֹוֵצא ֶגעֶווען וִּ
יֶבעְרֶגעֶגעְבן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן אּון אִּ  יְך ָהאב ֶעס אִּ ים ַאז ֶער אִּ ין ַמְסכִּ יְך בִּ

ויל. וי ַאזֹוי ֶער וִּ יְרן וִּ  ָזאל ֶעס פִּ
ן ֶמען ֶדעְרַפאר ֶיעְצט ֹראש ַהָשָנה ֶווען ֶמען ַהאְלט ַביים ָאְנהֹויב ָיאר, ֶקע

יְך גֶ  י ַגאְנֶצע ָיאר ַפאְרן ֵאייֶבעְרְשְטן, "ַבאֶשעֶפער אִּ יֶבעְרֶגעְבן דִּ יר אִּ עב דִּ
י גַ  יֶבער דִּ יםאִּ יבּורִּ ים אּון דִּ פּון ֶדעם  אְנֶצע ָיאר, ַאֶלע ַמייֶנע ַמְחָשבֹות, ַמֲעשִּ

יְך ָזא יר ַאז אִּ ויְלְסט, אּון ֶהעְלף מִּ וי דּו וִּ ל ָנאר ַגאְנְצן ָיאר ָזאְלן ַזיין ָנאר ַאזֹוי וִּ
יְשט טּוה יְך ָזאל ַחס ְוָשלֹום נִּ ויְלן ֶדעם ַגאְנְצן ָיאר, אּון אִּ ן ַקיין טּוהן ַדיין וִּ

יטְ  יְך ֶיעֶדער אֹויְסְשמּוֶעְסן מִּ ן שּום ֲעֵבירֹות ַחס ְוָשלֹום" אּון ַאזֹוי ֶקען זִּ
ים ָוואס ֶער ָהאט צּו ַזיין אַ  יסּופִּ ן ֵאייֶבעְרְשְטן ַאֶלע ַזייֶנע ְרצֹונֹות אּון כִּ

יד. יֶכער אִּ  ֶעְרלִּ
י ְגרֹויסְ  יְשט ָפאְרְשֶטעְלן דִּ יְך ָגאְרנִּ ֹויס ַקייט ֶווען ַא ֶמעְנְטש ָזאְגט ַארֶמען ֶקען זִּ

יְשט ַאזֹוי וו יז ָנאְכנִּ ילּו ֶווען ֶער אִּ אֹויל, ֶער ַזייֶנע ְרצֹונֹות צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ֲאפִּ
וי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין, ָזאְגט ֶער ָאבֶ  יְנַגאְנְצן וִּ יְשט אֹויף אִּ יְך ָנאְכנִּ יְרט זִּ ער פִּ

ר ְטן ָוואס ֶער ָוואְלט ֶבֱאֶמת ֶגעָוואְלט ַזיין, ָוואס עֶ ָכאְטש ַפאְרן ֵאייֶבעְרְש 
יָמן ס"ו(.ָוואְלט ֶבֱאֶמת ֶגעָוואְלט טּוהן  יָמן ל"א ְוסִּ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' סִּ  )לִּ

יֶכער זֹוֶכה ַזיין צּו ַא גּוט ֶגעֶבעְנטְ   ְשט ָיאר אֹויב דּו ֶוועְסט ַאזֹוי טּוהן ֶוועְסטּו זִּ
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יחֹות מֹוַהָרא"ׁש  שִׂ
 

יַעת ׁשֹוָפר  ~  ~ ְתקִׂ
 

ט ַאז ֶמען ֶקען ִזיְך  ִליָט"א ָזאגְׁ מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ
רֹויֶסע ֵעת ָרצֹון ָוואס  ן ִדי גְׁ ֶטעלְׁ ׁשְׁ ט ָפארְׁ ִניׁשְׁ ָגארְׁ
ט ׁשֹוָפר,  ָלאזְׁ ַעת ֶמען בְׁ ל ִבׁשְׁ ֶעס ִאיז ָדא ִאין ִהימְׁ

ן פּון  ָוואס ן ַאֶלע טֹויֶערְׁ ט ֶזעֶנען ָאפְׁ ֶדעָמאלְׁ
ט אֹויס'ּפֹוֵעל'ן  ל, אּון ֶמען ֶקען ֶדעָמאלְׁ ִהימְׁ

ִמיּות. ַגׁשְׁ רּוֲחִניּות ּובְׁ ס בְׁ  ַאֶלעס גּוטְׁ
ן ִדי  צּוִניצְׁ ף ֶמען ֶזעהן אֹויסְׁ ַפאר ַדארְׁ ֶדערְׁ
ן ַאז ַאֶלע  קְׁ ן, אּון ֶגעֶדענְׁ ִליֶכע ִמינּוטְׁ ֶעטְׁ

ָּפעֹות ָווא ץ ָיאר ַהׁשְׁ ס ֵגייֶען קּוֶמען ַא ַגאנְׁ
ן  ן אּון ֶבעטְׁ ִטיֶגע ִמינּוטְׁ ט ִזיְך ִאין ִדי ֶיעצְׁ דְׁ ֶווענְׁ
ף, אּון  ן ַאֶלעס ָוואס ֶמען ַדארְׁ טְׁ ׁשְׁ ֶדעם ֵאייֶבערְׁ

ט ָיאר. ׁשְׁ טְׁ ן ַא גּוט ֶגעֶבענְׁ  ַדאן ֶוועט ֶמען ָהאבְׁ
*** 

ַווֶדה צּו ט ִדי ַצייט ִזיְך ִמתְׁ  אֹויְך ִאיז ֶדעָמאלְׁ
ן אֹויף ַאֶלעס ָוואס ֶמען  טְׁ ׁשְׁ ן ֵאייֶבערְׁ ַזיין ַפארְׁ
ץ ָיאר, ֶרִבי ַחִיים  ס ֶגעטּוהן ַא ַגאנְׁ טְׁ ֶלעכְׁ ָהאט ׁשְׁ
ט ַאז ַזיין ֶרִבי ֶדער ֵהייִליֶגער  ַרייבְׁ ִוויַטאל ׁשְׁ
ן ִדי  ִוויׁשְׁ ַווֶדה ַזיין צְׁ ט ִזיְך ִמתְׁ ֶלעגְׁ ֲאִר"י ַהק' פְׁ

ט אִ  ִקיעֹות, ַווייל ֶדעָמאלְׁ ט תְׁ יז ֶדער ָשָטן צּוִמיׁשְׁ
ֵרג ַזיין. ַקטְׁ ט מְׁ  אּון ֶער ֶקען ִניׁשְׁ

ן  ֶטעלְׁ ׁשְׁ ט ָפארְׁ ַאַווַדאי ֶקעֶנען ִמיר ִזיְך ִניׁשְׁ
אֹויף ָוואֶסעֶרע ֲעֵבירֹות ֶדער ֲאִר"י ַהָקדֹוׁש ָהאט 
ז  ַווֶדה ַזיין, ָאֶבער ַפאר אּונְׁ ט ִמתְׁ פְׁ ִזיְך ֶגעַדארְׁ

ֶנען ַאז ִמיר ף ָדאס ֶלערְׁ ַווֶדה  ַדארְׁ ן ִזיְך ִמתְׁ ָזאלְׁ
ִקיעֹות,  ן ִדי תְׁ ִוויׁשְׁ ֶזעֶרע ֲעֵבירֹות צְׁ ַזיין אֹויף אּונְׁ
ז ִזיֶכער  ֶטער אּונְׁ ׁשְׁ אּון ַדאן ֶוועט ֶדער ֵאייֶבערְׁ
ס  טְׁ ֶלעכְׁ ן ׁשְׁ מֹוֵחל ַזיין אֹויף ָוואס ִמיר ָהאבְׁ
ט  ׁשְׁ טְׁ ן ַא גּוט ֶגעֶבענְׁ ן ָהאבְׁ ֶגעטּוהן אּון ִמיר ֶוועלְׁ

 ָיאר.
*** 

ן ַא  ָלאזְׁ אֹויֶסער ֶדעם ָהאט ֶדער ׁשֹוָפר בְׁ
ָין ָוואס ֶמען  ֶּפעִציֶעֶלע ַזאְך ַאז ֶעס ִאיז ַא ִענְׁ סְׁ
ֶטער,  ן ָאן ַקיין ֶווערְׁ טְׁ ׁשְׁ ַרייט צּום ֵאייֶבערְׁ ׁשְׁ
ן  ֶרעכְׁ ִדיֶגע ֹכַח צּו צּובְׁ ָוואס ָדאס ָהאט ַא ֶגעַוואלְׁ

ֵזירֹות. ֶטע גְׁ ֶלעכְׁ  ַאֶלע ׁשְׁ
ט ֶדער ֶרִבי  ַאז  )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן ה'(ָזאגְׁ

ֶדעם ָוואס ֶעס ִאיז ׁשֹוין ַארֹויס ֶגעקּוֶמען ִדי  ָנאכְׁ
ַזר ט גְׁ  ִדין, ֶקען ֶמען ׁשֹוין ִניׁשְׁ
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יחֹות מֹוַהָרא"ׁש  שִׂ
ף  ַּפֵלל ַזיין ֶגעֶהעִריג, ָנאר ֶמען ַדארְׁ ִמתְׁ
ִפָלה ַאזֹוי ִווי ֶמען  ן ִדי תְׁ ֶטעלְׁ ׁשְׁ ָפארְׁ

ט ָנאר ַא  ֵציילְׁ ִריִגים ֶדערְׁ ַקטְׁ ַמֲעֶשה, ַאז ִדי מְׁ
ֵרג  ַקטְׁ ט מְׁ ֵטיין, אּון ִניׁשְׁ ׁשְׁ ט ַפארְׁ ן ֶעס ִניׁשְׁ ָזאלְׁ

 ַזיין.
ַקייט פּון "ׁשֹוָפר רֹויסְׁ -אּון ָדאס ִאיז ִדי גְׁ

ִפָלה ָאן  ן", ָוואס ָדאס ִאיז ַא תְׁ ָלאזְׁ בְׁ
ן,  טְׁ ׁשְׁ ַרייט ָנאר צּום ֵאייֶבערְׁ ֶטער, ֶמען ׁשְׁ ֶווערְׁ

ֵרג  אּון אֹויף ֶדעם ַקטְׁ ט מְׁ ֶקען ֶדער ָשָטן ִניׁשְׁ
ט,  ַלל ִניׁשְׁ ֵטייט ֶעס ִבכְׁ ׁשְׁ ַזיין, ַווייל ֶער ַפארְׁ
ט ִאין ִדי  גְׁ ֶרענְׁ ט ֶגעבְׁ ַאזֹוי ִווי ֶעס ֶווערְׁ

ִקים ֵאין 'ָטן וְׁ 'ין שָ "אֵ )טּור או"ח ִסיָמן תקפ"ה(  ּפֹוסְׁ
ע" ִאיז ָראֵׁשי ֵתיבֹות "ׁשֹוָפר", ֶווען 'ַגע רַ 'ּפֶ 

ָלאזְׁ  ט ֶמען בְׁ ִניׁשְׁ ט ׁשֹוָפר, ֶקען ֶדער ָשָטן ָגארְׁ
ֶטער  ׁשְׁ ֵרג ַזיין, ַווייל ָנאר ֶדער ֵאייֶבערְׁ ַקטְׁ מְׁ
ִקיעֹות, אּון ֶער  ֵטייט ִדי קֹול פּון ִדי תְׁ ׁשְׁ ַפארְׁ

 טּוט ִמיט ֶדעם ָוואס ֶער טּוט.
ִקיעֹות ִדי  ט ַביי ִדי תְׁ ַפאר ִאיז ֶיעצְׁ ֶדערְׁ

כַ  ֶטע ַצייט, ִזיְך צּו ִמיטְׁ ן ִמיט ִדי ֶבעסְׁ אּפְׁ
ן ֶדעם  קֹולֹות פּוֶנעם ׁשֹוָפר, אּון ֶבעטְׁ
ף, אּון ִדי  ן ַאֶלעס ָוואס ֶמען ַדארְׁ טְׁ ׁשְׁ ֵאייֶבערְׁ
ֵאייֶנעם ִמיט ִדי  ן ַארֹויף ֵגיין ִאינְׁ ִפלֹות ֶוועלְׁ תְׁ
קֹולֹות פּון ִדי ׁשֹוָפר, אּון אֹויס'ּפֹוֵעל'ן ַא גּוט 

ט ָיאר. ׁשְׁ טְׁ  ֶגעֶבענְׁ
ִקיעֹות ׁשֹוָפרִשיחֹות מוֹ )  (ַהָרא"ׁש תְׁ

 

   

 ַהְנָהַגת ֹראׁש ַהָׁשָנה
 

יָמה טֹוָבה. אּון צּו יָבה ְוֲחתִּ  ַא ְכתִּ
 ַהְנָהגֹות ֹראש ַהָשָנה ַדף ט'()

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

יֶכע ר ָנאר גּוְטס אֹויְפן ְּפַלאץ צּו ְטַראְכְטן ָנאר גּוְטס, ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶוועט זִּ
יט אּוְנז, אּון ָאְנְשַרייְבן ַא גּוֶטע ָיאר".  טּוהן מִּ

י ָזאְגט  וי ָדאס ֶדער ֶרבִּ יז ַאזֹוי וִּ יָמן כ"א( ָדאס אִּ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' סִּ ַאז ַאֶלעס ֶוועְנְדט )לִּ
יְך ָוו י אּווואס ֶדער ֶמעְנְטש ְטַראְכט, זִּ ז ֶדער ַגאְנֶצער ֶדער ֶמעְנְטש ְטַראְכט ָדאְרט אִּ

יז ֶדער ָוואס ָהאט ֵשֶכל אּון ֶער ְטַראְכט ָנאר גּוטְ  ס ַא ַגאְנץ ֶמעְנְטש, ֶדעְרַפאר וואֹויל אִּ
י ָיאר ַא גּוֶטע ֵפייֶנע ָיאר" "ָדאס ָיאר וֶ  יֶכער קּוֶמען דִּ יְך ֹראש ַהָשָנה, "ֶעס ֶוועט זִּ ועל אִּ

יְך" "ָדאס ָיאר ֶוועל אִּ  יְרן ֶעְרלִּ יְך פִּ יְך ֶלעְרֶנען אַ זִּ ַסאְך יְך ָהאְבן ֶגעְלט" "ָדאס ָיאר ֶוועל אִּ
יְנֶדער" א.א יש ַנַחת פּון ַמייֶנע קִּ ידִּ יְך ָהאְבן ַאַסאְך אִּ .וו. ַאז ַא תֹוָרה" "ָדאס ָיאר ֶוועל אִּ

יֶכער ָהאְבן ַא גּוט ֶגעֶבעְנְטְשט ָיאר.  ֶמעְנְטש ֶוועט ַאזֹוי טּוהן ֶוועט ֶער זִּ
 (ֹות ֹראש ַהָשָנה ַדף י"בַהְנָהג)

*** 
י ָזאְגט  יָמן כ"א:( ֶדער ֶרבִּ יחֹות ָהַר"ן סִּ וי )שִּ ין ֹראש ַהָשָנה ַדאְרף ֶמען ֶזעהן צּו ֶרעְדן וִּ "אִּ

יְשט צּו ֶרעְדן ֹראש ַהָשָנה ַקי יְך ַאְנֵשי ְשלֹוֵמינּו נִּ יְרן זִּ יֶגער", ֶדעְרַפאר פִּ יֶגע ֵוויינִּ יְברִּ ין אִּ
 ַזאְכן.

יְגן ַבַעל  י ְבֶרעְנְגט פּוֶנעם ֵהיילִּ וי ֶדער ֶרבִּ יָמן קי"גטֹוב  ֵשםַאזֹוי וִּ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' סִּ ַאז  ()לִּ
יְך ַאֵליין ַאֶלע ְגזֵירֹות, ֶמען ְפֶרעְגט ֶדעם ֶמענְ  ְטש אֹויף ַא ֶיעֶדער ֶמעְנְטש ְּפַסק'ְנט אֹויף זִּ

יְך ַפאר ֶיעֶנעם ָוואס ָהאט ֶגעטּוהן ָדאס אּון ָדאס?ְצֵווייְטן: "ָוואס ַהאְלְסטּו קּו " ְמט זִּ
ים ַא ְגרֹויֶסע עֹוֶנש!" א ּון ֶער אּון ֶדער ֶמעְנְטש ֶעְנְטֶפעְרט: "ַפאר ַאַזא ַזאְך קּוְמט אִּ

יְך ַאֵלייְנ'ס. יְשט ַאז ֶיעְצט ָהאט ֶער ֶגע'ְּפַסק'ְנט אֹויף זִּ  ַכאְּפט נִּ
יֶעל אִּ  פְ ֶדעְרַפאר ְסֶּפעצִּ י סִּ ֵרי ַחיִּים ין ֶדעם ָטאג ֹראש ַהָשָנה ָוואס ֶדעָמאְלט ֶזעֶנען ָאְפן דִּ

ים ֶדעם יט אִּ יְרן מִּ יז ַדן ֶיעְדן ֶמעְנְטש ָוואס ֶעס ֶוועט ַּפאסִּ ים, ֶמען אִּ ְפֵרי ֵמתִּ ַגאְנְצן  ְוסִּ
יְשט צּו ֶרעְדן צּו ַאַסאְך, יֶכער ַזיין ֶגעָוואֶרעְנט, נִּ ַווייל ֶמען ֶקען ַחס  ָיאר, ַדאְרף ֶמען זִּ

ין. יְך ַא ְשֶלעְכֶטע ְגַזר דִּ  ְוָשלֹום ְּפַסק'ֶנען ַפאר זִּ
יְשט ָוואס ֶמען ַדא יט ַזיין מֹויל ֹראש ַהָשָנה אּון ֶרעְדט נִּ יז ֶדעם ָוואס הִּ ְרף וואֹויל אִּ

יְך אּון ֶגעְשַמאֶקע ָיאר. יְקלִּ יְשט, ֶוועט ֶער זִּיֶכער ָהאְבן ַא ְגלִּ  נִּ
 (ָהגֹות ֹראש ַהָשָנה ַדף י"דַהנְ )

*** 
י ָזאְגט  יָמן כ"א:( ֶדער ֶרבִּ יחֹות ָהַר"ן סִּ יְך, אּון א)שִּ ין ֹראש ַהָשָנה ַדאְרף ֶמען ַזיין ְפֵריילִּ ֹויְך "אִּ

 ַדאְרף ֶמען ֵווייֶנען ֹראש ַהָשָנה".
יְנֵאייֶנעם, פּון ֵאיין ַזייט דַ  י ֵבייֶדע ַזאְכן אִּ יְך ַאז ֶבֱאֶמת ֵגייט דִּ אְרף ֶמען ַזיין ֵזייֶער ְפֵריילִּ

יז ְמַחֵזק אּון ְשַטארְ  י'ן ָוואס אִּ ְקט ֶיעְדן ֶמען ָהאט זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ֶקעֶנען קּוֶמען צּום ֶרבִּ
יק צּו קּוֶמען צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ָאֶבער ָדאס ַטאֶקע ַמאְכט אֹויְך ֵווייֶנען אּו ן ֲחָרָטה צּורִּ

יְשט ֶגעֶווען וואֹויל.ָהאְבן ַפארְ  יז ֶמען נִּ יז ֶיעְצט אִּ  ָוואס בִּ
יְך ֹראש ַהָשָנה, אּון ֵווייֶנען ַפאר שִּ  יז זֹוֶכה צּו ַזיין ְפֵריילִּ יז ֶדעם ָוואס אִּ ְמָחה ַאז וואֹויל אִּ

י'ן, ֶוועט ֶער זִּיֶכער ָהאְבן ַא ֵפייֶנע ג  ָיאר. ּוֶטעֶער ָהאט זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו קּוֶמען צּום ֶרבִּ
 (ְנָהגֹות ֹראש ַהָשָנה ַדף ט"והַ )

 
 (ט"ש' מכתב ג)אשר בנחל באידיש חלק 
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ֶטע ָטאג ֹראׁש  ׁשְׁ ֵבי ָהֲאִריז"ל ַאז ִדי ֶערְׁ ֵטייט ִאין ִכתְׁ ֶעס ׁשְׁ
ָיאַהָׁשָנה ִאיז "ִדיָנא  ֶגע ִדיִנים, אּון ִדי  -" ַקׁשְׁ ֶרענְׁ טְׁ ׁשְׁ

ָיא"  ֵווייֶטע ָטאג ִאיז ׁשֹוין "ִדיָנא ַרפְׁ גֶ  -צְׁ ִרינְׁ  עֶרע ִדיִנים.גְׁ
רֹויֶסע סֹודֹות, ָאֶבער ֶמען ֶקען  ט ִזיֶכער ִאין ֶדעם גְׁ ֶעס ִליגְׁ
טּות, אּון ַארֹויס ֶנעֶמען פּון ֶדעם  ַּפׁשְׁ ִביר ַזיין בְׁ ֶעס אֹויְך ַמסְׁ
ן זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ַזיין  ז ָוואס ִמיר ָהאבְׁ ַא ִחיזּוק ַפאר אּונְׁ

 ַביים ֶרִבי'ֵנס ִציּון.
ׁשְׁ  ט פּון ִדי ֶערְׁ ֶטע ָטאג ֹראׁש ַהָׁשָנה ִאיז ֶמען ָנאְך צּוִמיׁשְׁ

ִניעֹות  ן, אּון פּון ִדי ַאֶלע מְׁ ִסיָעה ָוואס ֶמען ִאיז ֶגעָפארְׁ ִדי נְׁ
קּוֶמען צּום  ן צּו ֶקעֶנען ָאנְׁ ָראכְׁ ְך ֶגעבְׁ ָוואס ֶמען ָהאט דּורְׁ

ַפאר ִאיז ַאַסאְך ָמא ל ָנאְך ֶרִבי'ֵנס ִציּון ִאין אּוַמן, אּון ֶדערְׁ
ן ָטאג צּו ֶקעֶנען  טְׁ ׁשְׁ ֶווער ִזיְך צּוַזאם צּו ֶנעֶמען ֶדעם ֶערְׁ ׁשְׁ
ן ַביים ִציּון, אּון  ֶבעטְׁ ֶגעֶהעִריג ַדאֶוועֶנען אּון ִזיְך אֹויסְׁ

ַפאר ִאיז ָדאס "ִדיָנא  ָיאֶדערְׁ  ".ַקׁשְׁ
ט ֶמען ׁשֹוין  ן ָטאג ֹראׁש ַהָׁשָנה קּומְׁ ֵווייטְׁ ָאֶבער ֶדעם צְׁ

ל צ ל ִאיֶבער ַאִביסְׁ ּו ִזיְך, אּון ֶמען ֶקען ִזיְך ׁשֹוין ַאִביסְׁ
ִכי' ָוואס ֶמען ָהאט ַאז ֶמען ָהאט  ִדיֶגע זְׁ ן ִדי ֶגעַוואלְׁ טְׁ ַראכְׁ טְׁ

צּוקּוֶמען אֹויף ֹראׁש ַהָׁשָנה צּום ֶרִבי'ן.  זֹוֶכה ֶגעֶווען ָאנְׁ
ָיא", ֶמען ִאיז ט "ִדיָנא ַרפְׁ ַפאר ִאיז ׁשֹוין ֶדעָמאלְׁ  אּון ֶדערְׁ
ׁשֹוין רּוִהיֶגער אּון ֶמען ֶקען ִזיְך ׁשֹוין צּוַזאם ֶנעֶמען אּון 
ן ַביים ַדאֶוועֶנען אּון ַביים ִציּון  טְׁ ׁשְׁ ן ַביים ֵאייֶבערְׁ ֶבעטְׁ אֹויסְׁ
ִמיּות, אּון ַאזֹוי  ַגׁשְׁ רּוֲחִניּות ּובְׁ ף בְׁ ַאֶלעס ָוואס ֶמען ַדארְׁ

ט ָיאר, ַא ָׁשָנה ֶוועט ֶמען זֹוֶכה ַזיין צּו ַא גּוט ֶגעבֶ  ׁשְׁ טְׁ ענְׁ
תּוָקה.  טֹוָבה ּומְׁ

 )תֹוְך ַהַנַחל ֹראׁש ַהָׁשָנה תשע"א(

 

יָטאל ּפִ  ַאזֹוי ִווי ֶמען קּוְמט ִאין ש ְ

 ("במשבנחל באידיש חלק א' מכתב  )אשר
*** 

 

 ֶיעֶדער ָזאל ַדאֶוועֶנען וואּו ֶעס ְגלּוְסט ִאים

 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:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ~ מוסדותינו הק' נייעס אינערהאלב~ 
  

 קול תורה הילכט ווייטער אפ אין שטאט בין כותלי הישיבה
ערשטנס הילף האט מען שוין צוריק אנגעהויבן די סדרי הישיבה מיטן אייב

 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 יבאקאנט האט זיך די ווי 

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 

טן אויף זיין אז יעדער מענטש דארף זיך צוגעוואוינען צו רעדן צום אייבערש
אייגענע שפראך, און דאס איז די וועג וואס ברענגט דעם מענטש צו אלע 

 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 

ויסער די שיעור עיון וואס עס איז דא ן דערפאר אוואס מען האט געלערנט, או
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, 

 זיין דרגה. יעדער לויט
און 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 

ורה ועבודה, אזוי ווי עס פאסט פאר גרויס דרך ארץ און נוצן אויס די צייט בת
 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

ודים אין מיטן אייבערשטנס הילף האט זיך שוין אנגעהויבן די נייע שנת הלימ
 די תלמוד תורה און אין די מיידל שולע.

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 

מדות טובות אויף די וועג וואס דער הייליגער רבי לערנט  ןמים אוויראת ש
 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.
 לט איר מודיע זיין וואס דא האט זיך געטוהן!קינדער זא אייערע

 

 וואּו ֶעס ְגלּוְסט ִאים ֶיעֶדער ָזאל ַדאֶוועֶנען
 המשך
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 גליון היכל הקודש
 וועכענטליכע גליון ארויסגעגעבן דורך
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 ַעל ְנִטיַלת לּוָלב 
 ִדיָדן ָנַצח

ֵטייט ִאין ֹזַהר ַהָקדֹוש  ֶלען  )ִתיקּוֵני ֹזַהר ַדף כט.(ֶעס שְׁ ָין פּון ָשאקְׁ ֶדער ִענְׁ
ן ֶזעֶנען דָ לּוָלב, ַווייל אַ  ן ֵיֶצר ָהרַ זֹוי ִווי ִדי ִאידְׁ ִריג ִמיטְׁ ע אךְׁ ֶגעֶווען ִאין ַא קְׁ

ֵמיָלא ִווי אַ  ן ֶווער ֶעס ָהאט ֶגעִוויֶנען?אּום יֹום ִכיּפּור, מְׁ  זֹוי ֶקען ֶמען ִוויסְׁ
ט, ִווי ַאזֹוי וֵ  ָחָמה אֹויף ֶדער ֶוועלְׁ ט ָנאר ַאזֹוי ִווי ֶמען ֶזעהט ַביי ַא ִמלְׁ וייסְׁ

ט ִדי ֶגעוֶ  וער ִאין ֶמען ֶווער ֶעס ָהאט ֶגעִוויֶנען? ֶמען ֶזעהט ֶדער ָוואס ַהאלְׁ
ט ֶדער ָהאט ֶגעִוויֶנען, דִ  ט סּוכֹות אּון דִ ִדי ֶהענְׁ ֶבע ָדא ֶווען ֶעס קּומְׁ י י ֶזעלְׁ

ן ִדי ד' ִמיִנים ָוואס ָדאס ִאיז זֵייֶער ֶגעֶווער, ֶזעהט ֶמען אַ  טְׁ ן ַהאלְׁ ז דִִּיָדן ִאידְׁ
ן ֶגעִוויֶנען. -ָנַצחד   ִמיר ָהאבְׁ

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

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

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

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

ן ֵיֶצר ָהַרע ֵגייט ֶעס ָגאר אַ  ָחָמה ִמיטְׁ ט ֶרִבי ָנָתן ַאז ַביי ִדי ִמלְׁ ש ִוויָזאגְׁ ֶדערְׁ  נְׁ
צֹויֶגעֶנ ג ַפארְׁ ָחָמה ִאיז ַא ַלאנְׁ ָחָמה, ִדי ִמלְׁ ִליֶכע ִמלְׁ ָחָמה,ַביי ַא ֶגעֶווענְׁ  ע ִמלְׁ

ש ֶער ָהאט ִאים אּון ֲאִפילּו ֶווען ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ָהאט ַבאִזי טְׁ ט ֶדעם ֶמענְׁ גְׁ
ט ַאז ֶדער יֵ  ִנישְׁ ט ָנאכְׁ ִשיל ֶגעֶווען ִמיט ִביֶטעֶרע ֲעֵבירֹות, ֵמיינְׁ ֶצר ָהַרע ַמכְׁ

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

ֹות אּון ַמֲעִשים טֹוִבים ִאיז ֶער ֶדער גֶ  ן ִמצְׁ צּוַכאּפְׁ ט ַאַריינְׁ רּוִבירְׁ  עִוויֶנער.ּפְׁ

ן ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ִאיז ָנאר ֶדער ֶגעִוויֶנער ֶווען ֶער ֶקען ַבאַווייזְׁן צּו צ ֶרעכְׁ ּובְׁ
ש'ס מּוט, ַאז ֶער ָזאל אֹוי טְׁ ֵהיֶדעם ֶמענְׁ ן ֶמער ָאנְׁ ט ֶוועלְׁ ן אּון ִנישְׁ ֶגעבְׁ ן פְׁ יבְׁ

ק, ִאיז ֶער דֶ  ַטארְׁ ט ִזיךְׁ שְׁ ש ַהאלְׁ טְׁ ג ֶדער ֶמענְׁ  ער פּון ֵניי, ָאֶבער ִווי ַלאנְׁ
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 ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש
 

 ~סּוָכה   ~
 

... יךְׁ מּוִציֶגע ש ִ  ִמיט ִדי ש ְׁ
ָוה פּון  ט ַאז ִדי ִמצְׁ ִליָט"א ָזאגְׁ מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ

ע ִמצְׁ  לֶּ עִציעֶּ פֶּ ׁש סּוָכה ִאיז ָגאר ַא סְׁ ערְׁ דֶּ ָוה ַאנְׁ
ׁש  טְׁ ענְׁ ער מֶּ ֹות, ַווייל דֶּ ע ִמצְׁ ערֶּ דֶּ ע ַאנְׁ פּון ַאלֶּ
ר טּוט  ן ַאַריין ִאין ִדי סּוָכה, אּון עֶּ צְׁ ַגאנְׁ ֵגייט ִאינְׁ
ט,  סְׁ ר עֶּ ן ִאין ִדי סּוָכה, עֶּ ִמיּות'ִדיגֶּע ַזאכְׁ ע ַגׁשְׁ ַאלֶּ
ט ִאין ִדי סּוָכה, אּון  ָלאפְׁ ר ׁשְׁ ט אּון עֶּ קְׁ ִרינְׁ ר טְׁ עֶּ

ע דּוָׁשה פּון ִדי סּוָכה,  ִדי ַאלֶּ ן ִדי קְׁ ן ָהאבְׁ ַזאכְׁ
ָוה צּו ַזיין ִאין ִדי אְך דָ ַווייל ָדאס ִאיז  ִדי ִמצְׁ

 סּוָכה.
ַמאק  ער ִאיד ַא גֶּעׁשְׁ ט יֶּעדֶּ ַפאר ִפילְׁ ערְׁ אּון דֶּ
ִכיָנה ִאיז  ט ִאין ִדי סּוָכה ַווייל ִדי ׁשְׁ ען ִזיצְׁ וען מֶּ וֶּ

עם אֵ  ער דֶּ ט מֶּ ען ִפילְׁ ט אּון מֶּ ן ָדארְׁ טְׁ ׁשְׁ ערְׁ ייבֶּ
 ִאין ִדי סּוָכה.

ע ַצייט  טֶּ עסְׁ ט ִדי בֶּ עָמאלְׁ ַפאר ִאיז דֶּ ערְׁ אּון דֶּ
ן ִאין ִדי סּוָכה, ַווייל  טְׁ ׁשְׁ ערְׁ ן צּום ֵאייבֶּ עדְׁ צּו רֶּ
ען  גֶּענּומֶּ ער ָאנְׁ נֶּעלֶּ ִפלֹות ׁשְׁ ן ִדי תְׁ וערְׁ ט וֶּ ָדארְׁ
טְׁ  ׁשְׁ ערְׁ גֶּער פֹוֵעל'ן ַביים ֵאייבֶּ ִרינְׁ ען גְׁ ען קֶּ ן אּון מֶּ

ען ִוויל. עס ָוואס מֶּ  ַאלֶּ
ָחן ָערּוְך  לְׁ ֵטייט ִאין ׁשֻׁ ס ׁשְׁ )או"ח ִסי' תרל"ט ס"ד( עֶּ

ען ִוויל  וענֶּען ִאין ִדי סּוָכה, ַאז אֹויב מֶּ ן ַדאוֶּ ועגְׁ וֶּ
ט  ען ִאין ִדי סּוָכה אּון אֹויב ִניׁשְׁ ט מֶּ וענְׁ ַדאוֶּ

ט  ִקים ָדארְׁ ן ִדי פֹוסְׁ ט, ָזאגְׁ ָרָהם ָׁשםִניׁשְׁ ס"ק  )ָמֵגן ַאבְׁ

ָטאט ַא ׁשּוהל ָזאל י"ד(  ַאז אֹויב ִאיז ָדא ִאין ׁשְׁ
ף  וענֶּען ִאין ׁשּוהל. ַדארְׁ ׁש ַדאוֶּ ערְׁ דֶּ נְׁ ען ֵגיין עֶּ מֶּ
ען  ָטאט ִאיז דֶּ ע ׁשְׁ כֶּ ועלְׁ ֵטיין, ִאין וֶּ ׁשְׁ ען ַפארְׁ מֶּ
ט  ָחן ָערּוְך ָזאגְׁ לְׁ ער ׁשֻׁ ט ָדא ַקיין ׁשּוהל ַאז דֶּ ִניׁשְׁ

ען דַ  ט ָזאל מֶּ עָמאלְׁ ז ַאז דֶּ וענֶּען ִאין ִדי אּונְׁ אוֶּ
 סּוָכה?

ִרית  ִפלֹות ַׁשחְׁ ת, ִדי תְׁ ע זֶּענֶּען ֱאמֶּ ָנאר ֵביידֶּ
ער ֵגיין ִאין  ען ִזיכֶּ ף מֶּ ָחה אּון ַמֲעִריב ַדארְׁ ִמנְׁ
ע  ערֶּ דֶּ ער ִדי ַאנְׁ ָין, ָאבֶּ וענֶּען ִמיט ִמנְׁ ׁשּוהל ַדאוֶּ
ט ַאז  נְׁ ערְׁ ז גֶּעלֶּ ִבי ָהאט אּונְׁ ער רֶּ ִפלֹות ָוואס דֶּ תְׁ

ען ָזאל ן אֹויף ִאיִדיׁש,  מֶּ טְׁ ׁשְׁ ערְׁ ן צּום ֵאייבֶּ עדְׁ רֶּ
ן  טְׁ ׁשְׁ ערְׁ ן ֵאייבֶּ ן ַפארְׁ ֵציילְׁ ערְׁ ען ָזאל דֶּ אּון מֶּ
ׁש, אּון  טְׁ ענְׁ 'ן מֶּ ְך אֹויפְׁ עס ָוואס ֵגייט דּורְׁ ַאלֶּ
ען ן ַאלֶּעס ָוואס מֶּ טְׁ ׁשְׁ ערְׁ ן ַביים ֵאייבֶּ עטְׁ   בֶּ
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ד, ַריינְׁ ן פְׁ ט צּו ַא גּוטְׁ עדְׁ ען רֶּ ף, ַאזֹוי ִווי מֶּ ר גּוט צּו טּוהן  ַדארְׁ ָדאס ִאיז ֵזייעֶּ

ט  עדְׁ ען רֶּ ן ִווי מֶּ ען ִפילְׁ ען קֶּ ט אּון מֶּ ִכיָנה רּוהט ָדארְׁ ִאין ִדי סּוָכה, ַווייל ִדי ׁשְׁ
ן ַביים  עטְׁ בֶּ ען ִזיְך אֹויסְׁ ען קֶּ ל ָפִנים, אּון מֶּ ן ָפִנים אֶּ טְׁ ׁשְׁ ערְׁ צּום ֵאייבֶּ

ף, אּו ען ַדארְׁ ן ַאלֶּעס ָוואס מֶּ טְׁ ׁשְׁ ערְׁ ן.ֵאייבֶּ עבְׁ ִליְך לֶּ ִליקְׁ ן ַא גְׁ ועט ָהאבְׁ ען וֶּ  ן מֶּ
*** 

... ידּוךְׁ יין ש ִ ט דַּ סְׁ אקּומְׁ  ּבַּ
ן ַביים  עטְׁ ַלאץ ַפאר ַא ָבחּור צּו בֶּ ע פְׁ אֹויְך ִאיז ִדי סּוָכה ַא גּוטֶּ

ט  ָמָרא ָזאגְׁ ן ַא ִׁשידּוְך, ַאזֹוי ִווי ִדי גְׁ טְׁ ׁשְׁ ערְׁ 'ן ָפסּוק )ֲעָרִכין ג:( ֵאייבֶּ אֹויפְׁ
תֹו "בַ  ִאׁשְׁ ֵעין ָתדּורּו ַמה ִדיָרה ִאיׁש וְׁ בּו כְׁ ַעת ָיִמים", ֵתׁשְׁ בּו ִׁשבְׁ סּוכֹות ֵתׁשְׁ

תֹו. ִאׁשְׁ  ַאף סּוָכה ִאיׁש וְׁ
ן ַא  ר ָהאבְׁ ען עֶּ ט ִזיְך ַאַריין ִאין ִדי סּוָכה, קֶּ ר ַא ָבחּור זֶּעצְׁ וען עֶּ ַפאר וֶּ ערְׁ דֶּ

ן "ִרב טְׁ ׁשְׁ ערְׁ ע ַטֲעָנה צּום ֵאייבֶּ ט 'ַמה גּוטֶּ ט גֶּעָזאגְׁ ל עֹוָלם דּו ָהאסְׁ ֹונֹו ׁשֶּ
תֹו' ִאיְך ִבין ָדא ִאין ִדי סּוָכה ִאיְך  ִאׁשְׁ תֹו ַאף סּוָכה ִאיׁש וְׁ ִאׁשְׁ ִדיָרה ִאיׁש וְׁ
ן ַא ַווייב, ַאז ִאיְך  עלְׁ טֶּ טּו ִמיר צּוׁשְׁ סְׁ פְׁ ט ַדארְׁ ק, יֶּעצְׁ ָהאב גֶּעטּוהן ַמיין ֵחלֶּ

ַקֵיים ַזיין  ענֶּען מְׁ ֵלימּות.ָזאל קֶּ ָוה ִבׁשְׁ  ִדי ִמצְׁ
ִבי  ער רֶּ ט דֶּ ער ָזאגְׁ ק א' ִסיָמן מ"ח( אּון ָנאְך מֶּ ָוה פּון )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחלֶּ ַאז ִדי ִמצְׁ

ער  ף דֶּ ט אֹויס ַאז ַפאר ַא ָבחּור ַדארְׁ ער, קּומְׁ דֶּ סּוָגל ַפאר ִקינְׁ סּוָכה ִאיז מְׁ
ר ָזאל ֲחתּוָנה ן ַאז עֶּ פְׁ עלְׁ ער הֶּ טֶּ ׁשְׁ ערְׁ ע  ֵאייבֶּ ן ַא ִאיִדיׁשֶּ עלְׁ טֶּ ׁשְׁ ן אּון אֹויפְׁ ָהאבְׁ

ע  טֶּ עסְׁ ַפאר ִאיז ִאין ִדי סּוָכה ִדי בֶּ ערְׁ עְך, דֶּ לֶּ ערְׁ דֶּ ן ִקינְׁ ענֶּען ָהאבְׁ טּוב אּון קֶּ ׁשְׁ
ן ַא ִׁשידּוְך. עטְׁ בֶּ ַלאץ ַפאר ַא ָבחּור צּו אֹויסְׁ  פְׁ

*** 

ה... אִציר ִאין ִדי סּוּכָּ ּפַּ ן אַּ ש ְׁ אּפְׁ  כַּ
ָחן עָ  לְׁ ט ִאין ׁשֻׁ ַסק'נְׁ ט גֶּע'פְׁ וערְׁ ָוה  )או"ח ִסי' תרל"ט ס"א(רּוְך וֶּ "ָוואס ִאיז ִדי ִמצְׁ

ן, אּון  ָלאפְׁ ן, ׁשְׁ קְׁ ִרינְׁ ן, טְׁ סְׁ ׁש עֶּ טְׁ ענְׁ עג ָזאל ַא מֶּ ן טֶּ ע ִזיבְׁ צֶּ פּון סּוָכה? ִדי ַגאנְׁ
ן' ִאין ִדי סּוָכה".'ׁשְׁ   ַפאִצירְׁ

וער  ן ִאין ִדי סּוָכה? וֶּ ַפאִצירְׁ ע סּוָכה ָוואס ִאיז ִדי ׁשְׁ רֹויסֶּ ען ַאַזא גְׁ ָהאט דֶּ
ן? ַפאִצירְׁ ט ַארּום ׁשְׁ ענֶּען ָדארְׁ  צּו קֶּ

ט ַאז ִאין ִדי  ר גֶּעָזאגְׁ ִריעֶּ ען ָהאט פְׁ ַׁשט ַאזֹוי ִווי מֶּ ער פְׁ ען ַזיין דֶּ ס קֶּ עֶּ
ן  ן ִמיטְׁ ַפאִצירְׁ ן, צּו ׁשְׁ טְׁ ׁשְׁ ערְׁ ן צּום ֵאייבֶּ עדְׁ רֶּ ען ִזיְך גּוט אֹויסְׁ ען מֶּ סּוָכה קֶּ

ן ִאין ִדי סּוָכה.ֵאיי טְׁ ׁשְׁ ערְׁ  בֶּ
ען ַארּום  ען מֶּ ַׁשט, ַאז ִאין ִדי סּוָכה קֶּ ען ַזיין ָנאְך ַא פְׁ ס קֶּ ער עֶּ ָאבֶּ
ן ַא ַמָתָנה ִדי  ז גֶּעגֶּעבְׁ ִבי ָהאט אּונְׁ ער רֶּ דֹוָׁשה. דֶּ ן ִאין ִדי תֹוָרה ַהקְׁ ַפאִצירְׁ ׁשְׁ

ְך ַהִלימּוד"  רֶּ ר דֶּ ן ַא  ו()ִשיחֹות ָהַר"ן ִסיָמן ע""ֵסדֶּ ׁש ָזאל ִזיְך ַמאכְׁ טְׁ ענְׁ ַאז ַא מֶּ
ָמָרא,  ַניֹות, ִאין גְׁ ָרא, ִאין ִמׁשְׁ ע ֲחָלִקים ִאין ִדי תֹוָרה, ִאין ִמקְׁ ִׁשיעּור ִאין ַאלֶּ
ר  ער ֲאִפילּו עֶּ טֶּ וערְׁ ן ִדי וֶּ ן ָזאגְׁ ֵהייבְׁ ר ָזאל ָאנְׁ ָחן ָערּוְך א.א.וו. אּון עֶּ לְׁ ִאין ׁשֻׁ

ט ָוואס עֶּ  ֵטייט ִניׁשְׁ ׁשְׁ ר ַפארְׁ ט ָוואס עֶּ ט ִניׁשְׁ קְׁ ענְׁ ר גֶּעדֶּ ט אּון ֲאִפילּו עֶּ ר ָזאגְׁ
ועט ִזיְך ִאים ִמיט ִדי  ועט ָדאס טּוהן וֶּ ׁש וֶּ טְׁ ענְׁ וען ַא מֶּ ט. אּון וֶּ נְׁ ערְׁ ָהאט גֶּעלֶּ
ר ָהאט  ֵטיין ַאלֶּעס ָוואס עֶּ ׁשְׁ ועט ַפארְׁ ר וֶּ ענֶּען ִדי ֹמַח אּון עֶּ פֶּ ַצייט עֶּ

ו ר וֶּ ט, אּון ֲאִפילּו ָוואס עֶּ ען גֶּעָזאגְׁ ועט מֶּ ט וֶּ ועלְׁ ענֶּען אֹויף ִדי וֶּ ט קֶּ עט ִניׁשְׁ
ט. ועלְׁ ַמאנֶּען אֹויף יֶּענֶּע וֶּ ערְׁ נֶּען אּון דֶּ ערְׁ לֶּ ער ַאלֶּעס אֹויסְׁ  ִאים ָאבֶּ

ט דִ  ָמָרא ָזאגְׁ ן פּון ִדי :( ח)סּוָכה כי גְׁ רֹויסְׁ דְׁ ען ִאינְׁ ִעיּון ָזאל מֶּ נֶּען בְׁ ערְׁ ַאז לֶּ
ִגי ן תֹוָרה בְׁ ער ָזאגְׁ ען טּוהן ִאין ִדי סּוָכה, זֶּעהט סּוָכה, ָאבֶּ ָסא ָדאס ָזאל מֶּ רְׁ

ן ִדי ַצייט אּון  צּוִניצְׁ ַלאץ אֹויסְׁ ִטיגֶּע פְׁ ען ַאז ִאין ִדי סּוָכה ִאיז ִדי ִריכְׁ מֶּ
ט ִזיְך ַאַריין  ען נֶּעמְׁ ִבי'ן, מֶּ ְך ַהִלימּוד פּון רֶּ רֶּ 'ן דֶּ ע ִׁשיעּוִרים אֹויפְׁ נֶּען ַאלֶּ ערְׁ לֶּ

ָפִרים ִאין ן סְׁ ע  ַא הֹויפְׁ ל פּון יֶּעדֶּ ְך ַאִביסְׁ ט דּורְׁ ַפאִצירְׁ ען ׁשְׁ ִדי סּוָכה, אּון מֶּ
ָמָרא  ל גְׁ ִהִלים, ַאִביסְׁ ל תְׁ ַניֹות, ַאִביסְׁ ל ִמׁשְׁ ל חּוָמׁש, ַאִביסְׁ ִׁשיעּור, ַאִביסְׁ
ער  דֶּ ַחת תֹוָרה ִמיט ָגאר ַאן ַאנְׁ ען צּוֵגיין צּום ִשמְׁ ועט מֶּ א.א.וו. אּון ַאזֹוי וֶּ

ַמאק וִ  נֶּען ִדיגֶּעׁשְׁ ערְׁ ט ִדי ַצייט ִמיט לֶּ גֶּעִניצְׁ ען ָהאט אֹויסְׁ ִדיג ַאז מֶּ ענְׁ  ויסֶּ
 ֵהייִליגֶּע תֹוָרה.

ק ט"ו עֶּ ) ַות סּוָכהִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחלֶּ דּוַׁשת ִמצְׁ ְך קְׁ  (רֶּ

 

   

 ִדיָדן ָנַצח
ט ִאיז ֶער ָנא ךְׁ ֶגעִוויֶנער, אּון ֲאִפילּו אֹויב ֶיעצְׁ

ן, ֶוועט ֶער ָאֶבער טְׁ שְׁ ִמיט  ַווייט פּוֶנעם ֵאייֶבערְׁ
ִליֶכער ִאיד.ִדי ַצייט וֶ  ן ַאן ֱאֶמת'ֶער ֶערְׁ  וערְׁ

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

ָחָמה, ן ִדי ִמלְׁ ֶגעֶגעבְׁ ט אֹויפְׁ ִנישְׁ ן ָנאכְׁ ט  ָהאבְׁ ֵמיינְׁ
ן ֶגעִוויֶנען, ָכאטְׁ  ש פּון ָדאס ַאז זֵיי ָהאבְׁ

ט ֶזעהן ֶווע ן ֶקען ֶמען ֶבֱאֶמת ִנישְׁ רֹויסְׁ דְׁ ר ֶעס ִאינְׁ
ֵיֶצר  ָהאט ֶגעִוויֶנען, ֶעס ֶזעהט אֹויס ַאזֹוי ִווי ֶדער

ִליחַ   ָהַרע ָהאט ֶגעִוויֶנען ַווייל ֶער ָהאט ַמצְׁ
ש ִמיט  טְׁ ִשיל ַזיין ֶדעם ֶמענְׁ ֶגעֶווען צּו ַמכְׁ

ש ָהאט ֲעֵבירֹות, אֹויב ָאֶבער ֶדער ֶמע טְׁ נְׁ
ן ִאיז ֶער ֶבֱאֶמת דֶ  ֶגעֶגעבְׁ ט אֹויפְׁ ִנישְׁ ער ָנאכְׁ

 ָנַצחד. ֶגעִוויֶנער, דִִּיָדן

ש ָוואס ֵוויי טְׁ ַפאר וואֹויל ִאיז ֶדעם ֶמענְׁ ט ֶדערְׁ סְׁ
אר ַאז ֶדער ִעיָקר ִציהל פּוֶנעם ֵיֶצר ָהַרע ִאיז נָ 

ן ֶרעכְׁ ן ִדי  ִאים צּו צּובְׁ ֶגעבְׁ ַאז ֶער ָזאל אֹויפְׁ
ט פּון ִאים,ָהא ג, אּון ֶער ָלאזְׁט ִזיךְׁ ִנישְׁ  ֶפענּונְׁ

ט ִאים פְׁ ַאָראּפ,  ֲאִפילּו ֶווען ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ַווארְׁ
ט אֹויף, ֶוועט ֶער זִ  ָמאל ִנישְׁ ט ֶער ֵקיינְׁ יֶכער ֶגעבְׁ

ִליֶכער ִאיד א ּון צּום סֹוף זֹוֶכה ַזיין צּו ַזיין ַאן ֶערְׁ
ס א ן ַאֶלעס גּוטְׁ ט אּון ֶער ֶוועט ָהאבְׁ ֹויף ִדי ֶוועלְׁ

ט.  אֹויף ֶיעֶנע ֶוועלְׁ
 (, ֲהָלכֹות ַשָבת הדז אֹות נדדִליקּוֵטי ֲהָלכֹות)

 

ן אר ִדי אֹויגְׁ ה פַּ פּואָּ  אַּ רְׁ
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 בית המדרש "היכל הקודש" ברסלב
 בנשיאות כ"ק מרן מוהרא"ש שליט"א

27 Skillman St. 
 

 לחג הסוכות םזמני
 

 שחרית
 01:11 בשעה 

 

 מנחה
  7:01 בשעה 

*** 
 

 רבההושענה 
 00:11תורה בשעה משנה 

 

 עצרתשמיני 
 01:11 בשעה  שחרית
  7:01 בשעה  מנחה

 

 תורהשמחת 
 9:11 בשעה  שחרית
  7:11 בשעה  מנחה
 כך נעילת החגואחר 

 
 

ן ן ִאידְׁ ארְׁ ֶווער צּו נַּ  ש ְׁ
ר  וען ֵזייעֶּ ִאין ָיאר תק"ע ַפאר יֹום טֹוב סּוכֹות ִאיז גֶּעוֶּ
ס  גֶּעזֶּעהן ַאז עֶּ ס ָהאט אֹויסְׁ רֹוִגים, עֶּ תְׁ ען אֶּ וער צּו ַבאקּומֶּ וֶּ ׁשְׁ
ס  רֹוִגים אֹויף סּוכֹות, עֶּ תְׁ ט ַזיין ַקיין אֶּ ַלל ִניׁשְׁ ועט ׁשֹוין ִבכְׁ וֶּ

וען צּו ט גֶּעוֶּ ן  ִאיז ִניׁשְׁ צְׁ רֹוִגים ִאינֶּעם ַגאנְׁ תְׁ ען ַקיין אֶּ ַבאקּומֶּ
ד.  ַלאנְׁ

ן ַאז  פְׁ ער גֶּעָהאלְׁ טֶּ ׁשְׁ ערְׁ ער ֵאייבֶּ ב סּוכֹות ָהאט דֶּ רֶּ ִביז ַמָמׁש עֶּ
רֹוִגים צּו  תְׁ ע אֶּ טֶּ ְך ֵנס גֶּעֵציילְׁ רֶּ דֶּ ען בְׁ גֶּעקּומֶּ ענֶּען ָאנְׁ ס זֶּ עֶּ

עם גָ  ט ַפאר דֶּ ען ָהאט גֶּעָצאלְׁ עט, אּון מֶּ טֶּ ע ׁשְׁ ִליכֶּ טְׁ אר ַאַסאְך עֶּ
ט.  גֶּעלְׁ

רֹוג, ָגאר  תְׁ ען ַאן אֶּ גֶּעקּומֶּ ַלב ִאיז ָאנְׁ סְׁ רֶּ ָטאט בְׁ אֹויְך צּו ִדי ׁשְׁ
ן  ִבי ִאיז גֶּעָווארְׁ ער רֶּ ִבי'ן, דֶּ ן רֶּ רֹוג, צּום ֵהייִליגְׁ תְׁ ַא ֵׁשיינֶּעם אֶּ
ען ָזאל  ן ַאז מֶּ ר ָהאט גֶּעֵהייסְׁ רֹוג, עֶּ תְׁ עם אֶּ ֵרייִליְך פּון דֶּ ר פְׁ ֵזייעֶּ

גֶּען  ענְׁ רֶּ ר ָהאט בְׁ ֵרייד ַאז עֶּ רֹויס פְׁ ן, ַפאר גְׁ ִפילְׁ מּוִזיק אּון ׁשְׁ
רֹוג. תְׁ ען ַאן אֶּ וען צּו ַבאקּומֶּ ה גֶּעוֶּ  זֹוכֶּ

רֹויס ַחיֹות  ִבי גֶּעַהאט ָגאר גְׁ ער רֶּ עג ִאין ַא ִצי ָהאט דֶּ ֵריי טֶּ דְׁ
ט  ִפירְׁ ט גֶּעׁשְׁ ִניׁשְׁ ר ָהאט ָגארְׁ רֹוג, ַאזֹוי ַווייט ַאז עֶּ תְׁ עם אֶּ פּון דֶּ

וֶּ  ט גֶּעַהאטִדי ׁשְׁ עָמאלְׁ ר ָהאט דֶּ ק ָוואס עֶּ ענְׁ רֶּ ע קְׁ פּון ִדי  ,וערֶּ
רֹוג. תְׁ ָחה פּונֶּעם אֶּ ע ִשמְׁ רֹויסֶּ  גְׁ

ט ַאַסאְך פּונֶּעם  עדְׁ ִבי גֶּערֶּ ער רֶּ אֹויְך ָנאְך סּוכֹות ָהאט דֶּ
ט ִדי  ִניׁשְׁ ט ָגארְׁ ען ֵווייסְׁ ט ַאז מֶּ ר ָהאט גֶּעָזאגְׁ רֹוג, עֶּ תְׁ אֶּ

ַקייט פּון ִדי ֵהייִליגֶּע רֹויסְׁ ער ַאזֹויִפיל  גְׁ רֹוג, ָאבֶּ תְׁ ָוה פּון אֶּ ִמצְׁ
ער צּו  טֶּ ע גֶּעלְׁ רֹויסֶּ ן גְׁ טְׁ ן ִזיְך ָקאסְׁ ן ָלאזְׁ ען זֶּעהן ַאז ִאידְׁ ען מֶּ קֶּ
ֹות,  ע ִמצְׁ ערֶּ דֶּ ט ַפאר ַאנְׁ ען ָצאלְׁ ער ִוויִפיל מֶּ רֹוג, מֶּ תְׁ ן ַאן אֶּ קֹויפְׁ

ענֶּען  ן זֶּ וער ֵזיי צּואְך דָ אּון ִדי ִאידְׁ וֶּ ס ִאיז ׁשְׁ לּוג אּון עֶּ  קְׁ
ן ַאזֹויִפיל  ען ַאז ֵזיי ָצאלְׁ ַפאר אֹויב זֶּעהט מֶּ ערְׁ ן, אּון דֶּ ַנארְׁ ַפארְׁ
ע  רֶּ ָוה ִאיז ַא ִסיָמן ַאז ָדאס ִאיז ָגאר ַא ֵטייעֶּ ט ַפאר ִדי ִמצְׁ גֶּעלְׁ

ן. ַׁשאצְׁ ט ָאפְׁ ען ִניׁשְׁ ען קֶּ ָוה ָוואס מֶּ  ִמצְׁ
 (ִשיחֹות ָהַר"ן ִסיָמן קכ"ה)

 

 בָוונֹות פּון ָׁשאְקֶלען לּולָ ִדי כַ 

 

ֲעִריב ח מַּ רָּ  ִמזְׁ

 

פֹון רֹום צָּ  דָּ

 

ה ּטָּ ה מַּ לָּ עְׁ  מַּ
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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'

~~~ 
 

 ש יום כיפור"שיינע תפלות ביי מוהרא
 

 ש דאס"אזוי ווי די פארגאנגענע יאר האט מוהרא
 יאר נאכאמאל אריבער גערופן דעם ראש השיבה

 ן יום כיפורער זאל קומען מיט די בחורים דאווענע
 .בבית מדרשו אין בארא פארק

 די בחורים זענען טאקע אריבער אויף יום כיפור
 דער ראש הישיבה האט געדאווענט, ש"צו מוהרא

 מיט, ווען די בחורים העלפן צו, שחרית פארן עמוד
 .אלע ניגונים

 און מען האט, עס איז געווען א שיינער יום טוב
 א גוט, הט א גמר חתימה טוב'פועל'זיכער גע

 .געבענטשט יאר פאר גאנץ כלל ישראל
 

 !וביום צום כיפור יחתמון
 

ה לָּ חָּ תְׁ  אַּ ֵנייֶע הַּ
 

 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

212-444-1111 

 ספרי ברסלב
 

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

 באקומען ביי אונז אלע ספרי ברסלב
 

27 Skillman St. 
 

 743-337-1151אדער רופט 
 
 

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

 

 תאו ואתכנשו!
 הננו מודיעים לכל אנשי שלומינו

 שיתקיים אי"ה 

 רבתיסעודת הילולא
 של רבינו ז"ל

 , ב' דחול המועדא'ביום 
 שפיזא דמשה רעיא מהימנאוא

 כ"ק מרן מוהרא"ש שליט"א בסוכת
 בבית מדרשינו בבארא פארק

 

 ::60בשעה 
 חג כשר ושמח

 הגבאים

 
 



 א
 

 

 גליון היכל הקודש
 וועכענטליכע גליון ארויסגעגעבן דורך

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

 
 

  זמנים
 6:92הדלקת הנרות......................

 2:11.................ר"ש.....סוף זמן ק
 7:55..............................מוצש"ק..

 שיעורים כסדרן
 ...........פסחים צ"ח.בבלי.............

 בתרא ד'בבא .................ירושלמי
 פרק י"ד ....יבמות......פתא....תוס

 
 
 
 

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
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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
ן ֵזיי ַא ַחיֹות, ֵזיי  ֶקער, אּון פּון ֶדעם ָהאבְׁ ֶפעלְׁ
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 אּון ֶ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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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  צְׁ ן ַטאנְׁ ָאֶבער ֶדער ֱאֶמת ִאיז ַאז ֶווען ֶמען ֶזעהט ִווי ִאידְׁ

ט ַא  ֵרייֶען ִזיְך ִמיט ִדי ּתֹוָרה, ָדאס ֶגעבְׁ ן אּון פְׁ 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
ַפאר ֶווען  ֶנען ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה?" אּון ֶדערְׁ זֹוֶכה ַזיין צּו ֶלערְׁ

ט  ַחת ּתֹוָרה ַמאכְׁ ט ִשמְׁ ֶיעֶדער ִאיד ָאפ ַביי ִזיְך ַאז ֶעס קּומְׁ
ַלייִסיג ִדי ּתֹוָרה,  ֶנען פְׁ ן ֶלערְׁ ֵהייבְׁ ָדאס ָיאר ֶוועט ֶער שֹוין ָאנְׁ
ִריֶשע  ט ִזיְך ִמיט ִדי פְׁ ֵריידְׁ ט ֶיעֶדער אּון פְׁ צְׁ ַפאר ַטאנְׁ אּון ֶ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  ֵשי שְׁ ן ַאנְׁ ן ִזיְך ִפירְׁ ֶלעגְׁ אּון ַאזֹוי פְׁ
ֵרייֶען ִמיט ִדי ּתֹוָרה ָהאט ֶמען  ן אּון ִזיְך פְׁ צְׁ ַעת'ן ַטאנְׁ ַאז ִבשְׁ
ֶצע ָיאר צּו ֶטער ֶגענּוֶמען גּוֶטע ַקָבלֹות אֹויף ִדי ַגאנְׁ  ִזיְך אּונְׁ
ן  ָמָדה, צּו ַמאכְׁ רֹויס ַהתְׁ ֶנען ַאַסאְך ּתֹוָרה ִמיט גְׁ ֶלערְׁ
ָרא, ִאין  ִשיעּוִרים ִאין ַאֶלע ֲחָלִקים פּון ִדי ּתֹוָרה, ִאין ִמקְׁ
ֶפעִציֶעל ָהאט ֶמען ִזיְך  ָרש, אּון סְׁ ָמָרא אּון ֶמדְׁ ָנה, גְׁ ִמשְׁ

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 ֶווערְׁ י ּתֹוָרה, אּון ָדאס ֶגעבְׁ
ן, אּון ִדי  ן ִסיפּוק ִאין ֶלעבְׁ ֶפעִציֶעלְׁ ש ַא סְׁ טְׁ ִאיֶנעם ֶמענְׁ
ן ַאז ֶער ָזאל  ט ִאים ַאֶלע ַזייֶנע ֶוועגְׁ ַלייכְׁ ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה ֶדערְׁ

ן ָוואס ֶער ָהאט צּו טּוהן.  ִוויסְׁ

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

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

ן ָיאר. צְׁ ן ַגאנְׁ ָדָלה ַפארְׁ  ִקידּוש 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
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

י ֲהָלָכה ֵהייְסט. וי דִׁ וִׁ
יְמל אּון ֶעְרד ֶזעֶנען ַבאַׁשאְפן ֶגעָו י הִׁ ואְרן ֶ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 ֶדע יט ַאֶלעס ֶקען ֶמען דִׁ ין ֶיעֶדע ַמָצב, אּון מִׁ יֶבעָראל אִׁ ם 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 ַאז )ַסְנֶהְדרִׁ
ְלְקלּו ב יז ֶגעֶווען פּון ַא ַפייְגן בֹוים, ְבָדָבר ֶׁשקִׁ י ֵעץ ַהַדַעת אִׁ ְתְקנּו.דִׁ ֹו נִׁ

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

ּוז ֶמען ַזיין ְגַלייְך צּו ַפאְרְׁשֵטיין ַאֶלעס ָוואס ֶמען ֶלעְרְנט, ַווייל אֹויב מ
ְכַלל יְׁשט ָאן, אּון  ַאֶלעס ְגַלייְך ַפאְרְׁשֵטיין ֶדעָמאְלט ֵהייְבט ֶמען בִׁ נִׁ

יְנַגאְנְצן אֹויף צּו ֶלעְרֶנען. ֶמען ֶ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

יְכן צּו ַא תְ  י תֹוָרה צּוֶגעְגלִׁ יז דִׁ ְריֹו. ַפאְרָוואס אִׁ ֵאָנה, צּו ְתֵאָנה ֹיאַכל ּפִׁ
יְׁשט ַאָראַא פַ  וי ַא ַפייְגן בֹוים ֶנעְמט ֶמען נִׁ ּפ ַאֶלע ייְגן בֹוים, ַווייל ַאזֹוי וִׁ

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

יז ֶמען קּוְמט ָאן ַאַסאְך. אּון ָדאס ַווייְזט א יְסל בִׁ ּוְנז ַאז ֶלעְרְנט ֶמען ַאבִׁ
יְׁשט ַאֶלעס ַכאְּפן אֹויף ֵאיין ָמאל, ַאז ַאֶלעס ָזאל ְגלַ  ייְך ֶמען ֶקען נִׁ

יְסֶלעְך ֶקען ֶמען ָאְנקּוֶמען  יְנַגאְנְצן, ָאֶבער צּובִׁ ָגאר ַאַסאְך.ְקַלאְּפן אִׁ
יז ֶגעֶווען ֶדער ְּפַגם פּוֶנעם ֵעץ ַהַדַעת, ַאז ֶמען הָ  אט אּון ָדאס אִׁ

 צּוֶגעֵלייְגט צּו ָוואס ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָהאט ֶגעֵהייְסן, ֶדער
יְׁשט ֶעְסן פּוֶנ עם בֹוים, ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָהאט ֶגעֵהייְסן ָנאר ַאז ֶער ָזאל נִׁ

וי  עְנט ֶער ָהאט ֶגעָוואְלט ַאז ֶעס ָזאל הּוְנֶדעְרט ְּפָראצֶ ָאֶבער ַאזֹוי וִׁ
יְׁש  ְׁשֵלימּות ָהאט ֶער צּוֶגעֵלייְגט ַא ֶגֶדר ַאז ֶער ָזאל אֹויְך נִׁ יְרן בִׁ ט ָאְנרִׁ

עְסן ֶדעם, אּון ָדאס ָהאט צּוֶגעְבֶרעְנְגט ַאז ֶער ָהאט ָנאְכֶדעם ֶגעגֶ 
ֶדעְרפּון אֹויְך.

יז ַזי י ַפייְגן בֹוים, ַאז עֶ אּון ֶדעְרַפאר אִׁ יט דִׁ יקּון אֹויְך ֶגעֶווען מִׁ ר ין תִׁ
יְׁשט ַזיין ְגַלייְך אִׁ  י ַפייְגן ַאז ֶמען ֶקען נִׁ יְך ָאְּפֶלעְרֶנען פּון דִׁ יְנַגאְנְצן ָזאל 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
 

ית ת ְבֵראשִׁ בָׁ  שַּ
 

 

אֶוועֶנען ִמיט ִמְנָין  דַּ

 

יין ֲעִביר ֶסְדָרה זַּ  מַּ
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 שמיני עצרת
 01:11שחרית בשעה  
  1::0מנחה בשעה  

 

 שמחת תורה
 0:11שחרית בשעה  
  0:11מנחה בשעה  

 ואחר כך נעילת החג
 

 

רָׁא"ש יחֹות מֹוהַּ  שִׁ
ט  ן, ַווייל ֶעס ֶוועט ִנישְׁ צְׁ ֶקען אּון ַטאנְׁ ִרינְׁ ן צּו טְׁ ֶהערְׁ שֹוין אֹויפְׁ
ן ַקיין ֵוויין ֶמער ִאין ֶקעֶלער. ָהאט ֶדער ַבַעל ֵשם טֹוב ִאיר  ַלייבְׁ בְׁ

ן שֹוין ֶגע ט גּוט, ֵגיי דּו ַאֵליין אּון ָזאג ֵזיי ַאז ֵזיי ָזאלְׁ סְׁ ט: "דּו ָזאגְׁ ָזאגְׁ
ן. ֶהערְׁ  אֹויפְׁ

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

ַלֲהבּות  ֶרען אּון ִהתְׁ ֵרייֶען ִזיְך ִמיט ִדי ּתֹוָרה ִמיט ַאַזא בְׁ ן אּון פְׁ צְׁ ַטאנְׁ
ָחה. ֶווען ִזי ָהאט ָדאס ֶגעֶזעהן ָהאט ִזי ֶמער  רֹויֶסע ִשמְׁ ִמיט ַאַזא גְׁ
ַרָבה ִזי  ן, ָנאר ַאדְׁ ֶהערְׁ ן אֹויפְׁ ן ַאז ֵזיי ָזאלְׁ ט פּון ֵזיי ָזאגְׁ ַראכְׁ ט ֶגעטְׁ ִנישְׁ

ן ִאיז ַאֵליין  צְׁ ן ַווייֶטער ַטאנְׁ ן ָנאְך ֵוויין ַאז ֵזיי ָזאלְׁ גְׁ ֶרענְׁ ֶגען ֵזיי בְׁ ֶגעַגאנְׁ
ֵרייֶען ִמיט ִדי ּתֹוָרה.  אּון ִזיְך פְׁ

ֵרייֶען  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 ִמיט ִדי ּתֹוָרה, אּון ָכאטְׁ ִנישְׁ

ִמיֵדי  ֶזעֶרע מֹוחֹות צּו ִדי מֹוחֹות פּון ִדי ַּתלְׁ ן אּונְׁ ַלייכְׁ גְׁ ט ַפארְׁ ֶקעֶנען ִנישְׁ
ן  ט ַאז ִמיר ָזאלְׁ ֶגעָזאגְׁ ז ָאנְׁ ַבַעל ֵשם טֹוב ִזי"ַע, אּון ֶדער ֶרִבי ָהאט אּונְׁ

ַשֵּכר, ָאֶבער ַא ָקה ַהמְׁ ֶקען ַקיין ַמשְׁ ִרינְׁ ט טְׁ זֹויִפיל ֶקעֶנען ִמיר ִזיְך ִנישְׁ
ן ִמיט ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה ִמיט  צְׁ ֵרייֶען אּון צּו ַטאנְׁ ֶנען ִזיְך צּו פְׁ ֶלערְׁ ָאפְׁ

ֶרען. רֹויס בְׁ  גְׁ
ָ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  םשֵ צּוֶגעקּוקְׁ ן אּון פְׁ צְׁ טֹוב ַטאנְׁ
ט פּון ִדי ַזייט  ִמיד ִזיצְׁ ִמיט ִדי ּתֹוָרה, אּון ִזי ָהאט ֶגעֶזעהן ִווי ֵאיין ַּתלְׁ
ָוואס ֶער  ט ַפארְׁ ֶרעגְׁ ט, ֶווען ִזי ָהאט ִאים ֶגעפְׁ ט ִנישְׁ צְׁ אּון ֶער ַטאנְׁ

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

ט, אּון ִזי ל ִביז ַא ָיאר, ָהאט ֶער ִאיר צּוֶגעָזאגְׁ גְׁ ָהאט ִאים  ַא ִאינְׁ
ן ֶדעם ַצִדיק ֶרִבי ָברּוְך  ט ִשיְך, אּון ֶיעֶנעם ָיאר ָהאט ִזי ֶגעבֹוירְׁ גְׁ ֶרענְׁ ֶגעבְׁ
רֹויֶסע ֹּכַח ָוואס  ש ִזי"ַע, ֶזעהט ֶמען פּון ֶדעם אֹויְך ִדי גְׁ פּון ֶמעִזיִביזְׁ

ַחת ּתֹוָרה. ן פּון ִשמְׁ צְׁ ְך ִדי ַטאנְׁ  ֶמען ֶקען פֹוֵעל'ן דּורְׁ
ן ַאז ֶווען ֶער ָהאט ֶדער ֵהיילִ  ט ִזיְך ִפירְׁ ֶלעגְׁ יֶגער ֲאִר"י ַהק' פְׁ

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

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

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

ַחת ּתֹוָרה( ִשמְׁ ִמיִני ֲעֶצֶרת וְׁ  )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש ֵחֶלק ט"ז ֶעֶרְך שְׁ
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יון יעדע וואך אויף אימעיל, ווי אויך צו אדוועטייזן אינעם גליון צו באקומען דעם גל

 Breslevcenter@gmail.com פארבינט אייך צו:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 מוסדותינו הק' נייעס אינערהאלב
 

 פון רבי'ןסעודת הילולא 
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 תשרי, אין די אושפוזא פון משה רעיא מהימנא.
עס זענען זיך צוזאם געקומען א גרויסער עולם אנשי שלומינו צו 

געהאט די זכי' צו הערן דברות קודש פון  די סעודה, וואו מען האט
מוהרא"ש שליט"א איבער די גרויסקייט פונעם טאג, וואס דאס 
מיינט פאר אונז אז מיר האבן זוכה געווען צו זיין ביים רבי'ן און 
וואס דער רבי לערנט אונז, און מוהרא"ש האט ארויסגעברענגט אז 

טוהן די הייליגע דער עיקר איז צו פאלגן דעם הייליגן רבי'ן און 
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 

 ערנען די הייליגע תורה.זיין צו ל
אויך האט מוהרא"ש מעורר געווען אויף מעביר סדרה זיין, אזוי 

בראשית זאל מען נישט פרשת שבת ליינט מען שוין דעם ווי 
ווארטן אויף די לעצטע מינוט נאר שוין אנהייבן צו מעביר סדרה 

קענען מעביר , און אזוי וועט מען ווייטער זיין פרשת בראשית
 יעדע וואך במשך די יאר.דרה זיין ס

נאכן בענטשן איז דער עולם עולם אראפ געגאנגען אין בית 
המדרש ווי מען איז געטאנצן און זיך געפריידט בתופים ובמחולות 

 בשמחת בית השואבה ביז אין די שפעטע שעה'ן.
 !תורתו מגן לנו

*** 
 

 נאך א חתן פון מסכת תענית
ישיבה שטעלט זיך נישט  די פלייץ פון חתנים ביי די בחורים אין

 אפ ברוך ה'.
די וואך האבן זיך די בחורים מיטגעפריידט מיט נאך א חתן אין 

ווייס, וואס איז א חתן אהרן ישיבה, החתן יצחק אייזיק ב"ר 
 נ"י פון קרית יואל. יוסף קאהןגעווארן למזל טוב עב"ג בת ר' 

דער חתן האט זוכה געווען צו לערנען מסכת תענית הונדערט 
און איין מאל, ווי באקאנט וואס מוהרא"ש האט צוגעזאגט אז די 
בחורים וואס וועלן ענדיגן מסכת תענית פערציג מאל וועלן חתנים 

 ווערן.
זאל דער אייבערשטער העלפן אז עס זאל זיין א קשר של קימא 

 און א בנין עדי עד מיט דורות ישרים ומבורכים.
 דבר נאה ומתקבל!

 

ית ת ְבֵראשִׁ בָׁ  שַּ
 המשך

 

יֹות נַּ  ָזאְגן ִמש ְ

 ְגָמָרא

 ֶמְדָרש  

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 הי"ויואל לעווי  מו"ה
 

 צו די געבורט פון א מיידל למזל טוב
 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז ער 
פון זיינע  זאל זעהן אסאך אידיש נחת

 קינדער, אמן.
 

 

 
 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

 נ"יאייזיק ווייס  יצחק החתן
 תלמיד ישיבתינו הק'

 

 וואס איז א חתן געווארן למזל טוב
 

ל העלפן אז עס זאל דער אייבערשטער זא
זיין א קשר של קימא און א בנין עדי עד, 

 דורות ישרים ומבורכים, אמן.
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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
 6:51הדלקת הנרות......................

 9:51.................ר"ש.....סוף זמן ק
 7:11..............................מוצש"ק..

 שיעורים כסדרן
 ק"ז...........פסחים .בבלי.............

 בתרא י"גבבא ................ירושלמי
 ...כתובות פרק ט'......פתא....תוס

 
 
 
 

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  :ָזאְגט אֹויף ֶדעם ָפסּוק  עב:(

ְסִביר לֹויט ְלָעְלָמא ֵדין ֵנְייָחא ְלָעְלָמא ְדָאִתי, מֹוֲהָרא"ׁש ְׁשִליָט"א ִאיז ָדאס מַ 
ַאז ֶווען ַא ִאיד ִוויל  )ִלּקּוֵטי מֹוַהַר"ן ח"א ס"ו(ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ָזאְגט 

ַסיי אֹויב  ,אְרף ֶער ִזיְך ֶקעֶנען ֶדעְרַהאְלְטן אֹויף ְצֵוויי ֶוועְגןדַ טּוהן, ְתׁשּוָבה 
ָזאל ֶער ִזיְך  ,ֶעס ֶוועט ִאים גּוט ֵגיין ֶער ֶוועט ֶקעֶנען ֶלעְרֶנען אּון ַדאֶוועֶנען

יי ֶער ֶקעֶנען ֶדעְרַהאְלְטן אּון ִוויְסן ַאז ֶער ֶקען ָנאְך ֶמער ַמְצִליַח ַזיין, אּון סַ 
ן ַאז ַאָראפ ֶער טּוט ֲעֵבירֹות ָזאל ֶער אֹויְך ִזיְך ֶדעְרַהאְלְטן אּון ִוויסְ ַפאְלט 

ּוָבה ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָהאט ִאים ָנאְך ַאְלץ ִליב אּון ֶער ֶקען ֵאייִביג ְתׁש
 טּוהן, אּון ָנאר ַאזֹוי ֶקען ֶמען ַזיין ַא ַצִדיק.

ֶדער  םֶדעָזאְגט אֹויף  - ֹוְלדֹות ֹנחַּ ֹנחַּ ֵאֶלה ּתָדאס ִאיז ְפַׁשט ִאין ָפסּוק 
אס ַאז ֶער ִאיז ֶגעֶווען רּוִהיג אּון ֶגעַלאְסן ַסיי אֹויְבן אּון ַסיי אּוְנְטן, דָ  ,זֹוַהר

ֶעס ִאיז ִאים ֶגעַגאְנֶגען גּוט אּון ֶווען ַאז ֶער ָהאט ִזיְך ֶדעְרַהאְלְטן ַסיי ֵמייְנט 
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

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

 ואס ֶערֶוועְלט, ֵקייֶנער ֶקען ִאים ָגאְרִניְׁשט טּוהן ָאן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון וָ 
ן ֶדעְרַפאר ִאיז ֶער ֶגעָווארְ  ,ַדאְרף ָהאט ֶער ָנאר ֶגעֶבעְטן פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן

 ַא ְגרֹויֶסער ַצִדיק.
 

 

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

ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט ִאיז ֶגעקּוֶמען פּון ִדי ֵתָבה אּון ֶער ָהאט ֶגעֶזעהן ַאז ַארֹויסְ 
ָחרּוב ֶגעָוואְרן, ָהאט ֶער ָאְנֶגעהֹויְבן צּו ֵווייֶנען, ָהאט ִאים ֶדער 

ט ע ַפאְסטּוְך, ֶיעְצט ֵווייְנְסטּו?! דּו ָהאסְ יׁשֶ רִ אדּו נַ "ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶגעָזאְגט: 
 , ֶדעָמאְלטען ִדי ַמבּולַפאר ֶעס ִאיז ֶגעקּומֶ אְך נָ  ֶבעְטן ֵווייֶנען אּון ֶגעַדאְרְפט

 ."ָוואְלט ִאיְך ִניְׁשט ֶגעְבֶרעְנְגט ִדי ַמבּול
 

 המשך בדף ב

 (404) 4,  גליון 3שנה                                                             קלפ" דשנת תשע"שבת ראש חודש חשון, , פרשת נח

 

רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
 

אֶוועֶנען ִמיט ִמְניָׁן   ~    ~דַּ
 

ִדיג ַאז  ֶטענְׁ ט שְׁ ִליָט"א ָזאגְׁ מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ
ִסיַרת  ן מְׁ ף ַא ִאיד ָהאבְׁ ן ַדארְׁ ֵוויי ַזאכְׁ אֹויף צְׁ
ִרית  ס צּו ַדאֶוועֶנען ַׁשחְׁ ן ָטאג, ֵאיינְׁ ֶנֶפׁש ֶיעדְׁ
ָין,  ָרׁש ִמיט ִמנְׁ ָחה ַמֲעִריב ִאין ֵבית ַהִמדְׁ ִמנְׁ

'ס צּו נְׁ ֵווייטְׁ ַלאט  צְׁ ן ָטאג ַא בְׁ ֶנען ֶיעדְׁ ֶלערְׁ
ָמָרא.  גְׁ

ִפָלה ָדאס ִאיז ֶדער ִעיָקר פּון  ּתֹוָרה אּון ּתְׁ
ַקייט,  ט ַא ִאיד ַביי ִאיִדיׁשְׁ ַא ִאיד, ָדאס ַהאלְׁ
ן  ֵוויי ַזאכְׁ ק ִמיט ִדי צְׁ ַטארְׁ ֶווען ַא ִאיד ִאיז ׁשְׁ
ן  טְׁ ט ַאז ֶער ֶוועט ִזיְך ַהאלְׁ ִזיֶכערְׁ ִאיז ֶער ַפארְׁ

ן ַחס ַביי דִ  ט ַאֶוועק ַפאלְׁ דּוָׁשה, אּון ִניׁשְׁ י קְׁ
ָׁשלֹום.  וְׁ

ט אֹויְך  ָאֶבער ַאזֹוי ִווי ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ֵווייסְׁ
ט ֶער אֹויף ַאֶלע  רּוִבירְׁ ַפאר פְׁ פּון ֶדעם, ֶדערְׁ

ן פּון ֶדעם, אּון דֶ  ֶטערְׁ ן צּו ׁשְׁ ף ֶוועגְׁ ַפאר ַדארְׁ ערְׁ
ן ָטאג ר ֶנֶפׁש ַזיין צּו גֵ סֵ ִזיְך ַא ִאיד מוֹ  יין ֶיעדְׁ

ָמָרא  ֶנען גְׁ ִאין ׁשּוהל ַדאֶוועֶנען, אּון צּו ֶלערְׁ
ן ָטאג.  ֶיעדְׁ

חּוׁש ַאז ַאזֹוי  אּון ָדאס ֶזעהט ֶמען ַמָמׁש בְׁ
צּוֵגיין פּוֶנעם  ט ַא ִאיד ָאן ַאֶוועקְׁ ֵהייבְׁ
ט ִזיְך ָאן ַביים  ן, ַאֶלעס ֵהייבְׁ טְׁ ׁשְׁ ֵאייֶבערְׁ
ָין ִאין  ן ָדאס ַדאֶוועֶנען ִמיט ִמנְׁ ֶלעִסיגְׁ ַנאכְׁ ַפארְׁ
ט ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ִמיט  ָרׁש, קֹוֶדם קּומְׁ ֵבית ַהִמדְׁ

ט  ַא ׁשְׁ ֶדערְׁ רּוֶמען ָפִנים, "ִאיְך ֶוועל ֶענְׁ פְׁ
ֵהיים ַאֵליין, ַווייל ַאזֹוי ֶקען  ֶדערְׁ ַדאֶוועֶנען ִאינְׁ
ן ָדאס ַדאֶוועֶנען",  ִזין ָהאבְׁ ִאיְך ֶער ֶמער ִאינְׁ
ט ִאים  ט ַאז ַאזֹוי ַכאפְׁ ט ִניׁשְׁ ָאֶבער ֶער ַכאפְׁ
ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ַאַריין ִאין ַזיין ֶנעץ, ַווייל 
ט ִאין ׁשּוהל  ָמאל ֶמען ֵגייט ִניׁשְׁ ֵאיינְׁ
ן  ֶפעִטיגְׁ ׁשְׁ ט ֶמען ָאן צּו ַפארְׁ ַדאֶוועֶנען, ֵהייבְׁ
ט ֶמען ָאן צּו  ֶדעם ֵהייבְׁ ָדאס ַדאֶוועֶנען, ָנאכְׁ
ט ַא ַמֲעִריב, ֶמען  ָחה ָדארְׁ ן ָדא ַא ִמנְׁ ֶפעלְׁ ַפארְׁ

ט ִזיְך ַאז  ֵרייסְׁ ׁשֹוין ַדאֶוועֶנען  טֶווע עןמֶ טְׁ
ֶפע ֶדעם ׁשְׁ ֵרה'ס, אּון ָנאכְׁ ֹמָנה ֶעשְׁ ֵוויי ׁשְׁ ֶטער צְׁ

ן פּוֶנעם ַדאֶוועֶנען, ַניידְׁ ט ֶמען ָאן צּו ׁשְׁ  ֵהייבְׁ
מֹוָנה  ַמע אּון ׁשְׁ ִריַאת ׁשְׁ ט ָנאר קְׁ  ֶמען ָזאגְׁ

 

 המשך בדף ב



 ב
 

רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
 

ן צּו  ַדאֶוועֶנען,  צְׁ ַגאנְׁ ט אֹויף ִאינְׁ ֵרה, ִביז ֶמען ֶהערְׁ ֶעשְׁ
ט ָאפ מִ  ׁש ַמאכְׁ טְׁ ַקייט ָאֶבער ֶווען ַא ֶמענְׁ ַטארְׁ יט ַא ׁשְׁ

ָין,  ן ָטאג ֵגיין ִאין ׁשּוהל ַדאֶוועֶנען ִמיט ִמנְׁ "ִאיְך מּוז ֶיעדְׁ
ט  ִזיֶכערְׁ ִמיט ַכָווָנה ָאֶדער ָאן ַכָווָנה" ַאזֹוי ִאיז ֶער ַפארְׁ

ן. טְׁ ׁשְׁ ן ַביים ֵאייֶבערְׁ ַלייבְׁ  ַאז ֶער ֶוועט בְׁ
ט  אֹויף ִדי ִסיָמן ח'(  )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב'ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ

ָמָרא  ָרכֹות נ"ד:( גְׁ ַאז עֹוג ֶמֶלְך ַהָבָׁשן ָהאט ֶגעֶזעהן ַאז ִדי )בְׁ
ֶגען  ָסה ִאיז ֶער ֶגעַגאנְׁ ֵריי ַפרְׁ רֹויס דְׁ ָרֵאל ִאיז גְׁ ַמֲחֶנה ִישְׁ
ָסה  ֵריי ַפרְׁ רֹויס דְׁ ג ָוואס ִאיז גְׁ ן ַא ַבארְׁ ֶגעִריסְׁ אּון אֹויסְׁ

ן, אּון ֶער ָהאט ֶעס ֶגעָווא ן אֹויף ִדי ִאידְׁ פְׁ ט ַארֹויף ַווארְׁ לְׁ
ט ֶדער ֶרִבי ַאז  'ט, ָזאגְׁ גְׁ ִביז מֶׁשה ַרֵבינּו ָהאט ִאים ֶגע'ַהרְׁ
ָחה  ִרית ִמנְׁ ִפּלֹות ַׁשחְׁ ֵריי ּתְׁ ָרֵאל ֶזעֶנען ִדי דְׁ ִדי ַמֲחָנה ִישְׁ
ָקא ִאין ִדי ַמֲחֶנה  אּון ַמֲעִריב, אּון ָדאס מּוז ַזיין ַדוְׁ

ָרֵאל, ָדאס  ָין, אּון ִישְׁ ָרׁש ִמיט ִמנְׁ ט ִאין ֵבית ַהִמדְׁ ֵמיינְׁ
ן, ֶער  ַרייסְׁ ט אֹויסְׁ ָדאס ָהאט ֶדער עֹוג ֶמֶלְך ַהָבָׁשן ֶגעָוואלְׁ
ֵריי  ן פּון ַדאֶוועֶנען ִדי דְׁ ן ִדי ִאידְׁ ַרייסְׁ ט אֹויסְׁ ָהאט ֶגעָוואלְׁ
ט  ָין, ָאֶבער מֶׁשה ַרֵבינּו ָהאט ִזיְך ִניׁשְׁ ִפלֹות ִמיט ִמנְׁ ּתְׁ

'ט, אּון ִמיט ֶגעלָ  גְׁ ט פּון ִאים, ָנאר ֶער ָהאט ִאים ֶגע'ַהרְׁ אזְׁ
ף ִזיְך  ן, ַאז ֶמען ַדארְׁ ן ַפאר ִדי ִאידְׁ ֶנֶפׁש ר סֵ מוֹ ֶדעם ֶגעִוויזְׁ

ָין.  ַזיין צּו ַדאֶוועֶנען ִמיט ִמנְׁ
ֲאִפילּו ֶווען ֶמען ָהאט ַאן אֹוֶנס, ֶמען ִאיז 

ַכדֹוֶמה, ִאי ֶפעט וְׁ ַטאֶנען ׁשְׁ ֶגעׁשְׁ ץ ָדא ָברּוְך אֹויפְׁ ז ָנאְך ַאלְׁ
ִדיג  ֶטענְׁ ֶפעט, אּון ֶמען ֶקען שְׁ ָיִנים ִביז ׁשְׁ ט ִמנְׁ ה' ַהיינְׁ
ָין צּו ַדאֶוועֶנען, אּון ֲאִפילּו ֶעס ִאיז ׁשֹוין  ן ַא ִמנְׁ ֶרעפְׁ טְׁ
ט צּו  ׁשְׁ ֶדערְׁ ץ ֶענְׁ ָיִנים, ִאיז ָנאְך ַאלְׁ ט ָדא ַקיין ִמנְׁ ִניׁשְׁ

ֵהיים, ַווייל  ַדאֶוועֶנען ִאין ׁשּוהל ִווי צּו ֶדערְׁ ַדאֶוועֶנען ִאינְׁ
ט ֶמען ִזיְך צּו צּו ַדאֶוועֶנען ִאין ֵבית  ַאזֹוי ֶגעוואֹוינְׁ

ִכיָנה. ט רּוהט ִדי ׁשְׁ ָרׁש, ָוואס ָדארְׁ  ַהִמדְׁ
ָין ןָזאגְׁ  יםיקִ דִ צַ  ִמנְׁ ן ַא ָדָבר ֶׁשבְׁ : "ֶווער ֶעס ִוויל ָהאבְׁ

ט ַאז ַדאֶוועֶנען ִמיט ָזאל ַדאֶוועֶנען ִמי ָין" ָדאס ֵמיינְׁ ט ִמנְׁ
ֵניָקל. ֶׁשַפע ּובְׁ ָנָסה בְׁ גּוָלה ַפאר ַפרְׁ ָין ִאיז ַא סְׁ  ִמנְׁ

ף ֶמען ָנאְך ֶמער ַזיין  ָחה אּון ַמֲעִריב ַדארְׁ ַרט ִמנְׁ ּוִבפְׁ
ָין, ַווייל ִאין ֶדעם ֶזעֶנען  ט צּו ַדאֶוועֶנען ִמיט ִמנְׁ נְׁ ֶגעָווארְׁ

ן ֶמער מְׁ  ׁשְׁ טְׁ ָחה ַמֲעִריב ִמיט ֶמענְׁ ֵזל, אּון ַדאֶוועֶנען ִמנְׁ ַזלְׁ
ָמָרא  ָנָסה, ַווייל ִדי גְׁ סּוָגל ַפאר ַפרְׁ ָין ִאיז ָנאְך ֶמער מְׁ ִמנְׁ

ט  ָסִחים פ"ח.( ָזאגְׁ ן "ַהר" )פְׁ ָרָהם ָהאט ֶעס ֶגערּופְׁ ַאז ַאבְׁ
ַלאץ  ט ֶדעם פְׁ ָחק "ָשֶדה" אּון ַיֲעֹקב "ַבִית" ָדאס ֵמיינְׁ ִיצְׁ

ִפָלה,  פּון ֵבית ַלאץ פּון ּתְׁ ט ִאיז ֶדער פְׁ ָדׁש ָוואס ָדארְׁ ַהִמקְׁ
ִרית  ַתֵקן ֶגעֶווען ָדאס ַדאֶוועֶנען ַׁשחְׁ ָרָהם ָהאט מְׁ אּון ַאבְׁ

ָחה, אּון ַיֲעֹקב ַמֲעִריב, ָשֶדה  ָחק ִמנְׁ ד, ִאיז ִדי  -ִיצְׁ ַא ֶפעלְׁ
גְׁ  ֶרענְׁ ָנאְך בְׁ ן, אּון ֶדערְׁ ט ַאֶלע ֶעסְׁ סְׁ ַלאץ ִווי ֶעס ַוואקְׁ ט פְׁ

ִאין ִדי הֹויז, ֶזעהט ֶמען  -ֶמען ָדאס ַאַריין ִאין ֶדעם ַבִית 
ָנָסה. סּוָגל ַפאר ַפרְׁ ָחה אּון ַמֲעִריב ִאיז מְׁ  ַאז ִמנְׁ

ֵהייט  ֶגערְׁ ִרינְׁ ָנָסה גְׁ ף ַפרְׁ ַפאר אֹויב ֵאייֶנער ַדארְׁ ֶדערְׁ
ן ָטאג ִאין ׁשּוהל  ָזאל ֶער ִזיְך צּוֶגעֹוואֹויֶנען צּו ֵגיין ֶיעדְׁ

ן ַאז ַדא פְׁ ֶטער ֶהעלְׁ ׁשְׁ ָין, ֶוועט ִאים ֵאייֶבערְׁ ֶוועֶנען ִמיט ִמנְׁ
ֵניָקל ִוויִפיל  ֵריֶווח ּובְׁ ָנָסה בְׁ ן ַפרְׁ ִדיג ָהאבְׁ ֶטענְׁ ֶער ֶוועט שְׁ

ף.  ֶער ַדארְׁ
ִסיַרת ֶנֶפׁש,)ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש חֵ   ֶלק ט"ו ֶעֶרְך מְׁ

ָחה ַמֲעִריב( ָין, ֵחֶלק ו' ֶעֶרְך ִמנְׁ  ֵחֶלק ח' ֶעֶרְך ִמנְׁ
 

 

   

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

וייל ֶער ָהאט ַפאְרָוואס ָהאט ַטאֶקע ֹנַח ִניְׁשט ֶגעֶבעְטן פּון ָפאְראֹויס? וַ 
ט ַדן ֶגעקּוְקט אֹויף ִדי ֶמעְנְטְׁשן ִמיט ַא ְׁשֶלעְכט אֹויג, ֶער ָהאט ֵזיי ִניְׁש 

 ְזכּות אּון ֶדעְרַפאר ָהאט ֶער ִניְׁשט ֶגעֶבעְטן ַפאר ֵזיי. ֶגעֶווען ְלַכף
ֱאלֹ ָדאס ִאיז ְפַׁשט ִאין ָפסּוק: , ָזאְגט מֹוֲהָרא"ׁש ְׁשִליָט"א  -ִקים ֶאת הָׁ

ֵלְך ֹנחַּ ֶגערּוְפן "ֱאֹלִקים", ָאנְ ִמיְטן ִמַדת ַהִדין ָוואס ֶוועְרט  ִ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 ֶגע)ְבֵראִׁשית ַרָבה לח, ו( 

ְפָלָגה אֹויְסֶגעֶמעְקט ֶוועְגן זֵייֶעֶרע ֲעֵבירֹות, אּון ִדי ֶמעְנְטְׁשן פּון דֹור הַ 
ֶגער, זֵיי עֶנען ִניְׁשט ֶגעָוואְרן אֹויְסֶגעֶמעְקט ָכאְטׁש ֵזיי ֶזעֶנען ֶגעֶווען ֶערְ זֶ 

 ְדָרׁש ַוויילֶזעֶנען ֶגעַגאְנֶגען ַא ֶקעְגן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאֵליין? ָזאְגט ֶדער מֶ 
זֵיי  עןִדי דֹור ַהַמבּול ָהאְבן ִזיְך ֶגעְקִריְגט אּון ֶגע'ַגָנב'ט ֶדעְרַפאר ֶזעֶנ

ִזיְך  אֹויְסֶגעֶמעְקט ֶגעָוואְרן ִאיְנַגאְנְצן, ָאֶבער ִדי דֹור ַהְפָלָגה ָהאְבן
 ֶגעַהאְלְטן ְבַאְחדּות, אּון ָדאס ָהאט ֵזיי ֶגעַראֶטעֶוועט.

ַזא ִלְכאֹוָרה ַדאְרף ֶמען ַפאְרְׁשֵטיין, אֹויב זֵיי ָהאְבן ַטאֶקע ֶגעַהאט אַ 
ן ָוואס ָהאט ָדאס ִניְׁשט ֶגעָהאְלְפן ַאז זֵיי ָזאלְ ְׁשַטאְרֶקע ַאְחדּות, ַפארְ 

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

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

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

קּודֹות ְצֵווייְטן ָוואס ִאיז ֶמער ַמְצִליַח פּון ִדיר, ַווייל דּו ָהאְסט ַאְנֶדעֶרע נְ 
ְצִליַח ִאין ָוואס דּו ֶקעְנְסט ֶמער ַמְצִליַח ַזיין פּון ֶיעֶנעם, ֵאייֶנער ִאיז ֶמער מַ 

 ֵאייֶנער ִאין ֶחֶסד א.א.וו. אּון ֶדעְרַפארתֹוָרה, ֵאייֶנער ֶמער ִאין ְתִפָלה, 
ט ַאְנְׁשָטאט קּוְקן אֹויף ֶיעֶנעם, ָוואס דּו ֶוועְסט ֵקייְנָמאל ֵסיי ִווי ִניְׁש 

ְסטּו ֶמער ֶקעֶנען ָנאְכַמאְכן, ֵלייג ִדיְך ֶעְנֶדעְרׁש ַאַריין ִאין ַדיין ְנֻקָדה, וֶוע
 ַמְצִליַח ַזיין.

ְחדּות, סּוק, ִדי דֹור ַהְפָלָגה ֶזעֶנען ַטאֶקע ֶגעֶווען ְבאַ ָדאס ִאיז ְפַׁשט ִאין פָ 
ּות, ָאֶבער ׁשֹוין צּו ְׁשַטאְרק, ַווייל ֲאִפילּו ֶווען ֶמען ַהאְלט ִזיְך ְבַאְחד

הן ַאֵליין ָטאר ֶמען ָאֶבער ִניְׁשט ָנאְכַמאְכן ֶיעֶנעם, ָנאר ֶיעֶדער ַדאְרף ֶזע
אְבן יְׁשט ְמַקֵנא ַזיין ֶדעם ְצֵווייְטן, ָאֶבער ֵזיי הָ ָוואס ֶער ֶקען טּוהן, אּון נִ 

אֶקע ָיא ֶגעקּוְקט ֵאייֶנער אֹויְפן ְצֵווייְטן, אּון ֶדעְרַפאר ִאיז ֵזייֶער עֹוֶנׁש טַ 
 ֶגעֶווען ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָהאט ֵזיי צּוְׁשְפֵרייט, ִמיט ַאַסאךְ 

עם ן ׁשֹוין ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט ַפאְרְׁשֵטיין ֵאייֶנער דֶ ְׁשְפַראְכן, ַאזֹוי ַאז זֵיי ָהאבְ 
 ְצֵווייְטן, אּון ֵזיי ָהאְבן ֶגעמּוְזט ָאְנֵהייְבן קּוְקן ָנאר אֹויף ִזיְך.

ט וואֹויל ִאיז ֶדער ֶמעְנְטׁש ָוואס קּוְקט ִניְׁשט אֹויף ַא ְצֵווייְטן, ֶער קּוקְ 
 ן, ֶוועט ִאים ְשֶטעְנִדיג גּוט ַזיין.ָנאר ָוואס ֶער ֶקען ַאֵליין ַמְצִליַח ַזיי

 )תֹוְך ַהַנַחל ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית ַפְרַׁשת ֹנַח תשע"א לפ"ק(
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 ~ מוסדותינו הק' נייעס אינערהאלב ~
 המשך

 

אזוי שיין ציוואקסן אין די  ען טאקע ווי אזוי די סקול איז זיךאון דאס זעהט מ
אזוי ווי עס איז ברייט באקאנט  לעצטע צוויי יאר מיט אן אויסגעווענליכע הצלחה,

מען שוין אריינגעטראטן אינעם דריטן  איזיבערשטנ'ס הילף פאר יעדן, און מיטן אי
 יאר.

זאל דער אייבערשטער העלפן ווייטער אז מיר זאלן האבן גרויס הצלחה, און מיר 
 רה ויראת שמים.יינלייגן אין די קינדער אמונה, תוזאלן ווייטער קענען אר

 ורוח הקודש אומרת כן יפרוץ!

*** 
 ליט"א איז געפארן אויף ארץ ישראלמוהרא"ש ש

מוהרא"ש שליט"א איז געפארן די וואך אויף ארץ ישראל צו מחזק זיין די ארטיגע 
 אידן.

 די קומענדיגע עטליכע וואכן וועט נישט פארקומען דער ליל שישי שיעור.
א"ש שליט"א אויפן טעלעפאן ליין מען קען הערן פריערדיגע שיעורים פון מוהר

 212-444-1111"קול ברסלב" אויפן נומער 
 שמעו ותחי נפשכם!

 

 מוהרא"ש שליט"אכ"ק  פוןמכתב קודש פון  אויסצוגן
 מיידל שולעפון די  איבער די עפענונג

 היכל הקודש ברסלב" -"בנות פיגא 
 צוויי יאר צוריקמיט 

 

 ָדאס ֵמייְנט גּוט?

ַלייּב ׁשֹוין ִליְגן...  ִאיְך ּבְ

 



 ד
 

אויך צו אדוועטייזן אינעם גליון צו באקומען דעם גליון יעדע וואך אויף אימעיל, ווי 

 Breslevcenter@gmail.com פארבינט אייך צו:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 מוסדותינו הק' נייעס אינערהאלב
 

 כי עתה הרחיב ה' לנו ופרינו בארץ

מוסדות היכל הקודש אין וויליאמסבורג 
 פארברייטערט אויף אן אומגלויבליכן פארנעם

 

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

 מיטן אייבערשטנ'ס הילף.
די אין  ישיבה וואס מיר טרעטן יעצט ארייןאנגעהויבן מיט די 

אסאך  אזוי געהאלטן די אלע יארן וויטווער עס האט מיזעקסטע יאר. 
אנשי דלא מעלי האבן פרובירט מיט אלע טאקטיקן אונטערצוברענגן 

סטן יאר פון און יעצט אריינטרעטנדיג אינעם זעקדי הייליגע ישיבה, 
ישיבה, און מען זעהט ווי די ישיבה האט זיך אזוי שיין אהערגשטעלט, 
מיט צענדליגע בחורים וואס זענען עוסק על התורה ועל העבודה, און 

אינגעלייט יראים ושלמים וואס זענען ארויס מיט די צענדליגע 
ער, געקומען פון ישיבה און אויפגעשטעלט הערליכע אידישע שטוב

זעהט מען קלאר די סייעתא דשמיא, וואס דער אייבערשטער האט 
מיט די אלע געהאלפן אז לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי, 

מענטשליכע שוועריקייטן און די שווערע שטיינער וואס זענען איבער
אין וועג, האט מען אלעס אדורך געמאכט בשלום, און  געשטאנען

פירות פון די שווערע אנגעקומען ברוך ה' צום ציהל, צו זעהן די 
 ארבעט, הזורעים בדמעה ברנה יקצורו.

ד תורה וואס איז שוין אפען עטליכע יאר האט זיך קונה ואויך די תלמ
פאר גאר א גוט פלאץ וואו די קינדער זענען ב"ה מצליח  שם געווען

געווענליכע סייעתא דשמיא, ריט אויסעויף א געוואלדיגן פארנעם, מא
 צו די פרייד פון אלע עלטערן.

איז מען יעצט אריינגעטראטן אין די דריטע יאר פון די  ונדעראון באז
מוהרא"ש  מיידל סקול "בית פיגא", עס איז מקוים געווארן וואס

שליט"א האט דאן געשריבן אינעם מכתב קודש אז אפילו פון אנפאנג 
א זאך מען הייבט מען אן אויף א קליינעם פארנעם, אבער אויב טוט 

ן אייבערשטן האט עס גרויס הצלחה, אזוי ווי מיט מסירת נפש פאר
ק"ל וואס האט אנגעהויבן מען האט געזעהן ביי רביה"ק מסאטמאר זצו

זיין מיידל שולע מיט בלויז צוויי תלמידות, און מען זעהט היינט בחוש 
ווי עס איז זיך ציוואקסן אזא גרויסע אימפעריע פון טויזנטער קינדער, 

וואס ער האט  און דאס איז אלעס געווען א דאנק זיין מסירת נפש
)זעה דעם מכתב קודש פארן אייבערשטנ'ס וועגן  הן בלויזגעטו

 בייגעלייגט(.
 המשך בדף ב

ְמָחה  ִאיז ִדי ֶהעְכְסֶטע ַמְדֵריָגה ש ִ

 

 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 

 

 ספרי ברסלב
 

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

 ברסלב
 

27 Skillman St. 
 743-133-3114אדער רופט 
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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
 6:40..הדלקת הנרות....................

 9:71.................ר"ש.....סוף זמן ק
 1:33..............................מוצש"ק..

 שיעורים כסדרן
 קי"ד...........פסחים .בבלי.............

 בתרא כ'בבא .................ירושלמי
 גיטין פרק ד'..............פתא....תוס

 
 
 
 

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ִביךָׁ  ְדְתךָׁ ּוִמֵבית אָׁ ְרְצךָׁ ּוִמּמֹולַּ ם ֶלְך ְלךָׁ ֵמאַּ ְברָׁ ֶר וַֹּיאֶמר ה' ְלאַּ אָׁ   ֶאל הָׁ
ֶשר  ,אַּ ִביר ֶדעם ָפסּוק לֹויט ִווי ֶדער ֶאְרֶאךָׁ ִליָט"א ִאיז ַמסְׁ ֶרִבי  מֹוֲהָרא"ׁש ׁשְׁ
ט  ן ָפסּוק  ב, הקדמה(")ליקוטי מוהר"ן חָזאגְׁ ם )יחזקאל לג(אֹויפְׁ הָׁ ְברָׁ יָׁה אַּ ד הָׁ  - ֶאחָׁ

ָרהָ  ט ֶדער ֶרִבי ַאז ַאבְׁ ָרָהם ִאיז ֶגעֶווען ֵאייֶנער ַאֵליין, ָזאגְׁ ם ָאִבינּו ָהאט ַאבְׁ
ֶטע ׁשְׁ ט ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ט ַאז ֶער אִ אּוור ִמיט ֶדעם ַאז ֶער ָהאט ֶגעוֶגעִדינְׁ יז סְׁ

ס אֹויף ֶדע ט רֵאייֶנער ַאֵליינְׁ ט ִציטּו ,ֶוועלְׁ ט האּון ֶער ָ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
ֶטע סְׁ ִציגְׁ ט ַאזֹוי ִווי ֶער ִאיז ִדי ֵאיינְׁ ֶטעלְׁ ֶגעׁשְׁ ט. רָפארְׁ ׁש אֹויף ֶדער ֶוועלְׁ טְׁ  ֶמענְׁ

ט ֶדער ֶרִבי ף טּוהן ֶיעֶדער ִאיד ָוואס ִוויל ִדיֶנען  ,ָזאגְׁ ֶדעם ַאז ַאזֹוי ַדארְׁ
ן טְׁ ׁשְׁ ט ִאים ,ֵאייֶבערְׁ ֶטערְׁ ן אֹויף ֵקייֶנעם ָוואס ׁשְׁ ט קּוקְׁ ִווי  ,ַאז ֶער ָזאל ִניׁשְׁ

ֶדעֶרע ֶדער, ָאֶדער ַאנְׁ ֶווער, ַווייב, ִקינְׁ ָמָׁשל ַזיין ַטאֶטע, ַמאֶמע, ׁשְׁ ן,  לְׁ ׁשְׁ טְׁ ֶמענְׁ
ס אֹויף ֶדער וֶ  ן ִווי ֶער ִאיז ַאֵליינְׁ ֶטעלְׁ ׁשְׁ ט.ָנאר ֶער ָזאל ִזיךְׁ ָפארְׁ  ועלְׁ

ַׁשט ִאין ָפסּוק ִליָט"א: ָדאס ִאיז פְׁ ט מֹוֲהָרא"ׁש ׁשְׁ ֶטער ֶדער ֵאייֶבערְׁ  ,ָזאגְׁ ׁשְׁ
ָרָהם  ט ַפאר ַאבְׁ ן ָנאר פּון ִדיר, א -ְך ְלךָׁ לֶ ָזאגְׁ טְׁ ַראכְׁ ט טְׁ סְׁ ּון ֵגיי צּו ִדיר, ָזאלְׁ

ן פּון ִדיֶנען ֶדעם ֶטערְׁ ט אֹויף ֵקייֶנעם ָוואס ִוויל ִדיר ׁשְׁ ן קּוק ִניׁשְׁ טְׁ ׁשְׁ  ,ֵאייֶבערְׁ
ְרְצךָׁ ַסיי  ִביָבה, ַסיי  - ֵמאַּ ן פּון ַדיין סְׁ ׁשְׁ טְׁ ְדְתךָׁ פּון ֶמענְׁ פּון ַדייֶנע  - ּוִמּמֹולַּ

ָפָחה, ַסיי  רֹוִבים אּון ִמׁשְׁ ,קְׁ ִביךָׁ ט ָנאר אַ  ּוִמֵבית אָׁ סְׁ ןָזאלְׁ לֹויפְׁ טְׁ ֶר   נְׁ אָׁ ֶאל הָׁ
ֶשר ֶאְרֶאךָׁ  לֹויף ָנאר צּום  - אַּ טְׁ ֶאֶרץ ֵגייט ַארֹויף אֹויף ֶאמּוָנה, ַאנְׁ

ׁשְׁ  ןֵאייֶבערְׁ ט ָנאר ִווי 'טְׁ ַראכְׁ ן. ּוַאזֹוי ד טְׁ טְׁ ׁשְׁ ט ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבערְׁ סְׁ  ֶקענְׁ
 ב( לך)זאת התורה  

 

*** 
 

הֹוֵלְך  יָׁה צֹ  ֶאתְוגַּם ְללֹוט הַּ ם הָׁ ְברָׁ ִליםאַּ ר ְוֹאהָׁ קָׁ ט , אן ּובָׁ , ָוואס ַרִׁש"יָזאגְׁ
ט ַאז לוֹ  ֶגעָהאט ֶגעַמאכְׁ ס? ַווייל ֶער ִאיז ֶגעַגאנְׁ ן ַאֶלעס גּוטְׁ ן ִמיט ט ָזאל ָהאבְׁ

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

ָנָסה" המידות צדיק, לג( ן ַזייֶנע ֲחִסיִדים ַפרְׁ  , ָנאךְׁ "ִאין זְׁכּות פּוֶנעם ַצִדיק ָהאבְׁ
ט קּוָרב צּו ִמיר" א(")חיי מוהר"ן רעֶרִבי ֶדער  ָזאגְׁ ֲאִפילּו ֶער  ,ֶווער ֶעס ִאיז מְׁ
ט ף צּו ַזיין, ִפירְׁ ט אֹויף ִווי ֶעס ַדארְׁ רֵ  ִזיךְׁ ִניׁשְׁ ס ַאז ֶער דְׁ  ייט ָאֶבער ָדאס ַאֵליינְׁ
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רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
 

   ~ אַּ גּוֶטער ֶמעְנְטש  ~
 

ֶיעֶדער ִאיד ָהאט ִאין ִזיְך ִדי ִמָדה פּון 
גּוְטְסַקייט, צּו ַזיין ַא גּוֶטער ֶמעְנְטׁש, צּו טּוהן 
טֹובֹות ַפאר ַאְנֶדעֶרע ֶמעְנְטְׁשן, אּון ַאזֹוי 

ף אְר דַ ַדאְרף ֶעס ַטאֶקע צּו ַזיין, ָאֶבער ֶמען 
ֶצר ָהַרע ֶזעהן ִזיְך ִניְׁשט צּו ָלאְזן פּוֶנעם י  

ָוואס זּוְכט ַאַריין צּו ְבֶרעְנְגן ִאיֶנעם ֶמעְנְטׁש 
ַא ְׁשֶלעְכְטַקייט, צּו ַזיין ְׁשֶלעְכט צּו ֶמעְנְטְׁשן, 
אּון ִזיְך צּו ִפיְרן ִמיט ַעזּות צּו ַאְנֶדעֶרע 

 ֶמעְנְטְׁשן.
ֶדער ֱאֶמת ִאיז ַאז ַא גּוֶטער ֶמעְנְטׁש טּוט 

יין , אּון ַפאְרֶקעְרט ַא טֹובֹות ַפאר ִזיְך ַאל 
יין ָאּפ, ַווייל  ְׁשֶלעְכֶטער ֶמעְנְטׁש טּוט ִזיְך ַאל 
ַא ֶמעְנְטׁש ָוואס ִאיז ַא גּוֶטער ָהאְבן ִאים 
ֶמעְנְטְׁשן ִליב, ֶיעֶדער ִוויל ַזיין גּוט ִמיט ִאים, 

ַצייט  אּון ֶווען ֶער ֶוועט ִזיְך ֶגעִפיֶנען ִאין ַא
ַאְנֶדעֶרע ֶמעְנְטְׁשן ֶוועְלן  םפּון נֹויט, ֶוועְלן ִאי

ֶהעְלְפן, אּון ַפאְרֶקעְרט ַא ְׁשֶלעְכֶטער ֶמעְנְטׁש, 
ייט ִאים גּוט, ֶער  ֲאִפילּו אֹויף ִדי ִמינּוט ג 
ייֶנעם אּון ֶער  ַדאְרף ִניְׁשט צּוקּוֶמען צּו ק 
קּוְקט ַאָראּפ אֹויף ֶיעְדן אּון ֶער ִוויל ִניְׁשט 

וייְטן, ָאֶבער ֶווען ֶעס ֶוועט  ֶהעְלְפן ַא ְצו 
קּוֶמען ַא ַצייט ָוואס ֶער ֶוועט ַזיין ִאין ַא 
ייֶנער ִאים ִניְׁשט ֶוועְלן  ָצָרה, ַדאן ֶוועט ק 
ייֶנער ֶוועט ִניְטַאָמאל קּוְקן אֹויף  ֶהעְלְפן, ק 
ַזיין ַזייט, אּון ַדאן ֶוועט ֶער ְׁשִּפיְרן אֹויף ִדי 

יי ייֶגעֶנע הֹויט, ָוואס ֶעס מ   ְנט ְׁשֶלעְכְטַקייט.א 
ֶדעְרַפאר ַדאְרף ִזיְך ַא ֶמעְנְטׁש 
צּוֶגעֹוואֹויֶנען צּו ַזיין ַא גּוֶטער ֶמעְנְטׁש, צּו 
צּוְבֶרעְכן ִדי ְׁשֶלעְכֶטע ִמדֹות, צּו טּוהן טֹובֹות 
אּון ַארֹויְסֶהעְלְפן ַאְנֶדעֶרע ֶמעְנְטְׁשן, ִביז ֶער 

 ֶטער ֶמעְנְטׁש.ֶוועְרן ֶבֱאֶמת ַא גּוֶוועט 
 

ּבֹונֹות  ָאן ַקיין ֶחש ְׁ

ימּות פּון ַא גּוֶטער ֶמעְנְטׁש ִאיז ֶווען  ִדי ְׁשל 
ייְנט ַאז ֶער  ֶער ִאיז ַא גּוֶטער ְבֶטַבע, ָדאס מ 
 טּוט גּוְטס ַווייל ֶער ִאיז ַא גּוֶטער ֶמעְנְטׁש, 
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רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
יק אּון ִניְׁשט ַווייל ֶער ָהאט ֶחְׁשבֹונֹות ַאז ֶער ֶוועט צּוִר 

ייֶנער  ַבאקּוֶמען ֶדעְרַפאר טֹובֹות פּון ַאְנֶדעֶרע ֶמעְנְטְׁשן. א 
ָוואס טּוט טֹובֹות אּון ֶער ַוואְרט צּוִריק צּו ַבאקּוֶמען ַא 
טֹוָבה ֶדעְרַפאר, ָאֶדער ֲאִפילּו ֶער ַוואְרט ָנאר ַאז ֶיעֶנער ָזאל 

ִדי טֹוָבה ָוואס ִאים ַדאְנְקַבאר ַזיין אּון ִזיְך ַבאַדאְנֶקען ַפאר 
ייֶער ַאַסאְך ָמאל  ֶער ָהאט ַבאקּוֶמען, ַאַזא ֶמעְנְטׁש ֶוועט ז 
ֶוועְרן ַאְנטֹויְׁשט, ַווייל ֶגעֶוועְנִליְך ֶמעְנְטְׁשן ָוואס ַבאקּוֶמען 
יי ַכאְּפן  ַא טֹוָבה ֶנעֶמען ָדאס ָאן ַאז ֶעס קּוְמט ַאזֹוי, אּון ז 

יי ִניְׁשט ַאז ז יי ַדאְרְפן ִזיְך  ַבאַדאְנֶקען ַפאר ִדי טֹוָבה ָוואס ז 
ייֶנער ָוואס ִאיז ַא גּוֶטער ֶמעְנְטׁש  ָהאְבן ַבאקּוֶמען, ָאֶבער א 
ְבֶטַבע, ֶער ָהאט ִזיְך צּוֶגעוואֹויְנט צּו ַזיין ַא גּוֶטער אּון צּו 
וייְטן ְבלֹויז  ייֶנער ֶוועט ֶהעְלְפן ַא ְצו  טּוהן טֹובֹות, ַאַזא א 

אר ַווייל ֶער ִוויל ֶהעְלְפן ֶמעְנְטְׁשן, אּון ִניְׁשט ַווייל ֶער ֶדעְרפַ 
 ַוואְרט ֶעֶּפעס צּוִריק צּו ַבאקּוֶמען ֶדעְרַפאר.

ַאָמאל אּון ֶעס ֶקען ָנאְך ג יין ַאַסאְך ֶמער, ֶעס ִאיז ָדא 
ר ֶנֶפׁש צּו ֶהעְלְפן אּון צּו טּוהן טֹובֹות ס  ֶווען ֶמען ִאיז ִזיְך מוֹ 

ר ֹכַח אּון ִזיְך  ַפאר ַא ֶמעְנְטׁש, אּון ַאְנְׁשָטאט ָזאְגן ְיַיׁש 
ַבאַדאְנֶקען, טּוט ָגאר ֶיעֶנער צּוִריק ְׁשֶלעְכְטס. ֶעס ִאיז 
ייֶער ָמאְדֶנע ִווי ַאזֹוי ָדאס ִאיז ֶמעְגִליְך, ָאֶבער  ַטאֶקע ז 
 ַלייֶדער ִאיז ֶדער ַפאְקט ַאזֹוי ַאז ֶעס ֶזעֶנען ָדא ֶמעְנְטְׁשן
ייֶנעם ָוואס ָהאט ִמיט  ָוואס טּוֶען צּוִריק ְׁשֶלעְכְטס ַפאר א 

יי ֶגעטּוהן ֶחֶסד.  ז 
יין ִווי ַאזֹוי ֶעס ַאְרֶבעט, ּוִבְפַרט  ֶמען ֶקען ָדאס ַפאְרְׁשט 
ייֶנער ָהאט ַבאקּוֶמען ָגאר ַא ְגרֹויֶסע טֹוָבה פּון ַא  ֶווען א 

וייְטן, אּון ֶער ִפיְלט ַאז ֶער מּו ז ִאים ַמָמׁש ַבאָצאְלן ִמיְטן ְצו 
ַגאְנְצן ַהאְרץ אּון ְנָׁשָמה, אּון ַאזֹוי ִווי ֶער ֶקען ָדאס ִניְׁשט 
ייְבן ָאן ַאַרייְנצּוקּוֶמען ַמְחָׁשבֹות ַביי ִאים ַאז ִדי  ַבאַווייְזן, ה 

ִאיז ִבְכַלל ִניְׁשט ֶגעֶווען ַאַזא ְגרֹויֶסע טֹוָבה, אּון ֶער  טֹוָבה
ייְבט ִזיְך ָאן ֶדעְרַמאֶנען ַאז ַאָמאל ָהאט ִאים ֶיעֶנער אֹויְך  ה 

ייְבט ׁשֹוין ָאן ַפייְנט צּו ָהאְבן  ְׁשֶלעְכְטס ֶגעטּוהן, ִביז ֶער ה 
ֶדעם ַבַעל טֹוָבה, אּון ֶער ִוויל ִאים ָגאר צּוִריק טּוהן 

זֹוי צּו ְׁשֶלעְכְטס. ָדאס ִאיז ִזיֶכער ִניְׁשט ַקיין ַבאֶרעְכִטיגּוְנג ַא
יין ִווי ַאזֹוי ֶעס ִאיז ֶמעְגִליְך  טּוהן, ָנאר ְבלֹויז צּו ַפאְרְׁשט 

 ַאַזא ַזאְך.
ייְלט ַאז ֶעס ִאיז ַאָמאל ֶגעקּוֶמען ַא ִאיד צּו ַא  ֶמען ֶדעְרצ 
ְגרֹויֶסע ֶרִבי אּון ִאים ֶגעֶבעְטן ַא טֹוָבה, ֶדער ֶרִבי ָהאט ִזיְך 

ייְגט ִאין דִ  י ַזאְך אּון ַארֹויְסֶגעָהאְלְפן ֶדעם ִאיד ַאַרייְנֶגעל 
ב ָוֶנֶפׁש, ֶווען ִדי ַזאְך ִאיז ׁשֹוין ֶגעָוואְרן ְמסּוָדר ָהאט ֶדער  ְבל 
ֶרִבי ֶגעָזאְגט ַפאְרן ִאיד ַאז ֶער ָזאל ָנאְך ַוואְרְטן ַא ִמינּוט, 
ייֶנע יי ְקל   אּון ֶדער ֶרִבי ָהאט ַארֹויס ֶגענּוֶמען פּון ַטאׁש ְדר 
ייֶנער אּון ֶעס ֶגעֶגעְבן ַפאְרן ִאיד... ֶווען ֶדער ֶרִבי ָהאט  ְׁשט 

אר, ֶדעְרט ִזיְך ָוואס ָדא ג ייט פָ ֶגעֶזעהן ִווי ֶדער ִאיד וואּונְ 
ָהאט ֶער ִאים ַמְסִביר ֶגעֶווען, "ִאיְך ָהאב ִדיר ֶגעטּוהן ַא 

וייס ַאז ִלְכאֹוָרה ֶווע ְסטּו ִמיר ְגרֹויֶסע טֹוָבה, אּון ִאיְך ו 
ייֶנער, ֶדעְרַפאר ֶגעב ִאיְך ִדיר  ְׁשֶּפעֶטער צּוִריק ַוואְרְפן ְׁשט 
ייֶנער, ַאז דּו ָזאְלְסט ָכאְטׁש ַוואְרְפן ָנאר  ייֶנע ְׁשט  ָנאר ְקל 

 ָדאס"...
ייֶנער ָוואס ִאיז ַא גּוֶטער ֶמעְנְטׁש, ֶער ֶוועט  ָאֶבער א 

ָנאר ֶער ֶוועט ַווייֶטער טּוהן  ִניְׁשט קּוְקן אֹויף ִדי ַאֶלע ַזאְכן,
וייְסט אּון  ייֶבעְרְׁשֶטער ו  טֹובֹות ַפאר ֶמעְנְטְׁשן, אּון ֶדער א 
ֶזעהט ִדי גּוֶטע ַזאְכן ָוואס ַא ֶמעְנְטׁש טּוט, אּון ֶער ֶוועט 

 ִזיֶכער צּוִריק ַבאָצאְלן ַאֶלעס גּוְטס ַפאר ֶדעם ֶמעְנְטׁש.
 

בּ  ט אֹויף ֶיעֶנעם'ס ֶחש ְׁ  ֹוןִניש ְׁ
 ַבאקּוֶמען  ֶמען ָזאְגט ַאז ַפאְרָוואס ָהאט ֶדער אֹות "צ"
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

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

ט ֶדער רֶ "ִאיד ַאז ֶווען  א קכ"ט(")ליקוטי מוהר"ן חִבי , ָנאךְׁ ָזאגְׁ
ט מְׁ  ִניׁשְׁ ט ִאיֶנעם ַצִדיק ֲאִפילּו ֶער ִאיז ָגארְׁ ֵלייבְׁ ַקֵבל ֵאייֶנער גְׁ

ט ֵלייבְׁ ס ָוואס ֶער גְׁ ִאיֶנעם  פּוֶנעם ַצִדיק, ָאֶבער ִמיט ֶדעם ַאֵליינְׁ
ט אַ  ס אּון ֶער ֶווערְׁ טְׁ ֶלעכְׁ ן ַזיין ׁשְׁ ֶגעֶגעסְׁ ט אֹויפְׁ   ַצִדיק.ַצִדיק ֶווערְׁ

ַׁשט אִ  ט  'קֶדער זֹוַהר ה ,ן ָפסּוקיָדאס ִאיז פְׁ ַאז  )לך פ:(ָזאגְׁ
טּוָתא"אִ  "טלוֹ " ן, ָזא - יז ַא ָלׁשֹון פּון "לְׁ טְׁ ָׁשאלְׁ ט ֶדער ַפארְׁ גְׁ

ׁש - ְוגַּם ְללֹוטָפסּוק  טְׁ ֶטעֶנע ֶמענְׁ ׁש  ,אֹויךְׁ ַא ֶגעָׁשאלְׁ טְׁ ַא ֶמענְׁ
ן,  טְׁ ׁשְׁ ְברָׁםָוואס ִאיז ֵזייֶער ַווייט פּוֶנעם ֵאייֶבערְׁ הֹוֵלְך ִעם אַּ  הַּ

ן ַצִדיק - ִלים  ,אֹויב ֵגייט ֶער ִמיטְׁ ר ְוֹאהָׁ קָׁ יָׁה ֹצאן ּובָׁ ֶוועט  -הָׁ
ִמּיּותֶער  ַגׁשְׁ רּוֲחִנּיּות ּובְׁ רֹויס ֲעִׁשירּות בְׁ ן גְׁ , ַווייל צּום סֹוף ָהאבְׁ

רֵ  ן ַאן ֶווער ֶעס דְׁ ייט ִזיךְׁ ַביי ַא ַצִדיק ֶוועט צּום סֹוף ֶווערְׁ
מִ  ַגׁשְׁ רּוָחִנּיּות ּובְׁ רֹויס ֶׁשַפע בְׁ ן גְׁ ִליֶכער ִאיד אּון ָהאבְׁ  ּיּות.  ֶערְׁ

 (ז לך)זאת התורה 
*** 

ה' ְמֹאד  ִאים לַּ ִעים וֲַּחטָׁ ְנֵשי ְסדֹום רָׁ מֹוֲהָרא"ׁש  -ְואַּ
ִביר ֶדעם ָפסּוק  ִליָט"א ִאיז ַמסְׁ ט לֹויט ִווי ֶדער ׁשְׁ )ליקוטי ֶרִבי ָזאגְׁ

ׁש ִאיז ֶדער ַדַעתמוהר"ן ח"ב ז(  טְׁ ָדאס  ,ֶדער ִעיָקר פּון ַא ֶמענְׁ
ן טְׁ ׁשְׁ ן פּוֶנעם ֵאייֶבערְׁ ט צּו ִוויסְׁ ֵטייט אִ  ,ֵמיינְׁ ן ָפסּוק יִווי ֶעס ׁשְׁ

ָבִרים ד( ה  )דְׁ תָׁ ֱאֹלִקים,אַּ ת ִכי ה' הּוא הָׁ עַּ דַּ ְרֵאתָׁ לָׁ אּון ַא  הָׁ
ט פּוֶנ ט ִניׁשְׁ ַראכְׁ ׁש ָוואס טְׁ טְׁ לַ ֶמענְׁ ן ִאיז ִבכְׁ טְׁ ׁשְׁ ל עם ֵאייֶבערְׁ

ט ֵקיין מֶ נִ  ׁש ָנאר ַא חַ יׁשְׁ טְׁ ׁש 'יענְׁ טְׁ  ,ָוואס ֶזעהט אֹויס ִווי ַא ֶמענְׁ
ן, ַווייל עֶ  ׁש ֵזייֶער ִהיטְׁ טְׁ ף ִזיךְׁ פּון ַאַזא ֶמענְׁ ר ֶקען אּון ֶמען ַדארְׁ

ן.  ֶׁשעִדיגְׁ
חּוׁשאּון ָדאס ֶזע ן ָוואס  ,הט ֶמען בְׁ ׁשְׁ טְׁ ַאז ֶעס ִאיז ָדא ֶמענְׁ

עּות ֵׁשם ִרׁשְׁ עּות לְׁ ָאן ֵקיין ׁשּום ַטַעם, אּון ִדי  ,טּוֶען ִרׁשְׁ
ֶטע ָצָרה ִאיז ֶרעסְׁ ֵׁשם ָׁשמַ  ,גְׁ ן ַאז ֵזיי טּוֶען ֶעס לְׁ  ,ִיםַאז ֵזיי ָזאגְׁ

ן, ַאזֹוי ִווי ֶדער ֶרבִ  ן'ס ֶוועגְׁ טְׁ ׁשְׁ ן ֵאייֶבערְׁ ט ָנאר ַפארְׁ )ליקוטי י ָזאגְׁ

ט ֲעֵבירֹות ַפאר ִמצְׁ  מוהר"ן ח"א, א(  ,ֹותַאז ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ַמאכְׁ
ׁש צּו טּוהן ַאן ֲעֵביָרה טְׁ ט צּו ַא ֶמענְׁ ט  ,ֶער ֶרעדְׁ אּון ֶער ֶרעדְׁ

ָוה.  ִאים ָנאךְׁ ַאיין ַאז ֶעס ִאיז ַא ִמצְׁ
ַׁשט ִאין ָפסּוק ִעים וַּחֲ  :ָדאס ִאיז פְׁ ְנֵשי ְסדֹום רָׁ ִאים ְואַּ ֵזיי  -טָׁ

ָׁשִעים רֹוֶסע רְׁ ה' ְמֹאד ָאֶבער  ,ֶזעֶנען ֶגעֶווען גְׁ ן  -לַּ ָנאר ַפארְׁ
ן ן'ס ֶוועגְׁ טְׁ ׁשְׁ ֵׁשם ,ֵאייֶבערְׁ ף ֶמען  ,ָׁשַמִים ָנאר לְׁ אּון פּון ֵזיי ַדארְׁ

ן. ֶטע ִהיטְׁ סְׁ  ִזיךְׁ ִדי ֶמערְׁ
 )זאת התורה לך ח(

 



 ג
 

ן  ֵריי ַזאכְׁ ןצדְׁ ִליךְׁ ֶלעּבְׁ ִליקְׁ ן ַא גְׁ  ּו ָהאּבְׁ
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רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
ייְגט ַאַזא  ייֶנעם ָנאֶמען "ַצִדיק"? ַווייל ֶער ב  ׁש 

יין אּון ֶער ְטָראְגט ַא "יּוד" אֹויף ַזיין  ִזיְך א 
ייֶצע. ָאֶבער לֹויט ֶדעם ֶוועְרט ְׁשֶווער  ְּפל 

אקּוֶמען ַפאְרָוואס ָהאט ֶדער "ַאֶלף" ִניְׁשט בַ 
אְך אֹויְך ַא ייֶנעם ָנאֶמען, ֶער ְטָראְגט דָ ַאַזא ׁש  

ייֶצע? ָנאר ֶדער ַאֶלף ִאין ִדי  "יּוד" אֹויף ַזיין ְּפל 
ֶזעְלֶבע ַצייט ָוואס ֶער ְטָראְגט ַא ִאיד אֹויף ַזיין 
וייְטן ִאיד... ייֶצע ְטֶרעט ֶער ָאֶבער אֹויף ַא ְצו   ְּפל 

ֶחֶסד אּון ֶהעְלְפן ֶווען ֶמען ִוויל טּוהן 
ֶמעְנְטְׁשן, ַדאְרף ֶמען ָאֶבער ֶזעהן ַאז ֶמען ָזאל 
ִניְׁשט ִאין ִדי ֶזעְלֶבע ַצייט ְטֶרעְטן אֹויף ַאְנֶדעֶרע 

ייט  ייֶבעְרְׁשְטן ְׁשט  )ְתִהִלים קמ"ה( ֶמעְנְטְׁשן. ַביים א 

ייֶבעְרְׁשֶטער ִאיז גּוט צּו כֹ טֹוב ה' לַ  ל, ֶדער א 
ִאין ִדי ֶזעְלֶבע ַצייט, אּון ָדאס ַדאְרף ַא "ֶיעְדן" 

 ִאיד ְּפרּוִביְרן ָנאְכצּוַמאְכן.
יים, צּו  ייְבן ִאיְנֶדעְרה  ֶחֶסד ַדאְרף ִזיְך ָאְנה 
ֶהעְלְפן ִדי ַווייב אּון ִדי ִקיְנֶדער, אּון 
ַאַרייְנְבֶרעְנֶגען ִדי ִמָדה פּון גּוְטְסַקייט ִאין 

ייֶנער ְׁשטּוב, ִדי ֶעְלֶטעְר  ן ָזאְלן ִזיְך ֶהעְלְפן א 
ייט, אּון ִדי ִקיְנֶדער  ייִליֶכעְרה  וייְטן ְפר  ֶדעם ְצו 
ָזאְלן ִזיְך ֶהעְלְפן, ֶעס ָזאל ֶהעְרְׁשן ִאין ְׁשטּוב ַאן 
ַאְטָמאְסֶפער פּון ִליְבַׁשאְפט, אּון ִניְׁשט 

ייֶנער ֶדעם זּוְכן צּו ַפאְרֶקעְרט  צּו ְטֶׁשעֶּפעֶנען א 
ויי  ְטן.ְצו 

אּון ִדי ֶזעְלֶבע ֶווען ֶמען טּוט ֶחֶסד אֹויְפן 
ַגאס ָטאר ָדאס ִניְׁשט ג יין אֹויְפן ֶחְׁשבֹון פּון ִדי 
ְבנ י ַבִית, ִדי ֶעְרְׁשֶטע אּון ִוויְכִטיְגְסֶטע ַדאְרף ַא 
יים, אּון  ֶמעְנְטׁש ַארֹויְסֶהעְלְפן ִאיְנֶדעְרה 

 ִאיְנְדרֹויְסן.ֶדעְרָנאְך זּוְכן צּו טּוהן ֶחֶסד 
וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ֶנעְמט ִאין ִזיְך ַאַריין 
ִדי ִמָדה פּון גּוְטְסַקייט, ֶוועט ֶער ָהאְבן ַא 
ְגִליְקִליְך ֶלעְבן אּון ַא ִזיֶסע ֶלעְבן אֹויף ִדי ֶוועְלט 

 אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.
ֶלק ב'  ֶלק ו')ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ח   ְוח 

ֶלק ד' ֶעֶרְך טֹוב(ֶעֶרְך טוֹ   ָבה, ח 

 

 "בית פיגא"חינוך לבנות בית 
 א"ליטשש "ק מוהרא"כבנשיאות 

 

 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 תחי' ילפריןיה  מרת
 טיטשטער אין "בית פיגא"

 

 צו די געבורט פון א אינגל למזל טוב
 

 

די זכות ל העלפן אז דער אייבערשטער זא
ת מיט פון ארויסהעלפן די הייליגע מוסדו

אזא איבערגעגעבנקייט זאל אייך ביישטיין 
נחת פון אידיש זעהן אסאך  טזאל אז איר

בני ברוכי, חיי ארוכי, וסייעתא   ,דעם קינד
 , אמןדשמיא
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יון יעדע וואך אויף אימעיל, ווי אויך צו אדוועטייזן אינעם גליון צו באקומען דעם גל

 Breslevcenter@gmail.com פארבינט אייך צו:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 מוסדותינו הק' נייעס אינערהאלב
 

 צום נייעם יאר קטנה אויסגעברייטערטישיבה 
 

צאל אינגערע  א גרעסערע נייעם יאר האבן זיך איינגעשריבןצום 
 אין ישיבה קטנה. בחורים

דעם האט דער ראש ישיבה אנגעהויבן א פרישע שיעור לכבוד 
 ציעל פאר דיעטאגס פארן דאווענען, א שיעור ספיעדן טאג פאר

 שיבה קטנה בחורים.י
מיטן אייבערשטנ'ס הילף איז דאס געקרוינט געווארן מיט א און 

בחורים צוגלייך זענען גאר  געוואלדיגע הצלחה, די עלטערן מיט די
ען אהיים אנגעפילט מיט תורה און די בחורים גיישטארק צופרידן, 

 ויראת שמים. בודהוע
שיעורים פונעם ראש אויסער די צוויי געווענליכע  איזדאס 

ת, און די צווייטע נאכמיטאג א "אין גפארמיטאג פישיבה, איינס 
שיעור אינעם רבינ'ס ספרים, געפלאכטן מיט דברי חיזוק והדרכה, 

 לדעת את המעשה אשר יעשון.
 

 !ר חדש"לה' שיעושירו 
 

ן  ֵריי ַזאכְׁ ןצדְׁ ִליךְׁ ֶלעּבְׁ ִליקְׁ ן ַא גְׁ  ּו ָהאּבְׁ
 המשך

 

 סימן טוב ומזל טוב  
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 הי"ומרדכי אהרן היילפרין  מו"ה
 

 למזל טוב אינגלצו די געבורט פון א 
 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז 
זאל זעהן אסאך אידיש נחת פון  ער

 זיינע קינדער, אמן.
 

 

 
 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 מיר וואונטשן א
 הארציגע מזל טוב פאר

 נ"יאייזיק ווייס  יצחק החתן
 תלמיד ישיבתינו הק'

 

 צו זיין שמחת תנאים למזל טוב
 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז עס 
זאל זיין א קשר של קימא און א בנין 
 עדי עד, דורות ישרים ומבורכים, אמן.

 

 

 
 
 

 במעונםשהשמחה 
 
 

 ו"הי נחום ברילללתורה של החתן  עלי'
 תורת משה בבית המדרש

4314 20th Ave. 
 יואלקרית  -באולם עקשטיין  ג' םביוהחתונה 

*** 
 

 ו"הי לייבי ראטטענבערגלתורה של החתן  עלי'
 אוהל מרדכי טאהש בבית המדרש

34 Satmar Dr. 
 יואלקרית  - בית רחל פאראדייסבאולם  'א םביוהחתונה 

*** 
 

 ו"הימרדכי אהרן היילפרין ה "בן מושל  זכרשלום 
 חמיובבית 

236 Classon Ave. #2F 
 ל"ור ליום ג' בבית הנאנאכט וואך 

 .55th St 1415 תפארת משהד "ביום ג' בביהמברית ה

 



 א
 

 

 גליון היכל הקודש
 וועכענטליכע גליון ארויסגעגעבן דורך

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

 
 

  זמנים
 5:55..הדלקת הנרות....................

 9:02.................ר"ש.....סוף זמן ק
 7:00..............................מוצש"ק..

 שיעורים כסדרן
 קכ"א.......פסחים ...בבלי.............

 בתרא כ"ובבא ...............ירושלמי
 פרק ד' .קידושין.........פתא....תוס

 
 
 
 

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

אִתי ֵחן ְבֵעינֶ  צָׁ ל ֲעבְ וַֹּיאֶמר אדנ"י ִאם נָׁא מָׁ ֲעבֹור ֵמעַּ ל נָׁא תַּ , ֶדיךָׁ יךָׁ אַּ
רֹויס  עןֶלעְרֶנ )שבת קל"ה.( "לז ח   ת אֹוְרִחים  זא  פּון ָדא א  ְכנָׁסַּ ה הַּ "ְגדֹולָׁ

ְשִכינָׁה" ת ְפֵני הַּ לַּ בָׁ ייְנצּוֶנעֶמען ,ִמקַּ ר   ,ְׁשטּוּב ןִאיֶגעְסט  ֶעס ִאיז ָחׁשּוב'ֶער א 
ל ז יין ִדי ְׁשִכיָנה ּבֵּ לֵּייְנס. ,ִווי צּו ְמק  ייֶּבעְרְׁשְטן א   צּו ֶרעְדן ִמיְטן אֵּ

ז א ז אְך, א   זֹוי ֶקען ז יין א  יין ִווי א  אְרְׁשטֵּ אֶקע פ  אְרף ֶמען ט  ז ֶעס ָזאל ִלְכאֹוָרה ד 
ייְנצּוֶנעֶמען ֶגעְסט ִווי 'ז יין ָחׁשּובֶ  ר  ְׁשִכיָנה?ער א  ָּבל ת ְפנֵּי ה   ק 

ְסִּביר אס דָ מֹוֲהָרא"ׁש ְׁשִליָט"א ִאיז  )לקוטי מוהר"ן  לֹויט ִווי ֶדער ֶרִּבי ָזאְגטמ 

ז ֶדער ִעיֶקר פּון א   ג("חלק א' קכ ִדיק ,ִאיז ִאידא  אּון ָפאְלְגן  ,צּו גֵּיין צּו א  צ 
ִדיק ָזאְגט ֶלעס ָוואס ֶדער צ  זֹוי ֶווערְ אּון  ,א   א  ֶעְרִליֶכע ִאיד. ֶמעןט א 

ִדיק ֶוועְנְדט ִזיךְ  ייט פּון א  צ  ִווי ו וייט ֶער ֶקען ִזיְך  ,אּון ִדי ִעיָקר ְגרֹויְסק 
ָראְפָלאְזן אְרן ָפׁשּוט'ְסְטן ִאידאּון אֹויְסֶלערְ  ,א  ז ,ֶנען פ  ֶער ֶקען אֹויְך ִדיֶנען  א 

ייֶּבעְרְׁשְטן ייֶּבעְרְׁש  ,ֶדעם אֵּ ז ֶדער אֵּ ֶטער ָהאט ִאים אֹויְך ִליּב, ֶדער אּון א 
ִדיק ִאיז ִניְׁשט יי ִזיְך  ְׁשלֵּימּות פּון א  צ  יין ּב  אְרט ִזיְך א   ְׁשטּוּב ןִאיֶווען ֶער ְׁשפ 

ארְ   ,ֶקעְרטאּון ֶעס ִאיְנֶטעֶרעִסיְרט ִאים ִניְׁשט ָוואס ֶעס טּוט ִזיְך אֹויְפ'ן ג אס, פ 
ִדיק ייט פּון א  צ  ז ֶער  ִאיז ִדי ְגרֹויְסק  אר'ן ָפׁשּוט'ְסְטן ִאיֶקעא   דן אֹויְסֶלעְרֶנען פ 

ייֶּבעְרְׁשְטן. ז ֶער ֶקען אֹויְך ִדיֶנען ֶדעם אֵּ  א 
ְבָרָהם ָאִבינּו ייט פּון א  ָוואס ז יין ִעיָקר ִציל ִאיז  ,אּון ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ִדי ְגרֹויְסק 

אר ִדי ג אְנֶצע ייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶגעֶווען אֹויְסצּוֶלעְרֶנען פ  ז ָנאר ֶדער אֵּ ֶוועְלט א 
ְנְדן אּון ֶווען ֶמען ָהאט א  ְפָראְּבֶלעם ֶקען ֶמען ִזיך ָנאר ֶוועִפיְרט ִדי ֶוועְלט, 

ייֶּבעְרְׁשְטן,  ז ֶער ָהאט ֶגעֶגעְּבן צּו ֶעְסן פ  צּום אֵּ אר ִווי ֶדער ֶמְדָרׁש ָזאְגט א 
ייֶּבעְרְׁשְטן וָ ֶמעְנְטְׁשן אּון ָנאְכֶדעם ָהאט ֶער זֵּי אְנֶקען ֶדעם אֵּ ייְסן ד  ואס י ֶגעהֵּ

אְפן ִדי ֶוועְלט. אׁש   ָהאט ּב 
ייט ֶמען ׁשֹוין זֵּייֶער גּוט אְרְׁשטֵּ ז ֶעס ִאיז ִזיֶכער ָחׁשּוב'ֶער  ,ִמיט ֶדעם פ  א 

ייְנצּוֶנעֶמען ֶגעְסט ר  ְׁשִכיָנה א  ָּבל ת ְפנֵּי ה  ת ו וייל ָדאס ִאיז ִדי ְגֶרעְסֶטע נ ח   ,ִווי ק 
ייֶּבעְרְׁשְטן אְרן אֵּ ז זֵּיי ָזאְלן א ,רּוח  פ  אר ָנאְך ֶמעְנְטְׁשן א  ֹויְך אֹויְסצּוֶלעְרֶנען פ 

ייֶּבעְרְׁשְטן.   ִדיֶנען ֶדעם אֵּ
 תשנ"א(וירא )תוך הנחל ליל שב"ק 

*** 
ְמֵרא, יו ה' ְבֵאלֹוֵני מַּ א ֵאלָׁ ְסִּביר ֶדעם ָפס וֵַּירָׁ ּוק מֹוֲהָרא"ׁש ְׁשִליָט"א ִאיז מ 

ז  (טי מוהר"ן ח"ב נו)לקלֹויט ִווי ֶדער ֶרִּבי ָזאְגט  אְנטא  ְחָׁשָבה ִאיז ִאין ִדי ה   ִדי מ 
זֹוי ֶער ִוויל ז  ,פּון א  ֶמעְנְטׁש, ֶער ֶקען ֶעס ְדרֵּייֶען ִווי א  ייְנט א  זֹוי ִווי ָדאס מֵּ  א 

 

 המשך בדף ב

 (606) 6,  גליון 3שנה                                                                              קלפ" דשנת תשע"חשון,  ט"ו ,ויראפרשת 

 

רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
 

   ~ חֹובֹות  ~
 

יט  ט מִּ מּוֶעסְׁ י ָהאט ַאָמאל ֶגעשְׁ ֶדער ֶרבִּ
ָין פּון חֹובֹות,  נְׁ יֶבער ֶדעם עִּ ינּו אִּ לֹומֵׁ י שְׁ שֵׁ ַאנְׁ

יָמן קכ"ב(  יחֹות ָהַר"ן סִּ יְך )שִּ י ָהאט זִּ אּון ֶדער ֶרבִּ
יז ֶבעֶסער צּו ַזיין ַא  ט: "ֶעס אִּ רּוקְׁ ֶגעדְׁ אֹויסְׁ

וי  יין, וִּ יְך ַאלֵׁ צּו ַזיין ַא ַבַעל ַבַעל חֹוב ַפאר זִּ
ֶדעֶרע".  חֹוב ַפאר ַאנְׁ

ש  טְׁ ן ַביי ַא ֶמענְׁ יְך צּוָמאל ַצייטְׁ ט זִּ ֶעס ַמאכְׁ
יְך ָאֶדער  ן ַפאר זִּ ף ֶעֶפעס קֹויפְׁ ַאז ֶער ַדארְׁ

ָפָחה, ָאֶבער ֶער  שְׁ י אט הָ ַפאר ַזיין מִּ ט דִּ ישְׁ נִּ
ט  גְׁ ייט אּון ֶער ָבארְׁ צּו, אּון ֶער גֵׁ ט ֶדערְׁ ֶגעלְׁ

ט פּון מֶ  ט ַא ַבַעל חֹוב ֶגעלְׁ ן אּון ֶער ֶווערְׁ שְׁ טְׁ ענְׁ
ף ן ָוואס ֶער ַדארְׁ י צּו ֶקעֶנען קֹויפְׁ דֵׁ יי כְׁ , ַפאר זֵׁ

י ט ֶדער ֶרבִּ ש ָזאל  אֹויף ֶדעם ָזאגְׁ ֶדערְׁ ַאז ֶענְׁ
יְך  יין, "אִּ יְך ַאלֵׁ ן ַא ַבַעל חֹוב ַפאר זִּ ַלייבְׁ ֶמען בְׁ

י ַזא ן דִּ יר צּו קֹויפְׁ יג מִּ דִּ ין ָנאְך שּולְׁ ְך", אּון בִּ
ן  ן אּון ָהאפְׁ טְׁ שְׁ ייֶבערְׁ ן ֶדעם אֵׁ ַווייל ֶבעטְׁ ֶדערְׁ
ייֶדער צּו  וי אֵׁ שּוָעה, וִּ ן אֹויף ַזיין יְׁ טְׁ אּון ַווארְׁ
ט אּון ַזיין ַא ַבַעל חֹוב ַפאר ַא  ן ֶגעלְׁ גְׁ ָבארְׁ

ן. וייטְׁ וֵׁ  צְׁ
יז  ט אִּ י ָהאט ֶגעָזאגְׁ ט ָוואס ֶדער ֶרבִּ י ָווארְׁ דִּ

יֶגע דִּ ש ַאז ֶער ַא ֶגעַוואלְׁ טְׁ סֹוד ַפאר ַא ֶמענְׁ ר יְׁ
ט אל זָ  י ֶוועלְׁ ן אֹויף דִּ ֶקעֶנען ֶלעבְׁ

י שּוב ַהַדַעתרּוהִּ יט יִּ ייט מִּ הֵׁ ֶמען ֶזעהט  .ֶגערְׁ
ין חֹובֹות, זֵׁיי  ן ַאַריין אִּ ן ָוואס ַפאלְׁ שְׁ טְׁ ֶמענְׁ
ן,  שְׁ טְׁ ֶדעֶרע ֶמענְׁ ֶטער פּון ַאנְׁ יְך ָאן ֶגעלְׁ ן זִּ גְׁ ָבארְׁ

י מִּ  ילּו אֹויף דִּ וי זֵׁיי אּון ֲאפִּ ינּוט ֶזעהט אֹויס וִּ
יי  ן ָוואס זֵׁ ט אּון ֶקעֶנען קֹויפְׁ ן ָדאס ֶגעלְׁ ָהאבְׁ
ט צּו  ַמֲעֶשה ֶווען ֶעס קּומְׁ ן, ָאֶבער לְׁ פְׁ ַדארְׁ
ט פּון וואּו צּו ֶנעֶמען  ישְׁ יי נִּ ן זֵׁ ן ָהאבְׁ ַבאָצאלְׁ
ן פּון  טְׁ יְך ַבאַהאלְׁ ן זִּ פְׁ יי ַדארְׁ ט, אּון זֵׁ ָדאס ֶגעלְׁ

י חוֹ  י ַבֲעלֵׁ ט דִּ ישְׁ י ַגאס ֶקען ֶער נִּ בֹות, אֹויף דִּ
ין  יין ַבַעל חֹוב, אִּ ט אֵׁ ט וואֹוינְׁ יין ַווייל ָדארְׁ גֵׁ
יין ַווייל ֶער  ט גֵׁ ישְׁ ָרש ֶקען ֶער נִּ דְׁ ית ַהמִּ י בֵׁ דִּ
ן ַבַעל חֹוב, אּון  וייטְׁ וֵׁ ן ַא צְׁ ֶרעפְׁ ט טְׁ ישְׁ ויל נִּ וִּ
יין ַווייל  ט גֵׁ ישְׁ ֶוה ֶקען ֶער נִּ קְׁ ין ֶיעֶנע מִּ אִּ

ֶדעֶרע ַבַעל חֹוב, ָדארְׁ  ן ַאן ַאנְׁ ֶרעפְׁ ט ֶוועט ֶער טְׁ
ן אּון ֶער ָהאט  יין ָגלּות ַליידְׁ אּון ַאזֹוי מּוז ֶער גֵׁ

שּוב ַהַדַעת. יט יִּ ן מִּ ַמאל ֶלעבְׁ ט ַקיין ָנארְׁ ישְׁ  נִּ
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ט ֶדעם ֶרבִּ  גְׁ ייֶנער ָוואס ָפאלְׁ צֹות, ָאֶבער אֵׁ 'ס עֵׁ ינְׁ
ילּו עֶ  יזר אּון ֲאפִּ ל גֶ  אִּ יסְׁ ישְׁ ַאבִּ ט ֶוועט ֶער נִּ רּוקְׁ ט עדְׁ

שבָ  ֶדערְׁ ן, ָנאר ֶענְׁ גְׁ יין,  ארְׁ יְך ַאלֵׁ יג ַפאר זִּ דִּ ן שּולְׁ ַלייבְׁ בְׁ
יט  ט מִּ ים אֹויף ֶדער ֶוועלְׁ ים טֹובִּ ן ַא ַחיִּ ֶוועט ֶער ֶלעבְׁ

שּוב ַהַדַעת, אּון ֶער  ט ועט וֶ יִּ ישְׁ ן  ןפְׁ ַדארְׁ נִּ מֹוָרא ָהאבְׁ
שְׁ  טְׁ ן ֶמענְׁ וישְׁ וִּ ייֶען צְׁ רֵׁ יְך צּו דְׁ  ן.זִּ

ט ָנאְך אֹויב  ט, ֶווער ֶרעדְׁ י ֶוועלְׁ יז אֹויף דִּ ָדאס אִּ
יז  ט ַא ַבַעל חֹוב, ֶמען אִּ י ֶוועלְׁ ייט ֶמען ַאֶוועק פּון דִּ גֵׁ
יז ָדאס  ן, אִּ שְׁ טְׁ ט ַפאר ֶמענְׁ יג ֶגעלְׁ דִּ ן שּולְׁ יבְׁ לִּ ֶגעבְׁ

וייַוו יֶטער, וֵׁ ייֶער בִּ ן  לייֶטער זֵׁ פְׁ ֶמען ֶוועט ַדארְׁ
ַאָמאל ַאָראפְׁ  ן ָנאכְׁ ט צּו ַבאָצאלְׁ י ֶוועלְׁ קּוֶמען אֹויף דִּ

ן. יבְׁ לִּ יג ֶגעבְׁ דִּ יז שּולְׁ  ָדאס ָוואס ֶמען אִּ
ן  יגְׁ יילִּ ט ַביים הֵׁ ירְׁ יֶגע ַמֲעֶשה ָהאט ַפאסִּ ַא מֹוָרא'דִּ

םַבַעל  ָמאל  שֵׁ יינְׁ יז אֵׁ י"ַע ֶווען ֶער אִּ טֹוב זִּ
ֶגעשְׁ  יטְׁ ַאיינְׁ מִּ ינְׁ יד ַאן עֹוֶשר, אִּ ן ַטאֶנען ַביי ַא אִּ

ן עֹוֶשר ָהאט ֶדער ַבַעל  יטְׁ ן מִּ מּוֶעסְׁ םשְׁ ן  שֵׁ טֹוב ֶגעֶבעטְׁ
יט  ַטאל מִּ ן ַזיין שְׁ ים ַווייזְׁ ֶדעם עֹוֶשר אֹויב ֶער ֶקען אִּ
ַטאל ָהאט ֶדער  ֶגען צּום שְׁ יי ֶזעֶנען ֶגעַגאנְׁ ד, ֶווען זֵׁ ֶפערְׁ

םַבַעל  ד אּון  שֵׁ יין ֶפערְׁ ן אֵׁ יבְׁ לִּ ֶגעקְׁ יְך אֹויסְׁ טֹוב זִּ
ן ֶדעם ֶגעבֶ  ים ֶגעבְׁ ן ֶדעם עֹוֶשר אֹויב ֶער ֶקען אִּ עטְׁ

ייֶער  ים זֵׁ ט אִּ ד ַפאר ַא ַמָתָנה ַווייל ֶעס ֶגעֶפעלְׁ ֶפערְׁ
ט ַאז ֶדער ַבַעל  ק, ֶדער עֹוֶשר ָהאט ָאֶבער ֶגעָזאגְׁ ַטארְׁ שְׁ

ם ד אּון  שֵׁ ֶכע ֶפערְׁ יי ֶוועלְׁ ן סֵׁ ֶוועלְׁ יְך אֹויסְׁ טֹוב ֶקען זִּ
ד ָזאל ֶערר ֶעס ֶנעֶמען, ָאֶבע ן  ֶדער ֶפערְׁ ָלאזְׁ יֶבערְׁ ים אִּ אִּ

ֶטע סַווייל עֶ  יז ַזיין ֶבעסְׁ ד,  אִּ ד ֶפערְׁ ט ֶדער ֶפערְׁ ַמאכְׁ
ן ים אִּ  ים ָהאבְׁ ף אִּ ֶבעט, אּון ֶער ַדארְׁ ֶטע ַארְׁ י ֶבעסְׁ דִּ

ָנָסה. יג ַפאר ַזיין ַפרְׁ טִּ ויכְׁ ייֶער וִּ  זֵׁ
םֶדער ַבַעל  ט  שֵׁ ישְׁ נִּ ים ָגארְׁ טֹוב ָהאט אִּ

פֶ  טְׁ ין הֹויז, אּון ֶגעֶענְׁ יק ַאַריין אִּ יי ֶזעֶנען צּורִּ ט אּון זֵׁ ערְׁ
םֶדער ַבַעל  ן ֶדעם עֹוֶשר אֹויב ֶער  שֵׁ טֹוב ָהאט ֶגעֶבעטְׁ

ָטרֹות ָוואס ֶער ָהאט פּון  ן ַזייֶנע שְׁ ים ַווייזְׁ ֶקען אִּ
ט, ֶדער עֹוֶשר  יג ֶגעלְׁ דִּ ים שּולְׁ ן ָוואס ֶזעֶנען אִּ שְׁ טְׁ ֶמענְׁ

ֶרע ט אּון ֶדער ַבַעל ָהאט ֶעס ֶגעבְׁ גְׁ םנְׁ טֹוב ָהאט  שֵׁ
ֶטע  יין ַאלְׁ ָטרֹות אֵׁ ל שְׁ ן פּוֶנעם ֶפעקְׁ יבְׁ לִּ ַארֹויס ֶגעקְׁ
ים  ט ֶדעם עֹוֶשר אֹויב ֶער ֶקען ֶעס אִּ ֶרעגְׁ ַטר אּון ֶגעפְׁ שְׁ
ן אּון  ן ַלאכְׁ ֶגעהֹויבְׁ ַמָתָנה, ֶדער עֹוֶשר ָהאט ָאנְׁ ן בְׁ ֶגעבְׁ

יי  ט ַאז ֶער ָהאט סֵׁ יט ֶגעָזאגְׁ ט ָוואס צּו טּוהן מִּ ישְׁ וי נִּ וִּ
ג  יז שֹוין ַלאנְׁ ש אִּ טְׁ ַטר ַווייל ֶדער ֶמענְׁ ֶדעם שְׁ
ט פּון ֶוועם צּו  ישְׁ ן אּון ֶער ָהאט שֹוין נִּ בְׁ ָטארְׁ ֶגעשְׁ

ט, אּון ֶדער ַבַעל  ן ָדאס ֶגעלְׁ םֶבעטְׁ טֹוב ֶקען זֵׁייֶער  שֵׁ
ַטר, ֶדער ַבַעל  ן ֶדעם שְׁ ן ָהאבְׁ םֶגערְׁ ב ָהאט טוֹ  שֵׁ

ֶלעְך. יקְׁ טִּ ן אֹויף שְׁ יסְׁ ַטר אּון ֶעס צּורִּ  ֶגענּוֶמען ֶדעם שְׁ
ַלייְך ֶווען ֶדער ַבַעל  םגְׁ ַטר  שֵׁ י שְׁ ן דִּ יסְׁ טֹוב ָהאט צּורִּ

ייֶען פּון הֹויף,  רֵׁ ט קֹולֹות אּון ֶגעשְׁ ָהאט ֶמען ֶגעֶהערְׁ
ֶטער ֶזעהן ָוואס  סְׁ ֶגען צּו ֶפענְׁ יי ֶזעֶנען צּוֶגעַגאנְׁ ֶווען זֵׁ

ת עֶ  ָשרֵׁ יי ֶגעֶזעהן ַאז ֶדער מְׁ ן זֵׁ ייט ָפאר, ָהאבְׁ ס גֵׁ
ייֶעֶרער  ד זֵׁ ֶטער ֶפערְׁ ט ַאז ֶדער ֶבעסְׁ ויינְׁ ַרייט אּון וֵׁ שְׁ
ן. בְׁ ָטארְׁ ד אּון ֶגעשְׁ ן אֹויף ֶדער ֶערְׁ ֶגעצֹויגְׁ יְך אֹויסְׁ  ָהאט זִּ

ר ֶגעֶווען ָוואס ָדא  ַצעֵׁ יְך זֵׁייֶער מְׁ ֶדער עֹוֶשר ָהאט זִּ
יז ֶגעֶשעהן ים ֶדער ַבַעל אִּ ם, ָהאט אִּ ט:  שֵׁ טֹוב ֶגעָזאגְׁ

יד ָוואס  גּול פּון ֶדעם אִּ לְׁ יז ֶגעֶווען ַא גִּ ד אִּ "ֶדער ֶפערְׁ
וי ֶער  ט, אּון ַאזֹוי וִּ יר ָדאס ֶגעלְׁ ט ַביי דִּ גְׁ ָהאט ֶגעָבארְׁ
יז ֶער ן אִּ י חֹוב ַביי ַזיין ֶלעבְׁ ט דִּ ט ַבאָצאלְׁ ישְׁ  ָהאט נִּ
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
יָלא אֹויּבֶעס ִאיז ִניְׁשט ֶמעְגִליְך צּו ְטר אְכְטן ְצוֵּויי  ְחָׁשבֹות אֹויף א  ָמאל, ְממֵּ  מ 

ְחָׁשבֹות ִאין א  ֶמעְנְטׁש יין ְׁשֶלעְכֶטע מ  ר  ָטאר ִניְׁשט  ןעמֶ ז אְכן ָוואס  ,ֶעס קּוֶמען א 
אְכְטן, ייךְ  ְטר  אְכְטן פּון  ֶקען ֶער ְגל  ְנֶדעֶרע ז אְך, ְטר  ן א  ֶוועק ִדי אּון א  זֹוי גֵּייט א  א 

זֹוי ִווי א  ֶפעְרד ָוואס ִוויל א   ְחָׁשָבה, א  ייכְ ְׁשֶלעְכֶטע מ   ,ֶוועג ןָראְפָפאְרן פּון ְגל 
יי ִדי לֵּייֶצעס אפ ּב  זֹוי אּון ֶמען ְׁשֶטעְלט ִאים אֹויְפן ְפל אץ, א   ,ֶגעְּבט ֶמען ִאים א  כ 

ְחָׁשָבה ייְכן ֶוועגֶווען ֶעס ִוויל א   ,אֹויְך ִדי מ  אּון ֶעס ִוויל  ,ָראפ גֵּיין פּוֶנעם ְגל 
ְחָׁשבֹות אְכְטן ְׁשֶלעְכֶטע מ  אפ, אּון ֶמען  ,ְטר  ייְּבט ָאן ֶגעְּבט ֶמען ִאים א  כ  הֵּ

אְכְטן גּוֶטע ז אְכן רֹויףאּון  ,ְטר  ייכְ אֹויְפן  ֶמען ִפיְרט ִאים א   ֶוועג. ןְגל 
ָרא"ׁש ְׁשִליָט"א ְמֵראן ִדי ָוואְרט יִאיז ְמרּוָמז אִ  ָדאס :ָזאְגט מֹוה  ָוואס ִאיז ר"ת  מַּ

ְחׁשָ ֶחֶרת'אַּ ְחָׁשָבה 'מַּ ָעה 'רָׁ ְחָׁשָבה 'מַּ  יין א  ְׁשֶלעְכֶטע מ  ר   ,ָבה, ֶווען ֶעס קּוְמט א 
ייְטר אְכט ֶמען  ְחָׁשָבה. ךְ ְגל  ְנֶדעֶרע מ  ן א   א 

ְחָׁשָבה ייִליֶגע ,ו וייל ֶדער ִעיָקר פּון א  ֶמעְנְטׁש ִאיז ִדי מ  אְכְטן ָנאר הֵּ  ֶער ָזאל ְטר 
ייֶּבעְרְׁשְטן,  אְכְטן פּוֶנעם אֵּ אְנֶקען ֶער ָזאל ָנאר ְטר  אר ְפרּוִּביְרט ֶגעד  אּון ֶדעְרפ 

ייֶּבעְרְׁשֶטער אֹויס א  ֶמעְנְטׁש ִמיט ֶדעם,  אְך ֶדער אֵּ ס  אְרף דּוְרְך גֵּיין א  ֶער ד 
אְלט ִזיךְ אּון אֹויּב ֶער  ,ְׁשֶוועֶרע ִנְסיֹונֹות ז ֶדער  ,ֶדעְרה  ִאיז ֶער זֹוֶכה א 

או וייְזט ִזיְך צּו ִאים ייֶּבעְרְׁשֶטער ּב  ייֶּבעְרְׁש  ,אֵּ ייְּבט ָאן צּו ִפיְלן ֶדעם אֵּ  ְטן.אּון ֶער הֵּ
ָרא"ׁש ְׁשִליָט"א ט אִ  ,ָזאְגט מֹוה  יו ה' : ין ָפסּוקָדאס ִאיז ְפׁש  א ֵאלָׁ ז א  ִאיד  - וֵַּירָׁ א 

ז דֶ  או וייְזןִוויל א  ייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ִזיְך צּו ִאים ּב  אּון ֶער ָזאל ִפיְלן ֶדעם  ,ער אֵּ
ייֶּבעְרְׁשְטן, ִאיז ִדי עֵָּצה ְמֵרא"ְבֵאלֹוֵני  ,אֵּ ְחָׁשָבה 'מַּ ָעה 'רָׁ ְחָׁשָבה 'מַּ  -" מַּ

ְחָׁשָבה ָזאל ֶער  - ֶחֶרת'אַּ  יין א  ְׁשֶלעְכֶטע מ  ר  ז ֶווען ֶעס קּוְמט ִאים א  ייְך א  ְגל 
ְנֶדעְרׁש אְכְטן פּון ֶעֶפעס א  ֹאֶהל  ,ְטר  ח הָׁ ז  -ְוהּוא יֹוֵשב ֶפתַּ ֲאִפילּו ֶער ִפיְלט א 

ייְנצּוגֵּיין ִאין ר  יי ִדי ִטיר, ֶער ָהאט ָנאְכִניְׁשט ָאְנֶגעהֹויְּבן א  ִדי  ֶער ִאיז ָנאְך ּב 
יֹום  ,ְקדּוָׁשה, אּון ָנאְך ֶמער ייֶער  ,ין ִאים ִדי יֵֶּצר ָהר עֶעס ְּבֶרעְנט אִ  -ְכֹחם הַּ א  פ 

אְלט ִזיךְ  ֲאוֹות אּון ְׁשֶלעְכֶטע ִמדֹות, אֹויּב ָאֶּבער ֶער ֶדעְרה  אּון ֶער גֵּייט  ,פּון ת 
ייֶּבעְרְׁשְטן אְרן אֵּ ֶער אּון  ,צּוִריק צּום אֵּ ֶלעס פ  ִאיז ֶער  ,ייֶּבעְרְׁשְטןֶדעְרצֵּייְלט א 

יו ה'  -זֹוֶכה  א ֵאלָׁ או וייְזט ִזיְך צּו ִאים. ֶדע -וֵַּירָׁ לֵּייְנס ּב  ייֶּבעְרְׁשֶטער א   ר אֵּ
 )זאת התורה וירא א(

*** 
 

א ֵעינָׁיו  יו,וַּיְַּרא וִַּישָׁ לָׁ ִבים עָׁ ה ֲאנִָׁשים ִנצָׁ ָזאְגט ֶדער ֶמְדָרׁש  ְוִהֵנה ְשֹלשָׁ
ז )בראשית רבה פמ"ח ס"ט(  ייֶנער  ,אֹויְסֶגעֶזעהןן אּבְ ים הָ כִ אָ לְ יי מ  רֵּ י דְ דִ א  ִווי א  אֵּ

ייֶנער ֶקערֶּבע ייֶנער , אֵּ אן, אּון אֵּ אִפיט  ר אֶּבערִווי א  ִׁשיְפס ק  ן א   .ִווי א 
ְסִּביר אס דָ מֹוֲהָרא"ׁש ְׁשִליָט"א ִאיז  אֹויף  )אבות פרק א'(ן אגְ ָז "לז ח  ִדי לֹויט ִווי מ 

ייט ִדי ֶוועְלט, אֹויף תֹוָרהדְ  ים, אּון אֹויף ְגִמיל ת ֲחָסדִ  ,אֹויף ֲעבֹוָדה ,רֵּיי ז אְכן ְׁשטֵּ
ְבָרָהם'סאּון ָדאס ו וייְזט אֹויף דִ  ְבָרָהם, ִיְצָחק, אּון י ֲעֹקב, א  יי ָאבֹות א  ִמָדה  י ְדר 

 .ּון י ֲעֹקב ִאיז ֶגעֶווען תֹוָרהִאיז ֶגעֶווען ְגִמיל ת ֲחָסִדים, ִיְצָחק ִאיז ֶגעֶווען ְתִפָלה, א
ייֶּבעְרְׁשֶטער ֶגעִוויזְ ט דֶ ָדאס ָהא ז דער אֵּ ְבָרָהם, ֶיעְצט א  אר א  ָהאְסט  ּון פ 

ייֶּבעְרְׁשְטן לְ דִ ָוואס ָהאט  ,ֶגעָפאְלְגט ֶדעם אֵּ ייְסן ִזיְך מ  אּון ֶדער  ,'ןיְך ֶגעהֵּ
או וייְזט ִזיְך צּו ִדיר ייֶּבעְרְׁשֶטער ּב  ייט ִווי  ,אֵּ יו ה',ֶעס ְׁשטֵּ א ֵאלָׁ ֶיעְצט ֶוועְסטּו  וֵַּירָׁ

 פּון ִדי ֶוועְלט, תֹוָרה, ֲעבֹוָדה, אּון ְגִמיל ת ֲחָסִדים. ז ייְלןזֹוֶכה ז יין צּו ִדי ְדרֵּיי 
אר ֶמעְנְטְׁשן, ֶדער ִׁש  ,ֶדער ֶּבעֶקער ִאיז ֶקעְגן ֶחֶסד ס יפְ ו וייל ֶער ֶגעְּבט צּו ֶעְסן פ 

אן  אִפיט  ְלמּוד ,ִפיְרט ֶמעְנְטְׁשן אֹויְפן י םק  ת  ָוואס ָדאס  ,ָוואס ִאיז ֶקעְגן ִדי י ם ה 
ר אֶּבער ָוואס ֶוועְרט ֶגערּוְפן  ִאיז ֶקעְגן ְתִפָלה,  "לאֵ עמָׁ ְש יִ "ִאיז תֹוָרה, אּון ֶדער א 

ייט  "ִכי ל אֵּ עמָ ְׁש ֶער ָהאט ִאים ֶגערּוְפן יִ )בראשית טז, א( ָפסּוק  ןִאיִווי ֶעס ְׁשטֵּ
מַּ  ייט ִדי  ,ָוואס ָדאס ִאיז ְתִפָלה "ךְ יֵ נְ ל עָׁ אֶ  ה' עשָׁ יי ז אְכן ְׁשטֵּ אּון אֹויף ִדי ְדר 

 ֶוועְלט. 
 (ה)זאת התורה וירא 

 



 ג
 

ֶטֶצו ִריקְקַלאפ ְֶסֶעֶ 

*** 
ֶ

יןִֶאיְךֶ טַאֶגֹויֶב ִ ִֶניש ְ

 דהמשך בדף 

רָׁא"שִש   יחֹות מֹוהַּ
 

ן אִּ  ָגל ֶגעָווארְׁ גּולְׁ י צּו מְׁ דֵׁ יר כְׁ יג ַפאר דִּ ַלייסִּ ֶבעט פְׁ ד אּון ֶער ָהאט ֶגעַארְׁ ין ֶדעם ֶפערְׁ
יְך ָהאב ֶעס  ַטר אּון אִּ ן ֶדעם שְׁ יר ֶגעֶגעבְׁ ט מִּ ט ֶווען דּו ָהאסְׁ ן ַזיין חֹוב, ָאֶבער ֶיעצְׁ ַבאָצאלְׁ

ן  ֶבעטְׁ ט ַארְׁ ישְׁ ף ֶער ֶמער נִּ ל ֶגעֶווען ֶדעם חֹוב, ַדארְׁ ן אּון מֹוחֵׁ יסְׁ יז צּורִּ אּון ֶער אִּ
ן". בְׁ ָטארְׁ  ֶגעשְׁ

י חֹובֹות  ט דִּ ישְׁ ט ֶמען נִּ ט, ַאז אֹויב ַבאָצאלְׁ ן ֶגעלְׁ גְׁ ַקייט פּון ָבארְׁ בְׁ י ַהארְׁ ֶזעהט ֶמען דִּ
יֶכער ֶבעֶסער  יז זִּ ַפאר אִּ ן, אּון ֶדערְׁ ן ֶעס צּו ַבאָצאלְׁ ָגל ֶווערְׁ גּולְׁ ַאָמאל מְׁ ף ֶמען ָנאכְׁ ַדארְׁ

ט ַאַריין  ישְׁ ַלל נִּ כְׁ ין חֹובֹות.בִּ  צּו גֵׁיין אִּ
ֶ

ט!  ַאְנְטלֹויףִֶניש ְ
יז אֹויְך ָדא ַא ֶוועג ַארֹויס,  ין חֹובֹות, אִּ ן אִּ ֶגעַפאלְׁ יז שֹוין ָיא ַאַריינְׁ ייֶנער אִּ אּון ֶווען אֵׁ

ֶכל. ל שֵׁ יסְׁ ן ַאבִּ ף ֶמען ָהאבְׁ  ָאֶבער צּו ֶדעם ַדארְׁ
יז שּו יְך ַארּום ַאז ֶער אִּ ש ֶזעהט זִּ טְׁ ן, אּון ֶער ֶווען ַא ֶמענְׁ שְׁ טְׁ ט ַפאר ֶמענְׁ יג ַאַסאְך ֶגעלְׁ דִּ לְׁ

יז ַאַסאְך  ן, ֶעס אִּ ט ָדאס צּו ַבאָצאלְׁ ט פּון וואּו צּו ֶנעֶמען ֶגעלְׁ ישְׁ ט ַאז ֶער ָהאט נִּ וייסְׁ וֵׁ
ן  ירְׁ רּובִּ יְך פְׁ יְך זִּ לִּ ש ֶוועט ֶגעֶווענְׁ טְׁ יל ֶער ָהאט, ַאַזא ֶמענְׁ ויפִּ ט, ַאַסאְך ֶמער פּון וִּ ֶגעלְׁ

יי.ַארֹוי יט זֵׁ ן מִּ ֶרעפְׁ ט צּו טְׁ ישְׁ יְך נִּ ן זִּ ירְׁ רּובִּ י חֹובֹות, אּון פְׁ י ַבֲעלֵׁ ייֶען פּון דִּ רֵׁ צּודְׁ  סְׁ
יז  ט ָאֶבער ָדאס אִּ ירְׁ רּובִּ רֹויֶסער ָטעּות! ֶווען ֶדער ַבַעל חֹוב ֶזעהט ַאז ֶמען פְׁ ייֶער ַא גְׁ זֵׁ

ים, אּון ֶדער ָוואס ָהא ייֶען פּון אִּ רֵׁ צּודְׁ יְך ַארֹויסְׁ ילּו זִּ יְך ֲאפִּ ט זִּ ט ֶנעמְׁ ט ָדאס ֶגעלְׁ גְׁ ט ֶגעָבארְׁ
ט  ן, ֶווערְׁ ט צּו ַבאָצאלְׁ ט ֶיעצְׁ י ֶגעלְׁ ט דִּ ישְׁ ן ַאז ֶער ָהאט נִּ יגְׁ דִּ שּולְׁ טְׁ יְך צּו ַאנְׁ יה זִּ י מִּ ט דִּ ישְׁ נִּ

יק צּו ַבאקּוֶמען ָדאס ֶגע וי ַאזֹוי צּורִּ ן וִּ ן ֶוועגְׁ טְׁ ַראכְׁ רֹוֶגז, אּון ֶער ֶוועט ָנאר טְׁ יז ֶער בְׁ ט, בִּ לְׁ
ין תֹוָרה. ן צּו דִּ ילּו צּו רּופְׁ  ֲאפִּ

י חֹובֹות, ָנאר  ן פּון ַזייֶנע ַבֲעלֵׁ לֹויפְׁ טְׁ ט ַאנְׁ ישְׁ ֶכל ֶוועט ֶער נִּ ש ָהאט שֵׁ טְׁ ָאֶבער ֶווען ַא ֶמענְׁ
ֶרענְׁ  י חֹובֹות אּון בְׁ י ַבֲעלֵׁ ט ָוואס ֶער ָהאט אּון גֵׁיין צּו דִּ ל ֶגעלְׁ יסְׁ י בִּ ן ֶער ֶוועט ֶנעֶמען דִּ גְׁ

ַלייְך ֶווען  ט ֶמער, אּון גְׁ ישְׁ ט ָהאט ֶער נִּ ן ַאז ֶיעצְׁ יגְׁ דִּ שּולְׁ טְׁ יְך ַאנְׁ ט אּון זִּ ל ֶגעלְׁ יסְׁ ש ַאבִּ ָכאטְׁ
ן ָנאְך. ן ָנאְך ֶוועט ֶער ַבאָצאלְׁ  ֶער ֶוועט ָהאבְׁ

ש ָוואס זּו טְׁ ן ֶמענְׁ ַמאלְׁ יט ַא ָנארְׁ ט ֶווען ֶדער ַבַעל חֹוב ֶזעהט ַאז ֶער ָהאט צּוטּוהן מִּ כְׁ
ט ַא ישְׁ יְך נִּ ייֶען, ֶער ֶזעהט דָ זִּ רֵׁ צּודְׁ ֶלעְך רֹויסְׁ יסְׁ ן צּובִּ ט צּו ַבאָצאלְׁ ירְׁ רּובִּ אְך ַאז ֶיעֶנער פְׁ

ַרָבה ֶער  רֹוֶגז, ָנאר ַאדְׁ ט ַזיין ַאזֹוי בְׁ ישְׁ יְך, ַדאן ֶוועט נִּ ט זִּ יגְׁ דִּ שּולְׁ טְׁ יל ֶער ֶקען, אּון ֶער ַאנְׁ ויפִּ וִּ
ים י חֹובֹות.ֶוועט ַרֲחָמנּות אֹויף אִּ ן דִּ ן ֶמער ַצייט צּו ַבאָצאלְׁ ים ָנאְך ֶגעבְׁ  , אּון ֶער ֶוועט אִּ

ן ַאֶלע ַזייֶנע חֹובֹות  ָצאלְׁ ֶלעְך ָאפְׁ יסְׁ ש צּובִּ טְׁ ֶכל ֶקען ַא ֶמענְׁ ל שֵׁ יסְׁ יט ַאבִּ ט אֹויס ַאז מִּ קּומְׁ
יְך בַ  ן אּון זִּ ן ַאֶוועק לֹויפְׁ פְׁ ט ַדארְׁ ישְׁ ייֶנע ֶוועג, אּון נִּ י ֶלעֶכער.אֹויף ַא שֵׁ ין דִּ ן אִּ טְׁ  אַהאלְׁ

ֶ

 ֲעֵרבו ת

ן  ג צּו ֶגעבְׁ טּונְׁ יְך ַאכְׁ ן זִּ קְׁ ף ֶמען אֹויְך ֶגעֶדענְׁ ט פּון חֹובֹות ַדארְׁ אּון ֶווען ֶמען ֶרעדְׁ
ף  ב ָוואס ַדארְׁ בּות, צּו ַזיין ַאן ָערֵׁ ן ֲערֵׁ וייטְׁ וֵׁ 'ֶעֶנען ַפאר ַא צְׁ מְׁ ט צּו ַחתְׁ ישְׁ ָמאל נִּ יינְׁ קֵׁ

ן אֹויב ֶדער ן. ַבאָצאלְׁ ט צּו ַבאָצאלְׁ ישְׁ ש ָהאט נִּ טְׁ  ֶמענְׁ
ט,  י ֶגעלְׁ ט דִּ גְׁ יין ֶגעָבארְׁ וי ֶער ָהאט ַאלֵׁ ט וִּ קְׁ יז פּונְׁ ב אִּ ן ַאז ַא ָערֵׁ קְׁ ף גּוט ֶגעֶדענְׁ ֶמען ַדארְׁ
ַמֲעֶשה  י חֹוב, אּון ֶווען ֶעס ֶוועט קּוֶמען לְׁ ן דִּ י צּו ַבאָצאלְׁ ט ַאזֹוי ַאֲחָראִּ קְׁ יז פּונְׁ אּון ֶער אִּ

ן פּון ַזיין ַטאש, ֶעס ֶוועט אּון יֶ  ן ַבאָצאלְׁ ב מּוזְׁ ן ֶוועט ֶדער ָערֵׁ ט ַבאָצאלְׁ ישְׁ עֶנער ֶוועט נִּ
ט,  ט ֶגעָוואלְׁ ישְׁ יְך ָהאב נִּ ט, אִּ יינְׁ ט ֶגעמֵׁ ישְׁ יְך ָהאב נִּ ן ַקיין ַטֲענֹות ּוַמֲענֹות "אִּ פְׁ ט ֶהעלְׁ ישְׁ נִּ

ף ַבאצָ  ב ַדארְׁ ט" ַא ָערֵׁ ט ֶגעוואּוסְׁ ישְׁ יְך ָהאב נִּ ן.אִּ  אלְׁ
ייֶער  ייט ָדאס זֵׁ טֵׁ שְׁ יט ַאַזא ַזאְך ַפארְׁ יעט מִּ רִּ ֶגעבְׁ יְך שֹוין ַאָמאל ָאפְׁ ייֶנער ָוואס ָהאט זִּ אֵׁ
יי  ן ַפאר זֵׁ ַרייבְׁ ֶטער שְׁ יט ַרֲחָמנּות ַאז ֶמען ָזאל אּונְׁ ן מִּ יְך ֶבעטְׁ ן זִּ שְׁ טְׁ גּוט. ֶעס קּוֶמען ֶמענְׁ

ן ט ַבאָצאלְׁ ישְׁ ט נִּ פְׁ בּות, "דּו ַדארְׁ ב, ַווייל ֲערֵׁ ץ ָערֵׁ ט ַאלְׁ יפְׁ רִּ שְׁ ֶטערְׁ לֹויז ַדיין אּונְׁ ף בְׁ יְך ַדארְׁ , אִּ
ט  יז ֶעס קּומְׁ ט בִּ ייֶער גּוט ֶגעֶרעדְׁ יז זֵׁ ָוָאה", ָאֶבער ָדאס אִּ י ַהלְׁ ן דִּ גְׁ יְך ָבארְׁ ַאזֹוי ֶקען אִּ

טֶ  לֹויז ַאן אּונְׁ ט בְׁ ישְׁ יז נִּ ן, ָדאס אִּ ף ַטאֶקע ַבאָצאלְׁ ַמֲעֶשה אּון ֶמען ַדארְׁ ט, ָנאר דּו לְׁ יפְׁ רִּ שְׁ ערְׁ
י חֹוב, אּון ַלייֶדער ֶזעֶנען שֹוין ַאַסאְך  ן דִּ ט ַבאָצאלְׁ ֶטער ַאז דּו ֶוועסְׁ יְך אּונְׁ ט דִּ סְׁ ֶנעמְׁ

ן. ֶמעגְׁ ֶצע ַפארְׁ ייֶער ַגאנְׁ ן זֵׁ לֹוירְׁ ן ַפארְׁ יי ָהאבְׁ ן ַאזֹוי, זֵׁ יְך ֶגעָווארְׁ לִּ יקְׁ לִּ גְׁ ן אּומְׁ שְׁ טְׁ  ֶמענְׁ
יָניו בְׁ  ַפאר, ַהָחָכם עֵׁ ן, ֶדערְׁ ֶכע ַזאכְׁ ייט ַווייט פּון ַאֶזעלְׁ טֵׁ ֶכל שְׁ ֹראשֹו, ֶווער ֶעס ָהאט שֵׁ

ֶטער יְך אּונְׁ ט זִּ ֶטערְׁ  ועטר וֶ ז עֶ ַא אּון ֶנעמְׁ ט אּונְׁ ישְׁ ָמאל נִּ יינְׁ ייֶנעם ַקיין קֵׁ ן ַפאר קֵׁ ַרייבְׁ שְׁ
ַמת ֶנֶפש. ן ַאַסאְך ַעגְׁ ָפארְׁ שְׁ יְך ַאיינְׁ בּות, אּון ַאזֹוי ֶוועט ֶער זִּ  ֲערֵׁ

סֹודֹות ֶעס ֶזעהט טַ  יֶגע יְׁ טִּ ויכְׁ ייֶעֶרע וִּ ן, ָאֶבער ָדאס ֶזעֶנען זֵׁ וי ָפשּוֶטע ַזאכְׁ אֶקע אֹויס וִּ
ט, אּון  ַלל ַקיין ֶגעלְׁ כְׁ ן בִּ גְׁ ט צּו ָבארְׁ ישְׁ ֶטע ַזאְך נִּ שְׁ י ֶערְׁ ן, דִּ ין ֶלעבְׁ ן אִּ ף ָהאבְׁ ָוואס ֶמען ַדארְׁ

ישְׁ  ט ָזאל ֶמען נִּ גְׁ י חֹובֹות ָנאר אֹויב ֶמען ָהאט שֹוין ָיא ֶגעָבארְׁ י ַבֲעלֵׁ ן פּון דִּ לֹויפְׁ טְׁ ט ַאנְׁ
ב ַפאר ַא  ט צּו ַזיין ַקיין ָערֵׁ ישְׁ ן, אּון ֶזעהן נִּ ֶבעטְׁ יֶבערְׁ ן אּון אִּ ֶלעְך צּו ַבאָצאלְׁ יסְׁ ן צּובִּ ירְׁ רּובִּ פְׁ

ן. וייטְׁ וֵׁ  צְׁ
יֶנען ֶדעם שּוב ַהַדַעת, אּון דִּ יט יִּ ן מִּ יט  אּון אֹויף ַאַזא ֶוועג ֶקען ֶמען ֶלעבְׁ ן מִּ טְׁ שְׁ ייֶבערְׁ אֵׁ

שּוב  ן.יִּ יְך ֶלעבְׁ יילִּ רֵׁ ן ַא פְׁ  ַהַדַעת, אּון ָהאבְׁ
בּות( ֶלק ח' ֶעֶרְך ֲערֵׁ ֶלק ב' ֶעֶרְך חֹובֹות, חֵׁ חֵׁ ֶלק א' וְׁ יחֹות מֹוַהָרא"ש חֵׁ  )שִּ
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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'

 
 

 הישיבה טאנצן אויף ביידע חתונותבחורי 
 
 

ת וואך האבן די בחורים פון ישיבה געטאנצן אויף צוויי חתונודי 
ינו הק' וואס האבן חתונה געהאט תפון די צוויי חתנים יוצאי ישיב

 די וואך.
ו וואס איז "ערשטע איז געווען החתן לייבי ראטענבערג הידי 

רחל ג דעם זונטאג אין זאל פון בית "געגאנגען אונטער די חופה עב
די בחורים זענען אלע ארויס געפארן פאראדייס אין קרית יואל, 

 שפעטע שעה'ן. און משמח געווען דעם חתן ביז אין די
נאכט, זענען די בחורים נאכאמאל , דינסטאג טאג שפעטער יצווי

ארויסגעפארן אויף קרית יואל, דאס מאל אין זאל פון אולם 
ו, "עקשטיין וואו עס איז געגאנגען צו די חופה החתן נחום ברילל הי

ווי מען און דא האבן די בחורים אויך משמח געווען דעם חתן 
 דארף.

מען א גרויסארטיגע שבע ברכות נאכט איז פארגעקומיטוואך 
בה אין וויליאמסבורג פאר ביידע חתנים אינאיינעם, א ל הישייכבה

וגעשטעלט, עס זענען זיך צוזאם רייכע סעודה איז געווארן צ
ך די אינגעלייט תלמידי ווי אוי ,געקומען אלע בחורים פון ישיבה

הישיבה, און נאך אנשי שלומינו, זיך מיט צו פרייען מיט די 
 געהויבענע שמחה.

דיבורים פונעם ראש ישיבה די סעודה האט מען געהערט ביי 
ין לפני דכיצד מרק"עזאגט וואס דער רבי האט געזאגט וואס נאכג

אז א חתן דארף איבערשפרינגען אלעס וואס עס איז געווען  "הכלה
פאר די חתונה, און אנהייבן יעצט א נייע לעבן, וואס דאס זעהט 

ואכעדיגע סדרה, ווען לוט'ס ווייב האט צוריק מען אויך אין די ו
געקוקט איז זי געווארן א שטיק זאלץ, און דאס געשעהט ווען א 

ן דארף ווערט אים זייער ביטער, מע דאןמענטש קוקט צוריק, 
 שטענדיג אנהייבן פון ניי.

זיך אז אויף די גוטע חלקים דארף מען יא צוריק פארשטייט 
קוקן און זיך שטארקן מיט דעם, אזוי ווי די צוויי חתנים וואס האבן 

בחור'ישע יארן און אריינגעכאפט גאר  ערעגוט אויסגענוצט זיי
אסאך תורה, און זיך אפגעשעפט מיט הויפענעס יראת שמים, א 

 זאך וואס איז א זעלטנהייט.
אט מען זיך ארויס געלאזט אין א פרייליכן טאנץ די סעודה הנאך 

 וואס האט זיך געצויגן ביז שפעט.
 

 !תשמח רעים האהוביםשמח 
 

יןִֶאיְךֶ טַאֶגֹויֶב ִ ִֶניש ְ
 המשך

עטִֶזיךְֶ ֶַאזֹויִֶוויֶַאִֶקיְנדֶב  

  

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 ואונטשן א הארציגע מזל טוב פארמיר ו
 
 

 הי"ו ן וויינבערגיצחק אהר מו"ה
 

 למזל טוב מיידלצו די געבורט פון א 
 

 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז 
ער זאל זעהן אסאך אידיש נחת 

 פון זיינע קינדער, אמן.
 

 

 
 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 הארציגע מזל טוב פאר מיר וואונטשן א
 

 ו"הי לייבי ראטטענבערג ה"מו
 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, דורות ישרים ומבורכים, אמן.
 

 

 
 
 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 הארציגע מזל טוב פאר מיר וואונטשן א
 

 ו"הי נחום ברילל ה"מו
 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, דורות ישרים ומבורכים, אמן.

 

 

 
 
 

 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 
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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
 5:34.הדלקת הנרות.....................

 9:34.................ר"ש.....סוף זמן ק
 7:23..............................מוצש"ק..

 שיעורים כסדרן
 ח' .....שקלים..........בבלי.............

 בתרא ל"דבבא ..............ירושלמי
 '...נדרים פרק ו..........פתא....תוס

 
 
 
 

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)ֶדער ֶמְדָרׁש ֶדעְרֵצייְלט  יז ֶגעזִׁיְצן אּון ( ג, ח"ְבֵראׁשִׁ יָבא אִׁ י ֲעקִׁ ַאז ֶרבִׁ

וי ֶדער עֹוָלם ְׁשָלאְפט ֵאיין, ְנט'ַדְרְׁש 'ֶגע ָהאט ֶער זֵיי , אּון ֶער ָהאט ֶגעֶזעהן וִׁ
יְגן אֹויַפאְרָוואס ָהאט ֶאְסתֵ : "ֶגעָזאְגט ן יבְ ט זִׁ ערְ דֶ נְ הּו ףר זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ֶקענִׁ

יְקל פּון שָ ַווייל זִׁי אִׁ  ?ֶלעְנֶדער יגצִׁ ואנְ וָ ן צְ אּו ָרה ָוואס ָהאט יז ֶגעֶווען ַאן ֵאיינִׁ
 ."ָיאר יגצִׁ ואנְ ָון צְ ן אּויבְ ט זִׁ ערְ דֶ נְ הּוֶגעֶלעְבט 

יז זֵייֶער ְׁשֶווער צּו ַפאְרְׁשֵטיין ר קֹוֶדם ַפאְרָוואס ַדאְרף ֶאְסתֵ , ֶדער ֶמְדָרׁש אִׁ
יְגן אֹוי ָהאט ֶגעֶלעְבט ָרה שָ ַווייל  ֶלעְנֶדער יגצִׁ ואנְ וָ ן צְ ן אּויבְ ט זִׁ ערְ דֶ נְ הּו ףֶקענִׁ

י זֵיי אט הָ י זוֹ וי אַ וִׁ ? ָיאר יגצִׁ ואנְ וָ ן צְ ן אּויבְ ט זִׁ ערְ דֶ נְ הּו יָבא ֶרבִׁ אֹויְפֶגעֶוועְקט ֲעקִׁ
יְטן   ?ָזאְגן ָדאסמִׁ

יטָ "מֹוַהָרא י ָזאְגט "ׁש ְׁשלִׁ וי ֶדער ֶרבִׁ יר לֹויט וִׁ יז ָדאס ַמְסבִׁ יקּוֵטי מֹוֲהרַ )א אִׁ ן "לִׁ

יָמן רס' ֵחֶלק א ויְסן ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ַפאְלט פּון ַזייֶנע ַמְדֵריגֹות ָזאל ֶער וִׁ ַאז  (א"סִׁ
יְמלַאז ָדאס קּוְמט פ יֶעל ַאז, ּון הִׁ ֹוי ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָהאט ָדאס ְסֶפעצִׁ

יְׁשן, ֶגעַמאְכט יְך ָנאְכַאָמאל אֹויְפְפרִׁ ֶער ָזאל ָאְנֵהייְבן , ְכֵדי ֶער ָזאל זִׁ
יֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַווייל ֶמען ַדאְרף ֶיעְדן ָטאג , ָנאְכַאָמאל פּון ֵניי צּו דִׁ

יֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטןָאְנֵהייְבן פּון דָ   .אְסַניי צּו דִׁ
יט ֶדעם ֶקען ֶמען ַפאְרְׁשֵטיין ְכַבת ' ּוַבת כ' ְכַבת כ' ַבת קי ָזאְגט "ָוואס ַרׁשִׁ , מִׁ

יְך  ,ין ְלטֹוָבהוִׁ כּוָלן ׁשָ ', ז י הּוְנֶדעְרט ָיאר ָהאט זִׁ ָרה שָ ָדאס ֵמייְנט ַאז ַביי דִׁ
יג ָיאר י ָוואְלט ָנאְך ֶגעֶווען ְצָוואְנצִׁ וי זִׁ יז , ַווייֶטער ַבאַנייֶעט ַאזֹוי וִׁ ָדאס אִׁ

יג ַבאַנייט יְך ְשֶטעְנדִׁ יר ְגרֹויְסַקייט ַאז זִׁי ָהאט זִׁ  .ֶגעֶווען אִׁ
יבָ  י ֲעקִׁ , א ָהאט ֶגעֶזעהן ַאז ֶדער עֹוָלם ְׁשָלאְפט ֵאייןאּון ֶדעְרַפאר ֶווען ֶרבִׁ

יְׁשט ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁש , ָדאס ֵמייְנט ַאז זֵיי ֶוועְרן ַפאְרְׁשָלאְפן יֶנען ׁשֹוין נִׁ ְטן זֵיי דִׁ
יְׁשַקייט י ֶזעְלֶבע ְפרִׁ יט דִׁ ַפאְרָוואס ָהאט , "ָהאט ֶער ֵזיי ָדאס ֶגעָזאְגט, מִׁ

יְגן אֹויר זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו קֶ ֶאְסתֵ   ?ֶלעְנֶדער יגצִׁ ואנְ וָ ן צְ ן אּויבְ ט זִׁ ערְ דֶ נְ הּו ףענִׁ
יז ֶגעֶווען ַאן ן יבְ ט זִׁ ערְ דֶ נְ הּוָוואס ָהאט ֶגעֶלעְבט ָרה שָ ל פּון יקְ יינִׁ אֵ  ַווייל זִׁי אִׁ

יט ַאַזא ָרה שָ ָדאס ֵמייְנט ַאז ַווייל " ָיאר יגצִׁ ואנְ וָ ן צְ אּו ָהאט ֶגעֶלעְבט מִׁ
יְׁשַקייט יְׁשט ֶגעָוואְרן ַפאְרְׁשָלאְפן, ְפרִׁ יז נִׁ י אִׁ יר , זִׁ יְקל ֶדעְרַפאר ָהאט אִׁ ֵאיינִׁ

יְגן אֹויף ֶאְסתֵ  אּון , ֶלעְנֶדער יגצִׁ ואנְ וָ ן צְ ן אּויבְ ט זִׁ ערְ דֶ נְ הּור זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ֶקענִׁ
ים  -ֶדעְרַפאר  ידִׁ יָבא ַפאר ַזייֶנע ַתְלמִׁ י ֲעקִׁ יְׁשט ַזיי -ָזאְגט ֶרבִׁ יר אֹויְך נִׁ  ן ָזאְלט אִׁ
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רָׁא"ש יחֹות מֹוהַּ  שִּ
 

יט גּוְטְנס  ~    ~ יחַּ לִּ צְ ער מַּ מֶ ֶמען  יזאִּ  מִּ
 

י ָזאְגט  יָמן ח'( ֶדער ֶרבִּ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' סִּ )לִּ

י ּתֹוָרה ַאז  ין דִּ ְצָוה אִּ יז ַא מִּ ַאז ָכאְטׁש ֶעס אִּ
וי ֶדער ָפסּוק  ֶמען ַדאְרף ָזאְגן מּוָסר, ַאזֹוי וִּ

ְקָרא יט, יז( ָזאְגט  יֶתָך)ַויִּ יַח ֶאת ֲעמִּ , הֹוֵכַח ּתֹוכִּ
יְׁשט ֶיעֶדער ֶקען ָדאס  וי ָאֶבער נִּ טּוהן, ַאזֹוי וִּ

י ְגָמָרא  ין דִּ יֶנען ׁשֹוין אִּ יר ֶגעפִּ ין טז:( מִּ ַאז )ֲעָרכִּ
יְך  יְך וואּוְנֶדער זִּ יָבא ָהאט ֶגעָזאְגט "אִּ י ֲעקִּ ֶרבִּ
ין ֶדעם דֹור ָוואס  יז ָדא ֵאייֶנער אִּ אֹויב ֶעס אִּ

יָבא ָהאט ֶקען ָזאְגן מּוָסר", אּון אֹויב ֶרבִּ  י ֲעקִּ
יז דָ ָדאס ׁשֹוין גֶ  ין ַזיין דֹור, אִּ אְך עָזאְגט אִּ

יְׁשָטא ֶדער  יז נִּ ין אּוְנֶזער דֹור אִּ יֶכער ַאז אִּ זִּ
ָוואס ֶקען ָזאְגן מּוָסר. ַווייל ֶווען ֵאייֶנער 
ָזאְגט מּוָסר ַפאר ַא ְצֵווייְטן ֶווען ֶער ֵווייְסט 

וי ַא יֶגע ֶוועג וִּ יְכטִּ י רִּ יְׁשט דִּ זֹוי ָדאס צּו נִּ
יְׁשט  יְׁשט ָנאר ַאז ֶער טּוט ָגאְרנִּ טּוהן, ַדאן נִּ
יט, ָנאר ֶער ַמאְכט ָנאְך ַאַסאְך  אֹויף ֶדעְרמִּ
י  ֶעְרֶגער, ַווייל ֶער ֶוועְקט ְסַּתם ַאזֹוי אֹויף דִּ

י ֶמעְנְטְׁשן ָהאְבן ְׁשֶלעְכֶטע ַזאְכן ָוואס דִּ 
 .ֶגעטּוהן

יגְ  וי ֶעס לִּ יז ַאזֹוי וִּ ויְנְקל ָדאס אִּ ין ַא וִּ ט אִּ
וי ַלאְנג  ַא ַזאְך ָוואס ָהאט ַא ְׁשֶלעְכֶטע ְגרֹויְך, וִּ
יְׁשט  יְרט ֶמען נִּ יְׁשט צּו, ְׁשפִּ יְרט ֶעס נִּ ֶמען רִּ
ֶדעם ְגרֹויְך, ָאֶבער ֵאייְנָמאל ֶמען ֵהייְבט ֶעס 
י ְׁשֶלעְכֶטע  יְׁשן, ַדאן קּוְמט ַארֹויס דִּ ָאן צּו מִּ

י ְגרֹויְך, אּון ֶמען קֶ  יְׁשט ְׁשֵטיין ָדאְרט. דִּ ען נִּ
ֶזעְלֶבע ֶגעֶׁשעהט ֶווען ֵאייֶנער ָזאְגט מּוָסר 
יְׁשט ְבלֹויז  יֶגע ֶוועג, ֶער מִּ יְכטִּ יְׁשט רִּ י נִּ אֹויף דִּ
י ֶמעְנְטְׁשן אּון  ים פּון דִּ י ְׁשֶלעְכֶטע ֲחָלקִּ אֹויף דִּ
יְׁשט אֹויף, ֶעס ַמאְכט ָנאר  ֶעס טּוט ָגאְרנִּ

 ֶעְרֶגער.
ויְסן  אּון ֶדעְרַפאר ַדאְרף ַא ֶמעְנְטׁש גּוט וִּ

וי ַאזֹוי צּו ָזאְגן מּוָסר, אּון  אֹויב ֶער ֵווייְסט וִּ
יְׁשט אֹויב  יְׁשט, ָזאל ֶער ַח"ו נִּ ֵווייְסט ֶער נִּ

יט ֶדעם  ָזאְגן ַקיין מּוָסר ַווייל ֶער ֶקען מִּ
וי ֵאייֶנער  יז ַאזֹוי וִּ ַהְרֶג'ֶעֶנען ֶמעְנְטְׁשן. ָדאס אִּ

יָטאל, ֵאייֶנער ָוואס ָזאל ַארַ  ין ַא ְׁשפִּ  ייְנֵגיין אִּ
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רָׁא"ש יחֹות מֹוהַּ  שִּ
ין, אּון ֶער ֶוועט ֶקען  ין ֶמעֶדעצִּ יְׁשט אֹויס אִּ ְכַלל נִּ יְך בִּ זִּ

יֶנען ַפאר ַאֶלע ְקַראְנֶקע,  ָוואס ָאְנֵהייְבן ֵטייְלן ֶמעֶדעצִּ
יְׁשט יז ַאז ֶעס ֶוועט נִּ יֶבער ֵגיין  ֶעס ֶוועט ֶגעֶׁשעהן אִּ ַארִּ

ַקיין ַלאְנֶגע ַצייט אּון ַאֶלע ְקַראְנֶקע ֶוועְלן ְׁשַטאְרְבן 
ין ָוואס ֶהעְלְפט ַפאר ֵאייֶנעם ֶקען  י ֶמעֶדעצִּ רח"ל, ַווייל דִּ
ויל  ָאֶבער ח"ו ַהְרְג'ֶעֶנען ַא ְצֵווייְטן, אּון ֵאייֶנער ָוואס וִּ

יְך ֵזייֶער גּוט ין, ַדאְרף זִּ אֹויְסֶקעֶנען אּון  ֶגעְבן ֶמעֶדעצִּ
יז  י ֶזעְלֶבע ַמָמׁש אִּ ויְסן ָוואס צּו ֶגעְבן ַפאר ֶוועם. אּון דִּ וִּ

יֶגע מּוָסר פַ  יְכטִּ יְׁשט רִּ י נִּ אר ַא ְצֵווייְטן ֶווען ֶמען ָזאְגט דִּ
י יט ֶדעם ַהְרְג'ֶעֶנען. םֶקען ֶמען אִּ  מִּ

י ַבֲעֵלי ַדְרׁשָ  י ֵסֶדר פּון דִּ יז ֶגעֶווען דִּ ים אּון ָדאס אִּ נִּ
י ְׁשֶטעט אּון ֶדעְרְפֶלעְך  ין דִּ ָוואס ְפֶלעְגן ַארּום ָפאְרן אִּ
אּון ָזאְגן מּוָסר ַפאר ֶמעְנְטְׁשן, ֵזיי ְפֶלעְגן ָדאס טּוהן ַפאר 
וי  יְׁשט ֶגעוואּוְסט וִּ ַפְרָנָסה, ָאֶבער רֹוב ָמאל ָהאְבן ֵזיי נִּ

ְכן אּון ֶגעֶרעְדט ַאזֹוי צּו ֶרעְדן, אּון ֵזיי ָהאְבן ָנאר ֶגעְׁשָטא
ַׁשאְרֶפע ֶוועְרֶטער, ָוואס ַאְנְׁשָטאט אֹויְפטּוהן ָהאט ֶעס 
יׁש ַדַעת  ָנאר ֶמער צּוְבָראְכן ֶדעם עֹוָלם אּון ֵזיי ַמְחלִּ
ים ָוואס  יקִּ ֶגעֶווען, אּון ֶדעְרַפאר ֶזעֶנען ֶגעֶווען ַאַסאְך ַצדִּ

י ַבֲעֵלי ַדְרָׁשנִּ  יְׁשט ֶגעָלאְזט דִּ ין ֵזייֶער ָהאְבן נִּ ים ֶרעְדן אִּ
יְׁשט  וי ָגאְרנִּ יג ַאז ֶעס ֶוועט ֵסיי וִּ ויֶסעְנדִּ ְׁשָטאט, וִּ

 אֹויְפטּוהן.
 

 ָזאל אֹויְפֶהעְרן צּו ֶרעְדן ֶערֶגעּב ִאים ֶגעְלט, 
י  יז ָאְנֶגעקּוֶמען ַאַזא ַבַעל ַדְרָׁשן צּו דִּ ֵאייְנָמאל אִּ

יְטׁשּוב, ֶער ָהאט ֶגעבֶ  עְטן ְרׁשּות פּוֶנעם ְׁשָטאט ַבאְרדִּ
י"ַע ַאז ֶער ָזאל ֶקעֶנען ַהאְלְטן ַא  י זִּ יְגן ְקדּוַׁשת ֵלוִּ ֵהיילִּ
יְך  יְגט זִּ וי ֶער נֹויטִּ יֶׁשע ׁשּוהל, ַאזֹוי וִּ י ְׁשָטאטִּ ין דִּ ְדָרָׁשה אִּ

ין ֶגעְלט ַפאר ַהְכָנַסת ַכָלה.  ֶיעְצט ֵזייֶער אִּ
יְטׁשּוֶבער ָהאט אִּ  יֶגער ַבאְרדִּ ים ֶגעֶגעְבן ֶדער ֵהיילִּ

ים  יט אִּ יְך אֹויְסֶגענּוֶמען מִּ ְרׁשּות ָאֶבער ֶער ָהאט זִּ
יְׁשט ֶרעְדן ַקיין ׁשּום ְׁשֶלעְכְטס  ְּתַנאי ַאז ֶער ֶוועט נִּ בִּ
יְך ָדאס אּוְנֶטער  יְדן, אּון ֶדער ַבַעל ַדְרָׁשן ָהאט זִּ אֹויף אִּ

ְטן ֶגענּוֶמען. ָאֶבער ְלַמֲעֶשה ֶווען ֶער ָהאט ֶגעַהאלְ 
י ְדָרָׁשה ָהאט ֶער ַפאְרֶגעְסן פּון ַזיין צּוָזאג,  יְטן דִּ יְנמִּ אִּ
ְבֵרי מּוָסר ַפאְרן  אּון ֶער ָהאט ָאְנֶגעהֹויְבן ֶרעְדן ַׁשאְרֶפע דִּ
וי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין. יְׁשט אֹויף וִּ יְך נִּ יְרט זִּ  עֹוָלם ַאז ֶמען פִּ

יְטׁשּוֶבער ָהאט יֶגער ַבאְרדִּ ָדאס  ֶווען ֶדער ֵהיילִּ
יְך אֹויְפֶגעְׁשֶטעְלט אּון ֶגעֶעֶפעְנט  ֶגעֶהעְרט ָהאט ֶער זִּ

בֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם! גְ  ֵלייב ֶדעם ָארֹון קֹוֶדׁש אּון ֶגעָזאְגט: "רִּ
יז דָ  יְׁשט, ֶער אִּ ים נִּ אְך ָנאר ֵאיין ֵעדּות, אּון ֵאיין ֵעדּות אִּ
יְׁשט ַבאְגֵלייְבט יז נִּ ים ֶגענּוג ֶגעְלט , בַ אִּ אֶׁשעֶפער ֶגעב אִּ

יְנֶדער, אּון ֶער  ַאז ֶער ָזאל ֶקעֶנען ֲחתּוָנה ַמאְכן ַזייֶנע קִּ
יְנֶדער"... יְׁשט ַדאְרְפן ֶרעְדן אֹויף ַדייֶנע קִּ  ָזאל נִּ

 

 ְמגּוְלָגל ֶגעָוואְרן ִאין ַא ִפיש  

י צַ  ין דִּ יְגן ַבַעל ׁשֵ אִּ יזייְטן פּון ֵהיילִּ י"ַע אִּ  ם טֹוב זִּ
ים  ֶגעֶווען ַאַזא ַבַעל ַדְרָׁשן אּון מּוָסר ָזאֶגער, ֶמען ָהאט אִּ

יַח, ֶער ְפֶלעְגט  ין ֶגערּוְפן ר' יֹוֵסף מֹוכִּ  ַארּום ָפאְרן אִּ
 

י ְׁשֶטעט צּו ָזאְגן מּוָסר, עֶ  יְׁשט גּוֶטע ר ְפֶלעְגט ֵזייֶער ְׁשַטאְרק פָ דִּ ים.אְרַהאְלְטן ֶמעְנְטְׁשן אֹויף ֵזייֶעֶרע נִּ  ַמֲעשִּ
יז ֶגעֶווען ַא ָמסּור ָוואס ָהאט ֵזייֶער ַאַסאְך ֶגעְטֶׁשעפֶ  ין ַא ְׁשָטאט ָוואס ָדאְרט אִּ יז ֶער ָאְנֶגעקּוֶמען אִּ יְדן פּון ְׁשָטאט, ֵאייְנָמאל אִּ י אִּ עט דִּ

יֶבער  יז ַארִּ יַח אִּ ים, ֶדער ר' יֹוֵסף מֹוכִּ יְטן פּון אִּ יְגן אֹויף ֵזיי ָהאְבן ֵזייֶער ַאַסאְך ֶגעלִּ ים ֵזייֶער ְׁשַטאְרק ָאְנֶגעְׁשרִּ ֶגעַגאְנֶגען צּו ֶדעם ָמסּור אּון אִּ
ים ָוואס ֶער טּוט, ָאֶבער ְלַמֲעֶשה ַאְנְׁשָטאט ֶער ָזאל ֶוועְרן ֶבעֶסער  י ְׁשֶלעְכֶטע ַמֲעשִּ יז דִּ ָנאְך ֶמער אֹויְפֶגעֶרעְגט אּון ֶער ָהאט ן ואְר עוָ גֶ ֶער אִּ

יְדן אּון ְׁשָטאט.ָאְנֶגעהֹויְבן ָאְנצּו י אִּ  טּוהן ָנאְך ְגֶרעֶסעֶרע ָצרֹות ַפאר דִּ
יז ׁשֹוין אוֹ  יַח אִּ יז ׁשֹוין ֶגעְׁשָטאְרְבן אּון ר' יֹוֵסף מֹוכִּ ְפָטר ֶגעָוואְרן. אּון ר' יּוְדל, ַא ֶעס ֶזעֶנען דּוְרְך ֶגעָלאְפן ַאַסאְך ָיאְרן, ֶדער ָמסּור אִּ יְך נִּ

יחַ זּוהן פּון ֶדעם ר' יֹוֵסף מ יז ֶגעֶווען ַאָמאל אּוְנֶטעְרֶוועְגְנס אִּ  ,ֹוכִּ יְׁשט ָאְנקּוֶמען יאִּ ן ַא ֶעֶרב ַׁשָבת, ֶווען ֶער ָהאט ֶגעֶזעהן ַאז ֶער ֶוועט ׁשֹוין נִּ
יז  ין ֶדעם ֶדעְרְפל וואּו ֶער אִּ  . עֶוועןגֶ אן דַ צּו ַזיין ְׁשָטאט ַפאר ַׁשָבת, ָהאט ֶער ֶגעְקֶלעְרט צּו ְבַלייְבן אֹויף ַׁשָבת אִּ

יד אֹויב ֶער ֶקען ַאייְנְׁשֵטיין יד, אּון ר' יּוְדל ָהאט ֶגעְפֶרעְגט ֶדעם אִּ ין ֶדעם ֶדעְרְפל ָהאט ֶגעוואֹויְנט ַא אִּ ים אֹויף ַׁשָבת, ֶדער  ָדאְרט אִּ ַביי אִּ
ים ֶגעְרן ַאַריין אֹויף ַׁשָבת, ָאֶבע ים ֶגעָזאְגט ַאז ֶער ֶנעְמט אִּ יד ָהאט אִּ יאִּ יְׁשט ַקיין פִּ יְך ר' יּוְדל  ׁשר ֶער ָהאט נִּ אֹויף ַׁשָבת, אּון ְפֵלייׁש ֶוועט זִּ

יל צּו ֶעְסן ַׁשָבת. יְׁשט ָהאְבן צּופִּ יְגן ׁשֹוֵחט, אּון ֶדעְרַפאר ֶוועט ֶער נִּ יְׁשט ַפאְרָלאְזן אֹויְפן ָאְרטִּ יֶכער נִּ  זִּ
יְך ַארִּ  יְׁשט ַווייט פּון ָדאְרט, אּון דָ ֶבער ַכאְפן צּום ַאְנֶדעְרן דָ יָהאט ר' יּוְדל ֶגעְקֶלעְרט ַאז ֶער ֶוועט זִּ יֶכער ֶקעֶנעןאְרף, נִּ  אְרט ֶוועט ֶער זִּ

 

 גשך בדף המ

   

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
יְׁשַקייט, ַפאְרְׁשָלאְפן יט ְפרִׁ יֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן מִׁ יר אוֹ , ָנאר דִׁ יְך ֶוועט אִׁ

 .צּו ַאייְנקֹויְפן ֶלעְנֶדער אּון ֶוועְלְטןיין ַזזֹוֶכה 
 (ק"ז לפ"ק ַפְרַׁשת ַחיֵי ָשָרה תשס"תֹוְך ַהַנַחל ֵליל שב)

*** 
 

א שָׁ ה ּומַּ ע ְודּומָׁ ְשמָׁ ידָ , ּומִּ עא ַטייְטְׁשט ֶדעם ָפסּוק "ֶדער חִׁ ְשמָׁ ֶמען  - ּומִּ
ה, ַדאְרף ֶהעְרן שָׁ , אּון ְׁשַווייְגן - ְודּומָׁ  .אּון ַלייְדן - אּומַּ

יטָ "מֹוַהָרא י ָזאְגט "ׁש ְׁשלִׁ וי ֶדער ֶרבִׁ יר לֹויט וִׁ יז ָדאס ַמְסבִׁ יקּוֵטי מֹוֲהרַ )א אִׁ ן "לִׁ

יָמן ו' ֵחֶלק א ְזיֹונֹות אּון ְׁשַווייְגן'( סִׁ יז צּו ֶהעְרן בִׁ יָקר ְתׁשּוָבה אִׁ י עִׁ ָאֶבער , ַאז דִׁ
יק ָוואס ֶער ַׁשייְנט ַאַריין אַ ַדאְרף ֶמען ֵגיי, צּו צּוקּוֶמען צּו ֶדעם  ן צּו ַא ַצדִׁ

ין ֶדעם ֶמעְנְטׁש יְרט ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטע, ְׁשַטאְרֶקע ֱאמּוָנה אִׁ ר ַאז ַאֶלעס פִׁ
יְך ֶדעְרַהאְלְטן ֶווען ֶמען ַכאְפט אַ , צּום גּוְטן ַריין ַא אּון ָנאר ַאזֹוי ֶקען ֶמען זִׁ

ָזיֹון  .גּוֶטע בִׁ
יז ְפַׁשט אִׁ  עין ָפסּוק ָדאס אִׁ ְשמָׁ יק - ּומִּ יְך צּו צּום ַצדִׁ ֶמען , ֶווען ֶמען ֶהעְרט זִׁ

ים הֶקען ֶמען זֹוֶכה ַזיין צּו  אןדַ , ָהאט ֱאמּוַנת ֲחָכמִׁ צּו ֶקעֶנען  - ְודּומָׁ
א, ְׁשַווייְגן שָׁ י ֶוועלְ , אּון ַלייְדן - ּומַּ י ֶלעְבן אֹויף דִׁ יֶבער ֵגיין דִׁ ט אּון ַאזֹוי ַארִׁ

 .ָׁשלֹוםבְ 
ית ַפְרַׁשת ַחיֵי ָשָרה תשס) יׁשִׁ  (ק"ד לפ"תֹוְך ַהַנַחל ְסעּוָדה ְׁשלִׁ

*** 
ן בָׁ  ם זָׁקֵּ הָׁ ְברָׁ ים וַּהא בַּ ְואַּ ֹכל' יָׁמִּ ם בַּ הָׁ ְברָׁ ְך ֶאת אַּ רַּ ׁש "מֹוַהָרא, בֵּ

יטָ  י ֶהְמֵׁשְך פּון ָאְנֵהייב ָפסּוק"ְׁשלִׁ יר דִׁ יז ַמְסבִׁ א  :א אִׁ ן בָׁ ם זָׁקֵּ הָׁ ְברָׁ ְואַּ
ים יָׁמִּ ֹכל' וַּה :צּום סֹוף ָפסּוק ,בַּ ם בַּ הָׁ ְברָׁ ְך ֶאת אַּ רַּ י  ,בֵּ וי ֶדער ֶרבִׁ לֹויט וִׁ
ּקּוֵטי מֹוַהרַ )ָזאְגט  ְׁשָמעּואֹויְפן ָפסּוק ( ב"א רע"ן ח"לִׁ ם ְבקֹולֹו תִׁ ַאז ָדאס  ,ַהּיֹום אִׁ

ין ֲעבֹוַדת ה יז ַא ְגרֹויֶסער ְכַלל אִׁ יְגן ֶמען ָזאל ָנאר קּוְקן ַאז  ,'אִׁ אֹויְפן ַהייְנטִׁ
יז ֶגעֶווען ֶנעְכְטן, ָטאג יְׁשט ְטַראְכְטן ָוואס ֶעס אִׁ יְׁשט ָוואס  ,ֶמען ָזאל נִׁ אּון נִׁ

יך ֶוועְרט ַא ֶמעְנְטׁש צּוְבָראְכן ֶווען ֶער ֵווייל ֶגעֶווענְ  ,ֵגייט ַזיין ָמאְרְגן לִׁ
יז ֶגעֶווען ֶנעְכְטן יְך ָוואס ֶוועט ַזיין אּון ֶער ָזאְרגְ , ְטַראְכט ָוואס ֶעס אִׁ ט זִׁ

יְגן ָטאג ,ָמאְרְגן ֶמען ָוואס ֶקען , ָאֶבער ֶווען ֶמען ְטַראְכט ָנאר פּוֶנעם ַהייְנטִׁ
יחַ  אןדַ , ַהייְנט ַמאְכן ַא ַנַחת רּוַח ַפאְרן ֵאייֶבעְרְׁשְטן יז ֶמען ֵזייֶער ַמְצלִׁ  .אִׁ

י יז ֶגעֶווען דִׁ ינּומַ  ָדאס אִׁ יםבָׁ , ֲעָלה פּון ַאְבָרָהם ָאבִׁ יָׁמִּ ֶער ָהאט ָנאר  - א בַּ
יְגן ָטאג יְך ֶיעְצט טּוהן ַא גּוֶטע ַזאךְ  ,ֶגעקּוְקט אֹויְפן ַהייְנטִׁ אּון  ?ָוואס ֶקען אִׁ

ֹכל' וַּה ,ֶדעְרַפאר ם בַּ הָׁ ְברָׁ ְך ֶאת אַּ רַּ יַח  - בֵּ ָהאט ֶער ַאזֹוי גּוט ַמְצלִׁ
ים ֶגעֶבעְנְטְׁשט מִׁ  ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָהאט ,ֶגעֶווען  .יט ַאֶלעם גּוְטןאִׁ

 (וַחיֵי ָשָרה ה רָ וֹ תאת הַ זֹ )

 
 

 



 ג
 

רָׁא"ש יחֹות מֹוהַּ  שִּ
יׁש אֹויף ַׁשָבת. ָאֶבער ָא אְרף ְנצּוקּוֶמען צּום ְצֵווייְטן דָ ְטֶרעְפן פִּ

יֶבער ֵגיין ַא ְקֵליין ַטייְכל, ֶעס ָהאט  ָהאט ֶמען ֶגעַדאְרְפט ַארִּ
וי אֹויְסגֶ  יף, אּון ר' יּוְדל ָהאט עֶזעהן וִּ יְׁשט צּו טִּ ַא ְקֵלייֶנער ַטייְך נִּ

וי  יס, ָאֶבער ַאזֹוי וִּ י פִּ יט דִּ יֶבער צּו ֵגיין ֶדעם ַטייְך מִּ ֶגעְטַראְכט ַארִּ
ין ַוואֶסער, ָהאט ַא  ֶער ָהאט ָנאר ֶגעָוואְלט ַאַרייְנֵלייְגן ַזיין פּוס אִּ

ין ֶדעם ַוואֶסער אּון ר' יּוְדל ָהאט ֶגעֶזעהן הּוְנט ַאַריין ֶגעַטאְנְצן אִּ 
יז  י ַוואֶסער ַפאְרְׁשֶוועְמט ֶדעם הּוְנט, אּון ֶדער הּוְנט אִּ וי דִּ וִּ

 ֶדעְרְטָראְנֶקען ֶגעָוואְרן אּון ֶגעְׁשָטאְרְבן.
ֶווען ר' יּוְדל ָהאט ָדאס ֶגעֶזעהן ָהאט ֶער ָאְנֶגעהֹויְבן צּו ֵווייֶנען 

ַדאְנֶקען ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן אֹויף ַזייֶנע ְגרֹויֶסע  ַפאר ְפֵרייד אּון
יֶכעֶרע טֹויט, ַווייל  ים ֶגעַראֶטעֶוועט פּון ַא זִּ ים ַאז ֶער ָהאט אִּ ֲחָסדִּ
ין ַטייְך ָוואְלט ֶער אֹויְך  ֶווען ֶער ָוואְלט ַאַרייְנֶגעַגאְנֶגען אִּ

יז גֶ  יֶפער ֶדעְרְטָראְנֶקען ֶגעָוואְרן, ַווייל ֶדער ַטייְך אִּ עֶווען ַאַסאְך טִּ
וי ֶעס ָהאט אֹויְסֶגעֶזעהן פּון ְדרֹויְסן.  וִּ

יק ֶקעְרן צּו ַזיין ַׁשָבת ַביי  יְך ֶגעמּוְזט צּורִּ ְלַמֲעֶשה ָהאט ֶער זִּ
יד  יד פּוֶנעם ֶעְרְׁשְטן ֶדעְרְפל, ָאֶבער ֶער ָהאט ֶגעֶבעְטן ֶדעם אִּ ֶדעם אִּ

ים טּוהן ַא ֶחֶסד א ין ְׁשָטאט זּוְכן אֹויב ֶער ֶקען אִּ ּון ַארּום ֵגיין אִּ
ים ֶגעֶווען  יד ָהאט ַמְסכִּ יׁש. ֶדער אִּ אֹויב ֶער ֶקען ְטֶרעְפן ֶעְרֶגעץ פִּ
יז ֶגעַגאְנֶגען צּו ֶדעם אֹויְבְנֶדעְרַמאְנְטן ַטייְך, ָהאט ֶער  אּון ֶער אִּ

יׁש, ָהאט עֶ  וי ֵאייֶנער ַכאְפט ָדאְרט ָגאר ַא ְגרֹויֶסע פִּ ר ֶגעֶזעהן וִּ
יׁש, ֶווען ֶיעֶנער  י פִּ ים ַפאְרקֹויְפן דִּ ֶגעֶבעְטן ֶיעֶנעם ַאז ֶער ָזאל אִּ
יט  יז ֶער ְׁשֶנעל ַאֵהיים ֶגעָלאְפן ֶדעְרמִּ ים ָדאס ַפאְרקֹויְפט אִּ ָהאט אִּ

יט ָקאְכן ֶגעְׁשֶטעְלט צּוס עֶ אּון  יְך ֶגעְפֵרייט ַאז ֶער ָהאט מִּ , אּון זִּ
 ֶדעם ָחׁשּוב'ן ַגאְסט.ָוואס ְמַכֵבד צּו ַזיין 

י ְסעּוָדה ָהאט -צּו-ְפַרייָטאג ירֹות ַפאר דִּ יְנֶגען ְזמִּ ַנאְכְטס ַביים זִּ
י ְׁשֶוועֶרע  יג ָאְפֶגעמּוְטֶׁשעט פּון דִּ יְמְלט ַזייֶעְנדִּ ר' יּוְדל ַאייְנֶגעְדרִּ
ין ָחלֹום  ים ֶגעקּוֶמען אִּ יז אִּ יַח אִּ ֶוועג, אּון ַזיין ַטאֶטע ר' יֹוֵסף מֹוכִּ
ין ְמגּוְלָגל  יְך בִּ ויְסן ַאז אִּ יְנד, דּו ָזאְלְסט וִּ ים ֶגעָזאְגט: "ַמיין קִּ אּון אִּ
יְך ָהאב ֶגעַדאְרְפט ְמגּוְלָגל  יָבה ַפאְרָוואס אִּ י סִּ יׁש, אּון דִּ ין ֶדעם פִּ אִּ
י  יְך ָהאב ֶגעָזאְגט מּוָסר ַפאר ֶדעם ָמסּור אֹויף דִּ יז ַווייל אִּ ֶוועְרן אִּ

י יְכטִּ יְׁשט רִּ יז ֶגעָוואְרן ָנאְך ַאַסאְך ֶעְרֶגער, אּון נִּ ֶגע ֶוועג אּון ֶער אִּ
ין ֶדעם הּוְנט ָוואס דּו ָהאְסט  יז ְמגּוְלָגל ֶגעָוואְרן אִּ ֶדער ָמסּור אִּ
יקּון  יז ֶגעקּוֶמען צּו ַזיין ּתִּ ין ַטייְך, אּון ֶער אִּ יְך ְטֶרעְנֶקען אִּ ֶגעֶזעהן זִּ

וייְנט אּון ֶגעַדאְנְקט ֶדעם דּוְרְך ֶדעם ָוואס דּו ָהאְסט ֶגעוֵ 
יר ֶגעֶׁשעהן, אּון ֶיעְצט ֶזעה  יז דִּ י ֵנס ָוואס ֶעס אִּ ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַפאר דִּ

יְך ָזאל  יט ַכָווָנה ַאז אִּ יׁש מִּ יקּון".צּו ֶעְסן ֶדעם פִּ  ַבאקּוֶמען ַמיין ּתִּ
יְך אֹויְפֶגעַכאְפט ָהאט ֶער ׁשֹוין פַ  אְרְׁשַטאֶנען ֶווען ר' יּוְדל ָהאט זִּ

יְרט ַאז ֶער  ים ַאזֹוי ֶגעפִּ יט אִּ ַפאְרָוואס ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָהאט מִּ
י  ָהאט ֶגעַדאְרְפט ְבַלייְבן אֹויף ַׁשָבת אּוְנֶטעְרֶוועְגְנס אּון ֶזעהן דִּ

 ַאֶלע ַזאְכן ָוואס ֶער ָהאט ֶגעֶזעהן.
י ַהאְרְבַקייט פּון  י ַמֲעֶשה דִּ ָזאְגן מּוָסר ַפאר ֶזעהט ֶמען פּון דִּ

וי ַאזֹוי ֶעס צּו  יֶגע ֶוועג וִּ יְכטִּ י רִּ יְׁשט דִּ ֶמעְנְטְׁשן ֶווען ֶמען ֵווייְסט נִּ
 טּוהן.

 ָוואס ִאיז ָיא ִדי ִריְכִטיֶגע ֶוועג?
יַח ֶאת  ְצָוה פּון הֹוֵכַח ּתֹוכִּ י מִּ ויל ְמַקֵיים ַזיין דִּ ֶווען ֵאייֶנער וִּ

ויל ָיא ָזאְגן מּו יֶתָך, ֶער וִּ יֶגע ֶוועג ָנאר צּו ֶרעְדן ֲעמִּ יְכטִּ י רִּ יז דִּ ָסר, אִּ
ְתַחְזקּות, צּו ֶרעְדן צּו ֶמעְנְטְׁשן פּוֶנעם  יבּוֵרי ֱאמּוָנה ְוהִּ דִּ
י גּוֶטע ַזאְכן  ֵאייֶבעְרְׁשְטן אּון ֵזיי ְׁשַטאְרְקן אּון ְמַחֵזק ַזיין אֹויף דִּ

י י ָוואס ֵזיי טּוֶען ָיא, אּון ָדאס ֶוועט ׁשֹוין פּון זִּ ְך ַאֵליין אֹויְפֶוועְקן דִּ
יק ְבֶרעְנְגן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן.  ֶמעְנְטְׁשן אּון ֵזיי צּורִּ

יט גּוֶטע ֶוועְרֶטער פֹוֵעל'ט  י ָהאט ַאָמאל ֶגעָזאְגט: "מִּ ֶדער ֶרבִּ
יג, אּון אֹויב ֶזעהן ֶמען ַאָמאל ַאז ֶמען ָהאט ֶגע'פֹוֵעל'ט  ֶמען ֵאייבִּ

יט ַא ַׁשאְרֶפע וֶ  יט גּוְטְנס ָוואְלט ֶמען מִּ ויְסן ַאז מִּ ועג, ַדאְרף ֶמען וִּ
י ְׁשֶלעְכְטס  ֶמער ֶגע'פֹוֵעל'ט", אּון ֶדעְרַפאר ַאְנְׁשָטאט צּו ֶרעְדן פּון דִּ

ֶעְנֶדעְרׁש ֶמען ָוואס ֶמעְנְטְׁשן טּוֶען אּון ֵזיי מּוָסר'ן ֶדערֹויף, ַדאְרף 
י גּוְטס ָוואס ֶמעְנְטְׁשן  טּוֶען, אּון ֵזיי ְמַחֵזק ַזיין אּון ֶרעְדן ָנאר פּון דִּ

ְצֹות אּון גּוֶטע ַזאְכן, צּו טּוהן ֶמער  ְׁשַטאְרְקן צּו טּוהן ֶמער מִּ
יְך  י ְׁשֶלעְכְטס ַאֶוועק ַפאְלן פּון זִּ ים, אּון ַדאן ֶוועט דִּ ים טֹובִּ ַמֲעשִּ

י ָסאְרט מּוָסר ֶוועט  ֶער טּוהן, אּון ֶמער אֹויפְ  ַאַסאְךַאֵליין, אּון דִּ
יֶתָךְמַקֵיים ַזיין ֶוועט  יַח ֶאת ֲעמִּ ְצָוה פּון הֹוֵכַח ּתֹוכִּ י מִּ אֹויְפן  דִּ

 .ֶבעְסְטן אֹוָפן
יחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ח' ְוֵחֶלק ט' ֶעֶרְך ּתֹוָכָחה(  )שִּ

 
 

 

י  פּורֵּ יֹות           סִּ ֲעשִּ  מַּ
ה ח' ֵמַרב ּוֵבן ָיִחיד ֶ  ַמֲעש 

 :פוּן ְפִריֶער ןצְ ְר קוּ ין אִ 

 :אוּן יֶעְצט ֵלייְנט ַווייֶטער
 

 

יֶגע .  יְכטִּ י רִּ יז דִּ ָדאס אִּ
ְלב יד ֶוועג צּו טּוהן, ָנאְך ַאֶלע בִּ יׁשּות ַהַדַעת ָוואס ֶדער ֶבן ָיחִּ ים אּון ֲחלִּ ּולִּ

יֶגע  י ֵהיילִּ יק ֶגעֶזעְצט ֶלעְרֶנען דִּ יְך צּורִּ יז ַאדּוְרְך ֶגעַגאְנֶגען ָהאט ֶער זִּ אִּ
 ּתֹוָרה.
ים דּוְרְך אס דָ אּון  יד טּוהן, ֵסיי ָוואס ֶעס ֵגייט אִּ ַדאְרף ֶיעֶדער אִּ

יג ַא יַקייְטן, ָזאל ֶער ְשֶטעְנדִּ יְׁשָטא ְׁשֶווערִּ יז נִּ י ּתֹוָרה, ֶעס אִּ ְנְטלֹויְפן צּו דִּ
יְטן ֶדעם או וּוַקיין ֶבעֶסער ְפַלאץ  י ּתֹוָרה ֶוועט ָאְפהִּ צּו ַאְנְטלֹויְפן, אּון דִּ

 ֶמעְנְטׁש פּון ַאֶלעם ְׁשֶלעְכְטס.

יהְלט  . יק פִּ יְׁשט צּו ַא ַצדִּ וי ַלאְנג ֶמען ֵגייט נִּ וִּ
ין ַא  יק ֶקען ַאַרייְנֶגעְבן אִּ ין ֲעבֹוַדת ה', ָנאר ַא ַצדִּ יְׁשט ַקיין ַטַעם אִּ ֶמען נִּ
יְבַׁשאְפט  יֶנעם ֶמעְנְטׁש ַא לִּ יק ְבֶרעְנְגט ַאַריין אִּ ֶמעְנְטׁש ַא ַחיֹות, ֶדער ַצדִּ

 צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן.

י   יז ָנאְכַאָמאל ֶגעֶווען דִּ ָדאס אִּ
ויל  י ֶעְרְׁשֶטע ָמאל, ַווייל אֹויב וִּ וי דִּ יק, ֶזעְלֶבע ָטעּות וִּ ֶמען ֵגיין צּו ַא ַצדִּ

יְׁשט קּוְקן אֹויף ַקיין ׁשּום  יַרת ֶנֶפׁש אּון נִּ יט ְמסִּ ַדאְרף ֶמען ָדאס טּוהן מִּ
 ְׁשֶטערּוְנֶגען ָוואס ֶוועְלן אּוְנֶטער קּוֶמען.

אֹויב קּוְקט ֶמען אֹויף 
יעֹות ָוואס ק יעֹות ְמנִּ יג ְטֶרעְפן ַאְנֶדעֶרע ְמנִּ ּוֶמען אּוְנֶטער, ֶוועט ֶמען ֵאייבִּ

יז ָנאר  י ֵעָצה אִּ יק, דִּ ָוואס ֶוועְלן ְׁשֶטעְרן ֶדעם ֶמעְנְטׁש פּון ָפאְרן צּום ַצדִּ
יְׁשט קּוְקן אֹויף ַקיין ׁשּום ְׁשֶטערּוְנֶגען, אּון ָנאר  צּו ֵגיין ַווייֶטער אּון נִּ

יהל.ַאזֹוי ֶקען ֶמען ָא יְגן צִּ יְכטִּ  ְנקּוֶמען צּום רִּ
יֶגע ָוואְך אי"ה(  )ָפאְרֶזעצּוְנג קּוֶמעְנדִּ
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צו באקומען דעם גליון יעדע וואך אויף אימעיל, ווי אויך צו אדוועטייזן אינעם גליון 

 Breslevcenter@gmail.com פארבינט אייך צו:
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

 

ק ת ִיְצחָׁ ם הֹוִליד אֶּ הָׁ ְברָׁ ם אַּ הָׁ ְברָׁ ן אַּ ק בֶּ ׁש "מֹוַהָרא ,ְוֵאלֶּה ּתֹוְלדֹות ִיְצחָׁ
ִליטָ  ִביר ֶדעם ָפסּוק"ׁשְׁ ט , א ִאיז ַמסְׁ  '(א ד"ן ח"לקוטי מוהר)לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ

ׁש ַאז  טְׁ ן ַא ֶמענְׁ ף ִוויסְׁ ס אּון ַסיי ַסיי גּוטְׁ ַאז ָוואס ֶעס ֶגעֶׁשעהט צּו ִאים ַדארְׁ
טְׁ  ֶלעכְׁ ֶוועֶרע, ִאיז ָנאר ַפאר ַזיין טֹוָבה, סׁשְׁ ךְׁ ַא ׁשְׁ  ֲאִפילּו ֶווען ֶער ֵגייט דּורְׁ

ֶטער ָנאר ֶגעטּוהן ַפאר ַזיין גּוטְׁ , ַצייט ׁשְׁ ֶווען ַא  .סָהאט ֶעס ֶדער ֵאייֶבערְׁ
ט  ׁש ֵווייסְׁ טְׁ ֵטייט ִאין ָפסּוק  ַאזֹוי ִווי ֶעס, ַגן ֵעֶדן ֶער ִאיןָדאס ִאיז ֶמענְׁ תהילים )ׁשְׁ

אּון ַסיי , ַסיי ֶווען ֶעס ֵגייט ִאים גּוט ,ֵבאֹלִקים ֲאַהֵלל ָדָבר, ֲאַהֵלל ָדָבר' ַבה( נו
ט גּוט ן ַאז ַאֶלעס ִאיז ַפאר ַז, ֶווען ֶעס ֵגייט ִאים ִניׁשְׁ ׁש ִוויסְׁ טְׁ ף ַא ֶמענְׁ יין ַדארְׁ

ֶקען אּון , טֹוָבה ןאּון ֶער ָזאל ַדאנְׁ טְׁ ׁשְׁ ן ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ָמָרא , לֹויבְׁ ַאזֹוי ִווי ִדי גְׁ
ט  ָמָנא.( ברכות ס)ָזאגְׁ ָעִביד ַרחְׁ עֹוָלם יְֵׁהא ָאָדם ָרִגיל לֹוַמר ָכל ַמה דְׁ ַטב  לְׁ לְׁ
ן  -ָעִביד  ׁש ָזאל ֵאייִביג ָזאגְׁ טְׁ ֶטער טּוט ִאיז גּוט"ַא ֶמענְׁ ׁשְׁ  ".ָוואס ֶדער ֵאייֶבערְׁ

ט אַ  ָרָהםֶעס ִאיז ַבאַקאנְׁ ֶעס ֵגייט גּוט ַפאר ַא , ס ִמָדה ִאיז ֶגעֶווען ֶחֶסד'ז ַאבְׁ
ׁש טְׁ ָחק, ֶמענְׁ טְׁ , ס ִמָדה ִאיז ֶגעֶווען ִדין'אּון ִיצְׁ ן ֶמענְׁ ט גּוט ַפארְׁ  .ׁשֶעס ֵגייט ִניׁשְׁ

ַׁשט ִאין ָפסּוק ק : ָדאס ִאיז פְׁ ט ַארֹויס פּון  -ֵאלֶּה ּתֹוְלדֹות ִיְצחָׁ ָוואס קּומְׁ
ָחק  ׁש ָהאט ָצרֹות, ִמַדת ַהִדין -ִיצְׁ טְׁ ם , ֶווען ַא ֶמענְׁ הָׁ ְברָׁ ן אַּ ֶעס ִאיז  -בֶּ

ָרָהם  ֶעס ִאיז ַאֶלעס ֲחָסִדים פּוֶנעם , ִמַדת ַהֶחֶסד -ֶבֱאֶמת ַא זּון פּון ַאבְׁ
ן טְׁ ׁשְׁ ט -ֲאִפילּו ִדי ִדיִנים , ֵאייֶבערְׁ ֶלעכְׁ ן ָוואס ֶזעֶען אֹויס ׁשְׁ קּוֶמען אֹויך , ַזאכְׁ

ׁשָנאר פּוֶנ טְׁ ן ַפאר ִדי טֹוָבה פּוֶנעם ֶמענְׁ טְׁ ׁשְׁ ם ַווייל , עם ֵאייֶבערְׁ הָׁ ְברָׁ אַּ
ק ת ִיְצחָׁ טְׁ  ,הֹוִליד אֶּ ֶלעכְׁ ן פַ ִדי ׁשְׁ טְׁ ׁשְׁ אר ס ִאיז אֹויךְׁ ַא ֶחֶסד פּוֶנעם ֵאייֶבערְׁ

ׁש טְׁ  .ִדי טֹוָבה פּוֶנעם ֶמענְׁ
דֹות ה רָ וֹ ּתאת הַ זֹ )  ( גּתֹולְׁ

*** 
 

ֱאֹלִקים  ן ְלךָׁ הָׁ ן ְוִתירֹ ְוִיּתֶּ גָׁ רֶּץ ְוֹרב דָׁ אָׁ ֵני הָׁ ִים ּוִמְשמַּ מַּ שָׁ ל הַּ ִמיר , שִמטַּ
ֶגעַכאפט דִ  ָׁשה ַאז ַיֲעֹקב ָהאט אֹויסְׁ ָרכֹות ֶגעִפיֶנען ִאין ִדי ָוואֶכעִדיֶגע ַפרְׁ י בְׁ

ֵטיין .פּון ֵעָשו ׁשְׁ ף ֶמען ַפארְׁ ָרכֹות ֶגעמּוזְׁט צּוֵגיין, ַדארְׁ ָוואס ָהאט ִדי בְׁ  ַפארְׁ
ָרכֹות, ָפאֶפעֵריי ִמיט אַ  ט ַבאקּוֶמען ִדי בְׁ ָוואס ָהאט ַיֲעֹקב ֶגעֶקענְׁ ָנאר  ַפארְׁ

 ?ֶטע ֶוועג'בְׁ ַגנְׁ 'אֹויף ַא ֶגע
ִליטָ "מֹוַהָרא ט "ׁש ׁשְׁ ִביר לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ ן "ִליקּוֵטי מֹוֲהרַ )א ִאיז ָדאס ַמסְׁ

ט  (ד"ִסיָמן רפ' ֵחֶלק א ָמָרא ָזאגְׁ ט  .(אַׁשָבת ל)אֹויף ֶדעם ָוואס ִדי גְׁ ֶרעגְׁ ַאז ֶמען פְׁ
ל  ן ִאין ִהימְׁ ׁש אֹויבְׁ טְׁ ָּת ִעִּתים ַלּתֹוָרה"ֶדעם ֶמענְׁ ט ֶדער ֶרִבי ַאז ?" ָקַבעְׁ  ָזאגְׁ
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ֲענֹות  ~ יין טַּ אב ִניְשט קַּ    ~ הָׁ
 

ַ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 

, ָוואס ֶדער ֶגעַוואְלִדיֶגע ַהְשָגָחה ְפָרִטית
ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ֶעס ַאֵליין ֶגעִפיְרט ַאז ֶעס 

 ָזאל ַאזֹוי ֶגעֶשעהן.
ֵאייֶנער ָוואס ֶנעְמט ִזיְך ָדאס גּוט ַאַריין 
ִאין ָקאפ, ַאַזא ֶמעְנְטש ֶוועט ֵקייְנָמאל ִניְשט 
ָהאְבן ַקיין ַטֲענֹות אֹויף ַא ְצֵווייְטן, "ַפאְרָוואס 

ֶנער ֶגעטּוהן?", "ַפאְרָוואס ֵגייט ָהאט ֶעס ֶיע
ֶ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 

ְפִריְדן ִווי ַאזֹוי ֶעס ֶזעֶנען ִניְשט ְפֵרייִליְך אּון צּו
ֵגייט ֵזיי, אּון ֵזיי ָהאְבן ַטֲענֹות אֹויף ַאְנֶדעֶרע 
ַאז ֶמען ְשֵטייט ֵזיי ִאין ֶוועג אּון ֶמען ָלאְזט 

ִניְשט אֹויְסִפיְרן ָוואס ֵזיי ִוויְלן, ָאֶבער ֵזיי 
ֶבֱאֶמת ִאיז ָדאס ְסַתם ִדְמיֹונֹות ֵקייֶנער ֶקען 

ְצֵווייְטן פּון צּוצּוקּוֶמען צּו  ִניְשט ְשֶטעְרן ַא
ָ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 

ֵקייֶנער ְשֵטייט ִניְשט ִאין ֶוועג,  ָאֶבער ַאז
ֶיעֶדער ֶמעְנְטש ֶקען אֹויְסִפיְרן ָוואס ֶער ִוויל 
ִמיט ַא ְשַטאְרֶקע ָרצֹון, אּון ֵקייֶנער ֶקען ִאים 

 ִניְשט ְשֶטעְרן.
ָוואס ְפֶלעְגט  ָרבֶעס ִאיז ַאָמאל ֶגעֶווען ַא 

ָטאג אּון ִזיְצן ַביי ִזיְך ִאיְנֶדעְרֵהיים ַא ַגאְנְצן 
ֶלעְרֶנען ְפַלייִסיג, ֶער ָהאט ְשֶטעְנִדיג ֶגעַהאט 
ַוואִריֶמע ֵטיי ְגֵרייט צּו ַהאְנט צּו ְטִריְנֶקען 
ֶווען ֶער ִאיז דּוְרְשֶטעִריג. ֵאיין ָטאג ָהאט ֶדער 

ַבאֶמעְרְקט ִווי ֶדער ַוואֶסער ְטֶרעֶגער פּון  ָרב
 עְנְסֶטער אּון ְשָטאט ֵגייט דּוְרְך אּוְנֶטער ַזיין פֶ 
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ֶער ְשֶטעְלט ִזיְך ָאפ ָדאְרט ָאְפצּורּוֶען, ֶער ֶנעְמט ַאָראפ ִדי 
ַאְמֶפער'ס פּון ַאְקְסל אּון ֶער ִריהט ִזיְך ָאפ ַפאר ֶעְטִליֶכע 

ָהאט ַבאֶמעְרְקט ַאז ֶווען ֶדער  ָרבִמינּוט, ָאֶבער ֶדער 
ט ֶער ִזיְך אּוְנֶטער ַוואֶסער ְטֶרעֶגער ֵגייט ַווייֶטער מּוְרְמלְ 

ִליֶכע ֶוועְרֶטער ְשִטיֶלעְרֵהייט. ִדי ֶזעְלֶבע ַזאְך ָהאט ִזיְך טְ עֶ 
ִאיֶבער ֶגע'ַחֶזר'ט ָנאְכַאָמאל אּון ָנאְכַאָמאל, ֶעְטִליֶכע ָמאל 
ַא ָטאג ֶווען ֶדער ַוואֶסער ְטֶרעֶגער ִאיז דּוְרְך ֶגעַגאְנֶגען 

ִזיְך ָאְפֶגעְשֶטעְלט ִזיְך ֶער אט 'ס ֶפעְנְסֶטער הָ ָרבאּוְנֶטעְרן 
ָאְפרּוֶען אּון ֶער ָהאט ִזיְך אּוְנֶטער ֶגעמּוְרְמְלט ֶעֶפעס 

 ְשִטיֶלעְרֵהייט.
ִאיז ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ֵזייֶער ִאיְנֶטעְרַסאְנט,  ָרבַפאְרן 

ָדאְרט אּוְנֶטעְרן  ָוואס ִוויל ֶדער ַוואֶסער ְטֶרעֶגער
וען ֶדער ַוואֶסער ְטֶרעֶגער ָהאט ִזיְך ֵאייְנָמאל וֶ  .ֶפעְנְסֶטער

ֶגעְקַלאְפט אֹויְפן  ָרבָדאְרט ָאְפֶגעְשֶטעְלט ָהאט ֶדער 
ֶפעְנְסֶטער אּון ִאים ַארֹויף ֶגערּוְפן צּו ִזיְך ִאין ְשטּוב, אּון 

ָהאט ִאים ֶגעְפֶרעְגט: "ָוואס ִאיז ְפַשט פּון ֶדעם ַאז  ָרבֶדער 
ַאְלץ ָאפ ָדא אּוְנֶטער ַמיין ֶפעְנְסֶטער אּון  דּו ְשֶטעְלְסט ִזיְך

ָהאט ֶדער ַוואֶסער  דּו ָזאְגְסט ֶעֶפעס ְשִטיֶלעְרֵהייט?
ְטֶרעֶגער ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ָיא, ִאיְך ָהאב ַטֲענֹות אֹויְפן 

ב ִזיְצן ַאייְך, ַפאְרָוואס ֶקען ֶדער רָ  ֵאייֶבעְרְשְטן אּון אֹויף
ִאין ַא ַבאְקֶוועֶמע ִציֶמער אּון ֶלעְרֶנען ַא ַגאְנְצן ָטאג 

ִאיְך ַדאְרף ִזיְך רּוִהיֶגעְרֵהייט ִמיט ַא ְגֶלעְזל ֵטיי, אּון 
צּוְבֶרעְכן ִדי ֵבייֶנער אּון ְשֶלעְפן ְשֶוועֶרע ַאְמֶפער'ס ַוואֶסער 
ִאיֶבער ִדי ְשָטאט? ִאין ִדי ִוויְנֶטער ִאיז ִמיר ֵזייֶער ַקאְלט, 
אּון ִאיְך ַדאְרף ְבֶרעְכן ִדי ַאייז פּון ַטייְך צּו ֶקעֶנען ֶשעְפן 

זּוֶמער ֵגיי ִאיְך אֹויס ַפאר ִהיץ,  ַוואֶסער, אּון ִאין ִדי
ַפאְרָוואס ֶקען ִאיְך ִניְשט ִזיְצן רּוִהיֶגעְרֵהייט ִאיְנֶדעְרֵהיים 

 ַאזֹוי ִווי ַאייְך?"
ָהאט ָדאס ֶגעֶהעְרט ָהאט ֶער ֶגעְפֶרעְגט  ָרבֶווען ֶדער 

ֶדעם ַוואֶסער ְטֶרעֶגער: "ִוויִפיל ֶגעְלט ַמאְכְסטּו ַא ָטאג?", 
ויִפיל ֶער ַמאְכט, ֶווען ֶדער ַוואֶסער ְטֶרעֶגער ָהאט ֶגעָזאְגט וִ 

ֶגעָזאְגט צּו ִאים, ָלאִמיר ַמאְכן ַאן ָאְפַמאְך,  ָרבָהאט ֶדער 
ִאיְך ֶוועל ִדיר ָצאְלן ִדי ֶגעְלט ָוואס דּו ַמאְכְסט, אּון דּו 
ֶקעְנְסט קּוֶמען ָדא ִאיֶנעם ֶדעְרֶנעְבְנִדיְגן ִציֶמער אּון אֹויְך 

אּון ִאיְך ֶוועל ִדיר ֲאִפילּו  ִזיְצן אּון ֶלעְרֶנען ַא ַגאְנְצן ָטאג,
צּוְשֶטעְלן ֵטיי צּו ְטִריְנֶקען, ָאֶבער ֶדער ַוואֶסער ְטֶרעֶגער 

ָאֶבער ִניְשט ֶלעְרֶנען?", ָזאְגט ִאים  ָדאְךְפֶרעְגט: "ִאיְך ֶקען 
ָזאְגן, ֶוועְסטּו ִזיְצן  ָדאְך: "ָאֶבער ְתִהִלים ֶקעְנְסטּו ָרבֶדער 

ִלים ָדא ַא ַגאְנְצן ָטאג", ֶמען ָהאט ֶגעְשָלאְסן אּון ָזאְגן ְתהִ 
ֶדעם ָאְפַמאְך, אּון ֶדער ַוואֶסער ְטֶרעֶגער ִאיז ֶגעֶווען 

 אֹויֶסער ִזיְך ַפאר ְפֵרייד.
ֶדעם קּוֶמעְנִדיְגן ָטאג ִאיז ֶדער ַוואֶסער ְטֶרעֶגער 

 ִאיְנֶדעְרֵהיים, ֶער ִאיז ַאַריין ִאין ָרבָאְנֶגעקּוֶמען צּום 
ִציֶמער אּון ִזיְך ֶגעֶזעְצט ָזאְגן ְתִהִלים ִמיט ַא ְגֶלעְזל ֵטיי ַביי 

ֶפעְרִציג ַקאִפיְטֶלעך ָהאט -ִדי ַזייט, ָנאְכן ָאְפָזאְגן ַא ְדַרייִסיג
ֶער שֹוין ָאְנֶגעהֹויְבן צּו ֶגעֶנעְצן אּון ֶוועְרן ִמיד, ֶער ָהאט 

ט ַווייֶטער ָנאְך ֶעְטִליֶכע ֶגעְטִריְנֶקען ָנאְך ֵטיי אּון ֶגעָזאגְ 
ַקאִפיְטֶלעך, ָאֶבער ֶער ָהאט ֶגעְשִפיְרט ֵזייֶער ַלאְנְגֵווייִליג, 
ַאזֹוי ָהאט ֶער דּוְרְכֶגעְשטּוְפט ָנאְך ַאִביְסל ֵטיי ִמיט ָנאְך 
ֶעְטִליֶכע ַקאִפיְטֶלעך, ִביז ֶער ָהאט ִמיט ְגרֹויס ְשֶוועִריַקייט 

 אְנץ ְתִהִלים ֵאיין ָמאל.ֶגעֶעְנִדיְגט גַ 
ֶווען ֶער ָהאט ֶגעֶעְנִדיְגט ִאיז ֶער ְגַלייְך ֶגעָלאְפן צּום 

'ס ִציֶמער, ֶער ָהאט ַאַריין ֶגעְקַלאְפט אּון ֶגעָזאְגט ַפאְרן ָרב
ַאז ָדאס ִאיז ִניְשט ַפאר ִאים, ֶער ֶקען ָדאס ִניְשט  ָרב

ט ַקיין ַטֲענֹות אֹויְפן ַבאַווייְזן, ֶער ָהאט שֹוין ֶמער ִנישְ 
ֶקען ֶעס  ָרב, אּון ַאז ֶדער ָרבֵאייֶבעְרְשְטן אּון אֹויְפן 

 ַבאַווייְזן קּוְמט ִזיְך ֶעס ִאים ַטאֶקע.
 

 גהמשך בדף 

   

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
ֵזיָלה" ָּת ִאיז ַא ָלׁשֹון פּון גְׁ ֵטייט ִאין ָפסּוק , ָקַבעְׁ ֵלי כב)ַאזֹוי ִווי ֶעס ׁשְׁ ( כג, ִמׁשְׁ

ֵעיֶהם ָנֶפׁש ָקַבע ֶאת ֹקבְׁ ׁש, וְׁ טְׁ ט ֶדעם ֶמענְׁ ֶרעגְׁ ט ַאז ֶמען פְׁ : ָדאס ֵמיינְׁ
טּו ֶגע" ֶנען'בְׁ ַגנְׁ 'ָהאסְׁ ָיא?" ט ַצייט צּו ֶלערְׁ ׁש ִאיז ַאזֹוי ַפארְׁ טְׁ ט ַווייל ֶדער ֶמענְׁ גְׁ

ֶנען ט ַקיין ַצייט צּו ֶלערְׁ ט ַאז ֶער ָהאט ִניׁשְׁ ָלאגְׁ פְׁ ַפאר , אּון ַפארְׁ אּון ֶדערְׁ
רֶ  ׁש ַאָראפ ֶגעפְׁ ט ֶמען ִאים צּו ֶער ָהאט ָכאטְׁ ל פּון ַזיין ַצייט 'בְׁ ַגנְׁ 'עגְׁ ט ַאִביסְׁ

ֶנען ּתֹוָרה  .צּו ֶלערְׁ
ט  ָרׁש ָזאגְׁ ֵראִׁשית ַרָבה סו)ֶדער ֶמדְׁ ָחק ָהאט ( ג, בְׁ ָרָכה ָוואס ִיצְׁ אֹויף ִדי בְׁ

ֶנען  ט ַיֲעֹקב ַאז ָדאס ֵגייט ַארֹויף אֹויף ֶלערְׁ ׁשְׁ טְׁ ן ְלךָׁ , ּתֹוָרהֶגעֶבענְׁ ְוִיּתֶּ
ִים  מַּ שָׁ ל הַּ ֱאֹלִקים ִמטַּ א -הָׁ רֶּץ , זּו ִמְקרָׁ אָׁ ֵני הָׁ ְוֹרב , זּו ִמְשנָׁה -ּוִמְשמַּ

ן  גָׁ א -דָׁ רָׁ ה -ְוִתיֹרש , זּו ְגמָׁ גָׁדָׁ ט ַיֲעקֹ , זֶּה אַּ ׁשְׁ טְׁ ָחק ָהאט ֶגעֶבענְׁ ב ַאז ַאז ִיצְׁ
ן ָטאג  ֶנען ֶיעדְׁ ָמָרא אּוןֶער ָזאל זֹוֶכה ַזיין צּו ֶלערְׁ ַניֹות אּון גְׁ  חּוָמׁש אּון ִמׁשְׁ

ָרׁש  .ֶמדְׁ
ט ַאז  ַפאר ַווייל ַיֲעֹקב ָהאט ֶגעוואּוסְׁ ָרָכה צּוֶדערְׁ  ֶער ֶוועט ַבאקּוֶמען ַא בְׁ

ֶנען ּתֹוָרה ַפאר ָהאט ֶעס ֶגעמּוזְׁט ֵגיין ִמיט ַא , זֹוֶכה ַזיין צּו ֶלערְׁ ֶדערְׁ
ִליַח ַזיין אִ  ַווייל ָנאר ַאזֹוי, ֶטע ֶוועג'בְׁ ַגנְׁ 'ֶגע ין ִאיז ִדי ֶוועג ָוואס ֶמען ֶקען ַמצְׁ

ן, ִלימּוד ַהּתֹוָרה נּוֶמען ִמיט ַזייֶנע ַזאכְׁ ׁש ִאיז ַפארְׁ טְׁ אּון ֶער , ַווייל ֶיעֶדער ֶמענְׁ
ֶנען ט ָאן צּו ֶלערְׁ ט ִניׁשְׁ ִצי, קּומְׁ ֶטע ֶוועג ִאיז ָנאר צּו ַגנְׁ אּון ִדי ֵאיינְׁ סְׁ ֶען 'בְׁ גְׁ

ט'בְׁ ַגנְׁ 'ַאָראפ, ַצייט ִליֶכע ִמינּוט ָדארְׁ ִליֶכע ִמינּוט ָדא אּון ֶעטְׁ אּון , ֶנען ֶעטְׁ
ִליחַ  ק ַמצְׁ ַטארְׁ  .ַאזֹוי ִאיז ֶמען זֵייֶער ׁשְׁ

דֹות תש' ק פ"ּתֹוךְׁ ַהַנַחל ֵליל שב)  (ק"ע לפ"ּתֹולְׁ
*** 

 

הוַּיֱֶּעּתַּ  ק לַּ ח ִאְשּתוֹ ' ר ִיְצחָׁ ִליטָ "מֹוַהָרא ,ְלֹנכַּ ִביר ֶדעם"ׁש ׁשְׁ  א ִאיז ַמסְׁ
ט , ָפסּוק קְׁ  (א ה"ן ח"לקוטי מוהר)לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ ט ָאפְׁ 'ַאז ֶווען ֶמען ַפסְׁ נְׁ

ׁש טְׁ ַזר ִדין אֹויף ַא ֶמענְׁ ֶטע גְׁ ֶלעכְׁ ל ַא ׁשְׁ ַבֵטל , ִאין ִהימְׁ אּון ֶמען ִוויל ֶעס מְׁ
ִפָלה, ַזיין ן ִדי ּתְׁ ֶטעלְׁ ׁשְׁ ף ֶמען ַפארְׁ ן נִ , ַדארְׁ ָאִכים ָזאלְׁ ט ַאז ִדי ַמלְׁ יׁשְׁ

ֵטיין ׁשְׁ  .ַפארְׁ
ׁשֶווען ַאז , ָדאס ֵמיינְׁט טְׁ ט ִמיט ַא ֶמענְׁ מּוֶעסְׁ ֵציילְׁ , דּו ׁשְׁ ט ִאים דּו ֶדערְׁ ַדיין סְׁ
ֶלעם ָראבְׁ ט צּו ִאיםֶיעֶנער ֵמיינְׁט ַאז דּו ֶרעדְׁ , פְׁ ִזין ַאז  ָאֶבער דּו, סְׁ ט ִאינְׁ ָהאסְׁ

ןדּו ֶרעדְׁ  טְׁ ׁשְׁ ט צּום ֵאייֶבערְׁ ֶטער ,סְׁ ׁשְׁ ט ַאז ֶדער ֵאייֶבערְׁ סְׁ ן  ָזאל דּו ִווילְׁ ֶהערְׁ
ֶטער ֶגער'לְׁ אּון ַאזֹוי ֶקען ֶמען פֹועְׁ  ,ִדי ֶווערְׁ ִרינְׁ ָאִכים ָוואס ִווילְׁ , ן גְׁ ן ַווייל ִדי ַמלְׁ
ֵרג ַזיין ַקטְׁ טְׁ , מְׁ ט ַאז דּו ֶבעהְׁ ן ִניׁשְׁ ט ֶעֶפעס פּוֶנעם זֵיי ֵווייסְׁ ס ֶיעצְׁ
ן טְׁ ׁשְׁ ַּתם ייֶנעןמֵ  זֵיי ,ֵאייֶבערְׁ ט סְׁ מּוֶעסְׁ  .ַאזֹוי ַאז דּו ׁשְׁ

ַׁשט ִאין ָפסּוק הוַּיֱֶּעּתַּ , ָדאס ִאיז פְׁ ק לַּ ָחק ָהאט ֶגעוָ  -' ר ִיְצחָׁ ן ִיצְׁ ואלט ֶבעטְׁ
ֶדער ן ִקינְׁ ן ַאז ֶער ָזאל ָהאבְׁ טְׁ ׁשְׁ ָאֶבער ַווייל ֶעס ִאיז ׁשֹוין , ֶדעם ֵאייֶבערְׁ

ַזר ִדיןֶגעֶווען ָנאכְׁ  ט ָהאַווייל , ן גְׁ ט ֶגעֶקענְׁ ֶדֶרךְׁ ַהֶטַבע ִניׁשְׁ ן בְׁ ן ֵקיין זֵיי ָהאבְׁ בְׁ
ֶדער ַפאר, ִקינְׁ ח ִאְשּתֹו , ֶדערְׁ ט ִמיט ַא  -ְלֹנכַּ ֶטעלְׁ ׁשְׁ ָהאט ֶער ֶעס ַפארְׁ

מּוֶעס ִמיט ַזיין ַווייב ִדיג ִמיט ַזיין ַווייב , ׁשְׁ ֶטענְׁ ט ׁשְׁ מּוֶעסְׁ ֶער ָהאט ֶגעׁשְׁ
ֶלע ָראבְׁ ז: "םִאיֶבער ֵזייֶער פְׁ ט ? ָוואס ֶוועט ַזיין ִמיט אּונְׁ ִניׁשְׁ ן ָנאכְׁ ִמיר ָהאבְׁ

ֶדער ִזין ֶגעַהאט " ֵקיין ִקינְׁ ה"ָאֶבער ֶער ָהאט אּונְׁ ַאז ֶדער  -'" לַּ
ָלה ֶנעֶמען ִדי ִּתפְׁ ֶטער אּון ָאנְׁ ן ִדי ֶווערְׁ ֶטער ָזאל ֶהערְׁ ׁשְׁ ַדי ִדי , ֵאייֶבערְׁ כְׁ

ֵטיי ׁשְׁ ט ַפארְׁ ן ִניׁשְׁ ָאִכים ָזאלְׁ  .ןַמלְׁ
דֹות ה רָ וֹ ּתאת הַ זֹ )  ( דּתֹולְׁ

 
 



 ג
 

רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
 ַטֲענֹות ָוואס פּון ִדי ַמֲעֶשה ַאז ִדי ַאֶלעֶזעהט ֶמען 

ֶמעְנְטְשן ָהאְבן צּו ַא ְצֵווייְטן ֶקעֶנען ַזיין ְבלֹויז פּון 
ְנָאה, ֶווען ֶמען ָזאל ִוויְסן ַאז ֶיעֶדער ָהאט ִזיְך ַזיין קִ 

ְנֻקָדה אֹויף ִדי ֶוועְלט, ֶיעֶדער ָהאט ַאְנֶדעֶרע ַזאְכן ָוואס 
ֶער ַדאְרף אֹויְסִפיְרן אֹויף ִדי ֶוועְלט, ָוואְלט ֶמען ִניְשט 
ְמַקֵנא ֶגעֶווען ַא ְצֵווייְטן, ָנאר ְפרּוִביְרט ִזיְך 

ְטֶרעְנֶגען צּו טּוהן אּון אֹויְסִפיְרן ִדי ֵאייֶגעֶנע ָאְנצּושְ 
 ְנֻקָדה, אּון ִבְכַלל ִניְשט קּוְקן אֹויף ַא ְצֵווייְטן.

אּון ִבְכַלל ָדאס ָהאְבן ַטֲענֹות אֹויף ֶיעְדן ֵאייֶנעם ִאיז 
יְך אֹויְסצּוֵהייְלן ֶזעהן זִ ף אְר דַ ַמָמש ַא ְקֶרעְנק ָוואס ֶמען 

ְגט ַא ָמָשל ַאז ַאָמאל ִאיז ַא ֶהעְרש ֶמען ָזא .ֶדעְרפּון
ֶגעָלאְפן ִאין ַוואְלד, ָאֶבער ַזייֶנע ֶהעְרֶנער ֶזעֶנען ֶגעֶווען 
צּו ְגרֹויס, אּון ֶעס ָהאט ִזיְך ַפאְרַהאְנֶקעְרט ִאין ַא בֹוים 
אּון ֶער ָהאט ִניְשט ֶגעֶקעְנט לֹויְפן ַווייֶטער, ָהאט ֶדער 

ן צּו ְשטֹויְסן ֶדעם בֹוים ִמיְטן ַגאְנְצן ֶהעְרש ָאְנֶגעהֹויבְ 
ֹכַח, ִאיְנְצִוויְשן ִאיז ָדאְרט דּוְרְכֶגעַגאְנֶגען ַא ְקלּוֶגער 
פּוְקס אּון ֶער ָהאט ֶגעְפֶרעְגט ֶדעם ֶהעְרש ָוואס ֶער 
טּוט, ָהאט ֶדער ֶהעְרש ֶגעָזאְגט ַאז ַאזֹוי ִווי ִדי ֵבייֶמער 

יְפן ָהאט ֶער ָאְפֶגעַמאְכט ַאז ֶער ְשֶטעְרן ִאים פּון לוֹ 
ֶוועט אֹויְסַרייְסן ַאֶלע ֵבייֶמער פּון ַוואְלד, אּון ַאזֹוי 

 ֶוועט ֶער ֶקעֶנען לֹויְפן רּוִהיג אּוְמֶגעְשֶטעְרט.
ָהאט ֶדער פּוְקס ֶגעַלאְכט פּון ִאים אּון ֶגעָזאְגט: 

טּו ִניְשט "ֲאִפילּו דּו ֶוועְסט ֶלעְבן טֹויְזְנט ָיאר ֶוועסְ 
ֶקעֶנען אֹויְסַרייְסן ִדי ַאֶלע ֵבייֶמער פּון ַוואְלד, ִאיְך ָהאב 
ִדיר ַא ֶבעֶסעֶרע ֵעָצה, ְשַנייד ָאפ ַדייֶנע ֶהעְרֶנער, ַאזֹוי 
ֶוועְסטּו ֶקעֶנען לֹויְפן רּוִהיג ִאין ַוואְלד אּון ִדי ֵבייֶמער 

 ֶוועְלן ִדיר ִניְשט ְשֵטיין ִאין ֶוועג"...
ֶדער ִנְמָשל ִאיז ַפאְרְשֶטעְנְדִליְך, ֶווען ֵאייֶנער ֶזעהט 

ייֶנע ַארּוִמיֶגע, ֶיעֶדער זֵ ַאז ֶער ָהאט צּוִפיל ַטֲענֹות אֹויף 
ְשֵטייט ִאים ִאין ֶוועג, אּון ֶער ִוויל ָנאר אֹויְסַרייְסן ִדי 

ַאז  ַאֶלע ֶמעְנְטְשן ָוואס ְשֶטעְרן ִאים. ַדאְרף ֶער ִוויְסן
ֶעס ֶוועט ִזיְך ֵקייְנָמאל ִניְשט ֶעְנִדיְגן, ֶעְנֶדעְרש ָזאל ֶער 
ָאְפְשַנייְדן ִדי ֵאייֶגעֶנע ֶהעְרֶנער, ָדאס ֵמייְנט ַאז ֶער ָזאל 
ַפאֶרעְכְטן ַזייֶנע ֵאייֶגעֶנע ְפָראְבֶלעֶמען, אּון ַדאן ֶוועט 

 ט ִאין ֶוועג.ֶער ֶזעהן ַאז ֵקייֶנער ְשֵטייט ִאים ִבְכַלל ִנישְ 
וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ָהאט ִניְשט ַקיין ַטֲענֹות אֹויף 

 ֵקייֶנעם ֶוועט ֶער ָהאְבן ַא ִזיֶסע אּון ֶגעְשַמאֶקע ֶלעְבן.
 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש ֵחֶלק ג' ְוֵחֶלק ו' ֶעֶרְך ַטֲענֹות(

 

 

 
 

ֲעִשיֹות           ִספּוֵרי   מַּ
ה ח' ֵמַרב ּוֵבן ָיִחיד ֶׂ  ַמֲעש 

 

ִמיט ַאֶלע ְשֶוועִריַקייְטן ָוואס ֶדער 
ִקיְנד ִאיז ַאִריֶבער, ָהאט ֶער ִזיְך ַווייֶטער צּוִריק ֶגעֶזעְצט ֶלעְרֶנען ִדי ֵהייִליֶגע תֹוָרה, 

 ָוואס ָדאס ִאיז ִדי ֶבעְסֶטע ַזאְך.

. ָדאס ִאיז ִדי ַמְעָלה ֶווען ַא 
ֶמעְנְטש ָהאט גּוֶטע ֲחֵבִרים, ֵזיי ֶוועְלן ִאים ְשֶטעְנִדיג ְמַחֵזק ַזיין ַאז ֶער ָזאל ִניְשט 

ם ֶהעְלְפן ָאְנצּוקּוֶמען צּום אֹויְפֶגעְבן, אּון ַאז ֶער ָזאל ֵגיין צּום ַצִדיק ָוואס ֶקען ִאי
 ִציהל.

ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ַא ָטעּות פּוֶנעם 
ִקיְנד, אּון ָדאס ָהאט גֹוֵרם ֶגעֶווען צּום סֹוף ַאז ֶער ִאיז ַטאֶקע ִניְשט ָאְנֶגעקּוֶמען 

 צּום ַצִדיק.
ֶקען ֶער ִניְשט קּוְקן אֹויף ַקיין שּום ַווייל אֹויב ֵאייֶנער זּוְכט ֶדעם ֱאֶמת, 

ְשֶטערּוְנֶגען, ֲאִפילּו ֶווען ֶעס ָזאְלן ֶגעֶשעהן ָגאר אֹויְסֶטעְרִליֶשע ַזאְכן חּוץ ַלֶדֶרְך 
ַהֶטַבע ָוואס ָזאְלן ִאים ְשֶטעְרן, ָטאר ֶער ִניְשט קּוְקן אֹויף ֶדעם אֹויְך ִניְשט, ָנאר 

ּוהן ָוואס ֶער ֶקען ַאז ֶער ָזאל ָאְנקּוֶמען צּו ַא ַצִדיק ָוואס ֶקען ַווייֶטער זּוְכן אּון ט
 ִאים ֶהעְלְפן, ָוואס ֶקען ִאים ַאַרייְנְבֶרעְנֶגען ַא ֵחֶשק אּון ַא ֶגעְשַמאק ִאין ֲעבֹוַדת ה'.

זֹוי ִווי ֶמען ֶדער סֹוֵחר ִאיז ֶגעֶווען ֶדער ס"מ ַאֵליין, ַא
ֶוועט ַווייֶטער ֶזעהן ִאין ִדי ַמֲעֶשה, אּון ָדאס ִאיז ַזיין ִמְסָחר ַארּום צּו ֵגיין אּון ַאַריין 

 ְשֶלעְפן ֶמעְנְטְשן ִאין ַזיין ֶנעץ.

ָדאס ִאיז אֹויְך 
ֶגעֶווען ַא ָטעּות, ַווייל ֶמען ַדאְרף ִניְשט ָאְנֵהייְבן ֶרעְדן ִמיט ֶיעְדן ֶמעְנְטש, ָוואס 

 ָדאס ֶקען ָנאְכֶדעם צּוְבֶרעְנְגן ַאז ֶיעֶנער ָזאל ִדיְך ָאְפִקיהְלן פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן.

ַאזֹוי ֵגייט ֶעס ַלייֶדער, 
ֶדער ֱאֶמת ִאיז ַבאַהאְלְטן אּון ֶמען ֶשעְמט ִזיְך ֶדעְרִמיט, ֵסיי וואּו ַא ֶמעְנְטש ָפאְרט 

ק ֶוועט ֶער ִזיְך ִניְשט ֶשעֶמען צּו ָזאְגן, ָאֶבער ֶווען ֶער ִוויל ָפאְרן צּו ַאן ֱאֶמת'ן ַצִדי
 , ַדאן ֶשעְמט ֶמען ִזיְך אֹויְסצּוָזאְגן וואּו ֶמען ָפאְרט.ֶהעְלְפןים אִ ָוואס ֶקען 

ָדאס ִאיז ִדי ֶוועג פּוֶנעם ֵיֶצר ָהַרע, ֶער ֶוועט 
פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן אּון פּוֶנעם ַצִדיק,  ִניְשט ָאְנֵהייְבן ְגַלייְך ָאְפצּוֶרעְדן ֶדעם ֶמעְנְטש

קֹוֶדם ָאְנֵהייְבן ֶרעְדן פּון ְסַתם ַזאְכן, אּון ֶדעְרָנאְך צּוקּוֶמען ְבֶדֶרְך ַאַגב  טָנאר ֶער ֶווע
 צּו ָוואס ֶער ִוויל ֶבֱאֶמת ָזאְגן.

ֶדער ס"מ ֶוועט ָלאְזן ֶדעם ֶמעְנְטש ָפאְרן צּו ֵסיי ֶוועְלְכן ַצִדיק אֹויב ֶיעֶנער 
ַצִדיק ֶקען ִניְשט ֶהעְלְפן ֶמעְנְטְשן, ָאֶבער ֶווען ֶעס קּוְמט צּו ַא ַצִדיק ָוואס ֶקען 

ִאים ִפיְרן אֹויְפן ִריְכִטיְגן ֶוועג, ַדאן ֶוועט ן ֶדעם ֶמעְנְטש אּון ֶבֱאֶמת ַארֹויס ֶהעְלפְ 
ֶדער ס"מ טּוהן ָוואס ֶער ֶקען ָנאר צּו ַבאַהאְלְטן ֶדעם ַצִדיק אּון ִאים ַפאְרֶשעֶמען 

 ַאז ֶמען ָזאל ִניְשט ֶוועְלן ָפאְרן צּו ִאים.
 ()ָפאְרֶזעצּוְנג קּוֶמעְנִדיֶגע ָוואְך אי"ה 

 

 )נהרי אפרסמון(

 

 

 בית חינוך לבנות "בית פיגא"
 בנשיאות כ"ק מוהרא"ש שליט"א

 

 
 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

 אונזער חשובע מנהלת
 

 תחי' לעסערמרת 
 

 אינגל ירפון א אפשערןצו די 
 למזל טובאברהמ'לע נ"י 

 

 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז די זכות פון 
ארויסהעלפן די הייליגע מוסדות מיט אזא 
איבערגעגעבנקייט זאל אייך ביישטיין אז איר 
 זאלט זעהן אסאך אידיש נחת פון דעם קינד,  בני 

 ברוכי, חיי ארוכי, וסייעתא דשמיא, אמן      
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מען דעם גליון יעדע וואך אויף אימעיל, ווי אויך צו אדוועטייזן אינעם גליון צו באקו

 Breslevcenter@gmail.com פארבינט אייך צו:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 מוסדותינו הק' נייעס אינערהאלב
 

 ארויסגעקומעןאויף אידיש פרישע קונטרסים צוויי 
 

וואך איז ארויס געקומען ממכבש הדפוס צוויי פרישע די 
 אויף אידיש.קונטרסים 

סעריע פון קונטרסים אויף אידיש וואס דאס זענען די די אין 
אפגעשריבן  שישיליל א יעדן "ש שליט"מוהרא שיעורים פון

אויף א לייכטע שפראך, איז שוין ארויסגעקומען עטליכע 
 צענדליגע קונטרסים.

איז גרויס די פרייד צו נאך צוויי יעצט 
אס זענען ארויס געקומען די קונטרסים וו

 וואך.
דער "ערשטע איז די קונטרס די 

וואו עס ווערט  "ריכטיגער שלום
אויסגעשמועסט די ריכטיגע וועג ווי אזוי 
א מענטש קען צוקומען צו האבן שלום 

 מיט זיך און מיט אנדערע מענטשן.
געב זיך "צווייטע קונטרס איז די 

, וואו עס ווערט אויסגעשמועסט "אכטונג
פון וואס א מענטש דארף זיך אכטונג 
געבן אין לעבן, צו קענען האבן א גליקליך 

 און געשמאקע לעבן.
פילע אנדערע איז נאך  ןאוקונטרסים די 

 72אויף  דא צו באקומען בהיכל הישיבה
 סקילמען סט.

 

 !את משיח צדקינו אנבי ידי הפצת ספרי רבינו,על 
 

 

 

 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 הארציגע מזל טוב פאר מיר וואונטשן א
 

 הי"ו לעסעריעקב  מו"ה
 

 אינגל זייןצו די אפשערן פון 
 אברהמ'לע נ"י למזל טוב

 

ער ערשטער זאל העלפן אז דער אייב
זאל זעהן אסאך אידיש נחת פון זיינע 

 קינדער, דורות ישרים ומבורכים.
 

 

 
 
 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 הארציגע מזל טוב פאר מיר וואונטשן א
 

 נ"י יחזקאל ראזענבערג מו"ה
 

 למזל טוב החתונהצו זיין שמחת 
 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז 
ימא און א עס זאל זיין א קשר של ק
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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 

ק ַטארְׁ ט ִאיז ׁשְׁ ן, ע ר ֵווייסְׁ טְׁ ׁשְׁ ט ִאינ עם ֵאייב ערְׁ ֵלייבְׁ ַאז  ִ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
טַוויי ט ַאז ל 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 פּון ַמאכְׁ 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 יז אִ  ֵ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 ֵגייט  -ה נָׁ רָׁ וֵַּיֶלְך חָׁ ִדי ו ועלְׁ ט ג ער עגְׁ 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
ט   אּווַאז וִליקּוֵטי מֹוַהַר"ן ח"א ִסיָמן ס"א( )ָ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 
טַרִׁש"י  ֵטיין פּון  ,וֵַּיֵצא יֲַּעֹקב ,ָ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 ֵגייט אֹוין, רָ ִאיז ג עַגאנְׁ ךְׁ ָ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 ע ר ִאיז "ג עַגא ,הנָ רָ ׁשְׁ ט רָ נְׁ ן, ע ס ָוואלְׁ
ֵטיין "ַוֵיר ד" חָ  ט ׁשְׁ פְׁ ג ען" צּו חָ  ,הנָ רָ 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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רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
 

   ~ ִניְשט ֵגיין ֵלייִדיג  ~
 

ִאיז ִדי ֵטייֶעְרְסֶטע ַזאְך ָוואס ֶעס ִאיז  ַצייט
ָדא אֹויף ִדי ֶוועְלט, ֶמען ֶקען ֶעס ִניְשט קֹויְפן 

ַא ַמָתָנה ַפאר ַקיין שּום ֶגעְלט, ָדאס ִאיז ָנאר 
ָוואס ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶגעְבט ַפאְרן ֶמעְנְטש, 
אּון ֶיעֶדע ִמינּוט ַצייט ָוואס ֶעס ֵגייט ַאֶוועק 
ֵלייִדיג ִאיז ַא ַפאְרלּוְסט ָוואס ֶמען ֶקען ֶמער 

 ֵקייְנָמאל ִניְשט צּוִריק ַבאקּוֶמען.

אּון ֶדעְרַפאר ַדאְרף ַא ֶמעְנְטש ֵזייֶער 
ְנג ֶגעְבן אֹויף ִדי ֵטייֶעֶרע ַצייט אּון ֶזעהן ַאְכטּו

ַ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 

יְשט צּוִריק קּוֶמען, אֹויב ֶמען ָהאט ֶעס נִ 
אֹויְסֶגענּוְצט ִווי ֶמען ַדאְרף ִאיז גּוט, אּון ַאז 

 ִניְשט ִאיז ֶעס שֹוין ֶדעְרָנאְך.

ֶעס ִאיז ַבאַקאְנט ָוואס ֶדער ֵהייִליֶגער 
ַחַתם סֹוֵפר ִזי"ַע ָהאט ֶגעָזאְגט ַאז ֶער ִאיז 

ּון ִפיְנף ִמינּוט, אּון ֶגעָוואְרן ַא ַתְלִמיד ָחָכם פ
ֶווען ִדי ַתְלִמיִדים ָהאְבן ִזיְך ֶגעוואּוְנֶדעְרט: 
"ִווי ַאזֹוי ֶקען ֶמען ֶוועְרן ַא ַתְלִמיד ָחָכם ִאין 
ִפיְנף ִמינּוט?" ָהאט ֶער ֵזיי ַמְסִביר ֶגעֶווען ַאז 
ֶער ָהאט ֶגעֶרעְדט פּון ִדי ִפיְנף ִמינּוט'ֶלעְך 

ַוואֶסעְרט ַביי ֶמעְנְטְשן, ָוואס ֶוועְרן ַפאְר 
ָאֶבער ֶער ָהאט ִדי ְקֵלייֶנע ִמינּוט'ֶלעְך אֹויְך 
גּוט אֹויְסֶגענּוְצט אּון פּון ֶדעם ִאיז ֶער 

 ֶגעָוואְרן ַא ַתְלִמיד ָחָכם.

אּון ֶווען ַא ֶמעְנְטש ָזאל גּוט קּוְקן ֶווער ֶער 
ער פּון ֶזעהן ִווי ֶעס ֵגייט ִאים ֵלייִדיג ִהיְבש מֶ 

ִפיְנף ִמינּוט, אּון ֶווען ֶמען ָזאל צּוַזאם ְשֶטעְלן 
ִדי ַאֶלע ִפיְנף ִמינּוְטן ָוואס ֵגייֶען ֵלייִדיג ְבֶמֶשְך 
ַא ָטאג, ֶוועט ֶעס אֹויְסקּוֶמען צּו ַאַסאְך 

ַאְכטּוְנג ֶגעְבן ָשָעה'ן. ָאֶבער ֶווען ֶמען ָזאל 
ֶקען ֶמען ִזיְך ָגאר ַאַסאְך ִניְשט צּו ֵגיין ֵלייִדיג, 

 ַאייְנקֹויְפן ִאין ִדי ְקֵלייֶנע ַצייְטן.
 המשך בדף ב
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רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
 

ט ֶגעָזאְגט?  ַפאְרָוואס ָהאְסטּו ִמיר ִניש ְ

ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ַביי ַאְנֵשי ְשלֹוֵמינּו ַא ְגרֹויֶסער 
פּון ֶטשעִרין ִזי"ַע, ֶער ְפֶלעְגט ֵזייֶער  ָרבֶמעְנְטש ֶדער 

ּון אֹויְסנּוְצן ִדי ַצייט, אּון ַאזֹוי ָהאט ְשַטאְרק ִהיְטן א
ִרים, ֶער ָהאט ֶער זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ְמַחֵבר ַזיין ַאַסאְך ְספָ 

ען אמֶ נָ ירּוש אֹויף ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ִמיְטן ֶגעַמאְכט ַא פֵ 
"ַפְרְפָראֹות ְלָחְכָמה", אּון ָנאְך ַאַסאְך ְסָפִרים לֹויְטן 

ן ָדאס ַאֶלעס ִאיז ָנאר ֶגעֶווען ִאין ֶרִביְנ'ס ִלּמּוִדים, אּו
 ְזכּות פּון ַזיין ְשִמיַרת ַהְזַמן.

ְפֶלעְגט ֵגיין ְשָלאְפן ֶמען ֶדעְרֵצייְלט אֹויף ִאים ַאז ֶער 
ְשָלאְפן ען גֶ אנְ עגַ ר גֶ יז עֶ אִ  ִרי, ְגַלייְך ָנאְך ַמֲעִריבָגאר פְ 

ֲחצֹות אּון ֶלעְרֶנען ִביז ִאיְנֶדעְרְפִרי אּון אֹויְפְשֵטיין ַביי 
 ֶווען ֶער ָהאט ֶגעַדאְווְנט ָוִתיִקין.

פּון ְשָטאט  ָרבָאֶבער ַאזֹוי ִווי ֶער ִאיז ֶגעֶווען ֶדער 
ָהאט ֶער ֶגעַדאְרְפט ְמַסֵדר ִקידּוִשין ַזיין ַביי ֶיעֶדע 

ש ַאז ֲחתּוָנה ִאין ְשָטאט, ָהאט ֶער ֶגעֵהייְסן ֶדעם ַשמָ 
ֶער ָזאל ִאים ֶמעְלְדן ֶווען ֶעס ִאיז ָדא ַא ֲחתּוָנה ִאין 
ְשָטאט, אּון ַאזֹוי ָהאט ֶדער ַשָמש ֶגעטּוהן, ֶער ָהאט 

ִאיֶבער ִדי ֲחתּוָנה,  ָרבֶיעֶדעס ָמאל ַאייְנֶגעָמאְלְדן ַפאְרן 
ֵדר ִניְשט ֵגיין ְמסַ ְפֶלעְגט ֶגעֶוועְנִליְך  ָרבָאֶבער ֶדער 

ן ייאר ֶער ְפֶלעְגט ְמַכֵבד ֶדעם דֵ ִקידּוִשין ַזיין ַאֵליין נָ 
ִמיט ִסידּור ִקידּוִשין, אּון ֶער ַאֵליין ְפֶלעְגט ִניְשט ֵגיין 

 צּו ִדי ֲחתּוָנה.

ִאיז ֶגעַגאְנֶגען  ָרבֵאיין ָטאג ֶווען ְטֶשעִריֶנער 
ָתן, ַדאֶוועֶנען ָוִתיִקין ָהאט ֶער ֶגעֶזעהן ָדאְרט ַא חָ 

ְפֶרעְגט ֶער ֶדעם ָחָתן: "ֶווען ָהאְסטּו ֲחתּוָנה ֶגעַהאט?", 
 ָרבָזאְגט ֶער: "ֶנעְכְטן ַנאְכט", ִאיז ֶדער ְטֶשעִריֶנער 

צּוֶגעַגאְנֶגען צּום ַשָמש אּון ִאים ָפאְרֶגעַהאְלְטן: 
"ַפאְרָוואס ָהאְסטּו ִמיר ִניְשט ֶגעַלאְדְנט ֶנעְכְטן צּו ִדי 

אְרֶעְנְטֶפעְרט: "ִאיְך ָהאט ֶדער ַשָמש ִזיְך פַ  ֲחתּוָנה?"
קּוְמט ֵסיי ִווי ִניְשט צּו ִדי ֲחתּוָנה,  ָרבאְך ַאז ֶדער ֶזעה דָ 

ָנאר ִאיז ְמַכֵבד ֶדעם ַדיין ִמיט ִסידּור ִקידּוִשין, ָהאב 
ִאיְך ֶגעְקֶלעְרט ַאז ֶעס ֶפעְלט ִניְשט אֹויס צּו רּוְפן ֶדעם 

על ְגַלייְך ָזאְגן ַפאְרן ַדיין ֶוועְגן ִדי ֲחתּוָנה", ִאיְך ֶוו ָרב
ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ָאֶבער דּו ָהאְסט ִמיר  ָרבָהאט ִאים ֶדער 

ָאְנֶגעוואֹויְרן ַא ַנאְכט פּון תֹוָרה", ֶווען ֶדער ַשָמש ָהאט 
ִאים ַמְסִביר ֶגעֶווען  ָרבִניְשט ַפאְרְשַטאֶנען ָהאט ֶדער 

ִרי אּון ְשֵטייט אֹויף צּו ִליְך ֵגייט ֶער ְשָלאְפן פְ ַאז ֶגעֶווענְ 
ֲחצֹות צּו ֶלעְרֶנען, ָאֶבער ֶווען ֶעס ִאיז ָדא ַא ֲחתּוָנה ִאין 

אְך ֶגעַפאְסט ִאיְך ָזאל ֵגיין ָוואְלט דָ  ָרבְשָטאט אּון ַאְלס 
צּו ִדי ֲחתּוָנה אּון ֶעס ָוואְלט ֶגענּוֶמען ִמְסָתֶמא ַא 

אְך ֵסיי אְך ַביי ֲחצֹות ִבין ִאיְך דָ ע ַנאְכט אּון ֶדעְרנָ ַהאְלבֶ 
ִווי אֹויף, ָוואְלט ִאיְך אֹויְפֶגעֶווען ַא ַגאְנֶצע ַנאְכט, אּון 
ֶדעְרַפאר ֲאִפילּו ִאיְך ֵגיי ִניְשט צּו ִדי ֲחתּוָנה ִפיר ִאיְך 

יף ִזיְך ָאֶבער ַאז ֶווען ֶעס ִאיז ָדא ַא ֲחתּוָנה ִבין ִאיְך אוֹ 
ַא ַגאְנֶצע ַנאְכט אּון ִאיְך ֶלעְרן תֹוָרה, אּון ֶיעְצט ַאז דּו 
ָהאְסט ִמיר ִניְשט ַאייְנֶגעָמאְלְדן ֶוועְגן ִדי ֲחתּוָנה, 

 ָהאְסטּו ִמיר ָאְנֶגעוואֹויְרן ַא ַנאְכט פּון תֹוָרה... 
 

 המשך בדף ב

   

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

עכ ער פּון ַאל  ָנאר ָדאס  ָרֵאל ִאיז ה  ר ץ ִישְׁ ֵטייט ַאז א  ע ָוואס ע ס ׁשְׁ
ד   ִניּות, ַאז ע ס ִאיז ָחׁשּוב'ע ר פּון ַאל ע ל ענְׁ רּוחְׁ ד ער, ֵמיינְׁט בְׁ 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 אַ ַאָראפְׁ  ייט ַצִדיק ֵגייט ַארֹויס, ו וען ַיֲעֹקב ָאִבינּו גֵ  ג עַגאנְׁ

ט ַאז ָטאט, ָדאס ֵמיינְׁ ַקייט פּון ׁשְׁ 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 ךְׁ ִדי ּתֹוָרה אּון ִמצְׁ ט. דּורְׁ  ַמֲעִשים טֹוִבים ָוואס ע ר טּוט ָדארְׁ
 ( ויצא ב )זאת התורה

 
*** 

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

ל   ָוואסמֹוָרא ג עַהאט פּון ׁשְׁ ֵטיין ַפארְׁ ׁשְׁ ען ַפארְׁ ף מ  ע ַחיֹות, ַדארְׁ ט   עכְׁ
ֵ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 ִליָט"א ִאיז ַמסְׁ ט  מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ ד ער ר ִבי ָזאגְׁ

ׁשָ )ִליקּוֵטי מֹוַהַר"ן ח"א ִסיָמן רל"ג(  ע ַמחְׁ ט  ל עכְׁ ט ַאַריין ׁשְׁ בֹות ַאז ו וען ע ס קּומְׁ
ַגֵבר אּון ע ר ׁש ִאיז ִזיךְׁ ִמתְׁ טְׁ ענְׁ ׁש'ס ָקאפ, אּון ד ער מ  טְׁ ענְׁ  ִאין ַא מ 

ט ָנאר  ַראכְׁ ק ען, ע ר טְׁ ע ג עַדאנְׁ ט  ל עכְׁ ט ַאו ועק ִדי ׁשְׁ טּופְׁ ן, ׁשְׁ ע ַזאכְׁ גּוט 
ן פּון ד עם, ָדאס ִאיז אַ  ג עִניגְׁ רֹויס ַפארְׁ ער גְׁ ט  ׁשְׁ זֹוי ִווי ָהאט ד ער ֵאייב ערְׁ

ן ען ז עהט ַאַסאךְׁ ָמאל ַביי ק עִניגְׁ ט ַפאר זֵיי ַחיֹות אַ  ,מ  גְׁ ר ענְׁ ען בְׁ ז זֵיי ַאז מ 
ן  ן, אּון ִדי ק עִניגְׁ ֵווייטְׁ ן צְׁ ן ֵאיינ ער ִמיטְׁ ִריגְׁ ן ִזיךְׁ קְׁ רֹויס ָזאלְׁ ן גְׁ ָהאבְׁ

ן  ג עִניגְׁ ָׁשבֹות פּון אַ  ָדאס צּו ז עהן.ַפארְׁ 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 ַארּו ָלאגְׁ ָׁשבֹות ז ענ ען ִדי ָטֵמא'נ ע ַחיֹות, אּון ֵזיי ׁשְׁ ם ִאין ד עם ַמחְׁ
ׁש  טְׁ ענְׁ ׁש'ס ָקאפ, אּון ו וען ד ער מ  טְׁ ענְׁ טמ  קְׁ ַטארְׁ ָׁשבֹות  ׁשְׁ ע ַמחְׁ ִדי גּוט 

רֹויס ַפא ָיכֹול גְׁ ער ִכבְׁ ט  ׁשְׁ ע, ָהאט ד ער ֵאייב ערְׁ ט  ל עכְׁ ג ענּוג ען אֹויף ִדי ׁשְׁ רְׁ
 פּון ד עם.

ט  גְׁ ר ענְׁ  ֵספ ר יְִׁציָרה, ַאז אֹוִתיֹות פּון)ִליקּוֵטי מֹוַהַר"ן ח"א ִסיָמן י"ח( ד ער ר ִבי בְׁ
ֵטיינ ער. ן ׁשְׁ ג ערּופְׁ ן ָאנְׁ  ו וערְׁ

ען ִדי ׁשְׁ  ַרֵמז ַזיין, ַיֲעֹקב ָהאט ג ענּומ  ז ד ער ָפסּוק מְׁ ט אּונְׁ ֵטיינ ער ָדאס קּומְׁ
ט צ ִפָלה, ע ר ָהאט ג ער עדְׁ ּום ִדי אֹוִתיֹות פּון ּתֹוָרה, ִדי אֹוִתיֹות פּון ּתְׁ

ן, אּון טְׁ ׁשְׁ ט ַארּום ַזיין ָקאפ, ַאז ע ס ָזא ֵאייב ערְׁ ל ִאים ע ר ָהאט ע ס ג עֵלייגְׁ
ָׁ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 
ט ִזיךְׁ אֹויס  ִפָלה, ע ר ר עדְׁ ט ּתְׁ ןנ עמְׁ טְׁ ׁשְׁ ן ֵאייב ערְׁ ץ ַפארְׁ  ַדאן .ָדאס ַהארְׁ

ל ע ָׁשבֹות, ִדי ׁשְׁ ע ַמחְׁ ט  ל עכְׁ עו ועט פּון ִדי ׁשְׁ ט ע ר ג עַראט  ע ַחיֹות.ו וערְׁ ט   כְׁ
 (ד)ֹזאת ַהּתֹוָרה ַוֵיֵצא 

 



 ג
 

רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
 

ט ִווי ֶעס ֶזעהט ֶמען ָוואס ֵהייְסט ְשִמיַרת ַהְזַמן, צּו אֹויְסנּוְצן ִדי ַציי
 ַדאְרף צּו ַזיין.

 

ט ַקיין גוְּטס ֶרעְנְגט ִניש ְ  ֵלייִדיג ֵגיין ּבְ

אּון אֹויֶסער ִדי ָשאְדן ָוואס ֶמען ָהאט ֶווען ֶמען נּוְצט ִניְשט אֹויס 
ָוואס ִדי ַצייט ֶקען ֶמען שֹוין ֵקייְנָמאל ִניְשט צּוִריק  ,ִדי ַצייט

 יין ַפאר ִזיְך אֹויְך ַא ֶגעֶפעְרִליֶכע ַזאְך.ַבאקּוֶמען, ִאיז ָדאס ֵלייִדיג גֵ 

 -ְבֵטָלה ְמִביָאה ִליֵדי ִשֲעמּום ְוִליֵדי ִזָּמה )ְכתּובֹות נ"ט:( ַחַז"ל ָזאְגן 
ֵלייִדיג ֵגיין ַמאְכט ֶדעם ֶמעְנְטש ְמשּוֶגע, אּון ֶעס ַמאְכט ִאים טּוהן 

ַאז ֵניין הּוְנֶדעְרט  ֶאֶרץ זּוָטא ֵפֶרק ט'()ֶדֶרְך ְגרֹויֶסע ֲעֵבירֹות, ָנאְך ָזאְגן ַחַז"ל 
ֵניין אּון ַנייְנִציג ֶמעְנְטְשן ְשַטאְרְבן פּון ֵלייִדיג ֵגיין אּון ָנאר ֵאייְנס פּון 

 טֹויְזְנט ְשַטאְרְבט פּון ַנאִטיְרִליֶכע ִסיבֹות.

 -ְברּוֲחִניּות  .ִמיּותֵלייִדיג ֵגיין ַהְרְג'ט ָאפ ַא ֶמעְנְטש ְברּוֲחִניּות ּוְבַגְש 
ַאז ֶדער ֶמעְנְטש ֶלעְרְנט ִניְשט אּון טּוט ִניְשט ַקיין ִמְצֹות אּון ֶעס 

ֶווען ֶדער ֶמעְנְטש  -ֲעֵבירֹות, אּון ְבַגְשִמיּות ְבֶרעְנְגט ִאים צּו ַהאְרֶבע 
ַא פֹויֶלער ַאְרֶבעט ִניְשט אּון טּוט ָגאְרִניְשט ַפאר ַפְרָנָסה ֶוועְרט ֶער 

ֶמעְנְטש אּון ַפאְלט ַאַריין ִאין ַא ִדיְפֶרעִסֶיע אּון ֵגייט ָאְפֶגעִריְסן אּון 
 ָאְפֶגעְשִליְסן, אּון ַאֶלעס ָהאט ִזיְך ָאְנֶגעהֹויְבן פּון ֵלייִדיג ֵגיין.

ר ֶווען ַא ֶמעְנְטש ִוויל ַמְצִליַח ַזיין ְברּוֲחִניּות ּוְבַגְשִמיּות ַדאְרף עֶ 
ֶזעהן צּו אֹויְסנּוְצן ִדי ַצייט, ֵקייְנָמאל ִניְשט ֵגיין ֵלייִדיג, ֵאייִביג ַזיין 
ַפאְרנּוֶמען ִמיט ֶעֶפעס, ָאֶדער צּו ֶלעְרֶנען ִשיעּוִרים ְכִסְדָרן ִאין חּוָמש, 
ִמְשַניֹות, ְגָמָרא, ָאֶדער ֶמְדָרש, אּון ֲאִפילּו ֶווען ֶמען ֶלעְרְנט ָנאר 

יְסל ִאיז ֶעס אֹויְך ֵזייֶער ָחשּוב, ַאַסאְך ָמאל ֶלעְרְנט ִניְשט ַא ַאבִ 
ֶ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 

ּוט, ָוואְלט ֶער ַאַרייְנֶגעַכאְפט ִוויִפיל ֶער ֶקען, ֵאיין ַאִביְסל ִאיז אֹויְך ג
ָפסּוק חּוָמש, ֵאיין ִמְשָנה, ֵאיין ֵמיְמָרה, ֵאיין ֲהָלָכה, אּון ֶגעֶוועְנִליְך 
ֶוועט ֶער שֹוין ֶדעְרָנאְך ַבאקּוֶמען ִדי ַאֶפעִטיט צּו ֶלעְרֶנען ֶמער אּון 

 ְסנּוְצן ִדי ַצייט.ֶמער, אּון ַאזֹוי ֶוועט ֶער אֹוי

אּון ִדי ֶזעְלֶבע ִאיז ְבַגְשִמיּות אֹויְך. ֶווען ַא ֶמעְנְטש ִוויל ַמאְכן ָנאר 
ַאַסאְך ֶגעְלט אֹויף ַאָמאל, ַדאן טּוט ֶער ָגאְרִניְשט אּון ֶער ֵגייט ֵלייִדיג, 

ַאז ֶער ָאֶבער ֶווען ֶער ֶוועט ְפרּוִביְרן צּו טּוהן ָכאְטש ָוואס ֶער ֶקען 
ָזאל ַמאְכן ָכאְטש ֶעֶפעס ֶגעְלט, ֶוועט ָדאס ִאים ֶגעְבן ִדי ֵחֶשק צּו ֵגיין 

 ֶמער אּון ֶמער אּון ַמאְכן ֶמער ֶגעְלט.

ֶדער ִעיָקר ִאיז צּו ַזיין ַפאְרנּוֶמען ְשֶטעְנִדיג, ָאֶדער ֶלעְרְנט ֶמען, 
ָאֶדער  ,ער ְשָלאְפט ֶמעןַאְרֶבעט ֶמען, ָאדֶ ָאֶדער ַדאֶוועְנט ֶמען, ָאֶדער 

ֶעְסט ֶמען, ָאֶדער ִאיז ֶ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 ֵאייֶבעְרְשְטן, ָאֶבער 
ֶנעֶמען ָדאס ֶער ָזאל ָאֶדער  ,ער ֶמעְנְטש ָהאט ָנאְך ַאְלץ ִדי ְבִחיָרהדֶ 

ֶגעְלט ָוואס ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִשיְקט ִאים, ָאֶדער ֶער ָזאל ֶעס 
ַפאְרְטַרייְבן פּון ִזיְך. ֵאייֶנער ָוואס ִהיט ִדי ַצייט, ַדאן ֶווען ֶדער 

ֵרייט ֶעס צּו ֶנעֶמען גְ ַפע ִאיז ֶער ְגַלייְך ֵאייֶבעְרְשֶטער ִשיְקט ִאים ַא שֶ 
ִמיט ְצֵוויי ֶהעְנט, ָאֶבער ֵאייֶנער ָוואס ֵגייט ֵלייִדיג, ֶווען ֶעס קּוְמט 
ִאים ַא ֶשַפע, אּון ִאין ֶיעֶנע ַצייט ַפאְרְבֶרעְנְגט ֶער ִדי ַצייט ִמיט 

 ייְבט ִמיט ָגאְרִניְשט.ַנאִריְשַקייְטן, ֵגייט ִדי ֶשַפע ַאֶוועק אּון ֶער ְבלַ 

וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ִהיט ִדי ַצייט ֶוועט ֶער ַמְצִליַח ַזיין ְברּוֲחִניּות 
 ּוְבַגְשִמיּות אּון ָהאְבן ִדי ֶוועְלט ִמיט ֶיעֶנע ֶוועְלט ִאיְנֵאייֶנעם.

 

 ֵטָלה, ְוֵחֶלק ה' ֶעֶרְך ְזַמן()ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש ֵחֶלק ג' ֶעֶרְך ִביטּול ְזַמן, ֵחֶלק ד' ֶעֶרְך בְ 

 

 

 

ֲעִשיֹות           ִספּוֵרי   מַּ
 

ה ח' ֵמַרב ּוֵבן ָיִחיד ֶ  ַמֲעש 
 

 

ֶווען ֵזיי ָהאְבן ֶגעֶזעהן ַאז ֶער ִאיז ַבאַקאְנט  
ִמיט ַצִדיִקים, ָהאְבן ֵזיי ִאים ֶגעְפֶרעְגט ָוואס ֶער ָזאְגט צּו 

 ועם ֵזיי ָהאְבן ֶגעָוואְלט ָפאְרן.ֶדעם ַצִדיק צּו וֶ 

ֶדער ס"מ ֶוועט 
אֹויְסְטֶרעְפן ַאֶלע ִמיֵני ִליְגְנְטס אּון ָלשֹון ָהַרע'ס, ַאִבי צּו 
ֶזעהן ַאז ַא ֶמעְנְטש ָזאל ִניְשט ָפאְרן צּו ַא ַצִדיק ָוואס 

 ועג.ֶקען ִאים ֶהעְלְפן אּון ִאים ִפיְרן אֹויְפן ִריְכִטיְגן וֶ 

ֶדער  
ס"מ ַמאְכט ִזיְך ַפאר ַא ַתם, ֶער ֵמייְנט ָגאְרִניְשט, ֶער 

יַח ְלִפי ִש ֶער ֶרעְדט ָנאר ְסַתם ַאזֹוי מֵ ֵווייְסט ָגאְרִניְשט, 
ּמֹו, ָאֶבער ִאין ִדי ְתִמימּות'ִדיֶגע ֵרייד ֶזעֶנען ַבאַהאְלְטן  תֻּ

ֶוועק צּו ֶנעֶמען ֶדעם ֶמעְנְטש פּוֶנעם ַא ֶשעְדִליֶכע ִגיְפט ַא
 ַצִדיק אּון פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן.

ֶדער ס"מ ֵווייְסט ַאז אֹויב ֶער ֶוועט קּוֶמען צּום ֶמעְנְטש 
ָאְפֶנעְרֵהייט אּון ֶרעְדן ֶקעְגן ַצִדיק ֶוועט ֶדער ֶמעְנְטש ִאים 

יג ִמיט ַא ִניְשט אֹויְסֶהעְרן, ֶדעְרַפאר קּוְמט ֶער ֵאייבִ 
ְתִמימּות'ִדיֶגע ָפִנים, ֶער ֵמייְנט ָגאְרִניְשט, ֶער ִוויל ָנאר 
ְסַתם ַאזֹוי ְשמּוֶעְסן, אּון ִאיְנְצִוויְשן ַזייֶנע ְתִמימּות'ִדיֶגע 
ֵרייד, ָדאְרט ִליְגט ַבאַהאְלְטן ַזייֶנע ֱאֶמת'ֶע ַכָוונֹות, אּון 

אֹויס ֶוועְרט ֶער ַטאֶקע ֶווען ֶדער ֶמעְנְטש ֶהעְרט ִאים 
ְבט ֵלייִדיג ָאן ַקיין ָאְפֶגעִקיהְלט פּוֶנעם ַצִדיק, ֶער ְבַליי

 יֹות.שּום חִ 

ֶדער ס"מ ָהאט אֹויְסֶגעִפיְרט ַזיין ַאְרֶבעט אּון  
ִאיז  ֶלעפט ֶדעם ִקיְנד פּון ַצִדיק, אּון ֶדער ִקיְנדַאֶוועק ֶגעְש 

 יֹות.ֶגעְבִליְבן ָאן ַקיין חִ 
 )ָפאְרֶזעצּוְנג קּוֶמעְנִדיֶגע ָוואְך אי"ה( 

 

 )נהרי אפרסמון(
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צו באקומען דעם גליון יעדע וואך אויף אימעיל, ווי אויך צו אדוועטייזן אינעם גליון 

 Breslevcenter@gmail.com פארבינט אייך צו:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ~ מוסדותינו הק' נייעס אינערהאלב ~
 

 א געקומען אויף"ש שליט"מוהרא
 וויליאמסורג צו א סעודת ראש חודש

 

א איז "ש שליט"פארגאנגענעם מוצאי שבת האבן מיר געהאט די זכי' אז מוהראדעם 
סעודת ראש חודש אינאיינעם מיט א סעודת מלוה געקומען אויף וויליאמסבורג צו א 

 .מלכה
זענען זיך צוזאמגעקומען א גרעסערע עולם פון עטליכע הונדערט אידן פון עס 

 ן דעם מעמד.טאיבער די שטאט מיטצוהאל
עולם האט זיך געוואשן צו א רייכע סעודה, און דערנאך האט מען געהאט די דער 

 א."ש שליט"מוהרא זכי' צו הערן דברות קודש פון
סעודת ראש  א האט צום ערשט גערעדט פון די גרויסקייט פון"ש שליט"מוהרא

חודש און פון סעודת מלוה מלכה, וואס ביידע פון זיי זענען א גאנצע סימן אין שלחן 
 יינעם.יעצט האבן מיר ביידע אינאנאכדערצו אז  ןאו, ערוך

א גערעדט פון די גרויסקייט פון דעם חודש כסליו, "ש שליט"האט מוהראדערנאך 
ירא ה' כי סר וראשי תיבות פון דעם פסוק איז די  ו"לויט ווי דער רבי זאגט אז כסלי

דער פסוק זאגט דארט אז דער סנה האט געברענט אבער עס איז נישט לראות, וואס 
חיזוק געווארן פארברענט ווייל דער אייבערשטער איז געווען דארט, און דאס איז א 

ער פילט אז ער  ,בוים-ילט אז ער איז א סנה א דארןן ער פפאר יעדן איד אז אפילו ווע
, דארף ער אבער געדענקן אז דער ישט גוט און ער שטעכט נאך אנדערעאיז נ

איז נאך אלץ מיט אים, און ער קען שטענדיג צוריק קומען צום אייבערשטער 
 אייבערשטן.

בענטשן איז זיך דער עולם צוגאנגען מיט פרישע חיזוק ווייטער אנצוגיין אין נאכן 
 עבודת ה'.

 !רבות בסעודת ראש חודשלהמצוה 
*** 

 

 שמחה אין ישיבה צו א פרישער חתן למזל טובא 
 

פרישן בחור וואס איז א חתן געווארן די וואך  םצופרייד הערשט אין ישיבה גרויס 
 למזל טוב.

ג "געווארן עב ה, וואס איז א חתן"י בן ר' אשר יעקב ע"חתן איז גדלי דוד בלום נדער 
 ו פון בית שמש."שמואל מאשקאוויטש הי ה"בת מו
ש צוגעזאגט פאר די בחורים אז ווער עס וועט לערנען "אהרבאקאנט האט מוווי 

בחורים זענען שוין חתנים  צענדליגע ן, אומסכת תענית פערציג מאל וועט א חתן ווערן
יעצט איז דא א פרישער חתן וואס האט זוכה געווען צו  ןארן א דאנק דעם, אוגעוו

ן געווארן למזל ענדיגן מסכת תענית הונדערט און איין מאל, און ער איז יעצט א חת
 טוב.

 !ושמחו בשמחת חברינושישו 

 

 

 

 
 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 הארציגע מזל טוב פאר מיר וואונטשן א
 

 הי"ו מרדכי אהרן היילפרין מו"ה
 

 שמחת פדיון הבןצו די 
 למזל טוב פון זיין אינגל

 

ער זאל זעהן יבערשטער זאל העלפן אז דער אי
אסאך אידיש נחת פון זיינע קינדער, דורות 

 ישרים ומבורכים.
 

 

 
 
 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 הארציגע מזל טוב פאר מיר וואונטשן א
 

 ו"הי יודא פאפלאנאש מו"ה
 

 למזל טוב החתונהצו זיין שמחת 
 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז 
מא און א עס זאל זיין א קשר של קי

בנין עדי עד, דורות ישרים 
 ומבורכים, אמן.

 

 

 
 
 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 נ"י גדלי' דוד בלום החתן
 

 למזל טוב וואס איז א חתן געווארן
 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז עס 
זאל זיין א קשר של קימא און א בנין 
 עדי עד, דורות ישרים ומבורכים, אמן.

 

 

 
 
 

 קול ברסלב
 

 

 מען קען הערן שיעורים
פון כ"ק מוהרא"ש 

 שליט"א
 

 יטהאלטןמאויך קען מען 
 יעדע וואך דעם שיעור

 אפ-מיט א לייוו הוק
212-444-1111 
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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
ִביר  ִליָט"א ִאיז ַמסְׁ ט שְׁ י מֹוֲהַר"ן ח"א ֶדעם ָפסּוק לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ )ִ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 הָ ֶנ ַראכְׁ ן, ַווייל ֶער טְׁ ָראכְׁ ש צּובְׁ ט ַא ֶמענְׁטְׁ ן, ֶווערְׁ טְׁ אב עכְׁ
ִליַח ַזיי ט ַמצְׁ ט אֹויךְׁ ִנישְׁ ִליַח ֶגעֶווען, ֶוועל ִאיךְׁ ַהיינְׁ ט ַמצְׁ ן ִנישְׁ טְׁ ן", אּון ִדי ֶנעכְׁ

ַראכְׁ  ן ַווייל ֶמען טְׁ גְׁ ן אֹויף ָמארְׁ ט קּוקְׁ ֶבע ָטאר ֶמען ִנישְׁ ט: "ֶעס ֶוועט ִמיר ֶזעלְׁ
סַזיין  ייִביג ָנאר גּוטְׁ ֶווער צּו טּוהן פּון ַהיינְׁט אֵׁ ט. "זֵׁייֶער שְׁ  ָאֶבער ֶווען ֶמען קּוקְׁ

ִטיֶגע ִמינּוט, ִאיז ֶמען זֵׁייֶער ַמצְׁ  ן ָטאג, אֹויף ִדי ֶיעצְׁ ִטיגְׁ ן ַהיינְׁ  .ִליחַ ָנאר אֹויפְׁ
ש  טְׁ יין ָטאג ֶקען ִזיךְׁ ַא ֶמענְׁ ֶנעֶמען צּו טּוהן ֲאִפילּו ִדי ַווייל אֹויף אֵׁ ָפארְׁ

ן. ֶטע ַזאכְׁ סְׁ ֶווערְׁ  שְׁ
ָשו ז ַזיין, ֶווען עֵׁ ַרמֵׁ ז ִדי ָפסּוק מְׁ ט אּונְׁ ן  ,ָ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 ", רָ ְלאָׁ י תֵׁ ן ָטאג,  -" יֹוםאשֵׁ ִטיגְׁ ן ַהיינְׁ ן אֹויפְׁ ֶמען ָזאל ָנאר קּוקְׁ

טְׁ  שְׁ ייֶבערְׁ ן אֵׁ ִליַח ַזייןנאּון ַאזֹוי ֶוועט ֶמען ִמיטְׁ ף ַמצְׁ  .'ס ִהילְׁ
ַלח תש"ע לפ"ק( ִליִשית ַוִישְׁ עּוָדה שְׁ  )תֹוךְׁ ַהַנַחל סְׁ

 

*** 
ן גְַּרִת  בָׁ ְבְדךָׁ יֲַּעֹקב ִעם לָׁ ר עַּ מַּ ט ַרִש"י  י,ֹכה אָׁ ְרִתיָזאגְׁ ִרָיא  גַּ ִגַמטְׁ ִאיז בְׁ

ְריַּ  ט ִמיט ָלָבןג"תַּ ט ִאיךְׁ ָהאב ַטאֶקע ֶגעוואֹוינְׁ ָאֶבער  ,, ַיֲעֹקב ָהאט ֶגעָזאגְׁ
יַ  ן ִדי ַתרְׁ ֶגעִהיטְׁ וֹ "ִאיךְׁ ָהאב ָאפְׁ  ת.ג ִמצְׁ

ִביר ֶדעם ָפסּוק לֹויט ִווי ֶדער ֶרבִ  ִליָט"א ִאיז ַמסְׁ ט מֹוַהָרא"ש שְׁ י י ָזאגְׁ )ִליקּוטֵׁ

ֹות, מֹוֲהַר"ן ח"א ס"א( ַלבֵׁש ִמיט ִמצְׁ ָדאס  ַאז ַאָמאל ִאיז ִזיךְׁ ֶדער יֵֶׁצר ָהַרע ִמתְׁ
זֶ  ט ָדאס אֹויסְׁ ירֹות אּון ֶער ַמאכְׁ ט ֲעבֵׁ ט ַאז ֶדער יֵֶׁצר ָהַרע ֶנעמְׁ יינְׁ עהן ִווי ֶעס מֵׁ

ֹות,  שִאיז ִמצְׁ טְׁ ט ֶער ַאַריין ֶדעם ֶמענְׁ ֶגערּופְׁ  .אּון ַאזֹוי ַכאפְׁ ט ָאנְׁ ן אּון ָדאס ֶווערְׁ
ן" בָׁ ט ִזיךְׁ ִווי ֶער ִוויל "וַּוייס",ֶדער יֵֶׁצר ָהַרע ָוואס טּוט ִזיךְׁ ָאן  - "לָׁ  ֶער ַמאכְׁ

ֹות.  ָנאר ִמצְׁ
ט, ִאיז צּו צּולֵׁיי ן ָוואס ֶדער יֵֶׁצר ָהַרע ִניצְׁ ס פּון ִדי ֶוועגְׁ יינְׁ ֹות, אֵׁ ן ֶמער ִמצְׁ גְׁ

ךְׁ ֶדעם ָוואס ן, אּון דּורְׁ ייסְׁ ט ֶגעהֵׁ ֶטער ָהאט ִנישְׁ שְׁ ייֶבערְׁ ַא  ָוואס ֶדער אֵׁ
ט גְׁ ש ָפאלְׁ טְׁ ֶדעם אּון ֶער טּוט ֶמער ִוויִפילִאים  ֶמענְׁ ף, טּוט ֶער ָנאכְׁ   ֶער ַדארְׁ
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רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
 

ה  ~ ֲהבָׁ ל זַּיין ִיסּוִרים ְבאַּ בֵּ    ~ ְמקַּ
 

 
 

ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֵגייט דּוְרְך ַצַער אּון ִיסּוִרים 
א'ַטֲעְמ'ֶטע ֵעֶסק, ִאיז ָדאס ִבְכַלל ִניְׁשט ַקיין בַ 

ֶעס טּוט ֵוויי אּון ֶעס ְׁשֶטעְרט ֵזייֶער ְׁשַטאְרק 
ַפאְרן ֶמעְנְטׁש. ָאֶבער ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֵווייְסט 

עֶדעְנְקט ַאז ִמיט ֶיעֶדע ַצַער ָוואס ֶער אּון גֶ 
ָהאט ָדא אֹויף ִדי ֶוועְלט קּוְמט ֶער ִמיט ֶדעם 
ָאּפ ֵזייֶער ַאַסאְך, אּון ָדאס ֶהעְלְפט ִאים ֶער 
ָזאל ַארֹויף קּוֶמען אֹויְבן ִאין ִהיְמל ִאיְנַגאְנְצן 
אֹויְסֶגעַלייֶטעְרט, ַדאן ִאיז ֶעס ׁשֹוין ַאַסאְך 

 ר ֶעס ָאְנצּוֶנעֶמען ְבַאֲהָבה.ְגִריְנֶגע

ֶדער ֵהייִליֶגער ְגָר"א ְפֶלעְגט ָזאְגן: "ֶווען ַא 
ֶמעְנְטׁש ָזאל ִוויְסן ָוואס ֶמען ָצאְלט ִאין ִהיְמל 
ַפאר ֶיעֶדע ַצַער אּון ַעְגַמת ֶנֶפׁש, ָוואְלט ֶער 
ִזיְך ֵזייֶער ֶגעְפֵרייט ֶדעְרִמיט", ַאַודַאי ֶבעְטן 

ֶבעְרְׁשְטן ַאז ִמיר ָזאְלן ִבְכַלל ִמיר ֶדעם ֵאיי
ִניְׁשט ָהאְבן ַקיין ִיסּוִרים, ָאֶבער ֶווען ֶעס 
קּוְמט ַאָמאל אֹויף ַא ֶמעְנְטׁש ְׁשֶוועִריַקייְטן 
ָצרֹות אּון ַעְגַמת ֶנֶפׁש, ֶקען ֶער ִזיְך ְטֵרייְסְטן 
ַאז ֶעס ִאיז ַפאר ַכָּפַרת ַעוֹונֹות, אּון ֶעס ֶוועט 

 ָנאר ַארֹויס קּוֶמען טֹובֹות ֶדעְרפּון. ִזיֶכער

אּון ָדאס ִאיז ִניְׁשט ָנאר ַביי ָגאר ְׁשֶוועֶרע 
ִיסּוִרים, ָנאר ֶיעֶדע ְקֵלייִניַקייט ָוואס ֵגייט 
ִניְׁשט גּוט ַפאר ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז ׁשֹוין ַכָּפַרת 

ַאז ֲאִפילּו ָגאר )ֲעָרִכין טז:( ַעוֹונֹות. ֲחַז"ל ָזאְגן 
ייֶנע ַזאְכן ָוואס ֶעס ֵגייט ִניְׁשט ַאזֹוי גּוט ְקלֵ 

ַפאר ַא ֶמעְנְטׁש ֶוועְרט ׁשֹוין ֶגעֶרעְכְנט ַפאר 
ִיסּוִרים אּון ֶמען קּוְמט ִמיט ֶדעם ָאּפ. ִווי 
ְלָמָׁשל ַאז ֶמען ָהאט ִאים ֶגעַמאְכט ַא ֶבֶגד 
ָוואס ִאיז ִניְׁשט ִאיְנַגאְנְצן לֹויט ַזיין ָמאס, 

ן ָהאט ִאים ָאְנֶגעָגאְסן ַא ַקאְלֶטע ָאֶדער ֶמע
ְגָלאז ַאְנְׁשָטאט ַא ַוואִריֶמע, ַא ֶבֶגד ָוואס 
ְדֵרייט ִזיְך ִאיֶבער ִבְׁשַעת'ן ָאְנטּוהן, ֶער ָהאט 
ֶגעָוואְלט ַארֹויְסֶנעֶמען ְדֵריי ַמְטֵבעֹות פּון 
 ַטאׁש אּון ֶעס ִאיז ַארֹויס ֶגעקּוֶמען ָנאר ְצֵוויי. 
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רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
ַזאְכן ֶזעֶנען ִזיֶכער ִניְׁשט צּו ַא ְגרֹויֶסע ַצַער,  ִדי ַאֶלע

עְסט ֶוועְגן יְׁשט ַפאְרן ֶמעְנְטׁש, פּון דֶ אּון ֶעס ַׁשאְדט ָגאְרנִ 
ֵהייְסט ָדאס אֹויְך ִיסּוִרים. אּון ֶמען ַדאְרף ַדאְנֶקען ֶדעם 
ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאז ֶמען ִאיז ָאְּפֶגעקּוֶמען ִמיט ַאֶזעְלֶכע 

 יִניַקייְטן.ְקֵלי

ַאז ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש  )ְירּוַׁשְלִמי סֹוָטה ו:(ָנאְך ָזאְגן ִדי ֲחַז"ל 
ִמיט ַהאְרֶבע ֲעֵבירֹות ָוואס ֶעס קּוְמט ִאיז דּוְרְכֶגעַפאְלן 

ִאים ַפאר ֶדעם ִמיָתה ִביֵדי ָׁשַמִים רח"ל, ָוואס טּוט ֶדער 
יין ָאְקס ָזאל ְׁשַטאְרְבן, ֵאייֶבעְרְׁשֶטער? ֶער ַמאְכט ַאז זַ 

ַזיין ִהיְנְדל ָזאל ַפאְרלֹויְרן ֶוועְרן, ַזיין ְפַלאׁש ָזאל ִזיְך 
עם דֶ צּוְבֶרעְכן ֶער ָזאל ִזיְך צּוְבֶרעְכן ִדי ִפיְנֶגער. אּון ִמיט 

קּוְמט ֶער ָאּפ ַזיין עֹוֶנׁש ִמיָתה. קּוְמט אֹויס ַאז ָדאס ִאיז 
ֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאז ֶדער ֶמעְנְטׁש ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע טֹוָבה פּו

ֶקען ִמיט ַא ְקֵלייִניַקייט ִזיְך ַאייְנְׁשָּפאְרן ָגאר ְגרֹויֶסע 
 ָצרֹות.

ַטייְטׁש ֶדעם  )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן קס"ה(ֶדער ֶרִבי 
ייֶנען ָּפסּוק ְוָאַהְבָת ְלֵרֲעָך ָכמֹוָך ֲאִני ה', "ֵרֶעָך" ֶקען אֹויְך מֵ 

ָזאְלְסט  -"ַדיין ְׁשֶלעְכְטס", ָזאְגט ֶדער ָּפסּוק ְוָאַהְבָת ְלֵרֲעָך 
ִליב ָהאְבן ִדי ְׁשֶלעְכְטס ָוואס ֶעס קּוְמט אֹויף ִדיר, ַווייל 

ִבין ִאיְך ָנאְך  -ַאזֹוי ִווי דּו ִפיְרְסט ִזיְך אֹויף, ֲאִני ה'  -ָכמֹוָך 
ְנט ַאז לֹויט ָוואס ַא ֶמעְנְטׁש ִמיט ִמַדת ָהַרֲחִמים. ָדאס ֵמיי

ָהאט ַאְלץ ָאְּפֶגעטּוהן ָוואְלט ִזיְך ִאים ֶגעקּוֶמען ַאַסאְך 
ֶעְרֶגער רח"ל, אּון ֶדעְרַפאר ַדאְרף ִזיְך ַא ֶמעְנְטׁש ְפֵרייֶען 

 ַאז ֶער ִאיז ָאְּפֶגעקּוֶמען ִמיט ְקֵלייִניַקייְטן.
 

ט ִדי ָצרֹות ַניידְׁ  ֶמען צוּש ְׁ

אל ֶגעֶווען ַא ַתְלִמיד פּון ֵהייִליְגן ֲחַתם ֶעס ִאיז ַאמָ 
סֹוֵפר ִזי"ַע ָוואס ִאיז דּוְרְכֶגעָפאְרן ִדי ְׁשָטאט ְּפִריִמיְׁשַלאן 
אּון ֶער ִאיז ַאַריין צּום ֵהייִליְגן ר' ֵמִאיר ְּפִריִמיְׁשַלאֶנער 

ְלגֹוֵזר "ִזי"ַע, ָהאט ִאים ֶדער ַצִדיק ֶגעַטייְטְׁשט ֶדעם ָּפסּוק 
ִאיז ַאזֹוי ִווי  "ףַים סּו"ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו",  ף ִלְגָזִריםסּו ַים
, ָדאס ֵמייְנט ִדי ֶלעְצֶטע ָטאג פּוֶנעם ֶמעְנְטׁש "יֹום סֹוף"

ֶווען ֶער ַדאְרף ָאְּפֶגעְבן ִדין ְוֶחְׁשבֹון אֹויף ַאֶלע ַזייֶנע 
, ֶדער ף ִלְגָזִריםֶדער ָּפסּוק, ְלגֹוֵזר יֹום סוֹ  ַמֲעִשים. ָזאְגט

ֵאייֶבעְרְׁשֶטער צּוְׁשַנייְדט ִדי עֹוְנִׁשים ָוואס ַדאְרְפן קּוֶמען 
אֹויף ַא ֶמעְנְטׁש ַביים ֶלעְצְטן ָטאג, ֶער צּוֵטייְלט ֶעס אֹויף 
ְקֵלייֶנע ָצרֹות ְבֶמֶׁשְך ֶדעם ֶמעְנְטׁש'ס ֶלעְבן. ִכי ְלעֹוָלם 

ִדים ֶזעֶנען ֵזייֶער ְטְנ'ס ֲחסָ ְסדֹו, ַווייל ֶדעם ֵאייֶבעְרׁשְ חַ 
 ְגרֹויס.

ואֹויְנט צּו ֶהעְרן ַאזֹויֶנע ַפאר ֶדעם ַתְלִמיד פּון ֲחַתם סֹוֵפר ִאיז ָדאס ֶגעֶווען ֵזייֶער ִאיְנֶטעֶרעַסאְנט צּו ֶהעְרן, ֶער ִאיז ִניְׁשט ֶגעֶווען ֶגעו
ֶמען צּו ַזיין ֶרִבי'ן ֶדער ֵהייִליֶגער ֲחַתם סֹוֵפר, ָהאט ֶער ִאים ִאיֶבעְרֶגעָזאְגט ַחִסיִדיֶׁשע ַטייְטְׁשן ִאין ָּפסּוק, אּון ֶווען ֶער ִאיז צּוִריק ֶגעקּו

עָזאְגט: "ַפאְרָוואס ֶדעם ַטייְטׁש ִמיט ַא ְׁשֵמייְכל צּו ִדי ַזייט, ָאֶבער ֶדער ֵהייִליֶגער ֲחַתם סֹוֵפר ָהאט ִזיְך ְׁשַטאְרק צּוְפַלאְמט אּון גֶ 
ף ִאיז ַאזֹוי ִווי יֹום סֹוף, אּון ִאיְך ָהאב ָדאס ֵקייְנָמאל ִניְׁשט אס ָזאְגט ַאז ַים סּוְדָרׁש ָוואב ׁשֹוין ַלאְנג ֶגעֶזעהן ַא מֶ ַלאְכְסטּו? ִאיְך הָ 

ת, ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ַפאְרְׁשַטאֶנען, אּון ֶיעְצט ָהאְסטּו ִמיר ַמָמׁש ֶדעְרָלאְכְטן ִדי אֹויְגן ִמיט ֶדעם ַטייְטׁש, אּון ָדאס ִאיז ִזיֶכער ֱאמֶ 
 ִפיְרט ִדי ֶוועְלט ִמיט ֶחֶסד אּון צּוְׁשַנייְדט ַאֶלע ְׁשֶלעְכֶטע ְגֵזירֹות אֹויף ְקֵלייֶנע ְׁשִטיֶקער.

 

אל ש ָ ן ָוואגְׁ  ִיסּוִרים אֹויפְׁ

ב פּון ַזיין ְׁשָטאט אּון ִזיְך ז ֶגעַגאְנֶגען ַאָמאל צּום רָ ִאין ִדי ַצייְטן פּון ֵהייִליְגן ַמַהַר"ל ִמְּפַראג ִזי"ַע ִאיז ֶגעֶווען ַא ִאיד ָוואס ִאי
 ֶדער, פּון ַזיין ַּפְרָנָסה, אּון ָנאְך, ָאְּפֶגעֶרעְדט אֹויף ִדי ְגרֹויֶסע ָצרֹות אּון ִיסּוִרים ָוואס ֶער ֵגייט ַאְלץ דּוְרְך, פּון ַזיין ַווייב, פּון ַזייֶנע ִקינְ 
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ט, ִווי ִדי תֹוָרה ִנישְׁ ן ָהאט אּו ָגארְׁ ייסְׁ ז ֶגעהֵׁ יו נְׁ לָׁ ט  -ֹלא תֹוִסיף עָׁ סְׁ ָזאלְׁ
י  דֵׁ ן צּו ִדי תֹוָרה, כְׁ ט צּולֵׁייגְׁ נּו ִנישְׁ ע ִממֶּ ט  -ְוֹלא ִתְגרַּ סְׁ י דּו ָזאלְׁ דֵׁ כְׁ

ֶדעם ַאָראפְׁ  ט קּוֶמען ָנאכְׁ  ֶנעֶמען.ִנישְׁ

ן ַפאר עֵָׁשו, ַפאר ֶדעם יֵֶׁצר הָ  ט ָזאגְׁ ם עִ ַרע, ָדאס ָהאט ַיֲעֹקב ֶגעִשיקְׁ
בָׁ  ן ִמיט ִדי יֵׁצֶ  ן גְַּרִתי,לָׁ טְׁ ֶמעסְׁ ט ַפארְׁ ר ָהַרע ִאיךְׁ ָהאב ִמיךְׁ ֲאִפילּו ֶגעֶקענְׁ

ט ָלָבן,  ייסְׁ ְריַּ"וְ ָוואס הֵׁ ְרִתי""תַּ מַּ ן ָהאב אּון ִאיךְׁ  ג ִמְצֹות שָׁ ֶגעִהיטְׁ ָאפְׁ
יַ  "ָנאר" ן פּון ַז"ִדי ַתרְׁ ִפירְׁ ט ֶגעָלאזְׁט ַפארְׁ ֹות ִאיךְׁ ָהאב ִמיךְׁ ִנישְׁ ייֶנע ג ִמצְׁ

ֹות.טֶ ייגְׁ עלֵׁ גֶ צּו  ע ִמצְׁ
ַלח ב(  )ֹזאת ַהתֹוָרה ַוִישְׁ

*** 
 

דֹו וַּ תֵּ וָׁ יִ וַּ  ר,בֵּ אָׁ יֵּ ר יֲַּעֹקב ְלבַּ חַּ שָׁ ד ֲעלֹות הַּ מֹוַהָרא"ש  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
ן. טְׁ שְׁ ייֶבערְׁ , ָנאר פּוֶנעם אֵׁ ן פּון ַקיין שּום ַזאךְׁ ט מֹוָרא ָהאבְׁ  ִנישְׁ

ט ַפא יילְׁ צֵׁ ן, ֶמען ֶדערְׁ טְׁ שְׁ ייֶבערְׁ ן אֵׁ ט ִזיךְׁ אֹויס ַפארְׁ ן ֶווען ֶמען ֶרעדְׁ רְׁ
ָראבְׁ  ן ַאֶלע פְׁ טְׁ שְׁ ייֶבערְׁ ט מֹוָרא ַפאר ַדאןֶלעֶמען, אֵׁ  ָהאט ֶמען ֶמער ִנישְׁ

ן. טְׁ שְׁ ייֶבערְׁ ן אֵׁ ייֶנעם ָנאר ַפארְׁ  קֵׁ
ט  גְׁ ֶרענְׁ ָרש בְׁ ָשה ע"ז ִסיָמן א'(ֶדער ֶמדְׁ רֵׁאִשית ַרָבה ַפרְׁ דוֹ תֵּ וָׁ יִ וַּ  )בְׁ  - ר יֲַּעֹקב ְלבַּ

ייט ַביי טֵׁ ן ַאלֵׁיין, ַאזֹוי ִווי ֶעס שְׁ ִליבְׁ ןַיֲעֹקב ִאיז ֶגעבְׁ טְׁ שְׁ ייֶבערְׁ  ְוִנְשגָׁב" :ם אֵׁ
דוֹ  ייֶנער ַאלֵׁיין - "ה' ְלבַּ ֶטער ִאיז אֵׁ שְׁ ייֶבערְׁ ט ַאז ֶווען  .ֶדער אֵׁ יינְׁ ָדאס מֵׁ

ט ַאז ֶער ִאיז ַאלֵׁיין ן, אִ  ,ַיֲעֹקב ָהאט ֶגעִפילְׁ פְׁ ט ֶהעלְׁ ייֶנער ֶקען ִאים ִנישְׁ יז קֵׁ
ן ָווא טְׁ שְׁ ייֶבערְׁ ֶגען צּום אֵׁ ַלייךְׁ ֶגעַגאנְׁ ייֶנער ַאלֵׁיין, אּון ֶער גְׁ ס ִאיז ָנאר אֵׁ

ף. ן ִהילְׁ  ִאים ֶגעֶבעטְׁ
דוֹ תֵּ וָׁ יִ וַּ  ַלייךְׁ  - ר יֲַּעֹקב ְלבַּ ן ַאלֵׁיין אּון ֶער ִאיז גְׁ ִליבְׁ ַיֲעֹקב ִאיז ֶגעבְׁ

ַפאר  ן, אּון ֶדערְׁ טְׁ שְׁ ייֶבערְׁ ֶגען צּום אֵׁ ל לוֹ רְ וַּיַּ ֶגעַגאנְׁ ֶדער  -  א ִכי ֹלא יּוכַּ
ָאךְׁ ָהאט ִאים ָגארְׁ  טְׁ ַמלְׁ ֶלעכְׁ ט שְׁ ט ֶגעֶקענְׁ ס טּוהן, ַווייל ַיֲעֹקב ָהאט ִנישְׁ

ן.דְׁ ואנְׁ עוָ ִזיךְׁ גֶ  טְׁ שְׁ ייֶבערְׁ  ן צּום אֵׁ
שְׁ  ייֶבערְׁ ט ֶער ִזיךְׁ אֵׁ דְׁ ן ִאיד, אֹויב ֶווענְׁ ֶבע ִאיז ַביי ֶיעדְׁ ן, ֶקען אּון ִדי ֶזעלְׁ טְׁ

טְׁ  ֶלעכְׁ ט ַקיין שְׁ ייֶנער ִנישְׁ  ס טּוהן.ִאים קֵׁ
ַלח )ֹזאת ַהתֹוָרה   (דַוִישְׁ
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רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
 

 

ב ָהאט ִאים ֶעס ֶמער ִניְׁשט אֹויס. ֶדער רָ  ְלטאּון ֶער ִפיהְלט ַאז ֶער ַהא
ַאִריֶבער ָפאְרן אֹויף  לאִניְׁשט ֶהעְלְפן ָנאר ֶער זָ  ֶגעָזאְגט ַאז ֶער ֶקען ִאים

 ְּפַראג צּום ֵהייִליְגן ַמֲהַר"ל, אּון ָדאְרט ֶוועט ֶער ִזיֶכער ֶגעָהאְלְפן ֶוועְרן.

ַאִריֶבער ֶגעָפאְרן ַקיין ְּפַראג אּון ִאיז ֶער ִאיז  ,ֶדער ִאיד ָהאט ַאזֹוי ֶגעטּוהן
ַאַריין ִאין ֵבית ַהִמְדָרׁש פּוֶנעם ַמֲהַר"ל, ּפּוְנְקט ַדאן ָהאט ֶדער ַמֲהַר"ל 
ֶגעַהאְלְטן ִאיְנִמיְטן ָפאְרֶלעְרֶנען ַא ִׁשיעּור ַפאר ַזייֶנע ַתְלִמיִדים, ָהאט ִזיְך 

ואְרְטן ִביז ֶמען ֶעְנִדיְגט ֶדעם ִׁשיעּור אּון ֶדער ִאיד ֶגעֶזעְצט ִאיְנְדרֹויְסן צּו וַ 
 ֶער ָזאל ֶקעֶנען ֶרעְדן ִמיְטן ֵהייִליְגן ַמֲהַר"ל.

ַאייְנֶגעְדִריְמְלט אּון ֶער ָהאט ֶגעֶזעהן ַא  דִאיְנְצִוויְׁשן ָהאט ֶדער ִאי
יט ְׁשֶרעֶקעִדיֶגע ָחלֹום. ֶער ֶזעהט ִווי ֶעס ָפאְרט ַא ָוואְגן ָאְנֶגעִפיהְלט מִ 

ְגרֹויֶסע ֶזעק, ֶער ָהאט ֶגעְפֶרעְגט ֶדעם ַבַעל ֲעָגָלה אֹויב ֶער ֶקען ִמיְטָפאְרן 
ֶדער ַבַעל ֲעָגָלה ָהאט ַמְסִכים ֶגעֶווען אּון ֶער ִאיז ַארֹויף אֹויְפן ִמיט ִאים, 

י ַאֶלע ָוואְגן, אֹויְפן ֶוועג ְפֶרעְגט ֶער פּוֶנעם ַבַעל ֲעָגָלה: "ָוואס ֶזעֶנען דִ 
", ָזאְגט ִאים ֶדער ַבַעל ֲעָגָלה: "ָדאס ֶזעֶנען ַדייֶנע ֲעֵבירֹות", ֶער ָהאט ?ֶזעק

אּון ֶער ָהאט ָאְנֶגעהֹויְבן ְׁשַרייֶען  ,ִזיְך ֵזייֶער אֹויְפֶגעֶרעְגט ֶהעְרְנִדיג ָדאס
יִפיל אֹויְפן ַבַעל ֲעָגָלה ַפאְרָוואס ֶער ָזאְגט ַאֶזעְלֶכע ַזאְכן, ֶער ָהאט ַאזוֹ 

 ֶגעְׁשִריְגן ִביז ֶדער ַבַעל ֲעָגָלה ָהאט ִאים ַאָראּפ ֶגעָוואְרְפן פּון ָוואְגן.

ֶער ֶזעהט ָנאְך ַא ָוואְגן ָאְנֶגעִפיהְלט  ,אּון ַאזֹוי ָהאט ַּפאִסיְרט ָנאְכַאָמאל
ען ִמיט ֶזעק, ֶער ֵגייט ַארֹויף אּון ְפֶרעְגט ֶדעם ַבַעל ֲעָגָלה ָוואס ִדי ֶזעק ֶזענֶ 

אּון ֶיעֶנער ָזאְגט ַאז ָדאס ֶזעֶנען ַזייֶנע ֲעֵבירֹות, אּון ֶער ָהאט ֶגעְׁשִריְגן אֹויף 
ַאָראּפ ֶגעָוואְרְפן פּון ָוואְגן, אּון ַאזֹוי ָהאט  יְךאוֹ ֶיעֶנעם ִביז ֶער ָהאט ִאים 

ן ַּפאִסיְרט ַא ְדִריֶטע ָמאל, ִביז צּום סֹוף ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען ַא ְקֵלייֶנע ָוואגְ 
ֶגעְׁשֶלעּפט דּוְרְך ַא ָמאֶגעֶרע ֶפעְרד אּון אֹויְפן ָוואְגן ִאיז ֶגעִליְגן ַא ְקֵלייֶנע 
ַזאק, ֶער ָהאט ֶגעֶבעְטן ְרׁשּות פּוֶנעם ַבַעל ֲעָגָלה ִמיט צּו ָפאְרן, אּון ֶער ָהאט 

ה ָהאט ֶגעְפֶרעְגט ֶדעם ַבַעל ֲעָגָלה ָוואס ֶדער ַזאק ִאיז, אּון ֶדער ַבַעל ֲעָגלָ 
ִאים ֶגעָזאְגט: "ָדאס ֶזעֶנען ַדייֶנע ִמְצֹות"... ֶער ָהאט ִזיְך ַווייֶטער ָאְנֶגעהֹויְבן 

ֶעס ֶקען ִניְׁשט ַזיין,  ?צּו ֶרעְגן אּון ְׁשַרייֶען: "ָנאר ָדאס ֶזעֶנען ַמייֶנע ִמְצֹות
 ִאיְך ָהאב ִזיֶכער ֶגעטּוהן ֶמער ִמְצֹות".

אֹויְפֶגעֶוועְקט, אּון ֶגעֶזעהן ִווי ֶדער ַמֲהַר"ל ְׁשֵטייט אּון ַדאן ָהאט ֶער ִזיְך 
ֶנעְבן ִאים אּון ָזאְגט ִאים: אּון ֶווען דּו ֵווייְסט ֶווען ַאז ִדי ַאֶלע ָצרֹות אּון 
ִיסּוִרים ָוואס דּו ָהאְסט ֶוועט ִאיֶבעְרֶוועְגן ֶדעם ָוואְגָׁשאל צּום גּוְטן, ֶעס 

י ַאֶלע ֶזעק אּון ֶּפעק ֲעֵבירֹות, ָוואְלְסטּו ִניְׁשט ְמַקֵבל ֶוועט ִאיֶבעְרֶוועְגן דִ 
 ֶגעֶווען ִדי ִיסּוִרים ְפֵרייִליֶכעְרֵהייט?"

ַדאן ָהאט ׁשֹוין ֶדער ִאיד ַפאְרְׁשַטאֶנען ַאז ַאֶלע ִיסּוִרים ָוואס ֶער ָהאט 
ן ַאְנֶדעֶרע ִאיז ָנאר ַפאר ַזיין טֹוָבה, אּון ֶער ִאיז ַאֵהיים ֶגעָפאְרן ַגאְנץ ַא
 ֶמעְנְטׁש, אּון פּון ַדאן ָהאט ֶער ׁשֹוין ְמַקֵבל ֶגעֶווען ַאֶלעס ְבִשְמָחה.

 

ִיי ַוֲעָמִליה א  רְׁ   ָענְׁ

ָזאל ֶער ָזאְגן ֶעס ִאיז ְמקּוָבל פּון ַצִדיִקים ַאז ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ָהאט ַא ַצַער 
ֹטאַתי", ָוואס ָדאס ֵמייְנט ָּפׁשּוט ה ָעְנִיי ַוֲעָמִלי ְוָשא ְלָכל חַ אֵ ֶדעם ָּפסּוק "ְר 

ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶנעֶמען ִדי ַצַער אּון ִיסּוִרים אּון ֶעס נּוְצן ַפאר ַא 
 ַכָּפָרה ַפאר ַאֶלע ֲעֵבירֹות.

ֵמַח, ָדאס ֵמייְנט 'ְך שָ 'ָהִייָת אַ 'ֶדער ָוואְרט "ְוָשא" ִאיז ִדי ָראֵׁשי ֵתיבֹות וְ 
ען ֶנעְמט ָאן ִדי ִיסּוִרים ִמיט ִשְמָחה, ִאיז ָדאס ַא ַכָּפָרה אֹויף ַאֶלע ַאז ֶווען מֶ 

 ֲעֵבירֹות.

אֹויְפן  )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן ק"ע(אּון ָדאס ִאיז אֹויְך ָוואס ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 
ען אֹויְך ְטֶרעְפן ָּפסּוק "ַבָצר ִהְרַחְבָת ִלי", ַאז ֲאִפילּו ִאין ִדי ָצרֹות ֶקען מֶ 

ַהְרָחבֹות, ֶעס ִליְגט ִאין ִדי ָצָרה אֹויְך ֶעֶּפעס גּוְטס. אּון ָדאס ִאיז אֹויְך ַא ֵחֶלק 
 פּון ִדי גּוְטס, ַאז דּוְרְך ִדי ָצָרה קּוְמט ֶמען ָאּפ ַאֶלע ֲעֵבירֹות.

ה, ֶוועט וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ִאיז ְמַקֵבל ַאֶלע ַזייֶנע ִיסּוִרים ִמיט ִשְמחָ 
ֶער ָאְּפקּוֶמען ַאֶלעס ַזייֶנע ֲעֵבירֹות ָנאְך אֹויף ִדי ֶוועְלט, אּון ְלַאַחר ֵמָאה 

 ְוֶעְשִרים ֶוועט ֶער ְגַלייְך ַאַריין ִאין ַגן ֵעֶדן.
 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ט"ז ֶעֶרְך ָצרֹות ְוְיסּוִרין(
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ן ָיִחיד ַרב ּוב  ה ח' מ  ֶ  ַמֲעש 
 

 

 

ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט ַאזֹוי ִווי ֶער ָהאט 
ָפאְרן צּום ַצִדיק, ָהאט ֶער ִניְׁשט ֶגעַהאט פּון וואּו צּו 

 ֶנעֶמען ַחיֹות, ִאיז ֶער ֶגעְׁשָטאְרְבן.
 

 

 דהמשך בדף 
 



 ד
 

צו באקומען דעם גליון יעדע וואך אויף אימעיל, ווי אויך צו אדוועטייזן אינעם גליון 

 Breslevcenter@gmail.com פארבינט אייך צו:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 מוסדותינו הק' נייעס אינערהאלב
 

 פארט אויףמוהרא"ש שליט"א 
 ארץ ישראל פאר א וואך

 

ארץ  ףאוי ארןפא "ש שליט"קומענדיגע וואך וועט מוהראדי 
 ישראל פאר א וואך צייט צו מחזק זיין די ארטיגע אידן.

קומענדיג וואך ליל ששי פרשת וישב וועט נישט פארקומען די די 
 וועכנטליכע שיעור.

א אויפן "טש לי"פון מורהאקען הערן אלטע שיעורים מען 
 .212-444-1111אויפן נומער  "קול ברסלב"טעלעפאן ליין פון 

 !מלאכיו יצוה לךכי 

 

 

 

 

 

 

 
 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 

 

 ספרי ברסלב
 

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

 ברסלב
 

27 Skillman St. 
 743-133-3114אדער רופט 
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 המשך

 

 

ׁשֹוין ַא ֲחָזָקה ָהאט ֶער ְדֵריי ָמאל ִאיז  
 ֶגעְטַראְכט ַאז ֶעס מּוז ַזיין ֱאֶמת.

 

ֶיעְצט  
ֹוין אֹויְסֶגעָזאְגט ֶדעם ֱאֶמת ַאז ֶער ִאיז ֶדער ס"מ ַאֵליין, ָהאט ֶער ׁש

אּון ַזיין ִציהל ִאיז ָנאר ֶגעֶווען צּוִריק צּו ַהאְלְטן ַאז ֶדער זּוהן ָזאל 
 ִניְׁשט ָפאְרן צּום ַצִדיק.

 

ָדאס  
ִאיז ַביי ֶיעְדן ֶמעְנְטׁש, דּוְרְך ֶדעם ָוואס ֶער ֵגייט צּו ַא ַצִדיק, אּון 
ֶדער ַצִדיק ְבֶרעְנְגט ִאים ָנאְנט צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ֶוועְרט ַביי ֶדעם 
ֶמעְנְטׁש ַא ְגאּוָלה ְּפָרִטית ֶער ֶוועְרט אֹויְסֶגעֵלייְזט פּון ַזייֶנע ָצרֹות 

 ּון ֶער ֶוועְרט ָנאְנט צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן.א
אּון ָדאס ְּפרּוִביְרט ֶדער ֵיֶצר ָהַרע צּו צּוְׁשֶטעְרן, אּון ֶער ֶוועט טּוהן 

עּולֹות צּו ֶזעהן ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ָזאל ִניְׁשט ֵגיין צּום ַצִדיק, אּון ַאֶלע ּפְ 
 ֶמען ַדאְרף ִזיְך ֵזייֶער ִהיְטן פּון ִאים.

 )ָפאְרֶזעצּוְנג קּוֶמעְנִדיֶגע ָוואְך אי"ה( 
 

 )נהרי אפרסמון(
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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
 4:51.הדלקת הנרות.....................

 8:45.................ר"ש.....סוף זמן ק
 1:41..............................מוצש"ק..

 שיעורים כסדרן
 ט"ו ......יומא...........בבלי.............

 .......שבועות כ"ח............ירושלמי
 בבא קמא פרק ו'.......פתא....תוס

 
 
 
 

ת  ְרשַּ בּועַּ פַּ שָׁ  הַּ
 

 

ה ֲאֻלמָׁ  מָׁ ֶדה ְוִהֵנה קָׁ שָׁ ְלִמים ֲאֻלִמים ְבתֹוְך הַּ ה ְוִהֵנה ֲאנְַּחנּו ְמאַּ בָׁ ַַּם ִנָָּׁ ִתי ְו
ִתי, ֲאֻלמָׁ ֲחֶויןָׁ לַּ  ר' ָנָתן ִאיז ַמְסִביר ֶדעם ָפסּוק ְוִהֵנה ְתֻסֶבינָׁה ֲאֻלֹמֵתיֶכם וִַּתְשתַּ

 ַאז ַא ִביְנְטל ִאיז ְמַרֵמז אֹויף ִחידּוֵשי ּתֹוָרה,ָכה ג'(, )ִליקּוֵטי ֲהָלכֹות ַהְשָכַמת ַהֹבֶקר ֲהלָ 
 ער ָוואס ִאיז ַאזֹוי ִווי ַא ִביְנְטל, ַצאְמֶגעִביְנְדן ַאַסאְך ּתֹורֹות פּון ַאַסאְך ְפֶלעצֶ 

, רּושֶעס ִאיז ָדא ַאַסאְך ִמיֵני ִחידּוֵשי ּתֹוָרה, אֹויף ַאַסאְך ֶוועְגן, ְפַשט, ֶרֶמז, דְ 
עְנְטש, ֶעס סֹוד, ָאֶבער ִדי ֶבעְסֶטע ִחידּוֵשי ּתֹוָרה ֶזעֶנען, ֶווען ָדאס ִאיז ְמַחֵזק ַא מֶ 

 ֵ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 ֶזעֶנעָאֶבער ַמיין ִביְנְטל ָהאט ִזיְך אֹויְפֶגעְשֶטעְלט, ָדאס ֵמייְנט 
 ִניְשט ָלאְזן ֶגעַמאְכט אֹויְפצּוֵהייְבן יּוִדיֶשע ִקיְנֶדער, זֵיי ְמַחֵזק צּו ַזיין, ַאז זֵיי ָזאְלן ִזיךְ 

אּון ֶדעְרַפאר   ַטאְרְקן צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטןצּוְבֶרעְכן פּון ָגאְרִניְשט, ָנאר ִזיְך ְש 
ָדאס ִאיז ֶדער ִעיָקר פּון  ָהאְבן ִזיְך ַאֶלע ִביְנְטֶלעְך ֶגעִביְקט צּו ַמיין ִביְנְטל, ַווייל

ן ִזיְך ִחידּוֵשי ּתֹוָרה, ַאז ֶעס ָזאל ַזיין ְלעּוְבָדא ּוְלַמֲעֶשה ִזיְך אֹויְפצּוֵהייְבן אּו
 ְשַטאְרְקן 

ָראפ ַא אּון ַאַודַאי ָטאר ֶמען ִניְשט ָזאְגן ַאֶזעְלֶכע ִחידּוֵשי ּתֹוָרה ָוואס ַוואְרְפן אַ 
ֹוין ֶמער ֶמעְנְטש, ָוואס ַמאְכן ִאים ִפיְלן ַאז ֶער ִאיז ָגאְרִניְשט ֶוועְרט, ַאז ֶער ֶקען ש

ֶמעְנְטש ֶקען ֵאייִביג צּוִריק קּוֶמען צּום ִניְשט ַמְצִליַח ַזיין, ַווייל ֶדער ֱאֶמת ִאיז ַא 
 ֵאייֶבעְרְשְטן 

ִחידּוֵשי  עַאז ֶווען ֶמען ִאיז ְמַחֵדש ֱאֶמת' )ַהְקָדָמה ְבֵראִשית ה (ֶדער ֹזַהר ַהָקדֹוש ָזאְגט 
אְלֶשע  פַ ּתֹוָרה, ַבאַשאְפט ֶמען דּוְרְך ֶדעם ֵנייֶע ִהיְמֶלען, אּון ֶווען ֶמען ִאיז ְמַחֵדש

 ִחידּוֵשי ּתֹוָרה, ַבאַשאְפט ֶמען דּוְרְך ֶדעם ַפאְלֶשע ִהיְמֶלען 
 ען ִווי ַאזֹוי ֶקען ֶמען ָזאְגן ַאז ֶמען ַבאַשאְפט ַפאְלֶשע ִהיְמלֶ ִלְכאֹוָרה ִאיז ְשֶווער 

יז, ַאז אֹויב אְך ִניְשט ַקיין ִהיְמל  ָנאר ֶדער ְפַשט אִ אֹויב ִאיז ֶעס ַפאְלש, ִאיז ֶעס דָ 
ן קּוְקט ִדי ִחידּוֵשי ּתֹוָרה ָזאְגן, ַאז פּון ִהיְמל ַדאְרף ֶמען ִדיר ֶמער ִניְשט ָהאְבן, ֶמע
קּוְקט  שֹוין ִניְשט אֹויף ִדיר פּון ִהיְמל, ָדאס ִאיז ִדי ַפאְלֶשע ִהיְמֶלען, ַווייל ֶבֱאֶמת

 ן ִאיד, אּון ֶער ַדאְרף ָהאְבן ֶיעְדן ִאיד ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ְשֶטעְנִדיג אֹויף ֶיעדְ 
 ְ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

  ּום ַזאךְ ש
 

 ֵיֶשב תשנ"ט לפ"ק()ּתֹוְך ַהַנַחל ְסעּוָדה ְשִליִשית וַ 
 

 

*** 
ִמְצִרי ְצִליחַּ וְַּיִהי ְבֵבית ֲאדֹונָׁיו הַּ מֹוַהָרא"ש , וְַּיִהי ה' ֶאת יֹוֵסף וְַּיִהי ִאיש מַּ

 ֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן )ִליקּוֵטי מוֹ ְשִליָט"א ִאיז ַמְסִביר ֶדעם ָפסּוק לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 
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שּוטֶ   ~    ~ ר ִאידעאַּ פָׁ
 

 
 

ִדי ְגֶרעְסֶטע ַמְדֵריָגה צּו ָוואס ַא ִאיד ֶקען 
צּוקּוֶמען ִאיז צּו ַזיין ַא ָפׁשּוט'ֶער ִאיד, צּו 

ַאֶלעס ָוואס ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָהאט  טּוהן
ֶגעֵהייְסן אּון ִניְׁשט צּו טּוהן ָוואס ֶדער 

 ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָהאט ַפאְרָבאְטן.

אט ַא ֵחֶׁשק אּון ַא ַתֲאָוה ַא ֶמעְנְטׁש הָ 
צּוצּוקּוֶמען צּו ְגרֹויֶסע ַמְדֵריגֹות פּון ַצִדיִקים. 

ֶזעְלֶכע ְתׁשּוקֹות, ַאַודַאי ִאיז גּוט צּו ָהאְבן ַא
ָאֶבער ֶמען ַדאְרף ַאְכטּוְנג ֶגעְבן ַאז ָדאס ָזאל 
ִניְׁשט ַאָראפ ַוואְרְפן ֶדעם ֶמעְנְטׁש. ַווייל ֶווען 
ֵאייֶנער ְטַראְכט ָנאר ַאז ֶער ִוויל צּוקּוֶמען צּו 
ְגרֹויֶסע ַמְדֵריגֹות אּון ֶער ֶזעהט ַאז ֶעס ֵגייט 

ְרְך ֵאייְנָמאל אּון ִניְׁשט, ֶער ַפאְלט דּו
ָנאְכַאָמאל, ֶוועְרט ֶער צּוְבָראְכן אּון ֶער ֶגעְבט 

 ִאיְנַגאְנְצן אֹויף.

ָאֶבער ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש זּוְכט ִניְׁשט ַקיין 
הֹויֶכע ַזאְכן, ָנאר ֶער ִוויל ְבלֹויז טּוהן ֶדעם 
ָרצֹון ה', אּון ֶווען ֶער ַפאְלט דּוְרְך קּוְמט ֶער 

צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ֶער ְפרּוִביְרט צּו  צּוִריק
טּוהן ָכאְטׁש ָוואס ֶער ֶקען ִמְצֹות ּוַמֲעִשים 
טֹוִבים, ַדאן ֵווייְסט ֶער ַאז ֶער ִאיז אֹויְפן 

 ִריְכִטיְגן ֶוועג.

ַא ֶמעְנְטׁש ִניְׁשט ִוויְסן  אּון ֶבֱאֶמת ֶקען
ַא  ֶער ַהאְלט צּו ֶער ִאיז ֶיעְצט אֹויף אּווו

הֹויֶכע ַמְדֵריָגה ָאֶדער ַא ִניְדִריֶגע. ַאָמאל ִאיז 
ֵאייֶנער צּוְבָראְכן אּון צּוְקַלאְפט, ֶער ִפיהְלט 
ַאז ֶער ִאיז ָגאְרִניְׁשט ֶוועְרט, אּון ֶבֱאֶמת ַדְוָקא 
ֶדעָמאְלט ִאיז ֶער ָגאר ָנאְנט צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, 

ַדְוָקא ַדאן ֶווען ֶער ָקרֹוב ה' ְלִנְׁשְבֵרי ֵלב, אּון 
טּוט ַא גּוֶטע ַזאְך ִאיז ֶעס ָנאְך ֶמער ָחׁשּוב 
ַביים ֵאייֶבעְרְׁשְטן. אּון ַפאְרֶקעְרט אֹויְך, 
ַאָמאל ִפיהְלט ִזיְך ַא ֶמעְנְטׁש ֶדעְרהֹויְבן, ֶער 
ֵמייְנט ַאז ֶער ִאיז ַמָמׁש ַביים ֵאייֶבעְרְׁשְטן 

 ר ֶדעָמאְלט ָגאר ַווייט ַאֵליין, אּון ֶבֱאֶמת ִאיז עֶ 
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 פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן.

ֶדער ִציהל פּון ַא ִאיד ַדאְרף ַזיין ְבלֹויז צּו טּוהן 
ִדי ָפׁשּוֶטע ִמְצֹות, ַדאֶוועֶנען ִדי ְדֵריי ְתִפלֹות ִמיט 

עְדן ָטאג ִמְנָין, ֵלייְגן ְתִפִלין ֶיעְדן ָטאג, ֶלעְרֶנען יֶ 
תֹוָרה, ִהיְטן ַׁשָבת, אּון ָדאס ְגַלייְכן. אּון ֶדער 
ִציהל ָטאר ִניְׁשט ַזיין צּו קּוֶמען צּו הֹויֶכע 
ַמְדֵריגֹות פּון ַצִדיִקים, ַווייל ַדאן ֶוועט ֶמען ֵזייֶער 

ִאיד ֶוועט ִזיְך  ַא יבאוֹ ְגִריְנג ַאֶוועק ַפאְלן. 
ער ִאיד, אּון ְמַקֵיים ַזיין ִדי אֹויְפִפיְרן ִווי ַא ָפׁשּוטֶ 

ָפׁשּוֶטע ִאיִדיְׁשַקייט, ַדאן ֶוועט ִאים ֶדער 
ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ׁשֹוין ֶגעְבן ִדי ַאֶלע ַמְדֵריגֹות 

 ְבַמָתָנה.
 

 ּפּוְנְקט ַפאְרֶקעְרט...

ֶדער ֵהייִליֶגער חֹוֶזה פּון לּוְבִלין ִזי"ַע ָהאט 
אט ֶגעָוואְלט ָפאְרן צּו ֶגעַהאט ַא ַתְלִמיד ָוואס הָ 

ַזיין ֶרִבי'ן אֹויף יֹום טֹוב ֶפַסח, ֶער ָהאט ִזיְך 
ַארֹויְסֶגעָלאְזט אֹויְפן ֶוועג. ִאיְנִמיְטן ֶוועג ָהאט ִזיְך 
ִדי ָוואְגן צּוְבָראְכן, אּון ֶער ָהאט ֶגעַדאְרְפט 
ַוואְרְטן ַאז ֶמען ָזאל ַפאֶרעְכְטן ִדי ָוואְגן, אּון 

ויְׁשן ִאיז ֶגעָוואְרן ַנאְכט אּון ֶער ָהאט ִאיְנְצוִ 
ֶגעמּוְזט ֶנעְכִטיְגן ִאיְנִמיְטן ֶוועג. ֶעס ִאיז ׁשֹוין 
ֶגעֶווען ֶעֶרב ֶפַסח אּון ֶער ִאיז ָנאְך ֶגעֶווען ֵזייֶער 
ַווייט פּון לּוְבִלין, אּון ֶער ָהאט ִזיְך ֵזייֶער ְמַצֵער 

יְבן אֹויְפן ֶוועג אֹויף ֶגעֶווען ַאז ֶער ֶוועט מּוְזן ְבַלי
אּון  ,יֹום טֹוב, ֶער ֶוועט מּוְזן ְבַלייְבן ִאין ַא ֶדעְרְפל

ֹות אּון ציְסט אֹויב ֶער ֶוועט ָהאְבן מַ ֶווער ֵווי
 ַאְנֶדעֶרע ַזאְכן אֹויף יֹום טֹוב.

ְלַמֲעֶשה ִאיז ֶער ַטאֶקע ֶגעְבִליְבן ִאין ַא ְקֵליין 
, ֶער ָהאט ֶגעַדאְווְנט ַמֲעִריב ֶדעְרְפל אֹויף יֹום טֹוב

ִאיֶנעם ָאְרִטיְגן ׁשּוהל, אּון ֶער ָהאט ֶגעַהאט ְגרֹויס 
אּון ֶער ָהאט ֵזייֶער ֶגעֵווייְנט ַאז ֶער  אגוייטָ וֵ צְ אְר הַ 

מּוז ְבַלייְבן ִאין ַא ַפאְרָוואְרְפן ֶדעְרְפל ִמיט 
 ָפׁשּוֶטע ָדאְרִפיֶׁשע ִאיְדן, ִאין ִדי ַצייט ָוואס ֶער
ָוואְלט ֶגעֶקעְנט ֶיעְצט ַזיין ַביי ַזיין ְגרֹויְסן ֶרִבי'ן 

 ִאין לּוְבִלין.

ִאיד -ָנאְכן ַדאֶוועֶנען ָהאט ִאים ַא ָדאְרְפס
ַאייְנֶגעַלאֶדעְנט צּום ֵסֶדר, ַקיין ְצֵוויי ְבֵרירֹות 
ָהאט ֶער ֵסיי ִווי ִניְׁשט ֶגעַהאט ִאיז ֶער ֶגעַגאְנֶגען 

ֶדר, ֶדער ִאיד ָהאט ֶגעִפיְרט ֶדעם ִמיט ִאים צּום סֵ 
ֵסֶדר ֵזייֶער ָפׁשּוט, ֶער ָהאט ֶגעִזיְנֶגען ִדי ַהָגָדה 
אֹויְפן קֹול, ָאֶבער ַאזֹוי ִווי ֶער ָהאט ִניְׁשט 
ֶגעֶקעְנט צּו גּוט ִעְבֵרי ָהאט ֶער ֶעס ֶגעָזאְגט ִמיט 
ַאַסאְך ָטעּוִתים, אּון ֶדער ַתְלִמיד ָהאט ָנאְך ֶמער 

ַאַזא עֵווייְנט ַאז ֶער ַדאְרף ָדא ַזיין ַביים ֵסֶדר פּון גֶ 
ָפׁשּוֶטער ִאיד ָוואס ֲאִפילּו ַקיין ִעְבֵרי ֶקען ֶער 

ִאיד ָהאט ִניְׁשט ַפאְרְׁשַטאֶנען -ִניְׁשט, ֶדער ָדאְרְפס
ַקיין ָחְכמֹות, ֶער ָהאט ֶגעֶזעהן ִווי ֶדער אֹוַרח 

 ָגָדה, אּון ֶער ָהאט ׁשֹויןֵווייְנט ַאזֹוי ַביי ִדי הַ 
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ן, , ֶער ִאיז ַווייט פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשטְ ִאיד ַפאְלט דּוְרְך ִמיט ֲעֵבירֹותַא ַאז ֲאִפילּו ֶווען י"ב( 
עְלף ער הֶ 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 

ְפֶרעְגט ֶדער ֶמְדָרש: "ִווי ַאזֹוי   ער ִאיז ִמיט יֹוֵסףָהאט ֶגעֶזעהן ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשטֶ 
 "יֹוֵסף  ָהאט ֶדער ָטֵמא'ֶנער גֹוי פֹוִטיַפר ֶגעוואּוְסט ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִאיז ִמיט
ֶווען ְשְטן, ָזאְגט ֶדער ֶמְדָרש ַאז יֹוֵסף ָהאט ִניְשט אֹויְפֶגעֶהעְרט צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבערְ 

ן ֶדעם ֶער ִאיז ַאַרייְנֶגעַגאְנֶגען ַבאִדיֶנען ַזיין ֶהער, ָהאט ֶער ְשִטיֶלעְרֵהייט ֶגעֶבעטְ 
ל : "ַבאֶשעֶפער, ָנאר דּו ֶקעְנְסט ִמיר ֶהעְלְפן, ֶהעְלף ִמיר ַאז ִאיְך ָזאֵאייֶבעְרְשְטן

 ין צּוְפִריְדן ִמיט ִמיר", אּון פֹוִטיַפרֶגעִפיֶנען ֵחן ִאין ִדי אֹויְגן פּון ַמיין ֶהער, ֶער ָזאל ַזי
ִמיר  טִמיָהאט ִאים ֶגעְפֶרעְגט: "ָוואס ָזאְגְסטּו ָדאְרט ְשִטיֶלעְרֵהייט  דּו ַמאְכְסט 
יְך ֶבעְהט ִכישּוף " ָהאט יֹוֵסף ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ֵניין, ִאיְך ֶרעד ָנאר צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, אִ 

ְצִליַח ַזיין" אּון פּון ֶדעם ָהאט פֹוִטיַפר ֶגעֶזעהן ַאז ֶדער ִאים ַאז ִאיְך ָזאל מַ 
 ֵאייֶבעְרְשֶטער ִאיז ִמיט יֹוֵסף 

ן ֶער ִאיז אּון ֶדעְרַפאר ָהאט ִזיְך יֹוֵסף ֶגעֶקעְנט ֶדעְרַהאְלְטן ִאין ַזיין ְשֶוועֶרע ַמָצב ֶווע
 אט ִניְשט אֹויְפֶגעֶהעְרט צּו ֶבעְטן ֶדעםַפאְרָוואְרְפן ֶגעָוואְרן ַקיין ִמְצַרִים, ַווייל ֶער הָ 

 ֵאייֶבעְרְשְטן ַאז ֶער ָזאל ַמְצִליַח ַזיין 
ְצִליחַּ וְַּיִהי ְבֵבית אֲ ָדאס ִאיז ְפַשט ִאין ָפסּוק,  דֹונָׁיו וְַּיִהי ה' ֶאת יֹוֵסף וְַּיִהי ִאיש מַּ

ִמְצִרי, , ֶגעֶווען ִאין ִדי ִמְצִרי'ֶשע הֹויז ֶער ִאיז יַח ֶגעֶווען, ֲאִפילּויֹוֵסף ָהאט זֵייֶער ַמְצלִ  הַּ
עְרַפאר ַווייל ֶער ָהאט ִזיְך ֶדעְרַהאְלְטן, אּון ֶער ָהאט ֶגעֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, דֶ 

 ָהאט ֶער ַמְצִליַח ֶגעֶווען, אּון ָאְנקּוֶמען צּו ִדי ֶהעְכְסֶטע ַמְדֵריגֹות 
 ט( ֵיֶשב)ֹזאת ַהּתֹוָרה וַ 

*** 
ה. יֵ ַו ִמי ּוְשמֹו ִחירָׁ ד ִאיש ֲעֻדלָׁ יו וֵַּיט עַּ ה ֵמֵאת ֶאחָׁ ַרִש"י ָזאְגט ַאז ִדי ֶרד ְיהּודָׁ

ָזאְגט ַאז ְשָבִטים ָהאְבן ַאָראְפֶגעִניֶדעְרט ְיהּוָדה פּון ַזיין ְגרֹויְסַקייט ַווייל זֵיי ָהאְבן ֶגע
ע יְשט ַפאְרקֹויְפן יֹוֵסף אּון ֶדער ַטאטֶ ֶער ָוואְלט ֶגעֶקעְנט צּוִריק ַהאְלְטן ַאז ֶמען ָזאל נִ 

 ַיֲעֹקב ָזאל ִניְשט ָהאְבן ַאזֹויִפיל ַצַער 
ִחיָרה, ֶמען ֶזעהט ַאז ֶדער  "ַא ֶמעְנְטש"ָזאְגט ֶדער ָפסּוק ַאז ְיהּוָדה ִאיז ֶגעַגאְנֶגען צּו 

ט, ַווייֶטער ִאין ִדי ַפְרָשה ְשֵטייָפסּוק רּוְפט ִאים ָאן "ַא ֶמעְנְטש" אּון ִניְשט "ַזיין ַחֶבר", 
ִעִזים ְביַּד  ה ֶאת ְגִדי הָׁ ח ְיהּודָׁ ִמי "ֵרֵעהּו"וִַּיְשלַּ ֲעֻדלָׁ , ָדא ֶוועְרט ֶער שֹוין הָׁ

 ָאְנֶגערּוְפן "ַזיין ַחֶבר" 
ֶמת'ֶער ן אֱ מֹוַהָרא"ש ְשִליָט"א ִאיז ָדאס ַמְסִביר ַאז ַאזֹוי ֶדעְרֶקעְנט ֶמען ֶווער ֶעס ִאיז אַ 

ֲעָלה אּון ַחֶבר אּון ֶווער ִניְשט  ֶווען ֶעס ֵגייט גּוט ַפאר ַא ֶמעְנְטש אּון ֶער ִאיז ְברּום ַהמַ 
ר זֵיי ִוויְלן ִזיְך ַדאן ָהאט ֶער ֲחֵבִרים, ֵמייְנט ָדאס ִניְשט ַאז ֵזיי ֶזעֶנען ֱאֶמת'ֶע ֲחֵבִרים, ָנא

 ָפשּוט ֲחְנְפ'ֶעֶנען צּו ִאים 
ן ֵגיין עהט ֶמען ֶווער ֶעס ִאיז ַאן ֱאֶמת'ֶער ַחֶבר  ֶווען ֶדער ֶמעְנְטש ֵהייְבט אָ ֶווען זֶ 

ער צּו ִדי ַבאְרג ַאָראפ, ֶער ַפאְרִליְרט ַזיין ְגדּוָלה אּון ֶדער ַחֶבר ְשֵטייט ִאים ָנאְך ַווייטֶ 
 ַהאְנט ִאים ַארֹויְסצּוֶהעְלְפן, ָדאס ֵמייְנט ַאן ֱאֶמת'ֶער ַחֶבר 

ֶמען ִדי אס ֶזעהט ֶמען ָדא ִאין ָפסּוק, ָנאְכֶדעם ָוואס ִדי ְשָבִטים ָהאְבן ַאֶוועק ֶגענּודָ 
ט ֶפן ִנְהָיה ְגדּוָלה פּון ְיהּוָדה, אּון ָנאְך ִדי ַמֲעֶשה פּון ָּתָמר ָוואס ְיהּוָדה ָהאט ֶגעָזאגְ 

עְסט ֶוועְגן ָהאט ִאים ֶדער ַחֶבר פּון דֶ ה, אּון ָלבּוז, ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ַא ִבָזיֹון ַפאר ְיהּודָ 
 ִניְשט ָאְפֶגעָלאְזט, ָדאס ֵהייְסט ַאן ֱאֶמת'ֶער ַחֶבר 

ים ִניְשט אּון ֶדעְרַפאר ֶווען ֵאייֶנער ֶזעהט ַביי ַזיין ַחֶבר ַאז ֶער ִאיז ֶגעַפאְלן, ָזאל ֶער אִ 
, ַזיין, ַווייל ְּתשּוָבה ֶהעְלְפט ֵאייִביגִאים ֶמער ְמַחֵזק ֶער ָ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
 

ְפִריֶער ֶגעֶזעהן ִווי ֶדער אֹוַרח ָהאט ַאזֹוי ֶגעֵווייְנט ַביים ַדאֶוועֶנען אּון ֶער 
ָהאט ַפאְרְׁשַטאֶנען ַאז ֶדער אֹוַרח ִאיז ַא ָחׁשּוֶבער ִאיד, ָהאט ֶער 

ֶער ַווייל ִאין ִדי ְׁשִטיְקֶלעְך ַהָגָדה ֶזעֶנען  ֶגעְטַראְכט ַאז ִמְסָתֶמא ֵווייְנט
ַבאַהאְלְטן ְגרֹויֶסע סֹודֹות, ָהאט ֶער ֶגעִזיְנֶגען ָנאְך ֶהעֶכער ִדי ַהָגָדה אּון 
ַפאְרְׁשֵטייט ִזיְך ִמיט ַאַסאְך ָטעּוִתים, אּון ֶדער ַתְלִמיד ָהאט ִזיְך ִניְׁשט 

ַער ַאז ֶער ַדאְרף ִזיְך ָדא ֶגעִפיֶנען ַביי ַאַזא ֶגעֶקעְנט ַבארּוִהיְגן פּון ַזיין צַ 
ָפׁשּוט'ן ִאיד. ָנאְכן ֵסֶדר ִאיז ֶער ְגַלייְך ַאְנְטְׁשָלאְפן ֶגעָוואְרן פּון ְגרֹויס 

 ִביֶטעְרִניׁש.
ִאיְנֶדעְרְפִרי ָהאט ֶער ִזיְך אֹויְפֶגעַכאְפט אּון ֶער ָהאט ִזיְך ָאְנֶגעהֹויְבן 

ְטן אּון ֶער ָהאט ֶגעֶזעהן ַאז ֶער ָהאט ֵזייֶער ִניְׁשט גּוט ִאיֶבער ְטַראכְ 
אְך ֶגעֶהעְרט ַאַסאְך ָמאל ָהאט דָ ֶגעטּוהן ַאז ֶער ָהאט ֶגעֵווייְנט ַאזֹוי, ֶער 

פּון ַזיין ֶרִבי'ן ַאז ֶמען ַדאְרף ִזיְך ֵאייִביג ְׁשַטאְרְקן, אֹויב ִאיז ֶער 
ַלאץ אֹויף יֹום טֹוב ִאיז ֶעס ִזיֶכער ֶגעֶווען ִמיט ָאְנֶגעקּוֶמען אֹויף ֶדעם פְ 

ַהְׁשָגָחה ְפָרִטית ָוואס ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָהאט ַאזֹוי ֶגעִפיְרט, אּון ֶער 
ַדאְרף ִזיְך ְׁשַטאְרְקן ִמיט ִשְמָחה אּון ִניְׁשט ַזיין ַאזֹוי צּוְבָראְכן, אּון ֶער 

 וייְטן ֵסֶדר ֶוועט ֶער ׁשֹוין ַזיין ְפֵרייִליְך.ָהאט ָאְפֶגעַמאְכט ַאז ַביים ְצוֵ 
אּון ַאזֹוי ִאיז ַטאֶקע ֶגעֶווען, ַביים ְצֵווייְטן ֵסֶדר ִאיז ֶער ֶגעֶווען ֵזייֶער 
ְפֵרייִליְך, ֶער ָהאט ֶגעִפיְרט ֶדעם ֵסֶדר ִמיט ְגרֹויס ְפֵרייד, אּון ֶער ָהאט ִזיְך 

ן, ֶער ָהאט ֶגעְׁשִפיְרט ַא ֶהעֶכעְרַקייט ֶגעִפיהְלט ָגאר ְׁשַטאְרק ֶדעְרהֹויבְ 
 ִאיֶנעם ֵסֶדר.

ְגַלייְך ָנאְך ִדי ֶעְרְׁשֶטע ֶטעג ָהאט ֶער ִזיְך ַארֹויְסֶגעָלאְזט ַווייֶטער אֹויְפן 
ֶוועג צּו ַזיין ֶרִבי'ן אֹויף לּוְבִלין. ֶווען ֶער ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען צּום ֶרִבי'ן ָהאט 

ר חֹוֶזה אֹויְפֶגענּוֶמען ְבֵסֶבר ָפִנים ָיפֹות אּון ִאים ִאים ֶדער ֵהייִליֶגע
ֶגעְפֶרעְגט: "וואּו ִביְזטּו ֶגעֶווען ַביי ֶעְרְׁשְטן ֵסֶדר? ַדיין ֵסֶדר ָהאט ֶגעָלאְכְטן 
ִאין ַאֶלע ֶוועְלְטן", ֶדער ַתְלִמיד רּוְפט ִזיְך ָאן: "ֶדער ֶרִבי ֵמייְנט ִזיֶכער ִדי 

ֶדעְרהֹויְבן", "ֵניין  ר, ֶדעָמאְלט ָהאב ִאיְך ִזיְך ֶגעִפיהְלט ָגארְצֵווייֶטע ֵסדֶ 
"ִאיְך ָהאב ַטאֶקע  - ִליֶגער חֹוֶזה ֶגעֶעְנְטֶפעְרטָהאט ֶדער ֵהיי -ֵניין" 

ֶגעֵמייְנט ִדי ֶעְרְׁשֶטע ֵסֶדר, ְגַראֶדע ַביי ַדיין ְצֵווייֶטע ֵסֶדר ָהאט ָגאְרִניְׁשט 
ֶגעָלאְכְטן, ַפאְרֶקעְרט ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ַאֶלעס טּוְנְקל, ֶעֶפעס ְסֶפעִציֶעל 

ָאֶבער ַדיין ֶעְרְׁשֶטע ֵסֶדר ָהאט ַמָמׁש ֶגעָלאְכְטן ִאין ַאֶלע ֶוועְלְטן. וואּו 
 ִביְזטּו ֶגעֶווען ַביים ֶעְרְׁשְטן ֵסֶדר?".

אְך . ֶער ָהאט דָ ֶיעְצט ִאיז ׁשֹוין ֶדער ַתְלִמיד ֶגעֶווען ִאיְנַגאְנְצן צּוִמיְׁשט
 טֶגעוואּוְסט ֶדעם ֱאֶמת ַאז ַביים ֶעְרְׁשְטן ֵסֶדר ָהאט ֶער ִזיְך ֶגעִפיהלְ 

ִאיְנַגאְנְצן ַפאְרְגֶרעְבט, ֶער ָהאט ֶגעִפיהְלט ַאז ֶער ִאיז ַאזֹוי ִניְדִריג אּון 
אֹויף אּון ַווייט פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאז ֶער מּוז ִפיְרן ַאַזא ָפׁשּוֶטע ֵסֶדר, 

ֶדעם ָזאְגט ָגאר ֶדער ֶרִבי ַאז ֶעס ָהאט ֶגעָלאְכְטן ִאין ַאֶלע ֶוועְלְטן. אּון ִדי 
ְצֵווייֶטע ֵסֶדר ָוואס ַדאן ִאיז ֶער ֶגעֶווען ַאזֹוי ְפֵרייִליְך, ֶער ָהאט ִזיְך 

ר, ֶגעִפיהְלט ַאזֹוי ֶדעְרהֹויְבן, ֶער ָהאט ֶגעִפיהְלט ִדי ֶהעֶכעְרַקייט פּוֶנעם ֵסדֶ 
ֶער ָהאט ִזיְך ֶגעִפיהְלט ַאזֹוי ָנאְנט צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן אּון פּוְנְקט אֹויף ֶדעם 

 ָזאְגט ֶדער ֶרִבי ַאז ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ַאזֹוי טּוְנְקל.
ַדאן ָהאט ִאים ַזיין ֶרִבי ַמְסִביר ֶגעֶווען ַאז ַדְוָקא ֶווען ַא ִאיד ִפיהְלט ִזיְך 

ַאזֹוי ַווייט, אּון ֶער טּוט ִדי ִמְצֹות ה' ָפׁשּוט'ֶעְרֵהייט ַווייל  ַאזֹוי ָפׁשּוט אּון
ַאזֹוי ָהאט ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶגעֵהייְסן, ַדאן ַׁשייְנט ֶער ִאין ַאֶלע ֶוועְלְטן, 
אּון ַפאְרֶקעְרט ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ִפיהְלט ִזיְך ֶדעְרהֹויְבן ַדאן ִאיז ֶער ִאין ַא 

ָכָנה, ֶער ֶקען ֵזייֶער ְׁשֶנעל ַאֶוועק ַפאְלן פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ְגרֹויֶסע סַ 
 ָדאס ִאיז ִבְכַלל ִניְׁשט ַקיין ְגדּוָלה.

ֶזעהט ֶמען פּון ִדי ַמֲעֶשה ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ֶקען ֵקייְנָמאל ִניְׁשט ִוויְסן וואּו 
ֹות ָוואס ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶער ַהאְלט, ֶער ַדאְרף ָנאר טּוהן ָפׁשּוט ִדי ִמצְ 

 ָהאט ֶגעֵהייְסן אּון ִניְׁשט זּוְכן ֶעֶפעס ֶהעֶכעְרס, צּו ַזיין ֶמער ֶדעְרהֹויְבן,
 

 ַווייל ַדאן ֶוועט ֶער ִאין ֶעְרֶגעץ ִניְׁשט ָאְנקּוֶמען, ֶער ֶוועט ָנאר ַאָראפ ַפאְלן.
ן, ֶער זּוְכט ָנאר צּו ַזיין ַא ָפׁשּוט'ֶער ִאיד, צּו טּוהן ָוואס ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָהאט ֶגעֵהייְסן, ִזיְך ִניְׁשט ַנאְר  טוואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ָלאזְ 

ֶבעְרְׁשְטן דּוְרְך, ָוואס ֶעס ֵגייט ִאים ִניְׁשט גּוט ֵסיי ְברּוֲחִניּות אּון ֵסיי ְבַגְׁשִמיּות ֶדעְרֵצייְלט ֶער אֹויס ַפאְרן ֵאיי םיאִ אּון ָוואס ֶעס ֵגייט אֹויף 
יְׁשט ֶדעְרַווייֶטעְרט ֶוועְרן פּוֶנעם אּון טּוט ְשֶטעְנִדיג ְתׁשּוָבה, ֶוועט ֶער זֹוֶכה ַזיין צּו ִדי ֶוועְלט אּון צּו ֶיעֶנע ֶוועְלט, אּון ֶער ֶוועט ֵקייְנָמאל נִ 

 ֵאייֶבעְרְׁשְטן.
 (ַעִליֹות ֶעֶרְך ו')ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק 

 

ֲעִשיֹות           ִספּוֵרי   מַּ
 

ה ח' ֵמַרב ּוֵבן ָיִחיד ֶ  ַמֲעש 
 

 

 
 

)ָבָבא ָדאס ִאיז ִדי ֶוועג פּוֶנעם ֵיֶצר ָהַרע, ַאזֹוי ִווי ִדי ְגָמָרא ָזאְגט 

ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ִאיז ֶדער ָשָטן אּון אֹויְך ֶדער ַמְלָאְך ְתָרא ט"ז.( בַ 
ְׁשֶלעְכְטס  ןהּוטַהָמֶות, קֹוֶדם ֶרעְדט ֶער צּו ֶדעם ֶמעְנְטׁש צּו 

אּון ֶדעְרָנאְך ִאיז ֶער ְמַקְטֵרג אֹויף ִאים אּון ֶער ַהְרְג'ט ִאים. 
ן ִזיְך ִניְׁשט ָלאְזן ֶדעְרַפאר ַדאְרף ַא ֶמעְנְטׁש נּוְצן ַזיין ֵשֶכל אּו

 ַפאְרִפיְרן פּוֶנעם ֵיֶצר ָהַרע ָוואס ִוויל ִאים ָנאר ַהְרְג'ֶעֶנען.

אּון ְסֶפעִציֶעל ַביי ֶדעם ִעְנָין פּון ֵגיין צּו ַא ַצִדיק, ַדאְרף ַא 
ֶמעְנְטׁש גּוט ִוויְסן ַאז ֶער ֶוועט ָהאְבן ַאֶלע ָסאְרט ְמִניעֹות אּון 

ואס ֶוועְלן ִאים ֶוועְלן צּוִריק ַהאְלְטן פּון ֵגיין צּו ְׁשֶטערּוְנֶגען וָ 
ַא ַצִדיק, ַווייל ֶדער ס"מ ֵווייְסט ַאז ֵאייְנָמאל ֶדער ֶמעְנְטׁש 
ֶוועט ַזיין ַביים ַצִדיק ָהאט ֶער ֶמער ִניְׁשט ָוואס צּו טּוהן, אּון 

ַהאְלְטן ֶדעְרַפאר ֶוועט ֶער טּוהן ַאֶלעס ִאין ִדי ֶוועְלט צּוִריק צּו 
 ַא ֶמעְנְטׁש פּון ֵגיין צּו ַא ַצִדיק.

אּון פּון ִהיְמל ֶגעְבט ֶמען ְרׁשּות ַפאְרן ֵיֶצר ָהַרע צּו 
ֶער ֵמייְנט ֶעס ַטאֶקע אֹויב אֹויְסְפרּוִביְרן ֶדעם ֶמעְנְטׁש 

ֱאֶמת'ִדיג, אֹויב ֶער ִאיז ַטאֶקע ָראּוי ְמקּוָרב צּו ֶוועְרן צּום 
ל צּוָמאל ָהאט ֶדער ֶמעְנְטׁש ֶגעטּוהן ֲעֵבירֹות, ֶער ַצִדיק. ַוויי

ָהאט ִזיְך ִניְׁשט אֹויְפֶגעִפיְרט ִווי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין, אּון 
ֶדעְרַפאר ִאיז ֶער ֶבֱאֶמת ִניְׁשט ָראּוי צּו ֶוועְרן ְמקּוָרב צּום 

אּון ַצִדיק, אּון ֶדעְרַפאר מּוז ֶער ֶהעְרן ַאֶלע ָסאְרט ִהְתַנְגדּות 
ָאֶבער )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן ה'(. ְׁשֶלעְכֶטע ַזאְכן אֹויְפן ַצִדיק 

ֶווער ֶעס ָהאט ַרֲחָמנּות אֹויף ִזיְך ַאֵליין, ֶוועט ִניְׁשט קּוְקן אֹויף 
ִדי ַאֶלע ְׁשְטרֹויְכלּוְנֶגען, ָנאר ֶער ֶוועט ַאֶלעס ַאִריֶבער 

 םיאִ ּום ַצִדיק, ָוואס ֶדער ַצִדיק ֶוועט ְׁשְפִריְנֶגען אּון ֵגיין צ
אֹויְסֵהייְלן פּון ַזייֶנע רּוְחִניּות'ִדיֶגע ְקֶרעְנק אּון ִאים צּוִריק 

 ְבֶרעְנְגן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן.

ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ַאז ִמיר ָזאְלן ֶבֱאֶמת ַזיין 
ֶלע ֵזייֶעֶרע ִלּמּוִדים, ִביז ִמיר ְמקּוָרב צּו ַצִדיִקים, אּון ָפאְלְגן ַא

ֶוועְלן זֹוֶכה ַזיין ְתׁשּוָבה צּו טּוהן ֶבֱאֶמת אּון ַזיין ָדבּוק צּום 
 ֵאייֶבעְרְׁשְטן ְשֶטעְנִדיג ָאֵמן ְוָאֵמן.

 )תֹוְך ַהַנַחל ַפְרַׁשת ְבַׁשַלח תשס"ה(
 

ַלם ש ֶ  ם ְוִנש ְ  ַבח ָלֵקל ּבֹוֵרא עֹוָלם!ּתַ
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מעיל, ווי אויך צו אדוועטייזן אינעם גליון צו באקומען דעם גליון יעדע וואך אויף אי

 Breslevcenter@gmail.com פארבינט אייך צו:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 אינערהאלבנייעס 
 מוסדותינו הק'

 

 הערליכע חתונה פון נאך א תלמיד הישיבה
 

די וואך דינסטאג איז פארגעקומען די חתונה פון א תלמיד 
הישיבה החתן יואל לאנדא הי"ו אין די זאל פון בית רחל 

 פאראדייס אין קרית יואל.
די בחורים זענען ארויס געפארן צו די חתונה און דארט 

חתן אויף א געהויבענעם פארנעם ביז אין משמח געווען דעם 
 די שפעטע שעה'ן.

אויף די פלייץ פון ווי מען זעהט לעצטנס הערט זיך נישט 
חתונות, ווען בעזר ה' קומט פאר כמעט יעדע וואך נאך א 
חתונה פון א תלמיד הישיבה, דער אייבערשטער זאל ווייטער 

 העלפן.
 !שמח תשמח ריעים האהובים

*** 
 

 היכל הקודש בשכונת ביהמ"ד
 עצי תמרים אין קרית יואל בליעט

 

ווי שוין באקאנט האט זיך געעפנט נאך א בית המדרש היכל 
 הקודש אין קרית יואל בשכונת עצי תמרים.

ארן א מדרש גאר שנעל געוודער בית ה ווי ערווארטעט איז
קראפט פאר די גאנצע געגנט ווען פילע שכנים  אונגסצוצי

וענען און זיך אויך אנזאפן מיט די הייליגע קומען אריין דאו
 לימודים פון רבי'ן וואס זענען מחי' נפשות.

במשך דעם שבת קומט פאר שיעורים אין בית המדרש 
אינעם רבינ'ס ספרים אזוי ווי מוהרא"ש לערנט אונז, זיך צו 

אנגיין מיט א שטארקייט אין  ןשטארקן אין יעדע מצב או
 .עבודת ה'

ין אהערגעשטעלט דעם בית המדרש לעצטנס האט מען שי
 עס זאל זיין כראוי וכיאות פארן רבי'נס בית המדרש.

מען האפט בעזר ה' אין די נאנטע טעג צו מאכן א גרויסע 
חנוכת הבית פארן בית המדרש בהשתתפות כ"ק מוהרא"ש 

 שליט"א.
זאל דער אייבערשטער העלפן אז דער בית המדרש זאל 

 צע געגנט.לתפארת די גאנ ווייטער בליען
 

 אין זה כי אם בית אלקים!
 
 
 

 

 קול ברסלב 
 

 

 מען קען הערן שיעורים
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ֶמיהָׁ וַּיְ  ל ֲחכָׁ ם ְוֶאת כָׁ יִּ ְצרַּ י מִּ ְרֻטמֵּ ל חַּ א ֶאת כָׁ ְקרָׁ ח וַּיִּ ְשלַּ ה וַּיִּ ְרעה פֵּר פַּ ַסַּ
ה, ְרעה ם ְלפַּ ר אוהתָׁ ין פוהתֵּ מוה ְואֵּ ֶהם ֶאת ֲחלה ְרֹעה ָהאט ֶגע' לָׁ 'ט זַּייֶנע ָחלֹומפַּ

ֶלע זַּ אר אַּ ָכִמים ייֶנעֲחלֹומֹות, ֶער ָהאט ֶעס ֶדעְרֵצייְלט פַּ , ֵזיי ָהאְבן ֶעס חַּ
ז ֶער ז זֵיי ָהאְבן ֶגעָזאְגט אַּ ִש"י ָזאְגט, אַּ אֵשייְדן, ִווי רַּ ֶוועט  ְפרּוִביְרט צּו בַּ
ֶלע פִ  אְרְבן ְוכּו', ָאֶבער ִדי אַּ ְתרֹונֹות ֶגעבֹויְרן ִזיְבן ֶטעְכֶטער אּון זֵיי ֶוועְלן ְשטַּ

יין ִאין פַּ  רַּ  ען.ְרֹעה'ס ָקאפ, ִביז יֹוֵסף ָהאט ִאים פֹוֵתר ָחלֹום ֶגעֶווִאיז ִניְשט אַּ
ְרֹעה ִניְשט ָאְנֶגענּו אֶקע ָהאט פַּ אְרָוואס טַּ אְרְשֵטיין, פַּ אְרף ֶמען פַּ  ֶמען זֵייֶעֶרעדַּ

 'ס ִפְתרֹון?ָנאר יֹוֵספִפְתרֹונֹות, 
ְסִביר לֹויט ִווי ֶדער ֵהי ָרא"ש ְשִליָט"א ִאיז ָדאס מַּ יִליֶגער ֶרִבי ָזאְגט מֹוהַּ

"ן ח"א ִסיָמן רל"ד עיי"ש(  ז ֶעס ִאיז אַּ ְגרֹויֶסע זַּאְך צּו ֶדעְרֵצייְלן )ִליקּוֵטי מֹוֲהרַּ אַּ
ִדיִקים, ָדאס ֵהייִליְגט אּון ֵרייִניְגט אַּ ֶמעְנְטש, ָאֶבע ֲעִשיֹות פּון צַּ ר ֶמען מַּ

ֲעשֶ  זֹוי צּו ֶדעְרֵצייְלן ִדי מַּ אְרף ִוויְסן ִווי אַּ  ה. דַּ
אִוויזְ  ִדיק ָהאט בַּ ן, ָכאְטש וַּוייל ֶווען ֶמען ֶדעְרֵצייְלט ָנאר ִדי מֹוְפִתים ָוואס אַּ צַּ

ז ֶמען ָזאל ְגֵלייבְ  ן ִאין ָדאס ִאיז אֹויְך אַּ ְגרֹויֶסע זַּאְך, וַּוייל ֶעס ְבֶרעְנְגט אַּ
אר אַּ ִאיד, ָאֶבע ִדיִקים, ָוואס ָדאס ִאיז אַּ ְגרֹויֶסער ִעיָקר פַּ ר ֶדער ִעיָקר ִציל צַּ
אְכן. ֲעִשיֹות, ָוואס ִמיר ֶקעֶנען אֹויְך ָנאְכמַּ  ִאיז, צּו ֶדעְרֵצייְלן מַּ

ִדיקִ  זֹוי זֵיי ֶזעֶנען ֶגעָוואְרן צַּ אְרף ֶמען אֹויְך ֶדעְרֵצייְלן ִווי אַּ אר דַּ ז פּון ֶדעְרפַּ ים, אַּ
ִדיִקים, ָהאבְ  אְנג ֶווען זֵיי ָהאְבן ֶגעָוואְלט ֶוועְרן צַּ אךְ ָאְנפַּ סַּ אט אַּ  ן זֵיי אֹויך ֶגעהַּ

זֹוי ְגִריְנג, ָאֶבער ֵזיי ָהאְבן ִזיךְ   ִנְסיֹונֹות, ֶעס ִאיז זֵיי ִניְשט ֶגעגַּאְנֶגען אַּ
אְך ֶגעֶבעְטן דֶ  סַּ אְלְטן, אּון ִניְשט אֹויְפֶגעֶגעְבן, אּון ֵזיי ָהאְבן אַּ עם ֶדעְרהַּ

ז ֶער ָזאל זֵיי ֶהעְלְפן, ִדיִקים. ֵאייֶבעְרְשְטן, אַּ  ִביז זֵיי ֶזעֶנען ֶגעָוואְרן צַּ
ז ֶמען ָזאל ֶעס אְכט ֶמען אַּ זַּא ֶוועג, מַּ ֶוועְלן  ֶווען ֶמען ֶדעְרֵצייְלט ֶעס אֹויף אַּ

ִדיק אֹויב ֶמען ִוויל ז ֶיעֶדער ֶקען זַּיין אַּ צַּ אְכן, וַּוייל ֶמען ֶזעהט אַּ , אּון ָנאְכמַּ
זֹוי ֶיעְצט ָהאב ִאיְך שֹוין ִדי ֵעָצה אּון  ִדיק, ָאֶבער צּו ִדי ֶוועג ִווי אַּ ֶוועְרן אַּ צַּ

אְכט ֶעס ְטרַּאכְ  ִדיק מַּ "ִאיְך  :ְטןֶווען ֶמען ֶדעְרֵצייְלט ָנאר ֶדעם מֹוֵפת פּוֶנעם צַּ
ִדיִקים, אָ  אְמט פּון צַּ אְכן, ָנאר ֵאייֶנער ָוואס ְשטַּ ֶדער ֶקען ָדאס ִניְשט ָנאְכמַּ

ִדיק". ָנאר אַּ הֹויֶכע ְנָשָמה, ֶקען וֶ   ועְרן אַּ צַּ
ְרֹעה ָהאט ִניְשט ֶגע אְרָוואס פַּ אְרְשֵטיין, פַּ ָוואְלט אּון ִמיט ֶדעם ֶוועְלן ִמיר פַּ
ֶלע  ָכִמיםָאְנֶנעֶמען ֵקייֶנעְמ'ס ִפְתרֹון אֹויְפן ָחלֹום ָנאר פּון יֹוֵסף, וַּוייל ִדי אַּ   חַּ
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א"ש רָׁ הַּ יחוהת מוה  שִּ
 

לֵּל ~ ת ּוְלהַּ דוה ה ְלהוה י ֲחנּוכָׁ    ~ ְימֵּ
 

 
 

ה  ט ִאין ִדי ֵהייִליֶגע ֲחנּוכָּ ֵטייֶען ֶיעצְׁ ִמיר שְׁ
ן ַאז ִאין ִדי  דֹוִשים זָּאגְׁ ִרים ַהקְׁ פָּ ֶטעג, ִדי סְׁ

נּוז, ִדי ֶטעג פּון ֲחנ ט ֶדער אֹור ַהגָּ ה ַשיינְׁ ּוכָּ
ואס ֶדער  ַקייט וָּ ִטיגְׁ ִדיֶגע ִליכְׁ ֶגעַוואלְׁ
ן ַפאר ִדי  טְׁ אט ַבאַהאלְׁ ֶטער הָּ שְׁ ֵאייֶבערְׁ
ן  ט ַפאר ֶיעדְׁ אס ַשיינְׁ בֹוא, דָּ ִתיד לָּ עָּ ַצִדיִקים לְׁ
ן  ט ֶיעדְׁ ַוואִרימְׁ אס ֶדערְׁ ִאיד ִאין ִדי ֶטעג, אּון דָּ

ַקייט אּון ִאיד ַאז ֶער זָּאל שְׁ  ן ִדי ִזיסְׁ ִפירְׁ
ן. טְׁ שְׁ ן ֵאייֶבערְׁ ן ִמיטְׁ ַמאק פּון ֶלעבְׁ  ֶגעשְׁ

ט ַביי  אס ֶווען ֶמען ִזיצְׁ אּון נָּאְך ֶמער ִאיז דָּ
ה  ט אֹויף ִדי ֲחנּוכָּ ט, ֶמען קּוקְׁ ה ִליכְׁ ִדי ֲחנּוכָּ
ן ִדי  ִפירְׁ ט, ַדאן ֶקען ֶיעֶדער ִאיד שְׁ ִליכְׁ

ַקי ִטיגְׁ ֶטעֶנע ִליכְׁ ן ִדי ַבאַהאלְׁ יט, ֶער ֶקען ִפיהלְׁ
ן, ַאז ֶדער  טְׁ שְׁ ַקייט צּום ֵאייֶבערְׁ טְׁ אנְׁ נָּ
ֶטער ִאיז ִמיט ִאים, ֶדער  שְׁ ֵאייֶבערְׁ
אט ִאים ִליב אּון ִוויל ִאים  ֶטער הָּ שְׁ ֵאייֶבערְׁ

ן  פְׁ ב. ַאַודַאי ִאיִאין יֶ ֶהעלְׁ ֶיעֶדער  זעֶדע ַמצָּ
ט לֹויט ִפירְׁ ש, ֶיעֶדער שְׁ ֶדערְׁ ש ַאנְׁ טְׁ ַזיין  ֶמענְׁ

ן ֶדעם  ִפירְׁ ֶבער ֶיעֶדער ִאיד ֶקען שְׁ ה, אָּ ֵריגָּ ַמדְׁ
ט. ה ִליכְׁ ט ַביי ִדי ֲחנּוכָּ נּוז ֶווען ֶער ִזיצְׁ  אֹור ַהגָּ

ַמאק  ט ֶדעם ֶגעשְׁ אּון ֶווען ֶמען ִפיהלְׁ
ֶטע ַצייט  ן ִאיז ַדאן ִדי ֶבעסְׁ טְׁ שְׁ פּוֶנעם ֵאייֶבערְׁ

ן, ִבשְׁ  טְׁ שְׁ ן צּום ֵאייֶבערְׁ ט צּו ֶרעדְׁ ַעת ֶמען ִזיצְׁ
ט ִאיז ַא גּוֶטע ַצייט ִזיְך  ה ִליכְׁ ַביי ִדי ֲחנּוכָּ
ן  ֵציילְׁ ן, ִאים ֶדערְׁ טְׁ שְׁ ן צּום ֵאייֶבערְׁ צּוֶרעדְׁ אֹויסְׁ
אט, אּון ִאים  ואס ֶמען הָּ ן וָּ ֶוועִריַקייטְׁ ַאֶלע שְׁ
רּוֲחִניּות  ן בְׁ אבְׁ ף הָּ ואס ֶמען ַדארְׁ ן ַאֶלעס וָּ ֶבעטְׁ

ִמיּות, אּון ַגשְׁ אס  ּובְׁ ן ַאז ֶמען זָּאל דָּ אֹויְך ֶבעטְׁ
ִדיג ַאז ֶעס  ֶטענְׁ ן שְׁ קְׁ ן אּון ֶגעֶדענְׁ ֵאייִביג ִוויסְׁ
ן  דְׁ א וואּו אּון צּו ֶוועם ִזיְך צּו ֶווענְׁ טָּ ִאיז ִנישְׁ
ן ַאֵליין, אּון אֹויְך נָּאְך  טְׁ שְׁ נָּאר צּום ֵאייֶבערְׁ
ן, נָּאר  ֶגעסְׁ ט ַפארְׁ אס ִנישְׁ ה זָּאל ֶמען דָּ ֲחנּוכָּ

ן.ֵאייבִ  טְׁ שְׁ ן נָּאר צּום ֵאייֶבערְׁ דְׁ  יג ִזיְך ֶווענְׁ
 

ה?  ָוואס ִאיז ֲחנּוּכָ
ַהֵלל  ט לְׁ ֶטעלְׁ ה ֶזעֶנען ֶגעשְׁ ִדי ֶטעג פּון ֲחנּוכָּ
ן אֹויף  טְׁ שְׁ ֶקען ֶדעם ֵאייֶבערְׁ הֹודֹות צּו ַדאנְׁ ּולְׁ
אט ֶגעטּוהן ִמיט  ואס ֶער הָּ רֹויֶסע ִנִסים וָּ ִדי גְׁ

ז.  אּונְׁ
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יח א"ששִּ רָׁ הַּ  והת מוה
 

ן ִדי  ַרייסְׁ ט אֹויסְׁ ואלְׁ ן נָּאר ֶגעוָּ אבְׁ ִנים הָּ וָּ ִדי יְׁ
ן נָּאר  אבְׁ ֶדער, ֵזיי הָּ ה פּון ִאיִדיֶשע ִקינְׁ ֱאמּונָּ
ן ִדי ֶטַבע,  רֹויס ַמאכְׁ ֶגען אּון גְׁ ֶרענְׁ בְׁ ט ַאַריינְׁ ואלְׁ ֶגעוָּ
ט ֶדער  ט ִזיְך נָּאר ִמיט ֶטַבע אּון ִנישְׁ ַאז ַאֶלעס ִפירְׁ

ט, ַאזֹוי ַווייט ַאז ֵזיי ֵאייֶבערְׁ  ט ִדי ֶוועלְׁ ֶטער ִפירְׁ שְׁ
ן  ַרייבְׁ שְׁ ף אֹויפְׁ ֵזירֹות ַאז ֶמען ַדארְׁ ט גְׁ ן ֶגעַמאכְׁ אבְׁ הָּ

ס "אֵ  אֹויף ֶנער פּוֶנעם ָאקְׁ נּו ֵחֶלק בֵ ִדי ֶהערְׁ ֱאֹלֵקי ין לָּ
ַשט  ט פְׁ ן ֶגעזָּאגְׁ אבְׁ לֹוֵמינּו הָּ ֵשי שְׁ ֵאל", ַאנְׁ רָּ ִישְׁ

א ואס ֵזיי הָּ וָּ ן אֹויף ַפארְׁ ַרייבְׁ ט שְׁ ואלְׁ א ֶגעוָּ קָּ ן ֶעס ַדוְׁ בְׁ
ן  ֶנער, לֹויט ִווי ַחַז"ל זָּאגְׁ ת ל"ה:(ִדי ֶהערְׁ ַאז ֶמען  )ַשבָּ

ֵלייֶנע  ל ַפאר קְׁ אטְׁ ֶנער ַפאר ַא בָּ ן ִדי ֶהערְׁ ט נּוצְׁ ֶלעגְׁ פְׁ
ֵרייֶטע  ן ִאין ִדי בְׁ ֶגעגָּאסְׁ אט ַאַריינְׁ ֶדער, ֶמען הָּ ִקינְׁ

א ד הָּ אס ִקינְׁ ֶקען פּון ִדי ַזייט אּון דָּ ִרינְׁ ט ֶגעטְׁ
ט, ַאז  ואלְׁ ִנים ֶגעוָּ וָּ ן ִדי יְׁ אבְׁ אס הָּ אֶלע ַזייט, אּון דָּ מָּ שְׁ
ן ֶזעהן ִדי  ֶדער זָּאלְׁ ֲאִפילּו ִדי ִפיֶצעֶלעְך ִקינְׁ

ה'ִדיֶגע ֵרייד. ִפירָּ  כְׁ
אט  ֶטער הָּ שְׁ ַפאר ֶווען ֶדער ֵאייֶבערְׁ אּון ֶדערְׁ

ן ֶזעֶנען ִניצּו ן ַאז ִדי ִאידְׁ פְׁ אלְׁ ן פּון ֵזיי, ֶגעהָּ וארְׁ ל ֶגעוָּ
ֶטע, אּון  ֶקערְׁ ט ִדי ַפארְׁ קְׁ ף ֶמען טּוהן פּונְׁ ַדארְׁ
ֶדער ִדי  ז אּון ִאין ִדי ִקינְׁ ֶגען ִאין אּונְׁ ֶרענְׁ בְׁ ַאַריינְׁ
ט ִדי  ֶטער ִפירְׁ שְׁ ה, ַאז נָּאר ֶדער ֵאייֶבערְׁ שּוֶטע ֱאמּונָּ פָּ

אל ַאז עֶ  ט, ֲאִפילּו ֶווען ֶעס ֶזעהט אֹויס צּומָּ ס ֶוועלְׁ
אס ֶבֱאֶמת אֹויְך פּוֶנעם  א ַא ֶדֶרְך ַהֶטַבע, ִאיז דָּ ִאיז דָּ
ט ִדי  ֶטער ִפירְׁ שְׁ ן, נָּאר ֶדער ֵאייֶבערְׁ טְׁ שְׁ ֵאייֶבערְׁ

ִטית. רָּ ה פְׁ חָּ גָּ ִדיֶגע ַהשְׁ ט ִמיט ַא ֶגעַוואלְׁ  ֶוועלְׁ
 

ֶטע ָטאג ִאיז אֹויְך ֶגעֶווען ַא ֵנס  ִדי ֶעְרש ְ
יָּא  ט ִדי קשְׁ ואס ֶעס ִאיז ַבאַקאנְׁ פּון ֵבית יֹוֵסף וָּ

ואס  ט, אֹויב ֶדער ֵנס ִאיז ֶגעֶווען ַאז אֹויל וָּ ֶרעגְׁ פְׁ
ט  ט ַאכְׁ ֶרענְׁ אט ֶגעבְׁ אג הָּ ֶרעֶנען נָּאר ֵאיין טָּ ֶקען בְׁ
ן ֶטעג, ַווייל  אְך ֶדער ֵנס ֶגעֶווען נָּאר ִזיבְׁ ֶטעג. ִאיז דָּ

ֶרעֶנען? ט בְׁ אְך ֶגעֶקענְׁ אט ֶעס דָּ אג הָּ  ֵאיין טָּ
ן ַטאֶקע ִדי ֵהייִליֶגע ִדי ֵתירּו אבְׁ אס הָּ ץ ִאיז ַאז דָּ

ֶנען, ַאז  ט ֶלערְׁ ואלְׁ ז ֶגעוָּ ִאים אּונְׁ מֹונָּ ֶווען  ילּופִ ַאַחשְׁ
ֶעס ֶזעהט אֹויס ִווי ַא ֶדֶרְך ַהֶטַבע ַאז אֹויל ֶקען 

ֶרעֶנען, ִאיז  ֶבֱאֶמת אֹויְך ַא ֵנס, ֶעס ֶזעהט נָּאר אס דָּ בְׁ
 אֹויס ִווי ַא ֶטַבע.

א דֶ  רָּ מָּ ט ַאזֹוי ִווי ִדי גְׁ ֵציילְׁ אֹויף ֶרִבי )ַתֲעִנית כה.( ערְׁ
עּות  טָּ אט בְׁ ֶטער הָּ אכְׁ א, ַאז ֶווען ַזיין טָּ א ֶבן דֹוסָּ ֲחִנינָּ
אט  טָּ שְׁ ט ֶעִסיג ַאנְׁ ת ִליכְׁ ט ִאין ִדי ַשבָּ ֶגעֵלייגְׁ ַאַריינְׁ
ֶבער  ט: ''ֶדער ֶזעלְׁ אגְׁ אט ֶער ִאיר ֶגעזָּ אֹויל, הָּ

ט ַאז אוֹ  אט ֶגעַמאכְׁ ואס הָּ יל זָּאל ַבאֶשעֶפער וָּ
ֶרעֶנען'', אּון  ן ַאז ֶעִסיג זָּאל בְׁ ֶרעֶנען, ֶוועט ַמאכְׁ בְׁ
ט ַא  ֶרענְׁ אט ֶגעבְׁ ַאזֹוי ִאיז ַטאֶקע ֶגעֶווען ִדי ֶעִסיג הָּ
א ֶבן  אס ִאיז ֶגעֶווען ַווייל ֶרִבי ֲחִנינָּ ת, דָּ ץ ַשבָּ ַגאנְׁ
ואס  אס וָּ ט ֶדעם ֱאֶמת, ַאז דָּ אט ֶגעוואּוסְׁ א הָּ דֹוסָּ

ֶרענְׁ  ט ַקיין ֶדֶרְך ַהֶטַבע, ֶעס אֹויל בְׁ ט, ִאיז אֹויְך ִנישְׁ
ַפאר  ן, אּון ֶדערְׁ טְׁ שְׁ ִאיז אֹויְך ַא ֵנס פּוֶנעם ֵאייֶבערְׁ
ן ַאז ֶעִסיג זָּאל  ֶטער אֹויְך ַמאכְׁ שְׁ ֶקען ֶדער ֵאייֶבערְׁ

ֶרעֶנען.  בְׁ
ִאים  מֹונָּ ן ִדי ֵהייִליֶגע ַחשְׁ אבְׁ ַפאר הָּ אּון ֶדערְׁ

ט ֶדעם יֹום טוֹ  ט ֶטעג, ֲאִפילּו ֶגעַמאכְׁ ה ַאכְׁ ב ֲחנּוכָּ
ֶרעֶנען,  ט בְׁ אְך ֶגעֶקענְׁ אט ֶעס דָּ אג הָּ ן טָּ טְׁ שְׁ ֶדעם ֶערְׁ
ט ִווי  קְׁ ן, ַאז פּונְׁ ט ַווייזְׁ ואלְׁ ז ֶגעוָּ ן אּונְׁ אבְׁ ַווייל ֵזיי הָּ
ן ֶטעג ִאיז ֶגעֶווען ַא ֵנס, ִדי  ט ַאז ִזיבְׁ ֶיעֶדער ֵווייסְׁ

ֶבע ֵנס ִאיז אֹויְך ֶגעֶווען ֶדע אג, ַווייל ֶזעלְׁ ן טָּ טְׁ שְׁ  ם ֶערְׁ
 

 המשך בדף ג

   

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

יין  ט ָוואס ֶעס ֵגייט ֶגעֶשעהן, ָאֶבער זֵיי ָהאְבן ִניְשט ֶגעֶגעְבןָהאְבן ָנאר ֶגעָזאגְ  קַּ
ן ֵעָצה צּו ֶגעְבן, ָאֶבער יֹוֵסף ָהאט ֶגעָזא ְגט ָוואס ֵעָצה, ָוואס ֶמען ֶקען טּוהן ִזיְך אַּ

ֶוו ז ֶמען ָזאל אַּ ייְגן ִדי עְקלֵ ֶעס ֵגייט ֶגעֶשעהן, אּון ֶער ָהאט אֹויְך ֶגעָזאְגט ִדי ֵעָצה, אַּ
ְרֹעה אר ָהאט פַּ ָנאר  ְתבּוָאה פּון ִדי זַּאֶטע ָיאְרן צּו ִדי ָמאֶגעֶרע ָיאְרן, אּון ֶדעְרפַּ

 ָאְנֶגענּוֶמען זַּיין ִפְתרֹון.
 )תוך הנחל ליל שבת פרשת מקץ תשס"א(

*** 
 

ְהֶייןָׁ ְבאֶ  ב ֲאֶשר תִּ עָׁ רָׁ ע ְשנֵּי הָׁ ֶרץ ְלֶשבַּ אָׁ ן לָׁ דוה קָׁ ֶכל ְלפִּ אה יָׁה הָׁ אְוהָׁ יִּם ְולה ְצרָׁ  ֶרץ מִּ
ב עָׁ רָׁ ֶרץ בָׁ אָׁ רֵּת הָׁ כָׁ ז ֶמען ָזאל תִּ ְרֹעה אַּ אר פַּ ִדיק ָהאט ֶגעָזאְגט פַּ צַּ . יֹוֵסף הַּ

זֹוי ֶוועט אר ִדי הּוְנֶגער ָיאְרן, אּון אַּ ֶוועְקֵלייְגן ִדי ֶעְסן פּון ִדי זַּאֶטע ָיאְרן פַּ ֶמען  אַּ
אר הּוְנֶגער. אְרְבן פַּ  ִניְשט ְשטַּ

ָרא"ש ְש  ֵמז זַּיין, ָדאס ָוואס דֶ מֹוהַּ ז ֶדער ָפסּוק קּוְמט אּוְנז ְמרַּ ער ֶרִבי ִליָט"א ָזאְגט אַּ
"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן רכ"ב( ָזאְגט  ז אַּ ְבִליְנֶדער ֶמעְנטְ )ִליקּוֵטי מֹוֲהרַּ זֹוי ִווי ֶמען ֶזעהט אַּ ז אַּ ש אַּ

 ער ֶדער ְבִליְנֶדער ֵגייט ִמיטל"ע ֶוועְרט ֶגעִפיְרט דּוְרְך אַּ ֶזעֶהעְנִדיֶגער ֶמעְנְטש, ָאדֶ 
אְרָלאזְ  ט ִזיְך אַּ ְשֶטעְקן ָוואס וַּוייְזט ִאים ֶדעם ִריְכִטיְגן ֶוועג, אּון ֶדער ְבִליְנֶדער פַּ
ז זֵיי ֶוועְלן ִאים ִפיְרן אֹויְפ'ן רִ  ְנֶדעְרן ֶמעְנְטש ָאֶדער אֹויְפן ְשֶטעְקן אַּ יְכִטיְגן אֹויְפן אַּ

 ֶוועג.
זֹוי ִווי בְ ִדי ֶזעְלֶבע  ייְטן ָוואס ֶער ִאיז אַּ יי ֶיעְדן ֶמעְנְטש, ֶעס ֶזעֶנען ָדא צַּ ִליְנד, ִאיז בַּ

אק ִאין ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶער ְטרַּאְכט אַּ  ֶער ִפיְלט ָגאְרִניְשט יין ֶגעְשמַּ ז ֶער קַּ
ז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער  אְרף ִאים שֹוין ִניְשט ִאיז ָגאְרִניְשט ֶוועְרט, ֶער ְטרַּאְכט אַּ דַּ

ייְטן ֶווע אֶנען ִאין ִדי גּוֶטע צַּ ייט ִאיז ִדי ֵעָצה ִזיְך צּו ֶדעְרמַּ זַּא צַּ ן ֶמען ָהאְבן, ִאין אַּ
ת ה', אּון ָדאס ִגיְבט ִדי ּכֹוחֹות וַּוי אק ִאין ֲעבֹודַּ יֶטער ָהאט ָיא ֶגעִפיְלט אַּ ֶגעְשמַּ

 ִמינּוט ִפיְלט ֶמען ֶעס ִניְשט. ָאְנצּוֵגיין ֲאִפילּו ֶיעְצט אֹויף ִדי
ֵמז זַּיין,  עָדאס קּוְמט אּוְנז ֶדער ָפסּוק ְמרַּ ֶרץ ְלֶשבַּ אָׁ ן לָׁ דוה קָׁ ֶכל ְלפִּ אה יָׁה הָׁ ְשנֵּי  ְוהָׁ

ב עָׁ רָׁ אקהָׁ ָוואס  , ִדי ֶעְסן ָוואס ֶמען ָהאט ִאין ִדי זַּאֶטע ָיאְרן, ָדאס ֵמייְנט ִדי ֶגעְשמַּ
י ייט צּו צַּ ֶוועְקֵלייְגן אּון ֶמען ִפיְלט פּון צַּ אְרף ֶמען אַּ ת ה', ָדאס דַּ יט ִאין ֲעבֹודַּ

ייט ָוואס ֶמען ִפיְלט ֶעס ִניְשט.  ֶגעֶדעְנְקן ִאין ִדי צַּ
תֹוָרה ִמֵקץ א(  )ֹזאת הַּ

*** 
 

ת וַּיֵֶּשב אּון מִּ  ְרשַּ ין פַּ ה, אִּ ב ֲחֻנכָׁ יַס ֶדער יוהם טוה יג אוה ייבִּ ץ ֶעַס קּוְמט אֵּ  קֵּ
ָרא"ש ְשִליטָ  ְרשֹות ֶזעהן ִמימֹוהַּ ז ָדאס ִאיז ֶדעְרפַּאר, וַּוייל ִאין ִדי פַּ ר ִאין "א ָזאְגט אַּ

ִדיק ִאיז ֶגעִזיְצן ִאין ְתִפיָסה, אּון ִדי תֹוָרה דֶ  צַּ ז יֹוֵסף הַּ עְרֵצייְלט ִדי ֵהייִליֶגע תֹוָרה, אַּ
אר ֶדעם ז ָנאְכֶדעם ָוואס יֹוֵסף ָהאט פֹוֵתר ָחלֹום ֶגעֶווען פַּ ר אּוְנז אַּ ְשִקים,  שַּ מַּ הַּ

ְרֹעה. אר פַּ אֶנען פַּ ז ֶער ָזאל ִאים ֶדעְרמַּ  ָהאט ֶער ִאים ֶגעֶבעְטן אַּ
הּו" ָאֶבער ִדי תֹוָרה ָזאְגט  חֵּ ף וַּיְִּשכָׁ ים ֶאת יוהַסֵּ ְשקִּ מַּ ר הַּ ר שַּ א זָׁכַּ ר -"ְולה  ֶדער שַּ

אר  אֶנען יֹוֵסף פַּ ְשִקים ָהאט ִניְשט ֶגעֶדעְנְקט צּו ֶדעְרמַּ מַּ ְרֹעה, ָזאְגט ֶדער הַּ פַּ
ר אְרָלאְזט אֹויְפן שַּ ז ֶער ֶוועט ִאים  ֶמְדָרש: וַּוייל יֹוֵסף ָהאט ִזיְך פַּ ְשִקים, אַּ מַּ הַּ

אקּוֶמען ָנאְך ְצֵוויי ָיאר אִ  ְרֹעה, ֶדעְרפַּאר ָהאט ֶער צּובַּ אר פַּ אֶנען פַּ ין ְתִפיָסה, ֶדעְרמַּ
אְרָלאְזן ָנאר אוֹ  אְרף ִזיְך פַּ  יְפן ֵאייֶבעְרְשְטן.וַּוייל ֶמען דַּ

י ָמש ִדי ֶזעְלֶבע ִווי ֶדער יֹום טֹוב ֲחנּוָּכה, ִדי ְיָוִנים ָהאְבן אַּ יְנֶגעֶרעְדט אּון ָדאס ִאיז מַּ
ע, ָאֶבער ִדי ֵהייִליגֶ  ֶטבַּ ז ִדי ֶוועְלט ִפיְרט ִזיְך ְבֶדֶרְך הַּ אר ִדי ֶמעְנְטְשן אַּ ע פַּ

ְשמֹוָנִאים ָהאְבן ִמְלָחָמה ֶגע אְרקַּ חַּ אְלְטן ִמיט זֵיי, אּון אֹויְסֶגערּוְפן ִמיט אַּ ְשטַּ ייט הַּ
ז ָנאר ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִפיְרט ִדי ֶוועְלט, ֶעס ֶגעֶשעהט ָגאְרִניְשט פּון זִ  ֵליין.אַּ  יְך אַּ

אְרף ִזיְך פַּ  ז ֶמען דַּ ְרָשה, אַּ אר ִאין ִדי ֶטעג ָוואס ִמיר ֶלעְרֶנען ִאין ִדי פַּ אְזן אְרלָ ֶדעְרפַּ
אר ֶדעם יֹום טֹוב ֲחֻנּכָ  ייט פַּ אִסיְגְסֶטע צַּ ה, ֶווען ִדי ָנאר אֹויְפ'ן ֵאייֶבעְרְשְטן ִאיז ִדי פַּ

ז ָנאר ֶדער ְשמֹוָנִאים ָהאְבן אֹויְסֶגעֶלעְרְנט פַּאר ֶיעְדן צּו ִוויְסן אַּ  ֵהייִליֶגע חַּ
אְרָלאְזן.ֵאייֶבעְרְשֶטער ִפיְרט ִדי ֶוועְלט אּון ָנאר אֹויף ִאים דַּ   אְרף ֶמען ִזיְך פַּ

תֹוָרה וֵַּיֶשב יא(  )ֹזאת הַּ
 



 ג
 

א"ש רָׁ הַּ יחוהת מוה  שִּ
א ַקיין  ט דָּ ַלל ִנישְׁ ט ִאיז ֶעס ַא ֵנס, ַווייל ֶעס ִאיז ִבכְׁ ֶרענְׁ ִדיג ֶווען אֹויל בְׁ ֶטענְׁ שְׁ

ֶטער ַאֵליין. שְׁ אר ֶדער ֵאייֶבערְׁ ט נָּ  ֶדֶרְך ַהֶטַבע, ַאֶלעס ִפירְׁ
 

ְטן עְרש ְ  ַדאְנֶקען ֶדעם ֵאייּבֶ
ֶקען ֶדעם דֶ  ן אּון ַדאנְׁ ט צּו לֹויבְׁ ֶטעלְׁ ה ֶטעג ֶגעשְׁ ַפאר ֶזעֶנען ִדי ֲחנּוכָּ ערְׁ

ֶקען ֶדעם  ט ִזיְך צּו צּו ַדאנְׁ ן, ַווייל ֶווען ַא ִאיד ֶגעוואֹוינְׁ טְׁ שְׁ ֵאייֶבערְׁ
אס  ט ִאים, דָּ ֶטער ֶגעבְׁ שְׁ ואס ֶדער ֵאייֶבערְׁ ן וָּ ן אֹויף ִדי גּוֶטע ַזאכְׁ טְׁ שְׁ ֵאייֶבערְׁ

נְׁ  אל ֶעפְׁ ן אּון ֶער זָּ טְׁ שְׁ ן ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ִפירְׁ אל שְׁ ץ ַאז ֶער זָּ ט ִאים אֹויף ִדי ַהארְׁ
ֶטער ִאיז אֹויף ַזיין ַזייט, אּון ַאז ֲאִפילּו ֶווען ֶעס ֵגייט  שְׁ ן ַאז ֶדער ֵאייֶבערְׁ ִוויסְׁ

ן ַפא טְׁ שְׁ אס אֹויְך ִזיֶכער פּוֶנעם ֵאייֶבערְׁ ט ַאזֹוי גּוט ִאיז דָּ ר ַזיין ִאים ִנישְׁ
ה.  טֹובָּ

ן ִאין  ט ִליגְׁ ף ִנישְׁ ט אּון ֶער ַדארְׁ ש ִאיז ֶגעזּונְׁ טְׁ אס ַאֵליין ַאז ַא ֶמענְׁ דָּ
אס ַאֵליין ִאיז שֹוין ֶגענּוג  ֶדעֶרע, דָּ א ַאנְׁ אל ַאזֹוי ִווי ֶעס ֶזעֶנען ַלייֶדער דָּ ִפיטָּ שְׁ

ן, אּון ַאזֹוי וַ  טְׁ שְׁ ן ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ֶקען אּון לֹויבְׁ אט ֶיעֶדער צּו ַדאנְׁ וייֶטער הָּ
ט ִאים אּון  ֶטער ֶגעבְׁ שְׁ ואס ֶדער ֵאייֶבערְׁ ן וָּ אְך גּוֶטע ַזאכְׁ ש ֶגענּוג אּון נָּ טְׁ ֶמענְׁ
ן  טְׁ שְׁ ט ַטאֶקע ֶדעם ֵאייֶבערְׁ קְׁ ט ַאַריין ֶדעִרין אּון ֶמען ַדאנְׁ ַראכְׁ ֶווען ֶמען טְׁ

ה אּון ֶמען ט ֶמען ִדי ֵרייֶנע ֱאמּונָּ ֶזעהט ַאז ַאֶלעס ִאיז  ֶדערֹויף, ַדאן ַבאקּומְׁ
אט ֶדעם ַגן ֵעֶדן אֹויף ִדי  ן אּון ַאֶלעס ִאיז גּוט, אּון ֶמען הָּ טְׁ שְׁ פּוֶנעם ֵאייֶבערְׁ

ט.  ֶוועלְׁ
ֵלימּות ַדאן ֶוועט ֶיעֶדער ֶזעהן  אס ַזיין ִבשְׁ ִשיַח ֶוועט קּוֶמען ֶוועט דָּ ֶווען מָּ

אס ֶוועט מָּ  ן ַאז ַאֶלעס ִאיז גּוט, דָּ ֶגען ִאין ִדי ִמיט ִדי אֹויגְׁ ֶרענְׁ בְׁ ִשיַח ַאַריינְׁ
'ן  כְׁ צּו דּורְׁ ן ֶקען ֶמען אֹויְך צּוקּוֶמען ֶדערְׁ ִטיֶגע ַצייטְׁ ֶבער ֲאִפילּו ַהיינְׁ ט אָּ ֶוועלְׁ

אט. ואס ֶמען הָּ ִקים וָּ ן אֹויף ִדי גּוֶטע ֲחלָּ טְׁ שְׁ ֶקען ֶדעם ֵאייֶבערְׁ  ַדאנְׁ
אִריֶצער ִזי"ַע הָּ  ס'ל קָּ חָּ ה ֶקען ֶדער ַצִדיק ֶרִבי ִפנְׁ ת ֲחנּוכָּ ט ַאז ַשבָּ אגְׁ אט ֶגעזָּ

ואס  ה וָּ ט ַאז ֲחנּוכָּ אגְׁ אס ִאיז ַאזֹוי ִווי ֶגעזָּ ִשיַח. דָּ ן ֶדעם אֹור פּון מָּ ֶמען ִפיהלְׁ
ט ֶקען ֶמען שֹוין  אלְׁ ן, ֶדעמָּ טְׁ שְׁ ֶקען ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ַדאן ִאיז ִדי ַצייט צּו ַדאנְׁ

ִשיַח, צּו ֶזעהן  ן ִדי אֹור פּון מָּ ס פּוֶנעם ִפיהלְׁ אר גּוטְׁ ַאז ַאֶלעס ִאיז נָּ
ן. טְׁ שְׁ  ֵאייֶבערְׁ

 

ֹמאל ש ְ ה ּבִ ְיִמין ְוֵנר ֲחנּוּכָ  ְמזּוָזה ּבִ
ֶקע  ט אֹויף ִדי ִלינְׁ ה ִליכְׁ ֶטע ַזייט אּון ִדי ֲחנּוכָּ ה ִאיז אֹויף ִדי ֶרעכְׁ זּוזָּ ִדי מְׁ

ֵאל ה' ֱאֹלֵקינּו ה רָּ ַמע ִישְׁ ֵטייט "שְׁ ה שְׁ זּוזָּ ארַזייט. ִאין ִדי מְׁ ד" ַאז ֶעס ִאיז נָּ  ' ֶאחָּ
ֶטע ַזייט,  אדָּ  אס ִאיז אֹויף ִדי ֶרעכְׁ ט, דָּ ִציֶגע ַבאֶשעֶפער אֹויף ִדי ֶוועלְׁ ֵאיין ֵאיינְׁ

ֶטער  שְׁ אר ֶדער ֵאייֶבערְׁ ן ַאז נָּ ט ֶיעֶדער ָאפְׁ ֶווען ֶעס ֵגייט ַאֶלע גּוט ַדאן ֵווייסְׁ
ט ֶעס.  ִפירְׁ

ֶקע ַזייט, ֶווען ֶעס ֶבער אֹויף ִדי ִלינְׁ ט ִווי  אָּ ס, ֶעס ֵגייט ִנישְׁ קְׁ ן ִלינְׁ ֵגייט ַזאכְׁ
ן ִדי ִנִסים  קְׁ ט, צּו ֶגעֶדענְׁ ה ִליכְׁ ן ִדי ֲחנּוכָּ אבְׁ ף ֶמען הָּ ט ַדארְׁ ארְׁ ַאזֹוי ֶמען ִוויל, דָּ
ז ִזיְך צּו ַראֶטעֶווען פּון ִדי  אט ֶגעטּוהן ִמיט אּונְׁ ֶטער הָּ שְׁ ואס ֶדער ֵאייֶבערְׁ וָּ

ן ֶגעוָּ  אבְׁ ואס הָּ ִנים וָּ וָּ ֶדער, אּון יְׁ ה פּון ִאיִדיֶשע ִקינְׁ ן ִדי ֱאמּונָּ ַרייסְׁ ט אֹויסְׁ ואלְׁ
ְך ִדי ֵהייִליֶגע ַצִדיִקים ִדי  ן דּורְׁ פְׁ אלְׁ ז ֶגעהָּ אט אּונְׁ ֶטער הָּ שְׁ ֶדער ֵאייֶבערְׁ
ט ִדי  ֶטער ִפירְׁ שְׁ אר ֶדער ֵאייֶבערְׁ ן ַאז נָּ ז ֶגעִוויזְׁ ן אּונְׁ אבְׁ ואס הָּ ִאים, וָּ מֹונָּ ַחשְׁ

ר ט ִמיט גְׁ ֶקע ַזייט, ֶעס צּו ֶוועלְׁ ן אֹויף ִדי ִלינְׁ ף ִליגְׁ אס ַדארְׁ ֹויֶסע ִנִסים, אּון דָּ
ש. טְׁ ן ֶמענְׁ ט גּוט ַפארְׁ ן אֹויְך ֶווען ֶעס ֵגייט ִנישְׁ קְׁ  ֶגעֶדענְׁ

 

ץ  ה -ִמּקֵ  ֲחנּוּכָ
אט  ן הָּ אגְׁ ַשת ִמֵקץ. אּון ֶבֱאֶמת ִווי ִמיר זָּ ה ִאין ַפרְׁ ט אֹויס ֲחנּוכָּ ֵאייִביג קּומְׁ

אס  ֹעה דָּ ואס ַפרְׁ ה ֶגעִפיֶנען ִמיר ִדי ֲחלֹומֹות וָּ שָּ יכּות. ִאין ִדי ַפרְׁ רֹויֶסע ַשיְׁ ַא גְׁ
לָּ  ַמעְׁ ואס ֶזעֶנען ֶבֱאֶמת ֶגעֶווען לְׁ 'ט וָּ לֹומְׁ אט ֶגע'חָּ אס ִאיז הָּ ה ִמֶדֶרְך ַהֶטַבע, דָּ

לִ דָּ  שְׁ ן ַאיינְׁ אלְׁ אֶגעֶרע ִקיֶען זָּ ט ַקיין ֶדֶרְך ַהֶטַבע ַאז ִדי מָּ ֶגען ִדי ֶפעֶטע אְך ִנישְׁ ינְׁ
אְך אּון ִקיֶען  אט נָּ אס הָּ ֶקעֶנען, אּון ֲאִפילּו דָּ ט ֶדערְׁ ִנישְׁ אְך גָּארְׁ אל ֶעס נָּ ֶמען זָּ

לֹום ִאיז ֶעֶפעס ִמיט ֶטַבע ַווייל ַא ִקיה ֶקען דָּ  ֵווייֶטע חָּ ֶבער ִדי צְׁ ן, אָּ אְך ֶעסְׁ
ן ֶקעדָּ  אלְׁ ֶגען זָּ ֶטַבע ַאז ַזאנְׁ ט בְׁ ן ִנישְׁ צְׁ ַגאנְׁ ַפאר אְך ִאינְׁ ֶגען, אּון ֶדערְׁ ִלינְׁ ֶנען שְׁ

לֹום,  רֹון פּוֶנעם חָּ ן ֶדעם ִפתְׁ ט ִוויסְׁ ט ֶגעֶקענְׁ ֹעה ִנישְׁ ִמים פּון ַפרְׁ ן ִדי ֲחכָּ אבְׁ הָּ
ט  ן ִנישְׁ אבְׁ ֶטער ִדי ֶטַבע, ֵזיי הָּ ן אּונְׁ פְׁ וארְׁ ֶטער ֶגעוָּ ַווייל ֵזיי ֶזעֶנען ֶגעֶווען אּונְׁ

א ֶעֶפעס ט ַאז ֶעס ִאיז דָּ ֶטער  ֶגעוואּוסְׁ שְׁ אר ֶדער ֵאייֶבערְׁ ַא ֶהעֶכעֶרע ֹכַח, ַאז נָּ
ט. ט ִדי ֶוועלְׁ  ִפירְׁ

י,  דָּ עָּ ט: "ִבלְׁ אגְׁ ט ֶגעזָּ שְׁ אט ֶער צּום ֶערְׁ ֶבער ֶווען יֹוֵסף ִאיז ֶגעקּוֶמען הָּ אָּ
ֹעה ַאז  ט ַפאר ַפרְׁ אגְׁ אט ֶער ֶגעזָּ ט הָּ שְׁ ֹעה", צּום ֶערְׁ לֹום ַפרְׁ ֱאֹלִקים ַיֲעֶנה ֶאת שְׁ

אל ַלל  ֶער זָּ ט אּון ֶעס ִאיז ִבכְׁ ט ִדי ֶוועלְׁ ֶטער ִפירְׁ שְׁ ן ַאז נָּאר ֶדער ֵאייֶבערְׁ ִוויסְׁ
ֹעה  ט: "ֲחלֹום ַפרְׁ אגְׁ אט ֶער ִאים ֶגעזָּ נָּאְך הָּ א ַקיין ֶדֶרְך ַהֶטַבע, ֶדערְׁ ט דָּ ִנישְׁ

ֹעה" ֵבייֶדע ֲחלֹומֹות ֶזעֶנען ַפרְׁ ֱאֹלִקים ֹעֶשה ִהִגיד לְׁ ד הּוא, ֵאת ֲאֶשר הָּ ִדי  ֶאחָּ
ט ַקיין ֶדֶרְך ַהֶטַבע, ַאזֹוי  ַלל ִנישְׁ לֹום ִאיז ִבכְׁ ֵווייֶטע חָּ ֶבע, ַאזֹוי ִווי ִדי צְׁ ֶזעלְׁ
א  טָּ ַלל ִנישְׁ ט ַקיין ֶדֶרְך ַהֶטַבע, ַווייל ֶעס ִאיז ִבכְׁ לֹום ִאיז ִנישְׁ ֶטע חָּ שְׁ  אֹויְך ִדי ֶערְׁ
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 מוסדותינו הק' לבנייעס אינערהא
~~~ 

