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

יז ז   ייט אֹויף אִּ י ְגַלייְך ֶווען ֶמען ְשט  יְנֶדעְרְפרִּ ים, אּון ֶדעְרַפאר ֶיעְדן אִּ ייֶער אִּ
יֶבערְ  ייֶבעְרְשְטן, ֶמען ָזאְגט פַ גּוט ַאז ֶמען ָזאל אִּ אְרן ֶגעְבן ֶדעם ָטאג ַפאְרן א 

ייֶבעְרְשְטן:  ער דֶׁעם ַהייְנִטיְגן ָטאא  עפֶׁער ִאיְך גֶׁעב ִדיר ִאיבֶׁ ג "ַבאׁשֶׁ
נֶׁען ַפאר ִדיר, ַאלֶׁעס ָוואס ִאיְך אּון ַמיינֶׁע ִקיְנדֶׁער אּון ַאלֶׁע ָוואס זֶׁע

, אּון ַאזֹוי ַדאְרף ַזיין ַאזֹוי ִווי דּו ִוויְלְסט"ָתלּוי ִאין ִמיר, ַאז ַאלֶׁעס ָזאל 
יְשט יְך ָיא גּוט ָאֶדער נִּ יְרט זִּ יְשט ָזאְרְגן אֹויב ֶעס פִּ יְך שֹוין ָגאְרנִּ , ַווייל ֶמען זִּ

ייֶבעְרְשְטן, אּון אֹויב ֶדע יֶבעְרֶגעֶגעְבן ַפאְרן א  יְך ָהאב ֶעס ָדאְך אִּ ר אִּ
ויל ייֶבעְרְשֶטער וִּ יְך אֹויְך ָנאר ַאז א  ויל אִּ יְרן ֶדעם ָטאג ַאְנֶדעְרש, וִּ יר פִּ וי מִּ ֹוי וִּ

ויל. ייֶבעְרְשֶטער וִּ  ֶדער א 
יז ַפאר ֶעס קּוְמט ַא ַשָבת ָאֶדער יֹום טֹוב, ֶגעְבט מֶ  י ֶזעְלֶבע אִּ ען ֶעס אּון דִּ

י ייֶבעְרְשְטן, אּון ֶמען ַדאְרף זִּ יֶבער ַפאְרן א  יְנַגאְנְצן אִּ יְשט אִּ ְך ֶמער ָגאְרנִּ
יְש  וי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין ָאֶדער נִּ יְך ָהאב ָיא יֹוצ א ֶגעֶווען וִּ ט, ַווייל ָזאְרְגן, צּו אִּ
ים ין ַמְסכִּ יְך בִּ ייֶבעְרְשְטן אּון אִּ יֶבעְרֶגעֶגעְבן צּום א  יְך ָהאב ֶעס אִּ ַאז ֶער  אִּ

ויל. וי ַאזֹוי ֶער וִּ יְרן וִּ  ָזאל ֶעס פִּ
ען ר ֶיעְצט ֹראש ַהָשָנה ֶווען ֶמען ַהאְלט ַביים ָאְנהֹויב ָיאר, ֶקען מֶ ֶדעְרַפא

ייֶבעְרְשְטן,  י ַגאְנֶצע ָיאר ַפאְרן א  יֶבעְרֶגעְבן דִּ עפֶׁער ִאיְך גֶׁעב ִדיראִּ  "ַבאׁשֶׁ
ע ָיאר ַאלֶׁע ַמיינֶׁע ַמְחָׁשבֹות, ַמֲעִשים אּון דִ  ער ִדי ַגאְנצֶׁ יבּוִרים פּון ִאיבֶׁ

ע עְלף ִמיר אַ דֶׁ ז ם ַגאְנְצן ָיאר ָזאל ַזיין ָנאר ַאזֹוי ִווי דּו ִוויְלְסט, אּון הֶׁ
ָׁשלֹום ִאיְך ָזאל ָנאר טּוהן ַדיין ִוויְלן דֶׁעם ַגאְנְצן ָיאר, אּון ִאיְך ָזאל ַחס וְ 

יְך ֶיעֶדער  ִניְׁשט טּוהן ַקיין ׁשּום ֲעֵבירֹות ַחס ְוָׁשלֹום" אּון ַאזֹוי ֶקען זִּ
ייֶבעְרְשְטן ַאֶלע ְרצֹונֹות אּון כִּ אֹויְסְש  יְטן א  ים ָוואס ֶער ָהאט צּו מּוֶעְסן מִּ יסּופִּ

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

י ייֶבעְרְשְטן, ֲאפִּ יְשט ַאזֹוי וואֹויל, עֶ ַזייֶנע ְרצֹונֹות צּום א  יז ָנאְכנִּ ר לּו ֶווען ֶער אִּ
וי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין, ָזאְגט ֶער ָאבֶ  יְנַגאְנְצן וִּ יְשט אֹויף אִּ יְך ָנאְכנִּ יְרט זִּ ער פִּ

ייֶבעְרְשְטן ָוואס ֶער ָוואְלט ֶבֱאֶמת ֶגעָוואְלט ַזיין, וָ  ואס ֶער ָכאְטש ַפאְרן א 
ֶלק א' סי' לא וסי' סו(.ט טּוהן ָוואְלט ֶבֱאֶמת ֶגעָוואלְ  י מֹוֲהַר"ן ח  יקּוט   )לִּ

 ְשט ָיאר אֹויב דּו ֶוועְסט ַאזֹוי טּוהן ֶוועְסטּו זִּיֶכער זֹוֶכה ַזיין צּו ַא גּוט ֶגעֶבעְנטְ 
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   ~ ְתִקיַעת ׁשֹוָפר  ~

 

ט ַאז ֶמען ֶקען ִזיְך  ִליָט"א ָזאגְׁ מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ
רֹויֶסע  ן ִדי גְׁ ֶטעלְׁ ׁשְׁ ט ָפארְׁ ִניׁשְׁ ֵעת ָרצֹון ָוואס ָגארְׁ

ט ׁשֹוָפר,  ָלאזְׁ ַעת ֶמען בְׁ ל ִבׁשְׁ ֶעס ִאיז ָדא ִאין ִהימְׁ
ן פּון  ן ַאֶלע טֹויֶערְׁ ט'ס ֶזעֶנען ָאפְׁ ָוואס ֶדעָמאלְׁ
ט'ס אֹויס'ּפֹוֵעל'ן  ל, אּון ֶמען ֶקען ֶדעָמאלְׁ ִהימְׁ

ִמיּות. ַגׁשְׁ רּוֲחִניּות ּובְׁ  ַאֶלעס גּוט'ס בְׁ
ף ֶמען ֶזעהן א ַפאר ַדארְׁ ן ִדי ֶדערְׁ צּוִניצְׁ ֹויסְׁ

ן ַאז ַאֶלע  קְׁ ן, אּון ֶגעֶדענְׁ ִליֶכע ִמינּוטְׁ ֶעטְׁ
ץ ָיאר  ָּפעֹות ָוואס ֵגייֶען קּוֶמען ַא ַגאנְׁ ַהׁשְׁ
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'ס ֶוועט ֶמען הָ  ט ֶדעָמאלְׁ ׁשְׁ טְׁ ן ַא גּוט ֶגעֶבענְׁ אבְׁ
 ָיאר.

*** 
ַווֶדה  ט'ס ִדי ַצייט ִזיְך ִמתְׁ אֹויְך ִאיז ֶדעָמאלְׁ
ן אֹויף ַאֶלעס ָוואס  טְׁ ׁשְׁ ן ֵאייֶבערְׁ צּו ַזיין ַפארְׁ
ץ ָיאר, ֶרִבי  ט'ס ֶגעטּוהן ַא ַגאנְׁ ֶלעכְׁ ֶמען ָהאט ׁשְׁ
ט ַאז ַזיין ֶרִבי ֶדער  ַרייבְׁ ַחִיים ִוויַטאל ׁשְׁ

ַווֶדה ַזיין ֵהייִליגֶ  ט ִזיְך ִמתְׁ ֶלעגְׁ ער ֲאִר"י ַהק' פְׁ
ט'ס ִאיז ֶדער  ִקיעֹות, ַווייל ֶדעָמאלְׁ ן ִדי תְׁ ִוויׁשְׁ צְׁ

ֵרג ַזיין. ַקטְׁ ט מְׁ ט אּון ֶער ֶקען ִניׁשְׁ  ָשָטן צּוִמיׁשְׁ
ן  ֶטעלְׁ ׁשְׁ ט ָפארְׁ ַאַווַדאי ֶקעֶנען ִמיר ִזיְך ִניׁשְׁ

אט ִזיְך ָוואֶסעֶרע ֲעֵבירֹות ֶדער ֲאִר"י ַהָקדֹוׁש הָ 
ף  ז ַדארְׁ ַווֶדה ַזיין, ָאֶבער ַפאר אּונְׁ ט ִמתְׁ פְׁ ֶגעַדארְׁ
ַווֶדה ַזיין  ן ִזיְך ִמתְׁ ֶנען ַאז ִמיר ָזאלְׁ ָדאס ֶלערְׁ
ִקיעֹות, אּון  ן ִדי תְׁ ִוויׁשְׁ ֶזעֶרע ֲעֵבירֹות צְׁ אֹויף אּונְׁ
ז  ֶטער אּונְׁ ׁשְׁ ט'ס ֶוועט ֶדער ֵאייֶבערְׁ ֶדעָמאלְׁ

ן ִזיֶכער מֹוֵחל ַזיין אֹויף  ָוואס ִמיר ָהאבְׁ
ן ַא גּוט  ן ָהאבְׁ ט'ס ֶגעטּוהן אּון ִמיר ֶוועלְׁ ֶלעכְׁ ׁשְׁ

ט ָיאר. ׁשְׁ טְׁ  ֶגעֶבענְׁ
*** 

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 וָ  ֶרעכְׁ ִדיֶגע ֹכַח צּו צּובְׁ ואס ָדאס ָהאט ַא ֶגעַוואלְׁ
ֵזירֹות. ֶטע גְׁ ֶלעכְׁ  ַאֶלע ׁשְׁ

ט  ַאז )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן ה'( ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ
ֶדעם ָוואס ֶעס ִאיז ׁשֹוין ַארֹויס ֶגעקּוֶמען ִדי  ָנאכְׁ
ַּפֵלל ַזיי ט ִמתְׁ ַזר ִדין, ֶקען ֶמען ׁשֹוין ִניׁשְׁ  ן גְׁ
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 ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש
ן ִדי  ֶטעלְׁ ׁשְׁ ף ָפארְׁ ֶגעֶהעִריג, ָנאר ֶמען ַדארְׁ
ט ָנאר ַא ַמֲעֶשה,  ֵציילְׁ ִפָלה ַאזֹוי ִווי ֶמען ֶדערְׁ תְׁ
ֵטיין,  ׁשְׁ ט ַפארְׁ ן ֶעס ִניׁשְׁ ִריִגים ָזאלְׁ ַקטְׁ ַאז ִדי מְׁ

ֵרג ַזיין. ַקטְׁ ט מְׁ  אּון ִניׁשְׁ
קַ  רֹויסְׁ -ייט פּון "ׁשֹוָפראּון ָדאס ִאיז ִדי גְׁ

ֶטער,  ִפָלה ָאן ֶווערְׁ ן", ָוואס ָדאס ִאיז ַא תְׁ ָלאזְׁ בְׁ
ן, אּון אֹויף  טְׁ ׁשְׁ ַרייט ָנאר צּום ֵאייֶבערְׁ ֶמען ׁשְׁ
ֵרג ַזיין, ַווייל  ַקטְׁ ט מְׁ ֶדעם ֶקען ֶדער ָשָטן ִניׁשְׁ
ט, ַאזֹוי ִווי ֶעס  ַלל ִניׁשְׁ ֵטייט ֶעס ִבכְׁ ׁשְׁ ֶער ַפארְׁ

ֶרענְׁ  ט ֶגעבְׁ ִקים ֶווערְׁ ט ִאין ִדי ּפֹוסְׁ )טּור או"ח ִסיָמן גְׁ

ע" ִאיז ָראֵׁשי 'ַגע רַ 'ֵאין ּפֶ 'ָטן וְׁ 'ין שָ "אֵ תקפ"ה( 
ט ׁשֹוָפר, ֶקען "ֵתיבֹות "ׁשֹופָ  ָלאזְׁ ר", ֶווען ֶמען בְׁ

ֵרג ַזיין, ַווייל ָנאר  ַקטְׁ ט מְׁ ִניׁשְׁ ֶדער ָשָטן ָגארְׁ
ֵטייט ִדי קֹול פּו ׁשְׁ ֶטער ַפארְׁ ׁשְׁ ן ִדי ֶדער ֵאייֶבערְׁ

ִקיעֹות, אּון ֶער טּוט ִמיט ֶדעם ָוואס ֶער  תְׁ
 טּוט.

ִקיעֹות ִדי  ט ַביי ִדי תְׁ ַפאר ִאיז ֶיעצְׁ ֶדערְׁ
ן ִמיט ִדי קֹולֹות  ַכאּפְׁ ֶטע ַצייט, ִזיְך צּו ִמיטְׁ ֶבעסְׁ
ן  טְׁ ׁשְׁ ן ֶדעם ֵאייֶבערְׁ פּוֶנעם ׁשֹוָפר, אּון ֶבעטְׁ

ִפלוֹ  ף, אּון ִדי תְׁ ן ַאֶלעס ָוואס ֶמען ַדארְׁ ת ֶוועלְׁ
ֵאייֶנעם ִמיט ִדי קֹולֹות פּון ִדי  ַארֹויף ֵגיין ִאינְׁ
ט  ׁשְׁ טְׁ ן ַא גּוט ֶגעֶבענְׁ לְׁ ׁשֹוָפר, אּון אֹויס'ּפֹועְׁ

 ָיאר.
ִקיעֹות ׁשֹוָפר(  )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש תְׁ

 

   

 ַהְנָהגֹות ֹראׁש ַהָׁשָנה
 

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

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

יֶכע ייֶבעְרְשֶטער ֶוועט אּוְנז זִּ ר ָנאר אֹויְפ'ן ְּפַלאץ צּו ְטַראְכְטן ָנאר גּוט'ס, ַאז ֶדער א 
יט אּוְנז, אּון ָאְנְשַרייבְ   ."ן ַא גּוֶטע ָיארגּוט'ס טּוהן מִּ

י ָזאְגט  וי ֶדער ֶרבִּ יז וִּ יָמן כ"א( ָדאס אִּ ֶלק א' סִּ י מֹוֲהַר"ן ח  יקּוט  יְך ָוואס )לִּ ַאז ַאֶלעס ֶוועְנְדט זִּ
יז ֶדער ַגאְנֶצער מֶ  וי ֶדער ֶמעְנְטש ְטַראְכט ָדאְרט אִּ עְנְטש, ֶדער ֶמעְנְטש ְטַראְכט, וִּ

יז ֶדער ָוואס הָ  ֶכל אּון ֶדעְרַפאר וואֹויל אִּ ר ְטַראְכט ָנאר גּוט'ס ַא ַגאְנץ אט ש  עֶׁ
ע ֵפיינֶׁע ָיאר" "ָדא ען ִדי ָיאר ַא גּוטֶׁ ער קּומֶׁ ס וֶׁועט ִזיכֶׁ ס ָיאר ֹראׁש ַהָׁשָנה, "עֶׁ
ְרִליְך" "ָדאס ָיאר וֶׁועל ִאיְך ָהאְבן גֶׁעְלט" "ָדאס ָיא ר וֶׁועל וֶׁועל ִאיְך ִמיר ִפיְרן עֶׁ

פּון  ָרה" "ָדאס ָיאר וֶׁועל ִאיְך ָהאְבן ַאַסאְך ִאיִדיׁש ַנַחתִאיְך לֶׁעְרנֶׁען ַאַסאְך תוֹ 
יֶכער ָהאְבן אַ ַמיינֶׁע ִקיְנדֶׁער" א.א.וו.   גּוט ַאז ַא ֶמעְנְטש ֶוועט ַאזֹוי טּוהן ֶוועט ֶער זִּ

 ֶגעֶבעְנְטְשט ָיאר.
 )ַהְנָהגֹות ֹראש ַהָשָנה ַדף י"ב(

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

יֶגער יְשט צּו ֶרעְדן ֹראש ַהָשָנה ַקיי"ו ויינִּ ינּו נִּ י ְשלֹומ  יְך ַאְנש  יְרן זִּ יֶגע , ֶדעְרַפאר פִּ יְברִּ ן אִּ
 ַזאְכן.

יְגן ַבַעל ש   יילִּ י ְבֶרעְנְגט פּוֶנעם ה  וי ֶדער ֶרבִּ יָמן קי"ג( ם טֹוב ַאזֹוי וִּ ֶלק א' סִּ י מֹוֲהַר"ן ח  יקּוט  )לִּ

יְך ַאל ייְנ'ס ַאֶלע ְגז ירֹות,  ען ְפרֶׁעְגט דֶׁעם ַאז ֶיעֶדער ֶמעְנְטש ְּפַסק'ְנט אֹויף זִּ מֶׁ
עְנְטׁש אֹויף ַא ְצֵווייְטן: "ָוואס ַהאְלְסטּו קּוְמט ִזיְך ַפאר יֶׁענֶׁעם ָוואס הָ  אט מֶׁ

ְנְטפֶׁעְרט: "ַפאר ַאַזא ַזאְך קּוגֶׁעטּוהן ָדאס אּון ָדאס?"  עְנְטׁש עֶׁ ְמט אּון דֶׁער מֶׁ
ר גֶׁע'ְפסַ  ר ַכאְפט ִניְׁשט ַאז יֶׁעְצט ָהאט עֶׁ ע עֹונֶׁׁש!" אּון עֶׁ ק'ְנט ִאים ַא ְגרֹויסֶׁ

 אֹויף ִזיְך ַאֵלייְנ'ס.
ין ֶדעם ָטאג ֹראש ַהָשָנה ָוואס ֶדעָמאְלט'ס ֶזעֶנען ָאפְ  יֶעל אִּ ְפר י ן ֶדעְרַפאר ְסֶּפעצִּ י סִּ דִּ

יט אִּ  יְרן מִּ יז ַדן ֶיעְדן ֶמעְנְטש ָוואס ֶעס ֶוועט ַּפאסִּ ים, ֶמען אִּ תִּ ְפר י מ  ים ֶדעם ַחיִּים ְוסִּ
יְשט צּו ֶרעְדן צּו ַאַסאְך, ַווי יל ֶמען ֶקען ַגאְנְצן ָיאר, ַדאְרף ֶמען זִּיֶכער ַזיין ֶגעָוואֶרעְנט, נִּ

יְך ַא ְש  ין.ַחס ְוָשלֹום ְּפַסק'ֶנען ַפאר זִּ  ֶלעְכֶטע ְגַזר דִּ
יְשט ָוואס ֶמען דַ  יט ַזיין מֹויל ֹראש ַהָשָנה אּון ֶרעְדט נִּ יז ֶדעם ָוואס הִּ אְרף וואֹויל אִּ

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

*** 

י ָזאְגט  יֶדער ֶרבִּ יָמן כ"א()שִּ יְך, אּו" :חֹות ָהַר"ן סִּ ין ֹראש ַהָשָנה ַדאְרף ֶמען ַזיין ְפר יילִּ ן אִּ
 ."אֹויְך ַדאְרף ֶמען ו וייֶנען ֹראש ַהָשָנה

י יְך ז ייֶער ְפר יילִּ ין אִּ יין ַזייט בִּ ייֶנעם, פּון א  יְנא  ייֶדע ַזאְכן אִּ י ב  יְך ֶבֱאֶמת ג ייט דִּ ְך ַאז אִּ
יר ְמַחז ק אּון ְשַטאְרְקטָהאב זֹוֶכה ֶגעֶוו יז מִּ י'ן ָוואס אִּ יר  ען צּו ֶקעֶנען קּוֶמען צּום ֶרבִּ מִּ

יר ו וייֶנען אּון ֲחָרָטה הָ  ייֶבעְרְשְטן, אּון ָדאס ַמאְכט מִּ יק צּו קּוֶמען צּום א  אְבן צּורִּ
יְשט ֶגעֶווען וואֹויל. יְך נִּ ין אִּ יז ֶיעְצט בִּ  ַפאְרָוואס בִּ

יז דֶ  יְך ֹראש ַהָשָנה, אּון ו וייֶנען ַפאר שִּ וואֹויל אִּ יז זֹוֶכה צּו ַזיין ְפר יילִּ ְמָחה עם ָוואס אִּ
יי י'ן, ֶוועט ֶער זִּיֶכער ָהאְבן ַא פ  ֶנע גּוֶטע ַאז ֶער ָהאט זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו קּוֶמען צּום ֶרבִּ

 ָיאר.
 )ַהְנָהגֹות ֹראש ַהָשָנה ַדף ט"ו(
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דהמשך בדף 

ֶטע ָטאג ֹראׁש  ׁשְׁ ֵבי ָהֲאִריז"ל ַאז ִדי ֶערְׁ ֵטייט ִאין ִכתְׁ ֶעס ׁשְׁ
ָיא"  ֶגע ִדיִנים, אּון ִדי  -ַהָׁשָנה ִאיז "ִדיָנא ַקׁשְׁ ֶרענְׁ טְׁ ׁשְׁ

ָיא"  ֵווייֶטע ָטאג ִאיז ׁשֹוין "ִדיָנא ַרפְׁ ֶגעֶרע ִדיִנים. -צְׁ ִרינְׁ גְׁ
רֹויֶסע  ט ִאין ֶדעם גְׁ סֹודֹות, ָאֶבער ֶמען ֶקען ַאַווַדאי ִליגְׁ

ֶנעֶמען פּון ֶדעם  טּות, אּון ַארֹויסְׁ ַפׁשְׁ ִביר ַזיין בְׁ ֶעס אֹויְך ַמסְׁ
ן  ז ָוואס ִמיר ָהאבְׁ ַרט ַפאר אּונְׁ ז, ּוִבפְׁ ַא ִחיזּוק ַפאר אּונְׁ

ס ִציּון.ֶווען צּו ַזיין ַביים ֶרִבי'נְׁ זֹוֶכה ֶגע
ֶטע ָטאג ֹראׁש ַהָׁשָנה ִאיז ׁשְׁ ט פּון  ִדי ֶערְׁ ֶמען ָנאְך צּוִמיׁשְׁ

ִניעֹות  ן אּון פּון ִדי ַאֶלע מְׁ ִסיָעה ָוואס ֶמען ִאיז ֶגעָפארְׁ ִדי נְׁ
קּוֶמען אֹויף  ֶגען צּו ֶקעֶנען ָאנְׁ ְך ֶגעַגאנְׁ ָוואס ֶמען ִאיז דּורְׁ
ֶווער ִזיְך  ַפאר ִאיז ַאַסאְך ָמאל ָנאְך ׁשְׁ אּוַמן, אּון ֶדערְׁ

ׁשְׁ  ן ָטאג, צּו ֶקעֶנען ֶגעֶהעִריג צּוַזאם צּו ֶנעֶמען ֶדעם ֶערְׁ טְׁ
ַפאר ִאיז  ן ַביים ִציּון, אּון ֶדערְׁ ֶבעטְׁ ַדאֶוועֶנען, אּון ִזיְך אֹויסְׁ

ָיא". ָדאס "ִדיָנא ַקׁשְׁ
ט ֶמען ׁשֹוין  ֵווייֶטע ָטאג ֹראׁש ַהָׁשָנה, קּומְׁ ָאֶבער ִדי צְׁ

ל צּו ִזיְך, אּון ֶמען  ל ען קֶ ַאִביסְׁ ִזיְך ׁשֹוין ַאִביסְׁ
ִכי' ָוואס ֶמען ָהאט ַאז אִ  ִדיֶגע זְׁ ן ִדי ֶגעַוואלְׁ טְׁ ַראכְׁ טְׁ יֶבערְׁ

צּוקּוֶמען אֹויף ֹראׁש ַהָׁשָנה צּום  ֶמען ָהאט זֹוֶכה ֶגעֶווען ָאנְׁ
ֶרִבי'ן,

ָיא", ֶמען  ט'ס "ִדיָנא ַרפְׁ ַפאר ִאיז ׁשֹוין ֶדעָמאלְׁ אּון ֶדערְׁ
ּוַזאם ֶנעֶמען ִאיז ׁשֹוין רּוִהיֶגער אּון ֶמען ֶקען ִזיְך ׁשֹוין צ

ן ַביים ַדאֶוועֶנען אּון ַביים  טְׁ ׁשְׁ ן ַביים ֵאייֶבערְׁ ֶבעטְׁ אּון אֹויסְׁ
ִמיּות אּון  ַגׁשְׁ רּוֲחִניּות ּובְׁ ף בְׁ ִציּון ַאֶלעס ָוואס ֶמען ַדארְׁ
ט ָיאר, ַא  ׁשְׁ טְׁ ַאזֹוי ֶוועט ֶמען זֹוֶכה ַזיין צּו ַא גּוט ֶגעֶבענְׁ

תּוָקה. ָׁשָנה טֹוָבה ּומְׁ
ְך ַהַנַחל, ֹראׁש ַהָׁשָנה תשע"א()תוֹ 

 

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

 

 זמני התפלות
  

 שב"ק פרשת נצבים
 25:6..............................מנחה וערבית ערש"ק

 0588..................................................שחרית
 0588....................................................מנחה

 

 ערב ראש השנה
 

 06528...........................סליחות ליל זכור ברית
 0588..........................שחרית ערב ראש השנה

 פדיון נפש לאחר תפילת שחרית
 

 ראש השנה
 

 2540.......................................מנחה ערב ר"ה
 0588...................................שחרית ב' ימי ר"ה

 2588.....................................מנחה ב' ימי ר"ה
 לאחר הדרשהמעריב מוצאי יו"ט 

 

 הדרשותזמני 
 של כ"ק מוהרא"ש שליט"א

 

 08528....................................טיש ליל שב"ק
 לאחר תשליך................יום א' דראש השנה

 לאחר מנחה' דראש השנה..................יום ב
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צו באקומען דעם גליון יעדע וואך אויף אימעיל, ווי אויך צו אדוועטייזן אינעם גליון 

 Breslevcenter@gmail.com פארבינט אייך צו:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

המשך

 

 ~ מוסדותינו הק' נייעס אינערהאלב~ 
~ ~ ~ 

 "פון יעצט" וועט זיין צו באקומען אין אומן די נייע הערליכע פראפעסיאנאלע סידי
 

נאך די ערשטע דריי סידי'ס וואס זענען ארויס געגעבן 
געווארן דורך די תלמידי הישיבה מיט אידישע ניגונים צו 
זינגן צום אייבערשטן, וואס האט געהאט א געוואלדיגע 

וועלט, אידן פון אלע שיכטן אפקלאנג איבער דער גארער 
און קרייזן האבן עס אויפגענומען מיט אפענע ארעמעס, און 

 געזאגט אז נאר דאס עפנט זייער הארץ צום אייבערשטן.
אזוי ווי דער רבי זאגט אז די גרעסטע און בעסטע זאך 
וואס א איד קען טוהן איז צו רעדן צום אייבערשטן אויף די 

ווי עס איז די גרעסטע זאך איז אזוי  אייגענע שפראך, אבער
עס אויך די שווערסטע זאך, און דערפאר זאגט דער רבי אז 
מען קען זיך פארבענקן צום אייבערשטן מיט א ניגון, וואס 

 דאס עפנט די הארץ פון א מענטש.
און נאכדערצו די אידישע ניגונים וואס דאס איז דאך 

ט מען שוין אונזער מאמע לשון, און ווען מען זינגט עס, רעד
 מיט דעם צום אייבערשטן.

ס זענען נישט געווען 'אבער אזוי ווי די ביז יעצטיגע סידי
געמאכט אויף א פראפעסיאנאלען וועג, האט דער עולם 
פארלאנגט אז מען דארף דאס איבערמאכן שענער און 

 בעסער אז דאס זאל קענען אויפטוהן די ריכטיגע פעולה.
ווארפן אין די הייליגע דערפאר האט מען זיך אריינגע

ארבעט אהער צו שטעלן א הערליכן פראפעסיאנאלע סידי, 
לאנגע וואכן און חדשים זענען אריינגעלייגט געווארן מיט 
פיל כח און מח צו צושטעלן דעם סידי, קודם מיטן 
אויסוועלן די ניגונים, די ריכטיגע מנגנים ומשוררים 

ערליכע מוזיק אינאיינעם מיטן ראש הישיבה שליט"א, די ה
 בענד פון די וועלט בארימטע "פרייליך בענד", א.א.וו.

הזורעים בדמעה ברנה יקצורו, מיטן אייבערשטנ'ס הילף 
איז פארענדיגט געווארן די אזוי לאנג ערווארטעטע סידי, 

 און עס איז שוין דא צו באקומען אין די געשעפטן.
 באשעפער איך הייב אן פון יעצט!

*** 
 

 אין שטאט בין כותלי הישיבה לכט ווייטער אפקול תורה הי

מיטן אייבערשטנ'ס הילף האט מען צוריק אנגעהויבן די סדרי הישיבה 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 
 עוואלדיגע שיעורים פונעם ראש ישיבה שליט"א.ג

שיבה, די ישיבה איז דת מוהרא"ש שליט"א דורכ'ן ראש היאנט האט זיך די ישיבה געעפנט בפקוווי באק
ט עצה אז א פון הייליגן רבי'ן, ובפרט די הויפגעשטעלט צו אריינברענגן אין די בחורים די אלע עצות און וועגן 

איז דער  סאויף זיין אייגענע שפראך, און דאגעוואוינען צו רעדן צום אייבערשטן יעדער מענטש דארף זיך צו
 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 מען 
צייטן גאר אסאך, ים ענדיגן פאר זיך אין די אייגענע פארשטייט נישט, און מען זעהט טאקע ווי די בחור

 סדרי משנה, ש"ס, ד' חלקי שלחן ערוך, און נאך, יעדער איינער לויט זיין מדריגה. צענדליגע מאל ששה
און מיטן אייבערשטנ'ס הילף האט זיך די ישיבה איינגעקויפט א גוטע נאמען לשם ולתפארת ווי עס זאגן 

בחורים אז הכרת פניהם ענתה בם אז זיי לערנען אין ישיבה, ווי אזוי זיי פירן זיך אויף  עדות יעדער וואס זעהט די
 מיט גרויס דרך ארץ, און ניצן אויס די צייט בתורה ועבודה.

 כי הם חיינו ואורך ימינו!
*** 

 

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

אייבערשטנ'ס הילף האט זיך שוין אנגעהויבן די נייע שנת הלימודים אין די תלמוד תורה און אין די  מיטן
 מיידל שולע.

אזוי ווי עס זענען דאס יאר אריינגעקומען א גרעסערע צאל פרישע קינדער, האט מען אויפגענומען פרישע 
די קינדער, און אריינברענגן אין זיי תורה איבערגעגעבענע מלמדים און טיטשער'ס וואס וועלן זיך אפגעבן מיט 

 ויראת שמים און מדות טובות אזוי ווי דער רבי האט אונז געלערנט.
זייער צופרידן פון די מוסדות, וויסענדיג אז מען לייגט אריין די מאקסימאלסטע  די עלטערן זענען ברוך ה'

 ע און בעסטע וואס איז שייך.כוחות אין יעדע קינד באזונדער אז ער זאל אויסשטייגן די שענסט
 

 אייערע קינדער זאלט איר מודיע זיין וואס דא האט זיך געטוהן!



 א
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

 

ר אֶ  בֵּ לוַּיֵֶּלְך ֹמֶשה וְַּידַּ אֵּ ל ִיְשרָׁ ֶלה ֶאל כָׁ אֵּ ִרים הָׁ ְדבָׁ , מֹוַהָרא"ׁש ת הַּ
ט  ִביר ֶדעם ָפסּוק לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ ִליָט"א ִאיז ַמסְׁ  )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלקׁשְׁ

ַקייט פּון ַא ַצִדיק ִאיז ֶווען ֶער ָהאט ַרחֲ  ב' ִסיָמן ז'( רֹויסְׁ ָמוּו  ַאז ֶדער ִעיָקר גְׁ
ֶדעראֹויף ִאיִדיׁשֶ  ֶטע ,ע ִקיוְׁ ׁשְׁ ט זֵיי אֹויס ַאז ֶדער ֵאייֶבערְׁ וְׁ ר ִאיז אּון ֶער ֶלערְׁ

ִדיג ִמיט ֵזיי ֶטעוְׁ ן ,שְׁ טְׁ ׁשְׁ ן צּום ֵאייֶבערְׁ ִדיג ֶרעדְׁ ֶטעוְׁ , ַווייל אּון ַאז ֶמען ֶקען שְׁ
ט ָדאס ׁש ֵווייסְׁ טְׁ ן ,ֶווען ַא ֶמעוְׁ ן  ,ָהאט ֶער ׁשֹוין ַא גּוט ֶלעבְׁ ַווייל ִאין ֶיעדְׁ

ן.ַמצָ  דְׁ  ב ָוואס ֶער ִאיז, ָהאט ֶער ִזיךְׁ צּו ֶוועם צּו ֶוועוְׁ
ט ָלאזְׁט ֶער ִאיֶבער  ,אּון ֲאִפילּו ֶווען ֶדער ַצִדיק ֵגייט ַאֶוועק פּון ֶדער ֶוועלְׁ

ן, אַ  ֶוען ַפאר ִאידְׁ ן ָדאס ַווייֶטער ֶלערְׁ ִמיִדים ָוואס ָזאלְׁ ָפִרים אּון ַתלְׁ זֹוי ַאז סְׁ
טִדי ַדַע  פּוֶועם ַצִדי ט אֹויף ִדי ֶוועלְׁ ַלייבְׁ אּון ֶמען ֶקען ִזיךְׁ ִמיט ֶדעם  ,ק בְׁ

ן. קְׁ ַטארְׁ  ׁשְׁ
ַׁשט ִאין ָפסּוק,  עק , ֲאִפילּו ֶווען ֶדער ַצִדיק ֵגייט ַאֶוווַּיֵֶּלְך ֹמֶשהָדאס ִאיז פְׁ

ט לפּון ִדי ֶוועלְׁ אֵּ ל ִיְשרָׁ ֶלה ֶאל כָׁ אֵּ ִרים הָׁ ְדבָׁ ר ֶאת הַּ בֵּ ט ֶער , וְַּידַּ , ֶרעדְׁ
רֶ וָ  ן, ַווייל ַזיין תֹוָרה ָוואס ֶער ָהאט ַאָראפ ֶגעבְׁ ץ צּו ִדי ִאידְׁ ט אךְׁ ַאלְׁ גְׁ עוְׁ

ט ֶעס. וְׁ ץ ָדא אּון ֶמען ֶלערְׁ ן ִאיז ָואךְׁ ַאלְׁ  ַפאר ִדי ִאידְׁ
ט ׁשֹוין ִויׁשְׁ  ן ַצִדיק, ֲאִפילּו ֶווען ֶער ֶלעבְׁ ֶבע ִאיז ַביי ֶיעדְׁ ט, ָלאזְׁט אּון ִדי ֶזעלְׁ

ִמיִדים ָוואס ִמיט ֶדעם ֶקען ֶמען ִזיךְׁ אֹויךְׁ הַ ֶער ִאיֶבער סְׁ  ט ָפִרים אּון ַתלְׁ ייוְׁ
ַחי' ַזיין.  מְׁ

ָפִרים פּוֶועם ַצִדיק ֶוועט ִאים גּוט ַז ט ִדי סְׁ וְׁ יין וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ֶלערְׁ
ט. ט אּון אֹויף ֶיעֶוע ֶוועלְׁ  אֹויף ֶדער ֶוועלְׁ

 )ֹזא  ַהתֹוָרה ַוֵיֶלךְׁ א'(
*** 

 

ְרצּו ִמְפנֵּיֶהם ִכי ה' ֱאֹלֶקיךָׁ ה ִחְזקּו עַּ ל תַּ ל ִתיְראּו ְואַּ ּוא ְוִאְמצּו אַּ
ְזֶבךָׁ  ְך ֹלא יְַּרְפךָׁ ְוֹלא יַּעַּ ְך ִעמָׁ ֹהלֵּ ִביר דֶ הַּ ִליָט"א ִאיז ַמסְׁ עם , מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ
ט  וען ַא ַאז וֶ  )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן ד'(ָפסּוק לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ

ט ַאז  ׁש ֵווייסְׁ טְׁ ן, ָהאט עֶ ַאֶלעס ֶמעוְׁ ֶטער צּום גּוטְׁ ׁשְׁ ט ֶדער ֵאייֶבערְׁ ר ִפירְׁ
ט, ַווייל  ֶעס ֵגייט אֹויף ִאים ַאִפילּו ֶווען ֶדעם ַגן ֵעֶדן ָדא אֹויף ֶדער ֶוועלְׁ

ן ַפאר טְׁ ׁשְׁ ט פּוֶועם ֵאייֶבערְׁ ט ֶער ַאז ָדאס קּומְׁ ךְׁ ַא ָצָרה, ֵווייסְׁ  ַזיין  דּורְׁ
 

 

 המשך בדף ב

 (05) 2גליון   ,2שנה                                                                קלפ" גשנת תשע", תשרי שבת שובה, ו', וילךפרשת 

רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
ה  ~    ~ ְתשּובָׁ

 

ל א   ֵמייְנט ָוואס, :(פה יּוָמא) טָזאגְ  ְגָמָרא ִדי ע   ב 
ב ָהאט? ְתׁשּוָבה  ֶעס ֶווען: "ֶגעָזאְגט ְיהּוָדה ר 
 ֵאיין ֲעֵביָרה ַאן טּוהן צּו אּוְנֶטער ִאים קּוְמט
ב ָהאט", ִניְׁשט ֶעס טּוט ֶער אּון, ָמאל ְצֵוויי  ר 
 ֶזעְלֶבע ִדי, ְפרֹוי ֶזעְלֶבע ִדי: "ֶגעִוויְזן ְיהּוָדה

יי אץ ֶזעְלֶבע ִדי אּון, טצ   "ְפל 
ָרא ְסִביר ָדאס ִאיז א"ְׁשִליטָ  ׁש"מֹוה   ַאז, מ 

אר ִחיזּוק ְגרֹויֶסע א   ִאיז ָדאס  ָוואס ֶמעְנְטׁש א   פ 
וייל, טּוהן ְתׁשּוָבה ִוויל אְכט ֶמעְנְטׁש א   ֶווען ו   מ 
 ִדי ִמיט ֶגעֶווען ֶגענּוג ׁשֹוין ִאיז ֶעס ַאז ָאפ

 ִדי ִאין ֶנעֶמען ִזיְך ִוויל ֶער אּון ֲעִשיםמ   ְׁשֶלעְכֶטע
יין ֶהעְנט  צּום קּוֶמען צּוִריק אּון ַאר 

 ִעיָקר ֶדער ס'ֶדעָמאְלט ִאיז, ֵאייֶבעְרְׁשְטן
 צּו ֶעס ַאזֹוי ִווי ִניְׁשט ֵווייְסט ֶער ַאז ְפָראְבֶלעם

 ן'אֹויפְ  ִניְׁשט ֶעס ֶמען טּוט אֹויב אּון, טּוהן
אְלְטן ָנאר ֶעס ֶוועט, ועגוֶ  ִריְכִטיְגן אר ָאְנה   א   פ 
ייט קּוְרֶצע  צּוִריק ָנאְכֶדעם ֶוועט ֶער אּון צ 
אְלן  .פ 

 ְתׁשּוָבה צּו ְכֵדי ַאז ֵמייֶנען ֶמעְנְטְׁשן רֹוב
אְרף טּוהן אְנְצן ֶדעם טֹויְׁשן ֶמען ד   ֶמען, ֵסֶדר ג 
אְרף  ְקֵגייןַאֶווע, ִמְׁשָפָחה ִדי פּון ָאְפָלאְזן ִזיְך ד 
יין פּון ֵגיין ַאֶוועק, ַאְרֶבעט ִדי פּון יֹום ֵסֶדר ז  , ה 
יין טֹויְׁשן אּון אְנֶצע ז   ֶער ָוואס ֶלעְבן ִאין ֵסֶדר ג 

אט ָהאט יין ִזיְך אּון, ֶיעְצט ִביז ֶגעה   ִאין ֶזעְצן ַאר 
אֶוועֶנען אּון ֶלעְרֶנען ָנאר ׁשּוהל  .ד 

 ְנֶגעְׁשֶטעְלֶטעַאיי א   ֵזייֶער ִאיז ָדאס ָאֶבער
אְך וייל, ז   ֶקען ֶעס אּון, ְׁשֶווער ֵזייֶער ִאיז ֶעס ו 

אְלן ייט קּוְרֶצע א   ָנאְך צּופ  אר, צ  ב ָהאט ֶדעְרפ   ר 
 ֶזעְלֶבע ִדי, ְפרֹוי ֶזעְלֶבע ִדי: "ֶגעִוויְזן ְיהּוָדה
ייט אץ ֶזעְלֶבע ִדי אּון, צ   דּו ֵמייְנט ָדאס", ְפל 

וייֶטער ֶקעְנְסט יין ִמיט ֶלעְבן ו  וייב ד   ִמיט אּון ו 
יין וייֶטער ֶקעְנְסט דּו, ִמְׁשָפָחה ד   אֹויף ֶלעְבן ו 
יין אץ ד  וייֶטער ֶקעְנְסט דּו, ְפל  יין ִמיט ָאְנֵגיין ו   ד 
ייט יֹום, ֵסֶדר ֶזעְלֶבע ִדי ִמיט,  צ   ַאזֹוי אּון ה 

 .טּוהן ְתׁשּוָבה אֹויְך ֶקעְנְסטּו
אְרף ָוואס אְך ֵאיין? טּוהן ָיא עןמֶ  ד  אְרף ז   א   ד 
 ִעָמֶכם ְקחּו, טּוהן ְתׁשּוָבה צּו טּוהן ֶמעְנְטׁש
אְרף ֶמען( ג, יד הֹוֵׁשע  )' ה ֶאל ְוׁשּובּו ְדָבִרים  ד 
 צּום ֶרעְדן צּו ָאְנֵהייְבן אּון מֹויל ֶדעם ֶעֶפעֶנען

 , ְתׁשּוָבה ֶמען טּוט ַאזֹוי אּון ֵאייֶבעְרְׁשְטן
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 ב
 

רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ

א" ייֶנע ַאֶלע ָאְפָלאְזן ִוויל ִאיְך, ֶׁשעֶפערב  ֲעִשים ְׁשֶלעְכֶטע מ   צּוִריק אּון מ 
אֶׁשעֶפער" ,"ִדיר צּו קּוֶמען ייְנט פּון ִוויל ִאיְך, ב   ִניְׁשט אּון ִמְצֹות ָנאר טּוהן ה 
יין טּוהן אֶׁשעֶפער" ,"ֲעֵבירֹות ק   אבהָ  ִאיְך ָוואס ַאֶלעס אֹויף מֹוֵחל ִמיר ֵזיי ב 
יין ׁשֹוין ִאיְך ָזאל ֶיעְצט פּון ַאז ִמיר ֶהעְלף, ֶיעְצט ִביז גּוט ֶגעטּוהן ִניְׁשט  ז 
וייֶטער ַאזֹוי אּון" ֶעְרִליְך אּון וואֹויל  צּום אֹויְסֶרעְדן ִזיְך ֶיעֶדער ֶקען ו 

יין אֹויף ֵאייֶבעְרְׁשְטן אְך ֵאייֶגעֶנע ז  ייֶנע ִמיט ְׁשְפר   א   אֹויב, יְלןֶגעפִ  ֵאייֶגעֶנע ז 
 ֶער'ֱאֶמת ַאן ֶוועְרן אּון טּוהן ְתׁשּוָבה ִזיֶכער ֶער ֶוועט טּוהן ָדאס ֶוועט ִאיד

 .ִאיד ֶעְרִליֶכער
אי וד   ֵאייֶבעְרְׁשְטן צּום ֶרעְדן צּו ָאן ֵהייְבט ֶמעְנְטׁש א   ֶווען ָאְנהֹויב פּון ַאו 

ואְנט ִדי צּו ֶרעְדט ֶער ויוִ  ִפיְלט ֶער, ְׁשֶווער ֵזייֶער ָאן ָדאס קּוְמט  ִפיְלט ֶער, ו 
 ָזאל ִזיְך ֶעס ַאז ִניְׁשט ֶזעהט ֶער אּון, אֹויס ִניְׁשט ִאים ֶהעְרט ֵקייֶנער ִווי

אְרף, רּוְקן ֶעֶפעס  ֶדעם ִניְׁשט ִפיְלט ֶמען ַאז ֶגעֶדעְנְקן ָאֶבער ֶמען ד 
ֲחָמָנא ירֹותֲעבֵ  טּוט ֶמען ֶווען, ָטאג ֵאיין ִאין ֵאייֶבעְרְׁשְטן  ִדי ֶוועְרט ִליְצָלן ר 

אְרץ ִדי אּון ֹמח   אְרְׁשָטאְפט ה  , ֵאייֶבעְרְׁשְטן ֶדעם ִניְׁשט ִפיְלט ֶמען אּון פ 
אְרְקט ֶמעְנְטׁש א   ַאז ָאֶבער  ֶער אּון, ֶדעם אֹויף ִניְׁשט קּוְקט ֶער אּון ִזיְך ְׁשט 
 ֶוועְרן ִזיֶכער ֶער ֶוועט, ֵאייֶבעְרְׁשְטן צּום ֶוועְרֶטער ֶעְטִליֶכע ָטאג ֶיעְדן ֶרעְדט

ֲעִמים ַאֶלע ֶדעם ִאין ִפיְלן ֶוועט ֶער אּון, ִאיד ֶעְרִליֶכער ַאן  ֵגייט ֶעס ָאֶבער, ט 
ייט ֶנעְמט ֶעס, ִאיֶבעְרנ אְכט ִניְׁשט ( ט, לד ְתִהִלים) ָזאְגט ָפסּוק ֶדער ָאֶבער, צ 

ֲעמּו  ֶדער ַאז ֶזעהן ִאיר ֶוועט אֹויס ֶעס ִביְרטְפרּו', ה טֹוב ִכי ּוְראּו ט 
אק ֵזייֶער ִאיז ֶעס אּון, גּוט ִאיז ֵאייֶבעְרְׁשֶטער  ִמיְטן ֶלעְבן צּו ֶגעְׁשמ 
 .ֵאייֶבעְרְׁשְטן

ב ָהאט ָדאס וייב ֶזעְלֶבע ִדי ִמיט" ֶגעָזאְגט: ְיהּוָדה ר  אְרְפְסט דּו" ו  יין ָאְפָלאְזן ִניְׁשט ד  וייב ד  יין אּון ו  , טּוהן ְתׁשּוָבה ֶקעֶנען צּו ִמְׁשָפָחה ד 
יין ִניְׁשט וייב ד  אְרֶקעְרט, ֵאייֶבעְרְׁשְטן צּום ֵגיין צּוִריק פּון ִדיְך ְׁשֶטעְרט ו  יין פ  וייב ד  יין צּו ֶהעְלְפן ָנאְך ִדיר ֶוועט ו   ָזאְגט ְגָמָרא ִדי ִווי ֶעְרִליְך ז 

עֲ  - ָזָכה.( סג ְיָבמֹות) וייב ִדי ִאים ְׁשֵטייט זֹוֶכה ִאיז ֶמעְנְטׁש ֶדער אֹויב, ְכֶנְגדוֹ  - ָזָכה ֹלא, ֵעֶזר לוֹ  ֵשיתנ  , זֹוֶכה ִניְׁשט ִאיז ֶער אֹויב אּון, ִהיְלף צּו ו 
יין ִאיז וייב ז  אן ֶדעם ִאין ִזיְך ֶוועְנְדט ַאֶלעס ַאז ֶדעם פּון ֶמען ֶזעהט, ִאים ְׁשֶטעְרט ִזי אּון ִאים ַאֶקעְגן ו  יין ִאים ֶוועט וואֹויל ִאיז ֶער אֹויב, מ   ז 

וייב יין ַאז ֶזעהט ֶער אֹויב אּון, ְׁשֶטעְרן ִניְׁשט ו  וייב ז  אְרף ֶער ַאז ִסיָמן א   ִאיז ִאים, ֶקעְגן ָנאְך ִאיז ו   ֶדעם ֶבעְטן אּון טּוהן ְתׁשּוָבה ֶמער ָנאְך ד 
יין ׁשֹוין ֶוועט ס'ֶדעָמאְלט אּון, ֵאייֶבעְרְׁשְטן וייב ז  יין ו   .ִאים ִמיט ז 

יי ֶזעהט ֶמען ת ֵעץ פּוֶנעם ֶגעֶגעְסן ָהאְסטּו: "ֶגעְפֶרעְגט ִאים ָהאט ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶדער ֶווען, ָהִראׁשֹון ָאָדם ב  ע  ד   ִדי: "ֶגעָזאְגט ֶער ָהאט?" ה 
וייב ת ֵעץ פּוֶנעם ֶעְסן צּו ֶגעֶגעְבן ִמיר ָהאט ִזי ֶגעֶגעְבן ִמיר ָהאְסט דּו ָוואס ו  ע  ד  ִׁש  ֶדעם אֹויף ָזאְגט" ה   ֶגעֶווען ִאיז ֶער ַאז ֶמען ֶזעהט ָדא" י:"ר 

אְרְקן ֶגעֶקעְנט ִניְׁשט ִדיְך ָהאְסט דּו אֹויב", טֹוָבה ָכפּוי א   יין אֹויף ְׁשט  ע ֵיֶצר ד  ת ֵעץ פּוֶנעם ֶגעֶגעְסן ָהאְסט דּו אּון, ָהר  ע  ד  א, ה   ְרָוואספ 
ואְרְפְסטּו יין אֹויף ׁשּוְלד ִדי ַארֹויף ו  וייב ד  ְסִביר ָוואְלְסט דּו ֶווען? ו  אר ֶגעֶווען מ  יין פ  וייב ד   ֶדער ִווי ַאְנֶדעְרׁש טּוהן ִניְׁשט ָטאר ֶמען ַאז ו 

ְסִכים ִזי ָוואְלט, ֶגעֵהייְסן ָהאט ֵאייֶבעְרְׁשֶטער יין ַאֵליין ִוויל ֶמעְנְטׁש א   אֹויב ַאז ֶמען ֶזעהט, ֶגעְׁשֶטעְרט ִניְׁשט ִדיְך אּון ֶגעֶווען מ   ֶוועט, וואֹויל ז 
יין וייב ז   .ְׁשֶטעְרן ָגאְרִניְׁשט ִאים ו 

ייט ֶזעְלֶבע ִדי" אֹויְך ַאזֹוי אּון ייט ֶיעֶדע ִאין -" צ  אי, ֵאייֶבעְרְׁשְטן ֶדעם ִדיֶנען ֶמען ֶקען צ  וד   ֶמען ֶקען ַאָמאל, ַאְנֶדעְרׁש גֵאייִבי ֶעס ִאיז ַאו 
אֶוועֶנען אּון ֶלעְרֶנען אְלְטן צּוִריק ִזיְך ִמיְטן ֵאייֶבעְרְׁשְטן ֶדעם ִדיְנט ֶמען ַאָמאל אּון, ֵאייֶבעְרְׁשְטן צּום ֶרעְדן ֶמען ֶקען ַאָמאל, ד   טּוהן פּון ה 
אְרְבֶרעְנְגן טִניְׁש  ָזאל ֶמען ַאז ִאיז ִעיָקר ֶדער, ִניְׁשט ָטאר ֶמען ָוואס ייט ִדי פ   .צ 

אץ ֶזעְלֶבע ִדי" אּון אץ ֶיעֶדע אֹויף, ִאיֶבעָראל ִאיז ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶדער -" ְפל  אר אּון, ְפל  וייֶטער ֶמען ֶקען טּוהן ְתׁשּוָבה צּו ְכֵדי ֶדעְרפ   ו 
ייְבן אץ ֶזעְלְבן ן'אֹויפְ  ְבל  ָצב ֶזעְלְבן ן'אֹויפְ  אּון ְפל  אְרף ִעיָקר ֶדער ,מ   אֹויף ֵאייֶבעְרְׁשְטן צּום ֶרעְדן ָאְנֵהייְבן אּון מֹויל ָדאס ֶעֶפעֶנען ָנאר ֶמען ד 

אְך, ֵאייֶגעֶנע ִדי  .ִאיד ֶעְרִליֶכער ַאן ֶוועְרן ָזאל ֶער ַאז ֵאייֶבעְרְׁשְטן צּום ֶמעְנְטׁש ֶדעם ִפיְרט ָוואס ֶוועג ִדי ִאיז ָדאס אּון ְׁשְפר 
אְרף ֶמען רָאֶבע ֲחָמנּות ס'ֵאייֶבעְרְׁשְטנְ  ֶדעם ַאז, ְתׁשּוָבה פּון ְיסֹודֹות ִוויְכִטיְגְסֶטע ִדי פּון ֵאייְנס ֶגעֶדעְנְקן אֹויְך ד  יין ָאן ִאיז ר   אּון, ְגֶרעִניץ ק 
אר  ָנאְך ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶדער ָהאט, ֲעֵבירֹות ֶעְרְגְסֶטע ִדי ּוהןֶגעט ָהאט ֶער ֲאִפילּו, ָאְפֶגעטּוהן ָנאר ָהאט ֶמעְנְטׁש א   ֲעֵבירֹות ָוואֶסעֶרע ֶדעְרפ 

ֲחָמנּות ַאְלץ  .טּוהן ְתׁשּוָבה ַאְלץ ָנאְך ֶקען ֶער אּון ִאים אֹויף ר 
ר ִאין ְׁשֵטייט ֶעס ָוואס ֶדעם אֹויף( א"ע ִסיָמן ן"ָהר   ִשיחֹות) ָזאְגט ֶרִבי ֶדער ָקדֹוׁש ֹזה  ְבִרית ְפג ם פּון ָרהֲעֵבי ִדי אֹויף ַאז ה  ֲחָמָנא ה   ָהאט, ִליְצָלן ר 

אְרְׁשֵטייט ֵקייֶנער ַאז ֶגעָזאְגט ֶרִבי ֶדער ט ֶדעם ִניְׁשט פ  ר ִאין ְפׁש   ֶווען ֲאִפילּו, ֶדעם אֹויף ְתׁשּוָבה ָיא ֶהעְלְפט ֶעס ַאז ָזאְגט ֶער אּון, ֶער ָנאר ֹזה 
אְך ֵזייֶער ָהאט ֶמעְנְטׁש ֶדער  .ִזיְנִדיְגטֶגע ַאס 

ְסִביר ֶעס ִאיז ָנָתן ֶרִבי אּון אְרף ֶער ַאז, ֶמעְנְטׁש פּוֶנעם ִנָסיֹון ֶדער ִאיז ָדאס ַאז '(ד אֹות, ד"ה, ְתִפִלין ֲהָלכֹות ִליקּוֵטי) מ   ִניְׁשט ֶהעְלְפט ֶעס ַאז ֶהעְרן ד 
יין יין ִניְׁשט ָהאט ֶמעְנְטׁש ֶדער אֹויב, טּוהן ֶיעְצט ֵגייט ֶמעְנְטׁש רֶדע ָוואס ֶזעהן ִוויל ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶדער אּון, ְתׁשּוָבה ק   ִווי ַאזֹוי אּון, ֵשֶכל ק 
יין ִניְׁשט ֶהעְלְפט ַאז ֶהעְרט ֶער אֶקע ֶער ֶוועְרט ס'ֶדעָמאְלט, אֹויף ַאֶלעס ֶער ֶגעְבט ְתׁשּוָבה ק  אְלן ט  אְרפ   ֶדער ָאֶבער אֹויב, ֶוועְלְטן ֵבייֶדע פּון פ 

יין ִאיז ָדאס ַאז ֵווייְסט ֶער אּון ְקלּוג ִאיז ֶמעְנְטׁש יין אֹויף ִניְׁשט קּוְקט ֶער אּון, ִנָסיֹון ז  אְרְקט ֶער ָנאר ז אְך ׁשּום ק   צּום ֵגיין צּו צּוִריק ִזיְך ְׁשט 
יין ָאְנֶנעֶמען ִזיֶכער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶדער ֶוועט, ֵאייֶבעְרְׁשְטן אֶרעְכְטן ַאֶלעס ֶוועט ֶער אּון ְתׁשּוָבה ז   ִדי אֹויף ֶלעְבן ְגִליְקִליְך א   ָהאְבן אּון פ 

 .ֶוועְלט ֶיעֶנע אֹויף אּון ֶוועְלט
אר אּון יין ִניְׁשט, ֵאייֶנעם פּון ֶהעְרט ֶמען אֹויב ֶדעְרפ  יין ִניְׁשט ֶהעְלְפט ֶעס ֵאָמאל ֶווען ָדא ִאיז ֶעס ַאז, ֶוועם פּון ִחילּוק ק   אֹויב, "ְתׁשּוָבה ק 

אְרף", טּוהן ְתׁשּוָבה ִניְׁשט ׁשֹוין ֶקעְנְסטּו, ָדאס אּון ָדאס ֶגעטּוהן ָהאְסט דּו ְך פּוֶנעם ָׁשִליח   א   ָנאר ִאיז ֶמעְנְטׁש ֶדער ַאז ִוויְסן ֶמען ד  מ   ֶמם-ס 
וייֶטעְרן צּו יין ֶגעְׁשֶטעְלט ִניְׁשט ָהאט ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶדער, ִאים צּו צּוֶהעְרן ִזיְך ארטָ  ֶמען אּון, ֵאייֶבעְרְׁשְטן פּוֶנעם ֶמעְנְטׁש ֶדעם ֶדעְרו   ׁשּום ק 

ן ן'אֹויפְ  ֶמעְנְטׁש אר, ֵגיִהֹנם אּון ֵעֶדן ג  יין ֶדעְרפ   ְךִזי ֶוועְנְדט ָדאס, ִניְׁשט ָאֶדער טּוהן ְתׁשּוָבה ָיא ֶקען ֶעס ֶווער ָזאְגן ִניְׁשט ֶמעְנְטׁש ׁשּום ֶקען ק 
ֲחָמנּות ס'ֵאייֶבעְרְשְטנְ  ֶדעם אּון, ֵאייֶבעְרְׁשְטן ִאיֶנעם ָנאר  .ְתׁשּוָבה טּוט ָוואס ֶיעְדן ָאן ֶנעְמט ֶער אּון, ִׁשיעּור א   ָאן ִאיז ר 

 .ֶבֱאֶמת טּוהן ְתׁשּוָבה אּון ֵאייֶבעְרְׁשְטן צּום ֶרעְדן צּו זֹוֶכה ִאיז ָוואס ֶדעם ִאיז וואֹויל
ָרא ִשיחֹות)  (ב"י', י', ח ֵחֶלק ְתׁשּוָבה ֶעֶרְך ׁש"מֹוה 

   

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ן ַאז ֶער ָז טְׁ ׁשְׁ ט ֶדעם ֵאייֶבערְׁ אל טֹוָבה, אּון ֶער ֶבעהְׁ
ן. פְׁ  ִאים ֶהעלְׁ

ַׁשט ִאין ָפסּוק,  ל ִתיְראּו ָדאס ִאיז פְׁ ִחְזקּו ְוִאְמצּו אַּ
ְרצּו ִמְפנֵּיֶהם עַּ ל תַּ טְואַּ ק ִדיךְׁ אּון ָהאב ִויׁשְׁ ַטארְׁ  , ׁשְׁ
ט,  ִויׁשְׁ ְך עִ מֹוָרא פּון ָגארְׁ ֹהלֵּ ְך ִכי ה' ֱאֹלֶקיךָׁ הּוא הַּ מָׁ

, ְזֶבךָׁ ט ַאז ֶדער  ֹלא יְַּרְפךָׁ ְוֹלא יַּעַּ ַווייל דּו ֵווייסְׁ
ֶטער ׁשְׁ ִדיג ִמיט ִדיר אּון ֶער ֶוועט ֵאייֶבערְׁ ֶטעוְׁ  ֵגייט שְׁ

ן. ָלאזְׁ ט ַפארְׁ  ִדיר ִויׁשְׁ
ן, עֶ וואוֹ  טְׁ ׁשְׁ ן ֵאייֶבערְׁ ט ִמיטְׁ ר יל ִאיז ֶדעם ָוואס ֶלעבְׁ

ן ֶדעם גַ  ן, ֶווער ֶער ָהאבְׁ טְׁ ׁשְׁ ט צּום ֵאייֶבערְׁ ן ֵעֶדן ֶרעדְׁ
ט.  ָואךְׁ אֹויף ִדי ֶוועלְׁ

 )ֹזא  ַהתֹוָרה ַוֵיֶלךְׁ ב'(
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דהמשך בדף 

 ~ מוסדותינו הק' נייעס אינערהאלב~ 
 המשך

נאכן רבי'נס פטירה איז ארויסגעוואקסן א בוים אויף דעם פלאץ ווי דער רבי איז נפטר 
און מתפלל זיין,  געווארן, און אנשי שלומינו ברסלב'ע חסידים פלעגן דארט גיין זאגן תהלים

און עד היום ווען מען פארט צום רבי'ן אויף ראש השנה גייען אסאך אידן ארויף אויך צום 
 רבי'נס הויז ווי דער רבי איז דארט נפטר געווארן צו מתפלל זיין דארט.

ז מיטן גאנצן הויף פצוקויפן דעם הוידאס יאר איז געלונגען מיטן אייבערשטנ'ס הילף א
צו דאווענען דארט אום ראש ארום, און מען פלאנט אי"ה דארט אויפצובויען א ריזיגע קלויז 

 השנה מיטן קיבוץ הקדוש.
, אלעס איז אפגעטיילט פון ציון מיט א טיפע ט  אבער  ,די הויז געפינט זיך אנטקעגן דעם ציון

 צו בויען א בריק פונעם ציון ביזן הויז אז מען זאל גרינג צוקומען אהין.און מען פלאנט אי"ה 
 לפני ה' ישפוך שיחו!

*** 
 בחורי הישיבה אינאיינעם ראש השנה אין אומן

י סעודות האט מען דא הערליכע יום טוב האבן די בחורים אפגעראכטן אינאיינעם אין אומן, 
 געגעסן אינאיינעם ווען מען האט געזינגען ניגוני התעוררות, לכבוד דעם הייליגן טאג.

מען האט געקענט זעהן בחוש וואס דער רבי האט געזאגט: "ווען קעניגן זאלן וויסן וואסערע 
ביי דרך ארץ איך לערן אויס פאר מיינע מענטשן וואלטן זיי געשיקט זייערע קינדער לערנען 

מיר" ווי עס זאגן עדות ווער עס האט עס מיטגעהאלטן, די דרך ארץ וואס די בחורים האבן זיך 
 אויפגעפירט צום באוואונדערן.

אויף הישיבה אויף א נסיעה  זענען די בחורים געפארן מיטן ראשפאר ראש השנה, מיטוואך 
ווי רבי נתן  ברסלבדי שטאט צו ט, די ערשטע איז מען געפארן קברי צדיקים אין די אומגעגענ

 א לאנגע צייט און זיך אויסגעבעטן אלעס גוט'ס. מתפלל געוועןליגט, ווי מען האט דארט 
צום בעל שם טוב מיט זיינע תלמידים, ווי מען האט  עביזשמען געפארן צו מעזפון דארט איז 

עות, דערנאך איז מען ביים די הייליגע קברים און אויסגעבעטן אלע ישו געוועןשיח שופך 
ה בעל שם טוב, ווי דער ראש הישיבה האט דארט געגעבן א דרשוכן די הויז פון געגאנגען באז

 פאר די בחורים.
האט דערציילט די מעשה ווי אזוי דער בעל שם טוב איז געווארן א צדיק, ישיבה ראש הער ד

דער בעל שם טוב איז נאך געווען  ווען זיין טאטע רבי אליעזר איז אוועק פון דער וועלט ווען
דו גייסט יעצט בלייבן " :יק'זיין קליינעם ישראלפינף יאר אלט, און ער האט געזאגט פאר 

דער  ,ט קיינמאל נישט אליינ'סזזאלסט שטענדיג געדענקן אז דו בי אליינ'ס, אבער דו
ן", ט זאלסטו בעטן פונעם אייבערשטסאייבערשטער איז מיט דיר שטענדיג, און וואס דו דארפ

גאנץ לעבן, ער האט אסאך גערעדט צום אייבערשטן, און אזוי יין זאון דאס האט אים באגלייט 
 .י וועלטדצדיק וואס האט באלאכטן גרויסער איז ער געווארן א 

ווי באקאנט איז דער הייליגער רבי געבוירן געבוירן אין דעם הויז פון בעל שם טוב, זיין מאמע 
 הויז בעל שם טוב האט געוואוינט אין דעםן אן אייניקל פון די צדיקת פיגא ע"ה וואס איז געווע

די תלמידי  וען א אינגל פלעגןרבי'ן, און ווען דער רבי איז געו און זי האט דארט געבוירן דעם
לן ביים הויז פון בעל שם טוב, און , און פלעגן זיך אפשטעקבר הבעל שם טוב קומען צו זיין

 איבערשמועסן די תורות פון בעל שם טוב.
מעשה ווי אזוי דער בעל שם טוב  נטעאדערמנדערציילט די אויב י דארטאיינמאל האבן זי

איז געווארן א צדיק, און דער רבי וואס איז געווען דעמאלט'ס א קליין אינגל האט דאס 
 געהערט, און דאס האט אויפגעוועקט זיין הארץ דאס נאכצומאכן און אזוי איז ער אויך געווארן

 א גרויסער צדיק וואס באשיינט די וועלט.
אויך , לאמיר האט דער ראש הישיבה אויסגעפירט: יעצט ווען מיר געפינען זיך אין דעם הויז

ן מיר אויך ווערן לצו רעדן צום אייבערשטן, ווע, לאמיר אויך אנהייבן ומאכןאנהייבן דאס נאכצ
 גרויסע צדיקים.

 ון זיך ארויס געלאזט אין א רקידה.רנאך האט מען דארט געדאווענט מעריב אדע
צוריק געפארן אויף אומן ווי  ךאזוי ווי עס איז שוין געווארן שפעט איז מען פון דארט גליי

 קומען אין די פארטאג'ס שעה'ן.אנגעמען איז שוין 
 אשרינו מה טוב חלקינו!

*** 

 נייע סידי "פון יעצט" מאכט א מהפכה אין אומן
די נייע סידי "פון יעצט" וואס איז ארויס געקומען יעצט פאר ראש השנה מיט אידישע 

 האט געמאכט אן איבערקערעניש אין אומן. ניגונים וואס מען זינגט צום אייבערשטן
צושפרייט געווארן אויף דער וועלט, האט מען שוין שוין זענען  סאזוי ווי די ביז יעצטיגע סידי

עס שוין ארויס געבן אויף א פראפעסיאנאלן וועג, און דערפאר יעצט ווען געווארט אז מען זאל 
 רן מיט אפענע הענט.עס איז ארויסגעקומען די נייע סידי איז עס צוכאפט געווא

מען האט געברענגט אויף אומן צו פארקויפן, זענען נישט די טויזנטער סידיס וואס 
נאכגעקומען דעם גרויסן פארלאנג, ווען יעדער האט נאר געזוכט ווי קען מען נאך באקומען די 

 סידי.
פאר די פארקויפער'ס פון די סידי, אז די ניגונים  צענדליגע אידן האט זיך אויסגעדרוקט

אז זיי זאלן אנהייבן רעדן צום  עפנט זייער הארץ, און נאר די ניגונים האט זיי געמאכט
 אייבערשטן.

 טאטע איך זינג צו דיר!
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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~ 
~ ~ ~ 

 י תפלותטער אידן האלטן מיט דטויזענ
 אין קלויז אין אומןמיט מוהרא"ש שליט"א  און דרשות

 .אין אומןראש השנה געהאלטן דעם מיט ליכע יום טוב האבן טויזנטער אידןרא הע
אנגעהויבן האט זיך עס שוין די שבת פאר ראש השנה ווען רוב אידן זענען שוין געקומען אויף אומן נאך 

ינעם מיט געדאווענט אינאי, די קלויז איז געווען אנגעפילט מיט טויזנטער אידן וואס האבן ר שבתפא
אין אומן נעבן דעם ציון הקדוש צו אויס'פועל'ן  לעצטן שבת פון יאר דעם טמוהרא"ש, און אויסגעניצ

 אלעס גוט'ס.
 צוליב חולשת גופו פון מוהרא"ש איז נישט פארגעקומען קיין דרשות אום שבת.

ות איז מוהרא"ש ארויף געגאנגען צום ציון אינאיינעם מיט בערך א האלבע שעה נאך חצמוצאי שבת 
הונדערטער תלמידים, מוהרא"ש האט געזאגט תיקון הכללי און מתפלל געווען ביים ציון פאר א לענגערע 

 זכור ברית""געזאגט סליחות האט מען ז ווי צייט, דערנאך איז מוהרא"ש צוריק אראפגעגאנגען צום קלוי
תפלות האבן געשפאלטן הימלען, ווען אלע אידן האבן זיך אויסגעבעטן א  אינאיינעם מיט מוהרא"ש, די

יאר, אזוי ווי דער רבי האט געזאגט "אנדערע וואלטן זיך געוואונטשן אזא ראש השנה ווי  טגוט געבענטש
 יך געענדיגט אין די פארטאג'ס שעה'ן., די סליחות האט ז"נז ערב ראש השנהוביי א

ערב ראש השנה האט מען געדאווענט שחרית אין קלויז און גלייך נאך שחרית צומארגנ'ס אינדערפרי 
וען "פדיון נפש" אזוי ווי דער רבי זאגט אז ערב ראש השנה איז גוט צו געבן א פדיון, טויזנטער אידן איז געו

, עס האט זיך געשלענגלט דיוןפצו געבן א  והרא"שמצו האבן באלאגערט דעם קלויז צו קענען צוקומען 
, ווען מוהרא"ש האט אנגעוואונטשן פאר יעדן שעותלאנגע שורות, וואס האט זיך געצויגן פאר לאנגע 

 יאר, א שנה טובה ומתוקה מיט אלע ישועות. טא גוט געבענטש םאיינע
תפלות פון ראש השנה זענען פארגעקומען אין קלויז מיט מוהרא"ש, די קלויז איז געווען  אלע

איבערפילט פון עק צו עק מיט טויזענטער מענטשן, א קאפעליע פון בחורי ישיבתינו הקדושה זענען 
 .געשטאנען ארום דעם בעל תפלה אין געזונגען אינאיינעם וואס האט אפגעהילכט ווייט ארום דעם קלויז

, וואס האט מיט זיין שיינע הארציגע קול מעורר שיבהישחרית איז געווען דער בעל תפלה דער ראש ה
נען האבן זיי נאך עגעווען דעם עולם, ווי אסאך האבן זיך אויסגעדרוקט אז אזא שיינע הארציגע דאוו

וסף האט געדאווענט דער בעל תפלה , דערנאך האט מוהרא"ש געבלאזן שופר, מקיינמאל נישט געהערט
ן ענגיגעהאלפן זבחורים האבן משוררים די נ"י מחשובי אנשי שלומינו, ווען די  מו"ה דניאל בוים

 אינאיינעם.
מיטן אייבערשטנ'ס הילף האט מוהרא"ש שוין געגעבן ראש השנה א דרשה, נאך מנחה האט מוהרא"ש 

מחה אז מיר האבן זוכה געווען צו זיין ביים רבי'ן גערעדט א לערגערע דרשה ארויסברענגדיג אונזער ש
וועט קומען צו אים אויף ראש השנה וועט ער  עסאויף ראש השנה, וואס דער רבי האט צוגעזאגט אז ווער 

פן ראש השנה, ר העלהעלפן א גאנץ יאר קען ער אבעאים העלפן, און אפילו מענטשן וועם ער קען נישט 
אויך האט מוהרא"ש מעורר געווען דעם עולם צו אויסניצן די עטליכע טעג וואס מען איז אין אומן צו זיין 
ביים ציון און זיך אויסבעטן אלעס גוט'ס פאר א גאנץ יאר, און דער עיקר אז מען זאל ניצן די אלע עצות 

ו איז די טיר פארן מענטש צו אנקומען צ פון רבי'ן, זיך צוצוגיוואוינען צו רעדן צום אייבערשטן, וואס דאס
 אלעס גוט'ס.

דעם צווייטן טאג איז ווייטער געווען זייער שיין אלע תפלות ביי מוהרא"ש אין קלויז, אזוי ווי די ערשטע 
 טאג.

דארף  ןווען א דרשה, ווי מוהרא"ש האט גערעדט וואס מעווייטער געה איז די צווייטע טאג נאך מנח
רעדן צום  ז געלערנט צוי האט אונמיטנעמען פון ראש השנה אויף א גאנץ יאר, אלע לימודים וואס דער רב

אייבערשטן אויף אידיש, צו לערנען תורה אויפ'ן דרך הלימוד פון רבי'ן וואס דער רבי האט אונז געלערנט 
אז אפילו ווען מען פארשטייט נישט קען מען זאגן די ווערטער פון די הייליגע תורה, און אז מען זאל זיין 

וועט מען דאס טוהן וועט מען זיכער האבן א גוט  ביע זאך וואס מען טוט, און אויעדע גוטפרייליך מיט א 
 .געבענטשט יאר

יעדן פערזענדליך א גוט געבענטשט יאר, ווייל צוליב  טשהאט מוהרא"ש געזאגט אז ער וואונ דערנאך
חולשת גופו קען ער נישט אויפנעמען יעדן באזונדער, און ער האט זיך באדאנקט פאר אלע וואס האבן 

 ו השלמה והמהירה.זאל ווייטער איינרייסן לרפואתמתפלל געווען פאר זיין געזונט און געבעטן אז מען 
א גוט  טנאך יום טוב איז דער עולם אהיים געפארן פרייליך וויסענדיג אז מען האט אויסגע'פועל'

 געבענטשט יאר.
 ראש השנה ביי מיר איז גרעסער פון אלעס!

*** 
 אין אומן פאר קהלות היכל הקודש געבויעט א נייע הערליכע קלויז ווערט

דאס הויז ווי דער רבי האט  גרויס פרייד הערשט ביי אנשי שלומינו אז מען האט דאס יאר אפגעקויפט
 געוואוינט אין אומן זיינע לעצטע יארן.

רבי געוואוינט אין אומן די לעצטע יארן פון זיין לעבן, ווי ער האט דארט ווי באקאנט האט דער הייליגער 
 אויסגעהויכט זיין נשמה ושם חלקת מחוקק ספון.
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 ~ ַעל ְנִטיַלת לּוָלב ~
 ִדיָדן ָנַצח

ֵטייט ִאין ֹזַהר ַהָקדוֹ  ֶלען )ִתיקּוֵני ֹזַהר ַדף כט.( ש ֶעס שְׁ ָין פּון ָשאקְׁ ֶדער ִענְׁ
ן ֵיצֶ  ִריג ִמיטְׁ ן ֶזעֶנען ָדאךְׁ ֶגעֶווען ִאין ַא קְׁ ר ָהַרע לּוָלב, ַווייל ַאזֹוי ִווי ִדי ִאידְׁ

ן ֶווער ֶעס ָהאט ֶגעִוו ֵמיָלא ִווי ַאזֹוי ֶקען ֶמען ִוויסְׁ  ?יֶנעןאּום יֹום ִכיּפּור, מְׁ
ט, ִווי ַאזֹוי ֵוויָנאר ַאזֹוי וִ  ָחָמה אֹויף ֶדער ֶוועלְׁ ט וי ֶמען ֶזעהט ַביי ַא ִמלְׁ יסְׁ

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

ן טְׁ ן ַהאלְׁ  ִדי ד' ִמיִנים ָוואס ָדאס ִאיז זֵייֶער ֶגעֶווער, ֶזעהט ֶמען ַאז ִאידְׁ
 ִמיר ָהאְבן ֶגעִוויֶנען. -"ִדיָדן ָנַצח" 

ָחָמה, ָוואס ִליֶכע ִמלְׁ טְׁ ֵטיין, קֹוֶדם ַביי ַא ֶגעֶווענְׁ שְׁ ף ֶמען ַפארְׁ ִאיז ִדי  ַדארְׁ
ַראֶגע ֶווער ֶעס ָהאט ֶגעִוויֶנען? ֶמען ֶקען ָדאךְׁ ֶזעהן וֶ  וער ֶעס ָהאט פְׁ

ט ֶמען ָדאךְׁ ֶווער ֶעס ָהאט ֶגעִוויֶנען? ט ֶוועם, ֵווייסְׁ  ַבאִזיגְׁ
ֵטיין, ֶדער ָוואס ָהאט ֶגעִוויֶנען ִדי מִ  שְׁ ף ֶמען ַפארְׁ 'ס ַדארְׁ נְׁ ֵווייטְׁ ָחָמה אּון צְׁ לְׁ
טּו ַאז וֶ  סְׁ ָוואס ָזאגְׁ ן ָדאס ֶגעֶווער, ַפארְׁ וער ֶעס ֶקען ָדאךְׁ שֹוין ַאָראּפ ֵלייגְׁ

ט אוֹ ַהא ֶקערְׁ ט, ֶדער ָהאט ֶגעִוויֶנען? ַפארְׁ ט ִדי ֶגעֶווער ִאין ִדי ֶהענְׁ יב לְׁ
ִני ט ַאז ֶער ָהאט ָנאכְׁ ט ֵמיינְׁ ט ֶער ָנאךְׁ ִדי ֶגעֶווער ִאין ִדי ֶהענְׁ ט ַהאלְׁ שְׁ

ָחָמה. ן ִדי ִמלְׁ ִמיטְׁ ט ָנאךְׁ ִאינְׁ  ֶגעִוויֶנען, ֶער ַהאלְׁ
ָחָמה ט ֶרִבי ָנָתן ַאז ַביי ִדי ִמלְׁ ֶדערְׁ  ָזאגְׁ ן ֵיֶצר ָהַרע ֵגייט ֶעס ָגאר ַאנְׁ ש ִווי ִמיטְׁ

צֹויגֶ  ג ַפארְׁ ָחָמה ִאיז ַא ַלאנְׁ ָחָמה, ִדי ִמלְׁ ִליֶכע ִמלְׁ טְׁ עֶנע ַביי ַא ֶגעֶווענְׁ
ָחָמה, אּון  ְנְטׁש ֲאִפילּו ֶווען ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ָהאט ַבאִזיְגט ֶדעם ֶמעִמלְׁ

ֶטעֶרע ֲעֵבירֹות, ֵמייְנט ֶער ָהאט ִאים ַמְכִׁשיל ֶגעֶווען ִמיט ִבי
ער ָנאְכִניְׁשט ַאז ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ָהאט ֶגעִוויֶנען, ַווייל ִווי ַלאְנג דֶ 
ֶער  ֶמעְנְטׁש ְׁשַטאְרְקט ִזיְך אּון ֶער ֶגעְבט ִניְׁשט אֹויף ִדי ִמְלָחָמה,

ַכאְפן אּון ֶער ְפרּוִביְרט ַאַרייְנצּוטּוט ְתׁשּוָבה, ֵגייט ַווייֶטער ָאן, ֶער 
 ִמְצֹות אּון ַמֲעִשים טֹוִבים ִאיז ֶער ֶדער ֶגעִוויֶנער.

ן ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ִאיז ָנאר ֶדער ֶגעִוויֶנער ֶווען ֶער ֶקען ַבאַווייזְׁן צּו צ ֶרעכְׁ ּובְׁ
ן ֶמער אָ  ט ֶוועלְׁ ן אּון ִנישְׁ ֶגעבְׁ ש'ס מּוט, ַאז ֶער ָזאל אֹויפְׁ טְׁ ן ֶדעם ֶמענְׁ ֵהייבְׁ נְׁ

קפּון ֵניי, אָ  ַטארְׁ ט ִזיךְׁ שְׁ ש ַהאלְׁ טְׁ ג ֶדער ֶמענְׁ  ִאיז ֶער ֶדער  ,ֶבער ִווי ַלאנְׁ
 

 

 המשך בדף ב

 (15) 3,  גליון 2שנה                                                                        ק        לפ" גשנת תשע"תשרי,  ט"ו, חג הסוכות

 ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש
   ~ סּוָכה  ~

 

... יךְׁ מּוִציֶגע ש ִ  ִמיט ִדי ש ְׁ

ָוה פּון  ט ַאז ִדי ִמצְׁ ִליָט"א ָזאגְׁ מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ
ָוה ע ִמצְׁ לֶּ עִציעֶּ פֶּ ׁש  סּוָכה ִאיז ָגאר ַא סְׁ ערְׁ דֶּ ַאנְׁ

ׁש  טְׁ ענְׁ ער מֶּ ֹות, ַווייל דֶּ ע ִמצְׁ ערֶּ דֶּ ע ַאנְׁ פּון ַאלֶּ
ן ַאַריין ִאין ִדי סּוָכה, אּון  צְׁ ַגאנְׁ רֵגייט ִאינְׁ טּוט  עֶּ
ן ִאין ִדי סּוָכה,  ִמיּות'ִדיגֶּע ַזאכְׁ ע ַגׁשְׁ רַאלֶּ ט עֶּ סְׁ  ,עֶּ

ר ט אּון  עֶּ קְׁ ִרינְׁ רטְׁ ט ִאין ִדי סּוָכה, אּון  עֶּ ָלאפְׁ ׁשְׁ
ע זַ  דּוָׁשה פּון ִדי סּוָכה, ִדי ַאלֶּ ן ִדי קְׁ ן ָהאבְׁ אכְׁ

ָוה צּו ַזיין ִאין ִדי  ַווייל ָדאס ִאיז ָדאְך ִ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 ֵאיי ער דֶּ ט מֶּ ען ִפילְׁ ט אּון מֶּ ן ָדארְׁ טְׁ ׁשְׁ ערְׁ בֶּ
 ִאין ִדי סּוָכה.

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

ן טְׁ ׁשְׁ ערְׁ ען ִוויל. ֵאייבֶּ עס ָוואס מֶּ  ַאלֶּ
ֵטייט ִאין ׁש   ס ׁשְׁ )או"ח ִסי' תרל"ט ס"ד( ָחן ָערּוְך לְׁ 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 ָׁשם ִניׁשְׁ ס"ק )ָמֵגן ַאבְׁ

ָטאט ַא ׁשּוהל ָזאל י"ד(  ַאז אֹויב ִאיז ָדא ִאין ׁשְׁ
ף  וענֶּען ִאין ׁשּוהל, ַדארְׁ ט ַדאוֶּ ׁשְׁ ערְׁ דֶּ נְׁ ען ֵגיין עֶּ מֶּ
ען  ָטאט ִאיז דֶּ ע ׁשְׁ כֶּ ועלְׁ ֵטיין, ִאין וֶּ ׁשְׁ ען ַפארְׁ מֶּ

ער ׁש   ט ָדא ַקיין ׁשּוהל ַאז דֶּ ט לְׁ ִניׁשְׁ ָחן ָערּוְך ָזאגְׁ
ע ט'ס ָזאל מֶּ עָמאלְׁ ז ַאז דֶּ וענֶּען ִאין ִדי אּונְׁ ן ַדאוֶּ

 סּוָכה?
ִרית  ִפלֹות ַׁשחְׁ ת, ִדי תְׁ ענֶּען ֱאמֶּ ע זֶּ ָ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 זָ  ן אֹויף ִאיִדיׁש, מֶּ טְׁ ׁשְׁ ערְׁ ן צּום ֵאייבֶּ עדְׁ אל 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

ף ַריינְׁ  ,ַדארְׁ ן פְׁ ט צּו ַא גּוטְׁ עדְׁ ען רֶּ ד, ַאזֹוי ִווי מֶּ
ר גּוט צּו טּוהן ִאין ִדי סּוָכה, ַווייל   ָדאס ִאיז ֵזייעֶּ
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 ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש
 

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

ן. עבְׁ ִליְך לֶּ ִליקְׁ ן ַא גְׁ ועט ָהאבְׁ ען וֶּ ף, אּון מֶּ ען ַדארְׁ  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
ָמָרא זָ  ן ַא ִׁשידּוְך, ַאזֹוי ִווי ִדי גְׁ טְׁ ׁשְׁ ערְׁ ט ֵאייבֶּ 'ן ָפסּוק "ַבסּוכֹות )ֲעָרִכין ג:( אגְׁ אֹויפְׁ
ֵעין ָתדּורּו  בּו כְׁ ַעת ָיִמים", ֵתׁשְׁ בּו ִׁשבְׁ תֹו ַאף סּוָכה  -ֵתׁשְׁ ִאׁשְׁ ַמה ִדיָרה ִאיׁש וְׁ

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

ט 'ַמה ִדיָרה  ט גֶּעָזאגְׁ ל עֹוָלם דּו ָהאסְׁ ן "ִרבֹונֹו ׁשֶּ טְׁ ׁשְׁ ערְׁ ע ַטֲעָנה צּום ֵאייבֶּ גּוטֶּ
תֹו' ִאיְך ִבין ָדא ִאין ִדי סּוָכה ִאיְך ָהאב  ִאׁשְׁ תֹו ַאף סּוָכה ִאיׁש וְׁ ִאׁשְׁ ִאיׁש וְׁ

ן ַא ַוויי עלְׁ טֶּ טּו ִמיר צּוׁשְׁ סְׁ פְׁ ט ַדארְׁ ק, יֶּעצְׁ ב, ַאז ִאיְך ָזאל גֶּעטּוהן ַמיין ֵחלֶּ
ֵלימּות. ָוה ִבׁשְׁ ַקֵיים ַזיין ִדי ִמצְׁ ענֶּען מְׁ  קֶּ

ִ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

ע ֵאייבֶּ  ן ַא ִאיִדיׁשֶּ עלְׁ טֶּ ׁשְׁ ן אּון אֹויפְׁ ר ָזאל ֲחתּוָנה ָהאבְׁ ן ַאז עֶּ פְׁ עלְׁ ער הֶּ טֶּ ׁשְׁ ערְׁ
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

*** 

ּפַּ  ן אַּ ש ְׁ אּפְׁ ה...כַּ  אִציר ִאין ִדי סּוּכָּ

ט  ַסק'נְׁ ט גֶּע'פְׁ וערְׁ ָחן ָערּוְך וֶּ לְׁ ָוה )או"ח ִסי' תרל"ט ס"א( ִאין ׁש  "ָוואס ִאיז ִדי ִמצְׁ
ן סְׁ ׁש עֶּ טְׁ ענְׁ עג ָזאל ַא מֶּ ן טֶּ ע ִזיבְׁ צֶּ ן ,פּון סּוָכה? ִדי ַגאנְׁ קְׁ ִרינְׁ ן ,טְׁ ָלאפְׁ אּון , ׁשְׁ

ן' ִאין ִדי סּוָכה". ַפאִצירְׁ  'ׁשְׁ
ע סּוָכה ָוואס ִאיז  רֹויסֶּ ען ַאַזא גְׁ וער ָהאט דֶּ ן ִאין ִדי סּוָכה? וֶּ ַפאִצירְׁ ִדי ׁשְׁ

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 ָנאר עֶּ

ן צּום ֵאייבֶּ  עדְׁ רֶּ ען ִזיְך גּוט אֹויסְׁ ען מֶּ ן סּוָכה קֶּ ן ִמיטְׁ ַפאִצירְׁ ן, צּו ׁשְׁ טְׁ ׁשְׁ ערְׁ
ן ִאין ִדי סּוָכה. טְׁ ׁשְׁ ערְׁ  ֵאייבֶּ

ען ַארּום  ען מֶּ ַׁשט, ַאז ִאין ִדי סּוָכה קֶּ ען ַזיין ָנאְך ַא פְׁ ס קֶּ ער עֶּ ָאבֶּ
דֹוָׁשה. ן ִאין ִדי תֹוָרה ַהקְׁ ַפאִצירְׁ  ׁשְׁ

ר דֶּ  ן ַא ַמָתָנה ִדי "ֵסדֶּ ז גֶּעגֶּעבְׁ ִבי ָהאט אּונְׁ ער רֶּ ְך ַהִלימּוד" דֶּ )ִשיחֹות ָהַר"ן רֶּ

ע ֲחָלִקים ִאין ִדי תֹוָרה ִסיָמן ע"ו(  ן ַא ִׁשיעּור ִאין ַאלֶּ ׁש ָזאל ִזיְך ַמאכְׁ טְׁ ענְׁ ַאז ַא מֶּ
ָרא ַניֹות ,ִאין ִמקְׁ ָמָרא ,ִאין ִמׁשְׁ ר ָזאל  ,ִאין גְׁ ָחן ָערּוְך א.א.וו. אּון עֶּ לְׁ ִאין ׁש 

ער אֲ  טֶּ וערְׁ ן ִדי וֶּ ן ָזאגְׁ ֵהייבְׁ ט אּון ָאנְׁ ר ָזאגְׁ ט ָוואס עֶּ ֵטייט ִניׁשְׁ ׁשְׁ ר ַפארְׁ ִפילּו עֶּ
ועט ָדאס טּוהן  ׁש וֶּ טְׁ ענְׁ וען ַא מֶּ ט, אּון וֶּ ִניׁשְׁ ט ָגארְׁ ט ִניׁשְׁ קְׁ ענְׁ ר גֶּעדֶּ ֲאִפילּו עֶּ
עס  ֵטיין ַאלֶּ ׁשְׁ ועט ַפארְׁ ר וֶּ ענֶּען ִדי ֹמַח אּון עֶּ פֶּ ועט ִזיְך ִאים ִמיט ִדי ַצייט עֶּ וֶּ

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

ט. ועלְׁ  וֶּ
ט  ָמָרא ָזאגְׁ ן פּון ִדי :( כח)סּוָכה אּון ִדי גְׁ רֹויסְׁ דְׁ ען ִאינְׁ ִעיּון ָזאל מֶּ נֶּען בְׁ ערְׁ ַאז לֶּ

ען טּוהן ִאין ִדי סּוָכה, זֶּעהט סּוָכה,  ָסא ָדאס ָזאל מֶּ ִגירְׁ ן תֹוָרה בְׁ ער ָזאגְׁ ָאבֶּ
ן ִדי ַצייט אּון  צּוִניצְׁ ַלאץ אֹויסְׁ ִטיגֶּע פְׁ ען ַאז ִאין ִדי סּוָכה ִאיז ִדי ִריכְׁ מֶּ

ט ִזיְך ַארַ  ען נֶּעמְׁ ִבי'ן, מֶּ ְך ַהִלימּוד פּון רֶּ רֶּ 'ן דֶּ ע ִׁשיעּוִרים אֹויפְׁ נֶּען ַאלֶּ ערְׁ יין ַא לֶּ
ע  ל פּון יֶּעדֶּ ְך ַאִביסְׁ ט דּורְׁ ַפאִצירְׁ ען ׁשְׁ ָפִרים ִאין ִדי סּוָכה אּון מֶּ ן סְׁ הֹויפְׁ

ָמָרא  ,ִׁשיעּור ל גְׁ ִהִלים, ַאִביסְׁ ל תְׁ ַניֹות, ַאִביסְׁ ל ִמׁשְׁ ל חּוָמׁש, ַאִביסְׁ ַאִביסְׁ
ַחת תֹוָרה ִמיט ָגא ען צּוֵגיין צּום ִשמְׁ ועט מֶּ ער א.א.וו. אּון ַאזֹוי וֶּ דֶּ ר ַאן ַאנְׁ

נֶּען ִדי  ערְׁ ט ִדי ַצייט ִמיט לֶּ גֶּעִניצְׁ ען ָהאט אֹויסְׁ ִדיג ַאז מֶּ ענְׁ ַמאק ִוויסֶּ גֶּעׁשְׁ
 ֵהייִליגֶּע תֹוָרה.

וַ  דּוַׁשת ִמצְׁ ְך קְׁ רֶּ  ת סּוָכה()ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחלֶּק ט"ו עֶּ

 

   

 ִדיָדן ָנַצח
ט ִאיז ֶער ָנאךְׁ ַווייט פּוֶנעם  ֶגעִוויֶנער, ֲאִפילּו ֶיעצְׁ

ן, ֶוועט ֶער ָאֶבער ִמיט ִדי ַצייט ֶווערְׁ  טְׁ שְׁ ן ַאן ֵאייֶבערְׁ
ִליֶכער ִאיד.  ֱאֶמת'ֶער ֶערְׁ

ן ַהאָדאס אִ  ג ִדי ִאידְׁ ַשט ִאין ֶדעם ֹזַהר, ִווי ַלאנְׁ ן יז ּפְׁ טְׁ לְׁ
ט,  ֵזיי ָהאְבן ִדי ד' ִמיִנים ִדי ֶגעֶווער ִאין ִדי ַהאנְׁ

אס ָנאְכִניְׁשט אֹויְפֶגעֶגעְבן ֶדעם ַקאְמפ, ֵמייְנט דָ 
ן ֶקען מֶ  ַאז ֵזיי ָהאְבן ֶגעִוויֶנען, רֹויסְׁ דְׁ ש פּון ִאינְׁ ען ָכאטְׁ

הט ט ֶזעהן ֶווער ֶעס ָהאט ֶגעִוויֶנען, ֶעס ֶזעֶבֱאֶמת ִנישְׁ 
ֶער  אֹויס ַאזֹוי ִווי ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ָהאט ֶגעִוויֶנען ַווייל

טְׁ  ִשיל ַזיין ֶדעם ֶמענְׁ ִליַח ֶגעֶווען צּו ַמכְׁ ש ִמיט ָהאט ַמצְׁ
ִני ש ָהאט ָנאכְׁ טְׁ ט ֲעֵבירֹות, אֹויב ָאֶבער ֶדער ֶמענְׁ שְׁ

ן ִאיז  ֶגעֶגעבְׁ "ִדיָדן ֶער ֶבֱאֶמת ֶדער ֶגעִוויֶנער, אֹויפְׁ
 ָנַצח".

ט אַ  ש ָוואס ֵווייסְׁ טְׁ ַפאר וואֹויל ִאיז ֶדעם ֶמענְׁ ז ֶדער ֶדערְׁ
ן ִעיָקר ִציהל פּוֶנעם ֵיֶצר ָהַרע ִאיז ָנאר ִאים צּו צּובְׁ  ֶרעכְׁ
ג, אּון ֶער ָלאזְׁ  ן ִדי ָהאֶפענּונְׁ ֶגעבְׁ ט ִזיךְׁ ַאז ֶער ָזאל אֹויפְׁ

ט פּון אִ  טִנישְׁ פְׁ ִאים  ים, ֲאִפילּו ֶווען ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ַווארְׁ
ט אֹויף, ֶוועט ֶער ָמאל ִנישְׁ ט ֶער ֵקיינְׁ  ַאָראּפ, ֶגעבְׁ

ִליֶכער ִאיד אּון  ִזיֶכער צּום סֹוף זֹוֶכה ַזיין צּו ַזיין ַאן ֶערְׁ
ט אּון א ן ַאֶלעס גּוט'ס אֹויף ִדי ֶוועלְׁ ֹויף ֶער ֶוועט ָהאבְׁ

ט.  ֶיעֶנע ֶוועלְׁ
 יקּוֵטי ֲהָלכֹות, ֲהָלכֹות ַשָבת ה"ז אֹות נ"ד()לִ 

 

ֶלעם אּבְׁ רָּ ט אַּ ּפְׁ אסְׁ  הָּ
ן? ִמיט  ִדי אֹויגְׁ
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ב ~ ֶלען לּולָּ אקְׁ ָּ ונֹות פּון ש  וָּ  ~ ִדי ּכַּ

ט ַאז ִאין  ן לּוָלב, ִדי ֶעס ִאיז ַבאַקאנְׁ ט ִמיטְׁ לְׁ ַנֲענּוִעים ָוואס ֶמען ָשאקְׁ
ט אֹויף ֶדע גְׁ ֶרענְׁ ן, ֶדער ֲאִר"י ַהָקדֹוש בְׁ רֹויֶסע ַזאכְׁ ט ִאין ֶדעם גְׁ ם ִליגְׁ

רֹויֶסע ַכָוונֹות  ִרי ֵעץ ַחִיים שַ גְׁ  ַער ַהּלּוָלב פ"ג(.)ּפְׁ
טּות ִדי ַכָוונֹות ָוואס ֶמען ָזאל אִ  ַּפשְׁ ן אֹויךְׁ בְׁ ִזין ָאֶבער ֶמען ֶקען ָזאגְׁ ינְׁ

ֶלען ִדי ַנֲענּוִעים, ָוואס פּון ֶדעם ֶקען ֶמען ֶנעֶמען ן ַביים ָשאקְׁ רֹויס  ָהאבְׁ גְׁ
ן. צּוֵגיין ִאין ֶלעבְׁ  ִחיזּוק ָאנְׁ

 ַמֲעִריב-ִמְזָרח
ֵוויי מִ ֶמען ָשאקְׁ  ן, ָדאס ַווייזְׁט אֹויף צְׁ טְׁ ט אּון אֹויף אּונְׁ נְׁ ט אֹויף ָפארְׁ יֵני לְׁ

ט ִזיךְׁ  ש ֶגעִפינְׁ טְׁ ר ַאָמאל ֵגייט ִאים ַאֶלעס גּוט, עֶ  ,ַמָצִבים ִאין ָוואס ַא ֶמענְׁ
ן ַמאק ִאין ֶלעבְׁ ט ַא ֶגעשְׁ טְׁ  ,ִפילְׁ שְׁ ַמאק ִאין ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ן, ַא ֶגעשְׁ

ט ַקיין ַטַעםָאֶבער אַ  ט ִנישְׁ ִּפירְׁ ט, ֶמען שְׁ ֶקערְׁ ִאין  ָמאל ֵגייט ַאֶלעס ַפארְׁ
ט ִווי ֶמען ִוויל. ֶקערְׁ ט, ַאֶלעס ֵגייט ַפארְׁ ִנישְׁ  ָגארְׁ

ן, ֵסיי ֶווען ֶעס גֵ  טְׁ ט אּון פּון אּונְׁ נְׁ ט ֶמען פּון ָפארְׁ לְׁ ַפאר ָשאקְׁ ייט ִמיר ֶדערְׁ
ט גּוט ֵווייס ִאיךְׁ ַאז ַאֶלעס ִאיז ָנאר  גּוט אּון ֵסיי ֶווען ֶעס ֵגייט ִמיר ִנישְׁ

ן, אּון ָנאר צּו ִאים ֵגיי ִאיךְׁ  טְׁ שְׁ אּון ָנאר ֶער ֶוועט ִמיר  ,פּוֶנעם ֵאייֶבערְׁ
ן. פְׁ  ֶהעלְׁ

 ָצפֹון-ָדרֹום
ִמי ִניּות אּון ַגשְׁ ט רּוחְׁ ס, ָדאס ֵמיינְׁ קְׁ ט'ס אּון ִלינְׁ ט ֶרעכְׁ לְׁ ּות, ֶמען ָשאקְׁ

ט ַאז ִאיךְׁ ִוויל ִניּות צּו ָדאס ֵהייסְׁ ן ֵסיי ִמיט רּוחְׁ טְׁ שְׁ  ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבערְׁ
ִמיּות צּו ֶעסְׁ  ֹות, אּון ֵסיי ִמיט ַגשְׁ ֶנען אּון טּוהן ִמצְׁ ן אּון ַדאֶוועֶנען אּון ֶלערְׁ

ן, אַ  טְׁ שְׁ ן ֵאייֶבערְׁ ן, אֹויךְׁ ִמיטְׁ ֶפעִנישְׁ ן אּון טּוהן ַאֶלע ַבאֶדערְׁ קְׁ ִרינְׁ זֹוי ִווי ִדי טְׁ
ן. ֲהָלָכה ָוואס ֶטער ָהאט ֶגעֵהייסְׁ שְׁ  ֶדער ֵאייֶבערְׁ

ן, אֹויב ִוויל ֶמען ָנאר ר ֶדערְׁ ס ָאן ֶדעם ַאנְׁ ט ֵאיינְׁ ִניּות ַווייל ֶעס ֵגייט ִנישְׁ ּוחְׁ
ן, אּון דִ  טְׁ ט ַהאלְׁ ן אּון ֶעס ֶוועט ִזיךְׁ ִנישְׁ ִמיּות ֶוועט ֶעס צּוַפאלְׁ י ָאן ַגשְׁ

ט הָ  ט, ֶמען ֶקען ִנישְׁ ֶקערְׁ ֶבע ַפארְׁ ִניּות, ֶדער ֶזעלְׁ ִמיּות ָאן רּוחְׁ ן ַגשְׁ אבְׁ
ט דֶ  ט ֵבייֶדע צּוַזאם, ֶמען ִדינְׁ ֶטעלְׁ ֶטער ֶוועג ִאיז ֶוועט ֶמען שְׁ עם ֶבעסְׁ

ִמיּות. ן אֹויךְׁ ִמיט ִדי ַגשְׁ טְׁ שְׁ  ֵאייֶבערְׁ

 ַמָטה-ַמְעָלה
ל אֹויף ַארֹויף אּון אֹויף ַאָראּפ, ֵסיי ֶווען ִאי ט ין אֹויבְׁ בִ  ךְׁ ִאיךְׁ ָשאקְׁ ן ָנאנְׁ

ן טְׁ שְׁ ען ֵווייס ִאיךְׁ ַאז ִאיךְׁ ֶקען ֵגיין ָנאךְׁ ֶהעֶכער, אּון ֵסיי ֶוו ,צּום ֵאייֶבערְׁ
ן ִאיךְׁ ָהאב ֶגעטּוהן ֲעֵבירֹות ֵווייס ִאיךְׁ ַאז דֶ  ער ִאיךְׁ ִבין ַאָראּפ ֶגעַפאלְׁ
ִדיג צ ֶטענְׁ ץ ִמיט ִמיר, אּון ִאיךְׁ ֶקען שְׁ ֶטער ִאיז ָנאךְׁ ַאלְׁ שְׁ ּוִריק ֵאייֶבערְׁ

 )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן ו'(.קּוֶמען צּו ִאים 
ן ל ֶדעם לּוָלב פּון ַאֶלע ַזייטְׁ ִזין ֶווען ִאיךְׁ ָשאקְׁ , ִווי ַאזֹוי ָדאס ָהאב ִאיךְׁ ִאינְׁ

ֵרייֶען ט ִמיר דְׁ דִ  ,דּו ֶוועסְׁ ֶטענְׁ ֶטער ִאיז שְׁ שְׁ יג ִמיט ֵווייס ִאיךְׁ ַאז ֶדער ֵאייֶבערְׁ
ט ִאיז ִדי ִמיר, אּו ט ִדי ד' ִמיִנים ִאין ִדי ֶהענְׁ ַפאר ֶווען ֶמען ַהאלְׁ ן ֶדערְׁ

ן אַ  טְׁ שְׁ ן ַביים ֵאייֶבערְׁ ֶבעטְׁ ִטיֶגע ַצייט ָוואס ֶמען ֶקען ִזיךְׁ אֹויסְׁ ֶלעס ָוואס ִריכְׁ
ג ּפֹוֵעל'ן ַאֶלע יְׁשּועֹות. ִרינְׁ ט'ס גְׁ ף, אּון ֶמען ֶקען ֶדעָמאלְׁ  ֶמען ַדארְׁ

ָבָעה ִמיִנים()ִשיחֹות מֹוַהָרא  "ש ֵחֶלק ט"ו ֶעֶרךְׁ ַארְׁ

 

 ודש ברסלבבית המדרש היכל הק
 בנשיאות כ"ק מוהרא"ש שליט"א

27 Skillman St. 

 

 זמנים לחג הסוכות
 

 01:01הודו  01:11ברכות 

 0:11מנחה בשעה 
  

 

 הושענא רבא

 00:11משנה תורה בשעה 

 01:01שחרית בשעה 

  

 שמיני עצרת

 01:01הודו  01:11ברכות 

 0:11  מנחה

  

 שמחת תורה

 0:01הודו  0:11ברכות 

  0:01מנחה 
 ר כך נעילת החגואח
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אויף אימעיל, ווי אויך צו אדוועטייזן אינעם גליון  צו באקומען דעם גליון יעדע וואך

 Breslevcenter@gmail.com פארבינט אייך צו:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 נייעס אינערהאלב
 מוסדותינו הק'

~ ~ ~ 

 שיינע תפלות ביי מוהרא"ש יום כיפור
 סש דאאזוי ווי די פארגאנגענע יאר האט מוהרא"

יאר נאכאמאל אריבער גערופן דעם ראש השיבה 
ער זאל קומען מיט די בחורים דאווענען יום כיפור 

 בבית מדרשו אין בארא פארק.
די בחורים זענען טאקע אריבער אויף יום כיפור 

ישיבה האט געדאווענט צו מוהרא"ש, דער ראש ה
שחרית פארן עמוד, ווען די בחורים העלפן צו, מיט 

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

 געבענטשט יאר פאר גאנץ כלל ישראל.
 וביום צום כיפור יחתמון!

*** 
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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
 6:20הדלקת הנרות......................

 7:13................................מוצש"ק
 9:37....סוף זמן ק"ש....................
 שיעורים כסדרן

 י' .....שבת..........בבלי.................
 "זמ....כתובות ................ירושלמי

 תוספתא........בבא מציעא פרק י'
 
 
 

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

 

שָׁ ֵראִשית בָׁ בְ  א ֱאֹלִקים ֵאת הַּ ֶרץרָׁ אָׁ ִים ְוֵאת הָׁ ית , ָזאְגט ֶדער ֶמְדָרׁש מַּ )ְבֵראׁשִׁ

יְמל אִׁ ַרָבה א', ט"ו(  י הִׁ י ֵבית ַׁשַמאי ָזאְגן ַאז דִׁ יז קֹוֶדם ַבאַׁשאְפן ֶגעָוואְרן אּון דִׁ
יז קֹוֶדם ַבאַׁשאפְ  י ֶעְרד אִׁ ֵלל ָזאְגן ַאז דִׁ י ֵבית הִׁ י ֶעְרד, אּון דִׁ ן ֶגעָוואְרן ֶדעְרָנאְך דִׁ
יְך ו י אּון ֶער ָזאְגט: אִׁ ְמעֹון ֶבן יֹוַחאִׁ י ׁשִׁ יְמל, קּוְמט ֶרבִׁ י הִׁ ואּוְנֶדער אּון ֶדעְרָנאְך דִׁ

וי ַאזֹוי  יְך וִׁ יז קֹוֶדם בַ מִׁ יְך ָוואס ֶעס אִׁ יְגן זִׁ ֵלל ְקרִׁ י ֵבית ַׁשַמאי אּון ֵבית הִׁ אַׁשאְפן דִׁ
יְנֵאייֶנעם יְך ָזאג ַאז ֵבייֶדע ֶזעֶנען ַבאַׁשאְפן ֶגעָוואְרן אִׁ וי ַא ֶגעָוואְרן, ַווייל אִׁ , ַאזֹוי וִׁ

יְטן ֶדעְקל.  ָטאּפ מִׁ
יר ַאז  יז ָדאס ַמְסבִׁ יָט"א אִׁ ית פּון ַא ֶמעְנְטׁש אוֹ מֹוַהָרא"ׁש ְׁשלִׁ יָקר ַתְכלִׁ י  ֶדער עִׁ

יט  יּות אּון ֵסיי מִׁ יט רּוְחנִׁ יֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ֵסיי מִׁ יז צּו דִׁ י ֶוועְלט אִׁ דִׁ
יְׁשט ַאֶוועק ַוואְרְפן ַזי יְך ַדאְר  ֶער נִׁ ויל ַזיין ֶעְרלִׁ יד וִׁ יּות, ֶווען ַא אִׁ ין ַגאְנֶצע ַגְׁשמִׁ

יּות, ָנאר ַפא י ַגְׁשמִׁ יט דִׁ יֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן אֹויְך מִׁ ְרֶקעְרט, ֶמען ֶקען דִׁ
וי ֶדער ֵאייבֶ  יז, ַאזֹוי וִׁ י ֲהָלָכה אִׁ וי דִׁ יְך ַאזֹוי וִׁ יְרט זִׁ יּות, ֶווען ֶמען פִׁ עְרְׁשֶטער ַגְׁשמִׁ

 ָהאט ֶגעֵהייְסן.
י ֵבית ַׁשַמאי ֶזעֶנען ָדאְך ְשֶטענְ  ין ֶמְדָרׁש, דִׁ יז ְּפַׁשט אִׁ יט ָדאס אִׁ יג ֶגעַגאְנֶגען מִׁ דִׁ

יט ְׁשְטֶרעְנְגֵקייט, ֶדעְרַפאר ָהאְבן זֵיי ֶגעַהאְלְטן ַאז ֶמען קֶ  יֶנען ַהאְרְבַקייט מִׁ ען דִׁ
יְנַגאְנְצן ָאְּפֵׁשיי יְך אִׁ יּות, ֶמען ַדאְר  זִׁ יט רּוְחנִׁ י ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ָנאר מִׁ ְדן פּון דִׁ

יֶער, ַאז ֶמעֶוועְלט, ֶדעְרַפאר ָזאְגן זֵיי ַאז דִׁ  יז ַבאַׁשאְפן ֶגעָוואְרן ְפרִׁ יְמל אִׁ ן י הִׁ
יְמל ַזאְכן. יט הִׁ יֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ָנאר מִׁ  ַדאְר  דִׁ

י ְגָמָרא ֶדעְרֵצייְלט  וי דִׁ י )ַׁשָבת לא.(וִׁ ים צּו ַׁשַמאי זִׁ ְך צּו ַאז ֶעס ֶזעֶנען ֶגעקּוֶמען ֵגרִׁ
ֵלל ָהאט ֵזיי ָיא ְמַקֵרב גֶ ְמַגיֵיר ַזיין ָהאט ֶער ֵזיי ַאֶוועק גֶ  עֶווען, עְׁשטּוְּפט, ָאֶבער הִׁ

יז ֶגעֶווען  יָטה אִׁ ין ַגְׁשמִׁ צּו ַווייל ַזיין ׁשִׁ יְגן ָנאְך אִׁ י ָוואס לִׁ ילּו דִׁ יּות, ְמַקֵרב ַזיין ֲאפִׁ
יֶער ַבאַׁשאְפן ֶגעָוואְרן, ַאז ֶמען קֶ  יז ְפרִׁ י ֶעְרד אִׁ יֶנעֶדעְרַפאר ָזאְגט ֶער ַאז דִׁ ן ען דִׁ

יֶגע ַזאְכן. יּות'דִׁ יט ַגְׁשמִׁ י ֶעְרד ַזאְכן, מִׁ  ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן אֹויְך מִׁ
י אּון ָזאְגט:  ְמעֹון ֶבן יֹוַחאִׁ י ׁשִׁ ל ִניְשט ִדי גַּאנְ קּוְמט ֶרבִׁ אְרְשֵטיי ִבְכלַּ ֶֶצע ִאיְך פַּ

ֶלעס ֵאייְנ'ס, גְַּשִמיּות ִמיט רּוְחִניּות, ֶמען קֶ  ְחלֹוֶקת, ֶעס ִאיז אַּ ען ִמיט מַּ
אְרף ֶמען  ֶלעס ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, פּון ֵאיין זַּייט דַּ  אַּ

ְנֶדעֶרע זַּייט ֶקען ֶמען ֶלעְבן אַּ  אֶוועֶנען, אּון פּון ִדי אַּ  גּוֶטע ֶלעְרֶנען אּון דַּ
ְלחָׁ ועלְ י ֶוֶלעְבן אֹויף דִ  ֶוועק פּון שֻׁ אְנג ֶמען ֵגייט ִניְשט אַּ ן ט אֹויְך, ִווי לַּ

רּוךְ  ה ֵהייְסט.עָׁ כָׁ  , ֶמען ִפיְרט ִזיְך ִווי ִדי ֲהלָׁ
יְנֵאיינֶ  יְמל אּון ֶעְרד ֶזעֶנען ַבאַׁשאְפן ֶגעָוואְרן אִׁ י הִׁ וי ַא ֶדעְרַפאר ָזאְגט ֶער דִׁ עם וִׁ

יז ַאֶלעס ֵאייְנ'ס. יְטן ֶדעְקל, ַווייל ֶעס אִׁ  ָטאּפ מִׁ
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ת ְבֵראִשית   ~ בָׁ    ~שַּ

 

אס  םֶדע ית", דָּ ת ְבֵראשִׁ בָּ ת רּוְפט ֶמען "שַׁ בָּ שַׁ
ת  ְרשַׁ ואְך פַׁ י וָּ וייל ֶמען ֵלייְנט דִׁ יְשט נָּאר וַׁ יז נִׁ אִׁ

ית, נָּא יז ְבֵראשִׁ ת אִׁ בָּ וייל ֶדער שַׁ ר אֹויְך וַׁ
ית"  ת פּוֶנעם יָּאר,  -"ֵראשִׁ בָּ ֶדער ֶעְרְשֶטער שַׁ

יז  י יָּאר, ֶעס אִׁ יט ֶדעם ֵהייְבט ֶמען ָאן דִׁ אּון מִׁ
יְרט  וי ַאזֹוי ֶמען פִׁ אפ פּוֶנעם יָּאר, אּון וִׁ ֶדער קָּ
יְרן ַא  יְך פִׁ ת ַאזֹוי ֶוועט ֶמען זִׁ בָּ יְך אֹויף ֶדעם שַׁ זִׁ

אפ.גַׁאנְ  וייל ֶדער גּוף ֵגייט נָּאְכן קָּ  ץ יָּאר, וַׁ
ת  בָּ יז גּוט ֶדעם שַׁ אר אִׁ ֶדעְרפַׁ
ֶנֶפש  אְכן ַא ֶחְשבֹון הַׁ יְך מַׁ אְכְטן אּון זִׁ ייְנצּוְטרַׁ ַארַׁ
ואס  י יָּאר וָּ יְצן דִׁ וי ַאזֹוי אֹויְסצּונִׁ אן וִׁ אּון ַא ְפלַׁ
אְך צּום  יט ֶרעְדן ַאסַׁ יט גּוֶטע זַׁאְכן, מִׁ קּוְמט מִׁ

י ֵאיי ין דִׁ ים אִׁ יעּורִׁ אְכן שִׁ יְך מַׁ ֶבעְרְשְטן, אּון זִׁ
יְגן  ה, ַאזֹוי ֶוועְרט אֹויְך ֶגעְבֶרעְנְגט פּון ֵהיילִׁ ּתֹורָּ
אט ֶער  ית הָּ ת ְבֵראשִׁ בָּ ים" זי"ע ַאז שַׁ יִׁ ְבֵרי חַׁ "דִׁ
י  ים אֹויף דִׁ יעּורִׁ ייֶנע שִׁ ֵדר ֶגעֶווען זַׁ יְך ְמסַׁ זִׁ

אְנֶצע יָּאר.  גַׁ
וי אּון אֹויב ֶמען וֶ  ת וִׁ בָּ יְצן ֶדעם שַׁ ועט אֹויְסנִׁ

ואס ֶמען  יט גּוֶטע ְרצֹונֹות, וָּ יין, מִׁ אְרף צּו זַׁ ֶעס דַׁ
אס יָּאר טּוהן, ֶוועט נָּאְכֶדעם קּוֶמען ַא  ויל דָּ וִׁ

אְכן. יט ַאֶלע גּוֶטע זַׁ יל מִׁ  גּוֶטע יָּאר, פִׁ
יֶכע גּוֶטע נְ  יֶבעְרֵגיין ֶעְטלִׁ יר אִׁ אמִׁ קּודֹות לָּ

י ואס ֶמען ֶקען זִׁ ת ְך פָּ וָּ בָּ אְרֶנעֶמען ֶיעְצט שַׁ
אְנֶצע יָּאר. י גַׁ ית אֹויף דִׁ  ְבֵראשִׁ

 

 ַדאֶוועֶנען ִמיט ִמְנָין
 

יד  יְך ַא אִׁ אְרף זִׁ אְך דַׁ י ֶעְרְשֶטע זַׁ אְרֶנעֶמען פָּ דִׁ
ין ֵבית  ְניָּן אִׁ יט מִׁ אג מִׁ אֶוועֶנען ֶיעְדן טָּ צּו דַׁ

ֲעֶשה ת קֹוֶדש, ְלמַׁ בָּ ין שַׁ ט אִׁ ְפרַׁ ש, ּובִׁ ְדרָּ מִׁ ֶזעהט  הַׁ
י  וי דִׁ ין ֶדעם, וִׁ ְלֵזל אִׁ ֶמען ַאז ֶמעְנְטְשן ֶזעֶנען ְמזַׁ

אְגט  א זָּ רָּ כֹות ו:( ְגמָּ יז גָּאר ַא )ְברָּ אֶוועֶנען אִׁ ַאז דַׁ
ְלֵזל  ֶבער ֶמעְנְטְשן ֶזעֶנען ְמזַׁ הֹויֶכע ְגרֹויֶסע זַׁאְך אָּ
אֶוועֶנען  יְך מֹוֶרה ֵהיֶּתר צּו דַׁ יז זִׁ ין ֶדעם, ֶמען אִׁ אִׁ

יְנֶדעְרהֵ  ידּותאִׁ ְיחִׁ יְרט  ,יים בִׁ אְרלִׁ אּון דּוְרְך ֶדעם פַׁ
יבּור, ֶעְנְטֶפעְרן  ה ְבצִׁ לָּ ה פּון ְּתפִׁ ְצוָּ י מִׁ ֶמען דִׁ
ה, אּון  ּתֹורָּ יַאת הַׁ ְרכּו, אּון ְקרִׁ ה, בָּ ָאֵמן, ְקדּושָּ
יין ֵּתירּוץ  א קַׁ יְשטָּ ייְנט נִׁ יז שֹוין הַׁ ֶבֱאֶמת אִׁ

י אֶוועֶנען מִׁ יְשט צּו דַׁ ואס נִׁ אְרוָּ וייל פַׁ ן, וַׁ ְניָּ ט מִׁ
ט אֹויף ֶיעֶדע גַׁאס ַא  ְמעַׁ א כִׁ יז שֹוין דָּ ייְנט אִׁ הַׁ

ש, אּון ֶעס אִׁ  ְדרָּ מִׁ ים פּון גָּאר ֵבית הַׁ נִׁ ְניָּ א מִׁ  יז דָּ
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רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
ְניָּן פְ  יג ְטֶרעְפן ַא מִׁ יז גָּאר ְשֶפעט, אּון ֶמען ֶקען ְשֶטעְנדִׁ י בִׁ רִׁ

אֶוועֶנען.  צּו דַׁ
יב צּו צּוְבֶרעְכן ֶדעם ֶמעְנְטש, אָּ  אט לִׁ ע הָּ רַׁ ֶבער ֶדער ֵיֶצר הָּ

אֶוועֶנען אְסטּו צּו ֵגיין דַׁ ואס הָּ וי ַאזֹוי  ?"וָּ אְך יָּא וִׁ דּו ֵווייְסט דָּ
וייט פּוֶנעם  אְך ֵזייֶער וַׁ יְזט דָּ דּו ֶזעהְסט אֹויס, דּו בִׁ

יט ֲעֵבירֹות, אּון ,ֵאייֶבעְרְשְטן יל מִׁ יְזט פִׁ א קּוְמְסטּו  דּו בִׁ דָּ
יְשט  אְרף נִׁ ש? ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער דַׁ ְדרָּ מִׁ ין ֵבית הַׁ אֶוועֶנען אִׁ דַׁ
יז נָּאר ֶדער ְשֶלעְכֶטער ֵיֶצר  אס אִׁ ֶבער דָּ אֶוועֶנען", אָּ א דַׁ ַאזַׁ
יז  וייל ֶדער ֱאֶמת אִׁ יְשט ֶדעם ֶמעְנְטש, וַׁ יְנט נִׁ אְרגִׁ ואס פַׁ ע וָּ רַׁ הָּ

אְרֶקעְרט, אֹויב אֶקע ַאזֹוי ְשֶלעְכט, ֶוועל  פּוְנְקט פַׁ יְך טַׁ ין אִׁ בִׁ
אְטש  יְך ֶוועל כָּ יְך ֶקען יָּא, אִׁ ואס אִׁ אְטש טּוהן וָּ יְך כָּ אִׁ
יר ֶהעְלְפן ַארֹויְסצּוֵגיין  אס ֶוועט מִׁ ין שּוהל אּון דָּ אֶוועֶנען אִׁ דַׁ

אְגט  א זָּ רָּ י ְגמָּ וי דִׁ אְבֶלעֶמען, וִׁ כֹות טז.(פּון ַאֶלע ַאְנֶדעֶרע ְפרָּ  )ְברָּ
יְגט אּון  ואס ֵריינִׁ ְקֶוה וָּ וי ַא מִׁ ים ֶזעֶנען וִׁ שִׁ ְדרָּ ֵּתי מִׁ י בָּ ַאז דִׁ
יְגט  ש ֵהיילִׁ ְדרָּ מִׁ יְגט ֶדעם ֶמעְנְטש, ַאזֹוי אֹויְך ֶדער ֵבית הַׁ ֵהיילִׁ
אר  יְגט ֶדעם ֶמעְנְטש פּון ַאֶלע ֲעֵבירֹות, אּון ֶדעְרפַׁ אּון ֵריינִׁ

יט ֲעֵבירֹות, יל מִׁ יְך פִׁ ין אִׁ ין  אֹויב בִׁ יְך ֶהעְרְשט ֵגיין אִׁ ֶוועל אִׁ
יר ֶהעְלְפן אס ֶוועט מִׁ אֶוועֶנען אּון דָּ ַארֹויְסצּוֵגיין פּון  שּוהל דַׁ

 .ֵמיין ְשֶלעְכְט'ס
 

 ַמֲעִביר ֶסְדָרה ַזיין
 

יר  ֲעבִׁ אְרצּוֶנעֶמען צּו מַׁ יְך פָּ ייט זִׁ יז ֶיעְצט ַא גּוֶטע צַׁ אֹויְך אִׁ
ואְך, ֶמעְנטְ  יין ֶיעֶדע וָּ ה זַׁ אר ֶסְדרָּ יֵני ְסגּולֹות פַׁ ְשן זּוְכן ַאֶלע מִׁ

י  וי דִׁ "ל, וִׁ זַׁ ה פּון חַׁ א ַא ְסגּולָּ יז דָּ א אִׁ ים, אּון דָּ יכּות יָּמִׁ ֲארִׁ
אְגט  א זָּ רָּ כֹות ח.( ְגמָּ ם יַׁ )ְברָּ יו עִׁ ְלעֹולָּ יֹותָּ ְרשִׁ ם פַׁ ים ָאדָּ ם ְשלִׁ

יבּור שֶ  צִׁ יו עִׁ ל הַׁ כָּ הַׁ יֹותָּ ְרשִׁ ים פַׁ ְשלִׁ ימִׁ מַׁ ְשלִׁ יבּור מַׁ צִׁ ין לֹו ם הַׁ
יֶגע  י ֵהיילִׁ אג פּון דִׁ אֶרע צּוזָּ יו, ֶזעהט ֶמען ַא ְקלָּ יו ּוְשנֹותָּ יָּמָּ
יין, ֶוועט ֶלעְבן  ה זַׁ יר ֶסְדרָּ ֲעבִׁ ים ַאז ֶווער ֶעס ֶוועט מַׁ מִׁ ֲחכָּ

אְנג.  לַׁ
ה  יר ֶסְדרָּ ֲעבִׁ יז ֶווען ֶמען ֵהייְבט ָאן מַׁ אְך אִׁ י ֶבעְסֶטע זַׁ אּון דִׁ

אג, ַא יין שֹוין פּון זּוְנטָּ ין זַׁ ק'ְנט אִׁ וי ֶעס ֶוועְרט ֶגע'ְפסַׁ זֹוי וִׁ
רּוְך  ן עָּ ְלחָּ יף ג'( שֻׁ י' רפ"ה ְסעִׁ ים סִׁ יִׁ ח חַׁ ַאז ֶמען ֶקען שֹוין פּון )אֹורַׁ

ה  ְשנָּה ְברּורָּ יין, אּון ֶדער מִׁ ה זַׁ יר ֶסְדרָּ ֲעבִׁ אג ָאְנֵהייְבן מַׁ זּוְנטָּ
ם( ְבֶרעְנְגט  "א ְפֶלעְגט זִׁ )שָּ יֶגער ְגרָּ יְרן, ַאז ֶדער ֵהיילִׁ יְך ַאזֹוי פִׁ

ה פּון ָאְנֵהייב  יר ֶסְדרָּ ֲעבִׁ יז ֶמען מַׁ אג אִׁ אס ֵמייְנט ַאז זּוְנטָּ דָּ
ה  י, אּון ַאזֹוי ֶסְדרָּ ישִׁ יז ְשלִׁ י בִׁ אג פּון ֵשנִׁ אְנטָּ י, מָּ יז ֵשנִׁ בִׁ

ה. אְנֶצע ֶסְדרָּ י גַׁ יְגט ֶמען דִׁ אג ֶעְנדִׁ ייטָּ יז ְפרַׁ וייֶטער בִׁ  וַׁ
דֹוש קָּ "י הַׁ אְטש ֶדער ֲארִׁ יז ֶבעֶסער צּו  כָּ אְגט ַאז ֶעס אִׁ זָּ

אְרף ֶמען  אג, דַׁ ייטָּ ה ְפרַׁ אְנֶצע ֶסְדרָּ י גַׁ יין דִׁ ה זַׁ יר ֶסְדרָּ ֲעבִׁ מַׁ
יי רֹוב  יש ֶזעהט ֶמען בַׁ אְקטִׁ יאֹות, פַׁ י ְמצִׁ ֶבער קּוְקן אֹויף דִׁ אָּ

יין פְ  ה זַׁ יר ֶסְדרָּ ֲעבִׁ יְשט מַׁ אג, אּון ֶמעְנְטְשן ַאז ֶמען ֶקען נִׁ ייטָּ רַׁ
יעֶ  ט יל אִׁ ְסֶפעצִׁ ְמעַׁ יז כִׁ אג'ס אִׁ ייטָּ ויְנֶטער ְפרַׁ י קּוְרֶצע וִׁ ן דִׁ

יין, אּון ַאזֹוי ֵגייט דּוְרְך ַא  ה זַׁ יר ֶסְדרָּ ֲעבִׁ יְך צּו מַׁ יְשט ֶמעְגלִׁ נִׁ
ה יר ֶסְדרָּ ֲעבִׁ יְשט מַׁ יז נִׁ ואְך אּון ֶמען אִׁ ואְך נָּאְך ַא וָּ וייל ֶמען  ,וָּ וַׁ

אג. ייטָּ ויל ֶעס נָּאר טּוהן ְפרַׁ  וִׁ
אר קֶ  שּוט'ֶע ֶדעְרפַׁ י פָּ אְזן אֹויף דִׁ אְרלָּ יי ֶדעם פַׁ יְך בַׁ ען ֶמען זִׁ

רּוְך ן עָּ ְלחָּ ין שֻׁ ה אִׁ כָּ יר  ,ֲהלָּ ֲעבִׁ ַאז ֶמען ֶקען שֹוין ָאְנֵהייְבן מַׁ
י  יין צּו דִׁ אג, אּון ַאזֹוי ֶוועט אֹויְך זֹוֶכה זַׁ יין פּון זּוְנטָּ ה זַׁ ֶסְדרָּ

אס ְבֶרעְנְגט מִׁ  ואס דָּ יְך.ַאֶלע גּוֶטע ְסגּולֹות וָּ  יט זִׁ
 

ַניֹות  ָזאְגן ִמש ְ
 

ית" ָאְנֵהייְבן ַא  ת ְבֵראשִׁ בָּ ין "שַׁ אֹויְך ֶקען ֶמען ֶיעְצט אִׁ
אג ַא ֵפֶרק ָאֶדער ְצֵוויי,  יֹות, ַא ֶיעְדן טָּ ְשנַׁ אְגן מִׁ ין זָּ יעּור אִׁ שִׁ
ֶסֶכת  יל ֶער ֶקען, ָאְנֵהייְבן פּון ָאְנהֹויב מַׁ ויפִׁ ֶיעֶדער ֵאייֶנער וִׁ

כֹות יז  ְברָּ ְשנָּה בִׁ ְדֵרי מִׁ ה סִׁ שָּ יְסֶלעְך דּוְרְכֵגיין שִׁ אּון ַאזֹוי צּובִׁ
אל. אל אּון נָּאְכַאמָּ ין, אּון ָאְנֵהייְבן נָּאְכַאמָּ ֶסֶכת עּוְקצִׁ  מַׁ

יְגט ֶדעם יְגט אּון ֵריינִׁ אט ַא ֹכחַׁ ַאז ֶעס ֵהיילִׁ יֹות הָּ ְשנַׁ  מִׁ
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
יז ֶדער ֶמעְנְטׁש יז  וואֹויל אִׁ ָוואס ֵווייְסט ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער אִׁ

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

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

ד יר ֶדעם וְַּיִהי ֶעֶרב וְַּיִהי ֹבֶקר יֹום ֶאחָׁ יז ַמְסבִׁ יָט"א אִׁ , מֹוַהָרא"ׁש ְׁשלִׁ
י ָזאְגט  וי ֶדער ֶרבִׁ יָמן ד(ָּפסּוק לֹויט וִׁ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ח"א סִׁ ַאז ֶווען ַא יּוד  )לִׁ

ילּו ֶעס ֶזעהט א ים, ֲאפִׁ וי ֵווייְסט ַאז ַאֶלעס ָוואס ֶעס ֶגעֶׁשעהט צּו אִׁ ֹויס וִׁ
ער ְבֱאֶמת ֶגעטּוהן ָנאר ַפאר ַזיין ְׁשֶלעְכט, ָהאט ֶעס ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשטֶ 

יז ַמָמׁש ֵמֵעין עֹוָלם ַהָבא.  גּוט'ס, ָדאס אִׁ
יז ֶדער ֵאייֶבערְ  יג ֶגעֶדעְנְקן ַאז ַאֶלעס אִׁ ְׁשֶטער, ַווייל ַא יּוד ַדאְר  ְׁשֶטעְנדִׁ
ס ָהאט ַסיי ֶווען ֶעס ֶגעֶׁשעהט ַא גּוֶטע ַזאְך ַדאְר  ֶמען ֶגעֶדעְנְקן ַאז ָדא

יז ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶגעטּוהן, אּון ַסיי ֶעס ֶגעֶׁשעהט ַא ְׁשֶלעְכֶטע ַזֶדער  אְך אִׁ
יֶכער ָנאר גּוט'ס.  ֶעס אֹויְך פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ָוואס ֵמייְנט זִׁ

ין ָּפסּוק  יז ְּפַׁשט אִׁ יז טּוְנְקל ַפאר ַא  - "וְַּיִהי ֶעֶרב"ָדאס אִׁ ַסיי ֶווען ֶעס אִׁ
יְׁשט גּוט, ֶמעְנְטׁש, ָדאס ֵמיינְ  ים נִׁ ֵסיי ֶווען  - "וְַּיִהי ֹבֶקר"ט ַאז ֶעס ֵגייט אִׁ

ים ָיא ג יג ַפאר ַא ֶמעְנְטׁש, ָדאס ֵמייְנט ַאז ֶעס ֵגייט אִׁ יְכטִׁ יז לִׁ ּוט, ֶעס אִׁ
ד"ָזאל ֶער ֶגעֶדעְנְקן ַאז  יְגן ַאֶלעס קּוְמט ָנאר פּוֶנעם אֵ  - "יֹום ֶאחָׁ יין ֵאייְנצִׁ

 ַבאֶׁשעֶפער.
ית ז()ֹזאת ַהת  ֹוָרה ְבֵראשִׁ

*** 

ם וַּ  דָׁ אָׁ א ה' ֱאֹלִקים ֶאל הָׁ ֶיכָׁ יֹ וִַּיְקרָׁ יהאֶמר לֹו אַּ יָט"א אִׁ ז , מֹוַהָרא"ׁש ְׁשלִׁ
י ָזאְגט  וי ֶדער ֶרבִׁ יר ֶדעם ָּפסּוק לֹויט וִׁ יָמן נ"ד( ַמְסבִׁ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' סִׁ ַאז )לִׁ

יְך ְמַצְמֵצם צּו  יז זִׁ יֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער אִׁ יְקן ְרָמזִׁים ַפאר ַא ֶמעְנְטׁש אִׁ ם ׁשִׁ
יט גּוטֶ  יק צּו קּוֶמען צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ַאָמאל מִׁ ע ַזאְכן צּו ֶדעְרַמאֶנען צּורִׁ
יְקט ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער גּוט'ס פַ  אר ַא אּון ַאָמאל ַפאְרֶקעְרט, ַאָמאל ׁשִׁ

ים ֶדער ַאז ֶדער ֶמעְנְטׁש ָזאל ַכאְּפן ַאז ָדאס  ,ֶמעְנְטׁש ָהאט אִׁ
יְך אֹויְפֶוועְקן אּון ַדאְנֶקען ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶגעׁשִׁ  יְקט, אּון ֶער ָזאל זִׁ

יְקט ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ְׁשֶלעְכט'ס חַ  ס ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ַאָמאל ׁשִׁ
ְוָׁשלֹום, אֹויְך ָנאר צּו ֶדעְרַמאֶנען ֶדעם ֶמעְנְטׁש צּו קּוֶמען צּום 

 ְרְׁשְטן.ֵאייֶבע
ם,ָדאס ָזאְגט ֶדער ָּפסּוק  דָׁ אָׁ א ה' ֱאֹלִקים ֶאל הָׁ ֶדער  וִַּיְקרָׁ

ים א ַדת ָהַרֲחמִׁ יט מִׁ ּון ַאָמאל ֵאייֶבעְרְׁשֶטער רּוְפט ֶדעם ֶמעְנְטׁש, ַאָמאל מִׁ
יז ָנאר,  ין, ָאֶבער ָדאס ַאֶלעס אִׁ ַדת ַהדִׁ יט מִׁ ֶיכָׁ יֹ וַּ מִׁ ה, ֶדער אֶמר לֹו אַּ

טּו יל ִמיט ֶדעם אֹויְפֶוועְקן ֶדעם ֶמעְנְטש "וואּו ִביזְ ֵאייֶבעְרְשֶטער ִוו
אף, אּון ֶדעְרמַּ  יין ְשלָׁ אן אֹויף ֶדער ֶוועְלט?" ֶוועק ִדיְך אֹויף פּון דַּ

אֶשעֶפער אֹויף ֶדער ֶוועְלט, אּון ֵהייב א אַּ בַּ ז ֶעס ִאיז דָׁ ן ֶצּו ִדיְך אַּ  אָׁ
 ֶרעְדן ֶצּו ִאים.

יז ֶדער ֶמעְנְטׁש י ְרָמזִׁים ָוואס ֶדער  וואֹויל אִׁ יְך צּו צּו דִׁ ָוואס ֶהעְרט זִׁ
יק צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ֶער הֵ  ים, אּון ֶער ֵגייט צּורִׁ יְקט אִׁ ייְבט ַבאֶׁשעֶפער ׁשִׁ

ן ָלׁשֹון, ֶוועט ֶער זִׁיֶכער ָהאבְ -ָאן צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן אֹוי  ַזיין ַמאֶמע
 ַאֶלעס גּוט'ס.

ית י"א()ֹזאת ַהתוֹ   ָרה ְבֵראׁשִׁ
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זייער שווער אבער ווען מען טוט 
פארן אייבערשטן מיט מסירת נפש 
וועט דער אייבערשטער זיכער העלפן 

 .ייגעלייגט דעם "מכתב קודש"()ב
גלייך האבן זיך די הנהלה 
אריינגעווארפן און דעם גרויסן 
אונטערנעמונג און געעפנט די מיידל 
שולע, און ווי עס איז שוין באקאנט 
פאר יעדן האט די סקול גאר שטארק 
מצליח געווען, אסאך מער ווי 
געראכטן, עס האט באקומען גאר א 

די פלאץ ווי גוטע נאמען אז דא איז 
מען איז מחנך די קינדער מיט גרויס 
איבערגעגעבנקייט, און מען לייגט 
אריין אין זיי אמונה, צניעות, מדות 
טובות און יראת שמים, דאס וואס 
יעדע עלטערן ווילן זעהן ביי זייערע 

 קינדער.
יעצט צום אנהויב פון די נייע לערן 
יאר נאך זומער, האבן זיך 

גרויסע צאל  איינגעשריבן גאר א
קינדער, וואס מען האט דערפאר 
געדארפט אויפנעמען א גרעסערע 

איינגעשטעלטע זיך אפצוגעבן  לצא
 מיט די טייערע קינדער.

און מען זעהט טאקע בחוש דאס 
וואס מוהרא"ש האט געשריבן 

פאריאר 

עס איז ממש געווען ניסים 
ונפלאות ווי אין אזא קורצע תקופה 
האט זיך די סקול ערהארבן אזא גוטן 
נאמען און גאר אסאך עלטערן ווילן 

 נאר דא שיקן די קינדער.
דער אייבערשטער זאל העלפן אז 
מיר זאלן ווייטער מצליח זיין און אריין 

גן אין אונזערע קינדער די אלע ברענ
הייליגע עצות פונעם רבי'ן און אזוי 

 אנטקעגן גיין משיח צדקינו ב.ב.א.
 

 !בולר ץוויפר לפני לך היה אשר מעט כי
 

 

 פון כ"ק מוהרא"ש שליט"א מכתב קודש
 איבער די עפענונג פון די נייע מיידל שולע

 היכל הקודש ברסלב" -"בית פיגא 
 

 ב' לסדר נח כ"ו תשרי ה'תשע"בבעזה"י יום 

 שלום וברכה אל האברך היקר לי מאד ... נ"י

אזוי ווי עס איז געקומען צו מיר היינט צוויי עלטערן 

וואס זיי האבן טעכטער און קיינער וויל זיי נישט 

אריינעמען לערנען אין זייער סקול, ווייל זיי זאגן 

זעה  זייערע יונגלעך לערנען אין אונזער תלמוד תורה,

איך א רמז פון הימל אז מען דארף אויפמאכן א מיידל 

שולע, הן אמת ס'איז זייער זייער שווער צו האלטן א 

תלמוד תורה מיט א גאנצע סטעף מלמדים, אבער אזוי 

ווי עטץ האט'ס געהאט ניסים ונפלאות א גאנץ יאר, 

האלט איך זיכער וועט איר מיט די מיידל שולע אויך 

ות, מען דארף ביים אנפאנג נישט האבן ניסים ונפלא

נעמען קיין מנהלת וכו', נאר איין אדער צוויי פרויען 

וואס זיי זאלן זיין די לערערענס, מען באצאלט זיי 

ארום דריי הונדערט פופציג דאלער א וואך, און זיי 

וועלן לערנען מיט די פאר מיידלעך הלכות, און 

ו', און אזוי שרייבן, און רעכענען, און שפראך, וכו' וכ

 וועט זיך אנהייבן די מיידל שולע.

עס איז באוויסט אז דער הייליגער סאטמאר רב זי"ע 

בעל "דברי יואל" האט אנגעהויבן זיין מיידל שולע 

"בית רחל" מיט צוויי תלמידות, און עס איז 

צעוואקסן געווארן א גאנצע אימפעריע, קרוב צו צען 

מקובל פון צדיקים טויזנט מיידלעך כן ירבו, דאס איז 

אז יעדע זאך וואס מען טוט מיט מסירת נפש און מיט 

אמת, האט הצלחה, אויב איינער האט אינזינען זיך 

וכו', ישות וכו', פרסום וכו', איז צום סוף פאלט דאס 

אוועק און ס'ווערט בטל ומבוטל כעפרא דארעא, 

איבער דעם ווייל קיין שום מוסד וויל נישט אריין 

זערע טעכטער, ווייל זייערע זוהן לערנען נעמען אונ

אין אונזער תלמוד תורה, זעה איך נישט קיין אנדערע 

עצה, נאר אויפמאכן א מיידל שולע, מען דארף 

אנהייבן מיט קליינעם נישט מיט קיין גרויסן סטעף, 

 וועט מען האבן גרויס הצלחה.

...אזוי ווי איך פאר אוועק דעם דינסטאג אויף ארץ 

ון איך וועל נישט דא זיין לכל הפחות דריי ישראל, א

שבתים וכו', און אפשר מער וכו', זאלסטו מיר בלייבן 

געזונט, און דו זאלסט זיין זייער פרייליך, און עס זאל 

 נתרבה ווערן גבולך בתלמידים.

 המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ

יז ֶמעְנְטש, אּון דְ  ְשנָּה אִׁ יֶבער צּו ֶוועְרן גּוט, מִׁ ים אִׁ ֵרייט אִׁ
י  יז דִׁ ְשנָּה אִׁ ה, מִׁ מָּ י ְנשָּ יְגט דִׁ ה, ֶעס ֵריינִׁ מָּ יֹות ְנשָּ י אֹותִׁ דִׁ

ֶנה, עֶ  יֹות ְמשַׁ גּוְטן, ֶדער  ס טֹויְשט ֶדעם ֶמעְנְטש צּוםאֹותִׁ
אְגט  ש זָּ יֹות( ֶמְדרָּ ְלפִׁ ש ּתַׁ ְדרָּ מִׁ א בַׁ ֵשר ֶבן )מּובָּ יְצט ַאז אָּ ֲעֹקב זִׁ יַׁ

אְגט  אט ֶגעזָּ ינֹום, אּון ֶווער ֶעס הָּ יר פּון ֵגהִׁ יים טִׁ בַׁ
ים  יְרט אִׁ אְרט, נָּאר ֶער פִׁ יין דָּ יְשט ַארַׁ אְזט ֶער נִׁ יֹות לָּ ְשנַׁ מִׁ

סּוק  ין פָּ ן ֵעֶדן, אּון ַאזֹוי ֶזעהט ֶמען אִׁ ין גַׁ יְך אִׁ ים צּו זִׁ לִׁ )ְּתהִׁ

יתָּ מִׁ 'הֶ ל'(  יז'אֹול נַׁ 'ן שְ 'ֱעלִׁ י, אִׁ ְשנָּה,  ְפשִׁ אֵשי ֵּתיבֹות מִׁ רָּ
ית,  ְחּתִׁ יֹות ֶנעְמט ַארֹויס ֶדעם ֶמעְנְטש פּון ְשאֹול ּתַׁ ְשנַׁ מִׁ
ין  יעּור אִׁ אְכן ַא שִׁ יְך צּו מַׁ יז ֵזייֶער גּוט זִׁ אר אִׁ ֶדעְרפַׁ

יֹות. ְשנַׁ  מִׁ
 

 ְגָמָרא
 

יְך ֶיעְצט פָּ אוֹ  אְרף ֶמען זִׁ אְרֶנעֶמען צּו ֶלעְרֶנען ֶיעְדן יְך דַׁ
בִׁ  אג אַׁ א ֹחק ְוֹלא יֲַׁעבֹור, ֶווען ַא ֶמעְנְטש ֶלעְרְנט טָּ רָּ יְסל ְגמָּ

יר ְגרֹויס  י פִׁ יט דִׁ א ֶוועְרט ֶער ַארּוְמֶגענּוֶמען מִׁ רָּ ְגמָּ
וי ֶעס  ים פּון ַאֶלעם ְשֶלעְכט'ס, וִׁ יְטן אִׁ ואס הִׁ ים וָּ ְלָאכִׁ מַׁ

ים  יִׁ חַׁ ין ֵסֶפר הַׁ אג ֶגעְבֶרעְנְגט אִׁ ְפרַׁ "ל מִׁ ֲהרַׁ מַׁ יו ֶשל הַׁ "ל( )ְלָאחִׁ ַאז זַׁ
אֵשי ֵּתיבֹות גַׁ  יז רָּ א אִׁ רָּ יֵאל מִׁ 'ְגמָּ ֵאל ְר 'ְברִׁ ֵאל א'יכָּ יֵאל'פָּ  .ֹורִׁ

אט  יז זֹוֶכה צּו ֶלעְרֶנען ַא ְבלַׁ ט ֶווען ַא ֶמעְנְטש אִׁ ְפרַׁ ּובִׁ
ה פּון ַא ֶמעְנְטש,  ים ַא צּורָּ אס ֶגעְבט אִׁ אג, דָּ א ֶיעְדן טָּ רָּ ְגמָּ

י ְשֹלֹמה'ֶקע זְ  יק ֶרבִׁ דִׁ וי ֶדער צַׁ ויֶלער וִׁ אְגן זי"ע וִׁ ְפֶלעְגט זָּ
אט ַא  אג הָּ א ַא טָּ רָּ ף ְגמָּ יְשט ַא דַׁ ַאז ֶווער ֶעס ֶלעְרְנט נִׁ
אר ֶלעְרְנט ֶמען  ן, ֶדעְרפַׁ יְצלָּ נָּא לִׁ ֲחמָּ ה רַׁ ה פּון ַא ְבֵהמָּ צּורָּ
אס ֶוועט ֶהעְלְפן ַאז ֶמען  א, אּון דָּ רָּ אט ְגמָּ ת ַא ְבלַׁ בָּ ֶדעם שַׁ

א.זָּאל שֹוין ַא גַׁאְנץ יָּאר לֶ  רָּ  עְרֶנען ְגמָּ

 ֶמְדָרש  

ש ֶיעְדן  ין ֶמְדרָּ יעּור אִׁ אְכן ַא שִׁ יְך צּו מַׁ יז גּוט זִׁ אֹויְך אִׁ
ים ֶזעֶנען  שִׁ ְדרָּ י מִׁ א, דִׁ ְנחּומָּ ש ּתַׁ ה אּון ֶמְדרָּ בָּ ש רַׁ אג, ֶמְדרָּ טָּ
אְלְטן גָּאר  אהַׁ ין ֶדעם בַׁ ר ֵסֶפר, אּון ֶעס אִׁ י ֶבעְסֶטע מּוסָּ דִׁ

ּתֹורָּ  אְך סֹודֹות הַׁ י ַאֲהֹרן ַאסַׁ יק ֶרבִׁ דִׁ וי ֶדער צַׁ ה, ַאזֹוי וִׁ
אְגן  ְדֵקנּו ֶוועט זָּ יחַׁ צִׁ שִׁ אְגט, ַאז מָּ אט ֶגעזָּ יֶנער הָּ אְרלִׁ קַׁ
יר  ְסבִׁ אט מַׁ דֹוש הָּ קָּ "י הַׁ וייל ֶדער ֲארִׁ ש, וַׁ ין ֶמְדרָּ ט אִׁ ְפשַׁ

ל שֵ ֶגעֶווען  עַׁ ר, אּון ֶדער בַׁ יט ֶדעם ֹזהַׁ דֹוש מִׁ קָּ ם טֹוב הַׁ
י ידִׁ ְלמִׁ ייֶנע ּתַׁ דֹוש, זַׁ קָּ "י הַׁ יר ֶגעֶווען ֶדעם ֲארִׁ ְסבִׁ אְבן מַׁ ם הָּ

יז  אר אִׁ ט, ֶדעְרפַׁ אְגן ְפשַׁ יחַׁ זָּ שִׁ ש ֶוועט מָּ ֶבער אֹויף ֶמְדרָּ אָּ
ש ֶלעְרֶנען  ין ֶמְדרָּ יעּור אִׁ אְכן ַא שִׁ יְך צּו מַׁ אְך זִׁ ַא גּוֶטע זַׁ

יְגט ֶמע ייט ֶעְנדִׁ י צַׁ יז ְבֶמֶשְך דִׁ יְקל בִׁ אג ַא ְשטִׁ ן ֶדעם ֶיעְדן טָּ
ש. אְנְצן ֶמְדרָּ  גַׁ

א,  ְקרָּ ין מִׁ ים אִׁ יעּורִׁ יר שִׁ י פִׁ אט דִׁ ֶווען ַא ֶמעְנְטש הָּ
אר  ה פַׁ אֶקע ְסעּודָּ אט ֶער ַא ֶגעְשמַׁ ש, הָּ א, ֶמְדרָּ רָּ ְשנָּה, ְגמָּ מִׁ
ק  ְצחָּ ואס יִׁ כֹות וָּ י ְברָּ אקּוֶמען דִׁ ה, אּון ֶער ֶוועט בַׁ מָּ יין ְנשָּ זַׁ

ֲעֹקב, וְ  אט ֶגעֶבעְנְטְשט יַׁ ם הָּ יִׁ מַׁ שָּ ל הַׁ טַׁ ים מִׁ ֱאֹלקִׁ ֶתן ְלָך הָּ יִׁ
אְגט  ש זָּ ואס ֶדער ֶמְדרָּ יֹרש, וָּ ן ְותִׁ גָּ ָאֶרץ ְוֹרב דָּ ֵני הָּ ְשמַׁ ּומִׁ

ה ס"ו, ג(אֹויף ֶדעם  בָּ ית רַׁ יז  )ְבֵראשִׁ אס אִׁ ם דָּ יִׁ מַׁ שָּ ל הַׁ טַׁ מִׁ
יז  אס אִׁ ן דָּ גָּ ְשנָּה, ְוֹרב דָּ יז מִׁ אס אִׁ ָאֶרץ דָּ ֵני הָּ ְשמַׁ א, ּומִׁ ְקרָּ מִׁ

א, ְותִׁ  רָּ ש.ְגמָּ יז ֶמְדרָּ אס אִׁ  יֹרש דָּ

ין ֶדעם  ים אִׁ ימּודִׁ י לִׁ יְך אּוְנֶטער דִׁ יד ֶנעְמט זִׁ ֶווען ַא אִׁ
אְבן ַא גּוט ֶגעֶבעְנְטְשֶטע יָּאר, ֶדער  יֶכער הָּ ת ֶוועט ֶער זִׁ בָּ שַׁ
עֹות  ְשפָּ יְקן ַאֶלע גּוֶטע הַׁ ים שִׁ ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶוועט אִׁ

יּות א ְשמִׁ יּות ּוְבגַׁ יג ָאֵמן.ְברּוֲחנִׁ  ֹויף ֵאייבִׁ
ית תשס"ט לפ"ק( בֹוֶקר פ' ְבֵראשִׁ ל שב"ק בַׁ נַׁחַׁ  )ּתֹוְך הַׁ

 

 
 

 

 מיר א הארציגן יס פרייד וואונטשןמיט גרו
 "ברכת מזל טוב" פאר ידידינו היקר

 

 ראזענבערג נ"י )בר"ד(מו"ה יואל 
 

 ן זיין אינגל למזל טובצו די געבורט פו
 י"לע נלמה'ו די אפשערן פון זיין אינגל שווי אויך צאון 

 

זאל אים ביישטיין רבי'ן נעם זכות פודער אייבערשטער זאל העלפן אז די 
נדער, אידיש נחת פון דעם קינד און פון אלע זיינע קי עהן אסאךאז ער זאל ז

אסאך סייעתא דשמיא, געזונט פרנסה נחת  דורות ישרים ומבורכים, מיט
 ביז משיח'ס טאג בקרוב אמן.
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יף אימעיל, ווי אויך צו אדוועטייזן אינעם גליון צו באקומען דעם גליון יעדע וואך או

 Breslevcenter@gmail.com פארבינט אייך צו:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 מוסדותינו הק' ~ ~ נייעס אינערהאלב
~ ~ ~ 

 נתחדש געווארן אין בית מדרשינו אין וויליאמסבורגנייע ספר תורה 
יום טוב האט מען געקויפט א נייע  פארגרויס פרייד הערשט ביי אנשי שלומינו ווען 

האט שוין געליינט ספר תורה פאר אונזער בית המדרש אין וויליאמסבורג וואס מען 
דערין דעם יום יום טוב אין צוגאב צו די ספר תורה וואס מיר האבן שוין געהאט ביז 

 יעצט.
ווי ערב יום טוב איז פארגעקומען די כתיבת האותיות ביי מוהרא"ש אינדערהיים, 

אותיות, דערנאך איז געווען כתיבת אותיות עטליכע מוהרא"ש האט אריינגעשריבן 
ווי אנשי שלומינו האבן געהאט די געלעגענהייט אריינצושרייבן  בורגמסאאין ווילי
 אותיות.

 ווי שוין ערווענט האט מען יום טוב שוין געליינט דערין צו די פרייד פון אנ"ש.
 תנו כבוד לתורה!

*** 

 לרפואת מוהרא"ש שליט"אביינאכט הושענה רבה מנין תהלים 
איז פארגעקומען א מנין  דעם הושענה רבה ביינאכט נאכן ליינען משנה תורה

 תהלים בבית מדרשינו אין וויליאמסבורג לרפואת כ"ק מוהרא"ש שליט"א.
ווי באקאנט איז מוהרא"ש אריבער גאר שווערע הארץ אטאקע'ס דעם 
פארגאנגענעם יום טוב פסח, און דער אייבערשטער האט געהאלפן מיט גרויסע 

ער קומט ברוך ה' צו די כוחות אז מוהרא"ש האט זיך ערהוילט דערפון, און  ניסים
 מער און מער.

אבער מוהרא"ש איז נאך אלץ זייער שוואך, און ער איז שטענדיג מעורר אנשי 
שלומינו אזוי ווי זיי האבן אויסגע'פועל'ט מיט זייערע תפלות אים צוריק צו געבן דאס 

 חות.לעבן, זאלן זיי ווייטער איינרייסן אז ער זאל פולשטענדיג קומען צו די כו
דערפאר האט מען יעצט אינאיינעם אויסגעזאגט גאנץ תהלים, און דער  

 אייבערשטער השומע תפלות כל פה וועט זיכער אנעמען אונזערע תפלות.
 !סקל כביר ולא ימאהן 

*** 
 

 הערליכע הקפות אין וויליאמסבורג
 מיטגעהאלטן דורך טויזנטער אידן

ן וויליאמסבורג איז אפגעהאלטן די הקפות דאס יאר אין אונזער בית המדרש אי
געווארן מיטן אייבערשטנ'ס הילף מיט גרויס פרייד ווען דער עולם האט געטאנצן און 

 זיך געפריידט מיט די הייליגע תורה.
און ספעציעל די הקפות שמחה תורה ביינאכט איז געווען מיט גרויסע שמחה און 

הן אז די אידן האבן התלהבות פאר לאנגע שעה'ן, מען האט קלאר געקענט זע
געלערנט אסאך תורה דאס יאר, און זיי האבן זיך מיט וואס צו פרייען, ווען דער 
אייבערשטער האט געהאלפן אז מיר ווייסן פונעם סדר דרך הלימוד פון רבי'ן וואס 
 מיט דעם האט יעדער פון אנשי שלומינו זוכה געווען צו לערנען דאס יאר גאר אסאך

 תורה.
ידן, בחורים, אינגעלייט, און עלטערע אידן, זענען אריינגעקומען צו טויזענטער א

מיטהאלטן די הקפות אפילו נאר פאר עטליכע מינוט, און ווי אסאך האבן זיך 
אויסגעדרוקט האבן זיי נאך אין זייער לעבן נישט געזעהן אזא פרייליכע הקפות, וואס 

 יג די גאנצע יאר.דאס קומט זיכער נאר פון לערנען גאר אסאך און פלייס
 שישו ושמחו בשמחת התורה!

*** 

 אפגעצייכנט א יאר צו די עפענונג
 ברסלב" -פון די מיידל שולע "בית פיגא 

 די וואך ווערט אפגעצייכנט א פולע יאר פון ווען די מיידל שולע האט זיך געעפנט.
די פארגאנגענע יאר האט מוהרא"ש שליט"א געשריבן א בריוו פאר הנהלת 

 תינו אז עס איז שוין צייט צו עפענען אן אייגענע מיידל סקול, אפילו נאר מיטמוסדו
 

 

 

 המשך בדף ג

 ְוִסיפּוִריםִשיחֹות 
 ? ~ָדאס ֵמייְנט גּוט~ 

 

ֹוין ִליְגן...~  ַלייּב ש   ~ ִאיְך ּבְ

 
 סימן טוב ומזל טוב! 

 ל טוב פארמיר וואונטשן א הארציגן מז
 

 נ"י הערשי גאלדבערגערהחתן מו"ה 
 מתלמידי ישיבתינו הק'

 

 בשעה טובה ומוצלחתלמזל טוב צו זיין חתונה 
 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז עס זאל זיין א קשר של קימא 
 און א בנין עדי עד, דורות ישרים ומבורכים ביז משיח'ס טאג ב.ב.א.
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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
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 שיעורים כסדרן

 י"ז .....שבת..........בבלי................
 נ"ד....כתובות ................ירושלמי

 'תוספתא.........בבא בתרא פרק ו
 
 
 

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

\ , ף ְבִפיהָׁ רָׁ לֶּ  ְוִהנֵּה ֲעלֵּה זִַּית טָׁ ען ִמיט ַא בְּ עלֶּע ִאיז צּוִריק גֶּעקּומֶּ ל ִדי טֹויבֶּ עטְּ
ן ט ָזאגְּ עלֶּע ָהאט גֶּעָוואלְּ ט ַרִש"י: ִדי טֹויבֶּ ן ִאין מֹויל. ָזאגְּ טְּ ִבירְּ : פּון ֵאיילְּ

ש ָזאל מַ  דֶּערְּ נְּ ען פ"עֶּ ער עֶּס ָזאל קּומֶּ ן ָאבֶּ טְּ ִבירְּ ער ִווי ֵאיילְּ ן ַזיין ִביטֶּ ּונֶּעם יין עֶּסְּ
ען צ ף צּוקּומֶּ ן ָוואס ִאיךְּ ַדארְּ ע עֶּסְּ ט ִזיסֶּ 'ס, אּון ִנישְּ ן ַאֵליינְּ טְּ שְּ ערְּ ּו ַא ֵאייבֶּ

ש. טְּ ענְּ  מֶּ
ט  ִביר לֹויט ִווי דֶּער רִֶּבי ָזאגְּ ִליָט"א ִאיז ָדאס ַמסְּ )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחלֶּק מֹוַהָרא"ש שְּ

ט דֶּעם ב' ִסיָמן א'(  ן, עֶּר בֶּעהְּ טְּ שְּ ערְּ ט צּום ֵאייבֶּ ש רֶּעדְּ טְּ ענְּ ַאז וֶּוען ַא מֶּ
טֹורִ  ען צּו ַקיין שּום ָדאקְּ ט צּוקּומֶּ ף עֶּר ִנישְּ פּוָאה, ַדארְּ ן ַא רְּ טְּ שְּ ערְּ ים, ַווייל ֵאייבֶּ

ען  ט מֶּ עִדיִצינֶּען ַמאכְּ ָרא ָדאךְּ ַאלֶּע מֶּ ן ַא ֹכחַ פּון גְּ ָראזְּ ן ִדי גְּ ן, אּון פּון ִווי ָהאבְּ ? זְּ
ן ַחַז"ל  ֵראִשית ַרָבה י, ו( ָזאגְּ ט עֶּ )בְּ ן ָוואס ַמאכְּ ערְּ טֶּ ָראז ָהאט ַא שְּ ס ַאז יֶּעדֶּע גְּ

ָאִכים, אּון אַ  עכֶּערֶּע ַמלְּ ען ֹכַח פּון הֶּ ס ַבאקּומֶּ נְּ ערְּ טֶּ ן, אּון ִדי שְּ סְּ ער ַוואקְּ זֹוי ַווייטֶּ
ע ן ַאֵליין, אּוןאּון ַווייטֶּ טְּ שְּ ערְּ צֶּע ֹכַח פּונֶּעם ֵאייבֶּ ט ִדי ַגאנְּ  ר ִביז עֶּס קּומְּ

ט דֶּע ן, עֶּר בֶּעהְּ טְּ שְּ ַלייךְּ צּום ֵאייבֶּערְּ ש ֵגייט גְּ טְּ ענְּ ַפאר וֶּוען ַא מֶּ ם דֶּערְּ
עדֶּעִצינֶּען, ען ַקיין מֶּ ט נֶּעמֶּ ף עֶּר שֹוין ִנישְּ פּוָאה ַדארְּ ן ַא רְּ טְּ שְּ ערְּ  ַווייל דֶּער ֵאייבֶּ
צּוהֵ  עדֶּעִצין ִאים אֹויסְּ ט ַאַריין ִדי ֹכַח ִאין ִדי מֶּ ער ָוואס ֵלייגְּ טֶּ שְּ ערְּ ן, וֶּועט ֵאייבֶּ יילְּ

ט, א ער ָוואס עֶּר עֶּסְּ רֹויט אּון ַוואסֶּ ע ֹכַח ִאין ִדי בְּ בֶּ ן ִדי זֶּעלְּ ּון ִמיט ַאַריין ֵלייגְּ
ט. גֶּעֵהיילְּ ן אֹויסְּ  דֶּעם וֶּועט עֶּר וֶּוערְּ

ט דֶּער רֶּ  ע ַזאךְּ ָנאךְּ ָזאגְּ טֶּ ערֶּעַסאנְּ ַאז )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחלֶּק א' ִסיָמן רס"ח( ִבי ַאן ִאינְּטֶּ
ָשָמה ִוויל זֵ  ק ִאיז ַווייל ִדי נְּ ַראנְּ ט קְּ ש וֶּוערְּ טְּ ענְּ ָוואס ַא מֶּ ייעֶּר ִדי ִסיָבה ַפארְּ

ָשָמה זֶּעהט ַאז דֶּ  ן, אּון וֶּוען ִדי נְּ טְּ שְּ ערְּ ק ָנאר ִדינֶּען דֶּעם ֵאייבֶּ ַטארְּ ער שְּ
ָשָמה אַ  ן, ִוויל ִדי נְּ טְּ שְּ ערְּ ט ַביים ִדינֶּען דֶּעם ֵאייבֶּ ט ִנישְּ ש ַהאלְּ טְּ ענְּ ֵגיין מֶּ רֹויסְּ

ער וֶּוען דֶּ  ק, ָאבֶּ ַראנְּ ש קְּ טְּ ענְּ ט ַא מֶּ ש, אּון פּון דֶּעם וֶּוערְּ טְּ ענְּ ער פּונֶּעם מֶּ
עדֶּעִצינֶּען, זֶּעהט ִדי נְּ  ערֶּע מֶּ ען ִביטֶּ ט ָאן צּו נֶּעמֶּ ש ֵהייבְּ טְּ ענְּ ָשָמה ַאז דֶּער מֶּ

ִלית, וַ  ן ַזיינֶּע ַתֲאוֹות ַפאר עֶּפֶּעס ַא ַתכְּ ט ָיא ַביים ֵבייגְּ ש ַהאלְּ טְּ ענְּ וייל דֶּער מֶּ
ש ִאיז  טְּ ענְּ ג הֵ  ָדאךְּ מֶּ ִלינְּ לּוצְּ ן, אּון פְּ ַמאקֶּע עֶּסְּ ן גֶּעשְּ ט צּוגֶּעוואֹוינְּט צּו עֶּסְּ ייבְּ

ן ַא ַתכְּ  ן וֶּועגְּ ערֶּע ַזאכְּ ען ִביטֶּ ט דִ עֶּר ָאן נֶּעמֶּ ן, קּומְּ ֵהיילְּ י ִלית ַאז עֶּר ָזאל ִזיךְּ אֹויסְּ
ן ַזיינֶּע ַתאֲ  ט ַאז עֶּר וֶּועט אֹויךְּ ַאוֶּועק גֶּעבְּ ָשָמה צּוִריק, ַווייל ִזי ָהאפְּ וֹות ַפאר נְּ

ן. טְּ שְּ ערְּ ִלית צּו ִדינֶּען דֶּעם ֵאייבֶּ ִטיגֶּע ַתכְּ  ִדי ִריכְּ
ן ָוואס ִדי טֹויב הָ  שְּ ען ַטייטְּ ש ָזאל ַמיין ִמיט דֶּעם קֶּען מֶּ דֶּערְּ ט, "עֶּנְּ אט גֶּעָזאגְּ

ן ַמיין עֶּ  ען ָזאל ִניצְּ ט ַאז מֶּ ן", ָדאס ֵמיינְּ טְּ ִבירְּ ערֶּע ֵאיילְּ ן ַזיין ִווי ִדי ִביטֶּ סְּ ן, ַמיין עֶּ סְּ
פּוָאה, ַאזֹוי ִווי עֶּס ָו ען ַמיין רְּ ךְּ דֶּעם ָזאל קּומֶּ רֹויט אּון ַוואסֶּער, ַאז דּורְּ טבְּ  ואלְּ
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רֹוב   ~    ~אַּ נָׁאְנֶטער קָׁ

 

 

אְגט  סּוק זָּ ל )ְתִהִלים קמ"ה( ֶדער פָּ רֹוב" ה' ְלכָּ "קָּ
אּוהּו ֶבֱאֶמת, ֶדער  ל ַאֶשר ִיְקרָּ ֹקְרָאיו ְלכָּ

ואס רּוְפט צּו ֵאיי ֶבעְרְשֶטער ִאיז נָּאְנט צּו ֶיעְדן וָּ
 ִאים ֶבֱאֶמת.

אס ִאיז ַא ְגרֹויֶסער ִחיזּוק ַפאר ַא ֶיעְדן  דָּ
רֹוב  אט ַא גָּאר נָּאְנֶטער קָּ ִאיד, ַאז ֶיעֶדער הָּ
ואס ֶוועט ִאים ְשֵטיין צּו ִהיְלף ֶווען ֶעס ֶוועט  וָּ

אט אֹויְסֶפעְלן, ֶמען ֶזעהט ַאז ֶווען ַא מֶ  עְנְטש הָּ
רֹוב ַא ַפאְרֶמעְגִליֶכער ִאיד, ִאיז ֶער ֶמער  ַא קָּ
אְזט ִזיְך ַאז ִאין ַא ַצייט  רּוִהיג, ַווייל ֶער ַפאְרלָּ
רֹוב אּון  פּון נֹויט ֶוועט ֶער ִזיְך ֶוועְנְדן צּו ַזיין קָּ
ה  בָּ ֶער ֶוועט ִאים שֹוין ַארֹויס ֶהעְלְפן ִמיט ַא ְנדָּ

ָאה,  ֶבער ֶמען ַכאְפט ִניְשט ַאז ָאֶדער ַא ַהְלוָּ אָּ
ואס  רֹוב וָּ אט גָּאר ַא נָּאְנֶטער קָּ ֶיעֶדער ִאיד הָּ
ִאיז ִאים ְשֶטעְנִדיג ְגֵרייט צּו ֶהעְלְפן, ֶדער 
ֵאייֶבעְרְשֶטער ִאיז ַא גּוֶטער אּון ֶער ִוויל נָּאר 
ֶגעְבן גּוט'ס ַפאר ִאיְדן ְשֶטעְנִדיג, ֶער ַוואְרט נָּאר 

אס מֹויל אּון ַאז ֶדער ִאיד  אל ִזיְך ֶעֶפעֶנען דָּ זָּ
ָאְנֵהייְבן ֶרעְדן צּו ִאים, אּון ְגַלייְך ֶווען ֶמען 

 ֶבעְהט ִאים ִאיז ֶער ְגֵרייט צּו ֶהעְלְפן.
 

עָראל ֶ ְטן ִאיב  עְרש ְ ֶ  ֶמען ְטֶרעְפט ֶדעם ֵאייב 

אְגט  סּוק זָּ ִרים ל( ֶדער פָּ רֹוב ֵאֶליָך )ְדבָּ ִכי קָּ
ר ְמֹאד בְ  בָּ ְבָך ַלֲעֹשתֹו, ֶדער ַהדָּ ִפיָך ּוִבְלבָּ

ֵאייֶבעְרְשֶטער ִאיז ֵזייֶער נָּאְנט צּו ֶיעְדן ֶמעְנְטש, 
ִניְשט ִווי ֶמעְנְטְשן ֵמייֶנען ַאז ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן 
ֶקען ֶמען נָּאר ְטֶרעְפן אּון ֶבעְטן ִאין ֶגעִוויֶסע 

ל נָּ  שָּ ִבים ְלמָּ אר ִאין ַצייְטן ָאֶדער ֶגעִוויֶסע ַמצָּ
ם ַדאֶוועְנט א.ד.ג.,  ש ֶווען ֶדער עֹולָּ ֵבית ַהִמְדרָּ
אְלט'ס ֶקען ֶמען ֶרעְדן צּום  ַאז נָּאר ֶדעמָּ
עּות, ַווייל  אס ִאיז ַא ְגרֹויֶסער טָּ ֵאייֶבעְרְשְטן, דָּ
ֶדער ֱאֶמת ִאיז ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ְשֵטייט 

ִווי נָּאר ֶדער  ְשֶטעְנִדיג ֶנעְבן ֶיעְדן ֶמעְנְטש, אּון
 ֶמעְנְטש ֶעֶפעְנט ִדי מֹויל ִאיז ֶער שֹוין ַביים 
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ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶהעְרט ִאים אֹויס אּון ֶער ֶהעְלְפט ִאים 
ואס ֶער ַדאְרף.  ִמיט וָּ

 

יְזן ַהאְרץ?  ִווי ַווייט ִאיז פו ן מֹויל ב ִ
אט ְבֶרְסַלב, וֶ  וען ֶדער ֶרִבי ִאיז ַאַרייְנֶגעקּוֶמען וואֹויֶנען ִאין ִדי ְשטָּ

אט ַא  א ִאין ְשטָּ אְרט ֵאייֶנעם אֹויב ֶעס ִאיז דָּ אט ֶער ֶגעְפֶרעְגט דָּ הָּ
ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, גּוֶטע ְפַלאץ ִווי ֶמען ֶקען ִזיְך ִמְתבֹוֵדד ַזיין, צּו 

אט ִאים ֶיענֶ  א ִאיְנְדרֹויְסן פּון הָּ אט ַא ער ֶגעֶעְנְטֶפעְרט ַאז ֶעס ִאיז דָּ ְשטָּ
אְרט ֶרעְדן רּוִהיֶגעְרֵהייט צּום  גּוֶטע ְפַלאץ, ַא ֵהייל, ִווי ֶמען ֶקען דָּ

אט. ֶבער ִדי ְפַלאץ ִאיז ַאִביְסל ַווייט פּון ְשטָּ  ֵאייֶבעְרְשְטן, אָּ

אט ֶדער ֶרִבי ִזיְך ָאְנֶגערּוְפן: "ַווייט? ִווי ַווייט ִאיז פּון מֹויל ִביְזן  הָּ
ה ַאז ֶדער  אס ֵמייְנט ַאז ֶווען ַא ִאיד ְגֵלייְבט ֶבֱאמּונָּה ְשֵלימָּ ַהאְרץ?" דָּ
אל אֹויף ֶיעְדן ְפַלאץ, ֶקען ֶער שֹוין ְגַלייְך  ֵאייֶבעְרְשֶטער ִאיז ִאיֶבערָּ

ואס ֶער ֵגייט  ָאְנהֹויְבן ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן פּון ִדי ֶעְרְשֶטע ְטִריט וָּ
ַארֹויס פּון ֶדעְרֵהיים, אּון ֶער ַדאְרף ִניְשט ַוואְרְטן ִביז ֶער קּוְמט ָאן 

 ַאִהין.

אְרט ֵגיין ִמְתבֹוֵדד ַזיין ִאין ֶדעם  אּון ֶדער ֶרִבי ְפֶלעְגט ִזיְך ַטאֶקע דָּ
"ֶדעם ֶרִביְנ'ס ֵהייל", אּון ַאְנֵשי ֵהייל, ַאְנֵשי ְשלֹוֵמינּו ְפֶלעְגן ֶעס רּוְפן 

אְרט ִמְתבֹוֵדד ַזיין.  ְשלֹוֵמינּו ְפֶלעְגן אֹויְך ֵגיין ִזיְך דָּ

אְרט ֶרעְדן צּום  ֶזעהט ֶמען ַאז ִווי ַא ֶמעְנְטש ֶגעִפיְנט ִזיְך ֶקען ֶער דָּ
 ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶוועט ִאים ֶהעְלְפן.

 

 יד ִאיז ְפֶרעְמד?!ַא אִ 
ש  ה ב, י( ֶדער ֶמְדרָּ ִרים ַרבָּ ֶדעְרֵצייְלט ַאן ִאיְנֶטעֶרעַסאְנֶטע ַמֲעֶשה, )ְדבָּ

ואס ֶמען ֶזעהט פּון ֶדעם ִווי ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִאיז נָּאְנט צּו ַא ִאיד  וָּ
ב ִווי ֶער ִאיז.  ִאין ֶיעֶדע ַמצָּ

אל ֶגעְשִוויֶמען ַא ִשיף א ֹויְפ'ן ַוואֶסער ִפיל ִמיט גֹוִים, ֶעס ִאיז ַאמָּ
אט  אט ִזיְך ֶגעִפיֶנען אֹויְפ'ן ִשיף נָּאר ֵאיין ִאיד, ֶווען ִדי ִשיף הָּ אּון ֶעס הָּ
אל ַביי ַאן ִאיְנְזל, ֶזעֶנען ַאֶלע גֹוִים צּוֶגעַגאְנֶגען צּו  ֶגעַאְנֶקעְרט ֵאייְנמָּ

א ְפֶרעְמֶדע אֹויף ֶדעם ִאיד ִמיט ֶגעְלט אּון ִאים ֶגעֶבעְטן: "ִמיר זֶ  עֶנען דָּ
ר ֶקעְנְסטּו ַאַרייְנֵגיין אּוְנז קֹויְפן ֶעֶפעס צּו ֶעְסן?",  ֶדעם ִאיְנְזל, ֶאְפשָּ
א פּוְנְקט  אְגט: "ִבין ִאיְך ֶדען ִניְשט ַאַזא ְפֶרעְמֶדער דָּ אט ֶדער ִאיד ֶגעזָּ הָּ

אבְ  א", הָּ ן ִדי גֹוִים ִאים ִווי ֶעְנק? ִאיְך ֵווייס ִניְשט ִווי צּו ֵגיין דָּ
אל ִניְשט ְפֶרעְמד,  ָאְנֶגעְשִריְגן: "ַא ִאיד ִאיז ְפֶרעְמד?! ַא ִאיד ִאיז ֵקייְנמָּ

 ִווי ֶער ֵגייט, ִאיז ַזיין ַבאֶשעֶפער ְשֶטעְנִדיג ִמיט ִאים".

אל ִניְשט ַאֵלייְנ'ס, ִווי ֶער ֵגייט ִאיז  ֶזעהט ֶמען ַאז ַא ִאיד ִאיז ֵקייְנמָּ
אל ִניְשט ְפֶרעְמד ִאין ַקיין ֶדער ֵאיי ֶבעְרְשֶטער ִמיט ִאים, ֶער ִאיז ֵקייְנמָּ

 שּום ְפַלאץ,

אל  אפ, ֶוועט ֶער ֵקייְנמָּ אס גּוט ַאַריין ִאין קָּ ֶווען ַא ִאיד ֶנעְמט ִזיְך דָּ
אְבן  א הָּ אל ִניְשט מֹורָּ ִניְשט ִפיְלן ַאז ֶער ִאיז ַאֵלייְנ'ס, ֶער ֶוועט ֵקייְנמָּ

יין ַאֵלייְנ'ס, אּון ֲאִפילּו ֶער ֶוועט ִזיְך ְטֶרעְפן ִאין ֶעֶפעס ַא צּו זַ 
ואְרֶפעֶנע ְפַלאץ, ָאֶדער ִאין ֶעֶפעס ַא טּוְנֶקעֶלע ַגאס, ֶוועט ֶער  ַפאְרוָּ
אְבן צּו ַזיין ַאֵלייְנ'ס, ַווייל ֶער ֵווייְסט ַאז ֶדער  א הָּ ִניְשט מֹורָּ

ג ִמיט ִאים, אּון ֶער ֶוועט ָאְנֵהייְבן ֶרעְדן ֵאייֶבעְרְשֶטער ִאיז ְשֶטעְנִדי
 צּום ֵאייֶבעְרְשְטן.

ֶות  סּוק, ַגם ִכי ֵאֵלְך ְבֵגיא ַצְלמָּ ַאְנֵשי ְשלֹוֵמינּו ְפֶלעְגן ַטייְטְשן ֶדעם פָּ
"ה ִעמָּ  ע ִכי ַאתָּ א רָּ ֶות,  ִדי, אֹויְך ֶווען ִאיְך ְטֶרעפֹלא ִאירָּ ִמיר ְבֵגיא ַצְלמָּ

ִבים ֵווייס אִ ִאין דִ  ִאיז  יְך ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטערי ְשֶרעֶקעִדיג'ְסֶטע ַמצָּ
"ה, ֵגייט ַארֹויף ואְרט ַאתָּ  אֹויף "ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן", ִמיט ִמיר, ִדי וָּ
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עדֶּעִצינֶּען, ערֶּע מֶּ ען פּון ִביטֶּ פְּ " גֶּעקּומֶּ ט ַדארְּ ן ַאזֹוי וֶּועל ִאיךְּ ִנישְּ
טֹוִרים ן, צּו ָדאקְּ שְּ טְּ ענְּ ען צּו ַקיין מֶּ , ַווייל ִאיךְּ וֶּועל ֵגיין "צּוקּומֶּ

ן. פְּ עלְּ ן, אּון ָנאר עֶּר וֶּועט ִמיר הֶּ טְּ שְּ ערְּ ַלייךְּ צּום ֵאייבֶּ  גְּ
 ֹנַח ד()ֹזאת ַהתֹוָרה 

*** 

ִדים, ִרים ֲאחָׁ ת ּוְדבָׁ ה ֶאחָׁ פָׁ ֶרץ שָׁ אָׁ ל הָׁ ָרש  וְַּיִהי כָׁ דְּ דֶּער מֶּ
ט  ֵראִשית ַרָבה לח, ו( ָזאגְּ ן פּון דֹור)בְּ שְּ טְּ ענְּ ָוואס זֶּענֶּען ִדי מֶּ  ַפארְּ

ן ֵזייעֶּרֶּע ֲעֵבירֹות, א ט וֶּועגְּ עקְּ גֶּעמֶּ ן אֹויסְּ ּון ִדי ַהַמבּול גֶּעָווארְּ
ן פּון דֹור  שְּ טְּ ענְּ עקְּ מֶּ גֶּעמֶּ ן אֹויסְּ ט גֶּעָווארְּ ָלָגה זֶּענֶּען ִנישְּ ט ַהפְּ

גֶּען אַ  גֶּער, ֵזיי זֶּענֶּען גֶּעַגאנְּ ש ֵזיי זֶּענֶּען גֶּעוֶּוען עֶּרְּ ן דֶּעם ָכאטְּ קֶּעגְּ
ָרש ַווייל ִדי דֹור ַהַמב דְּ ט דֶּער מֶּ ן ַאֵליין? ָזאגְּ טְּ שְּ ערְּ ן ֵאייבֶּ ּול ָהאבְּ

פַ  ט אּון גֶּע'ַגָנב'ט דֶּערְּ ִריגְּ ט ִזיךְּ גֶּעקְּ עקְּ גֶּעמֶּ אר זֶּענֶּען ֵזיי אֹויסְּ
ן ִזיךְּ גֶּעהַ  ָלָגה ָהאבְּ ן, ָאבֶּער ִדי דֹור ַהפְּ צְּ ַגאנְּ ן ִאינְּ ן גֶּעָווארְּ טְּ אלְּ

עוֶּועט. ּדּות, אּון ָדאס ָהאט ֵזיי גֶּעַראטֶּ ַאחְּ  בְּ
ן ַטאקֶּע גֶּ  ֵטיין, אֹויב ֵזיי ָהאבְּ שְּ ען ַפארְּ ף מֶּ אֹוָרה ַדארְּ עַהאט ִלכְּ

קֶּע ַאחְּ  ַטארְּ פְּ ַאַזא שְּ ט גֶּעָהאלְּ ָוואס ָהאט ָדאס ִנישְּ ן ַאז דּות, ַפארְּ
טְּ  שְּ ערְּ ען צּו ַאוֶּועק ֵגיין פּונֶּעם ֵאייבֶּ ט צּוקּומֶּ ן ִנישְּ ן? ִווי ֵזיי ָזאלְּ

ט  ן )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחלֶּק א' ִסיָמן כ"ח( דֶּער רִֶּבי ָזאגְּ שְּ טְּ ענְּ ַאז וֶּוען מֶּ
ט ֵזיי פְּ עלְּ ּדּות הֶּ ַאחְּ ן ִזיךְּ בְּ טְּ ען צּום  ַהאלְּ ָדאס צּוִריק צּו קּומֶּ

ן? טְּ שְּ ערְּ  ֵאייבֶּ
ִביר לֹויט ִווי דֶּער רִֶּבי ָזא ִליָט"א ִאיז ָדאס ַמסְּ ט מֹוַהָרא"ש שְּ גְּ

ה ַאז )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחלֶּק א' ִסיָמן ל"ד(  אט אַּ ְנקּודָׁ ֶיעֶדער ִאיד הָׁ
ז עֶ  ייְנט אַּ אס מֵּ אט ִניְשט, דָׁ ס ִאיז וָׁואס אַּ ְצוֵּוייֶטער ִאיד הָׁ
נֵּא זַּיין אַּ ְצוֵּוייְטן וָׁואס ִאיז ֶמער מַּ  יָׁיְך צּו ְמקַּ ְצִליחַּ ִניְשט שֵּ

ְנֶדעֶרע ְנקּודֹות וָׁואס דּו ֶקע אְסט אַּ ְנְסט פּון ִדיר, וַּוייל דּו הָׁ
ְצִליחַּ  ייֶנער ִאיז ֶמער מַּ ְצִליחַּ זַּיין פּון ֶיעֶנעם, אֵּ  ִאין ֶמער מַּ

ייֶנער ֶמער ִאין ְּתִפלָׁ  ה, אֵּ ייֶנער ִאין ֶחֶסד א.א.וו.ּתֹורָׁ  ה, אֵּ
אט קּוְקן אֹויף ֶיעֶנעם, וָׁואס דּו ֶוו ְנְשטָׁ אר אַּ עְסט אּון ֶדעְרפַּ

ייג ִדיְך עֶ  אְכן, לֵּ יי ִווי ִניְשט ֶקעֶנען נָׁאְכמַּ אל סֵּ ייְנמָׁ ְנֶדעְרש קֵּ
ְצִליחַּ זַּיין. ה, ֶוועְסטּו ֶמער מַּ יין ְנקּודָׁ יין ִאין דַּ רַּ  אַּ

ַשט ִאין  ָלָגה זֶּענֶּען ַטאקֶּע גֶּעוֶּ ָדאס ִאיז פְּ וען ָפסּוק, ִדי דֹור ַהפְּ
ען הַ  ק, ַווייל ֲאִפילּו וֶּוען מֶּ ַטארְּ ער שֹוין צּו שְּ ּדּות, ָאבֶּ ַאחְּ ט בְּ אלְּ

ען ָאבֶּ  ּדּות, ָטאר מֶּ ַאחְּ ן יֶּענֶּעם, ָנאר ִזיךְּ בְּ ַמאכְּ ט ָנאכְּ ער ִנישְּ
ט מְּ  ף זֶּעהן ַאֵליין ָוואס עֶּר קֶּען טּוהן, אּון ִנישְּ ַקֵנא יֶּעדֶּער ַדארְּ

ט ֵאיינֶּער אוֹ  ן ָיא גֶּעקּוקְּ ן, ָאבֶּער ֵזיי ָהאבְּ ֵווייטְּ יף ַזיין דֶּעם צְּ
ַפאר ִאיז ֵזייעֶּר עֹונֶּש ַטאקֶּע גֶּעוֶּוען ַאז דֶּ  ן, אּון דֶּערְּ ֵווייטְּ  ערצְּ

ַראכְּ  פְּ ֵרייט, ִמיט ַאַסאךְּ שְּ פְּ ער ָהאט ֵזיי צּושְּ טֶּ שְּ ערְּ ן, ַאזֹוי ֵאייבֶּ
ֵטיין ֵאיינֶּער דֶּעם שְּ ט ַפארְּ ט גֶּעקֶּענְּ ן שֹוין ִנישְּ ן,  ַאז ֵזיי ָהאבְּ ֵווייטְּ צְּ

. ן ָנאר אֹויף ִזיךְּ ן קּוקְּ ֵהייבְּ ן גֶּעמּוזְּט ָאנְּ  אּון ֵזיי ָהאבְּ
ש ָו טְּ ענְּ ן, עֶּרוואֹויל ִאיז דֶּער מֶּ ֵווייטְּ ט אֹויף ַא צְּ ט ִנישְּ  ואס קּוקְּ

טֶּ  ִליַח ַזיין, וֶּועט ִאים שְּ ט ָנאר ָוואס עֶּר קֶּען ַאֵליין ַמצְּ ִדיג קּוקְּ ענְּ
 גּוט ַזיין.

ַשת ֹנַח תשע"א לפ"ק( ִליִשית ַפרְּ עּוָדה שְּ  )תֹוךְּ ַהַנַחל סְּ
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 ְוִסיפּוִריםִשיחֹות 
 ~ֶער ָהאט ַא ַטֲעָנה צו  ִדי ְלָבָנה... ~ 

 ~ ִאים ֲחתו ָנה או ן ַאֶלעס ֶוועט ֶוועְרן ְמסו ָדר ךְ ַמא~ 

 

 

 בדף דהמשך 

רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ

אס טּוט ֶמען ִמיט ִדי אֹוִתיֹות פּון א' ִביז ת', אּון ואס דָּ ִמיט ִדי  וָּ
אס ֵמייְנט ַאז ֶווען ַא ִאיד ֶרעְדט צּום  אֹות ַהֶפה, דָּ ה' מֹוצָּ

אְרִניְשט. א פּון גָּ אט ֶער ִניְשט מֹורָּ  ֵאייֶבעְרְשְטן, הָּ
 

 ָצאְלט ִמיר ַאֶלעס אֹויס... ַא ָקרֹוב
"א: "פּון  א"ש ְשִליטָּ אט ַא ִאיד ֶגעְפֶרעְגט פּון מֹוַהרָּ אל הָּ ֵאייְנמָּ

אֹות  ִווי ֶנעְמט ִאיר ַאזֹויִפיל ֶגעְלט צּו ֶקעֶנען ֶדעְקן ִדי ְגרֹויֶסע הֹוצָּ
ִרים, אֹויְפַהאְלְטן ַא  אט, פּון ְדרּוְקן ַאזֹויִפיל ְספָּ ואס ִאיר הָּ וָּ
אט  אט ַיְבְנֵאל, אּון נָּאְך ַאַסאְך?", הָּ ה, אֹויְפְשֶטעְלן ִדי ְשטָּ ְיִשיבָּ

אְגט: "ִאיְך ֶוועל דִ  א"ש ֶגעזָּ אב ִאים מֹוַהרָּ אְגן ֶדעם ֱאֶמת, ִאיְך הָּ יר זָּ
ואס  רֹוב, וָּ אט ֶדער ִאיד ַא קָּ אְלט ִמיר ַאֶלעס אֹויס..." הָּ צָּ

אְבן ַאן ַאפֹויְנְטֶמעְנט ַביי ֶדעם  ר ֶקען ִאיְך הָּ ֶגעְפֶרעְגט: "ֶאְפשָּ
רֹוב, ַווייל ִאיְך ִבין ֵזייֶער ֶגעְדרּוְקט ֶיעְצט, אּון ִאיְך ַדאְרף ִוויְכִטיג  קָּ

אְגט: "ַאַווַדאי ֶקעְנְסטּו ַא א"ש ֶגעזָּ אט ִאים מֹוַהרָּ ָאה", הָּ ן ַהְלוָּ
אס ִאיז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער,  רֹוב דָּ רֹוב, ֶדער קָּ צּוקּוֶמען צּו ֶדעם קָּ
ל קֹוְרָאיו, ֶבעְהט ַביים  רֹוב ה' ְלכָּ אְגט, קָּ סּוק זָּ ִווי ֶדער פָּ

ואס דּו ִוויְלְסט, אּון עֶ   ר ֶוועט ִדיר ִזיֶכער ֶהעְלְפן.ֵאייֶבעְרְשְטן וָּ

אס גּוט ֵאיין ִאין ַזיין  ואס ְקִריְצט דָּ וואֹויל ִאיז ֶדער ֶמעְנְטש וָּ
רֹוב, ֶוועט ֶער  אְנְטְסֶטער קָּ ַהאְרץ, ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִאיז ַזיין נָּ

ואס ֶער ַדאְרף.  ִאים ִזיֶכער ֶהעְלְפן ְשֶטעְנִדיג ִמיט וָּ
א" רֹוב( ש)ִשיחֹות מֹוַהרָּ  ֵחֶלק ט' ֶעֶרְך קָּ

 

ֶשר ל                       אַּ נַּחַּ  בַּ
 

 ?זּוְכן ּבַיי ַא ׁשִידּוךְ ֶמען  ַדאְרףָוואס 
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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
 

 ברוך שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה:

 "היכל הקודש" ברסלב, מאנסי נ.י. בית המדרש
 עפענט די טויערן די וואך שבת קודש

גרויס פרייד הערשט ביי אנשי שלומינו אין מאנסי ניו יארק, צו די עפענונג פונעם נייעם 
 בית המדרש "היכל הקודש" וואס וועט זיין אפען די וואך שבת קודש צום ערשטן מאל. פראכטפולן

די בית המדרש ווערט אנגעפירט דורך הרה"ג ר' משה שיק שליט"א א זוהן פון כ"ק מוהרא"ש 
 שליט"א.

בית המדרש אנטשפרעכט צו זיין א צענטער פאר אנשי שלומינו אין מאנסי ווי מען וועט זיך  די
צוזאמקומען בדיבוק חברים און זיך מחזק זיין מיט די הייליגע לימודים פונעם רבי'ן אזוי ווי 

 מוהרא"ש לערנט אונז.
בת זענען ווי די זמנים פאר די וואך ש Decetur Ave 97. די בית המדרש געפינט זיך אויף

 .6::9, מנחה ושלש סעודות :::6, שחרית 6::9פאלגענד: מנחה עש"ק 
צאל אידן וואס וועלן קומען מיטהאלטן דעם ערשטן שבת  רעסעעעס ווערט ערווארטעט א גר

 בבית מדרשינו.
 חה בו!מזה היום עשה ה' נגילה ונש

*** 

 זמן החורף אנגעהויבן אין ישיבה
טנ'ס הילף האט מען אנגעהויבן די וואך די פרישע זמן, און מען האפט עס אנצופילן מיטן אייבערש

 מיט אסאך תורה ותפלה ומעשים טובים.
עס גלייבט זיך נישט ווען מען זעהט אז מען האלט שוין ביים פינפטן יאר זינט די ישיבה האט זיך 

ך די גאנצע צייט, און די ישיבה געעפנט, נאך אזויפיל שוועריקייטן און מניעות וואס מען איז דור
שטייט נאך מיטן פולן פראכט און עס קומען נאך צו מער און מער בחורים וואס ווילן אויך שעפן פון 

 דער רבי לערנט אונז.ווי אזוי דעם ריינעם קוואל, זיך לערנען א וועג אין לעבן 
ביז  י תוספות בעיון"שרא שיעור גמרא פארמיטאג ג יעדן טאפאר רנט ראש ישיבה לעדער 

ווי אזוי זיך צו להלכה למעשה אין שלחן ערוך, און נאכמיטאג קומט פאר א שיעור התחזקות, 
 פון רבי'ן. מיט די לימודיםדערהאלטן אויף די וועלט 

פרונציפן אויף וואס די  דישיבה ארום גערעדט איבער די גרינאין די פתיחה דרשה האט דער ראש 
רשטע צו רעדן צום ישיבה איז געשטעלט, בעיקר אויף די הויפט צוויי עצות פונעם רבי'ן, די ע

די אייגענע שפראך, ווען א איד ווייסט אז דער אייבערשטער איז איבעראל, וועט  אייבערשטן אויף
לעס וואס עס ליגט אים אויפ'ן ער עפענען די מויל און אנהייבן רעדן צו אים, און אים דערציילן א

הארץ, און מען זעהט טאקע בחוש אז די אלע וואס געוואוינען זיך איין צו רעדן צום אייבערשטן, 
האבן גאר אן אנדער סארט לעבן, מען איז רוהיג און פרייליך, וויסענדיג אז דער אייבערשטער איז 

 ביי מיין זייט און ער וועט מיר שטענדיג העלפן.
ווייטע זאך וואס דער רבי האט אונז געגעבן, די "סדר דרך הלימוד" וואס אויף דעם וועג און די צ

קען יעדער איד זוכה זיין צו לערנען תורה, אז מען קען בלויז זאגן די ווערטער פון די הייליגע תורה 
קאפ זיך  אפילו ווען מען פארשטייט נישט, און ווער עס וועט זאגן אסאך תורה וועט מיט די צייט זיין

 עפענען און ער וועט אלעס פארשטיין.
און דערפאר איז נישטא קיין תירוץ "איך פארשטיי נישט קיין לערנען", "איך האב נישט קיין 

 געדולד צו לערנען", ווייל מיט דעם וועג קען יעדער לערנען די הייליגע תורה.
שיעורים אין די  זיינעדי צייט, ווען יעדער לערנט זיך מען זעהט ווי די בחורים ניצן אויס און 

און במשך די  יין דרגא,יעדער לויט זא, א.א.וו. איינער אין גמראייגענע צייטן, איינער אין משניות 
וי די בחורים וואס האבן געפאלגט און יארן וואס ישיבה שטייט האט מען עס געקענט זעהן ו

 געלערנט אויף דעם וועג, האבן גאר שטארק מצליח געווען, און זענען בקי אין אסאך חלקי התורה.
 !הם חיינוכי 

*** 

 מוהרא"ש שליט"א געפארן צו ארץ ישראל
יט"א וואס גרויס פרייד הערשט ביי אנשי שלומינו אין ארץ ישראל ביים אויפנעמען מוהרא"ש של

 ראל פאר צוויי וואכן צו מחזק זיין די ארטיגע אידן.שאיז געקומען אויף ארץ י
א גרויסע קבלת פנים איז פארגעקומען אין יבנאל בהיכל הבית המדרש, ווי די אידן האבן זיך 
געפרייט צו זעהן מוהרא"ש אין ארץ ישראל, צום צווייטן מאל זינט די שווערע הארץ אטאקע וואס 

 ש איז אריבער ל"ע.מוהרא"
די וועכנטליכע ליל שישי שיעור איז נישט געווען די וואך, און עס וועט אויך נישט זיין קומענדע 

 וואך.
מען קען הערן רעקארדירטע שיעורים פון מוהרא"ש אויפ'ן "קול אמונה" טעלעפאן ליין אויפ'ן 
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

בִ  ְדְתךָׁ ּוִמֵבית אָׁ ְרְצךָׁ ּוִמּמֹולַּ ם ֶלְך ְלךָׁ ֵמאַּ ְברָׁ יךָׁ ֶאל וַֹּיאֶמר ה' ְלאַּ
ֶשר ֶאְרֶאךָׁ  ֶרץ אַּ אָׁ ִביר ֶדעם ָפסּוק לֹויטהָׁ ִליָט"א ִאיז ַמסְׁ ִווי  , מֹוֲהָרא"ׁש ׁשְׁ

ָדָמה( ")ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן חט ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ  ן ָפסּוק ב, ַהקְׁ ד )יְֶׁחזְֵׁקאל לג( אֹויפְׁ ֶאחָׁ
ם הָׁ ְברָׁ יָׁה אַּ ט ֶדער ֶרִבי אַ  - הָׁ ָרָהם ִאיז ֶגעֶווען ֵאייֶנער ַאֵליין, ָזאגְׁ ז ַאבְׁ

ֶטער ִמיט ֶדעם ַאז עֶ  ׁשְׁ ט ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ָרָהם ָאִבינּו ָהאט ֶגעִדינְׁ ר ָהאט ַאבְׁ
ט ַאז עֶ  ט, אּון ֶער ָהאט ִזיֶגעִוויסְׁ ס אֹויף ֶדער ֶוועלְׁ ךְׁ ר ִאיז ֵאייֶנער ַאֵליינְׁ

ט, פ ֶטערְׁ ן ִאים ֶגעׁשְׁ ן ָוואס ָהאבְׁ ׁשְׁ טְׁ ט פּון ֶמענְׁ ט ִציטּוהן ֶגעַמאכְׁ ּון ַזיין ִניׁשְׁ
טֶ  ן ִאים ֶגעׁשְׁ ן ָוואס ָהאבְׁ ׁשְׁ טְׁ ֶדעֶרע ֶמענְׁ ט, ָנאר ַטאֶטע ֶתַרח, אּון פּון ַאנְׁ ערְׁ

ֶטער ֶמענְׁ ֶער ָהאט ִזיךְׁ  סְׁ ִציגְׁ ט ַאזֹוי ִווי ֶער ִאיז ִדי ֵאיינְׁ ֶטעלְׁ ֶגעׁשְׁ ׁש ָפארְׁ טְׁ
ט.  אֹויף ֶדער ֶוועלְׁ

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

ֶדע ֶדער, ָאֶדער ַאנְׁ ֶווער, ַווייב, ִקינְׁ ָמָׁשל ַזיין ַטאֶטע, ַמאֶמע, ׁשְׁ ֶרע לְׁ
ס אֹויף דֶ  ן ִווי ֶער ִאיז ַאֵליינְׁ ֶטעלְׁ ׁשְׁ ן, ָנאר ֶער ָזאל ִזיךְׁ ָפארְׁ ׁשְׁ טְׁ ער ֶמענְׁ

ט.  ֶוועלְׁ
ַׁשט ִאין ָפסּוק, ֶדער ֵאייֶבע ִליָט"א: ָדאס ִאיז פְׁ ט מֹוֲהָרא"ׁש ׁשְׁ ׁשְׁ ָזאגְׁ ֶטער רְׁ

ָרָהם  ט ַפאר ַאבְׁ ן ָנאר פּון ִדיר, - ֶלְך ְלךָׁ ָזאגְׁ טְׁ ַראכְׁ ט טְׁ סְׁ  ֵגיי צּו ִדיר, ָזאלְׁ
ן פּון ִדיֶנען ֶדעם  ֶטערְׁ ט אֹויף ֵקייֶנעם ָוואס ִוויל ִדיר ׁשְׁ אּון קּוק ִניׁשְׁ

ן, ַסיי  טְׁ ׁשְׁ ְרְצךָׁ ֵאייֶבערְׁ ִביָבה, ַסיי  - ֵמאַּ ן פּון ַדיין סְׁ ׁשְׁ טְׁ ְדְתךָׁ ּוִמּמוֹ פּון ֶמענְׁ  לַּ
ָפָחה, ַסיי  - רֹוִבים אּון ִמׁשְׁ ִביךָׁ פּון ַדייֶנע קְׁ ט ָנאר ּוִמֵבית אָׁ סְׁ , ָזאלְׁ

ן  לֹויפְׁ טְׁ ֶשר ֶאְרֶאךָׁ ַאנְׁ ֶרץ אַּ אָׁ ֶאֶרץ ֵגייט ַארֹויף אֹויף ֶאמּוָנה,  - ֶאל הָׁ
ן טְׁ ׁשְׁ לֹויף ָנאר צּום ֵאייֶבערְׁ טְׁ ט ִדיֶנע ,ַאנְׁ סְׁ ט ָנאר ִוויַאזֹוי דּו ֶקענְׁ ַראכְׁ ן ֶדעם טְׁ

ן. טְׁ ׁשְׁ  ֵאייֶבערְׁ
 ב( ךְׁ )ֹזאת ַהתֹוָרה לֶ  

*** 
ה' ְמֹאד ִאים לַּ ִעים וֲַּחטָׁ ְנֵשי ְסדֹום רָׁ בִ  - ְואַּ ִליָט"א ִאיז ַמסְׁ יר מֹוֲהָרא"ׁש ׁשְׁ

ט   ֶדער ִעיָקר פּון אַ  ַאז )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ח"ב ז(ֶדעם ָפסּוק לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ
ׁש ִאיז ֶדער  טְׁ ן, ִווי עֶ ֶמענְׁ טְׁ ׁשְׁ ן פּוֶנעם ֵאייֶבערְׁ ט צּו ִוויסְׁ  ס ַדַעת, ָדאס ֵמיינְׁ

 

 
 המשך בדף ב

 

 (45) 6,  גליון 2שנה                                                                            ק       לפ" גשנת תשע", חשון י"א, לךפרשת 

רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
וֹונֹות  ~ רֹות עַּ פָׁ    ~ צּו כַּ

 

ף  ט ַאז ַא ִאיד ַדארְׁ ִליָט"א ָזאגְׁ מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ
ט ִדיג ֶווען ֶער ַבאקּומְׁ ֶטענְׁ  ִזיְך צּוֶגעֹוואֹויֶנען שְׁ
ן אּון  ֶגעַפאלְׁ ָמָׁשל ֶער ִאיז ַאָראפְׁ ֶעֶפעס ַא ַצַער, לְׁ

ט א.ד.ג. ָזאל  ַלאפְׁ ן "ֶעס  ֶערִזיְך צּוקְׁ ַלייְך ָזאגְׁ גְׁ
ִיי ַוֲעָמִלי  ֵאה ָענְׁ ָזאל ַזיין צּו ַכָפרֹות ַעוֹונֹות" "רְׁ
ן ֶדעם  ַלייְך ֶבעטְׁ ָכל ַחֹטאוָתי", גְׁ ָשא לְׁ וְׁ

ן ַאז ֶער ָזאל  טְׁ ׁשְׁ ִמיט ִדי ִיסּוִרים ֵאייֶבערְׁ
קּוֶמען ַאֶלע ֲעבֵ   ירֹות, אּון ַאז ֶער ָזאל פּוןָאפְׁ

ט טּוהן ַקיין ֲעֵבירֹות. ט ֶמער ִניׁשְׁ  ֶיעצְׁ

ן ַאז ֶעס  ן ָזאגְׁ ן טּוט ֶמען אֹויף ִמיטְׁ ֵוויי ַזאכְׁ צְׁ
ט ֶער  נ'ס קּומְׁ טְׁ ׁשְׁ ָזאל צּו "ַכָפַרת ַעוֹונֹות", ֶערְׁ

ט ַטאֶקע ָאפ ַזייֶנע ֲעֵבירֹות, א ּון ֶער ֶוועט ִניׁשְׁ
ֶוועֶרע ִיּסּוִרין אֹויף  ן ִדי ִביֶטעֶרע ׁשְׁ ן ָהאבְׁ פְׁ ַדארְׁ
ט  ָמָרא ָזאגְׁ ט ִאין ֵגיִהנֹום, ִווי ִדי גְׁ ֶיעֶנע ֶוועלְׁ

ָרכֹות ה.( ַמרְׁ  )בְׁ  -ִקין ֲעוֹונֹוָתיו ֶׁשל ָאָדם" "ִיּסּוִרין מְׁ
ִיסּוִרים ֶנעֶמען ַאֶוועק ִדי ֲעֵבירֹות פּוֶנעם 

טְׁ  ָקא ָנאר ֶווען ֶעס ֶמענְׁ ט ַדוְׁ ׁש, אּון ָדאס ִאיז ִניׁשְׁ
ֶקע ִיסּוִרים, ָנאר  ַטארְׁ ֶפעִציֶעל ׁשְׁ ִאיז ֶעֶפעס סְׁ
ׁש  טְׁ ֵלייֶנע ִיסּוִרים ָוואס ַא ֶמענְׁ ֲאִפילּו ִמיט קְׁ

ן ַאזֹוי ִווי ֶער ָהאט,  צְׁ ַגאנְׁ ט ִאינְׁ ַאז ֶעס ֵגייט ִניׁשְׁ
ט ָדאס אֹויְך ִיסּוִרים ,ִוויל  .ֵהייסְׁ

ן ִדי ֲחַז"ל ַא ַאז ֶווען ֵאייֶנער )ֲעָרִכין טז.( זֹוי ָזאגְׁ
ֵבַע פּון ַטאׁש אּון ֶעס  ֶנעֶמען ַא ַמטְׁ ִוויל ַארֹויסְׁ
ֵבַע,  ֵווייֶטע ַמטְׁ ָטעּות ַארֹויס ֶגעקּוֶמען ַא צְׁ ִאיז בְׁ
ט ִאין  ן ִדי ֶהענְׁ ַאָמאל ַאַריין ֵלייגְׁ אּון ֶער מּוז ָנאכְׁ

ֵווי ט ָדאס ַטאׁש צּו ֶנעֶמען ַא צְׁ ֵבַע, ֵהייסְׁ יֶטע ַמטְׁ
ֶכע  ׁשֹוין ִיסּוִרים, ֶזעהט ֶמען ַאז ֵסיי ֶוועלְׁ
ט גּוט ַפאר ַא  ֵלייִניַקייט ָוואס ֶעס ֵגייט ִניׁשְׁ קְׁ

ט ֶעס ׁשֹוין ִיסּוִרים ׁש ֵהייסְׁ טְׁ אּון ֶמען  ,ֶמענְׁ
ַפאר ֶווען  ט ִמיט ֶדעם ָאפ ִדי ֲעֵבירֹות, ֶדערְׁ קּומְׁ

ט ַאזֹוי ֶמען ָהאט ֶעֶפעס ַא ַזא ְך ָוואס ֵגייט ִניׁשְׁ
ַלייְך  ֵלייִניַקייט, ָזאל ֶמען גְׁ גּוט, ֲאִפילּו ָנאר ַא קְׁ
ן ַאז ֶעס ָזאל צּו "ַכָפַרת  טְׁ ׁשְׁ ן ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ֶבעטְׁ

 ַעוֹונֹות".
 

 המשך בדף ב
 

 



 ב
 

א"ש רָׁ  ִשיחֹות מֹוהַּ
 

יקּון מֹות ַוואְרְטן אֹויף ַא ּתִּ ָׁ  ְנש 

ט, טּוט ָדאס ָאֶבער אֹויֶסער ִדי כַ  גְׁ ֶרענְׁ ָפַרת ַעוֹונֹות ָוואס ָדאס בְׁ
ט פּון ֲאִר"י ַהָקדֹוׁש ַאז ֶעס  גְׁ ֶרענְׁ ט ֶגעבְׁ אֹויף ָנאְך ַא ַזאְך, ִווי ֶעס ֶווערְׁ
ֶצער  ֵטייֶנער ִאין ֶהעלְׁ ָגל ִאין ׁשְׁ גּולְׁ ן מְׁ ָׁשמֹות ָוואס ֶווערְׁ ֶזעֶנען ָדא נְׁ

ִמים, אּון זֵ  ֶדעֶרע ּדֹומְׁ ן אוֹ ָאֶדער ִאין ַאנְׁ טְׁ ַא ִתיקּון ַאז ֵזיי  יףיי ַווארְׁ
קּוֶמען, ֵזיי  ן ָאנְׁ פְׁ ַלאץ ִווי ֵזיי ַדארְׁ קּוֶמען צּו ִדי פְׁ ן ֶקעֶנען ָאנְׁ ָזאלְׁ
ן ָאן ַקיין ִתיקּון, אּון ֶעס ִאיז ַא  ן ֶטעג אּון ָיארְׁ ִליגְׁ ט ָאפְׁ ֶקעֶנען ָדארְׁ

ט רֹויס ַרֲחָמנּות אֹויף ֵזיי, ָאֶבער ֶווען ֶעס קּומְׁ ׁש אּון ֶער  גְׁ טְׁ ַא ֶמענְׁ
ץ, אּון ָדאס ִאיז ִאים  ֵטיין ָאֶדער ָהאלְׁ ֵרייט ִזיְך ִאיֶבער אֹויף ֶדעם ׁשְׁ דְׁ

ט ַאז ֶעס ָזאל  ׁשּוָבה, אּון ֶער ָזאגְׁ עֹוֵרר צּו תְׁ צּו ַכָפַרת ַעוֹונֹות, ַזיין מְׁ
ט ָאפ ַזייֶנע ֲעֵבירֹות ׁש קּומְׁ טְׁ ֶער  ָהאט ,ִאיז אֹויֶסער ָוואס ֶדער ֶמענְׁ

ץ  ֵטיין ָאֶדער ָהאלְׁ ן ַא ִתיקּון ַפאר ֶדעם ׁשְׁ ִמיט ֶדעם אֹויְך ֶגעֶגעבְׁ
ץ ִאיז  ְך ֶדעם ָהאלְׁ ֵרייט, ַווייל דּורְׁ ֶגעדְׁ אֹויף ָוואס ֶער ָהאט ִזיְך ִאיֶבערְׁ

ׁשּוָבה. ן צּו תְׁ עֹוֵרר ֶגעָווארְׁ ׁש ִנתְׁ טְׁ  ֶדער ֶמענְׁ

'ן ֵאייֶבערְׁ  כְׁ ט דּורְׁ ט ֶגעִפירְׁ ן ַאֵליין ִמיט ַא ַאֶלעס ֶווערְׁ טְׁ ׁשְׁ
ׁש ָהאט ִזיְך  טְׁ ָרִטית, אּון אֹויב ֶדער ֶמענְׁ ָגָחה פְׁ ִדיֶגע ַהׁשְׁ ֶגעַוואלְׁ
ט  נְׁ ֶגעֶרעכְׁ ָקא פּון ִדי ַזאְך, ִאיז ָדאס ֶגעֶווען ַאזֹוי אֹויסְׁ ט ַדוְׁ ַלאפְׁ צּוקְׁ

ן ִתיקּון פּונֶ  ט ַזיין, ַפארְׁ פְׁ ִליְך ָהאט ֶעס ֶגעַדארְׁ טְׁ קְׁ עם ַאז ַאזֹוי פּונְׁ
ָגל. גּולְׁ ט מְׁ ָׁשמֹות ָוואס ֶזעֶנען ָדארְׁ ׁש אּון ַפאר ִדי נְׁ טְׁ  ֶמענְׁ

 

יְנֶדעְרֵהיים? ואְלְסט ֶגעֶווען ַאֵליין אִּ  ֶווען דּו וָׁ

ׁש ִאיז  טְׁ ֶטע ַזאְך, ֶווען ַא ֶמענְׁ ֶטעֶרעַסאנְׁ ֶמען ֶזעהט ַאן ִאינְׁ
ָטעּות ַאָראפ ֶגעלָ  ֵהיים, אּון ֶער ָהאט בְׁ ֶדערְׁ 'ס ִאינְׁ ָלאז ַאֵליינְׁ ט ַא גְׁ  אזְׁ

 

ַלייְך ד, ֶוועט ֶער ֶעס גְׁ ן אֹויף ֶדער ֶערְׁ ָראכְׁ ן  ָאֶדער ֶטעֶלער אּון ֶעס ָהאט ִזיְך צּובְׁ טְׁ ן, אּון ֶער ֶוועט ַבאַהאלְׁ פְׁ ַווארְׁ צּוַזאם ֶנעֶמען אּון ַאֶוועקְׁ
ָראכְׁ  ט צּובְׁ ִניׁשְׁ ִאילּו ֹלא ָהָיה, ֵקייֶנער ָהאט ָדא ָגארְׁ ֶצע ַזאְך כְׁ ְך ַזיין ַווייב ִדי ַגאנְׁ ֶבע ַזאְך ַמָמׁש ֶוועט ֶגעֶׁשעהן דּורְׁ ן, ָאֶבער ֶווען ִדי ֶזעלְׁ

ַבאנּוֶמעֶנע קֹולֹות: "פַ  ַרייֶען ִמיט אּומְׁ ן ַארֹויס ֵגיין פּון ִדי ֵכִלים אּון ׁשְׁ צְׁ ַגאנְׁ ד, ֶוועט ֶער ִאינְׁ טּו ָדאס ָאֶדער ַא ִקינְׁ ָוואס ָהאסְׁ ארְׁ
ָוואס קֶ  ן?!".ֶגעטּוהן?!" "ַפארְׁ ֶרעכְׁ ט צּובְׁ ט, ַאז ֶעס ָזאל ִזיְך ִניׁשְׁ ן ָוואס דּו טּוסְׁ ׁשְׁ ט ַוואטְׁ טּו ִניׁשְׁ סְׁ  ענְׁ

ֶבע זַ  ט ֶגעטּוהן ִדי ֶזעלְׁ 'ס ָהאסְׁ ָוואס ֶווען דּו ַאֵליינְׁ ן ַא ִמינּוט, ָוואס ֵגייט ָדא ָפאר? ַפארְׁ טְׁ ַראכְׁ טְׁ אְך, ִאיז ַאֶלעס גּוט, אּון ָלאִמיר ַאַריינְׁ
רֹונֹות אּון ַביי ֶיעֶנעם ָיא. ,טּוט ֶעס ֶווען ֶיעֶנער ט ַקיין ִחסְׁ ט ִאיז ַאז ַביי ִזיְך ֶזעהט ֶמען ִניׁשְׁ ט ִזיְך ִאים קֹולֹות? ָנאר ִדי ַפאקְׁ  קּומְׁ

 

 ַמזָׁל טֹוב! ַמזָׁל טֹוב!