 שיינע שבע ברכות פאר א תלמיד הישיבה
 

א הערליכע שבע ברכות איז פארגעקומען  מאנטאגדי וואך 
בית המדרש היכל הקודש אויף החתן יואל לאנדא הי"ו אין פאר 

 אין קרית יואל. העיס סט.
 התאחדות"די סעודה איז געווארן צוגעשטעלט דורך די 

פון למידי הישיבה די חשובע אינגעלייט ת "אברכים היכל הקודש
 קרית יואל.

זענען זיך צוזאם געקומען א גרעסערע עולם פון תלמידי עס 
 .ען מיט די שמחהנו זיך מיטצופרייהישיבה און אנשי שלומי

דה האט מען געהערט טרעפליכע דיבורים פונעם די סעוביי 
 ןהאט ארויס געברענגט די חשיבות פוא וואס "ראש ישיבה שליט

ד פון היכל הקודש וואס גייט אונטער די חופה גאר א תלמי
געענדיגט  ש פון א צווייטן, נאכדעם וואס ער האט שויןאנדער
צענדליגע מאל ששה סדרי משנה, אסאך מסכתות  ס,"שגאנץ 

מען גייט אזוי צו ווען איין מאל און נאך פיל.  ןס הונדערט או"הש
 צו די חתונה איז דאס גאר אן אנדערע סארט לעבן.

בענטשן האט מען זיך ארויס געלאזט אין א טאנץ ווי מען נאכן 
 .שעה'ןנאכט האט משמח געווען דעם חתן ביז אין די שפעטע 

 !שמח תשמח ריעים האהובים
*** 

 

 הדלקת נר חנוכה ביי מוהרא"ש שליט"א
ווי אלע יארן קומען זיך תלמידי היכל הקודש צוזאם ביי אזוי 
  .הדלקת נר חנוכהא מיטצוהאלטן די "ש שליט"מוהרא

מיטצוהאלטן די נאכט קומען הונדערטער אידן יעדע 
 געהויבענע מינוטין.

ש אן פאר יעדן פערזענליך "צינדען וואונטש מוהראנאכן 
 .שועותיברכות ו

 

 !שיר ורנניםקבעו 
 
 
 

א"ש רָׁ הַּ יחוהת מוה  שִּ
אט שֹוין ַקיין ֶדֶרְך ַהֶטַבע נָּ  אס הָּ ט. אּון דָּ ט ִדי ֶוועלְׁ ֶטער ִפירְׁ שְׁ אר ֶדער ֵאייֶבערְׁ

ן  טְׁ שְׁ ט צּו ִאים פּוֶנעם ֵאייֶבערְׁ אט ֶגעֶרעדְׁ ן, ַאז יֹוֵסף ַהַצִדיק הָּ ט ֶהערְׁ ֹעה ֶגעֶקענְׁ ַפרְׁ
רֹון צּו ַזיין חָּ  ן ִדי ִפתְׁ ט ֶהערְׁ אט ֶער שֹוין ֶגעֶקענְׁ א ַקיין ֶטַבע, הָּ ט דָּ לֹום ַאז ֶעס ִנישְׁ

ט ֶגעֶווען ַקיין ֶטַבע. ואס ִאיז אֹויְך ִנישְׁ  וָּ
א ַקיין ֶדֶרְך  ט דָּ אס ַאז ֶעס ִנישְׁ ה ֶגעִפיֶנען ִמיר דָּ שָּ ט אֹויס ַאז ִאין ִדי ַפרְׁ קּומְׁ

ה,  ן פּון ֲחנּוכָּ יָּ ֶצע ִענְׁ אס ִאיז ִדי ַגאנְׁ ואס דָּ אט  ועןוֶ ַהֶטַבע, וָּ ֶטער הָּ שְׁ ֶדער ֵאייֶבערְׁ
ֶגען ִדי ֶטַבע,  ֶרענְׁ בְׁ ט ַאַריינְׁ ואלְׁ ן ֶגעוָּ אבְׁ ואס הָּ ִנים וָּ וָּ ז ֶגעַראֶטעֶוועט פּון ִדי יְׁ אּונְׁ
ן ַאז  ז ֶגעִוויזְׁ אט אּונְׁ ואס הָּ ה, וָּ רֹויֶסע ֵנס ֲחנּוכָּ אט זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ִדי גְׁ אּון ֶמען הָּ

ֶטער ִפי שְׁ אר ֶדער ֵאייֶבערְׁ ט.נָּ ט ִדי ֶוועלְׁ  רְׁ
 

ה   ַא ַצייט פּון ִחינּוךְ  -ֲחנּוּכָ
ואס  דֹול וָּ ט ֶיעֶדער ִאיד ַאזֹוי ִווי ֶדער ֹכֵהן גָּ ט ֶווערְׁ ה ִליכְׁ ן ִדי ֲחנּוכָּ דְׁ ַביים ִצינְׁ

ש. דָּ ה ִאין ֵבית ַהִמקְׁ נֹורָּ ן ִדי מְׁ דְׁ אט ֶגעצּונְׁ  הָּ
ט אגְׁ דֹוש זָּ ַב"ן ַהקָּ ָך(,  ַאזֹוי ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ַרמְׁ ַהעלֹותְׁ ַשת בְׁ אֹויף ֶדעם )ֵריש ַפרְׁ

ש  רָּ ה ט"ו ִסי' ו'( ֶמדְׁ שָּ ה ַפרְׁ ר ַרבָּ בָּ אט ֶגעֶזעהן ַאז ַזיין )ַבִמדְׁ ט ַאז ֶווען ַאֲהֹרן הָּ אגְׁ ואס זָּ וָּ
ִשיִאים  ֶדעֶרע נְׁ ִריב ֶגעֶווען צּוַזאֶמען ִמיט ִדי ַאנְׁ ט ַמקְׁ אט ִנישְׁ ֵשֶבט, ֵשֶבט ֵלִוי, הָּ

ואס ַזיין ֵשֶבט ִאיז ַביים חֲ  וָּ אט ֶער ֶגעַהאט ֲחִליַשת ַהַדַעת, ַפארְׁ ן, הָּ כָּ נּוַכת ַהִמשְׁ
ט: "ַדיין ַזאְך  אגְׁ ט אּון ֶגעזָּ ֶטער ַבארּוִהיגְׁ שְׁ אט ִאים ֶדער ֵאייֶבערְׁ ן, הָּ ֶגעַפאלְׁ ַארֹויסְׁ

אר  נֹות ִאיז נָּ בָּ רְׁ ֶרעֶסער פּון ֵזייֶער ַזאְך, ַווייל ִדי קָּ אְך גְׁ א ֶווען ִדי ֵבית ִאיז נָּ דָּ
אס ֶוועט ַזיין אֹויף  ואס דָּ ה, וָּ נֹורָּ ן ִדי מְׁ דְׁ ִצינְׁ ט ָאנְׁ ֶבער דּו ֶוועסְׁ ֵטייט, אָּ ש שְׁ דָּ ַהִמקְׁ

ִאירּו". ה יָּ נֹורָּ ֵני ַהמְׁ ט ֶאל מּול פְׁ אגְׁ סּוק זָּ  ֵאייִביג, ַאזֹוי ִווי ֶדער פָּ
ואס ַאהֲ  ה וָּ נֹורָּ ַב"ן, ִדי מְׁ ט אֹויף ֶדעם ֶדער ַרמְׁ ֶרעגְׁ ן ִאיז פְׁ דְׁ אט ֶגעצּונְׁ ֹרן ַהֹכֵהן הָּ

אט ִאים ֶדער  ואס הָּ וָּ ֵטייט? ַפארְׁ ש שְׁ דָּ אר ֶגעֶווען ֶווען ֶדער ֵבית ַהִמקְׁ אְך אֹויְך נָּ דָּ
אס  ואס ֶדען דָּ אר וָּ ה ֶוועט ַזיין אֹויף ֵאייִביג? נָּ נֹורָּ ט ַאז ִדי מְׁ אגְׁ ֶטער ֶגעזָּ שְׁ ֵאייֶבערְׁ

ט אֹויף ֵאייִביג ֲאִפילּו ִאין  ֵגייט ַארֹויף אֹויף ִדי ֵהייִליֶגע ַלייבְׁ ואס בְׁ ט וָּ ה ִליכְׁ ֲחנּוכָּ
לּות.  גָּ

ט, ִאיז ֶער  ה ִליכְׁ ד ִדי ֲחנּוכָּ ֶזעהט ֶמען פּון ֶדעם, ַאז ֶיעֶדער ִאיד ֶווען ֶער ִצינְׁ
טֶ  ט ִדי ֶבעסְׁ אלְׁ ַפאר ִאיז ֶדעמָּ ש, אּון ֶדערְׁ דָּ דֹול ִאין ֵבית ַהִמקְׁ ע ַאזֹוי ִווי ֶדער ֹכֵהן גָּ

ט אּון  ה ִליכְׁ ֶדער ַביי ִדי ֲחנּוכָּ אל צּוַזאם ֶנעֶמען ַזייֶנע ִקינְׁ ַצייט ַאז ֶיעֶדער ַטאֶטע זָּ
ִמירֹות  ֶגען ִמיט ֵזיי ִדי זְׁ ֶדער ַאז ֶדער ִזינְׁ ֶנען ַפאר ִדי ִקינְׁ ֶלערְׁ אּון אֹויסְׁ

א ף הָּ ואס ֶמען ַדארְׁ ז, אּון וָּ ִדיג ִמיט אּונְׁ ֶטענְׁ ֶטער ִאיז שְׁ שְׁ א ֵאייֶבערְׁ אר דָּ ן ִאיז נָּ בְׁ
ה", ִאיז אֹויְך  אֶמען "ֲחנּוכָּ ן, אּון ֶדער נָּ טְׁ שְׁ ן ֵאייֶבערְׁ ן ַפארְׁ ֵציילְׁ ה צּו ֶדערְׁ ֵאיין ֵעצָּ
ֶדער,  ַחֵנְך ַזיין ִדי ִקינְׁ ֶפעִציֶעֶלע ַצייט צּו מְׁ ה ִאיז ַא סְׁ ַרֵמז אֹויף "ִחינּוְך", ַאז ֲחנּוכָּ מְׁ

שְׁ  ֶקען ַאז ֶדער ֵאייֶבערְׁ ז.צּו ֶגעֶדענְׁ ִדיג ִמיט אּונְׁ ֶטענְׁ  ֶטער ִאיז שְׁ
קֹום ַהֶזה, ֵאין  א ַהמָּ ש "ַמה נֹורָּ דָּ ַלאץ פּון ֵבית ַהִמקְׁ ֵטייט ַביים פְׁ ַאזֹוי ִווי ֶעס שְׁ
ן ִאיד  ֶבע ַביי ֶיעדְׁ ַמִים", ִדי ֶזעלְׁ ֶזה "ַשַער  ַהשָּ ֶזה ִכי ִאם ֵבית ֱאֹלִקים וְׁ

ד ִדי חֲ  ואס ִצינְׁ ֵהיים, וָּ ֶדערְׁ ט ִאין ֵבית ִאינְׁ ט, ִאיז ַאזֹוי ִווי ֶער ִאיז ֶיעצְׁ ה ִליכְׁ נּוכָּ
ַלייְך ַארֹויף צּום ַשַער  ט, ֵגייט גְׁ ה ִליכְׁ ט ַביי ִדי ֲחנּוכָּ ואס ֶמען ֶבעהְׁ ש, אּון וָּ דָּ ַהִמקְׁ

צֹון. רָּ ַרֲחִמים ּולְׁ ֶגענּוֶמען לְׁ ֶנעל ָאנְׁ ט שְׁ ַמִים אּון ֶווערְׁ  ַהשָּ
ַפאר ֶזעֶנען ִדי ֶטעג  ן ַביים ֶדערְׁ ֶבעטְׁ ל צּו אֹויסְׁ סּוגָּ ֶפעִציֶעל מְׁ ה סְׁ פּון ֲחֻנכָּ

ן ֶדעם  ץ יָּאר ֶקען ֶמען אֹויְך ֶבעטְׁ ואס ֶמען ִוויל, ֲאִפילּו ַא ַגאנְׁ ן וָּ טְׁ שְׁ ֵאייֶבערְׁ
ֶנעֶלער פֹוֵעל'ן ַאֶלע ִמיֵני  ֶגער אּון שְׁ ִרינְׁ ה ֶקען ֶמען גְׁ ֶבער ֲחֻנכָּ ן, אָּ טְׁ שְׁ ֵאייֶבערְׁ

שּועֹות ט אֹויף ִדי יְׁ ט, ֶמען קּוקְׁ ה ִליכְׁ ט ַביי ִדי ֲחֻנכָּ ַעת ֶמען ִזיצְׁ , אּון נָּאְך ֶמער ִבשְׁ
ט אֹויס ִדי ֵהייִליֶגע  ואס ִניצְׁ ט, ֶקען ֶמען גָּאר ַאַסאְך פֹוֵעל'ן, וואֹויל ִאיז ֶדעם וָּ ִליכְׁ

ט ַביי ט אּון ֶבעהְׁ ה ִליכְׁ ט ַביי ִדי ֵהייִליֶגע ֲחֻנכָּ ן ַאֶלעס ֶטעג, אּון ִזיצְׁ טְׁ שְׁ ם ֵאייֶבערְׁ
ִמיּות, ֶוועט ֶער ִזיֶכער אֹויס'פֹוֵעל'ן  ַגשְׁ רּוֲחִניּות אּון בְׁ ן בְׁ אבְׁ ף הָּ ואס ֶער ַדארְׁ וָּ

שּועֹות. רֹויֶסע יְׁ  גְׁ
ה, א"ש ֵחֶלק ה', י"ב, ט"ז, ֶעֶרְך ֲחנּוכָּ  ֵחֶלק ד' ֶעֶרְך ֶטַבע, תֹוְך ַהַנַחל ִמֵקץ תשנ"א( )ִשיחֹות מֹוַהרָּ
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י, נִּ י ֲאדֹּ ר בִּ ה וַּיֹּאמַּ יו ְיהּודָׁ גַּש ֵאלָׁ ית ֶדער ֶמְדָרׁש ָזאְגט אֹויף ֶדעם  וַּיִּ )ְבֵראׁשִׁ
יָמן ד'(  ָלה" ְיהּוָדה ָהאט ָנאְנטַרָבה, ַויִַׁגׁש, ַפְרָׁשה צ"ג, סִׁ ְתפִׁ ֶגעְטֶרעְטן -"ַהָגָׁשה לִׁ

ָלה, צּו ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן. יט ְתפִׁ  מִׁ
יֶגער ֶרבִׁ  וי ֶדער ֵהיילִׁ יר, לֹויט וִׁ יז ָדאס ַמְסבִׁ יָט"א אִׁ י ָזאְגט מֹוַהָרא"ׁש ְׁשלִׁ

יָמן רפ"ב(  יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ח"א סִׁ יְך אּון )לִׁ יג ַזיין ְפֵריילִׁ יד ַדאְרף ְׁשֶטעְנדִׁ ַאז ַא אִׁ
יד זֶ  ילּו ֶווען ַא אִׁ יְׁשט ַזיין צּוְבָראְכן, ֲאפִׁ עהט ַאז אֹויְפֶגעֵלייְגט, אּון ֵקייְנָמאל נִׁ

יז זֵייֶער ַווייט פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ֶער טּוט  ַאַסאְך ֲעֵבירֹות, אּון ָדאס ֶער אִׁ
יז ָנאר ֶדער ֵיֶצר ָהרַ  ויְסן ַאז ָדאס אִׁ יג, ַדאְרף ֶער וִׁ ים ְטרֹויֶערִׁ ע ָוואס ַמאְכט אִׁ

יג ים ַמאְכן ְטרֹויֶערִׁ ויל אִׁ ים, ָנאר אֹויפְ  וִׁ יְׁשט ָלאְזן פּון אִׁ יְך נִׁ זּוְכן אּון ֶמען ָטאר זִׁ
י גּוֶטע ַזאְכן ָוואס ֶמען ָהא יְך דִׁ יד ָהאט ָדאךְ ַביי זִׁ  ט ֶגעטּוהן, ַווייל ֶיעֶדער אִׁ

וי ֶעס דַ  יְנַגאְנְצן וִׁ יְׁשט אִׁ ְצֹות ֶזעֶנען אֹויְך נִׁ י מִׁ ילּו דִׁ ְצֹות, ֲאפִׁ אְרף צּו ַאַסאְך מִׁ
יט ֶדעם ַדאְרף יְך, אּון מִׁ ין זִׁ יְך  ַזיין, ָהאט ֶעס ָאֶבער ָדאְך ֶעֶפעס גּוט'ס אִׁ ֶמען זִׁ

 ֵזייֶער ְפֵרייֶען.
יז ָדא ֶעֶפעס גּוטְ  אּוַווייל וו וי דֶ ֶעס אִׁ יז ֶעס ָנאר פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, וִׁ ער ס אִׁ

ים קמה, ט( ָפסּוק ָזאְגט  לִׁ ל,)ְתהִׁ כֹּ ב ה' לַּ ס ְמֵמיָלא ֶווען דּו ְטֶרעְפְסט ֶעֶפע טוֹּ
יר, אּון  יט דִׁ יז מִׁ יְך, ֵמייְנט ָדאס ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער אִׁ גּוט'ס ַביי דִׁ

יקּוֵטי ֲהָלכֹות, ַהְׁשָכַמת ַהֹבֶקר א', בַפאר ֶקעְנְסטּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן ֶדערְ   .'()לִׁ

יד אּון ָנאר ַאזֹוי ֶקען ֶמען ַדאֶוועֶנען אּון ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ַווייל ֶוו ען ַא אִׁ
ים ֶדער ֵיֶצר הָ  ויל ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ְבֶרעְנְגט אִׁ יוִׁ ן ַרע ַאַריין ַמְחָׁשבֹות אִׁ

יְך ָהא יְך ֶדען ֶוועְרט, אִׁ ין אִׁ ָדאְך ֶגעטּוהן ַאַסאְך ֲעֵבירֹות"  בָקאפ "ָוואס בִׁ
יְסל גּוֶטע ַזאְכן ָו י בִׁ יט דִׁ יד ְפֵרייְדט זִׁיְך מִׁ יט ֶדעם ָוואס ַא אִׁ ואס ֶער ָאֶבער מִׁ

יְך ֶקעֶנען אֹויְסרֶ  עְדן ָדאס ַהאְרץ ַפאְרן ָהאט, ָדאס ַמאְכט ַאז ֶער ָזאל זִׁ
 ֵאייֶבעְרְׁשְטן.

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  -ַהָגָׁשה לִׁ יד וִׁ ֶווען ַא אִׁ

יְטן, ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ַדאְרף ֶער ְטַראכְ  נִּ י ֲאדוֹּ יז ָדאךְ  - בִּ  ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער אִׁ
יר, אּון  ין מִׁ יְך ָהאב ָדאְך ֶעֶפעס גּוט'ס אִׁ יר, אִׁ יט מִׁ ְבְדךָׁ , ַדאןמִׁ ֵבר נָׁא עַּ  ְידַּ

י נִּ ר ְבֵעיֵני ֲאדֹּ בָׁ יְך ֶקען אֹויְך ֶרעְדן צּום  - דָׁ יְך ַאז אִׁ יהל אִׁ ֶדעָמאְלט'ס פִׁ
 ֵאייֶבעְרְׁשְטן.

 ֹוָרה ַויִַׁגׁש א()ֹזאת ַהת
*** 

 

י ֵהנָׁה ְרֶתם אוֹּתִּ י ְמכַּ ר ְבֵעיֵניֶכם כִּ ל יִּחַּ ְצבּו ְואַּ ל ֵתעָׁ ה אַּ תָׁ  ֶדער  ,ְועַּ
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ן זצו י נָׁתָׁ ים פּון ֶרבִּ פּורִּ ת ְוסִּ יחוֹּ  ק"לשִּ

ייט עַּ  י יָׁאְרצַּ  ה ְבֵטֵבתרָׁ שָׁ צּו דִּ
 

ן? ִליב ְּ  ָוואס ִאיז ֶגעב ְּ
ן ֵאייְנָמאל ָהאט אֹויְסֶגעְבָראְכן ַא ְשֵריָפה ִאי

ְשָטאט ְבֶרְסַלב, ַא ַגאְנֶצע הֹויז ָהאט ָאְפֶגעְבֶרעְנט, 
ֶרִבי ָנָתן ִמיט ָנאְך ֶעְטִליֶכע ַאְנֵשי ְשלֹוֵמינּו ֶזעֶנען 
ֶגעַגאְנֶגען קּוְקן ִדי ְפַלאץ פּון ִדי ְשֵריָפה, ָהאְבן ֵזיי 
ֶגעֶזעהן ִווי ֶדער ַבַעל ַהַבִית פּוֶנעם הֹויז ֵווייְנט 

ֶער, אּון ֶער זּוְכט ְצִוויְשן ִדי ָחְרבֹות אֹויב ֶעס ֵזיי
ִאיז ָנאְך ֶגעְבִליְבן ַא ַגאְנץ ְשִטיְקל ָהאְלץ ָאֶדער 
ַאייְזן, ָוואס ֶער ֶוועט ֶקעֶנען ִאיֶבער ִניְצן ֶווען ֶער 

 ֶוועט צּוִריק אֹויְפבֹויֶען ֶדעם הֹויז.
ֶמעְנְטְשן: ָהאט ֶרִבי ָנָתן ֶגעָזאְגט ַפאר ַזייֶנע 

"קּוְקט ִווי ֶדער ֶמעְנְטש ִגיְבט ִניְשט אֹויף, ֲאִפילּו 
ַזיין הֹויז ָהאט ָאְפֶגעְבֶרעְנט, זּוְכט ֶער ָנאְך ַאְלץ 
ָוואס ֶעס ִאיז ִאיֶבער ֶגעְבִליְבן, אּון ֶער ֶוועט 
צּוִריק אֹויְפבֹויֶען ַזיין הֹויז, ִדי ֶזעְלֶבע ַדאְרף ַא 

יד טּוהן, ֲאִפילּו ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ָהאט ִאים ֶיעֶדער אִ 
ֶגעַכאפט, אּון ִאים ִאיְנַגאְנְצן ַפאְרְבֶרעְנט, ָטאר ֶער 
ִניְשט אֹויְפֶגעְבן, ָנאר אֹויְפזּוְכן ַביי ִזיְך ִדי ִביְסל 
גּוט'ס ָוואס ֶער ָהאט ָנאְך ַביי ִזיְך, אּון ִזיְך ְפֵרייֶען 

ֶוועט ֶער ִזיְך צּוִריק ִמיט ֶדעם, אּון ַאזֹוי 
 ."אֹויְפבֹויֶען אּון צּוִריק קּוֶמען צּום ֵאייֶבעְרְשְטן

 )ְמקֹור הִשְמָחה, ִשיחֹות, אֹות ל"ב(
 

 ִוויִפיל ַאֵזייֶגער?
ֶמען ֶדעְרֵצייְלט ָנאְך ַאז ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ָנָתן 
ַז"ל ָהאט ֶגעַהאט אֹויף ֶיעְדן ַוואְנט ַא ֵזייֶגער, 

אי ֶער ָזאל ְשֶטעְנִדיג ֶזעְהן ִווי ְס'רּוְקט ִזיְך ִדי ְּכדַ 
יְנַכאְפן ִמינּוְטן אּון ִדי ָשעֹות ְוכּו', אּון ֶער ָזאל ַאַרי

אּון אּוְנֶזעֶרע ַלייט ְפֶלעְגן ָזאְגן  .טֹוב ַאִמִּתי ְוִנְצִחי
ֶשֵאין לֹו ָשָעה'  - אֹויף ֶדעם ַא ֶרֶמז 'ֵאין ְלָך ָאָדם

קּוְקן ֶיעֶדע  צּון ֵזייֶגער אֹויב ֶמען ָהאט ִניְשט ַקיי
ֶדער ִאיז  -ָאְנִפיְלן ִמיט ֶעֶפעס גּוְטס ְוכּו' ן אּוָשָעה 

 .ִניְשט ַקיין ֶמעְנְטש
ֶעס ֶזעְהט אֹויס ִווי ַא ָפשּוֶטע ַזאְך צּו קּוְקן 
ֶיעֶדע ָשָעה ֶמען ָזאל ַארֹויְסַכאְפן ֶעֶפעס ַא גּוֶטע 
 ַזאְך, ָאֶבער ֶדער ֱאֶמְת'ן ַאַריין ֶווער ֶעס ֶגעוואֹויְנט

ם, ֶער ינִ שָ וְ צּו ֶדעם ָהאט ֲאִריכּות ָיִמים ִזיְך צּו, 
ָהאט ַא ַלאְנֶגען ָטאג, אּון ֶער ַכאְפט ַארֹויס טֹוב 

 ַאִמִּתי ְוִנְצִחי.
 (שע"הִמְכָּתב חלק ג' )ַאֶשר ַבַנַחל ְבִאיִדיש 

 

... ט ַאָראפ  סְּ  ֶווען דו  ַפאלְּ
ען ֶרִבי ָנָתן ָהאט ֶגעַהאט ַא ַּתְלִמיד ִמיְטן ָנאמֶ 

ל ֶטעְפִליֶקער, ֶער ִאיז ֶגעֶווען ֵזייֶער ַא אּוֶרִבי שָ 
 ְגרֹויֶסער ַצִדיק, ָדבּוק צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶער 
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 ב
 

ים פּורִּ ת ְוסִּ יחוֹּ  שִּ
ְפֶלעְגט ַא ַגאְנְצן ָטאג ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון 

 ְמִסיַרת ֶנֶפש. ֶגעִדיְנט ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ִמיט ְגרֹויס
ל, ִאיְך ָהאב אּוָהאט ִאים ֶרִבי ָנָתן ַאָמאל ֶגעָזאְגט: "שָ 

ָנאְך ִניְשט ַקיין ַהָנָאה פּון ִדיר, ָנאר ֶווען ִאיְך ֶוועל ֶזעהן 
ַאז דּו ֶוועְסט ַאָראְפַפאְלן, אּון דּו ֶוועְסט ִדיְך ַווייֶטער 

ייֶבעְרְשְטן, ַדאן ֶדעְרַהאְלְטן, אּון צּוִריק קּוֶמען צּום אֵ 
 ֶוועל ִאיְך ַהָנָאה ָהאְבן פּון ִדיר".

ַווייל ֶדער ִעיָקר ֲחִשיבּות פּון ַא ִאיד ֶמעְסט ִזיְך, ֶווען 
ֶעס ֵגייט אֹויף ִאים ַאִריֶבער ְשֶוועִריַקייְטן, ְברּוֲחִניּות 
ּוְבַגְשִמיּות, אּון ֶער ֶדעְרַהאְלט ִזיְך, אּון ֶער קּוְמט 

 ְכַאָמאל אּון ָנאְכַאָמאל צּוִריק צּום ֵאייֶבעְרְשְטן.ָנא
 )ְמקֹור הִשְמָחה, ִשיחֹות, אֹות מ"ב(

 

ֶדער ן ִמיט ִדי ִקינְּ  ִזיצְּ
דּו ָזאְלְסט ִוויְסן ָדאס ֶדעם ֵהייִליְגן ֶרִביְנ'ס ַזאְך ִאיז 
ֶדער ִעיָקר ְּתִמימּות אּון ְפִשיטֹות, ַאֶוועְקַוואְרְפן ֶדעם 

ֶכל, אּון ִזיְך ִפיְרן ִווי ַא ָפשּוֶטער ֶעְרִליֶכער ֵאייֶגעֶנעם שֵ 
ִאיד, ִאיְך ָהאב ֶגעֶהעְרט פּון ָהַרב ַהָחִסיד ר' ֵלִוי ִיְצָחק 
ֶבְנֶדר ַז"ל ָדאס ֶער ָהאט ֶגעֶהעְרט ַאַסאְך ָמאל פּון ר' 
ַאְבָרָהם ֶבן ר' ַנְחָמן טּוְלְטִשיֶנער ַז"ל ָדאס ֶדער ֵהייִליֶגער 

עֶווען ַא ְגרֹויֶסער ַפְשְטן ֶער ְפֶלעְגט ִזיְצן ֶרִבי ָנָתן ִאיז גֶ 
ִמיט ַזייֶנע ִקיְנֶדער צּוַזאֶמען ַביים ֶעְסן, אּון ַאְכטּוְנג 
ֶגעֶגעְבן ֵזיי ָזאְלן ִזיְך ַוואְשן אּון ֵזיי ָזאְלן ֶעְסן, אּון ָהאט 
יֹות פּון ֵהייִליְגן ֶרִבי'ן, אּון ֶער ָהאט  ֵזיי ֶדעְרֵצייְלט ַמֲעֹשִ

עֶגעְבן ֵזיי ָזאְלן ֶבעְנְטְשן, אּון ֶער ְפֶלעְגט ָזאְגן ַאְכטּוְנג גֶ 
ָדאס ִדי ֲעבֹוָדה ָוואס ֶער ֵלייְגט ַאַריין ִאין ַזייֶנע ִקיְנֶדער 
ִאיז ַביי ִאים ַאזֹוי ָחשּוב ִווי ֲעבֹוַדת ִּתיקּון ֲחצֹות, )ָוואס 
ָדאס ִאיז ַבאִוויְסט ַאז ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ַביים ֵהייִליְגן ֶרִבי 

ֵאייֶנע פּון ִדי ְשֶוועְרְסֶטע ַעבֹודֹות, ֶער ְפֶלעְגט ִזיְצן  ָנָתן
אֹויף ֶדער ֶעְרד ָבֵעת ֲחצֹות, אּון ִגיְסן ַטייְכן ְטֶרעְרן אֹויף 
חּוְרָבן ֵבית ַהִמְקָדש אּון ָצרֹות ִיְשָרֵאל אּון ָהַעָלַמת 
ַהַצִדיק( פּוְנֶדעְסְטֶוועְגן ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט ַאז ִזיְך 

ִדי ִקיְנֶדער ִאיז ַביי ִאים ַאַזא ָחשּוֶבע ָאְפצּוֶגעְבן ִמיט 
 ֲעבֹוָדה ִווי ִדי ֲעבֹוָדה פּון ִּתיקּון ֲחצֹות.

 (תמ"בִמְכָּתב חלק ד' )ַאֶשר ַבַנַחל ְבִאיִדיש 
 

ן? פְּ ָראנְּ ל ב ְּ ֶלעש ְּ  ַא פְּ
ֵאייְנָמאל ָהאט ֶמען ֶדעְרֵצייְלט ַפאר ֶרִבי ָנָתן, ַאז ֶעס 

אְלְטן ְשֶטעְנִדיג ַא ְפֶלעְשל ֶזעֶנען ָדא ֲחִסיִדים ָוואס הַ 
ְבָראְנְפן אּוְנֶטעְרן ִקיְשן, אּון ְגַלייְך ֶווען ֵזיי ֶוועְקן ִזיְך 
אֹויף, אּון ֶזעהן ַאז ָמִשיַח ִאיז ָנאְכִניְשט ֶגעקּוֶמען, 
ְטִריְנְקן ֵזיי ִזיְך ָאן אּון ֵלייְגן ִזיְך צּוִריק ְשָלאְפן, ַווייל ֵזיי 

ַלאְנג ָמִשיַח ִאיז ָנאְכִניְשט ָדא, ַדאְרף ֶמען  ָזאְגן ַאז ִווי
ַאייְנְשֶלעְפן ֶדעם ֵיֶצר ָהַרע, ַווייל ֶווען ֶמען ְשָלאְפט ֶקען 

 ֶמען ִניְשט טּוהן ַקיין ֲעֵבירֹות.
ָהאט ֶרִבי ָנָתן אֹויף ֶדעם ֶגעָזאְגט: "ָדאס ִאיז ִניְשט 

ִהִלים אּוְנֶטעְרן ַקיין ֵעָצה, ָנאר ֶמען ַדאְרף ֵלייְגן ַא ּתְ 
ִקיְשן, אּון ְגַלייְך ֶווען ֶמען ְשֵטייט אֹויף, אּון ֶמען ֶזעהט 
ַאז ָמִשיַח ִאיז ָנאְכִניְשט ָדא, ָזאל ֶמען ַארֹויְסֶנעֶמען ֶדעם 
ְּתִהִלים'ל, אּון ִזיְך אֹויְסֶבעְטן ַביים ֵאייֶבעְרְשְטן ַאז ֶער 

 ֵיֶצר ָהַרע".ָזאל אּוְנז ַראֶטעֶווען פּוֶנעם 
 )ְמקֹור הִשְמָחה, ִשיחֹות, אֹות מ"ח(

 

ד ַריינְּ  ַאן ֱאֶמת'ֶער גו ֶטער פְּ
ֶרִבי ָנָתן ִאיז ִדי ֶעְרְשֶטע ָמאל ֶגעקּוֶמען צּום ֶרִבי'ן ִאין 
ִדי ְסִליחֹות ֶטעג ַפאר ֹראש ַהָשָנה, ֶווען ֶער ָהאט 

צּו קּוֶמען צּו ִאים ֶגעֶהעְרט ַאז ַביים ֶרִבי'ן ִאיז ֶדער ִעיָקר 
ִדי ֶעְרְשֶטע  ִאיז ֶער ֶגעקּוֶמען ֶדעָמאְלט אֹויף ֹראש ַהָשָנה,

ָמאל אֹויף ֹראש ַהָשָנה, אּון ֶער ִאיז שֹוין ָדאְרט ֶגעְבִליְבן 
 אֹויף ַגאְנץ ֲעֶשֶרת ְיֵמי ְּתשּוָבה.

ּון ִאין ֵאייֶנע פּון ִדי ֶטעג ִאיז ֶער ַאַריין צּום ֶרִבי'ן, א
ִזיְך אֹויְסֶגעֶרעְדט ַזיין ַגאְנֶצע ַהאְרץ, ַאֶלעס ָוואס ֵגייט 

ְמַחֵזק ֶגעֶווען, אּון  ַאדּוְרְך, ֶדער ֶרִבי ָהאט ִאיםִאים אֹויף 
 ָהאט ִאים ֶגעָזאְגט ֶגעִוויֶסע ַהְנָהגֹות ִווי ַאזֹוי ִזיְך צּו 

 

 

 המשך בדף ג

   

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
ית ַרָבה כא, ו( ֶמְדָרׁש ָזאְגט  ה")ְבֵראׁשִׁ ן ְתשּובָׁ שוֹּ א לָׁ ה ֶאלָׁ תָׁ , ֶדער "ֵאין ְועַּ

ה"ָוואְרט  תָׁ ואְרט ייְנט ְתׁשּוָבה, ַדאְרף ֶמען ַפאְרְׁשֵטיין ָוואס ָהאט ֶדער וָ מֵ  "ְועַּ
ה" תָׁ יט ְתׁשּוָבה "ְועַּ  ?מִׁ

יר יז ָדאס ַמְסבִׁ יָט"א אִׁ י ְׁשַרייְבט ַאַסאְך מָ  ,מֹוַהָרא"ׁש ְׁשלִׁ וי ֶדער ֶרבִׁ אל, לֹויט וִׁ
יז, ַאז ֶמען ָזאל ַפאְרֶגעְסן ַאֶלעס ָו יָקר ְתׁשּוָבה אִׁ י עִׁ ואס ֶמען ָהאט ַאז דִׁ

וי ֶמען ָוואְלט יג פּון ֵניי, ַאזֹוי וִׁ יז ֶיעְצט, אּון ָאְנֵהייְבן ְׁשֶטעְנדִׁ ֶיעְצט  ֶגעטּוהן בִׁ
יֶנען דֶ  עם ֶגעבֹויְרן ֶגעָוואְרן, ֶמען ֵהייְבט ֶיעְצט ָאן צּום ֶעְרְׁשְטן ָמאל צּו דִׁ

 ֵאייֶבעְרְׁשְטן.
ְרט ְרְכֶפעֶלער ָוואס ֶמען ָהאט ֶגעַהאט, ֶוועאֹויב ֶמען ֶגעֶדעְנְקט ָאֶבער ַאֶלע דּו

יְׁשט ְתׁשּובָ  ין ַכַעס, אּון ֶמען ֶקען נִׁ יג, ֶמען ֶוועְרט אִׁ  ה טּוהן,ֶמען זֵייֶער ְטרֹויֶערִׁ
יז ֶגעֶווען, אּון אַ  יג ַפאְרֶגעְסן ָוואס ֶעס אִׁ זֹוי ֶקען ֶדעְרַפאר ַדאְרף ֶמען ְׁשֶטעְנדִׁ

יְך, אּו יֶנען דֶ ֶמען ַזיין ְפֵריילִׁ יְׁשַקייט צּו דִׁ יט ַא ְפרִׁ ער ן ָאְנֵהייְבן ָנאְכַאָמאל מִׁ
ֶזעהט ֶמען ַאז ַאֶלע דּוְרְכֶפעֶלער ָוואס ֶמען ָהאט  ַדאןֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון 

יז ָגאר ֶגעֶווען ְגרֹויֶסע טֹובֹות, ָוואס ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער הָ  אט ֶגעַהאט, אִׁ
יְרט ַאזֹוי צּום יֶכער ֶגעפִׁ  גּוְטן. זִׁ

ה",אּון ֶדעְרַפאר ָזאְגט ֶדער ֶמְדָרׁש  ן ְתשּובָׁ שוֹּ א לָׁ ה ֶאלָׁ תָׁ  -ְוַעָתה  "ֵאין ְועַּ
יְך ֵהייב ָאן " יְך ַפאְרֶגעס ַאֶלעס ָוואס ֶעס אִׁ פּון ֶיעְצטאּון ֶיעְצט, אֹויב אִׁ יז " אִׁ

יז ֶיעְצט,  י ַדאןֶגעֶווען בִׁ יז ָדאס ַא ָלׁשֹון ְתׁשּוָבה, ָדאס אִׁ יָקר אִׁ ז ֶדער עִׁ
 ְתׁשּוָבה.

ין ָפסּוק,  יז ְפַׁשט אִׁ הָדאס אִׁ תָׁ ", , אּון ֶיעְצט, ֶווען דּו ֵהייְבְסט ָאן "פּון ֶיעְצטְועַּ
ְצבּו, ַדאן ל ֵתעָׁ יג,  - אַּ יְׁשט ֶוועְרן ְטרֹויֶערִׁ ר ְבֵעיֵניֶכםֶוועְסטּו נִׁ ל יִּחַּ אּון  - ְואַּ

יְׁשט ֶוועְרן ֶגעֶרעְגט,   קִּ ָנאר ַפאְרֶקעְרט, דּו ֶוועְסט נִׁ י ֱאלֹּ נִּ חַּ ְחיָׁ' ְשלָׁ י ְלמִּ ים כִּ
ְפֵניֶכם ירְ  - לִּ ט צּום דּו ֶוועְסט ֶזעהן ַאז ַאֶלעס ָהאט ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶגעפִׁ

יְרט ַאז ֶמען ָזאל ַפאְרקֹויְפן י ֹוֵסף, ְכֵדי גּוְטן, ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָהאט ַאזֹוי ֶגעפִׁ
יְדן.ֶער ָזאל ָנאְכֶדעם ֶקעֶנ י אִׁ  ען ְׁשֵפייְזן דִׁ

 )ֹזאת ַהתֹוָרה ַויִַׁגׁש ג(
*** 

 

ְפרּו וַּ  ה ְויִּ ְחזּו בָׁ ֶשן וֵַּיאָׁ יִּם ְבֶאֶרץ גֹּ ְצרַּ ֵאל ְבֶאֶרץ מִּ ד,וֵַּיֶשב יְִּשרָׁ ְרבּו ְמאֹּ  יִּ
"י,  ם.ָזאְגט ַרׁשִׁ יִּ ְצרַּ יא ֵמֶאֶרץ מִּ ֶשן ֶשהִּ ן? ְבֶאֶרץ גֹּ  ְוֵהיכָׁ

יָט"א אִׁ  ירמֹוַהָרא"ׁש ְׁשלִׁ י ָזאְגט  ,יז ָדאס ַמְסבִׁ וי ֶדער ֶרבִׁ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן לֹויט וִׁ )לִׁ
יָמן קס"ט(  יךְ ֵחֶלק א' סִׁ יז ְפֵריילִׁ יד אִׁ ים ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטע ַדאן ַאז ֶווען ַא אִׁ יט אִׁ ר הִׁ

י ַהאְרֶבע ֲעֵביָרה פּון ְפַגם הַ  ין דִׁ יְׁשט דּוְרְכַפאְלן אִׁ ית, ְברִׁ ַאֵליין ַאז ֶער ָזאל נִׁ
יג. יז ְטרֹויֶערִׁ י ֲעֵביָרה קּוְמט ָנאר ֶווען ֶמען אִׁ  ַווייל דִׁ

יֶגע ַחַז"ל ָזאְגן  י ֵהיילִׁ ָיהּו ַרָבה ֵפֶרק ז'(:)תָ דִׁ יְׁשט ָדא ָנאְך ַאַזא ָנא ְדֵבי ֵאלִׁ יז נִׁ  "ֶעס אִׁ
יט ַאֶלע ְׁשלֶ  יׁשּוף, אּון מִׁ יט כִׁ יט ֲעֵבירֹות, מִׁ יל מִׁ יז ַאזֹוי פִׁ עְכֶטע ָפאְלק, ָוואס אִׁ

יִׁים", ֶדעְרַפאר ְצרִׁ י מִׁ וי דִׁ ְצַריִׁ  ַזאְכן, וִׁ יְדן ָהאְבן ֶגעמּוְזט ֵגיין ַקיין מִׁ י אִׁ ם, ֶווען דִׁ
י ָוואְרט  ין ֹגֶׁשן, דִׁ ֶשן"ָהאט ֵזיי יֹוֵסף ַאַרייְנֶגעְׁשֶטעְלט אִׁ ָיא  "גֹּ יַמְטרִׁ יז ְבגִׁ אִׁ

ה","שִּ  יְׁשט ֶוועְרן ַאז דּוְרְך ֶדעם ָוואס ֵזיי ֶוועְלן ַזיין ְפרֵ  ְמחָׁ יְך, ֶוועְלן ֵזיי נִׁ יילִׁ
יִׁים. ְצרִׁ י מִׁ י טּוְמָאה פּון דִׁ  ָנאְכֶגעְׁשֶלעְפט, ַחס ְוָׁשלֹום, ָנאְך דִׁ

"י ָזאְגט,  יז ְפַׁשט ָוואס ַרׁשִׁ יא ֵמֶאֶרץ ָדאס אִׁ ֶשן ֶשהִּ ן? ְבֶאֶרץ גֹּ ְוֵהיכָׁ
ם יִּ ְצרַּ ין ֶדעם ָטֵמא'ֶנמִּ יְדן ֶזעֶנען אִׁ י אִׁ ילּו דִׁ ְצַריִׁם, ָזאְלן זֵיי , ַאז ֲאפִׁ עם ַלאְנד מִׁ
ין  ֶשן"ַזיין אִׁ ָיא " "גֹּ יַמְטרִׁ יז ְבגִׁ השִּ ָוואס אִׁ יְך, ", ַווייל אֹויב זֵיי ֶוועְלן ַזיין ְפֵריילִׁ ְמחָׁ

יָטה. יְׁשט ָהאְבן אֹויף זֵיי ַקיין ְׁשלִׁ יִׁים נִׁ ְצרִׁ י מִׁ י טּוְמָאה פּון דִׁ  ֶוועט דִׁ
 )ֹזאת ַהתֹוָרה ַויִַׁגׁש ח(

 
 



 ג
 

ים פּורִּ ת ְוסִּ יחוֹּ  שִּ
 

 ים ֶדער ֶרִבי ַארֹויְסֶגענּוֶמען אֹויְפ'ן ַגאס ַפאר ַא ְשַפאִציר, אּון ֶדער ֶרִבי ָהאט ִאים ֵזייֶער ְמַחֵזק ֶגעֶווען.ֶדעְרָנאְך ָהאט אִ  ִפיְרן,
ייֶטער ִאיז ֵזייֶער גּוט ַאז ֶמען "אּון ַווִאיְנְצִוויְשן ָהאט ֶדער ֶרִבי ַארֹויף ֶגעֵלייְגט ַזיין ֵהייִליג ַהאְנט אֹויף ֶרִבי ָנָתן'ס ַאְקְסל, אּון ִאים ֶגעָזאְגט: 

 !"ֶרעְדט ִזיְך אֹויס ָדאס ַהאְרץ ַפאְרן ֵאייֶבעְרְשְטן, ַאזֹוי ִווי ֶמען ֶרעְדט ִזיְך אֹויס ַפאר ַאן ֱאֶמת'ן גּוְטן ְפַרייְנד
יין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד, ַווייל ָוואס ֶעס ֶוועט ָנאר אֹויף ִאים ָהאט ֶרִבי ָנָתן ֶגעָזאְגט, ַאז ַדאן ָהאט ֶער ַפאְרְשַטאֶנען ַאז ֶער ֶוועט שֹוין ִזיֶכער זַ 

ועט ֶער ַאֶלעס ֶדעְרֵצייְלן ַפאְרן ַאדּוְרְך ֵגיין, ָוואס ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ֶוועט ִאים ֶוועְלן צּוְבֶרעְכן, ָוואֶסעֶרע ְשֶטערּוְנֶגען ֶער ֶוועט ָנאר ָהאְבן, וֶ 
 ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶוועט ִאים ִזיֶכער ֶהעְלְפן. ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ֶבעְטן

 )ּכֹוְכֵבי אֹור, ַאְנֵשי מֹוֲהַר"ן ד'(
 

ן טְּ ש ְּ ערְּ ן צו ם ֵאייב ֶ  קו קְּ
אְסט הֹויז, ִאיְנִמיְטן ֶעְסן ָהאט ִזיְך ִאים ֶגעְשֶטעְלט ַא ֵאייְנָמאל ִאיז ֶרִבי ָנָתן ֶגעֶווען אּוְנֶטעְרֶוועְגְנס, אּון ֶער ָהאט ֶגעֶגעְסן ַנאְכְטָמאל ִאין ַא גַ 

ן, ָאֶבער ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ֶגעָהאְלְפן ֵביין ִאין ַהאְלז, אּון ֶער ָהאט ִזיְך ֶגעְשִטיְקט ַרֲחָמָנא ִליְצָלן, ַזיין ַבאְגֵלייֶטער ָהאט ִזיְך ֵזייֶער ֶדעְרְשָראקְ 
 אְפֶגעְשלּוְנֶגען ֶדעם ֵביין אּון ֶער ִאיז ֶגעַראֶטעֶוועט ֶגעָוואְרן.ַאז ֶער ָהאט ַארָ 

אֹויְפֶגעהֹויְבן ַמיין ָקאפ אֹויף ַארֹויף?  ָהאט ֶרִבי ָנָתן ֶגעָזאְגט ַפאר ַזיין ַבאְגֵלייֶטער: "ָהאְסטּו ֶגעֶזעהן ַאז ֶווען ִאיְך ָהאב ִמיר ֶגעְשִטיְקט ָהאב ִאיְך
ן, ָהאב ִאיְך ָכאְטש ֶגעקּוְקט צּום ָהאב ֶגעִפיְלט ַאז ִאיְך ָהאב ִניְשט ַקיין שּום ֵעָצה, ִאיְך ָהאב ֲאִפילּו ִניְשט ֶגעֶקעְנט ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשטְ ֶווען ִאיְך 

 ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ִמיר ֶגעָהאְלְפן".
ּוהן ָכאְטש ָוואס ען ִפיְלט ַאז ֶמען ֶקען ִניְשט ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ַדאְרף ֶמען ָכאְטש קּוְקן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶמען ַדאְרף טַווייל ֲאִפילּו ֶווען מֶ 

 ֶמען ֶקען.
 )ּכֹוְכֵבי אֹור, ַאְנֵשי מֹוֲהַר"ן, ח'(

 

ו ֶטער ִאיד ש  ָ  ַא פ 
ָדאס  .אְגט, ֶמען ַדאְרף ִאין ִדי יּוְגְנט ַאַסאְך ָהאֶרעֶווען ְּכֵדי אֹויף ֶדער ֶעְלֶטער ַזיין ַא ְפָראְסֶטער ֶעְרִליֶכער ִאידֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ָנָתן ָהאט ֶגעזָ 

ֹות ַשְחִרית ִמְנָחה ַמֲעִריב אּון ְּתִפילֵהייְסט ִזיְך ִפיְרן ֵזייֶער ָפשּוט, ְגֵלייב ִמיר צּו ֵגיין ִאין ֵבית ַהִמְדָרש ְדֵריי ָמאל ַא ָטאג אּון ַדאֶוועֶנען ִדי ְדֵריי 
 .ִאיְנִזיֶנען ָהאְבן ָוואס ֶמען ַדאֶוועְנט אּון ָוואס ֶמען ָזאְגט, ָדאס ִאיז ִדי ֶהעְכְסֶטע ַמְדֵריָגה

 (תכ"הִמְכָּתב חלק ד' )ַאֶשר ַבַנַחל ְבִאיִדיש 
 
 
 

 ִגלו י ֵאִלָיהו  
ט וען ִאיְך ִבין ֶגעֶווען ִאין ִדי ְמָעָרה פּון ֵאִלָיהּו ַהָנִביא, ָהאב ִאיְך ִזיְך אֹויְסֶגעָמאְלט ִווי ֵאִלָיהּו ִאיז ָדאְר ֶגעָזאְגט ַפאר ֶרִבי ָנָתן: "וֶ ָהאט ֶדער ֶרִבי 

 ֶגעְשַטאֶנען אּון ֶגעֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן".
ַוואְלִדיֶגע ִהְתעֹוְררּות, ַאז ֵאִלָיהּו ַהָנִביא ִאיז אֹויְך ֶגעֶווען ַא ֶמעְנְטש, ַא ָבָשר ָהאט ֶרִבי ָנָתן ֶגעָזאְגט ַאז ֶער ָהאט ֶגעַהאט פּון ִדי ֶוועְרֶטער ַא ֶגע

ת, ִביז ֶער ּו ַאֶזעְלֶכע ְגרֹויֶסע ַמְדֵריגוֹ ָוָדם אֹויף ֶדער ֶוועְלט, ָנאר ֶער ָהאט ַאַסאְך ֶגעֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון דּוְרְך ֶדעם ָהאט ֶער זֹוֶכה ֶגעֶווען צ
ַאז ַאֶלע ַצִדיִקים ֶזעֶנען צּוֶגעקּוֶמען צּו ֵזייֶעֶרע ַמְדֵריגֹות, )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן ק'( ִאיז ַארֹויף ִאין ִהיְמל ֶלעֶבעִדיֶגעְרֵהייט, ַאזֹוי ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 

 צּום ֵאייֶבעְרְשְטן.ָנאר דּוְרְך ֶדעם ָוואס ֵזיי ָהאְבן ַאַסאְך ֶגעֶרעְדט 
 צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן.אּון ֶדעְרַפאר ֶקען ַא ֶיעֶדער ִאיד אֹויְך זֹוֶכה ַזיין צּו ַאֶלעס ָוואס ֶער ִוויל, אֹויב ֶער ֶוועט ִזיְך צּוֶגעֹוואֹויֶנען 

 )ּכֹוְכֵבי אֹור, ַאְנֵשי מֹוֲהַר"ן כ"ג(
 

טו  ֱאֶמת'ִדיג? סְּ פְּ  ָוואס ַדארְּ
, ֵאייְנס אֹויף רּוְחִניּות ִוויַאזֹוי ֶמען ָמאל ִאיז ֶגעקּוֶמען ַא ִאיד צּום ֵהייִליְגן ֶרִבי ָנָתן ַז"ל אּון ָהאט ִאים ֶגעֶבעְטן ֶער ָזאל ִאים ֶגעְבן ְצֵוויי ֵעצֹותַא

 ַפְרָנָסה. ָהאט ִאים ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ָנָתן ַז"ל ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "דּו ֶבעט ָנארֶקען ַזיין ַאן ֶעְרִליְכן ִאיד, אּון ֵאייְנס אֹויף ַגְשִמיּות ִווי ֶמען ֶקען ָהאְבן 
 

אֹויף ַפְרָנָסה, ַווייל ָדאס ְשִפיְרְסטּו ִמיט ַאן ֶאֶמת ַאז ֶעס ֶפעְלט ִדיר, אּון ֶדער 
ַאז ַא ִאיד ֶבעט ֶדעם  )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן ט'(ֵהייִליֶגער ֶרִבי ָהאט ֶגעָזאְגט 

בֹוֵרא ָּכל עֹוָלִמים ִמיט ַאן ֶאֶמת ֶעְפְנט ִזיְך ִאים אֹויף ִדי טֹויֶעְרן פּון ִהיְמל, 
אּון ֶער ְקִריְגט ָוואס ֶער ַדאְרף. אּון ַאזֹוי ִווי ֶעס ֶפעְלט ִדיר ַפְרָנָסה ָדאס 

ִמיט ַאן ֶאֶמת, ַאז דּו ֶוועְסט ְשִפיְרְסטּו ֵזייֶער ְשַטאְרק, אּון דּו ֵמייְנְסט ֶעס 
ֶבעְטן אֹויף ֶדעם ִמיט ַאן ֶאֶמת אּון ִמיט ַא ֶצעְבָראְכן ַהאְרץ ָוואס דּו ָהאְסט, 
ַווייל ֶעס ֶפעְלט ִדיר ַפְרָנָסה, אּון דּו ֶקעְנְסט ִניְשט ְמַפְרֵנס ַזיין ַדיין ַווייב ִמיט 

ֶקעֶנען ֶבעְטן אֹויף רּוְחִניּות אֹויֶכעט".  ִדי ִקיְנֶדער, ֶדעָמאְלְטס ֶוועְסטּו שֹוין
ֶזעט ֶמען פּון ֶדעם ַאז ֶדער ֶמעְנְטש ָזאל ִזיְך ִניְשט ַנאְרן אּון ֶער ָזאל ֶבעְטן 

 .ָוואס ֶעס טּוט ִאים ְבֶאֶמת ֵוויי
 )ַאֶשר ַבַנַחל ְבִאיִדיש ִמְכָּתב מ"ב(

 

ֹוָרה  אֹויךְּ סֹודֹות ַהת 
ֶגעָזאְגט ַאז ֶעס ִאיז ָדא ַבאַהאְלְטן ְגרֹויֶסע סֹודֹות, ִווי ַאזֹוי  ֶרִבי ָנָתן ָהאט

 ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִפיְרט צּו ַא ִשידּוְך ַפאר ֶיעְדן.
ֵאייְנָמאל ָהאט ִזיְך ַא ָחָתן ָאְפֶגעֶרעְדט ַפאר ֶרִבי ָנָתן ַאז ֶעס ֵגייט ִאים 

ֶגעְלט צּו קֹויְפן ַמָּתנֹות ַפאר ַזיין ַּכָלה ֵזייֶער ְשֶווער, ֶער ָהאט ִניְשט ַקיין 
ֵזייֶער ְמַחֵזק ֶגעֶווען אּון ֶגעָזאְגט: "ַביי ַיֲעֹקב א.א.וו. ָהאט ִאים ֶרִבי ָנָתן 

ָאִבינּו ִאיז אֹויְך ַאזֹוי ֶגעֶווען ֶווען ֶער ָהאט ֶגעְטָראְפן ַזיין ַּכָלה, ָהאט ֶער 
ָגאְרִניְשט ֶגעַהאט ַקיין ֶגעְלט" ָהאט ֶדער ָבחּור ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ִווי ַאזֹוי ֶקעְנט 

אְך ִניְשט ֶגעֶווען ַקיין ַיֲעֹקב ָאִבינּו? ָדאְרט ִאיז דָ צּו ִאיר ִמיר צּוְגַלייְכן 
ָפשּוֶטע ַזאְכן, ֶעס ִליְגט ִאין ִדי ַמֲעִשיֹות ַבאַהאְלְטן ְגרֹויֶסע סֹודֹות ַהּתֹוָרה" 
ָהאט ֶרִבי ָנָתן ִאים ֶגעָזאְגט: "ַביי ִדיר ִאיז אֹויְך ַבאַהאְלְטן ְגרֹויֶסע סֹודֹות 

 ַהּתֹוָרה!"
ַווייל ַביי ַא ֶיעְדן ִאיד, ָוואס ֶעס ֵגייט ָנאר אֹויף ִאים דּוְרְך, ִליְגט ִאין ֶדעם 
ַבאַהאְלְטן סֹודֹות ַהּתֹוָרה, אּון ֶדעְרַפאר ַדאְרף ֶמען ִזיְך ֵזייֶער ְשַטאְרְקן, 

 ן, ָזאל ֶמען ָנאר קּוֶמען צּוםֲאִפילּו ֶווען ֶמען ֵגייט דּוְרְך ְשֶוועֶרע ַצייטְ 
 

 

 המשך בדף ד

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

 

 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
 ליל שישי פרשת ויחי הבעל"ט

 בבית מדרשינו בבארא פארק

 