ט  ִטיֶגע ֶוועג, ֶעס ַפאִסירְׁ ט ִדי ִריכְׁ ד ַאָמאל ָאֶבער ָדאס ִאיז ַאַווַדאי ִניׁשְׁ ָלאז א.ד.ג. ַאז ַא ִקינְׁ ט ַא גְׁ ֶרעכְׁ ט אּון צּובְׁ ן ֶיעצְׁ ָטאט ַמאכְׁ ׁשְׁ ַאנְׁ
ֶוועז, ַמאְך עֶ  ן ֶנערְׁ ֶצע הֹויז ָזאל ֶווערְׁ ן, אּון ִדי ַגאנְׁ ִפירְׁ ַרייֶען אּון ַפארְׁ ֶגעצֹויֶגעֶנע ַמָצב ִאין הֹויז, ׁשְׁ ֵרייִליֶכע  ַא ָאנְׁ ט אֹויף ַא פְׁ ׁשְׁ ֶדערְׁ ס ֶענְׁ

ָלאז ִאיז ׁשֹוין סֵ  ַריי אֹויס: "ַמָזל טֹוב! ַמָזל טֹוב!" אּון ָזאג ַאז ֶעס ָזאל ַזיין צּו ַכָפַרת ַעוֹונֹות, אּון ַאזֶוועג, ִדי גְׁ ן, ׁשְׁ ָראכְׁ ֹוי ֶוועט יי ִווי צּובְׁ
ָלָחה. ֶטע ַהצְׁ ֶרעסְׁ ט ִדי גְׁ גְׁ ֶרענְׁ ִדיג, ָוואס ָדאס בְׁ ֶטענְׁ ֵהיים שְׁ ֶדערְׁ ג ִאינְׁ ִטימּונְׁ ֵרייִליֶכע ׁשְׁ  ַזיין ַא פְׁ

 

יֶכע יי ַמיין הֹויזזִּ ט ּבַ יש ְ  ר נִּ

ט  ֵציילְׁ ָמָרא ֶדערְׁ ֵטיין ָוואס ִדי גְׁ ׁשְׁ ָרכֹות ס.( ִמיט ֶדעם ֶקען ֶמען ַפארְׁ ט ַא )בְׁ ַאז ִהֵלל ַהָזָקן ִאיז ֶגעקּוֶמען פּון ֶוועג אּון ֶער ָהאט ֶגעֶהערְׁ
ט: "ִאיְך ָטאט, ָהאט ֶער ֶגעָזאגְׁ ַרייט קֹולֹות ִאין ׁשְׁ ף ֶמען  קֹול ִווי ֵאייֶנער ׁשְׁ ט פּון ַמיין הֹויז", ַדארְׁ ט ִניׁשְׁ ִבין ִזיֶכער ַאז ָדאס קּומְׁ

ט ֶגעֶׁשעהן ִאין ַזיין הֹויז? ָנאר  ִניׁשְׁ ן ַאזֹוי ִזיֶכער ַאז ֶעס ִאיז ָגארְׁ ט ָזאגְׁ ֵטיין, פּון ִווי ָהאט ֶער ֶגעֶקענְׁ ׁשְׁ ט ַפארְׁ ָוואס ֶדען, ֶער ָהאט ֶגעוואּוסְׁ
גֶ  ׁש, ִניׁשְׁ ַאז ֶער ָהאט ַאזֹוי אֹויסְׁ טְׁ ן אֹויס ֶמענְׁ ט ֶווערְׁ ט ִאין ַזיין הֹויז ַאז ֲאִפילּו ֶווען ֶעס ֶגעֶׁשעהט ֶעֶפעס, ָזאל ֶמען אֹויְך ִניׁשְׁ נְׁ ט עֶלערְׁ

ַאֲהָבה ַפאר ַכָפַרת ַעוֹונֹות,  ֶנעֶמען ַאֶלע בְׁ ַרייֶען ַקיין קֹולֹות, ָנאר ָאנְׁ ט ׁשְׁ ֶדעֶוועט אּון ִניׁשְׁ ן ִציִווילְׁ ַפאר ֶווען ֶער ָהאט אּוֶווערְׁ ן ֶדערְׁ
ט פּון ַזיין הֹויז. ט ִניׁשְׁ ַקייט ַאז ָדאס קּומְׁ ן ִמיט ַא ִזיֶכערְׁ ט ָזאגְׁ ַרייֶען קֹולֹות, ָהאט ֶער ֶגעֶקענְׁ ט ׁשְׁ  ֶגעֶהערְׁ

ַמאֶקע ֵהייִליֶגע ַא טּוב ַא ֶגעׁשְׁ ן ִאין ַזיין ׁשְׁ גְׁ ֶרענְׁ ן וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ִאיז זֹוֶכה ַאַריין צּו בְׁ ט ִמיטְׁ ֶפער, ִווי ֶמען ֶלעבְׁ ָמאסְׁ טְׁ
ט ִווי ֶמען ִוויל, ָנאר ֶמען וֵ  ׁש ֶווען ֶעס ֵגייט ִניׁשְׁ טְׁ ט אֹויס ֶמענְׁ ט ִניׁשְׁ ן, אּון ֶמען ֶווערְׁ טְׁ ׁשְׁ ט ִזיֶכער פּוֶנעם יוֵאייֶבערְׁ ט ַאז ָדאס קּומְׁ יסְׁ

ן אּון צּו ַכָפַרת ַעוֹונֹות. ן צּום גּוטְׁ טְׁ ׁשְׁ  ֵאייֶבערְׁ
 ת מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ו' ֶעֶרְך ַכָפָרה()ִשיחוֹ 

 

 
 

   

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ֵטייט ִאין ָפסּוק  ָבִרים ד( ׁשְׁ ת ִכי ה' ה)דְׁ עַּ דַּ ְרֵאתָׁ לָׁ ה הָׁ תָׁ ּוא אַּ
ֱאֹלִקים ט פּוֶנעם הָׁ ט ִניׁשְׁ ַראכְׁ ׁש ָוואס טְׁ טְׁ , אּון ַא ֶמענְׁ

ן אִ  טְׁ ׁשְׁ ׁש ָנאר ַא חַ ֵאייֶבערְׁ טְׁ ט ֵקיין ֶמענְׁ ַלל ִניׁשְׁ י' ָוואס יז ִבכְׁ
ף ִזיךְׁ פּון ַאַזא ׁש, אּון ֶמען ַדארְׁ טְׁ  ֶזעהט אֹויס ִווי ַא ֶמענְׁ

ן. ן, ַווייל ֶער ֶקען ֶׁשעִדיגְׁ ׁש זֵייֶער ִהיטְׁ טְׁ  ֶמענְׁ
 

ן וָ  ׁשְׁ טְׁ חּוׁש, ַאז ֶעס ִאיז ָדא ֶמענְׁ ואס אּון ָדאס ֶזעהט ֶמען בְׁ
עּו עּות, ָאן ֵקיין ׁשּום ַטַעם, אּון ִדי טּוֶען ִרׁשְׁ ֵׁשם ִרׁשְׁ ת לְׁ

ֵׁשם ן ַאז ֵזיי טּוֶען ֶעס לְׁ ֶטע ָצָרה ִאיז, ַאז ֵזיי ָזאגְׁ ֶרעסְׁ ָׁשַמִים,  גְׁ
ן, ַאזֹוי ִווי ֶדער ֶרִבי ָזא ן'ס ֶוועגְׁ טְׁ ׁשְׁ ן ֵאייֶבערְׁ ט ָנאר ַפארְׁ גְׁ

ט )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ח"א, א(  ֲעֵבירֹות ַפאר ַאז ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ַמאכְׁ
ׁש צּו טּוהן ַאן ֲעֵביָרה, א ט צּו ַא ֶמענְׁטְׁ ֹות, ֶער ֶרעדְׁ ּון ֶער ִמצְׁ

ָוה. ט ִאים ָנאךְׁ ַאיין ַאז ֶעס ִאיז ַא ִמצְׁ  ֶרעדְׁ
 

ַׁשט ִאין ָפסּוק:  ִאיםָדאס ִאיז פְׁ ִעים וֲַּחטָׁ ְנֵשי ְסדֹום רָׁ  - ְואַּ
ָׁשִעים, ָאֶבער  רֹוֶסע רְׁ ָנאר  - ה' ְמֹאדלַּ זֵיי ֶזעֶנען ֶגעֶווען גְׁ

ֵׁשם  ָׁשַמִים, אּון פּו ן, ָנאר לְׁ ן'ס ֶוועגְׁ טְׁ ׁשְׁ ן ֵאייֶבערְׁ ן זֵיי ַפארְׁ
ן. ֶטע ִהיטְׁ סְׁ ף ֶמען ִזיךְׁ ִדי ֶמערְׁ  ַדארְׁ

 ח( ךְׁ )ֹזאת ַהתֹוָרה לֶ 
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 ְוִסיפּוִריםִשיחֹות 
ַאֲהבָׁ ~  ְזיֹונֹות ּבְ ל ַזיין ּבִּ י ְשַכר ַפאְרן ְמַקּבֵ  ~ הדִּ

  

 המשך בדף ד

ֶשר ל                 אַּ נַּחַּ בַּ  
 

 !ֶגעּב ַאְכטּוְנג אֹויף ַדיין ֶגעְלט
 

 

 

ת ַמאֶכעְר'ס  ...ׁשָׁלֹום ּבַיִּ
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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
~~~ 

 
 

 יזענטער אידן האבן מיטגעהאלטןוט
 א געהויבענעם שבת מיט מוהרא"ש שליט"א אין יבנאל

שבת פרשת נח אין יבנאל מיט מוהרא"ש, פון גאנץ ארץ ישראל  םעא הערליכע שבת איז געווען ד
 איז מען געקומען צו פארן מיטצוהאלטן דעם שבת במחיצתו של צדיק.

ארום האט האט מוהרא"ש געפירט טיש אינעם גרויסן בית המדרש, ווי ער  ספרייטאג צו נאכט'
וי דער הייליגער בעל שם טוב גערעדט וואס מיר דארפן ארויסלערנען פון די וואכעדיגע סדרה, ו
שטייט אין די תורה גייען אן  סהאט געזאגט אז די תורה איז א ניצחית, און די אלע מעשיות וואס ע

ווייטער אין יעדן דור, ממילא דארף מען פארשטיין ווי איז היינט דא אזא זאך ווי א מבול? נאר די 
מענטש איז אינגאנצן מבולבל, ער האט נישט היינטיגע מבול איז ביי יעדן מענטש אין זיין מח, דער 

 קיין ישוב הדעת, ער ווייסט נישט וואס צו טוהן, און ער קען זיך נישט קיין עצה געבן.
און די עצה איז אריין צו גיין אין די תיבה וואס דאס איז די "תיבות התפלה" צו עוסק זיין בתפלה 

בערשטן דעם יאייבערשטן, דערציילן פארן איותחנונים, מען זאל זיך צוגעוואוינען צו רעדן צום 
און ווען  קען מען סיי ווי גארנישט באהאלטןלבולים מען האט, פונעם אייבערשטן יאמת וואסערע ב

ייבערשטער פארן איייבערשטן, וועט אים דער אדער מענטש זאג דאס אבער ארויס מיט זיין מויל 
 עמען און ער וועט האבן א גליקליך לעבן.העלפן אז ער וועט ארויסגיין פון אלע זיינע פראבל

ביי שלש סעודות האט מוהרא"ש ווידער גערעדט דברי התחזקות והתעוררות, וואס זענען 
 געשלינגען געווארן מיט דארשט, דורך די אידן הצמאים לדבר ה'.

קידוש לבנה ברוב עם אין הויף בית המדרש, מוהרא"ש געמאכט אי שבת האט מוהרא"ש צמו
 אויפגענומען קיין מענטשן מוצאי שבת צוליב חולשת גופו. האט נישט

די אידן זענען אהיים געגאנגען נאך שבת, אנגעפילט מיט חיזוק אויף ווייטער, צו דינען דעם 
 אייבערשטן מיט שטארקייט און נישט ווערן צובראכן פון קיין שום זאך.

 השבת נועם הנשמות!
*** 

 דש" מאנסיין בית המדרש "היכל הקוערשטע שבת א
 געווען מיט געוואלדיגע הצלחה
בית המדרש "היכל הקודש"  ווי געמאלדן איז די וואך שבת געעפנט געווארן די טויערן פון אונזער

 אין מאנסי נ.י. און עס איז געווען ברוך ה' מיט א געוואלדיגע הצלחה.
גאר שטארק הנאה  האבן א גרויסע צאל מתפללים האבן זיך משתתף געווען ביי אלע תפלות, און

 בית המדרש. םגעהאט פונע
אינדערפרי נאכן דאווענען האט מען צוגעשטעלט א קידוש צו די די עפענונג פונעם בית המדרש, 
ווי הרה"ג ר' משה שיק שליט"א האט פארגעלערנט "סיפורי מעשיות" געפלאכן מיט שיינע דברי 

 חיזוק.
ער עולם ווי מען האט געזונגען אינאיינעם און ביי שלש סעודות איז זיך צוזאם געקומען א גרויס

געהערט דברי תורה וואס מיר דארפן זיך לערנען פון די פרשת השבוע, אויפן וועג ווי דער רבי 
 לערנט אונז.

ווי עס געבן איבער די אלע משתתפים איז עס געווען גאר א שיינער שבת, און דער בית המדרש 
שלומינו אין מאנסי זיך צו האלטן אינאיינעם בדיבוק חברים  פונקט פאר אנשי-וועט זיין א צענטער

 לחזק ולהתחזק.
 !והבית בהבנותו

 

 ְוִסיפּוִרים ִשיחֹות

 

 סימן טוב ומזל טוב!
 מיר וואונטשן א הארציגן מזל טוב פאר

 

 נ"י מענדל קאהןמו"ה 
 

 צו די חתונה פון זיין טאכטער למזל טוב 
 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז עס זאל זיין א 
 דורות ישרים ומבורכים אמן קשר של קיימא,

 
 

 
 מזל טוב!ברכת 

 מיר וואונטשן א הארציגן מזל טוב פאר
 

 נ"י שאול יצחק גאנץ מו"ה
 מתלמידי ישיבתינו הק'

 

 למזל טוב  חתונהשמחה פון זיין צו די 
 

עס זאל זיין א קשר דער אייבערשטער זאל העלפן אז 
 אמןדורות ישרים ומבורכים  של קיימא,

 
 

 

 ~ וואונדערליכע ישועות~ 
 דרוקן מוהרא"ש שליט"א זאגט צו, אז ווער עס וועט מנדב זיין צו

 "אשר בנחל", וועט זיכער זעהן גרויסע ישועות.דעם ספר 
 

הונדערטער אידן זענען שוין געהאלפן געווארן, זייט אויך פון די 
 אייער ברייטהארציגע נדבה. געהאלפענע. רופט שוין אריין מיט
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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
 

ח נָׁא ֵעץ ֻיקַּ ת הָׁ חַּ ֲענּו תַּ ְגֵליֶכם ְוִהשָׁ ֲחצּו רַּ ִים ְורַּ ט מַּ ִליָט"אְמעַּ  , מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ
ט  ִביר ֶדעם ָפסּוק לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ ַאז ֲאִפילּו ִדי  )ִשיחֹות ָהַר"ן ִסיָמן י"ט(ִאיז ַמסְׁ

ן,  טְׁ ׁשְׁ ן ָוואס ֶזעֶנען ֵזייֶער ַווייט פּוֶנעם ֵאייֶבערְׁ ׁשְׁ טְׁ  ֵזיי ֶזעֶנען ׁשֹוין צּוֶגעוואֹוינְׁטֶמענְׁ
ן ַא ִׁש  ן ִזיךְׁ ַמאכְׁ ָלן, אֹויב ָאֶבער ֵזיי ֶוועלְׁ יעּור ִאין צּו טּוהן ֲעֵבירֹות ַרֲחָמָנא ִליצְׁ
ֹלא ַיֲעבֹור, ֶוועט ִדי כֹ  ל ּתֹוָרה ֹחק וְׁ ֶנען ַאִביסְׁ ן ָטאג צּו ֶלערְׁ ַח פּון ִדי ּתֹוָרה, ֶיעדְׁ

ן אַ  פְׁ לִ ּתֹוָרה ֵזיי ֶהעלְׁ ן ֶערְׁ ן ַארֹויס ֵגיין פּון ַאֶלע ֲעֵבירֹות אּון ֶווערְׁ יֶכע ז ֵזיי ֶוועלְׁ
ן.  ִאידְׁ

ט פּוֶנעם ֶרִבי'ן: " ֶרעגְׁ ט ָהאט ֶער ֶגעפְׁ אּון ָוואס ֶווען ֶרִבי ָנָתן ָהאט ָדאס ֶגעֶהערְׁ
טֶ  סְׁ גְׁ ט ִאין ִדי ֶערְׁ קְׁ ע ֲעֵבירֹות, טּוט ִזיךְׁ ֶווען ֶער ִאיז ַמָמׁש ַא ַבַעל ֲעֵביָרה, ֶער ִזינְׁ

ט: "דּו וֵ  ֶפערְׁ טְׁ ן?" ָהאט ִאים ֶדער ֶרִבי ֶגעֶענְׁ פְׁ ט ֶוועט ָדאס ִאים אֹויךְׁ ֶהעלְׁ וייסְׁ
ַקייט פּון ּתֹוָרה? ּתֹוָרה ִאיז ֶהעֶכער פּון ַאֶלעס, אּון ֵסיי ִווי אַ  רֹויסְׁ  ֶדען ִדי גְׁ

ץ ֶקען אּון ֶער ֲאִפילּו ֶער טּוט ָנאךְׁ ַאלְׁ ׁש ִאיז ֶגעזּונְׁ טְׁ ֶטע ֲעֵבירֹות,  ֶמענְׁ סְׁ גְׁ ִדי ֶערְׁ
לִ  ן ַאן ֶערְׁ ן ָטאג, ֶוועט ֶער ִמיט ִדי ַצייט וֶוערְׁ ֶנען ֶיעדְׁ יֶכער אֹויב ֶוועט ֶער ֶלערְׁ

 ִאיד!"
ִעיָקר ֵגייט ָדאס ַארֹויף אֹויף לֶ  לֹוֵמינּו ַאז בְׁ ֵׁשי ׁשְׁ קּוָבל ַביי ַאנְׁ ֶנען ֶעס ִאיז מְׁ ערְׁ

ַניֹות, ַאז ִווי ַאזֹוי ַא ֶמענְׁ  ט ִאין ִדי ִמׁשְׁ קְׁ ׁש ֶזעהט ָנאר אֹויס, ֲאִפילּו ֶער ִזינְׁ טְׁ
ֶנ ן ָטאג צּו ֶלערְׁ ן ַא ִׁשיעּור ֶיעדְׁ ֶטע ֲעֵבירֹות, אֹויב ֶער ֶוועט ָהאבְׁ סְׁ גְׁ ל ֶערְׁ ען ַאִביסְׁ

ט'ס. ֶלעכְׁ ן פּון ַאֶלעם ׁשְׁ ֶלעפְׁ ַניֹות, ֶוועט ֶעס ִאים ַארֹויס ׁשְׁ  ִמׁשְׁ
ל, ַווייל אּון ָדאס ִאיז ֲאִפילּו ֶווען ֶמע ט ָנאר ַאִביסְׁ נְׁ ִביְסל ִאיז אֹויְך ן ֶלערְׁ "אַּ

ז ֶדע ע וָׁואס ִוויל אַּ רַּ אְזן פּוֶנעם ֵיֶצר הָׁ אר ִזיְך ִניְשט לָׁ ר גּוט", ֶמען טָׁ
ם ֶווען ֶמעְנְטש זָׁאל ִזיְך אּוְנֶטער ֶנעֶמען ֶמער ִוויִפיל ֶער ֶקען, אּון נָׁאְכֶדע

ֶלעס אֹויְפֶגעְבן, נָׁאר ֶמען זָׁאל ִזיְך ֶעס ֶוועט ִניְשט ֵגיין, ֶוועט ֶער אַּ 
ֶדער ֵאיין אג טָׁ אּוְנֶטער ֶנעֶמען צּו ֶלעְרֶנען ֶיעְדן  אְטש ֵאיין ִמְשנָׁה אָׁ כָׁ

רֹויס ְשֶלעְפן פּון ְשֶלעְכט'ס ה ֶוועט ִאים אַּ תֹורָׁ  .ֵפֶרק, אּון ִדי ֹכחַּ הַּ
ָרָהם ָאִבינּו הָ  ַׁשט ִאין ָפסּוק, ֶווען ַאבְׁ רֵ ָדאס ִאיז פְׁ ַקֵרב ַזיין ִדי דְׁ ט מְׁ יי אט ֶגעָוואלְׁ

ט  ן, ָהאט ֶער ֵזיי ֶגעָזאגְׁ טְׁ ׁשְׁ ן צּום ֵאייֶבערְׁ ׁשְׁ טְׁ ִיםֶמענְׁ ט" מַּ ח נָׁא "ְמעַּ ין אֵ ", ֻיקַּ
ן ָטאג, "ַמִים ֶאָלא ּתֹוָרה ל ּתֹוָרה" ֶיעדְׁ ְגֵליֶכם, ֶנעם ֲאִפילּו ָנאר "ַאִביסְׁ ֲחצּו רַּ , ְורַּ

ץ אָ  ֶלעכְׁ אּון ִמיט ֶדעם ֶוועט ֶעטְׁ ִגילֹות", ַאֶלע ׁשְׁ ֶקעֶרע "רְׁ ן ַאֶלע ֶענְׁ ַוואׁשְׁ ֶטע פְׁ
ט,  ק ֶזעֶנען צּוֶגעוואֹוינְׁ ן ָוואס ֶענְׁ ֵעץַזאכְׁ ת הָׁ חַּ ֲענּו תַּ ץ ְוִהשָׁ , אּון ַאזֹוי ֶוועט ֶעטְׁ

ץ ֶוועט' ן, ֶעטְׁ טְׁ ׁשְׁ ן ֵאייֶבערְׁ ֶטערְׁ ן ֵעץ ַהַחִיים אּונְׁ ֶטערְׁ ַלאֶנען אּונְׁ ן ִדי ִזיךְׁ ָאנְׁ ס ִפילְׁ
ן.גֶ  טְׁ ׁשְׁ ַקייט פּון ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ַמאק אּון ִדי ִזיסְׁ  עׁשְׁ

ן ָטאג מִ  ֶנען ֶיעדְׁ ֶטער צּו ֶלערְׁ ט ִזיךְׁ אּונְׁ ׁש ָוואס ֶנעמְׁ טְׁ ַניֹות, וואֹויל ִאיז ֶדער ֶמענְׁ ׁשְׁ
ִליֶכער ִאיד. ל, ֶוועט ֶער ִזיֶכער ַזיין ַאן ֶערְׁ  ֲאִפילּו ָנאר ַאִביסְׁ

 א תשס"ב לפ"ק()ּתֹוךְׁ ַהַנַחל ֵליל שב"ק ַוֵירָ 
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אֶלע ְבִריק  ~    ~ אַּ ְשמָׁ

 

 

י ָזאְגט  יָמן ח'( ֶדער ֶרבִּ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' סִּ ַאז )לִּ
י ֶוועְלט דּוְר  ְך ֵגיין ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש ַדאְרף אֹויף דִּ

יָקר  יק, ָאֶבער ֶדער עִּ אֹויף ָגאר ַא ְׁשָמאֶלע ְברִּ
יְׁשט מֹוָרא ָהאְבן צּו ֵגיין. יז ַאז ֶמען ָזאל נִּ  אִּ

י עיֶ ָדאס ֵמייְנט ַאז  ֶדער ֶמעְנְטׁש אֹויף דִּ
ין ַא ְגרֹויֶסע ַסָכָנה  ינּוט אִּ יז ֶיעֶדע מִּ ֶוועְלט אִּ

וי ַא ֶמעְנְטׁש ֵגייט אֹויף ַא ְׁש  יק ַאזֹוי וִּ ָמאְלן ְברִּ
ינּוט ַאָראְפַפאְלן ַחס  וי ֶמען ֶקען ֶיעֶדע מִּ וִּ
יז ַאז ֶמען ַדאְרף  יָקר אִּ ְוָׁשלֹום, ָאֶבער ֶדער עִּ
יְׁשט  יט ַא ְׁשַטאְרַקייט אּון נִּ ין ֶלעְבן מִּ ָאְנֵגיין אִּ

 מֹוָרא ָהאְבן.

יז ָיא  יְך ָאֶבער ַא ְפַראֶגע, ַאז ֶעס אִּ ְׁשֶטעְלט זִּ
ינּוט, ַאַזא ְגרֹוי ֶסע ַסָכָנה פּון ַאָראְפַפאְלן ֶיעֶדע מִּ

וי ַאזֹוי ֶקעְנְסטּו ָזאְגן ַאז מֶ  יְׁשט מֹוָרא וִּ ען ָזאל נִּ
ָנאר ֶווען ֶמען בֹויֶעט ַא ֶפעְסֶטע צֹוים  ?ָהאְבן

יק, ֶדעָמאְלט'ס  י ְצֵוויי ַזייְטן פּוֶנעם ְברִּ ַביי דִּ
יֶכעְר  יט ַא זִּ ַקייט אּון ֶקען ֶמען ֵגיין ֶדערֹויף מִּ

יְׁשט מֹוָרא ָהאְבן.  נִּ

ְמָחה אּון  י ְצֵוויי צֹויֶמען? שִּ ָוואס ֶזעֶנען דִּ
י ְצֵוויי ַזאְכן ֶער  ָלה, ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ָהאט דִּ ְתפִּ

יְך,  יְך ְפֵריילִּ י  רעֶ ן אּוַהאְלט זִּ קּוְקט ָנאר אֹויף דִּ
י ַאְנֶדעֶרע  גּוֶטע ַזאְכן ָוואס ֶער ָהאט, אּון פּון דִּ

יְׁשט אֹויף צּו ֶבעְטן אּון ַזייט הֶ  עְרט ֶער נִּ
מּוְטֶׁשען ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן אֹויף ָוואס ֶער 
יְׁשט מֹוָרא ָהאְבן  ַדאְרף, ֶדעָמאְלט'ס ַדאְרף ֶער נִּ

י ֶוועְלט, ַווייל ַאֶלעס ֶוועט ֶוועְרן גּוט.  אֹויף דִּ

ן? ָׁ  ֶווען ַדאְרף ֶמען ַזיין ַאן ַעְקש 

י ְצֵוויי ַזאְכן אֹויף אּון ֶדעְרַפאר אֹויף  דִּ
ָלה ַדאְרף ֶמען ַזיין ָגאר ַא  ְמָחה אּון אֹויף ְתפִּ שִּ
יל ֶמעְנְטְׁשן  ויפִּ ְגרֹויֶסער ַעְקָׁשן, ַווייל לֹויט וִּ
י ֶוועְלט, ֶיעֶדער ֵאייֶנער  ַלייְדן צּוַזאם ָדא אֹויף דִּ
וי ַאזֹוי  יְׁשט וִּ יְך ַזייֶנע ַזאְכן ָוואס ֵגייֶען נִּ ָהאט זִּ

ויל, אּון פּון ֶדעם ֶוועְרט ֶמען ֵזייֶער ֶער וִּ 
יג, אּון  י ֶטַבע פּוֶנעם ֶמעְנְטׁש צִּ ְטרֹויֶערִּ  יעטדִּ

יְך, אּון  וי צּו ַזיין ְפֵריילִּ ים ֶמער צּו ְטרֹויֶער, וִּ  אִּ
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 ֶדעְרַפאר ַדאְרף ֶמען ַזיין ַא ְגרֹויֶסער ַעְקָׁשן אֹויף ֶדעם, 
ילּו יב  "ֲאפִּ יְך ֶיעְצט צּולִּ יְׁשט ֶגעַדאְרְפט ַזיין ְפֵריילִּ יְך ָוואְלט נִּ אִּ

יְך ָאֶבער ַעְקְׁש'ֶנען צּו ַזיין  יְך זִּ ָדאס אּון ָדאס, ֶוועל אִּ
יְך".  ְפֵריילִּ

ָלה, ַווייל  אֹויְך ַדאְרף ֶמען ָהאְבן ְגרֹויס ַעְקָׁשנּות אֹויף ְתפִּ
יׁש ֶזעהט ֶמען ַאז ֶמעְנטְ  יְלט פּון ַפאְקטִּ ְׁשן ֶוועְרן ָאְפֶגעקִּ

ָלה, ַווייל ַאַסאְך ָמאל ֶזעהט ֶמען ַאז ֶמען ֶבעְהט ֵאייְנָמאל  ְתפִּ
יז ֶמען  יְׁשט ֶגעָהאְלְפן, בִּ אּון ָנאְכַאָמאל אּון ֶמען ֶוועְרט נִּ
י ַוואְנט, אּון ֶדעְרַפאר ֶהעְרט  וי ֶמען ֶרעְדט צּו דִּ יְלט ַמָמׁש וִּ פִּ

עְטן, ֶדעְרַפאר ַדאְרף ֶמען ָהאְבן ַא ְׁשַטאְרֶקע ֶמען אֹויף צּו בֶ 
יְׁשט  ָלה, ַווייל ֶווען ֶדער ֶמעְנְטׁש ֶוועט נִּ ַעְקָׁשנּות אֹויף ְתפִּ
ָלה, ֶער ֶוועט ֶבעְטן אּון ֶבעְטן ָאן אֹויְפֶהער, ֶוועט  ָאְפָלאְזן ְתפִּ

ויל. יֶכער ַבאקּוֶמען ָוואס ֶער וִּ  ֶער זִּ

י ְגָמָרא ָזאגְ  יְׁשט )ְבָרכֹות י( ט דִּ יְך ֵקייְנָמאל נִּ "ַא ֶמעְנְטׁש ָזאל זִּ
ילּו ֶווען ֶער  יק ַהאְלְטן פּון ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ֲאפִּ צּורִּ
יְגט ׁשֹוין ַא ְׁשֶוועְרד אֹויף ַזיין ַהאְלז, ָזאל ֶער  ֶזעהט ַאז ֶעס לִּ

ילּו ֶעס ֶזעה ט ׁשֹוין אֹויס ַווייֶטער ֶבעְטן" ָדאס ֵמייְנט ַאז ֲאפִּ
יְׁשָטא ָוואס צּו  יז ֶמער נִּ יז ַפאְרלֹויְרן, ֶעס אִּ י ַמָצב אִּ וי דִּ וִּ
טּוהן, ֶקען ֶמען ָנאְך ַאְלץ ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן אּון ֶדער 

 ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶוועט ֶהעְלְפן.

אְלְפן? ט ֶגעהָׁ אְכִניש ְ ואס ֶווער ִאיְך נָׁ  ַפאְרוָׁ

יק הרה"ק ֶרבִּ  י ָנחּום ֶטׁשעְרָנאְבֶלער ָהאט ֶגעָזאְגט, ֶדער ַצדִּ
ַפאְרָוואס ֶזעהט ֶמען ַאָמאל ַאז ֶמען ֶבעְהט ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן 
יְׁשט ֶגעָהאְלְפן? ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט ַאז פּוֶנעם  אּון ֶמען ֶוועְרט נִּ
יג גּוֶטע ַהְׁשָפעֹות ַפאְרן ֶמעְנְטׁש,  ֵאייֶבעְרְׁשְטן קּוְמט ְשֶטעְנדִּ
יז ָנאר  ֵסא ַהָכבֹוד ַביים ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאֵלייְנ'ס אִּ ַווייל ַביים כִּ
י ַהְׁשָפעֹות קּוֶמען ָאן  יז דִּ ים, ָאֶבער בִּ ינִּ ים ָאן ַקיין ׁשּום דִּ ֲחָסדִּ
צּום ֶמעְנְטׁש ַדאְרף ֶעס דּוְרְך ֵגיין ַאַסאְך ֵהיָכלֹות אּון ֶוועְלְטן, 

י ַהְׁשָפָעה גֵ  ייט ַארֹויס פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן צּום אּון ֶווען דִּ
ים ָוואס ַטֲעָנה'ן ַאז ֶעס  יגִּ יז ָדאְרט ָדא ְמַקְטרִּ ֶעְרְׁשְטן ֵהיָכל, אִּ
י ַזאְכן, ֶדעָמאְלט'ס ַדאְרף  יְׁשט ַפאְרן ֶמעְנְטׁש דִּ יְך נִּ קּוְמט זִּ
יט  ֶדער ֶמעְנְטׁש ָנאְכַאָמאל ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן אּון מִּ

י ַהְׁשָפעֹות ָזאְלן ֵגיין  ֶדעם ים ַאז דִּ יז ֶער ְמעֹוֵרר ַרֲחמִּ אִּ
י ְצֵווייֶטע ֵהיָכל, אּון ָדאְרט ְבַלייְבט ֶעס ְׁשֶטעְקן  ַווייֶטער צּו דִּ
יז ֶדער ֶמעְנְטׁש ֶבעְהט ָנאְכַאָמאל ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן אּון  בִּ

 ַאזֹוי ַווייֶטער אּון ַווייֶטער.

יְׁשט אּון ֶווען ֶדער מֶ  עְנְטׁש ָהאט ֵשֶכל אּון ֶער ֶהעְרט נִּ
אֹויף צּו ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ָנאְכַאָמאל אּון ָנאְכַאָמאל, 
ֶוועט ֶעס דּוְרְך ֵגיין ַאֶלע ֶוועְלְטן אּון ֶעס ֶוועט ָאְנקּוֶמען ַאֶלע 

 גּוֶטע ַהְׁשָפעֹות צּום ֶמעְנְטׁש.

יז ַא י ְפָראְבֶלעם אִּ ז ֶמען ֶבעְהט ֵאיין ָמאל אּון ַא ָאֶבער דִּ
יְׁשט  יֶטע ָמאל, אּון ֶווען ֶמען ֶזעהט נִּ ְצֵווייֶטע ָמאל אּון ַא ְדרִּ
יז ַדיין  י ְיׁשּוָעה, ֶהעְרט ֶמען אֹויף צּו ֶבעְטן, אּון ֶדעְרַווייל אִּ דִּ
יְבן ֶעְרֶגעץ ְׁשֶטעְקן אֹויְפ'ן ֶוועג, אּון ֶעס ַוואְרט  ְיׁשּוָעה ֶגעְבלִּ

יֶכע ָמאל אּון  ַאז דּו ָזאְלְסט ַווייֶטער ֶבעְטן ָנאְך ֶעְטלִּ
 ֶדעָמאְלט'ס ֶוועט ֶעס ָאְנקּוֶמען.

יט ְגרֹויס ַעְקָׁשנּות  יְך מִּ יז ֶדער ָוואס ְׁשַטאְרְקט זִּ וואֹויל אִּ
יג, אּון ֵסיי צּו  יְך ְשֶטעְנדִּ יט ֵבייֶדע ַזאְכן, ֵסיי צּו ַזיין ְפֵריילִּ מִּ

יט ַעְקָׁשנּות, ָנאְכַאָמאל אּון ֶבעְטן ֶדעם ֵאייבֶ  עְרְׁשְטן מִּ
יְך אּון  יְקלִּ ָנאְכַאָמאל, ֶדעָמאְלט'ס ֶוועט ֶמען ָהאְבן ַא ְגלִּ

ּיֹות, ָאֵמן. יּות ְוַגְׁשמִּ  ֶגעְׁשַמאֶקע ֶלעְבן ְברּוֲחנִּ
יחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ו' ֶעֶרְך ַעְקָׁשנּות(  )שִּ

 

   

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ִמְזֵבחַּ  ל הַּ ק ְבנֹו וַּיֶָׁשם ֹאתֹו עַּ ן יֶנען ַאז ִדי ִנָסיוֹ , ִמיר ֶגעפִ וַּיֲַּעֹקד ֶאת ִיְצחָׁ
ן  פּון ִדי ֶגערּופְׁ ט ָאנְׁ ק",ֲעֵקָדה ֶווערְׁ ת ִיְצחָׁ ן בַ  "ֲעֵקדַּ יים ִווי ִמיר ָזאגְׁ

יֹום ְלזְַּרעֹו ִתְזכֹור""ַדאֶוועֶנען ֹראׁש ַהָׁשָנה  ק הַּ ת ִיְצחָׁ ֵקדַּ ף ֶמען ְועַּ , ַדארְׁ
ָחק'ס ָנאֶמען, לִ  ן אֹויף ִיצְׁ ֶגערּופְׁ ט ֶעס ָאנְׁ ָוואס ֶווערְׁ ֵטיין ַפארְׁ ׁשְׁ אֹוָרה ַפארְׁ כְׁ

ָרָהם צּו ֶׁשחְׁ  ֶרעֶסעֶרע ִנָסיֹון ַפאר ַאבְׁ ד ִאיז ָדאס ָדאךְׁ ֶגעֶווען ַא גְׁ 'ן ַזיין ִקינְׁ טְׁ
ט ֶגעֶרעכְׁ ָוואס ִאיז ִאים גֶ  ט ָיאר, אּון ֶעס ֶווערְׁ ֶדערְׁ ן ַביי ִדי הּונְׁ ט ִדי עבֹוירְׁ נְׁ

ָרָהם אָ  יֹונֹות פּון ַאבְׁ ֶטע ִנָסיֹון פּון ִדי ֶצען ִנסְׁ סְׁ ֶווערְׁ ֶטע אּון ׁשְׁ ֶרעסְׁ  ִבינּו.גְׁ

ָחק ִאיז ָאֶבער גֶ  ִביר, ַאז ַביי ִיצְׁ ִליָט"א ִאיז ָדאס ַמסְׁ עֶווען ָנאךְׁ מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ
ם", ַווייל ֶלק ִאיֶנעם ִנָסיֹון, ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ַא ִנָסיֹון פּון "ִכיבּוד ָאב ָואֵ ַא חֵ 

ן ַאֵליין ַאז מֶ  טְׁ ׁשְׁ ט פּוֶנעם ֵאייֶבערְׁ ט ֶגעֶהערְׁ ָחק ָהאט ָדאךְׁ ִניׁשְׁ ף ִיצְׁ ען ַדארְׁ
ָרָהם ט פּון ַזיין ַטאֶטע ַאבְׁ 'ן, ֶער ָהאט ֶעס ָנאר ֶגעֶהערְׁ טְׁ  , אּון ֶערִאים ֶׁשחְׁ

ט גֶ  ַרייִסיג ָיאר, אּון ֶער ָוואלְׁ ן אּון דְׁ ט'ס ִזיבְׁ עַהאט ִאיז ׁשֹוין ֶגעֶווען ֶדעָמאלְׁ
רֵ  צּודְׁ ן ִזיךְׁ ַארֹויסְׁ ן ָהאטייֶען פּון ֶדעם, ָאֶבער פּון דֶ ֶגענּוג ֶוועגְׁ ט ֶוועגְׁ  עסְׁ

ן לֹויפְׁ טְׁ ָטאט ַאנְׁ ׁשְׁ ן ַזיין ַטאֶטע ַאז ֶער ָז ,ֶער ַאנְׁ אל ִאים גּוט ָנאךְׁ ֶגעֶבעטְׁ
ֶדען.  צּוִבינְׁ

ן אֹויף ַזיין ָנאֶמען  ט ֶעס ֶגערּופְׁ ַפאר ֶווערְׁ ק"ֶדערְׁ ת ִיְצחָׁ ַווייל ֶער ִאיז  "ֲעֵקדַּ
טְׁ ַבייֶגעׁשְׁ  ן ֶׁשחְׁ ֶרעֶסעֶרע ִנָסיֹון ֵסיי ִזיךְׁ צּו ָלאזְׁ 'ן אּון ֵסיי ַטאֶנען ִאין ָנאךְׁ ַא גְׁ

ט עֹוֵבר צּו ַזיין אֹויף ַזיין ַטאֶטע'ס ַקיֵים ֶגעֶווען  ִניׁשְׁ ָרצֹון, ֶער ָהאט מְׁ
ֵלימּות.  "ִכיבּוד ָאב ָוֵאם" ִבׁשְׁ

ָוה פּון "ִכיבּוד אָ  םוואֹויל ִאיז ֶדע ַקיֵים צּו ַזיין ִדי ִמצְׁ ב ָוואס ִאיז זֹוֶכה מְׁ
ף צּו ַזיין ָרכֹות. ,ָוֵאם" ִווי ֶעס ַדארְׁ  ֶוועט אֹויף ִאים קּוֶמען ַאֶלע גּוֶטע בְׁ

 ל ֵליל שב"ק ַוֵיָרא תש"ע לפ"ק()ּתֹוךְׁ ַהַנחַ 

*** 
 

א ֵעינָׁיו  יווַּיְַּרא וִַּישָׁ לָׁ ִבים עָׁ ה ֲאנִָׁשים ִנצָׁ ט ֶדער ְוִהֵנה ְשֹלשָׁ , ָזאגְׁ
ָרׁש  ֶגעֶזעהן ִווי ַא ֶבעֶקע)בראשית רבה פמ"ח ס"ט( ֶמדְׁ ר, ֵאייֶנער ָהאט אֹויסְׁ

ס ַקאִפיַטאן ֶגעֶזעהן ִווי ַא ִׁשיפְׁ , אּון ֵאייֶנער ָהאט ֵאייֶנער ָהאט אֹויסְׁ
ֶגעֶזעהן ִווי ַאן ַאַראֶבער,  אֹויסְׁ

ִביר ִליָט"א ִאיז ָדאס ַמסְׁ ן  מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ לֹויט ִווי ִדי ֵהייִליֶגע ֲחָכִמים ָזאגְׁ
ט, אֹויף ּתֹוָרה)אבות פרק א'(  ֵטייט ִדי ֶוועלְׁ ן ׁשְׁ ֵריי ַזאכְׁ  ,אֹויף ֲעבֹוָדה ,אֹויף דְׁ

ִמיַלת ֲחָסִדי ָרָהםאּון אֹויף גְׁ ַריי ָאבֹות ַאבְׁ , ם, אּון ָדאס ַווייזְׁט אֹויף ִדי דְׁ
ִמיַלת ֲחָסִדים, ִיצְׁ  ָרָהם'ס ִמָדה ִאיז ֶגעֶווען גְׁ ָחק, אּון ַיֲעֹקב, ַאבְׁ ָחק ִאיז ִיצְׁ

ִפָלה, אּון ַיֲעֹקב ִאיז ֶגעֶווען ּתֹוָרה.  ֶגעֶווען ּתְׁ
ָרהָ  ֶטער ֶגעִוויזְׁן ַפאר ַאבְׁ ׁשְׁ ט ַאז דָדאס ָהאט ֶדער ֵאייֶבערְׁ ט  ּום, ֶיעצְׁ ָהאסְׁ

ן טְׁ ׁשְׁ ט ֶדעם ֵאייֶבערְׁ גְׁ ן ִזיךְׁ ַמלְׁ דִ ָוואס ָהאט  ,ֶגעָפאלְׁ אּון ֶדער  ,'ןיךְׁ ֶגעֵהייסְׁ
ֶטער ַבאַווייזְׁט ִזיךְׁ צּו ִדיר ׁשְׁ ֵטייט  ,ֵאייֶבערְׁ יו ה'ִווי ֶעס ׁשְׁ א ֵאלָׁ ט וֵַּירָׁ , ֶיעצְׁ

ֵריי  טּו זֹוֶכה ַזיין צּו ִדי דְׁ ןֶוועסְׁ ט, ּתֹוָרה, ֲעבֹוָדה, אּון פּון דִ  ַזיילְׁ י ֶוועלְׁ
ִמיַלת ֲחָסִדים.  גְׁ

ן ֶחֶסד ן, דֶ  ,ֶדער ֶבעֶקער ִאיז ֶקעגְׁ ׁשְׁ טְׁ ן ַפאר ֶמענְׁ ט צּו ֶעסְׁ ער ַווייל ֶער ֶגעבְׁ
ן ַיםִׁשיפְׁ  ן אֹויפְׁ ׁשְׁ טְׁ ט ֶמענְׁ מּו ,'ס ַקאִפיַטאן ִפירְׁ ן ִדי ַים ַהַּתלְׁ  ,דָוואס ִאיז ֶקעגְׁ

ן  ָוואס ָדאס ִאיז ּתֹוָרה, ט ֶגערּופְׁ  "לאֵ עמָ ׁשְׁ יִ "אּון ֶדער ַאַראֶבער ָוואס ֶווערְׁ
ֵטייט ִאי ִפָלה, ִווי ֶעס ׁשְׁ ן ּתְׁ ֶער ָהאט ִאים )בראשית טז, א( ָפסּוק  ןִאיז ֶקעגְׁ

ן יִ  מַּ ל אֵ עמָ ׁשְׁ ֶגערּופְׁ ִפָלה "ךְ יֵ נְ ל עָׁ אֶ  ה' ע"ִכי שָׁ אּון  ,ָוואס ָדאס ִאיז ּתְׁ
ֵטיי ן ׁשְׁ ַריי ַזאכְׁ ט. אֹויף ִדי דְׁ  ט ִדי ֶוועלְׁ

 (הא רָ יֵ ה וַ רָ וֹ ּתאת הַ )זֹ 
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 ְוִסיפּוִריםִשיחֹות 
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ים ְש  נִּ ע שָׁ נָׁה ְוֶשבַּ ים שָׁ נָׁה ְוֶעְשרִּ ה שָׁ אָׁ ה מֵּ רָׁ יֵּי שָׁ ְהיּו חַּ הוַּיִּ רָׁ יֵּי שָׁ , ֶדער נֵּי חַּ
ית ַרָבה נ"ח, ג( ֶמְדָרׁש ֶדעְרֵצייְלט  יְצן אּון ֶגע'ַדְרְׁש אַ )ְבֵראׁשִׁ יז ֶגעזִׁ יָבא אִׁ י ֲעקִׁ 'ְנט, ז ֶרבִׁ

וי ֶדער עֹוָלם ְׁשָלאְפט ֵאיין, ָהאט ֶער ֵזיי ֶגעָזאְגט : אּון ֶער ָהאט ֶגעֶזעהן וִׁ
יְגן אֹוי יז  ?ֶלעְנֶדער 721 ף"ַפאְרָוואס ָהאט ֶאְסֵתר זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ֶקענִׁ י אִׁ ַווייל זִׁ

יְקל פּו  ָיאר". 721ן ָשָרה ָוואס ָהאט ֶגעֶלעְבט ֶגעֶווען ַאן ֵאיינִׁ
יז ֵזייֶער ְׁשֶווער צּו ַפאְרְׁשֵטיין, קֹוֶדם ַפאְרָוואס ַדאְרף אֶ  ְסֵתר ֶדער ֶמְדָרׁש אִׁ

יְגן אֹוי ָיאר? אּון ַפאְרָוואס  721ַווייל ָשָרה ָהאט ֶגעֶלעְבט  ֶלעְנֶדער 721 ףֶקענִׁ
יָבא ֵזיי אֹויְפֶגעֶוועְקט י ֲעקִׁ יְטן ָזאְגן ָדאס? ָהאט ֶרבִׁ  מִׁ

י ָזאְגט  וי ֶדער ֶרבִׁ יר לֹויט וִׁ יז ָדאס ַמְסבִׁ יָט"א אִׁ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק מֹוַהָרא"ׁש ְׁשלִׁ )לִׁ
יָמן רס"א( וַאז  א' סִׁ יגֹות זָׁאל ֶער וִּ ְדרֵּ אְלט פּון זַּייֶנע מַּ ז ֶווען אַּ ֶמעְנְטש פַּ יְסן אַּ

יֶעל אַּ דָׁ  אס ְסֶפעצִּ אט דָׁ ייֶבעְרְשֶטער הָׁ יְמל, ֶדער אֵּ זֹוי אס קּוְמט פּון הִּ
ְנהֵּ  יְשן, ֶער זָׁאל אָׁ אל אֹויְפְפרִּ מָׁ יְך נָׁאְכאַּ י ֶער זָׁאל זִּ אְכט, ְכדֵּ ייְבן ֶגעמַּ

אְרף יֶ  ייֶבעְרְשְטן, וַּוייל ֶמען דַּ יֶנען ֶדעם אֵּ אל פּון נֵּיי צּו דִּ מָׁ אג נָׁאְכאַּ עְדן טָׁ
י ְנהֵּ ייֶבעְרְשְטן.אָׁ יֶנען ֶדעם אֵּ אְסנַּיי צּו דִּ  יְבן פּון דָׁ

"י ָזאְגט  יט ֶדעם ֶקען ֶמען ַפאְרְׁשֵטיין, ָוואס ַרׁשִׁ ת כ' מִׁ ת ק' ְכבַּ ת בַּ ת כ' ְכבַּ ּובַּ
ן שָׁ  ה,וִּ ז', כּולָׁ יְך ָשרָ  ין ְלטֹובָׁ י הּוְנֶדעְרט ָיאר ָהאט זִׁ ה ָדאס ֵמייְנט ַאז ַביי דִׁ

יז גֶ ַווייֶטער ַבאַנייעֶ  יג ָיאר, ָדאס אִׁ י ָוואְלט ָנאְך ֶגעֶווען ְצָוואְנצִׁ וי זִׁ עֶווען ט ַאזֹוי וִׁ
יג ַבאַנייט. יְך ְשֶטעְנדִׁ י ָהאט זִׁ יר ְגרֹויְסַקייט ַאז זִׁ  אִׁ

יָבא ָהאט ֶגעֶזעהן ַאז ֶדער עֹוָלם ְׁשָלאְפט אֵ  י ֲעקִׁ יין, ָדאס אּון ֶדעְרַפאר ֶווען ֶרבִׁ
יטֵמייְנט ַאז ֵזיי ֶוועְרן פַ  יְׁשט ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן מִׁ יֶנען ׁשֹוין נִׁ י  אְרְׁשָלאְפן, ֵזיי דִׁ דִׁ

יְׁשַקייט, ָהאט ֶער זֵיי ָדאס ֶגעָזאְגט, "ַפאְרָוואס ָהאט ֶאְסתֵ  ר זֹוֶכה ֶזעְלֶבע ְפרִׁ
יְגן אֹוי יז ֶגעֶווען ַאן ?ֶלעְנֶדער 721 ףֶגעֶווען צּו ֶקענִׁ י אִׁ ל פּון ָשָרה יקְ יינִׁ אֵ  ַווייל זִׁ
יט ָיאר" ָדאס ֵמייְנט ַאז ַווייל ָשָרה ָהאט ֶגעֶלעְבט מִׁ  721ָוואס ָהאט ֶגעֶלעְבט 

יר יְׁשט ֶגעָוואְרן ַפאְרְׁשָלאְפן, ֶדעְרַפאר ָהאט אִׁ יז נִׁ י אִׁ יְׁשַקייט, זִׁ יְקל  ַאַזא ְפרִׁ ֵאיינִׁ
יְגן אֹויף  י ָז -ֶלעְנֶדער, אּון ֶדעְרַפאר  721ֶאְסֵתר זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ֶקענִׁ אְגט ֶרבִׁ

ים  ידִׁ יָבא ַפאר ַזייֶנע ַתְלמִׁ יְׁשט ַזיין ַפאְרְׁשָלאְפן, ָנאר דִׁ  -ֲעקִׁ יר אֹויְך נִׁ יֶנען ָזאְלט אִׁ
יר אֹויְך זֹוֶכה צּו ַאייְנקֹויְפן לֶ  יְׁשַקייט, ֶוועט אִׁ יט ְפרִׁ עְנֶדער ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן מִׁ

 אּון ֶוועְלְטן.
 ת ַחיֵי ָשָרה תשס"ז לפ"ק()תֹוְך ַהַנַחל ֵליל שב"ק ַפְרׁשַ 

*** 
א שָׁ ה ּומַּ ע ְודּומָׁ ְשמָׁ יָד"א ַטייְטְׁשט ֶדעם ָפסּוק ּומִּ ע, ֶדער חִׁ ְשמָׁ ֶמען  - ּומִּ

הַדאְרף ֶהעְרן,  אאּון ְׁשַווייְגן,  - ְודּומָׁ שָׁ  אּון ַלייְדן. - ּומַּ
י ָז וי ֶדער ֶרבִׁ יר לֹויט וִׁ יז ָדאס ַמְסבִׁ יָט"א אִׁ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק אְגט מֹוַהָרא"ׁש ְׁשלִׁ )לִׁ

יָמן ו'(  ְזיֹונֹות אּון ְׁשַווייְגן, ָאֶבער צא' סִׁ יז צּו ֶהעְרן בִׁ יָקר ְתׁשּוָבה אִׁ י עִׁ  ּו ַאז דִׁ
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רָׁא"ש יחֹות מֹוהַּ  שִּ
   ~ וָׁואס זָׁאְגט ֶיעֶנער?  ~

 

 

ֶטע  סְׁ ִטיגְׁ ט ַאז ִדי ִוויכְׁ ִליָט"א ָזאגְׁ מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ
ׁש ִאיז ַאז  טְׁ ָלָחה פּוֶנעם ֶמענְׁ ל צּו ִדי ַהצְׁ ִליסְׁ ׁשְׁ

ן ָוואס ַא ֶמען ָזא ט קּוקְׁ ָמאל ִניׁשְׁ ל ֵקיינְׁ
ן,  ָראקְׁ ׁשְׁ ט ַזיין ֶדערְׁ ן, ִניׁשְׁ ֵווייֶטער ֶוועט ָזאגְׁ צְׁ
ן ַא ָטעּות  "ָוואס ֶוועט ַזיין אֹויּב ִאיְך ֶוועל ַמאכְׁ
ן?", ָנאר ֶמען  ַלאכְׁ אּון ֶיעֶנער ֶוועט ִמיר אֹויסְׁ
ף צּו טּוהן ָוואס ֶמען ָהאט צּו טּוהן, אּון  ַדארְׁ

ט אֹויּב מֶ  ט ַא ָטעּות, קּוק ֶמען ִניׁשְׁ ען ַמאכְׁ
ט, ָנאר  ט ֵגייען מֶ צּוִריק אֹויּב ֵאייֶנער ַלאכְׁ

ַקייט. אַ ִמיט  ןַווייֶטער ָא ַטארְׁ  ׁשְׁ

ט, ִדי ַאֶלע ָטעּוִתים ָוואס ֶמען  ֶקערְׁ ַפארְׁ
ָלָחה  ט צּו ִדי ַהצְׁ פְׁ הֹויּב, ָדאס ֶהעלְׁ ט ִאין ָאנְׁ ַמאכְׁ

ָמָרא ָזאגְׁ  ׁש, ִווי ִדי גְׁ טְׁ  -)ַׁשָּבת ק"כ.ט פּוֶנעם ֶמענְׁ

ט ֶווען ֶמען ִגיִטין מ"ג.(  ָלָחה קּומְׁ ַאז ִדי ִעיָקר ַהצְׁ
ט ָטעּוִתים, ַווייל ַאזֹוי ֶקען ֶמען ִזיְך  ַמאכְׁ
ן  'ן גּוטְׁ ט ִזיְך אֹויפְׁ ֶטעלְׁ ן, אּון ֶמען ׁשְׁ טְׁ ַפאֶרעכְׁ

 ֶוועג.

ק,  ַטארְׁ ִמיּות ֵזייֶער ׁשְׁ ֶמען ֶזעהט ָדאס ַּביי ַגׁשְׁ
ֶטער ֶפענְׁ ָטאֶלער ,ַא ַקארְׁ ט ִזיְך  ,ַא סְׁ נְׁ ִּביז ֶער ֶלערְׁ

ץ,  ל ִאין ִדי ָהאלְׁ ן ֶדעם ָנאגְׁ אֹויס ַאַריין צּו ַהאקְׁ
ן  ֶגער ִמיטְׁ ט ֶער ִזיְך ַאַסאְך ָמאל ִדי ִפינְׁ ַלאפְׁ צּוקְׁ
ט ִזיְך  נְׁ ֶטעִריָׁשאן, ִּביז ֶער ֶלערְׁ ַהאֶמער, ַאן ֶעֶלעקְׁ

וִ  צְׁ ן ִאינְׁ ן גּוט צּו ִדי ַפאְך, ֶוועט ֶער ַכאפְׁ ויׁשְׁ
ָלָחה ִאיז  ַאַסאְך ַׁשאק'ס, ָאֶּבער ֵזייֶער ִעיָקר ַהצְׁ
ֶפעֶלער, ֵזיי  כְׁ ט אֹויף ִדי דּורְׁ ן ִניׁשְׁ ֶווען ֵזיי קּוקְׁ
ט פּון ֵזיי, ָנאר ֵזיי  ט אֹויּב ֶמען ַלאכְׁ ן ִניׁשְׁ קּוקְׁ
ַאָמאל, ִּביז ֵזיי  ַאָמאל אּון ָנאכְׁ ן ָנאכְׁ רּוִּבירְׁ פְׁ

ֶנען ִזיְך גּוט צּו דִ  ן ֶלערְׁ ָנאְך ֶווערְׁ י ַפאְך, אּון ֶדערְׁ
ִחים ֶיעֶדער ִאין ַזיין ַפאְך. רֹויֶסע מּומְׁ  ֵזיי גְׁ

ט  רּוִּבירְׁ ַקייט, ֶמען פְׁ ֶּבע ִאיז ַּביי ִאיִדיׁשְׁ ִדי ֶזעלְׁ
ט ִזיְך ָאן צּו  גְׁ ֶרענְׁ טְׁ ן, ֶמען ׁשְׁ צּו טּוהן גּוֶטע ַזאכְׁ
ֶנען אּון ַדאֶוועֶנען אּון ִדיֶנען ֶדעם  ֶלערְׁ

ן ֵאייֶּבע ט ֶווערְׁ ן, ָאֶּבער ֶמען ָטאר ִניׁשְׁ טְׁ ׁשְׁ רְׁ
ט ֶמען ַא  ַפאל, אֹויּב ַמאכְׁ כְׁ ן פּון ַא דּורְׁ ָראכְׁ צּוּבְׁ
ט צּוִריק ָנאר ֶמען ֵגייט  ט ֶמען ִניׁשְׁ ָטעּות, קּוקְׁ
 ַווייֶטער, ֶמען ֶזעהט ָוואס ֶמען ֶקען ַווייֶטער 
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א" רָׁ יחֹות מֹוהַּ  ששִּ
ט  טּוהן, אּון ַאַווַדאי ֵווייֶטער ֶמען קּוקְׁ ט ָוואס ַא צְׁ ִניׁשְׁ

ט.  ָזאגְׁ

ָלאֶטע ַאַריין  ֶעס ִפיְרט ִאין ב ְ

ט  ֵציילְׁ ַאז ֶעס ִאיז )ִספּוֵרי ַמֲעִשיֹות ַמֲעֶשה ט( ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶדערְׁ
ֵוויי ֲחֵבִרים ֵאייֶנער ִאיז ֶגעֶווען ַא ָחָכם אּון ֵאייֶנער  ֶגעֶווען צְׁ

רֹויֶסער ָחָכם, ֶער ַא ַתם, ֶדער ָחָכם אִ  יז ֶגעֶווען ֵזייֶער ַא גְׁ
ִדיג  ֶטענְׁ מֹות, ָאֶּבער ֶער ִאיז שְׁ ט ַאַסאְך ָחכְׁ ָהאט ֶגעֶקענְׁ
ט  גְׁ ִדיג ֶגעָזארְׁ ֶטענְׁ רֹויֶעִריג ַווייל ֶער ָהאט ִזיְך שְׁ ֶגעֶווען טְׁ
ָׁשר  ן, ֶאפְׁ ן אֹויף ַזייֶנע ַזאכְׁ ֵווייֶטער ֶוועט ָזאגְׁ ָוואס ַא צְׁ

ֶגען ֵאייֶנער ֶוועט אִ  ן, אּון ַאזֹוי ִאיז ֶער ֶגעַגאנְׁ ַלאכְׁ ים אֹויסְׁ
ֶטע  ֶגעקּוֶמען ִאין ַא ֶגעִדיכְׁ ִטיֶפער אּון ִטיֶפער ִּביז ֶער ִאיז ָאנְׁ

ָלאֶטע.  ּבְׁ

לּוג, ֶער ָהאט  ט ֶגעֶווען ַאזֹוי קְׁ ִוויֶדער ֶדער ַתם ִאיז ִניׁשְׁ
ן ִׁשיְך, אּון ִדי ִׁשיְך ָוואס ֶער הָ  ט ַמאכְׁ אט ׁשֹוין ָנאר ֶגעֶקענְׁ

ֶטע ִׁשיְך, ֶעס ִאיז  ט ֶגעֶווען ִדי ֶּבעסְׁ ט, ִאיז אֹויְך ִניׁשְׁ ֶגעַמאכְׁ
ן... ָאֶּבער ֶדער ַתם ָהאט  ֵריי ֶעקְׁ ֶגעֶווען ַא ִׁשיְך ִמיט דְׁ
ט פּון ִאים, ֶער ִאיז ִזיְך  ט ָוואס ֶמען ַלאכְׁ ט ֶגעקּוקְׁ ִניׁשְׁ ָגארְׁ

ט ָזאגְׁ  ֶלעגְׁ ֶגען ַזיין ֶוועג, ֶער פְׁ ן "ָוואס ָהאּב ִאיְך ִמיט ֶגעַגאנְׁ
ֶיעֶנעם? ָדאס ִאיז ַמיין ַמֲעֶשה אּון ָדאס ִאיז ֶיעֶנעם'ס 
ִליַח ֶגעֶווען,  ק ַמצְׁ ַטארְׁ ַמֲעֶשה" אּון ַאזֹוי ָהאט ֶער ֵזייֶער ׁשְׁ
ֶטער, ַא  ֶטער ִמיִניסְׁ ֶרעסְׁ ן ֶדער גְׁ ִּביז צּום סֹוף ִאיז ֶער ֶגעָווארְׁ

ֶטער ִאיֶּבער ַאֶלע ִמינִ  ן.ִמיִניסְׁ ָטארְׁ  יסְׁ

ָלָחה ָוואס ַא  ֶטע ַהצְׁ ֶרעסְׁ ֶזעהט ֶמען פּון ֶדעם ַאז ִדי גְׁ
ן ִאיז ָנאר, ֶווען ֶער ֵגייט ִזיְך ַזיין ֶוועג ִמיט  ׁש ֶקען ָהאּבְׁ טְׁ ֶמענְׁ
ן ֶווען ַא  ָראכְׁ ט צּוּבְׁ ט ִניׁשְׁ ַקייט, אּון ֶער ֶווערְׁ ַטארְׁ ַא ׁשְׁ

ט ִניׁשְׁ  ט פּון ִאים, אּון ֶווערְׁ ֵווייֶטער ַלאכְׁ ן פּון ִזיְך צְׁ ָראכְׁ ט צּוּבְׁ
ט ֶמען  נְׁ 'ס פּון ַזייֶנע ֵאייֶגעֶנע ָטעּוִתים, אּון ַאזֹוי ֶלערְׁ ַאֵליינְׁ

ִליַח.  ִזיְך פּון ִדי ָטעּוִתים, אּון ֶמען ִאיז ֵזייֶער ַמצְׁ

ׁשו ֶטע ִדְמיֹונֹות ָ  פ 

ט ַאז ֶיעֶנער ַלאכְׁ  ט פּון ִדיר, ֶער ָהאט ָאֶּבער ֶדער ֱאֶמת ִאיז ַאז רֹוב ָמאל ֶווען ֶמען ֵמיינְׁ ַלל ִניׁשְׁ ט ִּבכְׁ ַראכְׁ יֹון, ֶיעֶנער טְׁ ט ִאיז ֶעס ָפׁשּוט ַא ִדמְׁ
ט ַקיין ַצייט צּו טְׁ  ַלל ִניׁשְׁ נּוֶמען, אּון ֶער ָהאט ִּבכְׁ ֶלעֶמען ִמיט ָוואס ֶער ִאיז ַפארְׁ ָראּבְׁ ן פּון ִדיר.ִזיְך ַזייֶנע ֵאייֶגעֶנע פְׁ טְׁ  ַראכְׁ

לֹוקֹות ֵהייּבְׁ  ט'ס טּוהן, ִאין ִדי ַצייט ָוואס רֹוב ַמחְׁ ֶלעכְׁ ֵווייֶטער ִוויל ֶעֶפעס ׁשְׁ ט ִזיְך ֵאיין ַאז ֶדער צְׁ ֶיעֶנער ִוויל ט ִזיְך ָאן ַאזֹוי, ֶווען ֶמען ֶרעדְׁ
ֵווייֶטע, ִּביז ֶמען ֵמי ט ִדי צְׁ גְׁ ֶרענְׁ יֹון ּבְׁ יֹון, אּון ֵאיין ִדמְׁ ט, ֶעס ִאיז ָפׁשּוט ַא ִדמְׁ ִניׁשְׁ ַלל ָגארְׁ ן ִדיר.ִּבכְׁ ט ׁשֹוין ֱאֶמת'ִדיג ַאז ֶיעֶנער ָהאט ֶעֶפעס ֶקעגְׁ  ינְׁ

ט ַדיין ַהאֶמער...  ִאיְך ַדאְרף ִניׁשְ

ט ַא ַהאֶמער, ָהא פְׁ ט ַא ָמָׁשל אֹויף ֶדעם, ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ַאָמאל ֵאייֶנער ָוואס ָהאט ֶגעַדארְׁ ִליָט"א ֶגעּבְׁ ט ַאז ֶער מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ ַראכְׁ ט ֶער ֶגעטְׁ
תַ ֶוועט  ן: "ִמן ַהסְׁ טְׁ ַראכְׁ ן טְׁ ֶגעהֹויּבְׁ ן ָהאט ֶער ָאנְׁ ִוויׁשְׁ צְׁ ן ַּביי ִאים ַא ַהאֶמער, ִאינְׁ גְׁ ן ֵגיין צּו ַזיין ָׁשֵכן אּון ָּבארְׁ ט ֶוועלְׁ ם ֶוועט ֶדער ָׁשֵכן ִמיר ִניׁשְׁ

ֵרייֶען ִמיט ַאֶלע ִמיֵני ִתירּוצִ  דְׁ ן ַא ַהאֶמער, ֶער ֶוועט ִזיְך ִזיֶכער ַארֹויסְׁ גְׁ ֵרייט ִזיְך ָּבארְׁ ט ַווייֶטער: "ַהִיָתֵכן ַאז ֶער דְׁ יֹון ָפארְׁ ים...", אּון ֶדער ִדמְׁ
ן, ִאיְך ָהאּב ִאים ׁשֹוין  ט ַזאכְׁ גְׁ ן ֶדעם ַהאֶמער?! ִאיְך ָהאּב ִאים ׁשֹוין ֶגענּוג ָמאל ֶגעָּבארְׁ גְׁ ֵמיָלא ַארֹויס פּון ִמיר ָּבארְׁ ֶגעטּוהן ֶגענּוג טֹובֹות, מְׁ

רֵ  ָוואס דְׁ ָׁשבֹות: "ִאיַפארְׁ ט ִאים ַווייֶטער ִדי ַמחְׁ ן?!". אּון ֶעס לֹויפְׁ גְׁ ט ָּבארְׁ ט ַארֹויס, אּון ֶער ִוויל ִמיר ִניׁשְׁ ָקָמה ייט ֶער ִזיְך ֶיעצְׁ ְך ֶוועל ׁשֹוין נְׁ
ט ָאפ: "ִאיְך ֶוועל ִזיְך ן", ִּביז ֶער ַמאכְׁ גְׁ ט ָּבארְׁ ִניׁשְׁ ן ַאֶלע  ֶנעֶמען פּון ִאים, ַווייל ֶער ִוויל ִמיר ָגארְׁ ֶגעּבְׁ ן פּון ִאים! ִאיְך ֶוועל ִאים ַאַריינְׁ ט ָלאזְׁ ִניׁשְׁ

ַנת ַיד, ִאיְך ֶוועל ִאים גּוט ּבַ  ן אֹויְך ַא ַמתְׁ ט אֹויס ֶוועל ִאיְך ִאים ָנאְך ֶגעּבְׁ ָללֹות, אּון אֹויּב ֶעס ֶפעלְׁ ן ִדי ֵּבייֶנער".ִמיֵני קְׁ ַלאפְׁ  אקְׁ

ִדיג ֵגייט ֶער צּו  נְׁ טְׁ ַראכְׁ ט ַאז ֶער ֶוועט ִמירַאזֹוי טְׁ ָׁשָבה: "ֶווער ָזאגְׁ ֶטע ַמחְׁ ֶקערְׁ ט ִאים ַאַריין ַא ַפארְׁ ן קּומְׁ ִוויׁשְׁ צְׁ 'ס הֹויז, אּון ִאינְׁ  ַזיין ָׁשֵכנְׁ
ן ִמיט ִאים ִריגְׁ ָוואס ָזאל ִאיְך ִזיְך קְׁ ט אֹויף ִאים? ַפארְׁ ָוואס ִּבין ִאיְך ַאזֹוי ֶגעֶרעגְׁ ן? ַפארְׁ גְׁ ן ָּבארְׁ ט ֶוועלְׁ ַלייְך ָאפ: ?" אָ ִניׁשְׁ ט ָדאס גְׁ פְׁ ֶּבער ֶער ַווארְׁ

ַרייֶען: 'גֵ  ׁשְׁ ט ָנאר ָדאס, ָנאר ֶער ֶוועט ִמיר ָנאְך ָאנְׁ ן, אּון ִניׁשְׁ ן ֶגעּבְׁ ט ֶוועלְׁ ט "ֵניין, ֶער ֶוועט ִמיר ִזיֶכער ִניׁשְׁ יי ִדיר פּון ָדא, ִאיְך ֶגעּב ִדיר ִניׁשְׁ
 ַקיין ַהאֶמער'".

ט ׁשֹוין ָאן צּו ִציָחה, ֶדעִּביז ֶער קּומְׁ רֹויס ַכַעס אּון רְׁ 'ן ִטיר ִמיט גְׁ ט אֹויפְׁ ַלאפְׁ ט, ֶער קְׁ ן ֶגעֶרעגְׁ צְׁ ַגאנְׁ 'ס ִטיר, ֶער ִאיז ׁשֹוין ִאינְׁ ר ָׁשֵכן ם ָׁשֵכנְׁ
ג ַּבאַפא ִלינְׁ לּוצְׁ ִמימּות, אּון פְׁ ט ִדי ִטיר ִּבתְׁ נְׁ ֶצע ַמֲעֶשה, אּון ֶער ֶעפְׁ ַלל פּון ִדי ַגאנְׁ ט ִּבכְׁ ט ִניׁשְׁ רֹויֶסע קֹולֹות: "דּו ֵווייסְׁ ט ִאים ֶיעֶנער ִמיט גְׁ לְׁ

ט ַדייֶנע טֹובֹות! ִאי ף ִניׁשְׁ רּוָׁשע! ִאיְך ַדארְׁ ט ַדיין ַהאֶמערָרָׁשע מְׁ ף ִניׁשְׁ ט ִדיר !ְך ַדארְׁ ִדיְך ָאפ ַדיין ָקאפ  ִמיט ַדיין ַהאֶמער, אּון ַהאק ַהאלְׁ
ַלייְך ַאֶוועק. ט גְׁ ִמיט!" אּון ֶער לֹויפְׁ  ֶדערְׁ

ט  ֶדער ט, ֶער ֵווייסְׁ ֶדערְׁ וואּונְׁ ֵטיין ַפארְׁ ט ׁשְׁ ַלייּבְׁ ט ִניׁשְׁ ט ׁשְׁ ינִ ָׁשֵכן ּבְׁ ן, ֶער ֵווייסְׁ ָראפְׁ ָוואס ַזיין ָׁשֵכן ִאיזָוואס ֶעס ָהאט ִאים ֶגעטְׁ  ט ַפארְׁ
 

 

 גהמשך בדף 

   

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

יק ָוואס ֶער ַׁשייְנט ַאַרי ין ַא צּוקּוֶמען צּו ֶדעם, ַדאְרף ֶמען ֵגיין צּו ַא ַצדִׁ
יְרט ֶדער ֵאייֶבערְ ְׁשַטארְ  ין ֶדעם ֶמעְנְטׁש, ַאז ַאֶלעס פִׁ ְׁשֶטער ֶקע ֱאמּוָנה אִׁ

יְך ֶדעְרַהאְלְטן ֶווען ֶמען ַכאְפט אַ  ַריין ַא צּום גּוְטן, אּון ָנאר ַאזֹוי ֶקען ֶמען זִׁ
ָזיֹון.  גּוֶטע בִׁ

ין ָפסּוק  יז ְפַׁשט אִׁ עָדאס אִׁ ְשמָׁ יְך צּו  - ּומִּ יק, ֶווען ֶמען ֶהעְרט זִׁ צּום ַצדִׁ
ים, ֶדעָמאְלט'ס ֶקען ֶמען זֹוֶכה ַזיין צּו  הֶמען ָהאט ֱאמּוַנת ֲחָכמִׁ צּו  - ְודּומָׁ

אֶקעֶנען ְׁשַווייְגן,  שָׁ י ֶלעְבן אֹויף - ּומַּ יֶבער ֵגיין דִׁ י  אּון ַלייְדן, אּון ַאזֹוי ַארִׁ דִׁ
 ֶוועְלט ְבָׁשלֹום.

ית ַפרְ  יׁשִׁ  ַׁשת ַחיֵי ָשָרה תשס"ד לפ"ק()תֹוְך ַהַנַחל ְסעּוָדה ְׁשלִׁ
*** 

ן בָׁ  ם זָׁקֵּ ְברָׁהָׁ ֹכלא בַּ ְואַּ ם בַּ הָׁ ְברָׁ ְך ֶאת אַּ רַּ ים וַּה' בֵּ , מֹוַהָרא"ׁש יָׁמִּ
י ֶהְמֵׁשְך פּון ָאְנֵהייב ָפסּוק יר דִׁ יז ַמְסבִׁ יָט"א אִׁ א  :ְׁשלִׁ ן בָׁ ם זָׁקֵּ ְברָׁהָׁ ְואַּ

ים, יָׁמִּ הָׁ  :צּום סֹוף ָפסּוק בַּ ְברָׁ ְך ֶאת אַּ רַּ ֹכל,וַּה' בֵּ י  ם בַּ וי ֶדער ֶרבִׁ לֹויט וִׁ
ּקּוֵטי מֹוַהַר"ן ח"א רע"ב( ָזאְגט  עּו,אֹויְפן ָפסּוק )לִׁ ְשמָׁ ם ְבקֹולֹו תִּ יֹום אִּ ַאז  הַּ

ין ֲעבֹוַדת ה' יז ַא ְגרֹויֶסער ְכַלל אִׁ ֶמען זָׁאל נָׁאר קּוְקן אֹויְפן ַאז  ,ָדאס אִׁ
אְכְט  יְשט ְטרַּ אג, ֶמען זָׁאל נִּ יְגן טָׁ ייְנטִּ יז ֶגעֶווען ֶנעְכְט הַּ  ,ןן וָׁואס ֶעס אִּ

אְרְגן, יְשט וָׁואס גֵּייט זַּיין מָׁ יך ֶוועְרט ַא ֶמעְנְטׁש אּון נִּ  ֵווייל ֶגעֶוועְנְטלִׁ
יז ֶגעֶווען ֶנעְכְטן, אּון ֶער ָזא יְך צּוְבָראְכן ֶווען ֶער ְטַראְכט ָוואס ֶעס אִׁ ְרְגט זִׁ

יְגן ָטאָאֶבער ֶווען מֶ  ,ָוואס ֶוועט ַזיין ָמאְרְגן ג, ען ְטַראְכט ָנאר פּוֶנעם ַהייְנטִׁ
יז ֶמע יְך ַהייְנט ַמאְכן ַא ַנַחת רּוַח ַפאְרן ֵאייֶבעְרְׁשְטן אִׁ ן ֵזייֶער ָוואס ֶקען אִׁ

יַח.  ַמְצלִׁ
י יז ֶגעֶווען דִׁ ינּומַ  ָדאס אִׁ ים, ֲעָלה פּון ַאְבָרָהם ָאבִׁ יָׁמִּ א בַּ ֶער ָהאט ָנאר  - בָׁ

יְך ֶיעְצט טּוהן ַא גּוֶטע ַזאךְ  ,יְגן ָטאגֶגעקּוְקט אֹויְפן ַהייְנטִׁ  אּון  ?ָוואס ֶקען אִׁ
ֹכל ,ֶדעְרַפאר ם בַּ הָׁ ְברָׁ ְך ֶאת אַּ רַּ יַח  - וַּה' בֵּ ָהאט ֶער ַאזֹוי גּוט ַמְצלִׁ

יט ַאֶלעם גּוְטן. ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָהאט ,ֶגעֶווען ים ֶגעֶבעְנְטְׁשט מִׁ  אִׁ
 ו(ַחיֵי ָשָרה ה רָ וֹ תאת הַ )זֹ 
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א" רָׁ יחֹות מֹוהַּ  ששִּ

ט ִאים ִדי  ֶגעקּוֶמען, ָוואס ֶעס קּומְׁ ט ַפארְׁ ט ִניׁשְׁ ֶער ֵווייסְׁ
ָללֹות, "וָ  ט?".קְׁ ִדיגְׁ ִזינְׁ  ואס ָהאּב ִאיְך ִמיְך ָדא ַפארְׁ

ט  ֶגע ַצייט, אּון ֶער ֶהערְׁ ְך ַקיין ַלאנְׁ ט דּורְׁ ֶעס ֵגייט ִניׁשְׁ
ט ׁשֹוין ַאז ֶער ִאיז ַא  מּוֶעסְׁ ָטאט ׁשְׁ ֶצע ׁשְׁ ׁשֹוין ִווי ִדי ַגאנְׁ
ן ַא  גְׁ ל ֶגעִפיל צּו ָּבארְׁ ט ַאִּביסְׁ רּוָׁשע, ֶער ָהאט ִניׁשְׁ ָרָׁשע מְׁ

ט ׁשֹוין, אּון  ַהאֶמער ָטאט ָקאכְׁ ֶצע ׁשְׁ ן, ִדי ַגאנְׁ ֵווייטְׁ ַפאר ַא צְׁ
רֹויֶסע ַמֲחלֹוֶקה... ן ַא גְׁ ִמיטְׁ ט ׁשֹוין ִאינְׁ  ֶעס ַהאלְׁ

ט ָאן צּו  לֹוקֹות, ֶמען ֵהייּבְׁ ט ִזיְך ָאן רֹוב ַמחְׁ ַאזֹוי ֵהייּבְׁ
ט'ס טּוהן, ִאין  ֶלעכְׁ ִאילּו ֵאייֶנער ִוויל ֶעֶפעס ׁשְׁ 'ֶען כְׁ יֹונְׁ ִדי ִדמְׁ

ט'ס, אּון ַאזֹוי  ֶלעכְׁ ט ַקיין ׁשְׁ ִניׁשְׁ ַצייט ָוואס ֵקייֶנער ִוויל ָגארְׁ
ט ָנאר פּון  ַטאמְׁ לֹוקֹות, ָוואס ׁשְׁ רֹויֶסע ַמחְׁ ט ַא גְׁ ֶווערְׁ

יֹונֹות.  ִדמְׁ

יֹונֹות  אּון ִדי ֶוועג ִווי ַאזֹוי ַארֹויס צּו ֵגיין פּון ַאֶלע ִדמְׁ
ן ַאַסאְך ֶדעם ֵאייּבֶ  ן, ַאז ֶמען ָזאל ִאיז ָנאר צּו ֶּבעטְׁ טְׁ ׁשְׁ ערְׁ

ן פּוֶנעם  טְׁ ַראכְׁ ן ַא ֵרייֶנעם ֵשֶכל, ֶמען ָזאל ָנאר טְׁ ָהאּבְׁ
ט, אּון ִווי  ט ִדי ֶוועלְׁ ֶטער ִפירְׁ ׁשְׁ ן ַאז ֶדער ֵאייֶּבערְׁ טְׁ ׁשְׁ ֵאייֶּבערְׁ
ׁש, ֶווען  טְׁ ֶצער ֶמענְׁ ט ִזיְך ֶדער ַגאנְׁ ט ֶגעִפינְׁ ט ָדארְׁ ַראכְׁ ֶמען טְׁ

ט פּוֶנעם אֵ  ַראכְׁ ן, ִאיז ֶמען ַּביים ֶמען טְׁ טְׁ ׁשְׁ ייֶּבערְׁ
ט ַא ִיׁשּוב ַהַדַעת. ן אּון ֶמען ַּבאקּומְׁ טְׁ ׁשְׁ  ֵאייֶּבערְׁ

ן,  טְׁ ׁשְׁ ן ֵאייֶּבערְׁ ט ִמיטְׁ ׁש ָוואס ֶלעּבְׁ טְׁ וואֹויל ִאיז ֶדער ֶמענְׁ
ן, ֶוועט ֶער ַאִריֶּבער ֵגיין  טְׁ ׁשְׁ ט ָנאר פּוֶנעם ֵאייֶּבערְׁ ַראכְׁ אּון טְׁ

ָׁשלֹום. ט ּבְׁ  ִדי ֶוועלְׁ
יֹונֹות()ִש  ֵחֶלק ה' ֶעֶרְך ִדמְׁ  יחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ד' ֶעֶרְך ִכָשלֹון וְׁ

 

יחֹות  יםשִּ יפּורִּ  ְוסִּ
 

 ~ ֶוועְלן, או ן ָנאְכַאָמאל ֶוועְלן~ 

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:
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 מוסדותינו הק' ~ ~ נייעס אינערהאלב
~~~ 

 
 

 מוהרא"ש שליט"א צוריקגעקומען פון ארץ ישראל
 

 

ו ענטפאנגן מוהרא"ש שליט"א וואס גרויס פרייד הערשט ביי אנשי שלומינו צ
, נאכן וויילן דארט פאר בערך דריי וואכן האט זיך צוריקגעקערט פון ארץ ישראל

 צו מחזק זיין די ארטיגע אידן.
, יעדן דאנערשטאג נאכט ביי די שיעורי ליל שישי גייען ווייטער אן ווי געווענטליך

 ייגער.אום ניין אז  .42th St 1129מוהרא"ש אין בית המדרש 
אפ, אויפ'ן קול -מען קען מיטהאלטן דעם שיעור יעדע וואך דורך א לייוו הוק

 .212-444-9191אמונה טעלעפאן ליין 
 !בזמן שהצדיק בעיר הוא הודה הוא זיוה הוא הדרה

 

*** 
 

 בית הדפוס "קרן הדפסה היכל הקודש" איבערגעפרישט
 

 

טיוויטעטן אין די נייע דרוק גייט שוין אן פאר א לענגערע צייט די אקווי באקאנט 
וואס איז אויפגעשטעלט געווארן מיט דעם איינעם "קרן הדפסה היכל הקודש" 

 דרוקן דעם רבינ'ס ספרים און עס צושפרייטן אויף די וועלט. ציהל צו
זייט די בית הדפוס איז געעפנט געווארן האט מען שוין געדרוקט הונדערטער 

פט געווארן דורך אידן בכל מקומות טויזנטער ספרים, וואס זענען צוכא
מושבותיהם, וואס זענען זיך מחי' מיט די דברי חיזוק מיט די אלע הייליגע עצות 

 פון רבי'ן.
אפגענוצט, און  נעןוקן אזויפיל ספרים ווערן די מאשיפארשטייט זיך אז נאכן דר

עס פונקציאנירט נישט געהעריג ווי עס דארף צו זיין, דערפאר האט מען יעצט 
 ,ראפ גערופן א גרופע פראפעסיאנאלע טעכניקער, פאר יעדע מאשין באזונדערא

צו טוישן אלע חלקים וואס ווערן אויסגעניצט, כדי עס זאל ווייטער ארבעטן 
 , מען זאל ווייטער קענען זיין מוסיף והולך, צו דרוקן נאך טויזנטער ספרים.געהעריג

ויסגעארבעט, אלע מאשינען מיטן אייבערשטנ'ס הילף האט זיך עס זייער גוט א
 ארבעטן אויפ'ן בעסטן פארנעם, און מען דרוקט שוין נאך ספרים אין די טויזנטער.

גלייכצייטיג איז דא די פלאץ מעורר צו זיין די אלע וואס האבן חיות פון די 
הייליגע ספרים, זאלן אויך מזכה זיין אז נאך אידן זאלן קענען הנאה האבן דערפון, 

 , צו מחי' זיין נאך אידן.זיין צו קענען דרוקן נאך ספריםדורכ'ן מנדב 
פאר א מינימאלע אפצאל קען מען באקומען די זכות פון דרוקן דעם ספר "אשר 
בנחל" וואס מוהרא"ש זאגט צו אז ווער עס וועט עס דרוקן וועט זיכער זעהן 

בן זיי אפענע ישועות, און ווי עס זאגן עדות די אלע וואס האבן עס פרובירט, הא
 טאקע געזעהן געוואלדיגע ישועות.

 548-454-2234צו מנדב זיין ספרים קען מען רופן אויפ'ן נומער 
 על ידי הפצת ספרי רבינו, נביא את משיח צדקינו!

יחֹות  יםשִּ יפּורִּ  ְוסִּ

 

 ~ ָהֵדק ֵהיֵטיב ֵהיֵטיב ָהֵדק ~

 

 

 ברכת מזל טוב!
 מיר וואונטשן א הארציגן מזל טוב פאר

 

 נ"י ישראל זילביגערמו"ה 
 

 צו די געבורט פון זיין אינגל למזל טוב 
 

אסאך אידיש נחת זעהן דער אייבערשטער זאל העלפן אז ער זאל 
 פון זיינע קינדער, דורות ישרים ומבורכים, אמן.

 
 



 א
 

 

 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
 

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

ט ַאז ָוואס ֶעס ֶגעֶׁשעה ׁש ֵווייסְׁ טְׁ ט צּו ִאים ַסיי גּוט'ס אּון ַסיי ֶווען ַא ֶמענְׁ
ֶווע ךְׁ ַא ׁשְׁ ט'ס, ִאיז ָנאר ַפאר ַזיין טֹוָבה, ֲאִפילּו ֶווען ֶער ֵגייט דּורְׁ ֶלעכְׁ ֶרע ַצייט, ׁשְׁ
ֶטער ָנאר ֶגעטּוהן ַפאר ַזיין גּוט'ס, ָדאס ִאיז עוֹ  ׁשְׁ ָלם ַהָבא ָהאט ֶעס ֶדער ֵאייֶבערְׁ

טֵ  - ר, )תהילים נו( ייט ִאין ָפסּוק ֶדער ַגן ֵעֶדן, ַאזֹוי ִווי ֶעס ׁשְׁ בָׁ ֵלל דָׁ ה' ֲאהַּ בַּ
ר, בָׁ ֵלל דָׁ ים ַסיי ֶווען ֶעס ֵגייט ִאים גּוט, אּון ַסיי ֶווען ֶעס ֵגייט אִ  ֵבאֹלִקים ֲאהַּ

ן ַאז ַאֶלעס ִאיז ַפאר ַזיין טֹוָבה, אּון עֶ  ׁש ִוויסְׁ טְׁ ף ַא ֶמענְׁ ט גּוט, ַדארְׁ ר ָזאל ִניׁשְׁ
ן דֶ  ֶקען אּון לֹויבְׁ ט ַדאנְׁ ָמָרא ָזאגְׁ ן, ַאזֹוי ִווי ִדי גְׁ טְׁ ׁשְׁ ם )ברכות ס.( עם ֵאייֶבערְׁ ְלעֹולָׁ

ִביד  ב עָׁ נָׁא ְלטַּ ְחמָׁ ִביד רַּ ה ְדעָׁ ל מַּ ר כָׁ ִגיל לֹומַּ ם רָׁ דָׁ ׁש ָזאל  -ְיֵהא אָׁ טְׁ ַא ֶמענְׁ
ן  ער טּוט ִאיז גּוט".ֵאייִביג ָזאגְׁ עְרְשטֶּ  "וָׁואס דֶּער ֵאייבֶּ

ָרהָ  ט ַאז ַאבְׁ דם'ס ִמָדה ִאיז ֶגעֶווען ֶעס ִאיז ַבאַקאנְׁ סֶּ , ֶעס ֵגייט גּוט ַפאר ַא חֶּ
ָחק'ס ִמָדה ִאיז ֶגעֶווען  ׁש, אּון ִיצְׁ טְׁ ׁשִדיןֶמענְׁ ן ֶמענְׁטְׁ ט גּוט ַפארְׁ  ., ֶעס ֵגייט ִניׁשְׁ

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

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

ׁש, ַווייל  טְׁ ק,ַפאר ִדי טֹוָבה פּוֶנעם ֶמענְׁ ת ִיְצחָׁ ם הֹוִליד אֶּ ְברָׁהָׁ ט'ס  אַּ ֶלעכְׁ ִדי ׁשְׁ
ׁש. טְׁ ן ַפאר ִדי טֹוָבה פּוֶנעם ֶמענְׁ טְׁ ׁשְׁ  ִאיז אֹויךְׁ ַא ֶחֶסד פּוֶנעם ֵאייֶבערְׁ

דֹות ה רָ וֹ ּתאת הַ זֹ )  ג( ּתֹולְׁ
*** 

 

ִים  מַּ שָׁ ל הַּ ֱאֹלִקים ִמטַּ ן ְלךָׁ הָׁ ן ְוִתיֹרשְוִיּתֶּ גָׁ רֶּץ ְוֹרב דָׁ אָׁ ֵני הָׁ , ִמיר ּוִמְשמַּ
ֶגעַכאפט ִדי בְׁ  ָׁשה ַאז ַיֲעֹקב ָהאט אֹויסְׁ ָרכֹות פּון ֶגעִפיֶנען ִאין ִדי ָוואֶכעִדיֶגע ַפרְׁ
ָרכֹות ֶגעמּוזְׁט צּוגֵ  ָוואס ָהאט ִדי בְׁ ֵטיין, ַפארְׁ ׁשְׁ ף ֶמען ַפארְׁ יין ִמיט ַא ֵעָשו, ַדארְׁ

ָרכֹות ָנאר אֹויףָפאֶפעֵריי, ַפארְׁ  ַא  ָוואס ָהאט ַיֲעֹקב ֶגעֶקענְׁט ַבאקּוֶמען ִדי בְׁ
 ֶגע'ַגָנב'ֶטע ֶוועג?

ט  ִביר לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ ִליָט"א ִאיז ָדאס ַמסְׁ )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ

ט ִסיָמן רפ"ד(  ָמָרא ָזאגְׁ ט ֶדעם ( )ַׁשָבת ֹלא.אֹויף ֶדעם ָוואס ִדי גְׁ ֶרעגְׁ ַאז ֶמען ֶמען פְׁ
ט ֶדער ֶרִבי ַאז " ָּת ִעִּתים ַלּתֹוָרה?" ָזאגְׁ ל "ָקַבעְׁ ן ִאין ִהימְׁ ׁש אֹויבְׁ טְׁ ָּת ִאיז ֶמענְׁ ָקַבעְׁ

ֵטייט ִאין ָפסּוק  זֵיָלה, ַאזֹוי ִווי ֶעס ׁשְׁ ֵלי כב, כג( ַא ָלׁשֹון פּון גְׁ ָקַבע ֶאת )ִמׁשְׁ וְׁ
ט  ֵעיֶהם ָנֶפׁש, ָדאס ֵמיינְׁ טּו ֶגע'ַגנָ ֹקבְׁ ׁש: "ָהאסְׁ טְׁ ט ֶדעם ֶמענְׁ ֶרעגְׁ ב'ט ַאז ֶמען פְׁ

ָלא פְׁ ט אּון ַפארְׁ ָיאגְׁ ׁש ִאיז ַאזֹוי ַפארְׁ טְׁ ֶנען?" ַווייל ֶדער ֶמענְׁ ט ַאז ֶער ַצייט צּו ֶלערְׁ גְׁ
ט ֶמען ִאים צּו ֶער ֶרעגְׁ ַפאר פְׁ ֶנען, אּון ֶדערְׁ ט ַקיין ַצייט צּו ֶלערְׁ ָהאט  ָהאט ִניׁשְׁ

ׁש ַאָראפ גֶ  ֶנען ּתֹוָרה.ָכאטְׁ ל פּון ַזיין ַצייט צּו ֶלערְׁ  ע'ַגָנב'ט ַאִביסְׁ
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רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ

   ~ גֶּעב אַּ ְשֵמייְכל  ~
 

י ָזאְגט  יָמן כ"ג( ֶדער ֶרבִּ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' סִּ ַאז )לִּ
יֶגע פָ  יְכטִּ יד ַדאְרף ָהאְבן ַא לִּ יםַא אִּ אּון  ,נִּ

י  יז ַביי דִּ ֶדעָמאְלט'ס ֵווייְסט ֶער ַאז ֶער אִּ
 ְקדּוָשה.

יְך  יד ַדאְרף זִּ ָדאס ֵמייְנט ַאז ַא אִּ
יט ַא  יג מִּ צּוֶגעֹוואֹויֶנען ַארּום צּו ֵגיין ְשֶטעְנדִּ
יט ֶדעם ַמאְכט ֶער  ים, אּון מִּ ְשֵמייְכל אֹויְפ'ן ָפנִּ

יְך ֶיעְדן ָוואס קּוְקט אֹויף  ים, ֶווען דּו ְפֵריילִּ אִּ
יד, ָהאְסטּו  ֶגעְבְסט ַא ְשֵמייְכל ַפאר ַא ְצֵווייְטן אִּ
יט ַזייֶנע  ים שֹוין ַארֹויְסֶגעָהאְלְפן מִּ אִּ
ים  ילּו ֶווען דּו ֶקעְנְסט אִּ ְפָראְבֶלעֶמען, ַווייל ֲאפִּ
יט ָוואס ֶער ַדאְרף, ָאֶבער ֶווען  יְשט ֶהעְלְפן מִּ נִּ

ים ַא ְש  ים שֹוין דּו ֶגעְבְסט אִּ ֵמייְכל, ַמאְכְסטּו אִּ
יְנֶגער אֹויְפ'ן ַהאְרץ.  ְגרִּ

י ְגָמָרא ָזאְגט  ין )ְכתּובֹות קי"א:( דִּ "טֹוב ַהַמְלבִּ
ם לַ  ַניִּ ַמְשֵקהּו חָ שִּ יז " –ב" לָ ֲחֵבירֹו יֹוֵתר מִּ ֶעס אִּ

ֶבעֶסער ֶווען דּו ַווייְזט ַדייֶנע ַווייֶסע ֵצייֶנער 
ים צּו ַפאר ַדיין ַחֶבר, ֶמער פּו ן ֶווען דּו ֶגעְבְסט אִּ

יְלְך יְנְקן מִּ יז "ְטרִּ , ָדאס ֵמייְנט ַאז ַאַסאְך ָמאל אִּ
ַדיין ַחֶבר ַאזֹוי ְשַטאְרק צּוְבָראְכן ַאז דּו ֶקעְנְסט 
ילּו  יט ֶגעְלט, אּון ֲאפִּ יְשט ֶהעְלְפן מִּ ילּו נִּ ים ֲאפִּ אִּ

יזּוק ֶוועְרֶטער ֶקען ֶער א ְבֵרי ּתֹוָרה ָאֶדער חִּ ֹויְך דִּ
יְנַגאְנְצן ְמיּוָאש אּון  יז אִּ יְשט ֶהעְרן ֶיעְצט, ֶער אִּ נִּ
יְשט ַפאְרֶנעֶמען,  צּוְקַלאְפט, אּון ֶער ֶקען ָגאְרנִּ
ים ַדייֶנע ַווייֶסע ֵציין,  ָאֶבער ֶווען דּו ַווייְזט אִּ
יט ים ַא ְשֵמייְכל, מִּ  ָדאס ֵמייְנט ַאז דּו ֶגעְבְסט אִּ

ים ַמָמש עםדֶ  ְמַחי' ַזיין אּון ֶער  ֶקעְנְסטּו אִּ
יז ַאַסאְך  ֶוועְרט ַא ַנייֶער ֶמעְנְטש, אּון ָדאס אִּ
יְלְך, ֵסיי  ים מִּ וי ֶווען דּו ֶגעְבְסט אִּ ֶבעֶסער וִּ
יּות, ֵסיי פּון ֶווען דּו  יּות אּון ֵסיי ְברּוֲחנִּ ְבַגְשמִּ
ים ֶגעְלט אּון ֵסיי פּון ֶווען דּו ֶגעְבְסט  ֶגעְבְסט אִּ

ים ּתוֹ   ָרה.אִּ

י  יק ֶרבִּ ֶמען ָזאְגט ָנאְך פּון ְגרֹויְסן ָגאֹון ְוַצדִּ
י"ַע ַאז ֶער ָהאט ַאָמאל  ְשָרֵאל ַסאַלאְנֶטער זִּ יִּ
יז ֶגעַגאְנֶגען  ֶגעָזאְגט ַפאר ַא ֶמעְנְטש ָוואס אִּ

ים יט ַא זֹויֶער ָפנִּ ים  ,מִּ יט ֶדעם ָלשֹון: "ַא ָפנִּ  מִּ
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רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ

יז ַא ְרשּות ָהרַ  ים, ֶיעֶדערפּון ַא ֶמעְנְטש אִּ ֶמעְנְטש ֶקען קּוְקן  בִּ
יְשט ֵלייְגן  יֶבעְרֶדעם ַדאְרף ֶמען ַאְכטּוְנג ֶגעְבן נִּ ים, אִּ ין ַדיין ָפנִּ אִּ
יט ֶדעם ָוואס  ים, ָדאס ֵהייְסט מִּ ְרשּות ָהַרבִּ יק בִּ ַקיין ָדָבר ַהַמזִּ

יט ַא זֹוי יְגן דּו ֵגייְסט ַארּום מִּ יט ַא ָמָרה ְשחֹוָרה'דִּ ים, מִּ ֶער ָפנִּ
אֹויְסֶזען, ַוואְרְפְסטּו ַארֹויף ַעְצבּות אּון ָמָרה ְשחֹוָרה אֹויף 

 ֶיעֶנעם",

י ַחַז"ל ָזאְגן  ין ָוואס דִּ יז אֹויְך ְפַשט אִּ )ָאבֹות ֵפֶרק ב'( אּון ָדאס אִּ

ְפֵני' ַעְצְמָך" ָדאס ֵמייְנט, "ַא י ָרָשע 'בִּ יְשט ַקיין ָרָשע ל ְּתהִּ ֵזיי נִּ
יט ַא  יְך ַארּום מִּ ים', ַווייל ֶווען ַא ֶמעְנְטש ְדֵרייט זִּ יט ַדיין 'ָפנִּ מִּ
ים,  יט ַזיין ָפנִּ יז ֶער ַא ָרָשע מִּ ים, אִּ זֹויֶעֶרע ַאָראפֶגעָלאְזֶטע ָפנִּ

יְשט אּון ֶער ָזאְגט  ילּו ֶער ֶרעְדט נִּ יְשט, ָאבֶ ַווייל ֲאפִּ ער ָנאר ָגאְרנִּ
יג, אּון ֶדעְרַפאר  ים ֶוועְרן ֶמעְנְטְשן ְטרֹויֶערִּ פּון קּוְקן אֹויף ַזיין ָפנִּ
יט ַא ְשֵמייְכל ַאז  יג ַארּום ְדֵרייֶען ָנאר מִּ יְך ְשֶטעְנדִּ ַדאְרף ֶמען זִּ
יְך, אּון  ים ָזאל ֶוועְרן ְפֵריילִּ ֶווער ֶעס קּוְקט ָנאר אֹויף ַזיין ָפנִּ

יְדן, ֶוועְרט ֶמען ַאֵלייְנ'ס  ֶווען ֶמען ַמאְכט יְך ַאְנֶדעֶרע אִּ ְפֵריילִּ
יְך.  אֹויְך ְפֵריילִּ

 

 ִמיט ָוואס ָזאל ִאיְך ִזיְך ְפֵרייֶען?

יט  יְך מִּ י ֶלעְרְנט אּוְנז אֹויס, ַאז ֶמען ֶקען ַזיין ְפֵריילִּ ֶדער ֶרבִּ
יז  יד, ֶמען אִּ יז ַא אִּ יְשט ֶדעם ַאֵליין ַאז ֶמען אִּ ַבאַשאְפן נִּ

ין ֶגעָוואְרן  יְך ֶזעה ָנאר אֹויס, ָאֶבער ָפאְרט בִּ וי ַאזֹוי אִּ ַאְלץ גֹוי, וִּ
ים. ים טֹובִּ ְצֹות ּוַמֲעשִּ יְך ַאַריין מִּ יד, אּון ָפאְרט ַכאפ אִּ יְך ַא אִּ  אִּ

י"ַע ְפֶלעְגט  י מֶשה ֵלייב ַסאסּוֶבער זִּ יק ֶרבִּ יֶגער ַצדִּ ֶדער ֵהיילִּ
יְך אּון ַטאְנְצן יֶ  ים ַזיין ֵזייֶער ְפֵריילִּ ידִּ עְדן ָטאג, ֶווען ַזייֶנע ַּתְלמִּ

יְך אּון ֶער  יז ַאזֹוי ְפֵריילִּ ים ֶגעְפֶרעְגט ַפאְרָוואס ֶער אִּ ָהאְבן אִּ
י  יְך ַמאְך דִּ י ֶווען אִּ יְנֶדעְרְפרִּ ַטאְנְצט, ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט: "ְגַלייְך אִּ

יְך שֹוין ַאזֹוי ְפֵריילִּ  י גֹוי" ֶווער אִּ יְך ְבָרָכה "ֶשֹלא ָעַשנִּ יְך, ַאז אִּ
יְך  יט ֶדעם ַאֵלייְנ'ס ַאז אִּ ֶקען שֹוין ַטאְנְצן ַא ַגאְנְצן ָטאג ָנאר מִּ

יְשט ַקיין גֹוי. ין נִּ  בִּ

יק ְפֶלעְגט  יג ַארּום ֵגיין אּון עֹוֵסק  ָדאְךַווייל ֶדער ַצדִּ ְשֶטעְנדִּ
ם, ַארֹויס צּו ֶנעֶמען אִּ  ְדיֹון ְשבּויִּ ְצָוה פּון פִּ י מִּ ין דִּ יְדן פּון ַזיין אִּ

יְגט,  ים, ָוואס ָהאְבן ֵזיי ֶגעַפיינִּ יצִּ י ְשֶלעְכֶטע ְפרִּ יסֹות, פּון דִּ ְּתפִּ
יֵקייט  י ְשֶלעְכטִּ י אֹויְגן דִּ יט דִּ אּון ֶדעְרַפאר ָהאט ֶער ֶגעֶזעהן מִּ
יְך  יְרן זִּ יּות ֵזיי פִּ ְשעּות אּון ַאְכָזרִּ יט ָוואֶסעֶרע רִּ ם, מִּ י גֹויִּ פּון דִּ

ילּוק פּון ַא אֹויף, אּון ֶדע י חִּ ְרַפאר ָהאט ֶער גּוט ֶגעוואּוְסט דִּ
י ְבָרָכה  יט דִּ יְך ֵזייֶער ֶגעְפֵרייְדט מִּ יז ַא גֹוי, אּון ֶער ָהאט זִּ יד בִּ אִּ

י גֹוי".  "ֶשֹלא ָעַשנִּ

י גֹוי"  י ְבָרָכה "ֶשֹלא ָעַשנִּ יְך " –אּון ֶדעְרַפאר ַמאְכט ֶמען דִּ אִּ
יְשט ַקיין גֹוי ין נִּ כְ "בִּ אֹוָרה ָוואְלט ֶמען ֶגעַדאְרְפט ַמאְכן ַא , לִּ

י"  י ְיהּודִּ יר ַבאַשאְפן ַאְלץ " –ְבָרָכה "ֶשָעַשנִּ ַאז דּו ָהאְסט מִּ
יד יְך "אִּ , ָנאר ֶווען ֶמען ָוואְלט ֶגעַדאְנְקט ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ַאז אִּ

יד, ָוואְלט ֶדער ַסֶמ"ְך ֶמ"ם ֶגעקּוֶמען אּון ָוואְלט אִּ  ין ַא אִּ ים בִּ
יד? דּו  ים ֶגעָזאְגט, "ַאזֹוי ֶזעט אֹויס ַא אִּ ֶצעְבָראְכן, אּון ָוואְלט אִּ
ָהאְסט ָדאְך ָדאס ְשֶלעְכְטס ֶגעטּון ְוכּו', אּון דּו ָהאְסט ָדאְך ָדאס 
י  ְשֶלעְכְטס ֶגעטּון ְוכּו'", אּון ֶדעְרַפאר ָזאְגט ֶמען "ֶשֹלא ָעַשנִּ

יְך ֶזעה נָ  וי ַאזֹוי אִּ יְך ָאֶבער גֹוי", וִּ ין אִּ אר אֹויס, ָאֶבער ַא גֹוי בִּ
יְך ֵזייֶער ְפֵרייֶען. יט ֶדעם ֶקען ֶמען זִּ יְשט, אּון מִּ  נִּ

ָלה, ֶמען ַדאְרף ַאַסאְך ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן "בַ  יט ְּתפִּ יֶכער ֶמעְנְטש ָנאר מִּ יְשט ֶוועְרן ַא ְפֵריילִּ יְך  אֶשעֶפער ֶהעְלףֶמען ֶקען נִּ יר ַאז אִּ מִּ
יז ַאַזא ְגרֹויֶסע ַזאְך, ַא ְמָחה אִּ יג", ַווייל שִּ יְשט ַזיין ְטרֹויֶערִּ יְך אּון ֵקייְנָמאל נִּ יג ַזיין ְפֵריילִּ יְשט צּוקּוֶמען ֶדעְרצּו ָנאר ָזאל ְשֶטעְנדִּ ז ֶמען ֶקען נִּ

ָלה.  דּוְרְך ַאַסאְך ְּתפִּ

יז ֶדעם ָוואס ֶבעְהט ֶיעְדן ָטאג  ים וואֹויל אִּ יְך ַמאְכן ַאְנֶדעֶרע, ֶוועט אִּ יְך אּון ְפֵריילִּ יג ַזיין ְפֵריילִּ ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ַאז ֶער ָזאל ְשֶטעְנדִּ
יג גּוט ַזיין.  ְשֶטעְנדִּ

יש ח"א, ל"ז, וח"ג ר"ג( ידִּ ים ְוֵחֶלק ה' ֶעֶרְך ַעְצבּות, ַאֶשר ַבַנַחל אִּ יחֹות מֹוַהָרא"ש ֵחֶלק ו' ֶעֶרְך ָפנִּ  )שִּ

 

 
 

 
 

   

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ט  ָרׁש ָזאגְׁ ֵראִׁשית ַרָבה סו, ג( ֶדער ֶמדְׁ ָחק ָהאט)בְׁ ָרָכה ָוואס ִיצְׁ  אֹויף ִדי בְׁ
ֶנען ּתֹוָרה,  ט ַיֲעֹקב ַאז ָדאס ֵגייט ַארֹויף אֹויף ֶלערְׁ ׁשְׁ טְׁ ן ְלךָׁ ְויִ ֶגעֶבענְׁ ּתֶּ

ִים  מַּ שָׁ ל הַּ ֱאֹלִקים ִמטַּ רֶּץ  -הָׁ אָׁ ֵני הָׁ א, ּוִמְשמַּ זּו ִמְשנָׁה,  -זּו ִמְקרָׁ
גָׁן  א, ְוִתיֹרש  -ְוֹרב דָׁ רָׁ ה -זּו ְגמָׁ גָׁדָׁ ׁשְׁ זֶּה אַּ טְׁ ָחק ָהאט ֶגעֶבענְׁ ט , ַאז ִיצְׁ

ן ָטאג חּוָמׁש אּון ִמׁשְׁ  ֶנען ֶיעדְׁ ַניֹות אּון ַיֲעֹקב ַאז ֶער ָזאל זֹוֶכה ַזיין צּו ֶלערְׁ
ָרׁש. ָמָרא אּון ֶמדְׁ  גְׁ

ט ַאז ֶער ֶוועט ַבאקּוֶמען אַ  ַפאר ַווייל ַיֲעֹקב ָהאט ֶגעוואּוסְׁ ָרָכה  ֶדערְׁ בְׁ
ַפאר ָהאט ֶעס ֶגעמּוזְׁט ֵגיין מִ  ֶנען ּתֹוָרה, ֶדערְׁ יט ַא צּו זֹוֶכה ַזיין צּו ֶלערְׁ

זֹוי ִאיז ִדי וֶּועג וָׁ ֶגע'ַגָנב'ֶטע ֶוועג, ַווייל  ְצִליחַּ נָׁאר אַּ ען מַּ ען קֶּ ואס מֶּ
ע אְרנּומֶּ עְנְטש ִאיז פַּ ה, וַּוייל יֶּעדֶּער מֶּ ּתֹורָׁ ן ִמיט זַּיין ִאין ִלימּוד הַּ

ן צּו לֶּעְרנֶּען, אּון ִדי  ר קּוְמט ִניְשט אָׁ זַּיינֶּע זַּאְכן, אּון עֶּ
אפ'גַּנָׁב'נֶּע רָׁ ייט, אַּ ן צַּ ע וֶּועג ִאיז נָׁאר צּו גַּנָׁב'עֶּ ן ֵאייְנִציְגְסטֶּ

ע מִ  ְטִליכֶּ זֹוי ִאיז מֶּ עֶּ אְרט, אּון אַּ ע ִמינּוט דָׁ ְטִליכֶּ א אּון עֶּ ען ינּוט דָׁ
. ְצִליחַּ אְרק מַּ ר ְשטַּ  ֵזייעֶּ

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

 

ח ִאְשּתֹו,וַּיֱֶּעּתַּ  ה' ְלֹנכַּ ק לַּ ִלי ר ִיְצחָׁ ִביר ֶדעםמֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ  ָט"א ִאיז ַמסְׁ
ט  'נְׁט)לקוטי מוהר"ן ח"א ה( ָפסּוק, לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ קְׁ  ַאז ֶווען ֶמען ַפסְׁ

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

ֵטיין. ׁשְׁ ט ַפארְׁ  ִניׁשְׁ
ט, ַאז  ט'סְׁ ֶווען ָדאס ֵמיינְׁ ֵציילְׁ ׁש, דּו ֶדערְׁ טְׁ ט ִמיט ַא ֶמענְׁ מּוֶעסְׁ ט דּו ׁשְׁ

ֶלעם,  ָראבְׁ בֶּ ִאים ַדיין פְׁ ז דּו רֶּעְדט'ְסט צּו ִאים, אָׁ ער יֶּענֶּער ֵמייְנט אַּ
ז דּו רֶּעְדט'ְסט צּום ֵאייבֶּ  אְסט ִאיְנִזין אַּ דּו ִוויְלְסט   עְרְשְטן,דּו הָׁ

ער עְרְשטֶּ ער ֵאייבֶּ ז דֶּ ער, זָׁאל אַּ עְרן ִדי וֶּועְרטֶּ אּון ַאזֹוי ֶקען ֶמען  הֶּ
ֵרג ַזיין, ֵזיי וֵ  ַקטְׁ ן מְׁ ָאִכים ָוואס ִווילְׁ ֶגער, ַווייל ִדי ַמלְׁ ִרינְׁ 'ן גְׁ ט פֹוֵעלְׁ ן ִניׁשְׁ וייסְׁ

ט עֶ  ט'ס ֶיעצְׁ ׁשְׁ ַאז דּו ֶבעהְׁ ן,ֶפעס פּוֶנעם ֵאייֶבערְׁ ַאז דּו  ֵמייֶנען ייזֵ  טְׁ
ַּתם ַאזֹוי. ט סְׁ מּוֶעסְׁ  ׁשְׁ

ַׁשט ִאין ָפסּוק,  ה' וַּיֱֶּעּתַּ ָדאס ִאיז פְׁ ק לַּ ָחק ָהאט ֶגעָו -ר ִיְצחָׁ ואלט ִיצְׁ
ֶדער, ָאֶבער ַווי ן ִקינְׁ ן ַאז ֶער ָזאל ָהאבְׁ טְׁ ׁשְׁ ן ֶדעם ֵאייֶבערְׁ יל ֶעס ִאיז ֶבעטְׁ

ַזר ִדין, ׁשֹוין ֶגעֶווען ָנאכְׁ  ט ֶגעקֶ ן גְׁ ֶדֶרךְׁ ַהֶטַבע ִניׁשְׁ ן בְׁ ט ַווייל ֵזיי ָהאבְׁ ענְׁ
ַפאר,  ֶדער, ֶדערְׁ ן ֵקיין ִקינְׁ ח ִאְשּתֹו ָהאבְׁ ָהאט ֶער ֶעס  -ְלֹנכַּ

מּועֶ  מּוֶעס ִמיט ַזיין ַווייב, ֶער ָהאט ֶגעׁשְׁ ט ִמיט ַא ׁשְׁ ֶטעלְׁ ׁשְׁ ט ַפארְׁ סְׁ
רָ  ִדיג ִמיט ַזיין ַווייב ִאיֶבער ֵזייֶער פְׁ ֶטענְׁ ֶלעם: "ָוואס ֶוועט ַזיין ִמיט ׁשְׁ אבְׁ

ִזין גֶ  ֶדער" ָאֶבער ֶער ָהאט אּונְׁ ט ֵקיין ִקינְׁ ִניׁשְׁ ן ָנאכְׁ ז? ִמיר ָהאבְׁ עַהאט אּונְׁ
ה'"  נֶ  -"לַּ ֶטער אּון ָאנְׁ ן ִדי ֶווערְׁ ֶטער ָזאל ֶהערְׁ ׁשְׁ עֶמען ִדי ַאז ֶדער ֵאייֶבערְׁ

ט ַפארְׁ  ן ִניׁשְׁ ָאִכים ָזאלְׁ ַדי ִדי ַמלְׁ ָלה, כְׁ ֵטיין.ִּתפְׁ  ׁשְׁ
דֹות ה רָ וֹ ּתאת הַ זֹ )  ד( ּתֹולְׁ
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ר שֶּ ל                  אַּ נַּחַּ  בַּ
 

ְטן עְרש ְ ֶ עְהט ֶדעם ֵאייב  ב ֶ

ָלאף .יגעִר עהֶ גֶ  ש ְ , או ן ֵזיי ַא ֶמעְנְטש 

ֶגעְלט ִאיז ַצייט...
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ען דעם גליון יעדע וואך אויף אימעיל, ווי אויך צו אדוועטייזן אינעם גליון צו באקומ

 Breslevcenter@gmail.com פארבינט אייך צו:
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 מוסדותינו הק' ~ ~ נייעס אינערהאלב
~~~ 

 
 

 "ש שליט"א פירט סעודת ראש חדש אין ישיבההראמו
 

דעם מיטוואך נאכט האבן מיר געהאט די זכי' אז מוהרא"ש שליט"א איז 
 געקומען אין ישיבה צו א סעודת ראש חדש.

האט מען געזינגען אינאיינעם הארציגע ניגונים לכבוד ראש במשך די סעודה 
 חדש, דערנאך האבן מיר געהאט די זכי' צו הערן דברי אלקים חיים פון מוהרא"ש.

אז ער פילט א זכי' און א שמחה צו זיין אין די דרשה מוהרא"ש האט אנגעהויבן 
ווען מען אזא הייליגע ישיבה, ווי די בחורים זענעם עוסק בתורה אזוי פלייסיג, 

מאל ששה סדרי משנה, א  07א חשבון אז איין בחור האט שוין געענדיגט מאכט 
 סיים געוועןממאל, א.א.וו. רוב בחורים האבן  07מאל, א דריטער  07צווייטער 

מאל מסכת ברכות, און אזוי  171תענית, און יעצט לערנט מען מאל מסכת  171
האט יעדער זיינע שיעורים, קומט אויס אז פון דעם בית המדרש גייט ארויס 

, און דערפאר איז מיר גוזמאות פון תורה, וואס מען טרעפט נישט ערגעץ אנדערש
 א זכי' צו זיין דא אין ישיבה.

דערנאך ארומגערעדט פון די גרויסקייט פון רעדן צום  מוהרא"ש האט
אייבערשטן אויף אידיש וואס דאס ברענגט דעם מענטש צו די גרעסטע מדריגות, 

 און אויך פון די גרויסקייט פון שמחה.
דערנאך האט מוהרא"ש געוואונטשן א מזל טוב פאר די צוויי פרישע חתנים אין 

ערג נ"י וואס איז א חתן געווארן צו די ישיבה, פאר הבחור החתן מנחם שטיינב
טאכטער פון ר' אהרן וועבערמאן הי"ו, און פאר הבחור החתן ברוך מרדכי 
פעקעטע נ"י וואס איז א חתן געווארן צו די טאכטער פון ר' מאיר דוד פארקאש 

 הי"ו.
הדפוס, צו צוקוקן פון דער נאנט  נאך די סעודה האט מוהרא"ש באזוכט די בית

די הייליגע ארבעט, ווי מען דרוקט טעגליך הונדערטער ספרים פון רבי'ן און עס 
 ווערט צושפרייט איבער די גאנצע וועלט.

נטליכע שיעור זיין מיטוואך אנשטאט עוואך וועט די וועכקומענדיגע 
 .דאנערשטאג

 אשרינו שזכינו!
 

 

ר שֶּ ל                  אַּ נַּחַּ  בַּ
 

ֶדער ִעיָקר ִאיז ִזיְך צו  ֶדעְרַהאְלְטן

 

 

 

 רכת מזל טוב!ב
 מיר וואונטשן א הארציגן מזל טוב פאר

 

 נ"י יצחק אהרן וויינבערגמו"ה 
 

 למזל טוב הבכור פון זיין אינגל  שמחת "פדיון הבן"צו די 
 

אסאך אידיש נחת זעהן דער אייבערשטער זאל העלפן אז ער זאל 
 פון זיינע קינדער, דורות ישרים ומבורכים, אמן.

 
 

 

 עות ~~ וואונדערליכע ישו
 מוהרא"ש שליט"א זאגט צו:

 וועט זיכער זעהן גרויסע ישועות" "ווער עס וועט מנדב זיין צו דרוקן דעם ספר "אשר בנחל",
 

הונדערטער אידן זענען שוין געהאלפן געווארן, זייט אויך פון די געהאלפענע. 
 רופט שוין אריין מיט אייער ברייטהארציגע נדבה.

 

548-454-2234 

 פרייליכע נייעס
מיר נעמען אן צו מאכן גרעסערע צאל 

 ר ביליגע פרייזןפאר גא   יסקַאפ  
 743-555-5554רופט 
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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
 

ע וֵַּיֶלְך חָׁ וֵַּיֵצא יֲַּעֹקב ִמְבֵאר שָׁ  ִביר ֶדעם ָפסּו ה,נָׁ רָׁ בַּ ִליָט"א ִאיז ַמסְׁ ק מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ
ט  ק ה( )ִליקּוֵטי מֹוַהַר"ן ח''א ִסיָמן קנ"לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ ַטארְׁ ׁש ִאיז ׁשְׁ ַאז ֶווען ַא ֶמענְׁטְׁ

ט ַאז ָוואס ֶעס ֶגעׁשֶ  ן, ֶער ֵווייסְׁ טְׁ ׁשְׁ ט ִאיֶנעם ֵאייֶבערְׁ ֵלייבְׁ ט ִמיט ֱאמּוָנה, ֶער גְׁ עהט קּומְׁ
ן פּון ַקיין ׁש ָראקְׁ ׁשְׁ ט ֶדערְׁ ט ֶער ִניׁשְׁ ס ֶווערְׁ ן, ֶדעָמאלְׁ טְׁ ׁשְׁ , ָנאר פּוֶנעם ֵאייֶבערְׁ ְְׁ ּום ַזא

טאּון ֶער ֶווערְׁ  , ַווייל ֶער ֵווייסְׁ ְְׁ ֶוועז פּון ַקיין ׁשּום ַזא ט ֶנערְׁ ט ַאז ט ִניׁשְׁ   ָנאר ַאֶלעס ִפירְׁ
ֶטער, ֶדער ׁשְׁ ְְׁ  ָאֶבער ֵאייֶבערְׁ ַליי ט ֶער ֶווען גְׁ ן פּוֶנעם  ֶהערְׁ טְׁ ַראכְׁ אֹויף צּו טְׁ

ֶטער, ׁשְׁ ט ָנאר ֶדער ֵאייֶבערְׁ ט ַאז ַאֶלעס ַמאכְׁ ֶגעסְׁ ן, ֶער ַפארְׁ טְׁ ׁשְׁ ט ֶער  ֵאייֶבערְׁ ֶווערְׁ
ט ִווי ַאזֹוי ֶער ִוויל ְְׁ ָוואס ֶעס ִאיז ִניׁשְׁ ט פּון ֶיעֶדע ַזא ֶוועז אּון ֶגעֶרעגְׁ  .ׁשֹוין ֶנערְׁ

קּוָבִלים  ט פּון ִדי מְׁ גְׁ ֶרענְׁ ט ֶגעבְׁ ִליֶעס ֶווערְׁ ִפיָרה ַהשְׁ ִמיִני, ַהסְׁ ַאז ִׁשית( )עי' ַׁשֲעֵרי אֹוָרה, ַהַשַער ַהשְׁ
ע" ְלכּותיט ַארֹויף אֹויף ִדי ִזיֶבעֶטע ִמיָדה ָוואס ָדאס ִאיז ֵגי "ְבֵאר ֶשבַּ ִדי ֵהייִליֶגע  - מַּ

 .ֱאמּונָׁה
ַׁשט ִאין ָפסּוק ע ֶווען ַא ִאיד ֵגייט ַארֹויס -וֵַּיֵצא יֲַּעֹקב  ,ָדאס ִאיז פְׁ פּון  -, ִמְבֵאר ֶשבַּ

ׁשְׁ  ט ַאז ֶדער ֵאייֶבערְׁ ֶגעסְׁ ט, ִדי ֵהייִליֶגע ֱאמּוָנה, ֶער ַפארְׁ ט ִדי ֶוועלְׁ וֵַּיֶלְך ֶטער ִפירְׁ
ֶוועז פּון ַא ֶיעֶדע ַז -ה נָׁ רָׁ חָׁ  ט אּון ֶנערְׁ ט ֶגעֶרעגְׁ .ֵגייט ֶער צּו ֲחרֹון ַאף, ֶער ֶווערְׁ ְְׁ  א

 (ג)ֹזאת ַהּתֹוָרה ַוֵיֵצא 
*** 

קֹום וַּיָׁ  מָׁ ְבֵני הַּ ח ֵמאַּ ֶשֶמש וִַּיקַּ א הַּ ם ִכי בָׁ קֹום וַּיֶָׁלן שָׁ מָׁ יו,שֶ וִַּיְפגַּע בַּ ֲאֹשתָׁ  ם ְמרַּ
ט  ִביר ֶדעם ָפסּוק לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ ִליָט"א ִאיז ַמסְׁ )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ

ֶגערא' ִסיָמן א'(  ט ָאנְׁ ן ֶווערְׁ טְׁ ׁשְׁ ַמאק פּוֶנעם ֵאייֶבערְׁ ַקייט, ִדי ֶגעׁשְׁ ִטיגְׁ ן ִווי ִדי ַאז ִדי ִליכְׁ ּופְׁ
'ן זּון, ַאזֹוי ִווי דִ  ֶטער אֹויפְׁ ׁשְׁ ט ַאזֹוי ַׁשיינְׁט ֶדער ֵאייֶבערְׁ ט אֹויף ִדי ֶוועלְׁ י זּון ַׁשיינְׁ

ׁש. טְׁ  ֶמענְׁ
ט  גְׁ ֶרענְׁ ִציָרה)ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן י"ח( אּון ֶדער ֶרִבי בְׁ ַאז "ֲאָבִנים" ֶזעֶנען  ,פּון ֵסֶפר יְׁ

ן דֶ  ֶטער פּון ַדאֶוועֶנען, פּון ֶבעטְׁ ן.ִדי ֶווערְׁ טְׁ ׁשְׁ  עם ֵאייֶבערְׁ
ַׁשט ִאין ָפסּוק  ֶשֶמשָדאס ִאיז פְׁ א הַּ ם ִכי בָׁ קֹום וַּיֶָׁלן שָׁ מָׁ ט וִַּיְפגַּע בַּ , ֶווען ַא ִאיד קּומְׁ

גֶ  ֶטערְׁ רּוֲחִניּות, ַווייל ַזיין זּון ִאיז אּונְׁ ט ֵאיין בְׁ ָלאפְׁ ַלאץ, אּון ֶער ׁשְׁ ֶגען, ָאן אֹויף ַא פְׁ עַגאנְׁ
ט ִניׁשְׁ  רָ ֶער ִפילְׁ ן צּובְׁ ט ֶווערְׁ ן, ָזאל ֶער ִניׁשְׁ טְׁ ׁשְׁ ַקייט פּוֶנעם ֵאייֶבערְׁ ִטיגְׁ ן ט ִדי ִליכְׁ אכְׁ

יוָנאר  ֲאֹשתָׁ קֹום וַּיֶָׁשם ְמרַּ מָׁ ְבֵני הַּ ח ֵמאַּ ִפָלה, וִַּיקַּ ן צּו , ֶנעם ִדי אֹוִתיֹות ַהּתְׁ ֵהייב אָׁ
ב דּו ִביְזט, מַּ  צָׁ אְך ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, פּון ִווי דּו ִביְזט, ִאין וָׁואֶסעֶרע מַּ

יין מֹויל אּון ֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶוועט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער דִ  יר אֹויף דַּ
אְבלֶ  ֶלע ְפרָׁ רֹויס ֵגיין פּון אַּ ז דּו ֶוועְסט אַּ עֶמען אּון דּו ֶוועְסט ִפיְלן ִדי ֶהעְלְפן אַּ
ייט פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן. אק אּון ִדי ִליְכִטיְגקַּ  ֶגעְשמַּ

 )ֹזאת ַהּתֹוָרה ַוֵיֵצא ה(
*** 

יו ֲאשתָׁ קֹום וַּיֶָׁשם ְמרַּ מָׁ ְבֵני הַּ ח ֵמאַּ ֵטיי ,וִַּיקַּ ט ִדי ׁשְׁ ט ַרִׁש"י ֶער ָהאט ֶגעֵלייגְׁ ֶנער ָזאגְׁ
ג ַאר ֶטע ַחיוֹ ַאזֹוי ִווי ַא ִרינְׁ ֶלעכְׁ ת, ּום ַזיין ָקאפ, ַווייל ֶער ָהאט מֹוָרא ֶגעַהאט פּון ׁשְׁ

ֵטייֶנער ָנאר ַארּום ַז ט ִדי ׁשְׁ ָוואס ָהאט ֶער ֶגעֵלייגְׁ ֵטיין ַפארְׁ ׁשְׁ ף ֶמען ַפארְׁ יין ָקאפ  ַדארְׁ
ֶדעֶרע ֲחָלִקים פּון ַזיין גּוף ִדי ַחיֹות ֶקעֶנען דָ  ן אֹויף ַאנְׁ ְְׁ ִאים ַבייסְׁ  א
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אק  ~    ~ אַּ ִמְצוָׁה ִמיט ֶגעְשמַּ
 

 

י ָזאְגט  יָמן רע"ה( ֶדער ֶרבִּ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' סִּ )לִּ

ְצָוה ָוואס ַא מֶ  יט ֶיעֶדע מִּ עְנְטׁש טּוט, ַאז מִּ
וי ֶדער ָפסּוק ָזאְגט  ֶוועְרט פּון ֶדעם ַא ֶלעְכט, וִּ

ְׁשֵלי ו, כג(  ְצָוה", אּון ֶווען ֶדער ֶמעְנְטׁש )מִּ י ֵנר מִּ "כִּ
י  יט דִּ י ֶוועְלט ֶקען ֶער מִּ ֵגייט ַאֶוועק פּון דִּ
י אֹוְצרֹות פּון  ין דִּ ֶלעְכט זּוְכן ַאֶלע גּוֶטע ַזאְכן אִּ

יְכט ֶדער ֶמעְנְטׁש עֹוָלם ַהָבא, אּו וי ֶמער לִּ ן וִּ
ְצֹות, ֶקען ֶער ֶמער זּוְכן  ָהאט פּון ַזייֶנע מִּ
יָקר ַתֲענּוג פּון  י עִּ יז דִּ אֹוְצרֹות, אּון ָדאס אִּ

 עֹוָלם ַהָבא.

יד ֵזייֶער ְמַחי' ַזיין  יְך ַא אִּ ֶדעְרַפאר ַדאְרף זִּ
ְצָוה ָוואס יט ֶיעֶדע מִּ יְך ֵזייֶער ְפֵרייֶען מִּ ֶער  אּון זִּ

ְצֹות ֶער  וי ֶמער מִּ טּוט אֹויף ֶדער ֶוועְלט, ַווייל וִּ
יְך ֶמער ְמַחי' ַזיין אֹויף  ,ֶוועט ָהאְבן ֶוועט ֶער זִּ

ין עֹוָלם ַהָבא.  ֶיעֶנע ֶוועְלט אִּ

יז  ְצָוה, אִּ יבּות פּון ַא מִּ יָקר ֲחׁשִּ אּון ֶדער עִּ
יֶכעְרֵהייט, ֶמען ְפֵרייְדט  ֶווען ֶמען טּוט ֶעס ְפֵריילִּ

ְצָוה, אּון זִּ  יְך ַאז ֶמען ָהאט ֶגעֶקעְנט טּוהן ַא מִּ
י ֶלעְכט ָוואס ַׁשייְנט  ֶדעָמאְלט'ס ַבאקּוְמט ֶער דִּ
י  ים, ָאֶבער ֶווען ֶמען טּוט דִּ אּון ַלייְכט ַפאר אִּ
י ֶזעְלֶבע  יְׁשט דִּ ְצֹות ָאן ֶגעְׁשַמאק, ָהאט ֶעס נִּ מִּ

ים ַלייְכְטן אּון ַׁשיי ֶנען, ֹכַח ַאז ֶעס ָזאל אִּ
ֶדעְרַפאר ַדאְרף ֶמען ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאז 
ְצֹות  י מִּ יט דִּ יְך צּו ְפֵרייֶען מִּ ֶמען ָזאל זֹוֶכה ַזיין זִּ

 ָוואס ֶמען טּוט.
 

ל ֲעָגָלה  עַּ ֶלע ֶוועְלְטןֶדער ב ַּ ייְנט ִאין אַּ ַּ  ש 

יָט"א  ֶדעְרֵצייְלט ַא ט ָהאמֹוַהָרא"ׁש ְׁשלִּ
י ְגר ֹויְסַקייט ַמֲעֶשה ָוואס פּון ֶדעם ֶזעהט ֶמען דִּ

ְצָוה. יט ַא מִּ יְך ְפֵרייֶען מִּ  פּון זִּ

יט  יז ַאָמאל ֶגעָפאְרן ַא ָוואְגן מִּ ֶעס אִּ
יֶגער חֹוֶזה פּון  י'ן ֶדער ֵהיילִּ ים צּו ֵזייֶער ֶרבִּ ידִּ ֲחסִּ
י  יְך ָהאְבן ֵזיי דִּ וי ַפאְרְׁשֵטייט זִּ י"ַע, וִּ ין זִּ לּוְבלִּ

י ְגרֹויְסקַ  ייט אּון ַגאְנֶצע ֶוועג ֶגעֶרעְדט פּון דִּ
י'ן, אּון ֶדער ַבַעל ֲעָגָלה  יְגֵקייט פּון ֵזייֶער ֶרבִּ ֵהיילִּ
יְך צּוֶגעֶהעְרט צּו ֵזייֶעֶרע ְׁשמּוֶעְסן,   ָוואס ָהאט זִּ
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יְרן?", אּון ֶער ָהאט  יְך ׁשֹוין ַפאְרלִּ ָהאט ֶגעְטַראְכט "ָוואס ֶקען אִּ
יְבן ַא ְקוִּ  יט ַזיין ָנאֶמען ַאז ֵזיי ָזאְלן ֶעס ֶגעְבן ַפאְרן ֶגעְׁשרִּ ויְטל מִּ

חֹוֶזה פּון ַזייֶנעט ֶוועְגן, ַאז ֶער ָזאל אֹויְך ַבאקּוֶמען ַא ְבָרָכה 
י'ן.  פּוֶנעם ֶרבִּ

ים ֶזעֶנען ְגַלי ידִּ י ֲחסִּ ין, דִּ יְך ֵזיי ֶזעֶנען ָאְנֶגעקּוֶמען ַקיין לּוְבלִּ
י'ן יְך  ,צּוֶגעָפאְרן צּום ֶרבִּ יז ֶגעַגאְנֶגען זִּ אּון ֶדער ַבַעל ֲעָגָלה אִּ

ין ְׁשָטאט. ין ַא ְקֶרעְטְׁשֶמע אִּ  ָאְפרּוֶען אּון ֶעֶפעס ֶעְסן אִּ

ויְטל פּוֶנעם ַבַעל  ים ָהאְבן ֶגעֶגעְבן ֶדעם ְקוִּ ידִּ י ֲחסִּ ֶווען דִּ
ְתפָ  יֶגער חֹוֶזה ֵזייֶער נִּ יז ֶדער ֵהיילִּ י'ן, אִּ ֵעל ֲעָגָלה ַפאְרן ֶרבִּ

ויְטל, "ֶדער ָנאֶמען פּון ֶדעם ֶמעְנְטׁש  ֶגעָוואְרן פּון ֶדעם ְקוִּ
 ַׁשייְנט אּון ַלייְכט ֵזייֶער ְׁשַטאְרק", ָהאט ֶדער חֹוֶזה ֶגעָזאְגט.

יז ֵזייֶער  יד אִּ ים ָהאְבן ֶגעָזאְגט ַפאְרן חֹוֶזה ַאז ֶדער אִּ ידִּ י ֲחסִּ דִּ
ג ָהאט ֶער ָנאר ֶגעֶרעְדט ַא ָפׁשּוט'ֶער ֶמעְנְטׁש, ַא ַגאְנֶצע ֶווע

י ֵסֶדר פּון ַבֲעֵלי ֲעָגלֹות,  וי דִּ יְׁשַקייְטן ַאזֹוי וִּ ים אּון ַנארִּ ְׁשטּותִּ
ויְטל  יְך ֶגעַהאְלְטן ַביי ַזייְנ'ס ַאז ֶדער ְקוִּ ָאֶבער ֶדער חֹוֶזה ָהאט זִּ

 פּון ֶדעם ֶמעְנְטׁש ַׁשייְנט ֵזייֶער ְׁשַטאְרק.

ים ֶזעֶנען ַארוֹ  ידִּ י ֲחסִּ יְסֶגעַגאְנֶגען אֹויְפזּוְכן ֶדעם ַבַעל ֲעָגָלה דִּ
ים ֶגעְטָראְפן ַביי ַא  אּון ֶזעהן ָוואס ֶער טּוט, אּון ֵזיי ָהאְבן אִּ

וי ֶער  יזֲחתּוָנה וִּ יְנֶגען אּון ְמַשֵמַח  אִּ ֶגעַטאְנְצן אּון ֶגעְׁשְפרִּ
ים גֶ  ים ָהאְבן אִּ ידִּ י ֲחסִּ עְפֶרעְגט ֶגעֶווען ֵזייֶער ְׁשַטאְרק, ֶווען דִּ

יז ָדאְרט  וי ַאזֹוי ֶער אִּ י ֲחתּוָנה, וִּ ָוואס ֶער טּוט ַביי דִּ
יֶער ָהאט ֶער ֶגעָוואְלט  ָאְנֶגעקּוֶמען, ָהאט ֶער ֶדעְרֵצייְלט ַאז ְפרִּ
יְטן  יְנמִּ יְך ָאְפרּוֶען אּון ֶעְסן ֶעֶפעס, ָאֶבער אִּ ין ְקֶרעְטְׁשֶמע זִּ ֵגיין אִּ

י  יְך צּו ֵגיין צּו ֶוועג ָהאט ֶער ֶגעֶזעהן דִּ וי ֶמען ְגֵרייט זִּ ֲחתּוָנה, וִּ
י חּוָפה, ָאֶבער ֶער  אר ְׁשַטאְרֶקע ָהאט ֶגעֶזעהן ַאז ֶעס קּוְמט פָ  דִּ

 

יֶגעַרייֶען, קֹולֹות אּון ְיָללֹות, ֶער ָהאט ֶגעֶזעהן ַאז ֶעֶפעס ֶעְרְנְסט ֵגייט ָדא  ס ֵגייט ָפאר, ָהאט , אּון ֶווען ֶער ָהאט ֶגעְפֶרעְגט ָוואס עֶ ארפָ ְקרִּ
יֶמע ְיתֹוָמה,  יז ַאן ָארִּ י ַכָלה אִּ וי דִּ ים ֶדעְרֵצייְלט ַאז ַאזֹוי וִּ י ָהאט צּוֶגעָזאְגט ַאַריין צּו ָהאט ֶמען אִּ יְׁשט ֶגעֶקעְנט ַאייְנַהאְלְטן ָוואס זִּ י נִּ זִּ

י ֲחתּוָנה,  י ְמחּותָ אּון ְבֶרעְנְגן ֶגעְלט ַפאר דִּ ים ְמַוותֵ אֹויף ַאֶלעס ָהאְבן דִּ י ָהאט נִּ ית, ַאז זִּ יז ֶגעקּוֶמען צּום ַטלִּ ר ֶגעֶווען, ָאֶבער ֶווען ֶעס אִּ
ית פַ  י ַכָלה קֹויְפט ֶדעם ַטלִּ יז ַאז דִּ ְנָהג אִּ וי ֶדער מִּ ית ַפאְרן ָחָתן ַאזֹוי וִּ יְׁשט ֶגעֶקעְנט קֹויְפן ַא ַטלִּ ילּו נִּ אְרן ָחָתן, אֹויף ֶדעם ָהאְבן ֵזיי ׁשֹוין ֲאפִּ

י יב ֶדעם.ר ְמַוותֵ ְׁשט ֶגעָוואְלט נִּ ידּוְך ֵגייט ֶיעְצט ָבֵטל ֶוועְרן צּולִּ י ַגאְנֶצע ׁשִּ וי דִּ  ַזיין, אּון ֶעס ָהאט אֹויְסֶגעֶזעהן וִּ

יְך יְסל ֶגעְלט ָוואס ֶער ָהאט זִּ ָאְפֶגעְׁשָפאְרט פּון ַזיין  ֶווען ֶדער ַבַעל ֲעָגָלה ָהאט ֶגעֶהעְרט ָוואס ָדא ֵגייט ָפאר, ָהאט ֶער ֶגענּוֶמען ַזיין בִּ
ים הָ  י ְמחּוָתנִּ ית ַפאְרן ָחָתן, ֶווען דִּ י ַכָלה צּו קֹויְפן ַא ַטלִּ יְך ְגַלייְך ַאְרֶבעט, אּון ֶער ָהאט ֶעס ַאֶוועק ֶגעֶגעְבן ַפאר דִּ אְבן ָדאס ֶגעֶהעְרט, ָהאט זִּ

יז ַוו יֶגעַרייֶען, אּון ֶמען אִּ י חּוָפה.אֹויְפֶגעֶהעְרט ַאֶלע ְקרִּ  ייֶטער ֶגעַגאְנֶגען צּו דִּ

יֶמע ַכָלה ֶגע י ָארִּ יז דִּ ים אִּ ְצָוה ַאז דּוְרְך אִּ י ְגרֹויֶסע מִּ יְך ֵזייֶער ֶגעְפֵרייְדט אֹויף דִּ ְזיֹונֹות, ֶדער ַבַעל ֲעָגָלה ָהאט זִּ ַראֶטעֶוועט ֶגעָוואְרן פּון בִּ
יְבן ָדא יז ֶער ֶגעְבלִּ יְרט אּון פּון ְגרֹויס ְפֵרייד אִּ יְך ַמָמׁש ֶגעְׁשפִּ י ְגרֹויֶסע ְזכּות, אּון ֶער ָהאט זִּ יְך ְפֵרייֶען אֹויף דִּ י ֲחתּוָנה ַטאְנְצן אּון זִּ ְרט אֹויף דִּ

י ֲחתּוָנה. וי ֶדער ְגֶרעְסֶטער ְמחּוָתן אֹויף דִּ  וִּ

ו יֶגער חֹוֶזה ֶגעֶזעהן ַביים ֵלייֶנען ַזיין ְקוִּ יְטל, אּון ֶדעְרַפאר ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט ַאז ַזיין ָנאֶמען ַׁשייְנט ֵזייֶער אּון ָדאס ַאֶלעס ָהאט ֶדער ֵהיילִּ
ְצָוה, אּו יט ַא מִּ יְך מִּ יד ָוואס ְפֵרייְדט זִּ י ְגרֹויְסַקייט פּון ַא אִּ ין ַאֶלע ֶוועְלְטן, ֶזעהט ֶמען פּון ֶדעם דִּ ילּו ַא ָגאר ָפׁשּוט'ֶער  ְׁשַטאְרק אִּ ן ֲאפִּ

יְכט ַפאר ַזיין ְנָׁשָמה ָוואס ֶמעְנְטׁש, ֶווען ֶער פְ  יט ֶדעם ָאן ַא לִּ יְנד ֶער מִּ ְצָוה צִּ יט ַא מִּ יְך מִּ ין ַאֶלע ֶוועְלְטן.ַׁשייְנט ֵרייְדט זִּ  אִּ
 

ָרכֹות ֶוועְרן ְמקו ָים ייֶנע ב ְ  זַּ

ילּו וֶ  יַרת ֶנֶפׁש, ֲאפִּ יט ְמסִּ ְצָוה מִּ יז זֹוֶכה צּו טּוהן ַא מִּ יד אִּ יֶעל ֶווען ַא אִּ יז אּון ְסֶפעצִּ ים ָאן ֵזייֶער ְׁשֶווער, ֶדעָמאְלט'ס אִּ וען ֶעס קּוְמט אִּ
יְמל, ֶמען ין הִּ יט ַזיין  ָדאס ָגאר ְׁשַטאְרק ָחׁשּוב ַביים ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ַאזֹוי ַווייט ַאז ֶער ַבאקּוְמט דּוְרְך ֶדעם ַא ֵדָעה אִּ יְמל מִּ ין הִּ יְך אִּ ֶרעְכְנט זִּ

יק גֹוזֵ ֵמיינּוְנג, אּון ֶער ַבאקּוְמט  יָנה פּון "ַצדִּ י ְבחִּ יר ֶזעֶען -ָברּוְך-ר ְוַהָקדֹוׁשדִּ וי מִּ הּוא ְמַקֵיים", ָוואס ֶער ָזאְגט ֶוועְרט ָאְנֶגענּוֶמען ְגַלייְך, ַאזֹוי וִּ
י ָפאְלֶגעְנֶדע ַמֲעֶשה.  פּון דִּ

ויְסן פּון ַזייֶנע ַתלְ  יְקט ֵאייֶנעֵאייְנָמאל ָהאט ֶדער "ְשַפת ֱאֶמת" ַז"ל ֶגעׁשִּ  יט ֵזיי צּו ַא ֶגעוִּ יְנֶדער אּון ֵגיין מִּ ים ַאז ֶער ָזאל ֶנעֶמען ַזייֶנע קִּ ידִּ מִּ
ינְ  יז ָדאס ֶגעֶווען ַאן אִּ יד אִּ יד ָזאל ֵזיי ֶבעְנְטְׁשן, ַביי ֶדעם ַתְלמִּ ין ַוואְרָׁשא, ַאז ֶדער אִּ יד ָוואס וואֹויְנט אִּ ֶטעֶרעַסאְנֶטע ַזאְך, ָאֶבער ַאז ֶדער אִּ

י יְנֶדער. ֶרבִּ י קִּ יט דִּ יז ֶגעָפאְרן ַקיין ַוואְרָׁשא מִּ יְׁשט ַקיין ַקְׁשיּות, אּון ֶער אִּ  ֶבעְהט ְפֶרעְגט ֶמען נִּ

יְך  יז ָאְנֶגעקּוֶמען אֹויף ַוואְרָׁשא, אּון ֶער ָהאט זִּ יט ֶדעם ָנאָנאכְ ֶער אִּ יד מִּ יֶגעְפֶרעְגט אֹויף ַא אִּ י ָהאט אִּ ט, ֶגעָזאגְ  םֶמען ָוואס ֶדער ֶרבִּ
יז ַארּום ֶגעַגאנְ  יְׁשט ָנאְכֶגעָלאְזט ָנאר ֶער אִּ יְׁשט ֶגעֶקעְנט ַאַזא ֶמעְנְטׁש, ָאֶבער ֶער ָהאט נִּ ין ְׁשָטאט אּון ֶגעזּוְכט ָאֶבער ֵקייֶנער ָהאט נִּ ֶגען אִּ

י יַקייְטן ָהאט ֶער ֶגעְטָראְפן ֶדעם אִּ יט ְגרֹויס ְׁשֶווערִּ יז מִּ יְך ָנאְכֶגעְפֶרעְגט בִּ ד, ָאֶבער צּו ַזיין וואּוְנֶדער ָהאט ֶער אֹויְסֶגעֶזעהן צּו ַזיין ָגאר אּון זִּ
 ַא ָפׁשּוט'ֶער ֶמעְנְטׁש.

 המשך בדף ג
 

   

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
ט  ִביר ֶדעם ָפסּוק לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ ִליָט"א ִאיז ַמסְׁ )ִליקּוֵטי מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ

ָׁשבֹות ִאין אַ מֹוַהַר"ן ח"א ִסיָמן רל"ג(  ֶטע ַמחְׁ ֶלעכְׁ ט ַאַריין ׁשְׁ  ַאז ֶווען ֶעס קּומְׁ
ׁש ִאיז זִ  טְׁ ׁש'ס ָקאפ, אּון ֶדער ֶמענְׁ טְׁ ט ַאֶוועקֶמענְׁ טּופְׁ ַגֵבר אּון ֶער ׁשְׁ ְְׁ ִמתְׁ ִדי  י

ן, ָהאט ֶדער ֵאייבֶ  ט ָנאר גּוֶטע ַזאכְׁ ַראכְׁ ֶקען, ֶער טְׁ ֶטע ֶגעַדאנְׁ ֶלעכְׁ ֶטערׁשְׁ ׁשְׁ  ערְׁ
ְְׁ ָמאל בַ  ן פּון ֶדעם, ָדאס ִאיז ַאזֹוי ִווי ֶמען ֶזעהט ַאַסא ֶגעִניגְׁ רֹויס ַפארְׁ יי גְׁ

ן ט ַפא ,ֶקעִניגְׁ גְׁ ֶרענְׁ ן ֵאייֶנער ִמיטְׁ ַאז ֶמען בְׁ ִריגְׁ ְְׁ קְׁ ן ִזי ן ר זֵיי ַחיֹות ַאז ֵזיי ָזאלְׁ
ֶבע אִ  ן פּון ֶדעם, ִדי ֶזעלְׁ ֶגעִניגְׁ רֹויס ַפארְׁ ן גְׁ ן ָהאבְׁ ן, אּון ִדי ֶקעִניגְׁ ֵווייטְׁ ְְׁ צְׁ יז אֹוי

ׁש טְׁ ָׁשבֹות פּון ַא ֶמענְׁ ָׁשבֹות ֶזעֶנען ָטהֹור'ֶע ַחיֹות ,ַביי ִדי ַמחְׁ אּון  ,ִדי גּוֶטע ַמחְׁ
ְְׁ דִ  ן ִזי ָלאגְׁ ָׁשבֹות ֶזעֶנען ִדי ָטֵמא'ֶנע ַחיֹות, אּון ֵזיי ׁשְׁ ֶטע ַמחְׁ ֶלעכְׁ  ַארּום ִאין י ׁשְׁ

ׁש'ס ָקאפ, אּון  טְׁ אְרְקטֶווען ֶדער ֶמעְנְטש ֶדעם ֶמענְׁ ִדי גּוֶטע  ְשטַּ
אט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִכְביָׁכ בֹות אֹויף ִדי ְשֶלעְכֶטע, הָׁ ְחשָׁ ֹול ְגרֹויס מַּ

ארְ   ֶגענּוֶגען פּון ֶדעם.פַּ
ט  גְׁ ֶרענְׁ ן פּון ֵסֶפר יְִׁציָרה, ַאז אֹוִתיֹות ֶווע )ִליקּוֵטי מֹוַהַר"ן ח"א ִסיָמן י"ח(ֶדער ֶרִבי בְׁ רְׁ
ֵטייֶנער. ן ׁשְׁ ֶגערּופְׁ  ָאנְׁ

טֵ  ַרֵמז ַזיין, ַיֲעֹקב ָהאט ֶגענּוֶמען ִדי ׁשְׁ ז ֶדער ָפסּוק מְׁ ט אּונְׁ ייֶנער ִדי ָדאס קּומְׁ
ט צּום אֹוִתיֹות פּו ִפָלה, ֶער ָהאט ֶגעֶרעדְׁ ן ּתֹוָרה, ִדי אֹוִתיֹות פּון ּתְׁ

ט ַארּום ַזיין ָקאפ, ַאז ֶעס ָזאל ן, אּון ֶער ָהאט ֶעס ֶגעֵלייגְׁ טְׁ ׁשְׁ ִאים  ֵאייֶבערְׁ
ָׁשבֹות ֶטע ַמחְׁ ֶלעכְׁ ֶטע ַחיֹות, פּון ִדי ׁשְׁ ֶלעכְׁ ן פּון ִדי ׁשְׁ  .ִׁשיצְׁ

ה, עֶ ֶווען אַּ ֶמעְנְטש ֶנעְמט ִדי אֹוִת  ר יֹות, ֶער ֶלעְרְנט ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹורָׁ
אְרן ֵאייֶבעְרְש  אְרץ פַּ אס הַּ ה, ֶער ֶרעְדט ִזיְך אֹויס דָׁ ְטן, ֶנעְמט ְּתִפלָׁ

ב ְחשָׁ אֶטעֶוועט פּון ִדי ְשֶלעְכֶטע מַּ אְלט'ס ֶוועְרט ֶער ֶגערַּ ֹות, ִדי ֶדעמָׁ
יֹות.  ְשֶלעְכֶטע חַּ

 (ד)ֹזאת ַהּתֹוָרה ַוֵיֵצא 
 



 ג
 

רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
 

יְנֶדער צּו  י קִּ ֶער ָהאט ֶגעְבֶרעְנְגט דִּ
ים ֶגעֶבעְטן ַאז ֶער ָזאל  יד אּון אִּ ֶדעם אִּ

י יד ָהאט נִּ ְׁשט ֵזיי ֶבעְנְטְׁשן, ֶדער אִּ
יְך  ים, "אִּ ויל פּון אִּ ֶגעוואּוְסט ָוואס ֶער וִּ
יְׁשט  יְך ֶקען נִּ ין ַא ָפׁשּוט'ֶער ֶמעְנְטׁש, אִּ בִּ
יְׁשט ַפאְרָוואס  יְך ֵווייס נִּ ֶבעְנְטְׁשן, אּון אִּ
יד  יר?" ֶדער ַתְלמִּ יְזט ֶגעקּוֶמען צּו מִּ דּו בִּ
יד ַאז ֶער  ָהאט ַפאְרְׁשַטאֶנען פּון ֶדעם אִּ

יז ַטאקֶ  ע ַא ָפׁשּוט'ֶער ֶמעְנְטׁש, אּון ֶער אִּ
י צּו  יְׁשט ַקיין ַבר ָהכִּ ְכַלל נִּ יז בִּ אִּ

וי וואּוְנְטְׁשן אּון ֶבעְנְטְׁשן, ָאֶבער ַאזוֹ  י וִּ
ים דָ  י ָהאט אִּ יְקט, ָהאט אְך ֶגעׁשִּ ֶדער ֶרבִּ

ילּו דּו ֵווייְסט  יְך ֶגע'ַעְקְׁש'ְנט "ֲאפִּ ֶער זִּ
יְׁשט, טּו אָ  יְׁשט ָגאְרנִּ י נִּ יב ַפאר דִּ ֶבער צּולִּ

יְנֶדער ֶדער " י קִּ ְשַפת ֱאֶמת", ַטאֶטע פּון דִּ
יד ָהאט  אּון ֶבעְנְטׁש יְנֶדער" ֶדער אִּ י קִּ דִּ

ים ֶגעֶווען אּון ֶער ָהאט ַארֹויף  ַמְסכִּ
יְנֶדער אּון  י קִּ י ֶהעְנט אֹויף דִּ ֶגעֵלייְגט דִּ
יט ַאַסאְך  ֶער ָהאט ֵזיי ֶגעֶבעְנְטְׁשט מִּ

 ת.ְבָרכוֹ 
יז ַארֹויס ֶגעַגאְנֶגען  יד אִּ ֶווען ֶדער ַתְלמִּ
יְנֶדער ָהאט ֶער ֶגעְטַראְכט ַאז  י קִּ יט דִּ מִּ
יד ַא ַבאַהאְלֶטעֶנער  יז ֶדער אִּ ְסָתֶמא אִּ מִּ

יק, אּון ֶער ֶזעהט ָנאר אֹויס  וי ַא ל"ו ַצדִּ וִּ
יק . ָפׁשּוט'ֶער ֶמעְנְטׁש יז צּורִּ ֶווען ֶער אִּ

ים ֶגעקּוֶמען צּום "ְשפַ  ת ֱאֶמת" אּון אִּ
יז ֵזייֶער ַא  יד אִּ ֶדעְרֵצייְלט ַאז ֶיעֶנער אִּ
ָפׁשּוט'ֶער ֶמעְנְטׁש אּון ֶער ַפאְרְׁשֵטייט 
ים  י ָהאט אִּ יְׁשט ַפאְרָוואס ֶדער ֶרבִּ נִּ

ים.  ֶגעׁשיְקט צּו אִּ
ים ֶדער "ְשַפת ֱאֶמת" ֶגעָזאְגט:  ָהאט אִּ
יז ַטאֶקע ַא יד אִּ יז ֱאֶמת ַאז ֶדער אִּ  "ֶעס אִּ
ָפׁשּוט'ֶער ֶמעְנְטׁש, ָנאר ֵאייְנָמאל ֶווען ֶעס 
יְנְגל,  ים ֶגעבֹויְרן ֶגעָוואְרן ַא אִּ יז ַביי אִּ אִּ
ית, ָהאט ֶער  אּון ֶער ָהאט ֶגעַמאְכט ַא ְברִּ
יְׁשט ֶגעַהאט ַקיין ְפרּוָטה צּו ַמאְכן  ַמָמׁש נִּ
יז ֶער ֶגעַגאְנֶגען אּון  ית, אִּ ַא ְסעּוַדת ְברִּ

י ֶמעְבל פּון ַזיין הֹויז ְכֵדי ֶער ַפאְר  קֹויְפט דִּ
י ְסעּוָדה  יט ֶגעְלט ַמאְכן דִּ צּו ֶקעֶנען מִּ
יז ֶדעְרָנאְך  ית, אּון ֶער אִּ י ְברִּ ַפאר דִּ
יְבן ַמָמׁש ְבֵעירֹום ּוְבחֹוֶסר ֹכל, אּון  ֶגעְבלִּ

ין ָדאס ָהאט ֶגעַמאְכט ַא ְגרֹויֶסע רַ  ַעׁש אִּ
יז דָ  יְמל, ֶעס אִּ יׁשְ  ךאהִּ ט ַקיין נִּ

יַקייט ַא יְך ַאזֹוי מוֹ ְקֵליינִּ יד ָזאל זִּ ר סֵ ז ַא אִּ
ית, אּון  ֶנֶפׁש ַזיין צּו ַמאְכן ַא ְסעּוַדת ְברִּ
ים ֶגעֶגעְבן ַא ְשַכר  ֶדעְרַפאר ָהאט ֶמען אִּ
י ֶוועְלט ַאז ָוואס ֶער ֶוועט  ׁשֹוין אֹויף דִּ
ָאְנּוואוְנְטׁשן ַא ְבָרָכה ֶוועט ֶעס ְמקּוָים 

יד ַאֵלייְנ'ס ֵווייְסט ֶוועְר  ן, אּון ֶדער אִּ
יְׁשט פּון ֶדעם ֹכַח ָוואס ֶער  ילּו נִּ ֲאפִּ

 ָהאט".
י ְגרֹויְסַקייט  ֶזעהט ֶמען פּון ֶדעם דִּ
יַרת  יט ְמסִּ ְצָוה מִּ יד טּוט ַא מִּ ֶווען ַא אִּ
ֶנֶפׁש, ַבאקּוְמט ֶער ַאַזא ֹכַח צּו ֶקעֶנען 

 ט ְמקּוָים.וואּוְנְטְׁשן ְבָרכֹות אּון ֶעס ֶוועְר 
יז זֹוֶכה  יז ֶדעם ָוואס אִּ וואֹויל אִּ
ְצֹות  וי ֶמער מִּ ְמַקֵיים צּו ַזיין וִּ
ילּו ֶווען ֶעס  יֶכעְרֵהייט אּון ֲאפִּ ְפֵריילִּ
קּוְמט ָאן ְׁשֶווער, ֶוועט ֶער זֹוֶכה ַזיין צּו 
י ֶוועְלט אּון אֹויף  ַאֶלעס גּוט'ס אֹויף דִּ

 ֶיעֶנע ֶוועְלט.
יחֹות מֹוַהָרא" ְצָוה)שִּ  ׁש ֵחֶלק ה' ֶעֶרְך מִּ

יַרת ֶנֶפׁש(  ְוֵחֶלק י' ֶעֶרְך ְמסִּ
 

 
 

ֲעִשיֹות           ֵרי ִספּו  מַּ

 ~ ָפאְרָוואְרט~ 

י ָהאט ֶדעְרֵצייְלט, ָוואס זֵיי ֶוו יֹות ָוואס ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרּבִ יֹות" ִאיז ְדַרייְצן ַמֲעש ִ עְקן אֹויף ֶדער ֵסֶפר "ִסּפּוֵרי ַמֲעש ִ

ְטן. עְרׁשְ  ֶדעם ֶמעְנְטׁש צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייּבֶ

י ָהאט ֶגעָזאְגט ער ִאיְך ָזאג ַאז ִדי ֶדער ֶרּבִ ָלאְפן, ָאּבֶ יֹות ֶהעְלְפט צּו ַאייְנׁשְ ן ָזאְגן ַאז ֶדעְרֵצייְלן ַמֲעש ִ : ֶמעְנְטׁשְ

ָלאף  יֹות ֶוועְקן אֹויף פּון ׁשְ ן ִאי )ַחיֵי מֹוֲהַר"ן ִסיָמן כ"ה(,ַמֲעש ִ י ָהאט ֶדעְרֵצייְלט ָהאּבְ יֹות ָוואס ֶדער ֶרּבִ ן ִזיְך ַווייל ִדי ִסּפּוֵרי ַמֲעש ִ

ְטן. עְרׁשְ ֶרעְנְגן ָנאְנט צּום ֵאייּבֶ ָלאף, אּון ִאים ּבְ  ַא ּכַֹח צּו אֹויְפֶוועְקן ֶדעם ֶמעְנְטׁש פּון ַזיין ִטיְפן ׁשְ

ט ִאין ִדי ַהְקָדָמה אֹויף ִא  ַרייּבְ י ָנָתן ׁשְ ׁשּוֶטע ֶרּבִ ט ֵמייֶנען ַאז ָדאס ֶזעֶנען ּפָ יֹות, ַאז ֶמען ָזאל ִניׁשְ יִדיׁש צּו ִסּפּוֵרי ַמֲעש ִ

ל ָוואס ׁשּוֶטע מּוָסר ַהְשּכֵ אַהאְלְטן ְגרֹויֶסע סֹודֹות ַהּתֹוָרה אֹויֶסער ִדי ּפָ יֹות, ָנאר ֶעס ִליְגט ִאין ֵזיי ּבַ ֶמען ֶקען  ַמֲעש ִ

יֹות. ַארֹויְסֶלעְרֶנען פּון ִדי  ַמֲעש ִ

רוּ  ֵטייט, ִמיר ֶוועְלן ּפְ יֹות לֹויט ִווי ֶער ַפאְרׁשְ יְרן ִמיְטן ֶיעֶדער ֵאייֶנער ֶקען ַפאר ִזיְך ַארֹויְסֶנעֶמען מּוָסר פּון ִדי ַמֲעש ִ ּבִ

ֶלעְרֶנען פ יְסל ְרָמִזים ָוואס ִמיר ֶקעֶנען ַאָראּפְ ן ַאּבִ ַרייּבְ ְטְנ'ס ִהיְלף, צּו ׁשְ עְרש ְ יֹות, ֶגענּוֶמען פּוֶנעם ֵסֶפר ֵאייּבֶ ּון ִדי ַמֲעש ִ

ִליָט"א. ִליָט"א, אּון פּון ַאְנֶדעֶרע ְסָפִרים פּון מֹוַהָרא"ׁש ׁשְ  "ַנֲהֵרי ֲאַפְרְסמֹון" פּון מֹוַהָרא"ׁש ׁשְ
*** 

 

ֶמֶלךְ  ת הַּ ת ב ַּ ֵבידַּ ה א' ֵמאַּ ֶ ֲעש   מַּ

 

ֲהֵרי ְרְסמֹון                      נַּ  ֲאפַּ
 

יז ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער וָ  יג ָדאס אִּ יְנֶדער ֶדער ֶקענִּ יֶׁשע קִּ ידִּ י אִּ ואס ָהאט ַא ָטאְכֶטער ָוואס ָדאס ֶזעֶנען דִּ
יד אּון ֶדער  יב ֶיעְדן אִּ ים, ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָהאט לִּ יְבט ַביי אִּ ָוואס ֶזעֶנען ֵזייֶער ְׁשַטאְרק ַבאלִּ

יט ֶיעֶדע וָ  יְך ְמַחי' מִּ יז זִּ יְך ְמַׁשֲעֵׁשַע, ֶער אִּ יז זִּ ים.ֵאייֶבעְרְׁשֶטער אִּ יד ֶרעְדט צּו אִּ  ואְרט ָוואס ַא אִּ
ְטָרא  יפֹות אּון סִּ י ְקלִּ יְׁשט גּוֶטע" ָדאס ֶזעֶנען דִּ י "נִּ ָאֶבער ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָהאט אֹויְך ַבאַׁשאְפן דִּ

ויל ַאֶוועק ֶנעֶמען ֶדעם ֶמעְנְטׁש פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון לַ  ידַאְחָרא, ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ָוואס וִּ יז ֶדער אִּ  ייֶדער אִּ
ים ַאֶוועק ֶגענּוֶמען פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן.  ַפאְרַפאְלן ֶגעָוואְרן ַביי ֵזיי, ֵזיי ָהאְבן אִּ

יק, אּון ֶער ָהאט יז ֶדער ַצדִּ י ַלַמְלכּות", ָדאס אִּ יז אֹויְפֶגעְׁשַטאֶנען ֶדער "ֵׁשנִּ וי ֶדער  אִּ ֶגעֶזעהן וִּ
יק צּו ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָהאט ְגרוֹ  יז ֶער ֶגעַגאְנֶגען ֵזיי זּוְכן, צּורִּ ים, אִּ יְדן ָוואס ֶזעֶנען ַווייט פּון אִּ י אִּ יס ַצַער פּון דִּ

יְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן. י אִּ  ְבֶרעְנְגן דִּ
יז ַפאְרַפאְלן גֶ  יד ַדאְרף אֹויְפְׁשֵטיין, אּון אֹויְפזּוְכן ַזיין ְנָׁשָמה ָוואס אִּ עָוואְרן ַביים ֵיֶצר אּון ַאזֹוי ֶיעֶדער אִּ

יז ַווייט פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ְנָׁשָמה ַזיין ָהַרע,  יק ְבֶרעְנְגן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן.ֶעס ַדאְרף ֶער אִּ  צּורִּ
יר ֶגעְטָראְפן, ֶווען ַא  יז ֶער ָהאט אִּ יד ֶגעַגאְנֶגען זּוְכן ַזיין ְנָׁשָמה ַא ַלאְנֶגע ַצייט בִּ יז ֶדער אִּ יד ֶוועט אִּ אִּ

יק קּוֶמען צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ֶוועט וי ַאזֹוי ֶער ֶקען צּורִּ יְׁשט אֹויְפֶגעְבן ֶער ֶוועט זּוְכן אּון זּוְכן ַא ֶוועג וִּ ים  נִּ אִּ
יֶכער ֶהעְלְפן צּום סֹוף יק ְבֶרע ,ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער זִּ ְנְגן צּום אּון ֶער ֶוועט ְטֶרעְפן ַזיין ְנָׁשָמה, אּון ֶעס צּורִּ

 ֵאייֶבעְרְׁשְטן.
יְסֶלעְך  ינּוט, צּובִּ ין ֵאיין מִּ יד אִּ יֶכער אִּ יְׁשט ַא ֶעְרלִּ ינּוט, ֶמען ֶוועְרט נִּ ין ֵאיין מִּ יְׁשט אִּ ַווייל ֶעס ֵגייט נִּ

יז ֶמע ילּו פּון ֵאיין ַזייט אִּ יְסל, ֲאפִּ יְסל אּון ָנאְך ַאבִּ יְרט ֶמען ָנאְך ַאבִּ יְסֶלעְך ְפרּובִּ ן ָנאְך ַווייט פּוֶנעם צּובִּ
ְצֹות, אּון אֹויב יְסל מִּ יְסל תֹוָרה אּון ַאבִּ יְרט ֶמען ַאַרייְנצּוַכאְפן, ָוואס ֶמען ֶקען ַאבִּ  ֶמען ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ְפרּובִּ

יְׁשט אֹויף, ָנאר ֶמען טּוט ָכאְטׁש ָוואס ֶמען ֶקען, ֶהעְלְפט ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער צּום ס ֹוף אּון ֶמען ֶגעְבט נִּ
יד. יֶכער אִּ  ֶוועְרט ַאן ֶעְרלִּ

ויְלְסטּו ָיא  יֶגע ֶוועג, "ָאֶדער וִּ וי ַא ַזייטִּ יֶגע ֶוועג, ַפאר ֶמעְנְטְׁשן ֶזעהט ָדאס אֹויס וִּ ָהאט ֶער ֶגעֶזעהן ַא ַזייטִּ
יֶגע ֶוועג", ָאֶבער ֶדע יְׁשט ַקיין ֶגעֶהערִּ יז נִּ יְׁשט, ָדאס אִּ יְך, ָאֶדער נִּ יְׁשט אֹויף ֵקייֶנעם, ַזיין ֶעְרלִּ יד קּוְקט נִּ ר אִּ

יְך ָאֶבער וָ  יר אִּ יְנַגאְנְצן, ְפרּובִּ יְך אִּ יְׁשט ֶעְרלִּ ין ָנאְכנִּ יְך בִּ ילּו אִּ יְגן ֶוועג, ֲאפִּ יְך ֶער ֵגייט אֹויף ֶדעם ַזייטִּ ואס אִּ
יְך ֶוו יר ֶהעְלְפן אּון אִּ יֶכער ֶקען ָיא, אּון צּום סֹוף ֶוועט ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער מִּ יג ַאן ֶעְרלִּ על ַזיין פּוְלְׁשֶטעְנדִּ

יד.  אִּ
 

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:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

. 

 

 

 

 

 

 

 מוסדותינו הק' ~ ~ נייעס אינערהאלב
 

 גייענדיג צום דרוק

 שיינע חתונה ביי תלמוד ישיבתינו הק'
דאנערשטאג, גייענדיג צום דרוק, קומט פאר די חתונה פון דעם 

תן יואל לעווי נ"י א זוהן פון מו"ה שמחה לעווי הי"ו, אין די זאל פון הח
 תורה ויראה אין בארא פארק.

עס איז ערווארטעט אז מוהרא"ש שליט"א וועט זיך באטייליגן ביי די 
 און די בחורים וועלן קומען משמח זיין דעם חתן.שמחה, 

יבער די אי"ה קומענדיגע וואך וועלן מיר איבערגעבן מער דעטאלן א
 חתונה.

 !שמח תשמח רעים האהובים
*** 

 נייע אפציעס צוגעלייגט צום קול אמונה טעלעפאן ליין
ווי מען קען  קול אמונה טעלעפאן לייןעס איז באקאנט פאר יעדן די 

 הערן שיעורים פון מוהרא"ש שליט"א פון די פארגאנגענע יארן.
ועג, די סיסטעם איז אויסגעשטעלט אויף א מייסטערהאפטיע ו

אויסגעשטעלט לויט די פרשות השבוע, ווי מען קען הערן לויט די 
ענען געזאגט געווארן אין די פרשה פון זפרשות, אלע שיעורים וואס 

אלע יארן, ווי אויך איז דא באזונדערע קעסטלעך פאר ימים טובים און 
 פאר ענינים.

ן עס ווערט כסדר צוגעלייגט פרישע שיעורים וואס מיר באקומען פו
 די פארגאנגענע יארן.

יעצט האט מען צוגעלייגט א פרישע אפציע צום סיסטעם, וואס 
 וועט פארגרינגערן פאר די וואס הערן שיעורים.

דאס איז ווען מען הערט א לענגערע שיעור, און מען דארף 
אראפלייגן, און מען וויל צוריק רופן שפעטער און ווייטער הערן ווי מען 

ווי מען האלט, און דער  0ען דרוקן דעם קנעפל האט געהאלטן, קען מ
סיסטעם זאגט אז עס איז געווארן א "בוקמארק", און מען לייגט אראפ 

 #דעם טעלעפאן, און ווען מען רופט צוריק דרוקט מען דעם קנעפל 
ביים מעין מעניו און עס פירט גלייך צו הערן ווייטער ווי מען האט 

 געהאלטן אינמיטן הערן.
בערשטנ'ס הילף וועט דאס זיין צו הילף, פאר די אלע וואס מיטן איי

ווילן הערן די שיעורים און מען קען נישט אייביג, הערן צו לאנג אויף 
 איין מאל.

 שמעו ותחי נפשכם!

 

 

 ְוִסיפּוִרים     ִשיחֹות
 

ְדֵריָגה~  אְלן פו ן ִדי ִניְדִריְגְסֶטע מַּ פַּ ְ ָראפ  ט אַּ  ~ ִניש ְ

~~~ 

ֶטער!~  עְרש ְ ֶ ֹחַּ ֵאייב  ר כ  ֵ  ~ ְייַּש 

 

 

 ברכת מזל טוב!
 מיר וואונטשן א הארציגן מזל טוב פאר

 

 נ"י נחמן ניישטייןמו"ה 
 מלמד מומחה במוסדותינו הק'

 

 למזל טוב מיידעלע פון זיין  געבורטצו די 
 

אסאך אידיש נחת פון זיינע קינדער, זעהן דער אייבערשטער זאל העלפן אז ער זאל 
 דורות ישרים ומבורכים, אמן.

 
 

 

 ~ וואונדערליכע ישועות ~
 מוהרא"ש שליט"א זאגט צו:

וועט זיכער זעהן  "ווער עס וועט מנדב זיין צו דרוקן דעם ספר "אשר בנחל",
 גרויסע ישועות"

 

הונדערטער אידן זענען שוין געהאלפן געווארן, זייט אויך פון די 
 געהאלפענע. רופט שוין אריין מיט אייער ברייטהארציגע נדבה.

 

548-454-2234 
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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
 

ח 'וַּ  נָׁיו'מַּ ֲעֹקב 'יַּ ִיְשלַּ ִכים ְלפָׁ יבֹות  - ְלאָׁ י תֵׁ מֹוַהָרא"ש  - "יֹום"ָראשֵׁ
ט  ִביר ֶדעם ָפסּוק לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ ִליָט"א ִאיז ַמסְׁ י מֹוֲהַר"ן ח"א שְׁ )ִליקּוטֵׁ

ן ָפסּוק  ִסיָמן רע"ב( עּו,אֹויפְׁ יֹום ִאם ְבקֹולֹו ִתְשמָׁ ייִביג  הַּ ף אֵׁ ַאז ַא ִאיד ַדארְׁ
ט אֹויף ָוואס ֶעס ִאיז גֶ  ן ָטאג, ַווייל ֶווען ֶמען קּוקְׁ ִטיגְׁ ן ַהיינְׁ ן ָנאר אֹויפְׁ עֶווען קּוקְׁ

ן,  ָראכְׁ ש צּובְׁ ט ַא ֶמענְׁטְׁ ן, ֶווערְׁ טְׁ ט: "ַאזֹוי ִווי ִאיךְׁ ָהאב ֶנעכְׁ ַראכְׁ ַווייל ֶער טְׁ
ִליַח ַזיי ט ַמצְׁ ט אֹויךְׁ ִנישְׁ ִליַח ֶגעֶווען, ֶוועל ִאיךְׁ ַהיינְׁ ט ַמצְׁ ן ִנישְׁ טְׁ ן", אּון ִדי ֶנעכְׁ

ט: "ֶעס ֶוו ַראכְׁ ן ַווייל ֶמען טְׁ גְׁ ן אֹויף ָמארְׁ ט קּוקְׁ ֶבע ָטאר ֶמען ִנישְׁ עט ִמיר ֶזעלְׁ
ֶווער  ס", ַזיין זֵׁייֶער שְׁ ייִביג ָנאר גּוטְׁ ט אֵׁ ען צּו טּוהן פּון ַהיינְׁ ער וֶּוען מֶּ בֶּ אָׁ

ע אג, אֹויף ִדי יֶּעְצִטיגֶּע ִמינּוט, ִאיז מֶּ ייְנִטיְגן טָׁ ן קּוְקט נָׁאר אֹויְפן הַּ
אְרנֶּע עְנְטש פָׁ ען ִזיְך אַּ מֶּ אג קֶּ , וַּוייל אֹויף ֵאיין טָׁ ְצִליחַּ ר מַּ ען צּו ֵזייעֶּ מֶּ

ע זַּאְכן.טּוהן ֲאִפילּו ִדי ְשוֶּוע  ְרְסטֶּ
ָשו ָוואס ָדאס גֵׁייט ַאר ז ַזיין, ֶווען עֵׁ ַרמֵׁ ז ִדי ָפסּוק מְׁ ט אּונְׁ ן ָדאס קּומְׁ ֹויף אֹויפְׁ

ט טֶ  ח 'וַּ ען ַיֲעֹקב ֶדעם ִאיד, ִאיז ִדי עֵָׁצה עֶנעפֶ שיֵֶׁצר ָהַרע, קּומְׁ ֲעֹקב 'יַּ ִיְשלַּ
ִכים'מַּ  יבֹות "ְלאָׁ י תֵׁ ן ָטאג, ֶמען ָזאל ָנאר קּוקְׁ  -" יֹום, ָראשֵׁ ִטיגְׁ ן ַהיינְׁ ן אֹויפְׁ

ִליַח ַזיין, ף ַמצְׁ ן'ס ִהילְׁ טְׁ שְׁ ייֶבערְׁ ן אֵׁ  אּון ַאזֹוי ֶוועט ֶמען ִמיטְׁ
ַלח תש"ע לפ"ק( ִליִשית ַוִישְׁ עּוָדה שְׁ  )תֹוךְׁ ַהַנַחל סְׁ

 

*** 
ן גְַּרִתי, בָׁ ְבְדךָׁ יֲַּעֹקב ִעם לָׁ ר עַּ מַּ ט ַרִש"י  ֹכה אָׁ ְרִתיָזאגְׁ רִ  גַּ ִגַמטְׁ ָיא ִאיז בְׁ

ְריַּ  ט ִמיט ָלבָ ג"תַּ ט ִאיךְׁ ָהאב ַטאֶקע ֶגעוואֹוינְׁ ָאֶבער  ,ן, ַאז ַיֲעֹקב ָהאט ֶגעָזאגְׁ
יַ  ן ִדי ַתרְׁ ֶגעִהיטְׁ וֹ "ִאיךְׁ ָהאב ָאפְׁ  ת.ג ִמצְׁ

ט  ִביר ֶדעם ָפסּוק לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ ִליָט"א ִאיז ַמסְׁ י מֹוַהָרא"ש שְׁ )ִליקּוטֵׁ

ֹות, מֹוֲהַר"ן ח"א ס"א( ַלבֵׁש ִמיט ִמצְׁ ָדאס  ַאז ַאָמאל ִאיז ִזיךְׁ ֶדער יֵֶׁצר ָהַרע ִמתְׁ
ירֹות ט ֲעבֵׁ ט ַאז ֶדער יֵֶׁצר ָהַרע ֶנעמְׁ יינְׁ ֶזעהן ִווי  ,מֵׁ ט ָדאס אֹויסְׁ אּון ֶער ַמאכְׁ

ש, אּון ָדאס ֶווע טְׁ ט ֶער ַאַריין ֶדעם ֶמענְׁ ֹות, אּון ַאזֹוי ַכאפְׁ ט ֶעס ִאיז ִמצְׁ רְׁ
ן  ֶגערּופְׁ ן""לָׁ ָאנְׁ ט ִזיךְׁ  "וַּוייס",ֶדער יֵֶׁצר ָהַרע ָוואס טּוט ִזיךְׁ ָאן  - בָׁ ֶער ַמאכְׁ

ֹות.  ִווי ֶער ִוויל ָנאר ִמצְׁ
ן ֶמער ִמצְׁ  ט, ִאיז צּו צּולֵׁייגְׁ ן ָוואס ֶדער יֵֶׁצר ָהַרע ִניצְׁ ס פּון ִדי ֶוועגְׁ יינְׁ ֹות, אֵׁ

ן, אּון דּורְׁ  ייסְׁ ט ֶגעהֵׁ ֶטער ָהאט ִנישְׁ שְׁ ייֶבערְׁ ךְׁ ֶדעם ָוואס ַא ָוואס ֶדער אֵׁ
ט גְׁ ש ָפאלְׁ טְׁ דֶ ִאים  ֶמענְׁ ף, טּוט ֶער ָנאכְׁ  עם אּון ֶער טּוט ֶמער ִוויִפיל ֶער ַדארְׁ
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עְנְסט  ~ אְטש וָׁואס דּו קֶּ    ~ טּוה כָׁ
 

י ָנָתן ָזאְגט  יקּוֵטי ֲהָלכֹות, ֹראׁש חֹוֶדׁש, ז, נב( ֶרבִּ )לִּ

יֶגע אֹויף ֶדעם ָוואס ֶעס ְׁש  י ָוואֶכעדִּ ֵטייט דִּ
ְרָׁשה ַא ייפַּ יְנֶדער ֶנעז יֲַּעֹקב ָהאט צּוֵטייְלט זַּ  קִּ

אְפן  ים, ַאז אֹויב ֵעָשו ֶוועט כַּ אֹויף ְצֵוויי ֲחָלקִּ
ְרֶג'ֶנען, ָזאל ָכאְטׁש  ֵאיין ֵחֶלק אּון ֵזיי הַּ

ְפֵליָטה. י ְצֵווייֶטע ֵטייל לִּ ייְבן דִּ יֶבעְרְבלַּ  אִּ

י ָנתָ  ימּוד ָזאְגט ֶרבִּ ן אֹויף ֶדעם ַאז ָדאס ַא לִּ
יד, ַאז ֶער ָזאל צּוֵטייְלן  אר ַא ֶיעְדן אִּ אר אּוְנז פַּ פַּ
ים, ָדאס ֵמייְנט ַאז  ין ְצֵוויי ֲחָלקִּ יין ֶלעְבן אִּ זַּ

יד וִּ  יְך אּון ויל דָ ֶיעֶדער אִּ יין ֶעְרלִּ יֶכער זַּ אְך זִּ
אְׁשֵטיין צּו  וואֹויל, אּון ֶער ָוואְלט ֶגעֶקעְנט בַּ

יְך ֶלעְר  ְצֹות אּון זִּ אֶוועֶנען אּון טּוהן מִּ ֶנען אּון דַּ
יג  יְׁשט ֵאייבִּ אְלְטן פּון ֲעֵבירֹות, ָאֶבער נִּ יק הַּ צּורִּ
יג  יְׁשט ֵאייבִּ יְך נִּ יְנג, ֶער ֶקען זִּ ֵגייט ֶעס ַאזֹוי ְגרִּ
אְרף ֶמען ָאֶבער  ע, דַּ יין אֹויְפ'ן ֵיֶצר ָהרַּ ֵבר זַּ ְתגַּ מִּ

יְך צּו צּוֵטיילְ  ן אֹויף ְצֵוויי, אֹויב ָהאב ֶזעהן, זִּ
יין ֶגעדּוְלד ֶיעְצט צּו ֶלעְרֶנען, ֶוועל  יְׁשט קַּ יְך נִּ אִּ
יז  ע אִּ ים, ַאז ֶדער ֵיֶצר ָהרַּ לִּ יְך ָכאְטׁש ָזאְגן ְתהִּ אִּ
יְך ֶקען  יר ַאז אִּ ֵבר אֹויף מִּ ְתגַּ יְך ׁשֹוין ַאזֹוי מִּ זִּ

יְׁשט טּוהן יְך ָכאְטׁש ֶרעְדן ,ָדאס אֹויְך נִּ  ֶוועל אִּ
יְך  יֶכע ֶוועְרֶטער צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ַאז אִּ ֶעְטלִּ
יְך ָכאְטׁש ֶבעְנְקן  יְׁשט ֶוועל אִּ ֶקען ָדאס אֹויְך נִּ
יְך ֶוועל ָכאְטׁש  אּון ָהאְפן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אִּ

יר!". בֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ֶהעְלף מִּ  ָזאְגן "רִּ

ְתגַּ  יְׁשט מִּ יְך נִּ וייל דּו ֶקעְנְסט דִּ יין וַּ ֵבר זַּ
יְׁשט  אְך, ֵמייְנט ָנאְכנִּ יי ֵאיין זַּ ע בַּ אֹויְפ'ן ֵיֶצר ָהרַּ
אְרְפְסט ַאֶלעס אֹויְפֶגעְבן, ַאז דּו ֶקעְנְסט  ַאז דּו דַּ
אְך, ֶדער ֵעָשו  י זַּ יי דִּ יין בַּ ֵבר זַּ ְתגַּ יְׁשט מִּ יְך נִּ דִּ
יי ֵאיין ֵחֶלק, ֶזעה ָכאְטׁש  ְרְג'ט בַּ יר ֶגע'הַּ ָהאט דִּ

י ְצוֵ  ייְבןַאז דִּ יר ָכאְטׁש  ,וייֶטע ֵחֶלק ָזאל ְבלַּ ְפרּובִּ
 צּו טּוהן ֵסיי ָוואס דּו ֶקעְנְסט ָיא טּוהן.

ֲעֹקב, ָוואס ֶער י ֵעָצה פּון יַּ יז ֶגעֶווען דִּ  ָדאס אִּ
יד:  אר ַא ֶיעְדן אִּ יין ֶלעְבן ֶלעְרְנט פַּ ייל דַּ "צּוטַּ

אֶטעֶווען ָדאס ֶמעְרְסֶטע  ין ְצֵוויי, ֶזעה צּו רַּ אִּ
אֶטעֶווען, ֶזעה צּו טּוהן וָ   ואס דּו ֶקעְנְסט רַּ
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ָכאְטׁש ָוואס דּו ֶקעְנְסט, ֶוועט ֶדער 
יְך ֶהעְלְפן ַאז סֹוף ָכל סֹוף ֶוועְסטּו  ֵאייֶבעְרְׁשֶטער דִּ
ע'ס ֶהעְנט, אּון  אְנְצן ַארֹויְסֵגיין פּוֶנעם ֵיֶצר ָהרַּ יְנגַּ אִּ

יד. יֶכער אִּ יין ַאן ֱאֶמת'ֶער ֶעְרלִּ  זַּ

 ַא ַפאְרֶקעְרֶטע ֶוועְלט

ֲעֶשה  י ְגָמָרא ֶדעְרֵצייְלט ַא מַּ ים נ.( דִּ י )ְפָסחִּ ַאז ֶרבִּ
י  עַּ יֹוֵסף ֶדער זּוהן פּון ֶרבִּ יז ֵזייֶער  ְיהֹוׁשֻׁ י אִּ ֶבן ֵלוִּ

ים ַארֹויס  יז אִּ יין ְנָׁשָמה אִּ אְנק ֶגעָוואְרן, אּון זַּ ְקרַּ
ֶגעְפלֹויְגן, ְׁשֶפעֶטער ָהאט ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער 
יק ֶגעזּוְנט ֶגעָוואְרן, ָהאט  יז צּורִּ ֶגעָהאְלְפן ַאז ֶער אִּ
אֶטע ֶגעְפֶרעְגט: "ָוואס ָהאְסטּו ֶגעֶזעהן יין טַּ ים זַּ  אִּ
יז ָדאְרט  יין ְנָׁשָמה אִּ יְמל ֶווען דַּ ין הִּ אֹויְבן אִּ
יְך ָהאב ֶגעֶזעהן  ֶגעֶווען?" ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט: "אִּ
יְצן ָדא אֹויף  י ָוואס זִּ אְרֶקעְרֶטע ֶוועְלט דִּ ָדאְרט ַא פַּ
י  יְצן ָדאְרט פּון אּוְנְטן, אּון דִּ י ֶוועְלט אֹויְבן ָאן, זִּ דִּ

יְצן ָדא פּון אּונְ   ְטן, ֶזעֶנען ָדאְרט אֹויְבן ָאן",ָוואס זִּ
י  ים ֶרבִּ עַּ ָהאט אִּ יְנד  ְיהֹוׁשֻׁ י ֶגעָזאְגט: "קִּ ֶבן ֵלוִּ

אְרֶקעְרֶטע  יְׁשט ֶגעֶזעהן ַא פַּ ייְנ'ס, דּו ָהאְסט נִּ מַּ
י יֶגע ְקָלאֶרע  ֶוועְלט, דּו ָהאְסט ֶגעֶזעהן דִּ יְכטִּ רִּ

 .ֶוועְלט"
י  עַּ אּון ֶרבִּ ו ְיהֹוׁשֻׁ ים וַּ י ָהאט אִּ ייֶטער ֶבן ֵלוִּ

ים ָדאְרט  יֵדי ֲחָכמִּ ְלמִּ יר תַּ יְצן מִּ וי זִּ ֶגעְפֶרעְגט: "אּון וִּ
יר ֶזעֶנען  וי מִּ אֹויְבן?", ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט ַאז ַאזֹוי וִּ
יר אֹויְך  י ֶזעְלֶבע ֶזעֶנען מִּ י ֶוועְלט, דִּ ָדא אֹויף דִּ
יְך ָהאב ֶגעֶהעְרט ַאז ֶמען ָזאְגט ָדאְרט  אֹויְבן, אּון אִּ

ְׁשֵרי  יז "אַּ ְלמּודֹו ְבָידֹו" וואֹויל אִּ אן ְותַּ י ֶׁשָבא ְלכַּ מִּ
אְנט. י הַּ ין דִּ יין תֹוָרה אִּ יט זַּ  ֶדער ָוואס קּוְמט ָדא מִּ

י ְגָמָרא  ְׁשטּות ָאפ פּון דִּ יר ֶלעְרֶנען ְבפַּ ָוואס מִּ
אְרן,  יְך ֵזייֶער נַּ י ֶוועְלט ֶקען ֶמען זִּ יז, ַאז אֹויף דִּ אִּ

ויסְ  יְׁשט וִּ יז ַא ֶמען ֶקען נִּ יְנְדרֹויְסן ֶווער ֶעס אִּ ן פּון אִּ
יין ֵאייֶנער  יְׁשט, ֶעס ֶקען זַּ יד אּון ֶווער נִּ יֶכער אִּ ֶעְרלִּ
ׁש פּון  עַּ אְנֶצע רַּ אְכט ֶמען ַא גַּ י ֶוועְלט מַּ ָוואס אֹויף דִּ
ים  יְׁשט פּון אִּ ל נִּ ְכלַּ ים, ָאֶבער אֹויְבן ֵווייְסט ֶמען בִּ אִּ

אְר  אר דַּ אְך ֶבעְטן ֶדעם צּו ָזאְגן, אּון ֶדעְרפַּ  ף ֶמען ַאסַּ
 

יְדן. יֶכע אִּ יין ְמקּוָרב ָנאר צּו ֱאֶמת'ֶע ֶעְרלִּ אְרן, ָנאר ֶמען ָזאל זַּ יְׁשט נַּ יְך נִּ  ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ַאז ֶמען ָזאל זִּ
יֶגע הִּ אָ  ואְלדִּ ייט ֶזעהט ֶמען אֹויְך ַא ֶגעוַּ י ַאְנֶדעֶרע זַּ י ְגָמָרא.ֶבער פּון דִּ ְזקּות פּון דִּ  ְתחַּ

יז ַאְנֶדעְרׁש, ֵזיי ֶזעֶנען ָיא אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט פּו ים אִּ יֵדי ֲחָכמִּ ְלמִּ יי תַּ וייל ֶמען ֶזעהט ַאז ֶער ָהאט ֶגעָזאְגט ַאז בַּ י ֶוועְלט, וַּ וי אֹויף דִּ ְנְקט וִּ
 , יֶגע ֹכחַּ ואְלדִּ אְגֵלייְטן אֹויְך אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט, ָהאט ֶגעלֶ  ׁשטְ ענְ מֶ  וען ַאוֶ תֹוָרה ָהאט ַא ֶגעוַּ ים בַּ י ֶוועְלט ֶוועט ָדאס אִּ עְרְנט תֹוָרה ָדא אֹויף דִּ

אט ְגָמָרא ֶוועט ֶער י ֶזעְלֶבע ְבלַּ י ֶוועְלט, דִּ יז זֹוֶכה צּו ֶלעְרֶנען אֹויף דִּ ף ְגָמָרא ָוואס ַא ֶמעְנְטׁש אִּ ָדאְרט ָהאְבן אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט אּון  ַא ֶיעֶדע דַּ
יט. יין ֶדעְרמִּ י' זַּ יְך ֵזייֶער ְמחַּ  ֶוועט ֶער זִּ

 , ַא ְגָמָרא, אּון ַא ְגֶלעְזל ֵטייְסֶטעְנֶדערַא 

אקּוֶמען ויל בַּ ָבא ֶער וִּ ים ֶגעְפֶרעְגט ָוואֶסעֶרע עֹוָלם הַּ ויְׁשן ָגדֹול, ַאז ֶמען ָהאט אִּ יְטוִּ ט ֶער אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט, ָהא ֶמען ָזאְגט ָנאְך פּון ַא לִּ
ים ָנאר צּוְׁשֶטע י ֶוועְלט, ֶמען ָזאל אִּ ים ְׁשטּוב ָוואס ֶער ָהאט אֹויף דִּ י ֶזעְלֶבע ְסָפרִּ אְרף ָנאר דִּ יט ַא ְגָמָרא ֶגעָזאְגט ַאז ֶער דַּ ְלן ַא ְסֶטעְנֶדער מִּ

אְרף. ָבא ָוואס ֶער דַּ יין ֶבעְסֶטע עֹוָלם הַּ יז זַּ  אּון ַא ְגֶלעְזל ֵטיי אּון ָדאס אִּ

ויאּון  ים ֶזעֶנען אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט פּוְנְקט וִּ יֵדי ֲחָכמִּ ְלמִּ אֶטע ַאז תַּ יין טַּ אר זַּ י יֹוֵסף ֶגעָזאְגט פַּ אר ָהאט ֶרבִּ י ֶוועְלט, אּון ֶער  ֶדעְרפַּ אֹויף דִּ
יין תֹוָרה ָוואס ֶער יט זַּ יז ֶדער ָוואס קּוְמט ָדא מִּ וי ֶמען רּוְפט אֹויס "וואֹויל אִּ יז זֹוֶכה צּו  ָהאט ֶגעֶהעְרט וִּ וייל ֶדער ָוואס אִּ ָהאט ֶגעֶלעְרְנט", וַּ

ים ְבֶרעְנגְ  אְגֵלייְטן אֹויְך אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט, אּון ֶעס ֶוועט אִּ ים בַּ י ֶוועְלט ָדאס ֶוועט אִּ  ן צּו ַאֶלעס גּוט'ס.ֶלעְרֶנען תֹוָרה אֹויף דִּ

יְׁש  יְך נִּ יז ֶדעם ָוואס ָלאְזט זִּ אר וואֹויל אִּ ים אּון ֶדעְרפַּ י ֶוועְלט, ָוואס ָנאר ָדאס ֶוועט אִּ ְצֹות אֹויף דִּ יין תֹוָרה ּומִּ אְפט ַארַּ ט נַּאְרן אּון כַּ
יג. אְגֵלייְטן אּון ֶהעְלְפן ְשֶטעְנדִּ  בַּ

יחוֹ   יקּוֵטי ֲהָלכֹות ֹראׁש חֹוֶדׁש, ז, נב()שִּ ָרא"ׁש ֵחֶלק י' ֶעֶרְך ָטעּות, לִּ  ת מֹוהַּ
 

 

   

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
ט, ִווי ִדי תֹוָרה ִנישְׁ ן  ָגארְׁ ייסְׁ ז ֶגעהֵׁ יו ָהאט אּונְׁ לָׁ ט  -ֹלא תֹוִסיף עָׁ ט ִנישְׁ סְׁ ָזאלְׁ
ן צּו ִדי תֹוָרה,  י צּולֵׁייגְׁ דֵׁ נּו כְׁ ע ִממֶּ ט קּוֶמען  -ְוֹלא ִתְגרַּ ט ִנישְׁ סְׁ י דּו ָזאלְׁ דֵׁ כְׁ

ֶדעם ַאָראפְׁ   ֶנעֶמען.ָנאכְׁ
ן ַפאר עֵָׁשו, ַפאר ֶדעם יֵֶׁצר ָהַרע,  ט ָזאגְׁ ן גְַּרִתי,עִ ָדאס ָהאט ַיֲעֹקב ֶגעִשיקְׁ בָׁ  ם לָׁ

ן ִמיט ִדי יֵֶׁצר ָהרַ  טְׁ ֶמעסְׁ ט ַפארְׁ ט ָלָבן, ִאיךְׁ ָהאב ִמיךְׁ ֲאִפילּו ֶגעֶקענְׁ ייסְׁ  ע ָוואס הֵׁ

ְריַּ"וְ  ְרִתי""תַּ מַּ ן ָהאב אּון ִאיךְׁ  ג ִמְצֹות שָׁ ֶגעִהיטְׁ יַ  "ָנאר"ָאפְׁ ֹות ִאיךְׁ "ִדי ַתרְׁ ג ִמצְׁ
ן פּון ַזייֶנע צּו ִפירְׁ ט ֶגעָלאזְׁט ַפארְׁ ֹות.טֶ ייגְׁ עלֵׁ גֶ ָהאב ִמיךְׁ ִנישְׁ  ע ִמצְׁ

ַלח ב(  )ֹזאת ַהתֹוָרה ַוִישְׁ
*** 

דֹו וַּ ר יֲַּעקֹ תֵ וָׁ יִ וַּ  ר,בֵ אָׁ יֵ ב ְלבַּ חַּ שָׁ ד ֲעלֹות הַּ ִליָט"א  ק ִאיש ִעמֹו עַּ מֹוַהָרא"ש שְׁ
ט  ִביר ֶדעם ָפסּוק לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ ֶלק א ִסיָמן ט"ו( ִאיז ַמסְׁ י מֹוֲהַר"ן חֵׁ ַאז ַא )ִליקּוטֵׁ

ט מֹורָ  רֵׁיָגה, ַאז ֶער ָזאל ִנישְׁ ף צּוקּוֶמען צּו ַא ַמדְׁ ש ַדארְׁ טְׁ ן פּון ַקיין ֶמענְׁ א ָהאבְׁ
ן. טְׁ שְׁ ייֶבערְׁ , ָנאר פּוֶנעם אֵׁ  שּום ַזאךְׁ

ייבֶ  ן אֵׁ ט ַפארְׁ יילְׁ צֵׁ ן, ֶמען ֶדערְׁ טְׁ שְׁ ייֶבערְׁ ן אֵׁ ט ִזיךְׁ אֹויס ַפארְׁ ן ֶווען ֶמען ֶרעדְׁ טְׁ שְׁ ערְׁ
ייֶנע ט מֹוָרא ַפאר קֵׁ ט'ס ָהאט ֶמען ֶמער ִנישְׁ ֶלעֶמען, ֶדעָמאלְׁ ָראבְׁ ם ָנאר ַאֶלע פְׁ

ן אֵׁ  ן.ַפארְׁ טְׁ שְׁ  ייֶבערְׁ
ט  גְׁ ֶרענְׁ ָרש בְׁ ָשה ע"ז ִסיָמן א'(ֶדער ֶמדְׁ רֵׁאִשית ַרָבה ַפרְׁ דוֹ תֵ וָׁ יִ וַּ  )בְׁ ַיֲעֹקב  - ר יֲַּעֹקב ְלבַּ

ן טְׁ שְׁ ייֶבערְׁ ייט ַביים אֵׁ טֵׁ ן ַאלֵׁיין, ַאזֹוי ִווי ֶעס שְׁ ִליבְׁ דוֹ " :ִאיז ֶגעבְׁ  - "ְוִנְשגָׁב ה' ְלבַּ
ֶטער אִ  שְׁ ייֶבערְׁ ט ַאז ֶווען ַיֲעֹקב ָהאט ֶגעפִ ֶדער אֵׁ יינְׁ ייֶנער ַאלֵׁיין, ָדאס מֵׁ ט ַאז יז אֵׁ ילְׁ

ֶגען צּום ,ֶער ִאיז ַאלֵׁיין ַלייךְׁ ֶגעַגאנְׁ ן, ִאיז ֶער גְׁ פְׁ ט ֶהעלְׁ  קֵׁייֶנער ֶקען ִאים ִנישְׁ
ף. ן ִהילְׁ ייֶנער ַאלֵׁיין, אּון ִאים ֶגעֶבעטְׁ ן ָוואס ִאיז ָנאר אֵׁ טְׁ שְׁ ייֶבערְׁ  אֵׁ

דוֹ ר יַּעֲ תֵ וָׁ יִ וַּ  גֶ  - ֹקב ְלבַּ ַלייךְׁ ֶגעַגאנְׁ ן ַאלֵׁיין אּון ֶער ִאיז גְׁ ִליבְׁ ען צּום ַיֲעֹקב ִאיז ֶגעבְׁ
ַפאר  ן, אּון ֶדערְׁ טְׁ שְׁ ייֶבערְׁ ל לוֹ רְ וַּיַּאֵׁ ָאךְׁ ָהאט ִאים  -  א ִכי ֹלא יּוכַּ ֶדער ַמלְׁ

ט'ס טּוהן, ַווייל ַיֲעֹקב ָהאט ִזיךְׁ גֶ  ֶלעכְׁ ט שְׁ ט ֶגעֶקענְׁ ִנישְׁ ן צּום דְׁ ואנְׁ עוָ ָגארְׁ
ן. טְׁ שְׁ ייֶבערְׁ  אֵׁ

ן, ֶקע טְׁ שְׁ ייֶבערְׁ ט ֶער ִזיךְׁ אֵׁ דְׁ ן ִאיד, אֹויב ֶווענְׁ ֶבע ִאיז ַביי ֶיעדְׁ ן ִאים אּון ִדי ֶזעלְׁ
ט'ס טּוהן. ֶלעכְׁ ט ַקיין שְׁ ייֶנער ִנישְׁ  קֵׁ

ַלח   (ד)ֹזאת ַהתֹוָרה ַוִישְׁ
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ר שֶּ ל       אַּ נַּחַּ  בַּ
 

ט אֹויף ֶיעֶנעם קּוק ~  ~ ִניש ְ

 

ֲעִשיֹות           ִספּוֵרי   מַּ

 

ת ַהֶמֶלךְ  ה א' ֵמַאֵביַדת ּבַ ֶ  ַמֲעש 
 ריעֶ ִר ן פְ ג פוּ נְ עצוּ זֶ אְר פָ 

 

 ֲאַפְרְסמֹון                      ַנֲהֵרי
 

אץ( ָדאס  אלַּ יְׁשט גּוֶטע", ֶדער ְׁשָלאס )פַּ י "נִּ אץ פּון דִּ י ְפלַּ יז ֶגעֶווען דִּ וי ֶעס)אִּ וייֶטער ייטטֵ ְׁש  וִּ , (וַּ
יז ֶגעֶווען ַארּום ֶגענּוֶמען  יט אּון ָדאס אִּ י ְנָׁשָמה מִּ ע ֶנעְמט ַארּום דִּ אְטן, ֶדער ֵיֶצר ָהרַּ יל ָסאְלדַּ פִּ

י  יְׁשט ַארֹויס ָלאְזן דִּ ויל נִּ אְרק, אּון וִּ יז ֵזייֶער ְׁשטַּ י ְנָׁשָמה אִּ אְנט, אּון דִּ י הַּ ְנָׁשָמה פּון אּוְנֶטער דִּ
יק קּוֶמען צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן. יְכן אּון צּורִּ יְׁשט ַארֹויס ְקרִּ אְנֶגען ָדאְרט, אּון ֶקען נִּ ָמׁש ֶגעפַּ  מַּ

אֶקע, ֶקען עֶ  ויל טַּ ְמיֹון, אֹויב ַא ֶמעְנְטׁש וִּ יז ָדאס ְבלֹויז ַא דִּ ר דּוְרְך ְבֶרעְכן ֵזייֶער ָאֶבער ֶבֱאֶמת אִּ
יק קּוֶמען צּום  ע אּון צּורִּ י ֶהעְנט פּוֶנעם ֵיֶצר ָהרַּ יְנג ַאֶלע מֹויֶעְרן אּון ַארֹויס ֵגיין פּון אּוְנֶטער דִּ ְגרִּ

 ֵאייֶבעְרְׁשְטן.
ייְנצ יְרן ַארַּ אְכט ַאז ֶער ֵגייט ְפרּובִּ יד ָהאט ֶגעְטרַּ ייְך ֶווען ֶדער אִּ אר ְגלַּ ֵגייט ּוֵגיין, ֶער אּון ֶדעְרפַּ

יְׁשט  ים ֵקייֶנער נִּ ע'ס ֶהעְנט, ָהאט אִּ יין ְנָׁשָמה פּוֶנעם ֵיֶצר ָהרַּ יְרן ַארֹויס צּו ֶנעֶמען זַּ ְפרּובִּ
יְזט  ים "דּו בִּ יז ֶער ֶדעְרְׁשֶרעְקט אִּ יְטן ֶמעְנְטׁש אִּ ע טּוט מִּ יָקר ָוואס ֶדער ֵיֶצר ָהרַּ ֶגעְׁשֶטעְרט, ֶדער עִּ

יְך, ׁשֹוין ֶדעְרָנאְך, פּון  יין ֶעְרלִּ יְׁשט ָאְנצּוֵהייְבן זַּ ילּו נִּ יר ֲאפִּ יְׁשט ֶוועְרן", "ְפרּובִּ יר ֶוועט ׁשֹוין ָגאְרנִּ דִּ
יְׁשט ָהאְבן"  יר ׁשֹוין נִּ אְרף דִּ יין", "ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער דַּ יחַּ זַּ ְצלִּ יְׁשט מַּ וי נִּ וייל דּו ֶוועְסט ֵסיי וִּ וַּ

יְרט ָיא, א.ד.ג. ָאֶבער ֶווען ֶדער ֶמעְנְטׁש הָ  ים, אּון ֶער ְפרּובִּ יְׁשט פּון אִּ יְך נִּ אט ֵשֶכל אּון ֶער ָלאְזט זִּ
יין, אּון ֶוועְרן ַאן ֱאֶמת'ֶער  יחַּ זַּ ְצלִּ יְׁשט ְׁשֶטעְרן, אּון ֶער ֶוועט סֹוף ָכל סֹוף מַּ ים ֵקייֶנער ָגאְרנִּ ֶקען אִּ

יד. יֶכער אִּ  ֶעְרלִּ
יֶבעְרֶגעָלאְזט ֶדעם ֶפעְרד אִּ  יְנְדרֹויְסן, ָדאס ֵגייט ַארֹויף אֹויְפ'ן גּוף, ֶער ָהאט ֶער ָהאט אִּ

יק צּו  יין ְנָׁשָמה ֶעס צּורִּ אְכְטן ֶוועְגן זַּ ָאְפֶגעָלאְזט ֶדעם גּוף ֶיעְצט, אּון ֶער ָהאט ָאְנֶגעהֹויְבן ְטרַּ
 ְבֶרעְנְגן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן.

אץ אּון  אלַּ יז ָאְנֶגעקּוֶמען צּו ַא פַּ יְצט ַארּום אּון ֶער אִּ יג זִּ וי ַא ֶקענִּ ֶער ָהאט ָדאְרט ֶגעֶזעהן וִּ
יְׁשט  ים ָגאְרנִּ טּוְמָאה, אּון ֵקייֶנער ָהאט אִּ י כֹוחֹות הַּ אְטן ָדאס ֶזעֶנען דִּ יט ָסאְלדַּ ֶגענּוֶמען מִּ

יְׁשט,  י ֶהעְנט ְפֶרעְגן ֵזיי ָגאְרנִּ ין דִּ יי ֵזיי אִּ יְזט בַּ וייל ֵאייְנָמאל דּו בִּ ֶזעֶנען ֵזייֶער ֵזיי ֶגעְפֶרעְגט, וַּ
יין. ין זַּאק ַארַּ יד אִּ אְפן ָנאְך ַא אִּ ייְנכַּ יְך ֶווען ֵזיי ָהאְבן ֶגעֶקעְנט ַארַּ  ְפֵריילִּ

יז  אְנֶגען אּון ֶער ָהאט ֶגעֶגעְסן, ָדאס אִּ יז ֶער ֶגעגַּ ים אִּ ֲאָכלִּ אּון ֶער ָהאט ֶגעֶזעהן ָדאְרְטן גּוֶטע מַּ
ימּוד ָוו יֶגע לִּ ואְלדִּ ָלה ָוואס ָדאס ֶזעֶנען ַא ֶגעוַּ ים ֵמייֶנען תֹוָרה אּון ְתפִּ ֲאָכלִּ י מַּ אס ֶמען ֶזעהט ָדא, דִּ

ְטָרא  י סִּ אץ פּון דִּ י ְפלַּ ין דִּ יז ֶגעֶווען אִּ ילּו ֶער אִּ י ְנָׁשָמה, אּון ֲאפִּ אר דִּ ים פַּ ֲאָכלִּ יְגְסֶטע מַּ ויְכטִּ י וִּ דִּ
אְפט תוֹ  ייְנֶגעכַּ ָלה ָוואס ֶער ָהאט ֶגעֶקעְנט.ַאְחָרא, ָהאט ֶער ָדאְרט אֹויְך ַארַּ  ָרה ּוְתפִּ

ְטָרא ַאְחָרא,  י סִּ יי דִּ אְלן בַּ אְרפַּ יף פַּ יז טִּ ילּו ַא ֶמעְנְטׁש ֶזעהט ַאז ֶער אִּ ָדאס ֶלעְרְנט אּוְנז ַאז ֲאפִּ
וייט פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ָזאל ֶער ָאֶבע יז ֵזייֶער וַּ יט ֲעֵבירֹות, אּון ֶער אִּ אְלט דּוְרְך מִּ ר ֶוועְגן ֶער פַּ

יְרן צּו טּוהן ָכאְטׁש ֶעֶפעס ָוואס ֶער  יְׁשט אֹויְפֶגעְבן ַאֶלעס, ָנאר ֶער ָזאל ָנאְך ַאְלץ ְפרּובִּ ֶדעם ָנאְכנִּ
ֶקען ָיא, ַאז ֶער ֶקען ָכאְטׁש ֶעֶפעס ֶלעְרֶנען, ָאֶדער ֶרעְדן ַא ָוואְרט צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ָזאל ֶער ָדאס 

יין ְנָׁשָמה ָכאְטׁש טּוהן, ֶוו ים ֶהעְלְפן צּום סֹוף ַאז ֶער ֶוועט ַארֹויס ֶנעֶמען זַּ עט ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער אִּ
יד. יֶכער אִּ יין ַאן ֶעְרלִּ ְטָרא ַאְחָרא, אּון זַּ י סִּ  פּון דִּ

י ֶהעְנט פּוֶנעם ים דִּ יְגן אִּ יז ֶגעלִּ ילּו ֶער אִּ אט ֵשֶכל, אּון ֲאפִּ אר ֶווען ֶער ָהאט ֶגעהַּ ֵיֶצר  אּון ֶדעְרפַּ
אפט תֹוָרה  יין ֶגעכַּ ים, ֶער ָהאט ַארַּ ֲאָכלִּ י גּוֶטע מַּ אפט פּון דִּ יין ֶגעכַּ ע ָהאט ֶער ָנאְך ַאְלץ ַארַּ ָהרַּ
י  יז ֶגעֶווען דִּ ְלָכה, ָוואס אִּ י מַּ וי ֶמען ְבֶרעְנְגט דִּ יל ֶער ָהאט ֶגעֶקעְנט, ָהאט ֶער ֶגעֶזעהן וִּ ויפִּ ָלה וִּ ּוְתפִּ

יז  ת ֶמֶלְך, ָדאס אִּ יז ֵזייֶער ְגרֹויס, בַּ י ֹכחַּ פּון תֹוָרה אִּ וייל דִּ יר ֶדעְרֶקעְנט, וַּ י ְנָׁשָמה, אּון ֶער ָהאט אִּ דִּ
"ל ָזאְגן  זַּ וי חַּ יְחָתא, ב( וִּ וי ַאזֹוי ַא ֶמעְנְטׁש ֶזעהט ָנאר )ֶמְדָרׁש ֵאיָכה, ְפתִּ יָרן ְלמּוָטב", וִּ ֲחזִּ ָמאֹור ֶׁשָבּה מַּ "הַּ

אְפט ֶער ַא יין ְלמּוָטב.אֹויס, אֹויב כַּ יר זַּ ֲחזִּ ים מַּ יְסל תֹוָרה, ֶוועט ָדאס אִּ בִּ יין ָכאְטׁש אַּ  רַּ
 
 

יֶגע ָוואְך אי"ה(  )ָפאְרֶזעצּוְנג קּוֶמעְנדִּ

 

 

 

 

 סימן טוב ומזל טוב יהא לנו!
 מיר וואונטשן א הערצליכן מזל טוב פאר

 הי"ו מאןשלמה זלמן קאלמו"ה 
 צו די חתונה פון זיין זוהן ישעי' שלום נ"י עב"ג
דער אייבערשטער זאל העלפן אז ער זאל 

זעהן אסאך נחת דקדושה פון אלע קינדער, 
 בני חיי ומזוני רוויחי וסייעתא 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:
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 מוסדותינו הק' ~ ~ נייעס אינערהאלב
 

 תלמוד ישיבתינו הק'פאר פארגעקומען  שיינע שבע ברכות
היכל הישיבה א  דעם פארגאנגענעם מוצאי שבת איז פארגעקומען אין

שיינע שבע ברכות פאר החתן יואל לעווי נ"י ב"ר שמחה הי"ו בהשתתפות 
 כ"ק מוהרא"ש שליט"א.

עס זענען זיך צוזאמגעקומען א שיינער עולם פון אנשי שלומינו, בחורי 
 הישיבה, און קרובי המשפחה, און זיך געפריידט אינאיינעם לכבוד די שמחה.

די ודש באריכות, צוזאמשטעלנדיג מוהרא"ש האט גערעדט דברות ק
גרויסקייט פון מאכן די סעודת מלוה מלכה, סעודתא דדוד מלכא משיחא, 
וואסערע שייכות האט מלוה מלכה מיט דוד המלך? ווייל דוד המלך איז 

קינד ביז געווען די סימבאל פון ליידן, ער האט געליטן א גאנץ לעבן, פון אלץ 
זיין הסתלקות איז געווען איין לאנגע קייט פון ליידן, אבער ער איז נישט 
געווארן צובראכן פון דעם, ער האט זיך געשטארקט און גערעדט צום 
אייבערשטן, ער האט אויסגעזינגען זיין הארץ צום אייבערשטן, וואס פון דעם 

 איז געווארן דאס תהלים'ל.
ווען מען גייט ארויס פון די מנוחה פון שבת  און דערפאר יעצט מוצאי שבת

און מען גייט אריין אין א נייע וואך, זעקס טעג וואס מען קען אין די טעג אויך 
אסאך ליידן, מאכט מען א סעודת מלוה מלכה צו ממשיך זיין די מנוחה פון 

טריט פון דוד המלך, וואס -און גיין אין די פיסשבת אויף די גאנצע וואך, 
 יך געליטן און זיך געשטארקט מיט רעדן צום אייבערשטן.האט או

און דאס האט אויך שייכות מיט די שבע ברכות, ווען די חתן כלה גרייטן 
זיך אנצוהייבן זייער נייע לעבן, וואס קען אויך זיין אויסגעמישט מיט ליידן, 
 דארפן זיי זיך שטארקן מיטן אייבערשטן, און וויסן אז דער אייבערשטער איז

שטענדיג מיט זיי, און אז זיי וועלן ארייננעמען דעם אייבערשטן און שטוב, 
 וועלן זיי האבן א גליקליך לעבן.

 משמח געווען. איםנאך ברכת המזון, האט מען געטאנצן מיטן חתן און 
 !שמח תשמח רעים האהובים

*** 
 

 טאהש א קבוצה פון ישיבה געפארן אויף
 חבר ההנהלה זוהן פון  אזיך משתתף זיין ביי חתונה פון 

חתונה געמאכט אונזער חשובער חבר ההנהלה ר' די וואך מיטוואך האט 
געמאכט זיין זוהן אין קרית חתונה שלמה זלמן קאלמאן הי"ו וואס האט 

 טאהש.
ר' שלמה זלמן איז שטענדיג דא צו ארויסהעלפן אונזערע מוסדות, ובפרט 

צו עפענען די הייליגע מוסדות  פון אנפאנג איז ער געווען דער בריח התיכון
 טראץ די אלע שוועריקייטן וואס זענען געליגן אויפ'ן וועג.

עס האבן זיך ארויסגעלאזט א שיינע קבוצה פון בחורים ואבריכים, 
 .מיטצוהאלטן און זיך מיטפרייען מיט די שמחה

מען האט זייער שיין משמח  ויואון ב"ה עס איז געווען א שיינע חתונה 
 .מחותנים און עם חתןדגעווען 
אויף נאר אייבערשטער זאל העלפן אז מען זאל זיך פרייען שטענדיג דער 

 .שמחות
 סימן טוב ומזל טוב!

 ְוִסיפּוִרים                     ִשיחֹות
 

 ~ ְטַרייּב דוּ ַצייט צוּ ִמיר"... ~
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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
 4:11הדלקת הנרות......................

 5:41................................מוצש"ק
 8:51....סוף זמן ק"ש....................
 שיעורים כסדרן

 ס"ושבת ................בבלי..............
 ..........סוטה ל"א............ירושלמי

 'ופרק  ...חולין.......תוספתא........
 
 
 
 

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

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

ּוֵשי ּתֹוָרה, ַאז ַא ִביְנְטל ִאיז ְמַרֵמז אֹויף ִחיד)ִליקּוֵטי ֲהָלכֹות ַהְשָכַמת ַהֹבֶקר ֲהָלָכה ג'(, 
 ער ָוואס ִאיז ַאזֹוי ִווי ַא ִביְנְטל, ַצאְמֶגעִביְנְדן ַאַסאְך ּתֹורֹות פּון ַאַסאְך ְפֶלעצֶ 

רּוש, ֶעס ִאיז ָדא ַאַסאְך ִמיֵני ִחידּוֵשי ּתֹוָרה, אֹויף ַאַסאְך ֶוועְגן, ְפַשט, ֶרֶמז, דְ 
ֶעס  ֶזעֶנען, ֶווען ָדאס ִאיז ְמַחֵזק ַא ֶמעְנְטש,סֹוד, ָאֶבער ִדי ֶבעְסֶטע ִחידּוֵשי ּתֹוָרה 

 ֵהייְבט ִאים אֹויף, ַאז ֶער ָזאל ֶמער ִדיֶנען ֶדעם ַבאֶשעֶפער 
ֹוָרה, ָדאס ָהאט יֹוֵסף ַהַצִדיק ֶגעָזאְגט: ַאֶלע ְשָבִטים ֶזעֶנען ְמַחֵדש ִחידּוֵשי ּת

ייֶנע ִחידּוִשים עְלט, ָדאס ֵמייְנט ַאז ָאֶבער ַמיין ִביְנְטל ָהאט ִזיְך אֹויְפֶגעְשטֶ  מַּ
ֵזק צּו זַּיין, אַּ  אְכט אֹויְפצּוֵהייְבן יּוִדיֶשע ִקיְנֶדער, ֵזיי ְמחַּ ז ֵזיי זָׁאְלן ֶזעֶנען ֶַעמַּ

אְרְקן צּו ֶרעְדן צ ַָׁאְרִניְשט, נָׁאר ִזיְך ְשטַּ אְזן צּוְבֶרעְכן פּון  ּום ִזיְך ִניְשט לָׁ
יין ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון דֶ  ֶלע ִביְנְטֶלעְך ֶַעִביְקט צּו מַּ אְבן ִזיְך אַּ אר הָׁ עְרפַּ

א ַווייל ָדאס ִאיז ֶדער ִעיָקר פּון ִחידּוֵשי ּתֹוָרה, ַאז ֶעס ָזאל ַזיין ְלעּוְבדָ  ִביְנְטל,
 ּוְלַמֲעֶשה ִזיְך אֹויְפצּוֵהייְבן אּון ִזיְך ְשַטאְרְקן 

 ַא ן ַאֶזעְלֶכע ִחידּוֵשי ּתֹוָרה, ָוואס ַוואְרְפן ַאָראפאּון ַאַודַאי ָטאר ֶמען ִניְשט ָזאגְ 
ן ֶמער ֶמעְנְטש, אּון ַמאְכן ִאים ִפיְלן ַאז ֶער ִאיז ָגאְרִניְשט ֶוועְרט, ַאז ֶער ֶקען שֹוי
ען צּום ִניְשט ַמְצִליַח ַזיין, ַווייל ֶדער ֱאֶמת ִאיז ַא ֶמעְנְטש ֶקען ֵאייִביג צּוִריק קּומֶ 

 יֶבעְרְשְטן ֵאי
ּוֵשי ַאז ֶווען ֶמען ִאיז ְמַחֵדש ֱאֶמת'ֶע ִחיד )ַהְקָדָמה ְבֵראִשית ה (ֶדער ֹזַהר ַהָקדֹוש ָזאְגט 

 ַפאְלֶשע ּתֹוָרה, ַבאַשאְפט ֶמען דּוְרְך ֶדעם ֵנייֶע ִהיְמֶלען, אּון ֶווען ֶמען ִאיז ְמַחֵדש
 ְרְך ֶדעם ַפאְלֶשע ִהיְמֶלען ִחידּוֵשי ּתֹוָרה, ַבאַשאְפט ֶמען דּו

 ען ִווי ַאזֹוי ֶקען ֶמען ָזאְגן ַאז ֶמען ַבאַשאְפט ַפאְלֶשע ִהיְמלֶ וער וֶ יז ְש ה אִ רָ אוֹ כְ לִ 
יב אְך ִניְשט ַקיין ִהיְמל  ָנאר ֶדער ְפַשט ִאיז, ַאז אוֹ אֹויב ִאיז ֶעס ַפאְלש, ִאיז ֶעס דָ 

ְקט ְגן, ַאז פּון ִהיְמל ַדאְרף ֶמען ִדיר ֶמער ִניְשט ָהאְבן, ֶמען קּוִדי ִחידּוֵשי ּתֹוָרה ָזא
קּוְקט  שֹוין ִניְשט אֹויף ִדיר פּון ִהיְמל, ָדאס ִאיז ִדי ַפאְלֶשע ִהיְמֶלען, ַווייל ֶבֱאֶמת
 יד ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ְשֶטעְנִדיג אֹויף ֶיעְדן ִאיד, אּון ֶער ַדאְרף ָהאְבן ֶיעְדן אִ 
 ְקן ַא ִאיד,ֶדעְרַפאר ַדאְרף ֶמען ָזאְגן ָנאר ַאֶזעְלֶכע ִחידּוִשים, ָוואס ֵהייְבן אּון ְשַטארְ 

ְכן פּון ַווייֶטער ָאְנצּוֵגיין אּון ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ִזיְך ִניְשט ָלאְזן צּוְבֶרע
 ָגאְרִניְשט 

 

 ֵ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

)ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן ֶרִבי ָזאְגט ְשִליָט"א ִאיז ַמְסִביר ֶדעם ָפסּוק, לֹויט ִווי ֶדער 
ֶער ִאיז ַווייט פּוֶנעם  ַאז ֲאִפילּו ֶווען ִאיד ַפאְלט דּוְרְך ִמיט ֲעֵבירֹות,י"ב( 

יְבט ִניְשט אֹויף, ֶער ֶבעְהט ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן,  ִַ ֶבער ֶער   אֹויב אָׁ
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רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ

ה  ~    ~ ֲחנּוכָׁ
 

ף ית יֹוסֵּ ָיא פּון ּבֵּ  ִדי קּוש ְׁ
  

אְנט אקַּ ף ִדי קַּ  ֶעס ִאיז בַּ ית יֹוסֵּ ְשָיא פּון בֵּ
ָוואס ְפֶרעְגט, אֹויב ֶדער נֵּס ִאיז ֶגעֶווען ַאז 

יין ָטאג ָהאט  אֹויל ָוואס ֶקען ְבֶרעֶנען ָנאר אֵּ
אְך ֶדער נֵּס ֶגעֶווען ֶגעְבֶרעְנט ַאְכט ֶטעג. ִאיז דָ 

יין ָטאג ָהאט ֶעס דָ  וייל אֵּ אְך ָנאר ִזיְבן ֶטעג, וַּ
 ֶגעֶקעְנט ְבֶרעֶנען?

ָרא"ש ְשִליָט"א ָזאְגט, ַאז ִדי ִמְלָחָמה  מֹוהַּ
ְשמֹוָנִאים ִמיט ִדי יְ  ייִליֶגע חַּ ָוִנים ִאיז פּון ִדי הֵּ

אר  ֶגעֶווען, ַאז ִדי ְיָוִנים ָהאְבן ַאייְנֶגעֶרעְדט פַּ
ִדי ֶמעְנְטְשן ַאז ִדי ֶוועְלט ִפיְרט ִזיְך ְבֶדֶרְך 
ְשמֹוָנִאים ָהאְבן  ייִליֶגע חַּ ע, ָאֶבער ִדי הֵּ ֶטבַּ הַּ
יי, אּון אֹויְסֶגערּוְפן  אְלְטן ִמיט זֵּ ִמְלָחָמה ֶגעהַּ

ייט ַא אְרקַּ ז ָנאר ֶדער ִמיט ַא ְשטַּ
ייֶבעְרְשֶטער ִפיְרט ִדי ֶוועְלט, ֶעס ֶגעֶשעהט  אֵּ

יין.  ָגאְרִניְשט פּון ִזיְך ַאלֵּ

ייְלט  יַאזֹוי ִווי דִ  אֹויף )תענית כה.( ְגָמָרא ֶדעְרצֵּ
יין ָטאְכֶטער  ֶרִבי ֲחִניָנא ֶבן דֹוָסא, ַאז ֶווען זַּ

בָ  ייְגט ִאין ִדי שַּ ייְנֶגעלֵּ ת ִליְכט ָהאט ְבָטעּות ַארַּ
ֶעִסיג ַאְנְשָטאט אֹויל, ָהאט ֶער ִאיר ֶגעָזאְגט; 
אֶשעֶפער ָוואס ָהאט  ''ֶדער ֶזעְלֶבער בַּ
אְכן  אְכט ַאז אֹויל ָזאל ְבֶרעֶנען, ֶוועט מַּ ֶגעמַּ

אֶקע  ,ַאז ֶעִסיג ָזאל ְבֶרעֶנען'' אּון ַאזֹוי ִאיז טַּ
ָבת, ֶגעֶווען ִדי ֶעִסיג ָהאט ֶגעְבֶרעְנט ַא גַּאְנץ שַּ 

וייל ֶרִבי ֲחִניָנא ֶבן דֹוָסא  ָדאס ִאיז ֶגעֶווען וַּ
ַאז ָדאס ָוואס , ָהאט ֶגעוואּוְסט ֶדעם ֱאֶמת

ע,  ,אֹויל ְבֶרעְנט ֶטבַּ יין ֶדֶרְך הַּ ִאיז אֹויְך ִניְשט קַּ
ייֶבעְרְשְטן, אּון  ֶעס ִאיז אֹויְך ַא נֵּס פּוֶנעם אֵּ

ייֶבעְרְשֶטער א אר ֶקען ֶדער אֵּ אְכן  ֹויְךֶדעְרפַּ מַּ
 .ַאז ֶעִסיג ְבֶרעֶנען

ְשמֹוָנִאים  ייִליֶגע חַּ אר ָהאְבן ִדי הֵּ אּון ֶדעְרפַּ
אְכט ֶדעם יֹום טֹוב ֲחנּוָכה ַאְכט ֶטעג,  ֶגעמַּ

אְך ֲאִפילּו ֶדעם ֶעְרְשְטן ָטאג ָהאט ֶעס דָ 
וייֶגעֶקעְנט ְבֶרעֶנען,  יי ָהאְבן אּוְנז ל וַּ  זֵּ
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רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ

וייְזן וייְסט ַאז  ,ֶגעָוואְלט וַּ ַאז ּפּוְנְקט ִווי ֶיעֶדער וֵּ
ִזיְבן ֶטעג ִאיז ֶגעֶווען ַא נֵּס, ִדי ֶזעְלֶבע נֵּס ִאיז 

וייל ְש  ֶטעְנִדיג אֹויְך ֶגעֶווען ֶדעם ֶעְרְשְטן ָטאג, וַּ
וייל ֶעס ִאיז ֶווען אֹויל בְ  ֶרעְנט ִאיז ֶעס ַא נֵּס, וַּ

ע, ַאֶלעס ִפיְרט ָנאר  ֶטבַּ יין ֶדֶרְך הַּ ל ִניְשט ָדא קַּ ִבְכלַּ
יין, ייֶבעְרְשֶטער ַאלֵּ  ֶדער אֵּ

 

ע( ֶלק ד' ֶעֶרּך ֶטבַּ ָרא"ש חֵּ  )ִשיחֹות מֹוהַּ

*** 
  

ן ָגדֹול וי א  וִ ֶיעֶדער ִאיד ִאיז   ּכֹהֵּ

ָרא"ש יים ִציְנְדן ִדי  מֹוהַּ ְשִליָט"א ָזאְגט ַאז בַּ
ן  ֲחנּוָכה ִליְכט ֶוועְרט ֶיעֶדער ִאיד ַאזֹוי ִווי ֶדער ֹכהֵּ
ית  ָגדֹול ָוואס ָהאט ֶגעצּוְנְדן ִדי ְמנֹוָרה ִאין בֵּ

ִמְקָדש.  הַּ

ָקדֹוש ָזאְגט  "ן הַּ ְמבַּ ייִליֶגער רַּ ַאזֹוי ִווי ֶדער הֵּ
ֲעלֹותְ  ת ְבהַּ ְרשַּ יש ּפַּ ָבה , אֹויף ֶדעם ֶמְדָרש ָך()רֵּ ִמְדָבר רַּ )בַּ

ְרָשה ט"ו ִסי' ו'(  ָוואס ָזאְגט, ַאז ֶווען ַאֲהֹרן ָהאט ּפַּ
ִוי, ָהאט ִניְשט  ֶבט לֵּ ֶבט, שֵּ יין שֵּ ֶגעֶזעהן ַאז זַּ

ְקִריב  אֶמען ִמיט ִדי ַאְנֶדעֶרע ְנִשיִאים מַּ ֶגעֶווען צּוזַּ
ִמְשָכן, ָהאט עֶ  ת הַּ יים ֲחנּוכַּ ת בַּ ִלישַּ אט חַּ ר ֶגעהַּ

אְלן, ָהאט  ֶבט ִאיז ַארֹויְסֶגעפַּ יין שֵּ אְרָוואס זַּ ת, פַּ עַּ דַּ הַּ
ארּוִהיְגט אּון ֶגעָזאְגט:  ייֶבעְרְשֶטער בַּ ִאים ֶדער אֵּ

אְך ִאיז ָנאְך יין זַּ וייל ִדי  דַּ אְך, וַּ ייֶער זַּ ְגֶרעֶסער פּון זֵּ
ייט,  ִמְקָדש ְשטֵּ ית הַּ ָקְרָבנֹות ִאיז ָנאר ָדא, ֶווען ִדי בֵּ
ָאֶבער דּו ֶוועְסט ָאְנִציְנְדן ִדי ְמנֹוָרה, ָוואס ָדאס 

ייִביג, ִווי ֶדער ָּפסּוק ָזאְגט  יין אֹויף אֵּ ֶאל מּול ֶוועט זַּ
ְמנֹוָרה ָיִאירּו. י הַּ  ְּפנֵּ

"ן, ִדי ְמנֹוָרה ָוואס פְ  ְמבַּ ֶרעְגט אֹויף ֶדעם ֶדער רַּ
ן ָהאט ֶגעצּוְנְדן ִאיז דָ  ֹכהֵּ אְך אֹויְך ָנאר ַאֲהֹרן הַּ

אְרָוואס  ייט? פַּ ִמְקָדש ְשטֵּ ית הַּ ֶגעֶווען ֶווען ֶדער בֵּ
ייֶבעְרְשֶטער ֶגעָזאְגט ַאז ִדי ְמנֹוָרה  ָהאט ִאים ֶדער אֵּ

ייִביג? יין אֹויף אֵּ ָנאר ָוואס ֶדען ָדאס גֵּייט  ֶוועט זַּ
ייְבט  ייִליֶגע ֲחנּוָכה ִליְכט ָוואס ְבלַּ ַארֹויף אֹויף ִדי הֵּ

ייִביג ֲאִפילּו ִאין ָגלּות.  אֹויף אֵּ

פּון ֶדעם, ַאז ֶיעֶדער ִאיד ֶווען ֶער ִציְנד ֶמען ֶזעהט 
ן ָגדֹול ִאין  ִדי ֲחנּוָכה ִליְכט, ִאיז ֶער ַאזֹוי ִווי ֶדער ֹכהֵּ
אר ִאיז ֶדעָמאְלט'ס ִדי  ִמְקָדש, אּון ֶדעְרפַּ ית הַּ בֵּ

אֶטע ָזאל צּוזַּ  ייט ַאז ֶיעֶדער טַּ אם ֶנעֶמען ֶבעְסֶטע צַּ
יי ִדי ֲחנּוָכה ִליְכט אּון ִזיְנֶגען  ייֶנע ִקיְנֶדער בַּ ִמיט זַּ

יי  אר ִדי ִקיְנֶדער ַאז זֵּ ִדי ְזִמירֹות אּון אֹויְסֶלעְרֶנען פַּ
ייֶבעְרְשֶטער ִאיז ְש   ֶטעְנִדיג ִמיט אּוְנז, אּון ֶדער אֵּ

 

אְרף ָהאְבן ָצה, צּו  ,ָוואס ֶמען דַּ יין עֵּ ייֶבעְרְשְטןֶדעְר ִאיז ָנאר ָדא אֵּ אְרן אֵּ ייְלן פַּ ז אֹויף  ְךאֹויִאיז , "ֲחנּוָכה"ֶדער ָנאֶמען  ןּוא ,צֵּ מֵּ ַאז  ,"ִחינּוְך"ְמרַּ
ייֶבעְרְשֶטער ִאיז ְשֶטעְנִדיג ִמיט א ִאיזֲחנּוָכה  יין ִדי ִקיְנֶדער, צּו ֶגעֶדעְנֶקען ַאז ֶדער אֵּ נְֵּך זַּ ייט צּו ְמחַּ  .ּוְנזַא ְסֶּפעִציֶעֶלע צַּ

ִמְקָדש  ית הַּ יים ְּפלַּאץ פּון בֵּ ייט בַּ ֶזה, אֵּ ַאזֹוי ִווי ֶעס ְשטֵּ ָמקֹום הַּ ה נֹוָרא הַּ ִים", ֶזהין "מַּ ָשמַּ ר הַּ עַּ ית ֱאֹלִקים ְוֶזה "שַּ יי  ִכי ִאם בֵּ ִדי ֶזעְלֶבע בַּ
יים, ָוואס ִציְנד ִדי ֲחנּוָכה ִליְכט, ִאיז ַאזֹוי ִווי  יי ִדי ֲחנּוָכה ִליְכט, ִאיז ֶיעְצט  ֶערֶיעְדן ִאיד ִאיְנֶדעְרהֵּ ִמְקָדש, ִאין ָוואס ֶמען ֶבעְהט בַּ ית הַּ ִאין בֵּ

ֲחִמים ּוְלָרצֹון. ִים אּון ֶוועְרט ְשֶנעל ָאְנֶגענּוֶמען ְלרַּ ָשמַּ ר הַּ עַּ ייְך ַארֹויף צּום שַּ ייט ְגלַּ  גֵּ
אר  ייֶבעְרְשְטן ָוואס ֶמען ִוויל, ִדי ֶטעג פּון ֲחנָֻכה ְסֶּפעִציֶעל  עןענֶ זֶ ֶדעְרפַּ יים אֵּ ֲאִפילּו ַא גַּאְנץ ָיאר ֶקען ֶמען ְמסּוָגל צּו אֹויְסֶבעְטן בַּ

ייֶבעְרְשְטן, ָאֶבער ֲחנָֻכה ֶקען ֶמען ְגִריְנֶגער אּון ְשֶנעֶלער ּפ י ְישּועֹותאֹויְך ֶבעְטן ֶדעם אֵּ ל'ן ַאֶלע ִמינֵּ ת, ֹועֵּ ֶמען ִזיְצט  אּון ָנאְך ֶמער ִבְשעַּ
יי ִדי ֲחנָֻכה ִליְכט, ֶמען קּוְקט אֹויף ִדי ִליְכט, קֶ  ל'ןבַּ אְך ּפֹועֵּ ייִליֶגע ֶטעג, אּון , ען ֶמען ָגאר ַאסַּ וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ִניְצט אֹויס ִדי הֵּ

ייֶבעְרְשְטן ַאֶלעס וָ  יים אֵּ ייִליֶגע ֲחנָֻכה ִליְכט אּון ֶבעְהט בַּ יי ִדי הֵּ ְשִמיּות, ֶוועט ֶער ִזיֶכער ִזיְצט בַּ אְרף ָהאְבן ְברּוֲחִניּות אּון ְבגַּ ואס ֶער דַּ
לְ   'ן ְגרֹויֶסע ְישּועֹות.אֹויס'ּפֹועֵּ

ֶלק  ָרא"ש חֵּ ֶלק וְ ה' )ִשיחֹות מֹוהַּ  ֶעֶרּך ֲחנָֻכה( ט"זחֵּ

 

 

 

   

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
ן ֶוועַ" ֶוו ְַ אֶשעֶפער ֶהעְלף ִמיר, וַּוייז ִמיר ֶדעם ִריְכִטי עט ֶער ֵאייֶבעְרְשְטן: "בַּ

ן ֶעְרִליֶכער ִאיד.  ִזיֶכער צּום סֹוף זַּיין אַּ
ֹוִטיַפר פא ֲאדֹונָׁיו ִכי ה' ִאתֹו, רְ וַּיַּ אֹויְפן ָפסּוק )ֶמְדָרש ַּתְנחּוָמא ְוֵיֶשב( ֶדער ֶמְדָרש ָזאְגט 

ִווי ַאזֹוי ָהאט ֶגעֶזעהן ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִאיז ִמיט יֹוֵסף, ְפֶרעְגט ֶדער ֶמְדָרש: "
ט ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִאיז ִמיט יֹוֵסף  ָהאט ֶדער ָטֵמא'ֶנער גֹוי פֹוִטיַפר ֶגעוואּוסְ 

ְשְטן, ֶווען ָזאְגט ֶדער ֶמְדָרש ַאז יֹוֵסף ָהאט ִניְשט אֹויְפֶגעֶהעְרט צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבערְ 
ן ֶדעם ֶער ִאיז ַאַרייְנֶגעַגאְנֶגען ַבאִדיֶנען ַזיין ֶהער, ָהאט ֶער ְשִטיֶלעְרֵהייט ֶגעֶבעטְ 

ז ִאיךְ ְטן: ֵאייֶבעְרְש  אֶשעֶפער, נָׁאר דּו ֶקעְנְסט ִמיר ֶהעְלְפן, ֶהעְלף ִמיר אַּ  זָׁאל "בַּ
יין ֶהער, ֶער זָׁאל זַּיין צּוְפִריְדן ִמיט ִמיר", ן פּון מַּ ְַ אּון  ֶַעִפיֶנען ֵחן ִאין ִדי אֹוי

ַמאְכְסט ִמיר פֹוִטיַפר ָהאט ִאים ֶגעְפֶרעְגט: "ָוואס ָזאְגְסטּו ָדאְרט ְשִטיֶלעְרֵהייט  דּו 
יְך ֶבעְהט ִכישּוף " ָהאט יֹוֵסף ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ֵניין, ִאיְך ֶרעד ָנאר צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, אִ 

ִאים ַאז ִאיְך ָזאל ַמְצִליַח ַזיין" אּון פּון ֶדעם ָהאט פֹוִטיַפר ֶגעֶזעהן ַאז ֶדער 
 ֵאייֶבעְרְשֶטער ִאיז ִמיט יֹוֵסף 

א אר הָׁ באּון ֶדעְרפַּ צָׁ אְלְטן ִאין זַּיין ְשֶוועֶרע מַּ ֶווען  ט ִזיְך יֹוֵסף ֶַעֶקעְנט ֶדעְרהַּ
אט ִניְשט אֹויְפֶַעהֶ  ִים, וַּוייל ֶער הָׁ יין ִמְצרַּ אְרוָׁואְרְפן ֶַעוָׁואְרן קַּ עְרט צּו ֶער ִאיז פַּ

ְצִליחַּ זַּיין. ז ֶער זָׁאל מַּ  ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן אַּ
ְצִליחַּ  וְַּיִהי ה' ֶאת יֹוֵסףּוק, ָדאס ִאיז ְפַשט ִאין ָפס וְַּיִהי ְבֵבית ֲאדֹונָׁיו  וְַּיִהי ִאיש מַּ

ִמְצִרי,  ֶגעֶווען ִאין ִדי ִמְצִרי'ֶשע הֹויז, יַח ֶגעֶווען, ֲאִפילּו ֶער ִאיזיֹוֵסף ָהאט זֵייֶער ַמְצלִ  הַּ
ייֶבעְרְשְטן, ֶדעְרַפאר ַווייל ֶער ָהאט ִזיְך ֶדעְרַהאְלְטן, אּון ֶער ָהאט ֶגעֶרעְדט צּום אֵ 
 ָהאט ֶער ַמְצִליַח ֶגעֶווען, אּון ָאְנקּוֶמען צּו ִדי ֶהעְכְסֶטע ַמְדֵריגֹות 

 ט( ֵיֶשב)ֹזאת ַהּתֹוָרה וַ 
*** 

ִביו, על ַרִש"י ָזאְגט, ָנאְכֶדעם ָוואס ִדי ּתֹוָרה ָהאט ְשֶנ וֵַּיֶשב יֲַּעֹקב ְבֶאֶרץ ְמַּוֵרי אָׁ
ּו ֶדעְרֵצייְלן ֶדעְרֵצייְלט ִדי ַמֲעֶשה פּון ֵעָשו ִמיט זֵייֶעֶרע ִמְלָחמֹות, ֵהייְבט ֶער ָאן צ

ִריֶבער ַבֲאִריכּות ִדי ַמֲעֶשה פּון ַיֲעֹקב, אֹויף ַא ַלאְנֶגע ֶוועג, ַאֶלעס ָוואס ֶעס אַ 
 ְנֶגען אֹויף זֵיי ֶגעַגא

ְנט ַמְסִביר, ַאז ִדי ִעיָקר ְגרֹויְסַקייט פּון ַא ֶמעְנְטש ֶרעכְ אס דָ מֹוַהָרא"ש ְשִליָט"א ִאיז 
ייְטן, ֶווען ֶעס ֵגייט אֹויף ִאים ַאִריֶבער ְשֶוועִריקַ  יל ֶער ֶקען ִזיְך ֶדעְרַהאְלְטןִזיְך, לֹויט ִוויפִ 

ֶווען ֶעס ֵגייט ִאים ְשֶווער, ִאיז ֶער זֹוֶכה צּו  ֲאִפילּו ,יךְ זִ  ֶדעְרַהאְלטֶווען ַא ֶמעְנְטש 
 צּוקּוֶמען צּו ִדי ְגֶרעְסֶטע ַמְדֵריגֹות 

ִאיז ִניְשט  ָדאס ִאיז ְפַשט ָוואס ַרִש"י ָזאְגט, ֶווען ֶעס קּוְמט צּו ִדי ַמֲעֶשה פּון ֵעָשו
ן ִזיְך ֶרע ַמֲעִשיֹות, ַווייל ִדי ְרָשִעים ֶדעְרַהאְלטְ ִאיְנֶטעֶרעַסאְנט צּו ַמֲאִריְך ַזיין ִמיט זֵייעֶ 

 ִניְשט ֶווען ֶעס ֵגייט אֹויף זֵיי ַאִריֶבער ְשֶוועִריַקייְטן 
 ע ַמֲעִשיֹות,ָאֶבער ֶווען ֶעס קּוְמט ָאֶבער צּו ַיֲעֹקב, לֹויְנט ִזיְך ָיא צּו ַמֲאִריְך ַזיין ִאין ַזייֶנ

 ֶער ָהאט ִזיְך ֶדעְרַהאְלְטן, ֲאִפילּו ֶווען ֶעס ִאיז אֹויף ִאים דּוְרךְ ַווייל ֶמען ֶזעהט ִווי 
 ֶגעַגאְנֶגען ְשֶוועִריַקייְטן אּון ִיסּוִרים 

 

 לפ"ק( ע"אֵיֶשב תשוַ  ֵליל ַשָבת)ּתֹוְך ַהַנַחל 
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ֶשר ל       אַּ נַּחַּ  בַּ
 

ירְׁ  ~ ּפִ  ~ טֶיעֶדער ִאיד ש ְׁ

ֲעִשיֹות           ִספּוֵרי   מַּ

 

יד   בֵּ א  ה א' מֵּ ֶ ֲעש  ֶמֶלךְׁ מ  ת ה   ת ּב 
 ריעֶ ִר ן פְׁ ג פוּ נְׁ עצוּ זֶ ארְׁ פָ 

 

י ֲהרֵּ מ                      נ  סְׁ רְׁ  ֹוןֲאפ 
 

ֶווען ַא ִאיד ִאיז זֹוֶכה אּון ֶער ֶלעְרְנט ּתֹוָרה, ֲאִפילּו ֶווען ֶער ִאיז ָנאְך ִאין ִדי 
ייֶבעְרְשְטן,  וייט פּוֶנעם אֵּ ייֶער וַּ אץ פּון ִדי ִסְטָרא ַאְחָרא, ֲאִפילּו ֶער ִאיז ָנאְך זֵּ ְּפלַּ

אְּפט ַא יין ִוויִפיל ּתֹוָרה ֶער ֶקען, ָאֶבער ֶער קּוְקט ִניְשט אֹויף ָגאְרִניְשט אּון ֶער כַּ רַּ
יין ְנָשָמה ֶוועְקט ִזיְך אֹויף, אּון  יין ְנָשָמה, זַּ וייְזט ִזיְך צּו ִאים זַּ אוַּ ֶדעָמאְלט'ס בַּ
ייְבט ִאים ָאן ְפֶרעְגן ִווי ֶער ֶגעִפיְנט ִזיְך אֹויף ֶדער ֶוועְלט, אּון ֶער ֶוועְקט ִזיְך  הֵּ

ייְבט ָאן צּו ּתְ  ייֶבעְרְשְטן.אֹויף אּון הֵּ  שּוָבה טּוהן אּון צּוִריק קּוֶמען צּום אֵּ
וייל ֶווען ַא ִאיד ִוויל  אּון ִזי ָהאט ִאים ֶגעְפֶרעְגט "ִווי ַאזֹוי קּוְמְסטּו ַאֶהער?", וַּ
אְרף ַארֹויס ָזאְגן  ייֶבעְרְשְטן, ֶער דַּ אְרן אֵּ ְּתשּוָבה טּוהן, מּוז ֶער ִזיְך אֹויְסֶרעְדן פַּ

ירֹות פּון מֹוי ל ָוואס ֶער ָהאט ֶגעטּוהן ְשֶלעְכט'ס, אּון ֶדעָמאְלט'ס גֵּייֶען ִדי ֲעבֵּ
ייט ִמיט  אר ָהאט ִדי ְנָשָמה ַאזֹוי ַארּום ֶגעְדרֵּ ייֶנער, אּון ֶדעְרפַּ ייֶנע בֵּ ַארֹויס פּון זַּ

ייְלן ַאֶלעס ָוואס ֶער ָהאט ֶגעטּוהן ִבי ייְנ'ס אֹויְסֶדעְרצֵּ ז ֶער ִאים ַאז ֶער ָזאל ַאלֵּ
אץ פּון ִדי ִסְטָרא ַאְחָרא.  ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען צּו ִדי ְּפלַּ

ר, אּון ֶער  עֵּ ייֶער ְמצַּ ייְלט ַאז ִאיר ָפאֶטער ִאיז ִזיְך זֵּ אּון ֶער ָהאט ִאיר ֶדעְרצֵּ
ר ֶווען ַא ִאיד  עֵּ ייֶער ְמצַּ ייֶבעְרְשֶטער ִאיז ִזיְך זֵּ אְך ָיאְרן, ֶדער אֵּ זּוְכט ִזי שֹוין ַאסַּ

אְרק ַאז ֶדער ִאיד ָזאל ֶווע ייֶער ְשטַּ ואְרט זֵּ ע, אּון ֶער וַּ יים יֵֶּצר ָהרַּ אְלן בַּ אְרפַּ ְרט פַּ
 ִזיְך צּוִריק ֶקעְרן צּו ִאים ִווי ְשֶנעֶלער.

יין ְנָשָמה  ָצה ִווי ַאזֹוי ֶער ַארֹויְסֶנעֶמען זַּ אּון ִזי ָהאט ָהאט ִאים ֶגעֶגעְבן ִדי עֵּ
אץ אּון פּון ְשֶלעְכט'ס, ַאז ִדי אֵּ  ָצה ִאיז ָנאר ַאז ֶער ָזאל ְטֶרעְפן ַא ְּפלַּ ייְנִציְגְסֶטע עֵּ

ייֶבעְרְשְטן ַאז ֶער  אְך ֶבעְטן ֶדעם אֵּ אְנץ ָיאר ָנאר ָהאְפן אּון ֶבעְנְקן אּון ַאסַּ ַא גַּ
יין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד, אּון אֹויב ַא ִאיד ֶוועט ָדאס טּוהן יין צּו זַּ  ָזאל שֹוין זֹוֶכה זַּ
יין ַאן ֶעְרִליֶכער  אֶקע זַּ ייֶבעְרְשֶטער ִזיֶכער ֶהעְלְפן ַאז ֶער ֶוועט טַּ ֶוועט ִאים ֶדער אֵּ

 ִאיד.
אְסְטן, ָדאס גֵּייט ַארֹויף אֹויף ִדי ֶלעְצֶטע ָטאג  אּון ִדי ֶלעְצֶטע ָטאג ָזאל ֶער פַּ

ָשָנה ָוואס ֶעס ֶוועְרט ֶגעְבֶרעְנְגט ִאין  ֻשְלָחן ָערּוְך ַאז ֶמען פּון ָיאר, ֶעֶרב ֹראש הַּ
אְסְטן.  ִפיְרט ִזיְך ֶדעָמאְלט'ס צּו פַּ

ייט ִאין ְרָמ"א ַאז ֶמען ָזאל ִניְשט  אּון ָזאְלְסט ִניְשט ְשָלאְפן, ַאזֹוי ִווי ֶעס ְשטֵּ
ָשָנה, אּון ֶדער ִעיָקר ִאיז ָנאר צּו ָהאְפן אּון ֶבעְנְקן אּון ֶבעְטן ֶדעם  ְשָלאְפן ֹראש הַּ

ייֶבעְרְשְטן ַאז ֶער ָזאל שֹוין ַארֹויס גֵּיין פּון ַאֶלע ְשֶלעְכט'ס ִאין ָוואס ֶמען ִאיז אֵּ 
אְלן. יין ֶגעפַּ  ַארַּ

ָצה  ייט ִזיְך ַאז ֶדער ִעיָקר עֵּ אְרְשטֵּ אְנֶגען אּון ָהאט ַאזֹוי ֶגעָטאן. פַּ ִאיז ֶער ֶגעגַּ
אֶקע, אּון ֶמען טּוט דִ  ִדיק ִאיז ָנאר ֶווען ֶמען ָפאְלְגט טַּ צֹות ָוואס ֶדער צַּ י ַאֶלע עֵּ

יין ֶעְרִליֶכע ִאיְדן.  ֶלעְרְנט אּוְנז, ֶדעָמאְלט'ס ֶוועְלן ִמיר ִזיֶכער זַּ
 
 

 )ָפאְרֶזעצּוְנג קּוֶמעְנִדיֶגע ָוואְך אי"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:

 זמני הדלקת נר חנוכה
 אצל כ"ק מוהרא"ש שליט"א

 

 תיכף אחר תפלת מעריב בכל לילה
 בזמן מוצאי שבת.
 בביתו נאוה קודש 

1129 42th St.  למעלה 
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 ' ~מוסדותינו הק ~ נייעס אינערהאלב
 

 מדרש אין מאנסיקביעת מזוזה אין בית המעמד 
 

אין א "ש שליט"דורך מוהראוזות זנטאג איז פארגעקומען דער מעמד קביעת מפארגאנגענע וואך זודי 
 .המדרש אין מאנסי אונזער בית

אלץ א געשמאקע שוהל ווי אידן קומען זיך  ז דער נייער בית המדרש שוין ברייט באקאנטמאנסי איאין 
 .צוזאם זיך מחזק זיין מיטן רבי'נס לימודים

ן זיך , ווי עס זענעלכבוד די קביעת מזוזות איז פארגעקומען א מסיבת לחיים אין בית המדרשיעצט 
ש האט גערעדט דברות קודש ווי ער האט "מוהרא ,ים און תושבי העירצוזאמגעקומען די מתפלל

 אויפטוהן די ריכטיגע פעולות.אנגעוואונטשן אז דער בית המדרש זאל האבן גרויס הצלחה, און 
 !יהיה כבוד הביתגדול 

*** 
 

 חורי הישיבהבמכתב קודש פאר  ש שרייבט"והראמ
 

בריוו פאר לענגערע א געשריבן א "ש שליט", האט מוהראדעם בעפארשטייענדן יום טוב חנוכהכבוד ל
 די תלמידי הישיבה.

חנוכה איז די ריכטיגע צייט זיך צו פריש פאר די בחורים אז יעצט אין די טעג פון  ש שרייבט"מוהרא
אין לימוד טארקן זייער צו לערנען אסאך תורה, און ספעציעל שן ובפרט אין לימוד התורה זיך צו באנייע

אר אסאך משניות, וואס דאס רייניגט און הייליגט דעם מענטש, און ברענגט אים משניות צו לערנען ג
 אלעס גוט'ס.

ש מעורר די בחורים צו נעמען איין מסכת גמרא און עס איבער'חזר'ן הונדערט און "איז מוהראאויך 
 סכת ביז ווען מען וועט זוכה זיין צו ענדיגןאיין מאל, און דערנאך נעמען אזוי נאך א מסכת, און נאך א מ

י ממש אוממעגליך עס צו קענען אויספירן, כאטש עס זעהט אויס וו, ס הונדערט און איין מאל"גאנץ ש
 עם רבי'ן און ער לערנט אויפ'ן סדר דרך הלימוד פון רבי'ן קען דאס באווייזן.איינער וואס פאלגט דאבער 
דערפאר דארפן די בחורים זיין זייער פרייליך אז זיי האבן זוכה געווען צו לערנען אין אזא ישיבה ווי און 

 ן רבי'ן.יפ'ן סדר דרך הלימוד פומען לערנט או
ברענגט דעם מענטש נאנט צום וואס דאס פרייליך שטענדיג, זיין ש מעורר צו "איז מוהראאויך 

 .אייבערשטן
 די פון ראמען די אין האלטן זיך זאלסט און, שטארקן צו זיך זעה: "ש פירט אויס דעם בריוו"מוהראאון 
 גליקליכסטער דער זיין וועסט דו און, וועלט יענער אויף און וועלט די אויף זיין גוט דיך וועט, ישיבה

 ."אראפנידערן און אראפקלאפן קענען דיך וועט גארנישט, וועלט די אויף מענטש
 !שיר ורנניםבעו ק
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 א
 

 

 גליון היכל הקודש
 וועכענטליכע גליון ארויסגעגעבן דורך
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ב ֲאֶשר ִתְהֶייןָׁ בְ  עָׁ רָׁ ע ְשֵני הָׁ ֶרץ ְלֶשבַּ אָׁ דֹון לָׁ ֹאֶכל ְלִפקָׁ יָׁה הָׁ ִים ְוהָׁ ֶאֶרץ ִמְצרָׁ
בִת  ְוֹלא עָׁ רָׁ ֶרץ בָׁ אָׁ ֵרת הָׁ א  . יֹוֵסף ַהַצִדיק ָהאט ֶגעָזאְגט ַפאר ַפְרֹעה ַאז ֶמען ָזכָׁ

ט ֶמען ַאֶוועְקֵ ייְגן ִדי ֶעְסן פּון ִדי ַזאֶטע ָיאְרן ַפאר ִדי הּוְנֶגער ָיאְרן, אּון ַאזֹוי ֶווע
 ִניְשט ְשַטאְרְבן ַפאר הּוְנֶגער.

 ער ָפסּוק קּוְמט אּוְנז ְמַרֵמז ַזיין, ָדאס ָוואס ֶדערמֹוַהָרא"ש ְשִ יָט"א ָזאְגט ַאז דֶ 
ַאז ַאזֹוי ִווי ֶמען ֶזעהט ַאז ַא ְבִ יְנֶדער )ִ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶ ק א' ִסיָמן רכ"ב( ֶרִבי ָזאְגט 

ְבִ יְנֶדער  ֶמעְנְטש  "ע ֶוועְרט ֶגעִפיְרט דּוְרְך ַא ֶזעֶהעְנִדיֶגער ֶמעְנְטש, ָאֶדער ֶדער
ר ֵגייט ִמיט ַא ְשֶטעְקן ָוואס ַווייְזט ִאים ֶדעם ִריְכִטיְגן ֶוועג, אּון ֶדער ְבִ יְנֶדע

ים ִפיְרן ַפאְרָ אְזט ִזיְך אֹויְפן ַאְנֶדעְרן ֶמעְנְטש ָאֶדער אֹויְפן ְשֶטעְקן, ַאז זֵיי ֶוועְ ן אִ 
 אֹויְפ'ן ִריְכִטיְגן ֶוועג.

יְנד, ְנְטש, ֶעס ֶזעֶנען ָדא ַצייְטן ָוואס ֶער ִאיז ַאזֹוי ִווי ְב ִ ִדי ֶזעְ ֶבע ִאיז ַביי ֶיעְדן ֶמע
ַאז ֶער  ַקיין ֶגעְשַמאק ִאין ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶער ְטַראְכט ֶער ִפיְ ט ָגאְרִניְשט

יְשט ין נִ ִאיז ָגאְרִניְשט ֶוועְרט, ֶער ְטַראְכט ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ַדאְרף ִאים שוֹ 
וען ֶמען ָהאְבן, ִאין ַאַזא ַצייט ִאיז ִדי ֵעָצה, ִזיְך צּו ֶדעְרַמאֶנען ִאין ִדי גּוֶטע ַצייְטן, וֶ 

ייֶטער ָהאט ָיא ֶגעִפיְ ט ַא ֶגעְשַמאק ִאין ֲעבֹוַדת ה', אּון ָדאס ִגיְבט ִדי ּכֹוחֹות ַוו
 ען ֶעס ִניְשט.ָאְנצּוֵגיין, ֲאִפי ּו ֶיעְצט אֹויף ִדי ִמינּוט ִפיְ ט מֶ 

עָדאס קּוְמט אּוְנז ֶדער ָפסּוק ְמַרֵמז ַזיין,  ֶרץ ְלֶשבַּ אָׁ דֹון לָׁ ֹאֶכל ְלִפקָׁ יָׁה הָׁ ְשֵני  ְוהָׁ
ב עָׁ רָׁ ק ָוואס , ִדי ֶעְסן ָוואס ֶמען ָהאט ִאין ִדי ַזאֶטע ָיאְרן, ָדאס ֵמייְנט ִדי ֶגעְשַמאהָׁ

', ָדאס ַדאְרף ֶמען ַאֶוועְקֵ ייְגן אּון ֶמען ִפיְ ט פּון ַצייט צּו ַצייט ִאין ֲעבֹוַדת ה
 ֶגעֶדעְנְקן ִאין ִדי ַצייט ָוואס ֶמען ִפיְ ט ֶעס ִניְשט.

 )ֹזאת ַהּתֹוָרה ִמֵקץ א(
*** 
 

ת וֵַּיֶשב אּון ִמ  ְרשַּ ה, ִאין פַּ  ֵקץ ֶעס קּוְמט ֵאייִביג אֹויס ֶדער יֹום טֹוב ֲחֻנכָׁ
ִאין  ס ִאיז ֶדעְרַפאר, ַוויי  ִאין ִדי ַפְרשֹות ֶזעֶען ִמירמֹוַהָרא"ש ְשִ יָט"א ָזאְגט ַאז ָדא

עְרֵצייְ ט ִדי ֵהייִ יֶגע ּתֹוָרה, ַאז יֹוֵסף ַהַצִדיק ִאיז ֶגעִזיְצן ִאין ְּתִפיָסה, אּון ִדי ּתֹוָרה דֶ 
ם, ַהַמְשִקי אּוְנז ַאז ָנאְכֶדעם ָוואס יֹוֵסף ָהאט פֹוֵתר ָח ֹום ֶגעֶווען ַפאר ֶדעם ַשר

 ָהאט ֶער ִאים ֶגעֶבעְטן ַאז ֶער ָזא  ִאים ֶדעְרַמאֶנען ַפאר ַפְרֹעה.
ֵחהּו" ָאֶבער ִדי ּתֹוָרה ָזאְגט  ְשִקים ֶאת יֹוֵסף וִַּיְשכָׁ מַּ ר הַּ ר שַּ  ֶדער ַשר -"ְוֹלא זָׁכַּ

ֶדער  ַהַמְשִקים ָהאט ִניְשט ֶגעֶדעְנְקט צּו ֶדעְרַמאֶנען יֹוֵסף ַפאר ַפְרֹעה, ָזאְגט
ַהַמְשִקים, ַאז ֶער ֶוועט ִאים  ֶמְדָרש: ַוויי  יֹוֵסף ָהאט ִזיְך ַפאְרָ אְזט אֹויְפן ַשר

ין ְּתִפיָסה, ֶדעְרַמאֶנען ַפאר ַפְרֹעה, ֶדעְרַפאר ָהאט ֶער צּוַבאקּוֶמען ָנאְך ְצֵוויי ָיאר אִ 
 ְטן.ַוויי  ֶמען ַדאְרף ִזיְך ַפאְרָ אְזן ָנאר אֹויְפן ֵאייֶבעְרְש 
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ְדֶרעס  ~    ~ ִדי ֶעְרְשֶטע אּון ֶלעְצֶטע אַּ
 

ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִאיז ֶדער ֶעְרְשֶטער אּון 
ֶדער ֶלעְצֶטער ַאְדֶרעס ִווי ַא ִאיד ַדאְרף אּון 

 ֶקען ִזיְך ֶוועְנְדן.

ֶעס ַמאְכט ִזיְך ַביי ֶיעְדן ֶמעְנְטש 
ְפָראְבֶלעֶמען ִאין ֶלעְבן, ֶעס ֵגייט ִניְשט 

יג ַאזֹוי ִווי ֶמען ִוויל, אּון ֲאִפילּו ֶווען ְשֶטעְנדִ 
ֶמען ְפרּוִביְרט ִזיְך ַאֵלייְנ'ס ַאן ֵעָצה צּו ֶגעְבן, 
ַדאְרף ֶמען ָאֶבער סֹוף ָכל סֹוף ֵסיי ִווי 
צּוקּוֶמען צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ַווייל צּום סֹוף 
ֶזעהט ֶמען ַאז ֶמען ֶקען ִניְשט ַאֵליין, ֶמען מּוז 

ּוקּוֶמען צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ְמֵמיָלא ַפאְרָוואס צ
ָזאל ֶמען ִניְשט ְגַלייְך ֵגיין צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, 
אּון ִזיְך ִאיְנַגאְנְצן ַפאְרָלאְזן אֹויף ִאים, ֶמען 
ֶבעְהט ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ָוואס ֶמען ַדאְרף, אּון 

ר ִפיְרט ֶמען ֵווייְסט ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטע
ַאֶלעס ָנאר צּום גּוְטן, אּון ֶמען ַדאְרף 

 ָגאְרִניְשט ַדֲאָגה'ֶנען.
 

עְקל...ל    ייְגט'ס ַאָראּפ ֶדעם ּפֶ

ֶדער ֵהייִליֶגער ָחֵפץ ַחִיים ז"ל ָהאט ֶגעָזאְגט 
אֹויף ֶדעם ַאן ִאיְנֶטעֶרעַסאְנֶטע ָמָשל, ֶעס ִאיז 
ַאָמאל ֶגעֶווען ַא ִאיד ַאן ָאִריַמאן, ֶער ִאיז 

ֶלעֶפעְנִדיג ַא ְשֶווער ֶגעַגאְנֶגען אֹויְפ'ן ֶוועג ְש 
ֶפעְקל אֹויף ַזייֶנע ְפֵלייֶצעס, ַאזֹוי ֵגייֶעְנִדיג 
ָפאְרט דּוְרְך ַא ָוואְגן ִמיט ַא ִאיד ַאן עֹוֶשר, 
אּון ֶער ֶזעהט ִווי ֶדער ָאִריַמאן ְשֶלעְפט ִזיְך 
ַאזֹוי ְשֶווער ִמיְטן ַזאק, ָהאט ֶער ַרֲחָמנּות 

ים, אּון ֶער ָהאט ֶגעֵהייְסן ַבאקּוֶמען אֹויף אִ 
ֶדעם ַבַעל ֲעָגָלה ָאְפְשֶטעְלן ֶדעם ָוואְגן, אּון 
ֶער ְשַרייט ַארֹויס צּום ָאִריַמאן: "ֶרִבי ִאיד, 
קּוְמט ַארֹויף אֹויְפ'ן ָוואְגן, אּון ִאיְך ֶוועל ַאייְך 
צּוִפיְרן צּו ִווי ִאיר ַדאְרְפט ֵגיין", ֶדער ָאִריַמאן 

ַבאַדאְנְקט אּון ֶער ָהאט ִזיְך ַארֹויף  ָהאט ִזיְך
ֶגעֶזעְצט אֹויְפ'ן ָוואְגן, ֶמען ָפאְרט ַווייֶטער, 
 אּון ֶדער עֹוֶשר ַבאֶמעְרְקט ִווי ֶדער ָאִריַמאן 
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ִזיְצט אֹויְפ'ן ָוואְגן ִמיְטן ַזאק אֹויף ִדי ְפֵלייֶצעס, אּון ֶער ֶגעְבט ַא 
ָוואס ְשֶלעְפט ִאיר ָנאְך ַווייֶטער ֶדעם ְפֶרעג פּוֶנעם ָאִריַמאן: "ַפאְר 

'ן ָוואְגן, ֶעְנְטֶפעְרט ִאים ֶדער פְ ַזאק? ֵלייְגט'ס ֶעס ַאָראפ אֹוי
ָאִריַמאן: "ֶגענּוג ָוואס ִאיר ָהאט ִמיר ֶגעטּוהן ַא ֶחֶסד אּון ַארֹויף 

ְנ'ס ִאיְך ַאֵליי ָאֶבער ָכאְטש ֶדעם ַזאק ֶוועלֶגענּוֶמען אֹויְפ'ן ָוואְגן, 
ְשֶלעְפן, ִאיְך ִוויל ִניְשט ְשֶווער ַמאְכן ַפאְרן ָוואְגן צּו ָפאְרן..." ָהאט 
ִאים ֶדער עֹוֶשר ֶגעָזאְגט: "ָדאס ִאיז ַא ְגרֹויֶסע ַנאִריְשַקייט, ֶדער 
ָוואְגן ְשֶלעְפט ֵסיי ִווי ַאייְך ִאיְנֵאייֶנעם ִמיְטן ֶפעְקל, ֶעס ֶוועט 

ֶוועט ַאָראפ ֵלייְגן ֶדעם ֶפעְקל, ַמאְכט ִאיר ַמאְכן ֶווען ָגאְרִניְשט אֹויסְ 
 ַאייְך ַבאְקֶוועם אּון ֵלייְגט'ס ַאָראפ ֶדעם ֶפעְקל..."

ִדי ֶזעְלֶבע ִאיז אֹויְך ַביי ֶיעְדן ִאיד ִמיְטן ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶדער 
ַזייֶנע  ֵאייֶבעְרְשֶטער ְטָראְגט ֶדעם ַגאְנְצן ֶמעְנְטש, ִמיט ַאֶלע

ֶפעְקֶלעְך, ִמיט ַאֶלע ַזייֶנע ַדֲאגֹות, אּון ֶדעְרַפאר ִאיז ִדי ֶבעְסֶטע ֵעָצה 
ִזיְך ִאיְנַגאְנְצן ַארֹויף צּו ַוואְרְפן אֹויְפ'ן ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ִזיְך 

 ", ִאיְנַגאְנְצן ַפאְרָלאְזן אֹויף ִאים, "ַהְשֵלְך ַעל ה' ְיָהְבָך ְוהּוא ְיַכְלְכְלָך
 

ייְטן, אּון ֶער ֶוועט ִדיר ֶהעְלְפן, ֶער ַוואְרף ִדיְך ִאיְנַגאְנְצן ַארֹויף אֹויְפ'ן ֵאייֶבעְרְשְטן, ִמיט ַדיין ַגאְנֶצע ִביְזֶנעס, ִמיט ַאֶלע ַדייֶנע ְשֶוועִריקַ 
 ֶוועט ִדיר ֶגעְבן ַאֶלעס ָוואס דּו ַדאְרְפְסט.

ְדלּות? ּתַ  ִהש ְ
ָאֶבער אֹויְך טּוהן ִהְשַתְדלּות?", ִדי ְשֵאָלה ָהאט ֶמען ֶגעְפֶרעְגט פּוֶנעם ֵהייִליְגן  ָדאְךז: "ֶמען ַדאְרף ְשָיא ָוואס ֶיעֶדער ְפֶרעְגט ִאיִדי קַ 

י ַמֲעֶשה", וֵ ָפַתִים הַ "ַעִקיַמת ְש )ַסְנֶהְדִרין סה.( ֶרִבי ָמְרְדַכי'ֶלע ֶנעְשִכיֶזער ַז"ל, ָהאט ֶער ֶגעֶעְנְטֶפעְרט אֹויף ֶדעם, לֹויט ִווי ִדי ְגָמָרא ָזאְגט 
, אּון ֶדעְרַפאר ֶווען ֶמען ֶבעְהט ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ָדאס ִאיז ִדי ִהְשַתְדלּות ֶגעטּוהן ְךט ִדי ִליְפן, ֵהייְסט ֶעס אֹויֶווען ֶמען ָשאְקְלט ִמי

 ִעיָקר ִהְשַתְדלּות, אּון ֶדעָמאְלט'ס ֶהעְלְפט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער.

 בָהא אר ַפְרָנָסה? ֶוועןַביי ֶדעם ִעְנָין פּון ִהְשַתְדלּות ֶזעֶנען ֶמעְנְטְשן ֵזייֶער צּוִמיְשט: "ִוויִפיל ִהְשַתְדלּות ַדאְרף ִאיְך טּוהן פַ  אּון ֶבֱאֶמת
ַתְדלּות ִאיז צּו ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ָדאס ִאיְך שֹוין יֹוֵצא ֶגעֶווען ִדי ִחיּוב פּון ִהְשַתְדלּות?" ָאֶבער ֶווען ֶמען ֵווייְסט ַאז ִדי ִעיָקר ִהשְ 

ֶמען ֶבעְהט ַאְלץ ֶמער  ָהאט ִניְשט ַקיין ִשיעּור, ֶמען ֶבעְהט ָנאְכַאָמאל אּון ָנאְכַאָמאל, ִביז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶהעְלְפט, אּון ִווי ֶמער
 ַהְשָפעֹות ְבֶרעְנְגט ֶעס.

אְרָלאְזן אל ֶגעָזאְגט: "ֶוועְגן ַפְרָנָסה, ָנאר ִבָטחֹון", ָדאס ֵמייְנט ַאז ֶעס ִאיז ִניְשט ָדא ַקיין ַאְנֶדעֶרע ֵעָצה ָנאר ִזיְך פַ ֶדער ֶרִבי ָהאט ַאמָ 
ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִזיֶכער ֶהעְלְפן, אּון אֹויְפ'ן ֵאייֶבעְרְשְטן אּון ִאים ֶבעְטן, אּון ֶווען ַא ִאיד ַפאְרָלאְזט ִזיְך אֹויְפ'ן ֵאייֶבעְרְשְטן ֶוועט ִאים 

 .ִזיְך ִניְשט ָזאְרְגן ַפאר ַקיין שּום ַזאְך ַדאְרף ֶער ַדאְרף ִניְשט מֹוָרא ָהאְבן, אּון ֶער

ְרן צּו ַזיין ֶרִבי'ן ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ֶרִבי ֱאִליֶמֶלְך ִזי"ַע ֶדער ֵהייִליֶגער חֹוֶזה פּון לּוְבִלין ִזי"ַע ִאיז ֵאייְנָמאל ֶגעָפאְרן ִאין ַזייֶנע ִאיְנֶגע ָיא
ַזיין ֶרִבי'ן, אּון ְגַלייְכַצייִטיג  אֹויף ַשָבת, ָנאְך ַשָבת ֶווען ֶער ָהאט שֹוין ֶגעָוואְלט ַאֵהיים ָפאְרן ִאיז ֶער ִזיְך ַאַריין קֹוֶדם ֶגעֶזעֶגעֶנען פּון

 ַא ְבָרָכה ַאז ֶער ָזאל ְטֶרעְפן ַא ָוואְגן ָוואס ָזאל ִאים ַאֵהיים ְטָראְגן. ֶער ֶגעֶבעְטןָהאט 

 ַוואְרף ֶעס ַארֹויף אֹויְפ'ן ֶקעְמל

יין ִאיְך ַאז דּו ַדאְרְפְסט ָנאְך ַאִביְסל ָדא ְבַלייְבן ֶלעְרֶנען, ַווייל ַאַזא ַזאְך, מֵ  ֶבעהְט'סָהאט ִאים ֶדער ֶרִבי ֶרִבי ֱאִליֶמֶלְך ֶגעָזאְגט: ַאז דּו 
ָדאס ִאיז ִזיְך צּו ַפאְרָלאְזן ִאיְנַגאְנְצן אֹויְפ'ן ֵאייֶבעְרְשְטן אּון ָגאְרִניְשט ֶבעְטן ַקיין טֹובֹות פּון ֶמעְנְטְשן, אּון  ,ת פּון ִבָטחֹון ִאיזִדי ְשֵלימּו

"ַהְשֵלְך ַעל ה' ְיָהְבָך )ְתִהִלים נה, כג( ואּוְסט ְפַשט ִאין ָפסּוק ַאז ִדי ֲחָכִמים ָהאְבן ִניְשט ֶגעו )ֹראש ַהָשָנה כו:(ְפַשט ָוואס ִדי ְגָמָרא ֶדעְרֵצייְלט 
ִדיג ַא ֶפעְקל, אּון ֶער ָהאט ְוהּוא ְיַכְלְכְלָך", ִביז ַרָבה ַבר ַבר ַחָנה ָהאט ֶגעָזאְגט ַאז ֶער ִאיז ַאָמאל ֶגעַגאְנֶגען אֹויְפ'ן ַגאס ְשֶלעֶפענְ 

ף ֶעס ַארֹויף אֹויְפ'ן ואס ָהאט ֶגעִריְטן אֹויף ַא ֶקעְמל, אּון ֶדער סֹוֵחר ָהאט ִאים ֶגעָזאְגט: "ֶנעם ַדיין ֶפעְקל אּון ַוואְר ֶגעְטָראְפן ַא סֹוֵחר וָ 
 .ֶקעְמל"

ַטאֶקע עְרְשְטן, ַדאְרף ֶמען ִזיְך ֶדער ְפַשט ִאיז ַאז ִדי ֲחָכִמים ָהאְבן ִניְשט ֶגעוואּוְסט ִווי ַווייט ֶמען ַדאְרף ִזיְך ַפאְרָלאְזן אֹויְפ'ן ֵאייבֶ 
ה ַבר אֹויְפ'ן ֵאייֶבעְרְשְטן, ָאֶדער ֶמען ַדאְרף ַאֵליין אֹויְך ֶעֶפעס טּוהן? ִביז ֵזיי ָהאְבן ֶגעֶהעְרט ִדי ַמֲעֶשה ַאז ַרבָ ָנאר ִאיְנַגאְנְצן ַפאְרָלאְזן 

ן, אּון ֶדער סֹוֵחר ָנה ָהאט ָגאְרִניְשט ֶגעֶבעְטן פּוֶנעם סֹוֵחר, ֶער ָהאט ִזיְך ָנאר ַפאְרָלאְזט ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶוועט ִאים ֶהעְלפְ חָ  ַבר
ַאזֹוי ָהאט , אֹויְפ'ן ֵאייֶבעְרְשְטןָנאר אְזן ֶמען ַדאְרף ִזיְך ִאיְנַגאְנְצן ַפאְרלָ ַאז ֶמען ֶזעהט ָהאט ִזיְך ַאֵלייְנ'ס ָאְנֶגעְטָראְגן ִאים צּו ֶהעְלְפן, 

 ֶדער ֶרִבי ֶרִבי ֱאִליֶמֶלְך ֶגעֶרעְדט ִמיְטן חֹוֶזה.
"ִאיְנֶגעְרַמאן, דּו צּום חֹוֶזה: ְגַלייְך ֶווען ֶער ָהאט ֶגעֶעְנִדיְגט ֶרעְדן, ִאיז ַאדּוְרְך ֶגעָפאְרן ַא ָוואְגן, אּון ֶדער ַבַעל ֲעָגָלה ְשַרייט ַארֹויס 

 ִוויְלְסט ֶאְפָשר ַאֵהיים ָפאְרן? ִאיְך ָפאר ֶיעְצט ַקיין לּוְבִלין"...

'ס ֶגעֶזעהן ַאז ֶדער ֶדעָמאְלט'ס ָהאט ֶדער חֹוֶזה שֹוין גּוט ַפאְרְשַטאֶנען ָוואס ַזיין ֶרִבי ָהאט ִאים ֶגעָזאְגט, ַאזֹוי ִווי ֶער ָהאט ַאֵליינְ 
 ער ַאֵלייְנ'ס ָהאט ִאים ֶגעָהאְלְפן, ָאן טּוהן ַקיין שּום ְפעּוָלה.ֵאייֶבעְרְשטֶ 

 וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ַפאְרָלאְזט ִזיְך אֹויְפ'ן ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶוועט ִאים ִזיֶכער ָגאְרִניְשט ֶפעְלן!
 ִבָטחֹון( ְךרֶ ֵחֶלק י' עֶ ו' וְ )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש ֵחֶלק 

   

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ָוִנים אּון ָדאס ִאיז ַמָמש ִדי ֶזעְ ֶבע ִווי ֶדער יֹום טֹוב ֲחנּוָּכה, ִדי יְ 
 ְבֶדֶרְך ָהאְבן ַאייְנֶגעֶרעְדט ַפאר ִדי ֶמעְנְטְשן ַאז ִדי ֶוועְ ט ִפיְרט ִזיךְ 

ן ִמְ ָחָמה ֶגעַהאְ ְטן ַהֶטַבע, ָאֶבער ִדי ֵהייִ יֶגע ַחְשמֹוָנִאים ָהאבְ 
ִמיט זֵיי, אּון אֹויְסֶגערּוְפן ִמיט ַא ְשַטאְרַקייט ַאז ָנאר ֶדער 

ן ִזיְך ֵאייֶבעְרְשֶטער ִפיְרט ִדי ֶוועְ ט, ֶעס ֶגעֶשעהט ָגאְרִניְשט פּו
 ַאֵ יין.

ען ֶדעְרַפאר ִאין ִדי ֶטעג ָוואס ִמיר ֶ עְרֶנען ִאין ִדי ַפְרָשה, ַאז מֶ 
ע ַצייט ף ִזיְך ַפאְרָ אְזן ָנאר אֹויְפ'ן ֵאייֶבעְרְשְטן ִאיז ִדי ַפאִסיְגְסטֶ ַדארְ 

אְבןַפאר ֶדעם יֹום טֹוב ֲחֻנָּכה, ֶווען  ְשמֹונִָׁאים הָׁ  ִדי ֵהייִליֶגע חַּ
ז נָׁאר ֶדער ֵאייֶבערְ  אר ֶיעְדן צּו ִוויְסן אַּ ְשֶטער אֹויְסֶגעֶלעְרְנט פַּ

אְזןִפיְרט ִדי ֶוועְלט אּון נָׁ  אְרלָׁ אְרף ֶמען ִזיְך פַּ   אר אֹויף ִאים דַּ
 )ֹזאת ַהּתֹוָרה ַוֵיֶשב יא(
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ֶשר ל       אַּ נַּחַּ  בַּ
 ~ !ֶגעדּוְלד ָהאּב~ 

 

 

ים ּנִ ַ ֹוש  ה נ ס ַלש ּ ֶ  ּוִמנֹוָתר ַקְנַקִנים ַנֲעש 
 

 מוסדותינו הק' ~ ~ נייעס אינערהאלב 
 דדף פון המשך 

 

געזאגט אז דעם בית המדרש מוהרא"ש שוין דעמאלט'ס פאראויס 
צו קליין, און ער זעהט שוין אז מען וועט עס דארפן  ןשויאיז 

 פארברייטערן.
יאר שפעטער, זעהט מען עס טאקע,  יג צוויאון יעצט שטייענדי

געפילט על כל גדותיו מיט מתפללים, ווען דער בית המדרש איז אנ
ענען זיך מחי' מיט אין בית המדרש, און זקומען אריין אסאך אידן 

, דברי התחזקות ווי אזוי יעדער איד קען זיך די געשמאקע דיבורים
 מחזק זיין אין יעדן מצב מיט די עצות פון רבי'ן.

יעדע וואך קומען צו נאך און נאך אידן, און מען זעהט בחוש ווי 
דעם רבי'ן לימודים גייען אריין אין די וועלט, און אידן זענען זייער 

 מחי' מיט דעם.
 כן יפרוץ! אומרת ורוח הקודש

*** 
 פון לפון אן אייניקחתונה 

 דינסטאגן עקומענדדעם א "שליטש "מוהרא
 

 לפארקומען א חתונה פון אן אייניק קומענדן דינסטאג גייטדעם 
ה ברוך שטערן "ח מו"א, א טאכטער פון הרה"ש שליט"פון מוהרא

 ן"חדב, א"יעק מירון "ר' מאיר שטערן אבדק צ"הרה א בן"שליט
 א."ש שליט"ק מוהרא"כ

חתונה וועט זיין דינסטאג נאכט אין די זאל פון אור החיים די 
 .וויזניץ אין מאנסי

ווי געווענטליך קומען זיך צוזאם אנשי שלומינו צום טאנצן, אזוי 
 א."ליטש ש"זיך מיט צו פרייען מיט די שמחה פון מוהרא

און זיך פרייען  9:03וועט מען זיך אויך צוזאם קומען אום יעצט 
 מיט די שמחה.

וועט זיין טראנספארטעישאן פון וויליאמסבורג צו די חתונה, עס 
 סקילמאן סטריט. 72שיבה יביים בנין ה

 !רנה וישועה באהלי צדיקיםול ק
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צו באקומען דעם גליון יעדע וואך אויף אימעיל, ווי אויך צו אדוועטייזן אינעם גליון 

 Breslevcenter@gmail.com פארבינט אייך צו:
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 מוסדותינו הק' ~ ~ נייעס אינערהאלב
 

 ש "התאחדות התלמידים היכל הקודש"נייע בית המדר
 געעפנט די טויערן דעם שבת

 דברי פתיחה דורך הרה"ח מו"ה יצחק גרשון שטערן שליט"א ר"י תורת חסד
 

אזוי ווי עס ברוך ה' נתרבה געווארן תלמידי היכל הקודש אין וויליאמסבורג און 
עס איז שווער פאר יעדן אנצוקומען אין יעצטיגן בית המדרש וואס געפינט זיך אין 

וויליאמסבורג, האבן זיך צוזאמגענומען א גרופע חשובע אינגעלייט עובדי ה' און -ניי
, מיטן נאמען "בית המדרש התאחדות מען האט געעפנט נאך א בית המדרש

התלמידים היכל הקודש", ווי מען וועט זיך בעזר ה' צוזאמקומען דאווענען יעדן 
 אפען לתורה ותפלה. ןיעדע נאכט וועט די בית המדרש זיישבת קודש, ווי אויך 

העווארד סטריט, און עס איז ערווארטעט  772דער בית המדרש געפינט זיך אויף 
דול אור פאר די גאנצע געגענט ארום ווי יעדער וועט קענען אריינקומען צו זיין א מג

 און זיך מחזק זיין מיט די עצות פון רבי'ן.
דעם פארגאנגענעם שב"ק פ' וישב האט זיך געעפנט די טויערן פונעם בית 
המדרש, עס זענען זיך צוזאמגעקומען א שיינער עולם חשובע אינגעלייט עובדי ה' 

 מיטהאלטן די געהויבענע תפלות ושיעורים.ובני עלי', צו 
פרייטאג צונאכט'ס האט מען געהערט דברי פתיחה דורך הרה"ח מו"ה יצחק 
גרשון שטערן שליט"א ר"י תורת חסד, מחשובי אנ"ש, וואס האט ארויס געברענגט 
די שמחה פונעם עפענען דעם נייעם בית המדרש, צו לערנען און חזר'ן אינאיינעם די 

ימודים פון רבי'ן, וואס דאס וועט זיין דער יסוד פונעם בית המדרש זיך צו הייליגע ל
האלטן אינאיינעם, און פאלגן די עצות פון רבי'ן, און אזוי וועט מקוים ווערן וואס 
דער רבי האט געזאגט "די וועלט וועט זיך וואונדערן אויף די אהבה וואס איז דא 

 צווישן אייך".
ר מיט גרויס געהויבנקייט, אינדערפרי נאכן דאווענען אזוי איז דער שב"ק אריבע

איז פארגעקומען א גרויסער קידוש לכבוד די פתיחת שערים, ביי שלש סעודות 
זענען זיך אויך צוזאם געקומען א שיינער ציבור עובדי ה', ווען מען האט 

 פארגעלערנט די דיבורים פון רבי'ן ווי אזוי זיך צו דערהאלטן אין יעדן מצב.
 !תחו שערים ויבא גוי צדיק שומר אמוניםפ

*** 
 

 הדלקת נר חנוכה ביי מוהרא"ש שליט"א
דעם יום טוב חנוכה זענען זיך צוזאם געקומען הונדערטער תלמידים פון 

 מוהרא"ש שליט"א מיט צו האלטן דעם צינדן חנוכה לעכט.
נאכן צינדן זענען זיך צוזאם געקומען א גרעסערע צאל אידן, און  א יעדע נאכט

 וואונטש מוהרא"ש אן פאר יעדן פערזענדליך ברכות וישועות.
 קבעו שיר ורננים!

*** 

 פונעם בנין באנייאונג צוויי יאר צו די
 היכל הקודש אין וויליאמסבורג מתיבתא

ונקט צוויי יאר פון ווען מען איז אריין געגאנגען אינעם דעם שבת חנוכה ווערט פ
 אויף סקילמאן סטריט. בנין דעם

א ספעציעלן באדייט פאר "היכל הקודש" ווען יעצט דער יום טוב חנוכה האט 
ווערט ניין און פערציג יאר פון ווען מוהרא"ש האט אנגעהויבן אום ערב חנוכה צו 

דעמאלט'ס  שרייבן די בריוו וואס זענען געדרוקט היינט אין ספר "אשר בנחל", און
גאנצע וועלט די  אנגע קייט פון הפצה, צו אריין ברעגן אין דיהאט זיך אנגעהויבן די ל

מען  ןאלע עצות פון רבי'ן, און דאס ציעט זיך אזוי ווייטער ביזן היינטיגן טאג, ווע
האט שוין געדרוקט איבער הונדערט חלקים אשר בנחל, האלטענדיג יעצט שוין ביי 

 .גק" חלקאשר בנחל 
ויך אין דעם יום טוב חנוכה איז צוקומען נאך א רינגעלע און מיט צוויי יאר צוריק א

צום קייט, ווען מען האט זיך אריינגעצויגן אין דעם פראכטפולן בנין, ווי עס איז 
"היכל הקודש", די ישיבה, די תלמוד תורה, און די בית פלאצירט די בית המדרש 

 הדפוס "קרן הדפסה היכל הקודש".
יטן בויען דעם מען מען האט נאך געהאלטן אינעס דערמאנט זיך אן עפיזאד, וו

 בנין, איז מוהרא"ש אריבער געקומען צוקוקן פון דער נאנט די הייליגע ארבעט, האט 
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

 

נָׁה, ְרֶתם אֹוִתי הֵּ ינֵּיֶכם ִכי ְמכַּ ר ְבעֵּ ל ִיחַּ ְצבּו ְואַּ עָׁ ל תֵּ ה אַּ תָׁ ֶדער ֶמְדָרׁש  ְועַּ
ית ַרָבה כא, ו( ָזאְגט  ה")ְבֵראׁשִׁ שֹון ְתשּובָׁ א לָׁ ה ֶאלָׁ תָׁ ין ְועַּ ה", ֶדער ָוואְרט "אֵּ תָׁ  "ְועַּ

ה"ְרְׁשֵטיין ָוואס ָהאט ֶדער ָוואְרט ֵמייְנט ְתׁשּוָבה, ַדאְרף ֶמען ַפא תָׁ יט  "ְועַּ מִׁ
 ?ְתׁשּוָבה

יר יז ָדאס ַמְסבִׁ יָט"א אִׁ י ְׁשַרייְבט ַאַסאְך ָמאל, אַ  ,מֹוַהָרא"ׁש ְׁשלִׁ וי ֶדער ֶרבִׁ ז לֹויט וִׁ
יז, ַאז ֶמען ָזאל ַפאְרֶגעְסן ַאֶלעס ָוואס ֶמען ָהאט ֶגעט יָקר ְתׁשּוָבה אִׁ י עִׁ יז דִׁ ּוהן בִׁ

וי ֶמען ָוואְלט ֶיעְצט ֶגעבֹויְרן גֶ ֶיעצְ  יג פּון ֵניי, ַאזֹוי וִׁ עָוואְרן, ט, אּון ָאְנֵהייְבן ְׁשֶטעְנדִׁ
יֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן.  ֶמען ֵהייְבט ֶיעְצט ָאן צּום ֶעְרְׁשְטן ָמאל צּו דִׁ
אט, ֶוועְרט ֶמען אֹויב ֶמען ֶגעֶדעְנְקט ָאֶבער ַאֶלע דּוְרְכֶפעֶלער ָוואס ֶמען ָהאט ֶגעהַ 

יְׁשט ְתׁשּוָבה טּוהן, ין ַכַעס, אּון ֶמען ֶקען נִׁ יג, ֶמען ֶוועְרט אִׁ ֶדעְרַפאר  זֵייֶער ְטרֹויֶערִׁ
יז ֶגעֶווען, אּון ַאזֹוי ֶקען ֶמען ַז יג ַפאְרֶגעְסן ָוואס ֶעס אִׁ יין ַדאְרף ֶמען ְׁשֶטעְנדִׁ

יט אַ  יְך, אּון ָאְנֵהייְבן ָנאְכַאָמאל מִׁ יֶנען ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ְפֵריילִׁ יְׁשַקייט צּו דִׁ אּון  ְפרִׁ
יז ָגאר ֶדעָמאְלט'ס ֶזעהט ֶמען ַאז ַאֶלע דּוְרְכֶפעֶלער ָוואס ֶמען ָהאט ֶגעַהאט, אִׁ 
יְרט אַ  יֶכער ֶגעפִׁ זֹוי צּום ֶגעֶווען ְגרֹויֶסע טֹובֹות, ָוואס ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָהאט זִׁ

 גּוְטן.
ה",אְגט ֶדער ֶמְדָרׁש אּון ֶדעְרַפאר ָז שֹון ְתשּובָׁ א לָׁ ה ֶאלָׁ תָׁ ין ְועַּ אּון  -ְוַעָתה  "אֵּ

יְך ֵהייב ָאן " יז ֶגעֶוופּון ֶיעְצטֶיעְצט, אֹויב אִׁ יְך ַפאְרֶגעס ַאֶלעס ָוואס ֶעס אִׁ ען " אִׁ
יָקר ְתׁש יז ֶדער עִׁ יז ָדאס ַא ָלׁשֹון ְתׁשּוָבה, ָדאס אִׁ יז ֶיעְצט, ֶדעָמאְלט'ס אִׁ  ּוָבה.בִׁ

ין ָפסּוק,  יז ְפַׁשט אִׁ הָדאס אִׁ תָׁ , אּון ֶיעְצט, ֶווען דּו ֵהייְבְסט ָאן "פּון ֶיעְצט", ְועַּ
ְצבּוֶדעָמאְלט'ס,  עָׁ ל תֵּ יג,  - אַּ יְׁשט ֶוועְרן ְטרֹויֶערִׁ ינֵּיֶכםֶוועְסטּו נִׁ ר ְבעֵּ ל ִיחַּ  - ְואַּ

יְׁשט ֶוועְרן ֶגעֶרעְגט,  ָנאר ַפאְרקֶ  ִני ֱאֹלִקיעְרט, אּון דּו ֶוועְסט נִׁ חַּ ם ִכי ְלִמְחיָׁ' ְשלָׁ
יְרט צּו - ִלְפנֵּיֶכם ם גּוְטן, דּו ֶוועְסט ֶזעהן ַאז ַאֶלעס ָהאט ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶגעפִׁ

יְרט ַאז ֶמען ָזאל ַפאְרקֹויְפן יֹוֵסף, ְכדֵ  י ֶער ָזאל ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָהאט ַאזֹוי ֶגעפִׁ
יְדן.ָנאְכֶדעם ֶקעֶנען ְׁשֵפיי י אִׁ  ְזן דִׁ

 )ֹזאת ַהתֹוָרה ַויִַׁגׁש ג(
*** 

 

ה ְוִיְפרּו וִַּירְ  ְחזּו בָׁ ִים ְבֶאֶרץ ֹגֶשן וַּיֵּאָׁ ל ְבֶאֶרץ ִמְצרַּ אֵּ ָזאְגט  בּו ְמֹא,,וַּיֵֶּשב ִיְשרָׁ
"י,  ִים.ַרׁשִׁ ֶאֶרץ ִמְצרַּ ן? ְבֶאֶרץ ֹגֶשן ֶשִהיא מֵּ יכָׁ  ְוהֵּ

יָט" יז מֹוַהָרא"ׁש ְׁשלִׁ ירָדאס א אִׁ י ָזאְגט  ,ַמְסבִׁ וי ֶדער ֶרבִׁ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' לֹויט וִׁ )לִׁ
יָמן קס"ט(  ים ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ַאֵליין,סִׁ יט אִׁ יְך, הִׁ יז ְפֵריילִׁ יד אִׁ ַאז ֶער  ַאז ֶווען ַא אִׁ

ית, ַו י ַהאְרֶבע ֲעֵביָרה פּון ְפַגם ַהְברִׁ ין דִׁ יְׁשט דּוְרְכַפאְלן אִׁ י ֲעֵביָרה ָזאל נִׁ וייל דִׁ
יג. יז ְטרֹויֶערִׁ  קּוְמט ָנאר ֶווען ֶמען אִׁ

יֶגע ַחַז"ל ָזא י ֵהיילִׁ ָיהּו ַרָבה ֵפֶרק ז'(:)תָ ְגן דִׁ יְׁשט ָדא ָנאְך ַאַזא  ָנא ְדֵבי ֵאלִׁ יז נִׁ "ֶעס אִׁ
יט ַאֶלע ְׁשֶלעכְ  יׁשּוף, אּון מִׁ יט כִׁ יט ֲעֵבירֹות, מִׁ יל מִׁ יז ַאזֹוי פִׁ  ע טֶ ָפאְלק, ָוואס אִׁ

 

 
 המשך בדף ב

 (22) 22,  גליון 2שנה                                                                             ק   לפ" גשנת תשע", ' טבתט, ויגשפרשת 

 
 ן זצוק"לתָׁ י נָׁ בִ ן רֶ ים פּורִ ּויפסִ וְ ִשיחֹות 

בֵּת ה ְבטֵּ רָׁ שָׁ ייט עַּ  צּו ִ,י יָׁאְרצַּ
 

ן ֶגעב ְׁ ט אֹויפְׁ  ִניש ְׁ
ֵאייְנָמאל ָהאט אֹויְסֶגעְבָראְכן ַא ְשֵריָפה 
ִאין ְ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 

ייֶער, אּון ֶדער ַבַעל ַהַבִית פּוֶנעם הֹויז ֵווייְנט זֵ 
ֶער זּוְכט ְצִוויְשן ִדי ִאיֶבערְבַלייֶבעִניְשן אֹויב 
ֶעס ִאיז ָנאְך ֶגעְבִליְבן ַא ַגאְנץ ְשִטיְקל ָהאְלץ 
ָאֶדער ַאייְזן, ָוואס ֶער ֶוועט ֶקעֶנען ִאיֶבער 
ִניְצן ֶווען ֶער ֶוועט צּוִריק אֹויְפבֹויֶען ֶדעם 

 הֹויז.
עָזאְגט ַפאר ַזייֶנע ָהאט ֶרִבי ָנָתן גֶ 

ֶמעְנְטְשן: "קּוְקט'ס ִווי ֶדער ֶמעְנְטש ִגיְבט 
ִניְשט אֹויף, ֲאִפילּו ַזיין הֹויז ָהאט 
ָאְפֶגעְבֶרעְנט, זּוְכט ֶער ָנאְך ַאְלץ ָוואס ֶעס ִאיז 
ִאיֶבער ֶגעְבִליְבן, אּון ֶער ֶוועט צּוִריק 

ע ַדאְרף ַא אֹויְפבֹויֶען ַזיין הֹויז, ִדי ֶזעְלבֶ 
ֶיעֶדער ִאיד טּוהן, ֲאִפילּו ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ָהאט 
ִאים ֶגעַכאְפט, אּון ִאים ִאיְנַגאְנְצן 

ָטאר ֶער ִניְשט אֹויְפֶגעְבן, ָנאר  ,ַפאְרְבֶרעְנט
אֹויְפזּוְכן ַביי ִזיְך ִדי ִביְסל גּוט'ס ָוואס ֶער 

ִמיט ֶדעם,  ָהאט ָנאְך ַביי ִזיְך, אּון ִזיְך ְפֵרייֶען
אּון ַאזֹוי ֶוועט ֶער ִזיְך צּוִריק אֹויְפבֹויֶען אּון 

 צּוִריק קּוֶמען צּום ֵאייֶבעְרְשְטן.
 )ְמקֹור ַהִשְמָחה, ִשיחֹות, אֹות ל"ב(

 

ט ִזיךְׁ  ַהאלְׁ  ֶדערְׁ
ֶרִבי ָנָתן ָהאט ֶגעַהאט ַא ַתְלִמיד ִמיְטן 

יז ֶגעֶווען ָנאֶמען ֶרִבי ָשאּול ֶטעְפִליֶקער, ֶער אִ 
ֵזייֶער ַא ְגרֹויֶסער ַצִדיק, ָדבּוק צּום 
ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶער ְפֶלעְגט ַא ַגאְנְצן ָטאג ֶרעְדן 
צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ֶגעִדיְנט ֶדעם 

 ֵאייֶבעְרְשְטן ִמיט ְגרֹויס ְמִסיַרת ֶנֶפש.
ָהאט ִאים ֶרִבי ָנָתן ַאָמאל ֶגעָזאְגט: 

ָהאב ָנאְך ִניְשט ַקיין ַהָנָאה פּון "ָשאּול, ִאיְך 
ִדיר, ָנאר ֶווען ִאיְך ֶוועל ֶזעהן ַאז דּו ֶוועְסט 

ֶוועְסט ִדיְך ַווייֶטער  ַאָראְפַפאְלן, אּון דּו
ֶדעְרַהאְלְטן, אּון צּוִריק קּוֶמען צּום 
ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶדעָמאְלט'ס ֶוועל ִאיְך ַהָנָאה 

 ָהאְבן פּון ִדיר".
 דף בהמשך ב



 ב
 

 יםרִ ּויפסִ וְ ִשיחֹות 
 ֶמעְסט ִזיְך, ֶווען ֶעס ֵגייט אֹויף ִאיםַווייל ֶדער ִעיָקר ֲחִשיבּות פּון ַא ִאיד 

ְשֶוועִריַקייְטן, ְברּוֲחִניּות ּוְבַגְשִמיּות, אּון ֶער ֶדעְרַהאְלט ִזיְך, אּון  ַאִריֶבער
 צּום ֵאייֶבעְרְשְטן.ָנאְכַאָמאל אּון ָנאְכַאָמאל צּוִריק  ֶער קּוְמט

 )ְמקֹור ַהִשְמָחה, ִשיחֹות, אֹות מ"ב(
 

ן ָראכְׁ ן צו ב ְׁ ט ֶווערְׁ  ִניש ְׁ
פּון ָאְנַפאְנג ֶווען ֶרִבי ָנָתן ִאיז ְמקּוָרב ֶגעָוואְרן צּום ֶרִבי'ן, ָהאט ֶער ִזיְך 

ט ַאזֹוי גּוט ֵאייְנָמאל ָאְפֶגעֶרעְדט ַפאְרן ֶרִבי'ן ַאז ֶער ָהאט ִניְשט ֶגעַדאְוונְ 
יֹום ִכיפּור, ֶער ָהאט ִניְשט ִאיְנִזין ֶגעַהאט ָדאס ַדאֶוועֶנען ֶגעֶהעִריג ִווי ֶמען 

 ַדאְרף.
ָהאט ִאים ֶדער ֶרִבי ֶגעָזאְגט: "ַאז ֶמען ַדאֶוועְנט ִניְשט יֹום ִכיפּור, 

ְך יֹום ִכיפּור ַדאֶוועְנט ֶמען צּו ָמאְרְגְנ'ס ַביי ָגאט'ס ָנאֶמען" )ַא ָטאג ָנא
 רּוְפט ֶמען "ָגאט'ס ָנאֶמען"(.

ָדאס ֵמייְנט ַאז ֶמען ָטאר ִניְשט ֶוועְרן צּוְבָראְכן פּון ַקיין שּום ַזאְך, 
אֹויב ָהאְסטּו ִניְשט ֶגעַדאְווְנט גּוט ַהייְנט, ֶוועְסטּו ָמאְרְגן ַדאֶוועֶנען 

 ּוְבָראְכן ֶוועְגן ֶדעם.ֶבעֶסער, ֶמען ָטאר ָאֶבער ִניְשט ֶוועְרן צ
 )ִאיָלן ַהַחִיים אֹות קי"ג(

ן פְׁ ָראנְׁ ל ב ְׁ ֶלעש ְׁ  ַא פְׁ
ֶזעֶנען ָדא ֲחִסיִדים ָוואס ַהאְלְטן ְשֶטעְנִדיג ַא ְפֶלעְשל ְבָראְנְפן אּוְנֶטעְרן ִקיְשן,  ֵאייְנָמאל ָהאט ֶמען ֶדעְרֵצייְלט ַפאר ֶרִבי ָנָתן, ַאז ֶעס

צּוִריק ְשָלאְפן, ַווייל ֵזיי  ֵזיי ֶוועְקן ִזיְך אֹויף, אּון ֶזעֶען ַאז ָמִשיַח ִאיז ָנאְכִניְשט ֶגעקּוֶמען, ְטִריְנְקן ֵזיי ִזיְך ָאן אּון ֵלייְגן ִזיְך אּון ְגַלייְך ֶווען
ע, ַווייל ֶווען ֶמען ְשָלאְפט ֶקען ֶמען ִניְשט טּוהן ַקיין ָזאְגן ַאז ִווי ַלאְנג ָמִשיַח ִאיז ָנאְכִניְשט ָדא, ַדאְרף ֶמען ַאייְנְשֶלעְפן ֶדעם ֵיֶצר ָהרַ 

 ֲעֵבירֹות.
ְשן, אּון ְגַלייְך ֶווען ֶמען ָהאט ֶרִבי ָנָתן אֹויף ֶדעם ֶגעָזאְגט: "ָדאס ִאיז ִניְשט ַקיין ֵעָצה, ָנאר ֶמען ַדאְרף ֵלייְגן ַא ְתִהִלים אּוְנֶטעְרן ִקי

ְשְטן עהט ַאז ָמִשיַח ִאיז ָנאְכִניְשט ָדא, ָזאל ֶמען ַארֹויְסֶנעֶמען ֶדעם ְתִהִלים'ל, אּון ִזיְך אֹויְסֶבעְטן ַביים ֵאייֶבעְר ְשֵטייט אֹויף, אּון ֶמען זֶ 
 ַאז ֶער ָזאל אּוְנז ַראֶטעֶווען פּוֶנעם ֵיֶצר ָהַרע".

 )ְמקֹור ַהִשְמָחה, ִשיחֹות, אֹות מ"ח(

ן אֵ  ן ַפארְׁ ֵציילְׁ ןַאֶלעס ֶדערְׁ טְׁ ש ְׁ ערְׁ ֶ  ייב 

עֶהעְרט ַאז ַביים ֶרִבי'ן ִאיז ֶרִבי ָנָתן ִאיז ִדי ֶעְרְשֶטע ָמאל ֶגעקּוֶמען צּום ֶרִבי'ן ִאין ִדי ְסִליחֹות ֶטעג ַפאר ֹראש ַהָשָנה, ֶווען ֶער ָהאט גֶ 
ט'ס ִדי ֶעְרְשֶטע ָמאל אֹויף ֹראש ַהָשָנה, אּון ֶער ִאיז שֹוין ֶדער ִעיָקר צּו קּוֶמען צּו ִאים אֹויף ֹראש ַהָשָנה, ִאיז ֶער ֶגעקּוֶמען ֶדעָמאלְ 

ֶרת ְיֵמי ְתשּוָבה.  ָדאְרט ֶגעְבִליְבן אֹויף ַגאְנץ ֲעֹשֶ
ַאדּוְרְך, ֶדער ים אִ אֹויף  יטִאין ֵאייֶנע פּון ִדי ֶטעג ִאיז ֶער ַאַריין צּום ֶרִבי'ן, אּון ִזיְך אֹויְסֶגעֶרעְדט ַזיין ַגאְנֶצע ַהאְרץ, ַאֶלעס ָוואס ֵגי

אט ִאים ֶדער ֶרִבי ֶרִבי ָהאט ִאים ְמַחֵזק ֶגעֶווען, אּון ָהאט ִאים ֶגעָזאְגט ֶגעִוויֶסע ַהְנָהגֹות ִווי ַאזֹוי ִזיְך צּו ִפיְרן, ֶדעְרָנאְך הָ 
 ְמַחֵזק ֶגעֶווען. ַארֹויְסֶגענּוֶמען אֹויְפ'ן ַגאס ַפאר ַא ְשַפאִציר, אּון ֶדער ֶרִבי ָהאט ִאים ֵזייֶער

"אּון ַווייֶטער ִאיז ֵזייֶער גּוט ִאיְנְצִוויְשן ָהאט ֶדער ֶרִבי ַארֹויף ֶגעֵלייְגט ַזיין ֵהייִליג ַהאְנט אֹויף ֶרִבי ָנָתן'ס ַאְקְסל, אּון ִאים ֶגעָזאְגט: 
 ען ֶרעְדט ִזיְך אֹויס ַפאר ַאן ֱאֶמת'ן גּוְטן ְפַרייְנד!"ַאז ֶמען ֶרעְדט ִזיְך אֹויס ָדאס ַהאְרץ ַפאְרן ֵאייֶבעְרְשְטן, ַאזֹוי ִווי מֶ 

ַווייל ָוואס ֶעס ֶוועט  , ָהאט ֶרִבי ָנָתן ֶגעָזאְגט, ַאז ֶדעָמאְלט'ס ָהאט ֶער ַפאְרְשַטאֶנען ַאז ֶער ֶוועט שֹוין ִזיֶכער ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד
ֶצר ָהַרע ֶוועט ִאים ֶוועְלן צּוְבֶרעְכן, ָוואֶסעֶרע ְשֶטערּוְנֶגען ֶער ֶוועט ָנאר ָהאְבן, ֶוועט ֶער ַאֶלעס ָוואס ֶדער יֵ  ָנאר אֹויף ִאים ַאדּוְרְך ֵגיין, 

 ְפן.ֶדעְרֵצייְלן ַפאְרן ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶוועט ִאים ִזיֶכער ֶהעלְ 
 (תכ"ג יקדִ צַ ת הַ לַ ע  פְ  – ר, ַאְנֵשי מֹוֲהַר"ן ד')כֹוְכֵבי אוֹ 

ז יין ִאין ַהאלְׁ ֵ  ַא ב 

ְטן ֶעְסן ָהאט ִזיְך ִאים ֵאייְנָמאל ִאיז ֶרִבי ָנָתן ֶגעֶווען אּונֶטעְרֶוועְגְנ'ס, אּון ֶער ָהאט ֶגעֶגעְסן ַנאְכְטָמאל ִאין ַא ַגאְסט הֹויז, ִאיְנִמי
אּון ֶער ָהאט ִזיְך ֶגעְשִטיְקט ַרֲחָמָנא ִליְצָלן, ַזיין ַבאְגֵלייֶטער ָהאט ִזיְך ֵזייֶער ֶדעְרְשָראְקן, ָאֶבער ֶדער ֶגעְשֶטעְלט ַא ֵביין ִאין ַהאְלז, 

 ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ֶגעָהאְלְפן ַאז ֶער ָהאט ַאָראְפֶגעְשלּוְנֶגען ֶדעם ֵביין אּון ֶער ִאיז ֶגעַראֶטעֶוועט ֶגעָוואְרן.
הֹויְבן ַמיין ָקאפ י ָנָתן ֶגעָזאְגט ַפאר ַזיין ַבאְגֵלייֶטער: "ָהאְסטּו ֶגעֶזעהן ַאז ֶווען ִאיְך ָהאב ִמיר ֶגעְשִטיְקט ָהאב ִאיְך אֹויְפֶגעָהאט ֶרבִ 

יְשט ֶגעֶקעְנט ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ָהאב אֹויף ַארֹויף? ֶווען ִאיְך ָהאב ֶגעִפיְלט ַאז ִאיְך ָהאב ִניְשט ַקיין שּום ֵעָצה, ִאיְך ָהאב ֲאִפילּו נִ 
 ָכאְטש ֶגעקּוְקט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ִמיר ֶגעָהאְלְפן". ִאיְך

קּוְקן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶמען ַדאְרף טּוהן  ַווייל ֲאִפילּו ֶווען ֶמען ִפיְלט ַאז ֶמען ֶקען ִניְשט ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ַדאְרף ֶמען ָכאְטש
 ָכאְטש ָוואס ֶמען ֶקען. 

 )כֹוְכֵבי אֹור, ַאְנֵשי מֹוֲהַר"ן, ח'(

ןאֹויךְׁ ט ָהאֵאִלָיהו  ַהָנִביא  טְׁ ש ְׁ ערְׁ ֶ ט צו ם ֵאייב   ֶגעֶרעדְׁ
ָהאט ֶדער ֶרִבי ֶגעָזאְגט ער טֶ עפֶ ְש  ,ֶווען ֶדער ֶרִבי ִאיז ֶגעֶווען ִאין ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל ִאיז ֶער אֹויְך ֶגעַגאְנֶגען צּו ִדי ְמָעַרת ֵאִלָיהּו ַהָנִביא

ין ִדי ְמָעָרה פּון ֵאִלָיהּו ַהָנִביא, ָהאב ִאיְך ִזיְך אֹויְסֶגעָמאְלט ִווי ֵאִלָיהּו ִאיז ָדאְרט ֶגעְשַטאֶנען אּון ַפאר ֶרִבי ָנָתן: "ֶווען ִאיְך ִבין ֶגעֶווען אִ 
 ֶגעֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן".

ַאז ֵאִלָיהּו ַהָנִביא ִאיז אֹויְך ֶגעֶווען ַא  ָהאט ֶרִבי ָנָתן ֶגעָזאְגט ַאז ֶער ָהאט ֶגעַהאט פּון ִדי ֶוועְרֶטער ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ִהְתעֹוְררּות,
ָהאט ֶער זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו  ֶמעְנְטש, ַא ָבָשר ָוָדם אֹויף ֶדער ֶוועְלט, ָנאר ֶער ָהאט ַאַסאְך ֶגעֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון דּוְרְך ֶדעם

ַאז ַאֶלע )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן ק'( ִהיְמל ֶלעֶבעִדיֶגעְרֵהייט, ַאזֹוי ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט  יןַאֶזעְלֶכע ְגרֹויֶסע ַמְדֵריגֹות, ִביז ֶער ִאיז ַארֹויף אִ 
 עְרְשְטן.ַצִדיִקים ֶזעֶנען צּוֶגעקּוֶמען צּו ֵזייֶעֶרע ַמְדֵריגֹות, ָנאר דּוְרְך ֶדעם ָוואס ֵזיי ָהאְבן ַאַסאְך ֶגעֶרעְדט צּום ֵאייבֶ 

 עְרְשְטן.ֶיעֶדער ִאיד אֹויְך זֹוֶכה ַזיין צּו ַאֶלעס ָוואס ֶער ִוויל, אֹויב ֶער ֶוועט ִזיְך צּוֶגעֹוואֹויֶנען צּו ֶרעְדן צּום ֵאייבֶ ֶדעְרַפאר ֶקען  אּון
 (יק, רמ"אדִ צַ ת הַ לַ ע  פְ  – )כֹוְכֵבי אֹור, ַאְנֵשי מֹוֲהַר"ן כ"ג

   

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

יִׁים", ֶדעְרַפאר ְצרִׁ י מִׁ וי דִׁ יְדן ָהאְבן ֶגעמּוזְ  ַזאְכן, וִׁ י אִׁ ט ֶווען דִׁ
ין ְצַריִׁם, ָהאט זֵיי יֹוֵסף ַאַרייְנֶגעְׁשֶטעְלט אִׁ י  ֵגיין ַקיין מִׁ ֹגֶׁשן, דִׁ

ָיא  "ֹגֶשן"ָוואְרט  יַמְטרִׁ יז ְבגִׁ ה","ִש אִׁ עם ַאז דּוְרְך דֶ  ְמחָׁ
יְׁשט ֶוועְרן  יְך, ֶוועְלן זֵיי נִׁ ָוואס זֵיי ֶוועְלן ַזיין ְפֵריילִׁ
י  י טּוְמָאה פּון דִׁ ָנאְכֶגעְׁשֶלעְפט, ַחס ְוָׁשלֹום, ָנאְך דִׁ

יִׁים. ְצרִׁ  מִׁ
"י ָזאְגט,  יז ְפַׁשט ָוואס ַרׁשִׁ ן? ְבֶאֶרץ ֹגֶשן ָדאס אִׁ יכָׁ ְוהֵּ

ִים ֶאֶרץ ִמְצרַּ י אִׁ ֶשִהיא מֵּ ילּו דִׁ ין ֶדעם , ַאז ֲאפִׁ יְדן ֶזעֶנען אִׁ
ין  ְצַריִׁם, ָזאְלן זֵיי ַזיין אִׁ יז  "ֹגֶשן"ָטֵמא'ֶנעם ַלאְנד מִׁ ָוואס אִׁ

ָיא " יַמְטרִׁ הִש ְבגִׁ יְך, ְמחָׁ ", ַווייל אֹויב זֵיי ֶוועְלן ַזיין ְפֵריילִׁ
יְׁשט ָהאְבן אֹויף זֵיי קַ  יִׁים נִׁ ְצרִׁ י מִׁ י טּוְמָאה פּון דִׁ יין ֶוועט דִׁ

יָטה.  ְׁשלִׁ
 את ַהתֹוָרה ַויִַׁגׁש ח()זֹ 

 

 



 ג
 

 ְוִסיפּוִריםִשיחֹות 
 

עט אוֹ  קֹוֶדם ֶ ָנָסה יףב  רְׁ ַ  פ 
 ל"זַ  ָנָתן ֶרִבי ֵהייִליְגן צּום ִאיד אַ  ֶגעקּוֶמען ִאיז ַאָמאל

, ֵעצֹות ְצֵוויי ֶגעְבן ִאים ָזאל ֶער ֶגעֶבעְטן ִאים ָהאט אּון
, ִאיד ֶעְרִליְכן ַאן ַזיין ֶקען ֶמען ִוויַאזֹוי רּוְחִניּות אֹויף ֵאייְנס
 ָהאט. ַפְרָנָסה ָהאְבן ֶקען ןֶמע ִווי ַגְשִמיּות אֹויף ֵאייְנס אּון
 ֶבעט דּו: "ֶגעֶעְנְטֶפעְרט ל"זַ  ָנָתן ֶרִבי ֵהייִליֶגער ֶדער ִאים
 ַאז ֶאֶמת ַאן ִמיט ְשִפיְרְסטּו ָדאס ַווייל, ַפְרָנָסה אֹויף ָנאר
 ֶגעָזאְגט ָהאט ֶרִבי ֵהייִליֶגער ֶדער אּון, ִדיר ֶפעְלט ֶעס

 ָכל בֹוֵרא ֶדעם ֶבעט ִאיד אַ  ַאז'( ט ִסיָמן' א ֵחֶלק ן"מֹוֲהרַ  ִליקּוֵטי)
 פּון טֹויֶעְרן ִדי אֹויף ִאים ִזיְך ֶעְפְנט ֶאֶמת ַאן ִמיט עֹוָלִמים

 ֶעס ִווי ַאזֹוי אּון. ַדאְרף ֶער ָוואס ְקִריְגט ֶער אּון, ִהיְמל
 דּו אּון, ְשַטאְרק ֵזייֶער ְשִפיְרְסטּו ָדאס ַפְרָנָסה ִדיר ֶפעְלט

 ֶדעם אֹויף ֶבעְטן ֶוועְסט דּו ַאז, ֶאֶמת ַאן ִמיט ֶעס ֵמייְנְסט
 דּו ָוואס ַהאְרץ ֶצעְבָראְכן אַ  ִמיט אּון ֶאֶמת ַאן ִמיט

 ִניְשט ֶקעְנְסט דּו אּון, ַפְרָנָסה ִדיר ֶפעְלט ֶעס ַווייל, ָהאְסט
 

 ִזיְך ָזאל ֶמעְנְטש ֶדער ַאז ֶדעם פּון ֶמען ֶזעט". אֹויֶכעט רּוְחִניּות אֹויף ֶבעְטן ֶקעֶנען שֹוין ועְסטּווֶ  ֶדעָמאְלְטס, ִקיְנֶדער ִדי ִמיט ַווייב ַדיין ַזיין ְמַפְרֵנס
 ֵמייְנְסט דּו אּון ְרָנָסהפַ  ַקיין ִניְשט ָהאְסט דּו ַאז ֵוויי ֵזייֶער טּוט ִדיר ִווי ַאזֹוי אּון, ֵוויי ְבֶאֶמת ִאים טּוט ֶעס ָוואס ֶבעְטן ָזאל ֶער אּון ַנאְרן ִניְשט
 , עֹוָלִמים ָכל בֹוֵרא ֶדעם ֶבעְטן ָנאר ֵעָצה ִדי ִאיז ִאיֶבעְרֶדעם, ֶאֶמת ַאן ִמיט ֶעס

 (מ"בִמְכָתב  'אֵחֶלק ְבִאיִדיש  )ַאֶשר ַבַנַחל

ֵטיין ֲחצֹות ש ְׁ ִטיֶגער ִווי אֹויפְׁ  ִוויכְׁ
ג ֶגעֶגעְבן ר ָפשּוט, ִווי ַא ָפשּוט'ֶער ִאיד, ֶער ְפֶלעְגט ִזיְצן ִמיט ַזיין ַווייב ִאין ִקיְנֶדער ַביים ִטיש, ֶער ָהאט ַאְכטּונְ ֶרִבי ָנָתן ְפֶלעְגט ִזיְך ִפיְרן ֵזייעֶ 

 ְבָרָכה'ס ִווי ֶמען ַדאְרף.-ַאז ַזייֶנע ִקיְנֶדער ָזאְלן ִזיְך ַוואְשן אּון ַמאְכן ְבָרכֹות אּון ָנאְך
 ט ָזאְגן: "ִזיְך ָאְפצּוֶגעְבן ִמיט ִדי ִקיְנֶדער ִאיז ִמיר ִוויְכִטיֶגער ִווי אֹויְפְשֵטיין ֲחצֹות".ֶער ְפֶלעגְ 

ֶגען ְשָלאְפן ן ֶער ִאיז ִניְשט ֶגעַגאנְ ַווייל ִוויְנֶטער ֶווען ַזייֶנע ִקיְנֶדער ֶזעֶנען ַאֵהיים ֶגעקּוֶמען ְשֶפעט פּון ֵחֶדר, ָהאט ֶער ֶגעַוואְרט אֹויף ֵזיי, אּו
ן, אּון ֶבעְנְטְשן ִבְרַכת ַהָמזֹון, ָכאְטש ֶער ָנאר ֶער ָהאט ִזיְך ָאְפֶגעֶגעְבן ִמיט ִדי ִקיְנֶדער אּון ֶגעֶזעהן ַאז ֵזיי ָזאְלן ַדאֶוועֶנען אּון ִזיְך ַוואְשן צּום ֶעסְ 

 ֵטיין צּו ֲחצֹות, ָהאט ֶער ִזיְך ָאְנֶגעְשְטֶרעְנְגט אּון ִזיְך ָאְפֶגעֶגעְבן ִמיט ַזייֶנע ִקיְנֶדער.ָהאט ֶבֱאֶמת ֶגעָוואְלט ֵגיין ְשָלאְפן צּו ֶקעֶנען אֹויְפשְ 
 )ִאיָלן ַהַחִיים אֹות צא(

יי ִדיר ִאיז אֹויךְׁ  ֹוָרה ָדאב ַ רֹויֶסע סֹודֹות ַהת   גְׁ
 .ִשידּוְך ַפאר ֶיעְדן ֶרִבי ָנָתן ָהאט ֶגעָזאְגט ַאז ֶעס ִאיז ָדא ַבאַהאְלְטן ְגרֹויֶסע סֹודֹות, ִווי ַאזֹוי ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִפיְרט צּו ַא

אט ִניְשט ַקיין ֶגעְלט צּו קֹויְפן ַמָתנֹות ַפאר ַזיין ַכָלה ֵאייְנָמאל ָהאט ִזיְך ַא ָחָתן ָאְפֶגעֶרעְדט ַפאר ֶרִבי ָנָתן ַאז ֶעס ֵגייט ִאים ֵזייֶער ְשֶווער, ֶער הָ 
 וען ֶער ָהאט ֶגעְטָראְפן ַזיין ַכָלה, ָהאט ֶער א.א.וו. ָהאט ִאים ֶרִבי ָנָתן ֵזייֶער ְמַחֵזק ֶגעֶווען אּון ֶגעָזאְגט: "ַביי ַיֲעֹקב ָאִבינּו ִאיז אֹויְך ַאזֹוי ֶגעֶווען וֶ 

 
 

 המשך בדף ד
 

י  ֲעִשיֹות           ִספּורֵּ  מַּ

 

ת ַהֶמֶלךְׁ  ה א' ֵמַאֵביַדת ב ַ ֶ  ַמֲעש 
ִריֶער ג פו ן פְׁ ֶזעצו נְׁ  ָפארְׁ

 

מֹון                      ַנֲהֵרי סְׁ  ֲאַפרְׁ
 

ֶדער  
ֵיֶצר ָהַרע ְפרּוִביְרט אֹויף ַאֶלע ֶוועְגן צּו ַמְכִשיל ַזיין ֶיעְדן ֶמעְנְטש ִמיט ֲעֵבירֹות, 

עֶמען ִאין ִדי ֶהעְנט ַאַריין, ֶער ִוויל ָאְנֵהייְבן ִמיט ַא ָאֶבער ֶווען ַא ִאיד ִוויל ִזיְך נֶ 
ְשַטאְרַקייט צּו ְתשּוָבה טּוהן אּון צּוִריק קּוֶמען צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶדעָמאְלט'ס ִאיז 
ִזיְך ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ָנאְך ַאַסאְך ֶמער ִמְתַגֵבר, ֶדעְרַפאר ִאיז ִדי ִעיָקר ֵעָצה צּו ֶבעְטן 

 ַאַסאְך ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ֶער ֶוועט ִזיֶכער ֶהעְלְפן.

ַא ֶמעְנְטש  
ֶקען ָאְפְשָלאְפן אֹויף ִדי ֶוועְלט ַזייֶנע ַגאְנֶצע ִזיֶבעִציג ָיאר אֹויף ֶדער ֶוועְלט, 
ֲאִפילּו ֶער ִאיז אֹויף, ֶער ֵגייט אּון קּוְמט, אּון ֶער ֵגייט ָאן ִאין ֶלעְבן, ָאֶבער ַזיין 
ֹמַח ְשָלאְפט, ַווייל ִווי ַלאְנג ַא ֶמעְנְטש ְטַראְכט ִניְשט פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶער 

 .ֶלעְבט ִניְשט ִמיְטן ֵאייֶבעְרְשְטן, ֵהייְסט ַאז ֶער ְשָלאְפט

ֶדער ְמָשֵרת ִאיז ֶדער גּוף ָוואס  
ִביְזט ַטאֶקע דּו ְנָשָמה, ִדי ַבאִדיְנט ִדי ְנָשָמה, ָהאט ֶדער גּוף ֶגעָזאְגט צּו 

אְסט ִניְשט הָ דּו ֶגעְשָלאְפן, דּו ָהאְסט ִניְשט ֶגעְטַראְכט פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, 
ֶגעְטַראְכט פּון ַתְכִלית, ָאֶבער ִאין ִדי ֶזעְלֶבע ַצייט ָהאט ִזיְך ֶדער גּוף ִניְשט 
ֶגעָלאְזט ַנאְרן, ֶמען ֶזעהט ַאז ַביים גּוף ָלאְזט ֶמען ִזיְך ִניְשט ַנאְרן, ֶמען ֶזעהט ַאז 

ָוואס ָזאל ֶמען ִזיְך ִניְשט ָאְפֶלעְרֶנען ֶמען ָזאל ִניְשט ְבַלייְבן הּוְנֶגעִריג, ְמֵמיָלא ַפאְר 
צּו טּוהן ִדי ֶזעְלֶבע אֹויְך ַביי ִדי ְנָשָמה, ַאַרייְנצּוַכאְפן ִמְצֹות ּוַמֲעִשים טֹוִבים, אּון 

 ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן.
 )ָפאְרֶזעצּוְנג קּוֶמעְנִדיֶגע ָוואְך אי"ה(

 (א"הנחל יתרו תשנתוך )
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ליון יעדע וואך אויף אימעיל, ווי אויך צו אדוועטייזן אינעם גליון צו באקומען דעם ג

 Breslevcenter@gmail.com פארבינט אייך צו:
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 מוסדותינו הק' ~ ~ נייעס אינערהאלב
 

 

 

 אנשי שלומינו פרייען זיך
 ה פון אן אייניקל ביי מוהרא"שביי די חתונ

דינסטאג נאכט איז פארגעקומען א שיינע חתונה פון אן אייניקל די וואך 
פון מוהרא"ש, די כלה איז א טאכטער פון הרה"ח ר' ברוך שטערן שליט"א 

 חדב"ן.
עס זענען זיך צוזאם געקומען א גרויסער ציבור אנשי שלומינו, ווי מען 

וכה געווען צו מקורב ווערן דט אז מיר האבן זהאט געטאנצן און זיך געפריי
צום הייליגן רבי'ן וואס לערנט אונז דער וועג ווי אזוי צו זיין נאנט צום 

א איז "שליטמוהרא"ש  זאאייבערשטן שטענדיג, און אז מיר זענען זוכה 
 לערנט אונז אויס אלע הייליגע לימודים פון רבי'ן. וןאמיט אונז, 

 !אלקיםוצדיקים ישמחו יעלצו לפני 
 

*** 
 הערליכע שב"ק אין נייעם

 בית המדרש "התאחדות התלמידים"
 שיעורים אין רבי'נס תורות במשך דעם שבת

 

דעם שב"ק איז אדורך גאר שיין אינעם נייעם בית המדרש "התאחדות 
התלמידים", עס זענען זיך צוזאם געקומען א שיינער עולם חשובע 

 יעורים.אינגעלייט עובדי ה' צו מיטהאלטן די תפלות און ש
, א פרישע שיעור האט מען אנגעהויבן "אין בית המדרש בלא חידוש"

אין בית המדרש, פרייטאג צונאכט'ס נאכן דאווענען, ווי מען לערנט פאר 
, צו פארשטיין קלאר וואס דער רב דעם הייליגן ספר ליקוטי מוהר"ן בעיון

 רבי לערנט אונז.
ווענען, אזוי ווי עס איז אינדערפרי איז דא א קידוש יעדע וואך נאכן דא

איינגעפירט אין אלע ברסלב'ע בתי מדרשים, און מען לערנט פאר סיפורי 
 מעשיות.

שלש סעודות לערנט מען ווייטער פאר דעם רבי'נס לימודים אויף די 
 פרשת השבוע.

ווי עס האבן זיך אויסגעדרוקט די מתפללים איז דאס געווען א שיינער 
יך מחזק געווען אינאיינעם מיטן רבי'נס געהויבענער שבת, מען האט ז

 לימודים, וואס דאס געבט כח און מוט אנצוגיין פאר די גאנצע וואך.
 ה אכסוף נועם שבת!-ק

*** 
 

 שיינע שידוך געשלאסן פון תלמוד הישיבה
 נאך א חתן אין רעזולטאט פון מסכת תענית

פון  די וואך איז נאך א תלמוד הישיבה געווארן א חתן אין רעזולטאט
 מסכת תענית.

ווי באקאנט האט מוהרא"ש צוגעזאגט פאר די בחורים פארגאנגענעם 
יאר אז ווער עס וועט ענדיגן מסכת תענית פערציג מאל וועט א חתן ווערן, 
די בחורים האבן זיך זייער שטארק צוגעכאפט דערצו, און רוב בחורים 

הילף זענען  האבן געענדיגט פערציג מאל תענית, און מיטן אייבערשטנ'ס
 שוין צענדליגע בחורים חתנים געווארן למזל טוב.

יעצט איז צוגעקומען נאך א חתן, הבחור החתן ישראל קרויס נ"י, א זוהן 
פון הרה"ח משה יעקב יוסף קרויס הי"ו פון מאנטשעסטער יע"א מחשובי 
אנ"ש, וואס איז א חתן געווארן למזל טוב עב"ג א טאכטער פון מו"ה יעקב 

נדארסקי הי"ו אן איידעם פון הרה"ח אברהם חיים פארקאש משה אי
שליט"א מחשובי אנשי שלומינו וואס פירט אן דעם בית המדרש היכל 

 הקודש אין קרית יואל.
מיר וואונטשן אים אלע אז עס זאל זיין א קשר של קימא, און ער זאל 

 האבן דורות ישרים ומבורכים מיט שמחה ונחת א גאנץ לעבן.
 תקבל!דבר נאה ומ

 

 סימן טוב ומזל טוב
 ן א הארציגן מזל טוב פארטשמיר וואונ

 נ"י ישראל קרויסהבחור החתן 
 וואס איז א חתן געווארן למזל טוב

דער אייבערשטער זאל העלפן אז עס זאל זיין א קשר של קימא, און ער 
 זאל האבן דורות ישרים ומבורכים מיט שמחה ונחת א גאנץ לעבן

 

 ְוִסיפּוִריםיחֹות ִש 
 

ָגאְרִניְשט ֶגעַהאט ַקיין ֶגעְלט" ָהאט ֶדער ָבחּור ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ִווי ַאזֹוי 
אְך ִניְשט ֶגעֶווען ֶקעְנט ִאיר ִמיר צּוְגַלייְכן צּו ַיֲעֹקב ָאִבינּו? ָדאְרט ִאיז דָ 
ְטן ְגרֹויֶסע סֹודֹות ַקיין ָפשּוֶטע ַזאְכן, ֶעס ִליְגט ִאין ִדי ַמֲעִשיֹות ַבאַהאלְ 

ַהתֹוָרה" ָהאט ֶרִבי ָנָתן ִאים ֶגעָזאְגט: "ַביי ִדיר ִאיז אֹויְך ַבאַהאְלְטן 
 ְגרֹויֶסע סֹודֹות ַהתֹוָרה!"

ַווייל ַביי ַא ֶיעְדן ִאיד, ָוואס ֶעס ֵגייט ָנאר אֹויף ִאים דּוְרְך, ִליְגט 
ן ֶדעְרַפאר ַדאְרף ֶמען ִזיְך ֵזייֶער ִאין ֶדעם ַבאַהאְלְטן סֹודֹות ַהתֹוָרה, אּו

ְשַטאְרְקן, ֲאִפילּו ֶווען ֶמען ֵגייט דּוְרְך ְשֶוועֶרע ַצייְטן, ָזאל ֶמען ָנאר 
קּוֶמען צּום ֵאייֶבעְרְשְטן אּון ִאים ַאֶלעס ֶדעְרֵצייְלן, ֶוועט ֶדער 

 ֵאייֶבעְרְשֶטער ִזיֶכער ֶהעְלְפן. 
 (קונטרס מציאת הזיווג בסופו)

 

 

 טבא וגדיא יאהזלא מ
 ן א הארציגן מזל טוב פארטשמיר וואונ

 ו"הי ואל ווערצבערגערי ה"ומ
 מ"טון זיין מיידעלע למזל טוב בשפו די געבורטו צ

 

ר זאל זעהן אסאך אידיש עדער אייבערשטער זאל העלפן אז 
 נחת פון דעם קינד און פון אלע קינדער געזונטערהייט, 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
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 
 

ה, ִים ִלְפֵני ְמנַּשֶׂ ְפרַּ ת אֶׂ ם אֶׂ ְנט צּו ַיֲעֹקב ָאִבינּו ָהאט ֶגעֵלייְגט ַזיין ֶרעְכֶטע ַהא וַּיָׁשֶׂ
ה ִאיז ֶבעְנְטְשן קֹוֶדם ֶאְפַרִים, אּון ֶווען יֹוֵסף ָהאט ִאים אֹויְפֶגעֶמעְרְקט, ַאז ְמַנשֶ 

ֹויְך א , ָהאט ִאים ַיֲעֹקב ָאִבינּו ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ִאיְך ֵווייסֶדער ֶעְלֶטעֶרער, ֶדער ְבכֹור
 עְסט ֶוועְגן ִוויל ִאיְך קֹוֶדם ֶבעְנְטְשן ֶאְפַרִים.פּון ֶדעם, ָאֶבער פּון דֶ 

)ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן מֹוַהָרא"ש ְשִליָט"א ִאיז ָדאס ַמְסִביר, לֹויט ִווי ֶמען ֶזעהט פּון ֶרִבי'ן 
יין ַזייט ַאז ֶעס ִאיז ָדא ְצֵוויי ַזאְכן ַביים ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, פּון אֵ ִסיָמן צ"ז( א' ֵחֶלק 

, אּון פּון "סּור ֵמָרע" ֶמען ַדאְרף ַאֶוועְקֵגיין פּון ְשֶלעְכט'ס, ִניְשט טּוהן ַקיין ֲעֵבירֹות
ּוט'ס, ֶמען ַדאְרף טּוהן ַאַסאְך ִדי ַאְנֶדעֶרע ַזייט "ַוֲעֵשה טֹוב" ֶמען ַדאְרף טּוהן ג

 ִמְצֹות אּון ַמֲעִשים טֹוִבים.
ה"אּון ָדאס ִאיז ְמרּוָמז ִאין ִדי ֶנעֶמען פּון יֹוֵסף'ס ִקיְנֶדער,  ִאיז ַא ָלשֹון פּון  "ְמנַּשֶׂ

אְרגֶׂעְסן" ִני ֱאֹלִהים אֶׂת)ְבֵראִשית מא, נא( ִאין ָפסּוק ִווי ֶעס ְשֵטייט  "פַּ ל  ִכי נַּשַּ כָׁ
ִלי, אְרף ָדאס ֵגייט ַארֹויף ַאז ֶמען ַדאְרף ַפאְרֶגעְסן פּון ִדי ְשֶלעְכט'ס, ֶמען דַ  ֲעמָׁ

ִים"אֹויְפֶהעְרן צּו טּוהן ְשֶלעְכט'ס, אּון  ְפרַּ עְרן", ִאיז ַא ָלשֹון פּון  "אֶׂ אְרמֶׂ ָדאס "פַּ
 ַמֲעִשים טֹוִבים. ֵמייְנט ַאז ֶמען ַדאְרף ַפאְרֶמעְרן צּו טּוהן ַאַסאְך ִמְצֹות אּון

ן ִדי ֵבייֶדע ַזאְכן ַדאְרף ֶמען ָהאְבן, ָאֶבער ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ִחילּוֵקי ֵדעֹות ְצִוויְש 
ַהאְלְטן ַאז ֵהייִליֶגע ַצִדיִקים, ֶוועְלֶכעס ֶעס קּוְמט ְפִריֶער, ִדי ַבֲעֵלי מּוָסר ָהאְבן ֶגע

ע", קֹוֶדם קּוְמט  אְרף ֶמען ִזיְך ָאְפָשאְקֶלען פּון ַאֶלעם צּום ֶעְרְשט דַ "סּור ֵמרָׁ
 ְשֶלעְכט'ס, אּון ֶהעְרְשט ֶדעְרָנאְך ֶקען ֶמען ִזיְך ֶנעֶמען צּו טּוהן גּוט'ס.

ועט טֹוב ַהָקדֹוש ָהאְבן ֶגעַהאְלְטן ַפאְרֶקעְרט, אֹויב וֶ -םשֵ -יֶדער ִדי ַתְלִמיֵדי ַבַעלִוו
ּום סּור ֵמָרע, ֶמען ֶוועט ָנאר ַאְרֶבעְטן ִזיְך ֶמען קֹוֶדם ִזיְך ֶנעֶמען ָנאר צ

 , ֶוועט ָדאס ֶנעֶמען צּו ַלאְנג, אּון ֶמען ֵקייְנָמאל ִניְשטְרֶבעְטן ִאיְנַגאְנְצןאֹויְסצּואַ 
ְרְשט זֶׂעהן  "ֲעֵשה טֹוב",ָאְנקּוֶמען צּום  ען צּום עֶׂ אְרף מֶׂ אר דַּ עְרפַּ דֶׂ

ע ער גּוטֶׂ אְפן וָׁואס מֶׂ ייְנצּוכַּ רַּ ע זַּאְך, א אַּ ּון זַּאְכן, נָׁאְך אַּ ִמְצוָׁה, נָׁאְך אַּ גּוטֶׂ
ען זָׁאל אֹויְפהֶׂ  ז מֶׂ עְלְפן, אַּ עְרן צּו ִדי ֹכחַּ פּון ִדי ֵהייִליגֶׂע ִמְצֹות וֶׂועט שֹוין הֶׂ

 טּוהן ְשלֶׂעְכט'ס.
ְסיֹונֹות ִאין ַטאֶנען ִדי ְשֶוועֶרע נִ ָדאס ִאיז ְפַשט ִאין ָפסּוק, יֹוֵסף ָוואס ֶער ִאיז ַבייֶגעְש 

ּון ִדי ִמְצַרִים, ָהאט ֶגעַהאְלְטן ַאז ֶמען ִזיְך קֹוֶדם ָאְנְשְטֶרעְנֶגען צּו ַאֶוועְקֵגיין פ
 ִוויֶדער ,ְשֶלעְכט'ס, אּון ֶדעְרַפאר ָהאט ֶער ֶגעֵלייְגט ְמַנֶשה אֹויף ִדי ֶרעְכֶטע ַזייט

ת, ס קּוְמט ַא ְשֶוועֶרע ִביֶטעֶרע ָגלּואְך ָאֶבער ֶגעוואּוְסט ַאז עֶ ַיֲעֹקב ָאִבינּו ָהאט דָ 
ע ַזייט, צּו ִמיט ַאַסאְך ְשֶוועֶרע ִנְסיֹונֹות, ָהאט ֶער ֶגעֵלייְגט ֶאְפַרִים אֹויף ִדי ֶרעְכטֶ 

י ַווייְזן ַאז ִדי ֶבעְסֶטע ֶוועג ִאיז, ַאַרייְנצּוַכאְפן ִווי ֶמער גּוט'ס ֶמען ֶקען, אּון דִ 
 ין ְמֵמיָלא ַאֶוועק ַפאְלן.ְשֶלעְכט'ס ֶוועט שוֹ 

 )תֹוְך ַהַנַחל ֵליל ַשָבת קֹוֶדש ַוְיִחי תשס"ה(
*** 

ה, תָׁ שָׁ ם ִכי קָׁ תָׁ ְברָׁ ז, ְועֶׂ ם ִכי עָׁ פָׁ רּור אַּ ה ַיֲעֹקב ָאִבינּו ָהאט ֶגעָשאְלְטן ִדי ִמדָ  אָׁ
ְלֵקם פּון ַכַעס פּון ִשְמעֹון אּון ֵלִוי, אּון ֶער ָהאט ֶגעָזאְגט   ְביֲַּעֹקב וֲַּאִפיֵצם ֲאחַּ

 

 המשך בדף ב

 (31) 31,  גליון 2שנה                                                                 ק               לפ" גשנת תשע", טבת "זט, ויחיפרשת 

 
רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ

ֵשם  ~ רּוְך הַּ    ~ בָׁ
י ָזאְגט  יָמן מ"ד( ֶדער ֶרבִּ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' סִּ ַאז )לִּ

, ֶווען ֶמען ֱאמּוָנה ַבאקּוְמט ֶמען דּוְרְך ֶדעם מֹויל
ֶרעְדט פּון ֱאמּוָנה ֶמען ֶרעְדט פּוֶנעם 
ֵאייֶבעְרְשְטן, דּוְרְך ֶדעם ַבאקּוְמט ֶמען ֱאמּוָנה, 

יז ַאֵלייְנ'ס ֱאמּוָנה.  אּון ָדאס אִּ
יד  י ֶבעְסֶטע ַזאְך ֶווען ַא אִּ יז דִּ ֶדעְרַפאר אִּ

יג  יְך צּו, ְשֶטעְנדִּ ֶדעְרַמאֶנען ֶדעם צּו ֶגעוואֹויְנט זִּ
יל: ֶיעֶדע אֵ  ייֶבעְרְשְטן ַביי ֶיעֶדע ַזאְך, צּום ַבייְשפִּ

ְרֶצה ה',  ם יִּ ָמאל ָזאְגן ָברּוְך ה', ַחְסֵדי ה', אִּ
א.ד.ג. ַווייל ֶווען ֶמען ֶדעְרַמאְנט ֶדעם 
יג, ַבאקּוְמט ֶמען ַא ֵרייֶנע  ֵאייֶבעְרְשְטן ְשֶטעְנדִּ

ער ֱאמּוָנה, צּו ְגֵלייְבן ְקָלאר ַאז ָנאר דֶ 
י ֶוועְלט. יְרט דִּ  ֵאייֶבעְרְשֶטער פִּ

יק ֶווען ֶער  יר ַביי יֹוֵסף ַהַצדִּ אּון ָדאס ֶזעהן מִּ
ם ַביי פ ְצַריִּ ין מִּ יז ֶגעֶווען אִּ יַפר, ָזאְגט ֶדער אִּ ֹוטִּ

ית לט, ג( ָפסּוק  ּתֹו ְוֹכל )ְבֵראשִּ י ה' אִּ ַוַיְרא ֲאֹדָניו כִּ
יַח בְ  ָידֹו, ֶדער גֹוי ֲאֶשר הּוא ֹעֶשה ה' ַמְצלִּ

יַפר ָהאט ֶגעֶזעהן ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער פ ֹוטִּ
וי ַאזֹוי  יְך ַא ְפַראֶגע, וִּ יט יֹוֵסף, ְשֶטעְלט זִּ יז מִּ אִּ
יט  יז מִּ ֶזעהט ַא גֹוי ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער אִּ

יו", ֶער יֹוֵסף ם ָשגּור ְבפִּ "י "ֵשם ָשַמיִּ ? ָזאְגט ַרשִּ
יג גֶ  עֶרעְדט פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶער ָהאט ְשֶטעְנדִּ

יג ֶדעְרַמאְנט ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטְנ'ס  ָהאט ְשֶטעְנדִּ
ילּו ֶדער גֹוי ָהאט ֶגעֶזעהן ַאז  יז ֲאפִּ ָנאֶמען, בִּ

יְטן ֵאייֶבעְרְשְטן.  יֹוֵסף ֶלעְבט מִּ
אּון ָדאס טֹויְשט ֶדער ַגאְנֶצער ַמהּות פּוֶנעם 

יג  ֶמעְנְטש, ַא ֶמעְנְטש ָוואס ֶרעְדט ְשֶטעְנדִּ
יֶכער אּון ַא  פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶוועְרט ַא ְפֵריילִּ
יב,  צּוֶגעָלאֶזעֶנער ֶמעְנְטש, ֶוועם ֶיעֶדער ָהאט לִּ
ַיְעָתא  יֶעֶלע סִּ ים ַא ְסֶפעצִּ אּון ָדאס ְבֶרעְנְגט אִּ
יט ָוואס ֶער  יַח ַזיין מִּ ְשַמָיא, ַאז ֶער ָזאל ַמְצלִּ דִּ

וי ֶדער ָפסּוק ָזאְגט  טּוט, ְוֹכל ֲאֶשר הּוא )ָשם( וִּ
יַח ְבָידֹו, ַטאֶקע ַווייל ֶער ָהאט  ֹעֶשה ה' ַמְצלִּ
יג פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן ָהאט ֶער  ֶגעֶרעְדט ְשֶטעְנדִּ

יַח ֶגעֶווען.  ַאזֹוי ְשַטאְרק ַמְצלִּ
 

רּוְך ה' ָוואס ַמאְכְסטּו?  !ּבָ
וי ַא ט ָדאַפאר ֶמעְנְטְשן קּוקְ  ס אֹויס וִּ

יז שֹוין ַאז ֶמען ָזאְגט ָברּוְך  ָפשּוט'עֶ  ַזאְך, ָוואס אִּ
יז ָדאס  ְרֶצה ה' א.ד.ג., ָאֶבער ֶבֱאֶמת אִּ ם יִּ ה' , אִּ

יְשַקייט, אּון ֶמען  ידִּ ין אִּ ען קֶ ַא ְגרֹויֶסער ְיסֹוד אִּ
ין ַזיין  וי ֶער ַהאְלט אִּ ֶדעְרֶקעֶנען ַא ֶמעְנְטש וִּ

 ְך ֶדעם, ֶווען ֶמען ְפֶרעְגט ֵאייֶנעם: ֱאמּוָנה דּוְר 
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רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
יהְלְסטּו?" אּון ֶווען  וי ַאזֹוי פִּ ֶדער ֶמעְנְטש ֶעְנְטֶפעְרט "ָוואס ַמאְכְסטּו? וִּ

יָמן  ְסַּתם: "ַאֶלעס ֵפיין, ַאֶלעס גּוט" ָאן ֶדעְרַמאֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, יז ַא סִּ אִּ
יד ַדאְרף ֶעְנְטֶפעְרן: ַאז דֶ  יז ָנאְך ַווייט פּון ֱאמּוָנה, ַווייל ַא אִּ ער ֶמעְנְטש אִּ

יז ֶדער  "ָברּוְך ה', ֶגעלֹויְבט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער", אּון ֶדעְרַפאר וואֹויל אִּ
יג צּו ֶדעְרַמאֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן יְך צּו ְשֶטעְנדִּ , ֶמעְנְטש ָוואס ֶגעוואֹויְנט זִּ

ֶוועט ֶער דּוְרְך ֶדעם ַבאקּוֶמען ַא ְשַטאְרֶקע ֱאמּוָנה אּון ַזיין ָנאְנט צּום 
 ֵאייֶבעְרְשְטן.

ֵטִלים  ?ְדָבִרים ּבְ
י יֶגער ַבַעל ֵשם טֹוב זִּ ְתַגֶלה ֶגעֶדער ֵהיילִּ יז נִּ אְרן, ְפֶלעְגט ֶער ווָ "ַע ַפאר ֶער אִּ

יְדן,  יט ָפשּוֶטע אִּ יהל ַאַריין צּו ַארּום ֵגיין ֶרעְדן מִּ יְטן צִּ יט ָדאְרְפְסַלייט, מִּ מִּ
ין ֵזיי צּו ֶרעְדן פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶער ְפֶלעְגט ֵזיי ְפֶרעְגן: "ָוואס  ְבֶרעְנְגן אִּ
וי ַאזֹוי ֵגייט ֶעס?", אּון ֵזיי ָהאְבן ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ָברּוְך ה' ַאֶלעס  יר? וִּ ַמאְכט אִּ

ְשָפָחה?", ֶגעלֹויְבט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֵזיי ְכט ַמאֵגייט גּוט", "ָוואס  י מִּ דִּ
יְך ָנאְכֶגעְפֶרעְגט אֹויף  ֶזעֶנען ַאֶלע ֶגעזּוְנט אּון ְשַטאְרק", אּון ַאזֹוי ָהאט ֶער זִּ

י ְבֵהמֹות?" ָהאְבן  וי ַאזֹוי ֶזעֶנען דִּ י ֶפעְלד ַזאְכן, "וִּ ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ַחְסֵדי ה' ֵזיי דִּ
י  יז ָדא ַפְרָנָסה" אּון ַאזֹוי ַווייֶטער, אּון אֹויף ֶדעם דִּ יְלְך אּון ֶעס אִּ יה ֶגעְבט מִּ קִּ

ין ֶמעְנְטְשן ֶדעם  יְסֶלעְך ַאַרייְנֶגעְבֶרעְנְגט אִּ ֶוועג ָהאט ֶדער ַבַעל ֵשם טֹוב צּובִּ
ְטן, אּון ַאזֹוי ֵאייֶבעְרְשְטן, ַאז ֶמען ָזאל ָאְנהֹויְבן ֶרעְדן פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְש 

י ֶוועְלט. ין דִּ  ַאַרייְנֶגעְבֶרעְנְגט ֱאמּוָנה אִּ
י  יז ַאזֹוי ַארּום ֶגעַגאְנֶגען ֶרעְדן צּו דִּ ֵאייְנָמאל ֶווען ֶדער ַבַעל ֵשם טֹוב אִּ
י  י ֶפעְרד ֶוועְגן דִּ יְשַקייְטן, ֶוועְגן דִּ יט ֵזיי ַאֶלע ַנארִּ פֹויֶעְרן, ֶער ָהאט ֶגעֶרעְדט מִּ

יָקר ָהאט ֶער ֶגעָוואְלט ַארֹויס ַבאקּוֶמען ֶדעם ֶפעְלדֶ  ער א.ד.ג. ֶדער עִּ
יְטן ֶדעם ְשמּוֶעס ָזאְלן ֵזיי ֶדעְרַמאֶנען  יְנמִּ ֵאייֶבעְרְשְטן פּון ֵזייֶער מֹויל, ַאז אִּ
יד ַא ַלְמָדן  י ַזייט ַא ָחשּוב'ֶער אִּ ין דִּ יְצן אִּ יז ֵאייְנָמאל ֶגעזִּ ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, אִּ

ים אֹויְפ'ן א ְתַנְגדִּ י מִּ יז ֶגעֶווען פּון דִּ יד, ָוואס ֶיעֶנער אִּ יֶטעֶנער אִּ ּון ַא ָאְפֶגעהִּ
יְך צּוֶגעֶהעְרט צּו ַאַזא ְשמּוֶעס.  ַבַעל ֵשם טֹוב, אּון ֶער ָהאט זִּ

יְטן ַבַעל ֵשם טֹוב ֶוועְגן ֶדעם  יְך ַטֲעָנה'ֶען מִּ ֶער ָהאט שֹוין ַלאְנג ֶגעָוואְלט זִּ
יֶגע ֶוועג, ָאֶבער ֶער ָהאט ֵקייְנָמאל ֶדרֶ  יְכטִּ י רִּ יְשט דִּ יז נִּ ידּות, ַאז ֶעס אִּ  ְך ַהֲחסִּ

 

וי  יג ֶדעם ְשמּוֶעס וִּ יְך ַארֹויף צּו ַכאְפן, ָאֶבער ֶיעְצט ֶהעְרְנדִּ יְשט ֶגעַהאט ַקיין ֶגעֶלעֶגעְנֵהייט אֹויף ָוואס זִּ יְצט אּון ֶרעְדט נִּ ֶדער ַבַעל ֵשם טֹוב זִּ
יט ים מִּ ים ְבֵטלִּ ים מ ְדָברִּ יז צּוֶגעַגאְנֶגען צּום ַבַעל ֵשם טֹוב אּון אִּ ּוָסר ַא ָפשּוט'ן ֶמעְנְטש, ָהאט ֶער שֹוין ֶגעַהאט ָוואס צּו ָזאְגן, ֶער אִּ

ין ְוֶחְשבֹון יר ֶוועט ַדאְרְפן ָאְפֶגעְבן ַא דִּ יז ָדאס? אִּ ין ֶוועג אִּ יר ָאן  ֶגעָזאְגט: "ָוואס ַפאר ַא מִּ יר ַמאְכט ָדא, קּוק מִּ יטּול ּתֹוָרה ָוואס אִּ י בִּ אֹויף דִּ
יץ ַא ַגאְנְצן טָ  יְך זִּ יּות אּון אִּ י ַהְבֵלי עֹוָלם ַהֶזה אּון ַגְשמִּ יְנַגאְנְצן ָאְפֶגעֵשייְדט פּון דִּ ין אִּ יְך בִּ וי אִּ יר אֹויְך וִּ יג, ַאזֹוי ָוואְלט אִּ אג אּון ֶלעְרן ְפַלייסִּ

ים!"ֶגעַדאְרְפט  ים ְבֵטלִּ יט ְדָברִּ י ַצייט מִּ יְצן אּון ְסַּתם ַפאְרְבֶרעְנְגן דִּ יְשט זִּ  טּוהן, אּון נִּ
י ַהאְנט אּון גֶ  ין דִּ ידּור אִּ יט ַסְבָלנּות, אּון ֶדעְרָנאְך ֶגענּוֶמען ַא סִּ ים אֹויְסֶגעֶהעְרט מִּ עָזאְגט צּום ַלְמָדן: "דּו ֶדער ַבַעל ֵשם טֹוב ָהאט אִּ

יְצן יֶ ֵווייְסט ַא וי צּו זִּ יְשט וִּ י ְפַלאץ פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט נִּ עְצט", ֶדער ַלְמָדן קּוְקט ָאן ז דּו ָהאְסט ֶיעְצט צּוֶגעַכאְפט דִּ
ים אֹויס וִּ  יְשט ָוואס ֶער ֶרעְדט, ֶעס ֶזעהט אִּ ְכַלל נִּ י ַזאְך, ֶדעם ַבַעל ֵשם טֹוב, ֶער ַפאְרְשֵטייט בִּ יְשט צּו דִּ ְכַלל נִּ וי ֶדער ַבַעל ֵשם טֹוב ֶרעְדט בִּ

יבֶ  יֶבער ָוואס דּו ָהאְסט ֶגעָזאְגט", ֶדער ַלְמָדן ַחֶזר'ט ֶעס אִּ יר ָנאְכַאָמאל אִּ ים ֶדער ַבַעל ֵשם טֹוב: "ָזאג מִּ ער ַאז ֶדער ַבַעל ֵשם טֹוב ָזאְגט אִּ
י ֵטייֶעֶרע ַצייָוואְלט אֹויְך ֶגעַדאְרְפט ַזיין ָאפְ  יְשט ַפאְרְבֶרעְנְגן דִּ יְצן אּון ֶלעְרֶנען אּון נִּ וי ֶער אּון ָנאר זִּ י ֶוועְלט ַאזֹוי וִּ יט ֶגעֵשייְדט פּון דִּ ט מִּ

ים. ים ְבֵטלִּ  ְדָברִּ
יר ֶגעָזאְגט יְך דִּ ים ֶגעָזאְגט: "ָדאס ָהאב אִּ י ְפַלאץ פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ֶער ָהאט דּו ָהאְסט צּוֶגעַכאְפט  ,ָהאט ֶדער ַבַעל ֵשם טֹוב אִּ דִּ

ין דִּ  ידּור ָוואס ֶער ָהאט ֶגעַהאט אִּ י סִּ ים אֹויף דִּ יְצן" אּון ֶדער ַבַעל ֵשם טֹוב ַמאְכט אִּ וי צּו זִּ יְשט ַקיין ְפַלאץ וִּ ים נִּ י ַהאְנט אּון ֶער ַווייְזט אִּ
ְשָראֵ  ּלֹות יִּ ים ַאזֹוי דֶ "ְוַאָּתה ָקדֹוש יֹוֵשב ְּתהִּ יֶגע -ער ָפסּוק "ְוַאָּתה ָקדֹוש" ל" אּון ֶדער ַבַעל ֵשם טֹוב ַטייְטש אִּ יְזט ַטאֶקע ֵזייֶער ַא ֵהיילִּ  רדּו בִּ

ְשָרֵאל" ֶמעְנְטש, ָאֶבער ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער " ּלֹות יִּ י אִּ  -יֹוֵשב ְּתהִּ יְצט אֹויף ֶדעם ָוואס דִּ י ֶוועְרֶטער וָ ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער זִּ ים, דִּ ואס יְדן לֹויְבן אִּ
יג  יְדן ָזאְגן ְשֶטעְנדִּ יְצט ֶדער ֵאייֶבעְרְש  -אִּ י ֶוועְרֶטער זִּ ְרֶצה ה', ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶוועט ֶהעְלְפן, אֹויף דִּ ם יִּ ֶטער אּון פּון ָברּוְך ה', ַחְסֵדי ה', אִּ

יְזט ָדאְך  יבְ ֶדעם ָהאט ֶער ַהָנָאה, אּון דּו בִּ י ַזאְכן, דּו ַהאְלט'ס ַאז ֶעס אִּ יְשט גֹוֵרס דִּ ְכַלל נִּ יְצן אּון ֶלעְרֶנען, בִּ יֶגע ַזאְכן אּון ֶמען ַדאְרף ָנאר זִּ רִּ
יְצן אּון דּו ַפאְרְטַרייְבְסט דִּ  יְשט ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן זִּ י ֶוועְלט.קּוְמט אֹויס ַאז דּו ָלאְזט נִּ יָנה פּון דִּ יל ַאזֹוי הָ  ..י ְשכִּ אט ֶדער ַבַעל ֵשם טֹוב ְשטִּ

יג ֶגעַמאְכט ֶדעם ַלְמָדן. י ְגרֹויְסַקייט פּון ֶדעְרַמאֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ְשֶטעְנדִּ  ֱאמּוָנה ַפאְרן ֶמעְנְטש.ְבֶרעְנְגט ָדאס  ,ֶזעהט ֶמען פּון ֶדעם דִּ
 

 ָיאִאיְך ְגֵלייּב 
י אֱ  וי דִּ יְשט צּו ָזאְגן ַחס ְוָשלֹום ַקיין שּום ַזאְך אּון ַפאְרֶקעְרט אֹויְך, ַאזֹוי וִּ י מֹויל, ַדאְרף ֶמען ֵזייֶער ַאְכטּוְנג ֶגעְבן נִּ יְך דִּ מּוָנה ֶוועְנְדט זִּ

יד ֶגעֶווען  י ָנָתן ָהאט ַמְקפִּ יְשט ֶעְרְנְסט, ַאזֹוי ַווייט ַאז ֶרבִּ ילּו ֶווען ֶער ֵמייְנט ֶעס נִּ י ֱאמּוָנה ֲאפִּ ילֶקעְגן דִּ יְשט ָזאְגן ֲאפִּ ּו ַאז ֶמען ָזאל ֵקייְנָמאל נִּ
ילּו ֶווען ֶמען ֶרעְדט פּון ַאְנֶדערֶ  יְשט ְגֵלייְבן", ֲאפִּ יְך ֶקען ֶעס נִּ יְשט" ָאֶדער "אִּ יְך ְגֵלייב נִּ י ֶוועְרֶטער "אִּ יְשט ֶקעְגן ֵאייֶבעְרְשְטן ַחס דִּ ע ַזאְכן, נִּ

י ֶגעוִּ  יז ְשֶווער צּו ְגֵלייְבן" א.ד.ג ַאז ֶער ָזאל ַארֹויְסָזאְוָשלֹום, ָנאר ֶמען ָזאל ָזאְגן "דִּ ויֶסע ַזאְך אִּ י ֶגעוִּ יְשט ְגֵלייְבן" "דִּ יְך נִּ ְגן ויֶסע ַזאְך ֶקען אִּ
יְשט ַארֹויס קּוֶמען פּון ַזיין מֹויל ַא ַזאְך ָוואס ֶמען ֶקען יְך, ְכֵדי ֶעס ָזאל נִּ יהט זִּ י  אֹויף ָוואֶסעֶרע ַזאְך ֶער ַבאצִּ ילּו אֹויְסַטייְטְשְטן ֶקעְגן דִּ ֲאפִּ

 ֱאמּוָנה ַחס ְוָשלֹום.
יד ֶגעוואוֹ  יטאּון ֶווען ַא אִּ יְך צּו צּו ֶרעְדן מִּ יְדן, ֶמעְנְטְשן ֶזעֶנען צּוְבָראְכן  יְנט זִּ יט ֶדעם ְמַחי' ַזיין אִּ ֶמעְנְטְשן פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן ֶקען ֶער מִּ

יבֶ  יֶגע ַהְשגָ ֶעס ֵגייט אֹויף ֵזיי אִּ יט ַא ֶגעַוואְלדִּ י ֶוועְלט מִּ יְרט דִּ יַקייְטן, אּון ֶווען ֶער ֶהעְרט ַאז ָנאר ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער פִּ ית, ער ְשֶווערִּ ָחה ְפָרטִּ
ויֶסעְנדִּ  יְך וִּ יְגט ֶער זִּ יֶכע ֶחְשבֹון ַפאְרָוואס ֶעס ַדאְרף ַאזֹוי ַזיין, ַבארּוהִּ ין גּוֶטע ֶהעְנט אּון ֶדער ַאֶלעס ָהאט ַא פּוְנְקְטלִּ יז אִּ יג ַאז ֶער אִּ

יֶכער ֶהעְלְפן. ים זִּ  ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶוועט אִּ
יז ַזיין ֵחֶלק. ים אּון וואֹויל אִּ יז אִּ יג פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, וואֹויל אִּ יז ֶדעם ָוואס ֶרעְדט ְשֶטעְנדִּ  וואֹויל אִּ

יחֹות מֹוַהָרא"ש ֵחֶלק ה' ֶעֶרְך ֱאמּונָ   ה()שִּ

   

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ֵאל,   .ֵרייְטן ְצִוויְשן ִדי ִאיְדןִאיְך ֶוועל זֵיי צּוְשפְ ְבִיְשרָׁ
ן ַזיין אֹויף ִשְמעֹון ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט ַאז זֵיי ֶוועלְ  ,ָזאְגט ַרִש"י

ֶוועְלן זֵיי  אּון ָאִריֶמעַלייט, אּון ַאזֹויְמַלְמִדים, סֹוְפִרים 
רּוְמֵגיין ַארּוְמֵגיין ְצִוויְשן ִדי ִאיְדן, אּון ֵשֶבט ֵלִוי ֶוועט מּוְזן אַ 

 ר.צּוַזאְמֶנעֶמען ְתרּומֹות אּון ַמְעְשרֹות פּון ִדי ֶפעְלֶדע
י מֹוַהָרא"ש ְשִליָט"א ִאיז ָדאס ַמְסִביר לֹויט ִווי ֶדער ֶרבִ 

ְרט ַאז ֶווען ַא ֶמעְנְטש ֶוועי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן ס"ח( )ִליקּוטֵ ָזאְגט 
ייֶדע ִאין ַכַעס, ַפאְרִליְרט ֶער דּוְרְך ֶדעם ַזיין ֶגעְלט, ַווייל בֵ 

 פּון ִדי ֶזעְלֶבע ְפַלאץ, עןֶגעְלט קּומֶ ַזאְכן, ֵסיי ַכַעס אּון ֵסיי 
ן ז ֶעס ַדאְרף קּוֶמעאּון ֶדעְרַפאר ֶווען ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ֶזעהט אַ 

ִאים ַא ֶשַפע פּון ֶגעְלט ַפאְרן ֶמעְנְטש, ְשֶטעְלט ֶער 
ְלט אּוְנֶטער ַא ִנָסיֹון פּון ַכַעס, אּון ֶווען ֶדער ֶמעְנְטש ַפא

ם דּוְרְך, אּון ֶער ֶרעְגט ִזיְך אֹויף, ַפאְרִליְרט ֶער דּוְרְך ֶדע
 ָדאס ֶגעְלט.

םק, ָדאס ִאיז ְפַשט ִאין ָפסּו ְברָׁתָׁ ז, ְועֶׂ ם ִכי עָׁ פָׁ רּור אַּ ִכי  אָׁ
ה, תָׁ שָׁ ַווייל זֵיי ָהאְבן ֶגעַהאט ִדי ִמָדה פּון ַכַעס,  קָׁ

ֵאלֶדעְרַפאר,  ְלֵקם ְביֲַּעֹקב וֲַּאִפיֵצם ְבִיְשרָׁ ֶזעֶנען זֵיי  ,ֲאחַּ
 ֶגעֶווען ָאִריֶמעַלייט.

ְטן, ַאז ֶדעְרַפאר ַדאְרף ֶמען ַאַסאְך ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְש 
 ֶמען ָזאל ִזיְך ֵקייְנָמאל ִניְשט אֹויְפֶרעְגן.

 )ֹזאת ַהתֹוָרה ַוְיִחי ח'(
 



 ג
 

ֲעִשיֹות           ִספּוֵרי   מַּ

ךְ  לֶׂ ת ַהמֶׂ ה א' ֵמַאֵביַדת ּבַ ֶׂ  ַמֲעש 
ר  ָפאְרזֶׂעצּוְנג פּון ְפִריעֶׂ

 

 ֲאַפְרְסמֹון                      ַנֲהֵרי
 

ילּו ֶווען ֶעס ֵגיי   טֲאפִּ
יְנַגאְנְצן פּוֶנעם ֶמען דּוְרְך ַאַסאְך ָיאְרן אּון  ְשָלאְפט, ֶמען ַפאְרֶגעְסט אִּ

יְך אֹויף  יְשט אֹויְפֶגעְבן, ֶמען ֵהייְבט זִּ ֵאייֶבעְרְשְטן, ָטאר ֶמען ָאֶבער נִּ
יְשט אֹויף,  אּון ֶמען ֵגייט ַווייֶטער זּוְכן י ְנָשָמה, אּון ֶווען ֶמען ֶגעְבט נִּ דִּ

יְשט ָאפ ֶדעם ָרצֹון,  יְך "ֶמען ָלאְזט נִּ וי ַאזֹוי אִּ יְך ֶזעה אֹויס וִּ ילּו אִּ ֲאפִּ
יְך ֶגעב  יד, אּון אִּ יֶכער אִּ יְך ָנאְך ַאְלץ ַזיין ַאן ֶעְרלִּ ויל אִּ ֶזעה אֹויס, וִּ

יְשט אֹויף י ְנָשָמה אּון ַזיין  , ֶדעָמאְלט'ס ֶוועט ֶמען"נִּ צּום סֹוף ְטֶרעְפן דִּ
יד. יֶכער אִּ  ַאן ֶעְרלִּ

יז   ֶדער ֵאיין ָטאג ָדאס אִּ
וי ֶדער  י ֶיעְדן ָטאג, וִּ יָמן רע"ב(ֶלעְרְנט אּוְנז ֶרבִּ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' סִּ ַאז ַא  )לִּ

יד יְגן ָטאג, ַווייל ֶיעֶדע  אִּ יג קּוְקן ָנאר אֹויף ֶדעם ַהייְנטִּ ַדאְרף ְשֶטעְנדִּ
יֶשע ַזאְך, אּון ֶמען ֶקען ֶיעְדן ָטאג ָאְנֵהייְבן פּון ֵניי,  יז ַא ֵנייֶע ְפרִּ ָטאג אִּ
יְרט ֶנעְכְטן,  יְך אֹויְפֶגעפִּ וי ַאזֹוי דּו ָהאְסט זִּ ילּוק וִּ יְשט ַקיין חִּ יז נִּ ֶעס אִּ

ילּוק ָוואס דּו ֶוועְסט טּוהן ָמאְרְגן, ֶדעם אּון עֶ  יְשט ַקיין חִּ יז נִּ ס אִּ
יְצן צּום גּוְטן אּון ַאַרייְנַכאְפן ּתֹוָרה  יר אֹויְסצּונִּ יְגן ָטאג ְפרּובִּ ַהייְנטִּ
י ְנָשָמה צּום ֶמעְנְטש,  ים, אּון ֶדעְרַפאר ָזאְגט דִּ ים טֹובִּ ְצֹות ּוַמֲעשִּ ּומִּ

יז ַא שָ  יש ַבאַנייט ֶיעְדן ַאז ֶעס אִּ יְשט ְפרִּ יְך נִּ אד ָוואס דּו ָהאְסט דִּ
 ָטאג.

י ָהאט   ֶדער ֶרבִּ
יְשט ַמאְכן ַקיין ֵאייֶגעֶנע  יְך נִּ ֵזייֶער ֶגעָוואְרְנט ַאז ַא ֶמעְנְטש ָזאל זִּ

ים, ֶמען זָ  י ָהאט ֶגעָזאְגט ַאז ֶווען ֶער ַּתֲעֵניתִּ יְשט ַפאְסְטן, ֶדער ֶרבִּ אל נִּ
י ְגרֹויְסַקייט פּון ֶרעְדן צּום  יְנֶגע ָיאְרן דִּ ין ַזייֶנע אִּ ויְסן אִּ ָזאל וִּ

י ידִּ יְשט ֶגעפַ ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויף אִּ אְסט, אּון ֶער ָוואְלט ש, ָוואְלט ֶער נִּ
יְשט ַאזֹוי ְמַסֵגף ֶגעֶוו יְך נִּ ען ֶדעם גּוף, ֶער ָוואְלט ָנאר ַאַסאְך ֶגעֶרעְדט זִּ

י ְנָשָמה צּום ֶמעְנְטש ַאז ֶער ַדאְרף  צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶדעְרַפאר ָזאְגט דִּ
יְשט ַפאְסְטן.  ֶמער נִּ

 
ַאְרֶבעט ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ֶווען ֶער ֶזעהט ַאז ֶדער ֶמעְנְטש ַהאְלט  ַאזֹוי

ְתַגֵבר אֹויְפ'ן ֶמעְנְטש. יְך ֵזייֶער מִּ יז ֶער זִּ  שֹוין ָנאְנט צּו ַזיין ְשֵלימּות אִּ

י ְנָשָמה   דִּ
יְשט ְשָלאְפן,  יז ַאז ֶדער ֹמַח ָזאל נִּ יָקר אִּ ָזאְגט ַפאְרן ֶמעְנְטש ַאז ֶדער עִּ
ַאז ֶדער ֹמַח ָזאל ַזיין אֹויף אּון ְטַראְכְטן פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ֶלעְבן 

יְטן  ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶדעָמאְלט'ס ֶוועט ֶער זֹוֶכה ַזיין ַארֹויס צּו ֶנעֶמען מִּ
יד. יֶכער אִּ יש, אּון ַזיין ַאן ֶעְרלִּ  ַזיין ְנָשָמה פּון ֶגעֶפעְנֶגענִּ

 

יֶגע ָוואְך אי"ה(  )ָפאְרֶזעצּוְנג קּוֶמעְנדִּ
 

 תוך הנחל יתרו תשנ"א( -נהרי אפרסמון )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ֵמָנה ַלְחמוֹ  ר ש ְ ֵ  ֵמָאש 
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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
 

 

 

 יארצייט סעודה פון רבי נתן זצוק"ל
 קומען מוצש"ק ביי מוהרא"ש שליט"א פארגע

דעם מוצאי שבת קודש זענען זיך אנשי שלומינו צוזאם געקומען צו די יארצייט 
 .סעודה פון רבי נתן זצוק"ל וואס איז פארגעקומען ביי מוהרא"ש אין בית המדרש

מען האט געזונגען אינאיינעם די זמירות למוצאי שבת, און דערנאך האבן מיר זוכה 
, וואס צו הערן דברות קודש פון מוהרא"ש איבער די גרויסקייט פון רבי נתןגעווען 

דער רבי האט געזאגט אויף רבי נתן אז ער איז דער איינציגסטער וואס פארשטייט 
אים, און דערפאר האבן מיר נאר די דיבורים פון רבי נתן וואס לערנט אונז וואס דער 

ן זעהט טאקע אז די עטליכע דיבורים רבי האט געוואלט ולאורו נסע ונלך, און מע
וואס רבי נתן האט אפגעשריבן אין חיי מוהר"ן אז דער רבי האט געוואלט אז מען 
זאל קומען צו אים אויף ראש השנה אפילו לאחר פטירתו האט געמאכט אזא רושם 
אז היינט צו טאג'ס קומען שוין יעדע יאר צענדליגע טויזנטער אידן אויף ראש השנה 

 ן.אין אומ
איז געווען א גרויסער חידוש אין מוהרא"ש ארום גערעדט אז רבי נתן האט אויך 

און מוהרא"ש האט גערעדט אז מיר דארפן זיך אויך פון , מלמד זכות זיין אויף אידן
דעם אפלערנען נאר צו זוכן די גוטע חלק פון יעדן איד, און נישט זוכן יענעם'ס 

ביים מענטש אליינ'ס, אויב קוקט ער נאר  חסרונות, און דאס אלעס הייבט זיך אן
פצוקלאפן, ער איז צופרידן אדאס גוט'ס ביי זיך אליינ'ס, ער זוכט נישט נאר זיך אר

מיט זיך, דעמאלט'ס וועט ער יענעם אויך נישט אראפקלאפן, אבער איינער וואס איז 
ס וועט ער נישט צופרידן מיט זיך אליינ'ס, ער איז ברוגז אויף זיך אליינ'ס, דעמאלט'

 ביי יענעם אויך זעהן נאר שלעכט'ס.
דערפאר דארף מען זיך צוגעוואוינען צו קוקן נאר דאס גוט'ס סיי ביי זיך און סיי ביי 

 יענעם, און אזוי וועט מען האבן א גליקליך לעבן.
דערנאך האט מען געבענטשט ברכת המזון, און דער עולם איז אהיים געגאנגען 

צו שטארקן אין די הייליגע לימודים פון רבי'ן אזוי ווי רבי נתן מיט פרישע קבלות זיך 
  האט עס איבערגעגעבן.

 !תורתו מגן לנו הוא מאירת עינינו
*** 

 זיך צו פרייען אויף נאך א חתונה אנשי שלומינו גרייטן
 פון אן אייניקל פון מוהרא"ש קומענדע וואך

 חדב"ן "אדער חתן א זוהן פון הרה"ח מו"ה משה עסטרייכער שליט
 

נאך די געהויבענע חתונה ביי אן אייניקל פון מוהרא"ש שליט"א די פארלאפענע 
וואך, גרייט מען זיך שוין צו די קומעדיגע חתונה פון נאך אן אייניקל בשעה טובה 

 ומצלחת.
דעם קומענדיגען מיטוואך פרשת שמות וועט גיין אונטער די חופה החתן אליהו 

עב"ג די כלה א טאכטער פון חדב"ן, טרייכער שליט"א נ"י בן הרה"ח מו"ה משה אס
גאון האדיר פוסק ההרה"ח מו"ה מרדכי אלימלך הלוי וואזנער שליט"א א זוהן פון 

 הדור בעל שבט הלוי שליט"א.
אנשי די חתונה וועט פארקומען אין די זאל פון עטרת גאלדא אין בארא פארק, 

 03:9צו די שמחת חתן וכלה אום נה צו די חתומיט בגדי שבת שלומינו וועלן קומען 
 און זיך מיטפרייען מיט די געהויבענע שמחה.

 !קול רנה וישועה באהלי צדיקים

 סימן טוב ומזל טוב
 ן א הארציגן מזל טוב פארמיר וואונטש
 נ"י ישראל קרויסן החת

 למזל טוב צו זיין שמחת התנאים
דער אייבערשטער זאל העלפן אז עס זאל זיין א קשר של קימא, און 
 ער זאל האבן דורות ישרים ומבורכים מיט שמחה ונחת א גאנץ לעבן

 

 מזלא טבא וגדיא יאה
 א הארציגן מזל טוב פארמיר וואונטשן 

 הי"ו אשר יעקב בלוםמו"ה 
 צו די געבורט פון זיין מיידעלע למזל טוב בשטו"מ

 

ער זאל זעהן אסאך אידיש דער אייבערשטער זאל העלפן אז 
 נחת פון דעם קינד און פון אלע קינדער געזונטערהייט, אמן

 

ער זֶׂעלְ  ,דֶׂ עְנְטש  ער מֶׂ  ּבֶׂ

ע... ע ִגיְסטֶׂ ערֶׂ עסֶׂ  ִאין ַא ּבֶׂ

 



 א
 

 

 גליון היכל הקודש
 וועכענטליכע גליון ארויסגעגעבן דורך

 וויליאמסבורג מוסדות היכל הקודש ברסלב
 בנשיאות כ"ק מרן מוהרא"ש שליט"א
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 'דפרק  ..ערכין.......תוספתא........
 
 
 
 

ת הַּ  ְרשַּ בּועַּ פַּ  שָׁ
 
 

ה ֵאת יֲַּעֹקב ִאיש ּובֵ  ְימָׁ ִאים ִמְצרָׁ בָׁ ֵאל הַּ אּו,ְוֵאלֶּה ְשמֹות ְבֵני ִיְשרָׁ ֶדער  יתֹו בָׁ
ן נָּאֶמען  ן ִמיטְּ ט אָּ סּוק ֵהייבְּ ֵאל""ִיְש פָּ ט  ,רָׁ ִאים"אּון ֶער זָּאגְּ בָׁ , "זֵיי קּוֶמען" - "הַּ

ן נָּאֶמען  ט ִמיטְּ ִדיגְּ ט ", "יֲַּעֹקבאּון ֶדער פָּסּוק ֶענְּ אּו"אּון ֶער זָּאגְּ "זֵיי ֶזעֶנען  - "בָׁ
 ׁשֹוין ֶגעקּוֶמען".

ן ִמיט ֵאיין לָּׁשֹון, אּו ט אָּ וָּואס ֶדער פָּסּוק ֵהייבְּ ֵטיין ַפארְּ ׁשְּ ף ֶמען ַפארְּ ן ֶער ַדארְּ
ֵווייֶטע לָּׁשֹון? ט ִמיט ַא צְּ ִדיגְּ  ֶענְּ

ִביר לֹויט ִווי ֶדער רֶ  אס ַמסְּ "א ִאיז דָּ ִליטָּ ט מֹוַהרָּא"ׁש ׁשְּ ן ִבי זָּאגְּ )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ח"א ִסימָּ
ט ַארָּאפ דַאז ֶווען ַא ִאירס"א(  ף, פּון ַזיין ַעבֹוַדת ה' ַפאלְּ אס  ַדארְּ ן ַאז דָּ ֶער ִוויסְּ

ט ַאז ֶדער ִאיד זָּאל ִזי אס ֶגעַמאכְּ אט דָּ ן, וָּואס הָּ טְּ ׁשְּ ט פּוֶנעם ֵאייֶבערְּ ךְּ קּומְּ
ן ֶוועקְּ ן נָּאכְּ  ,אֹויפְּ ֵהייבְּ נְּ ַקייט צּואּון אָּ ִריׁשְּ אל ִמיט ַא פְּ ן ַאמָּ טְּ ׁשְּ , ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבערְּ

ן, נָּאר ֶווען ֶמען ֶזעה רָּאכְּ ן צּובְּ ט ֶווערְּ אל ִניׁשְּ מָּ אר ֶמען ֵקיינְּ ַפאר טָּ ט ַאז אּון ֶדערְּ
ן  ט אָּ ט ֶמען ִזיךְּ אֹויף, אּון ֶמען ֵהייבְּ ן, ֵהייבְּ ֶגעַפאלְּ צּו  "פּון יֶּעְצט"ֶמען ִאיז ַארָּאפְּ

ן.דִ  טְּ ׁשְּ  יֶנען ֶדעם ֵאייֶבערְּ
ט  ן כ"א(ֶדער ֶרִבי זָּאגְּ ֵאל" "ִיְש ַאז ֶדער נָּאֶמען  )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ח"א ִסימָּ יף ֵגייט ַארוֹ רָׁ

ֵריגָּה  .אֹויף ַא הֹויֶכע ַמדְּ
ן סּוק אָּ ט ֶדער פָּ ַפאר ֵהייבְּ ִאים"  ,ֶדערְּ בָׁ ֵאל" "הַּ ְוֵאלֶּה ְשמֹות ְבֵני "ִיְשרָׁ

ה, ְימָׁ ן  ִמְצרָׁ ן וָּואס ֵהייסְּ ׁשְּ טְּ ֵאל""ִיְש ִדי ֶמענְּ ֵריגָּה ,רָׁ ן ַאז ֵזיי  ,ַא ֶהעֶכעֶרע ַמדְּ ֵווייסְּ
א ַאמָּ ן נָּאכְּ ן ַארָּאפ, אּון ֵהייבְּ ַרִים, זֵיי ַפאלְּ ן ִאין ֵאיין קּוֶמען ַקיין ִמצְּ טְּ ן פּון ַהאלְּ ל אָּ

אל א ַאמָּ ן ִזיךְּ נָּאכְּ אל, אּון ֵהייבְּ ַאמָּ ן נָּאכְּ ִריׁש, אּון ַפאלְּ ט פְּ ן ִניׁשְּ ֹויף, אּון זֵיי ֶווערְּ
ף ׁשְּ  ן ַאז ַאזֹוי מּוז ֶעס ֵגיין, ַאז ֶמען ַדארְּ ן, ַווייל זֵיי ֵווייסְּ רָּאכְּ ן פּוןצּובְּ ֵהייבְּ נְּ ִדיג אָּ  ֶטענְּ

ִריׁש.  פְּ
ט ֶדער פָּסּוק,  אּו",ִוויֶדער זָּאגְּ ן וָּואס  ֵאת "יֲַּעֹקב" ִאיש ּוֵביתֹו "בָׁ ׁשְּ טְּ ִדי ֶמענְּ

ן  ֵריגָּה, ַביי זֵיי ִאיז  ב""יֲַּעקֹ ֵהייסְּ ֶלעֶנעֶרע ַמדְּ אּו",ַא קְּ זֵיי ֶזעֶנען ׁשֹוין ֶגעקּוֶמען  "בָׁ
ן ִזיךְּ ׁשוֹ  ן, אּון ֵהייבְּ ן זֵיי ׁשֹוין ִליגְּ ַלייבְּ ן ַארָּאפ, בְּ ַרִים, ֶווען זֵיי ַפאלְּ ט אֹויף ִמצְּ ין ִניׁשְּ

ט ַאז ֶעס מּוז ַאזֹוי ַז ן ִניׁשְּ ט ִזיךְּ אֹויף, ַווייל זֵיי ֵווייסְּ ט, אּון ֶמען ֵהייבְּ  יין, ַאז ֶמען ַפאלְּ
 אֹויף.

ף ַא ִאיד ִזיךְּ ׁשְּ  ַפאר ַדארְּ ן פּון ֶדערְּ רָּאכְּ ן צּובְּ ט ֶווערְּ ן, אּון ִניׁשְּ קְּ ַטארְּ ִדיג ׁשְּ ֶטענְּ
ט ֶמען ִזיךְּ אֹוי ַפאל, ֵהייבְּ כְּ אט ַא דּורְּ ט, אֹויב ֶמען הָּ ִניׁשְּ אּון ֶמען ֵגייט  ,ףגָּארְּ

ן  .ַווייֶטער אָּ
 

מֹות א(  )ֹזאת ַהּתֹורָּה ׁשְּ
*** 

 

ֵאל,ְוֵאלֶּה ְשמֹות ְבֵני ִיְש  ֶטער ֶזעֶנען רָׁ ט ַאז ִדי ֶווערְּ רָּאֵׁשי  ֶדער ַבַעל ַהּטּוִרים זָּאגְּ
ם אַּ 'וְ ֵּתיבֹות  דָׁ ר ל'אָׁ ר ְש 'ֹוֵמד הַּ 'שֶּ א וְ 'נִַּים ִמ 'ֵסדֶּ ד תַּ 'ְקרָׁ חָׁ קֹול 'ְרגּום בְ 'אֶּ

ם, 'רּוִכים לְ 'בֹות אַּ 'ים רַּ נִ 'ְחיֶּה שָׁ 'ִשיר יִ 'ִעים יָׁ 'נָׁ  ן ַזַאזֹוי ִווי ִדי חַ עֹולָׁ "ל זָּאגְּ
ִציבּור ְשנַּי)ברכות ח.(  ם הַּ יו עַּ ְרִשיֹותָׁ ם פַּ דָׁ ם יְַּשִלים אָׁ דְלעֹולָׁ חָׁ א ְואֶּ  ם ִמְקרָׁ

 

 

 המשך בדף ב

 (41) 41,  גליון 2שנה                                           ק   לפ" גשנת תשע"ט, מברכים חודש שב, טבת כ"ג, שמותפרשת 

 
רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ

ִבי"ם  ~    ~ שֹובָׁ
 

ִמיר ֵגייֶען ֶיעְצט ַאַריין ִאין ִדי ֵהייִליֶגע ֶטעג 
פּון ׁשֹוָבִבי"ם, ָוואס ִדי ֶזעְקס ָוואְכן פּון 

ְתרֹו 'ַׁשַלח יִ 'א בְ 'ֵאָרא בֹ 'מֹות וָ 'ׁשֹוָבִבי"ם, ְׁש 
ְׁשָפִטים ֶזעֶנען ְסֶפעִציֶעל ְמסּוָגל צּו ַפאֶרעְכְטן 'מִ 

ז ָגאר ְגִריְנג ַאז ַא ַאֶלע ֲעֵבירֹות, ִדי ָוואְכן ִאי
ִאיד ָזאל צּוִריק קּוֶמען צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ֶווען 
ַא ִאיד ָזאְגט ַפאְרן ֵאייֶבעְרְׁשְטן: "ַבאֶׁשעֶפער 
ִאיְך ָהאב ֶגעטּוהן ָדאס אּון ָדאס, ִאיְך ָהאב ִמיר 
ִניְׁשט אֹויְפֶגעִפיְרט ִווי ֶמען ַדאְרף, אּון ִאיְך ִוויל 

טּוהן אּון צּוִריק קּוֶמען צּו ִדיר", אֹויף ְתׁשּוָבה 
ֶדעם ֶוועג ֶקען ֶמען ֵזייֶער ְגִריְנג צּוִריק קּוֶמען 

 צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן.
ֶעס ֶזעֶנען ֶגעֶווען ַצִדיִקים ָוואס ָהאְבן ִזיְך 
ֶגעִפיְרט צּו ַפאְסְטן ַתֲעֵניִתים ִאין ִדי ֶטעג פּון 

עְכְטן ַאֶלע ְׁשֶלעְכט'ס, ׁשֹוָבִבי"ם, ְכֵדי צּו ַפארֶ 
ָאֶבער ִמיר ִאין ִדי ַהייְנִטיֶגע ְׁשַוואֶכע דֹורֹות 

ָכאְטׁש טּוהן  ירמִ  ןפְ ֶקעֶנען ִניְׁשט ַפאְסְטן, ַדאְר 
צּוִריק צּו קּוֶמען צּום  ,איָ  ָוואס ֶמען ֶקען

 ֵאייֶבעְרְׁשְטן.
 

ט ַפאְסְטן  ַהייְנט ַדאְרף ֶמען ִניש ְ

ְקט ַאַריין ִאין "ַׁשַער אּון ֶבֱאֶמת ֶווען ֶמען קּו
ַהִגְלגּוִלים" פּון ֲאִר"י ַהָקדֹוׁש ָוואס ֶער ְׁשַרייְבט 
ָדאְרט ִוויִפיל ַתֲעֵניִתים ַא ֶמעְנְטׁש ַדאְרף 
ַפאְסְטן ַפאר ֶיעֶדע ֲעֵביָרה ָוואס ֶער ָהאט 
ֶגעטּוהן, ֶזעהט ֶמען ַאז ֶעס ִאיז ַמָמׁש ִניְׁשט 

ען ִבְכַלל , ַווייל ֶעס ֶזענֶ ןיְר פִ צּויסְ ס אוֹ עֶ  ֶמעְגִליְך
ִניְׁשט ָדא ֶגענּוג ֶטעג ִאיֶנעם ַגאְנְצן ֶלעְבן פּוֶנעם 

 ֶמעְנְטׁש, צּו ֶקעֶנען ַפאְסְטן ַאזֹויִפיל.
ֶדעְרַפאר ַדאְרף ֶמען ֶגעֶדעְנְקן ִדי ֶוועְרֶטער 

)ְירּוַׁשְלִמי ֹראׁש ַהָׁשָנה ָוואס ִדי ֵהייִליֶגע ֲחַז"ל ָזאְגן 

ן ֶׁשִקַבְלֶתם ֲעֵליֶכם עֹול תֹוָרה ֵכיוָ " ֵפֶרק ד' ֲהָלָכה ח'(
, "ַמְעָלה ֲאִני ֲעֵליֶכם ְכִאילּו ֹלא ֲחָטאָתם ִמיֵמיֶכם

ֶווען ַא ִאיד ִאיז ְמַקֵבל אֹויף ִזיְך ַאז ֶער ֵגייט 
ֶלעְרֶנען תֹוָרה, ֲאִפילּו ֶער ָהאט ֶגעטּוהן ָוואס 
ֶער ָהאט ֶגעטּוהן, ֶרעְכְנט ִאים ֶדער 

ער ַאזֹוי ִווי ֶער ָהאט ֵקייְנָמאל ִניְׁשט ֵאייֶבעְרְׁשטֶ 
 ֶגעִזיְנִדיְגט.

 המשך בדף ב
 



 ב
 

רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
ֶמעְנְטׁש ָהאט ֵשֶכל אּון ֶער ֵלייְגט  ֶדעְרַפאר ֶווען ַא

ִזיְך ַאַריין ִאין ִדי תֹוָרה, ּוִבְפַרט ֶווען ֶמען ִאיז זֹוֶכה צּו 
ֶלעְרֶנען אֹויְפ'ן ֵסֶדר ֶדֶרְך ַהִלימּוד פּון ֶרִבי'ן, ָוואס ִמיט 

ֵגיין ַאֶלע ֲחָלִקים פּון ִדי עם ֶוועג ֶקען ֶמען ַאדּוְרְך דֶ 
תֹוָרה, ֶדעָמאְלט'ס ֶוועט ִדי תֹוָרה ִאים אֹויְסַוואְׁשן פּון 
ַאֶלעם ְׁשֶלעְכט'ס, אּון ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶוועט ִאים 

 ִבְכַלל ִניְׁשט ֶרעֶכעֶנען ַאז ֶער ָהאט ַאָמאל ֶגעִזיְנִדיְגט.
ל ָהאט ֶדער ֶרִבי ֶגעֶרעְדט ִמיט ֶרִבי ָנָתן ֵאייְנָמא

ִאיֶבער ִדי ְגרֹויְסַקייט פּון ֶלעְרֶנען תֹוָרה ַאז ֶעס ַוואְׁשט 
ָאפ ֶדעם ֶמעְנְטׁש פּון ַאֶלע ֲעֵבירֹות, אּון פּון ַאֶלע 
ְׁשֶלעְכט'ס ָוואס ֶער ָהאט ֶגעטּוהן, ָהאט ֶרִבי ָנָתן 

אס ִאיז אֹויְך ֶווען ֶדער ֶמעְנְטׁש ֶגעְפֶרעְגט ֶדעם ֶרִבי'ן: "דָ 
ָהאט ֶגעִזיְנִדיְגט ִאין ְפַגם ַהְבִרית ַרֲחָמָנא ִליְצָלן, ָוואס 
ָדאס ִאיז ָגאר ַא ַהאְרֶבע ֲעֵביָרה?" ָהאט ִזיְך ֶדער ֶרִבי 
ֶגעֵבייֶזעְרט אֹויף ִאים אּון ִאים ָאְנֶגעְׁשִריְגן: "דּו ֵווייְסט 

ְבִרית ְביסֹוד ְואֹוֵרייָתא 'יז? ֶדען ָוואס תֹוָרה אִ 
" ָדאס ֵמייְנט ַאז תֹוָרה ִאיז ָנאְך ְגֶרעֶסער אּון 'ְבִתְפֶאֶרת

ֶעס ָהאט ֶדעם ֹכַח ָאְפִציַוואְׁשן ֶדעם ֶמעְנְטׁש פּון ִדי 
 ֶעְרְגְסֶטע ֲעֵבירֹות.

ִדי תֹוָרה ָוואס ַא ֶמעְנְטׁש ֶלעְרְנט טֹויְׁשט ֶדעם 
ְנְצן, ֶער ֶוועְרט ַא ַנייֶער ֶמעְנְטׁש ִמיט ֶמעְנְטׁש ִאיְנַגא

ָגאר ַאְנֶדעֶרע ְרצֹונֹות אּון ְׁשִאיפֹות, ֶעס ְׁשֶלעְפט ִאים 
ַארֹויס פּון ַאֶלע ַזייֶנע ְׁשֶלעְכֶטע ֶגעוואֹויְנַהייְטן, אּון ֶעס 

 ְבֶרעְנְגט ִאים ָנאְנט צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן.
 

 ִר"י ַהָקדֹוש  אּון ֶדער א  

ט ֶגעוואּוְסט פּון ֶדעם?ָהאט נִ   יש ְ

ֶדעם אֹויְבן  טעדְ רֶ ָרא"ׁש ְׁשִליָט"א ָהאט ֶגעֶווען מֹוהַ 
ֶדעְרַמאְנֶטע ְׁשמּוֶעס, ָהאט ֵאייֶנער ֶגעְפֶרעְגט פּון 
מֹוַהָרא"ׁש ַאז ִלְכאֹוָרה ָהאט ֶדער ֲאִר"י ַהָקדֹוׁש אֹויְך 

אֹויף  ֶנעְמטֶמען ֶגעוואּוְסט פּון ֶדעם ְירּוַׁשְלִמי ַאז ֶווען 
 ִזיְך ֶדעם עֹול תֹוָרה ֶרעְכְנט ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ְכִאילּו 

 

זֹוי ִפיל ַתֲעֵניִתים אֹויף ֶיעֶדע ָהאט ִניְׁשט ֶגעִזיְנִדיְגט, אּון פּון ֶדעְסט ֶוועְגן ָהאט ָנאְך ֶדער ֲאִר"י ַהָקדֹוׁש ֶגעָזאְגט ַאז ֶמען ַדאְרף ַפאְסְטן ַאֶמען 
 ֲעֵביָרה?

ס ִלימּוִדים וען ִדי ַצייט ַאז ֶדעם ֶרִבי'נְ ַהָרא"ׁש ְׁשִליָט"א ֶגעֶעְנְטֶפעְרט אֹויף ֶדעם: "ֶזעהט אֹויס ַאז ֶדעָמאְלט'ס ִאיז ָנאְכִניְׁשט ֶגעוֶ ָהאט מוֹ 
ֶרעְטן ִמיְטן ֵסֶדר ֶדֶרְך ַהִלימּוד, ִווי ֶמען ֶקען ָזאְלן ׁשֹוין ַאַרייְנֵגיין ִאין ִדי ֶוועְלט" ָדאס ֵמייְנט ֶדער ֶוועג ָוואס ֶדער ֶרִבי ָהאט אּוְנז אֹויְסֶגעטְ 

ִהְתבֹוְדדּות ִווי ֶיעֶדער ִאיד ֶקען ִזיְך אֹויף ַא ְגִריְנֶגע ֶוועג ַאדּוְרְך ֶלעְרֶנען ִדי ַגאְנֶצע תֹוָרה, אּון פּון ִדי ַאְנֶדעֶרע ַזייט ִדי ֶוועג פּון ְתִפָלה וְ 
וי י וִ זוֹ ער ַאבֶ אָ ְטן ַאֶלעס ָוואס ְדרּוְקט ִאים אּון ַאֶלעס ָוואס ֶער ָהאט ֶגעטּוהן, אֹויף ַזיין ֵאייֶגעֶנע ְׁשְפַראְך, אֹויְסֶרעְדן ַפאְרן ֵאייֶבעְרְׁש 

ֶדעְרַפאר ָהאט ֶדעָמאְלט'ס ֶדער ֲאִר"י ַהָקדֹוׁש ֶגעַדאְרְפט ֶגעְבן ַאֶזעְלֶכע ס ִלימּוִדים ֶדעם ֶרִבי'נְ ן ואְר עוָ ה גֶ לֶ גַ תְ נִ ָנאְכִניְׁשט יז אִ ֶדעָמאְלט'ס 
 ִתקּוִנים פּון ְׁשֶוועֶרע ַתֲעֵניִתים.

ֶוועט ִזיְך ייֶבעְרְׁשֶטער ָהאט ֶגעָהאְלְפן ַאז ֶדער ֶרִבי ָהאט אּוְנז אֹויְסֶגעֶלעְרְנט ִדי ֵהייִליֶגע ִלימּוִדים, ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ָאֶבער ֶיעְצט ַאז ֶדער אֵ 
ֶלעס ַפאֶרעְכְטן, אּון ֶער ֶוועט זֹוֶכה ַזיין צּו ֶבֱאֶמת ַאַרייְנֵלייְגן ִאין תֹוָרה אּון ְתִפָלה ַאזֹוי ִווי ֶדער ֶרִבי ָהאט אּוְנז ֶגעֶלעְרְנט, ֶוועט ָדאס ִאים ַא

 ָהאט ֵקייְנָמאל ִניְׁשט ָפאְרֶגעְׁשֶטעְלט. יְךזִ ָגאר ְגרֹויֶסע ַזאְכן ִאין ֶלעְבן, ַזאְכן ָוואס ֶער 
 

 ָיא דּו ֶקעְנְסט אֹויְך!

ס ֶדֶרְך ִמיְטן ֶרִבי'נְ ער בֶ אָ ּוָלּה, ֶנען דּוְרְך ֶלעְרֶנען ָכל ַהתֹוָרה כֶמעְנְטְׁשן קּוְקן ֶעס ָאן ִווי ַאן אּוְמֶמעְגִליֶכע ַזאְך ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ָזאל ֶקע
ִמיט ִאים ִדי ַגאְנֶצע תֹוָרה, אּון  ַהִלימּוד, ֶקען ֶיעֶדער ִאיז זֹוֶכה ַזיין צּו ֶדעם, ִדי ֲחַז"ל ָזאְגן ַאז ַפאר ַא ֶמעְנְטׁש ֶוועְרט ֶגעבֹויְרן ֶלעְרְנט ֶמען

ׁש ַפאְרֶגעְסט ֵסיי ִווי ְמט ַא ַמְלָאְך אּון ֶגעְבט ִאים ַא ְׁשֶנעְלֶקע אּון ֶער ַפאְרֶגעְסט ַאֶלעס, ְׁשֶטעְלט ִזיְך ַא ְפַראֶגע אֹויב ֶדער ֶמעְנטְ ֶדעְרָנאְך קּו
אס ַווייְזט אּוְנז ַאז ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש ָהאט ִאין ַאֶלעס ָוואס ֶער ָהאט ֶגעֶלעְרְנט, ַפאְרָוואס ָהאט ֶמען ִבְכַלל ֶגעַדאְרְפט ֶלעְרֶנען ִמיט ִאים, ָנאר דָ 

ֶקען ֶיעֶדער זֹוֶכה ַזיין דּוְרְך ֶדעם ֵסֶדר ִזיְך ֶדעם ֹכַח ַאדּוְרְך צּו ֶלעְרֶנען ְבֶמֶׁשְך ַזיין ֶלעְבן ִדי ַגאְנֶצע תֹוָרה ָוואס ֶער ָהאט ַפאְרֶגעְסן, אּון ָדאס 
 ֶדֶרְך ַהִלימּוד פּון ֶרִבי'ן.

ֵצאֶתָך, ַאזֹוי ִווי דּו ִביְזט ֶגעקּוֶמען אֹויף ִדי ה בְ רּוְך ַאתָ ֹבֶאָך ּובָ ה בְ רּוְך ַאתָ בָ )ָבָבא ְמִציָעא ק"ז.( ס ֶקען ַזיין ְמרּוָמז ִאין ִדי ֶוועְרֶטער פּון ֲחַז"ל ָדא
ֵבירֹות, ֶקען ַזיין ֶדער ְפַׁשט, ַאז אֹויב דּו ֶוועְסט ֶנעֶמען ָדאס ָוואס דּו ֶוועְלט ָאן ֲעֵבירֹות ַאזֹוי ָזאְלְסטּו אֹויְך ַארֹויס ֵגיין פּון ִדי ֶוועְלט ָאן עֲ 

 אְך ֶגעֶלעְרְנט ִדי ַגאְנֶצע תֹוָרה, אֹויב דּו ֶוועְסט ט, ָוואס ֶדעָמאְלט'ס ָהאְסטּו דָ ָהאְסט ֶגעטּוהן ִבְׁשַעת דּו ִביְזט ַאָראפ ֶגעקּוֶמען אֹויף ֶדער ֶוועלְ 

 

 גהמשך בדף 

   

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
ְרגּום, שֶּ  אֲ כָׁ תַּ ִציבּור מַּ ם הַּ יו עַּ ְרִשיֹותָׁ ְשִלים פַּ מַּ יו,ל הַּ יו ּוְשנֹותָׁ ַא  ִריִכין לֹו יָׁמָׁ

גּום ד ַּתרְּ ֶאחָּ א וְּ רָּ ַנים ִמקְּ ה ַזיין, ׁשְּ רָּ ׁש זָּאל ֶיעֶדע וָּואךְּ ַמֲעִביר ֶסדְּ טְּ , ַווייל ֶווער ֶמענְּ
ן. ֶגע יָּארְּ ן ַלאנְּ רָּה, ֶוועט ֶלעבְּ  ֶעס ִאיז ַמֲעִביר ֶסדְּ

ֵטיין ׁשְּ ֶבער ַפארְּ ף ֶמען אָּ ט ֶעס ַאַריין אִ  ,ַדארְּ ה, ִווי קּומְּ רָּ ין ִדי וָּואֶכעִדיֶגע ֶסדְּ
ַרֵמז ֶגעֶווען א מְּ ט דָּ קְּ אט ִדי ּתֹורָּה פּונְּ וָּואס הָּ רָּה ,ַפארְּ ף ַמֲעִביר ֶסדְּ  ַאז ֶמען ַדארְּ

 ַזיין?
ט  "א לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי זָּאגְּ ִליטָּ ט מֹוַהרָּא"ׁש ׁשְּ ן י"ט(זָּאגְּ ַאז  )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ח"א ִסימָּ

רָּה ַז ן ַמֲעִביר ֶסדְּ ִרית"יין, ַפאֶרעכְּ ִמיטְּ ַגם ַהבְּ ֶבע ֲעֵבירָּה פּון "פְּ , אּון ט ֶמען ִדי ַהארְּ
ִבי"ם ט ֶזעֶנען ִדי ֶטעג פּון ׁשֹובָּ טְּ  ,ִווי ַבאַקאנְּ סּוגָּל צּו ַאֶלעס ַפאֶרעכְּ ֶפעִציֶעל מְּ ן, סְּ

ן ִזיךְּ  ט'ס ֵהייבְּ אלְּ מֹות, וָּואס ֶדעמָּ ַׁשת ׁשְּ ן ַפרְּ ט אָּ ַפאר ֶווען ֶמען ֵהייבְּ ן ִדי  ֶדערְּ אָּ
רָּה ן ַמֲעִביר ֶסדְּ ֵהייבְּ נְּ ַרֵמז, ַאז ֶמען זָּאל אָּ ִבי"ם ֶטעג, ִאיז ִדי ּתֹורָּה מְּ צּו ַזיין,  ׁשֹובָּ

ן. טְּ  אּון ִמיט ֶדעם ֶוועט ֶמען ַאֶלעס ַפאֶרעכְּ
מֹות   (ב)ֹזאת ַהּתֹורָּה ׁשְּ

*** 
 

ה ְוֵכן ִיְפֹרץ, ּנּו ֹאתֹו ֵכן ִיְרבֶּ ר ְיעַּ ֲאשֶּ ִביר ֶדעם  ְוכַּ "א ִאיז ַמסְּ ִליטָּ מֹוַהרָּא"ׁש ׁשְּ
ט  סּוק לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי זָּאגְּ ן ק"ע(פָּ ֶרעֶסער אּון  )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ח"א ִסימָּ ַאז ִווי גְּ

רֶ  ט ֶער ִיסּוִרים, אּון ִדי ִיסּוִרים בְּ ץ ֶמער ַליידְּ ׁש ִאיז, ַאלְּ טְּ ׁשּוב'ֶער ַא ֶמענְּ ן ִאים חָּ גְּ ענְּ
ֶטער צּו ן.נָּאנְּ טְּ ׁשְּ ט נָּאר פּוֶנעם  ם ֵאייֶבערְּ ט ַאז ַאֶלעס קּומְּ ֶווען ֶמען ֵווייסְּ

אט ט'ס ֶווען ֶמען הָּ אלְּ ן, ֶדעמָּ טְּ ׁשְּ ט ֶמען ֶעס פַ  ֵאייֶבערְּ ֵציילְּ רֹות ֶדערְּ ן רְּ אצָּ
ן. טְּ ׁשְּ ֶטער צּום ֵאייֶבערְּ ט ִמיט ֶדעם נָּאנְּ ן, אּון ֶמען ֶווערְּ טְּ ׁשְּ  ֵאייֶבערְּ

ַׁשט ִאין פָּ  אס ִאיז פְּ ה ְוֵכן ִיְפֹרץ,סּוק, דָּ ּנּו ֹאתֹו ֵכן ִיְרבֶּ ר ְיעַּ ֲאשֶּ ִווי ֶמער ֶמען  ְוכַּ
ן, ׁשּוב'ֶער ֶזעֶנען זֵיי ֶגעוָּוארְּ ֶרעֶסער אּון חָּ ץ גְּ ן ַאלְּ ט ִדי ִאידְּ אט ֶגעַפייִניגְּ אס  הָּ דָּ
ט ַו סּוק זָּאגְּ ן, ִווי ֶדער פָּ טְּ ׁשְּ ט צּום ֵאייֶבערְּ גְּ ֶרענְּ ֶטער ֶגעבְּ אט זֵיי נָּאנְּ וייֶטער, הָּ

ל הָׁ  ם אֶּ תָׁ ְועָׁ ל שַּ עַּ קּו וַּתַּ ה וִַּיְזעָׁ ֲעֹבדָׁ ֵאל ִמן הָׁ ְנחּו ְבֵני ִיְשרָׁ אלֹלִהים ִמן וֵַּיאָׁ
ה, ֲעֹבדָׁ ן ֶגע הָׁ אבְּ ןַאז זֵיי הָּ טְּ ׁשְּ ן צּום ֵאייֶבערְּ ִריגְּ טֶ ֶדער אּון , ׁשְּ ׁשְּ אט זֵיי ער ֵאייֶבערְּ הָּ
ן. פְּ אלְּ  ֶגעהָּ

ַׁשת , יתיִׁש לִ ה ׁשְּ דָּ עּול סְּ חַ נַ ך הַ וֹ )ּת  ת, תשנ"א(מוֹ ׁשְּ ַפרְּ
 
 



 ג
 

ֲעִשיֹות           ּוֵרי ִספ  מַּ

ת ַהֶמֶלךְ  ה א' ֵמַאֵביַדת ּבַ ֶ ש   ַמע 
 ָפאְרֶזעצּוְנג פּון ְפִריֶער

 

 

ֵרי ַפְרְסמֹון                      ַנה   א 
 

ָנאְך ַא  
ַגאְנץ ָיאר פּון ֶבעְנְקן אּון ָהאְפן צּו ֶוועְרן ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד, צּוִריק צּו קּוֶמען צּום 

ֵזייֶער ַפאְרֵלייְגט אֹויף ִאים, אּון ִאים אּוְנֶטער  ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ָהאט ִזיְך ֶדער ֵיֶצר ָהַרע
 ֶגעְׁשֶטעְלט ִנְסיֹונֹות ִאים ַאֶוועק צּו ֶנעֶמען פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן.

ַאזֹוי טּוט ֶדער ֵיֶצר ָהַרע, ֶער ְׁשֶטעְלט אּוְנֶטער ִאיְנֶטעֶרעַסאְנֶטע  
ַזאְכן, צּו ַמאְכן ֶדעם ֶמעְנְטׁש ַנייֶגעִריג, אּון ֶדער ֶמעְנְטׁש ְטַראְכט: "ָלאִמיר ָנאר ֶגעְבן 

ָוואס ֶדער ֵיֶצר ָהַרע  ַא קּוק ָוואס ָדאס ִאיז" אּון ֶער ַכאְפט ִניְׁשט ַאז ָדאס ִאיז ַא ֶנעץ
ַזאק ַאַריין, אּון ִאים ַאֶוועק  ןִאיָהאט ִאים אֹויְסֶגעְׁשְפֵרייט ִאים ַאַריין צּו ַכאְפן 

 ֶנעֶמען פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן.

ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ָלאְזט ִזיְך ַפאְרִפיְרן פּוֶנעם 
ֵיֶצר ָהַרע, ֶער ַפאְלט דּוְרְך ִמיט ֲעֵבירֹות, ֶוועְרט ַזיין ֹמַח ַפאְרְׁשָלאְפן, ֶער ְטַראְכט ׁשֹוין 

יְׁשט פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ֶער ֶקען ַאזֹוי ָאְפְׁשָלאְפן ִניְׁשט ְגַלייְך, ֶער ְטַראְכט ׁשֹוין נִ 
ִדי ַגאְנֶצע ִזיֶבעִציג ָיאר, ֲאִפילּו ִאין ִדי ַצייט ֶלעְרְנט ֶער אּון ֶער ַדאֶוועְנט, ָאֶבער 

יְׁשט ַאֶלעס ִאיז ַפאְרְׁשָלאֶפעֶנעְרֵהייט, ָאן ַקיין ֶגעְׁשַמאק, ָאן ַקיין ַחיֹות, ֶער ִפיהְלט נִ 
ַקיין ִספּוק ִאין ַזיין ֶלעְבן, ֶעס ִאיז ִאים ֵזייֶער ִביֶטער, ַווייל ֶווען ֶמען ְטַראְכט ִניְׁשט 

 פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ִאיז ֵזייֶער ִביֶטער.
ֶגעְטָראְגן ִדי ֵזיי ָהאְבן  

מ ְׁשֶטעְלט צּו ַאַסאְך ָסאְלַדאְטן ַאז ֵזיי ָזאְלן ָאְפִהיְטן ִדי ְנָׁשָמה פּוֶנעם -ְנָׁשָמה, ֶדער ס
 ִאיד, ַאז ֶעס ָזאל ִזיְך ִניְׁשט ַארֹויס ְגִליְטְׁשן פּון ֵזייֶעֶרע ֶהעְנט.

ֶדער ְמָׁשֵרת ִאיז ֶדער גּוף,  
ִאיְנְצִוויְׁשן ִווי ַלאְנג ִדי ְנָׁשָמה פּון ַא ִאיד ְׁשָלאְפט, ֵגייט ִאיֶבער אֹויְפ'ן גּוף ַאַסאְך 
ָצרֹות ִיסּוִרים, ָאֶבער ֶער ְׁשָלאְפט, ֶער ַכאְפט ִניְׁשט ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ִוויל ִאים 

 יל ַזיין ֹמַח ְׁשָלאְפט ַא ִטיְפן ְׁשָלאף.ִאים אֹויְפֶוועְקן, ַווי
ִדי ְנָׁשָמה ִוויל  

ָנאר צּוִריק קּוֶמען צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ֶדעְרַפאר ְפרּוִביְרט ִדי ְנָׁשָמה אֹויְפִציֶוועְקן 
ֶמעְנְטׁש ַאז ֶער ָזאל ָאְנֵהייְבן ֶלעְבן ִמיְטן ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ָאֶבער ֶדער ֶמעְנְטׁש  ֶדעם

 ְׁשָלאְפט ַא ִטיְפן ְׁשָלאף, אּון ֶמען ֶקען ִאים ִניְׁשט ֶדעְרֶוועְקן.
ָמנּות ֵסיי ֶעס ִאיז ֶבֱאֶמת ַא ְגרֹויס ַרחֲ  

אֹויְפ'ן גּוף אּון ֵסיי אֹויף ִדי ְנָׁשָמה, ֶווען ֶמען ֶדער ֹמַח ְׁשָלאְפט אּון ְטַראְכט ִניְׁשט 
 פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן.

 
 

 )ָפאְרֶזעצּוְנג קּוֶמעְנִדיֶגע ָוואְך אי"ה(
 

 תוך הנחל יתרו תשנ"א( -נהרי אפרסמון )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ

 

ּוהן ְבֶמֶׁשְך ַדיין ֶלעְבן, דּו ֶוועְסט ָדאס אֹויְך ט
ֶדעָמאְלט'ס  זֹוֶכה ַזיין צּו ֶלעְרֶנען תֹוָרה,

ֶוועְסטּו ַטאֶקע אֹויְך ַארֹויס ֵגיין פּון ִדי ֶוועְלט 
ֲעֵבירֹות, ַווייל ִדי תֹוָרה ֶוועט ִדיְך ָאן ַקיין 

 ָאְפַוואְׁשן פּון ַאֶלע ְׁשֶלעְכט'ס.
ִדיֶגע ְזכּות ַאז ִמיר ָדאס ִאיז ַא ֶגעַוואלְ 

ָהאְבן זֹוֶכה ֶגעֶווען ַאז ֶדער ֶרִבי ָהאט אּוְנז 
ֶגעֶגעְבן ֶדעם ֶדֶרְך ַהִלימּוד, ַאז ֶמען מּוז ִניְׁשט 
ֵאייִביג ֶלעְרֶנען ַאזֹוי ְבִעיּון, ֶמען ֶקען אֹויְך 
ֶלעְרֶנען אֹויף ַא ַלייְכֶטע ֶוועג, אּון ֲאִפילּו ֶווען 

אר ִדי ֶוועְרֶטער פּון ִדי תֹוָרה ִאיז ֶמען ָזאְגט נָ 
ֶעס אֹויְך ֵזייֶער ָחׁשּוב, ַווייל ַאזֹוי ֶקען ֶמען 
אֹויְסִניְצן ְשֶטעְנִדיג ִדי ַצייט, ַאָמאל ֶלעְרְנט 
ֶמען ְגָמָרא, ַאָמאל חּוָמׁש ַרִׁש"י ַאָמאל ַתַנ"ְך 
אּון ַאָמאל ָזאְגט ֶמען ְתִהִלים, ָאֶבער ֶווען 

יְסט ִניְׁשט פּוֶנעם ֶדֶרְך ַהִלימּוד, ֵמייְנט ֶמען ֵווי
ֶמען ַאז ָנאר אֹויב ֶמען ֶקען ִזיְך ַאֶוועק ֶזעְצן 
ֶלעְרֶנען ְבִעיּון ִמיְטן ַגאְנְצן ָקאפ אּון ֹמַח, ָנאר 
ֶדעָמאְלט'ס ָהאט ֶמען ֶעֶפעס אֹויְפֶגעטּוהן, 
אּון ֶדעְרַפאר ֶווען ֶעס קּוְמט ַא ַצייט ֶווען ֶמען 

ען ִניְׁשט ֶלעְרֶנען ְבִעיּון ַפאְרְבֶרעְנְגט ֶמען ִדי קֶ 
ַצייט ִמיט ַנאִריְׁשַקייְטן, ָאֶבער ִמיְטן ֵסֶדר ֶדֶרְך 
ַהִלימּוד ִאיז ֶמען ְשֶטעְנִדיג ַפאְרנּוֶמען ִמיט ִדי 

 ֵהייִליֶגע תֹוָרה.
 

 ָאט ָהאט ִאיר ַא דּוְגָמה...

ַארֹויס  ֵאייְנָמאל ִאיז מֹוַהָרא"ׁש ְׁשִליָט"א
ֶגעַגאְנֶגען ִאין ָפאְרְנט פּון ַזיין הֹויז, אּון ֶער 
ָהאט ֶגעֶזעהן אֹויְפ'ן ַגאס ִזיְצן ַא ִאיְנֶגעְרַמאן 
ִמיט ֶעי"ר ָפאוְנ"ס ִאין אֹויֶער, ַהאְלְטְנִדיג 
ִאיְנִמיְטן ֶהעְרן ֶרעִדיָא, ָהאט מֹוַהָרא"ׁש ִזיְך 

ינּו ָוואס ֶזעֶנען ָאְנֶגערּוְפן ַפאר ִדי ַאְנֵׁשי ְׁשלֹומֵ 
ָדאְרט ֶגעֶווען: "ָאט ָהאט ִאיר ַא דּוְגָמה ִווי 
ַאזֹוי ֶעס ֶזעהט אֹויס ֵאייֶנער ָוואס ֵווייְסט 
ִניְׁשט פּוֶנעם ֶדֶרְך ַהִלימּוד, קּוְקט ִווי ַא 
ִאיְנֶגעְרַמאן ִמיט ָבאְרד אּון ֵפאֹות ָהאט ִניְׁשט 

ייט ָנאר ֶבעֶסער'ס ָוואס צּו טּוהן ִמיט ִדי צַ 
ִזיְצן אֹויְפ'ן ַגאס אּון ֶהעְרן ַאֶלע ַנאִריְׁשַקייְטן, 
אּון ֶעס ַפאְלט ִאים ִניְׁשט ֵאיין ַאז ֶער ֶקען 
ֶנעֶמען ַא ִמְׁשַניֹות ָאֶדער ַאן ַאְנֶדער ֵסֶפר ִאין 
ִדי ַהאְנט ַאַריין" ֶזעהט ִאיר ָכאְטׁש ִווי 

פּוֶנעם ְגִליְקִליְך ִמיר ֶזעֶנען ַאז ִמיר ֵווייְסן 
ֶרִבי'ן אּון פּון ַזיין ֶדֶרְך ַהִלימּוד אּון ַאזֹוי 
ֶקעֶנען ִמיר אֹויְסִניְצן ִדי ַצייט ִווי ֶעס ַדאְרף 

 צּו ַזיין.
ָלאִמיר ִזיְך ַטאֶקע ִניְׁשט ָלאְזן ַנאְרן, ָנאר 
ִזיְך ַמאְכן ִׁשיעּוִרים ִאין ִדי ֵהייִליֶגע תֹוָרה, 

ִדי ַהְבָטָחה פּון ֲחַז"ל   ֶוועְלן ִמיר זֹוֶכה ַזיין צּו
"ַמְעָלה ֲאִני ֲעֵליֶכם ְכִאילּו ֹלא ֲחָטאָתם 
ִמיֵמיֶכם", ִמיר ֶוועְלן ִמיט ֶדעם ַאֶלעס 

 ַפאֶרעְכְטן, ָאֵמן.
 

 

 ֵחֶלק י"ד ֶעֶרְך ׁשֹוָבִבי"ם, ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש)
 (ְוֵחֶלק ו' ֶעֶרְך ִלימּוד
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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
 

 

 

 קול רנה וישועה באהלי צדיקים

 אנשי שלומינו פרייען זיך
 מוהרא"ש פוןאן אייניקל  בייביי די חתונה 

נאכט איז פארגעקומען א שיינע חתונה פון אן אייניקל פון  מיטוואךדי וואך 
עב"ג חדב"ן, טרייכער שליט"א החתן אליהו נ"י בן הרה"ח מו"ה משה אסמוהרא"ש, 

די כלה א טאכטער פון הרה"ח מו"ה מרדכי אלימלך הלוי וואזנער שליט"א א זוהן 
 גאון האדיר פוסק הדור בעל שבט הלוי שליט"א.הפון 

ווי מען האט  עס זענען זיך צוזאם געקומען א גרויסער ציבור אנשי שלומינו,
געטאנצן און זיך געפריידט אז מיר האבן זוכה געווען צו מקורב ווערן צום הייליגן 
רבי'ן וואס לערנט אונז דער וועג ווי אזוי צו זיין נאנט צום אייבערשטן שטענדיג, און 

לערנט אונז אויס אלע  אוןמיט אונז, שליט"א איז מוהרא"ש  אזאז מיר זענען זוכה 
 ים פון רבי'ן.הייליגע לימוד

 !אלקיםוצדיקים ישמחו יעלצו לפני 
*** 

 

 שובבי"ם בין כותלי הישיבה!

 גרויס התעוררות אין ישיבה
 פון שובבי"ם אריינגייענדיג אין די טעג

 

 ב

האט דער ראש ישיבה געהאלטן א די וואך זונטאג, אין אנהויב פון שובבי"ם, 
 .אין וואס מיר זענען יעצט אריין שובבי"םדי טעג פון פייערדיגע דרשה לכבוד 

זענען ספעציעל מסוגל צו ישיבה האט ארויס געברענגט אז די טעג  דער ראש
ווערן נאנט צום אייבערשטן, כאטש א גאנץ יאר קען מען אויך צוריק קומען צום 

רפאר אייבערשטן, אבער יעצט אין די טעג פון שובבי"ם, איז עס פיל גרינגער, און דע
זאל יעדע בחור פארנעמען אויסצוניצן די הייליגע טעג ווי עס דארף צו זיין, סיי מיט 
תורה צו לערנען אלע שיעורים יעדן טאג בהתמדה, און סיי מיט תפלה אסאך רעדן 

אונז אויסגעלערנט אז דאס איז די וועג ווי דער רבי האט  אזוי וויצום אייבערשטן, 
ער איד, און אלע צדיקים זענען נישט צוגעקומען צו זייערע אזוי צו ווערן אן ערליכ

 מדריגות נאר דורכ'ן רעדן אסאך צום אייבערשטן.
ם זענען עס איז אן ערהויבן בילד, אריינקומענדיג אין ישיבה, צו זעהן ווי די בחורי

איבערגעבויגן איבער די גמרות, און לערנען פלייסיג, עס איז נישט דא צו וועם צו 
מיט די משניות, און מיט די אנדערע גמרא, רעדן, יעדער איז נאר פארנומען מיט די 

 צייט, ספעציעל אין די טעג פון שובבי"ם.שיעורים, אויסניצענדיג די 
און מיטן אייבערשטנ'ס הילף וועלן די בחורים ווייטער אזוי ממשיך זיין דעם גאנצן 

בבי"ם, און אזוי וועלן זיי ארויסגיין פון די הייליגע שובבי"ם מיט עפעס אין די שו
 גלייטן א גאנץ לעבן.ייטער באהאנט, און דאס וועט זיי זיכער וו

 

 !ובהם נהגה יומם ולילה
 

 

 

 
 

 מזל טוב פארברכת מיר וואונטשן א הארציגן 
 הי"ו וד לייב רוטנערדמו"ה 

 

 איז גאר איבערגעגעבן פאר מוסדותינו הק' בכל עת ועונה,וואס 
 ארויסצוהעלפן די הייליגע מוסדות שטענדיג גרייט

 .אויס חפיצה מיט וואס עס פעלט בלב ונפש
 

 מחת בר מצוה פון זיין זוהןשצו די 
 י"נ אברהםהחשוב הבחור 

 

די זכות פון העלפן מוסדותינו הק' זאל אים דער אייבערשטער זאל העלפן אז 
בני פון אלע קינדער געזונטערהייט, ער זאל זעהן אסאך אידיש נחת ביישטיין אז 

 אמןחיי אריכי ומזוני רויחי מיט אסאך סייעתא דשמיא, 
 

ַדאְנֶקען ָגאט ַאז ִאיְך ֵגיי ַאֶוועק ִמֶזה "
 "ּבָאְרד אּון ּפֵיאֹותם ִמיט ָהעֹולָ 

 

 

 מאנסי "היכל הקודש"המדרש בית 
 א"ש שליט"ק מוהרא"כבנשיאות 
.79 Decatur ave 

 

 ם"בנים שובבישובו 
 האבן די זכי' אזוועלן מיר 

 א"ש שליט"ק מרן מוהרא"כ
ם "יסקייט פון די שובביוגעבן א דרשה וועגן די גרוועט 

 ם טעג", ווי אזוי מיר קענען אויסניצן די שובביטעג
 

 מדרשינובבית שמות  רשתפק "במוצאי שדעם 
79 Decatur ave. 

 9:03בשעה 
 

 ותחי נפשכםשמעו 
 



 א
 

 

 גליון היכל הקודש
 וועכענטליכע גליון ארויסגעגעבן דורך

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

 
 

 זמנים
 4:13הדלקת הנרות......................

 6:31................................מוצש"ק
 9:30....סוף זמן ק"ש....................
 שיעורים כסדרן

 ק"אשבת ................בבלי.............
 ...נדרים י"ט....................ירושלמי

 'בפרק  .מעילה.......תוספתא........
 
 
 
 

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 
 

יו ֲאִני ה', לָׁ ר ֱאֹלִקים ֶאל מֶשה וַֹּיאֶמר אֵּ בֵּ ן נָּאֶמען  וְַּידַּ ן ִמיטְּ ט אָּ סּוק ֵהייבְּ ֶדער פָּ
אס ַווייזְּט אֹויף ִמַדת ַהִדין, אּון עֶ  "ֱאֹלִקים" ן נָּ וָּואס דָּ ט ִמיטְּ ִדיגְּ וָּואס  "ה'"אֶמען ר ֶענְּ

ַרֲחִמים. אס ַווייזְּט אֹויף ִמַדת ַהֶחֶסד וְּ  דָּ
ט  ִביר, לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי זָּאגְּ אס ַמסְּ "א ִאיז דָּ ִליטָּ  )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' סימן נ"ב(מֹוַהרָּא"ׁש ׁשְּ

'ס וֶ  נְּ טְּ שְּ ט ֵאייִביג ֶדעם ֵאייֶבערְּ ֵטייט ִניׁשְּ ׁשְּ אס וָּואס ֶמען ַפארְּ ןַאז דָּ יֹות ,ועגְּ אט ֻקׁשְּ  ֶמען הָּ
'ן  ןאֹויפְּ טְּ ׁשְּ ׁש, ֵאייֶבערְּ טְּ ן, ַווייל אֹויב ַא ֶמענְּ טְּ ׁשְּ ן ֵאייֶבערְּ ַקייט ַפארְּ אס ִאיז ַא ֵׁשיינְּ ט דָּ  וָּואלְּ

ט ֶעס גֶ  ֶטער טּוט ַאזֹוי, וָּואלְּ ׁשְּ וָּואס ֶדער ֵאייֶבערְּ ִליךְּ ַפארְּ טְּ קְּ ַטאֶנען פּונְּ ׁשְּ ט ַאז ַפארְּ עֵמיינְּ
בֶ ֶדער ֵאייבֶ  ׁש, אָּ טְּ ֶבע ֵשֶכל ִווי ֶדעם ֶמענְּ לֹום ִדי ֶזעלְּ אט ַחס וְּׁשָּ ֶטער הָּ ׁשְּ ער ַאזֹוי ִווי ערְּ

ֶטער ִאיז דָּ  ׁשְּ ט ַזייֶנֶדער ֵאייֶבערְּ ֵטייט ֶמען ִניׁשְּ ׁשְּ ַפאר ַפארְּ ז, ֶדערְּ לּוֶגער פּון אּונְּ ע אךְּ קְּ
ן.  ֶוועגְּ

ן מֶ  אל אֹויס ַפארְּ ַפאר ֲאִפילּו ֶעס ֶזעהט ַאמָּ ׁשֶדערְּ טְּ ֶטער טּוט ִאי ,ענְּ ׁשְּ  םַאז ֶדער ֵאייֶבערְּ
ט'ס ֶלעכְּ ֵטייט ֶמע ,ֶעֶפעס ׁשְּ ׁשְּ ט ֵאייִביג ַפארְּ  ן ֶעס.ִאיז ֶעס ֶבֱאֶמת נָּאר גּוט'ס, נָּאר ִניׁשְּ

ט  ה הַּ בֶ דִ ַרִׁש"י זָּאגְּ מָׁ ר לָׁ ר ְולֹומַּ בֵּ ה ְלדַּ ל ֶשִהְקשָׁ ט עַּ ֶדער  ה,תָׁ עוֹ רֵּ ר ִאּתֹו ִמְשפָׁ
טֶ  ׁשְּ יֹותֵאייֶבערְּ ט ֻקׁשְּ ֶרעגְּ אט ֶגעפְּ ג, ַווייל ֶער הָּ ֶרענְּ טְּ ט צּו ִאים ׁשְּ אט ֶגעֶרעדְּ 'ן  ער הָּ אֹויפְּ
ן טְּ ׁשְּ  .ֵאייֶבערְּ

סּוק,  ז ִאין פָּ רּומָּ אס ִאיז מְּ ר ֱאֹלִקים ֶאל מֶשה,דָּ בֵּ אט  וְַּידַּ ֶטער הָּ ׁשְּ ֶדער ֵאייֶבערְּ
ֶבער ג צּו מֶׁשה, ִמיט ִמַדת ַהִדין, אָּ ֶרענְּ טְּ ט ׁשְּ ט,  ֶגעֶרעדְּ אט ִאים ֶגעזָּאגְּ וַֹּיאֶמר ֶער הָּ

יו ֲאִני ה' לָׁ ט, ִאיז ֶעסאֵּ ֶלעכְּ ן ַאז ֲאִפילּו ֶעס ֶזעהט אֹויס ׁשְּ ֶבער ִוויסְּ ט אָּ סְּ ֶבֱאֶמת  , דּו זָּאלְּ
ַרֲחִמים. "ֲאִני ה'"  ֶעס ִאיז גָּאר ִמַדת הָּ

טּו סְּ ַפאר זָּאלְּ ׁשְּ  ֶדערְּ ן ֵאייֶבערְּ יֹות אֹויפְּ ן ַקיין ֻקׁשְּ ֶרעגְּ ט פְּ ן, ַווייל ֲאִפילּו ֶעס ֶזעהט ִניׁשְּ טְּ
ט ֶלעכְּ ה פּון דִ  ,אֹויס ִווי ֶעס ִאיז ׁשְּ ן טֹובָּ ִדים, נָּאר ַפארְּ ַחסָּ ַרֲחִמים וְּ י ִאיז ַאֶלעס נָּאר בְּ

ֶדער.  ִאיִדיֶׁשע ִקינְּ
ִליִׁשית וֵָּארָּא תשס"ז( ה ׁשְּ עּודָּ  )ּתֹוךְּ ַהַנַחל סְּ

*** 
ְמעּו ֶאל מֶשה ִמֹקֶצר רּוחַּ ּומֵּ  ה,ְוֹלא שָׁ שָׁ ה קָׁ ט  ֲעֹבדָׁ )ִליקּוֵטי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי זָּאגְּ

ן פ"ו(  ן ֵמייֶנען ַאז ֶמען ֶקען נָּאר ִדיֶנען ֶדעם מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב ִסימָּ ׁשְּ טְּ אס וָּואס ֶמענְּ ַאז דָּ
אס קּומְּ  ן, דָּ ַלייכְּ אס גְּ ן אּון דָּ טְּ ל ַפאסְּ ׁשָּ מָּ ן, ִווי לְּ ֶוועֶרע ַזאכְּ ן ִמיט ׁשְּ טְּ ׁשְּ ייל ֶמען ט ַווֵאייֶבערְּ

אֶרע ֵרייֶנע ֱאמּונָּה. לָּ ט ַקיין קְּ אט ִניׁשְּ  הָּ
ט אִ  ֶבער ִניׁשְּ טּו אָּ סְּ ֵלייבְּ ן, גְּ טְּ ׁשְּ ט יָּא ִאיֶנעם ֵאייֶבערְּ סְּ ֵלייבְּ , דּו רין ִדיאּון ֲאִפילּו אֹויב דּו גְּ
ַפאר  ה פּון ִדיר, אּון ֶדערְּ אט ַהנָּאָּ ֶטער הָּ ׁשְּ ט ַאז ֶדער ֵאייֶבערְּ ט ִניׁשְּ סְּ ֵלייבְּ טּו צּו גְּ סְּ זּוכְּ

ַסגֵ  ן אּון ִזיךְּ מְּ טְּ ֶוועֶרע ֲעבֹודֹות, צּו ַפאסְּ א ׁשְּ טטּוהן ַדוְּקָּ סְּ ַראכְּ ַאז נָּאר  ,ף ַזיין, ַווייל דּו טְּ
ן פּון ִדיר. ַאזֹוי ֶוועט ֶדער אבְּ ה הָּ ֶטער ַהנָּאָּ ׁשְּ  ֵאייֶבערְּ

ן ַא ֵרייֶנע ֱאמּונָּה ִאיֶנעם ֵאייֶבע אבְּ ט הָּ סְּ ֶבער ֶווען דּו זָּאלְּ ןאָּ טְּ ׁשְּ ן ִאין ִדיר  ,רְּ ֵלייבְּ אּון גְּ
ה",ַאֵליין:  נָׁאָׁ אט אֹויְך פּון ִמיר הַּ ייֶבעְרְשֶטער הָׁ טּו  "יָׁא, ֶדער אֵּ ט'ס ֶוועסְּ אלְּ ֶדעמָּ

ט ַאז ֶדער ֵאייבֶ  , ַווייל דּו ֵווייסְּ ן ִמיט ֶיעֶדע ַזאךְּ טְּ ׁשְּ ֶטער ֶקעֶנען ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבערְּ ׁשְּ ערְּ
ִדיג ַהנָּאָּ  אט ֶגעַוואלְּ וֹ הָּ ׁשּוֶטע ִמצְּ ַקייט, פּון ִדי פָּ ׁשּוֶטע ִאיִדיׁשְּ ת וָּואס דּו ה, פּון ַדיין פָּ
ט דִ  סְּ ט, דּו וָּואלְּ ארְּ  יךְּ טּוסְּ ט ִמיט ַדיין ֱאמּונָּה, ִמיט ַדיין ִציִצית, ִמיט ַדיין בָּ ֵריידְּ ד אּון ֶגעפְּ

ת, אּון ַאזֹוי ַווייֶטער. ן ַׁשבָּ  ֵפאֹות, ִמיט ַדיין ִהיטְּ
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   ~ ְמזּוזָׁה  ~
 

ִדי ִמְצָוה פּון ְמזּוָזה ִאיז ַא ְגרֹויֶסע אּון 
ֶגעַוואְלִדיֶגע ִמְצָוה, ָוואס ֶמען ַדאְרף ֵזייֶער ִנְזָהר ַזיין 

 .ִאין ֶדעם
אֹויְפ'ן ָפסּוק )ְדָבִרים ַדף ש'( ֶדער זֹוַהר ַהָקדֹוׁש ָזאְגט 

"ּוְכַתְבֶתם ַעל ְמזּוזֹות ֵביֶתָך" ַאז ִדי ָוואְרט ְמזּוֹזת 
ִאיז ִדי אֹוִתיֹות "ָזז ָמֶות" ַאז ַביי ַא ִטיר ָוואס ֶעס 
ִאיז ָדא ָדאְרט ַא ְמזּוָזה ֶוועט ִניְׁשט ַאַרייְנקּוֶמען ֶדער 

 טֹויט.

 טֹויט ןֶעְרֶגער פו  
טֹויט ֵמייְנט ִניְׁשט ָנאר ַמָמׁש טֹויט ַרֲחָמָנא 
ִליְצָלן, ָנאר ָדאס ֵגייט ַארֹויף אֹויף ַאֶלע ִמיֵני ָצרֹות, 
ִיסּוִרים, ֵווייָטאְגן, אּון ָאִריְמַקייט, ָוואס ֵגייֶען 
ַאִריֶבער אֹויף ַא ֶמעְנְטׁש, ִדי ַאֶלע ַזאְכן ִאיז אֹויְך ַא 

יָנה פּון טֹויט, אּון ַאָמאל ִאיז ֶעס ָנאְך ֶעְרֶגער ְבחִ 
פּוֶנעם טֹויט, ַווייל ְׁשַטאְרְבן ֶקען ֶמען ָנאר ֵאייְנָמאל, 
ָאֶבער ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ַלייְדט ָצרֹות אּון ִיסּוִרים, 
ּוִבְפַרט ֶווען ֶעס ִאיז ַביי ִאים ִאיְנֶדעְרֵהיים, ֶעס 

ֶען ִאיְנֶדעְרֵהיים, ָדאס ִאיז ַא ַזאְך ֶזעֶנען ָדא ְקִריֶגעַריי
ָוואס ֵגייט ִמיט ִמיְטן ֶמעְנְטׁש ָטאג ֵאיין ָטאג אֹויס, 

 אּון ָדאס ִאיז ֵזייֶער ְׁשֶווער ַאִריֶבער צּו ְטָראְגן.
ֶדעְרַפאר ַדאְרף ֶמען ֵזייֶער ִנְזָהר ַזיין צּו ָהאְבן 

ָטאר ִניְׁשט ָכֵׁשר'ֶע ְמזּוזֹות אֹויף ַאֶלע ִטיְרן, ֶמען 
ְׁשָפאְרן ַקיין ֶגעְלט ַביי ֶדעם, ַווייל ָדאס ִהיט ָאפ 

 ֶדעם ֶמעְנְטׁש פּון ַאֶלע ָצרֹות אּון ִיסּוִרים.

 ִהיט ָאפ   ִדי ְמזו ָזה
ַאז ֶווען )ֲעבֹוָדה ָזָרה יא.( ִדי ְגָמָרא ֶדעְרֵצייְלט 

ער אּוְנְקלּוס ָהאט ִזיְך ְמַגֵייר ֶגעֶווען ָהאט ַזיין ֶפעטֶ 
ֶדער רֹויִמיֶׁשער ֵקיָסר ֶגעׁשיְקט ַאַסאְך ְגרּוֶפעס 
ָסאְלַדאְטן ִאים צּוִריק צּו ְבֶרעְנְגן, ָאֶבער ֶער ָהאט 
ֵזיי ַאֶלע ִאיֶבעְרֶגעֶרעְדט ִזיְך ְמַגֵייר צּו ַזיין ִביז ֶער 
ָהאט ֶגעׁשיְקט ִדי ֶלעְצֶטע ְגרּוֶפע ָסאְלַדאְטן אּון ֶער 

עָוואְרְנט ַאז ֵזיי ָזאְלן ָגאְרִניְׁשט ֶרעְדן ָהאט ֵזיי ָאְנגֶ 
 צּו אּוְנְקלּוס.

ֵזיי ֶזעֶנען ָאְנֶגעקּוֶמען צּו ִאים אּון ִאים ֶגעַכאפט, 
אֹויְפ'ן ֶוועג ַארֹויס ָהאט אּוְנְקלּוס ֶגעֵלייְגט ַזיין 
ֶהעְנט אֹויף ִדי ְמזּוָזה אּון ֵזיי ֶגעְפֶרעְגט: "ָוואס ִאיז 

יי ִאים צּוִריק ֶגעָזאְגט: "ָזאג דּו", ָדאס?" ָהאְבן זֵ 
ַאז ַא ֶמֶלְך ָבָשר ָוָדם ִזיְצט ִאין  ָהאט ֶער ֵזיי ֶגעָזאְגט

ַזיין ַפאַלאץ אּון ִדי ׁשֹוְמִרים ִהיְטן פּון ִאיְנְדרֹויְסן, 
ָאֶבער ַביים ֵאייֶבעְרְׁשְטן ִאיז ַפאְרֶקעְרט, ֶדער ִאיד 

 ֶדעְרֵהיים אּון ֶדער ִזיְצט ִזיְך ַביי ִזיְך ִאינְ 
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ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ִהיט ִאים ָאפ ַביי ִדי ִטיר ִמיט ִדי ְמזּוָזה, ֶווען ֵזיי ָהאְבן 
ָדאס ֶגעֶהעְרט ָהאְבן ֵזיי ִזיְך אֹויְך ְמַגֵייר ֶגעֶווען, אּון ֶמער ָהאט ֶדער ֵקיָסר 

 אְך ִאים.ׁשֹוין ִניְׁשט ֶגעׁשיְקט נָ 
 

 ג?אְר ק   טו  יזְ עם ב ִ יי דֶ ט ב   קְ נְ פו  
אּון ֶמען ֶזעהט ַאז ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ִפיְלט ַאז ֶער ִאיז ִאין ַא ַסָכָנה ֶוועט 
ֶער ָצאְלן ַאַסאְך ֶגעְלט צּו ִדיְנֶגען ׁשֹוְמִרים ַאז ֵזיי ָזאְלן ִאים ָאְפִהיְטן,ַאז 

ָאֶדער צּוַכאְפן ַזיין ֶגעְלט, ְמֵמיָלא ֶמען ָזאל ִאים ִניְׁשט ַהְרְג'ֶעֶנען 
ַפאְרָוואס ָזאל ַא ֶמעְנְטׁש ַקאְרְגן אֹויף ִדי ִמְצָוה פּון ְמזּוָזה, ֶמען קֹויְפט 

 ֶעס ָנאר ֵאייְנָמאל אּון ָדאס ִהיט ָאפ ֶדעם ֶמעְנְטׁש אֹויף ְשֶטעְנִדיג.
ְמזּוָזה ֶקען ַקיין ׁשּום  ַא ִטיר ָוואס ָהאט ַא)ֹזַהר ָחָדׁש רּות פד( ַחַז"ל ָזאְגן 

ַמִזיק אּון ָשָטן אּון ַקיין ׁשּום ֶפַגע ַרע צּוקּוֶמען ֶדעְרצּו, אּון ֲאִפילּו ִאין ַא 
ַצייט ָוואס ֶמען ֶגעְבט ְרׁשּות ַפאְרן ַמְלָאְך ַהַמְׁשִחית צּו ַהְרְג'ֶעֶנען, ָאֶבער 

ֶדעם ָׁשם ַׁשַד"י אֹויְפ'ן ִטיר,  ֶווען ֶער ֵהייְבט אֹויף ִדי אֹויְגן אּון ֶער ֶזעהט
 ַאְנְטלֹויְפט ֶער ְגַלייְך.
ַאז ִדי ִמְצַות ְמזּוָזה ֶנעְמט )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן כ"ג( ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 

ַאֶוועק ַתֲאוֹות ָממֹון, אּון ֶמען ִאיז זֹוֶכה צּו ְׁשִמיַרת ַהְבִרית אּון צּו ַזיין ַא 
ֶחְלקֹו אּון צּו ֲאִריַכת ָיִמים, ֶזעהט ֶמען ָוואֶסעֶרע גּוֶטע ַזאְכן ִדי ָשֵמַח בְ 

 ְמזּוָזה ְבֶרעְנְגט, אּון ֶדעְרַפאר ַדאְרף ֶמען ֵזייֶער ִנְזָהר ַזיין ֶדעִרין.
אּון ִדי ִעיָקר ִליְבַׁשאְפט צּו ִדי ִמְצָוה פּון ְמזּוָזה ֶדעְרֶקעְנט ִזיְך ֶווען 

זּוָזה ְשֶטעְנִדיג ֶווען ֶמען ֵגייט ַאַריין אּון ַארֹויס, ִמיְטן ֶמען קּוְׁשט ִדי מְ 
קּוְׁשן ִדי ְמזּוָזה ַווייְזט ֶמען ַאז ֶמען ָהאט ִליב ִדי ִמְצָוה, אּון ִדי ִמְצָוה ִאיז 
ָחׁשּוב ַביי ִאים, ַאז ִווי ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ָהאט ַא ֵטייֶעֶרע ַזאְך ָוואס ֶער 

ֶער ְשֶטעְנִדיג ֶדערֹויף אּון ֶער ַהאְלט ֶעס ְשֶטעְנִדיג, ִדי ָהאט ִליב קּוְקט 
ֶזעְלֶבע ִאיז ַביי ִדי ְמזּוָזה ֶווען ֶמען ֵגייט דּוְרְך ִדי ְמזּוָזה ֶגעְבט ֶמען ֶעס ַא 

 ַארֹויס ִווי ְׁשַטאְרק ֶמען ָהאט ֶעס ִליב.קּוׁש, אּון ֶמען ַווייְזט 

ן ִדי ְמזו ָזה  ִיםִיְר  -קו ש ְ מ  ָ ת ש   א 
אּון ֶדער ְׁשֵלימּות ִאיז ַאז ֶווען ֶמען ֵגייט ַארֹויס אֹויְפ'ן ַגאס, ָזאל ֶמען 
קּוְׁשן ִדי ְמזּוָזה, אּון ִזיְך ֶדעְרַמאֶנען ָוואס ֶעס ְׁשֵטייט ִאין ִדי ְמזּוָזה, ַאז 

ֶמען  ֶעס ִאיז ָנאר ָדא ֵאיין ַבאֶׁשעֶפער ָוואס ִפיְרט ִדי ֶוועְלט, ַווייל ֶווען
ֵגייט ַארֹויס אֹויְפ'ן ַגאס ִאיז ְגִריְנֶגער צּו ַפאְרֶגעְסן פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, 

ֶגעְבט ַא קּוׁש ִדי ְמזּוָזה אֹויְפ'ן ֶוועג ַארֹויס, ָדאס ֶמען ָאֶבער ֶווען 
ֶדעְרַמאְנט ֶדעם ֶמעְנְטׁש פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ָדאס ַבאְגֵלייט ִאים 

אס, אּון ִאין ֶדעם ֶוועְנְדט ִזיְך ִדי ִיְרַאת ָׁשַמִים פּון ַא ֶמעְנְטׁש, אֹויְפ'ן גַ 
 אֹויב ֶער ִאיז ִנְזָהר צּו קּוְׁשן ִדי ְמזּוָזה ְשֶטעְנִדיג.