03:7בשעה 
 

 כ"ק מרן מוהרא"ש שליט"א
 רות קודש דברי התחזקות והתעוררותישמיע דב

 המשיבים את הנפש בגדולת מוהרנ"ת זצוק"ל
 

שמעו ותחי נפשכם



 ד
 

מעיל, ווי אויך צו אדוועטייזן אינעם גליון צו באקומען דעם גליון יעדע וואך אויף אי

 Breslevcenter@gmail.com פארבינט אייך צו:
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 נייעס אינערהאלב
 מוסדותינו הק'

~~~ 
 

 הערליכע חתונה פון נאך א תלמיד הישיבה
 

א תלמיד  איז פארגעקומען די חתונה פון דאנערשטאגדי וואך 
עטרת חי' הי"ו אין די זאל פון  מאשקאוויטשהישיבה החתן יואל 

 .שרה אין מאנסי
די בחורים זענען ארויס געפארן צו די חתונה און דארט משמח 
געווען דעם חתן אויף א געהויבענעם פארנעם ביז אין די שפעטע 

 שעה'ן.
ווי מען זעהט לעצטנס הערט זיך נישט אויף די פלייץ פון 

ות, ווען בעזר ה' קומט פאר כמעט יעדע וואך נאך א חתונה חתונ
 פון א תלמיד הישיבה, דער אייבערשטער זאל ווייטער העלפן.

 שמח תשמח ריעים האהובים!
*** 

 

 הדלקת נר חנוכה ביי מוהרא"ש שליט"א
אזוי ווי אלע יארן קומען זיך תלמידי היכל הקודש צוזאם ביי 

 דלקת נר חנוכה. המוהרא"ש שליט"א מיטצוהאלטן די 
יעדע נאכט קומען הונדערטער אידן מיטצוהאלטן די 

 געהויבענע מינוטין.
נאכן צינדען וואונטש מוהרא"ש אן פאר יעדן פערזענליך 

 .ברכות וישועות
 םצום לעצטן ליכטל דעם מיטוואך זאת חנוכה, איז זיך צוזא

ן ווייט, צו ספעציעל גרויסער עולם פון נאנט אוגעקומען א 
 אלטן די געהויבענע צייט.מיטה

נאכן צינדן און זינגען די זמירות האט גענומען א לענגערע צייט 
ביי  ביז דער גאנצער עולם האט געהאט די זכי' אריבער צו גיין

 מוהרא"ש שליט"א ולהתברך בכל הברכות והישועות.
 

 !קבעו שיר ורננים
 
 
 

ים פּורִּ ת ְוסִּ יחוֹּ  שִּ
 ֵאייֶבעְרְשְטן אּון ִאים ַאֶלעס ֶדעְרֵצייְלן, ֶוועט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִזיֶכער ֶהעְלְפן.

 )ֲאָבֶניָה ַבְרֶזל ַדף פ"ח(
 

ן ָראכְּ ן צו ב ְּ ט ֶווערְּ  ִניש ְּ

ִבי'ן, ָהאט ֶער ִזיְך פּון ָאְנַפאְנג ֶווען ֶרִבי ָנָתן ִאיז ְמקּוָרב ֶגעָוואְרן צּום רֶ 
ֵאייְנָמאל ָאְפֶגעֶרעְדט ַפאְרן ֶרִבי'ן ַאז ֶער ָהאט ִניְשט ֶגעַדאְווְנט ַאזֹוי גּוט יֹום 

 ִּכיפּור, ֶער ָהאט ִניְשט ִאיְנִזין ֶגעַהאט ָדאס ַדאֶוועֶנען ֶגעֶהעִריג ִווי ֶמען ַדאְרף.
ועְנט ִניְשט יֹום ִּכיפּור, ַדאֶוועְנט ָהאט ִאים ֶדער ֶרִבי ֶגעָזאְגט: "ַאז ֶמען ַדאוֶ 

ֶמען צּו ָמאְרְגְנ'ס ַביי ָגאט'ס ָנאֶמען" )ֶדער ָטאג ָנאְך יֹום ִּכיפּור רּוְפט ֶמען 
 "ָגאט'ס ָנאֶמען"(.

ָדאס ֵמייְנט ַאז ֶמען ָטאר ִניְשט ֶוועְרן צּוְבָראְכן פּון ַקיין שּום ַזאְך, אֹויב 
אְווְנט גּוט ַהייְנט, ֶוועְסטּו ָמאְרְגן ַדאֶוועֶנען ֶבעֶסער, ֶמען ָטאר ָהאְסטּו ִניְשט ֶגעדַ 

 ָאֶבער ִניְשט ֶוועְרן צּוְבָראְכן ֶוועְגן ֶדעם.
 )ִאיָלן ַהַחִיים אֹות קי"ג(

 

חו ר ֶדער ב ָ  ַא ִווילְּ
ֶגעקּוֶמען ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ַאָמאל ַאַזא ִסיפּור ַביים ֵהייִליְגן ַרִבי ָנָתן ַז"ל ְס'ִאיז 

צּו ִאים ַא ִאיד ַא ְגרֹויֶסער ָאֶרעַמאן אּון ֶער ָהאט ֵזייֶער ֶגעֵווייְנט ַאז ֶער ָהאט ַא 
ִוויְלְדן זּוְהן ָוואס צּוְבֶרעְכט שֹויְבן ַביי ֶמעְנְטֶשְנ'ס ַהייֶזער, טּוט ִוויְלֶדע ְשִטיֶקעס, 

ען צּו ִאים ִזיְך ַבאְקָלאְגן ַפאְרְבֶרעְנט ְזָנבֹות פּון ִקיֶען ְוכּו', אּון ַאֶלע גֹוִיים קּומֶ 
אּון ָמאֶנען פּון ִאים ֶער ָזאל ַבאָצאְלן ִדי ֶהֵזיקֹות ְוכּו', ָוואס ָזאל ֶער טּוְהן? ָהאט 
ִאים ֶדער ֵהייִליֶגער ַרִבי ָנָתן ֶגעֶגעְבן ַא ֵעָצה, ַמאְך ִאים ֲחתּוָנה, ֶוועְסטּו ֶזעְהן ֶער 

ֶגעְפֶרעְגט ֶווער ֶוועט ֶדען ֶוועְלן ֶנעֶמען ֶוועט ַזיין ַא ַאְנֶדעֶרע ֶמעְנְטש, ָהאט ֶער 
ַאַזא ִוויְלְדן זּוְהן? ָהאט ִאים ֶדער ֵהייִליֶגער ַרִבי ָנָתן ֶגעְנְטֶפעְרט ָזאְלְסט ֶזעְהן 
ִניְשט צּו ְקלֹויְבן, ָנאר ֶדעם ֶעְרְשְטן ִזיוּוג ָוואס ֶמען ִאיז ַמִציַע ָזאְלְסטּו ֶנעֶמען, 

ען ַא ִאיד אּון ֶער ָהאט ֶגעָזאְגט ִאיְך ָהאב ַא ִשידּוְך ַפאר אּון פּוְנְקט ִאיז ָאְנֶגעקּומֶ 
ַדיין זּוְהן, אּון ֶדער ַטאֶטע ָהאט שֹוין ַמְסִּכים ֶגעֶווען, אּון ֶמען ָהאט ֶגעְשָלאְסן 
ֶדעם ִשידּוְך, אּון ֶער ָהאט שֹוין ֲחתּוָנה ֶגעַהאט, ָנאְך ִדי ֲחתּוָנה ִאיז ֶער ַאזֹוי 

ֶער ִאיז ֶגעָוואְרן ָגאר ַא ְגרֹויֶסער ֶעְרִליֶכער ִאיד, ֶדער זּוְהן ִנְשַּתָנה ֶגעָוואְרן, ִביז 
ָהאט ֶגעֵהייְסן ִהיְרש, ָנאְכֶדעם ִאיז ֶער ֶגעָוואְרן ַמֶמש ַאַזא ַצִדיק, ַאז ֶמען ָהאט 
ִאים ֶגערּוְפן אֹויף ֶדער ֶעְלֶטער ֶדער ֵווייֶסער ֶפעֶטער, ָווארּום ֶער ִאיז ֶגעֶווען 

עְדן ֵאייֶנעם. ֶזעְהט ֶמען פּון ֶדעם ַאז ֶמען ַמאְכט ֲחתּוָנה ַא ִקיְנד ַבאִליְבט ַביי יֶ 
 יּוְנג, ַפאְרְשָפאְרט ֶמען ַאֶלע ָצרֹות.

 (שפ"גִמְכָּתב חלק ג' )ַאֶשר ַבַנַחל ְבִאיִדיש 
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 סימן טוב ומזל טוב 
 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 הי"ו עוויבערל ל מו"ה
 
 

 למזל טוב אינגלצו די געבורט פון א 
 

 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז 
ער זאל זעהן אסאך אידיש נחת 

 פון זיינע קינדער, אמן.
 

 

 
 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 פאר הארציגע מזל טוב מיר וואונטשן א
 

 הי"ו יואל מאשקאוויטש 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, דורות ישרים ומבורכים, אמן.
 

 

 
 
 

 סימן טוב ומזל טוב 
 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 הי"ו יואל מענדלאוויטש מו"ה
 
 

 צו די געבורט פון א אינגל למזל טוב
 

 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז 
 ער זאל זעהן אסאך אידיש נחת

 פון זיינע קינדער, אמן.
 

 

 
 

 

 

 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 
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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
 
 

 

ה ִים ִלְפֵני ְמנַּשֶׂ ְפרַּ ת אֶׂ ם אֶׂ ע ַיֲעֹקב ָאִבינּו ָהאט ֶגעֵלייְגט ַזיין ֶרעְכטֶ  .וַּיָׁשֶׂ
 ֹויְפֶגעֶמעְרְקט ַאזַהאְנט צּו ֶבעְנְטְשן קֹוֶדם ֶאְפַרִים, אּון ֶווען יֹוֵסף ָהאט ִאים א

 ֶעְנְטֶפעְרט:ְמַנֶשה ִאיז ֶדער ֶעְלֶטעֶרער, ֶדער ְבכֹור, ָהאט ִאים ַיֲעֹקב ָאִבינּו ֶגע
ְנְטְשן "ִאיְך ֵווייס אֹויְך פּון ֶדעם, ָאֶבער פּון ֶדעְסט ֶוועְגן ִוויל ִאיְך קֹוֶדם ֶבע

 ֶאְפַרִים.
)ִליקּוֵטי , לֹויט ִווי ֶמען ֶזעהט פּון ֶרִבי'ן מֹוַהָרא"ש ְשִליָט"א ִאיז ָדאס ַמְסִביר

ְרְשְטן, ַאז ֶעס ִאיז ָדא ְצֵוויי ַזאְכן ַביים ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעִסיָמן צ"ז( א' מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק 
ס, ִניְשט טּוהן ַקיין פּון ֵאיין ַזייט "סּור ֵמָרע" ֶמען ַדאְרף ַאֶוועְקֵגיין פּון ְשֶלעְכטְ 

ס, ֶמען ּון פּון ִדי ַאְנֶדעֶרע ַזייט "ַוֲעֵשה טֹוב" ֶמען ַדאְרף טּוהן גּוטְ ֲעֵבירֹות, א
 ַדאְרף טּוהן ַאַסאְך ִמְצֹות אּון ַמֲעִשים טֹוִבים.

ה"אּון ָדאס ִאיז ְמרּוָמז ִאין ִדי ֶנעֶמען פּון יֹוֵסף'ס ִקיְנֶדער,  ִאיז ַא ָלשֹון  "ְמנַּשֶׂ
אְרגֶׂעְסן"פּון  ִני ֱאֹלִהים )ְבֵראִשית מא, נא( ייט ִאין ָפסּוק ִווי ֶעס ְשטֵ  "פַּ ִכי נַּשַּ

ִלי, ל ֲעמָׁ ת כָׁ ס, טְ ָדאס ֵגייט ַארֹויף ַאז ֶמען ַדאְרף ַפאְרֶגעְסן פּון ִדי ְשֶלעכְ  אֶׂ
ִים"ס, אּון ֶמען ַדאְרף אֹויְפֶהעְרן צּו טּוהן ְשֶלעְכטְ  ְפרַּ ִאיז ַא ָלשֹון פּון  "אֶׂ

עְרן",  אְרמֶׂ ת אּון ייְנט ַאז ֶמען ַדאְרף ַפאְרֶמעְרן צּו טּוהן ַאַסאְך ִמְצוֹ ָדאס מֵ "פַּ
 ַמֲעִשים טֹוִבים.

ְצִוויְשן ִדי  ֵבייֶדע ַזאְכן ַדאְרף ֶמען ָהאְבן, ָאֶבער ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ִחילּוֵקי ֵדעֹות
ְבן ֶגעַהאְלְטן ֶעס קּוְמט ְפִריֶער, ִדי ַבֲעֵלי מּוָסר ָהא ֶוועְלֶכעֵהייִליֶגע ַצִדיִקים, 
ע", ַאז קֹוֶדם קּוְמט  ן צּום ֶעְרְשט ַדאְרף ֶמען ִזיְך ָאְפָשאְקֶלען פּו"סּור ֵמרָׁ

 ס.ּוטְ ס, אּון ֶהעְרְשט ֶדעְרָנאְך ֶקען ֶמען ִזיְך ֶנעֶמען צּו טּוהן גַאֶלעם ְשֶלעְכטְ 
ְלְטן ַפאְרֶקעְרט, אֹויב טֹוב ַהָקדֹוש ָהאְבן ֶגעַהא-םשֵ -ִוויֶדער ִדי ַתְלִמיֵדי ַבַעל

יְך , ֶמען ֶוועט ָנאר ַאְרֶבעְטן זִ "סּור ֵמָרע"ֶוועט ֶמען קֹוֶדם ִזיְך ֶנעֶמען ָנאר צּום 
ָמאל אֹויְסצּוַאְרֶבעְטן ִאיְנַגאְנְצן, ֶוועט ָדאס ֶנעֶמען צּו ַלאְנג, אּון ֶמען ֵקיינְ 

אְרף ֶמען צּום ֶעְרְשט ֶזעהן ֲעֵשה טֹוב", ֶדעְרַפאר דַ "ִניְשט ָאְנקּוֶמען צּום 
אְך, אּון ִדי ַאַרייְנצּוַכאְפן ָוואס ֶמער גּוֶטע ַזאְכן, ָנאְך ַא ִמְצָוה, ָנאְך ַא גּוֶטע ַז

ּו טּוהן ֹכַח פּון ִדי ֵהייִליֶגע ִמְצֹות ֶוועט שֹוין ֶהעְלְפן, ַאז ֶמען ָזאל אֹויְפֶהעְרן צ
 .סְשֶלעְכטְ 

ַטאֶנען ִדי ְשֶוועֶרע סּוק, יֹוֵסף ָוואס ֶער ִאיז ַבייֶגעְש ָדאס ִאיז ְפַשט ִאין פָ 
 ען צּו ִנְסיֹונֹות ִאין ִמְצַרִים, ָהאט ֶגעַהאְלְטן ַאז ֶמען ִזיְך קֹוֶדם ָאְנְשְטֶרעְנגֶ 
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ן זצו  ק"לִשיחֹות ְוִספּוִרים פּון רִֶׂבי נָׁתָׁ

ייט עַּ   ה ְבֵטֵבתרָׁ שָׁ צּו ִדי יָׁאְרצַּ
 ~ ְצֵווייֶטער ֵטייל ~

 

 

ְקָוה ֶרעְנְגט ת ִ  ִמְקֶוה ב ְ

אג צּו ַנאְכְטס, ֶעס ִאיז ֵאייְנָמאל ִאין ַא ְפַרייטָ 
ֶגעֶווען ַדאן ַשָבת ֲחנּוָכה ְשַנת תר"ה, ְצֵוויי ָוואְכן 
ַפאר ִדי ְפִטיָרה פּון ֶרִבי ָנָתן, ָהאט ֶמען 
ֶגעְשמּוֶעְסט ִאין ְשָטאט ְבֶרְסַלב ַאז ִדי ַדאְך פּון ִדי 
ִמְקֶוה ִאיז ַאייְנֶגעַפאְלן, אּון ֶמען ֶוועט ִניְשט 

 ען ֵגיין ַשָבת ִאיְנֶדעְרְפִרי ִאין ִמְקֶוה.ֶקענֶ 
ְלַמֲעֶשה ָאֶבער ֶווען ִדי זּון ָהאט אֹויְפֶגעַשייְנט 
ָהאט ֶמען ֶגעֶזעהן ַאז ֶעס ִאיז ָנאר ַאייְנֶגעַפאְלן ַא 
ְקֵלייֶנע ֵחֶלק אּון אֹויְך ִניְשט ֶהעֶכער ִדי ִמְקֶוה, 

עֶהעִריג ִאין ַאזֹוי ַאז ֶמען ָהאט ֶגעֶקעְנט ֵגיין גֶ 
 ִמְקֶוה, אּון ֶרִבי ָנָתן ִאיז אֹויְך ֶגעַגאְנֶגען ִאין ִמְקֶוה.

ָנאְך ִדי ִמְקֶוה ֶווען ֶרִבי ָנָתן ִאיז ֶגעקּוֶמען ִאין 
ֵבית ַהִמְדָרש ַדאֶוועֶנען ָהאט ֶער ֶגעְשמּוֶעְסט ִמיט 
ַאְנֵשי ְשלֹוֵמינּו, אּון ֶער ָהאט ִזיְך ֵזייֶער ְמַחי' 

עֶווען אּון ֶגעַדאְנְקט ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ַאז ֶער גֶ 
ָהאט זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ֵגיין ִאין ִמְקֶוה, ֶער ָהאט 
ֶגעָזאְגט ַאז ֶער ִאיז שֹוין ֶגעֶווען ְגֵרייט צּו ֵגיין ִזיְך 
טֹוְבְל'ן ִאיֶנעם ַטייְך בּוג, ָכאְטש ֶעס ִאיז ֶגעֶווען 

הֹויז אּון ַדאן ִאיז ֶגעֶווען ִהיְבש ַווייט פּון ַזיין 
ֵזייֶער ַקאְלט אּון ֶדער ַטייְך ִאיז ֶגעֶווען 

 ַפאְרְפרֹויְרן.
ֶרִבי ָנָתן ָהאט ַדאן ַארּום ֶגעֶרעְדט פּון ִדי 
ְגרֹויְסַקייט פּון ֵגיין ִאין ִמְקֶוה, ֶער ָהאט ֶגעָזאְגט 

ַא ַאז "ִמְקֶוה" ִאיז ַא ָלשֹון פּון "ִתְקָוה", ַאז ֶווען 
ֶמעְנְטש ֶוועט ַזיין ֶגעָוואֶרעְנט צּו ֵגיין ִאין ִמְקֶוה, 

ַא ָהאֶפענּוְנג ַאז  -ַא ִתְקָוה  ְבןט ֶער ִזיֶכער ָהאֶווע
ֶער ֶוועט ַאֶלעס ַפאֶרעְכְטן אּון ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער 

 ִאיד.
 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש, ֶעְזָרא ַהסֹוֵפר(

 אֹויְסֶגענו ְצט ִדי ַצייט

ִדי ֶטעג ָוואס ֶמעְנְטְשן ֶזעֶנען ֵזייֶער  ִאין
ַפאְרנּוֶמען אּון ֶמען קּוְמט ֶגעֶוועְנִליְך ִניְשט ָאן צּו 
ֶלעְרֶנען, ִווי ְלָמָשל ֶעֶרב ֶפַסח, ֶעֶרב יֹום ִכיפּור, 
פּוִרים, א.ד.ג. ַדאן ָהאט ֶרִבי ָנָתן ֶגעַהאט 

ְלָחן ְסֶפעִציֶעֶלע ִשיעּוִרים, ֶער ְפֶלעְגט הָ  אְבן ַא שֻׁ
ָערּוְך ָאְפן אֹויְפן ִטיש, אּון ֶווען ֶער ָהאט ֶגעַהאט 
ַא ִמינּוט ֵלייִדיג ִאיז ֶער ַאַרייְנֶגעַגאְנֶגען אּון 
ֶגעֶלעְרְנט ָנאְך ַא ְסִעיף ָאֶדער ְצֵוויי, אּון ַאזֹוי ָהאט 
ֶער אֹויְסֶגענּוְצט ִדי ַצייט ִדי ֶמעְרְסֶטע ָוואס ִאיז 

 .ֵשָייְך
 )ִאיָלן ַהַחִיים, פ"ב(
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 ִשיחֹות ְוִספּוִרים
 ִדי ַצייט לֹויְפט

ֵאייְנָמאל ִאיז ַאַרייְנֶגעקּוֶמען צּו ֶרִבי ָנָתן ַא ִאיד אּון ֶער 
ָהאט ֶגעֶזעהן ִווי ֶרִבי ָנָתן ַהאְלט ִאיְנִמיְטן ֶרעְדן ִמיט ַא 

ִאיְנְגל ַאז ֶעס ִאיז  ִאיְנְגל אּון ֶרִבי ָנָתן ִאיז ְמעֹוֵרר ֶדעם
ִניְשָטא ַקיין ַתְכִלית אֹויף ִדי ֶוועְלט ָנאר צּו ִדיֶנען ֶדעם 
ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ַאז ֶער ָזאל ִזיְך ַבאְפַלייְסן צּו ֶרעְדן ַאַסאְך 
צּום ֵאייֶבעְרְשְטן אּון צּו ֶלעְרֶנען ַאַסאְך ִשיעּוִרים ִאין ִדי 

 תֹוָרה ַהְקדֹוָשה.
אט ֶדער ִאיד ֶגעְפֶרעְגט פּון ֶרִבי ָנָתן ַפאְרָוואס ֶער הָ 

ַפאְרְבֶרעְנְגט ִדי ַצייט צּו ֶרעְדן ִמיט ַא ְקֵליין ִאיְנְגל, ָהאט 
ִאים ֶרִבי ָנָתן ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ָאט ִאיז ֶער ַא ִאיְנְגל, ָאט ִאיז 

ן ֶער ַאיְנֶגעְרַמאן, ָאט ִאיז ֶער ַא ָבחּור, ָאט ִאיז ֶער ַא אִ 
ַאְלֶטער ִאיד, אּון ָאט ְטָראְגט ֶמען ִאיהם שֹוין", אּון דּו 

 ָזאְגְסט ַאז ִאיְך ַפאְרְבֶרעְנג ִדי ַצייט?
 )ִאיָלן ַהַחִיים, פ"ט(

ט ִריֶנען אְרד ָזאל ֶעס ִניש ְ  אֹויף ִדי ב ָ
: "ִדי ֶוועְלט ָזאְגט פּון ֶרִבי'ן ֶגעָזאְגטָנאכְ ֶרִבי ָנָתן ָהאט 

ֶמען ֶעְסט שֹוין ָיא ַחִזיר ָזאל ֶעס שֹוין ִריֶנען אֹויף ִדי  'אֹויב
ָבאְרד', ָאֶבער ִאיְך ָזאג 'אֹויב ֶמען ֶעְסט שֹוין ָיא ַחִזיר ָזאל 

 ֶעס ָכאְטש ִניְשט ִריֶנען אֹויף ִדי ָבאְרד'".
ָדאס ֵמייְנט ַאז ֶמעְנְטְשן ָזאְגן ַאז ֶווען ֶמען ַפאְלט שֹוין 

ִמיט ַאן ֲעֵביָרה ָזאל ֶעס ָכאְטש ִניְשט ַזיין אּוְמִזיְסט,  דּוְרְך
ָאֶבער ִאיְך ָזאג ַאז  .אְטש ַהָנָאה ָהאְבן ֶדעְרפּוןֶמען ָזאל כָ 

ֶמען ָזאל ִזיְך ְפרּוִביְרן ָכאְטש צּוִריק צּו ַהאְלְטן ִוויִפיל ֶמען 
 ֶקען, ַווייל ֶיעֶדע ְקֵלייִניַקייט ַמאְכט אֹויס.

 ֵמי מֹוַהְרַנ"ת, הֹוָספֹות, ס"ג()יְ 

 ֶזעהן ָנאר ָדאס גו ְטס
ֵאייְנָמאל ִאיז ֶגעקּוֶמען צּו ֶרִבי ָנָתן ַזיין ַתְלִמיד ר' ֵמִאיר 
פּון ֶטעְפִליק, ֶרִבי ָנָתן ָהאט ִזיְך ָנאְכֶגעְפֶרעְגט אֹויף ֶגעִוויֶסע 

ַאֶוועק ַאֶלע ֶמעְנְטְשן פּון ֶטעְפִליק, אּון ר' ֵמִאיר ָהאט ֵזיי 
ֶגעַמאְכט ַאז ֵזיי ַהאְלְטן ַביי ָגאְרִניְשט, ֶווען ֶרִבי ָנָתן ָהאט 
ֶגעְפֶרעְגט ִאים ַאֵליין ִווי ַאזֹוי ֶעס ֵגייט ִאים, ָהאט ֶער ִזיְך 
אֹויְך ַאֶוועק ֶגעַמאְכט ַאז ֶער ִאיז אֹויְך ִניְשט ִווי ֶעס ַדאְרף 

 צּו ַזיין.
ֶגעָזאְגט: "ָדאס ִאיז ַדיין ְפָראְבֶלעם,  ָהאט ִאים ֶרִבי ָנָתן

ט ַקיין דּו ַהאְלְטס ִניְשט פּון ִדיר ַאֵליין, אּון ַאז דּו ִביְזט ִנישְ 
ָאֶבער דּו אֹויב  .אְך ֶיעֶנער ִזיֶכער ִניְשטֶעְרִליֶכער ִאיד ִאיז דָ 

ְסט ֶוועְסט ְטֶרעְפן ִאין ִדיר ַדייֶנע גּוֶטע ְנקּודֹות אּון דּו ֶווע
ָאְנהֹויְבן צּו ַהאְלְטן פּון ִדיר, ֶוועְסטּו שֹוין ְטֶרעְפן גּוֶטע 
ְנקּודֹות ִאין ֶיעְדן ֵאייֶנעם אּון ֶזעהן ַאז ֶעס ִניְשט ַאזֹוי 

 ֶגעֶפעְרִליְך".
 )ְיֵמי מֹוַהְרַנ"ת, הֹוָספֹות, קכ"ה(

 ֶיעֶדער ֶקען זֹוֶכה ַזיין
ְשמּוֶעס ֶוועְגן ַאְבָרָהם  ֶרִבי ָנָתן ָהאט ַאָמאל ֶגעֶרעְדט ַא

ָאִבינּו ַאז ֶער ָהאט ֶגעַהאט ַאַזא ַהאְרץ ָוואס ָהאט 
ְשֶטעְנִדיג ֶגעְבֶרעְנט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ֶער ָהאט ָנאר 

 .ּוָנה ִאין ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלטֶגעָוואְלט ַאַרייְנְבֶרעְנֶגען ִדי ֱאמ
יְך ֵאייֶנער ָאְנֶגערּוְפן ִמיט ִאיְנִמיְטן ֶדעם ְשמּוֶעס ָהאט זִ 
ַאַזא ַהאְרץ ַאזֹוי ִווי ען מֶ ַא ְקֶרעְכְטץ: "פּון וואּו ֶנעְמט 

ַאְבָרָהם ָאִבינּו?", ָהאט ִאים ֶרִבי ָנָתן ָאְנֶגעְשִריְגן: "דּו 
ָהאְסט אֹויְך ַא ַהאְרץ, ָנאר דּו ַבאַהאְרְצְסט ֶעס ִניְשט", 

ָאְנקּוֶמען צּו ִדי ְגֶרעְסֶטע  ָדאס ֵמייְנט ַאז ֶיעֶדער ִאיד ֶקען
ַמְדֵריגֹות פּוְנְקט ִווי ַאְבָרָהם ָאִבינּו, אֹויב ֶער ָזאל ָנאר 

 ֶוועְלן אּון ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן.
ַא ְצֵווייֶטע ָמאל ָהאט ֶרִבי ָנָתן ֶגעְבֶרעְנְגט ֶעֶפעס ַא ְרַאָי' 

ִאים ֶיעֶנער ֶגעָזאְגט:  ַפאר ֵאייֶנעם פּון ִיְצָחק ָאִבינּו, ָהאט
"ָוואס ַפאְרְגַלייְכְסטּו ִמיר צּו ִיְצָחק ָאִבינּו?", ָהאט ִאים ֶרִבי 
ָנָתן ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ָוואס ֵמייְנְסטּו? ַאז ִיְצָחק ָהאט ִניְשט 
ֶגעַהאט ַקיין ֵיֶצר ָהַרע? אֹויב ַאזֹוי ִווי ַאזֹוי ָהאט ֶער זֹוֶכה 

 ָחק?".ֶגעֶווען צּו ַזיין ִיצְ 
 )ְיֵמי מֹוַהְרַנ"ת, הֹוָספֹות, קל"ו,קל"ז(

 

 המשך בדף ג

   

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
ְגט ְמַנֶשה אֹויף ִדי ס, אּון ֶדעְרַפאר ָהאט ֶער ֶגעֵלייַאֶוועְקֵגיין פּון ִדי ְשֶלעְכטְ 

 אְך ָאֶבער ֶגעוואּוְסט ַאז ֶעס קּוְמט אַ ַיֲעֹקב ָאִבינּו ָהאט דָ  ִוויֶדער ֶרעְכֶטע ַזייט,
ייְגט ֶאְפַרִים ְשֶוועֶרע ִביֶטעֶרע ָגלּות, ִמיט ַאַסאְך ְשֶוועֶרע ִנְסיֹונֹות, ָהאט ֶער ֶגעלֵ 

ר י ֶבעְסֶטע ֶוועג ִאיז, ַאַרייְנצּוַכאְפן ִווי ֶמעאֹויף ִדי ֶרעְכֶטע ַזייט, צּו ַווייְזן ַאז דִ 
 ס ֶוועט שֹוין ְמֵמיָלא ַאֶוועק ַפאְלן.ס ֶמען ֶקען, אּון ִדי ְשֶלעְכטְ גּוטְ 

 )תֹוְך ַהַנַחל ֵליל ַשָבת קֹוֶדש ַוְיִחי תשס"ה(
*** 

ה תָׁ שָׁ ם ִכי קָׁ תָׁ ְברָׁ ז ְועֶׂ ם ִכי עָׁ פָׁ רּור אַּ אט ֶגעָשאְלְטן ִדי ִמָדה ַיֲעֹקב ָאִבינּו הָ  .אָׁ
ְלֵקם ְביֲַּעֹקב וֲַּאִפיצֵ פּון ַכַעס פּון ִשְמעֹון אּון ֵלִוי, אּון ֶער ָהאט ֶגעָזאְגט  ם ֲאחַּ

ֵאל,   .ִאיְך ֶוועל זֵיי צּוְשְפֵרייְטן ְצִוויְשן ִדי ִאיְדןְבִיְשרָׁ
ְמַלְמִדים, סֹוְפִרים ועְלן ַזיין אֹויף ִשְמעֹון ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט ַאז זֵיי וֶ  ,ָזאְגט ַרִש"י

ִוי ֶוועט אּון ָאִריֶמעַלייט, אּון ַאזֹוי ֶוועְלן ֵזיי ַארּוְמֵגיין ְצִוויְשן ִדי ִאיְדן, אּון ֵשֶבט לֵ 
 מּוְזן ַארּוְמֵגיין צּוַזאְמֶנעֶמען ְתרּומֹות אּון ַמְעְשרֹות פּון ִדי ֶפעְלֶדער.

' )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק אַמְסִביר לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט מֹוַהָרא"ש ְשִליָט"א ִאיז ָדאס 
יין ֶגעְלט, ַאז ֶווען ַא ֶמעְנְטש ֶוועְרט ִאין ַכַעס, ַפאְרִליְרט ֶער דּוְרְך ֶדעם ַזִסיָמן ס"ח( 

, אּון פּון ִדי ֶזעְלֶבע ְפַלאץ עןַווייל ֵבייֶדע ַזאְכן, ֵסיי ַכַעס אּון ֵסיי ֶגעְלט קּומֶ 
עְלט ַפאְרן ֶדעְרַפאר ֶווען ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ֶזעהט ַאז ֶעס ַדאְרף קּוֶמען ַא ֶשַפע פּון גֶ 

 אּוְנֶטער ַא ִנָסיֹון פּון ַכַעס, אּון ֶווען ֶדער ֶמעְנְטשִאים ֶמעְנְטש, ְשֶטעְלט ֶער 
 ֶדעם ָדאס ֶגעְלט. ַפאְלט דּוְרְך, אּון ֶער ֶרעְגט ִזיְך אֹויף, ַפאְרִליְרט ֶער דּוְרךְ 

ה,ָדאס ִאיז ְפַשט ִאין ָפסּוק,  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
ייְנָמאל אר ַדאְרף ֶמען ַאַסאְך ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ַאז ֶמען ָזאל ִזיְך קֵ ֶדעְרפַ 

 ִניְשט אֹויְפֶרעְגן.
 )ֹזאת ַהתֹוָרה ַוְיִחי ח'(

*** 
 

ְחמֹו, ֵשר ְשֵמנָׁה לַּ ָאֶשר ֶבן ַיֲעֹקב  זאַ )ֶמְדָרש ַתְלִפיֹות( ֶעס ֶוועְרט ֶגעְבֶרעְנְגט  ֵמאָׁ
ְשַניֹות ְתחֹו ֶשל ֵגיִהנֹום אּון ֶווען ַא ֶמעְנְטש ָהאט ֶגעֶלעְרְנט ַאַסאְך מִ ִזיְצט ַעל פִ 

אַלאְנְגט ָלאְזט ֶער ִאים ִניְשט ַאַריין ֵגיין ִאין ֵגיִהנֹום, ֶער ָזאְגט זֵיי 'ֶדער ֶמעְנְטש בַ 
ַאז ָדאס ִאיז ְמרּוָמז ְיִחי( )ְפֵני ָדִוד ַוצּו ִמיר', אּון ֶדער ֵהייִליֶגער ִחיָד"א ַז"ל ְבֶרעְנְגט 

ְחמֹו"ִאין ָפסּוק  ֵשר ְשֵמנָׁה לַּ ן ְשֵמָנ"ה ִאיז ִדי אֹוִתיֹות ִמְשֶנ"ה, ָאֵשר בֶ  "ֵמאָׁ
 .ַיֲעֹקב ִאיז ְממּוֶנה אֹויף ֶדער ָוואס ֶער ֶלעְרְנט ִמְשַניֹות

ְמָאה ָוואס דּו ִביְסט ִאיֶבעְרֶדעם אֹויב דּו ִוויְלְסט ִזיְך ַארֹויְסַרייְסן פּון ִדי טּו
ְדָרן ַדְייָקא, ַאַרייְנֶגעַפאְלן ִאין ֶדעם, ָזאְלְסטּו ֶזען צּו ָזאְגן זֵייֶער ַאַסאְך ִמְשַניֹות ְכסִ 
יז דּו ֶוועְסט אּון ָזאְלְסט ֶעְנִדיְגן ַא ֶפֶרק ָנאְך ַא ֶפֶרק, ַא ַמֶסֶכת ָנאְך ַא ַמֶסֶכת, בִ 

ְלְסטּו ִמְשֶנה, ַדאן ָזאְלְסטּו ָאְנהֹויְבן ָנאְכַאָמאל, אּון ַאזֹוי ָזאֶעְנִדיְגן ִשָשה ִסְדֵרי 
אְגן טּון ַדיין ַגאְנץ ֶלעְבן, ֶלעְרֶנען ַאַסאְך ַאַסאְך ִמְשַניֹות, ָווארּום ִדי ַחַז"ל ָז

ֵיש ְביָׁ )ַסְנֶהְדִרין מב.(  ה? ְבִמי שֶׂ ל תֹורָׁ ּה שֶׂ ְמתָׁ א ִמְלחַּ ה מֹוצָׁ תָׁ ֹו דְבִמי אַּ
ל ִמְשנֶׂה; ִבילֹות שֶׂ ֶדער ָוואס ֶלעְרְנט ַאַסאְך ִמְשַניֹות ֶדער ִאיז זֹוֶכה  חַּ

)ָבָבא ְמִציָעא ַאַרייְנצּוֵגיין ִטיף ִטיף ִאין ִדי תֹוָרה ַהְקדֹוָשה; ִוויֶדערּום ָזאְגן ִדי ַחַז"ל 
ֶטעְנִדיג לֹויְפן צּו ִדי ֶנה יֹוֵתר ִמן ְגָמָרא; ָזאְלְסט ְש ּוְלעֹוָלם ַהֵוי ָרץ ְלִמְש לג.( 

ַניֹות, ִמְשַניֹות ֶמער ִווי צּו ִדי ְגָמָרא; ָווארּום ַאז ַא ֶמעְנְטש ֶלעְרְנט ַאַסאְך ִמְש 
 .ֶעְפְנט ִזיְך ִאים ֶדער ָקאפ ֶער ָזאל ֶקעֶנען ַפאְרְשֵטיין ָנאְכֶדעם ִדי ְגָמָרא

ה, ט ִמְשַניֹות ִאיז ֶמען ְמַקֵרב ִדי ְגאּולָ אּון אֹויֶסעְרֶדעם דּוְרְכֶדעם ָוואס ֶמען ֶלעְרנְ 
ְנסֹות ֵאין )ַוִיְקָרא ַרָבה ַפְרָשה ז' ִסיָמן ג'( ִווי ִדי ַחַז"ל ָזאְגן  לּו ִמְתכַּ לָׁ ִליֹות הַּ גָׁ ל הַּ כָׁ

א ִבְזכּות ִמְשנַּיֹות; לָׁ ֹות, ִאיֶבעְרֶדעם ָזאְלְסטּו ֶלעְרֶנען זֵייֶער ַאַסאְך ִמְשַני אֶׂ
 ֶדעם ָזאְגן ִמְשַניֹות ִאיז ְמַטֵהר ֶאת ַהֶנֶפש.ֲאִפילּו 

 )ֲאֶשר ַבַנַחל ְבִאיִדיש ֵחֶלק א' ִמְכָתב כ"א(
 



 ג
 

 ִשיחֹות ְוִספּוִרים
 ִדי ֵנייֶע ִדיָרה

ֶרִבי ָנָתן ָהאט ַאָמאל ְשַפאִציְרט ִמיט ֵאייֶנעם ִאין ֶפעְלד, אּון ֶווען ֶיעֶנער 
ֶער ֶגעְפֶרעְגט פּון  ָהאט ֶגעֶזעהן ַאז ֶרִבי ָנָתן קּוְקט ַאַסאְך אֹויף ֶדער ֶעְרד, ָהאט

 ֶרִבי ָנָתן ַפאְרָוואס ֶער קּוְקט ַאזֹוי ְשַטאְרק אֹויף ֶדער ֶעְרד.
ָהאט ִאים ֶרִבי ָנָתן ֶגעָזאְגט: "ֶגעֶוועְנִליְך ֶווען ַא ֶמעְנְטש ִוויל ִזיְך ַאֵרייְנִציֶען 

ן צּו ֶזעהן ִווי ַאזֹוי ִאין ַא ֵנייֶע ִדיָרה, ֵגייט ֶער ֶעס קֹוֶדם קּוְקן אּון ַבאְטַראְכטְ 
ִדי ֶזעְלֶבע ִאיְך ֵווייס ַאז ֵאיין ָטאג  .ֶער ֶוועט ִזיְך ֶקעֶנען ַאן ֵעָצה ֶגעְבן ָדאְרט

ֶוועל ִאיְך ֵגיין וואֹויֶנען ִאין ֶדער ֶעְרד, ֶמען ֶלעְבט ִניְשט ֵאייִביג אֹויף ִדי ֶוועְלט, 
קּוְנְפִטיֶגע ִדיָרה, אּון ִאיְך ְפרּוִביְרט אּון ֶדעְרַפאר ַבאְטַראְכט ִאיְך ַמיין צּו

ַאַרייְנצּוַכאְפן ִווי ֶמער ִמְצֹות ּוַמֲעִשים טֹוִבים, ַאז ֶעס ָזאל ִמיר ִניְשט ַזיין ַאזֹוי 
 ְשֶלעְכט ָדאְרט.

 )ִאיָלן ַהַחִיים, ק"ז(

ט גו ט  צו  ַסאְך ִאיז אֹויְך ִניש ְ
: ִאיז ַמְסִביר, רּומֹות ּוַמַעְשרֹות, ֲהָלָכה ג(ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות תְ )ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ָנָתן זי"ע 

ַאז ִדי ִסָבה ַפאְרָוואס ֶמעְנְטְשן ַכאְפן ִניְשט ַאַריין ֶיעְדן ָטאג ָכאְטש ִוויִפיל ֶמען 
ְסט ֶער ֶקען ָיא, אּון ֶמען ַפאְלט ַאָראפ ַביי ִזיְך, ִאיז ֶוועְגן 'ִריבּוי אֹור'; ָדאס ֵהיי

ִוויל ְגַלייְך ֶלעְרֶנען ֵזייֶער ַאַסאְך, ֶדעְרַפאר טּוט ֶער ָגאְרִניְשט, ָאֶבער ַאז ַא 
ֶמעְנְטש ָזאל ָאְנֵהייְבן צּו ֶלעְרֶנען צּוִביְסֶלעְך ֶוועט ֶער ֶזעְהן ַאז ֶער ַכאְפט 

ָמש ַרִש"י ִמיְטן ַתְרגּום ַאַריין צּוִביְסֶלעְך ָנאְך ַאִביְסל אּון ָנאְך ַאִביְסל; ֵסיי חּו
ֶיעְדן ָטאג, אּון ַאזֹוי אֹויְך ְצֵוויי ְדֵריי ְפָרִקים ִמְשַניֹות, אּון ַאזֹוי אֹויְך ְגָמָרא אּון 
ְלָחן ָערּוְך, ֶיעֶדער לֹויט ִוויִפיל ֶער ֶקען, אּון צּוִביְסֶלעְך ֶוועט ֶער ֶזעְהן ַאז ֶער  שֻׁ

ָרה ַהְקדֹוָשה ִהיט ָאפ אּון ֶעס ַראֶטעֶוועט ֶדעם ֶמעְנְטש ַפאְרְשֵטייט, אּון ִדי תוֹ 
פּון ַאֶלעם ְשֶלעְכְטס, אּון ָדאס ִאיז ִדי ַחיֹות ַפאר ַא ֶמעְנְטש. ַאזֹוי ִווי ִמיר 
ֶגעפּוֶנען ַאז ֶדער זֹוַהר ַהָקדֹוש ֶרעְדט ִאין ֶיעֶדע ַפְרָשה ָדאס ְגרֹויְסֵקייט אּון ִדי 

ּון ִדי ֵהייִליֶגע תֹוָרה. ַווייל ֶלעְרֶנען תֹוָרה ִאיז ִדי ְגֶרעְסֶטע ַזאְך. אּון ִזיְסֵקייט פ
ַאזֹוי אֹויְך ַביי ַאֶלע ִמְצוֹות ַדאְרף ֶמען ִוויְסן ִווי מֹוָרא'ִדיג ָחשּוב ֶעס ִאיז ַביים 

 ר ַאַסאְך.ֵאייֶבעְרְשְטן ֶיעֶדעס ִביְסל, ְמֵמיָלא ֶוועט ֶמען ַאַרייְנַכאְפן ֵזייעֶ 
 )קּוְנְטֵרס 'ַא ַמָתָנה פּון ֶרִבי'ן'(

ֶוועִריַקייְטן  ַאדו ְרְך ַאֶלע ש ְ
ַהָקדֹוש ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ָהאט ְמַתֵקן ֶגעֶווען ַאז ֶעֶרב ַשָבת -ֵשם-ֶדער ַבַעל

ָוואס ַחַז"ל קז(, )ְתִהִלים ַביי ִמְנָחה ָזאל ֶמען ָזאְגן ִדי ִמְזמֹור: הֹודּו ַלה' ִכי טֹוב 
ֶלעְרֶנען ַארֹויס פּון ֶדעם ִמְזמֹור ִדי ִפיר ָוואס ַדאְרְפן ַדאְנֶקען אּון )ְבָרכֹות נד ע"ב(, 

לֹויְבן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן: ֵאייֶנער ָוואס ִאיז דּוְרְך ֶדעם ַים, ֵאייֶנער ָוואס ִאיז 
יְסֶגעֵהייְלט ֶגעָוואְרן, אּון ֵאייֶנער דּוְרְך ֶדעם ִמְדָבר, ַא ְקַראְנֶקער ָוואס ִאיז אוֹ 

 ָוואס ִאיז ַבאְפֵרייט ֶגעָוואְרן פּון ְתִפיָסה.
)ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות הֹוָדָאה ֲהָלָכה ו, ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ָנָתן ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ִאיז ַמְסִביר 

ן ִאיד ְבֶמֶשְך ִדי ֶזעְקס ֶטעג ַאז ִדי ַאֶלע ִפיר ַזאְכן ֵגייט דּוְרְך אֹויף ֶיעדְ אֹות ט(: 
פּון ִדי ָוואְך, ַאָמאל ֲאִפילּו ָפשּוט ְבַגְשִמיּות, ָאֶבער ְבִעיָקר ְברּוָחִניּות, ָדאס 
ֵהייְסט, ַא ֶמעְנְטש ֵגייט דּוְרְך ְבֶמֶשְך ִדי ָוואְך ַאַזאֶלעֶכע ְשֶוועֶרעֵקייְטן אּון 

ן ַאז ֶער ִאיז ְקַראְנק ִבְפַרט ִמיט חֹוֵלי ַהֶנֶפש ִנְסיֹונֹות אּון ִמיְטַמאֶכעִנישְ 
ַרְחָמָנא ִלְצָלן, ָוואס ַזיין ְנָשָמה ִאיז ֶנעֶבעְך ִאיְנַגאְנְצן ְקַראְנק ֶגעָוואְרן פּון 
ַזייֶנע ִביֶטעֶרע דּוְרְכֶפעֶלער ִבְפַרט ִאין ְפַגם ַהְבִרית ְוכּו', ַאזֹוי אֹויְך ְשִפיְרט ֶער 

ֶער ַהאְלט ִזיְך שֹוין ִכְמַעט ַביים ֶדעְרְטֶרעְנֶקען ִאין ִדי ַים פּון ָצרֹות, אּון ֶער ַאז 
ְשִפיְרט ִווי ֶער ְבָלאְנְדְזֶשעט ִאין ַא ִוויְסְטן ִמְדָבר אּון ֵווייְסט ִניְשט צּו ֶוועֶמען 

, אּון ִוויֶדער ְשִפיְרט ֶער ִזיְך צּו ֶוועְנְדן, אּון וואּו ֶמען ְטֶרעְפט ֶדעם ֶוועג ַארֹויס
ִזיְך ַאייְנֶגעְשַפאְרט ִאין ַא מֹוָרא'ִדיֶגע ְתִפיָסה פּון ַזייֶנע ַתֲאוֹות אּון ִמדֹות 

 ָרעֹות ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָזאל ָאְפִהיְטן.
ֶדעְרַפאר ָנאְכֶדעם ָוואס ֶער ִאיז דּוְרְך ִדי ֶזעְקס ֶטעג ָדא אֹויף ִדי ֶוועְלט, 

ן ֶעס קּוְמט ֶיעְצט צּו ֵגיין ֶדער ֵהייִליֶגער ַשָבת, אּון ֶער ֵגייט ִאין ִמְקָוה, אּון אּו
ֶער ַוואְרְפט ַאָראפ פּון ִזיְך ִדי ָוואֶכעִדיֶגע ְקֵלייֶדער אּון ֶער טּוט ִזיְך ָאן ִדי 

אֶקע ַדאְנֶקען ַשָבת'ִדיֶגע ְקֵלייֶדער, אּון ֶער ֵגייט ַאַריין ִאין ַשָבת, ֶקען ֶער טַ 
ֶדעם בֹוֵרא ָכל עֹוָלִמים, ַאז ָכאְטִשיג ֶעס ִאיז ִאים דּוְרְכֶגעַגאְנֶגען ַא ְשֶוועֶרע 
ִביֶטעֶרע ָוואְך, ִאיז ֶער ָברּוְך ַהֵשם ָאְנֶגעקּוֶמען צּום ַשָבת ַאְלס ַא ִאיד ָוואס 

ֶדעְרַהאְלְטן אּון ִזיְך ִניְשט ְגֵלייְבט ִאיֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ֶער ָהאט ִזיְך 
ְמַייֵאש ֶגעֶווען, ָדאס ִאיז ֶדער ְגֶרעְסֶטער ִחידּוש, אּון ֶער ַדאְרף אֹויף ֶדעם 
ָאְפֶגעְבן ַא ֶשַבח ְוהֹוָדָאה ַפאְרן ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶוועְגן ֶדעם ָהאט ֶמען 

 ב ַשָבת.ַאייְנֶגעִפיְרט צּו ָזאְגן ֶדעם ִמְזמֹור פּון הֹודּו ֶערֶ 
 )קּוְנְטֵרס 'ַא גּוֶטע ָוואְך'(

ן  ַדְוָקא ַפאר ִניֶדעִריֶגע ֶמעְנְטש ְ
ָוואס ִאיז ֵאייֶגעְנְטִליְך ֶגעֶווען ָדאס ְגרֹויְסֵקייט פּון ֵהייִליְגן ֶרִבי ָנָתן? ָנאר 

 ָנאר ַפאר ֶרִבי ָנָתן ָהאט ַפאְרְשַטאֶנען ַאז ֶדעם ֵהייִליְגן ֶרִביְנ'ס ַזאְך ִאיז ִניְשט 
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 יארצייט פון רבי נתן זצוק"ל
מוהרא"ש  פארגעקומען ביי

 שליט"א
 

מען זיך צוזאמגעקומען איז  דאנערשטאגדי וואך 
ביי מוהרא"ש שליט"א צו די יארצייט סעודה פון 

 רבי נתן זצוק"ל.
ט די זכי' צו הערן ביי די סעודה האט מען געהא

א"ש שליט"א איבער די פון מוהר דברות קודש
גרויסקייט פון רבי נתן, אלעס וואס עס געבליבן פון 

יר האבן פון רבי'ן איז נאר רבי'ן, אלע ספרים וואס מ
 אליין אנקען פאר רבי נתן. אזוי ווי דער רביצו פאד

האט זיך אויסגעדרוקט אויף רבי נתן אז ווען נישט 
קיין בלעטל  איםט נישט געבליבן פון וואל רבי נתן
 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 
זיך זייער געשטארקט און ער האט נאך 

איבער ער האט געשטארקט אנדערע אויך און 
הייליגע ספרים וואס זענען מחי' און  זיינעט געלאז

 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 

אליין,  און דאס הייבט זיך אן ביים מענטשקיינעם. 
יב קוקט מען נאר דאס גוטס ביי זיך אליין דאן או

אבער מען אויב זעהט מען ביי יענעם אויך גוטס, 
קלאפט זיך אליין אראפ, מען זעהט נאר שלעכטס 

 דאן זעהט מען נאר שלעכטס אויף יענעם.אויף זיך, 
אין אלע דורות האט מען געזעהן אז די וואס 

ך האבן זי האבן געלערנט אסאך רבי נתנ'ס ספרים
 זייער שיין דערהאלטן.

נאכן בענטשן איז זיך דער עולם צוגאנגען מיט 
זיך צו שטארקן אינעם רבינ'ס  פרישע קבלות

 לימודים אזוי ווי רבי נתן האט אונז איבער געגעבן.
 !תורתו מגן לנו, היא מאירת עינינו

 

 ִשיחֹות ְוִספּוִרים
ֶמעְנְטְשן ָוואס ְפִליֶען ִאין ִהיְמל, ְקִריְכן ִאין הֹויֶכע ַמְדֵריגֹות. ָנאר ֶדעם ֶרִביְנ'ס  -ָדֵרי ַמֲעָלה 

ָוואס ֶמער  ַזאְך ִאיז ַפאר ִניֶדעִריֶגע אּון צּוַפאֶלעֶנע אּון צּוְבָראֶכעֶנע ֶמעְנְטְשן, ַפאְרֶקעְרט ָגאר,
ַא ֶמעְנְטש ִאיז ִניֶדעִריג אּון צּוְבָראְכן אּון צּוַפאְלן, ַפאר ִאים ַדְייָקא ִאיז ֶגעַמאְכט ֶדעם ֵהייִליְגן 

 ֶרִביְנ'ס ַזאְך.
 )קּוְנְטֵרס 'ִזיְך ִליב ָהאְבן'(

 

ן ִאיז ְגֶרעֶסער פו ן ַאֶלעס  ֶהעְלְפן ֶמעְנְטש ְ

ִמיט ֶרִבי ָנָתן ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו אּון ָנאְך פּון ק ֵלייב, ַא ַתְלִמיד פּון ֶרִבי'ן( )ֶרִבי ִיְצחָ ַאָמאל ִאיז ֶער 
אּוְנֶזעֶרע ַלייט ֶגעָפאְרן אֹויְפן ָוואְגן צּוַזאֶמען ִמיְטן ֵהייִליְגן ֶרִבי'ן, ִאיְנִמיְטן ֶוועג ֶגעט ִזיְך ֶדער 

עְגט: ֶווער ָהאט ֶגעֶזעְהן?! ֵקייֶנער ָהאט ָגאְרִניְשט ֶגעֶזעְהן, ֵהייִליֶגער ֶרִבי ַא ְטֵרייְסל, אּון ְפרֶ 
ָנאר ֶרִבי ִיְצָחק ֵלייב רּוְפט ִזיְך ָאן: ִאיְך ָהאב ֶגעֶזעְהן, ָהאט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ֶגעִוויְזן ֶער ָזאל 

 ַזיין ְשִטיל.
ִאיז ֶגעָפאְרן אֹויְפן ֶוועג ִאיְנִמיְטן ַוואְלד,  אֹויְך ָהאט ַאָמאל ַפאִסיְרט ַאז ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי

אּון ֶער ָהאט ֶגעַדאְרְפט ַא ִמְקֶוה, ִאיז ֶרִבי ִיְצָחק ֵלייב ַאָראפ אּון ֶגעַמאְכט ַא ִריְנג, אּון ָהאט 
י ִאיז ַאָראפ ָדאְרט אֹויְפֶגעְגָראְבן, אּון ֶעס ִאיז ֶגעָוואְרן ָדאְרט ַא ְקַוואל, אּון ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרבִ 

ִזיְך טֹוֵבֶל'ען ָדאְרט, אּון ֶרִבי ִיְצָחק ֵלייב ָהאט ִזיְך אֹויְך ֶגעָוואְלט טֹוֵבֶל'ען, ָהאט ֶדער ֵהייִליֶגער 
 ֶרִבי ֶגעָזאְגט: ִיְצָחק ֵלייב, דּו ִניְשט.

ט זֹוֶכה ֶגעֶווען דּוְרְכ'ן ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ָנָתן ָהאט ִאים ֵזייֶער ְמַקֵנא ֶגעֶווען, ַאז ֶער ָהא
ֵהייִליְגן ֶרִבי'ן צּו ַאֶזעְלֶכע ַמְדֵריגֹות אּון ַהָשגֹות, ָהאט ֶרִבי ִיְצָחק ֵלייב ַאָמאל ֶגעָזאְגט ַפאר ֶרִבי 

ִבי ָנָתן, ִדי ֶוועְרֶטער: ְגֵלייב ִמיר, ַאז ַאֶלע ַמייֶנע ַהָשגֹות אּון ַמְדֵריגֹות, ָוואס ֶדער ֵהייִליֶגער רֶ 
ָהאט ִמיר צּוִריק ֶגעֶגעְבן ִבְקדּוָשה, קּוְמט ִניְשט צּו, צּו ַדייֶנע ִדיבּוִרים; ַווייל צּו ֶהעְלְפן ַא ַבַעל 

 ְבִחיָרה ִאיז ֶמער פּון ַאֶלע ַהָשגֹות ִמיט ַאֶלע ַמְדֵריגֹות ְוכּו'.
 )קּוְנְטֵרס 'ְקַלאפ ִמיר ִניְשט ַאָראפ'(

 

 ְרַוואְרְטן?ָוואס ָזאל ֶער עֶ 

ֶרִבי ָנָתן ָהאט ֶגעַהאט ַא ַתְלִמיד ָוואס ִאיז ֶגעֶווען ַא סֹוֵחר, ֶער ְפֶלעְגט ַא ַגאְנְצן ָטאג ַארּום 
ֵגיין ִאין ְיִריד'ן ַהאְנְדֶלען. ַא ַווייב ָהאט ֶער ֶגעַהאט ֵזייֶער ַא ִניְשט ְמסּוָדר'ִדיֶגע, אּון ֶווען ֶער 

ט ָנאְך ַא ְשֶוועֶרע ָטאג ַאְרֶבעט, ָהאט ַזיין ַווייב שְ ן ַבייַנאְכט אֹויְסֶגעמּוטְ עְפֶלעְגט ַאֵהיים קּומֶ 
הֹויז ִאיז ֶגעֶווען ָאְנֶגעָוואְרְפן אּון  ִאים ֶעְנְטַפאְנֶגען ִמיט ְקָללֹות אּון ֶגעְשֵרייֶען, אּון ִדי

 ִאיֶבעְרֶגעְדֵרייט, אּון ָדאס ֶעְסן ִאיז ִניְשט ֶגעֶווען ְגֵרייט, א.א.וו.
ָהאט ֶער ִזיְך ֵאייְנָמאל אֹויְסֶגעֶרעְדט ַפאר ֶרִבי ָנָתן ַאז ֶעס ִאיז ִאים ִנְמָאס ָדאס ֶלעְבן, ָנאְכן 

ן ָטאג ִוויל ֶער ָכאְטש ַבייַנאְכט ָהאְבן ַאִביְסל ְמנּוָחה, אּון ָדאס ָהאט ַאְרֶבעְטן ְשֶווער ַא ַגאְנצְ 
 ֶער אֹויְך ִניְשט.

ָהאט ִאים ֶרִבי ָנָתן ֶגעָזאְגט: "ֶווער ֵהייְסט ִדיְך ַאז דּו ָזאְלְסט ִזיְך ָפאְרְשֶטעְלן ַאז ֶווען דּו 
ִליְכִטיג ֵשיין אּון ֵריין  ?ס ַאזֹוי ִווי ִדיר ֶגעֶפעְלטֶוועְסט ַאֵהיים קּוֶמען ֶוועְסטּו ְטֶרעְפן ַאֶלע

אֹויְפֶגערֹויְמט, אּון ַדיין ַווייב ֶוועט ִדיְך אֹויְפֶנעֶמען ִמיט ַא ֵשייֶנעם 'ָברּוְך ַהָבא', אּון ְגַלייְך 
ען דּו קּוְמְסט ַאֵהיים ְגֵרייְטן ִטיש אּון ִדיר ֶגעְבן גּוֶטע ֶגעְשַמאֶקע ַמֲאָכִלים? אּון ָנאְכֶדעם ֶוו

 אּון ַאֶלעס ִאיז ַפאְרֶקעְרט ֶוועְרְסטּו ֶצעִריֶדעְרט אּון אֹויְפֶגעֶרעְגט.
ל ִדיְך אֹויס ַפאְרֶקעְרט, ַאז ֶווען דּו ֶוועְסט ַאֵהיים קּוֶמען ֶוועְסטּו ְטֶרעְפן ִדי הֹויז הדּו ָמא

ין ַווייב ֶוועט ִדיר ַאְנְטֶקעְגן קּוֶמען אּון ָאְנִזיְדֶלען ִאיֶבעְרֶגעְדֵרייט, ַקאְלט אּון ִפיְנְסֶטער, אּון ַדי
 אּון ַקיין ֶעְסן ֶוועט ִבְכַלל ִניְשט ַזיין צּו ֶגעִפיֶנען.

אּון ַאזֹוי ֶווען דּו ֶוועְסט ַאֵהיים קּוֶמען אּון ֶזעהן ַאז ֶעס ִאיז ִניְשט ֶגעֶווען ַאזֹוי ֶגעֶפעְרִליְך 
אְרֶגעְשֶטעְלט, ֶעס ִאיז ִניְשט ַאזֹוי ַקאְלט אּון ִפיְנְסֶטער, ִדי הֹויז ִאיז ִניְשט ִווי דּו ָהאְסט ִזיְך פָ 

ַאזֹוי ְשַטאְרק ִאיֶבער ֶגעְדֵרייט, אּון ֶמען ֶקען ְטֶרעְפן ֶעֶפעס צּו ֶעְסן ַא ְשִטיְקל ְברֹויט אּון 
 יְנֶגער ֶעס צּו ַפאְרֶנעֶמען.ַאִביְסל זּופ, ַדאן ֶוועט ִדיר שֹוין ַזיין ַאִביְסל ְגִר 

 )ְיֵמי מֹוַהְרַנ"ת, הֹוָספֹות, י"ד(
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בּוע ַּפ ַּ שָׁ תַּה  ְַּרש 
ַּ

הֵַּאתַּי ֲעֹקבִַּאיש ְימָׁ ִאיםִַּמְצרָׁ בָׁ ֵאלַּה  אּו,ְוֵאלֶּהְַּשמֹותְַּבֵניִַּיְשרָׁ  ַּּוֵביתֹוַּבָׁ
ן נָּאֶמען  ן ִמיטְּ ט אָּ סּוק ֵהייבְּ ֵאל",ֶדער פָּ ט  "ִיְשרָׁ ִאים"אּון ֶער זָּאגְּ בָׁ "ֵזיי  - "ה 

ן נָּאֶמען  ט ִמיטְּ ִדיגְּ סּוק ֶענְּ ט "י ֲעֹקב",ַּקּוֶמען", אּון ֶדער פָּ אּו"אּון ֶער זָּאגְּ  - "בָׁ
 "ֵזיי ֶזעֶנען ׁשֹוין ֶגעקּוֶמען".

ן ִמיט ֵאיין לָּׁש ט אָּ סּוק ֵהייבְּ וָּואס ֶדער פָּ ֵטיין ַפארְּ ׁשְּ ף ֶמען ַפארְּ ֹון, אּון ֶער ַדארְּ
ֵווייֶטע לָּׁשֹון? ט ִמיט ַא צְּ ִדיגְּ  ֶענְּ

ִביר לֹויט ִווי אס ַמסְּ "א ִאיז דָּ ִליטָּ ט  מֹוַהרָּא"ׁש ׁשְּ )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֶדער ֶרִבי זָּאגְּ

ן רס"א(  ף עֶ ח"א ִסימָּ ט ַארָּאפ פּון ַזיין ַעבֹוַדת ה', ַדארְּ ן ַאז ֶווען ַא ִאיד ַפאלְּ ר ִוויסְּ
ט ַאז דֶ  אס ֶגעַמאכְּ אט דָּ ן, וָּואס הָּ טְּ ׁשְּ ט פּוֶנעם ֵאייֶבערְּ אס קּומְּ ער ִאיד ַאז דָּ

ֵהייבְּ  נְּ ן אּון אָּ ֶוועקְּ ַקייט צּו ִדיֶנען ֶדעזָּאל ִזיךְּ אֹויפְּ ִריׁשְּ אל ִמיט ַא פְּ ַאמָּ ם ן נָּאכְּ
ן. טְּ ׁשְּ  ֵאייֶבערְּ

ן, נָּאר ֶווען ֶמע רָּאכְּ ן צּובְּ ט ֶווערְּ אל ִניׁשְּ אר ֶמען ֵקיינְּמָּ ַפאר טָּ ן ֶזעהט אּון ֶדערְּ
ן ט אָּ ט ֶמען ִזיךְּ אֹויף, אּון ֶמען ֵהייבְּ ן, ֵהייבְּ ֶגעַפאלְּ "פּוןַּ ַאז ֶמען ִאיז ַארָּאפְּ

ן. יֶּעְצט" טְּ ׁשְּ  צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבערְּ
ט  ן כ"א(ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי זָּאגְּ ַאז ֶדער נָּאֶמען  )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ח"א ִסימָּ

ֵאל"ַּ ֵריגָּה."ִיְשרָׁ  ֵגייט ַארֹויף אֹויף ַא הֹויֶכע ַמדְּ
ן,  סּוק אָּ ט ֶדער פָּ ַפאר ֵהייבְּ בֶַָּׁדערְּ ַּ"ה  ֵאל" ַּ"ִיְשרָׁ ְַּבֵני ְַּשמֹות ִאים"ְַּוֵאלֶּה

ה, ְימָׁ ן  ִמְצרָׁ ן וָּואס ֵהייסְּ ׁשְּ טְּ ֵאל"ִדי ֶמענְּ ֵריגָּה, ֵווייסְּ "ִיְשרָׁ ן ַאז , ַא ֶהעֶכעֶרע ַמדְּ
ן נָּא ן ַארָּאפ, אּון ֵהייבְּ ַרִים, זֵיי ַפאלְּ ן ִאין ֵאיין קּוֶמען ַקיין ִמצְּ טְּ אל ֵזיי ַהאלְּ ַאמָּ כְּ

ן  אל, אּון ֵהייבְּ ַאמָּ ן נָּאכְּ ִריׁש, אּון ַפאלְּ ן פּון פְּ אל אֹויף, אּון זֵיי אָּ ַאמָּ ִזיךְּ נָּאכְּ
ן ַאז ַאזֹוי מּוז ֶעס ֵגיין, ַאז ֶמען דַ  ן, ַווייל זֵיי ֵווייסְּ רָּאכְּ ט צּובְּ ן ִניׁשְּ ף ֶווערְּ ארְּ

ִריׁש. ן פּון פְּ ֵהייבְּ נְּ ִדיג אָּ ֶטענְּ  ׁשְּ
סּוק,  ט ֶדער פָּ אּו",ִוויֶדער זָּאגְּ ַּ"בָׁ ַּּוֵביתֹו ִַּאיש ַּ"י ֲעֹקב" ן  ֵאת ׁשְּ טְּ ִדי ֶמענְּ

ן וָּ  ֵריגָּה, ַביי ֵזיי ִאיז  "י ֲעֹקב"ואס ֵהייסְּ ֶלעֶנעֶרע ַמדְּ אּו",ַא קְּ זֵיי ֶזעֶנען ׁשֹוין  "בָׁ
ן, א ן זֵיי ׁשֹוין ִליגְּ ַלייבְּ ן ַארָּאפ, בְּ ַרִים, ֶווען זֵיי ַפאלְּ ן ֶגעקּוֶמען אֹויף ִמצְּ ּון ֵהייבְּ

ט ַאז ן ִניׁשְּ ט אֹויף, ַווייל ֵזיי ֵווייסְּ ט ִזיךְּ ׁשֹוין ִניׁשְּ , ֶעס מּוז ַאזֹוי ַזיין, ַאז ֶמען ַפאלְּ
ט ִזיךְּ אֹויף.  אּון ֶמען ֵהייבְּ

ן צּובְּ  ט ֶווערְּ ן, אּון ִניׁשְּ קְּ ַטארְּ ִדיג ׁשְּ ֶטענְּ ף ַא ִאיד ִזיךְּ ׁשְּ ַפאר ַדארְּ ן פּון ֶדערְּ  רָּאכְּ
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ַַַּּּ~ִַּדיֲַּחִשיבּותַּפּוןַּלֶּעְרנֶּעןַּּתֹורָׁהַַּּ~
 

ט ַפאְסְטן  ֶמען ַדאְרף ִניש ְ

ֶווען ֶמען קּוְקט ַאַריין ִאין ַשַער ַהִגְלגּוִלים פּון 
ִר"י ַהָקדֹוש, ָוואס ֶער ְשַרייְבט ָדאְרט ִוויִפיל א  

ֵביָרה  ֵניִתים ֶמען ַדאְרף ַפאְסְטן אֹויף ֶיעֶדע ע  ַתע 
ָוואס ֶמען ָהאט עֹוֵבר ֶגעֶווען, ַדאן ַכאְפט ַא 
ִציֶטער, ַווייל לֹויט ֶדעם ֶחְשבֹון ָהאט ִניְשט ַא 

ין ַגאְנץ ֶלעְבן ֶמעְנְטש ֶגענּוג ֶטעג אּון ָיאְרן ִאין ַזי
 צּו ֶקעֶנען ַפאְסְטן ַאזֹויִפיל.

ַז"ל ָזאְגן ִאין  ַדאְרף ֶמען ֶגעֶדעְנְקן ָוואס ִדי ח 
ִני ְלמּוד תֹוָרה, ַמְעלָ ְירּוַשְלִמי: "ָכל ָהעֹוֵסק ְבתַ  ה א 

א ִמָיָמיו", ֶווען ַא ִאיד ֶלעְרְנט טָ ָעָליו ְכִאילּו ֹלא חָ 
ֶבעְרְשֶטער ַאז ֶער ֶרעְכְנט תֹוָרה ָזאְגט ֶדער ֵאיי

ִאים ַאזֹוי ִווי ֶדער ֶמעְנְטש ָהאט ֵקייְנָמאל ִניְשט 
 ֶגעִזיְנִדיְגט.

ֶדעְרַפאר ַדאְרף ַא ֶמעְנְטש ִזיְך ַאַרייְנֵלייְגן ִאין 
תֹוָרה, ֶלעְרֶנען ַאַסאְך תֹוָרה, אּון ִמיט ֶדעם ֶוועט 

ֶטע ְפָגִמים ָוואס ֶער ֶער ָאְפִוויְשן ַאֶלע ַזייֶנע ְשֶלעכְ 
ֵבירֹות אּון ֶער ֶוועט  ָהאט ֶגעַמאְכט ִמיט ַזייֶנע ע 

 ֶוועְרן ִאיְנַגאְנְצן אֹויְסֶגעַלייֶטעְרט.
ֵאייְנָמאל ָהאט ֶדער ֶרִבי ֶגעֶרעְדט פּון ִדי 
ְגרֹויְסַקייט פּון ִלימּוד ַהתֹוָרה, ִווי ָדאס ֵרייִניְגט 

ֵבירֹות, ֶדער אּון ֵהייִליְגט ַא ֶמעְנְטש  פּון ַאֶלע ע 
ֶרִבי ָהאט ִזיְך ַדאן אֹויְסֶגעְדרּוְקט ַאז אֹויב ַא 
ֶמעְנְטש ֶוועט ִזיְך ַמאְכן ַא ֹחק ָקבּוַע ַאז ֶער מּוז 
ֶיעְדן ָטאג ֶלעְרֶנען ַאזֹויִפיל אּון ַאזֹויִפיל, ַדאן 
ֵבירֹות, ֶער ִאיז  ִפילּו ֶדער ֶמעְנְטש ִליְגט ִאין ע  א 

ֵבירֹות, ֶוועט ִאים ִדי צּוֶגע וואֹויְנט צּו טּוהן ע 
תֹוָרה ַארֹויס ְשֶלעְפן פּון ָדאְרט, אּון ֶער ֶוועט 
ִזיֶכער ֶוועְרן ַאן ֱאֶמת'ֶער ֶעְרִליֶכער ִאיד, ַווייל ִדי 

 ֹכַח פּון תֹוָרה ִאיז ֵזייֶער ְשַטאְרק.
ֶווען ֶרִבי ָנָתן ָהאט ָדאס ֶגעֶהעְרט ָהאט ֶער 

ֶרעְגט ֶדעם ֶרִבי'ן אֹויב ָדאס ִאיז אֹויְך ֶווען ֶגעפְ 
ֵבירֹות פּון  ֵאייֶנער ִאיז עֹוֵבר אֹויף ָגאר ַהאְרֶבע ע 
ְפַגם ַהְבִרית, צּו ַדאן ֶוועט ִאים ִדי תֹוָרה אֹויְך 

 ֶהעְלְפן.
ָהאט ִאים ֶדער ֶרִבי ָאְנֶגעְשִריְגן אּון ֶגעָזאְגט: 

ֹויֶסע ֹכַח פּון תֹוָרה? תֹוָרה "דּו ֵווייְסט ֶדען ִדי ְגר
ִאיז ְגֶרעֶסער פּון ַאֶלעס, אּון ֶווען ַא ֶמעְנְטש ֶוועט 
ֶלעְרֶנען ֶיעְדן ָטאג תֹוָרה, ֶוועט ֶער ַארֹויְסֵגיין פּון 

ֵבירֹות".  ַאֶלע ָסאְרט ע 
ֶוועט ֶער ִזיְך  ,ֶווען ַא ֶמעְנְטש ֵווייְסט ָדאס

 ן ִאין ִדי תֹוָרה, ֶער ֶוועט ַאַרייְנֵלייְגן ִאיְנַגאְנצְ 
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אּון ְסֶפעִציֶעל ֶווען ַא ֶמעְנְטש ִאיז זֹוֶכה  .ֶלעְרֶנען ַאַסאְך תֹוָרה

צּו ֶלעְרֶנען אֹויף ִדי ֶוועג ָוואס ֶדער ֶרִבי ָהאט אּוְנז ֶגעֶלעְרְנט, 
י'ן, ָוואס אֹויף ֶדעם ֶוועג ֶקען אֹויְפן "ֵסֶדר ֶדֶרְך ַהִלימּוד" פּון ֶרבִ 

ֶיעֶדער ֶמעְנְטש זֹוֶכה ַזיין צּו ֶלעְרֶנען, ֵקייֶנער ֶקען ִזיְך ִניְשט 
ַארֹויְסְדֵרייֶען ַאז ֶער ַפאְרְשֵטייט ִניְשט ָאֶדער ַאז ֶער ֶגעֶדעְנְקט 
ִניְשט ָוואס ֶער ֶלעְרְנט, ַווייל ֶדער ֶרִבי ָהאט שֹוין ֶגעָזאְגט ַאז 
ִפילּו ֶמען  ִפילּו ֶווען ֶמען ָזאְגט ְבלֹויז ִדי ֶוועְרֶטער, א  א 
ַפאְרְשֵטייט ָגאְרִניְשט אּון ֶמען ֶגעֶדעְנְקט ָגאְרִניְשט, ִאיז ֶעס 
אֹויְך ֵזייֶער ָחשּוב, אּון ֶעס ָהאט אֹויְך ֶדעם ֶגעַוואְלִדיְגן ֹכַח 

ְשֶלעְכְטס, אּון ַדאן ֶוועט ַארֹויס צּו ֶנעֶמען ֶדעם ֶמעְנְטש פּון ַזיין 
 ֶער זֹוֶכה ַזיין צּו ֶוועְרן ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד.

 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש ֵחֶלק ו' ֶעֶרְך ִלימּוד(

 

"ס ַ אך ש   ִאיד-ַא ַזאְלְצב ַ

ֶדער ָחֵפץ ַחִיים ִזי"ַע ָהאט ֶדעְרֵצייְלט ַאז ֵאייְנָמאל ֶווען ֶדער 
ֶגעַהאְלְטן ִאיְנִמיְטן ָהאט ֶנער ִזי"ַע ָגאֹון ֶרִבי ַחִיים ָוואֶלאֶזשע

ֶלעְרֶנען, ִאיז ַאַריין ֶגעקּוֶמען צּו ִאים ַא ָפשּוֶטער ִאיד, ַא 
ֵאייְגְנטּוֶמער, אּון ֶרִבי ַחִיים ָהאט ִזיְך אֹויְפֶגעְשֶטעְלט -ֶגעֶשעְפט

ַפאר ֶדעם ִאיד ָמלֹוא קֹוָמתֹו, ֶווען ִדי ַתְלִמיִדים ָהאְבן ִאים 
עְפֶרעְגט ִווי ַאזֹוי ַפאְסט ַפאר ִדי ָכבֹוד ַהתֹוָרה ַאז ֶדער ֶרִבי ָזאל גֶ 

ִזיְך אֹויְפְשֶטעְלן ַפאר ַאַזא ָפשּוְטן ִאיד, ָהאט ֶרִבי ַחִיים 
 ֶגעֶעְנְטֶפעְרט ַאז ֶדער ִאיד ָהאט שֹוין ֶגעֶעְנִדיְגט ַגאְנץ ַש"ס!

ר ֶגעְשֵמייְכְלט ָדאס צּו ֶהעְרן, ִדי ַתְלִמיִדים ָהאְבן ִזיְך אּוְנֶטע
ֵזיי ָהאְבן ַגאְנץ גּוט ֶגעוואּוְסט ָוואֶסעֶרע ְגרֹויֶסע ַלְמָדן ֶדער ִאיד 

ֶגעָזאְגט ַש"ס אּון כְ דּוְר ְבלֹויז ָהאט ֶער  ,ִאיז... אּון אֹויב ֶעֶפעס
י ַא ִניְשט ַפאְרְשַטאֶנען, אּון פּון ֶדעם ַמאְכט ֶדער ֶרבִ ֶדעְרפּון רֹוב 

ִשיבּות?  ַגאְנֶצע ח 
ָהאט ֵזיי ֶרִבי ַחִיים ֶגעָזאְגט: "ֶעס ִאיז ַבאַקאְנט ַאז ֶמען ָהאט 
קֹוֶדם ֶגעְדרּוְקט ֶדעם ַש"ס ִאין ַזאְלְצַבאך, ֶיעֶנער ַש"ס ִאיז 
ֶגעֶווען ֵזייֶער ִפיל ִמיט ָטעּוִתים, ֶעס ָהאט ֶגעֶפעְלט ַגאְנֶצע 

אט ֶמען ִאיֶבער ֶגעְדרּוְקט ֶדעם ַש"ס ִאין ְשִטיֶקער, ֶדעְרָנאְך הָ 
ַאְמְסֶטעְרַדאם, ָדאְרט ָהאט ֶמען שֹוין ַפאָראְכְטן ִדי ַאֶלע 
ָטעּוִתים, אֹויְך ָהאט ֶמען צּוֶגעֵלייְגט ִדי ַהָגהֹות פּון ַרַש"ש אּון 

 ָנאְך ַהָגהֹות פּון ַאְנֶדעֶרע.
ַש"ס ִאיז -ַזאְלְצַבאךֶיעְצט ֶקען ֶמען ִניְשט ָזאְגן ַאז ֶדער 

ָגאְרִניְשט ֶוועְרט אּון ֶעס ִאיז ִבְכַלל ִניְשט ַקיין ַש"ס. ֶעס ִאיז 
ִזיֶכער ַא ַש"ס, ָנאר ֶעס ָהאט אֹויְך ָטעּוִתים. אּון ִדי ֶזעְלֶבע ִאיז 
ֶשה ֶגעֶעְנִדיְגט ַש"ס, ֶער ִאיז ַא  ַביי ֶדעם ִאיד, ֶער ָהאט ְלַמע 

ָהאט ַטאֶקע ֶגעַמאְכט ָטעּוִתים, ֶער ָהאט ִזיֶכער  ִאיד, ֶער-ַש"ס
ִניְשט ַפאְרְשַטאֶנען ַאֶלעס, ָאֶבער ַא ַש"ס ִאיז ֶער, אּון ֶדעְרַפאר 

 ָהאב ִאיְך ִזיְך אֹויְפֶגעְשֶטעְלט ַפאר ִאים".
ִשיבּות פּון  ַדאן ָהאְבן ִדי ַתְלִמיִדים ַפאְרְשַטאֶנען ִדי ְגרֹויֶסע ח 

ען ַאַסאְך ְגָמָרא, אּון ֶעְנִדיְגן ַש"ס, אֹויְפן ֶוועְלְכן אֹוָפן ֶעס ֶלעְרנֶ 
 ָזאל ָנאר ַזיין, ִאיז ֶעס ָנאְך ַאְלץ ֵזייֶער ֵזייֶער ָחשּוב.

ֶדעְרַפאר ַדאְרף ַא ֶמעְנְטש ָהאְבן ֵשֶכל אּון אֹויְסנּוְצן גּוט ִדי 
עְרֶנען תֹוָרה, אֹויף ַצייט, ַאַרייְנַכאְפן ִוויִפיל ֶמען ֶקען צּו לֶ 

ִפילּו ְבלֹויז צּו ָזאְגן ִדי ֶוועְרֶטער  ֶוועְלֶכע ֶוועג ֶמען ֶקען ָנאר, א 
ִאיז אֹויְך ֵזייֶער ָחשּוב, אּון ָנאר ָדאס ְבַלייְבט ִאיֶבער פּון ַא 

 ֶמעְנְטש.
 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש ֵחֶלק י' ֶעֶרְך ֵסֶדר ֶדֶרְך ַהִלימּוד(

 

יְסל   ִאיז אֹויְך גו ט!ַאב ִ

ֶעס ִאיז ִניְשט ֶמעְגִליְך זֹוֶכה צּו ַזיין צּו ִדי ְקרֹוין פּון תֹוָרה, 
ָנאר אֹויב ֶמען ֶנעְמט ִזיְך גּוט ַאַריין ִאין ָקאפ ָדאס ָוואְרט ָוואס 
 ֶדער ֶרִבי ָהאט ֶגעָזאְגט ַפאר ֶרִבי ָנָתן ַאז "ַאִביְסל ִאיז אֹויְך גּוט".

ל ֶמען זֹוֶכה ַזיין צּו ֶלעְרֶנען תֹוָרה ַדאְרף ֶמען ִוויְסן אֹויב ִווי
ַאז ֶעס ִאיז ֵזייֶער ָחשּוב ַביים ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויְך ֶווען ֶמען ֶלעְרְנט 
ָנאר ֵאיין ָפסּוק, ֵאיין ִמְשָנה, ֵאיין ְשִטיְקל ְגָמָרא א.א.וו. ֶדער 

 ְרֶנען ִניְשט ִאיז ַווייל ֶמען ִאיזִעיָקר ִסיָבה ַפאְרָוואס ֶמעְנְטְשן ֶלע
 

 

 המשך בדף ג

   

בּוע ַּ שָׁ תַּה  ְרש  ַּפ 
 

ַפאל, ֵהייבְּ  כְּ אט ַא דּורְּ ט, אֹויב ֶמען הָּ ִניׁשְּ ט ֶמען ִזיךְּ אֹויף, אּון ֶמען גָּארְּ
ן.  ֵגייט ַווייֶטער אָּ

 

מֹות א(  )ֹזאת ַהּתֹורָּה ׁשְּ
*** 

 

ֵאל, טֶ  ְוֵאלֶּהְַּשמֹותְַּבֵניִַּיְשרָׁ ט ַאז ִדי ֶווערְּ ער ֶדער ַבַעל ַהּטּוִרים זָּאגְּ
אֵׁשי ֵּתיבֹות  ִַּמ'ְקרֶַָּׁזעֶנען רָּ ְַּש'נ ִים ר 'ֵסדֶּ ַּה  ַּל'ֹוֵמד ר 'שֶּ ַּא  ם דָׁ אְַּו'אָׁ

חַָּׁ 'רְו'אֶּ 'בֹותַּא  'ִניםַּר  'ְרגּוםְַּב'קֹולַּנָׁ'ִעיםַּיָׁ'ִשירִַּי'ְחיֶּהַּשָׁ ּוִכיםַּדַּּת 
ם,ַּ ן ְל'עֹולָׁ דַָּׁ)ברכות ח.( ַאזֹוי ִווי ִדי ֵהייִליֶגע ַחַז"ל זָּאגְּ םַּי ְשִליםַּאָׁ םְַּלעֹולָׁ

כַָּׁ ַּשֶּ ְרגּום, ַּּת  ד חָׁ ְַּואֶּ א ִַּמְקרָׁ ְַּשנ ים ִציבּור ַּה  ם ַּע  יו ְרִשיֹותָׁ לַּפ 
רַּ ַּפ  ְשִלים מ  יוה  ַּּוְשנֹותָׁ יו ַּיָׁמָׁ ַּלֹו ֲאִריִכין ַּמ  ִציבּור ַּה  ם ַּע  יו ַא  ,ִשיֹותָׁ

ֶאחָּ  א וְּ רָּ ַנים ִמקְּ ה ַזיין, ׁשְּ רָּ ׁש זָּאל ֶיעֶדע וָּואךְּ ַמֲעִביר ֶסדְּ טְּ גּום, ֶמענְּ ד ַּתרְּ
ן. ֶגע יָּארְּ ן ַלאנְּ רָּה, ֶוועט ֶלעבְּ  ַווייל ֶווער ֶעס ִאיז ַמֲעִביר ֶסדְּ

טֵ  ׁשְּ ֶבער ַפארְּ ף ֶמען אָּ ט ֶעס ַאַריין ִאין ִדי וָּואֶכעִדיֶגעַדארְּ  יין, ִווי קּומְּ
ַרֵמז ֶגעֶווען, ַאז א מְּ ט דָּ קְּ אט ִדי ּתֹורָּה פּונְּ וָּואס הָּ רָּה, ַפארְּ ֶמען  ֶסדְּ

ה ַזיין? רָּ ף ַמֲעִביר ֶסדְּ  ַדארְּ
ט  "א לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי זָּאגְּ ִליטָּ ט מֹוַהרָּא"ׁש ׁשְּ ן )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ח"א ִסימָּ זָּאגְּ

ֶבע ֲעבֵ  (י"ט ט ֶמען ִדי ַהארְּ ה ַזיין, ַפאֶרעכְּ רָּ ן ַמֲעִביר ֶסדְּ ירָּה פּון ַאז ִמיטְּ
ִבי"ם, סְּ  ט ֶזעֶנען ִדי ֶטעג פּון ׁשֹובָּ ִרית", אּון ִווי ַבאַקאנְּ ַגם ַהבְּ ֶפעִציֶעל "פְּ

ן ַפרְּ  ט אָּ ַפאר ֶווען ֶמען ֵהייבְּ ן, ֶדערְּ טְּ סּוגָּל צּו ַאֶלעס ַפאֶרעכְּ ַׁשת מְּ
מֹות, וָּ  רַ  ַדאןואס ׁשְּ ִבי"ם ֶטעג, ִאיז ִדי ּתֹורָּה מְּ ן ִדי ׁשֹובָּ ן ִזיךְּ אָּ ֵמז, ֵהייבְּ

רָּה צּו ַזיין, אּון ִמיט ֶדעם ֶוועט ן ַמֲעִביר ֶסדְּ ֵהייבְּ נְּ ֶמען  ַאז ֶמען זָּאל אָּ
ן. טְּ  ַאֶלעס ַפאֶרעכְּ

מֹות ב(  )ֹזאת ַהּתֹורָּה ׁשְּ
*** 

 

ַּ ְַּוֵכן ה ִַּיְרבֶּ ֵַּכן ַֹּאתֹו ּנּו ְַּיע  ר ֲאשֶּ ן  ִיְפֹרץ,ְוכ  אבְּ ִרִיים הָּ ִווי ֶמער ִדי ִמצְּ
ט. ֶמערְּ ן ֵזיי ִזיךְּ ֶמער ַפארְּ אבְּ ן הָּ ט ִדי ִאידְּ  ֶגעַפייִניגְּ

סּוק לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי זָּ ִביר ֶדעם פָּ "א ִאיז ַמסְּ ִליטָּ ט מֹוַהרָּא"ׁש ׁשְּ אגְּ
ן ק"ע( ׁשּוב'עֶ  )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ח"א ִסימָּ ֶרעֶסער אּון חָּ ׁש ִאיז,ַאז ִווי גְּ טְּ  ר ַא ֶמענְּ

ֶטע ן ִאים נָּאנְּ גְּ ֶרענְּ ט ֶער ִיסּוִרים, אּון ִדי ִיסּוִרים בְּ ץ ֶמער ַליידְּ ר צּום ַאלְּ
ן. טְּ ׁשְּ  ֵאייֶבערְּ

ן,  טְּ ׁשְּ ט נָּאר פּוֶנעם ֵאייֶבערְּ ט ַאז ַאֶלעס קּומְּ ֶווען  ַדאןֶווען ֶמען ֵווייסְּ
ן ֵאייבֶ  ט ֶמען ֶעס ַפארְּ ֵציילְּ רֹות ֶדערְּ אט צָּ טֶמען הָּ ן, אּון ֶמען ֶווערְּ טְּ ׁשְּ  ערְּ

ן. טְּ ׁשְּ ֶטער צּום ֵאייֶבערְּ  ִמיט ֶדעם נָּאנְּ
סּוק,  ַׁשט ִאין פָּ אס ִאיז פְּ הְַּוֵכןִַּיְפרַּדָּ ּנּוַֹּאתֹוֵַּכןִַּיְרבֶּ רְַּיע  ֲאשֶּ ִווי  ץ,ְוכ 

ׁשּוב'ֶער ֶרעֶסער אּון חָּ ץ גְּ ן ַאלְּ ט ִדי ִאידְּ אט ֶגעַפייִניגְּ ֶזעֶנען  ֶמער ֶמען הָּ
טְּ ֵזיי ֶגע ׁשְּ ט צּום ֵאייֶבערְּ גְּ ֶרענְּ ֶטער ֶגעבְּ אט ֵזיי נָּאנְּ אס הָּ ן, דָּ ן, ִווי וָּוארְּ

ט ַווייֶטער,  סּוק זָּאגְּ ַּו ֶַּדער פָּ ה ֲעֹבדָׁ ַּהָׁ ִַּמן ֵאל ִַּיְשרָׁ ְַּבֵני ְנחּו קּוַּו ֵיאָׁ עָׁ ְְ ִי
ה, ֲעֹבדָׁ ֱאֹלִהיםִַּמןַּהָׁ לַּהָׁ םַּאֶּ תָׁ ְועָׁ לַּש  ע  ן צּו ו ּת  ִריגְּ ן ֶגעׁשְּ אבְּ ם ַאז זֵיי הָּ

ן.ֵאייבֶ  טְּ ׁשְּ  ערְּ
מֹות, תשנ"א( ִליִׁשית, ׁשְּ ה ׁשְּ עּודָּ  )ּתֹוך ַהַנַחל סְּ

 



 ג
 

רָׁא"ש ִַּשיחֹותַּמֹוה 
 

ַפאְרָיאְגט אּון ַפאְרְפָלאְגט אּון ֶמען ָהאט ִניְשט צּוִפיל ַצייט צּו ֶלעְרֶנען, אּון ֶמען 
ֵמייְנט ַאז ָנאר אֹויב ֶמען ֶוועט ֶלעְרֶנען ַאַסאְך אֹויף ַאָמאל, ָנאר ַדאן ִאיז ֶעס 

 ּוב.ָחש
ֶווען ֶדער ִטֵפש קּוְמט ַאַריין ִאין ֵבית ַהִמְדָרש )ַוִיְקָרא ַרָבה יט,ב( ֶדער ֶמְדָרש ָזאְגט 

ָזאְגט ֶער: "ֶווען ֶקען ִאיְך ֶלעְרֶנען ַאזֹויִפיל ְסָפִרים?" אּון ֶער ֶלעְרְנט ָגאְרִניְשט, 
ָלכֹות אּון ָמאְרְגן ְצֵוויי ָאֶבער ֶדער ְקלּוֶגער ָזאְגט: "ִאיְך ֶוועל ֶלעְרֶנען הַ  ייְנט ְצֵוויי ה 

ָלכֹות, ִביז ִאיְך ֶוועל דּוְר   ֶלעְרֶנען ִדי ַגאְנֶצע תֹוָרה!"כְ ה 
ֶווען ַא ֶמעְנְטש ִאיז ְקלּוג, אּון ֶער ֶזעהט ַאז ֶער ָהאט ִניְשט צּוִפיל ַצייט, ֶוועט 

ן, ֶער ֶוועט ִזיְך ַמאְכן ִסיָמִנים ִאין ֶער ַאַרייְנַכאְפן ָכאְטש ִוויִפיל ֶער ֶקען ֶלעְרֶנע
ֶיעֶדע ִשיעּור, ָאְנֵהייְבן פּון ָאְנַפאְנג אּון ֵגיין צּוִביְסֶלעְך ָנאְך ַא ָפסּוק, ָנאְך ַא ִמְשָנה, 

 ִביז ֶער ֶוועט זֹוֶכה ַזיין צּו ֶעְנִדיְגן ָכל ַהתֹוָרה כּוָלּה.
ַז"ל זָ  ַפאְרָוואס ֶוועְרט ִדי תֹוָרה צּוֶגעְגִליְכן צּו ַא ַפייְגן יא(  )ַבִמְדָבר ַרָבה יב,אְגן ח 

בֹוים? ַווייל ַאזֹוי ִווי ִדי ַפייְגן בֹוים ֶנעְמט ֶמען ִניְשט ַאָראפ ַאֶלע ְפרּוְכט אֹויף ֵאיין 
ֶעס ַאָראפ צּוִביְסֶלעְך, ַאזֹוי אֹויְך ִדי תֹוָרה ֶקען ֶמען ִניְשט ֶנעְמט ָמאל, ָנאר ֶמען 

ּוְרְך ֶלעְרֶנען ִאין ֵאיין ָטאג, ָנאר ֶעס ֵגייט צּוִביְסֶלעְך, ֶמען ֶלעְרְנט ַהייְנט ַאִביְסל ד
 אּון ָנאר ַאזֹוי ִאיז ֶמען ַמְצִליַח ִאין תֹוָרה. ,אּון ָמאְרְגן ַאִביְסל

 ַמְצִליַח.ֶווען ֶמען ֶגעֶדעְנְקט ָדאס ַאז ַאִביְסל ִאיז אֹויְך גּוט, ַדאן ִאיז ֶמען ֵזייֶער 
 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש ֵחֶלק י' ֶעֶרְך ִלימּוד(

 

ֹוָרה ֵרייִניְגט ֶדעם ֶמעְנְטש    ִדי ת 

)ְבֵראִשית ח, כא( ֶיעֶדער ֶמעְנְטש ָהאט ַא ֵיֶצר ָהַרע, ֶדער ֶמְדָרש ָזאְגט אֹויְפן ָפסּוק 

ֶמעְנְטש ֶוועְרט ֶגעבֹויְרן ָהאט ֶער  ִכי ֵיֶצר ֵלב ָהָאָדם ַרע ִמְנֻעָריו, ַאז ְגַלייְך ֶווען ֶדער
נֹות אֹויף ַא ֶמעְנְטש ָוואס ִאיז  שֹוין ַא ֵיֶצר ָהַרע. ַדאן ִווי ַאזֹוי ֶקען ֶמען ָהאְבן ַטע 

 אְך ַא ְשֶוועֶרע ֵיֶצר ָהַרע?ֹויל אּון ֶעְרִליְך, ֶער ָהאט דָ ִניְשט ווא
אְפן ַאן ֵעָצה ֶקעְגן ֶדעם ֵיֶצר ָהַרע, ִווי ָנאר ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט אֹויְך ַבאשַ 

ַז"ל ָזאְגן ִדי  ָבָראִתי תֹוָרה ַתְבִלין ְכֶנְגדֹו, ֶדער  -ָבָראִתי ֵיֶצר ָהַרע )ִקידּוִשין ל.( ח 
ֵאייֶבעְרְשֶטער ָזאְגט: "ִאיְך ָהאב ַטאֶקע ַבאַשאְפן ֶדעם ֵיֶצר ָהַרע, ָאֶבער ִאיְך אֹויְך 

ֶווען ַא ִאיד ֶוועט ֶלעְרֶנען תֹוָרה ֶוועט ֶער ִזיְך ֶקעֶנען ", הְפן ֶקעְגן ִאים ִדי תֹורָ ַבאַשא
 ְשַטאְרְקן אֹויְפן ֵיֶצר ָהַרע.

ָנה ָוואס ֶמען ָהאט אֹויף ַא ֶמעְנְטש, ַפאְרָוואס  אּון ָדאס ִאיז ִדי ִעיָקר ַטע 
ואְלְסט ֶגעֶלעְרְנט תֹוָרה ָוואְלְסטּו ִדיְך ָהאְסטּו ִניְשט ֶגעֶלעְרְנט תֹוָרה? ֶווען דּו וָ 

 ֶגעֶקעְנט ְשַטאְרְקן ִאיֶבעְרן ֵיֶצר ָהַרע.
ָכאְטש ִניְשט ֶיעֶדער ֶמעְנְטש ַפאְרְשֵטייט ַאזֹוי גּוט ָדאס ֶלעְרֶנען, ָהאְבן ִמיר 

ן, ַאז ַא ֶמעְנְטש ָזאל ָאֶבער ִדי "ֵסֶדר ֶדֶרְך ַהִלימּוד" ָוואס ֶדער ֶרִבי ָהאט אּוְנז ֶגעֶגעבְ 
ָאְנֵהייְבן פּון ָאְנַפאְנג ַתַנ"ְך אּון ָזאְגן ִדי ֶוועְרֶטער, ַא ַקאִפיְטל ָנאְך ַא ַקאִפיְטל ִביז 
ֶער ֶעְנִדיְגט ִדי ַגאְנֶצע, אּון ַאזֹוי אֹויְך ַביי ִמְשַניֹות, ָאְנֵהייְבן פּון ָאְנהֹויב אּון ֵגיין 

ֶרק ָנאְך ֵפֶרק, ַמֶסֶכת ָנאְך ַמֶסֶכת, ִביז ֶמען ֶעְנִדיְגט ִדי ַגאְנֶצע אּון ַדאן ִאין ִדי ַרייֶע פֵ 
ָנאְכַאָמאל ָאְנֵהייְבן, אּון ִדי ֶזעְלֶבע ַביי ְגָמָרא, ַא ַדף ָנאְך ַא ַדף, ַמֶסֶכת ָנאְך ַמֶסֶכת, 

 אּון ַאזֹוי ַביי ַאֶלע ַאְנֶדעֶרע ִשיעּוִרים ִאין ִדי תֹוָרה.
אּון ֶמען ָזאל ִבְכַלל ִניְשט צּוִריק קּוְקן אֹויב ֶמען ָהאט ָיא ָאֶדער ִניְשט 
ַפאְרְשַטאֶנען, אֹויב ֶמען ֶגעֶדעְנְקט ָיא ָאֶדער ִניְשט, ָנאר ֵגיין ַווייֶטער אּון ַווייֶטער 

אַווייְזן, אּון ַדאן ָדאס ֶקען ֶיעֶדער ֶמעְנְטש בַ . ִפיְלן ִמיט ִווי ֶמער תֹוָרהאּון ִזיְך ָאנְ 
 ֶוועט ֶער ָהאְבן ִדי ִריְכִטיֶגע ַפאְנֶצער ַאְנְטֶקעְגן ֶדעם ֵיֶצר ָהַרע.

ֶווען ַא ֶמעְנְטש ֶלעְרְנט אֹויף ֶדעם ֶוועג, ַבאקּוְמט ֶער ַא ְשַטאְרֶקע ִליְבַשאְפט צּו 
ְפָלאְזן ִדי תֹוָרה, אּון ִמיט ִדי ִדי תֹוָרה, אּון ֶער ֶוועט שֹוין ֵקייְנָמאל ִניְשט ֶוועְלן אָ 

ַצייט, ָנאְכן ֶלעְרֶנען ַאזֹוי ִפיל, ֶעֶפעְנט ִזיְך ֶדער ָקאפ אּון ֶמען ַפאְרְשֵטייט ַאֶלעס 
ָוואס ֶמען ָהאט ֶגעֶלעְרְנט, אּון ָוואס ֶמען ַפאְרְשֵטייט ָנאְך ַאְלץ ִניְשט אּון ָוואס 

 ן ַפאְרְשֵטיין אּון ֶגעֶדעְנְקן אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.ֶמען ֶגעֶדעְנְקט ִניְשט ֶוועט ֶמע
אּון ַכאְפט ַאַריין ִווי ֶמער תֹוָרה  ,וואֹויל ִאיז ֶדער ָוואס ָלאְזט ִזיְך ִניְשט ַנאְרן

 ַהְקדֹוָשה!
 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש ֵחֶלק י"א ֶעֶרְך ִלימּוד(

 

 ִאין ִפיְנף ִמינו ט...

 ִבין ֶגעָוואְרן ַא ָגאֹון ִאיןֹוֵפר ִזי"ַע ְפֶלעְגט ָזאְגן: "ִאיְך ֶדער ֵהייִליֶגער ַחַתם ס
ִפיְנף ִמינּוט", אּון ֶער ָהאט ַמְסִביר ֶגעֶווען ַאז ִדי ִפיְנף ִמינּוט'ֶלעְך, ִאין ָוואס 

עְרַפאר ֶמעְנְטְשן ֶזעֶנען ֶגעֶוועְנִליְך ְמַזְלֵזל, ִדי ִמינּוְטן ָהאב ִאיְך אֹויְסֶגענּוְצט, אּון דֶ 
 ִבין ִאיְך ֶגעָוואְרן ַא ָגאֹון.

ֶמעְנְטש ָהאט ַא ְקֵליין ֵסֶפר'ל ַביי ִזיְך, ֶער ֵלייְגט ִזיְך ַאַריין ַא ִסיָמן ִווי ַא ֶווען 
 ֶער ַהאְלט, אּון ֶווען ֶער ָהאט ַא ִמינּוט ֵלייִדיג ַכאְפט ֶער ַאַריין ָנאְך ַאִביְסל אּון ָנאְך 
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צו באקומען דעם גליון יעדע וואך אויף אימעיל, ווי אויך צו אדוועטייזן אינעם גליון 

Breslevcenter@gmail.comַּ פארבינט אייך צו:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 נייעס אינערהאלב
 מוסדותינו הק'

 

 מוהרא"ש שליט"א איז
 געפארן אויף ארץ ישראל

 

איז מוהרא"ש שליט"א געפארן  מאנטאג דעם פארגאנגענעם
מחזק זיין די  ןאל צו וויילן דארט פאר א וואך אואויף ארץ ישר

 ארטיגע אידן.
די וואך דאנערשטאג איז נישט פארגעקומען די וועכנטליכע ליל 

קומענדיגע וואך וועט די שיעור ווייטער די שיעור,  שישי
 פארקומען ווי געווענליך.

מען קען הערן אלטע שיעורים פון מוהרא"ש אויפן "קול 
 .212-444-9191ברסלב" טעלעפאן ליין, אויפן נומער 

 חזק ונתחזק!
*** 

 שמחה אין ישיבה צו נאך א חתן
 נאך א חתן אין רעזולטאט פון מסכת תענית

 

פרייד הערשט ביי די בחורים אין ישיבה צו א פרישע חבר  גרויס
 וואס איז א חתן געווארן למזל טוב.
יעקב יוסף לונגער נ"י וואס איז א דאס מאל איז עס הבחור החתן 

חתן געווארן למזל טוב עב"ג בת מו"ה משה וויינבערג הי"ו אב"י 
 בעיר קרית יואל.

מסכת תענית, ווי  דאס איז שוין נאך א חתן אין רעזולטאט פון
באקאנט האט מוהרא"ש שליט"א צוגעזאגט פאר די בחורים אז 
ווער עס וועט ענדיגן מסכת תענית פערציג מאל וועט א חתן ווערן, 
און ב"ה אז עס ענדיגט זיך נישט די פלוס פון חתנים אין ישיבה, 

 ווען כמעט יעדע וואך איז דא נאך א חתן אין ישיבה.
טגעפרייט מיט די שמחה און געוואונטשן זיך מי בןדי בחורים הא

 פארן חתן ער זאל זוכה זיין אויפצושטעלן א בית נאמן בישראל.
 שמח תשמח רעים האהובים!

 

רָׁא"שִשיחוַֹּ ַּתַּמֹוה 
 

 ַאִביְסל, פּון ֶדעם ֶוועְרט ֶמען ַא ָגאֹון.
 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש ֵחֶלק ח' ֶעֶרְך ַהְתָמָדה(

 

 ַאַסאְך ְגָמָרא
ֶדער ֶרִבי ָזאְגט  .ֶטע פּון ַאֶלע ִלּמּוִדיםסְ ָדאס ֶלעְרֶנען ְגָמָרא ִאיז ָנאְך ִדי ָחשּוב'

ַר"ן ֵחֶלק א', ִסימָ  אּון  .ַאז ָדאס ַהְרְג'ט ִאיְנַגאְנְצן ֶדעם ֵיֶצר ָהַרע ן רי"ד()ִליקּוֵטי מֹוה 
ֶדעְרַפאר ַפאְרֵלייְגט ִזיְך ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ֵזייֶער ְשַטאְרק ַאז ַא ֶמעְנְטש ָזאל ִניְשט 
ֶלעְרֶנען ַקיין ְגָמָרא. ָאֶבער ֶדער ֶמעְנְטש ַדאְרף ִזיְך ְשַטאְרְקן ֶקעְגן ִאים אּון 

 א ֶלעְרֶנען ַאַסאְך ְגָמָרא.ַדְוָקא יָ 
ַז"ל ָזאְגן  ֹקב "ְוִיֶתן )ְבֵראִשית ַרָבה, סו( ח  אֹויף ֶדעם ָוואס ִיְצָחק ָהאט ֶגעֶבעְנְטש ַיע 

ֶזה  -ְלָך ָהֱאֹלִקים ִמַטל ַהָשַמִים ּוִמְשַמֵני ָהָאֶרץ ְוֹרב ָדָגן ְוִתיֹרש", ִמַטל ַהָשַמִים 
ֶזה ֶמְדָרש.  -ֶזה ַתְלמּוד, ְוִתיֹרש  -ֶזה ִמְשָנה, ְוֹרב ָדָגן  -ִמְקָרא, ּוִמְשַמֵני ָהָאֶרץ 

 ֶזעהט ֶמען ַאז ַביי ְגָמָרא ְשֵטייט "ְוֹרב" ָדָגן, פּון ֶדעם ַדאְרף ֶמען ָהאְבן ַאַסאְך.
ן ָטאג ַאַסאְך ְבֶלעֶטער וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ִאיז זֹוֶכה צּו ֶלעְרֶנען ֶיעדְ 

 ְגָמָרא!
 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש ֵחֶלק ט' ֶעֶרְך ְגָמָרא(

 

ט ָנאר ִדי ֶנעֶמען  ִניש ְ
ֶדער ֵהייִליֶגער ְשָל"ה ַהָקדֹוש ְשַרייְבט ַאז ֵאייֶנער ָוואס ֶקען ִניְשט ֶלעְרֶנען, 

ן פּון ִדי ֵהייִליֶגע תֹוָרה, ְבֵראִשית ָזאל ִזיְך צּוֶגעֹוואֹויֶנען ָכאְטש צּו ָזאְגן ִדי ֶנעֶמע
אּון ַאזֹוי  ',ְבָרכֹות ֵפָאה ְדַמאי ְוכּו ,ַע שֹוְפִטים ְוכּו'ְיהֹושֻ  ,ְשמֹות ַוִיְקָרא ְוכּו'

 ַווייֶטער ִדי ֶנעֶמען פּון ַאֶלע ֵהייִליֶגע ְסָפִרים.
ַהִלימּוד" פּון ֶרִבי'ן, אּון ִמיט ִמיר ָהאְבן ָאֶבער זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ִדי "ֵסֶדר ֶדֶרְך 

ֶדעם ַדאְרף ֶמען שֹוין ִניְשט צּוקּוֶמען צּו ָזאְגן ְבלֹויז ִדי ֶנעֶמען, ָנאר ֶמען ֶקען 
 ַטאֶקע דּוְרְך ָזאְגן ִדי ַאֶלע ֵהייִליֶגע ְסָפִרים, אּון זֹוֶכה ַזיין צּו ַאֶלעס גּוְטס.

ַאז ַאזֹוי ִווי ֶמען ֶזעהט ַאז ְגרֹויֶסע יָמן כח( )ִשיחֹות ָהַר"ן, סִ ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 
ִמיִניְסָטאְרן ֶגעְבן אֹויס ַאַסאְך ֶגעְלט ַארּום צּו ָפאְרן ִאיֶבער ִדי ֶוועְלט, אּון 

ִזיְך ֶקעֶנען אֹויְפטּוהן אּון ָזאְגן ַאז ֵזיי ֶזעֶנען שֹוין ָזאְלן ֵזיי ַאֶלעס ְבלֹויז ַאז 
עְנֶדער, ֶער ִאיז שֹוין ֶגעֶווען ִאין ַוואְרָשא אּון ִאין ַאְנֶדעֶרע ֶגעֶווען ִאין ַאַסאְך לֶ 

ָלִקים  ְגרֹויֶסע ְשֶטעט. ַאזֹוי ַדאְרף ַא ִאיד דּוְרְך ֵגיין אֹויף ִדי ֶוועְלט ִאין ַאֶלע ח 
פּון ִדי תֹוָרה, ַאז ֶווען ֶער ֶוועט ַארֹויְפקּוֶמען אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט ָזאל ֶער ִזיְך 

עֶנען אֹויְפטּוהן ַאז ֶער ִאיז שֹוין ֶגעֶווען ִאין ַאֶלע ְסָפִרים פּון ִדי תֹוָרה, ַווייל קֶ 
אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט ֶדעְרַמאְנט ֶמען ֶדעם ֶמעְנְטש ַאֶלעס ָוואס ֶער ָהאט ֶגעֶלעְרְנט 

  אֹויף ִדי ֶוועְלט.
 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש ֵחֶלק ט' ֶעֶרְך ִלימּוד(
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

יו ֲאִני ה' לָׁ ר ֱאֹלִקים ֶאל מֶשה וַֹּיאֶמר אֵּ בֵּ ט אָּ  .וְַּידַּ סּוק ֵהייבְּ ן נָּאֶמען ֶדער פָּ ן ִמיטְּ
ן נָּ  "ֱאֹלִקים" ט ִמיטְּ ִדיגְּ סּוק ֶענְּ אס ַווייזְּט אֹויף ִמַדת ַהִדין, אּון ֶדער פָּ אֶמען וָּואס דָּ

ַרֲחִמים. "ה'" אס ַווייזְּט אֹויף ִמַדת ַהֶחֶסד וְּ  וָּואס דָּ
ט  ִביר לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי זָּאגְּ אס ַמסְּ "א ִאיז דָּ ִליטָּ ֲהַר"ן ֵחֶלק ב' )ִליקּוֵטי מוֹ 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
ן טְּ ׁשְּ ן ֵאייֶבערְּ ַקייט ַפארְּ ַטאֶנען  .ַא ֵׁשיינְּ ׁשְּ ט ַפארְּ ׁש וָּואלְּ טְּ ַווייל אֹויב ַא ֶמענְּ

טֶ  ׁשְּ וָּואס ֶדער ֵאייֶבערְּ ִליךְּ ַפארְּ טְּ קְּ ט ַאז ֶדערפּונְּ ט ֶעס ֶגעֵמיינְּ  ער טּוט ַאזֹוי, וָּואלְּ
ׁש, אָּ  טְּ ֶבע ֵשֶכל ִווי ֶדעם ֶמענְּ לֹום ִדי ֶזעלְּ אט ַחס וְּׁשָּ ֶטער הָּ ׁשְּ ֶבער ַאזֹוי ִווי ֵ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 ִאיז ֶעס ֶבֱאֶמת נָּאר גּוטְּ  ,סֶעֶפעס ׁשְּ ׁשְּ ט ֵאייִביג ַפארְּ ס, נָּאר ִניׁשְּ

 ֶמען ֶעס.
ט  ה ְלדַּ בֶ דִ ַרִׁש"י זָּאגְּ ל ֶשִהְקשָׁ ט עַּ ה הַּ ר ִאּתֹו ִמְשפָׁ מָׁ ר לָׁ ר ְולֹומַּ ֶדער  ה,תָׁ עוֹ רֵּ בֵּ

ֶרעגְּ  אט ֶגעפְּ ג, ַווייל ֶער הָּ ֶרענְּ טְּ ט צּו ִאים ׁשְּ אט ֶגעֶרעדְּ ֶטער הָּ ׁשְּ יֹות ֵאייֶבערְּ ט קשׁשְּ
ן טְּ ׁשְּ 'ן ֵאייֶבערְּ  .אֹויפְּ

ז ִאין פָּסּוק,  רּומָּ אס ִאיז מְּ ר ֱאֹלִקים ֶאל מֶשה,דָּ בֵּ אט וְַּידַּ ֶטער הָּ ׁשְּ  ֶדער ֵאייֶבערְּ
אט ִאים ֶגעזָּאגְּ ֶגעֶרעדְּ  ֶבער ֶער הָּ ג צּו מֶׁשה, ִמיט ִמַדת ַהִדין, אָּ ֶרענְּ טְּ ט, ט ׁשְּ

יו ֲאִני ה' לָׁ ֶלעוַֹּיאֶמר אֵּ ן ַאז ֲאִפילּו ֶעס ֶזעהט אֹויס ׁשְּ ֶבער ִוויסְּ ט אָּ סְּ ט, , דּו זָּאלְּ כְּ
ַרֲחִמים. "ֲאִני ה'"ִאיז ֶעס ֶבֱאֶמת   ֶעס ִאיז גָּאר ִמַדת הָּ

אר ֶמען ַפאר טָּ ן, ַווייל ֲאִפילּונִ  ֶדערְּ טְּ ׁשְּ ן ֵאייֶבערְּ יֹות אֹויפְּ ן ַקיין קשׁשְּ ֶרעגְּ ט פְּ  ֶעס יׁשְּ
ט ֶלעכְּ ִדים, נָּאר ַפארְּ  ,ֶזעהט אֹויס ִווי ֶעס ִאיז ׁשְּ ַרֲחִמים וְַּחסָּ ן ִאיז ַאֶלעס נָּאר בְּ

ֶדער. ה פּון ִדי ִאיִדיֶׁשע ִקינְּ  טֹובָּ
ִליִׁשית וֵָּארָּא תשס" ה ׁשְּ עּודָּ  ז()ּ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(  ן ֵמייֶנען ַאז ֶמען ֶקען נָּאר ִדיֶנען ֶדעם ֵחֶלק ב ִסימָּ ׁשְּ טְּ אס וָּואס ֶמענְּ ַאז דָּ

ל ַפאסְּ  ׁשָּ מָּ ן, ִווי לְּ ֶוועֶרע ַזאכְּ ן ִמיט ׁשְּ טְּ ׁשְּ ט ֵאייֶבערְּ אס קּומְּ ן, דָּ ַלייכְּ אס גְּ ן אּון דָּ טְּ
אֶרע ֵרייֶנע ֱאמּונָּה. לָּ ט ַקיין קְּ אט ִניׁשְּ  ַווייל ֶמען הָּ

ט  ֶמעןאּון ֲאִפילּו אֹויב  ֵלייבְּ ן, גְּ טְּ ׁשְּ ט יָּא ִאיֶנעם ֵאייֶבערְּ ֵלייבְּ ט ִאין  ֶמעןגְּ ֶבער ִניׁשְּ אָּ
ֶטער  ֶער, ךְּ יזִ  ׁשְּ ט ַאז ֶדער ֵאייֶבערְּ ט ִניׁשְּ ֵלייבְּ ה פּון גְּ אט ַהנָּאָּ ַפאר ִאיםהָּ , אּון ֶדערְּ

ט ַסגֵ  ֶמען זּוכְּ ן אּון ִזיךְּ מְּ טְּ ֶוועֶרע ֲעבֹודֹות, צּו ַפאסְּ א ׁשְּ  ֶמעןף ַזיין, ַווייל צּו 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 ַא ֵרייֶנע טהָּ טְּ ׁשְּ ֵלייבְּ  ֶער ,ֱאמּונָּה ִאיֶנעם ֵאייֶבערְּ ִאין  טגְּ
ה",ַאֵליין:  ךְּ יזִ  נָׁאָׁ אט אֹויְך פּון ִמיר הַּ ייֶבעְרְשֶטער הָׁ  ֶער ֶקען  ַדאן "יָׁא, ֶדער אֵּ

 

 

 המשך בדף ב
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רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
 

   ~טּוהן ֶחֶסד   ~
 

 ִדי ְגֶרעְסֶטע ַזאךְ  -ֶחֶסד 

ִדי ִסיָמן פּון ַא ִאיד ִאיז ֶווען ֶער ָהאט ִאין 
ֶהעְלְפן  ִזיְך ִדי ִמָדה פּון ֶחֶסד, ֶווען ֶער זּוְכט צּו
 אּון צּו טּוהן ֶחֶסד ִמיט ַא ְצֵווייְטן ִאיד.

ֶדער )ְירּוַשְלִמי ֹראש ַהָשָנה א, א(, ַחַז"ל ָזאְגן 
ֵאייֶבעְרְשֶטער ָזאְגט: "ֶעס ִאיז ִמיר ֶמער 
ַבאִליְבט ִדי ֶחֶסד ָוואס ִאיְדן טּוֶען ִזיְך ֵאייֶנער 

ֹות ָוואס ֶדעם ְצֵווייְטן, ֶמער ִווי ַאֶלע ָקְרָבנ
ְשֹלֹמה ַהֶמֶלְך ָהאט ַמְקִריב ֶגעֶווען". ְשֹלֹמה 

ְדן ָטאג טֹויְזְנט ַהֶמֶלְך ָהאט ַמְקִריב ֶגעֶווען ֶיע
ן? צּו ַזיין ְגֵרייט ָוואס ֵמייְנט ַא ָקְרבָ . ָקְרָבנֹות

ר ֶנֶפש ַזיין ַפאְרן ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶווען סֵ ִזיְך צּו מוֹ 
ן ָהאט ֶער ְבֶרעְנְגט ַא ָקְרבָ ַא ֶמעְנְטש ָהאט ֶגע

ִזיְך ָפאְרֶגעְשֶטעְלט ַאז ֶבֱאֶמת ָוואְלט ֶמען 
ֶגעַדאְרְפט טּוהן צּו ִאים ָדאס ָוואס ֶמען טּוט 
ִמיט ִדי ְבֵהָמה, ֶמען ָוואְלט ִאים ֶגעַדאְרְפט 
ֶשְחְט'ן אּון ַמְקִריב ַזיין אֹויְפן ִמְזֵבַח, ָנאר ֶדער 

ָהאט ֶגעטּוהן ִמיט ִאים ַא ֶחֶסד  ֵאייֶבעְרְשֶטער
 .ןָקְרבָ ַאז ֶמען ָזאל ֶעס טּוהן ִמיט ִדי 

ן ִאיז קּוְמט אֹויס ַאז ָדאס ְבֶרעְנְגן ַא ָקְרבָ 
ַאן ִעְנָין פּון ְמִסיַרת ֶנֶפש, צּו ַזיין ְגֵרייט ִזיְך 

ר ֶנֶפש צּו ַזיין ַפאְרן ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון סֵ מוֹ 
ה ַהֶמֶלְך ֶגעטּוהן טֹויְזְנט ָמאל ָדאס ָהאט ְשֹלמֹ 

ַא ָטאג, ָדאס ָוואְלט ֶגעַדאְרְפט ַזיין ִדי 
ְגֶרעְסֶטע ַזאְך ִאין ִדי ֶוועְלט, אּון פּון ֶדעְסט 
ֶוועְגן ָזאְגט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ַאז ֶעס ִאיז 
ָנאְך ֶמער ַבאִליְבט ַביי ִאים ֶווען ַא ִאיד טּוט 

 ייְטן.ֶחֶסד ִמיט ַא ְצֵוו
ֶזעהט ֶמען פּון ֶדעם ַאז ֶעס ֶקען ַזיין ַא ִאיד 
ָוואס ִאיז ַמָמש ָדבּוק צּום ֵאייֶבעְרְשְטן ַא 
ַגאְנְצן ָטאג, ֶער ִאיז ְגֵרייט ֶיעֶדע ִמינּוט ִזיְך 

ר ֶנֶפש צּו ַזיין ַפאְרן ֵאייֶבעְרְשְטן, ָדאס סֵ מוֹ 
ף אֹויְך ָאֶבער ָנאְכִניְשט ֶגענּוג, ֶמען ַדאְר ִאיז 

ֶזעהן ִווי ַאזֹוי ֶער ִפיְרט ִזיְך אֹויף ִמיט ַאְנֶדעֶרע 
ֶמעְנְטְשן. אֹויב ְטֶשעֶפעט ֶער ַא ְצֵווייְטן, ֶער 

 'ט ֶמעְנְטְשן ִאיז ַא ִסיָמן ַאז ֶער ִאיזלְ וְ א'עַ בַ 
 , אּון אֹויב ֱאֶמת'ֶער ֶעְרִליֶכער ִאיד ייןט קַ יְש נִ 
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רָׁא"שִשיחוֹ   ת מֹוהַּ
ֶער ֶחֶסד ִמיט ַאְנֶדעֶרע, ָדאס ִאיז ַא ִסיָמן ַאז טּוט 

 ֶער ִאיז ַאן ֱאֶמת'ֶער ֶעְרִליֶכער ִאיד.
אּון ָדאס ַדאְרף ֶמען אֹויְסֶלעְרֶנען שֹוין ַפאר ִדי 
ִקיְנֶדער ֶווען ֵזיי ֶזעֶנען ָנאְך ְקֵליין, ַאז ֵזיי ָזאְלן ִזיְך 

ְלְפן ַא ְצֵווייְטן, ָוואס אֹויְסֶלעְרֶנען ֶחֶסד, צּו ֶהע
 ָדאס ִאיז ִדי ִסיָמן פּון ַא ִאיד.

 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש ֵחֶלק י"ב ֶעֶרְך ֶחֶסד(

*** 

 ַא ְקֵלייִניַקייט ִאיז אֹויְך ָחׁשּוב

ִאין ִהיְמל ִאיז ֵזייֶער ָחשּוב ֶווען ֶמען טּוט ֶחֶסד 
וען ִמיט ַא ְצֵווייְטן ִאיד. אּון ֶדער ֱאֶמת ִאיז ַאז וֶ 

ֶמען ֶרעְדט פּון טּוהן ֶחֶסד ִאיז ֶעס ְבִעיָקר ֶווען ֶעס 
קּוְמט ָאן ְשֶווער, ֶווען ֶעס ִאיז ִניְשט ַאזֹוי ְגִריְנג 

ַווייל ֶווען ֶמען ֶבעְהט פּון  .צּו טּוהן ִדי ֶחֶסד
ֵאייֶנעם ַא ְגִריְנֶגע טֹוָבה אּון ֶמען טּוט ֶעס ִניְשט, 

שּוט ַא ָרָשע... ָאֶבער ֶווען ֶעס ַאַזא ֵאייֶנער ִאיז פָ 
עְסט ֶוועְגן ְשְטֶרעְנְגט ּוְמט ָאן ְשֶווער, אּון פּון דֶ ק

ֶמען ִזיְך ָאן אּון ֶמען ֶהעְלְפט ַא ְצֵווייְטן, ָדאס ִאיז 
 ִדי ִריְכִטיֶגע ֶחֶסד, אּון ָדאס ִאיז ֵזייֶער ָחשּוב.
ְגִמיַלת ִדי ַאֶלע ָוואס ָהאְבן עֹוֵסק ֶגעֶווען ִאין 

ָנאְכֶדעם זֹוֶכה  ְבןָהא ,ָסִדים צּו ֶהעְלְפן ִאיְדןח  
בֹוַדת ה', ַווייל  ֶגעֶווען צּו ְגרֹויֶסע ַהָשגֹות ִאין ע 

ָדאס ִאיז  .ַביים ֵאייֶבעְרְשְטן ִאיז ֵזייֶער ָחשּוב ֶחֶסד
ִניְשט ָנאר ֶווען ֶמען טּוט ֶעֶפעס ַא ֶגעַוואְלִדיֶגער 

צּו ָבאְרְגן ַפאר ַא ְצֵווייְטן ַאָפאר ְגִמיַלת ֶחֶסד 
טֹויְזְנט ָדאֶלער, ָנאר ֶיעֶדע ַזאְך ָוואס ֶדער 
ְצֵווייֶטער ַדאְרף צּוקּוֶמען צּו ֶדעם אּון ֶמען 
ֶהעְלְפט ַארֹויס ֶיעֶנעם ִאיז ָדאס ַא ֶחֶסד אּון ֶעס 

 ִאיז ֵזייֶער ָחשּוב ַביים ֵאייֶבעְרְשְטן.
 ש ֵחֶלק י' ֶעֶרְך ֶחֶסד()ִשיחֹות מֹוַהָרא"

*** 

ן ַצייט  ַאֶוועק ֶגעּבְ

ֶחֶסד ֵקל ָכל ַהיֹום, )ְתִהִלים נב, ג( ֶדער ָפסּוק ָזאְגט 
ֶקען ַזיין ַא ְפַשט ַאז ֶמען ֶקען טּוהן ֶחֶסד ִמיְטן 
ָטאג ַאֵליין, ָדאס ֵמייְנט ַאז ֶמען ֶגעְבט ַאֶוועק 

 ן.ַצייט פּוֶנעם ָטאג ַפאר ַא ְצֵווייטְ 
ַאַסאְך ֶמעְנְטְשן ֵגייֶען ַאִריֶבער ָצרֹות, ַאַסאְך 
ֶמעְנְטְשן ְדֵרייֶען ִזיְך ַארּום ֶדעְרִביֶטעְרט אּון 
צּוְבָראְכן פּון ְשֶוועֶרע ַזאְכן ָוואס ֵזיי ֵגייֶען ַאדּוְרְך, 
אּון ֵזיי ָהאְבן ִניְשט ַפאר ֶוועם ִזיְך אֹויְסצּוִגיְסן 

 ַהאְרץ.ֵזייֶער ִביֶטער 
אּון ֶדעְרַפאר ִאיז ִדי ְגֶרעְסֶטע ְגִמיַלת ֶחֶסד צּו 
אֹויְסֶהעְרן ַא ְצֵווייְטן ִאיד, ַאֶוועק ֶגעְבן פּון ִדי 
ֵאייֶגעֶנע ַצייט צּו אֹויְסֶהעְרן ֶיעֶנעם, אּון צּו ְמַחֵזק 
ֶיעֶנעם, ִאים ָזאְגן ַא גּוט ָוואְרט ַאז ֶעס ֶוועט 

עְכט, ֶעס ֶוועט ָנאְך קּוֶמען ִניְשט ַאְלץ ַזיין ְשלֶ 
גּוֶטע ַצייְטן, אּון ִמיט ֶדעם ֶקען ֶמען ַמָמש 

ֶווען ֶיעֶנער ֶזעהט ַאז ֶער  .ַראֶטעֶווען ַא ֶמעְנְטש
ָהאט ַאן ָאְפן אֹויֶער, ֶער ָהאט ֵאייֶנער ָוואס 

ט ְר ֶהעְרט ִאים אֹויס אּון ִפיְלט ִמיט ַזיין ַצַער, ֶווע
 רּוִהיֶגער אֹויף ִדי ֶגעִוויְסן.ִאים שֹוין ַאַסאְך 

 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש ֵחֶלק ה' ֶעֶרְך ְגִמיַלת
ָסִדים ְוֵחֶלק ז' ֶעֶרְך ֶחֶסד(  ח 

ט ִזיְך ָאן ִאיְנֶדעְרֵהיים  ֶחֶסד ֵהייּבְ

 ְטְשן ָוואס ָהאְבן ִליב צּוֶעס ֶזעֶנען ָדא ֶמענְ 
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
, ַווייל  ן ִמיט ֶיעֶדע ַזאךְּ טְּ ׁשְּ ט ַאז דֶ  ֶערִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבערְּ אטֵווייסְּ ֶטער הָּ ׁשְּ  ער ֵאייֶבערְּ

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

ן ׁשַ ַז ת, אּון ַאזֹוי ַווייֶטער.יין ִהיטְּ  בָּ
ַׁ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 מֶׁשה ַרֵבינּו,  ן ֶגעַהאט ַא ׁשְּ אבְּ סּוק ַווייל זֵיי הָּ
ה  ט ַביי ֲעבֹודָּ ִהִלים קל"ה( זָּרָּה זָּאגְּ ה ִאיז ִבכְּ ין יֶ ַאף אֵ )ּתְּ ה זָּרָּ ֶהם, ַביי ֲעבֹודָּ ַלל ׁש רּוַח בָּ

אס ִמֹקֶצר רּו ט דָּ ַוואךְּ ִאין ֱאמּונָּה ֵהייסְּ א ַקיין רּוַח, אּון ֶווען ֶמען ִאיז ׁשְּ טָּ ַח, אּון ִניׁשְּ
ט ַאז ֶמען ֶקע ן זֵיי ֶגעֵמיינְּ אבְּ ה, הָּ ה קָּׁשָּ ַפאר, ּוֵמֲעֹבדָּ טְּ ֶדערְּ ׁשְּ ן ן נָּאר ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבערְּ

ֶוועֶרע ֲעבֹודֹות.   ִמיט ׁשְּ
ן פ"ו  ִליִׁשית וֵָּארָּא תש"ע( -)ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב ִסימָּ ה ׁשְּ עּודָּ  ּתֹוךְּ ַהַנַחל סְּ

 

*** 
 

ֶזה, ֹאת הַּ ר ִיְהֶיה הָׁ חָׁ ֶמךָׁ ְלמָׁ ין עַּ ִמי ּובֵּ ין עַּ ְמִּתי ְפֻדת בֵּ ּוִרים ֶדער ַבַעל ַהּט ְושַּ
ט  ֵטייט ֶדער וָּוארְּ ֶלעֶצער ִווי ֶעס ׁשְּ ֵוויי פְּ ה, נָּאךְּ צְּ סֹורָּ ט ַא מְּ גְּ ֶרענְּ "ְפדּות", ְפדּות בְּ

מוֹ  ח ְלעַּ לַּ ִהִלים קי"ד(,  שָׁ ה ִעמֹו ְפדּות)ּתְּ ְרבֵּ ִהִלים ק"ל(. ְוהַּ  )ּתְּ
ט  ִביר לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי זָּאגְּ אס ַמסְּ "א ִאיז דָּ ִליטָּ ןמֹוַהרָּא"ׁש ׁשְּ  )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסימָּ

א ּתֹורֹות וָּואס ֶמען ֶמעג ׁשְּ כ"ח(  א ַאַסאךְּ ִמיֵני ּתֹורֹות, ֶעס ִאיז דָּ ן, אּון ַאז ֶעס ִאיז דָּ ַרייבְּ
ט ִדי ִחילּו ן, אּון ֶווער ֶעס ֵווייסְּ ַרייבְּ ט ׁשְּ אר ִניׁשְּ א ּתֹורֹות וָּואס ֶמען טָּ ק ֶעס ִאיז דָּ

ֶכע ּתֹורָּה ֶמע ן גֹוִים.ֶוועלְּ ִוויׁשְּ ֶקעֶנען ַא ִאיד פּון צְּ ן, ֶער ֶקען ֶדערְּ ַרייבְּ  ן ֶמעג ׁשְּ
ן ִמים זָּאגְּ פֹות ִגיִטין ס: ד"ה אתמוה(  :ַאזֹוי ִווי ִדי ֵהייִליֶגע ֲחכָּ תֹוסְּ א בְּ אט ")מּובָּ וָּואס הָּ ַפארְּ

ֵווייִניג, ַאז ִדי גֹויִ  ן ִדי ּתֹורָּה ֶׁשַבַעל ֶפה אֹויֶסענְּ ֶטער ֶגעֶגעבְּ ׁשְּ ןֶדער ֵאייֶבערְּ ֶעס  ם זָּאלְּ
ךְּ ִדי ּתֹורָּה ֶׁשַבַעל ֶפה ,, ֶזעהט ֶמען"ט ֶקעֶנען ֶנעֶמען ַפאר ִזיךְּ יׁשְּ נִ  וָּואס ֶמען  ,ַאז דּורְּ

ן,  ִריבְּ ֶגעׁשְּ פְּ ט אָּ אט ִניׁשְּ  ִמיט ֶדעם ִאיז ֶדער ִאיד ֶהעֶכער פּוֶנעם גֹוי.הָּ
ט ִזיךְּ  דְּ ר ֲחִׁשיבּות פּון ַא ִאיד ֶווענְּ ִביר ַאז ִדי ִעיקָּ אס ֶמער ַמסְּ  ִאין ִדי מֹוַהרָּא"ׁש ִאיז דָּ
מָּ  ן, ִווי לְּ ט ִוויסְּ ִניׁשְּ ה ַאֵליין ֶקען ֶמען גָּארְּ ל ִדי ּתֹורָּה ֶׁשַבַעל ֶפה, ַווייל פּון ִדי ּתֹורָּ ׁשָּ

ֵטיין ִווי ַאזֹוי ֶעס מְּ מִ  ׁשְּ ט ַפארְּ ה ַאֵליין ִניׁשְּ ִפיִלין, ֶקען ֶמען פּון ִדי ּתֹורָּ וָּה פּון ּתְּ ַקיֵים צּו צְּ
וֵ  ַקֵבל ֶגעֶווען ֵאייֶנער פּון צְּ ן מְּ אבְּ ִמים וָּואס הָּ ךְּ ִדי ֵהייִליֶגע ֲחכָּ ן ִביז ַזיין, נָּאר דּורְּ וייטְּ

ַקיֵים ר פּון ַא ִאיד ִאיז ִדי  מֶׁשה ַרֵבינּו ִווי ַאזֹוי ֶעס מְּ ט אֹויס ַאז ֶדער ִעיקָּ צּו ַזיין, קּומְּ
ֶנען ן צּו ֶלערְּ ַלייסְּ ף ִזיךְּ ַא ִאיד זֵייֶער ַבאפְּ ַפאר ַדארְּ  ּתֹורָּה ֶׁשַבַעל ּתֹורָּה ֶׁשַבַעל ֶפה, ֶדערְּ

ן  ,ֶפה חָּ לְּ ִקים אּון ׁשש רָּא, פֹוסְּ מָּ ַניֹות, גְּ אס ִאיז ִדי ֵהייִליֶגע ִמׁשְּ .וָּואס דָּ רּוךְּ  עָּ
ֶנען אַ  ף ַא ִאיד ֶלערְּ ֶפעִציֶעל ַדארְּ ַניֹות אךְּ סַ אּון סְּ ט  ,ִמׁשְּ ט אּון ֵרייִניגְּ אס ֵהייִליגְּ וָּואס דָּ

ה,  מָּ ה",ִאיז ִדי אֹוִתיֹות  "ִמְשנָׁה"ִדי נְּׁשָּ מָׁ ט ִווי ֶדער  "ְנשָׁ ט ֶעס ֶגעלְּ גְּ ֶרענְּ ִווי אֹויךְּ בְּ
ט  סּוק זָּאגְּ ֵראִׁשית מ"ג(פָּ אִריֶצער זָּ ,ֶנה""ֶכֶסף ִמְש  )בְּ ס'ל קָּ חָּ ט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ִפנְּ אגְּ

ִריָּא  "ִמְשנָׁה"ַאז  ִגיַמטְּ הִאיז בְּ ְרנָׁסָׁ ט"פַּ רָּׁש זָּאגְּ ה, ֶדער ֶמדְּ נָּסָּ ט ַפרְּ גְּ ֶרענְּ רָּא  ", ֶעס בְּ )ַוִיקְּ
ן ג'(  ה ז' ִסימָּ ׁשָּ ה ַפרְּ ֵגיין פּון גָּלּות נָּאר ִאיַרבָּ ן ַארֹויסְּ ן ֶוועלְּ ֶנען ִדי ִאידְּ ן זְּכּות פּון ֶלערְּ

ַניֹות.  ִמׁשְּ
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, וָּואס דָּ  ן ִדי ִאידְּ ִוויׁשְּ ג צְּ ֵׁשיידּונְּ פְּ ן ַאן אָּ ֶטער ֶוועט ַמאכְּ ׁשְּ אס ֵאייֶבערְּ
ט דָּ  ט אךְּ דּוֶווערְּ ֶבער ֶדער וָּוארְּ ךְּ ּתֹורָּה ֶׁשַבַעל ֶפה, אָּ ן ֶדעם  "ְפֻדת"רְּ 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 ֶמען נָּ  ט קּוקְּ ט נָּאךְּ ֶדער אֹות ו', ַווייל ַהיינְּ ן ֶפעלְּ ִטיֶגע ַצייטְּ אךְּ ַארָּאפ ֵאייֶנעם ַ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 זְּכו' אֹות רֶוועט ׁשֹוין ַזיין ֶדע ,מָּ ּות , ַ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
ן, ַווי ְפדּות, ן ִדי ִאידְּ ֵלייזְּ ֶטער ֶוועט אֹויסְּ ׁשְּ ֶנען ַאַסאךְּ ֶדער ֵאייֶבערְּ יל ֶמען ֶוועט ֶלערְּ

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
ַארּוְמֵגיין אּון ֶהעְלְפן ֶמעְנְטְשן, ָאֶבער ֶווען  טּוהן ֶחֶסד, צּו

ֶעס קּוְמט ַביי ֵזיי ִאיְנֶדעְרֵהיים צּו ֶהעְלְפן ִדי ַווייב אּון 
ִקיְנֶדער ַדאן ָהאט ֶמען שֹוין ִניְשט ַקיין ֶגעדּוְלד אּון ֶמען 

 ְדֵרייט ִזיְך ַארֹויס ֶדעְרפּון.
עַהאְלְטן, ַאז ַא ֶמעְנְטש ָדאס ִאיז ָאֶבער ִניְשט אֹויְסגֶ 

תּוָנה ֶגעַהאט, ָהאט ֶער ַא ֵאייִניֶגע שּוְתפֹות  ָהאט ח 
ִאיְנֶדעְרֵהיים אּון ֶער ַדאְרף ַארֹויס ֶהעְלְפן ִאיְנֶדעְרֵהיים ִווי 
ַווייט ֶמעְגִליְך. אּון ֶדעְרַפאר ֶווען ַא ֶמעְנְטש ַבאקּוְמט ַאן 

ַדאְרף ֶער ֶעס ָאְנֵהייְבן ִהְתעֹוְררּות צּו טּוהן ֶחֶסד, 
ִאיְנֶדעְרֵהיים, ַארֹויס צּו ֶהעְלְפן ִאיְנֶדעְרֵהיים, ְגִריְנֶגער 
ַמאְכן ִאיְנֶדעְרֵהיים, אּון ִאין ֶדעם ְזכּות ֶוועט ֶדער 
ָמנּות ָהאְבן אֹויף ִאים אּון ַמְשִפיַע  ֵאייֶבעְרְשֶטער אֹויְך ַרח 

ִמים ְוַחָסדִ   ים.ַזיין ַפאר ִאים ַרח 
 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש ֵחֶלק ז' ֶעֶרְך ֶחֶסד(

*** 

ְטן עְרׁשְ  ְמַקֵרב ַזיין ִאיְדן צּום ֵאייּבֶ

ִדי ְגֶרעְסֶטע ֶחֶסד ִאיז ָנאְך ֶווען ֶמען ִאיז ְמַקֵרב ַא ִאיד 
צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶווען ֶמען ַשייְנט ַאַריין ִאין ַא ִאיד ִדי 

י'ן ַאז ֶעס ִאיז ִניְשָטא ַקיין ַאְנֶדעֶרע ֵהייִליֶגע ֵעצֹות פּון ֶרבִ 
ֵעָצה אֹויף ִדי ֶוועְלט ָנאר צּו ֵגיין צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ַאֶלעס 
ָוואס ֵגייט דּוְרְך אֹויף ַא ֶמעְנְטש ַדאְרף ֶער ֶדעְרֵצייְלן 

ָלשֹון, אּון ֶדער -ַפאְרן ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויף ַזיין ַמאֶמע
ִאיז שֹוֵמַע ְתִפַלת ָכל ֶפה, ֶער ֶהעְרט צּו  ֵאייֶבעְרְשֶטער

ָוואס ֶיעֶדער ֶמעְנְטש ֶרעְדט צּו ִאים אּון ֶער ֶהעְלְפט ֶדעם 
ִניּות ּוְבַגְשִמיּות.  ֶמעְנְטש ִמיט ָוואס ֶער ַדאְרף ְברּוח 

ָדאס ִאיז ִדי ְגֶרעְסֶטע ְגִמיַלת ֶחֶסד, ַווייל ָדאס ַבאְגֵלייט 
ְשֶטעְנִדיג, ֵסיי ָוואס ֶעס ֶוועט ָנאר ַאִריֶבער  ֶדעם ֶמעְנְטש

ֵגיין אֹויף ִאים ֶוועט ֶער ִוויְסן ִדי ַאְדֶרעס ַאז ֶער ֶקען ִזיְך 
ֶוועְנְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן אּון ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶוועט 

 ִאים ֶהעְלְפן.
ר ָהאט ִזיְך ֶווען ֶרִבי ָנָתן ִאיז ֶגעקּוֶמען צּום ֶרִבי'ן אּון עֶ 

צּום ֶעְרְשְטן ָמאל אֹויְסֶגעֶרעְדט ַזיין ַהאְרץ ַפאְרן ֶרִבי'ן 
ַאֶלעס ָוואס ֶעס ֵגייט אֹויף ִאים דּוְרְך, ַדאן ָהאט ִאים ֶדער 
ֶרִבי ַארֹויס ֶגענּוֶמען אֹויף ַא ְשַפאִציר, ֶער ָהאט ַארֹויף 

ְסל אּון ֶגעָזאְגט: ֶגעֵלייְגט ַזיין ֶהעְנט אֹויף ֶרִבי ָנְתְנ'ס ַאקְ 
"אּון ַווייֶטער ִאיז גּוט ַאז ֶמען ֶרעְדט ִזיְך אֹויס צּום 
ֵאייֶבעְרְשְטן ַאזֹוי ִווי ֶמען ֶרעְדט ִזיְך דּוְרְך ִמיט ַא גּוֶטע 
ְפַרייְנד", ָהאט ֶרִבי ָנָתן ֶגעָזאְגט ַאז ַדאן ָהאט ֶער 

גּוט ֶלעְבן, ֶער ַפאְרְשַטאֶנען ַאז ֶער ֶוועט שֹוין ָהאְבן ַא 
ֶוועט שֹוין ִוויְסן ַזיין ַגאְנץ ֶלעְבן ָוואס ֶער ָהאט צּו טּוהן, 

ֶעס ֶוועט ָנאר דּוְרְך ֵגיין אֹויף ִאים ֶוועט ֶער אס ווָ ַווייל 
ַאֶלעס ֶדעְרֵצייְלן ַפאְרן ֵאייֶבעְרְשְטן אּון ֶדער 

 ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶוועט ִאים ֶהעְלְפן.
ִדי ְגֶרעְסֶטע ְגִמיַלת ֶחֶסד צּו אֹויְסֶלעְרֶנען  ֶדעְרַפאר ִאיז

ַפאר ַא ֶמעְנְטש ַאז ֶער ָזאל ִוויְסן ַאז ֶער ֶקען ֶרעְדן צּום 
ֵאייֶבעְרְשְטן, ַווייל ָדאס ֶוועט ַווייֶטער ַבאְגֵלייְטן ֶדעם 
ֶמעְנְטש ִאין ֶיעְדן ַמָצב, אּון ִאין ָוואֶסעֶרע ְפָלאְנֶטער ֶער 

ר ַאַרייְנַפאְלן ֶוועט ֶער ִוויְסן ָוואס ֶער ָהאט צּו ֶוועט ָנא
 טּוהן.

וואֹויל ִאיז ֶדעם ֶמעְנְטש ָוואס טּוט ֶחֶסד ִמיט ַאְנֶדעֶרע 
ִניּות ּוְבַגְשִמיּות, ֶוועט ִאים ֶדער  ֶמעְנְטְשן ְברּוח 
ֵאייֶבעְרְשֶטער צּוִריק ָצאְלן ִמָדה ְכֶנֶגד ִמָדה אּון ִזיְך ִפיְרן 

ִמים אּון ֶער ֶוועט ָהאְבן מִ  יט ִאים אֹויְך ָנאר ְבֶחֶסד ּוְבַרח 
 ְשֶטעְנִדיג ַאֶלעס גּוְטס.

ָסִדים(  )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש ֵחֶלק ד' ֶעֶרְך ְגִמיַלת ח 

 
 

 

 ִדי ֶטעג פּון ׁשֹוָבִבי"ם

 תר"א(' מכתב ה)אשר בנחל באידיש חלק  



 ד
 

צו באקומען דעם גליון יעדע וואך אויף אימעיל, ווי אויך צו אדוועטייזן אינעם גליון 

 Breslevcenter@gmail.com פארבינט אייך צו:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 מוסדותינו הק' נייעס אינערהאלב
 

 ארץ ישראל געקומען פון צוריקהרא"ש שליט"א מו
 

וויילן נאכן אל ארץ ישרצוריק געקומען פון איז מוהרא"ש שליט"א  יטוואךדעם מ
 מחזק זיין די ארטיגע אידן.צו דארט פאר א וואך 

ווי ן די וועכנטליכע ליל שישי שיעור פארגעקומע ווייטערדי וואך דאנערשטאג איז 
 געווענליך.

הערן אפ, אויך קען מען -לטן יעדע וואך די שיעור מיט א לייוו הוקמיטהאמען קען 
 אויפן "קול ברסלב" טעלעפאן ליין, אויפן נומער ,אלטע שיעורים פון מוהרא"ש

212-444-9191. 
 !בזמן שהצדיק בעיר הוא הודה הוא זיוה הוא הדרה

*** 

 היכל הקודש" אויסגעברייטערט בית הדפוס "קרן הדפסה
 אשינען איינגעקויפטנייע גרעסערע מ

 

דער בית הדפוס "קרן הדפסה היכל הקודש" איז שוין לאנג באקאנט אלץ די 
ערשטע און איינציגסטע דרוקעריי וואס האט זיך געעפנט מיטן בלויזן ציהל צו דרוקן 
דעם הייליגן רבי'נס ספרים און עס צושפרייטן אויף די וועלט, אז אידן בכל מקומות 

קענען שעפן פונעם הייליגן קוואל, פון די דיבורים פון רבי'ן  מושבותיהם זאלן אויך
 וואס שטארקן און הייבן דעם מענטש אין סיי וואסערע מצב ער געפינט זיך.

עס זענען שוין געדרוקט געווארן הונדערטער טויזנטער ספרים אינעם בית הדפוס, 
שט נאכקומען דעם אבער אין הקומץ משביע, עס איז נאך אלץ נישט גענוג, מען קען ני

גרויסן פארלאנג, און דערפאר האט מען יעצט איינגעקויפט נאך נייע גרויסע מאשינען 
וואס וועלן קענען מיטן אייבערשטנ'ס הילף דרוקן די ספרים אויף א שענערן 

 פארמאט.
זאל דער אייבערשטער העלפן אז חפץ ה' בידינו יצליח, אז מיר זאלן קענען 

ס לימודים אין די גאנצע וועלט, אז מען זאל אנהייבן רעדן צום אריינברענגן דעם רבינ'
 ס.און געהאלפן ווערן מיט אלעס גוט אייבערשטן,

אויך איז יעצט דא א געלעגנהייט פאר ווער עס וויל האבן א חלק אין די הייליגע 
ארבעט, צו מנדב זיין די נייע מאשינען אדער א חלק פון זיי, און די געוואלדיגע זכות 

ן די טויזנטער אידן וואס וועלן האבן א הרהור תשובה פון די ספרים וועט גיין אויפ'ן פו
 חשבון פונעם נדבן.

 548-454-2234 אויב ווילט איר מנדב זיין פאר די ספרים רופט אין אפיס
 

 על ידי הפצת ספרי רבינו, נביא את משיח צדקינו!
 

 

 

 תק"פ(' מכתב ה)אשר בנחל באידיש חלק 

 

 קאפיען מיר נעמען אן צו פרינטן און 
 פאר גאר ביליגע פרייזן!

 ספרים* קונטרסים * וועכענטליכע גליונות 

 !וט און ביליגשנעל ג
 

 243-885-8884רופט אריין פאר א פרייז 
5554printing@gmail.com 

Min. order $100 

 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 

 
 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 הי"ו מרדכי יונה שיק מו"ה
 
 

 צו די חתונה פון זיין טאכטער עב"ג למז"ט
 

 
 

ר זאל דער אייבערשטער זאל העלפן אז ע
זעהן אסאך אידיש נחת פון אלע קינדער, 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 מענדל קאהן מו"ה
 
 

 חתונה פון זיין זוהן עב"ג למז"טצו די 
 

 
 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז ער זאל 
קינדער,  אלעפון  יש נחתזעהן אסאך איד

עס זאל זיין א קשר של קימא און א בנין 
 אמן.עדי עד, דורות ישרים ומבורכים 

 

 

 
 

 

 

 קול ברסלב
 

 

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

 

 אויך קען מען מיטהאלטן
 יעדע וואך דעם שיעור

 אפ-מיט א לייוו הוק

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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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
אקּומֶ  ען ִ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 פַּא ז מֶשה רַּ ִש"י ָזאְגט אַּ אֶנען ִדי ִמְצָוה, ִביז ֶדער רַּ ְרְשטַּ
ֶ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 ִמְצָוה  ֵבינּו?פַּ אר מֶשה רַּ אְרְשֵטיין פַּ זֹוי ְשֶווער ֶגעֶווען צּו פַּ  אַּ

ְסִביר לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט  ָרא"ש ְשִליָט"א ִאיז ָדאס מַּ "ן ֵחֶלק א' מֹוהַּ )ִליקּוֵטי מֹוֲהרַּ
ְדֵריגֹות, ֶער ִפיהְלט ִזיְך אִ  ִסיָמן קפ"ח( אְלט פּון זַּייֶנע מַּ ז ֶווען אַּ ֶמעְנְטש פַּ יְנגַּאְנְצן אַּ

אֶנען פּון זַּייֶנע גּוֶטע ֶטעג, ֶער ָהאט ָדא אט אֹויְסֶגעָלאְשן, ָזאל ֶער ִזיְך ֶדעְרמַּ ְך ֶגעהַּ
ייט צּום ֵאייֶבערְ  ייְטן ֶווען ֶער ָהאט ָיא ֶגעִפיהְלט אַּ ָנאְנְטקַּ ְשְטן, ֶער ָהאט גּוֶטע צַּ

אק ִאין ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, 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 ְגֶרעֶסער,אּון ָדאס וַּוייְזט אּוְנז ִדי ְלָבָנה, אַּ הַּ

אְלב חֹוֶדש ֶוועְרט ֶער צּוִריק ְקֶלעֶנער, ִביז סֹוף חֹוֶדש זֶ  עהט ֶמען אּון ִדי ְצֵווייֶטע הַּ
 ֶעס שֹוין ִאיְנגַּאְנְצן ִניְשט, ָאֶבער ָנאְכֶדעם ֶוועְרט ֶעס וַּוייֶטער ְגרֹויס.

יי ֶיעְדן ִאיד, ֶעס אק אּון ִדי ֶזעְלֶבע ִאיז בַּ ייְטן ָוואס ֶער ִפיהְלט אַּ ֶגעְשמַּ צּו  ִאיז ָדא צַּ
יי ִאי ֶלעס ִאיז בַּ ייְטן ָוואס אַּ ם ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, 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 ֵאייְנָמאל נִ ֶווען ֶמען ֵוויי ז אַּ יְשט, ְסט 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 ִגיבְ   ט ִניְשט אֹויף.ֶ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 ִזיךְ  ז ֶמען דַּ ֶלע ִמְצֹות, אַּ ְקָדָמה צּו אַּ אְרְקן, ֲאִפילּו ֶווען ֶעס הַּ  ְשֶטעְנִדיג ְשטַּ
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, ֵבינּו צּו פַּ אר מֶשה רַּ ִדי ִאיְדן ֶזעֶנען  אּון ָ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 ֶמעןָנאר אַּ ְקֵליין ִביְסל פּון ִדי ְלבָ   ָנה, ֶקען ֶמען שֹוין 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
 ִאיד ְטֶרעְפן גּוֶטע ְנקּודֹות. ֶיעְדן

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 בֹ  נַּחַּ  א תשנ"ט לפ"ק()ּתֹוְך הַּ
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רָׁא"ש יחֹות מֹוהַּ  שִׁ
 

ה  ~ ֲהבָׁ ְזיֹונֹות ְבאַּ ל זַּיין בִׁ בֵׁ    ~ ְמקַּ
 

ֶעס ַמאְכט ִזיְך ַאָמאל ַאז ַא ֶמעְנְטׁש 
 ַבאקּוְמט ַא ִבָזיֹון, ֶמען ִאיז ֶגעָוואְרן
ַפאְרֶׁשעְמט, אּון ֶמען ִפיהְלט ִזיְך ֵזייֶער 
צּוְקַלאְפט אּון צּוְבָראְכן פּוֶנעם ִבָזיֹון. ִאין 
ַאַזא ַצייט ַדאְרף ֶמען ָאֶבער ֶגעֶדעְנְקן ַאז 
ַאֶלעס ִפיְרט ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער, אּון אֹויב 

 ט ַא ִבָזיֹון ִאיז ֶעס ִזיֶכער אֹויְךאהַ ֶמען ָהאט ֶגע
פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ָנאר ַפאר ִדי טֹוָבה 

 פּוֶנעם ֶמעְנְטׁש.
ָאֶרץ י ָאָדם ֵאין ַצִדיק בָ ֶדער ָפסּוק ָזאְגט כִ 

ֹוב ְוֹלא ֶיֱחָטא, ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש טֲאֶשר ַיֲעֶשה 
ַפאְלט ַאָמאל דּוְרְך ִאין ֲעֵבירֹות, אּון אֹויב 

ִאיז ֶדער ֶמען טּוט ִניְׁשט ַקיין ְתׁשּוָבה 
ׁשּום  ַקייןר אֹויף ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ִניְׁשט ְמַוותֵ 

. אּון ֶדעְרַפאר ַמאְכט ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ַזאְך
ַאז ֶמען ָזאל צּוָמאל ַבאקּוֶמען ַא ִבָזיֹון, אּון 

ֲעֵבירֹות. ֶווען ֶמען  ִדיִמיט ֶדעם קּוְמט ֶער ָאפ 
ַזא ֶוועג ַאז ֶעס קּוְקט ָאן ִדי ִבְזיֹונֹות אֹויף ַא

ִאיז ָגאר ַא ֶחֶסד פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ַדאן 
ָוואְלט ֶמען ִזיְך ֶגעְפֵרייְדט ֶיעֶדע ָמאל ֶווען ֶעס 

 קּוְמט אּוְנֶטער ַא ִבָזיֹון.
ר' ַאְבָרָהם ֶבן ר' ַנְחָמן  ַז"ל ְפֶלעְגט ָזאְגן ַאז 
ֶווען ֶמעְנְטְׁשן ָוואְלְטן ֶגעוואּוְסט ִדי 

ֹויְסַקייט פּון ַבאקּוֶמען ַא ִבָזיֹון אּון ִוויִפיל ְגר
ֶמען קּוְמט ָאפ דּוְרְך ֶדעם, ָוואְלט ֶמען ֶווען 
ֶגעָלאְפן ִאין ִמְקֶוה ַפאר ִדי ִבָזיֹון, ַאזֹוי ִווי ֶעס 
ִאיז ָדא ַאַסאְך ָוואס ִפיְרן ִזיְך צּו ֵגיין ִאין 

ואס קּוְמט ִמְקֶוה ַפאר ַא ְסֶפעִציֶעֶלע ִמְצָוה וָ 
ָנאר פּון ַצייט צּו ַצייט, ִדי ֶזעְלֶבע ָוואְלט ֶמען 
ֶגעַגאְנֶגען ִאין ִמְקֶוה ַפאר ַא ִבָזיֹון, ָנאר ַביי ַא 
ִבָזיֹון ֵווייְסט ֶמען ִניְׁשט פּון ָפאְראֹויס ֶווען 
ֶעס ֵגייט קּוֶמען, אּון ֶדעְרַפאר ֶקען ֶמען ִניְׁשט 

 ר.ֵגיין ִאין ִמְקֶוה ֶבעָפא
)ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 

ַאז ִדי ַאֶלע ִבְזיֹונֹות ָוואס ַא ֶמעְנְטׁש קס"א( 
ַבאקּוְמט, ָדאס ֵהייְבט ִאים אֹויף ֶהעֶכער אּון 

י ָהָאָדם ֵעץ ֶהעֶכער, ֶדער ָפסּוק ָזאְגט כִ 
 , ֶווען ֶדה, ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז ַאזֹוי ִווי ַא ָהאְלץַהשָ 
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רָׁא"ש יחֹות מֹוהַּ  שִׁ
ַא ְגרֹויֶסע ְׁשֶוועֶרע ָהאְלץ ִליְגט אֹויף ֶדער ֶעְרד 
ִאיז ַמָמׁש ִניְׁשט ֶמעְגִליְך ֶעס אֹויְפצּוֵהייְבן, 
ָאֶבער ֶווען ֶעס קּוְמט צּו ְפִליְסן ַאַסאְך ַוואֶסער 

ֶקת ַדאן ֵהייְבט ֶעס אֹויף ֶדעם ָהאְלץ. אּון ַמְחלוֹ 
ֶוועְרט ָאְנֶגערּוְפן ַוואֶסער ַאזֹוי ִווי ָדִוד ַהֶמֶלְך 
ָזאְגט ַסבּוִני ַכַמִים ָכל ַהּיֹום ִהִקיפּו ָעַלי ָיַחד, 
ַזייֶנע שֹוְנִאים ָהאט ִאים ַארּום ֶגענּוֶמען ַאזֹוי 
ִווי ַוואֶסער אּון ֵזיי ָהאְבן ִזיְך ֶגעְקִריְגט ִמיט 

ט. ֶזעהט ֶמען ַאז ֶווען ַא ִאים אּון ִאים ַפאְרֶׁשעמְ 
ֶמעְנְטׁש ַלייְדט ַא ִבָזיֹון, ֵאייֶנער ָהאט ִאים 
ַפאְרֶׁשעְמט אּון ֶער ֶעְנְטֶפעְרט ִניְׁשט צּוִריק, ֶער 
ַלייְדט אּון ֶער ְׁשַווייְגט, ַדאן ֶוועט ָדאס ִאים 

 אֹויְפֵהייְבן צּו ִדי ֶהעְכְסֶטע ַמְדֵריגֹות.
 ֶלק ט' ֶעֶרְך ִבְזיֹונֹות()ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש חֵ 

 

 זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ַא ִקיְנד ַא ַצִדיק

 ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ָהאט אּוְנז אֹויְסֶגעֶלעְרְנט

ָדאס ֶדער ִעיָקר )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן ו'( 
ְתׁשּוָבה ִאיז "ִיְׁשַמע ִבְזיֹונֹו ִידֹום ְוִיְׁשתֹוק" ַאז ַא 

ֶהעְרט ַזיין ִבָזיֹון אּון ֶער ְׁשַווייְגט ָאפ  ֶמעְנְטׁש
ָדאס ִאיז ֶדער ְגֶרעְסֶטער ְתׁשּוָבה ָוואס ַא 
ֶמעְנְטׁש ֶקען ָנאר ְתׁשּוָבה טּוְהן, ִאיֶבעְרֶדעם 
ָזאְלְסטּו ַזיין ֵזייֶער ְׁשַטאְרק ִניְׁשט צּוְבָראְכן 

ט ֶוועְרן פּון ִדי ַאֶלע ִבְזיֹונֹות ָוואס דּו ָהאסְ 
ֶגעִליְטן ְוכּו', ָווארּום ָדאס ִאיז ֶדער ִעיָקר 

 ְתׁשּוָבה, ַאז ֶמען ְׁשַווייְגט ָאפ.
ֶדער ְגרֹויֶסער ַצִדיק ֶרִבי ַאֲהֹרן ַהָגדֹול 
ִמַקאְרִלין ִזי"ַע ִאיז ֶגעבֹויְרן ֶגעָוואְרן צּו ַזיין 
ֵהייִליְגן ַטאְטן ֶרִבי ַיֲעֹקב, ָוואס ִאיז ֶגעֶווען ַא 

ַהאְלֶטעֶנער ַצִדיק, ֶער ִאיז ֶגעֶווען ַא ַׁשָמׁש, ַבא
ַפאְרַצייְטְנס ְפֶלעְגן ִדי ַׁשָמִׁשים ַדאֶוועֶנען ַפאְרן 
ָעמּוד, ֶעס ִאיז ֶגעֶווען יֹום ַהָקדֹוׁש ַבייַנאְכט, 

ֶעְשֵרה, אּון  אּון ֶמען ָהאט ֶגעַדאֶוועְנט ְׁשמֹוָנה
ֲאִריְך ֶגעֶווען, ִליְך ָהאט ֶער ֵזייֶער מַ ִווי ֶגעֶווענְ 

 ןעטְ רֶ טְ ֶווען ַאֶלע ֶמעְנְטְׁשן ֶזעֶנען ׁשֹוין אֹויְסֶגע
ְׁשמֹוָנה ֶעְשֵרה, אּון ֶער ִאיז ָנאְך ֶגעֶווען ִאיְנִמיְטן 
ְׁשמֹוָנה ֶעְשֵרה, אּון ֶמען ָהאט ֶגעמּוְזט ַוואְרְטן 

ִאיז  ןעטְ רֶ טְ אֹויְסֶגעאֹויף ִאיְהם, ִווי ֶער ִאיז 
ן צּו ִאיְהם ַא ְגִביר, אּון ָעִׁשיר ַיֲעֶנה צּוֶגעקּוֶמע

ַעזּות, ָהאט ֶער ִאיְהם ֶדעְרַלאְנְגט ְצֵוויי ֶפעְטׁש, 
אּון ֶער ָהאט ִאיְהם ֶגעָזאְגט 'ַיעְנָקל ַׁשָמׁש ֶוועְגן 
ִדיר מּוז ֶדער ַגאְנֶצער עֹוָלם ַוואְרְטן'? אּון ֶדער 

יג ֶגעַמאְכט, ֶרִבי ַיֲעֹקב ָהאט ִזיְך ִניְׁשט ִוויְסְנדִ 
אּון ֶער ָהאט ִזיְך ַאֶוועְקֶגעְׁשֶטעְלט ְגַלייְך ָזאְגן 

'ָוואְלט ִדי ְתִפָלה 'ַיֲעֶלה' ְוכּו', ַאזֹוי ִווי סְ 
 ָגאְרִניְׁשט ֶגעֶווען.

ִאין ׁשּוְהל ִאיז ֶגעָוואְרן ַא ְגרֹויֶסע ַרַעׁש, ִווי 
קּוְמט ָדאס ַאז ֶמען ֶגעְבט ְצֵוויי ֶפעְטׁש יֹום 

ָקדֹוׁש ַבייַנאְכט ַפאר ַא ִאיד, ֶעס ָהאט ִזיְך הַ 
ֶגעַמאְכט ַא ְגרֹויֶסער ִוויכּוַח אּון ַא טּוְמל, ִדי 
ָהאְבן ֶגעָזאְגט ְס'ָהאט ִאיְהם ֶגעקּוֶמען, ִדי ָהאְבן 
ֶגעָזאְגט ְס'ָהאט ִאיְהם ִניְׁשט ֶגעקּוֶמען, ָאֶבער 

עַמאְכט, ַאזֹוי ֶער ָהאט ִזיְך ָגאְרִניְׁשט ִוויְסְנִדיג גֶ 
ִווי ֶמען ֶרעְדט ִניְׁשט פּון ִאיְהם. מֹוָצֵאי יֹום 

 ען צּו ִאיְהם ַא ִאיד אּון ַהָקדֹוׁש ִאיז צּוֶגעקּומֶ 
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ת ה' בְ  ְהֶיה תֹורַּ ן תִׁ עַּ , ְלמַּ יֶניךָׁ ין עֵׁ רֹון בֵׁ כָׁ , ּוְלזִׁ ל יְָׁדךָׁ יָׁה ְלךָׁ ְלאֹות עַּ יךָׁ ְוהָׁ  .ִפִׁ
ְסִביר ֶדער ָפסּוק לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט  ָרא"ש ְשִליָט"א ִאיז מַּ "ן ֵחלֶ מֹוהַּ ק ב' )ִליקּוֵטי מֹוֲהרַּ

ז ֶדער ִעיָקר פּון אַּ ִאיד ִאיז צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ָפשּוט'ֶעְרֵהייטִסיָמן י"ט(  , צּו טּוהן אַּ
זֹוי ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ֶגעֵהייְסן, ֶלעְרֶנען ִדי ֵהייִליֶגע ּת ֶלע ִמְצֹות ִווי אַּ ֹוָרה, אּון אַּ

יין שּום ָחְכמֹות, ֲאפִ  ֶלעס ָאן קַּ אְרֶווען, אאַּ אְרָוואס אּון פַּ אְרְשֵטייט ִניְשט פַּ ּון ילּו ֶמען פַּ
ֶלע אְרְשֵטיין ִדי אַּ ז ֶדער ִעיָקר ִאיז ָנאר צּו ִוויְסן אּון פַּ ֲעִמים  ִניְשט ִווי ִדי חֹוְקִרים ָזאְגן אַּ טַּ

 פּון ִדי ִמְצֹות.
ָי' ֶדעְרצּו, וַּוייל אֹויב אְרף ָנאר  אּון ֶדער ֶרִבי ְבֶרעְנְגט אַּ ְראַּ ז ֶמען דַּ ֶעס ִאיז ֱאֶמת אַּ

ז ִניְשט ֶיעֶדער ִאיד ֶקען ִדיֶנען ֶדעם ֵאייבֶ  ֶלעס, ֶוועט אֹויְסקּוֶמען אַּ אְרְשֵטיין אַּ עְרְשְטן, פַּ
ז ֶדע אְרְשֵטיין, ֶזעהט ֶמען אַּ ֶלעס צּו פַּ זֹוי ְקלּוג אַּ ר ִעיָקר ִאיז וַּוייל ִניְשט ֶיעֶדער ִאיז ָדאְך אַּ

זֹוי ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ֶגעֵהייְסן, ֲאִפילּו ֶמען פַּ ָנאר צּו  אְרְשֵטייט טּוהן ִדי ִמְצֹות ִווי אַּ
 ִניְשט.ֶעס 

ֶמֶלְך ָזאְגט  ט ָוואס ְשֹלֹמה הַּ ע ֶאת )סֹוף ֹקֶהֶלת( ָדאס ִאיז ְפשַּ ְשמָׁ ֹכל נִׁ ר הַּ בָׁ סֹוף דָׁ
יו ְשמֹור, ְצֹותָׁ א ְוֶאת מִׁ ים ְירָׁ ֱאֹלקִׁ יָקר ִאיז ָנאר מֹוָרא צּו ָהאְבן פּוֶנעם ֶדער עִ  הָׁ

ם,ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון צּו טּוהן זַּייֶנע ִמְצֹות,  דָׁ אָׁ ל הָׁ י ֶזה כָׁ וַּוייל ָדאס ֶקען ֶיעֶדער  כִׁ
זֹוי ְקלּוג.  ֶמעְנְטש טּוהן, ֲאִפילּו ֶווער ֶעס ִאיז ִניְשט אַּ
אְרף ֶמען נָ  ז ֶדער ִעיָקר דַּ יין שּום ֶזעהט ֶמען פּון ֶדעם, אַּ אְך ִמְצֹות ָאן קַּ סַּ אר טּוהן אַּ

ם ֶדעְרפּון, אּון ִדי ֶזעְלֶבע ִאיז א עַּ אְרְשֵטייט ִניְשט ֶדעם טַּ יים ָחְכמֹות, ֲאִפילּו ֶמען פַּ ֹויְך בַּ
אְך ֶלעְרֶנען, ֲאִפילּו אֹויב ֶמען פַּ  סַּ אְרף ֶמען אֹויְך אַּ אְרְשֵטייט ֶלעְרֶנען ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה, דַּ

אְרף ֶמען ָכאְטש ָזאְגן ִדי ֶוועְרֶטער פּון דִ נִ  ֶלעס ָוואס ֶמען ֶלעְרְנט, דַּ ייְך אַּ י יְשט ְגלַּ
אְרְשֵטיין, אּון צּום סֹוף ֶוועט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער הֶ  ז ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה ֲאִפילּו ָאן פַּ עְלְפן אַּ

זֹוי ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט  אְרְשֵטיין, אַּ "ן ִסיָמן ע"ו( ֶמען ֶוועט פַּ אְך ֶמעְנְטְשן )ִשיחֹות ָהרַּ סַּ ז אַּ אַּ
אְרְש  ייְך פַּ ֶלעס ְגלַּ ֵטיין, ָאֶבער ָהאְבן אֹויְפֶגעֶהעְרט צּו ֶלעְרֶנען, וַּוייל זֵיי ָהאְבן ֶגעָוואְלט אַּ
אְרְשטֵ  אְרף ֶמען ָנאר ָזאְגן ִדי ֶוועְרֶטער, ֲאִפילּו ָאן פַּ ז קֹוֶדם דַּ  .ייןֶדער ֱאֶמת ִאיז, אַּ

ט ִאין ָפסּוק ,ָדאס ִאיז ְפשַּ ל יְָׁדךָׁ יָׁה ְלךָׁ ְלאֹות עַּ קֹוֶדם ָזאְלְסטּו ָהאְבן ֶדעם  , ְוהָׁ
ז דּו ָזאְלְסט ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְש  אְנט, ָדאס ֵמייְנט אַּ יין הַּ ְטן ִמיט ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויף דַּ

אְרְש  ייֶנע ֶהעְנט, ֲאִפילּו ָאן ֶדעם ָוואס ֶדער ֹמחַּ פַּ אְרָוואס, אּון ֶדעְרָנאְך ֶוועט דַּ ֵטייט פַּ
ז ֶעס ֶוועט זַּיין,  ,ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער שֹוין ֶהעְלְפן אַּ יֶניךָׁ ין עֵׁ רֹון בֵׁ כָׁ ז דּו ֶוועְסט  ּוְלזִׁ אַּ

זֹוי ט ז דּו ֶוועְסט אַּ ֲעִמים פּון ִדי ִמְצֹות, אּון אַּ יין ָקאפ אֹויְך ִדי טַּ אְרְשֵטיין ִמיט דַּ ּוהן, פַּ
,אְלט'ס, ֶדעמָ  יךָׁ ְהֶיה תֹורַּת ה' ְבִפִׁ ן תִׁ עַּ יין מֹויל, וַּוי ְלמַּ יל ֶוועְסטּו ָהאְבן ִדי ּתֹוָרה ִאין דַּ

אְרְשֵטייְסט ָנאְך גָ  ז דּו ֶקעְנְסט ָאְנֵהייְבן ֶלעְרֶנען ֲאִפילּו דּו פַּ אְרִניְשט, דּו דּו ֶוועְסט ִוויְסן אַּ
יין מֹויל.  ָזאְגְסט ֶעס ָנאר ִמיט דַּ

ל ְסעּוָדה ְשִליִשית ֹבא  )ּתֹוךְ  נַּחַּ  "ה לפ"ק(תשסהַּ
*** 

ן עָׁ  ֲהֹרן כֵׁ ּוָׁה ה' ֶאת מֶשה ְואַּ ֲאֶשר צִׁ ל כַּ אֵׁ ִדי ִאיְדן ֶזעֶנען  .שּווַּיְֵׁלכּו וַּיֲַּעשּו ְבנֵׁי יְִׁשרָׁ
אר מֶשה אּון ֲהֹרן, צּו אַּ  ֶגעגַּאְנֶגען אּון ֶגעטּוהן ָוואס ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ֶגעֵהייְסן פַּ

ז ִדי ִאיְדן ָהאבְ  זֹוי ָזאְגְסטּו אַּ ִש"י, ִווי אַּ ח, ְפֶרעְגט רַּ ן ֶפסַּ ְקִריב זַּיין ֶדעם ָקְרבַּ ְקִריב מַּ ן שֹוין מַּ
ח, ֶעס ִאיז ָדאְך ָנאְך ֶגעֶווען ֹראש חֹוֶדש, אּון ֶמען ָהאט ן ֶפסַּ ֶעְרְשט  ֶגעֶווען ֶדעם ָקְרבַּ

ארְ  ן ֶדעם ֶצעְנְטן ָטאג פּון ֹחֶדש? ָנאר וַּוייל ִדי ִאיְדן ָהאֶגעקֹויְפט ִדי ְבֵהָמה פַּ ְבן ִזיְך ן ָקְרבַּ
זֹוי ִווי זֵיי ָהאְבן ֶעס שֹוין ֶגע ז זֵיי ֶוועְלן ֶעס טּוהן, ֵהייְסט ֶעס אַּ ֵבל ֶגעֶווען אַּ  טּוהן.ְמקַּ

ְסִביר לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאגְ  ָרא"ש ְשִליָט"א ִאיז ָדאס מַּ "ן ֵחֶלק א' ִסיָמן ס"ט מֹוהַּ  ו()ִליקּוֵטי מֹוֲהרַּ
אְרף ֶער קֹוֶדם ָהאְבן ִדי ֵחֶשק ָדאס צּו טּוהן אר אַּ ִאיד טּוט אַּ ִמְצָוה דַּ ז פַּ זֹוי ִווי  .אַּ אּון אַּ

אְלט אהַּ ז ֶמען וַּוייְזט ִאים אַּ גּוֶטע זַּאְך אּון ָנאְכֶדעם בַּ יי אַּ ִקיְנד אַּ ֶמען ֶעס,  ֶמען ֶזעהט בַּ
אקּוֶמעןָדאס רֵ  ֶפעִטיט פּוֶנעם ִקיְנד ֶעס צּו בַּ ִדי ֶזעְלֶבע טּוט ֶדער  .ייְצט אֹויף ֶדעם אַּ

אְרן ֶמעְנְטש ֵחֶשק צּו טּוה אְכן פַּ ן אַּ ִמְצָוה, ֵאייֶבעְרְשֶטער ִמיְטן ֶמעְנְטש, ֶווען ֶער ִוויל מַּ
ז ֶער ָזאל ָהאְבן ְשֶווערִ  יֵים צּו זַּיין, אּון ְשֶטעְלט ֶער ִאים צּו ְמִניעֹות, אַּ ייְטן ָדאס ְמקַּ יקַּ

ז ֶער ָזאל עֶ  אְרְשֶטעְרֶקעְרן ִדי ֵחֶשק פּוֶנעם ֶמעְנְטש אַּ אְכט צּו פַּ ְוָקא ָיא ָדאס ִאיז ֶגעמַּ ס דַּ
יין שּום זַּאְך  ֶוועְלן טּוהן, אּון אֹויב אַּ ֶמעְנְטש ִוויל ֱאֶמת'ִדיג טּוהן אַּ ִמְצָוה, ֶקען ִאים קַּ

 עְרפּון, ֶער ֶוועט ֶעס ִזיֶכער אֹויְסִפיְרן.ְשֶטעְרן דֶ 
ז ֶיעְצט ֶווען ִדי ִאיְדן ֵהייְבן ָאן צּו טּוהן ִדי ִמְצֹות אר ָזאְגט ִדי ּתֹוָרה ָדא, אַּ , ָזאל ֶמען ֶדעְרפַּ

ז ֶדער ִעיָקר ִאיז ִדי ָרצֹון, אַּ ֶמעְנְטש ָזאל  אּון  זַּיין וואֹויל אּון טּוהן ִמְצֹות, "ֶוועְלן"ִוויְסן אַּ
אן  ֶוועט ֶער ִזיֶכער זַּיין וואֹויל אּון ֶעְרִליְך. דַּ

ל ְסעּוָדה ְשִליִשית ֹבא תש"ע לפ"ק( נַּחַּ  )ּתֹוְך הַּ

 
 



 ג
 

רָׁא"ש יחֹות מֹוהַּ  שִׁ
ָהאט ִאיְהם ֶגעָזאְגט ֶער ָצאְלט ִאיְהם ָכל הֹון ְדַעְלָמא ִוויִפיל  ֶער

ר ָזאל ִאיְהם ַפאְרקֹויְפן ִדי ִמְצָוה ָוואס ֶער ֶגעְלט ֶער ִוויל ָנאר, עֶ 
ָהאט ִזיְך ַאייְנֶגעקֹויְפט ִמיט ַא ִבָזיֹון אּון ִניְׁשט ֶגעְנְטֶפעְרט, ָהאט 
ִאיְהם ֶרִבי ַיֲעֹקב ֶגעָזאְגט, ְס'ִאיז ִניְׁשָטא ָוואס צּו ַפאְרקֹויְפן, ִאיְך 

ִאיז ֲאִפילּו ֶגעֶרעְכט, ִווי  ָהאב ִאיְהם ְגַלייְך מֹוֵחל ֶגעֶווען, אּון ֶער
קּוְמט ָדאס ַטאֶקע ַאז ַא ַׁשָמׁש ָזאל ַמֲאִריְך ַזיין ִאין ַדאֶוועֶנען. 
אּון ַווייל ֶער ָהאט ָאְפֶגעְׁשִוויְגן אֹויף ַזיין ִבָזיֹון אּון ֶער ָהאט 
ִניְׁשט ֶגעָוואְלט ַפאְרקֹויְפן, אּון ֶער ָהאט ָנאְך ֶגעָזאְגט ַאז ֶער ָהאט 
ֶיעֶנעם ְגַלייְך מֹוֵחל ֶגעֶווען, ֶער ָהאט ָנאְך ֶגעֶגעְבן ֶיעֶנעם ֶגעֶרעְכט, 
ִאיז ֶגעָוואְרן ַא ְגרֹויְסן ַרַעׁש ִאין ִהיְמל, אּון ֶמען ָהאט ִאיְהם 

 ֶגעֶגעְבן ַא ְנָׁשָמה ָוואס ָהאט ַפאְרָלאְכְטן ִדי ֶוועְלט.
יְגט ָאפ אֹויף ַזיין ִבָזיֹון, ֶזעהט ֶמען פּון ֶדעם ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ְׁשַווי

צּו ָוואֶסעֶרע ַמְדֵריגֹות ֶער ֶקען זֹוֶכה ַזיין, ִאיֶבעְרֶדעם ֶזעה צּו 
ְׁשַווייְגן, אּון ֶדער בֹוֵרא ָכל עֹוָלִמים ֶוועט ִדיְך ַאַווַדאי ִניְׁשט 

 ַפאְרָלאְזן.
 )ַאֶׁשר ַבַנַחל ִאיִדיׁש ֵחֶלק ה' ִמְכָתב תרכ"ו(

 

ט זּוְכןֶמען ַדא  ְרף ִזיְך ִניש ְ

ַכר פּון ִבְזיֹונֹות ִאיז ַטאֶקע ֵזייֶער ְגרֹויס, אּון ֶמען ֲאִפילּו ִדי ְש 
קּוְמט ִמיט ֶדעם ָאפ ַאֶלע ֲעֵבירֹות, ֵמייְנט ָדאס ָאֶבער ִניְׁשט ַאז 

ן ַאז ֶעס קּוְמט אּוְנֶטער ַא ִבָזיוֹ  .ִבְזיֹונֹות ֶמען ַדאְרף ִזיְך ַאֵליין זּוְכן
ַדאְרף ֶמען ֶעס ַטאֶקע ְמַקֵבל ַזיין ְבַאֲהָבה, ָאֶבער ַאז ֶמען ֶקען 
צּוִריק ַהאְלְטן ַאז ֶעס ָזאל ִניְׁשט ַפאִסיְרן ִדי ִבָזיֹון ַדאְרף ֶמען ָדאס 

 ֶזעהן צּו טּוהן.
 חַ בֹוֵרַח ִמן ַהָצָרה ִפקֵ ִמי ׁשֶ ַחד ח"ב, ג( )ֵסֶפר ַהִמדֹות פַ ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 

ֶווער ֶעס ַאְנְטלֹויְפט פּון ַא ָצָרה ִאיז ְקלּוג, ָדאס ֵמייְנט ַאז ֶווען  -
ֶמען ֵווייְסט ַאז ֶעס ֶזעֶנען ָדא ֶמעְנְטְׁשן ָוואס ִוויְלן ְטֶׁשעֶפעֶנען 
אּון ַפאְרֶׁשעֶמען ָזאל ֶמען ִזיְך ִבְכַלל ִניְׁשט ְדֵרייֶען ְצִוויְׁשן ֵזיי, אּון 

 ִזיְך ַאייְנְׁשָפאְרן ַאַסאְך ָצרֹות.ַאזֹוי ֶוועט ֶמען 
ֶדער ָפסּוק ֶדעְרֵצייְלט אּוְנז ַביי ַיֲעֹקב ָאִבינּו, ַוִיְגֹנב ַיֲעֹקב ֶאת 

ֵרַח הּוא, ֶווען ַיֲעֹקב ָהאט ִזיְך י בֹ ִלי ִהִגיד לֹו כִ ֵלב ָלָבן ָהֲאַרִמי ַעל בְ 
אּון ֶער ָהאט ׁשֹוין ֶגעַהאט  ׁשֹוין ֶגענּוג ָאְנֶגעִליְטן פּון ָלָבן ָהֲאַרִמי, 

ַזייֶנע ַווייֶבער אּון ִקיְנֶדער, ִאיז ֶער ְגַלייְך ַאְנְטָלאְפן פּון ָלָבן, אּון 
ִניְׁשט ֶגעַוואְרט ַאז ֶער ָזאל ִאים ָנאְך צּוֶגעְבן ָנאְך ָצרֹות, ִבְזיֹונֹות 

 אּון ַעְגַמת ֶנֶפׁש.
אט שֹוְנִאים, ֶער ָהאט ָדאס ִאיז ִדי ֵעָצה ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש הָ 

ֶמעְנְטְׁשן ָוואס ִוויְלן ִאים ֵוויי טּוהן אּון ְטֶׁשעֶפעֶנען, ָזאל ֶער 
 ַאֶוועק לֹויְפן פּון ֵזיי, אּון ִזיְך ִבְכַלל ִניְׁשט ְדֵרייֶען ֶנעְבן ֵזיי.

ָאֶבער פּון ִדי ַאְנֶדעֶרע ַזייט ַדאְרף ֶמען ָאֶבער גּוט ִוויְסן אֹויב 
עֶנען ַטאֶקע שֹוְנִאים ָאֶדער ָדאס ֶזעֶנען ְבלֹויז ִדְמיֹונֹות. ָדאס זֶ 

ַאַסאְך ָמאל ֶקען ִזיְך ַמאְכן ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ֶרעְדט ִזיְך ֵאיין ַאז ֶמען 
ָהאט ִאים ַפייְנט, ֶווען ֵאייֶנער ָהאט ִאים ָאְנֶגעקּוְקט ַאִביְסל 

אְגִריְסט ִווי ִאים ַפאְסט, ְקרּום, ָאֶבער ֶווען ֵאייֶנער ָהאט ִניְׁשט בַ 
אּון ַדאן ֶוועְרט ֶער  .ן ַאז ֶיעֶנער ִאיז ַזיין שֹוֵנאֵמייְנט ֶער ׁשֹוי

ִניְׁשט ֶגע'רֹוְדְפ'ט פּון שֹוְנִאים, ָנאר ֶער רֹוְדְפ'ט ִזיְך ַאֵליין, ַזייֶנע 
 ַמְחָׁשבֹות אּון ִדְמיֹונֹות ַפייִניְגן ִאים אּון רֹוְדְפ'ן ִאים.

ער ֶווען ֵאייֶנער ָהאט ַטאֶקע שֹוְנִאים ָוואס רֹוְדְפ'ן ִאים, ָאבֶ 
 יין ֶנעְבן ֵזיי.טֵ ַאְנְטלֹויְפן אּון ִניְׁשט ְׁש  ַדאן ַדאְרף ֶער ֶזעהן צּו

 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ח' ֶעֶרְך ִבְזיֹונֹות(
 

עֶמען ֶיעֶנעם ֶ ט ַפאְרש   ִניש ְ

ַקֵבל ַזיין ִבְזיֹונֹות ְבַאֲהָבה ִאיז ַכר פּון מְ אּון ַאזֹוי ִווי ִדי ְש 
ְגרֹויס, ִאיז ֶדער עֹוֶנׁש ַפאְרן ַפאְרֶׁשעֶמען ַא ְצֵווייְטן אֹויְך ֵזייֶער 
ְגרֹויס. ִאין ִהיְמל ִאיז ֶמען ֵזייֶער ַמְקִפיד אֹויף ֵאייֶנעם ָוואס 
 ַפאְרֶׁשעְמט ַא ְצֵווייְטן, אּון ֶמען ַבאקּוְמט ַפאר ֶדעם ָגאר ַא
 ַהאְרְבן עֹוֶנׁש. אּון ֶדעְרַפאר ַדאְרף ֶמען ַזיין ֵזייֶער ֶגעָוואְרְנט ִניְׁשט 

 
 

 

 המשך בדף ד

עְדלי ֶוועְלט ִאיז ִווי ַא ֶר ִד 

 "ו(נ)ַאֶׁשר ַבַנַחל ִאיִדיׁש ֵחֶלק ה' ִמְכָתב תר
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ן יעדע וואך אויף אימעיל, ווי אויך צו אדוועטייזן אינעם גליון צו באקומען דעם גליו

 Breslevcenter@gmail.com פארבינט אייך צו:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 נייעס אינערהאלב
 מוסדותינו הק'

 

 דער קוואלדער נייער ספר "
 פון דרוקארויס  פון תורה"

 
 

ביי אנשי שלומינו איבער דעם נייעם ספר  טגרויס פרייד הערש
וואס איז יעצט ארויס פון דרוק מיטן נאמען "דער קוואל פון 

 תורה".
כשמו כן הוא, שיינע תורות מסודר 

פון מוהרא"ש ות השבוע יאויף די פרש
שליט"א געבויעט אויף די הייליגע 

 לימודים וואס דער רבי לערנט אונז.
די תורות זענען צוזאמגענומען 
פונעם גליון היכל הקודש פון די 
 לעצטיגע יארן, און מסודר אויף א
 שיינעם אופן אז עס זאל זיין געשמאק

 

צו לערנען יעדע וואך, און קענען נאכזאגן שבת ביים טיש, און 
מיט דעם אריינברענגן די אלע געוואלדיגע דיבורים פון רבי'ן ביי 

 אין די גאנצע משפחה.זיך אינדערהיים 
אויפגעכאפט ביי שטארק  ספר איז גאר שנעל געווארןדער 

אנשי שלומינו, וואס זאגן אז דאס האט געטוישט זייערע שבתים, 
 און אריינגעברענגט א חיות ביי זיי אינדערהיים.

 .Skillman St 27מען קען באקומען דעם ספר אין ישיבה אויף 
 אין וויליאמסבורג.

צט דא צו באקומען בהיכל הישיבה אלע אויך איז יע
 פריערדיגע גליונות שיין מסודר און צוזאמגעבינדן.

 

 על ידי הפצת ספרי רבינו, נביא את משיח צדקינו!

 

 

רָׁא"ש יחֹות מֹוהַּ  שִׁ
 

 צּו ַפאְרֶׁשעֶמען ַא ְצֵווייְטן.
ַאַווַדאי ִאיז ֶעס ִבְכַלל ִניְׁשט ְגִריְנג, ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֶרעְגט ִזיְך 

ין ַא ְגרֹויֶסע ַכַעס, ַדאן ִאיז ֵזייֶער ְׁשֶווער ִזיְך ֶער ֵגייט ַאַריין אִ  ,אֹויף
ַאייְנצּוַהאְלְטן, אּון ֶמען ֵהייְבט ָאן צּו ְׁשַרייֶען אּון צּו ַפאְרֶׁשעֶמען ַא 
ְצֵווייְטן. ָאֶבער פּון ֶדעְסט ֶוועְגן ַדאְרף ֶמען ֶגעֶדעְנְקן ַאז ָדאס ִאיז 

ַלייְדן ַפאר ֶדעם ֵזייֶער ַאַסאְך. ען קֶ  ֵזייֶער ַא ַהאְרֶבע ַזאְך, אּון ֶמען
ֶעס לֹויְנט ִזיְך ַאייְנצּוַהאְלְטן ִדי ַכַעס אּון ִניְׁשט ַפאְרֶׁשעֶמען ֶיעֶנעם, 
אּון ַאזֹוי ֶוועט ֶמען ִניְׁשט ַבאקּוֶמען ִדי ַהאְרֶבע ְׁשְטָראף ָוואס 

 קּוְמט ִזיְך ַפאר ֶדעם.
י ַיֲעֹמד ִריַמאן, ָזאְגט ֶדער ָפסּוק, כִ ּוִבְפַרט ֶווען ֶיעֶנער ִאיז ַאן ָא

ְפֵטי ַנְפׁשֹו, ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ְׁשֵטייט וֹ ִליִמין ֶאְביֹון ְלהֹוִשיַע ִמׁש
אֹויף ִדי ֶרעְכֶטע ַזייט פּוֶנעם ָאִריַמאן ִאים צּו ַבאִׁשיְצן, אּון ֶווען 

ֶטער ָאן ַפאְרן ֶמען ַפאְרֶׁשעְמט ִאים ֶנעְמט ִזיְך ֶדער ֵאייֶבעְרְׁש 
 ָאִריַמאן.

ֶווען ֵאייֶנער ֶנעְמט צּוַזאם ְצָדָקה, ַדאְרף ֶמען ֵזייֶער ְׁשַטאְרק 
ַאְכטּוְנג ֶגעְבן ִניְׁשט ֶיעֶנעם צּו ַפאְרֶׁשעֶמען ַח"ו, ֶמען ֶגעְבט ִאים 
ִוויִפיל ֶמען ֶקען, אּון ֶמען ֶבעט ִאים ִאיֶבער ַאז ֶמען ֶקען ִניְׁשט ֶגעְבן 

ר, אּון ַאֶלעס ִמיט ַא ְׁשֵמייְכל אּון ִמיט ַוואִריְמַקייט, ַווייל ֶמען ֶמע
ֶקען ֵקייְנָמאל ִניְׁשט ִוויְסן ֶיעֶנעְמ'ס צּוְבָראְכן ַהאְרץ, אּון ֶווען ֶמען 
ַפאְרֶׁשעְמט ַח"ו ַא צּוְבָראֶכעֶנער ִאיד, קּוְמט אֹויף ֶדעם ַא ַהאְרְבן 

 עֹוֶנׁש.
ער ֶעס זּוְכט ָנאר צּו ְפֵרייִליְך ַמאְכן ַא ְצֵווייְטן, אּון ַפאְרֶקעְרט ֶוו

צּו ַמאְכן ֶיעֶנעם גּוט ִפיהְלן, ַאַזא ֵאייֶנער ִאיז ַא ֶבן עֹוָלם ַהָבא, אּון 
ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶוועט ִאים ַבאָצאְלן ִמיט ַאֶלעס גּוְטס אֹויף ִדי 

 ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.
 מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ה' ֶעֶרְך ִבְזיֹונֹות( )ִשיחֹות

 

 ֶעס ַמאְכט ַרייךְ 

 -ף ַאַחת ָרה ָזָהב ְמֵלָאה ְקֹטֶרת. ַטייְטְׁשן ַצִדיִקים, כַ ף ַאַחת ֲעשָ כַ 
ָדאס ִאיז ֶוועְרט  -ָרה ָזָהב ַאז ֶמען ֶגעְבט ִזיְך ֵאיין ֵבייג ַאָראפ, ֲעשָ 

ן פּון ֶדעם ֶוועְרט ֶמען ַרייְך, ַאזֹוי ִווי אּו -ֶצעהן ִגיְלְדן, ְמֵלָאה ְקֹטֶרת 
 ִדי ְקטֹוֶרת ָוואס ָהאט ֶגעַמאְכט ַרייְך.

ָדאס ֵמייְנט ַאז ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ַלייְדט ִבְזיֹונֹות אּון ֶער ֶעְנְטֶפעְרט 
ִניְׁשט צּוִריק, ָנאר ֶער ֵבייְגט ִזיְך ַאָראפ ֶדעם ָקאפ אּון ֶער ִאיז ֶעס 

 ַאֲהָבה, ַדאן ֶוועט ֶער זֹוֶכה ַזיין צּו ֶוועְרן ַרייְך.ְמַקֵבל בְ 
 )ׁשֹו"ת ְבֶרְסַלב ִמְכָתב ג"א ש"ל(

 

 קאפיען מיר נעמען אן צו פרינטן און 
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 סימן טוב ומזל טוב 
 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 הי"ו יואל מענדלאוויטש מו"ה
 צו די שמחת פדיון הבן

 ובפון זיין אינגל למזל ט
 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז 
ער זאל זעהן אסאך אידיש נחת פון 

 , אמן.זיינע קינדער
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ם ֱאֹלִקים ֶדֶרְך אֶ  ם ְוֹלא נָׁחָׁ עָׁ ְרֹעה ֶאת הָׁ ח פַּ לַּ ֶרץ ְפִלְשִתים ִכי וְַּיִהי ְבשַּ
ה וְ  מָׁ ם ִמְלחָׁ ם ִבְרֹאתָׁ עָׁ ר ֱאֹלִקים ֶפן ִינֵָׁחם הָׁ מַּ רֹוב הּוא ִכי אָׁ בּו קָׁ שָׁ

ה, ְימָׁ ְרֹעה ה   ִמְצרָׁ אט ֶדעֶווען פַּ יִׁם, ה  ְצרַּ יְדן פּון מִׁ י אִׁ יְקט דִׁ רֹויְסֶגעשִׁ ר אט אַּ
אְנד ְפלִׁ  יְרט דּוְרְכן לַּ יְשט ֶגעפִׁ יז נ אְנט ֵאייֶבעְרְשֶטער ֵזיי נִׁ ים, וַּוייל ֶעס אִׁ ְשתִׁ

ה ֶוועְלן ֵזיי מ  ְלח  יְדן ֶוועְלן ֶזעהן אַּ מִׁ י אִׁ ר ֶווען דִׁ יִׁם, אּון ֶאְפש  ְצרַּ יְקֵגיין  צּו מִׁ צּורִׁ
יִׁם. ְצרַּ  אֹויף מִׁ

ידְ  י אִׁ אְרְשֵטיין, נ אְכֶדעם ו ואס דִׁ אס ֵזייֶער ְשֶווער צּו פַּ יז ד  ְכאֹור ה אִׁ אְבן לִׁ ן ה 
זֶ  יְטן אַּ ְרֶבעט זֵייעֶ ֶגעלִׁ אְבן ֶגעאַּ יִׁם, זֵיי ה  ְצרַּ ין מִׁ רֹות אִׁ ר ְשֶווער, עְלֶכע ְגרֹויֶסע צ 

ין זֵייֶער בְ  אְדן אִׁ יְך ֶגעב  יְנֶדער אּון זִׁ יֶשע קִׁ ידִׁ ְחְט'ן אִׁ אט ֶגע'ש  ְרֹעה ה  לּוט, פַּ
אס ֶלעְבן, אּון נ אְכֶדעם ו ואס ֶדער  יֶטעְרט ד  אט ֵזיי ֶדעְרבִׁ ֶמען ה 

ים פֵאייֶבע יסִׁ ֶזעְלֶכע ְגרֹויֶסע נִׁ יט אַּ רֹויְסֶגענּוֶמען מִׁ אט זֵיי אַּ ּון ְרְשֶטער ה 
יק ֵגיין? אְרט צּורִׁ יְדן נ אְך ֶוועְלן ד  י אִׁ יִׁם, ז אְלן דִׁ ְצרַּ  מִׁ

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( )תְ אֹויְפ'ן פ  לִׁ ב,הִׁ ב ֵלִצים ֹלא יָׁשָׁ יְצן  ּוְבמֹושַּ יְשט ֶגעזִׁ יז נִׁ ֶער אִׁ

ים, ו ואס זֵיי ֶזעֶנען ֶגעוֶ  ְשתִׁ י ְפלִׁ אס ֶזעֶנען דִׁ ים, ו ואס ד  י ֵלצִׁ ויְשן דִׁ וען ְגרֹויֶסע ְצוִׁ
ים  .ֵלצִׁ

יְשט ֶגע אט ֵזיי נִׁ סּוק, ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ה  ין פ  ט אִׁ יז ְפשַּ אס אִׁ יְרט דּורְ ד   ךְ פִׁ
ים ְשתִׁ ים ,ְפלִׁ יז  ,וַּוייל זֵיי ֶזעֶנען ֶגעֶווען ְגרֹויֶסע ֵלצִׁ נּות אִׁ אּון ֶדער ֹכחַּ פּון ֵליצ 

ֶלע י אַּ אְבן ֶגעֶזעהן דִׁ יְדן ה  י אִׁ ילּו נ אְכֶדעם ו ואס דִׁ ז ֲאפִׁ זֹוי ְגרֹויס, אַּ ְגרֹויֶסע  אַּ
יט זֵי אט מִׁ ים ו ואס ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ה  יסִׁ ֶבער ֵזיי ו ואלְ נִׁ ְטן י ֶגעטּוהן, אֹויב א 

נּות ֶגעקֶ  יט ֵליצ  ים, ו ואְלְטן זֵיי מִׁ י ֵלצִׁ ים דִׁ ְשתִׁ י ְפלִׁ עְנט דּוְרְך ֶגעגַּאְנֶגען דִׁ
יִׁם ְצרַּ יק ֶגעגַּאְנֶגען אֹויף מִׁ יְדן ו ואְלְטן צּורִׁ י אִׁ אְכן אּון דִׁ ֶוועְקמַּ ֶלעס אַּ  .אַּ

יְך אַּ ֶמעְנְטש זֵ  אְרף זִׁ אר דַּ יְשט ְשטֵ ֶדעְרפַּ אר נִׁ ים, ֶמען ט  יְטן פּון ֵלצִׁ יין ייֶער הִׁ
דִׁ  יל דּו ֶוועְסט נ אר ֶהעְרן ְגרֹויֶסע זַּאְכן פּון אַּ צַּ ויפִׁ יק, ֶקען ֶנעְבן אַּ ֵלץ, וַּוייל וִׁ

יז ד אְכן, בִׁ ֶוועְקמַּ יְנגַּאְנְצן אַּ אְזן ֶדעם  ּוֶעס ֶדער ֵלץ אִׁ ְפל  יְנגַּאְנְצן א  ֶוועְסט אִׁ
יק, וואֹויל  דִׁ וי פּון ֵפייֶער.צַּ ים וִׁ יְך פּון ֵלצִׁ יט זִׁ יז ֶדעם ֶמעְנְטש ו ואס הִׁ  אִׁ

לַּח א( תֹור ה ְבשַּ  )ֹזאת הַּ
*** 

ת ה אּו ִהְתיְַּצבּו ּוְראּו ֶאת ְישּועַּ ל ִתירָׁ ם אַּ עָׁ ' ֲאֶשר וַֹּיאֶמר מֶשה ֶאל הָׁ
יֹום", ֶכם "הַּ ידְ  יֲַּעֶשה לָׁ י אִׁ אר דִׁ אט ֶגעז אְגט פַּ ֵבינּו ה  ן: "ְשֵטייט'ס מֶשה רַּ

יט ֶעְנק ה ו ואס ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶוועט טּוהן מִׁ י ְישּוע   אּון ֶזעהט'ס דִׁ
ייְנט".  "הַּ

"א ז אְגט יט  ר א"ש ְשלִׁ י ז אְגט  ,מֹוהַּ וי ֶדער ֶרבִׁ ן לֹויט וִׁ ימ  "ן ֵחֶלק א' סִׁ יקּוֵטי מֹוֲהרַּ  )לִׁ
 

 

 המשך בדף ב

 (881) 81,  גליון 3שנה                                       ק                  לפ" דשנת תשע"שבט,  'ישבת שירה, , בשלחפרשת 

 

רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
 

ה עָׁ   ~ ט שָׁ ֲחִמשָׁ    ~ר ִבְשבַּ
 

ה עָׁ  נָׁה שָׁ ֲחִמשָׁ ַבט ִאיז ִדי ֹראש ַהשָׁ ר ִבשְׁ
ייֶמער ם  .ַפאר ִדי בֵּ ָאדָׁ ט ִכי הָׁ אגְׁ סּוק זָׁ ֶדער פָׁ

דֶ  ץ ַהשָׁ ש ִאיז ַאזֹוי ִווי ַא בֹוים,  -ה עֵּ טְׁ ַא ֶמענְׁ
ש ֶקען  טְׁ "א ַאז ַא ֶמענְׁ ִליטָׁ א"ש שְׁ ט מֹוַהרָׁ זָׁאגְׁ
ֶנען פּון ַא בֹוים ִווי ַאזֹוי  ֶלערְׁ פְׁ ִזיְך ַאַסאְך אָׁ

ן. יין ִאין ַזיין ֶלעבְׁ צּוגֵּ  ָאנְׁ
 

 ִזיְך ֶדעְרַהאְלְטן

ֶוועֶרע  ְך זֵּייֶער שְׁ ייט דּורְׁ אֹויף ַא בֹוים גֵּ
ֶטער, ֶעס קּוֶמען  ט ִווינְׁ ן, ֶעס ֶווערְׁ ַצייטְׁ
ֶלעֶטער  יי, ַאֶלע בְׁ נֵּ ל, שְׁ אגְׁ ן, הָׁ טְׁ ֶוועֶרע ִווינְׁ שְׁ
ט אֹויב  ט ִנישְׁ וייסְׁ אפ, ֶדער בֹוים וֵּ ן ַארָׁ ַפאלְׁ

ן ְך ַמאכְׁ ֶבער אֹויב ֶער  .ֶער ֶוועט ֶעס דּורְׁ אָׁ
ד  ט ַאז ַבאלְׁ וייסְׁ ק, ֶער וֵּ ַטארְׁ ט ִזיְך שְׁ ַהאלְׁ

קּוֶמען זּוֶמער אּון ִדי זּון ֶוועט  ֶוועט
ן,  ֶלעבְׁ ַשייֶנען אּון ֶער ֶוועט צּוִריק אֹויפְׁ אֹויפְׁ
יין ַא  טֵּ ט שְׁ ַלייבְׁ ְך אּון ֶעס בְׁ ט ֶער ֶעס דּורְׁ ַמאכְׁ

ִליֶכע בֹוים.  ֶהערְׁ
ן  אּון ֲאִפילּו זּוֶמער קּוֶמען אֹויְך ִדי ִהיצְׁ

ִריֶקעֶנען אֹויס ֶדעם בֹוים, אּו ואס טְׁ ן ֶעס וָׁ
ן  צְׁ ַגאנְׁ ן ִאינְׁ ֶזעהט אֹויס ִווי ֶער ֶוועט ֶווערְׁ
ט ֶער ִזיְך,  ַהאלְׁ ֶבער אֹויב ֶדערְׁ ט, אָׁ נְׁ ִריקְׁ טְׁ ַפארְׁ
ט ַא  ַלייבְׁ יין, אּון ֶעס בְׁ טֵּ ט ֶער שְׁ ַלייבְׁ בְׁ

ִליֶכע בֹוים.  ֶהערְׁ
ייט  ש, ֶעס גֵּ טְׁ ֶבע ִאיז ִמיט ַא ֶמענְׁ ִדי ֶזעלְׁ

ְך ַאַסאְך שְׁ  ן, ַאַסאְך אֹויף ִאים דּורְׁ ֶוועִריַקייטְׁ
ט ֶעס שֹוין  אל ֶזעהט ִאים אֹויס ִווי ֶער ַהאלְׁ מָׁ
ט  ט אֹויס, ֶער ֶקען ֶעס ֶמער ִנישְׁ ֶמער ִנישְׁ
ט שֹוין  ייבְׁ ן, אּון ֲאִפילּו ֶווען ֶעס הֵּ אגְׁ רָׁ ְך טְׁ דּורְׁ

ל ֶבעֶסער, קּומֶ  יין ַאִביסְׁ ִריֶשע  עןָאן צּו גֵּ פְׁ
ֶלעמֶ  אבְׁ רָׁ רֹות אּון פְׁ ען אּון ֶער ִוויל שֹוין צָׁ

ן ֶגעבְׁ ט  .אֹויפְׁ ט ִזיְך ִנישְׁ אזְׁ ֶבער ֶער לָׁ אֹויב אָׁ
ט ִזיְך, ֶוועט ִאים צּום  ַהאלְׁ ן, ֶער ֶדערְׁ ֶרעכְׁ צּובְׁ

 סֹוף גּוט ַזיין.
ט  ַהאלְׁ ואס ֶדערְׁ ש וָׁ טְׁ וואֹויל ִאיז ֶדער ֶמענְׁ
ן פּון ַקיין ֶרעכְׁ ט צּובְׁ ט ִזיְך ִנישְׁ אזְׁ   ִזיְך אּון ֶער לָׁ
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רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
  

 שּום ַזאְך ֶוועט ִאים צּום סֹוף ַזיין גּוט.
 

ט ֶרעְקן פּון ָגאְרִניש ְ ט ֶדעְרש ְ  ִזיְך ִניש ְ
ֶטע ַזאְך ֶזעהט ֶמען ַביי ִדי  ֶטעֶרעַסאנְׁ ַאן ִאינְׁ
ן אֹויף  טֹויסְׁ יי, שְׁ ַפייֶען אֹויף זֵּ ן שְׁ שְׁ טְׁ ייֶמער, ֶמענְׁ בֵּ

יי, ֶמען מּוץ, ֶמען זֵּ יי שְׁ ט אֹויף זֵּ פְׁ יי  ַווארְׁ ט זֵּ ִגיסְׁ
ט  ֶרעקְׁ שְׁ ֶבער ֶדער בֹוים ֶדערְׁ ָאן ִמיט ַוואֶסער, אָׁ
אט  טָׁ שְׁ ט, ֶער גֵּייט ַווייֶטער ָאן, אּון ַאנְׁ ִזיְך ִנישְׁ

טְׁ  ֶלעכְׁ ס, ס, טּוט ֶער נָׁאְך צּוִריק גּוטְׁ צּוִריק טּוהן שְׁ
ַמאקֶ  ייֶנע ֶגעשְׁ ט ַארֹויס פֵּ ט ֶער ֶגעבְׁ רּוכְׁ ע ִזיֶסע פְׁ

ַחי'. ואס ֶיעֶדער ִאיז ִזיְך מְׁ  ִמיט וָׁ
ן, ַאז  ַמאכְׁ ש נָׁאכְׁ טְׁ ף ַא ֶמענְׁ אס ַדארְׁ אּון דָׁ
ט  ט ִאים, ֶמען ַמאכְׁ ֶשעמְׁ ֲאִפילּו ֶווען ֶמען ַפארְׁ
אל ֶער ִזיְך  ט ִאים, זָׁ ִניֶדערְׁ רֹות, ֶמען ֶדערְׁ ִאים צָׁ

ן נָׁאר ַווייֶטער טּוהן טֹוב ֶרעקְׁ שְׁ ט ֶדערְׁ ֹות אּון ִנישְׁ
ייֶנעם.גּוטְׁ  ן אֵּ  ס ִמיט ֶיעדְׁ

ן ֶגעַהאט  אבְׁ ֶמען ֶזעהט ַאז ַאֶלע ַצִדיִקים הָׁ
אפ  ט אּון ַארָׁ ֶשעמְׁ יי ַפארְׁ אט זֵּ יֹון, ֶמען הָׁ ֶדעם ִנסָׁ
ן  אקְׁ רָׁ שְׁ ט ֶדערְׁ ן ִזיְך ִנישְׁ אבְׁ יי הָׁ ֶבער זֵּ ט, אָׁ ֶגעקּוקְׁ

ן נָׁאר גּו ן ַווייֶטער צּוִריק ֶגעֶגעבְׁ אבְׁ יי הָׁ ס, טְׁ נָׁאר זֵּ
ואס ִדי  ִרים ִמיט וָׁ פָׁ ט סְׁ ן ֶגעַמאכְׁ אבְׁ יי הָׁ אּון זֵּ

ַחי'. ט ִאיז ִזיְך מְׁ ֶצע ֶוועלְׁ  ַגאנְׁ

ט ַהאְלְטן ְגרֹויסִזיְך   ִניש ְ
ייֶמער, ַאז ִדי  נָׁאְך ַא ַזאְך ֶזעהט ֶמען ַביי ִדי בֵּ
ֶלען פּוֶנעם בֹוים גֵּייֶען ַאַריין ִטיף ִאין ֶדער  צְׁ וארְׁ וָׁ

ד, אּון ִווי  ץ ֶערְׁ ד, ַאלְׁ יי ֶזעֶנען ִאין ֶדער ֶערְׁ ִטיֶפער זֵּ
ט ִזיְך ֶדער בֹוים, אּון  ֶקער אּון ֶבעֶסער ַהאלְׁ ֶטערְׁ שְׁ
ֶלען ֶזעֶנען נָׁאר פּון  צְׁ וארְׁ ט אֹויב ִדי וָׁ ֶקערְׁ ַפארְׁ
ט ֶגענּוג ִטיף ִאין ֶדער  יי ֶזעֶנען ִנישְׁ ן אֹויף, זֵּ אֹויבְׁ

ד,  וַ  ַדאןֶערְׁ ייֶער שְׁ ואְך, אּון ֶווען ִאיז ֶדער בֹוים זֵּ
ט ֶוועט ֶעס ַאֶוועק  ֶקע ִווינְׁ ַטארְׁ ט ַא שְׁ ֶעס קּומְׁ
ן  ַלייבְׁ ט בְׁ ִנישְׁ ן ֶדעם בֹוים, אּון ֶעס ֶוועט גָׁארְׁ אזְׁ לָׁ בְׁ

 פּון ִאים.
ֶנען, ַאז  ֶלערְׁ פְׁ ש אָׁ טְׁ פּון ֶדעם ֶקען ִזיְך ַא ֶמענְׁ
רֹויס, ֶער ֶוועט ַווייזְׁ  ן גְׁ טְׁ ן אֹויב ֶער ֶוועט ִזיְך ַהאלְׁ

ֶגען ֶער ִאיז,  ייֶנעם ִווי גּוט אּון ֶגעלּונְׁ ן אֵּ  ַפאר ֶיעדְׁ
 

ן,  וייטְׁ וֵּ ן ַא צְׁ אפ קּוקְׁ ן, ַווייל ֶיעֶדער ַדאןאּון ֶער ֶוועט ַארָׁ ייֶנע ֶוועט ֶער צּום סֹוף ַפאלְׁ ט ִליב אֵּ ן ִנישְׁ אבְׁ ן הָׁ שְׁ טְׁ ן, ֶמענְׁ אבְׁ ט הָׁ  םֶוועט ִאים ַפיינְׁ
רֹויס אּו ט ִזיְך גְׁ ואס ַהאלְׁ ןוָׁ אפ אֹויף ֶיעדְׁ ט ַארָׁ ט ַזייֶנע גּוֶטע ַמֲעלֹות, .ן קּוקְׁ ואס ַבאַהאלְׁ ש וָׁ טְׁ ֶבער ַא ֶמענְׁ ייֶנעם,  אָׁ ן אֵּ ן צּו ֶיעדְׁ אזְׁ ֶער ִאיז צּוֶגעלָׁ

ן אּו טְׁ אט ֶיעֶדער ִליב, אּון ֶער ֶוועט ִזיְך ֶקעֶנען ַהאלְׁ ש הָׁ טְׁ ייֶנעם, ַאַזא ֶמענְׁ ן אֵּ ט ַארֹויף אֹויף ֶיעדְׁ ִליַח ַזיין.ֶער קּוקְׁ יין ַמצְׁ  ן שֵּ
 

ט קּוְקן אֹויף ַא ְצֵווייְטן  ִניש ְ
ן פּו יין ַזיין ֶלעבְׁ ט ַא ֶטַבע ִאין ַא בֹוים ַאז ֶיעֶדע בֹוים ִציהט ִזיְך ַאלֵּ ייגְׁ ֶגעלֵּ אט ַאַריינְׁ ֶטער הָׁ שְׁ ייֶבערְׁ יין בֹוים ֶדער אֵּ ד אּון ַקיין אֵּ ן ֶדער ֶערְׁ

וייטְׁ  וֵּ ט פּון ַא צְׁ ט זִ ִציהט ִנישְׁ יין בֹוים ִמישְׁ ט אּון ַאזֹוי ַווייֶטער, ַקיין אֵּ רּוכְׁ ֶדעֶרע ִמינֵּי פְׁ ט ַארֹויס ַאנְׁ סְׁ ט ן בֹוים, פּון ֶיעֶדע בֹוים ַוואקְׁ יְך ִנישְׁ
ן. וייטְׁ וֵּ  ַאַריין ִאין ַא צְׁ

אל  מָׁ יינְׁ אל ִזיְך קֵּ ש זָׁ טְׁ ֶנען, ַאז ַא ֶמענְׁ ֶלערְׁ פְׁ ש אָׁ טְׁ ן פּון ֶדעם ֶקען ִזיְך ַא ֶמענְׁ אל ִציֶען ַזיין ֶלעבְׁ ן, נָׁאר ֶער זָׁ וייטְׁ וֵּ ן ִאין ַא צְׁ ִמישְׁ ט ַאַריינְׁ ִנישְׁ
יי ן ַאלֵּ טְׁ שְׁ ייֶבערְׁ ן. ן.פּוֶנעם אֵּ וייטְׁ וֵּ ן אֹויף ַא צְׁ ט קּוקְׁ ן, אּון ִנישְׁ טְׁ שְׁ ייֶבערְׁ ן פּוֶנעם אֵּ אל ֶער נָׁאר ֶבעטְׁ ף זָׁ ואס ֶער ַדארְׁ  וָׁ

ט אֹוי ש קּוקְׁ טְׁ אל ַווייל ֶווען ַא ֶמענְׁ מָׁ יינְׁ ֶגער פּון ִאים, ֶוועט קֵּ יי אֹויב ֶיעֶנער ִאיז ֶערְׁ יי אֹויב ֶיעֶנער ִאיז ֶבעֶסער פּון ִאים, סֵּ ן, סֵּ וייטְׁ וֵּ ף ַא צְׁ
ט ַזיין גּוט.  ִנישְׁ

רַ  ֶגען פּון ִאים, ֶוועט ֶער טְׁ ואס ִאיז ֶבעֶסער פּון ִאים, ֶמער ֶגעלּונְׁ ייֶנעם וָׁ ן אֹויף אֵּ ט ֶווערְׁ ֶווען ֶער ֶוועט קּוקְׁ ִנישְׁ ן ַאז ֶער ִאיז גָׁארְׁ טְׁ , טאכְׁ
ט, אּון  .אְך ַאז ֶיעֶנער ֶקען ֶבעֶסערַווייל ֶער ֶזעט דָׁ  טּוהן אֹויף ֶדער ֶוועלְׁ ש ֶקען ֶעֶפעס אֹויפְׁ טְׁ ט ֱאֶמת, ַווייל ֶיעֶדער ֶמענְׁ אס ִאיז ִנישְׁ ֶבער דָׁ אָׁ

ן ַאז טְׁ ַראכְׁ ן טְׁ ן ִמיטְׁ ֶרעכְׁ ואס ֶער ֶקען יָׁא טּוהן. אֹויב ֶער ֶוועט ִזיְך צּובְׁ ט טּוהן ֲאִפילּו וָׁ  ֶיעֶנער ִאיז ֶבעֶסער, ֶוועט ֶער ִנישְׁ
ייבִ  ט ַזיין גּוט, ַווייל ֶער ֶוועט אֵּ ן ַאז ֶער ִאיז ֶבעֶסער פּון ֶיעֶנעם, ֶוועט אֹויְך ִנישְׁ טְׁ ַראכְׁ ף ִאים אּון אֹויב ֶער ֶוועט טְׁ ן ַאז ֶמען ַדארְׁ טְׁ ַראכְׁ יג טְׁ

ן ֶמער ֶסק פּון ִאים, אּון אֹויב ֶגעבְׁ ן ֶמער ַא עֵּ ף ַמאכְׁ שּוב פּון ֶיעֶנעם, אּון ֶמען ַדארְׁ בֹוד פּון ֶיעֶנעם, ַווייל ֶער ִאיז ֶמער חָׁ ֶמען ֶוועט ִאים ֶעס  כָׁ
רֹויֶעִריג. ן אּון טְׁ אכְׁ רָׁ ן צּובְׁ צְׁ ַגאנְׁ ן ִאינְׁ ן, ֶוועט ֶער ֶווערְׁ ט ֶגעבְׁ  ִנישְׁ

ה, צָׁ ן ֶדעם ִאיז ִדי עֵּ וייֶטער טּוט, אּון ַאזֹוי וֶ  ֶוועגְׁ וֵּ ואס ַא צְׁ ן וָׁ ֶטעֶרעִסירְׁ ט ִאינְׁ אל ִאים ִנישְׁ ן, אּון ֶעס זָׁ וייטְׁ וֵּ ן אֹויף ַא צְׁ ט צּו קּוקְׁ ועט ֶער ִנישְׁ
ואס ֶער ֶקען יָׁא. ט וָׁ טּוהן אֹויף ֶדער ֶוועלְׁ ן אּון ֶער ֶוועט אֹויפְׁ אכְׁ רָׁ ט ַזיין צּובְׁ  ִנישְׁ

טְׁ  ואס ִמיר הָׁ וואֹויל ִאיז ַפאר ַא ֶמענְׁ ן פּוֶנעם בֹוים וָׁ ט נָׁאְך ִדי ַאֶלע ַזאכְׁ ט ַאז ֶער ִאיז ַאזֹוי ִווי ֶדער בֹוים, אּון ֶער ַמאכְׁ קְׁ ואס ֶגעֶדענְׁ ן ש וָׁ אבְׁ
ן גּוֶטע ִזיֶסע ייֶנע בֹוים, אּון ַארֹויס ֶגעבְׁ ֶקע שֵּ ַטארְׁ ן ִווי ַא שְׁ סְׁ ַוואקְׁ ט, ֶוועט ֶער ִזיֶכער אֹויסְׁ נְׁ ֶגעֶרעכְׁ ואס ֶיעֶדער ֶוועט ַהנָָׁאה  אֹויסְׁ ט פּון וָׁ רּוכְׁ פְׁ

ט. ט אּון וואֹויל ִאיז ִאים אֹויף ֶיעֶנע ֶוועלְׁ ן, וואֹויל ִאיז ִאים אֹויף ִדי ֶוועלְׁ אבְׁ  הָׁ
ַבט(  ס ט"ו ִבשְׁ רֵּ טְׁ  )קּונְׁ

 
  

   

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
ים צה, ז( סּוק אֹויְפ'ן פ   ער"ב( לִׁ עּו,)ְתהִׁ יֹום" ִאם ְבֹקלֹו ִתְשמָׁ אְרף ְש  "הַּ יד דַּ ז אַּ אִׁ יג אַּ ֶטעְנדִׁ

יְשט יז ֶגעֶווען ֶנעְכְטן, אּון נִׁ יְשט קּוְקן ו ואס ֶעס אִׁ אג, נִׁ יְגן ט  ייְנטִׁ  נ אר קּוְקן אֹויְפ'ן הַּ
זַּא ֶוו אְרְגן, אּון אֹויף אַּ אְכְטן ו ואס ֶעס ֶוועט זַּיין מ  .ְטרַּ יחַּ ְצלִׁ יז ֶמען זֵייֶער מַּ  עג אִׁ

ֵבינּו ֶגעז אְגט:  אט מֶשה רַּ אס ה  ת ה'ד  אּו ִהְתיְַּצבּו ּוְראּו ֶאת ְישּועַּ ל ִתירָׁ אֹויב  ,""אַּ
ויְלט  ירוִׁ ה פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, אִׁ י ְישּוע  יֹום" ֶזעהן דִׁ ֶכם "הַּ ירז אְלט , ֲאֶשר יֲַּעֶשה לָׁ  אִׁ

אג"קּוְקן נ אר אֹויְפ'ן  ייְנִטיְגן טָׁ אן ,"הַּ רֹות. דַּ ֶלע צ  רֹויְסֵגיין פּון אַּ  ֶוועט ֶעְטץ אַּ
אר  אְרף ֶדעְרפַּ יְך גֶ דַּ ין אִׁ ייְנט בִׁ אג, הַּ יְגן ט  ייְנטִׁ אט נ אר ֶדעם הַּ ז ֶער ה  ויְסן אַּ יד וִׁ עבֹויְרן אַּ אִׁ

יז ֶגעֶווען ֶנעכְ  יֶבער ו ואס ֶעס אִׁ יְשט אִׁ יְך ְטרַּאְכט נִׁ אב נ אר  .ְטןֶגעו ואְרן, אּון אִׁ יְך ה  אּון אִׁ
אג יְגן ט  ייְנטִׁ אג קֶ  ,ֶדעם הַּ אְרְגן, אֹויף ֵאיין ט  יְשט ו ואס ֶעס ֶוועט זַּיין מ  יְך ְטרַּאְכט נִׁ ען אִׁ

יחַּ זַּיין. ְצלִׁ זַּא ֶוועג ֶוועט ֶמען זֵייֶער מַּ אְרֶנעֶמען, אּון אֹויף אַּ ֶלעס פַּ  ֶמען אַּ
ח ב( לַּ תֹור ה ְבשַּ  )ֹזאת הַּ

*** 

ִרים ֵהם, וַּיָֹׁבאּו ה ִכי מָׁ רָׁ ִים ִממָׁ ה ְוֹלא יְָׁכלּו ִלְשֹתת מַּ תָׁ רָׁ יְדן ֶזעֶנען ֶגעקּוֶמען צ מָׁ י אִׁ ּו דִׁ
יז גֶ  י וַּואֶסער, וַּוייל ֶעס אִׁ יְנְקן דִׁ יְשט ֶגעֶקעְנט ְטרִׁ אְבן נִׁ ר ה אּון זֵיי ה  אט מ  י ְשט  עֶווען דִׁ

יְגן צּום ֵאיי אט ֶגעְשרִׁ ֵבינּו ה  יֶטער, מֶשה רַּ אט בִׁ ֶבעְרְשְטן, אּון ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ה 
ין וַּואֶסער, אּון עֶ  ייְנוַּואְרְפן אִׁ רַּ אְלץ, ֶער ז אל ֶעס אַּ ֵבינּו אַּ ה  אר מֶשה רַּ ויְזן פַּ יז זִׁיס ֶגעוִׁ ס אִׁ

 ֶגעו ואְרן.
יר ֶדעם פ סּוק ְסבִׁ יז מַּ "א אִׁ יט  ר א"ש ְשלִׁ י ז אְגט  ,מֹוהַּ וי ֶדער ֶרבִׁ יקּולֹויט וִׁ "ן ֵחֶלק א' )לִׁ ֵטי מֹוֲהרַּ

ן ד'(  ימ  ז ֶווען אַּ ֶמעְנְטש טּוט ֲעֵבירֹותסִׁ ין זַּייֶנע ֵבייֶנער ,אַּ יְצט אִׁ יין ֶגעְקרִׁ רַּ אס אַּ וי ֶוועְרט ד  , וִׁ
סּוק ז אְגט  ם )ְיֶחְזֵקאל לב, כז(ֶדער פ  ְצֹמתָׁ ל עַּ ה[ עַּ ם ]ֲחקּוקָׁ אס  .וְַּתִהי ֲעֹונֹותָׁ אּון ד 
יֶנ יין אִׁ רַּ יֶגער ֶמעְנְטש, אְבֶרעְנְגט אַּ יש, ֶער ֶוועְרט אַּ ְטרֹויֶערִׁ יֶטעְרנִׁ י עם ֶמעְנְטש אַּ בִׁ ּון דִׁ

יק, אּון  דִׁ אר אַּ צַּ יְך אֹויְסֶרעְדן פַּ יז, ֶער ז אל זִׁ ה ֶדעְרצּו אִׁ אןֵעצ  י ֲעֵבירֹות פּו דַּ רֹויס דִׁ ן ֵגייט אַּ
יֶכער ֶמעְנְטש.  זַּייֶנע ֵבייֶנער, אּון ֶער ֶוועְרט אַּ ְפֵריילִׁ

סּוק,ד   ין פ  ט אִׁ יז ְפשַּ ִרים "ֵהם",  אס אִׁ ה ִכי מָׁ רָׁ ִים ִממָׁ אְבן ְוֹלא יְָׁכלּו ִלְשֹתת מַּ זֵיי ה 
י וַּואֶסער וַּוייל  יְנְקן דִׁ יְשט ֶגעֶקעְנט ְטרִׁ אס קּוְמט פ "ֵזיי"נִׁ יֶטער, ו ואס ד  ּון ֶזעֶנען ֶגעֶווען בִׁ

ִים, ֲעֵבירֹות מַּ ויְזן ֶדעם , וַּיֹוֵרהּו ה' ֵעץ וַּיְַּשֵלְך ֶאל הַּ אט ֶגעוִׁ  "ֵעץ"ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ה 
יק  דִׁ רֹויף אֹויְפ'ן צַּ אס ֵגייט אַּ ר כא.(, ו ואס ד  יקּוֵני ֹזהַּ יק, אּון )עי' תִׁ דִׁ אןֶמען ז אל ֵגיין צּום צַּ , דַּ

ִים מָׁ ֶלעס ֶוועְרן זִׁיסוִַּיְמְתקּו הַּ יש., ֶוועט אַּ יֶטעְרנִׁ י גַּאְנֶצע בִׁ ֶוועְקֵגיין דִׁ  , ֶעס ֶוועט אַּ
לַּח ד( תֹור ה ְבשַּ  )ֹזאת הַּ
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ַבט? ָוואס טּוט ֶמען ש ְ ר ּבִ ָ ה ָעש  ָ  ֲחִמש 
 

אַנייֶען  ִזיְך ּבַ

 ס'ט ַאֶלעס גּוטְ לְ ּפֹועְ 

ייֶנע ֶאְתרֹוג ֵ  ַא ש 

ַסח  ֶמעהל ַפאר ַמצֹות אֹויף ּפֶ

י ָנָתן זי"ע  יֹום הוֶּלֶדת פּון ֶרּבִ

 

יים ַדאֶוועֶנעןַא ִזיְסקֵ  ייט ּבַ

 

ב תר)ַאֶשר ַבַנַחל ִאי תָׁ ֶלק ה' ִמכְׁ  ("מִדיש חֵּ
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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'

 

 אסיפת הורים פארגעקומען
 די וואך אין סקול "בית פיגא"

די וואך איז פארגעקומען די אסיפת הורים אין סקול, ווי עס זענען זיך 
פון די תלמידות, איבערצושמועסן מיט די  טערןעלצוזאם געקומען די 

ווען די עלטערן ארבעטן אינאיינעם מיט די מחנכים איז דאס די  מחנכות.
 גרעסטע טובה פאר די קינדער.

זי  עלטערן,די חשובע מנהלת מרת לעסער תחי' האט גערעדט פאר די 
 האט ארויסגעברענגט די יסודות פון אונזער סקול, וואס רופט זיך "בית

פיגא" אויפ'ן נאמען פונעם רבי'נס מאמע פיגא, ווי באקאנט האט דער רבי 
געוואלט אז מען זאל אים רופן אויף זיין מאמע'ס נאמען רבינו נחמן בן פיגא, 

הכרת הטוב, ווייל ווען דער רבי איז געווען א קליין קינד  סדאס איז געווען אל
ידע דער הייליגער בעל שם פלעגט אים זיין מאמע נעמען צום ציון פון איר זי

טוב, און זי פלעגט דארט אסאך בעטן דעם אייבערשטן אז דער קינד זאל 
אויסוואקסן אן ערליכער איד, און דער רבי האט געהאלטן אז דאס האט אים 

 געהאלפן צוצוקומען צו וואס ער איז צוגעקומען.
ן אסאך און דאס דארף מיר זיך אפלערנען פון די צדיקת פיגא, אז מיר זאל

בעטן דעם אייבערשטן אויף די הצלחה פון די קינדער, אלעס ווענדט זיך אין 
עלטערן בעטן דעם אייבערשטן אויף די הצלחה פון די די תפלה, ווי מער 

 קינדער, וועלן זיי מער מצליח זיין.
און דאס לייגט מען אריין אויך אין די טייערע קינדער אז זיי זאלן לעבן 

ון רעדן צום אייבערשטן, און דאס וועט זיי באגלייטן א מיטן אייבערשטן א
 גאנץ לעבן.

האבן זייער הנאה געהאט פון די אסיפה וואס איז געקרוינט  עלטערן די
געווארן מיט א זעלטענע סוקסעס, און מען זעהט אפען די סייעתא דשמיא 

י ביי טריט און שריט, ווי די סקול האט זיך אזוי שיין אהער געשטעלט, צו ד
 צופרידנהייט פון די עלטערן מיט די קינדער צוגלייך.

 

 חנוך לנער על פי דרכו!
 

 מודעה חשובה
 
 

 בעזרת ה' יתברך נתאסף כולנו לסעודת 

 חמשה עשר בשבט
 ' פרשת יתרו הבעל"טדיום 

 בבית מדרשינו בבארא פארק
 

8:00בשעה 
 

 כ"ק מרן מוהרא"ש שליט"א
 ותישמיע דברות קודש דברי התחזק

 והתעוררות בעניני דיומא
 

 שמעו ותחי נפשכם
 

נ.ב. דאנערשטאג וועט נישט זיין קיין שיעור.

 

 קאפיען מיר נעמען אן צו פרינטן און 
 גאר ביליגע פרייזן! פאר

 ספרים* קונטרסים * וועכענטליכע גליונות 

 !שנעל גוט און ביליג
 

 743-555-5554רופט אריין פאר א פרייז 
5554printing@gmail.com 

Min. order $100 

י ָנָתן זצוק"ל ייֶנע ֶאְתרֹוג פּון ֶרּבִ ֵ ִפָלה אֹויף ַא ש   ַא ּתְ

ה עָ  ָ ַבטש ָ צּו ָזאְגן ֲחִמש  ש ְ  ר ּבִ

 

 ספרי ברסלב
 

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

צו באקומען ביי אונז אלע דא 
 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 
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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
 

ְתרֹו, ע יִּ "יָזא וַּיְִּשמַּ ת יַּם סֹוף ְגט ַ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 ֶמען ַפאצּו דִׁ יַעת ַים סֹוף אּון מִׁ ְרְשֵטיין ? ְקרִׁ
י צְ  ים ֶגעַמאְכט קּוֶמען?ַפאְרָוואס ּפּוְנְקט דִׁ  ֵוויי ַזאְכן ָהאְבן אִׁ

י ָזאְגט  וי ֶדער ֶרבִׁ יר, לֹויט וִׁ יז ָדאס ַמְסבִׁ יָט"א אִׁ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן מֹוַהָרא"ש ְשלִׁ )לִׁ
יָמן ט'(,  ֵייָׁאֹויְפן ָּפסּוק ֵחֶלק א' סִׁ ֵקל חַּ ה לָׁ לָׁ יָקר פּון ַא ֶמעְנְטש'ְתפִּ ס , ַאז ֶדער עִׁ

יז ָנאר תְ  ָלה, צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטןֶלעְבן אִׁ ֶמעְנְטש ֵגייט ֶיעֶדער ַווייל  .פִׁ
יז ָנאר יְגְסֶטע ֵעָצה אִׁ י ֵאייְנצִׁ ים, אּון דִׁ יֶבער ַאַסאְך ָצרֹות אּון יִׁסּורִׁ ֶעס צּו  ַארִׁ

ים ֶבעְטן צּו ֶהעְלְפן.  ֶדעְרֵצייְלן ַפאְרן ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון אִׁ
י ְגָמָרא ָזאְגט  ים קי"ח.( )ּפְ דִׁ יָסחִׁ 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 ֶמעְרְסטֶ  .סֹוף י ְצֵוויי ַזאְכן צּוְבֶרעְכן דִׁ ע ַא אּון ֶמען ֶזעהט ְבחּוש ַאז דִׁ

יז ֶמען ֵזייעֶ  יְשט ַקיין ַּפְרָנָסה אִׁ ר ֶמעְנְטש, פּון ֵאיין ַזייט ֶווען ֶמען ָהאט נִׁ
וי ֶדער צּוְבָראְכן, אּון ֶמען ֵהייְבט ָאן צּו ָהאְבן ַקְשיּות אֹויְפ'ן ֵאייֶבעְרְשְטן, וִׁ 

יז ְש )ְשמֹות ַרָבה פל"א, סי"ב( ֶמְדָרש ָזאְגט  יְמַקייט אִׁ וי ַאֶלע ַאז ָארִׁ ֶוועֶרער וִׁ
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 ֶווער ֶעס )ְיָבמֹות סב:( ַקיין שִׁ
יְשט ַז יְשט ַקיין ַווייב, ֶקען נִׁ יְך.ָהאט נִׁ יְגְסֶטע ֵעָצה ַפא יין ְפֵריילִׁ י ֵאייְנצִׁ ר אּון דִׁ

יז ֶדער  יז ָנאר צּו ֶבעְטן ַאַסאְך ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן בִׁ ֵבייֶדע ַזאְכן, אִׁ
 .ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶוועט ֶהעְלְפן

יְטן פּון ֶדעם "ֲעָמֵלק" ָוואס ְבֶרעְנְגט ַאַריין ְספֵ ַדאְרף ֶמען  יְך ָאֶבער הִׁ ת יקוֹ 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 ֶלעְרְנט אֹויס ַפאְרן ֶמעְנְטש, ַאז ֶדער ֵאי יֶבעְרְשֶטער ֵ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 צּום צַ  יק, צּו ָדאס ָזאְגט ַרשִׁ דִׁ
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
 

   ~ ֶהעְלְפן אַּ ְצֵווייְטן  ~
 

ֵאייֶנע פּון ִדי ִסיָמִנים פּון ַא ִאיד ִאיז ֶווען 
ֶער טּוט  ,ֶער ָהאט ַרֲחָמנּות אֹויף ַא ְצֵווייְטן

)ְיָבמֹות ט ַא ְצֵווייְטן. ִדי ְגָמָרא ָזאְגט ֶחֶסד ִמי

"ְשֹלָשה ִסיָמִנים ֶיש ְבאּוָמה זּו, ַרֲחָמִנים, ע"ט.( 
ַבְיָשִנים, ְוגֹוְמֵלי ֲחָסִדים", אּון ָדאס ֶזעהט ֶמען 

ִאיד ִמיט ַא ִאיִדיש ַהאְרץ ָהאט ַרֲחָמנּות ַא ַאז 
ֶער ֶקען זּוְכט ֶווען ֶער אֹויף ַא ְצֵווייְטן אּון 

 ַארֹויס ֶהעְלְפן ַא ְצֵווייְטן ִאין ֶיעֶדע ַמָצב.
ֶדעְרַפאר ַדאְרף ִזיְך ַא ִאיד צּוֶגעֹוואֹויֶנען צּו 
טּוהן ֶחֶסד, צּו ֶהעְלְפן ַא ְצֵווייְטן, אּון ִמיט 

ַווייְזט ֶער ַארֹויס ַאז ֶער ִאיז ַטאֶקע ַא ֶדעם 
אְרף ִאיד, ֶער ָהאט ִדי ִסיָמִנים ָוואס ַא ִאיד דַ 

 צּו ָהאְבן.
ֶדער ָפסּוק ָזאְגט ַשַלח ַלְחְמָך ַעל ְפֵני ַהָמִים 
ִכי ְבֹרב ַהָיִמים ִתְמָצֶאּנּו, ַאז ֶמען טּוט ֶחֶסד 
ִמיט ַא ְצֵווייְטן, קּוְמט ֶעס צּום סֹוף צּוִריק. 

פּון טּוהן ַא ִניְשט ֶמען ַפאְרִליְרט ֵקייְנָמאל 
 ְצֵווייְטן.ַא טֹוָבה ַפאר 

ַאן ִאיְנֶטעֶרעַסאְנֶטע ַמֲעֶשה ִאיֶבער ֶדעם 
ִעְנָין ָהאט ַפאִסיְרט ִאין ִדי ְשָטאט ִמיְנְסק ִאין 
ִדי ִליָטא. ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ַדאן ִאין ִדי ַצייט 
ֶווען ִדי ָקאֶמעִניְסְטן ֶזעֶנען ֶגעקּוֶמען צּו ִדי 
ַמאְכט ִאין רּוְסַלאְנד, ֵזיי ָהאְבן ֶגעֶהעְרְשט 

יט ַא ְשַטייֶפע פֹויְסט אּון ֵזיי ָהאְבן ָנאר מִ 
ֶגעָוואְלט אֹויְסַרייְסן ִאיִדיְשַקייט, וואּו ֶעס 
ִאיז ֶגעֶווען ַא ְיִשיָבה ַא ַתְלמּוד תֹוָרה ָהאְבן 
ֵזיי ֶעס ַפאְרְשַפאְרט, אּון ֶוועם ֶמען ָהאט 

ט ֶלעְרֶנען ִמיט ַתְלִמיִדים ָהאט ֶמען ֶגעַכאפְ 
ייְך ַפאְרִשיְקט ַקיין ִסיִביר, אּון ֵווייִניג ְגלַ 

ֶמעְנְטְשן ֶזעֶנען צּוִריק ֶגעקּוֶמען ֶלעֶבעִדיג פּון 
 ִסיִביר.

ַדאן ָהאט ֶגעֶלעְבט ִאין ִמיְנְסק ַא ִאיד ִמיְטן 
ַע אּון ֶער ָהאט ִזיְך מוֹ  ר ֶנֶפש סֵ ָנאֶמען ר' ְיהֹושֻׁ

ר ָהאט ֶגעֶעְפְנט ֶגעֶווען ַפאר ִלימּוד ַהתֹוָרה, עֶ 
ַא ְגרֹויֶסע ְיִשיָבה ִאין ִמיְנְסק, ֶעס ָהאְבן 

חּוִרים, ֶגעֶלעְרְנט ָדאְרט הּוְנֶדעְרט פּוְפִציג בָ 
אְך מֹוָרא ֶגעַהאט י ִווי ֶמען ָהאט דָ ָאֶבער ַאזוֹ 

ַאז ִדי ֶקעי ְזִשי ִבי ָזאל ֵזיי ִניְשט ַכאְפן, ִאיז 
 ַזא ְפַלאן, ֶדער ר' ֶער אֹויְפֶגעקּוֶמען ִמיט ַא

 



 ב
 

רָׁא"ש יחֹות מֹוהַּ  שִּ
ַע ָהאט ִזיְך ֶגעְשֶטעְלט ִאין ָפאְרְנט פּוֶנעם ִבְנָין אּון  ְיהֹושֻׁ
אֹויְסֶגעֶקעְרט ִדי ַגאס אּון ֶער ָהאט ִזיְך אּוְנֶטער ֶגעִזיְנֶגען 
ְבֶלעֶטער ְגָמָרא אֹויף אֹויֶסעְנֵווייִניג, אּון ִאין ִדי ֶרַגע ָוואס 

ר ָהאט ֶגעֶזעהן ִדי ָפאִליֵציי קּוֶמען ָהאט ֶער ְשֶנעל עֶ 
ֶגעטֹויְשט ִניגּון, ֶער ָהאט ָאְנֶגעהֹויְבן ִזיְנֶגען ֶעֶפעס 

חּוִרים ַאְנֶדעְרש, אּון ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ַא ִסיָמן ַפאר ִדי בָ 
ר ַאז ֵזיי ָזאְלן ְשֶנעל ַפאְרְשוואּוְנְדן ֶוועְרן פּון ַא הּוְנֶטע

 ִטיְרל.
ַאזֹוי ִאיז ֶעס ָאְנֶגעַגאְנֶגען ַפאר ַלאְנֶגע ָיאְרן, ֶער ָהאט 
ֶגעִפיְרט ִדי ְיִשיָבה אּוְנֶטער ִדי ָנאז פּון ִדי ָקאֶמעִניְסְטן 
ִמיט ְמִסיַרת ֶנֶפש, אּון ֶער ְפֶלעְגט צּוְשֶטעְלן ַפאר ִדי 

 ֵגיין.ְיִשיָבה ֶגעְלט אּון ֶעְסן ַאז ֶעס ָזאל ֶקעֶנען ָאנְ 
ַע ַא ְבִריוו פּון ִדי ֶגעֵהיים  ֵאיין ָטאג ַבאקּוְמט ר' ְיהֹושֻׁ
ָפאִליֵציי ַאז ֶער ַדאְרף ִזיְך ְשֶטעְלן ַפאר ֵזיי. ֶער ָהאט ְגַלייְך 

ר ַזיין ַקיין ַפאְרְשַטאֶנען ַאז ֵזיי ִוויְלן ִאים ִניְשט ְמַבשֵ 
א ְבִריוו ֶגעֵמייְנט ַאז ְבשֹורֹות טֹובֹות, ֶגעֶוועְנִליְך ָהאט ַאזַ 

ֶער ֶוועט ַפאְרִשיְקט ֶוועְרן אֹויף ִסיִביר ַפאר ַלאְנֶגע ָיאְרן, 
 אֹויב ִניְשט ַפאר ֵאייִביג.

ֶער ָהאט ִזיְך ֶגעֶזעְגְנט פּון ַזיין ַפאִמיְלֶיע אּון ִאיז 
ַאִריֶבער ֶגעַגאְנֶגען צּו ִדי ָפאִליֵציי. ָדאְרט ָהאט ֶמען ִאים 

אְזט ַוואְרְטן ֶעְטִליֶכע ָשָעה ִאיְנְדרֹויְסן, ָדאס ִאיז ֶגעלָ 
ֶגעֶווען ֵאייֶנע פּון ֵזייֶעֶרע ַטאְקִטיְקן צּו צּוְבֶרעְכן ֶמעְנְטְשן. 
אּון ָנאְך ַא ַלאְנֶגע ַצייט ָהאט ֶמען ִאים ֶעְנְדִליְך 

 ַאַרייְנֶגערּוְפן.
יֵציי הֹויְפט, ָהאט ִאים צּום ָפאלִ ֶווען ֶער קּוְמט ַאַריין 

ֶיעֶנער אֹויְפֶגענּוֶמען ִמיט ַא ְשֵמייְכל, ָדאס ִאיז ִאים 
ֶגעֶווען ֵזייֶער ִאיְנֶטעֶרעַסאְנט, ַווייל ִדי ָקאֶמעִניְסְטן ָהאְבן 
ִניְשט ֶגעוואּוְסט פּון ַקיין ְשֵמייְכל צּו ָזאְגן, ֵזייֶעֶרע 

ִליְך צּוֶגעַגאְנֶגען ִמיט ְגרֹויס אֹויְסָפאְרשּוְנֶגען ִאיז ֶגעֶווענְ 
הֹויְפט ֵהייְסט ִאים ִזיְך  ָפאִליֵציי ַכַעס אּון ַאְכָזִריּות. ֶדער

ַאז  ,ֶזעְצן אּון ֶער ֵהייְבט ָאן ֶרעְדן: "ָזאְלְסט ִוויְסן ִשיֶע'ֶלע
ִאיְך ֵווייס פּוְנְקְטִליְך ַאֶלעס ָוואס דּו ָהאְסט ֶגעטּוהן ָדא 

ע ָיאְרן. ִמיר ָהאְבן ָדא אֹויף ִדיר ִפיֶלע ַפאִפיְרן ִדי ֶלעְצִטיגֶ 
וואּו ֶעס ֶזעֶנען ַפאְרְשִריְבן פּוְנְקְטִליְך ָוואס דּו ָהאְסט 

ָוואְלְסטּו ַפאִפיְרן ַאְלץ ָאְפֶגעטּוהן, אּון אֹויף ֶיעֶדע פּון ִדי 
ע ֶגעֶקעְנט ַבאקּוֶמען ַא קֹויל ִאין ָקאפ. דּו ָהאְסט ַטאקֶ 

ֶגעֵמייְנט ַאז ֶמען ֶזעהט ִניְשט ָוואס דּו טּוְסט?! אּון דּו 
וואּוְנֶדעְרְסט ִזיְך ָנאְך ַפאְרָוואס ֶמען ָהאט ִדיְך ַאֶהער 

 ֶגערּוְפן?!"
ַע ִאיז ִאיְנַגאְנְצן צּוִמיְשט, ֶער ַכאְפט ָנאְכִניְשט  ר' ְיהֹושֻׁ

אּון ֶדער  .טהֹויְפט ִוויל ָדא ֶיעצְ ָפאִליֵציי ָוואס ֶדער 
ָפאִליֵציי הֹויְפט ָזאְגט ַווייֶטער: "ִאיְך ִבין ַא ִאיד. אּון ִאיְך 
ָהאב ַבאקּוֶמען ֶיעְצט ַא ֶמעְלדּוְנג ַאז ִביז ֶזעְקס ֲחָדִשים 
ַדאְרף ִאיְך ַפאְרָלאְזן ִדי ְשָטאט, ֶמען ִפיְרט ִמיר ַאִריֶבער 

וע, אּון ָדא ֵגייט קּוֶמען צּו ַא ֶהעֶכעֶרע ַאְמט ִאין ָמאְסֶקעוֶ 
ַא ְצֵווייֶטער ַאְנְשָטאט ִמיר, אּון ֶדעְרַפאר ִאיז ַמיין ֵעָצה 
ַפאר ִדיר ַאז דּו ָזאְלְסט ַאְנְטלֹויְפן פּון ָדא ִווי ְשֶנעֶלער, דּו 
ִמיט ַדיין ַגאְנֶצע ִמְשָפָחה, ַווייל ַאז ִניְשט ִביְזטּו ִאין ַא 

ן ֶער ָהאט ָנאְך צּוֶגעֵלייְגט ַאז ֶער ֶוועט ְגרֹויֶסע ַסָכָנה", אּו
ִאים ֶהעְלְפן צּו ַשאְפן ִדי נֹויִטיֶגע ַפאִפיְרן ַאז ֶער ָזאל ִזיְך 
ֶקעֶנען ַארֹויְסַכאְפן פּון ָדאְרט אּון ָפאְרן ַקיין ֶאֶרץ 

 ִיְשָרֵאל.
ַע ָהאט ִניְשט ֶגעֶקעְנט צּו ִזיְך קּוֶמען פּון ָדאס  ר' ְיהֹושֻׁ

ואס ֶער ָהאט ָנאר ָוואס ִאיֶבעְרֶגעֶלעְבט, ָדאס ִאיז וָ 
ֶגעֶווען ַמָמש ַאן ָאֶפעֶנער ֵנס. ִדי ָקאֶמעִניְסְטן ֶזעֶנען 

 ֶפעְרִליֶכע ַאְכָזִריּות, ַבייֶגעֶווען ַבאַקאְנט ִמיט ֵזייֶעֶרע ֶגע
 

 

   

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 ם וְַּיכַּ עָׁ ֵדש ֶאת הָׁ ם וְַּיקַּ עָׁ ר ֶאל הָׁ הָׁ ן הָׁ ם, וֵַּיֶרד מֶשה מִּ ְמֹלתָׁ  שִּ

יז ַארָ  יי אְּפֶגעקּוֶמען פּון ַבאְרג צּום ָפאְלק, אּון ֶער ָהאט זֵ מֶשה ַרֵבינּו אִׁ
יְגט אּון ֶגעַוואְשן י ְקֵלייֶדער. ֶגעֵהיילִׁ  דִׁ

י ָזא וי ֶדער ֶרבִׁ יר ֶדעם ָּפסּוק לֹויט וִׁ יז ַמְסבִׁ יָט"א אִׁ ְגט 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 ֵזיי 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
יִּם, ְ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 זֵייֶער ְשֶווער, בִׁ
ידְ  י אִׁ ן ָהאְבן אּון זֵיי 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
ט ֶגעְשִפיְלט ַקיין ָראֶלע, ַפאר ֵזיי ָהאט ָדאס ֶלעְבן פּון ַא ֶמעְנְטש ִניְש 

ִדי ִמיְנֶדעְסֶטע ַפאְרַדאְכְטן ָהאְבן ֵזיי ֶגעֶקעְנט ַהְרְג'ֶעֶנען ָאֶדער 
ַפאְרִשיְקן ֶמעְנְטְשן ִווי ָגאְרִניְשט. אּון ָדא ִזיְצט ַא ָקאֶמעִניְסט ָוואס 

ֶלעס ָוואס ֶער ִוויל ִאים ָנאְך ֶהעְלְפן, ָנאְכֶדעם ָוואס ֶיעֶנער ֵווייְסט ַא
 ָהאט ֶגעטּוהן.

ַע ִאיז ַאזֹוי זֶ ֶדער ָפאִליֵציי הֹויְפט ָוואס ָהאט ֶגע עהן ִווי ר' ְיהֹושֻׁ
ַפאְרוואּוְנֶדעְרט, ָהאט ֶער ִזיְך ָאְנֶגערּוְפן: "ֶיעְצט ֶוועל ִאיְך ֶדעְרֵצייְלן 

ִמיר ֶזעֶנען  ַא ַזאְך פּון ִדיר ָוואס דּו ֶגעֶדעְנְקְסט שֹוין ִזיֶכער ִניְשט.
ען ִמיר ֶזעֶנען ֶגעֶווען ְדֵריי ְבִריֶדער, אּוְנֶזער ָפאֶטער ִאיז ֶגעְשָטאְרְבן ֶוו

ְנג, אּוְנֶזער מּוֶטער ָהאט ֶגעַאְרֶבעט אּון ְפרּוִביְרט צּו ּויֶגעֶווען ָגאר 
ָהאט  ְבֶרעְנְגן ַפְרָנָסה, ָאֶבער ֶעס ִאיז ֶגעַגאְנֶגען ֵזייֶער ְשֶווער, ִזי

ֶגעַהאט ֵזייֶער ַא ְקֵלייֶנע ֶגעַהאְלט אּון ִזי ָהאט ִניְשט ֶגעֶקעְנט ִזיְך 
ֶגעֶווען שּוְלִדיג ַפאר ִדי  ִזי אֹויְסקּוֶמען ִמיְטן ֶלעְבן. ֵאייִביג ִאיז

סֹוֵחר, א.א.וו. ִביז ֶווען ֶעס ִאיז -ְגָראֶסעִרי, ַפאר ֶדעם ְגִריְנֵצייג
ב ַאז ֵקייֶנער ָהאט ִאיר ֶמער ִניְשט ֶגעָוואְלט ֶגעקּוֶמען צּו ַא ַמצָ 

ַפאְרקֹויְפן, ִזי ָהאט ֶגעֵווייְנט אּון ִזיְך ֶגעֶבעְטן ַביים ֶגעֶשעְפט'ס ַמאן 
ַאז ֶער ָזאל ַרֲחָמנּות ָהאְבן אֹויף ִאיר אּון אֹויף ִאיֶרע ְדֵריי ִקיְנֶדער אּון 

אְכן, ָאֶבער ֵקייֶנער ָהאט ִאיר ֶער ָזאל ִאיר ֶגעְבן אֹויף ַשָבת צּו מַ 
 ִניְשט ֶגעָוואְלט ֶהעְלְפן.

ִביז ִזי ָהאט ִזיְך ֶדעְרַמאְנט ַאז ֶעס וואֹויְנט ִאין ְשָטאט ַא 
ַע, ֶער ֶוועט ִאיר ִזיֶכער ַארֹויְסֶהעְלְפן. ִזי  גּוְטַהאְרִציֶגער ִאיד ר' ְיהֹושֻׁ

יְך אֹויְסֶגעֵווייְנט ַפאר ִאים ַאז ִאיז ַאִריֶבער ֶגעַגאְנֶגען צּו ִאים אּון זִ 
ֶעס ִאיז שֹוין ַמָמש ֶעק ֶוועְלט, ִזי ֶקען ִניְשט ַווייֶטער ַאזֹוי ָאְנֵגיין. ֶרִבי 
ַע ָהאט ִאיר אֹויְסֶגעֶהעְרט אּון ֶדעְרָנאְך ָהאט ֶער ֶגענּוֶמען ַזיין  ְיהֹושֻׁ

עם ֵזייֶגער אּון ֶגעְבט ֶעס ָגאְלֶדעֶנע ֵזייֶגער אּון ִאיר ֶגעָזאְגט: "ֶנעְמט דֶ 
ַפאְרן ֶגעֶשעְפְטס ַמאן ַפאר ַא ַמְשכֹון ַאז ֶער ָזאל ַאייְך ֶגעְבן ֶדעְרַפאר 
ַאֶלעס ָוואס ִאיר ְברֹויְכט, אּון ֶווען ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶוועט ֶהעְלְפן 

אְלן אּון אּון ֶעס ֶוועט ַאייְך ְגִריְנֶגער ֶוועְרן ֶוועט ִאיר ֶקעֶנען ַבאצָ 
 אֹויְסֵלייְזן ֶדעם ַמְשכֹון".

ֶדער ָפאִליֵציי הֹויְפט ָהאט אֹויְסֶגעִפיְרט אּון ֶגעָזאְגט: "ִאיְך ִבין 
ֶדעָמאְלט ֶגעֶווען ַא ְקֵליין ִקיְנד, ַמיין ַמאֶמע ָהאט ִמיר ֶדעְרֵצייְלט ִדי 

ָכַרת ַהטֹוב ַפאר ַמֲעֶשה, אּון ָדאס ָהאט ִמיר ֶגעְבֶרעְנְגט צּו ָהאְבן הַ 
ַאייְך אּון ַאייְך ָאְפִהיְטן אּון ִניְשט ְשֶלעְכְטס טּוהן ִביז ֶיעְצט, ָאֶבער 
ֶיעְצט ַאז ֶעס ֵגייט קּוֶמען ַא ְצֵווייֶטער ַאְנְשָטאט ִמיר, ֶקען ִאיְך שֹוין 
 ָגאְרִניְשט טּוהן, אּון ִאיר ָזאְלט ֶבעֶסער ַאְנְטלֹויְפן פּון ָדא ִווי

 ַאְמְשֶנעְלְסְטן".
אּון ַאזֹוי ִאיז ַטאֶקע ֶגעֶווען, ֶדער ָפאִליֵציי הֹויְפט ָהאט ִאים 
ַע ִמיט ַזיין ַפאִמיְלֶיע ָהאְבן  ֶגעַשאְפט ִדי נֹויִטיֶגע ַפאִפיְרן אּון ר' ְיהֹושֻׁ

ֶוועט ֶזעֶנען ֶגעַראֶטעֵזיי ִזיְך ַאִריֶבער ֶגעצֹויְגן אֹויף ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל אּון 
 ֶגעָוואְרן פּון ִדי ְגרֹויֶסע ַסָכָנה.

פּון ִדי ַמֲעֶשה ֶקעֶנען ִמיר ִזיְך ַאָראפ ֶלעְרֶנען ִדי ְגרֹויְסַקייט פּון 
טּוהן ֶחֶסד ִמיט ַא ְצֵווייְטן, ַאז אֹויֶסער ִדי ְגרֹויֶסע ִמְצָוה ָוואס ָדאס 

 ֶטער.ִאיז, קּוְמט ֶעס ָנאְכֶדעם צּוִריק ִמיט ָיאְרן ְשֶפע
ַאז ֶווען ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט )ְבֵראִשית ַרָבה ח( ַחַז"ל ָזאְגן 

ֶגעָוואְלט ַבאַשאְפן ִדי ֶוועְלט ָהאט ֶדער ֱאֶמת ֶגע'ַטֲעָנה'ט ַאז ֶמען ָזאל 
ִניְשט ַבאַשאְפן ַווייל ֶדער ֶמעְנְטש ִאיז ִפיל ִמיט ֶשֶקר, ָאֶבער ֶדער 

ט ַאז ֶמען ָזאל ָיא ַבאַשאְפן ֶדעם ֶמעְנְטש ַווייל ִדי ֶחֶסד ָהאט ֶגעָזאגְ 
ִאיְדן ֶוועְלן טּוהן ֲחָסִדים, אּון ַאזֹוי ִאיז ֶעס ַטאֶקע ַאז ֶמען ֶזעהט ַאז 
ִאיִדיֶשע ִקיְנֶדער טּוֶען ְשֶטעְנִדיג ֶחֶסד אּון ֶהעְלְפן ַארֹויס ֵאייֶנער ֶדעם 

אֹויְך ָדאס ַאַריין ֶנעֶמען אּון ִזיְך ְצֵווייְטן. אּון ִמיר ַדאְרְפן ִזיְך 
צּוֶגעֹוואֹויֶנען צּו טּוהן ָנאר ֶחֶסד, אּון ַדאן ֶוועט אּוְנז ַזיין גּוט אֹויף 

 ִדי ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.
 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש ֵחֶלק י"ב ֶעֶרְך ֶעְזָרה(
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צו באקומען דעם גליון יעדע וואך אויף אימעיל, ווי אויך צו אדוועטייזן אינעם גליון 

 Breslevcenter@gmail.com פארבינט אייך צו:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 מוסדותינו הק' נייעס אינערהאלב
 

 

הונדערטער אנשי שלומינו זענען זיך צוזאם געקומען צום 
 סעודת ט"ו בשבט ביי מוהרא"ש שליט"א

 

מיטוואך נאכט, חמשה עשר בשבט, איז פארגעקומען די סעודת ט"ו בשבט 
 ת מדרשו אין בארא פארק.ביי מוהרא"ש שליט"א בבי

עס זענען זיך צוזאמגעקומען א גרויסער עולם פון הונדערטער אנשי 
 שלומינו מיטצוהאלטן די געהויבענע סעודה.

ביי די סעודה האט מען געהאט די זכי' צו הערן דברות קודש פון מוהרא"ש 
כי האדם עץ השדה, א מענטש איז  .שליט"א איבער די גרויסקייט פונעם טאג

א מענטש דארף זיך אפלערנען פונעם בוים ווי אזוי זיך צו  וי ווי א בוים, אוןאז
 דערהאלטן אין קענען אדורך גיין אלע שווערע מצבים אין לעבן.

דאס קען מען זיך לערנען פון א בוים, קודם הייבט זיך עס אן ביים קערנדל 
ט, אבער וואס מען לייגט אריין אין דער ערד און עס ווערט פארשימעלט דאר

ך אויס א שיינע בוים, און אויך דערנא טער וואקס ןאויף, או ער געבט נישט
נטן, שניי יאסאך שוועריקייטן, שווערע וו שפעטער גייט אריבער אויפן בוים

בלייבט א שיינע בוים און דאס איז דער  רעגן, אבער ער דערהאלט זיך און ןאו
 לימוד פאר אונז.

נאך ברכת המזון איז זיך דער  בוד היום, אוןדערנאך האט מען געזינגען לכ
 עולם צוגעגאנגען מיט פילע הויפענעס חיזוק ווייטער אנצוגיין אין לעבן.

 

 !כי האדם עץ השדה
*** 

 

 בחורים זענען מתפלל ביים ציון הקדוש אין קרית יואל
 

פארן זענען ארויס געדי בחורים  וועןיארן  פארגאנגענעאזוי ווי אין די 
איז  .בימי השובבי"ם צו מתפלל זיין ביים ציון הקדוש אין קרית יואל אינאיינעם

מען די וואך אויך ארויס געפארן צום ציון פון רביה"ק מסאטמאר זצוק"ל אין 
 קרית יואל און דארט מתפלל געווען.

עס האט געהערשט א גרויסע התעוררות ווען די בחורים אינאיינעם מיטן 
תהלים, און געבעטן דעם אייבערשטן צו  ראש ישיבה האבן געזאגט פסוקי

 מצליח זיין בכל הענינים.
 שובו בנים שובבי"ם!

  

 קאפיען ן אן צו פרינטן אוןמיר נעמע 
 פאר גאר ביליגע פרייזן!

 ספרים* קונטרסים * וועכענטליכע גליונות 

 !שנעל גוט און ביליג
 

 743-555-5554רופט אריין פאר א פרייז 
5554printing@gmail.com 

Min. order $100 
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27 Skillman St. 
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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 גֹויִּ  יְך ַפאְרְטַרייְבן דִּ יְסֶלעְך ֶוועל אִּ יז ַאייךְ ם ַפאר צּובִּ יר, בִּ יְך ַפאְרֶמעְרן  אִּ ֶוועט זִּ

 'ֶעֶנען ָדאס ַלאְנד.ְש אּון ַירְ 
יָט"א ָזאְגט ַאז ֶדער ָפסּוק קּוְמט אּוְנז ְמַרֵמז ַזיין ָדאס ָוואס י  מֹוַהָרא"ש ְשלִּ ֶדער ֶרבִּ

יָמן קצ"ו( ָזאְגט  יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' סִּ ְשָנה )לִּ י מִּ ְתַפֵלל ת ב, יג()ָאבוֹ אֹויף דִּ  ּוְכֶשַאָתה מִּ
י אֹויף דֶ  ל ַתַעׂשאַ  ים, ָזאְגט ֶדער ֶרבִּ ים ְוַתֲחנּונִּ ָלְתָך ְקַבע ֶאָלא ַרֲחמִּ עם, ַאז ֶווען ְתפִּ

יְך ַעְקְש'ֶעֶנען אַ  יד ֶבעְהט ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויף ֶעֶפעס, ָטאר ֶער זִּ ז ֶדער ַא אִּ
ֶער ָזאל ָנאר ֶבעְטן ֶדעם  .ָקא טּוהן ָוואס ֶער ֶבעְהטַדוְ  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 נָ ֵאי אר צּום יֶבעְרְשְטן, אּון ֶגעֶדעְנְקן ַאז ַאֶלעס ָוואס ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער טּוט אִּ
 גּוְטן.

,ָדאס קּוְמט אּוְנז ֶדער ָפסּוק ְמַרֵמז ַזיין,  נֶׁיךָׁ ּנּו ִמפָׁ ט ֲאגֲָׁרשֶׁ ט ְמעַּ ַאֶלעס ָוואס  ְמעַּ
יט ַאסַ  יְסֶלעְך מִּ יְרן מּוז ֵגיין צּובִּ ויל אֹויְספִּ ר אְך ֶגעדּוְלד אּון ַסְבָלנּות, ֶמען וִּ ד ֲאשֶׁ עַּ

רֶׁץ, אָׁ ת הָׁ ְלתָׁ אֶׁ  ף.ַדארְ ֶמען ַבאקּוֶמען ַאֶלעס ָוואס ֶמען  ֶוועט אּון ַדאן ִתְפרֶׁה ְונָׁחַּ
ים ז( ְשָפטִּ  )ֹזאת ַהתֹוָרה מִּ

*** 

ת ת מֹות יּומָׁ ה ִאיש וָׁמֵּ כֵּ  ֶיעֶנעראֹויב ֵאייֶנער ְשָלאְגט ַא ֶמעְנְטש אּון  .מַּ
ים ַהְרֶג'ֶעֶנען.  ְשַטאְרְבט, ַדאְרף ֶמען אִּ

ְכאֹוָרה ַדאְרף ֶמען ַפאְרְשֵטיין ֶדער ָלשֹון פּון ָפסּוק: "אֹויב ֵאייֶנער ְשָלא ְגט ַא לִּ
ט ַהְרְג' ְשַטאְרְבט", ֶעס ָוואְלט ֶגעַדאְרְפט ְשֵטיין: "אֹויב ֵאייֶנער ֶיעֶנערֶמעְנְטש אּון 

יז ְשֶווער ֶדער ָלשֹון ָנא .ֶמעְנְטש" אַ  ת",ְך אִּ י תֹורָ  "מֹות יּומָׁ ה ַפאְרָוואס ְשַרייְבט דִּ
 ַא ָטאְפְלט ָלשֹון?

י ָזאְגט  וי ֶדער ֶרבִּ יר לֹויט וִּ יז ָדאס ַמְסבִּ יָט"א אִּ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' מֹוַהָרא"ש ְשלִּ )לִּ
יָמן קנ"ב( יז ָדא אֹויף ֶדער ֶווע סִּ ידְ ַאז ֶווען ֶעס אִּ יק ָוואס ֶקען ְמַקֵרב ַזיין אִּ ן ְלט ַא ַצדִּ

ים ַארּום, אּון ְשטֶ  יפֹות ָוואס ֶנעֶמען אִּ יג ָדא ְקלִּ יז ֵאייבִּ עְרן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, אִּ
יק  ויְלן קּוֶמען צּום ַצדִּ יְשט ֶקעֶנען קּוֶמען ֶמעְנְטְשן ָוואס וִּ יק  םצּוַאז זֵיי ָזאְלן נִּ ַצדִּ

יז ָדא ָוואס ֶמען ְשֶטעְלט ַביים טִּ  .ֵאייֶבעְרְשְטן םט צּואּון ֶוועְרן ָנאנְ  יר אּון ַאָמאל אִּ
יק ַא "ְיֵרא ָשַמיִּם", ָוואס ֶדער ְיֵרא ָשַמיִּם ֶרעְדט ָאפ ֶמעְנְטְשן פּו ן קּוֶמען פּון ַצדִּ

יק יְך ַא ֶמעְנְטש זֵייֶער ְשַטאְרְקן, אּו .צּום ַצדִּ ין ַאַזא ַמָצב ַדאְרף זִּ יְשט ָלאְזן אִּ יְך נִּ ן זִּ
יק, דּוְרְך ֵסיי ֶווער ֶעס ָזאל ָנאר ַזיין.  ַאֶוועְקַרייְסן פּוֶנעם ַצדִּ

יזַאז ֶזעהט ען מֶ  יק אִּ יק, אּון ֶדער ַצדִּ ים  ֶווען ַא ֶמעְנְטש ֶוועְרט ְמקּוָרב צּו ַא ַצדִּ אִּ
ן ֶמער צּו ֶלעְרֶנען אּון ְמעֹוֵרר צּו ֶלעְרֶנען אּון ַדאֶוועֶנען, אּון ֶער ֵהייְבט ַטאֶקע אָ 

יֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶדעָמאְלט קּוְמט ָאן ַא "ְיֵרא ָשַמיִּם", ָוואס  ַדאֶוועֶנען אּון דִּ
יְרט יק,  ְפרּובִּ ים ָאְפצּוֶרעְדן פּון ֵגיין צּום ַצדִּ יֵני ְראַ אִּ יט ַאֶלע מִּ י תֹוָרה, מִּ  יֹות פּון דִּ
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רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
 

   ~ החָׁ ְמ ט ִש גְ ענְ רֶׁ בְ  ֱאמּונָׁה  ~
 

ִדי ֶטַבע פּון ֶמעְנְטְשן ִאיז ַאז ֵזייֶער ִגיְסֶטע 
ַהאְלט ִזיְך ִאין ֵאיין טֹויְשן לֹויט ִווי ַאזֹוי ִדי 

ִאיז ֶמען ִאין ַא  ִוויְנט ְבָלאְזט, ַאָמאל
ְפֵרייִליֶכע ִגיְסֶטע אּון ַאָמאל ִאין ַא ְטרֹויֶעִריֶגע 
ִגיְסֶטע, ֶעס ִאיז ֶגעָוואְנְדן לֹויט ִדי 

 אּוְמְשֶטעְנְדן ִאין ָוואס ֶמען ֶגעִפיְנט ִזיְך.
ִדי ַאְרֶבעט פּון ַא ִאיד ִאיז ָאֶבער צּו ָהאְבן 

ֶטעְנִדיג ַא ְקָלאֶרע אּון ֵרייֶנע ֱאמּוָנה, ְש 
ֶגעֶדעְנְקן ַאז ַאֶלעס ִפיְרט ָנאר ֶדער 

ֶטעְנִדיג ֵאייֶבעְרְשֶטער, אּון ַדאן ִאיז ֶמען ְש 
ִאין ַא גּוֶטע ִגיְסֶטע, ַווייל ֶמען ֵווייְסט אּון 
ֶמען ֶגעֶדעְנְקט ַאז ַאֶלעס ִפיְרט ָנאר ֶדער 
ֵאייֶבעְרְשֶטער צּום גּוְטן, ַאֶלעס ִאיז ֶבֱאֶמת 

 גּוט. ָנאר
אּון צּו ַבאקּוֶמען ָאט ִדי ֵרייֶנע ֱאמּוָנה  
ַדאְרף ֶמען ֵגיין צּו ַא ַצִדיק ָוואס ֶער ְבֶרעְנְגט 
ַאַריין ִאין ַזייֶנע ֶמעְנְטְשן ִדי ְקָלאֶרע אּון 
ֵרייֶנע ֱאמּוָנה, צּו ִוויְסן אּון ֶגעֶדעְנְקן 

ֶטעְנִדיג ַאז ַאֶלעס ִפיְרט ָנאר ֶדער ְש 
ְשֶטער, אּון ַאז ֶמען ָזאל ַטאֶקע ֶלעְבן ֵאייֶבעְר 

 ִמיט ֶדעם.
ֶדער ָפסּוק רּוְפט ָאן ַא ַצִדיק 'ִאיש ַאֶשר 
רּוַח ֱאֹלִקים בֹו', ָזאְגט ַרִש"י ֶשּיֹוֵדַע ַלֲהֹלְך 
ְכֶנֶגד רּוחֹו ֶשל ָכל ֱאָחד ְוֶאָחד, ָדאס ֵמייְנט ַאז 

ק צּום ֶטעְנִדיג ָדבּוַא ַצִדיק ָוואס ִאיז ְש 
ֶטעְנִדיג ִאין ַא גּוֶטע ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶער ִאיז ְש 

ִאין ַא גּוֶטע ִגיְסֶטע, ַווייל ֶער  -'ַמָצב רּוַח' 
ֵווייְסט ַאז ֶער ֶוועְרט ֶגעִפיְרט פּוֶנעם 
ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ֶער ֶוועְרט ִניְשט צּוְבָראְכן 

אּון ִדי  .יֶעִריג פּון ַקיין שּום ַזאְךָאֶדער ְטרוֹ 
ָוואס ְדֵרייֶען ִזיְך ַביים ַצִדיק ַבאקּוֶמען ָדאס 
אֹויְך ַאז ֵזיי ֶוועְרן ָדבּוק צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון 

 ֶטעְנִדיג ִאין ַא גּוֶטע ִגיְסֶטע.ֵזיי ֶזעֶנען ְש 
 

 ֶדער ַוואֶסער ְטֶרעֶגער ֶוועְרט ְפֵרייִליךְ 

ַפאִסיְרט  ַאן ִאיְנֶטעֶרעַסאְנֶטע ַמֲעֶשה ָהאט
ַביים ֵהייִליְגן ַבַעל ֵשם טֹוב ָוואס ֶמען ֶזעהט 
פּון ֶדעם ִווי ַאזֹוי ַא ֶמעְנְטש ֶקען טֹויְשן ַזיין 
ִגיְסֶטע פּון ֵאיין ָטאג אֹויְפן ְצֵווייְטן ֲאִפילּו ֶעס 

 ָהאט ִזיְך ָגאְרִניְשט ֶגעטֹויְשט ִאין ַזיין ֶלעְבן.
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 ב
 

א"שִשיחֹות מוֹ  רָׁ  הַּ
ֵאיין ָטאג ִאיז ֶדער ֵהייִליֶגער ַבַעל ֵשם טֹוב ַארֹויס 
ֶגעַגאְנֶגען ְשַפאִציְרן ִמיט ַזייֶנע ַתְלִמיִדים, ֶער ָהאט 
ֶגעְשמּוֶעְסט ִמיט ֵזיי אּון ֵזיי ֶגעָזאְגט ַאז ַאֶלעס ֶוועְנְדט 

ִמיְטן  ִזיְך ִאיֶנעם ֶמעְנְטש ַאֵליין, אֹויב ַא ֶמעְנְטש ֶלעְבט
ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶער ֵווייְסט אּון ֶער ֶגעֶדעְנְקט ַאז ֶער ֶוועְרט 
ֶגעִפיְרט פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן ַדאן ִאיז ֶער ִאין ַא גּוֶטע אּון 
ְפֵרייִליֶכע ִגיְסֶטע, אּון אֹויב ֶער ַפאְרֶגעְסט פּוֶנעם 

 ן ַפאְרִביֶטעְרט.ֵאייֶבעְרְשְטן ִאיז ֶער ֵאייִביג ְטרֹויֶעִריג אּו
ַאזֹוי ֵגייֶעְנִדיג ַבאֶגעֶגעֶנען ֵזיי ֶדעם ַוואֶסער ְטֶרעֶגער 
פּון ְשָטאט. ֶווען ֵזיי ָהאְבן ִאים ַבאְגִריְסט אּון ֶגעְפֶרעְגט 
ָוואס ֶער ַמאְכט, ָהאט ֶער ִזיְך ֵזייֶער ָאְפֶגעֶרעְדט ַאז ֶעס 

ֶעס ִאיז ִאים שֹוין  ֵגייט ִאים ֵזייֶער ְשֶווער ָדאס ֶלעְבן,
ִנְמָאס ִדי ַאְרֶבעט פּון ַדאְרְפן ְשֶלעְפן ֶיעְדן ָטאג ַוואֶסער 
ַפאר ִדי ֶמעְנְטְשן פּון ְשָטאט, ֶער ִאיז שֹוין ַאְלט אּון 
ְשַוואְך אּון ֶער ַדאְרף ָנאְך ַאְלץ ְשֶלעְפן ַאזֹוי ְשֶווער, ַזיין 

ייט פּון ְשֶלעְפן ִדי ְשֶוועֶרע רּוְקן ִאיז שֹוין אֹויְסֶגעְדרֵ 
 ַאְמֶפעְרס, ֶעס ִאיז ִאים שֹוין ַמָמש ִנְמָאס ָדאס ֶלעְבן.

ֶדער ֵהייִליֶגער ַבַעל ֵשם טֹוב ָהאט ֶגעֶרעְדט צּו ִאים 
אּון ִאים ְשַטאְרק ְמַחֵזק ֶגעֶווען ַאז ֶעס ֶוועט ִניְשט ֵאייִביג 

עט ָנאְך קּוֶמען גּוֶטע ַצייְטן, אּון ַזיין ַאזֹוי ְשֶלעְכט, ֶעס ֶוו
ֲאִפילּו ֶיעְצט ִפיְרט אֹויְך ַאֶלעס ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער צּום 
גּוְטן, אּון ַאזֹוי ַווייֶטער ָהאט ֶער ֶגעֶרעְדט צּו ִאים ַאַסאְך 
ִדיבּוֵרי ֱאמּוָנה, ַאַסאְך ֶגעֶרעְדט פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶדער 

ר ָהאט ִזיְך ַבאַדאְנְקט אּון ִאיז ַווייֶטער ַוואֶסער ְטֶרעֶגע
 ֶגעַגאְנֶגען.

אֹויף צּו ָמאְרְגְנס ִאיז ֶדער ַבַעל ֵשם טֹוב ָנאְכַאָמאל 
ֶגעַגאְנֶגען ְשַפאִציְרן ִמיט ִדי ַתְלִמיִדים, אּון ֵזיי ָהאְבן 
ִוויֶדער ֶגעְטָראְפן ֶדעם ֶזעְלְבן ַוואֶסער ְטֶרעֶגער, ָאֶבער 

ט ָהאט ֶער שֹוין ֶגעֶרעְדט ָגאר ַאְנֶדעְרש פּון ֶנעְכְטן, ֶיעצְ 
ֶיעְצט ִאיז ֶער ֶגעֶווען גּוט אֹויְפֶגעֵלייְגט, ֶער ִאיז ֶגעֶווען 
ְפֵרייִליְך, אּון ֶווען ֶמען ָהאט ִאים ַבאְגִריְסט אּון ֶגעְפֶרעְגט 
ָוואס ֶער ַמאְכט, ָהאט ֶער ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ָברּוְך ה', 

עלֹויְבט ִאיז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ַאז ֶעס ֵגייט ִמיר ַאזֹוי גֶ 
גּוט ִאין ֶלעְבן, ִאיְך ָהאב ַא גּוֶטע ַפְרָנָסה, ִאיְך ְבֶרעְנג 

אּון ֲאִפילּו ִאיְך ִבין  ,ַוואֶסער ַפאר ַאֶלע ְשָטאְטס ַלייט
ַח צּו שֹוין ַאְלט ֶגעְבט ִמיר ָנאְך ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִדי כֹ 

ֶקעֶנען ְשֶלעְפן ִדי ְשֶוועֶרע ַאְמֶפעְרס ַוואֶסער, אּון ִניְשט 
ָנאר ָדאס, ָנאר ַמייֶנע ַאְקְסְלן ָהאְבן ִזיְך שֹוין ַאזֹוי ְמַסֵדר 
ֶגעֶווען ְסֶפעִציֶעל ַאז ִאיְך ָזאל ֶקעֶנען ַהאְלְטן ִדי 

ֶגעַדאְנְקט אּון ַאְמֶפעְרס", אּון ַאזֹוי ַווייֶטער ָהאט ֶער ָנאר 
ֶגעלֹויְבט ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויף ִדי גּוֶטע ַפְרָנָסה ָוואס 

 ֶער ָהאט.
ְטֶרעֶגער, ִדי ֶזעְלֶבע  ָפאר? ֶדער ֶזעְלֶבער ַוואֶסער ָהאט ֶדער ַבַעל ֵשם טֹוב ֶגעָזאְגט ַפאר ַזייֶנע ַתְלִמיִדים, ִאיר ֶזעהט ָוואס ָדא ֵגייט

ֶהעְרט ִדיבּוֵרי ַוואְך, ָגאְרִניְשט ָהאט ִזיְך ִניְשט ֶגעטֹויְשט ַביי ִאים פּון ֶנעְכְטן ִביז ַהייְנט, ָאֶבער ָדאס ָיא ַאז ֶער ָהאט ֶגעַאְלט אּון ְש 
ְנֶגענּוֶמען ַביי ִזיְך ִדי ֱאמּוָנה ַאז ַאֶלעס ֱאמּוָנה, ַאז ִמיר ָהאְבן ֶגעֶרעְדט ִמיט ִאים ֶנעְכְטן פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ֵאייְנָמאל ֶער ָהאט ַאַריי

אּון ֶער ֶרעְדט שֹוין ָגאר  ִפיְרט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִאיז ֶער שֹוין ַא ַנייֶער ֶמעְנְטש, ֶער ִאיז שֹוין ֶגעָוואְרן ְפֵרייִליְך אּון גּוְטמּוִטיג,
 ַאְנֶדעְרש ִווי ֶנעְכְטן.

 

 טֵגיִהנֹום אֹויף ִדי ֶוועלְ 

ף ֶיעֶנע ֶוועְלט, ָכל ַהּקֹוֵרא ְקִריַאת ְשַמע ּוְמַדְקֵדק ְבאֹוִתּיֹוֶתיָה ְמַצְנִנין לֹו ֵגיִהנֹום. ִדי ֵגיִהנֹום ִאיז ִניְשט ָנאר אֹוי)ְבָרכֹות ט"ו( ֲחַז"ל ָזאְגן 
 ָדאס  ,ִדי ְשֶלעְכְטס ָוואס ֶדער ָרָשע טּוט - ְתמֹוֵתת ָרָשע ַרעלב, כב(  )ְתִהִליםִדי ֵגיִהנֹום ִאיז אֹויְך אֹויף ִדי ֶוועְלט, ִווי ֶדער ָפסּוק ָזאְגט 
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בּו שָׁ ת הַּ ְרשַּ  עַּ פַּ
 

יק ְבֶרעְנְגט ,ַדאְרף ֶמען ַזיין ֵזייֶער ְשַטאְרק אּון ֶגעֶדעְנְקןאּון ַדאן   "אֹויב ֶדער ַצדִּ
יר ֶמער ֶלעְרֶנען אּון ַדאוֶ  יר ֶנעְנֶטער צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶער ַמאְכט מִּ ועֶנען, מִּ

ים ְבשּום אֹוָפן". יְשט ַאֶוועק ֵגיין פּון אִּ יְך נִּ  ֶוועל אִּ

אּון  ער "ְיֵרא ָשַמיִּם" ֶוועט שֹוין ַבאקּוֶמען ַזיין עֹוֶנש, אֹויף ֶדער ֶוועְלטאּון דֶ 
ץ, ָוואס אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט, ַווייל אֹויב ֶנעְמט ֶער ַאֶוועק ַא ֶמעְנְטש פּון ַא ְפַלא

ים צּו ַזיין שֹוֶרש, ֶוועט ֶער  ָדה  -ֶדעְרֶנעְנֶטעְרט אִּ ָדה ְכֶנֶגד מִּ יְך ֶוועְרן אוֹ  -מִּ
יְסן פּון ַזיין שֹוֶרש.  אֹויְסֶגערִּ
ין ָפסּוק,  יז ְפַשט אִּ ת,ָדאס אִּ כֵּה ִאיש וָׁמֵּ  ָדאס ֵגייט ַארֹויף אֹויף ַא ֶמעְנְטש מַּ

יְשט ְגַלייְך, ָאבֶ  ים נִּ יק, ֶער ַהְרְג'ט אִּ ער ָדאס ָוואס ֶרעְדט ָאפ ֶמעְנְטְשן פּון ַצדִּ
יםֶזעֶנען ַאֶזעְלֶכע ְקֶלעפ ים צּום סֹוף ַהְרְג'ֶעֶנען, ֶעס ֶוועט אִּ  , ָוואס ֶוועְלן אִּ
יק יז ַזיין עֹוֶנש,  .ַאֶוועְקֶנעֶמען פּון ַצדִּ ת, ֶדעְרַפאר אִּ ן ֶער ֶוועט ְשַטאְרבְ מֹות יּומָׁ

ָדה כְ  יְסן פּון ֶיעֶנע ֶוועְלט, מִּ ֶנֶגד אֹויף ֶדער ֶוועְלט אּון אֹויְך ֶוועְרן אֹויְסֶגערִּ
ָדה, ַו  ן.וייל ֶער ָהאט ֶגעָוואְלט ֶיעֶנעם ַאֶוועְקַרייְסן פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשטְ מִּ

ים, תשס"ז לפ"ק( ְשָפטִּ ית מִּ ישִּ  )תֹוְך ַהַנַחל ְסעּוָדה ְשלִּ
 

*** 
 

ּנּו לֹו, ש ְתִשיבֶׁ מֶׁ שֶׁ ד ֹבא הַּ ת רֵּעֶׁךָׁ עַּ ְלמַּ ְחֹבל שַּ ֹבל תַּ מֹוַהָרא"ש  ִאם חָׁ
יז ַמְסבִּ  יָט"א אִּ י ָזאְגט ְשלִּ וי ֶדער ֶרבִּ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' יר ֶדעם ָפסּוק לֹויט וִּ )לִּ

יָמן רע"ב( יְגן ָטאג סִּ יְטן ַהייְנטִּ אּון ֶדעְרַפאר,  .ַאז ַא ֶמעְנְטש ַדאְרף ֶלעְבן מִּ
יְטן ֵאייֶבערְ  יֶבעְרֵגיין מִּ ם ְשְטן ֶדעַבייַנאְכט ַפאר ֶמען ֵגייט ְשָלאְפן, ַדאְרף ֶמען אִּ

וי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין, ָזא יְשט ֶגעֶווען וִּ יז נִּ ל ֶמען ַגאְנְצן ָטאג, אּון אֹויב ֶעֶפעס אִּ
יְשט ַוואְרְטן אֹויף ְשֶפעֶטער.טּוהן ְגַלייְך ְתשּוָבה  ין ֶזעְלְבן ָטאג, נִּ  ָנאְך אִּ

ין ָפסּוק,  יז ְפַשט אִּ ,ָדאס אִּ ךָׁ ת רֵּעֶׁ ְלמַּ ְחֹבל שַּ ֹבל תַּ ֹויב דּו ָהאְסט א ִאם חָׁ
יר  .ֶגעֶגעְבן ַהייְנט ֶגעְטֶשעֶפעט ַדיין ְנָשָמה, ָוואס ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט דִּ

ּנּו לוֹ  ש ְתִשיבֶׁ מֶׁ שֶׁ ד ֹבא הַּ י זּו, עַּ ן ֵגייט אּוְנֶטער ָזאְלְסטּו ֶעס ָנאְך ַפאר דִּ
יק ֶגעְבן ין ֶיעֶנ .צּורִּ ִכי  .עם ָטאג ְתשּוָבה טּוהןָדאס ֵמייְנט, דּו ָזאְלְסט ָנאְך אִּ

ב ה ִיְשכָׁ מֶׁ תֹו ְלֹערֹו בַּ ּה ִהוא ִשְמלָׁ דָׁ , ַווייל דּו ַדאְרְפְסט ִהוא ְכסּותֹו ְלבַּ
ָלה, ֶגעֶדעְנְקן ַאז ָנאר ָדאס ְבַלייְבט פּון ַא ֶמעְנְטש, ָנאר ַדיין תֹוָרה, ַדיין תְ  פִּ

ילּו אֹויב מֶ  .'ַדיין ֲעבֹוַדת ה יאּון ֲאפִּ ילּו ֶמען אִּ יְשט ֶגעֶווען וואֹויל, ֲאפִּ יז נִּ ז ען אִּ
יְשט ֶדעְרָנאְך, ֶמען ֶקען נָ  יז ָנאְך ַאְלץ נִּ יט ֲעֵבירֹות, אִּ אְך ַאְלץ דּוְרְכֶגעַפאְלן מִּ

ִני,ְתשּוָבה טּוהן,  ּנּון אָׁ ְעִתי ִכי חַּ מַּ י ְושָׁ לַּ ק אֵּ יָׁה ִכי ִיְצעַּ ֶווען ַא ֶמעְנְטש  ְוהָׁ
ן ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶער ֶדעְרֵצייְלט ַאֶלע ַזייֶנע דּוְרְכֶפעֶלער ַפארְ  ְשַרייט צּום

ים אּון ֶער הֶ  עְרט ֵאייֶבעְרְשְטן, ָהאט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ַרֲחָמנּות אֹויף אִּ
ים מֹוֵחל. יז אִּ  אֹויס, אּון ֶער אִּ

ים, תש"ע לפ"ק( ְשָפטִּ ית מִּ ישִּ  )תֹוְך ַהַנַחל ְסעּוָדה ְשלִּ
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רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
ַהְרְג'ט ִאים, ֶער ֶוועְרט ַא ַפאְרִביֶטעְרֶטער ַאֵליין 

ֶמעְנְטש, אּון ֶער ָהאט ִדי ֵגיִהנֹום שֹוין אֹויף ִדי 
ָדאס ִאיז  -יַאת ְשַמע ער ַהּקֹוֵרא ְקִר ֶוועְלט. ָאבֶ 

ֱאמּוָנה, ֶווען ַא ֶמעְנְטש ֶנעְמט ִאין ִזיְך ַאַריין ִדי 
ֵרייֶנע ֱאמּוָנה צּו ִוויְסן אּון ְגֵלייְבן ַאז ַאֶלעס 
ִפיְרט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ַדאן ִקיְלט ֶער ָאפ ַזיין 
ֵגיִהנֹום, ֶער ֶוועְרט ַא ְפֵרייִליֶכער ֶמעְנְטש, אּון 

 ָהאט ֶדעם ַגן ֵעֶדן אֹויף ִדי ֶוועְלט. ֶער
וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ִאיז זֹוֶכה ִזיְך צּו 
ְדֵרייֶען ַביי ֶעְרִליֶכע ִאיְדן ַביי ַצִדיִקים, אּון ֶער 
ִאיז ְמַקֵבל ֵזייֶעֶרע ִלּמּוִדים, ַדאן ֶוועט ַזיין ֶלעְבן 

ר ֶוועט עֶ  .ֶגעטֹויְשט ֶוועְרן ִאיְנַגאְנְצן צּום גּוְטן
ֶוועְרן ַא ְפֵרייִליֶכער ֶמעְנְטש, ַא ֶגעדּוְלִדיֶגער 
ֶמעְנְטש, ֶער ֶוועט ִניְשט ַאזֹוי ְשֶנעל ִזיְך 

ֶטעְנִדיג ַזיין ִאין ַא אֹויְפֶרעְגן, אּון ֶער ֶוועט ְש 
גּוֶטע ִגיְסֶטע. וואֹויל ִאיז ִאים אֹויף ִדי ֶוועְלט 

 ע ֶוועְלט.אּון וואֹויל ִאיז ִאים אֹויף ֶיענֶ 
 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש ֵחֶלק ד' ֶעֶרְך רּוַח ְוֵחֶלק י' ֶעֶרְך ֵגיִהנֹום(

 
 נייעס אינערהאלב

 מוסדותינו הק'
 המשך

 

 .קרית יואל
די בחורים זענען ארויס געפארן צו די חתונה און 
דארט משמח געווען דעם חתן אויף א געהויבענעם 

 פארנעם ביז אין די שפעטע שעה'ן.
עס האט זיך ווידעראמאל ארויס געוויזן די 
איידלקייט פון די בחורים, ווי מענטשן האבן מעיד 

וואס דער געווען האט מען קלאר געקענט זעהן דאס 
רבי האט געזאגט: "ווען קעניגן וואלטן געוואוסט 
וואסערע דרך ארץ איך לערן אויס פאר מיינע 
מענטשן וואלט זיי געשיקט זייערע קינדער לערנען 
ביי מיר", און דאס האט מען יעצט נאכאמאל געזעהן 
ביי די חתונה וואו די בחורים האבן געטאנצן און 

דרך מאס  גרעסטע דעם חתן מיט די משמח געווען
 ארץ און איידלקייט.

ווי מען זעהט לעצטנס הערט זיך נישט אויף די 
פלייץ פון חתונות, ווען בעזר ה' קומט פאר כמעט 
יעדע וואך נאך א חתונה פון א תלמיד הישיבה, דער 

 אייבערשטער זאל ווייטער העלפן.
 שמח תשמח ריעים האהובים!

*** 

 שמחה אין ישיבה צו נאך א חתן
 

רויס פרייד הערשט ביי די בחורים אין ישיבה צו א ג
 פרישע חבר וואס איז א חתן געווארן למזל טוב.

אשר לעווי נ"י בן דאס מאל איז עס הבחור החתן 
מו"ה שמחה לעווי הי"ו משב"ק, וואס איז א חתן 
געווארן למזל טוב עב"ג בת מו"ה הערשל אינדיג הי"ו 

 אב"י בעיר בארא פארק.
אים אז עס זאל זיין א קשר של קימא  מיר וואונטשן

און א בנין עדי עד, דורות ישרים ומבורכים 
 געזונטערהייט.

 שמח תשמח רעים האהובים!
  

עָראל ֶקען ֶמען צּוִריק קּוֶמען  פּון ִאיּבֶ
 

 המשך בדף ד
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ל, ווי אויך צו אדוועטייזן אינעם גליון צו באקומען דעם גליון יעדע וואך אויף אימעי

 Breslevcenter@gmail.com פארבינט אייך צו:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 מוסדותינו הק' נייעס אינערהאלב
 

 חסידי ברסלב זענען מתפלל
 להעביר את רוע הגזירה

 

פארלאמענט איז ארויפגעברענגט געווארן א  אין די אוקריינישע
פארשלאג צו פארלאנגען אן אפצאל פון הונדערט דאלער פער טאג 
פאר יעדן וואס וויל זיך משתטח זיין אויפן ציון הקדוש פונעם רבי'ן אין 

 אומאן.
דאס איז א פרואוו פון די רעגירונג ארויס צו שלעפן געלט פון די 
צענדליגע טויזנטער אידן וואס קומען צו פארן יעדע יאר אויף ראש 
השנה צום ציון הקדוש, אזוי ווי דער רבי האט געבעטן אז מען זאל קומען 
 צו אים אויף ראש השנה, און ער האט צוגעזאגט אז ווער עס וועט קומען
צו זיין קבר און זאגן דארט די צעהן קאפיטלעך פון "תיקון הכללי" וועט 
ער אים ארויס שלעפן פון שאול תחתית. און דאס ווערט אויסגעפירט 
דורך שווערע צענדליגע טויזנטער אידן וואס קומען יעדעס יאר סיי אויף 

 ראש השנה און סיי א גאנץ יאר צו פוקד זיין דעם ציון הקודש.
לאן איז ארום צו נעמען די גאנצע שטח פונעם ציון הקודש מיט זייער פ

צו קענען אריינגיין וועט מען מוזן קויפן א ספעציעלן כדי א צוים, און 
מאגנעטישן קארטל וואס וועט ענטהאלטן אלע אינפארמאציע פונעם 
באניצער. און מען וועט דארפן צאל א סכום פון אכט הונדערט פופציג 

ג, וואס דאס קומט אויס בערך הונדערט אמעריקאנע גריעוונע פער טא
דאלארן. און פאר די אידן וואס וויילן דארט אויף ראש השנה, וואס 

דארט אמווייניגסטנס פאר פינף טאג, וועט עס קאסטן געווענליך זענען 
 פינף הונדערט דאלער.

עס איז לעכערליך זייער טענה אז זיי דארפן די אסטראנאמישע 
נען צושטעלן זיכערהייט און געזונטהייט אויפן פלאץ, אין סכומים צו קע

די צייט וואס מען דארף זיי שוין אלע יארן געבן אסאך געלט פאר די 
סערוויסעס וואס זיי שטעלן צו, און יעדעס יאר אין די טעג ארום ראש 
השנה ווערט צוגעשטעלט א מעדיקל קליניק דורך פראפעסניאלע 

און מען דארף ב"ה נישט צוקומען צו די דאקטורים פון ארץ ישראל, 
 אוקריינישע שפיטעלער.

אין כוחינו אלא 'ביי חסידי ברסלב ליגט איינגעבאקן אין הארץ אז 
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ה "י, ְוִיְקחּו ִלי ְתרּומָׁ ירִלי ִלְשִמי. ָזאְגט ַרשִׁ יז ָדאס ַמְסבִׁ יָט"א אִׁ  . מֹוַהָרא"ש ְשלִׁ
וי ֶדער י ָזאְגט  לֹויט וִׁ יָמן א'(ֶרבִׁ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' סִׁ יז זֵייֶער )לִׁ י ֹכַח פּון ּתֹוָרה אִׁ  ַאז דִׁ

יְנַגאְנְצן ְמשּוֶגע, אַ  ויל ָנאר ַמאְכן ֶדעם ֶמעְנְטש אִׁ וי ֲחַז"ל ְגרֹויס. ֶדער ֵיֶצר ָהַרע וִׁ זֹוי וִׁ
ם כֵ אֵ )סֹוָטה ג.( ָזאְגן  י ֵעצָ ין ָאָדם עֹוֵבר ֲעֵבָרה ֶאָלא אִׁ ְכַנס בֹו רּוַח ְשטּות, אּון דִׁ ה ן נִׁ

י ּתֹוָרה יז דִׁ יז ֵשמֹות פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן .ֶדעְרצּו אִׁ י ַגאְנֶצע ּתֹוָרה אִׁ וי  .דִׁ אּון ַאזֹוי וִׁ
יז ְמשּוֶגע ֶגעְבט ֶמען  יַא ֶמעְנְטש ָוואס אִׁ י ּתוֹ  םאִׁ יז דִׁ ָרה ַקֵמיעֹות אּון ֵשמֹות, ַאזֹוי אִׁ

י קַ  י ְמשּוַגַעת'ן ָוואס ֶדער ֵיֶצרדִׁ ָהַרע  ֵמיַע ָוואס ֵהייְלט אֹויס ֶדעם ֶמעְנְטש פּון דִׁ
ים ַפאר ַא ָנאְרַמאֶלע ֶמעְנטְ  ים ַאַרייְנְבֶרעְנֶגען, אּון ֶעס ַמאְכט אִׁ ין אִׁ ויל אִׁ  ש.וִׁ

י  יָמן י"ט( אּון ֶדעְרַפאר ָזאְגט ֶדער ֶרבִׁ יחֹות ָהַר"ן סִׁ י)שִׁ ילּו דִׁ יְגן  ַאז ֲאפִׁ ֶמעְנְטְשן ָוואס לִׁ
ין ֲעֵבירֹות, זֵיי ֶזעֶנען צּוֶגעוואֹויְנט צּו טּוהן ֲעֵבירֹות, אֹויב ֵזיי ֶוועְלן זִׁ  ְְ ַמאְכן שֹוין אִׁ י
י ּתֹוָרה זֵיי ַארֹויס ְש  ין ּתֹוָרה ֶיעְדן ָטאג ֹחק ְוֹלא ַיֲעבֹור, ֶוועט דִׁ יעּור אִׁ ן פּון ַא שִׁ ְְ ֶלע

יְדן.ַפאר אּון ֶעס ֶוועט זֵיי ַמאְכן וואּו זֵיי ֶזעֶנען,  יֶכע אִׁ  ֶעְרלִׁ
ְְ ַאזֹוי ְשַטא י יָבה ַפאְרָוואס ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ַפאְרֵלייְגט זִׁ י סִׁ יז דִׁ ְרק ַאז אּון ָדאס אִׁ
יְשט ֶלעְרֶנען, ַווייל ֶער ֵווייְסט ַאז ֵאייְנָמאל ַא ֶמעְנְטש ֶוועט אָ  ְנֵהייְבן ֶמען ָזאל נִׁ

ן ֶדעם ֶמעְנְטשֶלעְרֶנען ּתוֹ  ְְ י ּתֹוָרה ֶוועט ַארֹויס ְשֶלע יג, דִׁ יז ֶער ַפאְרטִׁ  פּון ָרה אִׁ
יְשט ָלא ְְ נִׁ י ְזן פּון ַזייֶנע ֵציין אּון ֶנעְגל. אּון ֶדער ֶמעְנְטש ַדאְרף ַזיין ְשַטאְרק אּון זִׁ

ילּו וֶ  ים, ָנאר ֶיעְדן ָטאג ֶעֶפעֶנען ַא ֵסֶפר אּון ֶלעְרֶנען, אּון ֲאפִׁ וען ֶמען ַפאְרְשֵטייט אִׁ
וי ֶדער רֶ  י ֶוועְרֶטער, ַאזֹוי וִׁ יְשט ָוואס ֶמען ֶלעְרְנט ָזאל ֶמען ָכאְטש ָזאְגן דִׁ י ָהאט נִׁ בִׁ

יָמן ע"ו(אּוְנז ֶגעֶלעְרְנט  יחֹות ָהַר"ן סִׁ ילּו ָאן ַפאְרְשֵטיין, )שִׁ ילּו  ַאז ֶמען ֶקען ֶלעְרֶנען ֲאפִׁ ֲאפִׁ
י ֶזע ֶווען ֶמען ָזאְגט ְבלֹויז ְְ דִׁ יֶגע ּתֹוָרה ָהאט ֶעס אֹוי י ֵהיילִׁ י ֶוועְרֶטער פּון דִׁ ְלֶבע דִׁ

יֶגע ֹכַח.  ֶגעַוואְלדִׁ
יט ַאְנֶדעֶרע ֶוועְגן צּו ְשֶטעְרן ֶדעם יג ֶוועט ֶדער ֵיֶצר ָהַרע קּוֶמען מִׁ ֶמעְנְטש פּון  ֵאייבִׁ

יג אּוְנֶטער רּוְקן ַאְנֶדעֶרע ַז יט ָוואס ֶדער ֶמעְנְטש ָזאלֶלעְרֶנען, ֶער ֶוועט ֵאייבִׁ  אְכן מִׁ
יְשט ֶלעְרֶנען, אּון ֶער וֶ  יָקר ַאז ֶדער ֶמעְנְטש ָזאל נִׁ ְְ ועט ַזיין ַפאְרנּוֶמען, ֶדער עִׁ י זִׁ

ילּו פַ  יֲאפִׁ יק אּון ֶזעהן ַאז ֶדער ֶמעְנְטש ָזאל עֹוֵסק ַזיין אִׁ וי ַא ַצדִׁ ן אְרְשֶטעְלן וִׁ
יְש  ְצֹות, ָנאר נִׁ יַאְנֶדעֶרע מִׁ רּובִׁ ְְ י ַאְנֶדעֶרע ַזייט ֶוועט ֶער  ְרן ט ֶלעְרֶנען. אּון פּון דִׁ

י ֶוועְרֶטער פּון ּת יֶבער צּו ַווייְזן ַפאְרן ֶמעְנְטש ַאז ֶווען ֶמען ָזאְגט ְבלֹויז דִׁ ֹוָרה אִׁ
יְשט ֶגעֶלעְרְנט, ָנאר אֹויב ֶמען ַפאְרְשֵטייט ֵהייְסט ֶעס ֶגעֶלע ּון פ .ְרְנטֵהייְסט ֶעס נִׁ
ויל ָגאר ַאז ֶדער ֶמעְנְטש ָזאל ֶבעֶסער ֶלערְ  וי ֶער וִׁ ֶער ֶנען, אֹויְבן אֹויף ֶזעהט אֹויס וִׁ

יט ֶדעם ָוואס ֶדע .ָזאל ֶבעֶסער ַפאְרְשֵטיין ר ָאֶבער ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ֵווייְסט ַאז מִׁ
יְשט ֶגעֶלערְ   ְנט, ֶוועט ֶער צּום סֹוף ֶמעְנְטש ֶוועט ְטַראְכְטן ַאז ָזאְגן ַאֵליין ֵהייְסט נִׁ
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רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
 

ר   ~ דָׁ ִנְכנַּס אָׁ    ~ִמשֶׁ
 

ֶווען ֶעס קּוְמט חֹוֶדׁש ָאָדר, ֵהייְבט ֶמען 
יְגַקייט פּון יֹום  יְכטִּ י לִּ יְרן דִּ ׁשֹוין ָאן צּו ְׁשפִּ

ין ְירּוׁשַ  ים, אִּ י טֹוב פּורִּ יָלה( ְלמִּ )ֵריׁש ַמֶסֶכת ְמגִּ

ין ַגאְנץ חֹוֶדׁש ָאָדר  ֶוועְרט ֶגעְבֶרעְנְגט, ַאז אִּ
יָלה, אּון ַאזֹוי ֶוועְרט  י ְמגִּ ֶקען ֶמען ֵלייֶנען דִּ

ְלָחן ָערּוְך סְ ֶגע'פַ  ין ׁשֻׁ ַאז  )או"ח תרפ"ח, ז'(ק'ְנט אִּ
ֶווער ֶעס ָפאְרט ַארֹויס אֹויף ַא ַווייֶטע ֶוועג 

ים, אּון ֶער אּון ֶער קֶ  יז פּורִּ יְׁשט ַוואְרְטן בִּ ען נִּ
יָלה, ֶקען ֶער ׁשֹוין  יְטֶנעֶמען ַא ְמגִּ יְׁשט מִּ ֶקען נִּ
יָלה פּון ָאְנהֹויב חֹוֶדׁש ָאָדר י ְמגִּ  .ֵלייֶנען דִּ

ין ָאְנהֹויב  ֶזעהט ֶמען פּון ֶדעם ַאז ְגַלייְך אִּ
יְגַקייט פ יְכטִּ י לִּ יז ׁשֹוין ָדא דִּ ּון חֹוֶדׁש ָאָדר, אִּ

ים.  פּורִּ
י ֲחַז"ל  ית כ"ו:(ֶדעְרַפאר ָזאְגן דִּ  )ַתֲענִּ

ְמָחה", ְגַלייְך ֶווען  ין ְבשִּ ְכַנס ָאָדר ַמְרבִּ ֶׁשנִּ "מִּ
ין ֹחֶדׁש ָאָדר ַדאְרף ֶמען  ֶמען ְטֶרעט ַאַריין אִּ
יְך, אּון ֲחַז"ל ֶזעֶנען  ַפאְרֶמעְרן צּו ַזיין ְפֵריילִּ

ין"  יט  ֶמען ַדאְרף -ְמַדֵייק "ַמְרבִּ "ַפאְרֶמעְרן" מִּ
י שִּ  ְמָחה, ַווייל ֶבֱאֶמת ָהאט אּוְנז ֶדער ֶרבִּ

יָמן כ"ד(ֶגעֶלעְרְנט  יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' סִּ ְצָוה  )לִּ מִּ
ְהיֹות ְבשִּ  יד", ַא ַגאְנץ ָיאר ְגדֹוָלה לִּ ְמָחה "ָתמִּ

יְך ָנאר חֹוֶדׁש ָאָדר  .ַדאְרף ֶמען אֹויְך ַזיין ְפֵריילִּ
ָנאְך ֶמער ַפאְרֶמעְרן צּו ַזיין  ַדאְרף ֶמען

יְך, אּון טּוהן ַאֶלעס ָוואס ֶמען ֶקען צּו  ְפֵריילִּ
יְך.  ַזיין ְפֵריילִּ

 

ִשְמָחה  ין ב ְ ִנְכַנס ָאָדר ַמְרב ִ ֶׁ  ִמש 

יְך ַאז ֶווען ֶעס קּוְמט  יְרט ֶמען זִּ ֶדעְרַפאר פִּ
חֹוֶדׁש ָאָדר, ֶהעְנְגט ֶמען אֹויף ְגרֹויֶסע 

ׁשֶ  ְמָחה", צּו ָטאְווֶלען "מִּ ין ְבשִּ ְכַנס ָאָדר ַמְרבִּ נִּ
ֶדעְרַמאֶנען ַפאר ֶיעְדן ֵאייֶנעם ַאז ֶמען ָזאל 

יְך, אּון צּו טּוהן  ֶגעֶדעְנְקן צּו ַזיין ֵזייֶער ְפֵריילִּ
יְךַאֶלע פְ  יט ֶדעם  .עּולֹות צּו ַזיין ְפֵריילִּ אּון מִּ

יז ֶמען  יְך ֶדעם חֹוֶדׁש, אִּ יז ְפֵריילִּ ָוואס ֶמען אִּ
יְך ַאֶלע גּוֶטע ַהְׁשָפעֹות ָוואס קּוְמט מַ  ְמׁשִּ

י ֶטעג. ין דִּ  ַאָראפ אִּ
 

 המשך בדף ב



 ב
 

רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
 

י ְגָמָרא ָזאְגט  ְתַקְימּו ְנָכָסיו )ֵביָצה ט"ו:( דִּ "ָהרֹוֶצה ֶׁשיִּ
יר ַבָמרֹום ה'", ְבַפְׁשטּות  ַטע ָבֵהן ָאָדר, ֶׁשֶנֱאַמר ַאדִּ יִּ

ויל ַאז ַזייֶנע ֶפעְלֶדער ָזאְלן גּוט ֵמייְנט עֶ  ס ַאז ֶווער ֶעס וִּ
ויֶסע ְגָראז ָוואס ֵהייְסט  ַוואְקְסן, ָזאל ַאייְנְפַלאְנְצן ַא ֶגעוִּ

י  ."ָאָדר" יז אֹויְך ְמַרֵמז ָדאס ָוואס ֶדער ֶרבִּ ָאֶבער ָדאס אִּ
ְמָחה, ח"ב, א(ָזאְגט  דֹות, שִּ י ֶשהּוא ָשֵמַח ָתמִּ " )ֵסֶפר ַהמִּ יד ַעל מִּ

יחַ  יְך "ְיֵדי ֶזה הּוא ַמְצלִּ יג ְפֵריילִּ יז ְשֶטעְנדִּ , ֶווער ֶעס אִּ
ין ַאֶלעס יַח ַזיין אִּ י ֲחַז"ל  .ֶוועט ַמְצלִּ אּון ֶדעְרַפאר ָזאְגן דִּ

ְתַקְימּו ְנָכָסיו" יַח ַזיין  - "ָהרֹוֶצה ֶׁשיִּ ויל ַמְצלִּ ֶווען ֵאייֶנער וִּ
טַ  יּות, "יִּ יּות ּוְבַגְׁשמִּ יְך  - ע ָבֵהן ָאָדר"ְברּוֲחנִּ ָזאל ֶער ַביי זִּ

י  ַדת הַ ַאייְנְפַלאְנְצן דִּ י שִּ מִּ ְמָחה פּון חֹוֶדׁש ָאָדר, אּון דִּ
ים ַבאְגֵלייְטן אּון ֶהעְלְפן ַאז ֶער ָזאל  ְמָחה ֶוועט אִּ שִּ

יַח ַזיין. יג ַמְצלִּ  ְשֶטעְנדִּ
 

ען ִוויְסן ען מֶׁ  ִווי ַאזֹוי קֶׁ

ען ִאיז ְפֵרייִליְך?  אֹויב  מֶׁ
וי ַאזֹוי ֶקען ַא יז ַטאֶקע  וִּ ויְסן אֹויב ֶער אִּ ֶמעְנְטׁש וִּ

י שִּ  יְך? ֶווען דִּ יֶבער, אּון ֶמען ְפֵריילִּ יְך אִּ יְסט זִּ ְמָחה גִּ
יְדן, ֶדעָמאְלט ֵווייְסט  יְך אֹויְך ַאְנֶדעֶרע אִּ ַמאְכט ְפֵריילִּ

יְך. יז ֶבֱאֶמת ְפֵריילִּ  ֶמען ַאז ֶמען אִּ
ְצֹות פּון חֹוֶדׁש ָאָדר אּון ֶדעְרַפאר ֶזעהט ֶמע י מִּ ן ַאז דִּ

יז  יט ְצָדָקה ָוֶחֶסד, ַווייל ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש אִּ יל מִּ ֶזעֶנען פִּ
יט ַאְנֶדעֶרע, צּו  יְך ֶוועט ֶער טּוהן ְצָדָקה ָוֶחֶסד מִּ ְפֵריילִּ

יְדן אֹויְך. יְך ַאְנֶדעֶרע אִּ  ַמאְכן ְפֵריילִּ
יט ַׁשָבת ְׁשָקלִּ  יְך ָאן מִּ ים, ָוואס ֶמען רּוְפט ֶעס ֵהייְבט זִּ

ים, צּו ֶגעְבן ְצָדָקה, אּון ֶדעְרָנאְך  ׁשֹוין אֹויס צּו ֶגעְבן ְׁשָקלִּ
ית ַהֶׁשֶקל ַפאר  יְך צּו ֶגעְבן ַמֲחצִּ יְרט ֶמען זִּ ים פִּ ֶעֶרב פּורִּ

ים ַאֵליי יט  ןְצָדָקה, אּון ֶדעְרָנאְך פּורִּ יל ָנאר מִּ יז ָדאְך פִּ אִּ
ְׁשלוֹ  ים, ְסעּוַדת ְצָדָקה ָוֶחֶסד, מִּ ח ָמנֹות, ַמָתנֹות ָלֶאְביֹונִּ

ים  ְׁשָפָחה אּון ְפַרייְנד, אּון אֹויְך פּון פּורִּ י מִּ יט דִּ ים מִּ פּורִּ
יג ֶטעג ַפאר ֶדער יֹום טֹוב ֶפַסח, ֵהייְבט  יז ְדַרייסִּ ָוואס אִּ
ְסָחא ַפאר  ְמָחא ְדפִּ ֶמען ׁשֹוין צּוַזאם ֶנעֶמען קִּ

יֶמעַלייט אֹויף ֶפסַ  ח, קּוְמט אֹויס ַאז ַגאְנץ חֹוֶדׁש ָאָדר ָארִּ
יט ְצָדָקה ָוֶחֶסד יְנֶדען מִּ יז ַפאְרבִּ ַווייל ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש  .אִּ

יט  יְך ַאְנֶדעֶרע מִּ ויל ֶער אֹויְך ַמאְכן ְפֵריילִּ יְך, וִּ יז ְפֵריילִּ אִּ
 ְצָדָקה ָוֶחֶסד.

 

ו ָבה ִמיט ִשְמָחה ש   ת ְ

יז ַא וי ֹחֶדׁש ֶאלּול אִּ חֹוֶדׁש ָוואס ֶמען טּוט  ַאזֹוי וִּ
ין ֹראׁש  ְרָאה, ֶמען ָהאט מֹוָרא פּוֶנעם יֹום ַהדִּ יִּ ְתׁשּוָבה מִּ
יט  יְך צּו ַא ַגאְנֶצע חֹוֶדׁש מִּ ַהָׁשָנה, אּון ֶמען ְגֵרייט זִּ
ין,  ים צּו ֶקעֶנען זֹוֶכה ַזיין ְבדִּ ים טֹובִּ ְתׁשּוָבה אּון ַמֲעשִּ

ַרייְבן ֹראׁש ַהָׁשָנה ַא גּוט ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָזאל ָאְנְׁש 
 ֶגעֶבעְנְטְׁשט ָיאר.

יז ֶדער חֹוֶדׁש ָאָדר ַא חֹוֶדׁש ָוואס ֶמען  ַאזֹוי אֹויְך אִּ
יז ֶעס ְתׁשּוָבה ֵמַאֲהָבה אּון  טּוט ְתׁשּוָבה, ָאֶבער ֶיעְצט אִּ
יְך צּו צּום חֹוֶדׁש  יט ֶדעם ְגֵרייט ֶמען זִּ ְמָחה, אּון מִּ יט שִּ מִּ

יָסן וָ  ין נִּ ידִּ יָסן ֲעתִּ ָלה, ְבנִּ יז ֶדער חֹוֶדׁש ַהְגאֻׁ ואס אִּ
ְמָחה פּון ֶדעם חֹוֶדׁש ֶקען ֶמען  י שִּ יט דִּ ָגֵאל, אּון מִּ ְלהִּ
יְׁשט ֶגעֶווען ֶגענּוג  יז נִּ ַפאֶרעְכְטן ַאֶלעס ָוואס ֶמען אִּ

יְך ַא ַגאְנץ ָיאר.  ְפֵריילִּ
 

 דהמשך בדף 
 

   

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

יג ֶקען ֶמען ַפאְרְשֵטיי יְשט ֵאייבִׁ יְנַגאְנְצן אֹויְפֶהעְרן צּו ֶלעְרֶנען, ַווייל נִׁ ן, אּון אִׁ
י ֶגעדּוְלד צּו ַפאְרְשֵטיין. יג ָהאט ֶמען דִׁ יְשט ֵאייבִׁ  נִׁ

סּוק,  ְָ הְוִיְקחּו לִ ָדאס ָזאְגט ֶדער  ים ַאז י ְתרּומָׁ ה, ָזאְגט ֶדער ַבַעל ַהּטּורִׁ  ְתרּומָׁ
יֹות  י אֹותִׁ יז דִׁ ה מ"אִׁ י ּתֹוָרה ָוו ,"תֹורָׁ ין אס ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט דִׁ ֶגעֶגעְבן אִׁ

יג ֶטעג יְדן ֶנעֶמען, אּון ָדאס ֶוועט ֵזיי ֶדעְרֶנענְ  .ֶפעְרצִׁ י אִׁ י ּתֹוָרה ַדאְרף דִׁ ֶטעְרן דִׁ
"י ָזאְגט, צּום ֵאייבֶ  יט ֵשמֹות ִלי ִלְשִמיעְרְשְטן. אּון ַרשִׁ יל מִׁ יז פִׁ י ּתֹוָרה אִׁ , דִׁ

י ְרפּוָאה ַאְנְטֶקעְגן ֶדעם ֵיֶצר ָהַרע ָווא יז דִׁ ויל פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ָדאס אִׁ ס וִׁ
ר ְמשּוֶגע ַמאְכן ֶדעם ֶמעְנְטש. ָאֶבער ֶעס ַדאְרף ַזיין,  שֶׁ ל ִאיש אַּ נּו ֵמֵאת כָׁ ִיְדבֶׁ

ְְ ַאֶוועק ֶגעְבן ַזיין ַהאְרץ, ֶער ַדאְרף ְשַטארְ ִלּבוֹ  י ְקן ַזיין , ֶדער ֶמעְנְטש ַדאְרף זִׁ
ְְ ַהאְרץ  י יט ָוואס ֶדעזִׁ ְְ מִׁ י ַאֶלע ְדֵרייְדֶלע ר ֵיֶצר צּו ֶקעֶנען ַארֹויס ְדֵרייֶען פּון דִׁ

י ים ַפאְרְדֵרייֶען ַא ָקאְ ַאז ֶער ָזאל נִׁ ויל אִׁ  ְשט ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה.ָהַרע וִׁ
ְשָכן בַ  יט ֶדעם בֹויֶען ַא מִׁ ין ֶווען ַא ֶמעְנְטש ֶוועט ָדאס טּוהן, ֶוועט ֶער מִׁ ְְ אִׁ י יי זִׁ

ין ַהאְרץ ְש  ים אִׁ יג.ַהאְרץ, ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶוועט וואֹויֶנען ַביי אִׁ  ֶטעְנדִׁ
ְְ ַהַנַחל ֵליל שב"ק ְּתרּוָמה תשס"   לפ"ק( ט)ּתֹו

*** 
ה יר ַא  - ְוִיְקחּו ִלי ְתרּומָׁ ְכאֹוָרה ָוואְלט . ְּתרּוָמהזֵיי ָזאְלן ֶנעֶמען ַפאר מִׁ לִׁ

סּוק,  ְָ ין  ה "ְוִיְתנּו"ֶגעַדאְרְפט ְשֵטיין אִׁ יְדן ָזאְלן  - ִלי ְתרּומָׁ י אִׁ  "גֶׁעְּבן"דִׁ
 ?"ְוִיְקחּו"ְּתרּוָמה, ַפאְרָוואס ְשֵטייט 

יז  יָט"א אִׁ י ָזאְגט מֹוַהָרא"ש ְשלִׁ וי ֶדער ֶרבִׁ יר לֹויט וִׁ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק אָדאס ַמְסבִׁ ' )לִׁ
יָמן קט"ז( ְְ ֶדע סִׁ יד ֶגעְבט ְצָדָקה ֶוועְרט ֶער דּוְר יצ םַאז ֶווען ַא אִׁ ל פּון ֲעֵבירֹות, ּונִׁ

י ְגָמָרא ָזאְגט  ֲחִמין עָׁ  )ַשָבת קנ"א:(ַווייל דִׁ ְּבִריֹות ְמרַּ ל הַּ ֵחם עַּ ְמרַּ ל הַּ יו ִמן כָׁ לָׁ
ִים, מַּ שָׁ ים ַרחֲ  הַּ ָמנּות ֶווער ֶעס ָהאט ַרֲחָמנּות אֹויף ֶמעְנְטְשן ָהאט ֶמען אֹויף אִׁ

יְמל, קּוְמט אֹויס ַאז ֶדער ָוואס ֶגעְבט ְצָדָקה ָהאט ֶדער ֵאייֶבעְרְש  ֶטער פּון הִׁ
ים  ים, אּון ֶדעָמאְלט'ס מּוז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער אִׁ ֶגעְבן ֵשֶכל ַרֲחָמנּות אֹויף אִׁ

י ְגָמָרא ָזאְגט  יְשט ַרֲחָמנּות  )ְבָרכֹות לג(ַווייל דִׁ ַאז אֹויף ַא שֹוֶטה ָטאר ֶמען נִׁ
יַצל פּון ֲעֵבירֹות ַווייל ַאן ֲעֵביָרה טּוט ֶמען ָנאר  ָהאְבן, אּון ֶדעְרַפאר ֶוועְרט ֶמען נִׁ

יְשט ַקיין ֵשֶכל  )סֹוָטה ג(. ֶווען ֶמען ָהאט נִׁ
ְשָכן, ְשטֵ אּון דֶ  יְדן ָהאְבן ֶגעֶגעְבן ְצָדָקה ַפאְרן מִׁ י אִׁ ייט עְרַפאר ֶיעְצט ֶווען דִׁ

ה יט ֶדעם ָוואס זֵיי ָהאְבן ֶגע - ְוִיְקחּו ִלי ְתרּומָׁ ֶגעְבן זֵיי ָהאְבן ֶגענּוֶמען, ַווייל מִׁ
ן ֲחָמנּות ָהאְבן אֹויף זֵיי, אּוְצָדָקה ָהאְבן זֵיי ֶגענּוֶמען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ֶער ָזאל רַ 

יְשט טּוהן ַקיין ֲעֵבירֹות. ְְ ֶדעם ֶוועְלן זֵיי נִׁ  דּוְר
ְְ ַהַנַחל ֵליל שב"ק ְּתרּוָמה תשס"ג לפ"ק(  )ּתֹו

 

*** 
ב, ִשיתָׁ ְשנִַּים ְכרּוִבים זָׁהָׁ "י:  ְועָׁ ְרצּוף  -ְכרּוִבים ָזאְגט אֹויף ֶדעם ַרשִׁ ְדמּות פַּ

ם, הֶׁ יְנד, וִׁ  ִתינֹוק לָׁ ים פּון ַא קִׁ נִׁ ְָ ים אֹויְפ'ן ָארֹון ָהאְבן ֶגעַהאט ַא  י ְכרּובִׁ ויֶדער דִׁ
סּוק  ְָ יר אֹויְפן  יֶנען מִׁ ית ג, כדֶגעפִׁ ְכרּו ()ְבֵראשִׁ ן אֶׁת הַּ , ִביםוַּיְַּשֵכן ִמקֶׁדֶׁם ְלגַּן ֵעדֶׁ

"י:  ְכרּוִבים ָזאְגט אֹויף ֶדעם ַרשִׁ ת הַּ ה -אֶׁ לָׁ ְלֲאֵכי ֲחּבָׁ  .מַּ
כְ  יָרהלִׁ יז ֶעס ַא ְסּתִׁ יְנד א ,אֹוָרה אִׁ ים ֵמייְנט ַא קִׁ "י ַאז ְכרּובִׁ ּון ָדא ָדא ַטייְטְשט ַרשִׁ

ים ֵמייְנט ַמְלֲאֵכי ַחָבָלה? "י ַאז ְכרּובִׁ  ַטייְטְשט ַרשִׁ
יָרה, ֵבייֶדע יְשט ֵקיין ְסּתִׁ ְכַלל נִׁ יז בִׁ יָט"א ַאז ֶעס אִׁ ֶרעְדט  ָזאְגט מֹוַהָרא"ש ְשלִׁ

ֶרת ֶהעֶכערֶמען פ ְֹ יְגן אֹויְפן ַכ ים לִׁ י ְכרּובִׁ יְנד, ָנאר אֹויב דִׁ ֶדעם  ּוֶנעם ֶזעְלְבן קִׁ
י ּתֹוָרה, ָדאס ֵמייְנט, ַאז ֶמען ֶלעְרְנט אֹויס ַפאְרן קִׁ  יז דִׁ ְְ ָארֹון, ָוואס ָדאס אִׁ י יְנד זִׁ

יֶגע ּתֹוָרה, ֶדעָמאְלְטס  י ֵהיילִׁ וי צּו צּוֶגעוואֹויֶנען צּו ֶלעְרֶנען דִׁ ים וִׁ נִׁ ְָ ָהאט ֶער ַא 
יְנד. ְְ קִׁ י  ַאן ֵאייְדל ֶעְרלִׁ

יז נִׁ  יְשט ֵקיין ּתֹוָרה, ֶער אִׁ יְנד אֹויב ֶלעְרְנט ֶער נִׁ ויֶדער ֶדער ֶזעְלֶבער קִׁ יְשט וִׁ
ויל ָנאר צּוְבֶרעְכן אּון שֶ  יְגן אֹויְפ'ן ָארֹון, ֶוועְרט ֶער ַא ַמְלַאֵכי ַחָבָלה, ֶער וִׁ עדִׁ

 ַזאְכן.
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 ַא ׁשִידּוְך ִאיז פּון ִהיְמל
 

 

 

 

 ְוִסיפּוִרים יחֹותִש 
~~~ 

עְטן ֶׁ ועג צו  ב  ע וֶׁ  ִדי ִריְכִטיגֶׁ
י'ן, ָהאט ֶגעַהאט ַא  י, ַא ַתְלמּוד פּון ֶרבִּ ר' ַנְפָתלִּ
יְׁשן ֶוועג, ר'  ידִּ יז ַלייֶדער ַאֶוועק פּון אִּ זּוהן ָוואס אִּ
יְך ֵזייֶער ְמַצֵער ֶגעֶווען אֹויף ֶדעם אּון  י ָהאט זִּ ַנְפָתלִּ

ֶגעֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאז ֶדער ֶער ָהאט ַאַסאְך 
יז ַטאֶקע ֶגעֶווען. זּוהן ָזאל ְׁשַטאְרְבן, אּון ַאזֹוי אִּ

ֶווען ר' ָנָתן ָהאט ָדאס ֶגעֶהעְרט ָהאט ֶער ֵזייֶער 
יד ֶגעֶווען ֶדערֹויף, ֶער ָהאט ֶגעָזאְגט ַאז אֹויב  ַמְקפִּ

ָלה ַאז ֶער ֶקען  ,ֶער ָהאט ׁשֹוין ָיא ַא ֹכַח פּון ְתפִּ
פֹוֵעל'ן ַביים ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַזאְכן, ָוואְלט ֶער ׁשֹוין 
ֶעְנֶדעְרׁש ֶגעַדאְרְפט ֶבעְטן ַאז ַזיין זּוהן ָזאל ְתׁשּוָבה 

טּוהן.
יז  יְגְסֶטע ֵעָצה ַפאר ֶיעֶדע ְפָראְבֶלעם אִּ י ֵאייְנצִּ דִּ

ען ָהאט ָנאר צּו ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ֶווען מֶ 
יְׁשט אֹויף  יְך נִּ יְרט זִּ יְנד ָוואס פִּ יט ַא קִּ ַאַזא ָצָרה מִּ

וי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין י ֶוועג צּו  ,וִּ יז אֹויְך ָנאר ָדאס דִּ אִּ
יְנד ָזאל ֶבעְטן ַאַסאְך ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאז ֶדער קִּ 

יק ַכאְפן יְך צּורִּ יד. זִּ יֶכער אִּ אּון ֶוועְרן ַאן ֶעְרלִּ
 

ְכָתב י"ב תשכ"ד()ַאֶׁשר  ַבַנַחל לשה"ק, ֵחֶלק ס"ב, מִּ
 

*** 

רו ְך ה' ה ה' •ַחְסֵדי ה'  • ב ָ  ִאם ִיְרצֶׁ

יֶגער ַבַעל ׁשֵ  יז ֶדער ֵהיילִּ י"ַע ַפאר ֶער אִּ ם טֹוב זִּ
ין  ְתַגֶלה ֶגעָוואְרן, ְפֶלעְגט ֶער ַאַסאְך ַארּום ָפאְרן אִּ נִּ

יְך ויְׁשן  ְׁשֶטעט אּון ֶדעְרֶפער, ֶער ְפֶלעְגט זִּ ְדֵרייֶען ְצוִּ
יְדן, אּון י ָפׁשּוֶטע אִּ ויְׁשן דִּ ֶער  ֶדעם ֲהמֹון ַעם, ְצוִּ

יט ֵזיי. ְפֶלעְגט ַאַסאְך ְׁשמּוֶעְסן מִּ
ֶער ָהאט ֶגעְפֶרעְגט ֵאייֶנעם: "ָוואס ַמאְכְסטּו?" 