ֶעס ִאיז ֶגעקּוֶמען ַאָמאל ַא ִאיְנֶגעְרַמאן צּום ֵהייִליְגן ַחַת"ם סֹוֵפר ִזי"ַע, 
ֶער ָהאט ֶגעָוואְלט ַבאקּוֶמען פּוֶנעם ַחַת"ם  ִזיְך צּו ַפאְרֶהעְרן ִדי הֹוָרָאה,
 סֹוֵפר ַא ְכַתב ֵהיֶתר הֹוָרָאה.

ֶווען ֶדער ִאיְנֶגעְרַמאן ִאיז ַאַרייְנֶגעקּוֶמען ָהאט ֶדער ַחַת"ם סֹוֵפר 
ַבאֶמעְרְקט ַאז ֶער ָהאט ִניְׁשט ֶגעקּוְׁשט ִדי ְמזּוָזה, ָהאט ֶער ֶגעְטַראְכט ִמן 

ר ַפאְרֶגעְסן ָאֶדער ֶער ִאיז ֶגעֶווען ֶדעְרְׁשָראְקן, ֶדעְרַפאר ַהְסַתם ָהאט עֶ 
ָהאט ֶער ִניְׁשט ֶגעקּוְׁשט ִדי ְמזּוָזה, ָהאט ִאים ֶדער ַחַת"ם סֹוֵפר ֶגעָזאְגט 
ַאז ֶער ָזאל צּוִריק קּוֶמען ָמאְרְגן, ֶווען ֶער ִאיז ַארֹויְסֶגעַגאְנֶגען ָהאט ֶער 

ט ִדי ְמזּוָזה, אּון ֶווען ֶדער ִאיְנֶגעְרַמאן ִאיז צּוִריק ַווייֶטער ִניְׁשט ֶגעקּוׁשְ 
ֶגעקּוֶמען צּוָמאְרְגְנ'ס צּו ֶבעְטן ֶדעם ְכַתב הֹוָרָאה ָהאט ֶער ַווייֶטער ִניְׁשט 
ֶגעקּוְׁשט ִדי ְמזּוָזה, ָהאט ִאים ֶדער ַחַת"ם סֹוֵפר ֶגעָזאְגט: "ִאיְך ֶקען ִדיר 

ב הֹוָרָאה", ֶדער ִאיְנֶגעְרַמאן ָהאט צּוִריק ֶגעְפֶרעְגט ִניְׁשט ֶגעְבן ַקיין ְכתַ 
ֶדעְרְׁשָראֶקעֶנעְרֵהייט: "ַפאְרָוואס ִוויל ֶדער ֶרִבי ִמיר ִניְׁשט ֶגעְבן ַקיין ְכַתב 
הֹוָרָאה, ָזאל ִמיר ֶדער ֶרִבי ָכאְטׁש ַפאְרֶהעְרן צּו ֶזעהן אֹויב ִאיְך ֶקען", 

ים ֶגעָזאְגט: "ִאיְך ָהאב ֶגעֶזעהן ְדֵריי ָמאל ִווי דּו ָהאט ֶדער ַחַת"ם סֹוֵפר אִ 
ֵגייְסט דּוְרְך ִדי ִטיר אּון דּו ָהאְסט ִניְׁשט ֶגעקּוְׁשט ִדי ְמזּוָזה, ְדֵריי ָמאל 
ִאיז ׁשֹוין לֹויט ֶיעְדן ֵאייֶנעם ַא ֲחָזָקה, ָהאב ִאיְך ֶגעֶזעהן פּון ֶדעם ַאז דּו 

ָׁשַמִים, ֶדעְרַפאר ִוויל ִאיְך ִדיר ִניְׁשט ַפאְרֶהעְרן  ָהאְסט ִניְׁשט ַקיין ִיְרַאת
ַווייל ִאיְך ֶוועל ִדיר ֵסיי ִווי ִניְׁשט ֶגעְבן ַקיין ְכַתב הֹוָרָאה, ַווייל אֹויב דּו 
ָהאְסט ִניְׁשט ַקיין ִיְרַאת ָׁשַמִים, ַדאְרְפְסטּו קֹוֶדם ַאְרֶבעְטן אֹויף ִדי ְנֻקָדה 

 ת ָׁשַמִים".צּו ָהאְבן ִיְרַא
ֶזעהט ֶמען פּון ִדי ַמֲעֶשה ַאז ָדאס קּוְׁשן ִדי ְמזּוָזה ַווייְזט אֹויף ִדי 
ִיְרַאת ָׁשַמִים ָוואס ֶדער ֶמעְנְטׁש ָהאט, וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס קּוְׁשט 
ְשֶטעְנִדיג ִדי ְמזּוָזה אּון ְפֵרייְדט ִזיְך ֶדעְרִמיט, ֶוועט ִאים ְשֶטעְנִדיג גּוט 

 ין.ַזי
 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ז' ֶעֶרְך ְמזּוָזה(

 
 

   

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
סּוק ַׁשט ִאין פָּ אס ִאיז פְּ ְמעּו ֶאל מֶשה ,דָּ ט  ,ְוֹלא שָׁ ן ִניׁשְּ אבְּ ן הָּ ִדי ִאידְּ

ט צּו מֶׁשה ַרֵבינּו,  ן ֶגעַהאט ַא  ,ִמֹקֶצר רּוחַּ צּוֶגעֶהערְּ אבְּ ַווייל ֵזיי הָּ
ה  ה זָּרָּ ט ַביי ֲעבֹודָּ סּוק זָּאגְּ ַוואֶכע ֱאמּונָּה, ִווי ֶדער פָּ ִהִלים קל"ה( )ׁשְּ ין ַאף אֵ ּתְּ

א ַקיין רּוַח, אּון וֶ יֶ  טָּ ַלל ִניׁשְּ ה זָּרָּה ִאיז ִבכְּ ֶהם, ַביי ֲעבֹודָּ וען ֶמען ׁש רּוַח בָּ
ַפאר, ּומֵ  אס ִמֹקֶצר רּוַח, אּון ֶדערְּ ט דָּ ַוואךְּ ִאין ֱאמּונָּה ֵהייסְּ ה ִאיז ׁשְּ ֲעֹבדָּ

ט ַאז ֶמען ֶקען נָּאר  ן ֵזיי ֶגעֵמיינְּ אבְּ ה, הָּ ׁשָּ ן ִמיט קָּ טְּ ׁשְּ ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבערְּ
ֶוועֶרע ֲעבֹודֹות.   ׁ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 ֶדער ַבַעל  ,ְושַּ
ֵטייט דֶ  ֶלעֶצער ִווי ֶעס ׁשְּ ֵוויי פְּ סֹורָּה, נָּאךְּ צְּ ט ַא מְּ גְּ ֶרענְּ ט ַהּטּוִרים בְּ ער וָּוארְּ

מוֹ  ח ְלעַּ לַּ ִהִלים קי"ד(,  "ְפדּות", ְפדּות שָׁ ה ִעמֹו ְפדּות)ּתְּ ְרבֵּ ִהִלים ק"ל(. ְוהַּ  )ּתְּ
ִביר אס ַמסְּ "א ִאיז דָּ ִליטָּ ט לֹויט ִווי דֶ  ,מֹוַהרָּא"ׁש ׁשְּ ער ֵהייִליֶגער ֶרִבי זָּאגְּ

ן כ"ח(  א ַאַסאךְּ ִמיֵני ּתֹורֹות, ֶעס ִאיז)ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסימָּ א  ַאז ֶעס ִאיז דָּ דָּ
א א ּתֹורֹות וָּואס ֶמען טָּ ן, אּון ֶעס ִאיז דָּ ַרייבְּ ר ּתֹורֹות וָּואס ֶמען ֶמעג ׁשְּ

ט ִדי ן, אּון ֶווער ֶעס ֵווייסְּ ַרייבְּ ט ׁשְּ ֶכע ּתֹורָּה ֶמען ֶמעג  ִניׁשְּ ִחילּוק ֶוועלְּ
ן גֹוִים. ִוויׁשְּ ֶקעֶנען ַא ִאיד פּון צְּ ן, ֶער ֶקען ֶדערְּ ַרייבְּ  ׁשְּ

ן ִמים זָּאגְּ פֹות ִגיִטין ס: ד"ה אתמוה(  :ַאזֹוי ִווי ִדי ֵהייִליֶגע ֲחכָּ תֹוסְּ א בְּ וָּואס ")מּובָּ ַפארְּ
ן ִדי ּתֹורָּה ׁשֶ  ֶטער ֶגעֶגעבְּ ׁשְּ אט ֶדער ֵאייֶבערְּ ֵווייִניג, ַאזהָּ ִדי  ַבַעל ֶפה אֹויֶסענְּ

ן ךְּ ִדי ּתֹורָּה ,, ֶזעהט ֶמען"ט ֶקעֶנען ֶנעֶמען ַפאר ִזיךְּ יׁשְּ ֶעס נִ  גֹוִים זָּאלְּ  ַאז דּורְּ
ן, ִמיט ֶדעם ִאיז ֶדער אִ  ,ֶׁשַבַעל ֶפה ִריבְּ ֶגעׁשְּ פְּ ט אָּ אט ִניׁשְּ יד וָּואס ֶמען הָּ

 ֶהעֶכער פּוֶנעם גֹוי.
ר ֲחִׁשיבּות פּון ַא אִ מֹוַהרָּא"ׁש ִאיז  ִביר, ַאז ִדי ִעיקָּ אס נָּאךְּ ֶמער ַמסְּ יד דָּ

ט ִזיךְּ ִאין ִדי ּתֹורָּה ֶׁשַבַעל ֶפה, ַווייל פּון ִדי ּתֹורָּה ַאֵליין ֶקע דְּ ן ֶמען ֶווענְּ
ִפיִלין, ֶקען ֶמען פּון ִדי ּתוֹ  וָּה פּון ּתְּ ל ִדי ִמצְּ ׁשָּ מָּ ן, ִווי לְּ ט ִוויסְּ ִניׁשְּ רָּה גָּארְּ

ךְּ ִדי ֵהיילִ  ַאֵליין ַקֵיים צּו ַזיין, נָּאר דּורְּ ֵטיין ִווי ַאזֹוי ֶעס מְּ ׁשְּ ט ַפארְּ יֶגע ִניׁשְּ
ן ִביז מֶׁשה רַ  ֵווייטְּ ַקֵבל ֶגעֶווען ֵאייֶנער פּון צְּ ן מְּ אבְּ ִמים וָּואס הָּ ֵבינּו ִווי ֲחכָּ

ר פּון ַא ִאיד ִאי ט אֹויס ַאז ֶדער ִעיקָּ ַקֵיים צּו ַזיין, קּומְּ ז ִדי ּתֹורָּה ַאזֹוי ֶעס מְּ
ֶנ ן צּו ֶלערְּ ַלייסְּ ף ִזיךְּ ַא ִאיד ֵזייֶער ַבאפְּ ַפאר ַדארְּ ען ּתֹורָּה ֶׁשַבַעל ֶפה, ֶדערְּ

ִקים אּון ׁשֻ  ,ֶׁשַבַעל ֶפה רָּא, פֹוסְּ מָּ ַניֹות, גְּ אס ִאיז ִדי ֵהייִליֶגע ִמׁשְּ ן וָּואס דָּ חָּ לְּ
. רּוךְּ  עָּ

ֶנען אַ  ף ַא ִאיד ֶלערְּ ֶפעִציֶעל ַדארְּ ַניֹות ךְּ אסַ אּון סְּ ט  ,ִמׁשְּ אס ֵהייִליגְּ וָּואס דָּ
ה,  מָּ ׁשָּ ט ִדי נְּ ה",ִאיז ִדי אֹוִתיֹות  "ִמְשנָׁה"אּון ֵרייִניגְּ מָׁ ִווי אֹויךְּ  "ְנשָׁ

ט  סּוק זָּאגְּ ט ִווי ֶדער פָּ ט ֶעס ֶגעלְּ גְּ ֶרענְּ ֵראִׁשית מ"ג(בְּ ֶדער  ,"ֶכֶסף ִמְשֶנה" )בְּ
אִריֶצער זָּא ס'ל קָּ חָּ ט ַאז ֵהייִליֶגער ֶרִבי ִפנְּ ִריָּא  "ִמְשנָׁה"גְּ ִגיַמטְּ ִאיז בְּ

ה ְרנָׁסָׁ ט "פַּ רָּׁש זָּאגְּ ה, ֶדער ֶמדְּ נָּסָּ ט ַפרְּ גְּ ֶרענְּ ה ז' ִסימָּ ", ֶעס בְּ ׁשָּ ה ַפרְּ רָּא ַרבָּ ן )ַוִיקְּ

נַ ג'(  ֶנען ִמׁשְּ ֵגיין פּון גָּלּות נָּאר ִאין זְּכּות פּון ֶלערְּ ן ַארֹויסְּ ן ֶוועלְּ  יֹות.ִדי ִאידְּ
ַׁשט אִ  אס ִאיז פְּ סּוק, דָּ ,ין פָּ ֶמךָׁ ין עַּ ִמי ּובֵּ ין עַּ ְמִּתי ְפֻדת בֵּ ֶדער  ְושַּ

ן אּון ִדי גוֹ  ן ִדי ִאידְּ ִוויׁשְּ ג צְּ ֵׁשיידּונְּ פְּ ן ַאן אָּ ֶטער ֶוועט ַמאכְּ ׁשְּ ִים, וָּואס ֵאייֶבערְּ
ט  ֶבער ֶדער וָּוארְּ ךְּ ּתֹורָּה ֶׁשַבַעל ֶפה, אָּ ט דּורְּ אס ֶווערְּ ֵטייט  "ְפֻדת"דָּ ׁשְּ

ן ֶדעם א אָּ ַניֹות, וָּואס ִאיז ִׁש  דָּ ה אֹות ו', ֶדער אֹות ו' ֵגייט ַארֹויף אֹויף ִמׁשְּ ׁשָּ
ט נָּאךְּ ֶדער אֹות ו', ַווייל ן ֶפעלְּ ִטיֶגע ַצייטְּ ֶבער ַהיינְּ נָּה, אָּ ֵרי ִמׁשְּ ט  ִסדְּ ַהיינְּ
ֶבער ֶדער ַניֹות, אָּ ט ִמׁשְּ נְּ ט ֶמען נָּאךְּ ַארָּאפ ֵאייֶנעם וָּואס ֶלערְּ סּוק  קּוקְּ פָּ

ט,  ֶזה,זָּאגְּ ֹאת הַּ ר ִיְהֶיה הָׁ חָׁ ד ְלמָׁ ִׁשיַח ֶוועט קּוֶמען ,ַבאלְּ ֶוועט  ,ֶווען מָּ
ַניֹות, או' אֹות רׁשֹוין ַזיין ֶדע ִׁשיַח ֶוועט קּוֶמען ִאין זְּכּות פּון ִמׁשְּ ּון , ַווייל מָּ

ֶנען ִמׁשְּ  אס ֶלערְּ ִׁשיב ַזיין דָּ ן אּון ַמחְּ ט'ס ֶוועט ֶמען ַארֹויף קּוקְּ אלְּ  ַניֹות.ֶדעמָּ
סּוִקים, אּו ֵוויי פְּ ֶדעֶרע צְּ ט'ס ֶוועט ׁשֹוין ַזיין ִדי ַאנְּ אלְּ ח ן ֶדעמָּ לַּ ְפדּות שָׁ

ה ִעמֹו ְפדּות, ְרבֵּ מֹו, ְוהַּ ן ִדי ִאי ְלעַּ ֵלייזְּ ֶטער ֶוועט אֹויסְּ ׁשְּ ן, ֶדער ֵאייֶבערְּ דְּ
ארְּ  ֵטייט דָּ ַפאר ׁשְּ ַניֹות, אּון ֶדערְּ ֶנען ַאַסאךְּ ִמׁשְּ ט ַווייל ֶמען ֶוועט ֶלערְּ

דּות" ִמיט ֶדעם אֹות ו'." ִליִׁשית וֵָּארָּא תשס                   פְּ ה ׁשְּ עּודָּ  "ט()ּתֹוךְּ ַהַנַחל סְּ
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י  ֲעִשיֹות           ִספּורֵּ  מַּ

ֶמֶלךְ  ת ה  ת ב   ֵביד  ה א' ֵמא  ֶ ֲעש   מ 
 ָפאְרֶזעצו ְנג פו ן ְפִריֶער

 

 

ֲהֵרי ְרְסמֹון                      נ   ֲאפ 
 

ֶדער ַצִדיק ְׁשַרייְבט ַאָראפ תֹורֹות אּון ְסָפִרים צּו 
ְמַחֵזק ַזיין ִאיְדן אּון ֵזיי צּוִריק ְבֶרעְנְגן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ָדאס ֶוועְרט 

ַאז ֵחֶלק א' ִסיָמן רס"ב(  )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ןֶגעְׁשִריְבן ִמיט ְטֶרעְרן ַאזֹוי ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 
 ִדי ִחידּוֵׁשי תֹוָרה פּון ַצִדיִקים ֶוועְרן ֶגעַמאְכט ִמיט ְטֶרעְרן.

ייְך ֶווען ֶמען ֶוועְקט ִזיְך ַאזֹוי ַדאְרף ֶמען טּוהן ֶיעְדן ָטאג, ְגלַ  
אֹויף ִאיְנֶדעְרְפִרי, ַדאְרף ֶמען ִזיְך ֶגעְבן ַא ְפֶרעג, "ִווי ִבין ִאיְך אֹויף ֶדער 
ֶוועְלט?" ַווייל ֶעס ֶקען דּוְרְך ֵגיין ֶטעג, ָוואְכן, ֲחָדִׁשים אּון ָיאְרן, אּון ֶמען 

ט, ָאֶבער ֵאייְנָמאל ֶמען ָהאט ִיׁשּוב ְטַראְכט ִניְׁשט ִווי ֶמען ַהאְלט אֹויף ִדי ֶוועלְ 
ַהַדַעת, ֶמען ְטַראְכט ַאַריין ִווי ֶמען ַהאְלט אֹויף ֶדער ֶוועְלט, ִאיז ֶעס ׁשֹוין ַא 

 ַהאְלֶבע ְיׁשּוָעה.

ִדי זּון ֵגייט ַארֹויף אֹויף ִדי ֵשֶכל, ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש 
ֶנעְמט ִדי ְסָפִרים פּוֶנעם ַצִדיק אּון ֶער קּוְקט ַאַריין ִאין ֶדעם ִמיט ַאן 
ֱאֶמת'ִדיֶגע אֹויג, ֶער ִוויל ֶבֱאֶמת ְתׁשּוָבה טּוהן אּון צּוִריק קּוֶמען צּום 

עְרְׁשְטן, ֶוועְלן ִדי ְסָפִרים ִאים אֹויְפֶוועְקן פּון ַזיין ִטיְפן ְׁשָלאף, אּון ֶער ֵאייבֶ 
 ן ֶעְרִליֶכער ִאיד.ֶוועט ֶוועְרן ַא

ֶדער ָגאְלֶדעֶנער ַבאְרג ֵגייט ַארֹויף אֹויְפ'ן  
ַווייל ֶיעֶדע )סּוָכה נב.( ֵיֶצר ָהַרע, ָוואס ֶזעהט אֹויס ַפאר ַצִדיִקים ִווי ַא ַבאְרג, 

ְצָוה ָוואס ֶמען ִוויל טּוהן ֶזעהט אֹויס ִווי ַא ְגרֹויֶסער ַבאְרג, ֶעס ֶזעהט אֹויס מִ 
ִווי אּוְמֶמעְגִליְך אֹויְסצּוִפיְרן, ָאֶבער ַביים ֵאייֶבעְרְׁשְטן ִאיז ֶעס ֵזייֶער ֵזייֶער 

 ָחׁשּוב, ַאזֹוי ִווי ָגאְלד אּון ֶפעְרל.
ייֶער ְׁשַטאְרְקן, ֲאִפילּו ֶווען ֶמען ֶזעהט ַאז ֶעס אּון ֶדעְרַפאר ַדאְרף ֶמען ִזיְך זֵ 

ֵגייט ֵזייֶער ְׁשֶווער, ֶעס ֶזעהט אֹויס ַמָמׁש ִווי ַא ַבאְרג, ַדאְרף ֶמען ָאֶבער ִוויְסן 
ַאז ָדאס ִאיז ֶוועְרט ַאַסאְך, ֶעס ִאיז ָגאְלד אּון ֶפעְרל, ַביים ֵאייֶבעְרְׁשְטן ִאיז 

ע ְקֵלייִניַקייט ָוואס ַא ִאיד טּוט ַפאר ִאים, אּון סֹוף ָכל סֹוף ֵזייֶער ָחׁשּוב ֶיעדֶ 
ֶוועט ִאים ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ַבאָצאְלן ַפאר ֶדעם, ֶדער ִעיָקר ַדאְרף ֶמען ִזיְך 

 ֶוועְרן צּוְבָראְכן פּון ַקיין ׁשּום ַזאְך.ִניְׁשט ָנאר ֶדעְרַהאְלְטן אּון ְׁשַטאְרְקן אּון 
 

 קּוֶמעְנִדיֶגע ָוואְך אי"ה( )ָפאְרֶזעצּוְנג
 

 תוך הנחל יתרו תשנ"א( -נהרי אפרסמון )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
 פון דף דהמשך 

 

 צום קייט.
מיר וואונטשן אים אלע ער זאל זוכה זיין 
אויפצושטעלן א בית נאמן בישראל און האבן דורות 

 חי אמן.ישרים ומבורכים, בני, חיי אריכי ומזוני רוי
 שמח תשמח רעים האהובים!
*** 

 מוהרא"ש שליט"א
 פארט אויף ארץ ישראל

מיטן אייבערשטנ'ס הילף וועט מוהרא"ש פארן נאך 
שבת אויף ארץ ישראל, ווי ער וועט זיך אויפהאלטן 

 ואכן, מחזק צו זיין די ארטיגע אידן.ופאר צוויי 
די קומענדע צוויי וואכן וועט נישט פארקומען די 

 שיעור פון מוהרא"ש.שישי נדליכע ליל געווע
 חזק ונתחזק!

 

 

 

 מזלא טבא וגדיא יאה
 מיר וואונטשן אן הערצליכן מזל טוב פאר

 מו"ה נחמן מענדל פריעד נ"י
 מתלמידי ישיבתינו הק'

 למזל טוב צו די געבורט פון זיין אינגעל
 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז ער זאל זעהן 
 אסאך אידיש נחת אמן!

 

די שלום זכר צו  וויל לאדענען אלע מיינע קרובים וידידיםאיך 
 ct.  Hayes 6וואס וועט זיין אין בית המדרש היכל הקודש

 

ק ביי מיר אינדערהיים אויף "צום וואכנאכט מוצאי שבאון 
Toltchav way #102 4 

 

 ש"ביי מוהראזונטאג אינדערפרי  ת"ברית וועט זיין בעזהשידי 
 .st 42 1129 דרשמאין בית ה א"ליטש

 בדיוק 7:03שחרית תפלת 
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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
 

 

 

 שיינע מלוה מלכה אין בית המדרש "היכל הקודש" מאנסי
 מוהרא"ש שליט"א געבט א דרשה

מוצש"ק אין אונזער בית  א שיינער ציבור איז זיך צוזאמגעקומען דעם
המדרש אין מאנסי צו א סעודת מלוה מלכה, ווי מיר האבן געהאט די זכי' 

 אז מוהרא"ש איז געקומען און געגעבן א דרשה.
א לענגערע צייט האט זיך דער עולם צוגעהערט צו די דברות קודש 
וואס מוהרא"ש האט ארומגערעדט פון דעם ענין פון הכרת הטוב, וואס 

ף זיין א יסוד ביי א איד, ווי דער מדרש זאגט אז קודם שטייט דאס דאר
אשר לא ידע את יוסף, אז פרעה האט נישט געהאט קיין הכרת הטוב פאר 
יוסף וואס האט געראטעוועט די גאנצע לאנד מצרים, און דערנאך שטייט 

 לא ידעתי את ה', ער האט שוין נישט געוואלט קענען דעם אייבערשטן.
ייבן מיר אן דעם טאג מיט הכרת הטוב, מען זאגט "מודה און דערפאר ה

אני" מען דאנקט דעם אייבערשטן פארן צוריק געבן די נשמה און פאר 
אלעס וואס ער טוט מיט אים, און אזוי אויך דארף מען שטענדיג האבן 

 הכרת הטוב פאר יעדן וואס מען האט פון אים באקומען א טובה.
ערפאר וויל ער זיך באדאנקן פאר און מוהרא"ש האט געזאגט אז ד

וואס האט אהערגעשטעלט דעם  מו"ה שבתי מזרחי הי"והאברך היקר 
 נייעם שיינעם בית המדרש אין מאנסי.

ביין פון מוסדותינו הק', ער האט מנדב געווען די -ר' שבתי איז דער רוקן
בניני המוסדות אין וויליאמסבורג, די בית המדרש, ישיבה, תלמוד תורה, 

חינוך לבנות, דער בית הדפוס ווי עס ווערט געדרוקט טויזנטער  בית
קונטריסים און ספרים וועכנטליך וואס ווערט צושפרייט פאר אידישע 
קינדער, אויך האט ער מנדב געווען דעם קעמפ דעם זומער, ווי די בחורים 

 האבן זיך משלים געווען בתורה ועבודה במשך דעם זומער.
טשט ברכת המזון און דער עולם איז זיך דערנאך האט מען געבענ

צוגאנגען מיט פרישע קבלות ווי אזוי אויסצוניצן די הייליגע טעג פון 
 שובבי"ם ווי עס דארף צו זיין.

 חזק ונתחזק!
*** 

 בחורים פרייען זיך מיט די שמחה פון נאך א חתן אין ישיבה
 נאך א חתן אין רעזולטאט פון מסכת תענית

טאג איז געווען א גרויסע שמחה אין ישיבה ווען דעם פארגאנגענעם זונ
 נאך א בחור איז א חתן געווארן למזל טוב.

החתן יעקב פיש נ"י בן מו"ה פנחס זעליג הי"ו וואס איז א חתן געווארן 
 הי"ו פון בארא פארק. בערל קאהן למזל טוב עב"ג בת מו"ה

ען צו דער חתן איז איינע פון די פילע בחורים וואס האבן זוכה געוו
תענית פערציג מאל, וואס מוהרא"ש האט צוגעזאגט אז  ענדיגן מסכת

ת וועלן א חתן אלע בחורים וואס וועלן ענדיגן פערציג מאל מסכת תעני
צענדליגע בחורים זענען שוין חתנים געווארן דורך דעם,  'ווערן, און ברוך ה

ע און אסאך האבן שוין חתונה געהאט און אויפגעשטעלט שיינע אידיש
 שטובער לתפארת בית ישראל, און יעצט איז צוגעקומען נאך א רינגעלע 

 

 המשך בדף ג

ת ּכ ָלה ְכָנס   ה 

*** 
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

 

ים שִׁ ֶכם ֹראש ֳחדָׁ ֶזה לָׁ ֹחֶדש הַּ דְ  ,הַּ ֶכם ְלחָׁ אשֹון הּוא לָׁ נָׁה,רִׁ שָׁ י הַּ ִדי  שֵׁ
אקּוֶמען ִאיז ֶגעֶווען ִדי ִמְצָוה פּון קִ  ידּוש ֶעְרְשֶטע ִמְצָוה ָוואס ִדי ִאיְדן ָהאְבן בַּ
ארְ  אְכן ֹראש חֹוֶדש, דַּ אנַּייט ִזיְך, ָזאל ֶמען מַּ ז ֶווען ִדי ְלָבָנה בַּ חֹוֶדש, אַּ  ף ֶמען הַּ

ְוָקא דִ  אְרָוואס ִאיז ָדאס דַּ אְרְשֵטיין פַּ  י ֶעְרְשֶטע ִמְצָוה?פַּ
אֶנען ִדי ִמְצָוה, ִביז ֶדער אְרְשטַּ ֵבינּו ָהאט ִניְשט פַּ ז מֶשה רַּ ִש"י ָזאְגט אַּ  רַּ

ֶזה רְ ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ִאים ֶגעִוויְזן ִדי ְלָבָנה אּון ֶגעָזאְגט:  דֵׁש"אֵׁ "כָׁ ֶווען  - ה ְוקַּ
א זֹוי אֹויס, ָזאְלְסטּו מַּ אְרְשֵטיין ִדי ְלָבָנה ֶזעהט אַּ אְר ף ֶמען פַּ ְכן ֹראש חֹוֶדש, דַּ

בֵ  אר מֶשה רַּ אְרְשֵטיין פַּ זֹוי ְשֶווער ֶגעֶווען צּו פַּ אְרָוואס ִאיז ִדי ִמְצָוה אַּ  ינּו?פַּ
ְסִביר, לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט  ָרא"ש ְשִליָט"א ִאיז ָדאס מַּ "ן ֵחֶלק א' מֹוהַּ )ִליקּוֵטי מֹוֲהרַּ

ְדֵריגֹות, ֶער ִפיהְלט ִזיְך ִאינְ אַּ  ִסיָמן קפ"ח( אְלט פּון זַּייֶנע מַּ גַּאְנְצן ז ֶווען אַּ ֶמעְנְטש פַּ
אֶנען פּון זַּייֶנע גּוֶטע ֶטעג, ֶער ָהאט ָדא אט אֹויְסֶגעָלאְשן, ָזאל ֶער ִזיְך ֶדעְרמַּ ְך ֶגעהַּ

ייט צּום ֵאייֶבע ייְטן ֶווען ֶער ָהאט ָיא ֶגעִפיהְלט אַּ ָנאְנְטקַּ ְרְשְטן, ֶ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 ֶווערְ   ט ֶער ְגֶרעֶסער אּון ְגֶרעֶסער,אּון ָדאס וַּוייְזט אּוְנז ִדי ְלָבָנה, אַּ הַּ

אְלב חֹוֶדש ֶוועְרט ֶער צּוִריק ְקֶלעֶנער, ִביז סֹו ף חֹוֶדש זֶ  עהט ֶמען אּון ִדי ְצֵווייֶטע הַּ
 ֶעס שֹוין ִאיְנגַּאְנְצן ִניְשט, ָאֶבער ָנאְכֶדעם ֶוועְרט ֶעס וַּוייֶטער ְגרֹויס.

יי ֶיעְדן ִאיד,  אאּון ִדי ֶזעְלֶבע ִאיז בַּ ייְטן ָוואס ֶער ִפיהְלט אַּ ֶגעְשמַּ ק צּו ֶעס ִ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 וֵ  ז אַּ יְשט, וייְסט 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 ִגי  ְבט ִניְשט אֹוי ף.ֶדעם ֶנעְמט ֶמען ִחיזּוק, אַּ

אר ִדי ִאיְדן ִדי ֶעְרְשֶטע מִ  אר ָהאט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶגעֶגעְבן פַּ ְצָוה, ִדי ֶדעְרפַּ
חֹוֶדש, וַּוייל ָדאס ִאיז ִדי ִוויְכִטיְגְסֶטע זַּאְך, אּון ָדאס אִ  יז ִדי ִמְצָוה פּון ִקידּוש הַּ

אְר ף זִ  ז ֶמען דַּ ֶלע ִמְצֹות, אַּ ְקָדָמה צּו אַּ אְרְקן, ֲאִפילּו ֶווען ֶעסהַּ  יְך ְשֶטעְנִדיג ְשטַּ
ז ֶמען ֶקען ִזיְך ָנא אְר ף ֶמען ִוויְסן אַּ אְרָלאְשן, דַּ ְך ֶזעהט שֹוין אֹויס ִאיְנגַּאְנְצן פַּ

זֹוי ִווי ִדי ְלָבָנה. אנַּייֶען אַּ  בַּ
אְרְשֵטיין, ִדי ִאי ֵבינּו צּו פַּ אר מֶשה רַּ ְדן ֶ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

ֵזק זַּיין? ָהאט ִאים ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶגעוִ  ז ֲאִפילּו ֶמען ֶזעהטְמחַּ  ויְזן ִדי ְלָבָנה, אַּ
אְכן ֹראש חֹוֶדש, ֲאִפילּו  ֶמען ָנאר אַּ ְקֵליין ִביְסל פּון ִדי ְלָבָנה, ֶקען ֶמען שֹוין מַּ

ֵזק יי אַּ ִאיד, ֶקען ֶמען ִזיְך שֹוין ְמחַּ זַּיין ִמיט  ְטֶרעְפט ָנאר ֵאיין ְקֵלייֶנע גּוֶטע זַּאְך בַּ
ז ֶעס ֶווע יי ט ָנאְך זַּיין גּוט, אּון ֶווען זּוְכט ֶמען ְטֶרעְפט ֶמען, ֶמען ֶקען בַּ ֶדעם, אַּ

 ִאיד ְטֶרעְפן גּוֶטע ְנקּודֹות.ֶיעְדן 

 

 ב המשך בדף

 (11) 61,  גליון 2שנה                                                                               ק   לפ" גשנת תשע", ח' שבט, באפרשת 

 
רָׁא"ש יחֹות מֹוהַּ  שִׁ

ייֶבעְרְשֶטער  ~ ה ֶדער אֵׁ ְרנָׁסָׁ    ~ ֶגעְבט פַּ
 

ַא ִאיד ַדאְרף ִזיְך ַאַרייֶנעֶמען ִאין ָקאּפ ַאז 
ֵאייֶבעְרְשְטן,  ַזיין ַּפְרָנָסה קּוְמט ָנאר פּוֶנעם

-ֲאִפילּו ֶווען ֶדער ֶמעְנְטש ָהאט ַא ַּפְרָנָסה
ְשֶטעֶלע, ֶער ַאְרֶבעט אּון ֶער ַמאְכט ֶגעְלט, ִאיז 
ֶעס אֹויְך ָנאר פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶעס ִאיז ִניְשט 
ַקיין ֶדֶרְך ַהֶטַבע, ַווייל ֶמען ֶזעהט ַאַסאְך ָמאל 

ן ֶגעַאְרֶבעט ַאַסאְך ָיאְרן ֶמעְנְטְשן ָוואס ָהאבְ 
אֹויף ֵאיין ְּפַלאץ, אּון ְשֶּפעֶטער ָהאט ֶמען ֵזיי 
ַארֹויס ֶגעָוואְרְפן אּון ֵזיי ֶזעֶנען ֶגעְבִליְבן ָאן 
ַּפְרָנָסה, ֶזעהט ֶמען ַאז ֶיעְדן ָטאג ָוואס ֶמען 
ָהאט ָיא ַּפְרָנָסה ִאיז ֶעס ַא ַבאזּוְנֶדעֶרע ֵנס 

 ֶבעְרְשְטן.פּוֶנעם ֵאיי
ִדי ְסָפִרים ַהְקדֹוִשים ָזאְגן ַאז ֶדעְרַפאר ָזאְגט 
ֶמען ֶיעְדן ָטאג ָנאְכַאָמאל ִדי ִשיַרת ַהָים, צּו 
ַדאְנֶקען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויף ִדי ֵנס פּון 
ְקִריַעת ַים סֹוף, ָדאס ִאיז ְכֵדי צּו ֶדעְרַמאֶנען 

ָסה ָוואס ִאיז אֹויְך ֶדעם ֶמעְנְטש ַאז ַזיין ַּפְרנָ 
ִאיז )ְּפָסִחים קיח.( ַאזֹוי ְשֶווער ִווי ְקִריַעת ַים סֹוף 

ַא ַבאזּוְנֶדעֶרע ֵנס ֶיעְדן ָטאג, אּון ֶמען ַדאְרף 
ֶיעְדן ָטאג ַבאזּוְנֶדער ַדאְנֶקען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן 
ֶדערֹויף, ַווייל ַא ֶמעְנְטש ֶוועְרט צּוֶגעוואֹויְנט 

קּוְמט שֹוין ַאזֹוי, ֶער ָהאט ַא ְשֶטעֶלע ַאז ֶעס 
אּון ֶער ַמאְכט ַּפְרָנָסה, ָאֶבער ָדאס ִאיז ִניְשט 
ֱאֶמת, ָנאר ֶיעְדן ָטאג ִאיז ַא ַבאזּוְנֶדעֶרע ֵנס, אּון 

ֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן ען מֶ וען וֶ ֶיעֶדע ָמאל 
ֶדעם  ָנאְכַאָמאל לֹויְבן אּון ַדאְנֶקעןען מֶ ַדאְרף 

 ַּפְרָנָסה.ֵאייֶבעְרְשְטן ַאז ֶער ֶגעְבט 
אּון ֶווען ַא ֶמעְנְטש ֶלעְבט ִמיט ֶדעם, ֶער 
ֵווייְסט ַאז ַזיין ַּפְרָנָסה קּוְמט ָנאר פּוֶנעם 
ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶוועט ֶער ֶמער ַאְכטּוְנג ֶגעְבן צּו 

ן אּון ִניְשט א'ַגָנב'ֶעֶנעאְנְדֶלען ֶעְרִליְך, ִניְשט בַ הַ 
א'ֲעַווְל'ֶנען ַקיין ֶמעְנְטְשן ְכֵדי צּו ַמאְכן ֶמער בַ 

ֶגעְלט, ַווייל ִווי ַאזֹוי ִאיז ֵשָייְך צּו ַמאְכן ֶמער 
ֶגעְלט? ָנאר ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶקען ֶגעְבן ֶמער 
ֶגעְלט, אּון פּון ִניְשט ַהאְנְדֶלען ֶעְרִליְך ֶוועט ֶמען 

ֶוועט ָנאר ען מֶ ן ֶמער ֶגעְלט, ִניְשט ַמאכְ 
ֶוועט ַדאְרְפן ָצאְלן ֵכֶפל ען מֶ ַפאְרִליְרן פּון ֶדעם, 
 ֶגעְבט ִזיְך ִאיֶבער צּום ען מֶ ִכְפַלִים, ָאֶבער ַאז 

 

 ב המשך בדף



 ב
 

רָׁא"ש יחֹות מֹוהַּ  שִׁ
ען מֶ ַהאְנְדְלט ֶעְרִליְך אּון ען מֶ ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון 

ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער עם, ֶוועט א'ַגָנב'ט ִניְשט ֵקיינֶ בַ 
ֶוועט ָהאְבן ַּפְרָנָסה ְבֶשַפע, אּון ֶעס ען מֶ ֶהעְלְפן ַאז 

 ָגאְרִניְשט ֶפעְלן.ֶוועט 
 

ן פְׁ ט ֶהעלְׁ  ַגָנב'ֶנען ֶוועט ִניש ְׁ

טֹוב זי"ע ָהאט ֶגעַהאט ַא ַתְלִמיד  ֵשםֶדער ַבַעל 
יֶסער ָאִריַמאן, ַזיין ַווייב ָוואס ִאיז ֶגעֶווען ֵזייֶער ַא ְגרוֹ 

ְפֶלעְגט ִאים ַאְלץ מּוְטֶשען ַאז ֶער ָזאל ֶעֶּפעס טּוהן ַפאר 
ַּפְרָנָסה, ֶער ָזאל ַאֵהיים ְבֶרעְנְגן ֶעֶּפעס ֶגעְלט, ַווייל ֵזיי 
ָהאְבן ִזיְך ֵזייֶער ֶגעמּוְטֶשעט, ָאֶבער ֶדער ַתְלִמיד ָהאט 

ִמיט ַקיין שּום ַזאְך, ֶער ָהאט ִניְשט ַמְצִליַח ֶגעֶווען 
ֲאִפילּו ִניְשט ֶגעַהאט ַקיין ֶפעְרד צּו ֶקעֶנען ֶעֶּפעס 

 ַאְרֶבעְטן ֶדעְרִמיט.
ֵאיין ָטאג ֶווען ַזיין ַווייב ָהאט שֹוין ֶמער ִניְשט 
ֶגעֶקעְנט ֶדעְרֵהייְבן ִדי ְשֶוועֶרע ָאִריְמַקייט ָוואס ָהאט 

ִאין ְשטּוב, ָהאט ִזי ָאְנֶגעהֹויְבן צּו  ֶגעֶהעְרְשט ַביי ֵזיי
ְדרּוְקן אֹויף ִאיר ַמאן אּון ִאים ֶגעֶבעְטן ַאז ֶער ָזאל ֵגיין 

טֹוב, אּון  ֵשםצּו ִדי ְשַטאל פּון ֶפעְרד פּוֶנעם ַבַעל 
ֶנעֶמען פּון ָדאְרט ֵאיין ֶפעְרד ֶער ָזאל ָכאְטש ֶקעֶנען 

 ֵשםס ַפאר ַּפְרָנָסה, "ֶדער ַבַעל ָאְנֵהייְבן צּו טּוהן ֶעֶּפע
טֹוב ָהאט ֶגענּוג ֶפעְרד, ֶעס ֶוועט ָגאְרִניְשט ֶגעֶשעהן 

 אֹויב דּו ֶוועְסט ַארֹויס ֶנעֶמען ֵאיין ֶפעְרד פּון ָדאְרט".
ֶדער ַמאן ָהאט ִווי ַפאְרְשֵטייט ִזיְך ִניְשט ֶגעָוואְלט 

ַאן ִאיסּור פּון ְגֵניָבה  ָדאְךֶהעְרן פּון ַאַזא ַזאְך, ֶעס ִאיז 
ּוְגֵזיָלה, ָאֶבער ִזי ָהאט ִאים ִניְשט אֹויְפֶגעֶהעְרט צּו 
מּוְטֶשען אּון ֶבעְטן, ִביז ֶער ָהאט ֶגעמּוְזט ַמְסִכים ַזיין, 
אּון ֶער ָהאט ָאְּפֶגעַמאְכט ַאז ַבייַנאְכט ֶוועט ֶער ֵגיין 

ִדי ְשַטאל פּון ַבַעל אּון ַארֹויס ֶנעֶמען ֵאיין ֶפעְרד פּון 
 טֹוב. ֵשם

 טֹוב ָוואס ָהאט ָדאס ַאֶלעס ֶגעֶזעהן  ֵשםֶדער ַבַעל 
 

עְרד אֹויף ֶהְפֶקר ַבייַנאְכט, אּון ִמיט רּוַח ַהקֹוֶדש ָהאט ֶגעֵהייְסן ַפאְרן גֹוי ָוואס ָהאט ַאְכטּוְנג ֶגעֶגעְבן אֹויְפ'ן ְשַטאל, ַאז ֶער ָזאל ָלאְזן ִדי פֶ 
ַתְלִמיד ֶגעקּוֶמען אּון ֶער  יב ֵאייֶנער ֶוועט קּוֶמען ֶנעֶמען ַא ֶפעְרד ָזאְלְסטּו ִאים ָלאְזן אּון ִאים ִניְשט ְשֶטעְרן, ַבייַנאְכט ִאיז ַטאֶקע ֶדעראוֹ 

 ָהאט ֶגענּוֶמען ַא ֶפעְרד, אּון ֶעס ַאֵהיים ֶגעְטָראְגן.
ִזיֶכער  ָדאְךָעִני ְוֶאְביֹון, ֶער ָהאט ִניְשט ֶגעַהאט ֲאִפילּו ַפאר ִזיְך אּון ַפאר ַזיין ַווייב צּו ֶעְסן, ָהאט ֶער ֶגעֶווען ַא  ָדאְךָאֶבער ַאזֹוי ֶער ִאיז 

ִניְשט ֶגעַהאְלְטן ַביים  ָדאְךֶער ִניְשט ֶגעַהאט ַקיין ֶגעְלט צּו קֹויְפן ֶעְסן ַפאר ִדי ֶפעְרד, אּון ַאז ֶדער ֶפעְרד ִאיז ֶגעֶווען ֵזייֶער הּוְנֶגעִריג ָהאט 
 ַאְרֶבעְטן, ָהאט ֶער ָגאְרִניְשט ֶגעַהאט פּון ִדי ַגאְנֶצע ַזאְך.

טֹוב,  ֵשםֶזעהן ַאז ֶער ָהאט ִניְשט ָוואס צּו טּוהן ָדא ִמיְטן ֶפעְרד, ִאיז ֶער ֶגעַגאְנֶגען צּום ַבַעל ֶגעֶדער ַתְלִמיד ָהאט ֶווען  ָנאְך ְדֵריי ֶטעג,
ָהאְבן  ָדאְךועְסטּו טֹוב ִאיז ִאים ַאֶקעְגן ֶגעקּוֶמען אּון ִאים ֶגעָזאְגט: "ָוואס ֶוועְסטּו שֹוין ָהאְבן ַאז ֶדער ֶפעְרד ֶוועט ְשַטאְרְבן, וֶ  ֵשםַעל ֶדער בַ 

 ָנאְך ְגֶרעֶסעֶרע ָצרֹות ִווי ַאזֹוי ָּפטּור צּו ֶוועְרן פּוֶנעם ֶפעְרד"...
עַהאט ַתְלִמיד ַפאְרְשַטאֶנען ַאז ַזיין ֶרִבי ָהאט ַאֶלעס ִמיְטֶגעַהאְלְטן ִמיט רּוַח ַהקֹוֶדש, אּון ֶער ָהאט ֵזייֶער ֲחָרָטה גֶ  ֶדעָמאְלט'ס ָהאט ֶדער

ה, אּון ֵזיי ָהאְבן צּוִריק ֶגעֶגעְבן ִדי אֹויף ָוואס ֶער ָהאט ֶגעטּוהן, אּון ֶער ִאיז ַאֵהיים ֶגעַגאְנֶגען אּון ֶדעְרֵצייְלט ַפאר ַזיין ַווייב ִדי ַגאְנֶצע ַמֲעשֶ 
 ֶגע'ַגָנב'ֶטע ֶפעְרד.

'ט, ֶווען ֶמען טּוט ַזאְכן ֶקעְגן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶעס בְ ַפאר ַּפְרָנָסה ֶווען ֶמען ַגנְ  ֶזעהט ֶמען פּון ִדי ַמֲעֶשה ַאז ֶעס ֶוועט ָגאְרִניְשט ֶהעְלְפן
וייל ֶעס ן ֶווען ִדי ַּפְרָנָסה ֵגייט ֵזייֶער ְשֶווער ִאיז ָנאר ָדא ֵאיין ֵעָצה צּו ֵגיין צּום ֵאייֶבעְרְשְטן אּון ִאים ֶבעְטן, וַ ֶוועט ָנאר ֶעְרֶגער ַמאְכן, אּו

אְרְּפָלאְנֶטעְרט ִמיט ֶמער ָצרֹות, ַאזֹוי ִליְגט ָנאר ִאין ַזייֶנע ֶהעְנט, פּון ְגֵניָבה אּון ְגֵזיָלה ֶוועְרט ֶמען ִניְשט ַרייְך, ַפאְרֶקעְרט ֶמען ֶוועְרט ָנאר פַ 
 ר ָוואְלט ֶגעִליְטן ְגרֹויֶסע ִבְזיֹונֹות.ִווי ֶמען ֶזעהט פּון ִדי ַמֲעֶשה ַאז ֶווען ֶער ָוואְלט ֶגעְבִליְבן ִמיט ִדי ֶפעְרד ָוואְלט ֶעס ָאְּפֶגעְשָטאְרְבן אּון עֶ 

 

ּוָבה טּוהן ש   ַא ַגָנב ֶקען אֹויךְׁ ּתְׁ

ַקֵרב ַזיין, ֶוועט ֶער ִמיר ֶוועל ִאים מְ י ָנָתן ְפֶלעְגט ָזאְגן: "ֶיעְדן ֶקען ִאיְך ְמַקֵרב ַזיין צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, אֹויֶסער ַא ַגָנב, ַווייל ִווי ַלאְנג ִאיְך ֶרבִ 
 א'ַגָנב'ֶנען ַמיין ַגאְנֶצע הֹויז"...בַ 

ַאז ַא ַגָנב ָצאְלט ֵכֶפל ַווייל )ָבָבא ַקָמא עט:( ב ִאיז ַטאֶקע ְשֶווער ְתשּוָבה צּו טּוהן, ִדי ְגָמָרא ָזאְגט ָאֶבער ֶדער ֱאֶמת ִאיז ַאז ֲאִפילּו ַפאר ַא ַגנָ 
ְטן, ָאֶבער פּון ֶדעְסט ֵאייֶבעְרְש  ֶער ְגֵלייְבט ִניְשט ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶזעהט ָוואס ֶער טּוט, ֶזעהט ֶמען ַאז ַזיין ֹמַח ִאיז ֵזייֶער ַווייט פּוֶנעם

 ואס ֶער ָהאט ֶגעטּוהן.ֶוועְגן, אֹויב ָהאט ֶדער ַגָנב ַאן ֱאֶמת'ֶע ִהְרהּור ְתשּוָבה ֶקען ֶער אֹויְך ְתשּוָבה טּוהן, אּון ַפאֶרעְכְטן ַאֶלעס וָ 
 

 ג המשך בדף
 

   

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
אְרְקן, ֲאִפילּו ֶווען ֶער ִפיהְלט ָגאְרנִ  אְר ף ִזיְך אַּ ִאיד זֵייֶער ְשטַּ אר דַּ יְשט, ֶדעְרפַּ

יי ֶלעס ִאיז בַּ ז ֶעס ֶוועט ָנאְך קּוֶמען גּוטֶ  אַּ ע ִאים אֹויְסֶגעָלאְשן, ָזאל ֶער ִוויְסן אַּ
ייְטן.  צַּ

ל ֵליל שב"ק ֹבא תשנ"ט לפ"ק( נַּחַּ  )ּתֹוְך הַּ
*** 

 

ֲהֹרן ּוָׁה ה' ֶאת מֶשה ְואַּ ֲאֶשר צִׁ ל כַּ אֵׁ שּו, וַּיְֵׁלכּו וַּיֲַּעשּו ְבנֵׁי יְִׁשרָׁ ן עָׁ ִדי ִאיְדן  כֵׁ
אר מֶזעֶנען ֶגעגַּאְנגֶ  ֶשה ען אּון ֶגעטּוהן ָוואס ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ֶגעֵהייְסן פַּ

זֹוי ָזאְגסְ  ִש"י, ִווי אַּ ח, ְפֶרעְגט רַּ ן ֶפסַּ ְקִריב זַּיין ֶדעם ָקְרבַּ ֲהֹרן, צּו מַּ ז ִדי אּון אַּ טּו אַּ
ח, ֶעס ִאיז ָדאְך נָ  ן ֶפסַּ ְקִריב ֶגעֶווען ֶדעם ָקְרבַּ אְך ֶגעֶווען ֹראש ִאיְדן ָהאְבן שֹוין מַּ

ן ֶדעם ֶצענְ  אְרן ָקְרבַּ ְטן ָטאג פּון חֹוֶדש, אּון ֶמען ָהאט ֶעְרְשט ֶגעקֹויְפט ִדי ְבֵהָמה פַּ
ז זֵיי ֶוועְלן ֶעס טּוהן, ֵבל ֶגעֶווען אַּ ֵהייְסט ֶעס  ֹחֶדש? ָנאר וַּוייל ִדי ִאיְדן ָהאְבן ִזיְך ְמקַּ

זֹוי ִווי זֵיי ָהאְבן ֶעס שֹוין   ֶגעטּוהן.אַּ
ְסִביר לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט  ָרא"ש ְשִליָט"א ִאיז ָדאס מַּ "ן ֵחֶלק א' מֹוהַּ )ִליקּוֵטי מֹוֲהרַּ

אְר ף ֶער קֹוֶדם ָהאְבן ִדי ֵחֶשק ָדא ִסיָמן ס"ו( אר אַּ ִאיד טּוט אַּ ִמְצָוה דַּ ז פַּ ס צּו אַּ
יי אַּ ִקיְנד אַּ  זֹוי ִווי ֶמען ֶזעהט בַּ ז ֶמען וַּוייְזט ִאים אַּ גּוֶטע זַּאְך אּון טּוהן, אּון אַּ

ֶפעִטיט פּוֶנעם אְלט ֶמען ֶעס, אּון ָדאס ֵרייְצט אֹוי ף ֶדעם אַּ אהַּ ִקיְנד ֶעס  ָנאְכֶדעם בַּ
אקּוֶמען, ִדי ֶזעְלֶבע טּוט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִמיְטן ֶמעְנְטש, ֶווען עֶ  ר ִוויל צּו בַּ

אְרן ֶמעְנְטש ֵחֶשק אְכן פַּ ז מַּ ֶער  צּו טּוהן אַּ ִמְצָוה, ְשֶטעְלט ֶער ִאים צּו ְמִניעֹות, אַּ
אְכט צּו  יֵים צּו זַּיין, אּון ָדאס ִאיז ֶגעמַּ ייְטן ָדאס ְמקַּ ָזאל ָהאְבן ְשֶוועִריקַּ

ְוָקא ָיא ֶווע ז ֶער ָזאל ֶעס דַּ אְרְשֶטעְרֶקעְרן ִדי ֵחֶשק פּוֶנעם ֶמעְנְטש אַּ ְלן טּוהן, אּון פַּ
יין שּום זַּאְך ְשטֶ  אֹויב אַּ  עְרן ֶמעְנְטש ִוויל ֱאֶמת'ִדיג טּוהן אַּ ִמְצָוה, ֶקען ִאים קַּ

 ֶדעְרפּון, ֶער ֶוועט ֶעס ִזיֶכער אֹויְסִפיְרן.
ז ֶיעְצט ֶווען ִדי ִאיְדן ֵהייְבן ָאן צּו טּוהן ִדי מִ  אר ָזאְגט ִדי ּתֹוָרה ָדא, אַּ ְצֹות, ֶדעְרפַּ

ז ֶדער זַּיין וואֹויל אּון  "ֶוועְלן"ִעיָקר ִאיז ִדי ָרצֹון, אַּ ֶמעְנְטש ָזאל  ָזאל ֶמען ִוויְסן אַּ
 טּוהן ִמְצֹות, אּון ֶדעָמאְלט'ס ֶוועט ֶער ִזיֶכער זַּיין וואֹויל אּון ֶעְרִליְך.

ל ְסעּוָדה ְשִליִשית ֹבא תש"ע לפ"ק( נַּחַּ  )ּתֹוְך הַּ
 



 ג
 

י  פּורֵׁ יֹות           סִׁ ֲעשִׁ  מַּ

ה א' ֵמאַ  ֶ ת ַהֶמֶלךְׁ ַמֲעש   ֵביַדת ּבַ
ִריֶער ג פּון פְׁ ֶזעצּונְׁ  ָפארְׁ

 

 

מֹון                      ַנֲהֵרי סְׁ  ֲאַפרְׁ
 

קּוְמט ֶעס  
ַאָמאל ַא ַצייט ֶווען ֶמען ַדאְרף ִאיֶבעְרָלאְזן ִדי ַאֶלע ֶמעְנְטְשן ַארּום ִזיְך ָוואס 
ְשֶטעְרן ֶדעם ֶמעְנְטש פּון אֹויְפזּוְכן ַזיין ְנָשָמה, פּון זּוְכן ַא ֶוועג ִווי ַאזֹוי צּוִריק צּו 

ַאֵלייְנ'ס ֶנעֶמען ִאין ִדי ֶהעְנט ַאַריין, קּוֶמען צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ֶמען ַדאְרף ִזיְך 
 אּון ֶזעהן ִווי ַאזֹוי ֶמען ֶקען ֶוועְרן ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד.

 

ֶמען ַדאְרף ָאֶבער ֶגעֶדעְנְקן ַאז ָדאס  
ף זּוְכן אּון זּוְכן אּון ַאַסאְך ֶבעְטן ֶדעם ֵגייט ִניְשט ִאין ֵאיין ִמינּוט, ֶמען ַדאְר 

 ֵאייֶבעְרְשְטן, ִביז ֶמען ִאיז ַטאֶקע זֹוֶכה צּו ֶוועְרן ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד.
 

ֶדער ִישּוב ָדאס ִאיז  
י ַאֶלעס ִפיְרט ִזיְך פּון ִזיְך ן, ָוואס ֶעס ֶזעהט אֹויס ִווהִדי ֶוועְלט ָוואס ִמיר ֶזע

ַאֵלייְנ'ס ְבֶדֶרְך ַהֶטַבע, ֶווען ַא ִאיד ִוויל אֹויְפזּוְכן ַזיין ְנָשָמה, ֶקען ֶער ֶעס ִניְשט 
טּוהן ִווי ַלאְנג ֶער ֶלעְבט ִמיט ַא ֶדֶרְך ַהֶטַבע, ִווי ַלאְנג ֶער ֶגעֶדעְנְקט ִניְשט ְקָלאר 

ָדא אֹויף ִדי ֶוועְלט אֹויֶסער ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ֶמען ֶקען ַאז ֶעס ִאיז ָגאְרִניְשט 
 ָגאְרִניְשט טּוהן ָאן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן.

ִווי ַאזֹוי ִאיז ֶמען זֹוֶכה צּו ֶדעם? ֶמען ֵגייט ִאין ִמְדָבר זּוְכן, ִמְדָבר ֵגייט ַארֹויף 
ֶמען ֵהייְבט ָאן ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶמען אֹויְפ'ן ִדיבּור, ֶמען ֶנעְמט ֶדעם ִדיבּור, 

ֶגעוואֹויְנט ִזיְך צּו ַאֶלעס צּו ֶבעְטן ַביים ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון אֹויְך ֶנעְמט ֶמען ֶדעם 
ִדיבּור פּון תֹוָרה, ֶמען ֵהייְבט ָאן צּו ֶלעְרֶנען תֹוָרה, ֶווען ֶמען טּוט ִדי ְצֵוויי ַזאְכן, 

ֶרעְנְגט ֶדעם ֶמעְנְטש ָנאְנט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ַזיין ְנָשָמה קּוְמט צּוִריק ָדאס בְ 
 צּו ִאים.

 

ֶעס ֶקען ַטאֶקע ֶנעֶמען ַאַסאְך 
יף, ֶמען ֶוועְרט ִניְשט צּוְבָראְכן פּון ַקיין ָיאְרן, ָאֶבער אֹויב ֶמען ֶגעְבט ִניְשט אוֹ 

שּום ַזאְך, ֶמען ְּפרּוִביְרט ֵאיין ָמאל אּון ָנאְכַאָמאל ָאן אֹויְפֶהער, ֶדעָמאְלט'ס ִאיז 
 ֶמען צּום סֹוף זֹוֶכה צּו ַאֶלע ֵשייֶנע ַזאְכן.

 

ן ֶווען ַא ִאיד ֵהייְבט ָאן ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ֵהייְבט ִזיְך ִאים ָא 
פּון ִדי ַאְנֶדעֶרע ַזייט ִדי ְמִניעֹות, פּון ַאֶלע ַזייְטן קּוֶמען ָאן ֶמעְנְטְשן ִאים צּו 
ְשֶטעְרן פּון ַזיין ֲעבֹוַדת ַהקֹוֶדש, אּון ֶדעְרַפאר ָהאט ֶער ָדא ָאְנֶגעְטָראְפן ֶדעם 

ואס ִאיז ְמפּוְרָסם ְגרֹויְסן ֶמעְנְטש ָדאס ֵגייט ַארֹויף אֹויף ַא ְגרֹויֶסער ֶמעְנְטש וָ 
אֹויף ִדי ֶוועְלט, אּון ֶער ְטָראְגט ַא ְגרֹויְסן בֹוים, ָדאס ֵמייְנט ַאז ֶער ָהאט ַאַסאְך 
ֶמעְנְטְשן אּוְנֶטער ִזיְך ָוואס ֵגייֶען ִאים ָנאְך, ַאזֹוי ִווי ַא בֹוים ָוואס ָהאט ִאין ִזיְך 

ר ִאיז ֶגעֶווען ַא ָשִליַח פּוֶנעם ֵיֶצר ָהַרע צּו ַאַסאְך ְצַווייְגן אּון ְבֶלעֶטער, ָאֶבער עֶ 
ָאְּפֶרעְדן ֶדעם ֶמעְנְטש, ַאז ֶער ִאיז שֹוין ֶדעְרָנאְך, ֶער ֶוועט שֹוין ֵקייְנָמאל ַקיין 

 ֶעְרִליֶכער ִאיד ִניְשט ֶוועְרן.
 

 

 )ָפאְרֶזעצּוְנג קּוֶמעְנִדיֶגע ָוואְך אי"ה(
 

 תשנ"א( טיםמשפתוך הנחל  -נהרי אפרסמון )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

רָׁא"ש יחֹות מֹוהַּ  שִׁ
עֹוָלם ֶרִבי ָנָתן ָהאט ַאָמאל ֶגעְשמּוֶעְסט ִמיְטן 

ְשמּוֶעס ַאז ֶמען ָטאר ִניְשט -ַא ֵשייֶנע ִהְתַחְזקּות
ֶוועְרן צּוַפאְלן אּון צּוְבָראְכן פּון ַקיין שּום ַזאְך, 
ֲאִפילּו ֶמען ָהאט ֶגעטּוהן ָוואס ֶמען ָהאט ֶגעטּוהן 

 ֶקען ֶמען ֵאייִביג צּוִריק קּוֶמען צּום ֵאייֶבעְרְשְטן.
ֶגעִזיְצן ַא ִאיד ָוואס ָהאט ִזיְך ִאין ִדי ַזייט ִאיז 

צּוֶגעֶהעְרט צּום ְשמּוֶעס, אּון ֶדעְרָנאְך ִאיז ֶער 
צּוֶגעַגאְנֶגען צּו ֶרִבי ָנָתן אּון ִזיְך אֹויְסֶגעָגאְסן ַזיין 
ַהאְרץ ַפאר ִאים ַאז ֶהיֹות ִמיט ָיאְרן ְפִריֶער ָהאט 

ן ָדאְרט ֶער ֶגעוואֹויְנט ִאין ִדי ְשָטאט ִוויְלָנא, אּו
ִאיז ֶגעֶווען ֵזייֶער  ַהְכֶנֶסתִאיֶנעם ְגרֹויְסן ֵבית 

ַאַסאְך ִסְפֵרי תֹוָרה ָוואס ֶזעֶנען ַבאִציְרט ִמיט ָגאר 
ֵטייֶעֶרע ִזיְלֶבער אּון ָגאְלֶדעֶנע ִצירּוְנֶגען, אּון ֶעס 
ְפֶלעְגט ֵאייִביג ַזיין ַא ְשַטאְרֶקע ְשִמיָרה צּו 

 ִמיט ִדי ִסְפֵרי תֹוָרה. ַהְכֶנֶסתם ֵבית ָאְּפִהיְטן ֶדע
יֹום ִכיּפּור ַבייַנאְכט ִאיז ִניְשט ֶגעֶווען ַאַזא 
ְשַטאְרֶקע ְשִמיָרה, ַווייל ֶמען ָהאט ֶגעְטַראְכט ַאז 
פּון ֵאיַמת יֹום ַהִדין ֶוועט ִזיֶכער ֵקייֶנער ִניְשט 

ֶגעֶווען ָדאְרט ַגָנב'ֶנען ָגאְרִניְשט, ָאֶבער ֶעס ֶזעֶנען 
ַא ַבאְנֶדע ַגָנִבים ָוואס ָהאְבן ַדְוָקא אֹויְסֶגעְקִליְבן 
ִדי ֵהייִליֶגע ַנאְכט אֹויְסצּוִפיְרן ֵזייֶעֶרע ְגֵניבֹות, ֵזיי 

יֹום  ַהְכֶנֶסתט ִאין ֵבית ָהאְבן ִזיְך ַאַריין ֶגעַכאּפְ 
ָנב'ט ִכיּפּור ַבייַנאְכט אּון ֵזיי ָהאְבן ַארֹויס ֶגע'גַ 

, ַהְכֶנֶסתַאֶלע ָגאְלד אּון ִזיְלֶבער פּון ֵבית 
ִאיְנֶדעְרְפִרי ֶווען ֶדער עֹוָלם ִאיז ֶגעקּוֶמען ִאין 

ֶדעְרְשָראֶקעֶנעְרֵהייט ען מֶ ָהאט  ַהְכֶנֶסתֵבית 
ֶגעֶזעהן ַאז ַאֶלע ָגאְלד אּון ִזיְלֶבער פּון שּוהל ִאיז 

ט ֶגעַהאט ַאַזא ֶגע'ַגָנב'ט ֶגעָוואְרן "ֶווער ָהא
חּוְצָּפה ִאין ִדי ֵהייִליְגְסֶטע ַנאְכט פּון ָיאר צּו 

 טּוהן ַאַזא ְשֶרעְקִליֶכע ַזאְך?"
ִדי ַרָבִנים פּון ְשָטאט ָהאְבן ִזיְך צּוַזאם 
ֶגעֶזעְצט צּו ַדן ַזיין ִאין ֶדעם ִעְנָין, אּון ֶמען ָהאט 

ם, אֹויף ָאְּפֶגעַמאְכט ַאז ֶמען ֵגייט ַמאְכן ַא ֵחרֶ 
אּון אֹויְך אֹויף ֶווער  ,ֶווער ֶעס ָהאט ֶעס ֶגע'ַגָנב'ט

 ט  ָזאגְ ַגָנִבים ֶזעֶנען אּון  ֶווער ִדיֶעס ֵווייְסט 
ָזאְלן ַזיין מּוְחָרם פּון ֵבייֶדע  ִניְשט אֹויס, ַאז ֵזיי

 ֶוועְלְטן.
ָהאט ֶדער ִאיד אֹויְסֶגעִפיְרט ַפאר ֶרִבי ָנָתן: 

ִניְשט ֶגעֶווען פּון ִדי ַגָנִבים, ָאֶבער ִאיְך  "ִאיְך ִבין
ָהאב ֶגעוואּוְסט ֶווער ֵזיי ֶזעֶנען אּון ִאיְך ָהאב 
ִניְשט אֹויְסֶגעָזאְגט, אּון פּון ֶדעָמאְלט'ס ִביז 
ֶיעְצט ֵווייס ִאיְך שֹוין ַאז ִאיְך ִבין שֹוין ֶדעְרָנאְך, 

ייֶדע ֶוועְלְטן, אּון ִאיְך ִאיְך ִבין שֹוין מּוְחָרם פּון בֵ 
ֶקען שֹוין ִניְשט ְתשּוָבה טּוהן, ָאֶבער ֶיעְצט ֶווען 
ִאיְך ָהאב ֶגעֶהעְרט ֶדעם ְשמּוֶעס ִווי ִאיר ָזאְגט ַאז 
ֶעס ִאיז ֵקייְנָמאל ִניְשט ֶדעְרָנאְך, ֶמען ֶקען ֵאייִביג 

ען אֹויְך ְתשּוָבה טּוהן, ָהאב ִאיְך ֶגעֶזעהן ַאז ִאיְך קֶ 
ְתשּוָבה טּוהן" אּון ֶער ָהאט ֶגעֶבעְטן פּון ֶרִבי ָנָתן 
ַאז ֶער ָזאל ִאים ָזאְגן ִווי ַאזֹוי ֶער ֶקען ְתשּוָבה 
טּוהן, אּון ֶרִבי  ָנָתן ָהאט ִאים ְמַחֵזק ֶגעֶווען אּון 

 ִאים ֶגעֶגעְבן ַא ֶדֶרְך ְתשּוָבה.
ייְנט ֶעס ֱאֶמת'ִדיג ֶזעהט ֶמען ַאז אֹויב ַא ִאיד מֵ 

ֶקען ֶער ֵאייִביג ְתשּוָבה טּוהן אּון צּוִריק קּוֶמען 
 צּום ֵאייֶבעְרְשְטן.

 ֶעֶרְך ַּפְרָנָסה ְוֶעֶרְך ַגָנב( ')ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש ֵחֶלק ז
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דעם גליון יעדע וואך אויף אימעיל, ווי אויך צו אדוועטייזן אינעם גליון  צו באקומען

 Breslevcenter@gmail.com פארבינט אייך צו:
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 שיינע שבע ברכות פארקומען די וואך אין ישיבה
 א זוהן פון מרת פרייער תחי' 

 

ישיבה א שיינע שבע ברכות, צו די שמחה פון  יןדי וואך מיטוואך איז פארגעקומען א
 "א בן הרב ר' צבי דוד שליט"א.החתן מאיר אלימלך פרייער שליט

ווי באקאנט העלפט מרת פרייער תחי' גאר שטארק ארויס די ישיבה שטענדיג, און 
מם האט נאר געוואלט זעהן די ישיבה -ספעציעל אין די שווערע צייטן ווען דער סמך

אפגעשפארט האט זי זיך ארויס געשטעלט און גאר שטארק ארויס געהאלפן די ישיבה 
נשי יאלן פראנט, און מיטן אייבערשטנ'ס הילף חפץ ה' בידינו הצליח, אז די אאויפ'ן לעג

יין שליטה אויף די הייליגע ישיבה, ועוד ידה נטוי' דלא מעלי האבן נישט געקענט האבן ק
זי שטייט ווייטער גרייט אויפ'ן לעגאלן פראנט ארויס צוהעלפן די ישיבה מיט וואס עס 

 הינזיכטן.לעגאלע פעלט אויס אין די 
בעת שמחה ווען זי האט חתונה געמאכט איר זוהן בשעה טובה ומוצלחת האט  צטיע

דרוקן אן הכרת הטוב, פאר אלעס וואס צודי ישיבה געמאכט א גרויסע שבע ברכות אויס
 זי טוט פאר די ישיבה.

עס זענען זיך צוזאמגעקומען א שיינער עולם תלמידי הישיבה פון אלע געגענטער מיט 
ות, עס איז געווען א שיינע שמחה, מען האט משמח געווען דעם צו האלטן די שבע ברכ

 חתן ביז די שפעטע שעה'ן.
 שמח תשמח רעים האהובים!

 
*** 

 אסיפת הורים פארגעקומען די וואך אין סקול "בית פיגא"
די וואך איז פארגעקומען די אסיפת הורים אין סקול, ווי עס זענען זיך צוזאם געקומען 

למידות, איבערצושמועסן מיט די טיטשער'ס, ווען די עלטערן די מאמע'ס פון די ת
 ארבעטן אינאיינעם מיט די מחנכים איז דאס די גרעסטע טובה פאר די קינדער.

די חשובע מנהלת מרת לעסער תחי' האט גערעדט פאר די מאמע'ס ווי זי האט 
ויפ'ן נאמען ארויסגעברענגט די יסודות פון אונזער סקול, וואס רופט זיך "בית פיגא" א

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, דאס איז געווען אלץ הכרת הטוב, ווייל ווען 
דער רבי איז געווען א קליין קינד פלעגט אים זיין מאמע נעמען צום ציון פון איר זיידע 

הייליגער בעל שם טוב, און זי פלעגט דארט אסאך בעטן דעם אייבערשטן אז דער דער 
קינד זאל אויסוואקסן אן ערליכער איד, און דער רבי האט געהאלטן אז דאס האט אים 

 געהאלפן צוצוקומען צו וואס ער איז צוגעקומען.
עטן דעם און דאס דארף מיר זיך אפלערנען פון די צדיקת פיגא, אז מיר זאלן אסאך ב

אייבערשטן אויף די הצלחה פון די קינדער, אלעס ווענדט זיך אין תפלה, ווי מער 
 עלטערן בעטן דעם אייבערשטן אויף די הצלחה פון די קינדער, וועלן זיי מער מצליח זיין.
און דאס לייגט מען אריין אויך אין די טייערע קינדער אז זיי זאלן לעבן מיטן 

 אייבערשטן, און דאס וועט זיי באגלייטן א גאנץ לעבן. אייבערשטן און רעדן צום
די מאמע'ס האבן זייער הנאה געהאט פון די אסיפה וואס איז געקרוינט געווארן מיט א 
זעלטענע סוקסעס, און מען זעהט אפען די סייעתא דשמיא ביי טריט און שריט, ווי די 

יט פון די עלטערן מיט די סקול האט זיך אזוי שיין אהער געשטעלט, צו די צופרידנהי
 קינדער צוגלייך.

 חנוך לנער על פי דרכו!
 

ט ַא ִאיד!  ָדא וואֹוינְׁ
ֶדער ַצִדיק ר' מֶשה ֵלייּב ַסאסּוֶבער זי"ע ִאיז ַאָמאל 
ֶגעקּוֶמען צּו ַגאְסט צּום ֵהייִליְגן ֶרִּבי ר' ֱאִליֶמֶלְך פּון 

 א.ִליֶזעְנְסק זי"ע אֹויף ַשָּבת ַפְרַשת ּבֹ 
ִליֶמֶלְך זי"ע ְמַכֵּבד ֶגעֶווען ַּביים ִטיש ָהאט ֶדער ֶרִּבי ר' אֱ 

ר' מֶשה ֵלייּב זי"ע צּו ָזאְגן ּתֹוָרה, ָאֶּבער ֶער ָהאט קֹוֶדם 
ִניְשט ֶגעָוואְלט ָזאְגן, ָאֶּבער ֶווען ֶער ָהאט ִאים ְשַטאְרק 

 ֶגעֶּבעְטן ָהאט ֶער ָאְנֶגעהֹויְּבן ָזאְגן ּתֹוָרה:
ה, ְוָהָיה ַהָדם ָלֶכם ֶסְדרָ  עואֶכעִדיגֶ ֶעס ְשֵטייט ִאין ִדי וָ 

ַהָדם ּוָפַסְחִּתי  ְלֹאת ַעל ַהָּבִּתים ֲאֶשר ַאֶּתם ָשם ְוָרִאיִתי ֶאת
ֲעֵלֶכם, ִדי ְּבלּוט פּוֶנעם ָקְרַּבן ֶפַסח ָוואס ֶמען ָהאט 
ֶגעְשִמיְרט אֹויף ִדי ִטיר, ֶוועט ַזיין ַא ִסיָמן, ַאז ֶווען ִאיְך 

על ִאיְך ַאִריֶּבער ַטאְנְצן ִדי ַהייֶזער, ֶוועל ֶזעהן ִדי ְּבלּוט ֶוו
ִלְכאֹוָרה ָוואְלט ֶדער ָפסּוק ֶגעַדאְרְפט ָזאְגן "ּוָפַסְחִּתי 
ֵמֲעֵלֶכם" ִאיְך ֶוועל ַטאְנְצן "ִאיֶּבער" ִדי ַהייֶזער, אּון ִניְשט 

 "ּוָפַסְחִּתי ֲעֵלֶכם" ִאיְך ֶוועל ַטאְנְצן "אֹויף" ִדי ַהייֶזער?
ַשט ִאיז, ֶווען ֶדער ֵאייֶּבעְרְשֶטער ִמיט ַזיין ָנאר ֶדער פְ 

ַגאְנֶצע ַפַמְלָיא ֶשל ַמְעָלה ֶזעֶנען ֶגעֶווען ִאין ִמְצַרִים ֶפַסח 
ַּבייַנאְכט, אּון ֶדער ֵאייֶּבעְרְשֶטער ָהאט ֶגעֶזעהן ִווי ִדי ִאיְדן 

ת, ִאיז ֶרעְכְטן ָאפ ֶדעם ֵסֶדר ִמיט ְגרֹויס ְפֵרייד אּון ִהְתַלֲהבּו
ֶדער ֵאייֶּבעְרְשֶטער ֶגעָוואְרן ַאזֹוי ְפֵרייִליְך, אּון ֶער ָהאט 
ָאְנֶגעהֹויְּבן ַאֵליין צּו ַטאְנְצן אּון ִזיְנֶגען "ָדא וואֹויְנט ַא 

 ִאיד! ָדא וואֹויְנט ַא ִאיד!"
ַאזֹוי ָזאֶגעְנִדיג ִדי ּתֹוָרה ִאיז ֶרִּבי מֶשה ֵלייּב זי"ע 

ן ִאין ַא ְגרֹויס ִשְמָחה אּון ִהְתַלֲהבּות, אּון ֶער ַאֵלייְנ'ס ַאַריי
ִאיז ַארֹויף ֶגעַטאְנְצן אֹויְפ'ן ִטיש אּון ָאְנֶגעהֹויְּבן ַטאְנְצן 
אּון ִזיְנֶגען, ַטייְטְלְנִדיג אֹויְפ'ן ֵהייִליְגן ֶרִּבי ר' ֱאִליֶמֶלְך 

 זי"ע, "ָדא וואֹויְנט ַא ִאיד! ָדא וואֹויְנט ַא ִאיד!"...
 

 א תשס"ט לפ"ק(ּתֹוְך ַהַנַחל ֵליל שב"ק ּבֹ )
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

 

ם ֱאֹלִקים דֶ  ם ְוֹלא נָׁחָׁ עָׁ ְרֹעה ֶאת הָׁ ח פַּ לַּ רוְַּיִהי ְבשַּ ֹוב ֶרְך ֶאֶרץ ְפִלְשִתים ִכי קָׁ
בּו ִמְצרָׁ  ה ְושָׁ מָׁ ם ִמְלחָׁ ם ִבְרֹאתָׁ עָׁ ר ֱאֹלִקים ֶפן ִינֵָׁחם הָׁ מַּ ה.הּוא ִכי אָׁ  ְימָׁ

עְלֶכע ִלְכאֹוָרה ַדאְרף ֶמען ַפאְרְשֵטיין, ָנאְכֶדעם ָוואס ִדי ִאיְדן ָהאְבן ֶגעִליְטן ַאזֶ 
'ן י ָהאְבן ֶגעַאְרֶבעט ְשֶווער, ַפְרֹעה ָהאט ֶגע'ָשְחטְ ְגרֹויֶסע ָצרֹות ִאין ִמְצַרִים, זֵי

עְרט ָדאס ִאיִדיֶשע ִקיְנֶדער אּון ִזיְך ֶגעָבאְדן ִאין זֵייֶער ְבלּוט, ֶמען ָהאט זֵיי ֶדעְרִביטֶ 
ֶזעְלֶכע ֶלעְבן, אּון ָנאְכֶדעם ָהאט זֵיי ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ַארֹויס ֶגענּוֶמען ִמיט אַ 

 רֹויֶסע ִניִסים פּון ִמְצַרִים, ָזאְלן ִדי ִאיְדן ָנאְך ֶוועְלן צּוִריק ֵגיין ַאִהין?גְ 
אֹויְפ'ן )ֲעבֹוָדה ָזָרה יט.( מֹוַהָרא"ש ְשִליָט"א ִאיז ָדאס ַמְסִביר לֹויט ִווי ִדי ְגָמָרא ָזאְגט 

 י ְפִלְשִתים ָוואס זֵייים ֶזעֶנען דִ ּוְבמֹוַשב ֵלִצים ֹלא ָיָשב, ַאז ִדי ֵלצִ )ְתִהִלים א, א( ָפסּוק 
 ֶזעֶנען ֶגעֶווען ְגרֹויֶסע ֵלִצים.

ְדן דּוְרְך ָדאס ִאיז ְפַשט ִאין ָפסּוק, ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ִניְשט ֶגעִפיְרט ִדי ִאי
יָצנּות ִאיז ַאזֹוי ְפִלְשִתים ַווייל זֵיי ֶזעֶנען ֶגעֶווען ְגרֹויֶסע ֵלִצים, אּון ֶדער ֹכַח פּון לֵ 

ים ָוואס ְגרֹויס, ַאז ֲאִפילּו ָנאְכֶדעם ָוואס ִדי ִאיְדן ָהאְבן שֹוין ֶגעֶזעהן ִדי ְגרֹויֶסע ִניסִ 
אְלְטן דּוְרְך ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ִמיט זֵיי ֶגעטּוהן ִאין ִמְצַרִים, אֹויב ָאֶבער זֵיי ָוו

ְנט י ֵלִצים, ָוואְלְטן זֵיי ִמיט זֵייֶער ֵליָצנּות ַאֶלעס ֶגעֶקעֶגעַגאְנֶגען ִדי ְפִלְשִתים דִ 
 ְלְטן צּוִריק ֶגעַגאְנֶגען אֹויף ִמְצַרִים.אוועְקַמאְכן, אּון ִדי ִאיְדן ָוַאוֶ 

אר ֶזעהט ֶמען פּון ֶדעם ִווי ַווייט ֶמען ַדאְרף ִזיְך ֶדעְרַווייֶטעְרן פּון ֵלִצים, ֶמען טָ 
ען ֶעס ְבן ַא ֵלץ, ַווייל ִוויִפיל ֶמען ֶהעְרט גּוֶטע ַזאְכן פּון ַא ַצִדיק, קֶ ִניְשט ְשֵטיין ֶנע

ָלאְזט  ֶדער ֵלץ ִאיְנַגאְנְצן ַאֶוועק ַמאְכן ִמיט ַא ַמאְך ִמיט ִדי ַהאְנט, אּון ָנאְכֶדעם
וי פּון ֶמען ִאיְנַגאְנְצן ָאפ ֶדעם ַצִדיק, וואֹויל ִאיז ֶדער ָוואס ִהיט ִזיְך פּון ֵלִצים וִ 

 ֵפייֶער.
 )ֹזאת ַהתֹוָרה ְבַשַלח א(

*** 
 

ת ה' א   אּו ִהְתיְַּצבּו ּוְראּו ֶאת ְישּועַּ ל ִתירָׁ ם אַּ עָׁ ה ֶשר יַּע שֶ וַֹּיאֶמר מֶשה ֶאל הָׁ
יֹום", ֶכם "הַּ ט'ס ִדי מֶשה ַרֵבינּו ָהאט ֶגעָזאְגט ַפאר ִדי ִאיְדן: "ְשֵטייט'ס אּון ֶזעה לָׁ
ייְנט".ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶוועט טּוהן ִמיט ֶעְנק ְישּוָעה ָוואס   "הַּ

)ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט  ,מֹוַהָרא"ש ְשִליָט"א ִאיז ַמְסִביר ֶדעם ָפסּוק
עּו,)ְתִהִלים צה, ז( אֹויְפ'ן ָפסּוק  ֵחֶלק א' ִסיָמן ער"ב( יֹום" ִאם ְבֹקלֹו ִתְשמָׁ ַא ִאיד ַאז  "הַּ

וען ָנאר קּוְקן אֹויְפ'ן ַהייְנִטיְגן ָטאג, ִניְשט קּוְקן ָוואס ֶעס ִאיז ֶגעוֶ ֶטעְנִדיג ַדאְרף ְש 
ז ֶמען ְטַראְכְטן ָוואס ֶעס ֶוועט ַזיין ָמאְרְגן, אּון אֹויף ַאַזא ֶוועג ִאי ֶנעְכְטן, אּון ִניְשט

 זֵייֶער ַמְצִליַח.
ת ה'אְגט: ָדאס ָהאט מֶשה ַרֵבינּו ֶגעָז אּו ִהְתיְַּצבּו ּוְראּו ֶאת ְישּועַּ ל ִתירָׁ  ,""אַּ

ֶשר יַּע שֶ  אֹויב ִוויְלט ֶעְטץ ֶזעהן ִדי ְישּוָעה פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, יֹום"א  ֶכם "הַּ  .ה לָׁ

אג"ָזאְלט ֶעְטץ קּוְקן ָנאר אֹויְפ'ן  ייְנִטיְגן טָׁ ן ֶדעָמאְלט'ס ֶוועט ֶעְטץ ַארֹויְסֵגיי ,"הַּ
 ן ַאֶלע ָצרֹות.פּו

 

 ב המשך בדף
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ה עָׁ   ~ ִמשָׁ ט שָׁ ח     ~ר ִבְשבַּ
 

ָבת ִאיז ֲחִמָשה עָ  ִדי ט ֶווען שָ ָוואְך שַׁ בַׁ ר ִבשְׁ
ייֶמער, ֶדער ָפסּוק  אר ִדי בֵּ ָשָנה פַׁ ֶעס ִאיז ֹראש הַׁ

ט כִ  ָשֶדה ָזאגְׁ ץ הַׁ ש ִאיז ַאזֹוי  -י ָהָאָדם עֵּ טְׁ ַא ֶמענְׁ
ִליָט"א ַאז ַא  ָרא"ש שְׁ ט מֹוהַׁ ִווי ַא בֹוים, ָזאגְׁ
ֶנען פּון ַא בֹוים  ֶלערְׁ אְך ָאפְׁ ש ֶקען ִזיְך ַאסַׁ טְׁ ֶמענְׁ

ן. יין ֶלעבְׁ צּוגֵּיין ִאין זַׁ  ִווי ַאזֹוי ָאנְׁ
 

 ִזיְך ֶדעְרַהאְלְטן

ֶוועֶרע אֹויף ַא בֹוים גֵּייט דּורְׁ  ייֶער שְׁ ְך זֵּ
ֶוועֶרע  ֶטער, ֶעס קּוֶמען שְׁ ט ִווינְׁ ן, ֶעס ֶווערְׁ ייטְׁ צַׁ
ן ַאָראפ,  אלְׁ ֶלעֶטער פַׁ יי, ַאֶלע בְׁ נֵּ ל, שְׁ ן, ָהאגְׁ טְׁ ִווינְׁ
ְך  ט אֹויב ֶער ֶוועט ֶעס דּורְׁ ט ִנישְׁ וייסְׁ ֶדער בֹוים וֵּ
ק, ֶער  ארְׁ טַׁ ט ִזיְך שְׁ אלְׁ ן, ָאֶבער אֹויב ֶער הַׁ אכְׁ מַׁ

ו ד ֶוועט קּוֶמען זּוֶמער אּון ִדי זּון וֵּ אלְׁ ט ַאז בַׁ ייסְׁ
ייֶנען אּון ֶער ֶוועט צּוִריק  שַׁ ֶוועט אֹויפְׁ
ט  ייבְׁ לַׁ ְך אּון ֶעס בְׁ ט ֶער ֶעס דּורְׁ אכְׁ ן, מַׁ ֶלעבְׁ אֹויפְׁ

ִליֶכע בֹוים. יין ַא ֶהערְׁ טֵּ  שְׁ
ן ָוואס  אּון ֲאִפילּו זּוֶמער קּוֶמען אֹויְך ִדי ִהיצְׁ

ִריֶקעֶנען אֹויס ֶדעם בֹוים, אּון ֶעס ֶזעהט אֹויס  טְׁ
ט,  נְׁ ִריקְׁ טְׁ ארְׁ ן פַׁ צְׁ גַׁאנְׁ ן ִאינְׁ ִווי ֶער ֶוועט ֶווערְׁ
ט ֶער  ייבְׁ לַׁ ט ֶער ִזיְך, בְׁ אלְׁ הַׁ ָאֶבער אֹויב ֶדערְׁ

ִליֶכע בֹוים. ט ַא ֶהערְׁ ייבְׁ לַׁ יין, אּון ֶעס בְׁ טֵּ  שְׁ
ש, ֶעס גֵּייט דּורְׁ  טְׁ ֶבע ִאיז ִמיט ַא ֶמענְׁ ְך ִדי ֶזעלְׁ

אְך ָמאל  ן, ַאסַׁ ייטְׁ ֶוועִריקַׁ אְך שְׁ אֹויף ִאים ַאסַׁ
ט ֶעס שֹוין ֶמער  אלְׁ ֶזעהט ִאים אֹויס ִווי ֶער הַׁ
ְך  ט דּורְׁ ט אֹויס, ֶער ֶקען ֶעס ֶמער ִנישְׁ ִנישְׁ
ט שֹוין ָאן צּו  ייבְׁ ן, אּון ֲאִפילּו ֶווען ֶעס הֵּ ָראגְׁ טְׁ

ל ֶבעֶסער, קּומֶ  ִביסְׁ יין אַׁ ִריֶשע ָצר עןגֵּ ֹות אּון פְׁ
ן, ָאֶבער  ֶגעבְׁ ֶלעֶמען אּון ֶער ִוויל שֹוין אֹויפְׁ ָראבְׁ פְׁ
ן, ֶער  ֶרעכְׁ ט צּובְׁ ט ִזיְך ִנישְׁ אֹויב ֶער ָלאזְׁ

יין. ט ִזיְך, ֶוועט ִאים צּום סֹוף גּוט זַׁ אלְׁ הַׁ  ֶדערְׁ
ט ִזיְך  אלְׁ הַׁ ש ָוואס ֶדערְׁ טְׁ וואֹויל ִאיז ֶדער ֶמענְׁ

ט צ ט ִזיְך ִנישְׁ יין שּום אּון ֶער ָלאזְׁ ן פּון קַׁ ֶרעכְׁ ּובְׁ
יין גּוט. אְך ֶוועט ִאים צּום סֹוף זַׁ  זַׁ

 

ט ֶרעְקן פּון ָגאְרִניש ְ ט ֶדעְרש ְ  ִזיְך ִניש ְ

יי ִדי  אְך ֶזעהט ֶמען בַׁ ֶטע זַׁ אנְׁ ֶטעֶרעסַׁ ַאן ִאינְׁ
ן  טֹויסְׁ יי, שְׁ ייֶען אֹויף זֵּ פַׁ ן שְׁ שְׁ טְׁ ייֶמער, ֶמענְׁ בֵּ

ו יי, ֶמען וַׁ ט אֹויאֹויף זֵּ פְׁ מּוץ, ֶמעןארְׁ יי שְׁ  ף זֵּ
 

 ב בדף משךה
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ואֶסער, ָאֶבער ֶדער בֹוים  יי ָאן ִמיט וַׁ ט זֵּ ִגיסְׁ
וייֶטער ָאן, אּון  ייט וַׁ ט, ֶער גֵּ ט ִזיְך ִנישְׁ ֶרעקְׁ שְׁ ֶדערְׁ
ט'ס, טּוט ֶער ָנאְך צּוִריק  ֶלעכְׁ ָטאט צּוִריק טּוהן שְׁ שְׁ ַאנְׁ

רּו אֶקע ִזיֶסע פְׁ מַׁ ייֶנע ֶגעשְׁ ט ַארֹויס פֵּ ט גּוט'ס, ֶער ֶגעבְׁ כְׁ
י'. חַׁ  ִמיט ָוואס ֶיעֶדער ִאיז ִזיְך מְׁ

ן, ַאז ֲאִפילּו ֶווען  אכְׁ מַׁ ש ָנאכְׁ טְׁ ף ַא ֶמענְׁ ארְׁ אּון ָדאס דַׁ
ט ִאים ָצרֹות, ֶמען  אכְׁ ט ִאים, ֶמען מַׁ ֶשעמְׁ ארְׁ ֶמען פַׁ
ן ָנאר  ֶרעקְׁ שְׁ ט ֶדערְׁ ט ִאים, ָזאל ֶער ִזיְך ִנישְׁ ִניֶדערְׁ ֶדערְׁ

וייֶטער טּוהן טֹובֹות אּון גּוט ייֶנעם.וַׁ ן אֵּ  'ס ִמיט ֶיעדְׁ
אט ֶדעם  ן ֶגעהַׁ ִדיִקים ָהאבְׁ ֶמען ֶזעהט ַאז ַאֶלע צַׁ
ט,  ט אּון ַאָראפ ֶגעקּוקְׁ ֶשעמְׁ ארְׁ יי פַׁ ִנָסיֹון, ֶמען ָהאט זֵּ
ן  יי ָהאבְׁ ן ָנאר זֵּ ָראקְׁ שְׁ ט ֶדערְׁ ן ִזיְך ִנישְׁ יי ָהאבְׁ ָאֶבער זֵּ

ן ָנאר גּוט'ס, אּון זֵּ  וייֶטער צּוִריק ֶגעֶגעבְׁ ן וַׁ יי ָהאבְׁ
ט ִאיז ִזיְך  ֶצע ֶוועלְׁ אנְׁ ָפִרים ִמיט ָוואס ִדי גַׁ ט סְׁ אכְׁ ֶגעמַׁ

י'. חַׁ  מְׁ
 

ט ַהאְלְטן ְגרֹויס  ִניש ְ

ייֶמער, ַאז ִדי  יי ִדי בֵּ אְך ֶזעהט ֶמען בַׁ ָנאְך ַא זַׁ
ד,  יין ִטיף ִאין ֶדער ֶערְׁ ֶלען פּוֶנעם בֹוים גֵּייֶען ַארַׁ צְׁ ָווארְׁ

יי ֶזענֶ  ֶקער אּון ִווי ִטיֶפער זֵּ ֶטערְׁ ץ שְׁ ד, ַאלְׁ ען ִאין ֶדער ֶערְׁ
ט אֹויב  ֶקערְׁ ארְׁ ט ִזיְך ֶדער בֹוים, אּון פַׁ אלְׁ אּון ֶבעֶסער הַׁ
יי ֶזעֶנען  ן אֹויף, זֵּ ֶלען ֶזעֶנען ָנאר פּון אֹויבְׁ צְׁ ִדי ָווארְׁ
ט'ס ִאיז ֶדער  ד, ֶדעָמאלְׁ ט ֶגענּוג ִטיף ִאין ֶדער ֶערְׁ ִנישְׁ

ואְך, אּון וַׁ ייֶער שְׁ ֶקע  בֹוים זֵּ ארְׁ טַׁ ט ַא שְׁ ֶווען ֶעס קּומְׁ
ן ֶדעם בֹוים, אּון ֶעס ֶוועט  ָלאזְׁ ט ֶוועט ֶעס ַאֶוועק בְׁ ִווינְׁ

ן פּון ִאים. ייבְׁ לַׁ ט בְׁ ִנישְׁ  ָגארְׁ
ֶנען, ַאז אֹויב ֶער  ֶלערְׁ ש ָאפְׁ טְׁ פּון ֶדעם ֶקען ִזיְך ַא ֶמענְׁ
אר ֶיעדְׁ  ן פַׁ וייזְׁ רֹויס, ֶער ֶוועט וַׁ ן גְׁ טְׁ אלְׁ ן ֶוועט ִזיְך הַׁ

ֶגען ֶער ִאיז ייֶנעם ִווי גּוט אּון ֶגעלּונְׁ , אּון ֶער ֶוועט אֵּ
ט'ס ֶוועט ֶער צּום סֹוף  ן, ֶדעָמאלְׁ וייטְׁ וֵּ ן ַא צְׁ ַאָראפ קּוקְׁ
ן  שְׁ טְׁ ן, ֶמענְׁ ט ָהאבְׁ יינְׁ וייל ֶיעֶדער ֶוועט ִאים פַׁ ן, וַׁ אלְׁ  פַׁ

 

רֹויס אּון  ט ִזיְך גְׁ אלְׁ ייֶנער ָוואס הַׁ ט ִליב אֵּ ן ִנישְׁ ש ָוואס בַׁ ָהאבְׁ טְׁ ן, ָאֶבער ַא ֶמענְׁ ט ַאָראפ אֹויף ֶיעדְׁ ֲעלֹותקּוקְׁ ייֶנע גּוֶטע מַׁ ט זַׁ אלְׁ ֶער ִאיז  ,אהַׁ
ש ָהאט ֶיעֶדער ִליב, אּון ֶער ֶווע טְׁ א ֶמענְׁ ייֶנעם, ַאזַׁ ן אֵּ ט ַארֹויף אֹויף ֶיעדְׁ ייֶנעם, ֶער קּוקְׁ ן אֵּ ן צּו ֶיעדְׁ ן אּון צּוֶגעָלאזְׁ טְׁ אלְׁ יין ט ִזיְך ֶקעֶנען הַׁ שֵּ

יין. ִליחַׁ זַׁ צְׁ  מַׁ
 

ט קּוְקן אֹויף ַא ְצֵווייְטן  ִניש ְ

ן פּו יין ֶלעבְׁ יין זַׁ ע ִאין ַא בֹוים ַאז ֶיעֶדע בֹוים ִציהט ִזיְך ַאלֵּ ט ַא ֶטבַׁ ייגְׁ ֶגעלֵּ יינְׁ ֶטער ָהאט ַארַׁ שְׁ ייֶבערְׁ יין בֹוים ֶדער אֵּ יין אֵּ ד אּון קַׁ ן ֶדער ֶערְׁ
ן  וייטְׁ וֵּ ט פּון ַא צְׁ ט ִזיִציהט ִנישְׁ יין בֹוים ִמישְׁ יין אֵּ וייֶטער, קַׁ ט אּון ַאזֹוי וַׁ רּוכְׁ ֶדעֶרע ִמינֵּי פְׁ ט ַארֹויס ַאנְׁ סְׁ ואקְׁ ט בֹוים, פּון ֶיעֶדע בֹוים וַׁ ְך ִנישְׁ

ן. וייטְׁ וֵּ יין ִאין ַא צְׁ  ַארַׁ
ָמאל ִני יינְׁ ש ָזאל ִזיְך קֵּ טְׁ ֶנען, ַאז ַא ֶמענְׁ ֶלערְׁ ש ָאפְׁ טְׁ ן פּון ֶדעם ֶקען ִזיְך ַא ֶמענְׁ יין ֶלעבְׁ ן, ָנאר ֶער ָזאל ִציֶען זַׁ וייטְׁ וֵּ ן ִאין ַא צְׁ ִמישְׁ יינְׁ ט ַארַׁ שְׁ

ן אוֹ  ט קּוקְׁ ן, אּון ִנישְׁ טְׁ שְׁ ייֶבערְׁ ן פּוֶנעם אֵּ ף ָזאל ֶער ָנאר ֶבעטְׁ ארְׁ 'ס, ָוואס ֶער דַׁ יינְׁ ן ַאלֵּ טְׁ שְׁ ייֶבערְׁ ן.פּוֶנעם אֵּ וייטְׁ וֵּ  יף ַא צְׁ
ט אֹוי ש קּוקְׁ טְׁ וייל ֶווען ַא ֶמענְׁ ם, ֶוועט וַׁ ֶגער פּון ִאיהְׁ יי אֹויב ֶיעֶנער ִאיז ֶערְׁ ם, סֵּ יי אֹויב ֶיעֶנער ִאיז ֶבעֶסער פּון ִאיהְׁ ן, סֵּ וייטְׁ וֵּ ף ַא צְׁ

יין גּוט. ט זַׁ ָמאל ִנישְׁ יינְׁ  קֵּ
ם, ֶוועט  ֶגען פּון ִאיהְׁ ם, ֶמער ֶגעלּונְׁ ייֶנעם ָוואס ִאיז ֶבעֶסער פּון ִאיהְׁ ן אֹויף אֵּ ִניֶווען ֶער ֶוועט קּוקְׁ ן ַאז ֶער ִאיז ָגארְׁ טְׁ אכְׁ רַׁ ט, ֶער טְׁ ט ֶווערְׁ שְׁ

וייל ֶער ֶזעט דָ  טּוהן אֹויף ֶדער וַׁ ש ֶקען ֶעֶפעס אֹויפְׁ טְׁ וייל ֶיעֶדער ֶמענְׁ ט ֱאֶמת, וַׁ ט, אּון אְך ַאז ֶיעֶנער ֶקען ֶבעֶסער, ָאֶבער ָדאס ִאיז ִנישְׁ ֶוועלְׁ
אכְׁ  רַׁ ן טְׁ ן ִמיטְׁ ֶרעכְׁ ט טּוהן ֲאִפילּו ָוואס ֶער ֶקען ָיא טּוהן.אֹויב ֶער ֶוועט ִזיְך צּובְׁ ן ַאז ֶיעֶנער ִאיז ֶבעֶסער, ֶוועט ֶער ִנישְׁ  טְׁ

ייבִ  וייל ֶער ֶוועט אֵּ יין גּוט, וַׁ ט זַׁ ן ַאז ֶער ִאיז ֶבעֶסער פּון ֶיעֶנעם, ֶוועט אֹויְך ִנישְׁ טְׁ אכְׁ רַׁ ף ִאים אּון אֹויב ֶער ֶוועט טְׁ ארְׁ ן ַאז ֶמען דַׁ טְׁ אכְׁ רַׁ יג טְׁ
ֶסק פּון ִאים, אּוןֶגעבְׁ  ן ֶמער ַא עֵּ אכְׁ ף מַׁ ארְׁ וייל ֶער ִאיז ֶמער ָחשּוב פּון ֶיעֶנעם, אּון ֶמען דַׁ אֹויב ֶמען ֶוועט ִאים ֶעס  ן ֶמער ָכבֹוד פּון ֶיעֶנעם, וַׁ

רֹויֶעִריג. ן אּון טְׁ ָראכְׁ ן צּובְׁ צְׁ גַׁאנְׁ ן ִאינְׁ ן, ֶוועט ֶער ֶווערְׁ ט ֶגעבְׁ  ִנישְׁ
ן ֶדעם ִאיז דִ  וייֶטער טּוט, אּוןֶוועגְׁ וֵּ ן ָוואס ַא צְׁ ֶטעֶרעִסירְׁ ט ִאינְׁ ן, אּון ֶעס ָזאל ִאים ִנישְׁ וייטְׁ וֵּ ן אֹויף ַא צְׁ ט צּו קּוקְׁ ָצה, ִנישְׁ ַאזֹוי ֶוועט ֶער  י עֵּ

ט ָוואס ֶער ֶקען ָיא. טּוהן אֹויף ֶדער ֶוועלְׁ ן אּון ֶער ֶוועט אֹויפְׁ ָראכְׁ יין צּובְׁ ט זַׁ  ִנישְׁ
אר ַא ן פּוֶנעם בֹוים ָוואס וואֹויל ִאיז פַׁ אכְׁ ט ָנאְך ִדי ַאֶלע זַׁ אכְׁ ט ַאז ֶער ִאיז ַאזֹוי ִווי ֶדער בֹוים, אּון ֶער מַׁ קְׁ ש ָוואס ֶגעֶדענְׁ טְׁ ן  ֶמענְׁ ִמיר ָהאבְׁ

ן גּוטֶ  ייֶנע בֹוים, אּון ַארֹויס ֶגעבְׁ ֶקע שֵּ ארְׁ טַׁ ן ִווי ַא שְׁ סְׁ ואקְׁ וַׁ ט, ֶוועט ֶער ִזיֶכער אֹויסְׁ נְׁ ֶגעֶרעכְׁ ָנָאה אֹויסְׁ ט פּון ָוואס ֶיעֶדער ֶוועט הַׁ רּוכְׁ ע ִזיֶסע פְׁ
ט. ט אּון וואֹויל ִאיז ִאים אֹויף ֶיעֶנע ֶוועלְׁ ן, וואֹויל ִאיז ִאים אֹויף ִדי ֶוועלְׁ  ָהאבְׁ

ט(  בַׁ ס ט"ו ִבשְׁ רֵּ טְׁ  )קּונְׁ

 
 

   

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
ן ִאיְך ַא ִאיד ִוויְסן ַאז ֶער ָהאט ָנאר ֶדעם ַהייְנִטיְגן ָטאג, ַהייְנט ִביַדאְרף ֶדעְרַפאר 

ְכְטן, אּון ֶגעבֹויְרן ֶגעָוואְרן, אּון ִאיְך ְטַראְכט ִניְשט ִאיֶבער ָוואס ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ֶנע
ְגן, ִאיְך ְטַראְכט ִניְשט ָוואס ֶעס ֶוועט ַזיין ָמארְ  ,ָנאר ֶדעם ַהייְנִטיְגן ָטאג ִאיְך ָהאב

ֵזייֶער  אֹויף ֵאיין ָטאג ֶקען ֶמען ַאֶלעס ַפאְרֶנעֶמען, אּון אֹויף ַאַזא ֶוועג ֶוועט ֶמען
 ַמְצִליַח ַזיין.

 )ֹזאת ַהתֹוָרה ְבַשַלח ב(
 

*** 
 

ה ְוֹלא יָׁכְ  תָׁ רָׁ ִרים ֵהם,וַּיָֹׁבאּו מָׁ ה ִכי מָׁ רָׁ ִים ִממָׁ ִדי ִאיְדן ֶזעֶנען  לּו ִלְשֹתת מַּ
ער, ַווייל ֶגעקּוֶמען צּו ִדי ְשָטאט ָמָרה אּון זֵיי ָהאְבן ִניְשט ֶגעֶקעְנט ְטִריְנְקן ִדי ַוואסֶ 

ֶדער ּון ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ִביֶטער, מֶשה ַרֵבינּו ָהאט ֶגעְשִריְגן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, א
ַרייְנַוואְרְפן ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ֶגעִוויְזן ַפאר מֶשה ַרֵבינּו ַא ָהאְלץ, ֶער ָזאל ֶעס אַ 

 ִאין ַוואֶסער, אּון ֶעס ִאיז ִזיס ֶגעָוואְרן.
)ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט  ,מֹוַהָרא"ש ְשִליָט"א ִאיז ַמְסִביר ֶדעם ָפסּוק

ֶוועְרט ָדאס ַאַריין ֶגעְקִריְצט ִאין  ,ֲעֵבירֹות ַאז ֶווען ַא ֶמעְנְטש טּוטֵחֶלק א' ִסיָמן ד'( 
ל  )ְיֶחְזֵקאל לב, כז(ַזייֶנע ֵבייֶנער, ִווי ֶדער ָפסּוק ָזאְגט  ה[ עַּ קּוקָׁ ם ]ח  ֹונֹותָׁ וְַּתִהי ע 

ם ְצֹמתָׁ  ן ִאיֶנעם ֶמעְנְטש ַא ִביֶטעְרִניש, ֶער ֶוועְרט אַ , אּון ָדאס ְבֶרעְנְגט ַאַרייעַּ
ר ַא ְטרֹויֶעִריֶגער ֶמעְנְטש, אּון ִדי ֵעָצה ֶדעְרצּו ִאיז, ֶער ָזאל ִזיְך אֹויְסֶרעְדן ַפא

אּון ֶער ֶוועְרט ַא  ַצִדיק, אּון ֶדעָמאְלט'ס ֵגייט ַארֹויס ִדי ֲעֵבירֹות פּון ַזייֶנע ֵבייֶנער, 
 ער ֶמעְנְטש.ְפֵרייִליכֶ 

ִרים "ֵהם", ָדאס ִאיז ְפַשט ִאין ָפסּוק, ה ִכי מָׁ רָׁ ִים ִממָׁ זֵיי  ְוֹלא יְָׁכלּו ִלְשֹתת מַּ
ֶזעֶנען ֶגעֶווען ִביֶטער, ָוואס  "ֵזיי"ָהאְבן ִניְשט ֶגעֶקעְנט ְטִריְנְקן ִדי ַוואֶסער ַווייל 

ִים, , וַּיֹוֵרהּו ה' ֵעץ וַּיַּ ָדאס קּוְמט פּון ֲעֵבירֹות מַּ ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ְשֵלְך ֶאל הַּ
ֶמען )עי' ִתיקּוֵני ֹזַהר כא.(, ָוואס ָדאס ֵגייט ַארֹויף אֹויְפ'ן ַצִדיק  "ֵעץ"ָהאט ֶגעִוויְזן ֶדעם 

ִיםָזאל ֵגיין צּום ַצִדיק, אּון ֶדעָמאְלט'ס,  מָׁ  , ֶוועט ַאֶלעס ֶוועְרן ִזיס, ֶעסוִַּיְמְתקּו הַּ
 עְקֵגיין ִדי ַגאְנֶצע ִביֶטעְרִניש.ֶוועט ַאֶוו

 )ֹזאת ַהתֹוָרה ְבַשַלח ד(
 



 ג
 

ִשיֹות           ִספּוֵרי  ע   מַּ

ת ַהֶמֶלךְ  ה א' ֵמַאֵביַדת ּבַ ֶ  ַמֲעש 
 ָפאְרֶזעצּוְנג פּון ְפִריֶער

 

 

 ֲאַפְרְסמֹון                      ַנֲהֵרי
 

ייט,  ֶגע צַׁ אנְׁ ָשָמה שֹוין ַא לַׁ יין נְׁ ט זַׁ ַאז ֶער זּוכְׁ
ן. טְׁ שְׁ ייֶבערְׁ ן צּום אֵּ  אּון ֶער ִוויל ִזיְך צּוִריק ֶקערְׁ

ָדאס  
ש,  טְׁ ת ִאין ֶדעם ֶמענְׁ עַׁ דַׁ ת הַׁ ֶגען ֲחִלישַׁ ֶרענְׁ בְׁ יינְׁ ע צּו ַארַׁ ִאיז ִדי ֶוועג פּוֶנעם יֵֶּצר ָהרַׁ

ָוואס ארְׁ יי ִווי  "פַׁ ט סֵּ אר ִדיר, דּו ֶוועסְׁ ט פַׁ ן? ֶעס ִאיז ִנישְׁ ָלאגְׁ ט פְׁ ִזיסְׁ טּו ִדיְך אּומְׁ סְׁ ָזאלְׁ
ן. טְׁ שְׁ ייֶבערְׁ ט צּוִריק קּוֶמען צּום אֵּ יי ִווי ִנישְׁ ט שֹוין סֵּ יין, דּו ֶוועסְׁ ִליחַׁ זַׁ צְׁ ט מַׁ  ִנישְׁ

ָצה ָוואס ֶמען   ָדאס ִאיז ִדי עֵּ
ף ֶמען ארְׁ ן, דַׁ ָצה ֶגעבְׁ יין עֵּ ט קַׁ ף טּוהן, ֶווען ֶמען ֶזעהט ַאז ֶמען ֶקען ִזיְך ִנישְׁ ארְׁ ִזיְך  דַׁ

ט  'ֶעֶנען אּון ִנישְׁ שְׁ קְׁ ן אּון ִזיְך עַׁ יי ִאים ֶבעטְׁ ן, אּון ָנאר בַׁ טְׁ שְׁ ייֶבערְׁ ן אֵּ ארְׁ וייֶנען פַׁ וֵּ אֹויסְׁ
. ִליחַׁ צְׁ ן ַאזֹוי ִאיז ֶמען מַׁ ֶגעבְׁ  אֹויפְׁ

ט ָהאט ֶדער ֶרִבי ִאים   ן ִביז ֶיעצְׁ ֶגערּופְׁ
רֹויֶסער"ֶדער  ש,  "גְׁ טְׁ ֶדער" ֶמענְׁ ט ֶמען ִאים שֹוין ֶדער "ִווילְׁ ט רּופְׁ ש ָאֶבער ֶיעצְׁ טְׁ ֶמענְׁ

ן, ָאֶבער  ש ֶקען ֶמען ִאים ַאזֹוי רּופְׁ טְׁ רֹויֶסער ֶמענְׁ אר ַא גְׁ ט ִזיְך פַׁ אלְׁ ג ֶער הַׁ אנְׁ וייל ִווי לַׁ וַׁ
ֶרעדְׁ  ן צּו ָאפְׁ ֶגעהֹויבְׁ ָמאל ֶער ָהאט ָאנְׁ יינְׁ ט ֶער שֹוין אֵּ ייסְׁ ן, הֵּ טְׁ שְׁ ייֶבערְׁ ן פּוֶנעם אֵּ שְׁ טְׁ ן ֶמענְׁ

ש. טְׁ ֶדער" ֶמענְׁ  ֶדער "ִווילְׁ
ט  "ן ִסיָמן קי"ט( ַאזֹוי ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ אר ַא )ִשיחֹות ָהרַׁ יָגה פַׁ רֵּ דְׁ רֹויֶסע מַׁ ַאז ֶעס ִאיז ַא גְׁ

ש  טְׁ ייןֶמענְׁ ט קַׁ ִנישְׁ ִליֶכער ִאיד ָזאל  ַאז ֲאִפילּו ֶער ִאיז ָנאכְׁ ש ֶער ֶערְׁ אר ען פַׁ ינֶ גִ ארְׁ פַׁ ָכאטְׁ
וייטְׁ  וֵּ וייֶטער ִאיד  ן צּוַא צְׁ וֵּ ט, ֶווען ֶמען ֶזעהט ַא צְׁ ֶקערְׁ ארְׁ ִליֶכער ִאיד, ָאֶבער פַׁ יין ַאן ֶערְׁ זַׁ

ן יין אּון ִאים ָזאגְׁ ת זַׁ עַׁ ִליש דַׁ חְׁ ן אּון מַׁ ֶרעדְׁ ייט ִאים ָאפְׁ ִליְך אּון ֶמען גֵּ יין ֶערְׁ ֶעס " :ִוויל זַׁ
וייל ידַׁ ִאיז ַא ָשאד  ֶבעט וַׁ ייןסֶווע ּודין ַארְׁ ִליחַׁ זַׁ צְׁ ט מַׁ יי ִווי ִנישְׁ ָדאס ִאיז שֹוין ַא  ,"ט סֵּ

ט  סְׁ ן ָזאג ֶדעם ֱאֶמת ַאז דּו ֶקענְׁ פְׁ ט ֶהעלְׁ ט ִאים ִנישְׁ סְׁ עּות, אֹויב דּו ֶקענְׁ ִדיֶגע ִרשְׁ ואלְׁ ֶגעוַׁ
ן ֶדעם ַאז ֶעס אִ  ן ֶוועגְׁ ט ָזאגְׁ יי ִנישְׁ ן, ָאֶבער גֵּ פְׁ ט ֶהעלְׁ א זַׁאְך אּון ֶמען ִנישְׁ ט ָדא ַאזַׁ יז ִנישְׁ

יין. ִליחַׁ זַׁ צְׁ ט מַׁ  ֶקען ִנישְׁ
ף ַא ִאיד  ארְׁ ַאזֹוי דַׁ

וייֶטער עַׁ  ן, ָנאר ִזיְך וַׁ ֶגעבְׁ ט אֹויפְׁ ָמאל ִנישְׁ יינְׁ 'ֶעֶנען ַאז ֶמען ֶוועט טּוהן, ֶמען ָטאר קֵּ שְׁ קְׁ
יין  יין שּום זַׁאְך אּון פּון קַׁ ן פּון קַׁ ָראכְׁ ן צּובְׁ ט ֶווערְׁ יין, אּון ֶמען ָטאר ִנישְׁ ִליחַׁ זַׁ צְׁ ִזיֶכער מַׁ
יין, ִאיְך  ִליחַׁ זַׁ צְׁ ן "ִאיְך ֶוועל ִזיֶכער מַׁ קְׁ ארְׁ טַׁ ייֶער שְׁ ף ִזיְך זֵּ ארְׁ ש, ָנאר ֶמען דַׁ טְׁ שּום ֶמענְׁ

ן" אּון אֹויב ֶמען ֶוועל ִזיֶכער וֶ  ֶגעבְׁ ט אֹויפְׁ ִליֶכער ִאיד אֹויב ִאיְך ֶוועל ִנישְׁ ן ַאן ֶערְׁ וערְׁ
קּוֶמען צּום  ן אּון ָאנְׁ ייטְׁ ֶוועִריקַׁ יין ַאֶלע שְׁ ט ִזיְך ֶוועט ֶמען סֹוף ָכל סֹוף ַאִריֶבער גֵּ 'נְׁ שְׁ קְׁ עַׁ

ִלית. כְׁ  תַׁ
ן  אלְׁ ֶגעפַׁ יינְׁ ש ִאיז ַארַׁ טְׁ ָלן, אֹויב ֲאִפילּו ֶווען ַא ֶמענְׁ ֲחָמָנא ִליצְׁ ירֹות רַׁ ֶטע ֲעבֵּ סְׁ גְׁ ִאין ִדי ֶערְׁ

ף ֶער ִזיְך  ארְׁ ן, דַׁ טְׁ שְׁ ייֶבערְׁ שּוָבה טּוהן אּון צּוִריק קּוֶמען צּום אֵּ ָאֶבער ֶער ִוויל תְׁ
ָשנּות, ַאז ֶער וֶ  קְׁ ִדיֶגע עַׁ ואלְׁ ן ִמיט ַא ֶגעוַׁ קְׁ ארְׁ טַׁ יין, אֵּ שְׁ ִליחַׁ זַׁ צְׁ ָך ָדבָ ועט ִזיֶכער מַׁ ר ין לְׁ

ן ִדי  טְׁ אלְׁ הַׁ ף ָנאר ָאנְׁ ארְׁ קּוֶמען, ֶמען דַׁ י ָהָרצֹון, אֹויב ֶמען ִוויל ֶוועט ֶמען ָאנְׁ נֵּ ד ִבפְׁ ָהעֹומֵּ
ן סֹוף. ָשנּות ִביזְׁ קְׁ  עַׁ

 
 

ִדיֶגע ָוואְך אי"ה( ג קּוֶמענְׁ ֶזעצּונְׁ  )ָפארְׁ
 

 תשנ"א( משפטיםתוך הנחל  -נהרי אפרסמון )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ָוואס טּוט ֶמען

ה  ָ רֲחִמש  ַבט? ָעש ָ ש ְ  ּבִ
 

אַנייֶען  ִזיְך ּבַ

ה  רֲחִמשָׁ שָׁ נָׁה ַפאר  עָׁ ַבט ִאיז ֹראש ַהשָׁ ִבשְׁ
ייט ַאַריין ַא  ט'ס גֵּ אלְׁ ייֶמער, ֶדעמָׁ ִדי בֵּ
ן ָאן פּון  ייבְׁ יי הֵּ ייֶמער אּון זֵּ ַקייט ִאין בֵּ טְׁ ַפייכְׁ

ן  צּוֶלעבְׁ ִריש אֹויפְׁ ,  אּון ד:(נָׁה י)ַרִש"י ֹראש ַהשָׁ פְׁ
ן  ֶגערּופְׁ ן אֹויְך ָאנְׁ ן ֶווערְׁ שְׁ טְׁ ַאזֹוי ִווי ֶמענְׁ

ט כִ  אגְׁ סּוק זָׁ ייֶמער, ִווי ֶדער פָׁ ץ בֵּ ם עֵּ ָאדָׁ י הָׁ
ֶדה  ש ִאיז ַאזֹוי ִווי ַא בֹוים,  -ַהשָׁ טְׁ ַא ֶמענְׁ

אג  ן ֶדעם טָׁ ִניצְׁ ַפאר ֶקעֶנען ִמיר אֹויְך אֹויסְׁ ֶדערְׁ
ן אֹויף ִזיְך צּו ַבאַנייֶען פּון פְׁ  ט קּוקְׁ ִריש, ִנישְׁ

ן  ייבְׁ הֵּ ט, נָׁאר ָאנְׁ ואס ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ִביז ֶיעצְׁ וָׁ
ִליְך אּון וואֹויל. ט צּו ַזיין ֶערְׁ  פּון ֶיעצְׁ

 

 ּפֹוֵעל'ט ַאֶלעס גּוט'ס

ט  גְׁ ֶרענְׁ ר בְׁ כָׁ שְׁ נֵּי ִישָׁ ָאב ֶדער בְׁ י ַתמּוז וְׁ שֵּ דְׁ )חָׁ

ה פּון רַמֲאַמר ד'(  הֹוש  ַאז לֹויט ִדי ִשיטָׁ ַע ַאז ִדי ' יְׁ
ט  ן, קּומְׁ ן ִאין ִניסָׁ וארְׁ ן ֶגעוָׁ ט ִאיז ַבאַשאפְׁ ֶוועלְׁ

ה  ראֹויס ַאז ֲחִמשָׁ שָׁ ִציג ֶטעג  עָׁ ַבט ִאיז ֶפערְׁ ִבשְׁ
ן, אּון ִדי  וארְׁ ן ֶגעוָׁ ט ִאיז ַבאַשאפְׁ ַפאר ִדי ֶוועלְׁ

ט  אגְׁ א זָׁ רָׁ מָׁ ה ב.( גְׁ ִציג ֶטעג ַפאר ַא )סֹוטָׁ ַאז ֶפערְׁ
ט  ד ֶווערְׁ ט ֶמען שֹוין אֹויס ִאין ִקינְׁ ן רּופְׁ ֶגעבֹוירְׁ

ַפאר ִאיז ֶדער  לֹוִני, ֶדערְׁ לֹוִני ִלפְׁ ל ַבת פְׁ ִהימְׁ
ל ִזיְך צּו ַבאַנייֶען אּון  סּוגָׁ אג ַטאֶקע מְׁ טָׁ
ִריש, אּון אֹויְך ֶקען ֶמען  ן פּון פְׁ ן ֶווערְׁ ֶגעבֹוירְׁ
אג צּו  ן ֶדעם טָׁ טְׁ שְׁ ייֶבערְׁ ל'ן ַביים אֵּ אֹויס'פֹועֵּ

ן ִמיגֶ  ן ֶווערְׁ פְׁ אלְׁ  ט ַא גּוֶטע ִשידּוְך אּון ִמיטעהָׁ
ה  נָׁסָׁ א אּון ִמיט ַפרְׁ מָׁ ֶדער ֶזַרע ֶשל ַקיָׁ גּוֶטע ִקינְׁ
ט אֹויס  ואס ִניצְׁ ה, וואֹויל ִאיז ֶדעם וָׁ בָׁ חָׁ ַהרְׁ בְׁ
ן ֶדעם  ִפלֹות, צּו ֶבעטְׁ אג ִמיט ַאַסאְך תְׁ ֶדעם טָׁ

עֹות ט פָׁ ן אֹויף ַאֶלע ַהשְׁ טְׁ שְׁ ייֶבערְׁ  ֹובֹות.אֵּ

 

ייֶנע ֶאְתרֹוג ֵ  ַא ש 

ר  כָׁ שְׁ נֵּי ִישָׁ ט ֶדער בְׁ גְׁ ֶרענְׁ ט נָׁאְך בְׁ בָׁ )ֹחֶדש שְׁ

ה ַמֲאַמר ב'(  רַאז ֲחִמשָׁ שָׁ ַבט ִאיז ִדי ַצייט  עָׁ ִבשְׁ
ייֶנע  ן ַא שֵּ אבְׁ ן צּו הָׁ טְׁ שְׁ ייֶבערְׁ ן ֶדעם אֵּ צּו ֶבעטְׁ
ן  ייבְׁ ט'ס הֵּ אלְׁ רֹוג אֹויף סּוכֹות, ַווייל ֶדעמָׁ ֶאתְׁ

ַקייט צּו ָא טְׁ ייֶמער צּו ַבאקּוֶמען ַפייכְׁ ן ִדי בֵּ
ט ָאן  ייבְׁ רֹוג בֹוים הֵּ ן, אּון אֹויְך ֶדער ֶאתְׁ סְׁ ַוואקְׁ
ט ִדי ַצייט  ַפאר ִאיז ֶיעצְׁ ן, אּון ֶדערְׁ סְׁ צּו ַוואקְׁ

רֹוג. ייֶנע ֶאתְׁ ן אֹויף ַא שֵּ  צּו ֶבעטְׁ
ז  ַרמֵּ אס ֶזעֶנען ִדי ַחַז"ל מְׁ נָׁה ב.(אּון דָׁ  )ֹראש ַהשָׁ

ל  ית ִהלֵּ ן", בֵּ ִאילָׁ נָׁה "לְׁ ַבט ֹראש ַהשָׁ ד ִבשְׁ ֶאחָׁ בְׁ
ה  ִרים ַבֲחִמשָׁ ראֹומְׁ שָׁ ייט  עָׁ טֵּ בֹו, ֶעס שְׁ

ייט ַארֹויף אֹויף  אס גֵּ שֹון יִָׁחיד, דָׁ ן" ַא לָׁ ִאילָׁ "לְׁ
ואס ֶמען  רֹוג בֹוים פּון וָׁ ן ֶאתְׁ טְׁ ֶדעם ַבאַקאנְׁ

ַקיֵּים ַזיין ִדי  רֹוג צּו מְׁ ט ַאן ֶאתְׁ ה ִאין ֶנעמְׁ וָׁ ִמצְׁ
ט  רֹוג ִאיז ֶיעצְׁ יֹום טֹוב סּוכֹות, אֹויף ֶדעם ֶאתְׁ
ן. טְׁ שְׁ ייֶבערְׁ ן ֶדעם אֵּ ִטיֶגע ַצייט צּו ֶבעטְׁ  ִדי ִריכְׁ

ט  אגְׁ ֶבער ֶבֱאֶמת לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי זָׁ אָׁ
ן פ"ז(  ַר"ן ִסימָׁ ַאז לֹויט ִווי ַאזֹוי ִדי ֹראש )ִשיחֹות הָׁ
נָׁה אּון יֹום ִכיפּו ר ֶזעהן אֹויס, לֹויט ֶדעם ַהשָׁ

רֹוג אֹויף סּוכֹות,  ייֶנע ֶאתְׁ ט ֶמען ַא שֵּ ַבאקּומְׁ
ה  ט ֲחִמשָׁ ט אֹויס ַאז ֶיעצְׁ רקּומְׁ שָׁ ַבט  עָׁ ִבשְׁ

ן ַאז ֶמען זָׁאל  ף ֶמען שֹוין אֹויְך ֶבעטְׁ ַדארְׁ
נָׁה, ֶמען זָׁאל זֹוֶכה ַזיין ן ַא גּוֶטע ֹראש ַהשָׁ אבְׁ  הָׁ
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צו באקומען דעם גליון יעדע וואך אויף אימעיל, ווי אויך צו אדוועטייזן אינעם גליון 
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 פון הנהלת הישיבה וויילט שבת קודשעלעגאציע ד
 א אין יבנאל"ש שליט"במחיצת מוהרא

 

ט דער ראש ישבה מיט אם שבת קודש פרשת בא הפארגאנגענעעם ד
מיט עטליכע בחורים געוויילט ביי גרופע פון הנהלת הישיבה א 

 ש אין יבנאל."מוהרא
ש האט זיך זייער געפריידט צו זיי און זיי פארבעטן צו "מוהרא

איינשטיין ביי אים אינדערהיים צו שלאפן און עסן די סעודת שבת 
 קודש.

ש גאר שטארק מחזק ומעודד געווען "דעם שבת האט מוהראבמשך 
אנגיין ווייטער מיט די עבודת דעם ראש ישיבה און די חברי ההנהלה צו 

 ס לימודים אין די וועלט.ון אריין ברענגן דעם רבי'נאהקודש, 
ש האט געפרעגט די בחורים וויפיל מאל זיי האבן שוין "מוהרא

ין שוגעענדיגט ששה סדרי משנה, איין בחור האט געזאגט אז ער האלט 
זייער שטארק  אסדש האט "הונדערט און פופצין מאל, מוהראביי 

בן געענדיגט אזויפיל מאל באוואונדערט, אז א אינגע בחור זאל שוין הא
ש האט געזאגט תורה ביים "משניות, און במשך דעם שבת ווען מוהרא

ש עטליכע "שלש סעודות, האט מוהראן ביי יטיש פרייטאג צו נאכט'ס א
מאל ערווענט אז דא זיצט א בחור וואס האט שוין געענדיגט אזויפיל 

 מאל משניות וממנו ילמדו וכן יעשו.
ש האט זיך אויסגעדרוקט, עס זענען דא אסאך מענטשן וואס "מוהרא

 עןמאן, און  עןמזענען משקיע געלט אין א ביזנעס, און דערנאך זעצט 
ע געלט, אבער די השקעה פון לערנען משניות דאס גאנצפארלירט די 

זעצט קיינמאל נישט אן, עס בלייבט פארן מענטש לעולמי עד ולנצח 
 נצחים

שבת איז פאריבער מיט גרויס געהויבענקייט, און די חברי דער 
ההנהלה האבן זיך צוריק געקערט אהיים מיט פרישע חיזוק און כוחות 

 .ן בעבודת הקודשווייטער אנצוגיי
 !נועם הנשמותשבת ה

*** 

 צוריק א קערט זיך "ש שליט"אוהרמ
 וואךקומענדע ון ארץ ישראל די פ

 

ש צוריק קערן פון ארץ ישראל "קומענדיגן וואך וועט זיך מוהראעם ד
מיטן אייבערשטנ'ס הילף, נאכן וויילן דארט פאר צוויי וואכן צו מחזק זיין 

 די ארטיגע אידן.
קומענדיגן דאנערשטאג וועט שוין ווייטער פארקומען די דעם 

ש אין בית "וועכנטליכע ליל שישי שיעור ווי געווענטליך ביי מוהרא
 .דרשמה

אפ בשעת דעם -שיעור מיט א לייוו הוקקען אויך מיטהאלטן דעם מען 
, ווי אויך קען 212-444-1111עפאן ליין שיעור, אויפ'ן קול ברסלב טעל

 ש."מען הערן דארט פריעדיגע שיעורים פון מוהרא
 !שהצדיק בעיר, הוא הודה, הוא זיוה, הוא הדרהבזמן 

 

ה  ָוואס טּוט ֶמען ָ רֲחִמש  ַבט? ָעש ָ ש ְ  ּבִ
 ג דףפון המשך 

 

יילִ  ן צּום הֵּ ארְׁ ן ֶרִבי'נְׁ צּו פָׁ נָׁה, ֶמען יגְׁ ס ִציּון ִאין אּוַמן אֹויף ֹראש ַהשָׁ
ן ַבַעל  ִליכְׁ נָׁה פּון ַאן ֶערְׁ ן ֹראש ַהשָׁ אזְׁ לָׁ ר בְׁ ן שֹופָׁ זָׁאל זֹוֶכה ַזיין צּו ֶהערְׁ
ֶטער זָׁאל  שְׁ ייֶבערְׁ ן ַא גּוֶטע יֹום ִכיפּור, ֶדער אֵּ אבְׁ ַע, אּון ֶמען זָׁאל הָׁ תֹוקֵּ

ל ַזי ז מֹוחֵּ א אּונְׁ ילָׁ מֵּ ירֹות, אּון ַאזֹוי ֶוועט ֶמען שֹוין מְׁ ין אֹויף ַאֶלע ֲעבֵּ
רֹוג אֹויף סּוכֹות. ייֶנע ֶאתְׁ ן ַא שֵּ אבְׁ  הָׁ

 

ַסח  ֶמעהל ַפאר ַמצֹות אֹויף ּפֶ

ה  רֲחִמשָׁ שָׁ ן  עָׁ ן אֹויף ַאֶלע ַזאכְׁ ל צּו ֶבעטְׁ סּוגָׁ ַלל מְׁ ַבט ִאיז ִבכְׁ ִבשְׁ
ֶפעִציעֶ  ֶבער סְׁ ן, אָׁ סְׁ ואס ַוואקְׁ ט וָׁ ואס ֶמען ִניצְׁ ן וָׁ ן אֹויף ַזאכְׁ ל צּו ֶבעטְׁ

ה. וָׁ  ַפאר ַא ִמצְׁ
ט אֹויְך ִדי  ט פּון ַצִדיִקים, ַאז ֶעס ִאיז ֶיעצְׁ גְׁ ֶרענְׁ ט ֶגעבְׁ ַפאר ֶווערְׁ ֶדערְׁ
ן גּוֶטע ַמצֹות אֹויף  אבְׁ ן צּו הָׁ טְׁ שְׁ ייֶבערְׁ ן ֶדעם אֵּ ִטיֶגע ַצייט צּו ֶבעטְׁ ִריכְׁ

ט פּו ואס ֶמען ַמאכְׁ ואס ֶפַסח, וָׁ ִפלֹות וָׁ ט, אּון ִדי תְׁ סְׁ ואס ַוואקְׁ וייץ וָׁ ן וֵּ
ן  טְׁ שְׁ ייֶבערְׁ ֶגענּוֶמען ַביים אֵּ ט ִזיֶכער ָאנְׁ אג, ֶווערְׁ ט ֶדעם טָׁ ֶמען ֶבעהְׁ

ל'ן ַאֶלעס גּוט'ס. צֹון צּו פֹועֵּ רָׁ ַרֲחִמים ּולְׁ  לְׁ
 

י ָנָתן זי"ע  יֹום הּוֶלֶדת פּון ֶרּבִ

ן ַאז ֲחִמשָׁ  ף ֶמען ִוויסְׁ רה אֹויְך ַדארְׁ שָׁ ואס  עָׁ אג וָׁ ַבט ִאיז ֶדער טָׁ ִבשְׁ
ן:  ט אֹויף ֶרִבי נָׁתָׁ אגְׁ אט ֶגעזָׁ ן, ֶדער ֶרִבי הָׁ וארְׁ ן ֶגעוָׁ ן ִאיז ֶגעבֹוירְׁ ֶרִבי נָׁתָׁ
מֹות",  ל שְׁ ֶלעטְׁ ן פּון ִמיר ַקיין בְׁ ִליבְׁ ט ֶגעבְׁ ט ִנישְׁ ואלְׁ ט ִאים, וָׁ "ֶווען ִנישְׁ

אבְׁ  ואס ִמיר הָׁ ט ַאז ַאֶלעס וָׁ יינְׁ אס מֵּ ן זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ַבאקּוֶמען פּון דָׁ
ייֶער  ף ֶמען ִזיְך זֵּ ַפאר ַדארְׁ ן, ֶדערְׁ כּות פּון ֶרִבי נָׁתָׁ ֶרִבי'ן ִאיז נָׁאר ִאין זְׁ
גּולֹות  עֹות אּון סְׁ פָׁ ִשיְך ַזיין ִדי גּוֶטע ַהשְׁ אג, אּון ַממְׁ ייֶען ִאין ֶדעם טָׁ רֵּ פְׁ

אג. ן ִאין ֶדעם טָׁ ואס ִליגְׁ  וָׁ
ַבט()ִשיחֹות מֹוהַ  י ט"ו ִבשְׁ זֵּ ֶלק ט"ו ֶעֶרְך ִרמְׁ א"ש חֵּ  רָׁ
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

 

ְתרֹו, ע יִּ "י וַּיְִּשמַּ ְלח  , ָזאְגט ַרשִׁ ת יַּם סֹוף ּומִּ יעַּ א, ְקרִּ ע ּובָׁ מַּ ה שָׁ ה ְשמּועָׁ ת מַּ מ 
ֵלק, ים ֶגעַמאְכט קּוֶמען ֲעמָׁ יְדן ָוואס ָהאט יְִׁתרֹו ֶגעֶהעְרט ַאז ֶעס ָהאט אִׁ י אִׁ ? צּו דִׁ

ְלֶחֶמת ֲעָמֵלק, ַדאְרף ֶמען ַפאְרְשֵטיין ַפאְרָוואס ּפּו יַעת ַים סֹוף אּון מִׁ י ְקרִׁ ְנְקט דִׁ
ים ֶגעַמאְכט קּוֶמען?ְצֵוויי ַזאְכן   ָהאְבן אִׁ

י ָזאְגט  וי ֶדער ֶרבִׁ יר, לֹויט וִׁ יז ָדאס ַמְסבִׁ יָט"א אִׁ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' מֹוַהָרא"ש ְשלִׁ )לִׁ
יָמן ט'(,  ֵייָׁ אֹויְפן ָּפסּוק סִׁ ֵקל חַּ ה לָׁ לָׁ יְתפִּ יָקר פּון ַא ֶמעְנְטש'ס ֶלעְבן אִׁ ז , ַאז ֶדער עִׁ

ָלה, צּו רֶ  יֶבער ַאַסאָנאר ְתפִׁ ְך עְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ַווייל ָא ֶמעְנְטש ֵגייט ַארִׁ
יז ָנאר ֶעס צּו ֶדעְרֵצייְלן ַפא יְגְסֶטע ֵעָצה אִׁ י ֵאייְנצִׁ ים, אּון דִׁ ְרן ָצרֹות אּון יִׁסּורִׁ

ים ֶבעְטן צּו ֶהעְלְפן.  ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון אִׁ
י ְגָמָרא ָזאְגט  ים קי"ח.( דִׁ יַעת יַ אַ )ְּפָסחִׁ וי ְקרִׁ יז ַאזֹוי ְשֶווער וִׁ ם ז צּו ָהאְבן ַּפְרָנָסה אִׁ
יַעת ַים סוֹ )סֹוָטה ב.( סֹוף, אּון אֹויְך  וי ְקרִׁ יז ַאזֹוי ְשֶווער וִׁ ידּוְך אִׁ ף, צּו ְטֶרעְפן ַא שִׁ

י ֶמעְרְסֶטע ַא ֶמעְנְטש י ְצֵוויי ַזאְכן צּוְבֶרעְכן דִׁ ּון ֵאיין , פאּון ֶמען ֶזעהט ְבחּוש ַאז דִׁ
יז ֶמען זֵייֶער צּוְבָראְכן, אּון ֶמען הֵ  יְשט ַקיין ַּפְרָנָסה אִׁ ייְבט ָאן ַזייט ֶווען ֶמען ָהאט נִׁ

וי ֶדער ֶמְדָרש ָזאְגט  ַאז )ְשמֹות ַרָבה פל"א, סי"ב( צּו ָהאְבן ַקְשיּות אֹויְפ'ן ֵאייֶבעְרְשְטן, וִׁ
וי אַ  יז ְשֶוועֶרער וִׁ יְמַקייט אִׁ י ַאְנֶדעֶרע ַזייט וֶ ָארִׁ ים, אּון פּון דִׁ וער ֶלע ַאְנֶדעֶרע יִׁסּורִׁ

וי דִׁ  יז אֹויְך זֵייֶער צּוְבָראְכן, וִׁ ידּוְך אִׁ יְשט ֶגעְטָראְפן ַקיין שִׁ י ְגָמָרא ֶעס ָהאט ָנאְכנִׁ
יְשט ַקיין )ְיָבמֹות סב:( ָזאְגט  יְשט ַקיין ַווייב, ָהאט נִׁ ְמָחה.ֶווער ֶעס ָהאט נִׁ  שִׁ

יז ָנאר צּו ֶבעְטן ַאַסאְך ֶדעאּו יְגְסֶטע ֵעָצה ַפאר ֵבייֶדע ַזאְכן, אִׁ י ֵאייְנצִׁ ם ן דִׁ
יז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶוועט ֶהעְלְפן, ָאֶבער ֶמען  יְטן פּון ַדאְרף ֵאייֶבעְרְשְטן בִׁ יְך הִׁ זִׁ

ין ָא ֶמעְנְטש ם" ֶדעם "ֲעָמֵלק" ָוואס ְבֶרעְנְגט ַאַריין ְסֵפיקֹות אִׁ ְרֵבנּו אִּ  ֲהֵיש ה' ְבקִּ
יְשט?" ֶמען  - ,?"ןיִּ אָׁ  יר, ָאֶדער נִׁ יט מִׁ יז ָיא מִׁ יז"ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער אִׁ יְשט  אִׁ נִׁ

יק, ָוואס ֶער ֶלעְרְנט אוֹ  יְך, ֶדעְרַפאר ַדאְרף ֶמען ֵגיין צּו ַא ַצדִׁ יט זִׁ יֶכער מִׁ יס ַפאְרן זִׁ
יז  יז ְש ְש ֶמעְנְטש, ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער אִׁ יר, ֶער אִׁ יט דִׁ יג מִׁ יג ְגֵרייט ֶטעְנדִׁ ֶטעְנדִׁ

ין ֶיעֶדע ַמָצב. יר צּו ֶהעְלְפן אִׁ יְך אֹויְסצּוֶהעְרן, אּון דִׁ  דִׁ
יק, "י, ָוואס ָהאט ֶגעְבֶרעְנְגט יְִׁתרֹו ֶער ָזאל קּוֶמען צּום ַצדִׁ צּו מֶשה  ָדאס ָזאְגט ַרשִׁ

יז וי ְקרִׁ  ַרֵבינּו? ֶער ָהאט ֶגעֶהעְרט ַאז ֶעס אִׁ יז ַאזֹוי ְשֶווער וִׁ יַעת ָדא ַזאְכן ָוואס ֶעס אִׁ
יַקייְטן אִׁ  יז ָדא ְשֶווערִׁ ין ַּפְרָנָסה, ֶעס אִׁ יַקייְטן אִׁ יז ָדא ְשֶווערִׁ ין ַים סֹוף, ֶעס אִׁ

יְך צּו ֶוועְנְדן צּום ֵאייֶבעְרְש  יז ָנאר זִׁ יְגְסֶטע ֵעָצה אִׁ י ֵאייְנצִׁ ים, אּון דִׁ ידּוכִׁ  ְטן, ָאֶבערשִׁ
ְלֶחֶמת ֲעָמֵלק ָוואס ְבֶרעְנְגט ַאַריין ְסֵפי י מִׁ י ַאְנֶדעֶרע ַזייט קּוְמט דִׁ קֹות, "ֶדער פּון דִׁ

יְשט?" אּון ֶדעְרַפאר מּוז ֶער ֵגיין צּו יר ָיא, ָאֶדער נִׁ יק, ֵאייֶבעְרְשֶטער ַדאְרף מִׁ ם ַצדִׁ
יצּו מֶשה ַרֵבינּו, ֶער ָזאל   צּום ֵאייֶבעְרְשְטן.אֹויְסֶלעְרֶנען צּו ֶרעְדן  םאִׁ

 )ֹזאת ַהתֹוָרה יְִׁתרֹו א(

*** 
ְמלֹ  ְבסּו שִּ ם וְַּיכַּ עָׁ ת הָׁ ֵדש א  ם וְַּיקַּ עָׁ ל הָׁ ר א  הָׁ ן הָׁ ה מִּ ם,וֵַּיר ד מש  מֹוַהָרא"ש  תָׁ

י ָזאְגט  וי ֶדער ֶרבִׁ יר ֶדעם ָּפסּוק, לֹויט וִׁ יז ַמְסבִׁ יָט"א אִׁ יָמן ְשלִׁ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' סִׁ  )לִׁ
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רָׁא"ש יחֹות מֹוהַּ  שִּ

ה?  ~ ען ְתשּובָׁ זֹוי טּוט מ  וי אַּ    ~ וִּ
 

ִמיר ַהאְלְטן ֶיעְצט ִאיְנִמיְטן ִדי ֵהייִליֶגע 
ׁשֹוָבִבי"ם ֶטעג, ֶיעֶדער ִוויל ְתׁשּוָבה טּוהן, 

עֶדער זּוְכט ַא ֶוועג ִווי ַאזֹוי צּוִריק צּו קּוֶמען יֶ 
 צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן.

ִהִלים  ת ְּ

)ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן ע"ג( ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 

ַפאְרָוואס ִאיז ֶמען ִניְׁשט זֹוֶכה צּו ְתׁשּוָבה 
טּוהן? ַווייל ֵאייֶנער ָהאט ִבְכַלל ִניְׁשט ַקיין 

ן ֲאִפילּו ֶווער ֹוְררּות צּו ְתׁשּוָבה טּוהן, אּוִהְתע
ן ִהְתעֹוְררּות, ֵווייְסט ָאֶבער ִניְׁשט ֶעס ָהאט ָיא ַא

ְתׁשּוָבה  עןקֶ ִדי ֶוועג אּון ִדי ִטיר ִווי ַאזֹוי ֶער 
טּוהן, אּון ֲאִפילּו ֶווען ֵאייֶנער ֵווייְסט ׁשֹוין ִדי 

 .ַפאְרטִטיר, ֶקען ִדי ִטיר ַזיין ַפאְרְׁש 
אֹויף ֶדעם ֶהעְלְפט ָדאס ָזאְגן ְתִהִלים, ֶווען ַא 
ִאיד ָזאְגט ְתִהִלים, ֲאִפילּו ֶער ָהאט ִניְׁשט ַקיין 
ׁשּום ִהְתעֹוְררּות צּו ְתׁשּוָבה טּוהן, ֶוועט ִדי 
ְתִהִלים ִאים ַמאְכן ַאן ִהְתעֹוְררּות, אּון ֶעס ֶוועט 

ע ֶוועג, אּון ֶעס ֶוועט ִאים ִאים ַווייְזן ִדי ִריְכִטיגֶ 
ֶעֶפעֶנען ַאֶלע ִטיְרן אּון טֹויֶעְרן, אּון ֶער ֶוועט 
זֹוֶכה ַזיין ֱאֶמת'ִדיג ְתׁשּוָבה צּו טּוהן אּון צּוִריק 
קּוֶמען צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ְסֶפעִציֶעל ִביֵמי 
ְתׁשּוָבה, ַדאְרף ֶמען ָזאְגן ְתִהִלים ַווייל ָדאס 

 עְנְגט ֶדעם ֶמעְנְטׁש צּו ְתׁשּוָבה.ְברֶ 
אּון ֶדעְרַפאר ְפֶלעְגן ִזיְך ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו ִפיְרן 
צּו ָזאְגן ֶיעְדן ָטאג ְתִהִלים, ֶרִבי ָנָתן ְפֶלעְגט ִזיְך 
ִפיְרן ַאז ֶער ָהאט ֶיעְדן ָטאג ֶגעָזאְגט ֶדעם יֹום 

ט ֶער ְתִהִלים, אּון ְדֵריי ַצייְטן פּון ָיאר ָהא
, ְתִהִלים ֶגעָזאְגט ְצֵוויי ָמאל ֶיעְדן ָטאג ֶדעם יֹום

ִאין ׁשֹוָבִבי"ם, ִאין ִדי ְסִפיָרה ֶטעג, אּון חֹוֶדׁש 
ֶאלּול, ָדאס ִאיז ְׁשֶווער ָנאְכצּוַמאְכן ָאֶבער 

ִאיז ַא  ְתִהִליםָכאְטׁש ֵאייְנָמאל ָזאְגן ֶדעם יֹום 
 ֶגעַוואְלִדיֶגע ַזאְך.

ֶטע קַ  ִהִליםַא ַקאלְּ ל ת ְּ יטְּ ִ  אפ 

ף אְר ֶדער ֶרִבי ָהאט ַאָמאל ֶגעָזאְגט ַאז ֶמען דַ 
ַדאְנֶקען הרה"ק ֶרִבי ְרָפֵאל ֶבעְרִׁשיֶדער ַז"ל )ַא 
ַתְלמּוד פּון הרה"ק ֶרִבי ִפְנָחס'ל ָקאִריֶצער ִזי"ַע( 
 ַאז ֶער ָהאט ַאייְנֶגעִפיְרט ַביי ַזייֶנע ֲחִסיִדים צּו
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יחוֹ  רָׁא"ששִּ  ת מֹוהַּ
ָזאְגן ַאַסאְך ְתִהִלים, ֶער ְפֶלעְגט ֵזיי ָזאְגן: "ָזאְגט, ָזאְגט 
ְתִהִלים, ֲאִפילּו ַא ַקאְלֶטע ַקאִפיְטל ְתִהִלים, ַאִבי ֶגעָזאְגט", 
אּון ַזייֶנע ֲחִסיִדים ָהאְבן ַטאֶקע ֶגעָזאְגט ַאַסאְך ְתִהִלים, 

יג ֶגעֶווען ַאז ָדאס ִאיז ַא אּון ֶדער ֶרִבי ָהאט ָדאס ַמְפלִ 
 ְגרֹויֶסע ַזאְך צּו ָזאְגן ַאַסאְך ְתִהִלים.

ַביי ַצִדיִקים ָהאט ֶמען ָדאס אֹויְך ֵאייִביג ֶגעֶזעהן ַאז 
ֶווען ֵזיי ָהאְבן ֶגעָוואְלט ַמְמִׁשיְך ַזיין ַא ְיׁשּוָעה ָהאְבן ֵזיי 

 ֶגעָזאְגט ְתִהִלים.
ָהאט ַפאִסיְרט ַביי הרה"ק ֶרִבי ַא מֹוָרא'ִדיֶגע ַמֲעֶשה 

ִיְשָרֵאל'ֶטׁשע ִוויְזִניֶצער ִזי"ַע )ַבַעל ַאֲהַבת ִיְשָרֵאל(, ֶווען 
ֶעס ִאיז ֶגעקּוֶמען ִדי ַצייט ַפאר ַזיין זּוהן הרה"ק ֶרִבי ַחִיים 
ֵמִאיר ִזי"ַע )ַבַעל ִאְמֵרי ַחִיים( ִזיְך צּו ְׁשֶטעְלן צּו ִמיִליֶטער, 

ים, ֶער ָהאט ִזיְך ֵזייֶער ְׁשַטאְרק ֶגעזּוְכט ָנאְך אִ ָהאט ֶמען 
אְרְׁשֶטעְלן ִמיט ָמאֶדעֶרעֶנע ְקֵלייֶדער אּון ֶגעמּוְזט פַ 

ַאְנְטלֹויְפן צּו ִדי ְׁשֶטעֶטעֶלע ַראָדאִוויץ, ַאז ֶמען ָזאל ִאים 
 ִניְׁשט ַכאְפן ִאין ִמיִליֶטער.

ָפאְרן צּו ֶדעם ְבֶמֶׁשְך ִדי ְנִסיָעה ָוואס ֶער ִאיז ֶגע
ְׁשֶטעְטל, ָהאט ֶדער ַטאֶטע הרה"ק ֶרִבי ִיְשָרֵאל'ֶטׁשע ִזי"ַע 
אֹויְסֶגעָזאְגט ְצֵוויי ָמאל ַגאְנץ ֵסֶפר ְתִהִלים ִמיט ְבִכיֹות 
ֲעצּומֹות אּון ְׁשַטאְרק ֶגעֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאז ֶמען 

 ָזאל ִניְׁשט ַכאְפן ַזיין זּוהן.
ה ָהאט ֶער ִזיְך ַבאַהאְלְטן ִאין ֶיעֶנעם ְׁשֶטעְטל ְלַמֲעשֶ 

אֹויף ֹראׁש ַהָׁשָנה אּון ֶדעְרָנאְך ִאיז ֶער צּוִריק ֶגעקּוֶמען, 
אּון ֶדער ַטאֶטע ָהאט ִאים ֶגעָזאְגט ַאז ֶער ָהאט ָנאְך 
ֵקייְנָמאל ִניְׁשט ֶגעָזאְגט ְתִהִלים ִמיט ַאֶזעְלֶכע ְבִכיֹות ִווי 

ייל ֶער ִאיז ֶגעֶווען ֵזייֶער ַבאָזאְרְגט ַאז ֶמען ָהאט ֶיעְצט, ַוו
ֶגע'ַמֶסְר'ט ַזיין זּוהן אּון ֶמען זּוְכט ִאים ְׁשַטאְרק ַארּום, 

אּון ִאיְך ָזאג ִדיר ַאז ֶעס ֶוועט ִדיר צּוִניץ קּוֶמען ִאין ִדי "
 ."קּוֶמעְנִדיֶגע ֶטעג

ָהאְבן ִזיְך ִדי ָפאִליֵציי ְׁשֶפעֶטער ִאיְנִמיְטן הֹוַׁשֲעָנה ַרָבה 
ַאַרייְנֶגעַכאְפט אּון ֶגענּוֶמען ֶרִבי ַחִיים ֵמִאיר ִזי"ַע ָאֶבער 
ָנאְך ִאיֶנעם ֶזעְלְבן ָטאג ָהאט ֶמען ִאים ַבאְפַרייט אֹויף 
ַצייְטֵווייִליג, אּון ֶדעְרָנאְך ָהאט ֶמען ִאים ִאיְנַגאְנְצן 

 ַבאְפַרייט.
 ִיים ֵמִאיר ִזי"ַע ְשֶטעְנִדיג ָזאְגן ַאז ֶער ִאיז ְפֶלעְגט ֶרִבי חַ 

 

 ַבאְפַרייט ֶגעָוואְרן ָנאר ִאין ְזכּות פּון ִדי ְתִהִלים ָוואס ַזיין ַטאֶטע ָהאט ֶגעָזאְגט ַפאר ִאים.
ְבָרָכה אּון ַא ְיׁשּוָעה, ָאֶבער ֶווען ֵזיי ַאֵלייְנ'ס ֶזעֶנען  ֶזעהט ֶמען ַאז ֲאִפילּו ַצִדיִקים ָוואס טֹויְזְנֶטער ֶמעְנְטְׁשן ֶזעֶנען ֶגעקּוֶמען צּו ֵזיי ַפאר ַא

ְטן, אּון ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָהאט ֵזיי ֶגעֶווען ְבֵעת ָצָרה ָהאְבן ֵזיי אֹויְך ַארֹויס ֶגענּוֶמען ֶדעם ְתִהִלים'ל אּון ִזיְך אֹויְסֶגעֵווייְנט ַפאְרן ֵאייֶבעְרׁשְ 
 ֵאייֶבעְרְׁשְטן.ָדאס ַדאְרף ֶיעֶדער ִאיד ָנאְכַמאְכן ֶווען ֶער ָהאט ַא ָצָרה ָזאל ֶער ֶנעֶמען ַא ְתִהִלים'ל אּון ִזיְך אֹויְסֵווייֶנען צּום ֶגעָהאְלְפן, אּון 

 ָדִוד ַהֶמֶלךְּ 

ָגאר ַאַסאְך ָצרֹות, פּון ַזייֶנע ְבִריֶדער, פּון ַזיין ְׁשֶווער, פּון  ֶווער ָהאט ֶגעַמאְכט ֶדער ְתִהִלים'ל? ָדִוד ַהֶמֶלְך, ָוואס ֶער ָהאט ֶגעִליְטן ִאין ַזיין ֶלעְבן
ְרְׁשְטן, ָוואס פּון ֶדעם ִאיז ֶגעָוואְרן ֶדער ֵסֶפר ַזייֶנע ִקיְנֶדער, ָאֶבער ַאְנְׁשָטאט צּו ֶוועְרן צּוְבָראְכן, ָהאט ֶער ִזיְך אֹויס ֶגעזּוְנֶגען ַזיין ַהאְרץ צּום ֵאייֶבע

ען ִזיְך אֹויְסִזיְנֶגען ַפאְרן ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ִלים, אּון פּון ֶדעם ַדאְרְפן ִמיר ִזיְך ָאְפֶלעְרֶנען ַאז ֲאִפילּו ֶווען ֶמען ֵגייט דּוְרְך ָצרֹות אּון ִיסּוִרים, ַדאְרף מֶ ְתהִ 
ְתִהִלים'ל אּון ֶער ֵווייְנט ִזיְך אֹויס צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ַווייל ָדִוד ַהֶמֶלְך ָהאט ִאיד ִאיז צּוְבָראְכן, ַכאְפט ֶער ַא  ס ֶזעהט ֶמען ַטאֶקע ַאז ֶווען ַאאּון ָדא

ַאֶלע  ֶגעְׁשַטאְרְקטָהאט אֹויְך ֶער ָנאר  ,אְרְקטִזיְך ֵזייֶער ֶגעְׁשַטאְרְקט ִביז ֶער ִאיז ֶגעָוואְרן ֶדער ֶקעִניג פּון ִדי ִאיְדן, אּון ִניְׁשט ָנאר ִזיְך ָהאט ֶער ֶגעְׁשטַ 
ַוִיְתַקְבצּו ֵאָליו ָכל ִאיׁש ָמצֹוק ְוָכל ִאיׁש ֲאֶׁשר לֹו ֹנֶׁשא ְוָכל ִאיׁש ַמר ֶנֶפׁש ַוְיִהי ֲעֵליֶהם "ב(  )ְׁשמּוֵאל כב,ע ֶהעְרֶצער, ִווי ֶדער ָפסּוק ָזאְגט צּוְבָראֶכענֶ 

ֶלְך, אּון ֶער ָהאט ֵזיי ְמַחֵזק ֶגעֶווען אּון ֵזיי ֶגעְׁשַטאְרְקט, אּון ֶדער ֹכַח ָהאט , ַאֶלע צּוְבָראֶכעֶנע ֶמעְנְטְׁשן ֶזעֶנען ִזיְך צּוַזאם ֶגעקּוֶמען צּו ָדִוד ַהמֶ "ְלָשר
 .ןֵווייְנט ִזיְך אֹויס צּום ֵאייֶבעְרְׁשטְ  ֶער ַאַרייְנֶגעֵלייְגט ִאיֶנעם ְתִהִלים, ַאז ִביז ַהייְנט ֶווען ַא ִאיד ִאיז צּוְבָראְכן, ֶנעְמט ֶער ֶדעם ְתִהִלים'ל אּון

ּון "וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ִאיז זֹוֶכה צּו ֶעְסן ֶיעְדן ָטאג ְפָרִקים ִמְׁשַניֹות, אּון ְטִריְנֶקען ַקאִפיְטֶלעך ְתִהִלים, א)ִשיחֹות ָהַר"ן ִסיָמן כ"ג( ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 
ֶיעֶדער ִאיד, ִאיְדן ֶזעֶנען ְמֵלִאים ִמְצֹות ְכִרּמֹון, ֶמען ֵגייט ִמיט ִציִצית, ֶמען טּוט ָאן  ן ְקֵלייֶדער פּון ִמְצֹות", ְקֵלייֶדער פּון ִמְצֹות ָהאט ָדאְךִזיְך ָאט טּו

ָאֶבער ֶדער ְקֵלייֶדער פּון ַזייֶנע ִמְצֹות, ְתִפִלין, ֶמען ָהאט ַא ְמזּוָזה, ֶמען ֵגייט ִמיט ָבאְרד אּון ֵפאֹות, ֶמען ִהיט ַׁשָבת, א.א.וו. ֶיעֶדער ִאיד ָהאט ֶגענּוג 
יֹות אּון צּו ְטִריְנֶקען ַאַסאְך ַקאִפיְטֶלעך ִעיָקר ַדאְרף ֶמען ִזיְך ְׁשַטאְרְקן צּו ֶגעְבן ֶעְסן אּון ְטִריְנֶקען ַפאר ִדי ְנָׁשָמה, צּו ֶעְסן ַאַסאְך ְפָרִקים ִמְׁשנַ 

 ְתִהִלים, ֶוועט ֶער ִמיט ֶדעם ָאְנֶזעִטיְגן ַזיין ְנָׁשָמה.
ִלים, ֶוועט ָדאס ִאים ַווייְזן ִדי ִאיז ֶדער ָוואס ִאיז זֹוֶכה צּו ָזאְגן ֶיעְדן ָטאג ַא יֹום ְתִהִלים, ָוואס ַאזֹוי ֶעְנִדיְגט ֶמען ֶיעֶדע ָוואְך ַגאְנץ ְתהִ וואֹויל 

, ֶוועְלן ִדי ַאֶלע ִׁשירֹות ֶווען ֶער ֶוועט  ַאֶוועְקֵגיין פּון ִדי ֶוועְלט ֶוועג אּון ֶעֶפעֶנען ַאֶלע ִטיְרן אּון טֹויֶעְרן צּוִריק צּו קּוֶמען צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון
 ְוִתְׁשָבחֹות פּון ָדִוד ַהֶמֶלְך ִאים ַבאְגֵלייְטן.

 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ו' ְוֵחֶלק ח' ֶעֶרְך ְתִהִלים(

 
 

   

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

יט ֶלעְרֶנען אּון ַדאֶוועֶנען, ָאֶבער כ"ה( יֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן מִׁ י  ַאז ֶמען ַדאְרף דִׁ פּון דִׁ
יֶכע ַזאְכן, מִׁ  יט ֶוועְלְטלִׁ יֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן מִׁ יט ֶעְסן, ַאְנֶדעֶרע ַזייט ֶקען ֶמען אֹויְך דִׁ

יְנְקן אּון ְש  וי ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ֶגעֵהייסְ ְטרִׁ יז ָלאְפן, ֶווען ֶמען טּוט ֶעס ַאזֹוי וִׁ ן, אִׁ
 ָדאס אֹויְך "ֲעבֹוַדת ה'".

י ְנָשָמה. וי ַא ְקֵלייד ַפאר דִׁ יז ַבאַקאְנט ַאז ֶדער גּוף ֶוועְרט ָאְנֶגערּוְפן וִׁ  ֶעס אִׁ
ין ָּפסּוק,  יז ְּפַשט אִׁ ן ָדאס אִׁ ה מִּ םוֵַּיר ד מש  עָׁ ל הָׁ ר א  הָׁ יז הָׁ , מֶשה ַרֵבינּו אִׁ

יְנֶדער,  יֶשע קִׁ ידִׁ י אִׁ ם,ַאָראְּפֶגעקּוֶמען צּו דִׁ עָׁ ת הָׁ ֵדש א  יְגט ָדא וְַּיקַּ ס אּון ֶער ָהאט ֶגעֵהיילִׁ
ם,ָפאְלק,  ְמֹלתָׁ ְבסּו שִּ יֶדער, ַאזֹוי ַווייט ַאז ֶער ָהאט אֹויְסֶגעַוואְשן אֹויְך ֵזייֶעֶרע ְקֵלי וְַּיכַּ

י ְנשָ ֶער הָ  וי ַא ְקֵלייד ַפאר דִׁ יז וִׁ יְטן גּוף, ָוואס אִׁ ָמה, ֶקען אט ֵזיי אֹויְסֶגעֶלעְרְנט ַאז אֹויְך מִׁ
יֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן.  ֶמען אֹויְך דִׁ

 )ֹזאת ַהתֹוָרה יְִׁתרֹו ה(
*** 

ים דִּ ֵבית ֲעבָׁ יִּם מִּ ְצרַּ ר ץ מִּ יךָׁ ֵמא  ר הֹוֵצאתִּ יךָׁ ֲאש  י ה' ֱאֹלק  ֹנכִּ יָט"א , מֹוהַ אָׁ ָרא"ש ְשלִׁ
י ָזאְגט  וי ֶדער ֶרבִׁ יר ֶדעם ָּפסּוק לֹויט וִׁ יז ַמְסבִׁ יָמן ד'(אִׁ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' סִׁ יד  )לִׁ ַאז ַא אִׁ

יְרט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער, ֵסיי ֶווען ֶעס ֶזעהט אֹויס גּוט, ויְסן ַאז ַאֶלעס פִׁ אּון ֵסיי  ַדאְרף וִׁ
יַח ֶוועט קּומֶ ֶווען ֶעס ֶזעהט אֹויס ְשלֶ  יז עֹוָלם ַהָבא, ַווייל ֶווען ָמשִׁ ען עְכט, אּון ָדאס אִׁ

י ְגָמָרא ָזאְגט  וי דִׁ ויְסן ַאז ַאֶלעס קּוְמט פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, וִׁ ים נ.( ֶוועט ֶיעֶדער וִׁ ַאז )ְּפָסחִׁ
ילּו אֹויף ְשֶלעְכֶטע ַזאְכן,  יַח ֶוועט קּוֶמען ֶוועט ֶמען ֲאפִׁ י ְבָרָכה "ַהטֹוב ֶווען ָמשִׁ ַמאְכן דִׁ

יב".  ְוַהֵמטִׁ
י ָדאס ָזאְגט ֶדער ָּפסּוק,  ֹנכִּ יְטן ָנא -אָׁ ין ֶדער ֶזעְלֶבער ֵאייֶבעְרְשֶטער, ֵסיי מִׁ יְך בִׁ  -ֶמען אִׁ

יְטן ָנאֶמען  ה' , -ָוואס ָדאס ֵגייט ַארֹויף ֶווען ֶעס ֵגייט גּוט, אּון ֵסיי מִׁ יךָׁ ָוואס ָדאס  ֱאֹלק 
יז ֶעס ֶדער ֵאייֶבערְ ֵגייט ַארוֹ  יג אִׁ ְשֶטער יף ֶווען ֶעס ֵגייט ְשֶווער ַפאְרן ֶמעְנְטש, ְשֶטעְנדִׁ

ים, אּון ֶדעָמאלְ  י טֹוָבה פּון ֶמעְנְטש, ַאז ֶמען ָזאל קּוֶמען צּו אִׁ ט'ס ָוואס ֵמייְנט ָנאר דִׁ
ם,ֶוועט ֶער ֶהעְלְפן,  יִּ ְצרַּ ר ץ מִּ יךָׁ ֵמא  ר הֹוֵצאתִּ וי עֶ  ֲאש  ְצַריִׁם ַאזֹוי וִׁ ין מִׁ יז ֶגעֶווען אִׁ ס אִׁ

יז ֶגעק יז מֶשה ַרֵבינּו אִׁ יְדן ָהאְבן ָדאְרט ֶגעַאְרֶבעט ֵזייֶער ְשֶווער, בִׁ י אִׁ ּוֶמען אּון ֵזיי ָוואס דִׁ
יְגן צּום יְדן ָהאְבן ֶגעְשרִׁ י אִׁ  אֹויְסֶגעֶלעְרְנט צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ֶווען דִׁ

ים.ֵאייֶבעְרְש  יסִׁ יט ְגרֹויֶסע נִׁ  ְטן, ָהאט ֶער ֵזיי אֹויְסֶגעֵלייְזט מִׁ
ילּו ֶווען ֶעס ֵגייט ְשֶווער, קּומְ  יג ֶגעֶדעְנְקן ַאז ֲאפִׁ ט ֶעס ָנאר ֶדעְרַפאר ַדאְרף ֶמען ְשֶטעְנדִׁ

יְך ֶוועְנְדן, אּון ֶדעָמאְלט'ס ֶווע ים ַדאְרף ֶמען זִׁ ט ֶער פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ָנאר צּו אִׁ
 ֶהעְלְפן אּון ֶמען ֶוועט ַארֹויְסֵגיין פּון ַאֶלע ָצרֹות.

 )ֹזאת ַהתֹוָרה יְִׁתרֹו ט(
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פּוֵרי  יֹות           סִּ ֲעשִּ  מַּ

ת ַהֶמֶלךְּ ַמע   ה א' ֵמַאֵביַדת ב ַ ֶ  ש 
ִריֶער ג פו ן פְּ ֶזעצו נְּ  ָפארְּ

 

 

ֵרי מֹון                      ַנה  סְּ ַפרְּ  א 
 

ָנאר ֶגעָוואְלט ַאייְנֶרעְדן ַאז ֶער ֶוועט  ֶדער ָׁשִליַח פּוֶנעם ֵיֶצר ָהַרע ָהאט ִאים
 ֵקייְנָמאל ִניְׁשט ְטֶרעְפן ַזיין ְנָׁשָמה, ֶער ֶוועט ֵקייְנָמאל ִניְׁשט צּוִריק קּוֶמען צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן.

ֵאייֶנער ָוואס צּוְבֶרעְכט ַא ְצֵווייְטן אּון ָזאְגט ִאים "ֵניין, ֶעס ִאיז ִניְׁשט  
ָדא ַאַזא ַזאְך, ֶמען ֶקען ִניְׁשט צּוִריק קּוֶמען צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, דּו ִביְזט ׁשֹוין ַפאְרַפאְלן" ַאַזא 

 ייֶנער ִאיז ִניְׁשט ַקיין ֶמעְנְטׁש ָנאר ַא ַחי' ָוואס ֶזעהט אֹויס ִווי ַא ֶמעְנְטׁש.אֵ 

ָדא ֶזעהט ֶמען 
אּון ֶמען ְבֶרעְנְגט ָנאְך ִדי ַנאִריְׁשַקייט פּון ֶמעְנְטְׁשן ָוואס ָלאְזן ִזיְך ַפאְרִפיְרן פּון ַאְנֶדעֶרע, 

ֶיעֶנער ָהאט ַאזֹוי ֶגעָזאְגט, אּון יֹות פּון ֶדעם אּון פּון ֶיעֶנעם, ֶדער ָהאט ַאזֹוי ֶגעָזאְגט, אּון ְרַא
ָדאס ִקיְלט ָאפ ֶדעם ֶמעְנְטׁש, ְכִאילּו ֶער ֶקען ׁשֹוין ִניְׁשט ְתׁשּוָבה טּוהן אּון צּוִריק קּוֶמען צּום 

 ֵאייֶבעְרְׁשְטן.
ָראְכן פּון ִדי ֶוועט ֶער ֶדען ֶוועְרן צּובְ  (ZOOָגאְרְטן )-ֶעס ִאיז ַאזֹוי ִווי ֵאייֶנער ֵגייט ִאין ַא ִטיר

ַאֶלע ַחיֹות אּון ְבֵהמֹות ָוואס ְברּוֶמען? ִדי ֶזעְלֶבע ֶווען ַא ִאיד ִוויל ַזיין וואֹויל, אּון ֶער זּוְכט 
ַא ֶוועג ִווי ַאזֹוי צּוִריק צּו קּוֶמען צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ֶעס קּוֶמען ַאְנֶדעֶרע ֶמעְנְטְׁשן אּון 

ט ַאִביְסל איין" ֶווען ֶדער ֶמעְנְטׁש הָ ֶוועְסט ׁשֹוין ַקיין ֶעְרִליֶכע ִאיד ִניְׁשט זַ  ֶרעְדן ִאים ָאפ "דּו
ֵשֶכל, קּוְקט ֶער ֵזיי ַאֶלע ָאן ִווי ַחיֹות אּון ְבֵהמֹות ָוואס ְברּוֶמען, ֶער ַלאְכט ִזיְך אֹויס פּון ֵזיי, 

 ועג צּוִריק צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן.אּון ֶער ְגֵלייְבט ַאז ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש ָהאט ַא וֶ 

ַאזֹוי ַדאְרף  
 ִזיְך ַא ִאיד ַעְקְׁש'ֶעֶנען ַאז ֶער ֶוועט ָיא ִזיֶכער ַמְצִליַח ַזיין.

ת, אּון "ת צּו ְנִעימוֹ "אֹויב ֶמען ֶגעְבט ִניְׁשט אֹויף, ְדֵרייט ִזיְך ִאיֶבער ִדי ְמִניעוֹ  
 ְטׁש, מּוְזן ִאים אֹויְך ֶהעְלְפן.ֲאִפילּו ִדי ָוואס ִוויְלן ְׁשֶטעְרן ֶדעם ֶמענְ 

ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ַאן עֹוֶנׁש ַפאר ִאים ַווייל ֶער  
ָוואְלט ׁשֹוין ֶגעַדאְרְפט ֶזעהן אּון ַפאְרְׁשֵטיין ַאז ֶמעְנְטְׁשן ֶוועְלן ִאים ִניְׁשט ֶהעְלְפן, ֶמען ֶוועט 
ִאים ָנאר ָאְפֶרעְדן, אּון ֶווען ֶער ָוואְלט ֶגעַגאְנֶגען ְגַלייְך צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן אּון ִזיְך ֶגעֶבעְטן 
ַביים ֵאייֶבעְרְׁשְטן ָוואְלט ֶער ְׁשֶנעל ֶגעָהאְלְפן ֶגעָוואְרן, ָאֶבער ַאזֹוי ִווי ֶער ָהאט ִזיְך 

ים ֶהעְלְפן, ָהאט ֶער ֶגעַדאְרְפט ֵגיין אּון ִזיְך מּוְטֶׁשען ַאייְנֶגעֶרעְדט ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ֶוועט אִ 
 ַאַסאְך ָיאְרן צּו זּוְכן.

ֶווען ֶמען ָהאט ִניְׁשט ַקיין ִיׁשּוב ַהַדַעת, ֶרעְדט ֶמען ִזיְך ֵאיין ַאז ֶמעְנְטְׁשן ֶקעֶנען ֶהעְלְפן אּון 
זּוְכט ִהיְלף, אּון ֶווען ֶמען ֶוועְרט ַאְנטֹויְׁשט  ֶמען ְדֵרייט ִזיְך פּון ֵאייֶנעם צּום ְצֵווייְטן אּון ֶמען

פּון ֵאיין ֶמעְנְטׁש ָוואס ָהאט ִניְׁשט ֶגעָהאְלְפן ֵגייט ֶמען צּום ְצֵווייְטן, ִביז ֶמען ֶזעהט ֵאיין ַאז 
ֶוועְרט ַא ֶמעְנְטׁש ֶקען ִניְׁשט ֶהעְלְפן, אּון ֶדעָמאְלט'ס ֵגייט ֶמען צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן אּון ֶמען 

 ֶגעָהאְלְפן.
 )ָפאְרֶזעצּוְנג קּוֶמעְנִדיֶגע ָוואְך אי"ה(

 

 תשנ"א( רומהתתוך הנחל  -נהרי אפרסמון )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 נייעס אינערהאלב
 מוסדותינו הק'

 ד דףפון  המשך
דעם דאנערשטאג איז ווייטער פארגעקומען 
די וועכנטליכע ליל שישי שיעור ווי 

 געווענטליך.
 ,בזמן שהצדיק בעיר, הוא הודה

 הוא זיוה, הוא הדרה!

*** 
נייע ספר "דער קוואל פון אמונה" 

 ארויס פון דרוק
רויס צו ווי באקאנט האט מען אנגעהויבן א

געבן קונטריסים אויף אידיש פון מוהרא"ש 
שליט"א, די קונטריסים זענען אפגעשריבן די 
וועכטנליכע ליל שישי שיעורים אויף א 

 פארמאט אז עס זאל זיין געשמאק צו לערנען.
די אידישע קונטריסים האבן געהאט א 
געוואלדיגע אפקלאנג, ווען גאר אסאך אידן 

ייער מחי' דערמיט, עס אז זיי זענען זיך ז זאגן
געבט זיי אסאך חיזוק אנצוגיין אין לעבן, און 
מרבה זיין בתורה ומצות מיט מער חשק און 

 געשמאק.
יעצט האט מען צוזאמגענומען א חלק פון 
די קונטריסים, און מען האט עס געדרוקט 
מיטן נאמען "דער קוואל פון אמונה", די 

ס יעצטיגע באנד איז פון אלע שיעורים ווא
זענען געזאגט געווארן סדר דברים תשע"ב 
העעל"ט מיט פרישע הוספות פון אשר בנחל 
און תפלות, אויך האט עס א שיינע מפתח פון 
אלע ענינים וואס ווערן דערמאנט אינעם ספר, 

 און בקרוב וועט ארויס קומען נאך חלקים.
 נחל נובע מקור חכמה!

 
 
 

 

 באדראחד ב
 קליםל השעמשמיעין 

 

א "שליטש "באקאנט נעמט מוהראווי 
צו העלפן  "קמחא דפסחא"צוזאם יעדע יאר 

יום די משפחות אין יבניאל צו האבן אויף 
 .פסחטוב 

 

ברוך ה' זייער  שטעטל האט זיך שויןדי 
אלט שוין היינט ביי איבער ציוואקסן, עס ה

, און מיט דעם האט כן ירבו משפחות 054
ערט די געברויך פון זיך אויך פארמ

אז די אידן זאלן  "קמחא דפסחא"צושטעלן 
 יום טוב צרכיאויף האבן 

 

 א"ש שליט"ק מוהרא"כ בקשתב
 

 עבעטןגאלע אנשי שלומינו ווערן 
די אידן אז  084$כאטש   אריינצוברעגן

 זאלן קענען האבן א שמחת יום טוב
 

קען אריינברעגן די געלט אינעם מען 
 צענטראלן אפיס

27 Skillman St. 
 רופטאדער 

817-473-1561 



 ד
 

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
 

 פתחו שערים ויבוא גוי צדיק

 אין קרית יואל רש "היכל הקודש"נייע בית המד
 בשכונת עצי תמרים

י עפענונג פון די נייע בית המדרש "היכל גרויס פרייד הערשט ביי אנשי שלומינו צו ד
 הקודש" וואס עפענט זיך די וואך אין קרית יואל.

, אידן די לעצטע יארןזייער פארברייטערט  "היכל הקודש"ווי באקאנט האט זיך קהלות 
דארפן חיזוק צו אנגיין בעבודת הקודש יעדער לפום דרגא דילי', און די ברסלב'ע ספרים 

קונטריסים וואס ברענגן אראפ די אלע ק אידישע קינדער, ובפרט די זענען מחי' און מחז
ן אונזער ז מיר זאלן עס אויך קענען ניצן איהייליגע עצות פון רבי'ן פאר די היינטיגע דור א

 לעבן, זיך מחזק צו זיין און קענען אנגיין מיט די געוואלדיגע עצות.
ת המדרש "היכל הקודש", בנוסף צו די האט מען לעצטנ'ס געעפענט נאך א בי אין מאנסי

און נישט דארפן גיין אזוי  ערשטע בית המדרש, כדי יעדער זאל קענען קומען דאווענען
 .ווייט

איז שוין דא צוויי בתי מדרשים "היכל הקודש", ווי אידן קומען  אין וויליאמסבורגאויך 
 זיך צוזאם זיך מחזק צו זיין מיט די עצות פון רבי'ן.

האט זיך געעפנט א בית המדרש היכל הקודש מיט בערך צען יאר צוריק,  יואל אין קרית
וואס ווילן אויך נהנה זיין פון דעם גרויסן אור  ל"ק מסאטמאר זצוק"ביהרווי תלמידי וחסידי 

פונעם רבי'ן האבן זיך צוזאמגענומען און געעפנט א בית המדרש ווי מען קומט זיך צוזאם 
 לחזק ולהתחזק.

אז דער רבי  ויואל משהוואס שרייבט אין  ' מסאטמאר זצוק"לרבינו הקמי לנו גדול פון 
איז געווען דער איינציגסטער וואס האט געזעהן פון פאראויס ווי אזוי אונזער דור וועט 
אויסקוקן, אז עס וועט אראפ קומען א מבול פון כפירות ואפיקורסות, און דערפאר האבן 

מחזק  זענעןדעם רבינ'ס ספרים, וואס  צוסאטמארע אידן אייביג געהאט א שטארקע געפיל 
און מעודד נישט צו ווערן צובראכן און צופאלן פון די אלע פגעי ומקרי הזמן, נאר זיך 

 שטארקן מיט א קלארע ריינע אמונה אינעם אייבערשטן.
און דאס האט זיך שטארק אנגעזעהן די לעצטיגע יארן אין קרית יואל, ווען גאר אסאך 

יף אין בית המדרש "היכל הקודש" צו הערן די הייליגע דיבורים אידן קומען כסדר ארו
 פונעם רבי'ן וואס מאכן ליכטיג די אויגן אין אזא פינסטערע צייט.

אבער אזוי ווי די שטעטל האט זיך ברוך ה' ציוואקסן זייער גרויס, און נישט יעדער קען 
ינו פון די שכונת עצי תמרים, קומען צו גיין אזוי ווייט, האבן זיך צוזאם גענומען אנשי שלומ

און געעפענט א נייע בית המדרש "היכל הקודש" פאר די אידן פון יענע געגנט זאלן זיך 
 קענען צוזאמנעמען און דאווענען אינאיינעם און זיך מחזק זיין.

 ורוח הקודש אומרת כן ירבה וכן יפרוץ!
*** 

 ברוכים הבאים בשם ה'
 א"ש שליט"אאנשי שלומינו ענטפאנגען כ"ק מוהר

 וואס איז צוריק געקומען פון ארץ ישראל די וואך
אכן אין ארץ ישראל צו מחזק זיין די אידן דארט, האט זיך ונאכן וויילן די לעצטע צוויי ו

 רץ ישראל, ווי ער איזמוהרא"ש שליט"א די וואך מיטוואך צוריק געקערט פון א
 מינו.אויפגענומען געווארן מיט גרויס פרייד ביי אנשי שלו
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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 מֹוַהָרא"ׁש  ץ,ְמעַּ
ִליָט"א ָזאגְׁ  ַרֵמז ַזיין ָדאס ָוואס ֶדער ֶרִבי ָזאׁשְׁ ז מְׁ ט אּונְׁ ט ט ַאז ֶדער ָפסּוק קּומְׁ גְׁ

ָנה )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן קצ"ו(  ֵלל, אַּ  )ָאבֹות ב, יג(אֹויף ִדי ִמׁשְׁ ה ִמְתפַּ תָׁ אַּ ל ּוְכשֶׁ
ֲחנּוִנים ֲחִמים ְותַּ א רַּ לָׁ ע, אֶׁ ְתךָׁ ְקבַּ ֹש ְתִפלָׁ עַּ ט ֶדער רֶ תַּ ִבי אֹויף ֶדעם, ַאז , ָזאגְׁ

'עֶ  ׁשְׁ ן אֹויף ֶעֶפעס, ָטאר ֶער ִזיךְׁ ַעקְׁ טְׁ ׁשְׁ ט ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ֶנען ַאז ֶדער ֶווען ַא ִאיד ֶבעהְׁ
ן ֶדע ט, ֶער ָזאל ָנאר ֶבעטְׁ ָקא טּוהן ָוואס ֶער ֶבעהְׁ ֶטער ָזאל ַדוְׁ ׁשְׁ ם ֵאייֶבערְׁ

דֶ  ָנָסה, ִקינְׁ ן ָוואס ֶער ִוויל, ַפרְׁ טְׁ ׁשְׁ ׁשֵאייֶבערְׁ ֶדערְׁ ֶדעם ער, ָאֶדער ֶעֶפעס ַאנְׁ , אּון ָנאכְׁ
ֶטער ֶוועט  ׁשְׁ ן ִביז ֶדער ֵאייֶבערְׁ טְׁ ן פּוֶנעִאים ָזאל ֶער ַווארְׁ ן ִפירְׁ ן, אּון ִזיךְׁ ָלאזְׁ פְׁ ם ֶהעלְׁ

ֶטער טּוט ִאיז ׁשְׁ ן ַאז ַאֶלעס ָוואס ֶדער ֵאייֶבערְׁ קְׁ ן, אּון ֶגעֶדענְׁ טְׁ ׁשְׁ ָנאר צּום  ֵאייֶבערְׁ
ן.  גּוטְׁ
ַרֵמז ַזיין,  ָדאס ז ֶדער ָפסּוק מְׁ ט אּונְׁ ,קּומְׁ נֶׁיךָׁ ּנּו ִמפָׁ ט ֲאגֲָׁרשֶׁ ט ְמעַּ ַאֶלעס ָוואס  ְמעַּ

ָלנּות,  ד אּון ַסבְׁ ֶלעךְׁ ִמיט ַאַסאךְׁ ֶגעדּולְׁ ן מּוז ֵגיין צּוִביסְׁ ִפירְׁ ר ֶמען ִוויל אֹויסְׁ ד ֲאשֶׁ עַּ
רֶׁץ, אָׁ ת הָׁ ְלתָׁ אֶׁ טּו ַבאק ִתְפרֶׁה ְונָׁחַּ ט'ס ֶוועסְׁ ּוֶמען ַאֶלעס ָוואס דּו ֶדעָמאלְׁ

ט. סְׁ פְׁ  ַדארְׁ
ָפִטים ז(  )ֹזאת ַהּתֹוָרה ִמׁשְׁ

*** 

ת, ֵכה ִאיש וֵָׁמת מֹות יּומָׁ ֵטיין ֶדער ָלׁשֹון פּון פָ  מַּ ׁשְׁ ף ֶמען ַפארְׁ אֹוָרה ַדארְׁ סּוק  ִלכְׁ
ׁש אּון  טְׁ ט ַא ֶמענְׁ ָלאגְׁ ט ֶגעַדארְׁ ֶיעֶנ"אֹויב ֵאייֶנער ׁשְׁ ט", ֶעס ָוואלְׁ בְׁ ַטארְׁ ט ער ׁשְׁ פְׁ

ֵטי 'ט אַ ׁשְׁ גְׁ ׁש" ין  "אֹויב ֵאייֶנער ַהרְׁ טְׁ  ?ֶמענְׁ
ֶווער ֶדער ָלׁשֹון  ת",ָנאךְׁ ִאיז ׁשְׁ לְׁ  "מֹות יּומָׁ ט ִדי ּתֹוָרה ַא ָטאפְׁ ַרייבְׁ ָוואס ׁשְׁ ט ַפארְׁ

 ָלׁשֹון?
ט  ִביר לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ ִליָט"א ִאיז ָדאס ַמסְׁ ֶלק א' )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן חֵ מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ

ַקֵרב ַזי ִסיָמן קנ"ב( ט ַא ַצִדיק ָוואס ֶקען מְׁ ן ַאז ֶווען ֶעס ִאיז ָדא אֹויף ֶדער ֶוועלְׁ ין ִאידְׁ
טֶ  ִליפֹות ָוואס ֶנעֶמען ִאים ַארּום, אּון ׁשְׁ ן, ִאיז ֵאייִביג ָדא קְׁ טְׁ ׁשְׁ ן צּום ֵאייֶבערְׁ ערְׁ

ן קּוֶמען צּום ַצִדיק, צּו ֶווערְׁ  ן ָוואס ִווילְׁ ׁשְׁ טְׁ ן, אּון ַאָמאלֶמענְׁ טְׁ ׁשְׁ ט צּו ֵאייֶבערְׁ  ן ָנאנְׁ
ט ַביים ִטיר פּון ַצִדיק ַא "יְֵׁרא ָׁשַמִים", ָוואס ֶדער ֶטעלְׁ יְֵׁרא  ִאיז ָדא ָוואס ֶמען ׁשְׁ

ן פּון קּוֶמען צּום ַצִדיק, אּון ִאין ַאַזא ַמָצב ַדארְׁ  ׁשְׁ טְׁ ט ָאפ ֶמענְׁ ף ִזיךְׁ ַא ָׁשַמִים ֶרעדְׁ
ַטא ׁש זֵייֶער ׁשְׁ טְׁ ן פּוֶמענְׁ ַרייסְׁ ן ַאֶוועקְׁ ט ָלאזְׁ ן, אּון ִזיךְׁ ִניׁשְׁ קְׁ ךְׁ ֵסיי רְׁ ֶנעם ַצִדיק, דּורְׁ

 ֶעס ָזאל ָנאר ַזיין. םֶווע
קּוָרב צּו ַא ַצִדיק, אּון ֶדער ַצִדיק ִאיזַאז ֶזעהט ען מֶ  ט מְׁ ׁש ֶווערְׁ טְׁ ִאים  ֶווען ַא ֶמענְׁ

ט ֶנען אּון ַדאֶוועֶנען, אּון ֶער ֵהייבְׁ עֹוֵרר צּו ֶלערְׁ ֶנען אּון  מְׁ ַטאֶקע ָאן ֶמער צּו ֶלערְׁ
ט ָאן ַא "יְֵׁרא ט'ס קּומְׁ ן, ֶדעָמאלְׁ טְׁ ׁשְׁ ָׁשַמִים", ָוואס  ַדאֶוועֶנען אּון ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבערְׁ

ט רּוִבירְׁ ן פּון ֵגיין צּום ַצִדיק, ִמי פְׁ צּוֶרעדְׁ יֹות פּון ִדי ּתֹוָרה, אְׁ ט ַאֶלע ִמיֵני רַ ִאים ָאפְׁ
ף ֶמען ַזיין זֵ  ט ִמירַדארְׁ גְׁ ֶרענְׁ ן  "אֹויב ֶדער ַצִדיק בְׁ קְׁ ק, אּון ֶגעֶדענְׁ ַטארְׁ  ייֶער ׁשְׁ

ֶנען אּון ַדאֶוועֶנען, וֶ  ט ִמיר ֶמער ֶלערְׁ ן, ֶער ַמאכְׁ טְׁ ׁשְׁ ֶטער צּום ֵאייֶבערְׁ  ועל ִאיךְׁ ֶנענְׁ
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רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ

ר  ~ דָׁ  ~ חֹודֶׁש אָׁ
 

ֶווען ֶעס קּוְמט חֹוֶדׁש ָאָדר, ֵהייְבט ֶמען ׁשֹוין 
יְגַקייט פּון  יְכטִּ י לִּ יְרן דִּ יֹום טֹוב ֶדעם ָאן צּו ְׁשפִּ

ין ְירּוׁשַ  ים, אִּ י פּורִּ יָלה(ְלמִּ ֶוועְרט  )ֵריׁש ַמֶסֶכת ְמגִּ
ין ַגאְנץ חֹוֶדׁש ָאָדר ֶקען ֶמען  ֶגעְבֶרעְנְגט, ַאז אִּ
יָלה, אּון ַאזֹוי ֶוועְרט ֶגע'ְפַסק'ְנט  י ְמגִּ ֵלייֶנען דִּ

ְלָחן ָערּוְך  ין ׁשֻׁ ַאז ֶווער ֶעס )או"ח תרפ"ח, ז'( אִּ
ען ָפאְרט ַארֹויס אֹויף ַא ַווייֶטע ֶוועג אּון ֶער קֶ 

יְׁשט  ים, אּון ֶער ֶקען נִּ יז פּורִּ יְׁשט ַוואְרְטן בִּ נִּ
י  יָלה, ֶקען ֶער ׁשֹוין ֵלייֶנען דִּ יְטֶנעֶמען ַא ְמגִּ מִּ
יָלה פּון ָאְנהֹויב חֹוֶדׁש ָאָדר, ֶזעהט ֶמען פּון  ְמגִּ
יז ׁשֹוין  ין ָאְנהֹויב חֹוֶדׁש ָאָדר, אִּ ֶדעם ַאז ְגַלייְך אִּ

יְגַקייט  יְכטִּ י לִּ ים.ָדא דִּ  פּון פּורִּ
י ֲחַז"ל  ית כ"ו:( ֶדעְרַפאר ָזאְגן דִּ ְכַנס )ַתֲענִּ ֶׁשנִּ "מִּ

ְמָחה", ְגַלייְך ֶווען ֶמען ְטֶרעט  ין ְבשִּ ָאָדר ַמְרבִּ
ין ֹחֶדׁש ָאָדר ַדאְרף ֶמען ַפאְרֶמעְרן צּו  ַאַריין אִּ
ין"  יְך, אּון ֲחַז"ל ֶזעֶנען ְמַדֵייק "ַמְרבִּ  -ַזיין ְפֵריילִּ

ְמָחה, ַווייל ֶמען ַדאְר  יט שִּ ף "ַפאְרֶמעְרן" מִּ
י ֶגעֶלעְרְנט  יקּוֵטי ֶבֱאֶמת ָהאט אּוְנז ֶדער ֶרבִּ )לִּ

יָמן כ"ד(  ְהיֹות מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' סִּ ְצָוה ְגדֹוָלה לִּ מִּ
יד", ַא ַגאְנץ ָיאר ַדאְרף ֶמען אֹויְך  ְמָחה "ָתמִּ ְבשִּ

יְך, ָנאר חֹוֶדׁש ָאָדר ַדאְרף ֶמען  ָנאְך ַזיין ְפֵריילִּ
יְך, אּון טּוהן  ֶמער ַפאְרֶמעְרן צּו ַזיין ְפֵריילִּ

יְך.  ַאֶלעס ָוואס ֶמען ֶקען צּו ַזיין ְפֵריילִּ
 

ִשְמָחה  ין ב ְ ִנְכַנס ָאָדר ַמְרב ִ ֶׁ  ִמש 

יְך ַאז ֶווען ֶעס  יְרט ֶמען זִּ אּון ֶדעְרַפאר פִּ
קּוְמט חֹוֶדׁש ָאָדר, ֶהעְנְגט ֶמען אֹויף ְגרֹויֶסע 

ְמָחה", צּו ָטאְווֶלען " ין ְבשִּ ְכַנס ָאָדר ַמְרבִּ ֶׁשנִּ מִּ
ֶדעְרַמאֶנען ַפאר ֶיעְדן ֵאייֶנעם ַאז ֶמען ָזאל 
יְך, אּון טּוהן ַאֶלע  ֶגעֶדעְנְקן צּו ַזיין ֵזייֶער ְפֵריילִּ

יט ֶדעם ָוואס פְ  יְך, אּון מִּ עּולֹות צּו ַזיין ְפֵריילִּ
יז ֶמען מִּ  יְך ֶדעם חֹוֶדׁש, אִּ יז ְפֵריילִּ יט ֶמען אִּ

יְך ַאֶלע גּוֶטע ַהְׁשָפעֹות ָוואס קּוְמט  ֶדעם ַמְמׁשִּ
י ֶטעג. ין דִּ  ַאָראפ אִּ

י ְגָמָרא ָזאְגט  ְתַקְימּו )ֵביָצה ט"ו:( דִּ "ָהרֹוֶצה ֶׁשיִּ
יר ַבָמרֹום ה'",  ַטע ָבֵהן ָאָדר, ֶׁשֶנֱאַמר ַאדִּ ְנָכָסיו יִּ

ויל ַא ז ַזייֶנע ְבַפְׁשטּות ֵמייְנט ֶעס ַאז ֶווער ֶעס וִּ
 ֶפעְלֶדער ָזאְלן גּוט ַוואְקְסן, ָזאל ַאייְנְפַלאְנְצן ַא 

 

 ב בדף המשך



 ב
 

רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
יז  ויֶסע ְגָראז ָוואס ֵהייְסט "ָאָדר", ָאֶבער ָדאס אִּ ֶגעוִּ

י ָזאְגט  ְמָחה, אֹויְך ְמַרֵמז ָדאס ָוואס ֶדער ֶרבִּ דֹות, שִּ )ֵסֶפר ַהמִּ

י ֶשהּוא שָ ח"ב, א(  יַח, מִּ יד ַעל ְיֵדי ֶזה הּוא ַמְצלִּ ֵמַח ָתמִּ
ין  יַח ַזיין אִּ יְך ֶוועט ַמְצלִּ יג ְפֵריילִּ יז ְשֶטעְנדִּ ֶווער ֶעס אִּ
ְתַקְימּו  י ֲחַז"ל "ָהרֹוֶצה ֶׁשיִּ ַאֶלעס, אּון ֶדעְרַפאר ָזאְגן דִּ
יּות  יַח ַזיין ְברּוֲחנִּ ויל ַמְצלִּ ְנָכָסיו", ֶווען ֵאייֶנער וִּ

יּות יְך ּוְבַגְׁשמִּ ַטע ָבֵהן ָאָדר", ָזאל ֶער ַביי זִּ , "יִּ
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 ְפֵריי  ִליְך?אֹויב  מֶׁ

וי ַאזֹוי ֶקען ַא יז ַטאֶקע  וִּ ויְסן אֹויב ֶער אִּ ֶמעְנְטׁש וִּ
יֶבער,  יְך אִּ יְסט זִּ ְמָחה גִּ י שִּ יְך? ֶווען דִּ ֶמען אּון ְפֵריילִּ

יְדן, ֶדעָמאְלט'ס ֵווייְסט  יְך אֹויְך ַאְנֶדעֶרע אִּ ַמאְכט ְפֵריילִּ
יְך. יז ֶבֱאֶמת ְפֵריילִּ  ֶמען ַאז ֶמען אִּ

ְצֹות פּון חֹוֶדׁש ָאָדר אּון ֶדעְרַפאר זֶ  י מִּ עהט ֶמען ַ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  יְך ָאן מִּ ים, ָוואס ֶמען ֶעס ֵהייְבט זִּ ְׁשָקלִּ

ים, צּו ֶגעְבן ְצָדָקה, אּון  רּוְפט ׁשֹוין אֹויס צּו ֶגעְבן ְׁשָקלִּ
ית  יְך צּו ֶגעְבן ַמֲחצִּ יְרט ֶמען זִּ ים פִּ ֶדעְרָנאְך ֶעֶרב פּורִּ
יז  ים ַאֵלייְנ'ס אִּ ַהֶׁשֶקל ַפאר ְצָדָקה, אּון ֶדעְרָנאְך פּורִּ

יט ְצָדָקה ָוֶחֶסד יל ָנאר מִּ ְׁשלֹוח ָמנֹות, ַמָתנֹות ָדאְך פִּ , מִּ
ְׁשָפָחה אּון ְפַרייְנד,  י מִּ יט דִּ ים מִּ ים, ְסעּוַדת פּורִּ ָלֶאְביֹונִּ
יג ֶטעג ַפאר ֶדער  יז ְדַרייסִּ ים ָוואס אִּ אּון אֹויְך פּון פּורִּ
ְמָחא  יֹום טֹוב ֶפַסח, ֵהייְבט ֶמען ׁשֹוין צּוַזאם ֶנעֶמען קִּ

יֶמעַלייט  ְסָחא ַפאר ָארִּ אֹויף ֶפַסח, קּוְמט אֹויס ַאז ְדפִּ
יט ְצָדָקה ָוֶחֶסד,  יְנֶדען מִּ יז ַפאְרבִּ ַגאְנץ חֹוֶדׁש ָאָדר אִּ
ויל ֶער אֹויְך ַמאְכן  יְך, וִּ יז ְפֵריילִּ ַווייל ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש אִּ

יט ְצָדָקה ָוֶחֶסד. יְך ַאְנֶדעֶרע מִּ  ְפֵריילִּ
 

ו ָבה ִמיט ִשְמָחה ש   ת ְ

וי ֹחֶדׁש ֶאלּו יז ַא חֹוֶדׁש ָוואס ֶמען טּוט ַאזֹוי וִּ ל אִּ
ין ֹראׁש  ְרָאה, ֶמען ָהאט מֹוָרא פּוֶנעם יֹום ַהדִּ יִּ  ְתׁשּוָבה מִּ

 

ים צּו ֶקעֶנען זֹוֶכה ַזיין בְ  ים טֹובִּ יט ְתׁשּוָבה אּון ַמֲעשִּ יְך צּו ַא ַגאְנֶצע חֹוֶדׁש מִּ ין, ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטערַהָׁשָנה, אּון ֶמען ְגֵרייט זִּ ָזאל ָאְנְׁשַרייְבן  דִּ
 ֹראׁש ַהָׁשָנה ַא גּוט ֶגעֶבעְנְטְׁשט ָיאר.

יז ֶעס ְתׁשּוָבה ֵמַאֲהָבה אּו יז ֶדער חֹוֶדׁש ָאָדר ַא חֹוֶדׁש ָוואס ֶמען טּוט ְתׁשּוָבה, ָאֶבער ֶיעְצט אִּ יט ֶדעם ַאזֹוי אֹויְך אִּ ְמָחה, אּון מִּ יט שִּ ן מִּ
יְך צּו צּום חֹודֶ  ְמָחה פּון ֶדעם חֹוֶדׁש ֶקען מֶ ְגֵרייט ֶמען זִּ י שִּ יט דִּ ָגֵאל, אּון מִּ ין ְלהִּ ידִּ יָסן ֲעתִּ ָלה, ְבנִּ יז ֶדער חֹוֶדׁש ַהְגאֻׁ יָסן ָוואס אִּ ען ׁש נִּ

יְך ַא ַגאְנץ ָיאר. יְׁשט ֶגעֶווען ֶגענּוג ְפֵריילִּ יז נִּ  ַפאֶרעְכְטן ַאֶלעס ָוואס ֶמען אִּ
י ָזאְגט  יז י מֹוֲהַר"ן( )ַהְׁשָמטֹות ְלַחיַ ֶדער ֶרבִּ י ַאז ָאָדר אִּ  ֶמת.'ָבְרָך אֱ 'אׁש דְ 'רֹ פּון ָראֵׁשי ֵתיבֹות דִּ

י ְגָמָרא ָזאְגט  וי דִּ ין ל"א.( ֶקען ַזיין ֶדער ְפַׁשט לֹויט וִּ ידּוׁשִּ י ְגָמָרא "ֹראׁש ְדָבְרָך ְוֹלא 'ָבְרָך אֱ 'אׁש דְ 'אֹויף ֶדעם ָפסּוק רֹ )קִּ ֶמת, ְפֶרעְגט אֹויף ֶדעם דִּ
יָכר ֶׁשרֹ  -ף ְדָבְרָך?" סוֹ  ּסֹוף ְדָבְרָך נִּ י ְגָמָרא "ֶאָלא מִּ יְׁשט? ָזאְגט דִּ י סֹוף נִּ י ָאְנַפאְנג ֶוועְרֶטער ֶזעֶנען ֱאֶמת, אּון דִּ אׁש ְדָבְרָך ֱאֶמת", פּוֶנעם ָנאר דִּ

יז אֹויְך ֱאֶמת. י ָאְנַפאְנג אִּ  סֹוף ֶזעהט ֶמען ַאז דִּ
יז ֶדער ֶרבִּ  יז ָראֵׁשי ֵתיבֹות רֹ ָדאס ֶקען ַזיין אִּ יז ֶדער ֶלעְצֶטער חֹוֶדׁש פּוֶנעם ֵסֶדר 'ָבְרָך אֱ 'אׁש דְ 'י ְמַרֵמז, ָאָדר אִּ ֶמת, ַאז חֹוֶדׁש ָאָדר ָוואס אִּ

יז  ים ָוואס ֶמען אִּ י ַאֶלע ֲחָדׁשִּ יט ֶדעם ְמַתֵקן דִּ יז ֶמען מִּ ין ֶדעם חֹוֶדׁש, אִּ יְך אִּ יז ְפֵריילִּ ים, ֶווען ֶמען אִּ יְך, ַווייל פּון ַהֲחָדׁשִּ יְׁשט ֶגעֶווען ְפֵריילִּ נִּ
יט ֶדעם ַאז ֶמען ָהאט ֶבֱאֶמת ֶגעָוואְלט ַזי יְך, ַווייְזט ֶמען מִּ יז ֶדעָמאְלט'ס ְפֵריילִּ יְך אֹויְך ַא ַגאְנץ ָיאר, ֶדעם ֶלעְצְטן חֹוֶדׁש, ֶווען ֶמען אִּ ין ְפֵריילִּ

וי ֶמען ָוואְלט ֶגעוֶ  יְך ַא ַגאְנץ ָיאר.אּון ֶעס ֶוועְרט ֶגעֶרעְכְנט וִּ  וען ְפֵריילִּ
י ְגָמָרא  ְצֹות, אּון )יּוָמא פ"ו:( אּון ֶווען ֶמען טּוט ְתׁשּוָבה ֵמַאֲהָבה, ָזאְגט דִּ יֶבעְרֶגעְדֵרייט אֹויף מִּ ַאז ֶדעָמאְלט'ס ֶוועְרן ַאֶלע ֲעֵבירֹות אִּ
ְמָחה ֶוועְרט ְמקּוָים רֹ ֶדעְרַפאר ֶווען ֶעס קּוְמט חֹוֶדׁש ָאָדר אּון ֶמען טּוט ְתׁשּוָבה  י ְגָמָרא ָזאְגט, ַאז פּון סֹוף 'ָבְרָך אֱ 'אׁש דְ 'ְבשִּ וי דִּ ֶמת, ַאזֹוי וִּ

ְצֹות. יֶבעְרֶגעְדֵרייט צּו מִּ יֶבעְרֶגעְדֵרייט צּום גּוְטן, ַאֶלע ֲעֵבירֹות ֶוועְרן אִּ י ַגאְנֶצע ָיאר אִּ  ָיאר ֶוועְרט דִּ
יז ְפֵריי יז ֶדעם ָוואס אִּ יֶכער ָהאְבן ַאֶלעס גּוט'ס.וואֹויל אִּ ין חֹוֶדׁש ָאָדר, ֶוועט ֶער זִּ יְך אִּ  לִּ

יחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ט"ז ֶעֶרְך ֹחֶדׁש ָאָדר)  (שִּ

 

 
 

   

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ׁשּום אֹוָפן". ט ַאֶוועק ֵגיין פּון ִאים בְׁ  ִניׁשְׁ

ט אאּו ּון אֹויף ן ֶדער "יְֵׁרא ָׁשַמִים" ֶוועט ׁשֹוין ַבאקּוֶמען ַזיין עֹוֶנׁש, אֹויף ֶדער ֶוועלְׁ
ַלאץ, ָוואס ׁש פּון ַא פְׁ טְׁ ט ֶער ַאֶוועק ַא ֶמענְׁ ט, ַווייל אֹויב ֶנעמְׁ  ֶיעֶנע ֶוועלְׁ

ט ִאים צּו ַזיין ׁשֹוֶרׁש, ֶוועט ֶער  ֶטערְׁ ֶנענְׁ ֶנֶגד ִמָדה  -ֶדערְׁ ן  -ִמָדה כְׁ אֹויךְׁ ֶווערְׁ
ן פּון ַזיין ׁשֹוֶרׁש. ֶגעִריסְׁ  אֹויסְׁ

ַׁשט ִאין ָפסּוק,  ֵכה ִאיש וֵָׁמת,ָדאס ִאיז פְׁ ׁש  מַּ טְׁ ָדאס ֵגייט ַארֹויף אֹויף ַא ֶמענְׁ
, ָאֶבער ַלייךְׁ ט גְׁ 'ט ִאים ִניׁשְׁ גְׁ ן פּון ַצִדיק, ֶער ַהרְׁ ׁשְׁ טְׁ ט ָאפ ֶמענְׁ ָדאס  ָוואס ֶרעדְׁ

לֶ  ֶכע קְׁ 'ֶעֶנען, ֶעס ֶוועט ִאים ֶזעֶנען ַאֶזעלְׁ גְׁ ן ִאים צּום סֹוף ַהרְׁ עפ, ָוואס ֶוועלְׁ
ַפאר ִאיז ַזיין עֹוֶנׁש,  ֶנעֶמען פּון ַצִדיק, ֶדערְׁ ת, ַאֶוועקְׁ ן מֹות יּומָׁ בְׁ ַטארְׁ ֶער ֶוועט ׁשְׁ

ֶנגֶ  ט, ִמָדה כְׁ ן פּון ֶיעֶנע ֶוועלְׁ ֶגעִריסְׁ ן אֹויסְׁ ט אּון אֹויךְׁ ֶווערְׁ , ד ִמָדהאֹויף ֶדער ֶוועלְׁ
ן. טְׁ ׁשְׁ ן פּוֶנעם ֵאייֶבערְׁ ַרייסְׁ ט ֶיעֶנעם ַאֶוועקְׁ  ַווייל ֶער ָהאט ֶגעָוואלְׁ

ָפִטים, תשס"ז לפ"ק( ִליִׁשית ִמׁשְׁ עּוָדה ׁשְׁ  )ּתֹוךְׁ ַהַנַחל סְׁ
 

*** 
 

ּנּו לֹו, ש ְתִשיבֶׁ מֶׁ שֶׁ ד ֹבא הַּ ת ֵרעֶׁךָׁ עַּ ְלמַּ ְחֹבל שַּ ֹבל תַּ מֹוַהָרא"ׁש  ִאם חָׁ
ִליָט"א ִאיז ַמסְׁ  ט ׁשְׁ  )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמןִביר ֶדעם ָפסּוק לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ

ַפאר ַבייַנא רע"ב( ן ָטאג, אּון ֶדערְׁ ִטיגְׁ ן ַהיינְׁ ן ִמיטְׁ ף ֶלעבְׁ ׁש ַדארְׁ טְׁ ט ַפאר ַאז ַא ֶמענְׁ כְׁ
ן דֶ  טְׁ ׁשְׁ ן ֵאייֶבערְׁ ֵגיין ִמיטְׁ ף ֶמען ִאיֶבערְׁ ן, ַדארְׁ ָלאפְׁ ן ָטאג, אּון ֶמען ֵגייט ׁשְׁ צְׁ עם ַגאנְׁ

ׁשּו ַלייךְׁ ּתְׁ ף צּו ַזיין, ָזאל ֶמען גְׁ ט ֶגעֶווען ִווי ֶעס ַדארְׁ טּוהן ָבה אֹויב ֶעֶפעס ִאיז ִניׁשְׁ
ֶפעֶטער. ן אֹויף ׁשְׁ טְׁ ט ַווארְׁ ן ָטאג, ִניׁשְׁ בְׁ  ָנאךְׁ ִאין ֶזעלְׁ

ַׁשט ִאין ָפסּוק,  ,ָדאס ִאיז פְׁ ךָׁ ת ֵרעֶׁ ְלמַּ ְחֹבל שַּ ֹבל תַּ ט ַהיינְׁט  ִאם חָׁ אֹויב דּו ָהאסְׁ
ן ֶטער ָהאט ִדיר ֶגעֶגעבְׁ ׁשְׁ ָׁשָמה, ָוואס ֶדער ֵאייֶבערְׁ ֶׁשעֶפעט ַדיין נְׁ ד ֹבא , ֶגעטְׁ עַּ

ּנּו לוֹ  ש ְתִשיבֶׁ מֶׁ שֶׁ טּו ֶעס צּוִריק ֶגעהַּ סְׁ ֶטער ָזאלְׁ ן, , ָנאךְׁ ַפאר ִדי זּוהן ֵגייט אּונְׁ בְׁ
ט ָנאךְׁ ִאין יֶ  סְׁ ט, דּו ָזאלְׁ ׁשּוָבה טּוהן, ָדאס ֵמיינְׁ ִכי ִהוא ְכסּותֹו עֶנעם ָטאג ּתְׁ

ב ה ִיְשכָׁ מֶׁ תֹו ְלֹערֹו בַּ ּה ִהוא ִשְמלָׁ דָׁ ן ַאז ָנארְלבַּ קְׁ ט ֶגעֶדענְׁ סְׁ פְׁ  , ַווייל דּו ַדארְׁ
ַלייבְׁ ֶוועט ָדאס  ִפָלה, ַדיין ֲעבֹוַדת ה'ִדיר פּון ןבְׁ  ., ָנאר ַדיין ּתֹוָרה, ַדיין ּתְׁ

ט ֶגעֶווען וואֹוילט יזְׁ בִ דּו אּון ֲאִפילּו אֹויב  ט ִניׁשְׁ ן ִביזְׁט דּו , ֲאִפילּו ַהיינְׁ ֶגעַפאלְׁ כְׁ דּורְׁ
טכְׁ ִמיט ֲעֵבירֹות, ִאיז ָנא ֶפעט ִניׁשְׁ ׁשּוָבה טּוהן,  טסְׁ נְׁ ֶקעדּו , צּו ׁשְׁ ץ ּתְׁ ָנאךְׁ ַאלְׁ

ִני, ּנּון אָׁ ְעִתי ִכי חַּ מַּ י ְושָׁ ק ֵאלַּ יָׁה ִכי ִיְצעַּ ׁש ׁשְׁ  ְוהָׁ טְׁ ַרייט צּום ֶווען ַא ֶמענְׁ
ׁשְׁ  ן ֵאייֶבערְׁ ֶפעֶלער ַפארְׁ כְׁ ט ַאֶלע ַזייֶנע דּורְׁ ֵציילְׁ ן, ֶער ֶדערְׁ טְׁ ׁשְׁ ן, ָהאט ֵאייֶבערְׁ טְׁ

ט אֹויס, אּון ֶער ִאיז אִ  ֶטער ַרֲחָמנּות אֹויף ִאים אּון ֶער ֶהערְׁ ׁשְׁ ים ֶדער ֵאייֶבערְׁ
 מֹוֵחל.עס לֶ אַ 

ָפטִ  ִליִׁשית ִמׁשְׁ עּוָדה ׁשְׁ  ים, תש"ע לפ"ק()ּתֹוךְׁ ַהַנַחל סְׁ
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ֲעִשיֹות           ִספּוֵרי   מַּ

 ֶׁ ךְ ַמֲעש  לֶׁ ת ַהמֶׁ  ה א' ֵמַאֵביַדת ב ַ
ר  ָפאְרזֶׁעצו ְנג פו ן ְפִריעֶׁ

 

 ֲאַפְרְסמֹון                      ַנֲהֵרי
 

י ֵסֶדר פּון  יז דִּ ָדאס אִּ
יְׁשט ֶדעְרַביי, ֶוועט ֶער אֹויְך ָאְפֶרעְדן ַאְנֶדערֶ  ע ֶמעְנְטְׁשן, ַאז ֵזיי ֶמעְנְטְׁשן, אֹויב ֶער ַהאְלט נִּ

ילּו ֵאייֶנער  יְׁשט אֹויְסֶגעַהאְלְטן, ַווייל ֲאפִּ יז נִּ יַח ַזיין, ָאֶבער ָדאס אִּ יְׁשט ַמְצלִּ ֶוועְלן אֹויְך נִּ
יְׁשט זֹוֶכה ַזיין. יְׁשט ַאז ַא ְצֵווייֶטער ֶקען נִּ יְׁשט זֹוֶכה ֶגעֶווען ֶדעְרצּו, ֵמייְנט ָנאְך נִּ  ָהאט נִּ

יד  יְך ַא אִּ . ַאזֹוי ַדאְרף זִּ
יק צּו קּוֶמען צּום  יר צּורִּ יֶכער ָיא ָדא ַא ֶוועג ַפאר מִּ יז זִּ יג ַעְקְׁש'ֶעֶנען, "ֶעס אִּ ְשֶטעְנדִּ

 ֵאייֶבעְרְׁשְטן".

יְׁשָטא  יז נִּ יֹות פּון ֵפייְגֶלעך, ַאז ֵזיי ַהאְלְטן אֹויְך ַאז ֶעס אִּ ַווייֶטער ָהאט ֶער ֶגעְבֶרעְנְגט ְראִּ
 ַאַזא ַזאְך.

יְׁשט . ֶיעְצט ָהאט ֶער ָנאְכַאָמאל ֶגעַמאְכט ֶדעם ֶזעְלְבן  יְך ָנאְך ַאְלץ נִּ ָטעּות, ֶער ָהאט זִּ
יְׁשט ֶהעְלְפן, ֶער ָהאט ים נִּ יז דָ  אֹויְסֶגעֶלעְרְנט ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ֶוועט אִּ ויְנט אִּ אְך ֶגעְטַראְכט ַאז וִּ

יּות. ין רּוְחנִּ ים ֶקעֶנען ֶהעְלְפן אִּ יֶגע ַזאְך, אּון ֶדעְרַפאר ֶוועְלן ֵזיי ָיא אִּ יּות'דִּ  ֶמער ַא רּוְחנִּ

יְך ַאז  ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ַעְקְׁש'ְנט זִּ
ילּו ֶער ֶקען יָ  יהל, אּון ֲאפִּ ים ֶיעֶדער ֶהעְלְפן ָאְנקּוֶמען צּום צִּ יַח ַזיין, ֶדעָמאְלט'ס מּוז אִּ א ַמְצלִּ

ים אֹויְך ֶהעְלְפן צּום סֹוף. ים ְׁשֶטעְרן, מּוְזן אִּ ויְלן אִּ י ָוואס וִּ  דִּ

יְׁשט ֶגעֶקעְנט ֶהעְלְפן, ָהאט  ,ֶיעְצט ָנאְך ְדֵריי ָמאל ָוואס ֶער ָהאט ֶגעֶזעהן ַא ֶמעְנְטְׁשן ָהאְבן נִּ
יְך ׁשֹוין ָאְפֶגעָלאְזט פּון ֶמעְנְטְׁשן, אּון ֶער ָהאט ָאְנֶגעהֹויְבן ֵווייֶנען צּום ֵאייֶבעְרׁשְ  ְטן, אּון ֶער זִּ

יז ֶער ַטאֶקע ֶגעָהאְלְפן ֶגעָוואְרן.  ַאזֹוי אִּ
ין ַא ָצָרה אּון ֶער ֶזעהט  יז אִּ י ֵעָצה ַפאר ֶיעְדן ֶמעְנְטׁש, ֶווען ֶער ֶזעהט ַאז ֶער אִּ יז דִּ אּון ָדאס אִּ

יְך יְך ָנאר ֶוועְנְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון זִּ יְׁשט ַקיין ֶוועג ַארֹויס, ָזאל ֶער זִּ אֹויְסֵווייֶנען ַפאְרן  נִּ
יֶכער ֶהעְלְפן ַאז ֶער ֶוועט  ים ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער זִּ ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ֶדעָמאְלט'ס ֶוועט אִּ

 ַארֹויס ֵגיין פּון ַאֶלע ַזייֶנע ָצרֹות.
יֶגע ָוואְך אי"ה(   )ָפאְרֶזעצּוְנג קּוֶמעְנדִּ

 

 תשנ"א( תרומהתוך הנחל  -נהרי אפרסמון )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ׁשָלֹום ּבִַית
 המשך פון דף 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:
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 מוסדותינו הק' ~ ~ נייעס אינערהאלב
 

 קינדער פון די תלמוד תורה
 פארהערן זיך ביי מוהרא"ש שליט"א

פארגאנגענע וואך האבן זיך די עלטסטע כתה פון תלמוד תורה "היכל הקודש" 
 פארהערט ביי מוהרא"ש שליט"א.

גע'חזר'ט די גמרא צו די ערשטע פאזע פון חזרה, וואס די קינדער האבן יעצט איבער
מסכת בבא קמא פרק המניח, האבן זיך די קינדער געשטעלט צום פארהער ביי 

 מוהרא"ש.
מוהרא"ש שליט"א האט גרינטליך פארהערט די קינדער, און ער האט אויסגעדרוקט 
גרויס באגייסטערונג ווי אזוי די קינדער האבן געענטפערט אזוי געשמאק די גמרא 

 ט קלאר געקענט זעהן אז זיי האבן די גמרא כמונח בקופסא.בשיגרא דלישנא, מען הא
מוהרא"ש האט זיך אויסגעדרוקט מיט וואונדער ווי אזוי אינגע קינדער קענען אזוי 

 גרינטליך און געשמאק אראפלייגן א שטיקל גמרא.
 אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו!

*** 

 מחה ביי תלמידי הישיבה צו נאך א חתן אין ישיבהש
 ישע חתן אין רעזולטאט פון מסכת תעניתא פר

דעם פארגאנגענעם מוצאי שב"ק איז נאך א בחור א תלמיד הישיבה א חתן געווארן 
 מזל טוב.ל

דאס מאל איז עס הבחור החתן ישראל מאיר גפן נ"י בן מו"ה יעקב יודא גפן הי"ו א 
חתן געווארן עב"ג איז א  ליט"א )שו"ב( פון קרית יואל, וואסזוהן פון הרה"ח ר' נח גפן ש

 למזל טוב בשעה טובה ומוצלחת.א טאכטער פון מו"ה משה וויינבערג הי"ו 
דאס וואס מוהרא"ש האט צוגעזאגט פאר די בחורים  יז שוין ברייט באקאנטעס א

זומער אין קעמפ, אז יעדער בחור וואס וועט ענדיגן פערציג מאל גמרא מסכת תענית 
ן זיך שטארק צוגעכאפט דערצו, און צענדליגע וועט א חתן ווערן, די בחורים האב

 בחורים זענען שוין חתנים געווארן דורך דעם.
דער יעצטיגער חתן האט אויך זוכה געווען צו לערנען מסכת תענית, און ער איז יעצט 

 א חתן געווארן למזל טוב.
 סימן טוב ומזל טוב יהא לנו ולכל ישראל!

 
 

 ׁשָלֹום ּבִַית
 

ג בדף המשך

 קול ברסלב
 

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

 

 אויך קען מען מיטהאלטן
 דעם שיעור יעדע וואך

 אפ-מיט א לייוו הוק

212-444-1111 

 ספרי ברסלב
 

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

 ברסלב ספריאלע 
27 Skillman St. 

 743-133-3114אדער רופט 
 

 ב ומזל טובסימן טו
 

 פאר מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב
 

 נ"י ישראל מאיר גפן הבחור החתן
 

 וואס איז א חתן געווארן עב"ג למזל טוב
 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז עס זאל 
דורות ישרים  זיין א קשר של קיימא,

 ומבורכים, אמן

 מזלא טבא וגדיא יאה
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 נ"י מנחם שטיינבערג מו"ה
 

 למזל טוב צו זיין שמחת החתונה
 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז עס זאל 
דורות ישרים  זיין א קשר של קיימא,

 ומבורכים, אמן
 

 באחד באדר משמיעין על השקלים
 
 

צוזאם יעדע יאר "קמחא דפסחא" צו העלפן די  ווי באקאנט נעמט מוהרא"ש שליט"א
 משפחות אין יבניאל צו האבן אויף יום טוב פסח.