יְלן  .אּון ֶיעֶנער ָהאט ֶגעָזאְגט: "ָברּוְך ה'" וי ַאזֹוי פִּ "וִּ
יְנֶדער?", "ֶגעלֹויְבט ֶדער ַדיין ַווייב אּון  קִּ

יֶען, ֵזיי ֶגעְבן .ְׁשֶטער"ֵאייֶבעְר  י קִּ וי ַאזֹוי ֶזעֶנען דִּ  "וִּ
יְלְך?", "ַחְסֵדי ה' יְׁשט  ,ֶגענּוג מִּ יְך נִּ ֶמען ֶקען זִּ

ָאְפֶרעְדן". אּון ַאזֹוי ַווייֶטער ְפֶלעְגט ֶער ְׁשמּוֶעְסן 
ים, אּון ַאלֶ  ְנָינִּ ין ַאֶלע עִּ יט ֵזיי אִּ יהל מִּ יְטן צִּ עס מִּ

יבּוֵרי ֱאמּוָנה, ַאז  ֵזיי ַארֹויס צּו ְקֶוועְטְׁשן פּון ֵזיי דִּ
ָזאְלן ֶרעְדן אּון ֶדעְרַמאֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן.

י ָזאְגט  יָמן מ"ד( ֶדער ֶרבִּ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב', סִּ אֹויְפן )לִּ
ים פט, ב(ָפסּוק  לִּ י,  )ְתהִּ יַע ֱאמּוָנְתָך ְבפִּ ַאז ֱאמּוָנה אֹודִּ

יֶנעם מֹויל פּוֶנעם ֶמעְנְטׁש, ֶווען ֶמען  יְך אִּ ֶוועְנְדט זִּ
י  ין דִּ ֶרעְדט ַאַסאְך פּון ֱאמּוָנה, ַדאן ֵגייט ֶעס ַאַריין אִּ
ֵבייֶנער אּון ֶמען ַבאקּוְמט ַטאֶקע ַאן ֱאֶמת'ֶע אּון 

ין ַבאֶׁשעֶפער. ֵרייֶנע ֱאמּוָנה אִּ
יְך צ יג ּוֶגעֹוואֹויֶנען ְׁש ֶדעְרַפאר ַדאְרף ֶמען זִּ ֶטעְנדִּ

יג צּו צּו ֶרעְדן פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ְׁש  ֶטעְנדִּ
ֶדעְרַמאֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אֹויף ֶיעֶדע ַזאְך ָזאְגן 
ְרֶצה ה'",  ם יִּ "ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶוועט ֶהעְלְפן", "אִּ

יט ֶדעם ְבֶרענְ  ְגט ֶמען "ָברּוְך ה'", "ַחְסֵדי ה'". אּון מִּ
יֶגע. ין ַאֶלע ַארּומִּ יְך אּון אִּ ין זִּ ַאַריין ֱאמּוָנה אִּ

ְכָתב י"ב תשמ"א( )ַאֶׁשר ַבַנַחל לשה"ק, ֵחֶלק ס"ב, מִּ
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צו באקומען דעם גליון יעדע וואך אויף אימעיל, ווי אויך צו אדוועטייזן אינעם גליון 

 Breslevcenter@gmail.com פארבינט אייך צו:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 מוסדותינו הק' נייעס אינערהאלב
 

 חיםתטמשפון די די אפצאל פארלאנג 
 ציון הק' אפגערופן ב"האויפן 

 

ויפגעברענגט געווארן אין רווי געמאלן דא פארגאנגענע וואך איז א
זירה אז יעדער די אוקריינישע פארלאמענט א פארשלאג צו מאכן א ג

ח זיין על ציון הק' פון רבי'ן אין אומאן, זאל מוזן תטוואס וויל זיך מש
ן טאג. און דאס האט באצאלן בערך הונדערט דאלער פאר יעד

אויפגעברענגט זארג פאר די צענדליגע טויזנטער אידן וואס קומען 
צום ציון הק' במשך די יאר, ובפרט אויף ראש השנה, אז עס וועט 
צוקומען נאך א שווערע אפצאל פון עטליכע הונדערט דאלער יעדעס 

 יאר.
תפלות ישראל עושה רושם, נאכדעם וואס כלל ישראל בכלל און 

די ברסלב בפרט האבן איינגעריסן און געבעטן דעם אייבערשטן חסי
אז מען זאל מבטל זיין די גזירה, קומט יעצט אריין די גוטע נייעס אז 
דער פארלאמענט מיטגליד וואס האט ארויפגעברענגט די פארשלאג 

 האט צוריק געצויגן, און מבטל געווען די גאנצע זאך.
דעם אייבערשטן אויף זיינע  אידן איבער דער גארער וועלט דאנקן

חסדים, און בעטן אויף ווייטער. עד הנה עזרונו רחמיך ולא עזבונו 
 חסדיך, ואל תטשני ה' אלוקינו לנצח.

 !כי אתה שומע תפלת כל פה
*** 

 

 אסיפת הורים פארגעקומען
 די וואך אין תלמוד תורה

 

די  מען די יערליכע אסיפת הורים, וועןדי וואך זונטאג איז פארגעקו
ומחנכים קומען מיט די מלמדים צוזאם געזיך זענען עלטערן 

שמועסן די פארשריט פון די טייערע איבערצוגיין און איבערצו
 קינדער.

נאכדעם וואס די עלטערן האבן זיך איבער געשמועסט מיט די 
מלמדים פאר א לענגערע צייט, האט דער חשובער מנהל שליט"א 

איבער די וויכטיגקייט פון די געהאלטן א דרשה פאר די עלטערן, 
ארבעט פון די עלטערן און מחנכים. דערנאך האט מען -צוזאמען

געהערט טייערע דיבורים פונעם ראש ישיבה שליט"א וואס האט 
ארום גערעדט איבער וויכטיגע נושאים אין חינוך, די קינדער זענען די 

י חינוך על פון אויג, און וויפיל מען אינוועסטירט אין דפאפ-שווארץ
די פירות, און מען שעפט פילע  דערנאךמען  טפון די קינדער, שנייד

 הויפענעס נחת.
די עלטערן האבן אויסגעדרוקט גרויס צופרידנהייט פון די אסיפה 

 וואס איז ב"ה געקרוינט געווארן מיט גרויס סוקסעס.
  !אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו

 

 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 

Min. order $100 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 א הארציגע מזל טוב פארמיר וואונטשן 
 

 הי"ו יעקב יוסף לונגער 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, דורות ישרים ומבורכים, אמן.
’ 

עלי' לתורה בביהמ"ד היכל הקודש 
 ברסלב וויליאמסבורג

27 Skillman St. 
* 

 החתונה דינסטאג נאכט
 לם אור החיים וויזניץ, מאנסיבאו

 
 

 

 
 
 

 

רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
 המשך

י  יז )ַהְׁשָמטֹות ְלַחַיי מֹוֲהַר"ן( ָזאְגט ֶדער ֶרבִּ י ַאז ָאָדר אִּ ָראֵׁשי ֵתיבֹות דִּ
י ְגָמָרא ָזאְגט  ֶמת.'ָבְרָך אֱ 'אׁש דְ 'רֹ פּון  וי דִּ ֶקען ַזיין ֶדער ְפַׁשט לֹויט וִּ

ין ל"א.(  ידּוׁשִּ י )קִּ אֹויף ֶדעם ָפסּוק ֹראׁש ְדָבְרָך ֱאֶמת, ְפֶרעְגט אֹויף ֶדעם דִּ
י ָאְנַפאְנג ֶוועְרֶטער  -אׁש ְדָבְרָך ְוֹלא סֹוף ְדָבְרָך?" ְגָמָרא "רֹ  ָנאר דִּ

ּסֹוף ְדָבְרָך  י ְגָמָרא "ֶאָלא מִּ יְׁשט? ָזאְגט דִּ י סֹוף נִּ ֶזעֶנען ֱאֶמת, אּון דִּ
יז  י ָאְנַפאְנג אִּ יָכר ֶׁשֹראׁש ְדָבְרָך ֱאֶמת", פּוֶנעם סֹוף ֶזעהט ֶמען ַאז דִּ נִּ

 אֹויְך ֱאֶמת.
יז ָראֵׁשי ֵתיבֹות רֹ ָדאס קֶ  י ְמַרֵמז, ָאָדר אִּ יז ֶדער ֶרבִּ אׁש 'ען ַזיין אִּ

יז ֶדער ֶלעְצֶטער חֹוֶדׁש פּוֶנעם 'ָבְרָך אֱ 'דְ  ֶמת, ַאז חֹוֶדׁש ָאָדר ָוואס אִּ
יט  יז ֶמען מִּ ין ֶדעם חֹוֶדׁש, אִּ יְך אִּ יז ְפֵריילִּ ים, ֶווען ֶמען אִּ ֵסֶדר ַהֲחָדׁשִּ

י ַאֶלע חֲ  יְך, ֶדעם ְמַתֵקן דִּ יְׁשט ֶגעֶווען ְפֵריילִּ יז נִּ ים ָוואס ֶמען אִּ ָדׁשִּ
יְך,  יז ֶדעָמאְלט ְפֵריילִּ ַווייל פּון ֶדעם ֶלעְצְטן חֹוֶדׁש, ֶווען ֶמען אִּ
יְך  יט ֶדעם ַאז ֶמען ָהאט ֶבֱאֶמת ֶגעָוואְלט ַזיין ְפֵריילִּ ַווייְזט ֶמען מִּ

וי ֶמען ָוואְלט ֶגעֶווען אֹויְך ַא ַגאְנץ ָיאר, אּון ֶעס ֶוועְרט ֶגעֶרעְכְנט  וִּ
יְך ַא ַגאְנץ ָיאר.  ְפֵריילִּ

י ְגָמָרא   ַאז)יּוָמא פ"ו:( אּון ֶווען ֶמען טּוט ְתׁשּוָבה ֵמַאֲהָבה, ָזאְגט דִּ
ְצֹות ַדאן יֶבעְרֶגעְדֵרייט אֹויף מִּ אּון ֶדעְרַפאר  .ֶוועְרן ַאֶלע ֲעֵבירֹות אִּ

ְמָחה ֶוועְרט ֶווען ֶעס קּוְמט חֹוֶדׁש ָאָדר אּון ֶמען ט ּוט ְתׁשּוָבה ְבשִּ
י ְגָמָרא ָזאְגט, ַאז פּון סֹוף ָיאר 'ָבְרָך אֱ 'אׁש דְ 'ְמקּוָים רֹ  וי דִּ ֶמת, ַאזֹוי וִּ

יֶבעְרֶגעְדֵרייט צּום גּוְטן, ַאֶלע ֲעֵבירֹות ֶוועְרן  י ַגאְנֶצע ָיאר אִּ ֶוועְרט דִּ
ְצֹות. יֶבעְרֶגעְדֵרייט צּו מִּ  אִּ

יז ֶדעם וָ  ין חֹוֶדׁש ָאָדר, ֶוועט ֶער וואֹויל אִּ יְך אִּ יז ְפֵריילִּ ואס אִּ
יֶכער ָהאְבן ַאֶלעס גּוטְ   ס.זִּ

יחֹות מֹוַהָרא"ׁש)  (ֹחֶדׁש ָאָדר ,שִּ
 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 הי"ו מרדכי הערצוג מו"ה
 תלמיד ישיבתינו הק'

 

 למזל טוב החתונהצו זיין שמחת 
 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז עס 
ון א בנין עדי זאל זיין א קשר של קימא א

 עד, דורות ישרים ומבורכים, אמן.
 

 נייטראעלי' לתורה בביהמ"ד 
 וויליאמסבורג

161 Rodney St. 
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 נאכט זונטאגהחתונה 
 וויליאמסבורג ,פרדס צביבאולם 
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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
 5:30הדלקת הנרות......................

 8:58.................ר"ש.....סוף זמן ק
 6:05...........................מוצש"ק.....

 שיעורים כסדרן
  .סוכה ה'................בבלי.............

 .......סנהדרין נ"ב...........ירושלמי
 '............מנחות פרק בתוספתא...

 
 
 
 

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ֲהֹרן ֶאת ְשמֹות ְבֵני ִיְש  א אַּ ל ִלבֹו,ְונָׁשָׁ ֵאל עַּ ֶדער ֹכֵהן  ,ֹכֵהןהַ ַאֲהֹרן  רָׁ
 ְנִדיג.ֶטעָזאל ְטָראְגן ֶדעם חֹוֶשן אֹויְפן ַהאְרץ ְש  ,ָגדֹול

ל שֵ ִזי"ַע ְבֶרעְנְגט פּון  ּתֹוְלדֹות יֲַּעֹקב יֹוֵסףֶדער ֵהייִליֶגער  עַּ ִזי"ַע,  ם טֹובבַּ
לֹויט  ,ִאין ֶיעְדן דֹור ,ֵגייט ַארֹויף אֹויף ֶיעְדן ִאיד ,ַאז ֶיעֶדע ַזאְך פּון ִדי ּתֹוָרה

 יְצן ִדי ִמְצָוה פּוֶנעם ֹחֶשן?נִ ֶמען ַדאְרף ֶמען ַפאְרְשֵטיין, ִווי ַאזֹוי ֶקען  ַזיין ַמָצב.
)ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן  מֹוַהָרא"ש ְשִליָט"א ִאיז ָדאס ַמְסִביר לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט

עם ַאז ֶיעֶדער ִאיד ִאיז ִווי ַא ִדיַמאְנט ְשֵטיין ִאיֶנעם ְקרֹוין פּוֶנֵחֶלק א' ִסיָמן ו'( 
ר ֶיעֶדער ֵשֶבט ָהאט ַאן ַאְנֶדע ער ֹחֶשן ַווייְזן,ָדאס טּוט אּוְנז דֶ  ֵאייֶבעְרְשְטן.

ַאז ֶיעֶדער ִאיד ָהאט ִזיְך אּוְנז ְשֵטיין, ִמיט ַאן ַאְנֶדער ָקאִליר, ָדאס ַווייְזט 
 ֶיעֶדער ִדיְנט ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויף ַזיין. ַזייֶנע ְנקּודֹות ָוואס ֶער ֶקען טּוהן

ֶדעְרַפאר ָטאר ֶמען  .ען ֶקען ִניְשט קּוְקן אֹויף ַא ְצֵווייְטןְרִטיְגן ֶוועג, מֶ אַ ֵאייְגנְ 
אס ֶווען ֶמען ֶזעהט ַאז ַא ְצֵווייֶטער ֶקען טּוהן ַזאְכן ָוו ,ִניְשט ֶוועְרן צּוְבָראְכן

ען טּוהן ַאְנֶדעֶרע ַזאְכן ָוואס ֶיעֶנער קֶ  ְנְסטֶקע דּוִניְשט טּוהן, ַווייל  ְנְסטֶקע דּו
 הן.ִניְשט טּו

 .דֹולָאֶבער ִדי ַאֶלע ְשֵטייֶנער מּוְזן ִליְגן אֹויְפ'ן ַהאְרץ פּון ַצִדיק ֶדער ֹכֵהן גָ 
ין מּוז ֵגיין צּו ַא ַצִדיק, ָוואס ָזאל ִאים ַווייְזן ִדי ִריְכִטיֶגע ֶוועג אִ  דֶיעֶדער ִאי

צּו ֶלעְבן ִמיְטן ֶלעְבן, ִווי ַאזֹוי צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ִווי ַאזֹוי 
ט ִדי ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ָדאס ִאיז ֶדער ְשֵלימּות פּון ַא ַצִדיק ֶווען ֶער ְטָראגְ 
עְרְנט ִאיְדן אֹויף ַזיין ַהאְרץ, ֶער ָהאט ֵזיי ִאיְנִזין, ֶער ָזאְרְגט ִזיְך ַפאר ֵזיי, אּון לֶ 

 ֶבעְרְשְטן.ם ֵאייֶדעֵזיי אֹויס ִדי ִריְכִטיֶגע ֶוועג צּו ִדיֶנען 
 ֶדער ַצִדיק ַשייְנט ַאַריין ֶדעם "אּוִרים ְוּתּוִמים",ִאיֶנעם ֹחֶשן ִאיז ֶגעִליְגן ִדי 

, צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ִבְּתִמימּות ּוְפִשיטֹות "ְּתִמימּות",פּון  "אֹור"
ט'ֶעְרֵהייט ִווי ַאזֹוי ֶדער ַאַרייְנצּוַכאְפן ִווי ֶמער ִמְצֹות ּוַמֲעִשים טֹוִבים ָפשּו

 ֶגעֵהייְסן.ֶעס ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט 
ט",ֹחֶשן ָהאט אֹויְך ֶגעֵהייְסן  רֶדע ִמְשפָׁ ָדאס ִאיז פּון ִדי  "ֹחֶשן הַּ

 ןַאז ֶיעֶדער ָזאל ִזיְך ַאֵליי ִוויְכִטיְגְסֶטע ַזאְכן ָוואס ֶדער ַצִדיק ֶלעְרְנט אֹויס,
ְך 'ֶעֶנען ַא ִמינּוט ְצֵוויי, אּון ִזיְך ַאדּורְ בְ אג ָזאל ֶמען ַאָראפ'ַגנְ ֶיעְדן טָ  .ִמְשָפט'ן

א אֹויף ֶדער ֶרעְדן ִמיְטן ֵאייֶבעְרְשְטן:  אֶשעֶפער, וָׁואס טּוה ִאיְך דָׁ "בַּ
ֶלע גּוֶטע זַּאְכן וָׁואס דּו ֶגעְבְסט ִמ  אר אַּ אְנק ִדיר פַּ  יר, ֶוועְלט? ִאיְך דַּ

 
 המשך בדף ב

 (222) 22,  גליון 3שנה                                                                         קלפ" דשנת תשע", ' אדר א'ח ,תצוהפרשת 

 

רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
 

ֵנְך זַּיין ִקיְנֶדער  ~    ~ ְמחַּ
 

ִחינּוְך ִאיז ֶדער ְגֶרעְסֶטער אּון 
ִוויְכִטיְגְסֶטער ְיסֹוד פּון ְכַלל ִיְשָרֵאל. ֶווען ֶמען 

ְפן ֶעְרִליְכן ֶוועג, ַדאן ֵנְך ִדי ִקיְנֶדער אֹויִאיז ְמחַ 
 .ַגאְנץ ֶלעְבן רעֶ ַאזֹוי ְבַלייְבן ַזייֵזיי  ןלְ ֶווע

ֲחֹנְך ַלַנַער ַעל ִפי )ִמְשֵלי כב ו( ְשֹלֹמה ַהֶמֶלְך ָזאְגט 
ַדְרכֹו ַגם ִכי ַיְזִקין ֹלא ָיסּור ִמֶמָנה, אֹויב ֶמען 

ֹויְפן ִריְכִטיְגן ֶוועג, ַדאן ִאיז ְמַחֵנְך ֶדעם ִקיְנד א
ֶוועט ֶער ְבַלייְבן ַאזֹוי אֹויְך אֹויף ַזיין ֶעְלֶטער. 
אּון ַפאְרֶקעְרט אֹויב ֶדער ִקיְנד ֶוועְרט ִניְשט 
ן ְמחּוָנְך ִווי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין, ֶוועט ֶער ְבַלייבְ 

ין ין ְגָדִיים אֵ ִאם אֵ "ַאזֹוי אֹויף ַווייֶטער, 
ִדי ִקיְנֶדער ֶזעֶנען ִניְשט גּוט, אֹויב  - "יםְתָייִש 

ַדאן ֶקען ִניְשט אֹויְפַוואְקְסן ַקיין ֶעְרִליֶכע 
ִאיִדיֶשע דֹורֹות, אּון ֶדעְרַפאר ִאיז ִדי 
ִוויְכִטיְגְסֶטע ַזאְך ִזיְך ַאַריין צּו ֵלייְגן ִאין ִדי 

אְלן ִחינּוְך פּון ִדי ִקיְנֶדער, צּו ֶזעהן ַאז ֵזיי זָ 
ָדאס  עטוְך אּון וואֹויל, אּון ַדאן וֶ ַזיין ֶעְרִלי

 ַאזֹוי ְבַלייְבן אֹויף ְשֶטעְנִדיג.
* 

ָלאִמיר ִאיֶבעְרֵגיין ֶעְטִליֶכע ְשַטאְרֶקע 
ְכָלִלים ָוואס ִאיז ֵזייֶער ִוויְכִטיג צּו ִוויְסן ַפאר 

 ֶעְלֶטעְרן אּון ְמַחְנִכים.
 

 יםֹוֵרׁש ְוָנֶאה ְמַקיֵ ָנֶאה ד

ִדי ֶעְרְשֶטע ְכַלל ִאין ִחינּוְך ִאיז ַאז ָוואס 
ֶמען ִוויל פֹוֵעל'ן ַביים ִקיְנד, ַדאְרף ֶמען קֹוֶדם 
 פֹוֵעל'ן ַביי ִזיְך. ִדי ֶטַבע פּון ִקיְנֶדער ִאיז ַאז

ֶעְלֶטעְרן אּון  ערֶ עֶ ייַמאְכן ָנאְך ָוואס זֵ  ֵזיי
ֶדער ְמַחֵנְך ְמַחְנִכים טּוֶען, אּון ֶדעְרַפאר אֹויב 

ִוויל אֹויְסֶלעְרֶנען ַפאְרן ִקיְנד ֶעֶפעס, ִווי 
ְלָמָשל ַסְבָלנּות, מּוז ֶער ִזיְך קֹוֶדם ַאֵליין ְמַחֵנְך 
ַזיין צּו ַזיין ַא ַסְבָלן, אּון ִזיְך ֵקייְנָמאל ִניְשט 
אֹויְפֶרעְגן. ָדאס ִאיז ִניְשט ַקיין ְגִריְנֶגע ַזאְך 

ֶקעֶנען ֵזייֶער ְגִריְנג אֹויְפֶרעְגן  ִבְכַלל, ִקיְנֶדער
ֶעְלֶטעְרן ָאֶדער ְמַחְנִכים, ָאֶבער אֹויב ֶדער 
 ִקיְנד ֶזעהט ַאז ֶער ֶקען ַאזֹוי ְגִריְנג ַארֹויס 
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 ב
 

רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
 

נּות, ְמַחֵנְך פּון ִדי ֵכִלים, ֶדער ְמַחֵנְך ָהאט ַאזֹוי ֵווייִניג ַסְבלָ  םֶדעֶנעֶמען 
ַדאן ֶוועט ֶער ִניְשט ֶקעֶנען ָאְנֶנעֶמען ַאֶלע מּוָסר ְדָרשֹות ָוואס ֶדער 

 ְמַחֵנְך ֶוועט ִאים ֶגעְבן אֹויף ַסְבָלנּות.
אּון ִדי ֶזעְלֶבע ִאיז ַביי ֶיעֶדע ַזאְך ָוואס ֶמען ִוויל אֹויְסֶלעְרֶנען ַפאר 

ִסידּור, ַמאְכן ְבָרכֹות אֹויְפן קֹול,  ִקיְנֶדער. ָזאל ֶעס ַזיין ֶבעְנְטְשן ִאין ַא
ְנִטיַלת ָיַדִים, ַמִים ַאֲחרֹוִנים, ֶנעְגל ַוואֶסער, ִניְשט ֶרעְדן ַביים 
ַדאֶוועֶנען, ְצָדָקה, ְתִפָלה ְבִציבּור, ָאֶדער ֵסיי ָוואֶסעֶרע ַזאְך, צּו ַא 

ט ַאז ֶדער ְמַחֵנְך ָזאל ְגרֹויֶסע צּו ַא ְקֵלייֶנע, אֹויב ֶדער ִקיְנד ֶזעהט ִניְש 
ָדאס טּוהן, ֶוועט ֶמען ֵקייְנָמאל ִניְשט ֶקעֶנען פֹוֵעל'ן ַביים ִקיְנד ֶעס צּו 
טּוהן, ַפאְרֶקעְרט ֶדער ִקיְנד ֶוועט ָנאְך ָהאְבן ַטֲענֹות, "ַפאְרָוואס ַדאְרף 

 ִאיְך ֶעס טּוהן, אֹויב ַמייֶנע ְמַחְנִכים טּוֶען ֶעס ִניְשט?"
ְמַחְנִכים ַדאְרְפן ַזיין ַא ֶלעֶבעִדיֶגער ַבייְשִפיל ַפאר ִדי ִקיְנֶדער, אּון  ִדי

ַדאן ֶוועְלן ֵזיי ְגִריְנג ֶקעֶנען פֹוֵעל'ן ַביי ִדי ִקיְנֶדער ַאז ֵזיי ָזאְלן ֶעס אֹויְך 
 ָנאְכטּוהן.

 

 ִאין ְקַלאס "טשֵׁ ע  ב ַ ֶדער 

ז ַאָפאר ָיאר ַארּום ער ִביִקיְנֶדער ֶזעֶנען ַטאֶקע ָנאר ִקיְנֶדער, ָאבֶ 
שֹוין ַזיין ֶעְרַוואְקֶסעֶנע ֶמעְנְטְשן, אּון ֶאְפָשר ֶוועְלן ֵזיי  ייֶוועְלן זֵ 

אֹויְפַוואְקְסן ְגרֹויֶסע ֶמעְנְטְשן, ְגרֹויֶסע ַצִדיִקים אּון ְגאֹוִנים. ֶדער 
ָהאְבן אֹויְך "ט ִזי"ַע אּון ֶדער ֵהייִליֶגער ְגָר"א ִזי"ַע שֵ עֲ ֵהייִליֶגער בַ 

ֶגעֶלעְרְנט ַאְלס ִקיְנד ִאין ֵחֶדר, אּון ֶדער ְמַלֵמד ָהאט ִניְשט ֶגע'ָחלֹוְמ'ט 
ַאז פּון ֵזיי ֶוועט אֹויְפַוואְקְסן ַאֶזעְלֶכע ְגרֹויֶסע ֶמעְנְטְשן. אּון ֶדעְרַפאר 
 ֶווען ֶמען ֶרעְדט צּו ִקיְנֶדער, ַדאְרף ֶמען ָדאס ִאין ַאְכט ֶנעֶמען, ֶמען

ָטאר ֵקייְנָמאל ִניְשט אּוְנֶטער ַשאְצן ַא ִקיְנד, ֶמען ֶקען ֵקייְנָמאל ִניְשט 
ִוויְסן ָוואס ֶער ֵגייט אֹויְפַוואְקְסן, אּון ֶמען ַדאְרף ֶרעְדן צּו ֵזיי ַאזֹוי ִווי 

ֶמעְנְטְשן, אּון ַאַרייְנֶנעֶמען ִאין ָקאפ ַאז ְגרֹויֶסע ֵזיי ָוואְלְטן ֶגעֶווען 
ֶעְטִליֶכע ִאין עס ָוואס ֶמען ֶלעְרְנט ִמיט ֵזיי ֶוועְלן ֵזיי ַדאְרְפן נּוְצן ַאלֶ 

 ָיאר ַארּום ַאְלס ֶעְרַוואְקֶסעֶנער.
 

 קֹוֶדם ֵגיין ַווייֶטער

ַמאְכט ִזיְך ַאז ִקיְנֶדער ְקִריְגן ִזיְך ְצִוויְשן ִזיְך, ָזאל ֶמען ִניְשט ס עֶ ֶווען 
ָאְנְשַרייֶען ֵזיי ְגַלייְך ֹויף ִדי ִמינּוט, ִניְשט ְגַלייְך ֶקער ֶנעֶמען ֶדעְרפּון א

אְרַהאְלְטן ֶדערֹויף, ַווייל אֹויף ִדי ִמינּוט ְשִפיְלט ַביי ֵזיי ִדי ֵגאּות, אּון פָ 
עְטן. ָנאר קֹוֶדם ֶעס ַפאְסט ֵזיי ִניְשט ַדאן מֹוֶדה צּו ַזיין אּון ִזיְך ִאיֶבעְרבֶ 

ן ָדאס ְבֶלעְטל, "ֶיעְצט ַדאְרף ֶמען ֵגיין ִמיְש יֶבעְר ִר ַדאְרף ֶמען ַא
ֶיעְצט ַדאְרף ֶמען ֵגיין "ֶיעְצט ַדאְרף ֶמען ֵגיין ֶלעְרֶנען", "ַדאֶוועֶנען", 

ֶעְסן", ָאֶדער ֶעֶפעס ַאְנֶדעְרש ָוואס ֶמען ַדאְרף טּוהן אֹויף ִדי ִמינּוט. 
יְך ַבארּוִהיְגט ַדאן ֶנעְמט אּון ֶהעְרְשט ֶדעְרָנאְך ֶווען ִדי ֶגעִמיֶטער ָהאְבן זִ 

ֶמען ֵאיין ִקיְנד ִאין ַא ַזייט אּון ֶמען ְפֶרעְגט ִאים אֹויס רּוִהיֶגעְרֵהייט 
ָוואס ִדי ַמֲעֶשה ִאיז ֶגעֶווען, אּון ַדאן ֶקען ֶמען ֵשייֶנעְרֵהייט ֵזיי ְמעֹוֵרר 

 ַזיין אֹויף ָוואס ֵזיי ָהאט ִניְשט ֶגעטּוהן ִריְכִטיג.
ר ִקיְנד ִוויל ַזיין וואֹויל, ָנאר ֶער ַדאְרף ִדי ִהיְלף פּון ִדי ֶעְלֶטעְרן ֶיעֶדע

ָאֶדער ְמַחְנִכים ִאים צּו ֶהעְלְפן ָאְנקּוֶמען ֶדעְרצּו, אּון אֹויב ֶמען ֶנעְמט 
ִזיְך ְשַרייֶען אֹויף ֵזיי ֶווען ֶמען ַהאְלט ָנאְך ִאיְנִמיְטן ִדי ְקִריֶגעַריי, ַדאן 

יי ִזיְך ִניְשט צּוֶהעְרן, ֵזיי ֶזעֶנען ַפאְרנּוֶמען ִזיְך ָאְנצּוֶנעֶמען ַפאר ֶקעֶנען זֵ 
ֵזייֶער ָכבֹוד, אּון ֵזיי ִפיהְלן ִזיְך ָנאר צּוְקַלאְפט פּון ִדי מּוָסר ָפאְרִצֶיע. 
ָאֶבער ֶווען ֶמען טּוט ָדאס ַאִביְסל ְשֶפעֶטער ִמיט ַא רּוִהיְגַקייט, ַדאן 

ס ֶדער ִקיְנד ַפאְרְשֵטיין אּון ְמַקֵבל ַזיין, אּון ִדי קּוֶמעְנִדיֶגע ֶוועט ָדא
 ָמאל ֶוועט ֶער ִזיְך שֹוין ֶבעֶסער אֹויְפִפיְרן.

ֶרעְכן ט צו ב ְ ֹויֶען או ן ִניׁשְ  אֹויְפב 

 יְפצּובֹויֶען ֶדעם ִקיְנד ַאזִדי ַאְרֶבעט פּון ֶעְלֶטעְרן אּון ְמַחְנִכים ִאיז אוֹ 
 

 

 בדף ג המשך

   

ת  ְרשַּ בּועַּ פַּ שָׁ  הַּ
 

אס,  ֶהעְלף ִמיר אֹויף וַּוייֶטער, ֶהעְלף ִמיר ִמיט דָׁ
אס" ן ַאזֹוי ֶרעְדט ִזיְך ֶיעֶדער דּוְרְך ַזיי ֶהעְלף ִמיר ִמיט דָׁ

אּון אֹויף ַאַזא ֶוועג ִאיז  ,ְפִריַוואֶטע ֶלעְבן ִמיְטן ֵאייֶבעְרְשְטן
 ת.ֶמען זֵייֶער ַמְצִליַח ְברּוֲחִניּות ּוְבַגְשִמיּו

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

*** 
 

יו ִפּתּוֵחי לָׁ ְחּתָׁ עָׁ הֹור ּוִפּתַּ ב טָׁ ִשיתָׁ ִציץ זָׁהָׁ ם  ְועָׁ ֹחתָׁ
ה'.  ֹקֶדש לַּ

י ֶיעְדן מֹוַהָרא"ש ְשִליָט"א ָזאְגט ַאז ִדי ִציץ ֵגייט אֹויְך ָאן ַבי
ט ֶגעָטאְרט ֵמִסיַח ִאיד, ַאזֹוי ִווי ֶדער ֹכֵהן ָגדֹול ָהאט ִניְש 

ְטַראְכְטן  דַדַעת ַזיין פּוֶנעם ִציץ, ַאזֹוי ַדאְרף ֶיעֶדער ִאי
ַזיין פּון  ֶטעְנִדיג פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ִניְשט ֵמִסיַח ַדַעתְש 

 ִאים.
ם ֹקֶדש לַּהַאזֹוי ַווייט ַאז,  יו ִפּתּוֵחי ֹחתָׁ לָׁ ְחּתָׁ עָׁ ַאז  ',ּוִפּתַּ
ר ַזיין ַאַריין ֶגעְקִריְצט אֹויְפ'ן ְשֶטעְרן ַאז ֶדע ֶעס ָזאל ַמָמש

עְנְטש ֶמעְנְטש ִאיז צּוֶגעבּוְנְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ַאז ֶדער מֶ 
ַאְנֶדעֶרע  פּון ֶדעם ֶוועְלןאּון . ֶלעְבט ִמיְטן ֵאייֶבעְרְשְטן

ֵהייְבן צּו ֶרעְדן ָזאְלן אֹויְך ָאנְ  , ַאז זֵייֶמעְנְטְשן ִזיְך ָאְפֶלעְרֶנען
 ִמיְטן ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ֶלעְבן ִמיְטן ֵאייֶבעְרְשְטן.

 ַצֶוה תשס"ח לפ"ק()ּתֹוְך ַהַנַחל ֵליל שב"ק ּתְ 

*** 
 

ֹקֶדש ִלְפֵני ה' ּוְבֵצאתוֹ  ע קֹולֹו ְבֹבאֹו ֶאל הַּ  ְוֹלא ְוִנְשמַּ
ד, ִאין ֶיעְדן דֹור. . ָדאס ֵגייט אֹויְך ַארֹויף אֹויף ֶיעְדן ִאייָׁמּות

ר ֶווען ַא ֶמעְנְטש ַפאְלט ַאֶוועק פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, עֶ 
ִאיז  ַפאְרֶגעְסט פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ָדאס ִאיז ַאזֹוי ִווי ֶער

ֶלעְבן.  ֶגעְשָטאְרְבן, ֶער ִפיהְלט ִניְשט ַקיין שּום ַחיֹות ִאין ַזיין
ן, עְדן ַאַסאְך צּום ֵאייֶבעְרְשטְ ֶדעְרצּו ִאיז, צּו רֶ  הצָ י עֵ דִ  אּון

ֶיעְדן ָטאג ַאֶוועק ֶגעְבן ֶעְטִליֶכע ִמינּוט, אּון ִזיְך 
י ֶוועט אֹויְסְשמּוֶעְסן ָדאס ַהאְרץ ִמיְטן ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ַאזוֹ 

 .ֶמען ְשֶטעְנִדיג ֶגעֶדעְנְקן פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן
ֹקֶדשְוִנְשמַּ ָדאס ָזאְגט ֶדער ָפסּוק,   ע קֹולֹו ְבֹבאֹו ֶאל הַּ

יג , ַא ֶמעְנְטש ַדאְרף ְשֶטעְנדִ ִלְפֵני ה' ּוְבֵצאתֹו ְוֹלא יָׁמּות
אְך ָלאְזן ֶהעְרן ַזיין קֹול ַפאְרן ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶער ַדאְרף ַאסַ 

, ֶוועט ֶער ְוֹלא יָׁמּותֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ַדאן, 
אְלן ָדאס ֵמייְנט ַאז ֶער ֶוועט ִניְשט ַאֶוועק פַ  ִניְשט ְשַטאְרְבן,

 פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן ֵקייְנָמאל.
ֶוועט  וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ֶרעְדט ַאַסאְך צּום ֵאייֶבעְרְשְטן,

ֶער ָהאְבן ַאֶלעס גּוְטס אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע 
  ֶוועְלט.

 )זאת התורה תצוה ג(
 



 ג
 

 

ט ַפאְרִליְרןֶמען טָ    אר ִזיְך ִניׁשְ

 

 

 

 

 
 

 

 

רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
 

אּון ֶדעְרַפאר ַדאְרף ֶמען  ֶער ָזאל ַאֵליין ֶוועְלן ַזיין וואֹויל אּון גּוט,
ַאַסאְך ַאְרֶבעְטן אֹויְפן ִקיְנד ַאז ֶער ָזאל ָהאְבן ֶזעְלְבס ִזיֶכעְרַקייט, 

ֶטע ֶער ָזאל ִפיהְלן ַאז ֶער ִאיז ֶעֶפעס ֶוועְרט, אּון ֶווען ֶער טּוט גּו
ֶוועְרט ָחשּוב ֶער ַזאְכן ֶוועְרט ֶער ַארֹויף ֶגעקּוְקט ַפאר ֶדעם, אּון 

 ִאין ִדי אֹויְגן פּון ַזייֶנע ֶעְלֶטעְרן אּון ְמַחְנִכים.
ֶמען ָטאר ֵקייְנָמאל ִניְשט ְשַרייֶען אֹויף ַא ִקיְנד, "ַפאְרָוואס 

ער ֶקען ַאזֹוי גּוט אּון קּוק ִווי ֶיענֶ "ִביְזטּו ִניְשט ַאזֹוי ִווי ֶיעֶנער?", 
קּוק ִווי ֶיעֶנער ָפאְלְגט אּון דּו ִניְשט", ִדי ַאֶלע "דּו ֶקעְנְסט ִניְשט", 

ָסאְרט ַזאְכן ֶוועְלן ִניְשט ַמאְכן ַאז ָדאס ִקיְנד ָזאל ֶוועְלן ַזיין 
ַאז ֶער ִאיז  ס ֶוועט ִאים ַאָראפ ְקַלאְפןוואֹויל, ַפאְרֶקעְרט עֶ 

ט ֶוועְרט, אּון ֶער ֶוועט ַפאְרִליְרן ִדי ִאיְנֶטעֶרעֶסע צּו ַזיין ָגאְרִניְש 
 גּוט.

ָאֶבער ַפאְרֶקעְרט ֶווען ֶדער ְמַחֵנְך ֵהייְבט אֹויף ֶדעם ִקיְנד, ֶער 
ַמאְכט ַאן ֵעֶסק פּון ֶיעֶדע גּוֶטע ַזאְך ָוואס ֶדער ִקיְנד ָהאט 

ֵנְך ָהאט ַהָנָאה פּון ִאים ֶגעטּוהן, ֶוועט ֶדער ִקיְנד ֶזעהן ַאז ֶדער ְמחַ 
ֶווען ֶער ִאיז גּוט, אּון ָדאס ֶוועט ַמאְכן ַאז ֶער ָזאל ִזיְך ֶוועְלן 

 ָאְנְשְטֶרעְנֶגען צּו ַזיין ָנאְך ֶבעֶסער.
ַאְנְשָטאט צּו ַפאְרֶהעְרן ַא ִקיְנד ַא ַזאְך ָוואס ֶער ֶקען ִניְשט 

ָוואס ֶער ֶקען ָיא, אּון ֶגעב  גּוט, ַפאְרֶהער ִאים ֶעְנֶדעְרש ַא ַזאְך
ִאים ִדי ַהָנָאה ַאז ֶער ָהאט גּוט ֶגעֶקעְנט. ָדאס ֶוועט ִאים ֶגעְבן ִדי 

 ֵחֶשק צּו ֶוועְלן ֶקעֶנען ָנאְך אּון ָנאְך.
 
 

ה ָהאט ֶיעֶדער ִליב   ֶ ש   ַא ַמע 

יג ֶווען ֶמען ֶלעְרְנט ִמיט ִקיְנֶדער ֵסיי ָוואֶסעֶרע ִלימּוד, ִאיז ֵאייבִ 
גּוט צּו ַמאְכן ַא ַמֲעֶשה ֶדעְרפּון, ִקיְנֶדער ָהאְבן ֵזייֶער ִליב צּו ֶהעְרן 
ַמֲעִשיֹות, אּון ֶווען ֶמען ַמאְכט ַא ַמֲעֶשה פּון ִדי ְגָמָרא, פּון ִדי 
ִמְשַניֹות ָאֶדער פּון ֵסיי ָוואס, ֶוועט ָדאס ֶדער ִקיְנד אֹויְסֶהעְרן 

 ָדאס ֶוועט ִאים גּוט ַאַרייְנֵגיין ִאין ָקאפ. ִמיט ִאיְנֶטעֶרעֶסע אּון
אּון ִבְכַלל ֶווען ֶמען ִוויל אֹויְסֶלעְרֶנען ַפאר ִקיְנֶדער צּו ָהאְבן 
גּוֶטע ִמדֹות ַדאְרף ָדאס אֹויְך ֵגיין ִמיט ַא ַמֲעֶשה, ֶמען ֶדעְרֵצייְלט 

עִפיְרט ִמיט גּוֶטע ַמֲעִשיֹות פּון ַצִדיִקים ִווי ַאזֹוי ֵזיי ָהאְבן ִזיְך גֶ 
ִמידֹות, אּון ָדאס ֵגייט ֵזייֶער ְשַטאְרק ַאַריין ִאין ָקאפ ַפאר ִדי 

 ִקיְנֶדעְרֶלעְך, אּון ֵזיי ִוויְלן ָדאס ָנאְכַמאְכן.
ִזי"ַע ָהאט ַאָמאל  )ַבַעל ִדְבֵרי ַחִיים(ֶדער ֵהייִליֶגער ַצאְנֶזער ַרב 
ִקיְנֶדער אֹויב ֶער ֶלעְרְנט ִמיט ִדי ֶגעְפֶרעְגט ִדי ְמַלֵמד פּון ַזייֶנע 

ִקיְנֶדער מּוָסר, ָהאט ֶדער ְמַלֵמד ֶגעָזאְגט ַאז ָיא, ֶער ֶלעְרְנט ִמיט 
ֵזיי חֹוַבת ַהְלָבבֹות. ָהאט ֶדער ַצאְנֶזער ַרב ִאים ֶגעָזאְגט: "ִניְשט 

יֹות פּון ָדאס ַמיין ִאיְך, ִאיְך ִוויל ַאז דּו ָזאְלְסט ֵזיי ֶדעְרֵצייְלן ַמֲעשִ 
ֶרִבי'ן ֶרִבי ֱאִליֶמֶלְך ִזי"ַע אּון פּוֶנעם ֶרִבי'ן ֶרִבי זּוָשא ִזי"ַע, ָדאס ִאיז 
מּוָסר", ַווייל ָדאס ִאיז ִדי ֶבעְסֶטע ֶוועג, ֶווען ֶמען ֶדעְרֵצייְלט ַפאר 

ס ִדי ִקיְנֶדער ִספּוֵרי ַצִדיִקים, ָדאס ָהאְבן ֵזיי ִליב צּו ֶהעְרן, אּון ָדא
 ֵגייט ֵזיי ַאַריין ִאין ִדי ֵבייֶנער אּון ֵזיי ִוויְלן ֶעס ָנאְכַמאְכן.

 

 

 ִדי ִוויְכִטיְגְסֶטע ַזאךְ 

ָאֶבער ָנאְך ִדי ַאֶלע ֵעצֹות ַדאְרף ֶמען ָאֶבער ֶגעֶדעְנְקן ַאז ֶדער 
ֶמען ַדאְרף ַאַסאְך ֵווייֶנען אּון ֶבעְטן ֶדעם  .ִעיָקר ִאיז ְתִפָלה

ְשְטן צּו ָהאְבן גּוֶטע וואֹויֶלע ֶעְרִליֶכע ִקיְנֶדער אּון ֵאייֶבעְר 
 ַתְלִמיִדים.

ִוויִפיל כֹוחֹות ֶמען ָזאל ָנאר ַאַריין ֵלייְגן אּון טּוהן צּו ְמַחֵנְך 
ַזיין ִדי ִקיְנֶדער, ַדאְרף ֶמען ָנאְך ַאְלץ צּוקּוֶמען צּום ֵאייֶבעְרְשְטן 

 ָהאְבן ֶעְרִליֶכע גּוֶטע ִקיְנֶדער. אּון ִאים ַאַסאְך ֶבעְטן צּו
ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ֵאייֶנער פּון ַאְנֵשי ְשלֹוֵמינּו ָוואס ָהאט ֶגעַהאט 
  ֵזייֶער ֶגעלּוְנֶגעֶנע גּוֶטע ִקיְנֶדער, ֶווען ֶמען ָהאט ִאים ֶגעְפֶרעְגט ִווי
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אדוועטייזן אינעם גליון  צו באקומען דעם גליון יעדע וואך אויף אימעיל, ווי אויך צו
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 מוסדותינו הק' נייעס אינערהאלב
 

 בחורי הישיבה טאנצן אויף צוויי חתונות
 
 

די וואך האבן די בחורים פון ישיבה געטאנצן אויף צוויי חתונות פון די 
 ישיבתינו הק' וואס האבן חתונה געהאט די וואך. תלמידיצוויי חתנים 

די ערשטע איז געווען החתן מרדכי הערצוג הי"ו וואס איז געגאנגען 
אונטער די חופה עב"ג דעם זונטאג אין זאל פון פרדס צבי אין 
וויליאמסבורג, די בחורים האבן זיך משתתף געווען און משמח געווען דעם 

 די שפעטע שעה'ן. חתן ביז אין
צוויי טאג שפעטער, דינסטאג נאכט, זענען די בחורים ארויסגעפארן 
אויף מאנסי צו די חתונה פון החתן יעקב יוסף לונגער הי"ו עב"ג, אין די 

האבן די בחורים אויך משמח געווען  רטוויזשניצע זאל אין מאנסי, און דא
 דעם חתן ווי מען דארף.

פארקומען א גרויסע שבע ברכות פאר  מיטן אייבערשטנ'ס הילף וועט
ביידע חתנים דעם מוצאי שבת בהיכל הישיבה, צוגעשטעלט דורך די 

 ישיבה.
עס איז ערווארטעט אז מיר וועלן האבן די זכי' אז מוהרא"ש שליט"א 
וועט זיך באטייליגן אין די שמחה. אלע בחורים פון ישיבה און אלע אנשי 

 שלומינו זענען געלאדענט.
 ח רעים האהובים!שמח תשמ

*** 

 שיינע שידוך געשלאסן
 דעעש - שאפראן -בבית ברסלב 

 
 

אנשי שלומינו פרייען זיך מיט די שמחה פון א שידוך שליסן פון אן 
אייניקל פון מוהרא"ש שליט"א. די כלה א טאכטער פון הרה"ג מו"ה משה 
אסטרייכער שליט"א, חדב"ן. עב"ג דער חתן א זוהן פון הרה"ג מו"ה דוד 

ן או ,ייניקל פון הרה"צ משאפראן שליט"איזעלס שליט"א, און אמשה מי
 ל."עשער רבי זעד וןפ

די ווארט איז פארגעקומען בביתו נאוה קודש פון מוהרא"ש שליט"א, 
ן שפיץ פונעם יפון די מחותנים וקרובי המשפחה א מיט די באטייליגונג

 זיידן שאפראנער רב שליט"א.
ת ביי דער אייבערשטער זאל העלפן אז די שמחה זאל משפיע זיין שמחו

 אלע אידישע קינדער, בני ברוכי, חיי ארוכי, ומזוני רויחי, וסייעתא דשמיא.
 

 ובכן צדיקים יראו וישמחו!
 

 

 קאפיען מיר נעמען אן צו פרינטן און 
 פאר גאר ביליגע פרייזן!

 

 ספרים  •  קונטרסים  •  וועכענטליכע גליונות
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רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
ֵמייְנְסט ֶדעְרצּו, ָהאט ֶער ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "דּו ַאזֹוי ֶער ָהאט זֹוֶכה ֶגעֶווען 

יְנט אּון יום? ִאיְך ָהאב ֶיעְדן ָטאג ֶגעוֵ ַאז ֵזיי ֶזעֶנען ֶגעַוואְקְסן אֹויְפן בֹוי
ֶגעֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ַאז ַמייֶנע ִקיְנֶדער ָזאל ַזיין וואֹויל אּון ֶעְרִליְך, 

ין ֶלעְבן, אּון ָנאר ַאזֹוי ָהאב ִאיְך זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ֵזיי ָזאְלן ַמְצִליַח ַזיין אִ 
 ִקיְנֶדער. עגּוטֶ 

 

וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ִאיז זֹוֶכה צּו ְמַחֵנְך ַזיין ַזייֶנע ִקיְנֶדער אּון 
ַתְלִמיִדים אֹויף ִדי ִריְכִטיֶגע ֶוועג, אּון ֶגעֶדעְנְקט ַאז ִדי גֹוָרל פּון ִדי 

ַביי ִדי ֶעְלֶטעְרן אּון ִדי ְמַחְנִכים, ֵזיי ֶקעֶנען אֹויְפבֹויֶען ַא  ִקיְנֶדער ִליְגט
ִקיְנד, אּון ֵזיי ֶקעֶנען צּוְשַנייְדן אּון ַהְרְג'ֶעֶנען ַא ִקיְנד. אּון ֶווער ֶעס 
בֹויֶעט אֹויף ֶדעם ִקיְנד ִאיז זֹוֶכה צּו ָהאְבן ַנַחת אֹויף ִדי ֶוועְלט, אּון ַזיין 

 ַכר ִאיז ְגרֹויס אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.ְש 
 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש ֵחֶלק י"א ֶעֶרְך ְמַלֵמד(
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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  סִּ
ֵאל'יִּ  ֵני'בְ  אש'רֹ ( א"קי יז ְשרָׁ י" ֵתיבֹות ָראֵשי אִּ אְרֶקעְרט אּון "ֶרבִּ ים'רְ , פ  עִּ  שָׁ
מּו'יִּ  ֹחֶשךְ 'בְ  יז'(, ב' א ְשמּוֵאל) דָׁ י" ֵתיבֹות ָראֵשי אֹויךְ  אִּ  ".ֶרבִּ

ָרא יטָ  ש"מֹוה  יז א"ְשלִּ יר ָדאס אִּ ְסבִּ ז, מ  יְשט ֶרעְדט ֶמען א  יין פּון ָדא נִּ  ק 
ים י ֵבייֶדע .ְרָשעִּ ים ֶזעֶנען ס'ֶרבִּ יקִּ דִּ י, צ  ילּו דִּ יז קחִּ יי ָנאר אִּ י ב  ים דִּ ידִּ  ֵאיין, ֲחסִּ

י יז ֶרבִּ יי אִּ ים ב  י" אִּ א כִּ שָׁ ֵאל ְבֵני ֹראש ֶאת תִּ ְשרָׁ י אֹויף ֵהייְבט ֶער", יִּ  ֶקעּפ דִּ
י פּון יֶשעאִּ יְנֶדער דִּ יז ֶער, קִּ ֵזק זֵיי אִּ  ֶער, ֵאייֶבעְרְשְטן צּום זֵיי ְבֶרעְנְגט אּון, ְמח 

יב זֵיי ָהאט ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶדער זא   אֹויס זֵיי ֶלעְרְנט ז אּון, לִּ יד ֶיעֶדער א   ֶקען אִּ
יק זֹוי אּון, ֵאייֶבעְרְשְטן צּום קּוֶמען צּורִּ  .ֶקעּפ ֵזייֶעֶרע אֹויף ֶער ֵהייְבט א 

ויֶדער יז וִּ ן ָדא אִּ ְנֶדעֶרע א  י א  ילּו, ֶרבִּ יז ֶער ֲאפִּ יק א   אֹויךְ  אִּ דִּ  ֶער ָאֶבער, צ 
יְש  ָהאט י טנִּ אר אֹויְסצּוֶלעְרֶנען ֹכח   דִּ ים ז ייֶנע פ  ידִּ  ז יין אֹויךְ  ָזאְלן זֵיי ֲחסִּ

ים יקִּ דִּ אר אּון, צ  יז ֶדעְרפ  ים" אִּ עִּ מּו ְבֹחֶשךְ  ְרשָׁ י ",יִּדָׁ ים דִּ ידִּ ייְבן ֲחסִּ יט ְבל   מִּ
ְשעּות ֵזייֶער יט, רִּ יט אּון, חֹוֶשךְ  זֵייֶער מִּ ְמיֹונֹות זֵייֶעֶרע מִּ  .דִּ

אְרף ארֶדעְרפ   ז א זּוְכן ֶמעְנְטש א   ד  יק א  דִּ ים ֶקען ָוואס צ   ֶדעם אֹויְפֵהייְבן אִּ
ז, ָקאּפ ן ז יין צּו ז יין זֹוֶכה אֹויךְ  ָזאל ֶער א  יֶכער א  יד ֶעְרלִּ יק א   אּון אִּ דִּ  .צ 

ל תֹוך) נ ח  ָבת ֵליל ה  ָשא קֹוֶדש ש   (ק"לפ ס"תש תִּ

*** 
 

יר שִּ ל יְַּרֶבה ֹלא ֶהעָׁ דַּ יט ֹלא ְוהַּ ית יְַּמעִּ ֲחצִּ מַּ ֶקל מִּ שָׁ ֵתת הַּ ת ֶאת לָׁ  ְתרּומַּ
ֵפר' ה ל ְלכַּ ָרא .נְַּפֹשֵתיֶכם עַּ יטָ  ש"מֹוה  ז ָזאְגט א"ְשלִּ  קּוְמט ָּפסּוק ֶדער א 

ֵמז י ֶדער ָוואס ָדאס ז יין ְמר  יקּוֵטי) ָזאְגט ֶרבִּ יָמן' א ֵחֶלק ן"מֹוֲהר   לִּ ז( ב"רפ סִּ  א   א 
אְרף ֶמעְנְטש יךְ  ד  ֵלייְנס זִּ ן א  ף ז יין ד  ילּו, ְזכּות ְלכ   ֶמעְנְטש א   ֶווען ֲאפִּ

אְטר אְכט יךְ  ב  ז ֶזעהט ֶער אּון זִּ יז ֶער א  אְרף, ֵאייֶבעְרְשְטן פּוֶנעם ו וייט אִּ  ֶער ד 
יט ְפֵרייֶען זִּיךְ  אּון, ָהאט ֶער ָוואס ז אְכן גּוֶטע ֶעֶּפעס אֹויְפזּוְכן  אּון, ֶדעם מִּ
ז ֶהעְלְפן ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶדער ועטוֶ  טֶדעָמאלְ  אֶקע ֶוועט ֶער א   ז יין ָאְנֵהייְבן ט 

ֶלעס אּון, וואֹויל  .גּוט ז יין ֶוועט א 
יקּוֵטי) ָזאְגט ָנָתן' ר ְשרֹות ְתרּומֹות, ֲהָלכֹות לִּ ע  ז'( ג ֲהָלָכה, ּומ  יָקר ֶדער א  יָבה עִּ  סִּ

אְרָוואס יז ֶמעְנְטש א   פ  יז, ֵאייֶבעְרְשְטן םפּוֶנע ו וייט אִּ ויל ֶער ו וייל ָנאר אִּ  וִּ
ייךְ  ויל ֶער, ְשֵלימּות ְגל  ייךְ  וִּ ן ז יין ְגל  יֶכער א  יד ֶעְרלִּ  ֶמעְנְטש א   ֶווען ָאֶבער .אִּ

ויְסן ָזאל ז וִּ ילּו א  ייט א   ֲאפִּ יק  יז ְקֵליינִּ יים ָחשּוב אֹויךְ  אִּ  ָוואְלט, ֵאייֶבעְרְשְטן ב 
יט ןָאְנֶגעהֹויבְ  ֶער ָּפאר ֶגעְבן, ז אְכן ְקֵלייֶנע מִּ אר ְּפרּוטֹות א   א   ָזאְגן, ְצָדָקה פ 

ְשנ יֹות ֵּפֶרק ף א  , מִּ ייְכן ָדאס אּון, ְגָמָרא ד  י אּון, ְגל  ייְטן דִּ יק  ים ֶוועְלן ְקֵליינִּ  אִּ
ז ֶהעְלְפן ן ז יין סֹוף צּום ֶוועט ֶער א  יֶכער ֶער'ֱאֶמת א  יד ֶעְרלִּ  .אִּ

 

 המשך בדף ב
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רָׁא"ש יחֹות מֹוהַּ  שִּ
 

   ~ ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן  ~
 

ואס  ה וָּ נָּ ִדי ְגֶרעְסֶטע אּון ִדי ֶבעְסֶטע ַמתָּ
ה  אְבן ַבאקּוֶמען פּון ֶרִבי'ן ִאיז ִדי ֵעצָּ ִמיר הָּ
פּון "ִהְתבֹוְדדּות", ַאז ַא ִאיד זָּאל ִזיְך 
אֹויְסֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויף ַזיין 

ל ֶדעְרֵצייְלן ַפאְרן ֵאייֶגעֶנע ְשְפַראְך, ֶער זָּא
ואס ֵגייט אֹויף  דּוְרְך ים אִ ֵאייֶבעְרְשְטן ַאֶלעס וָּ

ְברּוֲחִניּות ּוְבַגְשִמיּות ַאזֹוי ִווי ֶמען ֶרעְדט ִזיְך 
 אֹויס ַפאר ַא גּוֶטער ְפַרייְנד.

אס ֶרעְדן צּום  ֶדער ֶרִבי זָּאְגט ַאז דָּ
אס ִאיז ִדי ְגֶרעְסֶטע ַזאְך  ֵאייֶבעְרְשְטן ואס דָּ וָּ

ַא ֶמעְנְטש ֶקען טּוהן, ֶעס ִאיז ְגֶרעֶסער אּון 
שּוב'ֶער פּון ַאֶלעס, אּון ַטאֶקע ֶדעְרַפאר  חָּ
ַרע ֵזייֶער ְשַטאְרק  ַפאְרֵלייְגט ִזיְך ֶדער ֵיֶצר הָּ

ַאֶלע  ִמיט  ְפרּוִביְרט  ֶער  ֶדעם,  אֹויף 
ִמיְטֶלען ַאז ַא ִאיד זָּאל ִניְשט ֶרעְדן צּום 

עְרְשְטן, ֶער ְפרּוִביְרט צּו ַמאְכן ֲחִליַשת ֵאייבֶ 
ַהַדַעת ַפאְרן ֶמעְנְטש ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער 
ֶהעְרט ִאים ִניְשט אֹויס אּון ֶער ַדאְרף ִאים 

אְבן.  ִניְשט הָּ
אט ֶדעְרֵצייְלט  ַר"ן אֹות י', ֶדער ֶרִבי הָּ )ִשְבֵחי הָּ

ְרן ְפֶלעְגט ֶער ֵזייֶער ַאז ִאין ַזייֶנע יּוְנֶגע יָּאי"ב( 
ַאַסאְך ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויף ִאיִדיש, 
ֶער ְפֶלעְגט ֶדעְרֵצייְלן ַפאְרן ֵאייֶבעְרְשְטן ַאֶלעס 
ואס ֶעס ִאיז ַאדּוְרְך אֹויף ִאים ְבַגְשִמיּות אּון  וָּ
אט  ואס ֶער הָּ ְברּוֲחִניּות, אּון ַאֶלע ַזאְכן וָּ

אבְ  ואְלט הָּ אט ִאים ֶגעֶפעְלט, ֶגעוָּ ואס ֶעס הָּ ן. וָּ
אט ֶער ַאֶלעס ֶדעְרֵצייְלט ַפאְרן ֵאייֶבעְרְשְטן,  הָּ
שּוט ִאיִדיש, ַאזֹוי ִווי ֶמען ֶרעְדט ִזיְך  אֹויף פָּ

 אֹויס צּו ַא גּוֶטע ְפַרייְנד.
אל,  ֶבער ֶגעַמאְכט ַאַסאְך מָּ אט ִזיְך אָּ ֶעס הָּ

אט ֶגעִפיְלט ַאז ֶדער  ואס ֶער הָּ ֵאייֶבעְרְשֶטער וָּ
אט ֶגעִפיְלט ַאז  ֶהעְרט ִאים ִניְשט אֹויס, ֶער הָּ
אְבן,  ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ַדאְרף ִאים ִניְשט הָּ
אל, ַאז ֶער  אט ֶגעֶזעהן ַאַסאְך מָּ ַווייל ֶער הָּ
ֶבעְהט ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ֶעס ֶזעהט ִניְשט 

 עְרִמיט, אּון אֹויס ִווי ֶער טּוט ֶעֶפעס אֹויף דֶ 
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רָׁא"ש יחֹות מֹוהַּ  שִּ
ם ִוויל ִאים ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִניְשט אֹויְסֶהעְרן, אּון ִמן ַהְסתַ 

אְבן.  ֶער ַדאְרף ִאים ִניְשט הָּ
אט ֶדער ֶרִבי אֹויְפֶגעֶהעְרט צּו  אל הָּ ַאזֹוי ַווייט ַאז צּומָּ
אט ֶגעִפיְלט ַאז ֶעס ִאיז ַא  ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ַווייל ֶער הָּ
אג, ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ַדאְרף ִאים ֵסיי ִווי  אד ִדי ִמיה אּון ְפלָּ שָּ

ֶבער נָּאְך ֶעְטִליֶכע  .ֶער ֶהעְרט ִאים ֵסיי ִווי ִניְשט אֹויסִניְשט,  אָּ
אט ִזיְך ֶדער ֶרִבי ִאיֶבעְרֶגעְטַראְכט, ַאז ֶעס ֶקען ִניְשט  ֶטעג הָּ

ר ַדאְרף ִאים ִניְשט, ֶדער ַזיין ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטע
אְךֵאייֶבעְרְשֶטער ִאיז  ן, ֶער ֶהעְרט ִזיֶכער אֹויס  דָּ ַרֲחמָּ ַאן ָאב הָּ

אט ֶער ִזיְך ַווייֶטער ֶגעְשַטאְרְקט, אּון ֶער  .ַזייֶנע ְתִפלֹות ַאזֹוי הָּ
אט ַווייֶטער ֶגעֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן.  הָּ

אט ְשפֶ  עֶטער ֶגעזָּאְגט, ַאז ַאֶלע ַמְדֵריגֹות צּו ֶדער ֶרִבי הָּ
ואס ֶער ִאיז  ואְרן ַאַזא ְגרֹויֶסער וָּ צּוֶגעקּוֶמען, ַאז ֶער ִאיז ֶגעוָּ

אט ֶגעֶרעְדט צּום  ואס ֶער הָּ ַצִדיק, ִאיז נָּאר ֶגעֶווען דּוְרְך ֶדעם וָּ
ואְלט גֶ  עוואּוְסט ִאין ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויף ִאיִדיש, אּון ֶווען ֶער וָּ

ִדי יּוְנֶגע יָּאְרן ִדי ְגרֹויְסַקייט פּון ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון 
ואס ֶמען ֶקען ַאְלץ צּוקּוֶמען דּוְרְך ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן , צּו וָּ

אְרִניְשט ֶגעפַ  ואְלט ֶער גָּ אְסט אּון ִזיְך ְמַסֵגף ֶגעֶווען, ֶער וָּ
ואְלט נָּאר ֶגעֶרע ְדט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן ֶמער אּון ֶמער, ֶער וָּ

אג ִוויִפיל ֶער  ואְלט ֶגעֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן ִאין ֵאיין טָּ וָּ
אט ֶגעֶרעְדט ִאין ַא יָּאר.  הָּ

אס ִאיז ַא ְגרֹויֶסע ִחיזּוק, ֶווען ֶמען ֶזעהט ַאז ֶדער ֶרִבי  דָּ
אט אֹויְך  ַאֵליין ִאיז דּוְרְך ֶגעַגאְנֶגען ִדי ֶזעְלֶבע יֹון, ֶער הָּ ִנסָּ

ֶגעִפיהְלט ִווי ֵקייֶנער ַדאְרף ִאים ִניְשט אּון ֵקייֶנער ֶהעְרט ִאים 
אט ִזיְך ֶדעְרַהאְלְטן אּון ֶער  ֶבער ַאזֹוי ִווי ֶער הָּ ִניְשט אֹויס, אָּ
אט ַווייֶטער ֶגעֶרעְדט צּום  ִאיז ַווייֶטער ָאְנֶגעַגאְנֶגען, ֶער הָּ

אט ֶער נָּאְכֶדעם זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ַאֶלע ַזייֶנע ֵאייֶבעְרְשְטן,  הָּ
אְכַמאְכן. אס ַדאְרף ֶיעֶדער ִאיד נָּ  ְגרֹויֶסע ַמְדֵריגֹות. אּון דָּ

 

 ַא ַגאְנְצן ָטאג ִהְתּבֹוְדדּות?

אט ֶגעזָּאְגט  )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ח"ב ֶדער ֱאֶמת ִאיז ַאז ֶדער ֶרִבי הָּ

ן צ"ו(  אג ַאז ֶער ִוויל ַאז זַ ִסימָּ אְלן ַא ַגאְנְצן טָּ ייֶנע ֶמעְנְטְשן זָּ
ֶבער ִניְשט ֶמעְגִליְך, ִווי  אס ִאיז אָּ ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן. דָּ
אג צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן?  ַאזֹוי ֶקען ַא ֶמעְנְטש ַא ַגאְנְצן טָּ
ואס ֶמען ַדאְרף טּוהן  א ַאַסאְך ַאְנֶדעֶרע ַזאְכן וָּ ֶעס ִאיז דָּ

אג, ַא ֶמעְנְטש ַדאְרף ֶעְסן, ְטִריְנֶקען, ֶלעְרֶנען, בְ  ֶמֶשְך ֶדעם טָּ
ה, ִווי ַאזֹוי  סָּ ַדאֶוועֶנען, אּון ֶער ַדאְרף אֹויְך עֹוֵסק ַזיין ִאין ַפְרנָּ
אג ֶרעְדן צּום  אְגן ַאז ֶמען ַדאְרף ַא ַגאְנְצן טָּ ֶקען ֶמען זָּ

 ֵאייֶבעְרְשְטן?
אס ֵמייְנט ִניְשט ַאז ֶמען ַדאְרף נָּאר ֶדער ֱאֶמת ִאיז ַאז דָּ 

ְפֶגעזּוְנֶדעְרט פּון ֶמעְנְטְשן אּון ֶרעְדן צּום  אג אָּ ִזיְצן ַא ַגאְנְצן טָּ
ואס ֶמען טּוט  ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶמען ֶקען טּוהן ַווייֶטער ַאֶלעס וָּ
ואס ֶמען טּוט זָּאל ֶמען טּוהן  אר וָּ אג, נָּ ֶגעֶוועְנִליְך דּוְרְכ'ן טָּ

ֵאייֶבעְרְשְטן. ֶווען ֶמען ְשֵטייט אֹויף ִאיְנֶדעְרְפִרי אּון ֶמען ִמיְטן 
אל ֶמען ְגַלייְך ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן:  זָּאְגט מֹוֶדה ֲאִני, זָּ
אְבן ַא גּוֶטע  "ַבאֶשעֶפער ֶהעְלף ִמיר ַאז ִאיְך זָּאל ַהייְנט הָּ

אג, ַראֶטעֶווע ִמיְך אּון ַמיין וַ  וייב אּון ִקיְנֶדער ֶגעְשַמאֶקע טָּ
פּון ַאֶלעם ְשֶלעְכְטס, ֶהעְלף ִמיר ַאז ִאיְך זָּאל ַהייְנט 
ַאַרייְנַכאְפן ַאַסאְך גּוְטס, ַאַסאְך ִמְצֹות אּון ַמֲעִשים טֹוִבים" 

 א.א.וו.
ואס ֶמען ט אג ֵסיי וָּ  ּוט זָּאל ֶמען טּוהן נָּאר ַאזֹוי ַא ַגאְנְצן טָּ
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ת הַּ  ְרשַּ בּועַּ פַּ  שָׁ
 

י אּוְנז קּוְמט ָדאס ְצָוה דִּ ית פּון מִּ ֲחצִּ ֶשֶקל מ  ֵמז ה   ֵאיין פּון, ז יין ְמר 
יר, ז ייט שִּ יז ָוואס ֵאייֶנער, יְַּרֶבה ֹלא ֶהעָׁ יּות עֹוֶשר א   אִּ  ֶער, ְברּוֲחנִּ

אךְ  ָהאט ס  ְצֹות א  ים אּון מִּ ֲעשִּ ים מ  יְשט זִּיךְ  ָזאל ֶער, טֹובִּ  ְגרֹויס נִּ
אְלטְ  ויְסן ָזאל ֶער ָנאר, ןה  ז וִּ אְּפן ָנאךְ  ֶקען ֶער א  ייְנכ  ר  אךְ  א  ס   .ֶמער א 
י פּון ָאֶבער ְנֶדעֶרע דִּ ל, ז ייט א  דַּ יט ֹלא ְוהַּ ילּו ,יְַּמעִּ אן א   ֲאפִּ ימ   ָארִּ

יּות יְשט זִּיךְ  ָזאל, ְברּוֲחנִּ אְלְטן נִּ זֹוי ה  ויְסן ָזאל ֶער ָנאר, ְקֵליין א  ז וִּ  א 
ויל ֶטערֵאייֶבעְרְש  ֶדער ית" א   וִּ ֲחצִּ ֶשֶקל מַּ ילּו, "הַּ אְלֶבע א   ָנאר ֲאפִּ  ה 
יז ז אךְ  יים ָחשּוב זֵייֶער אֹויךְ  אִּ אר אּון, ֵאייֶבעְרְשְטן ב   ֶער ָזאל ֶדעְרפ 
יךְ  יט ְפֵרייֶען זֵייֶער זִּ ילּו ו וייל, טּוט ֶער ָוואס ז אךְ  ְקֵלייֶנע ֶיעֶדע מִּ  ֲאפִּ
יז ֶעס אְלבֶ  א   ָנאר אִּ יז ז אךְ  עה  ְלס ָנאךְ  ֶעס אִּ יים ָחשּוב א   ב 

 .ֵאייֶבעְרְשְטן
ֵפר'לְ " ו וייֶטער ָזאְגט ָּפסּוק ֶדער אּון י "ְפשֹוֵתיֶכם'נַּ ' ל'עַּ ' כַּ  ָראֵשי דִּ

יז ֵתיבֹות ל" אִּ י אּון ",נַּעַּ יז ֵתיבֹות סֹוֵפי דִּ ע" אִּ ל" ֵמייְנט ָדאס ",רַּ  נַּעַּ
ע יךְ  ְשֶלעְכֶטע א   - "רַּ יז אסדָ , שִּ ֵמז אִּ י ֶדער ָוואס ֶדעם אֹויף ְמר   ֶרבִּ

י) ֶדעְרֵצייְלט ּפּורִּ יֹות סִּ ֲעשִּ ֲעֶשה מ  ז'( ט מ  יז ֶעס א  ם א   ֶגעֶווען אִּ  א   ת 
אְכן ְפֶלעְגט ֶער, שּוְסֶטער יךְ  ְשו ואֶכע מ  יךְ , שִּ יט שִּ , ֶעְקן ְדֵריי מִּ

יךְ  ָהאט ֶער ָאֶבער יט ֶגעְפֵרייט ֵזייֶער זִּ יז ֶדעְרָנאךְ  אּון ,ֶדעם מִּ  ֶער אִּ
יְסֶטער א   ֶוועְרן צּו צּוֶגעקּוֶמען ינִּ יֶבער מִּ ֶלע אִּ יְסָטאְרן א  ינִּ  .מִּ

יז ָדאס ֵמז אּוְנז ָּפסּוק ֶדער אִּ ל, "ְמר  ילּו ",רַּע נַּעַּ יין אֹויב ֲאפִּ ת ד   ֲעבֹוד 
ֵשם וי אֹויס ֶזעט ה  יךְ  ְשֶלעְכֶטע א   וִּ יךְ  א  , שִּ יט שִּ  ֶעס ,ֶעְקן ְדֵריי מִּ
יְשט ָהאט יין נִּ ם ק  ע  יךְ  ֶוועְסט דּו ָאֶבער אֹויב, ט  יט ְפֵרייֶען זִּ , ֶדעם מִּ

ן ז יין צּו ז יין זֹוֶכה סֹוף צּום ֶוועְסטּו יֶכע ֶער'ֱאֶמת א  יד ֶעְרלִּ  .אִּ
תֹוָרה ֹזאת) י ה  ָשא כִּ  (ג תִּ

*** 
י ֹרתִּ י ֶאת וֲַּהסִּ פִּ יתָׁ  כַּ אִּ י ֶאת ְורָׁ נַּי ֲאֹחרָׁ  ֶדער ,אּוֵירָׁ  ֹלא ּופָׁ

אר ֶגעָזאְגט ָהאט ֵאייֶבעְרְשֶטער ֵבינּו מֶשה פ  יר ֶוועְסט דּו, ר   ֶזעהן מִּ
יְשט אּון אּוְנְטן פּון  ,ָפאְרְנט פּון נִּ

ָרא יטָ  ש"מֹוה  יז א"ְשלִּ יר ָדאס אִּ ְסבִּ וי לֹויט מ  י ֶדער וִּ יקּוֵטי) ָזאְגט ֶרבִּ  לִּ
יָמן' א ֵחֶלק ן"מֹוֲהר   ז( נ"ר סִּ ז ֵווייְסט ֶמעְנְטש א   ֶווען א  ֶלעס א  יְרט א   ֶדער פִּ

ְשָגָחה ֵאייֶבעְרְשֶטער ית ְבה  ֶלעס ֶער ֶקען, ְּפָרטִּ אְרֶנעֶמען א  ילּו, פ   ֲאפִּ
ייְטן ְשֶוועֶרע דּוְרךְ  ֵגייט ֶער ֶווען ז ֶער ֵווייְסט, צ   ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶדער א 

יְרט ֶלעס זִּיֶכער פִּ  .גּוְטן צּום א 
יז ָדאס ט אִּ ין ְּפש  ֵבינּו מֶשה ,ָּפסּוק אִּ  ֶדעם ֶגעֶבעְטן ָהאט ר 

י": ֵאייֶבעְרְשְטן ְרֵאנִּ יךְ  ",ְכֹבֶדךָׁ  ֶאת נָׁא הַּ ויל אִּ ייךְ  וִּ ז ֶזעהן ְגל   א 
ֶלעס יְרט א  ים ָהאט .גּוְטן צּום ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶדער פִּ  ֶדער אִּ

יְשט ֶקען ָדאס: "ֶגעָזאְגט ֵאייֶבעְרְשֶטער וי ו וייל", ןז יי נִּ אְנג וִּ  א   ל 
יָרה א   ָהאְבן ֶער מּוז, ֶלעְבט ֶמעְנְטש ֵלייְנס ֶקעֶנען ָזאל ֶער, ְבחִּ  א 

ז ְגֵלייְבן צּו אֹויְסֶוועְלן ֶלעס א  יְרט א   .ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶדער פִּ
יתָׁ  אִּ י ֶאת ְורָׁ נַּי ֲאֹחרָׁ אּו ֹלא ּופָׁ , אּוְנְטן פּון ֶזעהן ָנאר ֶוועְסט דּו ,ֵירָׁ

ז ֵמייְנט אסדָ  יק אֹויף ֶזעהן ֶוועְסטּו ָנאְכֶדעם א  ז, צּורִּ ֶלעס א  יז א   אִּ
אךְ  אֹויְסֶזעהן ֶעס ֶוועט ָפאְראֹויס פּון ָאֶבער, גּוט ֶגעֶווען ס   ָמאל א 

אְרְפן זִּיךְ  ֶוועְסט דּו אּון, ְשֶלעְכט אְרְקן ד  יט ְשט   ְגֵלייְבן צּו, ֱאמּוָנה מִּ
ז יְרט ערֵאייֶבעְרְשטֶ  ֶדער א  ֶלעס זִּיֶכער פִּ  .גּוְטן צּום א 

תֹוָרה ֹזאת) י ה  ָשא כִּ  (ח תִּ
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עְטן פּון ֵניי  ֶיעְדן ָטאג ּבֶ
 

 

 דהמשך בדף 

 נייעס אינערהאלב
 מוסדותינו הק'

 המשך
 

 געווארן למזל טוב.
משה נ"י בן מו"ה  שלמה קרויסדאס מאל איז עס הבחור החתן 

, וואס איז א חתן מאנטשעסטער בעירמחשובי אנ"ש  הי"ו ויסרק
הי"ו אב"י בעיר  שערמאןדוד ב"ג בת מו"ה געווארן למזל טוב ע

 בארא פארק.
מיר וואונטשן אים אז עס זאל זיין א קשר של קימא און א בנין 

 עדי עד, דורות ישרים ומבורכים געזונטערהייט.
 !נאה ומתקבלדבר 

*** 

 ארץ ישראל מוהרא"ש שליט"א פארט אויף
 

שליט"א פארן אויף ארץ  די קומענדיגע וואך וועט מוהרא"ש
 צו מחזק זיין די ארטיגע אידן. צוויי וואכן ישראל פאר

וועט נישט פארקומען די  כןווא ע צוויידי קומענדיג
 שיעור.ליל שישי וועכנטליכע 

ליט"א אויפן שא"ש הראלטע שיעורים פון מומען קען הערן 
 .212-444-1111טעלעפאן ליין פון "קול ברסלב" אויפן נומער 

 !כי מלאכיו יצוה לך
 

 

 

רָׁא"ש יחֹות מֹוהַּ  שִּ
ואס ֶמען טּוט ֶבעט ֶמען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן. ֶיע ִמיְטן ֶדע ַזאְך וָּ

ֵאייֶבעְרְשְטן ַאז ֶמען זָּאל ַמְצִליַח ַזיין ֶדעְרִמיט. ִביז ֶווען ֶמען ֵגייט 
אְפן  אְפן, ֶבעְהט ֶמען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ַאז ֶמען זָּאל ֵגיין ְשלָּ ְשלָּ

יט, אּון ַאזֹוי ַווייֶטער. ֶגעזּוְנֶטעְרֵהייט, אּון אֹויְפְשֵטיין ֶגעזּוְנֶטעְרֵהי
אט ֶגעזָּאְגט, ַאז ֶמען זָּאל  ואס ֶדער ֶרִבי הָּ ַאזֹוי ֶקען ֶמען ְמַקֵיים ַזיין וָּ

אג ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן.  ַא ַגאְנְצן טָּ
 

ָעה ִהְתּבֹוְדדּות? ָ  ַא ש 

אג ֶטעְגִליְכן ֶלעְבן ַאז ֶווען ַא ֶמעְנְטש ֵגייט צּו צ ּו ֶמען ֶזעהט ִאין טָּ
ה", ֶוועט  עָּ ַזיין ַחֶבר אּון ֶער זָּאְגט ִאים: "ִאיְך ִוויל ֶרעְדן ִמיט ִדיר ַא שָּ
אב ִניְשט ַאזֹויִפיל ַצייט צּו ֶרעְדן ַא  אְגן: "ִאיְך הָּ ִאים ֶדער ַחֶבר זָּ
אֶמער ֶמען ֶוועט ְסַתם ָאְנֵהייְבן ֶרעְדן ָאן ַקיין  ֶבער טָּ ה", אָּ עָּ שָּ

ַדאן ֶקען ִזיְך ַפאְרִציֶען ַא ְשמּוֶעס ֲאִפילּו ַפאר  ַבאְשִטיְמֶטע ַצייט,
ה. עָּ  ֶעְטִליֶכע שָּ

אס ִאיז ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ִלימּוד ַפאר אּוְנז אֹויְך ֶווען ֶעס קּוְמט צּו  ,דָּ
פ ַאז ֶער ֵגייט ֶרעְדן  ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן. ֶווען ַא ֶמעְנְטש ַמאְכט אָּ

אְבן ַקיין צּום ֵאייֶבעְרְשְטן  ה, ֶוועט ֶער ֶגעֶוועְנִליְך ִניְשט הָּ עָּ ַא שָּ
ֶבער ֶווען ֶמען ֵהייְבט ָאן ֶרעְדן ֶעְטִליֶכע  ֶגעדּוְלד צּו ֶרעְדן ִבְכַלל, אָּ
ִדיבּוִרים צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶקען ִזיְך ֶעס יָּא ַפאְרִציֶען ֶלעְנֶגער, אּון 

ַביי ֶעְטִליֶכע ֶוועְרֶטער, ִאיז ֶעס אֹויְך  ֲאִפילּו ֶווען ֶעס ְבַלייְבט נָּאר
ואס ֶמען ֶרעְדט צּום  ואְרט וָּ שּוב ַביים ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶיעֶדע וָּ ֵזייֶער חָּ
אְרִניְשט  ואס ֶמען ֶקען ִזיְך גָּ ה וָּ חָּ ֵאייֶבעְרְשְטן ִאיז ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ַהְצלָּ

אְרְשֶטעְלן.  פָּ
ן ֶמען ֶגעוואֹויְנט ִזיְך צּו צּו ֶרעְדן אּון צּו אּון ֶדער ֱאֶמת ִאיז ַאז ֶווע

ואס ֶמען טּוט,  ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויף ֶיעֶדע ְטִריט אּון ְשִריט וָּ
אְרט, ֶוועט ִזיְך  א אּון דָּ ואס ֶמען ֶרעְדט דָּ ַדאן פּון ִדי קּוְרֶצע ִדיבּוִרים וָּ

אג ַא שָּ  הצּוַזאם ְקַלייְבן ְבֶמֶשְך ֶדעם טָּ ואס ֶמען  ,אּון ֲאִפילּו ֶמער ,עָּ וָּ
אט ֶגעֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן.  הָּ

 

ִטיק רּוְחִניּות ן ַא ש ְ  ָדאס ַגאְנֶצע ֶלעּבְ

אל ֶמען ֶרעְדט ִזיְך אֹויס ִמיְטן ֵאייֶבעְרְשְטן ַביי ֶיעֶדע ַזאְך,  ֵאייְנמָּ
אס ַגאְנֶצע ֶלעְבן ֵאיין ְשִטיק רּוְחִני ּות, ֵאיין ְשִטיק ַדאן ֶוועְרט דָּ

ֵאייֶבעְרְשֶטער. ַווייל ֲאִפילּו ִדי ַגְשִמיּות'ִדיֶגע ַזאְכן ְשמּוֶעְסט ֶמען אֹויְך 
אס ַגאְנֶצע ֶלעְבן אֹויס ִמיְטן ֵאייֶבעְרְשְטן,   ְשִטיק רּוְחִניּות. ַאֶוועְרט דָּ

אל ִניְשט ִפיהְלן ַאז ֶער ִאיז ַא ֵליין, ָאֶדער ַאַזא ֶמעְנְטש ֶוועט ֵקייְנמָּ
ב  ואֶסעֶרע ַמצָּ ַאז ֶער ִאיז ִניְשט אֹויְפן ְפַלאץ, ַווייל וואּו ֶער ִאיז, ִאין וָּ
ֶער ִאיז, ֶוועט ֶער ִוויְסן ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִאיז ִמיט ִאים, אּון ֶער 

 ֶוועט ַאֶלעס ֶדעְרֵצייְלן ַפאְרן ֵאייֶבעְרְשְטן.
יְפקּוֶמען אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט ֶוועט ֶמען ֵזייֶער ֶווען ֶמען ֶוועט ַארוֹ 

אט ִניְשט ֶגעֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, "ִאיְך  אְבן אֹויב ֶמען הָּ ה הָּ טָּ ֲחרָּ
אב  אְךהָּ א ִבין ִאיְך ֶגעַגאְנֶגען  דָּ ֶגעַהאט ַאזֹויִפיל ִאיְבִריֶגע ַצייט, דָּ

אב ִאיְך ֶגעַדאְרְפט וַ  א הָּ אב אֹויְפן ַגאס, דָּ ואְרְטן אֹויף ֵאייֶנעם, ִאיְך הָּ
אְך אר ִדיבּוִרים צּום  דָּ ִאין ִדי ַצייט ֶגעֶקעְנט ַאַרייְנַכאְפן ַאפָּ

ואס ֶמען ֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן  ה וָּ ֵאייֶבעְרְשְטן", ֶיעֶדע ְקֵלייֶנע ְתִפלָּ
ואס ֶמען  ה ַפאְרן ֶמעְנְטש, וָּ חָּ ֶקען ִזיְך ִאיז ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ַהְצלָּ

אְרְשֶטעְלן, אּון ַא ֶמעְנְטש ִאיז ִזיְך ִמְתַרֵשל ִאין ֶדעם, נָּאר  אְרִניְשט פָּ גָּ
שּוב אֹויב ֶמען ֶרעְדט ַא ֶלעְנֶגעֶרע  ַווייל ֶער ֵמייְנט ַאז ֶעס ִאיז נָּאר חָּ

 .ְשמּוֶעס ִמיְטן ֵאייֶבעְרְשְטן
אט ֵשֶכל א ואס הָּ ּון נּוְצט אֹויס ִדי ַצייט, וואֹויל ִאיז ֶדער ֶמעְנְטש וָּ

אְטש ֶעְטִליֶכע  אג צּו ֶרעְדן כָּ ֶער ַכאְפט ַאַריין צּו ֶרעְדן ֶיעְדן טָּ
ֶוועְרֶטער צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶוועט ִאים ִזיֶכער גּוט ַזיין אֹויף ִדי ֶוועְלט 

 אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.
א"ש ח"ב וח"ד ֶעֶרְך ִהְתבוֹ   ְדדּות()ִשיחֹות מֹוַהרָּ
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צו באקומען דעם גליון יעדע וואך אויף אימעיל, ווי אויך צו אדוועטייזן אינעם גליון 

 Breslevcenter@gmail.com פארבינט אייך צו:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 מוסדותינו הק' נייעס אינערהאלב
 
 

 חתנים שבע ברכות פאר צוויי שיינע
דעם פארגאנגענעם מוצש"ק איז פארגעקומען א הערליכע שבע ברכות בהיכל 

צוויי חתנים וואס האבן חתונה געהאט די וואך פריער, החתן מרדכי הישיבה פאר די 
 הערצוג הי"ו און החתן יעקב יוסף לונגער הי"ו.

עולם  א גרויסעראויך  ןאלע בחורים פון ישיבה אועס זענען זיך צוזאם געקומען 
פון אנשי שלומינו, מוהרא"ש שליט"א האט זיך משתתף געווען אין די שמחה, און 

 משמיע געווען דברות קודש ביי די סעודה.
לאזט אין א פייערדיגן טאנץ און נאך ברכת המזון האט זיך דער עולם ארויסגע

 משמח געווען די חתנים.
 שמח תשמח ריעים האהובים!

*** 

 הערליכע חתונה פון א תלמיד הישיבה
איז פארגעקומען די חתונה פון א תלמיד הישיבה החתן  דאנערשטאגדי וואך 

 .קרית יואל אין אולם עקשטייןהי"ו אין די זאל פון  גדלי' דוד בלוםמו"ה 
ארויס געפארן די בחורים טראץ די גאר שווערע וועטער און גרויסע שנייען, זענען 

צו די חתונה און דארט משמח געווען דעם חתן אויף א געהויבענעם פארנעם ביז אין 
 די שפעטע שעה'ן.

די שווערע אז די בחורים,  עס האט זיך ארויס געוויזן די גרויסע אהבת חברים פון
 .זיין דעם חתן וועטער האט נישט אפגעהאלטן פון ארויספארן צו משמח

מט געווענליך פאר וואס קו - די שיעור פון מוהרא"ש שליט"אגלייכצייטיג איז 
מיטוואך נאכט, לכבוד די חתונה, אז די בחורים די וואך געווען  -דאנערשטאג נאכט 

 .זאלן קענען ארויס פארן
ווי מען זעהט לעצטנס הערט זיך נישט אויף די פלייץ פון חתונות, ווען בעזר ה' 
קומט פאר כמעט יעדע וואך נאך א חתונה פון א תלמיד הישיבה, דער 

 לפן.אייבערשטער זאל ווייטער הע
 שמח תשמח ריעים האהובים!
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ֵאל ת ְבֵני ִיְשרָׁ ל ֲעדַּ ת כָׁ ה אֶׁ ִרים  ,וַּיְַּקֵהל ֹמשֶׁ ְדבָׁ ם ֵאלֶׁה הַּ ר ֲאֵלהֶׁ ר וַֹּיאמֶׁ ֲאשֶׁ
ֲעֹשת ם ִצּוָׁה ה' לַּ ה .ֹאתָׁ אכָׁ ה ְמלָׁ שֶׁ ת יִָׁמים ֵתעָׁ ְשִביִעי ִיְהיֶׁה  ,ֵששֶׁ יֹום הַּ ּובַּ

ה'. תֹון לַּ בָׁ ת שַּ בַּ ם ֹקדֶׁש שַּ כֶׁ  לָׁ
עָוואְרן ִלְכאֹוָרה ַדאְרף ֶמען ַפאְרְשֵטיין ַפאְרָוואס ּפּוְנְקט ִדי ַּפְרָשה ִאיז ֶגעָזאְגט גֶ 

 ֶלע ִאיְדן ִאיְנֵאייֶנעם.ֶמען ָהאט צּוַזאם ֶגענּוֶמען אַ  -"ְבַהְקֵהל" 
ֲעֹשת" ֹאתָׁ  ַווייֶטער, ֶדער ָּפסּוק ָזאְגט ר ִצּוָׁה ה' "לַּ ִרים ֲאשֶׁ ְדבָׁ , ָדאס םֵאלֶׁה הַּ

ן", אּון ֶזעֶנען ִדי ַזאְכן ָוואס ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ֶגעֵהייְסן ַאז ֶמען ָזאל "טּוה
יְשט טּוהן ַקיין ְמָלאָכה ַשָבת קֹוֶדש, ֶדעְרָנאְך ְשֵטייט ִדי ִמְצָוה ַאז ֶמען ָטאר נִ 

ְרֶקעְרט, ִלְכאֹוָרה ִאיז ְשֶווער ָדאס ִאיז ִניְשט ַא ַזאְך ָוואס ֶמען ַדאְרף טּוהן, ָנאר ַפא
 ַא ַזאְך ָוואס ֶמען ָזאל ִניְשט טּוהן.

קּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' )ִלימֹוַהָרא"ש ְשִליָט"א ִאיז ָדאס ַמְסִביר לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 
ט ַאז ֶדער ַתְכִלית אּון ֶדער ִציהל ַפאְרָוואס ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהא ִסיָמן ל"ט(

ֶיעֶדע  .ְטןַבאַשאְפן ִדי ֶוועְלט ִאיז ָנאר ַאז ֶמען ָזאל ֶקעֶנען אּון ִוויְסן פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְש 
אַשאְפן אֹויף ֶדער ֶוועְלט, ֶווען ֶמען ֶוועט ַזאְך ָוואס ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט בַ 

ֶטער ַאַרייְנְטַראְכְטן ִאין ֶדעם ֶוועט ֶמען ֶזעהן ִדי וואּוְנֶדער ָוואס ֶדער ֵאייֶבעְרְש 
ֶמעְנְטש צּו ֶזעהן ִדי  םאּון ָדאס ֶוועט ְבֶרעְנְגן ֶדעָהאט ַאַרייְנֶגעֵלייְגט ֶדעִרין, 

 ער.ְגרֹויְסַקייט פּון ַבאֶשעפֶ 
ּפ אּון אּון ָדאס ִאיז ִדי ְגרֹויְסַקייט פּוֶנעם ַשָבת קֹוֶדש, ָוואס ַדאן ִריהט ֶמען ִזיְך אָ 

ע ַזאְך. אּון ֶמען ֶקען ַאַרייְנְטַראְכְטן אּון ֶזעהן ִדי ִנְפָלאֹות ַהבֹוֵרא ָוואס ִליְגט ִאין ֶיעדֶ 
אר ּלֹו ַשָבת" ֶמען ֶוועט ֶזעהן ָאְפן אּון ְקלָ ֶווען ָמִשיַח ֶוועט קּוֶמען ֶוועט ַזיין "יֹום ֶשכ  

אַהאְלְטן ַאז ָנאר ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִפיְרט ִדי ֶוועְלט, אּון ַאז ִאין ֶיעֶדע ַזאְך ִאיז בַ 
 ֶדער ַבאֶשעֶפער.

עם ָאֶבער ִניְשט ֶיעֶדער ֶמעְנְטש ֶקען ַאזֹוי ְשַטאְרק ַאַרייְנְטַראְכְטן אּון ֶזעהן דֶ 
ייֶבעְרְשְטן ֵאייֶבעְרְשְטן ִאין ֶיעֶדע ַזאְך, ֶדעִריֶבער ַדאְרף ֶמען ַאַסאְך ֶבעְטן ֶדעם אֵ 

יר ַזיין ַאז ֶמען ָזאל ֵגיין צּו ַא ְגרֹויְסן ַצִדיק ָוואס ֶער ֶקען ִזיְך ַאָראְּפָלאְזן אּון ַמְסבִ 
ן ְך ְשִּפיְרן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, זֵיי ָזאלְ ֲאִפילּו ַפאר ָּפשּוֶטע ֶמעְנְטְשן ַאז זֵיי ָזאְלן אֹוי

 ועְלט.אֹויְך ֶזעהן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ָוואס ִאיז ַבאַהאְלְטן ִאין ֶיעֶדע ַזאְך ִאין ִדי וֶ 
עם ְגרֹויְסן אּון ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ִדי ַמְעָלה פּון מֶשה ַרֵבינּו ָוואס ֶער ָהאט ֶגעַהאט דֶ 

אֹויְך  ט ֶגעֶקעְנט ַמאְכן ַאז ֲאִפילּו ֶדער ִניֶדעִריְגְסֶטער ֶמעְנְטש ָזאלֹכַח ַאז ֶער ָהא
ֹלאֶזעהן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ַאזֹוי ִווי ַחַז"ל ָזאְגן  ה שֶׁ יָׁם מַּ ל הַּ ה עַּ ה ִשְפחָׁ ֲאתָׁ  רָׁ

ְזֵקאל ה ְיחֶׁ אָׁ ן ַאז ַמאכְ  מֶשה ַרֵבינּו ָהאט ֶגעַהאט ַאַזא ֹכַח ַאז ֶער ָהאט ֶגעֶקעְנט .רָׁ
ָזאְלן אֹויְך ֶזעהן אּון ְשִּפיְרן ֶדעם  ,ִדי ָּפשּוט'ְסֶטע ֶמעְנְטְשן ,ֲאִפילּו ִדי ְשָפחֹות

אְבן ַאַזא ֵאייֶבעְרְשְטן. אּון ִמיר ַדאְרְפן ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ַאז ִמיר ָזאְלן אֹויְך הָ 
 יְנְבֶרעְנֶגען ִאין אּוְנז.ְגרֹויְסן ַמְנִהיג ָוואס ָזאל ָדאס ֶקעֶנען ַאַרי
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רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
 

ְשבֹון  ~ לֶׁעס ִמיט אַּ חֶׁ    ~ אַּ
 

ֶדער עֹוֶנׁש צּו ַדאְרְפן ְמגּוְלָגל ֶוועְרן ָנאְכַאָמאל 
אֹויף ִדי ֶוועְלט ִאיז ֵזייֶער ַא ַהאְרֶבע עֹוֶנׁש, ַווייל 

ער ֶמעְנְטׁש ֶוועְרט ַאַרייְנֶגעֵלייְגט ִאין ַא ַסָכָנה, דֶ 
ֶעס ֶקען ַזיין ַאז ִדי ְצֵווייֶטע ָמאל ָוואס ֶער קּוְמט 
ַאָראּפ אֹויף ִדי ֶוועְלט ֶוועט ֶער ַאְנְׁשָטאט 
ַפאֶרעְכְטן ָוואס ֶער ָהאט ֶגעטּוהן ִאיֶנעם 
ַפאְרַגאְנֶגעֶנעם ִגְלגּול ֶוועט ֶער ָנאְך ֶמער 

 ַפאְרַדאְרְבן.
ֶרִבי ָנָתן ָהאט ֶגעְפֶרעְגט פּון ֶרִבי'ן אֹויב ַא 
ֶמעְנְטׁש ֶקען ִזיְך ַעְקְׁש'ֶעֶנען אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט ַאז 

ָנאר  ,ֶמען ָזאל טּוהן ִמיט ִאים ָוואס ֶמען ִוויל
אֹויף ִדי צּוִריק ִניְׁשט ַאָראּפ ִׁשיְקן ָנאְכַאָמאל 

ר ֶרִבי ֶגעָזאְגט ַאז ָיא, ַא ָהאט ִאים ֶדע .ֶוועְלט
ֶמעְנְטׁש ֶקען ִזיְך ַעְקְׁש'ֶעֶנען ַאז ֶער ִוויל ִניְׁשט 
ָנאְכַאָמאל ְמגּוְלָגל ֶוועְרן. ַווייל ֶדער עֹוֶנׁש פּון 

 ִגְלגּול ִאיז ֵזייֶער ַא ַהאְרֶבע ַזאְך רח"ל.
ֶדער ֲאִר"י ַהָקדֹוׁש ָזאְגט ַאז ֶעס ִאיז ָדא ָנאְך ַא 

עֶרעֶרע ִגְלגּול, ָדאס ִאיז ֶווען ֶמען ֶוועְרט ְׁשֶוו
ְמגּוְלָגל ִאין ַא ְׁשֵטיין, ִאין ַוואֶסער, ִאין ֶגעִוויְקְסן, 

 .ִאיז ָנאְך ַאן ֶעְרֶגעֶרע ַזאְךָאֶדער ִאין ַחיֹות, ָדאס 
ֶעס ִאיז ֵזייֶער ַא ְגרֹויֶסע ַצַער ַפאר ִדי ְנָׁשָמה צּו 

ֶמעְנְטׁש ָזאל ִוויְסן  ֶוועְרן ְמגּוְלָגל. ֶווען ַא
ָוואֶסעֶרע ַהאְרֶבע עֹוֶנׁש ָדאס ִאיז, ָוואְלט ֶער 
ֶגעִציֶטעְרט צּו טּוהן ַאן ֲעֵביָרה, אּון אֹויב ֶער ִאיז 
ָיא דּוְרְך ֶגעַפאְלן ָוואְלט ֶער ְגַלייְך ְתׁשּוָבה 

 ֶגעטּוהן.
ֶדעִריֶבער ַדאְרף ַא ֶמעְנְטׁש ִנְזָהר ַזיין ֶיעֶדע 

ט ַפאר ֶער ֵגייט ְׁשָלאְפן, ִאיֶבעְרצּוֵגיין ֶדעם ַנאכְ 
ָטאג ִמיְטן ֵאייֶבעְרְׁשְטן, צּו ֶדעְרֵצייְלן ַפאְרן 
ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאֶלעס ָוואס ֶמען ָהאט ֶגעטּוהן ֶדעם 
ָטאג, אּון ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאז ֶער ָזאל 

ֶמען ָהאט מֹוֵחל ַזיין אֹויף ַאֶלע ְׁשֶלעְכְטס ָוואס 
ֶגעטּוהן, אּון ֶהעְלְפן אֹויף ַווייֶטער ַאז ֶמען ָזאל 

 ִניְׁשט ָנאְכַאָמאל דּוְרְכַפאְלן ַח"ו.
ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש טּוט ָדאס, ֶנעְמט ֶער ַאָראּפ 
פּון ִזיְך ַאֶלע ְׁשֶלעְכְטס ָוואס ֶער ָהאט ֶגעטּוהן ַא 

ֶדער ַגאְנְצן ָטאג, ֶווען ֶמען טּוט ְתׁשּוָבה ִאיז 
ֵאייֶבעְרְׁשֶטער מֹוֵחל ַאֶלעס ָוואס ֶמען ָהאט 
ְׁשֶלעְכְטס ֶגעטּוהן, אּון ַאזֹוי ַדאְרף ֶמען ִזיְך ִניְׁשט 
 ָזאְרְגן ַאז ֶמען ֶוועט ָנאְכַאָמאל ְמגּוְלָגל ֶוועְרן אֹויף 
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רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
 ִדי ֶוועְלט.

ַזיין ִדי ְנָׁשמֹות ָוואס צּו ען ֶזעהן ְמַתֵקן פּון ִדי ַאְנֶדעֶרע ַזייט ַדאְרף מֶ 
ֶזעֶנען ָיא ְמגּוְלָגל ֶגעָוואְרן, ֶווען ֶמען ַמאְכט ַאן ֶעְרִליֶכע ְבָרָכה אֹויף ַא 
ַמֲאָכל, ִאיז ֶמען ִמיט ֶדעם ְמַתֵקן ִדי ְנָׁשָמה ָוואס ִליְגט ֶדעִרין. אּון ִדי 

ֵגייט ְצִוויְׁשן ֵבייֶמער אּון ִדי ֶוועׁש ֶזעְלֶבע ַדאְרף ֶמען ִוויְסן ֶווען ֶמען 
ַכאְּפט ִזיְך ַאַריין ִאין ַא ָדאְרן, ָאֶדער ֶמען ֶוועְרט צּוְקַראְצט פּון ַא ְצַווייג 
א.ד.ג. ָדאס ִאיז ִניְׁשט ַקיין ָּפׁשּוט'ֶע ַזאְך, ָדאס ֵמייְנט ַאז ִאין ִדי 

ואְרְטן אּון ֶבעְטן ִזיְך ַפאר ַא ֶגעִוויְקְסן ֶזעֶנען ְמגּוְלָגל ְנָׁשמֹות ָוואס וַ 
ִתיקּון, אּון ֶדעִריֶבער ַאְנְׁשָטאט ִזיְך ֶרעְגן ֶווען ֶעס ֶגעֶׁשעהט ַאַזא ַזאְך, 
ַדאְרף ֶמען ֶעְנֶדעְרׁש ַאַריין ְבֶרעְנְגן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ִאין ִביְלד. ֶמען ָזאְגט 

אס ֶגעַמאְכט, ָזאל ֶעס ַזיין צּו "ַבאֶׁשעֶפער ִאיְך ֵווייס ַאז דּו ָהאְסט דָ 
ְטְנ'ס ען ֶדעְרַמאְנט ֶדעם ֵאייֶבעְרׁשְ ַכָּפַרת ַעוֹונֹות". ִמיט ֶדעם ָוואס מֶ 

 ָנאֶמען, ַבאקּוֶמען ִדי ְנָׁשמֹות ַא ִתיקּון.
 

ט ַאֶלעס ֵטייט ִניש ְ  ֶמען ַפאְרש ְ

ן ִניְׁשט ַאַסאְך ָמאל ֶגעֶׁשעהן ַזאְכן צּו ַא ֶמעְנְטׁש, אּון ֶער ֶקע
ַפאְרְׁשֵטיין ַפאְרָוואס ָדאס ֶגעֶׁשעהט, "ָוואס ָהאב ִאיְך ְׁשֶלעְכְטס ֶגעטּוהן 
ַאז ֶעס ָזאל ִמיר קּוֶמען ַאַזא ַזאְך?", "ַפאְרָוואס ָהאט ִזיְך ֶיעֶנער 
ָאְנֶגעְטֶׁשעֶּפעט ִאין ִמיר, אּון ִאיְך ֶקען ִניְׁשט ָּפטּור ֶוועְרן פּון ִאים?". ִדי 

אּון ָנאְך ֶעְנִליֶכע ֻקְׁשיֹות ָהאט אֹויְך צּו טּוהן ִמיט ִגְלגּול, ֶמען ֶקען ַאֶלע 
ִניְׁשט ִוויְסן ָוואס ֶמען ִאיז ֶגעֶווען ִאיֶנעם ְפִריֶעְרִדיְגן ִגְלגּול, אּון ֶמען ֶקען 

ּול. ִניְׁשט ִוויְסן ֶווער ֶדער ְצֵווייֶטער ִאיז ֶגעֶווען ִאיֶנעם ְפִריֶעְרִדיְגן ִגְלג
ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֵווייְסט ָאֶבער ָיא ִדי ַאֶלע ַזאְכן, אּון ֶער ִפיְרט ִדי 
ֶוועְלט ִמיט ַא ְׁשַטאְרֶקע ּפּוְנְקְטִליְכַקייט, ֶיעֶדע ַזאְך ָוואס ֶעס ֶגעֶׁשעהט 
ָהאט ַא ִסיָבה, אּון ַאַסאְך ָמאל ֶקען ֶעס ַזיין צּוִליב ַזאְכן ָוואס ֶעס ִאיז 

 וען ִאיֶנעם ְפִריֶעְרִדיְגן ִגְלגּול, ַאֶלעס ָהאט ַא ּפּוְנְקְטִליֶכע ֶחְׁשבֹון.ֶגעוֶ 
ַביים ֲאִר"י ַהָקדֹוׁש ִאיז ֶגעֶווען ַאָמאל ַא ֶמעְנְטׁש ָוואס ָהאט ִאים 
ֵזייֶער ֶגע'רֹוְדְפ'ט אּון ֶגעְטֶׁשעֶּפעט ַפאר ָגאְרִניְׁשט. ֶיעֶנער ָהאט ֶגעֶרעְדט 

סּור אֹויְפן ֵהייִליְגן ֲאִר"י ַהָקדֹוׁש. ֵאייְנָמאל ָהאט ֶרִבי ַחִיים ָכל ָדָבר ָא
ִוויַטאל ֶגעֶהעְרט ִווי ַזיין ֶרִבי ֶדער ֲאִר"י ַהָקדֹוׁש ָזאְגט ַפאר ֶיעֶנעם 
ֶמעְנְטׁש: "ָנאְך ַאְלץ ִוויְלְסטּו ִניְׁשט ְתׁשּוָבה טּוהן?". ֶעס ִאיז ִאים ֶגעֶווען 

ֶדער אֹויְסְדרּוק, אּון ֶער ָהאט ֶגעְפֶרעְגט ֶדעם ֲאִר"י ִאיְנֶטעֶרעַסאְנט 
ַהָקדֹוׁש ָוואס ָדאס ַבאַדייט. ָהאט ִאים ֶדער ֲאִר"י ַהָקדֹוׁש ֶגעָזאְגט: "ַמיין 
ְנָׁשָמה ָהאט ַא ִניצּוץ פּון מֶׁשה ַרֵבינּו, אּון ֶדער ֶמעְנְטׁש ִאיז ֶגעֶווען 

ְלָגל ֶגעָוואְרן צּו ְמַתֵקן ַזיין ַזייֶנע ַחָטִאים ַאָמאל ֹקַרח ָוואס ִאיז ֶיעְצט ְמגּו
ָוואס ֶער ָהאט ֶגעְקִריְגט אֹויף מֶׁשה ַרֵבינּו, אּון ֶיעְצט ַאז ִאיְך ֶזעה ַאז ֶער 
ַהאְלט ַווייֶטער ָאן ַזיין ַמְחלֹוֶקת, ֶער ֶהעְרט ִניְׁשט אֹויף צּו רֹוְדְפ'ן אּון 

ְרֶגעַהאְלְטן ַפאְרָוואס ֶער ִוויל ָנאְך ַאְלץ ְטֶׁשעֶּפעֶנען, ָהאב ִאיְך ִאים ָפא
 ִניְׁשט ְתׁשּוָבה טּוהן".

 

 ִאֵלין ִאינּון ִסדּוִרין ְדִגְלּגּוָלא

ִאין זֹוַהר ַהָקדֹוׁש ַּפְרַׁשת ִמְׁשָּפִטים ְׁשֵטייט: "ִאֵלין ִאינּון ִסדּוִרין 
ִדי סֹודֹות פּון ִגְלגּול. ֶדער זֹוַהר ַהָקדֹוׁש ֶדעְרֵצייְלט ָדאְרְטן  - ְדִגְלגּוָלא"

אּון ָדאס קּוְמט ַדְוָקא ַאַריין ִאין ַּפְרַׁשת ִמְׁשָּפִטים, ַווייל ֶדער ִעיָקר ִסיָבה 
ַפאְרָוואס ֶמען ַדאְרף ְמגּוְלָגל ֶוועְרן ִאיז ַפאר ֲעֵבירֹות ֶׁשֵבין ָאָדם ַלֲחֵבירֹו, 

ה, ָנאר ֶמען ַדאְרף ִאיֶבעְרֶבעְטן אֹויף ִדי ֲעֵבירֹות ִאיז ִניְׁשט ֶגענּוג ְתׁשּובָ 
א'ַגָנב'ט. ַביי ֶדעם ֶמעְנְטׁש ֶוועֶמען ֶמען ָהאט ֶגעְטֶׁשעֶּפעט ָאֶדער בַ 

ַאְנֶדעֶרע ֲעֵבירֹות ֶׁשֵבין ָאָדם ַלָמקֹום ֶקען ֶמען ְתׁשּוָבה טּוהן, אּון ֶעס ִאיז 
ין ָאָדם ְמַכֵּפר, ָאֶבער בֵ ען אֹויְך ָדא ִיסּוִרים אּון יֹום ַהִמיָתה ָוואס ֶזענֶ 

יְך ִניְׁשט אֹויס ִמיְטן ַלֲחֵבירֹו ֶהעְלְפט ָגאְרִניְׁשט, ִווי ַלאְנג ֶמען ְגַלייְכט זִ 
אּון ֶדעִריֶבער ַביי ַּפְרַׁשת ִמְׁשָּפִטים ָוואס ֶרעְדט פּון ַאֶלע ֲהָלכֹות  .ַחֶבר

ָקדֹוׁש ֶוועְגן ִגְלגּול, ַאז ֶמען ָאָדם ַלֲחֵבירֹו, ָדאְרט ֶרעְדט ֶדער זֹוַהר הַ ין בֵ 
ַדאְרף ֵזייֶער ַאְכטּוְנג ֶגעְבן צּו ַפאֶרעְכְטן ַאֶלעס ָוואס ֶמען ָהאט ִניְׁשט 

ין ָאָדם ַלֲחֵבירֹו, ְכֵדי ֶמען ָזאל ִניְׁשט ַדאְרְפן ָנאְכַאָמאל בֵ ֶגעטּוהן ִריְכִטיג 
 ְמגּוְלָגל ֶוועְרן ֶעס צּו ַפאֶרעְכְטן.

ל ָהאט ֶדער ֵהייִליֶגער ַמִגיד פּון ֶמעְזִריְטׁש ִזי"ַע ֶגעֶבעְטן פּון ֵאייְנָמא
ַזיין ְגרֹויְסן ֶרִבי'ן ֶדער ֵהייִליֶגער ַבַעל ֵׁשם טֹוב ִזי"ַע ַאז ֶער ָזאל ִאים 
 ַמְסִביר ַזיין ִדי ְּפַׁשט פּון ֶדעם זֹוַהר, ָוואס ָהאט ַׁשייכּות ִדי סֹודֹות פּון 
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ת ְבֵני ִיְש ָדאס ָזאְגט ֶדער ָּפסּוק,  ל ֲעדַּ ת כָׁ ה אֶׁ ֵאלוַּיְַּקֵהל ֹמשֶׁ , רָׁ
ער ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ַא ָטאג ָנאְך יֹום ִכיּפּור ֶווען ֶדער ֵאייֶבעְרְשטֶ 

ֵבינּו ן ֵחְטא ָהֵעֶגל, ַדאן ָהאט מֶשה רַ ָהאט מֹוֵחל ֶגעֶווען ִדי ִאיְדן אֹויפְ 
ֶרעְנֶגען צּוַזאם ֶגענּוֶמען ַאֶלע ִאיְדן צּו ִזיְך, ֶער ָהאט ֶגעָוואְלט ַאַרייְנבְ 

ר ָזאְלן ַזיין ָנאְנט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ָדאס ֶקען ָנאזֵיי ִאין זֵיי ַאז 
ה ם ֶנעֶמען צּום ְגרֹויְסן ַצִדיק משֶ ֶגעֶשעהן ֶווען ִדי ִאיְדן ֶוועְלן ִזיְך צּוַזא

 ַרֵבינּו, ֶער ָזאל ָדאס ַאַרייְנְבֶרעְנֶגען ִאין זֵיי.
ִרים ֲאשֶׁ אּון ִדי ֶעְרְשֶטע ַהְקָדָמה ָהאט ֶער זֵיי ֶגעָזאְגט,  ְדבָׁ ר ֵאלֶׁה הַּ

ם ֲעֹשת ֹאתָׁ ְך, , ֲאִפילּו ִאין ִדי ַאְרֶבעט פּון ִדי ַגאְנֶצע ָוואִצּוָׁה ה' לַּ
ה אכָׁ ה ְמלָׁ שֶׁ ת יִָׁמים ֵתעָׁ , ֶיעֶדע ַזאְך ָוואס ֶמען ַאְרֶבעט ַא ֵששֶׁ

עם ַגאְנֶצע ָוואְך, ָוואס ֶמען טּוט ַא ַגאְנֶצע ָוואְך, ַדאְרף ֶמען ִאין דֶ 
יֹום דּוְרְך  ?אּון ִווי ַאזֹוי טּוט ֶמען ָדאס .ְטֶרעְפן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ּובַּ

כֶׁם ְשִביִעי ִיְהיֶׁה לָׁ ה' הַּ תֹון לַּ בָׁ ת שַּ בַּ , ַשָבת ֶווען ֶמען ֹקדֶׁש שַּ
ן צּו ִריהט ִזיְך ָאּפ, ַדאן ִאיז ִדי ִריְכִטיֶגע ַצייט ַאַרייְנצּוְטַראְכְטן, אּו
ִאיז  ֶזעהן ַאז ֲאִפילּו ָדאס ָוואס ֶמען טּוט ִדי ַגאְנֶצע ָוואְך ֶווען ֶמען

ּו ְשט ַקיין ַצייט אּון ֶגעדּוְלד צַפאְרָיאְגט אּון ַפאְרְּפָלאְגט, ֶמען ָהאט ִני
 ֶטער.ִדי ַאֶלע ַזאְכן ִאיז אֹויְך ַבאַהאְלְטן ֶדער ֵאייֶבעְרְש ִאין ְטַראְכְטן, 

וואֹויל ִאיז ֶדעם ֶמעְנְטש ָוואס ֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון 
ִאין ֶיעֶדע ֶגעֶדעְנְקט ְשֶטעְנִדיג ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִאיז ִאיֶבעָראל 

 ַזאְך.
 )תֹוְך ַהַנַחל ֵליל שב"ק ַּפְרַשת ַוַיְקֵהל תשס"ה לפ"ק(

*** 
 

ם ֵלב, ב ְוֹכל ִאיש ֲחכַּ ֳהִליאָׁ ְלֵאל ְואָׁ ה ְבצַּ שָׁ ְבַצְלֵאל אּון  ְועָׁ
י ַאז ֶדער ָאֳהִליָאב ָהאְבן צּוַזאֶמען ֶגעַמאְכט ֶדעם ִמְשָכן, ָזאְגט ַרִש"

ַצְלֵאל ט ְסֶּפעִציֶעל ֶגענּוֶמען פּון ִדי ְצֵוויי ְשָבִטים, בְ ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהא
ב פּון פּון ֵשֶבט ְיהּוָדה ָוואס ִאיז ִדי ָחשּוב'ְסֶטע ֵשֶבט, אּון ָאֳהִליאָ 

ְכֵדי צּו ַווייְזן ַאז ַביים  ,ֵשֶבט ָדן ָוואס ָדאס ִאיז ַא ְשַוואֶכער ֵשֶבט
 ייִניג.ֵאייֶבעְרְשְטן ִאיז ֶיעֶדער אֵ 

)ִליקּוֵטי מֹוַהָרא"ש ְשִליָט"א ִאיז ָדאס ַמְסִביר לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 
ן ַאז ֶדער ִעיָקר ְשֵלימּות פּון ַא ַצִדיק ִאיז, ֶוועמֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן ס"ח( 

ע ַזייט רֶ פּון ֵאיין ַזייט ִאיז ֶער ָנאְנט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון פּון ִדי ַאְנֶדע
ְפֵהייְבן, ֶקען ֶער ִזיְך ַאָראְּפָלאְזן צּום ְשַוואְכְסְטן ִאיד אּון ִאים אֹויְך אֹוי

ר ֶקען ִאים ַווייְזן ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ִאים אֹויְך ִליב, אּון ַאז עֶ 
 אֹויְך צּוקּוֶמען צּום ֵאייֶבעְרְשְטן.
ן ָוואס ְבֶרעְנְגט צּו בֹויֶען ֶדעם ִמְשכָ  ֶדעְרַפאר ֶווען ֶעס ִאיז ֶגעקּוֶמען

רּוהט  , ַאז ֶיעֶדער ָזאל ִוויְסן ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטערַהְשִכיָנה ַהְשָרַאת
ען ְצִוויְשן אּוְנז, ֶער ִאיז ַביי אּוְנז, ֶנעְבן אּוְנז, אּון ִמיט אּוְנז, ָהאט מֶ 

 עְלֶכע ַצִדיִקים ָוואס ֶזעֶנען פּון ֵאייןֶגעמּוְזט ָהאְבן ִדי ְצֵוויי ַזאְכן, ַאזֶ 
ְסְטן ַזייט זֵייֶער ָנאְנט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, זֵיי ֶקעֶנען ַווייְזן ַפאְרן ְגֶרע

ר אּון פּון ִדי ַאְנֶדעֶרע ַזייט ֶקען עֶ  ֶער ֶקען ָנאְך ַזיין ְגֶרעֶסער,ַאז  ,ַצִדיק
 ָבִטים, צּום ְשַוואְכְסְטן ִאיד, אּוןִזיְך ַאָראְּפָלאְזן צּו ִדי ְשַוואְכְסֶטע ְש 

אּון ַאז ֶדער  ,ִאים ַווייְזן ַאז ֶער ִאיז אֹויְך ָנאְנט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן
 ֵאייֶבעְרְשֶטער ַוואְרט צּו ֶהעְרן ַזיין קֹול.

 ֶדעְרַפאר ַדאְרף ַא ֶמעְנְטש זּוְכן ַאַזא ַצִדיק ָוואס ֶקען ִאין ִאים
ז ֶער ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ִאים אֹויְך ִליב, אּון אַ  ַאַרייְנַשייֶנען

 ֶקען אֹויְך ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן.
 )ֹזאת ַהתֹוָרה ַוַיְקֵהל ג(
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כי מעט אשר היה לך לפני ויפרוץ לרוב, יעצט  .אנהאלטן אדער נישט
זעהענדיג ווי עס זענען זיך צוזאמגעקומען אזא ריזן עולם פון בחורים מיט 

רייסט זיך פון הארץ ארויס א דאנק צום  אינגעלייט יוצאי הישיבה,
ער אייבערשטן אויף זיינע גרויסע חסדים, און גלייכצייטיג א תפלה אויף ווייט

אז דער אייבערשטער זאל העלפן אז מיר זאלן ווייטער מרחיב זיין גבולי 
 הקדושה.

שלש סעודות איז אפגעראכטן געווארן מיט גרויס דערהויבנקייט, מען 
ערט דיבורים האט געזינגען אינאיינעם מיט השתפכות הנפש, און געה

וועלט איז  איינציגע ציהל וואס מיר זענען דא אויף די איבערן תכלית, אז די
נאר זיך צוריק צו קערן צום אייבערשטן, און אפילו די גשמיות'דיגע זאכן 
וואס מען טוט דארף מען אויך טוהן מיטן אייבערשטן, און דאן איז רוחניות 
און גשמיות איינס און די זעלבע זאך, מיט יעדע זאך קען מען דינען דעם 

 אייבערשטן.
עס זענען . ע מלוה מלכהמוצאי שבת איז פארגעקומען א הערליכ

צוגעקומען נאך בחורים און אינגעלייט וואס האבן נישט געקענט מיטהאלטן 
דעם שבת, דער ראש ישיבה האט ברייט ארומגערעדט דברי התחזקות 
והתעוררות געפלאכטן מיט סיפורי צדיקים, וואס האט באצויבערט אלע 

 באטייליגטע.
רויסקייט פון פארן ראש אויך האט דער ראש ישיבה גערעדט פון די ג

השנה אויף אומאן צום הייליגן רבי'נס ציון. דער ראש ישיבה האט ארויס 
געברענגט אז מענטשן מיינען אז מען פארט אויף אומאן צו פארברענגן און 
הנאה האבן, ווען דער אמת איז אז ווער עס איז שוין דארט געווען קען מעיד 

ס איז זייער שווער צו פארן אהין, סיי זיין אז עס איז בכלל נישט געשמאק, ע
די טלטול הדרך, און סיי דארט אין אומאן וואו עס איז נישט צוגעשטעלט די 
גשמיות אויפן בעסטן אופן. און פון דעסט וועגן שטרענגט מען זיך אן און 
מען פארט נאר ווייל דער רבי האט געהייסן, און ווייל מען וויל זוכה זיין צו די 

ואלדיגע הבטחות וואס דער רבי האט צוגעזאגט פאר די אלע גרויסע געו
 וואס קומען צו זיין ציון אויף ראש השנה.

חתן גדלי' דוד  ןדי מלוה מלכה איז געווען משולב מיט א שבע ברכות פאר
האט מען בלום הי"ו וואס האט חתונה געהאט די פריערדיגע וואך. נאכן עסן 

, וואס האט זיך געצויגן ביז אין די נץעט עזיך ארויסגעלאזט אין פרייליכ
, מען האט משמח געווען דעם חתן, און מען האט זיך ן'שפעטע נאכט שעה

אשר בנחל שם און געדאנקט דעם אייבערשטן משמח געווען זיך אינאיינעם 
ס מענטשן, וואס דאס ’מיר האבן זוכה געווען צו זיין פונעם רבינ אזגורלינו, 

 ן שריט, אויף די וועלט און אויף יענע וועלט.באגלייט אונז ביי טריט או
 שבת! נועם אכסוף קה

 

 

א"שִש  רָׁ  יחֹות מֹוהַּ
 ִגְלגּול צּו ַּפְרַׁשת ִמְׁשָּפִטים.

ֶדער ַבַעל ֵׁשם טֹוב ָהאט ִאים ֶגעֵהייְסן ַאז ֶער ָזאל ָפאְרן צּו ַא ֶגעִוויֶסע 
ַוואְלד, ָדאְרט ֶוועט ֶער ֶזעהן ַא ַטייְכל ַוואֶסער ָוואס לֹויְפט אּוְנֶטער ַא 

ְטן אּוְנֶטער ַא ְׁשֵטיין ָאֶדער ֶעֶּפעס בֹוים, ֶער ָזאל ִזיְך ָדאְרט ַבאַהאלְ 
ַאְנֶדעְרׁש, אּון צּוקּוְקן ָוואס ֶעס ֵגייט ֶגעֶׁשעהן. ָאֶבער ֶער ָזאל ָגאְרִניְׁשט 
ֶרעְדן אּון ָגאְרִניְׁשט טּוהן ַא ַגאְנְצן ָטאג, ָנאר ְׁשִטיֶלעְרֵהייט צּוקּוְקן פּון ִדי 

ּוֶמען צּום ַבַעל ֵׁשם טֹוב אּון ֶער ֶוועט ַזייט, אּון סֹוף ָטאג ָזאל ֶער צּוִריק ק
ִאים ַאֶלעס ַמְסִביר ַזיין. ֶדער ַמִגיד ִאיז ְגַלייְך ַאִהין ֶגעָפאְרן, ֶער ָהאט ִזיְך 
ַבאַהאְלְטן ֶנעְבן ֶדעם בֹוים ִמיְטן ַטייְכל אּון ֶגעַוואְרט צּו ֶזעהן ָוואס ֶעס 

 ֶוועט ַּפאִסיְרן.
הט ֶער ִווי ֶעס קּוְמט צּו ָפאְרן ַא ֵׁשייֶנעם ֶפעְרד אּון ִזיְצְנִדיג ָדאְרט ֶזע

ָוואְגן, ֶעס ְׁשֶטעְלט ִזיְך ָאּפ ֶנעְבן ֶדעם ַטייְכל אּון פּוֶנעם ָוואְגן קּוְמט ַארֹויס 
ר, ֶער ֶזעְצט ִזיְך ַאָראּפ ָאּפִריֶהען ֶנעְבן ֶדעם ַטייְכל, ֶער ֶעְסט ַא ְגרֹויֶסער שַ 

ּון ֶדעְרָנאְך ָיאְגט ֶער ִזיְך צּוִריק ַארֹויף אֹויְפן ָוואְגן צּו ָפאְרן אּון ְטִריְנְקט א
ַווייֶטער, ָאֶבער ֶדער ַמִגיד ָהאט ַבאֶמעְרְקט ִווי ַאזֹוי ָיאְגְנִדיֶגעְרֵהייט ָהאט 

 ר ַאָראּפ ֶגעָלאְזט ַא ִדיְקן ֶבעְרְזל ִמיט ֶגעְלט אֹויף ֶדער ֶעְרד.ֶדער שַ 
ע ַצייט קּוְמט ָדאְרט ָאן ָנאְך ַא ֶמעְנְטׁש, ֶער ֶזעְצט ִזיְך אֹויְך ָנאְך ַא קּוְרצֶ 

ַאֶוועק ֶנעְבן ַוואֶסעְרל ִזיְך ָאּפצּוִריֶהען, אּון ֶער ַבאֶמעְרְקט ַא ֶבעְרְזל אֹויף 
ט ִזיְך צּו ִדי ְגרֹויֶסע ְמִציָאה, ֶער ֵלייְגט ֶעס ַאַריין אּון ידְ יד, ֶער ְפרֵ ֶדער ֶעְר 
 אּון ֵגייט ִזיְך ַווייֶטער ַזיין ֶוועג.ַטאׁש, 

ָנאְך ַא ְׁשִטיק ַצייט קּוְמט ָדאְרט ָאן ַא ְדִריֶטער ֶמעְנְטׁש, ַאן ָאִריַמאן. 
 ְׁשִטיְקל  ַא  ֶדער ָאִריַמאן ֶזעְצט ִזיְך אֹויְך ַאָראּפ, ֶער ֶנעְמט ַארֹויס 

ְטִריְנְקט ַאִביְסל פּון ִדי ְטרּוֶקעֶנע ְברֹויט פּון ַזיין ָטאְרֶבע צּו ֶעְסן, ֶער 
ַוואֶסער פּון ַטייְך, אּון ֶדעְרָנאְך ֵלייְגט ֶער ִזיְך ַאָראּפ ַכאְּפן ַא ְדִריְמל אֹויף 

 ֶדער ֶעְרד.
ר צּוִריק אּון ֵהייְבט ָאן זּוְכן ַזיין ִאיְנְצִוויְׁשן קּוְמט ֶדער ֶעְרְׁשֶטער שַ 

לֹויְרן. ֶער זּוְכט ֶעס ַארּום ִאיֶבעָראל אּון ֵטייֶעְרן ֶבעְרְזל ָוואס ֶער ָהאט ַפאְר 
ֶער ֶקען ֶעס ִניְׁשט ְטֶרעְפן. ַאזֹוי ִווי ֶער ְטֶרעְפט ֶעס ִניְׁשט ָהאט ֶער 
ֶגעְטַראְכט ַאז ִמְסָתֶמא ָהאט ֶעס ֶדער ָאִריַמאן ָוואס ְׁשָלאְפט ָדאְרט 

אְנְגט פּון ִאים ַאז ֶער ֶגע'ַגָנב'ט. ֶער ֶוועְקט אֹויף ֶדעם ָאִריַמאן אּון ַפאְרלַ 
ָזאל ִאים ׁשֹוין צּוִריק ֶגעְבן ַזיין ֶבעְרְזל. ֶדער ָאִריַמאן ֵווייְסט ִניְׁשט ָוואס 
ֶער ִוויל פּון ַזיין ֶלעְבן ָהאְבן אּון ְׁשַרייט ַאז ֶער ָהאט ִניְׁשט ַקיין ֶבעְרְזל אּון 

ְסְטַראֶׁשעֶנען ָאן ר ֵהייְבט ִאים שַ ֶער ֵווייְסט ִניְׁשט פּון ָוואס ֶער ֶרעְדט. ֶדער 
ַאז ֶער ָזאל ׁשֹוין צּוִריק ֶגעְבן ָדאס ֶגעְלט ַווייל ַאז ִניְׁשט ֶוועט ִניְׁשט טֹויְגן, 

 ָאֶבער ֶדער ָאִריַמאן ַהאְלט ִזיְך ַביי ַזייְנס ַאז ֶער ֵווייְסט פּון ָגאְרִניְׁשט.
ָאן צּו ְׁשָלאְגן ֶדעם ָאִריַמאן, ֶער  ר ֶוועְרט ֶגעֶרעְגט אּון ֵהייְבטֶדער שַ 

ַהאְקט ַאַריין ִאין ִאים ַמכֹות ֶרַצח, ָאֶבער ֶעס ָהאט ָגאְרִניְׁשט ֶגעָהאְלְפן, 
ֶדער ָאִריַמאן ֵווייְסט פּון ָגאְרִניְׁשט. ֶזעֶהעְנִדיג ַאז ֶער ֶקען ָגאְרִניְׁשט ּפֹוֵעל'ן 

אְרט, אּון ִאיֶבעְרֶגעָלאְזט ֶדעם ָאִריַמאן ר ַווייֶטער ֶגעָפאְרן פּון דָ ִאיז ֶדער שַ 
 צּוְקַלאְּפט אּון צּוְבלּוִטיְגט.

ֶדער ֵהייִליֶגער ַמִגיד ָהאט ָדאס ַאֶלעס צּוֶגעֶזעהן פּון ַזיין ַבאֶהעְלֶטעִניׁש, 
ט אהָ ֶער ָהאט ׁשֹוין ֶעְטִליֶכע ָמאל ֶגעָוואְלט ַארֹויְסֵגיין ִזיְך ָאְנרּוְפן ָוואס ֶער 

עהן, ָאֶבער ֶער ָהאט ֶגעֶדעְנְקט ַאז ֶדער ַבַעל ֵׁשם טֹוב ָהאט ִאים ֶגעזֶ 
ָאְנֶגעָזאְגט ַאז ֶער ָזאל ָגאְרִניְׁשט ָזאְגן אּון ֶרעְדן, ָהאט ֶער אֹויְסֶגעַוואְרט 
ִביז ִדי ַצייט ָוואס ַזיין ֶרִבי ָהאט ִאים ֶגעֵהייְסן צּוִריק קּוֶמען, אּון ַדאן ָהאט 

 ּוִריק ֶגעֶקעְרט צּום ַבַעל ֵׁשם טֹוב.ֶער ִזיְך צ
ֶדער ַבַעל ֵׁשם טֹוב ָהאט ִאים ְמַקֵבל ָּפִנים ֶגעֶווען אּון ִאים ֶגעְפֶרעְגט 
ָוואס ֶער ָהאט ֶגעֶזעהן, ֶדער ַמִגיד ָהאט ֶדעְרֵצייְלט ִדי ַגאְנֶצע ַמֲעֶשה ָוואס 

טֹוב ֶגעָזאְגט: "ִאיְך ֶוועל  ֶער ָהאט ִמיְטֶגעַהאְלְטן. ָהאט ִאים ֶדער ַבַעל ֵׁשם
ר ָוואס ִדיר ַמְסִביר ַזיין ָוואס ָדא ָהאט ִזיְך ָאְּפֶגעְׁשִּפיְלט", ֶדער ֶעְרְׁשֶטער שַ 

דּו ָהאְסט ֶגעֶזעהן ָאְנקּוֶמען ִאיז ֶגעֶווען ׁשּוְלִדיג ַפאר ַא ְצֵווייְטן ֶמעְנְטׁש ַא 
יֶעְרִדיְגן ִגְלגּול, ַטאֶקע ּפּוְנְקט ֶדער ְגרֹויֶסע סּוֶמע ֶגעְלט, ָנאְך ִאין ַזיין ְפִר 

ֶזעְלֶבער ְסכּום ֶגעְלט ָוואס ִאיז ֶיעְצט ֶגעִליְגן ִאין ֶדעם ֶבעְרְזל. ֶער ָהאט 
ִניְׁשט ֶגעַהאְלְטן ַביים ַבאָצאְלן ָדאס ֶגעְלט, ֶזעֶנען ֵזיי ֶגעַגאְנֶגען צּו ִדי תֹוָרה 

, אּון ֶדער יןַדיָ עְנְטׁש ָהאט ֶגעֶגעְבן ׁשֹוַחד ַפאְרן , ֶדער ֶעְרְׁשֶטער מֶ יןַדיָ צּו ַא 
ָהאט ֶגע'ְּפַסק'ְנט ִניְׁשט ִריְכִטיג, ַאז ֶער ַדאְרף ִניְׁשט ַבאָצאְלן ָדאס ין ַדיָ 

 ֶגעְלט.
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צו באקומען דעם גליון יעדע וואך אויף אימעיל, ווי אויך צו אדוועטייזן אינעם גליון 

 Breslevcenter@gmail.com פארבינט אייך צו:
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 נועם הנשמות:השבת 

 אין ישיבה  שבת התוועדותהערליכע 
א הערליכער שבת איז אריבער אויף תלמידי הישיבה צוזאמען מיט די 

אין שפיץ פונעם אינגעלייט יוצאי הישיבה, וואס זענען זיך צוזאמגעקומען 
דעם פארגאנגענעם שבת פרשת כי תשא אין די  ראש ישיבה שליט"א

ד בלב אחד זיך צו שטארקן אינאיינעם פראכטפולע ראלי האטעל כאיש אח
 ס עצות.'מיטן הייליגן רבינ

במשך דעם שבת האט מען געהערט מערערע דרשות פונעם ראש 
ישיבה, ווארימע דיבורים מיט דעם רבי'נס עצות, וואס האט אויפגעפלאמט 
די הערצער פון אלע תלמידים און ווי אויך די פילע פארזאלמטע וואס זענען 

 שבת. געקומען אויף
פאר קבלת שבת האט מען געהערט קורצע דיבורים איבער וואס דער 

נאך שבת איז געשטעלט געווארן, און וואס דער ציהל דערפון איז. ביינאכט 
דער ראש ישיבה האט ארומגערעדט  .די סעודה איז פארגעקומען די באטע

באריכות פון די געוואלדיגע מתנה וואס דער אייבערשטער האט אונז 
ן, וואס לערנט אונז 'סן פון הייליגן רבייבן, אז מיר האבן זוכה געווען צו ווגעגע

אויס ווי אזוי דורך צו גיין דעם לעבן בשלום, און מיר דארפן זיין זייער 
ע 'שטאלץ מיט דעם, כאטש עס איז ארויס א שלעכטע נאמען אויף ברסלב

 עטליכעואס חסידים אז זיי זענען משוגעים, דאס נעמט זיך נאר פון דעם ו
ע, אבער באמת האבן זיי נישט קיין שום 'משוגעים האבן זיך גערופן ברסלב

ער חסיד איז נאר איינער וואס לערנט 'שייכות צו ברסלב, ווייל א ברסלב
ס עצות, ער רעדט צום ’ס ספרים און פאלגט דעם רבינ'דעם רבינ

אייבערשטן, דאווענט מיט מנין יעדן טאג שחרית מנחה מעריב, 
ברענגט נישט די צייט, לערנט אויפן דרך הלימוד, און אזוי ווייטער אלע פאר

 הייליגע עצות וואס דער רבי לערנט אונז.
און באמת קען יעדער איד ניצן די עצה פון רעדן צום אייבערשטן, מען 

ער חסיד פאר דעם, ווייל אויף יעדן מענטש ’דארף נישט זיין קיין ברסלב
ון דער איינציגסטער וואס קען העלפן איז נאר גייט דורך שוועריקייטן, א

דער אייבערשטער, און מען דארף נאר קומען צו אים, זיך אויסרעדן צו אים 
ן גוטן 'אויף די אייגענע שפראך אזוי ווי מען רעדט זיך אויס צו אן אמת

 פריינד, און דאס קען יעדער מענטש טוהן.
שבח והודאה צום  בתוך הדברים האט דער ראש ישיבה אויסגעדריקט א

מגעקומען אויף דעם וזאאייבערשטן, ארויסברענגעדיג ווי מען איז זיך צ
מיט א די ערשטע יאר פון די ישיבה, יאר צוריק,  זעקסזעלבן פלאץ פאר 

 נישט געוואוסט אויב דאס וועט נאכקליינע צאל בחורים, און מען האט 
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 קאפיען מיר נעמען אן צו פרינטן און 
 פאר גאר ביליגע פרייזן!
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ּוְרְך ֶדעם ֶיעְצט ִאין ֶדעם ִגְלגּול ָהאט ֶדער ֶעְרְׁשֶטער ַבאָצאְלט ֶדעם חֹוב ד
ָוואס ֶער ָהאט ַפאְרלֹויְרן ֶדעם ֶבעְרְזל אּון ֶדער ְצֵווייֶטער ֶמעְנְטׁש ָהאט ֶעס 

ין ָוואס ָהאט ֶגע'ְּפַסק'ְנט ַפאְלׁש ִאיז ֶגעְטָראְפן אּון צּוִריק ַבאקּוֶמען. ֶדער ַדיָ 
ן, אּון ָדאס ִאיז אֹויְך ְמגּוְלָגל ֶגעָוואְרן אּון ַאְלס עֹוֶנׁש ֶגעָוואְרן ַאן ָאִריַמא

ֶגעֶווען ֶדער ְדִריֶטער ֶמעְנְטׁש ֶדער ָאִריַמאן ָוואס ָהאט ַבאקּוֶמען ְקֶלעּפ ַטאֶקע 
פּון ֶדעם ֶזעְלְבן ֶמעְנְטׁש פּון ֶוועם ֶער ָהאט ֶגענּוֶמען ׁשֹוַחד ִאיֶנעם ְפִריֶעְרִדיְגן 

 ִגְלגּול.
אס ִאיז פּון ָוואס ֶדער זֹוַהר ֶדער ַבַעל ֵׁשם טֹוב ָהאט אֹויְסֶגעִפיְרט: "דָ 

ַהָקדֹוׁש ֶרעְדט. ֶווען ֶמען ִפיְרט ִזיְך ִניְׁשט ִריְכִטיג ִאין ֶגעְלט ַזאְכן, ַדאְרף ֶמען 
ָנאְכַאָמאל ְמגּוְלָגל ֶוועְרן, צּו ֶקעֶנען ַפאֶרעְכְטן אּון צּוִריק ָצאְלן ָוואס ֶמען ִאיז 

 ׁשּוְלִדיג ֶגעְבִליְבן.
ַאז אֹויב ֶמען ָהאט ֶגע'ַגָנב'ט ֶגעְלט פּון ֶמעְנְטְׁשן )ֵביָצה כ"ט.( אְגט ִדי ְגָמָרא זָ 

ען ֶמען אֹויְך ְתׁשּוָבה ֶמען ָהאט ֶגע'ַגָנב'ט, קֶ  אּון ֶמען ֵווייְסט ִניְׁשט פּון ֶוועם
ֶמען ָזאל טּוהן ִמיט ִדי ֶגעְלט ָצְרֵכי ַרִבים, ַזאְכן פּון ָוואס ֶדער ַרִבים  .טּוהן

 עט ַהָנָאה ָהאְבן.ֶוו
ס ְסָפִרים ַאז צּו ְדרּוְקן ֶדעם ֶרִבי'נְ )ִליקּוֵטי ֲהָלכֹות, ְגֵזיָלה, ה'( ֶרִבי ָנָתן ָזאְגט 

ֵהייְסט ָצְרֵכי ַרִבים, ָדאס ִאיז ֶבֱאֶמת ַא ַזאְך ָוואס ֶיעֶדער ַדאְרף ָהאְבן, ָדאס 
ס ִאיז ִדי ְגֶרעְסֶטע ְצָדָקה. ִאיז ְמַקֵרב ִאיְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן ָוואס ָדא

ֶדעִריֶבער אֹויב ֵאייֶנער ֵווייְסט ַאז ֶער ִאיז ִניְׁשט ֶגעֶווען ִנְזָהר ִאין ֶיעֶנעְמ'ס 
ֶגעְלט ָאֶבער ֶער ֶגעֶדעְנְקט ִניְׁשט ֶוועם ֶער ַדאְרף ַבאָצאְלן, ָזאל ֶער ֶגעְבן ֶגעְלט 

 ִמיט ֶדעם ֶוועט ֶער ָדאס ְמַתֵקן ַזיין. ס ְסָפִרים אּוןנְ צּו ְדרּוְקן ֶדעם ֶרִבי'
ֶווען ֶמען ֶנעְמט ִזיְך ַאַריין ִאין ָקאּפ ֶדער ִעְנָין פּון ִגְלגּול ִאיז ְגִריְנֶגער ְמַקֵבל 

ֶכע ְּפַׁשט ֲאִפילּו צּו ַזיין ַזאְכן ְבַאֲהָבה, ַאֶלעס ָוואס ֶגעֶׁשעהט ָהאט ַא ּפּוְנְקְטִלי
ֶווען אֹויְבן אֹויף ֶזעהט אֹויס ִווי ֶעס ָהאט ִבְכַלל ִניְׁשט ַקיין ְּפַׁשט. אּון ֶווען 
ֶמען ִאיז זֹוֶכה צּו ְמַקֵבל ַזיין ַאֶלעס ְבַאֲהָבה אּון ַבייְׁשֵטיין ִדי ִנְסיֹונֹות, ִמיט 

אְרְפן ַבאקּוֶמען ְפִריֶׁשע ֶדעם ַפאֶרעְכט ֶמען ַאֶלעס, ַאז ֶמען ָזאל ִניְׁשט דַ 
 עֹוְנִׁשים ָאֶדער ַדאְרְפן ָנאְכַאָמאל ְמגּוְלָגל ֶוועְרן ַח"ו.

וואֹויל ִאיז ֶדעם ֶמעְנְטׁש ָוואס ָהאט ִניְׁשט ַקיין ַקְׁשיּות אּון ִאיז ְמַקֵבל 
ט אּון ַאֶלעס ָוואס קּוְמט אֹויף ִאים ְבַאֲהָבה ֶוועט ִאים ַזיין גּוט אֹויף ִדי ֶוועלְ 

 אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.
 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק י"א ְוֵחֶלק ט"ו ֶעֶרְך ִגְלגּול, ֵחֶלק ד' ֶעֶרְך ְגֵניָבה(
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ן ֶאל ֹמֶשה ִמְשכָׁ ְשָכן ֶזעֶנעוַּיִָׁביאּו ֶאת הַּ י ְבֶרעֶטער פּון מִׁ "י ַאז דִׁ ן . ָזאְגט ַרשִׁ
יְשט ֶגעֶקעְנט אוֹ  יְפְשֶטעְלן, מֶשה ַרֵבינּו ֶגעֶווען ַאזֹוי ְשֶווער ַאז ֵקייֶנער ָהאט ֶעס נִׁ

וי ַאזֹוי  ֶקעֶנען אֹויְפְשֶטעְלן ֶדעם ֶמען ֶוועט ָהאט ֶגעְפֶרעְגט ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן וִׁ
ים ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶגעָזאְגט ַאז ֶער ָזאל ְבלֹויז צּוֵלייְגן ְשָכן, ָהאט אִׁ  ,ַזיין ֶהעְנט מִׁ

יְך שוֹ  ְשָכן ֶווער זִׁ י מִׁ יֶבער ְשֵטייט ַווייֶטעראּון דִׁ ין  ין ַאֵליין אֹויְפְשֶטעְלן, אּון ֶדערִׁ אִׁ
ןָפסּוק,  ִמְשכָׁ ם הַּ יְך ַאֵליין אֹויְפֶגעְשֶטעְלט. - הּוקַּ ְשָכן ָהאט זִׁ י מִׁ  דִׁ

י ָזאְגט  וי ֶדער ֶרבִׁ יר לֹויט וִׁ יז ָדאס ַמְסבִׁ יָט"א אִׁ יָמן נ"א( מֹוַהָרא"ש ְשלִׁ יחֹות ָהַר"ן סִׁ )שִׁ

יג ֶדעם אֵ אַ  יְנט ֱאֶמת'דִׁ יֶמען ַאז ֶער דִׁ יְשט ַבארִׁ יְך ֵקייֶנער נִׁ  ייֶבעְרְשְטן,ז ֶבֱאֶמת ֶקען זִׁ
יז ֶבֱאֶמת ָנאר ַא ַמָתָנה פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשטְ  ן ַאֶלעס ַווייל ָוואס ַא ֶמעְנְטש טּוט אִׁ

יָקר ָוואס ֶמען ַפאְרַלאְנְגט פ ים, ֶדער עִׁ יז ַזיין ָרצֹון קּוְמט ָנאר פּון אִׁ ּון ַא ֶמעְנְטש אִׁ
יֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, א ּון ֶווען ַאז ֶער ָזאל ֶוועְלן ַזיין וואֹויל ַאז ֶער ָזאל ֶוועְלן דִׁ

ים ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶהעְלְפן ַאז  ֶדער ֶמעְנְטש ָהאט ֶדעם ֱאֶמת'ן ָרצֹון ַדאן ֶוועט אִׁ
ים טוֹ ֶער ֶוועט ַטאֶקע ַזיין ַאן ֶערְ  ְצֹות אּון ַמֲעשִׁ יד אּון טּוהן ַאַסאְך מִׁ יֶכער אִׁ ים.לִׁ  ִבִׁ

יֹוִב מא ג( אֹויְפן ָפסּוק )ַויְִׁקָרא ַרָבה כ"ז ִב'( ֲחַז"ל ָזאְגן  לֵּם)אִׁ ִני וֲַּאשַּ , ֶדער ִמי ִהְקִדימַּ
יךְ  יר ַפאר אִׁ  ָהאט ֵאייֶבעְרְשֶטער ָזאְגט, ֶווער ָהאט ֶגעֵלייְגט ַא ְמזּוָזה אֹויף ַזיין טִׁ

יְך הָ  ית אֹויף ַזיין ֶבֶגד ַפאר אִׁ יצִׁ ים ֶגעֶגעְבן ַא הֹויז? ֶווער ָהאט ֶגעֵלייְגט צִׁ ים אִׁ אב אִׁ
ֶמעְנְטש  ֶגעֶגעְבן ַא ֶבֶגד? ָדאס ֵמייְנט ַאז ַאֶלעס קּוְמט פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶדער

יֶגע טּוט שֹוין ַדאְרף ָנאר ָהאְבן ַא ָרצֹון, ֶער ַדאְרף ֶוועְלן טּוהן גּו יְברִׁ י אִׁ ְטס, אּון דִׁ
 ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער.

יָקר ֶדער ָרצֹון, ֶווע יז אֹויְך ֶדער עִׁ יּות אִׁ ילּו ַביי ַגְשמִׁ יז ַאז ֲאפִׁ ן ַא ֶדער ֱאֶמת אִׁ
יּות ַדאְרף ֶער אֹויְך ָהאְבן ַא ְשַטאְרֶקע רָ  יַח ַזיין ְבַגְשמִׁ ויל ַמְצלִׁ  צֹון אּוןֶמעְנְטש וִׁ

יַח ַזיין. ֶדער ָפסּוק ָזאְגט  ְשִביעַּ לְ ָנאר ַאזֹוי ֶקען ֶער ַמְצלִׁ חַּ ֶאת יֶָׁדךָׁ ּומַּ י פֹותֵּ ל חַּ ָכָׁ
צֹון", ְכאֹוָרה ָוואְלט ֶגעַדאְרְפט ְשֵטיין  "רָׁ ללִׁ ְשִביעַּ ְלָכָׁ חַּ ֶאת יֶָׁדךָׁ ּומַּ י  פֹותֵּ חַּ
זֹון", ְסן? ָנאר ָדאס ָזאְגט אּוְנז ֶדער ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶגעְבט ַפאר ֶיעְדן צּו עֶ  "מָׁ

ויְלן, ֵאייְנָמאל ֶדער  -ָפסּוק, ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶגעְבט ַפאר ֶיעְדן ַא "ָרצֹון"  ַא וִׁ
ויל, אָ  ֶבער ֶווען ֶמעְנְטש ֶוועט ָהאְבן ַא ָרצֹון ֶוועט ֶער שֹוין ָהאְבן ַאֶלעס ָוואס ֶער וִׁ

יְשט ַקיין יְשט. ַא ֶמעְנְטש ָהאט נִׁ  ָרצֹון, ַדאן ָהאט ֶער ָגאְרנִׁ
ְשָכן ָהאט ֶגעַדאְרְפט ֶווערְ  י מִׁ יט ֶדעם ֶקען ֶמען ַפאְרְשֵטיין ַפאְרָוואס דִׁ ן מִׁ

י אֹויְפֶגעבֹויֶעט אֹויף ֶדעם ֶוועג ַאז מֶשה ַרֵבינּו ָזאל ְבלֹויז צּוֵלייְגן ַזיין ֶהענְ  ט אּון דִׁ
יְך ַאֵליין אֹוי ְשָכן ָזאל זִׁ יט ֶדעם ֶגעָוואלְ ְפְשֶטעְלן. מִׁ ט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט מִׁ

יְשט ַאֵלייְנ'ס טּוהן, אַ  יְשט ֶקען ֶמען נִׁ יְנֶדער ַאז ָגאְרנִׁ יֶשע קִׁ ידִׁ ֶלעס ַווייְזן ַפאר אִׁ
  ַאז קּוְמט ָנאר פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶמען ַדאְרף ָנאר צּוֵלייְגן ַא ַהאְנט צּו ַווייְזן
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רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
 

   ~ ִדי ֹכחַּ פּון ְתִמימּות  ~
 

ֶטע אּון  ֶרעסְּ ִמימּות ִאיז ִדי גְּ ִדי ִמָדה פּון תְּ
ט אֹויס צּו ַזיין ַאן  ֶטע ַזאְך ָוואס ֶפעלְּ סְּ ִטיגְּ ִוויכְּ
ט ַאֶוועק  פְּ ִליֶכער ִאיד. ֶווען ַא ִאיד ַווארְּ ֶערְּ
ט ֶדעם  מֹות, ֶער ִדינְּ ַאֶלע ַזייֶנע ָחכְּ

ִמימּות ּו ן ִבתְּ טְּ שְּ ִשיֵאייֶבערְּ טֹות, ַדאן ֶוועט פְּ
ֵריגֹות.ייֶער זֹוֶכה זַ  ֶטע ַמדְּ ֶרעסְּ  ן צּו ִדי גְּ

ִמימּות  ן תְּ ף ֶמען ָהאבְּ ֶטע ַדארְּ סְּ אּון ִדי ֶמערְּ
ן.  טְּ שְּ ן צּום ֵאייֶבערְּ ט צּו ֶרעדְּ ֶווען ֶעס קּומְּ
ן צּום  ן ֶרעדְּ הֹויבְּ ש ִוויל ָאנְּ טְּ ַווייל ֶווען ַא ֶמענְּ

ן, ֶוועט  טְּ שְּ ן ִווי ֵאייֶבערְּ ֶער קֹוֶדם ִפיהלְּ
ט אֹויס, ִווי ֵקייֶנער  ט ִאים ִנישְּ ֵקייֶנער ֶהערְּ
ן, ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ֶוועט  ט ָהאבְּ ף ִאים ִנישְּ ַדארְּ
מֹות, ַאז  ֶגען ַאֶלע ִמיֵני ָחכְּ ֶרענְּ בְּ ִאין ִאים ַאַריינְּ
ן אּון ַאז  טְּ שְּ ֶער ִאיז ַאזֹוי ַווייט פּוֶנעם ֵאייֶבערְּ

ט ֶדער ֵאייֶבערְּ  ַלל ִנישְּ ֶטער ִאיז ִבכְּ שְּ
ן ָוואס ֶער ָהאט צּו  ט צּו ֶהערְּ ֶטעֶרעִסירְּ ִאינְּ

ן.  ָזאגְּ
ָאֶבער ֶווען ַא ִאיד ִאיז זֹוֶכה אּון ֶער 
ט צּום  מֹות, ֶער ֶרעדְּ ט ַאֶוועק ִדי ָחכְּ פְּ ַווארְּ
ט ַקיין  ט ִנישְּ ן ֲאִפילּו ֶער ִפיהלְּ טְּ שְּ ֵאייֶבערְּ

רּות, ַדאן וֶ  עֹורְּ ועט ֶער צּום סֹוף שּום ִהתְּ
ט  ֶטער ֶהערְּ שְּ ן ַאז ֶדער ֵאייֶבערְּ ן ִפיהלְּ הֹויבְּ ָאנְּ
ִריט אּון  ט ִאים אֹויף טְּ פְּ ִאים אֹויס אּון ֶהעלְּ

ִריט.  שְּ
ֵריָגה ִאיז ֶווען ֶמען  ֶטע ַמדְּ ֶרעסְּ אּון ִדי גְּ
ד  ן ַאזֹוי ִווי ַא ִקינְּ טְּ שְּ ט צּום ֵאייֶבערְּ ֶרעדְּ

ט צּו ַזיין ַטאֶטע, ָא מֹות, ֶרעדְּ ן ַקיין שּום ָחכְּ
ט צּו ַזיין  ד ָוואס ֵוויינְּ ֵליין ִקינְּ ָנאר ִווי ַא קְּ
ף,  ט ִאים ַאֶלעס ָוואס ֶער ַדארְּ ַטאֶטע אּון ֶבעהְּ
ן ַאז ֶדער  ף ַא ִאיד ִוויסְּ ַאזֹוי ַדארְּ
ֶטער ִאיז ַזיין ַרֲחָמנּות'ִדיֶגער ַטאֶטע  שְּ ֵאייֶבערְּ

ף ן ָוואס ֶער ַדארְּ , אּון ֶווען ָוואס ִוויל ֶהערְּ
ט ֶער אֹויס  ן ֶהערְּ טְּ שְּ ט ֶדעם ֵאייֶבערְּ ֶמען ֶבעהְּ

ִדיג. ֶטענְּ ט שְּ פְּ  אּון ֶער ֶהעלְּ
ֵשי  ָדאס ָהאט ֶמען אֹויְך ֶגעֶזעהן ַביי ַאנְּ
ֶגען  לֹוֵמינּו, ַאז ִדי ַאֶלע ָוואס ֶזעֶנען ֶגעַגאנְּ  שְּ
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רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
ט ַאֶלעס ָוואס ֶדער ֶרִבי ֵהי גְּ ִמימּות אּון ֶגעָפאלְּ ן ִבתְּ ט, ִדי ָהאבְּ יסְּ

ִמיּות.  ַגשְּ רּוֲחִניּות אּון ֵסיי בְּ ִליַח ֶגעֶווען ֵסיי בְּ ק ַמצְּ ַטארְּ ֵזייֶער שְּ
ט גּוט  ן ִנישְּ מֹות ָהאבְּ ֶגען ִמיט ָחכְּ אּון ִדי ַאֶלע ָוואס ֶגעַגאנְּ

ן. ִניטְּ ֶגעשְּ  ָאפְּ
 

 

רֹויֶען ִפלֹות פּון פְּ  ּתְּ
ִפלֹות פּון  ן פּון ִדי תְּ טְּ ק ֶגעַהאלְּ ַטארְּ ֶדער ֶרִבי ָהאט ֵזייֶער שְּ

רֹויֶען רֹויֶען , פְּ ן ָפשּוטַווייל פְּ טְּ שְּ ן צּום ֵאייֶבערְּ ֵהייט ָאן 'ֶרעדְּ ֶערְּ
מֹות ט ַאזֹוי צּום , ֵקיין שּום ָחכְּ ש ֶרעדְּ טְּ אּון ֶווען ַא ֶמענְּ

ֶגענּוֶמען ֶנעל ָאנְּ ִפּלֹות שְּ ן ַזייֶנע תְּ ן ֶווערְּ טְּ שְּ  .ֵאייֶבערְּ
ן ֶרִבי ט ַפארְּ ֶגעָזאגְּ ל ען פּון ַבעַ ן ִאין ָנאמֶ 'ֶמען ָהאט ַאָמאל ָנאכְּ

ט ַזיין  עַ "ֵשם טֹוב ִזי ַאז ֶווען ָמִשיַח ֶוועט קּוֶמען ֶוועט ֶמער ִנישְּ
ט ָהאט ֶער  .ֵקיין ַווייֶבער שּוהל ֶווען ֶדער ֶרִבי ָהאט ָדאס ֶגעֶהערְּ

פּון ט ֶדערְּ ט  ,ֵזייֶער ֶגעַלאכְּ ט ַאז ָדאס ִאיז ִזיֶכער ִנישְּ ֶער ָהאט ֶגעָזאגְּ
טֶדער ַבַעל ֵשם טֹוב , ֱאֶמת ט ֶגעָזאגְּ ָמאל ִנישְּ  .ָהאט ֶעס ִזיֶכער ֵקיינְּ

ט ֶקערְּ ט ַפארְּ קְּ רֹויֶען ֶזעֶנען ָנאְך ָחשּוב, ָנאר פּונְּ ִפלֹות פּון פְּ ֶער 'ִדי תְּ
ֶגענּוֶמען, פּון ִדי ֶמעֶנער ֶנעֶלער ָאנְּ ן ָנאְך שְּ רֹוי , אּון ֶווערְּ ַווייל ַא פְּ

ִליְך ַא  דְּ ָראֶכעֶנע ַהארְּ ָהאט ֶגעֶווענְּ ֶנעֶלער יאּון זִ , ץצּובְּ ט שְּ , ֵוויינְּ
ַפאר  ֶנעֶלער פֹועְּ אּון ֶדערְּ שּוָעה פּון ַא ַמאן'לְּ ֶקען ִזי ָנאְך שְּ  .ן ַא יְּ

ַרת הִמיר ֶזע ָדש ִאיז אֹויְך ֶגעֶווען ַאן ֶעזְּ קְּ ן ָדאְך ַאז ִאין ֵבית ַהמֻּ
רֹויֶען ,ָנִשים ַלאץ ַפאר ִדי פְּ קּוֶמען ֶוועט אּון ֶווען ָמִשיַח ֶוועט , ַא פְּ

ן ֶוועג ִווי ֶעס ִאיז  בְּ ן ֶזעלְּ ָדש אֹויפְּ קְּ ֶמען ָדאְך בֹויֶען ֶדעם ֵבית ַהמֻּ
ן ַאז ֶווען ָמִשיַח , ֶגעֶווען ֶגעבֹויֶעט ֵמיָלא ִווי ַאזֹוי ֶקען ֶמען ָזאגְּ מְּ

ט ַזיין ֵקיין ַווייֶבער שּוהל  ?!ֶוועט קּוֶמען ֶוועט ִנישְּ
עֹוןאט ַא ֶגעהַ ָהאט  ֶרִביֶדער  ִמיד ֶרִבי ִשמְּ ֶער ִאיז ֶגעֶווען , ַתלְּ

שְּ  ִמיד פּוֶנעם ֶרִביֶדער ֶערְּ ט, ָהאט ַאָמאל ן'ֶטער ַתלְּ ִאים  ַביי ַפאִסירְּ
 ַאַזא ַמֲעֶשה.

ן ֶגעוָ  דֶווען ֶעס ִאיז ִאים ֶגעבֹוירְּ ֶטע ִקינְּ שְּ ן ַזיין ֶערְּ ֵטייט ִזיְך . וארְּ שְּ ָחה ז ַאַפארְּ רֹויסִאיז ִדי ִשמְּ ָאֶבער ֵאיין ָטאג ֶווען  .ֶגעֶווען ָגאר גְּ
ק ַטארְּ ט ֵזייֶער שְּ ט ִאין ֵוויינְּ ט ֶער ַזיין ַווייב ִזיצְּ ֶרעפְּ ט ַאֵהיים פּון שּוהל טְּ עֹון קּומְּ ט ִאיר, ֶרִבי ִשמְּ ֶרעגְּ טּו: "ֶער פְּ סְּ ָוואס ֵוויינְּ ?" ַפארְּ

ט ִזי ט ִאין ֵאיין חַ : "ָזאגְּ ל ַהאלְּ גְּ ֶזער יּונְּ ן'ָּלשאּונְּ ֶטערְּ ִמינְּ ֶווער ֶדערְּ ֶנעל צּום ֶרִבי, ן אּון ִאיְך ֶקען ִאים ֵזייֶער שְּ ֶבעהט ִאים ֶער , ן'לֹויף שְּ
ן ַפאר אַ  ַרייסְּ ד ָזאל ַאיינְּ ן ִקינְּ ֵליָמה ַפארְּ פּוָאה שְּ עֹון  !" רְּ ַלייְך ֶרִבי ִשמְּ ן צּום צּוִריק   ִאיז גְּ טֶגעֵוויי  אּון, ן'ֶרִבי  ֶגעָלאפְּ  ֵמיין  , ֶרִבי : נְּ

ל ַחָּלש גְּ ן'יּונְּ ֶטערְּ מּונְּ ט ֶדערְּ ט אּון , ט ַאֶוועק ֶמען ֶקען ִאים ִנישְּ ֵליָמה אּון ַזיין ֶגעזּונְּ פּוָאה שְּ ן ַא רְּ ד ֶער ָזאל ָהאבְּ ַרייס ֵאיין ַפאר ֵמיין ִקינְּ
ק ַטארְּ ט אּון  ."שְּ ֶפערְּ טְּ ט ֶגעֶענְּ ִנישְּ ט פּון ִאיםֶדער ֶרִבי ָהאט ָגארְּ ִדיג ֶגעַמאכְּ ט ִוויֶסענְּ ן אּון ִזיְך , ִזיְך ֲאִפילּו ִנישְּ ֶער ָהאט ַווייֶטער ֶגעֶבעטְּ

שְּ 'ֶגע ט ַביים ֶרִבי'ַעקְּ ט'נְּ ִדיג ֶגעַמאכְּ ט ִוויֶסענְּ ִנישְּ ַזר .ן ָאֶבער ֶדער ֶרִבי ָהאט ִזיְך ָגארְּ ט ַאז ֶדער גְּ ַטאֶנען ַאז ָדאס ֵמיינְּ שְּ ִדין  ֶער ָהאט ַפארְּ
מְּ 'ֶגעשֹוין ִאיז  ט'ַחתְּ ָנאְך ,נְּ ד ִאיז שֹוין ֶדערְּ רֹויֶעִריג, אּון ֶדער ִקינְּ ֶגען ֵזייֶער טְּ ֶגעַגאנְּ  .ֶער ִאיז ַאֵהיימְּ

ד ידִ ַזיין ַווייב ִאיז  ן ֶדעם ִקינְּ ַטאֶנען ֶנעבְּ ֶצע ַצייט ֶגעשְּ ן ַאז'ַגאנְּ טְּ שְּ ן ֶדעם ֵאייֶבערְּ ט אּון ֶגעֶבעטְּ ד ָזאל  ס ֶבעט אּון ֶגעֵוויינְּ ָדאס ִקינְּ
ן ט ֶווערְּ ט. ֶגעזּונְּ ֶרעגְּ ֶגעקּוֶמען ָהאט ִזי ֶגעפְּ ַלייְך ֶווען ִאיר ַמאן ִאיז ַאַריינְּ ט: "גְּ ן ִאין ?" ָוואס ָהאט ֶדער ֶרִבי ֶגעָזאגְּ ָראכְּ ֶגעבְּ ֶער ָהאט אֹויסְּ

ט ט: "ַא ֶגעֵוויין אּון ֶגעָזאגְּ ט ֶגעָזאגְּ ִנישְּ  !".ֶדער ֶרִבי ָהאט ָגארְּ
ןזִ  ַוואְך ֶגעָווארְּ ט שְּ ט ַאז ֶמען ֶקען ַאֶלעס אֹויס ,י ִאיז ִנישְּ ִפָלה'פֹוֵעל'ִזי ָהאט ֶגעוואּוסְּ ן תְּ ן ,ן ִמיטְּ טְּ שְּ ן ֶדעם ֵאייֶבערְּ ַשַעת , ִמיט ֶבעטְּ בְּ

רֹויס ַצַער ן פּון גְּ ָלאפְּ ֶגען שְּ ש אֹוי ,ִאיר ַמאן ִאיז ֶגעַגאנְּ ט ָלאִמיר ָכאטְּ ַראכְּ ן ֶרִביֶער ָהאט ֶגעטְּ ִרי ַדאֶוועֶנען ָוִתיִקין ִמיטְּ ֵטיין צּופְּ שְּ ס 'פְּ נְּ
ָין ןָאֶבער ִזי ָהאט  .ִמנְּ ָלאפְּ ט שְּ ט ַאז ִזי ֵגייט ִנישְּ ֶגעַמאכְּ ן אּון ִזי ֶוועט אֹויס, ָאפְּ ַלייבְּ בְּ שּוָעה'פֹוֵעל'ִזי ֶוועט אֹויפְּ ַאזֹוי ָהאט ִזי , ן ַא יְּ

ֶצע ַנאכְּ , ַטאֶקע ֶגעטּוהן דַא ַגאנְּ ַטאֶנען ַביים ִקינְּ ד ָזאל 'ט ִאיז ִזי ֶגעשְּ ן ַאז ָדאס ִקינְּ טְּ שְּ ן ֶדעם ֵאייֶבערְּ ט אּון ֶגעֶבעטְּ ס ֶבעט אּון ֶגעֵוויינְּ
ק ַטארְּ ט אּון שְּ  .ַזיין ֶגעזּונְּ

ֶגען ַדאֶוועֶנען ָוִתיִקין צּום רֶ  ס אּון ֶגעַגאנְּ ָטאגְּ ַטאֶנען ַפארְּ ֶגעשְּ עֹון ִאיז אֹויפְּ ַלייְך ֶווען ֶער ָהאט ֶגעעֶ , ן'ִביֶרִבי ִשמְּ ט ִדי ִטיר פּון גְּ ֶפענְּ
ָרשֵבית ַהמֶ  ט, דְּ ל אּון ֶגעָזאגְּ ֵמייכְּ ן ֶגעקּוֶמען ִמיט ַא שְּ ד ֶוועט ַזיין 'פֹוֵעל'ֵמיָלא ַאז ִזי ָהאט ֶגע: "ִאיז ִאים ֶדער ֶרִבי ַאֶקעגְּ ט ַאז ָדאס ִקינְּ

ט פּון ֶדעם ֶרעד ִאיְך ֲאִפילּו ט ֶגעזּונְּ ֶגע, ִנישְּ ן'פֹוֵעל'ָנאר ִזי ָהאט ָנאְך אֹויסְּ ֶגע ֶטעג אּון גּוֶטע ָיארְּ ֶגע ַלאנְּ ֶגע ַלאנְּ ד ַלאנְּ ן ִקינְּ  !".ט ַפארְּ
ן ֶטע ָיארְּ ֶגע ֶגעזּונְּ ט ַלאנְּ ן אּון ֶגעֶלעבְּ סְּ ַוואקְּ ד ִאיז אֹויפְּ  .אּון ַאזֹוי ִאיז ַטאֶקע ֶגעֶווען ֶדער ִקינְּ

ןפּון דֶ  טְּ שְּ רֹוי ֶזעהן ִווי ָחשּוב ִזי ִאיז ַביים ֵאייֶבערְּ ן , עם ֶקען ַא פְּ טְּ שְּ ן ֶדעם ֵאייֶבערְּ ִדיג צּו ֶבעטְּ ֶטענְּ אּון ִזי ָזאל ִזיְך צּוֶגעוואֹויֶנען שְּ
ֶדער אּון ַפאר , ַפאר ִאיר ַמאן, ַפאר ִאיר ִפלֹות ִאיז ֵזייֶער ֵזייֶער ָחשּוב ַביים ַפאר ִאיֶרע ִקינְּ ֶדער ַווייל ִאיֶרע תְּ ַאֶלע ִאיִדיֶשע ִקינְּ

ן טְּ שְּ שּועֹות'פֹוֵעל'אּון ִזי ֶקען אֹויס, ֵאייֶבערְּ רֹויֶסע יְּ  .ן ָגאר גְּ
 (השָ אִ ֵחֶלק י"ב ֶעֶרְך וְּ ים ִש נָ ֶעֶרְך ד' ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש ֵחֶלק ) 

 

   

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
יז ֶמען ָהאט ַא ָרצֹון אּון ַדאן ֶהעְלְפט שֹוין ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ַאז מֶ  ען אִׁ

ים. ים טֹוִבִׁ ְצֹות אּון ַמֲעשִׁ  זֹוֶכה צּו טּוהן ַאַסאְך מִׁ
 )תֹוְך ַהַנַחל ֵליל ַשָבת קֹוֶדש פ' ויק"פ תשס"ז לפ"ק(

*** 

נָׁן ס ֶהעָׁ ן, וְַּיָכַּ ִמְשכָׁ לֵּא ֶאת הַּ ד ּוְָכבֹוד ה' מָׁ ַא ָוואְלְקן  ֶאת ֹאֶהל מֹועֵּ
י יל ֶגעֶווען מִׁ יז פִׁ ְשָכן אִׁ י מִׁ ְטן ָכִבֹוד ָהאט ַבאֶדעְקט ֶדעם ֹאֶהל מֹוֵעד, אּון דִׁ

 פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן.
י  וי ֶדער ֶרבִׁ יר ֶדעם ָפסּוק, לֹויט וִׁ יז ַמְסבִׁ יָט"א אִׁ יקּוֵטי ָזאְגט מֹוַהָרא"ש ְשלִׁ )לִׁ

יָמן קט"ו(  יֶנען ֶדעם מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' סִׁ ויל ָאְנֵהייְבן דִׁ ַאז ֶווען ַא ֶמעְנְטש וִׁ
ין אּון ָזאְגט ַאז ֶמען ַדאְרף ְשֶווער יַדת ַהדִׁ י מִׁ ַמאְכן  ֵאייֶבעְרְשְטן, קּוְמט דִׁ

יז ֶיעְצט אּוווַפאְרן ֶמעְנְטש, ַווייל  יז ֶער ֶגעֶווען בִׁ אְרָוואס ָהאט ֶער פַ  ?אִׁ
יז ֶיעְצט? ֶדעְרַפאר מּוז ֶדער  יְנט ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן בִׁ יְשט ֶגעדִׁ נִׁ

יעֹות, ְשֶטערּונְ  ֶגען, ַאז ֵאייֶבעְרְשֶטער אּוְנֶטער ְשֶטעְלן ַפאְרן ֶמעְנְטש ְמנִׁ
יְנג. יְשט ֵגיין ַאזֹוי ְגרִׁ ים נִׁ  ֶעס ָזאל אִׁ

ויל דָ ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער  ָאֶבער יק קּומֶ וִׁ ען אְך ָיא ַאז ֶדער ֶמעְנְטש ָזאל צּורִׁ
יְך ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ַאֵלייְנס א ים, אּון ֶדעְרַפאר ַבאַהאְלט זִׁ ּוְנֶטער צּו אִׁ

יג, ֶקען עֶ  י ְשֶטערּוְנֶגען, ַאז אֹויב ֶדער ֶמעְנְטש ֵמייְנט ֶעס ֱאֶמת'דִׁ ר דִׁ
יעֹות אּון ַז יק.צּוְבֶרעְכן ַאֶלע ְמנִׁ  יין ַא ְגרֹויֶסע ַצדִׁ

ין ָפסּוק יז ְפַשט אִׁ נָׁן ֶאת ֹאֶהל מֹועֵּד ,ָדאס אִׁ ס ֶהעָׁ , ַא ָוואְלְקן ָהאט וְַּיָכַּ
ְשָכן ָוואס ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער רּוהט י מִׁ ְשָכן, דִׁ ָדאְרט,  ַבאֶדעְקט ֶדעם מִׁ

י ויל ָדאְרט ָאְנקּוֶמען ֶוועְרט ֶעס ַבאֶדעְקט מִׁ ט ַא ָוואְלְקן, ֶעס ֶווען ֶמען וִׁ
ּוְָכבֹוד  ֶזעהט אֹויס ְשַוואְרץ אּון טּוְנְקל, ָאֶבער ֶמען ַדאְרף ֶגעֶדעְנֶקען, ַאז

ן ִמְשכָׁ לֵּא ֶאת הַּ יז ה' מָׁ  ָדאְרט. ןֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ַאֵליי, ַאז ֶבֱאֶמת אִׁ
יר ְשַוואְרץ אּון ַפארְ  יז דִׁ ָוואְלְקְנט, דּו ֶדעְרַפאר ֶווען דּו ֶזעהְסט ַאז ֶעס אִׁ

יְך אֹויס צ י ֶוועג, ֵגיי צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶרעד זִׁ יְשט ְקָלאר דִׁ ים ֶזעהְסט נִׁ ּו אִׁ
יט ַאֶלע גּוֶטע ַזאְכן.  ֶוועְסטּו ֶגעָהאְלְפן ֶוועְרן מִׁ

ּקּוֵדי ג'(  )ֹזאת ַהתֹוָרה פִׁ
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ִלים  קָּ ת ש ְּ ּבָּ ַׁ ש 
 

ע רַׁ ן ֵיֶצר הָּ ה ֶקעגְּ גּולָּ  אַׁ סְּ

 

 דהמשך בדף 

 
 

 

 זעלטענע געלעגנהייט!

 

 צייט איז באגרעניצט, וכל הקודם זכה!
 

 

 נייעס אינערהאלב
 מוסדותינו הק'

 המשך
 

 חצראייבערשטנ'ס הילף איז געלונגען דאס יאר צו אפדינגען א גרויסן מיטן 
במשך די טעג  אינאיינעם אלע אנשי שלומינו וועלן קענען זיין אואין אומאן וו

 פון ראש השנה.
חצר איז צוגעשטעלט מיט ברייטע לופטיגע צימערן צו שלאפן, א דער 

 אינאיינעםאלע סעודות גרויסע צימער פאר די סעודות, וואו מען וועט עסן 
אלע אנשי שלומינו מיטן ראש ישיבה, אויך איז דא דארט אויפן פלאץ א 

פאר די וואס שטייען הערליכע פריוואטע מקוה וואס וועט זיין אין באנוץ נאר 
 דארט איין אויפן פלאץ.

וועט מיטן אייבערשטנ'ס הילף זיין א גרויסע תועלת צו קענען וויילן דאס 
 הדעת. תאין די טעג פון ראש השנה אין אומאן מיט הרחב

 ארייןצווישן אנשי שלומינו רופט שוין זיין צו פארזיכערן אייער פלאץ צו 
743-454-2444. 

 

 !השנה שלי עולה על הכלראש 
*** 

 ך אפצוקויפן א נייעם קעמפגרייט זימען 
א נייעם קעמפ  אייבערשטנ'ס הילף גרייט מען זיך יעצט אפצוקויפןמיטן 

 שיבה איבער די זוממער חדשים.יוואס זאל שטיין צום באנוץ פאר די 
וואס די ישיבה האט זיך ארום געוואלגערט די לעצטיגע יארן פון נאכדעם 

איין פלאץ צום צווייטן, יעדע יאר האט מען געדינגען א פרישע פלאץ פאר די 
 א פיזור הנפש. ןט אוז געווען א גרויסע שוועריקיי, וואס דאס איוממערז

די נייעס איבער דעם געפלאנטן  געווארן אויפגענומעןאיז מיט פרייד 
אפקויף פון א נייעם הערליכן קעמפ וואס וועט צושטאנד קומען אין די 

 נאנטע טעג.
דעריבער זיך אז דאס ציעט אריין אין זייער גרויסע געלטער. פארשטייט 

 אין וואס אלע , "אל המנוחה ואל הנחלה"איז געעפנט געווארן א קאמפיין 
און  4022$לכל הפחות מיט די סכום פון זענען זיך משתתף אנשי שלומינו 

מיט דעם האבן זיי א גלייכע חלק אין די גרויסע זכות פון די תורה ותפלה 
, און די כןפון דעם קעמפ במשך די זוממער וואוואס וועט ארויס קומען 

אנשי שלומינו קומען ארויס און זענען זיך ווען  ,געהויבענע שבתים אין קעמפ
 נאיינעם מיט די הייליגע לימודים פון רבי'ן.מחזק אי

געבן דעם סכום, אלע אנשי שלומינו וואס זענען נאכנישט אנגעקומען צו די 
ר, אז מען זאל איבערצוגעבן דעם באשטימטן סכום ווי שנעלעווערן געבעטן 

 קענען שליסן דעם מקח ווי פריער, צו די צופרידענהייט פון יעדן.
 

 !והגבעות יפצחו לפניכם רנהההרים 
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צו באקומען דעם גליון יעדע וואך אויף אימעיל, ווי אויך צו אדוועטייזן אינעם גליון 

 Breslevcenter@gmail.com פארבינט אייך צו:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ~ מוסדותינו הק' נייעס אינערהאלב ~
 

 

 

 ןשלומינו אין קרית יואל האלטאנשי 
 א"מיט א שבת מיטן ראש ישיבה שליט

 

ווען , אין קרית יואל אנשי שלומינוא הערליכער שבת איז אריבער אויף 
ט די א איז ארויסגעפארן פראווען דעם שבת מי"דער ראש ישיבה שליט

 תלמידים.
אויף קרית יואל, געהאט  הגרעסערע צאל תלמידי הישיבה האבן חתונא 
צו מחזק זיין די טן דעם ראש ישיבה אז ער זאל קומען אויף שבת עבגעאון 

 ארטיגע אינגעלייט.
איז פארגעקומען די באטע אין שטוב פון הרבני צו נאכטס פרייטאג 

 ו."ה שבתי מזרחי הי"ד מוהנגי
אויף העיס קט.  יכל הקודשהד "תפלות איז פארגעקומען אין ביהמדי 

 רבה וואס אקידושדי  דיבורים בייווארימע האט מען געהערט אינדערפרי 
סעודות איז געפראוועט געווארן מיט שלש געווארן צוגעשטעלט. איז 

, און דערנאך מיט ניגוניםזמירות און מיט הארציגע  הויבנקייטעגרויס ג
 .חיזוק והתעוררות פונעם ראש ישיבהי דבר

א דערהויבענער  גאר עס געבן איבער די אינגעלייט איז דאס געוועןווי 
גיין ווייטער אין שבת, וואס האט אריינגעגעבן הויפענעס פון חיזוק אנצו

 עבודת הקודש.
 !השבת נועם הנשמות

*** 

 עה אויף אומאן אין שוואונגיצו די נסהכנות 
 

צו די נסיעה אויף ראש השנה  האט זיך שוין אנגעהויבן די הכנותעס 
 אויף אומאן אזוי ווי דער רבי האט אונז געהייסן.

אין די צו קויפן פן שוין טיקעט'ס, וואס איז ביליגער שלומינו קויאנשי 
 .צייט פון יאר

שוין ווידער דא א איז  -אין די לעצטע פאר יאר ווי אנדערש  - יארדאס 
 פלייט וואס פארט דירעקט פון ניו יארק אויף קיוב. סטאפ-ןנא

 
 

 גהמשך בדף 

 מיר נעמען אן צו 
 קאפיען פרינטן און

 

 פאר גאר ביליגע פרייזן!
 
 

 םספרי  •  קונטרסים  •  וועכענטליכע גליונות
 

 

 !שנעל גוט און ביליג
 

 743-555-5554רופט אריין פאר א פרייז 
5554printing@gmail.com 

Min. order $100 

ִלים קָּ ת ש ְּ ּבָּ ַׁ ש 
 המשך

ִפלֹות יין ִדי ּתְּ ל זַׁ ּבֵ קַׁ  מְּ

 

 
 סימן טוב ומזל טוב 

 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 הי"ו אברהם משה שטראססער מו"ה
 מוסדותינו הק'כללי של מנהל 

 

 למזל טוב אינגלזיין פון  אפשערןצו די 

 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז ער 
זאל זעהן אסאך אידיש נחת פון זיינע 

 ומבורכים.קינדער, דורות ישרים 
 

 

 
 
 

 

 קול ברסלב
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ֹאֶהל מֹועֵּד לֵּאֹמר יו מֵּ לָׁ ר ה' אֵּ בֵּ א ֶאל מֶשה וְַּידַּ ְקרָׁ "י ָזאְגט ַאז ֶדער קֹולוַּיִּ  , ַרשִׁ
יז גֶ  ינּו, ָנאר ֶער ָהאט ֶעס ֶגעֶהעְרט,אִׁ י אֹויֶעְרן פּון מֶשה ַרבֵּ אּון ַאֶלע  עַגאְנֶגען צּו דִׁ

יְשט ֶגעֶהעְרט. יְדן ָהאְבן ֶעס נִׁ  אִׁ
י ָזאְגט  וי ֶדער ֶרבִׁ יר לֹויט וִׁ יז ָדאס ַמְסבִׁ יָמן א'( מֹוַהָרא"ש אִׁ ֶלק א' סִׁ י מֹוֲהַר"ן חֵּ יקּוטֵּ ַאז )לִׁ

יד ַדאְרף ְש  ֶכל פּון ֶיעֶדע ַזאְך.טֶ ַא אִׁ י שֵּ יג קּוֶקען אֹויף דִׁ  עְנדִׁ
ייְנט, ַאז ֶווען ַא ֶמעְנְטש  וי ַאלֶ  טֶוועָדאס מֵּ ע צּולֵּייְגן ָקאּפ, ֶוועט ֶער ַבאֶמעְרְקן, וִׁ

ים ַזאְכן ייֶבעְרְשְטן צּו אִׁ ים, ֶזעֶנען ְרָמזִׁים פּוֶנעם אֵּ יְרן ַארּום אִׁ ַווייל ַאזֹוי  .ָוואס ַּפאסִׁ
וי יְרט דָ  וִׁ ייֶבעְרְשֶטער פִׁ ייֶבעְרְשֶטער ְש ֶדער אֵּ י ֶוועְלט, ַמאְכט ֶדער אֵּ יג אְך דִׁ ֶטעְנדִׁ

ייֶבעְרְשֶטער רּופְ  ים, ֶדער אֵּ ים ְמַקרֵּב צּו ַזיין צּו אִׁ ים ַפאְרן ֶמעְנְטש, אִׁ ט צּום ְרָמזִׁ
יר" ֶמעְנְטש;  יר" "ֶרעד צּו מִּ ייֶבעְרְשֶטער הָ "קּום צּו מִּ יד ֶדער אֵּ יב ֶיעְדן אִׁ אט לִׁ

ים ֶהעְלְפן. יְך, אּון אִׁ ים ָנאר ְמַקרֵּב ַזיין צּו זִׁ ויל אִׁ ין ֶיעְדן ַמָצב, אּון ֶער וִׁ  אִׁ
ין ָּפסּוק,  יז ְּפַשט אִׁ א ֶאל מֶשה",ָדאס אִׁ ְקרָׁ ייֶבעְרְשֶטער רּוְפט  "וַּיִּ ֶדער אֵּ

ים ָוואס ֶערְש  י ְרָמזִׁ יד, דּוְרְך דִׁ יג צּו ֶיעְדן אִׁ ים, אּון אֹויב ֶדער  ֶטעְנדִׁ יְקט אִׁ שִׁ
יו" ַדאן,ֶמעְנְטש לֵּייְגט צּו ָקאּפ ֶדעְרצּו,  לָׁ ר ה' אֵּ בֵּ ייֶבעְרְשֶטע"וְַּידַּ ר , ֶוועט ֶדער אֵּ

ים ְמַקרֵּב ַזיין. ים, אּון אִׁ  ַווייֶטער ֶרעְדן צּו אִׁ
 )ֹזאת ַהּתֹוָרה ַויְִׁקָרא א( 

*** 
ְקרָׁ  יט ַא ְקלֵּייֶנע ַאֶלף. "אְקרָׁ "וַּיִּ ָדאס ָוואְרט  ֶאל מֶשה,א וַּיִּ ייט מִׁ מֹוַהָרא"ש  ְשטֵּ

י ָזאְגט  וי ֶדער ֶרבִׁ יר, לֹויט וִׁ יז ָדאס ַמְסבִׁ ֶלק אאִׁ י מֹוֲהַר"ן חֵּ יקּוטֵּ יָמן ר"נ()לִׁ ַאז ֶווען ַא  ' סִׁ
יְשט ַקיי ייֶבעְרְשֶטער, ָהאט ֶער נִׁ יְרט ֶדער אֵּ ין, ֶמעְנְטש וֵּוייְסט ַאז ַאֶלעס פִׁ ן יִּׁסּורִׁ

יְשט, ַווייל ֶער וֵּוייְסט ַאז ַאֶלעס פִׁ סֵּ  יֶכער נִׁ ים ָהאט ֶער זִׁ יֶשע יִׁסּורִׁ יְרט ֶדער יי גֵּייְסטִׁ
ילּו פִׁ  ייֶבעְרְשֶטער צּום גּוְטן, אּון ֲאפִׁ יז ישֶ יזִׁ אֵּ יְלן, אִׁ ים ָוואס ָדאס מּוז ֶמען פִׁ ע יִׁסּורִׁ

יְנֶגער, ַווייל ְלַמֲעֶשה וֵּ  וייְסט ֶער ַאז ֶעס קּוְמט אֹויְך ֶעס ָאֶבער אֹויְך ַאַסאְך ְגרִׁ
ייֶבעְרְשְטן ַפאר ַזיין טֹוָבה.  פּוֶנעם אֵּ

ייֶבעְרְשְטן, ֶווען ֶעס קּוְמט א יְשט פּוֶנעם אֵּ ייֶנער ָוואס ְטַראְכט נִׁ ויֶדער אֵּ ים וִׁ ֹויף אִׁ
יךְ  יט ָוואס זִׁ יְשט מִׁ יְנַגאְנְצן צּוְבָראְכן, אּון ָהאט נִׁ ים, ֶוועְרט ֶער אִׁ ְמַחזֵּק צּו  יִׁסּורִׁ

 ַזיין.
ין ָּפסּוק,  יז ְּפַשט אִׁ ר",יִּ "וַּ ָדאס אִׁ ייְנט  קָׁ י ַאֶלף, מֵּ אְפן"ָאן דִׁ יְך ֶגעְטרָׁ אט זִּ  ,"ֶעס הָׁ

יְך ַאלֵּייְנס ָאן ֶדעם  יְך ַזאְכן פּון זִׁ ייְנט ַאז ֶעס ְטֶרעְפט זִׁ ֶווען ַא ֶמעְנְטש מֵּ
ייֶבעְרְשְטן, ָהאט ֶער ְגרֹויֶסע ָצרֹות, ָאֶבער ם ֶווען ֶמען לֵּייְגט ַאַריין ֶדעם ְקלֵּייֶנע אֵּ

ייְנט ֶדעם  ם" ַאֶלף, ָדאס מֵּ ייֶבעְרְשְטן -"ֲאלּופֹו ֶשל עֹולָׁ יז ֶדעם אֵּ , ֶדעָמאְלט אִׁ
אט ֶגערּוְפן", -" "וַּיְִּקרָׁאֶעס  ייֶבעְרְשֶטער רּוְפט אִׁ  "ֶער הָׁ ים, ֶער וֵּוייְסט ַאז ֶדער אֵּ

יק צּום אֵּ   ייֶבעְרְשְטן.אּון ֶער קּוְמט צּורִׁ
ים יֶבער ָצרֹות, ָהאט ֶער ָנא ֶדעְרַפאר ֶווען ַא ֶמעְנְטש ֶזעהט ַאז ֶעס גֵּייט אֹויף אִׁ   ראִׁ
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רָׁא"ש יחֹות מֹוהַּ  שִּ
 

   ~ אַּ גּוֶטער ֶמעְנְטש  ~
 

ט ִאין ָאבֹות  ָנה ָזאגְׁ ָהאֹוֵמר )ה, יג( ִדי ִמשְׁ
ָלְך, זֹו ִמָדה ֵבינֹוִנית. ָך שֶׁ לְׁ שֶׁ ִלי וְׁ ִלי שֶׁ ֵיש  שֶׁ וְׁ

ט:  וען ֵאיינֶׁער ָזאגְׁ דֹום. וֶׁ ת סְׁ ִרים, זֹו ִמדַּ אֹומְׁ
יינֶׁ  ס אּון מַּ יינְׁ ן זֶׁענֶׁען מַּ ן דַּ ע זַּאכְׁ יינֶׁע זַּאכְׁ

ָנה ַאז ָדאס ִאיז  ט ִדי ִמשְׁ ס, ָזאגְׁ יינְׁ זֶׁענֶׁען דַּ
דֹום. ת סְׁ  ִמדַּ

ט. ָוואס ִאיז  אנְׁ עסַּ ערֶׁ טֶׁ ר ִאינְׁ ָדאס ִאיז ֵזייעֶׁ
ן ַא ט צּו ָזאגְׁ עכְׁ לֶׁ ן ַאזֹוי שְׁ ער ָזאל ָהאבְׁ ז יֶׁעדֶׁ

ס אּון ֵקיינֶׁער ָזאל ִזיְך ִני יינְׁ ן ִמיט ַא זַּ ט ִמישְׁ שְׁ
ן ֵווייטְׁ ער ִאין ִדי  ?צְׁ עטֶׁ פֶׁ ער, שְׁ אּון ָנאְך מֶׁ

וען  ִלי, ָרָשע. וֶׁ ָך שֶׁ לְׁ שֶׁ ִלי וְׁ ִלי שֶׁ ֵטייט שֶׁ ָנה שְׁ ִמשְׁ
ר ַא  אר ִזיְך ִאיז עֶׁ עס פַּ ען ַאלֶׁ ֵאיינֶׁער ִוויל נֶׁעמֶׁ

ס ִאיז ָרשָ  יינְׁ ט מַּ וען ֵאיינֶׁער ָזאגְׁ ער וֶׁ ע, ָאבֶׁ
ר  ט עֶׁ אקּומְׁ אן בַּ ס דַּ יינְׁ ס ִאיז דַּ יינְׁ ס אּון דַּ יינְׁ מַּ
ר ִאיז שֹוין ַא  ל, עֶׁ ן ִטיטְׁ גֶׁערְׁ רְׁ ָנאְך ַאן עֶׁ
ע, ָדאס ָוואס ִדי  טֶׁ סְׁ גְׁ רְׁ ָמש ָדאס עֶׁ 'ִניק, מַּ דֹומְׁ סְׁ

ָטִאים לַּ  חַּ ֹדם ָרִעים וְׁ ֵשי סְׁ ַאנְׁ ט, וְׁ ה' ּתֹוָרה ָזאגְׁ
ט ַאלְׁ  ט גֶׁענּוצְׁ וערְׁ דֹום וֶׁ ֹאד, סְׁ ָבאל מְׁ ס ַא ִסימְׁ

טְׁ  עכְׁ לֶׁ ָוואס פּון שְׁ ארְׁ עּות. פַּ ֵקייט אּון ִרשְׁ
ט  עם ָוואס ָזאגְׁ אר דֶׁ ל פַּ ער ִטיטְׁ ט ִזיְך דֶׁ קּומְׁ

ָלְך? ָך שֶׁ לְׁ שֶׁ ִלי וְׁ ִלי שֶׁ  שֶׁ
וען  ר ָפשּוט, וֶׁ אְך ֵזייעֶׁ ת ִאיז ִדי זַּ ֱאמֶׁ ָנאר בֶׁ

ת ֵאיינֶׁער קּומְׁ  עם ֱאמֶׁ ט דֶׁ ר ָזאגְׁ ן אּון עֶׁ ט ָאפְׁ
ן  אפְׁ ר ִוויל ָנאר צּוכַּ ר ִאיז ַא ָרָשע אּון עֶׁ ַאז עֶׁ
גֶׁער,  ִרינְׁ ל גְׁ ִביסְׁ אן ִאיז אַּ ן, דַּ עס פּון יֶׁעדְׁ ַאלֶׁ
ען ָהאט צּו  ועם מֶׁ ט ִמיט וֶׁ ען ֵווייסְׁ וייל מֶׁ וַּ
ט צּו  ג ִנישְׁ טּונְׁ ט ִזיְך ַאכְׁ ען גֶׁעבְׁ טּוהן, אּון מֶׁ

יין ן קַּ ייכּות ִמיט ִאים. ָהאבְׁ  שַּ
ר  ט ֵאיינֶׁער אּון עֶׁ ס קּומְׁ וען עֶׁ ער וֶׁ ָאבֶׁ
ס ַא ָרָשע, ָנאר  ער ַאלְׁ ט ַאהֶׁ ט ִזיְך ִנישְׁ עלְׁ טֶׁ שְׁ
ר  ש, עֶׁ טְׁ ענְׁ ער מֶׁ טֶׁ עקְׁ ר ִאיז ָגאר ַא ָקארֶׁ עֶׁ
ס אּון  יינְׁ ט מַּ ייבְׁ לַּ ס בְׁ יינְׁ ר, מַּ ט ָפשּוט יֹושֶׁ ֵמיינְׁ

ס. ִאיְך יינְׁ ט דַּ ייבְׁ לַּ ס בְׁ יינְׁ ט ִאין  דַּ ִמיש ִזיְך ִנישְׁ
ט ִאין  ט ִדיְך ִנישְׁ ן אּון דּו ִמישְׁ טְׁ עפְׁ יינֶׁע גֶׁעשֶׁ דַּ
וייל ִדי  דֹום. וַּ ת סְׁ יינֶׁע. ָדאס ִאיז שֹוין ִמידַּ מַּ
יין  ט צּו זַּ ער ִאיז ִנישְׁ דֶׁ ע ִקינְׁ  ִמָדה פּון ִאיִדישֶׁ
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רָׁא"ש יחֹות מֹוהַּ  שִּ
ִטיש ַאז ִאיְך ָהאב  ָגִאיסְׁ ף עֶׁ ארְׁ ען דַּ ן. ֵניין, מֶׁ ֵווייטְׁ ט ִמיט ַא צְׁ ִנישְׁ ָגארְׁ

ן ִאיד. ֵווייטְׁ ן ַא צְׁ פְׁ עלְׁ ן צּו הֶׁ רּוִבירְׁ  ָיא פְׁ
וען ֵאיינֶׁער ִאיז  ָרש ַאז וֶׁ דְׁ ער מֶׁ ט דֶׁ ֵציילְׁ ערְׁ דֹום דֶׁ יי סְׁ בַּ
עְך, ִאיז  לֶׁ דְׁ ן ִפיל ִמיט ָבאנְׁ דֹום ִמיט ַא ָוואגְׁ ען ִאין סְׁ גֶׁעקּומֶׁ יינְׁ ַארַּ

ן ָנאר ֵאיין ֵאיינֶׁער צּו ען ָהאבְׁ ר קֶׁ ן אֹויב עֶׁ עטְׁ גֶׁען אּון גֶׁעבֶׁ אנְׁ גֶׁעגַּ
ער  ֵווייטֶׁ ען ַא צְׁ ן ִאיז גֶׁעקּומֶׁ ר ָהאט יֶׁענֶׁעם גֶׁעגֶׁעבְׁ וען עֶׁ ל, וֶׁ דְׁ ָבאנְׁ

ער אּון  ִריטֶׁ ָקָשה אּון ַאזֹוי ַא דְׁ ע בַּ בֶׁ ער ִביז ַאזֹוי ִמיט ִדי זֶׁעלְׁ וייטֶׁ וַּ
ן  ִליבְׁ ר ִאיז גֶׁעבְׁ ט.  יטמִ עֶׁ ִנישְׁ וען ֵאיינֶׁער ָהאט ָגארְׁ אּון ַאזֹוי אֹויְך וֶׁ

ען  ען קֶׁ ן אֹויב מֶׁ עטְׁ ען ִאים גֶׁעבֶׁ ֵלייד ָהאט מֶׁ אט ַא קְׁ גֶׁעהַּ
גֶׁען  אנְׁ ס גֶׁעגַּ לֹויז ֵאיין ָפאִדים, אּון ַאזֹוי ִאיז עֶׁ ן בְׁ ייסְׁ רַּ ַארֹויסְׁ

ֵלייד. ן ָאן ַא קְׁ ִליבְׁ ער, ִביז יֶׁענֶׁער ִאיז גֶׁעבְׁ וייטֶׁ  וַּ
דוֹ  ת סְׁ ר ָדא ִאיז ִמידַּ עּות. עֶׁ ענֶׁע ִרשְׁ ט ִמיט ָאפֶׁ ט ִנישְׁ ר קּומְׁ ם. עֶׁ

ן ֵאיין  ט ָהאבְׁ עג ִאיְך ִנישְׁ ט. "מֶׁ עכְׁ ט גֶׁערֶׁ ענְׁ ָראצֶׁ ט פְׁ ערְׁ דֶׁ ִאיז הּונְׁ
ער  טֶׁ ער אּונְׁ ן ֵאיין ָפאִדים?", ָאבֶׁ ט ָהאבְׁ עג ִאיְך ִנישְׁ ל?", מֶׁ דְׁ ָבאנְׁ

עּות. ן ִרשְׁ טְׁ אלְׁ אהַּ ט בַּ עם ִליגְׁ  דֶׁ
ע ִאיז  בֶׁ ר ִדי זֶׁעלְׁ ָלְך, עֶׁ ָך שֶׁ לְׁ שֶׁ ִלי וְׁ ִלי שֶׁ ט שֶׁ וען ֵאיינֶׁער ָזאגְׁ אֹויְך וֶׁ

ט ַארֹויס זַּ  ט ִנישְׁ וייזְׁ ר ִאיז דָ וַּ ייט, עֶׁ קַּ טְׁ לֶׁעכְׁ ט ָדאס יין שְׁ עכְׁ אְך גֶׁערֶׁ
ס אּון ָדאס ִאיז אְך דָ ִאיז  יינְׁ ט אְך דָ מַּ עם ִליגְׁ ער דֶׁ טֶׁ ער אּונְׁ ס. ָאבֶׁ יינְׁ זַּ

ויי עּות, וַּ ן ִרשְׁ טְׁ אלְׁ אהַּ ן בַּ ֵווייטְׁ ן ַא צְׁ פְׁ עלְׁ הֶׁ ט ַארֹויסְׁ ר ִוויל ִנישְׁ ל עֶׁ
 ִאיד.

 ָדאס ִאיז ִדי ַזאְך!
ָשִנים אּון  יְׁ ֲחָמִנים, בַּ ער זֶׁענֶׁען רַּ דֶׁ ע ִקינְׁ ִדי ִסיָמִנים פּון ִדי ִאיִדישֶׁ
ר  ט ִזיְך ִאין ִוויִפיל עֶׁ דְׁ וענְׁ ייט פּון ַא ִאיד וֶׁ קַּ רֹויסְׁ ֵלי ֲחָסִדים. ִדי גְׁ גֹומְׁ

ֵרייט ר ִאיז  ִאיז גְׁ ן ִאיד, ִוויִפיל עֶׁ ֵווייטְׁ אר ַא צְׁ ן פַּ ועק צּו גֶׁעבְׁ ִזיְך ַאוֶׁ
ן. ֵווייטְׁ ן ַא צְׁ פְׁ עלְׁ ֵרייט צּו הֶׁ  גְׁ

ער  , דֶׁ ִיים ִזי"עַּ ֵרי חַּ ן ִדבְׁ ען צּום ֵהייִליגְׁ ַא ִאיד ִאיז ַאָמאל גֶׁעקּומֶׁ
ט עגְׁ רֶׁ ִדיק ָהאט ִאים גֶׁעפְׁ ִבי? צּו: "צַּ יין רֶׁ וער ִאיז דַּ ועם  וֶׁ וֶׁ

ט סְׁ יין זּוהן ָפארְׁ ר ֵגייט צּו זַּ ט ַאז עֶׁ ערְׁ פֶׁ טְׁ נְׁ עעֶׁ ער ִאיד גֶׁ ּו?" ָהאט דֶׁ
זֶׁער  אנְׁ ֵקאל. ָהאט ִאים צַּ זְׁ חֶׁ ֵרי יְׁ ער ֵהייִליגֶׁער ִדבְׁ ט:  ָרבדֶׁ עגְׁ רֶׁ גֶׁעפְׁ

עס פּון ִאים". ָהאט  פֶׁ ֵצייל ִמיר עֶׁ ערְׁ ִבי? דֶׁ ר ַא רֶׁ "ִמיט ָוואס ִאיז עֶׁ
זְׁ  חֶׁ ֵרי יְׁ ער ִדבְׁ ט ַאז דֶׁ ער ִאיד גֶׁעָזאגְׁ רֹויס דֶׁ ט ִמיט גְׁ וענְׁ אוֶׁ ֵקאל דַּ

ר  ט עֶׁ וערְׁ עם וֶׁ ט: "צּוִליב דֶׁ ר גֶׁעָזאגְׁ ֲהבּות. ָהאט עֶׁ לַּ ָווָנה אּון ִהתְׁ כַּ
ט  נְׁ ערְׁ ר לֶׁ ער: "עֶׁ וייטֶׁ ט וַּ רּוִבירְׁ ער ִאיד ָהאט פְׁ ִבי". דֶׁ יין רֶׁ ט קַּ ִנישְׁ ָנאכְׁ

ָלה ִמיט  יְׁ ייִסיג יֹוָמם ָולַּ לַּ ר פְׁ זֶׁעֵזייעֶׁ אנְׁ ער צַּ ָמָדה". ָאבֶׁ תְׁ ב ר רָ הַּ
יין  אר קַּ ט פַּ ץ ִנישְׁ ט ִאים ָנאְך ַאלְׁ אכְׁ ער: "ָדאס מַּ וייטֶׁ ֲעָנה'ט וַּ טַּ
ן ַא  ֵציילְׁ ערְׁ ועל ִאיְך ַאייְך דֶׁ ט: "וֶׁ ערְׁ פֶׁ טְׁ נְׁ ער ִאיד גֶׁעעֶׁ ִבי". ָהאט דֶׁ רֶׁ
ִבי  ר זּוהן רֶׁ ָמאל ִאיז ֵאייעֶׁ ייט. ֵאיינְׁ קַּ רֹויסְׁ יין גְׁ ן זַּ ועגְׁ ה וֶׁ ֲעשֶׁ  מַּ

 

גֶׁען אוֹ  אנְׁ ֵקאל גֶׁעגַּ זְׁ חֶׁ ר הָ יְׁ וען עֶׁ ק, וֶׁ ארְׁ טַּ ר שְׁ ט ֵזייעֶׁ אן ָוואס ֵוויינְׁ ט ַאן ָאִרימַּ נְׁ אגֶׁעגְׁ ר ָהאט בַּ ֵניי, אּון עֶׁ ע שְׁ רֹויסֶׁ אס ִאין ַא גְׁ אט יף ִדי גַּ
ִליְך ַארּום ִאין  וענְׁ ר ֵגייט גֶׁעוֶׁ ט ַאז עֶׁ אן ִאים גֶׁעָזאגְׁ ער ָאִרימַּ ט ַאזֹוי, ָהאט דֶׁ ר ֵוויינְׁ ָוואס עֶׁ ארְׁ ט פַּ עגְׁ רֶׁ ען דִ ִאים גֶׁעפְׁ נֶׁעמֶׁ ייזֶׁער צּוזַּאמְׁ י הַּ

ער ועטֶׁ ע וֶׁ וערֶׁ וֶׁ ן פּון ִדי שְׁ יינֶׁע שּוְך צּוִריסְׁ ן ִזיְך זַּ ט ָהאבְׁ ָדבֹות אּון יֶׁעצְׁ יין  ,נְׁ ט קַּ ר ָהאט ִנישְׁ ט, אּון עֶׁ ט ַארּום ֵגיין ָנאְך גֶׁעלְׁ ען ִנישְׁ ר קֶׁ עֶׁ
ר ר זּוהן ָהאט ָדאס גֶׁעזֶׁעהן ָהאט עֶׁ וען ֵאייעֶׁ ן. וֶׁ סְׁ רֹויט צּו עֶׁ עם  בְׁ אר דֶׁ ן פַּ גֶׁעגֶׁעבְׁ ערְׁ ס ִאיבֶׁ ול אּון עֶׁ ִטיוְׁ יינֶׁע שְׁ גֶׁעטּוהן זַּ ייְך אֹויסְׁ לַּ גְׁ

ן ִאין ִדי ִליבְׁ ר זּוהן ִאיז גֶׁעבְׁ ט. אּון ֵאייעֶׁ ער ֵגיין ָנאְך גֶׁעלְׁ וייטֶׁ טּו וַּ סְׁ ענְׁ ט קֶׁ ט: יֶׁעצְׁ אן אּון ִאים גֶׁעָזאגְׁ ול". ָאִרימַּ ִטיוְׁ יין שְׁ ֵניי ָאן קַּ  שְׁ
ער ֵהיילִ  וען דֶׁ זֶׁער וֶׁ אנְׁ ועק  ָרביגֶׁער צַּ ט ִזיְך ַאוֶׁ ר גֶׁעבְׁ ט: "אֹויב ַאזֹוי, ַאז עֶׁ ט אּון גֶׁעָזאגְׁ אמְׁ לַּ ן צּופְׁ ר גֶׁעָווארְׁ ט ִאיז עֶׁ ערְׁ ָהאט ָדאס גֶׁעהֶׁ

ִבי". יין ַא רֶׁ ר ִאיז ָראּוי צּו זַּ ִדיק אּון עֶׁ ע ַא צַּ אקֶׁ ר טַּ אן ִאיז עֶׁ ן ִאיד, דַּ ֵווייטְׁ ן ַא צְׁ פְׁ עלְׁ  צּו הֶׁ
ען פּו ר אִ זֶׁעהט מֶׁ ר ָהאט ִאין ִזיְך, ִוויִפיל עֶׁ ייט עֶׁ קַּ סְׁ ט ִזיְך ִאין ִוויִפיל גּוטְׁ דְׁ וענְׁ עם ַאז ִדי ִעיָקר ֲחִשיבּות פּון ַא ִאיד וֶׁ ֵרייט ן דֶׁ יז גְׁ

ן ִאיד. ֵווייטְׁ אר ַא צְׁ ן פּון ִזיְך צּו טּוהן ַא טֹוָבה פַּ צּוגֶׁעבְׁ ועקְׁ  ַאוֶׁ
 

 צוּ ָוואס ֶער ָהאט זֹוֶכה ֶגעֶווען
ער ֵהיי נֵ דֶׁ ה ִלפְׁ ם ִעם ֹחֵתן ֹמשֶׁ חֶׁ ֱאָכל לֶׁ ָרֵאל לֶׁ ֵני ִישְׁ ֹכל ִזקְׁ ָיֹבא ַאֲהֹרן וְׁ ן ָפסּוק וַּ ט אֹויפְׁ ת ֵלִוי ָזאגְׁ דּושַּ ָוואס ִליגֶׁער קְׁ ארְׁ י ָהֱאקִֹקים. פַּ

ֵני ן ִלפְׁ ר ָהאט גֶׁעגֶׁעסְׁ ן אֹויף ִאים ַאז עֶׁ ִריבְׁ וען ַאז ִדי ּתֹוָרה ָהאט גֶׁעשְׁ ה גֶׁעוֶׁ רֹו זֹוכֶׁ ה  ָהאט ִיתְׁ ֵריָגה צּו ָוואס משֶׁ דְׁ ינּו אּון בֵ רַּ ָהֱאקִֹקים, ַא מַּ
ה  ען משֶׁ גֶׁענּומֶׁ יינְׁ ר ָהאט ַארַּ וייל עֶׁ וען וַּ וען? ָדאס ִאיז גֶׁעוֶׁ ה גֶׁעוֶׁ ן זֹוכֶׁ ָרֵאל ָהאבְׁ ֵני ִישְׁ ר ינּו בֵ רַּ ַאֲהֹרן אּון ִדי ִזקְׁ וען עֶׁ טּוב וֶׁ צּו ִזיְך ִאין שְׁ

ער קַּ  דֶׁ עמְׁ רֶׁ ען ִווי ַא פְׁ אן ִאיז ִאיז גֶׁעקּומֶׁ ן, דַּ ֵווייטְׁ אר ַא צְׁ ן, צּו טּוהן טֹובֹות פַּ ֵווייטְׁ ן ַא צְׁ פְׁ עלְׁ ועק צּו הֶׁ ט ִזיְך ַאוֶׁ ען גֶׁעבְׁ וען מֶׁ ָין. וֶׁ יין ִמדְׁ
ן. ע זַּאכְׁ רֹויסֶׁ ען זֹוכֶׁה צּו גְׁ  מֶׁ

ערְׁ  ט צּו ִקימֶׁ דֹום ִנישְׁ ת סְׁ ע ִמידַּ טֶׁ עכְׁ לֶׁ ט ַארֹויס פּון ִזיְך ִדי שְׁ ייסְׁ עם ָוואס רַּ ן ַא וואֹויל ִאיז דֶׁ פְׁ עלְׁ ן צּו הֶׁ ט זּוכְׁ ן אּון ִנישְׁ ֵווייטְׁ ן ִמיט ַא צְׁ
דִ  ענְׁ טֶׁ ן אּון ִאיז שְׁ ף ָהאבְׁ ארְׁ ע ִמדֹות ָוואס ַא ִאיד דַּ יין ִאין ִזיְך ִדי גּוטֶׁ ט ַארַּ ר נֶׁעמְׁ ט עֶׁ ערְׁ קֶׁ ארְׁ ן, ָנאר פַּ ֵווייטְׁ ן ַא צְׁ פְׁ עלְׁ ֵרייט ַארֹויס צּו הֶׁ יג גְׁ

ן. וואֹויל ִאיז  ֵווייטְׁ ט.אֹויף דִ ִאים צְׁ ועלְׁ ט אּון וואֹויל ִאיז ִאים אֹויף יֶׁענֶׁע וֶׁ ועלְׁ  י וֶׁ
ִבי( ְך רֶׁ רֶׁ עֶׁ ְך טֹוב וְׁ רֶׁ עֶׁ דֹום וְׁ ְך סְׁ רֶׁ ק י' עֶׁ ָרא"ש ֵחלֶׁ  )ִשיחֹות מֹוהַּ

 
 

   

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ים יְך אֹויְסֶרעְדן צּו אִׁ ייֶבעְרְשְטן אּון זִׁ יין עֵָּצה, צּו גֵּיין צּום אֵּ י  אֵּ אֹויף דִׁ
ייֶגעֶנע ְשְּפַראְך,   ֶוועט ֶער ַארֹויס גֵּיין פּון ַאֶלע ָצרֹות. אןדַ אֵּ

 )ֹזאת ַהּתֹוָרה ַויְִׁקָרא ב(
*** 

 

דְ  ֶכם ְלחָׁ אשֹון הּוא לָׁ ים רִּ שִּ ֶכם ֹראש ֳחדָׁ ֶזה לָׁ ֹחֶדש הַּ י הַּ שֵּ
נָׁה. שָׁ  הַּ

ינּו ֶער ָזא ייֶבעְרְשֶטער ָהאט ֶגעָזאְגט ַפאר מֶשה ַרבֵּ ל ַמאְכן ֶדער אֵּ
י נֵּייעֶ  ֹראש חֹוֶדש, ֶווען יְנֶטעֶלע פּון דִׁ ילּו ָנאר ַא ּפִׁ  ֶמען ֶזעהט ֲאפִׁ

יְך ָאן ַא נֵּייֶע חֹוֶדש. ייְבט זִׁ  ְלָבָנה, וֵּוייְסט ֶמען ַאז ֶעס הֵּ
י ָזאְגט  וי ֶדער ֶרבִׁ יר, לֹויט וִׁ יז ָדאס ַמְסבִׁ י מֹוֲהַר"ן מֹוַהָרא"ש אִׁ יקּוטֵּ )לִׁ

יָמן רפ"ב( ֶלק א' סִׁ יד חֵּ י ַדאְרף ְשטֶ  ַאז ַא אִׁ יג קּוֶקען  ָנאר אֹויף דִׁ עְנדִׁ
יי ַביי ַאְנֶדעֶרע.גּוטְ  יְך אּון סֵּ יי ַביי זִׁ  ס, סֵּ

ילּו אֹויב   עןמֶ , ָאֶדער אֹויף ַאן ַאְנֶדעֶרען, ַאז ךְ יזִׁ ט אֹויף ֶזעה עןמֶ ֲאפִׁ
יט ְשֶלעְכטְ  יל מִׁ יז פִׁ יְרן אֹויְפצּוזּוְכן ֶעֶּפעס ַא  עןמֶ ף ס, ַדארְ אִׁ ְּפרּובִׁ

יֶכע .ָאֶדער אֹויף ֶיעֶנעם ךְ יזִׁ אֹויף  גּוֶטע ַזאךְ  יד ָהאט זִׁ ר ַווייל ֶיעֶדער אִׁ
ְצֹות ָוואס ֶער הָ ֶעֶּפעס גּוטְ  יֶכער ֶעֶּפעס מִׁ יְך, ֶער ָהאט זִׁ ין זִׁ אט ס אִׁ

 ֶגעטּוהן.
י גּוטְ קּוקְ  ךְ יזִׁ אּון ֶווען  ייֶבעְרְשֶטער ֶהעְלפְ ט אֹויף דִׁ ן ס, ֶוועט ֶדער אֵּ

י וי ֶדער ָּפסּוק ָזאְגט ַאז ֶעס ֶוועט ַזיין אִׁ ט ְנַגאְנֶצען גּוט, וִׁ "ְועֹוד ְמעַּ
ע" שָׁ ין רָׁ י ְקלֵּייֶנע גּוֶטע ַזאְכן וִׁ  ְואֵּ  עןמֶ וי ֶווען ַא ֶמעְנְטש קּוְקט אֹויף דִׁ

יְשט ַקיין ָרָשע,  יז נִׁ יֶנּנּו" , ַדאןאִׁ ל ְמקֹומֹו ְואֵּ ְתבֹונְַּנתָׁ עַּ  עןמֶ ֶווען "ְוהִּ
יְשט ֶדער ֶזעְלבֶ ט ָנאְכֶדעם קּוְקן אוֹ ֶווע יז ֶער שֹוין ָגאְרנִׁ ים, אִׁ ער יף אִׁ

יז שֹוין ָגאר ַאן ַאְנֶדעֶרע ַּפְרָשה.  ֶמעְנְטש, ֶעס אִׁ
י ְלבָ  וי ַביי דִׁ י ְלָבָנה, ַווייל ַאזֹוי וִׁ ים צּו דִׁ י ֲחָדשִׁ ייְלן דִׁ יְדן צֵּ י אִׁ ָנה ֶווען דִׁ

יְנֶטעֶלע ֶוועְרט ֹראש חֹוֶדש,  י ֶמען ֶזעהט ַא ּפִׁ אּון ָנאְכֶדעם ֶוועְרט דִׁ
י ֶזעְלֶבע ֶווען ֶמען קּוְקט א יְנֶטעֶלע ְגֶרעֶסער אּון ְגֶרעֶסער, דִׁ ֹויף ַא ּפִׁ

יְנֶטעֶלע גּוטְ  י ּפִׁ יד, אֹויף דִׁ ֶוועְרט ֶער  ַדאןס ָוואס ֶער ָהאט, אִׁ
יז ֶער ֶוועְרט צּום סֹוף ַאן ֱאֶמת'ֶער עֶ  יֶכער ְגֶרעֶסער אּון ְגֶרעֶסער, בִׁ ְרלִׁ

יד.  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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 ייט?ק  ימְ ִר ט אָ מְ ואס קוּ ן וָ פוּ 

 

 

 
 

 

 זעלטענע געלעגנהייט!

 

 צייט איז באגרעניצט, וכל הקודם זכה!
 

 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק' 
 המשך

 

 באטייליגן ביי די סיום הש"ס פון זיין אייניקל.
דערנאך האט דער ראש ישיבה גערעדט עטליכע דיבורים, וואו ער האט 
ארויסגעברענגט אז יעדער דארף זיך אפלערנען פון דעם אינגל, און דאס אויך 

 נאכמאכן און ענדיגן ש"ס, און דורך דעם זוכה זיין צו א צלם אלקים.
 נן!עבידנא יומא טבא לרב

*** 

 אנשי שלומינו ענטפאנגען מוהרא"ש שליט"א
 וואס איז צוריק געקומען פון ארץ ישראל די וואך

נאכן וויילן די לעצטע צוויי וואכן אין ארץ ישראל צו מחזק זיין די אידן 
דארט, האט זיך מוהרא"ש שליט"א די וואך צוריק געקערט פון ארץ ישראל, 

 מיט גרויס פרייד ביי אנשי שלומינו.וואו ער איז אויפגענומען געווארן 
דעם דאנערשטאג איז ווייטער פארגעקומען די וועכנטליכע ליל שישי 

 שיעור ווי געווענטליך.
 בזמן שהצדיק בעיר, הוא הודה, הוא זיוה, הוא הדרה!

*** 

 אנשי שלומינו רופן זיך אן ווארים
 צו די קמחא דפסחא קאמפיין

יט"א געבעטן אנשי שלומינו, אז אזוי ווי שוין געמאלדן האט מוהרא"ש של
ווי די קהלה אין יבנאל האט זיך גאר שטארק פארברייטערט כן ירבו, און מען 
דארף צושטעלן פאר די אידן אויף פסח צו מאכן, האט מוהרא"ש געבעטן אז 

$ דאלער, צעהן מאל ח"י, 081יעדער איינער זאל זיך משתתף זיין מיט לכה"פ 
לק אין צושטעלן אויף צרכי יום טוב פאר די אידן אין און מיט דעם האבן א ח

 יבנאל.
און מיטן אייבערשטנ'ס הילף האט זיך דער עולם זייער ווארים אנגערופן 
און עס איז שוין אריינגעקומען גרעסערע סכומים, פון אידן מיט א ווארים 
הארץ, וואס ווילן ארויס העלפן אחינו בני ישראל בארץ הקודש, צו קענען 

 שטעלן אויף יום טוב.צו
ווער עס האט זיך נאכנישט משתתף געווען קען אריינברענגן דאס געלט 

 סגעלט אינעם צענטראלן אפי אסן דעגנמען קען אריינברע  .אין אפיס

Skillman St. 72,  און מען וועט  817-473-1561אדער קען מען רופן
אר אפנעמען דאס געלט ביי אייך, און עס וועט ווערן איבערגעגעבן פ

 מוהרא"ש שליט"א.
 באחד באדר משמיעין על השקלים!
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יך צו אדוועטייזן אינעם גליון צו באקומען דעם גליון יעדע וואך אויף אימעיל, ווי או

 Breslevcenter@gmail.com פארבינט אייך צו:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ~ מוסדותינו הק' נייעס אינערהאלב~ 
 

 הערליכע סיום הש"ס
 פארגעקומען אין תלמוד תורה

די וואך האבן מיר געהאט די זכי' מיטצוהאלטן א סיום הש"ס פון א אינגל אין חדר וואס 
ען צו ענדיגן ש"ס לכבוד זיין בעפארשטייענדע בר מצוה אין עטליכע וואכן האט זוכה געוו

 ארום.
ווי אינטערעסאנט עס הערט זיך, איז עס אבער פארט א פאקט, אז א אינגל האט זוכה 

 געווען צו ענדיגן ש"ס.
דער חשובער יונגל איז הילד נחמן נתן בוים נ"י בן מו"ה עזרא הי"ו, און אייניקל פון מוה"ר 

 יאל בוים שליט"א מוותיקי אנ"ש.דנ
עס איז באקאנט וואס דער רבי האט געזאגט אז ווער עס ענדיגט ש"ס איז זוכה צו ממשיך 
זיין אויף זיך א צלם אלקים, מוהרא"ש שליט"א האט דאס שוין איינגעפירט מיט א לאנגע 

פון תלמוד תורה צייט צוריק אין די תלמוד תורה אין יבנאל אין ארץ ישראל, וואו די אינגלעך 
ענדיגן ש"ס בעפאר זייער בר מצוה, און ווי עס זאגן עדות אלע וואס האבן באזוכט דארט, 
זעהט מען טאקע אויף די קינדער א זעלטענעם חן וואס מען טרעפט נישט ערגעץ אנדערש, 

 און דאס איז פון די תורה הקדושה וואס זיי לערנען אזוי בהתמדה, חכמת אדם תאיר פניו.
נגלעך ענדיגן ש"ס איאמעריקא אויך צו די זכי' אז די האבן מיר זוכה געווען דא אין  יעצט

 פאר די בר מצוה.
עס איז צוגעשטעלט געווארן א ברייטע סעודה לכבוד הסיום, דער טאטע ר' עזרא האט 
געזאגט א דרשה וואו ער האט ארויסגעברענגט זיין גרויסע שמחה אז ער האט זוכה געווען 

יגן די קינדער אין אונזערע מוסדות, וואס נאר דורך דעם האט זיין זוהן זוכה געווען אריינצולי
צו ענדיגן ש"ס, און ער האט ארויסגעברענגט די גרויסע מעלה פון פאלגן בתמימות וואס 

 דער צדיק הייסט, וואס נאר אזוי האט זיין זוהן זוכה געווען צו מסיים זיין ש"ס.
ע דיבורים פונעם חשובן זיידן ר' דניאל וואס אויך האט מען געהערט עטליכ

ן שמחה צו זעהן שוין די דריטע דור וואס איז זוכה צו זיין אין היכל יארויסגעברענגט זי
 הקודש, און פאלגן די אלע לימודים פון רבי'ן, ביז יעצט ווען ער האט זוכה געווען זיך צו 

 

 

 המשך בדף ג

 מיר נעמען אן צו 
 קאפיען פרינטן און

 

 פאר גאר ביליגע פרייזן!
 
 

 ספרים  •  קונטרסים  •  וועכענטליכע גליונות
 

 

 שנעל גוט און ביליג!
 

 438-665-6663רופט אריין פאר א פרייז 
5554printing@gmail.com 

Min. order $100 

 הןטוּ יפְ אוֹ  ָרצֹון ֶקעןָוואס 

 

 ספרי ברסלב
 

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

 ספרי ברסלב
 

27 Skillman St. 
 743-733-3774 אדער רופט

 
 

 

 באחד באדר משמיעין על השקלים
 
 

סחא" צו העלפן די ווי באקאנט נעמט מוהרא"ש שליט"א צוזאם יעדע יאר "קמחא דפ
 אל צו האבן אויף יום טוב פסח.משפחות אין יבנ

 

 054וואקסן, עס האלט שוין היינט ביי איבער די שטעטל האט זיך שוין ברוך ה' זייער צי
משפחות כן ירבו, און מיט דעם האט זיך אויך פארמערט די געברויך פון צושטעלן 

 "קמחא דפסחא" אז די אידן זאלן האבן אויף צרכי יום טוב
 

 על פי בקשת כ"ק מוהרא"ש שליט"א
 

אידן זאלן קענען  $ אז די084ווערן אלע אנשי שלומינו געבעטן אריינצוברעגן  כאטש 
 האבן א שמחת יום טוב

 

 .Skillman St 27 מען קען אריינברעגן די געלט אינעם צענטראלן אפיס

 817-473-1561אדער רופט 
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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
 6:44...הדלקת הנרות...................

 9:03.................ר"ש.....סוף זמן ק
 8:51............................מוצש"ק....

 שיעורים כסדרן
  .................סוכה מ'.בבלי.............

 .................עבודה זרה ל'ירושלמי
 פרק א' תוספתא..............קרבנות

 
 
 
 

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ו ֶאת ֲהֹרן ְוֶאת צַּ נָׁיו ֵלאֹמר אַּ "י בָׁ שֹון ִזירּוזין צַּ אֵ , ָזאְגט ַרשִׁ א לָׁ ִמיַּד  ,ו ֶאלָׁ
קֹום ֶשֵיש תּוב ְלזֵָׁרז ְבמָׁ כָׁ ִריְך הַּ ר ר' ִשְמעֹון: ְביֹוֵתר צָׁ מַּ  בֹו ּוְלדֹורֹות, אָׁ

רֹון ִכיס.  ִחסָׁ
יר יז ָדאס ַמְסבִׁ יָט"א אִׁ י ָזאְגט  ,מֹוַהָרא"ש ְשלִׁ וי ֶדער ֶרבִׁ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' לֹויט וִׁ )לִׁ

יָמן כ"א(  יְרן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ַדאְרף עֶ סִׁ ר קֹוֶדם ַאז ְכֵדי ַא ֶמעְנְטש ָזאל ֶקעֶנען ְשפִׁ
יְגן ַזייֶנע  יםֵהיילִׁ יְכט אֹויְפ'ן ָפנִׁ יְבן לִׁ י ְצֵוויי אֹויְגן, ְצֵוויי אֹויעֶ  ,זִׁ ְרן, ָוואס ָדאס ֶזעֶנען: דִׁ

יְצן ָנאר אֹויף גּוֶטע ַזאכְ  י מֹויל, ֶער ָזאל זֵיי ַאֶלע נִׁ ן, אּון ְצֵוויי ָנאז ֶלעֶכער, אּון דִׁ
יְשט. יְשט אֹויף ָוואס ֶמען ָטאר נִׁ  נִׁ

י ַאֶלע ַזאְכן, ַאזֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ֶדעְרַפאר צּוֶגעְשֶטעְלט ַא ֶדע  ְקל ַפאר דִׁ
י אֹויְגן ָהאְבן ַא ֶדעְקל ָו יק ַהאְלְטן פּון ֲעֵבירֹות, דִׁ יְך ֶקעֶנען צּורִׁ ואס ֶמען ֶמען ָזאל זִׁ
יְשט זֶ   עהן.ֶקען ְגַלייְך צּוַמאְכן ֶווען ֶעס קּוְמט אּוְנֶטער ֶעֶפעס ָוואס ֶמען ָטאר נִׁ

י אֹויֶעְרן י ְגָמָרא דִׁ יג? אַ  תּובֹות ה.(:)כְ , ָזאְגט דִׁ יצִׁ יְנֶגעְרס ְשפִׁ י פִׁ ז ַפאְרָוואס ֶזעֶנען דִׁ
יְשט, ָזאל ֶמען ְגַלייְך ַאַרייְנֵלייְגן יְנֶגער  ֶווען ֶמען ֶהעְרט ֶעֶפעס ָוואס ֶמען ָטאר נִׁ י פִׁ דִׁ

י אֹויֶעְרן ין דִׁ י אּוְנֶטעְרְש . אִׁ ֵחֶלק ֶטע ַפאְרָוואס ָהאט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶגעַמאְכט דִׁ
י אֹויֶעְרן ֶווען ֶעס קּוְמט אּונְ  י אֹויֶעְרן ֵווייְך? צּו ֶקעֶנען ַפאְרְשָטאְפן דִׁ ֶטער ַא פּון דִׁ

יְשט ֶהעְרן.  ַזאְך ָוואס ֶמען ָטאר נִׁ
י ְגָמָרא  י מֹויל, ָזאְגט דִׁ ין ט"ו( דִׁ יְפן. ,ָהאט ְצֵוויי מֹויֶעְרן)ֲעָרכִׁ י לִׁ י ֵציין אּון דִׁ  דִׁ

י ָנא ָאֶבער יְשט ַקיין שּום מֹויֶערדִׁ י ָנאז ֵגייט ַארֹויף אֹויף ַכַעס,  .ז ָהאט נִׁ "ֲחרֹון דִׁ
ף" יז, ַאז ֶעראַּ י ֶטַבע פּון ַא ֶמעְנְטש אִׁ יְשט ַקיין ֶדעְקל, דִׁ ֶרעְגט  , אּון ָדאס ָהאט נִׁ

ויל. וי ַאזֹוי ֶער וִׁ יְשט וִׁ יְך זֵייֶער ְשֶנעל אֹויף, ֶווען ֶעֶפעס ֵגייט נִׁ  זִׁ
"יָדא רֹון ,ס ָזאְגט ַרשִׁ קֹום ֶשֵיש בֹו ִחסָׁ תּוב ְלזֵָׁרז ְבמָׁ כָׁ ִריְך הַּ ַביי  ִכיס, ְביֹוֵתר צָׁ

י ּתֹוָרה ַאַסאְך ָוואֶרעֶנען, אַ  יְשט ַקיין ֶדעְקל, ַדאְרף דִׁ י ָנאז ָוואס ָהאט נִׁ ז ֶמען ָזאל דִׁ
ין ַכַעס, ָנאר ַאַסאְך ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ַאז ֶמען ָזאל ֵקייְנָמא יְשט ֶוועְרן אִׁ ל נִׁ

יז ָנאר פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן ַפאר ַזיין ט  ֹוָבה.ֶגעֶדעְנֶקען ַאז ָוואס ֶעס ֶגעֶשעהט אִׁ
 ו א()ֹזאת ַהּתֹוָרה צַ 

*** 
 

ה ְילָׁ לַּ ל הַּ ִמְזֵבחַּ כָׁ ל הַּ ה עַּ ל מֹוְקדָׁ ה עַּ ֹעלָׁ י עֹוָלה ָוואס ִהוא הָׁ יז דִׁ , ָדאס אִׁ
ְזֵבַח ַא ַגאְנֶצע ַנאְכט.ְבֶרעְנט אֹוי  ְפ'ן מִׁ

יָט"א ָזאְגט ַאז ֶדער ָפסּוק קּוְמט אּוְנז ְמַרֵמז ַזיין ָדאס ָוואס י  מֹוַהָרא"ש ְשלִׁ ֶדער ֶרבִׁ
יָמן מ"ט( ָזאְגט  יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' סִׁ יז ַא ְקֵלייֶנע ֶוועְלט, א)לִׁ ּון ַאז ֶיעֶדער ֶמעְנְטש אִׁ

י י וֶ ַאֶלעס ָוואס ֶעס אִׁ  ועְלט, ז ֶגעֶשעהן ֶווען ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ַבאַשאְפן דִׁ
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רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
 

   ~ פּוִרים  ~
 

ַקייט  רֹויסְׁ ט ַאז ִדי גְׁ ִליָט"א ָזאגְׁ מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ
ֵקייט פּוֶנעם יֹום טֹוב ּפּוִרים ֶקען  אּון ֵהייִליגְׁ

ִניׁשְׁ  ן, ַאזֹוי ִווי ֶדער ֲאִר"י ֶמען ָגארְׁ ֵרייפְׁ ט ַבאגְׁ
ט  ִרי ֵעץ ַחִיים, ַׁשַער ַהּפּוִרים( ַהק' ָזאגְׁ ַאז ִאין יֹום )ּפְׁ

ַקייט ָוואס  ִטיגְׁ ט ַאַזא ִליכְׁ טֹוב ּפּוִרים ַׁשיינְׁ
ֶדעֶרע  ט ֲאִפילּו ַׁשָבת אּון ִאין ַאנְׁ ט ִניׁשְׁ ַׁשיינְׁ

 ָיִמים טֹוִבים.
דֹוִׁשים זָ  ָפִרים ַהקְׁ ן אֹויף ֶדעם ָוואס ִדי סְׁ אגְׁ

ט ֶדער ֹזַהר הַ  ַאז )ִתיקּוֵני ֹזַהר, ִתיקּון כ"א( ק' ָזאגְׁ
"יֹום  .ט ַאזֹוי ִווי יֹום ִכּפּוִריםּפּוִרים ֵהייסְׁ 

יֹום ִכיּפּור ִאיז ָנאר ַאזֹוי ִווי ּפּוִרים  - ִכּפּוִרים"
'ּפּוִרים"   , ָאֶבער ּפּוִרים"ַאזֹוי ִווי ּפּוִרים" -"כְׁ

ֶרעֶסער פּון יֹום ִכיּפּור.  ִאיז ָנאְך גְׁ
 

 ַפאְרָוואס ִאיז ּפוִּרים ַאזֹוי ְגרֹויס?

ט  )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן ע"ד( ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ

ט ֵהייבְׁ  ָחלֹות פּון  טַאז ַהיינְׁ ִזיְך ָאן ַאֶלע ַהתְׁ
ט ַאז ּפּוִרים ִאיז ַא ָטאג  ּפּוִרים, ָדאס ֵמיינְׁ

ַנייָוואס יֶ  ן פּון ָדאסְׁ ֵהייבְׁ  עֶדער ֵאייֶנער ֶקען ָאנְׁ
ִליְך אּון וואֹויל אּון צּו ַזיין  צּו ַזיין ֶערְׁ

ט ֶלעבְׁ ן, ַא ִאיד ֶקען ִזיְך  צּוֶגעקְׁ טְׁ ׁשְׁ צּום ֵאייֶבערְׁ
ן  ן ַא ֵנייֶע ֶלעבְׁ ֵהייבְׁ ן ַבאַנייֶען, ָאנְׁ צְׁ ַגאנְׁ ִאינְׁ

ן. טְׁ ׁשְׁ ן ֵאייֶבערְׁ  ִמיטְׁ
ַפאר ֶווער עֶ  ט אֹויס ֶדערְׁ ס ָהאט ֵשֶכל ִניצְׁ

ן  צּוֶרעדְׁ ן ָטאג ּפּוִרים ִזיְך אֹויסְׁ ֶדעם ֵהייִליגְׁ
ן,  טְׁ ׁשְׁ ן ַאֶלעס ָוואס צּום ֵאייֶבערְׁ ֵציילְׁ ִאים ֶדערְׁ

ְך אּון ַאֶלעס ָוואס ֶמען  ֵגייט אֹויף ִאים דּורְׁ
ט ף, אּון ֶדעָמאלְׁ ֶקען ֶמען ּפֹוֵעל'ן ַאֶלעס  ַדארְׁ

ן ס, ִווי ִדי גּוטְׁ  ִגיָלה א, ד( ַחַז"ל ָזאגְׁ ִמי מְׁ רּוַׁשלְׁ ַאז )יְׁ
ִנין לֹו"  ֶווער  -ִאין ּפּוִרים "ָכל ַהּפֹוֵׁשט ַיד נֹותְׁ

ט ֶמען ִאים,  ט ֶגעבְׁ ט אֹויס ִדי ַהאנְׁ ֶרעקְׁ טְׁ ֶעס ׁשְׁ
דֹוִׁשים ַאז ָדאס  ָפִרים ַהקְׁ ן אֹויף ֶדעם ִדי סְׁ ָזאגְׁ
ט פּוֶנעם ט אֹויְך ַאז ָוואס ֶמען ֶבעהְׁ  ֵמיינְׁ

ט ֶמען. ן ִאין ּפּוִרים ַבאקּומְׁ טְׁ ׁשְׁ  ֵאייֶבערְׁ
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רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
ט ִזיְך ִדי שָ  ֵלייגְׁ ַפאר ַפארְׁ ָטן אֹויף ֶדעם ָטאג, ַאז ֶמען ֶדערְׁ

ן ִדי ַצייט ִמיט ֵליָצנּות אּון הֹוֵללּות, אּון ֶווען  גְׁ ֶרענְׁ בְׁ ָזאל ַפארְׁ
רֵ  ט ִזיְך ֵאיין דְׁ יי ִאיז ֶדער ָטאג ׁשֹוין ַפאִריֶבער, ָאֶבער ֶמען ֶגעבְׁ

ט פּוֶנעם ֵיֶצר ָהַרע, ָנאר ֶער  ט ִזיְך ִניׁשְׁ ֶווער ֶעס ָהאט ֵשֶכל ָלאזְׁ
ֶצע  ט ִזיְך אֹויס ִדי ַגאנְׁ ִליֶכע ִמינּוט אּון ֶער ֶרעדְׁ ַגָנב'ט ַאָראּפ ֶעטְׁ

רּוחֲ  ף בְׁ ן, ַאֶלעס ָוואס ֶער ַדארְׁ טְׁ ׁשְׁ ץ צּום ֵאייֶבערְׁ ִניּות ַהארְׁ
טּו ִמיּות, אּון ֶדעָמאלְׁ ַגׁשְׁ ֶקען ֶער ַזיין ִזיֶכער ַאז ֶער ֶוועט  בְׁ

ַלל  ץ כְׁ ׁשּועֹות ַפאר ִזיְך אּון ַפאר ַגאנְׁ רֹויֶסע יְׁ ּפֹוֵעל'ן ָגאר גְׁ
ָרֵאל.  ִישְׁ

ן אֹויְך  ׁשְׁ טְׁ ן אּון ֶבענְׁ ׁשְׁ טְׁ ף ֶמען וואּונְׁ אּון ַאזֹוי אֹויְך ַדארְׁ
ן ִמיט ַא ֶדעֶרע ִאידְׁ ָרכֹות, ַווייל ּפּוִרים ֶקען ֶמען ַאֶלעס ַאנְׁ ֶלע בְׁ

ן ִזיְך ֵאייֶנער ֶדעם  ׁשְׁ טְׁ ן וואּונְׁ ָרכֹות ָוואס ִאידְׁ ּפֹוֵעל'ן, אּון ַאֶלע בְׁ
ן. טְׁ ׁשְׁ ֶגענּוֶמען ַביים ֵאייֶבערְׁ ן ָאנְׁ ן ֶווערְׁ ֵווייטְׁ  צְׁ

ט ֶגעֶווענְׁ  ׁשמֹוַהָרא" ִליָט"א ָזאגְׁ ילּו  ִליך ַפאר ּפּוִרים, ַאז ֲאפִ ׁשְׁ
ן  ֶקען אּום ּפּוִרים, ִווי ִדי ַחַז"ל ָזאגְׁ ִרינְׁ ָוה צּו טְׁ ֶעס ִאיז ַא ִמצְׁ

ִגיָלה ז'(  ּפ)מְׁ סּוֵמי בְׁ ף ֶעס ָאֶבער ַזיין "ַחָייב ִאיִניׁש ִלבְׁ ָיא", ַדארְׁ ּורְׁ
ן  ׁשְׁ טְׁ ף ָנאְך ֶבענְׁ ן ַאז ֶמען ַדארְׁ קְׁ ף ֶגעֶדענְׁ ִמיט ֵשֶכל, ֶמען ַדארְׁ

ַכת ַהָמזֹון, ַמע ֶׁשַעל  ,ועֶנען ַמֲעִריבַדאוֶ  ִברְׁ ִריַאת ׁשְׁ אּון ֵלייֶנען קְׁ
ֵריי  ֵוויי דְׁ ט צְׁ קְׁ ִרינְׁ ַפאר ִאיז ֶגענּוג ֶווען ֶמען טְׁ ַהִמָטה, ֶדערְׁ

ט ט  ,כֹוסֹות ֶמער ִוויִפיל ֶמען ִאיז צּוֶגעוואֹוינְׁ ִביז ִדי ָקאּפ ֵהייבְׁ
ֵרייֶען אּון ִמיט ֶדעם ָהאט ֶמען יֹוֵצא ט  ִזיְך ָאן צּו דְׁ ֶגעֶווען, ִניׁשְׁ

ן ִׁשיכֹור ִווי לֹוט, אּון ֵזיי  ן ִזיְך ָאן אּון ֶווערְׁ קְׁ ִרינְׁ ִווי ִדי ָוואס טְׁ
ׁשְׁ  טְׁ ן ֶבענְׁ ַּפאסְׁ ַמעַפארְׁ ִריַאת ׁשְׁ ן ֵזיי  .ן, ַדאֶוועֶנען, קְׁ ָוואס ָהאבְׁ

ֶגעטּוהן ִמיט ֶדעם?  אֹויפְׁ
 

יּכֹור  ֶער ַמאְכט ִזיְך ש ִ

ִליָט"א ָזא ֶקעֶנען מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ ט ַאז ֶמען ֶקען ֶדערְׁ  םּואגְׁ
רֹויֶסע ִחילּוק פּון ֵאייֶנעם ָוואס ִאיז ֶבֱאֶמת  ,ִׁשיכֹור ּפּוִרים ַא גְׁ

ֶדעֶוועט. יצִ  ט ִזיְך ָנאר ִׁשיכֹור, ֶער ִאיז ָּפׁשּוט ִציִווילְׁ  ֶער ַמאכְׁ
ט פּון ִדי ִפיס אּון  ֵאייֶנער ָוואס ִאיז ֶבֱאֶמת ִׁשיכֹור ַפאלְׁ

ט זִ  ֶרעכְׁ ֶׁשעֶּפעֶנען ֵקייֶנעם, בְׁ ט צּו טְׁ ט ִניׁשְׁ יְך אֹויס, ֶער זּוכְׁ
ט ֶקערְׁ ן ֵאייֶנעם. ,ַפארְׁ  ֶער ָהאט ִליב ֶיעדְׁ

ט  ָלאגְׁ ֶדעֶוועט, ֶער ׁשְׁ ֶווען ֶמען ֶזעהט ַאז ֵאייֶנער ִאיז ִציִווילְׁ
ֶרע ן, ֶער צּובְׁ ׁשְׁ טְׁ ט ֶמענְׁ נְׁ אּון ֶזעצְׁ ט ָׁשאדְׁ ן, אּון ַמאכְׁ ט ַזאכְׁ ס, כְׁ

ט ִׁשיכֹור, ֶער דַ  ַלל ִניׁשְׁ ׁש ִאיז ִבכְׁ טְׁ ן ַאז ֶדער ֶמענְׁ ף ֶמען ִוויסְׁ ארְׁ
ט  ץ ָיאר אֹויְך ֶגעָוואלְׁ ט ַא ַגאנְׁ ִאיז ָּפׁשּוט ַא ֶּפֶרא ָאָדם, ֶער ָוואלְׁ
ט ֶער ִזיְך  ץ ָיאר ֶׁשעמְׁ ָבנֹות, ָנאר ַא ַגאנְׁ ן חּורְׁ ן אּון ַמאכְׁ ָלאגְׁ ׁשְׁ

ט ֶער אֹויס ִדי ָדאס צּו טּוהן, ָאֶבער ֶווען עֶ  ט ּפּוִרים ִניצְׁ ס קּומְׁ
ט ִזי ַהייט, ֶער ַמאכְׁ נְׁ ַאזֹוי ִווי ֶער ִאיז ִׁשיכֹור אּון ֶער  ְךֶגעֶלעגְׁ

ַלל  ֶצע ַעזּות, ָאֶבער ֶער ִאיז ֶבֱאֶמת ִבכְׁ ט ַארֹויס ַזיין ַגאנְׁ ֶגעבְׁ
ט ט ִׁשיכֹור, ַווייל ֵאייֶנער ָוואס ִאיז ֶבֱאֶמת ִׁשיכֹור זּוכְׁ ט  ִניׁשְׁ ִניׁשְׁ

ֶׁשעֶּפעֶנען ֵקייֶנעם.  צּו טְׁ
 

רוְּך ָמְרְדַכי  ָארוּר ָהָמן, ּבָ

ט  ָמָרא ָזאגְׁ ִגיָלה ז'( ִדי גְׁ ּפ)מְׁ סּוֵמי בְׁ ָיא ַעד ַחָייב ִאיִניׁש ִלבְׁ ּורְׁ
ֹלא ָיַדע בֵ  ַכיין ָאדְׁ דְׁ ָברּוְך ָמרְׁ ז  .רּור ָהָמן לְׁ ט אּונְׁ ָדאס קּומְׁ

סּוָגל ַאז ַא ִאיד ָזאל ִזיְך לֶ  ֶּפעִציֶעל מְׁ ֶנען ַאז ּפּוִרים ִאיז סְׁ ערְׁ
ט ֶדער  ֶקעֶנען גּוט ַאַריין ֶנעֶמען ִאין ָקאּפ ַאז ַאֶלעס ִפירְׁ
ן, ֲאִפילּו ֶווען ֶעס ֶזעהט אֹויס ַאז ֶעס  ֶטער צּום גּוטְׁ ׁשְׁ ֵאייֶבערְׁ

ט. ֶלעכְׁ  ִאיז ׁשְׁ
 

 

 דהמשך בדף 

 

   

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
וי ֶדער פָ  סּוק ֶגעֶשעהט אֹויְך ַביי ֶיעְדן ֶמעְנְטש, אּון ֶדעְרַפאר, ַאזֹוי וִׁ

י ֶוועְלט ֶגעֶווען טּוְנְקל אּון  יז דִׁ יְנְסֶטער, ָזאְגט, ַאז פּון ָאְנֵהייב אִׁ פִׁ
אְגט , ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ֶגעָז"וַֹּיאֶמר ֱאֹלִקים ְיִהי אֹור וְַּיִהי אֹור"

יזַאז ֶעס ָזאל וֶ  יג, אּון ֶעס אִׁ יְכטִׁ יז ועְרן לִׁ י ֶזעְלֶבע אִׁ יג, דִׁ יְכטִׁ  ֶגעָוואְרן לִׁ
יַביי ֶיעְדן ֶמעְנְטְשן,  יְלט ַאַסאְך ָמאל ַביי זִׁ יז ֶיעֶדער ֶמעְנְטש פִׁ ְך ַאז ֶעס אִׁ

יְלט ַאז ֵקיי יְשט ַקיין שּום ַחיֹות, ֶער פִׁ יְלט נִׁ ים, ֶער פִׁ ֶנער טּוְנְקל ַביי אִׁ
יז ֶגעב יְשט ַפאְרָוואס ֶער אִׁ ְכַלל נִׁ יְשט, ֶער ֵווייְסט בִׁ ים נִׁ ֹויְרן ַדאְרף אִׁ

ויְסן, ַאז ַדְוָקא ֶדעָמאְלט, ֶווען ַא  .ֶגעָוואְרן ֶמעְנְטש ַדאְרף ֶמען ָאֶבער וִׁ
יֶגע ַצייט ָוואס ֶער ֶקען ֶדעָמאְלט זֵייֶער ְש  יְכטִׁ י רִׁ יז דִׁ יְלט ַאזֹוי, אִׁ ַטאְרק פִׁ

יֶבע יָקר ַמְעָלה פּון ַא ֶמעְנְטש אִׁ י עִׁ יז דִׁ יַח ַזיין, ַווייל ָדאס אִׁ ר ַא ַמְצלִׁ
ים ,ַמְלָאךְ  ים טֹובִׁ ְצֹות ּוַמֲעשִׁ ילּו  ,ַאז ֶער ֶקען ַאַרייְנַכאְפן צּו טּוהן מִׁ ֲאפִׁ

ים טּוְנְקל אּון ְשַוואְרץ. יז אִׁ  ֶווען ֶעס אִׁ
ים ָוואס ְבֶרעֶנען ַפאר אִׁ  ים ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ֶגענּוג ַמְלָאכִׁ

ידּושְש  יְשט ַקיין חִׁ יז נִׁ יג ָאן אֹויְפֶהער, ָאֶבער ָדאס אִׁ ידּוש  .ֶטעְנדִׁ ֶדער חִׁ
יז ַא ֶמעְנְטש ָוואס ֵגייט אֹויף דּוְרךְ  יַקי אִׁ וי ֶעס  אּון ֶער ,יְטןְשֶווערִׁ יְלט וִׁ פִׁ

י אֹויְגן,  ים ְשַוואְרץ ַפאר דִׁ יז אִׁ עְסט ֶוועְגן, ַכאְפט ֶער ַאַריין אּון פּון דֶ אִׁ
ים. ים טֹובִׁ ְצֹות ּוַמֲעשִׁ  מִׁ

ין ָפסּוק,  יז ְפַשט אִׁ נָׁיו ֵלאֹמרָדאס אִׁ ֲהֹרן ְוֶאת בָׁ ו ֶאת אַּ , ֶדער צַּ
יקֵאייֶבעְרְשֶטער ָזא , ְגט ַפאר ַאֲהֹרן ָוואס ָדאס ֵגייט ַארֹויף אֹויְפ'ן ַצדִׁ

יְדן י אִׁ הָזאְגט ַפאר דִׁ ֹעלָׁ ת הָׁ י ֶוועג ַארֹויף צּו , ֹזאת ּתֹורַּ יז דִׁ , ָדאס אִׁ
ִמְזֵבחַּ כָׁ קּוֶמען צּום ֵאייֶבעְרְשְטן,  ל הַּ ה עַּ ל מֹוְקדָׁ ה עַּ ֹעלָׁ ל ִהוא הָׁ

ה ְילָׁ לַּ יָקר ַצייט ֶווען דהַּ י עִׁ יז ֶקעְנְסט ְבֶרעֶנען ַפאְרן ֵאייֶבעְרְשְטן, אִׁ  ּו, דִׁ
יְנַגאְנְצן טּוְנְקל, ַדְוָקא ֶדעָמאְלט, אוֹ  יר אִׁ יז דִׁ יב דּו ַבייַנאְכט ֶווען ֶעס אִׁ
יְזטּו זֵייֶער יְך ֶדעְרַהאְלְטן, ֶדעָמאְלט בִׁ יְך ְשַטאְרְקן אּון זִׁ ָחשּוב  ֶוועְסט זִׁ

ִמְזֵבחַּ עָמאְלט ֶוועְסטּו זֹוֶכה ַזיין ַאז, ַביים ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון דֶ  ְוֵאש הַּ
ד בוֹ  ירּתּוקַּ ין דִׁ  ., ַאז ֶדער ֵפייֶער צּום ֵאייֶבעְרְשְטן ֶוועט ְבֶרעֶנען אִׁ

י ָוואְרט  ויְסן ַאז דִׁ ה",מ"ֶמען ַדאְרף ָאֶבער וִׁ יט ַא ְקֵלייֶנע ֹוְקדָׁ  ְשֵטייט מִׁ
ויל ְבֶרעֶנען צּום ֵאייֶבעְרְש ֶמ"ם, ָדאס ַווייְזט אּוְנז ַאז ֲאפִׁ  ְטן, ילּו ֶווען ֶמען וִׁ

יצְ  י ְגֶרענִׁ יְשט ַארֹויס ֵגיין פּון דִׁ וי ַאזֹוי, אּון נִׁ ויְסן וִׁ  ן.ַדאְרף ֶמען אֹויְך וִׁ
יט ַאן ַאְנֶדער ֶווע ג צּום ָדאס ֵמייְנט ַאז ַאָמאל קּוְמט ֶדער ֵיֶצר ָהַרע מִׁ

ֶוועְלן ָגאר ְשַטאְרק ְבֶרעֶנען צּום  ֶמעְנְטש, ֶער ַמאְכט ַאז ֶער ָזאל
יֶבער ַזייֶנע כֹוחֹות,  ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶער ָזאל ֶוועְלן טּוהן ַזאְכן ָוואס ֶזעֶנען אִׁ

יְשט, ֶוועְרט עֶ  ים נִׁ וי ָנאְכֶדעם ֶזעהט ֶער ַאז ֶעס ֵגייט אִׁ ר אּון ַאזֹוי וִׁ
יְנַגאְנְצן צּוְבָראְכן, אּון ֶער ֶגעְבט ַאֶלע ס אֹויף, אּון טּוט ֶמער אִׁ

יְשט.  ָגאְרנִׁ
ה",מ"ֶדעְרַפאר ְשֵטייט  יט ַא ְקֵלייֶנע ֶמ"ם, ַאז ָדאס ְבֶרעֶנען  ֹוְקדָׁ מִׁ

יְך ֶוועל  יץ, אִׁ יט ַא ְגֶרענִׁ יךְ ַדאְרף ַזיין מִׁ יךְ  זִׁ י ַזאְכן ָוואס אִׁ יט דִׁ  ְפֵרייֶען מִׁ
יְך טּוה ֶעס יְך ְפֵריי  .ֶקען טּוהן, אּון אִׁ יךְ אִׁ י זִׁ ט ַמיין ָבאְרד אּון ֵפאֹות, מִׁ

יְטן שַ  יט ַמיין הִׁ יט ַמיין ֶעְסן ָכֵשר'ס, מִׁ ין, מִׁ לִׁ ית ּוְתפִׁ יט ַמיין ַטלִׁ ָבת, אּון מִׁ
יְך ֶוועל ָדאס ְגַלייְכן,  יךְ אּון ַאז אִׁ יְנֶגע ַזאְכן, ֶוועט  זִׁ י ְגרִׁ יט דִׁ ְפֵרייֶען מִׁ

ּון ֶלעס ֶוועט שֹוין ָנאְכקּוֶמען אֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָנאְכֶדעם ֶהעְלְפן ַאז אַ 
יד. יֶכער אִׁ יְך ֶוועל ַזיין ַאן ֱאֶמת'ֶער ֶעְרלִׁ  אִׁ

 ַשָבת ַהָגדֹול תשס"ט לפ"ק(-ו)ּתֹוְך ַהַנַחל ֵליל שב"ק צַ 
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ַרייט ֶמען  ֶלעְכט ש ְ  ֶווען ֶעס ִאיז ָגאר ש ְ

 

 
 

 

 !!געלעגנהייט! לעצטע

 

 צייט איז באגרעניצט, וכל הקודם זכה!
 

 

ן ַטאְנְצן אוּן ְקַלאְטש ְ

 

ּפּוִרים'ִדיֶגע ִהְתּבֹוְדדוּת אַ 
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ן דעם גליון יעדע וואך אויף אימעיל, ווי אויך צו אדוועטייזן אינעם גליון צו באקומע

 Breslevcenter@gmail.com פארבינט אייך צו:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ~ נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק' ~
 

 ם מיטן תם"נייע ביכל "די מעשה פונעם חכ
 שוין דא צו באקומען אין די געשעפטן

 

מיט פרייד ווערט אויפגענומען די נייעס אז די לאנג 
איז  "די מעשה פונעם חכם מיטן תם"ערווארטעטע ביכל 

 ארויס פון דרוק.שוין 
די מעשה איז איינס פון די מעשיות וואס דער רבי האט 

, שיות"סיפורי מעט אין ספר "דערציילט וואס איז געדרוק
און עס ליגט אין דעם א גרויסע מוסר השכל, אויסער די 

 גרויסע סודות וואס איז באהאלטן דערין.
אין א  ארויס געקומעןיעצט צום ערשטן מאל איז דאס 

ביכל פאר קינדער מיט קארטון בילדער אויף אידיש, פון 
 וואס די קינדער וועלן זיכער האבן אן עונג רוחני וגשמי.

באקומען אין אלע ספרים געשעפטן, ווי אויך קען מען עס די ביכל איז שוין דא צו 
. כאפט אריין ווי לאנג עס איז נאך דא צו באקומען בהיכל הישיבה אין וויליאמסבורג

 באקומען.
 !תמים תהיה עם ה' אלוקיך

 מיר נעמען אן צו 
 קאפיען פרינטן און

 

 פאר גאר ביליגע פרייזן!
 
 

 ספרים  •  קונטרסים  •  וועכענטליכע גליונות
 

 

 שנעל גוט און ביליג!
 