 

 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 

 אידן זאלן האבן אויף צרכי יום טוב"קמחא דפסחא" אז די 
 

 על פי בקשת כ"ק מוהרא"ש שליט"א
 

$ 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 

 
 

 
 

 זעלטענע געלעגנהייט!

 צייט איז באגרעניצט, וכל הקודם זכה!
 



 א
 

 

 גליון היכל הקודש
 וועכענטליכע גליון ארויסגעגעבן דורך

 וויליאמסבורג מוסדות היכל הקודש ברסלב
 בנשיאות כ"ק מרן מוהרא"ש שליט"א
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 5:31..הדלקת הנרות....................
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 'יפרק  מכלים ב"...תוספתא........
 
 
 
 

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

 

ה ִלְכאֹוָרה ָוואְלט , ְתרּוָמהֵזיי ָזאְלן ֶנעֶמען ַפאר ִמיר ַא  - ְוִיְקחּו ִלי ְתרּומָׁ
ה "ְוִיְתנּו"ֶגעַדאְרְפט ְשֵטיין ִאין ָפסּוק,   "ֶגעְבן"ִדי ִאיְדן ָזאְלן  - ִלי ְתרּומָׁ

 ?"ְוִיְקחּו"ְתרּוָמה, ַפאְרָוואס ְשֵטייט 

)ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן מֹוַהָרא"ש ְשִליָט"א ִאיז ָדאס ַמְסִביר לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 

ל ּוִניצ םַאז ֶווען ַא ִאיד ֶגעְבט ְצָדָקה ֶוועְרט ֶער דּוְרְך ֶדעֵחֶלק א' ִסיָמן קט"ז( 
ֵחם  )ַשָבת קנ"א:(פּון ֲעֵבירֹות, ַווייל ִדי ְגָמָרא ָזאְגט  ְמרַּ ל הַּ ְבִריֹות כָׁ ל הַּ עַּ

ִים, מַּ שָׁ יו ִמן הַּ לָׁ ֲחִמין עָׁ ֶמען  וֶוער ֶעס ָהאט ַרֲחָמנּות אֹויף ֶמעְנְטְשן ָהאט ְמרַּ
ָהאט  אֹויף ִאים ַרֲחָמנּות פּון ִהיְמל, קּוְמט אֹויס ַאז ֶדער ָוואס ֶגעְבט ְצָדָקה

ֶדער ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ַרֲחָמנּות אֹויף ִאים, אּון ֶדעָמאְלט'ס מּוז 
ַאז אֹויף ַא  )ְבָרכֹות לג(ֵאייֶבעְרְשֶטער ִאים ֶגעְבן ֵשֶכל ַווייל ִדי ְגָמָרא ָזאְגט 

ל פּון שֹוֶטה ָטאר ֶמען ִניְשט ַרֲחָמנּות ָהאְבן, אּון ֶדעְרַפאר ֶוועְרט ֶמען ִניצַ 
)סֹוָטה  ן ֵשֶכלֲעֵבירֹות ַווייל ַאן ֲעֵביָרה טּוט ֶמען ָנאר ֶווען ֶמען ָהאט ִניְשט ַקיי

 ג(.

ְשֵטייט  אּון ֶדעְרַפאר ֶיעְצט ֶווען ִדי ִאיְדן ָהאְבן ֶגעֶגעְבן ְצָדָקה ַפאְרן ִמְשָכן,
ה זֵיי ָהאְבן ֶגענּוֶמען, ַווייל ִמיט ֶדעם ָוואס זֵיי ָהאְבן  - ְוִיְקחּו ִלי ְתרּומָׁ

ן עְרְשְטן ֶער ָזאל ַרֲחָמנּות ָהאבְ ֶגעֶגעְבן ְצָדָקה ָהאְבן זֵיי ֶגענּוֶמען ֶדעם ֵאייבֶ 
 אֹויף זֵיי, אּון דּוְרְך ֶדעם ֶוועְלן זֵיי ִניְשט טּוהן ַקיין ֲעֵבירֹות.

 )תֹוְך ַהַנַחל ֵליל שב"ק ְתרּוָמה תשס"ג לפ"ק(
 

*** 
 

ב, ִשיתָׁ ְשנִַּים ְכרּוִבים זָׁהָׁ ְדמּות  -ְכרּוִבים ָזאְגט אֹויף ֶדעם ַרִש"י:  ְועָׁ
ֶהם, ְרצּוף ִתינֹוק לָׁ ַא  ִדי ְכרּוִבים אֹויְפ'ן ָארֹון ָהאְבן ֶגעַהאט ַא ָפִנים פּון פַּ

ֶדן וַּיְַּשֵכן ִמֶקֶדם ְלגַּן עֵ ( )ְבֵראִשית ג, כדִקיְנד, ִוויֶדער ֶגעִפיֶנען ִמיר אֹויְפן ָפסּוק 
ְכרּוִבים ְכרּוִבים , ָזאְגט אֹויף ֶדעם ַרִש"י: ֶאת הַּ ה -ֶאת הַּ לָׁ ְלֲאֵכי ֲחבָׁ  .מַּ

אּון  ָדא ַטייְטְשט ַרִש"י ַאז ְכרּוִבים ֵמייְנט ַא ִקיְנד ,ִלְכאֹוָרה ִאיז ֶעס ַא ְסִתיָרה
 ָדא ַטייְטְשט ַרִש"י ַאז ְכרּוִבים ֵמייְנט ַמְלֲאֵכי ַחָבָלה?

 
 ב בדף המשך

 (02) 22,  גליון 2שנה                                                                               ק"לפ גשנת תשע", ו' אדר, תרומהפרשת 

 
א"ש רָׁ  ִשיחֹות מֹוהַּ

 ~ אַּ גַּאְנץ יָׁאר ְפֵרייִליךְ   ~
 

ט  ט ַאז ֶעס ִניׁשְׁ ִליָט"א ָזאגְׁ מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ
ָׁשלֹום  ט בְׁ ְך צּו ֵגיין ִדי ֶוועלְׁ ִליְך ַאדּורְׁ ֶמעגְׁ

ָחה, ֶווען ֶמען ָנאר ִמיט ִדי ִמַדת הַ  ִשמְׁ
ֵרייִליְך, אּון  ִדיג פְׁ ֶטענְׁ ט ִזיְך צּו ַזיין שְׁ קְׁ ַטארְׁ ׁשְׁ

ׁש ִאיז פְׁ  טְׁ ץ ִווי ֶמער ַא ֶמענְׁ ֵרייִליְך ַאלְׁ
ן. ט ַזיין ֶלעבְׁ ֶגער ֶווערְׁ ִרינְׁ  גְׁ

ט ָאן ֵזייֶער  ֵרייִליְך קּומְׁ ָאֶבער צּו ַזיין פְׁ
ֶדעֶרע ֲעבֹודֹות ֶזעֶנען ַאַסאְך  ֶווער, ַאֶלע ַאנְׁ ׁשְׁ
ֵרייִליְך, ַווייל  ֶגער צּו טּוהן ִווי צּו ַזיין פְׁ ִרינְׁ גְׁ
ְך ָצרֹות אּון  ׁש ֵגייט דּורְׁ טְׁ ֶיעֶדער ֶמענְׁ

ן אּון ֲחִליַׁשת ׁשְׁ  ִניׁשְׁ ן, ִביֶטערְׁ ֶוועִריַקייטְׁ
ק ַא  ַטארְׁ ט ֵזייֶער ׁשְׁ ֶרעכְׁ ַהַדַעת, אּון ָדאס צּובְׁ
ט ִדי מּוט, אּון ֶמען  ִלירְׁ ׁש, ֶמען ַפארְׁ טְׁ ֶמענְׁ

ֵרייִליְך. ט ַזיין פְׁ  ֶקען ִניׁשְׁ

ַקייט  רֹויסְׁ ַפאר ִאיז ֶדער ִעיָקר גְׁ אּון ֶדערְׁ
ׁש ֶווען ֶער טְׁ ן,  פּון ַא ֶמענְׁ קְׁ ַטארְׁ ֶקען ִזיְך ׁשְׁ

ן ָוואס ֶער  ֶוועִריַקייטְׁ אּון ֲאִפילּו ִמיט ַאֶלע ׁשְׁ
ֵרייִליְך,  ץ ַזיין פְׁ ְך, ָזאל ֶער ָנאְך ַאלְׁ ֵגייט דּורְׁ
ׁש גּוט אּון  טְׁ ֶווען ֶעס ֵגייט ַפאר ַא ֶמענְׁ
ַלל  ֵרייִליְך ִאיז ָדאס ִבכְׁ ט'ס ִאיז ֶער פְׁ ֶדעָמאלְׁ

ץ, ָנאר  ט ַקיין קּונְׁ ט ֶווען ֶעס ִניׁשְׁ ֶקערְׁ ַפארְׁ
ט  ט ַאזֹוי גּוט, אּון פּון ֶדעסְׁ ֵגייט ִאים ִניׁשְׁ
ֵרייִליְך,  ט ֶער ִזיְך צּו ַזיין פְׁ קְׁ ַטארְׁ ן ׁשְׁ ֶוועגְׁ
ַקייט פּון  רֹויסְׁ ט ִזיְך ִדי גְׁ ֶקענְׁ ט'ס ֶדערְׁ ֶדעָמאלְׁ

 ַא ִאיד.
 

 ִווי ַאזֹוי ֶוועְרט ֶמען ְפֵרייִליְך?

ְך ֱאמּונָ  ט דּורְׁ ָחה קּומְׁ ה, ֶווען ַא ִאיד ִשמְׁ
ִדיג  ֶטענְׁ ֶטער ִאיז שְׁ ׁשְׁ ט ַאז ֶדער ֵאייֶבערְׁ ֵלייבְׁ גְׁ
ט ִאים, אּון ֶיעֶדע ַזאְך  פְׁ ִמיט ִאים, ֶער ֶהעלְׁ
ט ֶגעֶׁשעהן  קְׁ ט ּפּונְׁ  ָוואס ֶגעֶׁשעהט ִאיז ִניׁשְׁ

 

 

 

 ב בדף המשך



 ב
 

 

א"ש רָׁ  ִשיחֹות מֹוהַּ
 

'ס  ֶטער ַאֵליינְׁ ׁשְׁ ט ֶדער ֵאייֶבערְׁ ֶדֶרְך ַהֶטַבע, ָנאר ֶיעֶדע ַזאְך ַמאכְׁ בְׁ
ֵרייִליְך.ִמיט ַזיי ט ֶער ֶגעֶווען ֵזייֶער פְׁ רֹויס ַרֲחָמנּות, ָוואלְׁ  ן גְׁ

צ ֶדערְׁ ן ַא  ּואּון ָנאכְׁ ז ֶגעֶגעבְׁ ֶטער ָהאט אּונְׁ ׁשְׁ ַאז ֶדער ֵאייֶבערְׁ
ן ִמיר  פְׁ ַקֵיים ַזיין, ַדארְׁ ֹות ָוואס ִמיר ֶזעֶנען זֹוֶכה צּו מְׁ ּתֹוָרה ִמיט ִמצְׁ

ֵרייֶען ִמיט ֶדעם, ִווי ׁש אֹויף ִזיְך ֵזייֶער פְׁ טְׁ ט ׁשֹוין ַא ֶמענְׁ ִפיל ָיאר ֶלעבְׁ
נֹוֵתינּו ָבֶהם  ֵמי ׁשְׁ ט? "יְׁ מֹוִנים ִדי ֶוועלְׁ בּוֹרת ׁשְׁ ִאם ִבגְׁ ִעים ָׁשָנה וְׁ ִׁשבְׁ

ִליֶכע  ן ִאין ִדי ֶעטְׁ ט ָנאְך ַארֹויס גּוֶטע ַזאכְׁ ָׁשָנה", אּון ַאז ֶמען ַכאּפְׁ
ֵרייֶען ִמיט ֶדע  ם.ָיאר, ֶקען ֶמען ִזיְך ֵזייֶער פְׁ

ֶטער ָהאט  ׁשְׁ ָוואס ִהיט ֶמען ַׁשָבת? ַווייל ֶדער ֵאייֶבערְׁ ַפארְׁ
ֶטער  ׁשְׁ ט ֶמען ָכֵׁשר'ס? ַווייל ֶדער ֵאייֶבערְׁ ָוואס ֶעסְׁ ן, ַפארְׁ ֶגעֵהייסְׁ
'ן ִטיר?  זּוָזה אֹויפְׁ ן ִמיר ַא מְׁ ָוואס ָהאבְׁ ן, ַפארְׁ ָהאט ֶגעֵהייסְׁ

זּוָזה? ַווייל  ן ִמיר ִדי מְׁ ָוואס קּוׁשְׁ ֵטייט ַקָבַלת ַפארְׁ זּוָזה ׁשְׁ ִאין ִדי מְׁ
ֵרייֶען ִזיְך ִמיט ֶדעם, אּון ַאזֹוי  כּות ָׁשַמִים, אּון ִמיר פְׁ  עֹול ַמלְׁ

 

לֵ  ט ַאז ֶמען גְׁ ִמיט, אּון ָדאס ַווייזְׁ ֵרייֶען ֶדערְׁ ֹות ָוואס ֶיעֶדער ִאיד טּוט, ֶקען ֶמען ִזיְך ֵזייֶער פְׁ ט ִאיֶנעם ַווייֶטער ַאֶלע ִמצְׁ ייבְׁ
ן.ֵאייבֶ  טְׁ ׁשְׁ  ערְׁ

ט  ִפיַלת ַאַּפִים, ֲהָלָכה ד'( ֶרִבי ָנָתן ָזאגְׁ עּות פּון )ִליקּוֵטי ֲהָלכֹות, נְׁ ֵורֹוׁש,  ָהָמןַאז ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ִדי ִרׁשְׁ ט ַפאר ַאַחׁשְׁ ֶווען ֶער ָהאט ֶגעָזאגְׁ
ָדֵתיֶהם ׁשֹונֹות ִמָכל ַעם,  ט ַאז ֲאִפילּו ֶיעֶדע ָפאלְׁ  ָהָמןוְׁ ֵרייִליְך ָהאט ֶגעָזאגְׁ ט פְׁ ן  ָאֶבער ֵזיי ֶזעֶנען ִניׁשְׁ ד ָהאט אֹויְך ֶגעֶזעצְׁ ק אּון ַלאנְׁ

ֵרייִליְך, אּון ָדאס ָהאט זֵ  ֹות ֶזעֶנען ֵזיי ֵזייֶער פְׁ ן, ֶווען ֵזיי טּוהן ִמצְׁ ַקֵיים צּו ַזיין, ָאֶבער ַביי ִדי ִאידְׁ ט ֶעס מְׁ קְׁ ֶרענְׁ ק ֶגעקְׁ ַטארְׁ ייֶער ׁשְׁ
ט ִאי, ָדאס ָהאט ָהָמןַפאר  ֹות, ִאיז ַא ִסיָמן ַאז ֶעס ִליגְׁ ֵרייִליְך ִמיט ִדי ִמצְׁ ן, ַווייל אֹויב ֶמען ִאיז פְׁ טְׁ ַהאלְׁ ט אֹויסְׁ ט ֶגעֶקענְׁ ן ֶער ִניׁשְׁ

 ֶדעם ַא ֶהעֶכעֶרע ֹכַח.

ט ֶמען ָנאר ִווי ַאזֹוי אֹויס צּו ׁשְׁ  ד זּוכְׁ ן פּוֶנעם ַלאנְׁ ט, אּון ָדאס ֶזעהט ֶמען ַטאֶקע, ַאז ִדי ֶגעֶזעצְׁ ן, אּון ֶווען ֵקייֶנער ֶזעהט ִניׁשְׁ ִּפילְׁ
ֶטער ָהאט ֶעס  ׁשְׁ ן ִדי ּתֹוָרה ַווייל ֶדער ֵאייֶבערְׁ גְׁ ֶדער ָפאלְׁ ֵרייֶען, ָאֶבער ִאיִדיֶׁשע ִקינְׁ ן אּון ֵזיי ֶזעֶנען ֶוועט ֶמען ִזיְך ַארֹויס דְׁ ֶגעֵהייסְׁ

ִמיט. ֵרייִליְך ֶדערְׁ  ֵזייֶער פְׁ

ט ֶזעהן ֶדעם ֵגיִהנֹום", אּון ֶיעֶנער ָהאט ֶרִבי ָנָתן ָהאט ַאָמאל גֶ  טּו ִניׁשְׁ ֵרייִליְך ֶוועסְׁ ט ַזיין פְׁ ט ַפאר ֵאייֶנעם: "אֹויב דּו ֶוועסְׁ עָזאגְׁ
ן. ץ ֶלעבְׁ ַקֵיים ֶגעֶווען ַזיין ַגאנְׁ  ֶעס ַטאֶקע מְׁ

 

ער  ֵגיין ֶדער ָטאג ֶוועט ֵסיי ִווי ַאִריב ֶ

ט, ֶוועט ֶדער ֶלעכְׁ ֵרייִליְך ִאיֶנעם  צּו ֶעס ֵגייט גּוט ָאֶדער ׁשְׁ ט ַזיין פְׁ ָוואס ָזאל ֶמען ִניׁשְׁ ֵמיָלא ַפארְׁ ָטאג ֵסיי ִווי ַאִריֶבער ֵגיין, מְׁ
ן  ִמיִני( ָטאג? ֲחַז"ל ָזאגְׁ חּוָמא, ׁשְׁ ָמָחר", אּון ָדאס ִאיז ֵזייֶער ַא ין הַ "אֵ )ַּתנְׁ ֶּתֶנת ָלָאָדם, ֹלא ָכל ִמי ֶׁשָשֵמַח ַהיֹום ָשֵמַח לְׁ ָחה ַממְׁ ִשמְׁ

ט ַאזֹוי וִ וִ  ן ֵגייֶען ִניׁשְׁ ֶוועֶרע ָטאג, ַזאכְׁ ט ַא ׁשְׁ ִליך ֶווען ֶעס קּומְׁ טְׁ ן, ַווייל ֶגעֶווענְׁ קְׁ ִטיֶגע ַזאְך צּו ֶגעֶדענְׁ וי ֶמען ִוויל, ִאיז ֵזייֶער ויכְׁ
ן גְׁ ן ֶוועט ַזיין ַא ֶבעֶסעֶרע ָטאג, ָמארְׁ גְׁ ט "ָמארְׁ ַראכְׁ ֵרייִליְך, אּון ֶמען טְׁ ֶווער צּו ַזיין פְׁ ז  ׁשְׁ ן אּונְׁ ַפאר ָזאגְׁ ֵרייִליְך", ֶדערְׁ ֶוועל ִאיְך ַזיין פְׁ

ן ֶוועט ַזיין? ּפְׁ  גְׁ טּו ָוואס ָמארְׁ ֵרייִליְך, ַווייל ִווי ַאזֹוי ֵווייסְׁ ן צּו ַזיין פְׁ גְׁ ט אֹויף ָמארְׁ ט ִניׁשְׁ ֵרייִליְך, ִדי ֲחַז"ל: ַווארְׁ ט פְׁ רּוִביר צּו ַזיין ַהיינְׁ
ט ַקיין ִחילּוק ִווי ַאזוֹ  ׁש ִאיז ִניׁשְׁ טְׁ ִליַח ַזיין ִמיט ַאֶלעס, ַווייל ֶווען ַא ֶמענְׁ ט ַמצְׁ סְׁ ן ַאז דּו ָזאלְׁ י ִדי ַמָצב ִאיז, אּון ָדאס ֶוועט ַמאכְׁ

ִליַח. ֵרייִליְך ִאיז ֶער ַמצְׁ  פְׁ

ן, וִ  ֶנעֶמען ַזיין ֶלעבְׁ ׁש, ִווי ַאזֹוי ֶער ָזאל ָאנְׁ טְׁ ט פּוֶנעם ֶמענְׁ ט ִאין ִדי ֶהענְׁ ִחיָרה ִליגְׁ ט רְׁ ִדי בְׁ ה ָאֹנִכי נֹוֵתן אֵ וי ֶדער ָּפסּוק ָזאגְׁ
ן ׁש ַא ָטאג, אּון ֶער ֶקען ִמיט ֶדעם ַמאכְׁ טְׁ ן ֶמענְׁ ט ַפארְׁ ֶטער ֶגעבְׁ ׁשְׁ ָלָלה, ֶדער ֵאייֶבערְׁ ָרָכה ּוקְׁ ֵניֶכם ַהיֹום בְׁ ָרָכה ָאֶדער ַא  ִלפְׁ ַא בְׁ

ֶנעֶמען  רֹויֶעִריג, ֶמען ֶקען ָאנְׁ ֵרייִליְך ָאֶדער טְׁ ָלָלה, פְׁ ן ָנאר אֹויף ִדי גּוֶטע ֲחָלִקים ָוואס ֶמען ָהאט אּון ִזיְך קְׁ ֶדעם ָטאג גּוט, קּוקְׁ
ט ֶטער ָזאגְׁ ׁשְׁ רֹויֶעִריג, אּון ֶדער ֵאייֶבערְׁ ט, אּון ַזיין טְׁ ֶלעכְׁ ֶנעֶמען ׁשְׁ ֵרייֶען ִמיט ֶדעם, אּון ֶמען ֶקען ַאֶלעס ָאנְׁ ָּת ַבַחִיים", פְׁ : "ּוָבַחרְׁ

ן ן ַאֶלעס גּוט'ס. ֶוועל ֶעס ָדאס ֶלעבְׁ טּו ָהאבְׁ ט'ס ֶוועסְׁ ן, ֶדעָמאלְׁ ִרידְׁ ֵרייִליְך אּון צּופְׁ  צּו ַזיין פְׁ

ן, ֶער טְׁ ׁשְׁ ט ִזיְך ִאיֶבער צּום ֵאייֶבערְׁ ׁש פּון ֵאייֶנעם ָוואס ֶגעבְׁ טְׁ ִליֶכעֶרע ֶמענְׁ ִליקְׁ ט ָדא ֶמער ַא גְׁ ט ַאז ֶער ִאיז  ֶעס ִאיז ִניׁשְׁ ֵווייסְׁ
ט, דֶ  'ן ִאין גּוֶטע ֶהענְׁ יּות אֹויפְׁ ט ַקיין ַקׁשְׁ ן, אּון ֶער ָהאט ִניׁשְׁ פְׁ ִדיג ֶהעלְׁ ֶטענְׁ ֶטער ִאיז ִמיט ִאים אּון ֶער ֶוועט ִאים שְׁ ׁשְׁ ער ֵאייֶבערְׁ

ט. ׁש ָהאט ֶדעם ַגן ֵעֶדן אֹויף ִדי ֶוועלְׁ טְׁ ן, ַאַזא ֶמענְׁ טְׁ ׁשְׁ  ֵאייֶבערְׁ
 

 ֶדער ִעיָקר ִאיז ְפֵרייִליךְ 
ֶרען אּון ֶרִבי ָנָתן ָהאט ֶגעַהאט ַא  ן בְׁ טְׁ סְׁ רֹויֶסער עֹוֵבד ה', ִמיט פּולְׁ ן ֶרִבי עֹוֵזר, ֶער ִאיז ֶגעֶווען ַא גְׁ ִמיד ָוואס ָהאט ֶגעֵהייסְׁ  ַּתלְׁ

 
 

 ג בדף המשך
 

   

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

יין ָזאְגט מֹוַהָרא"ש ְשִליָט"א: ַאז ֶעס ִאיז ִבְכַלל ִניְשט קֵ 
ֹויב ה, ֵבייֶדע ֶרעְדט ֶמען פּוֶנעם ֶזעְלְבן ִקיְנד, ָנאר אְסִתירָ 

ס ִדי ְכרּוִבים ִליְגן אֹויְפן ַכֹפֶרת ֶהעֶכער ֶדעם ָארֹון, ָווא
ַפאְרן  ָדאס ִאיז ִדי תֹוָרה, ָדאס ֵמייְנט, ַאז ֶמען ֶלעְרְנט אֹויס

יֶגע תֹוָרה, ִקיְנד ִזיְך צּו צּוֶגעוואֹויֶנען צּו ֶלעְרֶנען ִדי ֵהיילִ 
 יְנד.ֶדעָמאְלְטס ָהאט ֶער ַא ָפִנים ִווי ַאן ֵאייְדל ֶעְרִליְך קִ 

יין ִוויֶדער ֶדער ֶזעְלֶבער ִקיְנד אֹויב ֶלעְרְנט ֶער ִניְשט קֵ 
ֵכי תֹוָרה, ֶער ִאיז ִניְשט אֹויְפ'ן ָארֹון, ֶוועְרט ֶער ַא ַמְלאַ 

 ן ֶשעִדיְגן ַזאְכן.ַחָבָלה, ֶער ִוויל ָנאר צּוְבֶרעְכן אּו

 
 



 ג
 

ֲעִשיֹות           ִספּוֵרי   מַּ
 

ת ַהֶמֶלךְ  ה א' ֵמַאֵביַדת ב ַ ֶ  ַמֲעש 
 ָפאְרֶזעצו ְנג פו ן ְפִריֶער

 

 ֲאַפְרְסמֹון                      ַנֲהֵרי
 

ֶווען ַא 
ט ָנאר ֶיעֶנעם ַאֶוועק צּו ֶנעֶמען  ן, ֶער זּוכְׁ ֵווייטְׁ נּוֶמען ִמיט ַא צְׁ ׁש ִאיז ַפארְׁ טְׁ ֶמענְׁ
ָטא ַאַזא ַזאְך ִווי צּו ֶווערְׁ  ן ַאז ֶעס ִאיז ִניׁשְׁ ֶרעדְׁ ן, אּון ִאים ָאּפְׁ טְׁ ׁשְׁ ן פּוֶנעם ֵאייֶבערְׁ

ׁש ָזאל  טְׁ ֶטער ַאז ֶדער ֶמענְׁ ׁשְׁ ט ֶדער ֵאייֶבערְׁ ט'ס ַמאכְׁ ן, ֶדעָמאלְׁ טְׁ ׁשְׁ ט צּום ֵאייֶבערְׁ ָנאנְׁ
ט ֶער  ֶלעֶמען, אּון ַאזֹוי ֶהערְׁ ָראבְׁ נּוֶמען ִמיט ַזייֶנע ֵאייֶגעֶנע ּפְׁ ן ַפארְׁ ג ֶווערְׁ ִלינְׁ לּוצְׁ ּפְׁ

ן. ֵווייטְׁ ֶׁשעֶּפעֶנען ַא צְׁ  אֹויף צּו טְׁ
ַפאר דֶ  ן ֶדעם ֵׁשִני אּון ֶדערְׁ ֶרעדְׁ ט ָאּפְׁ ׁש ָוואס ָהאט ָנאר ֶגעָוואלְׁ טְׁ רֹויֶסער ֶמענְׁ ער גְׁ

ָׁשָמה, ִאיז ֶער ׁשֹוין  ן ַזיין נְׁ ֶרעפְׁ ִליַח ַזיין צּו טְׁ ט ַמצְׁ ֶמֶלְך ַאז ֶער ֶוועט ִזיֶכער ִניׁשְׁ לְׁ
ט פַ  ט אֹויף ִדי ִווינְׁ נּוֶמען ִמיט ִזיְך, ֶער ָהאט ִזיְך ֶגעֶרעגְׁ ן ַפארְׁ ָוואס ֶער ִאיז ֶגעָווארְׁ ארְׁ

ן. ט ֶגעקּוֶמען ֶווען ֶער ָהאט ִאים ֶגערּופְׁ  ִניׁשְׁ

ֶמֶלְך ָהאט ַאזֹוי  ִווי ֶדער ֵׁשִני לְׁ
ט ַאז ֶעס ִאיז ִזיֶכער ָיא ָדא  ט אּון ֶגעֵוויינְׁ 'נְׁ ׁשְׁ ן, ֶער ָהאט ִזיְך ֶגע'ַעקְׁ ֶגעֶגעבְׁ ט אֹויפְׁ ִניׁשְׁ
ָׁשָמה, אּון צּוִריק קּוֶמען צּום  ן ַזיין נְׁ ֶרעפְׁ ַפאר ִאים ַא ֶוועג, ִווי ַאזֹוי ֶער ֶקען טְׁ

ן ִזיְך ן, ָהאבְׁ טְׁ ׁשְׁ ן  ֵאייֶבערְׁ ִעימֹות, אּון ִדי ָוואס ָהאבְׁ ֵרייט צּו נְׁ ֶגעדְׁ ִניעֹות ִאיֶבערְׁ ִדי מְׁ
ן ַאז ֶעס  ן, צּו ֶגעוואֹויר ֶווערְׁ פְׁ 'ס ֶגעָהאלְׁ ָנאְך ַאֵליינְׁ ן ִאים ֶדערְׁ ט, ָהאבְׁ ֶטערְׁ ִאים ֶגעׁשְׁ

ן ַאן ָׁשָמה, אּון ֶווערְׁ ן ִדי נְׁ ֶרעפְׁ ִליֶכער ִאיד. ִאיז ָיא ָדא ַאַזא ַזאְך, אּון ֶמען ֶקען ָיא טְׁ  ֶערְׁ

ט  טאֲאִפילּו ֶער הָ  ִניׁשְׁ ָנאכְׁ
ט, ֶער ָהאט ָנאכְׁ  ן ָדארְׁ טְׁ ן ַזיין ֶגעַהאלְׁ ֶרעפְׁ ט ִדי ֶוועג ִווי ַאזֹוי ֶער ֶוועט טְׁ ט ֶגעוואּוסְׁ ִניׁשְׁ

ַלל  ן ַאז ִאיז ִבכְׁ לֹויז פּון ֶהערְׁ ן, ָאֶבער בְׁ טְׁ ׁשְׁ ן צּום ֵאייֶבערְׁ גְׁ ֶרענְׁ ָׁשָמה אּון ֶעס צּוִריק בְׁ נְׁ
ט ׁשֹוי ֵרייִליְך, ַווייל ֶער ֵווייסְׁ ן פְׁ ן ַאז ֶעס ִאיז ָדא ַא ָדא ַאַזא ַזאְך ִאיז ֶער ׁשֹוין ֶגעָווארְׁ

ן. טְׁ ׁשְׁ ֶוועג ִווי ַאזֹוי צּו קּוֶמען צּום ֵאייֶבערְׁ

קּוָבל ַביי ַאנְׁ  לֹוֵמינּו ַאז ֶרִבי ֶעס ִאיז מְׁ ֵׁשי ׁשְׁ
ט ָזאגְׁ  ֶלעגְׁ ט ָנָתן פְׁ ל, ָדארְׁ ִטיקְׁ ל -ן אֹויף ֶדעם ׁשְׁ ן ִאין ִהימְׁ ִאיז ַאֶלעס ֵטייֶער,  - אֹויבְׁ

ט,  ָרָכה ָוואס ֶמען ַמאכְׁ ן, ֶיעֶדע בְׁ טְׁ ׁשְׁ ן ֵאייֶבערְׁ ֵלייִניַקייט ָוואס ַא ִאיד טּוט ַפארְׁ ֶיעֶדע קְׁ
ט ָוואס ֶמען ֶרעדְׁ  ט ּתֹוָרה ָוואס ֶמען ֶיעֶדע ָווארְׁ ן, ֶיעֶדע ָווארְׁ טְׁ ׁשְׁ ט צּום ֵאייֶבערְׁ

ל,  ן ִאין ִהימְׁ ֵלייִניַקייט, ִאיז ֵזייֶער ָחׁשּוב אּון ֵטייֶער אֹויבְׁ ָוה, ֶיעֶדע קְׁ ט, ֶיעֶדע ִמצְׁ נְׁ ֶלערְׁ
ַכר. ט ַפאר ֶדעם ַא ֵטייֶעֶרע שְׁ  אּון ֶמען ַבאָצאלְׁ

ִדיֶגע ָוואְך אי"ה(  ג קּוֶמענְׁ ֶזעצּונְׁ  )ָפארְׁ
 

 תשנ"א( תרומהל תוך הנח -נהרי אפרסמון )
 
 
 
 
 
 
 
 

א"ש רָׁ  ִשיחֹות מֹוהַּ

רֹויֶסע ֲעבֹוָדה  ַקייט, אּון פּון ַזיין גְׁ טְׁ סְׁ נְׁ ֶערְׁ
ט ֶגעַהאט ַקיין  ָמאל ִניׁשְׁ ָהאט ֶער ֵקיינְׁ

ֶטע 'ן ָּפִנים, ֶער ִאיז שְׁ ל אֹויפְׁ ֵמייכְׁ ִדיג ׁשְׁ נְׁ
ט, ָהאט ִאים ֶרִבי ָנָתן  ֶגעֶווען צּוֶגעֵלייגְׁ
ן אֹויף  ט ָזאגְׁ ט: "ִאיְך ָהאב ֶגעֶהערְׁ ֶגעָזאגְׁ
ט(,  סְׁ נְׁ רּום )ֶערְׁ ט פְׁ ִדיר עֹוֵזר ַאז דּו ִביזְׁ
ַקֵבל ֶגעֶווען  ט ַאזֹוי מְׁ ָאֶבער ִאיְך ָהאב ִניׁשְׁ
ֵרייִליְך, אּון  פּון ֶרִבי'ן, ֶדער ִעיָקר ִאיז פְׁ

רּו  ם אֹויְך".פְׁ

ט ַאז  ף ֶמען ָדאס ֵמיינְׁ ֶדער ִעיָקר ַדארְׁ
ִדיג ִזיְך ִזיְך פַ  ֶטענְׁ ָחה, שְׁ ן אֹויף ִשמְׁ ֵלייגְׁ ארְׁ

ֵרייִליְך. ן אּון ַזיין פְׁ קְׁ ַטארְׁ  צּו ׁשְׁ
 

 אֹויף ָוואס ָזאל ִאיךְ 

עְטן? ֶטע ב ֶ  ִדי ֶעְרש ְ

ט  )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ

ט ַאנ"ב(  ׁש ַמאכְׁ טְׁ ז ֶווען ַא ֶמענְׁ
ן,  טְׁ ׁשְׁ ט צּום ֵאייֶבערְׁ דּות, ֶער ֶרעדְׁ בֹודְׁ ִהתְׁ
ן ַאז ֶער ָזאל  טְׁ ׁשְׁ ט ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ֶער ֶבעהְׁ
ֶטע ִמדֹות,  ֶלעכְׁ ן פּון ַאֶלע ׁשְׁ ָּפטּור ֶווערְׁ
ף ֶער  ן ָנאר גּוֶטע ִמדֹות, ַדארְׁ אּון ָהאבְׁ

ן אֹויף ֵאיין ִמָדה אּון ַא ן קֹוֶדם ֶבעטְׁ ֶבעטְׁ רְׁ
ן  צְׁ ַגאנְׁ ָנאר אֹויף ֶדעם ִביז ֶער ֶוועט ִאינְׁ
ָנאְך ָזאל  ן ִדי ִמָדה, אּון ֶדערְׁ ֶבעטְׁ ַארְׁ אֹויסְׁ
ִריֶטע  ֵווייֶטע אּון צּו ִדי דְׁ ֶער ֵגיין צּו ִדי צְׁ

 אּון ַאזֹוי ַווייֶטער.

ֵאָלה, פּון ִווי  ט ִזיְך ָאֶבער ִדי ׁשְׁ ֶטעלְׁ ׁשְׁ
ט ֶמען ָאן? ֶווען ֶמע ט ֵהייבְׁ ֶגעִפילְׁ ן ִאיז ָאנְׁ

ֶכע  ֶטע ִמדֹות, אֹויף ֶוועלְׁ ֶלעכְׁ ִמיט ַאֶלע ׁשְׁ
ן? ֶטע ֶבעטְׁ ׁשְׁ  ִמָדה ָזאל ֶמען ִדי ֶערְׁ

ֶטע ִמָדה אֹויף ָוואס ֶמען  ׁשְׁ ִדי ֶערְׁ
ף  ָחה, ֶמען ַדארְׁ ן ִאיז אֹויף ִשמְׁ ף ֶבעטְׁ ַדארְׁ
ן ַאז ֶמען  טְׁ ׁשְׁ ן ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ַאַסאְך ֶבעטְׁ

ִדיג ֶטענְׁ ָמאל  ָזאל שְׁ ֵרייִליְך, אּון ֵקיינְׁ ַזיין פְׁ
רֹויֶעִריג,  ט אּון טְׁ ט ַזיין צּוֶגעֵלייגְׁ ִניׁשְׁ
ט ׁשֹוין  ֵרייִליְך ַפאלְׁ ַווייל ֶווען ֶמען ִאיז פְׁ
ֶטע  ֶלעכְׁ ֶדעֶרע ׁשְׁ ֵמיָלא ַאֶוועק ַאֶלע ַאנְׁ מְׁ
בּות אּון ָמָרה  ִמדֹות, ָוואס קּוֶמען פּון ַעצְׁ

ט חֹוָרה, אּון ֶמען ַבאקּומְׁ ַאֶלע גּוֶטע  ׁשְׁ
 ִמדֹות.

וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ִאיז זֹוֶכה צּו 
ֵרייִליְך, אּון ָנאְך ֶמער ֶווער ֶעס ִאיז  ַזיין פְׁ
ֶדעֶרע, ֶעס ִאיז  ן ַאנְׁ ֵרייִליְך ַמאכְׁ זֹוֶכה צּו פְׁ

ֶרעֶסעֶרע ַזאְך פּון ֶדעם. ט ָדא ַקיין גְׁ  ִניׁשְׁ
 

ָחה()ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ז' ח' י' י"ג, ֶערֶ   ְך ִשמְׁ
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ליון צו באקומען דעם גליון יעדע וואך אויף אימעיל, ווי אויך צו אדוועטייזן אינעם ג

 Breslevcenter@gmail.com פארבינט אייך צו:
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 מוסדותינו הק' ~ ~ נייעס אינערהאלב
 

 חתונה פארגעקומען פון תלמיד הישיבהיינע ש
י "וואך זונטאג איז פארגעקומען די חתונה פון החתן מנחם שטיינבערג ני ד
 ו מחשובי הנהלת מוסדותינו הק'."ה אהרן וועבערמאן הי"ג בת מו"עב

די זאלן פון ראוז קעסטל אין וויליאמסבורג, חתונה איז פארגעקומען אין די 
, און משמח מיט די בחורי הישיבה האבן זיך משתתף געוועןאנשי שלומינו 

 געווען ביז אין די שפעטע נאכט שעות.
א האט זיך משתתף "ש שליט"האבן מיר געהאט די זכי' אז מוהראאויך 

 געווען ביי די חתונה, און ער האט געטאנצן מצוה טאנץ.
 !ים האהוביםתשמח רעמח ש

*** 
 

 שלומינו רופן זיך אן וואריםנשי א
 צו די קמחא דפסחא קאמפיין

א געבעטן אנשי שלומינו, אז אזוי "ש שליט"שוין געמאלדן האט מוהראוי ו
ווי די קהלה אין יבנאל האט זיך גאר שטארק פארברייטערט כן ירבו, און מען 

ש געבעטן אז "ף פסח צו מאכן, האט מוהראדארף צושטעלן פאר די אידן אוי
י, "דאלער, צעהן מאל ח 081$פ "זיין מיט לכה זיך משתתף אלזיעדער איינער 

און מיט דעם האבן א חלק אין צושטעלן אויף צרכי יום טוב פאר די אידן אין 
 יבנאל.
אנגערופן  םלף האט זיך דער עולם זייער ווארימיטן אייבערשטנ'ס היאון 

, פון אידן מיט א ווארים און עס איז שוין אריינגעקומען גרעסערע סכומים
העלפן אחינו בני ישראל בארץ הקודש, צו קענען הארץ, וואס ווילן ארויס 

 .צושטעלן אויף יום טוב
אריינברענגן דאס געלט עס האט זיך נאכנישט משתתף געווען קען ווער 

 Skillman 27 מען קען אריינברעגן די געלט אינעם צענטראלן אפיס אין אפיס

St.  און מען וועט אפנעמען דאס געלט  808-483-0561 ןן מען רופקעאדער
 .א"ש שליט", און עס וועט ווערן איבערגעגעבן פאר מוהראביי אייך

 !באחד באדר משמיעין על השקלים
 

 

 קול ברסלב
 

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

 

 אויך קען מען מיטהאלטן
 דעם שיעור יעדע וואך

 אפ-מיט א לייוו הוק

212-444-1111 

 סימן טוב ומזל טוב
 

 פאר מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב
 

 נ"י ואל וועבערמאןי מו"ה
 

 ט"למז ונגעלעידי געבורט פון זיין ו צ
 

ר דער אייבערשטער זאל העלפן אז ע
דורות אסאך אידיש נחת עהןזאל ז

 ישרים ומבורכים, אמן
 
 

 סימן טוב ומזל טוב
 

 פאר מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב
 

 נ"י זרא בויםע מו"ה
 

 ט"די געבורט פון זיין מיידעלע למזו צ
 

ר דער אייבערשטער זאל העלפן אז ע
דורות אסאך אידיש נחת עהןזאל ז

 ישרים ומבורכים, אמן
 

 מזלא טבא וגדיא יאה
 

 הארציגע מזל טוב פאר מיר וואונטשן א
 נ"י פרים אהרן שטייןא מו"ה

 י געבורט פון זיינע צווילינג יונגעלעךדצו 
 צלחתו, בשעה טובה ומלמזל טוב

 

ר זאל דער אייבערשטער זאל העלפן אז ע
דורות ישרים אסאך אידיש נחת עהןז

 ומבורכים, אמן
 

 יהא לנו ולכל ישראל סימן טוב ומזל טוב
 

 הארציגע מזל טוב פאר מיר וואונטשן א
 

 ו"יה איר דוד פארקאשמ מו"ה
 

 למזל טובפון זיין טאכטער  צו זיין שמחת החתונה
 ג"עב

 י"נ ברוך מרדכי פעקעטעהחתן 
 

 דער אייבערשטער זאל העלפן אז עס זאל זיין א קשר של קיימא,
ד און פון אך אידיש נחת פון דעם קינאסדורות ישרים ומבורכים, 

 אמןאלע קינדער, בני ברוכי, חיי ארוכי, ומזוני רויחי, 
 

 
 

 

 ע געלעגנהייט!זעלטענ

 

 צייט איז באגרעניצט, וכל הקודם זכה!
 



 א
 

 

 גליון היכל הקודש
 וועכענטליכע גליון ארויסגעגעבן דורך

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

 
 

 זמנים
 5:22..הדלקת הנרות....................

 6:55................................מוצש"ק
 8:88....סוף זמן ק"ש....................
 שיעורים כסדרן

 קמ"גשבת ..............בבלי.............
 ........נזיר כ"א.................ירושלמי

 'ופרק  בכלים ב"...תוספתא........
 
 
 
 

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ֲהֹרן ֶאת ְשמֹות ְבֵני ִיְש  א אַּ ל ִלבֹו,ְונָׁשָׁ ֵאל עַּ ֶדער ֹכֵהן  ,ֹכֵהןהַ ַאֲהֹרן  רָׁ
 ֶטעְנִדיג.ָזאל ְטָראְגן ֶדעם חֹוֶשן אֹויְפ'ן ַהאְרץ ְש  ,ָגדֹול

ל שֵ ְבֶרעְנְגט פּון  ִזי"עַ  ּתֹוְלדֹות יֲַּעֹקב יֹוֵסףֶדער ֵהייִליֶגער  עַּ ִזי"ַע,  ם טֹובבַּ
לֹויט  ,ִאין ֶיעְדן דֹור ,ֵגייט ַארֹויף אֹויף ֶיעְדן ִאיד ,ַאז ֶיעֶדע ַזאְך פּון ִדי ּתֹוָרה

 ַזיין ַמָצב.

 ִניְצן ִדי ִמְצָוה פּוֶנעם ֹחֶשן?ֶמען ַדאְרף ֶמען ַפאְרְשֵטיין, ִווי ַאזֹוי ֶקען 

ן )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר" ֶרִבי ָזאְגט מֹוַהָרא"ש ְשִליָט"א ִאיז ָדאס ַמְסִביר לֹויט ִווי ֶדער

עם ַאז ֶיעֶדער ִאיד ִאיז ִווי ַא ִדיַמאְנט ְשֵטיין ִאיֶנעם ְקרֹוין פּוֶנ' ִסיָמן ו'( ֵחֶלק א
 ֵאייֶבעְרְשְטן.

יט ַאן ֶיעֶדער ֵשֶבט ָהאט ַאן ַאְנֶדער ְשֵטיין, מִ  ָדאס טּוט אּוְנז ֶדער ֹחֶשן ַווייְזן,
ֶער  ָדאס ַווייְזט ַאז ֶיעֶדער ִאיד ָהאט ִזיְך ַזייֶנע ְנקּודֹות ָוואסַאְנֶדער ָקאִליר, 

ְרִטיְגן ֶוועג, אּון אַ עְרְשְטן אֹויף ַזיין ֵאייְגנֶקען טּוהן, אּון ֶיעֶדער ִדיְנט ֶדעם ֵאייבֶ 
עְרן ֶמען ֶקען ִניְשט קּוְקן אֹויף ַא ְצֵווייְטן, אּון ֶדעְרַפאר ָטאר ֶמען ִניְשט ֶוו

ען ֶווען ֶמען ֶזעהט ַאז ַא ְצֵווייֶטער ֶקען טּוהן ַזאְכן ָוואס ִאיְך קֶ  ,ְבָראְכןצּו
 ט טּוהן.ִניְשט טּוהן, ַווייל ִאיְך ֶקען טּוהן ַאְנֶדעֶרע ַזאְכן ָוואס ֶיעֶנער ֶקען ִניְש 

ָגדֹול,  ֶדער ֹכֵהן ְגן אֹויְפ'ן ַהאְרץ פּון ַצִדיקָאֶבער ִדי ַאֶלע ְשֵטייֶנער מּוְזן ִלי
ין מּוז ֵגיין צּו ַא ַצִדיק, ָוואס ָזאל ִאים ַווייְזן ִדי ִריְכִטיֶגע ֶוועג אִ  דֶיעֶדער ִאי

ֶלעְבן, ִווי ַאזֹוי צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ִווי ַאזֹוי צּו ֶלעְבן ִמיְטן 
ֶער ְטָראְגט ִדי  ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ָדאס ִאיז ֶדער ְשֵלימּות פּון ַא ַצִדיק ֶווען

עְרְנט ִאיְדן אֹויף ַזיין ַהאְרץ, ֶער ָהאט ֵזיי ִאיְנִזין, ֶער ָזאְרְגט ִזיְך ַפאר ֵזיי, אּון לֶ 
 ם ֵאייֶבעְרְשְטן.ֶדעֵזיי אֹויס ִדי ִריְכִטיֶגע ֶוועג צּו ִדיֶנען 

ט ַאַריין ֶדעם ֶדער ַצִדיק ַשיינְ  "אּוִרים ְוּתּוִמים",ִאיֶנעם ֹחֶשן ִאיז ֶגעִליְגן ִדי 
, צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ִבְּתִמימּות ּוְפִשיטֹות "ְּתִמימּות",פּון  "אֹור"

זֹוי ֶדער ַאַרייְנצּוַכאְפן ִווי ֶמער ִמְצֹות ּוַמֲעִשים טֹוִבים ָפשּוט'ֶעְרֵהייט ִווי אַ 
 ֶגעֵהייְסן.ֶעס ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט 

ט",יְך ֶגעֵהייְסן ֹחֶשן ָהאט אוֹ  רֶדע ִמְשפָׁ ָדאס ִאיז פּון ִדי  "ֹחֶשן הַּ
 ייְנ'ס ִוויְכִטיְגְסֶטע ַזאְכן ָוואס ֶדער  ַצִדיק ֶלעְרְנט אֹויס, ֶיעֶדער ָזאל ִזיְך ַאלֵ 
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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 ֶמען  אּון ֵהייִליגְׁ
ן, ַאזֹוי ִווי ֶדער ֲאִר"י ַהק'  ֵרייפְׁ ט ַבאגְׁ ִניׁשְׁ ָגארְׁ

ט  ִרי ֵעץ ַחִיים, ַׁשַער ַהּפּוִרים( ָזאגְׁ ַאז ִאין יֹום טֹוב )ּפְׁ
ט ּפּוִרים ַׁשיינְׁ  ַקייט ָוואס ַׁשיינְׁ ִטיגְׁ ט ַאַזא ִליכְׁ

ֶדעֶרע ָיִמים  ט ֲאִפילּו ַׁשָבת אּון ִאין ַאנְׁ ִניׁשְׁ
 טֹוִבים.

ן אֹויף ֶדעם ָוואס  דֹוִׁשים ָזאגְׁ ָפִרים ַהקְׁ ִדי סְׁ
ט  ַאז )ִתיקּוֵני ֹזַהר, ִתיקּון כ"א( ֶדער ֹזַהר הק' ָזאגְׁ

ט ַאזֹוי ִווי יֹום ִכּפּוִרים, ַאז "יֹום  ּפּוִרים ֵהייסְׁ
ִכּפּוִרים", יֹום ִכיּפּור ִאיז ָנאר ַאזֹוי ִווי ּפּוִרים 

'ּפּוִרים"  , ָאֶבער ּפּוִרים "ַאזֹוי ִווי ּפּוִרים" –"כְׁ
ֶרעֶסער פּון יֹום ִכיּפּור.  ִאיז ָנאְך גְׁ

 

 ַפאְרָוואס ִאיז ּפּוִרים ַאזֹוי ְגרֹויס?

ט  ַאז ב' ִסיָמן ע"ד( )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ
ָחלֹות פּון ּפּוִרים,  ן ִזיְך ָאן ַאֶלע ַהתְׁ ט ֵהייבְׁ ַהיינְׁ
ט ַאז ּפּוִרים ִאיז ַא ָטאג ָוואס ֶיעֶדער  ָדאס ֵמיינְׁ
ִליְך  ַניי, צּו ַזיין ֶערְׁ ן פּון ָדאסְׁ ֵהייבְׁ ֵאייֶנער ֶקען ָאנְׁ

טאּון וואֹויל  ֶלעבְׁ צּום  אּון צּו ַזיין צּוֶגעקְׁ
ׁשְׁ  ן ַבאַנייֶען, ֵאייֶבערְׁ צְׁ ַגאנְׁ ן, ַא ִאיד ֶקען ִזיְך ִאינְׁ טְׁ

ן. טְׁ ׁשְׁ ן ֵאייֶבערְׁ ן ִמיטְׁ ן ַא ֵנייֶע ֶלעבְׁ ֵהייבְׁ  ָאנְׁ
ט אֹויס  ַפאר ֶווער ֶעס ָהאט ֵשֶכל ִניצְׁ ֶדערְׁ
ן צּום  צּוֶרעדְׁ ן ָטאג ּפּוִרים ִזיְך אֹויסְׁ ֶדעם ֵהייִליגְׁ

ן ַאֶלע ֵציילְׁ ן, אּון ִאים ֶדערְׁ טְׁ ׁשְׁ ס ָוואס ֵאייֶבערְׁ
ְך, אּון ַאֶלעס ָוואס ֶמען  ֵגייט אֹויף ִאים דּורְׁ
ט'ס ֶקען ֶמען ּפֹוֵעל'ן ַאֶלעס  ף, אּון ֶדעָמאלְׁ ַדארְׁ

ן  ִגיָלה א, ד( גּוט'ס, ִווי ִדי ַחַז"ל ָזאגְׁ ִמי מְׁ רּוַׁשלְׁ ַאז )יְׁ
ִנין לֹו"  ִאין ּפּוִרים "ָכל ֶווער ֶעס  -ַהּפֹוֵׁשט ַיד נֹותְׁ
ט אֹוי ֶרעקְׁ טְׁ ן ׁשְׁ ט ֶמען ִאים, ָזאגְׁ ט ֶגעבְׁ ס ִדי ַהאנְׁ

ט  דֹוִׁשים ַאז ָדאס ֵמיינְׁ ָפִרים ַהקְׁ אֹויף ֶדעם ִדי סְׁ
ן  טְׁ ׁשְׁ ט פּוֶנעם ֵאייֶבערְׁ אֹויְך ַאז ָוואס ֶמען ֶבעהְׁ

ט ֶמען.  ִאין ּפּוִרים ַבאקּומְׁ
ט ִזיְך ִדי ָשָטן אֹויף  ֵלייגְׁ ַפאר ַפארְׁ אּון ֶדערְׁ

ן ִדי ַצייט ֶדעם ָטאג, ַאז ֶמען ָזאל פַ  גְׁ ֶרענְׁ בְׁ ארְׁ
ט  ִמיט ֵליָצנּות אּון הֹוֵללּות, אּון ֶווען ֶמען ֶגעבְׁ
ֵריי ִאיז ֶדער ָטאג ׁשֹוין ַפאִריֶבער,  ִזיְך ֵאיין דְׁ
ט  ט ִזיְך ִניׁשְׁ  ָאֶבער ֶווער ֶעס ָהאט ֵשֶכל ָלאזְׁ
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 ב
 

רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
ִליֶכע  פּוֶנעם ֵיֶצר ָהַרע, ָנאר ֶער ַגָנב'ט ַאָראּפ ֶעטְׁ

ץ צּום ִמינּוט אּון עֶ  ֶצע ַהארְׁ ט ִזיְך אֹויס ִדי ַגאנְׁ ר ֶרעדְׁ
רּוֲחִניּות  ף בְׁ ן, ַאֶלעס ָוואס ֶער ַדארְׁ טְׁ ׁשְׁ ֵאייֶבערְׁ
ט'ס ֶקען ֶער ַזיין ִזיֶכער ַאז ֶער  ִמיּות, אּון ֶדעָמאלְׁ ַגׁשְׁ ּובְׁ
ׁשּועֹות ַפאר ִזיְך אּון ַפאר  רֹויֶסע יְׁ ֶוועט ּפֹוֵעל'ן ָגאר גְׁ

ָרֵאל ַלל ִישְׁ ץ כְׁ  .ַגאנְׁ

ן  ׁשְׁ טְׁ ן אּון ֶבענְׁ ׁשְׁ טְׁ ף ֶמען וואּונְׁ אּון ַאזֹוי אֹויְך ַדארְׁ
ָרכֹות, ַווייל ּפּוִרים ֶקען  ן ִמיט ַאֶלע בְׁ ֶדעֶרע ִאידְׁ אֹויְך ַאנְׁ
ן  ָרכֹות ָוואס ִאידְׁ ֶמען ַאֶלעס ּפֹוֵעל'ן, אּון ַאֶלע בְׁ
ֶגענּוֶמע ן ָאנְׁ ן ֶווערְׁ ֵווייטְׁ ן ִזיְך ֵאייֶנער ֶדעם צְׁ ׁשְׁ טְׁ ן וואּונְׁ

ן. טְׁ ׁשְׁ  ַביים ֵאייֶבערְׁ

ִליך ַפאר ּפּוִרים, ַאז  טְׁ ט ֶגעֶווענְׁ ִליָט"א ָזאגְׁ מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ
ֶקען אּום ּפּוִרים, ִווי ִדי  ִרינְׁ ָוה צּו טְׁ ֲאִפילּו  ֶעס ִאיז ַא ִמצְׁ

ן  ִגיָלה ז'( ַחַז"ל ָזאגְׁ ף )מְׁ ָיא", ַדארְׁ פּורְׁ סּוֵמי בְׁ "ַחָייב ִאיִניׁש ִלבְׁ
ן ַאז ֶמען  ֶעס ָאֶבער ַזיין קְׁ ף ֶגעֶדענְׁ ִמיט ֵשֶכל, ֶמען ַדארְׁ

ַכת ַהָמזֹון, ן ִברְׁ ׁשְׁ טְׁ ף ָנאְך ֶבענְׁ אּון  ,ַדאֶוועֶנען ַמֲעִריב ַדארְׁ
ַפאר ִאיז ֶגענּוג  ַמע ֶׁשַעל ַהִמָטה, ֶדערְׁ ִריַאת ׁשְׁ ֵלייֶנען קְׁ

ֵריי כֹוסֹות ֵוויי דְׁ ט צְׁ קְׁ ִרינְׁ ֶמער ִוויִפיל ֶמען  ֶווען ֶמען טְׁ
טִאיז צּו ֵרייֶען  ,ֶגעוואֹוינְׁ ט ִזיְך ָאן צּו דְׁ ִביז ִדי ָקאּפ ֵהייבְׁ

ט ִווי ִדי ָוואס  אּון ִמיט ֶדעם ָהאט ֶמען יֹוֵצא ֶגעֶווען, ִניׁשְׁ
ן ִׁשיכֹור ִווי לֹוט, אּון ֵזיי  ן ִזיְך ָאן אּון ֶווערְׁ קְׁ ִרינְׁ טְׁ
ַמע, ָוואס  ִריַאת ׁשְׁ ן, ַדאֶוועֶנען, קְׁ ׁשְׁ טְׁ ן ֶבענְׁ ַּפאסְׁ ַפארְׁ

ֶגעטּוהן ִמיט ֶדעם? ן ֵזיי אֹויפְׁ  ָהאבְׁ
 

יּכֹור?  ֶער ַמאְכט ִזיְך ש ִ

ֶקעֶנען  ט ַאז ֶמען ֶקען ֶדערְׁ ִליָט"א ָזאגְׁ מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ
רֹויֶסע ִחילּוק פּו  ן ֵאייֶנעם ָוואס ִאיז ֶבֱאֶמתּפּוִרים ַא גְׁ

ט ִזיְך ָנאר ִׁשיכֹור, ֶער ִאיז ָּפׁשּוט  ִׁשיכֹור צּו ֶער ַמאכְׁ
ֶדעֶוועט.ִצי  ִווילְׁ

ֶׁשעֶּפעֶנען ט צּו טְׁ ט ִניׁשְׁ ט ִזיְך אֹויס, ֶער זּוכְׁ ֶרעכְׁ ט פּון ִדי ִפיס אּון בְׁ ט ֶער ָהאט ִליב  ֵאייֶנער ָוואס ִאיז ֶבֱאֶמת ִׁשיכֹור ַפאלְׁ ֶקערְׁ ֵקייֶנעם, ַפארְׁ
ן ֵאייֶנעם.  ֶיעדְׁ

ֶדעֶוו ַפאר ֶווען ֶמען ֶזעהט ַאז ֵאייֶנער ִאיז ִציִווילְׁ ף ֶדערְׁ נ'ס, ַדארְׁ ט ָׁשאדְׁ ן, אּון ַמאכְׁ ט ַזאכְׁ ֶרעכְׁ ן, ֶער צּובְׁ ׁשְׁ טְׁ ט ֶמענְׁ ט אּון ֶזעצְׁ ָלאגְׁ עט, ֶער ׁשְׁ
ץ ָיא ט ַא ַגאנְׁ ט ִׁשיכֹור, ֶער ִאיז ָּפׁשּוט ַא ֶּפֶרא ָאָדם, ֶער ָוואלְׁ ַלל ִניׁשְׁ ׁש ִאיז ִבכְׁ טְׁ ן ַאז ֶדער ֶמענְׁ ן אּוֶמען ִוויסְׁ ָלאגְׁ ט ׁשְׁ ן ר אֹויְך ֶגעָוואלְׁ ן ַמאכְׁ

ט ֶער אֹויס ִדי גֶ  ט ּפּוִרים ִניצְׁ ט ֶער ִזיְך ָדאס צּו טּוהן, ָאֶבער ֶווען ֶעס קּומְׁ ץ ָיאר ֶׁשעמְׁ ָבנֹות, ָנאר ַא ַגאנְׁ ט ִזי ַאזֹוי ִווי חּורְׁ ַהייט, ֶער ַמאכְׁ נְׁ עֶלעגְׁ
ֶצע ַעזּות, ָאֶבער ֶער אִ  ט ַארֹויס ַזיין ַגאנְׁ ט ֶער ִאיז ִׁשיכֹור אּון ֶער ֶגעבְׁ ט ִׁשיכֹור, ַווייל ֵאייֶנער ָוואס ִאיז ֶבֱאֶמת ִׁשיכֹור זּוכְׁ ַלל ִניׁשְׁ יז ֶבֱאֶמת ִבכְׁ

ֶׁשעֶּפעֶנען ֵקייֶנעם. ט צּו טְׁ  ִניׁשְׁ
 

רּוְך ָמְרְדַכיָהָמןָארּור   , ּבָ

ט  ָמָרא ָזאגְׁ ִגיָלה ז'( ִדי גְׁ סּוֵמי )מְׁ ֹלא ָיַדע בֵ ַחָייב ִאיִניׁש ִלבְׁ ָיא ַעד דְׁ פּורְׁ ט  ָהָמןין ָארּור בְׁ ִליָט"א ַאז ָדאס קּומְׁ ט מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ ַכי, ָזאגְׁ דְׁ ָברּוְך ָמרְׁ לְׁ
סּוָגל ַאז ַא ִאיד ָזאל ִזיְך ֶקעֶנען גּוט ַאַריין ֶנעֶמען ִאין ָקאּפ ַאז ַא ֶּפעִציֶעל מְׁ ֶנען ַאז ּפּוִרים ִאיז סְׁ ז ֶלערְׁ ֶטער צּום אּונְׁ ׁשְׁ ט ֶדער ֵאייֶבערְׁ ֶלעס ִפירְׁ

ן, ט. גּוטְׁ ֶלעכְׁ  ֲאִפילּו ֶווען ֶעס ֶזעהט אֹויס ַאז ֶעס ִאיז ׁשְׁ

ֶגעֶזעהן ִווי ַאֶלעס ֵגייט ָנא הֹויב ָהאט אֹויסְׁ ִגיָלה ַאז פּון ָאנְׁ ט צּו ַאזֹוי ִווי ִמיר ֶגעִפיֶנען ִאין ִדי ַמֲעֶשה פּון ִדי מְׁ ֵורֹוׁש ֶנעמְׁ ט, ַאַחׁשְׁ ֶלעכְׁ ר ׁשְׁ
תֵ  ֵטייט אֹויף אַ ֶאסְׁ ֶדעם ׁשְׁ ֶדעם ָהאט ֶמען ֶגעֶזעהן ִווי ַאֶלעס ָהאט ִזיְך  ָהָמן ר, ָנאכְׁ ן, ָאֶבער ָנאכְׁ ֶגען ַאֶלע ִאידְׁ ֶרענְׁ בְׁ ָהָרָׁשע ָוואס ִוויל אּומְׁ

ֶגען  ֶגעָהאנְׁ ן, ֶמען ָהאט אֹויפְׁ ט צּום גּוטְׁ ֶטעלְׁ ֶגעׁשְׁ ן ִאיז ֶגעֶווען גּוט. ָהָמןאֹויסְׁ ֶדער, אּון ַפאר ִדי ִאידְׁ  ִמיט ַזייֶנע ִקינְׁ

ט ִזיְך, ֲאִפילּו ֶווען ֶעס ֶזעהט אֹויס ִווי ֶעס גֵ  אּון ן ִאיד, ִאין ֶיעֶדע ַמָצב ָוואס ֶער ֶגעִפינְׁ ט גּוט, ֶעס ֵגייט ָדאס ִאיז ַא ִלימּוד ַפאר ֶיעדְׁ ייט ִניׁשְׁ
ֶטע ׁשְׁ ט ֶדער ֵאייֶבערְׁ ן ַאז ַאֶלעס ִפירְׁ ף ֶמען ִוויסְׁ ן, ַדארְׁ ֶוועֶרע ַצייטְׁ ן, אּון צּום סֹוף ֶוועט ֶמען ֶזעהן ַאז ַאֶלעס אֹויף ִאים ַאִריֶבער ׁשְׁ ר צּום גּוטְׁ

ן. ן צּום גּוטְׁ ֶטעלְׁ ׁשְׁ  ֶוועט ִזיְך אֹויסְׁ
ַׁשט " סּוֵמי ָדאס ִאיז ּפְׁ ָלא ָיַדע בֵ ַחָייב ִאיִניׁש ִלבְׁ ָיא ַעד דְׁ פּורְׁ ט ַאז  ָהָמןין ָארּור בְׁ ַכי", ָדאס ֵמיינְׁ דְׁ ָברּוְך ָמרְׁ ֶוועֶרע ֵסיי לְׁ ט ׁשְׁ ֶווען ֶעס קּומְׁ

ן ָוואס ָדאס ִאיז "ָארּור  ַלייְך, ֵבייֶדע קּוֶמען פּוֶנעם ֶווען ֶעס ֵגייט גּוט ָוואס ָדאס ", אּון ֵסיי ָהָמןַצייטְׁ ַכי", ִאיז ֵבייֶדע גְׁ דְׁ ִאיז "ָברּוְך ָמרְׁ
טֹוָבה. ן ָנאר לְׁ טְׁ ׁשְׁ  ֵאייֶבערְׁ

ׁש, ַאז ֶער ָזאל שְׁ  טְׁ ן ֶמענְׁ ֶגען ַפארְׁ ֶרענְׁ ֵרייֶען ִאין יֹום טֹוב ּפּוִרים בְׁ ֶקען אּון ִזיְך פְׁ ִרינְׁ ף ָדאס טְׁ ֶקען אּון ָדאס ַדארְׁ ִדיג ֶגעֶדענְׁ ַאז ֶדער ֶטענְׁ
ן ַפאר ַזיין טֹוָבה. טְׁ ׁשְׁ ֶטער ִאיז ִמיט ִאים, אּון ָוואס ֶעס ֶגעֶׁשעהט ִאיז ָנאר פּוֶנעם ֵאייֶבערְׁ ׁשְׁ  ֵאייֶבערְׁ

 וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ִאיז זֹוֶכה צּו ַאַזא יֹום טֹוב ּפּוִרים!
ֵחֶלק י"א ֶעֶרְך ּפּוִרים(  )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ח' וְׁ

 

 

 

   

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
ְרְך 'ֶעֶנען ַא ִמינּוט ְצֵוויי, אּון ִזיְך ַאדּובְ עְדן ָטאג ָזאל ֶמען ַאָראפ'ַגנְ ִמְשָפט'ן, יֶ 

א אֹויף ֶדער ֶרעְדן ִמיְטן ֵאייֶבעְרְשְטן:  אֶשעֶפער, וָׁואס טּוה ִאיְך דָׁ "בַּ
ֶלע גּוֶטע זַּאְכן וָׁואס דּו ֶגעְבְסט אר אַּ אְנק ִדיר פַּ ִמיר,  ֶוועְלט? ִאיְך דַּ

אס , ֶהעְלף ִמיר ִמיט ֶהעְלף ִמיר אֹויף וַּוייֶטער, ֶהעְלף ִמיר ִמיט דָׁ
אס" עְרְשְטן, ַאזֹוי ֶרעְדט ִזיְך ֶיעֶדער דּוְרְך ַזיין ְפִריַוואֶטע ֶלעְבן ִמיְטן ֵאייבֶ  דָׁ

 אּון אֹויף ַאַזא ֶוועג ִאיז ֶמען זֵייֶער ַמְצִליַח ְברּוֲחִניּות ּוְבַגְשִמיּות.
 ַצֶוה תשע"א לפ"ק()ּתֹוְך ַהַנַחל ֵליל שב"ק ּתְ 

*** 
 

ִשיתָׁ  ה' ְועָׁ ם ֹקֶדש לַּ יו ִפּתּוֵחי ֹחתָׁ לָׁ ְחּתָׁ עָׁ הֹור ּוִפּתַּ ב טָׁ  .ִציץ זָׁהָׁ

ֹוי ִווי מֹוַהָרא"ש ְשִליָט"א ָזאְגט ַאז ִדי ִציץ ֵגייט אֹויְך ָאן ַביי ֶיעְדן ִאיד, ַאז
זֹוי ַדאְרף ֶדער ֹכֵהן ָגדֹול ָהאט ִניְשט ֶגעָטאְרט ֵמִסיַח ַדַעת ַזיין פּוֶנעם ִציץ, אַ 

ַעת ֶטעְנִדיג פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ִניְשט ֵמִסיַח דַ ער ִאיז ְטַראְכְטן ְש ֶיעדֶ 
 ַזיין פּון ִאים.

ה',ַאזֹוי ַווייט ַאז,  ם ֹקֶדש לַּ יו ִפּתּוֵחי ֹחתָׁ לָׁ ְחּתָׁ עָׁ ַאז ֶעס ָזאל ַמָמש  ּוִפּתַּ
ִאיז צּוֶגעבּוְנְדן צּום ַזיין ַאַריין ֶגעְקִריְצט אֹויְפ'ן ְשֶטעְרן ַאז ֶדער ֶמעְנְטש 

 .עְבט ִמיְטן ֵאייֶבעְרְשְטןֵאייֶבעְרְשְטן, ַאז ֶדער ֶמעְנְטש לֶ 
ָזאְלן אֹויְך  , ַאז זֵייַאְנֶדעֶרע ֶמעְנְטְשן ִזיְך ָאְפֶלעְרֶנען פּון ֶדעם ֶוועְלןאּון 

 ָאְנֵהייְבן צּו ֶרעְדן ִמיְטן ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ֶלעְבן ִמיְטן ֵאייֶבעְרְשְטן.
 

 ַצֶוה תשס"ח לפ"ק()ּתֹוְך ַהַנַחל ֵליל שב"ק ּתְ 
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 מוסדותינו הק' ~ ~ נייעס אינערהאלב
 ד דףפון  המשך

 

די לעצטע שטיק צייט גייט נישט דורך א וואך וואס עס זאל נישט זיין 
 נאך א חתן אין ישיבה.

און ווי באקאנט איז דאס די ברכה און הבטחה וואס מוהרא"ש האט 
וואס וועלן ענדיגן פערציג מאל מסכת תענית  צוגעזאגט אז די בחורים

וועלן א חתן ווערן, און אזוי ווי די בחורים האבן זיך צוגעכאפט דערצו, 
 ווערן ברוך ה' חתנים אין ישיבה מדי שבוע.

די וואך איז נאך א בחור א חתן געווארן למזל טוב דאס מאל איז דאס 
מאל  101מסיים צו זיין החתן נחום ברילל נ"י, חתן דידן האט זוכה געווען 

 מסכת תענית.
בות, אין אלע ידי נייעס האט שטארק אויפגערידערט די עולם היש

ישיבות איבער דער גארער וועלט זעהט זיך אן א שטארקע התעוררות צו 
ערטער בחורים האבן אנגעהויבן לערנען דלערנען מסכת תענית, הונ

בזכות דעם טרעפן  מסכת תענית מיטן ציהל צו ענדיגן פערציג מאל, און
 די ריכטיגע זיווג הקרוב ממש.
יעם חתן אז ער זאל זוכה זיין אויפצושטעלן יוואונטשן מיר אלע פארן נ

 א בית נאמן בישראל, דורות ישרים ומבורכים מיט אלעס גוט'ס, אמן.
 אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחת!

*** 

 מעןאנשי שלומינו וועלן זיך צוזאם קו
 ביי מוהרא"ש אום פורים

יארן וועט מען זיך דאס יאר אויך צוזאם קומען ביי  עאזוי ווי אל
 מוהרא"ש שליט"א אין בית המדרש זיך צו פרייען לכבוד היום.

די סעודה וועט זיך אנהייבן בעזהש"י אום זעקס דרייסיג נאכמיטאג, 
 כט שעה'ן.נאכגעפאלגט מיט ריקודין בשירה וזמרה ביז אין די שפעטע נא

 ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר!
*** 

 אנשי שלומינו נעמען אהיים
 די פושקע פון מוסדותינו הק'

אין בעפארברייטונג צום יום טוב פורים האט מען יעצט געמאכט 
 פרישע פושקעס פאר אונזערע מוסדות.

אזוי ווי עס איז איינגעפירט אין אלע דורות ביי אידישע קינדער צו האבן 
א פושקע אינדערהיים, און אריין ווארפן צדקה בכל עת מצוא, פארן ליכט 

 בענטשן, און צו יעדע עת רצון.
"יתן צדקה בשתי ידים, ויהיה )ספר המדות, צדקה, כז( דער רבי זאגט 

ביידע הענט, אז די תפלות זאלן מען געבט צדקה מיט  -תפלתו נשמעת" 
ווערן אנגענומען, און דערפאר ווען מען וויל פועל'ן סיי וואס, ווארפט מען 

 אריין אין פושקע עטליכע פרוטות און מען פועל'ט אלעס גוט'ס.
ווי איז נאך דא אזא צדקה ווי צו העלפן אונזערע מוסדות, וואס די 

ט איין איינציגע ציהל, מוסדות זענען געווארן אויפגעשטעלט נאר מי
אריינצוברענגן דעם אייבערשטנ'ס נאמען אויף די וועלט, אזוי ווי דער רבי 

 לערנט אונז.
איז דאך זיכער אז ווער עס העלפט דעם אייבערשטנ'ס מוסדות, וועט 

 אים דער אייבערשטער באצאלן מיט אלעס גוט'ס.
מען  און דערפאר צוליב די גרויסע נאכפראגע אויף פושקעס, האט

יעצט געלאזט מאכן א פרישע שיפמענט פון פושקע, צו קענען נאכקומען 
 דעם פארלאנג.

-743 צו באקומען א פושקע אדער צו אויסליידיגן א פושקע, רופט
279-4479. 

 והלך לפניך צדקיך!

 
 

 

 ישראל לטוב ומזל טוב יהא לנו ולכימן ס
 

 הארציגע מזל טוב פארמיר וואונטשן א 
 

 א"ליטש ואל ראטהי ג"רהה
 ישיבתינו הקדושהראש 

 

 למזל טוב ינגלאפון זיין  טדי געבורו צ
 

נחת אידיש אייבערשטער זאל העלפן אז ער זאל זעהן אסאך ער ד
 אמן ,זיינע קינדער געזונטערהייטדעם קינד און פון אלע פון 

 

ון אנשי וויל לאדענען אלע מיינע חברים וידידים אאיך 
 שמחתצו משתתף זיין אין די שלומינו זיך 

 זכרשלום 
 וועט פארקומען דעם שבת קודש איןוואס 

 רש היכל הקודש ברסלבהמדבית 
27 Skillman St. 

 

 ראטהיואל 

 

 ?דּו ִזיְנְקְסט ִאין חֹובֹות

 



 ד
 

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

 Breslevcenter@gmail.com פארבינט אייך צו:
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 מוסדותינו הק' ~ ~ נייעס אינערהאלב
 

 והחוט המשולש לא במהרה ינתק

 מיט שבע ברכות הכנסת ספר תורה, חנוכת הבית,
 פארגעקומען אינעם נייעם בית המדרש "היכל הקודש"

 אין וויליאמסבורג
דעם דינסטאג איז פארגעקומען א שיינער מעמד הכנסת ספר תורה אינעם נייעם בית 
המדרש היכל הקודש אין וויליאמסבורג אינאיינעם מיט די חנוכת הבית פארן בית 

 המדרש וואס האט לעצטנ'ס געעפענט די טויערן.
ווי שוין געמאלדן האט זיך געעפנט די נייע בית הצדרש אויף די אנדערע זייט 

ויליאמסבורג ווי אידן זאלן זיך קענען צוזאמקומען און זיך מחזק זיין מיטן רבינ'ס ו
 לימודים.

וינקל ווי אין א קורצע צייט האט זיך דער בית המדרש קונה שם געווען אלץ א טייער ו
ון רבי'ן, און ברוך ה' אז עס פודת ה' מיט די היליגע עצות במען קען זיך שטארקן בע

הבית המדרש מיט פילע אידן וואס קומען מיטהאלטן די תפלות  ווערט נתרבה ספסלי
 ושיעורים.

יעצט איז פארגעקומען די חנוכת הבית אינאיינעם מיט א הכנסת ספר תורה, און 
וואס האט חתונה הי"ו גלייכצייטיג א שבע ברכות פאר מו"ה מאיר דוד פארקאש 

 געמאכט א טאכטער עב"ג בן הרה"ג אב"ד אשוואר מאנסי שליט"א.
ען האט אריינגעברענגט די ספר תורה און מען האט געטאנצן און זיך געפריידט מ

 לכבודה של תורה.
דערנאך איז פארגעקומען די סעודה, מוהרא"ש שליט"א האט זיך משתתף געווען און 

 גערעדט דברות קודש.
 שישו ושמחו בשמחת התורה!

*** 

 עולם הישיבות רידערט מיט די פרייליכע נייעסן

ולם הישיבות איז לעצטנ'ס די געשפרעך פון טאג די פרייליכע נייעסן פון די אין די ע
 חתנים בישיבתינו הקדושה.

 

 ג בדף המשך

 קול ברסלב
 

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

 

 אויך קען מען מיטהאלטן
 דעם שיעור יעדע וואך

 אפ-מיט א לייוו הוק

212-444-1111 

 ספרי ברסלב
 

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

 ברסלב ריספאלע 
27 Skillman St. 

 743-133-3114אדער רופט 
 

 סימן טוב ומזל טוב
 

 פאר מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב
 

 נ"י חום בריללנ הבחור החתן
 

 וואס איז א חתן געווארן עב"ג למזל טוב
 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז עס זאל 
דורות ישרים  זיין א קשר של קיימא,

 ומבורכים, אמן

 מזלא טבא וגדיא יאה
 

 הארציגע מזל טוב פארמיר וואונטשן א 
 די תלמוד תורהמנהל פון די 

 ו"יה רדכי שאול יעקב אינדיגמ ה"ומ
 פון זיין צווילינג למזל טוב טדי געבורו צ

 אינגל מיט א מיידלא 
אייבערשטער זאל העלפן אז ער זאל זעהן ער ד

 אסאך נחת פון זיינע קינדער געזונטערהייט
 

 באחד באדר משמיעין על השקלים
 
 

ט נעמט מוהרא"ש שליט"א צוזאם יעדע יאר "קמחא דפסחא" צו העלפן די ווי באקאנ
 משפחות אין יבניאל צו האבן אויף יום טוב פסח.

 

 054די שטעטל האט זיך שוין ברוך ה' זייער ציוואקסן, עס האלט שוין היינט ביי איבער 
ן משפחות כן ירבו, און מיט דעם האט זיך אויך פארמערט די געברויך פון צושטעל

 "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 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 

 !ֵרייִליְך ָּפִניםַא ֶלעְכִטיג פְ 
 

 



 א
 

 

 גליון היכל הקודש
 וועכענטליכע גליון ארויסגעגעבן דורך

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

 
 

 זמנים
 5:03הדלקת הנרות......................

 7:30................................מוצש"ק
 8:24....סוף זמן ק"ש....................
 שיעורים כסדרן

 ק"נשבת .................בבלי.............
 ........נזיר כ"ח.................ירושלמי

 'ופרק  .....אהלות...תוספתא........
 
 
 
 

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

י א כִּ שָׁ ֵאל ְבֵני ֹראש ֶאת תִּ ְשרָׁ י ֶדער ,יִּ יקּוֵטי) ָזאְגט ֶרבִּ יָמן' א ֵחֶלק ן"מֹוֲהר   לִּ ( א"קי סִּ

ֵאל'יִּ  ֵני'בְ  אש'רֹ  יז ְשרָׁ י" ֵתיבֹות ָראֵשי אִּ אְרֶקעְרט אּון ;"ֶרבִּ ים'רְ , פ  עִּ  ֹחֶשךְ 'בְ  שָׁ
יז ,'(ב' א ְשמּוֵאל) מּודָׁ 'יִּ  י" יבֹותתֵ  ָ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 ים ק  , ְרָשעִּ
י ֵבייֶדע ים ֶזעֶנען ס'ֶרבִּ יקִּ דִּ י, צ  ילּוק דִּ יז חִּ יי ָנאר אִּ י ב  ים דִּ ידִּ י ֵאיין, ֲחסִּ יז ֶרבִּ יי אִּ  ב 

ים י" אִּ א כִּ שָׁ ְשרָׁ  ְבֵני ֹראש ֶאת תִּ י אֹויף ֵהייְבט ֶער",  ֵאליִּ י פּון ֶקעּפ דִּ יֶשעאִּ  דִּ
יְנֶדער יז ֶער, קִּ ֵזק זֵיי אִּ  אֹויס זֵיי ֶלעְרְנט ֶער, ֵאייֶבעְרְשְטן צּום זֵיי ְבֶרעְנְגט אּון ,ְמח 

ז יב זֵיי ָהאט ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶדער א  ז אּון, לִּ יד רֶיעֶדע א  יק ֶקען אִּ  צּום קּוֶמען צּורִּ
זֹוי אּון ,ְרְשְטןֵאייֶבע  .ֶקעּפ זֵייֶעֶרע אֹויף ֶער ֵהייְבט א 
ויֶדער יז וִּ ן ָדא אִּ ְנֶדעֶרע א  י א  ילּו ,ֶרבִּ יז ֶער ֲאפִּ יק א   אֹויךְ  אִּ דִּ  ָהאט ֶער ָאֶבער, צ 
יְשט י נִּ ים ז ייֶנע פ אר אֹויְסצּוֶלעְרֶנען ח  כֹ  דִּ ידִּ ים ז יין אֹויךְ  ָזאְלן זֵיי ֲחסִּ יקִּ דִּ  אּון, צ 

אררְ ֶדע יז פ  ים" אִּ עִּ מּו ְבֹחֶשךְ  ְרשָׁ י ,"יִּדָׁ ים דִּ ידִּ ייְבן ֲחסִּ יט ְבל  ְשעּות זֵייֶער מִּ יט ,רִּ  מִּ
יט אּון ,חֹוֶשךְ  זֵייֶער ְמיֹונֹות זֵייֶעֶרע מִּ  .דִּ

אר אְרף ֶדעְרפ  ז א זּוְכן ֶמעְנְטש א   ד  יק א  דִּ ים ֶקען ָוואס צ  ז ,ָקאּפ ֶדעם אֹויְפֵהייְבן אִּ  א 
ן ז יין צּו ז יין זֹוֶכה אֹויךְ  ָזאל ֶער יֶכער א  יד ֶעְרלִּ יק א   אּון אִּ דִּ  .צ 

 (ק"לפ ס"תש אשָ תִּ  שדֶ קוֹ  תבָ ש   יללֵ  לח  נ  ה   ךוֹ ת)

*** 
 

יר שִּ ל יְַּרֶבה ֹלא ֶהעָׁ דַּ יט ֹלא ְוהַּ ית יְַּמעִּ ֲחצִּ מַּ ֶקל מִּ שָׁ ֵתת הַּ ת ֶאת לָׁ ' ה ְתרּומַּ
ֵפר ל ְלכַּ ָרא ,נְַּפֹשֵתיֶכם עַּ ז ָזאְגט א"יטָ לִּ ְש  ש"מֹוה  ֵמז קּוְמט ָּפסּוק ֶדער א   ז יין ְמר 

י ֶדער ָוואס ָדאס יקּוֵטי) ָזאְגט ֶרבִּ יָמן' א ֵחֶלק ן"מֹוֲהר   לִּ ז( ב"רפ סִּ אְרף ֶמעְנְטש א   א   זִּיךְ  ד 
ֵלייְנס ן א  ף ז יין ד  ילּו, ְזכּות ְלכ  אְטר אְכט ֶמעְנְטש א   ֶווען ֲאפִּ יךְ  ב  ז ֶזעהט ֶער אּון זִּ  א 

יז ֶער אְרף, ֵאייֶבעְרְשְטן פּוֶנעם ו וייט אִּ  ֶער ָוואס ז אְכן גּוֶטע ֶעֶּפעס אֹויְפזּוְכן ֶער ד 
יךְ  אּון, ָהאט יט ְפֵרייֶען זִּ  ֶהעְלְפן ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶדער ֶוועט סְט'ֶדעָמאלְ  אּון, ֶדעם מִּ

ז אֶקע ֶוועט ֶער א  ֶלעס אּון ,וואֹויל ז יין ָאְנֵהייְבן ט   .גּוט ז יין ֶוועט א 
יקּוֵטי) ָזאְגט ָנָתן' ר ְשרֹות רּומֹותתְ  ,ֲהָלכֹות לִּ ע  ז'( ג ֲהָלָכה ,ּומ  יָקר ֶדער א  יָבה עִּ אְרָוואס סִּ  פ 
יז ֶמעְנְטש א   יז ,ֵאייֶבעְרְשְטן פּוֶנעם ו וייט אִּ ויל ֶער ו וייל ָנאר אִּ ייךְ  וִּ  ֶער, ְשֵלימּות ְגל 

ויל ייךְ  וִּ ן ז יין ְגל  יֶכער א  יד ֶעְרלִּ ויְסן ָזאל ֶמעְנְטש א   ֶווען ָאֶבער, אִּ ז וִּ ילּו א   א   ֲאפִּ
ייט יְגק  יז ְקֵליינִּ יים ָחשּוב אֹויךְ  אִּ יט ָאְנֶגעהֹויְבן ֶער ָוואְלט, ֵאייֶבעְרְשְטן ב   ְקֵלייֶנע מִּ

ָּפאר ֶגעְבן, ז אְכן ְשנ יוֹ  ֵּפֶרק א   ָזאְגן, ְצָדָקה פ אר ְּפרּוטֹות א  ף א  , תמִּ  אּון, ְגָמָרא ד 
ייְכן ָדאס י אּון, ְגל  ייְטן דִּ יק  ים ֶוועְלן ְקֵליינִּ ז ֶהעְלְפן אִּ ן ז יין סֹוף צּום ֶוועט ֶער א   א 
יֶכער רעֶ 'ֱאֶמת יד ֶעְרלִּ  .אִּ
י אּוְנז קּוְמט ָדאס ְצָוה דִּ ית פּון מִּ ֲחצִּ ֶשֶקל מ  ֵמז ה  יר, ז ייט ֵאיין פּון, ז יין ְמר  שִּ   ֹלא ֶהעָׁ

 

 

 ב בדף שךהמ

 (22) 22,  גליון 2שנה                                                               קלפ" גתשע"שנת , אדר כ', פרשת פרה, תשאפרשת 

 
רָׁא"ש יחֹות מֹוהַּ  שִּ

אְפן ְנקּודֹות טֹובֹות  ~ ייְנכַּ רַּ  ~ אַּ
 

ַא ֶמעְנְטׁש ַדאְרף ַזיין ֵזייֶער ְקלּוג אֹויף ֶדער 
ער ֶער ֶוועְלט, אּון ֶזעהן ַאַריין צּו ַכאְפן ִווי מֶ 

ֶקען ֲעבֹוַדת ה', ֶווען ֶער ָהאט ַא ִמינּוט ַצייט, 
ַדאְרף ֶער ַאַריין ַכאְפן ָנאְך ַאִביְסל ֶלעְרֶנען 
ּתֹוָרה, ָנאְך ַאִביְסל ְּתִפָלה, ָנאְך ַאִביְסל ֶרעְדן 
צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ָנאְך ַאִביְסל ִמְצֹות ּוַמֲעִשים 

ָמאל קּוֶמען ַא ַצייט טֹוִבים, ַווייל ֶעס ֶוועט ַא
ָוואס ֶמען ֶוועט ֵזייֶער ֲחָרָטה ָהאְבן אֹויף ִדי 
ֵטייֶעֶרע ַצייט ָוואס ֶמען ָהאט ַפאְרְבֶרעְנְגט אֹויף 

 ִדי ֶוועְלט.
ַאַסאְך ָמאל ַכאְפט ֶמען ִניְׁשט ִווי ִדי ַצייט 
לֹויְפט ַאִריֶבער ִמיט ָגאְרִניְׁשט, ָדא ֶרעְדט ֶמען 

מּוֶעְסט ַנאִריְׁשַקייְטן, ָדא ָחלֹוְמ'ט אּון ֶמען ְׁש 
ַאִריֶבער, לֹויְפט ֶמען ְסַּתם ַאזֹוי, אּון ִדי ַצייט 

אּון ֶמען ַכאְפט ִניְׁשט ַאז ִאין ִדי ַצייט ָוואְלט 
ֶגעֶקעְנט ַאַריין ַכאְפן ַאזֹויִפיל גּוֶטע  ָדאְךֶמען 
 ַזאְכן.

ִדי ַצייט לֹויְפט ַאִריֶבער אּון ֶעס קּוְמט 
ֶזעהן ַאז ף אְר דַ ֵקייְנָמאל ִניְׁשט צּוִריק, אּון ֶמען 

ֶמען ָזאל ִניְׁשט ַאָמאל ֲחָרָטה ָהאְבן ַפאְרן 
 ַפאְרְבֶרעְנְגן ִדי ַצייט.

 ַא ָוואְגן ִמיט ֵחֶלב...

ֶדער דּוְבֶנער ַמִגיד זי"ע ָהאט ֶגעָזאְגט אֹויף 
 ֶדעם ֵזייֶער ַא ֵׁשייֶנע ָמָׁשל.

ִאיד ַאן ָאִריַמאן,  ֶעס ִאיז ַאָמאל ֶגעֶווען ַא
ֶער ָהאט ַמָמׁש ָגאְרִניְׁשט ֶגעַהאט צּו ְׁשֵפייְזן ַזיין 
ַפאִמיְלֶיע, ֵאייְנָמאל ָהאט ֶער ֶגעֶהעְרט ַאז 

חֹוֶׁשְך ָדאְרט ֶקען ֶמען ְטֶרעְפן  ָהֵריאּוְנֶטער ִדי 
ָגאר ַאַסאְך ֵטייֶעֶרע ִדיַמאְנט ְׁשֵטייֶנער אּון 

ואְרְפן ִזיְך ָדאְרט ַארּום ִדי ְבִריְלַיאְנְטן, ֶעס וַ 
ְׁשֵטייֶנער ִווי ִדי ַזאְמד, אּון ֶמען ֶקען ִאין ַא 

 קּוְרֶצע ַצייט ֶוועְרן ַא ְגרֹויֶסער עֹוֶׁשר.
ֶווען ֶער ָהאט ָדאס ֶגעֶהעְרט ָהאט ֶער 
ָאְפֶגעַמאְכט ַאז ֶער ֶוועט ִזיְך ַארֹויס ָלאְזן אֹויְפ'ן 

ל, ֶאְפָׁשר זָ מַ רּוִביְרן ַזיין ֶוועג ַאִהין, ֶער ֶוועט פְ 
ָדאְרט ֶוועט ֶער ַמְצִליַח ַזיין, אּון ֶער ֶוועט 
ֶקעֶנען ַאֵהיים ְבֶרעְנְגן ֶגעְלט צּו ְׁשֵפייְזן ַזיין 

 ַפאִמיְלֶיע.
 

 ב בדף המשך
 



 ב
 

רָׁא"ש יחֹות מֹוהַּ  שִּ

ען ָנאְך ַא ְׁשֶוועֶרע ְנִסיָעה פּון ָוואְכן ַלאְנג ִאיז ֶער ָאְנֶגעקּומֶ 
ֶזעהן ַאז ֶעס ִאיז עגֶ ַאִהין אּוְנֶטער ִדי ָהֵרי חֹוֶׁשְך, אּון ֶער ָהאט 

ַטאֶקע ֱאֶמת ָוואס ֶער ָהאט ֶגעֶהעְרט, ֵטייֶעֶרע ְׁשֵטייֶנער אּון 
ְבִריְלַיאְנְטן ַוואְלֶגעְרן ִזיְך ָדאְרט אֹויף ֶדער ֶעְרד אּון ֵקייֶנער 

ֵהייְבן, ֶעס ִאיז ִבְכַלל ִניְׁשט ִקיֶמעְרט ֲאִפילּו ִניְׁשט ֵזיי אֹויף צּו 
ָחׁשּוב ַביי ִדי ֶמעְנְטְׁשן ָדאְרט, ָדאְרט ִאיז ַאן ַאְנֶדעֶרע ַזאְך 
ֶגעֶווען ֵזייֶער ָחׁשּוב, ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ֵחֶלב, ַווייל ַאזֹוי ִווי 
ָדאְרט ִאיז ָדאְך ֵאייִביג טּוְנְקל, ַדאְרף ֶמען ָדאְך ָהאְבן ַאַסאְך 

ָוואס ֶמען ַמאְכט פּון ֵחֶלב, אּון ֶדעְרַפאר ִאיז ָדאס ֵזייֶער  ִליְכט
ָחׁשּוב ָדאְרט, אּון ִדי ִעיָקר ַעִׁשירּות אּון ֲחִׁשיבּות ָדאְרט ִאיז 
ֶווער ֶעס ָהאט ֶמער ֵחֶלב, ַפאר ֶדעם ָאִריַמאן ִאיז ָדאס ֶגעֶווען 

ְפֶגעַמאְכט ַאז ֵזייֶער ַאן ִאיְנֶטעֶרעַסאְנֶטע ַזאְך, אּון ֶער ָהאט אָ 
ֶער ֶוועט ְבַלייְבן ָדאְרט ַאִביְסל צּוצּוקּוְקן צּו ִדי ַמֲהָלְך פּון ִדי 

 ְפַלאץ ָדאְרט.
ַאזֹוי ִווי ֶער ִאיז ֶגעִזיְצן ָדאְרט ַא ְׁשִטיק ַצייט, ָהאט ֶער 

פּון ִדי צּוִביְסֶלעְך ָאְנֶגעהֹויְבן ִזיְך צּוֶגעֹוואֹויֶנען צּו ִדי ִמְנָהִגים 
ֶמעְנְטְׁשן ָדאְרט, אּון ֶער ָהאט אֹויְך ָאְנֶגעהֹויְבן צּו ַהאְנְדֶלען 
ִמיט ֵחֶלב אּון ִליְכט, אּון ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָהאט ֶגעָהאְלְפן 
ַאז ֶער ָהאט ֵזייֶער ֵׁשיין ַמְצִליַח ֶגעֶווען ִאין ִדי ִמְסָחר, אּון ֶער 

ַסאְך ִליְכט, ֶער ִאיז ֶגעָוואְרן ָהאט צּוַזאם ֶגענּוֶמען ָגאר ַא
ָדאְרט ַא ְגרֹויֶסער עֹוֶׁשר, ֶער ָהאט ֶגעַהאט ִפיל ִמיט אֹוְצרֹות 

 פּון ֵחֶלב, אֹויל, אּון ְקנֹויְטן.
ִאיְנְצִוויְׁשן ִאיז דּוְרְכֶגעָלאְפן ַאַסאְך ָיאְרן, אּון ֶדער ֶמעְנְטׁש 

ן צּוִריק ָפאְרן צּו ַזיין ָהאט ׁשֹוין ָאְנֶגעהֹויְבן צּו ְטַראְכְטן פּו
ַלאְנד, ֶער ָהאט ָדאְך ָדאְרט ַא ַווייב אּון ִקיְנֶדער ָוואס ַוואְרְטן 
אֹויף ִאים, ֶיעְצט ֶקען ֶער ׁשֹוין ַאֵהיים ָפאְרן אּון ֵזיי ַווייְזן ַזיין 
ְגרֹויס ַעִׁשירּות ָוואס ֶער ָהאט ָדא צּוַזאם ֶגענּוֶמען, אּון ַאזֹוי 

עֶנען ֲחתּוָנה ַמאְכן ַזייֶנע ִקיְנֶדער ִמיט ְגרֹויס ָכבֹוד ֶוועט ֶער קֶ 
 אּון ַעִׁשירּות.

ֶער ָהאט ֶגענּוֶמען ַא ִריִזיְגן ָוואְגן, אּון ֶעס ָאְנֶגעִפיְלט ִמיט 
ִדי ַאֶלע אֹוְצרֹות פּון ֵחֶלב ָוואס ֶער ָהאט ָדאְרט צּוַזאם 

ָדאְרט ַאייְנֶגעקֹויְפט ֶגעְקִליְבן, ַזייֶנע ְפַרייְנד ָוואס ֶער ָהאט 
ַזייֶעְנִדיג ַא עֹוֶׁשר אּון ְמכּוָבד'יֶגער ֶמעְנְטׁש, ָהאְבן ִאים 
ֶגעָהאְלְפן ָאְנָלאֶדעֶנען ִדי ָוואְגן צּו ֶקעֶנען ָפאְרן, ָאֶבער ֶווען 
ֶער ָהאט ֶגעהֹויְבן צּו ָפאְרן ָהאט ֶמען ֶגעֶזעהן ַאז ִדי ָוואְגן 

ֵרייֶען פּוֶנעם ְגרֹויְסן ַלאְסט, ָהאְבן ַזייֶנע ֶוועט ִזיְך ִאיֶבעְרדְ 
ֲחֵבִרים צּוַזאם ֶגענּוֶמען ְׁשֵטייְנְדֶלעְך פּון ִדי ַגאס אּון ֶעס 
אּוְנֶטער ֶגעֵלייְגט אּוְנֶטער ִדי ֵחֶלב ַאז ֶעס ָזאל ִליְגן ְגַלייְך, אּון 

ר ִזיְך ֶעס ָזאל ִזיְך ִניְׁשט ִאיֶבער ְדֵרייֶען, אּון ַאזֹוי ָהאט עֶ 
 ַארֹויס ֶגעָלאְזט אֹויְפ'ן ֶוועג צּוִריק צּו ַזיין ַלאְנד.

ֶרעְנְגט?  ָוואס ָהאְסטּו ָדא ֶגעּבְ

ֶווען ֶער ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען ַאֵהיים, ִאיז ִדי ַגאְנֶצע ְׁשָטאט 
ַארֹויס ֶגעקּוֶמען ִאים ְמַקֵבל ָפִנים ַזיין ִמיט ַזיין ַווייב אּון 

 רֹויס ָנאְכֶדעם ָוואס ֶמען ָהאטָחה ִאיז ֶגעֶווען גְ ִקיְנֶדער, ִדי ִשמְ 
ִאים ׁשֹוין ִניְׁשט ֶגעֶזעהן ַפאר ַאזֹויִפיל ָיאְרן, ֵזיי ָהאְבן ִאים 
 ֶגעְפֶרעְגט ִווי ַאזֹוי ֶער ָהאט ַמְצִליַח ֶגעֶווען, אּון ֶער ָהאט ֵזיי 

 

ֶיעְצט ֶוועל ִאיְך ַאייְך ׁשֹוין ֶקעֶנען ְׁשֵפייְזן ְבָכבֹוד ּוְבֶריַוח, אּון ִאיְך ֶוועל ׁשֹוין ֶקעֶנען ֲחתּוָנה ַמאְכן "עֹוֶׁשר, ֶדעְרֵצייְלט ַאז ֶער ִאיז ֶגעָוואְרן ָדאְרט ַא ְגרֹויֶסער 
 א.א.וו. "ִדי ִקיְנֶדער

ַאֵהיים ֶגעְבֶרעְנְגט, אּון ָנאְך ֶעְטִליֶכע ִמינּוט ָוואס ֶער ָהאט ִזיְך ַזיין ִמְׁשָפָחה ָהאט ׁשֹוין קֹוים ֶגעַוואְרט צּו ֶזעהן ִדי ְגרֹויֶסע ַעִׁשירּות ָוואס ֶער ָהאט 
ֶער ָהאט ֵזיי ֶגעִפיְרט צּו ִדי ֶוועֶגעֶנער, ֶער ָהאט  ָאְפֶגערּוהט פּון ִדי ְׁשֶוועֶרע ֶוועג, ָהאט ֶער ֵזיי ַארֹויס ֶגענּוֶמען צּו ַווייְזן ָוואס ֶער ָהאט ַאֵהיים ֶגעְבֶרעְנְגט,

 ָראפ ֶגענּוֶמען ִדי צּוֶדעק, אּון ֵזיי ֶגעִוויְזן ָוואס ֶער ָהאט ֶגעְבֶרעְנְגט.ַא
ֶגעֶרע ִווי ִדי ֶטַבע פּון ֵחֶלב ִאיז ַאז ָנאְך ַא ֶלענְ ֵזיי קּוְקן אּון וואּוְנֶדעְרן ִזיְך, ָוואס ַווייְזט ֶער אּוְנז ָדא? ֵזיי ֶזעהן ִפיל ִמיט ַאְלֶטע ַפאְרְׁשטּוְנֶקעֶנע ֵחֶלב, 

יְׁשט צּו ְׁשִפיְרן ִדי ְׁשֶוועֶרע ְגרֹויְך ָוואס ִאיז ִניְׁשט ַצייט ֶוועְרט ֶעס ַפאְרָדאְרְבן אּון ֶעס ַבאקּוְמט ַא ְׁשֶוועֶרע ְגרֹויְך, ֵזיי ָהאְבן ֶגעַדאְרְפט צּוַהאְלְטן ִדי ָנאז נִ 
ען צּו ָזאְגן ָוואס ַפאַרא ַעִׁשירּות ֶער ָהאט ַאֵהיים ֶגעְבֶרעְנְגט, אּון ֵזיי ַפאְרְׁשֵטייֶען ִניְׁשט ָוואס ָדא ֵגייט ֶגעֶווען צּום אֹויְסַהאְלְטן, אּון ֶער ִאיז ָנאר ַפאְרנּומֶ 

 ָפאר, ִאיז ֶער ְמׁשּוֶגע ֶגעָוואְרן ל"ע?
ְך אּון ָדאְרט ִאיז ֵחֶלב ֵזייֶער ֵטייֶער, אּון ִדי ַגאְנֶצע ַעִׁשירּות ֶוועְנְדט ִזיְך ָהאט ֶער ֵזיי ָאְנֶגעהֹויְבן ַמְסִביר צּו ַזיין, ַאז ֶער קּוְמט ֶיעְצט פּון ִדי ָהֵרי חֹוׁשֶ 

 חֹוֶׁשְך. ִוויִפיל ִליְכט ֶמען ֶקען ָאְנַזאְמֶלען, ָדאס ִאיז ִדי ֵטייֶעְרְסֶטע אּון ָחׁשּוְבְסֶטע ַאְרִטיְקל ָדאְרט אּוְנֶטער ִדי ָהֵרי
ט, ַפאְרֶקעְרט ֶעס ְׁשטּוְנְקט ַאֶוועק, ַמָמׁש ַא ָׁשאד אֹויף ִדי ַאֶלע ְר אר ָוואס דּו ִביְזט, ָדא ִאיז ָדאס ָדאְך ָגאְרִניְׁשט ֶווענַ  ָהאְבן ֵזיי ִאים ֶגעָזאְגט: "דּו

 כֹוחֹות ָוואס דּו ָהאְסט ִדיְך ָאְנֶגעְפָלאְגט ֶדערֹויף".
 ג המשך בדף

   

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
יז ָוואס ֵאייֶנער, יְַּרֶבה יּות עֹוֶשר א   אִּ אךְ  ָהאט ֶער, ְברּוֲחנִּ ס  ְצֹות א  ים אּון מִּ ֲעשִּ  מ 
ים יְשט זִּיךְ  ָזאל ֶער, טֹובִּ אְלְטן נִּ ויְסן ָזאל ֶער ָנאר, ְגרֹויְסה  ז וִּ אְּפן ָנאךְ  ֶקען ֶער א  ייְנכ  ר   א 
אךְ  ס   ,ֶמער א 
י פּון ָאֶבער ְנֶדעֶרע דִּ ל, ז ייט א  דַּ יט ֹלא ְוהַּ ילּו ,יְַּמעִּ אן א   ֲאפִּ ימ  יּות ָארִּ יךְ  ָזאל, ְברּוֲחנִּ  זִּ
יְשט אְלְטן נִּ זֹוי ה  ויְסן ָזאל ֶער ָנאר, ְקֵליין א  ז וִּ ויל ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶדער א  ית" א   וִּ ֲחצִּ  מַּ

ֶשֶקל ילּו, "הַּ אְלֶבע א   ָנאר ֲאפִּ יז ז אךְ  ה  יים ָחשּוב ֵזייֶער אֹויךְ  אִּ  אּון, ֵאייֶבעְרְשְטן ב 
אר יט ְפֵרייֶען ֵזייֶער זִּיךְ  ָזאְלְסטּו ֶדעְרפ  ילּו ו וייל, טּוְסט דּו ָוואס ז אךְ  ְקֵלייֶנע ֶיעֶדע מִּ  ֲאפִּ

יז ֶעס אְלֶבע א   ָנאר אִּ יז ז אךְ  ה  ְלס ָנאךְ  ֶעס אִּ יים ָחשּוב א   .ֵאייֶבעְרְשְטן ב 
ֵפר'לְ " ו וייֶטער ָזאְגט קָּפסּו ֶדער אּון י "ְפשֹוֵתיֶכם'נַּ ' ל'עַּ ' כַּ יז ֵתיבֹות ָראֵשי דִּ ל" אִּ  ",נַּעַּ
י אּון יז ֵתיבֹות סֹוֵפי דִּ ע" אִּ ל" ֵמייְנט ָדאס ",רַּ יךְ  ְשֶלעְכֶטע א   - "רַּע נַּעַּ יז ָדאס, שִּ  אִּ

ֵמז י ֶדער ָוואס ֶדעם אֹויף ְמר  י) ֶדעְרֵצייְלט ָהאט ֶרבִּ ּפּורִּ עֲ  סִּ יֹותמ  ֲעֶשה שִּ ז'( ט מ  יז ֶעס א   אִּ
ם א   ֶגעֶווען אְכן ְפֶלעְגט ֶער, שּוְסֶטער א   ת  יךְ  ְשו ואֶכע מ  יךְ , שִּ יט שִּ  ָאֶבער, ֶעְקן ְדֵריי מִּ

יט ֶגעְפֵרייט ֵזייֶער זִּיךְ  ָהאט ֶער יז ֶדעְרָנאךְ  אּון, ֶדעם מִּ  א   ֶוועְרן צּו צּוֶגעקּוֶמען ֶער אִּ
יְסֶטער ינִּ יבֶ  מִּ ֶלע עראִּ יְסָטאְרן א  ינִּ  .מִּ

יז ָדאס ֵמז אּוְנז ָּפסּוק ֶדער אִּ ל, "ְמר  ילּו ",רַּע נַּעַּ יין אֹויב ֲאפִּ ת ד  ֵשם ֲעבֹוד   אֹויס ֶזעט ה 
וי יךְ  ְשֶלעְכֶטע א   וִּ יךְ  א  , שִּ יט שִּ יְשט ָהאט ֶעס, ֶעְקן ְדֵריי מִּ יין נִּ ם ק  ע   דּו ָאֶבער אֹויב, ט 

יךְ  ֶוועְסט יט ְפֵרייֶען זִּ ן ז יין צּו ז יין זֹוֶכה סֹוף צּום ֶוועְסטּו, ֶדעם מִּ יֶכע ֶער'ֱאֶמת א   רֶעְרלִּ
יד  .אִּ

תֹוָרה ֹזאת) י ה  ָשא כִּ  (ג תִּ

*** 
 

י ֹרתִּ י ֶאת וֲַּהסִּ פִּ יתָׁ  כַּ אִּ י ֶאת ְורָׁ נַּי ֲאֹחרָׁ אּו ֹלא ּופָׁ  ֶגעָזאְגט ָהאט ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶדער ,ֵירָׁ
אר ֵבינּו מֶשה פ  יר ֶוועְסט דּו, ר  יְשט אּון אּוְנְטן פּון ֶזעהן מִּ  ,ָפאְרְנט פּון נִּ

ָרא יטָ  ש"מֹוה  יז א"ְשלִּ יר ָדאס אִּ ְסבִּ וי לֹויט מ  י ֶדער וִּ יקּוֵטי) ָזאְגט ֶרבִּ יָמן' א ֵחֶלק ן"מֹוֲהר   לִּ ( נ"ר סִּ

ז ז ֵווייְסט ֶמעְנְטש א   ֶווען א  ֶלעס א  יְרט א  ְש  ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶדער פִּ ית ָגָחהְבה   ֶקען, ְּפָרטִּ
ֶלעס ֶער אְרֶנעֶמען א  ילּו אּון, פ  ייְטן ְשֶוועֶרע דּוְרךְ  ֵגייט ֶער ֶווען ֲאפִּ ז ֶער ֵווייְסט, צ   ֶדער א 

יְרט ֵאייֶבעְרְשֶטער יֶכער פִּ ֶלעס זִּ  .גּוְטן צּום א 
יז ָדאס ט אִּ ין ְּפש  ֵבינּו מֶשה ,ָּפסּוק אִּ י": עְרְשְטןֵאייבֶ  ֶדעם ֶגעֶבעְטן ָהאט ר  ְרֵאנִּ  נָׁא הַּ
יךְ  ",ְכֹבֶדךָׁ  ֶאת ויל אִּ ייךְ  וִּ ז ֶזעהן ְגל  ֶלעס א  יְרט א   ָהאט, גּוְטן צּום ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶדער פִּ
ים יְשט ֶקען ָדאס: "ֶגעָזאְגט ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶדער אִּ וי ו וייל", ז יין נִּ אְנג וִּ  ֶמעְנְטש א   ל 

יָרה א   ָהאְבן ֶער מּוז, ֶלעְבט ֵלייְנס ֶקעֶנען ָזאל ֶער, ְבחִּ ז ְגֵלייְבן צּו אֹויְסֶוועְלן א  ֶלעס א   א 
יְרט  .ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶדער פִּ

יתָׁ  אִּ י ֶאת ְורָׁ נַּי ֲאֹחרָׁ אּו ֹלא ּופָׁ ז ֵמייְנט ָדאס, אּוְנְטן פּון ֶזעהן ָנאר ֶוועְסט דּו ,ֵירָׁ  א 
יק אֹויף ֶזעהן ֶוועְסטּו ָנאְכֶדעם ז, צּורִּ לֶ  א  יז עסא   ָפאְראֹויס פּון ָאֶבער, גּוט ֶגעֶווען אִּ

אךְ  אֹויְסֶזעהן ֶעס ֶוועט ס  יךְ  ֶוועְסט דּו אּון, ְשֶלעְכט ָמאל א  אְרְפן זִּ אְרְקן ד  יט ְשט   מִּ
ז ְגֵלייְבן צּו, ֱאמּוָנה יְרט ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶדער א  יֶכער פִּ ֶלעס זִּ  .גּוְטן צּום א 

תֹוָרה ֹזאת) י ה  שָ  כִּ  (ח אתִּ

 



 ג
 

יֹות           פּוֵרי סִּ  ֲעשִּ  מַּ
ת ַהֶמֶלךְ  ה א' ֵמַאֵביַדת ּבַ ֶ  ַמֲעש 

 ָפאְרֶזעצּוְנג פּון ְפִריֶער

 ֲאַפְרְסמֹון                      ַנֲהֵרי

ִדי ֵכִלי  
ָדאס ִאיז ִדי ִמָדה פּון ִבָטחֹון, ַווייל ָכאְטׁש ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ִׁשיְקט 

ֶבער ֶעס ֶקען ֶנעֶמען ְׁשֶטעְנִדיג ַאָראפ ַאֶלע גּוֶטע ַהְׁשָפעֹות ַפאְרן ֶמעְנְטׁש, אָ 
ֶער  ,ען ַא ִאיד ָהאט ִבָטחֹוןיז ֶעס קּוְמט ָאן צּום ֶמעְנְטׁש, ָאֶבער ֶווַצייט בִ 

ַפאְרָלאְזט ִזיְך ָנאר אֹויְפ'ן ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאז ֶער ֶוועט ִאים ֶהעְלְפן, ֶדעָמאְלט'ס 
ַבאקּוְמט ֶער ִדי ַהְׁשָפעֹות ִאין ִדי ִריְכִטיֶגע ַצייט ֶווען ֶער ַדאְרף ֶעס, ִווי ֶדער 

ֶווען ִדי אֹויְגן קּוְקן ָנאר  -ֵאֶליָך ְיַשֵברּו  ֵעיֵני ֹכל)ְּתִהִלים קמה, טו( ָפסּוק ָזאְגט 
ֶדעָמאְלט'ס  -צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ְוַאָּתה נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם "ְבִעּתֹו" 

 ַבאקּוְמט ֶמען ִדי ַפְרָנָסה ִאין ַצייט.
 

ֲאִפילּו ֶווען ֶמען ְׁשֵטייט ׁשֹוין ַביים טֹויֶער ַאַרייְנצּוֵגיין,  
ֶטעְרן ֶדעם ֶמעְנְטׁש ָאְנצּוקּוֶמען צּו ֶזעֶנען ָנאְך ַאְלץ ָדא ְמִניעֹות, ַזאְכן ָוואס ְׁש 

 ַזיין ְנָׁשָמה, אּון ִזיְך צּוִריק ֶקעְרן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן.

ַווייל ָדאס ִאיז ַביי  
ְנֶדעֶרע ָסאְרט ְמִניעֹות, ַאְנֶדעֶרע ֶיעְדן ַאְנֶדעְרׁש, ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש ָהאט ַא

ָסאְרט דּוְרְכֶפעֶלער, ֶדער ִעיָקר ַדאְרף ֶמען ָנאר ֶנעֶמען ִדי ִלּמּוִדים ָוואס ִדי 
ֱאֶמת'ֶע ַצִדיִקים ֶלעְרֶנען אֹויס, אּון אֹויְסְׁשֶטעְלן ִדי ֶלעְבן לֹויט ֶדעם, אּון ִזיְך 

ְרן צּוְבָראְכן פּון ַקיין ׁשּום ַזאְך, אּון ַאזֹוי ְשֶטעְנִדיג ְׁשַטאְרְקן אּון ִניְׁשט ֶווע
ֶקען ֶמען זֹוֶכה ַארֹויס צּו ֶנעֶמען ִדי ְנָׁשָמה פּון ִווי ִזי ִאיז ַפאְרַפאְלן ֶגעָוואְרן, 

 אּון צּוִריק קּוֶמען צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן.

ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ִהְתַחְזקּות ָדאס ִאיז  
ַפאר ֶיעְדן ִאיד, ַאז ֲאִפילּו ֶעס ֶקען ֶנעֶמען ֶטעג, ָוואְכן, ֲחָדִׁשים, אּון ָיאְרן, אּון 
ֶמען ֶזעהט ִניְׁשט ֶדעם ֶוועג ִווי ַאזֹוי צּוִריק צּו קּוֶמען צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ֶמען 

ָבר, ָאֶבער אֹויב ֶמען ֶגעְבט ִניְׁשט אֹויף, ֶמען ְבָלאְנְדְזֶׁשעט ַארּום ִווי ִאין ַא ִמדְ 
ְׁשַטאְרְקט ִזיְך אּון ֶהעְרט ִניְׁשט אֹויף צּו ָהאְפן אּון ֶבעְטן, ֶדעָמאְלט'ס ִאיז 
ֶמען צּום סֹוף זֹוֶכה צּו ְטֶרעְפן ִדי ְנָׁשָמה אּון ֶמען קּוְמט צּוִריק צּום 

 ֵאייֶבעְרְׁשְטן.
 

 ֹויף ִדי ֶוועְלט אּון וואֹויל ִאיז ִאים אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט!וואֹויל ִאיז ִאים א
ה א', ש ֶ  ֶ ַלם ַמֲעש  ם ְוִנש ְ  ַבח ָלֵקל ּבֹוֵרא עֹוָלםּתַ

 

 תוך הנחל תרומה תשנ"א( -)נהרי אפרסמון 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מוסדותינו הק' נייעס אינערהאלב
 המשך פון דף ד

 

ווי שוין געמאלדן האט מוהרא"ש געבעטן אלע אנשי 
$ צו 081שלומינו זיך משתתף צו זיין מיט די סכום פון 

 קענען צושטעלן פאר די אידן פון יבנאל אויף פסח.
און מיטן אייבערשטנ'ס הילף האבן זיך אנשי 

און עס איז אריין געקומען שלומינו ווארים אנגערופן 
 גרעסערע סכומים.

ווער עס האט זיך נאכנישט משתתף געווען, קען נאך 
 27אריינברענגן די געלט אין צענטעראלן אפיס אויף 

Skillman St.  808-483-0561אדער רופט. 
*** 

 

קאמפיין אויסצוצאלן  קמחא דפסחא
 די איינגעשטעלטע פאר פסח

, האט מען דאס יאר שוין ווי אין די פארגאנגענע יארן
אויך אנגעהויבן דער קמחא דפסחא קאמפיין, א 
קאמפיין צו אויסצאלן אלע מלמדים און 
איינגעשטעלטע פון מוסדותינו הק' בעפאר דעם יום 

 טוב פסח.
די פארגאנגענע יארן איז דער קאמפיין געקרוינט 
געווארן מיט א געוואלדיגע הצלחה, אלע 

אנצן באצאלט געווארן פאר איינגעשטעלטע זענען אינג
יום טוב, און זיי האבן געקענט צוגיין צום יום טוב מיט 

 רוהיגקייט און ישוב הדעת.
כי עתה הרחיב ה' לנו, מיטן אייבערשטנ'ס הילף 
האבן זיך די מוסדות שטארק פארברייטערט דאס יאר, 
און דערפאר האפן מיר אז דאס יאר וועט זיך דער 

מיט גרויסע סכומים צו עולם נאך שענער אנרופן 
קענען צאלן פאר די חשובע איינגעשטעלטע וואס 
געבן זיך א גאנץ יאר אפ מיט גרויס איבערגעגעבנקייט 

 פאר די טייערע קינדערלעך.
דער קאמפיין ווערט אנגעפירט דורך מו"ה אייזיק 

זאם די נדבות פונעם אפפעל הי"ו, וואס נעמט צו
 .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!
 

 

א"ש רָׁ יחֹות מֹוהַּ  שִּ
זּוְכן ַא ֶוועג ִווי ַאזֹוי ָפטּור צּו ֵזיי ָהאְבן ָאְנֶגעהֹויְבן 

ֶוועְרן פּון ִדי ְסחֹוָרה, ֶעס ָזאל ִניְׁשט ִאיֶבעְרָלאְזן ַא 
ְׁשֶלעְכֶטע ְגרֹויְך אֹויף ִדי ַגאְנֶצע ְׁשָטאט, אּון ֶווען ֵזיי ֶזעֶנען 
צּוֶגעַגאְנֶגען ַאָראפ צּו ֶנעֶמען ִדי ֵחֶלב פּוֶנעם ָוואְגן, ָהאְבן 

ֶמעְרְקט ִווי אּוְנֶטער ִדי ֵחֶלב ִליְגן ַפאְרָוואְרְפן ֵזיי ַבא
ֵטייֶעֶרע ְׁשֵטייְנְדֶלעְך אּון ִדיַמאְנֶטען, ָהאְבן ֵזיי ָאְנֶגעהֹויְבן 
ְׁשַרייֶען קּוק ָוואס דּו ָהאְסט ָדא! דּו ָהאְסט ָדאְך ָדא 
ֵטייֶעֶרע ְׁשֵטייֶנער ָוואס ֶזעֶנען ֶוועְרט ִדי ֶוועְלט'ס ֶגעְלט, 
ֶער קּוְקט אֹויף ֵזיי אּון ָזאְגט: "ִדי ְׁשֵטייֶנער ָהאְבן ִזיְך ָדאְך 
ָדאְרט ַארּום ֶגעָוואְרְפן ִווי ִדי ִמיְסט, ֵקייֶנער ָהאט ֶעס 
ִניְׁשט ֶגעַדאְרְפט, ִאיְך ָוואְלט ֶגעֶקעְנט צּוַזאם ֶנעֶמען פּון 

יר ֲאִפילּו ֶדעם ִוויִפיל ִאיְך ָוואְלט ֶגעָוואְלט, אּון ֶעס ִאיז מִ 
 ִניְׁשט ֵבייֶגעַפאְלן צּו ֶנעֶמען ֶדעְרפּון"...

ָהאְבן ִאים ַזיין ַפאִמיְלֶיע ֶגעָזאְגט: "ַמָמׁש ַא ָׁשאד, ָדאס 
ָהאְסט  ּוָדא ָגאר ַאַסאְך ֶגעְלט, אּון דִאיז ָדאְך ֶוועְרט 

ַאֵהיים ֶגעְבֶרעְנְגט ִדי ַנאִריֶׁשע ֵחֶלב, ָוואס ֶמען ֶקען 
 ט טּוהן ֶדעְרִמיט".ָגאְרִניְׁש 

 ד המשך בדף



 ד
 

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

 Breslevcenter@gmail.com פארבינט אייך צו:
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 מוסדותינו הק' ~ ~ נייעס אינערהאלב
 

 שיינע פורים טיש ביי מוהרא"ש שליט"א
אנשי שלומינו זענען זיך צוזאם געקומען צו די סעודת פורים בי מוהרא"ש, נאך די 
סעודה איז מען ארויס אין א טאנץ בתופים ובמחולות, און געדאנקט דעם 

ההם וואס מיר זענען ניצול געווארן פון אייבערשטן אויף אלע זיינע חסדים, בימים 
 המן הרשע, און מקבל געווען די תורה פון פריש, "קימו וקבלו היהודים".

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 

נדיג נאכאמאל צוריק קומען צום אייבערשטן, זיך אויסרעדן צום אייבערשטן, שטע
 און אזוי וועלן מיר זיכער שטענדיג מצליח זיין.

 והימים האלה נזכרים ונעשים!
*** 

 מוהרא"ש שליט"א פארט קומענדיגע וואך אויף ארץ ישראל
, ווי ער מיטן אייבערשטנ'ס הילף וועט מוהרא"ש פארן נאך שבת אויף ארץ ישראל

 , צו מחזק זיין די ארטיגע אידן.ךווא אוועט זיך אויפהאלטן פאר 
 וועט נישט פארקומען די וועכנטליכע ליל שישי שיעור. ךדי קומענדיגע ווא

 חזק ונתחזק!
*** 

 גענומעןפישיבתינו הק' זייער שיין אויבחורי 
 דורך נדיבי עם בעצם יום הפורים

ם פון ישיבה ארום געגאנגען צו די נדיבים בעם, דעם יום טוב פורים זענען די בחורי
 צוזאמנעמען באשטייערונגען פאר אונזערע מוסדות.

די בחורים זענען אויפגענומען געווארן מיט גרויס פרייד, וויסענדיג פון וועלכע 
עס האנדעלט זיך, א ישיבה ווי די בחורים לעבן מיטן אייבערשטן, א ישיבה ווי ישיבה 

טאג התמדה רבה, בחורים וואס זענען אויסגעצייכנט מיט יעדער בחור לערנט יעדן 
 יראת שמים, מדות טובות, און איידלקייט, וואס מען טרעפט נישט.

עס זענען געווען דריי גרופעס, א גרופע אין וויליאמסבורג, א גרופע אין בארא 
ן די פארק, און א גרופע אין קרית יואל, די בחורים זענען ארויף געגאנגען און געזונגע

 אלע באקאנטע אידישע ניגונים צום אייבערשטן.
עס זענען צוריק געהערט געווארן גאר גוטע גריסן, ווי די חשובע נגידים האבן גאר 

 שטארק הנאה געהאט, און זיך אנגערופן מיט ווארימע סכומים.
מיטן אייבערשטנ'ס הילף איז עס אריבער מיט גאר גרויס הצלחה, דער 

 פן ווייטער.אייבערשטער זאל העל
 ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר!

*** 

 קמחא דפסחא
 פאר די אידן אין יבנאל

דעם יום טוב פורים איז אריינגעקומען גאר שיינע סכומים פאר די קמחא דפסחא 
קאמפיין וואס מוהרא"ש שליט"א נעמט צוזאם פאר די אידן אין יבנאל אז זיי זאלן 

 האבן אויף פסח צו מאכן.
 ג בדף המשך

 קול ברסלב
 

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

 

 אויך קען מען מיטהאלטן
 דעם שיעור יעדע וואך

 אפ-מיט א לייוו הוק

212-444-1111 

 ספרי ברסלב
 

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

 ספריאלע  ונזצו באקומען ביי א
 ברסלב

27 Skillman St. 
 743-133-3114אדער רופט 

 

 סימן טוב ומזל טוב יהא לנו ולכל ישראל
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 שליט"א יואל ראטה הרה"ג
 ראש ישיבתינו הקדושה

 

 פון זיין אינגל למזל טוב שמחת בריתצו די 
ן אסאך אידיש דער אייבערשטער זאל העלפן אז ער זאל זעה

 נחת פון דעם קינד און פון אלע זיינע קינדער געזונטערהייט, אמן
 

 

 

רָׁא"ש יחֹות מֹוהַּ  שִּ
 המשך פון דף ג

 

 ֶעס ַוואְרְפן ִזיְך ִדיַמאְנֶטען אֹויף ֶדער ֶעְרד

ֶדער ִנְמָׁשל ַפאְרְׁשֵטייט ֶיעֶדער ֵאייֶנער, ַא ֶמעְנְטׁש קּוְמט 
ִשים ַאָראפ אֹויף ִדי ֶוועְלט צּו ַהאְנְדֶלען ִמיט ּתֹוָרה ּוִמְצֹות ּוַמעֲ 

טֹוִבים, ָוואס ָדאס ֶזעֶנען ֵטייֶעֶרע ְׁשֵטייֶנער אּון ִדיַמאְנֶטען, 
ָאֶבער ֶווען ֶדער ֶמעְנְטׁש קּוְמט ָאן ָדא, ַפאְרֶגעְסט ֶער ַפאְרָוואס 
ֶער ִאיז ָדא ֶגעקּוֶמען, אּון ֶער ֵלייְגט ַאַריין ְגרֹויֶסע כֹוחֹות צּו 

ֶער קּוְמט צּוִריק אֹויְבן ִאין ִהיְמל ַׁשאְפן ַאַסאְך ֶגעְלט, אּון ֶווען 
אּון ֶמען ְפֶרעְגט ִאים ָוואס ֶער ָהאט ַאֵהיים ֶגעְבֶרעְנְגט, ֵהייְבט 
ֶער ָאן צּו ַווייְזן ִדי ַאֶלע ֶגעְלט ָוואס ֶער ָהאט ִזיְך ַאייְנֶגעַׁשאְפט, 

 ַאֶלע ִבְנָיִנים ָוואס ֶער ָהאט ֶגעקֹויְפט א.א.וו.
ְגט ִאים ָדאְרט, ִדי ַאֶלע ַזאְכן ֶזעֶנען ָדא ָאֶבער ֶמען ָזא

ָגאְרִניְׁשט ֶוועְרט, ֶעס ֵגייט ַא ְגרֹויְך ֶדעְרפּון, ָדא ִאיז ָנאר ָחׁשּוב 
ּתֹוָרה אּון ְּתִפָלה אּון ַמֲעִשים טֹוִבים, ִדי ֵטייֶעֶרע ִדיַמאְנט 

ֶטעג אּון ְׁשֵטייֶנער, אּון ֶמען ֵהייְבט ָאן דּוְרְך צּו קּוְקן ַזייֶנע 
גּוֶטע ְנקּודֹות ָוואס ֶער ָהאט ַזייֶנע ַמֲעִשים, אּון ֶמען ְטֶרעְפט ִדי 

ֶגעטּוהן ִאין ַזיין ֶלעְבן, ָדא ָהאט ֶער ַאַרייְנֶגעַכאְפט ַאִביְסל 
ּתֹוָרה, ָדא ָהאט ֶער ֶגעֶרעְדט ֶעְטִליֶכע ִדיבּוִרים צּום 

ְמַקֵיים ֶגעֶווען ִמְצֹות, אּון ֶמען ַווייְזט  ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ָדא ָהאט ֶער
ִאים, "ֶזעהְסט ִדי ַזאְכן ֶזעֶנען ָדא ָחׁשּוב אּון ֵטייֶער", אּון 
ֶדעָמאְלט'ס ַכאְפט ִזיְך ֶדער ֶמעְנְטׁש ַביים ָקאפ, "ִדי ַזאְכן?! ָדאס 

ֶוועְלט,  ָהאב ִאיְך ָדאְך ֶגעֶקעְנט ַאזֹוי ְגִריְנג ַאַריין ַכאְפן אֹויף ִדי
ִאיְך ָוואְלט ֲאִפילּו ָגאְרִניְׁשט ֶגעַדאְרְפט ַאייְנֵלייְגן, ִאיְך ָוואְלט 
ָדאְך ֶגעֶקעְנט ַאַריין ֵגיין ִאין ֵבית ַהִמְדָרׁש ַדאֶוועֶנען אּון ֶלעְרֶנען 
אּון ְמַקֵיים ַזיין ִמְצֹות, ִאיְך ָהאב ָגאְרִניְׁשט ֶגעוואּוְסט ַאז ִדי 

 זֹוי ָחׁשּוב".ַזאְכן ֶזעֶנען ַא
ָאֶבער ֶדעָמאְלט'ס ִאיז ׁשֹוין צּו ְׁשֶפעט, אֹויף ִדי ֶוועְלט ַדאְרף 
ֶמען ֶזעהן ַאַריין צּו ַכאְפן ִווי ֶמער ּתֹוָרה אּון ִמְצֹות, ִניְׁשט צּו 

 ֶוועְרן ַפאְרֶׁשעְמט אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.

 ִניץ אֹויס ִדי ַצייט!

ִאיֶבער ַביי ֶיעְדן ֶמעְנְטׁש, ֶווען ֶדער ֶדער ָמָׁשל ְׁשִפיְלט ִזיְך 
ֶמעְנְטׁש ָוואְלט ַאַרייְנֶגעְטַראְכט ָוואס ֶעס ִאיז ָחׁשּוב אֹויף ֶיעֶנע 
ֶוועְלט, ָוואְלט ֶער ַאַרייְנֶגעֵלייְגט ַאֶלע ַזייֶנע כֹוחֹות אֹויְסצּוִניְצן 

וייל ֶדער ֶלעְבן ִדי ַצייט ִמיט ּתֹוָרה, ְּתִפָלה, אּון ַמֲעִשים טֹוִבים, וַ 
לֹויְפט דּוְרְך ֵזייֶער ְׁשֶנעל, אּון ָנאְכֶדעם ֶוועט ָנאר ַזיין ָחׁשּוב ִדי 

 גּוֶטע ַזאְכן ָוואס ֶמען ַאַרייְנֶגעַכאְפט אֹויף ִדי ֶוועְלט.
אּון ְסֶפעִציֶעל ַא ִאיְנֶגער ָבחּור ַדאְרף אֹויְסִניְצן ִדי ַצייט 

ּוֶטע ַזאְכן ִווי ַלאְנג ֶער ָהאט ָנאְך ַאַסאְך ַאַרייְנצּוַכאְפן ַאַסאְך ג
ַצייט, אּון ֶדעְרָנאְך ֶווען ֶעס ֶוועט קּוֶמען ִדי ְׁשֶפעֶטעֶרע ָיאְרן 
אֹויף ִדי ֶעְלֶטער ֶוועט ֶער ִזיְך ְמַחי' ַזיין ַאז ֶער ָהאט 

ס אֹויְסֶגעִניְצט ַזייֶנע ִאיְנֶגע ָיאְרן ִווי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין, אּון ָדא
 ֶוועט ִאים ַבאְגֵלייְטן אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.

וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ִניְצט אֹויס ִדי ַצייט, אּון ַכאְפט ַאַריין 
 ָנאר גּוֶטע ַזאְכן ְשֶטעְנִדיג.

 (ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק י"א ֶעֶרְך ְנקּודֹות טֹובֹות)
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ם ֵלב, ב ְוֹכל ִאיש ֲחכַּ ֳהִליאָׁ ְלֵאל ְואָׁ ה ְבצַּ שָׁ ֵאל אּון ָאֳהִליָאב ָהא ְועָׁ ַצלְּ ן בְּ בְּ
ֶטע שְּ ט ַרִש"י ַאז ֶדער ֵאייֶבערְּ ָכן, ָזאגְּ ט ֶדעם ִמשְּ ר ָהאט צּוַזאֶמען ֶגעַמאכְּ

ֵאל פּון ֵשֶבט יְּהּוָדה ַצלְּ ָבִטים, בְּ ֵוויי שְּ ֶפעִציֶעל ֶגענּוֶמען פּון ִדי צְּ ָוואס ִאיז  סְּ
ֶטע ֵשֶבט, אּון ָאֳהִליָאב פּון ֵשֶבט ָדן ָוואס ָדאס ִאיז ַא  ַוואֶכער ִדי ָחשּוב'סְּ שְּ

ן ִאיז ֶיעֶדער ֵאייִניג. ,ֵשֶבט טְּ שְּ ן ַאז ַביים ֵאייֶבערְּ ֵדי צּו ַווייזְּ  כְּ
ט  ִביר לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאגְּ ִליָט"א ִאיז ָדאס ַמסְּ )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן מֹוַהָרא"ש שְּ

ֵלימּות פּון ַא ַצִדיק ִאיז, וֶ ֵחֶלק ב' ִסיָמן ס"ח(  וען פּון ֵאיין ַזייט ִאיז ַאז ֶדער ִעיָקר שְּ
ֶדעֶרע ַזייט ֶקען ֶער ִזיךְּ ַארָ  ן, אּון פּון ִדי ַאנְּ טְּ שְּ ן ֶער ָנאנְּט צּום ֵאייֶבערְּ ָלאזְּ אפְּ

ן ַאז ֶדער  ן, ִאים ַווייזְּ ֵהייבְּ ן ִאיד אּון ִאים אֹויךְּ אֹויפְּ טְּ סְּ ַוואכְּ צּום שְּ
ֶטער ָהאט ִאים אֹויךְּ ִליב, אּון ַאז ֶער שְּ ֶקען אֹויךְּ צּוקּוֶמען צּום  ֵאייֶבערְּ

ן. טְּ שְּ  ֵאייֶבערְּ
ט גְּ ֶרענְּ ָכן ָוואס בְּ ַפאר ֶווען ֶעס ִאיז ֶגעקּוֶמען צּו בֹויֶען ֶדעם ִמשְּ ָרַאת ֶדערְּ  ַהשְּ

ִכיָנה ן אַהשְּ ִווישְּ ֶטער רּוהט צְּ שְּ ן ַאז ֶדער ֵאייֶבערְּ ז, ֶער , ַאז ֶיעֶדער ָזאל ִוויסְּ ּונְּ
ז, ֶנע ֵוויִאיז ַביי אּונְּ ן ִדי צְּ ז, ָהאט ֶמען ֶגעמּוזְּט ָהאבְּ ז, אּון ִמיט אּונְּ ן אּונְּ י בְּ

ט צּום אֵ  ֶכע ַצִדיִקים ָוואס ֶזעֶנען פּון ֵאיין ַזייט זֵייֶער ָנאנְּ ן, ַאֶזעלְּ ן, ַזאכְּ טְּ שְּ ייֶבערְּ
ן ַצִדיק טְּ ֶרעסְּ ן גְּ ן ַפארְּ ֶרעֶסער, אּו ,ֵזיי ֶקעֶנען ַווייזְּ ן פּון ִדי ַאז ֶער ֶקען ָנאךְּ ַזיין גְּ

ָבִטים, צ ֶטע שְּ סְּ ַוואכְּ ן צּו ִדי שְּ ָלאזְּ ֶדעֶרע ַזייט ֶקען ֶער ִזיךְּ ַאָראפְּ ּום ַאנְּ
טְּ  שְּ ן ַאז ֶער ִאיז אֹויךְּ ָנאנְּט צּום ֵאייֶבערְּ ן ִאיד, אּון ִאים ַווייזְּ טְּ סְּ ַוואכְּ אּון  ,ןשְּ

ן ַזיין קֹול. ט צּו ֶהערְּ ֶטער ַווארְּ שְּ  ַאז ֶדער ֵאייֶבערְּ
ִדיק וָׁואס ֶקען ִאין ִאים  זַּא צַּ אְרף אַּ ֶמעְנְטש זּוְכן אַּ אר דַּ ֶדעְרפַּ

אט ִאים אֹויְך ִליב, אּון אַּ  ז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער הָׁ ייֶנען אַּ ייְנשַּ רַּ ז ֶער אַּ
 ֶקען אֹויְך ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן.

ֵהל ג(  )ֹזאת ַהּתֹוָרה ַוַיקְּ
 

*** 
 

נָׁן ֶאת ֹאֶהל ס ֶהעָׁ ן, וְַּיכַּ ִמְשכָׁ ֵלא ֶאת הַּ ן ָהאט  מֹוֵעד ּוְכבֹוד ה' מָׁ קְּ ַא ָוואלְּ
ן ָכבֹוד ָכן ִאיז ִפיל ֶגעֶווען ִמיטְּ ט ֶדעם ֹאֶהל מֹוֵעד, אּון ִדי ִמשְּ פּוֶנעם  ַבאֶדעקְּ

ן. טְּ שְּ  ֵאייֶבערְּ
ט ִביר ֶדעם ָפסּוק, לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאגְּ ִליָט"א ִאיז ַמסְּ יקּוֵטי )לִ  מֹוַהָרא"ש שְּ

ן ִדיֶנען ֶדעם מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן קט"ו(  ֵהייבְּ ש ִוויל ָאנְּ טְּ  ַאז ֶווען ַא ֶמענְּ
 

 ב בדף המשך
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חֹוֶדש   ~ ת הַּ ְרשַּ  ~פַּ

ן  ~  ~ חֹוֶדש ִניסָׁ
 

ט ַאז ֶווען ֶעס  ִליָט"א ָזאגְׁ מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ
ט'ס ִדי  ט חֹוֶדׁש ִניָסן, ִאיז ֶדעָמאלְׁ קּומְׁ

ִטיֶגע ַצייט ִזי ן ִריכְׁ ֵהייבְׁ ְך צּו ַבאַנייֶען, צּו ָאנְׁ
ן ַאֶלעס ָוואס ֶעס  ֶגעסְׁ ִריׁש, אּון ַפארְׁ פּון פְׁ

ט.  ִאיז ֶגעֶווען ִביז ֶיעצְׁ
ט אֹויף חֹוֶדׁש ִניָסן:  ִווי ֶדער ָפסּוק ָזאגְׁ
"ַהחֹוֶדׁש ַהֶזה ָלֶכם ֹראׁש ֲחָדִׁשים, ִראׁשֹון 

ט דְׁ  ֵׁשי ַהָׁשָנה", ֶעס ֶווערְׁ ָחדְׁ ֵריי הּוא ָלֶכם לְׁ
ט "ָחָדׁש  ט ֶדער ָווארְׁ ַמאנְׁ  ֵניי", -ָמאל ֶדערְׁ

ט ִאיז ִדי  ֵריי ָמאל ִאיז ַא ֲחָזָקה, ַאז ֶיעצְׁ דְׁ
ן. צְׁ ַגאנְׁ ִטיֶגע ַצייט ִזיְך צּו ַבאַנייֶען ִאינְׁ  ִריכְׁ

ׁש ֶבֱאֶמת ֶקען ִזיְך ַא ִאיד ַבאַנייֶען  ָכאטְׁ
ן ִביז חֹודֶ  טְׁ ט ַווארְׁ ן ָטאג, ֶמען מּוז ִניׁשְׁ ׁש ֶיעדְׁ

ט  )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִניָסן, ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ

ן ָטאג ִסיָמן רס"א(  ף ֶיעדְׁ ַאז ַא ִאיד ַדארְׁ
ט פּון חֹוֶדׁש  ן פּון ֵניי, ָאֶבער ֶיעצְׁ ֵהייבְׁ ָאנְׁ
ׁש  טְׁ ִניָסן, פּון ַׁשָבת ַהחֹוֶדׁש, ֶקען ַא ֶמענְׁ
ׁשּות, ִזיְך צּו ַחדְׁ ִריֶׁשע ִהתְׁ  ֶנעֶמען ַא פְׁ
ָין,  ַבאַנייֶען ַטאֶקע ִאין ֶדעם ִענְׁ
ָלאר ִאין ָקאפ ַאז ֶעס ִאיז  צּוֶנעֶמען קְׁ ַאַריינְׁ
ט ַקיין ִחילּוק ָוואס ֶעס ִאיז ֶגעֶווען  ִניׁשְׁ
ט ַקיין ִחילּוק ָוואס ֶעס  ן, ֶעס ִאיז ִניׁשְׁ טְׁ ֶנעכְׁ
ן צּו  רּוִבירְׁ ן, ִאיְך ֶוועל פְׁ גְׁ ֶוועט ַזיין ָמארְׁ

'ן הַ  ן אֹויפְׁ ן ָטאג, אּון ֶזעהן ָוואס קּוקְׁ ִטיגְׁ יינְׁ
ן. טּוהן גּוֶטע ַזאכְׁ  ִאיְך ֶקען אֹויפְׁ

ַׁשת  ט ִדי ַפרְׁ ַפאר ֶווען ֶמען ֵליינְׁ אּון ֶדערְׁ
ן ֶדעם  ַהחֹוֶדׁש, ִאיז ִדי ַצייט צּו ֶבעטְׁ

ן:  טְׁ ׁשְׁ "ֵאייֶבערְׁ

 ב בדף המשך
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א"ש רָׁ  ִשיחֹות מֹוהַּ

 
ָוהָדאס ִאיז ֶבֱאֶמת ִדי פַ  ַׁשת ַהחֹוֶדׁש, ִדי ִמצְׁ פּון  רְׁ
ן ִקידּוׁש ַהחֹוֶדׁש, ֶדער אֵ  ֶטער ָהאט ֶגעֵהייסְׁ ׁשְׁ ייֶבערְׁ

ָבָנה צּו  ן ִדי ֲחָדִׁשים לֹויט ִדי לְׁ ן ֵציילְׁ ן ָזאלְׁ ַאז ִדי ִאידְׁ
ָבָנה, סֹוף חֹוֶדׁש  ן ֶזעֶנען ַאזֹוי ִווי ִדי לְׁ ן ַאז ִאידְׁ ַווייזְׁ
ֶדעם  ֶלעֶנער, ָאֶבער ָנאכְׁ ֶלעֶנער אּון קְׁ ט ֶעס קְׁ ֶווערְׁ

ט ֶעס ַבאַנייֶעט אּון ֶווערְׁ  רֹויס, ַאזֹוי ֶווערְׁ ט צּוִריק גְׁ
ט ַאַסאְך ָמאל  ן פּון ַא ִאיד, ֶמען ִפילְׁ ֵגייט ָדאס ֶלעבְׁ
ֶלעֶנער אּון  ט קְׁ ט, ֶמען ֶווערְׁ ט אּון ַפאלְׁ ַאז ֶמען ַפאלְׁ
ֶדעם ַבאַנייֶעט ֶמען ִזיְך אּון ֶמען  ֶלעֶנער, ָאֶבער ָנאכְׁ קְׁ
רֹויס, ַאזֹוי ֵגייט ֶעס ִאיֶבער  ט צּוִריק גְׁ ֶווערְׁ

ַאָמאל.נָ  ַאָמאל אּון ָנאכְׁ  אכְׁ
 

ן פּון ֵנייש    ֵהייּב  ִדיג ָאנ   ֶטענ 
ן ֹראׁש חֹוֶדׁש ִניָסן,  ן ֶגעָווארְׁ ֶדער ֶרִבי ִאיז ֶגעבֹוירְׁ
ָין פּון ֶרִבי'ן, ִזיְך  ֶצער ִענְׁ ַווייל ָדאס ִאיז ֶדער ַגאנְׁ
ִדיג צּו ַבאַנייֶען, ַאזֹוי ִווי ֶדער ֶרִבי ָהאט  ֶטענְׁ שְׁ

ֵציילְׁ  ֵחי ָהַר"ן ִסיָמן ו'( ט ֶדערְׁ ט )ִׁשבְׁ ֶלעגְׁ ַאז ֶער ַאֵליין פְׁ
ן פּון ֵניי. ֵהייבְׁ ִדיג ָאנְׁ ֶטענְׁ  שְׁ

ט  רּוֲחִניּות, ָהאט ֶער ִניׁשְׁ ן בְׁ ֶגעַפאלְׁ ט ַאז ֶער ִאיז ַאָראפְׁ ן, ֶווען ֶעס ָהאט ִזיְך ֶגעַמאכְׁ ֶגע ָיארְׁ ן ָנאר ֶער ִאין ַזייֶנע ִאינְׁ ֶגעֶגעבְׁ אֹויפְׁ

ט: ָהאט ֶגעָזאגְׁ 

ן.  ֶגעַפאלְׁ ט ֶער טּוהן ֶיעֶדע ָמאל ָוואס ֶער ִאיז ַאָראפְׁ ֶלעגְׁ  ַאזֹוי פְׁ

ן אּוןאּון ֶדער ֶרבִ  ֶגעַפאלְׁ ן ָטאג, ַאָפאר ָמאל ַא ָטאג, ָוואס ֶער ִאיז ַאָראפְׁ ט ַזיין ַביי ִאים ֶיעדְׁ ֶלעגְׁ ט, ַאז ָדאס פְׁ  י ָהאט ֶגעָזאגְׁ
רֹויֶסער ַצִדיק. ן ַא גְׁ ִליַח ֶגעֶווען אּון ֶגעָווארְׁ ִריׁש, אּון ַאזֹוי ָהאט ֶער ַמצְׁ ן פּון פְׁ ֶגעהֹויבְׁ  ָאנְׁ

ט: ֶדער ֶרִבי ָהאט ֶגע ָׁשִטים ָוואס )ַחֵיי מֹוֲהַר"ן ִסיָמן רמ"ז( ָזאגְׁ ט ֶגעֶווען" ֵאייֶנע פּון ִדי פְׁ ָמאל ִניׁשְׁ "ַאַזא ִחידּוׁש ִווי ִמיר ִאיז ָנאְך ֵקיינְׁ
ִדיֶגער "ִחידּוׁש"  ט אֹויף ֶדעם ִאיז, ַאז ֶדער ֶרִבי ִאיז ֶגעֶווען ַא ֶגעַוואלְׁ ן ֶגעָזאגְׁ לֹוֵמינּו ָהאבְׁ ֵׁשי ׁשְׁ ָין פּון ַאנְׁ ַטאֶקע ִאין ֶדעם ִענְׁ

ן  ז, ַאז ִמיר ָזאלְׁ ט ֶדער ֶרִבי אֹויס אֹויְך ַפאר אּונְׁ נְׁ ִדיג צּו ַבאַנייֶען, אּון ָדאס ֶלערְׁ ֶטענְׁ ׁשּות", ִזיְך שְׁ ַחדְׁ ִדיג "ִהתְׁ ֶטענְׁ ִזיְך אֹויְך שְׁ
ַפאר ִאיז ֵזייֶער ַפאִסיג ָוואס ֶדער ֶרִבי ִאיז ֶגע ט'ס ִאיז ִדי ַצייט ַבאַנייֶען, אּון ֶדערְׁ ן ֹראׁש חֹוֶדׁש ִניָסן, ָוואס ֶדעָמאלְׁ ן ֶגעָווארְׁ בֹוירְׁ

סּוָגל ִזיְך צּו ַבאַנייֶען. ק מְׁ ַטארְׁ  ׁשְׁ
ן, ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ  טְׁ ׁשְׁ ן צּום ֵאייֶבערְׁ ט ַבאַנייֶען ִאין ִדי ַזאְך פּון ֶרעדְׁ ף ֶמען ִזיְך ֶיעצְׁ ַאז ַר"ן ִסיָמן צ"ח( )ִשיחֹות הָ ט אּון ֶדער ִעיָקר ַדארְׁ
ן ֵזיי ַאֶלע אֹויף, אּון ט זּוֶמער ֶלעבְׁ ן, אּון ֶווען ֶעס קּומְׁ ָראזְׁ ן ָאפ ַאֶלע ֵבייֶמער אּון גְׁ בְׁ ַטארְׁ ֶטער ׁשְׁ ט'ס ֶקען ִזיְך ֶדער  ִאין ִווינְׁ ֶדעָמאלְׁ

ן ִמיט ִדי ֵבייֶמער, אּון ִזיְך אֹויְך ַבאַנייֶען ַאזֹוי  ַכאפְׁ ׁש ִמיטְׁ טְׁ ן ֶמענְׁ טְׁ ׁשְׁ ן צּום ֵאייֶבערְׁ ט'ס ִאיז ֵזייֶער גּוט צּו ֶרעדְׁ ִווי ֵזיי,  אּון ֶדעָמאלְׁ
ט ִאיז  ֶצע ֶוועלְׁ ָראז אּון ֵבייֶמער, אּון ֶדער ֱאֶמת ִאיז, ַאז ִדי ַגאנְׁ ן ִדי גְׁ ִוויׁשְׁ ד צְׁ 'ן ֶפעלְׁ ד, אּון ֶמען ֶקען ֵאיין אֹויפְׁ רֹויֶסע ֶפעלְׁ גְׁ

ן צּום ֵאייבֶ  ן.ִאיֶבעָראל ֶרעדְׁ טְׁ ׁשְׁ ן צּום ֵאייֶבערְׁ ׁש צּו ֶרעדְׁ טְׁ ן צּו ֶדעם ֶמענְׁ פְׁ ָראז אּון ֵבייֶמער ֶהעלְׁ ן, אּון ִדי גְׁ טְׁ ׁשְׁ  ערְׁ
ט  ן ִמי )ַחֵיי מֹוֲהַר"ן ִסיָמן תל"ו(ֶדער ֶרִבי ָהאט ֶגעָזאגְׁ ֵהייבְׁ ַאָמאל ָאנְׁ ן, ָזאל ֶמען ָנאכְׁ טְׁ ׁשְׁ ט צּום ֵאייֶבערְׁ ט ַאז ֶיעֶדע ָמאל ָוואס ֶמען ֶרעדְׁ

ַקייט,  ִריׁשְׁ ט ִאיז אֹויְך  ַא פְׁ ָך, אֹויב ִביז ֶיעצְׁ ׁשְׁ ָמה ַנפְׁ ַווייל מְׁ
ט גֶ  ט ִניׁשְׁ ט ַזיין ָנאְך ֶבעֶסער, אּון אֹויב ִאיז ִביז ֶיעצְׁ ף ֶמען דָ  עֶוועןֶגעֶווען גּוט, ֶוועט פּון ֶיעצְׁ ן פּון גּוט, ַדארְׁ ֵהייבְׁ אְך ִזיֶכער ָאנְׁ

ט צּו ַזיין גּוט. ִריׁש, פּון ֶיעצְׁ  פְׁ
ט ִאין ִדי ִמָדה פּון  ֶגעֵלייגְׁ ק ַאַריינְׁ ַטארְׁ ן ִזיְך ׁשְׁ ֶכע ָהאבְׁ ן, ַאז ִדי ֶוועלְׁ ן אּון ֶמען ָהאט ֶגעֶזעהן ִאין ַאֶלע ַצייטְׁ ׁשּות", ָהאבְׁ ַחדְׁ "ִהתְׁ

ִדיג פּון ֵניי, טּוט ֶמען ַאֶלעס ִמיט ַאַסאְך ֶמער ֵחֶׁשק אּון גֶ ָגאר ֶׁשעֶנע ֶטענְׁ ט ָאן שְׁ ִליַח ֶגעֶווען, ַווייל ֶווען ֶמען ֵהייבְׁ ַמאק.ר ַמצְׁ  עׁשְׁ
 

ף ֶטעג פּון חֹוֶדש  ִניָסן ֶוועל   צ 
ט פּון ַצִדיִקים  גְׁ ֶרענְׁ ט ֶגעבְׁ ט ַאז ֶעס ֶווערְׁ ִליָט"א ָזאגְׁ ַׁשת ִפּקּוֵדי( )ֵעי' ַאגְׁ מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ ַכָלה, ַפרְׁ ף ֶטעג פּון חֹוֶדׁש ָרא דְׁ ֶוועלְׁ ֶטע צְׁ ׁשְׁ ַאז ִדי ֶערְׁ

ֶוועלְׁ  ן קּוֶמען ִאין ִדי צְׁ ָפעֹות ָוואס ָזאלְׁ ן, אֹויף ַאֶלע גּוֶטע ַהׁשְׁ טְׁ ׁשְׁ ן ֶדעם ֵאייֶבערְׁ סּוָגל צּו ֶבעטְׁ ָמָׁשל ִניָסן ִאיז מְׁ ף ֲחָדִׁשים פּון ָיאר, לְׁ
ֶטע  ׁשְׁ ן אֹויף חֹוֶדׁש ִניָסןִדי ֶערְׁ טְׁ ׁשְׁ ט ֶמען ֶדעם ֵאייֶבערְׁ   ָטאג פּון ִניָסן, ֶבעהְׁ

 

 ד בדף המשך

   

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
ֶווער מַ  ף שְּ ט ַאז ֶמען ַדארְּ ט ִדי ִמיַדת ַהִדין אּון ָזאגְּ ן, קּומְּ טְּ שְּ ן ֵאייֶבערְּ אכְּ

ש, ַווייל ִווי ִאיז ֶער גֶ  טְּ ן ֶמענְּ טַפארְּ ט ?עֶווען ִביז ֶיעצְּ ָוואס ָהאט ֶער ִנישְּ  ַפארְּ
ַפאר מּוז ֶדער ֵאייֶבע ט? אּון ֶדערְּ ן ִביז ֶיעצְּ טְּ שְּ ט ֶדעם ֵאייֶבערְּ ֶטער ֶגעִדינְּ שְּ רְּ
ֶגען, ַאז ֶעס ָזאל אִ  ֶטערּונְּ ִניעֹות, שְּ ש מְּ טְּ ן ֶמענְּ ן ַפארְּ ֶטעלְּ ֶטער שְּ ט אּונְּ ים ִנישְּ

ג. ִרינְּ  ֵגיין ַאזֹוי גְּ

ֶטער ִוויל דָ ָאבֶ  שְּ ש ָזאל צּוִריק קּומֶ ער ֶדער ֵאייֶבערְּ טְּ ען אךְּ ָיא ַאז ֶדער ֶמענְּ
ס אּו ֶטער ַאֵליינְּ שְּ ט ִזיךְּ ֶדער ֵאייֶבערְּ ַפאר ַבאַהאלְּ ֶטער ִדי צּו ִאים, אּון ֶדערְּ נְּ

ט ֶעס ֱאֶמת'ִדיג, ֶקען ֶער צ ש ֵמיינְּ טְּ ֶגען, ַאז אֹויב ֶדער ֶמענְּ ֶטערּונְּ רֶ שְּ ן ּובְּ עכְּ
רֹויֶסע ַצִדיק. ִניעֹות אּון ַזיין ַא גְּ  ַאֶלע מְּ

ַשט ִאין ָפסּוק נָׁן ֶאת ֹאֶהל מֹוֵעד ,ָדאס ִאיז פְּ ס ֶהעָׁ ן ָהאט וְַּיכַּ קְּ , ַא ָוואלְּ
ֶטער רּוהט דָ  שְּ ָכן ָוואס ֶדער ֵאייֶבערְּ ָכן, ִדי ִמשְּ ט ֶדעם ִמשְּ ט, ַבאֶדעקְּ ארְּ

קּוֶמע ט ָאנְּ ן, ֶעס ֶווען ֶמען ִוויל ָדארְּ קְּ ט ִמיט ַא ָוואלְּ ט ֶעס ַבאֶדעקְּ ן ֶווערְּ
ֶקען, ַאז  ף ֶגעֶדענְּ ל, ָאֶבער ֶמען ַדארְּ קְּ ץ אּון טּונְּ ַווארְּ ּוְכבֹוד ֶזעהט אֹויס שְּ

ן ִמְשכָׁ ֵלא ֶאת הַּ ס דָ ה' מָׁ ֶטער ַאֵליינְּ שְּ ט., ַאז ֶבֱאֶמת ִאיז ֶדער ֵאייֶבערְּ  ארְּ
ט ַאז ֶעס אִ  ַפאר ֶווען דּו ֶזעהסְּ ט, דּו ֶדערְּ נְּ קְּ ָוואלְּ ץ אּון ַפארְּ ַווארְּ יז ִדיר שְּ

ן, ֶרעד ִזיךְּ אֹויס צּו טְּ שְּ ָלאר ִדי ֶוועג, ֵגיי צּום ֵאייֶבערְּ ט קְּ ט ִנישְּ  ִאים ֶזעהסְּ
ן. ן ִמיט ַאֶלע גּוֶטע ַזאכְּ ן ֶווערְּ פְּ טּו ֶגעָהאלְּ  ֶוועסְּ

 )ֹזאת ַהּתֹוָרה ִפּקּוֵדי ג'(
 



 ג
 

ֲעִשיֹות           ִספּוֵרי   מַּ
ה ח' ֵמַרב ּוֵבן ָיִחיד ֶ  ַמֲעש 

ִפיר  ַאַריינ 

ַטאר   י, ִווי ש   ט ֶדער ֶרּבִ ֵצייל  ה ֶדער  ֶ ט ִזיך  ַאז ִאין ִדי ַמֲעש  ֵלייג  ק ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ַפאר 

ן ַזיין  פ  ט ֵגיין צּו ַאן ֱאֶמת'ן ַצִדיק ָוואס ֶקען ִאים ַארֹויס ֶהעל  ש  ָזאל ִניש   ט  ַא ֶמענ 

ָמה, אּון ֲאִפילּו ַא ַטאֶטע ָווא ָ ש  רֹויֶסער ָר נ  ב, אוּן ֶער ָהאט ס ִאיז ֶגעֶווען ַא ג 

ט  , אוּן ֶדער ַצִדיק ֶקען ִאים ֶגעֶזעהן ִווי ַזיין זּוהן זּוכ  ִליך  צוּ ַזיין ֶמער וואֹויל אּון ֶער 

ן פּון ֵגיין צּום ַצִדיק,  ט  ץ צוִּריק ֶגעַהאל  ן, ָהאט ִאים ֶדער ַטאֶטע ָנאך  ַאל  פ  ֶהעל 

ן  ג  ֶרענ  ַווייל ֶדער יֵֶצר ָהַרע ָהאט ֵזייֶער מֹוָרא פּוֶנעם ַצִדיק ָוואס ֶקען צּוִריק ּב 

ן ט ֶער ִזיך  ִמיט ַאֶלע ּכֹוחֹות,  ַאֶלע ִאיד  ֵלייג  ַפאר ַפאר  ן, אּון ֶדער  ט  ש   ער  צוּם ֵאייּבֶ

ן. פ  ט ֵגיין צּום ַצִדיק ָוואס ֶקען ִאים ֶהעל   ַאז ַא ִאיד ָזאל ִניש  

*** 

מֹון                      ַנֲהֵרי ס   ֲאַפר 

ט ַקיין   ט ֶער ִניׁשְׁ קּוָרב צּו ַא ַצִדיק ִפילְׁ ט מְׁ ׁש ִאיז ִניׁשְׁ טְׁ ֶווען ַא ֶמענְׁ
ט  ֶנען, ַאזֹוי ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ַטַעם ִאין ַזיין ַדאֶוועֶנען אּון ֶלערְׁ

ן ֵזייֶעֶרע ֶטעג אּון ִסיָמן ס'(  ֵחֶלק ב' ָלאפְׁ ׁשְׁ ן ָוואס ַפארְׁ ׁשְׁ טְׁ ַאז ֶעס ֶזעֶנען ָדא ֶמענְׁ
ן ִווי ֵזיי ִדיֶנען ֶדעם  רֹויסְׁ דְׁ ן, אּון ֲאִפילּו ֶעס ֶזעהט אֹויס פּון ִאינְׁ ָיארְׁ

ֶנען, ִאי ן, ִווי ֵזיי ַדאֶוועֶנען אּון ֶלערְׁ טְׁ ׁשְׁ  יֹות.ז ֶעס ָאֶבער ָאן ַקיין חִ ֵאייֶבערְׁ

ט ַאַריין ֵשֶכל אּון  ׁש, ֶער ֶגעבְׁ טְׁ ט אֹויף ֶדעם ֶמענְׁ ִאיֶנעם יֹות חִ ֶדער ַצִדיק ֶוועקְׁ
ן ַזייֶנע ֶטעג  ָלאפְׁ ׁשְׁ ט ַפארְׁ ן אּון ִניׁשְׁ ֵהייבְׁ ׁש ַאז ֶער ָזאל ִזיְך ֶקעֶנען אֹויפְׁ טְׁ ֶמענְׁ

ן ַא  ִפירְׁ ן, ֶער ָזאל ׁשְׁ ַמאק ִאין ַזיין יֹות חִ אּון ָיארְׁ ֶנען אּון אּון ַא ֶגעׁשְׁ ֶלערְׁ
 ַדאֶוועֶנען.

ן ֲחֵבִרים ִמיט ֶוועם ִזיְך   ף ָהאבְׁ ַא ִאיד ַדארְׁ

ן ן, ַאז ֵזיי ָזאלְׁ מּוֶעסְׁ צּוׁשְׁ כְׁ ן גּוֶטע ֵעצֹות ִאין ֲעבֹוַדת ה', ִדי  דּורְׁ ִאים ֶקעֶנען ֶגעבְׁ
ט  ָמָרא ָזאגְׁ ט פּון ַמייֶנע ֶרִבי'ס, ָאֶבער )ַתֲעִנית ז.( גְׁ נְׁ "ִאיְך ָהאב ַאַסאְך ִזיְך ֶגעֶלערְׁ

ט פּון ַמייֶנע ֲחֵבִרים", ַווייל ִמיט ַא ַחֶבר ִאיז ִזיְך  נְׁ ָנאְך ֶמער ָהאב ִאיְך ֶגעֶלערְׁ
ִרינְׁ  ן גּוֶטע גְׁ ן, אּון פּון ַא גּוֶטע ַחֶבר ֶקען ֶמען ֶהערְׁ מּוֶעסְׁ ְך צּו ׁשְׁ ֶגער ַאדּורְׁ

ן. צּוֵגיין ִאין ֶלעבְׁ  ֵעצֹות ִווי ַאזֹוי אּומְׁ

ׁש טּוט ַאָמאל ַא  טְׁ ֶעס ִאיז ָדא ַאַזא ַזאְך, ַאז ֶווען ַא ֶמענְׁ
ט  ִחיָנה פּון ַא ָמאֹור ַהָּקָטן, ָדאס ֵמיינְׁ ֵׁשם ָׁשַמִים, ִאיז ֶער זֹוֶכה צּו ַא בְׁ ָוה לְׁ ִמצְׁ

ַקֵבל ַזיין פּון ַא ָמאֹור ַהָגדֹול. סּוָגל צּו מְׁ ט מְׁ ָׁשָמה ֶווערְׁ  ַאז נְׁ
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צו באקומען דעם גליון יעדע וואך אויף אימעיל, ווי אויך צו אדוועטייזן אינעם גליון 
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 קול ברסלב
 

 מען קען הערן שיעורים
 "ש שליט"אפון כ"ק מוהרא

 

 אויך קען מען מיטהאלטן
 דעם שיעור יעדע וואך

 אפ-מיט א לייוו הוק

212-444-1111 

 ספרי ברסלב
 

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

 ספריאלע  צו באקומען ביי אונז
 ברסלב

27 Skillman St. 
 743-133-3114אדער רופט 
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 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 נ"י ישראל מאיר גפן החתן
 מתלמידי ישבתינו הק'

 

 צו די שמחת תנאים למזל טוב
 

עס דער אייבערשטער זאל העלפן אז 
 א קשר של קימא און א בניןין זאל זי

 , אמןעדי עד דורות ישרים ומבורכים
 

 

 

רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
 המשך פון דף ב

 

אּון ַאזֹוי  
וֵ  ט ֶמען אֹויף ַווייֶטער, ִדי צְׁ וייֶטע ָטאג ֶבעהְׁ

חֹוֶדׁש ִאָייר 

ִריֶטע ָטאג  , ִדי דְׁ
ט ֶמען אֹויף חֹוֶדׁש ִסיָון,  ֶבעהְׁ

ט  , אּון ַאזֹוי ַווייֶטער ֶבעהְׁ
ן חֹוֶדׁש, לֹויט ֶיעֶנעם חֹוֶדׁש,  ֶמען אֹויף ֶיעדְׁ

ִטיֶגע אּון ַאזֹוי ֶוועט ֶמע ן ַא ִליכְׁ ן ָהאבְׁ
ַמאֶקע ָיאר.  ֶגעׁשְׁ

ֶטע  טִפירְׁ  ֶמען ׁשְׁ ִזיְך צּו ֵלייֶנען ִדי ֶערְׁ
ָׁשה פּון ִדי  ף ֶטעג פּון חֹוֶדׁש ִניָסן ִדי ַפרְׁ ֶוועלְׁ צְׁ
ֶדעֶרע ָנִשיא,  ן ָטאג ַאן ַאנְׁ ִשיִאים, ֶיעדְׁ נְׁ
ט ַאז ָדאס ֵלייֶנען ִדי  ִליָט"א ָזאגְׁ מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ

ׁשַ  סּוָגל ַפאר ַאֶלע ִמיֵני ַפרְׁ ִשיִאים ִאיז מְׁ ת ַהנְׁ
סּוָגל ַפאר  ֶפעִציֶעל ִאיז ֶעס מְׁ ׁשּועֹות, אּון סְׁ יְׁ

 ִׁשידּוִכים אּון ַפאר ָׁשלֹום ֵבית.
ט  )ֵסֶפר ַהִמדֹות אֹות ָחָתן לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ

ִשיִאים ִאיז ֵחֶלק ב' ִסיָמן ו'(  ָׁשה פּון נְׁ ַאז ִדי ַפרְׁ
ט ׁשֹוין מְׁ  סּוָגל ַפאר ַא ִׁשידּוְך, אּון ָדאס ֵמיינְׁ

ַפאר ֶקען ֶמען  אֹויְך ַפאר ָׁשלֹום ֵבית, אּון ֶדערְׁ
ק אֹויס'פֹוֵעל'ן ִׁשידּוִכים אּון  ַטארְׁ ט ָגאר ׁשְׁ ֶיעצְׁ

 ָׁשלֹום ֵבית.
ט אֹויס ֶדעם  וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ִניצְׁ

ף צּו ַזיין, אּון בֶ  ט ִזיְך חֹוֶדׁש ִווי ֶעס ַדארְׁ עהְׁ
ן. ן ַאֶלע גּוֶטע ַזאכְׁ טְׁ ׁשְׁ  אֹויס ַביים ֵאייֶבערְׁ

 

 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ט"ז
ַׁשת ַהחֹוֶדׁש   חֹוֶדׁש ִניָסן( -ֶעֶרְך ַפרְׁ

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 עזריאל יודא החתן
 נ"י פאפלאנאש

 מתלמידי ישבתינו הק'
 

 וואס איז א חתן געווארן למזל טוב
 

ער זאל העלפן אז עס זאל דער אייבערשט
עדי עד  ןזיין א קשר של קימא און א בני

 דורות ישרים ומבורכים, אמן
 

 

 

 

 מוסדותינו הק' ~ ~ נייעס אינערהאלב
 

 קמחא דפסחא קאמפיין אין פולן שוואונג
, האט מען שוין אנגעהויבן די "קמחא דפסהא ווי געמאלדן די פארגאנגענע וואך

פאר  , אויסצוצאלן אלע איינגעשטעלטע פון די מוסדותקאמפיין", אזוי ווי אלע יארן
 חבת הדעת.רמיט ה ן צוגיין צום יום טובפסח, אז זיי זאלן קענע

ווארים אנגערופן צום  רמיטן אייבערשטנ'ס הילף האט זיך דער עולם זייע
 , עס איז אריינגעקומען באדייטענע סכומים.קאמפיין

אבער אין הקומץ משביע, מען קען ניצן נאך געלט, און דערפאר ווער עס וויל זיך 
חשוב'ן עסקן העוסק במלאכת הקודש, מו"ה , קען זיך מעלדן צום נאך משתתף זיין

 .646-203-7598אייזיק אפפעל הי"ו, אויפ'ן נומער 
 והלך לפניך צדקיך!
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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
 6:54....הדלקת הנרות..................

 8:71................................מוצש"ק
 9:99....סוף זמן ק"ש....................
 שיעורים כסדרן

 עירובין ח'...............בבלי.............
 מ"ב........נזיר .................ירושלמי

 ב'פרק  ...נגעים......תוספתא........
 
 
 
 

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ֹאֶהל יו מֵּ לָׁ ר ה' אֵּ בֵּ א ֶאל מֶשה וְַּידַּ ְקרָׁ ד לֵּאֹמר וַּיִּ "י ָזאְגט ַאז מֹועֵּ , ַרשִׁ
ינּו, ָנאר ֶער ָהאט י אֹויֶעְרן פּון מֶשה ַרבֵּ יז ֶגעַגאְנֶגען צּו דִׁ ֶעס  ֶדער קֹול אִׁ

יְשט ֶגעֶהעְרט. יְדן ָהאְבן ֶעס נִׁ  ֶגעֶהעְרט, אּון ַאֶלע אִׁ

יָט"א מֹוַהָרא"ש  י ָזאְגט ְשלִׁ וי ֶדער ֶרבִׁ יר לֹויט וִׁ יז ָדאס ַמְסבִׁ י מֹוֲהַר"ן )לִׁ אִׁ יקּוטֵּ

יָמן א'(  ֶלק א' סִׁ ֶכל פּון ֶיעחֵּ י שֵּ יג קּוֶקען אֹויף דִׁ יד ַדאְרף ְשֶטעְנדִׁ  ֶדע ַזאְך.ַאז ַא אִׁ

ייְנט, ַאז ֶווען ַא ֶמעְנְטש ֶוועט צּולֵּייְגן ָקאּפ ֶוועט ֶער ַבאֶמע וי ָדאס מֵּ ְרְקן, וִׁ
ים,  יְרן ַארּום אִׁ ירּוְנֶגען ָוואס ַּפאסִׁ ייֶבעְרְש ַאֶלע ַּפאסִׁ ְטן ֶזעֶנען ְרָמזִׁים פּוֶנעם אֵּ

יְרט דָ  ייֶבעְרְשֶטער פִׁ וי ֶדער אֵּ ים, ַווייל ַאזֹוי וִׁ י ֶוועְלט, ַמאְכט ֶדער צּו אִׁ אְך דִׁ
ים ְמַקרֵּב צּו ַזיין צ יג ְרָמזִׁים ַפאְרן ֶמעְנְטש, אִׁ ייֶבעְרְשֶטער ְשֶטעְנדִׁ ים, אֵּ ּו אִׁ

ייֶבעְרְשֶטער רּוְפט צּום יר" ֶמעְנְטש;  ֶדער אֵּ יר" "ֶרעד צּו מִּ "קּום צּו מִּ
ים נָ  ויל אִׁ ין ֶיעְדן ַמָצב, אּון וִׁ יד אִׁ יב ֶיעְדן אִׁ ייֶבעְרְשֶטער ָהאט לִׁ אר ֶדער אֵּ

ים ֶהעְלְפן. יְך, אּון אִׁ  ְמַקרֵּב ַזיין צּו זִׁ

ין ָּפסּוק,  יז ְּפַשט אִׁ א ֶאל מֶשה",ָדאס אִׁ ְקרָׁ ייֶבעְרְשֶטער רּו "וַּיִּ ְפט ֶדער אֵּ
ים, אּון אֹויב יְקט אִׁ י ְרָמזִׁים ָוואס ֶער שִׁ יד, דּוְרְך דִׁ יג צּו ֶיעְדן אִׁ  ֶדער ְשֶטעְנדִׁ

יו"ֶמעְנְטש לֵּייְגט צּו ָקאּפ ֶדעְרצּו, ֶדעָמאְלט'ס  לָׁ ר ה' אֵּ בֵּ , ֶוועט ֶדער "וְַּידַּ
ים ְמַקרֵּב ַזיין. ים, אּון אִׁ ייֶבעְרְשֶטער ַווייֶטער ֶרעְדן צּו אִׁ  אֵּ

 ַהּתֹוָרה ַויְִׁקָרא א(  )ֹזאת

*** 

ְקרָׁ  ְקרָׁ ָדאס ָוואְרט  ֶאל מֶשה,א וַּיִּ יט ַא ְקלֵּייֶנע ַאֶלף. "א"וַּיִּ ייט מִׁ  ְשטֵּ

יָט"א מֹוַהָרא"ש  י ָזאְגט ְשלִׁ וי ֶדער ֶרבִׁ יר, לֹויט וִׁ יז ָדאס ַמְסבִׁ י מֹוֲהַר"ן אִׁ יקּוטֵּ )לִׁ

יָמן ר"נ( ֶלק א' סִׁ יְרט ֶדער ַאז ֶווען ַא ֶמעְנְטש וֵּוייסְ  חֵּ ט ַאז ַאֶלעס פִׁ
ים הָ  יֶשע יִׁסּורִׁ יי גֵּייְסטִׁ ים, סֵּ יְשט ַקיין יִׁסּורִׁ ייֶבעְרְשֶטער, ָהאט ֶער נִׁ אט ֶער אֵּ
ייֶבעְרְשֶטער צ יְרט ֶדער אֵּ יְשט, ַווייל ֶער וֵּוייְסט ַאז ַאֶלעס פִׁ יֶכער נִׁ ּום גּוְטן, זִׁ

ילּו פִׁ  ים ָוואס ָדאס מּוישֶ יזִׁ אּון ֲאפִׁ יז ֶעס ָאֶבער אֹויְך ע יִׁסּורִׁ יְלן, אִׁ ז ֶמען פִׁ
יְנֶגער, ַווייל ְלַמֲעֶשה וֵּוייְסט ֶער ַאז ֶעס קּוְמט אֹויְך פּוֶנעם  ַאַסאְך ְגרִׁ

ייֶבעְרְשְטן ַפאר ַזיין טֹוָבה.  אֵּ

ייֶבעְרְשְטן, ֶווען ֶעס קּו יְשט פּוֶנעם אֵּ ייֶנער ָוואס ְטַראְכט נִׁ ויֶדער אֵּ  ְמט אֹויף וִׁ
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א"ש רָׁ יחֹות מֹוהַּ  שִּ

ר זַּיין  ~ יְך צּו ְמוַּותֵּ  ~ ֶעס לֹויְנט זִּ
 

ָרנּות ִאיז ָגאר ַא ֵטייֶעֶרע  ִדי ִמָדה פּון ַותְּ
ן, ִמָדה, ָוואס ִאיז ֵזייֶער וִ  ִטיג ִאין ֶלעבְּ ויכְּ

ט ִזיְך צּו ׁש ֶגעוואֹוינְּ טְּ ַווֵתר  ,ֶווען ַא ֶמענְּ צּו מְּ
ט ֶער ִזיְך ֵאיין ָגאר  ָפארְּ ִדיג, ׁשְּ ֶטענְּ ַזיין שְּ

ן. ַמת ֶנֶפׁש ִאין ַזיין ֶלעבְּ  ַאַסאְך ָצרֹות אּון ַעגְּ
לֹוֶקת, ֶקען ֶמען ִזיְך  ֶפעִציֶעל פּון ַמחְּ אּון סְּ

ֵריי ְך ִדי ִמָדה פּון ָנאר ַארֹויס דְּ ֶען דּורְּ
ט ָנאר ֶדער ָוואס  ָרנּות, אּון צּום סֹוף ִזיגְּ ַותְּ

ַווֵתר ֶגעֶווען.  ָהאט מְּ
ַווֵתר ַזיין  ט מְּ ׁש ִוויל ִניׁשְּ טְּ ֶווען ַא ֶמענְּ
ק ַביי  ַטארְּ ט ִזיְך ׁשְּ ן, ֶער ַהאלְּ ֵווייטְּ ַפאר ַא צְּ
ן  ֶטערְּ ָלאנְּ פְּ 'ס, ֶוועט ֶער ִזיְך ָנאר ַפארְּ ַזיינְּ
ִמיט ֶמער אּון ֶמער ָצרֹות, פּון ִזיְך ַטֲעָנה'ֶנען 
רֹויֶסע  ט ַא גְּ ֵגייט ֶעס ַווייֶטער ִביז ֶעס ֶווערְּ
לֹוֶקת, אּון צּום סֹוף ֶקען אֹויְך ַזיין ַאז דּו  ַמחְּ
חֹו טּוהן ִווי ַאזֹוי ֶיעֶנער  ן ַבַעל ָכרְּ ט מּוזְּ ֶוועסְּ

ט.  ָהאט ֶגעָוואלְּ
ט ֵשֶכל, אּון ֶער ָאֶבער ֵאייֶנער ָוואס ָהא

ן ַפאר ֶיעֶנעם ַאז ֶער  ִציַווייזְּ ט אֹויפְּ ט ִניׁשְּ זּוכְּ
ט, ֲאִפילּו  ֶקערְּ ט, ָנאר ַפארְּ ט ֶגעֶרעכְּ ִאיז ִניׁשְּ
ט ֶער  ט ַאזֹוי ִווי ֶיעֶנעם, ֶגעבְּ ט ִניׁשְּ ֶער ַהאלְּ
ט ֶער ִזיְך ֵאיין  ָפארְּ ט, ׁשְּ ָאֶבער ֶיעֶנעם ֶגעֶרעכְּ

לֹוֶקת, אּון ַא ַסאְך ָמאל ֶוועט צּום ַאַסאְך ַמחְּ
ֶדעם ָוואס  ן, ָנאכְּ ֶגעבְּ סֹוף ֶיעֶנער אֹויְך ָנאכְּ

ט. ן ֶגעֶרעכְּ ט ִאים ֶגעֶגעבְּ  דּו ָהאסְּ
ן ִאין  ָרנּות ֶקען ֶמען ִניצְּ ִדי ִמָדה פּון ַותְּ
ֵהיים ִמיט  ֶדערְּ ן, ֵסיי ִאינְּ ֶיעֶדע ֵחֶלק פּון ֶלעבְּ
ָקא  ַא ַווייב, ֶווען ֶדער ַמאן ִוויל ַדוְּ
ן ַאז ָנאר ֶער ִאיז ֶדער ַבַעל ַהַבִית,  ַווייזְּ אֹויפְּ
ַווֵתר ַזיין ַפאר ַזיין  ט מְּ אּון ֶער ִוויל ִניׁשְּ

רֹוי ִוויל ַווייב ט, ֶווען ִדי פְּ ֶקערְּ , ָאֶדער ַפארְּ
ן ֵזיי  ן ַמאן, ֶוועלְּ ַווֵתר ַזיין ַפארְּ ט מְּ ִניׁשְּ
טּוהן ִמיט ֶדעם ֶמער  ט אֹויפְּ ִניׁשְּ ֵבייֶדע ָגארְּ

לֹוֶקת  ַמת ֶנֶפׁש,ִווי ַמחְּ  אּון ָצרֹות אּון ַעגְּ
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א"ש רָׁ יחֹות מֹוהַּ  שִּ
ַוותֵ  ִדיג צּו מְּ ֶטענְּ ֶטע ֵעָצה שְּ ַפאר ִאיז ִדי ֶבעסְּ ר ֶדערְּ

ִליַח.ַזי  ין, ַווייל ָנאר ַאזֹוי ִאיז ֶמען ַמצְּ
ן ִדי ף ֶמען אֹויְך ִניצְּ ֶדער ַדארְּ  אּון ֲאִפילּו ַביי ִקינְּ
ן  ף ֶמען ַאַסאְך ֶבעטְּ ָרנּות, ַאַודַאי ַדארְּ ִמָדה פּון ַותְּ
ן,  ן ִווי ַאזֹוי ֶעס צּו ִניצְּ ן צּו ִוויסְּ טְּ ׁשְּ ֶדעם ֵאייֶבערְּ
ט ִמיט ֵפייֶער ָאֶדער טּוט  ִפילְּ ד ׁשְּ ֶווען ֶדער ִקינְּ
ט גּוט ַפאר ִאים,  ן ָוואס ֶזעֶנען ִניׁשְּ ֶדעֶרע ַזאכְּ ַאנְּ

ט'ס ֶקען ֶמען  ַווֵתר ַזיין, ָאֶבער ֶמען ֶדעָמאלְּ ט מְּ ִניׁשְּ
ֶקע  ַטארְּ ט ֵגיין ִמיט ַא ׁשְּ ָטאר אֹויְך ִניׁשְּ
ֶדער  ֵקייט, ֶעס ֶזעֶנען ָדא ַלייֶדער ַאַסאְך ִקינְּ גְּ ֶרענְּ טְּ ׁשְּ
ף ֵגיין ִמיט  ן ַאֶוועק צּוִליב ֶדעם, ֶמען ַדארְּ ָוואס ַפאלְּ

ׁשְּ  ָרנּות, ַאזֹוי ֶוועט ֶהערְּ ט אּון ַותְּ ַׁשאפְּ ן ַא ִליבְּ
ֶפער  ָמאסְּ ַמאֶקע ַאטְּ ֵהיים, אּון ִדי ֶגעׁשְּ ֶדערְּ ִאינְּ

ט צּו ַזיין. ן ָדארְּ ן ִליב ָהאבְּ ֶדער ֶוועלְּ  ִקינְּ
ֵכִנים, ֶעס ֶזעֶנען ָדא  אּון ַאזֹוי אֹויְך ִמיט ׁשְּ
ֵכִנים ִביז ֶמען  ט ִדי ׁשְּ ן ַמָמׁש ַפיינְּ ן ָוואס ָהאבְּ ׁשְּ טְּ ֶמענְּ

ט ֵאייֶנער צּו ט ִניׁשְּ ן, אּון ָדאס ַאֶלעס ֶרעדְּ ֵווייטְּ ם צְּ
טּוִתים ַוֲהָבלִ  ׁשִאיז צּוִליב ׁשְּ זְּ ִבידְּ  ים, צּוִליב ַא ַגארְּ

ט ֶבעג ָוואס ֶמען ָהאט ַאָראפְּ  ט אֹויף ִדי ִניׁשְּ ֶגעֵלייגְּ
ט  ֹלֹמה ַהֶמֶלְך ָזאגְּ ַלאץ, ׁשְּ ִטיֶגע פְּ ֵלי כ"ז י'( ִריכְּ  טֹוב )ִמׁשְּ

 

ט, ָוואס ָהאב ִאיְך ִמיט ִאים? ָאֶבער ַא ָׁשֵכן ִמיט ָׁשֵכן ָקרֹוב ֵמָאח ָרחֹוק, ַא בְּ  ט ִאין ֶיעֶנע ֶעק ֶוועלְּ ֶוועם ֶמען רּוֶדער ָוואס וואֹוינְּ
ט ִטיר ַביי ֵליינֶ  וואֹוינְּ ן צּוִליב קְּ ִריגְּ ט צּו קְּ ט ִזיְך ִניׁשְּ ַפאר לֹוינְּ ן, אּון ֶדערְּ ן פּון ִאים ַאַסאְך ֶמער ִניצְּ ע ִטיר, ֶקען ֶמען ָהאבְּ

ן. ן ַא גּוט ֶלעבְּ ט ָהאבְּ ַווֵתר, אּון דּו ֶוועסְּ ׁש ֵזיי מְּ ֶדערְּ ן, ֶענְּ ַקייטְּ ָרׁש, ֵאייִביג  ַנאִריׁשְּ ן ִאין ֵבית ַהִמדְּ ׁשְּ טְּ ֶבע ִאיז ִמיט ֶמענְּ אּון ִדי ֶזעלְּ
ן. ַווֵתר ַזיין, ַווייל ַאזֹוי ָהאט ֶמען ַא ֶבעֶסעֶרע ֶלעבְּ ׁש צּו מְּ ֶדערְּ  ִאיז גּוט ֶענְּ

רֵ  ט פְּ ׁש ִניׁשְּ טְּ ָוואס ִאיז ַא ֶמענְּ ָרן, ַפארְּ ף ֶמען אֹויְך ַזיין ַא ַותְּ 'ס ַדארְּ ייִליְך? ַא ִאיד ָוואס אּון ֶדער ֱאֶמת ִאיז ַאז ִמיט ִזיְך ַאֵליינְּ
ֹות ד אּון ֵפאֹות, ֶער ֶער ֵגייט ִמיט ִציִצית, ֶער ָהאט  ,ִאיז זֹוֶכה צּו טּוהן ִמצְּ ִפִלין, ֶער ָהאט ַא ָבארְּ ט תְּ 'ן ִטיר, ֶער ֵלייגְּ זּוָזה אֹויפְּ ַא מְּ

ן  ט ֶיעדְּ נְּ ן ָטאג, ֶער ֶלערְּ ט ֶיעדְּ ט ָנאר ָכֵׁשר'ס, ֶער ִהיט ַׁשָבת, ֶער ַדאֶווענְּ ט דָ ֶעסְּ ׁש ָוואלְּ טְּ ט ַזיין ֵזייֶער ָטאג, ַאַזא ֶמענְּ פְּ אְך ֶגעַדארְּ
ֵרייִליְך ַאז עֶ  רֹויֶעִריג?פְּ ָוואס ָזאל ֶער ַזיין טְּ  ר ִאיז זֹוֶכה צּו טּוהן ֶדעם ָרצֹון ה', ַפארְּ

ט פּון ִזיְך ֶמער פּו גְּ ַלאנְּ 'ס, ֶער ַפארְּ ג צּו ִזיְך ַאֵליינְּ ֶרענְּ טְּ ׁש ִאיז צּו ׁשְּ טְּ ט פּון ֶדעם ָוואס ַא ֶמענְּ ן ִוויִפיל ֶער ֶקען אּון ָנאר ָדאס קּומְּ
ף טּוהן, אּון דָ  ַוותֵ ֶער ַדארְּ ט מְּ רֹויֶעִריג, ָאֶבער ֶווען ֶמען ָוואלְּ ט ִאים טְּ ט אס ַמאכְּ ט ִניׁשְּ ר ֶגעֶווען ַפאר ִזיְך ַאֵליין, ֶמען ָוואלְּ

ֵרייִליְך. ט ֶמען ֶגעֶווען ֵזייֶער פְּ ֵקייט, ָוואלְּ גְּ ֶרענְּ טְּ ֶגען ִמיט ִזיְך ִמיט ַאַזא ׁשְּ  ֶגעַגאנְּ
 

יךְ ד   יֶטע ָמאל ֶרעְגט ֶמען ז   י ְדר 

ִחָנם, ֲאִפילּו ֶעס ֶזעֶנען ֶגע ט ַאז ֶמען ָזאל ִאים ַבאִדיֶנען בְּ ט ֶגעָוואלְּ ט ַאז ֶדער ֶרִבי ָהאט ִניׁשְּ ֵׁשי ֶעס ִאיז ַבאַקאנְּ ֶווען ֶגענּוג ַאנְּ
ֵרייט ִאים צּו ַבאִדיֶנען, ָהאט דֶ  לֹוֵמינּו ָוואס ֶזעֶנען ֶגעֶווען גְּ ט.ׁשְּ ֶטער ַׁשָמׁש ָוואס ָהאט ִאים ַבאִדינְּ  ער ֶרִבי ֶגעַהאט ַא ַבאָצאלְּ

ֶצע הֹויז ִאיז ִפיל ִמיט  ִמיד צּום ֶרִבי'ן, אּון ֶער ָהאט ֶגעֶזעהן ִווי ִדי ַגאנְּ ֶגעקּוֶמען ַא ַתלְּ ָמאל ִאיז ַאַריינְּ ַלייְך ֵאיינְּ רֹויְך, ֶער ִאיז גְּ
ן צּום ַׁשָמׁש אּון ֶגעׁשְּ  ֶצע ֶגעָלאפְּ ט ִדי ַגאנְּ ֶגען, אּון ִדי ָלאזְּ ט אֹויף ִדי לּונְּ ן אֹויף ִאים "ָוואס ֵגייט ָפאר ִמיט ִדיר? ֶדער ֶרִבי ַליידְּ ִריגְּ

ון, ֶדער תַ  'ן אֹויוְּ ט אֹויפְּ ֶרענְּ ִמיד ָהאט הֹויז ַזיין ִפיל ִמיט רֹויְך?!" ֶדער רֹויְך ִאיז ֶגעקּוֶמען פּון ֶעֶפעס ָוואס ָהאט צּוֶגעבְּ ַלייְך לְּ ֶעס גְּ
טּו ֶטער'ס ַאז ִדי ׁשְּ סְּ ט ִדי ֶפענְּ ֶגענּוֶמען, אּון ֶגעֶעֶפענְּ ןַאָראפְּ ֶטערְּ לּופְּ  .ב ָזאל ִזיְך אֹויסְּ

'ן בֶ  ט אֹויפְּ ֶגען צּום ֶרִבי'ן אּון ֶער ָהאט ֶגעֶזעהן ִווי ֶדער ֶרִבי ִליגְּ ֶגעַגאנְּ ִמיד ַאַריינְּ ָנאְך ִאיז ֶדער ַתלְּ הֵ ֶדערְּ ייט, ַאזֹוי ִווי עט רּוִהיֶגערְּ
ן  ט ַפארְּ ט ֶגעָזאגְּ ָוואס ָהאט ֶדער ֶרִבי ִניׁשְּ ט ֶדעם ֶרִבי'ן: "ַפארְּ ֶרעגְּ ט ֶגעֶווען, ָהאט ֶער ֶגעפְּ ִניׁשְּ ט ָגארְּ ַׁשָמׁש ַאז ֶער ָזאל ֶעס ָוואלְּ

ט  ֶטע ָמאל ֶבעהְּ ׁשְּ ט: "ִדי ֶערְּ ַרייט ֶמען, אּון ִדי ֶקער ֶנעֶמען פּון ִדי רֹויְך?" ָהאט ִאים ֶדער ֶרִבי ֶגעָזאגְּ ֵווייֶטע ָמאל ׁשְּ ֶמען, ִדי צְּ
ִריֶטע ָמאל, ָהאב ִאי קּוֶמען צּו ִדי דְּ ט ָאנְּ ט ֶגעָוואלְּ ט ֶמען ִזיְך, אּון ַאזֹוי ִווי ִאיְך ָהאב ִניׁשְּ ִריֶטע ָמאל ֶרעגְּ ן ִמיט דְּ ֶגעהֹויבְּ ט ָאנְּ ְך ִניׁשְּ

ֶטע" ׁשְּ דִ  ;ִדי ֶערְּ ֶטע ָמאל, אּון ִמיט ֶדעם ִזיְך ִדי ַמֲעֶשה ִאיז ַא ֶגעַוואלְּ ׁשְּ ַווֵתר ַזיין ַביי ִדי ֶערְּ ט ִזיְך ֵאייִביג צּו מְּ סֹוד, ֶעס לֹוינְּ יֶגער יְּ
ֶפעֶטער. לֹוֶקת אּון ַצַער ׁשְּ ן ַאַסאְך ַמחְּ ָפארְּ ׁשְּ  ַאיינְּ

ן, אָ  ִמיּות'ִדיג ַזאכְּ ֵטייט ִזיְך ַאז ָדאס ַאֶלעס ִאיז ָנאר ַביי ַגׁשְּ ׁשְּ ַקייט, ָאֶבער ַפארְּ ִניּות, צּו ִאיִדיׁשְּ ט צּו רּוחְּ ֶבער ֶווען ֶעס קּומְּ
ט ן סֹוף, ַווייל אֹויב ֶמען ֵהייבְּ ַקייט ִביזְּ ַטארְּ ף ֵגיין ִמיט ׁשְּ ַווֵתר ַזיין, ֶמען ַדארְּ ט מְּ ט'ס ָטאר ֶמען ִניׁשְּ ַווֵתר צּו ַזיין, ֵגייט  ֶדעָמאלְּ ָאן מְּ

ַווֵתר ַזיין אֹויף  ֶעס ַווייֶטער אּון ַווייֶטער, ֲאִפילּו ט מְּ לֹוֶקת, ָוואס ֶקען ֶמען טּוהן? ֶמען ָטאר ִניׁשְּ אֹויב ֶעס ֶקען צּוקּוֶמען צּו ַמחְּ
ַקייט.  ִאיִדיׁשְּ

ָרן( ֵחֶלק י"ב ֶעֶרְך ַותְּ  )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ז' וְּ

 

   

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

יט ָווא יְשט מִׁ יְנַגאְנְצן צּוְבָראְכן, אּון ָהאט נִׁ ים, ֶוועְרט ֶער אִׁ ים יִׁסּורִׁ יְך אִׁ ס זִׁ
 ְמַחזֵּק צּו ַזיין.

ין ָּפסּוק,  יז ְּפַשט אִׁ ר",יִּ "וַּ ָדאס אִׁ ייְנט  קָׁ י ַאֶלף, מֵּ יְך ָאן דִׁ אט זִּ "ֶעס הָׁ
אְפן", יינְ  ֶגעְטרָׁ יְך ַאלֵּ ֶווען ַא ֶמעְנְטש מֵּ יְך ַזאְכן פּון זִׁ ייְנס ט ַאז ֶעס ְטֶרעְפט זִׁ

ייֶבעְרְשְטן, ָהאט ֶער ְגרֹויֶסע ָצרֹות, ָאֶבער ֶווען ֶמען לֵּ  ייְגט ַאַריין ָאן ֶדעם אֵּ
ייְנט ֶדעם  ם" ֶדעם ְקלֵּייֶנעם ַאֶלף, ָדאס מֵּ ֶדעם  -"ֲאלּופֹו ֶשל עֹולָׁ

ייֶבעְרְשְטן יז ֶעס אֵּ א" "וַּ , ֶדעָמאְלט'ס אִׁ ְקרָׁ אט ֶגערּוְפן",  -יִּ ֶער  "ֶער הָׁ
יק צּום  ים, אּון ֶער קּוְמט צּורִׁ ייֶבעְרְשֶטער רּוְפט אִׁ וֵּוייְסט ַאז ֶדער אֵּ

ייֶבעְרְשְטן.  אֵּ

יֶבער ָצרֹות ים אִׁ , ָהאט ֶדעְרַפאר ֶווען ַא ֶמעְנְטש ֶזעהט ַאז ֶעס גֵּייט אֹויף אִׁ
י ֶער ָנאר יין עֵָּצה, צּו גֵּיין צּום אֵּ ים אוֹ אֵּ יְך אֹויְסֶרעְדן צּו אִׁ יף יֶבעְרְשְטן אּון זִׁ

ייֶגעֶנע ְשְּפַראְך, ֶדעָמאְלט'ס ֶוועט ֶער ַארֹויס גֵּיין פּון ַאֶלע צָ  י אֵּ  רֹות.דִׁ

 )ֹזאת ַהּתֹוָרה ַויְִׁקָרא ב(
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י  פּורֵּ יֹות           סִּ ֲעשִּ  מַּ
יד ה ח' ֵמַרב ּוֵבן ָיח  ֶ  ַמֲעש 

יֶער  ָפאְרֶזעצּוְנג פּון ְפר 

 ֲאַפְרְסמֹון                      ַנֲהֵרי

ָדאס ִאיז ַא  

ט, ַאז ֶדער זּוהן  רֹויֶסע ָטעּות ָוואס ֶדער ַטאֶטע ָהאט ָדא ֶגעַמאכְּ גְּ
ן ַא  ן ַאז ֶער ָזאל ִפילְּ פְּ ִוויל ֵגיין צּו ַא ַצִדיק ָוואס ֶקען ִאים ֶהעלְּ

ַקייט ָוואס ,ַטַעם ִאין ִאיִדיׁשְּ ֹות, ַפארְּ ָזאל ֶער  ִאין ַזיין תֹוָרה ּוִמצְּ
ן? טְּ  ִאים צּוִריק ַהאלְּ

ן, פּון ֵאיין ַזייט  ִטיֶגע ַצייטְּ אּון ָדאס ֶזעהט ֶמען ַלייֶדער ַאַסאְך ַהיינְּ
ָבן ִליֶכער חּורְּ ֶרעקְּ ט ַאֶוועק ַאַסאְך -ֶדער ַסַמְך ,ִאיז ַא ׁשְּ ֶלעפְּ ֶמם ׁשְּ

ן ַאֶוועק ַאַסאְך  ן, ֶעס ַפאלְּ טְּ ׁשְּ ג פּוֶנעם ֵאייֶבערְּ ַווארְּ גְּ ֶדער יּונְּ ִקינְּ
ד ִוויל ֵגיין צּו ַא ַצִדיק ָוואס ֶער  ן ֶוועג, אּון ֶווען ַא ִקינְּ פּוֶנעם ִאיִדיׁשְּ

ִליַח ַזיין ט ַמצְּ ט ַאז ֶער ֶוועט ָדארְּ ט ִאים ֶדער ַטאֶטע ָאפ,  ,ִפילְּ ַהאלְּ
לֹויז צּוִליב ֶדעם ַווייל ֶעס ִאי רֵ בְּ ן קְּ בְּ ט פּוֶנעם ֶזעלְּ ר ייז ִווי ֶדעז ִניׁשְּ

ֶגעוַ ַטאטֶ  ן.ע ִאיז אֹויפְּ סְּ  ואקְּ

ִליְך  ֵרייֶען ַאז ַזיין זּוהן ִאיז ֶערְּ ט פְּ ָוואס ָזאל ִזיְך ֶדער ַטאֶטע ִניׁשְּ ַפארְּ
ט  ן? ָוואס ַמאכְּ טְּ ׁשְּ אּון ֶער ִוויל ַזיין וואֹויל אּון ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבערְּ

ֶכע ֲחִסידּות ֶער ִוויל ֵגיין, ָאֶדער אֹויב עֶ  ר ִוויל ֵגיין ַא ִחילּוק צּו ֶוועלְּ
ט  ָמָרא ָזאגְּ ִׁשיָבה? ִדי גְּ ִוויֶׁשע ֹראׁש יְּ עֹוָלם )ֲעבֹוָדה ָזָרה י"ט.( צּו ַא ִליטְּ לְּ

ֶנען ַביי  ׁש ָזאל ֵאייִביג ֶלערְּ טְּ ָמקֹום ֶׁשִלבֹו ָחֵפץ, ַא ֶמענְּ ַמד ָאָדם בְּ ִילְּ
ט ַאז ָדארְּ  ַלאץ ִווי ֶער ִפילְּ ַלאץ ִווי ֶער ִוויל, ַביי ַא פְּ ט ֶוועט ֶער ַא פְּ

ן. טְּ ׁשְּ ִלית ִאין ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבערְּ ן ַא ַתכְּ  ָהאבְּ

ַפאר ֶווען ַא ַטאֶטע ֶזעהט ַאז ַזיין זּוהן ִציעט צּו ֵגיין אֹויף  אּון ֶדערְּ
ֹות, אּון ֶער ִוויל ַזיין  ג ֶדער זּוהן ִהיט תֹוָרה ּוִמצְּ ַלאץ, ִווי ַלאנְּ ַא פְּ

ט  ן פּון ַאִהין ֵגיין.וואֹויל, ָזאל ֶער ִאים ִניׁשְּ טְּ  צּוִריק ַהאלְּ

ל ָכבֹוד אּון  ן, ָוואס צּוִליב ַאִביסְּ ֶטערְּ ַמֲעֶשה ֶזעהט ֶמען ֶעלְּ ָאֶבער לְּ
ן ֵזיי צּוִריק ִדי  טְּ ט, ַהאלְּ ט צּו ֵגיין ָדארְּ ט ִניׁשְּ ַגֲאָוה, ַאז ֶעס ַפאסְּ

ֶדער, אּון ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ֶדער ָטעּות פּון ֶדעם ַטאֶטע  אֹויְך, ַאז ִקינְּ
ן ַזיין זּוהן פּון ֵגיין צּו ֶיעֶנעם ַצִדיק ִמיט ִדי  טְּ ֶער ָהאט צּוִריק ֶגעַהאלְּ

ט. ט ִניׁשְּ  ַנאִריֶׁשע ֵתירּוץ ַאז ֶעס ַפאסְּ
 

ִדיֶגע ָוואְך אי"ה( ג קּוֶמענְּ ֶזעצּונְּ  )ָפארְּ
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ֶשר  ל         אַּ נַּחַּ  בַּ

 ד המשך בדף

י  הרָׁ וֹ ת        נֲַּחלֵּ
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יף אימעיל, ווי אויך צו אדוועטייזן אינעם גליון צו באקומען דעם גליון יעדע וואך או

 Breslevcenter@gmail.com פארבינט אייך צו:
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 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 נ"י ג'ברא יוסף אלי' מו"ה
 

 צו די שמחת בר מצוה פון זיין זוהן
 נ"י יצחק דניאל הבחור

 

 ערדער אייבערשטער זאל העלפן אז 
 זעהן אסאך נחת פון דעם קינד זאל

 , אמןאון פון אלע קינדער 
 

 

 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 נ"י יואל לאנדא החתן
 מתלמידי ישבתינו הק'

 

 ווארן למזל טובוואס איז א חתן גע
 

עס דער אייבערשטער זאל העלפן אז 
 א קשר של קימא און א בניןזאל זיין 

 , אמןעדי עד דורות ישרים ומבורכים
 

 

 

ֶשר  ל         אַּ נַּחַּ  בַּ

 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 עזריאל יודא החתן
 נ"י פאפלאנאש

 תינו הק'מתלמידי ישב
 

 שמחת תנאים למזל טוב זייןצו 
 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז עס זאל 
עדי עד  ןזיין א קשר של קימא און א בני

 דורות ישרים ומבורכים, אמן
 

 

 

 

 מוסדותינו הק' ~ ~ נייעס אינערהאלב
 

 אין ישיבה צו נאך א חתן ויס פרייד הערשטגר
 א פרישע חתן אין רעזולטאט פון מסכת תענית

 

גרויס פרייד הערשט ביי די בחורים אין ישיבה, צו דעם פרישן חתן אין 
 רעזולטאט פון מסכת תענית.

דאס מאל איז עס הבחור החתן יואל לאנדא נ"י בן מו"ה נחמן יודא הי"ו וואס 
למזל טוב עב"ג בת מו"ה יודא לייב פישער הי"ו פון קרית איז א חתן געווארן 

 יואל.
ווי מיר האבן שוין אסאך מאל געשריבן, האט מוהרא"ש צוגעזאגט פאר די 
בחורים אז ווער עס וועט ענדיגן פערציג מאל מסכת תענית וועט א חתן ווערן, 

 עם זכות.און זייט דעמאלט'ס זענען שוין צענדליגע בחורים חתנים געווארן אין ד
מאל מסכת תענית, און יעצט  051חתן דידן האט זוכה געווען צו ענדיגן איבער 

 איז ער א חתן געווארן למזל טוב.
אים אלע אז ער זאל זוכה זיין אויפצושטעלן א בית נאמן  רוואונטשן מי

 זאל זיין א בנין עדי עד מיט דורות ישרים ומבורכים, אמן. סבישראל, ע
 ובים!שמח תשמח רעים האה

*** 
 

 מוהרא"ש שליט"א האט זיך
 צוריק געקערט פון ארץ ישראל

יק געקערט פון מיטן אייבערשטנ'ס הילף האט זיך מוהרא"ש שליט"א צור
, נאכן וויילן דארט פאר א וואך צו מחזק זיין די ארטיגע ארץ ישראל די וואך

 אידן.
ישי שיעור איז שוין פארגעקומען די וועכטנליכע ליל שדאנערשטאג די וואך 

 ווי געווענטליך.
 !הוא זיוה הוא הדרה בעיר הוא הודהבזמן שהצדיק 

 
 יהא לנו ולכל ישראלסימן טוב ומזל טוב  

 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 הי"ומאיר לעבאוויטש  מו"ה
 

 צו די געבורט פון אן אייניקל למזל טוב
 
 

טארק איבערגעגעבן פאר אונזערע מוסדות הק', ער ברענגט און טראגט די קינדער ר' מאיר איז גאר ש
דער אייבערשטער יעדן טאג מיט גרויס איבערגעגעבנקייט צו קענען לערנען די הייליגע תורה, זאל 

מגין זיין אז ער זאל האבן אסאך  אים די גרויסע זכות פון די תינוקת של בית רבן זאל אויף העלפן אז
, דורות ישרים ומבורכים, מיט אסאך נחת פון דעם אייניקל און פון אלע קינדער און אייניקלעךאידיש 

 געלט, און סייעתא דשמיא.
 

 וואונטשט
 וויליאמסבורגהנהלת מוסדות היכל הקודש 

 
 

 סימן טוב ומזל טוב
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 הי"ובנציון יאקאבאוויטש  מו"ה
 מלמד במוסדותינו הק'

 תחי' רת יאקאבאוויטשמאון פאר 
 טיטשטער אין "בית פיגא"

 טוב צו די געבורט פון א אינגל למזל
 

 

 זיידער אייבערשטער זאל העלפן אז 
 זעהן אסאך נחת פון דעם קינד ןזאל

 און פון אלע 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
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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
ר ר' ִשְמעוֹ  מַּ קֹום ֶשֵיש בּוְלדֹורֹות, אָׁ תּוב ְלזֵָׁרז ְבמָׁ כָׁ ִריְך הַּ ֹו ן: ְביֹוֵתר צָׁ

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 ֵאייֶבעסִׁ ְרְשְטן, ַדאְרף ֶער 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 אֹויף ָוואס  יְשט.נִׁ  ֶמען ָטאר נִׁ

י ַאֶלע ַזאְכן, ַאז  ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ֶדעְרַפאר צּוֶגעְשֶטעְלט ַא ֶדעְקל ַפאר דִׁ
י אֹויְגן ָהאְבן ַא ֶדעְקל ָו יק ַהאְלְטן פּון ֲעֵבירֹות, דִׁ יְך ֶקעֶנען צּורִׁ ואס ֶמען ֶמען ָזאל זִׁ

יְשט ֶזעהן.ֶקען ְגַלייְך צּוַמאְכן ֶווען ֶעס קּוְמט אּוְנטֶ   ער ֶעֶפעס ָוואס ֶמען ָטאר נִׁ
י אֹויֶעְרן י ְגָמָרא דִׁ יג? אַ  )ְכתּובֹות ה.(:, ָ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 אוֹ  ין דִׁ י אּוְנטֶ אִׁ עְרְשֶטע יֶעְרן,  אּון ַפאְרָוואס ָהאט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶגעַמאְכט דִׁ

י אֹויֶעְרן ֶווען ֶעס קּומְ  י אֹויֶעְרן ֵווייְך? צּו ֶקעֶנען ַפאְרְשָטאְפן דִׁ ט אּוְנֶטער ֵחֶלק פּון דִׁ
יְשט ֶהעְרן.  ַא ַזאְך ָוואס ֶמען ָטאר נִׁ

י ְגָמרָ  י מֹויל, ָזאְגט דִׁ ין ט"ו( א דִׁ יְפן.)ֲעָרכִׁ י לִׁ י ֵציין אּון דִׁ  ָהאט ְצֵוויי מֹויֶעְרן דִׁ
י ָנאז ֵגייט ַארֹויף אֹויף ַכַעס,  יְשט ַקיין שּום מֹויֶער, דִׁ י ָנאז ָהאט נִׁ ויֶדער דִׁ "ֲחרֹון וִׁ

ף" יז, ַאז ֶעראַּ י ֶטַבע פּון ַא ֶמעְנְטש אִׁ יְשט ַקיין ֶדעְקל, דִׁ ט ֶרעגְ  , אּון ָדאס ָהאט נִׁ
ויל. וי ַאזֹוי ֶער וִׁ יְשט וִׁ יְך זֵייֶער ְשֶנעל אֹויף, ֶווען ֶעֶפעס ֵגייט נִׁ  זִׁ

"י רֹון ,ָדאס ָזאְגט ַרשִׁ קֹום ֶשֵיש בֹו ִחסָׁ תּוב ְלזֵָׁרז ְבמָׁ כָׁ ִריְך הַּ ַביי  ִכיס, ְביֹוֵתר צָׁ
י ּתֹוָרה ַאַסאְך ָוו יְשט ַקיין ֶדעְקל, ַדאְרף דִׁ י ָנאז ָוואס ָהאט נִׁ  אֶרעֶנען, ַאז ֶמען ָזאלדִׁ

ין כַ  יְשט ֶוועְרן אִׁ ַעס, ָנאר ַאַסאְך ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ַאז ֶמען ָזאל ֵקייְנָמאל נִׁ
יז ָנאר פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן ַפאר ַזיין ט  ֹוָבה.ֶגעֶדעְנֶקען ַאז ָוואס ֶעס ֶגעֶשעהט אִׁ

 ו א()ֹזאת ַהּתֹוָרה צַ 
 

*** 
 

ה עַּ  ֹעלָׁ הִהוא הָׁ ְילָׁ לַּ ל הַּ ִמְזֵבחַּ כָׁ ל הַּ ה עַּ יָט"א ָזאְגט אַ ל מֹוְקדָׁ ז , מֹוַהָרא"ש ְשלִׁ
י ָזאְגט  ימָ ֶדער ָפסּוק קּוְמט אּוְנז ְמַרֵמז ַזיין ָדאס ָוואס ֶדער ֶרבִׁ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' סִׁ ן )לִׁ

יז ַא ְקֵלייֶנע ֶוועְלט, אּון ַאֶלעס ָוומ"ט(  יז ֶגעֶשעהן ַאז ֶיעֶדער ֶמעְנְטש אִׁ אס ֶעס אִׁ
י ֶוועְלט, ֶגעֶשעהט אֹויְך ַביי יֶ  עְדן ֶווען ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ַבאַשאְפן דִׁ

י וֶ  יז דִׁ וי ֶדער ָפסּוק ָזאְגט, ַאז פּון ָאְנֵהייב אִׁ ועְלט ֶמעְנְטש, אּון ֶדעְרַפאר, ַאזֹוי וִׁ
יְנְסֶטער,  , ֶדער "ֹלִקים ְיִהי אֹור וְַּיִהי אֹורוַֹּיאֶמר א  "ֶגעֶווען טּוְנְקל אּון פִׁ

יזֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ֶגעָזאְגט ַאז ֶעס ָזאל וֶ  יג, אּון ֶעס אִׁ יְכטִׁ ֶגעָוואְרן  ועְרן לִׁ
יז ַביי ֶיעְדן ֶמעְנְטְשן,  י ֶזעְלֶבע אִׁ יג, דִׁ יְכטִׁ אלִׁ אְך מָׁ סַּ  ל ֶיעֶדער ֶמעְנְטש ִפיְלט אַּ

 
 המשך בדף ב
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א"ש רָׁ  ִשיחֹות מֹוהַּ

גָׁדֹול  ~ ת הַּ בָׁ  ~ שַּ
 

ִדיג ָנאְך  ֶטענְׁ ט שְׁ ִליָט"א ָזאגְׁ מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ
ִאין ַׁשָבת ַהָגדֹול ָדאס ָוואס ֶרִבי ָנָתן 

ט ִרית, ֲהָלָכה ב'()ִלי ָזאגְׁ ִטיַלת ָיַדִים ַׁשחְׁ ַאז ֶדער  קּוֵטי ֲהָלכֹות, נְׁ
ט'ס  ט "ַׁשָבת ַהָגדֹול" ַווייל ֶדעָמאלְׁ ַׁשָבת ֵהייסְׁ
ְך  ִפָלה, דּורְׁ ְך תְׁ רֹויֶסע ִניִסים דּורְׁ ִאיז ֶגעֶׁשעהן גְׁ
ן ֶדעם  ן ֶגעֶבעטְׁ ן ָהאבְׁ ֶדעם ָוואס ִדי ִאידְׁ

ן. טְׁ ׁשְׁ  ֵאייֶבערְׁ

טֶדער ָפסּוק  ָבִרים ד'( ָזאגְׁ ִכי ִמי גֹוי "ָגדֹול"  )דְׁ
ָכל  ֹרִבים ֵאָליו ַכה' ֱאֹלֵקינּו בְׁ ֲאֶׁשר לֹו ֱאֹלִקים קְׁ
רֹויס"  ֵאנּו ֵאָליו, ֶווער ִאיז ָנאְך ַאַזא "גְׁ ָקרְׁ
ֶטער ִאיז ַאזֹוי  ׁשְׁ ק ָוואס ֶדער ֵאייֶבערְׁ ָפאלְׁ

ן צּו ִאים, ֶזעהט מֶ  ט צּו ֵזיי ֶווען ֵזיי רּופְׁ ען ָנאנְׁ
ק ַווייל ִמיר  רֹויס ָפאלְׁ ן ַא גְׁ ַאז ִמיר ֵהייסְׁ
ן, אּון ֶדער  טְׁ ׁשְׁ ן צּום ֵאייֶבערְׁ ֶקעֶנען ֶרעדְׁ

ז. ט אּונְׁ פְׁ ֶטער ֶהעלְׁ ׁשְׁ  ֵאייֶבערְׁ

ֵטייט ִאין ָפסּוק ָלִכים ב, ח( ָנאְך ׁשְׁ ָרה ָנא  )מְׁ ַספְׁ
ֹדלֹות" ֲאֶׁשר ָעָשה ֱאִליָׁשע,  ִלי ֵאת ָכל "ַהגְׁ

ֵצייל מִ  ן ָוואס ֱאִליָׁשע ֶדערְׁ רֹויֶסע" ַזאכְׁ יר ִדי "גְׁ
ט ָמָרא ָזאגְׁ ִגיָלה כ"ז( ָהאט ֶגעטּוהן, אּון ִדי גְׁ ַאז  )מְׁ

ַאֶלעס ִניִסים ָוואס ֱאִליָׁשע ָהאט ֶגעטּוהן ִאיז 
ן ֶדעם  ְך ֶבעטְׁ ִפָלה, דּורְׁ ְך תְׁ ֶגעֶווען ָנאר דּורְׁ
ן, ֶזעהט ֶמען ִוויֶדער ַאז ֶווען ֶמען  טְׁ ׁשְׁ ֵאייֶבערְׁ
ט ָדאס "ָגדֹול"  ִפָלה ֵהייסְׁ ְך תְׁ ט ִניִסים דּורְׁ ַמאכְׁ

רֹויס". -  "גְׁ

ט ֶדער ַׁשָבת "ַׁשָבת  ַפאר ֵהייסְׁ אּון ֶדערְׁ
רֹויֶסע  ט'ס ִאיז ֶגעֶׁשעהן גְׁ ַהָגדֹול" ַווייל ֶדעָמאלְׁ
ן  ן ֶגעֶבעטְׁ ן ָהאבְׁ ְך ֶדעם ָוואס ִדי ִאידְׁ ִניִסים דּורְׁ

ַפאר  ן, ֶדערְׁ טְׁ ׁשְׁ ט ָדאס ַׁשָבת ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ֵהייסְׁ
רֹויֶסער" ַׁשָבת. -"ַהָגדֹול"   ֶדער "גְׁ

ט  טֹורֶדער  גְׁ ֶרענְׁ ַאז ִאין  )אֹוַרח ַחִיים ִסיָמן ת"ל(בְׁ
ן ֶגענּוֶמען ַא  ן ִדי ִאידְׁ ַׁשָבת ַהָגדֹול ָהאבְׁ
ֶלעֶמעֶלע ָוואס ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ִדי ֲעבֹוָדה 

ן צּום ָזָרה פּון ִדי ִמצְׁ  דְׁ ִרִיים אּון ֶעס צּוֶגעבּונְׁ
ַבן ֶפַסח,  'ן ַפאר ַא ָקרְׁ טְׁ ֵדי ָדאס צּו ֶׁשחְׁ ֶבעט, כְׁ
ט ִמיט ִדי ֵציין  ִריצְׁ ן ֶגעקְׁ ִרִיים ָהאבְׁ אּון ִדי ִמצְׁ
ט טּוהן, אּון  ט ֶגעֶקענְׁ ִניׁשְׁ ן ָגארְׁ ָאֶבער ֵזיי ָהאבְׁ
ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ֵאיין ֵנס ָוואס ִאיז ֶגעֶׁשעהן 

ְך ֶדעם ָוואס דִ  ן ָנאר דּורְׁ ן ֶגעֶבעטְׁ ן ָהאבְׁ י ִאידְׁ
ן. םֶדע טְׁ ׁשְׁ  ֵאייֶבערְׁ
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א"ש רָׁ  ִשיחֹות מֹוהַּ
ט  ט, ִווי ֶעס ֶווערְׁ ט'ס ַפאִסירְׁ ָנאְך ַא ֵנס ָהאט ֶדעָמאלְׁ

ָרׁש ט ִאין ֶמדְׁ גְׁ ֶרענְׁ מֹור קל"ו( ֶגעבְׁ ִהִלים ִמזְׁ ָרׁש תְׁ ַאז ֶווען ֶדער  )ֶמדְׁ
כֹוִרים ֵאייֶבע ִרִיים ַאז ִדי בְׁ ט ִדי ִמצְׁ ֶגעָזאגְׁ ֶטער ָהאט ָאנְׁ ׁשְׁ רְׁ

ֶגען צּו ֵזייֶעֶרע  כֹוִרים ֶגעַגאנְׁ ן, ֶזעֶנען ַאֶלע בְׁ בְׁ ַטארְׁ ן ׁשְׁ ֶוועלְׁ
ט ִאיז ֶגעֶׁשעהן ַאֶלעס  ט: "ִביז ֶיעצְׁ ַטאֶטע'ס אּון ֶגעָזאגְׁ

ט ַאז ִמיר  ט ִאיר ִניׁשְׁ ט, ִווילְׁ ן ָוואס מֶׁשה ָהאט ֶגעָזאגְׁ ָזאלְׁ
ַרִים, ַווייל  ן פּון ִמצְׁ ט ַארֹויס ִדי ִאידְׁ ן? ָלאזְׁ ן ֶלעבְׁ ַלייבְׁ בְׁ
ן ִדי ַטאֶטע'ס  ן!" ָהאבְׁ בְׁ ַטארְׁ ן ִמיר ׁשְׁ ט ֶוועלְׁ אֹויב ִניׁשְׁ
ן  בְׁ ַטארְׁ ן ׁשְׁ ִרִיים ֶוועלְׁ ט: "ֲאִפילּו ַאֶלע ִמצְׁ ֶפערְׁ טְׁ ֶגעֶענְׁ

ן פּון ן ִדי ִאידְׁ ט ַארֹויס ָלאזְׁ ן ִמיר ִניׁשְׁ  ָדא!" ֶוועלְׁ

ן  ִריגְׁ ֹעה אּון ֶגעׁשְׁ ֶגען צּו ַפרְׁ כֹוִרים ֶגעַגאנְׁ ֶזעֶנען ִדי בְׁ
ן פּון ָדא, ִמיר  ן: "ָלאז ַארֹויס ִדי ִאידְׁ אּון ִזיְך ֶגעֶבעטְׁ
ן ַזייֶנע  ֹעה ֶגעֵהייסְׁ ן ָנאר ָצרֹות פּון ֵזיי", ָהאט ַפרְׁ ָהאבְׁ

כֹוִרי ן ִדי בְׁ ַרייבְׁ טְׁ ן ַפארְׁ ט ַאז ֵזיי ָזאלְׁ ֶנעכְׁ  ם.קְׁ

כֹוִרים ֶגעטּוהן? ֶיעֶדער ָהאט  ן ִדי בְׁ ָוואס ָהאבְׁ
ַמֵכה  ֶג'ט ַזיין ַטאֶטע, "לְׁ ד אּון ֶגע'ַהרְׁ ֶווערְׁ ֶגענּוֶמען ַא ׁשְׁ
ִרִיים  ט ִמצְׁ נְׁ ט טֹויזְׁ ֶדערְׁ ס הּונְׁ כֹוֵריֶהם", ֶזעקְׁ ַרִים ִבבְׁ ִמצְׁ

כֹוִרים. ְך ִדי בְׁ ן דּורְׁ ֶג'ט ֶגעָווארְׁ ט'ס ֶגע'ַהרְׁ  ֶזעֶנען ֶדעָמאלְׁ

רֹויֶסע ִניִסים ֶעס ִאיז  ֶזעהט ֶמען ָוואֶסעֶרע גְׁ
ִפָלה, מֶׁשה  ְך תְׁ ט'ס ֶגעֶׁשעהן, אּון ַאֶלעס דּורְׁ ֶדעָמאלְׁ
ן ַאז  ט ַפאר ִדי ִאידְׁ נְׁ ֶגעֶלערְׁ ַרֵבינּו ִאיז ֶגעקּוֶמען אּון אֹויסְׁ
ן ֶעס  ן ָהאבְׁ ן, אּון ִדי ִאידְׁ טְׁ ׁשְׁ ן צּום ֵאייֶבערְׁ ֵזיי ֶקעֶנען ֶרעדְׁ

ֶגעטּוהן, אּון ַאזֹוי ִאיז ֶגעֶׁשעהן ִדי ִניִסים, אּון ַטאֶקע 
ט ֶדער ַׁשָבת "ַׁשָבת ַהָגדֹול". ַפאר ֵהייסְׁ  ֶדערְׁ

ַרִים,  אּון ֶבֱאֶמת ִאיז ָדאס ֶגעֶווען ֶדער ִעיָקר ָגלּות ִמצְׁ
ט  ן ִניׁשְׁ ן ָהאבְׁ ַאז ֶדער ֵשֶכל ִאיז ֶגעֶווען ִאין ָגלּות, ִדי ִאידְׁ

ט פּון  רֹויֶסער ֹכַח, ַאז ֵזיי ֶקעֶנען ַאֶלעס ֶגעוואּוסְׁ ֵזייֶער גְׁ
ִפָלה, ִביז מֶׁשה ַרֵבינּו ִאיז ֶגעקּוֶמען  אֹויס'פֹוֵעל'ן ִמיט תְׁ
ט ַאז ֵזיי ֶקעֶנען ַאֶלעס  נְׁ ֶגעֶלערְׁ אּון ֶער ָהאט ֵזיי אֹויסְׁ
ן ֵזיי ַטאֶקע  ן, אּון ָדאס ָהאבְׁ טְׁ ׁשְׁ פֹוֵעל'ן ַביים ֵאייֶבערְׁ

ֶגעהֹוי ן צּו טּוהן אּון ַאזֹוי ֶזעֶנען ֵזיי ַארֹויס פּון ָאנְׁ בְׁ
ן זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ֶדעם יֹום טֹוב  ַרִים, אּון ִמיר ָהאבְׁ ִמצְׁ

ן -"ֶפה -ֶפַסח"  ֶגעהֹויבְׁ ָסח" ַאז ֶדער מֹויל ָהאט ָאנְׁ
ן. טְׁ ׁשְׁ ן ֵאייֶבערְׁ ן ִמיטְׁ מּוֶעסְׁ  ׁשְׁ

ט ִאין "ַׁשָבת ַהגָ  ַפאר ִאיז ֶיעצְׁ דֹול" ִדי אּון ֶדערְׁ
ן צּום  ִטיֶגע ַצייט ִזיְך צּו ַבאַנייֶען ִאין ִדי ַזאְך פּון ֶרעדְׁ ִריכְׁ

ן,  טְׁ ׁשְׁ ַרִים, ֶמען ֵאייֶבערְׁ צּוֵגיין פּוֶנעם ֵאייֶגעֶנעם ִמצְׁ ַארֹויסְׁ
ֶטער  ׁשְׁ ן פּון ִדי ֵאייֶגעֶנע כֹוחֹות, ַאז ֶדער ֵאייֶבערְׁ ָזאל ִוויסְׁ

'פֹוֵעל'ן ַאֶלעס אֹויסְׁ  ןֶקעֶמען ּון ֵזייֶער ִליב, א זנְׁ ּואָהאט 
ָנאר ֶעֶפעֶנען ֶדעם מֹויל אּון  ףַדארְׁ ֶמען ַביי ִאים, 

ן  טְׁ ׁשְׁ ן ַביים ֵאייֶבערְׁ ן, ֶבעטְׁ טְׁ ׁשְׁ ן צּום ֵאייֶבערְׁ ן ֶרעדְׁ ֵהייבְׁ ָאנְׁ
ֶטער ֶוועט ִווילֶמען ָוואס  ׁשְׁ  עריכֶ זִ , אּון ֶדער ֵאייֶבערְׁ
ן. פְׁ  ֶהעלְׁ

ט ָדאס ִאיז ִדי ַׁשט ָוואס ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ ֵרייֶמען ואס וָ ארְׁ פַ  )ִשיחֹות ָהַר"ן ִסיָמן פ"ח(: פְׁ  יזאִ  אסוייל דָ וַ  ,ֶדעם ִטיׁש אּום ַׁשָבת ַהָגדֹול ִאיֶבער טדְׁ
ַרֵמז 'ן ִדיבּור  מְׁ ט אֹויפְׁ ט -ַאז ַאזֹוי ִווי ֶדער ִטיׁש ַווייזְׁ ן, ִווי ֶדער ָפסּוק ָזאגְׁ ֵקאל מ אֹויף ֶרעדְׁ ֶחזְׁ ֵני  א, כב()יְׁ ָחן" ֲאֶׁשר ִלפְׁ לְׁ ַדֵבר" ֵאַלי ֶזה "ַהשֻּׁ "ַויְׁ

ֶדעם ַרִים ִאיז ֶדער ִדיבּור ָנאְך ֶגעֶווען ִאין ָגלּות, אּון ָנאכְׁ ַרֵמז ַאז ַפאר ֶמען ִאיז ַארֹויס פּון ִמצְׁ ַרִים  ה', ִאיז ֶמען מְׁ ִאיז ֶמען ַארֹויס פּון ִמצְׁ
ן ָנָסה-ה"פֶ  - "ֶפַסח" אּון ֶעס ִאיז ֶגעָווארְׁ ׁש ַפרְׁ טְׁ ן, אּון פּון ֶדעם ָהאט ֶדער ֶמענְׁ ן ֶרעדְׁ ֶגעהֹויבְׁ  עיי"ש". ,ָסח", ֶמען ָהאט ָאנְׁ

ט, ט ָדאס ֵמיינְׁ ִטיֶבער, ַאז אּום ַׁשָבת ַהָגדֹול ֶעסְׁ ַעט ַאֶלע ִאיִדיֶׁשע ׁשְׁ ט ַביי ִכמְׁ ֶגעִפירְׁ ט ִאיז ַאיינְׁ ט אֹויף ֶדעם  ַאז ִווי ַבאַקאנְׁ ֶמען ִניׁשְׁ
ט אוֹ גֶ  ֵרייט ַפאר ֶפַסח, ֶמען ֶעסְׁ ט ִאיז ׁשֹוין גְׁ ִליך ַׁשָבת, ַווייל ָדארְׁ טְׁ ט ֶגעֶווענְׁ ַלאץ ִווי ֶמען ֶעסְׁ ן פְׁ ִליכְׁ טְׁ ֵווייֶטע ִטיׁש.עֶווענְׁ  יף ַא צְׁ

ן ַאז ַפאר ֶפַסח ִאיז ֶדער ִטיׁש, ָוואס ָדאס ֵגייט ַארֹוי ז ָזאגְׁ ט אּונְׁ ט ֶדער ֶרִבי ַאז ָדאס קּומְׁ ן, ָזאגְׁ טְׁ ׁשְׁ ן צּום ֵאייֶבערְׁ ף אֹויף ֶרעדְׁ
ט ֶפַסח,  ַלאץ, ִביז ֶעס קּומְׁ ִטיֶגע פְׁ ט אֹויף ִדי ִריכְׁ ִניׁשְׁ ט ָנאכְׁ ט'ס ֵגייט ֶמען ֶעסְׁ ַלאץ, ַווייל ֶדעָמאלְׁ ן פְׁ ִטיגְׁ 'ן ִריכְׁ ן ֵסֶדר ׁשֹוין אֹויפְׁ ֶדעם ֵהייִליגְׁ

ַרִים, אּון ֶער ֵהי ן.ֶיעֶדער ִאיד ַארֹויס פּון ִמצְׁ טְׁ ׁשְׁ ן צּום ֵאייֶבערְׁ ט ָאן ֶרעדְׁ  יבְׁ

לִ  טְׁ ט ַׁשָבת ַהָגדֹול אֹויף ִדי ֶגעֶווענְׁ ט ַטאֶקע ִניׁשְׁ ן, ַאזֹוי ִווי ֶמען ֶעסְׁ ג ֶגעבְׁ טּונְׁ ף אֹויְך ַאכְׁ ג ָאֶבער ֶמען ַדארְׁ ִרינְׁ יֶכע ִטיׁש, ֶקען ֵזייֶער גְׁ
ט ִזיְך אֹויף, ַווייל ֶעס ִאי קּוֶמען ַאז ֶמען ֶרעגְׁ טאֹויסְׁ ַמאל, אּון ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ סּוָדר ַאֶלעס ִווי ָנארְׁ ט מְׁ )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן  ז ָדאך ִניׁשְׁ

ט ַאֶוועק ס"ח( ט אֹויף, ַווייל ַכַעס ֶנעמְׁ ט ִזיְך ִניׁשְׁ ט ִזיְך צּו ֶער ֶרעגְׁ דְׁ ׁש ֶווענְׁ טְׁ ָנָסה פּון ַא ֶמענְׁ ָנָסה, דֶ  ַאז ֶדער ִעיָקר ַפרְׁ ַפאר אֹויב ִדי ַפרְׁ ערְׁ
ׁשְׁ  ן ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ף ֶמען ֶבעטְׁ רֹויס ֶׁשַפע אֹויף ֶפַסח, ַדארְׁ ן ֶדעם ִטיׁש אּון ַבאקּוֶמען גְׁ טְׁ ט ִוויל ֶמען ַטאֶקע ַפאֶרעכְׁ ן, ַאז ֶמען ָזאל ִזיְך ִניׁשְׁ טְׁ

ַקייט אּון ן ֶדעם ַׁשָבת ַהָגדֹול ִמיט רּוִהיגְׁ ָמאל, אּון ִפירְׁ ן ֵקיינְׁ ֶרעגְׁ ן. אֹויפְׁ ט ֶפעלְׁ ִניׁשְׁ ט'ס ֶוועט ָגארְׁ ֵרייד, אּון ֶדעָמאלְׁ  פְׁ

 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ט"ז ֶעֶרְך ַׁשָבת ַהָגדֹול(

 

 

   

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
יי ִאים, ֶער ִפיְלט ִניְשט גָׁאְרִניְשט קַּ  ז ֶעס ִאיז טּוְנְקל בַּ יי ִזיְך אַּ יין בַּ

אְרף ִאים ִניְשט, ֶער ֵווייְסט בִ  ז ֵקייֶנער דַּ יֹות, ֶער ִפיְלט אַּ ל שּום חַּ לְְכלַּ
אְרוָׁואס ֶער ִאיז ֶגעבֹויְרן ֶגעוָׁואְרן ֶבער ִוויְסן, אַּ , ִניְשט פַּ אְרף אָׁ ז ֶמען דַּ

ְוקָׁ  זֹוי, ִאיז ִדי ִרילְְכִטיֶגע צַּ דַּ אְלט'ס, ֶווען אַּ ֶמעְנְטש ִפיְלט אַּ ייט א ֶדעמָׁ
א ְצִליחַּ זַּיין, וַּוייל דָׁ אְרק מַּ אְלט'ס ֵזייֶער ְשטַּ ס ִאיז וָׁואס ֶער ֶקען ֶדעמָׁ

ךְ  ְלאָׁ ה פּון אַּ ֶמעְנְטש ִאיֶבער אַּ מַּ ְעלָׁ ר מַּ ז ֶער ֶקען  ,ִדי ִעיקָׁ אַּ
אְפן צּו טּוהן ִמצְ  ייְנלְכַּ רַּ ֲעִשים טֹוִביםאַּ ֲאִפילּו ֶווען ֶעס ִאיז ִאים  ,ֹות ּומַּ

 טּוְנְקל אּון ְשוַּואְרץ.