 743-555-5554רופט אריין פאר א פרייז 
5554printing@gmail.com 

רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
 משךה

ִגיָלה  ַאזֹוי ִווי ִמיר ֶגעִפיֶנען ִאין ִדי ַמֲעֶשה פּון ִדי מְׁ
ֶגעֶזעהן ִווי ַאֶלעס ֵגייט  הֹויב ָהאט אֹויסְׁ ַאז פּון ָאנְׁ

ט ֶלעכְׁ תֵ  .ָנאר ׁשְׁ ט צּו ֶאסְׁ ֵורֹוׁש ֶנעמְׁ ֶדעם ַאַחׁשְׁ ר, ָנאכְׁ
ֶגען  ֶרענְׁ בְׁ ֵטייט אֹויף ַא ָהָמן ָהָרָׁשע ָוואס ִוויל אּומְׁ ׁשְׁ

ן ַאֶלע ֶדעם ָהאט ֶמען ֶגעֶזעהן ִווי  .ִאידְׁ ָאֶבער ָנאכְׁ
ן, ֶמען ָהאט  ט צּום גּוטְׁ ֶטעלְׁ ֶגעׁשְׁ ַאֶלעס ָהאט ִזיְך אֹויסְׁ
ֶדער, אּון ַפאר ִדי  ֶגען ָהָמן ִמיט ַזייֶנע ִקינְׁ ֶגעָהאנְׁ אֹויפְׁ

ן ִאיז ֶגעֶווען גּוט.  ִאידְׁ
ן ִאיד, ִאין ֶיעֶדע ַמָצב  ָדאס ִאיז ַא ִלימּוד ַפאר ֶיעדְׁ

ט ִזיְך, ֲאִפילּו ֶווען ֶעס ֶזעהט אֹויס ִווי  ָוואס ֶער ֶגעִפינְׁ
ט גּוט, ֶעס ֵגייט אֹויף ִאים ַאִריֶבער  ֶעס ֵגייט ִניׁשְׁ
ט  ן ַאז ַאֶלעס ִפירְׁ ף ֶמען ִוויסְׁ ן, ַדארְׁ ֶוועֶרע ַצייטְׁ ׁשְׁ
ן, אּון צּום סֹוף ֶוועט  ֶטער צּום גּוטְׁ ׁשְׁ ֶדער ֵאייֶבערְׁ

ן צּום ֶמען ֶזעהן ַאז  ֶטעלְׁ ׁשְׁ ַאֶלעס ֶוועט ִזיְך אֹויסְׁ
ן.  גּוטְׁ

ּפ סּוֵמי בְׁ ַׁשט "ַחָייב ִאיִניׁש ִלבְׁ ָיא ַעד ָדאס ִאיז ּפְׁ ּורְׁ
ָלא ָיַדע בֵ  ט דְׁ ַכי", ָדאס ֵמיינְׁ דְׁ ָברּוְך ָמרְׁ ין ָארּור ָהָמן לְׁ

ן ָוואס ָדאס ִאיז  ֶוועֶרע ַצייטְׁ ט ׁשְׁ ַאז ֵסיי ֶווען ֶעס קּומְׁ
ָדאס  ן ֵסיי ֶווען ֶעס ֵגייט גּוט ָוואס"ָארּור ָהָמן", אּו

ַכי" דְׁ ַלייְך, ֵבייֶדע קּוֶמען  .ִאיז "ָברּוְך ָמרְׁ ִאיז ֵבייֶדע גְׁ
טֹוָבה. ן ָנאר לְׁ טְׁ ׁשְׁ  פּוֶנעם ֵאייֶבערְׁ

ֵרייֶען ִאין יֹום  ֶקען אּון ִזיְך פְׁ ִרינְׁ ף ָדאס טְׁ ָדאס ַדארְׁ
ׁש טְׁ ן ֶמענְׁ ֶגען ַפארְׁ ֶרענְׁ , ַאז ֶער ָזאל טֹוב ּפּוִרים בְׁ

ֶטער ִאיז ִמיט  ׁשְׁ ֶקען ַאז ֶדער ֵאייֶבערְׁ ִדיג ֶגעֶדענְׁ ֶטענְׁ שְׁ
ִאים, אּון ָוואס ֶעס ֶגעֶׁשעהט ִאיז ָנאר פּוֶנעם 

ן ַפאר ַזיין טֹוָבה. טְׁ ׁשְׁ  ֵאייֶבערְׁ
וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ִאיז זֹוֶכה צּו ַאַזא יֹום טֹוב 

 ּפּוִרים!
ֵחֶלק י"א ֶעֶרְך ּפּוִרים()ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק   ח' וְׁ
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 שיחות מוהרא"ש
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 זכה! וכל הקודם
 

 צו באקומען בהיכל הישיבה
 743-733-3774 :פטאדער רו

 
 

 

 באחד באדר משמיעין על השקלים
 
 

פן די סחא" צו העלווי באקאנט נעמט מוהרא"ש שליט"א צוזאם יעדע יאר "קמחא דפ
 אל צו האבן אויף יום טוב פסח.משפחות אין יבנ

 

 054די שטעטל האט זיך שוין ברוך ה' זייער ציוואקסן, עס האלט שוין היינט ביי איבער 
משפחות כן ירבו, און מיט דעם האט זיך אויך פארמערט די געברויך פון צושטעלן 

 "קמחא דפסחא" אז די אידן זאלן האבן אויף צרכי יום טוב
 

 פי בקשת כ"ק מוהרא"ש שליט"א על
 

$ אז די אידן זאלן קענען 084ווערן אלע אנשי שלומינו געבעטן אריינצוברעגן  כאטש 
 האבן א שמחת יום טוב

 

 .Skillman St 27 מען קען אריינברעגן די געלט אינעם צענטראלן אפיס

 817-473-1561אדער רופט 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 הי"ושמחה לעווי  המו"
 

 צו די שמחת בר מצוה פון זיין זוהן למז"ט
 

ער זאל דער אייבערשטער זאל העלפן אז 
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"ופנחס גליק  מו"ה
 בעל הפירמע "לויתן פיש סטאר"

 

 צו די געבורט פון א מיידל למזל טוב
דער אייבערשטער זאל העלפן אז ער זאל זעהן 
אסאך אידיש נחת פון דעם קינד און פון אלע 

 קינדער, דורות ישרים ומבורכים.
 

 

 

 אצל מוהרא"ש שליט"א פוריםלזמנים 
 

 0088........................תפלת שחרית
 0088......................קריאת המגילה

 

 בעצם יום הפורים זמן כניסה
 0088עד שעה  00088משעה 

 

 00:8.........................סעודת פורים
 

 ואחר כך ריקודין בשירה וזמרה לכבוד היום



 א
 

 

 גליון היכל הקודש
 וועכענטליכע גליון ארויסגעגעבן דורך

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

 
 

  זמנים
 6:15הדלקת הנרות......................

 9:32.................ר"ש.....סוף זמן ק
 8:32............................מוצש"ק....

 שיעורים כסדרן
  ...............סוכה מ"ז.בבלי.............

 "ז....עבודה זרה ל...........ירושלמי
 'פרק ח תוספתא..............קרבנות

 
 
 
 

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ֵדש י ֶאקָׁ בַּ ְקרֹּ ר בִּ ֶבר ה' ֵלאמֹּ ן הּוא ֲאֶשר דִּ ֲהרֹּ לוַּיֹּאֶמר מֶשה ֶאל אַּ ָָׁ ל ְפֵֵי    ְועַּ
ן ֲהרֹּ ם אַּ ֵבד וַּיִּדֹּ ם ֶאכָׁ עָׁ ה ָהאט גֶׁעָזאְגט ַפאר ַאֲהר   ,הָׁ "י ַאז משֶׁ יְך ָזאְגט ַרשִׁ ן: "אִׁ

ע ַצדִׁ  יסֶׁ יְגט וֶׁועְרן דּוְרְך ְגרו  ְשָכן וֶׁועט גֶׁעֵהיילִׁ ער מִׁ ים, ָהאּב גֶׁעוואּוְסט ַאז דֶׁ יקִׁ
יר ער דִׁ יר ָאדֶׁ יְך ָהאּב גֶׁעֵמייְנט ַאז ָדאס וֶׁועט ַזיין דּוְרְך מִׁ ער אִׁ יְך . ָאּבֶׁ יֶׁעְצט זֶׁעה אִׁ

יר". יר אּון דִׁ ער פּון מִׁ עסֶׁ  ַאז זֵיי זֶׁענֶׁען ְגרֶׁ
ַהרָ  י ָזאְגט מו  ּבִׁ ער רֶׁ וי דֶׁ יט וִׁ יר לו  ס ַמְסּבִׁ יז עֶׁ יָט"א אִׁ ֲהַר"ן ֵחלֶׁק א' א"ש ְשלִׁ יקּוֵטי מו  )לִׁ

יָמן קצ"ה יְפן ָפסּוק סִׁ ים ב'( ( או  ילִׁ י")ְתהִׁ ְבתָׁ לִּ ְרחַּ ר הִּ צָׁ עְנְטש  "בַּ ילּו וֶׁוען ַא מֶׁ ַאז ֲאפִׁ
ין דִׁ  ילּו אִׁ ר קּוְקן אּון זֶׁעהן ַאז ֲאפִׁ ת ָזאל עֶׁ עְפן ַזאְכן ָווָהאט ָצרו  ר ְטרֶׁ ען עֶׁ אס י ָצָרה קֶׁ

יט גֶׁעָהאְלְפן עְרמִׁ ים דֶׁ ער ָהאט אִׁ עְרְשטֶׁ ער ֵאייּבֶׁ יז  .דֶׁ ער אִׁ עְרְשטֶׁ ער ֵאייּבֶׁ ַווייל דֶׁ
י יְך מִׁ ס או  יז עֶׁ יְקט ַא ָצָרה אִׁ ר שִׁ ילּו וֶׁוען עֶׁ ים" אּון ֲאפִׁ ער "ַּבַעל ָהַרֲחמִׁ  ט ַרֲחָמנּות.דֶׁ

עְנטְ  ער מֶׁ ער וֶׁוען דֶׁ עָאּבֶׁ י גּוטֶׁ יף דִׁ ים ְשוֶׁוער צּו קּוְקן או  יז אִׁ י ָצָרה אִׁ ין דִׁ יז אִׁ  ש אִׁ
עְרְשְטן יְפן ֵאייּבֶׁ ת או  ם ָהאְּבן ֻקְשיו  ען ַחס ְוָשלו  ר קֶׁ ים, אּון עֶׁ יז ַא  .ֲחָלקִׁ עְרַפאר אִׁ דֶׁ

ְצָוה וֶׁוען  ע מִׁ יסֶׁ יז ְגרו  ער אִׁ ים ְמַחֵזק ַא ְצֵווייטֶׁ יםט אּון ָזאגְ ַזיין, אִׁ יְך, : "ְש אִׁ ַטאְרק זִׁ
עָמאלְ  יז דֶׁ עְרֵגיין, אּון ּבִׁ יּבֶׁ י ָצָרה וֶׁועט ַארִׁ יְשט צּוַפאְלן, דִׁ י  טוֶׁוער נִׁ יף דִׁ קּוק או 

יר ָיא גֶׁעָהאְלְפן". ער ָהאט דִׁ עְרְשטֶׁ ער ֵאייּבֶׁ ע ַזאְכן ָוואס דֶׁ  גּוטֶׁ
י ס אִׁ ין ָפסּוק, וֶׁוען עֶׁ יז ְפַשט אִׁ ע ָצָרהָדאס אִׁ יסֶׁ י ְגרו  עהן דִׁ 'ס ְצֵוויי נַאֲהר  , ז גֶׁעשֶׁ

ער ָנָדב אּון אַ  יְנדֶׁ ה ַרֵּבינּו ְמַחֵזק גֶׁ  יהּובִׁ קִׁ ים משֶׁ עוֶׁוען זֶׁענֶׁען גֶׁעְשָטאְרְּבן, ָהאט אִׁ
עְרפּוןאּון גֶׁעָזאְגט ק דֶׁ ע ֵחלֶׁ י גּוטֶׁ יס דִׁ ַאז זֵיי זֶׁענֶׁען גֶׁעוֶׁוען  אּון זֶׁעה ,: "נֶׁעם ַארו 

ים יקִׁ ע ַצדִׁ יסֶׁ  ."ְגרו 
י ָרה ְשמִׁ י ז'()ז את ַהתו   נִׁ

*** 
 

ם תָׁ ים אֹּ לִּ ְנחָׁ ים ּובַּ יַּמִּ יִּם בַּ מַּ ְשֶקֶשת בַּ יר ְוקַּ ל ֲאֶשר לוֹּ ְסֵַּפִּ לּו, כֹּ אֵָ ער  תֹּ דֶׁ
ס ָהאט יּב עֶׁ ְסן ָנאר או  ען עֶׁ עג מֶׁ יש מֶׁ ער ָהאט גֶׁעֵהייְסן ַאז פִׁ עְרְשטֶׁ יר" ֵאייּבֶׁ  - ְסֵַּפִּ

ר, א ְפלּוס ֶפעֶדעְרן" ויְמט עֶׁ עם ְשוִׁ יט דֶׁ יְך "ָוואס מִׁ ְשֶקֶשתּון או  " ָוואס שּוְפן - קַּ
יף ַזיין גּוף. ער או  וי ַא ַפאְנצֶׁ  זֶׁענֶׁען וִׁ

ער רֶׁ  יָט"א ָזאְגט ַאז ָדאס קּוְמט אּוְנז ְמַרֵמז ַזיין ָדאס ָוואס דֶׁ ַהָרא"ש ְשלִׁ י ָזאְגט מו  ּבִׁ
יָמן ו'(  ק א' סִׁ ֲהַר"ן ֵחלֶׁ יקּוֵטי מו  ויל ַזיין ַאן )לִׁ ר וִׁ ויל ְתשּוָבה טּוהן, עֶׁ יד וִׁ ַאז וֶׁוען ַא אִׁ

ר ַזיין  יד, ַדאְרף עֶׁ ער אִׁ יכֶׁ ְרלִׁ י ְבשוֹּב"עֶׁ קִּ צוֹּא ּובָׁ י ְברָׁ קִּ  , ָדאס ֵמייְנט ַאז פּון ֵאיין"בָׁ
ער גּוטְ  וי מֶׁ יְרן צּו טּוהן וִׁ ען ְפרּוּבִׁ ָרהַזייט ַדאְרף מֶׁ ער תו  וי מֶׁ ְצו ת  ס, ַאַרייְנַכאְפן וִׁ ּומִׁ

ת יק ַהאְלְטן פּון ֲעֵבירו  יְך צּורִׁ ים, אּון זִׁ בִׁ ים טו  ע ַזייט  .ּוַמֲעשִׁ ערֶׁ י ַאְנדֶׁ ער פּון דִׁ ָאּבֶׁ
ר ְשַטאְרְקן יְך זֵייעֶׁ ען זִׁ יְשט ,מּוז מֶׁ ס ֵגייט נִׁ ילּו עֶׁ ען ַאז ֲאפִׁ ילּו מֶׁ ויל, ֲאפִׁ ען וִׁ וי מֶׁ  וִׁ

יְשט או   יְך נִׁ ען ָהאט זִׁ ס ַדאְרף צּו ַזיין, ַפאְלט דּוְרְך אּון מֶׁ וי עֶׁ יְרט וִׁ ער יְפגֶׁעפִׁ אּון דֶׁ
עְנְטש עם מֶׁ עְכן דֶׁ ר ָהַרע קּוְמט ְגַלייְך צּוְּברֶׁ יְשט וֶׁוערְ  :ֵיצֶׁ ין ָגאְרנִׁ יְזט שו   ּוד ,ד"דּו ּבִׁ

יד" ער אִׁ יכֶׁ ְרלִׁ יְשט ַזיין ַקיין עֶׁ ער נִׁ ין מֶׁ ים, .וֶׁועְסט שו  יְשט ָלאְזן פּון אִׁ יְך נִׁ ען זִׁ   ָטאר מֶׁ
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רָׁא"ש יחוֹּת מוֹּהַּ  שִּ
ס  ~ עַּ    ~ כַּ

 

אִסיְרט  ל ֵשם טֹוב ִזי"עַּ ָהאט פַּ עַּ יים ֵהייִליְגן בַּ בַּ
ֲעֶשה, ָוואס פּון ֶדעם ֶקען  אְנֶטע מַּ ַאן ִאיְנֶטעֶרעסַּ

ייט פּון ִדי ְשֶלעְכֶטע ִמָדה ֶמען ֶזעהט ִדי הַּ  אְרְבקַּ
ס. עַּ  פּון כַּ

ייט  אְנט ָהאְבן ִדי ִאיְדן ִאין ֶיעֶנע צַּ אקַּ ִווי בַּ
אְך ֶגעִליְטן פּון ְשֶלעְכֶטע ְפִריִצים. ֶווען ַא ִאיד  ַאסַּ
יי ַא ָפִריץ, אֹויב ֶדער  ָהאט ֶגעדּוְנֶגען ַאן ַאֶרעְנֶדע בַּ

אט  ייְטִליְך ִדי צּו ִאיד ָהאט ִניְשט ֶגעהַּ ָצאְלן צַּ
ייְנֶגעָוואְרְפן ֶדעם ִאיד  ֶרעְנט, ָהאט ֶדער ָפִריץ ַארַּ
יין,  אִמיְלֶיע ִאין ְתִפיָסה ְגרּוב ַארַּ אְנֶצע פַּ יין גַּ ִמיט זַּ
ֶער ָהאט ִניְשט ֶגעֶזעהן ִדי ֵשיין פּון ִדי זּון ִביז ֶמען 

אְרן ָפִריץ ָדא אָצאְלט פַּ  ס ֶגעְלט.ָהאט ִניְשט בַּ
ל שֵ  עַּ יין ֶדער ֵהייִליֶגער בַּ ם טֹוב ְפֶלעְגט עֹוֵסק זַּ

ִאין ִדי ְגרֹויֶסע ִמְצָוה פּון "ִפְדיֹון ְשבּוִים". ֶווען ֶער 
ָהאט ֶגעֶהעְרט ַאז ַא ִאיד ִזיְצט ִאין ְתִפיָסה, ָהאט 

עּולֹות ִאים ַארֹויְסצּוֶנעֶמען ִווי ֶער ֶגעטּוהן ַאֶלע פְ 
 ְשֶנעֶלער.

אִסיְרט ַאז ֶדער ֵהייִליֶגער  ֵאייְנָמאל ָהאט פַּ
ל ֵשם טֹוב ִזי"עַּ ָהאט ֶגעֶהעְרט ַאז ַא ֶגעִוויֶסער  עַּ בַּ

אר, ִזיְצט שֹוין  ֲחָדִשים ִאין  עיכֶ לִ טְ עֶ ִאיד ַאן ַאֶרעְנדַּ
אָצאְלט ִדי ֶרעְנט  וייל ֶער ָהאט ִניְשט בַּ ְתִפיָסה, וַּ

ל ֵשם ט עַּ אְרן ָפִריץ. ֶדער בַּ ייְך פַּ ֹוב ָהאט ְגלַּ
אְמֶגעְשֶטעְלט ָדאס ֶגעְלט ָוואס ָהאט ִזיְך זַּ ּוצ

ְלִמיד ֶער ָזאל ֵגיין אֹויְסֶגעֶפעְלט, אּון ֶגעשִ  יְקט ַא תַּ
ְלִמיד ִאיז  אֹויְסֵלייְזן ֶדעם ִאיד פּון ְתִפיָסה. ֶדער תַּ
ייְך ַאִריֶבער ֶגעָפאְרן, אּון אֹויְסֶגעֵלייְזט ֶדעם  ְגלַּ

וייב ִאיד, אּון אִ  יין וַּ אֶמען ִמיט זַּ ים ֶגעְבֶרעְנְגט צּוזַּ
ל ֵשם טֹוב. עַּ  אּון ִקיְנֶדער צּום ֵהייִליְגן בַּ

ל ֵשם טֹוב ָהאט ִזיְך ֵזייֶער  עַּ ֶדער ֵהייִליֶגער בַּ
ֶגעְפֵרייְדט צּו ֵזיי, ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט 
ואְלִדיֶגע ִמְצָוה פּו א ֶגעוַּ ֶכה ִמיט ַאזַּ ן ִאים ְמזַּ

ֶנעם "ִפְדיֹון ְשבּוִים", אּון ֶער ָהאט ֶגעֶבעְטן פּו
אר: "דּו ָהאְסט דָ  אְך ִזיֶכער ִניְשט ַאֶרעְנדַּ

ייְבְסטּו  אְכן, ֶאְפָשר ְבלַּ ָבת צּו מַּ ָאְנֶגעְגֵרייט אֹויף שַּ
אר ָהאט  ָבת?", ֶדער ַאֶרעְנדַּ יי ִמיר אֹויף שַּ שֹוין בַּ

ְסִכים ֶגעֶווען, אּון עֶ  יים מַּ אֶקע ֶגעְבִליְבן בַּ ר ִאיז טַּ
ָבת. ל ֵשם טֹוב אֹויף שַּ עַּ  בַּ

ל ֵשם  עַּ יי ִדי ְסעּוָדה ָהאט ֶדער בַּ ָבת ֹקֶדש בַּ שַּ
 טֹוב ֶגעָזאְגט תֹוָרה, ֶער ָהאט ַארּוְמֶגעֶרעְדט ַאז 
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יין ֲאפִ  אְפט ִזיְך ַארַּ ע כַּ יי ַאן ֶדער ֵיֶצר ָהרַּ ילּו בַּ
ְכִשיל צּו  ֶעְרִליֶכער ִאיד אּון ֶער ְפרּוִביְרט ִאים מַּ
יין ִמיט ֲעֵבירֹות, אּון ָנאְך ֶמער ְפרּוִביְרט ֶער  זַּ
יין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד ִמיט ִדי ִמָדה פּון  ְכִשיל צּו זַּ מַּ
ע ֶוועְרט ֵזייֶער ְפֵרייִליְך ֶווען  ס", ֶדער ֵיֶצר ָהרַּ עַּ "כַּ

יי ִאים ֶדער ֶער  ֶקען אֹויְפֶרעְגן ַא ִאיד, ָדאס בַּ
 ְגֶרעְסֶטער ֶגעִוויְנס.

ל ֵשם טֹוב  עַּ ִאיְנִמיְטן ִדי תֹוָרה, ָהאט ִזיְך ֶדער בַּ
ֶגעֶגעְבן ַא ְשֶטעל ָאפ, אּון ֶגעְפֶרעְגט ֶדעם 
אר: "ָוואס ֶהעְרט ִזיְך ֶעֶפעס ֵנייֶעס?", ֶדער  ַאֶרעְנדַּ

אר ָהאט זִ  אְרוואּוְנֶדעְרט אּון ֶגעַאֶרעְנדַּ ָזאְגט: יְך פַּ
אר ֲחָדִשים ִבין ִאין ֶגעֶווען "ֶרִבי, ִדי ֶלעְצֶטע פָ 

אְרט ִאין ַא טּוְנֶקעֶלע ְתִפיָסה, פּון וואּו  ַאייְנֶגעְשפַּ
ל ֵשם טֹוב ָהאט  עַּ ָזאל ִאיְך ֶהעְרן ֵנייֶעס?", ֶדער בַּ

יין ִאי אֶקע, ִאים ִאיֶבעְרֶגעְפֶרעְגט: "ָדאס מַּ ְך טַּ
ָוואס ִאיז ֶגעֶווען ֶעֶפעס ֵנייֶעס ָדאְרט ִאין ְתִפיָסה, 
אר  ָוואס ָהאְסטּו ֶגעֶהעְרט ָדאְרט?" ֶדער ַאֶרעְנדַּ
ָהאט ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ִאיְך ָהאב ָנאר ֶגעֶזעהן ִדי 
ִפיְנְסֶטעֶרע ֶוועְנט פּוֶנעם ְגרּוב, ֶמען ָהאט ִמיר 

ִביְסל ֶעְסן ִמיט ַא  ֶגעָלאְזטֶיעְדן ָטאג ַאָראפְ  אַּ
ְשְטִריק, פּון וואּו ָזאל ִאיְך ֶהעְרן ֵנייֶעס?", ֶדער 
וייֶטער ֶגעְפֶרעְגט:  ל ֵשם טֹוב ָהאט ִאים וַּ עַּ בַּ
"ָאֶבער דּו ָהאְסט ִניְשט ֶגעֶהעְרט ֶעֶפעס קֹולֹות 
אן ָהאט ִזיְך ֶדער ִאיד שֹוין  ָדאְרט ִאין ְגרּוב?" דַּ

אְנט אּון אְנֶצע ָוואְך  ֶדעְרמַּ ֶגעָזאְגט: "ָיא ֶרִבי, ַא גַּ
ְפֶלעג ִאיְך ֶהעְרן ַא קֹול ָוואס ֵווייְנט ֵזייֶער 
ן ָהאב  ָבת ָנאְנט צּום ְזמַּ אְרק, אּון ֶיעְדן ֶעֶרב שַּ ְשטַּ
אְרק".  אְכט ֵזייֶער ְשטַּ ִאיְך ֶגעֶהעְרט ַאז ֶדער קֹול לַּ

וייֶטער גֶ  ל ֵשם טֹוב ָהאט ִאים וַּ עַּ עְפֶרעְגט: ֶדער בַּ
אר  "אּון ָוואס ָהאְסטּו ֶגעֶהעְרט ִדי ֶלעְצֶטע ָוואְך פַּ
דּו ִביְזט ַארֹויְסֶגעקּוֶמען פּון ְתִפיָסה?", ֶדער 
אר ָהאט ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ִדי ֶלעְצֶטע ָוואְך  ַאֶרעְנדַּ

גַּאְנֶצע ָוואְך ָגאר ַא ְגרֹויֶסע ִדי ָהאב ִאיְך ֶגעֶהעְרט 
ן ֶגעֵוויין ִמיט קֹולֵ  אְרן ְזמַּ ָבת פַּ י קֹולֹות, אּון ֶעֶרב שַּ

ָהאב ִאיְך ֶגעֶהעְרט ָגאר ַא ְגרֹויס ֶגעֶלעְכֶטער, 
ל ֵשם טֹוב  עַּ אְך ֶמער פּון ֶיעֶדע ָוואְך" ֶדער בַּ ַאסַּ
וייֶטער ֶגעְפֶרעְגט: "אּון דּו ֵווייְסט  ָהאט ִאים וַּ
 ָוואס ָדאס ָהאט ֶגעֵמייְנט?" ָהאט ֶער ֶגעֶעְנְטֶפעְרט:
"ִווי ַאזֹוי ָזאל ִאיְך ִוויְסן? ִאיְך ֵווייס ָנאר ַאז ִאיְך 

 ָהאב ֶגעִציֶטעְרט ִמיט ְגרֹויס ְשֶרעק".
אר  ל ֵשם טֹוב ָהאט ִזיְך ָאְנֶגערּוְפן פַּ עַּ ֶדער בַּ

ְלִמיִדים  ייֶנע תַּ ָוואס ָהאְבן ִזיְך ֶגעוואּוְנֶדעְרט  -זַּ
ֲעֶשה  ֶגעָזאְגט: "ִאיְך אּון ֵזיי  -אֹויף ִדי ָמאְדֶנע מַּ

ֲעֶשה ָוואס ָדא  אְנֶצע מַּ יין ִדי גַּ ְסִביר זַּ ֶוועל ֶעְנק מַּ
ִדיק ַא ְגרֹויֶסער  אִסיְרט. ֶעס ִאיז ָדא ַא צַּ ָהאט פַּ
עֹוֵבד ה', ֶער ֶעְסט ִניְשט ָגאְרִניְשט ַא גַּאְנֶצע ָוואְך, 
ֵחד ִיחּוִדים אּון ִדיְנט ֶדעם  ֶער ִאיז ָנאר ְמיַּ

ְטן ִמיט ְגרֹויס ְבֶרען אּון ֶער ִאיז ֵזייֶער ֵאייֶבעְרשְ 
"ֶמ ִמיט ִדי ְקִליפֹות  ָדבּוק צּום ֵאייֶבעְרְשְטן. ֶדער סַּ
וייל ִמיט ִדי  ֶזעֶנען ֵזייֶער ִניְשט צּוְפִריְדן פּון ֶדעם וַּ
אְרְבֶרעְנט ֶער ַאֶלע  ִדיק פַּ ֲעבֹודֹות פּון ֶדעם צַּ

ְתִפיָסה ְגרּוב ֶגעִפיֶנען ְקִליפֹות. אּון ָדאְרט ִאין ֶדעם 
ִזיְך ֵשִדים אּון ְקִליפֹות, אּון ֶדעִריֶבער ֵווייֶנען ִדי 

אְרק.  אְנֶצע ָוואְך ֵזייֶער ְשטַּ  ְקִליפֹות ַא גַּ
ִדיק  ָבת אּון ֶדער צַּ ֶווען ֶעס קּוְמט ָאֶבער ֶעֶרב שַּ

ואִריֶמע ִמיְלְך אֹויס צּוְגֵרייט ִזיְך ָאן ַא ְגֶלעזְ   ל וַּ
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
ע דּורְ  ין ַטאקֶׁ יְך ּבִׁ יּבכְ "אִׁ יר ָנאְך ַאְלץ לִׁ ער ָהאט מִׁ עְרְשטֶׁ ער ֵאייּבֶׁ ער דֶׁ ר גֶׁעַפאְלן, ָאּבֶׁ , עֶׁ

ים ען צּו אִׁ יק קּומֶׁ ען ָנאְך ַאְלץ צּורִׁ יְך קֶׁ יר, אִׁ יף מִׁ עְדן דִׁ  .ַוואְרט ָנאְך או  יְסרֶׁ יר או  יְך וֶׁועל מִׁ י אִׁ
עְרְשטְ ַהאְרץ ַפאר  יק ַּביים ֵאייּבֶׁ ין צּורִׁ ין שו  יְך ּבִׁ יְך וֶׁועל ְתשּוָבה טּוהן, אּון אִׁ ים, אִׁ  ."ןאִׁ

יְכן צּו דִׁ  ער וֶׁועְרן צּוגֶׁעְגלִׁ יְנדֶׁ ע קִׁ ישֶׁ ידִׁ י אִׁ ער ָפסּוק ְמַרֵמז ַזיין, דִׁ וי ָדאס קּוְמט אּוְנז דֶׁ יש, וִׁ י פִׁ
ער ָפסּוק ָזאְגט  ית מחדֶׁ דְ , טז( )ְּבֵראשִׁ ֶרץ","ְויִּ אָׁ ב ְבֶקֶרב הָׁ רֹּ ע ּגּו לָׁ וימֶׁ יְדן ַדאְרְפן ְשוִׁ י אִׁ ן אּון דִׁ

ער ָפסּוק ָזאְגט  וי דֶׁ ָרה, וִׁ עְרנֶׁען תו  יף לֶׁ יף או  ער, ָוואס ָדאס ֵגייט ַארו  ין ַוואסֶׁ  )ְיַשְעי' נה, א(אִׁ
יִּם" מַּ ֵמא ְלָּו לַּ ל צָׁ י כָׁ ָלה וֶׁועְרט ָאְנגֶׁערּוְפן ַוו"הוֹּ יְך ְתפִׁ ער ָפסּוק , אּון או  וי דֶׁ ער, וִׁ אסֶׁ

ח ְפֵֵי ה'" )ֵאיָכה ב, יט(ָזאְגט  ַָּ ֵֹּ ֵבְך  יִּם לִּ מַּ ַָּ י  ִָּ ְפ יש"שִּ וי ַא פִׁ יז וִׁ יד אִׁ יס ַאז ַא אִׁ  , קּוְמט או 
ָלה. ָרה אּון ְתפִׁ ין תו  ען אִׁ וימֶׁ  ָוואס ַדאְרף ְשוִׁ

יד ַדאְרף ָהאְּבן  ער אִׁ ְשֶקֶשת"אּון דֶׁ יר ְוקַּ יר ַזייט  , פּון ֵאיין"ְסֵַּפִּ  ְפלּוס ֶפעֶדעְרן" -"ְסֵַּפִּ
ים, אָ  בִׁ ים טו  ת ּוַמֲעשִׁ ְצו  ענֶׁען ַאַרייְנַכאְפן ַאַסאְך מִׁ ען, צּו קֶׁ וימֶׁ ענֶׁען גּוט ְשוִׁ י צּו קֶׁ ער פּון דִׁ ּבֶׁ

יְך ָהאְּבן,  ען או  ע ַזייט ַדאְרף מֶׁ ערֶׁ ְשֶקֶשת ַאְנדֶׁ ען ַדאְרף  שּוְפן", -"קַּ ָדאס ֵמייְנט ַאז מֶׁ
יְשט,ָהאּבְ  ר ָהַרע ֵקייְנָמאל נִׁ עְכן פּונֶׁעם ֵיצֶׁ יְשט צּו ָלאְזן צּוְּברֶׁ יְך נִׁ ער, זִׁ יְשט ַקיין  ן ַא ַפאְנצֶׁ נִׁ

יְך. יְנט זִׁ ען גֶׁעפִׁ ע ַמָצב מֶׁ ערֶׁ ין ָוואסֶׁ ילּוק אִׁ  חִׁ
י ְגָמָרא ָזאְגט  ָדה נ"א:( דִׁ ען זֶׁעהט )נִׁ יש ָהאט ַאז או יּב מֶׁ י פִׁ ְש "ַאז דִׁ יז "ןשּופְ  -ֶקֶשת קַּ , אִׁ

ס ָהאט  ער ַאז עֶׁ יכֶׁ יר "זִׁ ער  ,"ְפלּוס ֶפעֶדעְרן -ְסֵַּפִּ יז דֶׁ יָקר אִׁ ער עִׁ יז ְמַרֵמז ַאז דֶׁ ָדאס אִׁ
ר ְשַטאְרְקן אּון  יְך ָנאר זֵייעֶׁ ען זִׁ יָקר ַדאְרף מֶׁ ער עִׁ ער, דֶׁ יְשטַפאְנצֶׁ וֶׁועְרן צּוְּבָראְכן פּון ַקיין  נִׁ

ען ְשַטארְ  יּב מֶׁ עְלְפןשּום ַזאְך, אּון או  ער הֶׁ עְרְשטֶׁ ער ֵאייּבֶׁ ין דֶׁ יְך, וֶׁועט שו  ען  ,ְקט זִׁ ַאז מֶׁ
ים יקִׁ י ַצדִׁ עְרן צּו דִׁ יְך צּוהֶׁ ין  ,וֶׁועט זִׁ ען אִׁ וימֶׁ י צּו ְשוִׁ וי ַאזו  עם וֶׁועג וִׁ עְרנֶׁען דֶׁ ַים "ָוואס לֶׁ

עְרְשְטן. "ַהָחְכָמה  אּון ַזיין ָנאְנט צּום ֵאייּבֶׁ
י ְך ַהַנַחל ְסעּוָדה ְשלִׁ י, תשס"ט לפ"ק()תו  ינִׁ ית, ְשמִׁ  שִׁ

*** 
 

 

ם תָׁ ּוָׁה אֹּ א צִּ ה ֲאֶשר לֹּ ְפֵֵי ה' ֵאש זָׁרָׁ יבּו לִּ יהּו זֶׁענֶׁען גֶׁעְשָטאְרְּבן ַווַּיְַּקרִּ וייל , ָנָדב אּון ַאבִׁ
עְרְשְטןזֵיי ָהאְּבן גֶׁעַמאְכט ַפאְרן  יְשט גֶׁעֵהייסְ  ֵאייּבֶׁ ר ָהאט נִׁ ר ָוואס עֶׁ ע ֵפייעֶׁ עְמדֶׁ  ן.ַא ְפרֶׁ

יהּו גֶׁעְשָטאְרְּבן? ַווייל זֵיי ָהאְּבן גֶׁע'ְפסַ ַרשִׁ  ק'ְנט ֲהָלכו ת "י ָזאְגט, ַפאְרָוואס זֶׁענֶׁען ָנָדב אּון ַאבִׁ
ה ַרֵּבינּו י משֶׁ ּבִׁ ר רֶׁ ען ַפארְ  .ַפאר זֵייעֶׁ ָרה ַדאְרף מֶׁ ְכאו  ער ָפסּוק ָזאְגט דָ לִׁ אְך ַא ְשֵטיין, דֶׁ

ע ַטַעם, ַפאְרָוואס ָזאְגט ַרשִׁ  ע ַטַעם ַפאְרָוואס זֵיי זֶׁענֶׁען גֶׁעְשָטארְ ְצֵווייטֶׁ ערֶׁ  ְּבן?"י ַאן ַאְנדֶׁ
י ָזאְגט  ּבִׁ ער רֶׁ וי דֶׁ יט וִׁ יר לו  יז ָדאס ַמְסּבִׁ יָט"א אִׁ ַהָרא"ש ְשלִׁ יָמן ס"א(, מו  ק א' סִׁ ֲהַר"ן ֵחלֶׁ יקּוֵטי מו  )לִׁ

יק, דּוְרְך  ען ָפאְלְגט ַא ַצדִׁ ים, ַאז מֶׁ עם ַאז דּוְרְך ֱאמּוַנת ֲחָכמִׁ יךְ וֵ דֶׁ י זִׁ וי ַאזו  עְנְטש וִׁ  וייְסט ַא מֶׁ
יְרן.  צּו פִׁ

עם רָ  ויל ָנאר טּוהן דֶׁ ר וִׁ יְך, עֶׁ ְרלִׁ יל אּון עֶׁ יז וואו  ילּו וֶׁוען ֵאיינֶׁער אִׁ ן ה', ָדאס ֵמייְנט ַאז ֲאפִׁ צו 
יגֶׁע וֶׁועג, יְכטִׁ י רִׁ ים ַווייְזן דִׁ יק ָוואס ָזאל אִׁ ער ָנאְך ַאְלץ ֵגיין צּו ַא ַצדִׁ ר ָאּבֶׁ י צּו  ַדאְרף עֶׁ וי ַאזו  וִׁ

עְרְשְטן,  עם ֵאייּבֶׁ ינֶׁען דֶׁ ר נַ  ןַווייל ַאֵליידִׁ עְנְטש זֵייעֶׁ יְך ַא מֶׁ ען זִׁ ע ַזאְכן רְ אקֶׁ ויְלדֶׁ ר טּוט וִׁ ן, עֶׁ
ים. יְשט ָהאְּבן פּון אִׁ ְכַלל נִׁ ויל ּבִׁ ער וִׁ עְרְשטֶׁ ער ֵאייּבֶׁ  ָוואס דֶׁ

יְש  ַרח ָוואס ָהאט נִׁ ינֶׁען ַּביי ק  יר גֶׁעפִׁ וי מִׁ י וִׁ ר זִׁ ַאזו  ה ַרֵּבינּו, ָהאט עֶׁ יְך ט גֶׁעָוואְלט ָפאְלְגן משֶׁ
ר ָהאט גֶׁעֵמייְנט ַאז ת, עֶׁ יְנַגאְנְצן פּון ְתֵכלֶׁ יז גֶׁעוֶׁוען אִׁ ית ָוואס אִׁ יז  ָאְנגֶׁעטּוהן ַא ַטלִׁ ר אִׁ עֶׁ

יְשט, אּון דֶׁ  ְכַלל נִׁ ער ַדאְרף ָדאס ּבִׁ עְרְשטֶׁ ער ֵאייּבֶׁ ער דֶׁ עם, ָאּבֶׁ יט דֶׁ ער מִׁ יכֶׁ ְרלִׁ אר מּוז עְרפַ עֶׁ
עְּבן ין לֶׁ יְגן וֶׁועג אִׁ יְכטִׁ עם רִׁ עְנְטְשן דֶׁ עם מֶׁ עְרְנט דֶׁ ר לֶׁ יק, ָוואס עֶׁ ען ָהאְּבן ַא ַצדִׁ  .מֶׁ

ין ָפסּוק, יז ְפַשט אִׁ ם ָדאס אִׁ תָׁ ּוָׁה אֹּ א צִּ ה ֲאֶשר לֹּ ְפֵֵי ה' ֵאש זָׁרָׁ יבּו לִּ , ָנָדב אּון וַּיְַּקרִּ
עְרְש  עְנט צּום ֵאייּבֶׁ יהּו ָהאְּבן גֶׁעְּברֶׁ ר, אַ ַאבִׁ ע ֵפייעֶׁ עְמדֶׁ יז גֶׁעוֶׁוען ַא ְפרֶׁ ס אִׁ ער עֶׁ ר  ְטן ָאּבֶׁ ֵפייעֶׁ

י זֶׁענֶׁען זֵיי צּוגֶׁ  וי ַאזו  ער וִׁ יְשט גֶׁעֵהייְסן, ָאּבֶׁ ער ָהאט זֵיי נִׁ עְרְשטֶׁ ער ֵאייּבֶׁ ען ָדאס ָוואס דֶׁ עקּומֶׁ
ה ַרֵּבינּו, וֶׁוען ֵזיי ָו יְשט גֶׁעָפאְלְגט משֶׁ ואְלְטן גֶׁעַהאט ֱאמּוַנת צּו טּוהן? ַווייל ֵזיי ָהאְּבן נִׁ

יְשט צּוגֶׁ  ים גֶׁעָפאְלְגט, ָוואְלְטן זֵיי נִׁ ה ַרֵּבינּו אּון אִׁ ים, אּון גֶׁעַגאְנגֶׁען צּו משֶׁ ען צּו ֲחָכמִׁ עקּומֶׁ
עם.  דֶׁ

יָּבה ָוואס הָ  י סִׁ "י ָזאְגט דִׁ ים זֶׁענֶׁען ֵאייְנס, ָנאר ַרשִׁ ע ַטֲעמִׁ י ֵּביידֶׁ יס ַאז דִׁ אט זֵיי קּוְמט או 
ר.צּוגֶׁעּבְ  עם ְפרֶׁעְמְדן ֵפייעֶׁ עְנְגט צּו ַמאְכן דֶׁ  רֶׁ

י, תשס"ה לפ"ק( ינִׁ ית, ְשמִׁ ישִׁ ְך ַהַנַחל ְסעּוָדה ְשלִׁ  )תו 
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רָׁא"ש  יחוֹּת מוֹּהַּ  שִּ
אְסֶטעְנִדיג.  ָבת פַּ ייְנצּוֵגיין ִאיֶנעם שַּ ן, ִניְשט ַארַּ אְרן ְזמַּ אְסְטן פַּ פַּ

אְכן  ִדי ְקִליפֹות ַאז ִדי ִמיְלְך ָזאל ִזיְך אֹויְסִגיְסן, אּון ֶדער ֶדעָמאְלט מַּ
ִדיק ֶוועְרט ֵזייֶער אֹויְפֶגעֶרעְגט פּון ֶדעם, אּו ן ַאֶלע ְקִליפֹות קּוֶמען צַּ

אְכן ֵזיי ִאים אֹויס. אר לַּ  צּוִריק צּו ִאים, אּון ֶדעְרפַּ
אמֶ  ִדיק ָאְנֶגעהֹויְבן צּו בַּ עְרְקן ַאז ֶעֶפעס ֵגייט ֵאייְנָמאל ָהאט ֶדער צַּ

אר, ֶיעֶדע ָוואְך ִגיְסט ִזיְך ָנאְכַאָמאל אֹויס ִדי ִמיְלְך אֹויף ַאן ָדא פָ 
ֶער ָהאט , ְך ֵזייֶער ָאְנֶגעְשְטֶרעְנְגטג, ָהאט ֶער ִזיְך ֵאיין ָוואַאְנֶדעֶרע ֶווע

אְווְנט ַא  ֵחד ֶגעֶווען ֵנייֶע ִיחּוִדים, אּון ֶער ָהאט ֶגעֶלעְרְנט אּון ֶגעדַּ ְמיַּ
וייֶטער ָאְנֶגעְגֵרייט ַא ְגֶלעְזל  ָבת ָהאט ֶער וַּ אְנֶצע ָוואְך. אּון ֶעֶרב שַּ גַּ

ואִריֶמע ִמיְלְך יין וַּ אְרט ִאין זַּ , ָאֶבער ֶיעְצט ָהאט ֶער ֶעס ַאייְנֶגעְשפַּ
ייֶנע ֶגעְשִריֶבעֶנע  אְלְטן זַּ אֶפע וואּו ֶער ָהאט ֶגעהַּ ֶפעְרֶזעְנִליֶכע שַּ
אט ֶדעם ְשִליְסל ֶדעְרצּו, ַאז  ִחידּוֵשי תֹוָרה, ָוואס ָנאר ֶער ָהאט ֶגעהַּ

צּו ֶדעם, ַאזֹוי ַאז ָזאל ִזיְך ִניְשט  ֵקייֶנער ָזאל ִניְשט ֶקעֶנען צּוקּוֶמען
 ֶקעֶנען אֹויְסִגיְסן ִדי ִמיְלְך.

וייל ֵזיי ָהאְבן  ִדי ְקִליפֹות ָהאְבן ִזיְך ֵזייֶער ֶדעְרְשָראְקן פּון ֶדעם, וַּ
אְכן, ֶער ֶוועט ִזיְך ִניְשט  ֶגעֶזעהן ַאז ִדי ָוואְך ֶוועט ֶער ֶעס שֹוין מַּ

אר ָהאְבן ֵזיי ֶמער ֶגעֵווייְנט ֶיעֶנע ָוואְך. ֶיעֶנע ָוואְך אֹויְפֶרעְגן. ֶדעְרפַּ 
יין הֹויז ַא גֹוי ָוואס ָהאט  יי זַּ ָבת ָהאט ִזיְך ָאְפֶגעְשֶטעְלט בַּ ֶעֶרב שַּ
אר ֵזייֶער ַא ִביִליֶגע ְפֵרייז, ִדי ֶרעִביִצין ִאיז  אְרקֹויְפט ָהאְלץ פַּ פַּ

אן אּון ֶגעָזאְגט: "ֶעס ִאיז ָדא ֶיעְצט  ֶגעקּוֶמען צּו לֹויְפן צּו ִאיר מַּ
ֶגעקּוֶמען ַא גֹוי ִמיט ֵזייֶער ִביִליֶגע ָהאְלץ, ִגיב ִמיר שֹוין ֶגעְלט צּו 
אְכט ִזיְך ִניְשט ֶיעְדן ָטאג!" ֶער ָהאט  א ְמִציָאה מַּ קֹויְפן ִדי ָהאְלץ, ַאזַּ

וייב ִדי ְשִליְסֶלעְך צּו יין וַּ אר זַּ ייְך ֶגעֶגעְבן פַּ אֶפע ַאז ִזי ָזאל  ְגלַּ יין שַּ זַּ
וייב ָהאט ֶגעֶעְפְנט ִדי  יין וַּ אֶפעֶנעֶמען פּון ָדאְרט ֶגעְלט, ֶווען זַּ ָהאט  שַּ

ִזיְך אֹויְסֶגעָגאְסן ִדי ְגֶלעְזל ִמיְלְך אֹויף ִדי ֵטייֶעֶרע ִחידּוֵשי תֹוָרה ָוואס 
אט ֶגעְשִריְבן... ֶווען ֶער ָהאט ָדאס ֶגע ֶזעהן, ָהאט ֶער ִזיְך ֶער ָהאט ֶגעהַּ

ייֶען אֹויף  אְרק אֹויְפֶגעֶרעְגט, אּון ֶער ָהאט ָאְנֶגעהֹויְבן צּו ְשרַּ ֵזייֶער ְשטַּ
אְנֶצע ָהאְלץ?! ָזאל ֶער ִזיְך ֵגיין ִמיט  אְרף ִאיְך ִדי גַּ וייב: "ָוואס דַּ יין וַּ זַּ

יין ִאין ַא ס, ִדי ִביִליֶגע ָהאְלץ!", אּון ַאזֹוי ִווי ֶער ִאיז ַארַּ עַּ א ְגרֹויֶסע כַּ זַּ
אר ָהאְבן ִדי  ֶזעֶנען ִדי ְקִליפֹות צּוִריק ֶגעקּוֶמען צּו ִאים, אּון ֶדעְרפַּ

אְכט. אְרק ֶגעלַּ  ְקִליפֹות ֵזייֶער ְשטַּ
ֲעֶשה, ִאיז  ל ֵשם טֹוב ָהאט ֶגעֶעְנִדיְגט ֶדעְרֵצייְלן ִדי מַּ עַּ ֶווען ֶדער בַּ

ְלִמיִדים ָווא אם ֵאייֶנער פּון ִדי תַּ יים ִטיש צּוזַּ ס ֶזעֶנען ֶגעִזיְצן בַּ
ָלש'ט. ֶווען ֶמען ָהאט ִאים ֶדעְרמּוְנֶטעְרט ָהאט ֶער  אְלן אּון ֶגע'חַּ ֶגעפַּ
אֶנען ַאז ֶער ִאיז  אְרְשטַּ אְרק ֶגעֵווייְנט, אּון ֶיעֶדער ָהאט פַּ ֵזייֶער ְשטַּ

ל ֵשם טֹוב ָהאט גֶ  עַּ ִדיק פּון ֶוועם ֶדער בַּ  עֶרעְדט.ֶגעֶווען ֶדער צַּ
אְרף ַאְכטּוְנג ֶגעְבן  אְרק ֶמען דַּ ֲעֶשה ִווי ְשטַּ ֶזעהט ֶמען פּון ִדי מַּ
אְך ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן  אְרף ַאסַּ ס, ֶמען דַּ עַּ ִניְשט צּו ֶוועְרן ִאין כַּ
ָבת,  ַאז ֶמען ָזאל ִזיְך ֵקייְנָמאל ִניְשט אֹויְפֶרעְגן. אּון ְסֶפעִציֶעל ֶעֶרב שַּ

יין ַא ֶמעְנְטש דֶ  ְכִשיל זַּ ע ֶמער צּו מַּ אְרֵלייְגט ִזיְך ֶדער ֵיֶצר ָהרַּ עָמאְלט פַּ
ס. ַאזֹוי ִווי ִדי ְגָמָרא ֶדעְרֵצייְלט  עַּ ַאז ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ַא )ִגיִטין נב.( ִמיט כַּ

ָבת,  ִמְשָפָחה ָוואס ֶמען ְפֶלעְגט ִזיְך ָדאְרט ֵזייֶער ְקִריְגן ֶיעְדן ֶעֶרב שַּ
ָנא ֶרִבי ֵמִאיאֵ  יי ייְנָמאל ָהאט ִזיְך ֶדער ֵהייִליֶגער תַּ ייְנֶגעֶזעְצט בַּ ר ַארַּ

אר ֵזיי  אְרְשֵטייט ִזיְך ַאז ֵזיי ָהאְבן ִזיְך ִניְשט ֶגעְקִריְגט פַּ ִאיְנֶדעְרֵהיים, פַּ
אן ָהאט ֶער  .ֶרִבי ֵמִאיר ַאזֹוי ָהאט ֶער ֶגעטּוהן ְדֵריי ָוואְכן, אּון דַּ

ט ַא קֹול ָוואס ָזאְגט: "ֵוויי ִאיז ִמיר, ַאז ֶרִבי ֵמִאיר ָהאט ִמיר ֶגעֶהעְר 
"ֶמ, ָוואס  ַארֹויְסֶגעְטָראְגן פּון ֶדעם הֹויז". ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ֶדער סַּ
יי ֶיעֶנע ִמְשָפָחה, אּון  ָבת בַּ ְחלֹוֶקת ֶעֶרב שַּ אְכן מַּ ְפֶלעְגט ֶיעֶדע ָוואְך מַּ

 ַארֹויְסֶגעְטָראְגן.ֶרִבי ֵמִאיר ָהאט ִאים 
אְפט ָאן  ס ַא ָפשּוֶטע ִשָגעֹון ָוואס כַּ עַּ אּון ֶבֱאֶמת ִאיז ִדי ִמָדה פּון כַּ
אְנְצן ָאפ ֶדעם ֶמעְנְטש'ס ֶלעְבן,  ְרְג'ט ִאיְנגַּ ֶדעם ֶמעְנְטש, אּון ָדאס הַּ

פּון ַאזֹוי ִווי ֶמען ֶקען ֶזעהן אֹויף ַא ֶמעְנְטש ָוואס ֶוועְרט ֶנעְרֶוועז 
א ֶמעְנְטש ָהאט ִניְשט  ייט ֶנעְרִוויְרט ִאים, ַאזַּ אְך, ֶיעֶדע ְקֵלייִניקַּ ֶיעֶדע זַּ

אר ֶווער ֶעס  אֶלע ֶלעְבן. אּון ֶדעְרפַּ יין ָנאְרמַּ יין ַא ֶעְרִליֶכער ִאידקַּ  ִוויל זַּ
אְך ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ַאז ֶמען ָזאל ִזיְך ָאְפלָ ָזאל  אְזן פּון ִדי ַאסַּ

יין  יין ַא ָנאר ְשֶלעְכֶטע ִמָדה, אּון זַּ אֶסעֶנער ֶמעְנְטש, זַּ רּוִהיֶגער ֶגעלַּ
אן ֶוועט  ֵאייִביג ָנאר ְפֵרייִליְך אּון ִזיְך ֵקייְנָמאל ִניְשט אֹויְפֶרעְגן. אּון דַּ

 עְלט.ֶער ָהאְבן ַא ְגִליְקִליְך ֶלעְבן אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוו
ס( עַּ ָרא"ש ֵחֶלק ב' ֶעֶרְך כַּ  )ִשיחֹות מֹוהַּ

 

 ~ נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק' ~
 המשך

 

סענדיג פון יוודי בחורים זענען אויפגענומען געווארן מיט גרויס פרייד, 
די בחורים לעבן מיטן  אוה ווא ישיבוועלכע ישיבה עס האנדעלט זיך, 

התמדה רבה, ביעדער בחור לערנט יעדן טאג  אוא ישיבה וואייבערשטן, 
בחורים וואס זענען אויסגעצייכנט מיט יראת שמים, מדות טובות, און 

 איידלקייט, וואס מען טרעפט נישט.
עס זענען געווען דריי גרופעס, א גרופע אין וויליאמסבורג, א גרופע אין 

ארק, און א גרופע אין קרית יואל, די בחורים זענען ארויף בארא פ
 נגען די אלע באקאנטע אידישע ניגונים צום אייבערשטן.יגעגאנגען און געז

עס זענען צוריק געהערט געווארן גאר גוטע גריסן, ווי די חשובע נגידים 
 האבן גאר שטארק הנאה געהאט, און זיך אנגערופן מיט ווארימע סכומים.

אייבערשטנ'ס הילף איז עס אריבער מיט גאר גרויס הצלחה, דער מיטן 
 אייבערשטער זאל העלפן ווייטער.

 ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר!
*** 

 פאר די אידן אין יבנאל קמחא דפסחא
דעם יום טוב פורים איז אריינגעקומען גאר שיינע סכומים פאר די 

נעמט צוזאם פאר די  קמחא דפסחא קאמפיין וואס מוהרא"ש שליט"א
 אידן אין יבנאל אז זיי זאלן האבן אויף פסח צו מאכן.

ווי שוין געמאלדן האט מוהרא"ש געבעטן אלע אנשי שלומינו זיך 
$ צו קענען צושטעלן פאר די אידן 081משתתף צו זיין מיט די סכום פון 

 פון יבנאל אויף פסח.
ו ווארים אנגערופן און מיטן אייבערשטנ'ס הילף האבן זיך אנשי שלומינ

 עס איז אריין געקומען גרעסערע סכומים.
ווער עס האט זיך נאכנישט משתתף געווען, קען נאך אריינברענגן די 

 אדער רופט .Skillman St 27געלט אין צענטעראלן אפיס אויף 
808-483-0561. 

 והלך לפניך צדקיך!
 

יו   יםדִֹ ת פּון צַ ַמֲעש ִֹ  יקִֹ



 ד
 

צו באקומען דעם גליון יעדע וואך אויף אימעיל, ווי אויך צו אדוועטייזן אינעם גליון 

 Breslevcenter@gmail.com פארבינט אייך צו:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ~ נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק' ~
 

 שיינע פורים טיש ביי מוהרא"ש שליט"א
י מוהרא"ש, נאך די יצוזאם געקומען צו די סעודת פורים באנשי שלומינו זענען זיך 

נץ בתופים ובמחולות, און געדאנקט עט פייערליכעאין  געלאזטמען ארויסהאט סעודה 
דעם אייבערשטן אויף אלע זיינע חסדים, בימים ההם וואס מיר זענען ניצול געווארן פון 

 קבלו היהודים".המן הרשע, און מקבל געווען די תורה פון פריש, "קימו ו
ובזמן הזה, אז מיר האבן זוכה געווען צו וויסן פונעם הייליגן רבי'ן, וואס לערנט אונז 
שטענדיג אנצוהייבן פון פריש, זיך נישט לאזן פארפירן פונעם יצר הרע, נאר שטענדיג 
נאכאמאל צוריק קומען צום אייבערשטן, זיך אויסרעדן צום אייבערשטן, און אזוי וועלן 

 יכער שטענדיג מצליח זיין.מיר ז
 והימים האלה נזכרים ונעשים!

*** 

 מוהרא"ש שליט"א פארט קומענדיגע וואך אויף ארץ ישראל
ער  אומיטן אייבערשטנ'ס הילף וועט מוהרא"ש פארן נאך שבת אויף ארץ ישראל, וו

 , צו מחזק זיין די ארטיגע אידן.ךוואא וועט זיך אויפהאלטן פאר 
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ְהֶיה  י תִּ ת כִּ עַּ רַּ ֵהןֶנגַּע צָׁ כֹּ א ֶאל הַּ ם ְוהּובָׁ דָׁ ִליטָ "מֹוַהָרא ,ְבאָׁ ט "ׁש ׁשְׁ א ָזאגְׁ
ַרֵמז ַזיין ט מְׁ ט  ָדאס, ַאז ֶדער ָפסּוק קּומְׁ ן ֵחֶלק "ִליקּוֵטי מֹוֲהרַ )ָוואס ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ

ה " ִאיזפּון ָמִׁשיַח ֶגעֶווער ַאז ֶדער ִעיָקר '( ִסיָמן ב' א לָׁ צּו ֶרעְדן צּום  -ְתפִּ
ִפָלה ,"ֵאייֶבעְרְשְטן ט ִמיט תְׁ ֶנעֶמען ִדי ֶוועלְׁ ט ַאז , ָמִׁשיַח ֶוועט ַאיינְׁ ָדאס ֵמיינְׁ

ט ן פּון ִדי ֶוועלְׁ ׁשְׁ טְׁ ֶנען ַפאר ַאֶלע ֶמענְׁ ֶלערְׁ ן ַאז ֶמען ֶקען ֶרעדְׁ , ָמִׁשיַח ֶוועט אֹויסְׁ
ן טְׁ ׁשְׁ ט ֵקייֶנעם אּון ִניׁשְׁ , צּום ֵאייֶבערְׁ ׁש ָהאט ִניׁשְׁ טְׁ ט ַאז ַא ֶמענְׁ ִניׁשְׁ ט ָגארְׁ
ט ן ,אֹויף ֶדער ֶוועלְׁ טְׁ ׁשְׁ ט , אֹויֶסער ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ז "ִווי ֶדער ָפסּוק ָזאגְׁ י אָׁ כִּ

ם ְבֵשם ה א ֻכלָׁ ְקרֹּ ה לִּ ה ְברּורָׁ פָׁ ים שָׁ מִּ ְך ֶאל עַּ  '".ֶאְהפֹּ
ן טְׁ ׁשְׁ ט צּום ֵאייֶבערְׁ ט ֶמען ָנאנְׁ ן צּו ִאים? ִווי ַאזֹוי ֶווערְׁ ךְׁ ֶרעדְׁ ַא , ָנאר דּורְׁ

ף ִזיךְׁ צּוֶגעֹוואֹויֶנען צּו ׁש ַדארְׁ טְׁ ן אֹויף ַזיין ֵאייֶגע ֶמענְׁ טְׁ ׁשְׁ ן צּום ֵאייֶבערְׁ ֶנע ֶרעדְׁ
ַראךְׁ  פְׁ ן אֹויף ַאֶלע גּוט, ׁשְׁ טְׁ ׁשְׁ ֶקען ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ָהאט אּון  ֶערס ָוואס 'ַדאנְׁ

ט  ן אֹויף ָוואס ֶעס ֶפעלְׁ טְׁ ׁשְׁ ן ֶדעם ֵאייֶבערְׁ אס ֶוועט אּון דָ , ָנאךְׁ ִאים ֶבעטְׁ
ט ֶצע ֶוועלְׁ ֶנען ַפאר ִדי ַגאנְׁ ֶלערְׁ  .ָמִׁשיַח אֹויסְׁ

ׁש ֶקען  ,ָדאס ֶקען ֶמען אֹויךְׁ ַהיינְׁט טּוהן ֶדער ֱאֶמת ִאיז ַאז טְׁ ַא ֶיעֶדער ֶמענְׁ
ן טְׁ ׁשְׁ ן צּום ֵאייֶבערְׁ ן ֶרעדְׁ ֵהייבְׁ ט ָאנְׁ ֶלעם ִאיז ָנאר, ׁשֹוין ֶיעצְׁ ָראבְׁ ַאז ֶווען  ,ֶדער פְׁ

ץ, ֶמען טּוט ֲעֵבירֹות ן אּון ִדי ַהארְׁ ט ִדי אֹויגְׁ ָטאפְׁ ׁשְׁ ט ַפארְׁ ט , ֶווערְׁ אּון ֶמען ִפילְׁ
ט ָוואס ֶמען רֶ  ט אֹויס ֶיעֶדע ָווארְׁ ֶטער ֶהערְׁ ׁשְׁ ט ַאז ֶדער ֵאייֶבערְׁ ט צּו ִניׁשְׁ עדְׁ

ן, ִאים טְׁ ׁשְׁ ט ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ט ִניׁשְׁ ט ַאז ָנאר ֶדער ֵאייבֶ , ֶמען ִפילְׁ ֶטער ִפירְׁ ׁשְׁ ערְׁ
ט ֶצע ֶוועלְׁ  .ִדי ַגאנְׁ

צּו ִאיז צּו ֵגיין צּו ַא ַצִדיק ן ֶמענְׁ  ,ִדי ֵעָצה ֶדערְׁ ן ֶיעדְׁ ֵהייבְׁ ׁש ָוואס ֶער ֶקען אֹויפְׁ טְׁ
ן טְׁ ׁשְׁ ן צּום ֵאייֶבערְׁ גְׁ ֶרענְׁ ׁש אַ , אּון ִאים צּוִריק בְׁ טְׁ ן ֶמענְׁ נְׁט אֹויס ַפארְׁ ז ֶער ֶלערְׁ

ֶטער ִאי ׁשְׁ ִדיג ִמיט ִאיםֶדער ֵאייֶבערְׁ ֶטענְׁ ן , ז שְׁ ִדיג ֶרעדְׁ ֶטענְׁ אּון ֶמען ֶקען שְׁ
ן טְׁ ׁשְׁ  .צּום ֵאייֶבערְׁ

ַרֵמז ז ֶדער ָפסּוק מְׁ ם ,ָדאס ִאיז אּונְׁ דָׁ ְהֶיה ְבאָׁ י תִּ ת כִּ עַּ רַּ ָגִעים  ,ֶנגַּע צָׁ ִדי נְׁ
ט ׁש טּוט ָוואס ָדאס ַמאכְׁ טְׁ ִאים  ֵגייֶען ַארֹויף אֹויף ִדי ֲעֵבירֹות ָוואס ַא ֶמענְׁ

דבְׁ  ן ,ִלינְׁ טְׁ ׁשְׁ ן ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ט צּו ִפילְׁ ט צּו ֶזעהן אּון ִניׁשְׁ ָוואס ִאיז ִדי , ִניׁשְׁ
ֵהן ?ֵעָצה כֹּ א ֶאל הַּ ן צּום ַצִדיק ,ְוהּובָׁ גְׁ ֶרענְׁ ָוואס ֶער ִאיז  ,ֶמען ָזאל ִאים בְׁ

ן טְׁ ׁשְׁ ָׁשֵרת ַביים ֵאייֶבערְׁ ֵהייבְׁ , ֶדער ֹכֵהן מְׁ  ן ֶדעם אּון ֶדער ַצִדיק ֶוועט אֹויפְׁ
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רָׁא"ש הַּ ת מוֹּ יחוֹּ  שִּ
 

ֶדש  ~ חוֹּ ת הַּ ְרשַּ  ~ פַּ

ן  ~ יסָׁ ֶדש נִּ  ~ חוֹּ
 

ִאיז ִדי ִריְכִטיֶגע  ֶווען ֶעס קּוְמט חֹוֶדׁש ִניָסן
ַפאְרֶגעְסן ַאֶלעס צּו , ַצייט ִזיְך צּו ַבאַנייֶען

ָאְנֵהייְבן אּון  ,ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ִביז ֶיעְצטָוואס 
 .ןטְ ְׁש עְר ייבֶ עם אֵ ען דֶ ינֶ דִ  צּו פּון ְפִריׁש

: ֶדער ָפסּוק ָזאְגט אֹויף חֹוֶדׁש ִניָסן
ִראׁשֹון , 'ֲחָדִׁשים'ַהֶזה ָלֶכם ֹראׁש  'ַהחֹוֶדׁש'"

ֶעס ֶוועְרט ְדֵריי ", ַהָׁשָנה 'ְלָחְדֵׁשי'הּוא ָלֶכם 
ְדֵריי  ."ֵניי -ָחָדׁש "ָמאל ֶדעְרַמאְנט ֶדער ָוואְרט 

ֶיעְצט ִאיז ִדי ִריְכִטיֶגע , ָמאל ִאיז ַא ֲחָזָקה
 .ַצייט ִזיְך צּו ַבאַנייֶען ִאיְנַגאְנְצן

, ֶבֱאֶמת ֶקען ִזיְך ַא ִאיד ַבאַנייֶען ֶיעְדן ָטאג
ֶדער  .חֹוֶדׁש ִניָסןֶמען מּוז ִניְׁשט ַוואְרְטן ִביז 

ַאז ַא ( א"ִסיָמן רס' ן ֵחֶלק א"ִליקּוֵטי מֹוֲהרַ )ֶרִבי ָזאְגט 
ֶיעְצט  .ִאיד ַדאְרף ֶיעְדן ָטאג ָאְנֵהייְבן פּון ֵניי

ֶקען , פּון ַׁשָבת ַהחֹוֶדׁש, פּון חֹוֶדׁש ִניָסן ,ָאֶבער
ִזיְך , ַא ֶמעְנְטׁש ֶנעֶמען ַא ְפִריֶׁשע ִהְתַחְדׁשּות

, צּו ַבאַנייֶען ַטאֶקע ִאין ֶדעם ִעְנָין
ִניְׁשט ַקיין " :ַאַרייְנצּוֶנעֶמען ְקָלאר ִאין ָקאפ

ִניְׁשט , ִחילּוק ָוואס ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ֶנעְכְטן
ִאיְך , ַקיין ִחילּוק ָוואס ֶעס ֶוועט ַזיין ָמאְרְגן

, ן ַהייְנִטיְגן ָטאג'ֶוועל ְפרּוִביְרן צּו קּוְקן אֹויפְ 
אּון ֶזעהן ָוואס ִאיְך ֶקען אֹויְפטּוהן גּוֶטע 

 ."ַזאְכן
ֶדעְרַפאר ֶווען ֶמען ֵלייְנט ִדי ַפְרַׁשת 

ִאיז ִדי ַצייט צּו ֶבעְטן ֶדעם , ַהחֹוֶדׁש
: ֵאייֶבעְרְׁשְטן
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רָׁא"ש הַּ ת מוֹּ יחוֹּ  שִּ

פּון ִקידּוׁש  ִדי ִמְצָוה, ָדאס ִאיז ֶבֱאֶמת ִדי ַפְרַׁשת ַהחֹוֶדׁש
ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָהאט ֶגעֵהייְסן ַאז ִדי ִאיְדן ָזאְלן , ַהחֹוֶדׁש

ֵצייְלן ִדי ֲחָדִׁשים לֹויט ִדי ְלָבָנה צּו ַווייְזן ַאז ִאיְדן ֶזעֶנען ַאזֹוי ִווי 
ָאֶבער , סֹוף חֹוֶדׁש ֶוועְרט ֶעס ְקֶלעֶנער אּון ְקֶלעֶנער, ִדי ְלָבָנה

ַאזֹוי , ָנאְכֶדעם ֶוועְרט ֶעס ַבאַנייֶעט אּון ֶוועְרט צּוִריק ְגרֹויס
ֶמען ִפיְלט ַאַסאְך ָמאל ַאז ֶמען , ידֵגייט ָדאס ֶלעְבן פּון ַא אִ 

ָאֶבער , ֶמען ֶוועְרט ְקֶלעֶנער אּון ְקֶלעֶנער, ַפאְלט אּון ַפאְלט
ַאזֹוי , ָנאְכֶדעם ַבאַנייֶעט ֶמען ִזיְך אּון ֶמען ֶוועְרט צּוִריק ְגרֹויס

 .ֵגייט ֶעס ִאיֶבער ָנאְכַאָמאל אּון ָנאְכַאָמאל
 

ן ש    ֵהייב   ִדיג ָאנ   פו ן ֵנייֶטענ 
ַווייל ָדאס , ֶדער ֶרִבי ִאיז ֶגעבֹויְרן ֶגעָוואְרן ֹראׁש חֹוֶדׁש ִניָסן

ַאזֹוי , צּו ַבאַנייֶעןִזיְך ֶטעְנִדיג ְׁש , ן'ִאיז ֶדער ַגאְנֶצער ִעְנָין פּון ֶרִבי
ַאז ֶער ַאֵליין '( ן ִסיָמן ו"ִׁשְבֵחי ָהרַ )ִווי ֶדער ֶרִבי ָהאט ֶדעְרֵצייְלט 
 .ְפֶלעְגט ְשֶטעְנִדיג ָאְנֵהייְבן פּון ֵניי

ֶווען ֶעס ָהאט ִזיְך ֶגעַמאְכט ַאז ֶער ִאיז , ִאין ַזייֶנע ִאיְנֶגע ָיאְרן
ָנאר ֶער  ,ָהאט ֶער ִניְׁשט אֹויְפֶגעֶגעְבן, ַאָראְפֶגעַפאְלן ְברּוֲחִניּות

: ָהאט ֶגעָזאְגט

ַאזֹוי ְפֶלעְגט ֶער טּוהן ֶיעֶדע ָמאל ָוואס ֶער ִאיז  

ַאז ָדאס ְפֶלעְגט ַזיין , אּון ֶדער ֶרִבי ָהאט ֶגעָזאְגט .ַאָראְפֶגעַפאְלן
ָוואס ֶער ִאיז  .ָמאל ַא ָטאג ֶעְטִליֶכע, ַביי ִאים ֶיעְדן ָטאג

אּון ַאזֹוי ָהאט ֶער  .ַאָראְפֶגעַפאְלן אּון ָאְנֶגעהֹויְבן פּון ְפִריׁש
 .ַמְצִליַח ֶגעֶווען אּון ֶגעָוואְרן ַא ְגרֹויֶסער ַצִדיק

ַזא ִחידּוׁש ִווי ַא"( ז"ן ִסיָמן רמ"ַחֵיי מֹוֲהרַ ): ֶדער ֶרִבי ָהאט ֶגעָזאְגט
ֵאייֶנע פּון ִדי ְפָׁשִטים  ."ִמיר ִאיז ָנאְך ֵקייְנָמאל ִניְׁשט ֶגעֶווען

ַאז ֶדער ֶרִבי , ָוואס ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו ָהאְבן ֶגעָזאְגט אֹויף ֶדעם ִאיז
ַטאֶקע ִאין ֶדעם ִעְנָין פּון " ִחידּוׁש"ִאיז ֶגעֶווען ַא ֶגעַוואְלִדיֶגער 

אּון ָדאס ֶלעְרְנט ֶדער  .ִזיְך ְשֶטעְנִדיג צּו ַבאַנייֶען", ּותִהְתַחְדׁש"
ֶטעְנִדיג ַאז ִמיר ָזאְלן ִזיְך אֹויְך ְׁש , ֶרִבי אֹויס אֹויְך ַפאר אּוְנז

אּון ֶדעְרַפאר ִאיז ֵזייֶער ַפאִסיג ָוואס ֶדער ֶרִבי ִאיז , ַבאַנייֶען
ָוואס ֶדעָמאְלט ִאיז ִדי ַצייט , ִניָסןֶגעבֹויְרן ֶגעָוואְרן ֹראׁש חֹוֶדׁש 
 .ְׁשַטאְרק ְמסּוָגל ִזיְך צּו ַבאַנייֶען

ֶדער ִעיָקר ַדאְרף ֶמען ִזיְך ֶיעְצט ַבאַנייֶען ִאין ִדי ַזאְך פּון ֶרעְדן 
 ַאז ( ח"ן ִסיָמן צ"ִשיחֹות ָהרַ )ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט ַאזֹוי , צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן

 

אּון ֶדעָמאְלט ֶקען ִזיְך ֶדער ֶמעְנְטׁש , אּון ֶווען ֶעס קּוְמט זּוֶמער ֶלעְבן ֵזיי ַאֶלע אֹויף, ער ְׁשַטאְרְבן ָאפ ַאֶלע ֵבייֶמער אּון ְגָראְזןִאין ִוויְנטֶ 
ן ֶפעְלד 'ר גּוט צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן אֹויפְ אּון ֶדעָמאְלט ִאיז ֵזייעֶ  .ִווי ֵזיי אֹויְך ַבאַנייֶען ַאזֹויִזיְך אּון , ִמיְטַכאְפן ִמיט ִדי ֵבייֶמער

ֶמען ֶקען ִאיֶבעָראל ֶרעְדן צּום , ְגרֹויֶסע ֶפעְלדֵאיין ַאז ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט ִאיז , אּון ֶדער ֱאֶמת ִאיז, ְצִוויְׁשן ִדי ְגָראז אּון ֵבייֶמער
 .ֶהעְלְפן צּו ֶדעם ֶמעְנְטׁש צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטןאּון ִדי ְגָראז אּון ֵבייֶמער , ֵאייֶבעְרְׁשְטן

ָזאל ֶמען ָנאְכַאָמאל ָאְנֵהייְבן ִמיט ַא , ַאז ֶיעֶדע ָמאל ָוואס ֶמען ֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן (ו"ן ִסיָמן תל"ַחֵיי מֹוֲהרַ )ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 

, אֹויב ִביז ֶיעְצט ִאיז אֹויְך ֶגעֶווען גּוט, ַווייל ְמָמה ַנְפְׁשָך , ְפִריְׁשַקייט

פּון ֶיעְצט צּו , ָאְנֵהייְבן פּון ְפִריׁשאְך ִזיֶכער ַדאְרף ֶמען דָ , אּון אֹויב ִאיז ִביז ֶיעְצט ִניְׁשט ֶגעֶווען גּוט, ֶוועט פּון ֶיעְצט ַזיין ָנאְך ֶבעֶסער
 .ַזיין גּוט

 ָהאְבן ָגאר ֶׁשעֶנער ", ִהְתַחְדׁשּות"ִדי ֶוועְלֶכע ָהאְבן ִזיְך ְׁשַטאְרק ַאַרייְנֶגעֵלייְגט ִאין ִדי ִמָדה פּון , ֶגעֶזעהןָדאס ֵאייִביג ֶמען ָהאט 
 

 

 גהמשך בדף 

 

   

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ן טְׁ ׁשְׁ ן צּום ֵאייֶבערְׁ גְׁ ֶרענְׁ ׁש אּון ִאים בְׁ טְׁ  .ֶמענְׁ
ִריַע א)  '(ֹזאת ַהתֹוָרה ַתזְׁ

*** 
 

בוֹּ ד דָׁ בָׁ  ֲחֶנה מוֹּשָׁ מַּ חּוץ לַּ רֹויֵיֵשב מִּ דְׁ ן ִאינְׁ ף ִזיצְׁ ֹצָרע ַדארְׁ ן . ַא מְׁ סְׁ
ן. ׁשְׁ טְׁ ט פּון ֶמענְׁ ֶדערְׁ ֶגעזּונְׁ  פּון ִדי ַמֲחָנה ַאֵליין אּון ָאפְׁ

ִביר לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ  ִליָט"א ִאיז ָדאס ַמסְׁ ט מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ
ן ָׁשליָמן י"ד( )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' סִ  ׁש ִוויל ָהאבְׁ טְׁ ֹום, ַאז אֹויב ַא ֶמענְׁ

ָׁשלֹום ִמיט  ן בְׁ ָפָחהע ערֶ דֶ נְׁ אַ ֶער ִוויל ֶלעבְׁ ן, ִמיט ַזיין ִמׁשְׁ ׁשְׁ טְׁ , ֶמענְׁ
ַאת ָׁשַמִים, ֶער ַדאדַ אּון ִמיט ִזיךְׁ ַאֵליין, ַדאן  ן ִירְׁ ף ֶער ָהאבְׁ ף ארְׁ רְׁ

ִדיג ַאז ָנאר ֶדע ֶטענְׁ ן שְׁ קְׁ ן אּון ֶגעֶדענְׁ ט דִ ִוויסְׁ ֶטער ִפירְׁ ׁשְׁ י ר ֵאייֶבערְׁ
ט.  רִ ֶוועלְׁ ט ִזיךְׁ ָדאס ַאַריין ִאין ָקאפ ַדאן קְׁ ָמאל ֶמען ֶנעמְׁ ט ֵאיינְׁ יגְׁ

ט ַאז ֵקייֶנע ט ִמיט ֵקייֶנעם, ַווייל ֶמען ֵווייסְׁ ר ִאיז ֶמען ִזיךְׁ ׁשֹוין ִניׁשְׁ
ֶטער ׁשְׁ ִדיג, ַאֶלעס ָהאט ָנאר ֶדער ֵאייֶבערְׁ ט ׁשּולְׁ ִניׁשְׁ ט  ָגארְׁ ֶגעִפירְׁ

ן.  צּום גּוטְׁ
ֹצָרע ִאיז דָ  טֶדער מְׁ ֶרעִציג ַווייל ֶער ָהאט ֶגעֶרעדְׁ ן קְׁ  אךְׁ ֶגעָווארְׁ

ן ׁשְׁ טְׁ ן ֶמענְׁ ִוויׁשְׁ לֹוֶקת צְׁ ט ַמחְׁ , אּון ָלׁשֹון ָהַרע, ֶער ָהאט ֶגעַמאכְׁ
ן פּוֶנעם ֵאייֶבערְׁ  ֶגעסְׁ ן, ָדאס ִאיז ֶגעקּוֶמען ַווייל ֶער ָהאט ַפארְׁ טְׁ ׁשְׁ

טֶער ָהאט ִני ֶטער ִפירְׁ ׁשְׁ ט ַאז ָנאר ֶדער ֵאייֶבערְׁ קְׁ ט ֶגעֶדענְׁ  ׁשְׁ
ַפאר ִאיז ַזיין ִתיקּון ַאז ֶער ָזאל ַארֹויס ֵגיין פ ּון ִדי ַאֶלעס, אּון ֶדערְׁ
ן, ֶער ֶקע ׁשְׁ טְׁ ט פּון ֶמענְׁ ֶדערְׁ ֶגעזּונְׁ ן ָאפְׁ ן צּו ַמֲחָנה, ֶער ָזאל ִזיצְׁ

ט ִפי ן, ֶער ֶקען ִניׁשְׁ ט ֶרעדְׁ לֹוֶקת, ָנאר ֵאיין ֵקייֶנעם ִניׁשְׁ ן ַקיין ַמחְׁ רְׁ
ן אּון ֶזעהן אַ  טְׁ ַראכְׁ טְׁ ז ֶעס ַזאךְׁ ֶקען ֶער טּוהן, ֶער ֶקען ִזיךְׁ ִאיֶבערְׁ
ט אּון ָנאר צּו ִאים ֶקע ן ֶמען ִאיז ָדא ַא ַבאֶׁשעֶפער אֹויף ֶדער ֶוועלְׁ

ן.  ֶרעדְׁ
ַפאר  בד דָׁ בָׁ  ק,סּוער פָ ט דֶ אגְׁ ָזֶדערְׁ ֲחֶנה מוֹּשָׁ מַּ חּוץ לַּ  .וֹּ ֵיֵשב מִּ

ן ַאֵליין ִאיז ֶער ָנאר ִמי רֹויסְׁ דְׁ ט ִאינְׁ ֹצָרע ִזיצְׁ ן ֶווען ֶדער מְׁ טְׁ
ן צּום ֵאייֶבע ן ֶרעדְׁ הֹויבְׁ ן, אּון ֶווען ֶער ֶוועט ָאנְׁ טְׁ ׁשְׁ ן, ֵאייֶבערְׁ טְׁ ׁשְׁ רְׁ
הֶ  ַאת ָׁשַמִים אּון ֶער ֶוועט ׁשֹוין אֹויפְׁ ן צּו ֶוועט ֶער ַבאקּוֶמען ִירְׁ ערְׁ

לֹוֶקת. ן ַמחְׁ ן ָלׁשֹון ָהַרע אּון ִפירְׁ  ֶרעדְׁ
ִריעַ  ֹצָרע-)תֹוךְׁ ַהַנַחל ֵליל שב"ק פ' ַתזְׁ  תשס"א לפ"ק( מְׁ

 



 ג
 

רָׁא"ש  הַּ ת מוֹּ יחוֹּ  שִּ
 

 ַווייל ֶווען ֶמען ֵהייְבט ָאן .ַמְצִליַח ֶגעֶווען
טּוט ֶמען ַאֶלעס ִמיט ַאַסאְך , ְשֶטעְנִדיג פּון ֵניי

 .ֶמער ֵחֶׁשק אּון ֶגעְׁשַמאק
 

ף ֶטעג פו ן חֹוֶדש  ִניָסן ֶוועל   צ 
ַאְגָרא ' ֵעי)ֶעס ֶוועְרט ֶגעְבֶרעְנְגט פּון ַצִדיִקים 

ַאז ִדי ֶעְרְׁשֶטע ְצֶוועְלף ֶטעג ( ַפְרַׁשת ִפּקּוֵדי, ְדַכָלה
ִניָסן ִאיז ְמסּוָגל צּו ֶבעְטן ֶדעם פּון חֹוֶדׁש 
אֹויף ַאֶלע גּוֶטע ַהְׁשָפעֹות ָוואס  ֵאייֶבעְרְׁשְטן

 .ָזאְלן קּוֶמען ִאין ִדי ְצֶוועְלף ֲחָדִׁשים פּון ָיאר
ֶבעְהט ֶמען , ְלָמָׁשל ִדי ֶעְרְׁשֶטע ָטאג פּון ִניָסן

ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן אֹויף חֹוֶדׁש ִניָסן

ִדי ְצֵווייֶטע ָטאג ֶבעְהט ֶמען  .אּון ַאזֹוי ַווייֶטער

:אֹויף חֹוֶדׁש ִאָייר

ִדי ְדִריֶטע  

 :ָטאג ֶבעְהט ֶמען אֹויף חֹוֶדׁש ִסיָון

אּון ַאזֹוי  

לֹויט , ַווייֶטער ֶבעְהט ֶמען אֹויף ֶיעְדן חֹוֶדׁש
אּון ַאזֹוי ֶוועט ֶמען ָהאְבן ַא , ֶיעֶנעם חֹוֶדׁש

 .ִליְכִטיֶגע ֶגעְׁשַמאֶקע ָיאר

ִזיְך צּו ֵלייֶנען ִדי ֶעְרְׁשֶטע ְצֶוועְלף  טִפיְר  ֶמען
, ן ִדי ַפְרָׁשה פּון ִדי ְנִשיִאיםֶטעג פּון חֹוֶדׁש ִניסָ 

ָדאס ִאיז ְמסּוָגל , ֶיעְדן ָטאג ַאן ַאְנֶדעֶרע ָנִשיא
אּון ְסֶפעִציֶעל ִאיז ֶעס , ַפאר ַאֶלע ִמיֵני ְיׁשּועֹות

 .ְמסּוָגל ַפאר ִׁשידּוִכים אּון ַפאר ָׁשלֹום ֵבית

ָחָתן ֵסֶפר ַהִמדֹות אֹות )ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט  ַאזֹוי

ַאז ִדי ַפְרָׁשה פּון ְנִשיִאים ִאיז '( ִסיָמן ו' ֵחֶלק ב
אּון ָדאס ֵמייְנט ׁשֹוין , ְמסּוָגל ַפאר ַא ִׁשידּוְך
אּון ֶדעְרַפאר ֶקען ֶמען , אֹויְך ַפאר ָׁשלֹום ֵבית

ן ִׁשידּוִכים אּון 'פֹוֵעל'ֶיעְצט ָגאר ְׁשַטאְרק אֹויס
 .ָׁשלֹום ֵבית

ם ָוואס ִניְצט אֹויס ֶדעם וואֹויל ִאיז ֶדע
אּון ֶבעְהט ִזיְך , חֹוֶדׁש ִווי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין

 .אֹויס ַביים ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאֶלע גּוֶטע ַזאְכן
 (חֹוֶדׁש ִניָסן -ֶעֶרְך ַפְרַׁשת ַהחֹוֶדׁש  ׁש"ִשיחֹות מֹוַהָרא)

 

ט ֶפער  ט  ֶענ  ֶווער   םֶדע ַפאר  "ם ןש   ב ַ ַרמ 

אויב ווילט איר זוכה זיין אין די געוואלדיגע מצוה פון געבן קמחא דפסחא, צו 
 קענען אויסצאלן די אלע איינגעשטעלטע במוסדותינו הק' אויף יום טוב פסח

 רופט מו"ה אייזיק אפפעל הי"ו
646-203-7598 
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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' ~
 

 קאמפיין אויסצוצאלן קמחא דפסחא
 די איינגעשטעלטע פאר פסח

ווי אין די פארגאנגענע יארן, האט מען דאס יאר שוין אויך אנגעהויבן דער אזוי 
קמחא דפסחא קאמפיין, א קאמפיין צו אויסצאלן אלע מלמדים און 

 בעפאר דעם יום טוב פסח.איינגעשטעלטע פון מוסדותינו הק' 
די פארגאנגענע יארן איז דער קאמפיין געקרוינט געווארן מיט א געוואלדיגע 
הצלחה, אלע איינגעשטעלטע זענען אינגאנצן באצאלט געווארן פאר יום טוב, 

 און זיי האבן געקענט צוגיין צום יום טוב מיט רוהיגקייט און ישוב הדעת.
בערשטנ'ס הילף האבן זיך די מוסדות שטארק כי עתה הרחיב ה' לנו, מיטן איי

פארברייטערט דאס יאר, און דערפאר האפן מיר אז דאס יאר וועט זיך דער עולם 
נאך שענער אנרופן מיט גרויסע סכומים צו קענען צאלן פאר די חשובע 
איינגעשטעלטע וואס געבן זיך א גאנץ יאר אפ מיט גרויס איבערגעגעבנקייט פאר 

 ערלעך.די טייערע קינד
דער קאמפיין ווערט אנגעפירט דורך מו"ה אייזיק אפפעל הי"ו, וואס נעמט 

 .צוזאם די נדבות פונעם חשוב'ן ציבור
עס איז צום האפן אז דער עולם וועט זיך ווארים אנרופן, אז די חשובע 

 איינגעשטעלטע זאלן קענען צוגיין צום יום טוב מיט א רוהיגן געמיט.
 

 והלך לפניך צדקיך!
 

 מיר נעמען אן צו 
 קאפיען פרינטן און

 

 פאר גאר ביליגע פרייזן!
 
 

 ספרים  •  קונטרסים  •  ענטליכע גליונותוועכ
 

 

 שנעל גוט און ביליג!
 

 248-995-9994רופט אריין פאר א פרייז 
5554printing@gmail.com 

וֹות ץ ִמיט ִדי ִמצ  ַזיין ׁש ָטאל 

 

 

 

 פון די גאנצע סעטיז נאך געבליבן געציילטע עס א
 

 בענדער 51 - שיחות מוהרא"ש
 

 וכל הקודם זכה!
 

 743-733-3774 :פטאדער רו, צו באקומען בהיכל הישיבה
 
 

 באחד באדר משמיעין על השקלים 
 
 

סחא" צו העלפן די ווי באקאנט נעמט מוהרא"ש שליט"א צוזאם יעדע יאר "קמחא דפ
 צו האבן אויף יום טוב פסח.אל משפחות אין יבנ

 

 054די שטעטל האט זיך שוין ברוך ה' זייער ציוואקסן, עס האלט שוין היינט ביי איבער 
משפחות כן ירבו, און מיט דעם האט זיך אויך פארמערט די געברויך פון צושטעלן 

 "קמחא דפסחא" אז די אידן זאלן האבן אויף צרכי יום טוב
 

 יט"אעל פי בקשת כ"ק מוהרא"ש של
 

$ אז די אידן זאלן קענען 084ווערן אלע אנשי שלומינו געבעטן אריינצוברעגן  כאטש 
 האבן א שמחת יום טוב

 

 .Skillman St 27 מען קען אריינברעגן די געלט אינעם צענטראלן אפיס

 817-473-1561אדער רופט 

 טוב  סימן טוב ומזל
 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 הי"ו אברהם הערש וועבערמאן מו"ה
 
 

 למזל טוב מיידלצו די געבורט פון א 
 

 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז 
 ער זאל זעהן אסאך אידיש נחת

 פון זיינע קינדער, אמן.
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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
 7:60הדלקת הנרות......................

 9:06.................ר"ש.....סוף זמן ק
 8:88............................מוצש"ק....

 שיעורים כסדרן
  ...ביצה ו'................בבלי.............

  .....................הוריות י"דירושלמי
 'פרק ב כלים ב"מ.תוספתא..........

 
 
 
 

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ּי יָׁה בַּ נְוהָׁ רֹו ֶאת ֹראשֹו ְוֶאת ְזקָׁ ל ְשעָׁ ח ֶאת כָׁ ְשִביִעי ְיגַּלַּ  ֹו ְוֵאת גַֹּבתֹום הַּ
. רֹו ְיגֵַּלחַּ ל ְשעָׁ ע ֶדער ְמצֹוָרע ַדאְרף ִזיְך ָאְפֶשעְרן ַאֶלע ַזייֶנ ֵעינָׁיו ְוֶאת כָׁ

 ָהאר.
)ִליקּוֵטי ֲהָלכֹות ט מֹוַהָרא"ש ְשִליָט"א ִאיז ָדאס ַמְסִביר לֹויט ִווי ֶרִבי ָנָתן ָזאגְ 

ֹות, ַאז ֶדער ִעיָקר פּון ַא ִאיד ִאיז ַזיין ָבאְרד אּון ֵפאֲהָלכֹות ִגילּוַח ֲהָלָכה ג' אֹות ב'( 
ֶער ִאיז ָנאְנט ַאז ָדאס ִאיז ַזיין ֶצֶלם ֱאֹלִקים, ָדאס ַווייְזט ַאז ֶער ִאיז ַא ִאיד אּון 

ק ען ַאז ֶווען ֵאייֶנער ֵהייְבט ָאן ַאֶוועצּום ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ֶדעְרַפאר ֶזעהט מֶ 
יְדן ִדי ַפאְלן פּון ַבאֶשעֶפער ֶוועט ֶער ִדי ֶעְרְשֶטע ַזאְך ָאְנהֹויְבן צּו ְשַני צּו

ּוֶנעם ָבאְרד אּון ֵפאֹות, ָדאס ִאיז ַא ִסיָמן ַאז ֶמען הֹויְבט ָאן ַאֶוועק צּו ֵגיין פ
 ֵאייֶבעְרְשְטן.

ף ִזיְך ַא ִאיד ְשַטאְרְקן ִמיט ַזיין ָבאְרד אּון ֵפאֹות, אּון ִזיְך ֶדעִריֶבער ַדארְ 
ֶנעֶמען ְפֵרייֶען ִמיט ֶדעם, אּון ַחס ְוָשלֹום ִניְשט צּוִריְרן ֶדעְרצּו ֶעס ַאָראְפצּו

 ַח"ו.
ט ִמיט ֶדעם ֶקען ֶמען ַפאְרְשֵטיין ַפאְרָוואס ֶדער ְמצֹוָרע ָהאט ֶגעַדאְרפְ 

ז ִדי ַאֶלע ַזייֶנע ָהאר, אּון אֹויְך ִדי ָבאְרד אּון ֵפאֹות. ַווייל ָדאס ִאי ָאְפֶשעְרן
אְך ַווייל ֶמען ָהאט ִזיְך ִניְשט ִסיָמן פּון ַא ְמצֹוָרע. ִדי ְנָגִעים קּוֶמען דָ 

עָוואְרן אֹויְפֶגעִפיְרט ִווי ֶמען ַדאְרף, ֶמען ִאיז ַאֶוועק פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן אּון גֶ 
עְרט ִזיְך ַא ְקֶרעִציֶגער ֶמעְנְטש, אּון ֶדעְרַפאר ִאיז ֶדער ִסיָמן ֶדעְרצּו ַאז ֶער שֶ 

 ָאפ ַזיין ָבאְרד אּון ֵפיאֹות.
ען צּום אּון ִדי ֵעָצה ַפאר ַאַזא ְקֶרעִציֶגער ֶמעְנְטש ִאיז ַאז ֶער ָזאל צּוִריק קּומֶ 

יש ַוואְקְסן ִדי ָבאְרד אּון ֵפאֹות, אּון ָאְנהֹויְבן פּון ְפרִ ֵאייֶבעְרְשְטן, צּוִריק ָלאְזן 
ְשט צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן. ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ַוואְרְפט ֵקייֶנעם ִני

יְך צּו ַאֶוועק, ֶער ִאיז ְשֶטעְנִדיג ְגֵרייט צּוִריק צּו ֶנעֶמען ֶיעְדן ָוואס ֶוועְנְדט זִ 
 ִאים.

 ְמֹצָרע תש"ע לפ"ק(-ַהַנַחל ֵליל שב"ק פ' ַתְזִריעַ  )ּתֹוךְ 

*** 
 

ִעים פֶ  ְשֵטייט, ִאין ִדי ָוואֶכעִדיֶגע ַהְפטֹוָרה יּו ְמֹצרָׁ ה ֲאנִָׁשים הָׁ עָׁ ְרבָׁ ח ְואַּ תַּ
ר, עַּ שָׁ עֶווען ִדי ִפיר ְקֶרעִציֶגע ֶמעְנְטְשן ֶזעֶנען גֶ ַאז )סֹוָטה מ"ז.( ִדי ְגָמָרא ָזאְגט  הַּ

 ַזייֶנע ְדֵריי ִקיְנֶדער.ֵגֲחִזי ִמיט 
 

 

 המשך בדף ב

 (033) 33,  גליון 3שנה                                                      ק                      "לפ דשנת תשע", ה' ניסן, מצורעפרשת 

 

רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
 

רַּע  ~ שֹון הָׁ  ~ לָׁ
 

ֶדער ִאיסּור פּון ֶרעְדן אּון ֶהעְרן ָלׁשֹון ָהַרע 
)ֲעָרִכין ִאיז ֵזייֶער ַא ַהאְרֶבע ַזאְך. ֲחַז"ל ָזאְגן 

ַאז ָלׁשֹון ָהַרע ִאיז ֶעְרֶגער פּון ִדי ְדֵריי ט"ו:( 
ַהאְרְבְסֶטע ֲעֵבירֹות. ָנאְך ָזאְגט ִדי ְגָמָרא 

ָוואס ֶרעְדט ָאֶדער ַאז ֵאייֶנער )ְפָסִחים קי"ח( 
ֶהעְרט אּון ֶנעְמט ָאן ָלׁשֹון ָהַרע, ִאיז ָראּוי ֶער 
ָזאל ֶגעָוואְרְפן ֶוועְרן ַפאר ִדי ִהיְנט. ָדאס ִאיז 
ַווייל ָדאס ִאיז ִדי ֵסֶדר פּון ִהיְנט ַאז ֵזיי ִביְלן 
ְשֶטעְנִדיג, אּון ִדי ֶזעְלֶבע ִאיז ֶדער ָוואס ִאיז 

ׁשֹון ָהַרע'ס, ֶער ִאיז ֵאייִביג ַפאְרנּוֶמען ִמיט לָ 
ַפאְרנּוֶמען צּו ִביְלן אֹויף ֶמעְנְטְׁשן, אּון 

 ֶדעִריֶבער ִאיז ָדאס ַזיין עֹוֶנׁש.

ַלייֶדער ֶוועְרט ֶיעֶדער ִנְכָׁשל ִאין ֶדעם, 
ֵאייֶנער ֶמער אּון ֵאייֶנער ֵווייִניֶגער. ִדי ְגָמָרא 

עֶדער ֶוועְרט ִנְכָׁשל ַאז יֶ )ָבָבא ַבְתָרא קס"ה.( ָזאְגט 
ִאין ָלׁשֹון ָהַרע, ֵקייֶנער ִאיז ִניְׁשט ֵריין פּון 
ֶדעם. אּון ִדי ֵאייְנִציְגְסֶטע ֶוועג ִווי ַאזֹוי ַא 
ֶמעְנְטׁש ֶקען ָיא ִניצּול ֶוועְרן פּון ִדי ַהאְרֶבע 
ַזאְך, ִאיז ָנאר ְתִפָלה, צּו ֶבעְטן ֶדעם 

ַאז ֶמען ָזאל ִניְׁשט ֵאייֶבעְרְׁשְטן ֶיעְדן ָטאג 
ֶרעְדן אּון ִניְׁשט ְמַקֵבל ַזיין ַקיין ָלׁשֹון ָהַרע, 
אּון ָנאר ִמיט ִדי ִהיְלף פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן 

 ֶקען ֶמען ֶגעַראֶטעֶוועט ֶוועְרן פּון ֶדעם.

ִדי ֶבעְסֶטע ִאיז ֶווען ֶמען טּוט ָדאס 
ן ִבְרַכת ַהתֹוָרה ִאיְנֶדעְרְפִרי, ְגַלייְך ָנאְכן ָזאגְ 

ֵלייְגט ֶמען צּו ַא קּוְרֶצע ְתִפָלה, ֶמען ֶבעְהט 
ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאז ֶמען ָזאל ִניְׁשט ִנְכָׁשל 

 ֶוועְרן ֶדעם ָטאג ִאין ָלׁשֹון ָהַרע.

ֶמען ָטאר ִניְׁשט צּוְבָראְכן ֶוועְרן ֶווען אּון 
יט ֶמען ֶזעהט ַאז ֶמען ִאיז ָיא דּוְרְכֶגעַפאְלן מִ 

ָלׁשֹון ָהַרע, ָנאר ִזיְך ְׁשַטאְרְקן ָכאְטׁש פּון 
 ֶיעְצט אּון ַווייֶטער ִניְׁשט צּו ֶרעְדן ַקיין ָלׁשֹון 
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רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
ֶיעֶדע ָמאל ָוואס ֶמען ָהאט ִזיְך צּוִריק ֶגעַהאְלְטן פּון ֶרעְדן ָהַרע. ַווייל 

ואְרט ָלׁשֹון ַא ָלׁשֹון ָהַרע ִאיז ׁשֹוין ֵזייֶער ָחׁשּוב אּון ֵטייֶער, ֵאיין וָ 
ָהַרע ֵווייִניֶגער ִאיז ֵזייֶער ָחׁשּוב ִאין ִהיְמל, אּון ֶדעִריֶבער ַדאְרף ֶמען 
ֶיעֶדע ָמאל ַבאזּוְנֶדער ְפרּוִביְרן ִזיְך צּוִריק צּו ַהאְלְטן אּון ִניְׁשט ֶרעְדן 

 ָוואס ֶמען ַדאְרף ִניְׁשט.
 

 ָלׁשֹון ָהַרע ֶוועְרט ָאְנֶגענּוֶמען

ֶטעֶרעַסאְנֶטע ַזאְך ֶזעהט ֶמען ַאז ֶווען ֵאייֶנער קּוְמט ָזאְגן ַאן ִאינְ 
ַא ָלׁשֹון ָהַרע ֶוועְרט ֶעס ְגַלייְך ָאְנֶגענּוֶמען. ֲאִפילּו ֶווען ֶדער ָלׁשֹון 
ָהַרע ִאיז ֶגעָזאְגט ֶגעָוואְרן אֹויף ַא ֶמעְנְטׁש ָוואס ֶמען ֶקען ִאים, אּון 

ט ַאז ֶער ִאיז ֶעְרִליְך אּון גּוט. ֶווען ֵאייֶנער ֶמען ָהאט ֵאייִביג ֶגעוואּוסְ 
קּוְמט ָאֶבער ִמיט ַא גּוֶטע ָלׁשֹון ָהַרע אֹויף ֶיעֶנעם ֶוועט ֶמען ֶעס 

 ְגַלייְך ָאְנֶנעֶמען.

ַאז ֶעס ָזאל ַזיין ַאזֹוי ֶגעְׁשַמאק צּו ָדאס ַמאְכט ֶדער ֵיֶצר ָהַרע 
אל ֶעס ְגַלייְך ָאְנֶנעֶמען. ָאֶבער ֶמען ֶהעְרן ַא ָלׁשֹון ָהַרע, אּון ַאז ֶמען זָ 

ָטאר ִזיְך ִניְׁשט ָלאְזן פּון ִאים, ֶמען ַדאְרף ִזיְך ְׁשַטאְרְקן אּון ִניְׁשט 
ָאְנֶנעֶמען ַקיין ְׁשֶלעְכְטס אֹויף ְצֵווייְטן ִאיד, אּון ִדי ֵעָצה ֶדעְרצּו ִאיז 

 ְטן.ָנאר ְתִפָלה, צּו ֶבעְטן ַאַסאְך ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁש 
 

ט ַאֶלעס ַדאְרף ֶמען ֶהעְרן  ִניׁשְ

יג ייבִ אֵ ִניְׁשט צּו ַדאְרְפן ֶבֱאֶמת ַדאְרף ִזיְך ַא ִאיד צּוֶגעֹוואֹויֶנען 
ִזיְך ִאיֶבעָראל ַאַרייְנְׁשֶטעְקן ַזיין ָקאפ, ז מּוֶהעְרן ַאֶלעס. ֵאייֶנער ָוואס 

ר ִאיז ִכְמַעט ִניְׁשט ֶער מּוז ַאֶלעס ֶהעְרן אּון ִמיְטַהאְלְטן, ַאַזא ֵאייֶנע
ֶמעְגִליְך ַאז ֶער ָזאל ִניְׁשט צּוקּוֶמען צּו ֶהעְרן ַזאְכן ָוואס ֶמען ַדאְרף 
ִניְׁשט אּון ָוואס ֶמען ָטאר ִניְׁשט ֶהעְרן. אּון ֵאייְנָמאל ֶמען ֶהעְרט 
ַזאְכן ָוואס ֶמען ַדאְרף ִניְׁשט, ַדאן ֵגייט ֶעס ַאַריין ִאין ַהאְרץ ַאַריין. 

ועְרֶטער ָהאְבן ֵזייֶער ַא ְגרֹויֶסע ֹכַח, ֶווען ֶמען ֶהעְרט ַזאְכן ָוואס וֶ 
טֹויְגן ִניְׁשט, ֲאִפילּו אֹויף ִדי ִמינּוט ֶזעהט אֹויס ַאז ֶמען ָהאט ֶעס 
ִניְׁשט ָאְנֶגענּוֶמען, ֵגייט ֶעס ָאֶבער ַאַריין ִאין ֹמַח, אּון ָדאס ֶקען 

 ְטׁש.ָנאְכֶדעם ָׁשאְטן ַפאְרן ֶמענְ 

ְרִבין, ִטְפָׁשא "ַמאן ְדָאְדנֹוי ַרבְ )ִיְתרֹו עה:( ֶדער זֹוַהר ַהק' ָזאְגט 
ֶווער ֶעס ָהאט ְגרֹויֶסע אֹויֶעְרן, ִאיז ַא ִסיָמן ַאז ֶער ָהאט  - ְבִליֵביּה"

ִטְפשֹות ִאין ַזיין ַהאְרץ. ָדאס ֵגייט ַארֹויף אֹויף ִדי ֶמעְנְטְׁשן ָוואס 
ע אֹויֶעְרן, ֵזיי ַדאְרְפן ִאיֶבעָראל ַאַרייְנְׁשֶטעְקן ֵזייֶער ָהאְבן ְגרֹויסֶ 

אֹויֶער, ֵזיי ַדאְרְפן ַאֶלעס ֶהעְרן אּון ִמיְטַהאְלְטן. ָדאס ִאיז ִניְׁשט ַקיין 
ֱאֶמת'ֶער ָחָכם, ִזיְצט ִזיְך ִאין  ןִסיָמן פּון ָחְכָמה ָנאר פּון ִטְפשֹות. ַא

ֶער ֵווייְסט ַאז ְפט ִזיְך ִניְׁשט ַאַריין ִאיֶבעָראל, ַזיין ִוויְנְקל אּון ֶער ְׁשטּו
ָוואס ֶער ַדאְרף ֶוועט ֶער ְמֵמיָלא ֶהעְרן, אּון  - ָוואס ֶער ַדאְרף ֶהעְרן

 ִאיז ַטאֶקע ֶבעֶסער ַאז ֶער ָזאל ֶעס ִניְׁשט - ִניְׁשט ֶהעְרן
 ֶהעְרן.

ֶוועְגן ֶדעם טֹויְבן ת, ַמֲעֶשה י"ג( )ִספּוֵרי ַמֲעִשיוֹ  ֶדער ֶרִבי ָהאט ֶדעְרֵצייְלט
ֶבעְטֶלער, ֶער ָהאט ָגאְרִניְׁשט ֶגעֶהעְרט ָוואס ֶמעְנְטְׁשן ֶרעְדן, אּון 

 ַטאֶקע ֶדעְרַפאר ָהאט ֶער ֶגעֶלעְבט ַא ְגִליְקִליְך ֶלעְבן.

ֶדער ֵהייִליֶגער ַבַעל ַהַתְנָיא ִזי"ַע ָהאט ִאין ַזייֶנע ֶעְלֶטעֶרע ָיאְרן 
ַוואְך ֶגעֶקעְנט ֶהעְרן. ָהאט ֶער ַדאן ֶגעָזאְגט: "ַפאְרָוואס ַדאְרף ִאיְך ְׁש 

 - טִאיְך, אּון ָוואס ֶיעֶנער ָזאגְ ָזאג  -עְרן? ָוואס ִאיְך ִוויל ָזאְגן גּוט הֶ 
 ִאיְנֶטעֶרעִסיְרט ִמיר ִניְׁשט, ְמֵמיָלא ַפאְרָוואס ַדאְרף ִאיְך ֶהעְרן?"
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ֶווען ַנֲעָמן  .ֵגֲחִזי ִאיז ֶגעֶווען ֶדער ְמָשֵרת פּון ֱאִליָשע ַהָנִביא
ם ִאיז ֶגעקּוֶמען צּו ֱאִליָשע ִזיְך ֶדער ֶגעֶנעַראל פּון ַארָ 

עֶמען ֶנ אֹויְסֵהייְלן פּון ַזיין ְקֶרעץ, ָהאט ֱאִליָשע ִניְשט ֶגעָוואְלט
ן אּון ַקיין ֶגעְלט פּון ִאים, ָאֶבער ֵגֲחִזי ִאיז ָנאְכֶגעָלאְפן ַנֲעמָ 

ָיא  ִליְגְנט ֶגעָזאְגט ַאז ֱאִליָשע ָהאט צּוִריק ֶגעצֹויְגן ֶער ִוויל
נֹות, ֶווען ֶנעֶמען ֶגעְלט אּון ַנֲעָמן ָהאט ִאים ֶגעֶגעְבן ַאַסאְך ַמּתָ 

ען צּו ֱאִליָשע ָהאט ֱאִליָשע ִאים ֵגֲחִזי ִאיז צּוִריק ֶגעקּומֶ 
ִאים אּון  ֶגעָשאְלְטן ַאז ִדי ְקֶרעץ פּון ַנֲעָמן ָזאל ַאִריֶבער ֵגיין צּו

 צּו ַזייֶנע ִקיְנֶדער, אּון ַאזֹוי ִאיז ַטאֶקע ֶגעֶווען.
ַצִדיק,  ֶזעהט ֶמען פּון ֶדעם ִדי ַהאְרְבַקייט פּון ְמַזְלֵזל ַזיין ִאין אַ 

ת, ן ַבאקּוְמט אֹויף ֶדעם ַא ַהאְרֶבע ְשְטָראף ְלדֹורוֹ ָוואס ֶמע
יְנֶדער, ִווי ֶמען ֶזעהט ַאז ֵגֲחִזי ִאיז ְקֶרעִציג ֶגעָוואְרן ִמיט ַזייֶנע קִ 

 אּון ֵזיי ָהאְבן ֶגעמּוְזט ִזיְצן ִאיְנְדרֹויְסן פּון ִדי ַמֲחֶנה.
עְרֶנען ִדי ְגרֹויְסַקייט אּון פּון ִדי ַאְנֶדעֶרע ַזייט ֶקען ֶמען ַארֹויְסלֶ 

ִפילּו פּון ֱאמּוַנת ֲחָכִמים, פּון ְגֵלייְבן אּון ָפאְלְגן ֶדעם ַצִדיק, אֲ 
 ֶווען ֶמען ַפאְרְשֵטייט ִניְשט ַאֶלעס.

ּו ֶווען ַנֲעָמן ִאיז ְקֶרעִציג ֶגעָוואְרן אּון ֶער ִאיז ֶגעַגאְנֶגען צ
ֱאִליָשע ֶגעֵהייְסן ֶער  ֱאִליָשע ֶער ָזאל ִאים ֵהייְלן, ָהאט ִאים

י ֶוועט ֶער ל'ן ִזיְבן ָמאל ִאין ַיְרֵדן אּון ַאזוֹ ָזאל ִזיְך ֵגיין טֹובְ 
פּון ָאְנַפאְנג ָהאט ַנֲעָמן ִניְשט ֶגעָוואְלט  .ֶגעֵהייְלט ֶוועְרן

ֶפעֶנעם ָפאְלְגן, ֶער ָהאט ֶגעֵמייְנט ַאז ֱאִליָשע ֶוועט ַמאְכן ַאן אָ 
 ם אֹויְסֵהייְלן, אּון ֶיעְצט ֵהייְסט ֶער ִאים ַאַזאמֹוֵפת, אּון ִאי

ן ֶער ֶוועט ִזיְך ל'ן ִאין ַיְרֵדן אּוֶער ָזאל ִזיְך טֹובְ  ,ְגִריְנֶגע ַזאךְ 
ֵהיים "ִאיְך ָהאב ַאַסאְך ֶבעֶסעֶרע ֶבעֶדער ִאיְנֶדערְ  .אֹויְסֵהייְלן

ְפט ַאֶהער ִזיְך צּו ָבאְדן ָדאְרט, ַפאר ֶדעם ָהאב ִאיְך ֶגעַדארְ 
ִביא ִביז ַזייֶנע ְקֶנעְכט ָהאְבן ִאים ֶגעָזאְגט: "ֶדער נָ  .קּוֶמען?!"

ָהאט ִדיר ֶגעָזאְגט ַא ְגרֹויֶסע ַזאְך, ָפאְלג ִאים, ֶוועְסטּו 
ְך ֶגעֵהייְלט ֶוועְרן" אּון ֶער ָהאט ַאזֹוי ֶגעטּוהן, ֶער ָהאט ִזי

ן ן ֶער ִאיז ֶגעֵהייְלט ֶגעָווארְ ל'ט ִאין ַיְרֵדן ִזיְבן ָמאל, אּוֶגע'טֹובְ 
 פּון ַזיין ְקֶרעץ.

ּו ַא ֶזעהט ֶמען ִדי ְגרֹויְסַקייט פּון "ֱאמּוַנת ֲחָכִמים" פּון ֵגיין צ
ִפילּו ַצִדיק, אּון ָפאְלְגן ָוואס ֶער ָזאְגט ִבְּתִמימּות ּוְפִשיטֹות, אֲ 

אְך, ַווייל ַאָמאל ֶווען ֶעס ֶזעהט אֹויס ִווי ַא ְקֵלייֶנע ָפשּוט'ֶע ַז
ם ָזאְגט ֶדער ַצִדיק צּו טּוהן ַא ְגִריְנֶגע ַזאְך, ָאֶבער ִאין ֶדע

 ֶוועְנְדט ִזיְך ִדי ַגאְנֶצע ַהְצָלָחה פּוֶנעם ֶמעְנְטש.
יט צּו ַא ַצִדיק, אּון ָפאְלְגט ייל ִאיז ֶדער ֶמעְנְטש ָוואס גֵ וואוֹ 

יַח ַזיין ָגאר ְשַטאְרק, ָוואס ֶער ֵהייְסט, ֶוועט ֶער ִזיֶכער ַמְצלִ 
 ְברּוֲחִניּות ּוְבַגְשִמיּות.

 

 ְמצֹוָרע, תשע"א לפ"ק( ,ּתֹוְך ַהַנַחל ְסעּוָדה ְשִליִשית)
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רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
 

ֹוִריֶדעְנֶקער ִזי"ַע, ֶדער ַצִדיק ֶרִבי ַנְחָמן ה
ֶדער ֵזייֶדע פּון ֶרִבי'ן, ָהאט ֶגעַהאט ִדי ִמיָדה ַאז 
ֶער ָהאט ַמָמׁש ִניְׁשט ֶגעֶהעְרט ַא ַזאְך ָוואס ֶער 
ָהאט ִניְׁשט ֶגעַדאְרְפט ֶהעְרן, ָדאס ִאיז ֶגעֶווען 
ַווייל ֶער ָהאט ַאַסאְך ֶגעֶבעְטן ֶדעם 

קּוֶמען צּו ֶדעם צּו ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאז ֶער ָזאל צּו
 ֶהעְרן ָנאר ָוואס ֶער ַדאְרף.

ֵאייְנָמאל ִאיז ֶער ֶגעִזיְצן צּוַזאֶמען ִמיט ָנאְך 
י'ן ֶדער ֵהייִליֶגער ַבַעל ַתְלִמיִדים ַפאר ַזיין ֶרבִ 

ָהאט ַדאן טֹוב ם ם טֹוב ִזי"ַע, ֶדער ַבַעל ׁשֵ ׁשֵ 
ֶבער ִדי ֶגעֶרעְדט צּו ִדי ַאְנֶדעֶרע ַתְלִמיִדים ִאי

ְגרֹויְסַקייט פּון ֶרִבי ַנְחָמן הֹוִריֶדעְנֶקער, אּון ֵזיי 
ָהאְבן ֶגעֶזעהן ִווי ֶרִבי ַנְחָמן ֵבייְגט ִזיְך צּו אּון 
ְפרּוִביְרט צּו ֶהעְרן, ֶעס ִאיז ֵזיי ֶגעֶווען ֵזייֶער 

טֹוב ם ׁשֵ ִאיְנֶטעֶרעַסאְנט. ָהאט ֵזיי ֶדער ַבַעל 
ָזאְלט ִוויְסן ַאז ֶער ֶהעְרט ִבְכַלל ֶגעָזאְגט: ִאיר 

ִניְׁשט ָוואס ִאיְך ֶרעְדט ֶיעְצט, ֶער ָהאט ַאזֹויִפיל 
ֶגעֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ִביז ֶער ָהאט 
ֶגע'פֹוֵעל'ט ַאז ֶער ָזאל ַמָמׁש ִניְׁשט ֶהעְרן ָוואס 
ֶער ַדאְרף ִניְׁשט, אּון ֶדעְרַפאר ֶהעְרט ֶער ִניְׁשט 

ִאיְך ָזאג ֶיעְצט, ָאֶבער ַאזֹוי ִווי ֶער ָהאט  ָוואס
ֶגעֶזעהן ִווי ַמיין מֹויל ָׁשאְקְלט ִזיְך ָהאט ֶער ִזיְך 

 צּוֶגעבֹויְגן צּו ֶקעֶנען ֶהעְרן.
ִאיז ַא ֶמעְנְטׁש ִדי ִסיָבה ַפאְרָוואס 

צּו ֶהעְרן אּון ֶרעְדן ַנאִריְׁשַקייְטן ִאיז ַפאְרנּוֶמען 
ֵגייט ֵלייִדיג. ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֵגייט ֶער ָנאר ַווייל 

ֵלייִדיג, ֶער טּוט ִניְׁשט ָגאְרִניְׁשט, ִפיהְלט ֶער 
ֶרעְנְגט ִניְׁשט ַקיין ִסיפּוק ִאין ֶלעְבן, אּון ָדאס בְ 

ִאים ַאז ֶער ָזאל ֶוועְרן ַפאְרנּוֶמען ִמיט 
ַנאִריְׁשַקייְטן, ֶער ָהאְפט ַאז ַאזֹוי ֶוועט ֶער 
ַבאקּוֶמען ַזיין ִסיפּוק. ָאֶבער ֶדער ֱאֶמת ִאיז ַאז 
ָדאס ְבֶרעְנְגט ִניְׁשט ַקיין ִסיפּוק, ֶמען ַדאְרף 

ָזאל ַזיין  ָנאר ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאז ֶמען
ַפאְרנּוֶמען ִמיט גּוֶטע ַזאְכן, ִמיט ֶלעְרֶנען, ִמיט 

ָדאס ְבֶרעְנְגט ַדאֶוועֶנען, אּון ִמיט טּוהן ִמְצֹות, 
ָיא ִסיפּוק ַפאְרן ֶמעְנְטׁש, אּון ֵאייְנָמאל ֶמען 
ַבאקּוְמט ִסיפּוק פּון גּוֶטע ַזאְכן ֶפעְלט ׁשֹוין 

אּון ַזיין ַפאְרנּוֶמען ִמיט ִניְׁשט אֹויס צּו ֶרעְדן 
 ַנאִריְׁשַקייְטן.

וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ֶבעְהט ַאַסאְך ֶדעם 
ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאז ֶער ָזאל ִניְׁשט ֶרעְדן אּון ִניְׁשט 

ֶמען ַדאְרף ִניְׁשט, ָנאר ַזיין  ֶהעְרן ָוואס
ַפאְרנּוֶמען ִמיט גּוֶטע ַזאְכן ְשֶטעְנִדיג. ֶוועט 
ִאים ַזיין גּוט אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע 

 ֶוועְלט.
)ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ה' ְוֵחֶלק י"ב ֶעֶרְך ָלׁשֹון ָהַרע, 
 ְוֵחֶלק ט"ו ֶעֶרְך ְׁשִמיָעה(

 

ַסח ִאיז ׁשֹוין ָדא ...ַוואֶסער אֹויף ּפֶ
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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' ~
 

 מוהרא"ש שליט"א צוריק געקומען פון ארץ ישראל
 

דעם מיטוואך איז מוהרא"ש שליט"א צוריק געקומען פון ארץ ישראל נאכן וויילן 
 דארט פאר א וואך צו מחזק זיין די ארטיגע אידן.

די וואך דאנערשטאג איז ווייטער פארגעקומען די וועכנטליכע ליל שישי שיעור ווי 
 געווענליך.

אויך קען מען הערן  אפ,-מען קען מיטהאלטן יעדע וואך די שיעור מיט א לייוו הוק
 אלטע שיעורים פון מוהרא"ש, אויפן "קול ברסלב" טעלעפאן ליין, אויפן נומער

212-444-9191. 
 !בזמן שהצדיק בעיר הוא הודה הוא זיוה הוא הדרה

*** 
 

 טער אןגייט ווייקאמפיין  קמחא דפסחא
ן געמאלדן די פארגאנגענע וואך האט מען אנגעהויבן די קאמפיין צוזאם צו שטעלווי 

 .ות אויף פסחגעלט צו קענען אויסצאהלן אלע איינגעשטעלטע אין אונזערע מוסד
דער קאמפיין געקרוינט געווארן מיט א געוואלדיגע טנס הילף איז אייבערשמיטן 

 ומים.זייער ווארים אנגערופן מיט גרעסערע סכ ךהצלחה ווען אנשי שלומינו האבן זי
עס האט זיך נאכנישט משתתף געווען קען נאך אריינכאפן איבער צו געבן זיין ווער 

 ליגע ארבעט.ברייטהארציגע נדבה, און מיט דעם האבן א גלייכע חלק אין די היי
 

 והלך לפניך צדקיך!
 

 מיר נעמען אן צו 
 קאפיען פרינטן און

 

 פאר גאר ביליגע פרייזן!
 
 

 ספרים  •  קונטרסים  •  וועכענטליכע גליונות
 

 

 יג!שנעל גוט און ביל
 

 743-555-5554רופט אריין פאר א פרייז 
5554printing@gmail.com 

ְמָחה  ִדי ֶהעְכְסֶטע ַמְדֵריָגה ,שִֹ

 

 

 

 

 פון די גאנצע סעטעס איז נאך געבליבן געציילטע 
 

 בענדער 51 - שיחות מוהרא"ש
 

 וכל הקודם זכה!
 

 743-733-3774 :פטאדער רו, צו באקומען בהיכל הישיבה
 
 

 באחד באדר משמיעין על השקלים 
 
 

סחא" צו העלפן די ווי באקאנט נעמט מוהרא"ש שליט"א צוזאם יעדע יאר "קמחא דפ
 אל צו האבן אויף יום טוב פסח.משפחות אין יבנ

 

 054זייער ציוואקסן, עס האלט שוין היינט ביי איבער די שטעטל האט זיך שוין ברוך ה' 
משפחות כן ירבו, און מיט דעם האט זיך אויך פארמערט די געברויך פון צושטעלן 

 "קמחא דפסחא" אז די אידן זאלן האבן אויף צרכי יום טוב
 

 על פי בקשת כ"ק מוהרא"ש שליט"א
 

$ אז די אידן זאלן קענען 814ווערן אלע אנשי שלומינו געבעטן אריינצוברעגן  כאטש 
 האבן א שמחת יום טוב

 

 .Skillman St 27 מען קען אריינברעגן די געלט אינעם צענטראלן אפיס

 817-473-1561אדער רופט 

 קול ברסלב
 

 

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

 

 מיטהאלטןאויך קען מען 
 יעדע וואך דעם שיעור

 אפ-מיט א לייוו הוק
212-444-1111 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 הי"ו עזרא בויםמו"ה 
 

 צו די שמחת הבר מצוה פון זיין זוהן למזל טוב
 

 נ"י נחמן נתןהבחור החשוב 
 

דער אייבערשטער זאל העלפן ער זאל זעהן אסאך 
פון אלע זיינע קינדער, בני ברוכי, חיי אידיש נחת 

 ארוכי, ומזוני רויחי וסייעתא דשמיא, אמן
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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
 7:31הדלקת הנרות......................

 9:31.................ר"ש.....סוף זמן ק
 8:54............................מוצש"ק....

 שיעורים כסדרן
  י"ג...ביצה ..............בבלי.............

  ............................נדה ב'ירושלמי
 'טפרק  כלים ב"מ.תוספתא.........

 
 
 
 

בּוע ַּפ ַּ שָׁ תַּה  ְַּרש 
ַּ

פַּ כ  ֹרֶכתֶַּאלְַּפֵניַּה  פָׁ ֹקֶדשִַּמֵביתַּל  לֵַּעתֶַּאלַּה  לַּיָֹׁבאְַּבכָׁ לְוא  ֶַּרתֲַּאֶשרַּע 
ֹפֶרת. כ  ַּה  ל ַּע  ֶאה ֵַּארָׁ נָׁן ֶַּבעָׁ ִַּכי ַּיָׁמּות ְַּוֹלא ֹרן אָׁ ִליָט"א ִאיז  הָׁ מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ

ט  ִביר לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ ַאז ַא ֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן קט"ו( )ִליקּוֵטי מוֹ ָדאס ַמסְׁ
ן אּון ֵאיין ָטאג ַמא טְׁ ׁשְׁ ׁש ָוואס ִאיז ֶגעֶווען ַווייט פּוֶנעם ֵאייֶבערְׁ טְׁ ט ֶער ֶמענְׁ כְׁ
, ַדאן קּו ִליךְׁ ׁשּוָבה טּוהן אּון צּוִריק ַזיין וואֹויל אּון ֶערְׁ ט ִדי ָאּפ ַאז ֶער ִוויל תְׁ מְׁ

ט ַאז ֶמען קֶ  ן ֶדעִמַדת ַהִדין אּון ָזאגְׁ ֶטערְׁ ן, ֶמען מּוז ׁשְׁ ט צּוָלאזְׁ ם ען ָדאס ִניׁשְׁ
ִליֶכער ן ַאן ֶערְׁ ָמאל ֶווערְׁ ן אֹויף ֵאיינְׁ ט ָלאזְׁ ׁש, ֶמען ֶקען ִאים ִניׁשְׁ טְׁ ִאיד.  ֶמענְׁ

ֶטער ִאיז דָ ָאֶבע ׁשְׁ ת אךְׁ ַא ַבַעל ָהַרֲחִמים, ֶער ָהאט ַרֲחָמנּור ֶדער ֵאייֶבערְׁ
ַפאר בַ  ׁש, ֶדערְׁ טְׁ ן ֶמענְׁ ִניעוֹ אֹויפְׁ ֶטער ִאין ִדי מְׁ ׁשְׁ ט ִזיךְׁ ֶדער ֵאייֶבערְׁ ת, אַהאלְׁ

ן מֶ  ֶגען ַפארְׁ ֶטערּונְׁ ט ׁשְׁ ֶטעלְׁ ֶטער ֶגעׁשְׁ ט ַטאֶקע אּונְׁ ׁש, ֶער ֲאִפילּו ֶעס ֶווערְׁ טְׁ ענְׁ
טֶ  ׁשְׁ ׁשּוָבה טּוהן, ָאֶבער ֶדער ֵאייֶבערְׁ ג תְׁ ִרינְׁ ט ֶקעֶנען ַאזֹוי גְׁ ער ָזאל ִניׁשְׁ

ט, ט ִזיךְׁ ָדארְׁ ט ֶעס ֱאֶמת'ִדיג, ֶוועט ַבאַהאלְׁ ׁש ֵמיינְׁ טְׁ ִאים  אּון אֹויב ֶדער ֶמענְׁ
ִליַח ַזיין. ן אּון ֶער ֶוועט ַמצְׁ פְׁ ֶטער ֶהעלְׁ ׁשְׁ  ֶדער ֵאייֶבערְׁ

ט ַביי ַמַתן תֹוָרה  ֹחקָדאס ִאיז ָוואס ֶדער ָּפסּוק ָזאגְׁ םֵַּמרָׁ עָׁ ִדי  - ו י ֲעֹמדַּהָׁ
ן ֶווען זֵיי ֶזעהן  ׁשְׁ טְׁ ט ַאזוֹ ָּפׁשּוט'ֶע ֶמענְׁ ִניעֹות, זֵיי ֶזעהן ַאז ֶעס ֵגייט ִניׁשְׁ י ִדי מְׁ

ן זֵי ַלייבְׁ ִליֶכער ִאיד, בְׁ ג צּו ַזיין ַאן ֶערְׁ ִרינְׁ סגְׁ נְׁ ֵטיין פּון ֶדער ַווייטְׁ ָאֶבער,  .י ׁשְׁ
ֶפל ֲערָׁ נְׁט אֹויס, ַאז אֲ  - ּוֹמֶשהִַּנג שֶַּאלַּהָׁ ִפילּו מֶׁשה ַרֵבינּו, ֶדער ַצִדיק ֶלערְׁ

ן ָנאֶווען ֶעס זֶ  ֶרעקְׁ ׁשְׁ ט ֶדערְׁ ף ֶמען ִזיךְׁ ִניׁשְׁ ט, ַדארְׁ לְׁ ֶנעּפְׁ ר ֵגיין עהט אֹויס ַפארְׁ
ַקייט ַטארְׁ ֱאֹלִקיםַווייל,  .ַווייֶטער ִמיט ַא ׁשְׁ ַּהָׁ ם ַּשָׁ ט ִאין ִדי ֲאֶשר , ָדארְׁ

ֶטער. ׁשְׁ ן ֶדער ֵאייֶבערְׁ טְׁ ל ִאיז ַבאַהאלְׁ ֶטע ֶנעּפְׁ  ֶגעִדיכְׁ

ַׁשט ִאין ָּפסּוק, ֹקֶדש ָדאס ִאיז ִדי ּפְׁ לֵַּעתֶַּאלַּה  לַּיָֹׁבאְַּבכָׁ טְוא   , ֶמען ֶקען ִניׁשְׁ
ֶווער, ֶעס ִאיז דָ  דּוָׁשה, ֶעס ִאיז ׁשְׁ ג צּוקּוֶמען צּו ִדי קְׁ ִרינְׁ ן ֵאייִביג ַאזֹוי גְׁ א אֹויפְׁ
ן ַאז מֶ  קְׁ ן אּון ֶגעֶדענְׁ ף ִוויסְׁ ֶגען, ָאֶבער ֶמען ַדארְׁ ֶטערּונְׁ ען ָטאר ֶוועג ַאַסאךְׁ ׁשְׁ

ט  ט ֶעס, ִזיךְׁ ִניׁשְׁ ן ַווייל ַאזֹוי קּומְׁ ֶרעקְׁ ׁשְׁ ֹפרֶַּדערְׁ כ  לַּה  ֶאהַּע  ֵַּארָׁ נָׁן ֶַּבעָׁ , תִכי
ל. עֶ  ן, ִאין ִדי ֶנעּפְׁ קְׁ ן ִאין ִדי ָוואלְׁ ֶרעפְׁ ֶטער ֶקען ֶמען טְׁ ׁשְׁ ס ֶזעהט ֶדער ֵאייֶבערְׁ

ט ִזיךְׁ אּון מֶ  קְׁ ַטארְׁ הֹויב, ָאֶבער ַאז ֶמען ׁשְׁ ֶווער פּון ָאנְׁ  ייט ען גֵ ַטאֶקע אֹויס ׁשְׁ
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רָׁא"ש ִַּשיחֹותַּמֹוה 
 

גָׁדֹול  ~ תַּה  בָׁ ַּ~ַּש 
 

י ָנָתן ָזאְגט ית,  ֶרבִּ ם ַשְחרִּ יַלת ָיַדיִּ יקּוֵטי ֲהָלכֹות, ְנטִּ )לִּ

ָגדֹול" ַאז ֶדער ַשָבת ֵהייְסט "ַשָבת הַ  ֲ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 ֶגעֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן
ים ד'( ָזאְגט י גֹוי "ָגדֹול" ֲאֶשר לֹו  )ְדָברִּ י מִּ כִּ

ים ֵאָליו ַכה' אֱ  ים ְקֹרבִּ ֹלֵקינּו ְבָכל ָקְרֵאנּו ֱאֹלקִּ
יז ָנאְך ַאַזא "ְגרֹויס" ָפאְלק ָוואס  ֵאָליו, ֶווער אִּ
יז ַאזֹוי ָנאְנט צּו ֵזיי ֶווען  ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער אִּ
יר ֵהייְסן ַא  ים, ֶזעהט ֶמען ַאז מִּ ֵזיי רּוְפן צּו אִּ
יר ֶקעֶנען ֶרעְדן צּום  ְגרֹויס ָפאְלק ַווייל מִּ

ּון ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶהעְלְפט ֵאייֶבעְרְשְטן, א
 אּוְנז.

ין ָפסּוק ים ב, ח( ָנאְך ְשֵטייט אִּ ַסְפָרה ָנא  )ְמָלכִּ
יָשע,  י ֵאת ָכל "ַהְגֹדלֹות" ֲאֶשר ָעָשה ֱאלִּ לִּ
יָשע  י "ְגרֹויֶסע" ַזאְכן ָוואס ֱאלִּ יר דִּ ֶדעְרֵצייל מִּ

י ְגָמָרא   ָהאט ֶגעטּוהן, ָזאְגט יָלה כ"דִּ ַאז  ז()ְ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". -

ר ַשָבת "ַשָבת אּון ֶדעְרַפאר ֵהייְסט ֶדע
יז ֶגעֶשעהן ְגרֹויֶסע  ַהָגדֹול" ַווייל ֶדעָמאְלט אִּ
יְדן ָהאְבן ֶגעֶבעְטן  י אִּ ים דּוְרְך ֶדעם ָוואס דִּ יסִּ נִּ
ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶדעְרַפאר ֵהייְסט ָדאס ַשָבת 

 ֶדער "ְגרֹויֶסער" ַשָבת. -"ַהָגדֹול" 

יָמן ת"ל()אֹוַרח ַחיִּ ְבֶרעְנְגט  ֶדער טֹור ין  ים סִּ ַ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
ֶבעט, ְכֵדי ָדאס צּו ֶשְחְט'ן ַפאר ַא ָקְרַבן ֶפַסח, 

ים  יִּ ְצרִּ י מִּ י ֵציין אּון דִּ יט דִּ יְצט מִּ ָהאְבן ֶגעְקרִּ
יְשט ֶגעֶקעְנט טּוהן, אּון  ָאֶבער ֵזיי ָהאְבן ָגאְרנִּ
יז ֶגעֶשעהן  יז ֶגעֶווען ֵאיין ֵנס ָוואס אִּ  ָדאס אִּ
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רָׁא"ש ִַּשיחֹותַּמֹוה 
יְדן ָהאְבן ֶגעֶבעְטן ֶדעםָנאר דּוְרְך ֶדעם ָוואס דִּ   ֵאייֶבעְרְשְטן. י אִּ

ין ָנא יְרט ֶוועְרט ֶגעְבֶרעְנְגט אִּ ְך ַא ֵנס ָוואס ָהאט ֶדעָמאְלט ַפאסִּ
ְזמֹור קל"ו( ֶמְדָרש ים מִּ לִּ ַאז ֶווען ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט  )ֶמְדָרש ְתהִּ

ים ֶוועְלן ְשַטאְרְבן, ֶזעֶנען ַאֶלע  י ְבכֹורִּ ים ַאז דִּ יִּ ְצרִּ י מִּ ָאְנֶגעָזאְגט דִּ
ים ֶגעַגאְנגֶ  יז ְבכֹורִּ יז ֶיעְצט אִּ ען צּו ֵזייֶעֶרע ַטאֶטע'ס אּון ֶגעָזאְגט: "בִּ

יר  יְשט ַאז מִּ יר נִּ ויְלט אִּ ֶגעֶשעהן ַאֶלעס ָוואס מֶשה ָהאט ֶגעָזאְגט, וִּ
ם, ַווייל אֹויב  ְצַריִּ יְדן פּון מִּ י אִּ ָזאְלן ְבַלייְבן ֶלעְבן? ָלאְזט ַארֹויס דִּ

יר ְשַטאְרְבן!"  יְשט ֶוועְלן מִּ ילּו נִּ י ַטאֶטע'ס ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ֲאפִּ ָהאְבן דִּ
יְדן  י אִּ יְשט ַארֹויס ָלאְזן דִּ יר נִּ ים ֶוועְלן ְשַטאְרְבן ֶוועְלן מִּ יִּ ְצרִּ ַאֶלע מִּ

יְך , פּון ָדא!" יְגן אּון זִּ ים ֶגעַגאְנֶגען צּו ַפְרֹעה אּון ֶגעְשרִּ י ְבכֹורִּ ֶזעֶנען דִּ
י י אִּ יר ָהאְבן ָנאר ָצרֹות פּון ֵזיי", ֶגעֶבעְטן: "ָלאז ַארֹויס דִּ ְדן פּון ָדא, מִּ

י  ָהאט ַפְרֹעה ֶגעֵהייְסן ַזייֶנע ְקֶנעְכט ַאז ֵזיי ָזאְלן ַפאְרְטַרייְבן דִּ
ים ים ֶגעטּוהן? ֶיעֶדער ָהאט ֶגענּוֶמען ַא . ְבכֹורִּ י ְבכֹורִּ ָוואס ָהאְבן דִּ

ְבכֹוֵריֶהם", ֶזעְקס ְשֶוועְרד אּון ֶגע'ַהְרֶג'ט ַזיין ַטאֶטע, "ְלַמכֵ  ם בִּ ְצַריִּ ה מִּ
ים ֶזעֶנען ֶדעָמאְלט'ס ֶגע'ַהְרֶג'ט ֶגעָוואְרן דּוְרְך  יִּ ְצרִּ הּוְנֶדעְרט טֹויְזְנט מִּ

ים. י ְבכֹורִּ  דִּ

יז ֶדעָמאְלט ֶגעֶשעהן, אּון  ים ָוואס אִּ יסִּ י ְגרֹויֶסע נִּ ֶזעהט ֶמען דִּ
יז גֶ  ָלה, מֶשה ַרֵבינּו אִּ עקּוֶמען אּון אֹויְסֶגעֶלעְרְנט ַאֶלעס דּוְרְך ְתפִּ

יְדן  י אִּ יְדן ַאז ֵזיי ֶקעֶנען ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון דִּ י אִּ ַפאר דִּ
ים, אּון  יסִּ י נִּ יז ֶגעֶשעהן דִּ ָהאְבן ֶעס ַטאֶקע ֶגעטּוהן, אּון ַאזֹוי אִּ

 ֶדעְרַפאר ֵהייְסט ֶדער ַשָבת "ַשָבת ַהָגדֹול".
 

ֶכל ִאין ג   ֵׂ  לוּתֶדער ש 
ם, ַאז ֶדער ֵשֶכל  ְצַריִּ יָקר ָגלּות מִּ יז ָדאס ֶגעֶווען ֶדער עִּ ֶבֱאֶמת אִּ
יְשט ֶגעוואּוְסט פּון ֵזייֶער  יְדן ָהאְבן נִּ י אִּ ין ָגלּות, דִּ יז ֶגעֶווען אִּ  אִּ

 

יז מֶשה ַרֵבינּו  ָלה, בִּ יט ְתפִּ יז ֶגעקּוֶמען אּון ֶער ָהאט ֵזיי אֹויְסֶגעֶלעְרְנט ַאז ֵזיי ֶקעֶנען ְגרֹויֶסער ֹכַח, ַאז ֵזיי ֶקעֶנען ַאֶלעס אֹויס'פֹוֵעל'ן מִּ אִּ

יר ָהאְבן ַאֶלעס פֹוֵעל'ן ַביים ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ָדאס ָהאְבן ֵזיי ַטאֶקע ָאְנֶגעהֹויְבן צּו טּוהן אּון ַאזֹוי ֶזעֶנען ֵזיי ַא ם, אּון מִּ ְצַריִּ רֹויס פּון מִּ
יְטן ֵאייֶבעְרְשְטן.-"ֶפה -עם יֹום טֹוב ֶפַסח" זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו דֶ   ָסח" ַאז ֶדער מֹויל ָהאט ָאְנֶגעהֹויְבן ְשמּוֶעְסן מִּ

י ַזאְך פּון ֶרעְדן צּום ֵאי ין דִּ יְך צּו ַבאַנייֶען אִּ יֶגע ַצייט זִּ יְכטִּ י רִּ ין "ַשָבת ַהָגדֹול" דִּ יז ֶיעְצט אִּ צּוֵגיין פּוֶנעם יֶבעְרְשְטן, ַארֹויסְ ֶדעְרַפאר אִּ
י ֵאייֶגעֶנע כֹוחֹות, ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט  ויְסן פּון דִּ ם, ֶמען ָזאל וִּ ְצַריִּ יב, אּון ֶמען  אּוְנזֵאייֶגעֶנעם מִּ ַאֶלעס  ֶקעןֵזייֶער לִּ

ים, ֶמען אֹויסְ  וילצּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶבעְטן ַביים ֵאייֶבעְרְשְטן ָוואס ֶמען ָנאר ֶעֶפעֶנען ֶדעם מֹויל אּון ָאְנֵהייְבן ֶרעְדן  ַדאְרף'פֹוֵעל'ן ַביי אִּ , וִּ

יֶכעראּון ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶוועט   ֶהעְלְפן. זִּ

י ָזאְגט יָמן פ"ח(: ֶדער ֶרבִּ יחֹות ָהַר"ן סִּ יֶבער  ְדֵרייטֶמען ַפאְרָוואס  םעַ עם טַ דֶ  )שִּ יש אּום ַשָבת ַהָגדֹולאִּ יש ַווייְזט אֹויְפ'יל ַווי .ֶדעם טִּ ן ֶדער טִּ
יבּור, וי ֶדער ָפסּוק ָזאְגטַאזֹוי אֹויף ֶרעְדן,  דִּ ְפֵני ה )ְיֶחְזֵקאל מא, כב( וִּ ְלָחן" ֲאֶשר לִּ יֶבער ֶדעם  '."ַוְיַדֵבר" ֵאַלי ֶזה "ַהשֻּׁ ֶדעְרַפאר ְדֵרייט ֶמען אִּ

יש ַווייל  יֶבעְרֶגעְדֵרייט.ֶדער טִּ יבּור ֶוועְרט אִּ יז  דִּ ין ָגלּות, אּון ָנאְכֶדעם אִּ יבּור ָנאְך ֶגעֶווען אִּ יז ֶדער דִּ ם אִּ ְצַריִּ יז ַארֹויס פּון מִּ ַפאר ֶמען אִּ
יז ֶגעָוואְרן ם אּון ֶעס אִּ ְצַריִּ יבּור ַארֹויס פּון ָגלּות.ָסח", ֶמען ָהאט ָאְנֶגעהֹויְבן ֶרעְדן, -"ֶפה - "ֶפַסח" ֶמען ַארֹויס פּון מִּ יז ֶדער דִּ  אִּ

יֶבער, ַאז אּום ַשָבת ַהָגדֹול ֶעְסט ָדאס ֵמייְנט, יֶשע ְשטִּ ידִּ ְמַעט ַאֶלע אִּ יְרט ַביי כִּ יז ַאייְנֶגעפִּ וי ַבאַקאְנט אִּ יְשט אֹויף ֶדעם ֶמע ַאז וִּ ן נִּ

יְכן ְפַלאץ ו יז שֹוין ְגֵרייט פַ אּו ֶמען ֶעְסט ֶגעֶווענְ וֶגעֶוועְנלִּ יך ַשָבת, ַווייל ָדאְרט אִּ יש.לִּ ָזאְגט ֶדער  אר ֶפַסח, ֶמען ֶעְסט אֹויף ַא ְצֵווייֶטע טִּ
י ַאז ָדאס קּוְמט אּוְנז  י  ֶלעְרֶנעןֶרבִּ יְשט אֹויף דִּ יש, ָוואס ָדאס ֵגייט ַארֹויף אֹויף ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ָנאְכנִּ יז ֶדער טִּ ַאז ַפאר ֶפַסח אִּ

יֶגע ְפַלאץ יְכטִּ יז ֶעס קּוְמט  .רִּ יד ַארֹויס בִּ יְגן ְפַלאץ, ַווייל ֶדעָמאְלט ֵגייט ֶיעֶדער אִּ יְכטִּ יְגן ֵסֶדר שֹוין אֹויְפ'ן רִּ ֶפַסח, ֶעְסט ֶמען ֶדעם ֵהיילִּ
ם, ֶער ֵהייְבט ָאן ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן. ְצַריִּ  פּון מִּ

וי ֶמען ֶעְסט טַ  יְשט ַשבָ ָאֶבער ֶמען ַדאְרף אֹויְך ַאְכטּוְנג ֶגעְבן, ַאזֹוי וִּ י ֶגעֶווענְ אֶקע נִּ יְנג ת ַהָגדֹול אֹויף דִּ יש, ֶקען ֵזייֶער ְגרִּ יֶכע טִּ לִּ
י ָזאגְ  וי ָנאְרַמאל, אּון ֶדער ֶרבִּ יְשט ְמסּוָדר ַאֶלעס וִּ יז ָדאך נִּ יְך אֹויף, ַווייל ֶעס אִּ יָמן  טאֹויְסקּוֶמען ַאז ֶמען ֶרעְגט זִּ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' סִּ )לִּ

יְשט אֹויף, ַווייל ַכַעס ֶנעְמט ַאֶוועק ס"ח( יְך נִּ יְך צּו ֶער ֶרעְגט זִּ יָקר ַפְרָנָסה פּון ַא ֶמעְנְטש ֶוועְנְדט זִּ י ַפְרָנָסה, ֶדעְרַפאר אֹויב  ַאז ֶדער עִּ דִּ
יש אּון ַבאקּוֶמען ְגרֹויס ֶשַפע אֹויף ֶפַסח, ַדאְרף ֶמע ויל ֶמען ַטאֶקע ַפאֶרעְכְטן ֶדעם טִּ יְשט וִּ יְך נִּ ן ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ַאז ֶמען ָזאל זִּ

יְשט יְגַקייט אּון ְפֵרייד, אּון ֶדעָמאְלט ֶוועט ָגאְרנִּ יט רּוהִּ יְרן ֶדעם ַשָבת ַהָגדֹול מִּ  ֶפעְלן. אֹויְפֶרעְגן ֵקייְנָמאל, אּון פִּ

יחֹות מֹוַהָרא"ש ֵחֶלק ט"ז ֶעֶרְך ַשָבת ַהָגדֹול(  )שִּ

 

   

בּוע ַּ שָׁ תַּה  ְרש  ַּפ 
 

ן אּון ֶמען פְׁ ֶטער ֶהעלְׁ ׁשְׁ ֶוועט  ַווייֶטער ָאן, ֶוועט ֶדער ֵאייֶבערְׁ
ִליֶכער ִאיד.  סֹוף ָכל סֹוף ַזיין ַאן ֶערְׁ

 (ב)ֹזאת ַהתֹוָרה ַאֲחֵרי 

*** 
ַּ

ֹקֶדש ַּה  ֶַּאל ֲהֹרן ַּא  ַּיָֹׁבא ִליָט"א ִאיז ְבֹזאת , מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ
בִ  פָ ַמסְׁ ט פּון ִדי סְׁ ִרים יר ֶדעם ָּפסּוק, לֹויט ִווי ֶעס ִאיז ַבאַקאנְׁ

ט "ֹזאת" ֵגייט ַארֹויף אֹויף "ֱאמ דֹוִׁשים, ַאז ָדאס ָווארְׁ  -ּוָנה" ַהקְׁ
ן. טְׁ ׁשְׁ ן ִאיֶנעם ֵאייֶבערְׁ ֵלייבְׁ  צּו גְׁ

ט  ן ַאז ֶדער ִעיָקר פּו)ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן ה'( ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ
ף ִזיךְׁ ׁשְׁ  ן וִ ַא ִאיד ִאיז ֱאמּוָנה, ַא ִאיד ַדארְׁ קּוקְׁ ִדיג ִאיֶבערְׁ וי ֶטענְׁ

ט ַטאֶקע ִאיֶנעם ֵלייבְׁ ט ִאין ִדי ֱאמּוָנה, צּו ֶער גְׁ  ֶער ַהאלְׁ
ף ַאַסאךְׁ ֶבע ן ִמיט ַאן ֱאֶמת, אּון ֶמען ַדארְׁ טְׁ ׁשְׁ ן ֶדעם ֵאייֶבערְׁ טְׁ

ן ַא ֵרייֶנע אֱ  ן צּו ָהאבְׁ טְׁ ׁשְׁ ן ַקיין ֵאייֶבערְׁ ט ָהאבְׁ מּוָנה, אּון ִניׁשְׁ
ן. טְׁ ׁשְׁ 'ן ֵאייֶבערְׁ יּות אֹויפְׁ  ַקׁשְׁ

ַׁשט ִאין ָּפסּוק ֹקֶדשְַּבֹזאת ,ָדאס ִאיז ּפְׁ ֲהֹרןֶַּאלַּה  ִווי  -ַּיָֹׁבאַּא 
ךְׁ ֱאמּונָ  דּוָׁשה? דּורְׁ ֵגיין ִאין ִדי קְׁ ַא  .הַאזֹוי ֶקען ַא ִאיד ַאַריינְׁ

ן ֵלייבְׁ ן ִאין ֱאמּוָנה צּו גְׁ ֵלייגְׁ ׁש ָזאל ִזיךְׁ ַאַריינְׁ טְׁ ֱאֶמת'ִדיג  ֶמענְׁ
קּוֶמען צּו אַ  ן, אּון ַאזֹוי ֶוועט ֶער ָאנְׁ טְׁ ׁשְׁ ֶלע ִאיֶנעם ֵאייֶבערְׁ

ן.  גּוֶטע ַזאכְׁ
 )ֹזאת ַהתֹוָרה ַאֲחֵרי ג(

 



 ג
 

 
ַסח ייט ִזיְך אֹויף ּפֶ  ֶמען ְגרֵׂ

 

יְך אֹויף ֶפַסח, ֶמען רֹויְמט  ֶיעֶדער ְגֵרייט זִּ
י הֹויז אֹויף ֶפסַ  ח, אּון ֶמען זֹויֶבעְרט אֹויס דִּ

יְשט ְבַלייְבן ַקיין ְבֶרעְקל ָחֵמץ . ַאז ֶעס ָזאל נִּ
ֶמען קֹויְפט ֵאיין ְלָכבֹוד יֹום טֹוב, ַמצֹות, 
יש אּון ְפֵלייש, אּון ַאזֹוי אֹויְך ֶוועש  ֵוויין, פִּ
ְשָפָחה, ֶיעֶדער  י ַגאְנֶצע מִּ יְך ַפאר דִּ אּון שִּ

יְך צּום יֹום טֹוב. ְגֵרייט זִּ
יּות, ָאֶבער ַאזוֹ  וי ֶמען ְגֵרייט ָאן ְבַגְשמִּ י וִּ

יְך ָאְנצּוְגֵרייְטן  ַדאְרף ֶמען אֹויְך ֶגעֶדעְנְקן זִּ
יּות, ֶמען ַדאְרף ֶלעְרֶנען  אֹויף יֹום טֹוב ְברּוֲחנִּ
י ֲהָלכֹות פּון ֶפַסח, אּון ֶבעְטן ֶדעם  דִּ
ֵאייֶבעְרְשְטן ַאז ֶמען ָזאל ָהאְבן ַא ָכֵשר'ן אּון 

יְכן יֹום טֹוב, אּון ַאז ֶמען ָזאל ַזיין ְפֵריילִּ 
יְטן פּון ַא ַמֶשהּו ָחֵמץ, אּון ַאז ֶמען  ָאְפֶגעהִּ
ְצֹות פּוֶנעם יֹום טֹוב  ָזאל ְמַקֵיים ַזיין ַאֶלע מִּ

יֶכעְרֵהייט. וי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין ְפֵריילִּ וִּ
יְשט  ָאן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ֶקען ֶמען ָגאְרנִּ

י .טּוהן י ֶוועְלט  ֶרבִּ ָנָתן ָהאט ֶגעָזאְגט: "דִּ
דּו טּוה אּון ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶוועט  -ָזאְגט 

יְך ָזאג  אֹויב ֶדער  -שֹוין ֶהעְלְפן, אּון אִּ
ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶוועט ֶהעְלְפן ֶוועְסטּו ֶקעֶנען 
י  ֶעֶפעס טּוהן", ָאֶבער אֹויב ֶמען ֶלעְרְנט דִּ

עְהט ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ֲהָלכֹות אּון ֶמען בֶ 
ַייְעתָ  א ָדאס ְבֶרעְנְגט ַפאְרן ֶמעְנְטש ַא סִּ

וי ַאזֹוי  ְשַמָיא ַאז ַאֶלעס ָזאל ַטאֶקע ַזיין וִּ דִּ
ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין.

*** 

ַמאֶקע ַטַעם  ִדי  יֹום טֹוב ֶנעםפוּ ֶגעש ְ
שיֶנער  י ַנְחָמן טּוְלטִּ ֵאייְנָמאל ָהאט ֶרבִּ

י  ֶגעָהאְלְפן ַפאר י ָנָתן אֹויְפצּוְשֶטעְלן דִּ ֶרבִּ
סּוָכה ֶעֶרב סּוכֹות, ֶער ָהאט ְשֶווער 

י ֶגעַאְרֶבעט ַא ַגאְנְצן ָטאג  אֹויְפצּוְשֶטעְלן דִּ
י ְסעּוָדה ָהאט . סּוָכה ֶער ַבייַנאְכט ַביי דִּ

י ָנָתן ֶווען ֶמען ַאְרֶבעט  :ֶגעָזאְגט ַפאר ֶרבִּ
יְך  ְשֶווער ַא ַגאְנְצן ָטאג אּון ֶמען מּוְטֶשעט זִּ

י סּוָכה, ֶדעָמאְלט  גּוט צּו אֹויְפְשֶטעְלן דִּ
י י הפִּ ין דִּ ְלט ֶמען ָגאר ַאן ַאְנֶדעֶרע ַטַעם אִּ

סּוָכה.
י ָנָתן ֶגעָזאְגט: ָדאס ָהאְסטּו  ים ֶרבִּ ָהאט אִּ

יְרט, צּו  יְשט ְפרּובִּ ַא ַגאְנְצן ָטאג  ןעטְ בֶ ָנאְכנִּ
בֹונֹו ֶשל עֹוָלם, ֶגעב : עְרְשְטןֵאייבֶ  עםדֶ  "רִּ

י סּוָכה" י ַטַעם פּון דִּ יְרן דִּ יר צּו ְשפִּ  ,מִּ
י  ין דִּ יְרט ֶדעָמאְלט אִּ ָוואֶסעֶרע ַטַעם ֶמען ְשפִּ

סּוָכה.
ים,  ים טֹובִּ יז ַביי ַאֶלע ָימִּ י ֶזעְלֶבע אִּ אּון דִּ

ז אֹויב ֶמען ֶבעְהט ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן קֹוֶדם ַא
ין ֶדעם  יְלן ַא ֶגעְשַמאֶקע ַטַעם אִּ ֶמען ָזאל פִּ
ְצֹות פּוֶנעם יֹום טֹוב,  י מִּ ין דִּ יֹום טֹוב, אּון אִּ

יְרט ֶמען ָגאר ַאן ַאְנֶדעֶרע ַטַעם, ֶעס  אןדַ  ְשפִּ
יז ָגאר ַא ֶגעְשַמאֶקע יֹום טֹוב. אִּ
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ען דעם גליון יעדע וואך אויף אימעיל, ווי אויך צו אדוועטייזן אינעם גליון צו באקומ

Breslevcenter@gmail.comַּ פארבינט אייך צו:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ~ נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק' ~
 

 אנשי שלומינו באוויינען די פריצייטיגע
 פטירה פון ר' אלי' הורוויץ ע"ה

מיט גרויס צער און ווייטאג האבן אנשי שלומינו אויפגענומען די נייעס 
 .רוויץ ע"הה פון ר' אלי' הופריצייטיגע פטיראיבער די 

ר' אלי' ע"ה איז געווען א טייערער איד, עוסק געווען בתורה ותפלה און האט 
מקיים געווען אלע עצות פון רבי'ן, ער איז געווען זייער איבערגעגעבן פאר 
מוהרא"ש און פאר אנשי שלומינו, און איז שטענדיג געווען גרייט ארויס צו 

 ף.העלפן מיט וואס מען דאר
זונט געווארן ל"ע, און איז מיט בערך א חודש צוריק איז ער זייער נישט גע

געליגן אין שפיטאל ביז דעם מיטוואך, ווען ער האט אויסגעהויכט זיין נשמה 
 אין אינגען עלטער פון פופציג יאר.

רא פארק. די לוי' איז פארגעקומען ביים בית המדרש היכל הקודש אין בא
גערעדט בשבחו פונעם נפטר, אז ר' אלי' פלעגט טוהן מוהרא"ש שליט"א האט 

גאר אסאך חסד, בהצנע לכת האט ער ארויס געהאלפן זייער אסאך אידן אין 
זייער נויט, אויך פלעגט ר' אלי' יעדן טאג רעדן פון זיין זיידן דער הייליגער 
ראפשיצער רב זי"ע, זייענדיג א גלייכער אייניקל בן אחר בן פון דעם גרויסן 

 דיק.צ
 !תהא נשמתו צרורה בצרור החיים

*** 
 

 שיעורים פון מוהרא"ש שליט"א חול המועד
ליט"א חול המועד פסח וועט אי"ה פארקומען דער שיעור פון מוהרא"ש ש

 ביי מוהרא"ש אין בית המדרש. 9:00ליך אום דאנערשטאג נאכט ווי געווענ
ר אויפ'ן קול ברסלב אזוי ווי אייביג וועט מען אויך קענען מיטהאלטן די שיעו

אפ, אויך קען מען דארט הערן פריערדיגע -טעלעפאן ליין מיט א לייוו הוק
 שיעורים פון מוהרא"ש שליט"א, און אויך נייעס און באריכטן פון די מוסדות.

 שמעו ותחי נפשכם!
 

 

 מיר נעמען אן צו 
 קאפיען פרינטן און

 

 פאר גאר ביליגע פרייזן!
 
 

 ספרים  •  קונטרסים  •  וועכענטליכע גליונות
 

 

 שנעל גוט און ביליג!
 

 743-555-5554רופט אריין פאר א פרייז 
5554printing@gmail.com 
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אפְּ  ט ַאר  ייןִניש ְ ן ִזיְך ַאלֵׂ  ְקַלאּפְ

 ומזל טוב סימן טוב 
 

 הארציגע מזל טוב פאר מיר וואונטשן א
 

 הי"ו מנשה איצקאוויטש מו"ה
 

 צו די אפשערן פון זיין אינגל
 נ"י למזל טוב שמואל דוד

 

ער דער אייבערשטער זאל העלפן אז 
זאל זעהן אסאך אידיש נחת פון זיינע 

 קינדער, דורות ישרים ומבורכים.
 

 

 
 
 
 

 עס איז נאך געבליבן געציילטע פון די גאנצע סעט
 

 בענדער 51 - שיחות מוהרא"ש
 

 ם זכה!וכל הקוד
 

 צו באקומען בהיכל הישיבה
 743-733-3774פט: אדער רו

 
 

 



 א
 

 

 גליון היכל הקודש
 וועכענטליכע גליון ארויסגעגעבן דורך

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

 
 

  זמנים
 7:16.....................הדלקת הנרות.

 8::9............................מוציו"ט....
 8:00.................ר"ש.....סוף זמן ק

 שיעורים כסדרן
  ט"ז...ביצה .............בבלי.............

  '...........................נדה ה.ירושלמי
 'אפרק  בכלים ב".תוספתא.........

 
 
 
 

ל פֶַׁסח  ַהָגָדה שֶׁ
 

 

 ֵסֶדר

יֶגעִַנאְכטִֶוועְרטִָאְנֶגערּוְפןִ"ֵסֶדר",ִַפאְרָוואסִֶוועְרטִֶעסִַאזֹויִאִָדִ   ְנֶגערּוְפן יִַהייְנט 
ִֵאייֶבע ִֶדער יז ִא  ִַאֶלעס ִַאז ִַפאְרֶגעְסט ִֶמעְנְטׁש ִַא ִֶווען ִַאז ִָזאְגט י ִֶרב  ְרְׁשֶטער,ִֶדער

יןִַאִֵסֶדר,ִַזאְכןִֵגיי יְׁשטִא  יםִַאֶלעסִנ  ויל,ִֶדעָמאְלט'סִֵגייטִא  ויִַאזֹויִֶערִו  ִו  יְׁשט ֶעןִנ 
ִאִַ ים ִא  ִֵגייט ִֵאייֶבעְרְׁשֶטער, ִֶדער יז ִא  ִַאֶלעס ִַאז ִֵווייְסט יד ִא  ִַא ִֶווען ויִָאֶבער ִו  ֶלעס

ִֶדערִ ִֶעס ִָהאט יְך, ִז  יְרט ִפ  ִֶעס ִַאזֹוי וי ִו  ִַאז ִֵווייְסט ִֶער ִַווייל ויל, ִו  ִֶער ַאזֹוי
יט  ַאִֵסֶדר.ִֵאייֶבעְרְׁשֶטערִאֹויסִֶגעְׁשֶטעְלטִמ 

ִאּוְנזִ ִָהאט ִֵאייֶבעְרְׁשֶטער ִֶדער ִָוואס ִַנאְכט י ִד  ִָאן ִֶמען ִרּוְפט ֶדעְרַפאר
ִֶגע ְִקָלאר ִָהאט ִֶיעֶדער ִאּון ִַרֵבינּו ִמֶׁשה ִדּוְרְך ם ְצַרי  ִמ  ִפּון ִַאזִַארֹויְסֶגענּוֶמען ֶזעהן

יְטןִנִָ יְרטִָנארִֶדערִֵאייֶבעְרְׁשֶטער,ִרּוְפטִֶמעןִֶעסִָאןִמ   אֶמעןִ"ֵסֶדר".ִִַאֶלעסִפ 
 

ׁש   ו ְרַחץ -ַקד ֵ

ו ִו  יד ִא  ִַא ִֶווען ִַווייל יז, ִא  ים ָמנ  ִס  י ִד  ִֶגעַמאְכט ִָהאט ִֶמען ִַפאְרָוואס ִַטַעם י ילִד 
יְךִַמאְכןִַאִלִ  יֶנעןִֶדעםִַבאֶׁשעֶפערִַדאְרףִֶערִז  יְסֶטע,ִַאִָאְנֵהייְבןִצּוִַזייןִוואֹוילִאּוןִד 

וילִַאְלסִ יגִֶבעְטןִֶדעםִֵאייֶבערְִֶצעְטלִָוואסִֶערִו  ְׁשְטןִטּוהן,ִאּוןִֶערִַדאְרףְִׁשֶטעְנד 
יְךִַבא וילִז  יְךִצּוםִֵסֶדרִאּוןִֶמעןִו  יִַזאְכן,ִֶדעְרַפארִֶוועןִֶמעןְִגֵרייטִז  ֶהעְפְטןִאֹויףִד 

וילִטּוהן. יְסֶטעִפּוןִָוואסִֶמעןִו   צּוםִֵאייֶבעְרְׁשְטן,ִַמאְכטִֶמעןִקֹוֶדםִַאִל 
 

ס - ו ְרַחץ ַ ְרפ   כ ַ

ִֵאייֶבע ִֶדער יז ִַאֶלעסִא  ִַאז ִֶגעוֹואויר ירִֶוועְרן ִמ  ִֶווען ִַנאְכט יֶגע ִַהייְנט  י ִד  ין ְרְׁשֶטערִא 
ִֵאייֶבערְִ ִֶדער ִַאז ִֶזעהן יר ִמ  וי ִו  ִֶוועְלט י ִד  יְרט ִפ  ִֵאייֶבעְרְׁשֶטער ִֶדער ִַאז ְׁשֶטערִאּון

ִמִ  ם ְצַרי  ִמ  ִפּון יְדן ִא  י ִד  ִַארֹויְסֶגענּוֶמען ירָהאט ִמ  ִַוואְׁשן ִֶדעְרַפאר ים, יס  ִנ  ְִגרֹויֶסע ִיט
ִָהא ִֶעס ִאּון ִֶוועְלט י ִד  יְרט ִפ  ִֵאייֶבעְרְׁשֶטער ִֶדער ִַאז ִַווייְזן ִצּו ִֶהעְנט י ִד  יְך טִז 

יטִאּוְנֶזעֶרעִֶהעְנט. יְׁשטִמ   ָגאְרנ 
ְִקֵלייֶנע ִַא ִַכְרַפס, י ִד  ִֶעְסט ִֶמען ִַפאר יְך ִז  יר ִמ  ִַוואְׁשן ִֶדעם ִֶוועְגן יְקלִִאּון ְׁשט 

יְנֵצייג,ִָדאסִמִֵ יֶקעֶלעְִגר  ילּוִצּוִַאַזאְִקֵלייֶנעְִׁשט  יְנֵצייג,ִצּוִַווייְזןִַאזֲִאפ  יגְִגר  ייְנטִֵוויינ 
יְׁשִ ִָגאְרנ  יז יםִא  ִא  ִאּוןִָאן ִֵאייֶבעְרְׁשְטן ִצּום ִצּוקּוֶמען ִאֹויְך ִֶמען ִַדאְרף ִָדא.ִֶגעְלט, ט

ְִגלִֵ יר ִמ  ִַאז ִַווייְזן ִצּו ִאֹויְך ִאִַאּון ִֶגעְבן ִֶקען ִֵאייֶבעְרְׁשֶטער ִֶדער וי ִו  ִפּוְנְקט ִַאז ִייְבן
ִאִַ י ִד  ִֶגעְבן ִאֹויְך ִֶקען ִֶער ִַאז ִַפאְרָלאְזן יְך ִז  ִֶמען ִָזאל ִ"ַכְרַפס", יְקל ְִׁשט  ְנֶדעֶרעְִקֵליין

ִ ִָוואס ִ"ַכְרַפס" יָלה ְִמג  י ִד  ין ִא  ְִׁשֵטייט ִמִֵֶעס ִָדאס ִָוואס ִּוְתֵכֶלת" ִַכְרַפס ייְנטִ"חּור
יקְִ ְִׁשט  ְִקֵלייֶנע י ִד  ִַפאר ִֵאייֶבעְרְׁשְטן ִֶדעם ִַדאְנְקט ִֶמען ְִקֵלייֶדער, ִ"ַכְרַפס"ִַטיֶיעֶרע ל

ִ"ַכְרפִַ ִַאְנֶדעֶרע י ִד  ִַפאר ִַווייֶטער ִאֹויף ִֵאייֶבעְרְׁשֶטער ִֶדעם ִֶבעט ִֶמען יִאּון ִד  ס"
ִַטייֶעֶרעְִקֵלייֶדער.ִִ

 ב המשך בדף
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יחֹות מֹוַהָרא"ש  שִׂ
 

 ָדא וואֹויְנט ַא ִאיד
 

ֶדער ַצִדיק ֶרִבי מֶשה ֵלייב ַסאסּוֶבער 
ִזי"ַע ִאיז ֵאייְנָמאל ֶגעָפאְרן צּום ַצִדיק ֶדער 

 ִליֶמֶלְך פּון ִליֶזעְנְסק ִזי"ַע.ֶרִבי ר' אֶ 

ַשָבת ַביים ִטיש ָהאט ֶרִבי ר' ֶאִליֶמֶלְך 
ְמַכֶבד ֶגעֶווען ֶרִבי מֶשה ֵלייב ַסאסּוֶבער צּו 

 ָזאְגן ּתֹוָרה.

ֶער ָהאט ָאְנֶגעהֹויְבן ָזאְגן ּתֹוָרה אֹויְפן 
ָפסּוק ִווי ֶעס ְשֵטייט ַאז ֶפַסח ַבייַנאְכט 

ְצַרִים ַביי ַמּכֹות ְבכֹורֹות ָהאט ֶדער ִאין מִ 
ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶגע'ַהְרֶג'ט ַאֶלע ְבכֹוִרים פּון 
ִדי ִמְצִרִיים אּון ַביי ִדי ִאיִדיֶשע ַהייֶזער 
ָהאט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִאיֶבעְרֶגעַטאְנְצן, 

 אּון ֶגעָלאְזט ֶלעְבן ַאֶלע ִאיִדיֶשע ִבּכּוִרים.

ַפאְרְשֵטיין,  ּויז ֵזייֶער ְשֶווער צָדאס אִ 
ִוויַאזֹוי ַטאְנְצט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִאיֶבער 
ַא הֹויז, ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִאיז ָדאְך 
ִאיֶבעָראל?, ֶער ִאיז ֵאייִביג ִאין ִדי הֹויז 
אּון ִאיְנְדרֹויְסן פּוֶנעם הֹויז, ִווי ַאזֹוי ֶקען 

 ֶגעַטאְנְצן?ֶמען ָזאְגן ִאיֶבעְר 

ָנאר ָוואס ֶדען, ָהאט ר' מֶשה ֵלייב ִזי"ַע 
ֶגעֶעְנְטֶפעְרט, ַאז ֶווען ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער 
ִאיז דּוְרְך ֶגעַגאְנֶגען ַא ִאיִדיֶשע הֹויז אּון 
ֶער ָהאט ֶגעֶזעהן ִווי ִדי ִאיְדן טּוֶען ָוואס 
ֶער ָהאט ֵזיי ֶגעֵהייְסן, ִאיז ֶער ֶגעָוואְרן 

ֶער ְפֵרייִליְך, אּון ֶער ָהאט ָאְנֶגעהֹויְבן צּו ֵזיי
ַטאְנְצן "ָדא וואֹויְנט ַא ִאיד" "ָדא וואֹויְנט 

 ַא ִאיד".

ֶווען ֶער ָהאט ֶגעֶעְנִדיְגט ִדי ּתֹוָרה ָהאט 
ֶער ִזיְך ַאֵלייְנס אֹויְפֶגעְשֶטעְלט אּון 
ָאְנֶגעהֹויְבן צּו ַטאְנְצן "ָדא וואֹויְנט ַא 

 וואֹויְנט ַא ִאיד"! ִאיד" "ָדא
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יחֹות מֹוַהָרא"ש  שִׂ
עֶטעֶנע ַמצֹות ֶ  אֹויְסֶגעב 

ֶדער ַצִדיק ֶרִבי מֶשה ֵלייב ַסאסּוֶבער ִזי"ַע ְפֶלעְגט 
ֶגעַוואְלִדיֶגע ְזִהירֹות, ַמָמש צּוְגֵרייְטן ַזייֶנע ַמצֹות ִמיט ַא 

ויְנֶטער ַאֵלייְנ'ס אֹויֶסער ֶגעֶוועְנְטִליך, ֶער ְפֶלעְגט ִאין וִ 
ַאייְנְפַלאְנְצן ִדי ֵווייץ, ַאֵלייְנ'ס ֶגעָגאְסן ִדי ַוואֶסער, 
ַאֵלייְנ'ס ֶגעְשִניְטן אּון ֶגעָמאְלן, ַאֵלייְנ'ס ֶגעְקֶנעְטן אּון 

 ֶגעַבאְקן, ַאֶלעס ִמיט ַאן אֹויֶסער ֶגעֶוועְנְטִליֶכע ְזִהירּות.
ִדי ַמצֹות, ִאיז ֶדער ֵאייְנָמאל ַפאר ֶפַסח ָנאְכן ַבאְקן 

ַצִדיק ַאֵהייְמֶגעַגאְנֶגען ִמיט ִדי ַמצֹות, ִמיט ַא 
ֶגעַוואְלִדיֶגע ִשְמָחה, ַאז ֶער ָהאט זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ָהאְבן 

 ַאֶזעְלֶכע ְמהּוָדר'ִדיֶגע ַמצֹות אֹויף ֶפַסח.

אֹויְפ'ן ֶוועג ַאֵהיים ַבאֶגעְגְנט ֶער ַא ָפשּוט'ֶער ִאיד 
ֵגייט אֹויְך ַאֵהיים ִמיט ַזייֶנע ַמצֹות, אּון ֶדער ִאיד ָוואס 

ֵגייט ַאזֹוי ַטאְנֶצעִדיֶגעְרֵהייט, ֶער ִזיְנְגט ִזיְך אּוְנֶטער ַא 
ְפֵרייִליְך ִליד, ֶדער ַצִדיק ָהאט ִזיְך ֶגעוואּוְנֶדעְרט, "ֶדער 

ַמייֶנע ַמצֹות,  טִאיד ִאיז ָנאְך ֶמער ְפֵרייִליְך פּון ִמיר ִמי
ואס ֵמייְנט ָדאס?" ֶער ִאיז צּוֶגעַגאְנֶגען צּו ֶדעם ִאיד וָ 

אּון ִאים ָאְנֶגעְפֶרעְגט ֶדערֹויף, ָהאט ֶדער ִאיד 
ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ֶדער ֶרִבי ָזאל ִוויְסן, ַאז ִאיְך ֶקען ִניְשט 
 ַמאְכן ַאֶזעְלֶכע ְמהּוָדר'ִדיֶגע ַמצֹות ִווי ֶדער ֶרִבי, ִאיְך

ער אֹויְך ֶגעָוואְלט ָהאְבן גּוֶטע ַמצֹות, ִבין אְך ָאבֶ ָהאב דָ 
ִאיְך אֹויְפֶגעְשַטאֶנען ֶנעְכְטן ַבייַנאְכט, אּון ַאַסאְך 
ֶגעֵווייְנט אּון ֶגעֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ַאז ִאיְך ָזאל 
אֹויְך ָהאְבן גּוֶטע ְמהּוָדר'ִדיֶגע ַמצֹות אֹויף יֹום טֹוב, ַאזֹוי 

ְך ֶגעֶבעְטן ַא ַגאְנֶצע ַנאְכט, ִאיְנֶדעְרְפִרי ִבין ִאיְך ָהאב ִאי
ְגַלייְך ֶגעַגאְנֶגען ַדאֶוועֶנען ַשְחִרית, אּון ַביים ַדאֶוועֶנען 
ָהאב ִאיְך ַווייֶטער ֶגעֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ַאז ִאיְך 

יְגט ָזאל ָהאְבן גּוֶטע ַמצֹות, אּון ֶיעְצט ָהאב ִאיְך ֶגעֶעְנדִ 
ַבאְקן ַמייֶנע ַמצֹות, אּון ִאיְך ִבין ִזיֶכער ַאז ֶדער 
ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ִמיר ֶגעָהאְלְפן, אּון ִדי ַמצֹות ֶזעֶנען 
ִזיֶכער גּוֶטע ְמהּוָדר'ִדיֶגע ַמצֹות, אּון ֶדעְרַפאר ִבין ִאיְך 

 ַאזֹוי ְפֵרייִליְך".

אט ֶער ִזיְך ֶווען ֶדער ַצִדיק ָהאט ָדאס ֶגעֶהעְרט, הָ 
ָאְנֶגערּוְפן צּום ִאיד: "ִאיְך ֶבעט ִדיר, ֶאְפָשר ָלאִמיר ַמאְכן 
ַא טֹויש, ִאיְך ֶוועל ִדיר ֶגעְבן ַמייֶנע ַמצֹות אֹויף ָוואס 
ִאיְך ָהאב ֶגעַאְרֶבעט ַאזֹוי ְשֶווער, אּון דּו ָזאְלְסט ִמיר 

ֶכער ַאז דּו ִמיט ֶגעְבן ַדייֶנע ַמצֹות? ַווייל ִאיְך ִבין ִזי
ַדייֶנע ְּתִפלֹות ָהאְסטּו ַאַסאְך ֶמער אֹויְפֶגעטּוהן, אּון ֶעס 

 ִאיז ִזיֶכער ָחשּוב'ֶער פּון ַמייֶנע ַמצֹות".

ֶזעהט ֶמען פּון ִדי ַמֲעֶשה, ַאז ֶדער ִעיָקר ֶוועְנְדט ִזיְך 
 ַאֶלעס ִוויִפיל ֶמען ֶבעְהט ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, וואֹויל ִאיז

ֶדעם ָוואס ְגֵרייט ִזיְך צּום יֹום טֹוב ִמיט ַאַסאְך ְּתִפלֹות, 
אּון ֶבעְהט ַאַסאְך ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶוועט ֶער ִזיֶכער 

 ָהאְבן ַא ְפֵרייִליְכן ָּכֵשר'ן יֹום טֹוב.
 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש ֵחֶלק ט"ז ֶעֶרְך ֶפַסח(

 

 

 

   

ל פֶַׁסח  ַהָגָדה שֶׁ
 

 ַלְחָמא ַעְנָיאָהא 

יןִיֵיֵתיְִוֵיכֹולִ ְכפ  יןִמִ ִ-ָכלִד  יגִָזאלִקּוֶמעןִֶעְסן,ִא  יזִהּוְנֶגער  ְצָרי םִֶווערִֶעסִא 
ְִבעִ  ִֶגעֶווען יז ִא  ִָגלּות ִֶדער ִָאֶבער ִָגלּות, ין ִא  ִֶגעֶווען יְדן ִא  י ִד  ִַאזִֶזעֶנען יָקר

יְׁשִ ִנ  ִָהאט ִֶמען ִָגלּות, ין ִא  ִֶגעֶווען יז ִא  ִֵשֶכל ִפּוֶנעםִֶדער ִֶגעְטַראְכט ט
ִֵאייֶבעְרְׁשטְִ ִפּוֶנעם יְׁשט ִנ  ְִטַראְכט ִָוואס ִֶמעְנְטׁש ִַא יזִֵאייֶבעְרְׁשְטן, ִא  ן

יְׁשטִַאֶוועקִֶגעְבןִַזייְנסִַאִַזא וילִנ  יךִַאִַקאְרֶגער,ִֶערִו  ְךִַפארִַאִֶגעֶוועְנְטל 
יְׁשִ ִָגאְרנ  יט ִמ  ְִבַלייְבן ִָדאְך ִֶוועט ִֶער ִַווייל ִַנאְכטְִצֵווייְטן, י ִד  ִֶדעְרַפאר ט,

ִאֹויךְִ ִֶגעְבן ִׁשֹוין ִֶמען ִֶקען ִֵשֶכל, ְִבֵרייֶטע ִַא ִַבאקּוֶמען יר ִמ  ִַאִֶווען ִַפאר
ִֵטיילְִ יר ִמ  ְִוֵיכֹול", ִיֵיֵתי ין ְכפ  ִד  ִ"ָכל יר ִמ  ִָזאְגן ִֶדעְרַפאר ִאּון ִַפארְִצֵווייְטן, ן

יטִַאְִבֵרייֶטעִַהאְרץ.ִ  ֶיעְדןִמ 
 

ן ׁשוֹ  ֵ  ֵאלְוַכאן ַהב 

ִפִֶ ִַהייְנט ִאּון ִֵאייֶבעְרְׁשְטן, ִַביים יְנד ִק  יְבט ִַבאל  ִַא יז ִא  יד ִא  ַסחִֶיעֶדער
יְךִאֹויְסֶבעְטןִַבייִַזייןִַטאֶטע,ִַבייםִֵאייֶבעְרְׁשִ ַאֶלעסִִ,ְטןַבייַנאְכטִֶקעןִֶערִז 

ִ ְִגרֹויֶסע ִַא ִָדא יז ִא  ִַנאְכט ִֵסֶדר ִַביים ִַדאְרף, ִֶער ִָוואס ִאּוֵעת ִֶמעןִָרצֹון ן
ִַארוִֹ ִַכאְפט ִָוואס ִֶדעם יז ִא  ִוואֹויל ִפֹוֵעל'ן, ִַאֶלעס ִֶדעָמאְלט'ס יסִֶקען

ִעִֶ ִֶוועט ִֵאייֶבעְרְׁשְטן, ִצּום ִֶרעְדן ִצּו ִַנאְכט ִֶדעם ִפּון ינּוט ִמ  יֶכע רִֶעְטל 
יֶכערִַבאקּוֶמעןִַאֶלעסִָוואסִֶערִַדאְרף.  ז 

 

 ֲעָבִדים ָהִיינו  

ִַקְׁשִ ִַאֶלע ִאֹויף ירּוץ ִת  י ירד  ִמ  ְצַרי ם" ְִבמ  ְִלַפְרֹעה ִָהי ינּו ים ִ"ֲעָבד  יז ִא  ִיּות
ִאִַ ִֶמעְנְטׁש, ִַא ִַפאר ְִקֶנעְכט ִֶזעֶנען יר ִמ  ִַאז ִַאייְנֶגעֶרעְדט יְך ִז  ִַאִָהאְבן ז

ִא ִֵאייֶבעְרְׁשְטן, ִפּוֶנעם ויְלן ִו  י ִד  ִָאן ִטּוהן ִֶעֶפעס ִאּוְנז ִֶקען ִפּוןִֶמעְנְטׁש ּון
ִָצרוִֹ ִַאֶלע יְך ִז  ִֶנעְמט ִאּוְנזִֶדעם ִָהאט ִֵאייֶבעְרְׁשֶטער ִֶדער ִָאֶבער ת,

ִֶדע יז ִא  ִַאֶלעס ִַאז ִֶגעֶדעְנֶקען ִצּו יְגֵקייט ִֶלעְכט  ִַא רִַאַרייְנֶגעֵלייְגט
יְׁשטִֵקייןְִקֶנעְכטִַפארִֵקייֶנעם.ִ ירִֶזעֶנעןִנ   ֵאייֶבעְרְׁשֶטער,ִאּוןִמ 

 

ל ְיֵמי ַחי ֶיָך ַהֵלילֹות  כ ָ

יזִטּוְנְקלִפִַ יְׁשִֶוועןִֶעסִא  יםִנ  יְלטִַאזִֵקייֶנערִַדאְרףִא  יד,ִֶערִפ  ט,ִארִַאִא 
ִֶדערְִ ִז יְך ִֶער ִָזאל ִֶוועְלט, ִֶדער ִאֹויף יְׁשט ִָגאְרנ  יְׁשט ִָהאטִנ  ִֶער ַמאֶנעןִאּון

ִַארֹויְסֶגענּו ִָהאט ִֵאייֶבעְרְׁשֶטער ִֶדער וי ִו  ִַאזֹוי ם, ְצַרי  ִמ  יַאת ְִיצ  יִפּון ִד  ֶמען
ְצַרי ם,ִֶוועט יְדןִפּוןִמ  יְךִאֹויְךִַארֹויְסֶנעֶמעןִפּוןִַמייֶנעִָצרֹות.ִא   ֶערִמ 

 

ִחיָלה עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה  ִמת ְ

ינּוִַאזִֶערְִׁשַטאְמטִפּוןִֶתרִַ יִַמֲעֶלהִפּוןִַאְבָרָהםִָאב  יזִד  חִָוואסִֶערִָדאסִא 
ִֶגעְגֵלי ִֶער ִָהאט ִֶדעְסְטֶוועְגן ִפּון ִאּון ִָזָרה, ֲִעבֹוָדה יְנט ִֶגעד  ִיְבטָהאט

ִדִֶ ִַאז ִֵאייֶנעם ִֶיעְדן ִַפאר ִאֹויְסֶגעֶלעְרְנט ִאּון ִֵאייֶבעְרְׁשְטן, יֶנעם ערִא 
יִֶוועְלט. יְרטִד   ֵאייֶבעְרְׁשֶטערִפ 

ְסיֹונֹות יְלטִַאזִֶערִָהאטִנ  יד,ִֶוועןִֶערִפ  יזִַבייִֶיעֶדעִא  יִֶזעְלֶבעִא  ,ִאּוןִֶעסִד 
יֶנעןִֶדעםִֵאייֶבעְרְׁשִ יםְִׁשֶווערִצּוִד  יזִא  יךְִא  ,ְִטן,ִאּוןִָדאְךְִׁשַטאְרְקטִֶערִז 

ְִגֶרעסְִ י ִד  ִָדאס יז ִא  ים, ִטֹוב  ים ִּוַמֲעש  ְצֹות ִמ  ִַאַריין ִַכאְפט ִֶער ִַזאְךִאּון ֶטע
 ַבייםִֵאייֶבעְרְׁשְטן.ִ

 

ָעְמָדה  "ְוִהיא" ׁשֶ

ִדִָ ִ"ַאֵיה", ִָוואְרט ִָדאס וי ִו  יֹות ִאֹות  ִֶזעְלֶבע י ִד  יז ִא  יא" ִ"ה  ִָוואְרט ִאסִָדאס
ִ

 גהמשך בדף 
ִ



 ג
 

 
ט ֶווען   ...ִווי ַאזֹוי ֶמען ִווילֶעס ֵגייט ִניׁשְ

 

 ֶיעֶדער ִאיד ֵגייט ַארֹויס פו ן ִמְצַרִים
 

 

ל פֶַׁסח  ַהָגָדה שֶׁ
 

ְִפֶרעגְִ יד ִא  ִַאזִַא ִֵמייְנט, ִָדאס ְִכבֹודֹו, ְִמקֹום ִ"ַאֵיה" ִאֹויף ִַארֹויף ויִֵגייט ִ"ו  ט
יְלט ידִָוואסִפ  יִֵעָצהִַפארִַאִא  יזִד  יזִֶדערִֵאייֶבעְרְׁשֶטער",ִָדאסִא  ַאזִֶערִִא 

ִֵאייֶבעְרְׁשְטן ִפּוֶנעם ִַווייט יז ִֵאייֶבעְרְׁשְטן:ִא  ִֶדעם ִֶבעְטן ִָזאל ִֶער ִַאז ,
יְזט יְלןִַאזִדּוִב  וילִפ  יְךִו  ירִֶזעהן,ִא  וילִד  יְךִו  יְזטּו,ִא  ויִב  יטִִ"ַבאֶׁשעֶפערִו  מ 

ִֵאייֶבעְרְׁשטִֶ ִֶדער ים ִא  ִֶוועט ִַאזֹוי ִאּון ִאֹויס", יר ִמ  ִֶהעְרְסט ִדּו ִאּון יר, ערִמ 
 ֶהעְלְפן.

 

 ַהְדַחק זוֹ  -ְוֶאת ַלְחֵצינו  

ִאִַ ִפּון ִמֹוַח ִֶדער ִַאז ִַהְדַחק", ִ"זֹו יז ִא  ִָצרֹות ִַאֶלע ִפּון יָבה ִס  יָקר ִע  ִֶדער
יְקט,ִֶערְִטַראְכטִַאזִֶערִֶקעןִֶעֶפעסִַאֵלייןִטּוהן יזִצּוְדר  ָאןִֶדעםִִֶמעְנְטׁשִא 

יְׁשִ ִנ  ִֶגעלּוְנְגט ִֶעס ִאּון ִַזאְכן ִטּוט ִֶער ִֶווען ִֶדעְרַפאר ִאּון ט,ִֵאייֶבעְרְׁשְטן,
ִֶדערִ יז ִא  ִַאֶלעס ִַאז ִֵווייְסט יד ִא  ִַא ִֶווען ִָאֶבער ִאֹויף, יְך ִז  ִֶער ֶרעְגט

ִֵוויי ִֶער ִֵקייֶנעם, ִאֹויף ִַטֲענֹות ִֵקיין יְׁשט ִנ  ִֶער ִָהאט ִַאזִֵאייֶבעְרְׁשֶטער, ְסט
יְךִלִֶ יְקל  ידִָהאטִַאְִגל  יְרטִֶדערִֵאייֶבעְרְׁשֶטער,ִאּוןִַאַזאִא   עְבן.ַאֶלעסִפ 

 

ָמה   ַמֲעלֹות טֹובֹותכ ַ

ִָהאט ִֵאייֶבעְרְׁשֶטער ִֶדער ִָוואס ִַזאְכן ִגּוֶטע ִַאֶלע ִאֹויס ִֶרעְכְנט אּוְנזִִֶמען
יל ֲִאפ  ִַאז י" ִל  ְרַחְבָת ִה  ִ"ַבָצר ִָפסּוק ִאֹויְפן ִָזאְגט י ִֶרב  ִֶדער ִַאִֶגעטּוהן, ִֶווען ּו

ִאִֵ ִֶדער ִַאז ִֶזעהן ִֶער ִֶוועט ִקּוְקן ִגּוט ִֶער ִָזאל ִָצרֹות, ִָהאט ייֶבעְרְׁשֶטערִיּוד
יםִאֹויְךִַאַסאְךִגּוט'ס,ִאּוןִֶערִָזאלִַדאְנֶקעןִֶדעםִֵאייֶבע יטִא  ְרְׁשְטןִטּוטִמ 

יםִֶדערִֵאייֶבעְרְׁשִ יִגּוט'ס,ִאּוןִַאזִֶערִֶוועטִָדאסִטּוהןִֶוועטִא  ֶטערִאֹויףִד 
יֶכערִֶהעְלְפן.  ז 

 

 ָמרֹור ֶזה

ִאִ  ִָמרֹור ְִכַזי ת י ִד  ִַאז ִָזאְגט י ִֶרב  ִֶקעןִֶדער ִֶמען ִַפְרָנָסה, ִַפאר ְִסגּוָלה ִַא יז
ִֶרעְגט ִֶמעְנְטׁש ִַא ִֶווען ִַאז ִָזאְגט י ִֶרב  ִֶדער וי ִו  ִלֹויט ִַפאְרְׁשֵטיין יְךִִָדאס ז 

יְרטִֶערִדּוְרְךִֶדעםִַזייןִַפְרָנָסה.  אֹויף,ִַפאְרל 
ְִכַזיִ  י ִד  יְנֶגען ִַאָראְפְׁשל  ִֶקען ִֶמעְנְטׁש ִַא ִֶווען ְִפַׁשט, יז ִא  יֶטעֶרעִָדאס ִב  ת

י יֶטעְרנ  ִב  ִַא ִדּוְרְך ים ִא  ִֵגייט ִֶעס ִֶווען ילּו ֲִאפ  ִַאז ִֵהייְסט ִָדאס ׁש,ִָמרֹור,
ִטוִֹ ִַזיין ִַפאר ִֵאייֶבעְרְׁשֶטער ִפּוֶנעם ִקּוְמט ִַאֶלעס ִַאז ִֶער ִאּוןִֶגעֶדעְנְקט ָבה,

יְׁשטִאֹויף,ִֶוועטִֶערִָהאְבןִַפְרָנָסהְִבֵריַוח. יְךִנ   ֶערִֶרעְגטִז 
 

 ֹור ָודֹורָכל דב ְ 

יר ִמ  וי ִו  ִַאזֹוי ִַווייל ם, ְצַרי  ִמ  יַאת ְִיצ  ִֶדעְרַמאֶנען יג ְִׁשֶטעְנד  ִַדאְרף ֶזעֶנעןִִֶמען
יזִאּוְנזִָדאְרטִֶגעֶוועןִזֵייֶערְִׁשֶווערִאּו םִאּוןִֶעסִא  ְצָרי  יןִמ  יֶטער,ִֶגעֶוועןִא  ןִב 

ִאּונְִ ִָהאט ִֶער ִאּון ִֶגעקּוֶמען יז ִא  ִַרֵבינּו ִֹמֶשה יז ִֶרעְדןִב  ִצּו ִאֹויְסֶגעֶלעְרְנט ז
ִַארֹויְסגִֶ ִֵאייֶבעְרְׁשֶטער ִֶדער ִאּוְנז ִָהאט ִַאזֹוי ִאּון ִֵאייֶבעְרְׁשְטן, ענּוֶמעןִצּום

 פּוןִָדאְרט.
ִוִֶ ִֵקיין יְׁשט ִנ  ִֶזעהט ִֶער ִאּון ִָצרֹות ִָהאט ִיּוד ִַא ִֶווען ִַהייְנט, ִֶזעְלֶבע י ועגִד 

יק יםִאֹויְסֶלעְרֶנעןִַאזִֶערִָזִַארֹויס,ִַדאְרףִֶערִֵגייןִצּוִַאִַצד  אלִָוואסִֶוועטִא 
 עִָצרֹות.ֶרעְדןִצּוםִֵאייֶבעְרְׁשְטן,ִאּוןִַאזֹויִֶוועטִֶערִַארֹויְסֵגייןִפּוןִַאֶלעִַזייֶנ

 

יִבי ִעם ְנִדיִבים -ל ְמִקיִמי ֵמָעָפר דָ   ְלהֹוׁשִ

ויִַאזֹויִֶערִָהאטִא יגִֶגעֶדעְנֶקעןִו  ִֹויְסֶגעֶזעהןִַפארִֶערַאִֶמעְנְטׁשִַדאְרףִֵאייב 
ִגִֶ ִַרְחָמנּות ִָהאט ִֵאייֶבעְרְׁשֶטער ִֶדער ִאּון יק, ִַצד  ִצּום ִֶגעקּוֶמען יז עַהאטִא 
יְׁשטִאֹויפְִ יְגטִנ  יק,ִאּוןִֶערְִקר  יםִֶגעְבֶרעְנְגטִצּוםִַצד  יםִאּוןִא  יקִאֹויףִא  ִןִַצד 

ִ

 דהמשך בדף 



 ד
 

צו באקומען דעם גליון יעדע וואך אויף אימעיל, ווי אויך צו אדוועטייזן אינעם גליון 

 Breslevcenter@gmail.com צו:פארבינט אייך 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 נייעס אינערהאלב
 מוסדותינו הק'

 
 

 סדר הלימודים אין ישיבה
 האלט ווייטער אן במשך בין הזמנים

 

אזוי ווי עס איז שוין איינגעפירט אין ישיבתינו הק' 
נישטא קיין בין הזמנים אין די פארגאנגענע יארן, איז 

די בחורים זיצן ווייטער און לערנען מיט  .אין ישיבה
התמדה א גאנץ חודש ניסן, עס קומען ווייטער פאר 
די שיעורים פונעם ראש ישיבה, אלעס גייט ווייטער 

 אן ווי געהעריג.
ווי באקאנט האבן אלע צדיקים געבלוטיגט אויף 

די צייט מיט דעם "בין הזמנים" ווען מען ברענגט אן 
מוהרא"ש ברענגט אין קונטרס "בין  .נארישקייטן

הזמנים" אז עס איז נאר דא איין צייט וואס א מענטש 
בורה, נאכן האט "בין הזמנים", דאס איז בין מיתה לק

אבער א גאנץ לעבן דארף  .שטארבן פארן באערדיגן
א איד שטענדיג אריינכאפן נאך תורה ומצות, און 

ברענגן די צייט, וואס דאס נישט חס ושלום פאר
 .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 וואס זענען מחי' 

חיות פאר די בחורים, און  נפשות, וואס געבט אריין
 דערנענטערט זיי צום אייבערשטן.

 כי הם חיינו ואורך ימינו!
 

 מיר נעמען אן צו 
 קאפיען און פרינטן

 

 פאר גאר ביליגע פרייזן!
 
 

 ספרים  •  קונטרסים  •  וועכענטליכע גליונות
 

 

 שנעל גוט און ביליג!
 

 743-555-5554רופט אריין פאר א פרייז 
5554printing@gmail.com 

ל פֶַׁסח  ַהָגָדה שֶׁ
 

יְרטִצּוִגִֵ יןִַזייֶנעִֶוועְגן.אּוןִֶערְִפרּוב   ייןִא 
 

 ָרֲחָצה

יטִאּוְנֶזעֶרעִֶהעְנטִָהאְבןִמִ  יְׁשטִמ  יִֶהעְנט,ִצּוִַווייְזןִַאזִנ  יְךִד  ירִַפְרָנָסה,ִַפאְרןִֶעְסןִַוואְׁשטִֶמעןִז 
יְבטִאּוְנזִַאֶלעס.  ָנארִֶדערִֵאייֶבעְרְׁשֶטערִג 

 

ְרַכת ַהָמזֹון  ב ִ

ִַזייןִֵזייֶערִֶגעָו ְִדאֶמעןִַדאְרף ְצַותִַעֵשה יזִַאִמ  ְרַכתִַהָמזֹוןִָוואסִא  ִֶבעְנְטְׁשןִב  ֹוַרְייָתא,ִואְרְנטִצּו
ידּור,ִֶוועטִָהאְבןִַפְרָנָסהְִבֶׁשַפע יןִַאִס  אּוןִַאַסאְךִִאּוןִֶווערִֶעסִֶבעְנְטְׁשטִָוואְרטִַבייִָוואְרטִא 

 ֶגעְלט.
 

ר י ֲאַדב ֵ י כ ִ  ֶהֱאַמְנת ִ

ִָזאְגט י ִֶרב  יֶנעםִִֶדער ִא  יג ִֶאֶמת'ד  ְִגֵלייְבן ִצּו ִ"ֱאמּוָנה", ִצּו ִַזיין ִזֹוֶכה ויל ִו  ִיּוד ִַא ִֶווען ַאז
יגִֶרעְדןִצּוםִֵאייֶבעְרְׁשְטן,ִאּוןִדּוְרְךִֶדעםִֶוועטִֶערִהִָ  אְבןֱִאמּוָנה.ֵאייֶבעְרְׁשְטןִָזאלִֶערְִׁשֶטעְנד 

ִֵאייֶבעְרְׁשִ ִצּום ִֶרעְדן יְׁשט ִנ  ִֶער ִֶקען ִאֹויב ִפּוֶנעםִאּון ִֶבעְטן ִַאֵלייְנ'ס ִָדאס ִֶער ִָזאל ְטן
יֶכערִי ים,ִאּוןִַאזֹויִֶוועטִֶערִַזייןִַאןִֶעְרל   ּוד.ֵאייֶבעְרְׁשְטן,ִַאזִֶערִָזאלִֶקעֶנעןִֶרעְדןִצּוִא 

 

 ה-ִמן ַהֵמיַצר ָקָראִתי יָ 

ִאוִֹ י ִד  ִֶנעֶמען ִַארֹויס יְׁשט ִנ  ִֶקען ִֶמען וי ִו  ִַאזֹוי ִַאז ִָזאְגט ְִגָמָרא י ִאֹויבִד  ִָנאר יְרְטן ִֵאייְלב  י ִד  ִפּון יל
יְׁשטִצּוםִֵאייֶבעְרְׁשְטןִָנארִֶוועןִֶמעןִצ יְדןִקּוֶמעןִנ  יִא  יִֶזעְלֶבעִד  יְקטִֵזיי,ִד  יְקטִַזיי,ִֶמעןִצּוְדר  ּוְדר 

ִ ִַהֵמיַצר" ן ִ"מ  ִֶדעְרַפאר ִָצרֹות, ִָהאְבן ִָצרֹות,ִ-ֵזיי ִָהאט ִֶער יְקט, ִֶגעְדר  יז ִא  יד ִא  ִַא יִִֶווען ִד  יז א 
יִיִָ  ֶערִָזאלִֶרעְדןִצּוםִֵאייֶבעְרְׁשְטן.ִ-הִ-ֵעָצהִ"ָקָראת 

 

ָנה ִ ֹוִנים ָהְיָתה ְלרֹאׁש פ   ֶאֶבן ָמַעסו  ַהב 

ִ ים ִַהבֹונ  ִָמַעסּו יְׁשִִ-ֶאֶבן ִנ  יז ִא  ִָוואס ְִׁשֵטיין ִַא ין ִב  יְך ִא  ִַאז יר ִמ  ִאֹויף ִֶגעָזאְגט ִָהאט טִֶיעֶדער
יְׁשט,ִהִָ ָנהִֶוועְרטִצּוִָגאְרנ  ירִָאֶבערִאֹויְסֶגעֶלעְרְנטִצּוִרִִֶ-ְיָתהְִלֹראׁשִפ  יםִָהאְבןִמ  יק  יִַצד  עְדןִד 

ְִגרִֶ י ִד  ִצּו ִצּוקּוֶמען יְך ִא  ִֶוועל ִֶדעם יט ִמ  ִָוואס ִֵעצֹות, ִגּוֶטע ִָנאְך ִאּון ִֵאייֶבעְרְׁשְטן עְסֶטעִצּום
 ַמְדֵריגֹות.

 

ה ה'  ֶזה "ַהיֹום" ָעש ָ

י ידִַדאְרףְִשֶטעְנד  יְׁשטִטְִַאִא  יְגןִָטאג,ִנ  יְךִָהאבִָנארִֶדעםִַהייְנט  ַראְכְטןִגִֶגעֶדעְנְקןִ"ֶזהִַהיֹום"ִא 
ִטְִ ִָנאר ִָמאְרְגן, ִַזיין ִֵגייט ִֶעס ִָוואס ְִטַראְכְטן יְׁשט ִנ  ִאּון ִֶנעְכְטן, ִֶגעטּוהן ִָהאב יְך ִא  ַראְכְטןִָוואס

יְךִֶקעןִ"ֶיעְצט"ִַאַרייְנַכאְפןִַאִגּוֶטעִַזאְך.  ָוואסִא 
 

ר אֹותוֹ  ר ָזִכינו  ְלַסד ֵ ֲאׁשֶ  כ ַ

ירִֶגעֶדע םִַאזֹויִָזאְלןִמ  ְצָרי  יַאתִמ  יםִפּוןְִיצ  יס  יִנ  ירִָהאְבןִַהייְנטִֶגעֶדעְנְקטִד  ויִמ  ְנְקןִאֹויְךִַאִַאזֹויִו 
יםִָוואסִֶדערִֵאייֶבעְרְׁשֶטערִֶהעְלְפטִאּוְנז. יס   ַגאְנץִָיארִַאֶלעִנ 
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יַח'ס ְסעּוָדה  ָמשִׁ
 

ַעל ש    יַח'ס ְסעּוָדה", אּון אֹויְך "ּבַ ערּוְפן "ָמש ִ ועְרט ָאְנגֶׁ ַסח וֶׁ ל ּפֶׁ ֶׁ ם טֹוב'ס ְסעּוָדה", ָדאס ִאיז צּוִליּב ִדי ְסעּוָדה פּון ַאֲחרֹון ש 
ַעל ש    ייִליְגן ּבַ עהן צּום ה  ֶׁ ער נ ס ָוואס ִאיז גֶׁעש  עם ָטאג, דֶׁ ל ִזיְך צּו ם טֹוב ִאין דֶׁ ץ ִיְשָרא  רֶׁ עָוואְלט ָפאְרן אֹויף אֶׁ ר ָהאט גֶׁ וען עֶׁ וֶׁ

יַח. עְנְגן ָמש ִ רֶׁ עם ּבְ , אּון דּוְרְך דֶׁ עְפן ִמיְטן אֹור ַהַחִיים ַהָקדֹוש   ְטרֶׁ

ס ָדא  ועְלן עֶׁ ַסח, ִמיר וֶׁ ל ּפֶׁ ֶׁ יי ִדי ְסעּוָדה ַאֲחרֹון ש  ה ּבַ ֶׁ ייְלן ִדי ַמֲעש  עְרצ  ען ִפיְרט ִזיְך צּו דֶׁ ען לֹויט ִווי ַאָראפְּ מֶׁ עְנגֶׁ רֶׁ ּבְ
ע דֹורֹות. ְרִדיגֶׁ ה פּון ִדי ְפִריעֶׁ ֶׁ ל ִדי ַמֲעש  ר ָהאט ְמקּוּבָ ייְלט ָדאס, לֹויט ִווי עֶׁ עְרצ  ִליָט"א דֶׁ  מֹוַהָרא"ש  ש ְ

 
 

יזְ  עזֶׁעּבִ  ש  מֶׁ

 

 ִדי ִמְתַנְגִדים

ועְגן פ םִדי וֶׁ ַעל ש    טֹוב זי"ע ּון ּבַ
ועְלט ייט אֹויף ִדי וֶׁ ר  ּפְ ועְרן ַפאְרש ְ  וֶׁ

 ן היכל הקודשגליו
 וועכענטליכע גליון ארויסגעגעבן דורך

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

 
 

  זמנים
 7:32.....................הדלקת הנרות.

 8:55............................מוציו"ט....
 8:55.................ר"ש.....סוף זמן ק

 סדרןשיעורים כ
  כ"ב...ביצה .............בבלי.............

  .........................נדה י"א.ירושלמי
 'זפרק  בכלים ב"...תוספתא.........
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ענְ  טדּו קֶׁ  ְסט ָנאר דּו ִוויְלְסט ִניש ְ

 

ל ָרא  ץ ִיש ְ רֶׁ יין אֶׁ  ִדי ְנִסיָעה ק 



 ג
 

ים, ָשלֹום ַביִׁת, אּון ַפְרָנָסה  ~ ידּוכִׁ   ~ שִׁ
 

ה ִזּוּוגֹו שֶׁ )סֹוָטה ב.( ִדי ְגָמָרא ָזאְגט  ל ָאָדם ִכְקִריַעת ַים סֹוף, אּון ָקשֶׁ
ל ָאָדם ִכְקִריַעת ַים סֹוף, אַ )ְפָסִחים קיח.( אֹויְך   ִשידּוְך ָקָשה ַפְרָנָסתֹו שֶׁ

 אּון ַפְרָנָסה זֶׁענֶׁען ַאזֹוי ְשוֶׁוער ִווי ְקִריַעת ַים סֹוף.
ל פֶַׁסח, ָהאט דָ  ִאין דֶׁעם ָטאג עְרְש ְשִביִעי שֶׁ ער אְך דֶׁער ֵאייבֶׁ טֶׁ

ע ִקיְנדֶׁער, קּוְמט אֹויס אַ  ז ִאין גֶׁעְשָפאְלְטן דֶׁעם ַים ַפאר ִדי ִאיִדישֶׁ
עְטן ַפאר ִדי ַזאְכן ָוואס זֶׁענֶׁע ן ַאזֹוי דֶׁעם ָטאג ִאיז זֵייעֶׁר ְמסּוָגל צּו בֶׁ

אְך גֶׁעָוואְרן דָ ְשוֶׁוער ִווי ְקִריַעת ַים סֹוף, ַווייל ִאין דֶׁעם ָטאג ִאיז ָדאס 
 ְגִריְנג.

אר ַא דֶׁעְרַפאר ַדאְרף ַא ָבחּור אֹויְסִניְצן דֶׁעם ָטאג צּו ִמְתַפֵלל ַזיין פַ 
ע ִשידּוְך, אּון וֶׁוער עֶׁס ָהאט שֹוין זֹוכֶׁה גֶׁעוֶׁוען ֲחתּוָנה צּו  ָהאְבן גּוטֶׁ

ַפאר ַפְרָנָסה  ךְ לֹום ַבִית, אּון ַאזֹוי אֹויַדאְרף ִמְתַפֵלל ַזיין ַפאר שָ 
 ְברֶׁיַוח.

ען בֶׁעְהט ִאין דֶׁעם ַהייְנִטיְגן ָטאג, אּו ִאיז זֵייעֶׁר ן ִדי ְתִפלֹות ָוואס מֶׁ
עְרְשְטן. ְשַטאְרק ְמסּוָגל  צּו פֹוֵעל'ן ַאלֶׁעס גּוט'ס ַביים ֵאייבֶׁ

ל פֶַׁסח(  )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש ֵחלֶׁק ט"ז עֶׁרְֶׁך ְשִביִעי שֶׁ

 

 



 ד
 

 

ם טֹוב ַמאְכט מֹוְפִתים ַעל ש   ער ּבַ  דֶׁ

ר ַנאְכט ִאין ִאיְנְסַטאְנּבּול דֶׁ  ִדי ס 



 ה
 

 

דֹולֹות ְלַבּדוֹ  ה ִנְפָלאֹות ּגְ  ְלעֹוש  

עְרַקיי ער סּוְלַטאן פּון טֶׁ  דֶׁ



 ו
 

ויל ֶהעְרן ַדיין קֹול  ~ יְך וִׁ    ~ אִׁ
עט ַאז וֶׁוען ִדי ִאיְדן ָהאְבן גֶׁעַאְרבֶׁ )ְשמֹות ַרָבה כא, ה( ְדָרש ָזאְגט דֶׁער מֶׁ 

י ְשוֶׁוער ִאין ִמְצַרִים, ִדי ִמְצִרִיים ָהאְבן זֵיי גֶׁעַפייִניְגט, ָהאְבן זֵי
עְרְשְטן, אּון גֶׁעְשִריְגן צּו ִאים, א ּון אֹויְפגֶׁעהֹויְבן ִדי אֹויְגן צּום ֵאייבֶׁ

ען פּוןדֶׁער ֵאי ער ָהאט זֵיי גֶׁעָהאְלְפן אּון ַארֹויְסגֶׁענּומֶׁ עְרְשטֶׁ ִמְצַרִים  יבֶׁ
רֹויס, ִמיט ַזיין ְשַטאְרקֶׁע ַהאְנט, ָאבֶׁער ָנאְכדֶׁעם ָוואס זֵיי זֶׁענֶׁען אַ 

עְרְשְטן, אּון דֶׁער  ָהאְבן זֵיי שֹוין ִניְשט גֶׁערֶׁעְדט צּום ֵאייבֶׁ
ער ָהאט  עְרְשטֶׁ עְרן זֵייעֶׁר קֹול ָנאְכַאָמאל, וָ אְך גֶׁעדָ ֵאייבֶׁ ואס ָוואְלט הֶׁ

יי ָהאט עֶׁר גֶׁעטּוהן? עֶׁר ָהאט ָאְנגֶׁעֵרייְצט ַפְרֹעה ַאז עֶׁר ָזאל זֵ 
עְרְש  ער גֶׁעְשִריְגן צּום ֵאייבֶׁ  ְטן.ָנאְכלֹויְפן, אּון ַאזֹוי ָהאְבן זֵיי ַווייטֶׁ

ען פּון דֶׁעם ַא גֶׁעַוואְלִדיגֶׁע ִהְתַחְזקּות פַ  אר יֶׁעְדן ִאיד, ַאז זֶׁעהט מֶׁ
עְנְטש ָהאט ִאיז ָנאר ַווייל דֶׁער ֵאייבֶׁערְ  ער ַאלֶׁע ָצרֹות ָוואס ַא מֶׁ ְשטֶׁ

עְרן ַזיין קֹול, אּון ִווי ָנאר עֶׁר וֶׁועט עֶׁפֶׁענֶׁען ִדי מֹויל אּון רֶׁ  עְדן ִוויל הֶׁ
עְרְשְטן וֶׁועט עֶׁר גֶׁעָהאְלְפן וֶׁועְרן.  צּום ֵאייבֶׁ

עְנְטש ר ִזיְך  אּון וֶׁוען ַא מֶׁ ָהאט ֵשכֶׁל אּון ִישּוב ַהַדַעת, קֶׁען עֶׁ
ַאייְנְשָפאְרן ַאַסאְך ָצרֹות, עֶׁר ֵהייְבט שֹוין ָאן צּו רֶׁעְדן צּום 

ען, עֶׁר ַדאְנקְ  ר ַוואְרט ִניְשט ִביז ִדי ָצרֹות קּומֶׁ עְרְשְטן, עֶׁ ט אּון ֵאייבֶׁ
ע עְרְשְטן אֹויף ִדי גּוטֶׁ ַזאְכן ָוואס עֶׁר ָהאט, אּון  עֶׁר לֹויְבט דֶׁעם ֵאייבֶׁ

ען ַקיין ָצרֹות צּו עֶׁפֶׁענֶׁען ַזיין מֹוי ר ִניְשט ַבאקּומֶׁ ל צּום ַאזֹוי ַדאְרף עֶׁ
עְרְשְטן.  ֵאייבֶׁ

ל פֶַׁסח(  )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש ֵחלֶׁק ט"ז עֶׁרְֶׁך ְשִביִעי שֶׁ
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ְרשַַּׁ בּועַַּׁפַּ שָׁ ַׁתַׁהַּ
ַׁ

ֲַׁאנִַׁ מֹוךָׁ ַׁכָׁ ְַׁלֵרֲעךָׁ ְבתָׁ הַּ ְַׁואָׁ ֶמךָׁ י יַׁה. ַֹׁלאִַׁתֹקםְַׁוֹלאִַׁתֹטרֶַׁאתְַׁבֵניַׁעַּ ֶדער ֶרבִּ
סּוק  ן קס"ה(ַטייְטְשט ֶדעם פָּ ימָּ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' סִּ "ַאז  )לִּ יז אֹויְך ַא  "ֵרֲעךָׁ אִּ

שֹון פּון ַרע  עְנְטש: אְרן מֶ ְשֶלעְכט. אּון ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער זָּאְגט פַ  -לָּ
ְַׁלֵרֲעךַָׁׁ ְבתָׁ הַּ י ְשֶלעְכְטס וָּואס קּוְמט אֹויף דִּ  - ְואָׁ אְבן דִּ יב הָּ יר. דּו זָּאְלְסט לִּ

מֹוךַַָׁׁווייל,  וי דּו   - כָׁ יְרְסט זִּיְך אֹויף. ַאזֹוי וִּ ַׁה.פִּ יְך ֶדער ַבַעל  - ֲאִני ין אִּ בִּ
נּו יט ְגרֹויס ַרֲחמָּ יר מִּ יט דִּ יְך ֵגיי מִּ ים, אִּ ַרֲחמִּ  ת.הָּ

יט ַטֲענֹות אֹויְפן ֵאייֶבעְרְשְטן ַפארְ  אל פּול מִּ יז ַאַסאְך מָּ וָּואס ַא ֶמעְנְטש אִּ
יְשט ַאז ֶבא   ֶבער ֶער ַכאְפט נִּ ויל, אָּ וי ֶער וִּ יְשט ַאזֹוי וִּ אט ַאֶלעס ֵגייט נִּ ֶמת הָּ

וי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין יְרט ַאזֹוי וִּ יְשט אֹויְפֶגעפִּ יְך ֶדער ֶמעְנְטש נִּ אּון ֶעס וָּואְלט  זִּ
ים, נָּאר ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ים ֶגעקּוֶמען ַפאר ֶדעם ַהאְרֶבע עֹוְנשִּ אט  אִּ הָּ
יְשט ֵגיין גּוט ַפאְרן ֶמעְנטְ  ים ַמאְכט ֶער ַאז ֶעס זָּאל נִּ נּות אֹויף אִּ יט ַרֲחמָּ ש מִּ

פ, ַאנְ  יט ֶדעם קּוְמט ֶער ַאֶלעס אָּ יַקייְטן אּון מִּ יֶכע ְקֵליינִּ אט צּו ֶעְטלִּ ְשטָּ
רֹות רח"ל.  ַדאְרְפן ַלייְדן ַאַסאְך צָּ

י גֵ  וי ֶדער ֶרבִּ אְטש ֶעס ֶזעהט אֹויס וִּ "א זָּאְגט ַאז כָּ יטָּ א מֹוַהרָּא"ש ְשלִּ ייט דָּ
ֶבער ֶבא ֶמת ֶדער ְפשַ  יז אָּ סּוק, אִּ ין פָּ ט אֹויְך ַאֶוועק פּוֶנעם פָּשּוט'ן ְפַשט אִּ

יְטן פָּשּוט יְנֶדען מִּ אְבן ַא ַחֶבר פּוְנְקט וִּ ֶגעבִּ יב הָּ יְך 'ן ְפַשט ַאז ֶמען ַדאְרף לִּ וי זִּ
 ַאֵליין.

ים אּון נָּא יז ֶעס פּון ֲחֵברִּ ר אִּ יקָּ רֹות? ְבעִּ ְנֶטע, פּון פּון וָּואס ַלייְדט ַא ֶמעְנְטש צָּ
יְך ַארּום ֶדעם ֶמעְנְטש, אּון ֶגעֶווע יְך ְנלִּ ַאְנֶדעֶרע ֶמעְנְטְשן וָּואס ְדֵרייֶען זִּ

ה ֶנעֶמען פּון זֵ  מָּ ויל נָּאר ְנקָּ יי אּון זֵיי ֶוועְרט ַא ֶמעְנְטש ְברֹוֶגז אֹויף זֵיי אּון ֶער וִּ
ֶבער ֶווען ַא ֶמענְ  אְבן ֶגעטּוהן. אָּ אְפְלט פּון וָּואס ֵזיי הָּ יק ֶגעְבן טָּ ְטש צּורִּ

ים ֶדער ֵאייבֶ  יְקט אִּ רֹות שִּ יט ֶגעֶדעְנְקט אּון ֵווייְסט ַאז ַאֶלע צָּ עְרְשֶטער מִּ
יֶכע ֶחְשבֹון, ַדאן ֵווייְסט אט ַא פּוְנְקְטלִּ נּות, אּון ַאֶלעס הָּ י  ְגרֹויס ַרֲחמָּ ֶער ַאז דִּ
אג ֶזעֶנען אֹויְך נָּאר ְשלּוחִּ  אפ ֵווייטָּ ים קָּ ים פּוֶנעם ַאֶלע ֶמעְנְטְשן וָּואס ַמאְכן אִּ

יְשט פּון זֵיי  ה ֶנעֶמען, נָּאר ֶער ַדאְרף צּורִּ ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ֶער ַדאְרף נִּ מָּ יק ְנקָּ
ה טּוהן, אּון ַאזֹוי ֶוועט ֶער ַארֹויס ֵגיי ן פּון ֵגיין צּום ֵאייֶבעְרְשְטן אּון ְתשּובָּ

אְבֶלעֶמען. רֹות אּון ְפרָּ  ַאֶלע צָּ
סּוק,  ין פָּ יז ְפַשט אִּ אס אִּ ֶמךַָׁׁדָּ יְשט , זָּאְלְסט נִּ ֹלאִַׁתֹקםְַׁוֹלאִַׁתֹטרֶַׁאתְַׁבֵניַׁעַּ

יר ֶגעטּוהן ְשֶלעְכְטס, ַווייל ד אְבן דִּ ה ֶנעֶמען פּון ֶמעְנְטְשן וָּואס הָּ מָּ  ּו ְנקָּ
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הַַׁׁ~ ַׁ~ֶטעגִַַׁׁדיְַׁסִפירָׁ
 

ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ַארֹויְסֶגענּוֶמען 
ִדי ִאיִדיֶשע ִקיְנֶדער פּון ִמְצַרִים אּום יֹום 

 ֶגעֶווען ֶדעָמאְלטֶנען טֹוב ֶפַסח, ִדי ִאיְדן ֶזע
ַפאְרִזיְנֶקען ִאין ִדי ֵניין אּון ֶפעְרִציג ַשֲעֵרי 
טּוְמָאה, אּון ִאין ִדי ֶלעְצֶטע ִמינּוט ָהאט ֵזיי 
ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ַארֹויְסֶגענּוֶמען פּון 

ָאֶבער ֵזיי ָהאְבן ָנאְכִניְשט ֶגעֶקעְנט  .ִמְצַרִים
ְמַקֵבל ַזיין ִדי ּתֹוָרה, ֵזיי ָהאְבן קֹוֶדם 

עֵצייְלט ְסִפיָרה ִזיְבן ָוואְכן אּון ֶדעְרָנאְך גֶ 
 ָהאְבן ֵזיי ְמַקֵבל ֶגעֶווען ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה.

-ּוק אּון ֶוועגָדאס ִאיז ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ִחיז
ֶיעְדן ִאיד, ִווי ַאזֹוי ָאְנצּוֵגיין  ַווייֶזער ַפאר

ִאין ֶלעְבן, ֶיעֶדער ִאיד ִוויל ֶבֱאֶמת ַזיין 
ואֹויל אּון ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ָנאר ו

ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ֶרעְדט צּו ֶדעם ֶמעְנְטש צּו 
טּוהן ֲעֵבירֹות, אּון ֶווען ֶדער ֶמעְנְטש ַפאְלט 
דּוְרְך, קּוְמט ֶדער ֵיֶצר ָהַרע אּון ֶער 
צּוְבֶרעְכט ִאים "דּו ִביְזט שֹוין ָגאְרִניְשט 

ט שֹוין ֵקייְנָמאל ִניְשט ֶוועְרט, דּו ֶוועסְ 
אּון ֶווען ֶדער ֶמעְנְטש  .ַמְצִליַח ַזיין"

ְשַטאְרְקט ִזיְך אּון ֶער קּוְמט ָנאְכַאָמאל אּון 
ָנאְכַאָמאל צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ְפרּוִביְרט ֶדער 
ֵיֶצר ָהַרע ָנאְכַאָמאל אּון ָנאְכַאָמאל צּו 

ֶער ִאיז ַלייֶדער  צּוְבֶרעְכן ֶדעם ֶמעְנְטש, ִביז
ַמְצִליַח ַאַסאְך ָמאל צּו ְמַייֵאש ַזיין ֶדעם 
ֶמעְנְטש ַאז ֶער ָזאל ַאֶוועְקֵגיין פּוֶנעם 

 ֵאייֶבעְרְשְטן.
ֶדעְרַפאר ֶקען ֶמען ֶנעֶמען ַא ְגרֹויֶסע 
ִחיזּוק פּון ִדי ְסִפיָרה ֶטעג, ַאז ֲאִפילּו ֶווען ִדי 

פּון ִמְצַרִים, ֶזעֶנען ִאיְדן ֶזעֶנען שֹוין ַארֹויס 
ֵזיי ִניְשט ָאְנֶגעקּוֶמען ְגַלייְך צּו ַקָבַלת 
ַהּתֹוָרה, ֵזיי ָהאְבן קֹוֶדם ֶגעַדאְרְפט דּוְרְכֵגיין 
ִדי ְסִפיָרה ֶטעג, אּון ִדי ֶזעְלֶבע ִאיז ַביי ֶיעְדן 
  ִאיד, ֲאִפילּו ֶווען ֶער ִוויל שֹוין ַארֹויְסֵגיין
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"ָדאס ִאיז ֶעס, פּון ֶיעְצט  :ֶנע ִמְצַרִים, ֶער ַמאְכט ָאפפּון ַזיין ֵאייֶגע
קּוְמט ֶמען ָנאְכִניְשט ְגַלייְך  .ין ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד"ֶוועל ִאיְך שוֹ 

ָאן ֶדעְרצּו, ֶעס ַדאְרף קֹוֶדם ַאִריֶבער ֵגיין אֹויף ִאים ִדי ְסִפיָרה 
ה", ֶטעג, ֵאיין ָטאג "ֶחֶסד ֶשִבְגבּוָרה", ֵאיין ָטאג "ְגבּוָרה ֶשִבְגבּורָ 

ן ֶמעְנְטש ַאֶלע ֵרייֶען ִזיְך ַאִריֶבער אֹויפְ ָדאס ֵמייְנט ַאז ֶיעְדן ָטאג דְ 
ִמיֵני ַמָצִבים אּון ְשֶוועִריַקייְטן ְברּוֲחִניּות ּוְבַגְשִמיּות, אּון ֶווען 

צּוִריק צּום  .ֶדער ֶמעְנְטש ָהאט ֵשֶכל אּון ֶער ֶדעְרַהאְלט ִזיְך
ַכאְפן ִוויִפיל ּתֹוָרה ּוִמְצֹות ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ֶער ְפרּוִביְרט ַאַרייְנצּו

בּועֹות שָ  יֹום טֹובם ף ָכל סֹוף ָאְנקּוֶמען צּוֶער ֶקען, ֶוועט ֶער סוֹ 
צּו ַקָבַלת ַהּתֹוָרה, ֶ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 

, ַדאְרף ֶמען בּועֹותשָ ֶמען ֵגייט ְמַקֵבל ַזיין ִדי ּתֹוָרה אּום יֹום טֹוב 
קֹוֶדם ֵצייְלן ִדי ֶטעג, ָדאס ֶלעְרְנט אּוְנז ַאז ֶיעֶדער ָטאג ִאיז ַא 

ר ָטאג, ֶיעְדן ָטאג ֶקען ֶמען גּוט ֶגעֵצייְלֶטער ָטאג, ַא ִוויְכִטיֶגע
 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 שֹוין 

אג, אּון ֶמען ֶגעְבט ִזיְך ַא קּוק ָאן ִווי ַאִריֶבער ֶגעַגאְנֶגען רֹוב טָ 
ַאזֹוי ֶדער ָטאג ִאיז ַאִריֶבער ִמיט ָגאְרִניְשט, ָטאר ֶמען ִניְשט 
אֹויְפֶגעְבן אֹויף ֶדעם ָטאג אּון ְטַראְכְטן "ִדי ַהייְנִטיֶגע ָטאג ִאיז 

ַכאְפן גּוֶטע שֹוין ֶדעְרָנאְך, ָמאְרְגן ֶוועל ִאיְך ְפרּוִביְרן ַאַריין צּו 
ַזאְכן, ָמאְרְגן ֶוועל ִאיְך ֶלעְרֶנען, ָמאְרְגן ֶוועל ִאיְך ַדאֶוועֶנען", ַווייל 
ֲאִפילּו אֹויב ֶעס ִאיז ָנאְך ֶגעְבִליְבן ָנאר ֶעְטִליֶכע ִמינּוט פּוֶנעם 

ֶמען  טעם ַגאְנְצן ָטאג, אֹויב ֶוועָטאג, ֶקען ֶמען ָנאְך ַפאֶרעְכְטן דֶ 
ֶעס ִאיז ָנאְך ֶגעְבִליְבן צּו  אֹויְסִניְצן ִדי ֶעְטִליֶכע ִמינּוט ָוואס

ֶלעְרֶנען ַאִביְסל ּתֹוָרה, צּו טּוהן ֶעֶפעס ִמְצֹות ּוַמֲעִשים טֹוִבים, 
 ִמיט ֶדעם אֹויְפֵהייְבן ֶדעם ַגאְנְצן ָטאג.ֶמען  טֶווע

ָדאס ֶלעְרֶנען ִמיר פּון ִדי ְסִפיָרה ֶטעג, ֶיעֶדער ָטאג ִאיז ַא 
ֶגעֵצייְלֶטער ָטאג, אּון ֶווען ֶמען ֶוועט ָאְנֵהייְבן פּון ֶיעְצט 
אֹויְסצּוִניְצן ֶיעְדן ָטאג ִווי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין, ֶוועט ֶמען ֶקעֶנען 

 .בּועֹותשָ ל ַזיין ִדי ּתֹוָרה פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן אּום יֹום טֹוב ְמַקבֵ 
 )קּוְנְטֵרס ְיֵמי ַהְסִפיָרה(

 

 ֶיעֶדער ֵצייְלט ַפאר ִזיְך ַאֵליין

ְלַעְצְמֶכם. ֶיעֶדער  -ֲחַז"ל ָזאְגן אֹויְפן ָפסּוק ּוְסַפְרֶּתם ָלֶכם 
 ֶמעְנְטש ַדאְרף ֵצייְלן ְסִפיָרה ַפאר ִזיְך ַאֵליין. ָדאס קּוְמט אּוְנז 

 

ִדי ְסִפיָרה ֶטעג, ָדאס ַאֶלעס ַדאְרף ֶמען טּוהן ַפאר ִזיְך ַאֵליין אּון ֶלעְרֶנען ַאז ִדי ַאֶלע ִהְתַחְזקּות ָוואס ֶמען ֶקען ַארֹויְסֶלעְרֶנען פּון 
 ִניְשט קּוְקן אֹויף ַא ְצֵווייְטן.

ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן. ִאיז ָדא ַא ַפאְרֶקעְרֶטע ֵיֶצר ָהַרע פּון ַאזֹוי ִווי ֶעס ִאיז ָדא ַא ֵיֶצר ָהַרע ָוואס ֶרעְדט ָאפ ֶדעם ֶמעְנְטש 
ְרְשְטן ִמיט ַאַזא ֶרעְדט צּו ֶדעם ֶמעְנְטש ַאז ֶער ָזאל קּוְקן אֹויף ַאְנֶדעֶרע ֶעְרִליֶכע ִאיְדן אּון ֶזעהן ִווי ַאזֹוי ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבע ָוואס

ֹוי וואֹויל אּון גּוט, אּון ִאיְך ֶקען ְשַטאְרַקייט אּון ְבֶרען, ַאז ֶדער ֶמעְנְטש ָזאל ַבאקּוֶמען ֲחִליַשת ַהַדַעת פּון ֶדעם, "ֶיעֶנער ִאיז ַאז
ט ַאזֹוי גּוט. ָאֶבער ֶעס ִניְשט ַבאַווייְזן". אֹויְבן אֹויף ֶזעהט ָדאס אֹויס ִווי ֲעָנָוה, ֶדער ֶמעְנְטש ַהאְלט ִזיְך ְקֵליין ַאז ֶער ֶקען ִניְש 

ִאים ַפאְסט ִניְשט צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויף ַזיין ְשַטאְפל וואּו  ֶבֱאֶמת ִאיז ָדאס ַגֲאָוה, ֶדער ֶמעְנְטש ַהאְלט ִזיְך ְגרֹויס ַאז
 ַזיין ַחֶבר. ֶער ַהאְלט, ֶער ֶוועט ָנאר ַזיין צּוְפִריְדן אֹויב ֶער ֶקען ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויף ַא ְשַטאְפל פּוְנְקט ִווי

ֵאייֶבעְרְשֶטער ֵלייְגט ֶיעְדן ֶמעְנְטש ַאַריין ִאין ַאן ַאְנֶדעֶרע ַמָצב, אּון ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִוויל  ָאֶבער ֶדער ֱאֶמת ִאיז ַאז ֶדער
 ֵקייְטן אּון ַזייֶנע ֶמעְגִליכְ  ֶזעהן ִווי ַאזֹוי ֶדער ֶמעְנְטש ֶוועט ִזיְך ְשַטאְרְקן אּון ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן לֹויט ַזיין ְשַטאְפל אּון לֹויט

 
ַׁ

 גהמשך בדף 

   

ְרשַַּׁ בּועַַּׁפַּ שָׁ ַׁתַׁהַּ
ְַׁלֵרֲעךַַָׁׁדאְרְפְסט ֶגעֶדעְנְקן ַאז,  ְבתָׁ הַּ אְבן דִּ ְואָׁ יב הָּ י , זָּאְלְסט לִּ

יר, ַווייל,  מֹוךְַָׁׁשֶלעְכְטס וָּואס דּו ֶמעְנְטְשן ֶגעְבן דִּ וי כָׁ , ַאזֹוי וִּ
יְרסְ  יְך אֹויף, דּו פִּ ַׁה.ט זִּ  , ֵגייט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער נָּאךְ ֲאִני

אל דּו ֶוועְסט ֶגעֶדעְנְקן ַאז ַאלֶ  נּות, אּון ֵאייְנמָּ יט ַרֲחמָּ עס מִּ
יֵים ַזיין קּוְמט נָּאר פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ַדאן ֶוועְסטּו ֶקעֶנען ְמקַ 

י ין פָּסּוק צּו לִּ י פָּשּוט'ֶע ְפַשט אִּ אְבן ֶדעם אֹויְך דִּ ַחֶבר ב הָּ
יְך ַאֵליין, ַווייל דּו ֶוועְסט ֶגעֶדעְנְקן ַאז ֵזיי זֶ  וי זִּ עֶנען פּוְנְקט וִּ

ים פּון ַבאֶשעֶפער.  נָּאר ְשלּוחִּ
ית ַאֲחֵרי ישִּ ה ְשלִּ ים תשס"א לפ"ק(-)תֹוְך ַהַנַחל ְסעּודָּ  ְקדֹושִּ

*** 
ַֹׁאתוַֹׁ ַׁתֹונּו ַֹׁלא ְרְצֶכם ְַׁבאַּ ֵַׁגר ִַׁאְתךָׁ ַׁיָׁגּור ש "מֹוַהרָּא ,ְוִכי

יטָּ  אס"ְשלִּ סּוק קּוְמט אּוְנז ְמַרֵמז ַזיין דָּ וָּואס  א זָּאְגט ַאז ֶדער פָּ
י זָּאְגט  רַ )ֶדער ֶרבִּ יחֹות הָּ יר ְמַקֵבל זַ " :(א"נ' סי ן"שִּ אס זָּאְלט אִּ יין דָּ

יר יְשט נַ , פּון מִּ י ֶוועְלט זָּאל ַאייְך נִּ י ֶוועְלט , ןרְ אַאז דִּ ַווייל דִּ
א ְבַלייְבן טרְ אנַ ַא ֶמעְנְטש ", ֵזייֶער טרְ אנַ  יְך ַאז ֶער ֶוועט דָּ  זִּ

יג י ֶוועְלט אֹויף ֵאייבִּ י יָּארְ , אֹויף דִּ יְשט ַאז דִּ ן אּון ֶער ַכאְפט נִּ
יק ֵגיין צּום ֵאייֶבעְרְש , לֹויְפן ט ַדאְרף ֶמען שֹוין צּורִּ , ְטןאּון אָּ

י ֶוועְלטַדאְרף אּון ֶדעְרַפאר  וי וִּ  ַא ֶמעְנְטש ַאַרייְנַכאְפן אֹויף דִּ
ים ים טֹובִּ ְצֹות ּוַמֲעשִּ  .ֶמער מִּ
סּוק ין פָּ יז ְפַשט אִּ אס אִּ ְרְצֶכםַׁלַׁ ,דָּ ֵַׁגרְַׁבאַּ אְַׁוִכיַׁיָׁגּורִַׁאְתךָׁ

ַֹׁאתוַֹׁ י ֶוועְלט, תֹונּו א אֹויף דִּ וי ַא ֵגר דָּ יז וִּ ה אִּ מָּ י ְנשָּ אּון , דִּ
ידֶ  סּוק וָּואְרְנט אּוְנז מִּ פְ  רער פָּ יְשט אָּ מָּ  ןרְ אנַ זָּאְלן נִּ י ְנשָּ  .הדִּ

סּוק"ַרשִּ  יְשט זָּאְגן ַפאְרן גֵ , י זָּאְגט אֹויף ֶדעם פָּ , רדּו זָּאְלְסט נִּ
ה זָּרָּה" יְנט ֲעבֹודָּ אְסטּו ֶגעדִּ אּון ַהייְנט קּוְמְסטּו , ֶנעְכְטן הָּ

 ?"ֶלעְרֶנען תֹורָּה פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן
אְזן  יְשט לָּ יְך נִּ יר זָּאְלן זִּ יז אּוְנז ְמַרֵמז ַאז מִּ אס אִּ צּוְבֶרעְכן דָּ

ַרע וי ַאזֹוי ֶקעְנְסטּו ֶלעְרֶנען תוֹ " :וָּואס זָּאְגט פּוֶנעם ֵיֶצר הָּ הוִּ  ,רָּ
אְסטּו ֶגעטּוהן ְגרֹויֶסע ֲעֵבירֹות ַווייל ֶדער  ?"ֶווען ֶנעְכְטן הָּ

יד ֶקען ְש  יז ַאז ַא אִּ יק קּוֶמען צּום א ֶמת אִּ יג צּורִּ ֶטעְנדִּ
ילּו, ֵאייֶבעְרְשְטן יְשט ַקיין חִּ יז נִּ אט ֶגעטּוהן בִּ ק וָּואס ֶער הָּ

 .ֶיעְצט
ים ז)  (ֹזאת ַהתֹורָּה ְקדֹושִּ
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א"ש רָׁ ִַׁשיחֹותַׁמֹוהַּ
 

אּוְמְשֶטעְנְדן. ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ַא ַבאזּוְנֶדעֶרע 
ָסאְרט ַנַחת רּוַח פּון ֶיעְדן ִאיד ַבאזּוְנֶדער, אּון ֶמען ָטאר 

 ֵאייֶנעםֵקייְנָמאל ִניְשט קּוְקן אֹויף ַא ְצֵווייְטן, ֵסיי אֹויף 
 ָוואס ִאיז ֶבעֶסער. ָוואס ִאיז ֶעְרֶגער אּון ֵסיי אֹויף ֵאייֶנעם

ֶ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 

 רּוַח ַפאְרן ֵאייֶבעְרְשְטן.ֶקען טּוהן ֶעֶפעס ַא ַנַחת 

ֶ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 

ֶיעֶדער ִאיד ָנאְכַמאְכן אּון ָנאר ְצֵווייְטן. אּון ָדאס ַדאְרף 
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 
ֶווען ַא שּוְסֶטער אּון ֶער ְפֶלעְגט ַּתם, ַאז ֶדער ַּתם ִאיז ֶגע

ַמאְכן ִשיְך ִמיט ְדֵריי ֶעְקן, ָאֶבער ֶער ְפֶלעְגט ִזיְך ֵזייֶער 
ָוואס ֶער ָהאט ֶגעַמאְכט, ֶער ְפֶלעְגט ִשיְך ְפֵרייֶען ִמיט ִדי 

. ִשיְךַאז ֵזיי ֶזעֶנען ֵזייֶער ֵשייֶנע ִשיְך ֵזייֶער אֹויְסלֹויְבן ַזייֶנע 
ַזיין ַווייב ָהאט ִאים ֶגעְפֶרעְגט ַאז אֹויב ֶער ַמאְכט ָיא  ֶווען

, ַדאן ַפאְרָוואס ֶקען ֶער ִניְשט ֶבעְטן ִשיְךַאֶזעְלֶכע ֵשייֶנע 
ֶדעְרַפאר ִדי ֶזעְלֶבע ֶגעְלט ָוואס ִדי ַאְנֶדעֶרע שּוְסֶטעְרס 

ט: ? ָהאט ֶדער ַּתם ֶגעֶעְנְטֶפעְר ִשיְךֶבעְטן ַפאר ֵזייֶעֶרע 
"ָוואס ָהאט ָדאס ִמיט ִמיר? ָדאס ִאיז ֶיעֶנעְמ'ס ַמֲעֶשה אּון 
ָדאס ִאיז ַמיין ַמֲעֶשה. אּון ַפאְרָוואס ַדאְרף ִאיְך קּוְקן אֹויף 
ַא ְצֵווייְטן? ָלאִמיר ַאֵליין ַמאְכן ַא ֶחְשבֹון ִוויִפיל ָהאט ִמיר 

ַפאְרִדין אֹויף  , אּון ִוויִפיל ִאיְךִשיְךֶגעָקאְסט צּו ַמאְכן ִדי 
ֶדעם, אּון ִמיט ֶדעם ְפֵריי ִאיְך ִזיְך, אּון ֶעס ִאיְנֶטעֶרעִסיְרט 

 ".ִשיְךִמיר ִניְשט ִוויִפיל ַא ְצֵווייֶטער ַמאְכט אֹויף ַזייֶנע 

ֶווען ֶדער ֶרִבי ָהאט ֶגעֶעְנִדיְגט ִדי ַמֲעֶשה, ָהאט ֶער 
יז ִניְשט ִווי ֶעס ַדאְרף ֶגעָזאְגט: "אּון אֹויב ֶדער ַדאֶוועֶנען אִ 

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 

עְרט ְפָראֶצעְנט ִווי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין, ָזאל ֶמען ַאזֹוי הּוְנדֶ 
ִזיְך ָאֶבער ְפֵרייֶען ֶדעְרִמיט. אּון ַאְנְשָטאט צּו קּוְקן אֹויף ַא 
ְצֵווייְטן ָוואס ֶקען ֶבעֶסער, ָזאל ֶמען קּוְקן אֹויף ָוואס ֶמען 

אּון ַפאְרִדיְנט ַאֵליין פּון ִדי גּוֶטע ַמֲעִשים ָוואס ֶמען טּוט, 
ִזיְך ְפֵרייֶען ִמיט ֶדעם, אּון ַדאן ֶוועט ֶמען זֹוֶכה ַזיין ִזיְך צּו 

 ְ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 

 ִדי ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.אֹויף 
 )ִליקּוֵטי ֲהָלכֹות, ֶפַסח, ה"ט אֹות כ"ב(
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 תלמוד ירושלמיאן נאכאמאל מען הייבט 
 
 

עס איז גרויס די פרייד ביי אלע אנשי שלומינו אז מיטן אייבערשטנ'ס 
האט מען יעצט געענדיגט נאכאמאל גאנץ ש"ס ירושלמי לויטן הילף 

 אן פון אנהויב ירושלמי. לאממען הייבט יעצט נאכא , אוןטעגליכן סדר
אסאך יארן וואס עס איז איינגעפירט ביי אנשי שלומינו צו שוין 

לערנען יעדן טאג א דף גמרא פון תלמוד בבלי און א דף פון תלמוד 
אזוי ווי עס איז געדרוקט אין די לוח  ,און א פרק תוספתא ירושלמי

ב'בלי  - א גאנצע בי"תזיך אויף מען בויעט און מיט דעם  .ברסלב
 י'רושלמי ת'וספתא.

א שיינע געשמאקע בגשמיות זוכט יעדער צו האבן אז מען זעהט 
גרויסע הויז פאר זיך און פאר די משפחה מיט ישוב הדעת, און אזוי 

זענען פון די זאכן וואס  סאז א דירה נאה איז איינ)סוכה נ"ז:( זאגן חז"ל 
כן ווי דארף דאך א מענטש זיכער זאון אויב אז .מרחיבין דעתו של אדם

בלייבט דאס ס האבן א שיינע גוטע הויז אויך אויף יענע וועלט, ווא צו
 .אויף אייביג

מיט דעם וואס מען לערנט יעדן טאג בבלי ירושלמי און תוספתא, און 
מען גייט עס איבער איין מאל און נאכאמאל, מיט דעם בויעט מען זיך 
אויף א שיינע הערליכע געשמאקע הויז אויף יענע וועלט, וואס דאס 

 בלייבט פארן מענטש אויף אייביג.
יי דורכגיין די גאנצע מען זעהט ליידער מענטשן וואס עס קען ז

דורך צו מאל נאיינאר זיבעציג יאר און זיי האבן נישט זוכה געווען אפילו 
גיין און ענדיגן בבלי ירושלמי תוספתא, און זיי גייען אוועק פון די וועלט 

 .גארנישט, און עס איז א גרויס רחמנות אויף זייערע נשמות מיט
לערנען יעדן  דערפאר דארף מען האבן שכל און זעהן אריינצוכאפן צו

 טאג כאטש איין דף בבלי און איין דף ירושלמי און א פרק תוספתא, און
 גרייט מען זיך אן גוטע שפעזן מיטצונעמען אויף יענע וועלט.דעם מיט 

דערציילט ונז האט אעס און בגשמיות קען מען אויך געהאלפן ווערן. 
אז ער האט זיך זייער געמוטשעט מיט א קליינע דירה, ער  א אינגערמאן

האט שוין לאנג געדארפט האבן א גרעסערע דירה אבער ער האט נישט 
געקענט טרעפן א פאסיגע דירה, און ער האט נישט געהאט די געלט 

 פאר א נייע דירה.
און ב'בלי י'רושלמי אז מיטן לערנען  ווען ער האט געהערט פון דעם

י"ת, מען בויעט זיך אויף א הויז. האט ער ב בויעט מען זיך א ת'וספתא
עס אנגענומען בתמימות ופשיטות, ער האט מקבל געווען אויף זיך צו 

גמרא פון בבלי און ירושלמי מיט א פרק לערנען יעדן טאג א דף 
דעם אייבערשטן אז אין דעם זכות זאל תוספתא, און ער האט געבעטן 

 ער באקומען א נייע דירה.
ינגערמאן איז ברוך ה' און דער אאיז נישט דורך קיין לאנגע צייט  עס

פאר א געהאלפן געווארן, ער האט געטראפן א הערליכע גרויסע דירה 
 הדעת. בתהרחמיט ציען געקענט אריבערזיך  גוטע פרייז, און ער האט

זיין גוטע אויפגעגעבן נישט שוין פארשטייט זיך אז ער האט 
אונטערנעמונג, נאר ער האט ווייטער ממשיך געווען צו לערנען יעדן 

 .ת'וספתאאון ב'בלי י'רושלמי טאג 
, איז ירושלמייעצט ווען מען גייט אנהויבן א פרישע מחזור אין לימוד 

צו לערנען די פאסיגסטע צייט זיך מיטצוכאפן, און אנהויבן מיטן סדר 
, און מיט דעם זיך איינקויפן אלע גוטע זאכן דף ירושלמי יעדן טאג א

 י וועלט און אויף יענע וועלט.אויף ד
 

 הזה! הבי"ת כבוד יהיה גדול
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צו באקומען דעם גליון יעדע וואך אויף אימעיל, ווי אויך צו אדוועטייזן אינעם גליון 

Breslevcenter@gmail.comַׁ פארבינט אייך צו:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ~ נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק' ~
 

 אפגעצייכנט צו די עפענונג פון יאר פיר
 "תלמוד תורה היכל הקודש ברסלב"

 

פון ווען מיר האבן געעפנט די תלמוד תורה אין  יאר פיר אין די יעצטיגע טעג ווערט
, האט שוין די ןיארי לעצטע אין ד ."תלמוד תורה היכל הקודש ברסלב" וויליאמסבורג,

די קינדער ווערן  אוא פלאץ וו סתלמוד תורה געהאט א ווייט גרייכנדע אפקלאנג, אל
על דרך ישראל סבא, מיט די אלע הייליגע עצות  ן יראת שמיםנתחנך מיט תורה תפלה או

 מוהרא"ש לערנט אונז.אזוי ן וועג ווי פון הייליגן רבי'ן, אויפ
אויף די קינדער א מען זעהט ווי עס זאגן עדות אלע עלטערן,  .הכרת פניהם ענתה בם

דאס . געווענליך געוואלדיגע חן, אן איידלקייט און ערליכקייט וואס מען טרעפט נישט
קומט נאר פון די הייליגע תורה וואס די קינדער לערנען פלייסיג וואס די תורה איז אילת 

. ייבערשטן אויף די אייגענע שפראךאהבים ויעלת חן, ובנוסף וואס די קינדער רעדן צום א
ת פון תפלה", זאכן וואס זיי די קינדער זענען שטענדיג פארנומען צו דערציילן "מעשיו

 טער האט זיי געהאלפן.געבעטן דעם אייבערשטן און דער אייבערש האבן
ווי  די הארץ ווערט איבערגענומען ווען מען הערט ווי די תמימות'דיגע קינדער, דערציילן

ווי דער אייבערשטער העלפט זיי  זיי בעטן דעם אייבערשטן בתמימות ופשיטות און
עטליכע קינדער האבן דערציילט פארן מלמד נאך פסח, אז זיי האבן נישט  .שטענדיג

ן זייערע עלטערן צו באקומען א גוטע אפיקומן, אנשטאט דעם מוטשען עוטשגעוואלט מ
 עסווען  .אייבערשטער וועט זיי זיכער העלפןזיי ענדערשט דעם אייבערשטן, און דער 

נגע הערצער צו לעבן מיטן אייבערשטן, וועט דאס מיטוואקסן יוווערט איינגעבאקן אין די 
אין יעדן  .ן שוין קיינמאל נישט אוועקגיין פונעם אייבערשטןיארן, און זיי וועל מיט זיי אלע

וועלן זיי וויסן אז זיי האבן זיך צו וועם צו ווענדן, דער אייבערשטער  ,זייןמצב וואס זיי וועלן 
 גייט מיט זיי שטענדיג, און ער וועט זיי קיינמאל נישט פארלאזן.

ן די חברי וועמיט פיר יאר צוריק עס דערמאנט זיך די התחלה פון די תלמוד תורה, 
איבערצוגיין אלע דעטאלן חול המועד פסח תש"ע ההנהלה זענען געזיצן ביי מוהרא"ש 

האט זיך  סוואס ע ה, האט מוהרא"ש דערציילט דעמאלטאיבער די תלמוד תור
אפגעשפילט אין וויליאמסבורג ווען מען האט געגרינדעט די ערשטע ברסלב'ע בית 

 המדרש אין וויליאמסבורג.
האט דערפון געהערט, און מען  ווייניג בימים ההם איז ברסלב געווען א נייע זאך וואס

האט זיך זייער געמוטשעט מיט מנין, מאכט זיך אמאל אז דער גבאי פון בית המדרש האט 
אז מען  -א יונגע אינגערמאן  דאןוואס איז נאך געווען  -זיך אויסגערעדט פאר מוהרא"ש 

האט מוהרא"ש  .שמוטשעט זיך זייער מיט צוזאמשטעלן מנין יעדן שבת אין בית המדר
זיך צושמייכלט און זיך אנגערופן, "זארגט נישט, דא אין וויליאמסבורג וועט נאך זיין א 

אריבער געפארן דארט באסעס פון  תורה", און ווען עס איז דעמאלט ברסלב'ע תלמוד
פארשידענע תלמוד תורה'ס, האט מוהרא"ש געזאגט, "דו זעהסט די באסעס? אזוי וועלן 

 באסעס וואס וועט שטיין אויף זיי "תלמוד תורה היכל הקודש ברסלב".ארום פארן 
ך אנגערופן צו פאר דעם גבאי'ן איז דאס געווען ווי א ווילדער חלום, און ער האט זי

זעהט מען אז די  -האט מוהרא"ש אויסגעפירט  -'ט בהקיץ", יעצט מ"איר חלו מוהרא"ש,
 חלום איז ברוך ה' מקוים געווארן.

מיטן אייבערשטנ'ס הילף האט זיך די תלמוד תורה גאר שטארק פארברייטערט און 
 פארבעסערט במשך די לעצטע יארן, צו די צופרידענהייט פון אלע עלטערן.
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ְרתָׁ ֲאֵלֶהם מַּ ֲהֹרן ְואָׁ ֹכֲהִנים ְבֵני אַּ "י:  .ֱאֹמר ֶאל הַּ ְרתָׁ ָזאְגט ַרשִׁ מַּ , ֱאֹמר ְואָׁ
ִנים ְקטַּ ל הַּ ְזִהיר ְגדֹוִלים עַּ  .ְלהַּ

יר  יז ָדאס ַמְסבִׁ יָט"א אִׁ י ָזמֹוַהָרא"ש ְשלִׁ וי ֶדער ֶרבִׁ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן אְגט לֹויט וִׁ )לִׁ

יָמן רס"א(  ילּו ֶווען ַא ֶמעְנְטש ַפאְלט פּון ַזייֶנע ַמְדֵרגֹות אִׁ ֵחֶלק א' סִׁ יז ֶעס ַאז ֲאפִׁ
יְך מּוְזן ַבאַנייֶען, ַווייל .אֹויְך פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן ֶער  ַאזֹוי ֶוועט ֶדער ֶמעְנְטש זִׁ

ישֶוועט  יֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן. מּוְזן ָאְנֵהייְבן פּון ְפרִׁ  צּו דִׁ
ילּו ֶווען ֶעס ֵגייט גּוט ַפאְרן ֶמעְנְטש  ,ֶער ַדאֶוועְנט ,ֶער ֶלעְרְנט ,ֶדעְרַפאר ֲאפִׁ

י ַדאְרף ֶער ָאֶבער  .ן ֲעבֹוַדת ה'יְלט ַא ֶגעְשַמאק אּון ַא ַחיֹות אִׁ האּון ֶער פִׁ
י ֶגעֶדעְנֶקען ַאז ֶעס ֶקען קּוֶמען ַא ַצייט ָוואס יְשט פִׁ ְלן, ֶעס הֶער ֶוועט ָגאְרנִׁ

יְנַגאְנְצן טּוְנְקל אּון אֹויְסֶגעָלאְשן ים ַזיין אִׁ יְלן ַקיין ֶער ֶוו ,ֶוועט אִׁ יְשט פִׁ עט נִׁ
אּון ָאְנֵהייְבן  ,ָאֶבער ֶער ֶוועט זִׁיְך מּוְזן ְשַטאְרְקן אּון ֶדעְרַהאְלְטן .יֹותשּום חִׁ 

יֶנען ֶדעם  יש צּו דִׁ יְש  ,ֵאייֶבעְרְשְטןפּון ְפרִׁ וי ֶער ָהאט ָנאְך ֵקייְנָמאל נִׁ ט ַאזֹוי וִׁ
יְנט ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן.  ֶגעדִׁ

יז ְפַשט,  ְרתָׁ ָדאס אִׁ מַּ ִנים ,ֱאמֹור ְואָׁ ְקטַּ ל הַּ ְזִהיר ְגדֹוִלים עַּ ֶמען ַדאְרף  .ְלהַּ
י ְקֵלייֶנע י ְגרֹויֶסע אֹויף דִׁ ין  .ָוואֶרעֶנען דִׁ י ַצייט ָוואס ֶעס ָדאס ֵמייְנט ַאז אִׁ דִׁ
י  ,יֹותחִׁ ֵגייט גּוט ַפאְרן ֶמעְנְטש ֶער ָהאט  ָזאל ֶער זִׁיְך צּוְגֵרייְטן ַפאר דִׁ

י צַ  ,ְשֶוועֶרע ֶטעג ישּות ַהַדַעתּוייְטן ָוואס ֶער ֶוועט ַזיין פצּו דִׁ יט ֲחלִׁ ֶעס  ,ל מִׁ
יְנַגאְנְצן טּוְנְקל ים ַזיין אִׁ יְך ֶדעָמאלְ  ,ֶוועט אִׁ ֶקעֶנען  אֹויךְ  טַאז ֶער ָזאל זִׁ

 ֶדעְרַהאְלְטן.
 )ֹזאת ַהּתֹוָרה ֱאמֹור א'(

*** 
 

א ֶחְטאוֹ  יו ְונָׁשָׁ ֵלל ֱאֹלקָׁ יז ְשֶווער . ִאיש ִאיש ִכי ְיקַּ ְכאֹוָרה אִׁ ָוואס ַפארְ לִׁ
י ָלשֹון " יוֶדער ָפסּוק ַכאְפט ָאן דִׁ אֶשעֶפער "זַּיין" -"  ֱאֹלקָׁ יְשט דִׁ אּו, בַּ  ין נִׁ

אֶשעֶפער. ֶדער - "ֱאֹלִקים"ע ָלשֹון יכֶ לִׁ נְ ועעוֶ גֶ   בַּ
י ָזאְגט  וי ֶדער ֶרבִׁ יר לֹויט וִׁ יז ָדאס ַמְסבִׁ יָט"א אִׁ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן מֹוַהָרא"ש ְשלִׁ )לִׁ

יָמן ל"ו(  יְכטִׁ ֵחֶלק א' סִׁ  ,ייטיְגקַ ַאז פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן קּוְמט ַאָראפ ַא ָפשּוט'ֶע לִׁ
 ס.ס, ָאֶדער צּו ְשֶלעְכטְ אֹויְסֶגעַטייְטְשט צּו גּוטְ ָוואס ֶקען ֶוועְרן 

יֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן ֹויבא יְנט ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֵמי ,ֶדער ֶמעְנְטש ְגֵלייְבט אִׁ
יג ַזיין  יֶכע ֶלע טֶדעָמאלְ  ,סגּוטְ ְשֶטעְנדִׁ יְקלִׁ  אֹויב . ןבְ ָהאט ֶער ַא ֶגעְשַמאֶקע ְגלִׁ
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רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
 

אפ  ~  ~ אַּ ִקיֶשעֶלע אּוְנֶטעְרן קָׁ
 

י ָהאט אּוְנז ֶגעֶגעְבן ַא  ֶדער ֶרבִּ
י יֶגע ְגרֹויֶסע ַמָתָנה, ָוואס ָדאס אִּ ז ֶגעַוואְלדִּ

ְתבֹוְדדּות י ֵעָצה פּון הִּ ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ָזאל  .דִּ
יְך אֹויְסֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַזיין ַגאְנֶצע  זִּ

וי ַהאְרץ אֹויף ַזיין ֵאייגֶ  עֶנע ְׁשְפַראְך, ַאזֹוי וִּ
יְך אֹויס צּו ַא גּוֶטע ְפַרייְנד,  רֶמען ֶרעְדט זִּ

יְנד ֶבעְהט פּון ַזיין ַטאֶטע  וי ַא ְקֵליין קִּ אּון וִּ
ויל ָהאְבן.  ַאֶלעס ָוואס ֶער וִּ

ָדאס ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן ְבֶרעְנְגט 
ׁשּו ין ֶמעְנְטׁש ַא ְׁשַטאְרֶקע יִּ ב ַהַדַעת, ַאַריין אִּ

ין  ויְסן ָוואס ֶער ָהאט צּו טּוהן אִּ ֶער ָזאל וִּ
יְׁשט ֶוועְרן ַפאְרלֹויְרן ֶווען  ֶיעֶדע ַמָצב, אּון נִּ

יְׁשט  וי ַאזֹוי ַזאְכן ֵגייֶען נִּ ויל. ַלייֶדער וִּ ֶמען וִּ
יְך ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש ַזיין ֶפעְקל ָצרֹות,  ָהאט זִּ

יְׁשט ַקיין ְפָראבְ   .ֶלעֶמעןֵקייֶנעם ֶפעְלט נִּ
יז ֶעס ָגאר  י ֵעָצה אִּ ָאֶבער ֶווען ֶמען נּוְצט דִּ
יהְלט ַאז ֶמען ָהאט ַא  ַלייְכֶטער, ֶמען פִּ
יְׁשט  יז נִּ יֶׁשעֶלע אּוְנֶטעְרן ָקאפ, ֶמען אִּ קִּ

ן ַוואֶסער. ֶמען ָהאט ֶדעם פְ ַאֵליין אֹוי
יז  יְך, ָוואס ֶער אִּ יט זִּ ֵאייֶבעְרְׁשְטן מִּ

יג ְגֵרייט צְׁש  ּו ֶהעְלְפן ֶדעם ֶמעְנְטׁש ֶטעְנדִּ
ים. יְך צּו אִּ  ָוואס ֶוועְנְדט זִּ

יְך צּוֶגעֹוואֹויֶנען ַאז ַפאר  יד ַדאְרף זִּ ַא אִּ
יּות אּון  ֶער טּוט ֵסיי ֶוועְלֶכע ַזאְך, ֵסיי ְברּוֲחנִּ
יְך קֹוֶדם דּוְרְכֶרעְדן  יּות, ָזאל ֶער זִּ ֵסיי ְבַגְׁשמִּ

יְטן ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ֶער ָזאל דֶ  עְרֵצייְלן ֶדעם מִּ
ֵאייֶבעְרְׁשְטן ָוואס ֶער ְפַלאְנט צּו טּוהן, אּון 
יַח  ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאז ֶער ָזאל ַמְצלִּ
ין ָוואס ֶער טּוט, אּון ַאז ֶער ָזאל טּוהן  ַזיין אִּ
י ָנָתן ְפֶלעְגט ָזאְגן ַאז  יֶגע. ֶרבִּ יְכטִּ ָנאר ָדאס רִּ

יְך ַאזֹוי ְׁשטַ  אְרק צּוֶגעוואֹויְנט צּו ֶער ָהאט זִּ
יְׁשט  ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאז ֶער ָהאט נִּ
ֶגעֶקעְנט טּוהן ַקיין ׁשּום ַזאְך ַפאר ֶער ָהאט 
 ,ָדאס קֹוֶדם ֶדעְרֵצייְלט ַפאְרן ֵאייֶבעְרְׁשְטן
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רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
 

יְרן ָנאְכצּוַמאְכן. יר ַדאְרְפן ָדאס ְפרּובִּ  אּון מִּ
י ְגֶרעְסֶטע ַזאְך ָוואס ַא יז צּו ֶרעְדן צּום  דִּ ֶמעְנְטׁש ֶקען טּוהן אִּ

יְרט  ֵאייֶבעְרְׁשְטן. אֹויֶסער ָוואס ָדאס ֶהעְלְפט ֶדעם ֶמעְנְטׁש אּון פִּ
יְגן ֶדעם ֶמעְנְטׁש פּון  יְגן ֶוועג, טּוט ָדאס אֹויְך ֵריינִּ יְכטִּ ים אֹויְפן רִּ אִּ

דֹות ָוואס זֶ  עֶנען ַאֶלע ֲעֵבירֹות אּון פּון ַאֶלע ְׁשֶלעְכֶטע מִּ
יְגְסֶטע  יְדרִּ י נִּ ים אֹויף פּון דִּ ים. ֶעס ֵהייְבט אִּ ין אִּ ָאְנֶגעְקֶלעְבט אִּ

י ֶהעְכְסֶטע ַמְדֵריגֹות. ים ַארֹויף צּו דִּ  ְפֶלעֶצער, אּון ֶעס ְבֶרעְנְגט אִּ

ט ַקיין ָחְכמֹות  ֶמען ַדאְרף ִניש ְ

יז ֱאמּוָנה ַא ְקלֵ  י ֶוועְלט אִּ י ָזאְגט: "ַביי דִּ יַקייט, ֶדער ֶרבִּ יינִּ
יָקר ֱאמּוָנה  יז ֱאמּוָנה ַא ְגרֹויֶסע ַזאְך, אּון ֶדער עִּ יר אִּ ָאֶבער ַביי מִּ
יְנֶדער ְגֵלייְבן, ָאן ַקיין  וי ְפרֹויֶען אּון קִּ יז צּו ְגֵלייְבן ַאזֹוי וִּ אִּ
יְנַגאְנְצן  יט ָחְכמֹות ֶקען ֶער אִּ ָחְכמֹות". אֹויב ֵאייֶנער קּוְמט מִּ

יְך ֶדען ָדאס ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן. ַאֶוועק ַמאְכן  "ֶמען ֶהעְרט מִּ
יְך ֶדען ָהאְבן?""מֶ  אֹויס?" יז ֶדען  ען ַדאְרף מִּ ָלה אִּ "ַמיין ְתפִּ
יְך  ָחׁשּוב?" יְך ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אִּ "ַפאְרָוואס ַדאְרף אִּ

ְנָחה א ית מִּ לֹות פּון ַׁשְחרִּ י ְתפִּ יב?". ָדאס ַדאֶווען ׁשֹוין דִּ ּון ַמֲערִּ
יז גּוֶטע ָחְכמֹות, ָאֶבער ְלַמֲעֶשה ֶוועט ֶדער אֹויֶבער ָחָכם -ַאֶלעס אִּ

יז ֶגעֶווען.  וי ֶער אִּ ֵשֶכל ָאֶבער ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ָהאט ְבַלייְבן ָדאְרט וִּ
י ַאֶלע ָחְכמֹות, ֶער ֶרעְדט צּום  אּון ֶער ַוואְרְפט ַאֶוועק דִּ

וי ַא ְפרֹוי ָוואס ְׁשֵטייט ַביים  ֵאייֶבעְרְׁשְטן יט ַא ַפְׁשטּות ַאזֹוי וִּ מִּ
יְנְדן אּון ֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן אֹויף  יְכט צִּ י יר אִּ לִּ ְׁשְפַראְך, זִּ

יר  י ַדאְרף אֹויף אִּ יְך אֹויס ַביים ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאֶלעס ָוואס זִּ ֶבעְהט זִּ
יַח ַזיין, ַווייל ָלׁשֹון. ַאַזא ֵאייֶנער ֶוועט ֵזי-ַמאֶמע יֶער ְׁשַטאְרק ַמְצלִּ

ַלת ָכל ֶפה, ֶער ֶהעְרט צּו ֶיעְדן  יז ַא ׁשֹוֵמַע ְתפִּ ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער אִּ
ים. יְך צּו אִּ י ַאֶלע ָוואס ֶוועְנְדן זִּ  ֵאייֶנעם, אּון ֶער ֶהעְלְפט דִּ

יֶנען  יְך ַאָמאל ֶגעפִּ י דִּ ַביי ֵאייֶנער פּון ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו ָהאט זִּ
ים, וי ַא  ְמקֹומֹות ַהְקדֹוׁשִּ ָהאט ֶער ֶגעֶהעְרט ָדאְרט וִּ

יד ֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ֶיעֶנער ָהאט ֶגעֵווייְנט  יֶגער אִּ ימּות'דִּ ְתמִּ
ים ֵזייֶער ֵוויי, ֶער ָהאט  צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאז ַזיין ֵציין טּוט אִּ

ים. אּון ַא סּורִּ יֶכע יִּ יְטן ֶרעְדן ָהאט ֶער ֶדעְרפּון ֶגעֶפעְרלִּ יְנמִּ זֹוי אִּ
וי  ין מֹויל אּון ֶגעֶזעהן וִּ יְנֶגער אִּ יד ֵלייְגט ַאַריין ַזיין פִּ ֶיעֶנער אִּ

יר  יֶסער, ָדא טּוט מִּ ָזאְגט ַפאְרן ֵאייֶבעְרְׁשְטן: "ַבאֶׁשעֶפער, ַטאֶטע זִּ
י ֵצי יג ַפאְרן ֵאייֶבעְרְׁשְטן אֹויף דִּ ים ֵוויי". ָאְנַווייְזְנדִּ ין ָוואס טּוט אִּ

וי ֶער ָוואְלט  ֵוויי. ֶער ָהאט ֶגעֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַמָמׁש וִּ
ים. יט אִּ יְך אּון ֶער ֶרעְדט מִּ  ֶגעֶזעהן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַפאר זִּ

ְתבֹוְדדּות, צּו ֶרעְדן  ין הִּ י ְגֶרעְסֶטע ַמְדֵריָגה אִּ יז ֶבֱאֶמת דִּ ָדאס אִּ
ן ַאזֹוי ָנאְנט, ַאז ֶמען ָזאל ַמָמׁש ַווייְזן ַפאְרן צּום ֵאייֶבעְרְׁשטְ 

 ֵאייֶבעְרְׁשְטן וואּו ֶעס טּוט ֵוויי.

ְטן עְרש ְ  ִאיְך ָהאּב ֶיעְצט ֶגעֶרעְדט ִמיְטן ֵאייּבֶ

יז ֶגעֶווען ַא ְגרֹויֶסער ָרָׁשע ַא כֹוֵפר, ֶער ְפלֶ  ְלָחָמה, אִּ י ְצֵווייֶטע ֶוועְלט מִּ ין פֹויְלן, ַפאר דִּ יְדן אִּ יֶכע אִּ ויְׁשן ֶעְרלִּ יְך ְדֵרייֶען ְצוִּ עְגט זִּ
ְדָרׁש ין ַא ְבֶרְסַלב'ֶע ֵבית ַהמִּ ים ֵאייְנָמאל אֹויְסֶגעקּוֶמען ַאַרייְנצּוֵגיין אִּ יז אִּ ְתַנֲהגּות. אִּ יז צּו ֶזעהן ֵזייֶער הִּ , ֶווען ֶער אִּ

ְתפַ  יט הִּ יז ֶער ֶגעֶווען פּול מִּ יט ַארֹויְסֶגעקּוֶמען פּון ָדאְרט אִּ יְך ַארּום פּול מִּ יְך ְדֵריי זִּ ים: "אִּ ֲעלּות, ֶער ָהאט ֶגעָזאְגט ַפאר ַזייֶנע ֲחֵברִּ
יְטן ֵאייֶבעְר  יְדן ָוואס ֵזיי ֶלעְבן ַאזֹוי ְׁשַטאְרק מִּ יְך אִּ י ֱאמּוָנה, אּון ָדא ֶזעה אִּ וי ֵזיי ָהאְבן ֻקְׁשיֹות אּון ְסֵפיקֹות אֹויף דִּ ְׁשְטן, ַאזֹוי וִּ

ים".ֶיעְצט גֶ  יט אִּ  עֶזעהן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן אּון ֶגעֶרעְדט מִּ
וי ֶדער  יהְלט וִּ יְׁשט ַקיין ׁשּום ֻקְׁשיֹות, ֶער ֶזעהט אּון ֶער פִּ ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֵאייֶנער ָוואס ֶרעְדט ַאַסאְך צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן ָהאט נִּ

ים ְׁש  יט אִּ יז מִּ יג מִּ אִּ יג, אּון ֶער ֶרעְדט ְשֶטעְנדִּ יְנג ַפאְרְדֵרייֶען ַא ָקאפ.ֶטעְנדִּ יְׁשט ַאזֹוי ְגרִּ  יְטן ֵאייֶבעְרְׁשְטן. ַאַזא ֶמעְנְטׁש ֶקען ֶמען נִּ

ֶווער  פּון ָאְנהֹויּב ִאיז ש ְ

יְׁשָטא ַקי יז נִּ ין ַגן ֵעֶדן, ֶעס אִּ וי אִּ  ֶבעֶסעֶרע אּון  יןֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֶרעְדט ׁשֹוין ַאַסאְך צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן ֶלעְבט ֶער ַמָמׁש וִּ
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
יְך ֵאיין  ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ,ָאֶבער ֶדער ֶמעְנְטש ֶרעְדט זִׁ

ים יְך ַחס ְוָשלֹום נֹוֵקם ַז ָהאט אִׁ ויל זִׁ יב, אּון ֶער וִׁ יְשט לִׁ ין נִׁ יין אִׁ
ים,  ַאֶלעס . ָהאט ֶדער ֶמעְנְטש ַא ְשֶלעְכט ֶלעְבן ַדאןאִׁ

ין ֶדעם ֶמעְנְטש ַאֵלייזִׁי טעְנדְ ֶוו  .ןְך אִׁ
ין ָפסּוק יז ְפַשט אִׁ ֵלל  .ָדאס אִׁ יו"ִאיש ִאיש ִכי ְיקַּ  "ֱאֹלקָׁ

א ֶחְטאוֹ  ָדאס " ַבאֶשעֶפער, זַּיין"ָנאר ַא ֶמעְנְטש ֶשעְלט  ,ְונָׁשָׁ
יְך אַ ֵמייְנט ַאז ֶער ֶשעְלט  יין ַא ָנאר ַווייל ֶער ֶרעְדט זִׁ

וי ַזיין ֹמַח ָהאט אֹויְסֶגעְטַראְכט, ָאֶבער ַבאֶשעֶפער  לֹויט וִׁ
יז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ַא גּוֶטער ַבאֶשעֶפע ר ָוואס ֶבֱאֶמת אִׁ

יג. ויל אּוְנז ָנאר ֶהעְלְפן ְשֶטעְנדִׁ  וִׁ
 (ּתֹוְך ַהַנַחל, ֵליל שב"ק, תש"ס)

*** 

ה  שָׁ ֲאֶשר עָׁ ֲעִמיתֹו כַּ ֶשה לוֹ ְוִאיש ִכי ִיֵתן מּום בַּ  .ֵכן ֵיעָׁ
יָט"א ָזאְגט ַאז ֶדער ָפסּוק קּוְמט אּוְנז ְמרַ  ֵמז ַזיין מֹוַהָרא"ש ְשלִׁ

י ָזאְגט  יָמן קי"ג( ָדאס ָוואס ֶדער ֶרבִׁ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' סִׁ ַאז )לִׁ
ין אֹויף ַא ֶמעְנְטש ַחס ְושָ  לֹום, ַפאר ֶעס קּוְמט ַארֹויס ַא ְגַזר דִׁ

ים צּום ְגַז ֹויבא ןן ֶדעם ֶמעְנְטש ַאֵלייט ֶמעְפֶרעגְ  יז ַמְסכִׁ ר ֶער אִׁ
ים גֹוֶזר ֶגעֶווען. ין ָוואס ֶמען ָהאט אֹויף אִׁ  דִׁ

יֶכער אֹויב ֶמען ֶוועט ְפֶרעְגן ֶדעם ֶמעְנְטש ַאֵלייְנס ֶוועט ֶער  זִׁ
יְשט  ים ַזיין.נִׁ : ֶרעְגט ֶמען אֹויף ַא ְצֵווייְטןֶדעְרַפאר פְ  ַמְסכִׁ

יְך ער ָהאט ֶגעטּוהן ַאזֹוי אּון ַאזֹוי, ָוואס ַהאלְ "ֶיעֶנ ְסטּו קּוְמט זִׁ
ים ט אֹויְפן ְצֵווייְטן, 'נְ קְ סְ עְנְטש פַ אּון ֶווען ֶדער מֶ  ?"ַפאר אִׁ

יְך ַאֵלייְנס.'נְ קְ סְ פַ   ט ֶער ַפאר זִׁ
ין ָפסּוק יז ְפַשט אִׁ ֲעִמיתוֹ  .ָדאס אִׁ ֶווען  ,ְוִאיש ִכי ִיֵתן מּום בַּ

ֲאֶשר .עְנְטש ָזאְגט אֹויף ַא ְצֵווייְטן ַאז ֶער ָהאט ַא מּוםַא מֶ   כַּ
ֶשה לוֹ  ה ֵכן ֵיעָׁ שָׁ וי ֶער ָהאט ֶגע'עָׁ ט אֹויְפן 'נְ קְ סְ פַ , ַאזֹוי וִׁ

ים.  ְצֵווייְטן ַאזֹוי טּוט ֶמען ַפאר אִׁ
יְטן פּון  יְך זֵייֶער ָאְפהִׁ ֶדעְרַפאר ַדאְרף ַא ֶמעְנְטש זִׁ

י ֶזעְלֶבע ַצייט  .ען ַא ְצֵווייְטןק'ֶעֶנסְ פַ 'ָאפְ  ין דִׁ ט 'נְ קְ סְ פַ ַווייל אִׁ
יְך ַאֵלייְנס. אֹויף ֶמען  זִׁ

 )ֹזאת ַהּתֹוָרה ֱאמֹור ח'(  
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רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
י  ֶגעְׁשַמאֶקעֶרע ַזאְך פּון ֶדעם, ֶמען ֶלעְבט אֹויף דִּ
יהְלט ַאז  ֶוועְלט ַאזֹוי אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט, ֶמען פִּ
יְׁשט ַאֵליין. ָאֶבער פּון  יז ֵקייְנָמאל נִּ ֶמען אִּ
ויל ָאְנהֹויְבן ֶרעְדן צּום  ָאְנהֹויב ֶווען ֶמען וִּ

יז ֶעס ָנאְך ֵזייֶער ְׁשֶווער, ֶמען  ֵאייֶבעְרְׁשְטן אִּ
וי ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶהעְרט  יְׁשט ְגַלייְך וִּ יהְלט נִּ פִּ
יְך ַדאְכְטן ַאז ֶמען ֶרעְדט ְסַתם  אֹויס, ֶעס ֶקען זִּ

י ֶוועְלט ַאַריין. ין דִּ  אִּ

ין  יְך ֵזייֶער ְׁשַטאְרְקן אִּ יֶבער ַדאְרף ֶמען זִּ ֶדערִּ
יז ָאְנהֹויב, אּון ֶגעֶדעְנְקן ַא ז ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער אִּ

ַלת ָכל ֶפה, ֶער ֶהעְרט אֹויס ֶיעְדן  ַא ׁשֹוֵמַע ְתפִּ
ין ֶיעְדן ַמָצב אּון ֶמען ֶקען אֹויף ֶדעם  .ֶמעְנְטׁש אִּ

ַאֵליין אֹויְך ֶבעְטן, ַאז ֶמען ָזאל זֹוֶכה ַזיין צּו 
יז ָדא אּון ַאז ֶמען  יהְלן ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער אִּ פִּ

ים. אּון ֵאייְנָמאל ֶמען ֶגעוואֹויְנט זָ  אל ֶרעְדן צּו אִּ
יְׁשט ָדא ַקיין ֶבעֶסעֶרע ַזאְך  יז נִּ יְך צּו ֶדעְרצּו אִּ זִּ

 פּון ֶדעם.
 

עְטן? ֶטע ּבֶ  אֹויף ָוואס ָזאל ֶמען ִדי ֶעְרש ְ

י ָזאְגט  יָמן נ"ב(ֶדער ֶרבִּ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' סִּ ַאז  )לִּ
ְתבֹוְדדּות, ֶער ֶרעְדט ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש מַ  אְכט הִּ

צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ֶער ֶבעְהט ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאז 
דֹות,  ֶער ָזאל ָפטּור ֶוועְרן פּון ַאֶלע ְׁשֶלעְכֶטע מִּ
דֹות, ַדאְרף ֶער קֹוֶדם  אּון ָהאְבן ָנאר גּוֶטע מִּ
ָדה אּון ַאְרֶבעְטן ָנאר אֹויף  ֶבעְטן אֹויף ֵאיין מִּ

י דֶ  יְנַגאְנְצן אֹויְסַאְרֶבעְטן דִּ יז ֶער ֶוועט אִּ עם בִּ
י ְצֵווייֶטע  ָדה, אּון ֶדעְרָנאְך ָזאל ֶער ֵגיין צּו דִּ מִּ

יֶטע אּון ַאזֹוי ַווייֶטער. י ְדרִּ  אּון צּו דִּ

י י ְׁשֵאָלה, פּון וְך ְׁשֶטעְלט זִּ ֵהייְבט  אּווָאֶבער דִּ
יְלט מִּ  יז ָאְנֶגעפִּ יט ַאֶלע ֶמען ָאן? ֶווען ֶמען אִּ

י  ָדה ָזאל ֶמען דִּ דֹות, אֹויף ֶוועְלֶכע מִּ ְׁשֶלעְכֶטע מִּ
 ֶעְרְׁשֶטע ֶבעְטן?

ָדה אֹויף ָוואס ֶמען ַדאְרף ֶבעְטן  י ֶעְרְׁשֶטע מִּ דִּ
ְמָחה, ֶמען ַדאְרף ַאַסאְך ֶבעְטן ֶדעם  יז אֹויף שִּ אִּ
יְך,  יג ַזיין ְפֵריילִּ ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאז ֶמען ָזאל ְשֶטעְנדִּ

יְׁשט ַזיין צּוֶגעֵלייְגט אּון אּו ן ֵקייְנָמאל נִּ
יְך ַפאְלט  יז ְפֵריילִּ יג, ַווייל ֶווען ֶמען אִּ ְטרֹויֶערִּ
ׁשֹוין ְמֵמיָלא ַאֶוועק ַאֶלע ַאְנֶדעֶרע ְׁשֶלעְכֶטע 
דֹות, ָוואס קּוֶמען פּון ַעְצבּות אּון ָמָרה  מִּ

דֹות.  ְׁשחֹוָרה, אּון ֶמען ַבאקּוְמט ַאֶלע גּוֶטע מִּ

יז זֹוֶכה צּו ֶרעְדן ו יז ֶדעם ָוואס אִּ ואֹויל אִּ
יְׁשט ָדא ַקיין  יז נִּ ַאַסאְך צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ֶעס אִּ

 ְגֶרעֶסעֶרע ַזאְך פּון ֶדעם.
ְמָחה( ְתבֹוְדדּות ְוֶעֶרְך שִּ יחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק י' ֶעֶרְך הִּ  )שִּ

 