ים ְשטֶ  ים ָוואס ְבֶרעֶנען ַפאר אִׁ יג ָאן ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ֶגענּוג ַמְלָאכִׁ עְנדִׁ
יז ַא ֶמעְנטְ  ידּוש אִׁ ידּוש, ֶדער חִׁ יְשט ַקיין חִׁ יז נִׁ ָוואס  שאֹויְפֶהער, ָאֶבער ָדאס אִׁ

יַקי י  אּון ֶער ,יְטןֵגייט אֹויף דּוְרְך ְשֶווערִׁ ים ְשַוואְרץ ַפאר דִׁ יז אִׁ וי ֶעס אִׁ יְלט וִׁ פִׁ
ים. ים טֹובִׁ ְצֹות ּוַמֲעשִׁ  אֹויְגן, אּון פּון ֶדעְסט ֶוועְגן, ַכאְפט ֶער ַאַריין מִׁ

ין ָפסּוק,  יז ְפַשט אִׁ נָׁיו ֵלאֹמרָדאס אִׁ ֲהֹרן ְוֶאת בָׁ ו ֶאת אַּ ֶדער , צַּ
יק, ָז אְגט ַפאר ֵאייֶבעְרְשֶטער ָזאְגט ַפאר ַאֲהֹרן ָוואס ָדאס ֵגייט ַארֹויף אֹויְפ'ן ַצדִׁ

יְדן י אִׁ ֹעלָׁהדִׁ ת הָׁ י ֶוועג ַארֹויף צּו קּוֶמען צּום , ֹזאת ּתֹורַּ יז דִׁ , ָדאס אִׁ
הֵאייֶבעְרְשְטן,  ְילָׁ לַּ ל הַּ ִמְזֵבחַּ כָׁ ל הַּ ה עַּ ל מֹוְקדָׁ ה עַּ ֹעלָׁ יָקר , דִׁ ִהוא הָׁ י עִׁ

יז ַבייַנאְכט ֶווען ֶעס ּוַצייט ֶווען ד יר  ֶקעְנְסט ְבֶרעֶנען ַפאְרן ֵאייֶבעְרְשְטן, אִׁ יז דִׁ אִׁ
יְך ְשַטאְרְקן אּון יְנַגאְנְצן טּוְנְקל, ַדְוָקא ֶדעָמאְלט'ס, אֹויב דּו ֶוועְסט זִׁ יְך  אִׁ זִׁ

יְזטּו זֵייֶער ָחשּוב בַ  יים ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ֶדעְרַהאְלְטן, ֶדעָמאְלט'ס בִׁ
ד בוֹ ֶדעָמאְלט'ס ֶוועְסטּו זֹוֶכה ַזיין ַאז,  ִמְזֵבחַּ ּתּוקַּ  , ַאז ֶדער ֵפייֶער צּוםְוֵאש הַּ
יר. ין דִׁ  ֵאייֶבעְרְשְטן ֶוועט ְבֶרעֶנען אִׁ

י ָוואְרט  ויְסן ַאז דִׁ ה",מ"ֶמען ַדאְרף ָאֶבער וִׁ יט ַא ְקֵלייֶנע ֶמ"ם, ֹוְקדָׁ  ְשֵטייט מִׁ
ויל ְבֶרעֶנען צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, דַ  ילּו ֶווען ֶמען וִׁ אְרף ֶמען ָדאס ַווייְזט אּוְנז ַאז ֲאפִׁ

יְצן. י ְגֶרענִׁ יְשט ַארֹויס ֵגיין פּון דִׁ וי ַאזֹוי, אּון נִׁ ויְסן וִׁ  אֹויְך וִׁ
יט ַאן ַאְנֶדער ֶוועג צּום ֶמעְנְטשָדאס ֵמייְנט ַאז ַאָמאל קּוְמט ֶדער ֵיֶצר ָהַרע  , מִׁ

ֶער ָזאל  ֶער ַמאְכט ַאז ֶער ָזאל ֶוועְלן ָגאר ְשַטאְרק ְבֶרעֶנען צּום ֵאייֶבעְרְשְטן,
וי ָנאְכֶדעם יֶבער ַזייֶנע כֹוחֹות, אּון ַאזֹוי וִׁ ֶזעהט  ֶוועְלן טּוהן ַזאְכן ָוואס ֶזעֶנען אִׁ

יְשט, ים נִׁ יְנַגאְנְצן צּוְבָראְכן, אּון ֶער ֶגעְבט  ֶער ַאז ֶעס ֵגייט אִׁ ֶוועְרט ֶער אִׁ
יְשט.  ַאֶלעס אֹויף, אּון טּוט ֶמער ָגאְרנִׁ

ה"מ"ֶדעְרַפאר ְשֵטייט  יט ַא ְקֵלייֶנע ֶמ"ם, ַאז ָדאס ְבֶרעֶנען ַדאְרףֹוְקדָׁ ַזיין  , מִׁ
יץ,  יט ַא ְגֶרענִׁ י ַזאְכן ָו דּו ַדאְרְפְסט זִׁיךמִׁ יט דִׁ טּוהן,  ְנְסטֶקע דּוואס ְפֵרייֶען מִׁ

אְרד אּון ֵפאֹות, ִמיט דַּ יר ִמיט דִ ְפֵריי ֶעס,  ְסטטּוה דּואּון  ִלית דַּ יין בָׁ יין טַּ
ֵשר'ס, ִמיט דַּ ּוְתִפִלין, ִמיט  יילְְכן, דַּ יין ֶעְסן כָׁ אס ְגלַּ ת, אּון דָׁ בָׁ יין ִהיְטן שַּ

יךְ  ְסטֶווע דּואּון ַאז  יְנֶגע ַז דִׁ י ְגרִׁ יט דִׁ  אְכן, ֶוועט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטערְפֵרייֶען מִׁ
ַזיין ַאן  ְסטֶווע דּואּון  ,ָנאְכֶדעם ֶהעְלְפן ַאז ַאֶלעס ֶוועט שֹוין ָנאְכקּוֶמען

יד. יֶכער אִׁ  ֱאֶמת'ֶער ֶעְרלִׁ
 ַשָבת ַהָגדֹול תשס"ט לפ"ק(-ו)ּתֹוְך ַהַנַחל ֵליל שב"ק צַ 
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ֲעִשיֹות           ִספּוֵרי   מַּ
ה ח' ֵמַרב ּוֵבן ָיִחיד ֶׂ  ַמֲעש 

ר  ָפאְרזֶׂעצּוְנג פּון ְפִריעֶׂ

 ֲאַפְרְסמֹון                      ֲהֵרינַ 
ָדאס ִאיז ִדי ֵעָצה ֶווען ֶעס ֵגייט  

ן צּו ִדי  לֹויפְׁ טְׁ ף ֶער ָנאר ַאנְׁ ן אּון ִיסּוִרים, ַדארְׁ ֶוועִריַקייטְׁ ׁש ׁשְׁ טְׁ ְך אֹויף ַא ֶמענְׁ דּורְׁ
ט ִאיז דֶ  ַלאץ ַפאר ַאֶלע ִיסּוִרים.-ער ִׁשיץתֹוָרה, ָדארְׁ  פְׁ

ט ָאן צּום   ט ִניׁשְׁ ג ֶמען קּומְׁ ַווייל ִווי ַלאנְׁ
ֶנען אּון ִאין ַדאֶוועֶנען. ט ַקיין ַטַעם ִאין ֶלערְׁ ט ֶמען ִניׁשְׁ  ַצִדיק, ִפילְׁ

ָדאס ִאיז  
ט, ֶמען ָהאט  ִדיֶגע ִחיזּוק, ַאז ֲאִפילּו ֶווען ֶמען ֶזעהט ַאז ֶעס ֵגייט ִניׁשְׁ ַא ֶגעַוואלְׁ

ט ׁשֹוין פְׁ  ט אֹויס, ָטאר ֶמען ִניׁשְׁ ֶבעט ִזיְך ִניׁשְׁ ט ַאַסאְך ָמאל אּון ֶעס ַארְׁ רּוִבירְׁ
ן, ַאזֹוי ִווי ֶמען ֶזעהט ָדא ַאז ַאזֹוי ִווי ֶדער  ן אּון ָהאפְׁ ן, ָנאר ַווייֶטער ֶבעטְׁ ֶגעבְׁ אֹויפְׁ

ִניעֹות ִאי ן ִזיְך ָגאר ִדי מְׁ ן, ָהאבְׁ ֶגעֶגעבְׁ ט אֹויפְׁ ֵרייט ִאים צּו זּוהן ָהאט ִניׁשְׁ ֶגעדְׁ ֶבערְׁ
ץ ַרֲחֵמי ָׁשַמִים,  ף ָנאְך ַאלְׁ ן צּום ַצִדיק, ָאֶבער ֶמען ַדארְׁ ָראגְׁ ן אּון ִאים צּו טְׁ פְׁ ֶהעלְׁ
ן פּוֶנעם ַצִדיק, ִווי ֶמען ֶוועט ַווייֶטער  ֶרעדְׁ ט ָאפְׁ 'ן ֶוועג ָזאל ֶמען ִאים ִניׁשְׁ ַאז אֹויפְׁ

 ֶזעהן ִאין ִדי ַמֲעֶשה.
 

ֶזעצּונְׁ  ִדיֶגע ָוואְך אי"ה()ָפארְׁ  ג קּוֶמענְׁ
 

 ()נהרי אפרסמון
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

ַסח ען ְגֵרייט ִזיְך אֹויף ּפֶׂ  מֶׂ
 

 

ע ַטַעם ִדי ַמאקֶׂ  יֹום טֹוב עםנֶׂ פוּ  גֶׂעש ְ

 

ה        נֲַּחֵלי  ּתֹורָׁ
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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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 קול ברסלב
 

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

 

 אויך קען מען מיטהאלטן
 דעם שיעור יעדע וואך

 אפ-מיט א לייוו הוק

212-444-1111 

 סימן טוב ומזל טוב
 
 

 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 הי"ו ליעזר איידלשטייןא מו"ה
 

 צו די געבורט פון א אינגל למזל טוב
 

 ערדער אייבערשטער זאל העלפן אז 
 זאל זעהן אסאך נחת פון דעם קינד
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ל פֶׁ   ַסחַהָגָדה שֶׁ
 

 

 ֵסֶדר

 ְנֶגערּוְפן ִדי ַהייְנִטיֶגע ַנאְכט ֶוועְרט ָאְנֶגערּוְפן "ֵסֶדר", ַפאְרָוואס ֶוועְרט ֶעס ַאזֹוי אָ 
ְרְׁשֶטער, ֶדער ֶרִבי ָזאְגט ַאז ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ַפאְרֶגעְסט ַאז ַאֶלעס ִאיז ֶדער ֵאייֶבע

, ר, ַזאְכן ֵגייֶען ִניְׁשט ִווי ַאזֹוי ֶער ִווילֶדעָמאְלט'ס ֵגייט ִאים ַאֶלעס ִניְׁשט ִאין ַא ֵסדֶ 
ֶלעס ִווי ָאֶבער ֶווען ַא ִאיד ֵווייְסט ַאז ַאֶלעס ִאיז ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער, ֵגייט ִאים אַ 

ַאזֹוי ֶער ִוויל, ַווייל ֶער ֵווייְסט ַאז ִווי ַאזֹוי ֶעס ִפיְרט ִזיְך, ָהאט ֶעס ֶדער 
 ְׁשֶטעְלט ִמיט ַא ֵסֶדר.ֵאייֶבעְרְׁשֶטער אֹויס ֶגע

ֶדעְרַפאר רּוְפט ֶמען ָאן ִדי ַנאְכט ָוואס ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָהאט אּוְנז 
ֶזעהן ַאז ַארֹויְסֶגענּוֶמען פּון ִמְצַרִים דּוְרְך מֶׁשה ַרֵבינּו אּון ֶיעֶדער ָהאט ְקָלאר ֶגע

 ס ָאן ִמיְטן ָנאֶמען "ֵסֶדר".  ַאֶלעס ִפיְרט ָנאר ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער, רּוְפט ֶמען עֶ 
 

ׁש   ו ְרַחץ -ַקד ֵ

יל ִדי ַטַעם ַפאְרָוואס ֶמען ָהאט ֶגעַמאְכט ִדי ִסָמִנים ִאיז, ַווייל ֶווען ַא ִאיד ִוו
יְסֶטע, ַא ָאְנֵהייְבן צּו ַזיין וואֹויל אּון ִדיֶנען ֶדעם ַבאֶׁשעֶפער ַדאְרף ֶער ִזיְך ַמאְכן ַא לִ 

ְרְׁשְטן ר ִוויל ַאְלס טּוהן, אּון ֶער ַדאְרף ְׁשֶטעְנִדיג ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעֶצעְטל ָוואס עֶ 
ֶהעְפְטן אֹויף ִדי ַזאְכן, ֶדעְרַפאר ֶווען ֶמען ְגֵרייט ִזיְך צּום ֵסֶדר אּון ֶמען ִוויל ִזיְך ַבא

 ּוהן.צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ַמאְכט ֶמען קֹוֶדם ַא ִליְסֶטע פּון ָוואס ֶמען ִוויל ט
 

ס -ו ְרַחץ  ַ ְרפ   כ ַ

ְרְׁשֶטער ִאין ִדי ַהייְנִטיֶגע ַנאְכט ֶווען ִמיר ֶוועְרן ֶגעוֹואויר ַאז ַאֶלעס ִאיז ֶדער ֵאייֶבע
ְׁשֶטער אּון ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ִפיְרט ִדי ֶוועְלט ִווי ִמיר ֶזעהן ַאז ֶדער ֵאייֶבערְ 

יר ן ִמְצַרִים ִמיט ְגרֹויֶסע ִניִסים, ֶדעְרַפאר ַוואְׁשן מִ ָהאט ַארֹויְסֶגענּוֶמען ִדי ִאיְדן פּו
ט ִזיְך ִדי ֶהעְנט צּו ַווייְזן ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ִפיְרט ִדי ֶוועְלט אּון ֶעס ָהא

 ָגאְרִניְׁשט ִמיט אּוְנֶזעֶרע ֶהעְנט.
, ַא ְקֵלייֶנע ְׁשִטיְקל אּון ֶוועְגן ֶדעם ַוואְׁשן ִמיר ִזיְך ַפאר ֶמען ֶעְסט ִדי ַכְרַפס

ייְנט ֵווייִניג ְגִריְנֵצייג, צּו ַווייְזן ַאז ֲאִפילּו צּו ַאַזא ְקֵלייֶנע ְׁשִטיֶקעֶלע ְגִריְנֵצייג, ָדאס מֵ 
ט ָדא. ֶגעְלט, ַדאְרף ֶמען אֹויְך צּוקּוֶמען צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן אּון ָאן ִאים ִאיז ָגאְרִניְׁש 

ן ַא ַאז ִמיר ְגֵלייְבן ַאז פּוְנְקט ִווי ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶקען ֶגעבְ  אּון אֹויְך צּו ַווייְזן
ְנֶדעֶרע ְקֵליין ְׁשִטיְקל "ַכְרַפס", ָזאל ֶמען ִזיְך ַפאְרָלאְזן ַאז ֶער ֶקען אֹויְך ֶגעְבן ִדי אַ 

ָוואס ָדאס ֵמייְנט  "חּור ַכְרַפס ּוְתֵכֶלת"ֶעס ְׁשֵטייט ִאין ִדי ְמִגיָלה "ַכְרַפס" ָוואס 
ל "ַכְרַפס" ַטיֶיעֶרע ְקֵלייֶדער, ֶמען ַדאְנְקט ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַפאר ִדי ְקֵלייֶנע ְׁשִטיקְ 

ס" ִדי אּון ֶמען ֶבעט ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשֶטער אֹויף ַווייֶטער ַפאר ִדי ַאְנֶדעֶרע "ַכְרפַ 
 ַטייֶעֶרע ְקֵלייֶדער.  

 ב המשך בדף

 (62) 22,  גליון 2שנה                                                                                                קלפ" גשנת תשע", חג הפסח

 
יחֹות מֹוַהָרא"ש  שִׂ

יד  ~  ~ ָדא וואֹויְנט ַא אִׂ
 

ֶדער ַצִדיק ֶרִבי מֶשה ֵלייב ַסאסּוֶבער 
ִזי"ַע ִאיז ֵאייְנָמאל ֶגעָפאְרן צּום ַצִדיק ֶדער 

 ִבי ר' ֶאִליֶמֶלְך פּון ִליֶזעְנְסק ִזי"ַע.רֶ 

ַשָבת ַביים ִטיש ָהאט ֶרִבי ר' ֶאִליֶמֶלְך 
ְמַכֶבד ֶגעֶווען ֶרִבי מֶשה ֵלייב ַסאסּוֶבער צּו 

 ָזאְגן ּתֹוָרה.

ֶער ָהאט ָאְנֶגעהֹויְבן ָזאְגן ּתֹוָרה אֹויְפן 
ְכט ָפסּוק ִווי ֶעס ְשֵטייט ַאז ֶפַסח ַבייַנא

ִאין ִמְצַרִים ַביי ַמּכֹות ְבכֹורֹות ָהאט ֶדער 
ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶגע'ַהְרֶג'ט ַאֶלע ְבכֹוִרים פּון 
ִדי ִמְצִרִיים אּון ַביי ִדי ִאיִדיֶשע ַהייֶזער 
ָהאט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִאיֶבעְרֶגעַטאְנְצן, 

 ים.אּון ֶגעָלאְזט ֶלעְבן ַאֶלע ִאיִדיֶשע ִבּכּוִר 

ַפאְרְשֵטיין,  ּוָדאס ִאיז ֵזייֶער ְשֶווער צ
ִ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 

 ן ִאיֶבעְרֶגעַטאְנְצן?ֶמען ָזאגְ 

ָ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 

ואְרן ֶער ָהאט ֵזיי ֶגעֵהייְסן, ִאיז ֶער ֶגעוָ 
ֵזייֶער ְפֵרייִליְך, אּון ֶער ָהאט ָאְנֶגעהֹויְבן צּו 
ַ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

 ִאיד" "ָדא וואֹויְנט ַא ִאיד"!
 

 ב המשך בדף



 ב
 

יחֹות מֹוַהָרא"ש  שִׂ
ענֶׁע ַמצֹות  ~ עטֶׁ  ~ אֹויְסגֶׁעבֶׁ

ֶדער ַצִדיק ֶרִבי מֶשה ֵלייב ַסאסּוֶבער ִזי"ַע ְפֶלעְגט 
ֶגעַוואְלִדיֶגע ְזִהירֹות, ַמָמש צּוְגֵרייְטן ַזייֶנע ַמצֹות ִמיט ַא 

ְפֶלעְגט ִאין ִוויְנֶטער ַאֵלייְנ'ס אֹויֶסער ֶגעֶוועְנְטִליך, ֶער 
ַאייְנְפַלאְנְצן ִדי ֵווייץ, ַאֵלייְנ'ס ֶגעָגאְסן ִדי ַוואֶסער, 
ַאֵלייְנ'ס ֶגעְשִניְטן אּון ֶגעָמאְלן, ַאֵלייְנ'ס ֶגעְקֶנעְטן אּון 

 ֶגעַבאְקן, ַאֶלעס ִמיט ַאן אֹויֶסער ֶגעֶוועְנְטִליֶכע ְזִהירּות.
ָנאְכן ַבאְקן ִדי ַמצֹות, ִאיז ֶדער  ֵאייְנָמאל ַפאר ֶפַסח

ַצִדיק ַאֵהייְמֶגעַגאְנֶגען ִמיט ִדי ַמצֹות, ִמיט ַא 
ֶגעַוואְלִדיֶגע ִשְמָחה, ַאז ֶער ָהאט זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ָהאְבן 

 ַאֶזעְלֶכע ְמהּוָדר'ִדיֶגע ַמצֹות אֹויף ֶפַסח.

'ֶער ִאיד אֹויְפ'ן ֶוועג ַאֵהיים ַבאֶגעְגְנט ֶער ַא ָפשּוט
ָוואס ֵגייט אֹויְך ַאֵהיים ִמיט ַזייֶנע ַמצֹות, אּון ֶדער ִאיד 
ֵגייט ַאזֹוי ַטאְנֶצעִדיֶגעְרֵהייט, ֶער ִזיְנְגט ִזיְך אּוְנֶטער ַא 
ְפֵרייִליְך ִליד, ֶדער ַצִדיק ָהאט ִזיְך ֶגעוואּוְנֶדעְרט, "ֶדער 

יֶנע ַמצֹות, ַמי טִאיד ִאיז ָנאְך ֶמער ְפֵרייִליְך פּון ִמיר ִמי
ָוואס ֵמייְנט ָדאס?" ֶער ִאיז צּוֶגעַגאְנֶגען צּו ֶדעם ִאיד 
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

אְך ָאֶבער אֹויְך ֶגעָוואְלט ָהאְבן גּוֶטע ַמצֹות, ִבין ָ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, 

זֹוי ָהאב ִאיְך ֶגעֶבעְטן ַא ַגאְנֶצע ַנאְכט, ִאיְנֶדעְרְפִרי ִבין ַא
ִאיְך ְגַלייְך ֶגעַגאְנֶגען ַדאֶוועֶנען ַשְחִרית, אּון ַביים 
ַדאֶוועֶנען ָהאב ִאיְך ַווייֶטער ֶגעֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן 

ִאיְך  ַאז ִאיְך ָזאל ָהאְבן גּוֶטע ַמצֹות, אּון ֶיעְצט ָהאב
ֶגעֶעְנִדיְגט ַ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".

אס ֶגעֶהעְרט, ָהאט ֶער ִזיְך ֶווען ֶדער ַצִדיק ָהאט דָ 
ָ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 

ִאיְך ִבין ִזיֶכער ַאז דּו ִמיט ִמיר ֶגעְבן ַדייֶנע ַמצֹות? ַווייל 
ַ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 
ן, וואֹויל ִאיז ַאֶלעס ִוויִפיל ֶמען ֶבעְהט ֶדעם ֵאייֶבעְרְשטְ 

ֶ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(

 

 

 

 

   

ַסחַהָגָדה שֶׁ   ל פֶׁ
 

 ָהא ַלְחָמא ַעְנָיא

ֶווער ֶעס ִאיז הּוְנֶגעִריג ָזאל קּוֶמען ֶעְסן, ִאין  -ָכל ִדְכִפין יֵיֵתי ְוֵיכֹול 
עֶווען ִמְצָרִים ֶזעֶנען ִדי ִאיְדן ֶגעֶווען ִאין ָגלּות, ָאֶבער ֶדער ָגלּות ִאיז גֶ 

ען ָהאט ִניְׁשט ֶגעְטַראְכט ְבִעיָקר ַאז ֶדער ֵשֶכל ִאיז ֶגעֶווען ִאין ָגלּות, מֶ 
עְרְׁשְטן פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ַא ֶמעְנְטׁש ָוואס ְטַראְכט ִניְׁשט פּוֶנעם ֵאייבֶ 

 ַזאְך ִאיז ֶגעֶוועְנְטִליך ַא ַקאְרֶגער, ֶער ִוויל ִניְׁשט ַאֶוועק ֶגעְבן ַזייְנס אַ 
 ִמיט ָגאְרִניְׁשט, ֶדעְרַפאר ִדיַפאר ַא ְצֵווייְטן, ַווייל ֶער ֶוועט ָדאְך ְבַלייְבן 

ְבן אֹויְך ַפאר ַנאְכט ֶווען ִמיר ַבאקּוֶמען ַא ְבֵרייֶטע ֵשֶכל, ֶקען ֶמען ׁשֹוין ֶגע
ייְלן ַפאר ַא ְצֵווייְטן, אּון ֶדעְרַפאר ָזאְגן ִמיר "ָכל ִדְכִפין יֵיֵתי ְוֵיכֹול", ִמיר טֵ 

 ֶיעְדן ִמיט ַא ְבֵרייֶטע ַהאְרץ. 
 

ן ׁשֹוֵאלְוכַ  ֵ  אן ַהב 

ַסח ֶיעֶדער ִאיד ִאיז ַא ַבאִליְבט ִקיְנד ַביים ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ַהייְנט פֶ 
 ,ְטןַבייַנאְכט ֶקען ֶער ִזיְך אֹויְסֶבעְטן ַביי ַזיין ַטאֶטע, ַביים ֵאייֶבעְרְׁש 

ָרצֹון אּון ת עֵ ַאֶלעס ָוואס ֶער ַדאְרף, ַביים ֵסֶדר ַנאְכט ִאיז ָדא ַא ְגרֹויֶסע 
ַארֹויס  ֶמען ֶקען ֶדעָמאְלט'ס ַאֶלעס פֹוֵעל'ן, וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ַכאְפט

ר ֶעְטִליֶכע ִמינּוט פּון ֶדעם ַנאְכט צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ֶוועט עֶ 
 ִזיֶכער ַבאקּוֶמען ַאֶלעס ָוואס ֶער ַדאְרף.

 

 ֲעָבִדים ָהִיינו  

יר ֶלע ַקְׁשיּות ִאיז "ֲעָבִדים ָהִיינּו ְלַפְרֹעה ְבִמְצַרִים" מִ ִדי ִתירּוץ אֹויף אַ 
ז ַא ָהאְבן ִזיְך ַאייְנֶגעֶרעְדט ַאז ִמיר ֶזעֶנען ְקֶנעְכט ַפאר ַא ֶמעְנְטׁש, אַ 
ּון פּון ֶמעְנְטׁש ֶקען אּוְנז ֶעֶפעס טּוהן ָאן ִדי ִוויְלן פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, א

ז ַאֶלע ָצרֹות, ָאֶבער ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָהאט אּונְ ֶדעם ֶנעְמט ִזיְך 
ר ַאַרייְנֶגעֵלייְגט ַא ֶלעְכִטיְגֵקייט צּו ֶגעֶדעְנֶקען ַאז ַאֶלעס ִאיז ֶדע

 ֵאייֶבעְרְׁשֶטער, אּון ִמיר ֶזעֶנען ִניְׁשט ֵקיין ְקֶנעְכט ַפאר ֵקייֶנעם. 
 

ל ְיֵמי ַחי ֶיָך ַהֵלילֹות  כ ָ

ט, ּוְנְקל ַפאר ַא ִאיד, ֶער ִפיְלט ַאז ֵקייֶנער ַדאְרף ִאים ִניְׁש ֶווען ֶעס ִאיז ט
ַמאֶנען אּון ֶער ָהאט ִניְׁשט ָגאְרִניְׁשט אֹויף ֶדער ֶוועְלט, ָזאל ֶער ִזיְך ֶדערְ 
ּוֶמען ִדי פּון ְיִציַאת ִמְצַרִים, ַאזֹוי ִווי ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָהאט ַארֹויְסֶגענ

 ִים, ֶוועט ֶער ִמיְך אֹויְך ַארֹויְסֶנעֶמען פּון ַמייֶנע ָצרֹות.ִאיְדן פּון ִמְצרַ 
 

ִחיָלה עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה  ִמת ְ

ח ָוואס ֶער ָדאס ִאיז ִדי ַמֲעֶלה פּון ַאְבָרָהם ָאִבינּו ַאז ֶער ְׁשַטאְמט פּון ֶתרַ 
ְגֵלייְבט ָהאט ֶגעִדיְנט ֲעבֹוָדה ָזָרה, אּון פּון ֶדעְסְטֶוועְגן ָהאט ֶער ֶגע

ער ִאיֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון אֹויְסֶגעֶלעְרְנט ַפאר ֶיעְדן ֵאייֶנעם ַאז דֶ 
 ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ִפיְרט ִדי ֶוועְלט.

, אּון ִדי ֶזעְלֶבע ִאיז ַביי ֶיעֶדע ִאיד, ֶווען ֶער ִפיְלט ַאז ֶער ָהאט ִנְסיֹונֹות
ר ייֶבעְרְׁשְטן, אּון ָדאְך ְׁשַטאְרְקט עֶ ֶעס ִאיז ִאים ְׁשֶווער צּו ִדיֶנען ֶדעם אֵ 

ֶרעְסֶטע ִזיְך, אּון ֶער ַכאְפט ַאַריין ִמְצֹות ּוַמֲעִשים טֹוִבים, ִאיז ָדאס ִדי גְ 
 ַזאְך ַביים ֵאייֶבעְרְׁשְטן. 

 

ָעְמָדה  "ְוִהיא" ׁשֶ

 ", ָדאס ָדאס ָוואְרט "ִהיא" ִאיז ִדי ֶזעְלֶבע אֹוִתיֹות ִווי ָדאס ָוואְרט "ַאֵיה
 

 גהמשך בדף 
 



 ג
 

ל פֶַׁסח  ַהָגָדה שֶׁ
 

"ִווי  רֹויף אֹויף "ַאֵיה" ְמקֹום ְכבֹודֹו, ָדאס ֵמייְנט, ַאז ַא ִאיד ְפֶרעְגטֵגייט אַ 
ַאז ֶער  ִאיז ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער", ָדאס ִאיז ִדי ֵעָצה ַפאר ַא ִאיד ָוואס ִפיְלט

ן  ִאיז ַווייט פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ַאז ֶער ָזאל ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשטְ 
יט ער ִווי ִביְזטּו, ִאיְך ִוויל ִדיר ֶזעהן, ִאיְך ִוויל ִפיְלן ַאז דּו ִביְזט מִ "ַבאֶׁשעפֶ 

ער ִמיר, אּון דּו ֶהעְרְסט ִמיר אֹויס", אּון ַאזֹוי ֶוועט ִאים ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשטֶ 
 ֶהעְלְפן.

 

 זֹו ַהְדַחק -ְוֶאת ַלְחֵצינו  

ַהְדַחק", ַאז ֶדער מֹוַח פּון ַא  ֶדער ִעיָקר ִסיָבה פּון ַאֶלע ָצרֹות ִאיז "זוֹ 
ן ֶדעם ֶמעְנְטׁש ִאיז צּוְדִריְקט, ֶער ְטַראְכט ַאז ֶער ֶקען ֶעֶפעס ַאֵליין טּוהן אָ 

ט, ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ֶדעְרַפאר ֶווען ֶער טּוט ַזאְכן אּון ֶעס ֶגעלּוְנְגט ִניְׁש 
ט ַאז ַאֶלעס ִאיז ֶדער ֶרעְגט ֶער ִזיְך אֹויף, ָאֶבער ֶווען ַא ִאיד ֵווייסְ 

ְסט ַאז ֵאייֶבעְרְׁשֶטער, ָהאט ֶער ִניְׁשט ֵקיין ַטֲענֹות אֹויף ֵקייֶנעם, ֶער ֵוויי
 עְבן.ַאֶלעס ִפיְרט ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער, אּון ַאַזא ִאיד ָהאט ַא ְגִליְקִליְך לֶ 

 

ָמה ַמֲעלֹות טֹובֹות  כ ַ

 ָוואס ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָהאט אּוְנז ֶמען ֶרעְכְנט אֹויס ַאֶלע גּוֶטע ַזאְכן
ּו ֶווען ַא ֶגעטּוהן, ֶדער ֶרִבי ָזאְגט אֹויְפן ָפסּוק "ַבָצר ִהְרַחְבָת ִלי" ַאז ֲאִפיל

ֶטער יּוד ָהאט ָצרֹות, ָזאל ֶער גּוט קּוְקן ֶוועט ֶער ֶזעהן ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְׁש 
ְטן ן ֶער ָזאל ַדאְנֶקען ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁש טּוט ִמיט ִאים אֹויְך ַאַסאְך גּוט'ס, אּו

ֶטער אֹויף ִדי גּוט'ס, אּון ַאז ֶער ֶוועט ָדאס טּוהן ֶוועט ִאים ֶדער ֵאייֶבעְרְׁש 
 ִזיֶכער ֶהעְלְפן.

 

 ָמרֹור ֶזה

ן ֶקען ָדאס ֶדער ֶרִבי ָזאְגט ַאז ִדי ְכַזִית ָמרֹור ִאיז ַא ְסגּוָלה ַפאר ַפְרָנָסה, ֶמע
יף, ֵטיין לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט ַאז ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֶרעְגט ִזיְך אוֹ ַפאְרְׁש 

 ַפאְרִליְרט ֶער דּוְרְך ֶדעם ַזיין ַפְרָנָסה.
עֶרע ָדאס ִאיז ְפַׁשט, ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֶקען ַאָראְפְׁשִליְנֶגען ִדי ְכַזִית ִביטֶ 

ס ֵגייט ִאים דּוְרְך ַא ִביֶטעְרִניׁש, ָמרֹור, ָדאס ֵהייְסט ַאז ֲאִפילּו ֶווען עֶ 
ָבה, אּון ֶגעֶדעְנְקט ֶער ַאז ַאֶלעס קּוְמט פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ַפאר ַזיין טוֹ 

 ֶער ֶרעְגט ִזיְך ִניְׁשט אֹויף, ֶוועט ֶער ָהאְבן ַפְרָנָסה ְבֵריַוח.
 

ֹור ָודֹור ָכל ד   ב ְ

ן ִציַאת ִמְצַרִים, ַווייל ַאזֹוי ִווי ִמיר ֶזעֶנעֶמען ַדאְרף ְׁשֶטעְנִדיג ֶדעְרַמאֶנען יְ 
ן ִביֶטער, ֶגעֶווען ִאין ִמְצָרִים אּון ֶעס ִאיז אּוְנז ָדאְרט ֶגעֶווען זֵייֶער ְׁשֶווער אּו

 ֶרעְדן ִביז ֹמֶשה ַרֵבינּו ִאיז ֶגעקּוֶמען אּון ֶער ָהאט אּוְנז אֹויְסֶגעֶלעְרְנט צּו
ֶמען ּון ַאזֹוי ָהאט אּוְנז ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ַארֹויְסֶגענּוצּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, א

 פּון ָדאְרט.
ועג ִדי ֶזעְלֶבע ַהייְנט, ֶווען ַא יּוד ָהאט ָצרֹות אּון ֶער ֶזעהט ִניְׁשט ֵקיין וֶ 
ר ָזאל ַארֹויס, ַדאְרף ֶער ֵגיין צּו ַא ַצִדיק ָוואס ֶוועט ִאים אֹויְסֶלעְרֶנען ַאז עֶ 

 ָצרֹות. ּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ַאזֹוי ֶוועט ֶער ַארֹויְסֵגיין פּון ַאֶלע ַזייֶנעֶרעְדן צ
 

ל  יִבי ִעם ְנִדיִבים -ְמִקיִמי ֵמָעָפר ד ָ  ְלהֹוׁשִ

ן ַפאר ֶער ַא ֶמעְנְטׁש ַדאְרף ֵאייִביג ֶגעֶדעְנֶקען ִווי ַאזֹוי ֶער ָהאט אֹויְסֶגעֶזעה
אט ן ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָהאט ַרְחָמנּות ֶגעהַ ִאיז ֶגעקּוֶמען צּום ַצִדיק, אּו

 ַצִדיק  אֹויף ִאים אּון ִאים ֶגעְבֶרעְנְגט צּום ַצִדיק, אּון ֶער ְקִריְגט ִניְׁשט אֹויְפן
 

 דהמשך בדף 

ט ִווי ַאזֹוי ֶמען ִווילֶווען   ...ֶעס ֵגייט ִניׁשְ
 

 ַרִיםֶיעֶדער ִאיד ֵגייט ַארֹויס פו ן ִמצְ 
 

 



 ד
 

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

 Breslevcenter@gmail.com פארבינט אייך צו:
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 קול ברסלב
 

 ון כ"ק מוהרא"ש שליט"אפ מען קען הערן שיעורים
 

 דעם שיעור יעדע וואך אויך קען מען מיטהאלטן
 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 

 
 
 

ל פֶַׁסח  ַהָגָדה שֶׁ
 

 אּון ֶער ְפרּוִביְרט צּו ֵגיין ִאין ַזייֶנע ֶוועְגן.
 

 ָרֲחָצה

עְנט ט ֶמען ִזיְך ִדי ֶהעְנט, צּו ַווייְזן ַאז ִניְׁשט ִמיט אּוְנֶזעֶרע הֶ ַפאְרן ֶעְסן ַוואְׁש 
 ָהאְבן ִמיר ַפְרָנָסה, ָנאר ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ִגיְבט אּוְנז ַאֶלעס.

 

ְרַכת ַהָמזֹון  ב ִ

ַא ִמְצַות ֶמען ַדאְרף ַזיין זֵייֶער ֶגעָוואְרְנט צּו ֶבעְנְטְׁשן ִבְרַכת ַהָמזֹון ָוואס ִאיז 
ִסידּור,  ַעֵשה ְדאֹוַרְייָתא, אּון ֶווער ֶעס ֶבעְנְטְׁשט ָוואְרט ַביי ָוואְרט ִאין אַ 

 ֶוועט ָהאְבן ַפְרָנָסה ְבֶׁשַפע אּון ַאַסאְך ֶגעְלט.
 

ר י ֲאַדב ֵ י כ ִ  ֶהֱאַמְנת ִ

צּו ְגֵלייְבן ֶאֶמת'ִדיג ֶדער ֶרִבי ָזאְגט ַאז ֶווען ַא יּוד ִוויל זֹוֶכה ַזיין צּו "ֱאמּוָנה", 
ּוְרְך ֶדעם ִאיֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ָזאל ֶער ְׁשֶטעְנִדיג ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ד

 ֶוועט ֶער ָהאְבן ֱאמּוָנה.
ֶבעְטן  אּון אֹויב ֶקען ֶער ִניְׁשט ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן ָזאל ֶער ָדאס ַאֵלייְנ'ס

ר ַזיין ְרְׁשְטן, ַאז ֶער ָזאל ֶקעֶנען ֶרעְדן צּו ִאים, אּון ַאזֹוי ֶוועט עֶ פּוֶנעם ֵאייֶבע
 ַאן ֶעְרִליֶכער יּוד.

 

 ה-ִמן ַהֵמיַצר ָקָראִתי יָ 

י ִדי ְגָמָרא ָזאְגט ַאז ַאזֹוי ִווי ֶמען ֶקען ִניְׁשט ַארֹויס ֶנעֶמען ִדי אֹויל פּון דִ 
ם ט זֵיי, ִדי ֶזעְלֶבע ִדי ִאיְדן קּוֶמען ִניְׁשט צּוֵאייְלִביְרְטן ָנאר אֹויב ֶמען צּוְדִריקְ 

ִמן ֵאייֶבעְרְׁשְטן ָנאר ֶווען ֶמען צּוְדִריְקט ַזיי, זֵיי ָהאְבן ָצרֹות, ֶדעְרַפאר "
-אִתי יָ ֶווען ַא ִאיד ִאיז ֶגעְדִריְקט, ֶער ָהאט ָצרֹות, ִאיז ִדי ֵעָצה "ָקרָ  -ַהֵמיַצר" 

 ֵאייֶבעְרְׁשְטן.ֶער ָזאל ֶרעְדן צּום  -ה 
 

ָנה ִ ֹוִנים ָהְיָתה ְלרֹאׁש פ   ֶאֶבן ָמַעסו  ַהב 

יין ֶיעֶדער ָהאט ֶגעָזאְגט אֹויף ִמיר ַאז ִאיְך ִבין ַא ְׁשטֵ  -ֶאֶבן ָמַעסּו ַהבֹוִנים 
ִדי ַצִדיִקים ָהאְבן  -ָוואס ִאיז ִניְׁשט ֶוועְרט צּו ָגאְרִניְׁשט, ָהְיָתה ְלֹראׁש ִפָנה 

צֹות, ער אֹויְסֶגעֶלעְרְנט צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן אּון ָנאְך גּוֶטע עֵ ִמיר ָאבֶ 
 ָוואס ִמיט ֶדעם ֶוועל ִאיְך צּוקּוֶמען צּו ִדי ְגֶרעְסֶטע ַמְדֵריגֹות.

 

ה ה'  ֶזה "ַהיֹום" ָעש ָ

ִטיְגן נְ ַא ִאיד ַדאְרף ְשֶטעְנִדיג ֶגעֶדעְנְקן "ֶזה ַהיֹום" ִאיְך ָהאב ָנאר ֶדעם ַהיי
ְכְטן ָטאג, ִניְׁשט ְטַראְכְטן ָוואס ִאיְך ָהאב ֶגעטּוהן ֶנעְכְטן, אּון ִניְׁשט ְטַרא

ַכאְפן ַא ָוואס ֶעס ֵגייט ַזיין ָמאְרְגן, ָנאר ְטַראְכְטן ָוואס ִאיְך ֶקען "ֶיעְצט" ַאַריינְ 
 גּוֶטע ַזאְך.

 

ר אֹותוֹ  ר ָזִכינו  ְלַסד ֵ ֲאׁשֶ  כ ַ

ְלן ִמיר אְבן ַהייְנט ֶגעֶדעְנְקט ִדי ִניִסים פּון ְיִציַאת ִמְצָרִים ַאזֹוי ָזאַאזֹוי ִווי ִמיר הָ 
עְלְפט ֶגעֶדעְנְקן אֹויְך ַא ַגאְנץ ָיאר ַאֶלע ִניִסים ָוואס ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער הֶ 

 אּוְנז.
 

 

 מוסדותינו הק' ~ ~ נייעס אינערהאלב
 

 סדר הלימודים אין ישיבה
 האלט ווייטער אן במשך בין הזמנים

 

אזוי ווי עס איז שוין איינגעפירט אין ישיבתינו הק' אין די 
פארגאנגענע יארן, איז נישטא קיין בין הזמנים אין ישיבה, די 

ון לערנען מיט התמדה א גאנץ חודש בחורים זיצן ווייטער א
עס קומען ווייטער פאר די שיעורים פונעם ראש ישיבה, ניסן, 

 אלעס גייט ווייטער אן ווי געהעריג.
ווי באקאנט האבן אלע צדיקים געבלוטיגט אויף דעם "בין 
הזמנים" ווען מען ברענגט אן די צייט מיט נארישקייטן, 

מנים" אז עס איז נאר מוהרא"ש ברענגט אין קונטרס "בין הז
דא איין צייט וואס א מענטש האט "בין הזמנים", דאס איז בין 
מיתה לקבורה, נאכן שטארבן פארן באערדיגן, אבער א גאנץ 
לעבן דארף א איד שטענדיג אריינכאפן נאך תורה ומצות, און 
נישט חס ושלום פארברענגן די צייט, וואס דאס ברענגט דאס 

 ערגסטע ה"י
האבן זיך שטארק צוגעכאפט דערצו, צו קענען די בחורים 

ווייטער זיצן בין כותלי הישיבה, און לערנען די הייליגע תורה 
שיעורין כסדרן, ובנוסף צו קענען הערן די שיעורים פונעם 
ראש ישיבה וואס זענען מחי' נפשות, וואס געבט אריין חיות 

 פאר די בחורים, און דערנענטערט זיי צום אייבערשטן.
 הם חיינו ואורך ימינו! כי

*** 

 שיעורים פון מוהרא"ש שליט"א חול המועד
 

ה פארקומען דער שיעור פון "וועט אי המועד פסחחול 
א דאנערשטאג נאכט ווי געווענטליך אום "ש שליט"מוהרא

 ש אין בית המדרש."ביי מוהרא 8:03
ך קענען מיטהאלטן די שיעור ווי אייביג וועט מען אויאזוי 
ויך אפ, א-ן ליין מיט א לייוו הוקטעלעפאקול ברסלב אויפ'ן 

 ש"קען מען דארט הערן פריערדיגע שיעורים פון מוהרא
 א, און אויך נייעס און באריכטן פון די מוסדות."שליט

 !ותחי נפשכםשמעו 
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 גליון היכל הקודש
 וועכענטליכע גליון ארויסגעגעבן דורך

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

 
 

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  עָוואְלט ָפאְר דֶׁ ר ָהאט גֶׁ וען עֶׁ עם ָטאג, וֶׁ ל ִזיְך צּו ם טֹוב ִאין דֶׁ ץ ִיְשָרא  רֶׁ ן אֹויף אֶׁ
יַח. עְנְגן ָמש ִ רֶׁ עם ּבְ , אּון דּוְרְך דֶׁ עְפן ִמיְטן אֹור ַהַחִיים ַהָקדֹוש   ְטרֶׁ

ס ָדא ַאָראפְּ  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 ִוומֶׁ עְנגֶׁ רֶׁ י ּ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 ְ
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ע טדּו קֶׁ  ְנְסט ָנאר דּו ִוויְלְסט ִניש ְ

 

ל ָרא  ץ ִיש ְ רֶׁ יין אֶׁ  ִדי ְנִסיָעה ק 



 ג
 

ים, ָשלֹום ַביִׁת, אּון ַפְרָנָסה  ~ ידּוכִׁ   ~ שִׁ
 

ל ָאָדם ִכְקִריַעת ַים סֹוף, )סֹוָטה ב.( ִדי ְגָמָרא ָזאְגט  ה ִזּוּוגֹו שֶׁ 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 ער ְשִביִעי שֶׁ עְרְשטֶׁ אְך דֶׁער ֵאייבֶׁ

ע ִקיְנדֶׁער, קּוְמט אֹויס ַאז ִ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.

 יְסִניְצן דֶׁעם ָטאג צּו ִמְתַפֵלל ַזיין ַפאר אַ דֶׁעְרַפאר ַדאְרף ַא ָבחּור אוֹ 
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 בֶׁ  ִאיז זֵייעֶׁר עְהט ִאין דֶׁעם ַהייְנִטיְגן ָטאג, אּון ִ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
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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
ְדָרש ָזאְגט  עט ַאז וֶׁוען ִדי ִאיְדן ָהאְבן גֶׁעַאְרבֶׁ כא, ה(  )ְשמֹות ַרָבהדֶׁער מֶׁ

י ְשוֶׁוער ִאין ִמְצַרִים, ִדי ִמְצִרִיים ָהאְבן זֵיי גֶׁעַפייִניְגט, ָהאְבן זֵי
עְרְשְטן, אּון גֶׁעְשִריְגן צּו ִאים, א ּון אֹויְפגֶׁעהֹויְבן ִדי אֹויְגן צּום ֵאייבֶׁ

ער ָהאט זֵיי גֶׁעהָ  עְרְשטֶׁ ען פּון ִמְצרַ דֶׁער ֵאייבֶׁ ִים אְלְפן אּון ַארֹויְסגֶׁענּומֶׁ
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 נָ דָ ֵאייבֶׁ אְכַאָמאל, ָוואס אְך גֶׁעָוואְלט 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 ַפאר יֶׁעְדן ִאיד, ַאז  זֶׁעהט מֶׁ
עְרְש ַאלֶׁע ָצר עְנְטש ָהאט ִאיז ָנאר ַווייל דֶׁער ֵאייבֶׁ ער ֹות ָוואס ַא מֶׁ טֶׁ

עְרן ַזיין קֹול, אּון ִווי ָנאר עֶׁר וֶׁועט עֶׁפֶׁענֶׁען ִדי מֹויל אּון רֶׁ  עְדן ִוויל הֶׁ
עְרְשְטן וֶׁועט עֶׁר גֶׁעָהאְלְפן וֶׁועְרן.  צּום ֵאייבֶׁ

עְנְטש ָהאט ֵשכֶׁל אּון ִישּוב ַהדַ  ר ִזיְך אּון וֶׁוען ַא מֶׁ ַעת, 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 ַזאְכן ָוואס עֶׁר ָהא עְרְשְטן אֹויף ִדי גּוטֶׁ ט, אּון עֶׁר לֹויְבט דֶׁעם ֵאייבֶׁ

ען ַקיין ָצרֹות צּו עֶׁפֶׁענֶׁען ַזיין מֹוילאַ  ר ִניְשט ַבאקּומֶׁ צּום  זֹוי ַדאְרף עֶׁ
עְרְשְטן.  ֵאייבֶׁ

ל פֶַׁסח(  )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש ֵחלֶׁק ט"ז עֶׁרְֶׁך ְשִביִעי שֶׁ

 

 

 

ן ִדי ִאיְדן  ַפאְרְטַרייּבְ

 

ייַנאְכט ַסח ּבַ ער ָחלֹום ּפֶׁ  דֶׁ
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עם ִוויְנד אֹויְפן ַים טּורֶׁ  ַא ש ְ
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עְרס יי ִדי רֹויּבֶׁ ען ּבַ עַפאְנגֶׁ  גֶׁ

 

 ִדי סֹוד פּון ִדי אֹוִתיֹות

 

יים  צּוִריק ַאה 

 

לּוס  ש ְ

~~~

 
צו באקומען דעם גליון יעדע וואך אויף אימעיל, ווי אויך צו אדוועטייזן אינעם גליון 
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 וויליאמסבורג מוסדות היכל הקודש ברסלב
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ל ֵדש ְועַּ י ֶאקָׁ בַּ ְקרֹּ ר בִּ ֶבר ה' ֵלאמֹּ ן הּוא ֲאֶשר דִּ ֲהרֹּ ם וַּיֹּאֶמר מֶשה ֶאל אַּ עָׁ ל הָׁ  ְפֵני כָׁ
ן ֲהרֹּ ם אַּ דֹּ ֵבד וַּיִּ ה ָהאט גֶׁעָזאְגט ַפאר ַאֲהֹרן ,ֶאכָׁ "י ַאז משֶׁ יְך ָהאּב ָזאְגט ַרשִׁ : "אִׁ

יךְ  יגֶׁעוואּוְסט ַאז דִׁ  ים, ָאּבֶׁער אִׁ יקִׁ ע ַצדִׁ יְגט וֶׁועְרן דּוְרְך ְגרֹויסֶׁ ְשָכן וֶׁועט גֶׁעֵהיילִׁ  ָהאּב מִׁ
יְך ַאז ֵזיי יר, ָאּבֶׁער יֶׁעְצט זֶׁעה אִׁ יר ָאדֶׁער דִׁ זֶׁענֶׁען  גֶׁעֵמייְנט ַאז ָדאס וֶׁועט ַזיין דּוְרְך מִׁ

יר". יר אּון דִׁ  ְגרֶׁעסֶׁער פּון מִׁ
י ָזאְגט מ וי דֶׁער רֶּׁבִׁ יר לֹויט וִׁ יז עֶׁס ַמְסּבִׁ יָט"א אִׁ יָמן קצ"הֹוַהָרא"ש ְשלִׁ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחלֶׁק א' סִׁ ( )לִׁ

ים ב'( אֹויְפן ָפסּוק  ילִׁ י")ְתהִׁ ְבתָׁ לִּ ְרחַּ ר הִּ צָׁ עְנְטש ָהאט ָצרֹות ָזאל עֶׁר ק ,"בַּ ּוְקן ַאז וֶׁוען ַא מֶׁ
י  ין דִׁ ילּו אִׁ ער ָהאאּון זֶׁעהן ַאז ֲאפִׁ עְרְשטֶׁ ים ָצָרה קֶׁען עֶׁר ְטרֶׁעְפן ַזאְכן ָוואס דֶׁער ֵאייּבֶׁ ט אִׁ
יט גֶׁעָהאְלְפן אֹויךְ  יז דֶׁער "ַּבַעל  דֶׁעְרמִׁ ער אִׁ עְרְשטֶׁ יט ַרֲחָמנּות, ַווייל דֶׁער ֵאייּבֶׁ מִׁ

יט ַרֲחָמנּות. יז עֶׁס אֹויְך מִׁ יְקט ַא ָצָרה אִׁ ילּו וֶׁוען עֶׁר שִׁ ים" אּון ֲאפִׁ  ָהַרֲחמִׁ
ע חֲ ָאּבֶׁע י גּוטֶׁ ים ְשוֶׁוער צּו קּוְקן אֹויף דִׁ יז אִׁ י ָצָרה אִׁ ין דִׁ יז אִׁ עְנְטש אִׁ ים, ר וֶׁוען דֶׁער מֶׁ ָלקִׁ

יז ַא ְגרֹוי עְרְשְטן, דֶׁעְרַפאר אִׁ ְצָוה אּון עֶׁר קֶׁען ַחס ְוָשלֹום ָהאְּבן ֻקְשיֹות אֹויְפן ֵאייּבֶׁ ע מִׁ סֶׁ
יךְ : ַזיין ַא ְצֵווייְטן ְמַחֵזק צּו אְרק זִּ ה ֶוועט "ְשטַּ רָׁ י צָׁ אְלן, דִּ יְשט צּופַּ , ֶווער נִּ

י גּוֶטע זַּאְכן וָׁואס ֶדער ֵאייֶבע יף דִּ אְלס קּוק אוֹּ יז ֶדעמָׁ יֶבעְרֵגיין, אּון בִּ רִּ ְרְשֶטער אַּ
אְלְפן" יר יָׁא ֶגעהָׁ אט דִּ  .הָׁ

ע ָצָרה אּון ַאֲהרֹ  י ְגרֹויסֶׁ עהן דִׁ יז גֶׁעשֶׁ ין ָפסּוק, וֶׁוען עֶׁס אִׁ יז ְפַשט אִׁ יְנדֶׁער ָדאס אִׁ ן'ס ְצֵוויי קִׁ
ה ַרֵּבינּו ְמַחֵזק גֶׁעוֶׁוען אּון גֶׁע יהּובִׁ ָנָדב אּון אַ  ים משֶׁ ָזאְגט: זֶׁענֶׁען גֶׁעְשָטאְרְּבן, ָהאט אִׁ

י גּוֶטע ֵחֶלק ֶדעְרפּון יס דִּ רוֹּ יֶסע  אּון ֶזעה ,"ֶנעם אַּ ז ֵזיי ֶזעֶנען ֶגעֶווען ְגרוֹּ אַּ
ים יקִּ דִּ      ."צַּ

י ינִׁ  ז'( )ֹזאת ַהתֹוָרה ְשמִׁ
*** 

 

אכֵ  ם תֹּ תָׁ ים אֹּ לִּ ְנחָׁ ים ּובַּ יַּמִּ יִּם בַּ מַּ ְשֶקֶשת בַּ יר ְוקַּ ל ֲאֶשר לוֹּ ְסנַּפִּ מֹוַהָרא"ש  לּו,כֹּ
י ָזאְגט  יָט"א ָזאְגט ַאז ָדאס קּוְמט אּוְנז ְמַרֵמז ַזיין ָדאס ָוואס דֶׁער רֶּׁבִׁ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחלֶׁקְשלִׁ  )לִׁ

יָמן ו'(  יד, ַדאְרף עֶׁ ַאז וֶׁוען ַא אִׁ א' סִׁ יכֶׁער אִׁ ויל ַזיין ַאן עְֶׁרלִׁ ויל ְתשּוָבה טּוהן, עֶׁר וִׁ ר ַזיין יד וִׁ
ב" י ְבשוֹּ קִּ א ּובָׁ צוֹּ י ְברָׁ קִּ וי  עֶׁר, ָדאס ֵמייְנט ַאז פּון ֵאיין ַזייט ַדאְרף "בָׁ יְרן צּו טּוהן וִׁ ְפרּוּבִׁ

ְצֹות ּוַמעֲ  ער תֹוָרה ּומִׁ וי מֶׁ ער גּוט'ס, ַאַרייְנַכאְפן וִׁ יק ַהאְלְטן פמֶׁ יְך צּורִׁ ים, אּון זִׁ ים טֹובִׁ ּון שִׁ
י ַאְנדֶׁערֶׁע ַזייט מּוז  יְך ֵזייעֶׁר ְשַטאְרְקן עֶׁרֲעֵבירֹות, ָאּבֶׁער פּון דִׁ יְש  ,זִׁ ילּו עֶׁס ֵגייט נִׁ ט ַאז ֲאפִׁ

וי  עןַאזֹוי וִׁ ילּו מֶׁ ויל, ֲאפִׁ ען וִׁ יְרט וִׁ  ,ַפאְלט דּוְרךְ  מֶׁ יְשט אֹויְפגֶׁעפִׁ יְך נִׁ ען ָהאט זִׁ וי עֶׁס מֶׁ
יזְ  עְנְטש, "דּו ּבִׁ ט שֹוין ַדאְרף צּו ַזיין, אּון דֶׁער ֵיצֶׁר ָהַרע קּוְמט ְגַלייְך צּוְּברֶׁעְכן דֶׁעם מֶׁ

יְשט וֶׁועְרט יךְ  ּוד, ָגאְרנִׁ ען זִׁ יד", ָטאר מֶׁ יכֶׁער אִׁ ְרלִׁ יְשט ַזיין ַקיין עֶׁ ער נִׁ יְשט וֶׁועְסט שֹוין מֶׁ  נִׁ
ים,  אָלאְזן פּון אִׁ ין טַּ יְך בִּ ֶבער ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער הָׁ "אִּ אְלן, אָׁ אט ֶקע דּוְרְך ֶגעפַּ

יק קּו ְלץ צּורִּ יְך ֶקען נָׁאְך אַּ יר, אִּ יף מִּ יב, ֶער וַּואְרט נָׁאְך אוֹּ ְלץ לִּ יר נָׁאְך אַּ ֶמען מִּ
יְסֶרעְדן דָׁ  יר אוֹּ יְך ֶוועל מִּ ים, אִּ ה טּוה אסצּו אִּ יְך ֶוועל ְתשּובָׁ ים, אִּ אר אִּ אְרץ פַּ ן, הַּ

יְך  יים ֵאייֶבעְרְשְטןאּון אִּ יק בַּ ין צּורִּ ין שוֹּ  ."בִּ

יְכן צּו יְנדֶׁער וֶׁועְרן צּוגֶׁעְגלִׁ ע קִׁ ישֶׁ ידִׁ י אִׁ יש, ָדאס קּוְמט אּוְנז דֶׁער ָפסּוק ְמַרֵמז ַזיין, דִׁ י פִׁ  דִׁ
וי דֶׁער ָפסּוק ָזאְגט  ית מח, טז( וִׁ ֶרץ",)ְּבֵראשִׁ אָׁ ב ְבֶקֶרב הָׁ רֹּ ְדּגּו לָׁ יְדן  "ְויִּ י אִׁ ַדאְרְפן אּון דִׁ

וי דֶׁער ָפסּוק ין ַוואסֶׁער, ָוואס ָדאס ֵגייט ַארֹויף אֹויף לֶׁעְרנֶׁען תֹוָרה, וִׁ ען אִׁ וימֶׁ ָזאְגט  ְשוִׁ
יִּם" )ְיַשְעי' נה, א( מַּ ֵמא ְלכּו לַּ ל צָׁ י כָׁ ָלה וֶׁועְרט ָאְנגֶׁערּוְפן ַוואסֶׁער, וִׁ "הוֹּ  וי , אּון אֹויְך ְתפִׁ
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א"ש רָׁ יחוֹּת מוֹּהַּ  שִּ

יט   ~ יְסקּוֶמען מִּ יְך אוֹּ  ~ ְצֵווייְטן אַּ זִּ
 

ִדי ִמָדה פּון ִזיְך ֶקעֶנען אֹויְסקּוֶמען ִמיט 
ַא ְצֵווייְטן ַדאְרף ֶמען ׁשֹוין ָאְנהֹויְבן 
אֹויְסֶלעְרֶנען ַפאר ָגאר ִאיְנֶגע ִקיְנֶדער, ַאז 
ֵזיי ָזאְלן ִזיְך ֶקעֶנען אֹויְסקּוֶמען ִמיט ֵזייֶעֶרע 

יְנד ָוואס קּוְמט ִזיְך ִניְׁשט ֲחֵבִרים, ַווייל ַא ִק 
אֹויס ִמיט ַזייֶנע ֲחֵבִרים, ֶווען ֶער ֶוועט 
ֶעְלֶטער ֶוועְרן, ֶוועט ֶער ִזיְך ִניְׁשט 

חּוִרים ִאין אֹויְסקּוֶמען ִמיט ַזייֶנע ֲחֵבִרים בָ 
ְיִׁשיָבה, אּון ָנאְך ִדי ֲחתּוָנה ֶוועט ֶער ִזיְך 

וייב, אּון ַאזֹוי ִניְׁשט אֹויְסקּוֶמען ִמיט ַזיין וַ 
אֹויְך ִמיט ִדי ְׁשֵכִנים, אּון ֶער ֶוועט ָהאְבן ַא 

 ִביֶטער ֶלעְבן.
ֶדעְרַפאר ַדאְרף ֶמען ׁשֹוין פּון יּוְנְגן 
ֶעְלֶטער אֹויְסֶלעְרֶנען ִדי ִקיְנֶדער, ֶמען ַדאְרף 
ְמַחֵנְך ַזיין ִדי ִקיְנֶדער ַאז ֲאִפילּו אֹויב ֶדער 

ט ַאזֹוי ִווי ִאים, אּון ֲאִפילּו ַחֶבר ִאיז ִניְׁש 
ַחֶבר טּוט ַזאְכן ָוואס ִאים ְׁשֶמעְקט  ֶווען ַא

ִניְׁשט, ַדאְרף ֶמען ָדאס אֹויְך ֶקעֶנען 
ֶדעְרֵהייְבן, אּון ֶמען מּוז ִזיְך ִניְׁשט ֵאייִביג 
ְקִריְגן ִמיט ַא ְצֵווייְטן, ִדי קּוְנץ ִאיז ִניְׁשט צּו 

ט ַאְנֶדעְרׁש, ָנאר ַווייְזן ַאז ֶמען ַהאלְ 
ַהאְלט ַאְנֶדעְרׁש  רעֶ ַפאְרֶקעְרט, ֲאִפילּו אֹויב 

פּון ֶיעֶנעם אּון ֲאִפילּו אֹויב ֶיעֶנער טּוט 
, ָזאל ֶמען יבלִ  ִניְׁשט אטהָ ֶמען ַזאְכן ָוואס 

ָדאס אֹויְך ֶקעֶנען ֶדעְרֵהייְבן, אּון ִניְׁשט 
יְגן ֶוועְגן ַמאְכן ַקיין ַמְחלֹוֶקת אּון ִזיְך ְקִר 

 ֶדעם.
מֹוַהָרא"ׁש ְׁשִליָט"א ָזאְגט ֵאייִביג ַפאר ִדי 

חּוִרים ַאז אֹויב ֵזיי ֶוועְלן ִזיְך ִניְׁשט בָ 
אֹויְסֶלעְרֶנען יּוְנֶגעְרֵהייט ִזיְך אֹויְסצּוקּוֶמען 
ִמיט ֲחֵבִרים, ֶוועְלן ֵזיי ָנאְך ִדי ֲחתּוָנה 

ֶרע ִמדֹות אּון ְבַלייְבן ִמיט ִדי ֶזעְלֶבע ְׁשֶווע
ֵזיי ֶוועְלן ִזיְך אֹויְך ִניְׁשט ֶקעֶנען אֹויְסקּוֶמען 
ִאיְנֶדעְרֵהיים, ִדי ַגאְנֶצע חּוָפה ֶנעְמט 

  51ִמינּוט, אּון פּון ְׁשֵטיין  51ִאיְנַגאְנְצן 
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 ש"ארָׁ הַּ וֹּ מ תוֹּ חישִּ 
ָנאְך ִניְׁשט ִמינּוט אּוְנֶטער ִדי חּוָפה ֶוועְרט 

, ָנאר ֶמען ַדאְרף ֶגעטֹויְׁשט ִדי ִמדֹות צּום גּוְטן
ַאְרֶבעְטן אֹויף ִזיְך ִאין ִדי ִאיְנֶגע ָיאְרן, ַאז ֶמען ָזאל 
ִזיְך אֹויְסקּוֶמען ִמיט ִדי ַאְנֶדעֶרע ֲחֵבִרים ִאין 
ְיִׁשיָבה, אּון ַאזֹוי ֶוועט ֶמען ָנאְך ִדי ֲחתּוָנה אֹויְך 

 ְבַלייְבן ִמיט ִדי גּוֶטע ִמדֹות.

 ...ֶגעַהאְקט אֹויְפ'ן ְסֶטעְנֶדער

ֶעס ִאיז ַאָמאל ֶגעֶווען ַא ִאיד ָוואס ָהאט 
ֶגעזּוְכט ַא ִׁשידּוְך ַפאר ַזיין ָטאְכֶטער, ֶער ָהאט ִזיְך 

חּוִרים ִאין ְיִׁשיָבה, אּון ֶער ָנאְכֶגעְפֶרעְגט אֹויף ִדי בָ 
ָהאט אֹויְסֶגעְקִליְבן ֶדעם ֶבעְסְטן ַא ָבחּור, ַא ָבחּור 

ם, ֶער ָהאט ֶגעֶקעְנט ִזיְצן אּון ַא ַמְתִמיד ָעצּו
ֶלעְרֶנען ְצֶוועְלף ָאֶדער ֶפעְרְצן ָׁשָעה ַא ָטאג ָאן 
אֹויְפֶהער, ַמָמׁש ַא ָבחּור ַא ְמצּוָין ָוואס ֶמען 

 ְטֶרעְפט ִניְׁשט.
ָאֶבער ֶווען ֶעס ִאיז ֶגעקּוֶמען ָנאְך ִדי ֲחתּוָנה 

חּור ִאיז ַא ָהאט ִזיְך ַארֹויְסֶגעְׁשֶטעְלט ַאז ֶדער בָ 
ֶגעֶפעְרִליֶכער ֶפֶרא ָאָדם, ֶער ָהאט ִזיְך ֵזייֶער ַאַסאְך 
ֶגעְקִריְגט ִאיְנֶדעְרֵהיים, אּון ֲאִפילּו ֶגעִניְצט ִמיט 
ֶהעְנט אֹויְך, אּון ֶדער ַטאֶטע ִאיז ֶגעֶווען ֵזייֶער 

 ְבַצַער ֶוועְגן ֶדעם.
"ל אּון ִאיז ֶער ֶגעָלאְפן צּום ְסֵטייְפֶלער ָגאֹון זַ 

ִזיְך אֹויְסֶגעֶרעְדט ָדאס ַהאְרץ ַפאר ִאים, ַאז ֶער 
ִאיז ָדא ַאַרייְנֶגעַפאְלן ִאין ַא ִביֶטעֶרע ְפָלאְנֶטער, 
ֶער ָהאט אֹויְסֶגעְקִליְבן ֶדעם ֶבעְסְטן ָבחּור ָוואס 
ָהאט ֶגעֶלעְרְנט ִדי ְפַלייִסיְגְסֶטע ִאין ְיִׁשיָבה, אּון 

יְנֶגעַפאְלן ִמיט ַאַזא ֶפֶרא ָאָדם ָדא ִאיז ֶער ַאַרי
ָוואס ִפיְרט ִזיְך ִניְׁשט אֹויף ִווי ַא ֶמעְנְטׁש, זּו 

 ּתֹוָרה ְוזּו ְשָכָרּה?
ָהאט ִאים ֶדער ָגאֹון ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ִדי ּתֹוָרה 
ָוואס ֶער ָהאט ֶגעֶלעְרְנט ִאיז ַטאֶקע ֵזייֶער ָחׁשּוב 

ָנאְכִניְׁשט ֶגענּוג, ֶמען  אּון ֵטייֶער, ָאֶבער ָדאס ִאיז
ַדאְרף אֹויְך ָהאְבן גּוֶטע ִמדֹות, אּון ָדאס ָהאט ִזיְך 
ֶדער ָבחּור ָנאְכִניְׁשט אֹויְסֶגעֶלעְרְנט, ֶער ָהאט 
ִניְׁשט ֶגעַהאט ִמיט ֵקייֶנעם ָנאר ִמיט ַזיין 
ְסֶטעְנֶדער, אֹויְפ'ן ְסֶטעְנֶדער ָהאט ֶער ֶגעֶלעְרְנט, 

ְנֶדער ָהאט ֶער אֹויְסֶגעֶגעְבן ַזייֶנע אֹויְפ'ן ְסֶטע
ֶגעִפיְלן, ֶווען ֶער ָהאט ִניְׁשט ַפאְרְׁשַטאֶנען ַא 
ְׁשִטיְקל ְגָמָרא ָהאט ֶער ֶגעַהאְקט אֹויְפ'ן 
ְסֶטעְנֶדער, אּון ֶווען ֶער ָהאט ִזיְך אֹויְפֶגעֶרעְגט 
ָהאט ֶער ַאָראְפֶגעָוואְרְפן ֶדעם ְסֶטעְנֶדער, ֶער 

 ִניְׁשט ֶגעַדאְרְפט אֹויְסקּוֶמען ִמיט  ָהאט ִזיְך
 

עְנְטְׁשן" אּון ֶדער ָגאֹון ֵקייֶנעם ָנאר ִמיְטן ְסֶטעְנֶדער, אּון ֶער ָהאט ִזיְך ֵקייְנָמאל ִניְׁשט אֹויְסֶגעֶלעְרְנט ִווי ַאזֹוי צּו ַהאְנְדֶלען ִמיט מֶ 
יי ָזאְלן ִזיְך ֶגט'ן ָנאר ֶמען ָזאל ְטֶרעְפן ַא ְקלּוְגן ִאיד ָוואס ָזאל אֹויְסֶלעְרֶנען ָהאט אֹויְסֶגעִפיְרט: "ִאיְך ָוואְלט ִניְׁשט ֶגעָראְטן ַאז זֵ 

 ַפאר ֶדעם ִאיְנֶגעְרַמאן ֲהָלכֹות ֶדֶרְך ֶאֶרץ ַאז ֶער ָזאל ִוויְסן ִווי ַאזֹוי אּוְמצּוֵגיין ִמיט ֶמעְנְטְׁשן".

ט ֶגעֶרעְכט  ֵזיי ְקלוּג אּון ִניש ְ

ְכט, ען ַא ֶמעְנְטׁש ֶלעְרְנט ִזיְך צּו ְדֵרייְוון ַא ַקאר, ֶלעְרְנט ֶמען ִאים אֹויס ַאז ֶער ָזאל ַזיין ְקלּוג אּון ִניְׁשט ֶגעֶרעֶמען ֶזעהט ַאז ֶוו
 ט ַאַריין אֹויף ַדיין ֶזעהְסט ִווי ַא ְצֵווייֶטער ָפאְר דּו ָדאס ֵמייְנט ַאז ֲאִפילּו ֶווען דּו ָפאְרְסט אֹויף ִדי ִריְכִטיֶגע ֶוועג, ָאֶבער אֹויב 
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ

 

ח ְפֵני ה'" )ֵאיָכה ב, יט(דֶׁער ָפסּוק ָזאְגט  כַּ ֵבְך נֹּ ם לִּ יִּ מַּ י כַּ ְפכִּ יד "שִּ , קּוְמט אֹויס ַאז ַא אִׁ
ָלה. ין תֹוָרה אּון ְתפִׁ ען אִׁ וימֶׁ יש ָוואס ַדאְרף ְשוִׁ וי ַא פִׁ יז וִׁ  אִׁ

יד ַדאְרף ָהאְּבן  ְשֶקֶשת"אּון דֶׁער אִׁ יר ְוקַּ יר "ְסנַּ , פּון ֵאיין ַזייט "ְסנַּפִּ  ְפלּוס ֶפעֶדעְרן" -פִּ
ים, ים טֹובִׁ ְצֹות ּוַמֲעשִׁ ען, צּו קֶׁענֶׁען ַאַרייְנַכאְפן ַאַסאְך מִׁ וימֶׁ י  צּו קֶׁענֶׁען גּוט ְשוִׁ ָאּבֶׁער פּון דִׁ

ען אֹויְך ָהאְּבן,  ְשֶקֶשת ַאְנדֶׁערֶׁע ַזייט ַדאְרף מֶׁ ען ַדאְרף  שּוְפן", -"קַּ ָדאס ֵמייְנט ַאז מֶׁ
יְשט, נִׁ ָהאְּבן ַא ַפאנְ  יְשט צּו ָלאְזן צּוְּברֶׁעְכן פּונֶׁעם ֵיצֶׁר ָהַרע ֵקייְנָמאל נִׁ יְך נִׁ יְשט ַקיין צֶׁער, זִׁ

יְך. יְנט זִׁ ען גֶׁעפִׁ ין ָוואסֶׁערֶׁע ַמָצב מֶׁ ילּוק אִׁ  חִׁ
י ְגָמָרא ָזאְגט  ָדה נ"א:( דִׁ יש ָהאט )נִׁ י פִׁ ען זֶׁעהט ַאז דִׁ ְשֶקֶשת "ַאז אֹויּב מֶׁ יז "שּוְפן -קַּ , אִׁ

יר "אֹויְך יכֶׁער ַאז עֶׁס ָהאט זִׁ  יז  ,"ְפלּוס ֶפעֶדעְרן -ְסנַּפִּ יָקר אִׁ יז ְמַרֵמז ַאז דֶׁער עִׁ ָדאס אִׁ
יְשט וֶׁועְרן צ יְך ָנאר ֵזייעֶׁר ְשַטאְרְקן אּון נִׁ ען זִׁ יָקר ַדאְרף מֶׁ ּוְּבָראְכן פּון דֶׁער ַפאְנצֶׁער, דֶׁער עִׁ

ען ְשַטאְרְקט  עְלְפןַקיין שּום ַזאְך, אּון אֹויּב מֶׁ ער הֶׁ עְרְשטֶׁ יְך, וֶׁועט שֹוין דֶׁער ֵאייּבֶׁ ַאז  ,זִׁ
ים יקִׁ י ַצדִׁ עְרן צּו דִׁ יְך צּוהֶׁ ען וֶׁועט זִׁ ין  ,מֶׁ ען אִׁ וימֶׁ וי ַאזֹוי צּו ְשוִׁ ַים "ָוואס לֶׁעְרנֶׁען דֶׁעם וֶׁועג וִׁ

עְרְשְטן. "ַהָחְכָמה  אּון ַזיין ָנאְנט צּום ֵאייּבֶׁ
י ישִׁ י, תשס"ט לפ"ק()תֹוְך ַהַנַחל ְסעּוָדה ְשלִׁ ינִׁ  ת, ְשמִׁ

*** 

ם תָׁ ּוָׁה אֹּ א צִּ ה ֲאֶשר לֹּ ְפֵני ה' ֵאש זָׁרָׁ יבּו לִּ יהּו זֶׁענֶׁען גֶׁעְשָטאְרְּבן ַווַּיְַּקרִּ וייל , ָנָדב אּון ַאבִׁ
יְשט עְרְשְטן ַא ְפרֶׁעְמדֶׁע ֵפייעֶׁר ָוואס עֶׁר ָהאט נִׁ  גֶׁעֵהייְסן. ֵזיי ָהאְּבן גֶׁעַמאְכט ַפאְרן ֵאייּבֶׁ

"י ָז יהּו גֶׁעְשָטאְרְּבן? ַווייל ֵזיי ָהאְּבן גֶׁע'ְפסַ ַרשִׁ ק'ְנט אְגט, ַפאְרָוואס זֶׁענֶׁען ָנָדב אּון ַאבִׁ
ען ַפאְרְשֵטיין, דֶׁער ָפס ְכאֹוָרה ַדאְרף מֶׁ ה ַרֵּבינּו, לִׁ י משֶׁ אְך ּוק ָזאְגט דָ ֲהָלכֹות ַפאר ֵזייעֶׁר רֶּׁבִׁ

"י אַ  ע ַטַעם, ַפאְרָוואס ָזאְגט ַרשִׁ  אְרְּבן?ן ַאְנדֶׁערֶׁע ַטַעם ַפאְרָוואס ֵזיי זֶׁענֶׁען גֶׁעְשטָ ַא ְצֵווייטֶׁ
י ָזאְגט  וי דֶׁער רֶּׁבִׁ יר לֹויט וִׁ יז ָדאס ַמְסּבִׁ יָט"א אִׁ יָמן ס"א(, מֹוַהָרא"ש ְשלִׁ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחלֶׁק א' סִׁ )לִׁ

יק, דּוְרְך  ען ָפאְלְגט ַא ַצדִׁ ים, ַאז מֶׁ וי ַאזֹוי ֵווייסְ דֶׁעם ַאז דּוְרְך ֱאמּוַנת ֲחָכמִׁ עְנְטש וִׁ ט ַא מֶׁ
יְרן. יְך צּו פִׁ  זִׁ

ויל ָנאר טּוהן דֶׁעם רָ  יְך, עֶׁר וִׁ ְרלִׁ יז וואֹויל אּון עֶׁ ילּו וֶׁוען ֵאיינֶׁער אִׁ צֹון ה', ָדאס ֵמייְנט ַאז ֲאפִׁ
יגֶׁע וֶׁועג יְכטִׁ י רִׁ ים ַווייְזן דִׁ יק ָוואס ָזאל אִׁ וי ַדאְרף עֶׁר ָאּבֶׁער ָנאְך ַאְלץ ֵגיין צּו ַא ַצדִׁ ַאזֹוי , וִׁ

עְנְטש ֵזייעֶׁר נַ  יְך ַא מֶׁ עְרְשְטן, ַווייל ַאֵלייְנ'ס קֶׁען זִׁ ינֶׁען דֶׁעם ֵאייּבֶׁ ויְלדֶׁע ארְ צּו דִׁ ן, עֶׁר טּוט וִׁ
ים. יְשט ָהאְּבן פּון אִׁ ְכַלל נִׁ ויל ּבִׁ ער וִׁ עְרְשטֶׁ  ַזאְכן ָוואס דֶׁער ֵאייּבֶׁ

יְשט  ינֶׁען ַּביי ֹקַרח ָוואס ָהאט נִׁ יר גֶׁעפִׁ וי מִׁ רַאזֹוי וִׁ ה ַרֵּבינּו, ָהאט עֶׁ יְך  גֶׁעָוואְלט ָפאְלְגן משֶׁ זִׁ
יְנַגאְנְצן פּון ְתֵכלֶׁת, עֶׁר ָהאט גֶׁעֵמייְנט אַ  יז גֶׁעוֶׁוען אִׁ ית ָוואס אִׁ יז ָאְנגֶׁעטּוהן ַא ַטלִׁ ז עֶׁר אִׁ

יְשט, אּון דֶׁ  ְכַלל נִׁ ער ַדאְרף ָדאס ּבִׁ עְרְשטֶׁ יט דֶׁעם, ָאּבֶׁער דֶׁער ֵאייּבֶׁ יכֶׁער מִׁ ְרלִׁ מּוז עְרַפאר עֶׁ
עְנְטְשן דִׁ  יק, ָוואס עֶׁר לֶׁעְרְנט דֶׁעם מֶׁ ען ָהאְּבן ַא ַצדִׁ יגֶׁ  ימֶׁ יְכטִׁ ין לֶׁעְּבן. ערִׁ  וֶׁועג אִׁ

ין ָפסּוק, יז ְפַשט אִׁ ם ָדאס אִׁ תָׁ ּוָׁה אֹּ א צִּ ה ֲאֶשר לֹּ ְפֵני ה' ֵאש זָׁרָׁ יבּו לִּ , ָנָדב אּון וַּיְַּקרִּ
עְרְשְטן יהּו ָהאְּבן גֶׁעְּברֶׁעְנט צּום ֵאייּבֶׁ יז גֶׁעוֶׁוען ַא ְפרֶׁעְמדֶׁע ֵפייעֶׁר, אַ  ַאבִׁ  ָאּבֶׁער עֶׁס אִׁ

וי ַאזֹוי זֶׁענֶׁען זֵ  יְשט גֶׁעֵהייְסן, ָאּבֶׁער וִׁ ער ָהאט ֵזיי נִׁ עְרְשטֶׁ יי ֵפייעֶׁר ָוואס דֶׁער ֵאייּבֶׁ
ה ַרֵּבינּו, וֶׁוען ֵזיי יְשט גֶׁעָפאְלְגט משֶׁ ען ָדאס צּו טּוהן? ַווייל זֵיי ָהאְּבן נִׁ ְטן ָוואלְ  צּוגֶׁעקּומֶׁ

ים גֶׁעָפאְלְגט, ָווא ה ַרֵּבינּו אּון אִׁ ים, אּון גֶׁעַגאְנגֶׁען צּו משֶׁ ְלְטן ֵזיי גֶׁעַהאט ֱאמּוַנת ֲחָכמִׁ
ען צּו דֶׁעם. יְשט צּוגֶׁעקּומֶׁ  נִׁ

יָּבה ָוואס הָ  י סִׁ "י ָזאְגט דִׁ ים זֶׁענֶׁען ֵאייְנס, ָנאר ַרשִׁ י ֵּביידֶׁע ַטֲעמִׁ אט ֵזיי קּוְמט אֹויס ַאז דִׁ
 ְנְגט צּו ַמאְכן דֶׁעם ְפרֶׁעְמְדן ֵפייעֶׁר.צּוגֶׁעְּברֶׁע

י, תשס"ה לפ"ק( ינִׁ ית, ְשמִׁ ישִׁ  )תֹוְך ַהַנַחל ְסעּוָדה ְשלִׁ
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 מוסדותינו הק' ~ ~ נייעס אינערהאלב
 דדף פון המשך 

 

 געבעטן דעם אייבערשטן און דער אייבערשטער האט זיי געהאלפן.
די הארץ ווערט איבערגענומען ווען מען הערט ווי די תמימות'דיגע קינדער, 

ווי דער אייבערשטער  ווי זיי בעטן דעם אייבערשטן בתמימות ופשיטות און רציילןדע
, אז זיי עטליכע קינדער האבן דערציילט פארן מלמד נאך פסח העלפט זיי שטענדיג,

ן זייערע עלטערן צו באקומען א גוטע אפיקומן, אנשטאט עהאבן נישט געוואלט מוטש
און דער אייבערשטער וועט זיי זיכער  דעם מוטשען זיי ענדערשט דעם אייבערשטן,
נגע הערצער צו לעבן מיטן אייבערשטן, יוהעלפן, און ווען דאס ווערט איינגעבאקן אין די 

ן, און זיי וועלן שוין קיינמאל נישט אוועקגיין יאר וועט דאס מיטוואקסן מיט זיי אלע
זיי וויסן אז זיי האבן זיך צו וועלן  עדן מצב וואס זיי וועלן נאר זייןפונעם אייבערשטן, אין י

וועם צו ווענדן, דער אייבערשטער גייט מיט זיי שטענדיג, און ער וועט זיי קיינמאל נישט 
 פארלאזן.

עס דערמאנט זיך די התחלה פון די תלמוד תורה, ווען די חברי ההנהלה זענען געזיצן 
איבערצוגיין אלע דעטאלן איבער די תלמוד חול המועד פסח תש"ע ביי מוהרא"ש 

האט זיך אפגעשפילט אין  סוואס ע יילט דעמאלט'ס"ש דערצמוהראתורה, האט 
ע בית המדרש אין 'וויליאמסבורג ווען מען האט געגרינדעט די ערשטע ברסלב

 .וויליאמסבורג
געהערט, און מען האט דערפון  וייניגובימים ההם איז ברסלב געווען א נייע זאך וואס 

גבאי פון בית המדרש  האט זיך זייער געמוטשעט מיט מנין, מאכט זיך אמאל אז דער
איז נאך געווען דעמאלט'ס א יונגע וואס  -פאר מוהרא"ש  גערעדטויסהאט זיך א
אין בית מען מוטשעט זיך זייער מיט צוזאמשטעלן מנין יעדן שבת אז  -אינגערמאן 

מוהרא"ש זיך צושמייכלט און זיך אנגערופן, "זארגט נישט, דא אין המדרש, האט 
", און ווען עס איז דעמאלט'ס ד תורהורג וועט נאך זיין א ברסלב'ע תלמומסבוויליא

אריבער געפארן דארט באסעס פון פארשידענע תלמוד תורה'ס, האט מוהרא"ש 
געזאגט, "דו זעהסט די באסעס? אזוי וועלן ארום פארן באסעס וואס וועט שטיין אויף 

 ה היכל הקודש ברסלב".זיי "תלמוד תור
פאר דעם גבאי'ן איז דאס געווען ווי א ווילדער חלום, און ער האט זיך אנגערופן צו 

מען אז זעהט  -מוהרא"ש אויסגעפירט האט  -מוהרא"ש, "איר חלום'ט בהקיץ", יעצט 
 .מקוים געווארןברוך ה' די חלום איז 

 און מיטן אייבערשטנ'ס הילף האט זיך די תלמוד תורה גאר שטארק פארברייטערט
 און פארבעסערט במשך די לעצטע יארן, צו די צופרידענהייט פון אלע עלטערן.

 ולהאדירה!להגדיל תורה 

א"ש רָׁ יחוֹּת מוֹּהַּ  שִּ
ַזייט, ֲאִפילּו ֶיעֶנער ִאיז ִניְׁשט ֶגעֶרעְכט, ְדֵריי 
ִזיְך ְׁשֶנעל ַאֶוועק פּון ֶיעֶנעם, ַווייל אֹויב דּו 
ֶוועְסט ָפאְרן ְגַלייְך, ֲאִפילּו אֹויב דּו ִביְזט 
ַטאֶקע ֶגעֶרעְכט, ֶוועט ֶעס ִזיְך ִניְׁשט גּוט 

 אֹויְסָלאְזן.
ִוויְסן ֶווען ֶמען ֶמען עְלֶבע ַדאְרף אּון ִדי זֶ 

ַהאְנְדְלט ִמיט ֶמעְנְטְׁשן, ֲאִפילּו אֹויב דּו 
ִביְזט ִזיֶכער ֶגעֶרעְכט, אֹויב ָאֶבער דּו ֶוועְסט 
ִדיְך ֵאייִביג ְׁשֶטעְלן אֹויף ַדיין 

ֶוועט  ,ֶגעֶרעְכִטיְגַקייט אּון ִניְׁשט ָנאְכֶגעְבן
ֹויְסָלאְזן, ֶדעְרַפאר ִזיְך ֶעס ִניְׁשט גּוט א

ַדאְרף ֶמען ַזיין ְקלּוג אּון ִניְׁשט ֶגעֶרעְכט, 
אּון ִוויְסן ִווי ַאזֹוי צּו ַהאְנְדֶלען ִמיט ַא 

 ְצֵווייְטן.

ה מָׁ ָׁ  ִדי גּוף ִמיט ִדי ְנש 

ַאזֹוי ִווי ֶמען ַדאְרף ִזיְך אֹויְסקּוֶמען ִמיט 
אֹויְך  ַאְנֶדעֶרע ֶמעְנְטְׁשן, ַאזֹוי ַדאְרף ֶמען ִזיְך

אֹויְסקּוֶמען ִמיט ִזיְך ַאֵליין, ֶדער ֶמעְנְטׁש 
ִאיז צּוַזאְמֶגעְׁשֶטעְלט פּון ַא ַגְׁשִמיּות'ִדיֶגע 
גּוף ִמיט ַא רּוְחִניּות'ִדיֶגע ְנָׁשָמה, אּון ֶמען 
ַדאְרף ֶזעהן ַאז ִדי ְצֵוויי ָזאְלן ִזיְך 
אֹויְסקּוֶמען ִאיְנֵאייֶנעם, ֲאִפילּו ֵזיי ֶזעֶנען 
ְצֵוויי ַפאְרֶקעְרֶטע ַזאְכן, ִדי ְנָׁשָמה ִציעט 
ָנאר צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ֶדער גּוף צּו 
ַגְׁשִמיּות, ָאֶבער אֹויב ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער 
ָהאט ֵזיי צּוַזאְמֶגעְׁשֶטעְלט ֵמייְנט ָדאס ַאז 

 ֵזיי ַדאְרְפן ִזיְך ֶקעֶנען אֹויְסקּוֶמען.
ף ַפאְרְׁשֵטיין ַאז ֶדער גּוף ִדי ְנָׁשָמה ַדאְר 

מּוז ֶעְסן אּון ְׁשָלאְפן ֶגעֶהעִריג ְכֵדי צּו 
ֶקעֶנען ַזיין ַא ֶמעְנְטׁש, אּון אֹויב ֶדער גּוף 
ֶוועט ִניְׁשט ַבאקּוֶמען ַזייֶנע ַבאֶדעְרֶפעִניְׁשן 
ֶוועט ִדי ְנָׁשָמה אֹויְך ִניְׁשט ֶקעֶנען ָאְנֵגיין, 

ֶנען ַדאֶוועֶנען אּון ֶער ֶוועט ִניְׁשט ֶקע
ֶלעְרֶנען ִווי ֶמען ַדאְרף, אֹויב ָאֶבער ֶדער גּוף 
ֶעְסט אּון ְׁשָלאְפט ָנאְרַמאל, ֶדעָמאְלט'ס 
ִאיז ֶדער ֶמעְנְטׁש ְפֵרייִליְך אּון רּוִהיג, אּון 
ֶער ֶקען ְמַקֵיים ַזיין ִדי ִמְצֹות פּוֶנעם 

 ֵאייֶבעְרְׁשְטן ִמיט ִשְמָחה.
ם טֹוב ִזי"ַע ָזאְגט "ֶווען ֶעס ׁשֵ  ֶדער ַבַעל

ֶוועְרט ַא ְקֵלייֶנע ָלאְך ִאיֶנעם גּוף, ֶוועְרט ַא 
ְגרֹויֶסע ָלאְך ִאין ִדי ְנָׁשָמה", ָדאס ֵמייְנט ַאז 
אֹויב ֶדער גּוף ֶוועְרט ָאְפֶגעְׁשַוואְכט, ֶוועְרט 
ׁשֹוין ִדי ְנָׁשָמה ָנאְך ֶמער ָאְפֶגעְׁשַוואְכט 

ען ִניְׁשט ֶלעְרֶנען אּון ַדאֶוועֶנען ַווייל ֶער קֶ 
 אּון ְמַקֵיים ַזיין ִדי ִמְצֹות ִווי ֶמען ַדאְרף.

וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ֵווייְסט ִווי ַאזֹוי 
ִזיְך אּוְמצּוֵגיין ִמיט ִזיְך אּון ִמיט ַאְנֶדעֶרע 

 ֶמעְנְטְׁשן, ֶוועט ִאים ְשֶטעְנִדיג גּוט ַזיין.
 ֵחֶלק י' ֶעֶרְך ַחֶבר()ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש 

 
 

 

 

ה                        נֲַּחֵלי רָׁ  תוֹּ
 

~~~

 breslevcenter@gmail.comמען קען אריינשיקן חידושים והערות אויף אימעיל: 

 #292-444-1919 91 טעלעפאן ליין אדער קען מען לאזן א מעסידזש אויפ'ן קול אמונה

 

 

mailto:breslevcenter@gmail.com


 ד
 

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

 Breslevcenter@gmail.com פארבינט אייך צו:
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 קול ברסלב
 

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

 

 אויך קען מען מיטהאלטן
 דעם שיעור יעדע וואך

 אפ-מיט א לייוו הוק

212-444-1111 

 סימן טוב ומזל טוב
 

 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 הי"ו שטראססער ברהם משהא מו"ה
 כללי דמוסדותינו הק'מנהל 

 

 צו די געבורט פון א אינגל למזל טוב
 

 דער אייבערשטער זאל העלפן אז ער
 זאל זעהן אסאך נחת פון דעם קינד

 פון אלע קינדער, אמןאון  
 
 

 

 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 נ"י ונגערל נחספ בחורה
 

 למזל טוב זיין שמחת בר מצוהו צ
 

ר עדער אייבערשטער זאל העלפן אז 
זאל אייביג זיין פרייליך, און האבן 

אלעס גוט'ס א גאנץ לעבן מיט 
 אמן סייעתא דשמיא,

 
 

 

יֵלי דְ  בוֹּתמִּ  אָׁ
בוֹּת ְרֵקי אָׁ יף פִּ  ֶפעְרל ֶוועְרֶטער אוֹּ

~~~ 
ְנקּוֶמעןֶיעֶדער ִאיד   ֶקען אָׁ

 צּו ַאֶלע ַמְדֵריגֹות
 

ְטן עְרש ְ  ַאַסאְך ֶרעְדן צּום ֵאייּבֶ
 

 

 ספרי ברסלב
 

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

אלע  דא צו באקומען ביי אונז
 ברסלב פריס

 

27 Skillman St. 
 743-133-3114אדער רופט 

 

 מוסדותינו הק' ~ ~ נייעס אינערהאלב
 

 

 שלומינו רעכטן אפ אנשי א
 סעודת הודאה פאר די גרויסע ניסים

אפגעצייכנט א יאר פון דעם גרויסן נס וואס דער  יז געווארןאיום טוב פסח עם ד
ש "האט מוהראפסח אייבערשטער האט געטוהן מיט אונז, ווען פארגאנגענעם יאר 

, און בחסדי ה' איז ער ארויס ממות א געליטן פון עטליכע שווערע הארץ אטאקעס"שליט
 לחיים מיט אפענע ניסים.

ביינער די פחד און שרעק וואס מיר האבן געהאט פאריאר ווען מיר ליגט נאך אין די עס 
ט צושטאנד פון האבן געהערט די שרעקליכע בשורות איבער דעם שווערן געזונ

 ש, אנשי שלומינו איבער דער גארער וועלט האבן איינגעריסן בתפלה ותחנונים אז"מוהרא
א זאל זיך אינגאנצן ערהוילן, און ווי די דאקטורים האבן זיך דעמאלט'ס "ש שליט"מוהרא

פון די גאר שנעלע ערהוילונג למעלה אויסגעדרוקט האט מען געזעהן ממש אפענע ניסים, 
 מדרך הטבע.

ש האבן "פון איבעראל וואס זענען זיך מחי' און מחזק מיט די ספרים פון מוהראאידן 
תו השלימה, און יעצט ווען מען האלט שוין א יאר שפעטער, און ארפואויך איינגעריסן ל

ש ערהוילט איז די שמחה ביי יעדן גאר גרויס, "מיטן אייבערשטנ'ס הילף האט זיך מוהרא
געווארן אפגעהאלטן סעודות הודאה צו דאנקן  איז "היכל הקודש"אין אלע בתי מדרשים 

 און לויבן דעם אייבערשטן אויף זיינע גרויסע חסדים.
ש "דארף מען דערמאנען אז מען זאל ווייטער מתפלל זיין פאר מוהראגלייכצייטיג 

 געזונטע יארןאז ער זאל ווייטער זוכה זיין צו לאנגע  "ר שלמה בן מלכהו רבי אליעזמורינ"
 עד ביאת הגואל.

 !יהיו ורעננים דשנים בשיבה ינובון עוד

*** 

 אפגעצייכנט צו די עפענונג פון יאר דריי
 "תלמוד תורה היכל הקודש ברסלב"

, פון ווען מיר האבן געעפנט די תלמוד תורה אין יאר דריי אין די יעצטיגע טעג ווערט
, האט י לעצטע עטליכע יארן ד"תלמוד תורה היכל הקודש ברסלב", אי וויליאמסבורג,

שוין די תלמוד תורה געהאט א ווייט גרייכנדע אפקלאנג, אלץ א פלאץ ווי די קינדער ווערן 
נתחנך מיט תורה תפלה און יראת שמים, על דרך ישראל סבא, מיט די אלע הייליגע עצות 

 פון הייליגן רבי'ן, אויפ'ן וועג ווי מוהרא"ש לערנט אונז.
תה בם, ווי עס זאגן עדות אלע עלטערן, אז מען זעהט אויף די קינדער א הכרת פניהם ענ

געוואלדיגע חן, אן איידלקייט און ערליכקייט וואס מען טרעפט נישט, וואס דאס קומט 
נאר פון די הייליגע תורה וואס די קינדער לערנען פלייסיג וואס די תורה איז אילת אהבים 

רעדן צום אייבערשטן אויף די אייגענע שפראך, ווי די ויעלת חן, ובנוסף וואס די קינדער 
 קינדער זענען שטענדיג פארנומען צו דערציילן "מעשיות פון תפלה", זאכן וואס זיי האבן 

 

 גהמשך בדף 
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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
 7:41.הדלקת הנרות.....................

 8:14................................מוצש"ק
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ֵהן כֹּ א ֶאל הַּ ם ְוהּובָׁ דָׁ ְהֶיה ְבאָׁ י תִּ ת כִּ עַּ רַּ ִליטָ  ׁש"מֹוַהָרא ,ֶנגַּע צָׁ ט ַאז "ׁשְׁ א ָזאגְׁ
ַרֵמז ַזיין ט מְׁ ט  ָדאס, ֶדער ָפסּוק קּומְׁ '( ִסיָמן ב' ן ֵחֶלק א"ִליקּוֵטי מֹוֲהרַ )ָוואס ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ

ה " ִאיזפּון ָמִׁשיַח ֶגעֶווער ַאז ֶדער ִעיָקר  לָׁ  ,"צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן -ְתפִּ
ֶנעֶמען ִדי וֶ  ִפָלהָמִׁשיַח ֶוועט ַאיינְׁ ט ִמיט תְׁ ט ַאז ָמִׁשיַח ֶוועט , ועלְׁ ָדאס ֵמיינְׁ

ט ן פּון ִדי ֶוועלְׁ ׁשְׁ טְׁ ֶנען ַפאר ַאֶלע ֶמענְׁ ֶלערְׁ ן צּום , אֹויסְׁ ַאז ֶמען ֶקען ֶרעדְׁ
ן טְׁ ׁשְׁ ט ֵקייֶנעם , ֵאייֶבערְׁ ׁש ָהאט ִניׁשְׁ טְׁ טַאז ַא ֶמענְׁ אֹויֶסער ֶדעם  ,אֹויף ֶדער ֶוועלְׁ

ןֵאי טְׁ ׁשְׁ ט , יֶבערְׁ ה"ִווי ֶדער ָפסּוק ָזאגְׁ ה ְברּורָׁ פָׁ ים שָׁ מִּ ְך ֶאל עַּ ז ֶאְהפֹּ י אָׁ א  כִּ ְקרֹּ לִּ
ם ְבֵשם ה  '".ֻכלָׁ

י ֶוועְרט ֶמען נָׁאְנט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן זוֹּ וי אַּ ים? וִּ אַּ , נָׁאר דּוְרְך ֶרעְדן צּו אִּ
יֶנען צּו ואוֹּ יְך צּוֶגעוֹּ אְרף זִּ יף זַּיין ֶרעְדן  ֶמעְנְטש דַּ צּום ֵאייֶבעְרְשְטן אוֹּ

אךְ  ֶלע גּוט, ֵאייֶגעֶנע ְשְפרַּ יף אַּ אְנֶקען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן אוֹּ  ֶערס וָׁואס 'דַּ
אט יף וָׁואס ֶעס ֶפעְלט  ,הָׁ ים אּון ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן אוֹּ אּון , נָׁאךְ אִּ

י גַּאְנֶצע ֶוו אר דִּ יְסֶלעְרֶנען פַּ יחַּ אוֹּ שִּ אס ֶוועט מָׁ  .עְלטדָׁ
ט טּוהן ׁש ֶקען ׁשֹוין  ,ֶדער ֱאֶמת ִאיז ַאז ָדאס ֶקען ֶמען אֹויךְׁ ַהיינְׁ טְׁ ַא ֶיעֶדער ֶמענְׁ

ן טְׁ ׁשְׁ ן צּום ֵאייֶבערְׁ ן ֶרעדְׁ ֵהייבְׁ ט ָאנְׁ ֶלעם ִאיז ָנאר, ֶיעצְׁ ָראבְׁ ַאז ֶווען ֶמען טּוט  ,ֶדער פְׁ
ן אּון ִדי ַהארְׁ , ֲעֵבירֹות ט ִדי אֹויגְׁ ָטאפְׁ ׁשְׁ ט ַפארְׁ ט ַאז ֶדער, ץֶווערְׁ ט ִניׁשְׁ  אּון ֶמען ִפילְׁ

ט צּו ִאים ט ָוואס ֶמען ֶרעדְׁ ט אֹויס ֶיעֶדע ָווארְׁ ֶטער ֶהערְׁ ׁשְׁ ט , ֵאייֶבערְׁ ט ִניׁשְׁ ֶמען ִפילְׁ
ן טְׁ ׁשְׁ ט, ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ֶצע ֶוועלְׁ ט ִדי ַגאנְׁ ֶטער ִפירְׁ ׁשְׁ  .ַאז ָנאר ֶדער ֵאייֶבערְׁ

צּו ִאיז צּו ֵגיין צּו אַ  ׁש א ,ַצִדיק ִדי ֵעָצה ֶדערְׁ טְׁ ן ֶמענְׁ ן ֶיעדְׁ ֵהייבְׁ ּון ָוואס ֶער ֶקען אֹויפְׁ
ן טְׁ ׁשְׁ ן צּום ֵאייֶבערְׁ גְׁ ֶרענְׁ ׁש ַאז ֶדער , ִאים צּוִריק בְׁ טְׁ ן ֶמענְׁ ט אֹויס ַפארְׁ נְׁ ֶער ֶלערְׁ

ִדיג ִמיט ִאים ֶטענְׁ ֶטער ִאיז שְׁ ׁשְׁ ן צּום , ֵאייֶבערְׁ ִדיג ֶרעדְׁ ֶטענְׁ אּון ֶמען ֶקען שְׁ
ן טְׁ ׁשְׁ  .ֵאייֶבערְׁ

ַרֵמז ז ֶדער ָפסּוק מְׁ דָׁם ,ָדאס ִאיז אּונְׁ ְהֶיה ְבאָׁ י תִּ ת כִּ עַּ רַּ ָגִעים ֵגייֶען  ,ֶנגַּע צָׁ ִדי נְׁ
ד ִלינְׁ ט ִאים בְׁ ׁש טּוט ָוואס ָדאס ַמאכְׁ טְׁ ט  ,ַארֹויף אֹויף ִדי ֲעֵבירֹות ָוואס ַא ֶמענְׁ ִניׁשְׁ

ן טְׁ ׁשְׁ ן ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ט צּו ִפילְׁ א ֶאל  ?יז ִדי ֵעָצהָוואס אִ , צּו ֶזעהן אּון ִניׁשְׁ ְוהּובָׁ
ֵהן כֹּ ן צּום ַצִדיק ,הַּ גְׁ ֶרענְׁ ָׁשֵרת ַביים  ,ֶמען ָזאל ִאים בְׁ ָוואס ֶער ִאיז ֶדער ֹכֵהן מְׁ

ן טְׁ ׁשְׁ ן, ֵאייֶבערְׁ גְׁ ֶרענְׁ ׁש אּון ִאים בְׁ טְׁ ן ֶדעם ֶמענְׁ ֵהייבְׁ צּום  אּון ֶדער ַצִדיק ֶוועט אֹויפְׁ
ן טְׁ ׁשְׁ  .ֵאייֶבערְׁ

 '(ִריַע אֹזאת ַהתֹוָרה ַתזְׁ )
*** 
 

טֹוָרה ֵטייט ִאין ִדי ָוואֶכעִדיֶגע ַהפְׁ ח ,ׁשְׁ ים ֶפתַּ עִּ רָׁ יּו ְמצֹּ ים הָׁ ה ֲאנָׁשִּ עָׁ ְרבָׁ  ְואַּ
ר עַּ שָׁ ט  ,הַּ ָמָרא ָזאגְׁ ן ֶזעֶנען ֶגעֶווען גֵ .( ז"סֹוָטה מ)ִדי גְׁ ׁשְׁ טְׁ ֶרעִציֶגע ֶמענְׁ ֲחִזי ִדי ִפיר קְׁ

ֶדער ֵריי ִקינְׁ  .ִמיט ַזייֶנע דְׁ
ָׁשֵרת פּון ֱאִליָׁשע ַהָנִביא  ם רָ ֲעָמן ֶדער ֶגעֶנעַראל פּון אַ ֶווען נַ , ֵגֲחִזי ִאיז ֶגעֶווען ֶדער מְׁ
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י   ~ הדִּ ירָׁ  ~ֶטעג  ְספִּ
 

ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ַארֹויְסֶגענּוֶמען 
ִדי ִאיִדיֶשע ִקיְנֶדער פּון ִמְצַרִים אּום יֹום 
טֹוב ֶפַסח, ִדי ִאיְדן ֶזעֶנען שֹוין ֶגעֶווען 
ֶדעָמאְלט'ס ַפאְרִזיְנֶקען ִאין ִדי ֵניין אּון 

י ֶלעְצֶטע ֶפעְרִציג ַשֲעֵרי טּוְמָאה, אּון ִאין דִ 
ִמינּוט ָהאט ֵזיי ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער 
ַארֹויְסֶגענּוֶמען פּון ִמְצַרִים, ָאֶבער ֵזיי ָהאְבן 
ָנאְכִניְשט ֶגעֶקעְנט ְמַקֵבל ַזיין ִדי ּתֹוָרה, ֵזיי 
ָהאְבן קֹוֶדם ֶגעֵצייְלט ְסִפיָרה ִזיְבן ָוואְכן אּון 

ֶווען ִדי ֵהייִליֶגע ֶדעְרָנאְך ָהאְבן ֵזיי ְמַקֵבל ֶגע
 ּתֹוָרה.

-ּוק אּון ֶוועגָדאס ִאיז ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ִחיז
ֶיעְדן ִאיד, ִווי ַאזֹוי ָאְנצּוֵגיין  ַווייֶזער ַפאר

ִאין ֶלעְבן, ֶיעֶדער ִאיד ִוויל ֶבֱאֶמת ַזיין 
וואֹויל אּון ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ָנאר 

ּו ֶדעם ֶמעְנְטש צּו ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ֶרעְדט צ
טּוהן ֲעֵבירֹות, אּון ֶווען ֶדער ֶמעְנְטש ַפאְלט 
דּוְרְך, קּוְמט ֶדער ֵיֶצר ָהַרע אּון ֶער 
צּוְבֶרעְכט ִאים "דּו ִביְזט שֹוין ָגאְרִניְשט 
ֶוועְרט, דּו ֶוועְסט שֹוין ֵקייְנָמאל ִניְשט 
ַמְצִליַח ַזיין", אּון ֶווען ֶדער ֶמעְנְטש 
ְשַטאְרְקט ִזיְך אּון ֶער קּוְמט ָנאְכַאָמאל אּון 
ָנאְכַאָמאל צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ְפרּוִביְרט ֶדער 
ֵיֶצר ָהַרע ָנאְכַאָמאל אּון ָנאְכַאָמאל צּו 
צּוְבֶרעְכן ֶדעם ֶמעְנְטש, ִביז ֶער ִאיז ַלייֶדער 
ַמְצִליַח ַאַסאְך ָמאל צּו ְמַייֵאש ַזיין ֶדעם 

ְטש ַאז ֶער ָזאל ַאֶוועְקֵגיין פּוֶנעם ֶמענְ 
 ֵאייֶבעְרְשְטן.

אּון ֶדעְרַפאר ֶקען ֶמען ֶנעֶמען ַא ְגרֹויֶסע 
ִחיזּוק פּון ִדי ְסִפיָרה ֶטעג, ַאז ֲאִפילּו ֶווען ִדי 
ִאיְדן ֶזעֶנען שֹוין ַארֹויס פּון ִמְצַרִים, ֶזעֶנען 

ָבַלת ֵזיי ִניְשט ָאְנֶגעקּוֶמען ְגַלייְך צּו קַ 
ַ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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פּון ַזיין ֵאייֶגעֶנע ִמְצַרִים, ֶער ַמאְכט ָאפ "ָדאס 
יְך שֹוין ַזיין ַאן ִאיז ֶעס, פּון ֶיעְצט ֶוועל אִ 

ֶעְרִליֶכער ִאיד", קּוְמט ֶמען ָנאְכִניְשט ְגַלייְך ָאן 
ֶדעְרצּו, ֶעס ַדאְרף קֹוֶדם ַאִריֶבער ֵגיין אֹויף ִאים 

", יין ָטאג "ֶחֶסד ֶשִבְגבּוָרהִדי ְסִפיָרה ֶטעג, אֵ 
, ָדאס ֵמייְנט ַאז ָטאג "ְגבּוָרה ֶשִבְגבּוָרה" ֵאיין

ְדֵרייֶען ִזיְך ַאִריֶבער אֹויְפ'ן ֶמעְנְטש  ֶיעְדן ָטאג
ַאֶלע ִמיֵני ַמָצִבים אּון ְשֶוועִריַקייְטן ְברּוֲחִניּות 
ּוְבַגְשִמיּות, אּון ֶווען ֶדער ֶמעְנְטש ָהאט ֵשֶכל 
אּון ֶער ֶדעְרַהאְלט ִזיְך, ִוויִפיל ָמאל ֶדער ֵיֶצר 

ט ֶער ִזיְך ָהַרע ַוואְרְפט ִאים ַאָראפ, ְשַטאְרְק 
ָנאְכַאָמאל אּון ֶער קּוְמט פּון ְפִריש צּוִריק צּום 
ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ֶער ְפרּוִביְרט ַאַרייְנצּוַכאְפן 
ִוויִפיל ּתֹוָרה ּוִמְצֹות ֶער ֶקען, ֶוועט ֶער סֹוף ָכל 
סֹוף ָאְנקּוֶמען צּו ְשבּועֹות צּו ַקָבַלת ַהּתֹוָרה, 

ֶמען ִדי ּתֹוָרה פּוֶנעם ֶער ֶוועט ַבאקּו
 ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד.

 )קּוְנְטֵרס ְסִפיַרת ָהעֹוֶמר(

*** 
ָנאְך ַא ִוויְכִטיֶגע ַזאְך ֶלעְרֶנען ִמיר פּון ִדי 
ְסִפיָרה ֶטעג, ַאז ַפאר ֶמען ֵגייט ְמַקֵבל ַזיין ִדי 

ְרף ֶמען קֹוֶדם ּתֹוָרה אּום יֹום טֹוב ְשבּועֹות, ַדא
ֵצייְלן ִדי ֶטעג, ָדאס ֶלעְרְנט אּוְנז ַאז ֶיעֶדער ָטאג 
ִאיז ַא ֶגעֵצייְלֶטער ָטאג, ַא ִוויְכִטיֶגער ָטאג, 
ֶיעְדן ָטאג ֶקען ֶמען גּוט אֹויְסִניְצן ִמיט גּוֶטע 

 ַזאְכן.
", "ִמְקַצת ַהיֹום ְככֻּלוֹ ים ד( )ְפָסחִ ִדי ְגָמָרא ָזאְגט 

ֶנעם ָטאג ִאיז ַאזֹוי ִווי ַא ַגאְנֶצע ָטאג, ַא ֵחֶלק פּו
ְמֵמיָלא ֲאִפילּו ֶווען ֶעס ִאיז שֹוין ַאִריֶבער 
ֶגעַגאְנֶגען רֹוב ָטאג, אּון ֶמען ֶגעְבט ִזיְך ַא קּוק 
ָאן ִווי ַאזֹוי ֶדער ָטאג ִאיז ַאִריֶבער ִמיט 
 ָגאְרִניְשט, ָטאר ֶמען ִניְשט אֹויְפֶגעְבן אֹויף ֶדעם
ָטאג אּון ְטַראְכְטן "ִדי ַהייְנִטיֶגע ָטאג ִאיז שֹוין 
ֶדעְרָנאְך, ָמאְרְגן ֶוועל ִאיְך ְפרּוִביְרן ַאַריין צּו 
ַכאְפן גּוֶטע ַזאְכן, ָמאְרְגן ֶוועל ִאיְך ֶלעְרֶנען, 
ָמאְרְגן ֶוועל ִאיְך ַדאֶוועֶנען", ַווייל ֲאִפילּו אֹויב 

ן ָנאר ֶעְטִליֶכע ִמינּוט ֶעס ִאיז ָנאְך ֶגעְבִליבְ 
פּוֶנעם ָטאג, ֶקען ֶמען ָנאְך ַפאֶרעְכְטן ֶדעם 
ַגאְנְצן ָטאג, אֹויב ֶוועְסטּו אֹויְסִניְצן ִדי ֶעְטִליֶכע 
ִמינּוט ָוואס ֶעס ִאיז ָנאְך ֶגעְבִליְבן צּו ֶלעְרֶנען 
ַאִביְסל ּתֹוָרה, צּו טּוהן ֶעֶפעס ִמְצֹות ּוַמֲעִשים 

ֶוועְסטּו ִמיט ֶדעם אֹויְפֵהייְבן ֶדעם טֹוִבים, 
 ַגאְנְצן ָטאג.

ָדאס ֶלעְרֶנען ִמיר פּון ִדי ְסִפיָרה ֶטעג, ֶיעֶדער 
ָטאג ִאיז ַא ֶגעֵצייְלֶטער ָטאג, אּון ֶווען ֶמען 
ֶוועט ָאְנֵהייְבן פּון ֶיעְצט אֹויְסצּוִניְצן ֶיעְדן ָטאג 

ֶנען ְמַקֵבל ִווי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין, ֶוועט ֶמען ֶקע
ַזיין ִדי ּתֹוָרה פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן אּום יֹום טֹוב 

 ְשבּועֹות.
 )קּוְנְטֵרס ְיֵמי ַהְסִפיָרה(

 

 

   

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ֶרעץ ן פּון ַזיין קְׁ ֵהיילְׁ ט , ִאיז ֶגעקּוֶמען צּו ֱאִליָׁשע ִזיךְׁ אֹויסְׁ ט ֶגעָוואלְׁ ָהאט ֱאִליָׁשע ִניׁשְׁ
ט פּון ִאים ט אַ ָאֶבער ֵגֲחִזי אִ , ֶנעֶמען ַקיין ֶגעלְׁ ט ֶגעָזאגְׁ נְׁ ן ַנֲעָמן אּון ִליגְׁ ֶגעָלאפְׁ ז יז ָנאכְׁ

ט אּון ַנֲעָמן ָהאט ִאים גֶ  ן ֶער ִוויל ָיא ֶנעֶמען ֶגעלְׁ ן ֱאִליָׁשע ָהאט צּוִריק ֶגעצֹויגְׁ עֶגעבְׁ
ןֶווען ֵגֲחִזי ִאיז צּוִריק ֶגעקּוֶמען צּו ֱאִליָׁשע ָהאט ֱאִליָׁשע ִאים גֶ , ַאַסאךְׁ ַמָתנֹות טְׁ  עָׁשאלְׁ

ֶדער ֶרעץ פּון ַנֲעָמן ָזאל ַאִריֶבער ֵגיין צּו ִאים אּון צּו ַזייֶנע ִקינְׁ אּון ַאזֹוי ִאיז , ַאז ִדי קְׁ
 .ַטאֶקע ֶגעֶווען

ֵזל ַזיין ִאין ַא ַצִדיק ַזלְׁ ַקייט פּון מְׁ בְׁ ט , ֶזעהט ֶמען פּון ֶדעם ִדי ַהארְׁ ָוואס ֶמען ַבאקּומְׁ
ָראף לְׁ  טְׁ ֶבע ׁשְׁ ֶרעִציג ֶגעָווא, דֹורֹותאֹויף ֶדעם ַא ַהארְׁ ן ִווי ֶמען ֶזעהט ַאז ֵגֲחִזי ִאיז קְׁ רְׁ

ֶדער ן פּון ִדי ַמֲחֶנה, ִמיט ַזייֶנע ִקינְׁ רֹויסְׁ דְׁ ן ִאינְׁ ן ֶגעמּוזְׁט ִזיצְׁ  .אּון זֵיי ָהאבְׁ
ַקייט פּון ֱאמּוַנת חֲ  רֹויסְׁ ֶנען ִדי גְׁ ֶלערְׁ ֶדעֶרע ַזייט ֶקען ֶמען ַארֹויסְׁ פּון  ,ָכִמיםאּון פּון ִדי ַאנְׁ

ן ֶדעם ַצִדיק גְׁ ן אּון ָפאלְׁ ֵלייבְׁ ט ַאֶלעס, גְׁ ֵטייט ִניׁשְׁ ׁשְׁ  .ֲאִפילּו ֶווען ֶמען ַפארְׁ
ֶגען צּו ֱאִליָׁשע ֶער ָזאל אִ  ן אּון ֶער ִאיז ֶגעַגאנְׁ ֶרעִציג ֶגעָווארְׁ ןֶווען ַנֲעָמן ִאיז קְׁ , ים ֵהיילְׁ

ן ֶער ָזאל ִזיךְׁ ֵגיין טֹובְׁ ָהאט ִאים ֱאִליָׁשע ֶגעהֵ  ֵדן אּון ַאזֹוי ֶוועט'לייסְׁ ן ָמאל ִאין ַירְׁ  ן ִזיבְׁ
ן ט ֶווערְׁ ן, ֶער ֶגעֵהיילְׁ גְׁ ט ָפאלְׁ ט ֶגעָוואלְׁ ג ָהאט ַנֲעָמן ִניׁשְׁ ַפאנְׁ ט, פּון ָאנְׁ  ֶער ָהאט ֶגעֵמיינְׁ

ן ַאן ָאֶפעֶנעם מֹוֵפת ן, ַאז ֱאִליָׁשע ֶוועט ַמאכְׁ ֵהיילְׁ ט ֶער , אּון ִאים אֹויסְׁ ט ֵהייסְׁ אּון ֶיעצְׁ
ֶגע ַזאךְׁ ִאים ַאַז ִרינְׁ ן'לטֹובְׁ ִזיךְׁ ָזאל ֶער  ,א גְׁ ֵהיילְׁ ֵדן אּון ֶער ֶוועט ִזיךְׁ אֹויסְׁ ִאיךְׁ , "ן ִאין ַירְׁ

ט ן ָדארְׁ ֵהיים ִזיךְׁ צּו ָבאדְׁ ֶדערְׁ ַפאר ֶדעם ָהאב ִאיךְׁ , ָהאב ַאַסאךְׁ ֶבעֶסעֶרע ֶבעֶדער ִאינְׁ
ט ַאֶהער קּוֶמען פְׁ ט הָ ?!", ֶגעַדארְׁ ֶנעכְׁ טִביז ַזייֶנע קְׁ ן ִאים ֶגעָזאגְׁ ֶדער ָנִביא ָהאט : "אבְׁ

רֹויֶסע ַזאךְׁ  ט ַא גְׁ ג ִאים, ִדיר ֶגעָזאגְׁ ן, ָפאלְׁ ט ֶווערְׁ טּו ֶגעֵהיילְׁ אּון ֶער ָהאט ַאזֹוי " ֶוועסְׁ
ן ָמאל'לטֹובְׁ 'ֶער ָהאט ִזיךְׁ ֶגע, עטּוהןגֶ  ֵדן ִזיבְׁ ן , ט ִאין ַירְׁ ט ֶגעָווארְׁ אּון ֶער ִאיז ֶגעֵהיילְׁ

רֶ   .עץפּון ַזיין קְׁ
ַקייט פּון  רֹויסְׁ ן ָוואס ֶער, פּון ֵגיין צּו ַא ַצִדיק" ֱאמּוַנת ֲחָכִמים"ֶזעהט ֶמען ִדי גְׁ גְׁ  אּון ָפאלְׁ

ִׁשיטֹות ִמימּות ּופְׁ ט ִבתְׁ ֵלייֶנע ָפׁשּוט, ָזאגְׁ , ֶע ַזאךְׁ 'ֲאִפילּו ֶווען ֶעס ֶזעהט אֹויס ִווי ַא קְׁ
ט ֶדער ַצִדיק צּו טּוהן אַ  ֶגע ַזאךְׁ  ַווייל ַאָמאל ָזאגְׁ ִרינְׁ ט ִזיךְׁ דִ , גְׁ דְׁ י ָאֶבער ִאין ֶדעם ֶווענְׁ

ׁש טְׁ ָלָחה פּוֶנעם ֶמענְׁ ֶצע ַהצְׁ  .ַגאנְׁ
ׁש ָוואס גֵ וואוֹ  טְׁ ט, יט צּו ַא ַצִדיקייל ִאיז ֶדער ֶמענְׁ ט ָוואס ֶער ֵהייסְׁ גְׁ ֶוועט ֶער , אּון ָפאלְׁ

ק ַטארְׁ ִליַח ַזיין ָגאר ׁשְׁ ַגׁשְׁ , ִזיֶכער ַמצְׁ רּוֲחִניּות ּובְׁ  .ִמיּותבְׁ
 

ִליִׁשית) עּוָדה ׁשְׁ  (ק"א לפ"תשע ,ערָ צוֹ מְׁ  ,תֹוךְׁ ַהַנַחל סְׁ
 

 יבנאל עיר ברסלב -מוסדות "היכל הקודש" ברסלב 
 בנשיאות כ"ק מוהרא"ש שליט"א

 

 פרייליכע מעלדונג!
 טבריה פאר די וואס פארן אויף די מקומות הקדושים אין מירון צפת

אין די יעצטיגע טעג אין צוגרייטונג צום יומא דהילולא פון התנא האלקי רבן שמעון בר יוחאי, ווי אויך 
במשך די יאר סיי ווען איר פארט אויף ארץ ישראל, אויב זוכט איר א היימישע פלאץ זיך אפצושטעלן, 

 מאיר בעל הנס. ציון רבי -קומט אריבער אויף יבנאל, בלויז צוועלף מינוט צו פארן פון טבריה 

 .)מנינים שחרים פון וותיקין ביז חצות )אויך עש"ק 

 .מנינים מנחה ביז שפעט, מנינים מעריב ביז שפעט ביינאכט 

 .מקואות טהרה 

 .עסן בחנם, יעדע נאכט א ברייטע נאכטמאל אין בית התבשיל אהל אברהם 

 .טעימה קלה, מזונות קאווע א.ד.ג. א גאנצן טאג 
*** 

 ויעטע דירות אויף די הערליכע רוהיגע יבנאל בערג, צו פארדינגען פאר גאר ביליגע פרייזןהערליכע ניי געב
עס איז דא א גרויסע אויסוואל פון דירות/צימערן, צו פארדינגען אויף טאג/וואך/שבתים, ארומגענומען 

 מיט די ריינע לופט און די שענסטע פאנאראמע פון די יבנאל בערג
 פאר מער אינפארמאציע, אדער צו דינגען א דירה

 100-279-4-6718076 רופט אין צענטראלן אפיס אויף
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 מוסדותינו הק' ~ ~ נייעס אינערהאלב
 דדף פון המשך 

 

געווען אין גמילת חסדים ווען ער פלעגט שטילערהייט ארויס העלפן אידן 
מיט גרויס איבערגעגעבנקייט ובפרט פאר עניי ארץ ישראל, אויך איז ער 
געווען באקאנט מיט זיינע גאלדענע מדות, שטענדיג האט ער געהאט א 

געהאט א גוט  ןשמייכל אויפ'ן פנים און אויפגענומען יעדן בסבר פנים יפות או
 ווארט פאר יעדן.

פארשפרייטן דעם רבי'נס אור גאר שטארק עוסק געווען אין  האט עראויך 
ש אויף "אויף דער וועלט, ער פלעגט מסדר זיין אלע שיעורים פון מוהרא

ש, וואס פון דעם "טעיפ'ס, אויך פלעגט ער שרייבן אלע שיעורים פון מוהרא
 '.עדער איז זיך מחייהאט מען ארויסגעגעבן די אידישע קונטריסים, מיט וואס 

י צו דערמאנען א שיין ווארט וואס דער נפטר האט געזאגט ביי אעס איז כד
זיין דרשה דעם פארגאנגענעם אחרון של פסח, ווען מען פירט זיך צו דערציילן 
די מעשה פון בעל שם טוב וואס האט געוואלט פארן אויף ארץ ישראל זיך צו 

כדי צו ברענגן אינאיינעם די גאולה, האט ר' חיים  טרעפן מיטן אור החיים הק'
מוהרא"ש זאגט אייביג אז די עיקר גלות קומט ווייל וואס בנציון געזאגט דאס 

אידן האלטן זיך נישט אינאיינעם, דער בית המקדש איז חרוב געווארן וועגן 
שנאת חינם ועדיין מרקד בינן, און די אלע מחלוקות וואס מען טיילט זיך אפ 

ן סביבה, דאס איז ל יענער איז נישט געבוירן געווארן אין מיייווייטן וויפון א צ
י והאט ר' חיים בנציון אויסגעפירט אז דאס קען זיין פשט, אז, מעכב די גאולה

ווי דער הייליגער בעל שם טוב איז געווען זייער גרויס ביי די אשכנזים און דער 
פרדים, און ווען מען זאל אור החיים הק' איז געווען זייער גרויס ביי די ס

צוזאמשטעלן די צוויי, אז מען זאל נישט מאכן קיין חילוקים פון ווי מען קומט, 
רך דעם געקענט ך האלטן אינאיינעם, וואלט מען דונאר אלע אידן זאלן זי

 ברענגן משיח.
זאל דער אייבערשטער העלפן אז די נשמה זאל האבן אן עלי', און מען זאל 

 אזעלכע ביטערע בשורות.מער נישט הערן 
 תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

*** 
 מוהרא"ש שליט"א פארט אויף ארץ ישראל

מיטן אייבערשטנ'ס הילף וועט מוהרא"ש פארן אויף ארץ ישראל פאר דריי 
 וואכן צו מחזק זיין די ארטיגע אידן.

ווי באקאנט פארט מוהרא"ש יעדעס יאר אויף ארץ ישראל אין ל"ג בעומר 
יאר איז מוהרא"ש נישט געפארן צוליב זיין שוואכקייט  צייט, די פארגאנגענע

, און בחסדי ה' האט זיך מוהרא"ש פון די שווערע הארץ אטאקע'ס רח"ל
 ערהוילט, און וועט יעצט קענען ווייטער פארן ווי געווענטליך.

 די קומענדיגע דריי וואכן וועט נישט פארקומען די ליל שישי שיעורים.
 כי מלאכיו יצוה לך!

*** 
 אין ישיבה צו נאך א בחור וואס איז א חתן געווארן מחהש

 פרישע חתן אין רעזולטאט פון מסכת תעניתא 
 

אין ישיבה, נאך איינער וואס האט  חתן האבן מיר געהאט א פרישעוואך י ד
ש "מוהראווי שוין באקאנט האט געענדיגט פערציג מאל מסכת תענית, וואס 

וואס וועלן ענדיגן פערציג מאל מסכת  םדי בחוריצוגעזאגט אז  א"שליט
 ווערן. תניםחתענית וועלן 

ו וואס איז א "הייוסף י בן ר' "ראטטענבערג נ ימאל איז עס החתן לייבדאס 
י בעיר קרית "ו אב"ה ליפא סאנדל הי"ג בת מו"חתן געווארן למזל טוב עב

 ל.יוא
ער זאל זוכה זיין עס זאל זיין א בנין עדי עד, אים אלע אז  וואונטשןיר מ

 אויפצושטעלן א בית נאמן בישראל, דורות ישרים ומבורכים, אמן.
 !תשמח רעים האהוביםשמח 

 

יֵלי דְ  בוֹּתמִּ  אָׁ
בוֹּת ְרֵקי אָׁ יף פִּ  ֶפעְרל ֶוועְרֶטער אוֹּ

~~~ 

 דּו ַדאְרְפְסט ִוויְסן ַדייֶנע ּכֹוחֹות!

ט ַדיין טֹוָבה...  ֶיעֶנער ֵמייְנט ִניש ְ

ט.  ָאן ַא ַצִדיק ֵגייט ֶעס ִניש ְ
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צו באקומען דעם גליון יעדע וואך אויף אימעיל, ווי אויך צו אדוועטייזן אינעם גליון 

 Breslevcenter@gmail.com פארבינט אייך צו:
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 קול ברסלב
 

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

 

 אויך קען מען מיטהאלטן
 דעם שיעור דע וואךיע

 אפ-מיט א לייוו הוק

212-444-1111 

 סימן טוב ומזל טוב
 

 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 נ"י ראטטענבערג ילייב החתן
 מתלמידי ישיבתינו הק'

 

 וואס איז א חתן געווארן למזל טוב
 

ס זאל עדער אייבערשטער זאל העלפן אז 
יין א קשר של קימא, דורות ישרים ז

 , אמןומבורכים און א בנין עדי עד
 
 

 

 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 נ"ייואל לאנדא  החתן
 

 למזל טוב תנאיםצו זיין שמחת 
 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז 
עס זאל זיין א קשר של קימא, 

ים און א בנין דורות ישרים ומבורכ
 עדי עד, אמן

 
 

 

ֶרעְדן... ט ָנאר ָאּפְ  ִניש ְ
 

 ספרי ברסלב
 

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

דא צו באקומען ביי אונז אלע 
 ברסלב ספרי

 

27 Skillman St. 
 743-133-3114אדער רופט 

 

 מוסדותינו הק' ~ ~ נייעס אינערהאלב
 

 

 מוהרא"ש שליט"א באשיינט
 סעודת ראש חודש אין ישיבה

דעם מיטוואך האבן מיר געהאט די זכי' אז מוהרא"ש איז געקומען אין ישיבה 
 אר א סעודת ראש חודש.פ

עס זענען זיך צוזאמגעקומען אלע בחורים פון ישיבה מיט א גרויסער עולם 
ינעם לכבוד היום, און דערנאך האט מען יאנשי שלומינו, מען האט געזינגען אינא

געהערט דברות קודש פון מוהרא"ש וואס האט ארומגערעדט פון די חשיבות פון 
ורים האבן צו לערנען דא, ווי זיי ניצן אויס די צייט די זכי' וואס די בח די ישיבה און

 .אריינצוכאפן ווי מער תורה ומצות
אויך האט מוהרא"ש גערעדט דברי הספד אויף אונזער טייערער חבר מו"ה 
חיים בנציון גראס ע"ה וואס איז אזוי פלוצלינג אוועקגעריסן געווארן, מוהרא"ש 

און דארט האט אים א  ,יין די משפחההאט געזאגט אז ער איז געווען מנחם אבל ז
ברודער פונעם נפטר געוויזן א משניות'ל וואס האט באלאנגט פארן נפטר און עס 

מאל משניות, און  52איז געווען אריינגעשריבן דארט אז ער האט שוין געענדיגט 
ווי באקאנט האט דער נפטר געהאט נאך גאר אסאך שיעורים בכל מקצועי 

 .עות ארוכות און געלערנט פלייסיגן יעדן טאג שהתורה, ער איז געזיצ
וין באזארגט פאר זיך און מוהרא"ש האט אויסגעפירט אז דער נפטר האט זיך ש

ה ומצות, ער האט נישט וואס מורא צו האבן, אבער מיר וואס מיר רמיט אסאך תו
דארפן מורא האבן אז עס גייט אריבער די צייט מיט גארנישט, און  ,זענען נאך דא

זאכן, דערנאך  ער דארפן זיך אויפוועקן און אנהייבן אויסצוניצן די צייט מיט גוטמי
 האט מוהרא"ש גערעדט פון די גרויסקייט פון די מדת השמחה.

נאכן בענטשן איז זיך דער עולם צוגאנגען מיט פרישע קבלות אויסצוניצן די 
 טובים.צייט ווי עס דארף צו זיין, און אריינכאפן ווי מער מצות ומעשים 

 בואו ונחשוב חשבונו של עולם!
*** 

 אנשי שלומינו באוויינען די
 פריצייטיגע פטירה פונעם טייערן אינגערמאן

 המנוח ר' חיים בנציון נטע גראס ע"ה
מיט גרויס צער און ווייטאג איז אויפגענומען געווארן די ביטערע נייעס איבער 

נוח ר' חיים בנציון נטע גראס די פריצייטיגע פטירה פון אונזער טייערער חבר המ
 יאר. 73אין יונגן עלטער פון  ,פון קרית יואל ע"ה

יים בנציון ע"ה איז געווען באקאנט מיט זיין געוואלדיגע התמדת התורה, ר' ח
שטענדיג האט מען אים געזעהן מיט א ספר אין די האנט, און ער האט 
דורכגעלערנט ששה סדרי משנה אן א שיעור מאל און אויך גענדיגט ש"ס שו"ע 

 ער עוסק  האטזהר און נאך און ער פלעגט מחדש זיין שיינע חידושים, אויך 
 

 גהמשך בדף 



 א
 

 

 גליון היכל הקודש
 וועכענטליכע גליון ארויסגעגעבן דורך

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

 
 

 זמנים
 7:22..הדלקת הנרות....................

 8:35................................מוצש"ק
 8:35....סוף זמן ק"ש....................
 שיעורים כסדרן

 מ"געירובין .............בבלי.............
 ל' גיטין...........................ירושלמי

 'זפרק  מקואות......תוספתא........
 
 
 
 

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ת,כ   רֶּ פֹּ כַּ ל הַּ ה עַּ אֶּ נָׁן ֵארָׁ עָׁ ִביר ֶדעם ָפסּו י בֶּ ִליָט"א ִאיז ַמסְׁ ק מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ
ט  ׁש ִוויל )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן קט"ו(לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ טְׁ  ַאז ֶווען ַא ֶמענְׁ

ַקטְׁ  ן ִאיז ֶדער ִמַדת ַהִדין מְׁ טְׁ ׁשְׁ ן ָנאנְׁט צּום ֵאייֶבערְׁ ֵרג אֹויף ִאים ַאז ֶמען ֶווערְׁ
ן, ֶוועִריַקייטְׁ ִניעֹות אּון ׁשְׁ ׁש מְׁ טְׁ ן ַפאר ֶדעם ֶמענְׁ ֶטעלְׁ ֶטער ׁשְׁ ף אּונְׁ ָאֶבער  ַדארְׁ

ִניעֹות אַ  ט ִזיךְׁ ִאין ִדי מְׁ ֶטער ִמיט ַזיין ַרֲחָמנּות ַבאַהאלְׁ ׁשְׁ ז ֶדער ֶדער ֵאייֶבערְׁ
ִחיָרה, אּון אֹויב ֶדע ן ַא בְׁ ׁש ָזאל ָהאבְׁ טְׁ ט ַקיין שֵ ֶמענְׁ ׁש ָהאט ִניׁשְׁ טְׁ ֶכל ר ֶמענְׁ

ט אֹויף, ָאֶבער ֶווער עֶ  ִניעֹות אּון ֶער ֶגעבְׁ ט ֶער ִזיךְׁ פּון ִדי מְׁ ֶרעקְׁ ׁשְׁ ס ֶדערְׁ
טֶ  ׁשְׁ ט ַאז ָדאס ִאיז ָנאר ַא ִנָסיֹון אּון ֶדער ֵאייֶבערְׁ ער ָהאט ֵשֶכל ֵווייסְׁ

ט ַאז ֶדער ט ִזיךְׁ ִאין ֶדעם אּון ֶער ַווארְׁ ן א ַבאַהאלְׁ קְׁ ַטארְׁ ׁש ָזאל ִזיךְׁ ׁשְׁ טְׁ ּון ֶמענְׁ
 צּוִריק קּוֶמען צּו ִאים.

ט ֶדער ֶרִבי ֶדעאּון ִמיט  ׁשְׁ מֹות כ( ָפסּוק  םֶדעם ַטייטְׁ ל )ׁשְׁ ש אֶּ יגַּ ה נ  שֶּ ּומֹּ
ל פֶּ ֲערָׁ ֶנהָׁ ל, ֲאִפילּו ֶווען ֶעס ִאיז ַפארְׁ ט, עפְׁ , ֶדער ַצִדיק ֵגייט צּו צּו ֶדעם ֶנעפְׁ לְׁ

ִניעֹות, ָאֶבער  ן אּון מְׁ ֶוועִריַקייטְׁ יםֶעס ִאיז ִפיל ִמיט ׁשְׁ ק  ֱאלֹּ ם הָׁ ר שָׁ שֶּ , ֶדער אַּ
רֶ  ׁשְׁ ֵמיָלא ֶדערְׁ ִניעֹות, מְׁ ט ִאין ִדי מְׁ ט ִזיךְׁ ָדארְׁ ֶטער ַבאַהאלְׁ ׁשְׁ ט ֶער ֵאייֶבערְׁ עקְׁ

ט  ט ִזיךְׁ אּון ֵגייט ִניׁשְׁ קְׁ ַטארְׁ פּון אּון ֶער ׁשְׁ ט ֶדערְׁ ַאֶוועק פּוֶנעם ִזיךְׁ ִניׁשְׁ
ן. טְׁ ׁשְׁ  ֵאייֶבערְׁ

ַׁשט ִאין ָפסּוק  שָדאס ִאיז פְׁ דֶּ קוֹּ ל הַּ ל ֵעת אֶּ א ְבכָׁ ל יָׁבֹּ ט ְואַּ , ֶמען ֶקען ִניׁשְׁ
דּוָׁשה,  ֶנעל ַאַריין קּוֶמען צּו ִדי קְׁ פֹּ ֵאייִביג ַאזֹוי ׁשְׁ כַּ ל הַּ ה עַּ אֶּ נָׁן ֵארָׁ עָׁ י בֶּ ת,כ   רֶּ

ֶטעלְׁ  ׁשְׁ ֶטער ַפארְׁ ׁשְׁ ֶקעֶנעס, ֶעס ֶזעהט אֹויס ֶדער ֵאייֶבערְׁ ט ִזיךְׁ ִמיט ָוואלְׁ
ן, ָאֶבער ֶמען ַדארְׁ  ֶוועִריַקייטְׁ ִניעֹות אּון ׁשְׁ ט, ִפיל ִמיט מְׁ ֶקענְׁ ָוואלְׁ ף ַפארְׁ

ֶטער. ׁשְׁ ט ִזיךְׁ ֶדער ֵאייֶבערְׁ ִניעֹות ַבאַהאלְׁ ֶטער ִדי מְׁ ן ַאז אּונְׁ קְׁ  ֶגעֶדענְׁ
 )ֹזאת ַהּתֹוָרה ַאֲחֵרי ב'(

*** 
א אַּ  את יָׁבֹּ שְבזֹּ דֶּ קֹּ ל הַּ ן אֶּ ִביר ֶדעם ָפסֲהרֹּ ִליָט"א ִאיז ַמסְׁ ּוק, , מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ

ט "זֹ  דֹוִׁשים, ַאז ָדאס ָווארְׁ ָפִרים ַהקְׁ ט פּון ִדי סְׁ את" לֹויט ִווי ֶעס ִאיז ַבאַקאנְׁ
ן. -ֵגייט ַארֹויף אֹויף "ֱאמּוָנה"  טְׁ ׁשְׁ ן ִאיֶנעם ֵאייֶבערְׁ ֵלייבְׁ  צּו גְׁ

ט  ַאז ֶדער ִעיָקר פּון ַא ִאיד ִאיז יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן ה'( )לִ ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ
ט ִאין ִדי ן ִווי ֶער ַהאלְׁ קּוקְׁ ִדיג ִאיֶבערְׁ ֶטענְׁ ף ִזיךְׁ שְׁ ֱאמּוָנה,  ֱאמּוָנה, ַא ִאיד ַדארְׁ

ן ִמיט ַאן ֱאֶמת, אּון ֶמען דַ  טְׁ ׁשְׁ ט ַטאֶקע ִאיֶנעם ֵאייֶבערְׁ ֵלייבְׁ ף צּו ֶער גְׁ ארְׁ
ט ַאַסאךְׁ  ן ַא ֵרייֶנע ֱאמּוָנה, אּון ִניׁשְׁ ן צּו ָהאבְׁ טְׁ ׁשְׁ ן ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ן  ֶבעטְׁ ָהאבְׁ

ן. טְׁ ׁשְׁ 'ן ֵאייֶבערְׁ יּות אֹויפְׁ  ַקיין ַקׁשְׁ
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ער   ~ עְנְגט נֶּעְנטֶּ ן ְברֶּ יוֹּ סָׁ ער נ   ~דֶּ
 

 

ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש ָוואס ִוויל ִדיֶנען ֶדעם 
ְנֶגען ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ֶער ִוויל ִזיְך ֶמער ָאְנְׁשְטֶרע

צּו טּוהן ִמְצֹות ּוַמֲעִשים טֹוִבים, אּון ַזיין 
ָנאְנט צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ַדאְרף ִוויְסן אּון 
ֶגעֶדעְנְקן ַאז ֶעס ֵגייט ִאים ִניְׁשט ֵגיין ַאזֹוי 
ְגִריְנג, ֶער ֶוועט מּוְזן ַאִריֶבער ֵגיין ַאַסאְך 

ֶוועט ִנְסיֹונֹות אּון ְׁשֶוועִריַקייְטן ִביז ֶער 
זֹוֶכה ַזיין צּו ַזיין ַאן ֱאֶמת'ֶער ֶעְרִליֶכער ִאיד, 
ֶמען ְׁשֶטעְלט ִאים אּוְנֶטער פּון ִהיְמל 
ִנְסיֹונֹות צּו ֶזעהן ִווי ַאזֹוי ֶער ֶוועט ִזיְך ַאן 

 ֵעָצה ֶגעְבן אּון ִזיְך ְׁשַטאְרְקן ֶדערֹויף.
ָאֶבער ֶדער ְפָראְבֶלעם ִאיז, ַאז ֶווען ַא 

ׁש ֶזעהט ַאז ַדְוָקא ֶדעָמאְלט'ס ֶווען ֶער ֶמעְנטְ 
ִוויל ַזיין ֶעְרִליְך ֶוועְקט ִזיְך אֹויף ַזיין ֵיֶצר 
ָהַרע אּון ֶער ַבאקּוְמט ָנאְך ֶמער ִנְסיֹונֹות, 
ֶוועְרט ֶער ֵזייֶער צּוְבָראְכן פּון ֶדעם, אּון ֶער 
ֶגעְבט אֹויף ִדי ָרצֹון צּו ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער 

, ֶדעְרַפאר ַדאְרף ֶמען ֶגעֶדעְנְקן ַאז ַאזֹוי ִאיד
ֵגייט ִדי ֶלעְבן, אּון ֶמען ַדאְרף ֶבעְטן ֶדעם 
ֵאייֶבעְרְׁשְטן ִזיְך צּו ֶקעֶנען ְׁשַטאְרְקן אֹויף ִדי 
ִנְסיֹונֹות, אּון ֶווען ֶער ֶוועט ִזיְך ְׁשַטאְרְקן 
אֹויף ֵזיי ֶוועט ֶער זֹוֶכה ַזיין צּו ָנאְך 

ֶרע אּון ְגֶרעֶסעֶרע ַזאְכן, אּון ֶוועְרן ַאן ֶׁשעֶנע
 ֶעְרִליֶכער ִאיד.

ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ְפרּוִביְרט אֹויס ֶיעְדן 
ֵאייֶנעם ִמיט ַאְנֶדעֶרע ִנְסיֹונֹות, ֶיעֶדער 
ֶוועְרט אֹויְסְפרּוִביְרט ִמיט ַאְנֶדעֶרע ִמדֹות 

ס ֶער ָרעֹות, ֶיעֶדער לֹויט ַזיין ִעְנָין ַפאְרָווא
ִאיז ַאָראְפֶגעקּוֶמען אֹויף ֶדער ֶוועְלט, אּון 
ֶווען ֶער ְׁשַטאְרְקט ִזיְך אֹויף ִדי ִנְסיֹונֹות, 
ֶוועט ָדאס ִאים צּוְבֶרעְנְגן צּו ִוויְסן ַזיין 
ְנקּוָדה ַפאְרָוואס ֶער ִאיז ָדא אֹויף ִדי 
ֶוועְלט, אּון ָדאס ֶוועט ִאים ְבֶרעְנְגן צּו ַזיין 

 מּות.ְׁשֵלי
 ִדי ְסָפִרים ַהְקדֹוִׁשים ְבֶרעְנְגן ַא ַמֲעֶשה 
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ַאז ִאין ִדי ַצייט פּון מֶׁשה ַרֵבינּו ִאיז ֶגעֶווען ַא ֶקעִניג 
ָוואס ֶער ָהאט ֶגעֶקעְנט ָחְכַמת ַהַפְרצּוף, ֶער ָהאט 

ִנים ָוואס ֶדער ֶגעֶקעְנט ֶזעהן אֹויף ִדי ְׁשְטִריְכן פּון פָ 
ֶמעְנְטׁש ִאיז, אּון ֶער ָהאט ֶגעׁשיְקט ַא ָמאֶלער ַאז ֶער 

יין צּו מֶׁשה ַרֵבינּו אּון ַאָראְפָמאְלן ַזיין ָפִנים צּו גֵ ָזאל 
ֶער וי וִ ֶקעֶנען ֶזעהן ָוואס ֶדער מֶׁשה ַרֵבינּו ִאיז, ַאזֹוי 
ַרֵבינּו  ָהאט ֶגעֶהעְרט ִדי ַאֶלע ְגרֹויֶסע ַזאְכן ָוואס מֶׁשה

ָהאט ֶגעטּוהן, ֶדער ָמאֶלער ָהאט ַאזֹוי ֶגעטּוהן אּון 
 ֶגעְבֶרעְנְגט ִדי ָמאֶלעַריי צּום ֶקעִניג.

ֶווען ֶדער ֶקעִניג ָהאט ֶעס ֶגעֶזעהן ָהאט ֶער ִזיְך 
ֵזייֶער ֶגעוואּוְנֶדעְרט, "ָדאס ִאיז ִדי ִביְלד פּון מֶׁשה 

עם דּו ָהאְסט ֶגעְבֶרעְנְגט ַרֵבינּו?! ֶדער ֶמעְנְטׁש פּון ֶוו
ֶזעה ִאיְך ַאז ֶער ִאיז ִפיל ִמיט ַאֶלע  ,ָדאס ִביְלד

ְׁשֶלעְכֶטע ִמדֹות אּון ְׁשֶלעְכֶטע ַתֲאוֹות, ָדאס ֶקען ִניְׁשט 
ַזיין מֶׁשה ַרֵבינּו!" ִביז ֶמען ָהאט ִאים ַמְסִביר ֶגעֶווען 

עָוואְרן ִמיט ַאֶלע ַאז מֶׁשה ַרֵבינּו ִאיז ַטאֶקע ֶגעבֹויְרן גֶ 
ֶער ָהאט ִזיְך ֶגעְׁשַטאְרְקט ער בֶ אָ ְׁשֶלעְכֶטע ִמדֹות, 

ֶדערֹויף, ִביז ֶער ָהאט זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ָוואס ֶער ָהאט 
 זֹוֶכה ֶגעֶווען.

ָדאס ִאיז ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ִחיזּוק, ַאז ֲאִפילּו ַא 
ים ַאֶלע ֶמעְנְטׁש ֶזעהט ַאז ֶעס ִאיז ִזיְך ִמְתַגֵבר אֹויף אִ 

ְׁשֶלעְכֶטע ִמדֹות, ֵמייְנט ָדאס ָנאְכִניְׁשט ַאז ֶער ִאיז ַא 
ַפאְרַפאֶלעֶנער, ָנאר ַפאְרֶקעְרט, אֹויב ֶער ֶוועט ַאַסאְך 

ִזיְך אֹויְסַאְרֶבעְטן  לאֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאז ֶער זָ ֶבעְטן 
ַסאְך ִדי ְׁשֶלעְכֶטע ִמדֹות, ֶקען ֶער ָנאְך זֹוֶכה ַזיין צּו ַא

 ֶׁשעֶנעֶרע ַזאְכן.
ִווי )ִׁשְבֵחי ָהַר"ן( ֶדער ֶרִבי ַאֵלייְנס ָהאט ֶדעְרֵצייְלט 

ַאזֹוי ִאין ַזייֶנע ִאיְנֶגע ָיאְרן ָהאט ֶער ֶגעַהאט ַאַסאְך 
ְׁשֶלעְכֶטע ִמדֹות, ִווי ְלָמָׁשל ַכַעס, ֶער ִאיז ֶגעֶווען ַא 

ְך ֶגעַאְרֶבעט אֹויף ְגרֹויֶסער ַכְעָסן, ָאֶבער ֶער ָהאט ַאַסא
ִזיְך, ַאַסאְך ֶגעֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ִביז ֶער ָהאט 
זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו צּוְבֶרעְכן ִדי ְׁשֶלעְכֶטע ִמָדה, ִביז ֶווען 
ֶער ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען אֹויף ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל, ָוואס 

פּון ִזיְך ִדי  ֶדעָמאְלט'ס ָהאט ֶער ִאיְנַגאְנְצן אֹויְסֶגעִריְסן
 ִמָדה פּון ַכַעס.

אּון ַאזֹוי ִאיז אֹויְך ֶגעֶווען ַביי ַאֶלע ַצִדיִקים, ֵזיי 
ֶזעֶנען ִניְׁשט ֶגעבֹויְרן ֶגעָוואְרן ַצִדיִקים, פּון ָאְנַפאְנג 
ָהאְבן ֵזיי ֶגעַהאט ַאַסאְך ְׁשֶלעְכֶטע ַתֲאוֹות אּון ִמדֹות, 

עַאְרֶבעט אֹויף ִזיְך אּון ִזיְך ָאֶבער ֵזיי ָהאְבן ַאַסאְך גֶ 
ֶגעְׁשַטאְרְקט אֹויף ֵזייֶעֶרע ִנְסיֹונֹות, ִביז ֵזיי ָהאְבן זֹוֶכה 

 ֶגעֶווען צּו ָוואס ֵזיי ָהאְבן זֹוֶכה ֶגעֶווען.
אּון ַאזֹוי ִאיז אֹויְך ַביי ֶיעְדן ֶמעְנְטׁש, ֶדער 

ִנְסיֹונֹות ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ִׁשיְקט ַפאר ֶיעְדן ַאֶזעְלֶכע 
ָוואס ִאיז ַדְוָקא ַפאר ַזיין ְנָׁשָמה ִזיְך צּו ְׁשַטאְרְקן אֹויף 
ֵזיי אֹויף ִדי ֶוועְלט, אּון ֶווען ֶדער ֶמעְנְטׁש ָהאט ֵשֶכל 
אּון ֶער ֶבעט ַאַסאְך ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן אֹויף ַזייֶנע 

ֶדערֹויף, ִנְסיֹונֹות, אּון ֶער ִאיז זֹוֶכה ִזיְך צּו ְׁשַטאְרְקן 
ֶוועט ֶער זֹוֶכה ַזיין צּוצּוקּוֶמען צּו ָוואס ֶער ַדאְרף 
צּוקּוֶמען אֹויף ִדי ֶוועְלט, וואֹויל ִאיז ִאים אֹויף ִדי 

 ֶוועְלט אּון וואֹויל ִאיז ִאים אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.
 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ו' ֶעֶרְך ִנְסיֹונֹות(

 

 

   

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ֵגיין ִאין ִדי ֹזאת ִווי ַאזֹוי ֶקען ַא ִאיד ַאַריינְׁ ַׁשט ִאין ָפסּוק בְׁ  ָדאס ִאיז פְׁ
דּו ן ִאין ֱאמּוָנה צקְׁ ֵלייגְׁ ׁש ָזאל ִזיךְׁ ַאַריינְׁ טְׁ ךְׁ ֱאמּוָנה, ַא ֶמענְׁ ן ָׁשה? דּורְׁ ֵלייבְׁ ּו גְׁ

קּוֶמען צּו ַאלֶ  ן, אּון ַאזֹוי ֶוועט ֶער ָאנְׁ טְׁ ׁשְׁ ע גּוֶטע ֱאֶמת'ִדיג ִאיֶנעם ֵאייֶבערְׁ
ן.  ַזאכְׁ

 )ֹזאת ַהּתֹוָרה ַאֲחֵרי ג(

*** 
ְרְצכֶּ  ְתךָׁ ֵגר ְבאַּ י יָׁגּור א  תוֹּ ְוכ  נּו אֹּ א תוֹּ ט אַ  ,ם לֹּ ִליָט"א ָזאגְׁ ז מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ

ט  ַרֵמז ַזיין ָדאס ָוואס ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ ז מְׁ ט אּונְׁ סי'  )ִשיחֹות ָהַר"ןֶדער ָפסּוק קּומְׁ

ַקֵבל ַזיין פּון ִמיר, ַאז ִדי ( נ"א ט ִאיר מְׁ ט "ָדאס ָזאלְׁ ט ָזאל ַאייךְׁ ִניׁשְׁ ֶוועלְׁ
ט נַ ן, ַווייל ִדי ֶווערְׁ אנַ  ׁש ארְׁ לְׁ טְׁ ִזיךְׁ ַאז ֶער ֶוועט ָדא ט ארְׁ נַ ט זֵייֶער", ַא ֶמענְׁ

ט ַאז ִדי ָיארְׁ  ט ִניׁשְׁ ט אֹויף ֵאייִביג, אּון ֶער ַכאפְׁ ן אֹויף ִדי ֶוועלְׁ ַלייבְׁ ן, בְׁ ן לֹויפְׁ
ַפאר  ן, אּון ֶדערְׁ טְׁ ׁשְׁ ף ֶמען ׁשֹוין צּוִריק ֵגיין צּום ֵאייֶבערְׁ ף אּון ָאט ַדארְׁ ַא ַדארְׁ

ֹות ּוַמֲעִשים טֹוִביםֶמע ט ִווי ֶמער ִמצְׁ ן אֹויף ִדי וֶועלְׁ ַכאפְׁ ׁש ַאַריינְׁ טְׁ  .נְׁ
ַׁשט ִאין ָפסּוק  תוֹּ ָדאס ִאיז פְׁ נּו אֹּ א תוֹּ ם לֹּ ְרְצכֶּ ְתךָׁ ֵגר ְבאַּ י יָׁגּור א  , ִדי ְוכ 

ט, אּון דֶ  ָׁשָמה ִאיז ִווי ַא ֵגר ָדא אֹויף ִדי ֶוועלְׁ ז נְׁ נְׁט אּונְׁ  רִמיער ָפסּוק ָווארְׁ
ט ָאפְׁ ָז ן ִניׁשְׁ ָׁשָמה.ארְׁ נַ אלְׁ  ן ִדי נְׁ

ן ֵגר, "ֶנעכְׁ  ן ַפארְׁ ט ָזאגְׁ ט ִניׁשְׁ סְׁ ט אֹויף ֶדעם ָפסּוק, דּו ָזאלְׁ ן ַרִׁש"י ָזאגְׁ טְׁ
ֶנען ּתֹוָרה פּו טּו ֶלערְׁ סְׁ ט ֲעבֹוָדה ָזָרה, אּון ַהיינְׁט קּומְׁ טּו ֶגעִדינְׁ ֶנעם ָהאסְׁ

ן?" טְׁ ׁשְׁ  ֵאייֶבערְׁ
רַ  ז מְׁ ן פּוֶנעם ֵיצֶ ָדאס ִאיז אּונְׁ ֶרעכְׁ ן צּובְׁ ט ָלאזְׁ ן ִזיךְׁ ִניׁשְׁ ר ָהַרע, ֵמז ַאז ִמיר ָזאלְׁ

טּו גֶ  ן ָהאסְׁ טְׁ ֶנען ּתֹוָרה ֶווען ֶנעכְׁ טּו ֶלערְׁ סְׁ ט, ִווי ַאזֹוי ֶקענְׁ עטּוהן ָוואס ָזאגְׁ
ִדיג צּורִ  ֶטענְׁ רֹויֶסע ֲעֵבירֹות, ַווייל ֶדער ֱאֶמת ִאיז ַאז ַא ִאיד ֶקען שְׁ יק קּוֶמען גְׁ

טצּו ט ַקיין ִחילּוק ָוואס ֶער ָהאט ֶגעטּוהן ִביז ֶיעצְׁ ן, ִניׁשְׁ טְׁ ׁשְׁ  .ם ֵאייֶבערְׁ
דֹוִׁשים ז(  )ֹזאת ַהּתֹוָרה קְׁ

 

 יבנאל עיר ברסלב -מוסדות "היכל הקודש" ברסלב  
 בנשיאות כ"ק מוהרא"ש שליט"א

 

 פרייליכע מעלדונג!
 טבריה פאר די וואס פארן אויף די מקומות הקדושים אין מירון צפת

אין די יעצטיגע טעג אין צוגרייטונג צום יומא דהילולא פון התנא האלקי רבן שמעון בר 
יוחאי, ווי אויך במשך די יאר סיי ווען איר פארט אויף ארץ ישראל, אויב זוכט איר א 

היימישע פלאץ זיך אפצושטעלן, קומט אריבער אויף יבנאל, בלויז צוועלף מינוט צו פארן 
 יון רבי מאיר בעל הנס.צ -פון טבריה 

 .)מנינים שחרים פון וותיקין ביז חצות )אויך עש"ק 

 .מנינים מנחה ביז שפעט, מנינים מעריב ביז שפעט ביינאכט 

 .מקואות טהרה 

 .עסן בחנם, יעדע נאכט א ברייטע נאכטמאל אין בית התבשיל אהל אברהם 

 .טעימה קלה, מזונות קאווע א.ד.ג. א גאנצן טאג 
*** 

י געבויעטע דירות אויף די הערליכע רוהיגע יבנאל בערג, צו פארדינגען פאר גאר ביליגע הערליכע ני
 פרייזן

עס איז דא א גרויסע אויסוואל פון דירות/צימערן, צו פארדינגען אויף טאג/וואך/שבתים, 
 ארומגענומען מיט די ריינע לופט און די שענסטע פאנאראמע פון די יבנאל בערג

 ע, אדער צו דינגען א דירהפאר מער אינפארמאצי
 100-279-4-6718076 רופט אין צענטראלן אפיס אויף
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פּוֵרי  ת           ס  יוֹּ ֲעש   מַּ
ה ח' ֵמַרב ּוֵבן ָיִחיד ֶׂ  ַמֲעש 

ר  ָפאְרזֶׂעצּוְנג פּון ְפִריעֶׂ

 ֲאַפְרְסמֹון                      ַנֲהֵרי

ָדאס ִאיז ִניְׁשט ַקיין אֹויְסֶגעַהאְלֶטעֶנע ַזאְך, ַווייל אֹויב 
ָפאְרט ֶער ְלַכְתִחיָלה ָנאר אֹויְפִציַווייְזן ַאז ֶדער ַצִדיק ִאיז ִניְׁשט 
ֱאֶמת, ֶוועט ֶער ִניְׁשט ֶזעהן ֶדעם ֱאֶמת, ֶער ֶוועט ׁשֹוין ְטֶרעְפן ַא 

 ֹוֶעה צּו ַזיין.ְפַלאץ ִווי ִזיְך ט

יז ָדאס אִ  
ֶגעֶווען ַא ְגרֹויֶסער ָטעּות, ַווייל ִדי ְגֶרעְסֶטע ַזאְך ָוואס ַא 
ֶמעְנְטׁש ֶקען טּוהן ִאיז צּו ֵגיין צּו ַא ַצִדיק ָוואס ָזאל ִאים 
ֶלעְרֶנען ִדי ִריְכִטיֶגע ֶוועג ִווי ַאזֹוי צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, 

ְרְקן צּוִריק צּו קּוֶמען ְשֶטעְנִדיג ֶער ָזאל ִאים ְמַחֵזק ַזיין אּון ְׁשַטא
צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ַאזֹוי ִווי ָדאס ִאיז ִדי ְגֶרעְסֶטע ַזאְך 
ַפאְרֵלייְגט ִזיְך ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ִדי ֶמעְרְסֶטע אֹויף ֶדעם, אּון ֶער 
ֶוועט טּוהן ַאֶלעס אֹויף ֶדער ֶוועְלט צּוִריק צּו ַהאְלְטן ַא ֶמעְנְטׁש 

ן ֵגיין צּום ַצִדיק, אּון ֶדעְרַפאר ֶקען ֶמען ִניְׁשט ְׁשֶטעְלן אֹויף ַא פּו
ְפָראֶבע ָדאס ֵגיין צּום ַצִדיק, ֶמען ַדאְרף ֵגיין ִמיט ְמִסיַרת ֶנֶפׁש, 
אּון ֶווען ֶמען ֶזעהט ַאז ֶעס ִפיְרט ִזיְך ִניְׁשט ְכֵסֶדר, ִאיז ָדאס 

ען ָזאל ִניְׁשט ֵגיין צּום ַצִדיק ִניְׁשט ַקיין ִסיָמן פּון ִהיְמל ַאז מֶ 
ָנאר ָדאס ִאיז ַא ְׁשֶוועִריַקייט ָוואס ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ָהאט 
אּוְנֶטעְרֶגעְׁשֶטעְלט צּו צּוִריק ַהאְלְטן ֶדעם ֶמעְנְטׁש פּון ֵגיין צּום 

 ַצִדיק, ָוואס ֶקען ִאים ִפיְרן אֹויף ִדי ִריְכִטיֶגע ֶוועג.

ָדאס ִאיז ַא  .
ֶגעַוואְלִדיֶגע ַזאְך, ַאז ֲאִפילּו ֶווען ֶמען ֵגייט דּוְרְך ָצרֹות אּון 
ְׁשֶוועִריַקייְטן, ִאיז ִדי ֵאייְנִציְגְסֶטע ְפַלאץ צּו ַאְנְטלֹויְפן ָנאר צּו 

פּון ַאֶלע ִדי תֹוָרה, אּון ִדי תֹוָרה ִהיט ָאפ ֶדעם ֶמעְנְטׁש 
 ְׁשֶלעְכט'ס.

 

 )ָפאְרֶזעצּוְנג קּוֶמעְנִדיֶגע ָוואְך אי"ה(
 

 )נהרי אפרסמון(
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ִני ֵ ַסח ש  עְרְנט אּונְ  ּפֶׂ  זלֶׂ
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אינעם גליון  צו באקומען דעם גליון יעדע וואך אויף אימעיל, ווי אויך צו אדוועטייזן

 Breslevcenter@gmail.com פארבינט אייך צו:
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 קול ברסלב
 

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

 

 אויך קען מען מיטהאלטן
 דעם שיעור יעדע וואך

 אפ-מיט א לייוו הוק

212-444-1111 

 סימן טוב ומזל טוב
 

 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 הי"ו הירשפעלד אליעזר מו"ה
 

 זיין אינגל למזל טוב צו די געבורט פון
 

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

 אמןדורות ישרים ומבורכים, , קינד
 
 

 

 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 הי"ואשר בער אינדארסקי  מו"ה
 במוסדותינו הק' מומחה מלמד

 

 די שמחת פדיון הבןצו 
 למזל טוב פאר זיין בכור

 

ר אייבערשטער זאל העלפן אז ער דע
זאל זעהן אסאך אידיש נחת פון דעם 

 קינד, דורות ישרים ומבורכים, אמן
 

 

 

ת בוֹּ יֵלי ְדאָׁ  מ 
ת בוֹּ ְרֵקי אָׁ יף פ  ער אוֹּ עְרל וֶּועְרטֶּ  פֶּ

~~~ 

ע ֲחָלִקים  קּוק ָנאר אֹויף ִדי גוּטֶׂ

 סימן טוב ומזל טוב
 

 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 הי"ו לייבי שלעזינגער מו"ה
 

 צו די געבורט פון זיין אינגל למזל טוב
 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז 
ן אסאך אידיש נחת פון ער זאל זעה

דעם קינד, דורות ישרים ומבורכים, 
 אמן
 

 

 מוסדותינו הק' נייעס אינערהאלב
 

 

 בית הדפוס "קרן הדפסה היכל הקודש" אויסגעברייטערט
 נייע גרעסערע מאשינען איינגעקויפט

 

ין לאנג באקאנט אלץ די דער בית הדפוס "קרן הדפסה היכל הקודש" איז שו
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 מושבותיהם זאלן אויך קענען שעפן פונעם הייליגן קוואל, פון די 

שטארקן און הייבן דעם מענטש אין סיי וואסערע מצב דיבורים פון רבי'ן וואס 
 ער געפינט זיך.

עס זענען שוין געדרוקט געווארן הונדערטער טויזנטער ספרים אינעם בית 
הדפוס, אבער אין הקומץ משביע, עס איז נאך אלץ נישט גענוג, מען קען נישט 

ויפט נאכקומען דעם גרויסן פארלאנג, און דערפאר האט מען יעצט איינגעק
נאך צוויי גרויסע נייע מאשינען וואס וועלן קענען מיטן אייבערשטנ'ס הילף 

 דרוקן גאר אסאך ספרים אין א קורצע צייט.
זאל דער אייבערשטער העלפן אז חפץ ה' בידינו יצליח, אז מיר זאלן קענען 
אריינברענגן דעם רבינ'ס לימודים אין די גאנצע וועלט, אז מען זאל אנהייבן 

 ום אייבערשטן, און געהאלפן ווערן מיט אלעס גוט'ס.רעדן צ
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 פון די טויזנטער אידן וואס וועלן האבן א הרהור תשובה פון 

 י ספרים וועט גיין אויפ'ן חשבון פונעם נדבן.ד
 548-454-2234אויב ווילט איר מנדב זיין פאר די ספרים רופט אין אפיס 

 

 על ידי הפצת ספרי רבינו, נביא את משיח צדקינו!

 
 ~ נייעס פרייליכע ~ 

 ,יאר ן'דורכ ווען סיי אדער בעומר ג"ל אויף ישראל ארץ קיין איר פארט אויב
 אייערע אלע צושטעלן אייך וועלן מיר, זארגן נישט מער זיך דארף איר

 פרייזן ביליגע גאר פאר און פארנעם שענסטן ן'אויפ ויכןגעבר
 

 פאוןסעל / עסן געשמאקע היימישע / געגענטער אלע אין דירות
 און הקדושים תמקומו אלע צו ערודרייו / (נומבער 718 מיט) רענטל

 מער פיל נאך און/  פלעצער אטראקציע
 אז, דארפט איר וואס אלעס מיט באזארגט זענט איר און אן אונז רופט

 סוקסעס מיט ווערן געקרוינט זאל נסיעה אייער
 גרופעס אדער משפחות גרעסערע פאר פרייזן ספעציעלע

743-676-6736 
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

םֱאֹמר א   ְרתָׁ ֲאֵלה  מַּ ֲהֹרן ְואָׁ ֹכֲהִנים ְבֵני אַּ "יל הַּ ְרתָׁ ָזאְגט,  , ַרשִׁ מַּ , ֱאֹמר ְואָׁ
ִנים ְקטַּ ל הַּ ְזִהיר ְגדֹוִלים עַּ  .ְלהַּ

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

יָמן רס"א(  ילּו וֶ ֵחֶלק א' סִׁ יז עֶ ַאז ֲאפִׁ ס וען ַא ֶמעְנְטש ַפאְלט פּון ַזייֶנע ַמְדֵרגֹות אִׁ
ַאז ַאזֹוי ֶוועט ֶדער ֶמעְנְטש זִׁיְך מּוְזן ַבאַנייֶען,  ,אֹויְך פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן

יֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן. יש צּו דִׁ  ָאְנֵהייְבן פּון ְפרִׁ
ילּו ֶווען ֶעס ֵגייט גּוט פַ  ֶער  ,ֶער ֶלעְרְנט ,אְרן ֶמעְנְטשאּון ֶדעְרַפאר ֲאפִׁ

יְלט ַא ֶגעְשַמאק אּון ַא חִׁ  אּון ֶער ,ַדאֶוועְנט ַדאְרף ֶער  ,ן ֲעבֹוַדת ה'ייֹות אִׁ פִׁ
יְש  יְלן, ָאֶבער ֶגעֶדעְנֶקען ַאז ֶעס ֶקען קּוֶמען ַא ַצייט ָוואס ֶער ֶוועט ָגאְרנִׁ ט פִׁ

יְנַגאְנְצן טּוְנְקל אּון ים ַזיין אִׁ יְלן ֶער ֶוו ,אֹויְסֶגעָלאְשן ֶעס ֶוועט אִׁ יְשט פִׁ עט נִׁ
יְך מּוְזן ְשַטאְרְקן אּון ֶדעְרַהאְלְטןַקיין שּום חִׁ  אּון  ,יֹות, ָאֶבער ֶער ֶוועט זִׁ

יֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן יש צּו דִׁ וי ֶער ָהאט ָנאְך  ,ָאְנֵהייְבן פּון ְפרִׁ ַאזֹוי וִׁ
יְנט ֶדעם אֵ  יְשט ֶגעדִׁ  ייֶבעְרְשְטן.ֵקייְנָמאל נִׁ

יז ְפַשט,  ְרתָׁ ָדאס אִׁ מַּ ִנים ,ֱאמֹור ְואָׁ ְקטַּ ל הַּ ְזִהיר ְגדֹוִלים עַּ ֶמען ַדאְרף  ,ְלהַּ
י ְקֵלייֶנע י ְגרֹויֶסע אֹויף דִׁ י ַצייט ָוואס ֶעס  ,ָוואֶרעֶנען דִׁ ין דִׁ ָדאס ֵמייְנט ַאז אִׁ
י ָזאל ֶער זִׁיְך צ ,יֹותחִׁ ֵגייט גּוט ַפאְרן ֶמעְנְטש ֶער ָהאט  ּוְגֵרייְטן ַפאר דִׁ

ישּות ַהַדַעת ,ְשֶוועֶרע ֶטעג יט ֲחלִׁ יל מִׁ י ַצייְטן ָוואס ֶער ֶוועט ַזיין פִׁ אּון  ,צּו דִׁ
יְנַגאְנְצן טּוְנְקל ים ַזיין אִׁ יְך ֶדעָמאלְ  ,ֶעס ֶוועט אִׁ ֶקעֶנען  ס אֹויךְ ט'ַאז ֶער ָזאל זִׁ

 ֶדעְרַהאְלְטן.
 )ֹזאת ַהּתֹוָרה ֱאמֹור א'(

*** 
 

ְטאוֹ ִאיש אִ  א ח  יו ְונָׁשָׁ ֵלל ֱאֹלקָׁ יז ְשֶווער ָוואס ֶדער , יש ִכי ְיקַּ ְכאֹוָרה אִׁ לִׁ
י ָלשֹון " יוָפסּוק ַכאְפט ָאן דִׁ עפ ער "זַּיין" -"  ֱאֹלקָׁ אש  יְשט ֶדער בַּ , אּון נִׁ

עפ ער. ד ער - "ֱאֹלִקים"ע ָלשֹון יכֶ לִׁ טְ נְ ועעוֶ גֶ  אש   בַּ
יז דָ  יָט"א אִׁ י ָזאְגט מֹוַהָרא"ש ְשלִׁ וי ֶדער ֶרבִׁ יר לֹויט וִׁ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן אס ַמְסבִׁ )לִׁ

יָמן ל"ו(  יְכטִׁ ֵחֶלק א' סִׁ   ,יְגַקייטַאז פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן קּוְמט ַאָראפ ַא ָפשּוט'ֶע לִׁ
 ס, ָאֶדער צּום ְשֶלעְכט'ס.'נְ אֹויְסֶגעַטייְטְשט צּום גּוטְ ָוואס ֶקען ֶוועְרן 

יֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטןַאז ֶדער ֶמענְ   ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֵמייְנט ,ְטש ְגֵלייְבט אִׁ
יג ַזיין גּוט'ס יֶכע ֶלע סט'ֶדעָמאלְ  ,ְשֶטעְנדִׁ יְקלִׁ , ְבןָהאט ֶער ַא ֶגעְשַמאֶקע ְגלִׁ

יםר ֶמעְנְטש ֶרעְדט זִׁיְך אַ אֹויב ָאֶבער ֶדע  יין ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט אִׁ
יְשט ים, ֶדעָמאלְ  נִׁ ין אִׁ יְך ַחס ְוָשלֹום נֹוֵקם ַזיין אִׁ ויל זִׁ יב, אּון ֶער וִׁ  ָהאט  סט'לִׁ
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ֶדער ָטאג ַל"ג ָבעֹוֶמר ִאיז ֵזייֶער ַא 
רּוְפן ִדי ְגרֹויֶסער ָטאג, ֶעס ֶוועְרט ָאְנֶגע

פּון ֶרִבי ִשְמעֹון ֶבן יֹוַחִאי,  "יֹוָמא ְדִהילּוָלא"
ֶדער ָטאג ִאיז ֶרִבי ִשְמעֹון'ס ֶפעְרֶזעְנִליֶכע 
ִשְמָחה, אּון ֶדעָמאְלט'ס ֵטייְלט ֶער אֹויס 
ֵטייֶעֶרע ַמָתנֹות ַפאר ֶיעְדן ֵאייֶנעם, ַאזֹוי ִווי 
ַרייֶכע ְמחּוָתִנים ִפיְרן ִזיְך צּו ֵטייְלן ַביי ַא 

ֶרע ַמָתנֹות, אּון ַאזֹוי ֵטייְלט ֶרִבי ִשְמָחה ֵטייעֶ 
 ִשְמעֹון אֹויְך.

אּון ֲאִפילּו ֶווער ֶעס ִאיז ִניְשט זֹוֶכה צּו 
ָפאְרן אֹויף ִמירֹון צּו ַזיין ַביי ֶרִבי ִשְמעֹון ִאין 
ֶדעם ָטאג פּון ַל"ג ָבעֹוֶמר, ֶקען ִזיְך ָאֶבער 

ִאיז, אּון ַבאֶהעְפְטן צּום ַצִדיק פּון ִווי ֶער 
ָדאס ֶוועְרט ֶגעֶרעְכְנט ַמָמש ַאזֹוי ִווי ֶמען 
ִאיז ָדאְרט, ַווייל ִווי ֶדער ֶמעְנְטש ְטַראְכט 

 ָדאְרט ִאיז ֶדער ַגאְנֶצער ֶמעְנְטש.
אּון ֶדעְרַפאר ִאיז ֶדער ָטאג ַל"ג ָבעֹוֶמר 
ֵזייֶער ַא ְגרֹויֶסער ָטאג, ָוואס ֶמען ֶקען 

ן ַאֶלעס גּוט'ס, ֶמען ֶזעְצט ֶדעָמאְלט'ס פֹוֵעל'
ִזיְך ַאֶוועק אּון ֶמען ֶבעְהט ִזיְך אֹויס ַביים 
ֵאייֶבעְרְשְטן ָוואס ֶמען ִוויל, ִאין ְזכּות 

 פּוֶנעם ַבַעל ִהילּוָלא ֶרִבי ִשְמעֹון ַבר יֹוַחִאי.
אּון ְסֶפעִציֶעל ֶווען ֶמען ֶעְפְנט אֹויף ַא 

יְצט אֹויְפ'ן ֵסֶפר, אּון ֵסֶפר ַהֹזַהר אּון ֶמען זִ 
ֶמען ֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶוועְרט ָדאס 
ֶגעֶרעְכְנט ַאזֹוי ִווי ֶמען ִאיז ַביים ִציּון, ַאזֹוי 
ִווי ֶעס ֶוועְרט ֶגעְבֶרעְנְגט ִאין ֵסֶפר "ְמאֹור 

ַאז ֶדער ַצִדיק ִאיז ( , מס' שבת)ִיְשַמח ֵלבֵעיַנִים" 
יין ֵסֶפר, אּון ַאזֹוי ָזאְגט ַבאַהאְלְטן ִאין זַ 

ַאז )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן קצ"ב( ֶדער ֶרִבי 
ֶדער ָפִנים, ֵשֶכל אּון ְנָשָמה פּוֶנעם ַצִדיק 
ִליְגט ִאין ַזיין ֵסֶפר, אּון ֶדעְרַפאר ֶווען ֶמען 
ִזיְצט ַביים ֵסֶפר פּוֶנעם ַצִדיק ֶוועְרט 

 י ֶמען ִאיז ַביי ַזיין ִציּון.ֶגעֶרעְכְנט ַאזֹוי ִוו
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א"ש רָׁ  ִשיחֹות מֹוהַּ
אּון ַאַודַאי ֶווער ֶעס ִאיז ָיא זֹוֶכה צּו ָפאְרן אֹויף 
ִמירֹון צּו ַזיין ַמָמש ַביים ִציּון ִאיז ִניְשט ָדא ַקיין 
ְגֶרעֶסעֶרע ַזאְך פּון ֶדעם, אּון ֲאִפילּו ַא ַגאְנץ ָיאר ִאיז 

ייֶער ַא ְגרֹויֶסע ַזאְך צּו ֵגיין צּו ֵקֶבר פּון ַא אֹויְך זֵ 
ַצִדיק, אּון ָנאְך ֶמער ֶווען ֶעס ְביֹוָמא ְדִהילּוָלא פּון 
ֶדעם ַצִדיק, אּון ָנאְכֶדעְרצּו ַביי ֶרִבי ִשְמעֹון ִאין 
ִמירֹון ַל"ג ָבעֹוֶמר, ֶקען ֶמען ִזיֶכער פֹוֵעל'ן ְגרֹויֶסע 

 אֹות אּון ַאֶלעס גּוט'ס.ְישּועֹות אּון ְרפּו
 

ל קְּ ַלאץ ִאין ִווינְּ  ַא רּוִהיג ּפְּ
ָאֶבער ֲאִפילּו ִדי ָוואס ָפאְרן ַקיין ִמירֹון אּום ַל"ג 
ָבעֹוֶמר, ַדאְרְפן ִוויְסן ַאז ֶרִבי ִשְמעֹון ֶגעִפיְנט ִזיְך 
ִניְשט ָנאר ִאין ִדי ְמָעָרה, ָנאר ֶער ִאיז אֹויְך ִאין 

ט ַארּום, ִאין ִדי ַגאְנֶצע ַבאְרג פּון ִמירֹון, ַגאְנֶצע ֶגעְגנְ 
ַווייל ִדי ַגאְנֶצע ַבאְרג ָהאט ִדי ְקדּוָשה פּון ֶרִבי 

ר ֶנֶפש ַזיין ִזיְך סֵ ֶמען ַדאְרף ִזיְך ִניְשט מוֹ  ִשְמעֹון,
ַאֵרייְנצּוְשטּוְפן ִאין ִדי ְמָעָרה, ָנאר ֶמען ְטֶרעְפט ִזיְך 

ִאין ַא ִוויְנְקל, אּון פּון ָדאְרט ִאיז  ַא רּוִהיג ְפַלאץ
ֶמען ִזיְך ְמַקֶשר צּו ֶרִבי ִשְמעֹון, אּון ֶמען ֶבעְהט ִזיְך 
אֹויס ַביים ֵאייֶבעְרְשְטן ַאֶלעס ָוואס ֶמען ַדאְרף, אּון 
ִדי ְזכּות פּון ֶרִבי ִשְמעֹון ִמיט ַאֶלע ְגרֹויֶסע ַצִדיִקים 

אַהאְלְטן ִאיז ִזיֶכער ֵמִגין ַאז ֶמען ָוואס ִליְגן ָדאְרט בַ 
 ָזאל ְשֶנעל ֶגעָהאְלְפן ֶוועְרן ִמיט ָוואס ֶמען ַדאְרף.

ַאן ִאיְנֶטעֶרעַסאְנֶטע ַזאְך ֶזעהט ֶמען ַביי ֶרִבי 
ִשְמעֹון ִאין ִמירֹון, ֶעס קּוֶמען ִזיְך צּוַזאם ַאֶלע 

ָבִנים אּון ְנָשמֹות ִיְשָרֵאל פּון ְקֵליין ִביז ְגרֹויס, רַ 
ַאְדמֹוִרי"ם, ֲחִסיִדים אּון ִמְתַנְגִדים, ַאְשְכַנִזים אּון 
ְסַפְרִדים, ַאֶלע קּוֶמען צּו ֶרִבי ִשְמעֹון אּון ֶגעִפיֶנען 
ִזיְך ָדאס ְפַלאץ ָדאְרט, ַווייל ִדי ְגרֹויֶסע ַצִדיִקים 

 ָהאְבן ַא ְשְפַראְך צּו ַא ֶיעְדן ִאיד ָאן אֹויְסַנאם.
ין ֵסֶפר ֵבית ַאֲהֹרן פּון ֶדעם ַצִדיק ֶרִבי ַאֲהֹרן אִ 

ַקאְרִליֶנער ִזי"ַע ְשֵטייט ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ָלשֹון, "ַאזֹוי 
ִווי ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִאיז ַפאר ֶיעְדן ֵאייֶנעם, ַאזֹוי 
ִאיז ֶרִבי ִשְמעֹון אֹויְך ַפאר ֶיעְדן ֵאייֶנעם, אּון ֲאִפילּו 

ְדִריֶגע ֶמעְנְטְשן", ֶזעהט ֶמען ַאז ֶיעֶדער ִאיד ַפאר ִני
ֶקען ָהאְבן ַחיֹות פּון ֶרִבי ִשְמעֹון ֶבן יֹוַחִאי, אּון 
ֶדעְרַפאר ָפאְרן ַאזֹויִפיל ִאיְדן צּו ַזיין ִציּון, אּון 

 פֹוֵעל'ן אֹויס ַאֶלעס גּוט'ס.
 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש ֵחֶלק ט"ז ֶעֶרְך ַל"ג ָבעֹוֶמר(

 

ן ן ִמיט ַא ַפייל אּון ּבֹויגְּ יסְּ  ש ִ
ַאז ֶעס )ֵסֶפר ַהִמדֹות אֹות ָבִנים ִסיָמן ס"ג( ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 

ִאיז ַא ְסגּוָלה ַפאר ִקיְנֶדער צּו ִשיְסן ִמיט ַא ַפייל 
אּון בֹויְגן אּום ַל"ג ָבעֹוֶמר, אּון ָדאס ֵמייְנט ַאז ָדאס 

ן ִקיְנֶדער, אּון ֵסיי צּו ִאיז ַא ְסגּוָלה ֵסיי צּו ָהאבְ 
ָהאְבן ַנַחת פּון ִדי ִקיְנֶדער, אּון ֵזיי אֹויְפִציֶען 

 ְגִריְנֶגעְרֵהייט.
אּון ַאזֹוי ִפיְרן ִזיְך ַאְנֵשי ְשלֹוֵמינּו צּו ְמַקֵיים ַזיין 
ָוואס ֶדער ֶרִבי ָזאְגט, אּון ִשיְסן ִמיט ַא ַפייל אּון 

 ר.בֹויְגן אּום ַל"ג ָבעֹומֶ 
 

 המשך בדף ג

   

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
ין ֶדעם ֶמעְנְטש  טאּון ַאֶלעס ֶוועְנדְ  ,ֶדער ֶמעְנְטש ַא ְשֶלעְכט ֶלעְבן יְך אִׁ זִׁ

 ַאֵלייְנס.

ין ָפסּוק,  יז ְפַשט אִׁ ְטאוֹ  ִאיש ִאישָדאס אִׁ א ח  יו ְונָׁשָׁ ֵלל ֱאֹלקָׁ ַא  ,ִכי ְיקַּ
ָנאר ַווייל ָדאס ֵמייְנט ַאז ֶער ֶשעְלט " ַבאֶשעֶפער, זַּיין"ָנאר ֶמעְנְטש ֶשעְלט 
יְך אַ  וי ַזיין ֹמַח ָהאט אֹויְסֶגעְטַראכְ ֶער ֶרעְדט זִׁ ט, יין ַא ַבאֶשעֶפער לֹויט וִׁ

יז ֶדער ֵאייֶבעְרְש  ויל אָאֶבער ֶבֱאֶמת אִׁ ּוְנז ֶטער ַא גּוֶטער ַבאֶשעֶפער ָוואס וִׁ
יג.  ָנאר ֶהעְלְפן ְשֶטעְנדִׁ

 (ּתֹוְך ַהַנַחל, ֵליל שב"ק, תש"ס)
*** 

 

ה לוֹ  ש  ה ֵכן ֵיעָׁ שָׁ ר עָׁ ֲאש  ֲעִמיתֹו כַּ מֹוַהָרא"ש  ,ְוִאיש ִכי ִיֵתן מּום בַּ
יָט"א ָזאְגט ַאז ֶדער ָפסּוק קּוְמט אּוְנז ְמַרמֵ  י ְשלִׁ ז ַזיין ָדאס ָוואס ֶדער ֶרבִׁ

יָמן קי"ג( ָזאְגט  יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' סִׁ ין א)לִׁ ֹויף ַאז ַפאר ֶעס קּוְמט ַארֹויס ַא ְגַזר דִׁ
יז ַא ֶמעְנְטש ַחס ְוָשלֹום, ְפֶרעְגט ֶמען ֶדעם ֶמעְנְטש ַאֵלייְנס צּו ֶער אִׁ 

ים צּום  ין ָוואס ֶמען ָהאטֶדעם ַמְסכִׁ ים גֹוֶזר ֶגעֶווען. ְגַזר דִׁ  אֹויף אִׁ
יְש  ט ֶוועְלן, ַאַווַדאי אֹויב ֶוועט ֶמען ְפֶרעְגן ֶדעם ֶמעְנְטש ַאֵלייְנס ֶוועט ֶער נִׁ

: "ֶיעֶנער ָהאט ֶגעטּוהן ַאזֹוי אּון ֶרעְגט ֶמען אֹויף ַא ְצֵווייְטןאּון ֶדעְרַפאר פְ 
יםַאזֹוי, ָוואס ַהאלְ  ט 'נְ קְ סְ עְנְטש פַ ן ֶווען ֶדער מֶ אּו ?"ְסטּו קּוְמט זִׁיְך ַפאר אִׁ

יְך ַאֵלייְנס.'נְ קְ סְ פַ אֹויְפן ְצֵווייְטן,   ט ֶער ַפאר זִׁ
ין ָפסּוק יז ְפַשט אִׁ ֲעִמיתוֹ  ,ָדאס אִׁ ֶווען ַא ֶמעְנְטש  ,ְוִאיש ִכי ִיֵתן מּום בַּ

הָזאְגט אֹויף ַא ְצֵווייְטן ַאז ֶער ָהאט ַא מּום  ש  ה ֵכן ֵיעָׁ שָׁ ר עָׁ ֲאש  , ַאזֹוי לוֹ  כַּ
וי ֶער ָהאט ֶגע' ים.'נְ קְ סְ פַ וִׁ  ט אֹויְפן ְצֵווייְטן ַאזֹוי טּוט ֶמען ַפאר אִׁ

יְטן פּון ָאפְ  יְך זֵייֶער ָאְפהִׁ ק'ֶעֶנען ַא ְצֵווייְטן סְ פַ 'ֶדעְרַפאר ַדאְרף ַא ֶמעְנְטש זִׁ
י ין דִׁ יְשט ַאז אִׁ יְך ַאֵלייְנס.ק'נְ סְ פַ ֶזעְלֶבע ַצייט  ַווייל ֶמען ַכאְפט נִׁ  ט ֶמען זִׁ

 )ֹזאת ַהּתֹוָרה ֱאמֹור ח'(  

 
 יבנאל עיר ברסלב -מוסדות "היכל הקודש" ברסלב  

 בנשיאות כ"ק מוהרא"ש שליט"א
 

 פרייליכע מעלדונג!
 פאר די וואס פארן אויף די מקומות הקדושים אין מירון צפת טבריה

וגרייטונג צום יומא דהילולא פון התנא האלקי רבן שמעון בר אין די יעצטיגע טעג אין צ
יוחאי, ווי אויך במשך די יאר סיי ווען איר פארט אויף ארץ ישראל, אויב זוכט איר א 

היימישע פלאץ זיך אפצושטעלן, קומט אריבער אויף יבנאל, בלויז צוועלף מינוט צו פארן 
 ציון רבי מאיר בעל הנס. -פון טבריה 

 רים פון וותיקין ביז חצות )אויך עש"ק(.מנינים שח 

 .מנינים מנחה ביז שפעט, מנינים מעריב ביז שפעט ביינאכט 

 .מקואות טהרה 

 .עסן בחנם, יעדע נאכט א ברייטע נאכטמאל אין בית התבשיל אהל אברהם 

 .טעימה קלה, מזונות קאווע א.ד.ג. א גאנצן טאג 
*** 

 ע רוהיגע יבנאל בערג,ף די הערליכהערליכע ניי געבויעטע דירות אוי
 צו פארדינגען פאר גאר ביליגע פרייזן

עס איז דא א גרויסע אויסוואל פון דירות/צימערן, צו פארדינגען אויף טאג/וואך/שבתים, 
 ארומגענומען מיט די ריינע לופט און די שענסטע פאנאראמע פון די יבנאל בערג

 פאר מער אינפארמאציע, אדער צו דינגען א דירה
 100-279-4-6718076 ין צענטראלן אפיס אויףרופט א
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ֵקייט פּון  רֹויסְּ ֶנען ּתֹוָרהִדי גְּ  ֶלערְּ

*** 

ֵרי  ּפִָנים עיִליכֶ ַא פְּ

 

א"ש רָׁ  ִשיחֹות מֹוהַּ
מֹוַהָרא"ש ְשִליָט"א ִאיז ָדאס ַמְסִביר לֹויט 
ִדי ַמֲעֶשה ָוואס ֶדער ֶמְדָרש ֶדעְרֵצייְלט ַאז ֶעס 

ָפאְלק צּו ֶרִבי -ִאיז ַאָמאל ֶגעקּוֶמען ַא ָפאר
ִשְמעֹון ַבר יֹוַחִאי ַאז ֵזיי ִוויְלן ִזיְך ֶגט'ן ַווייל 

ז שֹוין דּוְרְך ַא ַלאְנֶגע ַצייט פּון ֵזייֶער ֶעס ִאי
ֲחתּוָנה אּון ֵזיי ָהאְבן ָנאְכִניְשט זֹוֶכה ֶגעֶווען 

 צּו ָהאְבן ִקיְנֶדער.
ָהאט ֵזיי ֶרִבי ִשְמעֹון ֶגעָזאְגט ַאז ֵזיי ֶקעֶנען 
ִזיְך ֶגט'ן ָאֶבער ַאזֹוי ִווי ַביי ֵזייֶער ֲחתּוָנה 

ט ַא ְגרֹויֶסע ְסעּוָדה, ָזאְלן ֵזיי ָהאְבן ֵזיי ֶגעַמאכְ 
ַא ְגרֹויֶסע ְסעּוָדה ַביים ִזיְך ן ַמאכְ  ֶיעְצט אֹויְך 

 ֶגט'ן.
ֵזיי ָהאְבן ַאזֹוי ֶגעטּוהן אּון ֵזיי ָהאְבן 
ֶגעַמאְכט ַא ְגרֹויֶסע ְסעּוָדה ַביי ֵזיי 
ִאיְנֶדעְרֵהיים, ֶדער ַמאן ָהאט ִזיְך ָאְנֶגעְטִריְנְקן 

י ִדי ְסעּוָדה, אּון ָנאְך ִדי ְסעּוָדה ִמיט ֵוויין ַבי
ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט צּו ַזיין ַווייב ִשיכֹור'ֵהייט: 
"ֶווען דּו ֵגייְסט ֶיעְצט ַאֵהיים צּו ַדיין ַטאֶטע'ס 
הֹויז ֶקעְנְסטּו ִדיר אֹויְסְקלֹויְבן ֵסיי ֶוועְלֶכע 
גּוֶטע ַזאְך דּו ַדאְרְפְסט פּון ָדא אּון ֶעס 

ען ִמיט ִדיר", אּון ַאזֹוי ִאיז ֶער ִמיְטֶנעמֶ 
 ַאייְנֶגעְשָלאְפן ִשיכֹור'ֵהייט.

ֶווען ֶדער ַמאן ִאיז שֹוין ִטיף ֶגעְשָלאְפן, 
ָהאט ִדי ְפרֹוי ֶגעָזאְגט ַפאר ִאיֶרע ְקֶנעְכט ַאז 
ֵזיי ָזאְלן אֹויְפֵהייְבן ֶדעם ַמאן ִמיט ַזיין ֶבעט 

 ּו ִאיר ַטאֶטע'ס הֹויז.אּון ִאים ַאִריֶבעְרְטָראְגן צ
 םָהאְבן ִאיֵזיי ָהאְבן ַאזֹוי ֶגעטּוהן, ֵזיי 

ַאִריֶבער ֶגעְטָראְגן צּו ִאיר ַטאֶטע'ס הֹויז ִמיט 
ַזיין ֶבעט, ֶווען ֶדער ַמאן ָהאט ִזיְך ֶדעְרֶוועְקט 
אּון ֶער ָהאט ֶגעֶזעהן ִווי ֶער ֶגעִפיְנט ִזיְך ָהאט 

 "ט: "ִווי ֶגעִפין ִאיְך ִזיְך ָדא?ֶער ִאיר ֶגעְפֶרעגְ 
ָהאט ִזי ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "דּו ָהאְסט ִמיר ֶגעָזאְגט 
ַאז ִאיְך ֶקען ֶנעֶמען ֵסיי ֶוועְלֶכע גּוֶטע ַזאְך ִאיְך 
ִוויל פּון ַדיין הֹויז, אּון ֶעס ַאֵהיים ְטָראְגן צּו 
ַמיין ַטאֶטע'ס הֹויז, אּון ֶדעְרַפאר ָהאב ִאיְך 

נּוֶמען, ָדאס ִאיז ִדי ַזאְך ָוואס ִאיְך ָהאב ִדיר ֶגע
 ֶגעַדאְרְפט"...

ֶזעֶנען ֵזיי צּוִריק ֶגעַגאְנֶגען צּו ֶרִבי ִשְמעֹון 
אּון ִאים ֶדעְרֵצייְלט ִדי ַמֲעֶשה אּון ִאים 
ֶגעְפֶרעְגט ָוואס ֵזיי ָזאְלן ַווייֶטער טּוהן, ֶווען 

ר ֵזיי ֶער ָהאט ֶגעֶהעְרט ִדי ַמֲעֶשה ָהאט עֶ 
ֶגעָזאְגט ַאז אֹויב ַאזֹוי ַאז ִאיר ָהאט ִזיְך ַאזֹוי 
ְשַטאְרק ִליב, ָזאְלט ִאיר ַטאֶקע ְבַלייְבן 
ִאיְנֵאייֶנעם אּון ִאיְך וואּוְנְטש ַאייְך ָאן ַאז ִאיר 

 ָזאְלט ֶגעָהאְלְפן ֶוועְרן ִמיט ִקיְנֶדער.
ָהאט  ֶזעהט ֶמען ִווי ֶרִבי ִשְמעֹון ַבר יֹוַחִאי

ֶגעָהאְלְפן ִאיְדן צּו ָהאְבן ִקיְנֶדער, אּון ֶדעְרַפאר 
ִאיז ֶדער ָטאג ַל"ג ָבעֹוֶמר ָוואס ֶדעָמאְלט'ס 

 ִאיז ַזיין יֹוָמא ְדִהילּוָלא, ְמסּוָגל ַפאר ִקיְנֶדער.
 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש ֵחֶלק ה' ֶעֶרְך ַל"ג ָבעֹוֶמר(
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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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 קול ברסלב
 

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

 

 אויך קען מען מיטהאלטן
 דעם שיעור יעדע וואך

 אפ-מיט א לייוו הוק

212-444-1111 

בֹות  ִמיֵלי ְדאָׁ
בֹות ער אֹויף ִפְרֵקי אָׁ  פ עְרל ו ועְרט 

~~~ 

ן ֶוועל ִאיךְּ טּוהן... פְּ ֶטער ֶוועט ֶהעלְּ ש ְּ ערְּ  ַאז ֶדער ֵאייּבֶ

 ן גּוטצּום סֹוף ֶוועט ַזיי

ט... ין ִאיךְּ ִניש ְּ ע ּבִ ָ  ַא ָרש 

 ספרי ברסלב
 

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

 ברסלב פריס
 

27 Skillman St. 
 743-133-3114אדער רופט 

 

 מוסדותינו הק' נייעס אינערהאלב
 

 

 התאחדות אבריכים "היכל הקודש"
 רינגעלע אין די קייט פון מוסדותינו הק'נייע 

 

ערע מוסדות האט זיך זן א פרישע אנוויקלונג אין אוניא
געעפנט די נייע התאחדות אבריכם היכל הקודש, ווי 

זאם און זענען זיך אינגעלייט תלמידי הישיבה קומען זיך צו
 מחזק מיט די הייליגע לימודים פון רבי'ן.

יעדע וואך קומט פאר א שיעור בהלכה והשקפה פאר די 
אינגעלייט זיך צו שטארקן און זיך מחזק זיין ווי אזוי צו לעבן 
א געשמאקע לעבן מיט די געוואלדיגע עצות פונעם רבי'ן 

 אזוי ווי מוהרא"ש לערנט אונז.
רג איז שוין געווען עטליכע שיעורים די ן וויליאמסבויא

פארגאנגענע וואכן, און אין קרית יואל איז די וואך 
פארגעקומען די ערשטע שיעור ווי די אינגעלייט זענען זיך 
צוזאמגעקומען און געהערט די שיעורים וואס זענען מחי' 

 נפשות.
די נייע אונטערנעמונג איז גאר ווארים באגריסט געווארן 

ן איינעם, זעענדיג אין דעם א געוואלדיגע תועלת צו דורך יעד
שטעלן די אינגעלייט אויף די פיס, און ווי עס זאגן עדות די 

האבן זיי געהאט א געוואלדיגע  אלע צופרידענע באטייליגטע
 קורת רוח דערפון.

דער אייבערשטער זאל העלפן אז דאס זאל ווייטער אנגיין 
 האדירה.מיט גרויס הצלחה, להגדיל תורה ול

 חזק ונתחזק!
 

 

 ~ נייעס פרייליכע~ 
 סיי אדער בעומר ג"ל אויף ישראל ארץ קיין איר פארט אויב
 וועלן מיר, זארגן נישט מער זיך דארף איר, יאר ן'דורכ ווען

 שענסטן ן'אויפ געברויכן אייערע אלע צושטעלן אייך
 פרייזן ביליגע גאר פאר און פארנעם

 

/  עסן געשמאקע היימישע/  געגענטער אלע אין דירות
 אלע צו דרייווער / (נומבער 708 מיט) רענטל סעלפאון
 נאך און/  פלעצער אטראקציע און הקדושים מקומות

 מער פיל
 איר וואס אלעס מיט באזארגט זענט איר און אן אונז רופט

 סוקסעס מיט ווערן געקרוינט זאל נסיעה אייער אז, דארפט
 

 גרופעס אדער משפחות גרעסערע פאר פרייזן ספעציעלע

743-676-6736 
 

 סימן טוב ומזל טוב
 

 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 נ"ישה יחיאל פעלדמאן מ החתן
 

 וואס איז א חתן געווארן למזל טוב
 

עס דער אייבערשטער זאל העלפן אז 
יין א קשר של קימא, דורות ישרים זזאל 

 , אמןומבורכים און א בנין עדי עד
 
 

 

 

 

 סימן טוב ומזל טוב
 

 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 נ"י איר רייניץמ החתן
 

 וואס איז א חתן געווארן למזל טוב
 

עס דער אייבערשטער זאל העלפן אז 
יין א קשר של קימא, דורות ישרים זזאל 

 , אמןומבורכים און א בנין עדי עד
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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
 7:63...הדלקת הנרות...................

 9:80................................מוצש"ק
 0:54....סוף זמן ק"ש....................
 שיעורים כסדרן

 נ"זעירובין ..............בבלי.............
 מ"ד גיטין.......................ירושלמי

 'בפרק  ...מכשירין..תוספתא........
 
 
 
 

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ם, יֶכם ְבִעתָׁ ִתי ִגְשמֵּ ' ְונָׁתַּ לֵּכּו ְוגוֹּ י תֵּ תַּ ִליָט"א ִאיז ָדאס  ִאם ְבֻחקֹּ מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ
ט  ִביר לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ ֶטע)ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן ע"ו( ַמסְׁ ׁשְׁ ר ַאז ֶדער ֵאייֶבערְׁ

ט ֵאייִביג ָהאט דֶ  ׁש, ָנאר ִניׁשְׁ טְׁ ן ֶמענְׁ ָפעֹות ַפארְׁ ִדיג גּוֶטע ַהׁשְׁ ֶטענְׁ ט שְׁ ער ִׁשיקְׁ
ֶגע ַפאר ֶקען ֶנעֶמען ַא ַלאנְׁ ַקֵבל צּו ַזיין, אּון ֶדערְׁ ׁש ִדי ֵכִלים ֶעס מְׁ טְׁ ז ַצייט ִבי ֶמענְׁ

ׁש, ָאֶבער  טְׁ ט ָאן צּום ֶמענְׁ ן ִאיֶנעםֶעס קּומְׁ חוֹּ אט ֱאֶמת'ִדיג ִבטָׁ יב ֶמען הָׁ  אוֹּ
ייֶבעְרְשֶטער ֶוועט ִזיֶכער ֶהע ז ֶדער אֵּ ייְבט אַּ ייֶבעְרְשְטן, ֶמען ְגלֵּ ְלְפן, אֵּ

עוֹּת ְשֶנעֶלער,  ְשפָׁ אְלט'ס קּוְמט ִדי הַּ אקּוְמט ֶעס ִאין ִדי  עןמֶ ֶדעמָׁ בַּ
ייט ֶווען ִריְכִטי אְרף ֶעס. עןמֶ ֶגע צַּ  דַּ

ַׁשט ִאין ָפסּוק,  ק"ָדאס ִאיז פְׁ לֵּכּו, "חֹּ י תֵּ תַּ ָוה ָוואס ֶמען  ִאם ְבֻחקֹּ ט ַא ִמצְׁ ֵמיינְׁ
ֶטער ָהאט ֶגעהֵ  ׁשְׁ ט, ֶמען טּוט ֶעס ָנאר ַווייל ֶדער ֵאייֶבערְׁ ֵטייט ִניׁשְׁ ׁשְׁ ן אּון ַפארְׁ ייסְׁ

ׁשְׁ  ט ִאיֶנעם ֵאייֶבערְׁ ֵלייבְׁ ן ִאיֶנעם ֶמען גְׁ ֵלייבְׁ ט ֱאֶמת'ִדיג גְׁ ן, אֹויב דּו ֶוועסְׁ טְׁ
ט'ס,  ן, ֶדעָמאלְׁ טְׁ ׁשְׁ ם"ֵאייֶבערְׁ יֶכם "ְבִעתָׁ ִתי ִגְשמֵּ טּו ַבאקּוֶמען ַדיין  ְונָׁתַּ ֶוועסְׁ
ִטיֶגע ַצייט. ָנָסה ִאין ִדי ִריכְׁ  ַפרְׁ

ט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ֶרִבי ֱאִליֶמֶלךְׁ ִזי" גְׁ ֶרענְׁ ַהר( ַע בְׁ , בְׁ רּוֶדער )נֹוַעם ֱאִליֶמֶלךְׁ פּון ַזיין בְׁ
'ן ָפסּוק,  נָׁהֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ֶרִבי זּוָׁשא ִזי"ַע, אֹויפְׁ שָׁ ל בַּ אכַּ ה נֹּ אְמרּו מַּ  ְוִכי תֹּ

נּו, ְוִצִּויִתי ֶאת ִבְרכָׁ  תֵּ ף ֶאת ְתבּואָׁ א ֶנֱאסֹּ ע ְולֹּ א ִנְזרָׁ ן לֹּ ְשִביִעת הֵּ ֶכם ִת הַּ י לָׁ
 ,' ן ִאין ְוגוֹּ ן ִמיר ֶעסְׁ ן ָוואס ֶוועלְׁ ֶרעגְׁ ִמיָטה ָיאר? ֶמען ָטאר אֹויב ֶוועט ִאיר פְׁ ִדי ׁשְׁ

ןדָ  ִׁשיקְׁ ֶטער, ִאיךְׁ ֶוועל ַאַריינְׁ ׁשְׁ ט ֶדער ֵאייֶבערְׁ ן, ָזאגְׁ צְׁ ַלאנְׁ פְׁ ט ַאיינְׁ ָרָכה  אךְׁ ִניׁשְׁ ַא בְׁ
ֶטע ָיאר ַאז ֶעס ֶוועט ׁשֹוין ַזיי סְׁ ֵריי ָיאר.ִאין ִדי ֶזעקְׁ  ן ֶגענּוג ַפאר דְׁ

ן ִדי ק  ֶעס ִאיז  הרָ אוֹ כְׁ לִ  ט ֶדער ֵסֶדר פּון ָפסּוק צּו ָזאגְׁ ט ַאַסאךְׁ ִניׁשְׁ ֶקערְׁ ָיא, ַפארְׁ ׁשְׁ
ֶענְׁ  ט ַפארְׁ ִריֶגע אֹות ִאין ָפסּוק ָוואס ִמיט ֶדעם ֶווערְׁ ט ָמאל ִאיז ָדא ֵאיין ִאיבְׁ ֶפערְׁ טְׁ

ט ֶקערְׁ ט ַפארְׁ יֹות, ִניׁשְׁ ן ִדי ק   ,ַאַסאךְׁ ק ׁשְׁ ַרייבְׁ ָיא?ִדי ּתֹוָרה ָזאל ַארֹויס ׁשְׁ  ׁשְׁ
ִדיג ֶׁשַפע ַפארְׁ  ֶטענְׁ ט שְׁ ֶטער ִׁשיקְׁ ׁשְׁ ׁש ָנאר ֶדער ֵּתירּוץ ִאיז, ַאז ֶדער ֵאייֶבערְׁ טְׁ ן ֶמענְׁ

ט אָ  ׁש ֵהייבְׁ טְׁ ֶטעל, ָנאר ֶווען ַא ֶמענְׁ ׁשְׁ יֹות "פּון ִווי ֶוועל ִאיךְׁ ָאן ַקיין ָאפְׁ ן ק ׁשְׁ ֶרעגְׁ  ן פְׁ
טֶ  ׁשְׁ ט ֶער ָאפ ִדי ֶׁשַפע, אּון ֶדער ֵאייֶבערְׁ ן?" ִמיט ֶדעם ַהאקְׁ ן צּו ֶעסְׁ ער מּוז פּון ָהאבְׁ

ן ִדי ֶׁשַפע. ִריׁש ַאַריין ִׁשיקְׁ  פְׁ
ׁש ֶנען ֶדעם ֶמענְׁטְׁ ֶלערְׁ ַׁשט ִאין ָפסּוק, ִדי ּתֹוָרה ִוויל אֹויסְׁ ַאז ֶער ָזאל  ָדאס ִאיז פְׁ

ֶטער ֶוועט ִאים זִ  ׁשְׁ ן ַאז ֶדער ֵאייֶבערְׁ ֵלייבְׁ יֹות, ָנאר גְׁ ן ַקיין ק ׁשְׁ ֶרעגְׁ ט פְׁ יֶכער ִניׁשְׁ
יֹות,  ן ק ׁשְׁ ֶרעגְׁ ט פְׁ ן, ַווייל אֹויב דּו ֶוועסְׁ פְׁ נָׁה ֶהעלְׁ שָׁ ל בַּ אכַּ ה נֹּ אְמרּו מַּ ְוִכי תֹּ

ְשִביִעת, ן ִדי ׁשֶ  הַּ ַהאקְׁ טּו ִמיט ֶדעם ָאפְׁ ִתיְוִצִּויִתי ֶאת ַפע, ֶוועסְׁ ט'ס ִבְרכָׁ , ֶדעָמאלְׁ
ָפעֹות. ן ִדי ַהׁשְׁ ִריׁש ַאַריין ִׁשיקְׁ ן פּון פְׁ פְׁ ֶטער ַדארְׁ ׁשְׁ  ֶוועט ֶדער ֵאייֶבערְׁ
ַהר ח קֹוַתי, תשס"ט(-)ּתֹוךְׁ ַהַנַחל, ֵליל שב"ק בְׁ  בְׁ

 

 

 המשך בדף ב

 (22) 22,  גליון 2שנה                 קלפ" גשנת תשע"', האבות פרק , אייר סיון, כ"דמברכים חודש  ,בחקותי-בהרפרשת 

 
א"ש רָׁ  ִשיחוֹּת מוֹּהַּ

ְרִחים  ~ ת אוֹּ ְכנָׁסַּ  ~ הַּ
 

 

 

ִדי ִמְצָוה פּון ַהְכָנַסת אֹוְרִחים ִאיז ַטאֶקע 
ַא ְשֶוועֶרע ִמְצָוה, ָאֶבער ֶעס ִאיז ֵזייֶער ָחשּוב 
אּון ֵטייֶער ַביים ֵאייֶבעְרְשְטן, ַאזֹוי ַווייט ַאז 

ְגדֹוָלה ַהְכָנַסת אֹוְרִחים )ַשָבת קכ"ז.( ֲחַז"ל ָזאְגן 
ַמת ֵבית ַהִמְדָרש ּוִמַקָבַלת ְפֵני יֹוֵתר ֵמַהְשכָ 

ַהְשִכיָנה, אּון ָדאס ֶלעְרְנט ֶמען ַארֹויס פּון 
ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ִווי ֶמען ֶזעהט ַאז ֲאִפילּו ֶער 
ָהאט ֶגעַהאְלְטן ִאיְנִמיְטן ֶרעְדן ִמיט ִדי ְשִכיָנה, 
ָאֶבער ֶווען ֶער ָהאט ֶגעֶזעהן אֹוְרִחים קּוֶמען 

ֶער ַאֶלעס ָאְפֶגעָלאְזט, ֶער ָהאט ֶגעֶבעְטן  ָהאט
ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן צּו ַוואְרְטן אּון ֶער ִאיז 

אְך ִזיֶכער ן ֶגעָלאְפן ִדי ֶגעְסט, ִאיז דָ ַאְנְטֶקעגְ 
ַאז ֶווען ֵאייֶנער ַהאְלט ִאיְנִמיְטן טּוהן 
ַאְנֶדעֶרע ַזאְכן, ַדאְרף ֶער ַאֶלעס ָאְפָלאְזן אּון 

 ָאְפֶגעְבן ִמיט ִדי ֶגעְסט.ִזיְך 

ֶדער ֱאֶמת ִאיז ַאז ִמיר ֶזעֶנען ַאֶלע אֹוְרִחים 
ָדא אֹויף ִדי ֶוועְלט, אּון ֶווען ֶמען טּוט ִדי 
ִמְצָוה פּון ַהְכָנַסת אֹוְרִחים, ֶמען ֶנעְמט ַאַריין 
ֶגעְסט אּון ֶמען ֶגעְבט ִזיְך ָאפ ִמיט ֵזיי, ֶמען 

אּון צּו ְטִריְנֶקען, ֶגעְבט ֵזיי צּו ֶעְסן 
ֶדעָמאְלט'ס ֶוועט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער, ִמָדה 
ְכֶנֶגד ִמָדה, אּוְנז אֹויְך ֶגעְבן צּו ֶעְסן אּון צּו 
ְטִריְנְקן אּון ַאֶלעס ָוואס ִמיר ַדאְרְפן, אּון ִמיט 

 ֶדעם ֶקען ֶמען ִזיְך ַאייְנְשָפאְרן ַאַסאְך ָצרֹות.