בֹות  ִמיֵלי ְדאָׁ
בֹות  ֶפעְרל ֶוועְרֶטער אֹויף ִפְרֵקי אָׁ

~~~ 
 

יְנֶדען אֹויְבן  צּוֶגעּבִ

ט ִזיְך   ְמַייֵאש  ַזייןִניש ְ

עְטן. עְטן, אּון ָנאְכַאָמאל ּבֶ עְטן, ּבֶ  ּבֶ

יי ַא ַצִדיק  ְדֵריי ִזיְך ָכאְטש  ּבַ
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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' ~
 

 ה"יון גראס עיארצייט פון ר' חיים בנצערשטע 
 

ה "פונעם טייערן אינגערמאן ר' חיים בנציון גראס עוואך איז געווען די ערשטע יארצייט די 
 יאר. 73ע מיט א יאר צוריק אין יונגן עלטער פון "וואס איז פלוצלינג נפטר געווארן ל

ען באקאנט מיט זיין געוואלדיגע התמדת התורה, שטענדיג האט ר' חיים בנציון ע"ה איז געוו
מען אים געזעהן מיט א ספר אין די האנט, און ער האט דורכגעלערנט ששה סדרי משנה אן א 

און ער פלעגט מחדש זיין שיינע  ,שיעור מאל און אויך גענדיגט ש"ס שו"ע זהר און נאך
געווען אין גמילת חסדים ווען ער פלעגט שטילערהייט ארויס  אויך האט ער עוסק .חידושים

אויך איז ער געווען  .העלפן אידן מיט גרויס איבערגעגעבנקייט ובפרט פאר עניי ארץ ישראל
 באקאנט מיט זיינע גאלדענע מדות, שטענדיג האט ער געהאט א שמייכל אויפ'ן פנים און

 געהאט א גוט ווארט פאר יעדן. בסבר פנים יפות אוןאיינעם אויפגענומען יעדן 
גאר שטארק עוסק געווען אין פארשפרייטן דעם רבי'נס אור אויף דער וועלט, אויך האט  ער

אויך פלעגט ער שרייבן אלע  .ער פלעגט מסדר זיין אלע שיעורים פון מוהרא"ש אויף טעיפ'ס
דעם האט מען ארויסגעגעבן די אידישע קונטריסים, מיט וואס שיעורים פון מוהרא"ש, וואס פון 

 יעדער איז זיך מחי'.
קרובי המשפחה מיט אנשי שלומינו זענען די וואך דינסטאג איז געווען די ערשטע יארצייט. די 

געווען ביי זיין ציון וואו עס האט געהערשט א גרויסע התעוררות, מען האט געזאגט תהלים און 
 און מתפלל געווען.משניות 

זענען זיך עס ה. "יארצייט סעודה אין שטוב פון המנוח ע איז פארגעקומען דידערנאך 
מען און גוטע פריינד.  ,צוזאמגעקומען א גרויסער עולם פון אנשי שלומינו, קרובי המשפחה

רעדט בשבחו פון ר' חיים האט געמען האט מסיים געווען ששה סדרי משנה לעילוי נשמתו. 
 ה, און וואס מיר דארפן זיך לערנען פון אים."בנציון ע
ך צוגאנגען מיט א תפלה צום בענטשן האט מען געדאווענט מעריב, און מען זינאכן 

 בשורות.אזעלכע ביטערע  הערןשטן אז מען זאל מער נישט בעראיי
 

 !נשמתו צרורה בצרור החיים תהא
*** 

 אנטוויקלונגען איבער די נסיעה אויף אומאןנייע 
 

עס איז געווען געמאלדן אויף די שפאלטענעס פון אונזער גליון, איז געווען געפלאנט דאס ווי 
דעם קומענדיגע ראש  אויף, יארק אויף קיעוופלייט וואס זאל פארן גלייך פון ניו -יאר א סטרעיט

געקענט פארן מיט אן נאר מען האט  נאך אן אפשניט פון עטליכע יאר וואס .אומאן איןהשנה 
 .פשטעל אין א צווייטע לאנדא

 פירמעווי די אבער . 'ליניע-אינטערנעשענעל לופט אוקריינא' פליגער איז געווען פון די דער 
עם פליגער צוליב די אומרוען וואס הערשט יעצט אין , האבן זיי אפגערופן דיעצט טזאג

 אוקריינא.
עסקנים די סטאפ. פארן מיט א קענען נאר וועט מען דאס יאר אויך , עס זעהט יעצט אויסווי 

וואס איז  ליניע-לופט סיי וועלכעטיקעט אויף געבן איבער אז עס איז נישט כדאי צו קויפן א 
 .דארט יעצטט שפארבינדען מיט די אוקריינא רעגירונג, צוליב די אומסטאביליטעט וואס הער

ענען זוכה , צו קפירמעסאיז יעצט דא צו באקומען גאר ביליגע טיקעטס פון פארשידענע עס 
 זיין צו זיין ביים הייליגן רבי'ן אויף ראש השנה.

 !השנה שלי עולה על הכלראש 
 

 מיר נעמען אן צו 
 קאפיען פרינטן און

 

 פאר גאר ביליגע פרייזן!
 
 

 ספרים  •  קונטרסים  •  וועכענטליכע גליונות
 

 

 שנעל גוט און ביליג!
 

 743-555-5554רופט אריין פאר א פרייז 
5554printing@gmail.com 

 ָטאג ֶיעֶדע
 ִאיז ַא ַפאְרֶמעְגן

 

 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 
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 גליון היכל הקודש
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ִחיךָׁ ּו ְך ְוֶהֱחזְַּקתָׁ ּבֹו, ג  טָׁ מָׁ ְוִכי יָׁמּוְך אָׁ ב וָׁ ה יָׁדֹו ִעמָׁ ךְ ר ְותֹושָׁ י ִעמָׁ . חַּ
ט  ִביר לֹויט ִווי ֶרִבי ָנָתן ָזאגְׁ ִליָט"א ִאיז ָדאס ַמסְׁ )ִליקּוֵטי מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ

 ט ַאז ֶעס ֶזעֶנען ָדא ֲעִׁשיִריםַאז ֶמען ֶזעהְׁ  :ָכה ג' אֹות ד'(ַהָלכֹות, ִקידּוִׁשין, ַהלָ 
ט זֵ  ָדָקה, ֶווען ֶמען קּומְׁ ן ַקיין צְׁ ט ֶגעבְׁ ן ִניׁשְׁ ן ָוואס ִווילְׁ ָדָקה ָזאגְׁ ן צְׁ יי ֶבעטְׁ

ֶׁשע ִמיךְׁ זֵייֶער ַפאר ן, ִאיךְׁ מּוטְׁ ֶוועֶרע ַצייטְׁ ט ׁשְׁ ִמיר  זֵיי: "ֶעס ִאיז ַהיינְׁ
, אּון ִאיךְׁ  ָדָקה" אֹויךְׁ ן ַקיין צְׁ ט ֶגעבְׁ ָאֶבער ֶדער ֱאֶמת ִאיז ַאז  .ֶקען ִניׁשְׁ

דַ  ַטאנְׁ רֹויֶסע סְׁ ֵרייט, ָנאר לֹויט ִדי גְׁ ץ בְׁ ט ִזיךְׁ ַגאנְׁ ן ֶדער עֹוֶׁשר ֶלעבְׁ טְׁ ארְׁ
ׁשֶ  ן, לֹויט ֶדעם מּוטְׁ ט ַזיין ֶלעבְׁ ֶטעלְׁ ֶגעׁשְׁ עט ֶער ִווי ַאזֹוי ֶער ָהאט ִזיךְׁ אֹויסְׁ

ט אוֹ  . קּומְׁ ן, אִזיךְׁ ֵרייֶטע ֶלעבְׁ ט ֶער ִזיךְׁ ַא בְׁ ִגינְׁ ּון ַפאר יס ַאז ַפאר ִזיךְׁ ַפארְׁ
ֵגיי ט אֹויסְׁ ט ָנאר ַאז ֶער ָזאל ִניׁשְׁ ט ֶער ִניׁשְׁ ִגינְׁ ן ַפאר ֶדעם ָאִריַמאן ַפארְׁ

ֶגער  .הּונְׁ

ט ַארֹויס, ָאֶבער ֶווען עֶ  ט ֶעס ִניׁשְׁ ט ר ֶזעהְׁ אּון ֲאִפילּו ֶווען ֶדער עֹוֶׁשר ָזאגְׁ
לֹויז צּום ִווי ן ֶעֶפעס ֶמער ִווי בְׁ ט ִזיךְׁ צּו קֹויפְׁ לֹויבְׁ ן,  ֶדער ָאִריַמאן ֶערְׁ ֶלעבְׁ

ץ, "ַפאר ֶדעם ָהאב ִאיךְׁ ִאים ֶגעַדא ט ֶעס ִאים אֹויף ָדאס ַהארְׁ ט ֶעסְׁ פְׁ רְׁ
ִאילּו ַפא ן ָדאס אּון ָדאס?", כְׁ ָדָקה?! ַאז ֶער ָזאל ִזיךְׁ קֹויפְׁ ן צְׁ ר ֶדעם ֶגעבְׁ

ט ִזיךְׁ ָנארעֹוֶׁשר קּו ס אּון ַפאר ֶדער ָאִריַמאן קּומְׁ ט ִזיךְׁ ַאֶלעס גּוטְׁ  מְׁ

ֶגער ן פּון הּונְׁ בְׁ ַטארְׁ ט ׁשְׁ  .ַמָמׁש ַאז ֶער ָזאל ִניׁשְׁ

ט ֶדער ָפסּוק,  ךְ ָדאס ָזאגְׁ ִחיךָׁ ִעמָׁ י אָׁ ן "ִמיטְוחַּ רּוֶדער ָזאל ֶלעבְׁ  , ַדיין בְׁ
טּו דִ  סְׁ ִגינְׁ ִגין ֶעסִדיר", ַאזֹוי ִווי ַפאר ִדיר ַפארְׁ ֵרייֶטער, ַפארְׁ ל בְׁ  יךְׁ ַאִביסְׁ

רּוֶדער ֶדער ָאִריַמאן, אּון ֶזעה ַאז ֶער ָזאל אֹויךְׁ ַז יין אֹויךְׁ ַפאר ַדיין בְׁ
ַקייט, אּון ֶדעמָ  ֵרייטְׁ ף ִמיט ַא בְׁ ן ָוואס ֶער ַדארְׁ , אּון ָהאבְׁ ֵרייִליךְׁ ט פְׁ אלְׁ

ן, אַ  ֶטער צּוִריק ָצאלְׁ ׁשְׁ קּוֶמען דִ ֶוועט ִדיר ֶדער ֵאייֶבערְׁ י ז ֶעס ֶוועט ַאַריינְׁ

ן ט ֶפעלְׁ ִניׁשְׁ ָמאל ָגארְׁ ָרָכה ַביי ִדיר, אּון ֶעס ֶוועט ִדיר ֵקיינְׁ  .בְׁ
ַהר ד)  '(ֹזאת ַהּתֹוָרה בְׁ
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 ~ ?ֶרעְדןוָׁואס ֶקען ֶמען   ~
 

ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ֶגעֶגעְבן ַא ַמָתָנה 
ֶדעם ִדיבּור, ַא ֶמעְנְטש ֶקען  -ַפאְרן ֶמעְנְטְשן 

ְדן. ִמיְטן ֶרעְדן ֶקען ֶמען אֹויְפטּוהן ַאַסאְך גּוֶטע ֶרע
ַזאְכן, אּון ִזיֶכער ַאזֹוי ֶווען ֶמען ֶרעְדט צּום 

ְבֶרעְנְגט ִמיט ֶדעם ַאָראּפ ַאֶלע ֶמען  .ֵאייֶבעְרְשְטן
גּוֶטע ַהְשָּפעֹות, ָדאס ְבֶרעְנְגט ַפאְרן ֶמעְנְטש ַאֶלע 

 ּוְבַגְשִמיּות.גּוֶטע ַזאְכן ְברּוֲחִניּות 
ָאֶבער פּון ִדי ַאְנֶדעֶרע ַזייט ֶקען ָדאס ֶרעְדן 
אֹויְך ְבֶרעְנְגן ִניְשט גּוְטס. ִדי ַנאטּור פּוֶנעם 

ז ֶער ֵגייט ֶמעְנְטש ִציהט ִאים צּו ֵגיין ֵלייִדיג, אּון ַא
טּוהן, ֶרעְדט ֶער צּוַזאם ֶעֶּפעס אְך ֵלייִדיג מּוז ֶער דָ 

ַקייְטן, ֶער מּוז ִזיְך ַאַרייְנִמיְשן ִאין ַאֶלע ַנאִרישְ 
ֶ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 ֵאייֶבעְרְשְטן 

ֶקעֶנען ִהיְטן ָדאס מֹויל אּון ִניְשט  ַאז ֶמען ָזאל ִזיְך
 ֶרעְדן ַקיין ְדָבִרים ְבֵטִלים ָאֶדער ַנאִריְשַקייְטן.

ֶווען ֶמען ֶרעְדט ִמיט ַא ַטאֶטע ָאֶדער ַמאֶמע, 
ָדאס ִאיז ֵקייְנָמאל ִניְשט ַקיין ְדָבִרים ְבֵטִלים. ִמיט 

 .ייןֵזיי ַדאְרף ֶמען ֶרעְדן ֵסיי ָוואס ֶעס ָזאל ָנאר זַ 
ִמיט ֶדעם ִאיז ֶמען ַ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 

ת צּו ַווייב, ָדאס ָהאט אֹויְך ַא ְגרֹויֶסע תֹוֶעלֶ 
ְ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 ִמיט 

ָדאס ָהאט ִניְשט ַקיין שּום  ֲחֵבִרים ְדָבִרים ְבֵטִלים,
תֹוֶעֶלת, ֶעס ְטַרייְבט ְסַתם ַאֶוועק ִדי ֵטייֶעֶרע 

 ַצייט, אּון ְבֶרעְנְגט ָנאר ָצרֹות אּון ְּפָראְבֶלעֶמען.
 

 ִווי ַאזֹוי ֶרעְדט ֶמען ָיא?
ַמה אּוְמָנתֹו ֶשל ָאָדם ")חּוִלין פ"ט.( ִדי ְגָמָרא ָזאְגט 

, ָוואס ִאיז ִדי "ים ַעְצמֹו ְכִאֵלםָבעֹוָלם ַהֶזה ָישִ 
ַאְרֶבעט פּון ַא ֶמעְנְטש אֹויף ִדי ֶוועְלט? ֶער ָזאל 
 ִזיְך ַמאְכן ִווי ַא ְשטּוֶמער, ִווי ֶער ֶקען ִניְשט ֶרעְדן. 

 

 

 המשך בדף ב



 ב
 

רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
 

ָדאס  ,, ִדְבֵרי תֹוָרה"ןָיכֹול ַאף ְלִדְבֵרי תֹוָרה ַתְלמּוד לֹוַמר ֶצֶדק ְתַדֵברּו"
 ַדאְרף ֶמען ָיא ֶרעְדן.

ָנאר אֹויְך ֶווען ֶמען ֶרעְדט  ,ָדאס ֵמייְנט ִניְשט ָנאר צּו ֶרעְדן ִאין ֶלעְרֶנען
צּו ֶמעְנְטְשן פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ָדאס ִאיז אֹויְך ֵהייִליֶגע ִדיבּוִרים. 

ַא ֶמעְנְטש ִזיְך צּו ֶגעִפיֶנען ִאין ַא  ֶדעִריֶבער ֶווען ֶעס קּוְמט אֹויס ַפאר
ְשמּוֶעס, ָזאל ֶער ָדאס אֹויְסנּוְצן ַאַריין צּו ְפֶלעְכְטן ֶדעִרין ֶעֶּפעס ִדיבּוֵרי 
ֱאמּוָנה, "ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶוועט ִזיֶכער ֶהעְלְפן" "ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט 

לֹויז ִדי ֶוועְרֶטער "ָברּוְך ה'" "ַחְסֵדי ה'" ִאם ַאזֹוי ֶגעִפיְרט", ָאֶדער ֲאִפילּו בְ 
ֵאייֶבעְרְשְטן ִאיֶנעם ֶדעם ִיְרֶצה ה'". ִמיט ֶדעם ָוואס ֶמען ֶדעְרַמאְנט 

ְשמּוֶעס, ִמיט ֶדעם ִאיז ֶמען ַמְעָלה ִדי ַגאְנֶצע ְשמּוֶעס. אֹויב ֶדער ְשמּוֶעס 
ְטַראְכְטן פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ָהאט ִזיְך  ֶוועט צּוְבֶרעְנְגן ַאז ָנאְך ַא ִאיד ָזאל

 ֶעס שֹוין ֶ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 

 מּוֶעס, ֶוועְרט ֶדער ַגאְנֶצעריְך ַאַריין ִדיבּוֵרי ֱאמּוָנה ִאיֶנעם שְ ְפֶלעְכט אוֹ 
ְשמּוֶעס ֶדעְרהֹויְבן צּו ַא ֵהייִליֶגע ְשמּוֶעס. אּון ֶדעְרַפאר ֶווען ֶער ְשמּוֶעְסט 
ִמיט ֶמעְנְטְשן, ָזאל ֶער ֵאייִביג ֶזעהן ַאַריין צּו ְבֶרעְנְגן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן 

 ֶנעם ְשמּוֶעס.ִאי

ֵטִלים?  ְדָבִרים ב ְ

ִאיְדן, ִמיט ָדאְרְפְסַלייט, ִמיְטן ִציהל  ֶדער ֵהייִליֶגער ַבַעל ֵשם טֹוב ִזי"ַע ַפאר ֶער ִאיז ִנְתַגֶלה ֶגעָוואְרן, ְפֶלעְגט ֶער ַארּום ֵגיין ֶרעְדן ִמיט ָּפשּוֶטע
ֶער ְפֶלעְגט ֵזיי ְפֶרעְגן: "ָוואס ַמאְכט ִאיר? ִווי ַאזֹוי ֵגייט ֶעס?", אּון ֵזיי ָהאְבן ֶגעֶעְנְטֶפעְרט:  .ֵאייֶבעְרְשְטן ֶרעְדן פּוֶנעםַאַריין צּו ְבֶרעְנְגן ִאין ֵזיי צּו 

אּון ַאזֹוי ָהאט ֶער ִזיְך  .ט אּון ְשַטאְרק"ֶגעלֹויְבט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֵזיי ֶזעֶנען ַאֶלע ֶגעזּונְ ""ָברּוְך ה' ַאֶלעס ֵגייט גּוט", "ָוואס ַמאְכט ִדי ִמְשָּפָחה?", 
ִקיה ֶגעְבט ִמיְלְך אּון ֶעס ִאיז ָדא ַּפְרָנָסה" אּון  ָנאְכֶגעְפֶרעְגט אֹויף ִדי ֶפעְלד ַזאְכן, "ִווי ַאזֹוי ֶזעֶנען ִדי ְבֵהמֹות?" ָהאְבן ֵזיי ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ַחְסֵדי ה', ִדי

ָזאל ָאְנהֹויְבן ֶרעְדן ֶדעם ֶוועג ָהאט ֶדער ַבַעל ֵשם טֹוב צּוִביְסֶלעְך ַאַרייְנֶגעְבֶרעְנְגט ִאין ֶמעְנְטְשן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ַאז ֶמען  ַאזֹוי ַווייֶטער, אּון אֹויף
 פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ַאזֹוי ַאַרייְנֶגעְבֶרעְנְגט ֱאמּוָנה ִאין ִדי ֶוועְלט.

ַקייְטן, ֶוועְגן ִדי ֶפעְרד ֶדער ַבַעל ֵשם טֹוב ִאיז ַאזֹוי ַארּום ֶגעַגאְנֶגען ֶרעְדן צּו ִדי ּפֹויֶעְרן, ֶער ָהאט ֶגעֶרעְדט ִמיט ֵזיי ַאֶלע ַנאִרישְ ֵאייְנָמאל ֶווען 
פּון ֵזייֶער מֹויל, ַאז ִאיְנִמיְטן ֶדעם ְשמּוֶעס ָזאְלן ֵזיי .ד.ג. ֶדער ִעיָקר ָהאט ֶער ֶגעָוואְלט ַארֹויס ַבאקּוֶמען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ִדי ֶפעְלֶדער א ֶוועְגן

יֶטעֶנער ִאיד, ָוואס ֶיעֶנער ִאיז ֶגעֶווען פּון ִדי ֶדעְרַמאֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ִאיז ֵאייְנָמאל ֶגעִזיְצן ִאין ִדי ַזייט ַא ָחשּוב'ֶער ִאיד ַא ַלְמָדן אּון ַא ָאְּפֶגעהִ 
 יְפ'ן ַבַעל ֵשם טֹוב, אּון ֶער ָהאט ִזיְך צּוֶגעֶהעְרט צּו ַאַזא ְשמּוֶעס.ִמְתַנְגִדים אוֹ 

ְשט ִדי ִריְכִטיֶגע ֶוועג, ָאֶבער ֶער ָהאט ֶער ָהאט שֹוין ַלאְנג ֶגעָוואְלט ִזיְך ַטֲעָנה'ֶען ִמיְטן ַבַעל ֵשם טֹוב ֶוועְגן ֶדעם ֶדֶרְך ַהֲחִסידּות, ַאז ֶעס ִאיז ִני
וי ֶדער ַבַעל ֵשם טֹוב ִזיְצט אּון אל ִניְשט ֶגעַהאט ַקיין ֶגעֶלעֶגעְנֵהייט אֹויף ָוואס ִזיְך ַארֹויף צּו ַכאְּפן, ָאֶבער ֶיעְצט ֶהעְרְנִדיג ֶדעם ְשמּוֶעס וִ ֵקייְנמָ 

ֶער ִאיז צּוֶגעַגאְנֶגען צּום ַבַעל ֵשם טֹוב אּון ִאים מּוָסר  .ְגןֶרעְדט ְדָבִרים ְבֵטִלים ִמיט ַא ָּפשּוט'ן ֶמעְנְטש, ָהאט ֶער שֹוין ֶגעַהאט ָוואס צּו ָזא
קּוק ִמיר ָאן ִווי  .ל תֹוָרה ָוואס ִאיר ַמאְכט ָדאֶגעָזאְגט: "ָוואס ַפאר ַא ִמין ֶוועג ִאיז ָדאס? ִאיר ֶוועט ַדאְרְפן ָאְּפֶגעְבן ַא ִדין ְוֶחְשבֹון אֹויף ִדי ִביטּו

יג, ַאזֹוי ָוואְלט ִאיר אֹויְך ֶגעַדאְרְפט ַגאְנְצן ָאְּפֶגעֵשייְדט פּון ִדי ַהְבֵלי עֹוָלם ַהֶזה אּון ַגְשִמיּות אּון ִאיְך ִזיץ ַא ַגאְנְצן ָטאג אּון ֶלעְרן ְפַלייסִ ִאיְך ִבין ִאינְ 
 ים!"טּוהן, אּון ִניְשט ִזיְצן אּון ְסַתם ַפאְרְבֶרעְנְגן ִדי ַצייט ִמיט ְדָבִרים ְבֵטלִ 

עָזאְגט צּום ַלְמָדן: "דּו ֵווייְסט ַאז ֶדער ַבַעל ֵשם טֹוב ָהאט ִאים אֹויְסֶגעֶהעְרט ִמיט ַסְבָלנּות, אּון ֶדעְרָנאְך ֶגענּוֶמען ַא ִסידּור ִאין ִדי ַהאְנט אּון גֶ 
צּו ִזיְצן ֶיעְצט", ֶדער ַלְמָדן קּוְקט ָאן ֶדעם ַבַעל ֵשם  אּווְשֶטער ָהאט ִניְשט וייֶבעְר דּו ָהאְסט ֶיעְצט צּוֶגעַכאְּפט ִדי ְּפַלאץ פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶדער אֵ 

ל יְשט צּו ִדי ַזאְך. ָזאְגט ִאים ֶדער ַבעַ טֹוב, ֶער ַפאְרְשֵטייט ִבְכַלל ִניְשט ָוואס ֶער ֶרעְדט, ֶעס ֶזעהט ִאים אֹויס ִווי ֶדער ַבַעל ֵשם טֹוב ֶרעְדט ִבְכַלל נִ 
ם טֹוב ָוואְלט אֹויְך ֶגעַדאְרְפט ַזיין ֵשם טֹוב: "ָזאג ִמיר ָנאְכַאָמאל ִאיֶבער ָוואס דּו ָהאְסט ֶגעָזאְגט", ֶדער ַלְמָדן ַחֶזר'ט ֶעס ִאיֶבער ַאז ֶדער ַבַעל שֵ 

 ט ַפאְרְבֶרעְנְגן ִדי ֵטייֶעֶרע ַצייט ִמיט ְדָבִרים ְבֵטִלים.ָאְּפֶגעֵשייְדט פּון ִדי ֶוועְלט ַאזֹוי ִווי ֶער, ָנאר ִזיְצן אּון ֶלעְרֶנען אּון ִנישְ 
יֶבעְרְשְטן, אּון ֶער ָהאט ִניְשט ָהאט ֶדער ַבַעל ֵשם טֹוב ִאים ֶגעָזאְגט: "ָדאס ָהאב ִאיְך ִדיר ֶגעָזאְגט, דּו ָהאְסט צּוֶגעַכאְּפט ִדי ְּפַלאץ פּוֶנעם ֵאי

דֹוש ֶדער ַבַעל ֵשם טֹוב ַמאְכט ִאים אֹויף ִדי ִסידּור ָוואס ֶער ָהאט ֶגעַהאט ִאין ִדי ַהאְנט אּון ֶער ַווייְזט ִאים "ְוַאָתה קָ  .ן"צּו ִזיצְ  אּוווַקיין ְּפַלאץ 
ְזט ַטאֶקע ֵזייֶער ַא ֵהייִליֶגער ֶמעְנְטש, ָאֶבער דּו ִבי -"ְוַאָתה ָקדֹוש"  :ייְטש ִאים ַאזֹוי ֶדער ָּפסּוקיֹוֵשב ְתִהּלֹות ִיְשָרֵאל", אּון ֶדער ַבַעל ֵשם טֹוב טַ 

ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִזיְצט אֹויף ֶדעם ָוואס ִדי ִאיְדן לֹויְבן ִאים, ִדי ֶוועְרֶטער ָוואס ִאיְדן ָזאְגן ְשֶטעְנִדיג  -"יֹוֵשב ְתִהּלֹות ִיְשָרֵאל"  ,ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער
ֶער ַהָנָאה. אּון  ִאם ִיְרֶצה ה', ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶוועט ֶהעְלְפן, אֹויף ִדי ֶוועְרֶטער ִזיְצט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער אּון פּון ֶדעם ָהאט ָברּוְך ה', ַחְסֵדי ה', -

אר ִזיְצן אּון ֶלעְרֶנען, קּוְמט אֹויס ַאז דּו ָלאְזט ִניְשט ֶדעם ַאז ֶעס ִאיְבִריֶגע ַזאְכן, ֶמען ַדאְרף נָ  טסְ טְ ט גֹוֵרס ִדי ַזאְכן, דּו ַהאלְ אְך ִבְכַלל ִנישְ דּו ִביְזט דָ 
ל ֶגעַמאְכט ֶדעם ַלְמָדן. ֶזעהט ֶמען פּון ֶדעם ִדי ֵאייֶבעְרְשְטן ִזיְצן אּון דּו ַפאְרְטַרייְבְסט ִדי ְשִכיָנה פּון ִדי ֶוועְלט... ַאזֹוי ָהאט ֶדער ַבַעל ֵשם טֹוב ְשִטי

 ר ִניְשט ַקיין ְדָבִרים ְבֵטִלים.ט פּון ֶדעְרַמאֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ְשֶטעְנִדיג, ָדאס ְבֶרעְנְגט ֱאמּוָנה ַפאְרן ֶמעְנְטש, אּון ַדאן ִאיז ָדאס ִזיֶכעְגרֹויְסַקיי

ַווייְגן  ַפאְרֶעְנְטֶפעְרט ִמיְטן ש ְ

ֶמען ָהאט ֶגעַהאט ִפיֶלע ַטֲענֹות אּון ֻקְשיֹות אֹויף ִאים. ָהאט ִזיְך ֶדער ֶרִבי ַאָמאל אֹויְסֶגעְדרּוְקט:  אֹויְפן ֶרִבי'ן ִאיז ֶגעֶווען ֵזייֶער ַאַסאְך ַמְחלֹוֶקת,
ען ַפאְרִדיְנט ָגאְרִניְשט פּון עְנְטְשן, ָוואס מֶ "ִמיט ֵאיין ְשַווייג ַפאְרֶעְנְטֶפער ִאיְך ַאֶלע ֻקְשיֹות"... ָדאס ֵמייְנט ַאז ַאְנְשָטאט ִזיְך צּו ֵגיין ַטֲעָנה'ן ִמיט מֶ 

ט ֶמען ָאּפ, אּון ִמיט ֶדעם ִאיז ַאֶלעס ֶדעם, ַווייל ֶגעֶוועְנִליְך ֶזעֶנען ֶמעְנְטְשן ִניְשט ִאיְנֶטעֶרעִסיְרט צּו ֶהעְרן ֶדעם ֱאֶמת, ַאְנְשָטאט ֶדעם, ְשַווייגְ 
 ַפאְרֶעְנְטֶפעְרט.

ָדאס ֵגייט  תּוָקא ִבְתֵרין, אֹויב ַפאר ַא ָוואְרט ַבאקּוְמט ֶמען ֵאיין ַמְטֵבַע, ֶוועט ֶמען ַפאְרן ְשַווייְגן ַבאקּוֶמען ְצֵוויי.ִדי ְגָמָרא ָזאְגט ִמָלה ְבֶסַלע ַמשְ 
עְנְטְשן ָוואס ָדאס ְבֶרעְנְגט ָנאר ַמְחלֹוֶקת אּון ְבִעיָקר ַארֹויף אֹויף ַמְחלֹוֶקת, ֶעס ִאיז ֵקייְנָמאל ִניְשט ְכַדאי ִזיְך ַאַרייְנצּוָלאְזן ִאין ִויכּוִחים ִמיט מֶ 

לּו ֶווען ֶמען ָהאט ֶעֶּפעס ַא גּוְטס צּוִריק צּו ָזאְגן, ַאַסאְך ַצַער אּון ַעְגַמת ֶנֶפש. ֶעס לֹויְנט ִזיְך ֶעְנֶדעְרש צּו ְשַווייְגן אּון ִזיְך ַאייְנַהאְלְטן פּון ָזאְגן, ֲאִפי
 אר פּון ֶדעם.ֶמען ַפאְרִדיְנט נָ 

יין גּוט אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון אֹויף וואֹויל ִאיז ֶדעם ֶמעְנְטש ָוואס ִהיט ִזיְך ָדאס מֹויל אּון ֶרעְדט ָנאר גּוֶטע ַזאְכן פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶוועט ִאים זַ 
 ֶיעֶנע ֶוועְלט.

 ֶלק ה' ֶעֶרְך ֱאמּוָנה()ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש ֵחֶלק י' ֶעֶרְך ְדָבִרים ְבֵטִלים ְוחֵ 

 

 
 

   

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ֶרץ אָׁ ה ִתְתנּו לָׁ . מֹוַהָרא"ׁש ּוְבֹכל ֶאֶרץ ֲאֻחזְַּתֶכם ְגֻאלָׁ
ִליָט"א ִאיז ָדאס מַ  ט ׁשְׁ ִביר לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ )ִליקּוֵטי סְׁ

, ֲאִפילּו ִאימֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן ס"א(  ן ֶגעִפיֶנען ִזיךְׁ ן ַאז וואּו ִאידְׁ
ד ַלאץ ַאזֹוי ִווי ִדי קְׁ ַקֵדׁש ִדי פְׁ ּוָׁשה פּון חּוץ ָלָאֶרץ, ֶזעֶנען זֵיי מְׁ

ָרֵאל.  ֶאֶרץ ִישְׁ
ַׁשט ִאין ָפסּוק,  דּוְבֹכל ֶאֶרץָדאס ִאיז פְׁ ֶכע ַלאנְׁ , , ִאין ֵסיי ֶוועלְׁ

ט אֹויךְׁ ֲאֻחזְַּתֶכם ַלאץ ֶווערְׁ ַלאץ, ֶדער פְׁ , ִאיז ֵאייֶער פְׁ
ט.  ז ְגֻאלָׁהֶגעֵהייִליגְׁ ֶטער ֶוועט אּונְׁ ׁשְׁ , ֶווען ֶדער ֵאייֶבערְׁ

ֵקנּו ךְׁ ָמִׁשיַח ִצדְׁ ָקרֹוב דּורְׁ ן בְׁ ֵלייזְׁ ֶרץ, אֹויסְׁ אָׁ , ַדאן ִתְתנּו לָׁ
דּוָׁשה ִטיֶגע קְׁ ן ִדי ִריכְׁ ט ֶווערְׁ ֶלעקְׁ פְׁ טְׁ פּון ֶאֶרץ  ֶוועט ֶבֱאֶמת ַאנְׁ

ָרֵאל.  ִישְׁ
ַהר ב'(  )ֹזאת ַהּתֹוָרה בְׁ

 



 ג
 

ִני  ח ש   ֶלעְרְנט אּוְנז ֶפסַּ
 

פּון ִדי ִמְצָוה פּון ֶּפַסח ֵשִני ֶקען ִזיְך ֶיעֶדער ִאיד ַארֹויְסֶנעֶמען ַא 
ַוואְלִדיֶגע ִהְתַחְזקּות ִאין ֶיעְדן ַמָצב.ֶגע

ֶעס ֶזעֶנען ֶגעֶווען ֶמעְנְטְשן ָוואס ֶזעֶנען ֶגעֶווען ָטֵמא ַביים ֶעְרְשְטן ָקְרַבן 
ֶּפַסח, אּון ֵזיי ָהאְבן ִניְשט ֶגעֶקעְנט ַמְקִריב ַזיין ֶדעם ָקְרַבן ֶּפַסח, ָאֶבער ֵזיי 

ְבן, ָנאר ֵזיי ֶזעֶנען ֶגעקּוֶמען צּום ַצִדיק, צּו מֶשה ָהאְבן ִניְשט אֹויְפֶגעֶגע
ַפאְרָוואס ָזאְלן ִמיר ַזיין ֵווייִניֶגער?  -ַרֵבינּו, אּון ֶגע'ַטֲעָנה'ט ָלָמה ִנָגַרע? 

ִמיר ִוויְלן אֹויְך ַמְקִריב ַזיין ֶדעם ָקְרַבן ֶּפַסח, אּון ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט 
עֶרעְכט אּון ֵזיי ֶוועְלן ֶקעֶנען ַמאְכן ֶדעם ָקְרַבן ֶּפַסח ִאין ֶּפַסח ֵזיי ֶגעֶגעְבן גֶ 

ֵשִני.
ָדאס ִאיז ַא מּוָסר ַהְשֵכל ַפאר ֶיעְדן ִאיד, ֲאִפילּו ֶווען ֶעס לֹויְפן ַאדּוְרְך 
ֶטעג ָוואְכן אּון ֲחָדִשים ִמיט ָגאְרִניְשט, ַדאְרף ֶמען ֶגעֶדעְנְקן ַאז ֶעס ִאיז 

ָמאל ִניְשט צּו ְשֶּפעט, ֶמען ֶקען ֵאייִביג ָאְנֵהייְבן פּון ֵניי צּו ַזיין ַאן ֵקיינְ 
ֶעְרִליֶכער ִאיד, ַאזֹוי ִווי ִדי ִאיְדן ָוואס ָהאְבן ַפאְרַּפאְסט ֶדעם ֶעְרְשְטן ָקְרַבן 

יי ָהאְבן ֶּפַסח, ָוואס ֶדעָמאְלט'ס ֶזעֶנען ִדי ִאיְדן ַאַריין ִאין ִדי ְקדּוָשה, אּון זֵ 
ָנאְך ַאְלץ ֶגעַהאט ַא ַתָקָנה, אּון ִדי ֶזעְלֶבע ִאיז ַביי ֶיעְדן ִאיד.

ֶדער ַצִדיק ֶרִבי ִיְשָרֵאל ַסאַלאְנֶטער ַז"ל ִאיז ַאָמאל ַאַרייְנֶגעַגאְנֶגען צּו ַא 
ן קּוֶמען שּוְסֶטער ַאִביְסל ְשֶּפעט ַבייַנאְכט, ֶער ָהאט ִזיְך ַאְנְטשּוְלִדיְגט ַפאְר 

ַאזֹוי ְשֶּפעט, ָאֶבער ַמָמש ֶיעְצט ָהאט ִזיְך ַזיין ִשיְך צּוִריְסן, אּון ֶער ִוויל 
ִוויְסן אֹויב ֶדער שּוְסֶטער ֶקען ֶעס ָנאְך ַפאֶרעְכְטן.

ָהאט ֶדער שּוְסֶטער ֶגעָזאְגט: "ִווי ַלאְנג ִדי ִליְכט ְבֶרעְנט ָנאְך, ֶקען ִאיְך 
ֶרעְכְטן".ֶעס ָנאְך ַפא

ֶרִבי ִיְשָרֵאל ַז"ל ִאיז ֵזייֶער ִנְתעֹוֵרר ֶגעָוואְרן פּון ִדי ֶוועְרֶטער ָוואס ֶער 
אְך ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע מּוָסר ַהְשֵכל, ִווי ַלאְנג ִדי ָהאט ֶגעֶהעְרט, "ָדאס ִאיז דָ 

אֶרעְכְטן", ִליְכט, ָוואס ָדאס ִאיז ִדי ְנָשָמה, ְבֶרעְנט ָנאְך, ֶקען ֶמען ַאֶלעס פַ 
אּון ֶער ְפֶלעְגט ָדאס ִאיֶבער'ַחֶזר'ן ַזיין ַגאְנץ ֶלעְבן, "ִווי ַלאְנג ַא ֶמעְנְטש 

ֶלעְבט ָנאְך, ֶקען ֶער ַאֶלעס ַפאֶרעְכְטן".
"ַקיין  )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן ח'(אּון ָדאס ִאיז ָדאס ָוואס ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 

ִניְשט ַפאְרַהאן", "אֹויב דּו ְגֵלייְבְסט ַאז דּו ֶקעְנְסט ִיאּוש ִאיז ָגאְר 
ַווייל ִווי ַלאְנג )ָשם, קי"ב(, ַפאְרַדאְרְבן, ְגֵלייב ַאז דּו ֶקעְנְסט אֹויְך ַפאֶרעְכְטן" 

ַא ֶמעְנְטש ֶלעְבט ֶקען ֶער ַאֶלעס ַפאֶרעְכְטן.
ָדאס ַדאְרף ֵגיין דּוְרְך ַא ַצִדיק, ָאֶבער ֵאיין ַזאְך ַדאְרף ֶמען ֶגעֶדעְנְקן ַאז 

ַאזֹוי ִווי ִמיר ֶזעהן ַאז ִדי ִאיְדן ָוואס ָהאְבן ֶגעָוואְלט ַמְקִריב ַזיין ֶדעם ָקְרַבן 
ֶּפַסח ָהאְבן ֶגעַדאְרְפט ֵגיין צּום ַצִדיק מֶשה ַרֵבינּו אּון ֶער ָהאט ֵזיי 

דֹורֹות, ֶווען ַא ִאיד ַכאְּפט ִזיְך ַאז  ֶגעָהאְלְפן, אּון ִדי ֶזעְלֶבע ִאיז ִאין ַאֶלע
ֶער ַפאְרְבֶרעְנְגט ִדי ָיאְרן ִמיט ַנאִריְשַקייְטן, אּון ֶער ֵגייט צּום ַצִדיק, אּון 
ֶער ָפאְלְגט ָוואס ֶדער ַצִדיק ֶלעְרְנט ִאים, ֶוועט ֶער ִזיֶכער ַאֶלעס ַפאֶרעְכְטן 

אּון ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד.
מֹוַהָרא"ש ֵחֶלק ט"ו ֶעֶרְך ֶּפַסח ֵשִני()ִשיחֹות 

 

 ַא ִהיְמל ֶמעְנְטש  
ֶּפַסח ֵשִני ֶמעג ֶמען ָהאְבן ָחֵמץ אּון ַמָצה צּוַזאֶמען ִאיְנֶדעְרֵהיים, ָדאס 

ֶלעְרְנט אּוְנז ַאז ֶמען ֶקען ָהאְבן ַגְשִמיּות אּון רּוְחִניּות ִאיְנֵאייֶנעם.
י ֶמעְנְטְשן ַאז צּו ַזיין ַא ַצִדיק, ַא "ִהיְמל ֶעס ִאיז ָדא ַא ָטעּות ַבי

ֶמעְנְטש", ַדאְרף ֶמען ִזיְך ִאיְנַגאְנְצן ָאְּפֵשייְדן פּון ִדי ֶוועְלט, ִזיְך ַאייְנְשַּפאְרן 
ִאיְנֶדעְרֵהיים אּון ִניְשט ֶרעְדן ִמיט ֵקייֶנעם.

ַפאְרָוואס ֵהייְסט ִדי ִהיְמל ז( )ְבֵראִשית ַרָבה ד, ֲחַז"ל ָזאְגן ָאֶבער ֶדער ֱאֶמת 
ש אּון ַמִים, פּון ֵפייֶער אּון "ָשַמִים"? ַווייל ֶעס ִאיז צּוַזאְמֶגעְשֶטעְלט פּון אֵ 

פּון ַוואֶסער, פּון ְצֵוויי ֶקעְגְנַזייִטיֶגע ַזאְכן, ַוואֶסער ֶלעְשט אֹויס ֵפייֶער, אּון 
ען ִדי ֵבייֶדע ַזאְכן ְשֶטעְלן ִזיְך צּוַזאם ֵפייֶער ְטרּוְקְנט אֹויס ַוואֶסער, אּון ֶוו

ֶוועְרט ָדאס ַא ִהיְמל.
ָדאס ֵמייְנט ַא "ִהיְמל ֶמעְנְטש", פּון ֵאיין ַזייט ֶלעְבט ֶער אֹויף ִדי ֶוועְלט 
ִמיט ַזיין ַווייב ִאין ִקיְנֶדער אּון ֶער ַהאְנְדְלט ִמיט ֶמעְנְטְשן, ָאֶבער פּון ִדי 

ייט ִאיז ֶער ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד, ֶער ַדאֶוועְנט ְדֵריי ָמאל ַא ָטאג ַאְנֶדעֶרע זַ 
ִמיט ִמְנָין, ֶער ַכאְּפט ַאַריין ֶיעְדן ָטאג ֶעְטִליֶכע ְּפסּוִקים חּוָמש ַאִביְסל 

ָדאס ִאיז ַא ִריְכִטיֶגע ִהיְמל  ִמְשַניֹות ַאִביְסל ְגָמָרא ַאִביְסל ֻשְלָחן ָערּוְך.
ֶמעְנְטש.

)ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש ֵחֶלק י"ד ֶעֶרְך ֶּפַסח ֵשִני(

 

בֹות י ְדאָׁ  ִמיל 
בֹות י אָׁ  ֶפעְרל ֶוועְרֶטער אֹויף ִפְרק 

 

 

 ַא ֶמעְנְטש  ֶקען ַפאְרֶגעְסן

 ו ק ָנאר אֹויף ִדי גו ֶטע ֲחָלִקיםק

 ף דהמשך בד
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צו אדוועטייזן אינעם גליון  צו באקומען דעם גליון יעדע וואך אויף אימעיל, ווי אויך

 Breslevcenter@gmail.com פארבינט אייך צו:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ~ נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק' ~
 

 א"ש" ארויס פון דרוקדיבורי מוהרנייער ספר "
 

 

ווארן אויפגענומען דער נייער ספר "דיבורי מיט פרייד איז גע
 .רוקוואס איז יעצט ארויס פון דמוהרא"ש" 

איז געדרוקט די שיעורים וואס מוהרא"ש אינעם ספר 
 שליט"א זאגט יעדע וואך דאנערשטאג נאכט.

ווי באקאנט זענען די שיעורים פון מוהרא"ש אן אוצר בלום, 
ט חיזוק און עצות אין לעבן, פאר אלע רפול מיט אלע סא

דערנאך סארט מצבים און הינזיכטן. די שיעורים ווערן 
געדרוקט אין די  רןיף אידיש און וועאראפגעשריבן או

קונטרסים אויף אידיש, וואס איז שוין געווארן גאר שטארק 
 אויפגעכאפט איבער די וועלט.

יעצט, צום ערשטן מאל, זענען די שיעורים געווארן אראפ געשריבן אויף לשון 
 צוגענגליכע שפראך, פון וואס יעדער וועט זיכער הנאה הקודש, אויף א לייכטע און

 האבן.
יעצט איז ארויסגעקומען דער ערשטער חלק וואס ענטהאלט די שיעורים פון סדר 

 בראשית פון יאר תשע"ג לפ"ק.
 ןדער ספר איז אויך באגלייט מיט א תוכן ענינים און מפתחות, צו קענען גרינג או

 שנעל טרעפן סיי וועלכע ענין מען זוכט.
עס איז שוין אויסגעגאנגען די  ם ספר.צו דעם נייע טאנשי שלומינו האבן זיך געפרייד

 ערשטע דרוק און יעצט איז עס עס שוין נאכאמאל געווארן איבערגעדרוקט.
מען קען באקומען דעם ספר בהיכל הישיבה אין וויליאמסבורג, אדער קענט איר 

 .743-733-3774רופן אויף 
 !קחו ברכה אל תוך בתיכם

 

 סימן טוב ומזל טוב
 

 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 הי"ו נחמן ניישטיין מו"ה
 דמוסדותינו הק' מלמד מומחה

 

 צו די געבורט פון זיין מיידעלע למז"ט
 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז ער 
ך אידיש נחת פון זיינע זאל זעהן אסא

 קינדער, דורות ישרים ומבורכים.
 
 

 

 

 
 

 

 קאפיען פרינטן און מיר נעמען אן צו
 

 פאר גאר ביליגע פרייזן!
 
 

 ספרים  •  קונטרסים  •  וועכענטליכע גליונות
 
 

 שנעל גוט און ביליג!
 

 743-555-5554רופט אריין פאר א פרייז 
5554printing@gmail.com 

בֹות י ְדאָׁ  ִמיל 
 המשך

 מזל טוב סימן טוב ו
 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 

 הי"ו ברוך מרדכי פעקעטע מו"ה
 

 צו די געבורט פון זיין מיידעלע למז"ט
 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז ער 
זאל זעהן אסאך אידיש נחת פון זיינע 

 קינדער, דורות ישרים ומבורכים.
 

 

 
 
 
 
 

 פרייליכע נייעס!
 

 .אדער סיי וואו איר פארט ,רון אויף ל"ג בעומרפארט איר קיין מיאויב 
 מיר וועלן אייך צושטעלן אלע געברויכן!

 סעל פאונס 

 קאר רענטל 
 טרעוול אינשורענס

 שנעלסטע סערוויס ןרופט אונז פאר די בעסטע פרייזן או           
 

 אייער פריינד
 אלי קנאל
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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
 7:94הדלקת הנרות......................
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 4:12............................מוצש"ק....

 שיעורים כסדרן
  'ט ראש השנה............בבלי..........

  ד"כ ברכות......................ירושלמי
 'חפרק  ...נגעים....תוספתא.........

 
 
 
 

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

לֵּכּו ְוגוֹּ  י תֵּ תַּ ם' ִאם ְבֻחקֹּ יֶכם ְבִעתָׁ ִתי ִגְשמֵּ ִליטָ "מֹוַהָרא .ְונָׁתַּ א ִאיז "ׁש ׁשְׁ
ט  ִביר לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ ַאז ֶדער ( ו"ִסיָמן ע' ן ֵחֶלק א"ִליקּוֵטי מֹוֲהרַ )ָדאס ַמסְׁ
ִדיג גּוֶטע  ֶטענְׁ ט שְׁ ֶטער ִׁשיקְׁ ׁשְׁ ׁשֵאייֶבערְׁ טְׁ ן ֶמענְׁ ָפעֹות ַפארְׁ ט , ַהׁשְׁ ָנאר ִניׁשְׁ

ַקֵבל צּו ַזיין ׁש ִדי ֵכִלים ֶעס מְׁ טְׁ ֶקען ֶנעֶמען  עריבֶ ֶדערִ  ,ֵאייִביג ָהאט ֶדער ֶמענְׁ
ׁש טְׁ ט ָאן צּום ֶמענְׁ ֶגע ַצייט ִביז ֶעס קּומְׁ ֶמען ָהאט ָאֶבער אֹויב  .ַא ַלאנְׁ

ןִדיג ִבָטחֹון ִאיֶנעם ֵאייֶבערְׁ 'ֱאֶמת טְׁ ֶטער, ׁשְׁ ׁשְׁ ט ַאז ֶדער ֵאייֶבערְׁ ֵלייבְׁ  ֶמען גְׁ
ן פְׁ ֶנעֶלער עןקּומֶ  אןדַ , ֶוועט ִזיֶכער ֶהעלְׁ ָפעֹות ׁשְׁ ט ֶעס ִאין ֶמען , ִדי ַהׁשְׁ ַבאקּומְׁ

ִטיֶגע ַצייט ֶווען  ף ֶעסֶמען ִדי ִריכְׁ  .ַדארְׁ
ַׁשט ִאין ָפסּוק לֵּכּו, ָדאס ִאיז פְׁ י תֵּ תַּ ק, "ִאם ְבֻחקֹּ ָוה ָוואס  "חֹּ ט ַא ִמצְׁ ֵמיינְׁ

ט ֵטייט ִניׁשְׁ ׁשְׁ ֶטער ָהא, ֶמען ַפארְׁ ׁשְׁ ט ֶמען טּוט ֶעס ָנאר ַווייל ֶדער ֵאייֶבערְׁ
ן טְׁ ׁשְׁ ט ִאיֶנעם ֵאייֶבערְׁ ֵלייבְׁ ן אּון ֶמען גְׁ ט ֱאֶמת .ֶגעֵהייסְׁ ִדיג 'אֹויב דּו ֶוועסְׁ

ן טְׁ ׁשְׁ ן ִאיֶנעם ֵאייֶבערְׁ ֵלייבְׁ ִתי , אןדַ  .גְׁ יֶכם ְונָׁתַּ ם"ִגְשמֵּ טּו  ,"ְבִעתָׁ ֶוועסְׁ
ִטיֶגע ַצייט ָנָסה ִאין ִדי ִריכְׁ  .ַבאקּוֶמען ַדיין ַפרְׁ

ט "ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ֶרִבי ֱאִליֶמֶלךְׁ ִזי גְׁ ֶרענְׁ ַהר, נֹוַעם ֱאִליֶמֶלךְׁ )ַע בְׁ פּון ַזיין ( בְׁ
רּוֶדער ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ֶרִבי ה , ן ָפסּוק'אֹויפְׁ , עַ "זּוָׁשא ִזי בְׁ אְמרּו מַּ ְוִכי תֹּ

תֵּ  ף ֶאת ְתבּואָׁ א ֶנֱאסֹּ ע ְולֹּ א ִנְזרָׁ ן לֹּ ְשִביִעת הֵּ נָׁה הַּ שָׁ ל בַּ אכַּ ְוִצִּויִתי , נּונֹּ
ֶכם ְוגוֹּ  ִתי לָׁ ן ִאין ', ֶאת ִבְרכָׁ ן ִמיר ֶעסְׁ ן ָוואס ֶוועלְׁ ֶרעגְׁ ִדי אֹויב ֶוועט ִאיר פְׁ

ִמיָטה ָיאר ןן ָטאר דָ ֶמע ,ׁשְׁ צְׁ ַלאנְׁ פְׁ ט ַאיינְׁ ֶטער ?אךְׁ ִניׁשְׁ ׁשְׁ ט ֶדער ֵאייֶבערְׁ , ָזאגְׁ
ֶטע ָיאר ַאז ֶעס ֶוועט ׁשוֹ  סְׁ ָרָכה ִאין ִדי ֶזעקְׁ ן ַא בְׁ ִׁשיקְׁ ין ַזיין ִאיךְׁ ֶוועל ַאַריינְׁ

ֵריי ָיאר  .ֶגענּוג ַפאר דְׁ
ט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ֶרִבי זּוָׁשא ִזי ֶרעגְׁ ט ֶדער ֵסֶדר פּון ַע ַאז ֶעס ִאיז "פְׁ ִניׁשְׁ

ן ִדי ק   ָיאָפסּוק צּו ָזאגְׁ ִריֶגע א .ׁשְׁ ט ַאַסאךְׁ ָמאל ִאיז ָדא ֵאיין ִאיבְׁ ֶקערְׁ ֹות ַפארְׁ
יֹות ט ַאַסאךְׁ ק ׁשְׁ ֶפערְׁ טְׁ ֶענְׁ ט ַפארְׁ ט  .ִאין ָפסּוק ָוואס ִמיט ֶדעם ֶווערְׁ ִניׁשְׁ

ט ֶקערְׁ ן ִדי ק   ,ַפארְׁ ַרייבְׁ  ?ָיאׁשְׁ ִדי ּתֹוָרה ָזאל ַארֹויס ׁשְׁ
ן מֶ , ֶדער ֵּתירּוץ ִאיז ִדיג ֶׁשַפע ַפארְׁ ֶטענְׁ ט שְׁ ֶטער ִׁשיקְׁ ׁשְׁ ׁש ַאז ֶדער ֵאייֶבערְׁ טְׁ ענְׁ

ֶטעל ׁשְׁ יֹות , ָאן ַקיין ָאפְׁ ן ק ׁשְׁ ֶרעגְׁ ט ָאן פְׁ ׁש ֵהייבְׁ טְׁ  אּוופּון ו"ָנאר ֶווען ַא ֶמענְׁ
ן ן צּו ֶעסְׁ ט ֶער ָאפ ִדי ׁשֶ ?" ֶוועל ִאיךְׁ ָהאבְׁ אּון ֶדער , ַפעִמיט ֶדעם ַהאקְׁ

ן ִדי ֶׁשַפע ִריׁש ַאַריין ִׁשיקְׁ ֶטער מּוז פּון פְׁ ׁשְׁ  .ֵאייֶבערְׁ
ַׁשט ִאין ָפסּוק ׁש ַאז עֶ , ָדאס ִאיז פְׁ טְׁ ֶנען ֶדעם ֶמענְׁ ֶלערְׁ ר ִדי ּתֹוָרה ִוויל אֹויסְׁ

יֹות ן ַקיין ק ׁשְׁ ֶרעגְׁ ט פְׁ ֶטערֶער ָזאל ָנאר , ָזאל ִניׁשְׁ ׁשְׁ ן ַאז ֶדער ֵאייֶבערְׁ ֵלייבְׁ   גְׁ
 

 

 המשך בדף ב

 (733) 33,  גליון 3שנה                                                     קלפ" דתשע"שנת ', דאבות פרק , אייר ז"י, קתיוחבפרשת 

 

רָׁא"ש הַּ ת מוֹּ  ִשיחוֹּ
 

ֶמר   ~ עוֹּ "ג בָׁ  ~לַּ
 

ֶדער ָטאג ַל"ג ָבעֹוֶמר ִאיז ֵזייֶער ַא 
רּוְפן ִדי ְגרֹויֶסער ָטאג, ֶעס ֶוועְרט ָאְנֶגע

 יֹוַחִאי, פּון ֶרִבי ִשְמעֹון ֶבן "יֹוָמא ְדִהילּוָלא"
'ס ֶפעְרֶזעְנִליֶכע נֶדער ָטאג ִאיז ֶרִבי ִשְמעוֹ 

אֹויס ֵטייֶעֶרע  ֶדעָמאְלטֵטייְלט ֶער  .ִשְמָחה
ַמָתנֹות ַפאר ֶיעְדן ֵאייֶנעם, ַאזֹוי ִווי ַרייֶכע 
ְמחּוָתִנים ִפיְרן ִזיְך צּו ֵטייְלן ַביי ַא ִשְמָחה 
ֵטייֶעֶרע ַמָתנֹות, אּון ַאזֹוי ֵ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 ִזיְך ִאין ַא ְשַעת ַהְדַחק, ֶעס ִאיז ִאים 

ְפן ֶעְנג, ֶער ִאיז ִאין ַא ָצָרה. ֶקען ֶער ֶגעָהאלְ 
ֶוועְרן ִאין ִדי ְזכּות פּון ֶדעם ְגרֹויְסן ַתָנא ֶרִבי 

 ִשְמעֹון ֶבן יֹוַחִאי.
אְרן ֲאִפילּו ֶווער ֶעס ִאיז ִניְשט זֹוֶכה צּו פָ 

אֹויף ִמירֹון צּו ַזיין ַביי ֶרִבי ִשְמעֹון ִאין ֶדעם 
ָטאג פּון ַל"ג ָבעֹוֶמר, ֶקען ִזיְך ָאֶבער 

ָדאס  .ֶער ִאיז אּווַבאֶהעְפְטן צּום ַצִדיק פּון ו
ֶוועְרט ֶגעֶרעְכְנט ַמָמש ַאזֹוי ִווי ֶמען ִאיז 

ֶדער ֶמעְנְטש ְטַראְכט  אּוווָדאְרט, ַווייל 
 ָדאְרט ִאיז ֶדער ַגאְנֶצער ֶמעְנְטש.

ַפאר ִאיז ֶדער ָטאג ַל"ג ָבעֹוֶמר ֵזייֶער ֶדעְר 
'ן לְ פֹועְ  ֶמען ֶקען ֶדעָמאְלטַא ְגרֹויֶסער ָטאג, 

ס, ֶמען ֶזעְצט ִזיְך ַאֶוועק אּון ֶמען ַאֶלעס גּוטְ 
ֶבעְהט ִזיְך אֹויס ַביים ֵאייֶבעְרְשְטן ָוואס 
ֶמען ִוויל, ִאין ְזכּות פּוֶנעם ַבַעל ִהילּוָלא ֶרִבי 

 ִשְמעֹון ַבר יֹוַחִאי.
ְנט אֹויף ַא ֵסֶפר ֶעפְ יֶעל ֶווען ֶמען ְסֶפעצִ 

ֶמען ִזיְצט אֹויְפ'ן ֵסֶפר, אּון ֶמען , ַהֹזַהר
ֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶוועְרט ָדאס 

 ַאזֹוי .ֶגעֶרעְכְנט ַאזֹוי ִווי ֶמען ִאיז ַביים ִציּון
 ֶוועְרט ֶגעְבֶרעְנְגט ִאין ֵסֶפר "ְמאֹור ֵעיַנִים" 
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רָׁא"ש הַּ ת מוֹּ  ִשיחוֹּ
 

ְלְטן ִאין ַזיין ַאז ֶדער ַצִדיק ִאיז ַבאַהא( , מס' שבת)ִיְשַמח ֵלב
)ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן קצ"ב( אּון ַאזֹוי ָזאְגט ֶדער ֶרִבי  .ֵסֶפר

ַאז ֶדער ָפִנים, ֵשֶכל אּון ְנָשָמה פּוֶנעם ַצִדיק ִליְגט ִאין ַזיין 
ֵסֶפר, אּון ֶדעְרַפאר ֶווען ֶמען ִזיְצט ַביים ֵסֶפר פּוֶנעם ַצִדיק 

 ַאזֹוי ִווי ֶמען ִאיז ַביי ַזיין ִציּון. ֶגעֶרעְכְנטס עֶ ֶוועְרט 
ַאַודַאי ֶווער ֶעס ִאיז ָיא זֹוֶכה צּו ָפאְרן אֹויף ִמירֹון צּו 

ין ְגֶרעֶסעֶרע ַזאְך פּון ַזיין ַמָמש ַביים ִציּון ִאיז ִניְשט ָדא ַקי
ֲאִפילּו ַא ַגאְנץ ָיאר ִאיז אֹויְך ֵזייֶער ַא ְגרֹויֶסע ַזאְך צּו . ֶדעם

ֶווען ֶעס ְביֹוָמא ִזיֶכער  ֵגיין צּו ֵקֶבר פּון ַא ַצִדיק, אּון
אּון ָנאְכֶדעְרצּו ַביי ֶרִבי ִשְמעֹון  .ְדִהילּוָלא פּון ֶדעם ַצִדיק

ְגרֹויֶסע 'ן לְ פֹועְ ִאין ִמירֹון ַל"ג ָבעֹוֶמר, ֶקען ֶמען ִזיֶכער 
 .סגּוטְ ְישּועֹות אּון ְרפּואֹות אּון ַאֶלעס 

 

ל קְּ ַלאץ ִאין ִווינְּ  ַא רּוִהיג ּפְּ
ַדאְרְפן ִוויְסן  ִדי ָוואס ָפאְרן ַקיין ִמירֹון אּום ַל"ג ָבעֹוֶמר

ַאז ֶרִבי ִשְמעֹון ֶגעִפיְנט ִזיְך ִניְשט ָנאר ִאין ִדי ְמָעָרה, ָנאר 
י ַגאְנֶצע ַבאְרג ֶער ִאיז אֹויְך ִאין ַגאְנֶצע ֶגעְגְנט ַארּום, ִאין דִ 

ִדי ַגאְנֶצע ַבאְרג ָהאט ִדי ְקדּוָשה פּון ֶרִבי  .פּון ִמירֹון
ר ֶנֶפש ַזיין ִזיְך סֵ ֶמען ַדאְרף ִזיְך ִניְשט מוֹ  ן,ִשְמעוֹ 
ֶמען ְטֶרעְפט ִזיְך ַא רּוִהיג . צּוְשטּוְפן ִאין ִדי ְמָעָרהַאֵריינְ 

ְפַלאץ ִאין ַא ִוויְנְקל, אּון פּון ָדאְרט ִאיז ֶמען ִזיְך ְמַקֶשר צּו 
ֶרִבי ִשְמעֹון, אּון ֶמען ֶבעְהט ִזיְך אֹויס ַביים ֵאייֶבעְרְשְטן 

י ִשְמעֹון ִמיט ְזכּות פּון ֶרבִ  ערדֶ ֶלעס ָוואס ֶמען ַדאְרף, ַא
ַאֶלע ְגרֹויֶסע ַצִדיִקים ָוואס ִליְגן ָדאְרט ַבאַהאְלְטן ִאיז 
ִזיֶכער ֵמִגין ַאז ֶמען ָזאל ְשֶנעל ֶגעָהאְלְפן ֶוועְרן ִמיט ָוואס 

 ֶמען ַדאְרף.
ַאן ִאיְנֶטעֶרעַסאְנֶטע ַזאְך ֶזעהט ֶמען ַביי ֶרִבי ִשְמעֹון ִאין 

ן ִיְשָרֵאל פּו-מֹותְש ס קּוֶמען ִזיְך צּוַזאם ַאֶלע נִ ִמירֹון, עֶ 
ַרָבִנים אּון ַאְדמֹוִרי"ם, ֲחִסיִדים אּון  .ְקֵליין ִביז ְגרֹויס

ִמְתַנְגִדים, ַאְשְכַנִזים אּון ְסַפְרִדים, ַאֶלע קּוֶמען צּו ֶרִבי 
ִשְמעֹון אּון ֶגעִפיֶנען ִזיְך ָדאס ְפַלאץ ָדאְרט, ַווייל ִדי 

ֶיעְדן ִאיד ָאן  ים ָהאְבן ַא ְשְפַראְך צּוְגרֹויֶסע ַצִדיִק 
 אֹויְסַנאם.
ֶפר ֵבית ַאֲהֹרן פּון ֶדעם ַצִדיק ֶרִבי ַאֲהֹרן ִאין סֵ 

"ַאזֹוי ִווי  :ַקאְרִליֶנער ִזי"ַע ְשֵטייט ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ָלשֹון
ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִאיז ַפאר ֶיעְדן ֵאייֶנעם, ַאזֹוי ִאיז ֶרִבי 

יְדִריֶגע ִשְמעֹון אֹויְך ַפאר ֶיעְדן ֵאייֶנעם, אּון ֲאִפילּו ַפאר נִ 
ען ַאז ֶיעֶדער ִאיד ֶקען ָהאְבן ַחיֹות פּון ֶזעהט מֶ  .ֶמעְנְטְשן"

ֶרִבי ִשְמעֹון ֶבן יֹוַחִאי, אּון ֶדעְרַפאר ָפאְרן ַאזֹויִפיל ִאיְדן צּו 
 .סגּוטְ אֹויס ַאֶלעס 'ן לְ פֹועְ ַזיין ִציּון, אּון 

 

ן ן ִמיט ַא ַפייל אּון ּבֹויגְּ יסְּ  ש ִ
צּו ִשיְסן ַאז )ֵסֶפר ַהִמדֹות אֹות ָבִנים ִסיָמן ס"ג( ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 

ִאיז ַא ְסגּוָלה ַפאר , ִמיט ַא ַפייל אּון בֹויְגן אּום ַל"ג ָבעֹוֶמר
צּו ָהאְבן ִקיְנֶדער, אּון ַא ְסגּוָלה ֵסיי ָדאס ֵמייְנט . ִקיְנֶדער

ּון ֵזיי אֹויְפִציֶען ֵסיי צּו ָהאְבן ַנַחת פּון ִדי ִקיְנֶדער, א
 ְגִריְנֶגעְרֵהייט.

צּו ְמַקֵיים ַזיין ָוואס ֶדער ֶרִבי ִפיְרן ִזיְך ַאְנֵשי ְשלֹוֵמינּו 
 ָזאְגט, אּון ִשיְסן ִמיט ַא ַפייל אּון בֹויְגן אּום ַל"ג ָבעֹוֶמר.

 

 גהמשך בדף 

 

   

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
ן ֶוועט פְׁ יֹותֶוועֶער ַווייל אֹויב  .ִאים ִזיֶכער ֶהעלְׁ ן ק ׁשְׁ ֶרעגְׁ אְמרּו , ט פְׁ ְוִכי תֹּ

ְשִביִעת נָׁה הַּ שָׁ ל בַּ אכַּ ה נֹּ ן ִדי ֶׁשַפעֶער  טֶווע ,מַּ ַהאקְׁ , ִמיט ֶדעם ָאפְׁ
ִתי ִריׁש אןדַ , ְוִצִּויִתי ֶאת ִבְרכָׁ ן פּון פְׁ פְׁ ֶטער ַדארְׁ ׁשְׁ  ֶוועט ֶדער ֵאייֶבערְׁ

ָפעֹות ן ִדי ַהׁשְׁ  .ַאַריין ִׁשיקְׁ
ַהר"ֵליל שב, ּתֹוךְׁ ַהַנַחל) ח קֹוַתי-ק בְׁ  (ט"תשס, בְׁ

*** 
 

ִציאּו ש תוֹּ דָׁ ן ִמְפנֵּי חָׁ ִליטָ "מֹוַהָרא .ְויָׁשָׁ ט ַאז ֶדער ָפסּוק "ׁש ׁשְׁ א ָזאגְׁ
ַרֵמז ַזיין ז מְׁ ט אּונְׁ ט  ,קּומְׁ ִסיָמן ' ן ֵחֶלק ב"ִליקּוֵטי מֹוֲהרַ )ָדאס ָוואס ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ

ן'( ז טְׁ ׁשְׁ ן פּוֶנעם ֵאייֶבערְׁ ֵווייטְׁ ט ִמיט ַא צְׁ ׁש ֶרעדְׁ טְׁ ַאת  ,ַאז ֶווען ַא ֶמענְׁ פּון ִירְׁ
ט ַארֹויס  .ָׁשַמִים  טֶדעָמאלְׁ , ָהאט ִאין מֹוחַ  ֶערַפאר ַזיין ַחֶבר ָוואס ֶער ֶגעבְׁ

ִריׁשֶ ּופ ֶטער ָאן ַזיין מֹוַח ִמיט פְׁ ׁשְׁ ט ִאים ֶדער ֵאייֶבערְׁ ע ַהָשגֹות ִאין לְׁ
ט ַזיין מֹוַח ַפאר אַ , ֲעבֹוַדת ַהֵׁשם ֶגעֵלייִדיגְׁ  ַווייל ַאזֹוי ִווי ֶער ָהאט אֹויסְׁ

ן ֵווייטְׁ ן ,צְׁ ִריֶׁשע ַזאכְׁ ט ֶער ַאַריין פְׁ  .ַבאקּומְׁ
ַׁשט ִאין ָפסּוק ִציאּו ,ָדאס ִאיז פְׁ ש תוֹּ דָׁ ן ִמְפנֵּי חָׁ ט  ּוד ,ְויָׁשָׁ סְׁ ָזאלְׁ

ן טְׁ ׁשְׁ ִמיִדים פּוֶנעם ֵאייֶבערְׁ ן ִמיט ֲחֵבִרים אּון ַּתלְׁ ִדיג ֶרעדְׁ ֶטענְׁ אּון ַאזֹוי , שְׁ
ן ַדיין מֹוַח ַפאר ַדייֶנע ֲחֵבִרים ּודַאז  ֵלייִדיגְׁ ט אֹויסְׁ טּו ַבאקּוֶמען  ,ֶוועסְׁ ֶוועסְׁ

דָׁש" ִריֶׁשע ֵנייֶע גּוֶטע ַהָשגֹות" חָׁ  .פְׁ
 '(י אתַ חקוֹ ֹזאת ַהּתֹוָרה בְׁ )

*** 
 

 

ִין ף אָׁ דֵּ ִחיו ְכִמְפנֵּי ֶחֶרב ְורֹּ ְשלּו ִאיש ְבאָׁ ֶכם ְתקּומָׁ  ,ְוכָׁ א ִתְהֶיה לָׁ ה ְולֹּ
יֶכם ְיבֵּ ִליטָ "מֹוַהָרא .ִלְפנֵּי אֹּ ִביר ֶדעם ָפסּוק"ׁש ׁשְׁ לֹויט ִווי ֶדער  ,א ִאיז ַמסְׁ

ט ִהִלים סט)ן ָפסּוק 'אֹויפְׁ ( ד"ִסיָמן ל' ן ֵחֶלק א"ִליקּוֵטי מֹוֲהרַ ) ֶרִבי ָזאגְׁ ה "( כא, ּתְׁ ֶחְרפָׁ
ה ִלִבי ְברָׁ ׁש - "שָׁ טְׁ ן זֵייֶער ַא ֶמענְׁ ֶרעכְׁ יֹונֹות צּובְׁ אּון ִדי  .ִדי בּוׁשֹות אּון ִבזְׁ

ק ָדה ָוואס ִאיז ֵׁשָייךְׁ צּו ִאים ַקֶׁשר ַזיין צּו ִדי נְׁ  .ֵעָצה ִאיז ִזיךְׁ מְׁ
יֹונֹות ן ִדי ִעיָקר ִבזְׁ ֵווייטְׁ ט אֹויף ַא צְׁ ׁש ֶווען ֶער קּוקְׁ טְׁ ֶיעֶנער " ,ָהאט ַא ֶמענְׁ

ִליַח פּון ִמיר, ִאיז ֶבעֶסער פּון ִמיר ט ָאן ", ֶיעֶנער ִאיז ֶמער ַמצְׁ ֶמען ֵהייבְׁ
ַקֵנא ַזיין ט ִזיךְׁ ׁשֹוין ֵאיין ַאז ֶיעֶנער ִוויל , ֶיעֶנעם צּו מְׁ  יםאִ ִביז ֶמען ֶרעדְׁ

פְׁ  ט פּון ִדירִאין , ן'רֹודְׁ ַלל ִניׁשְׁ ט ִבכְׁ ַראכְׁ  .ִדי ַצייט ָוואס ֶיעֶנער טְׁ
צּו ִאיז ק ָדה ,אּון ִדי ֵעָצה ֶדערְׁ ן אֹויף ַזיין נְׁ ׁש ָזאל ָנאר קּוקְׁ טְׁ  .ַאז ַא ֶמענְׁ

ׁש ָהאט טְׁ ק ָדה ֶיעֶדער ֶמענְׁ ן ,ַא נְׁ ִפירְׁ אּון  .ַא ַזאךְׁ ָוואס ָנאר ֶער ֶקען אֹויסְׁ
ף ִזיךְׁ ֶיעֶדער  ק ָדהַדארְׁ ן ָנאר ִמיט ַזיין ֵאייֶגעֶנע נְׁ קְׁ ַטארְׁ ן אֹויף  ,ׁשְׁ ט קּוקְׁ ִניׁשְׁ
ט  יב. אוֹ ֶיעֶנעם ט ַקיין ֶמען קּוקְׁ ן ָהאט ֶמען ִניׁשְׁ ֵווייטְׁ ט אֹויף ַא צְׁ ִניׁשְׁ
יֹונֹות  .ִבזְׁ

ַׁשט ִאין ָפסּוק ִחיו, ָדאס ִאיז פְׁ ְשלּו ִאיש ְבאָׁ ַפאל פּון ֶדער ִעיָקר דּורְׁ  ,ְוכָׁ כְׁ
ׁש ִאיז טְׁ ט אֹויף  ,ַא ֶמענְׁ ן אַ ֶווען ֶער קּוקְׁ ֵווייטְׁ ִין. צְׁ ף אָׁ דֵּ  ,ְכִמְפנֵּי ֶחֶרב ְורֹּ

פְׁ  ִאילּו ֶיעֶנער ִוויל ִדיר רֹודְׁ ט ֲאִפילּו ִניׁשְׁ  ִאין ִדי ַצייט ,ן'כְׁ ט ָוואס ֶיעֶנער קּוקְׁ
ה ִלְפנֵּי  .צּו ַדיין ַזייט ֶכם ְתקּומָׁ א ִתְהֶיה לָׁ יֶכםְולֹּ ְיבֵּ ט ִדיר  ,אֹּ דּו ֶוועסְׁ

ן טְׁ ַהאלְׁ ט ֶקעֶנען ֶדערְׁ ׁש, ִניׁשְׁ טְׁ ט אֹויף ַא ֶמענְׁ ָאה ֶעסְׁ ֶווען ֶמען , ַווייל ִקנְׁ
ֵהייט ט ֶמען ִזיךְׁ ַמָמׁש אֹויף ֶלעֶבעִדיֶגערְׁ ן ֶעסְׁ ֵווייטְׁ ט אֹויף צְׁ ֶמען , קּוקְׁ

ן ָראכְׁ ן צּובְׁ צְׁ ַגאנְׁ ט ִאינְׁ  .ֶווערְׁ
ף ַא מֶ  ַפאר ַדארְׁ ןֶדערְׁ טְׁ ׁשְׁ ן ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ׁש ַאַסאךְׁ ֶבעטְׁ טְׁ ַאז ֶער ָזאל , ענְׁ

ן ָוואס ֶער ָהאט ן אֹויף ִדי גּוֶטע ַזאכְׁ ן אֹויף , ָנאר קּוקְׁ ט קּוקְׁ ַלל ִניׁשְׁ אּון ִבכְׁ
ן ֵווייטְׁ ִליַח ַזיין אןן דַ אּו ַא צְׁ  .ֶוועט ֶער זֵייֶער ַמצְׁ

ִליִׁשית) עּוָדה ׁשְׁ ַהר, ּתֹוךְׁ ַהַנַחל סְׁ ח קֹוַתי -בְׁ  (ז"תשסבְׁ
 



 ג
 

רָׁא"ש  הַּ ת מוֹּ  ִשיחוֹּ
לֹויט ִדי ַמֲעֶשה ָוואס ֶדער ֶמְדָרש  ייןטֵ ְש אְר אס פַ ן דָ עען קֶ מֶ 

ָפאְלק צּו ֶרִבי -עקּוֶמען ַא ָפארֶדעְרֵצייְלט ַאז ֶעס ִאיז ַאָמאל גֶ 
ִ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.
ן ֶגעָזאְגט ַאז ֵזיי ֶקעֶנען ִזיְך ֶגט'ן ָאֶבער ַאזֹוי ָהאט ֵזיי ֶרִבי ִשְמעוֹ 

ִווי ַביי ֵזייֶער ֲחתּוָנה ָהאְבן ֵזיי ֶגעַמאְכט ַא ְגרֹויֶסע ְסעּוָדה, ָזאְלן 
 ַא ְגרֹויֶסע ְסעּוָדה ַביים ִזיְך ֶגט'ן.ן ַמאכְ ֵזיי ֶיעְצט אֹויְך 

ֵזיי ָהאְבן ֶגעַמאְכט ַא ְגרֹויֶסע ְסעּוָדה , ֵזיי ָהאְבן ַאזֹוי ֶגעטּוהן
ֵזיי ִאיְנֶדעְרֵהיים, ֶדער ַמאן ָהאט ִזיְך ָאְנֶגעְטִריְנְקן ִמיט ֵוויין ַביי 

ַביי ִדי ְסעּוָדה, אּון ָנאְך ִדי ְסעּוָדה ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט צּו ַזיין ַווייב 
ס הֹויז 'ֶיעְצט ַאֵהיים צּו ַדיין ַטאֶטעִשיכֹור'ֵהייט: "ֶווען דּו ֵגייְסט 

דּו ואס וָ ְך ֶקעְנְסטּו ִדיר אֹויְסְקלֹויְבן ֵסיי ֶוועְלֶכע גּוֶטע ַזא
ַדאְרְפְסט פּון ָדא אּון ֶעס ִמיְטֶנעֶמען ִמיט ִדיר", אּון ַאזֹוי ִאיז ֶער 

 ַאייְנֶגעְשָלאְפן ִשיכֹור'ֵהייט.
ֶווען ֶדער ַמאן ִאיז שֹוין ִטיף ֶגעְשָלאְפן, ָהאט ִדי ְפרֹוי ֶגעָזאְגט 

ט ַזיין ַפאר ִאיֶרע ְקֶנעְכט ַאז ֵזיי ָזאְלן אֹויְפֵהייְבן ֶדעם ַמאן ִמי
 ֶבעט אּון ִאים ַאִריֶבעְרְטָראְגן צּו ִאיר ַטאֶטע'ס הֹויז.

ַאִריֶבער ֶגעְטָראְגן צּו  םָהאְבן ִאיֵזיי ָהאְבן ַאזֹוי ֶגעטּוהן, ֵזיי 
ִאיר ַטאֶטע'ס הֹויז ִמיט ַזיין ֶבעט, ֶווען ֶדער ַמאן ָהאט ִזיְך 

עִפיְנט ִזיְך ָהאט ֶער ִאיר ֶדעְרֶוועְקט אּון ֶער ָהאט ֶגעֶזעהן ִווי ֶער גֶ 
ָהאט ִזי ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "דּו  "ֶגעִפין ִאיְך ִזיְך ָדא? אּוועְגט: "וֶגעְפרֶ 

ָהאְסט ִמיר ֶגעָזאְגט ַאז ִאיְך ֶקען ֶנעֶמען ֵסיי ֶוועְלֶכע גּוֶטע ַזאְך 
ִאיְך ִוויל פּון ַדיין הֹויז, אּון ֶעס ַאֵהיים ְטָראְגן צּו ַמיין ואס וָ 

ַטאֶטע'ס הֹויז, אּון ֶדעְרַפאר ָהאב ִאיְך ִדיר ֶגענּוֶמען, ָדאס ִאיז ִדי 
 ַזאְך ָוואס ִאיְך ָהאב ֶגעַדאְרְפט"...

ִאים ן אבְ הָ ֵזיי  ,ֶזעֶנען ֵזיי צּוִריק ֶגעַגאְנֶגען צּו ֶרִבי ִשְמעֹון
 .ַווייֶטער טּוהןֶגעְפֶרעְגט ָוואס ֵזיי ָזאְלן אּון  ,ט ִדי ַמֲעֶשהֶדעְרֵציילְ 

אֹויב : "ֶער ֵזיי ֶגעָזאְגט ֶווען ֶער ָהאט ֶגעֶהעְרט ִדי ַמֲעֶשה ָהאט
ַאז ִאיר ָהאט ִזיְך ַאזֹוי ְשַטאְרק ִליב, ָזאְלט ִאיר ַטאֶקע  ,ַאזֹוי

ְלט אּון ִאיְך וואּוְנְטש ַאייְך ָאן ַאז ִאיר ָזא ,ְבַלייְבן ִאיְנֵאייֶנעם
 ."ֶגעָהאְלְפן ֶוועְרן ִמיט ִקיְנֶדער

ֶזעהט ֶמען ִווי ֶרִבי ִשְמעֹון ַבר יֹוַחִאי ָהאט ֶגעָהאְלְפן ִאיְדן צּו 
ָוואס  ,ַל"ג ָבעֹוֶמרָהאְבן ִקיְנֶדער, אּון ֶדעְרַפאר ִאיז ֶדער ָטאג 

 ִאיז ַזיין יֹוָמא ְדִהילּוָלא, ְמסּוָגל ַפאר ִקיְנֶדער. ֶדעָמאְלט
 עֹוֶמר(ֶעֶרְך ַל"ג בָ )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש 

 
 

בוֹּת י ְדאָׁ  ִמילֵּ
בוֹּת י אָׁ יף ִפְרקֵּ  ֶפעְרל ֶוועְרֶטער אוֹּ

 

 

ן טְּ ש ְּ ערְּ  ָנאר פוֶּנעם ֵאייּבֶ

 

 צוּם סֹוף ֶוועט ַזיין גוּט

 דהמשך בדף 

 
 

 

 מיר וואונטשן א הארציגן ברכת מזל טוב פאר
 

 הי"ו אברהם יודא ליכטענשטיין מו"ה
 

 פון זיין אינגל למזל טוב אפשערןצו די 
 

אונזערע איז שטענדיג גרייט ארויס צו העלפן  יודלר' 
מוסדות הקדושים מיט וואס מען דארף, דער 
אייבערשטער זאל העלפן אז די זכות זאל אים ביישטיין 

 , בני ברוכי, אז ער זאל זעהן שטענדיג אסאך אידיש נחת
 חיי אריכי, ומזוני רויחי, וסייעתא דשמיא, אמן.        

 



 ד
 

צו באקומען דעם גליון יעדע וואך אויף אימעיל, ווי אויך צו אדוועטייזן אינעם גליון 

 Breslevcenter@gmail.com נט אייך צו:פארבי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
 

 אמקומעןזוועלן זיך צושלומינו אנשי 
 לכבוד הילולא דבר יוחאי

 
 

ג בעומר, "שלומינו גרייטן זיך צו די גרויסארטיגע סעודת לאנשי 
 א."ש שליט"ק מוהרא"כ מיטוואס וועט פארקומען במחיצת הקודש 

ג בעומר אויף "א נישט פארן ל"ש שליט"יאר וועט מוהראדאס 
 .איז געווען געוואוינט אלע יארן מירון אזוי ווי ער

 ןאיש "ג בעומר וועט פארקומען דאס יאר ביי מוהרא"סעודת לדי 
 אזייגער. אום פינףאג זונטאג נאכמיט ,אין בארא פארק בית המדרש

גרויסער ציבור וואס וועט זיך א גאר איז ערווארטעט עס 
צוזאמקומען זיך צו פרייען אינאיינעם ביי די גרויסע הילולא פון רבי 

 שמעון בר יוחאי.
הויבענער טאג גאר גרויסע סגולות, אין עבאקאנט האט דער גווי 

זיך אויסבעטן און אויס'פועל'ן אלע סארט ישועות און קען וואס מען 
 הטבע.לה מדרך רפואות למע

מען זיך פרייען און טאנצן אינאיינעם בתופים  די סעודה וועטנאך 
 .ובמחולות

 !א מאירת עינינוימגן לנו התורתו 
 

 סימן טוב ומזל טוב 
 
 

 ע מזל טוב פארמיר וואונטשן א הארציג
 

 

 הי"ו ישראל זילביגער מו"ה
 

 למז"טאינגל פון זיין  געבורטצו די 
 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז ער 
זאל זעהן אסאך אידיש נחת פון זיינע 

 קינדער, דורות ישרים ומבורכים.
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 קאפיען פרינטן און מיר נעמען אן צו
 

 פאר גאר ביליגע פרייזן!
 
 

 ספרים  •  קונטרסים  •  וועכענטליכע גליונות
 
 

 שנעל גוט און ביליג!
 

 743-555-5554רופט אריין פאר א פרייז 
5554printing@gmail.com 

בוֹּת י ְדאָׁ  ִמילֵּ
 

 המשך
 

ֵגייןסְּ ֶווע  ט ִזיֶכער ַארֹויסְּ

 סימן טוב ומזל טוב 
 
 

 ע מזל טוב פארמיר וואונטשן א הארציג
 

 

 הי"ו אליעזר איידלשטיין מו"ה
 

 למז"טאינגל פון זיין אפשערן צו די 
 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז ער 
זאל זעהן אסאך אידיש נחת פון זיינע 

 קינדער, דורות ישרים ומבורכים.
 

 

 
 
 
 
 

 מודעה חשובה
 

 

 אייבערשטנס הילף וועלןמיטן 
 די צו מיר זיך צוזאמקומען

 

 ג בעומר"לסעודת 
 הבעל"טבמדבר פרשת  זונטאג

 בבית מדרשינו בבארא פארק

 

::50בשעה 
 

 כ"ק מרן מוהרא"ש שליט"א
 ישמיע דברות קודש

 והתעוררות בעניני דיומא דברי התחזקות

 

 

 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 

 
 

 

 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 

 



 א
 

 

 גליון היכל הקודש
 וועכענטליכע גליון ארויסגעגעבן דורך

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

 
 

  זמנים
 7:55הדלקת הנרות......................

 8:63.................ר"ש.....סוף זמן ק
 9:77............................מוצש"ק....

 שיעורים כסדרן
  "זט ראש השנה..........בבלי..........

  ל"א ברכות.....................ירושלמי
 'ופרק  ....פרה.......תוספתא.........

 
 
 
 

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ר ה' ֶאל מֶשה ְבִמְדבַּ  בֵּ ד.וְַּידַּ "י ָזאְגט: ַווייל ֶדער  ר ִסינַּי ְבֹאֶהל מֹועֵּ ַרשִׁ
יְדן י אִׁ יב דִׁ  ֵצייְלט ֶער זֵיי צּו ֶיעֶדע ַצייט. ,ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט לִׁ

י ָזאְגט  וי ֶדער ֶרבִׁ יר לֹויט וִׁ יז ָדאס ַמְסבִׁ יָט"א אִׁ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק אמֹוַהָרא"ש ְשלִׁ  ')לִׁ
יָמן  יְרן רעַאז ֶיעדֶ  ל"ד(סִׁ יד ָהאט ַא ְנקּוָדה, ַא ַזאְך ָוואס ָנאר ֶער ֶקען אֹויְספִׁ אּון  .אִׁ

ילּו ֶווען ֶער ֶזעהט ַאז ַאְנֶדעֶרע ֶזעֶנע יְך ְשַטאְרְקן ֲאפִׁ יט ֶדעם ֶקען ֶער זִׁ ן ֶמער מִׁ
ים, ָאֶבער ֶיעֶנער ָהאט דָ  יַח פּון אִׁ י ְנקּוָדה ָוואס ֶער ָהאב.ַמְצלִׁ יְשט דִׁ  אְך נִׁ

יק ַצייט, צֶדעְרפַ  יְדן ֶיעֶדע ְשטִׁ י אִׁ ַווייְזן ַאז  ּואר ָהאט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶגעֵצייְלט דִׁ
יז ַא  יד אִׁ יד רֶגעֵצייְלֶטעַבאזּוְנֶדער ֶיעֶדער אִׁ יז  ,אִׁ יד אִׁ ָחשּוב ַבאזּוְנֶדער ֶיעֶדער אִׁ
 ַביים ֵאייֶבעְרְשְטן.

יט ֶדעם ֶקען ֶמען אֹויְך ַפאְרְשֵטיין דָ  ין ש  מִׁ ָחן לְ אס ָוואס ֶעס ֶוועְרט ֶגעְבֶרעְנְגט אִׁ
ְדָבר ַפאר ָשבּועַאז ְש )אֹוַרח ַחיִׁים תכח, ד'( ָערּוְך  יג ֵלייְנט ֶמען ַפְרַשת ַבמִׁ  ֹות.ֶטעְנדִׁ

י ָזאְגט  וי ֶדער ֶרבִׁ יחֹות הָ לֹויט וִׁ יָמן צ"א( )שִׁ צּו  ,ַא ְסגּוָלה צּו ָהאְבן ַהְתָמָדהַר"ן סִׁ
יגֶלעְרֶנ יד ,ען ְפַלייסִׁ יְשט ֶרעְדן ַקיין ְשֶלעְכְטס אֹויף ַקיין שּום אִׁ ַווייל  .ַאז ֶמען ָזאל נִׁ

י ּתֹוָרה ין דִׁ יֹות אִׁ י ֶזעְקס  ,ֶעס ֶזעֶנען ָדא ֶזעְקס הּוְנֶדעְרט טֹויְזְנט אֹותִׁ ֶקעְגן דִׁ
יְדן, אּון אֹויב ֶרעְדט ֶמען ְשֶלעְכְטס אֹויף  ידהּוְנֶדעְרט טֹויְזְנט אִׁ יט ֶדעם  ,ַא אִׁ מִׁ

י ֵסֶפר ּתֹוָרה, אּון ַאז ֶעס ֶפעְלט ֵאיין אֹות פּון דִׁ פַ  י ּתֹוָרה ֶסל'ט ֶמען ֵאיין אֹות פּון דִׁ
יז ֶעס ָפסּול יְשט ַקיין ֵחֶשק צּו ֶלעְרֶנען. ,אִׁ  אּון ֶמען ָהאט נִׁ

ְדָבר ַפאר ָשבּועוֹ  יג ַפְרַשת ַבמִׁ צּו ַווייְזן ַאז ֶיעֶדער  ,תֶדעְרַפאר ֵלייְנט ֶמען ְשֶטעְנדִׁ
יז זֵייֶער ָחשּוב יד אִׁ יד, ֶיעֶדער אִׁ יז ַא ֶגעֵצייְלֶטע אִׁ יד אִׁ יְשט . אִׁ ֶמען ָטאר ֵקייֶנעם נִׁ

יְשט ַא ְצֵווייְטן ,ַאֶוועְקַמאְכן יְך אּון נִׁ יְשט זִׁ יין אּון ַאזֹוי ֶקען ֶמען צּוֵגיין צּו ְמַקֵבל ַז. נִׁ
יט ְגרֹויס חֵ  י ּתֹוָרה מִׁ  ֶשק אּון ֶגעְשַמאק.דִׁ

ְדָבר א(  )ֹזאת ַהּתֹוָרה ַבמִׁ
*** 

ל ִדְגלוֹ  ֲחנֵּהּו ְוִאיש עַּ ל מַּ ל ִאיש עַּ אֵּ נּו ְבנֵּי ִיְשרָׁ ַּתְנחּוָמא )ֶדער ֶמְדָרש ָזאְגט  .ְוחָׁ
ְדָבר(  יַני צּו ְמַקֵבל ַזייןַבמִׁ יְדן ֶזעֶנען ֶגעְשַטאֶנען ַביים ַבאְרג סִׁ י אִׁ י ּתֹוָרה,  ַאז ֶווען דִׁ דִׁ

וי ֵזיי ים ָוואס ֶזעֶנען ָדאְרט ֶגעֶווען וִׁ י טֹויְזְנֶטער ַמְלָאכִׁ ְשֵטייֶען  ָהאְבן זֵיי ֶגעֶזעהן דִׁ
יט ֶפעֶנער יט ַא ֵסֶדר מִׁ יר אֹוי .מִׁ יְדן ֶגעָזאְגט: "ַהְלַואי ָוואְלְטן מִׁ י אִׁ  ךְ ָהאְבן דִׁ
י ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶגעֵהייְסן ַאז דִׁ  ֶדערָהאט  יֶבעראּון ֶדערִׁ  ".ֶגעַהאט ַאֶזעְלֶכע ֶפעֶנער

יְדן ָזאְלן אֹויְך ָהאְבן ֶפעֶנער.  אִׁ

י ֶפעֶנער פ יט דִׁ י ְגרֹויֶסע ַזאְך מִׁ יז דִׁ ְכאֹוָרה ַדאְרף ֶמען ַפאְרְשֵטיין, ָוואס אִׁ י לִׁ ּון דִׁ
ים יְדן ָהאְבן ַאזֹוי ֶגעְגלּוְסט ֶדעְרצּו? ,ַמְלָאכִׁ י אִׁ  ַאז דִׁ

ירמֹוַהָרא"ש ְשלִׁ  יז ָדאס ַמְסבִׁ י ָזאְגט  ,יָט"א אִׁ וי ֶדער ֶרבִׁ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' לֹויט וִׁ )לִׁ
יָמן ה'( יט ַז סִׁ יְטן ֵאייֶבעְרְשְטן אּון מִׁ יְך מִׁ יד ְפֵרייְדט זִׁ ייֶנע ַאז דּוְרְך ֶדעם ָוואס ַא אִׁ

ים. י ַמְלָאכִׁ יְבט ֶער ֹכַח ַפאר דִׁ ְצֹות, דּוְרְך ֶדעם גִׁ  מִׁ
יד טּוטָדאס ֵמי ְצָוה ָוואס ַא אִׁ יט ֶיעֶדע מִׁ י  ַבאַשאְפט ֶער ַא ַמְלָאְך, אּון ,יְנט ַאז מִׁ  דִׁ
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רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
 

ת  ~ בָׁ ייִליֶגער שַּ  ~ ֶדער הֵּ
 

ואס ֶדער  נָּה וָּ תָּ ת קֹוֶדש ִאיז ַא מַׁ בָּ שַׁ
אר ִדי ִאיִדיֶשע  אט ֶגעֶגעְבן פַׁ ֵאייֶבעְרְשֶטער הָּ

אְגט  א זָּ רָּ ת י:( )ִקיְנֶדער. ִדי ְגמָּ בָּ ֶדער שַׁ
ֵבינּו:  אר מֶשה רַׁ אְגט פַׁ אט ֶגעזָּ ֵאייֶבעְרְשֶטער הָּ

ייֶנע נָּה ִאין מַׁ תָּ אב ַא גּוֶטע מַׁ אֹוְצרֹות,  "ִאיְך הָּ
ת בָּ אר ִדי  ,ֶעס ֵהייְסט שַׁ אס ֶגעְבן פַׁ ִאיְך ִוויל דָּ

נָּה ן ויסְ וִ ֵזיי אז לָּ ֵגיי  .ִאיְדן תָּ ואֶסעֶרע ְגרֹויֶסע מַׁ וָּ
 אקּוֶמען".ֵזיי בַׁ 
ואְך ִאיז ַא ֶמעְנְטש יס אוֹ כְ ְר דּו אְנֶצע וָּ ִ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
ִביְסל  ואס ֶקען אַׁ ייט וָּ ה, ִאיז ַא צַׁ א ְמנּוחָּ ת בָּ בָּ שַׁ

ִביסְ  ל ָאְנהֹויְבן קּוֶמען צּו ִזיְך, ֶמען ֶקען אַׁ
אפ, ֶמען ֶקען  אֶרע קָּ אְכְטן ִמיט ַא ְקלָּ ְטרַׁ
אְכְטן פּוֶנעם  ִביְסל צּו ְטרַׁ ָאְנהֹויְבן אַׁ
ֵאייֶבעְרְשְטן, צּו ֶגעֶדעְנְקן ַאז נָּאר ֶדער 
ֵאייֶבעְרְשֶטער ִפיְרט ִדי ֶוועְלט, אּון ֶוועְרן 

אְפְטן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן. אהָּ  בַׁ
אְר  אר דַׁ ף ִזיְך ַא ִאיד ֵזייֶער ְפֵרייֶען ֶווען ֶדעְרפַׁ

ת, ַאז ֶמען ִאיז זֹוֶכה צּו ִהיְטן  בָּ ֶעס קּוְמט שַׁ
יין ֶדעם  ֵנג זַׁ אְרף ֶזעהן צּו ְמעַׁ ת, אּון ֶמען דַׁ בָּ שַׁ

ת. בָּ בֹוד שַׁ אְכן ְלכָּ ת, צּו קֹויְפן ַאֶלע גּוֶטע זַׁ בָּ  שַׁ
אְגן  "ל זָּ זַׁ ה טז.( חַׁ ֹויְסגַׁאְבן ַאז ֲאִפילּו ַאֶלע א)ֵביצָּ

ֶגעְשִריְבן פּון נְ ָאע אקֶ טַׁ פּוֶנעם ֶמעְנְטש ֶזעֶנען 
נָּה ֶוועְרט ָאְנֶגעְשִריְבן  שָּ נָּה, ֹראש הַׁ שָּ ֹראש הַׁ
אְבן  אר ֶיעְדן ֶמעְנְטש ִוויִפיל ֶגעְלט ֶער ֶוועט הָּ פַׁ

אֹות ְבֶמֶשְך ִדי  ֶבער ִדי הֹוצָּ ת, ִדי שַׁ  ןפּויָּאר. אָּ בָּ
ואס ֶמען ֶגעְבט אֹויס ַאייְנצּוקֹויְפן  ֶגעְלט וָּ
ייְנֶגעֶרעְכְנט  אס ֶוועְרט ִניְשט ַארַׁ ת, דָּ בָּ בֹוד שַׁ ְלכָּ
אזּוְנֶדעֶרע ֶחְשבֹון,  אס ִאיז ַא בַׁ ִאיֶנעם ֶחְשבֹון, דָּ
אְרְגן אֹויְסצּוֶגעְבן ִווי  אְרף ִזיְך ִניְשט זָּ אּון ֶמען דַׁ

אְרֶקעְרט, אֹויף ֶדעם ֶמער ֶגעְלט ְלכָּ  ת. פַׁ בָּ בֹוד שַׁ
ּמֹוִסיף מֹוִסיִפין  ל הַׁ אְגט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער כָּ זָּ
ת,  בָּ בֹוד שַׁ לֹו, ִווי ֶמער ֶמען ֶגעְבט אֹויס ְלכָּ

אקּוְמט ֶמען צּוִריק נָּאְך ֶמער.  בַׁ
ה ַאז ֶווען ֶמען  ֶדעִריֶבער ִאיז ַא גּוֶטע ֵעצָּ

ת בָּ בֹוד שַׁ אל ֶמען קֹויְפן ִמיט ַאזַׁא  קֹויְפט ְלכָּ  זָּ
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ואְך. אּון  אְנֶצע וָּ אר ִדי גַׁ ייְבן אֹויְך פַׁ ע ַאז ֶעס זָּאל שֹוין ְבלַׁ ֶשפַׁ
אְרן ֶמעְנְטש  ואְרן ָאְנֶגעְשִריְבן פַׁ "ו ֶגעוָּ אן, ֲאִפילּו אֹויב ֶעס ִאיז חַׁ דַׁ

אְרְפן מּוטְ  ה, ַאז ֶער ַאז ֶער זָּאל ִזיְך דַׁ סָּ ְרנָּ אס יָּאר ִמיט פַׁ ֶשען דָּ
ֶבער ֶער קֹויְפט ַאֶלע  אְבן ֵווייִניג ֶגעְלט. אֹויב אָּ אס יָּאר הָּ אל דָּ זָּ

אס דָּ  ת, ִאיז דָּ בָּ בֹוד שַׁ ייֶנע ֶגעְברֹויְכן ְלכָּ ייְנֶגעֶרעְכְנט זַׁ אְך ִניְשט ַארַׁ
אבְ  א ֶוועג ֶקען ֶער הָּ ח.ִאיֶנעם ֶחְשבֹון, אּון אֹויף ַאזַׁ ה ְבֶריוַׁ סָּ ְרנָּ  ן פַׁ

א  רָּ אְגט ִדי ְגמָּ ה טו:( נָּאְך ֶמער זָּ ַאז ֲאִפילּו ֶווען ַא ֶמעְנְטש )ֵביצָּ
יין ֶגעְלט אט ִניְשט קַׁ בֹוד  ,הָּ אְרְגן אּון ַאייְנקֹויְפן ְלכָּ אל ֶער ֵגיין בָּ זָּ

אלְ  אצָּ אְגט צּו ַאז ֶער ֶוועט ֶעס בַׁ ת, אּון ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער זָּ בָּ ן. שַׁ
ה  ֲחלָּ אקּוְמט ֶער ַא נַׁ ת בַׁ בָּ יין ֶדעם שַׁ ֵנג זַׁ ֶווער ֶעס ִאיז זֹוֶכה צּו ְמעַׁ

ִים  ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶוועט ִאים צּוְשֶטעְלן ַאֶלע גּוֶטע  -ְבִלי ִמְצרַׁ
יין שּום ְגֶרעִניץ! אְבן, ָאן קַׁ אְרף הָּ ואס ֶער דַׁ אְכן וָּ  זַׁ

 

ֲעֵניִתים ַּ  טֹויְזְנט ת 

ש ִאין  א ְבֵראִשית(ֶמְדרָּ ְנחּומָּ ת  )תַׁ בָּ ֶוועְרט ֶגעְבֶרעְנְגט "עֹוֶנג שַׁ
ֲעֵניִתים"  א -ְכֶאֶלף תַׁ ת ִאיז דָּ בָּ ֵנג ֶדעם שַׁ ס ַאזֹוי ֶווען ֶמען ִאיז ְמעַׁ

ואְלט ֶגעפַׁ  ֲעֵניִתים.ִווי ֶמען וָּ  אְסט טֹויְזְנט תַׁ
ואס ֶער הָּ  יי ִזיְך וָּ אט ַאְלץ ֶגעטּוהן ֶיעֶדער ֶמעְנְטש ֵווייְסט בַׁ

אְרְפט טּוהן, ֶדער ֵהייִליֶגער ֲאִר"י  ואְלט ִניְשט ֶגעדַׁ ואס ֶער וָּ אְכן וָּ זַׁ
אְרף  ֲעֵניִתים ַא ֶמעְנְטש דַׁ ייְבט ִתּקּוִנים ִוויִפיל תַׁ דֹוש ְשרַׁ קָּ הַׁ

אְר  אְסְטן צּו פַׁ הפַׁ אְרט ֲעֵבירָּ ֶבער ֶווען ֶמען זָּאל  .ֶרעְכְטן ֶיעֶדע סָּ אָּ
אְכן ֶדע א ֶגענּוג ֶטעג מַׁ ן אּום ֶחְשבֹון ֶוועט ֶמען ֶזעהן ַאז ֶעס ִניְשטָּ

אסְ  ,ִאין ֶלעְבןן אְר יָּ  ֲעֵניִתים צּוצּו ֶקעֶנען פַׁ  ְטן ַאזֹויִפיל תַׁ
אט פֹוֵגם ֶגעֶווען. ואס ֶמען הָּ אֶרעְכְטן ַאֶלעס וָּ  פַׁ

יין  ֵנג זַׁ ֲעֵניִתיםֶדעִריֶבער ֶווען ֶמען ֶנעְמט ִאין ֶחְשבֹון ַאז ִמיְטן ְמעַׁ אס ַאזֹוי ִווי טֹויְזְנט תַׁ ת ִאיז דָּ בָּ אְךִאי ,ֶדעם שַׁ ואְלִדיֶגע זַׁ אס ַא ֶגעוַׁ  .ז דָּ
בָּ  אְכן ֶדעם שַׁ רֹות, ְבלֹויז ִמיְטן ְפֵרייִליְך מַׁ אְרן ַאזֹויִפיל צָּ אְך ֶקען ֶמען ִזיְך ַאייְנְשפָּ א ְגִריְנֶגע זַׁ אס שֹוין ַאזֹוי ִווי טֹויזְ ִמיט ַאזַׁ ְנט ת ִאיז דָּ

ֲעֵניִתים.  תַׁ

דֹוש קָּ ר הַׁ יין. ִאין זֹוהַׁ אְרף צּו זַׁ ת ִווי ֶעס דַׁ בָּ אֶקע צּו ֶעְסן ַאֶלע ְדֵריי ְסעּודֹות שַׁ אְרף ֶמען ֶזעהן טַׁ  ְשֵטייט ַאז ֶווען ַא ִאיד ֶעְסט ִדי ֶדעִריֶבער דַׁ
אט א   ת קֹול ַאז ֶדער ִאיד הָּ ת ֵגייט ַארֹויס ַא בַׁ בָּ לש ְסעּודֹות ֶמען ְדֵריי ְסעּודֹות שַׁ ְלֵזל ִאין שָּ ואס ֶזעֶנען ְמזַׁ א ֶמעְנְטְשן וָּ ייֶדער ֶזעֶנען דָּ מּונָּה. לַׁ

לש ְסעּודֹות ואְשן צּו שָּ יין ֹכחַׁ אּון ֶגעדּוְלד ִזיְך צּו וַׁ אט ִניְשט קַׁ ֶבער ֶווען ֶמען ֶנעְמט  .הָּ אקּוְמט אָּ ואס ֶמען בַׁ אְכן וָּ ִאין ֶחְשבֹון ִדי גּוֶטע זַׁ
אס שֹוין ִפיל ְגִריְנֶגערדֶ  אן ִאיז דָּ אר, דַׁ יין ַאֶלע ְדֵריי  ,עְרפַׁ ְשִלים זַׁ ִית צּו מַׁ אְטש ַא ְכזַׁ ואְשן אּון ֶעְסן כָּ ֶמען ֶוועט ִזיְך יָּא ָאְנְשְטֶרעְנֶגען ִזיְך צּו וַׁ

ח ְבטָּ ואְלִדיֶגע הַׁ יין צּו ִדי ְגרֹויֶסע ֶגעוַׁ ת, אּון זֹוֶכה זַׁ בָּ  ֹות.ְסעּודֹות פּון שַׁ

אְגן  "ל זָּ זַׁ ת קי"ז:( חַׁ בָּ ִשיחַׁ )שַׁ אְפן, פּון ֶחְבֵלי מָּ אְרט ְשְטרָּ אֶטעֶוועט פּון ְדֵריי סָּ ת ֶוועְרט ֶגערַׁ בָּ , פּון ַאז ֶווער ֶעס ֶעְסט ִדי ְדֵריי ְסעּודֹות שַׁ
גֹוג.  ֵגיִהנֹום אּון פּון ִמְלֶחֶמת ּגֹוג ּומָּ

 

ן ִמיט ִדי ִקיְנֶדער ֶגעב ְ ְ  ִזיְך ָאפ 

ואְך ִאיז ַא ֶמעְנטְ ִדי  ְךשֶ מֶ בְ  אְרנּוֶמעןוָּ ייֶנע ִקיְנֶדער, , ש ֶגעֶוועְנִליְך פַׁ ה אּון ִמיט זַׁ חָּ יין ִמְשפָּ ְפצּוֶגעְבן ִמיט זַׁ ייט ִזיְך אָּ אט ִניְשט צּוִפיל צַׁ ֶער הָּ
ואְך יס אוֹ כְ ְר דּו אל קּוְמט ֶמען ִדי וָּ אְך מָּ ט ִניְשט אֹויס צּו ֶרעְדן ֶווען ִדי ִקינְ  ,גָּאר ְשֶפעטַאֵהיים ַאסַׁ אְפן שֹוין, ַאזֹוי ַאז ֶעס קּוְמט ִכְמעַׁ ֶדער ְשלָּ

ואְך. אְנֶצע וָּ  ִמיט ִדי ִקיְנֶדער ַא גַׁ

ייט אְטש אֹויְסנּוְצן ִדי צַׁ אְרף ֶמען כָּ ת ִטיש ִמיט ִדי ִקיְנֶדער, דַׁ בָּ יים שַׁ ת קֹוֶדש ֶווען ֶמען ִזיְצט בַׁ בָּ ֶבער שַׁ אְזן צּו ִדי אּון ִזיְך ַא אָּ אְפלָּ רָּ
מּונָּה, ֵזיי ֶדעְרֵצייְלן ִספּוֵרי  אְגן אּון ֶרעְדן ִמיט ֵזיי ִדיבּוֵרי א  אְבן צּו זָּ ואס ֵזיי הָּ ת, ִקיְנֶדער, אֹויְסֶהעְרן וָּ בָּ ִדיִקים, ִזיְנֶגען ִמיט ֵזיי ִדי ְזִמירֹות שַׁ צַׁ

ייט וָּ  אד ַאז ִדי ִביְסל צַׁ ש ַא שָּ מָּ ייְטן. ָאֶדער נָּאְך א.ד.ג. ֶעס ִאיז מַׁ ואְך זָּאל ַאֶוועְקֵגיין ִמיט ֶרעְדן נַׁאִריְשקַׁ אְנֶצע וָּ אט פּון ִדי גַׁ ואס ֶמען הָּ
ע אּון ְרִכילּות. רַׁ שֹון הָּ  ֶעְרֶגער, ִמיט לָּ

ְצִליחַׁ ֶגעֶווען ִמי עְרֵצייְלט אֹויף ַא ֶגעִוויֶסערֶמען דֶ  ייֶדער ִניְשט מַׁ אט לַׁ ואס הָּ ֵאל וָּ דֹול ְבִיְשרָּ ֵכן גָּ אט ַא שָּ אט ֶגעהַׁ ייֶנע ִקיְנֶדער, ֶער הָּ ט זַׁ
אגְ  דֹול ֶגעזָּ אט ֶדער גָּ אט יָּא זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ֶגעלּוְנֶגעֶנע ֶעְרִליֶכע ִקיְנֶדער. הָּ ואס הָּ שּוֶטער ִאיד וָּ יו, ַאז ַאזֹוי ִווי ֶער ִאיז ֵזייֶער ַא פָּ ט סֹוף יָּמָּ

ְתִמיד, ְפֶלעְגט עֶ  ה. ִוויֶדעְר ֶגעֶווען ַא ְגרֹויֶסער מַׁ דָּ ְתמָּ ייְך ֶגעֶזעְצט ֶלעְרֶנען ִמיט ְגרֹויס הַׁ ת'ִדיֶגע ְסעּודֹות אּון ִזיְך ְגלַׁ בָּ  םאּור ְשֶנעל ֶעְנִדיְגן ִדי שַׁ
אט ֶגעִזיְנֶגען ִמיט דִ  יי ִדי ְסעּודֹות, ֶער הָּ יין בַׁ ֲאִריְך זַׁ שּוֶטער ִאיד, ֶער ְפֶלעְגט מַׁ ֵכן ִאיז ֶגעֶווען ַא פָּ אט ֶגעֶרעְדט ִמיט ֵזיי. י ִקינְ ֶדער שָּ ֶדער, ֶער הָּ

ֵכן, ֶער יין שָּ יי ִדי ְסעּודֹות ַאזֹוי ִווי זַׁ ֲאִריְך ֶגעֶווען בַׁ אט ִניְשט ֶמער מַׁ ואס ֶער הָּ אְרוָּ ה פַׁ טָּ אט ֶער ֲחרָּ ואְלט  ֶיעְצט הָּ אְלְטן ַאז ֶווען ֶער וָּ אט ֶגעהַׁ הָּ
ואְלט  ייֶנע ִקיְנֶדער, וָּ אְרְבֶרעְנְגט ִמיט זַׁ ְצִליחַׁ ֶגעֶווען ִמיט ֵזיי.ֶמער פַׁ  ֶער ֶמער מַׁ

ְפֶגעְבן ִמיט ֵזיי, נָּאר ַאזֹוי ֶקעֶנען ֵזי אְלן ִזיְך אָּ אְבן ַאז ִדי ֶעְלֶטעְרן זָּ אְרְפן ֵזייֶער ִוויְכִטיג הָּ ואְקְסן ֶגעזּוְנט ְברּוֲחִניּות ִקיְנֶדער דַׁ י אֹויְפוַׁ
ואס זָּ  ְשִמיּות. ֶדעִריֶבער, ֶעְלֶטעְרן וָּ ת ּוְבגַׁ בָּ ואְך אּום שַׁ אל ַא וָּ אְטש ֵאייְנמָּ אְרְפן ֶזעהן כָּ יין פּון ֵזייֶעֶרע ִקיְנֶדער, דַׁ אר ִדי וואֹויְלזַׁ אְרְגן ִזיְך פַׁ

אס ִאיז ַאן ִאיְנֶוועְסְטֶמעְנט אר ִדי ִקיְנֶדער. דָּ ייט פַׁ ייט אּון ַאֶוועְקֶגעְבן צַׁ ואס ְברֶ  קֹוֶדש צּו אֹויְסִניְצן ִדי ֶגעֶלעְגְנהַׁ ִחים וָּ עְנְגט גָּאר ְגרֹויֶסע ְרוָּ
ת פּון ִדי ִקיְנֶדער. חַׁ אְך ִאיִדיש נַׁ  צּו ֶזעהן ַאסַׁ
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
ְצֹות, זֵיי ַבאְגֵלייְטן ֶדעם מֶ  י מִׁ ים ָוואס ֶוועְרן ַבאַשאְפן פּון דִׁ עְנְטש ַמְלָאכִׁ

ים ָאפ פּון ַאֶלעם ְשֶלעְכטְ  יְטן אִׁ אּון ַפאְרֶקעְרט אֹויְך, אֹויב טּוט  .סאּון הִׁ
יט ֶדעם ְשֶלעְכֶטע מַ  ים, ֶמען ַחס ְוָשלֹום ֲעֵבירֹות, ַבאַשאְפט ֶמען מִׁ ְלָאכִׁ

י ָיאְרן ַפאְרן ֶמעְנְטש. עְלֶכעווֶ  יֶטעְרן דִׁ  ֶדעְרבִׁ
ים י גּוֶטע ַמְלָאכִׁ יְבט ֶמען ֹכַח ַפאר דִׁ וי ַאזֹוי גִׁ ְמָחה ?וִׁ ען ַאז מֶ  .דּוְרְך שִׁ

ְצָוה ָוואס ֶמען ָהאט זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו טּוהן, מִׁ  י מִׁ יט דִׁ יְך מִׁ יט ְפֵרייְדט זִׁ
ֶמעְנְטש,  ֶדעם ַבאקּוְמט ֶדער גּוֶטער ַמְלָאְך ָנאְך ֶמער ֹכַח צּו ֶהעְלְפן ֶדעם

ים ַראֶטעֶווען פּון ַאֶלעם ְשֶלעְכטְ   ס.אּון אִׁ
יְדן ֶזעֶנען ֶגעְש  י אִׁ יַני, אּון זֵיי ָהאבְ ֶדעְרַפאר ֶווען דִׁ ן ַטאֶנען ַביים ַבאְרג סִׁ

ְצָוה ָוואס זֵיי ט יט ֶיעֶדע מִׁ יֶגע ֹכַח, ַאז מִׁ ּוֶען ֶגעֶזעהן זֵייֶער ֶגעַוואְלדִׁ
ים יין ָהאְבן זֵיי ֶגעְגלּוְסט ֶדעְרצּו, ַאז זֵיי ָזאְלן אֹויְך ַז .ַבאַשאְפן זֵיי ַמְלָאכִׁ

יט ֶפעֶנער י כֹ  אֹויְסֶגעְשֶטעְלט מִׁ ים, צּו ֶדעְרַמאֶנען דִׁ י ַמְלָאכִׁ וי דִׁ ַח ַאזֹוי וִׁ
וי מֶ  יְך ָאְנְשְטֶרעְנֶגען צּו טּוהן וִׁ ער ָוואס זֵיי ָהאְבן, אּון ַאזֹוי ֶוועְלן זֵיי זִׁ

יט ֶדעם ַבאקּוֶמען ַאַסא ְצֹות, אּון מִׁ י מִׁ יט דִׁ יְך ְפֵרייֶען מִׁ ְצֹות, אּון זִׁ ְך מִׁ
יָרה, צּו בַ  יְטן פּון ַאֶלע ְשֶלעְכטְ ַמְלַאֵכי ְשמִׁ  ס.אְגֵלייְטן אּון ָאְפהִׁ

ְדָבר ַפאר יֹום טֹוב יג ַפְרַשת ַבמִׁ ָשבּועֹות,  אּון ֶדעְרַפאר ֵלייְנט ֶמען ְשֶטעְנדִׁ
צְ  י ּתֹוָרה אּון מִׁ יְטן ְמַקיֵים ַזיין דִׁ יְדן ָהאְבן מִׁ י ֹכַח ָוואס אִׁ ֹות ָוואס צּו ַווייְזן דִׁ

ין ָשבּועֹות.ֶמען ֵגייט ְמַקבֵ   ל ַזיין אִׁ
ְדָבר תשס"ח(  )ּתֹוְך ַהַנַחל ֵליל שב"ק ַבמִׁ
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רָׁא"ש   ִשיחֹות מֹוהַּ
 ֲאִפילו  ָאן אַּ ֶגעִפיל

ת קֹוֶדש,  בָּ ייט פּוֶנעם שַׁ יין ִאין ִדי ְגרֹויְסקַׁ אְכט ַארַׁ ֶווען ֶמען ְטרַׁ
ְגשּות אס ְגרֹויס ִהְתרַׁ ה אּון  ְבֶרעְנְגט דָּ אְרן ֶמעְנְטש, ֶמען ִפיְלט ַא ִשְמחָּ פַׁ

אט  ֶבער ֲאִפילּו ֶווען ֶמען הָּ ת. אָּ בָּ ַא ְפֵרייד ַאז ֶמען ִאיז זֹוֶכה צּו ִהיְטן שַׁ
אְכן, ַא  אר ֶמען אֹויְך ִניְשט ֶוועְרן צּוְברָּ ִניְשט ֶדעם גּוְטן ֶגעִפיל, טָּ

אל ִניְשט ִוויְסן אוֹ  ְדֵריגָּה ֶער ְשֵטייט, ֶמעְנְטש ֶקען ֵקייְנמָּ יף ֶוועְלֶכע מַׁ
ם  עַׁ יין טַׁ אְכן, ֶער ִפיְלט ִניְשט קַׁ יי ִזיְך ֵזייֶער צּוְברָּ אל ֶקען ֶער ִפיְלן בַׁ ַאמָּ

אן ֵזייֶער נָּאְנט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן. ֶמת ִאיז ֶער דַׁ ֶבער ֶבא  ת, אָּ בָּ  ִאין שַׁ
ֲעֶשה ַאז ֶדער ֵהייִליגֶ  ער חֹוֶזה פּון לּוְבִלין ִזי"עַׁ ֶמען ֶדעְרֵצייְלט ַא מַׁ

יין  אְזט אֹויְפן ֶוועג צּו זַׁ אט ַארֹויְסֶגעלָּ ואס הָּ ְלִמיד וָּ אט ַא תַׁ אט ֶגעהַׁ הָּ
אְכן  ואְגן צּוְברָּ אט ִזיְך ִדי וָּ ח, ִאיְנִמיְטן ֶוועג הָּ ֶרִבי'ן אֹויף יֹום טֹוב ֶפסַׁ

אֶרע ואְרְטן ַאז ֶמען זָּאל פַׁ אְרְפט וַׁ אט ֶגעדַׁ ואְגן. אּון ֶער הָּ ְכְטן ִדי וָּ
אט ֶגעמּוְזט ֶנעְכִטיְגן ִאיְנִמיְטן  ואְרן נַׁאְכט אּון ֶער הָּ ִאיְנְצִוויְשן ִאיז ֶגעוָּ
ח אּון ֶער ִאיז נָּאְך ֶגעֶווען ֵזייֶער  ֶוועג. ֶעס ִאיז שֹוין ֶגעֶווען ֶעֶרב ֶפסַׁ

ֵער ֶגעֶווען ַאז  אט ִזיְך ֵזייֶער ְמצַׁ וייט פּון לּוְבִלין, ֶער הָּ ֶער ֶוועט מּוְזן וַׁ
ייְבן ִאין ַא ֶדעְרְפל,  ייְבן אֹויְפן ֶוועג אֹויף יֹום טֹוב, ֶער ֶוועט מּוְזן ְבלַׁ ְבלַׁ
צֹות אּון ַאְנֶדעֶרע זַׁאְכן אֹויף  אְבן מַׁ אּון ֶווער ֵווייְסט אֹויב ֶער ֶוועט הָּ

 יֹום טֹוב.
אֶקע ֶגעְבִליְבן ִאין ַא ְקֵליין דֶ  ֲעֶשה ִאיז ֶער טַׁ עְרְפל אֹויף יֹום טֹוב, ְלמַׁ

אט  אט ֶגעהַׁ ֲעִריב ִאיֶנעם ָאְרִטיְגן שּוהל, ֶער הָּ אְווְנט מַׁ אט ֶגעדַׁ ֶער הָּ
ואְרְפן ֶדעְרְפל ִמיט  אְרוָּ ייְבן ִאין ַא פַׁ אג ַאז ֶער מּוז ְבלַׁ אְרְצֵווייטָּ ְגרֹויס הַׁ

ואְלט ֶגעקֶ  ואס ֶער וָּ ייט וָּ אְרִפיֶשע ִאיְדן, ִאין ִדי צַׁ שּוֶטע דָּ עְנט ֶיעְצט פָּ
יין ְגרֹויְסן ֶרִבי'ן ִאין לּוְבִלין. יי זַׁ יין בַׁ  זַׁ

אְרְפס אט ִאים ַא דָּ אֶוועֶנען הָּ אֶדעְנט צּום ֵסֶדר, -נָּאְכן דַׁ ִאיד ַאייְנֶגעלַׁ
אְנֶגען  אט ִאיז ֶער ֶגעגַׁ אט ֶער ֵסיי ִווי ִניְשט ֶגעהַׁ יין ְצֵוויי ְבֵרירֹות הָּ קַׁ

שּוט, ֶער ִמיט ִאים צּום ֵסֶדר, ֶדער ִאי אט ֶגעִפיְרט ֶדעם ֵסֶדר ֵזייֶער פָּ ד הָּ
אט ִניְשט  ֶבער ַאזֹוי ִווי ֶער הָּ ה אֹויְפן קֹול, אָּ דָּ גָּ אט ֶגעִזיְנֶגען ִדי הַׁ הָּ
עּוִתים, אּון  אְך טָּ אְגט ִמיט ַאסַׁ אט ֶער ֶעס ֶגעזָּ ֶגעֶקעְנט צּו גּוט ִעְבֵרי הָּ

אט ֵזייֶער ֶגעֵווייְנט ַאז עֶ  ְלִמיד הָּ יים ֵסֶדר פּון ֶדער תַׁ יין בַׁ א זַׁ אְרף דָּ ר דַׁ
יין ִעְבֵרי ֶקען ֶער ִניְשט. ואס ֲאִפילּו קַׁ שּוֶטער ִאיד וָּ א פָּ  ַאזַׁ

אְרְפס אט -ֶדער דָּ ְכמֹות, ֶער הָּ יין חָּ אֶנען קַׁ אְרְשטַׁ אט ִניְשט פַׁ ִאיד הָּ
אט ש ה, אּון ֶער הָּ דָּ גָּ יי ִדי הַׁ ח ֵווייְנט ַאזֹוי בַׁ ֹוין ֶגעֶזעהן ִווי ֶדער אֹורַׁ

אֶוועֶנען אּון  יים דַׁ אט ַאזֹוי ֶגעֵווייְנט בַׁ ח הָּ ְפִריֶער ֶגעֶזעהן ִווי ֶדער אֹורַׁ
אט ֶער  שּוֶבער ִאיד, הָּ ח ִאיז ַא חָּ אֶנען ַאז ֶדער אֹורַׁ אְרְשטַׁ אט פַׁ ֶער הָּ
ה ֶזעֶנען  דָּ גָּ וייל ִאין ִדי ְשִטיְקֶלעְך הַׁ ֶמא ֵווייְנט ֶער וַׁ אְכט ַאז ִמְסתָּ ֶגעְטרַׁ

אהַׁ  ה אּון בַׁ דָּ גָּ אט ֶער ֶגעִזיְנֶגען נָּאְך ֶהעֶכער ִדי הַׁ אְלְטן ְגרֹויֶסע סֹודֹות, הָּ
אט ִזיְך ִניְשט  ְלִמיד הָּ עּוִתים, אּון ֶדער תַׁ אְך טָּ אְרְשֵטייט ִזיְך ִמיט ַאסַׁ פַׁ
יי ַאזַׁא  א ֶגעִפיֶנען בַׁ אְרף ִזיְך דָּ ר ַאז ֶער דַׁ עַׁ יין צַׁ ארּוִהיְגן פּון זַׁ ֶגעֶקעְנט בַׁ

ש ואְרן פּון ְגרֹויס פָּ אְפן ֶגעוָּ ייְך ַאְנְטְשלָּ ּוט'ן ִאיד. נָּאְכן ֵסֶדר ִאיז ֶער ְגלַׁ
 ִביֶטעְרִניש.

אט ִזיְך ָאְנֶגעהֹויְבן  אְפט אּון ֶער הָּ אט ֶער ִזיְך אֹויְפֶגעכַׁ ִאיְנֶדעְרְפִרי הָּ
אט ֵזייֶער ִניְשט גּוט  אט ֶגעֶזעהן ַאז ֶער הָּ אְכְטן, ֶער הָּ ֶגעטּוהן ִאיֶבער ְטרַׁ

יין  אל פּון זַׁ אְך מָּ אְך ֶגעֶהעְרט ַאסַׁ אט דָּ אט ַאזֹוי ֶגעֵווייְנט, ֶער הָּ ַאז ֶער הָּ
אְרְקן, אֹויב ִאיז ֶער ָאְנֶגעקּוֶמען  אְרף ִזיְך ֵאייִביג ְשטַׁ ֶרִבי'ן ַאז ֶמען דַׁ
ה  חָּ ְשגָּ אץ אֹויף יֹום טֹוב ִאיז ֶעס ִזיֶכער ֶגעֶווען ִמיט הַׁ אֹויף ֶדעם ְפלַׁ

אְרף ִזיְך פְ  אט ַאזֹוי ֶגעִפיְרט, אּון ֶער דַׁ ואס ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער הָּ ִטית וָּ רָּ
אט  אְכן, אּון ֶער הָּ יין ַאזֹוי צּוְברָּ ה אּון ִניְשט זַׁ אְרְקן ִמיט ִשְמחָּ ְשטַׁ

יין ְפֵרייִליְך. יים ְצֵווייְטן ֵסֶדר ֶוועט ֶער שֹוין זַׁ אְכט ַאז בַׁ ְפֶגעמַׁ  אָּ
יים ְצֵווייְטן ֵסֶדר ִאיז ֶער ֶגעֶווען ֵזייֶער אּון ַאזֹוי ִאיז  אֶקע ֶגעֶווען, בַׁ טַׁ

אט  אט ֶגעִפיְרט ֶדעם ֵסֶדר ִמיט ְגרֹויס ְפֵרייד, אּון ֶער הָּ ְפֵרייִליְך, ֶער הָּ
אט ֶגעְשִפיְרט ַא  אְרק ֶדעְרהֹויְבן, ֶער הָּ ִזיְך ֶגעִפיהְלט גָּאר ְשטַׁ

ייט ִאיֶנעם ֵסֶדר.  ֶהעֶכעְרקַׁ
 

 ף דהמשך בד

בֹות י ְדאָׁ  ִמילֵּ
בֹות י אָׁ  ֶפעְרל ֶוועְרֶטער אֹויף ִפְרקֵּ

 

 

 ֶיעֶדער ָהאט ִנְסיֹונֹות

*** 
 

ֶלעס   עם מֹוילנֶ ֶוועְנְדט ִזיְך ִאיאַּ
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 ~ נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'~ 
 

 הערליכע סעודת ל"ג בעומר
 ק מוהרא"ש שליט"אאפגעהאלטן ביי כ"

 
 

לכבוד שליט"א א הערליכע סעודה איז אפגעהאלטן געווארן ביי מוהרא"ש 
 .התנא האלקי רבי שמעון בן יוחאי

עס זענען זיך צוזאמגעקומען גאר א גרויסער ציבור אנשי שלומינו, זיך צו 
 פרייען אינאיינעם בהילולא דבר יוחאי.

מען האט געהאט די זכי' צו הערן א רייכע סעודה איז סערווירט געווארן, און 
 בעניני דיומא.דברות קודש פון מוהרא"ש שליט"א 

מוהרא"ש שליט"א האט ארום גערעדט איבער די גרויסקייט פונעם הייליגן 
תנא, און וואס עס דארף אונז צו לערנען דער גרויסער טאג. מען זעהט אז מען 

יוחאי', וואס איז דער  רופט זייער אסאך דעם תנא רבי שמעון מיטן נאמען 'בר
 פשט אז מען רופט אים אויף זיין טאטע'ס נאמען?

נאר דאס קומט אונז לערנען אז רבי שמעון איז נישט געווען קיין מלאך, ער 
טאטע, און פון דעסט וועגן האט ער זיך אזוי  אאיז געווען א זוהן פון 

דעם לערנען מיר אויסגעארבעט ביז ער איז געווארן דער הייליגער תנא. און פון 
 אז יעדער מענטש קען אויסוואקסן דער גרעסטער צדיק.

מען דערציילט אויפן גרויסן מגיד פון מעזריטש זי"ע אז ער האט געזאגט אז 
רבי'ן דער הייליגער בעל שם  ןווען ער וואלט נישט אנגעכאפט די הענט פון זיי

לט געמיינט אז אז דאס איז א מענטש, ער ווא געגלייבטטוב, וואלט ער נישט 
עכאפט זיין האנט האט ער געזעהן אז ער גער איז א מלאך, אבער אז ער האט אנ

 איז אויך א מענטש.
האבן געהאט הויכע און גרויסע נשמות און  מיינען אז צדיקיםמענטשן 

דעריבער זענען זיי אזוי אויפגעוואקסן, אבער דער רבי לערנט אונז אז זיי זענען 
אסאך נאר ווייל זיי האבן אסאך געהארעוועט און  אויסגעוואקסן צדיקים

און יעדער איד וואס וועט דאס טוהן  און געבעטן דעם אייבערשטן.גערעדט 
 קען אויך זוכה זיין צו די גרעסטע מדריגות.

גערעדט פון דעם וואס רבי שמעון האט שליט"א אויך האט מוהרא"ש 
ר זוהן איז נישט געווען אין א מיטגענומען זיין זוהן אין די מערה, כאטש וואס דע

אויף הפקר, נאר ער האט זוהן סכנה, האט ער אבער נישט געוואלט לאזן זיין 
 אים מיטגענומען צו לערנען מיט אים.

און דאס דארף אונז לערנען אז מען דארף זיך אפגעבן מיט די קינדער, נישט 
ן זיי אויפוואקסן זיי לאזן אויף הפקר, און אויב מען געבט זיך אפ מיט זיי וועל

 ערליכע אידן.
פייערדיגע טענץ פרייליכע נאך די סעודה האט מען זיך ארויסגעלאזט אין 

לכבוד דעם טאג, וואס האט אנגעהאלטן ביז אין די שפעטע שעה'ן ווען דער 
 עולם איז זיך צוגאנגען מיט הויפענעס חיזוק.

 

 !תורתו מגן לנו היא מאירת עינינו
 

 

 קאפיען פרינטן און מיר נעמען אן צו
 

 פאר גאר ביליגע פרייזן!
 
 

 ספרים  •  קונטרסים  •  וועכענטליכע גליונות
 
 

 שנעל גוט און ביליג!
 

 743-555-5554רופט אריין פאר א פרייז 
5554printing@gmail.com 

רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
אְזט  אט ֶער ִזיְך ַארֹויְסֶגעלָּ ייְך נָּאְך ִדי ֶעְרְשֶטע ֶטעג הָּ ְגלַׁ
יין ֶרִבי'ן אֹויף לּוְבִלין. ֶווען ֶער ִאיז  וייֶטער אֹויְפן ֶוועג צּו זַׁ וַׁ
אט ִאים ֶדער ֵהייִליֶגער חֹוֶזה  ָאְנֶגעקּוֶמען צּום ֶרִבי'ן הָּ

ִניםאֹויְפֶגענּוֶמען ְבֵסבֶ  "וואּו יָּפֹות אּון ִאים ֶגעְפֶרעְגט:  ר פָּ
אְכְטן  אט ֶגעלָּ יין ֵסֶדר הָּ יי ֶעְרְשְטן ֵסֶדר? דַׁ ִביְזטּו ֶגעֶווען בַׁ
ְלִמיד רּוְפט ִזיְך ָאן: "ֶדער ֶרִבי  ִאין ַאֶלע ֶוועְלְטן". ֶדער תַׁ

אב ִאיְך ִזיְך ֵמייְנט ִזיֶכע אְלט הָּ ר ִדי ְצֵווייֶטע ֵסֶדר, ֶדעמָּ
אט ֶדער ֵהייִליֶגער  -ֶגעִפיהְלט גָּאר ֶדעְרהֹויְבן". "ֵניין ֵניין"  הָּ

אֶקע ֶגעֵמייְנט ִדי ֶעְרְשֶטע  -חֹוֶזה ֶגעֶעְנְטֶפעְרט  אב טַׁ "ִאיְך הָּ
אְרִניְשט  אט גָּ יין ְצֵווייֶטע ֵסֶדר הָּ יי דַׁ אֶדע בַׁ ֶעֶפעס ֵסֶדר, ְגרַׁ

אְרֶקעְרט ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ַאֶלעס  אְכְטן, פַׁ ְסֶפעִציֶעל ֶגעלָּ
אְכְטן ִאין  ש ֶגעלָּ מָּ אט מַׁ יין ֶעְרְשֶטע ֵסֶדר הָּ ֶבער דַׁ טּוְנְקל, אָּ

יים ֶעְרְשְטן ֵסֶדר?".  ַאֶלע ֶוועְלְטן. וואּו ִביְזטּו ֶגעֶווען בַׁ
ְלִמיד ֶגעֶווען ִאי אְנְצן צּוִמיְשט. ֶיעְצט ִאיז שֹוין ֶדער תַׁ ְנגַׁ

יים ֶעְרְשְטן ֵסֶדר  ֶמת ַאז בַׁ אְך ֶגעוואּוְסט ֶדעם א  אט דָּ ֶער הָּ
אט  אְרְגֶרעְבט, ֶער הָּ אט ֶער ִזיְך ֶגעִפיהְלט ִאיְנגַׁאְנְצן פַׁ הָּ
וייט פּוֶנעם  ֶגעִפיהְלט ַאז ֶער ִאיז ַאזֹוי ִניְדִריג אּון וַׁ

שּוֶטע ֵסֶדר, אּון אֹויף ֵאייֶבעְרְשְטן ַאז ֶער מּוז ִפיְרן ַאזַׁ  א פָּ
אְכְטן ִאין ַאֶלע  אט ֶגעלָּ אְגט גָּאר ֶדער ֶרִבי ַאז ֶעס הָּ ֶדעם זָּ
אן ִאיז ֶער ֶגעֶווען ַאזֹוי  ואס דַׁ ֶוועְלְטן. אּון ִדי ְצֵווייֶטע ֵסֶדר וָּ
אט  אט ִזיְך ֶגעִפיהְלט ַאזֹוי ֶדעְרהֹויְבן, ֶער הָּ ְפֵרייִליְך, ֶער הָּ

אט ִזיְך ֶגעִפיהְלט ִדי הֶ  ייט פּוֶנעם ֵסֶדר, ֶער הָּ עֶכעְרקַׁ
ֶגעִפיהְלט ַאזֹוי נָּאְנט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן אּון פּוְנְקט אֹויף 

אְגט ֶדער ֶרִבי ַאז ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ַאזֹוי טּוְנְקל.  ֶדעם זָּ
א ֶווען ַא  ְוקָּ ְסִביר ֶגעֶווען ַאז דַׁ יין ֶרִבי מַׁ אט ִאים זַׁ אן הָּ דַׁ

וייט, אּון ֶער טּוט ִדי ִאיד ִפיהְלט זִ  שּוט אּון ַאזֹוי וַׁ יְך ַאזֹוי פָּ
אט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער  וייל ַאזֹוי הָּ שּוט'ֶעְרֵהייט וַׁ ִמְצֹות ה' פָּ
אְרֶקעְרט  ייְנט ֶער ִאין ַאֶלע ֶוועְלְטן, אּון פַׁ אן שַׁ ֶגעֵהייְסן, דַׁ

אן ִאיז  ֶער ִאין ַא ֶווען ַא ֶמעְנְטש ִפיהְלט ִזיְך ֶדעְרהֹויְבן דַׁ
אְלן פּוֶנעם  נָּה, ֶער ֶקען ֵזייֶער ְשֶנעל ַאֶוועק פַׁ כָּ ְגרֹויֶסע סַׁ

ה. יין ְגדּולָּ ל ִניְשט קַׁ אס ִאיז ִבְכלַׁ  ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון דָּ
אל ִניְשט  ֲעֶשה ַאז ַא ִאיד ֶקען ֵקייְנמָּ ֶזעהט ֶמען פּון ִדי מַׁ

אְכן ִוויְסן וואּו ֶער ְשֵטייט, ֲאִפילּו ֶווען עֶ  ר ִפיְלט ִזיְך צּוְברָּ
אן גָּאר הֹויְך.  יין ַאז ֶער ִאיז דַׁ אְפט, ֶקען זַׁ אּון צּוְקלַׁ
ֶדעִריֶבער ֶקען ֶמען גָּאְרִניְשט בֹויֶען אֹויף ִדי ֶגעִפיְלן, ֶמען 
אן  ת, אּון דַׁ בָּ ת, טּוהן ַאֶלע ִמְצֹות פּון שַׁ בָּ אְרף ִהיְטן שַׁ דַׁ

יין ֵזייֶער ְפרֵ  אְרף ֶמען זַׁ אט זֹוֶכה ֶגעֶווען דַׁ ייִליְך ַאז ֶמען הָּ
אְרן  עֹות פַׁ ְשפָּ אס ְבֶרעְנְגט שֹוין ַאֶלע גּוֶטע הַׁ ֶדעְרצּו, אּון דָּ

 ֶמעְנְטש.
ת, וְ  בָּ א"ש ֵחֶלק י"ב ֶעֶרְך שַׁ רָּ לֹום()ִשיחֹות מֹוהַׁ ת שָּ בָּ  קּוְנְטֵרס שַׁ
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ם ְלִמְש נָֹׁשא ֶאת ֹראש בְ  ם,פְ ֵני ֵגְרשֹון גַּם ֵהם ְלֵבית ֲאֹבתָׁ מֹוַהָרא"ׁש  ֹחתָׁ
ִביר  ִליָט"א ִאיז ַמסְׁ ט ׁשְׁ  )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א'ֶדעם ָפסּוק לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ

ן, אַ ִסיָמן ס"א(  טְׁ ׁשְׁ ן ִאיֶנעם ֵאייֶבערְׁ ֵלייבְׁ ף גְׁ ׁש ַדארְׁ טְׁ ף ַאז ַאזֹוי ִווי ַא ֶמענְׁ זֹוי ַדארְׁ
, ַאז ֶער ִאיז אֹויךְׁ ָחׁשּוב ַביים ֵאייבֶ  ן ִאין ִזיךְׁ ֵלייבְׁ ׁש אֹויךְׁ גְׁ טְׁ ן, ַא ֶמענְׁ טְׁ ׁשְׁ ערְׁ

ן ף ִאים ָהאבְׁ ֶטער ַדארְׁ ׁשְׁ ֶרע. ֶדער ֵאייֶבערְׁ ן ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ָהאט ִליב צּו צּובְׁ כְׁ
ׁש ֶדעם טְׁ ִניׁשְׁ  :ֶמענְׁ ט, דּו ִביזְׁט ָגארְׁ ף ִדיר ִניׁשְׁ ֶטער ַדארְׁ ׁשְׁ ט "ֶדער ֵאייֶבערְׁ
ן" דֶווערְׁ  ט ֶווערְׁ ִניׁשְׁ ף ִזיךְׁ ַא ִאיד ֵזייֶער ַדא יֶבערֶדערִ , פּון ִדיר ֶוועט ׁשֹוין ָגארְׁ רְׁ

ן טְׁ ׁשְׁ ן ַאז ֶער ִאיז ָיא זֵייֶער ָחׁשּוב ַביים ֵאייֶבערְׁ ן אּון ִוויסְׁ קְׁ ַטארְׁ ִמיט ֶיעֶדע . ׁשְׁ
ָוה ָוואס ֶער טּוט ן ֵאייבֶ  ,ִמצְׁ ִדיֶגע ַנַחת רּוַח ַפארְׁ ט ֶער ַא ֶגעַוואלְׁ ן.ַמאכְׁ טְׁ ׁשְׁ  ערְׁ

ט  קּוָרב צּו אַ  ק ב' ִסיָמן ע"ב()ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחלֶ ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ ן ַאז ִדי ָוואס ֶזעֶנען מְׁ
ן זֵייֶער ֶגעַפאלְׁ  לּות, זֵיי ִפילְׁ ט אֹויף זֵיי ַארֹויף ַא ִׁשפְׁ , ֱאֶמת'ן ַצִדיק ַפאלְׁ ן ַביי ִזיךְׁ

ט ַביים ן ָוואס ֶמען ַבאקּומְׁ ֵדי צּו ַבאקּוֶמען ִדי ַאֶלע גּוֶטע ַזאכְׁ ַצִדיק,  ַווייל כְׁ
ף ֶמען ן ַדארְׁ ֶוועִריַקייטְׁ ךְׁ ֵגיין ׁשְׁ ן ִדי ָוואס ֶזעֶנען  יֶבערֶדערִ  .קֹוֶדם דּורְׁ פְׁ ַדארְׁ

ט ָלא ן אּון ִזיךְׁ ִניׁשְׁ קְׁ ַטארְׁ ֶפעִציֶעל ֵזייֶער ׁשְׁ קּוָרב צּו ַא ַצִדיק, ִזיךְׁ סְׁ זְׁן מְׁ
. ן פּון ַקיין ׁשּום ַזאךְׁ ֶרעכְׁ  צּובְׁ

ט ֶדער ָפסּוק ָפאִריֶגע ָוואךְׁ  ַפאר ָזאגְׁ ת"ֹשא ֶאת ֹראש בְ "נָׁ ֶדערְׁ ֵהייב  ֵני ְקהָׁ
ָהתֵנאֹויף ִדי ֶקעפ פּון ִדי בְׁ  ן ַאַסאךְׁ ִחיזּוק, ַווייל זֵ ארְׁ טַ ׁשְׁ , י קְׁ פְׁ יי ק ֵזיי, זֵיי ַדארְׁ

ַלאץ ט צּו ַאַזא ֵהייִליֶגע פְׁ ַפאר  ,ֶזעֶנען ַאזֹוי ָנאנְׁ ָכן, ֶדערְׁ צּו ִדי ֵהייִליֶגע ִמׁשְׁ
ָראכְׁ  ַחֵזק ַזיין. ,ןֶזעֶנען זֵיי זֵייֶער צּובְׁ ט זֵיי מְׁ סְׁ ן ַאז דּו ָזאלְׁ פְׁ  אּון זֵיי ַדארְׁ

ט ָאֶבער ֶדער ָפסּוק אֹויךְׁ  ֵני  ,ֵני ֵגְרשֹון גַּם ֵהם""נָֹׁשא ֶאת ֹראש בְ ָזאגְׁ ִדי בְׁ
ן א ֵהייבְׁ ף ֶמען אֹויךְׁ אֹויפְׁ ָכן, זֵיי ַדארְׁ ׁשֹון ֶזעֶנען אֹויךְׁ ָנאנְׁט צּום ִמׁשְׁ ַחֵזק ֵגרְׁ ּון מְׁ

ם", .ַזיין ם ְלִמְשְפֹחתָׁ ן פּון ָוואֶסעֶרע ָחׁשּוב'ֶע  "ְלֵבית ֲאֹבתָׁ ן ִוויסְׁ זֵיי ָזאלְׁ
ַטאֶמען ָפָחה ֵזיי ׁשְׁ ן צּופַ . ִמׁשְׁ ט ֶווערְׁ ן, אּון ִניׁשְׁ קְׁ ַטארְׁ ן ִזיךְׁ ֵזייֶער ׁשְׁ ן זֵיי ָזאלְׁ אלְׁ

ן, ָנאר זֵי ֶרעכְׁ ן פּוֶנעם ֵיֶצר ָהַרע ָוואס ִוויל ֵזיי צּובְׁ ָראכְׁ ן אּון צּובְׁ קְׁ ן ֶגעֶדענְׁ י ָזאלְׁ
ן. טְׁ ׁשְׁ  ַאז ֵזיי ֶזעֶנען זֵייֶער ָחׁשּוב ַביים ֵאייֶבערְׁ

 )ֹזאת ַהּתֹוָרה, ָנׂשא, א'(
*** 

, ֶרְכךָׁ ה' ְוִיְשְמֶרךָׁ ִהי ְיבָׁ ן אּון ָאפְׁ ׁשְׁ טְׁ ֶטער ָזאל ִדיר ֶבענְׁ ׁשְׁ ןֶדער ֵאייֶבערְׁ  .טְׁ
ָרׁש  ט ֶדער ֶמדְׁ ָבר ַרָבה יָזאגְׁ רֶ  א, ה()ַבִמדְׁ ֶטער ָזאל דִ ְכךָׁ ה'ְיבָׁ ׁשְׁ יר , ֶדער ֵאייֶבערְׁ

ט ן ִמיט ֶגעלְׁ ׁשְׁ טְׁ ָבר ַרָבה יב, ג( .ֶבענְׁ ן פּון ַמִזיִקיְוִיְשְמֶרךָׁ , )ַבִמדְׁ ִהיטְׁ  .ם, אּון ָאפְׁ
 

 

 המשך בדף ב
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רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
 

רָׁא  ~ אט ְגמָׁ  ~ אַּ ְבלַּ
 

ִדי ְגֶרעְסֶטע ַזאְך ָוואס ַא ִאיד ֶקען טּוהן 
ִאיז צּו ֶלעְרֶנען ֶיעְדן ָטאג ַא ְבַלאט ְגָמָרא, 
ָדאס ַהאְלט ַא ִאיד ִאין ִדי ַראֶמען, ָדאס 
ַהאְלט ִאים ַביי ַזיין ִאיִדיְשַקייט אּון 
ֶעְרִליְכַקייט. ֶווען ֶמען ָהאט ְמִסיַרת ֶנֶפש צּו 

עְרֶנען ֶיעְדן ָטאג ָכאְטש ֵאיין ְבַלאט ְגָמָרא, לֶ 
ַדאן ִאיז ֶמען ַפאְרִזיֶכעְרט צּו ְבַלייְבן אֹויף 
ֵאייִביג צּוֶגעִביְנֶדען צּו ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה אּון 

 צּום ֵאייֶבעְרְשְטן.
ָדאס ֶלעְרֶנען ְגָמָרא ָהאט ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע 

עם ֵיֶצר ָהַרע, ֶעס ַוואְשט ֹכַח ָוואס ַהְרְג'ט דֶ 
ָאּפ ֶדעם ֶמעְנְטש פּון ַאֶלעם ְשֶלעְכְטס אּון 

 ְבֶרעְנְגט ִאים ָנאְנט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן.
ַפאְרְשֵטייט ִזיְך ַאז ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ֵווייְסט 
אֹויְך פּון ֶדעם סֹוד, אּון ֶער ֶוועט טּוהן ַאֶלע 

אל ִניְשט ֶלעְרֶנען עּולֹות צּו ֶזעהן ַאז ֶמען זָ ּפְ 
ַקיין ְגָמָרא. ֶעס ִאיז ַבאַקאְנט ִדי ָראֵשי ֵּתיבֹות 

ין 'ֶסֶכת אֵ 'יּום מַ 'ֶמען פּון ס"מ "סִ פּוֶנעם ָנא
ֲעשֹות", ֶדער ס"מ ָהאט ֵזייֶער מֹוָרא פּון ַא 'לַ 

ִאיד ָוואס ֶעְנִדיְגט ַמֶסְכּתֹות ְגָמָרא, ֶער ֵווייְסט 
ט ִזיְך ַאַרייְנֵלייְגן ַאז ֵאייְנָמאל ֶדער ִאיד ֶווע

ִאין ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה, ֶער ֶוועט ִזיְך 
ָאְנְשְטֶרעְנֶגען צּו ֶלעְרֶנען ֶיעְדן ָטאג ָכאְטש ַא 
ְבַלאט ְגָמָרא, ַדאן ִאיז ֶער ַא ַפאְרִטיֶגער, ֶדער 
ִאיד ָהאט ִזיְך ַארֹויס ֶגעְגִליְטְשט פּון אּוְנֶטער 

ִאיז  ,ֶווער ֶעס ָהאט ֵשֶכלַזייֶנע ֶנעְגל. ָאֶבער 
ִזיְך ַטאֶקע ִמְתַגֵבר אּון ֶלעְרְנט ָיא ֶיעְדן ָטאג ַא 
ְבַלאט ְגָמָרא, אּון ַאזֹוי ֶוועט ֶער ֶגעַראֶטעֶוועט 

 ֶוועְרן פּון ֵיֶצר ָהַרע.
ֶדער ֶרִבי ֶדעְרֵצייְלט ִאין ִסּפּוֵרי ַמֲעִשיֹות 

אט ֶגעָזאְגט פּון ֶדעם ַבאְרג ָוואס הָ )ַמֲעֶשה ז'( 
ַפאְרן ֶקעִניג "ַאז ָדאס ְבֶלעְטל ִאיז אֹויף ִדיר 
ֵמִגין. ַבאַדאְרְפְסטּו ֵקיין מֹוָרא ִניְשט צּו ָהאְבן 
ַפאר ֵקיין שּום ַזאְך, ַווייל אֹויף ִמיר ְשֵטייֶען 
אֹויְך אֹויף ַאַסאְך שֹוְנִאים. ָנאר ָדאס ְבֶלעְטל 

 ן ַאְנֵשי ְשלֹוֵמינּו ִאיז אֹויף ִמיר ֵמִגין", ָהאבְ 
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רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
ֶגעָזאְגט ַאז ָדאס ֵגייט ַארֹויף אֹויף ֶדעם ְבֶלעְטל ְגָמָרא, אֹויב 
ַא ִאיד ִאיז זֹוֶכה צּו ֶלעְרֶנען ֶיעְדן ָטאג ַא ְבַלאט ְגָמָרא, ַדאְרף 
ֶער ִניְשט מֹוָרא ָהאְבן פּון ַקיין שּום ַזאְך, ֶדער ְבַלאט ֶוועט 

 פּון ַאֶלעם ְשֶלעְכט ְברּוֲחִניּות ּוְבַגְשִמיּות.ִאים ַבאִשיְצן 
ַאז ַאְלס ִקיְנד )ִשְבֵחי ָהַר"ן ִסיָמן ד'( ָהאט ֶדעְרֵצייְלט ֶרִבי ֶדער 

ַטאְשן ְפֶלעְגט ֶער ֶגעְבן ַפאר ַזיין ְמַלֵמד ְדֵריי ַמְטֵבעֹות פּון 
עֶדע ְבַלאט ֶגעְלט ָוואס ַזיין ַטאֶטע ָהאט ִאים ֶגעֶגעְבן, ַפאר יֶ 

ְמַלֵמד ָהאט ֶגעֶלעְרְנט ִמיט ִאים ְּפִריַוואט, ֶדער ְגָמָרא ָוואס 
ָדאס ִאיז ֶגעֶווען אֹויֶסער ִדי ְשַכר ִלימּוד ָוואס ַזיין ַטאֶטע 
ָהאט ַבאָצאְלט ַפאְרן ְמַלֵמד. ִמיט ַזיין ְגרֹויס ֵחֶשק צּו ֶלעְרֶנען 

ֶגעָוואְלט ַאז ֶדער ְמַלֵמד  ָנאְך אּון ָנאְך ְגָמָרא ָהאט ֶער ָנאר
ָזאל ֶלעְרֶנען ִמיט ִאים ִפיל ֶמער ְגָמָרא ִוויִפיל ֶמען ָהאט 

 ָנאְרַמאל ֶגעֶלעְרְנט ִאין ֵחֶדר.
ֶדער ְמַלֵמד ִאיז שֹוין ֶגעֶווען אֹויְסֶגעמּוֶטשעט ָנאְך ַא ָטאג 

 עְקט צּוַאְרֶבעט, ָאֶבער ַזייֶעְנִדיג ַאן ָאִריַמאן ָהאט ִאים ֶגעְשמֶ 
אר ִגיְלְדן, אּון ֶדער ֶרִבי ָהאט ָדאס ַבאקּוֶמען ִדי ֶעְקְסֶטעֶרע ּפָ 

 אֹויְסֶגענּוְצט צּו ַאַרייְנַכאְּפן ִווי ֶמער ְגָמָרא.
אֹויְפן ָּפסּוק ֹזאת ַהּתֹוָרה ָאָדם )ְבָרכֹות מ"ג:( ִדי ְגָמָרא ָזאְגט 

ְך ִניְשט ָנאר ַביי ִכי ָימּות ָבֹאֶהל, ַאז ִדי ּתֹוָרה ַהאְלט ִזי
ֵאייֶנעם ָוואס ִאיז ְגֵרייט צּו ְשַטאְרְבן ַפאר ִדי ּתֹוָרה. ָדאס 
ֵמייְנט ַאז ֶמען ַדאְרף ָהאְבן ְמִסיַרת ֶנֶפש צּו ֶלעְרֶנען ֶיעְדן 

אֹויף ֶדעם ָּפסּוק ַאז ַא )ַשָבת פ"ג:( ָטאג. ָנאְך ָזאְגט ִדי ְגָמָרא 
ט צּוִריק ַהאְלְטן פּון ֵגיין ִאין ביהמ"ד ֶמעְנְטש ָזאל ִזיְך ִניְש 

ֶלעְרֶנען ֲאִפילּו ִאין ֶדעם ָטאג ָוואס ֶער ְשַטאְרְבט. ֶמען ַדאְרף 
 ָהאְבן ַמָמש ְמִסיַרת ֶנֶפש צּו ֶלעְרֶנען ֶיעְדן ָטאג ַא ַדף ְגָמָרא.

 

יל ִ פ  ייש ְׁ עִדיֶגער ב ַ ֶ  ַא ֶלעב 

ָדאס ֵמייְנט צּו ֶלעְרֶנען  ַא ֶלעֶבעִדיֶגער ַבייְשִּפיל ָוואס
ֲאִפילּו ְביֹום ַהִמיָתה, ָהאְבן ִמיר ֶגעֶזעהן ַביי מֹוַהָרא"ש 
 ְשִליָט"א ִמיט ְצֵוויי ָיאר צּוִריק, ִאין ָיאר תשע"ב לפ"ק 

 

ֶוועֶרע ַהאְרץ ַאַטאֶקעס ָנאַכאַנאְנד, ֶער ִאיז ט ֶעְטִליֶכע ְש ְפַרייָטאג צּו ַנאְכְטס ַאֲחרֹון ֶשל ֶּפַסח ֶווען מֹוַהָרא"ש ְשִליָט"א ָהאט ֶגעַכאּפְ 
, ִאין ָוואס ַזיין עַראִצֶיעַאּפֶ ַאַרייְנֶגעִפיְרט ֶגעָוואְרן ִאין ַאייֶלעִניש ִאין ְשִּפיָטאל וואּו ֶער ָהאט ֶגעַדאְרְפט דּוְרְכֵגיין ַא ְשֶוועֶרע ַהאְרץ 

ִציֶמער ֶבעָפאר ֶער ֶלעְרְנט עַראִצֶיע ַאּפֶ ט מֹוַהָרא"ש ְשִליָט"א ִניְשט ֶגעָוואְלט ַאַרייְנֵגיין ִאין ֶלעְבן ָהאט ֶגעָהאְנֶגען אֹויף ַא ָהאר. ַדאן ָהא
יְגן, ַאזֹוי ִווי ֶער ַהאְלְטן ַפאר ַזייֶנע אוֹ ִניְשט ַא ְבַלאט ְגָמָרא, ַאְנֵשי ְשלֹוֵמינּו ָהאְבן ִזיְך ֶגעַאייְלט צּו ְבֶרעְנְגן ַא ְגָמָרא, ָוואס ֵזיי ָהאְבן ֶגע

 .עַראִצֶיעַאּפֶ ְך ַאַריין צּו ִדי ִאיז ִניְשט ֶגעֶווען ַדאן ְבֹכַח ֲאִפילּו צּו ַהאְלְטן ִדי ְגָמָרא, ֶער ָהאט ָאְּפֶגעֶלעְרְנט ַא ַדף ְגָמָרא אּון ֶדעְרָנא
 ."הָ ילֶ ִמי ֶשֵמִמית ַעְצמֹו עָ ין ַהּתֹוָרה ִמְתַקֵייֶמת ֶאָלא בְ אס ֵמייְנט "אֵ עְרִליך ָוואס דָ ַדאן ָהאְבן ִמיר ֵבייֶגעוואֹויְנט צּו ֶזעהן ַבאֵשייְנפֶ 

עט ַארֹויְסקּוֶמען ֶלעֶבעִדיג פּון ִדי ִמיט ִדי ֶלעְצֶטע כֹוחֹות, ְשֵטייֶעְנִדיג ָּפִנים ֶאל ָּפִנים ִמיְטן ַמְלָאְך ַהָמֶות, ִניְשט ִוויֶסעְנִדיג אֹויב ֶער ֶוו
 ר ֶגעֶווען אֹויף ֶדעם ְבַלאט ְגָמָרא., ָהאט מֹוַהָרא"ש ְשִליָט"א ִניְשט ְמַווּתֵ עַראִצֶיעַאּפֶ ועֶרע ַהאְרץ ָגאר ְשוֶ 

ז ְשֶטער ֶגעָהאְלְפן ַאִמיט ַאַסאְך ְּתִפלֹות פּון ִאיְדן ִאיֶבער ִדי ֶוועְלט ָוואס ָהאְבן ַדאן ַאייְנֶגעִריְסן ִלְרפּוָאתֹו, ָהאט ֶדער ֵאייֶבעְר 
"ה ַאִריֶבער ִמיט סּוְקֶסעס. ָאֶבער זּוְנָטאג, ֶווען מֹוַהָרא"ש ְשִליָט"א ִאיז בעַראִצֶיע ַאּפֶ מֹוַהָרא"ש ְשִליָט"א ִאיז ַארֹויס ִמָמֶות ְלַחִיים, ִדי 

וען פּול ִמיט ָגאר ְשֶמעְרְצִליֶכע ִיסּוִרים, ֶער ָהאט קֹוים , אּון ַפאְרְשֵטייט ִזיְך ַאז ֶער ִאיז ָנאְך ֶגעוֶ עַראִצֶיעַאּפֶ ָהאט ִזיְך ֶעְרֶוועְקט פּון ִדי 
 ְבַלאט ְגָמָרא. ֶגעֶקעְנט ֶרעְדן, ָהאט ֶער ָאֶבער ְגַלייְך ֶגעֶבעְטן ָנאְכַאָמאל צּו ְבֶרעְנֶגען ַא ְגָמָרא, אּון ַווייֶטער ֶגעֶלעְרְנט ַא

"ה ִזיְך ַאז ֶווען ֶמען ַהאְלט ב ֶנֶפש ַזיין צּו ֶלעְרֶנען ֶיעְדן ָטאג ַא ְבַלאט ְגָמָרא. ַפאְרְשֵטייט רסֵ ַווייט ַא ִאיד ַדאְרף ִזיְך מוֹ  ֶזעהט ֶמען ִווי
יֶכער ִזיְך עַראִצֶיע ִציֶמער, ַדאְרף ֶמען זִ ָנאְכִניְשט ַביי ַאַזא ְשֶוועֶרע ַמָצב, ֶמען ְשֵטייט ִניְשט ָנאְך ַאן ַהאְרץ ַאַטאֶקע ַביים ִטיר פּוֶנעם ַאּפֶ 
 ָאְנְשְטֶרעְנֶגען צּו ֶלעְרֶנען ֶיעְדן ָטאג ַא ְבַלאט ְגָמָרא, ֲאִפילּו ֶווען ֶעס קּוְמט ָאן ַאִביֶסעֶלע ְשֶווער.

 

ן? ֶנען ָאֶדער ָזאגְׁ  ֶלערְׁ

ֶמען ַדאְרף ִזיְך ַאַרייְנֵלייְגן ִאין ִדי ְגָמָרא ִמיְטן  ַביי ִדי ֶוועְלט ִאיז ָאְנֶגענּוֶמען ַאז צּו ֶלעְרֶנען ְגָמָרא ַדאְרף ֶמען ָהאְבן ַאַסאְך כֹוחֹות,
 ַגאְנְצן ִעּיּון, אּון דּוְרְך טּוהן ִדי ֻסְגַית ַהְגָמָרא ִביז ֶמען ָהאט ֵזיי ַארֹויס ִמיט ַא ְקָלאְרַקייט.

ָהאְבן ָוואס ִדי צּוַארֹויסְ ן, ָדאס ֶלעְרֶנען ְגָמָרא ַדאְרף ַזיין אּון ָדאס ִאיז ֱאֶמת, ִדי ִריְכִטיֶגע ֶוועג צּו ֶלעְרֶנען ְגָמָרא ִאיז ַטאֶקע ְבִעיּו
 ְרִשים, אּון ֶעס ִאיז ִניְשָטא ַקיין ִזיֶסעֶרע אּון ער ִאיז ָדא ֶצעְנְדִליֶגע ְמפוֹ ְגָמָרא ָזאְגט ְקִריְסַטאל ְקָלאר, אֹויף ֶיעֶדע ַמֶסֶכת ַבאזּוְנדֶ 

 

 

 גהמשך בדף 

   

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ט  ִביר לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ ִליָט"א ִאיז ָדאס ַמסְׁ קּוֵטי )ִלימֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ

טֵחֶלק א' ִסיָמן ס"ח(  מֹוֲהַר"ן פְׁ ט ֶיעֶדער ִאיד ֶגעַדארְׁ ן  ַאז ֶבֱאֶמת ָוואלְׁ ָהאבְׁ
ֶטע ִמָדה ָוואס ָדאס ֶנעמְׁ  ֶלעכְׁ ט, ָנאר ֶעס ִאיז ָדא ֵאיין ׁשְׁ ט ַאֶוועק ֶגעלְׁ

ֶווער ָפטּור צּו וֶ  ׁש, אּון ֶעס ִאיז ֵזייֶער ׁשְׁ טְׁ ט פּוֶנעם ֶמענְׁ ן ִדי ֶגעלְׁ וערְׁ
ךְׁ ֶדעם ֶוועט ֶמען פּון דִ  ט ַאז דּורְׁ י ִמָדה, ֲאִפילּו ֶווען ֶמען ֵווייסְׁ

ן ִלירְׁ ַגֵבר ַפארְׁ ט ִמתְׁ ץ ִניׁשְׁ ט, ֶקען ֶמען ִזיךְׁ ָאֶבער ָנאךְׁ ַאלְׁ ַזיין  ֶגעלְׁ
 ֶדערֹויף.

ֶטע ִמָדה ִאיז "ַכַעס" ֶלעכְׁ ט קּוֶמען פּון ִדי  .אּון ִדי ׁשְׁ ַכַעס אּון ֶגעלְׁ
ַלאץ, וֶ  ֶבע פְׁ ט ִזיךְׁ אֹויף, דֶזעלְׁ ט ִאין ַכַעס, ֶמען ֶרעגְׁ ךְׁ וען ֶמען ֶווערְׁ ּורְׁ
ט  ִלירְׁ טֶדעם ַפארְׁ ֶווען ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ֶזעהט ַאז ֶעס  .ֶמען ִדי ֶגעלְׁ

טְׁ  ט ַפאר ַא ֶמענְׁ ָפעֹות פּון ֶגעלְׁ קּוֶמען ַהׁשְׁ ט ַאָראפְׁ ף ֶיעצְׁ ׁש, ַדארְׁ
ֶטער ַא ִנָסיֹון פּון כַ  ט ֶער ִאים אּונְׁ ֶטעלְׁ ׁש ׁשְׁ טְׁ ַעס, אּון אֹויב ֶדער ֶמענְׁ

ט. ט ֶער ַזיין ֶגעלְׁ ִלירְׁ ט, ַפארְׁ ט ֶגעֶרעגְׁ , ֶער ֶווערְׁ ךְׁ ט ַאדּורְׁ  ַפאלְׁ

ט עֶ  ט ַבאַׁשאפְׁ ט ֶגעֶרעגְׁ ׁש ֶווערְׁ טְׁ ר ַווייל ִמיט ֶדעם ָוואס ַא ֶמענְׁ
ן ָׁשא ַצֵער אּון ַמאכְׁ ֶטע ַמִזיִקים, ָוואס ֵזיי ֶזעֶנען ִאים מְׁ ֶלעכְׁ ן ַזיין ׁשְׁ דְׁ

ט.גֶ   עלְׁ
ַׁשט ִאין ָפסּוק  מֹון"ָדאס ִאיז פְׁ ֶרְכךָׁ ה' ְבמָׁ ֶטער  "ְיבָׁ ׁשְׁ ֶדער ֵאייֶבערְׁ

ט ָנאךְׁ אֹויס  ט, ָאֶבער ֶעס ֶפעלְׁ ן ִמיט ֶגעלְׁ ׁשְׁ טְׁ ֶוועט ִדיר ֶבענְׁ
ִזיִקין" מַּ ן פ "ְוִיְשְמֶרךָׁ ִמן הַּ ִהיטְׁ ֶטער ָזאל ִדיר ָאפְׁ ׁשְׁ ּון ִדי ֶדער ֵאייֶבערְׁ

ט ַמִזיִקים ָווא ן פּון ַכַעס, ַאז ֶמען ָזאל ִזיךְׁ ִניׁשְׁ ן ַבאַׁשאפְׁ ס ֶווערְׁ
ט. ן ַאַסאךְׁ ֶגעלְׁ ן, ַאזֹוי ֶוועט ֶמען ָהאבְׁ ֶרעגְׁ  אֹויפְׁ

 )ֹזאת ַהּתֹוָרה ָנׂשא ג'(
 



 ג
 

רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
ֶלעְרֶנען ַא סּוְגָיא ַעל בּוְרָיּה, ְגָמָרא צּוכְ ֶגעְשַמאֶקעֶרע ַזאְך ִווי דּוְר 

ַרִש"י אּון ּתֹוְספֹות ִמיט ְמפֹוְרִשים ִביְזן ַארֹויְסָהאְבן ְקָלאר ֶדעם 
 ִעְנָין ִביז צּו ִדי ֲהָלָכה ְלַמֲעֶשה.

פּון ִדי ַאְנֶדעֶרע ַזייט ֵווייְסט ָאֶבער ֶיעֶדער ַביי ִזיְך, ַאז ִניְשט 
ֶקען ֶמען זֹוֶכה ַזיין צּו ֶדעם. ִניְשט ֶיעֶדער ִאיז ְמסּוָגל  ֶיעְדן ָטאג

ַא ַּפאִסיֶגע  ֶמען צּו ֶלעְרֶנען ְגָמָרא ְבִעיּון, ִניְשט ֵאייִביג ְטֶרעְפט
ַחְברּוָתא, ִניְשט ֵאייִביג ָהאט ֶמען ַא ְקָלאְרן ָקאּפ, ַאַסאְך ָמאל 

ָמש ִניְשט ֶמעְגִליְך צּו ִאיז ֶמען ָאְנֶגעְשְטֶרעְנְגט אּון ֶעס ִאיז מַ 
ֶלעְרֶנען ְגָמָרא ְבִעיּון. אּון ָדאס ִאיז ֶדער גֹוֵרם ַאז ֶמען ֶלעְרְנט 

 ִבְכַלל ִניְשט ַקיין ְגָמָרא. ַאז ֶמען ֶקען ִניְשט, ֶקען ֶמען ִניְשט.
ָדאס ִאיז ָאֶבער ִניְשט ֱאֶמת. ָכאְטש ַטאֶקע ֶדער 

ג ִאיז ַטאֶקע ִווי ְפִריֶער ֶגעָזאְגט. ָאֶבער ָדאס ְלַכְּתִחיָלה'ִדיֶגער ֶווע
ֵמייְנט ִניְשט ַאז ְלָכבֹוד ֶדעם ִאיז ֶמען ָּפטּור פּון ֶלעְרֶנען, ַווייל 

 ֶמען ִאיז ִניְשט ִבְיכֹוֶלת צּו ַפאְרְשֵטיין.
"ְלעֹוָלם ִלְגֹרס ִאיִניש ְוַאף ַעל )ֲעבֹוָדה ָזָרה י"ט.( ִדי ְגָמָרא ָזאְגט 

ב ִדְמַשֵכַח ְוַאף ַעל ַגב ְדֹלא ָיַדע ַמאי ָקָאַמר" ַא ֶמעְנְטש ָזאל גַ 
ְשֶטעְנִדיג ָזאְגן ּתֹוָרה, ֲאִפילּו ֶווען ֶער ַפאְרֶגעְסט אּון ֲאִפילּו ֶווען 

ִניְשט ָוואס ֶער ָזאְגט. ַא ִאיד ִאיז ֵקייְנָמאל  ללַ כְ בִ ֶער ֵווייְסט 
ּתֹוָרה, אֹויב ִפיהְלט ֶמען ַאז ֶמען ֶקען ִניְשט ָּפטּור פּון ִלימּוד הַ 

ִניְשט ֶלעְרֶנען ְבִעיּון, ַדאן ֶנעְמט ֶמען ַא ְגָמָרא אּון ֶמען ָזאְגט ָאּפ 
ַא ַדף, ָּפשּוט ִדי ֶוועְרֶטער ֲאִפילּו ָאן ַרִש"י אּון ּתֹוְספֹות, אּון 

ָזאְגן  אְגט. ֲאִפילּו ֶמען ַפאְרְשֵטייט ִבְכַלל ִניְשט ָוואס ֶמען זָ 
ְגָמָרא ָהאט ִאין ִזיְך ֶגעַוואְלִדיֶגע ְסגּולֹות, ַאזֹוי ִווי ָזאְגן זֹוַהר 
ַהָקדֹוש, ֲאִפילּו ֶווען ֶמען ַפאְרְשֵטייט ִניְשט. ָדאס ִביְנְדט צּו ֶדעם 
ִאיד צּו ִדי ּתֹוָרה, אּון ָדאס ַפאְרְבֶרעְנט ַאֶלע ְשֶלעְכְטס פּוֶנעם 

 ֶמעְנְטש.
ֶדעִריֶבער ַדאְרף ַא ִאיד ָאְּפַמאְכן ַביי ִזיְך ִמיט ַא ְשַטאְרַקייט 
ַאז ֶער ֶוועט ֶלעְרֶנען ֶיעְדן ָטאג ַא ַדף ְגָמָרא, ֹחק ְוֹלא ַיֲעבֹור. 
אֹויב ֶקען ֶער ֶעס ַפאְרְשֵטיין, ִאיז ִזיֶכער גּוט. אּון אֹויב ִאיז ֶער 

ְשט ָאְנְשְטֶרעְנֶגען צּו ַפאְרְשֵטיין, ִאין ַא ַמָצב ַאז ֶער ֶקען ִזיְך ִני
ֶוועְלן ַפאְרְשֵטיין ֶוועט ֶוועט ֶער ֶער ֵווייְסט ֶדעם ֱאֶמת ַאז אֹויב 

ֶער ִבְכַלל ִניְשט ֶלעְרֶנען, ַדאן ָזאל ֶער ָכאְטש ָזאְגן ֶדעם ְבַלאט 
 ְגָמָרא.

ָמָרא, וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ֶלעְרְנט ֶיעְדן ָטאג ַא ְבַלאט גְ 
 ֶוועט ִאים ַזיין גּוט אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.

 ֶעֶרְך ְמִסיַרת ֶנֶפש ְוֵחֶלק ט"ו ֶעֶרְך ְגָמָרא( )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש ֵחֶלק י"ז

 
 

בֹות  ִמיֵלי ְדאָׁ
בֹות  ֶפעְרל ֶוועְרֶטער אֹויף ִפְרֵקי אָׁ

 

 

ן טְׁ ש ְׁ ערְׁ ֶ ן אֹויךְׁ צו ם ֵאייב  ֶטער ֶרעדְׁ  ִדי ֶווערְׁ

ן ִווי ֵווייִניֶגער  ֶרעדְׁ

ֹוָרה ש  ִיסו ִרים פו ן ת  ֶדערְׁ  ֶענְׁ

 

 
 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 ו"הי יאקאבאוויטש נתן ר"מוה
 

 למזל טוב ג"עבדי שידוך שליסן פון זיין זוהן צו 
 

צו פארשפרייטן די עבנקייט יבערגעגאיין ז נתן איז באקאנט מיט ר'
לימודים פון הייליגן רבי'ן איבער די וועלט, אז יעדער איד זאל 

 אלע וואונדערליכע עצות פון רבי'ן.ן צו וויסן פון די זוכה זיי
 

דער זכות זאל אים ביישטיין אז דער אייבערשטער זאל העלפן אז 
ער זאל  און א בנין עדי עד, זאל זיין א קשר של קימאדער שידוך 

דורות זעהן פיל אידיש נחת פון אלע זיינע קינדער און אייניקלעך, 
 אמן. , מיט סייעתא דשמיאישרים ומבורכים
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צו באקומען דעם גליון יעדע וואך אויף אימעיל, ווי אויך צו אדוועטייזן אינעם גליון 

 Breslevcenter@gmail.com פארבינט אייך צו:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ס אינערהאלבנייע
 מוסדותינו הק'

 
 

 מוהרא"ש שליט"א צוריק
 געקומען פון ארץ ישראל

 

דעם מיטוואך איז מוהרא"ש שליט"א צוריק געקומען פון ארץ 
ישראל נאכן וויילן דארט פאר א וואך צו מחזק זיין די ארטיגע 

 אידן.
די וואך דאנערשטאג איז ווייטער פארגעקומען די וועכנטליכע 

 ליל שישי שיעור ווי געווענליך.
 אפ,-מען קען מיטהאלטן יעדע וואך די שיעור מיט א לייוו הוק

אויך קען מען הערן אלטע שיעורים פון מוהרא"ש, אויפן "קול 
 .212-444-9191 ברסלב" טעלעפאן ליין, אויפן נומער

 

 !בזמן שהצדיק בעיר הוא הודה הוא זיוה הוא הדרה
*** 

 אויף אידיש  צוויי פרישע קונטרסים
 

די וואך איז ארויס געקומען ממכבש הדפוס צוויי פרישע 
 קונטרסים אויף אידיש.

אין די סעריע פון קונטרסים אויף אידיש וואס דאס זענען די 
אפגעשריבן אויף  מוהרא"ש שליט"א יעדן ליל שישי שיעורים פון

א לייכטע שפראך, איז שוין ארויסגעקומען עטליכע צענדליגע 
 קונטרסים.

יעצט איז גרויס די פרייד צו נאך צוויי 
קונטרסים וואס זענען ארויס געקומען די 

 וואך.
די וועג די ערשטע איז די קונטרס "

אז סט " וואו עס ווערט אויסגעשמועארויס
ארויס פון אלע וועג  רריכטיגע ערד

פראבלעמען איז נאר צו גיין צום 
 אייבערשטן און זיך אויסרעדן צו אים.

 אנדערע מענטשן.
האלט זיך די צווייטע קונטרס איז "

", וואו עס ווערט אויסגעשמועסט שטארק
א מענטש קען זיך האלטן שטארק ווי אזוי 

 .אין יעדע שווערע מצב
רסים און נאך פילע אנדערע איז די קונט

 72אויף  דא צו באקומען בהיכל הישיבה
 סקילמען סט.

 

 ידי הפצת ספרי רבינו,על 
 !נביא את משיח צדקינו

 

 

 קאפיען פרינטן און מיר נעמען אן צו
 

 פאר גאר ביליגע פרייזן!
 
 

 ספרים  •  קונטרסים  •  וועכענטליכע גליונות
 
 

 שנעל גוט און ביליג!
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ַלת ַהּתֹורָּה  ַקבָּ
 

ם ַוְיַכְבסּו ִש  עָּ ם ַוְיַקדֵּש ֶאת הָּ עָּ ר ֶאל הָּ הָּ ם ַויֵֶּרד מֶשה ִמן הָּ ה  ְמֹלתָּ משֶׁ
ק,  ג צּום ָפאלְּ ען פּון ַבארְּ גֶׁעקּומֶׁ ינּו ִאיז ַאָראפְּ ט אּוןַרבֵּ ייִליגְּ  עֶׁר ָהאט זֵּיי גֶׁעהֵּ

ן לֵּיידֶׁער. גֶׁעַוואשְּ  ִדי קְּ

ט ִביר דֶׁעם ָפסּוק, לֹויט ִווי דֶׁער רִֶׁבי ָזאגְּ ִליָט"א ִאיז ַמסְּ י  מֹוַהָרא"ש שְּ )ִליקּוטֵּ

לֶׁק א' ִסיָמן כ"ה( ן ִמיט לֶׁערְּ  מֹוֲהַר"ן חֵּ טְּ שְּ ייבֶׁערְּ ף ִדינֶׁען דֶׁעם אֵּ ען ַדארְּ נֶׁען אּון ַאז מֶׁ
דֶׁע ייבֶׁערְּ ַדאוֶׁוענֶׁען, ָאבֶׁער פּון ִדי ַאנְּ ען אֹויךְּ ִדינֶׁען דֶׁעם אֵּ ן רֶׁע ַזייט קֶׁען מֶׁ טְּ שְּ

ען טּוט עֶׁ  ן, וֶׁוען מֶׁ ָלאפְּ ן אּון שְּ קְּ ִרינְּ ן, טְּ ן, ִמיט עֶׁסְּ ִליכֶׁע ַזאכְּ טְּ ס ַאזֹוי ִמיט וֶׁועלְּ
ן, ִאיז ָדאס אֹויךְּ "ֲעבֹוַדת ה'". ייסְּ ער ָהאט גֶׁעהֵּ טֶׁ שְּ ייבֶׁערְּ  ִווי דֶׁער אֵּ

ט ַאז דֶׁער ָשמָ  עֶׁס ִאיז ַבאַקאנְּ לֵּייד ַפאר ִדי נְּ ן ִווי ַא קְּ גֶׁערּופְּ ט ָאנְּ  ה.גּוף וֶׁוערְּ

ַשט ִאין ָפסּוק,  םָדאס ִאיז פְּ עָּ ר ֶאל הָּ הָּ ינּו ִאיז ַויֵֶּרד מֶשה ִמן הָּ ה ַרבֵּ , משֶׁ
דֶׁער,  ע ִקינְּ ען צּו ִדי ִאיִדישֶׁ גֶׁעקּומֶׁ ם ַאָראפְּ עָּ אּון עֶׁר ָהאט  ַוְיַקדֵּש ֶאת הָּ

ט ָדאס ייִליגְּ ק,  גֶׁעהֵּ ם ָפאלְּ ַאזֹוי ַווייט ַאז עֶׁר ָהאט  ַוְיַכְבסּו ִשְמֹלתָּ
ט אַ  נְּ גֶׁעלֶׁערְּ לֵּיידֶׁער, עֶׁר ָהאט זֵּיי אֹויסְּ ן אֹויךְּ זֵּייעֶׁרֶׁע קְּ גֶׁעַוואשְּ ז אֹויךְּ אֹויסְּ

ען אֹויךְּ ִדינֶׁען דֶׁ  ָשָמה, קֶׁען מֶׁ לֵּייד ַפאר ִדי נְּ ן גּוף, ָוואס ִאיז ִווי ַא קְּ עם ִמיטְּ
ן טְּ שְּ ייבֶׁערְּ  .אֵּ

רֹו ה(  )ֹזאת ַהּתֹוָרה ִיתְּ

*** 

דִ  ית ֲעבָּ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמבֵּ ֹנִכי ה' ֱאֹלֶקיךָּ ֲאֶשר הֹוצֵּאִתיךָּ מֵּ , יםאָּ
ט  ִביר דֶׁעם ָפסּוק לֹויט ִווי דֶׁער רִֶׁבי ָזאגְּ ִליָט"א ִאיז ַמסְּ י מֹוַהָרא"ש שְּ )ִליקּוטֵּ

לֶׁק א' ִסיָמן ד'( ף ִוויסְּ  מֹוֲהַר"ן חֵּ ט דֶׁער ַאז ַא ִאיד ַדארְּ ן ַאז ַאלֶׁעס ִפירְּ
יי וֶׁוען עֶׁס זֶׁעהט א יי וֶׁוען עֶׁס זֶׁעהט אֹויס גּוט, אּון סֵּ ער, סֵּ טֶׁ שְּ ייבֶׁערְּ ֹויס אֵּ

לֶׁעכְּ  ען וֶׁועט יֶׁעדֶׁער וִ  .ט, אּון ָדאס ִאיז עֹוָלם ַהָבאשְּ ן וֶׁוען ָמִשיַח וֶׁועט קּומֶׁ ויסְּ
ן, ִווי טְּ שְּ ייבֶׁערְּ ט פּונֶׁעם אֵּ ט  ַאז ַאלֶׁעס קּומְּ ָמָרא ָזאגְּ ָסִחים נ.( ִדי גְּ ַאז וֶׁוען )פְּ

ן ִדי ן, ַמאכְּ ע ַזאכְּ טֶׁ לֶׁעכְּ ען ֲאִפילּו אֹויף שְּ ען וֶׁועט מֶׁ ָרָכה  ָמִשיַח וֶׁועט קּומֶׁ בְּ
ִטיב".  "ַהטֹוב וְַּהמֵּ

ט דֶׁער ָפסּוק,  ֹנִכי ָדאס ָזאגְּ ער, סֵּ  -אָּ טֶׁ שְּ ייבֶׁערְּ בֶׁער אֵּ יי ִאיךְּ ִבין דֶׁער זֶׁעלְּ
ע ן ָנאמֶׁ יי ִמיטְּ  ה' -ן ִמיטְּ  ן ָוואס ָדאס גֵּייט ַארֹויף וֶׁוען עֶׁס גֵּייט גּוט, אּון סֵּ
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א"ש  ִשיחֹות מֹוַהרָּ

בּועֹות   ~  ~שָּ
בּועֹות, ֶמען  ֶעס קּוְמט ֶדער יֹום טֹוב שָׁ
ייֶבעְרְשְטן,  ה פּוֶנעם אֵּ ל ִדי ּתֹורָׁ ִאיז ְמַקבֵּ

אר ַאז פּון ֶיעְצט ֶיעֶדער ִאיד ֶנעְמט ִזיְך  פָׁ
ה,  ייִליֶגע ּתֹורָׁ ֶוועט ֶער ֶלעְרֶנען ְפַלייִסיג ִדי הֵּ

ַדאְרף ֶמען ֶגעֶדעְנְקן ַאז ִדי ִאין ַאַזא ַצייט 
ה גֵּייט ָאן ַפאר ֶיעְדן ֶמעְנְטש ִאין ֶיעֶדע  ּתֹורָׁ
ב, ֲאִפילּו ַפאר ֶדעם  ַצייט אּון ִאין ֶיעֶדע ַמצָׁ

ואס ַדאְרף ַארֹויְסגֵּיין אוֹ  יְפ'ן ַגאס ְבֶרעְנְגן וָׁ
ה. סָׁ  ַפְרנָׁ

ֲאִפילּו ֶווען ַא ֶמעְנְטש ִאיז ַפאְריָׁאְגט אּון 
אְגט,  ֶער ֶקען ִניְשט ֶלעְרֶנען ַפאְרְפלָׁ

אט אּוְנז ֶדער ֶרִבי ֶגעֶגעְבן ַא  ֶגעֶהעִריג, הָׁ
ה  אְגן ַאַסאְך ּתֹורָׁ ֶדר ֶדֶרְך ַהִלימּוד", צּו זָׁ "סֵּ

ואס ֶמען ֲאִפילּו ֶמען ַפאְרְש  ייט ִניְשט וָׁ טֵּ
ייֶנער ָאן  אְגט, אּון ִמיט ֶדעם ֶקען ֶיעֶדער אֵּ זָׁ

ה.  אֹויְסַנאם זֹוֶכה ַזיין צּו ֶלעְרֶנען ּתֹורָׁ

ֶווען ַא ִאיד ַהאְלט ְשֶטעְנִדיג ִאין ַטאש ַא 
ייֶנע ִמְשַניֹות, ַא  ש, ַא ְקלֵּ ייֶנע חּומָׁ ְקלֵּ

אט ֶער ְשֶטעְנדִ  ייֶנע ְּתִהִלים, הָׁ יג ִמיט ִזיְך ְקלֵּ
ואס ֶוועט ִאים  ייֶטער וָׁ ַא גּוֶטע ַבאְגלֵּ

ְפִהיְטן פּון ַאֶלעם ְשֶלעְכטְ  ס, ֶווען ֶמען אָׁ
אט ֶעְטִליֶכע ִאיְבִריֶגע ִמינּוְטן, ַכאְפט ֶמען  הָׁ
ש, ַא  אְגן ֶעְטִליֶכע ְפסּוִקים חּומָׁ ַאַריין צּו זָׁ

ֶרק ִמְשַניֹות,  אס ַקאִפיְטל ְּתִהִלים, ַא פֵּ אּון דָׁ
 ְגַלייְכן.

אס ֶקען ֶמען טּוהן ְשֶטעְנִדיג ִווי ֶמען  דָׁ
אר, ֶעס ַמאְכט ִזיְך ַביי ֶיעְדן  ֶגעִפיְנט ִזיְך נָׁ
אל ִאין ִדי  ֶמעְנְטש ַאז ֶער ַדאְרף ַוואְרְטן ַאמָׁ
ַרייֶע ִאין ַבאְנק, ִאין ַא ָאִפיס, ִאין ַא 

יי ִווי, אּון ַאַסאְך מָׁ  אל ֶגעֶשעְפט, ָאֶדער סֵּ
אְרט ִפיל ִמיט ַאֶלע ְקִליפֹות צּו  ִאיז נָׁאְך דָׁ
ַמְכִשיל ַזיין ֶדעם ֶמעְנְטש, אּון ֶווען ֶדער 
ֶמעְנְטש ִאיז ִניְשט ְשַטאְרק ִמיט ֶדעם צּו 
ייֶער  ה, ִאיז זֵּ אְגן ּתֹורָׁ א, צּו זָׁ  ֶלעְרֶנען ְבִגיְרסָׁ
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ל ֶוועְרן ִמיט ְרִאיֹות ַאסּורֹות, ִמיט  ְגִריְנג ֶער זָׁאל ִנְכשָׁ

אר ִניְשט, אּון ִנְשַפע ֶוועְרן פּון ִדי  קּוְקן ִווי ֶמען טָׁ
ֶבער ֶווען ֶמען ִאיז צּוֶגעוואֹויְנט צּו  ה, אָׁ  ְשֶלעְכֶטע ְסִביבָׁ
אט ֶמען  ש, ְּתִהִלים אּון ִמְשַניֹות, הָׁ אְגן ַאַסאְך חּומָׁ זָׁ

ייֶטער, ֶמען ַהאְלט ִאין ַטאש ַא ְשֶטעְנִדיג ַא ג ּוֶטע ַבאְגלֵּ
ייט ַכאְפט ֶמען ַאַריין צּו  יי ִווי ֶמען גֵּ ֶפר אּון סֵּ ייֶנע סֵּ ְקלֵּ
פ ֶדעם ֶמעְנְטש פּון  אס ִהיט אָׁ ה, אּון דָׁ אְגן ַאִביְסל ּתֹורָׁ זָׁ

 ַאֶלעם ְשֶלעְכט'ס ְברּוֲחִניּות ּוְבַגְשִמיּות.

א  ייןטֵּ ְש אְר פַ ִמיט ֶדעם ֶקען ֶמען  רָׁ ואס ִדי ְגמָׁ וָׁ
ייְלט  ִחים ס"ח( ֶדעְרצֵּ ייְסן ַאז )ְפסָׁ אט ֶגעהֵּ ף הָׁ ַאז ֶרִבי יֹוסֵּ

ייְטן גּוֶטע ֶעְסן אּום יֹום טֹוב  ֶמען זָׁאל ִאים צּוְגרֵּ
בּועֹות ַווייל "ֶווען נִ  אג, ִוויִפיל יֹוסֵּ שָׁ 'ס פְ יְשט ֶדעם טָׁ

א אֹויְפ'ן ַגאס", ְבַפְשט אס ַאז ֶרִבי ֶזעֶנען דָׁ ייְנט דָׁ ּות מֵּ
אט  ייֶבעְרְשְטן ַאז ֶער הָׁ אט ֶגעַדאְנְקט ֶדעם אֵּ ף הָׁ יֹוסֵּ
ואְלט ֶער  ה וָׁ ה, ַווייל ָאן ִדי ּתֹורָׁ אּוְנז ֶגעֶגעְבן ִדי ּתֹורָׁ

אְרִניְשט ֶגעֶווען ֶמער פּון ַאֶלע  אֹויְפ'ן ַגאס, 'ס פְ יֹוסֵּ גָׁ
אט ֶער  ה הָׁ ֶבער ֶיעְצט ִמיט ִדי ּתֹורָׁ זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו אָׁ

יגֹות.  ַזייֶנע ְגרֹויֶסע ַמְדרֵּ

אְגן  אל פּון  ַא אְךנָׁ ֶמען ֶקען אֹויְך זָׁ ואס ִאיז ֶדער ִסיְמבָׁ ף ַהַצִדיק, וָׁ ה פּון יֹוסֵּ ף" גֵּייט ַארֹויף אֹויף ִדי ְקדּושָׁ ְפַשט, "יֹוסֵּ
ייט, ִווי ַאזֹוי  ייִליְגקֵּ ייט אּון הֵּ ְפֶגעִהיֶטעְנקֵּ אְבן אָׁ ואס ַזייֶנע ְבִריֶדער הָׁ אְכֶדעם וָׁ ף ַהַצִדיק ֶגעֶקעְנט ֶדעְרַהאְלְטן נָׁ אט ִזיְך יֹוסֵּ הָׁ

אר ַווייל ֶער  א'ֶנעם ַלאְנד ִמְצַרִים? נָׁ מֵּ אט ִאים ַפאְרקֹויְפט צּו ֶדעם טָׁ ל ֶגעֶווען פּון ַזיין ַטאֶטע צּו ַזיין צּוֶגעִביְנֶדען צּו הָׁ ְמַקבֵּ
ה, אּון  ְפֶגעִהיְטן פּון ַאֶלעם ְשֶלעְכטְ ִדי ּתֹורָׁ אט ִאים אָׁ אס הָׁ  ס.דָׁ

שּוט'ֶע ֶמעְנְטְשן טּוהן, ִווי ַאזֹוי ֶקעֶנען ִמיר ִזיְך דֶ  אְלן ִמיר פָׁ ואס זָׁ ֶבער וָׁ ף ַהַצִדיק, אָׁ אס ִאיז ֶגעֶווען יֹוסֵּ עְרַהאְלְטן ֶווען דָׁ
א'ֶנע ַגאס? ִוו מֵּ יין אֹויף ִדי טָׁ אְך ִדי ִמיר ַדאְרְפן ַארֹויְסגֵּ אְכֶגעְשֶלעְפט נָׁ י ַאזֹוי ֶקעֶנען ִמיר ִזיְך ֶדעְרַהאְלְטן אּון ִניְשט ֶוועְרן נָׁ
 ְשֶוועֶרע ִנְסיֹונֹות פּון ִדי ַהייְנִטיֶגע ְשֶוועֶרע ַגאס?

בּועֹות, ל ֶגעֶווען אּום יֹום טֹוב שָׁ אְבן ְמַקבֵּ ואס ִמיר הָׁ ה וָׁ ייִליֶגע ּתֹורָׁ ֶבער דּוְרְך ִדי הֵּ ֶקעֶנען ִמיר ִניצּול ֶוועְרן פּון ַאֶלע  אָׁ
ִקים ִמְשַניֹות, צּו זָׁאְגן ַאַסאְך ְפסּוִקים חּו אְגן ַאַסאְך ְפרָׁ ש אּון ַקאִפיְטַלאְך ִנְסיֹונֹות, ֶווען ַא ִאיד ֶגעוואֹויְנט ִזיְך צּו צּו זָׁ מָׁ

אס ֶוועט ִאים ַראֶטעֶווען פּון ַאֶלעם ְשֶלעְכט'ס, דָׁ  ייֶען פּוֶנעם ֶנעץ פּון יֵֶּצר ְּתִהִלים, דָׁ אס ֶוועט ִאים ֶהעְלְפן ִזיְך ַארֹויְסצּוְדרֵּ
ַרע.  הָׁ

אג, ִוויִפיל יֹוסֵּ  אס ִאיז ְפַשט "ֶווען ִניְשט ֶדעם טָׁ בּועֹות ֶווען ִמיר פְ דָׁ א אֹויְפן ַגאס", ֶווען ִניְשט ֶדעם יֹום טֹוב שָׁ 'ס ֶזעֶנען דָׁ
ל ֶגעֶווען ִדי ּתוֹ  אְבן ְמַקבֵּ א אֹויְפ'ן ַגאס? ִוויִפיל ִאיְדן ֶקעֶנען ִזיְך ֶדען ֶדעְרַהאְלְטן הָׁ ף ַהַצִדיק'ס ֶזעֶנען ֶדען דָׁ ה, ִוויִפיל יֹוסֵּ רָׁ

אְכֶגעְשֶלעְפט נָׁאְך ִדי ְשֶוועֶרע ִנְסיֹונֹות פּון ִדי ַגאס? ף ַהַצִדיק, אּון ִניְשט ֶוועְרן נָׁ  ַאזֹוי ִווי יֹוסֵּ
ֶבער ֶיעְצט ַאז ִמיר הָׁ  אְגן ִמְשַניֹות אּון ְּתִהִלים אֹויְך ֶווען ֶמען ִאיז אֹויף ִדי ַגאס, אָׁ ה, אּון ֶמען ֶקען זָׁ אְבן ַבאקּוֶמען ִדי ּתֹורָׁ

ִקים ִמְשַניֹות אּון ַקאִפיְטֶלעך ְּתִהִלים ואס זֵּידּוְרְך ֶדעם ֶקען ִזיְך ֶיעֶדער בֹויֶען ַא מֹויֶער ַארּום ִזיְך, ִמיט ִדי ְפרָׁ י ִהיְטן ִאים , וָׁ
פ פּון ִדי ַאֶלע ְשֶלעְכטְ ִזיֶכע  ס.ר אָׁ

 ַא ֵנייֶע ּתֹוָרה

ה, ֶמען ַטאְנְצט אּון ֶפר ּתֹורָׁ ה ִמיט ִדי סֵּ ייְדט ִזיְך ִשְמַחת ּתֹורָׁ אְגט ַאז ַאזֹוי ִווי ֶמען ְפרֵּ "א זָׁ א"ש ְשִליטָׁ ייְדט ִזיְך  מֹוַהרָׁ ֶמען ְפרֵּ
אט זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו עֶ  בּועֹות ַאז ֶמען ִאיז ַאז ֶמען הָׁ ייֶען אּום יֹום טֹוב שָׁ ה, ִדי ֶזעְלֶבע ַדאְרף ֶמען ִזיְך אֹויְך ְפרֵּ ְנִדיְגן ִדי ּתֹורָׁ

יי. ה פּון נֵּ ל ַזיין ִדי ּתֹורָׁ ה, ֶמען ִאיז זֹוֶכה צּו ְמַקבֵּ ייְבן ִדי ּתֹורָׁ  זֹוֶכה ָאְנצּוהֵּ
ן אּום תָׁ אל ַפאִסיְרט ַביי ֶרִבי נָׁ אט ַאמָׁ ֶפר  ֶעס הָׁ ה צּו ַארֹויְסֶנעֶמען ִדי סֵּ בּועֹות ֶווען ֶער ִאיז ֶגעַגאְנֶגען ְפִתיחָׁ יֹום טֹוב שָׁ

ה, ַא נֵּ  ייֶע ּתֹורָׁ אְגט "ַא נֵּ ן ַאַריין ִאין ַא ְגרֹויס ִהְתַלֲהבּות אּון ֶגעזָׁ תָׁ ה פּון ָארֹון ַהקֹוֶדש, ִאיז ֶרִבי נָׁ אט ּתֹורָׁ ה", אּון ֶער הָׁ ייֶע ּתֹורָׁ
ינּו ֶזעֶנעָאְנֶגעהֹוי י ְשלֹומֵּ ה, אּון ַאֶלע ַאְנשֵּ ה, ַאזֹוי ִווי ִשְמַחת ּתֹורָׁ ה ַארּום ִדי ִבימָׁ ֶפר ּתֹורָׁ ר ְבן ַטאְנְצן ִמיט ִדי סֵּ ייֶער ִנְתעֹורֵּ ן זֵּ

ואְרן, אּון ִמיְטֶגעַטאְנְצן ִמיט ִאים.  ֶגעוָׁ
יי ואס ֶיעֶדער ִאיד ֶקען ָאְנהֵּ בּועֹות ִאיז ִדי ַצייט וָׁ אט ִניְשט ַווייל שָׁ ה, ֲאִפילּו ֶווער ֶעס הָׁ ל צּו ַזיין ִדי ּתֹורָׁ ְבן פּון ְפִריש ְמַקבֵּ

ל ַזיין ַאז פּון ֶיע ייְבן צּו ֶלעְרֶנען, ִזיְך ְמַקבֵּ ה, ֶקען ֶיעְצט ָאְנהֵּ ייְבן זֹוֶכה ֶגעֶווען ִביז ֶיעְצט צּו ֶלעְרֶנען ּתֹורָׁ ְצט ֶוועט ֶמען ָאְנהֵּ
 ֶלעְרֶנען.

ֶלק ט"ו, ֶעֶרְך ְשבּועֹות()ִשיחֹות  א"ש חֵּ  מֹוַהרָׁ

 

 

 

 

   

ַלת ַהּתֹורָּה  ַקבָּ
 

ען  וֶׁוער פַ  ֱאֹלֶקיךָּ  -ָנאמֶׁ ן ָוואס ָדאס גֵּייט ַארֹויף וֶׁוען עֶׁס גֵּייט שְּ ארְּ
ט נָ  יינְּ ער ָוואס מֵּ טֶׁ שְּ ייבֶׁערְּ ִדיג ִאיז עֶׁס דֶׁער אֵּ ענְּ טֶׁ ש, שְּ טְּ ענְּ ִדי אר מֶׁ
ט ען צּו ִאים, אּון דֶׁעָמאלְּ ען ָזאל קּומֶׁ ש, ַאז מֶׁ טְּ ענְּ וֶׁועט  טֹוָבה פּון מֶׁ

ן פְּ עלְּ ֶאֶרץ ִמְצַרִים  .עֶׁר הֶׁ ן ַאזֹוי ִווי עֶׁס ִאיז גֶׁעוֶׁוע ֲאֶשר הֹוצֵּאִתיךָּ מֵּ
וֶׁו בֶׁעט זֵּייעֶׁר שְּ ט גֶׁעַארְּ ן ָדארְּ ן ָהאבְּ ַרִים ָוואס ִדי ִאידְּ ער, ִביז ִאין ִמצְּ

ה רַ  ן צּום משֶׁ ט צּו רֶׁעדְּ נְּ גֶׁעלֶׁערְּ ען אּון זֵּיי אֹויסְּ ינּו ִאיז גֶׁעקּומֶׁ בֵּ
שְּ  ייבֶׁערְּ ן צּום אֵּ ִריגְּ ן גֶׁעשְּ ן ָהאבְּ ן, אּון וֶׁוען ִדי ִאידְּ טְּ שְּ ייבֶׁערְּ ן, אֵּ טְּ

ע ִניִסים. רֹויסֶׁ גֶׁעלֵּייזְּט ִמיט גְּ  ָהאט עֶׁר זֵּיי אֹויסְּ

ן ַאז קְּ ִדיג גֶׁעדֶׁענְּ ענְּ טֶׁ ען שְּ ף מֶׁ ַפאר ַדארְּ ֲאִפילּו וֶׁוען עֶׁס גֵּייט  דֶׁערְּ
ן, אּון ָנאר צּו ִאים דַ  טְּ שְּ ייבֶׁערְּ ט עֶׁס ָנאר פּונֶׁעם אֵּ וֶׁוער, קּומְּ ף שְּ ארְּ

ען זִ  טמֶׁ ן, אּון דֶׁעָמאלְּ דְּ ען וֶׁועט  יךְּ וֶׁוענְּ ן אּון מֶׁ פְּ עלְּ וֶׁועט עֶׁר הֶׁ
גֵּיין פּון ַאלֶׁע ָצרֹות.  ַארֹויסְּ

רֹו ט(  )ֹזאת ַהּתֹוָרה ִיתְּ
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יל שָּ   בּועֹותִּתיקּון לֵּ

 המשך בדף ד

יּותאֹויְך ַא שֹ   מ  ַגש ְ  ְמָחה ּבְ
א זָׁאְגט  רָׁ ִחים ס"ח( ִ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 ייְלן ֶחְציֹו ַלה' ְוֶחְציֹו לָׁ , ַא ַהאְלב יֹום טֹוב ֶלעְרֶנען אּון ַדאֶוועֶנען צּוטֵּ

ֶכם,  אּון ַא ַהאְלב יֹום טֹוב ֶעְסן אּון ְטִריְנְקן, צּו אֹו ּכּולֹו ַלה' אֹו ּכּולֹו לָׁ
ייֶבעְרְשְטן,  ֶמען ֶקען ִזיְך אֹויְסֶוועְלן ָאֶדער ַא ַגאְנץ יֹום טֹוב ַפאְרן אֵּ

בּועֹות ִאיז ָאֶדער ַא ַגאְנץ יֹום טֹוב ַפאר ִזי ֶבער ַביי יֹום טֹוב שָׁ ְך, אָׁ
אְלט'ס  ֶיעֶדער מֹוֶדה ַאז ֶמען ַדאְרף אֹויְך ֶעְסן אּון ְטִריְנֶקען, ַווייל ֶדעמָׁ

ה. ייֶבעְרְשֶטער אּוְנז ֶגעֶגעְבן ִדי ּתֹורָׁ אט ֶדער אֵּ  הָׁ

אְבן ִמיר בַ  בּועֹות הָׁ יין, אֹויב שָׁ ה ַדאְרף ֶמען ַפאְרְשטֵּ אקּוֶמען ִלְכאֹורָׁ
ה,  אר ֶלעְרֶנען ּתֹורָׁ ואְלט ֶמען ֶגעַדאְרְפט ַא ַגאְנץ יֹום טֹוב נָׁ ה, וָׁ ִדי ּתֹורָׁ
א ַביי  ואס ַדְוקָׁ אְבן ַקיין ַשייכּות ִמיט ַגְשִמיּות, אּון ַפאְרוָׁ אְרִניְשט הָׁ אּון גָׁ

נָׁאר ֶדעם יֹום טֹוב ִאיז ֶיעֶדער מֹוֶדה ַאז ֶמען ַדאְרף ֶעְסן אּון ְטִריְנֶקען? 
ה ִאיז ַא ֶוועג ירּוץ ִאיז, ַאז ִדי ּתֹורָׁ ַווייֶזער ֲאִפילּו ְבַגְשִמיּות, ִווי -ֶדער ּתֵּ

אְגן  ה יד, ט(ִדי ַחַז"ל זָׁ ר ַרבָׁ ה "אֹור", ַווייל  )ַבִמְדבָׁ ייְסט ִדי ּתֹורָׁ ואס הֵּ ַפאְרוָׁ
אט ואס ֶער הָׁ צּו טּוהן,  ֶעס ַמאְכט ִליְכִטיג ַפאְרן ֶמעְנְטש, ֶער זָׁאל ִוויְסן וָׁ

אְפן אּון ַהאְנְדֶלען,  ה ֶלעְרְנט אּוְנז ִווי ַאזֹוי צּו ֶעְסן ְטִריְנְקן ְשלָׁ ִדי ּתֹורָׁ
ה ְבַגְשִמיּות, אּון  בּועֹות אֹויְך ַא ִשְמחָׁ אּון ֶדעְרַפאר ִאיז ֶדער יֹום טֹוב שָׁ

בֹוד יֹום  ג ַזיין ְלכָׁ ייֶען אּון ִזיְך ִמְתַענֵּ  טֹוב.ֶמען ַדאְרף ִזיְך ְפרֵּ

אְרצּוֶנעֶמען ֶיעְצט ִאין יֹום טֹוב  ואס ִאיז זֹוֶכה ִזיְך פָׁ וואֹויל ִאיז ֶדעם וָׁ
ה ִאין ֶיעְדן ְפַלאץ, ִאין  ייִליֶגע ּתֹורָׁ בּועֹות, צּו ֶלעְרֶנען ְשֶטעְנִדיג ִדי הֵּ שָׁ
ה ִזיֶכער ִהיְטן, אּון  ב, ֶוועט ִאים ִדי ּתֹורָׁ ֶיעֶדע ַצייט, אּון ִאין ֶיעֶדע ַמצָׁ

יגֹות.אִ   ים צּוְבֶרעְנֶגען צּו ִדי ְגֶרעְסֶטע ַמְדרֵּ
בּועֹות( ֶלק ט"ו, ֶעֶרְך שָׁ א"ש חֵּ  )ִשיחֹות מֹוַהרָׁ

*** 

ידֶיעֶדער  ויל ֶלעְרֶנען א   ו 
ִוויל ֶעְנִדיְגן  ִאידִוויל ֶלעְרֶנען, ֶיעֶדער  ִאידֶדער ֱאֶמת ִאיז, ַאז ֶיעֶדער 

ר ן עָׁ ְלחָׁ ייִליֶגע ַגאְנץ ַש"ס, אּון ַגאְנץ שֻׁ ִרים פּון ִדי הֵּ ּוְך, אּון ַאֶלע ְספָׁ
אס קּוְמט  ואס ֶזעהט ֶמען ַאז ִניְשט ֶיעֶדער ֶלעְרְנט? דָׁ ה, נָׁאר ַפאְרוָׁ ּתֹורָׁ
נָׁאר פּון ֶדעם, ַווייל ַא ֶמעְנְטש ִוויל ֶלעְרֶנען אֹויְפ'ן ֶבעְסְטן ֶוועג, ַאז 

א ייְבט ָאן צּו ֶלעְרֶנען, זָׁ אר ִדי ְגַלייְך ֶווען ֶער הֵּ ל ֶער שֹוין ֶקעֶנען ְקלָׁ
אט  ייט ִניְשט, ַווייל ֶער הָׁ אְך ַאז ֶעס גֵּ ה ֶזעהט ֶער דָׁ א, אּון ְלַמֲעשֵּ רָׁ ְגמָׁ
ואס  ירֹות וָׁ אט ֶגעטּוהן ֲעבֵּ אפ, ָאֶדער ַווייל ֶער הָׁ ִניְשט ַאַזא גּוֶטע קָׁ

א ֶווען ֶער ֶזעהט ַאז עֶ  ילָׁ אפ, ְממֵּ אְפט ַזיין קָׁ אְבן ַפאְרְשטָׁ ייט ִאים הָׁ ס גֵּ
ייְבט ֶער ָאן צּו ְשמּוֶעְסן אּון צּו ַפאְרְבֶרעְנְגן, אּון ֶווען ֶעס  ִניְשט, הֵּ
אג ִאיז ִאים  אג, אּון ֶער ַמאְכט ִזיְך ַא ֶחְשבֹון, ַאז ֶדער טָׁ קּוְמט סֹוף טָׁ

אט ֲאִפילּו ִניְשט ַאַרייְנֶגע אְרִניְשט, ֶער הָׁ ַכאְפט ַאִריֶבער ֶגעַגאְנֶגען ִמיט גָׁ
ן  ְלחָׁ ן ִאין שֻׁ יין ִסימָׁ א, ָאֶדער אֵּ רָׁ יין ְבַלאט ְגמָׁ יין ֶפֶרק ִמְשַניֹות, ָאֶדער אֵּ אֵּ
אְכן פּון ֶדעם, אּון צּום סֹוף ֶהעְרט ֶער ִאיְנַגאְנְצן  רּוְך, ֶוועְרט ֶער צּוְברָׁ עָׁ

אְלְגן אּון ֶער ֶוועט ֶלע ֶבער ֶער ֶוועט פָׁ ְרֶנען אֹויף צּו ֶלעְרֶנען, אֹויב אָׁ
אט אּוְנז אֹויְסֶגעֶלעְרְנט ואס ֶדער ֶרִבי הָׁ אְגן אֹויף ֶדעם ֶוועג וָׁ , צּו זָׁ

ה אִ  ֶדרן יַאַסאְך ּתֹורָׁ , ֶוועט ֶער ַאַרייְנַכאְפן ַזייֶער ַאַסאְך, אּון ֶער ַא סֵּ
ואס ֶער  זָׁאְגט, ַווייל ֶווען ַא  יין ַאֶלעס וָׁ ֶוועט צּום סֹוף אֹויְך ַפאְרְשטֵּ

ייט זָׁאגְ  ִאיד אפ, אּון ֶער ַפאְרְשטֵּ ה, ֶעֶפעְנט ִזיְך אֹויף ַזיין קָׁ ט ַאַסאְך ּתֹורָׁ
 שֹוין ַאֶלעס.

ייִביג ֶלעְרֶנען, ֲאִפילּו  א זָׁאְגט, ַאז ַא ֶמעְנְטש זָׁאל אֵּ רָׁ ַאזֹוי ִווי ִדי ְגמָׁ
אְרִניְשט, אּון ייט ִניְשט, אּון ֲאִפילּו ֶער ֶגעֶדעְנְקט גָׁ ִאין  ֶווען ֶער ַפאְרְשטֵּ

ה,  ייִליֶגע ּתֹורָׁ ייט, ַאז ֶווען ַא ֶמעְנְטש ֶלעְרְנט ִדי הֵּ דֹוש ְשטֵּ זֹוַהר ַהקָׁ
ייט  ייט ֶיעֶדעֲאִפילּו ֶער ַפאְרְשטֵּ אְרִניְשט, גֵּ ואְרט ַארֹויף צּום  גָׁ וָׁ

ייְדט ִזיְך ִמיט  ייֶבעְרְשֶטער ְפרֵּ ייֶבעְרְשְטן, אּון ֶדער אֵּ ואְרט. ֶיעֶדעאֵּ  וָׁ
ֶדר ֶדֶרְך ַהִלימּוד()קּוְנטְ   ס סֵּ  רֵּ
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ֲהֹרן ן אַּ ׂש כֵּ ֲהֹרןל ש   חוֹ בָׁ יד ְש ג  הַּ לְ יְ"ש ְטְרְ אגְ ָז ,וַּיַּעַּ טְְ.הינָׁ ש   אלֹ ש   אַּ ָדאסְקּומ 
ֲהֹרן ןְא  ֶנהְֶגעֶוועןְ,לֹויב  ש  טְמ  יש  זְֶערְָהאטְנ   .א 

ָרא יטְָ"מֹוה  ל  יזְ"שְש  ירָדאסְאְא  ב  ס  טְְמ  יְָזאג  ויְֶדערְֶרב  ְ)לֹויטְו  יקּוֵטי ְֵחֶלקְב"מֹוֲהרְ ל  'ְן

יָמןְס זְאְ ְ(ח"ס  ןְרעְֶ'ֱאֶמתְןא  ןְאּוןְֵסייְאֹויב  ט  יזְֵסייְאּונ  יקְא  ד  ילּוְְ.צ  זְֲאפ  טְא  ָדאסְֵמיינ 
ן יט  טְמ  ןְֶערְֶלעב  ט  ש  יזְצּו,ְֵאייֶבער  ןֶערְא  ט  ש  טְצּוםְֵאייֶבער  ֶלעב  יְ,ְֶגעק  ָאֶבערְפּוןְד 

ְ יזְֶערְאֹויך  ֶדעֶרעְז ייטְא  נ  ןא  ט  ןְ,אּונ  ש  ט  ָראּפְצּוְֶמענ  ְא  יך  טְ,ְֶערְָלאז טְז  מּוֶעס  ֶערְש 
ְזֵיי יט ְמ  ְזֵיי, יט ְמ  ט ג  ֶרענ  ב  אר  ְפ  ְֶער ְצּוםְ, ֵרב ק  ְמ  ְאֹויך  ְזֵיי ְֶער יז ְא  זֹוי ְא  אּון

ן ט  ש   .ֵאייֶבער 
ֹכֵהן ְה  ֲהֹרן ְא  ְֶגעֶווען יז ְזֵייֶערְהְְֵ,ָדאסְא  ְֶגעֶווען ְֶער יז ְז ייטְא  ְֵאיין יגפּון ְייל  יזְ, ְא  ֶער

ְ ין ְא  ים נ  פ  ל  ְו  נ י פ  ְל  יין ר  ֵשיא  יםְָקד  ְָקָדש  ְז יךְ , ְֶער ְָהאט ְז ייט ֶדעֶרע נ  ְא  י ְד  ְפּון ְָאֶבער
ָראּפְ  ןא  ש  ט  ְֶמענ  ְצּו ְֶגעָלאז ט ן, יד  ְא  ן ויש  ו  ְצ  י ת ְב  ְָשלֹום ט אכ  ְֶגעמ  ְָהאט ז ְ.ֶער לְ"ח 

ןְ ֵצייל  יְ)ֶדער  ב  ר  ט(ְב"ֵּפֶרקְי,ְָנָתןָאבֹותְד  יג  ר  ןְֶזעֶנעןְֶגעֶוועןְצּוק  ש  ט  ֵווייְֶמענ  זְֶוועןְצ  יזְְ,א  א 
ֶגעןְצּוְאְֵ ֲהֹרןְֶגעג אנ  טא  יםְֶגעָזאג  ייןְְּוד:ְ"ייֶנעםְאּוןְא  טְפּוןְד  ְקּוםְֶיעצ  יך  טְא  ֵווייס 

ֶבר ֶשעֶּפעט,ְח  ירְֶגעט  זְֶערְָהאטְד  ץְא  אר  יםְָדאסְה  טְא  ייס  טֶערְ,ְֶעסְר  ֵווייְ'ְ:ָזאג 
יר ְמ  יז ֶברְ,א  ְח  יין ְמ  ֶשעֶּפעט ְֶגעט  ְָהאב יך  ְא  ז יםְְ,א  ְא  יך  ְא  ְֶקען זֹוי ְא  וי ו 

ן ֶבעט  יֶבער  ְ'?א  "ְ יז ְב  ְֵאייֶנעם ְצּו ט ְֶגעֶרעד  ֲהֹרן ְא  ְָהאט זֹוי אֶקעְעענְֶיְֶא  ְט  ְָהאט ר
ֶברְָהאטְֲחָרָטה זְז ייןְח  יםְֱאֶמת,ְֶגעֶזעהןְא  וילְא  יֶבע'אּוןְו  יגְא  ןד  ֶבעט   .ר 

ֶבעְז אךְ  ְֶזעל  י טְד  ְֶגעָזאג  ְאּון ן ֵווייט  ֶגעןְצּוםְצ  ְֶערְֶגעג אנ  יז ְא  ָנאך  טְּוד,ְ"ֶדער  ,ְֵווייס 
יר ְד  ָמשְפּון ְמ  יך  טְז  ֶברְֶשעמ  ייןְח  ֵערְֶגעֶווען,ְד  צ  ירְמ  זְֶערְָהאטְד  ְ,ְא  יך  ְז  ֶערְֶקען

ירְ ְֶערְָהאטְד  ז ְא  טְמֹוֵחלְז יין יש  ָמשְנ  ְֶגעטּוהןמ  ְֵוויי קְ, אר  ט  ירְזֵייֶערְש  וילְד  ֶערְו 
ן ֶבעט  יֶבער  ְא  ְאוְֹ", יך  ְז  ְָהאט ְֶיעֶנער יז ְב  ן ֵווייט  ְצ  ן יט  ְמ  ט ְֶגעֶרעד  ְֶער ְָהאט זֹוי ְא  יך 

ֶבר ְח  ְז יין ְֶגעֶווען ְמֹוֵחל ְאּון ט יג  ארּוה  ֶדעםְ.ב  ְָנאכ  יך  ְז  ן ְָהאב  ים ְֲחֵבר  ֵוויי ְצ  י ְד  ְֶווען
ן ָראפ  ט,ְֶגעט  ְֶגעקּוש  יך  ןְאּוןְז  ֵווייט  ןְצ  ןְֵאייֶנערְאֹויפ  אל  ֶגעפ  רֹויפ   .ֶזעֶנעןְזֵייְא 

ֲהֹרן ְא  ָלהְפּון ע  ְמ  י ְד  ְֶגעֶווען יז ְ"ָדאסְא  יד ְש , ג  ינָׁה חוֹ בָׁ ְלהַּ ֹלא ש  ֲהֹרן ש  ל אַּ ְ,"ש 
יג זֹויְֵהייל  יזְֶגעֶוועןְא  ילּוְֶערְא  ןְָדבּוקאּוןְְֲאפ  ט  ש  טְהְָ,ְצּוםְֵאייֶבער  יש  נ  אטְֶערְָגאר 

ן ש  ט  ְֶמענ  יט ְמ  ֶלען ד  אנ  ְה  ְז יין יי ְב  ְֶגעֶווען ֶנה ש  טְ.מ  ֶקער  אר  ְְ,פ  ְז יך  ְָהאט ֶער
ן ש  ט  ָראּפֶגעָלאז טְצּוְֶמענ  ֵרבְֶגעֶוועןְ,א  ק   .אּוןְזֵייְמ 

ּתֹוָרהְ) ָךְֹזאתְה  ֲעֹלת  ה   (בב 
*** 

ָרא טְמֹוה  טְָזאג  ש  ְּפ  ְא  יטְָ"ָנאך  ל  טְְ,א"שְש  ֵצייל  יְָהאטְֶדער  ויְֶדערְֶרב  יקּוֵטיְ)לֹויטְו  ל 

ְב"מֹוֲהרְ  ְֵחֶלק ְן ְקט' יָמן ְו"ס  ְֶדעםְ( יֶנען ְד  ְצּו ן ק  אר  ט  ְש  ְזֵייֶער יך  ְז  ט ֶלעג  ְפ  ְֶער ז א 
ן ט  ש  ְֵאייֶבער  ְֶגעֶווען, יז ְֵסֶדרְא  ְז יין ְֶוועג, ְא  ן יב  ל  ֶגעק  ְאֹויס  יך  ְֶערְָהאטְז  ְֶווען ז צּוְְא 

ְ יֶנען ןד  ט  ש  קְ ְ,ֶדעםְֵאייֶבער  אר  ט  ְש  יטְא  יטְֶדעםְֶוועגְמ  ְמ  ֶגען ֶגעג אנ  ְֶערְָאנ  יז ְייטְא 
ְ

ְ
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 ~ ג עדּוְלד אּבהָׁ   ~
 

ִדי ִמָדה פּון ַסְבָלנּות ִאיז ֵזייֶער ִוויְכִטיג ִאין 
עְגִליְך צּו ֶלעְבן ִאיז ַמָמׁש ִניְׁשט מֶ  ֶלעְבן, ֶעס
ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש ֵגייט דּוְרְך . ָאן ֶדעם

ֵזייֶנע  ָהאט ְׁשֶוועִריַקייְטן ֶיעְדן ָטאג, ֵאייֶנער
 ְׁשֶוועִריַקייְטן, ֵאייֶנער ָהאטֵאייֶגעֶנע 
פּון ִדי ַווייב, ֵאייֶנער פּון ִדי  ְׁשֶוועִריַקייְטן

ִקיְנֶדער, ֵאייֶנער ַביי ִדי ַאְרֶבעט, ֵאייֶנער פּון 
 ָנאר ִמיטַאְנֶדעֶרע ֶמעְנְטְׁשן, א.א.וו., אּון 

ָהאְבן ֶקען ֶמען  ,ַאַסאְך ֶגעדּוְלד ִמיטַסְבָלנּות, 
 .ַא ְגִליְקֶלעך ֶלעְבן

ֶדעְרַפאר ַדאְרף ַא ִאיד ָהאְבן ַאַסאְך ֶגעדּוְלד 
אּון ַסְבָלנּות, ִזיְך ָלאְזן ִפיְרן פּוֶנעם 
ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ָוואס ֶדער ַבאֶׁשעֶפער טּוט ִמיט 
ִאים, ָזאל ֶער ָזאְגן: "ָזאל ַזיין ַאזֹוי ִווי ֶדער 

ֶמען ֶגעְבט ִזיְך ִאיְנַגאְנְצן  .ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ִוויל"
ִאיֶבער צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון צּום סֹוף ֶוועט 

, ַאז ֶעס ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ִזיֶכער ֶהעְלְפן
 ֶוועט ִאים ַזיין גּוט.

אּון ֲאִפילּו ַביים ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, 
ת, ַווייל ַדאְרף ֶמען אֹויְך ָהאְבן ַאַסאְך ַסְבָלנּו

ֶמען ֶוועְרט ִניְׁשט ִאין ֵאיין ִמינּוט ַאן 
ֶעְרִליֶכער ִאיד, ַאֶלע ַצִדיִקים ֶזעֶנען 
צּוֶגעקּוֶמען צּו ֵזייֶעֶרע ַמְדֵריגֹות ָנאר ִמיט 
ַסְבָלנּות, פּון ָאְנַפאְנג ָהאְבן ֵזיי ַאַסאְך 

ֶגעֶלעְרְנט , ֶרעֶוועט, ַאַסאְך ֶגעַדאֶוועְנטֶגעָהא
עֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ֵזיי ָהאְבן אּון גֶ 

ָגאְרִניְׁשט ֶגעֶזעהן, אּון ָגאְרִניְׁשט ֶגעִפיְלט ַאז 
ָאֶבער ֵזיי ָהאְבן  .ֵזיי טּוֶען ֶעֶפעס אֹויף

ֶגעַוואְרט ִמיט ֶגעדּוְלד, ִביז ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער 
קּוֶמען ָהאט ֵזיי ֶגעָהאְלְפן, אּון ֵזיי ֶזעֶנען צּוֶגע

 צּו ָוואס ֵזיי ֶזעֶנען צּוֶגעקּוֶמען.
 

 ...ָזאל ַזיין ַאזֹוי
ֶמען ֶדעְרֵצייְלט אֹויְפן ֵהייִליְגן ַצִדיק ֶדער 

ִאיז  ְנֶגעְרֵהייטיאִ  "ּתֹוְלדֹות ַיֲעֹקב יֹוֵסף", ַאז
 ֶער ֶגעֶווען ַא ְגרֹויֶסער ַקְפָדן, ֶער ְפֶלעְגט ִזיְך 
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ֶמען  ֵאייְנָמאל ָהאט .ְגן אֹויף ֶיעֶדע ְקֵלייִניַקייטֶרע
ִאים ֶגערּוְפן צּו ַזיין ַסְנָדק ַביי ַא ְבִרית, אּון ַאזֹוי ִווי 
ֶער ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען ְׁשֶפעט צּום ְבִרית, ָהאט ֶמען 

ֶגעַמאְכט ֶדעם ִניְׁשט ֶגעַוואְרט אֹויף ִאים, ֶמען ָהאט 
אּון ֶווען ֶער ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען, ָהאט , ְבִרית ָאן ִאים

 ָדאס ָהאט ִאים .ֹוין ֶגעַהאְלְטן ָנאְכן ְבִריתׁשֶמען 
ֵזייֶער ֶגעְׁשֶטעְרט, ֶער ָהאט ִזיְך ֶגעֶרעְגט אֹויף ֶדעם, 
אּון ַאזֹוי ִאיז ׁשֹוין ֶגעֶווען ָדאְרט ָנאְך ַזאְכן אֹויף 

 ָוואס ֶער ָהאט ִזיְך ֶגעֶרעְגט.
ִמיְטן ֶמען ָהאט ִזיְך ֶגעֶזעְצט ֶעְסן ִדי ְסעּוָדה, ִאינְ 

ִדי ְסעּוָדה ִאיז ַאַרייְנֶגעקּוֶמען ַאן ָאִריַמאן ִמיט 
צּוִריֶסעֶנע ְקֵלייֶדער, ֶמעְנְטְׁשן ָהאְבן ִאים ַבאְגִריְסט 
אּון ֶגעֶגעְבן ָׁשלֹום, ֶווען ֶמען ָהאט ִאים ֶגעְפֶרעְגט 
ִווי ַאזֹוי ֶער ֵהייְסט, ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט: "ָזאל ַזיין 

ָהאט ִאים ִוויֶדער ֶגעְפֶרעְגט: "ִוויְלְסט  ַאזֹוי"... ֶמען
ֶאְפָׁשר ֶעֶפעס ֶעְסן?" ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט: "ָזאל ַזיין 

ֶטעֶלער? ָהאט ֶער  ַאזֹוי", "ִוויְלְסט ֶאְפָׁשר ָנאְך ַא
", אּון ַאזֹוי ַווייֶטער ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ָזאל ַזיין ַאזֹוי

עְגט ָהאט ֶער ֶמען ָהאט ִאים ֶגעְפרֶ ַווייֶטער ָוואס 
 אֹויף ַאֶלעס ֶגעֶעְנְטֶפעְרט:  "ָזאל ַזיין ַאזֹוי"...

 ַאז ֶעס ִאיז ָדאְרט ֶגעָוואְרן ַא ַפאְרְׁשֵטייט ִזיְך
ְגרֹויס ֶגעֶלעְכֶטער פּון ִדי ַמֲעֶשה, ֶמען ָהאט ִאים 
ֶגעְפֶרעְגט: "ִביְזט ֶאְפָׁשר ְמׁשּוֶגע ֶגעָוואְרן?", ָהאט 

אְגט: "ָזאל ַזיין ַאזֹוי", אּון ֶדער ֶער ַווייֶטער ֶגעזָ 
עֹוָלם ָהאט ִזיְך אּוְנֶטעְרֶגעַהאְלְטן אֹויף ַזיין ֶחְׁשבֹון, 

 ֶמען ָהאט ֵזייֶער ֶגעַלאְכט.
ֶדער ֵהייִליֶגער "ּתֹוְלדֹות" ָהאט ָאֶבער 
ַפאְרְׁשַטאֶנען ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ִוויל ִאים ָדא 

ן ֶער ָהאט ֶגעָוואְלט צּוֵגיין צּום ֶעֶפעס ְמַרֵמז ַזיין, אּו
ָאִריַמאן צּו ֶרעְדן ִמיט ִאים, ָאֶבער ִאיְנְצִוויְׁשן ִאיז 

 ֶדער ָאִריַמאן ׁשֹוין ַפאְרְׁשִוויְנְדן ֶגעָוואְרן.
ֶדער ֵהייִליֶגער "ּתֹוְלדֹות" ָהאט ֶגעֶבעְטן ֶדעם 

אט ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאז ֶער ָזאל ִאים ָזאְגן ָוואס ָדאס הָ 
ֶגעֵמייְנט, ָהאט ֶמען ִאים ֶגעָזאְגט פּון ִהיְמל, ַאז 
ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ֵאִלָיהּו ַהָנִביא, ָוואס ִאיז ֶגעקּוֶמען 
ִאים אֹויְסֶלעְרֶנען ַאז ֶמען ָטאר ִזיְך ֵקייְנָמאל ִניְׁשט 
אֹויְפֶרעְגן, ָנאר ִזיְך ִאיְנַגאְנְצן ִאיֶבעְרֶגעְבן צּום 

אּון אֹויף ֶיעֶדע ַזאְך ָזאְגן "ָזאל ַזיין  ֵאייֶבעְרְׁשְטן,
 ַאזֹוי..."

 ֶעס ָזאְגט ִזיְך ְגִריְנג
ֶעס ָזאְגט ִזיְך ְגִריְנג, ָאֶבער ֶעס ִאיז ָגאר ְׁשֶווער 

ִדי  .ְמַקֵיים צּו ַזיין, צּו ָהאְבן ַסְבָלנּות אּון ֶגעדּוְלד
ֵאייְנִציְגְסֶטע ֶוועג ִווי ַאזֹוי ֶמען ִאיז זֹוֶכה צּו ֶדעם, 

ֶווען ֶמען ְגֵלייְבט ִאיֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ִמיט ִאיז ָנאר 
ַא ְׁשַטאְרֶקע ֱאמּוָנה, ַאז ָגאְרִניְׁשט אֹויף ֶדער ֶוועְלט 

 ַאֶלעס קּוְמט ָנאר ,ןט ֶגעטּוהן פּון ִזיְך ַאֵלייֶוועְר 
אּון ָדאס ַבאקּוְמט ֶמען דּוְרְכן  .פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן

ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש  .יֶבעְרְׁשְטןֶרעְדן ַאַסאְך צּום ֵאי
ֶגעוואֹויְנט ִזיְך צּו, צּו ֶדעְרֵצייְלן ַפאְרן ֵאייֶבעְרְׁשְטן 
ַאֶלעס ָוואס ֶעס ֵגייט אֹויף ִאים ַאדּוְרְך, ַאֶלעס ָוואס 
 טּוט ִאים ֵוויי, ַבאקּוְמט ֶער ַא ְׁשַטאְרֶקע ֱאמּוָנה, ַאז
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
ְ אר ייטפ  ְצ  יק ט  ְש  ְא  ְפּוןְ, ן יר  פ  אר  ְפ  ְֶגעָלאז ט ט יש  ְנ  יך  ְז  ְֶער ְָהאט ייט ְצ  י ְד  ין ְא  אּון

ט יש  נ  ָשבוְְֹ,ָגאר  ח  ְמ  יֶשע ר  ְפ  ֶגעקּוֶמען יינ  ר  ְא  ים ְא  יז ְא  ְֶעס ילּו ְתֲאפ  ףְ, אר  ְד  ְֶער ז א 
שְטּוהן ֶדער  נ  צּוְ,א  טְֶדער  טְצּוֶגעֶהער  יש  לְנ  ל  כ  ְב  יך  יזְו וייֶטערְ,ְָהאטְֶערְז  ָנארְֶערְא 

ֶגעןְז ייןְֶוועג  .ֶגעג אנ 
ט ש  ְּפ  יז ְא  ֲהֹרן  לש   חוֹ בָׁ ְש  ידג  הַּ לְ "ְָדאס ְְ"הינָׁ ש   אלֹ ש  אַּ יך  ְז  ְָהאט ֲהֹרן א 
ְ ןְא  יב  ל  ֶגעק  ןאֹויס  ט  ש  יֶנעןְֶדעםְֵאייֶבער  זֹויְצּוְד  ויא  ויֶסעְֶוועגְו  זֹויְצּוְ,ְֶגעו  ויְא  ןו  ד  ינ  ְצ 

נֹוָרה יְמ  ֶגען,ְד  יזְֶערְֶגעג אנ  יטְֶדעםְא  ֶנהְֶגעֶוועןְ,אּוןְמ  ש  טְמ  יש   .אּוןְנ 
ֶנען ְֶלער  ז טְאּונ  זֹויְטּוהןְ,ָדאסְקּומ  ְא  ְאֹויך  ן ירְָזאל  זְמ  ֵבלְְ,א  ק  ידְָהאטְמ  ְא  אֹויבְא 

ן ט  ש  יֶנעןְֶדעםְֵאייֶבער  זֹויְצּוְד  ויא  ְֶוועגְו  יקְא  ד  ְצ  יטְֶדעםְְ,ֶגעֶוועןְפּוןְא  ייןְגְֵָזאלְֶערְמ 
ןְסֹוף יז  יר תְֶנֶפשְב  ס  יטְמ  ש,ְמ  ט  ייןְשּוםְֶמענ  ןְפּוןְק  יר  פ  אר  ןְפ  טְָלאז  יש  ְנ  אּוןְ,ְאּוןְז יך 

ְ ילּו פ  טא  יש  בְְֵנ  ל  ב  יםְמ  ְא  ָשבֹותְָוואסְֶזעֶנען ח  ְֵאייֶגעֶנעְמ  ְלפּון ז אְֶוועגְ, ְאֹויףְא  אּון
ְז יין יח  ל  צ  יֶכערְמ   .ֶוועטְֶערְז 

ּתֹוָרהְ) ָךְֹזאתְה  ֲעֹלת  ה   (גב 
*** 

 

ה ה ְראָׁ ר ה  ה ֲאש  ְרא  מַּ ה' כַּ ְמֹנרָׁ ת הַּ ה א  ׂשָׁ ן עָׁ ה כֵּ ת ֹמש  ז ְ.א  ְ"ח  ן ְָזאג  ָברְ)ל ד  מ  ב 
ָבה ָשבּועְ ְישרְֵ,ְר  תְה  ש  ר  יְמְ ְ(ּפ  ןְד  אכ  זֹויְצּוְמ  ויְא  ֶווערְֶגעֶוועןְו  יזְש  ֵבינּוְא  זְמֶשהְר  ,ְנֹוָרהא 

ט יםְֶגעָזאג  ֶטערְָהאטְא  ש  ְֶדערְֵאייֶבער  יז ףְֶעס:ְ"ב  ְו ואר  דְאּון לְָגאל  יק  ט  ְש  ְֶנעםְא 
יןְֵפייֶער ייןְא  ר  ןְאְ ְ,א  נֹוָרהְאּוןְֶעסְֶוועטְֶווער   ".מ 

ֵטיין ש  אר  ְפ  ְֶמען ף אר  ְד  אֹוָרה כ  ְצְ,ל  ְמֶשה אר ְפ  ְֶגעֶווען ֶווער ְש  זֹוי ְא  יז ְא  ָוואס אר  ּוְפ 
נֹוָרה יְמ  ןְד  אכ  ָכן,ְמ  ש  יְמ  יםְפּוןְד  ֶדעֶרעְֵכל  נ  ֶלעְא   ?ֶמערְפּוןְא 

ָרא יטְָ"מֹוה  ל  טְ"שְש  ְָזאג  י ְֶדערְֶרב  וי ירְלֹויטְו  ב  ס  ְָדאסְמ  יז ְמֹוֲהרְ )אְא  יקּוֵטי ְא"ל  ְֵחֶלק 'ְן
יָמןְכ יֶנעןְָנארְֶדעםְֵאייֶבערְ (ְז"ס  ןְד  טְָזאל  יְֶוועל  ןְפּוןְד  ש  ט  ֶלעְֶמענ  ֵדיְא  זְכ  ןא  ט  אּוןְְ,ש 

ֶדעֶנעְֲעבֹוָדהְָזָרה ֶנעְאּוןְָגאל  ֶבער  יל  ֶלעְזֵייֶעֶרעְז  ןְא  פ  ֶוועקְו ואר  ָדאסְֶגעֶשעהטְ,ְס'א 
יְ ְד  ך  טְָשלֹוםדּור  יְֶוועל  יזְָדאְאֹויףְד  טְֶלעבְ ְ.ָוואסְֶעסְא  ֶצעְֶוועל  יְג אנ  טְו ויילְֶוועןְד 

ָשלֹום ְב  ן, ֵווייט  ְצ  ן יט  טְֵאייֶנערְמ  יש  ְנ  יך  טְז  יג  ר  ְק  ְֶמען ארְ , ְפ  ירְז יין ב  ס  ְֵאייֶנערְמ  ְןֶקען
ן ֵווייט  טְ,צ  יְֶוועל  יזְָנארְָדאְֵאייןְֵעָצהְאֹויףְד  זְֶעסְא  ןצּוְדְ ְ,א  ט  ש   .יֶנעןְֶדעםְֵאייֶבער 

ְוְֶ י ְד  ְאֹויף לֹוֶקת ח  ְמ  ֶלע ְֶגעֶווענְ א  יך  ְז  ן ְֵהייב  ט טועל  ְֶגעל  ן ְֶוועג  ְָאן יך ְל  יזְ, ְא  ֵאייֶנער
ים ְפּוןְא  יח  ל  צ  יזְֶמערְמ  זְֶערְא  ןְא  ֵווייט  ֵנאְֶדעםְצ  ק  ים,ְמ  טְפּוןְא  ,ְֶערְָהאטְֶמערְֶגעל 

ֶוועקְ  ְָזאלְא  ְֶמען ֶדעֶנעְֲעבֹוָדהְזְָָאֶבערְֶווען ְָגאל  ֶנעְאּון ֶבער  יל  ֶלעְז  ְא  י ְד  ן פ  ,ְרֹותו ואר 
ן ט  ש  טְָנארְפּוֶנעםְֵאייֶבער  טְקּומ  זְֶגעל  ןְא  ויס  ֶוועטְז ייןְָשלֹוםְאֹויףְֶדערְ,ְֶמעןְָזאלְו 

ט ן,ְֶוועל  ט  ש  טְֶוועטְֶערְֵגייןְצּוםְֵאייֶבער  ןְֶגעל  פ  אר  זְֵאייֶנערְֶוועטְד  אּוןְֶדערְ,ְו ויילְא 
ן פ  יםְֶהעל  ֶטערְֶוועטְא  ש  ן",ְֵאייֶבער  ש  ט  ייןְֶמענ  טְצּוקּוֶמעןְצּוְק  יש  ףְנ  אר  ְד  יך  אּוןְ,ְ"א 

ט טְֶדעָמאל  לֹוֶקתְאֹויףְֶדערְֶוועל  ח  ייןְמ  טְז ייןְק  יש  ְאּוןְֶמעןְֶוועטְֶקעֶנען,ְֶוועטְֶמערְנ 
תְ א  ֶגעןְֱאמּוָנהְאּוןְי ר  ֶרענ  ב  יינ  ר  טא  ֶצעְֶוועל  יְג אנ  יןְד  י םְא   .ָשמ 

ְ ט ְָזאג  ְָנָתן י ְֲהָלכֹות)ֶרב  יקּוֵטי ְל  ְחֹוֶדש, ְֹראש ְז, ְֲהָלָכה יְ'( ְד  ְאֹויף ֵמז ר  ְמ  יז ְא  נֹוָרה ְמ  י ְד  ז א 
ן יד  ְא  ן ויש  ו  אטְ,ְָשלֹוםְצ  נֹוָרהְָהאטְֶגעה  ְמ  י ים94ְד  ְֶגעֶוועןְ,ֲחָלק  יז ֶלעסְא  ְָאֶבערְא 

יק ט  יְְ.פּוןְֵאייןְש  ֵמזְאֹויףְד  ר  יזְמ  יְֶנעֶמעןְפּוןְיוְֹתְ או94ְְָֹדאסְא  יןְד  יזְָדאְא  תְָוואסְא 
ים ָבט  ףְש  ֶוועל  יְצ  יק,ְד  ט  ןְז ייןְפּוןְֵאייןְש  פ  אר  ֶלעְד  זְא  ָשלוְֹ,ְא  ֵאייֶנעםְב  ינ  ןְא   .םצּוְֶלעב 

ֵבינּו ארְמֶשהְר  ֶווערְֶגעֶוועןְפ  יזְש  זֹויְֶקעןְ,ְָדאסְא  ויְא  נֹוָרהו  יְמ  ןְד  אכ  ְמ  יך  זֹויְ?ְא  ויְא  ו 
ָשלֹום ןְב  ןְֶלעב  ןְָזאל  יד  ֶלעְא  זְא  ןְא  אכ  ְמ  יך  י,ְֶקעןְא  ןאּוןְז  יג  ר  טְק  יש  ְנ  יזְדְָ?ְך  ְֶעסְא  אך 
ן יד  ייְא  ילּוֵקיְֵדעֹותְב  לֹוֶקתְאּוןְח  ח  ילְמ  זֹויפ   .ָדאְא 

ט ֶטערְֶגעָזאג  ש  יםְֶדערְֵאייֶבער  ףְֶעסְאְ ְ,ָהאטְא  דְאּוןְו ואר  יקְָגאל  ט  ייןְֶנעםְֶדעםְש  ר 
יןְֵפייֶער יןְֵפי,ְא  ייןְא  ר  ףְֶעסְא  טְאּוןְו ואר  ֲאָוהְפּוןְֶגעל  יְּת  טְֶנעםְד  זְ,ְיֶערָדאסְֵמיינ  א 

ט ְֶגעל  ן לֹויפ  ְָנאכ  ט יש  ְנ  ְֶמער ְָזאל ְֶמען ְֶדערְ, ְָנאר ט ְֶגעב  ט ְֶגעל  ז ְא  ן ויס  ְו  ְָזאל ֶמען
טְֶ ש  ט,ְערֵאייֶבער  ןְָוואסְָהאטְֶמערְֶגעל  ֵווייט  ְצ  ֵנאְז ייןְא  ק  טְמ  יש  זֹויְֶוועטְ,ְאּוןְנ  אּוןְא 

לֹוֶקת ח  יְמ  ןְד  ֶהער  ְאֹויפ  יך  ט,ְז  טְָנארְפּוןְֶגעל  לֹוֶקתְקּומ  ח   .ו ויילְרֹובְמ 
עּוָדהְש ְְ,לחְ נְ ךְהְ וְֹּת) ָךְְ,יתישְ לְ ס  ֲעֹלת  ה   (א"תשנב 

 



 ג
 

רָׁא"ש  יחֹות מֹוהַּ  ׂש 
ֶווען ֶעס  ֶהעְלְפן, אּון ֶדעָמאְלטָנאר ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶקען ִאים 

קּוְמט אֹויף ִאים ֵסיי ֶוועְלֶכע ָצָרה, ֶוועְרט ֶער ִניְׁשט אֹויס 
ֶער ֶדעְרֵצייְלט ֶעס ַפאְרן ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ֶדער ֶמעְנְטׁש, 

ִדי ֵׁשייֶנע  ם, אּון ַאזֹוי קּוְמט ֶמען צּוֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶהעְלְפט ִאי
 ָדה פּון ַסְבָלנּות.מִ 

ֶעס ִאיז ָדא ֵזייֶער ַאַסאְך ָצרֹות אֹויף ֶדער ֶוועְלט, ֵאייֶנער 
ַמאְכט ִמיט ַאַסאְך ִמיט ַפְרָנָסה, ֶער ָהאט ִניְׁשט ַקיין ֶגעְלט 
ִאיֶבעְרצּוקּוֶמען ֶדעם ָטאג, ַדאְרף ֶמען אֹויף ֶדעם ָהאְבן ַאַסאְך 

ם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ִאים ֶבעְטן ַסְבָלנּות, אּון ָנאר קּוֶמען צּו
 ַפְרָנָסה.

ָדא ַאְנֶדעֶרע ֶמעְנְטְׁשן ָוואס ָהאְבן ֶעְלֶטעֶרע ען ענֶ זֶ  םאּוִוויֶדעְר 
ָבחּוִרים ָאֶדער ֶעְלֶטעֶרע ֵמייְדֶלעְך ִאין ְׁשטּוב, ֶעס ֵגייט ֵזיי 

אר ַצַער, ְׁשֶווער צּו ְטֶרעְפן ַא ִׁשידּוְך, ִדי ֶעְלֶטעְרן ֶעְסן ִזיְך אֹויף פַ 
ֶמען ְקִריְגט ִזיְך, ֶמען ְׁשָלאְגט ִזיְך, אּון ִדי ַגאְנֶצע ְׁשטּוב ֶוועְרט 

ֶגעדּוְלד, ֶמען ָאֶבער ֶווען ֶמען ָהאט  .צּוָפאְרן אּון צּוְפלֹויְגן
ַאְנְטלֹויְפט ָנאר צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ֶמען ֶבעְהט ָנאְכַאָמאל אּון 

ֶהעְלְפט ֶדער  ְׁשְטן, ֶדעָמאְלטָנאְכַאָמאל ֶדעם ֵאייֶבעְר 
 ֵאייֶבעְרְׁשֶטער, אּון ֶמען ֵגייט ַאֶלעס ַאדּוְרְך ְבָׁשלֹום.

ַאְנֶדעֶרע ֵגייֶען דּוְרְך ְׁשֶוועִריַקייְטן ִמיט ָׁשלֹום ַבִית, ַדאְרף ֶמען 
אֹויף ֶדעם אֹויְך ָהאְבן ַאַסאְך ַסְבָלנּות, ַא ְפרֹוי ַפאְרְׁשֵטייט ִזיְך 

ְׁשט ֵאייִביג ִמיְטן ַמאן, ֶדער ַמאן ֶוועְרט ֶנעְרֶוועז ֶדעְרפּון, אּון ִני
ֶער ְבֶרעְנְגט ַאַריין ִאין ְׁשטּוב ַאן ֵאיָמה ְיֵתיָרה, ַאן 
ָאְנֶגעצֹויְגְנַקייט, ֶעס ֶוועְרט ָאְנֶגעְׁשְטֶרעְנְגט ִדי ַמָצב 

ן אּון ִאיְנֶדעְרֵהיים, ֶעס ֶוועְרט ַמְחלֹוֶקת, ְקִריֶגעַרייעֶ 
אּון פּון ֶדעם ֶוועְרט ִדי ַגאְנֶצע  ,ָאְנֶגעצֹויֶגעְנֵקייט ִאין ִדי הֹויז

 ְׁשטּוב צּוַפאְלן.
ֶווען ֶדער ַמאן ָהאט ָאֶבער ֵשֶכל, ֶער ָהאט ַסְבָלנּות, ִניְׁשט 
ַאֶלעס ַדאְרף ֶמען ֶזעהן ִאיְנֶדעְרֵהיים, ִניְׁשט ַאֶלעס ַדאְרף ֶמען 

ֶיעֶדע ַזאְך, אּון ַאַודַאי  ֵעֶסק פּון ןַאִניְׁשט ַמאְכן קּוְקן, ֶמען ַדאְרף 
ִניְׁשט ַאַרייְנְבֶרעְנֶגען ִאיְנֶדעְרֵהיים ַאן ִאיֶבעִריֶגע ָאְנֶגעצֹויְגְנַקייט, 

ל ַיִטיל ָאָדם ֵאיָמה ְיֵתיָרה עֹוָלם ַא"לְ )גיטין ז.( ִווי ִדי ְגָמָרא ָזאְגט 
ׁש ָזאל ִניְׁשט ַאַרייְנְבֶרעְנֶגען ִאיְנֶדעְרֵהיים ַא ֶמעְנטְ  -ְבתֹוְך ֵביתֹו" 

ַאן ִאיֶבעִריֶגע ָאְנֶגעצֹויֶגעְנֵקייט, ַווייל ָנאְכֶדעם ְבֶרעְנְגט ָדאס צּו 
ַאַסאְך ִקְלקּוִלים, ָאֶבער ִמיט ַאִביְסל ַסְבָלנּות ֶקען ֶמען ָהאְבן ַא 

אֹויף ִדי ֶוועְלט, אּון ִזיֶכער ֶגעְׁשַמאֶקע ֶלעְבן, ַא ִזיֶסע ֶלעְבן, ָנאְך 
 אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.

ִמיט ִקיְנֶדער, ִניְׁשט ֵאייִביג ָפאְלְגן ִדי יז אִ אּון ִדי ֶזעְלֶבע 
ֶוועט ע אטֶ טַ אּון אֹויב ֶדער , ִקיְנֶדער ִמיְטן ֶעְרְׁשְטן ָמאל ֵהייְסן

ִזיְך ִניְׁשט ָאְנַגאְרְטֶלען ִמיט ַסְבָלנּות, ִמיט ָגאר ַאַסאְך ֶגעדּוְלד, 
ַדאְרף ֶמען ַאַסאְך ער יבֶ עִר . דֶ ֶוועט ַזיין הֹויז ִאיְנַגאְנְצן צּוַפאְלן

ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ֶמען ָזאל זֹוֶכה ַזיין צּו ִדי ִמָדה פּון 
ֶמען ָהאט ַסְבָלנּות ֵאייֶנער צּום ְצֵווייְטן,  אּווַא הֹויז ו .ַסְבָלנּות

ֵזיי ֵזייֶער ַמְצִליַח ְלן אּון ֶמען ָהאט ַסְבָלנּות צּו ִדי ִקיְנֶדער, ֶווע
 ּוֲחִניּות אּון ְבַגְׁשִמיּות.ַזיין ְבר

ֲאִפילּו ַביים ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַדאְרף ֶמען אֹויְך ָהאְבן 
ִניְׁשט ֵאייִביג ֶוועְרט ֶמען ְגַלייְך ֶגעָהאְלְפן, ֶעס ַאַסאְך ַסְבָלנּות, 

ָנאְכִניְׁשט  ָמאל ַאִריֶבעְרֵגיין ֶטעג אּון ָיאְרן, אּון ֶמען ֶזעהטַאֶקען 
ָאֶבער ִניְׁשט אֹויְפֶגעְבן, ָנאר ַווייֶטער ָטאר ֶמען  .ַקיין ְיׁשּוָעה

ֶבעְטן אּון ֶבעְטן ִביז ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶוועט ַרֲחָמנּות ָהאְבן, 
 אּון ִׁשיְקן ִדי ְיׁשּוָעה.

 וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ִאיז זֹוֶכה צּו ָהאְבן ַסְבָלנּות!
 ֶעֶרּך ַסְבָלנּות( ד', ה', י"א,חֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק )ִשי
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ֶמּנּו, זָׁק הּוא מִּ י חָׁ ם כִּ עָׁ ֲעלֹות ֶאל הָׁ ל לַּ  ִדי ְמַרְגִלים ָהאְבן ֶגעָזאְגט ֹלא נּוכַּ
ַווייל ִדי גֹוִים  ,ַפאר ִדי ִאיְדן, ִמיר ֶוועְלן ִניְשט ֶקעֶנען ֵגיין אֹויף ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל

ְרְשְטן, ַרִש"י ַאז ֵזיי ָהאְבן ֶגעֶרעְדט ֶקעְגן ֶדעם ֵאייֶבע ָזאְגט .ֶזעֶנען ְשֶטעְרֶקער
יט זֵיי, ֲאִפילּו ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער וֶועט ִזיְך ִניְשט ֶקעֶנען ַאן ֵעָצה ֶגעְבן מִ 

 ַרֲחָמָנא ִליְצָלן.
ֵטי מֹוֲהַר"ן )ִליקּולֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט  ,מֹוַהָרא"ש ְשִליָט"א ִאיז ָדאס ַמְסִביר

ַצִדיק ָוואס ִאיז  ָדא ֶמעְנְטְשן ָוואס ֵמייֶנען ַאז אַ  ֶזעֶנעןַאז ֶעס ֵחֶלק ב' ִסיָמן נ"ח( 
וייְסט ֵזייֶער ְגרֹויס ֶקען ִזיְך ִניְשט ַאָראּפ ָלאְזן צּו ִדי ֶוועְלְטִליֶכע ַזאְכן, ֶער וֵ 

ר ִדיֶגע ֶוועְלט, ַווייל ֶער ִאיז זֵייעֶ ִניְשט ָוואס ֶעס טּוט ִזיְך ָדא אֹויף ִדי ַגְשִמיּות'
עֶסער ָאֶבער ֶדער ֱאֶמת ִאיז ִניְשט ַאזֹוי, ַפאְרֶקעְרט, ִווי ְגרֶ  .ַווייט פּון ַגְשִמיּות

ַאזֹוי  .ְלטֶדער ַצִדיק ִאיז ַאְלץ ֶמער ֵווייְסט ֶער ָוואס ֶעס טּוט ִזיְך אֹויף ֶדער ֶווע
ֶדער ְגֶרעְסֶטער ָוואס  ָדאךְ ֶטער ָוואס ֶער ִאיז ִווי ֶמען ֶזעהט ֶדער ֵאייֶבעְרְש 

עְסט י ַגאְנֶצע ֶוועְלט, אּון פּון דֶ ִאיז ָנאר ֵשָייְך, ְגֶרעֶסער אּון ֶהעֶכער פּון דִ 
 ִמיט ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ַהְשָגָחה ְּפָרִטית. ,ֶוועְגן ִפיְרט ֶער ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט

וען ן ִדי ְמַרְגִלים, זֵיי ָהאְבן ֶגעְטַראְכט ַאז ָדא וֶ ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ֶדער ְּפַגם פּו
ֶדֶרְך ֶמען ִאיז ִאין ִמְדָבר, ִפיְרט ַטאֶקע ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִדי ִאיְדן ֶשֹלא כְ 

ן פּון ִהיְמל, ֶמען ְטִריְנְקט יט ָוואְלֶקעֶנעס, ֶמען ֶעְסט מָ ַהֶטַבע, ֶמען ֵגייט מִ 
ֶלעס ָאֶבער ָדאְרט ִאין ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל ִאיז ִפיל ִמיט גֹוִים, אַ  א.א.וו.פּוֶנעם ְשֵטיין 

ער ֶזעהט אֹויס ִווי ֶעס ִפיְרט ִזיְך ְבֶדֶרְך ַהֶטַבע, ָהאְבן זֵיי ֶגעָזאְגט ַאז דֶ 
ר ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶקען ִזיְך ִניְשט ַאָראְּפָלאְזן ָדאְרט ִאין ַאַזא ַמָצב, ֶדע

 צּו ְגרֹויס ִזיְך ַאָראּפ צּו ָלאְזן ָדאְרט. ֵאייֶבעְרְשֶטער ִאיז
יז ַווייל ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער אִ  ,ַפאְרֶקעְרט .ָאֶבער ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ֵזייֶער ָטעּות

 ָלאְזט ֶער ִזיְך ַאָראּפ צּו ִדי ֶוועְלט, אּון ֶער ִפיְרט ִדי ַגאְנֶצע ,ַאזֹוי ְגרֹויס
ואס ַּפאִסיְרט אֹויף ִדי ֶוועְלט קּוְמט ָנאר פּוֶנעם ֶיעֶדע ְקֵלייִניַקייט ָו ,ֶוועְלט

ַאזֹוי ִווי ֶמען ֶזעהט ַטאֶקע ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט . ֵאייֶבעְרְשְטן
ן יגְ דִ רְ אעֶ ֶגעַמאְכט ַאז ִדי גֹוִים ִאין ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל ָזאְלן ַזיין ַפאְרנּוֶמען צּו בַ 

ן קּוְקן אֹויף ִדי ְמַרְגִלים, ָאֶבער ִדי ְמַרְגִלים ָהאבְ  אּון ִניְשט ,ֵזייֶעֶרע טֹויֶטע
 ס.ַאֶלעס אֹויְסֶגעְדֵרייט צּו ְשֶלעְכטְ 

יםָדאס ָהאְבן ִדי ְמַרְגִלים ֶגעָזאְגט,  ילִּ ְּנפִּ ינּו ֶאת הַּ אִּ ם רָׁ , ָזאְגט ַרִש"י ַאז ְושָׁ
 ּון ֶזעֶנען ַאָראּפ ֶגעַפאְלן פָדאס ֶזעֶנען ֶגעֶווען ִדי ִקיְנֶדער פּון ִדי ַמְלָאִכים ָוואס 
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רָׁא"ש יחֹות מֹוהַּ  שִּ
 

 ~ פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן ןֶרעדְ   ~
 

י ָזאְגט  יָמן ל"ג(ֶדער ֶרבִּ יחֹות ָהַר"ן סִּ י )שִּ : "ַביי דִּ
יַקייט, ָאֶבער ַבי יז ֱאמּוָנה ַא ְקֵליינִּ י ֶוועְלט אִּ

יז ֱאמּוָנה ַא ְגרֹויֶסע ַזאְך, אּון ֶדער  יר אִּ מִּ
וי  יז צּו ְגֵלייְבן ָפׁשּוט ַאזֹוי וִּ יָקר ֱאמּוָנה אִּ עִּ

יְנֶדער ְגֵלייְבן".  ְפרֹויֶען אּון קִּ
יְׁשט ָדא ַקיין  יְך נִּ יז ֶגעֶוועְנלִּ ַביי ַא ְפרֹוי אִּ

יטֹות ַאז ימּות ּוְפׁשִּ ְתמִּ י ְגֵלייְבט בִּ ֶדער  קּוְנְצן, זִּ
יז  י ֶוועְלט, אּון ָדאס אִּ יְרט דִּ ֵאייֶבעְרְׁשֶטער פִּ
יֶגע ֶוועג, צּו ְגֵלייְבן ַאז ֶדער  יְכטִּ י רִּ דִּ
י ֶוועְלט, אּון ַקיין ׁשּום  יְרט דִּ ֵאייֶבעְרְׁשֶטער פִּ
יְׁשט ֶגעטּוהן ָאן  ַזאְך אֹויף ֶדער ֶוועְלט ֶוועְרט נִּ

 ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן. 
וי ַא י ֵעָצה וִּ זֹוי צּוצּוקּוֶמען צּו ַא ַגאְנֶצע דִּ

י ָזאְגט  יז דּוְרְכן מֹויל. ֶדער ֶרבִּ יקּוֵטי ֱאמּוָנה אִּ )לִּ

יָמן מ"ד(  ים פט ב( אֹויְפן ָפסּוק מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' סִּ לִּ )ְתהִּ

יְך  י, ַאז ֱאמּוָנה ֶוועְנְדט זִּ יַע ֶאמּוָנֶתך ְבפִּ אֹודִּ
יֶנעם מֹויל פּון ַא ֶמעְנְטׁש, ֶווען ַא יד  אִּ אִּ

ין  יג פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אִּ ֶרעְדט ְשֶטעְנדִּ
יג ַאַריין ֶדער  ֶיעֶדע ְׁשמּוֶעס קּוְמט ֵאייבִּ

ין גְ ֵאייֶבעְרְׁשֶטער, ַדאן ְבֶרענְ  יְך ַאַריין אִּ ט ֶער זִּ
י ֱאמּוָנה, ַאז ֶער ָזאל ַטאֶקע ְגֵלייְבן  ַהאְרץ דִּ

יֶנעם ֵאייֶבעְרְׁש  יְטן ַגאְנְצן ַהאְרץ אִּ  ְטן.מִּ
יז  יק, ֶווען ֶער אִּ יֶנען ַביי יֹוֵסף ַהַצדִּ יר ֶגעפִּ מִּ
יַפר, ָזאְגט ֶדער  ם ַביי פֹוטִּ ְצַריִּ ין מִּ ֶגעֶווען אִּ

ית ל"ט ג( ָפסּוק  תֹו ְוֹכל )ְבֵראׁשִּ י ה' אִּ ַוַיְרא ֲאֹדָניו כִּ
יְך  יַח ְבָידֹו, ְׁשֶטעְלט זִּ ֲאֶׁשר הּוא ֹעֶשה ה' ַמְצלִּ

וי ַא זֹוי ָהאט ֶדער ָטֵמא'ֶנער גֹוי ַא קְׁשָיא וִּ
יט יֹוֵסף,  יז מִּ ֶגעֶזעהן ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער אִּ

ְׁשְטן? ָזאְגט ָהאט ֶער ֶגעֶזעהן ֶדעם ֵאייֶבעְר 
"י: ׁשֵ  יו, ֶער ָהאט ַרׁשִּ ם ָשגּור ְבפִּ ם ָׁשַמיִּ

יג פּוֶנעם  ֶגעֶזעהן ַאז יֹוֵסף ֶרעְדט ְשֶטעְנדִּ
ב ֶרעְדט ַא ֶמעְנְטׁש ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון אֹוי

יָמן ַאז ֶדער  יז ַא סִּ פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן אִּ
ֶמעְנְטׁש ָהאט ַא ַגאְנֶצע ֱאמּוָנה, ֶדער 

יג. ים ְשֶטעְנדִּ יט אִּ יז מִּ  ֵאייֶבעְרְׁשֶטער אִּ
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רָׁא"ש יחֹות מֹוהַּ  שִּ
 

ְבקָ  יר ֶווען ַזיין ַמאֶמע רִּ יֶנען מִּ ה אֹויְך ַביי ַיֲעֹקב ֶגעפִּ
ים ֶגעׁשִּ  ְצָחק,  ןאגְ רָ טְ יְקט ָהאט אִּ י גּוֶטע ֶעְסן ַפאר יִּ דִּ

ים ֶבעְנְטְׁשן ַאז ְצָחק ָזאל אִּ ְצָחק ָהאט  ,יִּ ֶווען יִּ
וי ַאזֹוי ֶער ָהאט ַאזֹוי ְׁשֶנעל ֶגעְטָראְפן  ֶגעְפֶרעְגט וִּ
ָדאס ֶעְסן, ָהאט ַיֲעֹקב ֶגעָזאְגט ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער 

ים ֶגע ים ֶגעָזאְגט, קּום ָהאט אִּ ְצָחק אִּ ָהאְלְפן, ָהאט יִּ
יר ָאְנַטאְפן צּו ֶזעהן אֹויב דּו  יְך ֶוועל דִּ ַאֶהער אּון אִּ
ְצָחק ָהאט  "י ַאז ֶווען יִּ יְזט ַטאֶקע ֵעָשו. ָזאְגט ַרׁשִּ בִּ
ֶגעֶהעְרט ַאז ֶער ָהאט ֶדעְרַמאְנט ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, 

יְך  ָהאט ֶער ֶגעְטַראְכט ַאז ֵעָשו יְׁשט ֶגעֶוועְנלִּ ֶרעְדט נִּ
 פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן.

יג  יק ַיֲעֹקב ָהאט ְשֶטעְנדִּ ֶזעהט ֶמען ַאז ֶדער ַצדִּ
יז ׁשֹוין  ֶדעְרַמאְנט ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ָדאס אִּ
יְׁשט ֵעָשו.  יז ַיֲעֹקב אּון נִּ יָמן ַאז ָדאס אִּ ֶגעֶווען ַא סִּ

יָמן יז ֶדער סִּ יד, ַאז ֶער  ַווייל ָדאס אִּ יְכן אִּ פּון ַאן ֶעְרלִּ
יג פּון ַבאֶׁשעֶפער.  ֶרעְדט ְשֶטעְנדִּ

יר ַאז ֶער ָהאט  יֶנען מִּ ינּו ֶגעפִּ אֹויְך ַביי ַאְבָרָהם ָאבִּ
ין ֶמעְנְטְׁשן ַאז ֶיעֶדער ָזאל ֶרעְדן  ַאַרייְנֶגעְבֶרעְנְגט אִּ

יתפּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן. ֶדער ָפסּוק ָזאְגט  ַאז כד ג(  )ְבֵראׁשִּ
יֲעָך ַבה'  יֶעֶזר: ְוַאְׁשבִּ ַאְבָרָהם ָהאט ֶגעָזאְגט ַפאר ֱאלִּ
ם ֵואֹלֵקי ָהָאֶרץ, ָזאְגן ַחַז"ל ַאז ַאְבָרָהם  ֱאֹלֵקי ַהָשַמיִּ
יז ֶדער  ין ָאְנֶגעקּוֶמען אִּ יְך בִּ ָהאט ֶגעָזאְגט: ַפאר אִּ

ם, ֶער  יז ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶגעֶווען ָנאר ֱאֹלֵקי ַהָשַמיִּ אִּ
י ֶוועְלט ָהאְבן  יְמל, ָדא אֹויף דִּ ין הִּ ָנאר ֶגעֶווען אִּ
יְׁשט ֶגעֶרעְדט פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ָאֶבער  ֶמעְנְטְׁשן נִּ
יְך ָהאב ַאָראפ ֶגעְבֶרעְנְגט ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ֶער ָזאל  אִּ

יְך ָהאב ַאַרייְנֶגעְבֶרעְנגְ  ט ַזיין אֹויְך ֵואֹלֵקי ָהָאֶרץ, אִּ
י ֶוועְלט ַאז ֵזיי ָזאְלן אֹויְך ֶרעְדן  ין ֶמעְנְטְׁשן אֹויף דִּ אִּ

 פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן.
וי ַאזֹוי ֶער  ֶמען ֶקען ֶדעְרֶקעֶנען ַא ֶמעְנְטׁש לֹויט וִּ
יז  יד ֶרעְדט פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן אִּ ֶרעְדט, אֹויב ַא אִּ

יהט ַביי  יָנה רִּ י ְׁשכִּ יָמן ַאז דִּ ים, ֶער ֶלעְבט ָדאס ַא סִּ אִּ
יְטן ֵאייֶבעְרְׁשְטן.  מִּ

יג  יד צּוֶגעֹוואֹויֶנען ְשֶטעְנדִּ יְך ַא אִּ יֶבער ַדאְרף זִּ ֶדערִּ
ין ֵסיי ֶוועְלֶכע  צּו ֶרעְדן פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אִּ
יג ַאַרייְנְבֶרעְנֶגען  יְכט ֶמען ֶרעְדט ָזאל ֶמען ֵאייבִּ יְנזִּ הִּ

יָמן ַאז ֶדער ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון  יז ַא סִּ ָדאס אִּ
ין ֱאמּוָנה. יז ְׁשַטאְרק אִּ  ֶמעְנְטׁש אִּ

 גּוט ַפאר ִזיְך אּון ַפאר ֶיעֶנעם

יט ֶדעם יז ְׁשַטאְרק מִּ יד אִּ יג צּו  ,ֶווען ַא אִּ ְשֶטעְנדִּ
יֶגע ֶרעְדן פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ָהאט ָדאס  ֶגעַוואְלדִּ

 ַמֲעלֹות.
יְך ַא ֶפעְסֶטע מֹויֶער ַאז ֶער בֹוי טְׁש ְר עֶ צּו ֶעט ַארּום זִּ

יְׁשט ַאז ֵקייֶנער ָזאל אִּ  ֶווען ַא  .ֶקעֶנען ַבייקּוֶמעןים נִּ
י ֱאמּוָנה,  ים ֶקעְגן דִּ ְצֵווייֶטער ֶוועט קּוֶמען ֶרעְדן צּו אִּ
יֶבעְרֶרעְדן ַח"ו, ַווייל  יְׁשט ֶקעֶנען אִּ ים ֶיעֶנער נִּ ֶוועט אִּ

יז ְׁשַטאְרק  יג פּון ֶדער ֶמעְנְטׁש אִּ צּו ֶרעְדן ֵאייבִּ
יְׁשט פּון ֶעֶפעס ַאְנֶדעְרׁש  ַבאֶׁשעֶפער, ֶער ֵווייְסט נִּ

 אֹויֶסער ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן.
יז   ָהאט  ֶמעְנְטׁש ערז דֶ , ַאאְךיין זַ אֵ ָדאס אִּ
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
וען ַמְלָאִכים ִהיְמל, ִווי ֶעס ֶוועְרט ֶגעְבֶרעְנְגט ִאין ַּפְרַשת ְבֵראִשית ַאז ֶעס ֶזעֶנען ֶגעוֶ 
ֶמעְנְטש  עםָוואס ָהאְבן ֶגע'ַטֲעָנה'ט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן ַאז ֶער ָזאל ִניְשט ַבאַשאְפן דֶ 

אּוְמִזיְסט ֶווער ִאיְך " :ַווייל ֶער ֶוועט ִזיְנִדיְגן, ָהאט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער זֵיי ֶגעָזאְגט
יְך ֶוועל ָאְנֶגערּוְפן ַרחּום ְוַחנּון? אֹויב זֵיי ֶוועְלן ִזיְנִדיְגן ֶוועְלן זֵיי ְתשּוָבה טּוהן אּון אִ 

 יְקט ִדי ַמְלָאִכים אֹויף ֶדערְרְשֶטער ָהאט ַאָראּפ ֶגעִש , ֶדער ֵאייֶבע"זֵיי צּוִריק ֶנעֶמען
ה ָהאְבן זֵיי ִזיְך צּו ֶזעהן אֹויב ֵזיי ֶווען ִזיְך ֶקעֶנען ֶדעְרַהאְלְטן, אּון ְלַמֲעשֶ  ,ֶוועְלט

 ִניְשט ֶדעְרַהאְלְטן, זֵיי ָהאְבן ֶגעִזיְנִדיְגט.
ִכים ִפיִלים, זֵיי ָהאְבן ֶגעֶזעהן ַאז ֲאִפילּו ִדי ַמְלאָ ָדאס ָהאְבן ִדי ְמַרְגִלים ֶגעֶזעהן ִדי נְ 

ִדי ִאיְדן  ָהאְבן ִזיְך ִניְשט ֶגעֶקעְנט ֶדעְרַהאְלְטן אֹויף ֶדער ֶוועְלט, ִווי ַאזֹוי ֶוועְלן ִזיךְ 
ָאֶבער זֵיי ָהאְבן ִניְשט ֶקעֶנען ָדאְרט ֶדעְרַהאְלְטן ִאין ַאַזא ַגְשִמיּות'ִדיֶגע ֶוועְלט, 

יְך ָיא ֶגעוואּוְסט ַאז ַא ֶמעְנְטש ָהאט ַא ְגֶרעֶסעֶרע ֹכַח פּון ַא ַמְלָאְך, ֶער ֶקען זִ 
ן, אּון ֶדעְרַהאְלְטן אֹויף ֶדער ֶוועְלט, אּון אֹויב ֶמען ִזיְנִדיְגט ֶקען ֶמען ְתשּוָבה טּוה

 ֶנעְמט ֶיעְדן ָאן. - ַחנּוןֶדער ַרחּום וְ  - ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער
 )תֹוְך ַהַנַחל ֵליל שב"ק ְשַלח תש"ס(

*** 

ּה ְשנּו ֹאתָׁ ֹלה נֲַּעֶלה ְויָׁרַּ ם ֶאל ֹמֶשה וַֹּיאֶמר עָׁ עָׁ ֵלב ֶאת הָׁ ס כָׁ לוַּיַּהַּ י יָׁכֹול נּוכַּ   כִּ
ּה יין ֵגיין ְלן ָיא ַארַ עוִמיר וֶ : ָפאְלק אּון ֶגעָזאְגט אסָכֵלב ָהאט ְשִטיל ֶגעַמאְכט דָ  .לָׁ

 ָכֵלב ָהאט ֶגעָזאְגט :ָזאְגט ַרִש"י .אּון ִמיר ֶוועְלן ַבייקּוֶמען ִדי גֹוִים ,ִאין ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל
 ,ֵגיין ִאין ִהיְמלצּו ס ַארֹויף ַאז ֲאִפילּו מֶשה ַרֵבינּו ֶוועט אּוְנז ֵהייְסן ַמאְכן ֵלייֶטערְ 

ָוואס ָהאט ָכֵלב ֶגעָוואְלט ִמיט ֶדעם  ן.ֶוועְלן ִמיר ָדאס אֹויְך ֶקעֶנען ַבאַווייזְ 
 ַארֹויְסְבֶרעְנֶגען?

)ִשיחֹות ָהַר"ן ִסיָמן נ"א( מֹוַהָרא"ש ְשִליָט"א ִאיז ָדאס ַמְסִביר לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 

, צּו ויְלןַאז ֶדער ִעיָקר ַדאְרף ַא ֶמעְנְטש ָהאְבן ַא ְשַטאְרֶקע ָרצֹון, ַא ְשַטאְרֶקע וִ 
יין צּו ֶבעְטן ַאַסאְך ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ַאז ֶמען ָזאל זֹוֶכה ַז .ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן

 ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד, אּון ִאיְנְצִוויְשן ַדאֶוועְנט ֶמען אּון ֶמען ֶלעְרְנט.
ן אְלְטן ֶדעם ָרצֹון, ָאְנצּוַהאְלטְ ִאיז זֵייֶער ְשֶווער ָאְנצּוהַ  ןַא ֶמעְנְטש ַאֵליי ַפאר ָאֶבער

ְצִליַח, ֶדעם ִוויְלן, ַווייל ֶמען ֶוועְרט צּוְבָראְכן ֶווען ֶמען ֶזעהט ַאז ֶמען ִאיז ִניְשט מַ 
עם ֶדעְרַפאר ַדאְרף ֶמען ֵגיין צּו ַא ַצִדיק ָוואס ָזאל ְמעֹוֵרר ַזיין אּון ְמַחֵזק ַזיין דֶ 

 .ןֶוועט ָיא ַמְצִליַח ַזיין אֹויב ֶער ֶוועט ִניְשט אֹויְפֶגעבְ  ֶער ֶמעְנְטש ַאז ֶער ֶקען ָיא,
ן ַאַזא ַזאְך 'ִאיְך ֶקע אם טֹוב ִזי"ַע ָהאט ֶגעָזאְגט: "ֶעס ִאיז ִניְשטָ ַאזֹוי ִווי ֶדער ַבַעל שֵ 

ָדאס  .ען"ֶוועְסטּו ֶקעֶנ - ִניְשט', ֶעס ִאיז ָנאר ָדא 'ִאיְך ִוויל ִניְשט', אֹויב דּו ִוויְלְסט
ָראְכן פּון טּוט ֶדער ַצִדיק ַאַרייְנַשייֶנען ִאיֶנעם ֶמעְנְטש, ַאז ֶער ָזאל ִניְשט ֶוועְרן צּובְ 

 אּון ִניְשט אֹויְפֶגעְבן ִדי ָרצֹון.ֵקיין שּום ַזאְך 
יי ֶוועְלן ֶווען ָכֵלב ָהאט ֶגעֶזעהן ַאז ִדי ְמַרְגִלים ְשֶרעְקן ָאן ִדי ִאיְדן ַאז זֵ  ,ֶדעְרַפאר

ּוֶמען ִדי ִניְשט ֶקעֶנען ַאַריין ֵגיין ִאין ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל, ַאז זֵיי ֶוועְלן ִניְשט ֶקעֶנען ַבייק
יְדן ִמיט ָהאט ֶער ַפאְרְשַטאֶנען ַאז ֶיעְצט ַדאְרף ֶער ְמַחֵזק ַזיין ִדי אִ  .ְשַטאְרֶקע גֹוִים

ּו מֶשה ַרֵבינּו, ַווייל ָנאר ֶדער ַצִדיק ֶקען ֵגיין צּום ַצִדיק, צ צּו ."ֱאמּוַנת ֲחָכִמים"
 .ְמַחֵזק ַזיין אּון ֶגעְבן ִדי כֹוחֹות ַפאר ַא ֶמעְנְטש ִניְשט אֹויְפצּוֶגעְבן ִדי ָרצֹון

ִדיק, ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט ַפאר ִדי ִאיְדן, אֹויב ִמיר ֶוועְלן ִזיְך ַהאְלְטן ַביים צַ  יֶבערֶדערִ 
ֶוועט  ֶלעס ֶקעֶנען דּוְרְך ִפיְרן, ֲאִפילּו ִדי ְשֶוועְרְסֶטע ַזאְכן, ֲאִפילּו ֶערֶוועְלן ִמיר אַ 

ֶוועְלן ִמיר ֶעס אֹויְך ֶקעֶנען  ,סאּוְנז ֵהייְסן ַארֹויְפְקִריְכן ִאין ִהיְמל ִמיט ֵלייֶטערְ 
 ַבאַווייְזן.

 )תֹוְך ַהַנַחל ְסעּוָדה ְשִליִשית ְשַלח תשס"ז(
 



 ג
 

רָׁא"ש  יחֹות מֹוהַּ  שִּ
 

יְרן פּון ַזיין  אַ  יְׁשט רִּ ים נִּ יְך אּון ֵקייֶנער ֶקען אִּ מֹויֶער ַארּום זִּ
יז ֶעסֱאמּוָנה י דִּ ַא ַמְעָלה ַפאר  יְךאוֹ  . אּון ְצֵווייְטְנס אִּ

וי ֶער םרּון ַאְׁש טְ ענְ מֶ  יד ֶוועט ֶהעְרן וִּ , ֶווען ַא ְצֵווייֶטער אִּ
יל פּון ֱאמּוָנה, ֶוועט ֶיעֶנער אֹויְך ַבאקּוֶמען ַא  ֶרעְדט ַאזֹויפִּ
יק קּוֶמען צּום  ְרהּור ְתׁשּוָבה, ֶער ֶוועט אֹויְך צּורִּ הִּ

י ְנָׁשָמה ֵאייֶבעְרְׁשְטן. יֶ  יְך ַא ְנָׁשָמה, דִּ ין זִּ יד ָהאט אִּ עֶדער אִּ
וי ֶדער ָפסּוק ָזאְגט  יְכט וִּ ְׁשֵלי כ כז( ֶוועְרט ָאְנֶגערּוְפן ַא לִּ ֵנר )מִּ

יְכט ֶוועְרן ַפאְרָלאְׁשן,  י לִּ ְׁשַמת ָאָדם, ָנאר צּוָמאל ֶקען דִּ ה' נִּ
יד ַפאְרֶגעְסט פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן. ָאֶבער וֶ  וען ֶער ֶהעְרט ַא אִּ

יט ַא ְׁשַטאְרַקייט פּוֶנעם  יל מִּ וי ַא ְצֵווייֶטער ֶרעְדט ַאזֹויפִּ וִּ
יְך ָא יְנְדט זִּ יְכְטל, ֶעס ְפַלאְמטֵאייֶבעְרְׁשְטן, צִּ אֹויף ַזיין  ן ַזיין לִּ

יק צּום ֵאייֶבעְרְׁשטְ  ים צּורִּ  ן.ְנָׁשָמה אּון ְבֶרעְנְגט אִּ

 

 ִאיְך ְגֵלייּב ָיא

י ָזאְגט  יָמן רל"ז( ֶדער ֶרבִּ יחֹות ָהַר"ן סִּ ַאז ֶמען ַדאְרף ַזיין )שִּ
יְׁשט ַארֹויְסצּוָזאְגן פּון מֹויל ֶוועְרֶטער פּון  יג נִּ יְכטִּ ֵזייֶער ָפאְרזִּ
ילּו ֶווען ֶמען ָזאְגט ֶעס ָנאר ַפאר ַא ֶוועְרְטל  יָרה ַח"ו, ֲאפִּ ְכפִּ

יְׁשט ַאזֹוי, אֹויְפן ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַמאְכט אּון ֶבֱאֶמת הַ  אְלט ֶמען נִּ
יְׁשט ַקיין ֶוועְרְטֶלעְך.  ֶמען נִּ

י ְבֶרעְנְגט ָוואס ֶדער ָפסּוק ֶדעְרֵצייְלט בֵ  יי ֵיהּוא ֶדער ֶרבִּ
יג אּון ֶער ָהאט  יֶכער ֶקענִּ יז ֶגעֶווען ַאן ֶעְרלִּ ַהֶמֶלְך, ֶער אִּ

י ֶגעָוואְלט אֹויְסַרייְסן ַאֶלע  וי דִּ ֲעבֹוָדה ָזרֹות, ָאֶבער ַאזֹוי וִּ
י ֲעבֹוָדה ָזרֹות ָהאְבן  ים פּון דִּ יאִּ י ַפאְלֶׁשע ְנבִּ יֵאי ַהַבַעל, דִּ ְנבִּ

ים, ָזאְגט ֶדער ָפסּוק  יְך ַבאַהאְלְטן פּון אִּ יםזִּ ְקֹבץ ב י יח( -)ְמָלכִּ ַויִּ
ַבַעל ְמָעט ֵיהּוא ֶאת ָכל ָהָעם ַוֹיאֶמר ֲאֵלֶהם ַאְחָאב ָעַבד ֶאת הַ 

יֶנען  ֵיהּוא ַיַעְבֶדּנּו ַהְרֵבה, ֶער ָהאט ֶגעָזאְגט ַאז ֶער ֶוועט דִּ
יהל  יג, ַזיין צִּ יְׁשט ֶגעֵמייְנט ֱאֶמת'דִּ ֲעבֹוָדה ָזָרה. ֶער ָהאט ֶעס נִּ
יֵאי ַהַבַעל ָזאְלן קּוֶמען צּו  י ַאֶלע ְנבִּ יז ָנאר ֶגעֶווען ַאז דִּ אִּ

ים ֶער ֶוועט ֵזיי ַהְרְג'עֶ  ים אִּ ֶנען. ָאֶבער ְלַמֲעֶשה ָהאט אִּ
ְכָׁשל  יז ֶער ַאֵליין נִּ י ֶוועְרֶטער, אּון ְׁשֶפעֶטער אִּ ֶגעַׁשאְדט דִּ

ין ֲעבֹוָדה ָזָרה.  ֶגעָוואְרן אִּ

י ַהאְרְבַקייט פּון ָזאְגן ֶוועְרֶטער פּון  ֶזעהט ֶמען פּון ֶדעם דִּ
יְׁשט ֱאמֶ  ילּו ֶווען ֶמען ֵמייְנט ֶעס נִּ יָרה ֲאפִּ יג. ְכפִּ ת'דִּ

יג ָנאר ֶרעְדן פּון ֱאמּוָנה,  יד ַדאְרף ְשֶטעְנדִּ ַפאְרֶקעְרט, ַא אִּ
ֶרעְדן פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ָדאס ֶוועט ְבֶרעְנֶגען ַאז ֶמען 

יֶגע ֱאמּוָנה. יְכטִּ י רִּ  ָזאל ָהאְבן דִּ

ְכַלל  יְך בִּ יד ַדאְרף זִּ ים ָהאְבן ֶגעָזאְגט ַאז ַא אִּ יקִּ ַצדִּ
י צּוֶגעוֹ  יְׁשט ַארֹויְסצּוָזאְגן פּון מֹויל דִּ ואֹויֶנען ֵקייְנָמאל נִּ

ְכַלל  ילּו ֶווען ֶמען ֶרעְדט בִּ יְׁשט", ֲאפִּ יְך ְגֵלייב נִּ ֶוועְרֶטער "אִּ
יל ֶווען ֶמען ֶהעְרט  יְׁשט ֶוועְגן ֱאמּוָנה ַזאְכן. צּום ַבייְׁשפִּ נִּ

יְך ֵאייֶנעם ֶדעְרֵצייְלן ַא ָמאְדֶנע ַזאְך ָזאל ֶמען נִּ  יְׁשט ָזאְגן "אִּ
י ַזאְך". ֶעס ָזאל ְגֵלייב  י אּון דִּ יְׁשט דִּ יְך ְגֵלייב נִּ יְׁשט", ָנאר "אִּ נִּ

וי ֶער ָוואְלט ַח"ו ֶגעָזאְגט ַאז ֶער  ילּו וִּ יְׁשט אֹויְסקּוְקן ֲאפִּ נִּ
יְׁשט  ין ַבאֶׁשעֶפער, ֶעס ָזאל נִּ יְׁשט אִּ ַזיין ְגֵלייְבט נִּ

ין ַזיין מֹויל יְׁשט". צּוֶגעוואֹויְנט אִּ יְך ְגֵלייב נִּ י ֶוועְרֶטער "אִּ  דִּ

ין ֱאמּוָנה, ֶער  יְך אִּ יז ֶדעם ָוואס ְׁשַטאְרְקט זִּ וואֹויל אִּ
ים ַזיין  יג פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ַדאן ֶוועט אִּ ֶרעְדט ְשֶטעְנדִּ

י ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט. יְך אֹויף דִּ יְקלִּ  ְגלִּ
יחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק   י"ב ֶעֶרְך ֱאמּוָנה()שִּ

 

יֵלי ְדאָׁ   בֹותמִּ
בֹות ְרֵקי אָׁ  ֶפעְרל ֶוועְרֶטער אֹויף פִּ

 

 
 

 

ט ַדיין טֹוָבה  ֶיעֶנער ֵמייְנט ִניש ְ

 

ט  ָאן ַא ַצִדיק ֵגייט ֶעס ִניש ְ

 

ִליֶמעְנט ַפאְרן ִקיְנד  ֶגעּב ַא ָקאְמּפְ
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שליט"א, רופט אויפן טעלעפאן ליין פון "קול ברסלב" אויפן 

 .212-444-1111מער נו
 

 כי מלאכיו יצוה לך!
*** 

 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 

אגן תיקון ליל שבועות, קודם האט זיך יעדער אינאיינעם צו ז
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.
נאך האט מען אינאיינעם געזאגט די תיקון ליל שבועות דער

אינצווישן האט מען אויך  .מיט גרויס התעוררות און געשמאק
געזונגען ווארימע ניגונים, זיך אויסבעטנדיג ביים אייבערשטן 

קבל זיין די תורה מאין די הייליגע נאכט אז מען זאל זוכה זיין צו 
צו לערנען און צו מקיים זיין די ווי עס דארף צו זיין, צו זוכה זיין 

 תורה.
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.
יך געשטעלט דאווענען כותיקין, א נאך די מקוה האט מען ז

שיינע 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.
 הו חבורתא!קבועין כן תהווין בהנ
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ח ֹקרַּח "י ָוואס ָהאט ֹקַרח ֶגעטּוהן? ֶער ָהאט צּוַזאם .וַּיִּקַּ ֶגענּוֶמען  ָזאְגט ַרשִׁ
יג הֹויְפְטן פּון אּון  ְצֵוויי הּוְנֶדעְרט י פּוְפצִׁ ין, ֶער ָהאט ֵזיי ָאְנֶגעטּוהדִׁ ן ַסְנֶהְדרִׁ

ים ָוואס ֶזע יְנַגאְנְצן ְתֵכֶלת, אּון ֶער ָהאט ֶגעְפֶרעְגטַטֵליתִׁ פּון  ֶנען ֶגעֶווען אִׁ
י י ַטֵליתִׁ ית אֹויף דִׁ יצִׁ ם?" ָהאט מֶשה מֶשה: "ֶמען ַדאְרף ָנאְך ַארֹויף ֵלייְגן צִׁ

עְנְדל ָהאט ֶער ָאְנֶגעהֹויְבן חֹוֶזק ַמאְכן, "אֹויב ֵאיין ְקֵלייֶנע בֶ  .ֶגעָזאְגט: "ָיא"
ית, ַדאְרף פּון ְתֵכלֶ  יז  ָדאךְ ת ַפְטְר'ט ֶדעם ַגאְנְצן ַטלִׁ ית ָוואס אִׁ יְנַגאְנְצן ַא ַטלִׁ אִׁ

 ָנאר פּון ְתֵכֶלת זִׁיֶכער ַזיין גּוט?"
טּוב ָוואס ֶדער ֶמְדָרש ְבֶרעְנְגט אֹויְך ַאז ֶער ָהאט ֶגעְפֶרעְגט פּון מֶשה, "ַא ְש 

ְפֵרי תֹורֹות, ַדאְרף  יט סִׁ יל מִׁ יז פִׁ ין ָהאבְ אִׁ ר?" ָהאט מֶשה ַא ְמזּוָזה אֹויְפ'ן טִׁ
ָזה ָוואס ָהאט ֶער ַווייֶטער חֹוֶזק ֶגעַמאְכט, "אֹויב ַא ְקֵלייֶנע ְמזּו .ֶגעָזאְגט: "ָיא"

י ְשטּוב, ַפאְרָוואס ָז י תֹוָרה ַפְטְר'ט דִׁ יֹות פּון דִׁ אל ַא ָהאט ָנאר ְצֵוויי ַפְרשִׁ
יְשט קֶ   עֶנען ַפְטְר'ן?"ַגאְנֶצע ֵסֶפר תֹוָרה נִׁ

י ָזאְגט  וי ֶדער ֶרבִׁ יר לֹויט וִׁ יז ָדאס ַמְסבִׁ יָט"א אִׁ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן מֹוַהָרא"ש ְשלִׁ )לִׁ

יָמן י"ט(  יָקר תַ ֵחֶלק ב' סִׁ ית ַאז ֶעס ֶזעֶנען ָדא ֶמעְנְטְשן ָוואס ֵמייֶנען ַאז ֶדער עִׁ ְכלִׁ
יז צּו ַזיין ְקלּוג, צּו ַאר וי ַאזֹוי ָהאְבן ְקָלאר ֶיעֶדע ַזֹויסְ אֹויף ֶדער ֶוועְלט אִׁ אְך וִׁ

ית אֹוי .ָדאס ַאְרֶבעט יָקר ַתְכלִׁ יר ֵווייְסן ֶדעם ֱאֶמת ַאז ֶדער עִׁ ף ֶדער ָאֶבער מִׁ
ים, ָאן ַקיין שּום ים טֹובִׁ ְצֹות ּוַמֲעשִׁ יז ָנאר צּו טּוהן ַאַסאְך מִׁ ָחְכמֹות,  ֶוועְלט אִׁ

יְשט ַפאְרְשטֵ   יין אּון ַארֹויס ָהאְבן.ֶמען ַדאְרף ָגאְרנִׁ
יז ָנאר צּו ַפא ית אִׁ יָקר ַתְכלִׁ יז, ַווייל אֹויב ֶדער עִׁ ֵטיין ְרְש אּון ַא ְרַאָי' צּו ֶדעם אִׁ

יט ָחְכָמה, ֶדעָמאְלט ית, ַווייל מִׁ יְשט צּוקּוֶמען צּום ַתְכלִׁ רֹוב  ֶקען רֹוב ֶוועְלט נִׁ
יְשט ַאזֹוי ְקלּוג, ֶזעהט ֶמע יז נִׁ יז ָנאר צּו ֶוועְלט אִׁ יָקר אִׁ יז ֶדער עִׁ ן פּון ֶדעם אִׁ

ְצֹות ָפשּוט'ֶעְרֵהייט ָאן ַקיין ָחְכמֹות )ֹקֶהֶלת ָדאס ָזאְגט ְשֹלֹמה ַהֶמֶלְך  .טּוהן מִׁ

ְצוֹ יב, יג(  א ְוֶאת מִּ ים ְירָׁ ֱאֹלקִּ ע, ֶאת הָׁ ְשמָׁ ֹכל נִּ ר הַּ בָׁ יו ְשמֹורסֹוף דָׁ , תָׁ
י ֶוועלְ  ית אֹויף דִׁ יָקר ַתְכלִׁ ְצֹות אּון מֹוָרא הָ ֶדער עִׁ יז ָנאר צּו טּוהן מִׁ אְבן ט אִׁ

ם .פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן דָׁ אָׁ ל" הָׁ י ֶזה "כָׁ  , ַווייל ָדאס ֶקען "ֶיעֶדער" ֶמעְנְטשכִּ
 טּוהן.

"י,  ְשטּות ֶזה?ָדאס ָזאְגט ַרשִׁ ה לִּ אָׁ ה רָׁ יָׁה מַּ קֵּחַּ הָׁ ח ֶשפִּ יז  ְוֹקרַּ ְבַפְשטּות אִׁ
יז ְשָיא, "ָדאס ַא קַ  ים ַאַזא ְשטּות ָדאךְ ֹקַרח אִׁ וי קּוְמט צּו אִׁ ?" ֶגעֶווען ְקלּוג, וִׁ

יז ֶגעֶווען אַ  ֵקַח, ַא ָאֶבער ֶמען ֶקען ָזאְגן ַאְנֶדעְרש אֹויְך, ַטאֶקע ַווייל ֹקַרח אִׁ   פִׁ
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רָׁא"ש יחֹות מֹוהַּ  שִּ
 

ים  ~ נִּ ייְכל אֹויְפן פָׁ  ~ אַּ ְשמֵּ
 

י ָזאְגט  יָמן כ"ג( ֶדער ֶרבִּ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' סִּ )לִּ

יֶכע  יֶגע ְפֵריילִּ יְכטִּ יד ַדאְרף ָהאְבן ַא לִּ ַאז ַא אִּ
יז  ים אִּ יג ָפנִּ יְכטִּ ים, אּון ֶווען ֶער ָהאט ַא לִּ ָפנִּ

י ְקדּוָׁשה. יז ַביי דִּ יָמן ַאז ֶדער ֶמעְנְטׁש אִּ  ַא סִּ
יְך צּוֶגעֹוואֹויֶנען ַארּום צּו  יד ַדאְרף זִּ ַא אִּ
ים,  יט ַא ְׁשֵמייְכל אֹויְפן ָפנִּ יג מִּ ֵגיין ְשֶטעְנדִּ

יְך ֶיעְדן וָ  יט ֶדעם ַמאְכט ֶער ְפֵריילִּ ואס מִּ
יְטן ֶגעְבן ַא ְׁשֵמייְכל  ים. ְבלֹויז מִּ קּוְקט אֹויף אִּ
ים ׁשֹוין  יד, ָהאְסטּו אִּ ַפאר ַא ְצֵווייְטן אִּ
יט ַזייֶנע ְפָראְבֶלעֶמען.  ַארֹויְסֶגעָהאְלְפן מִּ
יט  יְׁשט ֶהעְלְפן מִּ ים נִּ ילּו ֶווען דּו ֶקעְנְסט אִּ ֲאפִּ

יט ָוואס ֶעס פֶ  עְלט ָוואס ֶער ַדאְרף ָהאְבן, מִּ
ים ַא ְׁשֵמייְכל,  ים, ָאֶבער ֶווען דּו ֶגעְבְסט אִּ אִּ
יְנֶגער אֹויְפ'ן ַהאְרץ, ֶעס  ים ׁשֹוין ְגרִּ ַמאְכְסטּו אִּ
יְך ַאן ֵעָצה צּו ֶגעְבן  יְנֶגער זִּ ים ֶוועְרן ְגרִּ ֶוועט אִּ
יְך  יט ַזייֶנער ְפָראְבֶלעֶמען, ֶער ֶוועט זִּ מִּ

יְׁשט יז נִּ יְגן ַאז ֶעס אִּ ֶעק ֶוועְלט אּון  ַבארּואִּ
פּון ֶיעֶדע ְפָראְבֶלעם ֶקען ֶמען ְטֶרעְפן ַא ֶוועג 

 ַארֹויס.
י ְגָמָרא ָזאְגט  ין  )ְכתּובֹות קי"א:(דִּ "טֹוב ַהַמְלבִּ

ַמְׁשֵקהּו ֵחֶלב"  ם ַלֲחֵבירֹו יֹוֵתר מִּ ַניִּ "ֶווען  -ׁשִּ
יז  י ֵצייֶנער ַפאר ַא ַחֶבר אִּ ֶמען ַמאְכט ַווייס דִּ

ים צּו  ָדאס ָנאְך וי ֶווען ֶמען ֶגעְבט אִּ ֶבעֶסער וִּ
יְך ַאַסאְך ָמאל  יְלְך". ֶעס ַמאְכט זִּ יְנֶקען מִּ ְטרִּ

יָוואס ֶמען ֶזעהט ַאז ַא ַחֶבר  צּוְבָראְכן אּון  זאִּ
צּוְקַלאְפט, ֶער ֵגייט דּוְרְך ְׁשֶוועֶרע ַצייְטן אּון 

יְׁש  יְׁשן, אּון ֶמען ֶקען ֶיעֶנעם נִּ יֶבעְרֶלעֶבענִּ ט אִּ
יזּוק ֶקען  יט חִּ ילּו מִּ יט ֶגעְלט, אּון ֲאפִּ ֶהעְלְפן מִּ
יז ַאזֹוי צּוְבָראְכן  יְׁשט ֶהעְלְפן. ֶער אִּ ים נִּ ֶמען אִּ
יְׁשט ַפאְרֶנעֶמען, ֶער  יְך ַאז ֶער ֶקען ָגאְרנִּ ַביי זִּ
יז צּוְבָראְכן אּון  יְׁשט ֶהעְרן, ֶער אִּ ֶקען ָגאְרנִּ

יט ֶוועם צּו יְׁשָטא מִּ יז נִּ ֶרעְדן. ָאֶבער  ֶעס אִּ
ים ַא ְׁשֵמייְכל, אּון ָדאס  ֶווען ֶמען ֶגעְבט אִּ
ֵלייְגט ַארֹויף ַא ְׁשֵמייְכל אֹויְך אֹויף ֶיעֶנעְמ'ס 
ים אּון ֶמען ֶזעהט ַזייֶנע ַווייֶסע ֵציין, ַדאן   ָפנִּ
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רָׁא"ש יחֹות מֹוהַּ  שִּ
 

וי ֶווע יְלְפְסַבאר וִּ יז ָדאס ַא ַסְך ֶמער הִּ ן ֶמען ֶגעְבט אִּ
יּות,  יּות אּון ֵסיי ְברּוֲחנִּ יְלְך, ֵסיי ְבַגְׁשמִּ ים ֶווען מִּ אִּ
יּות ָדאס  יְנֶקען ְבַגְׁשמִּ יְלְך צּו ְטרִּ ים צּו ֶגעְבן מִּ ֵסיי אִּ
ילּו  יּות ֲאפִּ ים צּו ֶגעְבן ֶגעְלט. אּון ֵסיי ְברּוֲחנִּ ֵמייְנט אִּ

יזּוק ֶקע ְבֵרי חִּ ְבֵרי ּתֹוָרה ָאֶדער דִּ יְׁשט דִּ ן ֶער אֹויְך נִּ
ין  יג אִּ יז ֵאייבִּ ַפאְרֶנעֶמען ֶיעְצט. ָאֶבער ַא ְׁשֵמייְכל אִּ
ְפַלאץ, אּון ָדאס ֶנעְמט ַארֹויס ֶדעם ֶמעְנְטׁש פּון 

ים.  ַזייֶנע ְׁשֶוועְרְסֶטע ַמָצבִּ
י"ַע ָהאט ַאָמאל ֶגעָזאְגט  ְשָרֵאל ַסאַלאְנֶטער זִּ י יִּ ֶרבִּ

יט ַא זֹויֶער ַפאר ַא ֶמעְנְטׁש ָוואס אִּ  יז ֶגעַגאְנֶגען מִּ
ים,  יז ַא ְרׁשּות ָהַרבִּ ים פּון ַא ֶמעְנְטׁש אִּ ים: "ַא ָפנִּ ָפנִּ
יֶבער  ים, ֶדערִּ ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש ֶקען קּוְקן אֹויף ַדיין ָפנִּ
יק  יְׁשט ֵלייְגן ַקיין ָדָבר ַהַמזִּ ַדאְרף ֶמען ַאְכטּוְנג ֶגעְבן נִּ

ים. דָ  ְרׁשּות ָהַרבִּ יט ֶדעם ָוואס דּו בִּ אס ֵהייְסט מִּ
יט ַא ָמָרה  ים, מִּ יט ַא זֹויֶער ָפנִּ ֵגייְסט ַארּום מִּ
יְגן אֹויְסֶזען, ַוואְרְפְסטּו ַארֹויף ַעְצבּות אּון  ְׁשחֹוָרה'דִּ

 ָמָרה ְׁשחֹוָרה אֹויף ֶיעֶנעם".
ְׁשָנה  י מִּ ין דִּ יט ֶדעם ֶקען ֶמען אֹויְך ָזאְגן ְפַׁשט אִּ מִּ

ְפֵני' ַעְצְמָך" "ַאב'(  )ָאבֹות ֵפֶרק י ָרָׁשע 'בִּ יְׁשט  -ל ְּתהִּ ֵזיי נִּ
ים'. ַווייל ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש  יט ַדיין 'ָפנִּ ַקיין ָרָׁשע מִּ

יט ַא זֹויֶעֶרע ַאָראפְ  יְך ַארּום מִּ ֶגעָלאְזֶטע ְדֵרייט זִּ
ילּו ֶער  ים. ַווייל ֲאפִּ יט ַזיין ָפנִּ יז ֶער ַא ָרָׁשע מִּ ים, אִּ ָפנִּ

יְׁשט, ָאֶבער ָנאר פּון ֶרעְדט גָ  יְׁשט אּון ָזאְגט ָגאְרנִּ אְרנִּ
יג.  ים ֶוועְרן ֶמעְנְטְׁשן ְטרֹויֶערִּ קּוְקן אֹויף ַזיין ָפנִּ
יג ַארּום ְדֵרייֶען ָנאר  יְך ְשֶטעְנדִּ יֶבער ַדאְרף ֶמען זִּ ֶדערִּ
יט ַא ְׁשֵמייְכל ַאז ֶווער ֶעס קּוְקט ָנאר אֹויף ֶדעם  מִּ

ים ָזאל ֶוועְר  יְך, אּון ֶווען ֶמען ַמאְכט ָפנִּ ן ְפֵריילִּ
יְדן, ֶוועְרט ֶמען ַאֵליין אֹויְך  יְך ַאְנֶדעֶרע אִּ ְפֵריילִּ

יְך.  ְפֵריילִּ
 

 ִמיט ָוואס ֶקען ֶמען ִזיְך ְפֵרייֶען?

יְך,  יד ֶהעְרט ַאז ֶער ַדאְרף ַזיין ְפֵריילִּ ֶווען ַא אִּ
יט ָוואס זָ  ים צּוָמאל אֹויְפן ֶגעַדאְנק "מִּ אל קּוְמט אִּ

יְך ָזאל ַזיין ַאזֹוי  יְׁשט ַאז אִּ יְך ֶזעה נִּ יְך ְפֵרייֶען? אִּ יְך זִּ אִּ
יְך ָזאל ַטאֶקע ֶקעֶנען ַזיין  וואֹויל אּון גּוט ַאז אִּ
יְבׁש  יְך הִּ יְך ָוואְלט ֶבֱאֶמת ֶגעַדאְרְפט זִּ יְך, אִּ ְפֵריילִּ
יט ָוואס ֶער ֶקען  יְׁשט מִּ ַפאְרֶבעֶסעְרן". ֶער ֶזעהט נִּ

יְך.ַזיין ַאזוֹ   י ְפֵריילִּ
יג  יד ָהאט ְשֶטעְנדִּ יז ָאֶבער ַאז ַא אִּ ֶדער ֱאֶמת אִּ
יז  ין ָוואֶסעֶרע ַמָצב ֶער אִּ יְך צּו ְפֵרייֶען, אִּ יט ָוואס זִּ מִּ
יט ֶדעם ַאֵליין ַאז  יְך ְפֵרייֶען ָפׁשּוט מִּ ָנאר, ֶקען ֶער זִּ
יְׁשט ַבאַׁשאְפן ֶגעָוואְרן  יז נִּ יד, ַאז ֶער אִּ יז ַא אִּ ֶער אִּ
וי ַאזֹוי ֶער ֶזעהט ָנאר אֹויס, ָאֶבער ָפאְרט  ַאְלס גֹוי. וִּ
יד, אּון ָפאְרט ַכאְפט ֶער ַאַריין ֶעֶפעס  יז ֶער ַא אִּ אִּ

ים. ים טֹובִּ ְצֹות ּוַמֲעשִּ  מִּ
י"ַע ְפֶלעְגט  י מֶׁשה ֵלייב ַסאסּוֶבער זִּ יק ֶרבִּ ֶדער ַצדִּ

יְך אּון ַטאְנְצן ֶיעְדן טָ  אג, ֶווען ַזייֶנע ַזיין ֵזייֶער ְפֵריילִּ
יז  ים ֶגעְפֶרעְגט ַפאְרָוואס ֶער אִּ ים ָהאְבן אִּ ידִּ ַּתְלמִּ
יְך אּון ֶער ַטאְנְצט, ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט:  ַאזֹוי ְפֵריילִּ

י  יְנֶדעְרְפרִּ י ְבָרָכה "ְגַלייְך אִּ יְך ַמאְך דִּ  ֶׁשֹלא'ֶווען אִּ
י גֹוי יְך, ַאז 'ָעַשנִּ יְך ׁשֹוין ַאזֹוי ְפֵריילִּ יְך ֶווער אִּ  אִּ
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ים ֶגעְבֶרעְנְגט ַזיי יז ְקלּוֶגער ֶמעְנְטש, ָדאס ָהאט אִׁ ן דּוְרְכַפאל, ַווייל ֶער אִׁ
יט ָחְכמֹות, ֶער ָהאט ֶגעָוואְלט ַפאְרְשֵטיין אּון ַארֹויְסָהא ְבן ֶיעֶדע ֶגעַגאְנֶגען מִׁ

צְ  י מִׁ וי ַאזֹוי ַאְרֶבעט דִׁ ְצָוה פּון ְתֵכֶלת? וִׁ י מִׁ וי ַאזֹוי ַאְרֶבעט דִׁ ָוה פּון ַזאְך, וִׁ
יז ֶער ַאיינְ  ין ֶדער ֶעְרד.ְמזּוָזה? אּון ָנאְכֶדעם אִׁ  ֶגעְשלּוְנֶגען ֶגעָוואְרן אִׁ

יט ָחְכמֹות, ַפאְלט ַאֶוועק צּום סֹוף. יז ֶדעם ֶמעְנְטש  ֶווער ֶעס ֵגייט מִׁ וואֹויל אִׁ
ימּות ָאן ַקיין ָחְכמֹות, ֶער טּוט ַאלֶ  ְתמִׁ יְנט ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן בִׁ ְצֹות ָוואס דִׁ ע מִׁ

וי ַאזֹוי ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער  ים זִׁיֶכער גּוט ַזיין אֹויף דִׁ וִׁ י ָהאט ֶגעֵהייְסן, ֶוועט אִׁ
 ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט, 

 )ֹזאת ַהתֹוָרה ֹקַרח ב(

*** 
 

ֲהֹרן ל אַּ ל מֶשה ְועַּ ֲהלּו עַּ קָׁ ְכאֹוָרה ַדאְרף ֶמען ַפאְרְשֵטיין, ָוואס ָהאוַּיִּ ט , לִׁ
יגְ הֶגעֶפע יז ֶגעוֶ ְלט ַפאר ֹקַרח ַאז ֶער ָהאט ֶגעְקרִׁ וען ט אֹויף מֶשה ַרֵבינּו? ֶער אִׁ

יז ֶגעֶווען ַא ְגרֹויֶסער עוֹ  י, ֶער ָהאט ֶגעְטָראְגן ֶדעם ָארֹון, ֶער אִׁ י ַא ֵלוִׁ וי דִׁ ֶשר, וִׁ
ים קי"ט( ְגָמָרא ָזאְגט  ֶלעְפן ַאז ְדֵריי הּוְנֶדעְרט ְבֵהמֹות ָהאְבן ֶגעַדאְרְפט ְש )ְפָסחִׁ

יְסֶלעְך פּו י ְשלִׁ י אֹוְצרֹות פּון ֹקַרחדִׁ יְשט ֶגעֶפע .ן דִׁ ים ָגאְרנִׁ ְלט, הֶעס ָהאט אִׁ
יְגן אֹויף מֶשה ַרֵבינּו?  ַפאְרָוואס ָהאט ֶער ֶגעַדאְרְפט ְקרִׁ

י ָזאְגט  וי ֶדער ֶרבִׁ יר לֹויט וִׁ יז ָדאס ַמְסבִׁ יָט"א אִׁ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן מֹוַהָרא"ש ְשלִׁ )לִׁ

יָמן י'(  יָבהיָקר ַאז ֶדער עִׁ ֵחֶלק ב' סִׁ ַפאְרָוואס ֶמעְנְטְשן ֶזעֶנען ַווייט פּוֶנעם  סִׁ
יְשט ַקיין יִׁשּוב ַהַדַעת, אּון ַפאְרָווא יז ַווייל זֵיי ָהאְבן נִׁ ס ָהאט ֵאייֶבעְרְשְטן אִׁ
יְך, אּון ַפאְרוָ  יְשט ְפֵריילִׁ יז נִׁ יְשט ַקיין יִׁשּוב ַהַדַעת? ַווייל ֶמען אִׁ יז ֶמען נִׁ ואס אִׁ

י י ְנקּודֹות טֹובֹות ָוואסֶמען נִׁ יְשט אֹויף דִׁ יְך? ַווייל ֶמען קּוְקט נִׁ ֶמען  ְשט ְפֵריילִׁ
י ְקֵלייֶנע גּוֶטע ַזא יט דִׁ יְשט מִׁ יְך נִׁ ְכן ָוואס ָהאט, ָדאס ֵמייְנט ַאז ֶמען ְפֵרייְדט זִׁ

 ֶמען ָהאט ֶגעטּוהן.
יְש  יז נִׁ יז ֶגעֶווען ֶדער ְפַגם פּון ֹקַרח ַאז ֶער אִׁ יט ָדאס אִׁ יְדן מִׁ ט ֶגעֶווען צּוְפרִׁ

י יֶבערֶער ָהאט ֶגעַהאט, אּון ֶדערִׁ ָוואס  יְשט ֶגעֶקעְנט ַזיין ְפֵריילִׁ ְך, ָהאט ֶער נִׁ
יג ֶגעַדאְרְפט ָנאְך אּון ָנאְך.ֶער ָהאט ְש   ֶטעְנדִׁ

י יט ֵאיין ְמזּוָזה אֹויְפ'ן טִׁ יְדן מִׁ יְשט ֶגעֶווען צּוְפרִׁ יז נִׁ ר ר, עֶ ֶמען ֶזעהט ַאז ֶער אִׁ
ים יט ְסָפרִׁ יל מִׁ יְשט  .ָהאט ֶגעַדאְרְפט ָהאְבן ַא ַגאְנֶצע ְשטּוב פִׁ יז נִׁ ֶער אִׁ

ית, ֶער ָהאט ֶגעדַ  יט ֵאיין ֶבעְנְדל ְתֵכֶלת אֹויְפ'ן ַטלִׁ יְדן מִׁ אְרְפט ֶגעֶווען צּוְפרִׁ
יְנַגאְנְצן ְתֵכֶלת יז ֶגעֶווען אִׁ ית ָוואס אִׁ י ֶזעְלֶבע  .ָהאְבן ַא ַטלִׁ יז אּון דִׁ יּות אִׁ ְבַגְשמִׁ

יט ָוואס ֶער ָהאט ֶגעַהאט, ֶער הָ  יְדן מִׁ יְשט ֶגעֶווען צּוְפרִׁ אט ֶער ֵקייְנָמאל נִׁ
ים ֶגעְבֶרעְנְגט צ יג ֶגעַדאְרְפט ָנאְך אּון ָנאְך, אּון ָדאס ָהאט אִׁ יְגן ְשֶטעְנדִׁ ּו ְקרִׁ

 אֹויף מֶשה ַרֵבינּו.
ם ֵאייֶבעְרְשְטן ַאז ֶמען ָזאל ַזיין ַא ֶדעְרַפאר ַדאְרף ֶמען ַאַסאְך ֶבעְטן ֶדע

יט ָוואס ֶמען ָהא יְדן מִׁ יּות ַזיין צּוְפרִׁ יֶדעֶנער ֶמעְנְטש, ֵסיי ְבַגְשמִׁ ט, אּון צּוְפרִׁ
יז זֹוֶכה אַ  יט ֶיעֶדע ַזאְך ָוואס ֶמען אִׁ יְך מִׁ יּות, צּו ַזיין ְפֵריילִׁ ַריין צּו ֵסיי ְברּוֲחנִׁ

יַקייט, אּון ַאזֹוי וֶ ַכאְפן צּו טּוהן ֶדעם ָרצ יז ָנאר ַא ְקֵליינִׁ ילּו ֶעס אִׁ ועט ֹון ה', ֲאפִׁ
יְך ֶלעְבן. יְקלִׁ  ֶמען ָהאְבן ַא ְגלִׁ

ית, ֹקַרח תשס"ה( ישִׁ  )תֹוְך ַהַנַחל, ְסעּוָדה ְשלִׁ
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רָׁא"ש  יחֹות מֹוהַּ  שִּ
 

יט ֶדעם ַאֵליין ַאז  ֶקען ׁשֹוין ַטאְנְצן ַא ַגאְנְצן ָטאג ָנאר מִּ
יְׁשט ַקיין גֹוי. ין נִּ יְך בִּ  אִּ

יג ַארּום  י"ַע ְפֶלעְגט ְשֶטעְנדִּ י מֶׁשה ֵלייב זִּ יק ֶרבִּ ֶדער ַצדִּ
דְ  ְצָוה פּון פִּ י מִּ ין דִּ ם, ַארֹויס ֵגיין אּון עֹוֵסק ַזיין אִּ יֹון ְׁשבּויִּ

יְנֶדער  יֶׁשע קִּ ידִּ יסֹות, צּו ֶהעְלְפן אִּ יְדן פּון ְּתפִּ צּו ֶנעֶמען אִּ
יְגט. אּון  ים ָוואס ָהאְבן ֵזיי ֶגעַפיינִּ יצִּ י ְׁשֶלעְכֶטע ְפרִּ פּון דִּ
וי  י ֵאייֶגעֶנע אֹויְגן וִּ יט דִּ יֶבער ָהאט ֶער ֶגעֶזעהן מִּ ֶדערִּ

ם ֶקענֶ  י גֹויִּ ְׁשעּות אּון ְׁשֶלעְכט דִּ יט ָוואֶסעֶרע רִּ ען ַזיין , מִּ
יְנֶדער, אּון  יֶׁשע קִּ ידִּ יְך אֹויף ֶקעְגן אִּ יְרן זִּ יּות ֵזיי פִּ ַאְכָזרִּ
ילּוק  י חִּ יֶבער ָהאט ֶער גּוט ֶגעוואּוְסט אּון ֶגעֶזעהן דִּ ֶדערִּ
יְך ֵזייֶער ֶגעְפֵרייְדט  יז ַא גֹוי, אּון ֶער ָהאט זִּ יד בִּ פּון ַא אִּ

י בְ  יט דִּ י גֹוי".מִּ  ָרָכה "ֶׁשֹלא ָעַשנִּ

י גֹוי", ֶמען  י ְבָרָכה "ֶׁשֹלא ָעַשנִּ יר ָזאְגן ֶיעְדן ָטאג דִּ מִּ
יְׁשט ַבאַׁשאְפן  יז נִּ ַדאְנְקט ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאז ֶמען אִּ
ֶגעָוואְרן ַאְלס גֹוי. ַדאְרף ֶמען ַפאְרְׁשֵטיין ַפאְרָוואס ַמאְכט 

י ְבָרָכה אֹויף ַא ְכאֹוָרה ָוואְלט ֶמען ֶמען דִּ ַזא ֶוועג, לִּ
י", ֶמען  י ְיהּודִּ י ְבָרָכה "ֶׁשָעַשנִּ ֶעְנֶדעְרׁש ֶגעַדאְרְפט ַמאְכן דִּ
ים ַבאַׁשאְפן  ָזאל ַדאְנֶקען ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאז ֶער ָהאט אִּ

יד?  ַאְלס אִּ

ָנאר ֶווען ֶמען ָוואְלט ֶגעַדאְנְקט ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאז 
יד, ָוואְלט ֶדער ַסַמ"ְך ֶמ"ם ֶגעקּוֶמען אּון ֶמען אִּ  יז ַא אִּ

י ַטֲעָנה: "דּו ַדאְנְקְסט ֶדעם  יט דִּ ֶצעְבָראְכן ֶדעם ֶמעְנְטׁש, מִּ
יד?! ַאזֹוי ֶזעט דֶ  יְזט ַא אִּ ען אֹויס ַא ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאז דּו בִּ

יד?! דּו ָהאְסט דָ  ְכַלל ְׁשֶלעְכְטס, ָדאֶגעטּוהן אְך אִּ יז בִּ ס אִּ
וי ַאזֹוי  יד ַדאְרף אֹויְסצּוֶזעהן, וִּ וי ַאזֹוי ַא אִּ יְׁשט וִּ נִּ
יד?".  יְזט ַא אִּ יְך ַהאְלְטן ְׁשָטאְלץ ַאז דּו בִּ ֶקעְנְסטּו דִּ
יְך ֶזעה  וי ַאזֹוי אִּ י גֹוי", וִּ יֶבער ָזאְגט ֶמען "ֶׁשֹלא ָעַשנִּ ֶדערִּ

יְך ָאבֶ  ין אִּ יט ָנאר אֹויס, ָאֶבער ַא גֹוי בִּ יְׁשט, אּון מִּ ער נִּ
יְך ֵזייֶער ְפֵרייֶען.  ֶדעם ַאֵליין ֶקען ֶמען זִּ

ְמָחה,  ָדה פּון שִּ י מִּ יז ַאז צּו זֹוֶכה ַזיין צּו דִּ ֶדער ֱאֶמת אִּ
יְך, צּו ֶדעם ַדאְרף  יג אֹויְפֶגעֵלייְגט אּון ְפֵריילִּ צּו ַזיין ְשֶטעְנדִּ

יז ֵזייֶער ַא ֶמען ַאַסאְך ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן. שִּ  ְמָחה אִּ
יְך ֶדער ַס"ֶמ ֵזייֶער  יֶבער ַפאְרֵלייְגט זִּ ְגרֹויֶסע ַזאְך, אּון ֶדערִּ
יְך, ֶער ֶוועט  יְׁשט ַזיין ְפֵריילִּ יד ָזאל נִּ ְׁשַטאְרק ַאז ַא אִּ
יבֹות ַפאְרָוואס ֶדער  יג ְטֶרעְפן ֶגענּוג אּון ָנאְך סִּ ֵאייבִּ

יז ָנאר צּו ֶמעְנְטׁש ַדאְרף ָיא ַזיין ְטרֹויעֶ  י ֵעָצה אִּ יג. אּון דִּ רִּ
ֶבעְטן ַאַסאְך ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאז ֶמען ָזאל זֹוֶכה ַזיין צּו 
יג צּו ָהאְבן ַא  יְך, ַאז ֶמען ָזאל זֹוֶכה ַזיין ְשֶטעְנדִּ ַזיין ְפֵריילִּ
ְמָחה ּוְבֵסֶבר  ים, אּון ְמַקֵבל ַזיין ֶיעְדן ְבשִּ ְׁשֵמייְכל אֹויְפן ָפנִּ

יד ֶבעְהט ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, פָ  ים ָיפֹות. אּון ֶווען ַא אִּ נִּ
יֶכער ֶהעְלְפן ַאז ֶער ֶוועט  ים ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער זִּ ֶוועט אִּ

יְך. יג ְפֵריילִּ  זֹוֶכה ַזיין צּו ַזיין ְשֶטעְנדִּ

יז ֶדעם ָוואס ֶבעְהט ֶיעְדן ָטאג ֶדעם  וואֹויל אִּ
יְך אּון ַאז ֶער ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאז ֶער ָזאל ְש  יג ַזיין ְפֵריילִּ ֶטעְנדִּ

ים ַזיין  יְך ַמאְכן ַאְנֶדעֶרע ֶמעְנְטְׁשן, ֶוועט אִּ ָזאל אֹויְך ְפֵריילִּ
י ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.  גּוט אֹויף דִּ

ים ְוֵחֶלק ה' ֶעֶרְך ַעְצבּות, יחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ו' ֶעֶרְך ָפנִּ  )שִּ
יׁש ח"א ל"ז, וח"ג ר"ג(ַאֶׁשר ַבַנַחל בְ  ידִּ  אִּ

 

בֹות י ְדאָׁ ילֵּ  מִּ
בֹות י אָׁ ְרקֵּ  ֶפעְרל ֶוועְרֶטער אֹויף פִּ

 

 
 

 

ַוואְרְצט  ...ֶיעֶדער ֶוועְרט ַפאְרש ְ

 ָוואס ֶמען ָזאְגט אֹויף ֶיעֶנעם, ֵגייט אֹויף ִזיךְ 

 



 ד
 

צו באקומען דעם גליון יעדע וואך אויף אימעיל, ווי אויך צו אדוועטייזן אינעם גליון 

 Breslevcenter@gmail.com פארבינט אייך צו:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 קאפיען פרינטן און מיר נעמען אן צו
 

 פאר גאר ביליגע פרייזן!
 
 

 ספרים  •  קונטרסים  •  וועכענטליכע גליונות
 
 

 שנעל גוט און ביליג!
 

 743-555-5554רופט אריין פאר א פרייז 
5554printing@gmail.com 

 ַא סֹוף צּו ַמְחלֹוֶקת

  

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 
 

 הי"ו אשר לעווי מו"ה
 

 צו זיין שמחת החתונה למזל טוב
 

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

 עדי עד, דורות ישרים ומבורכים
 מיט אסאך סייעתא דשמיא

 
 
 
 
 

 
 

 סימן טוב ומזל טוב 
 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 
 

 הי"ו מענדי פריעד מו"ה
 

 צו די געבורט פון זיין אינגל למז"ט
 

לפן אז ער דער אייבערשטער זאל הע
זאל זעהן אסאך אידיש נחת פון זיינע 

 קינדער, דורות ישרים ומבורכים.
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 ~ מוסדותינו הק' נייעס אינערהאלב~ 
 

 

 הערליכע חתונה פון א תלמיד הישיבה
 

די וואך זונטאג איז פארגעקומען א הערליכע חתונה פון א תלמיד הישיבה, החתן אשר לעווי 
וען דעם חתן. ווי עס זאגן אלע נ"י, לענגערע שעות האבן די בחורים געטאנצן און משמח געו

ן צו באטייליגטע איז דאס געווען זייער א שיינע און פרייליכע חתונה, עס איז געווען זייער שיי
 געטאנצן מיט גרויס איידלקייט און שמחה. זענעןזעהן ווי אזוי די בחורים 

 מוהרא"ש שליט"א האט זיך באטייליגט ביי די חתונה און געטאנצן מיטן חתן.
ואך מיטוואך איז פארגעקומען א הערליכע שבע ברכות אין היכל הישיבה אין די ו

 וויליאמסבורג, צוגעשטעלט דורך די ישיבה.
עס זענען זיך צוזאם געקומען א גרעסערע עולם פון תלמידי הישיבה און אנשי שלומינו זיך 

 מיטצופרייען מיט די שמחה.
פונעם ראש ישיבה שליט"א וואס  ביי די סעודה האט מען געהערט טרעפליכע דיבורים

האט ארויס געברענגט די חשיבות פון א תלמיד פון היכל הקודש וואס גייט אונטער די חופה 
גאר אנדערש פון א צווייטן מיט די הייליגע לימודים און עצות פון רבי'ן, ווען מען גייט אזוי צו 

ר ראש ישיבה גערעדט פון די אויך האט דע צו די חתונה איז דאס גאר אן אנדערע סארט לעבן.
גרויסקייט פון הדפסה, פון דרוקן און פארשפרייטן דעם הייליגן רבי'נס ספרים אז נאך אידן 
זאלן אויך הערן און וויסן פון דעם. דער חתן האט זיך אסאך אריינגעלייגט און געטוהן אין 

 דעם, און דער זכות וועט אים זיכער באגלייטן זיין גאנץ לעבן.
מען האט משמח געווען דעם  און ענטשן האט מען זיך ארויס געלאזט אין א טאנץנאכן ב

 חתן ביז אין די שפעטע נאכט שעה'ן.
 !שמח תשמח ריעים האהובים

*** 
 

 דורך די קינדער פון "בית פיגא"סידור פלעי הערליכע 
צו די  דורך די תלמידות פון "בית פיגא",סידור פלעי ליכע רדי וואך איז פארגעקומען א הע

 .געלעגנהייט ווען די קינדער האבן שוין ב"ה באקומען זייער נייע סידור
די קינדער האבן געזינגען הארציגע ניגונים זיך באדאנקענדיג פאר די מחנכות און זייערע 
עלטערן וואס נאר מיט זייער הילף האבן זיי געקענט אנקומען ביז אהער, און איבער די 

 פונעם סידור און פון דאווענען. גרויסקייט און הייליגקייט
דערנאך האבן די קינדער אהער געשטעלט א הערליכע פארשטעלונג פון די מעשה ווי אזוי 
דער הייליגער בעל שם טוב איז געווארן דער בעל שם טוב, דורך דעם וואס זיין טאטע האט 

געווען און ער אים אויסגעלערנט צו רעדן שטענדיג צום אייבערשטן, און דאס האט ער מקיים 
 האט זיך נישט דערשראקן פון די וואס האבן געלאכט פון אים.

ווי באקאנט האט דער הייליגער רבי געהערט די מעשה אלס קינד און דאס האט 
אויפגעפלאמט זיין הארץ אויך דאס נאכצומאכן, ער האט אויך אנגעהויבן רעדן צום 

 ליגער רבי.אייבערשטן און אזוי איז ער אויפגעוואקסן דער היי
די קינדער האט צוגעענדיגט אז זיי פרובירן דאס אויך נאכצומאכן, צו רעדן שטענדיג צום 

 אייבערשטן, און אזוי וועלן זיי אויפוואקסן צו זיין אמת'ע ערליכע אידישע קינדער.
עס זענען זיך צוזאמגעקומען א גרעסערע צאל פרויען מיטצוהאלטן די פארשטעלונג, און 

דרוקט גרויס באגייסטערונג איבער די געוואלדיגע סוקסעס פונעם האבן אויסגע
 פארשטעלונג.
 זרע בירך ה'!

 
 



 א
 

 

 גליון היכל הקודש
 וועכענטליכע גליון ארויסגעגעבן דורך

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

 
 

  זמנים
 8:31הדלקת הנרות......................

 8:13.................ר"ש.....סוף זמן ק
 9:44............................מוצש"ק....

 שיעורים כסדרן
  "זיתענית ...................בבלי..........

  ס"ו ברכות......................ירושלמי
 'אפרק  ..מכשירין.תוספתא.........

 
 
 
 

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ת הַּ  ֵאלֹזאת ֻחקַּ ל ְבֵני ִיְשרָׁ ֵבר אֶׁ ר ִצּוָׁה ה' ֵלאֹמר דַּ ה ֲאשֶׁ ְוִיְקחּו  ּתֹורָׁ
ה ה ֲאֻדמָׁ רָׁ יךָׁ פָׁ ת ְפֶרעְגן ַפאְרָוואס ָזאְגט ִדי ּתֹוָרה ֹזאת ֻחקַ  ְסָפִריםִדי  .ֵאלֶׁ

אר פּון "ַהּתֹוָרה", ָדאס ִאיז ִדי ֶגעֶזעץ פּון ִדי "ּתֹוָרה", ֶמען ֶרעְדט ָדאְך ָדא נָ 
, ֶעס ָוואְלט ֶגעַדאְרְפט ְשֵטיין פּון ִדי  ִמְצָוה פּון "ָפָרה ֲאדּוָמה" ,ְצָוהֵאיין מִ 

 ֹזאת ֻחַקת "ַהָפָרה"?
ייְנט ָנאְך ִאיז ְשֶווער, ִדי ָפסּוק ֵהייְבט ָאן ִמיְטן ָלשֹון "ֵלאֹמר" ָוואס ָדאס מֵ 

ֵני אְגט ַווייֶטער "ַדֵבר" ֶאל בְ ֲאִמיָרה ַרָכה, ַא ֵווייֶכע ְשְפַראְך, אּון ֶדער ָפסּוק ָז
 ִיְשָרֵאל, ָוואס ָדאס ִאיז ַא ְשְטֶרעְנֶגע ָלשֹון.

)ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן מֹוַהָרא"ש ְשִליָט"א ִאיז ָדאס ַמְסִביר, לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 

 ה", ֶווען ֶמען ֶזעהט אַ ַאז ֲאִפילּו ֶעס ִאיז ָדא ַא ִמְצָוה פּון "ּתֹוָכחָ ֵחֶלק ב' ִסיָמן ח'( 
ר ֶקען ִאיד טּוט ַאן ֲעֵביָרה ַדאְרף ֶמען ִאים ָזאְגן מּוָסר, ָאֶבער ִניְשט ֶיעֶדע

ַאז ֶרִבי ֲעִקיָבא ָהאט ֶגעָזאְגט:  )ֲעָרִכין ט"ז:( ִדי ְגָמָרא ָזאְגט .ִמְצָוהִדי  טּוהן
 ,ער ָוואס ֶקען ָזאְגן מּוָסר""ִאיְך וואּוְנֶדער ִמיר אֹויב ֶעס ִאיז ָדא ַהייְנט ֵאייֶנ

שֹוין  אּון אֹויב ֶרִבי ֲעִקיָבא ָהאט ָדאס ֶגעָזאְגט ִאין ַזיין דֹור, ָוואס ָזאְלן ִמיר
 .ַהייְנט ָזאְגן

אּון ֶער ֵווייְסט ִניְשט ִדי ֶווען ֵאייֶנער ָזאְגט מּוָסר אּון ֶער ֵווייְסט ִניְשט 
 , טּוט ֶער ָגאְרִניְשט אֹויף אּון ֶער ַמאְכטצּו טּוהןֶעס  ִווי ַאזֹויִריְכִטיֶגע ֶוועג 

ּוָסר, ָזאְגן מּוָסר ַאזֹוי ִווי מֶשה ַרֵבינּו ָהאט ֶגעָזאְגט מ ַדאְרףֶמען  .ָנאְך ֶעְרֶגער
י ַאז ֶווען ִדי ִאיְדן ָהאְבן ֶגעִזיְנִדיְגט ִמיט דִ  )ַשָבת פ"ח:(ִווי ִדי ְגָמָרא ֶדעְרֵצייְלט 

י ְדֵריי ּון ִדי ֵעֶגל, ָוואס ִדי ִאיְדן ָהאְבן ֶדעָמאְלט עֹוֵבר ֶגעֶווען אֹויף דִ ֲעֵביָרה פ
ָהאט זֵיי  ַהאְרְבְסֶטע ֲעֵבירֹות, ֲעבֹוָדה ָזָרה, ִגילּו ֲעָריֹות, אּון ְשִפיַכת ָדִמים,
, אּון יב!"מֶשה ַרֵבינּו ֶגעָזאְגט: "ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ֶעְנק ָנאְך ַאְלץ לִ 

 ַאזֹוי ָהאְבן ִדי ִאיְדן ְּתשּוָבה ֶגעטּוהן, אּון ֶווען מֶשה ַרֵבינּו ָוואְלט זֵיי
א ָאְנֶגעְשִריְגן "ָוואס ָהאט ֶעְטץ ֶגעטּוהן?! ִאיר ֵווייְסט ָוואס ִאיר ָהאט דָ 

יי ָוואְלְטן ַפאְרָדאְרְבן?!" ָוואְלְטן ִדי ִאיְדן ֶגעָוואְרן ִאיְנַגאְנְצן ְמיּוָאש, אּון זֵ 
 ֶגעֶגעְבן אּון ִניְשט ְּתשּוָבה ֶגעטּוהן.פְ ִאיְנַגאְנְצן אֹוי

)ְשמֹות ַרִש"י ְבֶרעְנְגט אֹויְפ'ן ָפסּוק,  .ִדי ֶזעְלֶבע ֵגייט ַווייֶטער ָאן ִאין ֶיעְדן דֹור

ְדִּתי", לב, לד( קַּ ְקִדי ּופָׁ קּוְמט אֹויף ַאז ַביי ֶיעֶדע ְשְטָראף ָוואס ֶעס  "ּוְביֹום פָׁ
 פּון  ִאיְדן, ִאיז ָדא ִאין ֶדעם ַאִביְסל פּוֶנעם ֵחְטא ָהֵעֶגל, ַווייל ִדי ֲעֵבירֹות
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עְרֵהיים  וֶׁועג ןיפְ אוֹ   ~  ~ִווי ִאיְנדֶׁ
 

ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִפיְרט ַאַסאְך ָמאל צּו ַאז 
ער ָפאְרן אֹויְפן ֶוועג. ֵאיינֶ  ְפןַדאְר ָזאל ַא ֶמעְנְטש 

ַדאְרף ֶיעְדן ָטאג ָפאְרן צּו ִדי ַאְרֶבעט, ֵאייֶנער 
ַדאְרף ַאָמאל ָפאְרן ֶעְרֶלעִדיְגן ַזאְכן, ָאֶדער ֵסיי 
ִווי ַא ֶמעְנְטש ַדאְרף ַאָמאל ָפאְרן, אּון ָדאס 
ְשֶטעְרט ֶגעֶוועְנִליְך ֵזייֶער ְשַטאְרק ַא ֶמעְנְטש 

ען ִאיז פּון ַזיין ֶגעֶהעִריֶגע ֵסֶדר. ֶווען מֶ 
ִאיְנֶדעְרֵהיים, ָהאט ִזיְך ֶיעֶדער ַזיין ַבאְשִטיְמֶטע 
ֵסֶדר ַהיֹום, ֶווען ֶער ֶלעְרְנט ֶווען ֶער ַדאְווְנט 
א.ד.ג. ָאֶבער ֶווען ֶמען ָפאְרט אֹויְפן ֶוועג ֶוועְרט 
ִדי ַגאְנֶצע ֵסֶדר צּוִמיְשט, אּון ָדאס ַמאְכט ַאז 

ֶפעִטיט אּון ֶמען ָזאל ֶמען ָזאל ַפאְרִליְרן ֶדעם אַ 
 ִניְשט ֶקעֶנען ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ֶגעֶהעִריג.

ֶווען ַא ִאיד ִאיז ָאֶבער ְשַטאְרק ִמיט ֱאמּוָנה, 
ֶער ֵווייְסט אּון ְגֵלייְבט ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער 
ִפיְרט ִדי ֶוועְלט, אּון ַקיין שּום ַזאְך ֶגעֶשעהט 

ִזיְך ַאֵליין. ַדאן ֵווייְסט ֶער ַאז אֹויב ִניְשט פּון 
ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ֶגעִפיְרט ַאז ֶער ַדאְרף 
ָפאְרן אֹויְפן ֶוועג ֵמייְנט ָדאס ַאז ֶער ֶקען ְטֶרעְפן 
ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויְך אֹויְפן ֶוועג. אֹויף ַאַזא 

ְרְקן, אּון אֹוָפן ֶקען ִזיְך ֶדער ֶמעְנְטש ֵזייֶער ְשַטא
ִאיְנַגאְנְצן ִניְשט ֶוועְרן ְמבּוְלָבל פּון ֶדעם ֶוועג 

 ָוואס ֶער ָפאְרט.
ֶדער ִעיָקר ִאיז ֶדער מֹויל, ִווי ַלאְנג ַא ֶמעְנְטש 
ָהאט ַא מֹויל, ַדאְרף ֶער ִניְשט ֶוועְרן ֶגעְשֶטעְרט 
פּוֶנעם ֶוועג, ַווייל ֶמען ֶקען ֶרעְדן צּום 

ן אֹויְפן ֶוועג, ֶמען ֶקען ֶלעְרֶנען אֹויְפן ֵאייֶבעְרְשטְ 
אּון  ,ֶוועג, ֶמען ֶנעְמט ִזיְך ִמיט ַא ֶזעְקל ְסָפִרים

ַכאְפט ֶמען ַאַריין ֶעְטִליֶכע  ,וואּו ֶמען ֵגייט
ֶוועְרֶטער צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶעְטִליֶכע ְפסּוִקים 

ֶכע חּוָמש, ֶעְטִליֶכע ְפָרִקים ִמְשַניֹות, ֶעְטִלי
 ַ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 

ְשְטן: "ֶיעְדן ַהֶמֶלְך ָהאט ֶגעָזאְגט ַפאְרן ֵאייֶבעְר 
 ַראְכט 'ִאיְך ַדאְרף ֵגיין צּוצּוְפִרי ָהאב ִאיְך ֶגעטְ 

ֶדעם ְפַלאץ צּו ֶיעֶנע ְפַלאץ, צּו ֶדעם הֹויז צּו 
ֶיעֶנעם הֹויז', ָאֶבער ַמייֶנע ִפיס ָהאְבן ִמיר 

 ֶגעִפיְרט ִאין ֵבית ַהִמְדָרש".
 אְך דָ ְפַשט, ָדִוד ַהֶמֶלְך ִאיז  ֶקען ַזיין ֶדער
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נּוֶמען ֶיעְדן ָטאג, ֶער ִאיז ִזיֶכער ֶגעֶווען ֵזייֶער ַפאְר 

אְך ֶגעֶווען ֶדער ֶקעִניג פּון ִדי ִאיְדן אּון ֶער ָהאט ֵזיי דָ 
ֶגעַדאְרְפט ִפיְרן, אֹויֶסער ַאֶלע ִמְלָחמֹות ָוואס ֶער 

אְך ַנ"ְך, ָהאט ֶער דָ ען ֶזעהט ִאין ָהאט ֶגעִפיְרט ִווי מֶ 
ִזיֶכער ֶגעַדאְרְפט ַזיין ֵזייֶער ַאַסאְך אֹויְפ'ן ֶוועג. ָאֶבער 
פּון ֶדעְסט ֶוועְגן ִאיז ֶער ִניְשט ֶגעָוואְרן ֶגעְשֶטעְרט 
פּון ֶדעם, ָנאר ֶער ָהאט ִזיְך ֶגעְשַטאְרְקט צּו ִדיֶנען 

ד ָהאט ָדוִ ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויְך אֹויְפן ֶוועג. ָדאס 
אְרן ֵאייֶבעְרְשְטן: "ֶיעְדן צּוְפִרי ָהאב ַהֶמֶלְך ֶגעָזאְגט פַ 

ִאיְך ֶגעְטַראְכט 'ִאיְך ַדאְרף ֵגיין צּו ֶדעם ְפַלאץ צּו 
ֶיעֶנע ְפַלאץ, צּו ֶדעם הֹויז צּו ֶיעֶנע הֹויז'", ָדאס 
ֵמייְנט ַאז ֶער ָהאט ִזיְך ֶגעַמאְכט ֶדעם ֶחְשבֹון וואּו 

ַדאְרף ַאְלץ ֵגיין ֶיעֶנעם ָטאג. "ָאֶבער ַמייֶנע ִפיס ֶער 
ָ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 

ִניְשט ֶגעָלאְזט ְשֶטעְרן פּוֶנעם ֶוועג. ַווייל ָהאב ִזיְך 
ֶווען ַא ֶמעְנְטש ֶלעְבט ִמיְטן ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶקען ֶער 
ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויְפן ֶוועג פּוְנְקט ִווי 

 ִאיְנֶדעְרֵהיים.
ַפאר ִאיְנֶגעַלייט צּו  ָדאס ִאיז אֹויְך ֵזייֶער ִוויְכִטיג

אט ֲחתּוָנה עֶוועְנִליְך ַא ִאיְנֶגעְרַמאן ֶווען ֶער הָ גֶ  .ִוויְסן
אר ַאז ֶער ֵגייט ַזיין וואֹויל אּון ֶנעְמט ֶער ִזיְך פָ 

ֶעְרִליְך, ֶער ֵגייט ִזיְך ֶנעֶמען ֶלעְרֶנען אּון ַדאֶוועֶנען. 
ָאֶבער ֶווען ֶעס קּוְמט ְלַמֲעֶשה, ִדי ַווייב ְשֶלעְפט ִאים 

ְמחֹות, ֶוועְרט ער צּו ֵגיין צּו ִמְשָפָחה ִש ַאייְנקֹויְפן, ָאדֶ 
ֶער צּוִמיְשט פּון ַזיין ֵסֶדר, אּון ֶער ֶוועְרט ִאיְנַגאְנְצן 

ַאז ֶמען ָטאר ִניְשט ָאֶבער צּוְבָראְכן. ֶדער ֱאֶמת ִאיז 
ֶוועְרן צּוְבָראְכן פּון ֶדעם, ַווייל ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער 

אֹויְפן ֶוועג, אּון ֶמען אֹויְך ְנְטש ֵגייט ִמיט ִמיְטן ֶמע
ֶקען ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן וואּו ָנאר ֶמען ֶגעִפיְנט 

 ִזיְך.
ֶדער ֶרִבי ָהאט ַאָמאל ֶגעָזאְגט ַפאר ֵאייֶנעם ָוואס 
ָהאט ִזיְך ָאְפֶגעֶרעְדט ַאז ֶער ָהאט ַא ַווייֶטע ֶוועג צּו 

אְגט: "ִווי ַווייט ַאז פּון ָפאְרן, ָהאט ִאים ֶדער ֶרִבי ֶגעזָ 
מֹויל ִביז צּום ַהאְרץ?". ָדאס ֵמייְנט ַאז ֶווען ַא 
ֶמעְנְטש ָהאט ַא מֹויל ִמיט ַא ַהאְרץ ֶקען ֶער ִדיֶנען 
ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויְך אֹויְפן ֶוועג, ֶער ֶקען ֶרעְדן 

 ען ֶלעְרֶנען אּון ַדאֶוועֶנען,צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶער קֶ 
אּון ֶער ֶוועט ֲאִפילּו ִניְשט ִפיְלן ַאז ֶער ִאיז אֹויְפן 

 ֶוועג.
ַאְנֵשי ְשלֹוֵמינּו ְפֶלעְגן ָזאְגן אֹויף ֶרִבי ָנָתן ַאז ֶער 
ָהאט ָנאְך ֶמער ֶגעֶלעְרְנט אֹויְפן ֶוועג ִווי 

ַאזֹוי ְשַטאְרק  ְנֶדעְרֵהיים, ֶער ִאיז ֶגעֶוועןִאי
ייֶבעְרְשְטן ַאז ַקיין שּום ַזאְך ָהאט צּוֶגעִביְנֶדען צּום אֵ 

ִאים ִניְשט ֶגעֶקעְנט ְשֶטעְרן, ֶער ָהאט ַווייֶטער 
ֶגעִדיְנט ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויְפן ֶוועג פּוְנְקט ִווי ֶער 

 ָוואְלט ֶגעִזיְצן ִאין ֵבית ַהִמְדָרש.
 

ֶטעל ִזיךְׁ ָאּפ ַא ִמינוּט  ש ְׁ
ִאיז ַא ְגרֹויֶסע ֶחֶסד פּוֶנעם ֶדער ֱאֶמת ִאיז ַאז ֶעס 

ֵאייֶבעְרְשְטן ַאז ֶמען מּוז ָפאְרן פּון ֵאיין ְפַלאץ צּום 
ַאְנֶדעְרן, ַווייל ַאַסאְך ָמאל ֶזעֶנען ֶמעְנְטְשן ַאזֹוי 
ַפאְרָיאְגט אּון ַפאְרְפָלאְגט ַאז ֶעס קּוְמט ִאים ֲאִפילּו 

ֶטעְלן ַא ִמינּוט אּון ִניְשט אֹויס ַקיין ַצייט ִזיְך ָאְפצּוְש 
ֶרעְדן ֶעְטִליֶכע ֶוועְרֶטער צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, 
"ַבאֶשעֶפער, וואּו ַהאְלט ִאיְך אֹויף ֶדער ֶוועְלט?" 
"ַבאֶשעֶפער, ֶהעְלף ִמיר ַארֹויס ִמיט ָוואס ִאיְך 
 ַדאְרף". ֶווען ֶמען ָפאְרט ָאֶבער אֹויְפן ֶוועג אּון ֶמען 
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ

ּוָסר ֶדעָמאְלט ַחֶזר'ן ִזיְך ִאיֶבער ִאין ֶיעְדן דֹור, אּון ֶווער ֶעס ִוויל ַהייְנט ָזאְגן מ
ע ּוהן אֹויף ֶדעם ֶוועג פּון מֶשה ַרֵבינּו, אֹויף ַא גּוטֶ ַפאר ִאיְדן, ֶקען ֶעס ָנאר ט

 ט ֶעְנק ָנאְך ַאְלץ ִליב" אּוןֶוועג, צּו ְמַחֵזק ַזיין ִאיְדן "ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהא
ָדאס ֶוועט ֵזיי ֶגעְבן ִדי ִחיזּוק צּו ְּתשּוָבה טּוהן אּון צּוִריק קּוֶמען צּום 

 ֵאייֶבעְרְשְטן.

ַווייְזט  ֶערַפאר ַדאְרף ֶמען ֶזעהן צּו ֵגיין צּו ַאַזא ַצִדיק ָוואס ִאיז ְמַחֵזק ִאיְדן, ֶדערְ 
ן צּום ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ֵזיי ִליב, אּון זֵיי ֶקעֶנען ְשֶטעְנִדיג קּוֶמע ֵזיי

 ֵאייֶבעְרְשְטן.
ִדי ֲעֵביָרה  ףז ָדאְך ֶדער ִּתיקּון אֹויָדאס ִאיז ְפַשט ִאין ָפסּוק, ִדי ָפָרה ֲאדּוָמה ִאי

ה",פּון ִדי ֵעֶגל, ָזאְגט ֶדער ָפסּוק,  ּתֹורָׁ ת "הַּ י ָדאס ִאיז ִדי ֶגעֶזעץ פּון דִ  ֹזאת ֻחקַּ
ְך ִדי ֵחְטא ַגאְנֶצע ּתֹוָרה, ַווייל ַאזֹוי ִווי מֶשה ַרֵבינּו ָהאט ֶגעֶרעְדט צּו ִדי ִאיְדן ָנא

 ְרְקן.ֶמען ְשֶטעְנִדיג ֶרעְדן צּו ִאיְדן, ָנאר ְמַחֵזק ַזיין אּון ְשַטאָהֵעֶגל, ַאזֹוי ַדאְרף 
ֵבר" - "ֵלאֹמרָדאס ָזאְגט ֶדער ָפסּוק ַווייֶטער   ֶווען ֶמען ִוויל ָזאְגן ְשְטֶרעְנֶגע דַּ

 ֶוועְרֶטער ַפאר ִאיְדן, מּוז ֶעס ַזיין אֹויְך אֹויף ַא ֵווייֶכע ֶוועג פּון ִחיזּוק.
 ַהַנַחל ֵליל שב"ק ֻחַקת ְשַנת תשס"ז( )ּתֹוךְ 

*** 

ע, לַּ סֶׁ ת הַּ ר ָזאל ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ֶגעֵהייְסן ַפאר מֶשה ַרֵבינּו עֶ  וַּיְַּך אֶׁ
ֶגעְשָלאְגן  ֶרעְדן צּום ְשֵטיין ַאז ֶעס ָזאל ֶגעְבן ַוואֶסער, מֶשה ַרֵבינּו ָהאט ָאֶבער

 ֶדעם ְשֵטיין.
)ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ְשִליָט"א ִאיז ָדאס ַמְסִביר לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט  מֹוַהָרא"ש

א רַּ אַּ  )ָאבֹות ב'(אֹויף ִדי ִמְשָנה  א' ִסיָמן קצ"ז( לָׁ ע, אֶׁ ְתךָׁ ְקבַּ ה ְּתִפלָׁ ֲעשֶׁ ֲחִמים ל ּתַּ
קֹום מָׁ ֲחנּוִנים ִלְפֵני הַּ ע" .ְותַּ ה"ֶקען אֹויְך ֵמייֶנען  "ְקבַּ ָדאס ֵמייְנט ַאז  ,"ְגֵניבָׁ

ם ֶווען ַא ִאיד ֶבעְהט פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן ַא ַזאְך, ַדאְרף ֶעס ַזיין ְבַרֲחִמי
מּוז ַדְוָקא  ּוְבַתֲחנּוִנים, ֶמען ָטאר ִניְשט ַזיין ַפאר'ַעְקְש'ְנט ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער

ָנאר ַאז ֶדער  .ַאזֹוי ִווי ְגֵניָבה ִאיזטּוהן ָוואס ֶמען ָהאט ֶגעֶבעְטן, ָדאס 
 אּון ַאז ִניְשט ִניְשט. ,ֵאייֶבעְרְשֶטער ִוויל ֶגעְבן ָזאל ֶער ֶגעְבן

ֶבעְטן אּון  ַאַווַדאי אֹויף ְּתִפָלה ַדאְרף ֶמען ָהאְבן ַעְקָשנּות, ֶמען ַדאְרף ֶבעְטן אּון
נּות, ן ֶבעְטן ַדאְרף ֶמען ָהאְבן ַאַסאְך ַסְבלָ ָאֶבער ָנאכְ  .ִניְשט אֹויְפֶהעְרן צּו ֶבעְטן

ְרְשֵטייט, אּון ִזיְך ִאיֶבעְרֶגעְבן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן ַאז ֶער ָזאל טּוהן ִווי ַאזֹוי ֶער ַפא
 ַווייל ֶער ֵווייְסט ִדי ֶבעְסֶטע ָוואס ֶעס ִאיז גּוט ַפאר אּוְנז.

ֶגעֶווען ֶדער ְפַגם פּון ִאיז ַאז ָדאס  ֵחֶלק א' ִסיָמן כ'(, )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ןָזאְגט ֶדער ֶרִבי 
י ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ֶגעָוואְלט ַאז ֶער ָזאל ֶבעְטן ִמיט דִ  ,מֶשה ַרֵבינּו

 ָאֶבער מֶשה ַרֵבינּו ָהאט ֶגעְשָלאְגן ,מֹויל, ָדאס ֵמייְנט ִניְשט ִזיְך ַעְקְש'ֶעֶנען
אס ֵמייְנט ַאז ֶער ִאיז ֶגעַגאְנֶגען ִמיט ַעְקָשנּות, ַאז ֶדער ֶדעם ְשֵטיין, דָ 

 ֵאייֶבעְרְשֶטער ָזאל ַדְוָקא טּוהן ָוואס ֶער ָהאט ֶגעֶבעְטן.
יר ַאַודַאי ַביי מֶשה ַרֵבינּו ִאיז ָדאס ֶגעֶווען ַא ַדקֹות'ִדיֶגע ְפַגם, ָוואס מִ 

 ,ֶנעןֹוָרה ְשַרייְבט ָדאס ַאז ִמיר ָזאְלן ִזיְך ָאְפֶלערְ ָאֶבער ִדי ּת .ַפאְרְשֵטייֶען ִניְשט
ִניְשט ִמיט  ַאז ֶמען ָזאל ַאַסאְך ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ָוואס ֶמען ַדאְרף, ָאֶבער

 ַעְקָשנּות, ָנאְכן ֶבעְטן ָזאל ֶמען ִזיְך ִאיֶבעְרֶגעְבן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן.
 עּוָדה ְשִליִשית ֻחַקת ְשַנת תשס"ז()ּתֹוְך ַהַנַחל סְ 

 



 ג
 

רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
 ַצייט ִמיְטן ִזיְך דּוְרְך ָהאט ִניְשט ָוואס צּו טּוהן, ֶקען ֶמען אֹויְסִניְצן ִדי

ֶיעֶדע ָוואְרט ָוואס ֶמען ֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן  .ֶרעְדן ִמיְטן ֵאייֶבעְרְשְטן
ועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע ִאיז ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ַהְצָלָחה ַפאְרן ֶמעְנְטש אֹויף ִדי וֶ 

 ֶוועְלט.
ֶווען ֶמען ָלאְזט ִזיְך ַארֹויס ִאין ֶוועג ַדאְרף ֶמען אֹויְך ֶגעֶדעְנְקן ָוואס ִדי 

"ָכל ַהְדָרִכים ְבֶחְזַקת ַסָכָנה", ֶווען ֶמען  )ְירּוַשְלִמי ְבָרכֹות, פ"ד, ה"ד(ַחַז"ל ָזאְגן 
)סֹוָטה ח:( ְגֶרעֶסעֶרע ַסָכָנה. ִדי ְגָמָרא ָזאְגט ִאיז אֹויְפן ֶוועג ִאיז ֶמען ִאין ַא 

ַאז ֲאִפילּו ַהייְנט ִאיז ִניְשט ָדא ַקיין "ִמיתֹות ֵבית ִדין", ֵבית ִדין ֶקען ִניְשט 
ִמיתֹות  ִדין"ַהְרְג'ֶנען ַקיין ֶמעְנְטְשן, ָאֶבער ֶעס ִאיז ָנאְך ַאְלץ ֶגעְבִליְבן ֶדער 

צּו ֶוועְרן ֶגע'ַהְרְג'ט, ֶוועט שֹוין ֶדער  ְמחּוָיבֵאייֶנער ִאיז , אֹויב "ֵבית ִדין
, אּון ַלייֶדער רח"ל ֵאייֶבעְרְשֶטער צּוִפיְרן ַאז ֶער ָזאל ַבאקּוֶמען ַזיין עֹוֶנש

 ,ֶזעהט ֶמען ַאֶזעְלֶכע ַזאְכן ַפאִסיְרן ִמיט ֶמעְנְטְשן ָוואס ֶוועְרן ֶגע'ַהְרְג'ט
 אֹויף ִדי ֶוועְגן. אּון ְסֶפעִציֶעל

ֶדעִריֶבער ַדאְרף ֶמען ִזיְך צּוֶגעֹוואֹויֶנען ַפאר ֶמען ֵגייט ַארֹויס פּון ִדי 
הֹויז, ִזיְך צּו ְשֶטעְלן ַביי ִדי ְמזּוָזה אּון ֶבעְטן ַא ְתִפָלה ַביים ֵאייֶבעְרְשְטן 

ן צּוִריק קּוֶמען "ַבאֶשעֶפער ֶהעְלף ִמיר ַאז ִאיְך ָזאל ֵגיין ְבָשלֹום אּו
 ְבָשלֹום, אּון ֶעס ָזאל ִמיר ָגאְרִניְשט ַפאִסיְרן ַקיין ְשֶלעְכְטס אֹויְפ'ן ֶוועג".

ָזאל ֶמען ִניְשט ַפאְרֶגעְסן צּו ָזאְגן ַארֹויס ֶמען ָפאְרט  ןֶדעְרָנאְך ֶווע
"ֶווען ֶדער ַבַעל ֲעָגָלה )ֵסֶפר ַהִמדֹות, ֶדֶרְך, ג'( "ְתִפַלת ַהֶדֶרְך". ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 

ְגֵרייט צּו ִדי ֶפעְרד אּון ָוואְגן ָזאְלְסטּו ָזאְגן ְתִפַלת ַהֶדֶרְך", ֶדעְרַפאר ְגַלייְך 
ָזאל ֶווען ֶמען ֵגייט ַאַריין ִאין ַא ַקאר ָזאל ֶמען ָזאְגן ְתִפַלת ַהֶדֶרְך ַאז ֶעס 

אֹויְפן ֶוועג, אּון ִדי ֶזעְלֶבע ֶווען  ַחס ְוָשלֹום ִניְשט ַפאִסיְרן ַקיין ְשֶלעְכְטס
ֶדער ְפִליֶגער ֵהייְבט ָאן צּו ָפאְרן  ןֶמען ָפאְרט אֹויף ַא ְפִליֶגער, ְגַלייְך ֶווע

ָנאְך אֹויף ֶדער ֶעְרד, ָזאל ֶמען שֹוין ָזאְגן ְתִפַלת ַהֶדֶרְך צּו ִניצּול ֶוועְרן פּון 
ַהאְלְטן ַאז ֶמען ֶקען ָזאְגן ְתִפַלת ַהֶדֶרְך  ַאֶלעם ְשֶלעְכְטס. ַאַסאְך פֹוְסִקים

ֲאִפילּו ֶעְטִליֶכע ָמאל ִאין ֵאיין ָטאג אֹויב ֶמען ָפאְרט ֶמעֶרעֶרע ָמאל, אּון 
 ָדאס ִהיט ָאפ ֶדעם ֶמעְנְטש פּון ַאֶלעם ְשֶלעְכְטס.

ְרף צּו וואֹויל ִאיז ֶדער ֶמעְנְטש ָוואס ִניְצט אֹויס ִדי ֶוועְגן ִווי ֶעס ַדא
ַזיין, ּוִבְפַרט ִמיט ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶוועט ֶער ֶגעַראֶטעֶוועט ֶוועְרן פּון 

 ַאֶלעם ְשֶלעְכְטס אּון ִדי ְשִכיָנה ֶוועט רּוֶען ַביי ִאים.
 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש ֵחֶלק ג' ְוֵחֶלק ד' ֶעֶרְך ֶדֶרְך(

 

ִדיג ּבַאנ   ֶטענְׁ  ייֶעןִזיךְׁ ש ְׁ

 המשך בדף ד

בֹות  ִמיֵלי ְדאָׁ
בֹות ער אֹויף ִפְרֵקי אָׁ  פֶׁעְרל וֶׁועְרטֶׁ

 

 
 

 

ט! ין ִאיךְׁ ִניש ְׁ ע ּבִ ָ  ַא ָרש 

 

ס ן ָנאר אֹויף ִדי גוּטְׁ  קּוקְׁ
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צו באקומען דעם גליון יעדע וואך אויף אימעיל, ווי אויך צו אדוועטייזן אינעם גליון 

 Breslevcenter@gmail.com פארבינט אייך צו:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 קאפיען פרינטן און מיר נעמען אן צו
 

 פאר גאר ביליגע פרייזן!
 
 

 ספרים  •  קונטרסים  •  וועכענטליכע גליונות
 
 

 שנעל גוט און ביליג!
 

 743-555-5554רופט אריין פאר א פרייז 
5554printing@gmail.com 

ִדיג ּבַאנ   ֶטענְׁ  ייֶעןִזיךְׁ ש ְׁ
 המשך

 ספרי ברסלב 
 

מעלדן אז מיר מיט פרייד ווילן 
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
 ליט"אפון כ"ק מוהרא"ש ש

 

 אויך קען מען מיטהאלטן
 יעדע וואך דעם שיעור

 אפ-מיט א לייוו הוק

212-444-7171 

 

 

 

 נייעס אינערהאלב
 מוסדותינו הק'

 

 

 מען פארט ארויס אין
 "מחנה תפארת התורה"

אזוי ווי אלע יארן וועלן די בחורים דאס 
יאר אויך ארויספארן אין קעמפ צו וויילן 

ומער וואכן, ווייט אוועק פון די אויף די ז
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, מען פארברענגט אין 

יט די ביימער און הימל און קעמפ נאר מ
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 

נאיינעם מיטן אייבערשטנ'ס הילף אויף אי
ראש השנה אין אומן, אזוי ווי די 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 

סעס, אזוי ווי זומער אויך זיין א גרויסע סוק
אין די פארגאנגענע יארן, און זיך אנשעפן 

 פילע הויפענעס מיט תורה ויראה.
 

 ההרים והגבעות יפצחו לפניכם רנה!
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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
 8:21הדלקת הנרות......................

 8:93.................ר"ש.....סוף זמן ק
 3:39............................מוצש"ק....

 שיעורים כסדרן
  כ"דתענית .................בבלי..........

  ה' .....פאה......................ירושלמי
 'הפרק  ......זבים...תוספתא.........

 
 
 
 

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ם ֶאת ֵעינָׁיו וַּ וִַּישָׁ  ֵאל ש  ְרא ֶאת ִיְש יַּ א ִבְלעָׁ יוֵכן ִלְש רָׁ טָׁ "י ַאז  .בָׁ ָזאְגט ַרשִׁ
ְלָעם ָהאט ֶגעֶזעהְ  יְשט אַ בִׁ ַריין ן ַאז ֶיעֶדער ֶלעְבט ַפאר זִׁיְך אּון ֵקייֶנער קּוְקט נִׁ

יְשט ַאיינְ  צּו ֶיעֶנעם, יְרן פּון זֵייֶעֶרע ֶגעֶצעְלְטן ֶזעֶנען נִׁ י טִׁ י ַאְנֶדעֶרעס דִׁ  .ֶקעְגן דִׁ
יז מו   יָט"א אִׁ יר אס דָ ֲהָרא"ש ְשלִׁ י ָזאְגט ַמְסבִׁ וי ֶדער ֶרבִׁ יט וִׁ ֲהַר"ן לו  יקּוֵטי מו  )לִׁ

יְפ'ן ָפסּוק  :ֵחֶלק ב' ְבַהְקָדָמה( ם ֶאָחד ָהָיה ַאְבָרָהם, ַאז ַאְבָרהָ  :)ְיֶחְזֵקאל ל"ג(או 
י י ְבחִׁ יט דִׁ יְנט ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן מִׁ ינּו ָהאט ֶגעדִׁ ָנה פּון ֶאָחד, ָדאס ֵמייְנט ָאבִׁ

וי ֶער ָוואְלט ֶגע י וִׁ יף ֵקייֶנעם, ָנאר ַאזו  יְשט ֶגעקּוְקט או  ֶווען ֵאיין ַאז ֶער ָהאט נִׁ
י ַגאְנֶצע ֶוועְלט יף דִׁ יֶגער ֶמעְנְטש או   .ֵאייְנצִׁ

ב ָמאל ָוואס ַא ֶמעְנְטש ֶווערְ  ד ַפאר ֶיעְדן ֶמעְנְטש, רו  יז ַא ְיסו   טָדאס אִׁ
יְשקֵ  ידִׁ ין אִׁ יף ַאְנֶדעֶרעָאְפֶגעְשַוואְכט אִׁ יז ָדאס ָנאר ַווייל ֶער קּוְקט או   ייט אִׁ

יםֶמעְנְטְש  ַאְנֶדעֶרע ֶמעְנְטְשן, ָוואס יז  .ן ֶוועְלן ָזאְגן ֶוועְגן אִׁ ֶווען ַא ֶמעְנְטש אִׁ
יְגְסֶטער ֶמעְנְטשָאֶבער  יז ָנאר ֶדער ֵאייְנצִׁ יט ֶדעם ַאז ֶער אִׁ יף  או  ְשַטאְרק מִׁ

יְשט צּוְבָראְכן פּון  אּון ֶער ֵגייט ַווייֶטער ָאן  ֵקייֶנעםֶדער ֶוועְלט, ֶוועְרט ֶער נִׁ
ֶדש ַדת ַהקו  יט ַזיין ֲעבו   .מִׁ

י ָזאְגט  יז ְפַשט ָוואס ֶדער ֶרבִׁ יָמן ח'(ָדאס אִׁ ָיה, סִׁ ת ְראִׁ ת, או  ּדו  י  :)ֵסֶפר ַהמִׁ "מִׁ
ֵצם ֵעיָניו מֵ  ת ְראו  ֶשעו  נו  ְזיו  בִׁ ל מִׁ יצו  ֶווער ֶעס קּוְקט  -ת ְבָרָעה, ַעל ְיֵדי ֶזה נִׁ

ת" נו  ְזיו  יְשט, ֶוועְרט ֶגעַראֶטעֶוועט פּון בִׁ וי ֶמען ָטאר נִׁ יְשט וִׁ ָדאס ֵמייְנט ַאז  .נִׁ
י יְנֶטעֶרעסִׁ יף ַא ְצֵווייְטן, ֶעס אִׁ יְשט או  ְכַלל נִׁ ים ֶווען ַא ֶמעְנְטש קּוְקט בִׁ ְרט אִׁ

יְש  ֶזק ֶגעַמאְכט פּון אִׁ ט צּו ֶזעהְ נִׁ יב ֶיעֶנער ָהאט ֶגעַלאְכט ָאֶדער חו  ים, ן או 
יז נָ  ן אִׁ ָזיו  ת, ַווייל ַא בִׁ נו  ְזיו  אר ָדא דּוְרְך ֶדעם ֶוועְרט ֶער ֶגעַראֶטעֶוועט פּון בִׁ

וי  יב ֶמען קּוְקט וִׁ י ֶדער ְצֵווייֶטער ַלאְכטאו  יף ֵאייֶנער ָוואס קּוְקט נִׁ . ַאזו  יְשט או 
ים ַא ְצֵווייְטן,  יְשט צּוְבֶרעְכןֶקען ֶמען אִׁ  .נִׁ

ְלָעם ָהאט ֶגעֶזעהְ  ין ָפסּוק, ֶווען בִׁ יז ְפַשט אִׁ יְדן ֶלעְבן ֶיעֶדערָדאס אִׁ י אִׁ  ן ַאז דִׁ
יף ַא ְצֵווייְטן, ָהאט ֶער ֶגעוואּוְסט ַאז יְשט או  יְך, ֵקייֶנער קּוְקט נִׁ זֵיי  ַפאר זִׁ

יְשט ֶקעֶנען צּוְבֶרעְכן ָאֶדער ְשַוואְך ַמאְכןֶוועט ֶמען   .ֵקייְנָמאל נִׁ
ָרה ָבָלק ב) את ַהּתו   (ז 

 

*** 

א ִהבִ  ֶון בְ ל  ל בְ יט אָׁ מָׁ ה עָׁ אָׁ א רָׁ ב ְול  יו ִעּמו  ּוְתרּועַּ ִיְש יֲַּעק  קָׁ ֵאל ה' ֱאל  ת רָׁ
ְדָרש ָזאְגט ֶמֶלְך בו   ְדָבר ַרָבה כ, כ(. ֶדער מִׁ  ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער קּוְקט  :)ַבמִׁ
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 ~ ֶעס ִאיז ֵזייֶער ְגִריְנג  ~
 

ִמיר ַדאְרְפן ֵזייֶער ְשַטאְרק ַדאְנֶקען ֶדעם 
ֵאייֶבעְרְשְטן ַפאר ִדי ְגרֹויֶסע טֹוָבה אּון ֶחֶסד 
ָוואס ֶער ָהאט ֶגעטּוהן ִמיט אּוְנז ַאז ִמיר ֵווייְסן 
פּון ֵהייִליְגן ֶרִבי'ן. ֶדער ֶרִבי ֶלעְרְנט אּוְנז ַאַזא 

ַמאֶקע ֶוועג ִווי ַאזֹוי ַא ִאיד ֶקען ְגִריְנֶגע ֶגעְש 
ֶוועְרן ָנאְנט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, דּוְרְכ'ן ֶרעְדן צּום 
ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויף ִדי ֵאייֶגעֶנע ְשְפַראְך, אּון דּוְרְך 

ֵהייִליֶגע ֵעצֹות פּון ִדי ַאֶלע ַאְנֶדעֶרע ְגִריְנֶגע 
ען ִמיר ֶוועְרן אּון אֹויף ֶדעם ֶוועג ֶקענֶ  .ֶרִבי'ן

ָנאְנט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ִמיר ֶקעֶנען ֶוועְרן 
ֱאֶמת'ֶע ֶעְרִליֶכע ִאיְדן, אֹויף ֵזייֶער ַא ְגִריְנֶגע 

 .ןפָ אוֹ 
ַאַסאְך  ועןעוֶ גֶ פּון ִדי ַאְנֶדעֶרע ַזייט ֶזעֶנען 

ְגרֹויֶסע ַצִדיִקים פּון ִדי ְפִריֶעְרִדיֶגע דֹורֹות ָוואס 
ֶעֶרע ֵהייִליֶגע ְסָפִרים ַאז ֶמען ֶקען ְשַרייְבן ִאין ֵזיי

ִניְשט ֶוועְרן ֱאֶמת'ִדיג ָנאְנט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן 
ָנאר אֹויב ֶמען ַפייִניְגט ֶדעם גּוף ִמיט ְשֶוועֶרע 
ִסּגּוִפים, ִמיט ַאַסאְך ַפאְסְטן אּון ִזיְך צּוְבֶרעְכן 

ן צּו ֶדעם גּוף. ָדאס ֶזעֶנען ֵזייֶער ְשֶוועֶרע ַזאכְ 
ָוואס ַא ָפשּוט'ֶער ֶמעְנְטש ֶקען ִזיְך ן ַזאכְ טּוהן, 

ֲאִפילּו ִניְשט אֹויס'ָמָשל'ן, צּום ַבייְשִפיל ִזיְך צּו 
טֹוְבְל'ן אּוְנֶטער ִדי ַאייז, ִזיְך צּו קֹויֶלעְרן ִאין 
ְשֵניי ִאיְנִמיְטן ִוויְנֶטער, צּו ִזיְצן ְצִוויְשן ִביֶנען 

ּון ָנאְך ְשֶוועֶרע ִסּגּוִפים. ַזאְכן ָוואס ַבייְסן, א
 ָוואס ַא ָפשּוט'ֶער ֶמעְנְטש ֶקען ִניְשט טּוהן.

ֶמען ֶדעְרֵצייְלט אֹויְפן ֵהייִליְגן ַצִדיק ֶרִבי ָדִוד 
ֶלעלּוב'ֶער ִזי"ַע ַאז ֶער ָהאט ֶזעְקס ָיאר ֶגעטּוהן 
ִדי ְתשּוָבה פּון "ֵסֶפר ַהָקֶנה" ָוואס ָדאס ִאיז 

ייֶער ְשֶווער צּו טּוהן, ֶעס ִאיז פּול ִמיט זֵ 
ְשֶוועֶרע ַתֲעֵניִתים אּון ִסּגּוִפים. אּון דּוְרְך ֶדעם 
ִאיז ֶער ַטאֶקע צּוֶגעקּוֶמען צּו ָגאר ְגרֹויֶסע 
ַמְדֵריגֹות. ֶמען ֶדעְרֵצייְלט ַאז ָנאְך ַזיין 
י ִהְסַתְלקּות ָהאט ֶמען ֶגעְטָראְפן ַא ָגאר ַאְלְטן גוֹ 

ָוואס ִאיז שֹוין ֶגעֶווען הּוְנֶדעְרט אּון ַאְכט ָיאר, 
אּון ֶער ָהאט ָנאְך ֶגעֶלעְבט ָנאְך ֶעְטִליֶכע ָיאר 
ָנאְכֶדעם, ָהאט ֶמען ֶגעְפֶרעְגט ֶדעם גֹוי ִווי ַאזֹוי 
ֶער ָהאט זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ַאַזא ַלאְנג ֶלעְבן, ָהאט 

ען ַא ְבָרָכה פּון ֶער ֶגעָזאְגט ַאז ָדאס ִאיז ֶגעֶוו
 ֶרִבי ָדִוד ֶלעלּוב'ֶער.

ִדי ַמֲעֶשה ִאיז ֶגעֶווען ַאז ֶדער ַצִדיק ְפֶלעְגט 
 ִזיְך ִפיְרן ַאז ִאיְנִמיְטן ִוויְנֶטער ִאיז ֶער ֶגעַגאְנֶגען 
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אֹויְפן ְשִפיץ פּון ַא ַבאְרג, ָדאְרט אּוְנְטן פּוֶנעם ַבאְרג ִאיז ֶגעֶווען 

ל ָוואס ִאיְנִמיְטן ִוויְנֶטער ִאיז ֶעס ֶגעֶווען ֶגעְפרֹויְרן ַא ְקֵליין ַטייכְ 
ִמיט ְשִטיֶקער ַאייז, אּון ֶדער ַצִדיק ְפֶלעְגט ִזיְך אֹויְסטּוהן ִדי פּול 

ֶוועש אֹויְבן ֶדעם ַבאְרג, אּון ִזיְך ַאָראפֶגעֵלייְגט אּון ִזיְך 
ַח ַאז ֶעס ָהאט ַאָראְפֶגעקֹויֶלעְרט ֶדעם ַבאְרג ִמיט ַאַזא כֹ 

צּוְבָראְכן ִדי ַאייז פּוֶנעם ַטייְך אּון ַאזֹוי ָהאט ֶער ִזיְך ֶגע'טֹוְבְל'ט. 
ַארּום ֶדעם ַבאְרג ָהאְבן ֶגעוואֹויְנט ִאיְנֶגע ֲעֵרִלים, ֵזיי ְפֶלעְגן 
קּוְקן ָוואס ֶדער ַצִדיק טּוט, ֵאייְנָמאל ָהאְבן ֵזיי ָאְפֶגעַמאְכט ַאז 

ן ַמאְכן ֶגעְשֶפעט פּוֶנעם ַצִדיק, ֵזיי ָהאְבן ֶגענּוֶמען ֵזיי ֵגייעֶ 
ְגֶלעְזֶלעְך אּון ֶעס צּוְבָראְכן אֹויף ִדי ִשיְפֵקייט פּוֶנעם ַבאְרג, ַאז 
ֶווען ֶדער ַצִדיק ֶוועט ִזיְך ַאָראפ קֹויֶלעְרן ֶוועט ֶער ִזיְך צּוְשַנייְדן 

 ַרֲחָמָנא ִליְצָלן. ,פּון ִדי ְגָלאז
זֹוי ִאיז ַטאֶקע ֶגעֶווען, ֶדעם קּוֶמעְנִדיְגן ָטאג ֶווען ֶדער ַצִדיק ַא

ָהאט ִזיְך ַאָראְפֶגעקֹויֶלעְרט ֶדעם ַבאְרג ָהאט ֶער ִזיְך ֵזייֶער 
צּוְשִניְטן פּון ִדי ְשִטיֶקער ְגָלאז, ַרֲחָמָנא ִליְצָלן. ֶדעְרָנאְך ָהאט 

ם ַצִדיק, אּון ִאים ֶגעְפֶרעְגט: ֵאייֶנער פּון ִדי גֹוִים ֶגעְטָראְפן ֶדע
"נּו, ָהאט ִאיר ַבאקּוֶמען ַהייְנט גּוֶטע ִסּגּוִפים?", ָהאט ֶדער ַצִדיק 
ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "דּו ָהאְסט ֶעס ֶגעטּוהן? ָזאְלְסטּו ַלאְנג ֶלעְבן!", 
אּון ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ֶדער גֹוי ָוואס ָהאט ֶגעַהאט ַאן 

 ִריַכת ָיִמים.אֹויְסֶטעְרִליֶשע אֲ 
ֶזעהט ֶמען ִווי ַווייט ֶער ָהאט ִליב ֶגעַהאט ִדי ִסּגּוִפים, ִזיְך צּו 
ַפייִניְגן ַזיין גּוף. אּון פּון ֶדעְסט ֶוועְגן ֶווען ֶער ִאיז ֶדעְרָנאְך 
ֶגעקּוֶמען צּום ֵהייִליְגן ֶרִבי ֶרִבי ֱאִליֶמֶלְך ִזי"ַע, ָהאט ֶרִבי ֱאִליֶמֶלְך 

יְך צּוֶגעֶדעְקט ַזיין ָפִנים ִמיְטן ַטִלית אּון ִניְשט ֶגעָוואְלט ִזי"ַע זִ 
קּוְקן אֹויף ִאים, ִביז ַזיין ַהאְרץ ִאיז ֶגעָוואְרן ַאזֹוי ְשַטאְרק 
צּוְבָראְכן אּון ֶער ָהאט ִזיְך ְשַטאְרק אֹויְסֶגעֵווייְנט צּום 

ִבי ֱאִליֶמֶלְך ְמַקֵרב ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ָנאר ֶדעָמאְלט ָהאט ִאים רֶ 
ֶגעֶווען, ַווייל ַביי ִאים ִאיז ֶגעֶווען ִדי ִעיָקר ֲחִשיבּות ַא צּוְבָראְכן 

 ַהאְרץ ָוואס ִאיז ָנאְנט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן.
 

 ַא ְגִריְנֶגע ֶוועג
ֶזעהט ֶמען ִווי ַצִדיִקים ָהאְבן ִזיְך צּוְבָראְכן ֶדעם גּוף ַפאְרן 

ְטן, ָאֶבער ִמיר ָפשּוט'ֶע ִאיְדן ֶזעֶנען ֵזייֶער ַווייט פּון ֵאייֶבעְרְש 
ֶדעם, ִמיר ֶקעֶנען ָדאס ִניְשט טּוהן, ִמיר ִוויְלן ִזיְך ִניְשט ַאזֹוי 
ַפייִניְגן אּון צּוְבֶרעְכן ֶדעם גּוף. ֶדעִריֶבער ַדאְרְפן ִמיר ֵזייֶער 

אְבן ֶדעם ֵהייִליְגן ֶרִבי'ן. ֶדער ַדאְנֶקען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ַאז ִמיר הָ 
ֶרִבי קּוְמט אּון ָזאְגט אּוְנז ִמיט ַא ְשַטאְרַקייט אּון ְקָלאְרַקייט, ַאז 
ִמיר ַדאְרְפן ִניְשט ָהאְבן ִדי ַאֶלע ַתֲעֵניִתים אּון ִסּגּוִפים ְכֵדי צּו 

אּוְנז ְגִריְנֶגע ֶוועְרן ָנאְנט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶדער ֶרִבי ָהאט ַפאר 
ֶגעְשַמאֶקע ֵעצֹות ִווי ַאזֹוי ִמיר ָזאְלן אֹויְך ֶקעֶנען ָנאְנט ֶוועְרן 
צּום ֵאייֶבעְרְשְטן. ֲאִפילּו ֶדער ֶעְרְגְסֶטער ִניֶדעִריְגְסֶטער ֶמעְנְטש, 
אֹויב ֶער ֶוועט ַאֶוועק ַוואְרְפן ַזיין ֵשֶכל אּון ָפאְלְגן ִדי ֵעצֹות פּון 

ן ִבְתִמימּות ּוְפִשיטֹות, ֶוועט ֶער זֹוֶכה ַזיין ַארֹויס צּו ֵגיין פּון ֶרִבי'
 ַאֶלע ַזייֶנע ְשֶלעְכְטס אּון ֶוועְרן ָנאְנט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן.

ֶדער ִעיָקר ִאיז ָנאר ַאז ֶער ָזאל ֶעֶפעֶנען ַזיין מֹויל אּון ָאְנהֹויְבן 
ֶדעְרֵצייְלן ַפאְרן ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶרעְדן צּום ַבאֶשעֶפער, ֶער ָזאל 

ַאֶלעס  , טְפַראְך, ַאֶלעס ָוואס ֶער טּואֹויף ַזיין ֵאייֶגעֶנע ְש 
ְשֶוועִריַקייְטן ָוואס ֶער ֵגייט דּוְרְך ְברּוֲחִניּות ּוְבַגְשִמיּות, אּון ַדאן 

ל ֶפה, ֶוועט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָוואס ֶער ִאיז ַא שֹוֵמַע ְתִפַלת כָ 
ִזיֶכער  ד ִאין ֶיעֶדע ַמָצב, ֶוועט ִאיםֶער ֶהעְרט אֹויס ֶיעְדן ִאי

 צּוֶהעְרן אּון ֶער ֶוועט ִאים ֶהעְלְפן ִמיט ָוואס ֶער ַדאְרף.
ַאז ִאין ַזייֶנע ִאיְנֶגע )ִשְבֵחי ָהַר"ן( ֶדער ֶרִבי ַאֵליין ָהאט ֶדעְרֵצייְלט 

ֶגעַפייִניְגט ִמיט ַתֲעֵניִתים אּון  ָיאְרן ָהאט ֶער ִזיְך ֵזייֶער ַאַסאְך
ִסּגּוִפים, ָאֶבער ְשֶפעֶטער ִאיז ִאיז ֶער ֶגעוואֹויר ֶגעָוואְרן ַאז ֶדער 
ִעיָקר ֶוועג ִווי ַאזֹוי צּו ֶוועְרן ָנאְנט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן ִאיז ָנאר 

ואְלט ָדאס דּוְרְכן ֶרעְדן ַאַסאְך צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ֶוועם ֶער וָ 
ֶגעוואּוְסט ְפִריֶער ָוואְלט ֶער ִזיְך ִניְשט ַאזֹוי ֶגעַפייִניְגט ָנאר ֶער 
ָוואְלט ֶעְנֶדעְרש ֶמער ֶגעֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן. אּון ָדאס ָהאט 

 יר ָזאְלן ִניְשט ַפאְסְטן אּוןֶער אֹויְך ָאְנֶגעָזאְגט ַפאר אּוְנז ַאז מִ 
 

 

 

 גבדף המשך 

  

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

יף זֵייֶער ֵגאּות ת ָנאר או  יף זֵייֶעֶרע ֲעֵבירו  יְשט או   .נִׁ
י ָזאְגט  וי ֶדער ֶרבִׁ יט וִׁ יר לו  יז ָדאס ַמְסבִׁ יָט"א אִׁ ֲהָרא"ש ְשלִׁ יקּוֵטי מו  )לִׁ

יָמן רפ"ב( ֲהַר"ן ֵחֶלק א' סִׁ יְך ַאֵליינְ ַאז ַא ֶמענְ  :מו  ס ַדן ַזיין ְלַכף ְטש ַדאְרף זִׁ
י י גּוֶטע ַזאְכן ָוואס ֶער טּוט אּון זִׁ ְך ְזכּות, ֶער ַדאְרף קּוְקן ָנאר או יף דִׁ

יְשט קּוְקן יט ֶדעם אּון נִׁ ים ְמַחיֶ' ַזיין מִׁ י ְשֶלעְכֶטע ֲחָלקִׁ יף דִׁ י  .או  אּון ַאזו 
יד ַדאְרף מֶ  יְך ַביי ַא ְצֵווייְטן אִׁ יף ֶיעֶנעְמ'ס גּוֶטע או  ען קּוְקן ָנאר או 

יף ֶיעֶנעְמ'ס ְשֶלעְכטְ  יְשט או  ים, אּון נִׁ  .סֲחָלקִׁ
י ֵבייֶדע ַזאְכן צּוַזאֶמען, ֶווען ַא ֶמעְנְטש קּוְקט יְך  אּון ֶבֱאֶמת ֵגייט דִׁ ַביי זִׁ

יף ַזיין גּוטְ  יְך אּון ֶער קּוְקט ָנאר או  יז ֶער ְפֵריילִׁ ַביי ֶיעֶנעם ס, ֶדעָמאְלט אִׁ
יְך ָנאר דִׁ  י ְשֶלעְכטְ ָאֶבער ט ֶווען ַא ֶמעְנְטש ֶזעהְ  .סי גּוטְ או  ס ַביי ָנאר דִׁ

יֶטעְרֶטער ֶמעְנְטש, אּון ֶער ֶזעהְ  יְך ֶוועְרט ֶער ַא ֶדעְרבִׁ ס ט ָנאר ְשֶלעְכטְ זִׁ
 .ַביי ֶיעְדן ֵאייֶנעם

ין ָפסּוק, ֶדער ָפסּוק גֵ  יז ְפַשט אִׁ יד, ָדאס אִׁ יף ֶיעְדן אִׁ יף או  א ייט ַארו  ל 
ֶון בְ ִהבִ  ביט אָׁ י ְשֶלעְכטְ  - יֲַּעק  יף דִׁ יְשט קּוְקן או  י ֶמען ָזאל נִׁ ס פּון דִׁ

יְדן,  ל בְ ָפשּוֶטע אִׁ מָׁ ה עָׁ אָׁ א רָׁ ֵאלִיְש ְול  י  - רָׁ יְשט קּוְקן דִׁ יְך נִׁ אּון או 
יםְשֶלעְכטְ  יקִׁ יף ַצדִׁ יז מֶ . ס או  י אִׁ וי ַאזו  ֶכה צּו ֶדעם? וִׁ יו ִעּמו  ען זו  קָׁ   ה' ֱאל 

ים - יט אִׁ יג מִׁ יז ְשֶטעְנדִׁ יְשט ֶווען ֶמען ֵווייְסט ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער אִׁ , נִׁ
ילּוק ָוואס ֶער ָהאט ֶגעטּוהְ  ים ֶדער ֵאייַקיין חִׁ ֶבעְרְשֶטער ָנאְך ן ָהאט אִׁ

יב ים ַאְלץ לִׁ יט אִׁ יז מִׁ ויְסן ַאז, ֶדעָמאְלטְ  .אּון ֶער אִׁ ת ס ֶוועט ֶער וִׁ ּוְתרּועַּ
י ֶער קּוקְ  - ֶמֶלְך בו   וי ַאזו  יד וִׁ יב ֶיעְדן אִׁ ט ָנאר ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט לִׁ

יס  .או 
ְדָרש ָזאְגט ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ק יז ְפַשט ָוואס ֶדער מִׁ ּוְקט ָדאס אִׁ

י יְשט או  י ְשֶלעְכטְ נִׁ יף זֵייֶער ֵגאּות, ֶדער ף דִׁ יְדן ָנאר או  ס פּון אִׁ
יְך ְשטַ  יד ַהאְלט זִׁ  אְרקֵאייֶבעְרְשֶטער קּוְקט ָנאר או יף ֶדעם ָוואס ַא אִׁ

ת ּוַמֲעשִׁ  ְצו  יט ַזייֶנע מִׁ ים, מִׁ בִׁ יט ֶדעם, אּון ֶער ים טו  יְך מִׁ ֶער ְפֵרייְדט זִׁ
י ְש  יף דִׁ יְשט או  יז זֵייעֶ קּוְקט נִׁ ים ָוואס ֶער ָהאט, ָדאס אִׁ ר ֶלעְכֶטע ֲחָלקִׁ
 .ָחשּוב ַביים ֵאייֶבעְרְשְטן

ָרה ָבָלק ח)  (ז את ַהּתו 
 

*** 

ס בֶ ְרא פִ וַּיַּ  זָׁר בֶ יְנחָׁ ן הַּ ן ֶאְלעָׁ ֲהר  ה וַּיִ ֵהן וַּיָׁ כ  ן אַּ ֵעדָׁ ְך הָׁ ם ִמּתו  ח קַּ קָׁ
ח בְ  מַּ יָט"א ָזאְגט אַ  .יָׁדו  ר  ֲהָרא"ש ְשלִׁ  ז ֶדער ָפסּוק קּוְמט אּוְנז ְמַרֵמזמו 

י ָזאְגט  יָמן ל"ו(ַזיין ָדאס ָוואס ֶדער ֶרבִׁ ֲהַר"ן ֵחֶלק א' סִׁ יקּוֵטי מו  י  :)לִׁ ַאז ֶווען דִׁ
יַאת ְש  יְך או יף ַא ֶמעְנְטש ָזאל ֶער ֵלייֶנען ְקרִׁ ת ְשַטאְרְקן זִׁ ַמע, אּון ַּתֲאוו 

יְלן ַזיין  יט ֶדעם ֶוועט ֶער ָאְפקִׁ  .ֵיֶצר ָהַרעמִׁ
ת טו.(ַחַז"ל ָזאְגן  ִת  )ְבָרכו  ְקֵדק ְבאו  ע ּוְמדַּ ת ְשמַּ ֵרא ְקִריאַּ קו  ל הַּ ֶתיהָׁ כָׁ יו 

ם ְנִנין לו  ֵגיִהנו  ם פּון ֶיעֶנע ֶוועלְ ְמצַּ נו  י ֵגיהִׁ יְשט ָנאר דִׁ ט, , ָדאס ֵמייְנט נִׁ
יף דִׁ  יְך או  י ַפייֶער  יָנאר או  יְלט ֶעס ָאפ דִׁ ת ָוואס ְבֶרענְ ֶוועְלט קִׁ ט פּון ַּתֲאוו 

יֶנעם ֶמעְנְטש  .אִׁ
ְנָחס ָהאט ֶגעֶזעהְ  ין ָפסּוק, ֶווען פִׁ יז ְפַשט אִׁ יְך ָדאס אִׁ יז זִׁ ן ַאז ֶעס אִׁ

ין ֲעֵבירו   ְכָשל אִׁ יְדן, אּון זֵיי ֶוועְרן נִׁ י אִׁ יף דִׁ ת או  י ַּתֲאוו  ְתַגֵבר דִׁ ח ת, מִׁ וִַּיקַּ
ח" בְ  מַּ יְך ַרמַ , ָהאט ֶער ֶגעניָׁדו  "ר  ין זִׁ יַאת ְשַמע ָוואס ָהאט אִׁ "ח ּוֶמען ְקרִׁ

י  יַע ֶגעֶווען דִׁ יט ֶדעם ַמְכנִׁ תועוֶ ְש ֶוועְרֶטער, אּון מִׁ  .ֶרע ַּתֲאוו 
ָרה ָבָלק יז את הַ )  (ּתו 

 
 

 
 



 ג
 

א"ש רָׁ הַּ ת מו   ִשיחו 
 

ָנאר ִליֶבעְרְשט ֶרעְדן ַאַסאְך צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ָוואס ָדאס  ,ִזיְך ַפייִניְגן
ִאיז ֶדער ִטיר אּון ִדי ִריְכִטיֶגע ֶוועג ִווי ַאזֹוי צּו ֶוועְרן ֱאֶמת'ִדיג ָנאְנט 

 צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ֶוועְרן ֱאֶמת'ִדיֶגע ֶעְרִליֶכע ִאיְדן.
ט ַזיין ַקיין ַבְטָלִנים, ַאז ִמיר ֵווייְסן ֶדעִריֶבער ַדאְרְפן ִמיר ֶזעהן ִנישְ 

ָיא פּון ִדי גּוֶטע ֵעצֹות פּון ֶרִבי'ן, ַדאְרְפן ִמיר ָדאס ַטאֶקע ָפאְלְגן אּון 
 ָדאס ְמַקֵיים ַזיין, אּון דּוְרְך ֶדעם צּוקּוֶמען צּו ִדי ְגֶרעְסֶטע ַמְדֵריגֹות.

 

 ַא ֶלעֶכעִריֶגע ַזאק
ַפאְסְטן אּון ִזיְך ַפייִניְגן ַאֵליין ִאיז ָגאְרִניְשט  ֶדער ֱאֶמת ִאיז ַאז ָנאר

ַאז ָדאס ִאיז ַאזֹוי ִווי )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן י'( ֶוועְרד, ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 
ַא ֶלעֶכעִריֶגע ַזאק, ָוואס ֶווען ֶמען ֶוועט אֹויְסֵלייִדיְגן ֶדעם ַגאְנְצן 

ַלייְבן ִדי ֶלעֶכער. ִדי ֶזעְלֶבע ִאיז ֶווען ַא ַזאק, ֶוועט ָנאְך ַאְלץ בְ 
ֶמעְנְטש ַפייִניְגט ִזיְך, ֶער ֵלייִדיְגט ִזיְך אֹויס ֶדעם גּוף, ָאֶבער ִדי 

ִדי ְשֶלעְכֶטע ִמדֹות אּון ַתֲאוֹות ְבַלייְבן ָנאְך ַאְלץ אֹויְפן גּוף.  -ֶלעֶכער 
אס אֹויְסֶדעְרֵצייְלן ַפאְרן ֶדער ִעיָקר ִאיז ַאז ַא ֶמעְנְטש ָזאל דָ 

ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶער ָזאל ִזיְך ֶבעְטן ַביים ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶער ָזאל ַאַסאְך 
ֶלעְרֶנען אּון ַדאֶוועֶנען, ִמיט ֶדעם ֵהייִליְגט ֶער ַזיין גּוף אּון ְבֶרעְנְגט 

 ֶעס ָנאְנט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן.
ם טֹוב ִזי"ַע אּון ֶגעָזאְגט יד צּום ַבַעל שֵ ַאָמאל ִאיז ֶגעקּוֶמען ַא אִ 

ַאז ֶער וואּוְנֶדעְרט ִזיְך ֵזייֶער, ַווייל ֶער ָהאט ֶגעֶזעהן ֶגעְשִריְבן ִאין ִדי 
ִכְתֵבי ֲאִריַז"ל ַאז אֹויב ֵאייֶנער ַפאְסט ֶפעְרִציג ֶטעג אֹויף ַא ָמאל, ֶער 

ִדי ַגאְנֶצע ַצייט, אּון ֶער ְשָלאְפט  ֶרעְדט ִניְשט ַקיין ִאיְבִריֶגע ֶוועְרֶטער
ָנאר ָגאר ֵווייִניג, ֶוועט ֶדער ֶמעְנְטש זֹוֶכה ַזיין צּו רּוַח ַהקֹוֶדש. אּון 
ֶער ָהאט ָדאס ַאְלץ ְמַקֵיים ֶגעֶווען, אּון ֶער ָהאט ִניְשט ַבאקּוֶמען 

 ַקיין רּוַח ַהקֹוֶדש. ִווי ַאזֹוי ֶקען ָדאס ַזיין?
ם טֹוב ִזי"ַע ַארֹויְסֶגעִפיְרט צּום ְשַטאל אּון ֶדער ַבַעל שֵ ָהאט ִאים 

ִאים ֶגעִוויְזן ַא ֶפעְרד ָוואס ִאיז ָדאְרט ֶגעְשַטאֶנען. "דּו ֶזעהְסט ֶדעם 
ֶפעְרד? ֶער ֶעְסט ִכְמַעט ָגאְרִניְשט ָנאר ַאִביְסל ְשְטרֹוי, ֶער ֶרעְדט שֹוין 

אְפט ַמָמש ָגאר ֵווייִניג, אּון ֶער ִאיז ָנאְך ַאְלץ ִניְשט ַפאר ָיאְרן, ֶער ְשלָ 
 ֶגעְבִליְבן ַא ָפשּוט'ֶער ֶפעְרד, ֶער ָהאט ִזיְך ָגאְרִניְשט ֶגעטֹויְשט...

ֶזעהט ֶמען ַאז ֶדער ִעיָקר ִאיז ָנאר אֹויב ִדי ִסּגּוִפים ְבֶרעְנְגן ֶדעם 
ֶבער ְסַתם ַאזֹוי ִאיז ֶעס ִבְכַלל ֶמעְנְטש ֶנעְנֶטער צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, אָ 

ִניְשט ִאיְנֶטעֶרעַסאְנט, אּון אֹויב ֶדער ֶרִבי ָהאט אּוְנז צּוֶגעָזאְגט ַאז 
ֶווען ֶמען ֶוועט טּוהן ַזייֶנע ְגִריְנֶגע ֶגעְשַמאֶקע ֵעצֹות, ֶמען ֶוועט ִזיְך 

ָדאס אּוְנז שֹוין צּוֶגעֹוואֹויֶנען צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶוועט 
ְבֶרעְנְגן צּו ִדי ְגֶרעְסֶטע ַמְדֵריגֹות, ַפאְרָוואס ָזאל ֶמען ִאים ִניְשט 

 ָפאְלְגן?!
ָוואס ָהאט ֵאייֶנער ַאָמאל ִאיז ֶגעקּוֶמען צּו מֹוַהָרא"ש ְשִליָט"א 

ִניְשט צּוִפיל ֶגעַדאְווְנט אּון ֶגעֶלעְרְנט, ֶער ָהאט ָנאר עֹוֵסק ֶגעֶווען 
ין ִסּגּוִפים, ֶער ָהאט ֶגעֶגעְסן ֵווייִניג, ֶגעְשָלאְפן ֵווייִניג, ְוַכדֹוֶמה. אּון אִ 

ִמיט ֶדעם ָהאט ֶער ִזיְך ֶגעְשִפיְרט ֶדעְרהֹויְבן. ָהאט ִאים מֹוַהָרא"ש 
ֶגעָזאְגט: "ֶוועם ֵמייְנְסטּו ַאז דּו ִביְזט ְמַסֵגף ֶווען דּו ֶעְסט ִניְשט 

ֶרעְדְסט ִזיְך ֵאיין ַאז דּו ִביְזט ְמַסֵגף ַדיין ֵיֶצר ָהַרע,  ֶגעֶהעִריג? דּו
ָאֶבער ֶדער ֱאֶמת ִאיז ַאז דּו ִביְזט ְמַסֵגף ַזיין ֵיֶצר טֹוב, ַווייל ֶדער 
ִעיָקר ֲעבֹוַדת ה' ִאיז צּו ֶלעְרֶנען אּון ַדאֶוועֶנען. ֶווען דּו ֶעְסט ִניְשט 

עְרֶנען אּון ִניְשט ַדאֶוועֶנען, אּון דּו ֶגעֶהעִריג, ֶקעְנְסטּו ִניְשט לֶ 
ַפאְרִליְרְסט ָנאר ִמיט ֶדעם. אֹויב דּו ִוויְלְסט ַדְוָקא ִזיְך ְמַסֵגף ַזיין, 
ָזאְלְסטּו ִדיְך ַפייִניְגן ִמיְטן ֶרעְדן, דּו ָזאְלְסט ִניְשט ֶרעְדן ַאזֹויִפיל 

ַצייט ִמיט ֶלעְרֶנען אּון ַנאִריְשַקייְטן, ָנאר אֹויְסנּוְצן ִדי ֵטייֶעֶרע 
ַדאֶוועֶנען אּון ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ָדאס ִאיז ֶדער ְגֶרעְסֶטער 

 ִסּגּוף, אּון ֶדעָמאְלט ָהאְסטּו ֶעֶפעס ַפאְרִדיְנט פּון ֶדעם".
וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ָהאט ֵשֶכל אּון ֶער ָפאְלְגט ִדי ֵהייִליֶגע 

ֶרִבי'ן, ֶוועט ֶער זֹוֶכה צּו צּוקּוֶמען צּו ַזיין ַתְכִלית  ְגִריְנֶגע ֵעצֹות פּון
אֹויף ֶדער ֶוועְלט, וואֹויל ִאיז ִאים אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון וואֹויל ִאיז 

 ִאים אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.
 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש ֵחֶלק ו' ֶעֶרְך ִסּגּוִפים(

 

 

 

 

ת בו   ִמיֵלי ְדאָׁ
ת בו  יף ִפְרֵקי אָׁ  ֶפעְרל ֶוועְרֶטער או 

 

 
 

 

ֶרעְנְגט ַאֶלעס גּוטְ  ַניֹות ּבְ  ס.ִמש ְ

 

ייֶדע ֶוועְגן.  ְדֵריי ֶעס אֹויף ּבֵ
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וואך אויף אימעיל, ווי אויך צו אדוועטייזן אינעם גליון צו באקומען דעם גליון יעדע 

 Breslevcenter@gmail.com פארבינט אייך צו:

ֹוין ִוויל ִאיךְ   וואֹויל ַזיין ש 
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 נייעס אינערהאלב
 מוסדותינו הק'

 

 "מחנה תפארת התורה"
 אין פולן שוואונג

 

מיטן אייבערשטנ'ס הילף האט מען 
אנגעהויבן די זומער אין קעמפ מיט גרויס 
הצלחה, די בחורים האבן זיך איינגעארדענט אין 
קעמפ, און דער קול תורה ותפלה הילכט שוין 

 שטארקייט. אפ בין כותלי בית המדרש מיט א
ווי אויך האבן די בחורים די זכי' צו הערן יעדן 
טאג די אינהאלטסרייכע שיעורים פונעם ראש 
ישיבה שליט"א, פארמיטאג לערנט מען גמרא 
רש"י תוספות בעיון, ביז להלכה למעשה אין 
שלחן ערוך ונושאי כלים, און נאכמיטאג איז דא 
דער צווייטער שיעור אין רבינ'ס ספרים 

כטן מיט דברי חיזוק והתעוררות, מיט געפלא
 וואס די בחורים זענען זיך מחי'.

יבערשטנ'ס הילף אנטשפרעכט דער מיטן אי
מער צו זיין א גרויסע סוקסעס, ווי די בחורים זו

וועלן אהיים פארן מלא וגדוש מיט תורה ויראת 
 שמים.

 ההרים והגבעות יפצחו לפניכם רנה!
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 קאפיען פרינטן און מיר נעמען אן צו
 

 פאר גאר ביליגע פרייזן!
 
 

 ספרים  •  קונטרסים  •  וועכענטליכע גליונות
 
 

 שנעל גוט און ביליג!
 

 743-555-5554ן פאר א פרייז רופט אריי
5554printing@gmail.com 

 טוב ומזל טובסימן 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 הי"ו מרדכי שאול יעקב אינדיג מו"ה
 וויליאמסבורג היכל הקודש ד תורהותלמנהל מ

 

 צו די געבורט פון זיין אינגל למז"ט
 

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

 דורות ישרים ומבורכים.
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 ן קען הערן שיעוריםמע
 פון כ"ק מוהרא"ש שליט"א

 

 אויך קען מען מיטהאלטן
 יעדע וואך דעם שיעור

 אפ-מיט א לייוו הוק
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 וועכענטליכע גליון ארויסגעגעבן דורך
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 בנשיאות כ"ק מרן מוהרא"ש שליט"א
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ֵכן ֱאֹמר ִהְנִני נֹוֵתן לֹו ֶאת בְ  לֹום,לָׁ יין ִלְכאֹוָרה ַדאְרף ֶמען ַפאְרְשט   ִריִתי שָׁ
 ַכר פּון ָשלֹום?ַפאְרָוואס ָהאט ִפְנָחס ַדְוָקא ַבאקּוֶמען ֶדעם ְש 

י מֹוֲהַר"ן מֹוַהָרא"ש ְשִליָט"א ִאיז ָדאס ַמְסִביר לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט  )ִליקּוט 

ֶלק א' ִסיָמן פ'(  ִזיְך  ָנאר ָדא ֶווען ְצו ויי ַפאְרֶקעְרֶטע ַזאְכן ֶקעֶנען ַאז ָשלֹום ִאיזח 
ָאֶבער ֶווען  .ְשֶטעְלן פ ייֶער ִמיט ַוואֶסערמְ ְשֶטעְלן, ֶווען ֶמען ֶקען צּוַזאמְ צּוַזא

ייְסט ָדאס ִניְשט ַקיין ָשל  ֹום.ְצו ויי ִדי ֶזעְלֶבע ַזאְכן ְשֶטעְלן ִזיְך צּוַזאם ה 
ְמט ֶגעִפיֶנען ִמיר ַאז ֶמען ָהאט ִאים ַפאְרֶשעְמט ַאז ֶער ְשַטא ָדא ַביי ִפְנָחס

ְוָקא ָדאס פּון ַא ז ייֶדע ָוואס ָהאט ֶגעִדיְנט ֲעבֹוָדה ָזָרה, ָאֶבער ֶבֱאֶמת ִאיז דַ 
עִדיְנט ֶגעֶווען ַפאר ִאים ִדי ְגֶרעְסֶטע ֲחִשיבּות, ַאז ֲאִפילּו ַזיין ז ייֶדע ָהאט גֶ 

ה ִאיז ֶער ֶגעַגאְנֶגען ִביז ִדי ַפאְרֶקעְרֶטע אּון ֶגעִדיְנט ֶדעם ֲעבֹוָדה ָזרָ 
ייֶבעְרְשְטן ֶבֱאֶמת.  א 

ע ַזאְכן, ֶדעְרַפאר, ַאזֹוי ִווי ִפְנָחס ָהאט צּוַזאְמֶגעְשֶטעְלט ִדי ְצו ויי ַפאְרֶקעְרטֶ 
ז ֶער ֶגעַגאְנֶגען פּון ַאַזא ָאְפְשַטאם ָוואס ֶמען ָהאט ֶגעִדיְנט ֲעבֹוָדה ָזָרה, ִאי

ייֶבעְרְשְטן, ֶדעְרַפאר קּוְמט ִאים ַאַזא ְשַכר, צּו בַ  אקּוֶמען אּון ֶגעִדיְנט ֶדעם א 
ם ְצו ויי ִדי ְבָרָכה פּון ָשלֹום, ָוואס ָדאס ִאיז אֹויְך ֶווען ֶעס ְשֶטעְלט ִזיְך צּוַזא

 ַפאְרֶקעְרֶטע ַזאְכן.
 )ֹזאת ַהּתֹוָרה ִפְנָחס ב'(

*** 
שֶ יִ  ה, אַּ ֵעדָׁ ל הָׁ ר ִאיש עַּ שָׁ ל בָׁ ל ְלכָׁ רּוחֹות ְלכָׁ ר ֵיֵאא ְפֹקד ה' ֱאֹלֵקי הָׁ

 ֶדער ַבַעל ַהּטּוִרים ְבֶרעְנְגט ַא ְמסֹוָרה, ִלְפֵניֶהם וֲַּאֶשר יָׁבֹוא ִלְפֵניֶהם.
ר עַּ יֲ "וֲַּאֶשר יָֹׁבא ֶאת ֵרֵעהּו בַּ , אּון ָנאְך ַא ָפסּוק וֲַּאֶשר יָׁבֹוא ִלְפֵניֶהם""

ֲחטֹוב ֵעִאים", יין ִדי ַשייכּות פּון ִדי ְצו ויי ְפסּוִקים לַּ  .ַדאְרף ֶמען ַפאְרְשט 
י מֹוֲהַר"ן מֹוַהָרא"ש ְשִליָט"א ִאיז ָדאס ַמְסִביר לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט  )ִליקּוט 

ֶלק ב' ִסיָמן ס"ח(  ַווייְזן ַפאְרן  ַאז ֶדער ְשל ימּות פּון ַא ַצִדיק ִאיז ֶווען ֶער ֶקעןח 
ר ֶקען אֹויְך ְגֶרעְסְטן ֶמעְנְטש ַאז ֶער ֶקען וֶועְרן ָנאְך ֶבעֶסער, אּון ַפאְרֶקעְרט עֶ 

ייֶבעְרְשטְ ַווייְזן ַפאְרן ִניֶדעִריגְ  ן אּון ְסְטן ֶמעְנְטש ַאז ֶער ִאיז אֹויְך ָנאְנט צּום א 
ייֶבעְרְשֶטער ָהאט ִאים אֹויְך ִליב.  ַאז ֶדער א 

ֹויט ַזיין ֶדער ַצִדיק ַדאְרף ָהאְבן ַא ַבאזּוְנֶדעֶרע ְשְפַראְך צּו ֶיעְדן ֶמעְנְטש ל
ייֶנעם ַדאְרף ֶמען ְמַחז ק ַזיין ַאז ֶער ִאיז ז ייֶער ָנאְנט צּום  ַמְדר יָגה, א 

ייֶנעם ַדאְרף ֶמען ְמעֹור ר ַזיין ַאז ֶער ֶקען  ייֶבעְרְשְטן, אּון א   .עֶכערָנאְך הֶ ג יין א 
י ֱאֶמת'ֶער ַצִדיק טּוהן, אּון ֶדעְרַפאר ָזאְגט ֶדער ֶרִבי  ןָדאס ֶקען ָנאר אַ   )ִליקּוט 
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אְנקֶ ן אּו ,ְטןֶבע  ~  ~ עןאֹויְך דַּ
 

ַא ִאיד ַדאְרף ִזיְך צּוֶגעֹוואֹויֶנען ְשֶטעְנִדיג 
צּו לֹויְבן אּון ַדאְנֶקען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ַפאר 
ַאֶלע ַזייֶנע ֲחָסִדים. ֶגעֶוועְנִליְך ֶזעֶנען ֶמעְנְטְשן 
צּוֶגעוואֹויְנט צּו קּוְקן ָנאר אֹויף ִדי ְשֶלעְכֶטע 

ָוואס ֵזיי ָהאְבן, ֶמען ַבאֶמעְרְקט ֶמער ֲחָלִקים 
ִדי ְשֶלעְכְטס ִווי ִדי גּוְטס, ָאֶבער ֶווען ֶמען 
קּוְקט גּוט ֶזעהט ֶמען ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער 
ִאיז ַא גּוֶטער, ֶער טּוט ָנאר גּוְטס ַפאר 

, ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִאיז פּול ִמיט ןֶמעְנְטְש 
ֶדע ַזאְך ָוואס ֶעס ֶגעֶשעהט אּון ֶיע ,ַרֲחָמנּות

ָכאְטש  .צּו ַא ֶמעְנְטש ִאיז ָנאר ַפאר ַזיין טֹוָבה
צּוָמאל ֶזעהט ֶמען ִניְשט ְגַלייְך ִדי טֹוָבה, פּון 
אֹויְבְנאֹויף ֶזעהט אֹויס ִווי ֶעס ֵגייט ָנאר 
ְשֶלעְכט, ָאֶבער ֶווען ֶמען ֶגעוואֹויְנט ִזיְך צּו צּו 

ִאיז  ֶעס גּוְטס, ֶזעהט ֶמען ַאז קּוְקן אֹויף ִדי
ָדא ֶגענּוג אּון ָנאְך גּוְטס ָוואס ֶדער 
ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶגעְבט, אּון אֹויף ֶדעם ַדאְרף 

 ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן.ֶמען ְשֶטעְנִדיג ַדאְנֶקען 
ָדאס ַאֵליין ַאז ֶמען ִאיז ֶגעזּוְנט אּון ַאז ִדי 

ֶזעֶנען ֶגעזּוְנט, אֹויף ֶדעם  ַווייב אּון ִקיְנֶדער
ַאֵליין ֶקען ֶמען ִניְשט אֹויְפֶהעְרן צּו ַדאְנֶקען 
אּון לֹויְבן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן. ֶווען ֶמען קּוְקט 

ִדי ִווי ַלייֶדער ִזיְך ַארּום אּון ֶמען ֶזעהט 
פּול ִמיט ִאיִדיֶשע ִקיְנֶדער ֶזעֶנען ְשִפיֶטעֶלער 

יְשט ֶגעזּוְנט רח"ל, ָאֶדער ֶווען ָוואס ֶזעֶנען נִ 
ִניְשט ָהאְבן ואס וָ ֶמעְנְטְשן ַלייֶדער ֶמען ֶזעהט 

ען ֶגעזּוְנֶטע ִקיְנֶדער, ָוואס ֶדער ַצַער ֶקען מֶ 
ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָזאל  -ָגאְרִניְשט ַבאְגֵרייְפן 

ַקיין שּום  - ִקיְנֶדער עִהיְטן ַאֶלע ִאיִדישֶ ָאפְ 
יף ִדי ֶוועְלט ֶקען ִניְשט ַבארּוִאיְגן ֶגעְלט אוֹ 

אּון ַפאְרִגיִטיְגן ִדי שֹויֶדעְרִליֶכע ַצַער פּון 
ָהאְבן ִניְשט ֶגעזּוְנֶטע ִקיְנֶדער רח"ל. ֶדעִריֶבער 

ַא ֶמעְנְטש ָוואס ִאיז ָיא ט מְ ס קּועֶ ֶווען 
אּון ֶער  ,ֶגעזּוְנט אּון ַזיין ִמְשָפָחה ִאיז ֶגעזּוְנט

ְך ָאפ ַאז ֶער ָהאט ָצרֹות אּון ֶער ָהאט ֶרעְדט ִזי
ַטֲענֹות אֹויְפן ֵאייֶבעְרְשְטן, ַאַזא ֶמעְנְטש ִאיז 
ַא ָפשּוט'ֶער שֹוֶטה. ָדאס ַאֵלייְנס ַאז ֶמען ִאיז 
ֶגעזּוְנט אֹויף ֶדעם ַאֵליין ַדאְרף ֶמען שֹוין 
 ַטאְנְצן ֶיעְדן ָטאג אּון ִניְשט אֹויְפֶהעְרן צּו 
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 ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויף ַזייֶנע ְגרֹויֶסע ֲחָסִדים.ֶקען ֶדעם ַדאנְ 
צּו ֶרִבי ָנָתן ִאיז ַאָמאל ַאַרייְנֶגעקּוֶמען ַאן ַאִפיקֹוֶרס ָוואס 
ָהאט ַלייֶדער ֶגעֶרעְדט ֶקעְגן ֵאייֶבעְרְשְטן רח"ל, ֶער ִאיז ֶגעֶווען 

ְשְטן. ֶווען ֶער ָהאט פּול ִמיט ַטֲענֹות אּון ֻקְשיֹות אֹויְפן ֵאייֶבעְר 
ֶגעֶעְנִדיְגט ֶרעְדן ָהאט ִאים ֶרִבי ָנָתן ֶגעָזאְגט: "ִאיְך ֶזעה ִניְשט 
ָוואֶסעֶרע ְשֶלעְכְטס ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ִדיר ֶגעטּוהן ַאז 

ַאז דּו ִביְזט ֶגעזּוְנט,  ֶזעה דּו ִביְזט ַאזֹוי ְברֹוֶגז אֹויף ִאים, ִאיְך
ּון ִקיְנֶדער ֶזעֶנען ֶגעזּוְנט, ִאיְך ֶזעה ִניְשט ַדיין ַווייב א

 ערֶיענֶ ק ָאְפֶרעְדן". ֶווען ַפאְרָוואס דּו ַדאְרְפְסט ִזיְך ַאזֹוי ְשַטאְר 
ָהאט ֶגעֶהעְרט ִדי ֶוועְרֶטער פּון ֶרִבי ָנָתן ָוואס ָהאט ָדאס 

ַאזֹוי ִנְתעֹוֵרר  ֶגעָזאְגט ִמיט ַאַזא ְתִמימּות ּוְפִשיטֹות, ִאיז ֶער
ֶגעָוואְרן צּו ְתשּוָבה, ַאז ֶער ָהאט ְגַלייְך ָאְנֶגעהֹויְבן ֵווייֶנען אּון 

 ֲחָרָטה ָהאְבן אֹויף ִדי ֶוועְרֶטער ָוואס ֶער ָהאט ֶגעֶרעְדט.
ֶדעְרַפאר ִאיז ַא גּוֶטע ַזאְך צּו ֵגיין פּון ַצייט צּו ַצייט 

ִדי ְגרֹויֶסע ִמְצָוה פּון ִביקּור חֹוִלים, אֹויֶסער  .ַבאזּוְכן ְקַראְנֶקע
טּוט ֶעס אֹויף ָנאְך ַא ַזאְך, ַאז ֶמען ֶזעהט ַאז ֶעס ִאיז ַלייֶדער 
ָדא ַאזֹויִפיל ִאיִדיֶשע ִקיְנֶדער ָוואס ִליְגן ֶנעֶבעְך ִאין ְשִפיָטאל 

וייל וַ  .ָמאְלט ַבארּוִהיְגט ֶמען ִזיְךאּון ֶדע ,ִמיט ְגרֹויֶסע ִיסּוִרים
קֹוֶדם ָהאט ֶמען ֶגעֵמייְנט ַאז ֶמען ָהאט ִדי ֶעְרְגְסֶטע ֶלעְבן 
אֹויף ִדי ֶוועְלט, ָאֶבער ָנאְכן ֶזעהן ִדי ְקַראְנֶקע, ַדאְנְקט ֶמען 
ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ַאז ֶמען ִאיז ֶגעזּוְנט אּון ְשַטאְרק אּון ֶמען 

ן ֶמען ָהאט ֶמער ִניְשט ַקיין ַדאְרף ִניְשט ִליְגן ִאין ְשִפיָטאל, אּו
 ן ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ָדאס ִאיז ְפַשט ָוואס ִדי ֲחַז"ל ַטֲענֹות אֹויפְ 

 

ָמש ָדאס ָהאט ֶדער ֶמעְנְטש ֶגעֵמייְנט ַאז ֶער ָהאט מַ  עםאר דֶ פַ ָכל ַהְמַבֵקר ֶאת ַהחֹוֶלה ִנצֹול ִמִדיָנּה ֶשל ֵגיִהנֹום, ַווייל )ְנָדִרים מ.( ָזאְגן 
ן ָוואס ִדי ְקַראְנֶקע ַמאְכן ִמיט ל"ע, ַבארּוִהיְגט ֶמען ִזיְך ַאז ֶעס ִאיז ִניְשט ֶעק ֶוועְלט, אּון ַאזֹוי הי ֶוועְלט, ָאֶבער ָנאְכן ֶזעֵגיִהנֹום אֹויף דִ 

 ֶוועְרט ֶמען ִנצֹול ְמִדיָנה ֶשל ֵגיִהנֹום.
 

אְנִציְר  אלַּ  תלו  פִ י ת ְ ִד  ןב ַּ

ַאז ָדאס ַדאֶוועֶנען אּון ָדאס ֶרעְדן צּום  ,"ְוֶחֶרב ִפִפיֹות ְבָיָדם")ְתִהִלים קמט, ו( אֹויְפן ָפסּוק )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן ב'( ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 
אּון ֶדער ֶרִבי ָזאְגט ַאז  .ייְנט ַאז ֶעס ִאיז ַשאְרף פּון ֵבייֶדע ַזייְטןֵאייֶבעְרְשְטן ִאיז ַאזֹוי ִווי ַא ְשֶוועְרד ָוואס ָהאט ְצֵוויי ַשאְרְפן, ָדאס מֵ 

ַדאְרף ַאְכטּוְנג ֶגעְבן ִניְשט צּו ֵבייְגן ֶדעם ְשֶוועְרד ֶמער צּו ֵאיין ַזייט ִווי צּו ִדי ְצֵווייֶטע, ָנאר צּו ֵגיין  ,ֶווער ֶעס ָהאט ֶדעם ְשֶוועְרד
 ט.פּוְנְקט ִאיְנֶדעְרִמי

צֹות פּון ֶרִבי'ן אּון ֵזיי ְשְטֶרעְנֶגען ֲאִפילּו ֶמעְנְטְשן ָוואס ֵווייְסן שֹוין ַאז ֶמען ֶקען ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ֵזיי ְפרּוִביְרן צּו ָפאְלְגן ִדי עֵ 
יְך ֶמער ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ַזאְכן ָוואס ֶעס ֶפעְלט ֵזיי, ַזאְכן ֶוועְלן ָאֶבער ֶגעֶוועְנלִ  ,ִזיְך ָאן צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן. ֲאִפילּו ֵזיי

ִניְשט ַאזֹויִפיל ַדאְנֶקען אּון לֹויְבן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויף ִדי גּוֶטע ַזאְכן ָוואס ֶער ָהאט ֵזיי שֹוין  ןְרְפן ָהאְבן, אּון ֵזיי ֶוועלְ ָוואס ֵזיי ַדא
 ֶגעֶגעְבן.
ויי ַזאְכן, פּון ֵאיין ַזייט ִאיז ָאֶבער ִניְשט אֹויְסֶגעַהאְלְטן, ְתִפָלה ִאיז ַשאְרף פּון ְצֵוויי ַזייְטן, ָדאס ֵמייְנט ַאז ֶעס ָהאט ִאין ִזיְך ְצוֵ  ָדאס

ע ַזייט ַדאְרף ֶמען אֹויְך ַדאְנֶקען ֶדעם ַדאְרף ֶמען ַטאֶקע ַאַסאְך ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ָוואס ֶמען ַדאְרף, ָאֶבער פּון ִדי ַאְנֶדערֶ 
ְהט אּון ֶמען ֶמען ַדאְרף ַאְכטּוְנג ֶגעְבן ִניְשט צּו ֵבייְגן ֶדעם ְשֶוועְרד ֶמער צּו ֵאיין ַזייט, ָדאס ֵמייְנט ַאז ִוויִפיל ֶמען ֶבעֵאייֶבעְרְשְטן. 

אְנֶקען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויף ַזייֶנע ֲחָסִדים, אּון ַטאֶקע פּוְנְקט ִדי ֶזעְלֶבע ָמאס ִוויִפיל ֶמען ֶבעְהט, ָטאר ֶמען ִניְשט ַפאְרֶגעְסן אֹויְך צּו דַ 
ן ָנאר ָאְפֶרעְדן אּו ָהאט ֶגעֶבעְטן. ֶווען ָדאס ֶוועְרט גּוט ַבאַלאְנִציְרט ַדאן ָהאט ֶמען ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ַהְצָלָחה. ֶמען ֶקען ִזיְך ִניְשט

 ָנאְכַאָמאל ָאְפֶרעְדן ַא ַגאְנְצן ָטאג.
ֶעס ִאיז ִמיר גּוט", ַדאן ָזאְגט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער:  -ֶדער ֶרִבי ָהאט ַאָמאל ֶגעָזאְגט ַאז ֶווען ַא ִאיד ָזאְגט: "ְש'ֹכַח ֵאייֶבעְרְשֶטער 

ייְנט", אּון ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶגעְבט ִאים ָנאְך ַא ַסְך ֶמער ֶשַפע אּון גּוֶטע ַזאְכן, "ָדאס ֵהייְסט ֶדען גּוט? ִאיְך ֶוועל ִדיר ַווייְזן ָוואס גּוט מֵ 
ט, ַדאן ֶקען ֶמען ִאים ַווייְזן ַאז ֶעס ָזאל ִאים ֶבֱאֶמת ַזיין גּוט. אּון ַפאְרֶקעְרט ֶווען ַא ֶמעְנְטש ֶרעְדט ִזיְך ָנאר ָאפ ַאז ֶעס ֵגייט ִאים ְשֶלעכְ 

 ִהיְמל ָוואס ֶעס ִאיז ֶבֱאֶמת ְשֶלעְכט רח"ל. פּון
גּוְטס ִאין ֶיעֶדע ַזאְך, אּון ֶדעִריֶבער ַדאְרף ֶמען ִזיְך צּוֶגעֹוואֹויֶנען ְשֶטעְנִדיג ָנאר צּו קּוְקן אֹויף ֶיעֶדע ַזאְך ָפאִזיִטיוו, ֶזעהן ָנאר ָדאס 

ְצֵווייֶטער ְפֶרעְגט ִאים: "ָוואס ַמאְכְסטּו? ִווי ַאזֹוי ֵגייט ֶעס ִדיר?" ָזאל ֶער ִניְשט ֶעְנְטֶפעְרן ַדאְנֶקען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ֶדעְרַפאר. ֶווען ַא 
ס ֶקען ֶעס ַזיין ָנאְך ַאז ֶעס ִאיז ִאים ִביֶטער אּון ְשֶלעְכט, ָנאר ַפאְרֶקעְרט, ֶער ָזאל ָזאְגן ַאז ֶעס ֵגייט ִאים ֵזייֶער גּוט, ָנאר ֶהעְכְסְטנְ 

 עֶסער.בֶ 
ִדי ִפיֶלע ִנִסים אּון ֲחָסִדים  ֶווען ַא ִאיד ֶגעוואֹויְנט ִזיְך צּו ְשֶטעְנִדיג ָנאר צּו ַדאְנֶקען אּון לֹויְבן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ַדאן ֶוועט ֶער ֶזעהן

 ן וואֹויל ִאיז ִאים אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.ָוואס ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶוועט טּוהן ִמיט ִאים. וואֹויל ִאיז ִאים אֹויף ִדי ֶוועְלט אּו
 

 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש ֵחֶלק ח' ֶעֶרְך תֹוָדה ְוהֹוָדָאה ְוֵחֶלק י' ֶעֶרְך ֵגיִהנֹום( 

 

 

 

 

  

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ֶלק ב' ִסיָמן י"ח( ה, ַאז ֶעס ִאיז ַא ְגרֹויֶסע ַסָכָנה צּו ָזאְגן ּתֹורָ  מֹוֲהַר"ן ח 
ָדאס  .ן ִמיט ִדי ּתֹוָרה ָוואס ֶמען ָזאְגטַווייל ֶמען ֶקען ַהְרְג'ֶנען ֶמעְנְטְש 

ייְנט ַאז אֹויב ָזאְגט ֶמען ִדי ִניְשט ִריְכִטיֶגע ַזאְך פַ  אְרן ִניְשט מ 
 ִריְכִטיְגן ֶמעְנְטש, ָהאט ֶמען ֶגע'ַהְרְג'ט ֶדעם ֶמעְנְטש.

ייֶבעְרְשְטן,  ינּו ֶגעֶבעְטן פּוֶנעם א  ִיְפֹקד ה' ָדאס ָהאט מֶשה ַרב 
ה,אֱ  ֵעדָׁ ל הָׁ ר ִאיש עַּ שָׁ ל בָׁ רּוחֹות ְלכָׁ י הָׁ ייֶבעְרְשֶטער ֹלֹקַּ  ֶדער א 

ֶשר ֵיֵאא ִלְפֵניֶהם וֲַּאֶשר יָׁבֹוא ָזאל ְשֶטעְלן ַאַזא ַמְנִהיג,  אַּ
 ַאַריין ְבֶרעְנְגן ִדי ִאיְדן ָוואס ,ַאָמאל ַדאְרף ֶער ְמַחז ק ַזיין ִלְפֵניֶהם,

ייֶנען ַאז ז יי ֶזעֶנען שוֹ  ַזיין  ין ִאיְנְדרֹויְסן, אּון ַאָמאל ַדאְרף ֶמען ְמעֹור רמ 
ייֶנעם ַאז ֶער ֶקען ָנאְך ֶמער טּוהן.  א 

הּו וֲַּאֶשר יָֹׁבא ֶאת ֵרעֵ  ,אּון ָדאס ְשֶטעְלט צּו ִדי ְמסֹוָרה ֶדעם ָפסּוק
ֲחטֹוב ֵעִאיםעַּ יֲ בַּ  ייֶנעםר לַּ  , ָוואס ֶדער ָפסּוק ֶרעְדט ָדאְרט פּון א 

אְך ָזאל ִזיְך ִניְשט אּוְנֶטעְרֶנעֶמען ַאַזא ַז ֶמעןַהְרְג'ט ְבשֹוג ג, ַאז ָוואס 
ִמיט ֶדעם ַהְרֶג'ֶנען  ןֶקע ֶמעןצּו ָזאְגן מּוָסר ַפאר ֶמעְנְטְשן, ַווייל 

 ֶמעְנְטְשן, ָנאר ַאן ֱאֶמת'ֶער ַצִדיק ֶקען ָדאס טּוהן.
 

 תשס"ה( )ּתֹוְך ַהַנַחל ְסעּוָדה ְשִליִשית ִפְנָחס
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יין ָמאל גו ט זַּ  ְס'ֶוועט ָנאְך אַּ

 המשך בדף ד

בֹות  ִמיֵלי ְדאָׁ
בֹות  ֶפעְרל ֶוועְרֶטער אֹויף ִפְרֵקי אָׁ

 

 
 

ָמאל! יב  ָאן ָנאְכאַּ אְלן? הו  ֶגעפַּ ְ ָראפ  יְזט אַּ  ב ִ

ט ֵוויי טו הן ָרה, ֶוועט ִדיר ִניש ְ ו   ֶלעְרן ת 

 

 
 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 הי"ושמעון ברוין  ה"הנגיד מוהרבני 
 

 עב"ג למזל טובצו די שידוך שליסן פון זיין זוהן 
 

איז ער טענדיג ש ,פאר אונזערע הייליגע מוסדות שטארק איבערגעגעבן שמעון איז גארר' 
וואס ער האט מנדב געווען  ספעציעל מיט דעםו יעדע צייט. און גרייט ארויסצוהעלפן צ

 נעם קעמפאי ת המדרשדעם בי
 

 היכל הקודש ברסלבמחנה 
 

 .לייסטונגען פאר אונזערע מוסדות נאך פילע און
 

אים ביישטיין אז דער שידוך זאל זיין א  ןזאל יםזכות ידדער אייבערשטער זאל העלפן אז 
קשר של קימא און א בנין עדי עד, ער זאל זעהן פיל אידיש נחת פון אלע זיינע קינדער און 

 אייניקלעך, דורות ישרים ומבורכים, מיט סייעתא דשמיא אמן.
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צו באקומען דעם גליון יעדע וואך אויף אימעיל, ווי אויך צו אדוועטייזן אינעם גליון 

 Breslevcenter@gmail.com פארבינט אייך צו:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 סימן טוב ומזל טוב
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 ינ" שמואל דוד ברוין חתןה
 תלמיד ישיבתינו הק'

 

 עב"ג "טאיז א חתן געווארן למזוואס 
 

עס דער אייבערשטער זאל העלפן אז 
זאל זיין א קשר של קימא און א בנין 

 דורות ישרים ומבורכים. עדי עד,
 

 

 

 וב ומזל טובסימן ט
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 נ"יעון באנדא שמ החתן
 תלמיד ישיבתינו הק'

 

 וואס איז א חתן געווארן למז"ט עב"ג
 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז עס 
זאל זיין א קשר של קימא און א בנין 

 עדי עד, דורות ישרים ומבורכים.
 

 

 

 

יין ָמאל גו ט זַּ  ְס'ֶוועט ָנאְך אַּ
 המשך

 
 מיר נעמען אן צו

 קאפיען פרינטן און
 

 פאר גאר ביליגע פרייזן!
 
 

 ספרים - קונטרסים - וועכענטליכע גליונות
 

 גוט און ביליג! ,שנעל
 

 743-555-5554רופט אריין פאר א פרייז 
5554printing@gmail.com 

 הדרן עלך
 ששה סדרי תוספתא!

 

 

 אן דייבט ומען ה
 מחזור אין תוספתא פופצנטע

 

עס איז גרויס די פרייד ביי אלע אנשי שלומינו אז מיטן 
ששה מאל  פערצטןאייבערשטנ'ס הילף ענדיגט מען יעצט צום 

הייבט מטות פרשת  זונטאגדעם קומענדיגן  , אוןסדרי תוספתא
 תוספתא. מחזור אין פופצנטעמען אן די 

איז איינגעפירט ביי אנשי שלומינו ס'שוין גאר אסאך יארן וואס 
צו לערנען יעדן טאג א דף גמרא פון תלמוד בבלי און א דף פון 

 תלמוד ירושלמי, אזוי ווי עס איז געדרוקט אין די לוח ברסלב.
אין יאר תשנ"ח לפ"ק אינעם יום טוב שבועות, דער טאג וואס 

ה פון דאסניי, האט מוהרא"ש שליט"א מיר זענען מקבל די תור
צוגעלייגט אז מען זאל אויך לערנען יעדן טאג א פרק פון 

בלי 'ב", בית"תוספתא, און מיט דעם האט מען א גאנצע 
 .וספתא'תרושלמי 'י

בגשמיות זוכט יעדער צו האבן א שיינע אז מען זעהט 
געשמאקע גרויסע הויז פאר זיך און פאר די משפחה מיט ישוב 

פון  סאז א דירה נאה איז איינ)סוכה נ"ז:( , און אזוי זאגן חז"ל הדעת
וי דארף און אויב אז .מרחיבין דעתו של אדםזענען די זאכן וואס 

כן אז ער זאל האבן א שיינע גוטע הויז דאך א מענטש זיכער זו
בלייבט אויף אייביג, און מיט דאס אויך אויף יענע וועלט, וואס 

וספתא, 'תרושלמי און 'יבלי 'בדן טאג דעם וואס מען לערנט יע
און מען גייט עס איבער איין ", בית" יבותתאשי וואס איז די ר

מאל און נאכאמאל, מיט דעם בויעט מען זיך אויף א שיינע 
הערליכע געשמאקע הויז אויף יענע וועלט, וואס דאס בלייבט 

 פארן מענטש אויף אייביג.
זיי דורכגיין די גאנצע  מען זעהט ליידער מענטשן וואס עס קען

זיבעציג יאר און זיי האבן נישט זוכה געווען אפילו איין מאל 
תוספתא, און זיי גייען און אדורך צו גיין און ענדיגן בבלי ירושלמי 

גרויס רחמנות  , און עס איז אאן קיין תורה אוועק פון די וועלט
 דארף מען האבן שכל און זעהן יבערדער אויף זייערע נשמות.

דף א  ,דף בבלי אאריינצוכאפן צו לערנען יעדן טאג כאטש 
מיט גרייט מען זיך אן גוטע  ירושלמי און א פרק תוספתא, און

 שפעזן מיטצונעמען אויף יענע וועלט.
יעצט ווען מען גייט אנהויבן א פרישע מחזור אין לימוד 
התוספתא, איז די פאסיגסטע צייט זיך מיטצוכאפן, און אנהויבן 

 .צו לערנען יעדן טאג א פרק תוספתאסדר מיטן 
עס ווערט געדרוקט יעדע וואך די פרקים וואס מען לערנט יענע 
וואך לויטן סדר פונעם לוח ברסלב, באותיות גדולות מאירות 

 עינים מיט נקודות, מיט א פירוש אויף די שווערע ווערטער.
 אויב זענט איר .מען קען עס באקומען יעדע וואך אויף אימעיל
ים פון תוספתא אינטערעסירט צו באקומען יעדע וואך די קונטרס

צו מיט די ווארט 'תוספתא' , שיקט אן אימעיל און ירושלמי
breslevcenter@gmail.com , וועט  מיטן אייבערשטנ'ס הילףאון

 דאס באקומען יעדע וואך. איר
 הזה! הבי"ת כבוד יהיה גדול
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 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 ו"הי יואל ראזענבערג ה"מו
 

 ט"די געבורט פון זיין אינגל למזצו 
 

ער דער אייבערשטער זאל העלפן אז 
זאל זעהן פיל אידיש נחת פון אלע זיינע 

 , דורות ישרים ומבורכים.קינדער
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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

 

ל בַּ נָׁ ֵהן הֵ  עַּ ר מַּ ם ִלְמסָׁ ר ִבְלעָׁ ֵאל ִבְדבַּ יּו ִלְבֵני ִיְשרָׁ י ָזאְגט .'הה הָׁ  ֶדער ֶרבִּ
יקּוֵטי מֹוֲהר  ) יָמן מ' ן ֵחֶלק א"לִּ י ֵרייד פּון א  ָרָשע א  ( ג"סִּ ז דִּ ת'א  ע  ר ד  אְכט ,'ב  ז  מ  א 

יְך  ןּוא .ֵבירֹותֶדער ָוואס ֶהעְרט ֶעס ָזאל טּוהן עֲ  אְרף ֶמען זִּ אר ד  ֶדעְרפ 
וי א  ָרָשע ֶרעְדט יְשט צּו ֶהעְרן וִּ יְטן נִּ אר דֶ , ָאְפהִּ אְדט ֵזייֶער פ  עם ו וייל ָדאס ש 

 .ָוואס ֶהעְרט ֶעס
ֵאל נָׁ ֵהן הֵ , ָדאס ָזאְגט ֶדער ָפסּוק יּו ִלְבֵני ִיְשרָׁ ר"ה הָׁ ם" ִבְדבַּ י ֵרייד  ,ִבְלעָׁ דִּ

ְלָעם ָהא יְדןָוואס בִּ י אִּ אר דִּ אְדט פ   .ט ֶגעֶרעְדט ָהאט ֶגעש 
ת'ָוואס ֵמייְנט א  ָרָשע א   ע  ר ד  י ָזאְגט ָנאר  ?'ב  יקּוֵטי מֹוֲהר  )ֶדער ֶרבִּ ן ֵחֶלק א "לִּ

יָמן רפ ף ְזכּות( ב"סִּ ן ז יין ְלכ  אְרף ֶיעְדן ֶמעְנְטש ד  ז ֶמען ד  ילּו א  ָרָשע ָגמּו, א  ר ֲאפִּ
ף ְזכּותד   ן ז יין ְלכ  י  .אְרף ֶמען אֹויְך ד  ויֶדער ָזאְגט ָאֶבער ֶדער ֶרבִּ דֹות )וִּ מִּ ֵסֶפר ה 

יָמן פ יָבה סִּ יתאֵ "( ח"אֹות ְמרִּ ֵמסִּ ל ה  ין ְזכּות ע  ְמדִּ ית ."ין ְמל   א  ֶמעְנְטש ָוואס, א  ֵמסִּ
ְנֶדעֶרע ֶמעְנְטְשן פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן ים , ֶרעְדט ָאפ א  ן ז ייאִּ יְשט ד  ן ָטאר ֶמען נִּ

ף ְזכּות  .ְלכ 
ים יֵני ְרָשעִּ יז ָדא ְצֵוויי מִּ ז ֶעס אִּ ֵליין א  ָרָשע ֶווען , ֶזעהט ֶמען א  יז א  אִּ

ין ֲעֵבירֹות אְלן אִּ יְש , דּוְרְכֶגעפ  יְך נִּ ז ֶער ָהאט זִּ ֵמד ְזכּות ז יין א  ט ֶקען ֶמען ְמל 
אְרְקן אֹויף ז יין ֵיֶצר ָהר ע ֶרעְדט אֹויְך צּו א  א  ָרָשע ָאֶבער ֶווען , ֶגעֶקעְנט ְשט 

ימּוד ְזכּותעדֶ , ְצֵווייְטן צּו טּוהן ֲעֵבירֹות יין לִּ יְשט ק  אּון פּון , ר ָהאט שֹוין נִּ
אְרף ֶמען ְשֵטיין ו וייט ים ד   .אִּ

י ֶוועְרֶטער  אר אֹויף דִּ י ְטָראְפן  "הנָׁ ֵהן הֵ "ֶדעְרפ  א ֵגֵרש"ֶזעֶנען ָדא דִּ ְזלָׁ  ",אַּ
ויל  י ֵרייד פּון ֶדעם ָרָשע ָוואס וִּ ז דִּ ז א  ֶוועק ֵגיין פּוֶנעם  ָזאלען מֶ צּוֶרעְדן א  א 

יק דִּ יר טָדאס ֶווע, ֵאייֶבעְרְשְטן ָאֶדער פּוֶנעם צ  יע  ז יין אֹויף דִּ ְשפִּ ז ,מ  א " א  ְזלָׁ אַּ
ארְ  "ֵגֵרש יר פ  ֶוועְקֵגיין אּון ֶמען ָזאל דִּ ז דּו ָזאְלְסט א  י ְקדּוָשהא  ייְבן פּון דִּ , ְטר 

ים יְטן פּון אִּ יְך זֵייֶער הִּ אר ָזאְלְסטּו זִּ יְשט צּוֶהעְרן , אּון ֶדעְרפ  יְך נִּ אּון זִּיֶכער זִּ
ים  .צּו אִּ

טֹות ג) ּתֹוָרה מ   (ֹזאת ה 

*** 
 

ךְ  לַּ ה הָׁ ן ְמנַּשֶּ ָרא .ְויִָׁאיר בֶּ יטָ "מֹוה  יר ֶדעם ָפסּוק לֹויט וִּ "ש ְשלִּ ְסבִּ יז מ  וי א אִּ
י ָזאְגט  יקּוֵטי מֹוֲהר  )ֶדער ֶרבִּ יָמן צ' ן ֵחֶלק א"לִּ אר א  ֶמעְנְטש ֵגייט  (ז"סִּ ז פ  א 

יָנה פּון  י ְבחִּ אְרף ֶער ָהאְבן דִּ אֶוועֶנען ד  ה"ד   ָוואס ָדא ֵמייְנט ", ְמנַּשֶּ
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רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
 

 ~ִדי ְדֵריי וָׁואְכן   ~
 

אְכְטן ִדי ֶטעג פּון  אְטרַּ ין "ֶמעְנְטְשן בַּ בֵּ
ְמָצִרים יי ָוואְכן ְצִוויְשן ִשְבָעה ָעָשר  -" הַּ ִדי ְדרֵּ

מּוז אּון ִתְשָעה ְבָאב ְטרֹויֶעִריֶגע  סַאלְ , ְבתַּ
ֶפעס ֶעס ֶזעהט עֶ , ִדיֶגע ֶטעג'ָמָרה ְשחֹוָרה

אֶלעֶנע ִניֶדעִריֶגע ֶטעג ֶמען ען ווֶ , אֹויס ִווי ֶגעפַּ
ייֶבעְרְשְטן וייט פּוֶנעם אֵּ ייֶער וַּ ֶמען ֶקען , ִאיז זֵּ

ייֶבעְרְשְטן  ֶדעָמאְלט ִניְשט ִדיֶנען ֶדעם אֵּ
 .ֶגעֶהעִריג

ָנאר  .ָאֶבער ֶדער ֱאֶמת ִאיז ִניְשט ַאזֹוי
אְרֶקעְרט עֶנען ְגרֹויֶסע ִדי ֶטעג זֶ , פּוְנְקט פַּ

צּו ָנאְנט ְסֶפעִציֶעל ְמסּוָגל  ֶזעֶנעןָוואס , ֶטעג
ייֶבעְרְשְטן ָנאְך ֶמער אּון , ֶוועְרן צּום אֵּ
 .ְגִריְנֶגער פּון ַא גַּאְנץ ָיאר

אר ֶרִבי ָנָתןָמאל ַאָהאט ֶמען  , ָנאְכֶגעָזאְגט פַּ
ֶעְרִליֶכע ִאיְדן ְפֶלעְגן ָזאְגן ַאז ִאין ִדי ָוואס 

ייֶעֶרע טֶ  יי פּון זֵּ אְלן זֵּ ְמָצִרים פַּ ין הַּ עג פּון בֵּ
יגֹות ְדרֵּ ָהאט ֶרִבי ָנָתן ֶגעָזאְגט אֹויף ֶדעם  .מַּ

אְרֶקעְרט, ַאז ֶעס ִאיז ִניְשט ֱאֶמת ֶטעג ִדי , פַּ
אּון ֶוועְרן ָנאְנט , ייְגןֶקען ֶמען ְגִריְנֶגער ְשטֵּ 

ייֶבעְרְשְטן יי ַא ַאזֹוי ִווי ֶמען ֶזעהט בַּ , צּום אֵּ
אץ ִאיז  אלַּ יין פַּ ֶקעִניג ַאז ֶווען ֶער ִאיז ִאין זַּ

ָאֶבער ֶווען ֶער , ְשֶווער צּו צּוקּוֶמען צּו ִאים
 ְךסַּ  ִאיז אַּ , ן גַּאסאֹויפְ , ן ֶוועגִאיז אֹויפְ 

  - ִדי ֶזעְלֶבע ֶיעְצט. ְגִריְנֶגער צּו קּוֶמען צּו ִאים
ְמָצִרים" ין הַּ ייֶבעְר  -" בֵּ ְשֶטער ִאיז ֶווען ֶדער אֵּ

ִאיז ֶער ָנאְך ֶמער ֶנעְנֶטער , ִכְבָיכֹול ִאין ָגלּות
אּון ִמיר ֶקעֶנען ָנאְך ְגִריְנֶגער אּון , צּו אּוְנז

אּון צּו ֶרעְדן צּו , ְשֶנעֶלער צּו קּוֶמען צּו ִאים
 .ִאים

יין אּון ְצָוואְנִציג  יי ָוואְכן ֶזעֶנען אֵּ ִדי ְדרֵּ
ם ְטִרָיא פּוֶנעם שֵּ יז ִדי ִגימַּ ָדאס אִ , ֶטעג
וייְזט ַאזער שֵּ ָוואס דֶ , ה"אקי ֲאִפילּו ִביז  ם וַּ

ֶקען ֶמען , ֶיעְצט ִאיז ֶמען ִניְשט ֶגעֶווען וואֹויל
יין וואֹויל אּון ֶעְרִליְך 'פּון ֶיעְצט' ייְבן צּו זַּ , ָאְנהֵּ

י מֹוֲהרַּ ) ַאזֹוי ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט ֶלק א"ִליקּוטֵּ ִסיָמן ' ן חֵּ

וייְזט '( ו ם וַּ  ין ַאָנא ָזמִ "ַאז ֶדער שֵּ
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רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
י ייְנטָוואס  ,"ְלֶמֱהוֵּ ִניְשט ֶגעֶווען  יזען אִ מֶ ֲאִפילּו  זַא ָדאס מֵּ

ייבְ , גּוט ִביז ֶיעְצט יין גּוט עןמֶ  טהֵּ  .ָאן פּון ֶיעְצט צּו זַּ
י ֶנעְמט , יֶעֶרע אֹוָצרָנאר ַאזֹוי ִווי ֶווען ֶעס ִאיז ָדא ָגאר ַא טֵּ

אְך ְשֶלעֶסער אְרִזיְגְלט ֶעס ִמיט ַאסַּ , ֶמען ֶעס ַארּום אּון ֶמען פַּ
י ֶעס ָזאל ִניְשט ָאְנקּוֶמען צּו ֶדעם ִניְשט ִריְכִטיְגן ֶמעְנְטש , ְכדֵּ

אקּוֶמען אְרף ֶעס ִניְשט בַּ ַאזֹוי , ִדי ֶזעְלֶבע ִאיז ֶיעְצט. ָוואס דַּ
יי וָ  ַאֶזעְלֶכע , ואְכן ֶזעֶנען ַאֶזעְלֶכע ֶגעהֹויֶבעֶנע ֶטעגִווי ִדי ְדרֵּ

ואְלִדיֶגע אֹוָצר אְרָמאְגן ִאין ִזיְך ַא ֶגעוַּ ַאז ֶמען , ֶטעג ָוואס פַּ
ייֶבעְרְשְטן ייט ֶוועְרן ָנאְנט צּום אֵּ אר , ֶקען ְגִריְנֶגעְרהֵּ ֶדעְרפַּ

ע ַארּום ֶגענּוֶמען ִמיט ַאֶזעְלכֶ  ע ָהאט ֶעס ֶדער יֵֶּצר ָהרַּ
ְצבּות אּון ָמָרה ְשחֹוָרה ַאז ֶמען ָזאל ִניְשט , ְשֶלעֶסער פּון עַּ

ֶכל .ֶקעֶנען צּו קּוֶמען ֶדעְרצּו ָלאְזט , ָאֶבער ֶווער ֶעס ָהאט שֵּ
אְרן ָנאר , ֶער קּוְקט ִניְשט אֹויף ִדי ַאֶלע ִדְמיֹונֹות, ִזיְך ִניְשט נַּ

ייט ִמיט אַּ  אְך , ִפָלהְך תְ סַּ  ֶער ִניְצט אֹויס ִדי צַּ ֶער ֶבעְהט ַאסַּ
ייֶבעְרְשְטן ייט צּוקּוֶמען צּו  אןן דַּ אּו ,ֶדעם אֵּ ֶוועט ֶער ְגִריְנֶגעְרהֵּ

אְכן  .ְגרֹויֶסע זַּ
ִגיד פּון  ייִליְגן מַּ ְקדֹוִשים ְבֶרעְנְגן פּוֶנעם הֵּ ִדי ְסָפִרים הַּ

ל)ֶמעְזִריְטש  ת ִיְשָראֵּ י, ֲעבֹודַּ ְסעֵּ יָכה א)ן ָפסּוק אֹויפְ ( מַּ ל רֹוְדֶפיָה כָ '( אֵּ
ְמָצִרים ין הַּ י " .ִהִשיגּוָה בֵּ  ֶווער ֶעס לֹויְפט ָנאְך ", ָקּה -ָכל רֹוְדפֵּ

 

ייֶבעְרְשְטן ייְכן", ִהִשיגּוהָ " .ֶדעם אֵּ ְמָצִרים" .ֶקען ִאים ֶדעְרְגרֵּ ין הַּ ְוָקא ִאין ִדי ֶטעג פּון ", בֵּ ְמָצִרים"דַּ ין הַּ  ".בֵּ
ָבִתים  יי ָוואְכן ֶזעֶנען ִדי שַּ ייְכן ִאיֶבעְרן ָיאר, ָגאר ְגרֹויסְסֶפעִציֶעל פּון ִדי ְדרֵּ ייֶער ְגלַּ ָבִתים ֶזעֶנען  .ָוואס ִאיז ִניְשָטא זֵּ יי שַּ ִדי ְדרֵּ

יי ָיִמים טֹוִבים חת בָ ער שַּ טֶ ְש ְר ער עֶ דֶ , ַאְנְטֶקעְגן ִדי ְדרֵּ  תשַּ ְר פַּ  אּון, תִאיז ֶקעְגן ְשבּועוֹ ת בָ שַּ ער וייטֶ וֵּ צְ ער דֶ , ִאיז ֶקעְגן יֹום טֹוב ֶפסַּ
זֹון - ְדָבִרים ָבת חַּ ָבִתים .ִאיז ֶקעְגן סּוכֹות שַּ יי ְסֶפעִציֶעל ָחשּוֶבע שַּ אר ֶזעֶנען זֵּ ָבת פּון , אּון ֶדעְרפַּ זֹון ִאיז ָגאר ִדי ְגֶרעְסֶטע שַּ ָבת חַּ אּון שַּ

זֹון"ֶדער ָנאֶמען , ָיאר ְעי)ְגט ִווי ֶדער ָפסּוק ָזא, גֵּייט ַארֹויף אֹויף ְנבּוָאה" חַּ ְעָיהּו" '(א' ְישַּ זֹון ְישַּ ִדיִקים ֶזעֶנען זֹוֶכה צּו ֶזעהן ִאין ֶדעם  ."חַּ צַּ
ָבת ִמְקָדש, שַּ ית הַּ ינּו, ֶדעם ְדִריְטן בֵּ ָרה ְבָימֵּ  .ָוואס ֶוועט אֹויְפֶגעבֹויֶעט ֶוועְרן ִבְמהֵּ

 

יֶטער  יס טֶווער  פּון ּבִּ  זִּ

ִמְקָדש ַאז יִ  '(ִיְרְמָיה א)ֶדער ָפסּוק ָזאְגט  ית הַּ ָנִביא ָהאט ְנִביאֹות ֶגעָזאְגט אֹויף ִדי חּוְרָבן פּוֶנעם בֵּ ד ֲאִני רֹוֶאה"ְרְמָיה הַּ ל ָשקֵּ קֵּ ָזאְגט  ."מַּ
ִש  ד"י ַאז ַאזֹוי ִווי ֶדער "רַּ ל ָשקֵּ קֵּ אְנְדל -" מַּ ואְקְסט ַא, בֹוים-ֶדער מַּ רֹויס ִדי ְפרּוְכט ֶנעְמט פּון ֶווען ֶעס קּוְמט ַארֹויס ִדי ְבלּום ִביז ֶעס וַּ

יין אּון ְצָוואְנִציג ֶטעג ית , ַאזֹוי אֹויְך פּון ֶווען ִדי גֹוִים ָהאְבן צּוְבָראְכן ִדי מֹויֶער פּון ְשָטאט, אֵּ אְכט ֶדעם בֵּ ִביז ֶווען זֵּיי ָהאְבן ָחרּוב ֶגעמַּ
יין אּון ְצָוואְנִציג ֶטעג ִמְקָדש ָהאט ֶגענּוֶמען אֵּ  .הַּ

אְרף  אְפטר ָאֶבעֶמען דַּ ייְגְנשַּ אְנְדל ָהאט אֹויְך ַאן ַאְנֶדעֶרע אֵּ ֶרק א)ל ָזאְגן "ֲחזַּ  .ִוויְסן ַאז ֶדער מַּ ְשרֹות פֵּ עַּ אְנְדל ִאיז קֹוֶדם '( מַּ ַאז ֶדער מַּ
יי ָוואְכן ֶזעֶנען צּו, עריבֶ אּון ֶדעִר  .ִביֶטער אּון ֶדעְרָנאְך ֶוועְרט ֶעס ִזיס אְנְדֶלעןַאזֹוי ִווי ִדי ְדרֵּ ייט ָוואס ֶמען , ֶגעְגִליְכן צּו מַּ ִאיז ֶיעְצט ִדי צַּ

ייֶען אְכן  ֶקען ִאיֶבעְרְדרֵּ ַאזֹוי ִווי , ָוואס ָדאס ִאיז ֶבֱאֶמת ִדי ַאְרֶבעט פּון ַא ֶמעְנְטש אֹויף ִדי ֶוועְלט. פּון ִביֶטער ָזאל ֶוועְרן ִזיס זַאאּון מַּ
ָקדֹוש ָזאְגט  ר הַּ ְקדָ )ֶדער ֹזהַּ אִשית דהַּ ת ְברֵּ ייֶען" .(מַּ אְכן פּון טּוְנְקל ָזאל ֶוועְרן ִליְכִטיג ֶווער פּון ַאייְך ֶקען ִאיֶבעְרְדרֵּ אּון פּון ִביֶטער ָזאל  אּון מַּ

 ?"ֶוועְרן ִזיס
ייְנט ייט ִאיֶבער אֹויף ַא ֶמעְנְטש ָצרֹות אּון ִיסּוִרים אּון ְשוֶ , ָדאס מֵּ ייְטןַאז ֲאִפילּו ֶווען ֶעס גֵּ ֶעס ִאיז ִאים זֵּייֶער ִביֶטער ָדאס , ועִריקַּ

אר ִדי אֹויְגן, ֶלעְבן ָמש טּוְנְקל פַּ וייְסט  .ֶעס ִאיז ִאים מַּ ייןָאֶבער ֶווען ֶמען וֵּ ֶדער , ַאז ִדי ַאֶלע זַּאְכן ֶזעֶנען ִניְשט ֶגעֶשעהן פּון ִזיְך ַאלֵּ
אְכט ִמיְטן ִציה ייֶבעְרְשֶטער ָהאט ֶעס ֶגעמַּ ייט , ֶוועְקן ֶדעם ֶמעְנְטש ַאז ֶער ָזאל צּוִריק קּוֶמען צּו ִאים ּוצף ל אֹויאֵּ אּון ֶדער ֶמעְנְטש גֵּ

ייֶנע ְפָראְבֶלעֶמען ייֶבעְרְשְטן ַאֶלע זַּ אְרן אֵּ ייְלט פַּ אְכט פּון ִביֶטער ִזיס אןדַּ , אּון ֶער ֶדעְרצֵּ ייט אּון ֶגעמַּ ויי, ָהאט ֶער ִאיֶבעְרֶגעְדרֵּ ל ֶדער וַּ
ייֶבעְרְשֶטער ֶוועט ִאים ִזיֶכער ֶהעְלְפן ייֶנע ְפָראְבֶלעֶמען אּון ָצרֹות, אֵּ יין פּון ַאֶלע זַּ  .אּון ֶער ֶוועט ַארֹויס גֵּ

 

בּות יט ַעצ  ט מִּ יש    נִּ

ילּות ִאיִזיְך צּו ִפיְרן ִמיט  ִדי ַאֶלע ֲהָלכֹות אּון ִדיִנים ָוואס ִמיר ָהאְבן ְמָצִריםן ִדי ֶטעג פּון בֵּ ֲאבֵּ ייְנט , ין הַּ יין מֵּ אְרף זַּ ִניְשט ַאז ֶמען דַּ
אְפטבְ , ְטרֹויֶעִריג ְצבּות אּון צּוְקלַּ אְרץ. עַּ אְרף ֶעס טּוהן ִמיט ַאן ִהְשתֹוְקקּות ִאין הַּ ַאז ִמיר ֶבעְנְקן שֹוין אּון ִמיר ֶזעֶנען , ָנאר ֶמען דַּ

ק ַאז ֶמען ָזאל ִמְקָדששֹוין  ִמְשתֹוקֵּ ית הַּ אְרֶגעְסן ֶדעְרפּון, אֹויְפבֹויֶען ֶדעם בֵּ  .אּון ִמיר ֶקעֶנען ִניְשט פַּ
ִדיִקים ָהאְבן ִזיְך ֶגעִפיְרט אְרְצן ֶגעְטרֹויעֶ , ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ִדי ֶוועג ָוואס ַאֶלע צַּ יי ִאין הַּ ייט ָהאְבן זֵּ יין זַּ ית חּוְרָבן בֵּ ן פְ אֹויט ְר פּון אֵּ

ִמְקָדש ייְכל, הַּ אט ַא ְשמֵּ ייִביג ֶגעהַּ יי אֵּ ֶבר ָפִנים ָיפֹות, ָאֶבער אֹויְפן ָפִנים ָהאְבן זֵּ ל ֶגעֶווען ֶיעְדן ֶמעְנְטש ְבסֵּ בֵּ אּון ַאזֹוי ָהאְבן זֵּיי , אּון ְמקַּ
ייֶבעְרְשְטן ב ֶגעֶווען ֶיעְדן צּום אֵּ רֵּ  .ְמקַּ
ח מֶשה ִזי ייִליֶגער ִיְשמַּ ֲחִסידּות ִאיז"ֶווען ֶדער הֵּ אְרֶקע , עַּ ָהאט ֶגעָוואְלט ָנאְכקּוְקן אּון ֶזעהן ָוואס ֶדער ֶדֶרְך הַּ אט ַא ְשטַּ ָהאט ֶער ֶגעהַּ

ייק   ייִליְך" ְשָיא אֹויף זֵּ ייִביג ְפרֵּ אְרָוואס ֶזעֶנען ִדי ֲחִסיִדים אֵּ אְרף  ערֶ ֶעס ִאיז ָדאְך ַא ְקָלא? פַּ ִים דַּ א ָשמַּ ְלָחן ָערּוְך ַאז ַא ְירֵּ ֲהָלָכה ִאין ש 
ִמְקָדש ית הַּ יין אֹויְפן חּוְרָבן בֵּ ר זַּ עֵּ יין , ְטרֹויֶעְרן אּון ִזיְך ְמצַּ ייִביג ִווי ַאזֹוי ֶקעֶנען ִדי ֲחִסיִדים זַּ ייִליְךאֵּ  ?"ַאזֹוי ְפרֵּ

 

 גהמשך בדף 

  

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

אְרגֶּעְסן" ֶלעס ָוואס ֶער ָהאט ֶגעט", פַּ אְרֶגעְסן א  ז ֶער ָזאל פ  ּוהן א 
יז ֶיעְצט יֶנען ֶדע, בִּ י ֶעְרְשֶטע ָמאל צּו דִּ ם ֶער ֵהייְבט ֶיעְצט ָאן דִּ

י  .ֵאייֶבעְרְשְטן יחֹות ָהר  )ָנאְך ָזאְגט ֶדער ֶרבִּ יָמן כ"שִּ י "  :(ו"ן סִּ יי דִּ ב 
יז  אְרֶגעְסן'ֶוועְלט אִּ יז ֶעס ָגאר א  , א  ְפָראְבֶלעם 'פ  יר אִּ יי מִּ  ָאֶבער ב 

ְעָלה יְשט ֶגעֶקעְנט ָאְנגֵ ו וייל א  , ְגרֹויֶסע מ  ין ֶמעְנְטש ָוואְלט ָגאְרנִּ יין אִּ
ֶלעס ָוואס ֶעס אִּ  ,ֶלעְבן יג א  יְשט ְשֶטעְנדִּ אְרֶגעְסט נִּ יז אֹויב ֶער פ 

 ."ֶגעֶווען

ֵמז יז אּוְנז ֶדער ָפסּוק ְמר  ויְלְסט ֶעס ָזאל  ,"ְויִָׁאיר" ,ָדאס אִּ ז דּו וִּ א 
ייֶנ ייְכְטן אּון ש  יג ל  יר ְשֶטעְנדִּ ה" .עןדִּ ן ְמנַּשֶּ יג  "בֶּ ָזאְלְסטּו ְשֶטעְנדִּ

אְרֶגעְסן ֶלעס פ  י ג אְנֶצע , א  אְרֶגעְסן דִּ יג פ  ר"ְשֶטעְנדִּ ֶלעס ", ָעב  א 
יֶבער רִּ יר א  יז אֹויף דִּ יֶנ, ָוואס ֶעס אִּ יג ָאְנֵהייְבן פּון ֵניי צּו דִּ ען ְשֶטעְנדִּ

 .ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן
 

טֹות ד) ּתֹוָרה מ   (ֹזאת ה 
 



 ג
 

רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
 

ח מֶשה ִזי יין ֶרִבי עַּ ִאיז ֶגעָפאְרן צּו"ֶווען ֶדער ִיְשמַּ ן ֶדער 'זַּ
ייִליֶגער חֹוֶזה ִזי ייֶבעְרְשְטן "הֵּ עַּ ָהאט ֶער ֶגעֶבעְטן ֶדעם אֵּ

אֶשעֶפער" אֹויְפן ֶוועג וייְסט ָדאְך ַאז ִאיְך ִוויל ִניְשט , בַּ דּו וֵּ
ְשיֹות יין ק  ִדיק ָזאל , ָהאְבן קַּ ֶהעְלף ַאז ֶווען ִאיְך קּום צּום צַּ

אְרֶענְ  ְשיֹותִמיר פַּ ייֶנע ק  ל ָזאְגן "ֲחזַּ  .ְטֶפעְרט ֶוועְרן ַאֶלע מַּ
ְיִעין אֹותוֹ ':( ח"יּוָמא ל)ָדאְך  ר ְמסַּ ָבא ִלָטהֵּ ייֶנער ִוויל  - 'הַּ ֶווען אֵּ

ייִליְגן ייט  .ֶהעְלְפט ֶמען ִאים פּון ִהיְמל, ִזיְך הֵּ ָאֶבער ֶעס ְשטֵּ
יֵּעַּ אוֹ 'ִניְשט ַא ָלשֹון ָיִחיד  ָוואְלט ֶעס  אןדַּ ָוואס ', תוֹ ְמסַּ

ייֶבעְרְשֶטער ֶהעְלְפט ייְנט ַאז ָנאר ֶדער אֵּ ייט , ֶגעמֵּ ֶעס ְשטֵּ
ְיִעין אֹותוֹ 'ָדאְך  ִבים' ְמסַּ ייְנט ַאז ִדי , ַא ָלשֹון רַּ ָדאס מֵּ

ִדיִקים ֶהעְלְפן אֹויְך ֶדעם ֶמעְנְטש אר . צַּ ֶהעְלף   -אּון ֶדעְרפַּ
אֶשעפֶ  ִדיק ָזאל ִמיר ֶהעְלְפן ַארֹויס גֵּיין  -ער ִמיר בַּ ַאז ֶדער צַּ

ְשיֹות ייֶנע ק   ."פּון ַאֶלע מַּ
יין ֶרִבי ייִליֶגער 'ֶווען ֶער ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען צּו זַּ ן ֶדער הֵּ

יין ֶגעְטֶרעְטן ִאין ִציֶמער, עַּ "חֹוֶזה ִזי , ִווי ָנאר ֶער ָהאט ַארַּ
ִדיק ֶגעְפֶרעְגט אְרָוואס ֶזעהְסטּו אֹויס פַּ : "ָהאט ִאים ֶדער צַּ

ייְנט ְלָחן ָערּוְך ? ַאזֹוי ְטרֹויֶעִריג הַּ אֶקע ִאין ש  ייט טַּ ֶעס ְשטֵּ
יין אֹויְפן  ר זַּ עֵּ אְרף ְטרֹויֶעְרן אּון ִזיְך ְמצַּ ִים דַּ א ָשמַּ ַאז ַא ְירֵּ

ִמְקָדש ית הַּ אְרץ, חּוְרָבן בֵּ ייְנט ָנאר ִאין הַּ , ָאֶבער ָדאס מֵּ
ייְכלאֹויְפן ָפִנים דַּ  אּון ", אְרף ֶמען ְשֶטעְנִדיג ָהאְבן ַא ְשמֵּ

ְמִשיְך ֶגעֶווען ִדיק ָהאט מַּ ייב ִמיר, "ֶדער צַּ ַאז ִמיר ָזאְגן , ְגלֵּ
אֹויְך ֶיעֶדע נַּאְכט ִתיקּון ֲחצֹות אּון ִמיר ְטרֹויֶעְרן אֹויְפן 

ִמְקָדש ית הַּ ר ָנאְך ָאֶבער פּון ֶדעְסט ֶוועְגן ֶזעֶנען ִמי, חּוְרָבן בֵּ
ייִליְך  ".ַאְלץ ְפרֵּ

ְסִביר ֶגעֶווען ִמיט ַא ָמָשל  ִדיק ָהאט ִאים ָדאס מַּ ֶדער צַּ
ִדיק ֶרִבי ְשֶמעְלֶקע ִניְקְלְשבּוְרֶגער ִזי ייִליְגן צַּ , עַּ "פּוֶנעם הֵּ

אְפט ֶגעָוואְרן ִאין ַא  אְרכַּ ַאזֹוי ִווי ַא ֶקעִניג ָוואס ִאיז פַּ
אְנד וייֶטע לַּ אט ִזיְך ָאְפֶגעְשֶטעְלט ִזיְך ָאְפרּוֶען אּון ֶער הָ  וַּ

ייְנד ייְנס ַא ְפרַּ יי זַּ ייְנד ָהאט ֶגעֶזעהן , ָדאְרט בַּ ֶווען ֶדער ְפרַּ
ייֶער , ַאז ֶדער ֶקעִניג ִאיז ָדאְרט ִאין ֶגעֶפעְנֶגעִניש ָהאט ֶער זֵּ

ר ֶגעֶווען עֵּ וייְנט אּון ִזיְך ְמצַּ ֲעֶשה ִאיז ֶער אֹויְך , ֶגעוֵּ ָאֶבער ְלמַּ
יילִ  ייֶער ְפרֵּ ייט ַאֶגעֶווען זֵּ יי ִאיםיְך ַאז ֶדער ֶקעִניג ְשטֵּ . יין בַּ

אֶקע ִאין , ִדי ֶזעְלֶבע ִאיז אֹויְך ֶיעְצט ֲאִפילּו ִמיר ֶזעֶנען טַּ
אֶקע ָחרּוב, ָגלּות ִמְקָדש ִאיז טַּ ית הַּ ָאֶבער ֶדער , ֶדער בֵּ

ייֶבעְרְש  ייֶער , ֶטער ִאיז ָדאְך ִמיט אּוְנזאֵּ אּון ִמיר ֶזעֶנען זֵּ
ייֶען, ָנאְנט צּו ִאים ייֶער ְפרֵּ  .אּון ִמיט ֶדעם ֶקעֶנען ִמיר ִזיְך זֵּ

ייִליֶגער חֹוֶזה ָהאט אֹויְסֶגעִפיְרט ֶבֱאֶמת , "אּון ֶדער הֵּ
אְרְפט אֹויְסָזאְגן י ָאֶבער ַאזוֹ , ָוואְלט ִאיְך ִדיר ָדאס ִניְשט ֶגעדַּ

ְיִעין אֹותוֹ 'ל ָזאְגן ָדאְך "ִווי ֲחזַּ  ר ְמסַּ ָבא ִלָטהֵּ ִמיט ַא ָלשֹון , הַּ
ִבים אְרְפן אֹויְך ַארֹויס ֶהעְלְפן , רַּ ִדיִקים דַּ ייְנט ָדאס ַאז ִדי צַּ מֵּ

ייֶבעְרְשְטן יין ֶדעם ֶמעְנְטש צּום אֵּ ב זַּ רֵּ אר , אּון ְמקַּ ֶדעְרפַּ
 "...ָהאב ִאיְך ִדיר ָדאס ֶגעָזאְגט

ם ֶגעָוואְרן פּון ִדי  ח מֶשה ִאיז ִנְבָהל ְוִנְשתֹומֵּ ֶדער ִיְשמַּ
ייִליְגן חֹוֶזה ָוואס ָהאט  קֹוֶדש פּוֶנעם הֵּ ְקָלאֶרע רּוחַּ הַּ

אְכט ן פּון ֶדעָמאְלט אּו, ֶגעֶזעהן ַאֶלעס ָוואס ֶער ָהאט ֶגעְטרַּ
ב ֶגעָוואְרן צּו ִאיםִאיז ֶער ִנְתקַּ  ייֶנע אּון ֶגעָוואְרן פּון , רֵּ זַּ

ְלִמיִדים  .ְגרֹויֶסע תַּ
אְרף ֶמען  רעדֶ ֶזעהט ֶמען פּון ֶדעם ַאז  ילּות דַּ ִעיָקר ֲאבֵּ

אְרץ אְרף ִזיְך ַא ֶמעְנְטש , ָהאְבן ִאין הַּ ָאֶבער פּון ִאיְנְדרֹויְסן דַּ
אְרְקן ייֶער ְשטַּ ֲאִפילּו ֶווען ֶעס גֵּייט אֹויף דּוְרְך ָצרֹות אּון . זֵּ

ייֶבעְרְשְטןָזא, ִיסּוִרים אּון , ל ֶער ָנאר צּוִריק קּוֶמען צּום אֵּ
ייִליְך אְלְטן ְפרֵּ אְכן, ִזיְך הַּ ייִליְך מַּ  .ַאְנֶדעֶרע אּון ְפרֵּ

ייִליֶגע  וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ִאיז זֹוֶכה אֹויְסצּוִניְצן ִדי הֵּ
יין אְרף צּו זַּ  .ֶטעג ִווי ֶעס דַּ

ָרא) ֶלק ט"ִשיחֹות מֹוהַּ ְמָצִרים ו ֶעֶרְך"ש חֵּ ין הַּ  (בֵּ

 

 

 

 

 

ט ֶטעכ  עט ש    ֶדער ּבֶ
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צו באקומען דעם גליון יעדע וואך אויף אימעיל, ווי אויך צו אדוועטייזן אינעם גליון 

 Breslevcenter@gmail.com פארבינט אייך צו:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

בֹות  ִמיֵלי ְדאָׁ
בֹות ער אֹויף ִפְרֵקי אָׁ  פֶּעְרל וֶּועְרטֶּ

 

 

 

 

יד  קּוֶמעןֶיעֶדער אִּ ֵריגֹות ֶקען ָאנ   צּו ַאֶלע ַמד 
 

 

ן ט  ש   ער  ן צּום ֵאייּבֶ  ַאַסאך  ֶרעד 
 

 

י פּון ַאָמאל  ַא ֶרּבִּ

 

 

 נייעס אינערהאלב
 מוסדותינו הק'

 

 מוהרא"ש שליט"א צוריק
 געקומען פון ארץ ישראל

 

איז  זונטאגדעם י שלומינו אז שאיז גרויס פרייד ביי אנעס 
מוהרא"ש שליט"א צוריק געקומען פון ארץ ישראל נאכן וויילן 

 צו מחזק זיין די ארטיגע אידן. עטליכע וואכן דארט פאר
די וואך דאנערשטאג איז ווייטער פארגעקומען די וועכנטליכע 

 ווי געווענליך.ליל שישי שיעור 
אפ, -מען קען מיטהאלטן יעדע וואך די שיעור מיט א לייוו הוק

פון מוהרא"ש, יארן  פון די פריערדיגעאויך קען מען הערן שיעורים 
 .212-444-9191 אויפן "קול ברסלב" טעלעפאן ליין, אויפן נומער

 

 בזמן שהצדיק בעיר הוא הודה הוא זיוה הוא הדרה!
*** 
 

  ארויס פון דרוק רסיםצוויי פרישע קונט
 

צוויי פרישע  נאך די וואך איז ארויס געקומען ממכבש הדפוס
 קונטרסים אויף אידיש.

וואס דאס זענען די  ,אין די סעריע פון קונטרסים אויף אידיש
אפגעשריבן אויף א  שיעורים פון מוהרא"ש שליט"א יעדן ליל שישי

לייכטע שפראך, איז שוין ארויסגעקומען עטליכע צענדליגע 
 ונטרסים.ק

יעצט איז גרויס די פרייד צו נאך צוויי 
קונטרסים וואס זענען ארויס געקומען די 

 וואך.
האסט  ודדי ערשטע איז די קונטרס "

" וואו עס ווערט אויך אן עצה
אבלעם ו יעדן פראז צאויסגעשמועסט 

דער א וועג ארויס,  ןאיז דא אן עצה או
עצות פאר יעדן איד אין יעדן צדיק האט 

מצב, און ווען מען פאלגט די עצות פון 
צדיק האט מען שטענדיג אן עצה ווי אזוי 

 זיך צו פירן.
", וואו עס ווערט ראטעוועט מיין לעבןדי צווייטע קונטרס איז "

ווי אזוי א מענטש קען זיך האלטן שטארק אין אויסגעשמועסט 
 און ווערן געראטעוועט פון אלעם שלעכטס. ,יעדע שווערע מצב

די קונטרסים און נאך פילע אנדערע איז דא צו באקומען בהיכל 
 סקילמען סט. 72הישיבה אויף 

 

 שיח צדקינו!נביא את מ ידי הפצת ספרי רבינו,על 
 

 

 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 

 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 

 
 

 

 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 
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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
 8:00הדלקת הנרות......................

 8:88.................ר"ש.....סוף זמן ק
 9:00............................מוצש"ק....

 שיעורים כסדרן
  ט"ו...........מגילה בבלי.................

  .........................פאה כ"וירושלמי
 'ספתא..................דמאי פרק דתו

 
 
 
 
בּועַּ   שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ

 

עּו י ה' יִּסָׁ ל פִּ י ה' יֲַּחנּו עַּ ל פִּ ִביר ֶדעם פָ עַּ ִליָט"א ִאיז ַמסְׁ סּוק . מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ
ט  ׁש )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן י"א( לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ טְׁ ַאז ֶווען ַא ֶמענְׁ

ִוויׁשְׁ  ד צְׁ ן ֶפעלְׁ ן אֹויפְׁ טְׁ ׁשְׁ ט צּום ֵאייֶבערְׁ ט ָאֶדער ֶרעדְׁ ָראז אּון ַדאֶווענְׁ ן ִדי גְׁ
ן, ַאזֹוי וִ  טְׁ ׁשְׁ ן צּום ֵאייֶבערְׁ ָראז צּו ֶרעדְׁ ן ִאים ִדי גְׁ פְׁ וי ֶדער ֵבייֶמער, ַדאן ֶהעלְׁ

ט  ֵראִׁשית כ"ד( ָפסּוק ָזאגְׁ ֶדה)בְׁ שָׁ ׂשּוחַּ בַּ ק לָׁ ְצחָׁ ןוֵַּיֵצא יִּ ֶדער ָהאבְׁ  , ַאז ִדי ֶפעלְׁ
ן ֹכַח צּו ֶרעדְׁ  ן אּון ֶגעֶגעבְׁ פְׁ ן.ִאים ֶגעָהאלְׁ טְׁ ׁשְׁ  ן צּום ֵאייֶבערְׁ

ט ֶדעם ֶרִבי'ן  ֶרעגְׁ אֹויב ֶער ָזאל ן פ"ה( ימָ "ן סִ רַ ת הָ יחוֹ )ִש ֵאייֶנער ָהאט ַאָמאל ֶגעפְׁ
ט ִזיךְׁ אַ  ט ַאז אֹויב ֶעס ַמאכְׁ ֶגעץ, ָהאט ִאים ֶדער ֶרִבי ֶגעָזאגְׁ ן ֶערְׁ ִסיָעה ָפארְׁ  נְׁ
ַתֵקן, ֲאִפילּו  ן. ַווייל וואּו ַא ִאיד ֵגייט ִאיז ֶער ֶעֶפעס מְׁ ַא ָגאר ָזאל ֶער ָפארְׁ

ַתֵקן ָפׁשּוט'ֶער ִאיד אֹויב ֶער ִהיט ִזיךְׁ פּון צּו טּוהן ֲעֵבירֹות ִאיז ֶער ֶעֶפעס מְׁ 
קּוֶמען אַ  ז ֶער ִאיֶבעָראל וואּו ֶער ֵגייט ָנאר, ַווייל וואּו ֶער ִאיז ָנאר מּוז אֹויסְׁ

ן אַ  ֹות, ֶער ֶוועט ַדאֶוועֶנען, ֶער ֶוועט ַמאכְׁ ָרָכה, ָאֶדער ָזאל טּוהן ֶעֶפעס ִמצְׁ  בְׁ
טּוהן ֵסיי ָוואֶסעֶרע ָדָבר ֶׁשִבקדּוָׁשה ֶער ֶוועט טּוהן ֶוועט ֶער ִמיט ֶדעם א ֹויפְׁ

ן. רֹויֶסע ַזאכְׁ  גְׁ
ט אֹויס צּו פָ  ן ֶווען ֶעס קּומְׁ ָראכְׁ ן צּובְׁ ט ֶווערְׁ ף ֶמען ִניׁשְׁ ן ֶדעִריֶבער ַדארְׁ ארְׁ

ן ֶוועג אּון ֶעס ֶזעהט אֹויס ִווי ֶמען ַפא ט ִדי ַצייט, ַווייל וואּו ֶמעאֹויפְׁ גְׁ ֶרענְׁ בְׁ ן רְׁ
ן ֵבייֶמער ִוויׁשְׁ ט צְׁ ן, אּון ֶווען ֶמען ָפארְׁ רֹויֶסע ַזאכְׁ אּון  ֵגייט טּוט ֶמען אֹויף גְׁ
ִריאָ  ֶצע בְׁ ט ִאים ִדי ַגאנְׁ פְׁ ן, ֶהעלְׁ טְׁ ׁשְׁ ט צּום ֵאייֶבערְׁ ָראז אּון ֶמען ֶרעדְׁ ה צּו גְׁ

ן, אּון עֶ  טְׁ ׁשְׁ ן צּום ֵאייֶבערְׁ רֹויֶסע יְׁׁשּועֹות.ֶרעדְׁ  ר ֶוועט ִזיֶכער פֹוֵעל'ן גְׁ
ִציג ַמָסעֹות ֵוויי אּון ֶפערְׁ ָׁשה ֶגעִפיֶנען ִמיר ִדי צְׁ ָוואס ִדי  ִאין ִדי ָוואֶכעִדיֶגע ַפרְׁ

ט ַעל ָבר, אּון ֶדער ָפסּוק ָזאגְׁ ן ִאין ִמדְׁ ן אּון ֶגעצֹויגְׁ ן ֶזעֶנען ֶגעָפארְׁ ִפי ה'  ִאידְׁ
ן ַבאֶפעל פּוֶנעם ֵאייבֶ ַיֲחנּו ַעל ִפי ה ֶגען אֹויפְׁ ן. ' ִיָסעּו, ַאֶלעס ִאיז ֶגעַגאנְׁ טְׁ ׁשְׁ ערְׁ

ךְׁ אֹויךְׁ אֹויף יֶ  ן ַאז ִדי ַאֶלע ַמָסעֹות ֵגייֶען דּורְׁ ָפִרים ָזאגְׁ ן ִאיד, ִדי ֵהייִליֶגע סְׁ עדְׁ
ֶלעֶצער קּוֶמען אֹויף ֶגעִוויֶסע פְׁ ן אּון ָאנְׁ ף ַארּום ָפארְׁ ֵדי כְׁ  ֶיעֶדער ִאיד ַדארְׁ

ט אַ  קְׁ ט אּון ֶגעֶדענְׁ ן, אּון ֶווען ַא ִאיד ֵווייסְׁ טְׁ ט ֶעֶפעס צּו ַפאֶרעכְׁ ז וואּו ֶער ָדארְׁ
בֹון,  ִליֶכע ֶחׁשְׁ טְׁ קְׁ ט ִאיז ַאֶלעס ִמיט ַא פּונְׁ י ה' ֵגייט אּון וואּו ֶער ָפארְׁ ל פִּ עַּ

עּו י ה' יִּסָׁ ל פִּ ט ִאים פּונְׁ יֲַּחנּו עַּ ֶטער ִפירְׁ ׁשְׁ ִליךְׁ וואּו ֶער ָזאל, ֶדער ֵאייֶבערְׁ טְׁ  קְׁ
ט ִניׁשְׁ  ַתֵקן צּו ַזיין, אּון ֶער ֶווערְׁ קּוֶמען, ַדאן ִאיז ֶער זֹוֶכה ַאֶלעס מְׁ רֹוֶגז ָאנְׁ ט בְׁ

ט ַאז ַאֶלעס אִ  ן, ַווייל ֶער ֵווייסְׁ ף ַארּום ָפארְׁ ט ֶווען ֶער ַדארְׁ  יז ִמיט אּון ֶגעֶרעגְׁ
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ב  ~  ~ חֹוֶדש אָׁ
 

ַא , חֹוֶדׁש ָאבִמיר ֵגייֶען ֶיעְצט ַאַריין ִאין 
חֹוֶדׁש ִאין ָוואס ֶמען ְטרֹויֶעְרט אֹויְפן ֵבית 

אּון ֶמען , ַהִמְקָדׁש ָוואס ִאיז ָחרּוב ֶגעָוואְרן
ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאז ֶער ָזאל ֶעס ׁשֹוין  ֶבעְהט ֶדעם

 .צּוִריק אֹויְפבֹויֶען
ֶדער ְטרֹויֶער ִאיז ִניְׁשט ָנאר אֹויְפן חּוְרָבן 

ָנאר , ֵבית ַהִמְקָדׁש ָוואס ִאיז ָחרּוב ֶגעָוואְרן
ִמיר ְטרֹויֶעְרן אֹויְך אֹויף אּוְנֶזער ֵאייֶגעֶנעם 

ַח פּון ַא ִאיד ֶדער מֹ  .חּוְרָבן ֵבית ַהִמְקָדׁש
ֶעס ַדאְרף ְטַראְכְטן , ַדאְרף ַזיין ַא ֵבית ַהִמְקָדׁש

ְשֶטעְנִדיג פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן אּון ֶלעְבן ִמיְטן 
אּון ֶווען ֶמען ַפאְרֶגעְסט פּוֶנעם , ֵאייֶבעְרְׁשְטן

אּון , ֵאייֶבעְרְׁשְטן ִאיז ָדאס ַא ְגרֹויֶסע חּוְרָבן
ְטרֹויֶעְרן ִמיר אּון ִמיר ֶבעְטן ֶדעם ֶדעם אֹויף 

ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאז ִמיר ָזאְלן אֹויְפבֹויֶען אּוְנֶזער 
צּו ְטַראְכְטן ְשֶטעְנִדיג , ֵאייֶגעֶנע ֵבית ַהִמְקָדׁש
צּו ֶרעְדן צּום , פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן

 .ןֵאייֶבעְרְׁשטְ  ִמיְטן  ֶלעְבןצּו  ֵאייֶבעְרְׁשְטן אּון
ָדאס ִאיז אּוְנֶזער ַאְרֶבעט ֶיעְצט ִאין ִדי ֶטעג 

ַאז ִמיר ָזאְלן ִזיְך ֶנעֶמען ִאין ִדי , פּון חֹוֶדׁש ָאב
אּון צּוִריק קּוֶמען צּום , ֶהעְנט ַאַריין

ִווי ַאזֹוי קּוְמט ֶמען צּוִריק צּום . ֵאייֶבעְרְׁשְטן
ֶווען ַא , ָרהָדאס ִאיז דּוְרְך ִדי ּתוֹ ? ֵאייֶבעְרְׁשְטן

ַמאְכט ִזיְך ַא ְקִביעּות צּו ֶלעְרֶנען ֶיעְדן  יד אִ 
ֶוועט ֶער ַארֹויְסֵגיין פּון ַאֶלע , ָטאג ּתֹוָרה

ס אּון ַזיין ְשֶטעְנִדיג ָדבּוק צּום ַזייֶנע ְׁשֶלעְכטְ 
 .ֵאייֶבעְרְׁשְטן

 ֶדער ִצירּוף פּון ֶדעם חֹוֶדש  

ֶדער ֵׁשם  -ֶדער ָנאֶמען פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן 
ֶקען ֶמען אֹויְסְׁשֶטעְלן אֹויף ְצֶוועְלף , ה"הוי

אּון ָדאס ֶזעֶנען ֶקעְגן ִדי ְצֶוועְלף , ֶוועְגן
ֶיעֶדע חֹוֶדׁש ַׁשייְנט ַאן ַאְנֶדעֶרע , ֲחָדִׁשים

ִאין חֹוֶדׁש ָאב ַׁשייְנט ֶדער  .ִצירּוף פּוֶנעם ֵׁשם
ָוואס ָדאס , "ה"הוי" –ִדי ֶוועג ף אֹויף ִצירּו

  (ט ְדָבִרים כז) ִאיז ִדי ָראֵׁשי ֵּתיבֹות פּוֶנעם ָפסּוק
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 – ֱאֹלֶקיָך' ִנְהֵייָת ָלָעם ַלה יֹום ַהֶזה'ְשָרֵאל הַ 'ְׁשַמע יִ 'ְסֵכת ּו'הַ 

ֶדעם ַהייְנִטיְגן ָטאג ֶזעְנט ִאיר , ִאיִדיֶׁשע ִקיְנֶדער ֶהעְרְטס צּו
 .ֶגעָוואְרן ַא ָפאְלק צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן

ַׁשייְנט ִאין ֶדעם  ,פּון ֶדעם ָפסּוק ,ַפאְרָוואס פּוְנְקט ֶדער ֵׁשם
ֶעס ִאיז , ְנֶטעֶרעַסאְנֶטע ַזאְךאּון ֶמען ֶזעהט ַאן ִאי ?חֹוֶדׁש ָאב

ֶדער  – ָאְנֶגענּוֶמען ַביי ִאיְדן ַאז ֶווען ֶמען ִוויל ָזאְגן ֶדעם ֵׁשם
ָאֶבער ֶמען ָטאר ָדאְך ִניְׁשט , ָנאֶמען פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן

ָזאְגט ֶמען ֶעס אֹויף ִדי ֶוועג ִווי ַאזֹוי , ַארֹויס ָזאְגן ֶדעם ֵׁשם
ַפאְרָוואס פּוְנְקט . "ה"ֶדעם ֵׁשם הוי" ִאין חֹוֶדׁש ָאבייְנט ֶעס ׁשַ 

 ?אֹויף ֶדעם ֶוועג
א ִאיז ָדאס ַמְסִביר לֹויט ִווי ִדי ְגָמָרא "ׁש ְׁשִליטָ "מֹוַהָרא

ְסֵכת 'הַ , ַאז פּון ֶדעם אֹויְבְנֶדעְרַמאְנְטן ָפסּוק:( ג"ְבָרכֹות ס)ָזאְגט 
ֶלעְרְנט , ֱאֹלֶקיָך' ִנְהֵייָת ְלָעם ַלהיֹום ַהֶזה 'ְשָרֵאל הַ 'ְׁשַמע יִ 'ּו

אּון ִדי ִפיר ַזאְכן ֶזעֶנען ִדי ְיסֹודֹות ִווי , ֶמען ַארֹויס ִפיר ַזאְכן
ַאזֹוי ַא ִאיד ֶקען ִזיְך ְגִריְנֶגעְרֵהייט צּוִריק ֶקעְרן צּום 

אּון ֶדעְרַפאר ִאיז ֶעס ַטאֶקע ַפאִסיג ַפאר ֶיעְצט , ֵאייֶבעְרְׁשְטן
ֶדׁש ָאב ֶווען ֶיעֶדער ִוויל צּוִריק אֹויְפבֹויֶען ַזיין ֵאייֶגעֶנע ִאין חוֹ 

אּון אֹויְך ִאיז ֶעס ִוויְכִטיג ַפאר ֶיעְדן ִאיד ִאין , ֵבית ַהִמְקָדׁש
אּון ֶדעְרַפאר ִאיז ֶמען צּוֶגעוואֹויְנט צּו ָזאְגן ֶדעם , ֶיעְדן ַמָצב

 .ֵׁשם אֹויף ֶדעם ֶוועג

 ֵנייֶיעְדן ָטאג פּון 

, ִדי ֶעְרְׁשֶטע ַזאְך ֶלעְרְנט ִדי ְגָמָרא ַארֹויס פּון ֶדעם ָפסּוק
ַאז ֶיעְדן ָטאג ַדאְרף ַא , ֱאֹלֶקיָך' ִנְהֵייָת ְלָעם ַלה" ַהיֹום ַהֶזה"

ֶמעְנְטׁש ְטַראְכְטן ַאז ַהייְנט ָהאט ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶגעֶגעְבן 
 .ְׁשְטן ָמאלִדי ּתֹוָרה ַפאר ִדי ִאיְדן צּום ֶעְר 

ָדאס ִאיז ִדי ֶעְרְׁשֶטע אּון ִוויְכִטיְגְסֶטע ַזאְך ָוואס ַא ִאיד 
ַאז , ַדאְרף ִוויְסן ֶווען ֶער ִוויל צּוִריק קּוֶמען צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן

ֶעס ִאיז , ֶמען ָטאר ִניְׁשט ְטַראְכְטן ָוואס ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ֶנעְכְטן
ֶמען ֶקען , ען ָהאט ֶגעטּוהן ִביז ֶיעְצטִניְׁשט ַקיין ִחילּוק ָוואס מֶ 

ֶיעְדן ָטאג צּוִריק קּוֶמען אּון ָאְנֵהייְבן פּון ֵניי צּו ִדיֶנען ֶדעם 
ַאזֹוי ִווי ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָוואְלט ַהייְנט , ֵאייֶבעְרְׁשְטן

 .ֶגעֶגעְבן ִדי ֶעְרְׁשֶטע ָמאל ִדי ּתֹוָרה ַפאר ִדי ִאיְדן
ֹויְך ָטאר ֶמען ִניְׁשט ְטַראְכְטן ָוואס ֶעס ֶוועט ַזיין ַאזֹוי א

 ָאֶבער , ִאיְך ֶוועל ַהייְנט ָאְנֵהייְבן צּו ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה, "ָמאְרְגן
 

ן ָטאג ַדאְרף ַא ִאיד ְפרּוִביְרן ֶיעדְ , ֶעס ִאיז ִניְׁשט ַקיין ִחילּוק ָוואס ֶעס ֵגייט ַזיין ָמאְרְגן ,?"ֶווער ָזאְגט ַאז ָמאְרְגן ֶוועט ֶעס ָנאְך ָאְנַהאְלְטן
 .אּון ִאים צּוִריק ְבֶרעְנְגן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ִדי ּתֹוָרה ֶוועט ֵהייִליְגן אּון ֵרייִניְגן ֶדעם ֶמעְנְטׁש, ַאַרייְנצּוַכאְפן צּו ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה

ה ּתָ  ַאן ַאְנֶדעֶרע ּכִ

ֶעס ִאיז ? ֶווער ִבין ִאיְך צּו ֶקעֶנען ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה"ְגַלייְך ַאַריין ִאין ָקאפ  םקּוְמט ִאי, יְבן צּו ֶלעְרֶנעןָאֶבער ֶווען ַא ִאיד ִוויל ָאְנֵהי
ִאיְך קּום , ין ִדי ּתֹוָרהִאיְדן ָוואס ֶגעְבן ִזיְך ַאֶוועק ֵזייֶער ֶלעְבן אּון ִזיְצן אּון ָהאֶרעֶווען אּון ֶזעֶנען ַמְצִליַח אִ  ,ְגרֹויֶסע לֹוְמִדיםָדא ַטאֶקע 

 ?"ֶקען ִאיְך אֹויְך זֹוֶכה ַזיין צּו ֶלעְרֶנעןי זוֹ ַאִווי ? ִווי ֶקען ִאיְך ִזיְך ַפאְרְגַלייְכן צּו ֵזיי, ִניְׁשט צּו צּו ֵזייֶער ְׁשִפיץ ִפיְנֶגערָאֶבער ָדאְך 
ֲעׂשּו ִכּתֹות ִכּתֹות  -' ַהְסֵכת ּוְׁשַמע ִיְשָרֵאל ַהיֹום ְוכּו, יס פּון ֶדעם ָפסּוקאֹויף ֶדעם קּוְמט ִדי ְצֵווייֶטע ַזאְך ָוואס ִדי ְגָמָרא ֶלעְרְנט ַארוֹ 

 אּון ֶלעְרֶנען, ִאיְדן ָוואס ֶקעֶנען ִזיְך ַאַרייְנֵלייְגן ִאין ּתֹוָרהָדא ֶעס ִאיז ַטאֶקע , ַביים ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה ִאיז ָדא ַאַסאְך ִכּתֹות, ְוִעְסקּו ַבּתֹוָרה
ַדאְרְפְסטּו ִניְׁשט , דּו ֶקעְנְסט ִניְׁשט ֶלעְרֶנען ַאזֹוי ְבִעיּון, ָאֶבער אֹויב ִביְזטּו פּון ַאן ַאְנֶדעֶרע ִכָּתה, ִמיט ַא ְגרֹויֶסע ִעּיּון אּון ִמיט ִפְלפּוִלים

ַאז ֶמען ֶקען ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה ֲאִפילּו ֶמען ( ו"ן ִסיָמן ע"ִׂשיחֹות ָהרַ )ט אגְ זָ ֶדער ֶרִבי . ַווייל ֶיעֶנער ֵגייט ִאין ַאן ַאְנֶדעֶרע ִכָּתה, קּוְקן אֹויף ֶיעֶנעם
ן ִדי ֶוועְרֶטער ִאיז ֶמען ְמַקֵיים ִדי ִמְצָוה ְבלֹויז ִמיְטן ָזאגְ , אּון ֲאִפילּו ֶמען ֶגעֶדעְנְקט ָגאְרִניְׁשט, ַפאְרְׁשֵטייט ִניְׁשט ִבְכַלל ָוואס ֶמען ָזאְגט

 .אּון ָדאס ֵרייִניְגט ֶדעם ֶמעְנְטׁש אּון ְבֶרעְנְגט ִאים צּוִריק צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, פּון ִלימּוד ַהּתֹוָרה

ָראְכן יְזט צּוּבְ  ?ּבִ

 צּוַהאְקט פּון ִדי ָצרֹות אּון ָאֶבער ִאיְך ִבין ַאזֹוי צּוְבָראְכן אּון, ִאיְך ִוויל ַטאֶקע ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה, "אּון אֹויב ַא ֶמעְנְטׁש ֶוועט ָזאְגן
 ".ִניְׁשט צּוַזאם ֶנעֶמען אּון ֶלעְרֶנען ּתֹוָרהַאז ִאיְך ֶקען ִזיְך ָפׁשּוט , ִיסּוִרים ָוואס ִאיְך ֵגיי דּוְרְך

 , ִכְּתתּו ַעְצְמֶכם ַעל ִדְבֵרי ּתֹוָרה -ַהְסֵכת ּוְׁשַמע ִיְשָרֵאל , ל ֶלעְרֶנען ַארֹויס פּון ֶדעם ָפסּוק"אֹויף ֶדעם קּוְמט ִדי ְדִריֶטע ַזאְך ָוואס ִדי ַחזַ 
 

 

 גהמשך בדף 

  

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
בֹון פּון ַבאֶׁשעֶפער. ָלאֶרע ֶחׁשְׁ  ַא קְׁ

ִדיוואֹוי ֶטענְׁ ן שְׁ קְׁ ן אּון ֶגעֶדענְׁ ג ַאז ל ִאיז ֶדעם ָוואס ִאיז זֹוֶכה צּו ִוויסְׁ
ט פּון ַבאֶׁשעֶפער, אּון ַאֶלעס ָווא ִדיג ֶגעִפירְׁ ֶטענְׁ ט שְׁ ס ֶעס ֶער ֶווערְׁ

בֹון. ךְׁ ִאיז ִמיט ַא ֶגענֹויֶען ֶחׁשְׁ  ֵגייט אֹויף ִאים דּורְׁ
ֵעי -)ּתֹוךְׁ ַהַנַחל ֵליל שב"ק פ' ַמטֹות  תשנ"ט לפ"ק(ַמסְׁ

 

*** 
 

ינָׁ  ר סִּ ְדבַּ מִּ ְסעּו מִּ ֲאוָׁהוַּיִּ תַּ ְברֹות הַּ ִליטָ "מֹוַהָרא ,י וַּיֲַּחנּו ְבקִּ א "ׁש ׁשְׁ
ט  ִביר ֶדעם ָפסּוק לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ ' ן ֵחֶלק א"ִליקּוֵטי מֹוֲהרַ )ִאיז ַמסְׁ

ׁש אַ '( ִסיָמן א טְׁ ן ֶדעם ֶמענְׁ ׁשּוֶגע ַמאכְׁ ז ֶער ַאז ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ִוויל מְׁ
ן ֶדעם ֵיֶצר הָ , ָזאל טּוהן ֲעֵבירֹות ֶטע ֵעָצה ֶקעגְׁ סְׁ ִציגְׁ , ַרעאּון ִדי ֵאיינְׁ

ֶנען ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה גְׁ , ִאיז ָנאר צּו ֶלערְׁ ט ֶדעם 'ָוואס ָנאר ָדאס ַהרְׁ
ׁש טְׁ ט ִאין ַא ֶמענְׁ ֶרענְׁ  .ֵיֶצר ָהַרע ָוואס בְׁ

ט ֶדער ֶרִבי  ׁש ָוואס( ט"ן ִסיָמן י"ִשיחֹות ָהרַ )ָנאךְׁ ָזאגְׁ טְׁ  ַאז ֲאִפילּו ַא ֶמענְׁ
ט ִאין ֲעֵבירֹות ט צּו טּוהן ֲעֵבירֹות, ֶער ִליגְׁ אֹויב , ֶער ִאיז צּוֶגעוואֹוינְׁ

ֶטע ִׁשיעּור ִטימְׁ ן ַא ַבאׁשְׁ ֹלא ַיֲעֹבר, ֶוועט ֶער ִזיךְׁ ַמאכְׁ צּו , ֹחק וְׁ
ן ָטאג ַאזֹויִפיל אּון ַאזֹויִפיל ֶנען ֶיעדְׁ ֹוָרה ִזיֶכער ֶוועט ִאים ִדי ּת, ֶלערְׁ

ִליֶכער ַארֹויס ֶנעֶמען פּון ַזייֶנע ֲעֵבירֹות אּון ֶער ֶוועט ִזיֶכער ַזיין ַאן עֶ  רְׁ
 .ִאיד

ט ֶדער ָפסּוק  ינָׁ ָדאס ָזאגְׁ ר סִּ ְדבַּ מִּ ְסעּו מִּ ֶווען ֶמען ֵגייט ַאֶוועק , יוַּיִּ
ָבר ִסיַני ַלאץ , פּון ִמדְׁ ַקֵבל ֶגעֶווען ִדי ּתוואּו ִדי פְׁ  .ֹוָרהֶמען ָהאט מְׁ

ט  ַלייךְׁ וֶ ַאז ָדאס ֵמיינְׁ ֶנען ּתֹוָרה עןוגְׁ ט אֹויף צּו ֶלערְׁ וַּיֲַּחנּו , ֶמען ֶהערְׁ
ֲאוָׁה תַּ ְברֹות הַּ ָראבְׁ , ְבקִּ ט ֶמען ָאן צּו ִדי ַּתֲאוֹות ָוואס ַבאגְׁ ן קּומְׁ

ֵהייט ׁש ֶלעֶבעִדיֶגערְׁ טְׁ ַווייל ָנאר ִדי ּתֹוָרה ִהיט ֶדעם , ֶדעם ֶמענְׁ
ׁש פּון  טְׁ טְׁ ֶמענְׁ ֶלעכְׁ  .סַאֶלעם ׁשְׁ

 

ֵעי ה)  (ֹזאת ַהּתֹוָרה ַמסְׁ
 



 ג
 

רָׁא"ש יחֹות מֹוהַּ  ׂשִּ
ִדי ּתֹוָרה ָוואס ַא  .'יִמי ֶׁשֵמִמית ַעְצמֹו ָעלֶ ֶׁשֵאין ִדְבֵרי ּתֹוָרה ִמְתַקְיִמין ֶאָלא בְ 

ָדאס ַהאְלט , ֶווען ֶער ִאיז ֶגעְדרּוְקט, ֶמעְנְטׁש ֶלעְרְנט ֶווען ֶעס ִאיז ִאים ְׁשֶווער
אּון ֶדעְרַפאר ַדְוָקא ֶדעָמאְלט ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ָהאט ָצרֹות ִאיז , ִזיְך ַביים ֶמעְנְטׁש
ְׁשֵטייט ִאין ַּתָנא ְדֵבי ֵאִלָיהּו  .ֵעָצה צּו ַאְנְטלֹויְפן צּו ִדי ּתֹוָרה ַזיין ֵאייְנִציְגְסֶטע

ָזאל , ַאז ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֶזעהט ַאז ֶעס קּוְמט אֹויף ִאים ָצרֹות אּון ִיסּוִרים'( ֵפֶרק ו)
 .ֵגיין פּון ִאים אּון ֶדעָמאְלט ֶוועְלן ַאֶלע ִיסּוִרים ַאֶוועק, ֶער לֹויְפן צּו ִדי ּתֹוָרה

ֵטיי דוּ  ט ַקיין ָוואְרט ְסטַפאְרש ְ  ִניש ְ

, אּון ֲאִפילּו ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ַפאְרְׁשֵטייט ִניְׁשט ַקיין אֹות ַאַחת ָוואס ֶער ֶלעְרְנט
אֹויף ֶדעם קּוְמט ִדי , ֶער צּוְבֶרעְכט ִזיְך ִדי ֵציין קֹוים צּו ָזאְגן ִדי ֶוועְרֶטער

 -ַמע ִיְשָרֵאל ַהְסֵכת ּוְׁש , ֶפעְרֶטע ַזאְך ָוואס ֶמען ֶלעְרְנט ַארֹויס פּון ֶדעם ָפסּוק
ַא . ְדָאַמר ָרָבא ְלעֹוָלם ִיְלַמד ָאָדם ּתֹוָרה ְוַאַחר ַכְך ֶיְהֶגה, ַהס ְוַאַחר ַכְך ִכֵּתת

אּון , ֲאִפילּו ֶער ַפאְרְׁשֵטייט ָגאְרִניְׁשט, ֶמעְנְטׁש ַדאְרף קֹוֶדם ָזאְגן ַאַסאְך ּתֹוָרה
, ֹמַח צּום סֹוף ֶעֶפעֶנעןַזיין ֶוועט ִזיְך , ּתֹוָרהֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ָזאְגט ֵזייֶער ַאַסאְך 

 .אּון ֶער ֶוועט ַפאְרְׁשֵטיין אּון ֶקעֶנען ִדי ַגאְנֶצע ּתֹוָרה ָוואס ֶער ָהאט ֶגעֶלעְרְנט
ָוואס פּון ָדא , קּוְמט אֹויס ַאז פּון ֶדעם ָפסּוק ַהְסֵכת ּוְׁשַמע ִיְשָרֵאל ַהיֹום

פּון ֶדעם ָפסּוק קּוְמט , ואס ַׁשייְנט ִאין ֶדעם חֹוֶדׁש ָאבקּוְמט ַארֹויס ֶדער ֵׁשם וָ 
ַאז ֶמען ַדאְרף ִזיְך ְשֶטעְנִדיג , ַארֹויס ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ִחיזּוק ַפאר ֶיעְדן ִאיד

ַבאַנייֶען צּו ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה אּון ֲאִפילּו ֶמען ַפאְרְׁשֵטייט ִניְׁשט ָזאל ֶמען אֹויְך 
ֲאִפילּו ֶווען ֶמען ָהאט ָצרֹות ִאיז אֹויְך ָנאר ִדי ֵאייְנִציֶגע ֵעָצה צּו  אּון, ֶלעְרֶנען

 .ַאְנְטלֹויְפן צּו ִדי ּתֹוָרה
ַווייל , ִדי ַאֶלע ִלּמּוִדים ִאיז ֵזייֶער ִוויְכִטיג צּו ֶגעֶדעְנְקן ֶיעְצט ִאין חֹוֶדׁש ָאב

ֶער ֶוועְרט צּוֶגעִביְנֶדען צּום  דּוְרְך ִדי ּתֹוָרה ַבאקּוְמט ַא ֶמעְנְטׁש ֵׂשֶכל אּון
ֶער , אּון ִמיט ֶדעם ַפאֶרעְכט ֶער ַזיין ֵאייֶגעֶנע חּוְרָבן ֵבית ַהִמְקָדׁש, ֵאייֶבעְרְׁשְטן

צּו ַזיין  דנְ ידּוְרְך ֶדעם ָוואס ֶער בִ , בֹויֶעט אֹויף ִאין ַזיין ֹמַח ֶדעם ֵבית ַהִמְקָדׁש
 .ְרְך ִדי ּתֹוָרהֹמַח צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן דּו

ֵׁשם "ֶדעְרַפאר ִאיז ָאְנֶגענּוֶמען ַביי ִאיְדן צּו ָזאְגן ֶדעם ֵׁשם אֹויף ִדי ֶוועג 
ַווייל ִדי ִחיזּוק ָוואס קּוְמט ַארֹויס פּון ֶדעם ָפסּוק ֶקען צּוִניץ קּוֶמען ", ה"הוי

 .ַפאר ֶיעְדן ִאיד ְשֶטעְנִדיג

 גס ִאין ִדי ֵניין ֶטעִמיְלִכיגְ 

ִאין ִדי ְסָפִרים ַהְקדֹוִׁשים ֶוועְרט ֶגעְבֶרעְנְגט ַטֲעִמים ַפאְרָוואס ִאיְדן ִפיְרן ִזיְך 
ק "ַעֵיין ספה)ס ִאין ִדי ֵניין ֶטעג פּון ֹראׁש חֹוֶדׁש ָאב ִביז ִּתְׁשָעה ְבָאב צּו ֶעְסן ִמיְלִכיגְ 

, ייןטֵ ְׁש ייֶער גּוט ַפאְר ס זֵ ֶקען ֶמען ָדאֶדעם  יטמִ ָאֶבער (, ְדָבִרים' ָבָלק ופ' ֶזַרע קֹוֶדׁש פ
, ַווייל ֶיעְצט ִאין ֶדעם חֹוֶדׁש ִאיז ִדי ִריְכִטיֶגע ַצייט ִזיְך צּו ֶנעֶמען ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה

ת ָוואס בּועוֹ ַאזֹוי ִווי ֶדער יֹום טֹוב ׁשָ  קּוְמט אֹויס ַאז ִדי ֶטעג ֶזעֶנען ַמָמׁש
 .סִמיְלִכיגְ ֶדעָמאְלט ֶעְסט ֶמען אֹויְך 

ֶווען ַא ִאיד ֶוועט אֹויְסנּוְצן ִדי ֶטעג פּון חֹוֶדׁש ָאב צּו ַמאְכן ַא ֵנייֶע ַהְתָחָלה צּו 
ָזאל ֶער ָכאְטׁש , אּון ֲאִפילּו ֶווען ֶעס קּוְמט ִאים ָאן ֵזייֶער ְׁשֶווער .ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה

ֶוועט ִאים ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶהעְלְפן ַאז ִדי ּתֹוָרה  .ער פּון ּתֹוָרהָזאְגן ִדי ֶוועְרטֶ 
ֶער ֶוועט ַבאקּוֶמען ִדי ֹכַח , ֶוועט ׁשֹוין ְבַלייְבן ִאין ִאים אֹויְך אֹויף ַא ַגאְנץ ָיאר

 .אּון ֵחֶׁשק ַווייֶטער צּו ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה ַא ַגאְנץ ָיאר
 .ִאיז זֹוֶכה אֹויְסצּונּוְצן ִדי ֶטעג ִווי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס

 (ָאב-םֶעֶרְך חֹוֶדׁש ְמַנחֵ  ׁש"ִׂשיחֹות מֹוַהָרא)

 

 
 

 

 הָר חוֹ ע סְ טֶ עסְ בֶּ י ִד יז אִ ה ָר וֹ ּת 

 דהמשך בדף 

 סימן טוב ומזל טוב יהא לנו ולכל ישראל
 

 נטשן א הארציגע מזל טוב פארמיר ווי
 

 שליט"א יואל ראטה הרה"ג מוה"ר
 ראש ישיבתינו הק'

 

 צו די געבורט פון זיין אינגל למזל טוב
 

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

 

 טבא וגדיא יאהמזלא 
 

 נטשן א הארציגע מזל טוב פארמיר ווי
 

 ו"הי שמחה לעווי ה"מו
 

 למזל טובאן אייניקל צו די געבורט פון 
 אידיש נחת פילל העלפן אז ער זאל זעהן דער אייבערשטער זא

 און אייניקלעך, און פון אלע זיינע קינדער אייניקלפון דעם 
 מיט א סך סיעתא דשמיא. דורות ישרים ומבורכים

 



 ד
 

צו באקומען דעם גליון יעדע וואך אויף אימעיל, ווי אויך צו אדוועטייזן אינעם גליון 

 Breslevcenter@gmail.com פארבינט אייך צו:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 הָר חוֹ ע סְ טֶ עסְ בֶּ י ִד יז אִ ה ָר וֹ ּת 
 המשך

 

 

 
 

 

 

 מוסדותינו הק' נייעס אינערהאלב
 

 זה השער לה' צדיקים יבואו בו!

 באזוכט אין קעמפמוהרא"ש שליט"א 
 

גאר גרויס איז געווען די שמחה ביי די בחורים אין ישיבה און 
ביי אלע תושבי המחנה צו האבן די געוואלדיגע זכי' צו מקבל 

דעם דינסטאג זיין כ"ק מוהרא"ש שליט"א וואס האט פנים 
 אפגעשטאט א באזוך אין קעמפ.

נאך אינמיטן טאג האט מען אנגעהויבן מיט די הכנות צום 
גרויסן קבלת פנים פאר מוהרא"ש שליט"א, די בחורים האבן זיך 

האפטיגן אופן, צו מקבל פנים אויסגעשטעלט אויף א מייסטער
זיין מוהרא"ש, אין א באזונדערע ווינקל זענען געשטאנען די 
טייערע קינדערלעך די תשב"ר אנגעטוהן מיט ווייסע העמדער 
 אינאיינעם מיט זייערע מלמדים צו אויפנעמען דעם גרויסן גאסט.

מוהרא"ש שליט"א איז אנגעקומען בערך אום פינף אזייגער 
דערנאך האט מען  ן האט געדאווענט מנחה, אוןנאכמיטאג, מע
טע סעודה וואס איז געווארן צוגעשטעלט א בריי זיך געוואשן צו

איינעם זינגען אינ, במשך די סעודה האט מען געלכבוד המאורה
'דיגע ניגונים, און דערנאך האט מען געהאט עוררותווארימע הת

 די זכי' צו הערן דברות קודש פון מוהרא"ש שליט"א.
גע'חזר'ט מיט די בחורים די נוסח פון מוהרא"ש ערשט האט צו 

לעצטע יארן דאווענט דער ראש ישיבה ראש השנה, אזוי ווי די 
שליט"א פארן עמוד ביי מוהרא"ש אין בית המדרש אין אומן, 

 אינאיינעם מיט א גרופע משוררים, בחורים פון ישיבה.
א האט ארום גערעדט איבער די זכי' וואס די "ש שליט"מוהרא

מען גייט  אולערנען אין אזא הייליגע ישיבה וובחורים האבן צו 
בחורים באקומען י דישיבה וואו א  אויפן רבי'נס הייליגע וועגן.

מיט די לימודים פון זיך שטארקן אין עבודת ה' חיזוק יעדן טאג 
צו לערנען די , צום אייבערשטןשטענדיג צו רעדן הייליגן רבי'ן, 

אט אונז וואס דער רבי ה גע תורה אויפן סדר דרך הלימודלייהי
נאר די הייליגע תורה וועט באגלייטן דעם מענטש אויף געלערנט, 

 די וועלט און אויף יענע וועלט.
ראש האט מוהרא"ש גערעדט פון די גרויסקייט פון פארן אויך 
אויס'פועל'ן א אויף אומן צום הייליגן רבי'ן, וואו מען קען השנה 

 גוט געבענטשט יאר.
נאכן בענטשן זענען אלע בחורים דורך געגאנגען צו געבן שלום 
פאר מוהרא"ש, און מוהרא"ש האט זיך אינטערעסירט אויף יעדן 

ער האלט, און מחזק געווען די בחורים אז זיי וועלן אלע בחור וואו 
 געהאלפן ווערן מיט וואס זיי דארפן.

ארויס באגלייט מוהרא"ש שליט"א, וואס מען האט דערנאך 
 האט זיך אומגעקערט למעון קדשו.

די געהויבענע התרגשות'דיגע געפיהלן פון דעם מעמד וועלן 
 ריצט ביי יעדן פאר א לאנגע צייט.בן איינגעקנאך בליי

 

 !עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו
 

 

 פיעןקא 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 

 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 

 
 

 

 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 

 

 סימן טוב ומזל טוב
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 הי"ו יחזקאל לעווי מו"ה
 

 צו די געבורט פון זיין אינגל למז"ט
 

ער זאל דער אייבערשטער זאל העלפן אז 
זעהן פיל אידיש נחת פון אלע זיינע 

 , דורות ישרים ומבורכים.קינדער
 

 

 

 

 

 סימן טוב ומזל טוב
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 הי"ו ברוך ברדוגו מו"ה
 

 צו די געבורט פון זיין אינגל למז"ט
 

ער זאל דער אייבערשטער זאל העלפן אז 
זעהן פיל אידיש נחת פון אלע זיינע 

 , דורות ישרים ומבורכים.קינדער
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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
 7:35הדלקת הנרות......................

 8:35.................ר"ש.....סוף זמן ק
 9:35............................מוצש"ק....

 שיעורים כסדרן
 כ"ב...........מגילה בבלי.................

 .........................פאה ל"גירושלמי
 'ספתא..............תרומות פרק גתו

 
 
 
 
בּועַּ   שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ

ר הַּ  ֵאל ְבֵעבֶּ ל ִיְשרָׁ ל כָׁ ה אֶּ ר משֶּ ר ִדבֶּ שֶּ ִרים אַּ ְדבָׁ הֵאלֶּה הַּ בָׁ ֲערָׁ  יְַּרֵדן בָׁ
ינּו ָהאט אֹויסְ  .מֹול סּוף ה ַרבֵּ "י, משֶׁ  אּווגֶׁערֶׁעְכְנט ַאלֶׁע ְפלֶׁעצֶׁער וָזאְגט ַרשִׁ

יְגט ַאקֶׁעְגן  יְנדִׁ יְדן ָהאְבן גֶׁעזִׁ י אִׁ עְרְשְטן, ָאבֶׁער עֶׁר ָהאט עֶׁס נָ דֶׁ דִׁ ייבֶׁ אר עם אֵּ
יְדן. י אִׁ י ָכבֹוד פּון דִׁ ז, וֶׁועְגן דִׁ  דֶׁעְרַמאְנט ְברֶׁמֶׁ

י יָט"א אִׁ י ָזאְגט מֹוַהָרא"ש ְשלִׁ וי דֶׁער רֶׁבִׁ יר לֹויט וִׁ לֶׁקז עֶׁס ַמְסבִׁ י מֹוֲהַר"ן חֵּ יקּוטֵּ  )לִׁ

יָמן א'(  ְשָנה ָזאְגט ב' סִׁ י מִׁ וי דִׁ יד, וִׁ יְשט ַדן ַזיין ַקיין שּום אִׁ ען קֶׁען נִׁ )ָאבֹות ב, ַאז מֶׁ

ִגיעַּ ִלְמקֹומֹו,אַּ ד(  תַּ ד שֶּ ת ֲחֵבְרךָׁ עַּ ִדין אֶּ יְשט ַדן ַזיי ל תָׁ ען קֶׁען נִׁ יינֶׁעם מֶׁ ן קֵּ
וי ַלאְנג  ען וִׁ יְשט אֹויף יֶׁענֶׁע יזאִׁ מֶׁ אּון וֶׁוער קֶׁען דֶׁען ַזיין אֹויף ַא  .'ס ְפַלאץמנִׁ

ער, ָוואס יֶׁעדֶׁער ָהאט ַא פְ  ייבֶׁעְרְשטֶׁ ַלאץ ַביי ְצוֵּוייְטְנ'ס ְפַלאץ? ָנאר דֶׁער אֵּ
ים, אּון עֶׁ  יז זִׁיכֶׁער ְמַקיֵּים דֶׁעם הֶׁ אִׁ ת ָכל ָאָדםוֵּ ר אִׁ )ָאבֹות א, ְלַכף ְזכּות  י ָדן אֶׁ

 .ו(
ען קֶׁען ייְנָמאל מֶׁ ויְסן צִׁ  קֵּ יְשט וִׁ עְנטְ  ינִׁ יבֹות ַארּום דֶׁעם מֶׁ י סִׁ י ְפַלאץ אּון דִׁ ש דִׁ

ים גֶׁעַמאְכט טּוהן ְשלֶׁעְכטְ  יְשטָהאְבן אִׁ יינֶׁעם נִׁ ען קֵּ ַדן  ס, אּון דֶׁעְרַפאר קֶׁען מֶׁ
ער ַאלֵּייְנ'ס ייבֶׁעְרְשטֶׁ יבֹות ַארּום  ַזיין, ָנאר דֶׁער אֵּ ָוואס עֶׁר וֵּוייְסט ַאלֶׁע סִׁ

 יֶׁעדֶׁע ַזאְך.
ינּו ָהאט גֶׁעָוואְלט אֹויְסרֶׁעכֶׁ  ה ַרבֵּ ין ָפסּוק, וֶׁוען משֶׁ יז ְפַשט אִׁ י ָדאס אִׁ ענֶׁען דִׁ

יְדן ָהאט עֶׁר דֶׁעְרַמאְנט  י אִׁ ירֹות פּון דִׁ י ָנאר ֲעבֵּ י ְפלֶׁעצֶׁער, צּו ַווייְזן ַאז דִׁ דִׁ
ת זֶׁענֶׁען אִׁ ְפלֶׁעצֶׁער ָהאְבן גֶׁ  ֱאמֶׁ יְגן, ָאבֶׁער בֶׁ יְנדִׁ יְדן ָזאְלן זִׁ י אִׁ ע עַמאְכט דִׁ ישֶׁ ידִׁ

יְשט טּוהן ַקיין  ויְלן נִׁ יְנדֶׁער וואֹויל אּון וִׁ  .סְשלֶׁעְכטְ קִׁ
ים ג(  )ֹזאת ַהּתֹוָרה ְדָברִׁ

*** 
ם ְוִריְבכֶּם כֶּ אַּ שָׁ ם ּומַּ ְרֲחכֶּ ִדי טָׁ א ְלבַּ שָׁ ה אֶּ י אִׁ  .ֵאיכָׁ "י ַאז דִׁ יְדן ָזאְגט ַרשִׁ

ים  ינּו, אּון גֶׁערֶׁעְדט אֹויף אִׁ ה ַרבֵּ יַח גֶׁעוֶׁוען משֶׁ  .סְשלֶׁעְכטְ ָהאְבן ַמְטרִׁ
י ָזאְגט  וי דֶׁער רֶׁבִׁ יר לֹויט וִׁ יז ָדאס ַמְסבִׁ יָט"א אִׁ י מֹוֲהַר"ן מֹוַהָרא"ש ְשלִׁ יקּוטֵּ )לִׁ

יָמן רס"א(  לֶׁק א' סִׁ עְנְטש ַפאְלט ַאָראפחֵּ יז  ְדרֵּיגֹות.פון ַזיינֶׁע מַ  ַאז וֶׁוען ַא מֶׁ עֶׁר אִׁ
ע  יְרט צּו טּוהן גּוטֶׁ ייְבט שֹוין גֶׁעוֶׁוען וואֹויל אּון ְפרּובִׁ ַזאְכן, אּון ְפלּוְצלּוְנג הֵּ

ים ָאן צּו גֵּיין ְשוֶׁוער, עֶׁר ַפאְלט דּוְרךְ  ויְסן ַאז דֶׁער  .אִׁ ַדאְרף עֶׁר וִׁ
ער ָהאט גֶׁעַמאְכט ַאז עֶׁר ָזאל דּוְרְכַפאְלן, כְ  ייבֶׁעְרְשטֶׁ עְנְטש ָזאלאֵּ י דֶׁער מֶׁ  דֵּ

ינֶׁען דֶׁעם יש צּו דִׁ ייְבן פּון ְפרִׁ ן אּון ָאְנהֵּ יְך ָנאְכַאָמאל ַדאְרְפן ַבאַנייעֶׁ  זִׁ
ען ַפא יְשט וֶׁועְרן צּוְבָראְכן וֶׁוען מֶׁ ען נִׁ עְרְשְטן. דֶׁעְרַפאר ָטאר מֶׁ ייבֶׁ  ְלט אֵּ
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ת ער ד   בָּ ָאבאר פַׁ שַׁ ה בְׁ עָּ שְׁ ט וערְׁ ו   תִּ
זֹוןן פְׁ ערּוג  נְׁ ָא ת חַׁ בָּ ר . שַׁ ין ֵספ  ְך'אִּ ל  מ  ר הַׁ עַׁ  'שַׁ
אֵשי ו   יז רָּ זֹון" אִּ ט ַאז "חַׁ גְׁ ענְׁ ר  ט ג עבְׁ וערְׁ

י זַׁ 'ֵתיבֹות חַׁ  ם 'צִּ 'עַׁ י נ  וְׁ צִּ ט 'חַׁ אס ֵמיינְׁ ה. דָּ מָּ חָּ
ע ַא  אק  ס טַׁ יז ע  ייט אִּ ילּו פּון ֵאיין זַׁ ַאז ֲאפִּ
ן  ט אֹויפְׁ רְׁ רֹויע  ען טְׁ ייט, מ  יג ע צַׁ רִּ רֹויע  טְׁ
ע  ער  ד  י ַאנְׁ ער פּון דִּ ב  ש, אָּ דָּ קְׁ מִּ ן ֵבית הַׁ בָּ חּורְׁ

ט, ַאז זַׁ  ֵרייסְׁ ה, ַא טְׁ מָּ א ַא נ חָּ יז אֹויְך דָּ ייט אִּ
ֵרייט צּו  ג עדְׁ ערְׁ יב  ן אִּ וערְׁ אְך ו  ן נָּ ועלְׁ עג ו  י ט  דִּ
ען  ועט קּומ  יחַׁ ו  שִּ וען מָּ עג, ו  ע ט  יכ  ֵריילִּ פְׁ

ן ַא יֹום טֹוב. וערְׁ עג ו  י ט  ן דִּ ועלְׁ רֹוב ו  קָּ  בְׁ
ט ֵציילְׁ ערְׁ א ד  רָּ מָּ י גְׁ ּכֹות כ"ד(  דִּ י )מַׁ וען דִּ ַאז ו 

ן חֲ  בָּ ע חּורְׁ יכ  לִּ עקְׁ ר  י שְׁ ן ג עז עהן דִּ אבְׁ ים הָּ מִּ כָּ
ט אּון  ן ֵזיי ג עֵוויינְׁ אבְׁ ת הָּ יִּ בַׁ ר הַׁ ן הַׁ אֹויפְׁ

א  יבָּ י ֲעקִּ בִּ ער ר  ב  ט, אָּ אגְׁ לָּ יז  -ג עקְׁ ואס אִּ וָּ
וען  ט ג עו  ארְׁ ן  -אֹויְך דָּ אבְׁ ט. הָּ אכְׁ אט ג עלַׁ הָּ

ואס  וָּ ארְׁ ט: "פַׁ עגְׁ ר  ים ג עפְׁ מִּ י ֲחכָּ ים דִּ אִּ
טּו סְׁ אכְׁ ט: לַׁ אגְׁ א ג עזָּ יבָּ י ֲעקִּ בִּ אט ר  ?", הָּ

ע ֵחל ק פּון  ט  שְׁ רְׁ י ע  יְך ז עה ַאז דִּ וי אִּ "ַאזֹוי וִּ
קּויָּם  ק מְׁ ארְׁ טַׁ יז ַאזֹוי שְׁ בּוָאה אִּ י נְׁ דִּ
רּוב  יז חָּ ש אִּ דָּ קְׁ מִּ ער ֵבית הַׁ ן, ַאז ד  וארְׁ ג עוָּ
ט  פְׁ עלְׁ ע ה  ֵווייט  י צְׁ יְך ַאז דִּ ֵלייב אִּ ן, גְׁ וארְׁ ג עוָּ

ועט א בּוָאה ו  יר נְׁ ן, ַאז מִּ וערְׁ קּויָּם ו  ֹויְך מְׁ
לּות,  ן פּון גָּ וערְׁ ט ו  ג עֵלייזְׁ ן נָּאְך אֹויסְׁ ועלְׁ ו 
ן  טְׁ אכְׁ ג ערָּ אְך אֹויפְׁ ן נָּ ועלְׁ ן ו  ידְׁ י אִּ אּון דִּ

ן". וערְׁ  ו 
ּיּות פּון  ימִּ נִּ י פְׁ ן אֹויף דִּ ים קּוקְׁ יקִּ דִּ י צַׁ דִּ
ט ז עהט ַאל עס אֹויס  ילּו י עצְׁ אְך, ֲאפִּ ע זַׁ י עד 

וע ו  ער צּום סֹוף ַאזֹוי שְׁ ב  ער, אָּ יט  ר אּון בִּ
ן צּו  וערְׁ ֵרייט ו  ג עדְׁ ערְׁ יב  עג אִּ י ט  ן דִּ ועלְׁ ו 
יט  ן מִּ ֵרייע  יְך פְׁ ן זִּ ועלְׁ יר ו  ים, אּון מִּ ים טֹובִּ מִּ יָּ
ער  ט  שְׁ ערְׁ ער ֵאייב  ואס ד  שּועֹות וָּ ע יְׁ רֹויס  י גְׁ דִּ

ן. פְׁ עלְׁ ז ה  ועט אּונְׁ  ו 
 

 

 המשך בדף ב



 ב
 

רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
 

ין ש   ט אִּ ק'נְׁ סַׁ ט ג ע'פְׁ וערְׁ אר ו  פַׁ ערְׁ רּוְךד  ן עָּ חָּ ן  לְׁ ימָּ ים סִּ יִּ ח חַׁ )אֹורַׁ

יין תקנ"ב(  ט קַׁ ישְׁ ט נִּ אגְׁ ען זָּ ה ַאז מ  עָּ שְׁ וייל תִּ ָאב וַׁ ה בְׁ עָּ שְׁ ֲחנּון תִּ תַׁ
ן "מֹוֵעד"  ג ערּופְׁ ט ָאנְׁ וערְׁ ָאב ו  יְך ַא  -בְׁ ט זִּ עלְׁ ט  ַא יֹום טֹוב. שְׁ

ען ַא יוֹ  ס ד  יז ע  אג ע, אִּ רַׁ ען ם פְׁ ט, מ  ערְׁ ק  ארְׁ ט פַׁ קְׁ טֹוב? פּונְׁ
ט דָּ  רְׁ רֹויע  כֹות פּון טְׁ ע ֲהלָּ ען טּוט ַאל  ָאב, מ  ה בְׁ עָּ שְׁ ין תִּ אְך אִּ

ן ַא יֹום  רּופְׁ ס ָאנְׁ ען ע  ען מ  וי ַאזֹוי ק  ָאב, וִּ ה בְׁ עָּ שְׁ ין תִּ ֲאֵבילּות אִּ
 טֹוב?

פְׁ  יז ַאז בִּ ת אִּ ער ֱאמ  ֵרינָּאר ד  עג פְׁ י ט  ענ ען דִּ ּיּות ז  ימִּ ע נִּ יכ  ילִּ
ה  ת ֵאיכָּ ילַׁ גִּ י מְׁ ען ֵליינ ען דִּ ועט מ  ען ו  ועט קּומ  יחַׁ ו  שִּ וען מָּ עג, ו  ט 

יגּון יט ַא נִּ י  מִּ ים דִּ ט פּורִּ ען ֵליינְׁ וי מ  ֵהייט, ַאזֹוי וִּ ערְׁ יכ  ֵריילִּ פְׁ
אְך  יר נָּ ט ז ענ ען מִּ ילּו י עצְׁ ֵהייט. אּון ֲאפִּ ערְׁ יכ  ֵריילִּ ֵתר פְׁ סְׁ ת א  ילַׁ גִּ מְׁ

ין גָּלּות, אּון מ   יט ֲאֵבילּות, אִּ ן מִּ ירְׁ יְך פִּ ן אּון זִּ רְׁ רֹויע  ף טְׁ ארְׁ ען דַׁ
ה  אּולָּ י גְׁ יין פּון דִּ ת זַׁ עַׁ יחַׁ דַׁ ט ֵמסִּ ישְׁ ער נִּ ב  ען אָּ אר מ  ה הָּ טָּ ידָּ ֲעתִּ
רֹוב. קָּ ן בְׁ ֵלייזְׁ ז נָּאְך אֹויסְׁ ועט אּונְׁ ער ו  ט  שְׁ ערְׁ ער ֵאייב   ַאז ד 

יְך צּו ֵליי ען זִּ ט מ  ירְׁ לֹוֵמינּו פִּ ֵשי שְׁ יי ַאנְׁ ה בַׁ ת ֵאיכָּ ילַׁ גִּ י מְׁ נ ען דִּ
ען דָּ  ועט מ  ען ו  ועט קּומ  יחַׁ ו  שִּ וען מָּ וייל ו  אג. וַׁ ייטָּ אְך אֹויְך בַׁ

ינּו"  יָּ ח  ה  יט ַא "ש  יגּון מִּ ן נִּ יכְׁ ֵריילִּ יט ַא פְׁ ה מִּ ת ֵאיכָּ ילַׁ גִּ י מְׁ ֵליינ ען דִּ
ע  וער  ו  א שְׁ ין ַאזַׁ ן אִּ טְׁ אלְׁ הַׁ ערְׁ ט ד  ענְׁ יְך ג עק  ן זִּ אבְׁ יר הָּ ַאז מִּ

ער   יט  ט בִּ אכְׁ יינַׁ דַאי ֵליינ ען ֵסיי בַׁ ס ַאוַׁ ועט ע  ען ו  לּות, אּון מ  ע גָּ
ען  ט מ  אר ֵליינְׁ פַׁ ערְׁ ֵתר, ד  סְׁ ת א  ילַׁ גִּ י מְׁ וי דִּ אג ַאזֹוי וִּ ייטָּ אּון ֵסיי בַׁ

אג. ייטָּ ט אּון ֵסיי בַׁ אכְׁ יינַׁ ט ֵסיי בַׁ יינְׁ ס אֹויְך הַׁ  ע 
וייט ס ֵגייט ַאזֹוי וַׁ י ע  יקִּ דִּ וען צַׁ ענ ען ג עו  ס ז  יֵדי ַאז ע  חִּ ם אּון יְׁ

ט  אגְׁ ט ג עזָּ ישְׁ ן ֵזיי נִּ אבְׁ זֹון הָּ ת חַׁ בָּ ֵאי שַׁ ין מֹוצָּ ואס אִּ ה וָּ גּולָּ סְׁ
ט ַא  אלְׁ ס ג עפַׁ וען ע  יְך ַאז ו  ט זִּ ירְׁ ען פִּ וי מ  דֹוש", ַאזֹוי וִּ ה קָּ תָּ אַׁ "וְׁ
וייל  דֹוש". וַׁ ה קָּ תָּ אַׁ ט "וְׁ ישְׁ ען נִּ ט מ  אגְׁ ואְך זָּ י וָּ ן דִּ יטְׁ מִּ ינְׁ יֹום טֹוב אִּ

אבְׁ  ער ֵזיי הָּ ט  שְׁ ערְׁ ער ֵאייב  ה ַאז ד  ע ֱאמּונָּ ק  ארְׁ טַׁ א שְׁ אט ַאזַׁ ן ג עהַׁ
ועט דָּ  ט ו  אלְׁ עמָּ לּות, אּון ד  ן פּון גָּ ֵלייזְׁ ער אֹויסְׁ יכ  ז זִּ ועט אּונְׁ אְך ו 

ען  יז ג עקּומ  ס אִּ וען ע  ער ו  ב  יין ַא יֹום טֹוב. אָּ ָאב זַׁ ה בְׁ עָּ שְׁ תִּ
אבְׁ  ט אּון ֵזיי הָּ אכְׁ יינַׁ ָאב בַׁ ה בְׁ עָּ שְׁ ען תִּ ין ג עז עהן ַאז מ  ער  זאִּ ייד  לַׁ

ט  אגְׁ ט ג עזָּ אלְׁ עמָּ ן ֵזיי ד  אבְׁ ן, הָּ וארְׁ ט ג עוָּ ג עֵלייזְׁ ט אֹויסְׁ ישְׁ נִּ אכְׁ נָּ
אט  ען הָּ ואס מ  אס וָּ יין דָּ ים זַׁ לִּ שְׁ דֹוש", צּו מַׁ ה קָּ תָּ אַׁ "וְׁ

ת. בָּ ֵאי שַׁ ט מֹוצָּ אזְׁ ג עלָּ  אֹויסְׁ
 

ן  ִדי ֵאייֶגעֶנע חּוְרּבָּ
ת  ילַׁ גִּ ט מְׁ אגְׁ ען זָּ וען מ  י ו  ן דִּ שְׁ ייטְׁ טַׁ ען אֹויסְׁ ף מ  ארְׁ ה דַׁ ֵאיכָּ

ט  אגְׁ י זָּ בִּ ער ר  וי ד  יְך ַאֵליין. ַאזֹוי וִּ ים אֹויף זִּ סּוקִּ ק פְׁ "ן ֵחל  יקּוֵטי מֹוֲהרַׁ )לִּ

ן ק"א( ימָּ יקּון  ב' סִּ ער תִּ ינֹות, ָאד  חִּ ים, תְׁ לִּ הִּ ט תְׁ ען זָּאגְׁ וען מ  ַאז ו 
ים סּוקִּ ע פְׁ ן ַאל  שְׁ ייטְׁ טַׁ ען אֹויסְׁ י  ֲחצֹות זָּאל מ  יְך ַאֵליין, דִּ אֹויף זִּ

ואס  ים וָּ אִּ ע ׂשֹונְׁ י ַאל  ים, דִּ לִּ הִּ ין תְׁ ֵטייט אִּ ואס שְׁ מֹות וָּ חָּ לְׁ ע מִּ ַאל 
אס ֵגייט ַארֹויף  ים, דָּ לִּ הִּ ין תְׁ ן ֵזיי אִּ ועגְׁ פ ו  יְך אָּ ט זִּ עדְׁ ְך ר  ל  מ  ד הַׁ וִּ דָּ
יין  יט זַׁ אט מִּ ש הָּ טְׁ ענְׁ ער מ  ואס י עד  מֹות וָּ חָּ לְׁ י ֵאייג ענ ע מִּ אֹויף דִּ

ש, יֵ  טְׁ ענְׁ ט פּון ַא מ  יינְׁ ער פַׁ ט  עסְׁ ר  ער גְׁ יז ד  ר אִּ ואס ע  ע, וָּ רַׁ ר הָּ צ 
יּות, אּון  מִּ שְׁ גַׁ יּות ּובְׁ רּוֲחנִּ ש בְׁ טְׁ ענְׁ עם מ  נ ען ד  'ע  ג  רְׁ ויל נָּאר הַׁ ר וִּ ע 
אל  ער זָּ ט  שְׁ ערְׁ ער ֵאייב  ים ַאז ד  לִּ הִּ ין תְׁ ען אִּ עט מ  עם ב  אֹויף ד 

ר הָּ  וען פּונ עם ֵיצ  עו  אט  ז רַׁ ן.אּונְׁ אכְׁ ע זַׁ ט  עכְׁ ל  ע אּון ַאל ע שְׁ  רַׁ
ן  רְׁ רֹויע  ר טְׁ יקָּ עִּ ף בְׁ ארְׁ ען דַׁ ה. מ  ת ֵאיכָּ ילַׁ גִּ יט מְׁ יז מִּ ע אִּ ב  י ז עלְׁ דִּ
וען צּו  ה ג עו  ט זֹוכ  ישְׁ נִּ אכְׁ אט נָּ ען הָּ ן ַאז מ  בָּ י ֵאייג ענ ע חּורְׁ אֹויף דִּ

יין ַא יק ד  זַׁ ען צּורִּ ט מ  אלְׁ עם הַׁ ְך ד  ואס דּורְׁ יד, וָּ ער אִּ יכ  לִּ רְׁ עם ן ע 
ש דָּ קְׁ מִּ ט ֵבית הַׁ ג עבֹויע  ן אֹויפְׁ וערְׁ ן, פּון ו  עטְׁ ף ב  ארְׁ יד דַׁ ער אִּ  י עד 
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ען ָזאלַאָראפ עְנט ַארַ  , ָנאר מֶׁ י הֶׁ ין דִׁ ען אִׁ יש נֶׁעמֶׁ יין, זִׁיְך פּון ְפרִׁ
ייְבט יֶׁ  ען הֵּ יז יֶׁעְצט גֶׁעבֹויְרן גֶׁעָוואְרן, אּון מֶׁ ען אִׁ ילּו מֶׁ עְצט ְכאִׁ

ְרְשְטן ָמאל. עְרְשְטן צּום עֶׁ ייבֶׁ ינֶׁען דֶׁעם אֵּ י  ָאן צּו דִׁ ָאבֶׁער ְכדֵּ
יק ָוואס זָ  ען גֵּיין צּו ַא ַצדִׁ יְרן מּוז מֶׁ אל ָדאס צּו קֶׁענֶׁען אֹויְספִׁ

עְנְטש ַאלֵּ  עְנְטש, ַווייל ַא מֶׁ יג ְמַחזֵּק ַזיין דֶׁעם מֶׁ עְנדִׁ יין וֶׁועְרט ְשטֶׁ
יזּוק פ עְרן חִׁ יג הֶׁ עְנדִׁ ען מּוז ְשטֶׁ ּון ַא זֵּייעֶׁר ְשנֶׁעל צּוְבָראְכן, מֶׁ

יק, ָנאר ַאזוֹ  ען ָאְנגֵּיין.ַצדִׁ  י קֶׁען מֶׁ

ינּו ָהאט גֶׁעָזאְגט,  ה ַרבֵּ ין ָפסּוק, משֶׁ יז ְפַשט אִׁ ה ָדאס אִׁ ֵאיכָׁ
ם ם ְוִריְבכֶּ כֶּ אַּ שָׁ ם ּומַּ ְרֲחכֶּ ִדי טָׁ א ְלבַּ שָׁ יְך אֶּ וי ַאזֹוי קֶׁען אִׁ , וִׁ

עְלְפן, אֹויב  ַאייךְ  יהֶׁ ירר אִׁ  ַאייעֶׁר? סְשלֶׁעְכטְ  רֶׁעְדט אֹויף מִׁ
יז ָנאר וֶׁוען ַגאְנצֶׁע ָהאפֶׁענּו יְנג אִׁ עְרן דֶׁעם ַצדִׁ  ראִׁ יק וֶׁועט אֹויְסהֶׁ

ים ָפאְלְגן, ָאבֶׁער אֹויב  יאּון אִׁ וי  נֶׁעםחֹוזֶׁק פּו ַמאְכט ראִׁ יק, וִׁ ַצדִׁ
יְך  עְלְפן? ַאייךְ ַאזֹוי קֶׁען אִׁ  הֶׁ

ים ו'(  )ֹזאת ַהּתֹוָרה ְדָברִׁ

*** 
 

תָׁ  ת עָׁ אַּ ב אֶּ ת ְגבּול מֹואָׁ יֹום אֶּ ש מֹוַהָרא" .רה עֹוֵבר הַּ
י ָזאְגט וי דֶׁער רֶׁבִׁ יר דֶׁעם ָפסּוק לֹויט וִׁ יז ַמְסבִׁ יָט"א אִׁ י  ְשלִׁ יקּוטֵּ )לִׁ

יָמן רע"ב( לֶׁק א' סִׁ ים צה, ז(אֹויְפ'ן ָפסּוק  מֹוֲהַר"ן חֵּ לִׁ יֹום ִאם  )ְּתהִׁ הַּ
עּו עְנְטש עֶׁ ְבקֹולֹו ִתְשמָׁ יגֶׁע עֵָּצה ַפאר ַא מֶׁ ר ָזאל , ַא גֶׁעַוואְלדִׁ
יי ְברּו יַח סֵּ ען ָזאל ָנארַמְצלִׁ יּות, ַאז מֶׁ יי ְבַגְשמִׁ יּות אּון סֵּ קּוְקן  ֲחנִׁ

יְגן ָטאג יְך ַהייְנט טּוהן, צּו ַמאְכן  .אֹויְפן ַהייְנטִׁ "ָוואס קֶׁען אִׁ
ְצֹות  ים", ַווייל ַפְרָנָסה, ָאדֶׁער ַאַרייְנצּוַכאְפן מִׁ ים טֹובִׁ ּוַמֲעשִׁ

יז גֶׁע יבֶׁער ָוואס עֶׁס אִׁ ען ְטַראְכט אִׁ יעֶׁר, וֶׁועְרט אֹויב מֶׁ וֶׁוען ְפרִׁ
י יין ְשטִׁ יז יֶׁעְצט אֵּ ין ָדאְך גֶׁעוֶׁוען בִׁ יְך בִׁ ען צּוְבָראְכן "אִׁ ק מֶׁ
יַח גֶׁעוֶׁוען בִׁ  יְשט ַמְצלִׁ יְך ָהאב נִׁ וי אִׁ יז דּוְרְכַפאל, אּון ַאזֹוי וִׁ

יַח ַזיין" יְשט ַמְצלִׁ ער אֹויְך נִׁ יְך ַווייטֶׁ י אּון  .יֶׁעְצט, וֶׁועל אִׁ דִׁ
ער, "וֶׁוער וֵּוייְסט איז זֶׁעְלבֶׁע אִׁ  ען ְטַראְכט אֹויף ַווייטֶׁ ֹויב וֶׁוען מֶׁ

יַח ַזיין?" יְך וֶׁועל קֶׁענֶׁען ָאְנַהאְלְטן אּון ַמְצלִׁ ען  .אִׁ ָאבֶׁער וֶׁוען מֶׁ
יגֶׁע י יֶׁעְצטִׁ יְגן ָטאג, אֹויף דִׁ  ְטַראְכט ָנאר אֹויף דֶׁעם ַהייְנטִׁ

ינּוט,  יַח. ַדאןמִׁ ען זֵּייעֶׁר ַמְצלִׁ יז מֶׁ  אִׁ

י ין ָפסּוק, ָדאס אִׁ תָׁ ז ְפַשט אִׁ ת ְגבּול אַּ יֹום" אֶּ ה עֹוֵבר "הַּ
ת עָׁ  ב אֶּ ען , אֹויב רמֹואָׁ וילמֶׁ י ְגבּול פ וִׁ יְנגֶׁען דִׁ יבֶׁער ְשְפרִׁ ּון ַארִׁ

יפֹות אּון ְשלֶׁעְכטְ  י ַאלֶׁע ְקלִׁ ס ָוואס מֹוָאב ָוואס ָדאס זֶׁענֶׁען דִׁ
יי עְנְטש פּונֶׁעם אֵּ ען דֶׁעם מֶׁ ויְלן ַאוֶׁועק נֶׁעמֶׁ י וִׁ יז דִׁ עְרְשְטן, אִׁ בֶׁ

יֹום עֵָּצה  ייְנט" -"הַּ יְגן ָטא הַּ . גצּו ְטַראְכְטן ָנאר פּונֶׁעם ַהייְנטִׁ
ען אֹויב וֶׁועט  יְגן ָטאג מֶׁ  וֶׁועט ַדאןְטַראְכְטן ָנאר פּונֶׁעם ַהייְנטִׁ

ען יַח ַזיין. מֶׁ  זֵּייעֶׁר ַמְצלִׁ
ים ז(  )ֹזאת ַהּתֹוָרה ְדָברִׁ

 



 ג
 

רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
 

ייט  יין זַׁ ן ַאז פּון זַׁ טְׁ שְׁ ערְׁ עם ֵאייב  ד 
בֹוי  אס אֹויפְׁ ן דָּ ערְׁ ט  ט שְׁ ישְׁ ר נִּ זָּאל ע 
יינ ע  ש, ַאז זַׁ דָּ קְׁ מִּ פּונ עם ֵבית הַׁ
ן  טְׁ אלְׁ יק הַׁ ט צּורִּ ישְׁ ן נִּ אלְׁ ים זָּ ֲעׂשִּ מַׁ

אּו י גְׁ ן ֵבית דִּ יָּ נְׁ עם בִּ ה אּון ד  לָּ
ה. ֵהרָּ מְׁ ש בִּ דָּ קְׁ מִּ  הַׁ

 

 

ה נָּ  ִקידּוׁש ְלבָּ

יְך  ען זִּ ט מ  ירְׁ ָאב פִּ ה בְׁ עָּ שְׁ ֵאי תִּ מֹוצָּ
י לְׁ  ֵדש דִּ קַׁ יז מְׁ ען אִּ ה.ַאז מ  נָּ ער בָּ  ד 

עם ט אֹויף ד  ייבְׁ רַׁ דֹוש שְׁ קָּ "י הַׁ י  ֲארִּ רִּ )פְׁ

ים, ַאחֵ  יִּ ת ת"ב( ֵעץ חַׁ נַׁ ּוָּ יז ר סֹוד ּכַׁ אס אִּ ַאז דָּ
יין  ֵדש זַׁ קַׁ ע זַׁאְך צּו מְׁ רֹויס  ר ַא גְׁ ֵזייע 

ָאב. ה בְׁ עָּ שְׁ ֵאי תִּ ה מֹוצָּ נָּ בָּ י לְׁ  דִּ

יז פּון אִּ ערְׁ ן ד  יָּ נְׁ ער עִּ וי ַאזֹוי וִּ  ,ד 
ה נָּ בָּ י לְׁ יי דִּ ען ז עהט בַׁ א  מ  קָּ וְׁ ַאז דַׁ

יז  ֵליין בִּ ר קְׁ ט שֹוין ֵזייע  וערְׁ י ו  וען זִּ ו 
ען ז   ט, מ  ישְׁ ן נִּ צְׁ אנְׁ גַׁ ינְׁ ס שֹוין אִּ עהט ע 

ן,  ייע  אנַׁ יְך בַׁ י זִּ ט טּוט זִּ אלְׁ עמָּ א ד  קָּ וְׁ דַׁ
יק  ן צּורִּ וערְׁ ט ָאן צּו ו  אּון ֵהייבְׁ

ער. עס  ר   גְׁ

א  קָּ וְׁ ט, דַׁ יז אֹויְך י עצְׁ ע אִּ ב  י ז עלְׁ דִּ
אט  ען הָּ וען מ  ָאב ו  ה בְׁ עָּ שְׁ נָּאְך תִּ
ן  ט אֹויפְׁ רְׁ רֹויע  ק ג עטְׁ ארְׁ טַׁ ַאזֹוי שְׁ

יְך ח ייט זִּ י צַׁ יז דִּ ט אִּ אלְׁ עמָּ ן, ד  בָּ ּורְׁ
ן פּון  ֵהייבְׁ ן אּון ָאנְׁ צּוֵהייבְׁ יק אֹויפְׁ צּורִּ
ן  טְׁ שְׁ ערְׁ עם ֵאייב  ינ ען ד  יש צּו דִּ רִּ פְׁ
יְך. אּון  לִּ רְׁ יין וואֹויל אּון ע  אּון זַׁ
י  ָאב דִּ ה בְׁ עָּ שְׁ ֵאי תִּ יז מֹוצָּ אר אִּ פַׁ ערְׁ ד 

יין ֵדש זַׁ חַׁ ייט צּו מְׁ ע צַׁ ט  סְׁ יגְׁ אסִּ י  פַׁ דִּ
ה. נָּ בָּ  לְׁ

ין  ט, אִּ גְׁ ענְׁ ר  ט ג עבְׁ וערְׁ ים ו  קִּ י פֹוסְׁ דִּ
ה  נָּ בָּ י לְׁ ֵדש דִּ חַׁ יז מְׁ ען אִּ אר מ  ַאז פַׁ

ען קֹודָּ  ן  םזָּאל מ  סְׁ ן, ע  טְׁ אסְׁ פַׁ אֹויסְׁ
יְך,  י שִּ יק דִּ טּוהן צּורִּ עס, אּון ָאנְׁ פ  ע 
ין  ען ֵגייט אֹויְך אִּ ס ק  וער ע  אּון ו 

ען מְׁ  יז מ  נָּאְך אִּ ערְׁ ה, אּון ד  ו  קְׁ ֵדש מִּ חַׁ
ען  ֵהייט, אּון מ  ערְׁ יכ  ֵריילִּ ה פְׁ נָּ בָּ י לְׁ דִּ
ר זָּאל  ן ַאז ע  טְׁ שְׁ ערְׁ עם ֵאייב  ט ד  עהְׁ ב 

ן  ֵלייזְׁ ז שֹוין אֹויסְׁ לּות, אּונְׁ ואס פּון גָּ וָּ
יָּה אֹור  הָּ יין וְׁ ועט זַׁ ט ו  אלְׁ עמָּ ד 
ועט  ה ו  נָּ בָּ י לְׁ ה, דִּ מָּ חַׁ אֹור הַׁ ה ּכְׁ נָּ בָּ לְׁ הַׁ

י זּון, בִּ  וי דִּ יינ ען ַאזֹוי וִּ ה שַׁ ֵהרָּ מְׁ
ֵמינּו ָאֵמן. יָּ  בְׁ

ה  עָּ שְׁ ְך תִּ ר  ק י' ע  ֵחל  א"ש ֵחל ק א' וְׁ רָּ יחֹות מֹוהַׁ )ׂשִּ
ָאב, ְך בֵ  בְׁ ר  ֵחל ק ט"ז ע  ים(וְׁ רִּ צָּ מְׁ  ין הַׁ

 
 

בֹות  ִמיֵלי ְדאָׁ
ער אֹויף פִ  בֹותפֶּעְרל וֶּועְרטֶּ  ְרֵקי אָׁ

 

 
 

 

ט אֹויף ִדי ֶלעְצֶטע ִמינוּטִניַוואְרט   ׁשְ

*** 
 

ואס דּו ֶרעְדְסט  ֶגעּב ַאְכטּוְנג וָּ
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צו באקומען דעם גליון יעדע וואך אויף אימעיל, ווי אויך צו אדוועטייזן אינעם גליון 

 Breslevcenter@gmail.com פארבינט אייך צו:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 עיסע קֶ ועֶר וֶ שְׁ ַא 

 

 

 

 נייעס אינערהאלב
 מוסדותינו הק'

 

 שמחה בייםהערליכע 
 א"ישיבה שליטראש 

 

וואך האבן די בחורי הישיבה מיט די תושבי די 
נייעם המחנה מיטגעהאלטן די שמחה פונעם 

 א."ישיבה שליטיים ראש באינגעלע 
צו נאכטס איז פארגעקומען די שלום זכר פרייטאג 

ינגען אינאיינעם זמיט די באטע, מען האט גע צוזאמען
רי יבערשטן, און געהערט דבשירות ותשבחות צום אי

ישיבה וואס האט גאר תעוררות פונעם ראש החיזוק ו
 שטארק באנומען יעדנ'ס הארץ.

נאכט אין קעמפ, כאיז געווען די ווא נאכטזונטאג 
עס זענען געקומען צו פארן א גרעסערער עולם פון 

יך ן ווייט מיטצוהאלטן די שמחה וואס האט זנאנט או
 פארענדיגט אין די שפעטע נאכט שעה'ן.

פארטאגס האט זיך די גאנצע ישיבה מאנטאג 
ית וואס איז ארויסגעלאזט אין וועג צום בר

 וא בבית מדרש"ש שליט"געקומען ביי מוהראפאר
אין בארא פארק, די בחורים האבן געהאט די זכי' צו 

ראש חודש דאווענען אינאיינעם מיט  דאווענען דעם
 א."ש שליט"מוהרא

דאווענען איז פארגעקומען די ברית און נאכן 
מען האט געהאט די זכי' צו , בריתדערנאך די סעודת 

וואס , א"ש שליט"הערן דברות קודש פון מוהרא
האט גערעדט איבער די חשיבות פון מצות מילה 

מנחם אב, ווען דער אייבערשטער ובפרט אין חודש 
 וועט אונז טרייסטן און אונז אויסלייזן פון גלות.

האבן זיך די בחורים צוריק געקערט בענטשן נאכן 
ת דבומפ, און ווייטער ממשיך געווען בעאין קע
 מיט תורה ותפלה.הקודש 
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 גליון היכל הקודש
 וועכענטליכע גליון ארויסגעגעבן דורך
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

נָׁן ֶאל ה הּוא ֵלאֹמר' וֶָׁאְתחַּ ֵעת הַּ י ָזאְגט . בָׁ יקּוֵטי מֹוֲהר  )ֶדער ֶרבִּ ן ֵחֶלק "לִּ

יָמן צ' א יט א  ( ט"סִּ אֶוועֶנען מִּ יְרן צּו ד  אְרף ְפרּובִּ יד ד  ז ָכאְטׁש א  אִּ  א 
יְׁשט, ְדֵביקּות יט ֵמייְנט ֶעס ָאֶבער נִּ אֶוועֶנען מִּ יְׁשט ד  ז ֶווען ֶער ֶקען נִּ  א 
אֶוועֶנען ְדֵביקּות יְׁשט ד  אֶוועֶנען .ָזאל ֶער נִּ יג ד  אְרף ְשֶטעְנדִּ יד ד  וי , א  אִּ וִּ

אֶוועֶנען ֶזעהט ָנאר אֹויס י ד  זֹוי דִּ יְׁשט א  , א  יז ֶעס נִּ ילּו אֹויב ֶיעְצט אִּ ז א ֲאפִּ
אֶוועֶנען ְבן א  ֶוועט ָאֶבער קּוֶמען ֵאייְנָמאל ָוואס ֶער ֶוועט ָהא, גּוֶטער ד 

אֶוועֶנען ְעָלה ז ייןֶוועט ֶער אן ן ד  אּו, גּוְטן ד  ֶלעס מ   .א 

יים ֶלעְרֶנען יז אֹויְך ב  י ֶזעְלֶבע אִּ יּו ה.רָ וֹ ּת דִּ ויל ֶלעְרֶנען ְבעִּ ן א  ֶמעְנְטׁש וִּ
ֶלעס ז ֶער ָזאל א  ייט א  יט א  ְקָלאְרק  אְרְׁשֵטיין ָוואס ֶער ֶלעְרנְ  מִּ , טְקָלאר פ 

או וייְזן אּון ֶווען ֶער יְׁשט ב  יְׁשט ֶקען ָדאס נִּ יז  .ֶלעְרְנט ֶער ָגאְרנִּ ָדאס אִּ
יגָאֶבער  יְכטִּ יְׁשט רִּ יג ֶלעְרֶנען ,נִּ אְרף ְשֶטעְנדִּ אר , א  ֶמעְנְטׁש ד  אּון ֶדעְרפ 

י ֶגע ימּוד ָהאט אּוְנז ֶדער ֶרבִּ לִּ יחֹות ָהר  )ֶגעְבן א  ֵסֶדר ֶדֶרְך ה  יָמן ע"שִּ  (ו"ן סִּ
י ּתֹוָרה אּון ֶמען י ֶוועְרֶטער פּון דִּ ילּו ֶווען ֶמען ָזאְגט ָנאר דִּ ז ֲאפִּ  א 

יְׁשט אְרְׁשֵטייט ֶעס נִּ יז ֵזייֶער ֵהייְסט ֶעס אֹויְך ֶגעֶלעְרְנט ּתֹוָרה פ   אּון ֶעס אִּ
יים  ְצֹות .ֵאייֶבעְרְׁשְטןָחׁשּוב ב  ֵיים ז יין מִּ יים ְמק  יז ב  י ֶזעְלֶבע אִּ , אּון דִּ
ילּו אֹויב  יכְ  ןֶקע עןמֶ ֲאפִּ ְצָוה הּוְנֶדעְרט ְפָראֶצעְנט רִּ י מִּ יְׁשט טּוהן דִּ יגנִּ , טִּ

זֹוי  הןס טּועֶ  עןמֶ ף ארְ ד   וי א  ֵזייֶער  ןייז ף ארְ ד   עןמֶ אּון , ןֶקע עןמֶ ָכאְטׁש וִּ
יְך ֶדעְרמִּ   .יטְפֵריילִּ

ין ָפסּוק ט אִּ י ְפׁש  נָׁן ֶאל ה, ָזאְגט ֶדער ֶרבִּ יג  ָזאל עןמֶ , 'וֶָׁאְתחַּ ְשֶטעְנדִּ
יים ֵאייֶבעְרְׁשְטן יְך ֶבעְטן ב  יהלְ  עןמֶ ֵסיי ֶווען , ֶרעְדן אּון זִּ אק פִּ ט א  ֶגעְׁשמ 

יְׁשט הּוא ֵלאֹמר, ו וייל .אּון א  ְדֵביקּות אּון ֵסיי ֶווען נִּ ֵעת הַּ וען ֶעס וֶ , בָׁ
ייט ֶווען  יֶגע צ  יְכטִּ י רִּ ט ֵאייְנָמאל ָזאְגן א  גּוֶטע ֶווע עןמֶ ֶוועט קּוֶמען דִּ

ָלה ילֹות ָוואס  עןמֶ  טֶווע, ְּתפִּ ֶלע ְּתפִּ ְעָלה ז יין א  יט ֶדעם מ  ט ָהא עןמֶ מִּ
אְווְנט יג ֶגעד   .ֵאייבִּ

 

ל ֵליל שב)  נ ח  ָנן תשס"ּתֹוְך ה   (ח"ק ָוֶאְתח 
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רָׁא"ש יחֹות מֹוהַּ  שִׂ
 

 

ה עיכֶ הוֹ אַּ   ~ מָׁ    ~ ְנשָׁ
 

ֶווען ַא ִאיד ִוויל ִזיְך ֶנעֶמען ִאין ִדי ֶהעְנט 
ַאַריין, ֶער ִוויל ָאְנהֹויְבן ֶלעְרֶנען אּון 
ַדאֶוועֶנען, ֶער ִוויל ָאְנהֹויְבן ֶרעְדן צּום 
ֵאייֶבעְרְשְטן אּון ִזיְך אֹויְפִפיְרן ִווי ֶעס ַדאְרף 
צּו ַזיין, ֶער ִוויל ֵגיין צּו ַא ַצִדיק ָוואס ָזאל 

ים ִפיְרן אֹויְפן ִריְכִטיְגן ֶוועג. ַדאן ֶוועט ֶעס אִ 
ִאים ֶגעֶוועְנִליְך פּון ָאְנהֹויב ֵגיין ְשֶווער, ֶעס 
ֶוועט ִאים אּוְנֶטעְרקּוֶמען ְשֶוועִריַקייְטן אּון 
ְמִניעֹות, אּון צּוָמאל ֶקען ַא ֶמעְנְטש ֶוועְרן 

ִאיְך  צּוְבָראְכן פּון ֶדעם "ּפּוְנְקט ֶיעְצט ֶווען
ַאֶזעְלֶכע  ִוויל ַזיין וואֹויל, קּוְמט ִמיר אּוְנֶטער

 ְשֶוועִריַקייְטן?"
ִניְשט ִנְתָּפֵעל ֶבֱאֶמת ַדאְרף ָאֶבער ַא ִאיד 

ַפאְרֶקעְרט, אֹויב ֶזעהט ֶער פון דעם. ֶוועְרן 
ז ִאיז ַא ִסיָמן ַא ,ַאז ֶעס קּוְמט ִאים ָאן ְשֶווער

אּון  ,ֶער ָהאט ַא ְגרֹויֶסע אּון ֵהייִליֶגע ְנָשָמה
ֶדעְרַפאר ַפאְרֵלייְגט ִזיְך ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ַאזֹוי 
ְשַטאְרק אֹויף ִאים, אּון אֹויב ֶער ֶוועט ִזיְך 
ְשַטאְרְקן אּון ִניְשט קּוְקן אֹויף ִדי ַאֶלע 

 ,ְטןָנאר ַאַסאְך ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְש  ,ְמִניעֹות
ֶוועט ֶער ִזיֶכער ִאיֶבער ְשְּפִריְנֶגען ַאֶלע 

אּון זֹוֶכה ַזיין צּו ַזיין ַאן  ,ְשֶוועִריַקייְטן
 ֱאֶמת'ֶער ֶעְרִליֶכער ִאיד.

ֶמען ֶזעהט  ֶמעְנְטְשן ַנאְרן ִזיְך, ְגַלייְך ֶווען
ַאז ֶעֶּפעס ֵגייט ְשֶווער, ָזאְגט ֶמען: "ָדאס ִאיז 

אְרף ִמיר ִניְשט ָהאְבן פּון דַ  ַא ִסיָמן ַאז ֶמען
 .שֹוין ִניְשט ַמְצִליַח ַזיין"ִהיְמל, ִאיְך ֶוועל 

ִניְשט ֱאֶמת, ִדי ַאֶלע ָאֶבער ָדאס ִאיז 
ְשֶוועִריַקייְטן ִאיז ָנאר ַא ִנָסיֹון צּו ֶזעהן צּו 
ֶדער ֶמעְנְטש ֵמייְנט ֶעס ֱאֶמת'ִדיג, אּון אֹויב 

ְטן ְשַטאְרק אּון ִניְשט ֶוועט ֶער ִזיְך ַהאלְ 
אֹויְפֶגעְבן, ֶוועט ֶער ִזיֶכער ַמְצִליַח ַזיין צּום 

 סֹוף.
ֶקעֶנען ְסֶּפעִציֶעל ְגֶרעֶסעֶרע ְנָשמֹות, ָוואס 

ְמַקֵרב ַזיין אֹויְך ַאְנֶדעֶרע ֶמעְנְטְשן צּום 
 ֵאייֶבעְרְשְטן, אֹויף ֵזיי ַפאְרֵלייְגט ִזיְך ָנאְך ֶמער 

 

 

 המשך בדף ב



 ב
 

רָׁא"ש יחֹות מֹוהַּ  שִׂ
 

ַפאְרָוואס ָזאל  .יי צּו ְשֶטעְרן ָגאר ְשַטאְרקזֵ  ער ֵיֶצר ָהַרעדֶ 
ֶער ִזיְך ְּפָלאְגן ִמיט ֶיעְדן ֶמעְנְטש ַבאזּוְנֶדער? ֶעס ִאיז ִאים 

ְך ְגִריְנֶגער ִזיְך צּו ֶנעֶמען צּו ֵאיין ְגרֹויֶסע ְנָשָמה, ָוואס סַ  אַ 
אֹויב ֶער . ֶדעֶרע ְנָשמֹותאּוְנֶטער ִאים ִאיז ָדא ַאַסאְך ַאנְ 

ֶוועט ָאְּפְשַוואְכן ִדי ְנָשָמה ֶוועט ֶער ִמיט ֶדעם שֹוין ָהאְבן 
 .אּוְנֶטער ִאיםָאְּפֶגעְשַוואְכט ִדי ַאֶלע ְנָשמֹות ָוואס ֶזעֶנען 

ֶמען ִזיְך ִניְשט ֶדעם סֹוד, ָלאְזט ָאֶבער ֶווען ֶמען ֵווייְסט 
צּוְבֶרעְכן פּון ַקיין שּום ַזאְך, אּון ַאזֹוי ֵגייט ֶמען ַאִריֶבער 

 ַאֶלע ְשֶוועִריַקייְטן.
יין זַ ַאז ַפאר י ַמֲעִשיֹות, ַמֲעֶשה ז'( )ִסּפּורֵ ֶדעְרֵצייְלט ִבי ֶדער רֶ 

ָהאט ֶדער  ,אֹויף ֶדער ֶוועְלטְנָשָמה ִאיז ַאָראּפ ֶגעקּוֶמען 
אֹויב ִדי ְנָשָמה " :ֵיֶצר ָהַרע ֶגע'ַטֲעָנה'ט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן

שֹוין ִניְשט ָוואס  ב ִאיךָהא ,קּוְמט ַאָראּפ אֹויף ִדי ֶוועְלט
ָבה ַזיין ִדי ַגאְנֶצע צּו טּוהן ָדא, ַווייל ֶער ֶוועט ַמְחִזיר ִבְתשּו

ר ִניְשט ָלאְזן ִדי ְנָשָמה ַאָראּפ קּוֶמען אֹויף ֶמען ָטא .ֶוועְלט
ִדי " ,ָהאט ִאים ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶגעָזאְגט ."ֶדער ֶוועְלט

ִאיז  ."ְנָשָמה מּוז ַאָראּפ קּוֶמען אּון דּו ֶגעב ִזיְך ַאן ֵעָצה
אּון צּוִריק ֶגעקּוֶמען ִמיט  ֶמם ַארֹויס ֶגעַגאְנֶגען-ְךמַ ֶדער סַ 
אּון ֶער ָהאט  ְלִטיְטְשֶקען אּון ַאייְנֶגעבֹויֶגעֶנעםַאן ַא

ֶגעַלאְכט אּון ֶגעָזאְגט ַאז ֶער ָהאט שֹוין ֶגעְטָראְפן ַאן ֵעָצה, 
 ִדי ְנָשָמה ֶקען שֹוין ַאָראּפ קּוֶמען אֹויף ֶדער ֶוועְלט.

עט ָאְּפַלאְכן פּוֶנעם ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ַזיין ֵעָצה, ַאז ֶמען ֶוו
ס ַזאְך, ֶעס ֶוועט אֹויְסקּוְקן ִווי ַא חֹוֶזק, אּון ָדאס י'נְ ֶרבִ 
ֶווען . פּון קּוֶמען צּום ֶרִבי'ן עט צּוִריק ַהאְלְטן ֶמעְנְטְשןֶוו

ס ָגאר ַאז ָדאס ִאיז ִדי ִנָסיֹון, ִאיז עֶ ָאֶבער ֶמען ֵווייְסט 
ע קּוְקט ֶמען ִניְשט אֹויף ִדי ַאלֶ  טֶדעָמאלְ  .ַאְנֶדעְרש

ְשֶוועִריַקייְטן, ָנאר ֶמען ְשַטאְרְקט ִזיְך, אּון צּום סֹוף 
 ֶהעְלְפט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער.

ַאז ָדִוד ַהֶמֶלְך )ַוִיְשַלח קס"ח( ִאין ֹזַהר ַהָקדֹוש ֶגעִפיֶנען ִמיר 
ָהאט ִניְשט ֶגעַהאט ַקיין ָיאְרן צּו ֶלעְבן, ֶער ָוואְלט 

ל ַרֲחָמָנא ִליְצָלן, ָנאר ָאָדם פֶ עבֹויְרן ַאְלץ נֵ ֶגעַדאְרְפט גֶ 
ָהִראשֹון ִמיט ִדי ָאבֹות ַהְקדֹוִשים ָהאְבן ִאים ַאָראּפ 
ֶגעֶגעְבן ַאִביְסל פּון ֵזייֶער ֶלעְבן, ַאזֹוי ָהאט ֶער ֶגעֶלעְבט 

 ִזיֶבעִציג ָיאר.
ַהֶמֶלְך'ס ְנָשָמה  ָדִוד .ָדאס ִאיז אֹויְך ֶגעֶווען צּוִליב ֶדעם

 ,ִאיז ֶגעֶווען ַאזֹוי ְגרֹויס, אּון ָמִשיַח קּוְמט ַארֹויס פּון ִאים
ֶוועְלט צּום  ָוואס ֶער ֶוועט צּוִריק ְבֶרעְנְגן ִדי ַגאְנֶצע

ֶמם ַאזֹוי -ךמַ ֶדעְרַפאר ָהאט ִזיְך ֶדער סַ . ֵאייֶבעְרְשְטן
ֶבער ִדי ֵהייִליֶגע ַצִדיִקים אָ  .ַטאְרק ַפאְרֵלייְגט אֹויף ִאיםְש 

ֶגעָהאְלְפן ַאז ֶער ָהאט ָהאְבן ִמיט ֵזייֶער ְשַטאְרֶקע ְרצֹונֹות 
 ַבאקּוֶמען ִזיֶבעִציג ָיאר צּו ֶלעְבן.

ֵגייט ִאים ָגאר ֶעס ֶדעְרַפאר ֶווען ַא ֶמעְנְטש ֶזעהט ַאז 
ֶצר ָהַרע ְשֶווער צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶדער יֵ 

אּון ִוויל ִאים ָנאר ַאֶוועק  ,ַפאְרֵלייְגט ִזיְך ֵזייֶער אֹויף ִאים
ֶנעֶמען פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ָטאר ֶמען ִניְשט ֶוועְרן 

ִוויְסן ַאז  ֶמען ַדאְרף ,צּוְבָראְכן פּון ֶדעם, ָנאר ַפאְרֶקעְרט
ָמה, אּון אֹויב ָדאס ִאיז ַא ִסיָמן ַאז ֶמען ָהאט ַא ְגרֹויֶסע ְנשָ 

ֶער ֶוועט ִזיְך ָאְנְשְטֶרעְנֶגען, אּון ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, 
אּון ִניְשט אֹויְפֶגעְבן, ֶוועט ֶער ִזיֶכער ַאדּוְרְך ְבֶרעְכן ַאֶלע 

 אּון זֹוֶכה ַזיין צּו ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד. ,ְשֶוועִריַקייְטן
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ר ֱאֹלֵקיֶכם י ֹיאמַּ מִׂ  נֲַּחמּו נֲַּחמּו עַּ
 

ְׁשָעה ְבָאב ת בָ ׁש  ער דֶ  ת נֲַּחמּו' ןפְ ערּוט גֶ וערְ וֶ ָנאְך ּתִּ בָׁ ֶווען ֶמען  'שַּ
ְפטֹוָרה פּון  י ה  ר ֱאֹלֵקיֶכםָזאְגט דִּ י ֹיאמַּ מִׂ יג נֲַּחמּו נֲַּחמּו עַּ , אּון ֵאייבִּ

ָנן.קּוְמט ֶעס אוֹ  ת ָוֶאְתח  ְרׁש  ין פ   יס אִּ
סְ  יז מ  יָט"א אִּ ָרא"ׁש ְׁשלִּ ז ֲאפִּ מֹוה  ז ָדאס קּוְמט אּוְנז ֶלעְרֶנען א  יר א  ילּו בִּ

ְקָדׁש ָטאר מִּ יז ֶגעֶווען ֶדער חּוְרָבן ֵבית ה  ֶמען ָנאְך  ָנאְכֶדעם ָוואס ֶעס אִּ
יְטן  יְׁשט אֹויְפֶגעְבן מִּ ְלץ נִּ נָׁן'א  יְטן ֶבעְטן אּון ֶרעְדן צּום 'וֶָׁאְתחַּ , מִּ

יז אֹויְך  יהְלטֵאייֶבעְרְׁשְטן. אּון ָדאס אִּ ילּו ֶווען ֶער פִּ יד, ֲאפִּ יי ֶיעְדן אִּ  ב 
יז ֵזייֶער ו וייט פּוֶנ ז ֶער אִּ יהְלט א  ב, ֶער פִּ יז ָחרּוב ְוֶנְחר  ז ֶער אִּ עם א 

יְרט צּו ז יין וואֹויל אּון עֶ  יל ֶער ָהאט ׁשֹוין ְפרּובִּ ויפִּ יְך ֵאייֶבעְרְׁשְטן, וִּ ְרלִּ
, ָזאל ֶער ָאבֶ  יח  ְצלִּ יְׁשט מ  יז ֶער נִּ יְׁשט אֹויְפֶגעְבן אֹויףאִּ ְלץ נִּ  ער ָנאְך א 

ָלה, ֶער ָזאל ו וייֶטער ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן אּון ֶדעְרֵצייְלן אְרן  ְּתפִּ פ 
יּות  ים דּוְרְך ְברּוֲחנִּ ֶלעס ָוואס ֶעס ֵגייט אֹויף אִּ ֵאייֶבעְרְׁשְטן א 

יָקר ֶנָחמָ  י עִּ יז דִּ יּות, אּון ָנאר ָדאס אִּ ה אּון ְטֵרייְסט ָוואס א  ּוְבג ְׁשמִּ
יק אֹויְפבֹויעֶ  ים סֹוף ָכל סֹוף צּורִּ ן אּון ֶמעְנְטׁש ָהאט, אּון ָדאס ֶוועט אִּ

יק ְבֶרעְנֶגען צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון דּוְרְך ֶדעם ֶוועט ֶדע ים צּורִּ ר ֵבית אִּ
יק ֶוועְרן אֹויְפֶגעבֹויֶעט ְבָקרֹוב ְבָיֵמינּו ְקָדׁש צּורִּ מִּ  .ה 

יָדאס ָזאְגט ֶדער ָפסּוק מִׂ י ְטֵרייְסט פּוֶנעם, נֲַּחמּו נֲַּחמּו עַּ יז דִּ  , ָוואס אִּ
ֶלע דֹורֹות?  ין א  יְׁשן ָפאְלק אִּ ידִּ ר ֱאֹלֵקיֶכםאִּ ילּו ֶווען ֶעס ֹיאמַּ ז ֲאפִּ , א 

יז  יְׁשט גּוט צִּ 'ֱאֹלֵקיֶכם'אִּ ין, ֶעס ֵגייט נִּ דִּ ת ה  ד  י מִּ י , ֶעס ֶהעְרְׁשט דִּ
יּות ְלץ ז יין ֶדער  ְברּוֲחנִּ יּות, ָזאל ָנאְך א  י ְבג ְׁשמִּ ר'צִּ , ֶמען ָזאל 'ֹיאמַּ

יְׁשט אֹויְפֶהעְרן צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן.  נִּ
ר'ֶדער ָוואְרט  י ָראֵׁשי ֵּתיבֹות  'ֹיאמַּ יז דִּ יחַּ ה''ֵפינּו מָׁ 'ּוחַּ אַּ 'ראִּ , שִׂ

י ֶוועְלט ין דִּ ייְנְבֶרעְנֶגען אִּ ר  יח  א  ז ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש ָזאל ָדאס ֶוועט ָמׁשִּ  א 
ים גּוט אּון ֵסיי ֶווען עֶ  ס ֵגייט ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן ֵסיי ֶווען ֶעס ֵגייט אִּ
יְׁשט אֹויְפֶהעְרן צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁש  יְׁשט גּוט ָזאל ֶמען נִּ ים נִּ  ְטן.אִּ

יחַּ ה'ֶדער ָפסּוק  שִׂ ֵפינּו מָׁ יא ֶגעָזאְגט ֶווען ָהאט יְִּרְמָיהּו  רּוחַּ אַּ ָנבִּ ה 
ֶמֶלְך אּון ֶמען ָהאט ד ָיהּו ה  ייְלן אֹויף ֹיאׁשִּ ּוְרְך ֶמען ָהאט ֶגעָׁשאְסן פ 

ייְלן רח"ל, ָהאט יְִּרְמָיהּו ֶגעֶזע יט פ  וי ֶגעֶלעֶכעְרט ז יין ֶקעְרֶפער מִּ הן וִּ
ז ֶאְפָׁשר הָ  יל, ָהאט ֶער ֶגעֵמייְנט א  ָיהּו ָזאְגט ֶעֶפעס ְׁשטִּ אט ֶער ֹיאׁשִּ
יְך צּוֶגעבֹויְגן אּון ֶגעהֶ  ֲענֹות צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ָהאט ֶער זִּ "ו ט  וי ח  עְרט וִּ

י,ֶער ָזאְגט  יתִׂ רִׂ יהּו מָׁ י פִׂ יק הּוא ה' כִׂ דִׂ יְגט ֶדע צַּ אֶרעְכטִּ ם ֶער ָהאט ב 
אן ָהאט יְִּרְמָיהּו ֶגעָז ֶלעס ָוואס ֶער טּוט, ד  אְגט ֵאייֶבעְרְׁשְטן אֹויף א 

ים ֶדער ָפסּוק אֹוי יחַּ ה'ף אִּ שִׂ ֵפינּו מָׁ  .רּוחַּ אַּ
י ְגֶרעְסֶטע ז אְך צּו ָוואס א  ֶמעְנְטׁש ֶקען צּוקּוֶמען א   יז דִּ ז ֶער ָדאס אִּ

י ילּו ֶווען ֶעס ֵגייט אִּ ז ֲאפִּ אְרֶקע ֱאמּוָנה א  ז א ְׁשט  יְׁשט ָזאל ָהאְבן א  ם נִּ
ויְסן אּון ֶגעֶדעְנֶקען  ז ָדאס קּוְמט פּוֶנעם גּוט ָזאל ֶער אֹויְך וִּ א 

יְכן ֶחְׁשבֹון. ֶלעס ָהאט א  פּוְנְקְטלִּ  ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון א 
אְך צּום ֵאייֶבעְרְׁשטְ  ס  יז זֹוֶכה צּו ֶרעְדן א  יז ֶדעם ָוואס אִּ ן אּון וואֹויל אִּ

ים דּוְרְך ֶדעם קּוְמט ֶער צּו א  ְקָלאֶרע אּון ֵרייֶנע ֱאמּוָנה. וואֹויל אִּ  יז אִּ
ים אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.אוֹ  יז אִּ י ֶוועְלט אּון וואֹויל אִּ  יף דִּ

ָנן תשמ"ט( ל ֵליל שב"ק ָוֶאְתח  נ ח   )ּתֹוְך ה 

 



 ג
 

רָׁא"ש יחֹות מֹוהַּ  שִׂ
 

 ?יב  ע ל  אק  יר ט  ט מ  אס  ה   דו  
ם טֹוב זי"ע ָהאט ֶגעָזאְגט אֹויף ֶדעם ַא ָמָשל, ַאז ֶעס ִאיז ֶדער ֵהייִליֶגער ַבַעל שֵ 

ַאָמאל ֶגעֶווען ַא ֶקעִניג ָוואס ָהאט ֶגעָוואְלט אֹויְסְּפרּוִביְרן ַזיין זּוהן צּו ֶער ָהאט 
ִאים ֱאֶמת'ִדיג ִליב, ָהאט ֶער ַארּוְמֶגענּוֶמען ַזיין ַּפאַלאץ ִמיט ְגרֹויֶסע ְשַטאְרֶקע 

 ן ָוואס ָהאְבן ֵקייֶנעם ִניְשט צּוֶגעָלאְזט צּום ִטיר פּון ַּפאַלאץ.מֹויֶעְר 
אּון ֶער ָהאט ֶגעָוואְלט ַאַריין ֵגיין צּו ַזיין ַטאְטן  ,ֶווען ֶדער זּוהן ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען

אְזן ְגרֹויֶסע ְשַטאְרֶקע מֹויֶעְרן ָוואס לָ ֶדער ֶקעִניג, ָהאט ֶער ֶגעֶזעהן ַאז ֶעס ִאיז ָדא 
ָהאט  ,ָאֶבער ַאזֹוי ִווי ֶער ָהאט ֵזייֶער ִליב ֶגעַהאט ַזיין ַטאְטן .ִניְשט צּו צּום ַּפאַלאץ

ֶער ָאְּפֶגעַמאְכט "ֶעס ִאיְנֶטעֶרעִסיְרט ִמיר ָגאְרִניְשט, ִאיְך מּוז ַאַריין ִאין ַּפאַלאץ ַפאר 
 .ייז, ָזאל ַזיין ָוואס ָזאל ַזיין"ֶיעֶדע ְּפרֵ 

ָהאט ֶער  ,ְגַלייְך ֶווען ֶער ִאיז צּוֶגעַגאְנֶגען צּו ִדי ֶעְרְשֶטע מֹויֶער ֶעס צּו צּוְבֶרעְכן
ֶגעֶזעהן ַאז ֶעס ִבְכַלל ִניְשט ַקיין מֹויֶער, ֶעס ִאיז ָנאר ֶגעֶווען ַאן ֲאִחיַזת ֵעיַנִים, ֶער 

ֶגען, אּון ַאזֹוי צּום ְצֵווייְטן אּון ְדִריְטן מֹויֶער, ִביז ֶער ִאיז ַאדּוְרְך ִאיז ֶעס דּוְרְך ֶגעַגאנְ 
ֶדער ֶקעִניג ָהאט ִזיְך  .ַאֶלע מֹויֶעְרן אּון ֶער ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען צּום ַּפאַלאץ צּום ֶקעִניג

יֶער ִליב, ֶער ָהאט ַווייל ֶער ָהאט ֶגעֶזעהן ַאז ֶדער ִקיְנד ָהאט ִאים ֵזי ,ֵזייֶער ֶגעְפֵרייְדט
 דּוְרְך ֶגעְבָראְכן ַאֶלע ְשֶוועִריַקייְטן אּון ֶער ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען צּו ִאים.

ִדי ֶזעְלֶבע ִאיז ַביים ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֵלייְגט אּוְנֶטער ַפאְרן 
ִאים ִליב, אּון ֶווען ֶדער ִאיד קּוְקט ֶמעְנְטְשן ַאַסאְך ְשֶטערּוְנֶגען צּו ֶזעהן צּו ֶער ָהאט 

אּון ֶער ֵגייט ִניְשט ַאֶוועק פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ָהאט ֶדער  ,ִניְשט אֹויף ִדי ַאֶלע ַזאְכן
 ֵאייֶבעְרְשֶטער ְגרֹויס ַפאְרֶגענּוֶגען פּון ֶדעם.

ַוַיֲעֹמד ָהָעם ")ְשמֹות כ, יח( ן ָּפסּוק יפְ אוֹ )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן קט"ו( ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 
ַביי ַקָבַלת ַהּתֹוָרה ִאיז ֶגעֶווען  ."ֵמָרֹחק ּוֹמֶשה ִנַגש ֶאל ָהֲעָרֶפל ֲאֶשר ָשם ָהֱאֹלִקים

, ֶדער "ַוַיֲעֹמד ָהָעם ֵמָרֹחק" .ִאיז ֶגעֶווען ַפאְרָוואְלֶקעְנטֶעס  ,ן ַבאְרג ַא ֶנעְּפלאֹויפְ 
ֶמען  ,ַפאְרָוואְלֶקעְנט יט צּוֶגעַגאְנֶגען, ֶעס ִאיז צִ ִדי ָּפשּוט'ֶע ֶמעְנְטְשן ֶזעֶנען ִניְש  "ַעם"

ָאֶבער , מֶשה ַרֵבינּו ָהאט "ּוֹמֶשה ִנַגש ֶאל ָהֲעָרֶפל"ָאֶבער  .ֶקען ִניְשט צּוֵגיין
ַבאַהאְלט  ןֶטער ַאֵליי, ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְש "ֲאֶשר ָשם ָהֱאֹלִקים"ֶגעוואּוְסט ֶדעם ֱאֶמת 

ֶער ִוויל ָנאר ֶזעהן ִווי ַאזֹוי ֶדער ִאיד  .ֶנעְּפל, ִאין ִדי ָוואְלֶקעֶנעסִזיְך ִאיֶנעם 
 צּו קּוֶמען צּו ִאים. ,ֲאִפילּו ֶווען ֶעס ִאיז ַפאְרָוואְלֶקעְנט ,ְשְטֶרעְנְגט ִזיְך ָאן

יט ר  ע ט  ט  ש   ר  י ע  אר ד   נ 
ְדל, ֵאייְנָמאל ִאיז ִזי ייְסן ָאעהֵ ֶדער ֶרִבי ָהאט ֶגעַהאט ַא ָטאְכֶטער, ִזי ָהאט גֶ 

ָחלֹום ע יגֶ עדִ עקֶ רֶ ְש אּון ִאים ֶדעְרֵצייְלט ַא  ֶדעְרְשָראֶקעֶנעְרֵהייטֶגעקּוֶמען צּו ֶרִבי ָנָתן 
ת יס בֵ ע ֶמעְנְטְשן ִאיֶנעם ֶרִבי'נְ ִזי ָהאט ֶגעֶזעהן ִווי ַאלֶ . ֶגע'ָחלֹום'טזיך ָוואס ִזי ָהאט 

ת יבֵ ְשט ַאַריין ָלאְזן ֶדעם ֶרִבי'ן ִאין ַהִמְדָרש ָהאְבן ִזיְך ָאְּפֶגעְשמּוֶעְסט ַאז ֶמען ֵגייט ִני
ַהִמְדָרש, ֵזיי ָהאְבן ֶגעַמאְכט ַאַסאְך שּורֹות פּון ֶמעְנְטְשן ָוואס ָהאְבן ִזיְך ָאְנֶגעַכאְּפט 
ִאיְנֵאייֶנעם, ִניְשט ַאדּוְרְך צּו ָלאְזן ֶדעם ֶרִבי'ן, ַאזֹוי ֶזעֶנען ֶגעְשַטאֶנען שּורֹות פּון ִדי 

 ס ְּפַלאץ.ִמְזָרח ַוואְנט ַביים ֶרִבי'נְ יר ִביז ִדי טִ 
ְּפלּוְצִליְנג ִאיז ֶדער ֶרִבי ָאְנֶגעקּוֶמען צּו ִדי ִטיר, ֶער ָהאט ָאְנֶגעהֹויְבן צּו ֵגיין ְטִריט 

ט ַאדּוְרְך ַביי ְטִריט, ִדי ֶמעְנְטְשן ָהאְבן ִזיְך ֶגעשּוְשֶקעט ְצִוויְשן ִזיְך ַאז ֶמען ָזאל ִניְש 
ָלאְזן ֶדעם ֶרִבי'ן, ָאֶבער ְגַלייְך ֶווען ֶדער ֶרִבי ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען צּו ִדי ֶעְרְשֶטע שּוָרה 

 ִאיז ִדי שּוָרה צּוַפאְלן, ַאֶלע ָהאְבן ִזיְך ֶגערּוְקט ִאין ַא ַזייט ַפאְרֶשעְמֶטעְרֵהייט.
ר צּו ִדי ְצֵווייֶטע אּון ְדִריֶטע שּורֹות אּון ְגַלייְך ַאזֹוי ִאיז ֶדער ֶרִבי ֶגעַגאְנֶגען ַווייֶטע

ֶווען ֶער ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען ִאיז ִדי שּוָרה צּוַפאְלן, ִדי ַווייֶטעְרִדיֶגע שּורֹות ָהאְבן ִזיְך 
ער ֶרִבי ֶגעְשַטאְרְקט אּון ִזיְך ֶגעשּוְשֶקעט ַאז ֶמען ֵגייט ֶדעם ֶרִבי'ן ִניְשט דּוְרְך ָלאְזן, דֶ 

ָהאט ִאיז ַווייֶטער ֶגעַגאְנֶגען, אּון ֶווען ֶער ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען ַאִהין ֶזעֶנען ִדי שּורֹות 
, אּון ִביז ֶדער ֶרִבי ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען צּו ַזיין ְּפַלאץ אֹויף ִדי ִמְזָרח ַוואְנט ,אֹויְך צּוַפאְלן

אְך ַאזֹויְנס נָ ט ֶדעְרְשָראֶקעֶנעְרֵהייט, ִזי ָהאט ְדל אֹויְפֶגעַכאּפְ ָהאט ִזיְך ָא ֶדעָמאְלט
 ִניְשט ֶגעֶזעהן, ַאז ִדי ַאְנֵשי ְשלֹוֵמינּו ָזאְלן ִזיְך ֶקעְגן ְשֶטעְלן ֶקעְגן ֶדעם ֶרִבי'ן.

ֶווען ִזי ָהאט ֶגעְפֶרעְגט ֶרִבי ָנָתן ְּפַשט ִאין ֶדעם ָחלֹום, ָהאט ִאיר ֶרִבי ָנָתן 
ס ַזאְך, ֶמען ֶזעהט ָנאר ִדי ֶעְרְשֶטע ְטִריט אּון ֶמען י ֵגייט ֶדעם ֶרִבי'נְ זוֹ ֶגעָזאְגט: "ַא

ֶזעהט ָגאְרִניְשט ַווייֶטער, ָאֶבער אֹויב ֵגייט ֶמען ִמיט ְשַטאְרַקייט, קּוְמט ֶמען ַאֶלעס 
 ִאיֶבער, אּון ֶמען ֶדעְרְגַרייְכט ֶדעם ִציהל".

עֶדע גּוֶטע ַזאְך, ֶעס ִאיז ֵאייִביג ָדא ְשֶוועִריַקייְטן אּון אּון ַאזֹוי ֵגייט ֶעס ַביי יֶ 
קּוְקט ִניְשט אֹויף ִדי ַאֶלע ֶמען ְשֶטערּוְנֶגען ָאֶבער אֹויב ֶמען ֶדעְרַהאְלט ִזיְך, אּון 
 ן צּו"ְנִעימֹות", אּון ֶמען קּוְמט ָאְמִניעֹות, ֶוועְרט ִדי "ְמִניעֹות" ִאיֶבעְרֶגעְדֵרייט צּו 

 .טועלְ ע וֶ ענֶ יף יֶ ן אוֹ ט אּוועלְ י וֶ יף דִ אוֹ  סַאֶלעס גּוטְ 
 ְמִניעֹות( ְךרֶ )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש, ֵחֶלק י"ג ְוֵחֶלק ט"ו, עֶ 
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צו באקומען דעם גליון יעדע וואך אויף אימעיל, ווי אויך צו אדוועטייזן אינעם גליון 

 Breslevcenter@gmail.com פארבינט אייך צו:
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 נייעס אינערהאלב
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 מוהרא"ש שליט"א
 פארט אויף ארץ ישראל

 
 
 

די קומענדיגע וואך וועט מוהרא"ש שליט"א פארן 
ין די ארטיגע וואכן צו מחזק זי צווייאויף ארץ ישראל פאר 

 אידן.
וואכן וועט נישט פארקומען די  צוויידי קומענדיגע 

 וועכנטליכע ליל שישי שיעור.
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 

 .212-444-1111 ערליין פון "קול ברסלב" אויפן נומ
 

 כי מלאכיו יצוה לך!
*** 

 

 מען גרייט זיך צו פארן אויף אומן
 

בכל אתר ואתר גרייטן זיך צו פארן די אנשי שלומינו 
ווי דער רבי האט  אויף ראש השנה צו אומן, אזוי

אנגעזאגט אז יעדער זאל קומען צו אים ראש השנה, 
 קיינער טאר נישט פעלן.

וועמענס הארץ ציטערט נישט פונעם פארכטיגן יום 
הדין, ווען דער אייבערשטער שרייבט אן פאר יעדן 
איינעם אלעס וואס עס וועט געשעהן צו אים במשך די 

ער עס קומט צו גאנצע יאר, און דא זאגט דער רבי אז וו
אים אויף ראש השנה וועט ער אים פארטיידיגן און זעהן 
דערצו אז מען זאל אים אנשרייבן א גוט געבענטשט יאר, 
איז דאך זיכער אז יעדער וויל האבן די זכי' צו זיין אין אומן 

 אויף ראש השנה, און זוכה זיין צו א גוט געבענטשט יאר.
געלונגען ר דאס יאאויך מיטן אייבערשטנ'ס הילף איז 

צוזאמצושטעלן א פליגער, ווי אלע אנשי שלומינו מיט די 
בחורי הישיבה וועלן פארן אינאיינעם מיט מוהרא"ש 

 שליט"א אויף אומן.
צו איז נאך דא צו באקומען גאר ביליגע טיקעטס עס 
ניו בראשו צו קויפן ווי י, החכם עאויף ראש השנהפארן 

 פריער פאר עס גייט ארויף די פרייזן.
כאיש אחד בלב אחד וועט מען אינאיינעם פארן, און 
זיכער אויס'פועל'ן ישועות און רפואות און א זיס לעכטיג 

 יאר.
 איש בל יעדר!
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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  ּושָׁ

זֵיי ֶוועט ֶער  ,ר ֵאייֶבעְרְשֶטער ָזאְגט: אֹויב ִדי ִאיְדן ֶוועְלן ַזיין וואֹוילֶדע .ְוגֹו'
ש ְבעַּ  ,ַרִש"י ָזאְגט ֶגעְבן ַאֶלע גּוֶטע ַזאְכן. ם דָׁ דָׁ לֹות ֶשאָׁ ְצֹות קַּ מִּ ם הַּ יו אִּ ֵקבָׁ

ְשְמעּון, יְנֶגע ִמְצֹות אֹויב דּו ֶוועְסט ָפאְלְגן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ִמיט ִדי ְגרִ  תִּ
ִאיְך ִדיר ֶגעְבן ִדי  ֶוועל ָוואס ֶמעְנְטְשן ְטֶרעְטן ֶעס ִמיט ִדי ִפיס, ֶדעָמאְלט

ַדאְרף ֶמען ַפאְרְשֵטיין, ָוואס ֶזעֶנען ִדי ְגִריְנֶגע ִמְצֹות ָוואס  .גּוֶטע ַזאְכן
 ֶמעְנְטְשן צּוְטֶרעְטן ִמיט ִדי ִפיס?

ֹויף ַמְסִביר לֹויט ִווי ֶדער ַבַעל ַהּטּוִרים ָזאְגט א מֹוַהָרא"ש ְשִליָט"א ִאיז ָדאס
יתֶ ֶדעם ָפסּוק, ָוואס ָזאְגט ְדֵריי ְלשֹונֹות,  ְרֶתם, וֲַּעשִּ ְשְמעּון, ּוְשמַּ ַאז  ם,תִּ

א,ָדאס ִאיז ֶקעְגן  רָׁ ְשנָׁה  אּון ְגמָׁ א, מִּ ְקרָׁ  ִדי ְדֵריי הֹויְפט ִלּמּוִדים, ָוואס אַ  מִּ
 ְרֶנען.ִאיד ַדאְרף ֶלע

)ִשיחֹות ּוד" ֶבֱאֶמת לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָהאט אּוְנז ֶגעֶגעְבן ִדי "ֵסֶדר ֶדֶרְך ַהִלימ

אְכט ַאז ֶמען ֶקען ֶלעְרֶנען ִדי ּתֹוָרה אֹויף ַא ְגִריְנֶגע ֶוועג, ֶמען מַ ָהַר"ן ִסיָמן ע"ו( 
 ִאין ַא ֵסֶדר, אּון אֹויב ֶמעןִזיְך ַא ִשיעּור ִאין ֶיעֶדע ֵסֶפר, אּון ֶמען ֶלעְרְנט ֶעס 

ֶמען  ַפאְרְשֵטייט ֶעס ִאיז ִזיֶכער גּוט, אּון אֹויב ֶמען ַפאְרְשֵטייט ִניְשט ָזאְגט
ַאַסאְך ּתֹוָרה,  טָזאגְ ֶמען  ןְבלֹויז ִדי ֶוועְרֶטער ֲאִפילּו ָאן ַפאְרְשֵטיין, אּון ֶווע

 ַפאְרְשֵטיין.צּום סֹוף ֶוועט ֶמען ֶעס 
ן ָטאג ט אֹויס ַאז ֶעס ִאיז ֵזייֶער ְגִריְנג צּו ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה, צּו ֶלעְרֶנען ֶיעדְ קּומְ 

אְכן ָדאס ַאִביְסל חּוָמש, ַאִביְסל ִמְשַניֹות, ַאִביְסל ְגָמָרא, ָאֶבער ֶמעְנְטְשן מַ 
 טֶלעְרנְ ן ַאֶוועק "ָדאס ֵהייְסט ִניְשט ֶגעֶלעְרְנט, ֶלעְרֶנען ֵהייְסט ָנאר ֶווען ֶמע

אּון  ".ַאַסאְך אֹויף ַאָמאל, ִמיְטן ְגֶרעְסְטן ִעּיּון, צּו ַפאְרְשֵטיין ְקָלאר ִדי ַזאךְ 
ט, ַווייל ֶדעָמאְלט קּוְמט אֹויס ַאז ֵזייֶער ַאַסאְך ַצייְטן ֶלעְרְנט ֶמען ִבְכַלל ִניְש 

ען ָפאְלְגט ֶדעם ֶרִבי'ן אּון ֶלעְרֶנען ְבִעיּון, ָאֶבער ֶווען מֶ  ֵאייִביגֶמען ֶקען ִניְשט 
ְרְשֵטייט ֶמען ֶלעְרְנט ֲאִפילּו ָנאר ַאִביְסל אֹויף ַאָמאל, אּון ֲאִפילּו ֶווען ֶמען ַפא

 ֶדעָמאְלט קּוְמט ֶמען ָאן ֵזייֶער ַאַסאְך. .ִניְשט
ְשְמעָדאס ָזאְגט ַרִש"י,  יו תִּ ֵקבָׁ ש ְבעַּ ם דָׁ דָׁ לֹות ֶשאָׁ ְצֹות קַּ מִּ ם הַּ אֹויב  ן,ּואִּ

ְשן ֶוועט ָפאְלְגן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ִמיט ִדי ְגִריְנֶגע ִמְצֹות ָוואס ֶמעְנטְ  ֶמען
 ואסוָ " ְטֶרעְטן ֶעס ִמיט ִדי ִפיס, ָדאס ֵגייט ַארֹויף אֹויְפ'ן "ֵסֶדר ֶדֶרְך ַהִלימּוד

 ְגן ִדי ַגאְנֶצע ּתֹוָרה,ִאיז ַא ְגִריְנֶגע ֶגעְשַמאֶקע ֶוועג צּו ֶקעֶנען ֶלעְרֶנען אּון ֶעְנִדי
אֹויב ָאֶבער  .ָאֶבער ֶמעְנְטְשן ְטֶרעְטן ֶעס ִמיט ִדי ִפיס, ֶמען ַמאְכט ֶעס ַאֶוועק

 ֶלעְרֶנען  ֶמען ֶוועט ֶעס ָיא ַאייְנַהאְלְטן, אּון דּוְרְך ֶדעם ֶוועט ֶמען ָאְנקּוֶמען צּו
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רָׁא"ש יחֹות מֹוהַּ  שִּ
 

 

ים זָׁאְגן  ~ לִּ  ~ ְתהִּ
 

צּו ָזאְגן ַא ִאיד ַדאְרף ִזיְך צּוֶגעֹוואֹויֶנען 
ְתִהִלים, ָדאס ִהיט ָאּפ ֶדעם ל סְ יבִ אַ ֶיעְדן ָטאג 

ְׁשֶלעְכְטס אּון ַראֶטעֶוועט  םֶמעְנְטׁש פּון ַאֶלע
 ִאים פּון ַאֶלע ָצרֹות.

ַפאְרָוואס ַדאְרף ֶמען ַוואְרְטן ִביז ֶעס קּוְמט 
ּון ַדאן ַכאְּפן ֶדעם ׁשֹוין ַח"ו ַא ָצָרה א

ְתִהִליְמ'ל? ֶבעֶסער ִאיז ֶווען ֶמען ֶגעוואֹויְנט 
ִזיְך צּו צּו ָזאְגן ֶיעְדן ָטאג ְתִהִלים, ַאזֹוי ִאיז 
ֶמען ׁשֹוין ַמְקִדים ִדי ְתִפָלה ָנאְך ַפאר ִדי ָצָרה, 
אּון ִדי ָצָרה קּוְמט ִבְכַלל ִניְׁשט. אֹויב ְתִהִלים 

ִאין ַא ׁשֹוין יד ֶווען ֶער ִאיז ַא אִ אר פַ ֶהעְלְפט 
ְּפָראְבֶלעֶמען, דּוְרְך ׁשֹוין ָצָרה ֶווען ֶער ֵגייט 

ׁשֹוין  ְךאְך ִזיֶכער ַאז ַא ִאיד ָוואס ָהאט ִזיִאיז דָ 
צּוֶגעְגֵרייט פּון ָפאְראֹויס, ֶיעְדן ָטאג ָהאט ֶער 
ֶגענּוֶמען ֶדעם ְתִהִלים אּון ֶגעָזאְגט ֶעְטִליֶכע 

ִזיֶכער ֶגעַראֶטעֶוועט  עט ֶערַקאִּפיְטֶלעך, ֶוו
אּון ֶעס ֶוועְלן ִניְׁשט קּוֶמען אֹויף ִאים  ֶוועְרן

 ַקיין ָצרֹות.

 !ָדִוד ַהֶמֶלְך ָזאְגט ִמיט

ִאין ִדי ְיִהי ָרצֹון פּון ְתִהִלים ָזאְגט ֶמען ַאז 
ִווי ָדִוד ַהֶמֶלְך ַאֵליין ָוואְלט  יוֹ ַאזיין זַ ֶעס ָזאל 

ן ָדאס ִאיז ַמָמׁש ַאזֹוי, ָדִוד ֶעס ֶגעָזאְגט. אּו
ַהֶמֶלְך ָהאט ֶגעַמאְכט ֶדעם ְתִהִלים ִמיט רּוַח 
ַהקֹוֶדׁש, אּון ֶדער רּוַח ַהקֹוֶדׁש ִליְגט ִאין ִדי 
ֶוועְרֶטער, אּון ֶווען ַא ִאיד ָזאְגט ְתִהִלים 
ֶעְרֶוועְקט ֶער ֶדעם רּוַח ַהקֹוֶדׁש ָוואס ִליְגט 

ְרט ֶגעֶרעְכְנט ַאזֹוי ִווי ָדִוד ֶדעִרין, אּון ֶעס ֶווע
)ִשיחֹות ָהַר"ן ַהֶמֶלְך ַאֵליין ָזאְגט ֶיעְצט ְתִהִלים 

 ִסיָמן צ"ח(.
ַפאְרְׁשֵטייט ִזיְך ַאז ֶווען ָדִוד ַהֶמֶלְך ַאֵליין 
ָזאְגט ְתִהִלים, ֶוועט ֶער ִמיט ֶדעם ִזיֶכער 
אֹויס'ּפֹוֵעל'ן ַאֶלעס גּוְטס, אּון ֶער ֶוועט ֶזעהן 

 ָגאר ְגרֹויֶסע ְיׁשּועֹות ְברּוֲחִניּות ּוְבַגְׁשִמיּות.
ִאין ְׁשָטאט ִוויְלָנא ִאיז ַאָמאל ִנְפָטר 

ֶווען ֶדער ֵהייִליֶגער  .ֶגעָוואְרן ַא ָּפׁשּוט'ֶער ִאיד
ָהאט ֶער  ,ֶגעֶהעְרטאס דָ ְגָר"א ִזי"ַע ָהאט 

י' וָ ען ָזאל ִאים ָזאְגן ֶווען ִדי לְִ ֶגעֶבעְטן ַאז מֶ 
ִאיז  ,ֶווען ֶמען ָהאט ִאים מֹוִדיַע ֶגעֶווען .ִאיז

 י' וָ לְִ ֶדער ְגָר"א ִזי"ַע ַארֹויס ֶגעַגאְנֶגען צּו ִדי 
 

 

 המשך בדף ב
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רָׁא"ש יחֹות מֹוהַּ  שִּ
ַבאְגֵלייְטן ֶדעם ִנְפָטר. ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ֵזייֶער ִאיְנֶטעֶרעַסאְנט ַפאר 

ְך ַארֹויְסֵגיין, ַזייֶנע ַתְלִמיִדים ַווייל ֶדער ְגָר"א ְפֶלעְגט ִניְׁשט ֶגעֶוועְנִלי
 .ת אּון ְתִפִלין אּון ֶלעְרֶנעןֶער ְפֶלעְגט ִזיְצן ַא ַגאְנְצן ָטאג ִמיט ַטִלי

 פּון ַאַזא ָּפׁשּוט'ֶער ֶמעְנְטׁש?י' וָ לְִ ַפאְרָוואס ֵגייט ֶער ֶיעְצט צּו ִדי 
ֶווען ֶמען ָהאט ִאים ָאְנֶגעְפֶרעְגט ֶדערֹויף ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט: "אֹויב 

ַהֶמֶלְך ֵגייט ַבאְגֵלייְטן ֶדעם ִאיד, ָזאל ִאיְך ִניְׁשט ֵגיין ָדִוד 
ַבאְגֵלייְטן?"... ָהאְבן ִדי ַתְלִמיִדים ַפאְרְׁשַטאֶנען ַאז ֲאִפילּו ֶדער 

, ָאֶבער ַאזֹוי ִווי ֶער ָהאט דִנְפָטר ִאיז ַטאֶקע ֶגעֶווען ַא ָּפׁשּוט'ֶער ִאי
ֶער זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ַאַזא ַמְדֵריָגה ַאז  ַאַסאְך ֶגעָזאְגט ְתִהִלים, ָהאט

 ָדִוד ַהֶמֶלְך ַאֵליין ָזאל ִאים ַבאְגֵלייְטן אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.
ַביים ֵהייִליְגן ֶרִבי ֶרִבי ֱאִליֶמֶלְך ִזי"ַע ָהאט ַאָמאל ַּפאִסיְרט ֶווען 

 םצּוֵאייְנָמאל  עןמֶ עקּוגֶ נְ ָאֶער ִאיז ֶגעַגאְנֶגען ָגלּות ַלייְדן ַאז ֶער ִאיז 
ֶדער ַבַעל 'אֹור ְּפֵני מֶׁשה'  ,הֹויז פּון הרה"ק ֶרִבי מֶׁשה ִמְּפֶׁשעָוואְרְסק

ֶווען ֶער ָהאט ֶגעְפֶרעְגט אֹויב ֶער ֶקען ָדאְרט ְׁשָלאְפן ָהאט  .ִזי"עַ 
ִאים ֶדער ַצִדיק ֶגעָזאְגט ַאז ֶער ָהאט ָנאר ֵאיין ֶבעט, ָאֶבער ַאזֹוי ִווי 
ֶער ִאיז ׁשֹוין אֹויְפֶגעְׁשַטאֶנען ֶקען ֶדער ֶרִבי ֶרִבי ֱאִליֶמֶלְך ִזי"ַע 

 ְׁשָלאְפן ִאין ַזיין ֶבעט.
ֶווען ֶדער אֹור ְּפֵני מֶׁשה ָהאט ֶגעֶזעהן ַאז ֶדער ַגאְסט ְׁשָלאְפט 
 ׁשֹוין ָהאט ֶער ִזיְך ֶגעֶזעְצט ַביי ִטיׁש ָזאְגן ְתִהִלים, ָאֶבער ֶווען ֶדער

ִאיז ֶער ַארֹויְסֶגעקּוֶמען פּון  ,ָזאְגןַגאְסט ָהאט ֶגעֶהעְרט ֶדעם ְתִהִלים 
ֶבעט אּון ִזיְך ֶגעְׁשֶטעְלט ֶנעְבן ִטיׁש, ֶדער אֹור ְּפֵני מֶׁשה ָהאט ִאים 
ֶגעִוויְנֶקען ַאז ֶער ָזאל צּוִריק ֵגיין ִאין ֶבעט אּון ֶער ִאיז צּוִריק 

אט ָאֶבער ַמְמִׁשיְך ֶגעֶווען צּו ָזאְגן ֶגעַגאְנֶגען. ֶווען ֶדער ַצִדיק הָ 
ְתִהִלים ִאיז ֶדער ֶרִבי ֶרִבי ֱאִליֶמֶלְך ַווייֶטער ֶגעקּוֶמען ִמיְטַהאְלְטן. 
ֶווען ִדי ֶזעְלֶבע ַזאְך ָהאט ִזיְך ׁשֹוין ִאיֶבער ֶגעְׁשִּפיְלט צּום ְדִריְטן 

יְגן ַאז ֶער ָזאל ָמאל, ָהאט ֶדער אֹור ְּפֵני מֶׁשה ִאים ָאְנֶגעְׁשִר 
ַאַרייְנֵגיין ִאין ֶבעט ְׁשָלאְפן אּון ִאים ִניְׁשט ְׁשֶטעְרן פּון ְתִהִלים ָזאְגן. 
ן ָהאט ֶדער ֶרִבי ֶרִבי ֱאִליֶמֶלְך ִזי"ַע ִאים ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ִווי ַאזֹוי ֶקע

ן ַאייְך ֶווען אְך ִווי ָדִוד ַהֶמֶלְך ְׁשֵטייט ֶנעבְ ְׁשָלאְפן? ִאיְך ֶזעה דָ  ִאיְך
ִאיר ָזאְגט ְתִהִלים". ֶווען ֶדער אֹור ְּפֵני מֶׁשה ָהאט ָדאס ֶגעֶהעְרט, 
ָהאט ֶער ִזיְך ָאְנֶגערּוְפן: "דּו ִביְזט ֵמייֶלעְך? אֹויב ַאזֹוי ְבַלייב ׁשֹוין 

ן ַבאֶקעְנט אּון ֶגעָוואְר ִזיְך ִדי ְצֵוויי ַצִדיִקים ָדא". אּון פּון ַדאן ָהאְבן 
 ְמקּוָׁשר ֵאייֶנער צּום ַאְנֶדעְרן.

, ַאז ָדִוד ַהֶמֶלְך ָעָליו ָזאְגן ְתִהִליםֶזעהט ֶמען ִדי ְגרֹויְסַקייט פּון 
ַהָׁשלֹום ַאֵליין ָזאְגט ִמיט ְתִהִלים ִמיט ֶיעְדן ִאיד ָוואס ָזאְגט 

 ְכן.ָגאר ְגרֹויֶסע ַזאּפֹוֵעל'ן ִמיט עְר דֶ ְתִהִלים, אּון ֶמען ֶקען 

ייַנאְכט? ִהִלים ּבַ  דּו ָזאְגְסט ּתְ

ֶמען ֶזעהט ַאן ִאיְנֶטעֶרעַסאְנֶטע ַזאְך. ַאָמאל ֶזעְצט ִזיְך ַא ִאיד 
ֵגיין ֶמעְנְטְׁשן  אּון ְגַלייְך קּוֶמען צּו ,ַבייַנאְכטָזאְגן ְתִהִלים ַאֶוועק 

ט, ֶמען ֲהִיָתֵכן ֶער ָזאְגט ְתִהִלים ַבייַנאכְ  ,אּון ַהאְלְטן ִאים ָפאר
ִניְׁשט ֱאֶמת,  סעֶ  אְך ִניְׁשט ַקיין ִמְקָרא ַבייַנאְכט. קֹוֶדם ִאיזֶלעְרְנט דָ 

ַאז ֶמען )ֵאֶׁשל ַאְבָרָהם או"ח ִסיָמן רל"ח( ִאין ִדי ּפֹוְסִקים ֶוועְרט ֶגעְבֶרעְנְגט 
ֶמעג ָזאְגן ְתִהִלים ַבייַנאְכט, ֶעס ִאיז ִניְׁשָטא ַקיין ְּפָראְבֶלעם ַעִּפ"י 

ִאיז ָאֶבער ָנאְך ֶמער  .ֲהָלָכה צּו ָזאְגן ְתִהִלים ַבייַנאְכט
 טֵגייואס וָ ַאז ֶווען ֶמען ָזאל ֶזעהן ַא ְצֵווייְטן  ,ִאיְנֶטעֶרעַסאְנט

אְרַהאְלְטן ְנג, ֶוועט ֶמען ִאים ִניְׁשט פָ ַא ַצייטּו טֵלייִדיג ָאֶדער ֵליינְ 
ֶווען ַא ייט ִמיט ַנאִריְׁשַקייְטן, ֲהִיָתֵכן ֶער ַפאְרְבֶרעְנְגט ִדי ֵטייֶעֶרע צַ 

ֶדעָמאְלט טּוהן ַא ֵהייִליֶגע ַזאְך אּון ָזאְגן ְתִהִלים, ָאֶבער ִאיד ִוויל 
 אְרַהאְלְטן...ֶווען ֶמען ִאים ָיא פָ 

ֶעס ַמאְכט ִזיְך ַא ַסְך ָמאל ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז ַפאְרָיאְגט אּון 
ַצייט צּו ָאֶטעֶמען, אּון  יםקוֹ אט ַפאְרְּפָלאְגט ַא ַגאְנְצן ָטאג, ֶער הָ 

ֶווען ֶעס קּוְמט ַבייַנאְכט אּון ֶער ָהאט ֶעְטִליֶכע ִאיְבִריֶגע ִמינּוט ִוויל 
ֶער ִזיְך ַאִביְסל אֹויְסֶבעְטן ַביים ְתִהִליְמ'ל. ָדאס ִאיז ִזיֶכער ִניְׁשט 

 ְּפָראְבֶלעם. םּוׁש ַקיין ְׁשֵאָלה אּון ִניְׁשט ַקיין
ס ִאיז ִניְׁשט ָדא ַקיין ְגֶרעֶסעֶרע ַזאְך פּון ְתִהִלים ָזאְגן. וואֹויל עֶ 

 ִאיז ֶדעם ָוואס ָזאְגט ְתִהִלים ֶיעְדן ָטאג.
 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ט"ו ֶעֶרְך ְתִהִלים(

 
 
 

  

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
ע ֶדעָמאְלט ֶוועט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶגעְבן ַאלֶ  ַאַסאְך ּתֹוָרה,

 גּוֶטע ַזאְכן.
 )ּתֹוְך ַהַנַחל ֵליל שב"ק ַפְרַשת ֵעֶקב תשס"ח לפ"ק(

*** 
 

ֹות ָוואס ָנאְך ַא ְפַשט ָזאְגט מֹוַהָרא"ש ְשִליָט"א, ָוואס ֶזעֶנען ִדי ִמצְ 
 ֶמעְנְטְשן ְטֶרעְטן זֵיי ִמיט ִדי ִפיס?

)ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן  ֶדעם ָפסּוק ַטייְטְשטוי ֶדער ֶרִבי לֹויט וִ 
יָׁה, קס"ט( יָׁה .)ַבִמְדָבר ַרָבה פי"ג ס"ה(ִאיז ַא ָלשֹון פּון ִשְמָחה  ְוהָׁ  - ְוהָׁ

ְשְמעּוןאֹויב דּו ֶוועְסט ַזיין ַאזֹוי ְשַטאְרק ְפֵרייִליְך, ַאז,   - ֵעֶקב תִּ
 ִפיס ֶוועְלן ֶהעְרן, ָדאס ֵמייְנט ַאז ֶמען ֶוועט ַזיין ַאזֹויֲאִפילּו ִדי 

ר ְפֵרייִליְך ַאז ִדי ִפיס ֶוועְלן ַטאְנְצן ַפאר ִשְמָחה,  מַּ ה' ֱאֹלֶקיךָׁ ּושָׁ
ית ְברִּ  ֶמעןֶוועט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ַאֵליין ֶזעהן ַאז  - ְלךָׁ ֶאת הַּ

 ְבִרית, ַווייל ִדי ֲעֵבירֹות קּוֶמעןַזיין ָאְפֶגעִהיְטן ִמיט ְשִמיַרת הַ  ָזאל
ש ִאיז ָנאר ֶווען ַא ֶמעְנְטש ִאיז ְטרֹויֶעִריג, ָאֶבער ֶווען ֶדער ֶמעְנטְ 

 ְפֵרייִליְך ֶוועְרט ֶער ִניצּול פּון ֲעֵבירֹות.
ְצוָׁה )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן כ"ד( ֶדעְרַפאר ָזאְגט ֶדער ֶרִבי  "מִּ

ְה  ה לִּ יד",ְגדֹולָׁ מִּ ה תָׁ ְמחָׁ יין ֶעס ִאיז ַא ְגרֹויֶסע ִמְצָוה צּו ַז יֹות ְבשִּ
 ס.ְפֵרייִליְך, ָוואס ָדאס ִהיט ָאפ ֶדעם ֶמעְנְטש פּון ְשֶלעְכטְ 

ֶזעהן צּו ָאְפִהיְטן ִדי  ָזאל ֶמעןָדאס ָזאְגט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער, 
, ָדאס ִאיז ִדי ִמְצָוה צּוְטֶרעְטן ִמיט ִדי ִפיס ןִמְצֹות ָוואס ֶמעְנְטְש 

ק, פּון ִשְמָחה, פּון ַזיין ְפֵרייִליְך, ָוואס ֶמעְנְטְשן ַמאְכן ֶעס ַאֶווע
 ֶמען ָיא ְשַטאְרְקן צּו ַזיין ְפֵרייִליְך ֶוועטִזיְך  ֶמעןאֹויב ָאֶבער ֶוועט 

 ס.ָהאְבן ַאֶלעס גּוטְ 
 )ֹזאת ַהּתֹוָרה ֵעֶקב א'(

*** 
 

ל ה' ֶאלֹוֶקיךָׁ  ט, ְונָׁשַּ ט ְמעָׁ ֶניךָׁ ְמעַּ פָׁ ֵאל מִּ ּגֹויִּם הָׁ ֶדער  ֶאת הַּ
ל, ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶוועט ַאֶוועְקֶנעֶמען ִדי גֹוִים פּון ֶאֶרץ ִיְשָראֵ 

מֹוַהָרא"ש ְשִליָט"א  צּוִביְסֶלעְך צּוִביְסֶלעְך, ִניְשט אֹויף ֵאיין ָמאל.
 .ְמַרֵמז ַזיין ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ִחיזּוקָזאְגט ַאז ֶדער ָפסּוק קּוְמט אּוְנז 

ַאז ַאֶלע ָצרֹות ָוואס ַא )ִליקּוֵטי ֲהָלכֹות ְגֵזָלה, ה"ה או"ז( ֶרִבי ָנָתן ָזאְגט 
ר ַווייל ֶמעְנְטש ַלייְדט ֵסיי ְברּוֲחִניּות אּון ֵסיי ְבַגְשִמיּות, קּוֶמען ָנא

ין ייְך ַזיין ַא ֶגעָהאְלֶפעֶנער אִ ֶמען ִוויל ְשֵלימּות, ַא ֶמעְנְטש ִוויל ְגלַ 
ְך ֶנעְמט ֵאיין ִמינּוט, אּון ַאזֹוי ִווי ָדאס ֶקען ִניְשט ֶגעֶשעהן, ֶיעֶדע ַזא

 ֹויף.ַצייט, ֶדעְרַפאר ֶוועְרט ַא ֶמעְנְטש צּוְבָראְכן אּון ֶער ֶגעְבט א
ֶדעם  ַדאְרף ֶער ָהאְבן צּו ,ָוואס ַא ֶמעְנְטש ִוויל ַבאקּוֶמעןֵסיי 

עְרְשְטן, ַאַסאְך ֶגעדּוְלד, ַאַסאְך ַסְבָלנּות, ַאַסאְך ֶבעְטן ֶדעם ֵאייבֶ 
יט ֲאִפילּו ְברּוֲחִניּות ֶנעְמט אֹויְך ַצי .אּון ַאזֹוי ֶוועְרט ֶמען ֶגעָהאְלְפן

. ינּוטִביז ֶמען ֶוועְרט ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד, ֶעס ֵגייט ִניְשט ִאין ֵאיין מִ 
עְבט ער ַא ִאיד ֶבעְהט ַאַסאְך ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן אּון ֶער גֶ אֹויב ָאבֶ 

 ִניְשט אֹויף, ֶוועט ֶער צּום סֹוף ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד.
אֵ ָדאס ִאיז ְפַשט ִאין ָפסּוק,  ּגֹויִּם הָׁ ל ה' ֶאלֹוֶקיךָׁ ֶאת הַּ ל ְונָׁשַּ

ֶניךָׁ  פָׁ עֶמען ִדי גֹוִים, ָוואס , ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶוועט ַאֶוועק ֶנמִּ
ן ַאַריין, ָדאס ֵמייְנט ִדי ַּתֲאוֹות אּון ִמדֹות ָרעֹות ָוואס ִדי גֹוִים ְבֶרעְנגְ 

ט ט ְמעָׁ , צּוִביְסֶלעְך צּוִביְסֶלעְך, ֶעס ֵגייט ִניְשט ִאין ֵאיין ְמעַּ
ֶוועט ֶמען ִזיֶכער  ,ִמינּוט, ָאֶבער אֹויב ֶמען ֶגעְבט ִניְשט אֹויף

 ִליַח ַזיין.ַמצְ 
 )ֹזאת ַהּתֹוָרה ֵעֶקב ה'(
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 ָלאלוּ ַהִהי םיו   - בו אָ "כ

 ל"וקצאר זִמַסאְטמָ ק "רביהד
 

 

 

ֶכל! ֵׂ  ְטַראְכט ִמיט ש 

 המשך בדף ד
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צו באקומען דעם גליון יעדע וואך אויף אימעיל, ווי אויך צו אדוועטייזן אינעם גליון 

 Breslevcenter@gmail.com פארבינט אייך צו:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ֶכל! ֵׂ  ְטַראְכט ִמיט ש 
 המשך

 

 

 

 ~ מוסדותינו הק' נייעס אינערהאלב~ 
 

 א תענוג רוחני יעדן טאג אין
 "מחנה תפארת התורה" 

 

די בחורים זענען  ונג רוחני יעדן טאג אין קעמפ, וואועס איז ממש אן ע
עוסק בתורה ותפלה פון אינדערפרי ביז ביינאכט, און פילן זיך אן מיט די 

עשים טובים, וואס דאס וועט זיי באגלייטן מצות וממיט און ותפלה תורה 
 אויף שטענדיג.

פון אין די פריע שעה'ן פארן דאווענען זיצן שוין די בחורים און זענען 
, נאכן עוסק בתורה יעדער אין זיינע שיעורים, זיך צוצוגרייטן צום דאווענען

קומט פאר די פארמיטאג שיעור, וואס ווערט  דאווענען און פרישטאג
רנט דורכ'ן ראש ישיבה, גמרא רש"י תוספות בטוב טעם ודעת, פארגעלע

 מיט וואס די בחורים זענען זיך מחי'.
איין גרופע נאכמיטאג לערנען די בחורים ווייטער יעדער זיינע שיעורים, 

מיטן ציהל צו איבער'חזר'ן די בחורים ענדיגן יעדן טאג א גאנצע מסכת, 
סדר גאנצע נדיגן יעדן טאג א געוויסע עמסכת הונדערט און איין מאל. 

 זיך יעדער זיינע שיעורים לפום דרגא בחורים לערנעןאנדערע  .משניות
ביינאכט נאך נאכטמאל קומט פאר די נאכט שיעור, א שיעור דיליה. 

 רבינ'ס ספרים. איןהתחזקות והתעוררות 
ווי אויך גייען די בחורים שווימען יעדן טאג, זיך אויסצולופטערן און זיך 

די סווימינג פול איז דאס יאר רענאווירט פרישן לעבודת הבורא. פיאו
ציל ווי עס דעם געווארן אויף א שיינעם פארנעם, עס זאל קענען דינען 

 דארף צו זיין.
 .א באזונדערע תענוג זענען די שבתים אין קעמפ, ממש מעין עולם הבא

וואס  יעדן שבת קומען צו פארן אסאך געסט אנשי שלומינו און בחורים
ווילן מיטהאלטן א געהויבענע שבת בין כותלי הישיבה צוזאמען מיט די 

 בחורי הישיבה.
קומט זיך די הויכפונקט פונעם שבת איז פרייטאג צו נאכטס ווען מען 

עס ווערט אפגעראכטן די באטע, דער  צוזאם אין בית המדרש וואו
ך זינגט מען גאנצער עולם זינגט אינאיינעם די זמירות שבת און אזוי אוי

ווארעמע ניגונים וואס דערנענטערן די הארץ צום אייבערשטן, דערנאך 
ף די וואכעדיגע פרשה יהערט מען דברות קודש פונעם ראש ישיבה או

געפלאכטן מיטן רבינ'ס דיבורים וואס בלאזן אריין אן האפענונג אין יעדן 
ומען צום איינעם אז אין וועלכע מצב מען איז קען מען שטענדיג צוריק ק

קען מצליח זיין אין לעבן, דערנאך זינגט מען  אייבערשטן, און יעדער
 ווייטער הארציגע ניגונים ביז אין די גאר שפעטע שעה'ן.

קומט פאר יעדע וואך א גרויסארטיגע מלוה מלכה, עס  "קמוצאי שב
קומען צו פארן אנשי שלומינו פון איבער די קעטסקילס און פון קרית 

אבן נישט געקענט קומען אויף שבת, און זיי ווילן אויך זיך יואל, וואס ה
 שטארקן מיטן הייליגן רבינ'ס עצות.

 !אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו ויקשב ה' וישמע
 

 
 

 קאפיען יר נעמען אן צו פרינטן אוןמ
 

 פאר גאר ביליגע פרייזן!
 

 

 ספרים  •  קונטרסים  •  וועכענטליכע גליונות
 

 

 שנעל גוט און ביליג!
 

 743-555-5554רופט אריין פאר א פרייז 
5554printing@gmail.com 

 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 
 

 

 קול ברסלב
 

 

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

 

 יטהאלטןאויך קען מען מ
 יעדע וואך דעם שיעור

 אפ-מיט א לייוו הוק

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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 ז"ט........................דמאי ירושלמי
 'אמעשרות פרק ............ספתאתו

 
 
 

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
לָׁה ה ּוְקלָׁ כָׁ יֹום ְברָׁ ֹנִכי נֹוֵתן ִלְפֵניֶכם הַּ ִליטָ "מֹוַהָרא .ְרֵאה אָׁ א ִאיז "ׁש ׁשְׁ

ט  ִביר ֶדעם ָפסּוק לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ , (ב"ִסיָמן רע' ן ֵחֶלק א"ִליקּוֵטי מֹוֲהרַ )ַמסְׁ
ִהִלים צה)ן ָפסּוק אֹויפְׁ  יֹום"( ז, תְׁ עּו הַּ לַ  "ִאם ְבקֹולֹו ִתְשמָׁ רֹויֶסע כְׁ ל ַאז ֶעס ַא גְׁ

ׁש טְׁ ן'ִאין ַא ֶמענְׁ ן פּוֶנעם ַהיינְׁ  ,ס ֶלעבְׁ טְׁ ַראכְׁ ִדיג ָנאר טְׁ ֶטענְׁ ן ַאז ֶמען ָזאל שְׁ ִטיגְׁ
ן, ָטאג ט ַזאכְׁ ט'יף צּו ָהאב ִאיךְׁ אוֹ ", ֵסיי ַביי ֶגעלְׁ ן' ַהיינְׁ צּו ָהאב " "?צּו ֶעסְׁ

ט'ִאיךְׁ אֹויף  ף' ַהיינְׁ ן פּון וֶמען דַ  ".?ָוואס ִאיךְׁ ַדארְׁ טְׁ ַראכְׁ ט טְׁ ף ִניׁשְׁ ֶמען אּו וארְׁ
ן טֶווע גְׁ ן ָמארְׁ ֶטער ָהאט , ָהאבְׁ ׁשְׁ ן ֶוועט ֶער ַאז ֶדער ֵאייֶבערְׁ פְׁ ט ֶגעָהאלְׁ ַהיינְׁ

ן פְׁ ן אֹויךְׁ ֶהעלְׁ גְׁ  .ָמארְׁ
ןאּון  טְׁ ׁשְׁ ֶבע ִאיז ַביים ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ף ֶמען , ִדי ֶזעלְׁ ן פּון ַדארְׁ טְׁ ַראכְׁ ָנאר טְׁ

ייְנט' ט'פּון  ,'הַּ ן ֶמען ָוואס ֶקען  .'ֶיעצְׁ ט טּוהן ַא ַנַחת רּוַח ַפארְׁ ֶיעצְׁ
ן טְׁ ׁשְׁ ן .ֵאייֶבערְׁ טְׁ ַראכְׁ ט טְׁ ף ִניׁשְׁ ן ֶגעטּוהן טָהאֶמען ָוואס  ֶמען ַדארְׁ טְׁ  ,ֶנעכְׁ

ן טּוהן ֶמען טואס ֵגייוָ  גְׁ ט ַקיין ִחילּוק ָוואס ֶעס ִאיז ֶגעֶווע .ָמארְׁ ן ֶעס ִאיז ִניׁשְׁ
ט'ֶדער ִעיָקר ִאיז , אּון ָוואס ֶעס ֶוועט ַזיין ן צּו טּוהן  ףארְׁ דַ  ֶמען ', ֶיעצְׁ רּוִבירְׁ פְׁ

ט ָוואס  ט ִזיךְׁ ַאזֹוי ִאיז ֶער זֵייעֶ  .ֶקעןֶמען ֶיעצְׁ ׁש ִפירְׁ טְׁ ִליַח ֶווען ַא ֶמענְׁ ר ַמצְׁ
ִמיּות ַגׁשְׁ רּוֲחִניּות ּובְׁ  .בְׁ

ַׁשט ִאין ָפסּוק ֹנִכי נֹוֵתן ִלְפֵניֶכם , ָדאס ִאיז פְׁ יֹום'ְרֵאה אָׁ ֶדער  - 'הַּ
ט ֶטער ָזאגְׁ ׁשְׁ ן ָטאג, ֵאייֶבערְׁ ִטיגְׁ ֶמען אֹויב , ִאיךְׁ ֶגעב ִדיר ַא ַמָתָנה ֶדעם ַהיינְׁ

ט אֹויף ֶנקּוקְׁ ֶמען ט ֵשֶכל ָהא ןט ִניׁשְׁ גְׁ ן אּון אֹויף ָמארְׁ טְׁ רּוִבירְׁ ֶמען , עכְׁ ט פְׁ
רֹויךְׁ צּו ַזיין ן ָטאג ִווי ֶעס בְׁ ִטיגְׁ ן ֶדעם ַהיינְׁ צּוִניצְׁ , ֶוועט ֶעס ַזייןאן דַ , אֹויסְׁ

ה כָׁ ֶטער ָטאג - ְברָׁ ׁשְׁ טְׁ ט אֹויב , ַא ֶגעֶבענְׁ ֶקערְׁ ט ֶעס ֶוועֶמען אּון ַפארְׁ
ן גְׁ ן אֹויף ָמארְׁ טּופְׁ ׁשְׁ ָנאךְׁ ַהיינְׁט אִ , 'ָאפְׁ ן, יז ׁשֹוין ֶדערְׁ ֵהייבְׁ ן ֶוועל ִאיךְׁ ָאנְׁ גְׁ  ָמארְׁ

ט, "ֶעֶפעס טּוהן ה, ֶדעָמאלְׁ לָׁ ֶטעֶנער ָטא - ּוְקלָׁ ָׁשאלְׁ  .גֶוועט ֶעס ַזיין ַא ַפארְׁ
ט אֹויס ִדי ֶטעג ן וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ִניצְׁ ט ֶעס ָאן ִמיט גּוֶטע ַזאכְׁ , אּון ִפילְׁ

ן  ַלייבְׁ ן אֹויף ִדי ֶוועלְׁ , אֹויף ֵאייִביגָדאס ֶוועט ִאים בְׁ ֵלייטְׁ ט ֶעס ֶוועט ִאים ַבאגְׁ
ט  .אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועלְׁ

ֵאה א)  '(ֹזאת ַהתֹוָרה רְׁ

*** 
ֹנִכי ְמ אֵ  ר ֲאֶשר אָׁ בָׁ דָׁ ל הַּ ֲעשֹות, ה ֶאְתֶכםֶוצַּ ת כָׁ ֹלא , ֹאתֹו ִתְשְמרּו לַּ

ע ִמֶמנּו יו ְוֹלא ִתְגרַּ לָׁ ִליטָ ׁש "מֹוַהָרא ,ֹתֵסף עָׁ ִביר ֶדעם ָפסּוק "ׁשְׁ א ִאיז ַמסְׁ
ט   ַאז וֶוען ַא ִאיד ִוויל '( ן ֵחֶלק א ִסיָמן ו"ִליקּוֵטי מֹוֲהרַ )לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ
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 ~ יףאוֹ  ייךְ ט אַּ ועקְ ֶו  ~
 

ֶווען ֶעס קּוְמט חֹוֶדׁש ֶאלּול ִאיז ִדי ִריְכִטיֶגע 
ַצייט ִזיְך אֹויְפִציֶוועְקן פּון ֶדעם ִטיְפן ְׁשָלאף 

אְפן ַא ַגאְנץ ָיאר, אּון ִזיְך ָוואס ֶמען ִאיז ֶגעְׁשלָ 
ָאְנֵהייְבן צּו ַבאֶרעֶכעֶנען וואּו ֶמען ַהאְלט 

ְתׁשּוָבה טּוהן אּון צּוִריק  צּואֹויף ִדי ֶוועְלט, 
 קּוֶמען צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן.

ֶמען ֶדעְרֵצייְלט פּון ַצִדיִקים ַאז ֶווען ֶמען 
ל, ֶווען ֶדער ָהאט ֶגעֶבעְנְטְׁשט ֹראׁש חֹוֶדׁש ֶאלּו

ַחָזן ָהאט ֶגעָזאְגט ִדי ֶוועְרֶטער "ֹראׁש חֹוֶדׁש 
ט ֶאלּול ִיְהֶיה ְביֹום.." ָהאט ֵזיי ׁשֹוין ֶגעַכאפְ 

ַאַזא ִציֶטער, ְבלֹויז ָדאס ֶדעְרַמאֶנען ַאז ֶעס 
קּוְמט ׁשֹוין חֹוֶדׁש ֶאלּול, ָדאס ִאיז ׁשֹוין 

ִזיְך ֶגעֶווען ֵזייֶער ֶבעְסֶטע מּוָסר ֵסֶפר 
אֹויְפִציֶוועְקן פּון ְׁשָלאף, אּון ִזיְך ָאְנֵהייְבן 

 ְגֵרייְטן צּום ֵנייֶעם ָיאר ָוואס קּוְמט.
אְבִריֶנער ִזי"ַע יק ֶרִבי מֶׁשה קַ ֶדער ַצדִ 

ְפֶלעְגט ֶדעְרֵצייְלן ַאז ֶווען ֶער ִאיז ֶגעֶווען ַא 
ִקיְנד פּון ֶזעְקס ָיאר, ָהאט ֶער ִזיְך ֶגעְׁשִפיְלט 
ֵאייְנָמאל ִמיט ַאְנֶדעֶרע ִקיְנֶדער, ִאיְנִמיְטן ִאיז 
ַזיין ְגרֹויֶסע ְׁשֶוועְסֶטער ֶגעקּוֶמען צּו ִאים אּון 
ֶגעָזאְגט: "מֶׁשה'ֶלע, ֶמען ָהאט ׁשֹוין 

חֹוֶדׁש ֶאלּול, אּון ֲאִפילּו ִדי ִפיׁש ֶגעֶבעְנְטְׁשט 
ט ִזיְך ִאין ַוואֶסער ִציֶטעְרן, אּון דּו ְׁשִפיְלסְ 

ָנאְך?!" ֶווען ֶער ָהאט ָדאס ֶגעֶהעְרט ָהאט 
ִאים ָאְנֶגעהֹויְבן ִציֶטעְרן, ַאז ִביז ַהייְנט 
ְׁשִפיְרט ֶ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 

ֶמען  עָמאְלט ִאיז ֶדער יֹום ַהִדין,ַהָׁשָנה ָוואס דֶ 
ט ָאְנְׁשַרייְבן ַפאר ֶיעְדן ֶמעְנְטׁש פּוְנְקְטִליְך ֵגיי

ָוואס ֶעס ֵגייט ַפאִסיְרן ִמיט ִאים ִדי ַגאְנֶצע 
 ַדאְרף ֶמען ִזיְך צּוְגֵרייְטן ָיאר, אּון ֶדעְרַפאר
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ִמיט תֹוָרה, ְתִפָלה אּון ְזכּוִתים, ַאז ֶמען ָזאל ֶוועְרן ַפאְרְׁשִריְבן 

 ען ָזאל ָהאְבן ַא גּוט ֶגעֶבעְנְטְׁשט ָיאר.ְבֵסֶפר ַהַחִיים, מֶ 

ט ֶרענְּ ט אּון ֶמען ּבְּ ֶרענְּ  ֶמען ּבְּ

ַאְכטּוְנג ֶגעְבן ַאז ֶמען ָזאל ִניְׁשט ַזיין פּון ִדי ָאֶבער ֶמען ַדאְרף 
ֶמעְנְטְׁשן פּון ֶוועם ֶרִבי ָנָתן ָהאט ֶגעֶרעְדט. ֶרִבי ָנָתן ָהאט ֶגעָזאְגט: 

אּון ֶמען  ..ֶאלּול, ֶמען ְבֶרעְנט אּון ֶמען ְבֶרעְנט "ֶעס קּוְמט חֹוֶדׁש
אֹויְך ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט: "ֶעס קּוְמט ִדי ֶאלּול ֶטעג,  ...טּוט ָגאְרִניְׁשט"

אּון ִניְׁשט ֶמען  ֶמען ֶוועְרט ְפרּום ְפרּום ְפרּום, ִניְׁשט ֶמען ֶלעְרְנט
 ַדאֶוועְנט".

ן ִדי ּוג ַאז ֶמען ֶרעְדט פּון ֶאלּול, ֶמען ֶרעְדט פּוֶעס ִאיז ִניְׁשט ֶגענ
ָנאר ֶמען ַדאְרף ֶזעהן צּו טּוהן צּו ִדי ַזאְך, ֶמען  .ְגרֹויְסַקייט פּון ֶאלּול

יט ִמיט ֶלעְרֶנען אּון ַדאֶוועֶנען אּון יצַ  ַדאְרף ֶזעהן צּו אֹויְסנּוְצן ִדי
 ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן.

א ען דָ ענֶ ס זֶ עֶ , יםִׁש דוֹ קְ ת הַ מוֹ קוֹ יי מְ בֵ ֶזעהן ען ען מֶ קֶ אס דָ  
ָלאְזן ִאיֶבער ֵזייֶער ִמְׁשָפָחה ַפאר ַגאְנץ חֹוֶדׁש ֶאלּול, ואס וָ ֶמעְנְטְׁשן 

ִניְצן ֶדעם ֵהייִליְגן אֹויְסצּו יםיקִ דִ י צַ רֵ בְ קִ יי בֵ ֶזעְצן ִזיְך ַאַריין אּון 
ִדי ִשיָחה פּון ֶרִבי ָנָתן, ֶמען ֶזעהן ַמָמׁש ען ען מֶ קֶ ָדאְרט  חֹוֶדׁש.

ַקאִפיְטֶלעך ְתִהִלים, אּון ֶזעְצט ִזיְך ַאָראפ אּון ֶמען ָזאְגט ֶעְטִליֶכע 
ִאיְנְצִוויְׁשן קּוֶמען ָאן ֶמעְנְטְׁשן, ָלאְזט ֶמען ְגַלייְך ָאפ ֶדעם ְתִהִלים, 

ֶזעֶנען, אּון ֶמען  אּון ֶמען לֹויְפט ֶזעהן ֶווער ִדי ְפֶרעְמֶדע ֶמעְנְטְׁשן
ִמְצָוה ֶגעְלט פּון ֵזיי, אּון ֶדעְרָנאְך ֵגייט -עְהט ׁשֹוין ַאִביְסל ָׁשִליחַ בֶ 

ְפלּוְצִליְנג ֶוועְרט ֶמען הּוְנֶגעִריג אּון ֶמען  .ֶמען צּוִריק צּום ְתִהִלים
יְגט ֵגייט זּוְכן ֶעֶפעס צּו ֶעְסן, ֶדעְרָנאְך ֶוועְרט ֶמען ִמיד אּון ֶמען ֵלי

ִזיְך צּו ַאִביְסל ְׁשָלאְפן, אּון ַאזֹוי ֵגייט ַאִריֶבער ֶדער ָטאג ִמיט 
ִדי ַטאֶקע  ןנּוצְ ָגאְרִניְׁשט. אֹויֶסער ֶעְטִליֶכע ְיִחיֵדי ְסגּוָלה ָוואס 

ָלה צּו ֵגיין ִמיט תֹוָרה ּוְתפִ  ףאֹויִניְׁשט ֶהעְרט ַצייט, אּון ֵזייֶער מֹויל 
 ִדי ַגאְנֶצע חֹוֶדׁש. ן ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטןאּו

ֶעס ֶוועְרט ֶגעְבֶרעְנְגט פּון ֵהייִליְגן ֲאִר"י ַהָקדֹוׁש ַאז ִדי ֶפעְרִציג 
ֶטעג פּון ֹראׁש חֹוֶדׁש ֶאלּול ִביז ָנאְך יֹום ִכיפּור, ִאיז ָדא ֶדעָמאְלט 

ִווי ֶווען ֶמען ֶעֶפעְנט  עבֶ עלְ י זֶ דִ ל, ַאַזא ְגרֹויֶסע ֵעת ָרצֹון ִאין ִהימְ 
אֹויף ֶדעם ָארֹון קֹוֶדׁש, ָוואס ֶדעָמאְלט ִאיז ַבאַקאְנט ַאז ֶעס ִאיז ַא 
ְגרֹויֶסע ֵעת ָרצֹון ָוואס ֶמען ֶקען ַאֶלעס אֹויס'פֹוֵעל'ן ְברּוֲחִניּות 

ְנֶצע ֶפעְרִציג ּוְבַגְׁשִמיּות, ִדי ֶזעְלֶבע ֵעת ָרצֹון ִאיז אֹויְך ָדא ִאין ִדי ַגא
 ֶטעג.

ֶווער ֶעס ָהאט ֵשֶכל נּוְצט אֹויס ִדי ֶטעג ִמיט ַאַסאְך ֶבעְטן ֶדעם 
 ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ֶוועט ֶער ִזיֶכער פֹוֵעל'ן ָגאר ְגרֹויֶסע ְיׁשּועֹות.

ט ָדא ֶגענּוג ַצייט  ֶעס ִאיז ִניש ְּ

ִפיֶלע ִׁשיעּוִרים ָוואס  ִדיִניְׁשט ֶגענּוג ִדי ַגאְנֶצע חֹוֶדׁש ֶאלּול צּו ֶקעֶנען ֶעְנִדיְגן  זִאי סז עֶ ַאיְסל ִיׁשּוב ַהַדַעת, ַאבִ יט מִ ֶדער ֱאֶמת ִאיז ַאז 
ַגאְנץ יְׁשט ַנאְרן ְפרּוִביְרט ַאַרייְנצּוַכאְפן ִאין ֶדעם חֹוֶדׁש צּו ֶעְנִדיְגן ֶווער ֶעס ָלאְזט ִזיְך נִ  .עְגן ָהאְבן ִאין ֶדעם חֹוֶדׁשַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו ְפלֶ 
ְך אּון ָנאְך, אּון ס ְסָפִרים, ִתיקּוֵני ֹזַהר, ִׁשָׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה, אּון ַאזֹוי אֹויְך ַאֶלע ֲהָלכֹות פּון ִדי ָיִמים נֹוָרִאים, אּון ָנאַתַנ"ְך, ַאֶלע ֶרִבי'נְ 

ער ֶעֶפעס ַצייט צּו ָדאס ִאיז ׁשֹוין אֹויֶסער ִדי ַאֶלע ִׁשיעּוִרים ָוואס ֶמען ָהאט ׁשֹוין פּון ַא ַגאְנץ ָיאר, ִאיז ִווי ְבַלייְבט ָנאְך ִאיבֶ 
 ַפאְרְבֶרעְנֶגען ֶדעם חֹוֶדׁש?

ְׁשט ַאייְנֶגעִפיְרט צּו ָזאְגן "יֹום ִכיפּור ָקָטן" ֶיעְדן ֶעֶרב ֹראׁש חֹוֶדׁש, ָזאְגט ֶמען ַאז ֲאִפילּו ִאין ִדי ְפֶלעֶצער וואּו ֶעס ִאיז ִניֶזעהט ֶמען 
ֶיעֶדער ִוויל  ,ער ִאיד ַא ִהְרהּור ְתׁשּוָבהֶעס ָאֶבער ִאיֶבעָראל ֶעֶרב ֹראׁש חֹוֶדׁש ֶאלּול, ַווייל ֶווען ֶעס קּוְמט חֹוֶדׁש ֶאלּול ַבאקּוְמט ֶיעדֶ 

 ה טּוהן אּון צּוִריק קּוֶמען צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן.ְתׁשּובָ 

נּו ֶאל ָהֱאִליִליםאַ  פְּ  ל ּתִ

ן ַאז ֶמען ָזאל ִניְׁשט ַמאְכן ַקיי ,ל ִתְפנּו ֶאל ָהֱאִליִלים""ַא קסּון פָ יפְ אוֹ  טאגְ זָ ֵאייֶנער ָהאט ֶגעואס ַא ַטייְטׁש וָ  םרּוַא יְךייט זִ רֵ דְ ס עֶ 
ען ַביי ְכַלל ִיְשָרֵאל ָזאְגן, ַאַזא ֵטייֶעֶרע חֹוֶדׁש ָוואס ִאיז ֵאייִביג ֶגעֶווען ָאְנֶגענּומֶ ֶמען ִניְׁשט ָטאר ָדאס  .ְגרֹויֶסע ֵעֶסק פּון חֹוֶדׁש ֶאלּול

 ַמֲעִשים, ֶקען ֶמען ֶעס ִניְׁשט ַאֶוועק ַמאְכן ִמיט ַא ֶוועְרְטל.ַפאְרֶבעֶסעְרן ִדי  ַא ַצייט פּון ְתׁשּוָבה אּון ִזיְך סַאלְ 
 

 גהמשך בדף 

  

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ׁשּוָבה טּוהן ן, תְׁ טְׁ ׁשְׁ ף ֶער ִזיךְׁ , צּוִריק קּוֶמען צּום ֵאייֶבערְׁ ַדארְׁ
ן ֵוויי ֶוועגְׁ ֶקעֶנען ִמיט צְׁ  .אֹויסְׁ

ַהאלְׁ  ן ֵסיי ִווי ַאזֹוי ִזיךְׁ צּו ֶדערְׁ ף ִוויסְׁ ט ֶער ַדארְׁ ן ֶווען ָדאס ֵמיינְׁ טְׁ
ט ֶדעם ,ֶעס ֵגייט ִאים גּוט ט אּון ִדינְׁ נְׁט אּון ַדאֶווענְׁ  ֶער ֶלערְׁ

ן טְׁ ׁשְׁ ן ֶווען ֶעס גֵ , ֵאייֶבערְׁ טְׁ ַהאלְׁ ייט אּון ֵסיי ִווי ַאזֹוי ִזיךְׁ צּו ֶדערְׁ
ט גּוטִאים ִני ךְׁ ִאין ֲעֵבירֹות, ׁשְׁ ט דּורְׁ ֶווען ֶעס  .ֶווען ֶער ַפאלְׁ

ן ף ֶער ִוויסְׁ ט ֵגיין ִאיֶבער, ֵגייט ִאים גּוט ַדארְׁ ִדי  ַאז ֶער ָזאל ִניׁשְׁ
ן ָוואס ִדי תֹוָרה הָ , ָמאס ן צּו טּוהן ַזאכְׁ ט זּוכְׁ אט ֶער ָזאל ִניׁשְׁ

ן ט ֶגעֵהייסְׁ ן אֹויף ִזיךְׁ ֶמערַווייל אֹויב ֶער ֶוועט ַארוֹ , ִניׁשְׁ  יף ֵלייגְׁ
ן ֶוועט ֶער ַזיין ֶמער פּון ַזייֶנע כֹוחֹות אּו, ִוויִפיל ִדי תֹוָרה ִוויל

ן ַלאצְׁ ט"ִווי ַרִׁש  .ֶעס ֶוועט פְׁ יו: י ָזאגְׁ לָׁ ֵמש, ֹלא ֹתֵסף עָׁ  ְכגֹון חָׁ
פֹות ִבְתִפִלין ב ְוכּו, טֹוטָׁ ה ִמיִנים ְבלּולָׁ ׁש  ',ֲחִמשָׁ טְׁ ַא ֶמענְׁ

ן ן ֶמער ִוויִפיל ִדי תֹוָרה ָהאט ֶגעֵהייסְׁ ט צּוֵלייגְׁ  .ָזאל ִניׁשְׁ

ט אֹויךְׁ אּון  ֶקערְׁ ט ַאָראפֶמען ֶווען , ַפארְׁ ט ֶמען , ַפאלְׁ ַפאלְׁ
ךְׁ  ן א, דּורְׁ טְׁ ַהאלְׁ ן ִווי ַאזֹוי ִזיךְׁ צּו ֶדערְׁ ף ֶמען אֹויךְׁ ִוויסְׁ ּון ַדארְׁ

ָראכְׁ  ן צּובְׁ ט ֶווערְׁ ןִניׁשְׁ צְׁ ַגאנְׁ ן ִאינְׁ ֶגעבְׁ ִדיג  ,ן אּון אֹויפְׁ ֶטענְׁ ָנאר שְׁ
ן טְׁ ׁשְׁ  .צּוִריק קּוֶמען צּום ֵאייֶבערְׁ

ט ֶדער ָפסּוק יו, פּון ֵאיין ַזייט .ָדאס ָזאגְׁ לָׁ ֵלייג , ֹלא ֹתֵסף עָׁ
ט ט צּו ֶמער ִוויִפיל ִדי תֹוָרה ֵהייסְׁ טּו , ִניׁשְׁ ַווייל אֹויב ָיא ֶוועסְׁ

ִניׁשְׁ  ֶדעם ָגארְׁ ֶדעֶרע ַזייט, ט טּוהןָנאכְׁ ְוֹלא , אּון פּון ִדי ַאנְׁ
ע ִמֶמנּו ט ַאָראפ ,ִתְגרַּ ט ַאז ֶעס ֵגייט, ֶנעם ִניׁשְׁ  ַווייל דּו ֶזעהסְׁ
ֶווער ן, ִדיר ׁשְׁ ךְׁ ֶגעַפאלְׁ ן ֶדע, דּו ִביזְׁט דּורְׁ ט ֶוועגְׁ טּו ִניׁשְׁ סְׁ ם ָזאלְׁ

ן ֶגעבְׁ ֶטענְׁ , ַאֶלעס אֹויפְׁ ן אּון שְׁ טְׁ ַהאלְׁ ִדיג צּוִריק ָנאר ִזיךְׁ ֶדערְׁ
ן טְׁ ׁשְׁ טּו אֹויפְׁ ֶדעָמאלְׁ , קּוֶמען צּום ֵאייֶבערְׁ ן ט ֵגייסְׁ ִטיגְׁ ן ִריכְׁ

ן צּו ַזיין ַאן א  , ֶוועג טְׁ ׁשְׁ ן צּום ֵאייֶבערְׁ ֶער 'ֶמתָוואס ֶוועט ִדיר ִפירְׁ
ִליֶכער ִאיד  .ֶערְׁ

ֵאה ז)  '(ֹזאת ַהתֹוָרה רְׁ
 



 ג
 

רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
 

ַאז ֶדער ַטייְטׁש ֵגייט  טַאְנֶדעֶרע ָהאְבן ֶגעָזאגְ 
ֶדעם ָוואס ֶגעִוויֶסע ִוויְלן ַאייְנִפיְרן ַא ֹויף אַארֹויף 

ֶמען ַמאְכט ִניְׁשט ֲחתּוָנה ִאין חֹוֶדׁש ֵנייֶע ִמְנָהג ַאז 
ֶאלּול, אֹויף ֶדעם ִאיז ֶגעָזאְגט ֶגעָוואְרן ַאז ֶמען ָזאל 

ָדאס ֶקען ִניְׁשט ַמאְכן ַקיין ֵעֶסק פּון חֹוֶדׁש ֶאלּול. 
ט ִניְׁשט ִאין ִמְנָהג ְׁשֵטיי אזַ ַאׁשֹוין ָיא ַזיין ֱאֶמת, 

ְלָחן  ֶעְרֶגעץ, ֶעס ִאיז ֶקעְגן ִדי ֲהָלָכה אּון ֶקעְגן ׁשֻׁ
ָערּוְך, ֶעס ֶוועְרט ִניְׁשט ֶדעְרַמאְנט ִאין ַקיין ׁשּום 

. ֲחתּוָנה ַמאְכן חֹוֶדׁש ֶאלּולפֹוֵסק ַאז ֶמען ָזאל ִניְׁשט 
פּוְנְקט ַפאְרֶקעְרט, ֶדער חֹוֶדׁש ִאיז ְמסּוָגל ַפאר 

 ֶלעס, אּון אֹויְך ַפאר ֲחתּוָנה ַמאְכן.ַא
וואֹויל ִאיז ַפאר ֶדעם ֶמעְנְטׁש ָוואס נּוְצט אֹויס 
ֶדעם חֹוֶדׁש ִווי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין, ִמיט ַאַסאְך ֶבעְטן 

ַאַווַדאי . ִמיט ַאַסאְך ֶלעְרֶנען תֹוָרהֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, 
ְזקּות אֹויף ֶדעם אֹויְך, ַווייל ַאַסאְך ִהְתחַ ֶמען ַדאְרף 

ָמאל ֶנעְמט ֶמען ִזיְך אּוְנֶטער צּו ֶעְנִדיְגן ַאַסאְך 
ִׁשיעּוִרים ִאין חֹוֶדׁש ֶאלּול, אּון ֶדעְרָנאְך קּוְמט ֶמען 
ִניְׁשט ָאן ֶעס צּו ֶעְנִדיְגן ִאיְנַגאְנְצן, ַדאְרף ֶמען ִוויְסן 

ֶגעֶעְנִדיְגט חֹוֶדׁש ֶאלּול  ַאז אֹויב ֶמען ָהאט ֶעס ִניְׁשט
ֶקען ֶמען ֶעס ָנאְך ַמְׁשִלים ַזיין ִביז ִשְמַחת תֹוָרה, אּון 
אֹויב ֶמען ָהאט ֶעס ִניְׁשט ֶגעֶעְנִדיְגט ִביז ִשְמַחת 

ים ַזיין ִביז ֹזאת ֲחנּוָכה תֹוָרה ֶקען ֶמען ָנאְך ַמְׁשלִ 
ים נֹוָרִאים, ַאזֹוי ָוואס ִאיז ָנאְך ַא ֶהְמֵׁשְך פּון ִדי ָימִ 

ָאֶבער ֶמען ָטאר  ,ִווי ִדי ְסָפִרים ַהְקדֹוִׁשים ְׁשַרייְבן
 ִניְׁשט ֶוועְרן צּוְבָראְכן פּון ַקיין ׁשּום ַזאְך.

ֶדער ִעיָקר ַדאְרף ֶמען ֶגעֶדעְנְקן אֹויְסצּוִניְצן ִדי 
ִדי ֵטייֶעֶרע ַצייט, אּון ָאְנְבֶרעְנֶגען ֶטעג, אּון ִניְׁשט 

זֹוי ֶוועט ֶמען ָהאְבן ַא גּוֶטע ֹראׁש ַהָׁשָנה, אּון אֹויב ַא
 ּוט ֶוועט קּוֶמען ַא גּוטיז גֶדער ֹראׁש ַהָׁשָנה אִ 

ל ִמיט ַאֶלע גּוֶטע ַזאְכן ּוֶגעֶבעְנְטְׁשֶטע ָיאר פ
 ְבַגְׁשִמיּות ּוְברּוְחִניּות.

 ל()ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ב' ְוֵחֶלק ט"ז ֶעֶרְך ֶאלּו
 

 

ביז אִ ואס וָ  לְּ ֶרסְּ  ?ּבְּ

 

 ד המשך בדף

 הגפן בענבי הגפןענבי 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

 ו"הי אהרן וועבערמאןמו"ה 
 הנהלת מוסדותינו הק'מחשובי 

 

 זוהןפון זיין  שידוך שליסןצו די 
 י"נ אברהם יושעתן הח

 ישיבתינו הק'תלמיד 
 

 ג בת"איז א חתן געווארן למזל טוב עבוואס 
 ו"הי דוד יודא איידליסמו"ה 

 

 א באזונדערע מזל טובאון 
 פון זיין זוהן צו די שמחת בר מצוה

 י"נ פנחס דוד כמר
 

ר' אהרן איז שטענדיג גרייט ארויס צו העלפן אונזערע הייליגע 
, דער אייבערשטער זאל העלפן אז די זכות זאל אים מוסדות

דיג אסאך אידיש נחת ביי אלע ביישטיין, ער זאל זעהן שטענ
 ע קינדער, בני ברוכי חיי ארוכי ומזוני רויחי וסייעתא דשמיאנזיי
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צו באקומען דעם גליון יעדע וואך אויף אימעיל, ווי אויך צו אדוועטייזן אינעם גליון 

 Breslevcenter@gmail.com פארבינט אייך צו:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ביז אִ ואס וָ  לְּ ֶרסְּ  ?ּבְּ
 המשך

 

 

 

 נייעס אינערהאלב
 מוסדותינו הק'

 

 גייענדיג צום דרוק

 פארן ארויס צום ציון הקדוש הישיבה חוריב
 פון רביה"ק מסאטמאר זצוק"ל לרגל יומא דהילולא

 

יעצט דאנערשטאג פארנאכט פארן די בחורים ארויס צום ציון 
בעטן אלעס גוטס צו די יארצייט צוהקדוש אין קרית יואל זיך אויס

 וואס געפאלט מארגן פרייטאג כ"ו אב.
בחורים ארויס ווי עס איז שוין איינגעפירט אלע יארן, פארן די אזוי 

גרויסן טאג און ע יאר צו די יארצייט, אויסצונוצן דעם אינאיינעם יעד
 ישועה ורחמים ביים ציון הק'. ברזיך אויסבעטן בד

איז אויסער עטליכע מאל במשך די יאר וואס די גאנצע ישיבה דאס 
אויסצובעטן ביים ציון הק' אין יעדע  כאפט זיך אריבער אינאיינעם זיך

  געלעגנהייט. דערהויבענע
ומען די סעודת הילולא אין בית המדרש היכל ביינאכט וועט פארק

עס וועט הקודש אין קרית יואל צוגעשטעלט דורך די קהלה, וואו 
מען וועט איבער'חזר'ן א רייכע סעודת הילולא און  ט ווערןרווירסע

 די לימודים פונעם בעל הילולא.
 

 תורתו מגן לנו, הוא מאירת עינינו!
 

 

 

 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 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

 ו"הי דוד מרדכי שווארץמו"ה 
 

 וואס האט מנדב געווען דעם גליון
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ש   ת הַּ ְרשַּ  בּועַּ פַּ
 

ֶשר ה ֶריך  אַּ ל ְשע  ן ְלך  ְבכ  ן ְלך  ' שֹוְפִטים ְושֹוְטִרים ִתתֵּ  .ֱאֹלֶקיְך נֹותֵּ
ִליטָ "מֹוַהָרא ט "ׁש ׁשְׁ ִביר ֶדעם ָפסּוק לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ ִליקּוֵטי )א ִאיז ַמסְׁ

נֹוָרה( א"ִסיָמן כ' ן ֵחֶלק א"מֹוֲהרַ  ׁש ָהאט אֹויף ַזיין ָפִנים ַא מְׁ טְׁ פּון  ַאז ֶיעֶדער ֶמענְׁ
ט ן ִליכְׁ ן. ִזיבְׁ ֵוויי אֹויגְׁ ן, ָדאס ֶזעֶנען ִדי צְׁ ֵוויי אֹויֶערְׁ ִדי ָנאז ֶלעֶכער אּון ִדי , ִדי צְׁ

ֶדען צּום ֹמחַ , מֹויל ׁש ִאיז זֹוֶכה צּו  .אּון ָדאס ֶזעֶנען צּוֶגעִבינְׁ טְׁ ֶווען ַא ֶמענְׁ
ט ן ִליכְׁ ן ִדי ִזיבְׁ ט ַזיין ֹמַח ֵריין אּון ֵהייִליג אּון ֶער ִאיז זֹוֶכה צּו דִ , ֵהייִליגְׁ י ֶווערְׁ

ֵריגֹות ֶטע ַמדְׁ ֶרעסְׁ  .גְׁ
ָנה י' ֵפֶרק ד)ִאין ֵסֶפר יְִׁציָרה  ן  (ב"ִמׁשְׁ ֶגערּופְׁ ט ָאנְׁ ן ִליכְׁ ן ִדי ִזיבְׁ ן ִדי ִזיבְׁ "ֶווערְׁ

ן  ."טֹויֶערְׁ
ט ֶדער ָפסּוק ֶריך  אַּ , ָדאס ָזאגְׁ ל ְשע  ן ְלך  ְבכ  ֶשר שֹוְפִטים ְושֹוְטִרים ִתתֵּ

ן ְלך  ' ה ן פ ףַדארְׁ  ֶמען ,ֱאֹלֶקיְך נֹותֵּ ִטים אֹויף ִדי ַאֶלע טֹויֶערְׁ ן ׁשֹופְׁ ֶטעלְׁ ּון ׁשְׁ
ט ַאז , ָקאפ ָפט ֶמעןָדאס ֵמיינְׁ ט ִזיךְׁ ַאֵליין ִמׁשְׁ פְׁ ן ָטאגן 'ַדארְׁ ִזיךְׁ , ֶיעדְׁ
ןכְׁ דּורְׁ  טְׁ ׁשְׁ ן ֵאייֶבערְׁ ן ִמיטְׁ ן: "ֶרעדְׁ טְׁ ֶגעַהאלְׁ ן אֹויסְׁ ִאיךְׁ קּוק , ֶזעֶנען ַמייֶנע אֹויגְׁ

ן? ֶמען ֶמעג אּווָנאר ו טְׁ ֶגעַהאלְׁ ן אֹויסְׁ ִאיךְׁ ֶהער ָנאר ָוואס , ֶזעֶנען ַמייֶנע אֹויֶערְׁ
ן? ֶמען ֶמעג טְׁ ֶגעַהאלְׁ ֵגייט ַארֹויף אֹויף ִדי ִמָדה פּון ָדאס , ִאיז ַמיין ָנאז אֹויסְׁ

ט אֹויף, ַכַעס ן? ֶרעג ִאיךְׁ ִזיךְׁ ִניׁשְׁ טְׁ ֶגעַהאלְׁ ִאיךְׁ ֶרעד ָנאר , ִאיז ַמיין מֹויל אֹויסְׁ
 ?ָוואס ֶמען ֶמעג

ן טְׁ ׁשְׁ ן ֵאייֶבערְׁ ט ָדאס אֹויס ִמיטְׁ מּוֶעסְׁ ׁש ׁשְׁ טְׁ ֵגייט ׁשֹוין ַאָראפ פּון , ֶווען ַא ֶמענְׁ
רּוגִ  טְׁ , יםִאים ַאֶלע ִקטְׁ ֶלעכְׁ ט ֶגעֶׁשעהן ַקיין ׁשְׁ . סאּון ֶעס ֶקען ִאים ׁשֹוין ִניׁשְׁ

ן "ַחַז ִטים)ל ָזאגְׁ ֵרי ׁשֹופְׁ ַמָטה אֵ "( ִספְׁ ֶׁשֵיׁש ִדין לְׁ ָלהכְׁ ַמעְׁ ׁש ֶווען ַא מֶ  -" ין ִדין לְׁ טְׁ ענְׁ
ָפט ִזיךְׁ ַאֵליי ן ןִמׁשְׁ טְׁ ָפט, ָדא אּונְׁ ט ִמׁשְׁ ןן 'ֶקען ֶמען ִאים ׁשֹוין ִניׁשְׁ  .אֹויבְׁ

ן טְׁ ׁשְׁ ִדיג צּום ֵאייֶבערְׁ ֶטענְׁ ט שְׁ ׁש ָוואס ֶרעדְׁ טְׁ ֶוועט ִאים , וואֹויל ִאיז ֶדער ֶמענְׁ
ט ט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועלְׁ  .גּוט ַזיין אֹויף ִדי ֶוועלְׁ

ִטים א)  '(ֹזאת ַהּתֹוָרה ׁשֹופְׁ

*** 
 
 
 

ֶליְך ֶמֶלךְ רֶ קֶ ִמ  ִשים ע  ֶחיך  ת  ֶליְך , ב אַּ ת ע  תֵּ ל ל  ֶשרֹלא תּוכַּ  ִאיש נ ְכִרי אַּ
ִחיך  הּוא ִליטָ "מֹוַהָרא .ֹלא א  ִביר ֶדעם ָפסּוק לֹויט ִווי ֶדער "ׁש ׁשְׁ א ִאיז ַמסְׁ

ט  טִ ( ו"ִסיָמן נ' ן א"ִליקּוֵטי מֹוֲהרַ )ֶרִבי ָזאגְׁ ׁש ָהאט ִאין ִזיךְׁ ַא ׁשְׁ טְׁ ל ַאז ֶיעֶדער ֶמענְׁ יקְׁ
כּות ל , ַמלְׁ ִטיקְׁ ׁש ִאיז ַא ׁשְׁ טְׁ   ֵאייֶנער ֶמער אּון ֵאייֶנער, ֶקעִניגֶיעֶדער ֶמענְׁ
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ר א"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
 

נּו  ~ ה ִתְהֶיה ל  ק   ~ ּוְצד 
 

ַא ִאיד ַדאְרף ִזיְך ְשֶטעְנִדיג צּוֶגעֹוואֹויֶנען צּו 
ֶגעְבן ְצָדָקה, ֵקייְנָמאל ִניְשט ַאֶוועְקִשיְקן ַא ִאיד 
ָוואס קּוְמט ֶבעְטן ְצָדָקה. ֲאִפילּו ֶווען ֶמען ֶקען 
ִניְשט ֶגעְבן ַאַסאְך, ָזאל ֶמען ֶגעְבן ָכאְטש 

ִוויִפיל ֶמען ֶקען, ֲאִפילּו ָגאר ַא ְקֵלייֶנע ַאִביְסל 
ְסכּום ִאיז אֹויְך ֵזייֶער ָחשּוב, ֶדער ִעיָקר ִאיז ַאז 
ֶמען ָזאל ִניְשט ַאֶוועְקִשיְקן ַאן ָאִריַמאן ִמיט 
ֵלייִדיֶגע ֶהעְנט, ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִאיז ֵזייֶער 

 ַמְקִפיד אֹויף ֶדעם.
ֶרִבי ֵמִאיר ְפִריִמיְשַלאֶנער  צּום ֵהייִליְגן ַצִדיק

ִזי"ַע ִאיז ַאָמאל ֶגעקּוֶמען ַא ְגִביר, ֶער ָהאט 
ֶגעָוואְלט ַאַרייְנֵגיין ֶנעֶמען ַא ְבָרָכה פּון ַצִדיק. 
ָכאְטש ֶעס ֶזעֶנען ֶגעְשַטאֶנען ִאיְנְדרֹויְסן ַא 
ַלאְנֶגע ַרייֶע פּון ֶמעְנְטְשן ָוואס ָהאְבן ֶגעַוואְרט 

יין צּו ֵגיין, ָהאט ִזיְך ֶדער עֹוֶשר ִמיט ַעזּות ַארַ 
ַאַרייְנֶגעְשטּוְפט ַפאר ֶיעְדן, ֶער ָהאט 
ַאַרייְנֶגערּוְקט ֶעֶפעס ֶגעְלט ַפאְרן ַגַבאי'ן, אּון ֶער 

 ִאיז ַאַריין ֶדער ֶעְרְשֶטער צּום ַצִדיק.
ֶווען ֶער ִאיז ַאַריין ִאין ְשטּוב ָהאט ֶדער ַצִדיק 

ם ִניְשט ֶגעֶגעְבן ָשלֹום, ֶער ָהאט ִבְכַלל ִניְשט ִאי
ֶגעקּוְקט צּו ַזיין ַזייט, ֶער ָהאט ָנאר ָאְנֶגעהֹויְבן 
ְשַרייֶען "ֵלייְבל, ֵלייְבל )ַאזֹוי ָהאט ֶדער ַגַבאי 

 ֶגעֵהייְסן(, קּום ְשֶנעל ַאֶהער".
ֶווען ֶדער ַגַבאי ִאיז ֶגעקּוֶמען ָהאט ִאים ֶדער 

ְלן ַא ִדיק ֶגעָזאְגט: "ִאיְך ִוויל ִדיר ֶדעְרֵצייצַ 
אְך ַאז 'ֵמִאיר'ל' )ִווי ַמֲעֶשה, דּו ֵווייְסט דָ 

ַבאַקאְנט ְפֶלעְגט ֶער ִזיְך ַאזֹוי רּוְפן( ָהאט ִליב צּו 
ַזיין ִאיֶבעָראל אּון ְשֶטעְנִדיג ְפרּוִביְרן צּו טּוהן ַא 

ין ִאיְך ֶגעֶווען טֹוָבה ַפאר ַא ִאיד. ֵאייְנָמאל בִ 
ֶעְרֶגעץ, ָהאב ִאיְך ֶגעֶזעהן ַאז ֶעס ָדא ַא 
ְשֶרעְקִליֶכער ְגַזר ִדין אֹויף ַא ֶגעִוויְסן ִאיד ַא 
ְגִביר ַאז ֶער ַדאְרף ְשַטאְרְבן אּון ִאיֶבעְרָלאְזן ַזיין 
ַווייב ַאן ַאְלָמָנה ִמיט ַאְכט ִקיְנֶדער. ַפאְרְשֵטייט 

ֶוועל ִניְשט צּוָלאְזן ַאז ַאַזא ְגַזר ִדין  ִזיְך ַאז ִאיְך
ָזאל אֹויְסֶגעִפיְרט ֶוועְרן, ָהאב ִאיְך ַאַסאְך 
ִמְתַפֵלל ֶגעֶווען אּון ַאייְנֶגעִריְסן ַאז ֶמען ָזאל 
 ְמַבֵטל ַזיין ִדי ְשֶלעְכֶטע ְגֵזיָרה, ָאֶבער ִאין ֵבית 
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ְגִביר ִאיז ָגאר ַא ַקאְרֶגער, ֶער  ִדין ֶשל ַמְעָלה ָהאט ֶמען ֶגעָזאְגט ַאז ֶדער

ְטַרייְבט ָאִריֶמעַלייט פּון ַזיין ִטיר ִמיט ִבְזיֹונֹות, אּון ֶדעִריֶבער ִאיז ַפאְר 
אֹויף ִאים ַארֹויס ִדי ְשֶלעְכֶטע ְגֵזיָרה. ָאֶבער ֵמִאיר'ל ָהאט ִזיְך 

עְבן, ֶער ֶוועט ִזיְך ֶגע'ַעְקְש'ְנט אּון ֶגעֶבעְטן ַאז ֶמען ָזאל ִאים ָלאְזן לֶ 
ִזיֶכער טֹויְשן אּון ָאְנהֹויְבן ְמַכֵבד צּו ַזיין ָאִריֶמעַלייט אּון ֶגעְבן ְצָדָקה 

 -אּון ֶדער ְגִביר  ,ִמיט ַא ְבֵרייֶטע ַהאְנט. ִאיְך ָהאב ֶגע'פֹוֵעל'ט ַא ְישּוָעה
 צּוִריק ֶגעזּוְנט ֶגעָוואְרן. ִאיז -ָוואס ִאיז שֹוין ֶגעֶווען ְשֶטעְרְבִליְך ְקַראְנק 

ָאֶבער ְגַלייְך ֶווען ֶער ִאיז ֶגעזּוְנט ֶגעָוואְרן, ִאיז ֶער צּוִריק צּו ַזייֶנע 
ְשֶלעְכֶטע ִמדֹות, אּון ֶער ָהאט ַווייֶטער ִניְשט ֶגעָוואְלט ֶגעְבן ַקיין ְצָדָקה. 

ר ָהאט ֶגעַדאְרְפט ִאיז ֶער ָנאְכַאָמאל ֵזייֶער ְקַראְנק ֶגעָוואְרן אּון עֶ 
ְשַטאְרְבן, ִאיְך ָהאב ִזיְך ַווייֶטער ֶגע'ַעְקְש'נט צּו ְמַבֵטל ַזיין ַזיין ִדי ְגֵזיָרה, 
ִאיְך ָהאב ֶגעֶבעְטן ַאז ֶמען ָזאל ִאים ֶגעְבן ָנאְך ֵאיין ַשאְנס, ֶמען ָזאל 

ּוִשיְקן ַאן ָאִריַמאן ִאים אּוְנֶטער ִשיְקן ָנאְך ֵאיין ִנָסיֹון, ֶמען ָזאל ִאים צ
ָנאְך ְצָדָקה, אּון אֹויב ֶער ֶוועט ֵשיין אֹויְפֶנעֶמען ֶדעם ָאִריַמאן ֶוועט ִדי 
ְגֵזיָרה ָבֵטל ֶוועְרן. ִאין ֵבית ִדין ֶשל ַמְעָלה ָהאט ֶמען ַמְסִכים ֶגעֶווען 

 ֶדערֹויף, אּון ֶדער ְגִביר ִאיז ֶגעזּוְנט ֶגעָוואְרן.
ִדיֶגע ָמאל ָוואס ַאן ָאִריַמאן ִאיז ֶגעקּוֶמען צּו ַזיין ִטיר, ִאיז ִדי קּוֶמענְ 

גּוֶטע ִגיְסֶטע, ֶער ָהאט ִניְשט ַא ֶדער ְגִביר ֶגעֶווען פּוְנְקט ִאין 
אֹויְסֶגעָגאְסן ַזיין ַגאְנֶצע ַכַעס אֹויף ֶדעם ָאִריַמאן, ֶער ָהאט ִאים 

 רֹויֶסע ִבְזיֹונֹות".ֶגעְשָלאְגן אּון ַפאְרְטִריְבן ִמיט גְ 
ֶדער ַצִדיק ָהאט אֹויְסֶגעִפיְרט אּון ֶגעָזאְגט צּום ַגַבאי'ן: "נּו, ֵלייְבל, 

 ְפֶרעג ִאיְך ִדיר, ַפאר ַאַזא ֶמעְנְטש ַדאְרף ִאיְך ָנאְך ֶגעְבן ָשלֹום?!"
ְלן, ֶדער עֹוֶשר ָהאט ָדאס ֶגעֶהעְרט ִאיז ֶער ְגַלייְך צּוַזאם ֶגעַפאֶווען 

אְך ֶגעֶווען ֶער ָוואס ִאיז ְצֵוויי ָמאל ֶגעֶווען ְשֶטעְרְבִליְך ָדאס ִאיז דָ 
ְקַראְנק אּון צּוִריק ֶגעזּוְנט ֶגעָוואְרן, אּון ִדי ֶלעְצֶטע ָמאל ֶווען ֶער ִאיז 
ֶגעֶווען ְקַראְנק ָהאט ֶער ֶגעֶהעְרט ִווי ֶמען ָזאְגט ִאים ַאז ֶרִבי ֵמִאיר'ל 

ֹויְסֶגע'פֹוֵעל'ט ַזיין ְישּוָעה, אּון ֶדעִריֶבער ִאיז ֶער ֶיעְצט ָהאט ִאים א
ֶגעקּוֶמען ֶזעהן ֶדעם ַצִדיק, אּון ָדא ֶהעְרט ֶער ַאז ִדי ַגאְנֶצע ִסיָבה צּו 
ַזיין ְקֶרעְנק ִאיז ָגאר ַזיין ְשֶלעְכֶטע ִמָדה פּון ַקאְרְגַשאְפט ַאז ֶער ִוויל 

 ָקה.ִניְשט ֶגעְבן ַקיין ְצדָ 
ֶווען ֶמען ָהאט ִאים ִמיט ְשֶוועִריַקייְטן ֶעְרֶוועְקט פּון ַזיין ַחָלשּות, 

 ן ְתשּוָבה טּוהן אּון ִזיְך ָהאט ֶער צּוֶגעָזאְגט ַפאְרן ַצִדיק ַאז ֶער ֶוועט שֹוי
 

ד ַזיין אּון ֶגעְבן ְצָדָקה ִמיט ַא ְבֵרייֶטע ַהאְנט. אּון ַאזֹוי ָהאט ֶער אְרֶנעֶמען ֵמַהיֹום ָוָהְלָאה צּו אֹויְפֶנעֶמען ֵשיין ָאִריֶמעַלייט אּון ֵזיי ְמַכבֵ פָ 
 ַטאֶקע ֶגעטּוהן, ֶער ָהאט ֱאֶמת'ִדיג ְתשּוָבה ֶגעטּוהן.

ֵקייֶנעם ִמיט ֵלייִדיֶגע ֶהעְנט, ֶגעְבן ֶזעהט ֶמען פּון ִדי ַמֲעֶשה ִווי ְשַטאְרק ֶמען ַדאְרף ַאְכטּוְנג ֶגעְבן אֹויף ַאן ָאִריַמאן, ִניְשט ַאֶוועק ִשיְקן 
ט ֶוועְרן ִמיט ִפיֶלע ְבָרכֹות פּון ַפאְרן ָאִריַמאן ִוויִפיל ֶמען ֶקען ָנאר אּון ִאים ְמַפֵייס ַזיין אּון ַמאְכן ְפֵרייִליְך, אּון ַדאן ֶוועט ֶמען ֶגעֶבעְנְטְש 

 ִהיְמל.

 ֵגיין ָנאְך ְצָדָקה

ַא ְגרֹויֶסער ִתיקּון ָדאס ִאיז  ְךאֹויאּון ָנאְך ֶמער ִאיז ָחשּוב ֵאייֶנער ָוואס ִאיז זֹוֶכה צּו ֵגיין צּוַזאְמֶנעֶמען ְצָדָקה צּו ֶהעְלְפן ַאְנֶדעֶרע ִאיְדן, 
ַאֶקעְגן ֶדעם ָוואס ַא ֶמעְנְטש ָהאט ֶגעטּוהן  .ֶלע ֲעֵבירֹות, ַווייל ֶווען ֶמען ֵגייט ָנאְך ֶגעְלט מּוְטֶשעט ָדאס ָאפ ֶדעם ַגאְנְצן ֶמעְנְטשַפאר ַא

ֶשעט ָאפ ֶדעם ַגאְנְצן גּוף ִמיט ִדי ְגרֹויֶסע ִמְצָוה ֲעֵבירֹות ִמיט ַזיין ַגאְנְצן גּוף, ֶקען ֶמען ִמיְטן ֵגיין ָנאְך ֶגעְלט ָדאס ַפאֶרעְכְטן, ָוואס ָדאס מּוטְ 
 פּון ְצָדָקה.

ִאיז ִניְשט ַמְצִליַח ָטאר ֶמען ִניְשט ֶוועְרן צּוַפאְלן פּון ֶדעם, ָנאר ְפרּוִביְרן ָנאְכַאָמאל אּון  ֲאִפילּו ֶווען ֶמען ֵגייט ָנאְך ֶגעְלט אּון ֶמען
ַמֲעֶשה ִאין ַאן ִאיְנֶטעֶרעַסאְנֶטע ָנאְכַאָמאל ִביז ֶמען ֶוועט ַמְצִליַח ַזיין. ַביים ֵהייִליְגן ַצִדיק ֶרִבי מֶשה ֵלייב ַסאסּוֶבער ִזי"ַע ָהאט ַפאִסיְרט 

 ֶדעם ִעְנָין.
רּום ָפאְרן פּון ַלאְנד צּו ַלאְנד אּון ִווי ַבאַקאְנט ְפֶלעְגט ֶדער ַצִדיק ַאַסאְך עֹוֵסק ַזיין ִאין ִדי ִמְצָוה פּון ִפְדיֹון ְשבּוִיים, ֶער ְפֶלעְגט ַאַסאְך ַא

ֵאייְנָמאל, ָנאְך ַזייֶעְנִדיג ַא יּוְנֶגער  .ֹון ְשבּוִיים, ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ַזיין ַבאִליְבֶטע ִמְצָוהפּון ְשָטאט צּו ְשָטאט צּוַזאם צּו ֶנעֶמען ֶגעְלט ַפאר ִפְדי
וען, ֶער ָהאט ִניְשט ַמְצִליַח ֶגעוֶ  יּוְנֶגעְרַמאן, ִאיז ֶער ַארּום ֶגעַגאְנֶגען ָנאְך ֶגעְלט צּוַזאם ֶנעֶמען ְצָדָקה ַפאר ִפְדיֹון ְשבּוִיים, ָאֶבער ֶער ָהאט

ִמיט  ִאיז ַא ָשאד צּו ַפאְרְבֶרעְנֶגען ַצייט ֶער ָהאט ָאְפֶגעַמאְכט ַאז ֶעס .ִניְשט ֶגעַמאְכט ַקיין ֶגעְלט, אּון ֶער ִאיז ֶגעֶווען ֵזייֶער צּוְבָראְכן ֶדעְרפּון
ֵסק ַזיין ַבתֹוָרה ּוְתִפָלה אּון ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן. ֶער ָהאט ַטאֶקע ַאזֹוי אְך ִאין ִדי ַצייט ִזיְצן אּון ֶלעְרֶנען, עוֹ ֶגעְלט, ֶער ֶקען דָ  ֵגיין ָנאְך

 אּון ִזיְך ֶגעֶזעְצט ֶלעְרֶנען. ֶגעטּוהן, ֶער ָהאט ָאְפֶגעָלאְזט ָדאס ֵגיין ָנאְך ְצָדָקה, אּון ֶער ָהאט ִזיְך ַאייְנֶגעְשַפאְרט ַביי ִזיְך ִאין ְשטּוב
ָהאט ֶער ס ֶעס ֵגייט ָפאר, ֶהעְרט ֶער ִווי ִאיְנְדרֹויְסן טּוט ִזיְך קֹולֹות אּון ֶגעְשֵרייֶען, ֶער ִאיז ְגַלייְך ֶגעָלאְפן צּו ִדי ִטיר צּו ֶזעהן ָוואיְטן ִאיְנמִ 

 ָלאְגט ִאים ָאן ִמיט ְרִציָחה, אּון ֶמען ִפיְרט ִאים ִאין ְתִפיָסה ַאַריין.ֶמען ְש ֶגעֶזעהן ִווי ֶמען ִפיְרט ַא ִאיד צּוֶגעִביְנֶדען ִמיט ַאייֶזעֶנע ֵקייְטן, 
 

 

 גהמשך בדף 

  

ש   ת הַּ ְרשַּ  בּועַּ פַּ
ֵהיים א .ֵווייִניֶגער ֶדערְׁ ֹויף ֵאייֶנער ִאיז ַא ֶקעִניג ַביי ִזיךְׁ ִאינְׁ

ָפָחה ׁשְׁ , ַזיין ִמׁשְׁ טְׁ ן ֵאייֶנער ִאיז ַא ֶקעִניג אֹויף ַזייֶנע ֶמענְׁ
ן, ַארּום ִזיךְׁ  ׁשְׁ טְׁ ָדאס , ֵאייֶנער ִאיז ַא ֶקעִניג אֹויף ֶמער ֶמענְׁ

ט  ן ִאים , ַאז ֶער ִאיז ַבַעל ַהַבִית אֹויף ֵזייֵמיינְׁ פְׁ ֵזיי ַדארְׁ
ן גְׁ ַרייךְׁ ָנאר .ָפאלְׁ ן ִדי ֶקעִניגְׁ ף ֶזעהן צּו ִניצְׁ  אּון ֶמען ַדארְׁ

ן ֶוועקְׁ ַּתם ַאזֹוי אוֹ  ,אֹויף גּוֶטע צְׁ ן סְׁ ִטיגְׁ ט צּו ֶגעֶוועלְׁ יף ִניׁשְׁ
ן ׁשְׁ טְׁ קְׁ , ִדי ֶמענְׁ ַטארְׁ ַחֵזק ַזיין אּון ׁשְׁ אּון זֵיי , ןָנאר ֵזיי מְׁ

ן טְׁ ׁשְׁ ט צּום ֵאייֶבערְׁ ן ָנאנְׁ גְׁ ֶרענְׁ  .בְׁ
ַׁשט ִאין ָפסּוק ֶליְך ֶמֶלךְ וֹ ש, ָדאס ִאיז פְׁ ִשים ע  דּו  - ם ת 

כּות ָנאר ן ִדי ַמלְׁ ט ִניצְׁ סְׁ ר ה, ָזאלְׁ ֶשר ִיְבחַּ  - ֱאֹלֶקיְך בוֹ ' אַּ
ן ַאז עֶ  ׁשְׁ טְׁ ֶנען ַפאר ַזייֶנע ֶמענְׁ ֶלערְׁ ז ָדא ס ִאיַאז ֶער ָזאל אֹויסְׁ

טֶ  ט ָוואס ֶמען ֶקען שְׁ ִדיג ַא ַבאֶׁשעֶפער אֹויף ֶדער ֶוועלְׁ ענְׁ
ִשים רֶ קֶ ִמ , אּון ֶדער ִעיָקר ִאיז .ֵגיין צּו ִאים ֶחיך  ת  ב אַּ
ֶליְך ֶמֶלךְ  ׁשַ , ע  רּוֶדערְׁ ט ַזיין ַא ֶקעִניג ִמיט בְׁ פְׁ טדּו ַדארְׁ , אפְׁ

ֵקייט ִליכְׁ ן , ִמיט ַא ִליבְׁ ֵרייִליךְׁ ַמאכְׁ ן ִדי צּו פְׁ קְׁ ַטארְׁ אּון ׁשְׁ
ן ָוואס ֶזעֶנען ַארּום ִדיר ׁשְׁ טְׁ ֶליךְ , ֶמענְׁ ת ע  תֵּ ל ל   ֹלא תּוכַּ

ִחיך  הּוא ֶשר ֹלא א  ט ַזיין ַא , ִאיש נ ְכִרי אַּ ֶמען ֶקען ִניׁשְׁ
ֶדער באֹוי, ֶקעִניג ֶרעמְׁ ט ִזיךְׁ אֹויף ִווי ַא פְׁ ָאן , ֶמען ִפירְׁ

 .ַרֲחָמנּות
ׁש  טְׁ כּות צּו וואֹויל ִאיז ֶדער ֶמענְׁ ט אֹויס ַזיין ַמלְׁ ָוואס ִניצְׁ

ֶנענְׁ  ן אּון ֵזיי ֶדערְׁ ַחֵזק ַזיין ִאידְׁ ןמְׁ טְׁ ׁשְׁ ן צּום ֵאייֶבערְׁ  .ֶטערְׁ
ִטים ה)  '(ֹזאת ַהּתֹוָרה ׁשֹופְׁ
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ָנה ִאין אּוַמאן  רֹאׁש ַהׁשָ

 דהמשך בדף 

 מוסדותינו הק' נייעס אינערהאלב
 המשך

 
 

ווייטער פארגעקומען די וועכנטליכע ליל שישי די וואך דאנערשטאג איז 
 שיעור ווי געווענליך.

אפ, אויך קען -מען קען מיטהאלטן יעדע וואך די שיעור מיט א לייוו הוק
פון מוהרא"ש, אויפן "קול יארן  פון די פריערדיגעמען הערן שיעורים 

 .212-444-9191 ברסלב" טעלעפאן ליין, אויפן נומער
 

 הוא הודה הוא זיוה הוא הדרה!בזמן שהצדיק בעיר 
*** 

 ד הגדול 'היכל הקודש' אין אומאן"ביהמ
 

אזוי ווי אלע יארן וועט מען דאס יאר אויך דאווענען אינעם גיגאנטישן 
אינאיינעם  ,הגדול "היכל הקודש" אין אומן אין בית המדרש קלויז אין אומן,

 .ום רבינ'ס ציוןסמוך ונראה צ ,מיט מוהרא"ש שליט"א
קומען זיך צוזאם א גרויסע עולם מיטהאלטן די  אין די לעצטערע יארן

ען די נדאוועתפלות ראש השנה, זוכענדיג א געשמאקע היימישע מנין, צו 
השתפכות הנפש, אינאיינעם מיט מוהרא"ש געהויבענע תפלות מיט 

 שליט"א.
ראש השנה,  די תפלותען ווייטער דאווענדאס יאר וועט דער ראש ישיבה 

 בחורי ישיבתינו הק'.פון מיט א קאפעליע משוררים  אינאיינעם
אין בית המדרש פאר די טעג פון ראש השנה, די זיצן קויפן שוין מען קען 

שטאג נאכט מען קען קויפן די זיצן דאנער$, 05פרייז פון יעדע זיץ איז בלויז 
 צו די עסקנים. קען מען זיך ווענדןביים שיעור פון מוהרא"ש, אדער 

 , וכל הקודם זכה.א גרויס חלק פון די זיצן זענען שוין אויספארקויפט
 איז גרעסער פון אלעס! ,ראש השנה ביי מיר

 

 

ר א"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
ִאיז ְגַלייְך ַארֹויס ֶגעָלאְפן אּון ֶער ָהאט ֶגעְפֶרעְגט ִדי  יקדִ ער צַ דֶ 

"וואּו ַאִהין ִפיְרט ִאיר ִאים?  ,ט ֶדעם ִאידָפאִליֵציי ָוואס ָהאְבן ֶגעְשֶלעפְ 
אס ָהאט ֶער ֶגעִזיְנִדיְגט?" ָהאט ֶמען ִאים ֶגעָזאְגט ַאז ֶמען ָהאט ָוו

ְגֵניָבה, ֶער ָהאט ֶגע'ַגָנב'ט, אּון ֶדעְרַפאר ִפיְרט  אַ ֶגעַכאפט ֶדעם ִאיד ַביי 
 ֶמען ִאים ִאין ְתִפיָסה ַאַריין.

ֶווען ֶדער ַצִדיק ָהאט ָדאס ֶגעֶהעְרט ָהאט ֶער ֵזייֶער ַרֲחָמנּות 
ֶער ִאיז ֶגעָלאְפן ִאין ֶגעִריְכט אּון ִזיְך ֶגעֶבעְטן ען אֹויף ֶדעם ִאיד, ַבאקּומֶ 

ַאז ֶמען ָזאל ֶדעם ִאיד צּורּוה ָלאְזן, אּון ֶער ִאיז ְגֵרייט צּו ַבאָצאְלן 
ַאֶלעס ָוואס ֶיעֶנער ָהאט ֶגע'ַגָנב'ט. ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ַא ְגרֹויֶסער ְסכּום, 

ק ִאיז ְגַלייְך ַארּום ֶגעָלאְפן צּוַזאְמֶנעֶמען ֶגעְלט, ֶער ָאֶבער ֶדער ַצִדי
ֶעס ֶגעֶגעְבן ַפאְרן אּון  עְשֶטעְלט ָדאס ַגאְנֶצע ֶגעְלטָהאט צּוַזאְמגֶ 

 ִריְכֶטער, אּון ַאזֹוי ָהאט ֶמען ַארֹויס ֶגעָלאְזט ֶדעם ִאיד אֹויף ֶדער ְפֵריי.
ָהאט ֶדער ַצִדיק ָאְנֶגעהֹויְבן ָזאְגן מּוָסר ֶווען ֶער ִאיז ַארֹויס ְפֵריי, 

ַפאר ֶדעם ִאיד: "ֶזעה ָאְפצּוָלאְזן ַדייֶנע ְשֶלעְכֶטע ַמֲעִשים, ָהאט ִזיְך ֶדען 
אְך ָאְנֶגעַהאְקט ִדי ֵבייֶנער, ִדיר ֶגעלֹויְנט ִדי ְגֵניָבה? ֶמען ָהאט ִדיר דָ 

ַפאְרָוואס ֶפעְלט ִדיר אֹויס ִדי קֹוים ָוואס דּו ִביְזט ַארֹויס ֶלעֶבעִדיג, 
ֶדער ִאיד ָהאט ָאֶבער צּוִריק ֶגעָזאְגט: "ָוואס ִאיז  .ְשֶלעְכֶטע ַמֲעִשים?"

ט? ָדאס ָמאל ִאיז שֹוין ֶגעֶשעהן ַאז ֶמען ָהאט ִמיר ָדאס ָמאל ֶגעַכאפְ 
ועְגן ֵאיין ָמאל ַאָמאל, וֶ כְ ִמיר ֶעס ִניְשט ֶגעלּוְנֶגען, ֶוועל ִאיְך ְפרּוִביְרן ָנא

 ָוואס ִאיְך ָהאב ִניְשט ַמְצִליַח ֶגעֶווען ָזאל ִאיְך ִאיְנַגאְנְצן אֹויְפֶגעְבן?"...
ֶדער ַצִדיק ֶרִבי מֶשה ֵלייב ִזי"ַע ִאיז ֵזייֶער ִנְתעֹוֵרר ֶגעָוואְרן פּון ִדי 

 .ֶגעָוואְרן אְך ַמָמש פּון ִהיְמל ַפאר ִמיר ֶגעָזאְגטָדאס ִאיז דָ " ֶוועְרֶטער
ַווייל ִאיְך ָהאב ֵאייְנָמאל ִניְשט ַמְצִליַח ֶגעֶווען ִמיְטן ֵגיין ָנאְך ְצָדָקה, 

ֶער ָהאט ִזיְך ַטאֶקע פּון ְפִריש ֶגעְשַטאְרְקט,  "ָזאל ִאיְך ַאֶלעס ָאְפָלאְזן?!
ּוִיים, ֶער ָהאט אּון ַווייֶטער ָאְנֶגעהֹויְבן ֵגיין ָנאְך ֶגעְלט ַפאר ִפְדיֹון ְשב

ר ֶנֶפש ֶגעֶווען ַארֹויס צּו ֶנעֶמען ִאיְדן פּון ְתִפיָסה, אּון סֵ ִזיְך ַווייֶטער מוֹ 
ָדאס ִאיז שֹוין ֶגעְבִליְבן ַזיין ִמְצָוה ִאין ָוואס ֶער ָהאט עֹוֵסק ֶגעֶווען ַזיין 

 ַגאְנץ ֶלעְבן.
ָמאל ִניְשט אֹויְפֶגעְבן, ֲאִפילּו ֶווען ֶמען ַאז ֶמען ָטאר ֵקיינְ ֶזעהט ֶמען 

ִאיז ֶגעַגאְנֶגען ָנאְך ֶגעְלט אּון ֶמען ָהאט ִניְשט ַמְצִליַח ֶגעֶווען, ָזאל ֶמען 
ַכר אֹויף ֶדעם ִאיז ִניְשט אֹויְפֶגעְבן, ָנאר ַווייֶטער ַמְמִשיְך ַזיין, אּון ִדי שְ 

 ָאן ַא ִשיעּור.
וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ִאיז זֹוֶכה צּו ֶגעְבן ְצָדָקה, ֵסיי ְבַגְשִמיּות צּו 

ן ֵסיי ְברּוֲחִניּות צּו ְמַחֵזק ַזיין ִאיְדן, ֶוועט ֶער ֶהעְלְפן ָאִריֶמעַלייט, אּו
ִזיֶכער זֹוֶכה ַזיין צּו ַאֶלעס גּוְטס, וואֹויל ִאיז ִאים אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון 

 וואֹויל ִאיז ִאים אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.
 ֶעֶרְך ְצָדָקה(ק ט"ו לֶ חֵ וְ )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש ֵחֶלק ה' 
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צו באקומען דעם גליון יעדע וואך אויף אימעיל, ווי אויך צו אדוועטייזן אינעם גליון 

 Breslevcenter@gmail.com פארבינט אייך צו:
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 ~ מוסדותינו הק' נייעס אינערהאלב ~
 

 פון קעמפשוין אהיים  פארטמען 
 קעמפ דריי סיומי הש"ס די וואך אין

 

נאך צוויי לעכטיגע חדשים וואס די בחורים האבן זוכה געווען צו זיין אין 
ן פאר, און יראת שמים מיט התחזקותתפלה און זיך אנפילן מיט תורה , קעמפ

מען האט זיך אלעס וואס מיט נעמען און , אין שטאטיעצט צוריק  די בחורים
צו ממשיך זיין ביתר , איינגעזאפט אין די זוממער צווישן די בערג צו די שטאט

שאת וביתר עז מיט די אלע הייליגע לימודים וואס מען האט אריינגעכאפט 
 .אין קעמפ

געווען גאר א ספעציעלער זוממער, די בחורים  זוממער איזדער יעצטיגער 
די צייט און זיך אנגעפילט מיט תורה עבודה און יראת האבן אויסגענוצט 

טויזענטער פרקים משניות און בלעטער גמרא זענען געלערנט געווארן  שמים,
אין קעמפ, אויסער די פילע אנדערע שיעורי תורה וואס די בחורים האבן 

 אריינגעכאפט.
אר א ציהל צו ענדיגן ש"ס אין קעמפ, עטליכע בחורים האבן זיך גענומען פ

לברך על און מיטן אייבערשטנ'ס הילף האבן דריי בחורים זוכה געווען 
 און מסיים געווען די וואך ש"ס. המוגמר

הש"ס וואס גאר גרויס איז געווען די שמחה ביי יעדן מיטצוהאלטן די סיומי 
ילע געסט וואס רן מיט גרויס דערהויבנקייט, מיט פזענען געפראוועט געווא

פון נאנט און ווייט זיך משתתף זיין און זיך מיטפרייען צו פארן מען זענען געקו
 בשמחה של תורה.

ארגאנגענעם מוצש"ק איז געווען דער ערשטער סיום, ווען הבחור דעם פ
 .סיים צו זיין גאנץ ש"סהאט זוכה געווען מנ"י החשוב סענדער ראטה 

ון הבחור החשוב משה פהש"ס ט איז געווען דער צווייטער סיום מאנטאג נאכ
דער דריטער סיום הש"ס דורך הבחור החשוב הערשי און  .אירגאס נ"י

 , וועט אי"ה פארקומען דעם מוצש"ק.יטצלער נ"ישנ
גאר אנדערש וויסענדיג אז מען נעמט עפעס מיט אין  אהייםעס פארט זיך 

 די האנט, מען פארט אהיים אנגעפילט מיט תורה ועבודה.
סדר הלימודים אין ישיבה  צוריק אנהייבן דיוועט מען וואך די קומענדיגע 

רבי'ן הייליגן , און זיך גרייטן צו די געהויבענע נסיעה צום אין וויליאמסבורג
אויף ראש השנה אין אומאן, די גאנצע ישיבה וועט אי"ה פארן אינאיינעם 

די  זוכה זיין צואון  זיך אויסבעטן א גוט געבענטשט יאר,און מיטן ראש ישיבה 
אלע גוטע הבטחות וואס דער הייליגער רבי האט צוגעזאגט פאר די אלע וואס 

 .ף ראש השנהקומען צו אים אוי
 !אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו
*** 

 

 געקומען פון ארץ ישראל מוהרא"ש שליט"א צוריק
 

איז מוהרא"ש  י וואךדאנשי שלומינו אז אלע עס איז גרויס פרייד ביי 
צו  וואכן צוויי שליט"א צוריק געקומען פון ארץ ישראל נאכן וויילן דארט פאר

 מחזק זיין די ארטיגע אידן.
 

 

 המשך בדף ג

 

 קאפיען און מיר נעמען אן צו פרינטן
 

 פאר גאר ביליגע פרייזן!
 

 

 ספרים  •  קונטרסים  •  וועכענטליכע גליונות
 

 

 שנעל גוט און ביליג!
 

 743-555-5554רופט אריין פאר א פרייז 
5554printing@gmail.com 

 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 
 

 

 

 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 

 

 

 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?
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
יכ   ב  נֹו ה' ֱאֹלֶקיךָׁ ְביֶָׁדךָׁ ְושָׁ ל ֹאְיֶביךָׁ ּוְנתָׁ ה עַּ מָׁ ְלחָׁ מ  , ְביוֹ תָׁ ש  י ֵתֵצא לַּ

ִביר ֶדעם ָפסּוק ל ִליָט"א ִאיז ַמסְׁ ט מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ גְׁ ֶרענְׁ )ִליקּוֵטי ֹויט ִווי ֶרִבי ָנָתן בְׁ

ט ֶדעם ֶרִבי'ן: "ִווי ַאזֹוי אַ מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן ק"י(  ֶרעגְׁ ֶבעט ַאז ֵאייֶנער ָהאט ֶגעפְׁ רְׁ
ֶבעט ֵזייֶער ָפׁשּו ט: "ֶעס ַארְׁ ִחיָרה?" ָהאט ִאים ֶדער ֶרִבי ֶגעָזאגְׁ ט, ַאז דּו ִדי בְׁ

טּו, א ט טּוסְׁ סְׁ ט"ִווילְׁ טּו ִניׁשְׁ ט טּוסְׁ ט ִניׁשְׁ סְׁ ט ֶרִבי ָנָתן אַ  ...ּון אֹויב דּו ִווילְׁ ז ָזאגְׁ
ׁשְׁ  טְׁ ן, ַווייל ֶעס ֶזעֶנען ָדא ֶמענְׁ ִטיֶגע ַזאךְׁ צּו ִוויסְׁ ן ָוואס ָדאס ִאיז ֵזייֶער ַא ִוויכְׁ

ֶטע ַזאכְׁ  ֶלעכְׁ ט צּו ֵזייֶעֶרע ׁשְׁ ק צּוֶגעוואֹוינְׁ ַטארְׁ ן, צּו ֵזיי ֶזעֶנען ׁשֹוין ַאזֹוי ׁשְׁ
ֶטע ִמדֹות,  ֶלעכְׁ ן ִזיךְׁ אַ ֵזייֶעֶרע ׁשְׁ ט ַקיין ַאז זֵיי ֶרעדְׁ ן ׁשֹוין ִניׁשְׁ יין ַאז ֵזיי ָהאבְׁ

ן טְׁ ט צּוִריק ַהאלְׁ ִחיָרה אֹויף ֶדעם, זֵיי ֶקעֶנען ִזיךְׁ ׁשֹוין ִניׁשְׁ ָדאס ִאיז ָאֶבער  .בְׁ
ִחי ִדיג ַא בְׁ ֶטענְׁ ׁש ָהאט שְׁ טְׁ ט ֱאֶמת, ַווייל ַא ֶמענְׁ  ָרה, ַאז ֶער ִוויל טּוט ֶער,ִניׁשְׁ

ט. ט טּוט ֶער ִניׁשְׁ  אּון ַאז ֶער ִוויל ִניׁשְׁ
ַׁשט ִאין ָפסּוק,  ט ַארֹויס אי ֵתֵצאכ  ָדאס ִאיז פְׁ ׁש קּומְׁ טְׁ ַלייךְׁ ֶווען ַא ֶמענְׁ ֹויף , גְׁ

ט,  ל ֹאְיֶביךָׁ ֶדער ֶוועלְׁ ה עַּ מָׁ ְלחָׁ מ  ָחָמה ִמיט זַ לַּ ן ַא ִמלְׁ ף ֶער ׁשֹוין ִפירְׁ  יין, ַדארְׁ
ן טּוהן ֲעֵביר ט ָוואס ָדאס ִאיז ֶדער ֵיֶצר ָהַרע, ָוואס ִוויל ִאים ַמאכְׁ ֹות, ַפיינְׁ

ן ַאז, ָאֶבע קְׁ ף ֶגעֶדענְׁ נֹו ה' ֱאֹלֶקיךָׁ ְביֶָׁדךָׁ ר ֶמען ַדארְׁ ֶטעּוְנתָׁ ׁשְׁ ר , ֶדער ֵאייֶבערְׁ
סְׁ  ט ֶקענְׁ סְׁ ט, אֹויב דּו ִווילְׁ ן ִאין ַדייֶנע ֶהענְׁ ֶגעֶגעבְׁ טּו ִזיךְׁ ָהאט ִאים ִאיֶבערְׁ
ט ָנאר ָדאס, ָנאר  ן, אּון ִניׁשְׁ גְׁ ט ָפאלְׁ ן אֹויף ִאים אּון ִאים ִניׁשְׁ קְׁ ַטארְׁ יתָׁ ׁשְׁ ב  ְושָׁ

טְׁ ְביוֹ ש   ׁשְׁ ן צּום ֵאייֶבערְׁ ׁשְׁ טְׁ ן ָנאךְׁ ֶמענְׁ גְׁ ֶרענְׁ ט ָנאךְׁ צּוִריק בְׁ סְׁ ן, אּון זֵיי , דּו ֶקענְׁ
ט פּון ֵיֶצר ָהַרע. ן פּון ִדי ֶהענְׁ  ַארֹויס ַרייסְׁ

ן ַאז עֶ וואֹוי טְׁ ׁשְׁ ט ַאַסאךְׁ ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ׁש ָוואס ֶבעהְׁ טְׁ ר ָזאל ל ִאיז ֶדער ֶמענְׁ
ן אֹויף ַזיין ֵיֶצר ָהַרע, ֶוועט ִאים גּוט ַזיין אֹויף ִדי וֶ  קְׁ ַטארְׁ ט אּון ִזיךְׁ ֶקעֶנען ׁשְׁ ועלְׁ

ט.  אֹויף ֶיעֶנע ֶוועלְׁ
 )ֹזאת ַהּתֹוָרה ֵתֵצא ב(

*** 

יכ   ב  נֹו ה' ֱאֹלֶקיךָׁ ְביֶָׁדךָׁ ְושָׁ ל ֹאְיֶביךָׁ ּוְנתָׁ ה עַּ מָׁ ְלחָׁ מ  , ְביוֹ תָׁ ש  י ֵתֵצא לַּ
ט  ִביר ֶדעם ָפסּוק לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ ִליָט"א ִאיז ַמסְׁ )ִליקּוֵטי מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ

ט טּומֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן קט"ז(  ָדָקה ֶוועט ִניׁשְׁ ט צְׁ הן ַקיין ַאז ֶווער ֶעס ֶגעבְׁ
ט  ָמָרא ָזאגְׁ "ֶווער ֶעס ָהאט ַרֲחָמנּות אֹויף  )ַׁשָבת קנ"א:(ֲעֵבירֹות, ַווייל ִדי גְׁ

ט ִדי גְׁ  ל", אּון ָנאךְׁ ָזאגְׁ ן ָהאט ֶמען ַרֲחָמנּות אֹויף ִאים ִאין ִהימְׁ ׁשְׁ טְׁ ָמָרא ֶמענְׁ
ָרכֹות ל"ג.( ן" )בְׁ ט ַרֲחָמנּות ָהאבְׁ ט אֹויס ַאז "אֹויף ַא ׁשֹוֶטה ָטאר ֶמען ִניׁשְׁ  , קּומְׁ
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יְשט אֹויְפֶגעְבן  ~  ~ נ 
 

 

ֶיעֶדער ִאיד ֶקען זֹוֶכה ַזיין אֹויף ִדי ֶוועְלט 
צּו ִדי ְגֶרעְסֶטע ַמְדֵריגֹות, ֶיעֶדער ִאיד ֶקען ַזיין 

אּון ָדבּוק צּום ֵאייֶבעְרְשְטן  ַא ְגרֹויֶסער ַצִדיק
ְשֶטעְנִדיג. ָאֶבער ֶווען ֶמען קּוְקט ִזיְך ַארּום 

ִניְשט  ןֶזעהט ֶמען ַאז רֹוב ֶמעְנְטְשן ְטַראְכטְ 
ָנאְך ַאָמאל ַזיין ַא ַצִדיק, רֹוב  ְלןֶווע ֵזייַאז 

ָנאְך  ֶנעןֶקע ֵזייִניְשט ַאז  ןֶמעְנְטְשן ְטַראְכטְ 
ְשֶלעְכְטס  ֶערן ַארֹויס ְקִריְכן פּון ַזייִאיְנַגאְנצְ 

 ידִ . ָדאס קּוְמט פּון ִיאּוש, ןִליגְ  ֵזייִאין ָוואס 
ֵזיי ְטַראְכְטן ֶמעְנְטְשן ָהאְבן שֹוין אֹויְפֶגעֶגעְבן, 

אל מָ ַאשֹוין ִניְשט ַאז ֵזיי ֶוועְלן ָנאְך ֶקעֶנען 
 ע ִאיְדן.ַמְצִליַח ַזיין אּון ַזיין ֱאֶמת'ֶע ֶעְרִליכֶ 

ֲאִפילּו פּון ְדרֹויְסן ֶזעהט אֹויס ַאזֹוי ִווי 
ַאֶלעס ֵגייט ָאן ֶגעֶהעִריג, ֶמעְנְטְשן קּוֶמען, 
ֶמעְנְטְשן ֵגייֶען, ֶמעְנְטְשן ֶזעֶנען ַפאְרנּוֶמען 
ֶיעֶדער ִמיט ַזיין ַזאְך, ֶעס ֶזעהט ִבְכַלל ִניְשט 

ער ֶווען אֹויס ִווי ֶעס ֶפעְלט ֵזיי ֶעֶפעס. ָאבֶ 
ֶמען קּוְקט גּוט ֶזעהט ֶמען ַאז רֹוב ֶמעְנְטְשן 
ָחלֹוְמ'ֶען ֲאִפילּו ִניְשט ַאז ֵזיי ֶקעֶנען ָנאְך 
ַאָמאל ַזיין ַאן ֱאֶמת'ֶער ֶעְרִליֶכער ִאיד, ַאז ֵזיי 
ֶקעֶנען ָנאְך ַאָמאל ַזיין ִאיְנַגאְנְצן ָדבּוק צּום 

יג ִמיְטן ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ֶלעְבן ְשֶטעְנדִ 
ֵאייֶבעְרְשְטן. ֶמעְנְטְשן ֵמייֶנען ַאז ָדאס ִאיז 
ָנאר ַא ַזאְך ָוואס ִאיז ֶגעֶווען ַאָמאִליֶגע ַצייְטן, 
ַאָמאל ֶזעֶנען ֶגעֶווען ַצִדיִקים, ַאָמאל ֶזעֶנען 
ֶגעֶווען ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים אּון ְגאֹוִנים, ַאָמאל 

ָהאְבן ֶגעֶלעְבט  ֶזעֶנען ֶגעֶווען ֶמעְנְטְשן ָוואס
ִמיְטן ֵאייֶבעְרְשְטן, ָאֶבער ַהייְנט ִאיז ָדאְך ַאַזא 
ְשַוואֶכע דֹור, אּון ֶעס ִאיז שֹוין ִניְשָטא ַהייְנט 

 ִדי ַאֶלע ַזאְכן.
ָדאס ִאיז ִדי ַטייְטש פּון ִיאּוש, ָדאס ֵמייְנט 
ַאז ֶמען ָהאט שֹוין אֹויְפֶגעֶגעְבן, ֶמען ָהאט 

שֹוין  ן ָאְפֶגעַמאְכט ַאז ַהייְנט ֶקען ֶמעןשֹוי
ִניְשט ַזיין ַקיין ֶעְרִליֶכער ִאיד. ָאֶבער ָדאס ִאיז 
ִזיֶכער ִניְשט ֱאֶמת. ֶדער ֶרִבי ֶלעְרְנט אּוְנז ַאז 

  ֶעס ִאיז ִניְשט -ין שּום ִיאּוש ָבעֹוָלם ְכַלל" "אֵ 
 

 

 המשך בדף ב



 ב
 

א"ש רָׁ יחֹות מֹוהַּ  ש 
אן ַאַזא ַזאְך ִווי ִיאּוש, ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט ִאיז ֵאיין ְשִטיק ַפאְרהַ 

ֶעס ִאיז ָגאְרִניְשט ָדא אֹויֶסער ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ַבאֶשעֶפער, 
ַאֶלעס ִפיְרט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער, אּון ֶווען ַא ֶמעְנְטש ֶנעְמט ִזיְך 

ֶטעְנִדיג ַמאְכן ַא ֵנייֶע ַהְתָחָלה, ָדאס גּוט ַאַריין ִאין ָקאפ, ֶקען ֶער ְש 
ֶער ֶקען ְשֶטעְנִדיג ָאְנֵהייְבן פּון ָדאְסַניי צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, 
צּו ֶרעְדן אּון צּו ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון דּוְרְך ֶדעם זֹוֶכה ַזיין 

ִאיד, ֶער ֶקען אֹויְך זֹוֶכה צּו ַזיין ַא ַצִדיק אּון ַאן ֱאֶמת'ֶער ֶעְרִליֶכער 
ַזיין צּו ַזיין ַא ַלְמָדן אּון ַא ָגאֹון. ַאֶלעס ֶוועְנְדט ִזיְך ָנאר ִוויִפיל ַא 
ֶמעְנְטש ִאיז ְגֵרייט צּו ִאיְנֶוועְסִטיְרן אּון צּו ָהאֶרעֶווען אּון צּו 

ט ֶבעְטן ַאַסאְך ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן. ֶווען ַא ֶמעְנְטש ֶוועט ִניְש 
אֹויְפֶגעְבן אּון ִניְשט אֹויְפֶהעְרן צּו ֶבעְטן, ֶקען ֶער צּוקּוֶמען צּו ִדי 

 ְגֶרעְסֶטע ַמְדֵריגֹות אֹויף ִדי ֶוועְלט.

אֶרעֶוועט ט ֶגענּוג ֶגעהָּ אט ֶער ִניש ְ ֶמא הָּ  ִמְסּתָּ

ֶדער ֶרִבי ָהאט ַדאן , ַאָמאל ֶגעקּוֶמען צּום ֶרִבי'ןֶרִבי ָנָתן ִאיז 
עֶרעְדט ִאיֶבער ֶדעם ַאז ֶיעֶדער ֶקען צּוקּוֶמען צּו ִדי ְגֶרעְסֶטע גֶ 

ַמְדֵריגֹות, ֶמען ַדאְרף ָנאר ָהאֶרעֶווען אּון ַאַסאְך ֶבעְטן ֶדעם 
ִניְשט ֶוועְרן צּוְבָראְכן אּון ֵקייְנָמאל ִניְשט אֹויְפֶגעְבן. ֵאייֶבעְרְשְטן, 

ט ֶדעם ֶרִבי'ן אֹויף ַא ֶגעִוויֶסע ְגרֹויֶסער ָהאט ֶרִבי ָנָתן ֶגעְפֶרעגְ 
ֶמעְנְטש, "אּון ָוואס ִאיז ִמיט ֶיעֶנעם? ֶער ָהאט ַאַסאְך 
ֶגעָהאֶרעֶוועט אּון ֶער ִאיז ִניְשט צּוֶגעקּוֶמען ַאַסאְך?" ֶרִבי ָנָתן 
 ָהאט ֶגעֵמייְנט ַאז ֶדער ֶרִבי ֶוועט ִאים ִזיֶכער ֶעְנְטֶפעְרן ַאז ָדאס 

 . ָאֶבער ֶדער ֶרִבי ָהאט ִאיםאט צּו טּוהן ִמיט ִדי ְנָשמֹות א.ד.גהָ 
ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ִמְסָתֶמא ָהאט ֶער ִניְשט ֶגענּוג ֶגעָהאֶרעֶוועט"... 
 ַווייל ָדאס ִאיז ְקָלאר ַאז ֶווען ַא ֶמעְנְטש ֶגעְבט ִניְשט אֹויף ִדי 

 

 ֶער ָהאֶרעֶוועט אּון ֶבעְהט ַאַסאְך ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶוועט ֶער ִזיֶכער צּוקּוֶמען צּו ִדי ְגֶרעְסֶטע ַמְדֵריגֹות., ָרצֹון, ֶער ִאיז ִזיְך ִניְשט ְמַייֵאש
 

ה? מָּ ָּ  ַא הֹויֶכע ְנש 

ַתְכִלית אֹויף ִדי ֶוועְלט ָנאר צּו ִדיֶנען ֶדעם  ָמאל ָהאט ֶדער ֶרִבי ֶגעֶרעְדט ִמיט ַאְנֵשי ְשלֹוֵמינּו ַאז ֶעס ִאיז ִניְשט ָדא ַקיין ַאְנֶדעֶרעַא
ִליֶכע ַאְנֵשי ָדאס ִאיז ִדי ֶבעְסֶטע ַזאְך אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון ָדאס ְבֶרעְנְגט ֶדעם ֶמעְנְטש צּו ַאֶלע ַמְדֵריגֹות, ָהאְבן ִזיְך ֶעטְ ֵאייֶבעְרְשְטן, 

י : "ִווי ַאזֹוי ֶקעֶנען ִמיר ִזיְך ַפאְרְגַלייְכן צּום ֶרִבי'ן? ֶדער ֶרִבי ָהאט ִזיֶכער ַא ֶהעֶכעֶרע ְנָשָמה, אּון ֶדער ֶרבִ ְשלֹוֵמינּו ָאְנֶגערּוְפן צּום ֶרִבי'ן
ָהאט ָדאס ֶגעֶהעְרט ָהאט ֶער אְך ָפשּוֶטע ֶמעְנְטְשן", ֶווען ֶדער ֶרִבי טֹוב, ָאֶבער ִמיר ֶזעֶנען דָ  ִאיז ַאן ֵאייִניְקל פּוֶנעם ֵהייִליְגן ַבַעל ֵשם

ע ַמְדֵריגֹות ַווייל ִאיְך ָהאב ִזיְך ֵזייֶער ֶגעֵבייֶזעְרט אּון ֶגעָזאְגט: "ָדאס ִאיז ֵאייֶער ָטעּות! ִאיר ֵמייְנט ַאז ִאיְך ִבין צּוֶגעקּוֶמען צּו ַמיינֶ 
 ִניְשט ֱאֶמת. ֲאִפילּו ִאיְך ָוואְלט ֶגעֶוועןָאֶבער ָדאס ִאיז ל פּון ַבַעל ֵשם טֹוב. ֶגעַהאט ַא ְגרֹויֶסע ְנָשָמה, ָאֶדער ַווייל ִאיְך ִבין ַאן ֵאייִניקְ 

, ע ַזאְכןאּון ִאיְך ָוואְלט ֶגעבֹויְרן ֶגעָוואְרן ַביי ַא ָגאר ָפשּוֶטער ִאיד, ָוואְלט ִאיְך אֹויְך צּוֶגעקּוֶמען צּו ִדי ֶזעְלבֶ  ֶדער ָפשּוט'ְסֶטער ֶמעְנְטש
ִוויִפיל ֶמען ֶדעְרַהאְלט ִזיְך  ַווייל ַאֶלעס ֶוועְנְדט ִזיְך ָנאר ִאין ִוויִפיל ֶמען ָהאֶרעֶוועט, ִאין ִוויִפיל ֶמען ֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ִאין

 אּון ֶמען ֶגעְבט ִניְשט אֹויף".
ְסט ַאז ֶער ָהאט ָנאְך ַא ָהאֶפענּוְנג ַאז ֶער ֶקען ָנאְך ַאָמאל ֶוועְרן ַאן ֶעְרִליֶכער ָדאס ַאֵליין ַאז ַא ֶמעְנְטש ֶגעְבט ִניְשט אֹויף, ֶער ֵוויי

 ְבן.ִאיד, ָדאס ִאיז שֹוין ַא ְגרֹויֶסע ַמְדֵריָגה, ַווייל ַלייֶדער ֶזעֶנען ָדא ֵזייֶער ַאַסאְך ָוואס ָהאְבן שֹוין אֹויְפֶגעֶגע
אֹויְך, אֹויב ֵאייֶנער ִאיז ַמְצִליַח ְבַגְשִמיּות ִאיז ָדאס ָנאר ַווייל ֶער ֶגעְבט ִניְשט אֹויף, ֶער ְפרּוִביְרט ָדאס ֶזעהט ֶמען ְבַגְשִמיּות 

יְפֶגעְבן צּוִליב ֶיעֶדע ן אּון אוֹ ָנאְכַאָמאל אּון ָנאְכַאָמאל ִמיט ַעְקָשנּות. ֶווען ַא ֶמעְנְטש ֶעֶפעְנט ַא ִביְזֶנעס, אֹויב ֶוועט ֶער ִזיְך ֶדעְרְשֶרעקְ 
ִניְשט ַקיין ָאֶבער ֵאייֶנער ָוואס ִאיז ְשַטאְרק ַביי ִזיְך,  .ֶוועט ֶער ֵקייְנָמאל ִניְשט ֶקעֶנען ַמְצִליַח ַזיין ,דּוְרְכַפאל ָוואס ֶער ֶוועט ָהאְבן

ֶער ָהאט, אּון ֲאִפילּו ֶער ַבאקּוְמט ַאַסאְך ָקאְנקּוֶרעְנְטן, אֹויב ֶער ְשַטאְרְקט  ִחילּוק ִוויִפיל ְשֶוועִריַקייְטן ֶער ָהאט, ִוויִפיל דּוְרְכֶפעֶלער
 ִזיְך אּון ֶער ֶגעְבט ִניְשט אֹויף ִאיז ֶער צּום סֹוף ַמְצִליַח.

ֶדעם ָוואס ֶמען ָהאט שֹוין ֶגעַהאט ַאַסאְך ָדאס ִאיז ְבַגְשִמיּות, אּון ִזיֶכער ַאזֹוי ַביי רּוְחִניּות, אֹויב ֶמען ֶגעְבט אֹויף צּוִליב 
ֵווייְסט אּון ֶגעֶדעְנְקט ַאז ֶיעֶדע דּוְרְכֶפעֶלער ֶוועט ֶמען ִזיֶכער ֵקייְנָמאל ִניְשט ַמְצִליַח ַזיין, ָאֶבער ֶווען ַא ֶמעְנְטש ְשַטאְרְקט ִזיְך, אּון ֶער 

ז ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ַהְצָלָחה ָוואס ֶמען ֶקען ִזיְך ָגאְרִניְשט ָפאְרְשֶטעְלן, אּון ֶער ֶבעְהט אּון ָוואְרט ָוואס ֶער ֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן ִאי
 ֶבעְהט ֵאייְנָמאל אּון ָנאְכַאָמאל, ֶוועט ֶער ִזיֶכער ַמְצִליַח ַזיין.

ר ָהאט ַבאַשאְפן ִמיט ַזייֶנע ֲעֵבירֹות, אּון ָדאס ַפאְרְדֵרייט ִדי ָנאר ַא ֶמעְנְטש ִאיז ַארּום ֶגענּוֶמען ִמיט ִדי ְשֶלעְכֶטע ַמְלָאִכים ָוואס עֶ 
 ָקאפ פּוֶנעם ֶמעְנְטש ַאז ֶער ָזאל ִניְשט ֶזעהן ָוואס ֶער טּוט אֹויף, אּון ֶדעְרַפאר ֶגעְבט ֶער אֹויף.

ֶרעְדט ֶער ַווייֶטער צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶוועט צּוִביְסֶלעְך ֶוועְרן  עֶלערֶווען ַא ֶמעְנְטש ְשַטאְרְקט ִזיְך, אּון ִמיט ַזייֶנע ַאֶלע דּוְרְכפֶ 
עְרְשְטן אּון ָהאְבן ַא ְגִליְקִליְך ָאְפֶגעַוואְשן פּון ִאים ַזיין ְשֶלעְכְטס, אּון ֶער ֶוועט ֶוועְרן ַאן ֱאֶמת'ֶער ֶעְרִליֶכער ִאיד, ַזיין ָדבּוק צּום ֵאייבֶ 

 יף ֶדער ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.ֶלעְבן אוֹ 
 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש ֵחֶלק י' ֶעֶרְך ִיאּוש(

 
 

  

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
טֶ  ׁשְׁ ָדָקה מּוז ִאים ֶדער ֵאייֶבערְׁ ט צְׁ ׁש ֶגעבְׁ טְׁ ן ֶווען ַא ֶמענְׁ ער ֶגעבְׁ

ן אֹויף ִאי ם פּון ֵשֶכל ַווייל ָנאר ַאזֹוי ֶקען ֶמען ַרֲחָמנּות ָהאבְׁ
ל, אּון ַאז ֶער ָהאט ׁשֹוין ֵשֶכל ֶוועט ֶער ִניׁשְׁ  ט טּוהן ִהימְׁ

ׁש טּוט ָנאר ַאן ֲעֵביָרה ֶווען ֶער וֶ  טְׁ ט ֲעֵבירֹות, ַווייל ַא ֶמענְׁ וערְׁ
ׁשּוֶגע   .)סֹוָטה ג'(מְׁ

ַׁשט ִאין ָפסּוק,  ׁש י ֵתֵצאכ  ָדאס ִאיז פְׁ טְׁ ַלייךְׁ ֶווען ַא ֶמענְׁ , גְׁ
ט,  ט ַארֹויס אֹויף ֶדער ֶוועלְׁ ל ֹאְיֶביךָׁ קּומְׁ ה עַּ מָׁ ְלחָׁ מ  ף לַּ , ַדארְׁ

ט ָוואס ָדאס ִאיז ֶדעֶער ׁשֹוין  ָחָמה ִמיט ַזיין ַפיינְׁ ן ַא ִמלְׁ ר ֵיֶצר ִפירְׁ
ן טּוהן ֲעֵבירֹות,  נֹו ה' ֱאֹלֶקיךָׁ ָהַרע, ָוואס ִוויל ִאים ַמאכְׁ , ּוְנתָׁ

ֶטער ָזאל ִאים  ׁשְׁ ט ַאז ֶדער ֵאייֶבערְׁ סְׁ אּון אֹויב דּו ִווילְׁ
ט ִזיךְׁ ֶקעֶנ סְׁ ן ַפאר ִדיר ַאז דּו ָזאלְׁ ֶגעבְׁ ן אֹויף ִאיֶבערְׁ קְׁ ַטארְׁ ען ׁשְׁ

ךְׁ ְביֶָׁדךָׁ ִאים,  ט, אּון דּורְׁ ָדָקה ִמיט ִדי ַהאנְׁ ן צְׁ טּו ֶגעבְׁ סְׁ  , ָזאלְׁ
ט ן פּון ִאים, אּון דּו ֶוועסְׁ טּו ֶגעַראֶטעֶוועט ֶווערְׁ ט  ֶדעם ֶוועסְׁ ִניׁשְׁ

ט ָנאר ָדאס, ָנאר  יתָׁ ש  טּוהן ַקיין ֲעֵבירֹות, אּון ִניׁשְׁ ב  , דּו ְביוֹ ְושָׁ
ט ָנא סְׁ טְׁ ֶקענְׁ ׁשְׁ ן צּום ֵאייֶבערְׁ ׁשְׁ טְׁ ן ָנאךְׁ ֶמענְׁ גְׁ ֶרענְׁ ן, אּון ךְׁ צּוִריק בְׁ

ט פּון ֵיֶצר ָהַרע. ן פּון ִדי ֶהענְׁ  ֵזיי ַארֹויס ַרייסְׁ
ָדָקה, ֶוועט ֶער  ט צְׁ ׁש ָוואס ֶגעבְׁ טְׁ וואֹויל ִאיז ֶדעם ֶמענְׁ

ן ֵיֶצר ָהַרע. טְׁ ֶלעכְׁ ן פּוֶנעם ׁשְׁ  ֶגעַראֶטעֶוועט ֶווערְׁ
 ֵתֵצא ב( )ֹזאת ַהּתֹוָרה
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אךְ  ט נָּ אז ִניש ְ  !לָּ

 

אזְ  ער טֶמען לָּ  ִאיּבֶ
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צו באקומען דעם גליון יעדע וואך אויף אימעיל, ווי אויך צו אדוועטייזן אינעם גליון 

 Breslevcenter@gmail.com פארבינט אייך צו:
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 ןאמען גרייט זיך צו פארן אויף אומ
 

אנשי שלומינו די בכל אתר ואתר גרייטן זיך צו פארן אויף 
ן, אזוי ווי דער רבי האט אנגעזאגט אז אראש השנה צו אומ

קומען צו אים ראש השנה, קיינער טאר נישט יעדער זאל 
 פעלן.

וועמענס הארץ ציטערט נישט פונעם פארכטיגן יום הדין, 
ווען דער אייבערשטער שרייבט אן פאר יעדן איינעם אלעס 
וואס עס וועט געשעהן צו אים במשך די גאנצע יאר, און דא 
זאגט דער רבי אז ווער עס קומט צו אים אויף ראש השנה וועט 

אים פארטיידיגן און זעהן דערצו אז מען זאל אים  ער
אנשרייבן א גוט געבענטשט יאר, איז דאך 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 

ווי אלע אנשי שלומינו מיט די צוזאמצושטעלן א פליגער, 
בחורי הישיבה וועלן פארן אינאיינעם מיט מוהרא"ש שליט"א 

 אויף אומן.
עס איז נאך דא צו באקומען גאר ביליגע טיקעטס צו פארן 
אויף ראש השנה, החכם עיניו בראשו צו קויפן ווי פריער פאר 

 עס גייט ארויף די פרייזן.
עם פארן, און זיכער כאיש אחד בלב אחד וועט מען אינאיינ

 אויס'פועל'ן ישועות און רפואות און א זיס לעכטיג יאר.
 

 איש בל יעדר!
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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 יָׁה ֶדער ֵהייִליֶגער "אֹור ַהַחִיים ַהָקדֹוׁש" ַטייְטׁש ֶדעם ָפסּוק, .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 קכו( ָזאְגט  ֵלא ְשחֹוק פ  מָׁ  .ז י 
)ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן מֹוַהָרא"ׁש ְׁשִליָט"א ִאיז ָדאס ַמְסִביר לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 

ֵאל ִפיְלט ַאז ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל ִאיז ְמַרֵמז אֹויף ֱאמּוָנה, ִאין ֶאֶרץ ִיְשרָ ֵחֶלק א' ִסיָמן ז'( 
י ֶוועְלט, ִווי ֶדער ֶמען ֶמער ִדי ַהְׁשָגָחה ַאז ָנאר ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ִפיְרט דִ 

יד ֵעיֵני ה' ֱאֹלֶקיךָׁ בָׁ ָָּׁ ָפסּוק ָזאְגט  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 

ן, ַווייל ֶער ְגֵלייְבט ַאז ֶדער ֶקען ֶער דּוְרְך ַמאְכן ַאֶלע ְׁשֶוועִריַקייטְ 
 ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ִפיְרט ַאֶלעס ָנאר צּום גּוְטן.

ְשָרֵאל ָדאס ִאיז ְפַׁשט ָוואס ֶדער אֹור ַהַחִיים ַהָקדֹוׁש ָזאְגט ַאז דּוְרְך ֶאֶרץ יִ 
ֶמען  עןֶקען ֶמען ַזיין ְפֵרייִליְך, ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל ִאיז ְמַרֵמז אֹויף ֱאמּוָנה, ָנאר ֶוו

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 , ַווייל ָנאר ז" י 
אלְ  ן ֶאֶרץ ֶווען ָמִׁשיַח ֶוועט קּוֶמען ֶוועט ַזיין ִדי ִריְכִטיֶגע ִשְמָחה ִאיט" "ֶדעמָׁ

ֶווען ֶאֶרץ ַווייל ַלייֶדער ָהאְבן ִדי ְרָׁשִעים ִדי ֵעֶרב ַרב ַהייְנט ְמַטֵמא ֶגע .ִיְשָרֵאל
ֵבירֹות ס, אּון ֵזיי ֶזעֶנען ַמְכִׁשיל ִדי ִאיְדן ִמיט ַאֶלע ִמיֵני עֲ ִיְשָרֵאל ִמיט ְׁשֶלעְכטְ 

ַאז )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן ס"א( ַרֲחָמָנא ִליְצָלן, אּון ֶדעְרַפאר ָזאְגט ֶדער ֶרִבי 
ְפַלאץ  ִאיְדן וואֹויֶנען אּון ִפיְרן ִזיְך ָדאְרט אֹויף ֶעְרִליְך, ֵהייִליְגן ֵזיי ָדאס אּווו

ן קּוְמט אֹויס ַאז ַהייְנִטיֶגע ַצייטְ  .אּון ֶעס ַבאקּוְמט ִדי ְקדּוָׁשה פּון ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל
ְלמּוד ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל ִאין ִדי ָבֵתי ִמְדָרִׁשים אּון ְיִׁשיבֹות אּון תַ ִדי ְקדּוָׁשה פּון ִאיז 

ט ִזיְך אֹויף ֶעְרִליְך, ָדאְרט ִאיז ֶמען ֶלעְרְנט תֹוָרה אּון ֶמען ִפירְ  אּווו .תֹוָרה'ס
ע ָדאס ְבֶרעְנְגט ִדי ִריְכִטיגֶ אּון ִדי ֱאֶמת'ֶע ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל ָוואס ְבֶרעְנְגט ֱאמּוָנה, 

ֶטער ִאיז ִשְמָחה צּו ֶקעֶנען ַזיין ֶבֱאֶמת ְפֵרייִליְך ִוויֶסעְנִדיג ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְׁש 
 ן ֶער ִאיז ְשֶטעְנִדיג ְגֵרייט צּו ֶהעְלְפן ֶווער ֶעס ָדא ִמיט אּוְנז ְשֶטעְנִדיג אּו
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א"ש רָׁ יחֹות מֹוהַּ  ש 
 

אְרן ֵאייֶבעְרְשְטן   ~  ~ֶדעְרֵצייל ֶעס פַּ
 

י ָזאְגט  יָמן ד'(ֶדער ֶרבִּ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' סִּ ַאז  )לִּ
ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש טּוט ֲעֵבירֹות ֶוועְרט ָדאס 

ין ַזייֶנע ֵבייֶנע יְצט אִּ אּון ָדאס  רַאייְנֶגעְקרִּ
י ֵעָצה ֶדעְרצּו  צּוְבֶרעְכט ַזייֶנע ֵבייֶנער, אּון דִּ

ְתַווֶדה צּו ַזיין, צּו  יְך מִּ יז זִּ יְטן אִּ ַארֹויְסָזאְגן מִּ
ן מֹויל ַפאְרן ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאֶלעס ָוואס ֶמע

י ָהאט ֶגעטּוהן, אּון ֶדעָמאְלטְ  ס ֵגייֶען דִּ
י ֵביינֶ  ער, אּון ֶמען ֶוועְרט ֲעֵבירֹות ַארֹויס פּון דִּ

יק ֶגעזּוְנט.  צּורִּ
ָדאס ֵמייְנט ַאז ַאֶלע ָצרֹות ָוואס ַא ֶמעְנְטׁש 
יז ָפׁשּוט פּון ַזייֶנע ֲעֵבירֹות ָוואס ֶער  ַלייְדט אִּ
י  ים דִּ ָהאט ֶגעטּוהן, ָוואס ָדאס צּוְבֶרעְכט אִּ
ים ָאן ָצרֹות אּון ָלאְזט  ֵבייֶנער, ֶעס ַמאְכט אִּ

יְׁשט  ים נִּ יג.אִּ וי ֶגעֶהערִּ ין ֶלעְבן וִּ  ָאְנֵגיין אִּ
ֶמען ֶזעהט ַאז ֶווען ֶמעְנְטְׁשן ֵגייֶען דּוְרְך 
ָצרֹות, זּוְכן ֵזיי ֵאייֶנעם ָוואס ָזאל ֵזיי 
אֹויְסֶהעְרן, אּון ַפאְרְׁשֵטיין ֵזייֶער ֵווייָטאג, 
יָאָלאְגן,  יכִּ ים אּון צּו ְפסִּ ֶמען ֵגייט צּו ָדאְקטֹורִּ

י ן אֹויְסֶהעְרן אּון ַאָראפְ ַאז ֵזיי ָזאלְ  ֶנעֶמען דִּ
ת ַזאְכן ָוואס ְדרּוְקן אֹויְפן ַהאְרץ, ָאֶבער ֶבֱאמֶ 

י זָ  וי ֶדער ֶרבִּ ֶקען ֶמען ָדאס טּוהן , אְגטלֹויט וִּ
 , ֶמען ֶדעְרֵצייְלטןיְטן ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאֵליימִּ 

יְגט אֹויְפ' ן ַפאְרן ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאֶלעס ָוואס לִּ
ַהאְרץ, אּון ֶמען ֶבעְהט ַביים ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאז 
ֶער ָזאל ַרֲחָמנּות ָהאְבן ַאז ֶמען ָזאל ׁשֹוין 

ין ָוואס ֶמען יְסֵגיין פּון ַאֶלעם ְׁשֶלעְכטְ ַארוֹ  ס אִּ
יז  יְך  ַאַרייְנֶגעַפאְלןאִּ ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֶרעְדט זִּ

ֹויס ָדאס ַגאְנֶצע ַהאְרץ צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, א
יט ֶדעם ַאָראפ ַאֶלע ְׁשֶוועֶרע  ֶנעְמט ֶער מִּ

יְגן אֹויפְ  ן ַהאְרץ, אּון ֶמען ְׁשֵטייֶנער ָוואס לִּ
יֶכער ֶמעְנְטׁש.  ֶוועְרט ַא ְפֵריילִּ

 ַפאְרָוואס ָהאְסטּו ֶעס ֶגעטּוהן?

יז  יְׁשט ֶגענּוג ְסַתםָאֶבער ֶעס אִּ צּו ָזאְגן  נִּ
י ֲעֵביָרה ָוואס ֶמען ָהאט  ַפאְרן ֵאייֶבעְרְׁשְטן דִּ

ֶמען ַדאְרף אֹויְך ָזאְגן ַפאְרן ֶגעטּוהן, 
יָבה ָוואס ָהאט צּוֶגעְברֶ  י סִּ  עְנְגט ֵאייֶבעְרְׁשְטן דִּ
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א"ש רָׁ יחֹות מֹוהַּ  ש 
י ֲעֵביָרה ֶווען ֶמען ַפאְרֶעְנְטֶפעְרט . צּו טּוהן דִּ

יְך ַפאְרן ֵאייֶבעְרְׁשטְ  י ן, זִּ ים דִּ ֶמען ָזאְגט אִּ
יז  יבֹות ָוואס ָהאְבן גֹוֵרם ֶגעֶווען ַאז ֶמען אִּ סִּ

יט ֶדעם ֶנעְמט  ַאָראפ פּון ֶמען דּוְרְכֶגעַפאְלן, מִּ
ים. ְטרּוגִּ ים אּון ַאֶלע קִּ ינִּ יְך ַאֶלע דִּ  זִּ

ים, ה( ַחַז"ל ָזאְגן  ין ְכׁשֶ )ֶמְדָרׁש ַרָבה ׁשֹוְפטִּ ֵיׁש דִּ
ין ְלַמְעָלה, ָדאס ֵמייְנט ַאז ֶווען ה אֵ ְלַמטָ  ין דִּ

יז זִּ  ַא יְך דַ  ןיְך ַאֵלייֶמעְנְטׁש אִּ ְׁשָפט זִּ ן, ֶער מִּ
י זָ ַזייט , פּון ֵאיין ןַאֵליי אְגט ֶער ַארֹויס דִּ

ס ָוואס ֶער ָהאט ֶגעטּוהן, ָאֶבער פּון ְׁשֶלעְכטְ 
י ַאְנֶדעֶרע  ימּוד ָזאְגט עֶ ַזייט דִּ י לִּ ר אֹויְך דִּ

ים  יבֹות ָוואס ָהאְבן אִּ י סִּ ְזכּות אּון דִּ
יז ֶמען ְבֶרעְנְגט ֶדעְרצּו, ֶדעָמאְלטְ צּוֶגע ס אִּ

יְמל, אּון  ין הִּ יְׁשט ַדן אֹויְבן אִּ ים ׁשֹוין ֶמער נִּ אִּ
ֶער ֶוועְרט ֶגעַראֶטעֶוועט פּון ַאֶלע ָסאְרט 

ים. סּורִּ ים אּון יִּ  עֹוְנׁשִּ
ין ֹזַהר ַהקָ  ְנָחס, ַדף רל"א( דֹוׁש אִּ ַאז  ְׁשֵטייט)פִּ

ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֶדעְרֵצייְלט ְגַלייְך ַפאְרן 
ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאֶלע ַזייֶנע ֲעֵבירֹות ָוואס ֶער 
יֶבער ֶדעם  ָהאט ֶגעטּוהן, אּון ֶער ֶבעְהט אִּ
ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ְׁשֶפעֶטער ֶווען ֶדער ַמְלָאְך 

ויל אֹויְסָזאְגן ַפאְרן ַהְמַקְטֵרג קּוְמט א ּון ֶער וִּ
ֵאייֶבעְרְׁשְטן ָוואס ֶדער ֶמעְנְטׁש ָהאט 
ים ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער, "דּו  ֶגעטּוהן, ָזאְגט אִּ
יְׁשט ֶדעְרֵצייְלן, ֶדער  יר ָגאְרנִּ ַדאְרְפְסט מִּ

יר ׁשֹוין  ַאֵליין ַאֶלעס ֶמעְנְטׁש ָהאט מִּ
 ."ֶדעְרֵצייְלט

 עם?דֶ אכְ נָ  יךְ ט ז  ואס טוּ וָ 
י ַפְרָׁשה פּון ֹקַרח, ֹקַרח  יר ֶזעהן ַביי דִּ מִּ
יְגט אֹויף מֶׁשה ַרֵבינּו, ֶער ָהאט  ָהאט ֶגעְקרִּ

ְדָבר טז, ג( ה'ט ֶגע'ַטֲענָ  י ָכל ָהֵעָדה )ַבמִּ ַרב ָלֶכם כִּ
ְתַנְשאּו ַעל  ים ּוְבתֹוָכם ה' ּוַמּדּוַע תִּ כָֻּלם ְקֹדׁשִּ
יג, ַפאְרָוואס  יְדן ֶזעֶנען ֵהיילִּ ְקַהל ה', ַאֶלע אִּ
יְדן? אּון  יְך מֶׁשה ְגֶרעֶסער פּון ַאֶלע אִּ ַהאְלט זִּ

יז ֶגעֶווען ַאז  י סֹוף פּון ֹקַרח אִּ יז דִּ ֶער אִּ
ין ֶדער ֶעְרד  ַאייְנֶגעְׁשלּוְנֶגען ֶגעָוואְרן אִּ
יט ַזיין ַגאְנֶצע ֶגעֵמייְנֶדע, אּון ֶעס  צּוַזאֶמען מִּ

יְבן פּון ֵזיי. יְׁשט ֶגעְבלִּ יז ָגאְרנִּ  אִּ
ְרָים אּון ַאֲהֹרן, ֵזיי ָהאְבן ֶגעָזאְגט  יר ַביי מִּ יֶנען מִּ י ֶזעְלֶבע ֶוועְרֶטער ֶגעפִּ ְמַעט דִּ ֶבר ה' ֲהֹלא ַגם ָבנּו כִּ אֹויף מֶׁשה, ֲהַרק ַאְך ְבמֶׁשה ּדִּ

יְׁשט ָנאר צּו אִּ  יט אּוְנז אֹויְך, נִּ יְך מֶׁשה ְגֶרעֶסער? ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָהאט ֶגעֶרעְדט מִּ ֵבר, ַפאְרָוואס ַהאְלט זִּ  ים.דִּ
ְכאֹוָרה ַדאְרף ֶמען ַפאְרְׁשֵטיין, ַפאְרָוואס ֶזעֶנען ֵזיי נִּ  י ַהאְרֶבע ְׁשְטָראף ָוואס ֹקַרח ַוֲעָדתֹו ֶזעֶנען לִּ יט דִּ יְׁשט ֶגעְׁשְטָראְפט ֶגעָוואְרן מִּ

י ֶזעְלֶבע ַזאְך? ָדאְךֶגעְׁשְטָראְפט ֶגעָוואְרן, ֵזיי ָהאְבן   ֶגעָזאְגט ְבֶעֶרְך דִּ
יְך ָוואס ֶמען טּוט ָנאְכֶדעם, בַ  יז ַאז ֶעס ֶוועְנְדט זִּ ְרָים אּון ַאֲהֹרן ְגַלייְך ֶווען ֶמען ָהאט ֵזיי ָפאְרֶגעַהאְלְטן ַאז ֵזיי ָנאר ֶדער ֵתירּוץ אִּ יי מִּ

יג, ָהאְבן ֵזיי ְגַלייְך ְתׁשּוָבה ֶגעטּוהן אּון ֲחָרָטה ֶגעַהאט, ֵזיי ָהאְבן ֶגעָזאְגט, בִּ  יְכטִּ יְׁשט ֶגעטּוהן רִּ י ַאל ָנא ָתֵׁשת ָעֵלינּו ַחָטאת ָהאְבן נִּ י ֲאֹדנִּ
יג ֶגעטּוהן, אּון ֶדער ֵאייֶבעְרְׁש ֲאֶׁשר  יְכטִּ יְׁשט רִּ ֶטער ָהאט ֵזיי מֹוֵחל ֶגעֶווען, נֹוַאְלנּו ַוֲאֶׁשר ָחָטאנּו, ֵזיי ָהאְבן מֹוֶדה ֶגעֶווען ַאז ֵזיי ָהאְבן נִּ

יְׁש  יְזן סֹוף, ֶער ָהאט נִּ יט ַזיין ַעְקָׁשנּות בִּ יְך ַווייֶטער ֶגעַהאְלְטן מִּ יז ֶער ֶגעָוואְרן ָאֶבער ֹקַרח ָהאט זִּ ט ֶגעָוואְלט מֹוֶדה ַזיין, אּון ֶדעְרַפאר אִּ
י ֶוועְלט. יְנַגאְנְצן אֹויְסֶגעֶמעְקט ֶגעָוואְרן פּון דִּ ין ֶדער ֶעְרד, אּון אִּ  ַאייְנֶגעזּוְנֶקען אִּ

ימּוד ַפאר ֶיעְדן ֵאיי יֶגע לִּ יז ַא ֶגעַוואְלדִּ יְׁשט ָדאס אִּ יר? לֹויף נִּ ְתַגֵבר ֶגעֶווען אֹויף דִּ יְך מִּ יְזט דּוְרְכֶגעַפאְלן? ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ָהאט זִּ ֶנעם, בִּ
יְך ַפארעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ָנאר ַאְדרַ ַאֶוועק ֶיעְצט פּונֶ  יְגט דִּ ים,  ָבה, ְגַלייְך ָנאְכֶדעם ֶדעְרֵצייל ֶעס ַפאְרן ֵאייֶבעְרְׁשְטן אּון ַאְנְטׁשּוְלדִּ אִּ

ְתַגֵבר זַ  יְׁשט ֶגעֶקעְנט מִּ יְך נִּ יְך ָהאב זִּ יְך ָהאב ַא ְגרֹויֶסע ֵיֶצר ָהַרע, אִּ יְך טּוהן? אִּ ין דּוְרְכֶגעַפאְלן, "ַבאֶׁשעֶפער, ָוואס ָזאל אִּ יְך בִּ יין, אּון אִּ
יְׁשט טּוהן יְך ָזאל ֶעס ֶמער ֵקייְנָמאל נִּ יר ַאז אִּ יר מֹוֵחל, אּון ֶהעְלף מִּ  ".ֵזיי מִּ

 

  

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

 ֶבעְהט ִאים.
 '(א )ֹזאת ַהתֹוָרה ָתֹבא

*** 

ח ה' ֱאֹלֶקיךָׁ ְוגֹו' וַּיָׁרֵ  ְזבַּ ְפֵני מ  יחֹו ל  נ  יֶָׁדךָׁ ְוה  ֶטֶנא מ  ֹכֵהן הַּ ח הַּ קַּ נּו ְולָׁ עּו ֹאתָׁ
ק ֶאל ה' ְוגֹו' ְצעַּ ּנּונּו ְוגֹו',  וַּנ  ים וְַּיעַּ ְצר  מ  ם ְוגֹו'  הַּ י  ְצרַּ מ  ֵאנּו ה' מ   .וַּּיֹוצ 

זֹוי ַא מֹוַהָרא"ׁש ְׁשִליָט"א ִאיז ַמְסִביר ַאז ֶדער ָפסּוק קּוְמט אּוְנז ָדא ֶלעְרֶנען ִווי אַ 
ֶקע ַא ֶמעְנְטׁש ֶקען ִוויְסן צּו ֶער ֵגייט ַטא אּוווֶמעְנְטׁש ַדאְרף ֵגיין צּו ַא ַצִדיק, אּון פּון 

 ִדיק.צּו ַאן ֱאֶמת'ן צַ 
ֹויב ַאז ַא ַצִדיק ִאיז ַאזֹוי ִווי ַא ָדאְקֶטער, א)ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן ל'( ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 

ֵגיין צּום  ַא ֶמעְנְטׁש ֵווייְסט ַביי ִזיְך ַאז ֶער ִאיז ַווייט פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ַדאְרף ֶער
ּוִריק ִאים ְמַחֵזק ַזיין אּון ִאים אֹויְסֶלעְרֶנען ִווי ַאזֹוי צ ַאז ֶער ָזאל ,צּום ַצִדיק ,ָדאְקֶטער

 .עְרְׁשְטןצּו קּוֶמען צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, צּו ֶלעְרֶנען אּון ַדאֶוועֶנען אּון ִדיֶנען ֶדעם ֵאייבֶ 
ֶחְׁשבֹון:  ֶדעְרַפאר ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֵגייט צּו ַא ַצִדיק ַדאְרף ֶער ְשֶטעְנִדיג ַמאְכן ֶדעם

אֶוועֶנען "ַבאקּום ִאיְך ֶעֶפעס פּון ֶדעם ַצִדיק? ֶלעְרְנט ֶער ִמיר אֹויס צּו ֶלעְרֶנען אּון דַ 
 ז "ָיא", ֶדעָמאְלט ִאיז ֶמען אֹויףאּון ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן? "אֹויב ֶדער ֶעְנְטֶפער ִאי

 ְמטַבאקּו ֶמעןַא גּוֶטע ְפַלאץ, אֹויב ָאֶבער ֶדער ַצִדיק ֶלעְרְנט ָגאְרִניְׁשט אֹויס, 
אּון ֶדער ַתְלמּוד  ָגאְרִניְׁשט פּון ִאים ָנאר ַפאְרֶקעְרט, ֶער ַבאקּוְמט ָנאר ֶגעְלט

ס ֵגיין זּוְכן ַא ְצֵווייְטן ֶרִבי'ן ָוואס ֶקען ָיא ֶעֶפעַדאְרף ֶמען  ןַדא, ָגאְרִניְׁשט ְמטַבאקּו
 ֶגעְבן.

חָדאס ִאיז ְפַׁשט ִאין ָפסּוק,  ְזבַּ ְפֵני מ  יחֹו ל  נ  יֶָׁדךָׁ ְוה  ֶטֶנא מ  ֹכֵהן הַּ ח הַּ קַּ ה'  ְולָׁ
עְלט ֶזעהן אֹויב ֶדער ַצִדיק ֶנעְמט ִניְׁשט ַקיין גֶ  ף ֶמעןי ֶעְרְׁשֶטע ַזאְך ַדארְ , דִ ֱאֹלֶקיךָׁ 

יין ֶגעְלט, ֶער ִוויל ִדיר ָנאר צּוְבֶרעְנְגן צּום קַ ַפאר ִזיְך ָגאְרִניְׁשט, ֶער ַדאְרף ִניְׁשט 
ּנּונּו ְוגֹו' וַּנ  ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ֶדעְרָנאְך ֶזעהְסטּו ַאז,  ים וְַּיעַּ ְצר  מ  נּו הַּ ק וַּיֵָׁרעּו ֹאתָׁ ְצעַּ

ם  י  ְצרַּ מ  ֵאנּו ה' מ  יט , ַאז קֹוֶדם ִביְזטּו ֶגעֶווען ִאין ִמְצַרִים, ִפיל מִ ְוגֹו'ֶאל ה' ְוגֹו' וַּּיֹוצ 
ֶלעְרְנט צּו ַאֶלע ְׁשֶלעְכֶטע ַתֲאוֹות אּון ִמדֹות ָרעֹות, אּון ֶדער ַצִדיק ָהאט ִדיר אֹויְסֶגע

רֹויס ט אַ ְׁשַרייֶען צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ַאזֹוי ֶהעְלְפט ִדיר ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ַאז דּו ֵגייסְ 
ֵווייְסטּו ַאז דּו ִביְזט  ס, ֶדעָמאְלטן ַדיין ְׁשֶלעְכטְ פּון ַדיין ִמְצַרִים, דּו ֵגייְסט ַארֹויס פּו

ן אֹויְפ'ן ִריְכִטיְגן ְפַלאץ, ַביים ִריְכִטיְגן ַצִדיק, אּון דּו ֶוועְסט זֹוֶכה ַזיין צּו ַזיין אַ 
 ְך ֶלעְבן.ֶעְרִליֶכער ִאיד אּון ָהאְבן ַא ְגִליְקִלי

 )ֹזאת ַהתֹוָרה ָתֹבא ג'(
 



 ג
 

א"ש רָׁ יחֹות מֹוהַּ  ש 
 

י ְגָמָרא ָזאְגט  ָכל ָהעֹוֶשה  )ְבָרכֹות י"ב(דִּ
ין לֹו ַעל ָכל  ְתַבֵיׁש ָבה, מֹוֲחלִּ ֲעֵביָרה ּומִּ
ֲעוֹונֹוָתיו, ָדאס ֵמייְנט ַאז ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש 
יט ַאן ֲעֵביָרה, ָאֶבער ֶער  יז דּוְרְכֶגעַפאְלן מִּ אִּ

יְך ַאז  יט ֶדעם, ֶער ֶׁשעְמט זִּ יְך מִּ ֶער ֶׁשעְמט זִּ
ָהאט ֶגעֶקעְנט טּוהן ַאַזא ַזאְך, ֶער 
ֶדעְרֵצייְלט ֶעס ְגַלייְך ַפאְרן ֵאייֶבעְרְׁשְטן, 
יְך ָהאב ָדאס אּון ָדאס  "ַבאֶׁשעֶפער אִּ
יְך  ֶגעטּוהן", ָדאס ַמאְכט ַאז ֶער ָזאל זִּ
יט, אּון ֶער ֶבעְהט ְגַלייְך  ֶׁשעֶמען ֶדעְרמִּ

יֶבער ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אִּ  ים ֶדער אִּ יז אִּ
ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ְגַלייְך מֹוֵחל אֹויף ַאֶלע ַזייֶנע 

 ֲעֵבירֹות.
יז ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו ְפֶלע ְגן ָזאְגן ַאז ָדאס אִּ

וי ַא ְקֵלייד ָוואס ָהאט ַבאקּוֶמען ַא  ַאזֹוי וִּ
ְפֶלעק, אֹויב ַוואְׁשט ֶמען ְגַלייְך ָאפ ֶדעם 

יְנַגאנְ  ְצן ַאָראפ אּון ֶעס ְפֶלעק, קּוְמט ֶעס אִּ
יז  יְׁשט ַקיין ֵצייְכן ַאז ֶעס אִּ ילּו נִּ ְבַלייְבט ֲאפִּ
י  ֶגעֶווען ַא ְפֶלעק, אֹויב ָאֶבער ֶמען ָלאְזט דִּ
יז ֶעס ׁשֹוין  ְפֶלעק ַפאר ַא ֶלעְנֶגעֶרע ַצייט, אִּ
ַאַסאְך ְׁשֶוועֶרער ַאָראְפצּוֶנעֶמען, אּון 

יְׁשט ֶעס ׁשֹויען מֶ ַאַסאְך ָמאל, ֶקען  ְכַלל נִּ ן בִּ
יק ַצייט, ָאֶבער  ַאָראפֶנעֶמען ָנאְך ַא ְׁשטִּ
ֶווען ֶמען ָהאט ֵשֶכל אּון ֶמען ַוואְׁשט ֶעס 

יְׁשט ַקיין ֵזֶכר ֶדעְרפּון.  ְגַלייְך ָאפ, ְבַלייְבט נִּ
י ְנָׁשָמה, ֶיעֶדע  יט דִּ יז מִּ י ֶזעְלֶבע אִּ אּון דִּ

ְכט ַא ֲעֵביָרה ָוואס ַא ֶמעְנְטׁש טּוט ַמא
ְפֶלעק אֹויף ַזיין ְנָׁשָמה, אּון ֶווען ֶדער 
ֶמעְנְטׁש ָהאט ֵשֶכל טּוט ֶער ְגַלייְך ְתׁשּוָבה 

יט  ויְׁשט  םֶדעאּון מִּ יְנַגאְנְצן ָאְפֶגעוִּ ֶוועְרט אִּ
ים  יז אִּ י ְפֶלעק, ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער אִּ דִּ
ְגַלייְך מֹוֵחל, ָאֶבער אֹויב ֶמען ָלאְזט ֶעס 

יז ׁשֹוין ַאַסאְך ְׁשֶוועֶרער צּו ַוואְר  ְטן ַלאְנג, אִּ
 ְתׁשּוָבה טּוהן.

יְך ַא ֶמעְנְטׁש ֶדעְרַפאר ַדאְרף זִּ 
וי ָנאר ֶער טּוט ֶעֶפעס  צּוֶגעֹוואֹויֶנען ַאז וִּ
בּור,  ֶקעְגן ֶדעם ָרצֹון ה', ְבַמְחָׁשָבה, ְבדִּ
יֶבעְרֶבעְטן  ָאֶדער ְבַמֲעֶשה, ָזאל ֶער ְגַלייְך אִּ
יְך ְגַלייְך  ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון זִּ

, אּון ֶבעְטן ַפאְרֶעְנְטֶפעְרן ַפאְרן ֵאייֶבעְרְׁשְטן
אֹויְך אֹויף ַווייֶטער ַאז ֶער ָזאל ֶמער 
ְכָׁשל ֶוועְרן, אּון אֹויף ַאַזא  יְׁשט נִּ ֵקייְנָמאל נִּ
יג ַזיין ֵריין פּון  ֶוועג ֶוועט ֶער ְשֶטעְנדִּ
ים  י ַצייט ֶוועט ָדאס אִּ יט דִּ ֲעֵבירֹות, אּון מִּ
יְטן ַאז ֶער ָזאל ַטאֶקע  ים ָאְפהִּ ֶהעְלְפן אּון אִּ

ְכָׁשל ֶוועְרן, אּון ֶער ֶוועט ֵקי יְׁשט נִּ יְנָמאל נִּ
זֹוֶכה ַזיין ַארֹויְפצּוקּוֶמען אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט 

יְנַגאְנְצן ֵריין.  אִּ
ידּוי( יחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ב', ג', ז', י', ֶעֶרְך וִּ  )שִּ
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אך אויף אימעיל, ווי אויך צו אדוועטייזן אינעם גליון צו באקומען דעם גליון יעדע וו
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ספר קען מען באקומען בהיכל הישיבה אין דער 

 .743-733-3774 וויליאמסבורג, אדער אויפן נומער
 

 !ברכה אל תוך בתיכםקחו 
*** 

 

 הכנות צו דיפיבערהאפטיגע 
 גרויסע נסיעה אויף אומאן

 

שטארק די צוגרייטונגען צו די  דערקענט זיך גארעס 
צו זוכה זיין  ,אויף ראש השנהקיין אומאן הויבענע נסיעה גע

וואס האט צוגעזאגט צו העלפן יעדן צו זיין ביים הייליגן רבי'ן 
אנדלן א זיך איינהוואס קומט צו אים אויף ראש השנה, און 

 יאר. טגוט געבענטש
האנדלט טיקעטס צו יינגעשלומינו האבן זיך שוין אאנשי 

, צו ביליגע טיקעטסעס איז נאך דא צו באקומען און . פארן
 קענען זוכה זיין צו זיין ביין רבי'ן אויף ראש השנה.

אלע צענטערן קען מען קויפן קארטליך פאר א זיץ אין ביי 
בית המדרש הגדול אין אומאן, אויך קען מען באקומען 

 אין אומאן. ט"יווקארטליך פאר די סעודות שבת 
 

 !השנה ביי מיר איז גרעסער פון אלעסראש 
 
 

 

 

 קאפיען ו פרינטן אוןמיר נעמען אן צ
 

 פאר גאר ביליגע פרייזן!
 

 

 ספרים  •  קונטרסים  •  וועכענטליכע גליונות
 

 

 שנעל גוט און ביליג!
 

 743-555-5554רופט אריין פאר א פרייז 
5554printing@gmail.com 

 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 
 

 

 

 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 

 

 

 אומאן ראש השנה!
 בלייבט פארבינדען מיט אייער פאמיליע ,ווען איר פארט אויף אומאן

 ~ און ביליגסטע טעלעפאנ'ס מיר האבן די בעסטע~ 
 ~ אויך מאכן מיר טרעוול אינשורענס~ 

 ווילט איר פארגרינגערן אייער נסיעה?

 רוסיש-לשה"ק-אונזער איבערטייטשער צעטל, אידישנעמט מיט 
 

 רופט אונז פאר די בעסטע פרייזן און שנעלסטע סערוויס
 

 אלי קנאל, אייער פריינד  
 



 א
 

 

 גליון היכל הקודש
 וועכענטליכע גליון ארויסגעגעבן דורך

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

 
 

  זמנים
 6:04הדלקת הנרות......................

 9:49.................ר"ש.....סוף זמן ק
 8:49............................מוצש"ק....

 שיעורים כסדרן
 .......חגיגה י"ב...........בבלי...........

 י' .כלאים........................ירושלמי
 ט"זפרק  .........שבתספתא.......תו

 
 
 

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
יֹום כ   ִבים הַּ ם ִנצָׁ תֶּ ם ְוכּו'כֶּ לְ אַּ ֵטייט ׁש . ִאין ֹזַהר ַהָקדוֹ ם ִלְפֵני ה' ֱאֹלֵקיכֶּ ׁשְׁ

ערָ  (:)ָוֵאָרא ל"ב ט " אּוואל וַאז ִאיבֶּ ֵטייט ִדי ָווארְׁ יֹוםעֶּס ׁשְׁ ", ֵגייט עֶּס ַארֹויף הַּ
ט ִזיךְׁ אֹויךְׁ פּון ֹרא ט אֹויס ַאז דֶּער ָפסּוק ָדא רֶּעדְׁ ׁש אֹויף ֹראׁש ַהָׁשָנה. קּומְׁ

ט פַ  ען ֵליינְׁ ט ֵאייִביג אֹויס ַאז מֶּ ַפאר קּומְׁ ַׁשת ִנָצִבים ַפאר ֹראׁשַהָׁשָנה, אּון דֶּערְׁ  רְׁ
ִעיף דַהָׁשָנה  ָחן ָערּוךְׁ אֹוַרח ַחִיים, ִסיָמן תכ"ח סְׁ לְׁ  .'()ׁשֻׁ

יֹום כ   ִבים הַּ ם ִנצָׁ תֶּ ם ִש כֶּ לְ אַּ אֵשיכֶּ ם, רָׁ ם יכֶּ טֵ בְ ם ִלְפֵני ה' ֱאֹלֵקיכֶּ
ֵאלם כֹ יכֶּ רֵ ְט ֹש ם וְ יכֶּ נֵ קְ זִ  ֵטיל ִאיש ִיְשרָׁ דֶּער ׁשְׁ ע ִקינְׁ ן , ַאלֶּע ִאיִדיׁשֶּ ן ַפארְׁ יעֶּ

ט גֶּע'מִ  ׁש וֶּוערְׁ טְׁ ענְׁ ן ִאין דֶּעם ָטאג ֹראׁש ַהָׁשָנה, יֶּעדֶּער מֶּ טְׁ ׁשְׁ ערְׁ ָפט ִאין ֵאייבֶּ ׁשְׁ
ֵגיין כְׁ ָנָסה , )ראש השנה ח:( ֹראׁש ַהָׁשָנה ִווי ַאזֹוי ַזיין ָיאר וֶּועט דּורְׁ ִווי ַאזֹוי ַזיין ַפרְׁ

צֶּע ָיאר, אֹויב עֶּס וֶּועט אִ  ָׁשלֹום וֶּועט ַזיין ִדי ַגאנְׁ ים גּוט ֵגיין ָאדֶּער ַחס וְׁ
ט קֶּערְׁ  .)ביצה טז( ַפארְׁ

ען צּו אִ  ען ָזאל קּומֶּ ט ַאז מֶּ ַפאר ָהאט דֶּער רִֶּבי ַאזֹוי גֶּעָווארֶּענְׁ ים אֹויף דֶּערְׁ
ט  ַאז צּו ַזיין ַביי ִאים  )ַחיֵי מֹוֲהַר"ן ִסיָמן ת"ג(ֹראׁש ַהָׁשָנה, דֶּער רִֶּבי ָהאט גֶּעָזאגְׁ

ִמיּות'ִדיגֶּע מִ ֹראׁש ַהָׁשָנה אִ  ער פּון ַאלֶּעס. ַווייל ַאזֹוי ִווי ַביי ַא ַגׁשְׁ רֶּעסֶּ ָפט יז גְׁ ׁשְׁ
ָוואַקאט ָוואס ָזאל ִאים ַפארְׁ  ן ַאדְׁ טְׁ רֶּעסְׁ ען דֶּעם גְׁ ׁש נֶּעמֶּ טְׁ ענְׁ ן וֶּועט ַא מֶּ ֵטייִדיגְׁ

רֶּעסֶּער אּון ט, ַאז עֶּר ָזאל ַארֹויס ֵגיין ַזַכאי ַבִדין, אּון ִווי גְׁ ער  ִאין גֶּעִריכְׁ טֶּ סְׁ נְׁ עֶּרְׁ
ׁש נֶּ  טְׁ ענְׁ ָוואַקאט וֶּועט דֶּער מֶּ ערֶּע ַאדְׁ רֶּעסֶּ ץ ַא גְׁ ט ִאיז, ַאלְׁ ען. ִדי דֶּער גֶּעִריכְׁ עמֶּ

ׁש ֹראׁש הַ  טְׁ ענְׁ ָפט דֶּעם מֶּ ען ִמׁשְׁ ער, וֶּוען מֶּ ע, אּון ָנאךְׁ ַאַסאךְׁ מֶּ בֶּ ָׁשָנה ִווי זֶּעלְׁ
ען  ף מֶּ ֵגיין, ַדארְׁ כְׁ צֶּע ָיאר וֶּועט ַאדּורְׁ ן דֶּעם ַאזֹוי ַזיין ַגאנְׁ ַׁשאפְׁ ִזיךְׁ ִזיכֶּער ַאיינְׁ

ָוואַקאט ָוואס ָזאל ן ַאדְׁ טְׁ עסְׁ ן ִאים בֶּ ַרייבְׁ ׁשְׁ ען ָזאל ִאים ָאנְׁ ן, ַאז מֶּ ֵטייִדיגְׁ ַא  ַפארְׁ
ט ָיאר ׁשְׁ טְׁ ענְׁ  .גּוט גֶּעבֶּ
ן רִֶּבי'ן אֹויף ֹראׁש וואֹויל ִאיז דֶּעם  ן צּום ֵהייִליגְׁ ָוואס ִאיז זֹוכֶּה צּו ָפארְׁ

ָוואַקאט  ער ַאדְׁ טֶּ עסְׁ צּו וֶּועט זֶּעהְׁ אּון ַהָׁשָנה, ָוואס דֶּער ַצִדיק ִאיז דֶּער בֶּ ן דֶּערְׁ
ִטיגֶּע ָיאר ע ִליכְׁ ע גּוטֶּ ׁש ַא ִזיסֶּ טְׁ ענְׁ ן מֶּ ן ַפארְׁ ַרייבְׁ ׁשְׁ ען ָזאל ָאנְׁ  .ַאז מֶּ

 '(ִבים אֹזאת ַהּתֹוָרה ִנצָ )
*** 

ִים הּוא ֵלאֹמר ִמי יֲַּעלֶּה לָׁ שָׁ א בַּ לֹ  ה וְ מַּ ְימָׁ מַּ שָׁ  נּועֵ מִ ְש יַּ נּו וְ לָׁ  הָׁ חֶּ קָׁ יִ נּו הַּ
ּה וְ  'ענֶּען דֶּעם ָפסּוק, )ֵעירּוִבין נ"ה.( . ַחַז"ל הנָׁ שֶּ עֲ נַּ אֹותָׁ ׁשֶּ ִים הּואשָׁ ֹלא בַּ ַדרְׁ  - מַּ

ט ַביי ִדי מֶּ  ט ִזיךְׁ ִניׁשְׁ לִדי ּתֹוָרה גֶּעִפינְׁ ן ִהימְׁ רֹויס ִביזְׁ ן ִזיךְׁ גְׁ טְׁ ן ָוואס ַהאלְׁ ׁשְׁ טְׁ  .ענְׁ
ט  ִביר לֹויט ִווי דֶּער רִֶּבי ָזאגְׁ ִליָט"א ִאיז ָדאס ַמסְׁ )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ

לֹ  ֵחלֶּק ב' ִסיָמן פ"ב( רֹויס ֵגייט ִאים ַאלֶּעס ׁשֶּ ט ִזיךְׁ גְׁ ׁש ַהאלְׁ טְׁ ענְׁ  א ַאז וֶּוען ַא מֶּ
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רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
 

 

תֹוהּו  ~ ם הַּ  ~ עֹולָׁ
 

 

י ָזאְגט ַאז  יז ָדא ֶדער ֶרבִּ  ַאז ַאָמאלֶעס אִּ
ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ְׁשַטאְרְבט ֵווייְסט ֶער 

יז ֶגע יְׁשט ַאז ֶער אִּ ְׁשָטאְרְבן, אּון ֶמען ָנאְכנִּ
יז  טּוט ַא טֹוָבה ַפאר ַא ֶמעְנְטׁש ָוואס אִּ
יז  ים ַאז ֶער אִּ ֶגעְׁשָטאְרְבן, ֶווען ֶמען ָזאְגט אִּ

ָדאס ֶוועְרט ָאְנֶגערּוְפן "עֹוָלם  ֶגעְׁשָטאְרְבן.
יז ׁשֹוין , ַהּתֹוהּו" ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ָוואס אִּ

 .ט ָנאְךֶער ֶלעבְ ֶגעְׁשָטאְרְבן ֵמייְנט ַאז 
י ָהאט ֶגעָזאְגט ַא ֶדעם אֹויף ֵעָצה  ןֶדער ֶרבִּ

ין  ים ְדַריי ַצייְטן אִּ יז ַאז ֶמען ָזאל ַזיין ַביי אִּ אִּ
בּועֹות, ָנה, ַׁשָבת ֲחנּוָכה אּון ׁשָ ָיאר, ֹראׁש ַהׁשָ 

 ןאּון אֹויְך ַאז ֶמען ָזאל ְׁשֶוועְרן ַאז ְגַלייְך ָנאכְ 
י'ן, אּון אְׁשַטאְרְבן ֶוועט ֶמען ֵגי  ֹויבין צּום ֶרבִּ

יְׁשט  ַא ֶמעְנְטׁש ֶוועט ָדאס טּוהן ֶוועט ֶער נִּ
 ָהאְבן ֶדעם ְפָראְבֶלעם.

י ָהאט  ְרֵצייְלט ַא ַמֲעֶשה ַאז ֶעס ֶדעֶדער ֶרבִּ
יז ֶגעֶווען  יז ַאָמאל ֶגעֶווען ַא ָרב ָוואס אִּ ַא אִּ

יד פּון ַזיין ְׁשָטאט ער ְפַרייְנדגּוטֶ  יט ַא אִּ , מִּ
יְך ָאְפֶגעְׁשמּוֶעְסט ַאז ֶווער פּון  אּון ֵזיי ָהאְבן זִּ
יֶער ֶוועט קּוֶמען  ֵזיי ֶעס ֶוועט ְׁשַטאְרְבן ְפרִּ
ין ָחלֹום ָוואס ֶעס  ֶדעְרֵצייְלן ַפאְרן ְצֵווייְטן אִּ

ים אֹויְבן יט אִּ יז ֶגעֶווען מִּ יז ֶדער . ְלַמֲעֶשה אִּ אִּ
יד ָהאט  ָרב ֶגעְׁשָטאְרְבן קֹוֶדם, אּון ֶדער אִּ

ין  ים אִּ ֶגעַוואְרט ַאז ֶדער ָרב ָזאל קּוֶמען צּו אִּ
יְׁשט ֶגעקּוֶמען. יז נִּ  ָחלֹום ָאֶבער ֶדער ָרב אִּ

יז דּוְרְך ֶגעַגאְנֶגען ֶצעהן ָיאר אּון ֶדער  ֶעס אִּ
יד ָהאט ׁשֹוין ֶגעַדאְרְפט ְׁשַטאְרְבן ָהאט ֶער  אִּ

י ַמֲעֶשה ַפאר ַזיין זּוְהןֶדע , ָאֶבער ְרֵצייְלט דִּ
יְׁשט ֶגעקּוֶמען צּום זּוְהן,  יז אֹויְך נִּ ֶדער ָרב אִּ
יז דּוְרְך ֶגעַגאְנֶגען ָנאְך ֶצעהן ָיאר,  ָנאְכֶדעם אִּ
אּון ֶדער זּוְהן ָהאט ׁשֹוין אֹויְך ֶגעַדאְרְפט 

ְרֵצייְלט ַפאר ַזיין ֶדעְׁשַטאְרְבן ָהאט ֶער ָדאס 
יז ֶדער ָרב  זּוְהן, אּון ַאְכט ָיאר ְׁשֶפעֶטער אִּ

יְקל צּו  ָוואס  ןְרֵציילְ ֶדעֶגעקּוֶמען צּו ֶדעם ֵאיינִּ
יז ֶגעֶׁשעהן. ים אִּ יט אִּ  מִּ

יז ֶדעֶער ָהאט   ְרֵצייְלט ַאז ֶווען ֶער אִּ
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רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
ים ַבאְגָראְבן אּון  ֶגעְׁשָטאְרְבן אּון ֶמען ָהאט אִּ

ין ֵקֶבר, ָהאט ֶער ֶגעֵמייְנט ַאז ֶער ֶלעְבט  ַאַרייְנֶגעֵלייְגט אִּ
יְך  יז ָנאְך ֶגעזּוְנט אּון ְׁשַטאְרק, ָהאט ֶער זִּ ָנאְך אּון ֶער אִּ

ֶמעְנְטׁש אּון  ןֶגעֶרעְגט ַפאְרָוואס ֶמען ֶנעְמט ַא ֶגעזּוְנֶטע
ין ֵקֶבר, ֶער ָהאט ֶגעְטַראְכט ַאז ֶער  ים ַאַריין אִּ ֶמען ֵלייְגט אִּ

יְך ַארֹוי יְרןְפרּובִּ ֵגייט  יְכן פּון ֵקֶבר, אּון ֶעס ָהאט זִּ ְסצּוְקרִּ
יְכט ַארֹויס פּון ֵקֶבר, ָאֶבער ֶער  ים ֶגעַדאְכט ַאז ֶער ְקרִּ אִּ
ין ְׁשָטאט ַווייל ֶער ָהאט  יְך ֶגעֶׁשעְמט ַאַרייְנצּוֵגיין אִּ ָהאט זִּ

ים" יכִּ ָהאט ֶער ֶגעְטַראְכט ַאז ֶער ֶוועט , ָאְנֶגעַהאט "ַּתְכרִּ
יז ין  ַבייַנאְכט אּון ֶדעָמאְלט ַוואְרְטן בִּ ֶוועט ֶער ַאַרייְנֵגיין אִּ

ְׁשָטאט, ֶער ָהאט ֶדעְרֶקעְנט פּון ֶדעְרַווייְטְנס ַזיין ְׁשָטאט 
י ַהייֶזער אּון אֹויְך ַזיין הֹויז, ֶער ָהאט ָאֶבער  יט דִּ מִּ
יְך ֶדעְרְׁשֶרעְקן ֶווען ֵזיי  ְׁשָפָחה ֶוועט זִּ ֶגעְטַראְכט ַאז ַזיין מִּ

ים ֶזעהן.וֶ   ועְלן אִּ
וי ֶער ֶזעהט ַא  ים ֶגעַדאְכט וִּ יְך אִּ ויְׁשן ָהאט זִּ יְנְצוִּ אִּ
ֶמעְנְטׁש ָוואס ַפאְרקֹויְפט ֶוועׁש אּון ֶיעֶנער ָהאט אֹויְך 
י'ֶׁשע ֶוועׁש, ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט ַפאר ֶיעֶנעם ַאז  ֶגעַהאט ֶרבִּ

ים יט אִּ יְך טֹויְׁשן מִּ ים ֶגע ,ֶער ָזאל זִּ ְבן ַזייֶנע ֶער ֶוועט אִּ
יֶגע  ים ֶגעְבן ַפאר ֶדעם ֶגעֶהערִּ ים אּון ֶיעֶנער ָזאל אִּ יכִּ ַּתְכרִּ
ים ֶגעֶגעְבן  ים ֶגעֶווען אּון אִּ ֶוועׁש, אּון ֶיעֶנער ָהאט ַמְסכִּ
ין ְׁשָטאט, ָאֶבער ֶער  יז ֶער ַאַריין אִּ גּוֶטע ֶוועׁש אּון ַאזֹוי אִּ

יְׁשט ַזיין יז נִּ ְׁשָטאט, ֶער ָהאט  ָהאט ֶגעֶזעהן ַאז ָדאס אִּ
ין ַאן  ֶגעְטַראְכט ַאז ֶער ָהאט ַאַריין ֶגעְבָלאְנְטֶׁשעט אִּ
ין  יְך ַארּום ֶגעְדֵרייט אִּ ַאְנֶדעֶרע ְׁשָטאט, אּון ֶער ָהאט זִּ

 ְׁשָטאט.
יז ֶגעָוואְרן ַנאְכטוֶ  יז ׁשֹוין , וען ֶעס אִּ ין ַאֶלע ַהייֶזער אִּ אִּ

יז ָנאְך  ֶגעָוואְרן טּוְנְקל, ָהאט ֶער ֶגעֶזעהן ַאז ֵאיין הֹויז אִּ
ין ֶיעֶנע יז ֶער ַאַרייְנֶגעַגאְנֶגען אִּ יג, אִּ יְכטִּ יְבן לִּ הֹויז  םֶגעְבלִּ

יז ֶגעֶווען , ֶעְסןָדאְרט ָהאט ֶער ֶגעֶזעהן ַאז ֶמען ֶקען  ֶער אִּ
ים ֶגעְבן  יג, ָהאט ֶער ֶגעְפֶרעְגט צּו ֶמען ֶקען אִּ ַזייֶער הּוְנֶגערִּ

ים ֶגעָזאְגט ַאז ָנאר אֹויב ֶער ָהאט  צּו ֶעְסן, ָהאט ֶמען אִּ
ים ֶגעְבן צּו ֶעְסן, ֶמען ַדאְרף ַבאָצאְלן  ֶגעְלט ֶוועט ֶמען אִּ
יְׁשט ֶגעַהאט ֵקיין ֶגעְלט  ַפאְרן ֶעְסן, ָאֶבער ֶער ָהאט ָדאְך נִּ

יג. יז ֶער ַארֹויְסֶגעַגאְנֶגען הּוְנֶגערִּ  אִּ
יז ׁשֹוין ֶגעָוואְרן טָ  ויְׁשן אִּ יְנְצוִּ יז ֶגעֶווען עֶס אג, אִּ אִּ

י ֶדעָמאְלט  וי דִּ קּוְרֶצע זּוֶמער ֶנעְכט, ָהאט ֶער ֶגעֶזעהן וִּ
יז  יְך, ָהאט ֶער ַזיי ֶגעָזאְגט ַאז ֶער אִּ יְגן זִּ ְצֵוויי ֶמעְנְטְׁשן ְקרִּ
ין ּתֹוָרה ָאֶדער ַא ְפָׁשָרה,  ַא ָרב אּון ֶער ֶקען ַזיין ַמאְכן ַא דִּ

ים ֶגעוֶ  וען אּון ֶער ָהאט ַזיי ֶגע'ַפְסְק'ְנט ַאן ָהאְבן ֵזיי ַמְסכִּ
ים ַבאָצאְלט  ין ּתֹוָרה, אּון ֵאייֶנער פּון ַזיי ָהאט אִּ ֱאֶמְת'ן דִּ

יְלְדןְצֵוויי  יְקֶגעַגאְנֶגען צּו קֹויְפן ֶעְסן אּון גִּ יז ֶער צּורִּ , אִּ
ים צּוֶגעְגֵרייט ַא ְגֶלעְזל ְברֹויְנְפן.  ֶמען ָהאט אִּ

יעט ָאְנצּוהֹויְבן ֶער ָהאט  ָאֶבער ָנאְך ַפאר יְנֶקען ֶעְספִּ ְטרִּ
ים ֶגעָזאְגט  ים אּון אִּ ֶזעֶנען ֶגעקּוֶמען ְצֵוויי ֶמעְנְטְׁשן צּו אִּ
יט ַזיי  ין ַאז ֶער מּוז ׁשֹוין קּוֶמען מִּ ַאז ַזיי קּוֶמען פּון ֵבית דִּ

ויל קֹוֶדם ֶעֶפעס  םצּו ין, ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט ַאז ֶער וִּ ֵבית דִּ
יְׁשט ֶעסְ  ים נִּ יג, ֵזיי ָהאְבן אִּ יז ַזייֶער הּוְנֶגערִּ ן ַווייל ֶער אִּ

יְׁשט ֵקיין ַצייט  ,ֶגעָלאְזט ֵזיי ָהאְבן ֶגעָזאְגט ַאז ֵזיי ָהאְבן נִּ
יט ֵזיי אּון ֶער ָהאט ֶגעמּוְזט ֵגיין  אּון ֶער מּוז ׁשֹוין קּוֶמען מִּ

יט ֵזיי.  מִּ
יז ָאְנֶגעקּוֶמען צּום יְךבֵ  ֶווען ֶער אִּ ין, ָהאְבן ֵזיי זִּ  ית דִּ
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בּועַּ פַּ  שָׁ ת הַּ  ְרשַּ
לֵ  ט ִזיךְׁ קְׁ ׁש ַהאלְׁ טְׁ ענְׁ ט ִווי ַאזֹוי עֶּר ִוויל, אּון וֶּוען ַא מֶּ ֵסדֶּר, ִניׁשְׁ יין, כְׁ

ֵסדֶּר ט ֵגייט ִאים ַאלֶּעס כְׁ  .דֶּעָמאלְׁ
ען זֶּעהְׁ  ט וומֶּ ׁש ָוואס ֵווייסְׁ טְׁ ענְׁ ט אֹויף דֶּער  אּוט ַאז ַא מֶּ עֶּר ַהאלְׁ

ן ט ַנארְׁ ט, עֶּר ָלאזְׁט ִזיךְׁ ִניׁשְׁ ט ַאז עֶּס ֵגייט ִאים עֶּר זֶּעהְׁ  וֶּוען ,וֶּועלְׁ
ֵגיין גַ  כְׁ נֶּען ּתֹוָרה, עֶּס קֶּען דּורְׁ ן ָאן לֶּערְׁ עג אּון ָיארְׁ ער ִדי טֶּ עג ַאִריבֶּ צֶּע טֶּ אנְׁ

ׁש וֶּועט ִזיךְׁ צ טְׁ ענְׁ ט אֹויף ַקיין ֵספֶּר, ַאַזא מֶּ ט ִניׁשְׁ ן צּו ָוואס עֶּר עֶּפֶּענְׁ ּוַכאפְׁ
ט  ִדי דֶּרֶּךְׁ ַהִלימּוד ָוואס דֶּער רִֶּבי נְׁ גֶּעלֶּערְׁ ז אֹויסְׁ ן )ִשיחֹות ָהַר"ן ִסימָ ָהאט אּונְׁ

ט ָוואע"ו(  ֵטייט ִניׁשְׁ ׁשְׁ ען ַפארְׁ נֶּען ּתֹוָרה ֲאִפילּו מֶּ ען קֶּען לֶּערְׁ ען ַאז מֶּ ס מֶּ
ט, אֹויף ַאַז נְׁ ען לֶּערְׁ ט ָוואס מֶּ ט ִניׁשְׁ קְׁ ען גֶּעדֶּענְׁ ט אּון ֲאִפילּו מֶּ א וֶּועג ָזאגְׁ

ׁש זֹוכֶּה ַז טְׁ ענְׁ נֶּען ֵזייעֶּר ַאַסאךְׁ ּתֹוָרה, ָדאס קֶּען יֶּעדֶּער מֶּ יין צּו לֶּערְׁ
ט צּו ִדי ּת ַׁשאפְׁ קֶּע ִליבְׁ ַטארְׁ ׁש ַא ׁשְׁ טְׁ ענְׁ ט ַאַריין ִאינֶּעם מֶּ גְׁ רֶּענְׁ ֹוָרה, אּון בְׁ

צֶּע ּתֹוָרה  .סֹוף ָכל סֹוף וֶּועט עֶּר זֹוכֶּה ַזיין צּו קֶּענֶּען ִדי ַגאנְׁ
ער ַא ַבַעל ַגאֲ  ָדן,ָוה, ֵאיינֶּער ָוואס ִאיז ָאבֶּ ט ִזיךְׁ ַפאר ַא ַלמְׁ  עֶּר ַהאלְׁ

ט ִאים ָדאךְׁ נִ  ן דֶּעם דֶּרֶּךְׁ ַהִלימּוד, עֶּס ַפאסְׁ ט עֶּר וֶּועט ַאוֶּועק ַמאכְׁ יׁשְׁ
ָמאל  ט זֹוכֶּה ַזיין ֵקיינְׁ ער ִניׁשְׁ ן ּתֹוָרה, עֶּר וֶּועט ָאבֶּ ָפׁשּוט צּו ָזאגְׁ

ען  צֶּע ּתֹוָרה, ַווייל ָדאס קֶּען מֶּ נֶּען ִדי ַגאנְׁ צּולֶּערְׁ כְׁ ן ֵסדֶּר ָנאר טּוהְׁ דּורְׁ ן ִמיטְׁ
ט, אּון עֶּר ן ִדי וֶּועלְׁ ָלאזְׁ וֶּועט  דֶּרֶּךְׁ ַהִלימּוד, אּון ֵאיין ָטאג וֶּועט עֶּר ַפארְׁ

ען ִמיט ִזיךְׁ  נֶּעמֶּ ט ִמיטְׁ ִניׁשְׁ  .ָגארְׁ
ט דֶּער ָפסּוק,  ִים הּואשָׁ ֹלא בַּ ָדאס ָזאגְׁ ט ִזיךְׁ מַּ , ִדי ּתֹוָרה גֶּעִפינְׁ

ן ָוו ׁשְׁ טְׁ ענְׁ ט ַביי ִדי מֶּ ל, ַווייל ֵזיי קֶּענִֶּניׁשְׁ ן ִהימְׁ רֹויס ִביזְׁ ן ִזיךְׁ גְׁ טְׁ ען אס ַהאלְׁ
ט פֹוֵעלְׁ  צֶּע ּתֹוָרה ִמיטְׁ ִניׁשְׁ ֵגיין ִדי ַגאנְׁ כְׁ נֶּען אּון דּורְׁ ן דֶּרֶּךְׁ 'ן ַביי ִזיךְׁ צּו לֶּערְׁ

ט ִזיךְׁ ַאָראפ דֶּעם ָקאפ, אּון עֶּר פָ  ער וֶּוער עֶּס ֵבייגְׁ ט ַהִלימּוד, ָאבֶּ גְׁ אלְׁ
צֶּע ּתדֶּעם דֶּרֶּךְׁ הַ  נֶּען ִדי ַגאנְׁ ךְׁ לֶּערְׁ ֹוָרה, ִלימּוד, וֶּועט עֶּר זֹוכֶּה ַזיין צּו דּורְׁ

ט ט אּון אֹויף יֶּענֶּע וֶּועלְׁ ן אֹויף ִדי וֶּועלְׁ ֵלייטְׁ  .אּון ָדאס וֶּועט ִאים ַבאגְׁ
 '(ֹזאת ַהּתֹוָרה ִנָצִבים ד)

*** 
 

 

 

ם כִ  ְרצּו ִמְפֵניהֶּ עַּ ל תַּ ל ִתיְראּו ְואַּ יךָׁ הּוא ִחְזקּו ְוִאְמצּו אַּ י ה' ֱאֹלקֶּ
ךָׁ  ְזבֶּ ְך ֹלא יְַּרְפךָׁ ְוֹלא יַּעַּ ֹהֵלְך ִעמָׁ ִביר הַּ ִליָט"א ִאיז ַמסְׁ , מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ

ט  ַאז וֶּוען ַא  )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחלֶּק א' ִסיָמן ד'(דֶּעם ָפסּוק לֹויט ִווי דֶּער רִֶּבי ָזאגְׁ
ט ַאז  ׁש ֵווייסְׁ טְׁ ענְׁ עַאלֶּעס מֶּ ט דֶּער ֵאייבֶּ ן, ָהאט עֶּר ִפירְׁ ער צּום גּוטְׁ טֶּ ׁשְׁ רְׁ

טדֶּעם גַ  עֶּס ֵגייט אֹויף ִאים ַאִפילּו וֶּוען ַווייל  .ן ֵעדֶּן ָדא אֹויף דֶּער וֶּועלְׁ
ן ַפא טְׁ ׁשְׁ ערְׁ ט פּונֶּעם ֵאייבֶּ ט עֶּר ַאז ָדאס קּומְׁ ךְׁ ַא ָצָרה, ֵווייסְׁ ר ַזיין דּורְׁ

ן ַאז עֶּר ָזאל טְׁ ׁשְׁ ערְׁ ט דֶּעם ֵאייבֶּ ן. טֹוָבה, אּון עֶּר בֶּעהְׁ פְׁ עלְׁ  ִאים הֶּ

ַׁשט ִאין ָפסּוק,  ְרצּוָדאס ִאיז פְׁ עַּ ל תַּ ל ִתיְראּו ְואַּ  ִחְזקּו ְוִאְמצּו אַּ
ם ט, ִמְפֵניהֶּ ִניׁשְׁ ט מֹוָרא פּון ָגארְׁ ק ִדיךְׁ אּון ָהאב ִניׁשְׁ ַטארְׁ ִכי ה' , ׁשְׁ

, ךָׁ ְזבֶּ ְך ֹלא יְַּרְפךָׁ ְוֹלא יַּעַּ ֹהֵלְך ִעמָׁ יךָׁ הּוא הַּ ט ַאז ַווייל דּו וֵ  ֱאֹלקֶּ וייסְׁ
ער טֶּ ׁשְׁ ערְׁ ט  דֶּער ֵאייבֶּ ִדיג ִמיט ִדיר אּון עֶּר וֶּועט ִדיר ִניׁשְׁ ענְׁ טֶּ ֵגייט שְׁ

ן. ָלאזְׁ  ַפארְׁ
ט צּום ן, עֶּר רֶּעדְׁ טְׁ ׁשְׁ ערְׁ ן ֵאייבֶּ ט ִמיטְׁ  וואֹויל ִאיז דֶּעם ָוואס לֶּעבְׁ

ט. ן דֶּעם ַגן ֵעדֶּן ָנאךְׁ אֹויף ִדי וֶּועלְׁ ן, וֶּוער עֶּר ָהאבְׁ טְׁ ׁשְׁ ערְׁ  ֵאייבֶּ
 את ַהּתֹוָרה ַוֵילֶּךְׁ ב'()זֹ 
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 אּון אּוַמאן ,ִהיְמל אּון ֶעְרד

ב ֵמ'ֲחרֹון ַא'ּפֹו ְו'לֹא ֹנ' ָׁ  אּוַמאן = אֵבדְו'ש 
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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  ִשיחֹות מֹוהַּ
 המשך

 

ים ַפאְרָוואס ֶער  יז ַא ְפֶרעְמדֶ  -ַזייֶער ֶגעֶרעְגט אֹויף אִּ  -ֶמעְנְטׁש  ערָוואס אִּ
ין ּתֹורֹות יז ַאֶהער ֶגעקּוֶמען אּון ֶער ַפְסְק'ְנט דִּ ים ֶגעָזאְגט:  ,אִּ ֵזיי ָהאְבן אִּ

ן ׁשֹוין ַאזֹוי ַלאְנג ַאז ֶמען ָזאל קּוֶמען צּו אּוְנז ַאז אּוְנז ָזאְלן "אּוְנז ַוואְרטְ 
יְזטּו ֶגעקּוֶמען ָדא ַפְסְק'ֶנען ַאן  ין ּתֹוָרה אּון ֶיעְצט בִּ ַפְסְק'ֶנען ַאן ֱאֶמֶת'ע דִּ

ין ּתֹוָרה?!".  ֱאֶמֶת'ע דִּ
ין ֶגעֵהייְסן  יםַאז ָהאט ֶדער ֵבית דִּ אֹויב ֶער ָהאט  ֶמען ָזאל זּוְכן ַביי אִּ

י ְצֵוויי  יְלְדןֶגענּוֶמען ׁשֹוַחד, ָהאט ֶמען ֶגעזּוְכט אּון ֶמען ָהאט ֶגעְטָראְפן דִּ , גִּ
ים אֹויס טּוהן ַזייֶנע ֶוועׁש  ין ֶגע'ַפְסְק'ְנט ַאז ֶמען ָזאל אִּ ָהאט ֶדער ֵבית דִּ

ים ַארֹויס ְׁשטּוְפן פּון ָדאְרט אּון ֶמען ָהאט ַאזֹוי ֶגעט ּוהן, אּון ֶדער ָרב אּון אִּ
יז ַארֹויס ַזייֶער ְברֹוֶגז אּון ַפאְרֶׁשעְמט, ֶער ָהאט ֶגעְטַראְכט ַאז ֶעס ָוואְלט  אִּ
ין ֵקֶבר ָאֶבער ֶער ָהאט  יְקצּוֵגיין אִּ ים צּורִּ יְך ׁשֹוין ֶעְנֶדעְרׁש ֶגעלֹויְנט ַפאר אִּ זִּ

ים. יכִּ יְׁשט ֶגעַהאט ֵקיין ַּתְכרִּ  ׁשֹוין נִּ
ויְׁשן יְנְצוִּ ְצֹות  אִּ יט ַזייֶנע מִּ ים ָוואס ֶער ָהאט ַבאַׁשאְפן מִּ י ַמְלָאכִּ ָהאְבן דִּ

ים  ים ׁשֹוין ָאְפָלאְזן אּון ֶמען ָהאט אִּ ָאְנֶגעהֹויְבן ַטֲעֶנה'ען ַאז ֶמען ָזאל אִּ
יְרן ָוואס ַטאֶקע ֶגעָוואְלט ָאְפָלאְזן ָאֶבער ֶער ָהאט קֹודֶ  ם ֶגעַדאְרְפט אֹויְספִּ

ין ָחלֹום צּו ֶדעֶער ָהאט צּוגֶ  ים  םעָזאְגט צּו קּוֶמען אִּ יד אּון אִּ ְרֵצייְלן ֶדעאִּ
יז ֶגעֶווען ים אִּ יט אִּ יז ֶער ֶגעקּוֶמען  ֶדעְרַפאראּון  ,ָוואס מִּ ְרֵצייְלן ַפאר ֶדעאִּ

יז ֶגעֶווען ַאְכט  י ַגאְנֶצע ַמֲעֶשה, אּון ָדאס אִּ יד דִּ יְקל פּון ֶדעם אִּ ֶדעם ֵאיינִּ
יג יָ   אר ְׁשֶפעֶטער.אּון ְצָוואְנצִּ

י ַמֲעֶשה ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט: "ָאֶבער ֶווער  יְגט דִּ י ָהאט ֶגעֶעְנדִּ ֶווען ֶדער ֶרבִּ
ין ָיאר ֹראׁש ַהׁשָ  י ְדֵריי ַצייְטן אִּ יר דִּ ָנה, ַׁשָבת ֲחנּוָכה, ֶעס ֶוועט ַזיין ֵביי מִּ

יְׁשט ׁשָ יֹום טֹוב אּון  יבּועֹות, ֶוועט נִּ  פּון "עֹוָלם ַהּתֹוהּו". עֹוֶנׁש ַבאקּוֶמען דִּ
יָט"א מֹוֲהָרא"ׁש  אְרן ֹראׁש ָזאְגט ַאז ַהייְנט ֵמייְנט ָדאס ַאז ֶמען ָזאל פָ ְׁשלִּ

וי ֶער ָהאט ֶגעֵהייְסן, אּון ַׁשָבת ֲחנּוָכה אַהָׁשָנה אֹויף אּומַ  י'ן ַאזֹוי וִּ ן צּום ֶרבִּ
יט  יט אּון ְׁשבּועֹות ָזאל ֶמען ַדאֶוועֶנען צּוַזאֶמען מִּ ים אּון מִּ ידִּ ְבֶרְסַלֶב'ע ֲחסִּ

 ֶדעם ֶוועט ֶמען ֶגעַראֶטעֶוועט ֶוועְרן פּון "עֹוָלם ַהּתֹוהּו".
יז מֹוֲהָרא"ׁש  י אִּ י'ן ַדְוָקא דִּ יר ַפאְרָוואס ֶמען ַדאְרף ֵגיין צּום ֶרבִּ ַמְסבִּ

י אֹויף פּון ְׁשָלאף ַאז מֶ  ען ָזאל ַצייְטן, ַווייל ֹראׁש ַהָׁשָנה ֶוועְקט ֶדער ֶרבִּ
י'ן ֶדעם  ןּופבּועֹות ַבאקּוְמט ֶמען ׁשָ ָאְנֵהייְבן ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון  ֶרבִּ

יֶגע ּתֹוָרה, אּון ֲחנּוָכה ֶלעְרְנט  י ֵהיילִּ וי ַאזֹוי צּו ֶלעְרֶנען דִּ ימּוד וִּ ֵסֶדר ֶדֶרְך ַהלִּ
י אֹויס צּו ַדאְנֶקען אּון לֹויְבן ֶדעם ֵאייבֶ  עְרְׁשְטן ַפאר ַאֶלע גּוֶטע ֶדער ֶרבִּ

 ט אּוְנז.בְ ַזאְכן ָוואס ֶער ֶגע
י ַזאְכן,  ֶרעְדן צּום ֶער ֶוועט ֶדעְרַפאר ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֶוועט ָהאְבן דִּ

יֶגע ּתֹוָרה,  י ֵהיילִּ ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ַדאְנֶקען ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ֶלעְרֶנען דִּ
י ֶלעְצֶטע טָ ֶדעָמאְלט ֶווען ֶעס ֶוועט ק , אג ֶוועט ֶער ַלאְכן פּון ֶיעְדןּוֶמען דִּ

ין ַגן  ים ַזיין ָאֶפען אּון ֶער ֶוועט ְגַלייְך ַאַרייְנֵגיין אִּ יְרן ֶוועְלן ַפאר אִּ ַאֶלע טִּ
 ֵעֶדן.
 

 

  מוסדותינו הק' נייעס אינערהאלב
 
 

 נאך שבתאידן לאזן זיך ארויס טויזנטער 
 אויף די נסיעה קיין אומאן ראש השנה

 

אידן וועלן זיך ארויסלאזן נאך שבת אויף די טויזנטער 
געהויבענע נסיעה קיין אומאן, צו וויילן ביים הייליגן רבי'ן אויף 

 ראש השנה.
מישע יאר צו יאר וואקסט די צאל אידן פון איבער אלע הייפון 

ה זיין צו די אלע הבטחות וואס דער כגעגנטער וואס ווילן אויך זו
פאר די וואס קומען צו אים אויף ראש  רבי האט צוגעזאגט

 השנה.
וועמענס הארץ ציטערט נישט פונעם פארכטיגן יום הדין, ווען 

נעם אלעס וואס עס דער אייבערשטער שרייבט אן פאר יעדן איי
וועט געשעהן צו אים במשך די גאנצע יאר, און דא זאגט דער רבי 
אז ווער עס קומט צו אים אויף ראש השנה וועט ער אים 
פארטיידיגן און זעהן דערצו אז מען זאל אים אנשרייבן א גוט 
געבענטשט יאר, איז דאך זיכער אז יעדער וויל האבן די זכי' צו 

ראש השנה, און זוכה זיין צו א גוט געבענטשט  זיין אין אומן אויף
 יאר.

וואס איז שוין געווען אמאל אין אומאן ווייסט און יעדער 
, ווי דער רבי וואשט אויס די הערצער איז פארשטייט וואס דאס

ן מען קומט צוריק מיט א אס קומען צו אים, אואלע וודי פון 
רישע חשק און התעוררות צו דינען דעם אייבערשטן, און פ

 .בלייבן צוגעבינדן צום אייבערשטן אויף שטענדיג
כאיש אחד בלב אחד וועט מען אינאיינעם פארן, און זיכער 

 אויס'פועל'ן ישועות און רפואות און א זיס לעכטיג יאר.
 

 איש בל יעדר!
 

 

 

 קאפיען מיר נעמען אן צו פרינטן און
 

 פאר גאר ביליגע פרייזן!
 

 

 ספרים  •  קונטרסים  •  וועכענטליכע גליונות
 

 

 שנעל גוט און ביליג!
 

 743-555-5554פרייז רופט אריין פאר א 
5554printing@gmail.com 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 הי"ו יואל לעווי מו"ה
 

 למז"ט מיידלצו די געבורט פון א 
 

ייבערשטער זאל העלפן אז ער זאל דער א
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 יצחק משה רייך מו"ה
 

 למז"ט מיידלצו די געבורט פון א 
 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז ער 
זאל זעהן אסאך אידיש נחת פון דעם 

קינד און פון אלע קינדער, דורות 
 ומבורכים. ישרים

 

 

 
 

 

 אומאן ראש השנה!
 פארבינדען מיט אייער פאמיליעבלייבט  ,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-אונזער איבערטייטשער צעטל, אידישנעמט מיט 
 

 רופט אונז פאר די בעסטע פרייזן און שנעלסטע סערוויס
 

 אלי קנאל, פריינדאייער   
 