ֶרִבי'ן ִדי ַצֵדיֶקת ָשָרה  ִדי ָטאְכֶטער פּוֶנעם
ָע"ה ָהאט ַאָמאל ֶגעְפֶרעְגט ֶדעם ֶרִבי'ן, "ִווי 
ַאזֹוי ֶקען ֶמען ְמַקֵיים ַזיין ִדי ִמְצָוה פּון 
ַהְכָנַסת אֹוְרִחים?" ָהאט ֶדער ֶרִבי ִאיר 
ֶגעָזאְגט: "ָנאְך ַא ִביְלֶקע, אּון ָנאְך ַא ְשִטיְקל 

אְקט ִאיז ַאז ַאַסאְך ִטיְשטּוְך", ַווייל ֶדער פַ 
ָמאל ִוויְלן ִדי ְפרֹויֶען טּוהן ִדי ִמְצָוה אֹויְפ'ן 
ֶבעְסְטן אֹוָפן, ֵזיי ִוויְלן ַאֶהער ְשֶטעְלן ַפאר ִדי 
ֶגעְסט ָדאס ֶשעְנְסֶטע אּון ֶבעְסֶטע, ָאֶבער 
ַאזֹוי ִווי ָדאס ִאיז ֵזייֶער ְשֶווער צּו טּוהן, טּוֶען 

 ִניְשט.ֵזיי ִניְשט ָגאְר 
 המשך בדף ב



 ב
 

א"ש רָׁ  ִשיחוֹּת מוֹּהַּ
ֶדעְרַפאר ָהאט ִאיר ֶדער ֶרִבי ֶגעָזאְגט ַאז ֶמען ַדאְרף 
ִניְשט ַקיין ְגרֹויֶסע ַזאְכן, ֶדער ִעיָקר ִאיז ָנאְך ַא ְשִטיְקל 
ִטיְשטּוְך ַאז ֶעס ָזאל ַזיין ִווי צּו ִזיְצן אּון ָנאְך ַא ִביְלֶקע 

ען ֶמער ִאיז שֹוין ֶגענּוג, אּון אֹויף ַאַזא ֶוועג ֶקען מֶ 
 ְמַקֵיים ַזיין ִדי ִמְצָוה.

ֶרִבי ָנָתן ָהאט ֶגעַהאט ַאן ֵאייִניְקל ָוואס ָהאט 
ֶגעֵהייְסן ֶרִבי ִמיְכל'ֶע, ֶער ִאיז ֶגעֶווען ֵזייֶער ְשַטאְרק 
אֹויְסֶגעֵצייְכְנט ִאין ִדי ִמְצָוה פּון ַהְכָנַסת אֹוְרִחים, ֶער 

עט ַפאְרן אֹוַרח, אּון ֶער ְפֶלעְגט ַאֵליין צּוְגֵרייְטן ִדי בֶ 
ְפֶלעְגט ִזיְך ַארֹויף ֵלייְגן ֶדערֹויף צּו ֶזעהן אֹויב ֶעס ִאיז 
ֶגענּוג גּוט אּון ֶגעְשַמאק צּו ְשָלאְפן, אּון ֲאִפילּו ִאין 
ַזייֶנע ֶלעְצֶטע ָיאְרן ֶווען ֶער ִאיז שֹוין ֶגעֶווען ַאְלט אּון 

ְלץ ָאְנֶגעְשְטֶרעְנְגט ַאֵליין ְשַוואְך ָהאט ֶער ִזיְך ָנאְך ַא
ָאְנצּוְגֵרייְטן ִדי ֶבעְטן ַפאר ִדי אֹוְרִחים, אּון ֶווען ַזייֶנע 
ִקיְנֶדער ָהאְבן ִאים ֶגעְפֶרעְגט ַפאְרָוואס ֶער ִאיז ִזיְך 
ַאזֹוי ְשַטאְרק ַמְטִריַח, ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט: "ִאיְך ְגֵרייט ָאן 

ט ַפאְרן אֹוַרח", ַווייל ִמיט ֶדעם ֶבעט ַפאר ִמיר ִניְש 
 ֶדעם ְגֵרייט ֶער ִזיְך ָאן גּוֶטע ְזכּוִתים ַפאר ִזיְך ַאֵליין.

 ְלפּום ַצֲעָרא ַאְגָרא

ָאֶבער פּון ִדי ַאְנֶדעֶרע ַזייט ִאיז ֶעס ִניְשט ַקיין 
ְגִריְנֶגע ַזאְך, אֹוְרִחים ֶקעֶנען ַאָמאל ַזיין ְשֶוועֶרע 

ען דּוְרְכֶגעַגאְנֶגען ַאַסאְך ָצרֹות ִאין ֶמעְנְטְשן ָוואס ֶזענֶ 
ֵזייֶער ֶלעְבן, אּון ֶמען ַדאְרף ָהאְבן ַאַסאְך ֶגעדּוְלד צּו 
ֵזיי, ָאֶבער אֹויב ֶמען ִאיז זֹוֶכה ַבייצּוְשֵטיין ֶדעם ִנָסיֹון 
אּון ֶמען ֶנעְמט אֹויף ִדי אֹוְרִחים ִמיט ַסְבָלנּות, 

ייֶבעְרְשֶטער צּוִריק, ִמָדה ֶדעָמאְלט'ס ָצאְלט ֶדער אֵ 
ְכֶנֶגד ִמָדה, אּון ֶער ֶגעְבט אֹויְך ַפאְרן ֶמעְנְטש ַאֶלעס 

 ָוואס ֶער ַדאְרף.

ַאן ִאיְנֶטעֶרעַסאְנֶטע ַמֲעֶשה ִאיֶבער ֶדעם ִאיז ָדא פּון 
ִדי ֶעְלֶטעְרן פּון ִדי ְצֵוויי ֵהייִליֶגע ְבִריֶדער ֶדער ֶרִבי ֶרִבי 

ְך אּון ֶרִבי ֶרִבי זּוָשא ִזי"ַע, ֵזייֶעֶרע ֶעְלֶטעְרן ָהאְבן ֱאִליֶמלֶ 
אְרף ִווי ֵזיי ָהאְבן ְנט ִאין ַא ַפאְרְשטּוְפֶטע דָ ֶגעוואֹוי

ָדאְרט ֶגעַהאט ַא ְקֶרעְטְשֶמע אּון ֵזיי ְפֶלעְגן ַאַסאְך 
ַסת ַאַרייֶנעֶמען ֶגעְסט, אּון ְמַקֵיים ַזיין ִדי ִמְצָוה פּון ַהְכנָ 

 אֹוְרִחים.

ֵאייְנָמאל ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען צּו ֵזיי ַא ָוואְגן ִפיל ִמיט 
ָאִריֶמעַלייט אּון ַקְבָצִנים, ָאְנֶגעטּוהן צּוִריְסן אּון 
צּוְשִליְסן, אּון ֵזיי ָהאְבן ֶגעֶבעְטן ַאז ֶמען ָזאל ֵזיי 

ַוואְשן, ָאְנַוואִריֶמען ִדי ֶמְרָחץ ַאז ֵזיי ָזאְלן ִזיְך ֶקעֶנען 
אּון ֶמען ָהאט ָדאס ֵזיי צּוֶגעְשֶטעְלט, ְצִוויְשן ִדי 
ָאִריֶמעַלייט ִאיז ֶגעֶווען ֵאייֶנער ָוואס ִאיז ֶגעֶווען ֵזייֶער 
ְקַראְנק אּון ִפיל ִמיט ְקֶרעץ, אּון ֵקייֶנער ָהאט ִזיְך ִניְשט 

עְטְשֶמע ֶגעָוואְלט ָאְפֶגעְבן ִמיט ִאים, ִדי ְפרֹוי פּון ִדי ְקרֶ 
ָהאט ֵזייֶער ַרֲחָמנּות ֶגעַהאט אֹויף ִאים אּון ִזי ָהאט 

 ואֶסער, אּון ִזי ָהאט ֶגערּוְפןִאים ָאְנֶגעַוואִריְמט ֵהייס וַ 
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ִציאּו, ש תוֹּ דָׁ ן ִמְפנֵּי חָׁ ט ְויָׁשָׁ ִליָט"א ָזאגְׁ  ַאז ֶדער ָפסּוק מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ
ַרֵמז ַזיין ז מְׁ ט אּונְׁ ט  ,קּומְׁ ' )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק בָדאס ָוואס ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ

ן פּוֶנעם ֵאייבֶ ִסיָמן ז'(  ֵווייטְׁ ט ִמיט ַא צְׁ ׁש ֶרעדְׁ טְׁ ן ַאז ֶווען ַא ֶמענְׁ טְׁ ׁשְׁ ערְׁ
ט ַארֹויס  ַאת ָׁשַמִים, ֶער ֶגעבְׁ ָהאט ִאין  ֶערס ַפאר ַזיין ַחֶבר ָוואפּון ִירְׁ

ֶטער ָאן ַזיין מֹוַח מִ  ׁשְׁ ט ִאים ֶדער ֵאייֶבערְׁ ס ִפילְׁ יט מֹוַח, ֶדעָמאלְׁ
ִריֶׁשע ַהָשגֹות ִאין ֲעבֹוַדת ַהֵׁשם, ַווייל ַאזֹוי ִווי ֶער ָהאט  פְׁ

ן ֵווייטְׁ ט ַזיין מֹוַח ַפאר ַא צְׁ ֶגעֵלייִדיגְׁ ִריׁשֶ  ,אֹויסְׁ ט ֶער ַאַריין פְׁ ע ַבאקּומְׁ
ן.  ַזאכְׁ
ַׁשט ִאין ָפסּוקָדא ִציאּו, ,ס ִאיז פְׁ ש תוֹּ דָׁ ן ִמְפנֵּי חָׁ ט  ּוד ְויָׁשָׁ סְׁ ָזאלְׁ

ׁשְׁ  ִמיִדים פּוֶנעם ֵאייֶבערְׁ ן ִמיט ֲחֵבִרים אּון ַּתלְׁ ִדיג ֶרעדְׁ ֶטענְׁ ן, אּון שְׁ טְׁ
ן ַדיין מֹוַח ַפאר ַדייֶנע ֲחֵבִרים ּודַאזֹוי ַאז  ֵלייִדיגְׁ ט אֹויסְׁ טּו  ,ֶוועסְׁ ֶוועסְׁ
דָׁשן "ַבאקּוֶמע ִריֶׁשע ֵנייֶע גּוֶטע ַהָשגֹות.חָׁ  " פְׁ

 י א'(תַ חקוֹ )ֹזאת ַהּתֹוָרה בְׁ 
*** 

 

ִין דֵּף אָׁ ִחיו ְכִמְפנֵּי ֶחֶרב ְורֹּ ְשלּו ִאיש ְבאָׁ ֶכם  ,ְוכָׁ א ִתְהֶיה לָׁ ְולֹּ
יֶכם ְיבֵּ ה ִלְפנֵּי אֹּ ִביר ֶדעם ְתקּומָׁ ִליָט"א ִאיז ַמסְׁ , מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ

ט ,ָפסּוק 'ן )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן ל"ד(  לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ אֹויפְׁ
ִהִלים סט, כא( ָפסּוק  ה ִלִבי")ּתְׁ ְברָׁ ה שָׁ ַאז ִדי בּוׁשֹות אּון  "ֶחְרפָׁ

קַ  ׁש, אּון ִדי ֵעָצה ִאיז ִזיךְׁ מְׁ טְׁ ן זֵייֶער ַא ֶמענְׁ ֶרעכְׁ יֹונֹות צּובְׁ ֶׁשר ַזיין ִבזְׁ
ט, ַאז צּו ִדי  ק ָדה ָוואס ִאיז ֵׁשָייךְׁ צּו ִאים, ָדאס ֵמיינְׁ ר נְׁ ִדי ִעיקָׁ

יף אַּ ְצוֵּוייְטן  אט אַּ ֶמעְנְטש ֶווען ֶער קּוְקט אוֹּ נוֹּת הָׁ ִבְזיוֹּ
ְצִליחַּ פּו ן "ֶיעֶנער ִאיז ֶבעֶסער פּון ִמיר, ֶיעֶנער ִאיז ֶמער מַּ

נֵּא זַּי ן ֶיעֶנעם צּו ְמקַּ ייְבט אָׁ ין, ִביז ֶמען ֶרעְדט ִמיר", אּון ֶמען הֵּ
ייט וָׁואס ְדְפ'ן, ִאין ִדי צַּ ז ֶיעֶנער ִוויל ִמיר רוֹּ יין אַּ ין אֵּ  ִזיְך שוֹּ

ל ִניְשט פּון ִדיר. אְכט ִבְכלַּ  ֶיעֶנער ְטרַּ
צּו ִאיז ן אֹויף ַזיין  ,אּון ִדי ֵעָצה ֶדערְׁ ׁש ָזאל ָנאר קּוקְׁ טְׁ ַאז ַא ֶמענְׁ

ק   ׁש ָהאט ַא נְׁ טְׁ ק ָדה, ֶיעֶדער ֶמענְׁ ַא ַזאךְׁ ָוואס ָנאר ֶער ֶקען  ,ָדהנְׁ
ן ָנאר ִמיט ַז קְׁ ַטארְׁ ף ִזיךְׁ ֶיעֶדער ׁשְׁ ַפאר ַדארְׁ ן, אּון ֶדערְׁ ִפירְׁ יין אֹויסְׁ

ק ָדה ט  ,ֵאייֶגעֶנע נְׁ ן אֹויף ֶיעֶנעם, אּון ַאז ֶמען קּוקְׁ ט קּוקְׁ אּון ִניׁשְׁ
יֹונֹות. ט ַקיין ִבזְׁ ן ָהאט ֶמען ִניׁשְׁ ֵווייטְׁ ט אֹויף ַא צְׁ  ִניׁשְׁ

ַׁשט ִאין ָפסּוק  ִחיו"ָדאס ִאיז פְׁ ְשלּו ִאיש ְבאָׁ ֶדער ִעיָקר  "ְוכָׁ
ׁש ִאיז טְׁ ַפאל פּון ַא ֶמענְׁ כְׁ ט אֹויף  ,דּורְׁ ן,  אַ ֶווען ֶער קּוקְׁ ֵווייטְׁ צְׁ

ִין" דֵּף אָׁ 'ן "ְכִמְפנֵּי ֶחֶרב ְורֹּ פְׁ ִאילּו ֶיעֶנער ִוויל ִדיר רֹודְׁ  ִאין ִדי ַצייט ,כְׁ
ט ט צּו ַדיין ַזייט,  ָוואס ֶיעֶנער קּוקְׁ ֶכם ֲאִפילּו ִניׁשְׁ א ִתְהֶיה לָׁ "ְולֹּ

יֶכם" ְיבֵּ ה ִלְפנֵּי אֹּ טְׁ  ְתקּומָׁ ַהאלְׁ ט ֶקעֶנען ֶדערְׁ ט ִדיר ִניׁשְׁ ן, דּו ֶוועסְׁ
ֵווייטְׁ  ט אֹויף צְׁ ׁש, ֶווען ֶמען קּוקְׁ טְׁ ט אֹויף ַא ֶמענְׁ ָאה ֶעסְׁ ט ַווייל ִקנְׁ ן ֶעסְׁ

הֵ  ן ֶמען ִזיךְׁ ַמָמׁש אֹויף ֶלעֶבעִדיֶגערְׁ צְׁ ַגאנְׁ ט ִאינְׁ ייט, אּון ֶמען ֶווערְׁ
ן. ָראכְׁ  צּובְׁ

טְׁ  ׁשְׁ ן ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ׁש ַאַסאךְׁ ֶבעטְׁ טְׁ ף ַא ֶמענְׁ ַפאר ַדארְׁ ן, ַאז ֶער ֶדערְׁ
ַלל נִ  ן ָוואס ֶער ָהאט, אּון ִבכְׁ ן אֹויף ִדי גּוֶטע ַזאכְׁ ט ָזאל ָנאר קּוקְׁ יׁשְׁ

ן ֶוועט ֶער זֵייֶער ַמצְׁ  ֵווייטְׁ ן אֹויף ַא צְׁ  ִליַח ַזיין.קּוקְׁ
ַהר ִליִׁשית, בְׁ עּוָדה ׁשְׁ ח קֹוַתי תשס"ז(-)ּתֹוךְׁ ַהַנַחל סְׁ  בְׁ
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י ה        נֲַּחלֵּ רָׁ  תוֹּ
 

 .ג.צ

~~~

מען קען אריינשיקן חידושים והערות אויף אימעיל: 

breslevcenter@gmail.com 

טעלעפאן  אדער קען מען לאזן א מעסידזש אויפ'ן קול אמונה

 #292-444-1919 91 ליין

 

 
 

א"ש רָׁ  ִשיחוֹּת מוֹּהַּ
ִאיר ַמאן ַאז ֶער ָזאל ָאְפַוואְשן ֶדעם ָאִריַמאן, אּון ֶער ָהאט 

ֶווער ֶעס צּו ַאזֹוי ֶגעטּוהן, ֲאִפילּו ֶעס ִאיז ִאים ֶגעֶווען ֵזייֶער ְש 
 טּוהן ָהאט ֶער ֶעס ֶגעטּוהן ְבֵחֶפץ ֵלב.

ֶדעְרָנאְך ָהאט ֶדער ָאִריַמאן ֵזיי ֶגעָזאְגט: ַווייל ִאיר ָהאט 
ִזיְך ַאזֹוי ָאְנֶגעְשְטֶרעְנְגט ִזיְך ָאְפצּוֶגעְבן ִמיט ִמיר אּון ִמיר 

זֹוֶכה ַזיין צּו ַארֹויְסֶהעְלְפן, וואּוְנְטש ִאיְך ַאייְך ַאז ִאיר ָזאְלט 
ט יְש נִ  ֶעס ָהאט ֵזיי ִבְכַלל ָהאְבן ִקיְנֶדער ַאזֹוי ִווי ִמיר",

ֶגעְשֶמעְקט צּו ֶהעְרן ַאַזא ְבָרָכה, ָאֶבער ָנאְכֶדעם ָוואס ֶער 
ָהאט ֶגעֶעְנִדיְגט ֶרעְדן ִאיז ֶער ַפאְרְשוואּוְנְדן ֶגעָוואְרן 

ן פּון ָאִריֶמעַלייט, אּון ִאיְנֵאייֶנעם ִמיט ִדי ַגאְנֶצע ָוואגְ 
ֶדעָמאְלט'ס ָהאְבן ֵזיי ַפאְרְשַטאֶנען ַאז ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ַא 
ִנָסיֹון פּון ִהיְמל, ַאז ֵזיי ָזאְלן ִאין ֶדעם ְזכּות זֹוֶכה ַזיין צּו 
ִקיְנֶדער, אּון ַאזֹוי ִאיז ַטאֶקע ֶגעֶווען ַאז ֵזיי ָהאְבן זֹוֶכה 

ן ִדי ְצֵוויי ֵהייִליֶגע ִקיְנֶדער ֶרִבי ֱאִליֶמֶלְך ֶגעֶווען צּו ֶגעבֹויְר 
ִמיט ֶרִבי זּוָשא ָוואס ֵזיי ָהאְבן ַבאלֹויְכְטן ִדי ֶוועְלט ִמיט 
ֵזייֶער ּתֹוָרה אּון ִצְדקּות, ַאֶלעס ִאיז ִדי ְזכּות פּון ִדי ְמִסיַרת 

 ֶנֶפש ַפאר ַהְכָנַסת אֹוְרִחים.

ע ַזייט ַדאְרף ֶמען אֹויף ַאְכטּוְנג ֶגעְבן ָאֶבער פּון ִדי ַאְנֶדערֶ 
ֶוועְלֶכע אֹוְרִחים ֶמען ֶנעְמט ַאַריין, ִניְשט צּו ֶנעֶמען אֹוְרִחים 
ָוואס ִפיְרן ִזיְך ִניְשט אֹויף ִווי ֶמען ַדאְרף, אּון ֶדעְרַפאר ַדאְרף 

ין צּו ֶמען ַאַסאְך ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ַאז ֶמען ָזאל זֹוֶכה ַזי
גּוֶטע אּון ֶעְרִליֶכע אֹוְרִחים, אּון ֶמען ָזאל ֵזיי אֹויְפֶנעֶמען ִמיט 
ִשְמָחה, ַווייל ֶמען ֶקען ֵקייְנָמאל ִניְשט ִוויְסן ָוואס ֶמען ֶוועט 

 )ַפְרַשת ַוֵיָרא(ַבאקּוֶמען ִאין ֶדעם ְזכּות, ִאין ֹזַהר ַהָקדֹוש ְשֵטייט 

ער ָהאט ִליב ַא ֶמעְנְטש, ִשיְקט ֶער ִאים ֶווען ֶדער ֵאייֶבעְרְשטֶ 
ַאן ָאִריַמאן, ַאז ֶער ָזאל ָהאְבן ִדי ְזכּות פּון ְצָדָקה אּון ַהְכָנַסת 

 אֹוְרִחים.

וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ִאיז זֹוֶכה ְמַקֵיים צּו ַזיין ִדי ִמְצָוה 
 עס גּוט'ס.פּון ַהְכָנַסת אֹוְרִחים, ֶוועט ֶער זֹוֶכה ַזיין צּו ַאלֶ 

 

 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש ֵחֶלק א' ְוֵחֶלק ד' ֶעֶרְך אֹוְרִחים(

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 מיר וואונטשן א הארציגן ברכת מזל טוב פאר
 

 הי"ו נתן פריעדמאן מו"ה
 מחשובי הנהלת מוסדותינו הק'

 

 עבורט פון זיין אינגל למזל טובגצו די 
 

איז שטענדיג גרייט ארויס צו העלפן אונזערע  תןנר' 
דער מוסדות הקדושים מיט וואס מען דארף, 

זכות זאל אים ביישטיין אייבערשטער זאל העלפן אז די 
זעהן שטענדיג אסאך אידיש נחת ביי אלע אז ער זאל 

 ,ומזוני רויחי ,חיי אריכיברוכי, , בני זיינע קינדער
 ., אמןסייעתא דשמיאו

 

 
 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 שליט"א יואל ראטה הרה"ג
 ראש ישיבתינו הקדושה

 

 למזל טובי "נחמן נתן נפון זיין אינגל  פשערןאצו די 
 

 

אייבערשטער זאל העלפן אז ער זאל קענען ווייטער דער 
צוברענגן דעם ממשיך מיט זיין עבודת הקודש אריינ

ער זאל ות זאל אייבערשטן אין אידישע קינדער און אין זכ
זעהן אסאך אידיש נחת פון דעם קינד און פון אלע זיינע 

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

 Breslevcenter@gmail.com פארבינט אייך צו:
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 קול ברסלב
 

 

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

 

 אויך קען מען מיטהאלטן
 דעם שיעור יעדע וואך

 אפ-מיט א לייוו הוק

212-444-1111 

בוֹּ  י ְדאָׁ  תִמילֵּ
בוֹּת י אָׁ יף ִפְרקֵּ  ֶפעְרל ֶוועְרֶטער אוֹּ

~~~ 

ין צּוְדרּוְקט...  ִאיְך ּבִ

 ְפַרייָטאג ִאיז ָאְנֶגעצֹויְגן...

ן. ט ֶגעּבְ  ..ָזאג ָכאְטׁש ַאז דּו ִוויְלְסט ִניׁשְ

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 נ"י איר רייניץמ החתן
 מתלמידי ישבתינו הק'

 

 צו די שמחת תנאים למזל טוב
 

עס דער אייבערשטער זאל העלפן אז 
עדי  א קשר של קימא און א בניןין זאל זי

 , אמןעד דורות ישרים ומבורכים
 

 

 

 

 

 נייעס אינערהאלב
 מוסדותינו הק'

 

 

 דינער השנתי געקרוינט געווארן
 מיט גרויס הצלחה

דעם פארגאנגענעם מוצאי שב"ק איז פארגעקומען די ערשטע 
דינער לטובת מוסדותינו הקדושים, אינאיינעם מיט די סעודת 

 ל"ג בעומר לכבוד התנא האלקי רבי שמעון בן יוחאי.
זיך צוזאמגעקומען אלע עלטערן און תומכי  עס זענען

המוסדות, מען האט זיך צוגעהערט צו די ווארימע דיבורים 
פונעם ראש הישיבה וואס האט ארויס געברענגט די געוואלדיגע 
חשיבות פון די תלמוד תורה און די מיידל שולע ווי מען געבט 

 .טזיך אפ מיט די קינדער מיט גרויס איבערגעגעבנקיי
א קינד איז נישט בלויז נאך א נומער, נאר מען לייגט אריין אין 
יעדעס קינד באזונדער א געשמאק און ליבשאפט צו תורה 
ומצות, מיט געקליבענע מלמדים און מחנכים יראי ה' וואס האבן 
נאר איין ציהל אז די קינדער זאלן אויפוואקסן אמת'ע ערליכע 

ויסן און ו, זיי זאלן שטענדיג אידן און זיין נאנט צום אייבערשטן
געדענקן אז דער אייבערשטער איז מיט זיי שטענדיג, אזוי ווי מען 
זעהט פון די מעשיות פון תפלה וואס יעדער קינד האט, זאכן 
וואס ער האט געבעטן דעם אייבערשטן און דער אייבערשטער 

 האט געהאלפן, און דאס וועט בלייבן מיט זיי זייער גאנצע לעבן.
ן בענטשן האט מען געטאנצן און זיך געפריידט בהילולא נאכ

 דבר יוחאי.
 א מאירת עינינו!תורתו מגן לנו הו

*** 
 

 מוהרא"ש שליט"א קערט זיך צוריק
 קומענדיגע וואךפון ארץ ישראל 

נאכן וויילן אין ארץ ישראל פאר דריי וואכן צו מחזק זיין די 
ארטיגע אידן, וועט זיך מוהרא"ש שליט"א צוריק קערן די 

 דע וואך פון ארץ ישראל.קומענ
די קומענדע וואך וועט ווייטער פארגעמען די ליל שישי שיעור 

 ווי געווענטליך. אזוי
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ד, ר ִסינַּי ְבֹאֶהל מֹועֵּ ר ה' ֶאל מֶשה ְבִמְדבַּ בֵּ "י ָזאְגט: "ַווייל ֶדער  וְַּידַּ ַרשִׁ
יְדן י אִׁ יב דִׁ  צּו ֶיעֶדע ַצייט.ֵצייְלט ֶער זֵיי  ,ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט לִׁ

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

יָמן  'ֵחֶלק א יד ָהאט ַא ְנקּוָדה, ַא ַזאְך ָוואס ָנאר ֶער ֶקען רַאז ֶיעֶדע ל"ד(סִׁ  אִׁ
יְך ְשַטאְרְקן אֲ  יט ֶדעם ֶקען ֶער זִׁ יְרן,  אּון מִׁ ילּו ֶווען ֶער ֶזעהט ַאז אֹויְספִׁ פִׁ

יַח פּו ים, ָאֶבער ֶיעֶנער ָהאט דָ ַאְנֶדעֶרע ֶזעֶנען ֶמער ַמְצלִׁ י ן אִׁ יְשט דִׁ אְך נִׁ
יְך ָהאב.  ְנקּוָדה ָוואס אִׁ

י  יק ַצייט, צֶדעְרַפאר ָהאט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶגעֵצייְלט דִׁ יְדן ֶיעֶדע ְשטִׁ  ּואִׁ
יז  יד אִׁ יד רֶגעֵצייְלֶטע ַבאזּונֶדעֶרעַא ַווייְזן ַאז ֶיעֶדער אִׁ יז  ,אִׁ יד אִׁ אּון ֶיעֶדער אִׁ

 ָחשּוב ַביים ֵאייֶבעְרְשְטן. ַבאזּוְנֶדער
יט ֶדעם ֶקען ֶמען אֹויְך ַפאְרְשֵטיין ָדאס ָוואס ֶעס ין  מִׁ ֶוועְרט ֶגעְבֶרעְנְגט אִׁ

יג ֵליינְ ַאז ְש )אֹוַרח ַחיִׁים תכח, ד'( ָחן ָערּוְך לְ ש   ְדָבר ַפאֶטעְנדִׁ ר ט ֶמען ַפְרַשת ַבמִׁ
 .ָשבּועֹות

י ָזאְגט  וי ֶדער ֶרבִׁ יחֹות הָ לֹויט וִׁ יָמן צ"א( )שִׁ צּו  ,ַא ְסגּוָלה צּו ָהאְבן ַהְתָמָדהַר"ן סִׁ
יג יְשט ֶרעְדן ַקיין ְשֶלעְכְטס אֹויף ַקיין שּום אִׁ  ,ֶלעְרֶנען ְפַלייסִׁ יד, ַאז ֶמען ָזאל נִׁ
י ּתֹוָרהַווייל ֶעס ֶזעֶנען  ין דִׁ יֹות אִׁ י  ,ָדא ֶזעְקס הּוְנֶדעְרט טֹויְזְנט אֹותִׁ ֶקעְגן דִׁ

יְדן, אּון אֹויב ֶרעְדט ֶמען ְשֶלעכְ  ידֶזעְקס הּוְנֶדעְרט טֹויְזְנט אִׁ  ,ְטס אֹויף ַא אִׁ
יט ֶדעם פַ  י ֵסֶפר ּתֹוָרה, אּון ַאז ֶעס ֶפעְלט אֵ מִׁ יין ֶסל'ט ֶמען ֵאיין אֹות פּון דִׁ
יז ֶעס ָפסּולאֹות פּון דִׁ  יְשט ַקיין ֵחֶשק צּו ֶלעְרֶנ ,י ּתֹוָרה אִׁ  ען.אּון ֶמען ָהאט נִׁ

ְדָבר ַפאר  יג ַפְרַשת ַבמִׁ צּו ַווייְזן ַאז  ,ָשבּועֹותֶדעְרַפאר ֵלייְנט ֶמען ְשֶטעְנדִׁ
ין מֶ  יז ֵזייֶער ָחשּוב, אִׁ יד אִׁ יד, ֶיעֶדער אִׁ יז ַא ֶגעֵצייְלֶטע אִׁ יד אִׁ ָטאר ען ֶיעֶדער אִׁ

יְשט ַאֶוועְקַמאְכן יְשט ַא ְצֵווייְטן, ,ֵקייֶנעם נִׁ יְך אּון נִׁ יְשט זִׁ אּון ַאזֹוי ֶקען ֶמען  נִׁ
יט ְגרֹויס ֵחֶשק אּון ֶגעְשַמאק. י ּתֹוָרה מִׁ  צּוֵגיין צּו ְמַקֵבל ַזיין דִׁ

ְדָבר א(  )ֹזאת ַהּתֹוָרה ַבמִׁ

*** 

ֲחנֵּ  ל מַּ ל ִאיש עַּ אֵּ נּו ְבנֵּי ִיְשרָׁ ל ִדְגלֹו,ְוחָׁ ֶדער ֶמְדָרש ָזאְגט  הּו ְוִאיש עַּ
ְדָבר( ) יַני צּו מְ ַּתְנחּוָמא ַבמִׁ יְדן ֶזעֶנען ֶגעְשַטאֶנען ַביים ַבאְרג סִׁ י אִׁ ַקֵבל ַאז ֶווען דִׁ

ים ָוואס ֶזעֶנען דָ  י טֹויְזְנֶטער ַמְלָאכִׁ י ּתֹוָרה, ָהאְבן זֵיי ֶגעֶזעהן דִׁ אְרט ַזיין דִׁ
וי  יְדן ֶגעָזאֶגעֶווען, וִׁ י אִׁ יט ֶפעֶנער, ָהאְבן דִׁ יט ַא ֵסֶדר מִׁ  ְגט:זֵיי ְשֵטייֶען מִׁ

יר אֹוי  ערֶגעַהאט ַאֶזעְלֶכע ֶפעֶנער, אּון ֶדעְרַפאר ָהאט דֶ  ךְ "ַהְלַואי ָוואְלְטן מִׁ
יְדן ָזאְלן אֹויְך ָהאְבן ֶפעֶנער. י אִׁ  ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶגעֵהייְסן ַאז דִׁ
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ֶדן   ~ ן עֵּ  ~ אֹויף ִדי ֶוועְלטֶדער גַּ
 

 

 

ָנאר ט יש  נִ ֶדער ַגן ֵעֶדן אּון ֵגיִהנֹום ִאיז 
ט ָנאכ   ן, אֹויף ֶיעֶנע ֶוועל  ב  ַטאר  ֶדער ֶרִבי ן ש 

ט  ַאז ִדי ַגן )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן כ"ב( ָזאג 
ט,  ֵעֶדן אּון ִדי ֵגיִהנֹום ֶזעֶנען אֹויף ִדי ֶוועל 

ט  )ִליקּוֵטי אּון אֹויְך ָהאט ֶדער ֶרִבי ֶגעָזאג 

ָטא יָמן קי"ט( מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' סִ  ַלל ִניש  ַאז ֶעס ִבכ 
ַאַזא ַזאְך ִווי עֹוָלם ַהֶזה, ָנאר ָאֶדער ִאיז ֶמען 

 ִאין ַגן ֵעֶדן ָאֶדער ִאיז ֶמען ִאין ֵגיִהנֹום.

ַשט פּון ֶדעם? ַווייל ֶווען ַא  ָוואס ִאיז פ 
ט ַאז ָנאר ֶדער  ק  ט אּון ֶגעֶדענ  ש ֵווייס  ט  ֶמענ 

ֶטער ִפי ש  ט, אּון פּון ֵאייֶבער  ט ִדי ֶוועל  ר 
ט  לֹויפ  ט  ט צּו ִאים ַאנ  ֶיעֶדע ַזאְך ָוואס ַפאִסיר 
ש  ט  ן, ַאַזא ֶמענ  ט  ש  ֶער ָנאר צּום ֵאייֶבער 
ן, ַווייל ֶער  ַמאֶקע ֶלעב  ָהאט ַא רּוִהיֶגע ֶגעש 
'ן  ן ַארֹויף אֹויפ  צ  ַגאנ  ט ִזיְך ִאינ  פ  ַוואר 

ף גָ  ן, ֶער ַדאר  ט  ש  ט ָנאר ֶדעם ֵאייֶבער  ִניש  אר 
ש ָהאט ֶדעם ַגן  ט  ן, אּון ַאַזא ֶמענ  ט  ש  ֵאייֶבער 
ט ֶווער  ֶקער  ט, אּון ַפאר  ֵעֶדן אֹויף ִדי ֶוועל 
ן, ֶער  ט  ש  ט פּוֶנעם ֵאייֶבער  ט ִניש  ַראכ  ֶעס ט 

ן ט  ש  ט ִזיְך ַאֶוועק פּוֶנעם ֵאייֶבער  ַאַזא  ,ַרייס 
ש ָהאט ַא ִביֶטער לֶ  ט  ן אֹויף  ִדי ֶמענ  עב 

ט, ֶער ָהאט ַמָמש ָדאס ֵגיִהנֹום אֹויף ִדי  ֶוועל 
ט.  ֶוועל 

ש  ט  ף ִזיְך ַא ֶמענ  ַפאר ַדאר  אּון ֶדער 
ִדיג צּום  ֶטענ  ן ש  צּוֶגעֹוואֹויֶנען צּו ֶרעד 
ְך  ן, ָוואס ֶעס ֵגייט אֹויף ִאים דּור  ט  ש  ֵאייֶבער 

ן ֵאייבֶ  ן ַפאר  ֵצייל  ן, ָזאל ֶער ָנאר ֶדער  ט  ש  ער 
ד,  ַריינ  ט צּו ַא גּוֶטער פ  ַאזֹוי ִווי ֶמען ֶרעד 
ט צּו ַזיין ַטאֶטע, אּון  ד ֶרעד  ַאזֹוי ִווי ַא ִקינ 
ן,  ט  ש  ט צּום ֵאייֶבער  ט ֶמען ָנאנ  ַאזֹוי ֶווער 
ט,   אּון ֶמען ָהאט ֶדעם ַגן ֵעֶדן אֹויף ִדי ֶוועל 
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ן, ָאֶבער פַ  ט  ש  ט פּוֶנעם ֵאייֶבער  ֶגעס  ט ֶווען ֶמען ַפאר  ֶקער  אר 

רּורֹות, ַמָמש ִווי ִאין ֵגיִהנֹום. לֹויז ָצרֹות צ  ט ֶמען ב   ַלייד 

ט  ָמָרא ָזאג  ַשט ָוואס ִדי ג  ָרכֹות ט"ו:( אּון ָדאס ִאיז פ  ָכל )ב 
אֹוִתּיֹוֶתיָה מ   ֵדק ב  ַדק  ַמע ּומ  ִריַאת ש  ִנין לֹו ַהּקֹוֵרא ק  ַצנ 

ט ִזיְך  ַמע ִאיז ֱאמּוָנה, ֶווען ַא ִאיד ֵלייג  ִריַאת ש  ֵגיִהנֹום, ק 

ט ֶער ִניצּול פּון ֵגיִהנֹום, ַווייל ִדי  ַאַריין ִאין ֱאמּוָנה ֶווער 
ט ִאים  ש ָדאס ֶנעמ  ט  ֶרעֶנען ִאיֶנעם ֶמענ  ַתֲאוֹות ָוואס ב 

ן, אּון וֶ  ט  ש  וען ֶמען ֵגייט ַאֶוועק ַאֶוועק פּוֶנעם ֵאייֶבער 
ט ֶמען ַאַריין ִאין  ט'ס ַפאל  ן ֶדעָמאל  ט  ש  פּוֶנעם ֵאייֶבער 
ט ִזיְך  ַמע, ֶמען ֵלייג  ִריַאת ש  ט ק  ֵגיִהנֹום, ָאֶבער ֶווען ֶמען ֵליינ 

ט ֶדער ֵגיִהנֹום  ט'ס ֶווער  ַאַריין ִאין ֱאמּוָנה, ֶדעָמאל 

ט, ֶמען ֵגייט ַארֹויס פּו ֶגעִקיל  ט ָאפ  ן ֵגיִהנֹום, אּון ֶמען ֶלעב 

ַקייט. ֵרייִליכ  ַקייט אּון פ   ִאין ַגן ֵעֶדן ִמיט רּוִהיג 

ט  ַאז ִדי )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן ד'( ֶדער ֶרִבי ָזאג 
ט אֹויף ַא ָרָשע ִאיז פּון ִאים ַאֵליין,  ט'ס ָוואס קּומ  ֶלעכ  ש 

ט  מֹוֵתת ָרָשע רָ ִהִלים לב, כב( )ת  ַאזֹוי ִווי ֶדער ָפסּוק ָזאג  ע, ת 

ט ִאים  ָדאס ִאיז ַווייל ִדי ֲעֵבירֹות ָוואס ֶער טּוט, ָדאס ֶנעמ 

ט ִאים  פ  ן, אּון ָדאס ַאֵליין ַוואר  ט  ש  ַאֶוועק פּוֶנעם ֵאייֶבער 

ָרש  ַאַריין ִאין ֵגיִהנֹום, אּון ַאזֹוי ֶזעהט ֶמען אֹויְך ִאין ֶמד 
ֵראִשית ַרָבה ָשִעים אֵ א, ו'(  )ב  אֹות ִמגּוָפן ֶשל ר  ֶזה  -ש ַהּיֹוצ 

ן ַאֵליין ַארּום ִזיְך ַאַזא ֵגיִהנֹום ָשִעים ַמאכ  -ַהֵגיִהנֹום, ִדי ר 

ֶפער. ָמאס   ַאט 

ָלנּות, ֲאִפילּו ֶווען ֶעס  ן ַסב  אּון ִדי ִעיָקר ִאיז ָנאר צּו ָהאב 

ט ַאזֹוי גּוט, ָזאל ֶמען ִזיְך אִ  ן צּום ֵגייט ִניש  ֶגעב  יֶבער 

ט  ן אֹויף ִאים, אּון ִזיְך ִניש  ָלאז  ן אּון ִזיְך ַפאר  ט  ש  ֵאייֶבער 

ֶלעם,  ָראב  ֶטער ַא פ  ט אּונ  ן ֶווען ֶעס קּומ  ֶרעג  ֶעס ֵגייט אֹויפ 

ָמָרא  ט ִדי ג  ט ַאזֹוי ִווי ֶמען ִוויל, אּון ָדאס ָזאג  ָדִרים כב.( ִניש  )נ 

ִטין בֹו, ַווייל ֶווען ַא ָכל ַהכֹוֵעס  ָכל ִמיֵני ֵגיִהנֹום שֹול 

ט ִזיְך אֹויף,  ָלנּות, אּון ֶער ֶרעג  ט ַקיין ַסב  ש ָהאט ִניש  ט  ֶמענ 

ן, ֶדעמָ  ט  ש  ן פּוֶנעם ֵאייֶבער  ֶגעס  ט'ס ַווייל ֶער ָהאט ַפאר  אל 
ט אֹויף ִאים, אּון ֶער ָהאט ַא ִביֶטער ִאיז ִדי ֵגיִהנֹום שֹולֵ 

ן.  ֶלעב 

ַפאר ִאיז ַא גּוֶטע ַזאְך צּו ֵגיין פּון ַצייט צּו ַצייט  אּון ֶדער 

ָוה פּון  רֹויֶסע ִמצ  ֶקע, אֹויֶסער ִדי ג  ַראנ  ן ק   ִביקּורַבאזּוכ 
 

ֶדעחֹוִלים,  ִפיָטאל טּוט ֶעס אֹויף ָנאְך ַא ַזאְך, ַאז ֶמען ֶזעהט ַאז ֶעס ִאיז ַלייֶדער ָדא ַאזֹויִפיל ִאיִדיֶשע ִקינ  ן ֶנעֶבעְך ִאין ש  ר ָוואס ִליג 

ט ַאז ֶמען ָהאט ִדי ֶער   ט ֶמען ִזיְך, ַווייל קֹוֶדם ָהאט ֶמען ֶגעֵמיינ  ט'ס ַבארּוִהיג  רֹויֶסע ִיסּוִרים, אּון ֶדעָמאל  ן אֹויף ִדי ִמיט ג  ֶטע ֶלעב  ס  ג 
ט ֶמען דֶ  ק  ֶקע, ַדאנ  ַראנ  ן ֶזעהן ִדי ק  ט, ָאֶבער ָנאכ  ן ֶוועל  ט ִליג  ף ִניש  ק אּון ֶמען ַדאר  ַטאר  ט אּון ש  ן ַאז ֶמען ִאיז ֶגעזּונ  ט  ש  עם ֵאייֶבער 

ַשט ָוואס ִדי ֲחזַ  ן, אּון ָדאס ִאיז פ  ט  ש  'ן ֵאייֶבער  ט ַקיין ַטֲענֹות אֹויפ  ִפיָטאל, אּון ֶמען ָהאט ֶמער ִניש  ן ִאין ש  ָדִרים מ.( "ל ָזאג  ָכל )נ 

ַבֵּקר  ט ַאז ֶער ָהאט ַמָמש ָדאס ֵגיִהנֹום אֹויף ִדי  ִדיָנּהֶאת ַהחֹוֶלה ִנצֹול מִ ַהמ  ש ֶגעֵמיינ  ט  ט ָהאט ֶדער ֶמענ  ֶשל ֵגיִהנֹום, ַווייל ִביז ֶיעצ 
ט ט ֶמען ִזיְך ַאז ֶעס ִאיז ִניש  ן ִמיט ל"ע, ַבארּוִהיג  ֶקע ַמאכ  ַראנ  ן ֶזעֶנען ָוואס ִדי ק  ט, ָאֶבער ָנאכ  ט  ֶוועל  ט, אּון ַאזֹוי ֶווער  ֶעק ֶוועל 

ִדיָנה ֶשל ֵגיִהנֹום.  ֶמען ִנצֹול מ 

גַ  ט ִזיְך ִאינ  ן פּון ַקיין שּום ַזאְך, ֶער ֶגעב  ָראכ  ט צּוב  ט ִניש  ט ִזיְך אּון ֶווער  ַהאל  ן ִאיֶבער צּום וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ֶדער  צ  אנ 
ן ֶדע ן, ֶוועט ֶער ָהאב  ט  ש  ט.ֵאייֶבער   ם ַגן ֵעֶדן אֹויף ִדי ֶוועל 

 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש ֵחֶלק י' ֶעֶרְך ֵגיִהנֹום(

 

 

 

   

ת  ְרשַּ בּועַּ פַּ שָׁ  הַּ
יט י ְגרֹויֶסע ַזאְך מִׁ יז דִׁ ְכאֹוָרה ַדאְרף ֶמען ַפאְרְשֵטיין, ָוואס אִׁ י  לִׁ דִׁ

ים י ַמְלָאכִׁ יְדן ָהאְבן ַאזֹוי ֶגעְגלּוְסט ֶדעְרצּו ,ֶפעֶנער פּון דִׁ י אִׁ  ?ַאז דִׁ

יר יז ָדאס ַמְסבִׁ יָט"א אִׁ י ָזאְגט  ,מֹוַהָרא"ש ְשלִׁ וי ֶדער ֶרבִׁ לֹויט וִׁ
יקּוֵטי מ יָמן ה'()לִׁ י ֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' סִׁ יד ְפֵרייְדט זִׁ ְך ַאז דּוְרְך ֶדעם ָוואס ַא אִׁ

יְבט ֶער ְצֹות, דּוְרְך ֶדעם גִׁ יט ַזייֶנע מִׁ יְטן ֵאייֶבעְרְשְטן אּון מִׁ ֹכַח  מִׁ
ים. י ַמְלָאכִׁ  ַפאר דִׁ

יד טּוט ְצָוה ָוואס ַא אִׁ יט ֶיעֶדע מִׁ  ַבאַשאְפט ֶער אַ  ,ָדאס ֵמייְנט ַאז מִׁ
ְצֹות, זֵ מַ  י מִׁ ים ָוואס ֶוועְרן ַבאַשאְפן פּון דִׁ י ַמְלָאכִׁ יי ְלָאְך, אּון דִׁ

ים ָאפ פּון ַאֶלעם ְשֶלעכְ  יְטן אִׁ ט'ס, ַבאְגֵלייְטן ֶדעם ֶמעְנְטש אּון הִׁ
ַשאְפט אּון ַפאְרֶקעְרט אֹויְך, אֹויב ֶמען טּוט ַחס ְוָשלֹום ֲעֵבירֹות, ַבא

יט ֶדעם ְשֶלעכְ  י ָיאֶמען מִׁ יֶטעְרן דִׁ ים, ָוואס ֵזיי ֶדעְרבִׁ ְרן ֶטע ַמְלָאכִׁ
 ַפאְרן ֶמעְנְטש.

יְבט ֶמען כֹ  וי ַאזֹוי גִׁ יםוִׁ י גּוֶטע ַמְלָאכִׁ ְמָחה, ַאז  ?ַח ַפאר דִׁ דּוְרְך שִׁ
ְצָוה ָוואס ֶמען ָהאט זֹוֶכה ֶגעֶווען צ י מִׁ יט דִׁ יְך מִׁ ּו ֶמען ְפֵרייְדט זִׁ

יט ֶדעם ַבאקּוְמט דֶ  ער גּוֶטער ַמְלָאְך ָנאְך ֶמער ֹכַח צּו טּוהן, מִׁ
ים ַראֶטעֶווען פּון ַאֶלעם ְשֶלעְכט  'ס.ֶהעְלְפן ֶדעם ֶמעְנְטש, אּון אִׁ

יַני, א יְדן ֶזעֶנען ֶגעְשַטאֶנען ַביים ַבאְרג סִׁ י אִׁ ּון זֵיי ֶדעְרַפאר ֶווען דִׁ
יט ֶיעדֶ  יֶגע ֹכַח, ַאז מִׁ ְצָוה ָוואס ֵזיי ָהאְבן ֶגעֶזעהן ֵזייֶער ֶגעַוואְלדִׁ ע מִׁ

ים, ָהאְבן זֵיי ֶגעְגלּוְסט ֶדעְרצּו, אַ  ז זֵיי ָזאְלן טּוֶען ַבאַשאְפן זֵיי ַמְלָאכִׁ
ים, צ י ַמְלָאכִׁ וי דִׁ יט ֶפעֶנער ַאזֹוי וִׁ ּו אֹויְך ַזיין אֹויְסֶגעְשֶטעְלט מִׁ
י ֹכַח ָוואס זֵיי ָהאְבן, אּון ַאזֹוי ֶוועְלן זֵיי זִׁ  יְך ֶדעְרַמאֶנען דִׁ

יט דִׁ  יְך ְפֵרייֶען מִׁ ְצֹות, אּון זִׁ וי ֶמער מִׁ ְצֹות, ָאְנְשְטֶרעְנֶגען צּו טּוהן וִׁ י מִׁ
יָרה, צּו ַבאְגֵלי יט ֶדעם ַבאקּוֶמען ַאַסאְך ַמְלַאֵכי ְשמִׁ יְטן אּון אּון מִׁ

יְטן פּון ַאֶלע ְשֶלעְכט'ס.  ָאְפהִׁ

יג ַפְרַשת  ְדָבר ַפאר יֹום טֹוב אּון ֶדעְרַפאר ֵלייְנט ֶמען ְשֶטעְנדִׁ ַבמִׁ
י ּתָשבּועֹות יְטן ְמַקיֵים ַזיין דִׁ יְדן ָהאְבן מִׁ י ֹכַח ָוואס אִׁ ֹוָרה , צּו ַווייְזן דִׁ

ין  ְצֹות ָוואס ֶמען ֵגייט ְמַקֵבל ַזיין אִׁ  .ָשבּועֹותאּון מִׁ
ְדָבר תשס"ח(  )ּתֹוְך ַהַנַחל ֵליל שב"ק ַבמִׁ
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 ְגלאֹויְפֶגעֶגעְסן ֶדעם ַגאְנְצן קו  

 

 

 נייעס אינערהאלב
 הק'מוסדותינו 

 דפון דף המשך 
 

גרויס הצלחה, די פרויען האבן זייער שטארק הנאה 
, און אהיים געגאנגען מיט פרישע כוחות טגעהא

 ווייטער אנצוגיין מיט די הייליגע עצות פון רבי'ן.
י קומענדיגע וואכן וועלן פארקומען נאך און ד

 צוזאמקומען פון די פרויען זיך צו שטארקן אינאיינעם.
 איש את רעהו יעזורו!

*** 

ת צו די ענדע "גרייט זיך בעזהשיען מ
 יאר-פון די צווייטע סקול

ייבן אין די קורצע אפשניט פון עס לאזט זיך נישט גל
צוויי יאר זינט די סקול איז געעפנט געווארן בפקודת 

הרא"ש שליט"א, און עס איז ברוך ה' אוועק מו
געשטעלט געווארן אויף אזא שיינעם פארנעם אז 

 יעדער טוט דאס באוואונדערן.
די וואך איז פארגעקומען א פלעי אין סקול דורך די 
צווייטע קלאס מיידלעך, די מאמע'ס זענען 
באגייסטערט געווארן פון די געוואלדיגע כוחות וואס 

עלייגט אין די קינדער, און מען קען עס ווערט אריינג
וואס  געוואלדיגע סייעתא דשמיא ידזעהן בחוש 

, און מען קען באגלייט די סקול במשך די גאנצע צייט
דערקענען אויף די קינדער זייער איידלקייט און יראת 

 שמים ווי זיי לעבן שטענדיג מיטן אייבערשטן.
 הזורעים בדמעה ברנה יקצורו!

*** 
 

 ש"ספר "שיחות מוהרא"
ווערט איבערגעדרוקט אויף א 

 הערליכע פארמאט
דער ספר "שיחות מוהרא"ש" איז שוין ברייט 
באקאנט ביי יעדן, דאס איז צוזאם גענומען שמועסן 
און תורות פון מוהרא"ש שליט"א, איבער אלע 
נושאים, געשריבן אויף א גרינגע שפראך וואס יעדער 

 קענען פארשטיין.עס זאל 
יי פופצען בענדער וואס עס האלט שוין היינט ב

זענען שוין ארויס געקומען ביז יעצט, אבער עס איז 
נישטא צו באקומען מער לעצטנ'ס, און יעדער בעהט 
אז מען זאל עס פריש איבערדרוקן, צו קענען האבן די 

 רוחניות'דיגע הנאה.
און דערפאר איז גרויס דער פרייד אויף די נייעס 

ט ווערן וואס קומט אריין אז עס גייט יעצ
איבערגעדרוקט אין ארץ ישראל, אין א מספר 

 מצומצם לתועלת הציבור.
ווער עס איז אינטערעסירט צו באקומען דעם ספר 
קען זיך מעלדן אין וויליאמסבורג אין היכל הישיבה 
און אין קרית יואל אין בית המדרש היכל הקודש, 

 אדער קען מען רופן אויפן נומער  
ופצען בענדער איז בלויז די פרייז פאר די אלע פ

 , פאראינטערעסירטע זאלן זיך מעלדן ווי פריער.$061
 יפוצו מעיונתיך חוצה!
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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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 קול ברסלב
 

 

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

 

 אויך קען מען מיטהאלטן
 דעם שיעור יעדע וואך

 אפ-מיט א לייוו הוק

212-444-1111 

 ַא גּוֶטע ּפְַרָנָסה

 בספרי ברסל
 

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 

 

 

 ~ הק'מוסדותינו  נייעס אינערהאלב~ 
 

 

 מוהרא"ש קומט אין ישיבה פאר א פלוצלינגע באזוך
די וואך דינסטאג האבן מיר געהאט די זכי' אז מוהרא"ש שליט"א איז געקומען אין ישיבה אויף א 

 באזוך, ווי די בחורים האבן געהאט די זכי' צו הערן דברות קודש פון מוהרא"ש שליט"א.
ארץ ישראל, און פון די ערשטע זאכן אויפ'ן סדר וואך צוריק געקערט פון די מוהרא"ש האט זיך 

 היום איז געווען צו באזוכן די הייליגע ישיבה פון וואס ער שעפט אזויפיל נחת.
עס זענען זיך צוזאמגעקומען אלע בחורי הישיבה, מיט א גרויסע עולם אנשי שלומינו מיט צו 

 האלטן די דרשה.
ון לימוד התורה וואס דאס ברענגט אלע גוטע מוהרא"ש האט ארום גערעדט פון די גרויסקייט פ

שיבה ווי אלע בחורים אן אויסנאם לערנען זאכן פארן מענטש, און דאס זעהט מען ברוך ה' אין י
יעדן טאג יעדער איינער זיינע שיעורים, יעדער בחור האט שוין זוכה געווען צו ענדיגן כאטש 
איינמאל ששה סדר משנה, און אנדערע האבן שוין געענדיגט מערערע מאל, איינער צעהן מאל, 

ערט און איין מאל, און אויך האבן די איינער פופציג מאל און געוויסע האבן שוין געענדיגט הונד
בחורים שיעורים אין גמרא, א גרויס חלק פון די בחורים האבן שוין געענדיגט הונדערט און איין 

 מאל מסכת תענית, הונדערט און איין מאל מסכת ברכות, א.א.וו. יעדער בחור מיט זיינע לימודים.
ן אז ווער עס לערנט אין די ישיבה קען מוהרא"ש האט געזאגט: פון אנפאנג האבן אסאך געשריג

פארגעסן פון א חתן ווערן, קיינער וועט אים נישט וועלן נעמען, אבער למעשה זעהט מען ווי עס 
פופציג -איז שוין ארויסגעקומען אזויפיל אינגעלייט פון ישיבה, עס האלט שוין היינט ביי פערציג

 ישטא קיין עלטערע בחורים אין ישיבה.אבריכים יוצאי ישיבתינו הק', עס איז שוין כמעט נ
מוהרא"ש האט מחזק געווען די בחורים אז זיי זאלן זיך ווייטער שטארקן צו לערנען די הייליגע 

 תורה ווייל נאר דאס בלייבט פון א מענטש, און דאס ברענגט אלעס גוט'ס פארן מענטש.
גאנגען מיט פילע הויפענעס דערנאך האט מען געזינגען אינאיינעם, און דער עולם איז זיך צו

 חיזוק ווייטער אנצוגיין, צו לערנען תורה און דינען דעם אייבערשטן מיט שמחה.
 !ואמץ רק חזק

*** 
 

 מעןגעקווהתחזקות פאר ת התעוררותודרש
 די חשובע מאמע'ס פון די מוסדותפאר 

די  באקאנט די פעולות פון די פרויען פאראיין שע"י מוסדותינו הק', אין וואסרייט בעס איז שוין 
חשובע פרויען פון אנשי שלומינו העלפן זיך ארויס איינער דעם צווייטן מיט אלעס וואס פעלט זיך 

 אויס.
שוין א לענגערע צייט וואס עס גייט אן די חשובע ארגענעזאציע "עזר ליולדות" וואס פרויען 

וואס זיי  ן פאר קימפעטארענ'ס אויפ'ן שענסטן אופן, מיטקאכן און שטעלן צו אלע באדערפעניש
 ממש מחי'.זיך זענען 

ווי אויך שטעלט מען צו שיעורים פאר די פרויען דורך חשובע פרויען פון אנ"ש וואס געבן 
שיעורים זיך צו שטארקן און אנגיין לויט די הייליגע לימודים פון רבי'ן אזוי ווי מוהרא"ש לערנט 

 אונז.
, ווי עס זענען זיך די פרויעןדי פארגאנגענע וואך מאנטאג איז פארגעקומען א שיעור פאר 

 צוזאמגעקומען א גרויסע צאל פרויען מיטצוהאלטן, און ברוך ה' אז עס איז געקרוינט געווארן מיט 
 

 גהמשך בדף 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 נ"י לייבי ראטטענבערג החתן
 הק'בתינו ימתלמידי יש

 

 צו די שמחת תנאים למזל טוב
 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז עס זאל 
עדי עד  א קשר של קימא און א בניןזיין 

 דורות ישרים ומבורכים, אמן
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 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 הי"ו נתן פריעדמאן מו"ה
 מחשובי הנהלת מוסדותינו הק'

 

 פון א אינגל למזל טובצו די געבורט 
 

 דער אייבערשטער זאל העלפן אז ער
 זאל זעהן אסאך נחת פון דעם קינד

 און פון אלע קינדער, אמן 
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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, אּון עֶׁר ָהאט זֵּיי גֶׁע ג צּום ָפאלְּ ען פּון ַבארְּ גֶׁעקּומֶׁ ינּו ִאיז ַאָראפְּ ט ַרבֵּ ייִליגְּ הֵּ

ןאּו לֵּיידֶׁער. ן 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
דֶׁ  ייבֶׁערְּ ַדאוֶׁוענֶׁען, ָאבֶׁער פּון ִדי ַאנְּ ען אֹויךְּ ִדינֶׁען דֶׁעם אֵּ ן ערֶׁע ַ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 דֶׁע ָשמָ עֶׁס ִאיז ַבאַקאנְּ לֵּייד ַפאר ִדי נְּ ן ִווי ַא קְּ גֶׁערּופְּ ט ָאנְּ  ה.ר 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 ָדא ייִליגְּ ק, גֶׁעהֵּ ם ס ָ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
טְּ  שְּ ייבֶׁערְּ  ן.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

ען וֶׁוע ט, אּון ָדאס ִאיז עֹוָלם ַהָבא, ַווייל וֶׁוען ָמִשיַח וֶׁועט קּומֶׁ לֶׁעכְּ ט שְּ
ן, ִוו טְּ שְּ ייבֶׁערְּ ט פּונֶׁעם אֵּ ן ַאז ַאלֶׁעס קּומְּ ט יֶׁעדֶׁער ִוויסְּ ָמָרא ָזאגְּ ָסִחים י ִדי גְּ )פְּ

ע ַזאכְּ נ.(  טֶׁ לֶׁעכְּ ען ֲאִפילּו אֹויף שְּ ען וֶׁועט מֶׁ ן ַאז וֶׁוען ָמִשיַח וֶׁועט קּומֶׁ ן, ַמאכְּ
ִטיב". ָרָכה "ַהטֹוב וְַּהמֵּ  ִדי בְּ

ט דֶׁער ָפסּוק,  ֹנִכי ָדאס ָזאגְּ ער, סֵּ  -אָּ טֶׁ שְּ ייבֶׁערְּ בֶׁער אֵּ יי ִאיךְּ ִבין דֶׁער זֶׁעלְּ
ן ָנאמֶׁ  יי ִמיטְּ  ה' -ען ִמיטְּ  ן ָוואס ָדאס גֵּייט ַארֹויף וֶׁוען עֶׁס גֵּייט גּוט, אּון סֵּ

 

 המשך בדף ב
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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 נֶ  עְמט ִזיְך פָׁ
ה,  ייִליֶגע ּתֹורָׁ ֶוועט ֶער ֶלעְרֶנען ְפַלייִסיג ִדי הֵּ

ַדאְרף ֶמען ֶגעֶדעְנְקן ַאז ִדי ייט א צַ זַ ין ַאאִ 
ה גֵּייט ָאן ַפאר ֶיעְדן ֶמעְנְטש ִאין ֶיעֶדע  ּתֹורָׁ
ב, ֲאִפילּו ַפאר ֶדעם  ַצייט אּון ִאין ֶיעֶדע ַמצָׁ

ואס ַדאְרף ַארֹויְסגֵּיין אֹויְפ'ן ַגאס ְבֶרעְנְגן  וָׁ
ה. סָׁ  ַפְרנָׁ

ֲאִפילּו ֶווען ַא ֶמעְנְטש ִאיז ַפאְריָׁאְגט אּון 
אְגט, אּון ֶ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 ַפא ייט ִניְשט וָׁ ְרְשטֵּ
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 ְשֶטע ייֶנע ְּתִהִלים, הָׁ ְנִדיג ִמיט ִזיְך ְקלֵּ
ואס ֶוועט ִאים  ייֶטער וָׁ ַא גּוֶטע ַבאְגלֵּ
ְפִהיְטן פּון ַאֶלעם ְשֶלעְכט'ס, ֶווען ֶמען  אָׁ
אט ֶעְטִליֶכע ִאיְבִריֶגע ִמינּוְטן, ַכאְפט ֶמען  הָׁ
ש, ַא  אְגן ֶעְטִליֶכע ְפסּוִקים חּומָׁ ַאַריין צּו זָׁ

ֶרק ִמְשַניוֹ  אס ַקאִפיְטל ְּתִהִלים, ַא פֵּ ת, 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 אל  ֶגעֶשעְפט, ָאֶדער סֵּ מָׁ
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

 

 

 המשך בדף ב



 ב
 

א"ש  ִשיחֹות מֹוַהרָּ
ל ֶוועְרן ִמיט ְרִאיֹות ַאסּורֹות, ִמיט ְגִריְנג ֶער זָׁ  אל ִ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 גּוֶטע ַ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 ִמיט ֶדעם ֶקען ֶמען  רָׁ ואס ִדי ְגמָׁ ַמְסִביר ַזיין, 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
ף'ס  אג, ִוויִפיל יֹוסֵּ בּועֹות ַווייל "ֶווען ִניְשט ֶדעם טָׁ שָׁ

א אֹויְפ'ן ַגאס", ְבַפְש  אס ַאז ֶרִבי ֶזעֶנען דָׁ ייְנט דָׁ טּות 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
ף'ס אֹויְפ'ן ַגאס,  אְרִניְשט ֶגעֶווען ֶמער פּון ַאֶלע יֹוסֵּ גָׁ

אט עֶ  ה הָׁ ֶבער ֶיעְצט ִמיט ִדי ּתֹורָׁ ר זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו אָׁ
יגֹות.  ַזייֶנע ְגרֹויֶסע ַמְדרֵּ

ואס אִ  ף ַהַצִדיק, וָׁ ה פּון יֹוסֵּ ף" גֵּייט ַארֹויף אֹויף ִדי ְקדּושָׁ אְגן ַאְנֶדעְרש ְפַשט, "יֹוסֵּ ֶבער ֶמען ֶקען אֹויְך זָׁ אל אָׁ יז ֶדער ִסיְמבָׁ
ייט, ִווי ַאזוֹ  ייִליְגקֵּ ייט אּון הֵּ ְפֶגעִהיֶטעְנקֵּ ואס ַזייֶנע ְבִריֶדער פּון אָׁ אְכֶדעם וָׁ ף ַהַצִדיק ֶגעֶקעְנט ֶדעְרַהאְלְטן נָׁ אט ִזיְך יֹוסֵּ י הָׁ

א'ֶנעם ַלאְנד ִמְצַרִים? נָׁאר ַווייל ֶער  מֵּ אְבן ִאים ַפאְרקֹויְפט צּו ֶדעם טָׁ אט הָׁ ל ֶגעֶווען פּון ַזיין ַטאֶטע צּו ַזיין הָׁ ְמַקבֵּ
ה, אּו ְפֶגעִהיְטן פּון ַאֶלעם ְשֶלעְכט'ס.צּוֶגעִביְנֶדען צּו ִדי ּתֹורָׁ אט ִאים אָׁ אס הָׁ  ן 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? וִ  מֵּ יין אֹויף ִדי טָׁ אְך ִדי ֶקעֶנען וי ַאזֹוי ִמיר ַדאְרְפן ַארֹויְסגֵּ אְכֶגעְשֶלעְפט נָׁ ִמיר ִזיְך ֶדעְרַהאְלְטן אּון ִניְשט ֶוועְרן נָׁ
 ְשֶוועֶרע ִנְסיֹונֹות פּון ִדי ַהייְנִטיֶגע ְשֶוועֶרע ַגאס?

בּועוֹ  ל ֶגעֶווען אּום יֹום טֹוב שָׁ אְבן ְמַקבֵּ ואס ִמיר הָׁ ה וָׁ ייִליֶגע ּתֹורָׁ ֶבער דּוְרְך ִדי הֵּ ת, ֶ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, ייֶען פּוֶנעם ֶנעץ פּון יֵֶּצר  ְּתִהִלים, דָׁ אס ֶוועט ִאים ֶהעְלְפן ִזיְך ַארֹויְסצּוְדרֵּ דָׁ
ַרע.  הָׁ

בּו א אֹויְפ'ן ַגאס", ֶווען ִניְשט ֶדעם יֹום טֹוב שָׁ ף'ס ֶזעֶנען דָׁ אג, ִוויִפיל יֹוסֵּ אס ִאיז ְפַשט "ֶווען ִניְשט ֶדעם טָׁ עֹות ֶווען ִמיר דָׁ
ל ֶגעֶווען ִדי ּת אְבן ְמַקבֵּ א אֹויְפ'ן ַגאס? ִוויִפיל ִאיְדן ֶקעֶנען ִזיְך ֶדען ֶדעְרַהאְלְטן הָׁ ף ַהַצִדיק'ס ֶזעֶנען ֶדען דָׁ ה, ִוויִפיל יֹוסֵּ ֹורָׁ

אְכֶגעְשֶלעְפט נָׁאְך ִדי ְשֶוועֶרע ִנְסיֹונֹות פּון ִדי ַגאס? ף ַהַצִדיק, אּון ִניְשט ֶוועְרן נָׁ  ַאזֹוי ִווי יֹוסֵּ
ֶבער ֶיעְצט ַאז ִמיר אְגן ִמְשַניֹות אּון ְּתִהִלים אֹויְך ֶווען ֶמען ִאיז אֹויף ִדי ַגאס,  אָׁ ה, אּון ֶמען ֶקען זָׁ אְבן ַבאקּוֶמען ִדי ּתֹורָׁ הָׁ

ִקים ִמְשַניֹות אּון ַקאִפיְטֶלעך ְּתִהִלים ואס זֵּ דּוְרְך ֶדעם ֶקען ִזיְך ֶיעֶדער בֹויֶען ַא מֹויֶער ַארּום ִזיְך, ִמיט ִדי ְפרָׁ יי ִהיְטן ִאים , וָׁ
פ פּון ִדי ַאֶלע ְשֶלעְכט'ס.  ִזיֶכער 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  בּועֹות ַאז ֶמען ִאיז ַאז ֶמען הָׁ ייֶען אּום יֹום טֹוב שָׁ ה, ִדי ֶזעְלֶבע ַדאְרף ֶמען ִזיְך אֹויְך ְפרֵּ ֶעְנִדיְגן ִדי ּתֹורָׁ

יי. ה פּון נֵּ ל ַזיין ִדי ּתֹורָׁ ה, ֶמען ִאיז זֹוֶכה צּו ְמַקבֵּ ייְבן ִדי ּתֹורָׁ  זֹוֶכה ָאְנצּוהֵּ
ן אּו תָׁ אל ַפאִסיְרט ַביי ֶרִבי נָׁ אט ַאמָׁ ֶפר ֶעס הָׁ ה צּו ַארֹויְסֶנעֶמען ִדי סֵּ בּועֹות ֶווען ֶער ִאיז ֶגעַגאְנֶגען ְפִתיחָׁ ם 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 ֶזענֶ ָאְנֶגעהוֹ  י ְשלֹומֵּ ה, אּון ַאֶלע ַאְנשֵּ ה, ַאזֹוי ִווי ִשְמַחת ּתֹורָׁ ה ַארּום ִדי ִבימָׁ ֶפר ּתֹורָׁ ר יְבן ַטאְנְצן ִמיט ִדי סֵּ ייֶער ִנְתעֹורֵּ ען זֵּ

ואְרן, אּון ִמיְטֶגעַטאְנְצן ִמיט ִאים.  ֶגעוָׁ
ואס ֶיעֶדער ִאיד ֶקען ָאְנהֵּ  בּועֹות ִאיז ִדי ַצייט וָׁ אט ִניְשט ַווייל שָׁ ה, ֲאִפילּו ֶווער ֶעס הָׁ ל צּו ַזיין ִדי ּתֹורָׁ ייְבן 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()ִשיחוֹ  א"ש חֵּ  ת מֹוַהרָׁ

 

 

 

 

   

ַלת ַהּתֹורָּה  ַקבָּ
 

ען  וֶׁוער פַ  ֱאֹלֶקיךָּ  -ָנאמֶׁ ן ָוואס ָדאס גֵּייט ַארֹויף וֶׁוען עֶׁס גֵּייט שְּ ארְּ
יינְּט ער ָוואס מֵּ טֶׁ שְּ ייבֶׁערְּ ִדיג ִאיז עֶׁס דֶׁער אֵּ ענְּ טֶׁ ש, שְּ טְּ ענְּ ִדי  ָנאר מֶׁ

ט ען צּו ִאים, אּון דֶׁעָמאלְּ ען ָזאל קּומֶׁ ש, ַאז מֶׁ טְּ ענְּ 'ס טֹוָבה פּון מֶׁ
ן,  פְּ עלְּ ֶאֶרץ ִמְצַרִים וֶׁועט עֶׁר הֶׁ אִתיךָּ מֵּ ַאזֹוי ִווי עֶׁס ִאיז  ֲאֶשר הֹוצֵּ

בֶׁעט זֵּי ט גֶׁעַארְּ ן ָדארְּ ן ָהאבְּ ַרִים ָוואס ִדי ִאידְּ יעֶׁר גֶׁעוֶׁוען ִאין ִמצְּ
ה רַ  וֶׁוער, ִביז משֶׁ ט צּו רֶׁ שְּ נְּ גֶׁעלֶׁערְּ ען אּון זֵּיי אֹויסְּ ינּו ִאיז גֶׁעקּומֶׁ ן בֵּ עדְּ

ייבֶׁ  ן צּום אֵּ ִריגְּ ן גֶׁעשְּ ן ָהאבְּ ן, אּון וֶׁוען ִדי ִאידְּ טְּ שְּ ייבֶׁערְּ ן, צּום אֵּ טְּ שְּ ערְּ
ע ִניִסים. רֹויסֶׁ גֶׁעלֵּייזְּט ִמיט גְּ  ָהאט עֶׁר זֵּיי אֹויסְּ

ן אַ  קְּ ִדיג גֶׁעדֶׁענְּ ענְּ טֶׁ ען שְּ ף מֶׁ ַפאר ַדארְּ ז ֲ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 וֶׁו ן אּון מֶׁ פְּ עלְּ ט'ס וֶׁועט עֶׁר הֶׁ ן, אּון דֶׁעָמאלְּ דְּ ען ִזיךְּ וֶׁוענְּ עט מֶׁ
גֵּיין פּון ַאלֶׁע ָצרֹות.  ַארֹויסְּ

רֹו ט(  )ֹזאת ַהּתֹוָרה ִיתְּ

 



 ג
 

יל שָּ   בּועֹותִּתיקּון לֵּ

 המשך בדף ד

ִמיּות ַגש ְ  אֹויְך ַא ִשְמָחה ּבְ
א זָׁאְגט  רָׁ ִחים ס"ח( ִדי ְגמָׁ ַאז ֲאִפילּו ֶעס ִאיז ַא ַמְחלֹוֶקת ְצִוויְשן ֶרִבי )ְפסָׁ

זָׁאל ֶעס ֱאִליֶעֶזר אּון ֶרִבי ְיהֹושַע, ִווי ַאזֹוי ִזיְך צּו ִפיְרן יֹום טֹוב, צּו ֶמען 
ֶכם, ַא ַהאְלב יֹום טֹוב ֶלעְרֶנען אּון ַדאֶוועֶנען  ייְלן ֶחְציֹו ַלה' ְוֶחְציֹו לָׁ צּוטֵּ
ֶכם,  אּון ַא ַהאְלב יֹום טֹוב ֶעְסן אּון ְטִריְנְקן, צּו אֹו ּכּולֹו ַלה' אֹו ּכּולֹו לָׁ

ייבֶ  עְרְשְטן, ֶמען ֶקען ִזיְך אֹויְסֶוועְלן ָאֶדער ַא ַגאְנץ יֹום טֹוב ַפאְרן אֵּ
בּועֹות ִאיז  ֶבער ַביי יֹום טֹוב שָׁ ָאֶדער ַא ַגאְנץ יֹום טֹוב ַפאר ִזיְך, אָׁ
אְלט'ס  ֶיעֶדער מֹוֶדה ַאז ֶמען ַדאְרף אֹויְך ֶעְסן אּון ְטִריְנֶקען, ַווייל ֶדעמָׁ

ה. ייֶבעְרְשֶטער אּוְנז ֶגעֶגעְבן ִדי ּתֹורָׁ אט ֶדער אֵּ  הָׁ

ה ַדאְרף ֶמען פַ  אְבן ִמיר ַבאקּוֶמען ִלְכאֹורָׁ בּועֹות הָׁ יין, אֹויב שָׁ אְרְשטֵּ
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

מֹוֶדה ַאז ֶמען ַדאְרף ֶעְסן אּון ְטִריְנֶקען? נָׁאר  ֶדעם יֹום טֹוב ִאיז ֶיעֶדער
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 צּו טּוהן, ֶעס ַמאְכט ִליְכִטיג פַ  ואס ֶער הָׁ אְרן ֶ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 טֹוב.ֶמען ַדאְרף ִזיְך ְפרֵּ  ג ַזיין ְלכָׁ  ייֶען אּון ִזיְך ִמְתַענֵּ

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 ֶיעֶדע ַצייט, אּון ִאין ֶיעֶדע ַמצָׁ  ב, ֶוועט ִאים ִדי ּתֹורָׁ
יגֹות.  ִאים צּוְבֶרעְנֶגען צּו ִדי ְגֶרעְסֶטע ַמְדרֵּ

בּועֹות( ֶלק ט"ו, ֶעֶרְך שָׁ א"ש חֵּ  )ִשיחֹות מֹוַהרָׁ

*** 

 ִוויל ֶלעְרֶנען ִאידֶיעֶדער 
ְנִדיְגן ִוויל עֶ  ִאידִוויל ֶלעְרֶנען, ֶיעֶדער  ִאידֶדער ֱאֶמת ִאיז, ַאז ֶיעֶדער 

ייִליֶגע  ִרים פּון ִדי הֵּ רּוְך, אּון ַאֶלע ְספָׁ ן עָׁ ְלחָׁ ַגאְנץ ַש"ס, אּון ַגאְנץ שֻׁ
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 

אר ִדי גְ  ייְבט ָאן צּו ֶלעְרֶנען, זָׁאל ֶער שֹוין ֶקעֶנען ְקלָׁ ַלייְך ֶווען ֶער הֵּ
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

אפְ  אְבן ַפאְרְשטָׁ ייט ִאים הָׁ א ֶווען ֶער ֶזעהט ַאז ֶעס גֵּ ילָׁ אפ, ְממֵּ ט ַזיין קָׁ
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

א אט ֲאִפילּו ִניְשט ַאַרייְנֶגעַכאְפט ַאִריֶבער ֶגעַגאְנֶגען ִמיט גָׁ ְרִניְשט, ֶער הָׁ
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 ֶלעְרֶנען אֹויף צּו ֶלעְרֶנען, אֹוי ֶבער ֶער ֶוועט פָׁ ב אָׁ
אט אּוְנז אֹויְסֶגעֶלעְרְנט ואס ֶדער ֶרִבי הָׁ אְגן אֹויף ֶדעם ֶוועג וָׁ , צּו זָׁ

ה אִ  , ֶוועט ֶער ַאַרייְנַכאְפן ַזייֶער ַאַסאְך, אּון ֶער רדֶ סֵּ  ַאן יַאַסאְך ּתֹורָׁ
יין ַא ואס ֶער  זָׁאְגט, ַווייל ֶווען ַא ֶוועט צּום סֹוף אֹויְך ַפאְרְשטֵּ ֶלעס וָׁ

ייט  ִאיד אפ, אּון ֶער ַפאְרְשטֵּ ה, ֶעֶפעְנט ִזיְך אֹויף ַזיין קָׁ זָׁאְגט ַאַסאְך ּתֹורָׁ
 שֹוין ַאֶלעס.

ייִביג ֶלעְרֶנען, ֲאִפילּו  א זָׁאְגט, ַאז ַא ֶמעְנְטש זָׁאל אֵּ רָׁ ַאזֹוי ִווי ִדי ְגמָׁ
ייט ִניְשט אְרִניְשט, אּון ִאין ֶווען ֶער ַפאְרְשטֵּ , אּון ֲאִפילּו ֶער ֶגעֶדעְנְקט גָׁ

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

ייבֶ  ייֶבעְרְשְטן, אּון ֶדער אֵּ ייְדט ִזיְך ִמיט אֵּ ואְרט. ֶיעֶדעעְרְשֶטער ְפרֵּ  וָׁ
ֶדר ֶדֶרְך ַהִלימּוד(  ס סֵּ  )קּוְנְטרֵּ
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דעם גליון יעדע וואך אויף אימעיל, ווי אויך צו אדוועטייזן אינעם גליון  צו באקומען

 Breslevcenter@gmail.com פארבינט אייך צו:
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 הדרן עלך
 ששה סדרי תוספתא!

 

 אן דימען הייבט 
 פערצנטע מחזור אין תוספתא

 

עס איז גרויס די פרייד ביי אלע אנשי שלומינו אז מיטן 
ששה ן מאל אייבערשטנ'ס הילף ענדיגט מען יעצט צום דרייצענט

שבת פרשת נשא הייבט מען אן די , און דעם תוספתאסדרי 
 פערצנטע מחזור אין תוספתא.

שוין גאר אסאך יארן וואס עס איז איינגעפירט ביי אנשי 
שלומינו צו לערנען יעדן טאג א דף גמרא פון תלמוד בבלי און א 
דף פון תלמוד ירושלמי, אזוי ווי עס איז געדרוקט אין די לוח 

 לב.ברס
אין יאר תשנ"ח לפ"ק אינעם יום טוב שבועות, דער טאג וואס 
מיר זענען מקבל די תורה פון דאסניי, האט מוהרא"ש שליט"א 
צוגעלייגט אז מען זאל אויך לערנען יעדן טאג א פרק פון 
תוספתא, און מיט דעם האט מען א גאנצע בי"ת, ב'בלי י'רושלמי 

 ת'וספתא.
ר צו האבן א שיינע בגשמיות זוכט יעדעאז מען זעהט 

געשמאקע גרויסע הויז פאר זיך און פאר די משפחה מיט ישוב 
פון  'סאז א דירה נאה איז איינ)סוכה נ"ז:( הדעת, און אזוי זאגן חז"ל 

וי דארף מרחיבין דעתו של אדם, און אויב אזזענען די זאכן וואס 
כן אז ער זאל האבן א שיינע גוטע הויז דאך א מענטש זיכער זי

בלייבט אויף אייביג, און מיט דאס יענע וועלט, וואס  אויך אויף
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.
מען זעהט ליידער מענטשן וואס עס קען זיי דורכגיין די גאנצע 
זיבעציג יאר און זיי האבן נישט זוכה געווען אפילו איין מאל 
אדורך צו גיין און ענדיגן בבלי ירושלמי תוספתא, און זיי גייען 
אוועק פון די וועלט אן גארנישט, און עס איז א גרויס רחמנות 

רפאר דארף מען האבן שכל און זעהן אויף זייערע נשמות, און דע
אריינצוכאפן צו לערנען יעדן טאג כאטש איין דף בבלי און איין דף 

מיט גרייט מען זיך אן גוטע  ןירושלמי און א פרק תוספתא, או
 שפעזן מיטצונעמען אויף יענע וועלט.

יעצט ווען מען גייט אנהויבן א פרישע מחזור אין לימוד 
טע צייט זיך מיטצוכאפן, און אנהויבן התוספתא, איז די פאסיגס

און נאכדערצו אז  ,צו לערנען יעדן טאג א פרק תוספתאמיטן סדר 
מיר האלטן יעצט ביי קבלת התורה, איז די בעסטע צייט 

 טנצוהייבן א פרישע שיעור אין די הייליגע תורה.
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.
מען יעדע וואך אויף אימעיל, אויב זענט איר מען קען עס באקו

אינטערעסירט צו באקומען יעדע וואך די קונטרס, שיקט אן 
און ער וועט דאס , breslevcenter@gmail.comאימעיל צו 

 באקומען מיטן אייבערשטנ'ס הילף יעדע וואך.
 

 הזה! הבי"ת כבוד יהיה גדול
 

יל שָּ   בּועֹותִּתיקּון לֵּ
 המשך פון דף ג
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ם ְלִמְש ֵני ֵגְרשֹון גַּם ֵהם ְלֵבית נָֹׁשא ֶאת ֹראש בְ  םפְ ֲאֹבתָׁ ׁש "מֹוַהָרא ,ֹחתָׁ
ִליטָ  ט "ׁשְׁ ִביר ֶדעם ָפסּוק לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ ' ן ֵחֶלק א"ִליקּוֵטי מֹוֲהרַ )א ִאיז ַמסְׁ

אְרף ְגֵלייְבן ִאיֶנעם ֵאייֶבעְרְשְט ַאז ( א"ִסיָמן ס זֹוי ִווי אַּ ֶמעְנְטש דַּ זֹוי , ןאַּ אַּ
אְרף אַּ ֶמעְנְטש אֹויְך גְ  יים , ֵלייְבן ִאין ִזיךְ דַּ שּוב בַּ ז ֶער ִאיז אֹויְך חָׁ אַּ

אְבן, ֵאייֶבעְרְשְטן אְרף ִאים הָׁ  ַווייל ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ,ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער דַּ
ׁש טְׁ ן ֶדעם ֶמענְׁ ֶרעכְׁ ף ִדיר ִניׁשְׁ , "ָהאט ִליב צּו צּובְׁ ֶטער ַדארְׁ ׁשְׁ , טֶדער ֵאייֶבערְׁ

ט ִניׁשְׁ ט דּו ִביזְׁט ָגארְׁ ן, ֶווערְׁ ט ֶווערְׁ ִניׁשְׁ ַפאר " פּון ִדיר ֶוועט ׁשֹוין ָגארְׁ ֶדערְׁ
ן ַאז ֶער ִאיז ָיא זֵייֶער ָחׁשּו ן אּון ִוויסְׁ קְׁ ַטארְׁ ף ִזיךְׁ ַא ִאיד ֵזייֶער ׁשְׁ ב ַביים ַדארְׁ

ן טְׁ ׁשְׁ ָוה ָוואס ֶער טּוט, ֵאייֶבערְׁ ִדיגֶ  ,אּון ִמיט ֶיעֶדע ִמצְׁ ט ֶער ַא ֶגעַוואלְׁ ע ַמאכְׁ
ןַנַחת רּו טְׁ ׁשְׁ ן ֵאייֶבערְׁ  .ַח ַפארְׁ

קּוָרב צּו ַא ַצִדיק ֶפעִציֶעל ִדי ָוואס ֶזעֶנען מְׁ ט ֶדער ֶרִבי , אּון סְׁ ִליקּוֵטי )ָזאגְׁ

קּוָרב צּו ַאן ֱאֶמת (ב"ִסיָמן ע' ן ֵחֶלק ב"מֹוֲהרַ  ט 'ַאז ִדי ָוואס ֶזעֶנען מְׁ ן ַצִדיק ַפאלְׁ
לּות ן , אֹויף ֵזיי ַארֹויף ַא ִׁשפְׁ ן ַביי ִזיךְׁ זֵיי ִפילְׁ ֵדי צּו , זֵייֶער ֶגעַפאלְׁ ַווייל כְׁ

ט ַביים ַצִדיק ן ָוואס ֶמען ַבאקּומְׁ ף ֶמען , ַבאקּוֶמען ִדי ַאֶלע גּוֶטע ַזאכְׁ ַדארְׁ
ן ֶוועִריַקייטְׁ ךְׁ ֵגיין ׁשְׁ קְׁ , קֹוֶדם דּורְׁ ַטארְׁ ן זֵיי ִזיךְׁ ֵזייֶער ׁשְׁ פְׁ ַפאר ַדארְׁ ן אּון אּון ֶדערְׁ

ן צ ט ָלאזְׁ ן פּון ַקיין ׁשּום ַזאךְׁ ִזיךְׁ ִניׁשְׁ ֶרעכְׁ  .ּובְׁ
ט ֶדער ָפסּוק ָפאִריֶגע ָוואךְׁ  ַפאר ָזאגְׁ תנָֹׁשא ֶאת ֹראש בְ "ֶדערְׁ ֵהייב  "ֵני ְקהָׁ

ָהתֵנאֹויף ִדי ֶקעפ פּון ִדי בְׁ  ן ַאַסאךְׁ ִחיזּוק, ק ֵזייארְׁ טַ ׁשְׁ , י קְׁ פְׁ ַווייל זֵיי , זֵיי ַדארְׁ
ט צּו ַאַזא ֵהיילִ  ַלאץֶזעֶנען ַאזֹוי ָנאנְׁ ָכן ,יֶגע פְׁ ַפאר , צּו ִדי ֵהייִליֶגע ִמׁשְׁ ֶדערְׁ

ן ָראכְׁ ַחֵזק ַזיין ,ֶזעֶנען זֵיי זֵייֶער צּובְׁ ט זֵיי מְׁ סְׁ ן ַאז דּו ָזאלְׁ פְׁ  .אּון זֵיי ַדארְׁ
ט אֹויךְׁ  ֵני  "ֵני ֵגְרשֹון גַּם ֵהםנָֹׁשא ֶאת ֹראש בְ "ָאֶבער ֶדער ָפסּוק ָזאגְׁ ִדי בְׁ

ׁשֹון זֵיי ֶזעֶנע ָכןֵגרְׁ ט צּום ִמׁשְׁ ן א, ן אֹויךְׁ ָנאנְׁ ֵהייבְׁ ף ֶמען אֹויךְׁ אֹויפְׁ ּון אּון זֵיי ַדארְׁ
ַחֵזק ַזיין ם", מְׁ ם ְלִמְשְפֹחתָׁ ן פּון ָוואֶסעֶרע  ",ְלֵבית ֲאֹבתָׁ ן ִוויסְׁ זֵיי ָזאלְׁ

ַטאֶמען'ָחׁשּוב ָפָחה זֵיי ׁשְׁ ן, ֶע ִמׁשְׁ קְׁ ַטארְׁ ן ִזיךְׁ זֵייֶער ׁשְׁ ט אּון ִני, אּון זֵיי ָזאלְׁ ׁשְׁ
ן ֶרעכְׁ ן פּוֶנעם ֵיֶצר ָהַרע ָוואס ִוויל זֵיי צּובְׁ ָראכְׁ ן אּון צּובְׁ ן צּוַפאלְׁ ָנאר זֵיי , ֶווערְׁ

ן טְׁ ׁשְׁ ן ַאז זֵיי ֶזעֶנען זֵייֶער ָחׁשּוב ַביים ֵאייֶבערְׁ קְׁ ן ֶגעֶדענְׁ  .ָזאלְׁ
 '(א, ָנׂשא, ֹזאת ַהּתֹוָרה)

*** 

ֶרְכךָׁ ה ִהי ,ְוִיְשְמֶרךָׁ ' ְיבָׁ ן אּון ָאפְׁ ׁשְׁ ֶטער ָזאל ִדיר ֶבענְׁטְׁ ׁשְׁ ןֶדער ֵאייֶבערְׁ , טְׁ
ָרׁש  ט ֶדער ֶמדְׁ ָבר ַרָבה י)ָזאגְׁ ָך ה (ה, אַבִמדְׁ ֶטער ָזאל דִ ', יְָׁבֶרכְׁ ׁשְׁ  יר ֶדער ֵאייֶבערְׁ
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ִביְסל ִאיז אֹויְך גּוט  ~  ~ אַּ
 

 

 
 

ט, ַאז ֶרִבי ָנָתן  ֵציילְׁ ִליָט"א ֶדערְׁ מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ
ט ַאז ַפאר ֶער ִאיז ֶגעקּוֶמען צּום  ,ָהאט ֶגעָזאגְׁ

רֹויֶסער  ֶרִבי'ן, ִאיז ֶער אֹויְך ֶגעֶווען ַא גְׁ
ט,  נְׁ ַלייִסיג ֶגעֶלערְׁ ִמיד, ֶער ָהאט ֵזייֶער פְׁ ַמתְׁ
ֶגע ָׁשָעה'ן,  ֶנען ַלאנְׁ ט ֶלערְׁ ֶער ָהאט ֶגעֶקענְׁ

נּוֶמען ֶער  ,ָאֶבער ֶווען ֶער ִאיז ֶגעֶווען ַפארְׁ
ט ֶגעַהאט גֶ  עֶהעִריג ַצייט ִזיְך ָהאט ִניׁשְׁ

ֶנעןעצְׁ זֶ צּואפְׁ רָ ַא ט  ,ן ֶלערְׁ ָהאט ֶער ִניׁשְׁ
נְׁ   .טֶגעֶלערְׁ

 ,ָאֶבער ֶווען ֶער ִאיז ֶגעקּוֶמען צּום ֶרִבי'ן
ט ַאז  נְׁ ֶגעֶלערְׁ ָהאט ִאים ֶדער ֶרִבי אֹויסְׁ

ל ִאיז אֹויְך גּוט" ט  ,"ַאִביסְׁ אֹויב ֶקען ֶמען ֶיעצְׁ
ׁש  ֶנען ָכאטְׁ ֶנען ַאַסאְך, ָזאל ֶמען ֶלערְׁ ט ֶלערְׁ ִניׁשְׁ
ן  צְׁ ַגאנְׁ ל, אּון ָדאס ָהאט ִאים ִאינְׁ ַאִביסְׁ
ן, ַווייל אֹויף ֶדעם ֶוועג,  ט ֶדעם ֶלעבְׁ ֶגעטֹויׁשְׁ
ט ֶגעַהאט ַקיין ַצייט  ֲאִפילּו ֶווען ֶער ָהאט ִניׁשְׁ

ֶנען ֶגעֶהעִריג, הָ  ׁש צּו ֶלערְׁ אט ֶער ָכאטְׁ
ל, ִוויִפיל ֶער ָהאט ָיא  ט ַאִביסְׁ נְׁ ֶגעֶלערְׁ

ט.  ֶגעֶקענְׁ

ׁש ֶקען אֹויְך ִדי ֵעָצה ן אּו טְׁ ן ֶיעֶדער ֶמענְׁ ִניצְׁ
ן. ן, אֹויף ֵזייֶער ַאַסאְך ֶוועגְׁ  ִאין ֶלעבְׁ

יים ֶלעְרֶנען  ב ַּ
ִליְך ַאז ַא  ט ֶמעגְׁ ַעט ִניׁשְׁ ׁש ֶעס ִאיז ִכמְׁ טְׁ ֶמענְׁ

ֶנען ָאן ֶדעם, ַווייל  ִליַח ַזיין ִאין ֶלערְׁ ָזאל ַמצְׁ
ׁש  טְׁ ט ִזיְך ַביי ַא ֶמענְׁ ן ָטאג ַמאכְׁ ַעט ֶיעדְׁ ִכמְׁ

בּוִליםׁשְׁ  ֶגען אּון ִבלְׁ  ,ָצרֹות אּון ִיסּוִרים, ֶטערּונְׁ
ן,  ֶדעֶרע ַזאכְׁ נּוֶמען ִמיט ַאנְׁ ָאֶדער ֶער ִאיז ַפארְׁ

רֹויֶסע ִׁשיעּוִרים אּון אֹויב ֶער ָהאט נָ  אר גְׁ
ֶנען. ט ֶקעֶנען ֶלערְׁ  ֶוועט ֶער ֶעס ִניׁשְׁ

ט ַאז  עןמֶ ָאֶבער ֶווען  ל ִאיז ֵווייסְׁ "ַאִביסְׁ
ן ִמיט ַא  עןמֶ  טֶווע אֹויְך גּוט", ַמאכְׁ ָאפְׁ

ַקייט: "ֲאִפילּו ִאיְך ִבין ֵזייֶער  ַטארְׁ ׁשְׁ
ֶנען,  ט ֶלערְׁ ט ִניׁשְׁ נּוֶמען, אּון ִאיְך ֶקען ֶיעצְׁ ַפארְׁ

ן ָנאר ֵאיין ַכאפְׁ  ָפסּוק  ֶוועל ִאיְך ָאֶבער ַאַריינְׁ
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א"ש רָׁ  ִשיחֹות מֹוהַּ
ן גּום, ָדאס ֶקען ִאיְך ָדאְך חּוָמׁש ַרִׁש"י ִמיטְׁ ָיא  ַתרְׁ

ֶדעם אֹויב  ן", אּון ָנאכְׁ ַכאפְׁ ַאַריין  עןמֶ  טַכאפְׁ  ןֶקע עןמֶ ַאַריינְׁ
ִדיגְׁ  עןמֶ ָנאְך ַא ָפסּוק אּון ָנאְך ַא ָפסּוק, ִביז  ֶצע ֶענְׁ ט ַא ַגאנְׁ

גּום, אּון ֲאִפילּו אֹויב  ן ַתרְׁ ָׁשה חּוָמׁש ַרִׁש"י ִמיטְׁ  עןמֶ ַפרְׁ
ַלייבְׁ  ֵרייֶען  עןמֶ ף ַדארְׁ ֵאיין ָפסּוק, ַביי ָנאר  טבְׁ ִזיְך אֹויְך ֵזייֶער פְׁ

ל ִאיז אֹויְך גּוט".  ַווייל "ַאִביסְׁ

ַניֹות, ֲאִפילּו ֶווען  ֶבע ִאיז ִמיט ִמׁשְׁ ֵזייֶער  יזאִ  עןמֶ אּון ִדי ֶזעלְׁ
נּוֶמען, ַכאפְׁ  ׁש אֵ  עןמֶ  טָטרּוד אּון ַפארְׁ ָנה, ייַאַריין ָכאטְׁ ן ִמׁשְׁ

ֶדעם ָהא  עןמֶ  ט, אּון רֹוב ָמאל ֶוועָדאְך ָיא ַצייט עןמֶ  טַפארְׁ
ן ַביי ֶדעם,  ַלייבְׁ ט בְׁ ן ָנאְך ַא ֶווע עןמֶ ִניׁשְׁ ַכאפְׁ ט ׁשֹוין ַאַריינְׁ

ֵוויי  ֶצע ֵפֶרק, אּון ַאָמאל צְׁ ָנה, ִביז ַא ַגאנְׁ ָנה אּון ָנאְך ַא ִמׁשְׁ ִמׁשְׁ
ָמָרא ֲאִפילּו נָ  ֶבע ִאיז ַביי גְׁ ָרִקים אֹויְך, אּון ִדי ֶזעלְׁ ֵריי פְׁ אר דְׁ

ֻלָחן ָערּוְך,  ַאָפאר ׁשּורֹות ִאיז אֹויְך ָחׁשּוב, אּון ַאזֹוי אֹויְך ַביי ׁשְׁ
ן, אּון ַאזֹוי  טְׁ ׁשְׁ ִעיף ִאיז אֹויְך ָחׁשּוב ַביים ֵאייֶבערְׁ ֲאִפילּו ֵאיין סְׁ

 ַביי ַאֶלע ִלימּוִדים.

עְטן א ְרב ֶ דֹות יד  ֹויְסאַּ  מ 
ט גּוט ַאַריין ִאין  ל ִאיז אֹויְך ֶווער ֶעס ֶנעמְׁ ָקאפ ַאז "ַאִביסְׁ

ן ַזייֶנע ִמדֹות אֹויף ַא  ֶבעטְׁ ַארְׁ גּוט" ֶקען ִזיְך ַאזֹוי אֹויְך אֹויסְׁ
ֶגע ֶוועג, ַווייל ֶדער ֱאֶמת ִאיז ַאז ֶיעֶדער ִאיד ִוויל ַזיין  ִרינְׁ גְׁ
ן  ֵטיין צּו ָהאבְׁ ט ַבאׁשְׁ ט ֶגעֶקענְׁ ִליְך, ֶיעֶדער ָוואלְׁ וואֹויל אּון ֶערְׁ

ט ַאזֹויִפיל גּוטֶ  רּוִבירְׁ ע ִמדֹות, ָנאר ַאזֹוי ִווי ֶמען ָהאט ׁשֹוין פְׁ
ן ִדי ִמדֹות, אּון ֶמען ָהאט ֶגעֶזעהן ַאז  ֶבעטְׁ צּוַארְׁ ָמאל ִזיְך אֹויסְׁ
ן אֹויף: "ִאיְך ֶוועל  צְׁ ַגאנְׁ ט ֶמען ִאינְׁ ַפאר ִגיבְׁ ט, ֶדערְׁ ֶעס ֵגייט ִניׁשְׁ

ט ַזיין, אִ  ׁש ִניׁשְׁ טְׁ רּוִביר ׁשֹוין ַקיין ֶמענְׁ יְך ֶזעה ָדאְך ַאז ִאיְך פְׁ
ט".  ַאזֹויִפיל ָמאל אּון ֶעס ֵגייט ִמיר ִניׁשְׁ

ל ִאיז אֹויְך גּוט", ֲאִפילּו  ט ֶמען ָאֶבער ַאז "ַאִביסְׁ אֹויב ֵווייסְׁ
ן, טּוזִ  ןֶקעֶמען  צְׁ ַגאנְׁ ן ִאינְׁ ֶבעטְׁ ַארְׁ ט אֹויסְׁ  ׁשאטְׁ כָ  ֶמעןט יְך ִניׁשְׁ

רּוִבירְׁ יָ  ןֶקעֶמען ִוויִפיל  ן  ֶמעןט א, ֵאיין ִמינּוט פְׁ טְׁ ַראכְׁ צּו טְׁ
ט  ָמאל ַהאלְׁ ן, ֵאיינְׁ טְׁ ׁשְׁ ן ֶמען פּוֶנעם ֵאייֶבערְׁ ִזיְך צּוִריק פּון קּוקְׁ
ט  ָמאל ַהאלְׁ ט, ֵאיינְׁ ִזיְך צּוִריק פּון ַכַעס ֶמען ִווי ֶמען ָטאר ִניׁשְׁ

ט אֹויף, אּון ַאזֹוי ַביי ַאֶלע ִמדֹות אּון  טֶרעגְׁ ֶמען  ִזיְך ִניׁשְׁ
ֶטע  ֶלעכְׁ ן, ׁשְׁ ַהייטְׁ ט ִזיְך ָנאר ֶגעוואֹוינְׁ  ֲאִפילּו ֶווען ֶמען ַהאלְׁ

 

ָמאל צּוִריק ִאיז ֶעס אֹויְך ֵזייֶער ָחׁשּוב ַביים ֵאי ן, ָאֶבער ֶעס בְׁ ֵאיינְׁ טְׁ ׁשְׁ ט ַאַסאְך, אּון ִמיט ִדי בְׁ יילַ יֶבערְׁ ל ֶווערְׁ ט ַביי ֶדעם, פּון ַאִביסְׁ ט ִניׁשְׁ
ט  ִליְך.ִזיְך צּו, ֶמען ַצייט ֶגעוואֹוינְׁ ן גּוֶטע ִמדֹות, אּון צּו ַזיין וואֹויל אּון ֶערְׁ  צּו ָהאבְׁ

ְמָחה  ש 
ן ִדי ֵעָצה  ק ִניצְׁ ַטארְׁ ָחה ֶקען ֶמען אֹויְך ֵזייֶער ׁשְׁ ט ַזיין ַא ז ַאַביי ִדי ִמָדה פּון ִשמְׁ ל ִאיז אֹויְך גּוט", ַווייל ֶווער ִוויל ֶדען ִניׁשְׁ "ַאִביסְׁ

ׁש? ָנאר ַא ֶמענְׁ  טְׁ ֵרייִליֶכער ֶמענְׁ ֵרייִליְך, ָאֶבער פְׁ ִליְך ַאז ֶער ָזאל ַזיין פְׁ ט ֶמעגְׁ ֶכע ָצרֹות אּון ִיסּוִרים, ַאז ֶעס ִאיז ִניׁשְׁ ְך ַאֶזעלְׁ ׁש ֵגייט דּורְׁ טְׁ
ט ִדי ֵעָצה  ל ִאיז אֹויְך גּוטז ַאֶווען ֶמען ִניצְׁ ן ֵאיַפאר ", ַאִביסְׁ ֵרייִליְך, ִאיְך ֶוועל ֶגעבְׁ ן ֵאיין ִמינּוט ֶוועל ִאיְך ַזיין פְׁ ֵווייטְׁ ל ַפאר ַא צְׁ ֵמייכְׁ ין ׁשְׁ

ן ִאיד ֵווייטְׁ ט ַפאר ַא צְׁ ן ֵאיין גּוט ָווארְׁ ֵרייִליְך ַא "ִאיד, ִאיְך ֶוועל ָזאגְׁ ט פְׁ ל ִביז ֶמען ֶווערְׁ ל אּון ָנאְך ַאִביסְׁ ט צּו ָנאְך ַאִביסְׁ , ַאזֹוי קּומְׁ
ן ָטאג. צְׁ  ַגאנְׁ

 ְצָדָקה
ֶפעִציֶעל  ט ַאאּון סְׁ ָדָקה, ֶווען ֶעס קּומְׁ ָוה פּון צְׁ ן ִדי ֵעָצה, ַביי ִדי ִמצְׁ ץ, ֶער ָהאט  ןֶקען ֶמען ִניצְׁ ט ִזיְך אֹויס ָדאס ַהארְׁ ָאִריַמאן, ֶער ֶרעדְׁ

ט ָנאְך ֶווען ֶער ַדא ן, אּון ֶווער ֶרעדְׁ ן ֶלעבְׁ ִליכְׁ 'ן ָטאג ֶטעגְׁ ט אֹויפְׁ ט ַקיין ֶלֶחם ֶלֱאֹכל, ֶער ָהאט ִניׁשְׁ ט ִניׁשְׁ ט ֶער ִניׁשְׁ ן, ֵווייסְׁ ף ֲחתּוָנה ַמאכְׁ רְׁ
ט. ן ֶנעֶמען ֶעֶפעס ֶגעלְׁ צּוֵהייבְׁ  ִווי ָאנְׁ

ט ַבאנּוֶמען ֶיעֶדע ץ ֶווערְׁ ט צּו ִזיְך: "ַפאר ַאַזא ָחׁשּוֶבע ָאִרי ,ִאיִדיׁש ַהארְׁ ַראכְׁ ׁש טְׁ טְׁ ן כָ אּון ַא ֶמענְׁ ף ִאיְך ֶגעבְׁ ט  ׁשאטְׁ ַמאן ַדארְׁ ֶדערְׁ הּונְׁ
ַמֲעֶשה ֶקען ָדאֶלער!" אָ  ן ַאזֹוי ִפיל, ֶמען ֶבער לְׁ ט ֶגעבְׁ ַפאר  יזאִ ֶמען ָדאְך ִניׁשְׁ ֶטער עֹוֶׁשר, אּון ֶדערְׁ ֶרעסְׁ ט ֶדער גְׁ ס אֹויְך ִניׁשְׁ ָדאְך ַאֵליינְׁ

ט  ט.ֶמען ִׁשיקְׁ ִניׁשְׁ  ַאֶוועק ֶדעם ָאִריַמאן ִמיט ָגארְׁ
 

 גהמשך בדף 

   

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ט ן ִמיט ֶגעלְׁ ׁשְׁ טְׁ ָבר ַרָבה יב), ֶבענְׁ ֶרךָ , (ג, ַבִמדְׁ מְׁ ִישְׁ ן פּון , וְׁ ִהיטְׁ אּון ָאפְׁ
 .ִקיןַמִזי

 

ִליטָ "מֹוַהָרא ט "ׁש ׁשְׁ ִביר לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ ִליקּוֵטי )א ִאיז ָדאס ַמסְׁ

ט( ח"ִסיָמן ס' ֵחֶלק א ן"מֹוֲהרַ  פְׁ ט ֶיעֶדער ִאיד ֶגעַדארְׁ  ַאז ֶבֱאֶמת ָוואלְׁ
ט ן ֶגעלְׁ ֶטע ִמָדה ָוואס ָדאס ֶנ, ָהאבְׁ ֶלעכְׁ ט ָנאר ֶעס ִאיז ָדא ֵאיין ׁשְׁ עמְׁ

ׁשַאֶוועק ִדי  טְׁ ט פּוֶנעם ֶמענְׁ ֶווער ָפטּור צ, ֶגעלְׁ ּו אּון ֶעס ִאיז ֵזייֶער ׁשְׁ
ן פּון ִדי ִמָדה ךְׁ ֶדעם ֶוועט מֶ , ֶווערְׁ ט ַאז דּורְׁ ען ֲאִפילּו ֶווען ֶמען ֵווייסְׁ

ן ִלירְׁ ט ַפארְׁ ַגֵבר זַ , ֶגעלְׁ ט ִמתְׁ ץ ִניׁשְׁ יין ֶקען ֶמען ִזיךְׁ ָאֶבער ָנאךְׁ ַאלְׁ
 .ֶדערֹויף

ֶלע ֶטע ִמָדה ִאיז אּון ִדי ׁשְׁ ט קּוֶמען פּו", ַכַעס"כְׁ ן ַווייל ַכַעס אּון ֶגעלְׁ
ַלאץ ֶבע פְׁ ט ִאין ַכַעס, ִדי ֶזעלְׁ ט ִזיךְׁ , אּון ֶווען ֶמען ֶווערְׁ ֶמען ֶרעגְׁ

ט, אֹויף ט ֶמען ִדי ֶגעלְׁ ִלירְׁ ךְׁ ֶדעם ַפארְׁ ע , דּורְׁ רַּ ֶווען ֶדער ֵיֶצר הָׁ
אְפקּומֶ  רָׁ אְרף ֶיעְצט אַּ ז ֶעס דַּ עֹות פּון ֶגעְלט ֶזעהט אַּ ְשפָׁ ען הַּ

אר אַּ ֶמעְנְטש עַּ , פַּ יֹון פּון כַּ , סְשֶטעְלט ֶער ִאים אּוְנֶטער אַּ ִנסָׁ
דּוְרךְ  אְלט אַּ , ֶער ֶוועְרט ֶגעֶרעְגט, אּון אֹויב ֶדער ֶמעְנְטש פַּ

אְרִליְרט ֶער זַּיין ֶגעְלט  .פַּ

ט  ט ֶגעֶרעגְׁ ׁש ֶווערְׁ טְׁ ט ֶער ַווייל ִמיט ֶדעם ָוואס ַא ֶמענְׁ ַבאַׁשאפְׁ
ֶטע ַמִזיִקים ֶלעכְׁ ן ַז, ׁשְׁ ן ָׁשאדְׁ ַצֵער אּון ַמאכְׁ יין ָוואס זֵיי ֶזעֶנען ִאים מְׁ

ט  .ֶגעלְׁ
ַׁשט ִאין ָפסּוק  ֶרְכךָׁ ה"ָדאס ִאיז פְׁ מֹון' ְיבָׁ ֶטער "ְבמָׁ ׁשְׁ  ֶדער ֵאייֶבערְׁ

ט ן ִמיט ֶגעלְׁ ׁשְׁ טְׁ ט ָנאךְׁ אֹויס , ֶוועט ִדיר ֶבענְׁ ָאֶבער ֶעס ֶפעלְׁ
ִזיִקיןוְ " מַּ ן פ "ִיְשְמֶרךָׁ ִמן הַּ ִהיטְׁ ֶטער ָזאל ִדיר ָאפְׁ ׁשְׁ ּון ֶדער ֵאייֶבערְׁ

ן פּון ַכַעס ן ַבאַׁשאפְׁ ט , ִדי ַמִזיִקים ָוואס ֶווערְׁ ַאז ֶמען ָזאל ִזיךְׁ ִניׁשְׁ
ן ֶרעגְׁ ט, אֹויפְׁ ן ַאַסאךְׁ ֶגעלְׁ  .ַאזֹוי ֶוועט ֶמען ָהאבְׁ

 '(ֹזאת ַהּתֹוָרה ָנׂשא ג)
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בֹות  ִמיֵלי ְדאָׁ
בֹות  ֶפעְרל ֶוועְרֶטער אֹויף ִפְרֵקי אָׁ

~~~ 

ָנב'ֶעֶנען יי ֶדעם ֶמעג ֶמען גַּ  ב ַּ

*** 
 

יז אֹויְך גו ט יְסל א  ב    אַּ

 

א"ש רָׁ  ִשיחֹות מֹוהַּ
ט ַאז רֹויֶסער ָטעּות, ֶווער ָזאגְׁ ן  ָאֶבער ָדאס ִאיז ַא גְׁ ט ִאים ֶגעבְׁ סְׁ פְׁ דּו ַדארְׁ

ט ָיא ֲאִפילּו ַא ָדאֶלער, ַא קְׁ  דּוִאים ִוויִפיל  עבגֶ ַאזֹויִפיל?  סְׁ ער, אּון ֲאִפילּו ואדֶ וָ ֶקענְׁ
ָיאן  ן ַא ִמילְׁ ט ִאים ֶגעֶגעבְׁ סְׁ ַא ֶפעִני, אּון ֶעס ָזאל ַזיין ַביי ִדיר ָחׁשּוב ַאזֹוי ִווי דּו ָוואלְׁ

ָדָקה, ַאזֹוי ִווי ֶדער ַווייל דּו ָהאסְׁ  ָדאֶלער! ָוה פּון צְׁ ַקֵיים ֶגעֶווען ִדי ִמצְׁ ט מְׁ
ן. ֶטער ָהאט ֶגעֵהייסְׁ ׁשְׁ  ֵאייֶבערְׁ

ן ַקיין ֵאיין ָאִריַמאן ִמיט  ,צּו ִזיְך טֶגעֹוואֹוינְׁ ֶמען אּון ַאז  צּוִׁשיקְׁ ט ַאֶוועקְׁ ִניׁשְׁ
ט, ִניׁשְׁ ל, ֲאִפילּו ָנאר ָגא ָגארְׁ ן ֵאייֶנעם ַאִביסְׁ ן ַפאר ֶיעדְׁ כּום, ָנאר ֶגעבְׁ ֵלייֶנע סְׁ ר ַא קְׁ

ץ ֶמער ֶמען  טֶווע ן ַאלְׁ ָדָקה, אּון ֶגעבְׁ ָוה פּון צְׁ ֶלעְך צּוֶגעֹוואֹויֶנען צּו ִדי ִמצְׁ ִזיְך צּוִביסְׁ
 אּון ֶמער.

ט ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ֶדע ןאּו גְׁ ֶרענְׁ ָרׁש בְׁ ַגם פּון ֹקַרח, ַאזֹוי ִווי ֶדער ֶמדְׁ )ֵעי' ַרִׁש"י ר פְׁ

ָבר טז, ב( ב'ט  ַבִמדְׁ ֶגעטּוהן ַא ַטִלית ָוואס ִאיז ֶגעֶווען ֶגע'ַפארְׁ ַאז ֹקַרח ָהאט ִזיְך ָאנְׁ
ט פּון מֶׁשה ַרֵבינּו: "ֶדער  ֶרעגְׁ ֵכֶלת, אּון ֶער ָהאט ֶגעפְׁ ן ִמיט תְׁ צְׁ ַגאנְׁ ף ִאינְׁ ַטִלית ַדארְׁ

ט  ט ַאז ָיא, ָהאט ֶער חֹוֶזק ֶגעַמאכְׁ ֶפערְׁ טְׁ ן ִציִצית?", ֶווען מֶׁשה ַרֵבינּו ָהאט ֶגעֶענְׁ ָהאבְׁ
ֶצע ַטִלית,  ֵכֶלת ַפֶטר'ט ַא ַגאנְׁ ֶדעֶלע פּון תְׁ ֵלייֶנע ֶבענְׁ ט: "אֹויב ַא קְׁ פּון ִאים אּון ֶגעָזאגְׁ

ן  צְׁ ַגאנְׁ ף ַא ַטִלית ָוואס ִאיז ִאינְׁ ֵכֶלת ִזיֶכער ַזיין ָפטּור פּון ִציִציתַדארְׁ , אֹויְך ָהאט "תְׁ
ן ַא  ף ָהאבְׁ ָפִרים ַדארְׁ ט פּון מֶׁשה ַרֵבינּו: "ַא הֹויז ָוואס ִאיז ִפיל ִמיט סְׁ ֶרעגְׁ ֶער ֶגעפְׁ

ן ִטיר? זּוָזה אֹויפְׁ ט ַאז ָיא, ָהאט ֶער חֹוֶזק  "מְׁ אּון ֶווען מֶׁשה ַרֵבינּו ָהאט ֶגעָזאגְׁ
ט פּו ֵוויי ֶגעַמאכְׁ זּוָזה ָוואס ָהאט ָנאר צְׁ ֵלייֶנע מְׁ ט: "אֹויב ַא קְׁ ן מֶׁשה ַרֵבינּו אּון ֶגעָזאגְׁ

ט  ֶגעִפילְׁ ֶצע הֹויז, ִאיז ִזיֶכער ַאז ֶווען ַא הֹויז ִאיז ָאנְׁ ִׁשיֹות ַפֶטר'ט ַא ַגאנְׁ ֵלייֶנע ַפרְׁ קְׁ
זּוָזה!", ָפִרים ִאיז ֶעס ָפטּור פּון מְׁ  ִמיט סְׁ

ֵלייֶנע  ַטאֶנען ִוויַאזֹוי ַא קְׁ ׁשְׁ ט ַפארְׁ ַגם פּון ֹקַרח, ֶער ָהאט ִניׁשְׁ ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ִדי פְׁ
ֶצע  זּוָזה ֶקען ַפֶטר'ן ַא ַגאנְׁ ֵלייֶנע מְׁ ֶצע ַטִלית, ָאֶדער ַאז ַא קְׁ 'ן ַא ַגאנְׁ ל ֶקען ַפֶטרְׁ דְׁ ֶבענְׁ

ט ַאז ָנאר ֶווע ן הֹויז, ֶער ָהאט ֶגעִפיהלְׁ ִפילְׁ ן, ֶער ֶוועט ָאנְׁ רֹויֶסע ַזאכְׁ ן ֶער ֶוועט טּוהן גְׁ
ֵכֶלת,  ן פּון תְׁ צְׁ ַגאנְׁ ן ַא ַטִלית ִאינְׁ ָפִרים, ָאֶדער ֶער ֶוועט ַמאכְׁ טּוב ִמיט סְׁ ֶצע ׁשְׁ ַא ַגאנְׁ

ֶגעטּוהן. ס ָהאט ֶער ֶעֶפעס אֹויפְׁ  ָנאר ֶדעָמאלְׁ

ט ַאזֹוי ן ִאיז ֵזייֶער ָחׁשּוב , ָאֶבער ֶדער ֱאֶמת ִאיז ָדאְך ִזיֶכער ִניׁשְׁ טְׁ ׁשְׁ ַביים ֵאייֶבערְׁ
ֵרייֶען ִמיט ֶיעֶדע  ף ִזיְך ֵזייֶער פְׁ ָוה ָוואס ַא ִאיד טּוט, אּון ֶמען ַדארְׁ ֵלייֶנע ִמצְׁ ֶיעֶדע קְׁ

ן, טְׁ ׁשְׁ ן ֵאייֶבערְׁ ֵלייִניַקייט ָוואס ֶמען ִאיז זֹוֶכה צּו טּוהן ַפארְׁ ֶוועט ִזיְך ֶמען אּון ַאז  קְׁ
ֵרייֶען ִמי ל ִאיז אֹויְך גּוט", ֶוועט פּון פְׁ ן ַאז "ַאִביסְׁ ֵלייִניַקייט, ֶמען ֶוועט ִוויסְׁ ט ֶיעֶדע קְׁ

ִליֶכער ִאיד. ן ַאן ֱאֶמת'ֶער ֶערְׁ ן ַאַסאְך, אּון ֶמען ֶוועט זֹוֶכה ַזיין צּו ֶווערְׁ ל ֶווערְׁ  ַאִביסְׁ

ׁש ִאיז  טְׁ ָוואס ַא ֶמענְׁ ֶלעם ַפארְׁ ָראבְׁ ַווייט פּוֶנעם ָדאס ִאיז ֶדער ִעיָקר פְׁ
ֵלימּות, ֶעס ָזאל ַזיין  ט ַאז ֶמען מּוז טּוהן ַאֶלעס ִבׁשְׁ ן, ַווייל ֶמען ֵמיינְׁ טְׁ ׁשְׁ ֵאייֶבערְׁ
ן, אֹויב  ֶטער ַהָנָאה ָהאבְׁ ׁשְׁ ט גּוט, אּון ָנאר ַאזֹוי ֶוועט ֶדער ֵאייֶבערְׁ ָראֶצענְׁ ט פְׁ ֶדערְׁ הּונְׁ

ל, ֶמען ָאֶבער ֶקען  ט טּוהן.ֶמען  טֶוועֶעס טּוהן ָנאר ַאִביסְׁ ן ִניׁשְׁ צְׁ ַגאנְׁ  ֶעס ׁשֹוין ִאינְׁ

ִליַח,  ן ַאז ֶיעֶנער ִאיז ֶמער ַמצְׁ ֵווייטְׁ ט ָנאְך אֹויב ֶמען ֶזעהט ַביי ַא צְׁ אּון ֶווער ֶרעדְׁ
ן גּוט אּון ֵפיין, אּון  ן ַזאכְׁ ִפירְׁ ן, ָדאס  רעֶ ֶיעֶנער ֶקען ָיא אֹויסְׁ ִפירְׁ ט אֹויסְׁ ֶקען ֶעס ִניׁשְׁ

רֶ  ט צּובְׁ ִניׁשְׁ ט ַאז ֶמען ָזאל ֶמער ָגארְׁ ׁש, אּון ָדאס ַמאכְׁ טְׁ ק ַא ֶמענְׁ ַטארְׁ ט ֵזייֶער ׁשְׁ עכְׁ
ל ָוואס ֶמען ֶקען ָיא. ן טּוהן ֶמער, ֲאִפילּו ִדי ִביסְׁ  ִווילְׁ

ט ַקיין ַמאִׁשין, ֶער ֶקען ָנאר טּוהן  ׁש ִאיז ִניׁשְׁ טְׁ אּון ֶדער ֱאֶמת ִאיז, ַאז ַא ֶמענְׁ
ן ִאים, ִוויִפיל ַזייֶנע כוֹ  לֹויבְׁ ן אֹויף חֹות ֶערְׁ ט קּוקְׁ ׁש ִניׁשְׁ טְׁ ף ַא ֶמענְׁ ַפאר ַדארְׁ אּון ֶדערְׁ

ן, לֹויט  ֵקייטְׁ ִליכְׁ ן ַמָצב, לֹויט ַזייֶנע ֶמעגְׁ ן, ָנאר ֶזעהן לֹויט ִדי ַצייט, לֹויטְׁ ֵווייטְׁ ַא צְׁ
ף בַ  ֵלייִניַקייט, אּון ֶעס ַדארְׁ ן ֲאִפילּו ָנאר ַא קְׁ רּוִבירְׁ יי ִאים ַזיין ֵזייֶער ֶדעם ָזאל ֶער פְׁ

ן, ן'ס ִווילְׁ טְׁ ׁשְׁ ֲאִפילּו ֶער  ָחׁשּוב, ַווייל ֶער ָהאט זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו טּוהן ֶדעם ֵאייֶבערְׁ
ט. ִליְך ַאזֹוי ִווי ֶער ָהאט ֶגעָוואלְׁ טְׁ קְׁ ֵלימּות, פּונְׁ ט טּוהן ִבׁשְׁ ט ֶגעֶקענְׁ  ָהאט ֶעס ִניׁשְׁ

ׁש נֶ וֶ  טְׁ ט ַאַריין ִאין ָקאפוען ַא ֶמענְׁ ט ִניׁשְׁ ל ִאיז אֹויְך גּוט" עמְׁ ִדיָעה ַאז "ַאִביסְׁ  ,ִדי יְׁ
ִליֶכע ִליְך צּו ַזיין ַאן ֶערְׁ ט ֶמעגְׁ ט ֶמער ִוויִפיל ֶער ֶקען,  רִאיז ִניׁשְׁ רּוִבירְׁ ִאיד, ַווייל ֶער פְׁ

ט ַאֶלעס צּוַזאם, אּון ֶער טּוט  ט, ֶדער ִעיָקר ִאיז ָנאר ִזיְך ִאין צּום סֹוף ַפאלְׁ ִניׁשְׁ ָגארְׁ
ֵלייִניַקייט, ִמיט ֶיעֶדע גּוֶטע ַזאְך ָוואס ֶמען טּוט ָיא, אּון  ַחי' צּו ַזיין ִמיט ֶיעֶדע קְׁ מְׁ

ִליֶכע ִאיד.  ָנאר ַאזֹוי ִאיז ֶמען זֹוֶכה צּו ַזיין ַאן ֶערְׁ
ַעט )  ם(מצּווח"ז ֶעֶרְך צּוִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ח"ב ֶעֶרְך מְׁ
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ע וואך אויף אימעיל, ווי אויך צו אדוועטייזן אינעם גליון צו באקומען דעם גליון יעד

 Breslevcenter@gmail.com פארבינט אייך צו:
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 אויך קען מען מיטהאלטן
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 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 ו"יה עקב פישי ה"ומ
 מתלמידי ישבתינו הק'

 

 למזל טוב חתונההשמחת  ייןזצו 
 

אייבערשטער זאל העלפן אז עס  דער
עדי  א קשר של קימא און א בניןזאל זיין 

 עד דורות ישרים ומבורכים, אמן
 

 

 

 

 

 ~ מוסדותינו הק' ס אינערהאלבנייע ~
 

 

 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.
נעם צו שבועות ביינאכט זענען זיך אלע בחורים צוזאמגעקומען אינאיי

 יגעלערנט זיינע שיעורים, אזו דערזאגן תיקון ליל שבועות, קודם האט זיך יע
ווי מוהרא"ש זאגט אז שבועות ביינאכט זאל מען לערנען אביסל פון יעדע 
לימוד וואס מען וויל לערנען במשך די יאר, און דאס איז א סגולה אז מען 

 ורים.זאל טאקע זוכה זיין צו לערנען א גאנץ יאר די שיע
נעם געזאגט הויך די תיקון ליל שבועות מיט דערנאך האט מען אינאיי

גרויס התעוררות און געשמאק, אינצווישן האט מען אויך געזונגען ווארימע 
ע נאכט אז מען ניגונים, זיך אויסבעטענדיג ביים אייבערשטן אין די הייליג

ן, צו זוכה זיין צו קבל זיין די תורה ווי עס דארף צו זיימזאל זוכה זיין צו 
 לערנען און צו מקיים זיין די תורה.

נאנט צום עלות, נאכן פארענדיגן דעם תיקון, האט מען זיך ארויסגעלאזט 
תו, אז ר בנו מכל העמים ונתן לנו את תוראין א פייערדיגן טאנץ, אשר בח

 מיר האבן זוכה געווען צו זיין פונעם אייבערשטנ'ס אויסדערוועלטע פאלק.
די מקוה האט מען זיך געשטעלט דאווענען כותיקין, א שיינע נאך 

ווארימע דאווענען נאכגעפאלגט מיט די הייליגע פיוט אקדמות און קבלת 
 התורה.

לט אין די לופט די דערהויבנקייט פון די הייליגע העס האט זיך געפי
 מאמענטען, ווען מען האט זוכה געווען פון פריש מקבל צו זיין די תורה.

 ין כן תהווין בהנהו חבורתא!קבוע
*** 

 ן אן אייניקל פון מוהרא"ש שליט"אחתונה פו
 זונטאג דיגןנדעם קומע

דעם קומענדיגן זונטאג וועט פארקומען די חתונה פון אן אייניקל פון 
ערן שליט"א בן ברוך שטפון הרה"ג מו"ה א טאכטער  ,מוהרא"ש שליט"א

, חדב"ן כ"ק מרן מוהרא"ש הרה"צ ר' מאיר שטערן אבדק"ק מירון יע"א
 שליט"א.

ל פון עטרת חי' שרה אין אדי חתונה וועט זיין זונטאג נאכט אין די ז
צום טאנצן, אנשי שלומינו צוזאם אזוי ווי געווענטליך קומען זיך  און ,מאנסי

 זיך מיט צו פרייען מיט די שמחה פון מוהרא"ש שליט"א.
שמחת חתן וכלה, זיך צו  צוםיעצט וועט מען זיך אויך צוזאמקומען 
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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  .הינָׁ ש   אלֹ ש   אַּ
ָרא יטְָ"מֹוה  ל  יזְ"שְש  ירָדאסְאְא  ב  ס  טְְ,מ  יְָזאג  ויְֶדערְֶרב  יקּוֵטיְמֹוֲהרְ )לֹויטְו  'ְןְֵחֶלקְב"ל 

יָמןְס זְאְ ְ(ח"ס  ןְרעְֶ'ֱאֶמתְןא  ןְאּוןְֵסייְאֹויב  ט  יזְֵסייְאּונ  יקְא  ד  ילּוְ,ְצ  זְֲאפ  טְא  ָדאסְֵמיינ 
ןְֶער יט  טְמ  ןְֶלעב  ט  ש  יזְצּו,ְֵאייֶבער  ןֶערְא  ט  ש  טְצּוםְֵאייֶבער  ֶלעב  יְ,ְֶגעק  ָאֶבערְפּוןְד 

ן ט  ְאּונ  יזְֶערְאֹויך  ֶדעֶרעְז ייטְא  נ  ןְ,א  ש  ט  ָראּפְצּוְֶמענ  ְא  יך  טְ,ְֶערְָלאז טְז  מּוֶעס  ֶערְש 
ְזֵיי יט ְמ  ְזֵיי, יט ְמ  ט ג  ֶרענ  ב  אר  ְפ  ְֶער ְאְ , זֹוי ְא  ְצּוםְאּון ֵרב ק  ְמ  ְאֹויך  ְזֵיי ְֶער יז

ן ט  ש   .ֵאייֶבער 
ֹכֵהן ְה  ֲהֹרן ְא  ְֶגעֶווען יז יגְ,ָדאסְא  ְֵהייל  ְזֵייֶער ְֶגעֶווען ְֶער יז ְז ייטְא  ְֵאיין ְפּון 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
ָרא ןּפְ א  ש  ט  ְֶמענ  ְצּו ְֶגעָלאז ט ן, יד  ְא  ן ויש  ו  ְצ  י ת ְב  ְָשלֹום ט אכ  ְֶגעמ  ְָהאט יְְ,ֶער ְד  וי ו 

ז  ןְ"ח  ֵצייל  יְָנָתן)לְֶדער  ב  ר  ןְֶזעֶנעןְֶגעֶוועןְצּוקְ (ְב"ֵּפֶרקְי,ְָאבֹותְד  ש  ט  ֵווייְֶמענ  זְֶוועןְצ  טא  יג  ְ,ר 
ְצּוְאְֵ ֶגען ְֶגעג אנ  ֲהֹרן יזְא  יםא  ְא  טְייֶנעםְאּון טְפּוןְְּוד:ְ"ֶגעָזאג  ְקּוםְֶיעצ  יך  טְא  ֵווייס 

ֶבר ייןְח  ֶשעֶּפעט,ְד  ירְֶגעט  זְֶערְָהאטְד  ץְא  אר  יםְָדאסְה  טְא  ייס  ט,ְֶעסְר  ְ:ֶערְָזאג 
יר' ְמ  יז ְא  ֶברְ,ֵוויי ְח  יין ְמ  ֶשעֶּפעט ְֶגעט  ְָהאב יך  ְא  ז יםְְ,א  ְא  יך  ְא  ְֶקען זֹוי ְא  וי ו 

ן ֶבעט  יֶבער  זֹויְהְָ"ְ'?א  אֶקעְגְֶא  יזְֶערְָהאטְט  טְצּוְֵאייֶנעםְב  ֲהֹרןְֶגעֶרעד  עֶזעהןְאטְא 
ֶברְָהאטְֲחָרָטה זְז ייןְח  יםְֱאֶמת,ְא  וילְא  ן'אּוןְו  ֶבעט  יֶבער  יגְא   .ד 

ֶבעְז אךְ  ְֶזעל  י טְד  ְֶגעָזאג  ְאּון ן ֵווייט  ֶגעןְצּוםְצ  ְֶערְֶגעג אנ  יז ְא  ָנאך  טְּוד,ְ"ֶדער  ,ְֵווייס 
ֶברְ ייןְח  ירד  ְד  ָמשְפּון ְמ  יך  טְז  ֵערְֶגעֶווען,ְֶשעמ  צ  ירְמ  זְֶערְָהאטְד  ְ,ְא  יך  ְז  ֶערְֶקען

ְֶגעטּוהן ירְֵוויי ְֶערְָהאטְד  ז ְא  טְמֹוֵחלְז יין יש  ָמשְנ  קְ,ְמ  אר  ט  ירְזֵייֶערְש  וילְד  ֶערְו 
ן ֶבעט  יֶבער  ְא  ְהְָ", ְֶיעֶנער יז ְב  ן ֵווייט  ְצ  ן יט  ְמ  ט ְֶגעֶרעד  ְֶער ְָהאט זֹוי ְא  ְאֹויך  יך  ְז  אט

ֶבר טְאּוןְמֹוֵחלְֶגעֶוועןְז ייןְח  יג  ארּוה   .ב 
ן ָראפ  ֶדעםְֶגעט  ְָנאכ  יך  ןְז  יםְָהאב  ֵווייְֲחֵבר  יְצ  ןְֵאייֶנ,ְֶוועןְד  אל  ֶגעפ  רֹויפ  ערְֶזעֶנעןְזֵייְא 

ט ְֶגעקּוש  יך  ןְאּוןְז  ֵווייט  ןְצ   .אֹויפ 
ֲהֹרן ְא  ְפּון ָלה ע  ְמ  י ְד  ְֶגעֶווען יז ְא  ְָדאס יד ְש ", ג  ינָׁה חוֹ בָׁ ְלהַּ ֹלא ש  ֲהֹרן ש  ל אַּ "ְש 

יג זֹויְֵהייל  יזְֶגעֶוועןְא  ילּוְֶערְא  ןְָדבּוקאּוןְְ,ֲאפ  ט  ש  טְ,ְצּוםְֵאייֶבער  יש  נ  ָהאטְֶערְָגאר 
ן ש  ט  ְֶמענ  יט ְמ  ֶלען ד  אנ  ְה  ְז יין יי ְב  ְֶגעֶווען ֶנה ש  ְמ  ט, ֶ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  ְפְ ( ְֶער ז ְֶדעםְא  יֶנען ְד  ְצּו ן ק  אר  ט  ְש  ְזֵייֶער יך  ְז  ט ֶלעג 

ן ט  ש  ְֵאייֶבער  ְֶגעֶווען, יז ְֵסֶדרְא  ְז יין ְֶוועג, ְא  ן יב  ל  ֶגעק  ְאֹויס  יך  ְֶערְָהאטְז  ְֶווען ז ְצּוְא 
ן ט  ש  ְֶדעםְֵאייֶבער  יֶנען קְ ְ,ד  אר  ט  ְש  יטְא  יטְֶדעםְֶוועגְמ  ְמ  ֶגען ֶגעג אנ  ְֶערְָאנ  יז ייטְא 

ארְ ְפ  ייטא  יקְצ  ט  ןְפּו,ְש  יר  פ  אר  טְֶגעָלאז טְפ  יש  ְנ  יך  ייטְָהאטְֶערְז  יְצ  יןְד  ייןְקְ ןְאּוןְא 
ְז ּוש ָשבֹותְ,אךְ ם ח  ְמ  יֶשע ר  ְפ  ֶגעקּוֶמען יינ  ר  ְא  ים ְא  יז ְא  ְֶעס ילּו ְֲאפ  ףְ, אר  ְד  ְֶער ז ְא 

ְ

ְ
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ִמיט ַאִביְסל  -ֶקען ֶמען  ִדי ִמָדה פּון ָכבֹוד
ֶכל אּון ִיׁשּוב ַהַדַעת אֹויף ַא גּוֶטע ִניְצן  ְךאֹוי - שֵׂ

ִמיט ֶדעם ֶוועְרן ָנאְנט צּום ֶוועג, ַאז ְמ'ָזאל 
ב ַזיין ָנאְך  ייֶבעְרְׁשְטן, אּון ְמַקרֵׂ צּום  ןידְ אִ אֵׂ

ייֶבעְרְׁשְטן, אּון ָהאְבן ַאן ֱאֶמת'ֶע גְ   עְךלֶ יקְ לִ אֵׂ
 ֶלעְבן אֹויף ִדי ֶוועְלט.

י מֹוַהַר"ן ח"א ִסיָמן ר"ב(ֶרִבי ָזאְגט ֶדער   )ִליקּוטֵׂ

ֶכל ַדאְרף ֶמען ִאים  "ֶווער ֶעס ָהאט וייִניג שֵׂ וֵׂ
ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז  ֶווען ויילוַ ֶגעְבן ֶמער ָכבֹוד", 

ָהאט ֶער ִניְׁשט ֶדעם ָקאּפ אֹויְפן  ןצּוְבָראכְ 
ֶכל ִאיז ִניְׁשט אֹויְפן ְּפַלאץ, אּון  ְּפַלאץ, ַזיין שֵׂ

ָצה ֶדעְרצּו, ַאז ֶדער ֶרִבי  ֶגעְבטאר פַ עְר דֶ  ִדי עֵׂ
ֶמען ָזאל ִאים ְמַחזֵׂק ֶמען ָזאל ִאים ֶגעְבן ָכבֹוד, 

ַזיין, אּון ַאזֹוי ֶוועט ֶער ִזיְך ַבארּוִהיְגן, ֶער ֶוועט 
ִפיְלן ַאז ֶער ִאיז ָיא ֶעֶּפעס ֶוועְרד, אּון ֶער ֶקען 

אּון ֶער ֶוועט  אֹויְך ַמְצִליַח ַזיין אֹויף ֶדער ֶוועְלט,
ֶקעֶנען ַווייֶטער ָאְנגֵׂיין ִאין ֶלעְבן אּון ִניְׁשט 

 ֶוועְרן ַפאְרלֹויְרן.

 ןאּוַא ִוויְכִטיֶגע ְׁשִליְסל ִאין ֶלעְבן,  יזאס אִ דָ 
יי ַביי אֹויף ַא גּוֶטע ֶוועג, ִניְצן ס עֶ ֶמען ֶקען  סֵׂ

יי ִמיט ַא ַחֶבר,  יי ַביי ָׁשלֹום ַבִית, סֵׂ יין, סֵׂ ִזיְך ַאלֵׂ
יי ִמיט ִקיְנֶדער, אּון ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ָהאט  סֵׂ

ֶקען ֶער דּוְרְך ֶדעם ָהאְבן ַא  ,ֶדעם ְׁשִליְסל
 עך ֶלעְבן.לֶ יקְ לִ גְ 

ֵליין יי ִזיְך אַּ ַּ  ב 
ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ִפיְלט צּוְבָראְכן אּון 
צּוְקַלאְּפט, ְמיּוָאׁש פּון ַזיין ֶלעְבן, ֶער ִפיְלט ַאז 
יין  ֶער ִאיז ָגאְרִניְׁשט ֶוועְרט, ָזאל ֶער ִזיְך ַאלֵׂ
ְמַחזֵׂק ַזיין אּון ְׁשַטאְרְקן, ֶער ָזאל ְטַראְכְטן: 

 ִאיְך ָהאב"ִאיְך ָהאב ִזיֶכער אֹויְך ַאַסאְך ַמֲעלֹות, 
הן טּויפְ ִאיְך ֶקען ָנאְך אוֹ  ְגרֹויֶסע כֹוחֹות ִאין ִמיר,

ְגרֹויֶסע ַזאְכן ִאין ֶלעְבן, צּום סֹוף ֶוועְלן 
אֹויף ַאַזא  ָהאְבן פּון ִמיר" ֶמעְנְטְׁשן ָנאְך ַהָנָאה

ייְנס ְמַחזֵׂק.  ֶוועג ִאיז ֶער ִזיְך ַאלֵׂ
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ֲאִפילּו ַביי ַא ַצִדיק ֶקען אֹויְך ַאָמאל ַזיין ַאז ֶער  ןאּו
צּוְבָראְכן, אּון ֶער ִפיְלט ַאז ֶער טּוט ָגאְרִניְׁשט אֹויף, ִאיז 

אּון ֶווען ֶעס קּוְמט ַא ַתְלמּוד אּון ַבאַדאְנְקט ִזיְך ַפאר 
ִאים, ַאז ֶדער ֶרִבי ָהאט ִאים ַאַסאְך ֶגעָהאְלְפן ִאין ֶלעְבן, 

עְרט אּון ֶדער ֶרִבי ֶהעְלְפט ַאַסאְך ֶמעְנְטְׁשן, דּוְרְך ֶדעם ֶוו
ֶדער ַצִדיק ְמחּוָזק אּון ֶער ַבאקּוְמט כֹוחֹות ַווייֶטער 

ייִליֶגע ַאְרֶבעט. יין ִמיט ַזיין הֵׂ  ָאְנצּוגֵׂ

י מֹוַהַר"ן ח"א ִסיָמן קכ"ו(  ֶדער ֶרִבי ְבֶרעְנְגט פּון זֹוַהר )ִליקּוטֵׂ
יי ֶער ֶרִבי'ן ַהָקדֹוׁש, ַאז ֶווען ִדי ַחְבַרָיא ָהאְבן ֶגעלֹויְבט זֵׂ

יי  ֶרִבי ִׁשְמעֹון ַבר יֹוַחאי, אֹויף ַא סֹוד ָוואס ֶער ָהאט זֵׂ
יי ֶגעָזאְגט ָנאְך  ֶגעָזאְגט, ָהאט ֶרִבי ִׁשְמעֹון ַבר יֹוַחאי זֵׂ
יי ָהאְבן ִאים  י תֹורֹות, ַווייל ִמיט ֶדעם ָוואס זֵׂ ִחידּוׁשֵׂ

יי ִאים ֶגעֶגעְבן ִחיזּוק ַאז ֶער ָזאל  ,ֶגעלֹויְבט ָהאְבן זֵׂ
 ְמַגֶלה ַזיין ָנאְך וואּוְנֶדעְרִליֶכע תֹורֹות.

ייִליְגן ַבַעל ׁשֵׂ  ם טֹוב ִאיז אֹויְך ַאָמאל ֶגעֶווען ַביים הֵׂ
ייֶער אלמָ ַאַאַזא ַמֲעֶשה, ֶער ִאיז  ַפאְרְטַראְכט,  ֶגעִזיְצן זֵׂ

אּון ְּפלּוְצִליְנג ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען צּו ִאים ַזיין ַתְלִמיד, אּון 
ֶדער ַתְלִמיד ָהאט ִזיְך ַבאַדאְנְקט ַפאר ִאים ַפאר ַאֶלעס 
ָוואס ֶער ָהאט ִאים ֶגעָהאְלְפן, אּון ֶער ָהאט 

אס ָהאט ַארֹויְסֶגעהֹויְבן ִדי ְגרֹויְסַקייט פּון ַזיין ֶרִבי'ן ָוו
ְמַחי' ֶגעֶווען ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט, אּון ֶדער ַתְלִמיד ָהאט 
ַבאֶמעְרְקט ִווי ֶער ָהאט ֶדעָמאְלט'ס ַמָמׁש ְמַחי' ֶגעֶווען 

 ַזיין ֶרִבי'ן.

ייִליֶגער ַבַעל ׁשֵׂ  ם טֹוב ָהאט ִאים ֶגעָזאְגט: אּון ֶדער הֵׂ
ייֶער "ָזאְלְסט ִוויְסן ַאז ִאיְך ִבין ֶגעֶווען ֶיעצְ  ט זֵׂ

צּוְבָראְכן, אּון דּוְרְך ֶדעם ָוואס דּו ָהאְסט ִמיר ְמַחזֵׂק 
ֶגעֶווען, ָהאְסטּו ִמיר ַמָמׁש ְמַחי' ֶגעֶווען, אּון ִמיר צּוִריק 

 ."תלּודְ גַ ֶגעְבֶרעְנְגט צּו מֹוִחין דְ 

ִית  לֹום ב ַּ ָׁ יי ש   ב ַּ
ייֶער ַא ִוויְכִטיֶגע  ְצִוויְׁשן ַא ַמאן אּון ַווייב ִאיז ָדאס זֵׂ

ן ֶדעם, רֹוב ילֹום ַבִית ֶוועְנְדט ִזיְך אִ ַזאְך, ִדי ַגאְנֶצע ׁשָ 
ַמְחלֹוֶקת אּון ְקִריֶגעַרייֶען ִאין ַא ִאיִדיֶׁשע הֹויז קּוְמט 

ָאֶדער ֶווען ֶמען ָהאט ֶגעְטֶׁשעֶּפעט ִדי ָכבֹוד פּוֶנעם ַמאן 
ייֶדע ָוואְלְטן ֶגעוואּוְסט ִווי ַאזֹוי  ַווייב, אּון ֶווען בֵׂ

ד  אֹויְסצּוִניְצן ִדי ִמָדה פּון ָכבֹוד אֹויף ַא גּוֶטע ֶוועג, ְמַכבֵׂ
יי  וייְטן ִווי ֶעס ַּפאְסט, ָוואְלְטן זֵׂ ייֶנער ֶדעם ְצוֵׂ ַזיין אֵׂ

 ֶגעַהאט ַא גּוֶטע ָׁשלֹום ַבִית.
 

 "ַפאר ַא גּוט ָוואְרט ַבאקּוְמט ֶמעןיז אִ ְכַלל ער דֶ 
ייִביג ָהאְבן ַא גּוט ֶמען ַדאְרף אֵׂ  יְׁשט ַקיין ַּפאְטׁש",נִ 

צּוְבָראְכן ֶער ג, ֶווען ֶדער ַמאן ִאיז ינְ אֹויְפן צִ  ָוואְרט
ֶדעם ָקאּפ אֹויְפן ְּפַלאץ, ִאיז ִדי ְפרֹוי ִאים  ָהאט ִניְׁשט
ֶווען ִדי ְפרֹוי ִאיז צּוְבָראְכן ִזי ִפיְלט ַאז ִזי ְמַחזֵׂק, אּון 

 ִאיז ָגאְרִניְׁשט ֶוועְרט ִאיז ֶדער ַמאן ִאיר ְמַחזֵׂק.

ייֶנער ּויז ִניְׁשט ַקיין קּוְנץ צּו זֶעס אִ  ְכן ֶפעֶלעְרן אֵׂ
צּו ְקִריִטיִקיְרן ֶווען ֶדער ְכן ּוזוייְטן, צּו ַביים ְצוֵׂ 

וייֶטער ָהאט ֶגעַמאְכט ַא ֶפעֶלער,  ט סְ ָהא דּוַאזֹוי ִווי ְצוֵׂ
 ְסטָהא דּויר ֶווען דִ ט יְר יקִ יטִ ִר קְ  ֶמעןִניְׁשט ִליב ֶווען 

 ןְקִריִטיִקיְר ִניְׁשט  ָזאְלְסטּו אֹויךֶגעַהאט ַא דּוְרְכַפאל, 
 ֶיעֶנעם ֶווען ֶיעֶנער ָהאט ֶגעַמאְכט ַא ֶפעֶלער.

 גהמשך בדף 

   

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
ְ

ְטּוהן ש ֶדער  נ  צּוְ,א  ְֶדער  ט ְצּוֶגעֶהער  ט יש  ְנ  ל ל  כ  ְב  ְז יך  ְֶער ְָהאט יזְָנא, ְא  ְֶער ר
ֶגעןְז ייןְֶוועג  .ו וייֶטערְֶגעג 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 
ן ט  ש  יֶנעןְֶדעםְֵאייֶבער  זֹויְצּוְד  ויא  ויֶסעְֶוועגְו  ְֶגעו  ןְא  יב  ל  ֶגעק  זֹויְצּוְ,ְאֹויס  ויְא  ןו  ד  ינ  ְצ 

נֹוָרה יְמ  ֶגען,ְד  יזְֶערְֶגעג אנ  יטְֶדעםְא  ֶנהְֶגעֶוועןְ,אּוןְמ  ש  טְמ  יש   .אּוןְנ 
ֶנען זְֶלער  טְאּונ  זֹויְטּוהןְ,ָדאסְקּומ  ְא  ןְאֹויך  ירְָזאל  זְמ  ֵבלְְ,א  ק  ידְָהאטְמ  ְא  אֹויבְא 

וי ְֶוועגְו  יקְא  ד  ְצ  ןְֶגעֶוועןְפּוןְא  ט  ש  יֶנעןְֶדעםְֵאייֶבער  זֹויְצּוְד  יטְֶדעםְְ,א  ָזאלְֶערְמ 
ןְסֹוףגְֵ יז  יר תְֶנֶפשְב  ס  יטְמ  טְ ,ְייןְמ  ייןְשּוםְֶמענ  ןְפּוןְק  יר  פ  אר  ןְפ  טְָלאז  יש  ְנ  יך  ,ְשאּוןְז 

ְ ילּוְאּון פ  בְֵא  ל  ב  יםְמ  ְא  ָשבֹותְָוואסְֶזעֶנען ח  ְֵאייֶגעֶנעְמ  טְפּון יש  ְלנ  ז אְ, ְאֹויףְא  אּון
י ל  צ  יֶכערְמ  ְז ייןֶוועגְֶוועטְֶערְז   .ח 

ּ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 ָברְ)לְָזאג  ד  מ  ב 
ָבה ְר  ָשבּועְ ְישרְֵ, ְה  ת ש  ר  ְדְ ְ(ּפ  ן אכ  ְמ  ְצּו זֹוי ְא  וי ְו  ְֶגעֶווען ֶווער ְש  יז ְא  ֵבינּו ְר  ְמֶשה ז יְא 

נֹוָרה ְמ  ט, ְֶגעָזאג  ים ְא  ְָהאט ֶטער ש  ְֵאייֶבער  ְֶדער יז ְ"ב  ְאּוןְ: ד ְָגאל  ל יק  ט  ְש  ְא  ֶנעם
יןְֵפייֶער ייןְא  ר  ףְֶעסְא  נֹוָרהְ,ו ואר  ְמ  ןְא   ".אּוןְֶעסְֶוועטְֶווער 

ְ ףְֶמען אר  אֹוָרהְד  כ  ֵטייןל  ש  אר  ארְמֶשהְצְ,פ  ְפ  ֶווערְֶגעֶווען ְש  זֹוי ְא  יז ָוואסְא  אר  ּוְפ 
נֹוָרה יְמ  ןְד  אכ  ָכן,ְמ  ש  יְמ  יםְפּוןְד  ֶדעֶרעְֵכל  נ  ֶלעְא   ?ֶמערְפּוןְא 

ָרא יטְָ"מֹוה  ל  טְ"שְש  יְָזאג  ויְֶדערְֶרב  ירְלֹויטְו  ב  ס  יזְָדאסְמ  ְמֹוֲהרְ )אְא  יקּוֵטי ְֵחֶלקְאְ "ל  'ְן
ימְָ יֶנעןְָנארְֶדעםְֵאייֶבע(ְז"ןְכס  ןְד  טְָזאל  יְֶוועל  ןְפּוןְד  ש  ט  ֶלעְֶמענ  ֵדיְא  זְכ  ןא  ט  ש  אּוןְְ,ר 

ֶדעֶנעְֲעבֹוָדהְָזָרה ֶנעְאּוןְָגאל  ֶבער  יל  ֶלעְזֵייֶעֶרעְז  ןְא  פ  ֶוועקְו ואר  ָדאסְֶגעֶשעהטְ,ְס'א 
ְ י ְד  ך  טְָשלֹוםדּור  ְֶוועל  י ְד  ְאֹויף ְָדא יז ְא  ְֶעס ְָוואס טְ, ְֶוועל  ֶצע ְג אנ  י ְד  ְֶווען ו וייל

ָשלֹום טְב  ן,ְֶלעב  ֵווייט  ןְצ  יט  טְֵאייֶנערְמ  יש  ְנ  יך  טְז  יג  ר  ירְז י,ְֶמעןְק  ב  ס  יןְֶקעןְֵאייֶנערְמ 
ארְ  ןְןפ  ֵווייט  טְ,צ  ְֶוועל  י ְד  ְאֹויף ְֵעָצה ְֵאיין ְָדא ְָנאר יז ְא  ְֶעס ז ְֶדעםְְ,א  יֶנען ְד  צּו

ן ט  ש   .ֵאייֶבער 
ֶלעְמְ  טא  ְֶגעל  ן ְֶוועג  יךְָאן ל  ט  ְֶגעֶווענ  יך  ְז  ן טְֵהייב  ְֶוועל  י לֹוֶקתְאֹויףְד  יזְ,ְח  ֵאייֶנערְא 

ים ְא  ְפּון יח  ל  צ  ְמ  ְֶמער יז ְא  ְֶער ז ְא  ן ֵווייט  ְצ  ְֶדעם ֵנא ק  ְמ  ְפּוןְ, ט ְֶגעל  ְֶמער ֶערְָהאט
ים ֶנעְא,ְא  ֶבער  יל  ֶלעְז  יְא  ןְד  פ  ו ואר  ֶוועק  ֶדעֶנעְֲעבֹוָדהְָאֶבערְֶוועןְֶמעןְָזאלְא  ְָגאל  ּון
ְָזרֹות ן, ט  ש  ְֵאייֶבער  ְפּוֶנעם ְָנאר ט ְקּומ  ט ְֶגעל  ז ְא  ן ויס  ְו  ְָזאל ְֶמען ְָשלֹוםְ, ְז יין ֶוועט

ט ְֶוועל  ְֶדער ְאֹויף ְצּוםְ, ְֵגיין ְֶער ְֶוועט ט ְֶגעל  ן פ  אר  ְד  ְֶוועט ְֵאייֶנער ז ְא  ו וייל
ן ט  ש  ְֵאייֶבער  ְאְ , ְֶוועט ֶטער ש  ְֵאייֶבער  ְֶדער ןאּון פ  ְֶהעל  ְים טְ", יש  ְנ  ף אר  ְד  יך  א 

ן ש  ט  ייןְֶמענ  לֹוֶקת,ְ"צּוקּוֶמעןְצּוְק  ח  ייןְמ  טְז ייןְק  יש  סְֶוועטְֶמערְנ  ט  אֹויףְְאּוןְֶדעָמאל 
ט י ם,ְֶדערְֶוועל  תְָשמ  א  ְי ר  ְֱאמּוָנהְאּון ֶגען ֶרענ  ב  יינ  ר  ְא  ְֶוועטְֶקעֶנען ְֶמען יְְאּון ְד  ין א 

ט ֶצעְֶוועל   .ג אנ 
טְ ְָזאג  ְָנָתן י ְֲהָלכֹות)ֶרב  יקּוֵטי ְל  ְחֹוֶדש, ְֹראש ְז, ְֲהָלָכה יְ'( ְאֹויףְד  ֵמז ר  ְמ  יז נֹוָרהְא  ְמ  י ְד  ז א 

ן יד  ןְא  ויש  ו  אטְ,ְָשלֹוםְצ  נֹוָרהְָהאטְֶגעה  יְמ  יזְֶגעֶוו94ְד  ֶלעסְא  יםְָאֶבערְא  עןְֲחָלק 
יק ט  יְ,ְפּוןְֵאייןְש  ֵמזְאֹויףְד  ר  יזְמ  יְֶנעֶמעןְפּויוְֹתְ או94ְְָֹדאסְא  יןְד  יזְָדאְא  ןְתְָוואסְא 

ים ָבט  ְש  ף ֶוועל  ְצ  י ְד  יק, ט  ְש  ְֵאיין ְפּון ְז יין ן פ  אר  ְד  ֶלע ְא  ז ְא  ֵאייֶנעםְ, ינ  ְא  ן ְֶלעב  צּו
ָשלֹום  .ב 

ֵבינּו ארְמֶשהְר  ֶווערְֶגעֶוועןְפ  יזְש  נֹוָרה,ְָדאסְא  יְמ  ןְד  אכ  ְמ  יך  זֹויְֶקעןְא  ויְא  ויְ?ְו  ו 
זוְֹ ָשלֹוםא  ןְב  ןְֶלעב  ןְָזאל  יד  ֶלעְא  זְא  ןְא  אכ  ְמ  יך  י,ְיְֶקעןְא  ןאּוןְז  יג  ר  טְק  יש  ְנ  יזְ?ְך  ֶעסְא 

ןדְָ יד  ייְא  ילּוֵקיְֵדעֹותְב  לֹוֶקתְאּוןְח  ח  ילְמ  זֹויפ  ְָדאְא   .אך 
ט ְֶגעָזאג  ֶטער ש  ְֵאייֶבער  ְֶדער ים ְא  ְֶעסְְ,ָהאט ף ְו ואר  ְאּון ד ְָגאל  יק ט  ְש  ְֶדעם ֶנעם

ְֵפייֶער ין ְא  יין ר  ְא  ְאְ , יין ר  ְא  ְֶעס ף ְו ואר  ְאּון ט ְֶגעל  ְפּון ֲאָוה ְּת  י ְד  ְֶנעם ט ְֵמיינ  יןְָדאס
ְֵפייֶער ט, ְֶגעל  ן לֹויפ  טְָנאכ  יש  ְָזאלְֶמערְנ  ְֶמען ז טְ,ְא  טְֶגעב  ְֶגעל  ז ְא  ן ויס  ְָזאלְו  ֶמען

טְֶ ש  ְָוואסְָהאטְֶמערְֶגעלְ ,ְערָנארְֶדערְֵאייֶבער  ן ֵווייט  ְצ  ְא  ֵנאְז יין ק  טְמ  יש  ְנ  ,ְטאּון
לֹוֶקת ח  יְמ  ןְד  ֶהער  ְאֹויפ  יך  זֹויְֶוועטְז  טְָנארְפּוןְֶגעלְ ,ְאּוןְא  לֹוֶקתְקּומ  ח   .טו ויילְרֹובְמ 

עּוָדהְש ְְ,לחְ נְ ךְהְ וְֹּת) ָךְְ,יתישְ לְ ס  ֲעֹלת  ה   (א"תשנב 
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רָׁא"ש יחֹות מֹוהַּ  ׂש 
וייֶטער ִאי ְסֶטע, ֶער ּוז ֶיעְצט ִאין ַא ְׁשֶלעְכֶטע גַפאְרֶקעְרט, אֹויב ֶמען ֶזעהט ַאז ֶדער ְצוֵׂ

"ֶדער ִפיְלט ַאז ֶער ִאיז ָגאְרִניְׁשט ֶוועְרט, ַדאְרף ֶמען ִאים ָנאר ְמַחזֵׂק ַזיין אּון ְׁשַטאְרְקן: 
ייבֶ  ייֶען, ֶעס ֶוועט ָנאְך אֵׂ עְרְׁשֶטער ֶוועט ָנאְך ֶהעְלְפן, ֶדער ֶרעְדל ֶוועט ִזיְך ָנאְך ִאיֶבעְרְדרֵׂ

ייִליְך, אּון ֶמען ֶקען קּוֶמען גּוֶטע ַצייְטן"  ַאזֹוי ַבארּוִהיְגט ֶמען ֶיעֶנעם, ִביז ֶמען ֶוועְרט ְפרֵׂ
ייֶער ַמְצִליַח ַזיין. ַווייֶטער ָאְנגֵׂיין ִאין ֶלעְבן, אּון אֹויף ַאַזא                                            ֶוועג ֶקען ֶמען זֵׂ

ן ֲחֵבִרים  ְצִוויש ְ
ִרים ייְבן ֶדעם ַחֶבר, ִניְצןָדאס אֹויְך ֶמען ֶקען  ְצִוויְׁשן ֲחבֵׂ , ָנאר ְמַחזֵׂק ַזיין אּון אֹויְפהֵׂ

ַאְנְׁשָטאט ָזאְגן ַפאר ַא ַחֶבר מּוָסר, ִאים אֹויְפַווייְזן ַאז ֶער טֹויג ִניְׁשט, ֶער ִאיז ָגאְרִניְׁשט 
ייבְ ְׁש עְר דֶ נְ ַדאְרף ֶמען ִאים עֶ ֶוועְרט,  ן, ִאים ַווייְזן ַאז ֶער ָהאט אֹויְך ַאַסאְך ַמֲעלֹות, ט אֹויְפהֵׂ

הן אֹויף ֶדער ֶוועְלט, אֹויף ַאַזא ֶוועג בֹויֶעט ֶמען אֹויף טּוצּויפְ ַאז ֶער ָהאט ְגרֹויֶסע כֹוחֹות אוֹ 
אּון ֶער ֶזעהט ַטאֶקע ַאז ֶער ָהאט ְגרֹויֶסע כֹוחֹות ִאין ִזיְך, אּון ֶער  ייט,קֵׂ עְר יכֶ זִ סְ בְ עלְ ַזיין זֶ 

 ִוויל ֶעס אֹויְסִניְצן צּום גּוְטן.

ִמיט ֶדעם ֶוועג ֶקען ֶמען ַמְכִניַע ַזיין ֲאִפילּו ֶדעם ְגֶרעְסְטן ָרָׁשע, ַווייל ֶגעֶוועְנְטִליך ַא ן אּו
גּוט  צּו ִאים, ָאֶבער ֶווען ֶמען ָזאְגט ִאים אַ  ל ִניְׁשט אֹויְסֶהעְרן ָוואס ֶמען ֶרעְדטִווי ָרָׁשע

יין, ֶוועְרט צּוְבָראְכן ַזיין ְׁשֶלעְכְטס, אּון ֶער ָפאְלְגט ָוואס ֶמען  ָוואְרט, ֶמען ֶרעְדט צּו ִאים ׁשֵׂ
 ָזאְגט ִאים.

ייְנס  י הר"ן ִסיָמן י"ט(י' ְר בֶ ן ִמיט ַא ָמסּור ִאין ְׁשָטאט טְ ֶגעטּוהַאזֹוי ָהאט ֶדער ֶרִבי ַאלֵׂ  )ִׁשְבחֵׂ
ייֶער ֶגע'רוֹ  י', אּון ֶווען ֶדער ֶרִבי ִאיז ֶגעֶווען ִאין ֶאֶרץ ְר בֶ 'ט ִדי ִאיְדן ִאין טְ פְ דְ ָוואס ָהאט זֵׂ

ב ֶגעֶווען, ֶער ָהאט ִזיְך ֶגעַמאְכט  ייֶער ְמַקרֵׂ ל ָהאט ִאים ֶדער ֶרִבי זֵׂ ִווי ֶער ַהאְלט ִאים ִיְשָראֵׂ
ן ֶעְרִליֶכע ִאיד, ֶדער ֶרִבי ָהאט ֶגעָזאְגט ַפאְרן ָמסּור: "ִאיְך ַהאְלט ַאז ֶעס ַּפאְסט ַפאר ַפאר ַא

ל ַזיין ַפאר ַאֶלע ִאיְדן, דּו ָזאְלְסט ָזאְגן  ַאַזא ֶעְרִליֶכע ִאיד ִווי דּו, ַאז דּו ָזאְלְסט ִמְתַּפלֵׂ
 ן אֹויף ַאַזא ֶוועג ָהאט ִאים ֶדער ֶרִבי ִאיְנַגאְנְצן ַמְכִניַע ֶגעֶווען".ְתִהיִלים ַפאר ִאיְדן, אּו

ייְבן אּון ְגרֹויְסן, אּון ן אּו ֲאִפילּו ִמיט ַא גֹוי ַדאְרף ֶמען אֹויְך גֵׂיין אֹויף ַאַזא ֶוועג, ִאים צּו הֵׂ
'ס, ַאז ֲאִפילּו ֶער ָהאט ֶגעָוואְלט ֶעֶּפעס ְׁשֶלעְכט'ס טּוהן, ַאזֹוי צּוְבֶרעְכט ֶמען ַזיין ְׁשֶלעְכט

 ֶוועט ֶער ֶעס ִניְׁשט טּוהן.

ייִליְגן ַבַעל ׁשֵׂ  ייְנָמאל ֶעֶרב ֶּפַסח ֶווען ֶער ִאיז ַביים הֵׂ ם טֹוב ִאיז ֶגעֶווען ַאַזא ַמֲעֶשה, אֵׂ
ם טֹוב ָאְּפֶגעָלאְזט ר ַבַעל ׁשֵׂ ְּפלּוְצִליְנג ָהאט ֶדע ֶגעַגאְנֶגען ִמיט ַזייֶנע ַתְלִמיִדים ַבאְקן ַמצֹות,

ייֶער  ִדי ַמצֹות, אּון ֶער ִאיז ֶגעָלאְפן צּום ַגַלח פּון ְׁשָטאט, ֶער ָהאט ֶגעֶרעְדט ִמיט ִאים זֵׂ
י ַמצֹות, ַבאְקן דִ ַלאְנג, ִכְמַעט ִביז ַבייַנאְכט, ִאיְנְצִוויְׁשן ָהאְבן ִדי ַתְלִמיִדים ֶגעֶעְנִדיְגט 

ל, א.א.ווֶגעָזאְגט הַ  ם טֹוב צּוִריק ֶגעקּוֶמען, אּון ֶער ָהאט . צּום סֹוף ִאיז ֶדער ַבַעל ׁשֵׂ לֵׂ
ייְלט ִדי ַמצֹות ַפאר ַאֶלע ַתְלִמיִדים.  אֹויְסֶגעטֵׂ

ייֶער ֶגעוואּוְנֶדעְרט,  ג ֶגעֶרעְדט ָוואס ָהאט ֶדער ֶרִבי ַאזֹוי ַלאנְ ִדי ַתְלִמיִדים ָהאְבן ִזיְך זֵׂ
ייִליֶגע נַ  צּועְר דֶ אכְ ִמיט ֶדעם ַגַלח? אּון נָ  יי ֶדער ַבַעל ׁשֵׂ ַפאר ַאַזא הֵׂ ם טֹוב אְכט, ָהאט זֵׂ

ייְלט, ַאז ֶדער ַגַלח ָהאט ִדי ַנאְכט ֶגעָוואְלט ַמאְכן ַא ְבלּוט בִ  ל אֹויף ִדי ִאיְדן ִאין ּובלְ ֶדעְרצֵׂ
ייֶער ֶגעלֹויְבט  ְׁשָטאט, אּון דּוְרְך ֶדעם ָוואס ִאיְך ָהאב ֶגעֶרעְדט ִמיט ִאים, ִאיְך ָהאב ִאים זֵׂ

ד ֶגעֶווען ויין( ָוואס ִאיְך  אּון ֶגעְגרֹויְסט, ִאיְך ָהאב ִאים ְמַכבֵׂ ִמיט ִדי ְפִריֶׁשע ֶמעד )ַא ִמין וֵׂ
ייֶער ְגרֹויסָהאב ֶגעַמאְכט ְלכָ  ַביי ִזיְך, אּון ֶער  בֹוד יֹום טֹוב, דּוְרְך ֶדעם ִאיז ֶער ֶגעָוואְרן זֵׂ

 ָהאט ַפאְרֶגעְסן פּון ַאֶלע ְׁשֶלעְכֶטע ַזאְכן ָוואס ֶער ָהאט ֶגעָוואְלט טּוהן.

יי ִחינו ְך   ב ַּ
ג, ָנאר ִדי ֶזעְלֶבע ִאיז ַביי ִחינּוְך פּון ִקיְנֶדער, ַא ִקיְנד ֶקען ִניְׁשט אֹויְפַוואְקְסן ֶגעֶהעִרי ןאּו

ייְבט ִאים אּון ֶמען ְגרֹויְסט ִאים, ִדי ֶעְלֶטעְרן אּון ְמַחְנִכים פּוֶנעם ִקיְנד ַדאְרְפן  אֹויב ֶמען הֵׂ
אּון ֶווען ֶדער ִקיְנד ְׁשְטֶרעְנְגט ִזיְך ָאן  ְשֶטעְנִדיג ְגרֹויְסן אּון לֹויְבן ִדי ַאְרֶבעט פּון ִדי ִקיְנֶדער,

ַדאְרף  אֹויְסִפיְרן ִווי ֶעס ילּו ֶווען ֶער ָהאט ֶעס ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט ִאיְנַגאְנְצןצּו טּוהן ֶעֶּפעס, ֲאפִ 
יי ַבאקּוֶמען צּו ַזיין, ַדאְרף ֶמען ֶעס אֹויְך ַארֹויְפקּוְקן  אּון אֹויְסלֹויְבן, אּון ַאזֹוי ֶוועְלן זֵׂ

ייֶבעְרְׁשְטְנ'ס ִהיְלף.קֵׂ עְר יכֶ זִ סְ עלבְ זֶ  יי ֶוועְלן אֹויְפַוואְקְסן ֶגעזּוְנֶטע ִקיְנֶדער ִמיְטן אֵׂ  ייט, אּון זֵׂ

י ִקיְנֶדער, ֶמען קּוְקט ָאֶבער ֶווען ִדי ֶעְלֶטעְרן אּון ְמַחְנִכים ָהאְבן ִניְׁשט ַקיין ֶגעדּוְלד צּו דִ 
ייֶעֶרע  יי, ֶמען ְגרֹויְסט ִניְׁשט זֵׂ יי, ֶמען ֶדעְרִניֶדעְרט זֵׂ ַאָראּפ ִדי ִקיְנֶדער, ֶמען ַפאְרֶׁשעְמט זֵׂ
ֶׁשק, אּון פּון  ייֶער ַגאְנֶצע חֵׂ יי ַפאְרִליְרן זֵׂ ייֶער ְׁשַטאְרק ִדי ִקיְנֶדער, זֵׂ ַמֲעלֹות, ָדאס צּוְבֶרעְכט זֵׂ

 ע ִקיְנֶדער.יׁשֶ אטִ עמַ לֶ אבְ רָ ְסן אֹויף ּפְ ֶדעם ַוואקְ 
 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:
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 אויך קען מען מיטהאלטן
 דעם שיעור יעדע וואך

 אפ-מיט א לייוו הוק

212-444-1111 

רָׁא"ש יחֹות מֹוהַּ  ׂש 
ֶפר ַהִמּדֹות ָבִנים ק"ז( ָדאס ִאיז ְּפַׁשט ָוואס ֶדער ֶרִבי ָזאְגט  "ַהָבִנים )סֵׂ

ִדי ִקיְנֶדער ֶזעֶנען ׁשֹוִטים ֶווען ֶדער ַטאֶטע  -ן ַכְעָסן יהֶ בִ ַאׁשֶ ׁשֹוִטים כְ 
ַווייל ֶווען ֶדער ַטאֶטע ֶרעְגט ִזיְך, ֶער ָהאט ִניְׁשט ֶגעדּוְלד צּו  ֶרעְגט ִזיְך"

יי צּו לֹויְבן אּון ְגרֹויְסן,  יין, זֵׂ יי אֹויְסצּוֶהעְרן אּון ַפאְרְׁשטֵׂ ִדי ִקיְנֶדער, זֵׂ
ט ֶער ַאֶוועק יּפְ טִ אט ֶדעם ְׁש טָ ְׁש נְ עְרְקַזאְמַקייט, ַאֶגעְבן ִדי ִריְכִטיֶגע אֹויְפמֶ 

יי ַאז ֶער ִניְׁשט ַקיין ַצייט אֹויְסצּוֶהעְרן  ִדי ִקיְנֶדער פּון ִזיְך, ֶער ָזאְגט זֵׂ
ייֶעֶרע ַמֲעִשיֹות, ַאזֹוי ֶקעֶנען ִדי ִקיְנֶדער ִניְׁשט אֹויְפַוואְקְסן ָנאְרַמאל,  זֵׂ

יי ְבַלייְבן נַ   ן.יבְ לִ עבְ גֶ יקְ ִר ׁש אּון צּויאִר אּון זֵׂ

ֶגעְׁשִריְבן ַא  אלמָ ַאֶווער ִאיז ָנאְך ְגֶרעֶסער פּון ֶרִבי'ן ָוואס ֶער ָהאט 
ָרה, אּון ֶער ָהאט ִאיר ֶגעְׁשִריְבן ַאַסאְך ְגרֹויֶסע ְבִריוו צּו ַזיין ָטאְכֶטער שָֹ 

ייֶער ֶגעְגרֹויְסט אּולְ יטְ טִ  ן ֶגעלֹויְבט, אּון ֶווען ִזי ָהאט ן, ֶער ָהאט ִאיר זֵׂ
וייְנט, אּון ִזי ָהאט ֶגעָזאְגט: "ִאיְך  ייֶער ֶגעוֵׂ ייְנט ִדי ְבִריוו ָהאט ִזי זֵׂ ֶגעלֵׂ

ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז ִאין ַא ַקְטנּות ָהאב ֶגעֶהעְרט פּון ַמיין ַטאְטן ַאז 
ד ַזיין אּון ין, ֶער ִאיז צּוְקַלאְּפט אּון צּוְבָראְכן, חִ מוֹ הַ  ַדאְרף ֶמען ִאים ְמַכבֵׂ

ייְנט ָדאס  ְגרֹויְסן, יָלא אֹויב ַמיין ַטאֶטע לֹויְבט ִמיר ַאזֹוי ְׁשַטאְרק, מֵׂ ְממֵׂ
ויין ִאיְךחִ מוֹ ַאז ִאיְך ִבין ֶיעְצט ִאין ַא ַקְטנּות הַ   ..."ין, אּון אֹויף ֶדעם וֵׂ

ָצה, ֶווען ֶער ָהאט ֶזעהט ֶמען ִווי ֶדער ֶרִבי ָהאט אֹויְך ֶגענּוְצט דִ  י עֵׂ
יְקט ַא ְבִריוו ֶגעֶזעהן ַאז ַזיין ָטאְכֶטער ִאיז צּוְבָראְכן, ָהאט ֶער ִאיר ֶגעִׁש 

ָיא יז אִ אּון ִאיר אֹויְסֶגעלֹויְבט אּון ְמַחזֵׂק ֶגעֶווען, ַאז ִזי ָזאל ִוויְסן ַאז ִזי 
 ט ַאזֹוי צּוְבָראְכן.ִניְׁש ַזיין ָחׁשּוב, אּון ִזי ֶקען ָיא ַמְצִליַח ַזיין, ַאז ִזי ָזאל 

ֶמען ְבֶרעְנְגט ַארֹויס אֹויף ַאַזא ֶוועג ֶקען ֶמען ְמַחזֵׂק ַזיין ֶיעְדן ֶמעְנְטׁש, 
ַזייֶנע ַמֲעלֹות, ַזייֶנע ִכְׁשרֹונֹות, ִדי גּוֶטע ֲחָלִקים פּון ֶיעֶנעם, אּון ַאזֹוי 

ָהאט אֹויְך ַאַסאְך גּוְטס ֶוועְרט ֶיעֶנער ֶגעְׁשַטאְרְקט ֶווען ֶער ֶזעהט ַאז ֶער 
יין ִאין  ִאין ִזיְך, אּון ָדאס ִגיְבט ִאים ֶדעם ְׁשטּוּפ, ִדי ִחיזּוק ַווייֶטער ָאְנצּוגֵׂ

ייְנָמאל ִניְׁשט אֹויְפֶגעְבן.  ֶלעְבן אּון קֵׂ
ֶלק   (דבוֹ כָ  ' ֶעֶרְךב)ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש חֵׂ

 

 

 

 
 

 

 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 

 

 

 מוסדותינו הק' נייעס אינערהאלב~ 
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אנשי שלומינו פרייען זיך ביי די חתונה פון אן 
 אייניקל פון מוהרא"ש שליט"א

דעם פארגאנגענעם זונטאג איז פארגעקומען די חתונה פון אן 
אייניקל פון מוהרא"ש שליט"א, הכלה בת הרה"ג ר' ברוך 

 .שטערן חדב"ן, אין מאנסי
אנשי שלומינו פון איבעראל זענען זיך צוזאמגעקומען זיך 
פרייען אינאיינעם מיט די שמחה, מען האט געטאנצען און זיך 
משמח געווען ביז אין די שפעטע שעה'ן, מען האט געדאנקט און 
געלויבט דעם אייבערשטן אז מיר האבן זוכה געווען צו אזא 

צו וויסן את הדרך ילכו  גרויסן רבי'ן וואס באלייכט אונז די וועג
בה ואת המעשה אשר יעשון, און אז מיר זענען זוכה זיך מסתופף 
צו זיין בצל קדשו פון מוהרא"ש שליט"א וואס ברענגט אין אונז 
אריין די אלע הייליגע לימודים פון רבי'ן אז מיר זאלן אויך קענען 

 גיין דערמיט.
גען מיט אין א שפעטע שעה זענען זיך אנשי שלומינו צוגאנ

 דערהויבענע געפילן פון די פרייליכע חתונה.
 צדיקים ישמחו ויעלצו לפני אלקים!
*** 

 

 בחורי הישיבה טאנצן
 ביי די חתונה פון א תלמיד הישיבה

ים מיטגעפריידט מיט די דעם דינסטאג האבן זיך די בחור
טייערן חבר החתן יעקב פיש הי"ו וואס איז  ן אונזערשמחה פו

 ה בשעה טובה ומוצלחת.געגאנגען אונטער די חופ
עס זענען זיך צוזאמגעקומען אלע בחורי הישיבה און אויך די 
אברכים יוצאי הישיבה זיך מיטצופרייען מיט די שמחה, 

 מוהרא"ש שליט"א האט זיך באטייליגט ביי די חתונה.
פון פיל אנדערע וואס האבן זוכה  רדער חתן איז נאך איינע

געווען צו ענדיגן פערציג מאל מסכת תענית, וואס ווי באקאנט 
האט מוהרא"ש צוגעזאגט פאר די בחורים אז ווער עס וועט 
ענדיגן פערציג מאל מסכת תענית וועט א חתן ווערן, און 

אנק דעם, צענדליגע בחורים זענען שוין געהאלפן געווארן א ד
און יעצט האבן מיר געטאנצן אויף נאך א חתונה ווי דער חתן איז 

 אויך פון מסכת תענית.
 שמח תשמח רעים האהובים!

 

 י"הזה נתנדב עהגליון 

 ו"יה שר זעליג וועבערא ה"ומ
 נ"על

 ל"ז שמשוןבן ר'  ףסאברהם יו 'ר
 נ.צ.ב.ה.ת.

 
 

 

 

 תפארת התורהשיבה י
 א"ש שליט"ק מוהרא"כבנשיאות 

 

דענען אלע בחורי הישיבה און אברכים יוצאי האבן דעם כבוד איינצולאמיר 
תינו און אלע אנשי שלומינו זיך משתתף צו זיין אין די שמחת שבע ברכות יביש

 וואס מיר שטעלן צו פאר

 ו"החתן יעקב פיש הי
 קומענדיגן מאנטאג פרשת שלחדעם 

 הישיבהבהיכל 
27 Skillman St. 

 7:00בשעה 

 א"ש שליט"מוהראמרן ק "כבהשתתפות 

 יחד גם אחים שבת נעים ומה טוב מה הנה



 א
 

 

 גליון היכל הקודש
 וועכענטליכע גליון ארויסגעגעבן דורך

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

 
 

 זמנים
 8:20...הדלקת הנרות...................

 9:33................................מוצש"ק
 8:33....סוף זמן ק"ש....................
 שיעורים כסדרן

 פ"העירובין ............בבלי.............
 "חי קידושין....................ירושלמי

 'הפרק  דמאי.........תוספתא........
 
 
 
 

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
ֶמּנּו, זָׁק הּוא מִּ י חָׁ ם כִּ עָׁ ֲעלֹות ֶאל הָׁ ל לַּ  ִדי ְמַרְגִלים ָהאְבן ֶגעָזאְגט ֹלא נּוכַּ

ַווייל ִדי גֹוִים  ,ְדן, ִמיר ֶוועְלן ִניְשט ֶקעֶנען ֵגיין אֹויף ֶאֶרץ ִיְשָרֵאלַפאר ִדי ִאי
ייֶבעְרְשְטן, ֶזעֶנען ְשֶטעְרֶקער, ָזאְגט ַרִש"י ַאז ֵזיי ָהאְבן ֶגעֶרעְדט ֶקעְגן ֶדעם אֵ 

ט זֵיי, יֲאִפילּו ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער וֶועט ִזיְך ִניְשט ֶקעֶנען ַאן ֵעָצה ֶגעְבן מִ 
 ַרֲחָמָנא ִליְצָלן.

)ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט  ,מֹוַהָרא"ש ְשִליָט"א ִאיז ָדאס ַמְסִביר
ַצִדיק ָוואס ִאיז  ַאז אַ  ,ַאז ֶעס ִאיז ָדא ֶמעְנְטְשן ָוואס ֵמייֶנעןֵחֶלק ב' ִסיָמן נ"ח( 

 ָלאְזן צּו ִדי ֶוועְלְטִליֶכע ַזאְכן, ֶער ֵווייְסט ֶקען ִזיְך ִניְשט ַאָראּפ ,ֵזייֶער ְגרֹויס
יז זֵייֶער ִניְשט ָוואס ֶעס טּוט ִזיְך ָדא אֹויף ִדי ַגְשִמיּות'ִדיֶגע ֶוועְלט, ַווייל ֶער אִ 

ְגֶרעֶסער  ַווייט פּון ַגְשִמיּות, ָאֶבער ֶדער ֱאֶמת ִאיז ִניְשט ַאזֹוי, ַפאְרֶקעְרט, ִווי
ט, ז, ַאְלץ ֶמער ֵווייְסט ֶער ָוואס ֶעס טּוט ִזיְך אֹויף ֶדער ֶוועלְ ֶדער ַצִדיק ִאי

ֶדער ְגֶרעְסֶטער  ָדאךְ ַאזֹוי ִווי ֶמען ֶזעהט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָוואס ֶער ִאיז 
י ַגאְנֶצע ֶוועְלט, אּון פּון ָוואס ִאיז ָנאר ֵשָייְך, ְגֶרעֶסער אּון ֶהעֶכער פּון דִ 

ִמיט ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ַהְשָגָחה  ,ְרט ֶער ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלטעְסט ֶוועְגן ִפידֶ 
 ְּפָרִטית.

א ֶווען ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ֶדער ְּפַגם פּון ִדי ְמַרְגִלים, זֵיי ָהאְבן ֶגעְטַראְכט ַאז דָ 
 ֶדֶרךְ ֶ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 

ֶדער ֶזעהט אֹויס ִווי ֶעס ִפיְרט ִזיְך ְבֶדֶרְך ַהֶטַבע, ָהאְבן זֵיי ֶגעָזאְגט ַאז 
ר ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶקען ִזיְך ִניְשט ַאָראְּפָלאְזן ָדאְרט ִאין ַאַזא ַמָצב, ֶדע

 ֵאייֶבעְרְשֶטער ִאיז צּו ְגרֹויס ִזיְך ַאָראּפ צּו ָלאְזן ָדאְרט.
 וַּוייל ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטערָאֶבער ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ֵזייֶער ָטעּות, ַפאְרֶקעְרט 

זֹוי ְגרוֹ  יז אַּ יְרט דִּ  ,יסאִּ י ֶוועְלט, אּון ֶער פִּ אפ צּו דִּ רָׁ יְך אַּ אְזט ֶער זִּ י לָׁ
י ֶווע יְרט אֹויף דִּ אסִּ ייט וָׁואס פַּ יקַּ ְלט גַּאְנֶצע ֶוועְלט, אַּ ֶיעֶדע ְקֵליינִּ

אּון ַאזֹוי ִווי ֶמען ֶזעהט ַטאֶקע ַאז ֶדער  קּוְמט נָׁאר פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן,
ְכט ַאז ִדי גֹוִים ִאין ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל ָזאְלן ַזיין ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ֶגעַמא

אּון ִניְשט קּוְקן אֹויף ִדי ְמַרְגִלים,  ,ן זֵייֶעֶרע טֹויֶטעיגְ דִ רְ אעֶ ַפאְרנּוֶמען צּו בַ 
 ָאֶבער ִדי ְמַרְגִלים ָהאְבן ַאֶלעס אֹויְסֶגעְדֵרייט צּו ְשֶלעְכט'ס.

יםאְגט, אּון ָדאס ָהאְבן ִדי ְמַרְגִלים ֶגעזָ  ילִּ ְּנפִּ ינּו ֶאת הַּ אִּ ם רָׁ , ָזאְגט ַרִש"י ְושָׁ
 ֶגעַפאְלן ַאז ָדאס ֶזעֶנען ֶגעֶווען ִדי ִקיְנֶדער פּון ִדי ַמְלָאִכים ָוואס ֶזעֶנען ַאָראּפ
ֶנען ֶגעֶווען פּון ִהיְמל, ִווי ֶעס ֶוועְרט ֶגעְבֶרעְנְגט ִאין ַּפְרַשת ְבֵראִשית ַאז ֶעס ֶזע

 ואס ָהאְבן ֶגע'ַטֲעָנה'ט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן ַאז ֶער ָזאל ִניְשט ַמְלָאִכים ָו
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רָׁא"ש יחֹות מֹוהַּ  שִּ

ְנהֹויְבן פּון ֵניי  ~  ~ אָׁ
י ָזאְגט  יָמן נ"א( ֶדער ֶרבִּ יחֹות ָהַר"ן, סִּ ַאז ֶמען )שִּ

ין שֹוין  יְך בִּ יְך, "אִּ יְשט ַזיין ַאְלט ַביי זִּ ָטאר נִּ
יד, שֹוין פּון ַלאְנג ַאן  יֶכער אִּ ַאְלֶטער ֶעְרלִּ

יג  יְך ְשֶטעְנדִּ יק", ָנאר ֶמען ַדאְרף זִּ צּורִּ
וי ֶעס אּון ַבאַנייֶען,  יש ַאזֹוי וִּ ָאְנֵהייְבן פּון ְפרִּ

י ֶעְרְשֶטע ָמאל ָוואס ֶמען ֵהייְבט  יז ֶיעְצט דִּ אִּ
יֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן.  ָאן צּו דִּ

י ַגאְנֶצע אּון ֶבֱאֶמת ֶווענְ  ין ֶדעם דִּ יְך אִּ ְדט זִּ
ין ֲעבֹוַדת ה', ֶווען ֶמען  יד אִּ ַהְצָלָחה פּון ַא אִּ
יש, דּוְרְך ֶדעם  יְך ֶיעֶדע ָמאל פּון ְפרִּ ַבאַנייֶעט זִּ
ְשַטייְגט ֶמען ֵזייֶער ְשַטאְרק ֶהעֶכער אּון 

 ֶהעֶכער.
ין ֲעבֹוַדת ה'  ֶיעֶדע ַזאְך ָוואס ֶמען טּוט אִּ

וי ֶעס ַדאְרף ַזיי יְשַקייט ַאזֹוי וִּ יט ַא ְפרִּ ן מִּ
י ֶעְרְשֶטע ָמאל ָוואס ֶמען  ָוואְלט ֶגעֶווען דִּ
ית, "ֶיעְצט  טּוט ֶעס, ֶמען ֵגייט ַדאֶוועֶנען ַשְחרִּ
יְך ֵגיי ַדאֶוועֶנען  י ֶעְרְשֶטע ָמאל ָוואס אִּ יז דִּ אִּ
ְנָחה, "ֶיעְצט  ית", ֶמען ֵגייט ַדאֶוועֶנען מִּ ַשְחרִּ

י עֶ  יז דִּ יְך ֵגיי ַדאֶוועֶנען  אִּ ְרְשֶטע ָמאל ָוואס אִּ
ילּו  יב, ֲאפִּ ְנָחה", ֶמען ֵגייט ַדאֶוועֶנען ַמֲערִּ מִּ
יד אּון ָאְפֶגעמּוְטֶשעט פּון ַא  יז מִּ ֶמען אִּ
יְך אֹויף ַווייל ֶמען  יְשט ֶמען זִּ ַגאְנֶצע ָטאג, ְפרִּ
י ֶעְרְשֶטע ָמאל ֵגיין ַדאֶוועֶנען  ֵגייט ֶיעְצט דִּ

י  ב.ַמֲערִּ
יב פּוֶנעם  י ֶעְרְשֶטע ַמֲערִּ ֶמען ֶזעהט ַאז דִּ
ָיאר, ֹראש ַהָשָנה ַבייַנאְכט, ַדאֶוועְנט ֶיעֶדער 
ְתעֹוְררּות, ַווייל ָדאס  יט ְגרֹויס ַכָווָנה אּון הִּ מִּ
ָלה פּון ָיאר ַדאֶוועְנט ֶמען  י ֶעְרְשֶטע ְתפִּ יז דִּ אִּ

יט ַא ֶגעְשַמאק, ָאֶבער ֶבֱאֶמת דַ  אְרף ֶעס מִּ
יב ַדאֶוועֶנען ַאזֹוי, ֶווען ֶמען  ֶמען ֶיעֶדע ַמֲערִּ
יז  ֵהייְבט ָאן ֶיעֶדע ָמאל פּון ֵניי, ֶדעָמאְלט'ס אִּ
ָלה ָוואס ֶמען  י ֶעְרְשֶטע ְתפִּ ָלה דִּ ֶיעֶדע ְתפִּ
יט ְגרֹויס  ַדאֶוועְנט, אּון ֶמען ַדאֶוועְנט ֶעס מִּ

 ֶגעְשַמאק.
יז ַביים לֶ  י ֶזעְלֶבע אִּ עְרֶנען, ֶיעֶדע ָמאל אּון דִּ

יְך ֶלעְרֶנען, צּו ָזאל ֶעס ַזיין  ָוואס ֶמען ֶזעְצט זִּ
ְשָנה, ְגָמָרא, ָאֶדער ֶמְדָרש, ָזאל ֶמען  ְקָרא, מִּ  מִּ
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רָׁא"ש יחֹות מֹוהַּ  שִּ
י ֶעְרְשֶטע ָמאל  יְך ֵגיי ֶיעְצט דִּ יש, "אִּ ָאְנֵהייְבן פּון ְפרִּ

ימ י ֵנייֶע לִּ יְך ֶלעְרֶנען דִּ יְרט זִּ יד פִּ ּוד", אּון ֶווען ַא אִּ
יָקר  יַח ַזיין, ַווייל ֶדער עִּ ַאזֹוי ֶוועט ֶער ֵזייֶער ַמְצלִּ
יג ַא  יג צּו ַבאַנייֶען אּון ַמאְכן ְשֶטעְנדִּ יְך ְשֶטעְנדִּ יז זִּ אִּ

יֶשע ַהְתָחָלה.  ְפרִּ
י'ן ָהאט ֶמען  י ָנָתן ָהאט ֶדעְרֵצייְלט ַאז ַביים ֶרבִּ ֶרבִּ

יג ָדאס אֹוי יְך ְשֶטעְנדִּ וי ֶער ָהאט זִּ ְך ֶגעֶזעהן וִּ
יְגט ְמַגֶלה  ַבאַנייֶעט, ָנאְכֶדעם ָוואס ֶער ָהאט ֶגעֶעְנדִּ
ים  יֶגע תֹורֹות אּון ַהָשגֹות, ָהאט ֶמען אִּ ַזיין ֶגעַוואְלדִּ
ְגַלייְך ָנאְכֶדעם ֶגעְטָראְפן ֵווייֶנען אּון ֶבעְטן ֶדעם 

וי ַאזֹוי  יְך זֹוֶכה ַזיין צּו ַזיין ַאן ֵאייֶבעְרְשְטן "וִּ ֶקען אִּ
יג ָאְנֵהייְבן  יד?", ַווייל ֶער ְפֶלעְגט ֵאייבִּ יֶכער אִּ ֶעְרלִּ
י  יז ֶער צּוֶגעקּוֶמען צּו דִּ יש, אּון ַאזֹוי אִּ פּון ְפרִּ

 ֶהעְכְסֶטע ַמְדֵריגֹות.
יז ֶגעֶווען ַאָמאל ַא ַמֲעֶשה ַביי ַא ְגרֹויֶסער  ֶעס אִּ

יג ָוואס ָהא ט אֹויְסֶגעֶלעְרְנט ָגאר ַא ֵשייֶנעם ֶקענִּ
יז ֶגעֶווען ֵזייֶער  יגּון אִּ יְנֶגער, ֶדער נִּ יגּון ַפאר ַזיין זִּ נִּ
יג, אּון ֶדעְרַפאר ָהאט ֶער  יְבט ַביים ֶקענִּ ַבאלִּ
יֶבער  יְנֶגער ַאז ֶער ָזאל אִּ יג ֶגעֶבעְטן ֶדעם זִּ ְשֶטעְנדִּ

יגּון ֵאייְנָמאל אּון נָ  יְנֶגען ֶדעם נִּ אְכַאָמאל, אּון ֶדער זִּ
יְך ֵזייֶער ְשַטאְרק ְמַחי' ֶגעֶווען  יג ָהאט זִּ ֶקענִּ

יט.  ֶדעְרמִּ
יְנֶגער  ָאֶבער ָנאְך ַא קּוְרֶצע ַצייט ָהאט ֶדער זִּ
יגּון, אּון ֶער  ְמָאס פּון ֶדעם נִּ ָאְנֶגעהֹויְבן צּו ֶוועְרן נִּ

יְשקַ  י ְפרִּ ייט ָוואס ָהאט ָאְנֶגעהֹויְבן ָנאְכצּוָלאְזן פּון דִּ
ֶער ָהאט ֶגעַהאט פּון ָאְנַפאְנג, אּון ֶער ָהאט שֹוין 

י ֶזעְלֶבע ְשַטאְרַקייט. יט דִּ יְשט ֶגעזּוְנֶגען מִּ  נִּ
יג ָהאט דָ  אְך ָאֶבער ָיא ֶגעָוואְלט ֶהעְרן ֶדער ֶקענִּ

יז ֶדער  יְטן ַגאְנְצן ְפַראְכט, אִּ יגּון מִּ ֶדעם ֵשייֶנעם נִּ
יג אֹויְפֶגעקּומֶ  יט ַאן ֵעָצה, ֶער ָהאט ֶיעְדן ֶקענִּ ען מִּ

ָטאג ֶגעַמאְכט ַא ְגרֹויֶסע ְסעּוָדה, אּון ֶער ָהאט 
יְסָטאְרן ָוואס  ינִּ ַאייְנֶגעַלאֶדעְנט ֶיעְדן ָטאג ֵנייֶע מִּ
יְנֶגער  וי ֶדער זִּ י ְסעּוָדה, אּון ַאזֹוי וִּ ָזאְלן קּוֶמען צּו דִּ

ים'ֶער, ָהאט ֶער יֶשע ָפנִּ ָנאְכַאָמאל  ָהאט ֶגעֶזעהן ְפרִּ
יְשַקייט, אּון  יט ַא ְפרִּ יגּון מִּ יְנֶגען ֶדעם נִּ יֶבער ֶגעזִּ אִּ

יֶגע ָטאג ָהאט ֶער  י קּוֶמעְנדִּ יְנֶגען ַאזֹוי דִּ ַווייֶטער ֶגעזִּ
י ֵנייֶע ֶגעְסט ַאז ֵזיי ָזאְלן אֹויְך ֶזעהן ָוואס  ְלָכבֹוד דִּ

יְך ֵזייֶער ְמחַ  יג ָהאט זִּ י' ֶגעֶווען ֶער ֶקען, אּון ֶדער ֶקענִּ
יגּון.  צּו ֶהעְרן ֶדעם נִּ

יֶשע ֶגעְסט,  יג ָהאט ֶיעְדן ָטאג ֶגעזּוְכט ְפרִּ ֶדער ֶקענִּ
יְטן  יְשן מִּ יְך ֶיעְדן ָטאג אֹויְפְפרִּ יְנֶגער ָזאל זִּ ַאז ֶדער זִּ
יְשט  יג נִּ י ַצייט ָהאט ֶדער ֶקענִּ יט דִּ יגּון, ָאֶבער מִּ נִּ

אט שֹוין ֶגערּוְפן ֶגעַהאט ֶמער ֶוועם צּו רּוְפן, ֶער הָ 
ים אּון  יְסָטאְרן אּון ַאֶלע ַזייֶנע ְקרֹובִּ ינִּ ַאֶלע ַזייֶנע מִּ
יְך ַווייֶטער  ַבאַקאְנֶטע, אּון ֶעס ָהאט זִּ
יְנֶגער ָהאט  יֶבעְרֶגע'ַחֶזר'ט ָדאס ַאְלֶטע, ֶדער זִּ אִּ
יְשַקייט אּון ֶער  ָאְנֶגעהֹויְבן ָנאְכצּוָלאְזן פּון ַזיין ְפרִּ

יֶער.ָהאט שוֹ  וי ְפרִּ יְנֶגען ַאזֹוי וִּ יְשט ֶגעזִּ  ין נִּ
יז ֶגעַגאְנֶגען  יג ֶגעטּוהן? ֶער אִּ ָוואס ָהאט ֶדער ֶקענִּ
יְנֶגער, אּון ַביי  יְנד ֶגעַמאְכט ֶדעם זִּ אּון ֶער ָהאט ְבלִּ
יֶגע ְסעּוָדה ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט ַפאְרן  י קּוֶמעְנדִּ דִּ

יְנֶגער ַאז ֶער ָהאט ַאָראפ ֶגעְברֶ   עְנְגט ָגאר ָחשּוֶבע זִּ
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ער זֵיי ַבאַשאְפן ֶדעם ֶמעְנְטש ַווייל ֶער ֶוועט ִזיְנִדיְגן, ָהאט ֶדער ֵאייֶבעְרְשטֶ 
ּון? אֹויב ֵזיי ֶוועְלן ִזיְנִדיְגן ֶגעָזאְגט, אּוְמִזיְסט ֶווער ִאיְך ָאְנֶגערּוְפן ַרחּום ְוַחנ

עְרְשֶטער ֶוועְלן זֵיי ְתשּוָבה טּוהן אּון ִאיְך ֶוועל ֵזיי צּוִריק ֶנעֶמען, אּון ֶדער ֵאייבֶ 
 צּו ֶזעהן אֹויב ֵזיי ֶווען ִזיךְ  ,יְקט ִדי ַמְלָאִכים אֹויף ֶדער ֶוועְלטָהאט ַאָראּפ ֶגעִש 

ְבן ַמֲעֶשה ָהאְבן ֵזיי ִזיְך ִניְשט ֶדעְרַהאְלְטן, זֵיי ָהאֶקעֶנען ֶדעְרַהאְלְטן, אּון לְ 
 ֶגעִזיְנִדיְגט.

ּו ִדי ָדאס ָהאְבן ִדי ְמַרְגִלים ֶגעֶזעהן ִדי ְנִפיִלים, זֵיי ָהאְבן ֶגעֶזעהן ַאז ֲאִפיל
ִווי ַאזֹוי ֶוועְלן ַמְלָאִכים ָהאְבן ִזיְך ִניְשט ֶגעֶקעְנט ֶדעְרַהאְלְטן אֹויף ֶדער ֶוועְלט, 

ָאֶבער זֵיי  ִזיְך ִדי ִאיְדן ֶקעֶנען ָדאְרט ֶדעְרַהאְלְטן ִאין ַאַזא ַגְשִמיּות'ִדיֶגע ֶוועְלט,
ְלָאְך, ֶער ָהאְבן ִניְשט ֶגעוואּוְסט ַאז ַא ֶמעְנְטש ָהאט ַא ְגֶרעֶסעֶרע ֹכַח פּון ַא מַ 

ט, אּון אֹויב ֶמען ִזיְנִדיְגט ֶקען ֶמען ֶקען ִזיְך ָיא ֶדעְרַהאְלְטן אֹויף ֶדער ֶוועלְ 
 ֶנעְמט ֶיעְדן ָאן. ,ֶדער ַרחּום ְוַחנּון ,ְתשּוָבה טּוהן, אּון ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער

 )תֹוְך ַהַנַחל ֵליל שב"ק ְשַלח תש"ס(

*** 
ְשנּו אֹ  ֹלה נֲַּעֶלה ְויָׁרַּ ם ֶאל ֹמֶשה וַֹּיאֶמר עָׁ עָׁ ֵלב ֶאת הָׁ ס כָׁ ּ וַּיַּהַּ י יָׁכֹול תָׁ כִּ

 ,ּ ל לָׁ ְלן ָיא עוַאז ִמיר וֶ  ,ָכֵלב ָהאט ְשִטיל ֶגעַמאְכט ִדי ָפאְלק אּון ֶגעָזאְגטנּוכַּ
ַאז  ,אּון ִמיר ֶוועְלן ַבייקּוֶמען ִדי גֹוִים, ָזאְגט ַרִש"י ,ַאַריין ֵגיין ִאין ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל

ועט אּוְנז ֵהייְסן ַמאְכן ֵלייֶטער'ס ַאז ֲאִפילּו מֶשה ַרֵבינּו וֶ  ,ָכֵלב ָהאט ֶגעָזאְגט
 ֶוועְלן ִמיר ָדאס אֹויְך ֶקעֶנען ַבאַווייְזן. ,אּון ַארֹויף ֵגיין ִאין ִהיְמל,

)ִשיחֹות ָהַר"ן ִסיָמן מֹוַהָרא"ש ְשִליָט"א ִאיז ָדאס ַמְסִביר לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 
 אְבן ַא ְשַטאְרֶקע ָרצֹון, ַא ְשַטאְרֶקעַאז ֶדער ִעיָקר ַדאְרף ַא ֶמעְנְטש הָ נ"א( 

ז ֶמען ָזאל ִוויְלן, צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶבעְטן ַאַסאְך ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן אַ 
ען זֹוֶכה ַזיין צּו ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד, אּון ִאיְנְצִוויְשן ַדאֶוועְנט ֶמען אּון מֶ 

 ֶלעְרְנט.
עְנְטש ַאֵלייְנ'ס ִאיז ֵזייֶער ְשֶווער ָאְנצּוַהאְלְטן ֶדעם ָרצֹון, ָאֶבער ַא מֶ 

ר ִאיז ָאְנצּוַהאְלְטן ֶדעם ִוויְלן, ַווייל ֶער ֶוועְרט צּוְבָראְכן ֶווען ֶער ֶזעהט ַאז עֶ 
ַזיין אּון  ִניְשט ַמְצִליַח, ֶדעְרַפאר ַדאְרף ֶמען ֵגיין צּו ַא ַצִדיק ָוואס ָזאל ְמעֹוֵרר

אֹויב ֶער  ,ֵזק ַזיין ֶדעם ֶמעְנְטש ַאז ֶער ֶקען ָיא, אּון ֶער ֶוועט ָיא ַמְצִליַח ַזייןְמחַ 
ם טֹוב ִזי"ַע ָהאט ֶגעָזאְגט: "ֶעס ן, ַאזֹוי ִווי ֶדער ַבַעל שֵ ֶוועט ִניְשט אֹויְפֶגעבְ 

ִוויל ִניְשט', אֹויב ַאַזא ַזאְך 'ִאיְך ֶקען ִניְשט', ֶעס ִאיז ָנאר ָדא 'ִאיְך  אִאיז ִניְשטָ 
ֶנעם ֶוועְסטּו ֶקעֶנען", אּון ָדאס טּוט ֶדער ַצִדיק ַאַרייְנַשייֶנען ִאי - דּו ִוויְלְסט

, אּון ִניְשט ֵקיין שּום ַזאךְ ֶמעְנְטש, ַאז ֶער ָזאל ִניְשט ֶוועְרן צּוְבָראְכן פּון 
 אֹויְפֶגעְבן ִדי ָרצֹון.

יי ֶוועְלן ֶגעֶזעהן ַאז ִדי ְמַרְגִלים ְשֶרעְקן ָאן ִדי ִאיְדן ַאז זֵ ֶדעְרַפאר ֶווען ָכֵלב ָהאט 
ייקּוֶמען ִדי ִניְשט ֶקעֶנען ַאַריין ֵגיין ִאין ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל, ַאז זֵיי ֶוועְלן ִניְשט ֶקעֶנען בַ 
ִאיְדן  יין ִדיְשַטאְרֶקע גֹוִים, ָהאט ֶער ַפאְרְשַטאֶנען ַאז ֶיעְצט ַדאְרף ֶער ְמַחֵזק זַ 

 ֵגיין צּום ַצִדיק, צּו מֶשה ַרֵבינּו, ַווייל ָנאר ֶדער ִמיט "ֱאמּוַנת ֲחָכִמים", צּו
ּוֶגעְבן ִדי ַצִדיק ֶקען ְמַחֵזק ַזיין אּון ֶגעְבן ִדי כֹוחֹות ַפאר ַא ֶמעְנְטש ִניְשט אֹויְפצ

 ָרצֹון.
יר ֶוועְלן ִזיְך ַהאְלְטן ַביים ֶדעְרַפאר ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט ַפאר ִדי ִאיְדן, אֹויב מִ 

ן, ֲאִפילּו ַצִדיק, ֶוועְלן ִמיר ַאֶלעס ֶקעֶנען דּוְרְך ִפיְרן, ֲאִפילּו ִדי ְשֶוועְרְסֶטע ַזאכְ 
 וֶועְלן ִמיר ֶעס אֹויךְ  ,ֶער ֶוועט אּוְנז ֵהייְסן ַארֹויְפְקִריְכן ִאין ִהיְמל ִמיט ֵלייֶטער'ס

 ֶקעֶנען ַבאַווייְזן.
 ַהַנַחל ְסעּוָדה ְשִליִשית ְשַלח תשס"ז()תֹוְך 
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רָׁא"ש יחֹות מֹוהַּ  שִּ
יְסָטאְרן אּון ֶער ָזאל ֵזיי ַווייְזן ָוואס ֶער קֶ  ינִּ יְנֶגער ֵנייֶע מִּ ען, אּון ֶדער זִּ

יז ָדא ָהאט ֶער ַווייֶטער ָהאט דָ  יְשט ֶגעֶקעְנט ֶזעהן ֶווער ֶעס אִּ אְך נִּ
וי ְפרִּ  יְנֶגען ַאזֹוי וִּ  יֶער.ָאְנֶגעהֹויְבן זִּ

יְך  יְך ְשַטאְרְקן אּון זִּ יז אֹויְך ַביי ֶיעְדן ֶמעְנְטש, ֶמען ַדאְרף זִּ י ֶזעְלֶבע אִּ דִּ
ְמָאס, ַדאְרף  יש, ָאֶבער ֶווען ֶמען ֶוועְרט שֹוין נִּ ַבאַנייֶען ֶיעְדן ָטאג פּון ְפרִּ

יְשט קּוְקן אֹויף ֵקייֶנעם  י אֹויְגן אּון נִּ יְך ַפאְרַמאְכן דִּ ָנאר צּום ֶמען זִּ
יז  יְשט ָוואס ֶעס אִּ יְשט ֶגעֶדעְנְקן ָגאְרנִּ יְשט קּוְקן אּון נִּ ֵאייֶבעְרְשְטן, נִּ
יֶנען ֶדעם  יֶשע ַהְתָחָלה צּו דִּ יז ֶיעְצט, אּון ַמאְכן ַא ְפרִּ ֶגעֶווען בִּ

 ֵאייֶבעְרְשְטן.
יז ַא ְגרֹויֶסע טֹוָבה ַפאְרן ֶמעְנטְ  יּות אִּ ילּו ְבַגְשמִּ ש ֶווען ֶמען אּון ֲאפִּ

יג ַווייל ֶווען ֶמען ֶוועְרט ַאְלט אּון ָנאְכֶגעָלאְזט  יְך ְשֶטעְנדִּ ַבאַנייֶעט זִּ
יְרט  ֶיע, אּון ֶמען ַפאְרלִּ יְפֶרעסִּ ין ַא ָמָרה ְשחֹוָרה אּון דִּ ַפאְלט ֶמען ַאַריין אִּ

י יְך ָנאר ְשַטאְרְקן אּון זִּ יט צּום ֶלעְבן, ֶמען ַדאְרף זִּ י ַאֶפעטִּ ְך ַבאַנייֶען, דִּ
יֶכע ֶלעְבן.  אּון ַאזֹוי ָהאט ֶמען ַא ְפֵריילִּ

י ֹלא  ידּוש ָכמֹונִּ י ָהאט ֶגעָזאְגט "חִּ יז אֹויְך ְפַשט ָוואס ֶדער ֶרבִּ ָדאס אִּ
ידּוש ַטאֶקע  יז ֶגעֶווען ֶדער ְגֶרעְסֶטער חִּ י אִּ ָהָיה ָבעֹוָלם", ַווייל ֶדער ֶרבִּ

תְ  ְנָין פּון הִּ ין ֶדעם עִּ יְך צּו ַבאַנייֶען, ֶער ָהאט  -ַחְדשּות אִּ זִּ
יז ֶיעְצט ֶקען  יז ָנאר ֶגעֶווען בִּ י ַזאְך ַאז ָוואס ֶעס אִּ ַאַרייְנֶגעְבֶרעְנְגט דִּ
יֶנען ֶדעם  יש אּון ָאְנֵהייְבן צּו דִּ יג ַבאַנייֶען פּון ְפרִּ יְך ֵאייבִּ ֶמען זִּ

 ֵאייֶבעְרְשְטן.
יְגְסֶטע ָדא ויְכטִּ י וִּ יז ֶווען ֶעס קּוְמט ַאַריין אּון דִּ ס צּו ֶגעֶדעְנְקן אִּ

יְשט ֶוועְרט אּון ַאז ֶמען  יז ָגאְרנִּ יֶנעם ֶמעְנְטש ַאז ֶמען אִּ ַמְחָשבֹות אִּ
יְשטֶוועט שֹוין  יַח ַזיין, אּון ֶמען ֶוועְרט פּון ֶדעם ֵזייֶער צּוְבָראְכן,  נִּ ַמְצלִּ

ין ָקאפ ַאז  יז ַא ֵנייֶע ָאֶבער ֶווען ֶמען ֶנעְמט ַאַריין אִּ ינּוט אִּ ֶיעֶדע מִּ
יז ֶיעְצט,  ילּוק ָוואס ֶמען ָהאט ֶגעטּוהן בִּ יְשט ַקיין חִּ יז נִּ ֶוועְלט, ֶעס אִּ
יג  יְך ֵאייבִּ וי ַאזֹוי ֶמען ֶזעהט אֹויס, ֶקען ֶמען זִּ ילּוק וִּ יְשט ַקיין חִּ נִּ

יַח זַ  יין, אּון ַבאַנייֶען, אֹויף ֶדעם ֶוועג ֶקען ֶמען ֵזייֶער ְשַטאְרק ַמְצלִּ
י ְגֶרעְסֶטע ַמְדֵריגֹות.  צּוקּוֶמען צּו דִּ

ְתַחְדשּות( יחֹות מֹוַהָרא"ש ֵחֶלק ד' ְוֵחֶלק ט' ְוֵחֶלק י' ֶעֶרְך הִּ  )שִּ
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 גראדועישאן פון די קלענערע מיידלעך אין בית פיגא סקול.
עס זענען זיך צוזאמגעקומען א גרויסע צאל פרויען קרובים און משפחה 

 האלטן און שעפן נחת.מיטצו
בעזר ה' איז די מסיבה געקרוינט געווארן מיט גרויס הצלחה, ווי מען האט 

 טייערע קינדערלעך. יגעקענט זעהן די איידלקייט און מדות טובות פון ד
די אלע לערערנס און די חשובע באדאנקן  די געלעגנהייט ווילן מירן אי

הערצושטעלן די מסיבה מנהלת וואס האבן אריינגעלייגט גרויסע כוחות א
אויפ'ן בעסטן פארנעם, און ספעציעל פאר די חשובע לערערן מרת 
היילפרין תחי' וואס האט אריינגעלייגט געוואלדיגע כוחות און מיה צו די 

 הצלחה פונעם מעמד.
 זרע ברך ה'!

*** 

 מוהרא"ש שליט"א פארט אויף ארץ ישראל
אויף ארץ ישראל פאר די קומענדיגע וואך וועט מוהרא"ש שליט"א פארן 

 א וואך צו מחזק זיין די ארטיגע אידן.
 די קומענדיגע וואך וועט נישט פארקומען די ליל שישי שיעור.

ל ברסלב ומען קען הערן שיעורים פון די פארגאנגענע יארן אויפ'ן ק
 212-444-1111טעלעפאן ליין 

 כי מלאכיו יצוה לך!
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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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 מען קען הערן שיעורים
 פון כ"ק מוהרא"ש שליט"א

 

 אויך קען מען מיטהאלטן
 דעם שיעור יעדע וואך

 אפ-מיט א לייוו הוק

212-444-1111 
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 ...ַא ִמיְלָיאֶנערֶגעָוואְרן 

 

 
 

 

 ~ מוסדותינו הק' נייעס אינערהאלב~ 
 

 שיינע שבע ברכות פאר א תלמיד הישיבה
די וואך מאנטאג איז פארגעקומען אין ישיבה א שיינע שבע ברכות פאר החתן 

 .בהשתתפות כ"ק מוהרא"ש שליט"א ,יעקב פיש הי"ו מחשובי תלמידי הישיבה
רכות איז פארגעקומען בהיכל הישיבה, עס זענען זיך צוזאמגעקומען די שבע ב

 און אנשי שלומינו מיטצוהאלטן די שמחה. אלע תלמידי הישיבה
מיר האבן געהאט די זכי' צו הערן דברות קודש פון מוהרא"ש שליט"א וואס 
האט ארומגערעדט איבער די גרויסקייט פון די ישיבה ווי דער חתן האט געהאט די 

' צו לערנען, א ישיבה ווי די בחורים ווילן לערנען מיט די אייגענע ווילן אן קיין זכי
 פרעשור, און ברוך ה' דער חתן האט זיך גוט משלים געווען אין די בחור'ישע יארן.

דערנאך האט מוהרא"ש ארומגערעדט פון שלום בית, ווי אזוי מען דארף זיך 
 עבן.אומגיין אינדערהיים כדי צו האבן א גוט ל

בענטשן האט מען זיך ארויסגעלאזט אין א טאנץ און משמח געווען דעם  נאכן
 חתן ביז אין די שפעטע שעה'ן.

 שמח תשמח רעים האהובים!
*** 

 גרויס פרייד ביי תושבי קרית יואל
 "היכל הקודש"צו די עפענונג פון נאך א בית המדרש 

 אין שטאט קרית יואל "היכל הקודש"בית המדרש  דיווי באקאנט גייט שוין אן 
אסאך יארן, ווי אידן קומען זיך צוזאם זיך צו שטארקן און זיך מחזק זיין מיט פאר 

 די עצות פון רבי'ן.
אזוי ווי עס איז באקאנט וואס רביה"ק מסאטמאר זצוק"ל שרייבט אין ויואל 
משה אז דער רבי איז געווען דער צדיק וואס האט פאראויס געזעהן די נסיונות 

ן קרית יואל א גרויסע השתוקקות יאר זעהט מען אפונעם היינטיגן דור, און דערפ
 צו די הייליגע דיבורים און עצות פון רבי'ן.

אבער אזוי ווי די שטאט האט זיך ברוך ה' ציוואקסן זייער גרויס, און נישט יעדער 
קען אנקומען צום בית המדרש וואס געפינט זיך אין צענטער פון שטאט, האט מען 

, עצי תמרים געגענטת המדרש היכל הקודש אין די לעצטנ'ס געעפענט נאך א בי
 אויך קענען מחזק זיין אינאיינעם.זיך אז די אידן פון דארט זאלן 

, וואס דארט געגענט ברך משהיעצט עפענט זיך די דריטע בית המדרש, אין די 
האט זיך אויך ציוואקסן מיט גאר אסאך משפחות, און עס איז א ווייטע וועג צו גיין 

 ת המדרש.ביזן בי
עס איז צום האפן אז דער נייער בית המדרש וועט זיין א גרויסע תועלת פאר די 

זיך  ןענט, צו קענען הנאה האבן אואידן וואס וואוינען דארט אין די אומגעג
 מיטן רבי'נס עצות.אינאיינעם שטארקן 

 והחוט המשולש לא במהרה ינתק!
*** 

 ת פיגא"שיינע גראדועישאן פארגעקומען אין סקול "בי
 יאר איז פארגעקומען די וואך די -צו די שלוסינג פון די יעצטיגע סקול

 
 

 המשך בדף ג

 הגליון הזה נתנדב לזכות

 "ויה אסתר בןיג אשר זעל מו"ה
 ל עליון בבני חיי ומזוני רויחא-ויה"ר שיתברך מפי א

 ובכל אשר יפנה יצליח, אמן. ,בשפע ובניקל
 

 

 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 הי"ו מענדל קאהן מו"ה
 

 שידוך שליסןצו די 
 למזל טוב פון זיין בחור עב"ג

 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז עס זאל 
עדי עד  קשר של קימא און א בניןא זיין 

 דורות ישרים ומבורכים, אמן
 

 

 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 הי"ו מרדכי יונה שיק מו"ה
 

 ידוך שליסןשצו די 
 למזל טוב זיין טאכטער עב"ג פון

 

זאל העלפן אז עס זאל דער אייבערשטער 
עדי עד  א קשר של קימא און א בניןזיין 

 דורות ישרים ומבורכים, אמן
 

 

 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 הי"ו מיכאל אלטמאן מו"ה
 

 למזל טובגעבורט פון א יונגל צו די 
 

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

 , אמןקינדער קינד און פון אלע
 

 

 

 

 פרייליכע נייעס
ב אנקומען א שיפמענט פון אלע חלקים "שיחות עס גייט בקרו

 .געדרוקט אין א הערליכע פארמאטאיבערמוהרא"ש" 
 

אויב ווילט איר האבן די גאנצע סעט פון פופצען בענדער 
 "שיחות מוהרא"ש", קענט איר זיך מעלדן אויפ'ן נומער

743-733-3774 
 161$די פרייז איז 
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
ח ֹקרַּח "י ָוואס ָהאט ֹקַרח ֶגעטּוהן? ֶער ָהאט צּוַזאם ֶגעוַּיִּקַּ ֶמען נּו, ָזאְגט ַרשִׁ

ין, אּון ֶער ָהאט ֵזיי ָאְנֶגעטּוה-ְצֵוויי הּוְנֶדעְרט יג הֹויְפְטן פּון ַסְנֶהְדרִׁ ן פּוְפצִׁ
יְנַגאְנְצן ְתֵכֶלת, אּון ֶער ָהאט ֶגעְפֶרע ים ָוואס ֶזעֶנען ֶגעֶווען אִׁ ְגט פּון ַטֵליתִׁ

ים? י ַטֵליתִׁ ית אֹויף דִׁ יצִׁ " ָהאט מֶשה מֶשה: "ֶמען ַדאְרף ָנאְך ַארֹויף ֵלייְגן צִׁ
ֶבעְנְדל  ֶגעָזאְגט: "ָיא", ָהאט ֶער ָאְנֶגעהֹויְבן חֹוֶזק ַמאְכן, "אֹויב ֵאיין ְקֵלייֶנע

ית, ַדאְרף  יז ָנאר פּון ָדאךְ פּון ְתֵכֶלת ַפְטְר'ט ֶדעם ַגאְנְצן ַטלִׁ ית ָוואס אִׁ  ַא ַטלִׁ
יֶכער ַזיין גּוט?"  ְתֵכֶלת זִׁ

ּוב אֹויְך ַאז ֶער ָהאט ֶגעְפֶרעְגט פּון מֶשה, "ַא ְשטאּון ֶדער ֶמְדָרש ְבֶרעְנְגט 
ְפֵרי תֹורֹות, ַדאְרף  יט סִׁ יל מִׁ יז פִׁ יר?" ָהאט ן אבְ הָ ָוואס אִׁ ַא ְמזּוָזה אֹויְפ'ן טִׁ

ייֶנע מֶשה ֶגעָזאְגט: "ָיא", ָהאט ֶער ַווייֶטער חֹוֶזק ֶגעַמאְכט, "אֹויב ַא ְקלֵ 
י ְשטּוב, ְמזּוָזה ָוואס ָהאט ָנאר ְצֵוויי ַפרְ  י תֹוָרה ַפְטְר'ט דִׁ יֹות פּון דִׁ שִׁ

יְשט ֶקעֶנען ַפְטְר'ן?"  ַפאְרָוואס ָזאל ַא ַ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 ַתְכלִׁ ַאז ֶעס ֶזעֶנען ָדא מֶ ֵחֶלק ב' סִׁ ית עְנְטְשן ָוואס ֵמייֶנען ַאז ֶדער עִׁ
יז צּו ַזיין ְקלּוג, צּו ַארֹויס ָהאְבן ְקָלאר ֶיעֶדע ַזאְך וִׁ  וי ַאזֹוי אֹויף ֶדער ֶוועְלט אִׁ

ית א יָקר ַתְכלִׁ יר ֵווייְסן ֶדעם ֱאֶמת ַאז ֶדער עִׁ ֹויף ֶדער ָדאס ַאְרֶבעט, ָאֶבער מִׁ
יז ָנאר צּו טּו ים, ָאן ַקיין שּום חָ ֶוועְלט אִׁ ים טֹובִׁ ְצֹות ּוַמֲעשִׁ ְכמֹות, הן ַאַסאְך מִׁ

יְשט ַפאְרְשֵטיין אּון ַארֹויס ָהאְבן.  ֶמען ַדאְרף ָגאְרנִׁ
יז ָנאר צּו ַפא ית אִׁ יָקר ַתְכלִׁ יז, ַווייל אֹויב ֶדער עִׁ ְרְשֵטיין אּון ַא ְרַאָי' צּו ֶדעם אִׁ

יט ָחְכָמה, ֶדעָמאְלט'ס ֶקען רוֹ  ית, ַוויימִׁ יְשט צּוקּוֶמען צּום ַתְכלִׁ ל ב ֶוועְלט נִׁ
יָקר אִׁ  יז ֶדער עִׁ יְשט ַאזֹוי ְקלּוג, ֶזעהט ֶמען פּון ֶדעם אִׁ יז נִׁ יז ָנאר רֹוב ֶוועְלט אִׁ

ְצֹות ָפשּוט'ֶעְרֵהייט ָאן ַקיין ָחְכמֹות, ָדאס ָזאְגט ְשֹלֹמה הַ  ֶמֶלְך צּו טּוהן מִׁ
ְשָמע, אֶ סֹוף ָדבָ )ֹקֶהֶלת יב, יג(  ְצוֹ ר ַהֹכל נִׁ ים ְיָרא ְוֶאת מִׁ ָתיו ְשמֹור, ת ָהֱאֹלקִׁ

ְצֹות אּון מֹוָרא הָ  יז ָנאר צּו טּוהן מִׁ י ֶוועְלט אִׁ ית אֹויף דִׁ יָקר ַתְכלִׁ אְבן ֶדער עִׁ
י ֶזה "ָכל" ָהָאָדם, ַווייל ָדאס ֶקען "ֶיעֶדער" מֶ  עְנְטש פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, כִׁ

 טּוהן.
"י, ָדאס ָז ְשטּות זֶׁה?אְגט ַרשִׁ ה לִּ אָׁ ה רָׁ יָׁה מַּ קֵּחַּ הָׁ פִּ יז  ְוֹקרַּח שֶׁ ְבַפְשטּות אִׁ

יז ָדאס ַא קַ  ים ַאַזא ְשטּות ָדאךְ ְשָיא, "ֹ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

ים ֶגעְבֶרעְנְגט ַזיין דּוְרְכַפאל, ַווייל ֶער יז  ְקלּוֶגער ֶמעְנְטש, ָדאס ָהאט אִׁ אִׁ
יט ָחְכמֹות, ֶער ָהאט ֶגעָוואְלט ַפאְרְשֵטיין אּון ַארֹויְסָהא ְבן ֶיעֶדע ֶגעַגאְנֶגען מִׁ

וי ַאזֹוי  ְצָוה פּון ְתֵכֶלת? וִׁ י מִׁ וי ַאזֹוי ַאְרֶבעט דִׁ ְצָוה פּון ַזאְך, וִׁ י מִׁ ַאְרֶבעט דִׁ
ין ֶדער ֶעְרד יז ֶער ַאייְנֶגעְשלּוְנֶגען ֶגעָוואְרן אִׁ  .ְמזּוָזה? אּון ָנאְכֶדעם אִׁ
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עְרְשְטן   ~ ייבֶׁ אְרן אֵּ ס פַּ ייל עֶׁ  ~דֶׁעְרצֵּ
 

ח  ח, ֹקרַּ ה פּון ֹקרַּ ְרשָׁ יי ִדי פַּ ִמיר ֶזעהן בַּ
אט  ינּו, ֶער הָׁ בֵּ אט ֶגעְקִריְגט אֹויף מֶשה רַּ הָׁ

ֲענָׁ  ר טז, ג( ה'ט ֶגע'טַּ ִמְדבָׁ ה )בַּ דָׁ עֵּ ל הָׁ ֶכם ִכי כָׁ ב לָׁ רַּ
ל  ְשאּו עַּ ּדּועַּ ִתְתנַּ ם ה' ּומַּ ם ְקֹדִשים ּוְבתֹוכָׁ כֻּלָׁ
ואס  אְרוָׁ ייִליג, פַּ ל ה', ַאֶלע ִאיְדן ֶזעֶנען הֵּ ְקהַּ
אְלט ִזיְך מֶשה ְגֶרעֶסער פּון ַאֶלע ִאיְדן? אּון  הַּ

ח ִאיז ֶגעֶווען ַאז  ֶער ִאיז ִדי סֹוף פּון ֹקרַּ
ואְרן ִאין ֶדער ֶעְרד  ַאייְנֶגעְשלּוְנֶגען ֶגעוָׁ
ייְנֶדע, אּון ֶעס  אְנֶצע ֶגעמֵּ יין גַּ צּוזַּאֶמען ִמיט זַּ

יי. אְרִניְשט ֶגעְבִליְבן פּון זֵּ  ִאיז גָׁ
יי  ט ִדי ֶזעְלֶבע ֶוועְרֶטער ֶגעִפיֶנען ִמיר בַּ ִכְמעַּ

אְבן ֶגעזָׁאְגט  יי הָׁ אֹויף ִמְריָׁם אּון ַאֲהֹרן, זֵּ
נּו  ְך ְבמֶשה ִּדֶבר ה' ֲהֹלא גַּם בָׁ ק אַּ מֶשה, ֲהרַּ
אְלט ִזיְך מֶשה ְגֶרעֶסער?  ואס הַּ אְרוָׁ ר, פַּ ִדבֵּ
אט ֶגעֶרעְדט ִמיט אּוְנז  ייֶבעְרְשֶטער הָׁ ֶדער אֵּ

 אֹויְך, ִניְשט נָׁאר צּו ִאים.
ואס  אְרוָׁ יין, פַּ אְרְשטֵּ אְרף ֶמען פַּ ה דַּ ִלְכאֹורָׁ

יי נִ  ואְרן ִמיט ִדי ֶזעֶנען זֵּ אְפט ֶגעוָׁ יְשט ֶגעְשְטרָׁ
תֹו ֶזעֶנען  ֲעדָׁ ח וַּ ואס ֹקרַּ אף וָׁ אְרֶבע ְשְטרָׁ הַּ

אְבן  יי הָׁ ואְרן, זֵּ אְפט ֶגעוָׁ אְךֶגעְשְטרָׁ ֶגעזָׁאְגט  דָׁ
 ְבֶעֶרְך ִדי ֶזעְלֶבע זַּאְך?

ירּוץ ִאיז ַאז ֶעס ֶוועְנְדט ִזיְך  נָׁאר ֶדער תֵּ
ואס ֶמען טּוט נָׁאְכֶדעם, בַּ  יי ִמְריָׁם אּון ַאֲהֹרן וָׁ

יי  אְלְטן ַאז זֵּ אְרֶגעהַּ אט זֵּיי פָׁ ייְך ֶווען ֶמען הָׁ ְגלַּ
ייְך  יי ְגלַּ אְבן זֵּ אְבן ִניְשט ֶגעטּוהן ִריְכִטיג, הָׁ הָׁ
אְבן  יי הָׁ אט, זֵּ ה ֶגעהַּ טָׁ ה ֶגעטּוהן אּון ֲחרָׁ ְתשּובָׁ
את  טָׁ ינּו חַּ לֵּ ת עָׁ שֵּ ֶגעזָׁאְגט, ִבי ֲאֹדִני ַאל נָׁא תָׁ

אְבן מֹוֶדה ֲאֶשר  יי הָׁ אנּו, זֵּ טָׁ ֲאֶשר חָׁ נֹוַאְלנּו וַּ
אְבן ִניְשט ִריְכִטיג ֶגעטּוהן,  ֶגעֶווען ַאז זֵּיי הָׁ
ל  יי מֹוחֵּ אט זֵּ ייֶבעְרְשֶטער הָׁ אּון ֶדער אֵּ
וייֶטער  אט ִזיְך וַּ ח הָׁ ֶבער ֹקרַּ ֶגעֶווען, אָׁ
נּות ִביְזן סֹוף, ֶער  ְקשָׁ יין עַּ אְלְטן ִמיט זַּ ֶגעהַּ

אט ִניְש  אר הָׁ יין, אּון ֶדעְרפַּ ואְלט מֹוֶדה זַּ ט ֶגעוָׁ
ואְרן ַאייְנֶגעזּוְנֶקען ִאין ֶדער ֶעְרד,  ִאיז ֶער ֶגעוָׁ
ואְרן פּון ִדי  אְנְצן אֹויְסֶגעֶמעְקט ֶגעוָׁ אּון ִאיְנגַּ

 ֶוועְלט.
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אר ֶיעְדן  ואְלִדיֶגע ִלימּוד פַּ אס ִאיז ַא ֶגעוַּ אּון דָׁ
יי אט ִזיְך אֵּ ע הָׁ רַּ אְלן? ֶדער יֵֶּצר הָׁ ֶנעם, ִביְזט דּוְרְכֶגעפַּ

ר ֶגעֶווען אֹויף ִדיר? לֹויף ִניְשט ַאֶוועק ֶיעְצט  בֵּ ִמְתגַּ
ייֶבעְרְשְטן, נָׁאר ַאְדרַּ פּונֶ  ייְך נָׁאְכֶדעם עם אֵּ ה, ְגלַּ בָׁ

ייֶבעְרְשְטן אּון ַאְנְטשּוְלִדיְגט  אְרן אֵּ ייל ֶעס פַּ ֶדעְרצֵּ
אר ואס זָׁאל ִאיְך טּוהן?  ִדיְך פַּ אֶשעֶפער, וָׁ ִאים, "בַּ

אב ִזיְך ִניְשט  ע, ִאיְך הָׁ רַּ אב ַא ְגרֹויֶסע יֵֶּצר הָׁ ִאיְך הָׁ
יי  אְלן, זֵּ יין, אּון ִאיְך ִבין דּוְרְכֶגעפַּ ר זַּ בֵּ ֶגעֶקעְנט ִמְתגַּ
ל, אּון ֶהעְלף ִמיר ַאז ִאיְך זָׁאל ֶעס ֶמער  ִמיר מֹוחֵּ

אל ִניְשט טּוהן ייְנמָׁ  ".קֵּ
א זָׁאְגט  רָׁ כֹות י"ב( ִדי ְגמָׁ ה )ְברָׁ ירָׁ עֹוֶשה ֲעבֵּ ל הָׁ כָׁ

אס  יו, דָׁ ל ֲעוֹונֹותָׁ ל כָׁ ה, מֹוֲחִלין לֹו עַּ יֵּש בָׁ ּוִמְתבַּ
אְלן ִמיט ַאן  ייְנט ַאז ֶווען ַא ֶמעְנְטש ִאיז דּוְרְכֶגעפַּ מֵּ
ֶבער ֶער ֶשעְמט ִזיְך ִמיט ֶדעם, ֶער ֶשעְמט  ה, אָׁ ירָׁ ֲעבֵּ

אְך, ֶער ִזיְך ַאז  א זַּ אט ֶגעֶקעְנט טּוהן ַאזַּ ֶער הָׁ
אֶשעֶפער  ייֶבעְרְשְטן, "בַּ אְרן אֵּ ייְך פַּ ייְלט ֶעס ְגלַּ ֶדעְרצֵּ
אְכט ַאז  אס מַּ אס ֶגעטּוהן", דָׁ אס אּון דָׁ אב דָׁ ִאיְך הָׁ
ייְך  ֶער זָׁאל ִזיְך ֶשעֶמען ֶדעְרִמיט, אּון ֶער ֶבעְהט ְגלַּ

ייֶבעְרְשְטן, אִ  יז ִאים ֶדער ִאיֶבער ֶדעם אֵּ
ירֹות. ייֶנע ֲעבֵּ ל אֹויף ַאֶלע זַּ ייְך מֹוחֵּ ייֶבעְרְשֶטער ְגלַּ  אֵּ

ינּו ְפֶלע י ְשלֹומֵּ אס ִאיז ַאזֹויַאְנשֵּ אְגן ַאז דָׁ ִווי ַא  ְגן זָׁ
ואְשט  אקּוֶמען ַא ְפֶלעק, אֹויב וַּ אט בַּ ואס הָׁ ייד וָׁ ְקלֵּ

אנְ  פ ֶדעם ְפֶלעק, קּוְמט ֶעס ִאיְנגַּ ייְך אָׁ ְצן ֶמען ְגלַּ
ייְכן ַאז  יין צֵּ ייְבט ֲאִפילּו ִניְשט קַּ אפ אּון ֶעס ְבלַּ ַארָׁ
אְזט ִדי  ֶבער ֶמען לָׁ ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ַא ְפֶלעק, אֹויב אָׁ
אְך  ייט, ִאיז ֶעס שֹוין ַאסַּ אר ַא ֶלעְנֶגעֶרע צַּ ְפֶלעק פַּ

אל, ֶקען  אְך מָׁ אְפצּוֶנעֶמען, אּון ַאסַּ ען מֶ ְשֶוועֶרער ַארָׁ
אפֶנעֶמען נָׁאְך ַא ְשִטיק ֶעס שֹוין בִ  ל ִניְשט ַארָׁ ְכלַּ

ואְשט  ֶכל אּון ֶמען וַּ אט שֵּ ֶבער ֶווען ֶמען הָׁ ייט, אָׁ צַּ
ֶכר ֶדעְרפּון. יין זֵּ ייְבט ִניְשט קַּ פ, ְבלַּ ייְך אָׁ  ֶעס ְגלַּ

ה  ירָׁ ה, ֶיעֶדע ֲעבֵּ מָׁ אּון ִדי ֶזעְלֶבע ִאיז ִמיט ִדי ְנשָׁ
אְכט ַא ואס ַא ֶמעְנְטש טּוט מַּ יין  וָׁ ְפֶלעק אֹויף זַּ

ֶכל טּוט ֶער  אט שֵּ ה, אּון ֶווען ֶדער ֶמעְנְטש הָׁ מָׁ ְנשָׁ
ה אּון ִמיט  ייְך ְתשּובָׁ אְנְצן  םֶדעְגלַּ ֶוועְרט ִאיְנגַּ

ייֶבעְרְשֶטער ִאיז ִאים  ְפֶגעִוויְשט ִדי ְפֶלעק, ֶדער אֵּ אָׁ
ואְרְטן  אְזט ֶעס וַּ ֶבער אֹויב ֶמען לָׁ ל, אָׁ ייְך מֹוחֵּ ְגלַּ

אְנג ה טּוהן.לַּ אְך ְשֶוועֶרער צּו ְתשּובָׁ  , ִאיז שֹוין ַאסַּ

ייֶנער  ֶנעם ֶעס ַארֹויס פּון ַדייֶנע ּבֵּ

ן ד'(ֶדער ֶרִבי זָׁאְגט  ֶלק א' ִסימָׁ "ן חֵּ י מֹוֲהרַּ ַאז ֶווען  )ִליקּוטֵּ
אס ַאייְנֶגעְקִריְצט  ירֹות ֶוועְרט דָׁ ַא ֶמעְנְטש טּוט ֲעבֵּ

ייֶנער, אּון דָׁ  ייֶנע בֵּ ייֶנער, ִאין זַּ ייֶנע בֵּ אס צּוְבֶרעְכט זַּ
יין, צּו  וֶדה צּו זַּ ה ֶדעְרצּו ִאיז ִזיְך ִמְתוַּ צָׁ  אּון ִדי עֵּ

 

ירֹות ַא ייֶען ִדי ֲעבֵּ אְלט'ס גֵּ אט ֶגעטּוהן, אּון ֶדעמָׁ ואס ֶמען הָׁ ייֶבעְרְשְטן ַאֶלעס וָׁ אְרן אֵּ אְגן ִמיְטן מֹויל פַּ ייֶנער, אּון ַארֹויְסזָׁ רֹויס פּון ִדי בֵּ
 ען ֶוועְרט צּוִריק ֶגעזּוְנט.מֶ 

ואס  אט ֶגעטּוהן, וָׁ ואס ֶער הָׁ ירֹות וָׁ ייֶנע ֲעבֵּ שּוט פּון זַּ ייְדט ִאיז פָׁ ואס ַא ֶמעְנְטש לַּ רֹות וָׁ ייְנט ַאז ַאֶלע צָׁ אס מֵּ אס צּוְבֶרעְכט ִאים דָׁ דָׁ
יין  אְזט ִאים ִניְשט ָאְנגֵּ רֹות אּון לָׁ אְכט ִאים ָאן צָׁ ייֶנער, ֶעס מַּ  ִאין ֶלעְבן ִווי ֶגעֶהעִריג.ִדי בֵּ

יי אְרְשטֵּ יי אֹויְסֶהעְרן, אּון פַּ ואס זָׁאל זֵּ ייֶנעם וָׁ יי אֵּ רֹות, זּוְכן זֵּ ייֶען דּוְרְך צָׁ ייט צּו ֶמען ֶזעהט ַאז ֶווען ֶמעְנְטְשן גֵּ אג, ֶמען גֵּ וייטָׁ ייֶער וֵּ ן זֵּ
אְלן אֹויְסהֶ  יי זָׁ אְגן, ַאז זֵּ אְקטֹוִרים אּון צּו ְפִסיִכיָאלָׁ אפְ דָׁ ֶבער ֶבֱאֶמת לֹויט ִווי עְרן אּון ַארָׁ אְרץ, אָׁ ואס ְדרּוְקן אֹויְפן הַּ אְכן וָׁ ֶנעֶמען ִדי זַּ

ייֶבעְרְשְטן ַא אְרן אֵּ ייְלט  פַּ ייְנ'ס, ֶמען ֶדעְרצֵּ ייֶבעְרְשְטן ַאלֵּ אס טּוהן ִמיְטן אֵּ א ֶקען ֶמען דָׁ אְרץ, ֶדער ֶרִבי זָׁאְגט דָׁ ואס ִליְגט אֹויְפ'ן הַּ ֶלעס וָׁ
יין פּון ַאֶלעם ְשלֶ א אְבן ַאז ֶמען זָׁאל שֹוין ַארֹויְסגֵּ נּות הָׁ ֲחמָׁ ייֶבעְרְשְטן ַאז ֶער זָׁאל רַּ יים אֵּ ואס ֶמען ִאיז ּון ֶמען ֶבעְהט בַּ  עְכט'ס ִאין וָׁ
 

 גהמשך בדף 

 

   

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
יְנט ֶדעם ֵאייבֶ  יז ֶדעם ֶמעְנְטש ָוואס דִׁ ימּות אָ ֶדעְרַפאר, וואֹויל אִׁ ְתמִׁ ן עְרְשְטן בִׁ

וי ַאזֹוי ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט גֶ  ְצֹות וִׁ עֵהייְסן, ַקיין ָחְכמֹות, ֶער טּוט ַאֶלע מִׁ
י ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט, אּון ֶווער יֶכער גּוט ַזיין אֹויף דִׁ ים זִׁ ֶעס  ֶוועט אִׁ

יט ָחְכמֹות, ַפאְלט ַאֶוועק צּום סֹוף.  ֵגייט מִׁ
 )ֹזאת ַהתֹוָרה ֹקַרח ב(

*** 
 

ֲהֹרן ל אַּ ה ְועַּ ל משֶׁ ֲהלּו עַּ קָׁ ְכאֹוָרה ַדאְרף ֶמען ַפאְרְשֵטיין, ָוואס ָהאוַּיִּ ט , לִׁ
יהֶגעֶפע יְגט אֹויף מֶשה ַרֵבינּו? ֶער אִׁ ז ֶגעֶווען ְלט ַפאר ֹקַרח ַאז ֶער ָהאט ֶגעְקרִׁ

יז י, ֶער ָהאט ֶגעְטָראְגן ֶדעם ָארֹון, ֶער אִׁ וי דִׁ  ַא ֵלוִׁ י ֶגעֶווען ַא ְגרֹויֶסער עֹוֶשר, וִׁ
ים קי"ט( ְגָמָרא ָזאְגט  ֶלעְפן ַאז ְדֵריי הּוְנֶדעְרט ְבֵהמֹות ָהאְבן ֶגעַדאְרְפט ְש )ְפָסחִׁ

יְשט ֶגעֶפע ים ָגאְרנִׁ י אֹוְצרֹות פּון ֹקַרח, ֶעס ָהאט אִׁ יְסֶלעְך פּון דִׁ י ְשלִׁ ְלט, הדִׁ
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'(  יָקר ַטַעם ַפאְרָוואס ֶמעְנְטְשן ֶזעֶנען ַווייט פּוֶנעֵחֶלק ב' סִׁ ם ַאז ֶדער עִׁ

יז ַווייל זֵיי ָהאבְ  יְשט ַקיין יִׁשּוב ַהַדַעת, אּון ַפאְרָוואס ָהאטֵאייֶבעְרְשְטן אִׁ  ן נִׁ
יְך, אּון ַפאְרָוו יְשט ְפֵריילִׁ יז נִׁ יְשט ַקיין יִׁשּוב ַהַדַעת? ַווייל ֶמען אִׁ יז ֶמען נִׁ אס אִׁ

י ְנקּודֹות טֹובֹות ָוואס יְשט אֹויף דִׁ יְך? ַווייל ֶמען קּוְקט נִׁ יְשט ְפֵריילִׁ ֶמען  ֶמען נִׁ
י ְקֵלייֶנע גּוֶטע ַזאְכןָהאט, ָדאס ֵמיי יט דִׁ יְשט מִׁ יְך נִׁ ָוואס  ְנט ַאז ֶמען ְפֵרייְדט זִׁ

 ֶמען ָהאט ֶגעטּוהן.
יְדן מִׁ  יְשט ֶגעֶווען צּוְפרִׁ יז נִׁ יז ֶגעֶווען ֶדער ְפַגם פּון ֹקַרח ַאז ֶער אִׁ יט ָדאס אִׁ

יְשט ֶגעֶקעְנט ַזיין יְך,  ָוואס ֶער ָהאט ֶגעַהאט, אּון ֶדעְרַפאר ָהאט ֶער נִׁ ְפֵריילִׁ
יג ֶגעַדאְרְפט ָנאְך אּון ָנאְך.ֶער ָהאט ְש   ֶטעְנדִׁ

יט ֵאיין ְמזּוָזה א יְדן מִׁ יְשט ֶגעֶווען צּוְפרִׁ יז נִׁ וי ֶמען ֶזעהט ַאז ֶער אִׁ ֹויְפ'ן ַאזֹוי וִׁ
ים, עֶ  יט ְסָפרִׁ יל מִׁ יר, ֶער ָהאט ֶגעַדאְרְפט ָהאְבן ַא ַגאְנֶצע ְשטּוב פִׁ יז טִׁ ר אִׁ

יְשט ֶגעוֶ  ית, ֶער ָהאט נִׁ יט ֵאיין ֶבעְנְדל ְתֵכֶלת אֹויְפ'ן ַטלִׁ יְדן מִׁ וען צּוְפרִׁ
י זֶ  יְנַגאְנְצן ְתֵכֶלת, אּון דִׁ יז ֶגעֶווען אִׁ ית ָוואס אִׁ עְלֶבע ֶגעַדאְרְפט ָהאְבן ַא ַטלִׁ

יט ָוואס ֶער ָהאט יְדן מִׁ יְשט ֶגעֶווען צּוְפרִׁ יז ֶער ֵקייְנָמאל נִׁ יּות אִׁ ט, ֶגעַהא ְבַגְשמִׁ
ים ֶגעבְ  יג ֶגעַדאְרְפט ָנאְך אּון ָנאְך, אּון ָדאס ָהאט אִׁ ֶרעְנְגט ֶער ָהאט ְשֶטעְנדִׁ

יְגן אֹויף מֶשה ַרֵבינּו.  צּו ְקרִׁ
ן ָזאל ַזיין ֶדעְרַפאר ַדאְרף ֶמען ֶזעהן ַאַסאְך צּו ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ַאז ֶמע

יֶדעֶנער ֶמעְנְטש, ֵסיי ְבַגְש  יט ָוואס ֶמען ָהאט, אּוַא צּוְפרִׁ יְדן מִׁ יּות ַזיין צּוְפרִׁ ן מִׁ
יז זֹוֶכה אַ  יט ֶיעֶדע ַזאְך ָוואס ֶמען אִׁ יְך מִׁ יּות, צּו ַזיין ְפֵריילִׁ ַריין צּו ֵסיי ְברּוֲחנִׁ
יַקייט, אּון ַאז יז ָנאר ַא ְקֵליינִׁ ילּו ֶעס אִׁ ֹוי ֶוועט ַכאְפן צּו טּוהן ֶדעם ָרצֹון ה', ֲאפִׁ

יְך ֶלעְבן. ֶמען ָהאְבן יְקלִׁ  ַא ְגלִׁ
ית, ֹקַרח תשס"ה( ישִׁ  )תֹוְך ַהַנַחל, ְסעּוָדה ְשלִׁ
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בֹות י ְדאָׁ ילֵּ  מִּ
בֹות י אָׁ ְרקֵּ ער אֹויף פִּ  פֶׁעְרל וֶׁועְרטֶׁ

~~~ 
ְטן עְרש ְ ייּבֶ  ָנאר פוֶּנעם אֵּ

 

ייןט ִזיכֶ סְ ֶווע  ער ַארֹויְסגֵּ

 

 

א"ש רָׁ יחֹות מֹוהַּ  שִּ
אְלן, אּון ֶווען ַא ֶמעְנְטש ֶרעְדט ִזיְך אֹויס  ייְנֶגעפַּ ַארַּ

אס גַּ  ייֶבעְרְשְטן, ֶנעְמט ֶער דָׁ אְרץ צּום אֵּ אְנֶצע הַּ
ואס  ייֶנער וָׁ אפ ַאֶלע ְשֶוועֶרע ְשטֵּ ִמיט ֶדעם ַארָׁ
ייִליֶכער  אְרץ, אּון ֶמען ֶוועְרט ַא ְפרֵּ ִליְגן אֹויְפ'ן הַּ

 ֶמעְנְטש.

 ַפאְרָוואס ָהאְסטּו ֶעס ֶגעטּוהן?

אְגן ם צּו זָׁ ֶבער ֶעס ִאיז ִניְשט ֶגענּוג ְסתַּ אְרן  אָׁ פַּ
אט ֶגעטּוהן,  ואס ֶמען הָׁ ה וָׁ ירָׁ ייֶבעְרְשְטן ִדי ֲעבֵּ אֵּ
ייֶבעְרְשְטן ִדי  אְרן אֵּ אְגן פַּ אְרף אֹויְך זָׁ נָׁאר ֶמען דַּ
אט צּוֶגעְבֶרעְנְגט צּו טּוהן ִדי  ואס הָׁ ה וָׁ ִסיבָׁ
אְרן  אְרֶעְנְטֶפעְרט ִזיְך פַּ ה, אּון ֶווען ֶמען פַּ ירָׁ ֲעבֵּ

ייֶבעְרְשְטן, אּון מֶ  ואס אֵּ אְגט ִאים ִדי ִסיבֹות וָׁ ען זָׁ
אְלן, ִמיט  ם ֶגעֶווען ַאז ֶמען ִאיז דּוְרְכֶגעפַּ אְבן גֹורֵּ הָׁ

אפ פּון ִזיְך ַאֶלע ִדיִנים אּון ֶמען ֶדעם ֶנעְמט  ַארָׁ
 ַאֶלע ִקְטרּוִגים.

אְגן  "ל זָׁ זַּ ואס חַּ ט וָׁ אס ִאיז ְפשַּ ה דָׁ בָׁ ש רַּ )ֶמְדרָׁ

טָׁ שֹוְפִטים, ה(  אס ה אֵּ ְכֶשיֵּש ִדין ְלמַּ ה, דָׁ ְעלָׁ ין ִדין ְלמַּ
ן, ֶער  ייְנ'ס דַּ ייְנט ַאז ֶווען ַא ֶמעְנְטש ִאיז ִזיְך ַאלֵּ מֵּ

יין  ייְנ'ס, פּון אֵּ ט ִזיְך ַאלֵּ אְגט ֶער ַארֹויס ייט זַּ ִמְשפָׁ זָׁ
ֶבער פּון  אט ֶגעטּוהן, אָׁ ואס ֶער הָׁ ִדי ְשֶלעְכט'ס וָׁ

אְגט ֶער אֹויְך ִדי ִלימּוד ייט זַּ ִדי ַאְנֶדעֶרע  ְזכּות זָׁ
אְבן ִאים צּוֶגעְבֶרעְנְגט  ואס הָׁ אּון ִדי ִסיבֹות וָׁ
אְלט'ס ִאיז ֶמען ִאים שֹוין ֶמער ִניְשט  ֶדעְרצּו, ֶדעמָׁ
אֶטעֶוועט  ן אֹויְבן ִאין ִהיְמל, אּון ֶער ֶוועְרט ֶגערַּ דַּ

אְרט עֹוְנִשים אּון ִיסּוִרים.  פּון ַאֶלע סָׁ
דֹוש  קָׁ ר הַּ ףִאין ֹזהַּ ס, דַּ ַאז ֶווען ַא  ייטטֵּ ְש רל"א(  )ִפְנחָׁ

ייֶבעְרְשְטן ַאֶלע  אְרן אֵּ ייְך פַּ ייְלט ְגלַּ ֶמעְנְטש ֶדעְרצֵּ
אט ֶגעטּוהן, אּון ֶער  ואס ֶער הָׁ ירֹות וָׁ ייֶנע ֲעבֵּ זַּ
ייֶבעְרְשְטן, ְשֶפעֶטער ֶווען  ֶבעְהט ִאיֶבער ֶדעם אֵּ
אְגן  ג קּוְמט אּון ֶער ִוויל אֹויְסזָׁ ְטרֵּ ְמקַּ ְך הַּ ְלאָׁ ֶדער מַּ

א אט פַּ ואס ֶדער ֶמעְנְטש הָׁ ייֶבעְרְשְטן וָׁ ְרן אֵּ
ייֶבעְרְשֶטער, "דּו  אְגט ִאים ֶדער אֵּ ֶגעטּוהן, זָׁ
ייְלן, ֶדער ֶמעְנְטש  אְרִניְשט ֶדעְרצֵּ אְרְפְסט ִמיר גָׁ דַּ

אט ִמיר שֹוין  יין ַאֶלעס הָׁ ייְלטַאלֵּ  ."ֶדעְרצֵּ
אְרף ִזיְך ַא ֶמעְנְטש צּוֶגעֹוואֹוי אר דַּ ֶנען אּון ֶדעְרפַּ

צֹון ה',  ַאז ִווי נָׁאר ֶער טּוט ֶעֶפעס ֶקעְגן ֶדעם רָׁ
ייְך  ֲעֶשה, זָׁאל ֶער ְגלַּ ה, ְבִדבּור, ָאֶדער ְבמַּ בָׁ ְחשָׁ ְבמַּ
ייְך  ייֶבעְרְשְטן, אּון ִזיְך ְגלַּ ִאיֶבעְרֶבעְטן ֶדעם אֵּ
ייֶבעְרְשְטן, אּון ֶבעְטן אֹויְך  אְרן אֵּ אְרֶעְנְטֶפעְרן פַּ פַּ

ו אל ִניְשט אֹויף וַּ ייְנמָׁ ייֶטער ַאז ֶער זָׁאל ֶמער קֵּ
א ֶוועג ֶוועט ֶער  ל ֶוועְרן, אּון אֹויף ַאזַּ ִנְכשָׁ
ייט  ירֹות, אּון ִמיט ִדי צַּ יין פּון ֲעבֵּ יין רֵּ ְשֶטעְנִדיג זַּ
ְפִהיְטן ַאז ֶער  אס ִאים ֶהעְלְפן אּון ִאים אָׁ ֶוועט דָׁ

ל ֶוועְר  אל ִניְשט ִנְכשָׁ ייְנמָׁ אֶקע קֵּ ן, אּון ֶער זָׁאל טַּ
יין ַארֹויְפצּוקּוֶמען אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט  ֶוועט זֹוֶכה זַּ

יין. אְנְצן רֵּ  ִאיְנגַּ
ֶלק ב', ג', ז', י', ֶעֶרְך ִוידּוי( א"ש חֵּ רָׁ  )ִשיחֹות מֹוהַּ
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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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 קול ברסלב
 

 

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

 

 אויך קען מען מיטהאלטן
 דעם שיעור יעדע וואך

 אפ-מיט א לייוו הוק

212-444-1111 

 ַא סֹוף צּו ַמְחלֹוֶקת

ייְלט פּוֶנעם ִציּבּור  ָאּפְֶגעטֵּ

  

 

 נייעס אינערהאלב
 מוסדותינו הק'

~~~ 

 סהערליכע סיום הש"
 פארגעקומען אין תלמוד תורה

 

די וואך האבן מיר געהאט די זכי' מיטצוהאלטן א סיום 
הש"ס פון א יונגל אין חדר וואס האט זוכה געווען צו 
ענדיגן ש"ס לכבוד זיין בעפארשטייענדע בר מצוה אין 

 עטליכע וואכן ארום.
איז עס אבער פארט  ,אינטערעסאנט עס הערט זיך ווי

 אז א יונגל האט זוכה געווען צו ענדיגן ש"ס. ,א פאקט
דער חשובער יונגל איז הילד לייבי אפפעל נ"י בן מו"ה 

 מחברי הנהלת מוסדותינו הקדושים.אייזיק הי"ו 
עס איז באקאנט וואס דער רבי האט געזאגט אז ווער 

ממשיך זיין אויף זיך א צלם עס ענדיגט ש"ס איז זוכה צו 
אלקים, מוהרא"ש שליט"א האט דאס שוין איינגעפירט 
מיט א לאנגע צייט צוריק אין די תלמוד תורה אין יבנאל 
אין ארץ ישראל, וואו די יונגלעך פון תלמוד תורה ענדיגן 
ש"ס בעפאר זייער בר מצוה, און ווי עס זאגן עדות אלע 

ן טאקע אויף די וואס האבן באזוכט דארט, זעהט מע
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.
און יעצט האבן מיר זוכה געווען דא אין אמעריקא אויך 

 צו די זכי' אז די יונגלעך ענדיגן ש"ס פאר די בר מצוה.
יז צוגעשטעלט געווארן א ברייטע סעודה לכבוד עס א
דער טאטע ר' אייזיק האט געזאגט א דרשה וואו  הסיום,

ער האט ארויסגעברענגט זיין גרויסע שמחה אז ער האט 
זוכה געווען אריינצולייגן די קינדער אין אונזערע מוסדות, 

זוכה געווען צו ענדיגן  ןהיין זוזוואס נאר דורך דעם האט 
ארויסגעברענגט די גרויסע מעלה פון  ש"ס, און ער האט

דיק הייסט, וואס נאר אזוי פאלגן בתמימות וואס דער צ
 זוכה געווען צו מסיים זיין ש"ס.זיין זוהן האט 

דערנאך האט דער ראש ישיבה גערעדט עטליכע 
דיבורים, וואו ער האט ארויסגעברענגט אז יעדער דארף 

ן, און , און דאס אויך נאכמאכזיך אפלערנען פון דעם יונגל
 ענדיגן ש"ס, און דורך דעם זוכה זיין צו א צלם אלקים.

 

 !עבידנא יומא טבא לרבנן
 

 הגליון הזה נתנדב לזכות
 

 הי"ו אסתר בןאשר זעליג  מו"ה
 

 ל עליון-ויה"ר שיתברך מפי א
בשפע ובניקל,  בבני חיי ומזוני רויחא

 יח, אמן.ובכל אשר יפנה יצל
 

 

 

 

 

 לעצטע געלעגנהייט
 

 עס גייט בקרוב אנקומען א שיפמענט פון אלע חלקים "שיחות מוהרא"ש"
 איבערגעדרוקט אין א הערליכע פארמאט.

 

 זיך מעלדן אויפ'ן נומערצו באקומען די גאנצע סעט קען מען 

437-777-7773 
 061$די פרייז איז פאר די אלע וואס באשטעלן פון פאראויס איז 

 011$ווען עס קומט אן אויף אמעריקא וועט די פרייז זיין 
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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
 8:01הדלקת הנרות......................

 9:10................................מוצש"ק
 8:41....סוף זמן ק"ש....................
 שיעורים כסדרן

 צ"טעירובין ............בבלי.............
 ל"ב קידושין...................ירושלמי

 'אפרק  ..שביעית...תוספתא........
 
 
 
 

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ר ִצּוָׁה ה' ֵלאֹמר ה ֲאשֶׁ ּתֹורָׁ ת הַּ ל ְבנֵ  ,ֹזאת ֻחקַּ ֵבר אֶׁ ֵאל ְוִיְקחּו דַּ י ִיְשרָׁ
ה ה ֲאֻדמָׁ רָׁ יךָׁ פָׁ ַַּקת , ִדי ְמפֹוְרִשים ְפֶרעְגן ַפאְרָוואס ָזאְגט ִדי ּתֹוָרה ֹזאת ח  ֵאלֶׁ

ר פּון ָדאס ִאיז ִדי ֶגעֶזעץ פּון ִדי "ּתֹוָרה", ֶמען ֶרעְדט ָדאְך ָדא ָנא - "ַהּתֹוָרה"
 ה"?פּון ִדי  ִמְצָוה פּון "ָפָרה ֲאדּומָ  ,ֵאיין ִמְצָוה

ייְנט ָנאְך ִאיז ְשֶווער, ִדי ָפסּוק ֵהייְבט ָאן ִמיְטן ָלשֹון "ֵלאֹמר" ָוואס ָדאס מֵ 
י ֵבר" ֶאל ְבנֵ ֲאִמיָרה ַרָכה, ַא ֵווייֶכע ְשְפַראְך, אּון ֶדער ָפסּוק ָזאְגט ַווייֶטער "דַ 

 ִיְשָרֵאל, ָוואס ָדאס ִאיז ַא ְשְטֶרעְנֶגע ָלשֹון.
)ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ְשִליָט"א ִאיז ָדאס ַמְסִביר, לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט  מֹוַהָרא"ש

עהט ַא ַאז ֲאִפילּו ֶעס ִאיז ָדא ַא ִמְצָוה פּון "ּתֹוָכָחה", ֶווען ֶמען זֶ ֵחֶלק ב' ִסיָמן ח'( 
ער ֶקען ִאיד טּוט ַאן ֲעֵביָרה ַדאְרף ֶמען ִאים ָזאְגן מּוָסר, ָאֶבער ִניְשט ֶיעדֶ 

ַאז ֶרִבי ֲעִקיָבא  )ֲעָרִכין ט"ז:(ָזאְגן מּוָסר, ַאזֹוי ִווי ִמיר ֶגעִפיֶנען ִאין ִדי ְגָמָרא 
אס ֶקען ָהאט ֶגעָזאְגט: "ִאיְך וואּוְנֶדער ִמיר אֹויב ֶעס ִאיז ָדא ַהייְנט ֵאייֶנער ָוו

ִאין ַזיין דֹור, ָוואס ָזאְגן מּוָסר", אּון אֹויב ֶרִבי ֲעִקיָבא ָהאט ָדאס ֶגעָזאְגט 
אֹויף ִדי ִניְשט ָזאְלן ִמיר שֹוין ַהייְנט ָזאְגן?, ַווייל ֶווען ֵאייֶנער ָזאְגט מּוָסר 

ען ֶקען , טּוט ֶער ָגאְרִניְשט אֹויף, אּון ֶער ַמאְכט ָנאְך ֶעְרֶגער, מֶ ִריְכִטיֶגע ֶוועג
עָזאְגט מּוָסר, ַאזֹוי ִווי ִדי ְגָמָרא ָנאר ָזאְגן מּוָסר ַאזֹוי ִווי מֶשה ַרֵבינּו ָהאט גֶ 

ּון ִדי ַאז ֶווען ִדי ִאיְדן ָהאְבן ֶגעִזיְנִדיְגט ִמיט ִדי ֲעֵביָרה פ )ַשָבת פ"ח:(ֶדעְרֵצייְלט 
ְרְבְסֶטע ֵעֶגל, ָוואס ִדי ִאיְדן ָהאְבן ֶדעָמאְלט'ס עֹוֵבר ֶגעֶווען אֹויף ִדי ְדֵריי ַהא

ֵבינּו , ִגילּו ֲעָריֹות, אּון ְשִפיַכת ָדִמים, ָהאט ֵזיי מֶשה רַ ֲעֵבירֹות, ֲעבֹוָדה ָזָרה
ְלץ ִליב!",ֶגעָזאְגט:  ְנק נָׁאְך אַּ אט עֶׁ ער הָׁ עְרְשטֶׁ אּון ַאזֹוי  "דֶׁער ֵאייבֶׁ

עְשִריְגן ָהאְבן ִדי ִאיְדן ְּתשּוָבה ֶגעטּוהן, אּון ֶווען מֶשה ַרֵבינּו ָוואְלט ֵזיי ָאְנגֶ 
ן?!" ֶעְטץ ֶגעטּוהן?! ִאיר ֵווייְסט ָוואס ִאיר ָהאט ָדא ַפאְרָדאְרבְ  "ָוואס ָהאט

ָוואְלְטן ִדי ִאיְדן ֶגעָוואְרן ִאיְנַגאְנְצן ְמיּוָאש, אּון זֵיי ָוואְלְטן ִאיְנַגאְנְצן 
 ֶגעֶגעְבן אּון ִניְשט ְּתשּוָבה ֶגעטּוהן.פְ אֹוי

ק, ֶיעְדן דֹור, ִווי ַרִש"י ְבֶרעְנְגט אֹויְפ'ן ָפסּואּון ִדי ֶזעְלֶבע ֵגייט ַווייֶטער ָאן ִאין 
ְדִּתי", )ְשמֹות לב, לד( קַּ ְקִדי ּופָׁ ַאז ַביי ֶיעֶדע ְשְטָראף ָוואס ֶעס  "ּוְביֹום פָׁ

י קּוְמט אֹויף ִאיְדן, ִאיז ָדא ִאין ֶדעם ַאִביְסל פּוֶנעם ֵחְטא ָהֵעֶגל, ַווייל דִ 
 ֶזר'ן ִזיְך ִאיֶבער ִאין ֶיעְדן דֹור, אּון ֶווער ֶעס ִווילֲעֵבירֹות פּון ֶדעָמאְלט'ס חַ 

ה ַהייְנט ָזאְגן מּוָסר ַפאר ִאיְדן, ֶקען ֶעס ָנאר טּוהן אֹויף ֶדעם ֶוועג פּון משֶ 
אט ַרֵבינּו, אֹויף ַא גּוֶטע ֶוועג, צּו ְמַחֵזק ַזיין ִאיְדן  ער הָׁ "דֶׁער ֵאייבֶׁעְרְשטֶׁ

ְלץ ִליב" ְנק נָׁאְך אַּ ּום אּון ָדאס ֶוועט זֵיי ֶגעְבן ִדי ִחיזּוק צּוִריק צּו קּוֶמען צ עֶׁ
 ֵאייֶבעְרְשְטן אּון ְּתשּוָבה טּוהן.

 

 המשך בדף ב

 (93) 93,  גליון 2שנה                                                                        קלפ" גשנת תשע"', האבות פרק  ,חקתפרשת 

 

רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
 

אְך יָׁא   ~ עְנְסטּו דָׁ  ~וֶׁועְלן קֶׁ
 
 

ֶיעֶדער ֵווייְסט ַאז צּו ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד 
קּוְמט ִניְשט ָאן ַאזֹוי ְגִריְנג, ֶעס ִאיז ָדא ַא 
ְגרֹויֶסער ֵיֶצר ָהַרע ָוואס ְשֶלעְפט ֶדעם 
ֶמעְנְטש צּו טּוהן ַזאְכן ָוואס ִאיז ִניְשט גּוט 
ַפאר ִאים, צּו טּוהן ַזאְכן ָוואס ִאיז ֶקעְגן ֶדעם 
ָרצֹון ה', אּון ַאַסאְך ָמאל ַפאְלט ֶמען ַלייֶדער 

 דּוְרְך.
ֶכער , צּו ֶוועְלן ַזיין ַאן ֶעְרִליָאֶבער ֶדער ָרצֹון

ִאיד, ָדאס ֶקען ֶמען ִניְשט צּוֶנעֶמען פּון ַא 
ֶמעְנְטש, ֲאִפילּו ֶווען ֶמען ִאיז ַפאְרִזיְנֶקען ִאין 

ַפאְלט דּוְרְך ִמיט ְשֶוועֶרע ְשאֹול ַתְחִתית, ֶמען 
ֲעֵבירֹות, ָטאר ֶמען ָאֶבער ִניְשט אֹויְפֶגעְבן ִדי 

ועְלן' ַזיין ַאן ָרצֹון, ֶמען ַדאְרף ָכאְטש 'וֶ 
ֶעְרִליֶכער ִאיד, ֶמען ָזאְגט ַפאְרן ֵאייֶבעְרְשְטן: 
"ַבאֶשעֶפער, ִאיְך ִוויל ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד", 
ַבאֶשעֶפער, ִאיְך ִוויל ִניְשט טּוהן ַקיין 
ֲעֵבירֹות, ִאיְך ִוויל ָנאר טּוהן ַדיין ָרצֹון", ָדאס 

עֶמען פּון ַא ֶמעְנְטש, ֶקען ֶמען ִניְשט ַאֶוועק נֶ 
אּון ֶווען ַא ֶמעְנְטש ָזאל ַזיין ְשַטאְרק ִמיט 
ֶדעם, ֲאִפילּו ֶער ֶזעהט אֹויס ִווי ַאזֹוי ֶער 
ֶזעהט ָנאר אֹויס, ָאֶבער ֶער ֶגעְבט ִניְשט אֹויף 
ִדי ָרצֹון, ֶער ִוויל ָנאְך ַאְלץ ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער 

וען ֶער ָזאְגט ָדאס ִאיד, אּון ָנאְכֶדעְרצּו וֶ 
ַארֹויס ִמיְטן מֹויל צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶוועְרט 
פּון ֶדעם ֵזייֶער ְגרֹויֶסע ַזאְכן, אּון צּום סֹוף 

 ֶוועט ֶער ַטאֶקע ֶוועְרן ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד.
ְבַגְשִמיּות ויְכִטיג ְבַגְשִמיּות אֹויְך, ָרצֹון ִאיז וִ 

ַזיין אֹויב ֶמען ִאיז  אֹויְך ָנאר ַמְצִליחַ ֶמען ֶקען 
ְשַטאְרק ִמיְטן ָרצֹון, צּו ֶוועְלן ַמְצִליַח ַזיין,  
אּון ֶמען ֶזעהט ְבחּוש ַאז ֶווער ֶעס ִאיז ַאן 
ַעְקָשן, ֶער ֶגעְבט ִניְשט אֹויף, ֲאִפילּו ֶווען ֶער 
ָהאט ָקאְנקּוֶרעְנְטן, ֶמעְנְטְשן ָוואס ִוויְלן ִאים 

ֶרעְנְגן, ָאֶבער ֶער ִאיז ְשַטאְרק ָנאר אּוְנֶטער בְ 
ִמיט ַזיין ָרצֹון, ֶער ֶגעְבט ִניְשט אֹויף, ֶער ִאיז 
ְשַטאְרק ַביי ִזיְך ַאז ֶער ֶוועט ִזיֶכער ַמְצִליַח 
 ַזיין, ַאַזא ֶמעְנְטש ִאיז ַטאֶקע ֵזייֶער ַמְצִליַח 

 

 

 המשך בדף ב



 ב
 

רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
 

ִדי ֶזעְלֶבע ַדאְרף ֶמען ִזיְך ָאְפֶלעְרֶנען ְבַגְשִמיּות, אּון 
אֹויְך אֹויף רּוְחִניּות, ַאז ֶווען ֶמען ָהאט ַא ְשַטאְרֶקע 

 ָרצֹון קּוְמט ֶמען ָאן צּו ַאֶלעס.
ָאֶבער צּו ֶדעם ַדאְרף ֶמען ָהאְבן ַאַסאְך ִחיזּוק, 
ן ַווייל ַאַסאְך ָמאל ֶגעְבט ֶמען ִזיְך ַא קּוק ָאן אּון ֶמע

ֶזעהט ִווי ַווייט ֶמען ִאיז פּון ִדי ַאֶלע ַזאְכן צּו ָוואס 
ֶמען ִוויל צּוקּוֶמען, אּון ֶעס ֶזעהט אֹויס ִווי ֶמען 
ֶוועט שֹוין ֵקייְנָמאל ִניְשט ָאְנקּוֶמען ֶדעְרצּו, 
ֶדעְרַפאר ַדאְרף ֶמען ִזיְך ֵזייֶער ְשַטאְרְקן אּון ִוויְסן 

קּוֶמען צּו ִדי ְגֶרעְסֶטע ַאז ֶיעֶדער ִאיד ֶקען ָאנְ 
ַמְדֵריגֹות, אּון אֹויב ֶוועט ֶמען ִניְשט ָאְפָלאְזן ִדי 

ֶוועְלן, אּון ַארֹויְסָזאְגן אּון ָרצֹון, ֶמען ֶוועט ֶוועְלן 
ִמיְטן מֹויל ַפאְרן ֵאייֶבעְרְשְטן ִדי ַאֶלע ְרצֹונֹות ָוואס 

קּוֶמען ֶמען  ָהאט, ֶוועט ֶמען ִזיֶכער צּום סֹוף ָאנְ 
ֶדעְרצּו, ֶמען ַדאְרף ִזיְך ַאֵלייְנ'ס ְשַטאְרְקן אּון ְמַחֵזק 
ַזיין "ָיא, ִאיְך ֶוועל ָנאְך ַמְצִליַח ַזיין", ָיא, ִאיְך ֶקען 
ָאְנקּוֶמען צּו ַאֶלעס", "ָיא, ִאיְך ֶוועל ִזיְך ֶקעֶנען 
ְשַטאְרְקן אֹויף ַמייֶנע ִנְסיֹונֹות", אּון ָדאס ְבֶרעְנְגט 

ִזיֶכעְרַקייט ַאז ֶער -ַריין ִאיֶנעם ֶמעְנְטש ַא ֶזעְלְבסַא
 ֶוועט ִזיֶכער ַמְצִליַח ַזיין.

ן... טְׁ אלְׁ אהַּ ט ב ַּ ילְׁ ִּ פ   ֶמען ש ְׁ

ֶדער ֵהייִליֶגער ַצִדיק ֶרִבי ר' ָברּוְך'ל פּון ֶמעֶזעִביְזש 
ִאיז ַאָמאל ֶגעִזיְצן ַביי ִזיְך ִאין ִציֶמער אּון ֶגעֶלעְרְנט, 

ְנִמיְטן לֹויְפט ַאַריין ַזיין ְקֵלייֶנער ֵאייִניְקל אּון ֶער ִאי
ֵווייְנט ִמיט ָיאֶמעְרִליֶכע ְטֶרעְרן, "ַפאְרָוואס 
ֵווייְנְסטּו?" ְפֶרעְגט ִאים ֶדער ֵזייֶדע, ָזאְגט ֶדער יּוְנְגל 
ַאז ֶער ְשִפיְלט ִמיט ַזייֶנע ֲחֵבִרים 'ַבאַהאְלְטן', 

יְך אּון ֶיעֶדער ַדאְרף ִאים ֵאייֶנער ַבאַהאְלט זִ 
ִאיז ֶגעקּוֶמען ַמיין ַרייֶע ִזיְך צּו אֹויְפזּוְכן, "אּון ֶיעְצט 

ֵקייֶנער אּון ַבאַהאְלְטן, אּון ִאיְך ַוואְרט אּון ַוואְרט 
 קּוְמט ִמיר ִניְשט אֹויְפזּוְכן".

ֶווען ֶדער ַצִדיק ָהאט ָדאס ֶגעֶהעְרט ָהאט ֶער אֹויְך 
ֶגעהֹויְבן ִמיט צּו ֵווייֶנען, ֶדער ַגַבאי ָהאט ָאנְ 

ֶגעְפֶרעְגט ֶדעם ַצִדיק ַפאְרָוואס ֶער ֵווייְנט, ָהאט 
ִאים ֶדער ַצִדיק ֶגעָזאְגט: "ִאיְך ֵוויין אֹויף ֶדעם ָוואס 
ַמיין ֵאייִניְקל ָזאְגט ִמיר ַאז ֶער ָהאט ִזיְך ַבאַהאְלְטן 

ט, ִדי ֶזעְלֶבע ַזאְך ִאיז אּון ֵקייֶנער זּוְכט ִאים ִניְש 
ָדאְך אֹויְך ִמיְטן ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶער ַבאַהאְלט ִזיְך ִווי 
ֶדער ָפסּוק ָזאְגט ִהֵנה ֶזה עֹוֵמד ַאַחר ָכְתֵלנּו ַמְשִגיַח 
ִמן ַהֲחֹּלנֹות ֵמִציץ ִמן ַהֲחַרִכים, ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער 

ַאז ֶמען ָזאל ִאים  ַבאַהאְלט ִזיְך אּון ֶער ַוואְרט
 קּוֶמען זּוְכן, אּון ֵקייֶנער קּוְמט ִאים ִניְשט זּוְכן".

ָדאס ִאיז ִדי ַאְרֶבעט פּון ַא ִאיד, ֶער ַדאְרף זּוְכן 
 ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ֲאִפילּו ֶמען ֶזעהט אֹויס ִווי ַאזֹוי 

 

 עְלן אּון ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ַאז ֶמען ָזאל זֹוֶכה ַזיין צּו ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד.ֶמען ֶזעהט ָנאר אֹויס, ַדאְרף ֶמען ָכאְטש זּוְכן אּון ֶוו
ַאֶלעס, ַדאְרף ֶמען ָאֶבער ָאֶבער פּון ִדי ַאְנֶדעֶרע ַזייט ַדאְרף ֶמען אֹויְך ִוויְסן ַאז ֲאִפילּו ֶמען ִוויל ַטאֶקע ֵזייֶער ְשַטאְרק צּוקּוֶמען צּו 

ן צּוְבָראְכן ֶווען ֶמען ְך ָהאְבן ַסְבָלנּות, אּון ַוואְרְטן ִמיט ֶגעדּוְלד, ֶעס קּוְמט ִניְשט ַאֶלעס ָאן ִאין ֵאיין ָטאג, ֶמען ָטאר ִניְשט ֶוועְר אֹוי
י ָרצֹון, ֶוועט ֶמען סֹוף ָכל סֹוף צּוקּוֶמען צּו ֶזעהט ַאז ֶעס ִאיז ָנאְכִניְשט ָאְנֶגעקּוֶמען, ָנאר ַוואְרְטן ִמיט ֶגעדּוְלד אּון ִניְשט ָנאְכָלאְזן דִ 

 ֵשייֶנע ַזאְכן אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.
 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש ֵחֶלק ג', ט', י"ב, ֶעֶרְך ָרצֹון(

 
 

   

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

אּון  ֶדעְרַפאר ַדאְרף ֶמען ֶזעהן צּו ֵגיין צּו ַאַזא ַצִדיק ָוואס ִאיז ְמַחֵזק ִאיְדן,
ּוֶמען עְרְשֶטער ָהאט ֵזיי ִליב, אּון ֵזיי ֶקעֶנען ְשֶטעְנִדיג קַווייְזט ֵזיי ַאז ֶדער ֵאייבֶ 

 צּום ֵאייֶבעְרְשְטן.
ִדי  ףּון אֹויָדאס ִאיז ְפַשט ִאין ָפסּוק, ִדי ָפָרה ֲאדּוָמה ִאיז ָדאְך ֶדער ִּתיק

ה",ֲעֵביָרה פּון ִדי ֵעֶגל, ָזאְגט ֶדער ָפסּוק,  ּתֹורָׁ ת "הַּ יז ִדי ָדאס אִ  ֹזאת ֻחקַּ
ט צּו ִדי ֶגעֶזעץ פּון ִדי ַגאְנֶצע ּתֹוָרה, ַווייל ַאזֹוי ִווי מֶשה ַרֵבינּו ָהאט ֶגעֶרעדְ 
אר ְמַחֵזק ִאיְדן ָנאְך ִדי ֵחְטא ָהֵעֶגל, ַאזֹוי ַדאְרף ֶמען ְשֶטעְנִדיג ֶרעְדן צּו ִאיְדן, נָ 

 ַזיין אּון ְשַטאְרְקן.
ֵבר""לֵ ָדאס ָזאְגט ֶדער ָפסּוק ַווייֶטער  ע ֶווען ֶמען ִוויל ָזאְגן ְשְטֶרעְנגֶ  אֹמר, דַּ

 ֶוועְרֶטער ַפאר ִאיְדן, מּוז ֶעס ַזיין אֹויְך אֹויף ַא ֵווייֶכע ֶוועג פּון ִחיזּוק.
 )ּתֹוְך ַהַנַחל ֵליל שב"ק ח ַַּקת ְשַנת תשס"ז(

*** 
 

ע, לַּ סֶׁ ת הַּ  מֶשה ַרֵבינּו ֶער ָזאל ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ֶגעֵהייְסן ַפאר וַּיְַּך אֶׁ
ט ֶרעְדן צּום ְשֵטיין ַאז ֶעס ָזאל ֶגעְבן ַוואֶסער, ָאֶבער מֶשה ַרֵבינּו ָהא

 ֶגעְשָלאְגן ֶדעם ְשֵטיין.
ק )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחלֶ מֹוַהָרא"ש ְשִליָט"א ִאיז ָדאס ַמְסִביר לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 

אאַּ  )ָאבֹות ב'(ִדי ִמְשָנה  אֹויף א' ִסיָמן קצ"ז( לָׁ ע, אֶׁ ְתךָׁ ְקבַּ ה ְּתִפלָׁ ֲעשֶׁ  ל ּתַּ
ע" קֹום, "ְקבַּ מָׁ ֲחנּוִנים ִלְפֵני הַּ ֲחִמים ְותַּ ה",ֶקען אֹויְך ֵמייֶנען  רַּ ָדאס  "ְגֵניבָׁ

יין ֵמייְנט ַאז ֶווען ַא ִאיד ֶבעְהט פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן ַא ַזאְך, ַדאְרף ֶעס זַ 
ְרְשֶטער ֲחנּוִנים, ֶמען ָטאר ִניְשט ַזיין ַפאר'ַעְקְש'ְנט ַאז ֶדער ֵאייֶבעְבַרֲחִמים ּוְבתַ 

ָנאר , מּוז ַדְוָקא טּוהן ָוואס ֶמען ָהאט ֶגעֶבעְטן, ָדאס ֵהייְסט ַאזֹוי ִווי ְגֵניָבה
 ִניְשט ִניְשט. ֹויבאאּון  ,ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִוויל ָזאל ֶער ִמיר ֶגעְבן ֹויבא
יְשט ַווַדאי אֹויף ְּתִפָלה ַדאְרף ֶמען ָהאְבן ַעְקָשנּות, ֶבעְטן אּון ֶבעְטן אּון נִ אַ 

ָלנּות, אּון אֹויְפֶהעְרן צּו ֶבעְטן, ָאֶבער ָנאְכן ֶבעְטן ַדאְרף ֶמען ָהאְבן ַאַסאְך ַסבְ 
זֹוי ֶער ַפאְרְשֵטייט, ִזיְך ִאיֶבעְרֶגעְבן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן ַאז ֶער ָזאל טּוהן ִווי אַ 

 ַווייל ֶער ֵווייְסט ִדי ֶבעְסֶטע ָוואס ֶעס ִאיז גּוט ַפאר אּוְנז.
 ֶגעוֶוען ֶדער ְפַגם פּוןִאיז ַאז ָדאס  )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן כ'(,ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 

ֶער ָזאל ֶבעְטן ִמיט ִדי ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ֶגעָוואְלט ַאז  ,מֶשה ַרֵבינּו
ְגן ָאֶבער מֶשה ַרֵבינּו ָהאט ֶגעְשָלא ,מֹויל, ָדאס ֵמייְנט ִניְשט ִזיְך ַעְקְש'ֶעֶנען

ר ֶדעם ְשֵטיין, ָדאס ֵמייְנט ַאז ֶער ִאיז ֶגעַגאְנֶגען ִמיט ַעְקָשנּות, ַאז ֶדע
 עְטן.ֵאייֶבעְרְשֶטער ָזאל ַדְוָקא טּוהן ָוואס ֶער ָהאט ֶגעבֶ 

קֹות'ִדיֶגע ְפַגם, ָוואס ִמיר ינּו ִאיז ָדאס ֶגעֶווען ַא דַ ַאַודַאי ַביי מֶשה ַרבֵ 
 ,ְפֶלעְרֶנעןַפאְרְשֵטייֶען ִניְשט, ָאֶבער ִדי ּתֹוָרה ְשַרייְבט ָדאס ַאז ִמיר ָזאְלן ִזיְך אָ 

ַדאְרף, ָאֶבער ִניְשט ַאז ֶמען ָזאל ַאַסאְך ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ָוואס ֶמען 
 ן.ִמיט ַעְקָשנּות, ָנאְכן ֶבעְטן ָזאל ֶמען ִזיְך ִאיֶבעְרֶגעְבן צּום ֵאייֶבעְרְשטְ 

 )ּתֹוְך ַהַנַחל ְסעּוָדה ְשִליִשית ח ַַּקת ְשַנת תשס"ז(
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בֹות  ִמיֵלי ְדאָׁ
בֹות ער אֹויף ִפְרֵקי אָׁ  פֶׁעְרל וֶׁועְרטֶׁ

_________________________________________________________________________________ 
 

נַּ  ש ְׁ ֶלעס גו ט'ס.מִּ ט אַּ גְׁ ֶרענְׁ  יֹות ב ְׁ

ן. ייֶדע ֶוועגְׁ ֵ ֵריי ֶעס אֹויף ב   דְׁ

ין ֶדעם מֹויל. יךְׁ אִּ ט זִּ דְׁ ֶלעס ֶווענְׁ  אַּ
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יף אימעיל, ווי אויך צו אדוועטייזן אינעם גליון צו באקומען דעם גליון יעדע וואך או

 Breslevcenter@gmail.com פארבינט אייך צו:
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 מען קען הערן שיעורים
 פון כ"ק מוהרא"ש שליט"א

 

 אויך קען מען מיטהאלטן
 דעם שיעור יעדע וואך

 אפ-מיט א לייוו הוק

212-444-1111 

יג ּבַּאנֵ  דִּ ֶטענְׁ יךְׁ ש ְׁ  ייֶעןזִּ
 המשך
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 נייעס אינערהאלב
 מוסדותינו הק'

~~~ 
 

 מוהרא"ש שליט"א קערט זיך
 צוריק פון ארץ ישראל

ריק מיטן אייבערשטנ'ס הילף האט זיך מוהרא"ש צו
געקערט די וואך פון ארץ ישראל נאכן וויילן דארט פאר 

 א וואך צו מחזק זיין די ארטיגע אידן.
די וואך דאנערטאג איז ווייטער פארגעקומען די 

 .ךוועכנטליכע שיעור ווי געווענטלי
 בזמן שהצדיק בעיר הוא הודה הוא זיוה הוא הדרה!

*** 

 הערליכע פארשטעלונג
 ת פיגא"דורך די קינדער פון "בי

די וואך איז פארגעקומען א העליכע פארשטעלונג 
די  דורך די תלמידות פון "בית פיגא", צו די שליסונג פון 

 יאר.-יעצטיגע סקול
די פארשטעלונג מיטן נאמען "דיימאנטן" איז געווען 
פון די באקאנטע משל פון א מענטש וואס איז געגאנגען 

אבער  אונטער די הרי חושך צו נעמען דיימאנטן,
אנקומענדיג דארט האט ער פארגעסן די סיבה פארוואס 

 קומען, און אזוי ווי דארט איז געווען זייערער איז גע
אסאך ליכט, און  פטטייער ליכט האט ער זיך אנגעקוי

מיט דעם איז ער אהיימגעקומען, וואס דארט איז עס 
 גארנישט ווערט געווען.

ע מוסר די קינדער האבן ארויסגעברענגט די שטארק
השכל אז מען דארף געדענקן פארוואס מען איז 
אראפגעקומען דא אויף דער וועלט, נאר אריינצוכאפן ווי 
מער מצות ומעשים טובים, וואס נאר דאס איז חשוב און 

 נאר דאס וועט באגלייטן דעם מענטש אויף יענע וועלט.
עס זענען זיך צוזאמגעקומען א גרעסערע צאל פרויען 

י פארשטעלונג, און האבן אויסגעדרוקט מיטצוהאלטן ד
סוקסעס  דיגערונג איבער די געוואלבאגייסטעגרויס 

 פונעם פארשטעלונג.
 זרע בירך ה'!

 

 הגליון הזה נתנדב לזכות 
 

 הי"ו אסתר בןאשר זעליג  מו"ה
בבני חיי ומזוני  ל עליון-ויה"ר שיתברך מפי א

 .שפע ובניקל, ובכל אשר יפנה יצליחב רויחא
 

 לע"נו

 ז"ל שמשוןבן ר'  אברהם יוסףר' 
 ת.נ.צ.ב.ה.

 

 
 

 

 

 

 לעצטע געלעגנהייט
 

 עס גייט בקרוב אנקומען א שיפמענט פון אלע חלקים "שיחות מוהרא"ש"
 איבערגעדרוקט אין א הערליכע פארמאט.

 

 זיך מעלדן אויפ'ן נומערצו באקומען די גאנצע סעט קען מען 

743-733-3774 
 061$די פרייז איז פון פאראויס איז  פאר די אלע וואס באשטעלן

 011$ווען עס קומט אן אויף אמעריקא וועט די פרייז זיין 
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 בנשיאות כ"ק מרן מוהרא"ש שליט"א
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ם ֶאת ֵעינָׁיו וַּיַּ וִַּישָׁ  ֵאל ש  ְרא ֶאת ִיְש א ִבְלעָׁ יוֵכן ִלְש רָׁ טָׁ "י ַאז  .בָׁ ָזאְגט ַרשִׁ
ְלָעם ָהאט ֶגעֶזעהְ  יְש בִׁ ט ַאַריין ן ַאז ֶיעֶדער ֶלעְבט ַפאר זִׁיְך אּון ֵקייֶנער קּוְקט נִׁ

יְשט ַאייְנ'ס  יְרן פּון ֵזייֶעֶרע ֶגעֶצעְלְטן ֶזעֶנען נִׁ י טִׁ י  צּו ֶיעֶנעם, דִׁ ֶקעְגן דִׁ
 .ַאְנֶדעֶרע

י ָזאְגט  וי ֶדער ֶרבִׁ יר ֶדעם ָפסּוק לֹויט וִׁ יז ַמְסבִׁ יָט"א אִׁ יקּוֵטי מֹוֲהָרא"ש ְשלִׁ )לִׁ
ֶאָחד ָהָיה ַאְבָרָהם, ַאז  :)ְיֶחְזֵקאל ל"ג(אֹויְפ'ן ָפסּוק  :מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ְבַהְקָדָמה(

יָנה פּון אֶ  י ְבחִׁ יט דִׁ יְנט ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן מִׁ ינּו ָהאט ֶגעדִׁ ָחד, ַאְבָרָהם ָאבִׁ
וי עֶ  יְשט ֶגעקּוְקט אֹויף ֵקייֶנעם, ָנאר ַאזֹוי וִׁ ר ָוואְלט ָדאס ֵמייְנט ַאז ֶער ָהאט נִׁ

יֶגער ֶמעְנטְ  י ַגאְנֶצע ֶוועְלטֶגעֶווען ֵאיין ֵאייְנצִׁ  .ש אֹויף דִׁ
יז ַא ְיסֹוד ַפאר ֶיעְדן ֶמעְנְטש, רֹוב ָמאל ָוואס ַא ֶמעְנְטש וֶ  ועְרט אּון ָדאס אִׁ

יְשקֵ  ידִׁ ין אִׁ יז ָדאס ָנאר ַווייל ֶער קּוְקט אֹויף ַאְנֶדעֶרעָאְפֶגעְשַוואְכט אִׁ  ייט אִׁ
יז ֶמעְנְטְשן, ָוואס ֶמעְנְטְשן ֶוועְלן ָזאְגן ֶווע ים, ָאֶבער ֶווען ַא ֶמעְנְטש אִׁ ְגן אִׁ

יְגְסֶטער ֶמעְנְטש אֹויף דֶ  יז ָנאר ֶדער ֵאייְנצִׁ יט ֶדעם ַאז ֶער אִׁ ער ְשַטאְרק מִׁ
יְשט צּוְבָראְכן פּון ַקיין שּום ֶמעְנְטש, אּון ֶער ֵגייט  ֶוועְלט, ֶוועְרט ֶער נִׁ

יט ַזיין ֲעבֹוַדת ַהקֹוֶדש  .ַווייֶטער ָאן מִׁ
י ָזאְגט דָ  יז ְפַשט ָוואס ֶדער ֶרבִׁ יָמן ח'(אס אִׁ ָיה, סִׁ ּדֹות, אֹות ְראִׁ י  :)ֵסֶפר ַהמִׁ "מִׁ

ְזיֹונֹות ֶשעֹוֵצם ֵעיָניו מֵ  בִׁ יצֹול מִׁ ֶווער ֶעס קּוְקט  -ְראֹות ְבָרָעה, ַעל ְיֵדי ֶזה נִׁ
ְזיֹונֹות יְשט, ֶוועְרט ֶגעַראֶטעֶוועט פּון בִׁ וי ֶמען ָטאר נִׁ יְשט וִׁ ָדאס ֵמייְנט ַאז  ."נִׁ

י יְנֶטעֶרעסִׁ יְשט אֹויף ַא ְצֵווייְטן, ֶעס אִׁ ְכַלל נִׁ ים ֶווען ַא ֶמעְנְטש קּוְקט בִׁ ְרט אִׁ
יְשט צּו ֶזעהְ  ים, ן אֹויב ֶיעֶנער ָהאט ֶגעַלאְכט ָאֶדער חֹוֶזק ֶגעַמאְכט פּון אִׁ נִׁ

ְזיֹונֹות, וַ  יז ָנאר ָדא דּוְרְך ֶדעם ֶוועְרט ֶער ֶגעַראֶטעֶוועט פּון בִׁ ָזיֹון אִׁ וייל ַא בִׁ
וי ַאזֹוי ֶדער ְצֵווייֶטער ַלאְכט, אּון ֵאייֶנער ָוואס קּוְקט יְשט  אֹויב ֶמען קּוְקט וִׁ נִׁ

יְשט צּוְבֶרעְכן ים נִׁ  .אֹויף ַא ְצֵווייְטן, ֶקען ֶמען אִׁ
ְלָעם ָהאט ֶגעֶזעהְ  ין ָפסּוק, ֶווען בִׁ יז ְפַשט אִׁ ידְ ָדאס אִׁ י אִׁ ֶיעֶדער ן ֶלעְבן ן ַאז דִׁ

יְשט אֹויף ַא ְצֵווייְטן, ָהאט ֶער ֶגעוואּוְסט ַאז יְך, ֵקייֶנער קּוְקט נִׁ זֵיי  ַפאר זִׁ
יְשט ֶקעֶנען צּוְבֶרעְכן ָאֶדער ְשַוואְך ַמאְכן  .ֶוועט ֶמען ֵקייְנָמאל נִׁ
 (ֹזאת ַהּתֹוָרה ָבָלק ב)

 

*** 
א ִהבִ  ֶון בְ ל  אָׁ יט אָׁ א רָׁ ב ְול  ל בְ יֲַּעק  מָׁ יו ִעּמו  ּוְתרּועַּ ִיְש ה עָׁ קָׁ ֵאל ה' ֱאל  ת רָׁ

ְדָרש ָזאְגט ֶמֶלְך בו   ְדָבר ַרָבה כ, כ(. ֶדער מִׁ  ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער קּוְקט  :)ַבמִׁ
 

 המשך בדף ב

 (04) 04,  גליון 2שנה                                                                          קלפ" גשנת תשע"', ואבות פרק  ,בלקפרשת 

 

א"ש רָׁ הַּ ת מו   ִשיחו 
 

ה  ~ קָׁ  ~ ְצדָׁ
 
 

ִדי ִמְצָוה פּון ְצָדָקה ִאיז ֵזייֶער ַא ְגרֹויֶסע 
ִמְצָוה, ְגֶרעֶסער פּון ַאֶלע ִמְצֹות, ֶדער ֶרִבי 

אֹויְפן ָפסּוק ֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן ד'( )ִליקּוֵטי מוֹ ָזאְגט 
ָפתֹוַח ִתְפַתח ֶאת ָיְדָך, ַאז ְצָדָקה ַמאְכט אֹויף 
ַא ִטיר, ְצָדָקה ֶעֶפעְנט ִדי ֶוועג ַאַרייְנצּוקּוֶמען 
צּו ִדי ְקדּוָשה, ֶווען ַא ִאיד ֶזעהט ַאז ֶעס 
קּוְמט ִאים ָאן ְשֶווער צּו ִדיֶנען ֶדעם 

ְטן, ֶקען ֶער נּוְצן ִדי ֵעָצה, אּון ֶגעְבן ֵאייֶבעְרְש 
ְצָדָקה, אּון ָדאס ֶוועט ִאים ֶעֶפעֶנען ִדי ִטיר, 

 צּוצּוקּוֶמען צּום ֵאייֶבעְרְשְטן.
ָאֶבער ֶמען ַדאְרף ַאַסאְך ֶבעְטן ֶדעם 
ֵאייֶבעְרְשְטן ַאז ֶמען ָזאל זֹוֶכה ַזיין צּו ֶגעְבן ִדי 

ִטיֶגע ְפֶלעֶצער, ַווייל ַאָמאל ְצָדָקה אֹויף ִדי ִריכְ 
ֶקען ַזיין ַאז ֶמען ֶגעְבט ְצָדָקה ַפאר ֵאייֶנעם, 
אּון ֶיעֶנער ִאיז ָגאר ַא ְשִוויְנְדֶלער, אּון ִדי 
ֶגעְלט ֵגייט ִבְכַלל ִניְשט ַפאר ְצָדָקה, ֶדעְרַפאר 
ִאיז ִדי ֵאייְנִציְגְסֶטע ֵעָצה ָנאר צּו ֶבעְטן ַאַסאְך 

ֶבעְרְשְטן ַאז ֶמען ָזאל ֶגעְבן ִדי ְצָדָקה ֶדעם ֵאיי
 אֹויְפן ִריְכִטיְגן ְפַלאץ.

אּון ִדי ְגֶרעְסֶטע ְצָדָקה ִאיז ֶווען ֶמען ֶגעְבט 
ַפאר ָאִריֶמעַלייט צּו ֶעְסן, ַביי ֶדעם ִאיז ִניְשט 
ֵשָייְך צּו ָפאְפן, אֹויב ֶער ִאיז הּוְנֶגעִריג ֶוועט 

יב ִניְשט ִניְשט, אּון ֶדעְרַפאר ֶער ֶעְסן אּון אוֹ 
ין בֹוְדִקין ִלְמזֹונֹות", ֶווען ַא ָזאְגן ִדי ֲחַז"ל "אֵ 

ֶמעְנְטש קּוְמט ֶבעְטן ֶעְסן, קּוְקט ֶמען ִאים 
ִניְשט ָנאְך אֹויב ֶער ַדאְרף ֶעס ַטאֶקע ָהאְבן 

ת ֶקען קוֹ דָ ָאֶדער ִניְשט, ַווייל ַביי ַאְנֶדעֶרע צְ 
ז ֶדער ֶמעְנְטש ִאיז ַא ִליְגֶנער ֶער ָזאְגט ַזיין ַא

ַאז ֶער ַדאְרף ִדי ֶגעְלט ַפאר ַא ִוויְכִטיֶגע 
ְצֶוועק, ֶווען ֶבֱאֶמת ֵגייט ָדאס ְסַתם ַפאר 
ַנאִריְשַקייְטן, ָאֶבער ַביי ֶעְסן ֶקען ֶמען ְגַלייְך 
ֶזעהן אֹויב ֶער ֵמייְנט ֶעס ֱאֶמת'ִדיג, אֹויב ֶער 

 ֶעְסן.ֶער ּוְנֶגעִריג ֶוועט ִאיז ה
אּון ָנאְך ֶמער ֶווען ֵאייֶנער ִאיז זֹוֶכה צּו 
ֶגעְבן צּו ֶעְסן ַפאר ִאיְדן אֹויף ַשָבת, ָדאס ִאיז 
 ִדי ְגֶרעְסֶטע ִמְצָוה, ָפשּוט צּו ֶגעְבן צּו ֶעְסן 
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ע ִקיְנֶדער, ַהייְנט ִאיז ַפאר ַא ִמְשָפָחה ִמיט הּוְנֶגעִריגֶ 
שֹוין ָברּוְך ה' ָדא ִאין ַאֶלע ְשֶטעט ַאַסאְך 
ָאְרֶגעֶנעַזאִציֶעס ָוואס ֶגעְבן ַפאר ָאִריֶמעַלייט צּו ֶעְסן 
אֹויף ַשָבת, אּון וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ָהאט ַא ֵחֶלק 

ְסן ֶדעִרין, אּון ֶגעְבט ְצָדָקה ַאז ִאיְדן ָזאל ָהאְבן צּו עֶ 
אֹויף ַשָבת, ֶעס ִאיז ִניְשָטא ַקיין ְגֶרעֶסעֶרע ַזאְך פּון 

 ֶדעם.

 ֵגיין ָנאְך ְצָדָקה

אּון ָנאְך ֶמער ִאיז ָחשּוב ֵאייֶנער ָוואס ִאיז זֹוֶכה צּו 
ֶרע ִאיְדן, ֵגיין צּוַזאְמֶנעֶמען ְצָדָקה צּו ֶהעְלְפן ַאְנֶדע

ּון ַפאר ַאֶלע ַא ְגרֹויֶסער ִתיק ְךאּון ָדאס ִאיז אֹוי
ֲעֵבירֹות, ַווייל ֶווען ֶמען ֵגייט ָנאְך ֶגעְלט מּוְטֶשעט 
ָדאס ָאפ ֶדעם ַגאְנְצן ֶמעְנְטש, אּון ַאֶקעְגן ֶדעם ָוואס 
ַא ֶמעְנְטש ָהאט ֶגעטּוהן ֲעֵבירֹות ִמיט ַזיין ַגאְנְצן גּוף, 
 ֶקען ֶמען ִמיְטן ֵגיין ָנאְך ֶגעְלט ָדאס ַפאֶרעְכְטן, ָוואס
ָדאס מּוְטֶשעט ָאפ ֶדעם ַגאְנְצן גּוף ִמיט ִדי ְגרֹויֶסע 

 ִמְצָוה פּון ְצָדָקה.
ב ִזי"ַע, ֶדער ֵהייִליֶגער ֶדער ֵהייִליֶגער ַצאְנֶזער רָ 

ִאיז ֶגעֶווען ֵזייֶער ְגרֹויס ִמיט ִדי ִמְצָוה  ,ִדְבֵרי ַחִיים
ֶהעְלְפן פּון ְצָדָקה, ֶער ָהאט ְפֶלעְגט ְשֵפייְזן אּון ַארֹויסְ 

ֵזייֶער ַאַסאְך ָאִריֶמעַלייט אּון ְיתֹוִמים ְוַאְלָמנֹות, ֶער 
ְפֶלעְגט ַאַסאְך ֶבעְטן פּון ֶמעְנְטש ֶגעְלט ַפאר ְצָדָקה, 
אּון ְפֶלעְגט ִשיְקן ַזייֶנע ִקיְנֶדער ַאז ֵזיי ָזאְלן ַארּום 

אְך ֵגיין ִאין ִדי ַהייֶזער אּון ִאין ִדי ָבֵתי ִמְדָרִשים נָ 
 ֶגעְלט צּו ֶהעְלְפן ִאיִדיֶשע ִקיְנֶדער.

ְפֶלעְגט ֶער ָזאְגן ַפאר ַזייֶנע ִקיְנֶדער ַאז ֶווען ֵזיי 
. 1ֵגייֶען ָנאְך ֶגעְלט ָזאְלן ֵזיי גּוט ֶגעֶדעְנְקן ְצֵוויי ַזאְכן: 

ַאז ֵזיי ָזאְלן ָהאְבן ְצֵוויי ַטאְשן, ֵאייְנס ַפאר ִדי ֶגעְלט 
ע ַפאר ִדי ִבְזיֹונֹות ָוואס ֵזיי ֶוועְלן אּון ַא ְצֵווייטֶ 

. ַאז ֵזיי ָזאְלן ִניְשט ֶוועְרן ַקיין שֹוְנֵאי 2ַכאְפן... 
 ןִיְשָרֵאל... ַווייל ַאַסאְך ָמאל ֶבעְהט ֶמען ַביי ֶמעְנְטְש 

ְצָדָקה אּון ֵזיי ֶגעְבן ִניְשט, ֶקען ֶמען ֶוועְרן ְברֹוֶגז, 
עְנט ַאז ֵזיי ָזאְלן ִניְשט ַפייְנט ָהאט ֶער ֵזיי ָאְנֶגעָווארֶ 

 ָהאְבן ַקיין ִאיְדן, ָנאר ַדן ַזיין ֶיעְדן ְלַכף ְזכּות.
אּון ֲאִפילּו ֶווען ֶמען ֵגייט ָנאְך ֶגעְלט אּון ֶמען ִאיז 
ִניְשט ַמְצִליַח ָטאר ֶמען ִניְשט ֶוועְרן צּוַפאְלן פּון 

ָנאְכַאָמאל ִביז  ֶדעם, ָנאר ְפרּוִביְרן ָנאְכַאָמאל אּון
ֶמען ֶוועט ַמְצִליַח ַזיין. ַביים ֵהייִליְגן ַצִדיק ֶרִבי מֶשה 
ֵלייב ַסאסּוֶבער ִזי"ַע ָהאט ַפאִסיְרט ַאן 

 ִאיְנֶטעֶרעַסאְנֶטע ַמֲעֶשה ִאין ֶדעם ִעְנָין.
ִווי ַבאַקאְנט ְפֶלעְגט ֶדער ַצִדיק ַאַסאְך עֹוֵסק ַזיין 

ן ִפְדיֹון ְשבּוִיים, ֶער ְפֶלעְגט ַאַסאְך ִאין ִדי ִמְצָוה פּו
ַארּום ָפאְרן פּון ַלאְנד צּו ַלאְנד אּון פּון ְשָטאט צּו 
ְשָטאט צּוַזאם צּו ֶנעֶמען ֶגעְלט ַפאר ִפְדיֹון ְשבּוִיים, 
ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ַזיין ַבאִליְבֶטע ִמְצָוה, ֵאייְנָמאל, ָנאְך 

ר יּוְנֶגעְרַמאן, ִאיז ֶער ַארּום ַזייֶעְנִדיג ַא יּוְנֶגע
ֶגעַגאְנֶגען ָנאְך ֶגעְלט צּוַזאם ֶנעֶמען ְצָדָקה ַפאר ִפְדיֹון 
ְשבּוִיים, ָאֶבער ֶער ָהאט ִניְשט ַמְצִליַח ֶגעֶווען, ֶער 
ָהאט ִניְשט ֶגעַמאְכט ַקיין ֶגעְלט, אּון ֶער ִאיז ֶגעֶווען 

 ָהאט ָאְפֶגעַמאְכט ַאז ֶעסֵזייֶער צּוְבָראְכן ֶדעְרפּון, ֶער 
 ֵגיין ָנאְך ִמיט ִאיז ַא ָשאד צּו ַפאְרְבֶרעְנֶגען ַצייט
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יְשט אֹויף ֵזייֶעֶרע ֲעֵבירֹות ָנאר אֹויף זֵייֶער ֵגאּות  .נִׁ
י ָזאְגט מֹוֲהָרא"ש ְשלִׁ  וי ֶדער ֶרבִׁ יר לֹויט וִׁ יז ָדאס ַמְסבִׁ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן יָט"א אִׁ )לִׁ

יָמן רפ"ב( יְך ַאֵלייְנ'ס ַדן ַזיין ְלַכף ְזכּות, עֶ  :ֵחֶלק א' סִׁ ר ַאז ַא ֶמעְנְטש ַדאְרף זִׁ
יְך ְמַחיֶ' ַזיין מִׁ  י גּוֶטע ַזאְכן ָוואס ֶער טּוט אּון זִׁ יט ַדאְרף קּוְקן ָנאר אֹויף דִׁ

ים, אּון ַאזֹוי אֹויְך ַביי אַ  י ְשֶלעְכֶטע ֲחָלקִׁ יְשט קּוְקן אֹויף דִׁ ְצֵווייְטן  ֶדעם אּון נִׁ
יְשט אֹוי ים, אּון נִׁ יד ַדאְרף ֶמען קּוְקן ָנאר אֹויף ֶיעֶנעְמ'ס גּוֶטע ֲחָלקִׁ ף אִׁ

 .'סֶיעֶנעְמ'ס ְשֶלעְכטְ 
י ֵבייֶדע ַזאְכן צּוַזאֶמען יְך ָנאאּון ֶבֱאֶמת ֵגייט דִׁ ר , ֶווען ַא ֶמעְנְטש קּוְקט ַביי זִׁ

יְך אּון ֶער קּוְקט ַביי ֶיעֶנעם אֹויךְ  'ס, ֶדעָמאְלטאֹויף ַזיין גּוטְ  יז ֶער ְפֵריילִׁ  אִׁ
י ְשֶלעְכטְ 'ס, ָאֶבער ֶווען ַא ֶמעְנְטש ֶזעהְ י גּוטְ ָנאר דִׁ  'ס ַביי זִׁיְך ט ָנאר דִׁ

יֶטעְרֶטער 'ס ַביי ט ָנאר ְשֶלעְכטְ ֶמעְנְטש, אּון ֶער ֶזעהְ  ֶוועְרט ֶער ַא ֶדעְרבִׁ
 .ֶיעְדן ֵאייֶנעם

יד,  ין ָפסּוק, ֶדער ָפסּוק ֵגייט ַארֹויף אֹויף ֶיעְדן אִׁ יז ְפַשט אִׁ א ִהבִ ָדאס אִׁ יט ל 
ֶון בְ  באָׁ י ְשֶלעְכטְ  - יֲַּעק  יְשט קּוְקן אֹויף דִׁ יְדן, ֶמען ָזאל נִׁ י ָפשּוֶטע אִׁ 'ס פּון דִׁ

ל בְ וְ  מָׁ ה עָׁ אָׁ א רָׁ ֵאלִיְש ל  י ְשֶלעְכטְ  - רָׁ יְשט קּוְקן דִׁ 'ס אֹויף אּון אֹויְך נִׁ
יז ֶמען זֹוֶכה צּו ֶדעם?  וי ַאזֹוי אִׁ ים, אּון וִׁ יקִׁ יו ִעּמו  ַצדִׁ קָׁ ֶווען ֶמען  -  ה' ֱאל 

יְשט ַקיין חִׁ  ים, נִׁ יט אִׁ יג מִׁ יז ְשֶטעְנדִׁ  ילּוקֵווייְסט ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער אִׁ
יב, אָוואס ֶער ָהאט ֶגעטּוהְ  ים ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָנאְך ַאְלץ לִׁ ּון ן ָהאט אִׁ

ים, אּון ֶדעָמאְלטְ  ים, אּון ֶנעְבן אִׁ ים, ַביי אִׁ יט אִׁ יז מִׁ ויְסן ֶער אִׁ 'ס ֶוועט ֶער וִׁ
ת ֶמֶלְך בו  ַאז,  וי ַאז - ּוְתרּועַּ יד וִׁ יב ֶיעְדן אִׁ י ֶער וֹ ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט לִׁ

 .קּוְקט ָנאר אֹויס
ְדָרש ָזאְגט ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער קּוקְ  יז ְפַשט ָוואס ֶדער מִׁ יְשט ָדאס אִׁ ט נִׁ

י ְשֶלעְכטְ  יְדן ָנאר אֹויף זֵייֶער ֵגאּות, ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטעאֹויף דִׁ ר 'ס פּון אִׁ
יְך ְשַטאְרק יד ַהאְלט זִׁ ְצֹות  קּוְקט ָנאר אֹויף ֶדעם ָוואס ַא אִׁ יט ַזייֶנע מִׁ מִׁ

יְשט אוֹ ּוַמֲעשִׁ  יט ֶדעם, אּון ֶער קּוְקט נִׁ ים, אּון ֶער ְפֵרייְדט זִׁיְך מִׁ י ים טֹובִׁ יף דִׁ
יז זֵייֶער ים ָוואס ֶער ָהאט, ָדאס אִׁ  .ָחשּוב ַביים ֵאייֶבעְרְשְטן ְשֶלעְכֶטע ֲחָלקִׁ

 ('ֹזאת ַהּתֹוָרה ָבָלק ח)
 

*** 
 

ס בֶ ְרא פִ וַּיַּ  זָׁר בֶ  ןיְנחָׁ ן הַּ ֶאְלעָׁ ֲהר  ה וַּיִ ֵהן וַּיָׁ כ  ן אַּ ֵעדָׁ ְך הָׁ ם ִמּתו  ח קַּ קָׁ מַּ ח ר 
יָט"א ָזאְגט ַאז ֶדער ָפסּוק קּוְמט אּוְנז ְמַרֵמז ַזיי .יָׁדו  בְ  ן ָדאס מֹוֲהָרא"ש ְשלִׁ

י ָזאְגט  יָמן ל"ו(ָוואס ֶדער ֶרבִׁ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' סִׁ י ַּתֲאוֹות :)לִׁ  ַאז ֶווען דִׁ
יט יַאת ְשַמע, אּון מִׁ ֶדעם  ְשַטאְרְקן זִׁיְך אֹויף ַא ֶמעְנְטש ָזאל ֶער ֵלייֶנען ְקרִׁ

יְלן ַזיין ֵיֶצר ָהַרע  .ֶוועט ֶער ָאְפקִׁ
י ַחַז"ל ָזאְגן  ּיֹותֶ  :)ְבָרכֹות טו.(דִׁ יַאת ְשַמע ּוְמַדְקֵּדק ְבאֹותִׁ יָה ָכל ַהּקֹוֵרא ְקרִׁ

נֹום, ָדא ין לֹו ֵגיהִׁ נֹום פּון ֶיעֶנע ֶוועְלט, נָ ְמַצְננִׁ י ֵגיהִׁ יְשט ָנאר דִׁ אר ס ֵמייְנט נִׁ
י ַפייֶער פּון ַּתֲאוֹות ָוואס ְבֶרעְנט יאֹויְך אֹויף דִׁ  יְלט ֶעס ָאפ דִׁ יֶנעם  ֶוועְלט קִׁ אִׁ

 .ֶמעְנְטש
ְנָחס ָהאט ֶגעֶזעהְ  ין ָפסּוק, ֶווען פִׁ יז ְפַשט אִׁ ְתַגבֵ ָדאס אִׁ יְך מִׁ יז זִׁ י ן ַאז ֶעס אִׁ ר דִׁ

ין ֲעֵבירֹות,  ְכָשל אִׁ יְדן, אּון זֵיי ֶוועְרן נִׁ י אִׁ ח" בְ ַּתֲאוֹות אֹויף דִׁ מַּ ח "ר  , יָׁדו  וִַּיקַּ
יְך ַרַמ"ח ֶוועְרֶטער ין זִׁ יַאת ְשַמע ָוואס ָהאט אִׁ , אּון ָהאט ֶער ֶגענּוֶמען ְקרִׁ

יֶטעֶרע ַּתֲאוֹות י בִׁ יַע ֶגעֶווען דִׁ יט ֶדעם ַמְכנִׁ  .מִׁ
 ('ָבָלק יֹזאת ַהּתֹוָרה )
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 וואֹויל ַזיין ׁשֹוין ִוויל ִאיךְ 
 

 

א"ש רָׁ הַּ ת מו   ִשיחו 
 

ַצייט ִזיְצן אּון ֶלעְרֶנען, עֹוֵסק ַזיין ַבתֹוָרה אְך ִאין ִדי ֶגעְלט, ֶער ֶקען דָ 
ּוְתִפָלה אּון ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן. ֶער ָהאט ַטאֶקע ַאזֹוי ֶגעטּוהן, ֶער 

אט ִזיְך ַאייְנֶגעְשַפאְרט ָהאט ָאְפֶגעָלאְזט ָדאס ֵגיין ָנאְך ְצָדָקה, אּון ֶער הָ 
 ַביי ִזיְך ִאין ְשטּוב אּון ִזיְך ֶגעֶזעְצט ֶלעְרֶנען.

ִאיְנִמיְטן ֶלעְרֶנען ֶהעְרט ֶער ִווי ִאיְנְדרֹויְסן טּוט ִזיְך קֹולֹות אּון 
ֶגעְשֵרייֶען, ֶער ִאיז ְגַלייְך ֶגעָלאְפן צּו ִדי ִטיר צּו ֶזעהן ָוואס ֶעס ֵגייט ָפאר, 

ֶער ֶגעֶזעהן ִווי ֶמען ִפיְרט ַא ִאיד צּוֶגעִביְנֶדען ִמיט ַאייֶזעֶנע ֵקייְטן,  ָהאט
אּון ֶמען ְשָלאְגט ִאים ָאן ִמיט ְרִציָחה, אּון ֶמען ִפיְרט ִאים ִאין ְתִפיָסה 

 ַאַריין.
ֶרִבי מֶשה ֵלייב ַסאסּוֶבער ִאיז ְגַלייְך ַארֹויס ֶגעָלאְפן אּון ֶער ָהאט 

"וואּו ַאִהין ִפיְרט  ,ְגט ִדי ָפאִליֵציי ָוואס ָהאְבן ֶגעְשֶלעפט ֶדעם ִאידֶגעְפֶרע
ִאיר ִאים? ָוואס ָהאט ֶער ֶגעִזיְנִדיְגט?" ָהאט ֶמען ִאים ֶגעָזאְגט ַאז ֶמען 
ָהאט ֶגעַכאפט ֶדעם ִאיד ַביי ְגֵניָבה, ֶער ָהאט ֶגע'ַגָנב'ט, אּון ֶדעְרַפאר 

 ִפיָסה ַאַריין.ִפיְרט ֶמען ִאים ִאין תְ 
ֶווען ֶדער ַצִדיק ָהאט ָדאס ֶגעֶהעְרט ָהאט ֶער ֵזייֶער ַרֲחָמנּות ַבאקּוֶמען 
אֹויף ֶדעם ִאיד, אּון ֶער ִאיז ֶגעָלאְפן ִאין ֶגעִריְכט אּון ִזיְך ֶגעֶבעְטן ַאז ֶמען 

ס ָוואס ָזאל ֶדעם ִאיד צּורּוה ָלאְזן, אּון ֶער ִאיז ְגֵרייט צּו ַבאָצאְלן ַאֶלע
ֶיעֶנער ָהאט ֶגע'ַגָנב'ט. ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ַא ְגרֹויֶסער ְסכּום, ָאֶבער ֶדער 
ַצִדיק ִאיז ְגַלייְך ַארּום ֶגעָלאְפן צּוַזאְמֶנעֶמען ֶגעְלט, ֶער ָהאט 
צּוַזאְמֶגעְשֶטעְלט ָדאס ַגאְנֶצע ֶגעְלט, אּון ֶער ָהאט ֶעס ֶגעֶגעְבן ַפאְרן 

 ֹוי ָהאט ֶמען ַארֹויס ֶגעָלאְזט ֶדעם ִאיד אֹויף ֶדער ְפֵריי.ִריְכֶטער, אּון ַאז
ֶווען ֶער ִאיז ַארֹויס ְפֵריי, ָהאט ֶדער ַצִדיק ָאְנֶגעהֹויְבן ָזאְגן מּוָסר ַפאר 
ֶדעם ִאיד: "ֶזעה ָאְפצּוָלאְזן ַדייֶנע ְשֶלעְכֶטע ַמֲעִשים, ָהאט ִזיְך ֶדען ִדיר 

אְך ָאְנֶגעַהאְקט ִדי ֵבייֶנער, קֹוים ן ָהאט ִדיר דָ ִדי ְגֵניָבה? ֶמע ֶגעלֹויְנט
ָוואס דּו ִביְזט ַארֹויס ֶלעֶבעִדיג, ַפאְרָוואס ֶפעְלט ִדיר אֹויס ִדי ְשֶלעְכֶטע 
ַמֲעִשים?" ֶדער ִאיד ָהאט ָאֶבער צּוִריק ֶגעָזאְגט: "ָוואס ִאיז שֹוין ֶגעֶשעהן 

ט? ָדאס ָמאל ִאיז ִמיר ֶעס ִניְשט ַאז ֶמען ָהאט ִמיר ָדאס ָמאל ֶגעַכאפ
ֶגעלּוְנֶגען, ֶוועל ִאיְך ְפרּוִביְרן ָנאְך ַאָמאל, ֶוועְגן ֵאיין ָמאל ָוואס ִאיְך ָהאב 

 ִניְשט ַמְצִליַח ֶגעֶווען ָזאל ִאיְך ִאיְנַגאְנְצן אֹויְפֶגעְבן?"...
ּון ִדי ֵרר ֶגעָוואְרן פֶדער ַצִדיק ֶרִבי מֶשה ֵלייב ִזי"ַע ִאיז ֵזייֶער ִנְתעוֹ 

אְך ַמָמש פּון ִהיְמל ַפאר ִמיר ֶגעָזאְגט ֶגעָוואְרן, ָדאס ִאיז דָ "ֶוועְרֶטער, 
ַווייל ִאיְך ָהאב ֵאייְנָמאל ִניְשט ַמְצִליַח ֶגעֶווען ִמיְטן ֵגיין ָנאְך ְצָדָקה, ָזאל 

יש ֶגעְשַטאְרְקט, אּון ֶער ָהאט ִזיְך ַטאֶקע פּון ְפִר  "ִאיְך ַאֶלעס ָאְפָלאְזן?!
אט ִזיְך אּון ַווייֶטער ָאְנֶגעהֹויְבן ֵגיין ָנאְך ֶגעְלט ַפאר ִפְדיֹון ְשבּוִיים, ֶער הָ 

ר ֶנֶפש ֶגעֶווען ַארֹויס צּו ֶנעֶמען ִאיְדן פּון ְתִפיָסה, אּון ָדאס סֵ ַווייֶטער מוֹ 
אט עֹוֵסק ֶגעֶווען ַזיין ַגאְנץ ִאיז שֹוין ֶגעְבִליְבן ַזיין ִמְצָוה ִאין ָוואס ֶער הָ 

 ֶלעְבן.
ֶזעהט ֶמען פּון ִדי ַמֲעֶשה ַאז ֶמען ָטאר ֵקייְנָמאל ִניְשט אֹויְפֶגעְבן, 
ֲאִפילּו ֶווען ֶמען ִאיז ֶגעַגאְנֶגען ָנאְך ֶגעְלט אּון ֶמען ָהאט ִניְשט ַמְצִליַח 

ַכר ער ַמְמִשיְך ַזיין, אּון ִדי ְש ֶגעֶווען, ָזאל ֶמען ִניְשט אֹויְפֶגעְבן, ָנאר ַווייטֶ 
 אֹויף ֶדעם ִאיז ָאן ַא ִשיעּור.

 רּוְחִניּות'ִדיֶגע ְצָדָקה

אּון ִדי ֶזעְלֶבע ִאיז אֹויְך ִמיט רּוְחִניּות'ִדיֶגע ְצָדָקה, ִדי ְגֶרעְסֶטע ְצָדָקה 
ּון ִדיֶנען ִאיז ֶווען ֶמען ִאיז ְמַחֵזק ַא ִאיד, ַאז ֶער ָזאל ַווייֶטער ָאְנֵגיין א

ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ָאֶבער ַאַסאְך ָמאל ֶווען ֶמען ִאיז ְמַחֵזק ִאיְדן ֶזעהט 
אֹויס ִווי ֶמען ִאיז ִניְשט ַמְצִליַח, ָטאר ֶמען ָאֶבער ִניְשט אֹויְפֶגעְבן, ָנאר 

 ַווייֶטער ְמַחֵזק ַזיין ִאיְדן, ְוסֹוף ַהָכבֹוד ָלבֹוא.
ואס ִאיז זֹוֶכה צּו ֶגעְבן ְצָדָקה, ֵסיי ְבַגְשִמיּות צּו וואֹויל ִאיז ֶדעם וָ 

ֶהעְלְפן ָאִריֶמעַלייט, אּון ֵסיי ְברּוֲחִניּות צּו ְמַחֵזק ַזיין ִאיְדן, ֶוועט ֶער 
ִזיֶכער זֹוֶכה ַזיין צּו ַאֶלעס גּוְטס, וואֹויל ִאיז ִאים אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון 

 ע ֶוועְלט.אֹויף ֶיענֶ ִאים וואֹויל ִאיז 
 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש ֵחֶלק ה' ֶעֶרְך ְצָדָקה(
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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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 אין פארט ארויסען מ
 "ת התורהראמחנה תפ"

ווי אלע יארן וועלן די בחורים דאס זוי א
יאר אויך ארויספארן אין קעמפ צו וויילן 

י דאויף די זומער וואכן, ווייט אוועק פון 
עג פון , ווי זיי וועלן אויסניצן די טשטאט

, מיט תורה און עבודהזומער 
 אפגעזונדערט פון די אלע שטאטישע

פראבלעמען, און זיך קונה זיין אסאך גוטע 
 זאכן.
זומער וואכן זענען די בעסטע הכנה די 

ליגע טעג, מען פארברענגט אין צו די היי
ן הימל און ופ נאר מיט די ביימער אקעמ

גארנישט דא מיטן אייבערשטן, עס איז 
פאר די אויגן, נאר זיך קונה צו זיין תורה 
ויראת שמים, און מיט דעם צוגיין צום 

, דער יום הדין, מיט די אלע ראש השנה
כן וואס מען האט זיך גוטע זא

 איינגעקויפט אינעם זומער.
 וועלן אלע בחורים פארןזומער נאך 

אויף אייבערשטנ'ס הילף ן מיטאינאיינעם 
די לעצטיגע אזוי ווי , ראש השנה אין אומן

יארן וואס אלע בחורים פארן אינאיינעם 
מיטן ראש הישיבה, און רעכטן אפ דעם 
יום טוב אין אומן די תפלות און די 

 חברים.סעודות בדיבוק 
ס הילף וועט דער 'אייבערשטנמיטן 

זומער אויך זיין א גרויסע סוקסעס, אזוי 
י פארגאנגענע יארן, און זיך ווי אין ד

 אנשעפן פילע הויפענעס מיט תורה
 ויראה.
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

לֹום, ֵכן ֱאֹמר ִהְנִני נֹוֵתן לֹו ֶאת ְבִריִתי שָׁ יין ִלְכאֹוָרה ַדאְרף ֶמען ַפאְרְשט   לָׁ
 ַפאְרָוואס ָהאט ִפְנָחס ַדְוָקא ַבאקּוֶמען ֶדעם ְשַכר פּון ָשלֹום?

י מֹוֲהַר"ן מֹוַהָרא"ש ְשִליָט"א ִאיז ָדאס ַמְסִביר לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט  )ִליקּוט 

ען ִזיְך ַאז ָשלֹום ִאיז ָנאר ָדא ֶווען ְצו ויי ַפאְרֶקעְרֶטע ַזאְכן ֶקעֶנֶלק א' ִסיָמן פ'( ח  
ייֶער ִמיט ַוואֶסער, אָ  ֶבער ֶווען צּוַזאם ְשֶטעְלן, ֶווען ֶמען ֶקען צּוַזאם ְשֶטעְלן פ 

ייְסט ָדאס ִניְש   ט ַקיין ָשלֹום.ְצו ויי ִדי ֶזעְלֶבע ַזאְכן ְשֶטעְלן ִזיְך צּוַזאם ה 
ַטאְמט ָדא ַביי ִפְנָחס ֶגעִפיֶנען ִמיר ַאז ֶמען ָהאט ִאים ַפאְרֶשעְמט ַאז ֶער ְש 

ְוָקא ָדאס פּון ַא ז ייֶדע ָוואס ָהאט ֶגעִדיְנט ֲעבֹוָדה ָזָרה, ָאֶבער ֶבֱאֶמת ִאיז דַ 
ייֶדע ָהאט ֶגעִדיְנט ֶגעֶווען ַפאר ִאים ִדי ְגֶרעְסֶטע ֲחִשיבּות, ַאז ֲאִפילּו ַזיין ז  

ם ֲעבֹוָדה ָזָרה, ִאיז ֶער ֶגעַגאְנֶגען ִביז ִדי ַפאְרֶקעְרֶטע אּון ֶגעִדיְנט ֶדע
ייֶבעְרְשְטן ֶבֱאֶמת.  א 

עְרֶטע אּון ֶדעְרַפאר, ַאזֹוי ִווי ִפְנָחס ָהאט צּוַזאְמֶגעְשֶטעְלט ִדי ְצו ויי ַפאְרקֶ 
ס ֶמען ָהאט ֶגעִדיְנט ֲעבֹוָדה ָזָרה, ִאיז ֶער ַזאְכן, פּון ַאַזא ָאְפְשַטאם ָווא

ייֶבעְרְשְטן, ֶדעְרַפאר קּוְמט ִאים ַאַזא ְשַכר, צּו  ֶגעַגאְנֶגען אּון ֶגעִדיְנט ֶדעם א 
ִזיְך  ַבאקּוֶמען ִדי ְבָרָכה פּון ָשלֹום, ָוואס ָדאס ִאיז אֹויְך ֶווען ֶעס ְשֶטעְלט

 אְכן.צּוַזאם ְצו ויי ַפאְרֶקעְרֶטע ַז
 )ֹזאת ַהּתֹוָרה ִפְנָחס ב'(

*** 
 

ה' ִיְפֹקד ה ֵעדָׁ ל הָׁ ר ִאיש עַּ שָׁ ל בָׁ ל ְלכָׁ רּוחֹות ְלכָׁ ֶשר ֵיֵצא , ֱאֹלֵקי הָׁ אַּ
, ֶ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 ֵעִצים יין ִדי ַשייכּות פּון ִדי ְצו ויי ְפסּוִקים ",לַּ  .ַדאְרף ֶמען ַפאְרְשט 

י מֹוֲהרַ )א ִאיז ָדאס ַמְסִביר לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט "ש ְשִליטָ "מֹוַהָרא ן "ִליקּוט 

ֶלק ב ת פּון ַא ַצִדיק ִאיז ֶווען ֶער ֶקען ַווייְזן ַפאְרן ַאז ֶדער ְשל ימּו( ח"ִסיָמן ס' ח 
ְך אּון ַפאְרֶקעְרט ֶער ֶקען אֹוי, ְגֶרעְסְטן ֶמעְנְטש ַאז ֶער ֶקען וֶועְרן ָנאְך ֶבעֶסער

ייֶבעְרְש  ְטן אּון ַווייְזן ַפאְרן ִניֶדעִריגְסְטן ֶמעְנְטש ַאז ֶער ִאיז אֹויְך ָנאְנט צּום א 
ייבֶ   .עְרְשֶטער ָהאט ִאים אֹויְך ִליבַאז ֶ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 
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רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
 

 ~ ִדי ְדֵריי וָׁואְכן  ~
 
 

ין מ   עג פּון "בֵּ אְכְטן ִדי ט  אְטרַּ עְנְטְשן בַּ
ְמָצִרים"  יי ָוואְכן ְצִוויְשן ִשְבָעה ָעָשר  -הַּ ִדי ְדרֵּ

ִריג ע  מּוז אּון ִתְשָעה ְבָאב, ַאְלץ ְטרֹויע  ְבתַּ
עס  פ  ס ז עהט ע  עג, ע  ָמָרה ְשחֹוָרה'ִדיג ע ט 

ענ ע ִני אל  עג, ָוואס אֹויס ִווי ג עפַּ עִריג ע ט  ד 
ען  עְרְשְטן, מ  ייב  וייט פּונ עם אֵּ ר וַּ ען ִאיז זֵּייע  מ 
עְרְשְטן  ייב  עם אֵּ עָמאְלט ִניְשט ִדינ ען ד  ען ד  ק 

עִריג.  ג עה 
ת ִאיז ִניְשט ַאזֹוי, ָנאר  ער ֱאמ  ער ד  ָאב 
ע  עג ז ענ ען ְגרֹויס  עְרט, ִדי ט  אְרק  פּוְנְקט פַּ

עג, ָוואס  ל ְמסּוָגל צּו ָנאְנט סְ  עןענ  ז  ט  עִציע  פ 
ער אּון  עְרְשְטן, ָנאְך מ  ייב  ועְרן צּום אֵּ ו 

אְנץ ָיאר.  ְגִריְנג ער פּון ַא גַּ
ִבי  אר ר  ען ָנאְכג עָזאְגט פַּ ייְנָמאל ָהאט מ  אֵּ
עְגן ָזאְגן ַאז ִאין ִדי  ע ִאיְדן ְפל  ְרִליכ  ָנָתן, ַאז ע 

יי אְלן זֵּ ְמָצִרים פַּ ין הַּ עג פּון בֵּ ע  ט  ר  פּון זֵּייע 
עם  ִבי ָנָתן ג עָזאְגט אֹויף ד  יגֹות, ָהאט ר  ְדרֵּ מַּ

עְרט, ִדי  אְרק  ת, פַּ ס ִאיז ִניְשט ֱאמ  עג ַאז ע  ט 
ען ְגִריְנג ער ְשטֵּ  ען מ  ועְרן ָנאְנט ק  ייְגן, אּון ו 

יי ַא  ען ז עהט בַּ עְרְשְטן, ַאזֹוי ִווי מ  ייב  צּום אֵּ
ר ִאיז אִ  וען ע  עִניג ַאז ו  אץ ִאיז ק  אלַּ יין פַּ ין זַּ

ר  וען ע  ער ו  ען צּו ִאים, ָאב  וער צּו צּוקּומ  ְשו 
אְך  ועג, אֹויְפ'ן גַּאס, ִאיז ַאסַּ ִאיז אֹויְפ'ן ו 
ע י עְצט  ען צּו ִאים. ִדי ז עְלב  ְגִריְנג ער צּו קּומ 
ער ִאיז  עְרְשט  ייב  ער אֵּ וען ד  ְמָצִרים" ו  ין הַּ "בֵּ

ער  ִכְבָיכֹול ִאין ָגלּות, ער נ עְנט  ר ָנאְך מ  ִאיז ע 
ענ ען ָנאְך ְגִריְנג ער אּון  צּו אּוְנז, אּון ִמיר ק 
עְדן צּו  ען צּו ִאים, אּון צּו ר  ער צּו קּומ  ְשנ על 

 ִאים.
יין אּון ְצָוואְנִציג  יי ָוואְכן ז ענ ען אֵּ ִדי ְדרֵּ

עג, ָדאס אִ  ְטִרָיא פּונ עם שֵּ ט  ם יז ִדי ִגימַּ
וייְזט ַאז  ֲאִפילּו ִביז ער שֵּ אקי"ה, ָוואס ד   ם וַּ

ען  ען מ  וען וואֹויל, ק  ען ִניְשט ג עו  י עְצט ִאיז מ 
יין וואֹויל אּון  ייְבן צּו זַּ "פּון י עְצט" ָאְנהֵּ

ִבי ָזאְגט ער ר  ְרִליְך, ַאזֹוי ִווי ד  "ן  ע  י מֹוֲהרַּ )ִליקּוטֵּ

ל ק א' ִסיָמן ו'(  וייְזט "ַאָנא ָזמִ חֵּ ם וַּ ער שֵּ  ין ַאז ד 
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רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
י" ֱהוֵּ ייְנט, ֲאִפילּו ִאיְך בִ ָוואס  ְלמ  וען גּוט ִביז ָדאס מֵּ ין ִניְשט ג עו 

יין גּוט. ייב ִאיְך ָאן פּון י עְצט צּו זַּ  י עְצט, הֵּ
ען  ע אֹוָצר, נ עְמט מ  ר  ייע  ס ִאיז ָדא ָגאר ַא טֵּ וען ע  ָנאר ַאזֹוי ִווי ו 

ס  ס ע  י ע  ער, ְכדֵּ עס  אְך ְשל  ס ִמיט ַאסַּ אְרִזיְגְלט ע  ען פַּ ַארּום אּון מ 
אְרף  עְנְטש, ָוואס דַּ עם ִניְשט ִריְכִטיְגן מ  ען צּו ד  ָזאל ִניְשט ָאְנקּומ 
יי ָוואְכן  ע ִאיז י עְצט, ַאזֹוי ִווי ִדי ְדרֵּ ען. ִדי ז עְלב  אקּומ  ס ִניְשט בַּ ע 

ע ג עהוֹ  אְרָמאְגן ִאין ז ענ ען ַאז עְלכ  עג ָוואס פַּ ע ט  עג, ַאז עְלכ  ענ ע ט  יב 
ועְרן ָנאְנט  ייט ו  ען ְגִריְנג עְרהֵּ ען ק  ואְלִדיג ע אֹוָצר, ַאז מ  ִזיְך ַא ג עוַּ
ען  ע ַארּום ג ענּומ  ר ָהרַּ ער יֵּצ  ס ד  אר ָהאט ע  עְרפַּ עְרְשְטן, ד  ייב  צּום אֵּ

ְצבּות אּו ער פּון עַּ עס  ע ְשל  ען ָזאל ִמיט ַאז עְלכ  ן ָמָרה ְשחֹוָרה, ַאז מ 
ל, ָלאְזט  כ  ס ָהאט שֵּ וער ע  ער ו  עְרצּו, ָאב  ען ד  ענ ען צּו קּומ  ִניְשט ק 
ר  ע ִדְמיֹונֹות, ָנאר ע  ר קּוְקט ִניְשט אֹויף ִדי ַאל  אְרן, ע  ִזיְך ִניְשט נַּ

אְך ד   עְהט ַאסַּ ר ב  אְך ְתִפָלה, ע  ייט ִמיט ַאסַּ עם ִניְצט אֹויס ִדי צַּ
ע זַּאְכן. ען צּו ְגרֹויס  ייט צּוקּומ  ר ְגִריְנג עְרהֵּ ועט ע  עְרְשְטן, ו  ייב   אֵּ

עְזִריְטש  ִגיד פּון מ  ייִליְגן מַּ עְנְגן פּונ עם הֵּ ְקדֹוִשים ְבר  ִדי ְסָפִרים הַּ
י(  ְסעֵּ ל, מַּ ת ִיְשָראֵּ יָכה א'( אֹויְפ'ן ָפסּוק )ֲעבֹודַּ ין)אֵּ יָה ִהִשיגּוָה בֵּ  ָכל רֹוְדפ 

י  ְמָצִרים, "ָכל רֹוְדפֵּ עם  -הַּ ס לֹויְפט ָנאְך ד  וער ע  ָקּה", ו 
ְמָצִרים",  ין הַּ ייְכן, "בֵּ עְרְגרֵּ ען ִאים ד  עְרְשְטן, "ִהִשיגּוָה", ק  ייב  אֵּ

ְמָצִרים". ין הַּ עג פּון "בֵּ ְוָקא ִאין ִדי ט   דַּ
יי ָוואְכן ז ענ עןּון א ָבִתים פּון ִדי ְדרֵּ ל ִדי שַּ עִציע  ָגאר ְגרֹויס,  ְספ 

ָבִתים ז ענ ען  יי שַּ עְרן ָיאר, ִדי ְדרֵּ ייְכן ִאיב  ר ְגלַּ ָוואס ִאיז ִניְשָטא זֵּייע 
עְגן יֹום טֹוב  ת ִפְנָחס ִאיז ק  ְרשַּ יי ָיִמים טֹוִבים, פַּ עְגן ִדי ְדרֵּ ַאְנְטק 

טֹות ח, מַּ סַּ עְגן ְשבּועֹות, אּון ְדָבִרים-פ  י ִאיז ק  ְסעֵּ זוֹ -מַּ ָבת חַּ ן, ִאיז שַּ
ָבִתים,  ע שַּ ל ָחשּוב  עִציע  יי ְספ  אר ז ענ ען זֵּ עְרפַּ עְגן סּוכֹות, אּון ד  ק 
ען  ער ָנאמ  ָבת פּון ָיאר, ד  ע שַּ עְסט  זֹון ִאיז ָגאר ִדי ְגר  ָבת חַּ אּון שַּ

ער ָפסּוק ָזאְגט  ייט ַארֹויף אֹויף ְנבּוָאה, ִווי ד  זֹון" גֵּ ְעי' א'("חַּ זֹון  )ְישַּ "חַּ
ִדיִקים ז ענ ען זֹוכ ה צּו ז עהן ְישַּ  עם ְדִריְטן ִאין ְעָיהּו", צַּ ָבת, ד  עם שַּ ד 

ינּו. ָרה ְבָימֵּ ועְרן ִבְמהֵּ ט ו  ועט אֹויְפג עבֹויע  ִמְקָדש, ָוואס ו  ית הַּ  בֵּ
 

 ַאזֹוי ִווי ַמאְנְדֶלען

ער ָפסּוק ָזאְגט  ָנִביא ָהאט ְנִביאֹות ג עזָ  )ִיְרְמָיה א'(ד  ה", ָזאְגט ַאז ִיְרְמָיה הַּ ד ֲאִני רֹוא  ל ָשקֵּ קֵּ ִמְקָדש "מַּ ית הַּ אְגט אֹויף ִדי חּוְרָבן פּונ עם בֵּ
ד"  ל ָשקֵּ קֵּ ער "מַּ ִש"י ַאז ַאזֹוי ִווי ד  אְנְדל -רַּ ער מַּ ואְקְסט ַארֹויס ִדי ְפרּוְכט נ עְמט -ד  ס וַּ ס קּוְמט ַארֹויס ִדי ְבלּום ִביז ע  וען ע  בֹוים, פּון ו 

יין אּון צְ  וען זֵּיי ָהאְבן אֵּ ר פּון ְשָטאט, ִביז ו  וען ִדי גֹוִים ָהאְבן צּוְבָראְכן ִדי מֹויע  עג, ַאזֹוי אֹויְך פּון ו  ית ָוואְנִציג ט  עם בֵּ אְכט ד  ָחרּוב ג עמַּ
עג. יין אּון ְצָוואְנִציג ט  ען אֵּ ִמְקָדש ָהאט ג ענּומ   הַּ

אְנְדל ער מַּ אְרף ִוויְסן ַאז ד  ען דַּ ער מ  "ל ָזאְגן  ָאב  אְפט, ִדי ֲחזַּ ייְגְנשַּ ע אֵּ ער  ק א'( ָהאט אֹויְך ַאן ַאְנד  ר  ְשרֹות פֵּ עַּ ם )מַּ אְנְדל ִאיז קֹוד  ער מַּ ַאז ד 
אְנְדל   יי ָוואְכן ז ענ ען צּוג עְגִליְכן צּו מַּ אר, ַאזֹוי ִווי ִדי ְדרֵּ עְרפַּ ס ִזיס, אּון ד  ועְרט ע  עְרָנאְך ו  ער אּון ד  ען ען, ִאיז י עצְ ִביט  ייט ָוואס מ  ט ִדי צַּ

עְנְטש עט פּון ַא מ  ת ִדי ַאְרב  ֱאמ  ועְרן ִזיס. ָוואס ָדאס ִאיז ב  ער ָזאל ו  אְכן פּון ִביט  ן, אּון מַּ ייע  עְרְדרֵּ ען ִאיב  ער ק  ועְלט, ַאזֹוי ִווי ד   אֹויף ִדי ו 
ָקדֹוש ָזאְגט  ר הַּ אִשית ד.(ֹזהַּ ת ְברֵּ ְקָדמַּ וער פּון ַאייְך )הַּ ער ָזאל  "ו  ועְרן ִליְכִטיג, אּון פּון ִביט  אְכן פּון טּוְנְקל ָזאל ו  ן, אּון מַּ ייע  עְרְדרֵּ ען ִאיב  ק 

ועְרן ִזיס?"  ו 
ס ִאיז ייְטן, ע  ועִריקַּ עְנְטש ָצרֹות אּון ִיסּוִרים אּון ְשו  ער אֹויף ַא מ  ייט ִאיב  ס גֵּ וען ע  ייְנט, ַאז ֲאִפילּו ו  ר בִ  ָדאס מֵּ ער ָדאס ִאים זֵּייע  יט 
ע זַּאְכן ז ענ ען ִניְשט ג ע וייְסט ַאז ִדי ַאל  ען וֵּ וען מ  ער ו  אר ִדי אֹויְגן, ָאב  ָמש טּוְנְקל פַּ ס ִאיז ִאים מַּ עְבן, ע  ער ל  יין, ד  עהן פּון ִזיְך ַאלֵּ ש 

עְנְטש ַאז ע   עם מ  ועְקן ד  אְכט ִמיְטן ִציהל אֹויְפִציו  ס ג עמַּ ער ָהאט ע  עְרְשט  ייב  ייט אּון אֵּ עְנְטש גֵּ ער מ  ען צּו ִאים, אּון ד  ר ָזאל צּוִריק קּומ 
אכְ  ייט אּון ג עמַּ עְרג עְדרֵּ ר ִאיב  עָמאְלט ָהאט ע  ען, ד  עמ  יינ ע ְפָראְבל  ע זַּ עְרְשְטן ַאל  ייב  אְרן אֵּ ייְלט פַּ עְרצֵּ ר ד  ער ע  וייל ד  ער ִזיס, וַּ ט פּון ִביט 

ועט ִאים ִזי ער ו  עְרְשט  ייב  ען אּון ָצרֹות.אֵּ עמ  יינ ע ְפָראְבל  ע זַּ יין פּון ַאל  ועט ַארֹויס גֵּ ר ו  עְלְפן, אּון ע   כ ער ה 
 

ט ִמיט ַעְצבּות  ִניש ְ

ע ֲהָלכֹות אּון ִדיִנים ָוואס ִמיר ָהאְבן, ִזיְך צּו ִפיְרן ִמיט  עג פּון בֵּ אּון ֲאִפילּו ִדי ַאל  ילּות ִאין ִדי ט  ייֲאבֵּ ְמָצִרים, מֵּ ְנט ָדאס ִניְשט ַאז ין הַּ
אְרץ ס טּוהן ִמיט ַאן ִהְשתֹוְקקּות ִאין הַּ אְרף ע  ען דַּ אְפט. ָנאר מ  ְצבּות אּון צּוְקלַּ ִריג, ְבעַּ יין ְטרֹויע  אְרף זַּ ען דַּ עְנְקן שֹוין אּון מ  , ַאז ִמיר ב 

ִמְקָדש, ית הַּ עם בֵּ ן ד  ען ָזאל אֹויְפבֹויע  ק ַאז מ  עְרפּון. ִמיר ז ענ ען ִמְשתֹוקֵּ אְרג עְסן ד  ענ ען ִניְשט פַּ  אּון ִמיר ק 
אְרְצן ג עטְ  יי ִאין הַּ ייט ָהאְבן זֵּ יין זַּ ִדיִקים ָהאְבן ִזיְך ג עִפיְרט, פּון אֵּ ע צַּ ועג ָוואס ַאל  וען ִדי ו  אְרץ אֹויף ִדי ְר רֹויע  ָדאס ִאיז ג עו  ט ִאין הַּ

ער אֹויְפן ָפִנים ִמְקָדש, ָאב  ית הַּ ר ָפִנים ָיפֹות, אּון  חּוְרָבן בֵּ ב  עְנְטש ְבסֵּ וען י עְדן מ  ל ג עו  בֵּ ייְכל, אּון ְמקַּ אט ַא ְשמֵּ ייִביג ג עהַּ יי אֵּ ָהאְבן זֵּ
עְרְשְטן. ייב  וען י עְדן צּום אֵּ ב ג עו  רֵּ  ַאזֹוי ָהאְבן זֵּיי ְמקַּ

 

 גהמשך בדף 
 

   

 

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
ייֶבעְרְשְטן ייֶנעם ַדאְרף ֶמען ְמעוֹ , א  ג יין ר ר ַזיין ַאז ֶער ֶקען אּון א 
אּון , ֶער ַצִדיק טּוהן'אּון ָדאס ֶקען ָנאר ַא ֱאֶמת, ָנאְך ֶהעֶכער

י מֹוֲהרַ )ֶדעְרַפאר ָזאְגט ֶדער ֶרִבי  ֶלק ב"ִליקּוט  ַאז ֶעס  (ח"ִסיָמן י' ן ח 
ֶנען 'ַווייל ֶמען ֶקען ַהְרגְ , ִאיז ַא ְגרֹויֶסע ַסָכָנה צּו ָזאְגן ּתֹוָרה

ייְנט ַאז אֹויב , ֶמעְנְטְשן ִמיט ִדי ּתֹוָרה ָוואס ֶמען ָזאְגט ָדאס מ 
, ִריְכִטיְגן ֶמעְנְטשִניְשט אְרן ִדי ִניְשט ִריְכִטיֶגע ַזאְך פַ ָזאְגט ֶמען 

 .ט ֶדעם ֶמעְנְטש'ַהְרגְ 'ָהאט ֶמען ֶגע
ייֶבעְרְשְטן ינּו ֶגעֶבעְטן פּוֶנעם א  ' ִיְפֹקד ה, ָדאס ָהאט מֶשה ַרב 

ה ֵעדָׁ ל הָׁ ר ִאיש עַּ שָׁ ל בָׁ רּוחֹות ְלכָׁ י הָׁ ֶדער  ,ֱאֹלֹקַּ
ייֶבעְרְשֶטער ָזאל ְשֶטעְלן ַאַזא ַמְנִהיג ֶשר ֵיֵצא ִלְפֵניֶהם, א   אַּ

ַאַריין  ,אל ַדאְרף ֶער ְמַחז ק ַזייןַאמָ  ,וֲַּאֶשר יָׁבֹוא ִלְפֵניֶהם
ייֶנען ַאז ז יי ֶזעֶנען שֹוין ִאיְנְדרֹויסְ  אּון , ןְבֶרעְנְגן ִדי ִאיְדן ָוואס מ 

ייֶנעם ַאז ֶער ֶקען ָנאְך מֶ  ער ַאָמאל ַדאְרף ֶמען ְמעֹור ר ַזיין א 
 .טּוהן

ֹבא ֶאת וֲַּאֶשר יָׁ  ,אּון ָדאס ְשֶטעְלט צּו ִדי ְמסֹוָרה ֶדעם ָפסּוק
ֲחטֹוב ֵעִציםעַּ יֲ ֵרֵעהּו בַּ  ּון ָוואס ֶדער ָפסּוק ֶרעְדט ָדאְרט פ, ר לַּ

ייֶנעם ָוואס ַהְרגְ  ַאז דּו ָזאְלְסט ִזיְך ִניְשט , ט ְבשֹוג ג'א 
ַווייל דּו , אּוְנֶטעְרֶנעֶמען ַאַזא ַזאְך צּו ָזאְגן מּוָסר ַפאר ֶמעְנְטְשן

ֶער ַצִדיק 'ָנאר ַאן ֱאֶמת, עְנְטְשןֶנען מֶ 'ֶקעְנְסט ִמיט ֶדעם ַהְרגֶ 
 .ֶקען ָדאס טּוהן

 (ה"ּתֹוְך ַהַנַחל ְסעּוָדה ְשִליִשית ִפְנָחס תשס)
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 ַמֶסֶכת מֹוֵעד ָקָטןִסיּום 

 

 דהמשך בדף 

רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
 

ה ִזי"עַּ ָהאט ג עָוואְלט ָנאְכקּוְקן ח מש  ייִליג ער ִיְשמַּ ער הֵּ וען ד  אּון  ו 
ע ק   אְרק  אט ַא ְשטַּ ר ג עהַּ ֲחִסידּות ִאיז, ָהאט ע  ְך הַּ ר  ער ד  ְשָיא ז עהן ָוואס ד 
ס ִאיז  ייִליְך? ע  ייִביג ְפרֵּ אְרָוואס ז ענ ען ִדי ֲחִסיִדים אֵּ יי, "פַּ ַא  ָדאְךאֹויף זֵּ

ְרן אּו עְקָלאר   אְרף ְטרֹויע  ִים דַּ א ָשמַּ ְלָחן ָערּוְך ַאז ַא ְירֵּ ן ִזיְך ֲהָלָכה ִאין ש 
ענ ען ִדי ֲחִסיִדים  יָלא ִווי ַאזֹוי ק  ִמְקָדש, ְממֵּ ית הַּ יין אֹויְפן חּוְרָבן בֵּ ר זַּ עֵּ ְמצַּ

ייִליְך?" יין ַאזֹוי ְפרֵּ  זַּ
ייִליג ער  ער הֵּ ִבי'ן ד  יין ר  ה ִזי"עַּ ִאיז ג עָפאְרן צּו זַּ ח מש  ער ִיְשמַּ וען ד  ו 

ייב   עם אֵּ עְטן ד  ר ג עב  ער, חֹוז ה ִזי"עַּ ָהאט ע  עפ  אש  ועג, "בַּ עְרְשְטן אֹויְפן ו 
וייְסט  עְלף ַאז  ָדאְךדּו וֵּ יָלא ה  ְשיֹות, ְממֵּ יין ק  ַאז ִאיְך ִוויל ִניְשט ָהאְבן קַּ

יינ ע  ע מַּ ועְרן ַאל  עְרט ו  ְנְטפ  אְרע  ִדיק ָזאל ִמיר פַּ וען ִאיְך קּום צּום צַּ ו 
"ל ָזאְגן  וייל ִדי ֲחזַּ ְשיֹות, וַּ ְיִעין אֹותֹו', א ל"ח:( )יּומָ  ָדאְךק  ר ְמסַּ ָבא ִלָטהֵּ 'הַּ

ס  ער ע  ען ִאים פּון ִהיְמל, ָאב  עְלְפט מ  ייִליְגן, ה  יינ ער ִוויל ִזיְך הֵּ וען אֵּ ו 
ס  עָמאְלט ָוואְלט ע  יֵּעַּ אֹותֹו', ָוואס ד  ייט ִניְשט ַא ָלשֹון ָיִחיד 'ְמסַּ ְשטֵּ

ער  עְרְשט  ייב  ער אֵּ ייְנט ַאז ָנאר ד  ייט ג עמֵּ ס ְשטֵּ עְלְפט, ע  ְיִעין  ָדאְךה  'ְמסַּ
עם  עְלְפן אֹויְך ד  ִדיִקים ה  ייְנט ַאז ִדי צַּ ִבים, אּון ָדאס מֵּ אֹותֹו' ַא ָלשֹון רַּ

אר  עְרפַּ עְנְטש. אּון ד  ער  -מ  עפ  אש  עְלף  ִמיר בַּ ִדיק ָזאל ִמיר  -ה  ער צַּ ַאז ד 
ְש  יינ ע ק  ע מַּ יין פּון ַאל  עְלְפן ַארֹויס גֵּ  ."יֹותה 

, ִווי  ייִליג ער חֹוז ה ִזי"עַּ ער הֵּ ִבי'ן ד  יין ר  ען צּו זַּ ר ִאיז ָאְנג עקּומ  וען ע  ו 
ִדיק  ער צַּ ער, ָהאט ִאים ד  עְטן ִאין ִצימ  יין ג עְטר  ר ָהאט ַארַּ ָנאר ע 
ייט  ס ְשטֵּ ייְנט? ע  ִריג הַּ אְרָוואס ז עהְסטּו אֹויס ַאזֹוי ְטרֹויע  עְגט: "פַּ ג עְפר 

ע ִאין אק  ר  טַּ עֵּ ְרן אּון ִזיְך ְמצַּ אְרף ְטרֹויע  ִים דַּ א ָשמַּ ְלָחן ָערּוְך ַאז ַא ְירֵּ ש 
אְרץ, אֹויְפן  ייְנט ָנאר ִאין הַּ ער ָדאס מֵּ ִמְקָדש, ָאב  ית הַּ יין אֹויְפן חּוְרָבן בֵּ זַּ
ִדיק ָהאט  ער צַּ ייְכל", אּון ד  עְנִדיג ָהאְבן ַא ְשמֵּ ען ְשט  אְרף מ  ָפִנים דַּ

ְמִשיְך  ע נַּאְכט ִתיקּון ֲחצֹות מַּ ייב ִמיר, ַאז ִמיר ָזאְגן אֹויְך י עד  וען, "ְגלֵּ ג עו 
ועְגן  עְסט ו  ער פּון ד  ִמְקָדש, ָאב  ית הַּ ְרן אֹויְפן חּוְרָבן בֵּ אּון ִמיר ְטרֹויע 

ייִליְך".  ז ענ ען ִמיר ָנאְך ַאְלץ ְפרֵּ
וען ִמיט  ְסִביר ג עו  ִדיק ָהאט ִאים ָדאס מַּ ער צַּ ייִליְגן ד  ַא ָמָשל פּונ עם הֵּ

עִניג ָוואס ִאיז  , ַאזֹוי ִווי ַא ק  ע ִניְקְלְשבּוְרג ער ִזי"עַּ עְלק  ִבי ְשמ  ִדיק ר  צַּ
עְלט  ר ָהאט ִזיְך ָאְפג עְשט  אְנד, אּון ע  ע לַּ וייט  אְפט ג עָוואְרן ִאין ַא וַּ אְרכַּ פַּ

ייְנד ייְנס ַא ְפרַּ יי זַּ ן ָדאְרט בַּ ייְנד ָהאט ג עז עהן ַאז ִזיְך ָאְפרּוע  ער ְפרַּ וען ד  , ו 
וייְנט אּון ִזיְך  ר ג עוֵּ ייע  ר זֵּ עְנג עִניש, ָהאט ע  עִניג ִאיז ָדאְרט ִאין ג עפ  ער ק  ד 
ער  ייִליְך ַאז ד  ר ְפרֵּ וען זֵּייע  ר אֹויְך ג עו  ה ִאיז ע  ֲעש  ער ְלמַּ וען, ָאב  ר ג עו  עֵּ ְמצַּ

יי ִאים. אּו יין בַּ ייט אֵּ עִניג ְשטֵּ ע ִאיז אֹויְך י עְצט, ֲאִפילּו ִמיר ק  ן ִדי ז עְלב 
ער  ער ד  ע ָחרּוב, ָאב  אק  ִמְקָדש ִאיז טַּ ית הַּ ער בֵּ ע ִאין ָגלּות, ד  אק  ז ענ ען טַּ

ער ִאיז  עְרְשט  ייב  ר ָנאְנט צּו ִאים,  ָדאְךאֵּ ייע  ִמיט אּוְנז, אּון ִמיר ז ענ ען זֵּ
י ענ ען ִמיר ִזיְך זֵּ עם ק  ן.אּון ִמיט ד  ייע  ר ְפרֵּ  יע 

ת ָוואְלט ִאיְך ִדיר  ֱאמ  ייִליג ער חֹוז ה ָהאט אֹויְסג עִפיְרט, "ב  ער הֵּ אּון ד 
"ל ָזאְגן  ער ַאזֹוי ִווי ֲחזַּ אְרְפט אֹויְסָזאְגן, ָאב  ָבא  ָדאְךָדאס ִניְשט ג עדַּ 'הַּ
ייְנט ָדאס ַאז דִ  ִבים, מֵּ ְיִעין אֹותֹו, ִמיט ַא ָלשֹון רַּ ר ְמסַּ ִדיִקים ִלָטהֵּ י צַּ

עְנְטש צּום  עם מ  יין ד  ב זַּ רֵּ עְלְפן אּון ְמקַּ אְרְפן אֹויְך ַארֹויס ה  דַּ
אר ָהאב ִאיְך ִדיר ָדאס ג עָזאְגט"... עְרפַּ עְרְשְטן, ד  ייב   אֵּ

ע רּוחַּ  ם ג עָוואְרן פּון ִדי ְקָלאר  ה ִאיז ִנְבָהל ְוִנְשתֹומֵּ ח מש  ער ִיְשמַּ ד 
ייִלי ש פּונ עם הֵּ קֹוד  ר ָהאט הַּ עס ָוואס ע  ְגן חֹוז ה ָוואס ָהאט ג עז עהן ַאל 

אְכט, אּו ר ִנְתקַּ ג עְטרַּ עָמאְלט ִאיז ע  ב ג עָוואְרן צּו ִאים, אּון ן פּון ד  רֵּ
ְלִמיִדים. ע תַּ יינ ע ְגרֹויס   ג עָוואְרן פּון זַּ

אְרץ ען ָהאְבן ִאין הַּ אְרף מ  ילּות דַּ עם ַאז ִדי ִעיָקר ֲאבֵּ ען פּון ד  , ז עהט מ 
אְרְקן, אּון ֲאִפילּו  ר ְשטַּ ייע  עְנְטש זֵּ אְרף ִזיְך ַא מ  ער פּון ִאיְנְדרֹויְסן דַּ ָאב 
ען  ר ָנאר צּוִריק קּומ  ייט אֹויף דּוְרְך ָצרֹות אּון ִיסּוִרים, ָזאל ע  ס גֵּ וען ע  ו 

אְכן ַא ייִליְך מַּ ייִליְך, אּון ְפרֵּ אְלְטן ְפרֵּ עְרְשְטן, אּון ִזיְך הַּ ייב  ע.צּום אֵּ ער   ְנד 
ס  עג ִווי ע  ייִליג ע ט  ה אֹויְסצּוִניְצן ִדי הֵּ עם ָוואס ִאיז זֹוכ  וואֹויל ִאיז ד 

יין. אְרף צּו זַּ  דַּ
ְמָצִרים( ין הַּ ְך בֵּ ר  ל ק ט"ו ע  ָרא"ש חֵּ  )ִשיחֹות מֹוהַּ
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צו באקומען דעם גליון יעדע וואך אויף אימעיל, ווי אויך צו אדוועטייזן אינעם גליון 

 Breslevcenter@gmail.com פארבינט אייך צו:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 קול ברסלב
 

 

 ן הערן שיעוריםמען קע
 פון כ"ק מוהרא"ש שליט"א

 

 אויך קען מען מיטהאלטן
 דעם שיעור יעדע וואך

 אפ-מיט א לייוו הוק

212-444-1111 

 

 מוסדותינו הק' נייעס אינערהאלב
~~~ 

 

 פולן שוואונגאין  "מחנה תפארת התורה"
אייבערשטנ'ס הילף האט מען אנגעהויבן די זומער אין יטן מ

קעמפ מיט גרויס הצלחה, די בחורים האבן זיך איינגעארדענט אין 
 תיבכותלי  ותפלה הילכט שוין אפ בין קעמפ, און דער קול תורה

 א שטארקייט.המדרש מיט 
יעדן טאג די  אויך האבן די בחורים די זכי' צו הערןווי 

א, פארמיטאג "רייכע שיעורים פונעם ראש ישיבה שליטסאינהאלט
ה אין י תוספות בעיון, ביז להלכה למעש"רש לערנט מען גמרא

יטער איז דא דער צווי נאכמיטאג ןשלחן ערוך ונושאי כלים, או
שיעור אין רבינ'ס ספרים געפלאכטן מיט דברי חיזוק והתעוררות, 

 מיט וואס די בחורים זענען זיך מחי'.
שטנ'ס הילף אנטשפרעכט דער זוממער צו זיין א אייבערמיטן 

גרויסע סוקסעס, ווי די בחורים וועלן אהיים פארן מלא וגדוש מיט 
 תורה ויראת שמים.

 !ההרים והגבעות יפצחו לפניכם רנה
 

 

 הגליון הזה
 נתנדב לזכות

 
 

 אשר זעליג מו"ה
 הי"ו אסתר בן

 

 ל עליון-ויה"ר שיתברך מפי א
שפע ב בבני חיי ומזוני רויחא

 .ובניקל, ובכל אשר יפנה יצליח

 
 

 

 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 

 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 הי"ו איר רייניץמ מו"ה
 

 למזל טוב צו זיין שמחת החתונה
 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז עס 
 א קשר של קימא און א בניןזאל זיין 

 עדי עד דורות ישרים ומבורכים, אמן
 

 

 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

 י"נ לייבי אפפעל החשובבחור ה
 למזל טוב הבר מצוהצו זיין שמחת 

 
 

 א באזונדערע מזל טוב פארן זיין טאטעון א
 הי"ו אפפעל ייזיקא ה"ומ

פון ארויס העלפן די הייליגע מוסדות זאל אים ביישטיין צו  זכותדער 
י ארוכי, זעהן אסאך אידיש נחת פון אלע זיינע קינדער, בני ברוכי, חי

 וסייעתא דשמיא, אמן יחומזוני רוי
 

 

 

 

 ַמֶסֶכת מֹוֵעד ָקָטןִסיּום 
 המשך

 

בֹות  ִמיֵלי ְדאָׁ
בֹות  ֶפעְרל ֶוועְרֶטער אֹויף ִפְרֵקי אָׁ

 

י פּון ַאָמאל  ַא ֶרּבִ
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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
 8:21..הדלקת הנרות....................

 9:21................................מוצש"ק
 8:24....סוף זמן ק"ש....................
 שיעורים כסדרן

 "זט ...פסחים..........בבלי.............
  בבא קמא ה'...................ירושלמי

 'אפרק  .......חלה....תוספתא........
 
 
 
 

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ל בַּ נָׁ ֵהן הֵ  עַּ ר מַּ ם ִלְמסָׁ ר ִבְלעָׁ ֵאל ִבְדבַּ יּו ִלְבֵני ִיְשרָׁ י ָזאְגטה'ה הָׁ  , ֶדער ֶרבִּ
יָמן מ"ג(  יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' סִּ י ֵרייד פּון)לִּ ַאז  ַא ָרָשע ַא ַבר ַדַעת ַמאְכט ַאז דִּ

יְטן ֶדער ָוואס ֶהעְרט ֶעס ָזאל טּוהן ֲעֵבירֹות, דֶ  יְך ָאְפהִּ עְרַפאר ַדאְרף ֶמען זִּ
וי ַא ָרָשע ֶרעְדט, ַווייל ָדאס ַשאְדט ֵזייֶער ַפאר ֶדעם יְשט צּו ֶהעְרן וִּ ָוואס  נִּ

 ֶהעְרט ֶעס.
ם,נָׁ ֵהן הֵ ָדאס ָזאְגט ֶדער ָפסּוק,  ר" ִבְלעָׁ ֵאל "ִבְדבַּ יּו ִלְבֵני ִיְשרָׁ י ֵרייד  ה הָׁ דִּ

ְלָעם ָהאט ֶגעֶרעדְ  יְדן.ָוואס בִּ י אִּ  ט ָהאט ֶגעַשאְדט ַפאר דִּ
 ָוואס ֵמייְנט ַא ָרָשע ַא ַבר ַדַעת?

י ָזאְגט  יֶנען ַאז ֶדער ֶרבִּ יר ֶגעפִּ יָמן רפ"ב( ָנאר מִּ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א סִּ ַאז ֶמען )לִּ
ילּו ַא ָרָשע ָגמּור ַדאְרף מֶ  אֹויְך ען ַדאְרף ֶיעְדן ֶמעְנְטש ַדן ַזיין ְלַכף ְזכּות, ֲאפִּ

י  ויֶדער ָזאְגט ָאֶבער ֶדער ֶרבִּ יָמן ַדן ַזיין ְלַכף ְזכּות, וִּ יָבה סִּ דֹות אֹות ְמרִּ )ֵסֶפר ַהמִּ
ית, ַא ֶמעְנְטש ָוואס ֶרעדְ "אֵ פ"ח(  ית", ַא ֵמסִּ ין ְזכּות ַעל ַהֵמסִּ ט ָאפ ין ְמַלְמדִּ

יְשט ַדן ַזיין ים ָטאר ֶמען נִּ ְלַכף  ַאְנֶדעֶרע ֶמעְנְטְשן פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, אִּ
 ְזכּות.

יז ַאֵליין דּו ים, ֶווען ֶער אִּ יֵני ְרָשעִּ יז ָדא ְצֵוויי מִּ ְרְכֶגעַפאְלן ֶזעהט ֶמען ַאז ֶעס אִּ
יְשט ֶגעֶקע יְך נִּ ין ֲעֵבירֹות, ֶקען ֶמען ְמַלֵמד ְזכּות ַזיין ַאז ֶער ָהאט זִּ ְנט אִּ

ֵווייְטן צּו ְשַטאְרְקן אֹויף ַזיין ֵיֶצר ָהַרע, ָאֶבער ֶווען ֵאייֶנער ֶרעְדט אֹויְך צּו ַא צְ 
ימּוד ְזכּות, יְשט ַקיין לִּ ים ַדאְרף ֶמען  טּוהן ֲעֵבירֹות, ֶער ָהאט שֹוין נִּ אּון פּון אִּ

 ְשֵטיין ַווייט.
י ֶוועְרֶטער  י ְטָראְפן  ה"נָׁ "ֵהן הֵ ֶדעְרַפאר אֹויף דִּ א ֵגֵרש",ֶזעֶנען ָדא דִּ ְזלָׁ  "אַּ

יר צּוֶרעְדן ַאז דּו ָזאְלְסט ַאֶוועק ויל דִּ י ֵרייד פּון ֶדעם ָרָשע ָוואס וִּ ֵגיין  ַאז דִּ
יק, ָדאס ֶוועפּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן ָאֶדער פּו יר טֶנעם ַצדִּ יַע ַזיין אֹויף דִּ  ַאז ,ַמְשפִּ

א ֵגֵרש" ְזלָׁ יר ַפאְרְטַרייְבן פ "אַּ י ַאז דּו ָזאְלְסט ַאֶוועְקֵגיין אּון ֶמען ָזאל דִּ ּון דִּ
ים, אּון זִּיֶכער זִּיךְ  יְטן פּון אִּ יְך זֵייֶער הִּ יְשט ְקדּוָשה, אּון ֶדעְרַפאר ָזאְלְסטּו זִּ  נִּ

ים.צּוֶהערְ   ן צּו אִּ
 )ֹזאת ַהּתֹוָרה ַמטֹות ג(

*** 
 

ךְ  לַּ ה הָׁ ן ְמנַּשֶּ יר ֶדעם ָפסּוק לֹויט, ְויִָׁאיר בֶּ יז ַמְסבִּ יָט"א אִּ וי  מֹוַהָרא"ש ְשלִּ וִּ
י ָזאְגט  יָמן צ"ז(ֶדער ֶרבִּ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' סִּ ַאז ַפאר ַא ֶמעְנְטש ֵגייט  )לִּ

יָנה פּון " ַדאֶוועֶנען ַדאְרף ֶער ָהאְבן י ְבחִּ הדִּ ", ָוואס ָדא ֵמייְנט ְמנַּשֶּ
אְרגֶּעְסן" יז יֶ פַּ עְצט, ", ַאז ֶער ָזאל ַפאְרֶגעְסן ַאֶלעס ָוואס ֶער ָהאט ֶגעטּוהן בִּ

יֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, נָ  י ֶעְרְשֶטע ָמאל צּו דִּ  אְך ָזאְגט ֶער ֵהייְבט ֶיעְצט ָאן דִּ
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ב  ~  ~ חֹודֶּש אָׁ
 

 

ִמיר ֵגייֶען ֶיעְצט ַאַריין ִאין ֶדעם חֹוֶדׁש ָאב, 
ַא חֹוֶדׁש ִאין ָוואס ֶמען ְטרֹויֶעְרט אֹויְפן ֵבית 

ב ֶגעָוואְרן, אּון ֶמען ַהִמְקָדׁש ָוואס ִאיז ָחרּו
ֶבעְהט ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאז ֶער ָזאל ֶעס ׁשֹוין 

 צּוִריק אֹויְפבֹויֶען.
חּוְרָבן ֶדער ְטרֹויֶער ִאיז ִניְׁשט ָנאר אֹויְפן 

ֵבית ַהִמְקָדׁש ָוואס ִאיז ָחרּוב ֶגעָוואְרן, ָנאר 
 ִמיר ְטרֹויֶעְרן אֹויְך אֹויף אּוְנֶזער ֵאייֶגעֶנעם

חּוְרָבן ֵבית ַהִמְקָדׁש, ֶדער ֹמַח פּון ַא ִאיד 
ַדאְרף ַזיין ַא ֵבית ַהִמְקָדׁש, ֶעס ַדאְרף ְטַראְכְטן 
ְשֶטעְנִדיג פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן אּון ֶלעְבן ִמיְטן 
ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ֶווען ֶמען ַפאְרֶגעְסט פּוֶנעם 

ע חּוְרָבן, אּון ֵאייֶבעְרְׁשְטן ִאיז ָדאס ַא ְגרֹויסֶ 
ְטרֹויֶעְרן ִמיר אּון ִמיר ֶבעְטן ֶדעם ֶדעם אֹויף 

ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאז ִמיר ָזאְלן אֹויְפבֹויֶען אּוְנֶזער 
ֵאייֶגעֶנע ֵבית ַהִמְקָדׁש, צּו ְטַראְכְטן ְשֶטעְנִדיג 
פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, צּו ֶרעְדן צּום 

 ִמיְטן   עְבןלֶ  צּו   ֵאייֶבעְרְׁשְטן אּון
 ֵאייֶבעְרְׁשְטן.

ָדאס ִאיז אּוְנֶזער ַאְרֶבעט ֶיעְצט ִאין ִדי ֶטעג 
פּון חֹוֶדׁש ָאב, ַאז ִמיר ָזאְלן ִזיְך ֶנעֶמען ִאין ִדי 
ֶהעְנט ַאַריין, אּון צּוִריק קּוֶמען צּום 
ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ִווי ַאזֹוי קּוְמט ֶמען צּוִריק 

ְטן? ָדאס ִאיז דּוְרְך ִדי ּתֹוָרה, צּום ֵאייֶבעְרְׁש 
ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ַמאְכט ִזיְך ַא ְקִביעּות צּו 
ֶלעְרֶנען ֶיעְדן ָטאג ּתֹוָרה, ֶוועט ֶער ַארֹויְסֵגיין 
פּון ַאֶלע ַזייֶנע ְׁשֶלעְכט'ס אּון ַזיין ְשֶטעְנִדיג 

 ָדבּוק צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן.

 ֶדער ִצירּוף פּון ֶדעם חֹוֶדש  

ֶדער ֵׁשם  -ֶדער ָנאֶמען פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן 
הוי"ה, ֶקען ֶמען אֹויְסְׁשֶטעְלן אֹויף ְצֶוועְלף 
ֶוועְגן, אּון ָדאס ֶזעֶנען ֶקעְגן ִדי ְצֶוועְלף 
ֲחָדִׁשים, ֶיעֶדע חֹוֶדׁש ַׁשייְנט ַאן ַאְנֶדעֶרע 
ִצירּוף פּוֶנעם ֵׁשם; ִאין חֹוֶדׁש ָאב ַׁשייְנט ֶדער 

, ָוואס ָדאס "הוי"ה" –ִדי ֶוועג ף אֹויף ִצירּו
 (ט זִרים כ)ְדבָ  ִדי ָראֵׁשי ֵּתיבֹות פּוֶנעם ָפסּוק ִאיז
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 – ִנְהֵייָת ָלָעם ַלה' ֱאֹלֶקיָך יֹום ַהֶזה'ְשָרֵאל הַ 'ְׁשַמע יִ 'ְסֵכת ּו'הַ 
יְגן ָטאג ֶזעְנט ִאיר ִאיִדיֶׁשע ִקיְנֶדער ֶהעְרְטס צּו, ֶדעם ַהייְנטִ 

 ֶגעָוואְרן ַא ָפאְלק צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן.
פּון  ,ַפאְרָוואס פּוְנְקט ֶדער ֵׁשם יין.ֶמען ַדאְרף ָאֶבער ַפאְרְׁשטֵ 

 ַׁשייְנט ִאין ֶדעם חֹוֶדׁש ָאב? ,ֶדעם ָפסּוק
ַביי אּון ֶמען ֶזעהט ַאן ִאיְנֶטעֶרעַסאְנֶטע ַזאְך, ֶעס ִאיז ָאְנֶגענּוֶמען 

עם נֶ ען פּואמֶ נָ ער דֶ  – ִאיְדן ַאז ֶווען ֶמען ִוויל ָזאְגן ֶדעם ֵׁשם
, ָאֶבער ֶמען ָטאר ָדאְך ִניְׁשט ַארֹויס ָזאְגן ֶדעם ֵׁשם, ֵאייֶבעְרְׁשְטן

 :ייְנט ִאין חֹוֶדׁש ָאבָזאְגט ֶמען ֶעס אֹויף ִדי ֶוועג ִווי ַאזֹוי ֶעס ׁשַ 
 "ֶדעם ֵׁשם הוי"ה". ַפאְרָוואס פּוְנְקט אֹויף ֶדעם ֶוועג?

ִליָט"א ִאיז ָדאס ַמְסִביר לֹויט ִווי ִדי ְגָמָרא ָזאְגט מֹוַהָרא"ׁש ְׁש 
ְׁשַמע 'ְסֵכת ּו'ַאז פּון ֶדעם אֹויְבְנֶדעְרַמאְנְטן ָפסּוק, הַ )ְבָרכֹות ס"ג:( 

יֹום ַהֶזה ִנְהֵייָת ְלָעם ַלה' ֱאֹלֶקיָך, ֶלעְרְנט ֶמען ַארֹויס 'ְשָרֵאל הַ 'יִ 
ען ִדי ְיסֹודֹות ִווי ַאזֹוי ַא ִאיד ֶקען ִפיר ַזאְכן, אּון ִדי ִפיר ַזאְכן ֶזענֶ 

ִזיְך ְגִריְנֶגעְרֵהייט צּוִריק ֶקעְרן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ֶדעְרַפאר ִאיז 
ֶעס ַטאֶקע ַפאִסיג ַפאר ֶיעְצט ִאין חֹוֶדׁש ָאב ֶווען ֶיעֶדער ִוויל 

אֹויְך ִאיז ֶעס צּוִריק אֹויְפבֹויֶען ַזיין ֵאייֶגעֶנע ֵבית ַהִמְקָדׁש, אּון 
ִוויְכִטיג ַפאר ֶיעְדן ִאיד ִאין ֶיעְדן ַמָצב, אּון ֶדעְרַפאר ִאיז ֶמען 

 צּוֶגעוואֹויְנט צּו ָזאְגן ֶדעם ֵׁשם אֹויף ֶדעם ֶוועג.

 ֶיעְדן ָטאג פּון ֵניי

ִדי ֶעְרְׁשֶטע ַזאְך ֶלעְרְנט ִדי ְגָמָרא ַארֹויס פּון ֶדעם ָפסּוק, "ַהיֹום 
ָת ְלָעם ַלה' ֱאֹלֶקיָך, ַאז ֶיעְדן ָטאג ַדאְרף ַא ֶמעְנְטׁש ַהֶזה" ִנְהֵיי

ְטַראְכְטן ַאז ַהייְנט ָהאט ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶגעֶגעְבן ִדי ּתֹוָרה ַפאר 
 ִדי ִאיְדן צּום ֶעְרְׁשְטן ָמאל.

ָדאס ִאיז ִדי ֶעְרְׁשֶטע אּון ִוויְכִטיְגְסֶטע ַזאְך ָוואס ַא ִאיד ַדאְרף 
וען ֶער ִוויל צּוִריק קּוֶמען צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ַאז ֶמען ָטאר ִוויְסן וֶ 

ַקיין ִניְׁשט ְטַראְכְטן ָוואס ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ֶנעְכְטן, ֶעס ִאיז ִניְׁשט 
ִחילּוק ָוואס ֶמען ָהאט ֶגעטּוהן ִביז ֶיעְצט, ֶמען ֶקען ֶיעְדן ָטאג 

צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן,  צּוִריק קּוֶמען אּון ָאְנֵהייְבן פּון ֵניי
ַאזֹוי ִווי ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָוואְלט ַהייְנט ֶגעֶגעְבן ִדי ֶעְרְׁשֶטע ָמאל 

 ִדי ּתֹוָרה ַפאר ִדי ִאיְדן.
אּון ַאזֹוי אֹויְך ָטאר ֶמען ִניְׁשט ְטַראְכְטן ָוואס ֶעס ֶוועט ַזיין 

ְבן צּו ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה, ָאֶבער ֶווער ָמאְרְגן, "ִאיְך ֶוועל ַהייְנט ָאְנֵהיי
ָזאְגט ַאז ָמאְרְגן ֶוועט ֶעס ָנאְך ָאְנַהאְלְטן?" ֶעס ִאיז ִניְׁשט ַקיין 
ִחילּוק ָוואס ֶעס ֵגייט ַזיין ָמאְרְגן, ֶיעְדן ָטאג ַדאְרף ַא ִאיד ְפרּוִביְרן 

ֶוועט ֵהייִליְגן אּון ַאַרייְנצּוַכאְפן צּו ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה, אּון ִדי ּתֹוָרה 
 ֵרייִניְגן ֶדעם ֶמעְנְטׁש, אּון ִאים צּוִריק ְבֶרעְנְגן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן.

ה ּתָ  ַאן ַאְנֶדעֶרע ּכִ

ֶנען ּתֹוָרה? ֶעס ִאיז ְגַלייְך ַאַריין ִאין ָקאפ "ֶווער ִבין ִאיְך צּו ֶקעֶנען ֶלעְר  םיְבן צּו ֶלעְרֶנען, קּוְמט ִאיָאֶבער ֶווען ַא ִאיד ִוויל ָאְנֵהי
 קּום ִאיְדן ָוואס ֶגעְבן ִזיְך ַאֶוועק ֵזייֶער ֶלעְבן אּון ִזיְצן אּון ָהאֶרעֶווען אּון ֶזעֶנען ַמְצִליַח ִאין ִדי ּתֹוָרה, ִאיְך ,ְגרֹויֶסע לֹוְמִדיםָדא ַטאֶקע 

 יְך ִזיְך ַפאְרְגַלייְכן צּו ֵזיי? ִווי ֶקען ִאיְך אֹויְך זֹוֶכה ַזיין צּו ֶלעְרֶנען?"ִניְׁשט צּו צּו ֵזייֶער ְׁשִפיץ ִפיְנֶגער, ִווי ֶקען אִ ָאֶבער ָדאְך 
ֲעׂשּו ִכּתֹות ִכּתֹות  -ם ְוכּו' אֹויף ֶדעם קּוְמט ִדי ְצֵווייֶטע ַזאְך ָוואס ִדי ְגָמָרא ֶלעְרְנט ַארֹויס פּון ֶדעם ָפסּוק, ַהְסֵכת ּוְׁשַמע ִיְשָרֵאל ַהיוֹ 

ִאיְדן ָוואס ֶקעֶנען ִזיְך ַאַרייְנֵלייְגן ִאין ּתֹוָרה, אּון ֶלעְרֶנען ָדא קּו ַבּתֹוָרה, ַביים ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה ִאיז ָדא ַאַסאְך ִכּתֹות, ֶעס ִאיז ַטאֶקע ְוִעסְ 
ִכָּתה, דּו ֶקעְנְסט ִניְׁשט ֶלעְרֶנען ַאזֹוי ְבִעיּון, ַדאְרְפְסטּו ִניְׁשט ִמיט ַא ְגרֹויֶסע ִעּיּון אּון ִמיט ִפְלפּוִלים, ָאֶבער אֹויב ִביְזטּו פּון ַאן ַאְנֶדעֶרע 

)ִׂשיחֹות ָהַר"ן ז אֹויְסֶגעֶלעְרְנט קּוְקן אֹויף ֶיעֶנעם, ַווייל ֶיעֶנער ֵגייט ִאין ַאן ַאְנֶדעֶרע ִכָּתה, דּו ָזאְלְסט ֶגעֶדעְנְקן ָוואס ֶדער ֶרִבי ָהאט אּונְ 

אְרִניְׁשט, ְבלֹויז ֶמען ֶקען ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה ֲאִפילּו ֶמען ַפאְרְׁשֵטייט ִניְׁשט ִבְכַלל ָוואס ֶמען ָזאְגט, אּון ֲאִפילּו ֶמען ֶגעֶדעְנְקט גָ  ַאזִסיָמן ע"ו( 
ֶמעְנְטׁש אּון ְבֶרעְנְגט ִאים צּוִריק צּום  ִמיְטן ָזאְגן ִדי ֶוועְרֶטער ִאיז ֶמען ְמַקֵיים ִדי ִמְצָוה פּון ִלימּוד ַהּתֹוָרה, אּון ָדאס ֵרייִניְגט ֶדעם

 ֵאייֶבעְרְׁשְטן.

ָראְכן? יְזט צּוּבְ  ּבִ

 ַהאְקט פּון ִדי ָצרֹות אּון אּון אֹויב ַא ֶמעְנְטׁש ֶוועט ָזאְגן, "ִאיְך ִוויל ַטאֶקע ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה, ָאֶבער ִאיְך ִבין ַאזֹוי צּוְבָראְכן אּון צּו
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ב שָׁ ת הַּ ְרשַּ  ּועַּ פַּ
 

י  יָמן כ"ו(ֶדער ֶרבִּ יחֹות ָהַר"ן סִּ אְרגֶּעסְ  )שִּ יי ִדי וֶּועְלט ִאיז "פַּ ן" "בַּ
ס גָׁאר אַּ ְגרֹויסֶּ  יי ִמיר ִאיז עֶּ ער בַּ בֶּ אְבלֶּעם, אָׁ ע אַּ ְפרָׁ

עְנט אָׁ  עְנְטש וָׁואְלט גָׁאְרִניְשט גֶּעקֶּ ה, וַּוייל אַּ מֶּ ְעלָׁ ְנֵגיין מַּ
אְרגֶּעְסט  ר פַּ לֶּעס ִאין לֶּעְבן, אֹויב עֶּ עְנִדיג אַּ ִניְשט ְשטֶּ

ס ִאיז גֶּעוֶּוען  ."וָׁואס עֶּ

יז אּוְנז ֶדער ָפסּוק ְמַרֵמז  ויְלְסט ֶעס ָזאל "ְויִָׁאיר"ָדאס אִּ  ַאז דּו וִּ
יג ַלייְכְטן אּון ַשייֶנען,  יר ְשֶטעְנדִּ ה"דִּ ן ְמנַּשֶּ ָזאְלְסטּו  "בֶּ

יג ַפאְרֶגעְסן דִּ  יג ַאֶלעס ַפאְרֶגעְסן, ְשֶטעְנדִּ י ַגאְנֶצע ְשֶטעְנדִּ
יֶבער, ָנאר ְשטֶ  יר ַארִּ יז אֹויף דִּ יג "ָעַבר", ַאֶלעס ָוואס ֶעס אִּ עְנדִּ

יֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן.  ָאְנֵהייְבן פּון ֵניי צּו דִּ
 

 )ֹזאת ַהּתֹוָרה ַמטֹות ד(

*** 
ר ִסינָׁ  ֲאוָׁה,וִַּיְסעּו ִמִמְדבַּ תַּ מֹוַהָרא"ש  י וַּיֲַּחנּו ְבִקְברֹות הַּ

יָט" י ָזאְגט ְשלִּ וי ֶדער ֶרבִּ יר ֶדעם ָפסּוק לֹויט וִּ יז ַמְסבִּ יקּוֵטי א אִּ )לִּ
יָמן א'(  ויל ְמשּוֶגע ַמאְכן דֶ מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' סִּ עם ַאז ֶדער ֵיֶצר ָהַרע וִּ

יְגְסֶטע עֵ  י ֵאייְנצִּ ָצה ֶמעְנְטש ַאז ֶער ָזאל טּוהן ֲעֵבירֹות, אּון דִּ
יז ָנאר יֶגע ּתֹוָרה, ֶקעְגן ֶדעם ֵיֶצר ָהַרע, אִּ י ֵהיילִּ  צּו ֶלעְרֶנען דִּ

ין אַ   ָוואס ָנאר ָדאס ַהְרְג'ט ֶדעם ֵיֶצר ָהַרע ָוואס ְבֶרעְנט אִּ
 ֶמעְנְטש.

י  יָמן י"ט( ָנאְך ָזאְגט ֶדער ֶרבִּ יחֹות ָהַר"ן סִּ ילּו ַא ֶמעְנְטש )שִּ ַאז ֲאפִּ
יז צּוֶגעוואֹויְנט צּו ין ֲעֵבירֹות, ֶער אִּ יְגט אִּ טּוהן  ָוואס ֶער לִּ
יעּו יְמֶטע שִּ יְך ַמאְכן ַא ַבאְשטִּ ר, ֹחק ֲעֵבירֹות, אֹויב ֶוועט ֶער זִּ

יל, וֶ  יל אּון ַאזֹויפִּ ועט ְוֹלא ַיֲעֹבר, צּו ֶלעְרֶנען ֶיעְדן ָטאג ַאזֹויפִּ
יֶכער ַארֹויס ֶנעֶמען פּון ַזייֶנע ֲעֵבירֹות אּון י ּתֹוָרה זִּ ים דִּ ֶער  אִּ

יֶכער ַזיין ַאן עֶ  יד.ֶוועט זִּ יֶכער אִּ  ְרלִּ
ר ִסינָׁ ָדאס ָזאְגט ֶדער ָפסּוק  , ֶווען ֶמען ֵגייט יוִַּיְסעּו ִמִמְדבַּ

וי ֶמען ָהאט ְמַקֵבל גֶ  י ְפַלאץ וִּ יַני, דִּ ְדָבר סִּ י ַאֶוועק פּון מִּ עֶווען דִּ
 ֶמען ֶהעְרט אֹויף צּו ֶלעְרֶנען עןוְגַלייְך וֶ ַאז ּתֹוָרה, ָדאס ֵמייְנט 

ֲאוָׁהוַּיֲַּחנּתֹוָרה,  תַּ י ַּתֲאוֹותּו ְבִקְברֹות הַּ  , קּוְמט ֶמען ָאן צּו דִּ
יֶגעְרֵהייט, ַווייל נָ  י ָוואס ַבאְגָראְבן ֶדעם ֶמעְנְטש ֶלעֶבעדִּ אר דִּ

יט ֶדעם ֶמעְנְטש פּון ַאֶלעם ְשֶלעְכט'ס.  ּתֹוָרה הִּ
 

 )ֹזאת ַהּתֹוָרה ַמְסֵעי ה(
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רָׁא"שִש   יחֹות מֹוהַּ
 

ִיסּוִרים ָוואס ִאיְך ֵגיי דּוְרְך, ַאז ִאיְך ֶקען ִזיְך ָפׁשּוט ִניְׁשט צּוַזאם ֶנעֶמען 
 אּון ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה".

אֹויף ֶדעם קּוְמט ִדי ְדִריֶטע ַזאְך ָוואס ִדי ַחַז"ל ֶלעְרֶנען ַארֹויס פּון ֶדעם 
ִכְּתתּו ַעְצְמֶכם ַעל ִדְבֵרי ּתֹוָרה, ֶׁשֵאין ִדְבֵרי  -ָפסּוק, ַהְסֵכת ּוְׁשַמע ִיְשָרֵאל 

י', ִדי ּתֹוָרה ָוואס ַא ֶמעְנְטׁש ִמי ֶׁשֵמִמית ַעְצמֹו ָעלֶ ּתֹוָרה ִמְתַקְיִמין ֶאָלא בְ 
ֶלעְרְנט ֶווען ֶעס ִאיז ִאים ְׁשֶווער, ֶווען ֶער ִאיז ֶגעְדרּוְקט, ָדאס ַהאְלט ִזיְך 

עְרַפאר ַדְוָקא ֶדעָמאְלט ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ָהאט ָצרֹות ַביים ֶמעְנְטׁש, אּון דֶ 
ִאיז ַזיין ֵאייְנִציְגְסֶטע ֵעָצה צּו ַאְנְטלֹויְפן צּו ִדי ּתֹוָרה, ַאזֹוי ְׁשֵטייט ִאין 

ַאז ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֶזעהט ַאז ֶעס קּוְמט אֹויף ִאים )ֵפֶרק ו'( ַּתָנא ְדֵבי ֵאִלָיהּו 
ים, ָזאל ֶער לֹויְפן צּו ִדי ּתֹוָרה, אּון ֶדעָמאְלט ֶוועְלן ַאֶלע ָצרֹות אּון ִיסּוִר 

 ִיסּוִרים ַאֶוועק ֵגיין פּון ִאים.

ֵטיי דוּ  ט ַקיין ָוואְרט ְסטַפאְרש ְ  ִניש ְ

אּון ֲאִפילּו ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ַפאְרְׁשֵטייט ִניְׁשט ַקיין אֹות ַאַחת ָוואס ֶער 
יְך ִדי ֵציין קֹוים צּו ָזאְגן ִדי ֶוועְרֶטער, אֹויף ֶדעם ֶלעְרְנט, ֶער צּוְבֶרעְכט זִ 

קּוְמט ִדי ֶפעְרֶטע ַזאְך ָוואס ֶמען ֶלעְרְנט ַארֹויס פּון ֶדעם ָפסּוק, ַהְסֵכת 
ַהס ְוַאַחר ַכְך ִכֵּתת, ְדָאַמר ָרָבא ְלעֹוָלם ִיְלַמד ָאָדם ּתֹוָרה  -ּוְׁשַמע ִיְשָרֵאל 
. ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ַדאְרף קֹוֶדם ָזאְגן ַאַסאְך ּתֹוָרה, ֲאִפילּו ֶער ְוַאַחר ַכְך ֶיְהֶגה

ַפאְרְׁשֵטייט ָגאְרִניְׁשט, אּון ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ָזאְגט ֵזייֶער ַאַסאְך ּתֹוָרה, 
ֹמַח צּום סֹוף ֶעֶפעֶנען, אּון ֶער ֶוועט ַפאְרְׁשֵטיין אּון ֶקעֶנען יין זַ ֶוועט ִזיְך 

 ואס ֶער ָהאט ֶגעֶלעְרְנט.ִדי ַגאְנֶצע ּתֹוָרה וָ 
קּוְמט אֹויס ַאז פּון ֶדעם ָפסּוק ַהְסֵכת ּוְׁשַמע ִיְשָרֵאל ַהיֹום, ָוואס פּון 
ָדא קּוְמט ַארֹויס ֶדער ֵׁשם ָוואס ַׁשייְנט ִאין ֶדעם חֹוֶדׁש ָאב, פּון ֶדעם 

ז ֶמען ַדאְרף ָפסּוק קּוְמט ַארֹויס ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ִחיזּוק ַפאר ֶיעְדן ִאיד, ַא
ִזיְך ְשֶטעְנִדיג ַבאַנייֶען צּו ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה אּון ֲאִפילּו ֶמען ַפאְרְׁשֵטייט 
ִניְׁשט ָזאל ֶמען אֹויְך ֶלעְרֶנען, אּון ֲאִפילּו ֶווען ֶמען ָהאט ָצרֹות ִאיז אֹויְך 

 ָנאר ִדי ֵאייְנִציֶגע ֵעָצה צּו ַאְנְטלֹויְפן צּו ִדי ּתֹוָרה.
ִלּמּוִדים ִאיז ֵזייֶער ִוויְכִטיג צּו ֶגעֶדעְנְקן ֶיעְצט ִאין חֹוֶדׁש ָאב,  ִדי ַאֶלע

ַווייל דּוְרְך ִדי ּתֹוָרה ַבאקּוְמט ַא ֶמעְנְטׁש ֵׂשֶכל אּון ֶער ֶוועְרט צּוֶגעִביְנֶדען 
צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ִמיט ֶדעם ַפאֶרעְכט ֶער ַזיין ֵאייֶגעֶנע חּוְרָבן ֵבית 

ִמְקָדׁש, ֶער בֹויֶעט אֹויף ִאין ַזיין ֹמַח ֶדעם ֵבית ַהִמְקָדׁש, דּוְרְך ֶדעם הַ 
 ָוואס ֶער בּוְנד צּו ַזיין ֹמַח צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן דּוְרְך ִדי ּתֹוָרה.

אּון ֶדעְרַפאר ִאיז ָאְנֶגענּוֶמען ַביי ִאיְדן צּו ָזאְגן ֶדעם ֵׁשם אֹויף ִדי ֶוועג 
ַווייל ִדי ִחיזּוק ָוואס קּוְמט ַארֹויס פּון ֶדעם ָפסּוק ֶקען "ֵׁשם הוי"ה", 

 צּוִניץ קּוֶמען ַפאר ֶיעְדן ִאיד ְשֶטעְנִדיג.

 ִמיְלִכיג'ס ִאין ִדי ֵניין ֶטעג

ִאין ִדי ְסָפִרים ַהְקדֹוִׁשים ֶוועְרט ֶגעְבֶרעְנְגט ַטֲעִמים ַפאְרָוואס ִאיְדן 
ִאין ִדי ֵניין ֶטעג פּון ֹראׁש חֹוֶדׁש ָאב ִביז  ִפיְרן ִזיְך צּו ֶעְסן ִמיְלִכיג'ס

ָאֶבער לֹויט ֶדעם ָוואס )ַעֵיין ספה"ק ֶזַרע קֹוֶדׁש פ' ָבָלק ופ' ְדָבִרים(, ִּתְׁשָעה ְבָאב 
ִמיר ָהאְבן אֹויְבן ֶגעָזאְגט ֶקען ֶמען ָדאס ֵזייֶער גּוט ַפאְרֶעְנְטֶפעְרן, ַווייל 

יז ִדי ִריְכִטיֶגע ַצייט ִזיְך צּו ֶנעֶמען ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה, ֶיעְצט ִאין ֶדעם חֹוֶדׁש אִ 
בּועֹות ָוואס ַאזֹוי ִווי ֶדער יֹום טֹוב ׁשָ  קּוְמט אֹויס ַאז ִדי ֶטעג ֶזעֶנען ַמָמׁש
 ֶדעָמאְלט ֶעְסט ֶמען אֹויְך ִמיְלִכיג'ס.

ן ַא ֵנייֶע ֶווען ַא ִאיד ֶוועט אֹויְסנּוְצן ִדי ֶטעג פּון חֹוֶדׁש ָאב צּו ַמאכְ 
ָאן ֵזייֶער ִאים ֲאִפילּו ֶווען ֶעס קּוְמט אּון ַהְתָחָלה צּו ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה, 

ְׁשֶווער, ָזאל ֶער ָכאְטׁש ָזאְגן ִדי ֶוועְרֶטער פּון ּתֹוָרה, ֶוועט ִאים ֶדער 
ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶהעְלְפן ַאז ִדי ּתֹוָרה ֶוועט ׁשֹוין ְבַלייְבן ִאין ִאים אֹויְך אֹויף 

ַגאְנץ ָיאר, ֶער ֶוועט ַבאקּוֶמען ִדי ֹכַח אּון ֵחֶׁשק ַווייֶטער צּו ֶלעְרֶנען  ַא
 ּתֹוָרה ַא ַגאְנץ ָיאר.

וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ִאיז זֹוֶכה אֹויְסצּונּוְצן ִדי ֶטעג ִווי ֶעס ַדאְרף צּו 
 ַזיין!

 ָאב(-םֵחֶלק ט"ז ֶעֶרְך חֹוֶדׁש ְמַנחֵ  )ִׂשיחֹות מֹוַהָרא"ׁ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:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 מוסדותינו הק' נייעס אינערהאלב
~~~ 

 פרישע ספרים ארויס פון דרוק אינעם
 יכל הקודש"בית הדפוס "קרן הדפסה ה

 

דער בית הדפוס אין  א לענגערע צייט וואס עס שטייט שויןשוין 
וויליאמסבורג, די איינציגסטע דרוקעריי אין די וועלט וואס איז 
אויפגעשטעלט געווארן בלויז צו דרוקן דעם רבינ'ס ספרים און עס 
צושפרייטן איבער די וועלט פאר אלע אידן וואס זענען דורשטעריג 

 'ס תורות און עצות.ינרבאויף דעם 
עס זענען שוין געדרוקט געווארן שווערע הונדערטער טויזנטער 

טיילט געווארן פאר אידן בכל ספרים און קונטריסים וואס זענען צו
פון  מיט די הייליגע עצותזיך מחי'  ואס זענעןומקומות מושבותיהם, 

 וואס פירן דעם מענטש אויפן ריכטיגן וועג צום אייבערשטן. רבי'ן
די סעריע פון ספרי שו"ת אשר בנחל איז יעצט ארויס אין 

געקומען מיטן אייבערשטנ'ס הילף די הונדערט און דרייצנטע 
באנד! חלק קי"ג איז יעצט ארויס פון דרוק, נאך א באנד פון בריוון 
 פון מוהרא"ש שליט"א וואס זענען מחי' און מחזק יעדן איד אין 

 

'ס עצות יעדן מצב, און ברענגט אראפ דעם רבינ
אויף א גרינגע פשוטע שפראך וואס יעדער קען 

 פארשטיין.
אין ווי אויך איז יעצט ארויס געקומען א נייע באנד 

אשר בנחל באידיש, דאס זענען בריוון  ןדי סעריע פו
וואס מוהרא"ש שליט"א האט געשריבן אויף 

ווי געזאגט איז דאס פיל מיט פראקטישע אידיש, 
י יעדער מענטש קען זיין נאנט עצות אין לעבן, ווי אזו

 צום אייבערשטן.
אין די סעריע פון די קונטריסים אין אידיש, וואס 
קומט לעצטנ'ס ארויס, דאס זענען די שיעורים וואס 
מוהרא"ש שליט"א געבט יעדן ליל שישי, 
אפגעשריבן אויף א לייכטע שפראך, אז יעדער זאל 

איז אויך  ,נה זיין פונעם רבינ'ס ליכטיגקייטקענען נה
 ארויס געקומען עטליכע נייע קונטריסים.

י אלע ספרים און נאך אסאך אנדערע קען מען ד
 .Skillman St 27באקומען אינעם בית הדפוס אויף 

 743-733-3774 אדער אויפן נומער

 !על ידי הפצת ספרי רבינו, נביא את משיח צדקינו
 

 

ֶטעְכט עט ש ְ  ֶדער ּבֶ
 המשך

 

 קול ברסלב
 

 

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

 

 אויך קען מען מיטהאלטן
 שיעוריעדע וואך דעם 

 אפ-מיט א לייוו הוק

212-444-7171 

 הגליון הזה נתנדב לזכות
 

 הי"ו אסתר בןאשר זעליג  מו"ה
ל עליון בבני חיי ומזוני -ויה"ר שיתברך מפי א

 .שפע ובניקל, ובכל אשר יפנה יצליחרויחא ב
 

 לע"נו

 ז"ל שמשוןבן ר'  אברהם יוסףר' 
 ת.נ.צ.ב.ה.

 

 
 

 

 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 

 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 נ"י יואל זיאת הבחור החשוב
 

 

 צו זיין שמחת הבר מצוה למזל טוב
 
 

 דו זאלסטהעלפן אז  דער אייבערשטער זאל
גליקליך לעבן, שטענדיג זיין  האבן א פרייליך

 דבוק צום אייבערשטן און צו צדיקים, אמן
 

 

 

 

 ספרי ברסלב
 

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

דא צו באקומען ביי אונז אלע 
 ספרי ברסלב

 

27 Skillman St. 
 743-733-3774אדער 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
 8:90הדלקת הנרות......................

 0:90................................מוצש"ק
 8:39....סוף זמן ק"ש....................
 שיעורים כסדרן

 כ"ג ...פסחים..........בבלי.............
 בבא קמא י"ב.................ירושלמי

 'גפרק  שבת...........תוספתא........
 
 
 
 

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
"ימֹול סּוף ינּו ָהאט אֹויְסגֶׁערֶׁעְכנְ  :, ָזאְגט ַרשִׁ ה ַרבֵּ וי משֶׁ ט ַאלֶׁע ְפלֶׁעצֶׁער וִׁ

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 ָזאְגט  וי דֶׁער רֶׁבִׁ יר לֹויט וִׁ יז עֶׁס ַמְסבִׁ יָט"א אִׁ יקּוטֵּ מֹוַהָרא"ש ְשלִׁ לֶׁק )לִׁ י מֹוֲהַר"ן חֵּ

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 ַזיין  ל תָׁ דּו קֶׁעְנְסט נִׁ
יְשט אֹויף יֶׁע יְזט נִׁ וי ַלאְנג דּו בִׁ יינֶׁעם וִׁ ן נֶׁעם'ס ְפַלאץ, אּון וֶׁוער קֶׁען דֶׁען ַזייקֵּ

ער, ָוואס יֶׁעדֶׁער ָהא ייבֶׁעְרְשטֶׁ ט ַא אֹויף ַא ְצוֵּוייְטְנ'ס ְפַלאץ? ָנאר דֶׁער אֵּ
יז זִׁיכֶׁער ְמַקיֵּים דֶׁעם הֶׁ  ים, אּון עֶׁר אִׁ ּות י ָדן אֶׁת ָכל ָאָדם ְלַכף ְזכוֵּ ְפַלאץ ַביי אִׁ

 .)ָאבֹות א, ו(
ייְנָמאל ען קֶׁען קֵּ ע מֶׁ יבֹות ַארּום דֶׁעם מֶׁ י סִׁ י ְפַלאץ אּון דִׁ ויְסן צּו דִׁ יְשט וִׁ ְנְטש נִׁ

יינֶׁעם ען קֵּ ים גֶׁעַמאְכט טּוהן ְשלֶׁעְכט'ס, אּון דֶׁעְרַפאר קֶׁען מֶׁ יְשט  ָהאְבן אִׁ נִׁ
יב ער ַאלֵּייְנ'ס ָוואס עֶׁר וֵּוייְסט ַאלֶׁע סִׁ ייבֶׁעְרְשטֶׁ ֹות ַארּום ַדן ַזיין, ָנאר דֶׁער אֵּ

 אְך.יֶׁעדֶׁע ַז
ינּו ָהאט גֶׁעָוואְלט אֹויְסרֶׁעכֶׁ  ה ַרבֵּ ין ָפסּוק, וֶׁוען משֶׁ יז ְפַשט אִׁ י ָדאס אִׁ ענֶׁען דִׁ

י ְפלֶׁעצֶׁער, צּו ַווייְזן ַאז דִׁ  יְדן ָהאט עֶׁר דֶׁעְרַמאְנט דִׁ י אִׁ ירֹות פּון דִׁ י ֲעבֵּ
ֱאמֶׁ  יְגן, ָאבֶׁער בֶׁ יְנדִׁ יְדן ָזאְלן זִׁ י אִׁ ע ְפלֶׁעצֶׁער ָהאְבן גֶׁעַמאְכט דִׁ ישֶׁ ידִׁ ת זֶׁענֶׁען אִׁ

יְשט טּוהן ַקיין ְשלֶׁעְכט'ס. ויְלן נִׁ יְנדֶׁער וואֹויל אּון וִׁ  קִׁ
ים ג(  )ֹזאת ַהּתֹוָרה ְדָברִׁ

*** 
ם ְוִריְבכֶּם כֶּ אַּ שָׁ ם ּומַּ ְרֲחכֶּ ִדי טָׁ א ְלבַּ שָׁ ה אֶּ יְדן ֵאיכָׁ י אִׁ "י ַאז דִׁ , ָזאְגט ַרשִׁ

ינּו, אּון גֶׁ  ה ַרבֵּ יַח גֶׁעוֶׁוען משֶׁ ים ְשלֶׁעְכט'ס.ָהאְבן ַמְטרִׁ  ערֶׁעְדט אֹויף אִׁ
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 ס עֶׁ , תיגוֹ רֵּ דְ ע מַ יינֶׁ ן ַזפּו ַאז וֶׁוען ַא מֶׁ
ים ָאן צּו גֵּיין ְשוֶׁוער ייְבט אִׁ ויְסן ַאז דֶׁער  ,עֶׁר ַפאְלט דּוְרךְ  ןאו הֵּ ַדאְרף עֶׁר וִׁ

ער ָהאט ָדאס ַאלֵּיין גֶׁעַמאְכט, ַאז עֶׁר ָזאל דּוְרְכַפאְלן, כְ  ייבֶׁעְרְשטֶׁ י דֶׁער אֵּ דֵּ
יש צ ייְבן פּון ְפרִׁ ן אּון ָאְנהֵּ יְך ָנאְכַאָמאל ַדאְרְפן ַבאַנייעֶׁ עְנְטש ָזאל זִׁ ינֶׁען מֶׁ ּו דִׁ

עְרְשְטן. ייבֶׁ  דֶׁעם אֵּ
ען ַפאְלט ַאָראפ יְשט וֶׁועְרן צּוְבָראְכן וֶׁוען מֶׁ ען נִׁ , ָנאר אּון דֶׁעְרַפאר ָטאר מֶׁ

עְנט ַאַריין,  י הֶׁ ין דִׁ ען אִׁ יש נֶׁעמֶׁ ען ָזאל זִׁיְך פּון ְפרִׁ וימֶׁ יז  ַאזֹוי וִׁ ען אִׁ  מֶׁ
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זֹון  ~ ת חַּ בָׁ ב ~ שַּ ה ְבאָׁ  ~ ִתְשעָׁ
 

 

ֶמֶלְך ֶוועְרט ֶגעְבֶרעְנְגט ַאז  ר הַׁ עַׁ ִאין ֵסֶפר שַׁ
זֹון" ִאיז ָראֵשי ֵתיבֹות חַׁ  ם 'ִצי זַׁ '"חַׁ צִ ְו'עַׁ י חַׁ

ייט 'נֶ  ָחָמה. ָדאס ֵמייְנט ַאז ֲאִפילּו פּון ֵאיין זַׁ
ייט, ֶמען  אֶקע ַא ְטרֹויֶעִריֶגע צַׁ ִאיז ֶעס טַׁ
ִמְקָדש, ָאֶבער  ְטרֹויֶעְרט אֹויְפן חּוְרָבן ֵבית הַׁ
ייט ִאיז אֹויְך ָדא ַא ֶנָחָמה, ַא  פּון ִדי ַאְנֶדעֶרע זַׁ

עְרן ְטֵרייְסט, ַאז ִדי ֶטעג ֶוועְלן ָנאְך ֶוו
ִאיֶבעְרֶגעְדֵרייט צּו ְפֵרייִליֶכע ֶטעג, ֶווען ָמִשיחַׁ 
ֶוועט קּוֶמען ְבָקרֹוב ֶוועְלן ִדי ֶטעג ֶוועְרן ַא 

 יֹום טֹוב.
ּכֹות כ"ד( ִדי ְגָמָרא ֶדעְרֵצייְלט  ַאז ֶווען ִדי )מַׁ

ֲחָכִמים ָהאְבן ֶגעֶזעהן ִדי ְשֶרעְקִליֶכע חּוְרָבן 
ִית הָ  בַׁ ר הַׁ אְבן ֵזיי ֶגעֵווייְנט אּון אֹויְפן הַׁ

ָוואס ִאיז אֹויְך  -ֶגעְקָלאְגט, ָאֶבער ֶרִבי ֲעִקיָבא 
אְכט. ָהאְבן ִאים ִדי  -ָדאְרט ֶגעֶווען  ָהאט ֶגעלַׁ

אְכְסטּו?",  אְרָוואס לַׁ ֲחָכִמים ֶגעְפֶרעְגט: "פַׁ
ָהאט ֶרִבי ֲעִקיָבא ֶגעָזאְגט: "ַאזֹוי ִווי ִאיְך ֶזעה 

ֶטע ֵחֶלק פּון ִדי ְנבּוָאה ִאיז ַאזֹוי ַאז ִדי ֶעְרְש 
אְרק ְמקּוָים ֶגעָוואְרן, ַאז ֶדער ֵבית  ְשטַׁ
ִמְקָדש ִאיז ָחרּוב ֶגעָוואְרן, ְגֵלייב ִאיְך ַאז ִדי  הַׁ
ְצֵווייֶטע ֶהעְלְפט ְנבּוָאה ֶוועט אֹויְך ְמקּוָים 
ֶוועְרן, ַאז ִמיר ֶוועְלן ָנאְך אֹויְסֶגעֵלייְזט ֶוועְרן 

ָגלּות, אּון ִדי ִאיְדן ֶוועְלן ָנאְך  פּון
 אֹויְפֶגעָראְכְטן ֶוועְרן".

ִדיִקים קּוְקן אֹויף ִדי ְפִניִמּיּות פּון  וייל ִדי צַׁ וַׁ
אְך, ֲאִפילּו ֶיעְצט ֶזעהט ַאֶלעס אֹויס  ֶיעֶדע זַׁ
ַאזֹוי ְשֶווער אּון ִביֶטער, ָאֶבער צּום סֹוף 

יט ֶוועְרן צּו ָיִמים ֶוועְלן ִדי ֶטעג ִאיֶבעְרֶגעְדֵרי
טֹוִבים, אּון ִמיר ֶוועְלן ִזיְך ְפֵרייֶען ִמיט ִדי 
ְגרֹויֶסע ְישּועֹות ָוואס ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער 

 ֶוועט אּוְנז ֶהעְלְפן.
ְלָחן  ק'ְנט ִאין שֻׁ אר ֶוועְרט ֶגע'ְפסַׁ אּון ֶדעְרפַׁ

ִיים ִסיָמן תקנ"ב( ָערּוְך  ח חַׁ ט ַאז ֶמען ָזאְגט ִניְש )אֹורַׁ
וייל ִתְשָעה ְבָאב  ֲחנּון ִתְשָעה ְבָאב וַׁ יין תַׁ קַׁ

ַא יֹום טֹוב.  -ֶוועְרט ָאְנֶגערּוְפן "מֹוֵעד" 
אֶגע, ִאיז ֶעס ֶדען ַא יֹום   ְשֶטעְלט ִזיְך ַא ְפרַׁ
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אְרֶקעְרט, ֶמען ְטרֹויֶעְרט דָ טֹוב? פּוְנְקט  ָעה אְך ִאין ִתְש פַׁ

ְבָאב, ֶמען טּוט ַאֶלע ֲהָלכֹות פּון ֲאֵבילּות ִאין ִתְשָעה 
 ְבָאב, ִווי ַאזֹוי ֶקען ֶמען ֶעס ָאְנרּוְפן ַא יֹום טֹוב?

ִניִמּיּות ֶזעֶנען ִדי ֶטעג ָנאר ֶדער ֱאֶמת ִאיז ַאז ִבפְ 
ְפֵרייִליֶכע ֶטעג, אּון ֶווען ָמִשיחַׁ ֶוועט קּוֶמען ֶוועט ֶמען 

ת ֵאיָכה ְפֵרייִליֶכעְרֵהייט ִמיט ַא ִניגּון, ֵליינֶ  ען ִדי ְמִגילַׁ
ת ֶאְסֵתר  ַאזֹוי ִווי ֶמען ֵלייְנט פּוִרים ִדי ְמִגילַׁ
ְפֵרייִליֶכעְרֵהייט. אּון ֲאִפילּו ֶיעְצט ֶזעֶנען ִמיר ָנאְך ִאין 
אְרף ְטרֹויֶעְרן אּון ִזיְך ִפיְרן ִמיט  ָגלּות, אּון ֶמען דַׁ

יין פּון ִדי  ֲאֵבילּות, ָטאר ת זַׁ עַׁ ֶמען ָאֶבער ִניְשט ֵמִסיחַׁ דַׁ
ְגאּוָלה ֲעִתיָדה ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶוועט אּוְנז ָנאְך 

 אֹויְסֵלייְזן ְבָקרֹוב.
יי ַאְנֵשי ְשלֹוֵמינּו ִפיְרט ֶמען ִזיְך צּו ֵלייֶנען ִדי  בַׁ

וייל ֶווען ָמִש  ייָטאג. וַׁ ת ֵאיָכה אֹויְך בַׁ חַׁ ֶוועט יְמִגילַׁ
ת ֵאיָכה ִמיט ַא קּוֶמען ֶוועט ֶמען דָ  אְך ֵלייֶנען ִדי ְמִגילַׁ

ְפֵרייִליְכן ִניגּון ִמיט ַא "ֶשֶהֶחָיינּו" ַאז ִמיר ָהאְבן ִזיְך 
א ְשֶוועֶרע ִביֶטעֶרע ָגלּות,  אְלְטן ִאין ַאזַׁ ֶגעֶקעְנט ֶדעְרהַׁ

אכְ  יינַׁ דַאי ֵלייֶנען ֵסיי בַׁ ט אּון ֵסיי אּון ֶמען ֶוועט ֶעס ַאוַׁ
אר ֵלייְנט ֶמען  ת ֶאְסֵתר, ֶדעְרפַׁ ייָטאג ַאזֹוי ִווי ִדי ְמִגילַׁ בַׁ

ייָטאג. אְכט אּון ֵסיי בַׁ יינַׁ ייְנט ֵסיי בַׁ  ֶעס אֹויְך הַׁ
ִדיִקים  וייט, ַאז ֶעס ֶזעֶנען ֶגעֶווען צַׁ ֶעס ֵגייט ַאזֹוי וַׁ

זֹון הָ  ָבת חַׁ אְבן ֵזיי אּון ְיִחיֵדי ְסגּוָלה ָוואס ִאין מֹוָצֵאי שַׁ
ָתה ָקדֹוש", ַאזֹוי ִווי ֶמען ִפיְרט ִזיְך  ִניְשט ֶגעָזאְגט "ְואַׁ
אְלט ַא יֹום טֹוב ִאיְנִמיְטן ִדי ָוואְך  ַאז ֶווען ֶעס ֶגעפַׁ
אט  וייל ֵזיי ָהאְבן ֶגעהַׁ ָתה ָקדֹוש". וַׁ ָזאְגט ֶמען ִניְשט "ְואַׁ

אְרֶקע ֱאמּוָנה ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשטֶ  א ְשטַׁ ער ֶוועט ַאזַׁ
ָגלּות, אּון ֶדעָמאְלט ֶוועט  אּוְנז ִזיֶכער אֹויְסֵלייְזן פּון

יין ַא יֹום טֹוב. ָאֶבער ֶווען ֶעס ִאיז דָ  אְך ִתְשָעה ְבָאב זַׁ
יינַׁאְכט אּון ֶמען ָהאט ֶגעֶזעהן  ֶגעקּוֶמען ִתְשָעה ְבָאב בַׁ

ייֶדער ָנאְכִניְשט אֹויְסֶגעֵלייזְ  ט ֶגעָוואְרן, ַאז ִמיר ֶזעֶנען לַׁ
ְשִלים  ָתה ָקדֹוש", צּו מַׁ ָהאְבן ֵזיי ֶדעָמאְלט ֶגעָזאְגט "ְואַׁ

ָבת. יין ָדאס ָוואס ֶמען ָהאט אֹויְסֶגעָלאְזט מֹוָצֵאי שַׁ  זַׁ
 

 אֹויף ִזיְך ַאֵליין

ת ֶווען ֶמען ָזאְגט  ייְטְשן ְמִגילַׁ אְרף ֶמען אֹויְסטַׁ ֵאיָכה דַׁ
יין. ַאזֹוי ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט ִדי ְפסּוִקים אֹויף ִזיְך ַאלֵ 

"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן ק"א(  ַאז ֶווען ֶמען ָזאְגט ְתִהִלים, )ִליקּוֵטי מֹוֲהרַׁ
ייְטְשן   ְתִחינֹות, ָאֶדער ִתיקּון ֲחצֹות ָזאל ֶמען אֹויְסטַׁ

 

ֶמֶלְך ֶרעְדט ִזיְך ָאפ ֶוועְגן ַאֶלע ְפסּוִקים אֹויף ִזיְך ַאֵליין, ִדי ַאֶלע ִמְלָחמֹות ָוואס ְשֵטייט ִאין תְ  ִהִלים, ִדי ַאֶלע ׂשֹוְנִאים ָוואס ָדִוד הַׁ
ע,  יין ֵיֶצר ָהרַׁ ָוואס ֶער ִאיז ֶדער ֵזיי ִאין ְתִהִלים, ָדאס ֵגייט ַארֹויף אֹויף ִדי ֵאייֶגעֶנע ִמְלָחמֹות ָוואס ֶיעֶדער ֶמעְנְטש ָהאט ִמיט זַׁ

ייְנט פּון ַא ֶמענְ  ְשִמיּות, אּון אֹויף ֶדעם ֶבעט ֶמען ִאין ְתִהִלים ְגֶרעְסֶטער פַׁ ְרֶג'ֶעֶנען ֶדעם ֶמעְנְטש ְברּוֲחִניּות ּוְבגַׁ ְטש, ֶער ִוויל ָנאר הַׁ
אְכן. ע אּון ַאֶלע ְשֶלעְכֶטע זַׁ אֶטעֶווען פּוֶנעם ֵיֶצר ָהרַׁ  ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָזאל אּוְנז רַׁ

ת אּון ִדי ֶזעְלֶבע ִאיז ִמיט  אְרף ְבִעיָקר ְטרֹויֶעְרן אֹויף ִדי ֵאייֶגעֶנע חּוְרָבן ַאז ֶמען ָהאט ָנאְכִניְש ְמִגילַׁ ט זֹוֶכה ֶגעֶווען ֵאיָכה. ֶמען דַׁ
יין ַא ִמְקָדש פּון ֶוועְרן אֹויְפֶגעבֹויֶעט אּון יֶ צּו זַׁ אְלט ֶמען צּוִריק ֶדעם ֵבית הַׁ אְרף ן ֶעְרִליֶכער ִאיד, ָוואס דּוְרְך ֶדעם הַׁ עֶדער ִאיד דַׁ

ִמְקָדש, ַאז  ייט ָזאל ֶער ִניְשט ְשֶטעְרן ָדאס אֹויְפבֹוי פּוֶנעם ֵבית הַׁ יין זַׁ ֲעִׂשים ָזאְלן ִניְשט ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ַאז פּון זַׁ ייֶנע מַׁ זַׁ
ִמְקָדש ִבְמֵהָרה. אְלְטן ִדי ְגאּוָלה אּון ֶדעם ִבְנָין ֵבית הַׁ  צּוִריק הַׁ

 

 ידּוׁש ְלָבָנהקִ 

ייְבט אֹויף ֶדעם  ָקדֹוש ְשרַׁ ֵדש ִדי ְלָבָנה. ֶדער ֲאִר"י הַׁ ת מֹוָצֵאי ִתְשָעה ְבָאב ִפיְרט ֶמען ִזיְך ַאז ֶמען ִאיז ְמקַׁ ָּונַׁ ִיים, ַאֵחר סֹוד ּכַׁ  )ְפִרי ֵעץ חַׁ
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
ייְבט יֶׁ  ען הֵּ ינֶׁען דֶׁעם יֶׁעְצט גֶׁעבֹויְרן גֶׁעָוואְרן, אּון מֶׁ עְצט ָאן צּו דִׁ

ְרְשְטן ָמאל. עְרְשְטן צּום עֶׁ ייבֶׁ  אֵּ
יק ָוו ען גֵּיין צּו ַא ַצדִׁ יְרן מּוז מֶׁ י ָדאס צּו קֶׁענֶׁען אֹויְספִׁ אס ָזאל ָאבֶׁער ְכדֵּ
עְנְטש ַאלֵּיין וֶׁוערְ  עְנְטש, ַווייל ַא מֶׁ יג ְמַחזֵּק ַזיין דֶׁעם מֶׁ עְנדִׁ ט זֵּייעֶׁר ְשטֶׁ

יק, ָנאר אַ ְשנֶׁעל צּוְבָראכְ  יזּוק פּון ַא ַצדִׁ עְרן חִׁ יג הֶׁ עְנדִׁ ען מּוז ְשטֶׁ זֹוי ן, מֶׁ
ען ָאְנגֵּיין.  קֶׁען מֶׁ

ינּו ָהאט גֶׁעָזאְגט,  ה ַרבֵּ ין ָפסּוק, משֶׁ יז ְפַשט אִׁ א ָדאס אִׁ שָׁ ה אֶּ ֵאיכָׁ
ם ם ְוִריְבכֶּ כֶּ אַּ שָׁ ם ּומַּ ְרֲחכֶּ ִדי טָׁ יְך ְלבַּ וי ַאזֹוי קֶׁען אִׁ עְלְפן, אוֹ  ַאייךְ , וִׁ יב הֶׁ

יר יר ְשלֶׁעְכט'ס?  אִׁ יז ָנאר וֶׁו ַאייעֶׁררֶׁעְדט אֹויף מִׁ ען ַגאְנצֶׁע ָהאפֶׁענּוְנג אִׁ
יר ים ָפאְלְגן, ָאבֶׁער אֹויב  אִׁ יק אּון אִׁ עְרן דֶׁעם ַצדִׁ ירוֶׁועט אֹויְסהֶׁ  ַמאְכט אִׁ

יְך  נעםחֹוזֶׁק פּו וי ַאזֹוי קֶׁען אִׁ יק, וִׁ עְלְפן? ַאייךְ ַצדִׁ  הֶׁ
ים ו'()  ֹזאת ַהּתֹוָרה ְדָברִׁ

*** 
תָׁ  ת עָׁ אַּ ב אֶּ ת ְגבּול מֹואָׁ יֹום אֶּ יז רה עֹוֵבר הַּ יָט"א אִׁ ; מֹוַהָרא"ש ְשלִׁ

י ָזאְגט  וי דֶׁער רֶׁבִׁ יר דֶׁעם ָפסּוק לֹויט וִׁ יָמן ַמְסבִׁ לֶׁק א' סִׁ י מֹוֲהַר"ן חֵּ יקּוטֵּ )לִׁ

ים צה, ז(אֹויְפ'ן ָפסּוק  רע"ב( לִׁ יֹום ִאם ְבקוֹ  )ְּתהִׁ עּוהַּ , ַא לֹו ִתְשמָׁ
עְנְטש  יגֶׁע עֵָּצה ַפאר ַא מֶׁ יּות אַאז גֶׁעַוואְלדִׁ יי ְברּוֲחנִׁ יַח סֵּ ּון עֶׁר ָזאל ַמְצלִׁ

יְגן ָטאג, "ָוואס ען ָזאל ָנאר קּוְקן אֹויְפ'ן ַהייְנטִׁ יּות, ַאז מֶׁ יי ְבַגְשמִׁ קֶׁען  סֵּ
יְך טּוהן ַהייְנט, צּו ַמאְכן ַפְרָנָסה, ָאדֶׁער ַאַרייְנצּו ְצֹות ּוַמֲעשִׁ אִׁ ים ַכאְפן מִׁ

ים", ַווייל  יעֶׁ טֹובִׁ יז גֶׁעוֶׁוען ְפרִׁ יבֶׁער ָוואס עֶׁס אִׁ ען ְטַראְכט אִׁ ר, אֹויב מֶׁ
יק יין ְשטִׁ יז יֶׁעְצט אֵּ ין ָדאְך גֶׁעוֶׁוען בִׁ יְך בִׁ ען צּוְבָראְכן "אִׁ  וֶׁועְרט מֶׁ

יַח גֶׁעוֶׁ  יְשט ַמְצלִׁ יְך ָהאב נִׁ וי אִׁ יז יֶׁעְצט, וֶׁועל דּוְרְכַפאל, אּון ַאזֹוי וִׁ וען בִׁ
ען ְטַראְכט אֹויף וַ  יַח ַזיין" אּון וֶׁוען מֶׁ יְשט ַמְצלִׁ ער אֹויְך נִׁ יְך ַווייטֶׁ ער, אִׁ וייטֶׁ

יַח ַזיין?" אָ  יְך וֶׁועל קֶׁענֶׁען ָאְנַהאְלְטן אּון ַמְצלִׁ בֶׁער "וֶׁוער וֵּוייְסט אֹויב אִׁ
יְגן ָטאג,  ען ְטַראְכט ָנאר אֹויף דֶׁעם ַהייְנטִׁ יגֶׁע וֶׁוען מֶׁ י יֶׁעְצטִׁ אֹויף דִׁ

יַח. ען זֵּייעֶׁר ַמְצלִׁ יז מֶׁ ינּוט, דֶׁעָמאְלט'ס אִׁ  מִׁ
ין ָפסּוק,  יז ְפַשט אִׁ תָׁ ָדאס אִׁ ב אֶּתאַּ ת ְגבּול מֹואָׁ יֹום" אֶּ  ה עֹוֵבר "הַּ

י ְגבּול פּון מֹוָאב ָוואס דָ רעָׁ  יְנגֶׁען דִׁ יבֶׁער ְשְפרִׁ ויְלְסט ַארִׁ אס , אֹויב דּו וִׁ
י ַאלֶׁע קְ  יפֹות אּון ְשלֶׁעְכטְ זֶׁענֶׁען דִׁ ען דֶׁעם לִׁ ויְלן ַאוֶׁועק נֶׁעמֶׁ ס ָוואס וִׁ

י עֵָּצה  יז דִׁ עְרְשְטן, אִׁ ייבֶׁ עְנְטש פּונֶׁעם אֵּ יֹום מֶׁ ייְנט" -"הַּ  ָזאְלְסט הַּ
יְגן ָטאג, דֶׁעָמאְלט וֶׁועְסטּו זֵּייעֶׁר ַמצְ  יַח ַזיין.ְטַראְכְטן ָנאר פּונֶׁעם ַהייְנטִׁ  לִׁ

ים ז(  )ֹזאת ַהּתֹוָרה ְדָברִׁ
 



 ג
 

בֹות  ִמיֵלי ְדאָׁ
בֹות ער אֹויף ִפְרֵקי אָׁ  פֶּעְרל וֶּועְרטֶּ

________________________________________________________________________________ 

 ַא ֶמעְנְטׁש ֶקען ַפאְרֶגעְסן

 המשך בדף ד

רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
יין ִדי ְלָבָנה ַאז ָדאס ִאיז ֵזייֶער ַא ְגרֹויסֶ ת"ב(  ֵדש זַׁ אְך צּו ְמקַׁ ע זַׁ

 מֹוָצֵאי ִתְשָעה ְבָאב.
יי ִדי  אּון ֶדער ִעְנָין ֶדעְרפּון ִאיז ַאז ַאזֹוי ִווי ֶמען ֶזעהט בַׁ
ְוָקא ֶווען ִזי ֶוועְרט שֹוין ֵזייֶער ְקֵליין ִביז ֶמען  ְלָבָנה, ַאז דַׁ

ְוָקא אְנְצן ִניְשט, דַׁ ֶדעָמאְלט טּוט ִזי ִזיְך  ֶזעהט ֶעס שֹוין ִאיְנגַׁ
ייֶען, אּון ֵהייְבט ָאן צּו ֶוועְרן צּוִריק ְגֶרעֶסער. אנַׁ  בַׁ

ְוָקא ָנאְך ִתְשָעה ְבָאב ֶווען  ִדי ֶזעְלֶבע ִאיז אֹויְך ֶיעְצט, ַאז דַׁ
אְרק ֶגעְטרֹויֶעְרט אֹויְפן חּוְרָבן, ֶדעָמאְלט  ֶמען ָהאט ַאזֹוי ְשטַׁ

ייט ִזיְך צ ּוִריק אֹויְפצּוֵהייְבן אּון ָאְנֵהייְבן פּון ְפִריש ִאיז ִדי צַׁ
יין וואֹויל אּון ֶעְרִליְך. אּון  צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן אּון זַׁ
ייט צּו  אִסיְגְסֶטע צַׁ אר ִאיז מֹוָצֵאי ִתְשָעה ְבָאב ִדי פַׁ ֶדעְרפַׁ

יין ִדי ְלָבָנה. ֵדש זַׁ  ְמחַׁ
דֵ אּון ִדי פֹוְסִקים ֶוועְרט  אר ֶמען ִאיז ְמחַׁ ש ֶגעְבֶרעְנְגט, ַאז פַׁ
אְסְטן, ֶעְסן ֶעֶפעס, אּון  םִדי ְלָבָנה ָזאל ֶמען קֹודָ  אֹויְספַׁ

ָאְנטּוהן צּוִריק ִדי ִשיְך, אּון ֶווער ֶעס ֶקען ֵגייט אֹויְך ִאין 
ֵדש ִדי ְלָבָנה ְפֵרייִליֶכעְרֵהייט,  ִמְקֶוה, אּון ֶדעְרָנאְך ִאיז ֶמען ְמחַׁ

ן ֶמען ֶבעְהט ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ַאז ֶער ָזאל אּוְנז שֹוין אּו
ְלָבָנה ְּכאֹור  יין ְוָהָיה אֹור הַׁ אֹויְסֵלייְזן ָוואס ֶדעָמאְלט ֶוועט זַׁ
ייֶנען ַאזֹוי ִווי ִדי זּון, ִבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו  ָמה, ִדי ְלָבָנה ֶוועט שַׁ חַׁ הַׁ

 ָאֵמן.
ָרא"ש ֵחֶלק ְמָצִרים(ְוֵחֶלק ט"ז ֶעֶרְך בֵ  א' ְוֵחֶלק י' ֶעֶרְך ִתְשָעה ְבָאב, )ִׂשיחֹות מֹוהַׁ  ין הַׁ

 

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

27 Skillman St. 
 

 

 ראש השנה שלי עולה על הכל
אלע  באקומעןמיט פרייד ווילן מיר מעלדן אז מען קען ביי אונז 

אויף ראש השנה  אין אומןגעברויכן צו זיין ביים הייליגן רבינ'ס ציון 
 ן.אויפן שענסטן און בעסטן אופהבעל"ט 

 

*** 

מיר האבן צוגעשטעלט דאס יאר הערליכע דירות אין "קרית ברסלב", 
ווערט אלע סעודות שבת ויום טוב  אינאיינעם מיט אנשי שלומינו.

 , אויף אן אמעריקאנעם שטייגער.צוגעשטעלט אויפן בעסטן אופן
 

 אינגעלייט קענט איר רופןדי דירות פאר פאר 
 גאנץ הי"ואול מו"ה יחזקאל סאמעט הי"ו און מו"ה ש

743-454-2444 
 

 פאר די דירות פאר בחורים קענט איר רופן
 הבחור שבתי מארקוס נ"י

743-666-4027 
*** 

 טיקעטסעירליין אויך קען מען באקומען גאר ביליגע 
 הבחור מרדכי הערצאג נ"י

340-744-0524 
*** 

נומבער, בלעקבערי רענטלס, ווי אויך  818סעלפאנס מיט א פאר 
 אינשורענס, און אלע אייערע טרעוועל געברויכן.טרעוועל 

340-526-4744 
*** 

 פאר א זיץ אין בית המדרש הגדול היכל הקודש אין אומן
 מו"ה יואל טייטלבוים הי"ו

045-463-5455 
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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' נערהאלבנייעס אי
~~~ 

 תענוג רוחני יעדן טאג איןא 
 ליבערטי נ.י. "מחנה תפארת התורה"

 

עס איז ממש אן עונג רוחני יעדן טאג אין קעמפ, ווי די בחורים זענען 
אן מיט די עוסק בתורה ותפלה פון אינדערפרי ביז ביינאכט, און פילן זיך 

וואס דאס וועט זיי באגלייטן  מצות ומעשים טובים,מיט הייליגע תורה און 
 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
י תוספות בטוב טעם ודעת, רא רש"ראש ישיבה, גמפארגעלערנט דורכ'ן 

 מיט וואס די בחורים זענען זיך מחי'.
נאכמיטאג לערנען די בחורים ווייטער יעדער זיינע שיעורים, און 
ביינאכט נאך נאכטמאל קומט פאר די נאכט שיעור, א שיעור התחזקות 

 רבינ'ס ספרים. איןוהתעוררות 
ן יעדן טאג, זיך אויסצולופטערן און זיך ווי אויך גייען די בחורים שווימע

פון קעמפ איז די אין די ערשטע וואכן פרישן לעבודת הבורא. פאוי
סווימינג פול נאכנישט געווען גרייט צום באניץ, זענען די בחורים יעדן טאג 
אריבער געגאנגען שווימען אין די דערנעבענדיגע קאנטרי "מחנה מראה 

האבן אריינגענומען די בחורים מיט  וועלכע קארלסבורג" -יחזקאל 
נדיג די געוואלדיגע זכי' צו קענען ארויסהעלפן אפשאצברייטע ארעמעס, 

 אזא הייליגע ישיבה מיט די טייערע בחורים וואס לעבן מיטן אייבערשטן.
א באזונדערע תענוג זענען די שבתים אין קעמפ, ממש מעין עולם הבא, 

אנשי שלומינו און בחורים וואס יעדן שבת קומען צו פארן אסאך געסט 
ווילן מיטהאלטן א געהויבענע שבת בין כותלי הישיבה צוזאמען מיט די 

 בחורי הישיבה.
די הויכפונקט פונעם שבת איז פרייטאג צו נאכטס ווען מען קומט זיך 
צוזאם אין בית המדרש ווי עס ווערט אפגעראכטן די באטע, דער גאנצער 

זינגט מען ווארעמע  אזוי אויךמירות שבת און עולם זינגט אינאיינעם די ז
דערנאך הערט מען ניגונים וואס דערנענטערן די הארץ צום אייבערשטן, 

ף די וואכעדיגע פרשה געפלאכטן ידברות קודש פונעם ראש ישיבה או
מיטן רבינ'ס דיבורים וואס בלאזן אריין אן האפענונג אין יעדן איינעם אז 

ען מען שטענדיג צוריק קומען צום אין וועלכע מצב מען איז ק
קען מצליח זיין אין לעבן, דערנאך זינגט מען  אייבערשטן, און יעדער

 ווייטער הארציגע ניגונים ביז אין די גאר שפעטע שעה'ן.
מוצאי שבת קומט פאר יעדע וואך א גרויסארטיגע מלוה מלכה, ווי עס 

און פון קרית קומען צו פארן אנשי שלומינו פון איבער די קעטסקילס 
יואל, וואס האבן נישט געקענט קומען אויף שבת, און זיי ווילן אויך זיך 

 שטארקן מיטן הייליגן רבינ'ס עצות.
 !הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד

 

 

 

בֹות  ִמיֵלי ְדאָׁ
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ְרשַַּׁ בּועַַּׁפַּ שָׁ ַׁתַׁהַּ
ַׁ

 

ֹנִכיְַׁמַׁ רַׁאָׁ שֶׁ רַׁאַּ בָׁ דָׁ לַׁהַּ נּו,ִַׁלְשמוַֹׁוֶׁצַַֹּׁלאַׁתֹוִסיפּוַׁעַּ םְַׁוֹלאִַׁתְגְרעּוִַׁממֶׁ ְתכֶׁ רַׁהַׁאֶׁ
ְַׁמַׁ ֹנִכי רַׁאָׁ שֶׁ ֱַׁאֹלֵקיכֶׁםַׁאַּ תִַׁמְצֹותַׁה' ְתכֶׁםוֶׁצַַּׁאֶׁ . ִלְכאֹוָרה ָזאְגט ֶדער ָפסּוק הַׁאֶׁ

"ֹלאַׁעֶקעְנט ְשֵטיין ְבלֹויז ִאיֶבער ִדי ֶזעְלֶבע ַזאְך ֶעְטִליֶכע ָמאל, ֶעס ָוואְלט גֶ 
ֱַׁאֹלֵקיכֶַׁׁ תִַׁמְצֹותַׁה' ַׁאֶׁ ִַׁלְשמֹור נּו ִַׁממֶׁ ִַׁתְגְרעּו ְַׁוֹלא ר בָׁ דָׁ ַׁהַּ ל ַׁעַּ , ִדי ם"תֹוִסיפּו

ֹנִכיְַׁמֶַׁוועְרֶטער  רַׁאָׁ שֶׁ ם"וֶַׁׁצַַּׁ"אַּ ְתכֶׁ  ֵוויי ָמאל ִאיְבִריג.צְ ֶזעהט אֹויס ִווי ֶעס ִאיז  הַׁאֶׁ
)ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט  מֹוַהָרא"ש ְשִליָט"א ִאיז ָדאס ַמְסִביר

ַׁיִָׁמיןַׁ)ְדָבִרים יז( אֹויְפן ָפסּוק ִסיָמן ס"א(  ְַׁלךָׁ ַׁיִַּגידּו ר שֶׁ ַׁאַּ ר בָׁ דָׁ ַׁהַּ ִַׁמן סּור ַׁתָׁ ֹלא
ַצִדיק  ַאז דּוְרְך ֶדעם ָוואס ַא ִאיד ָהאט ֱאמּוַנת ֲחָכִמים, ֶער ֵגייט צּו אַ  ּוְשֹמאל,
י אְלְגט ָוואס ֶדער ַצִדיק ָזאְגט, דּוְרְך ֶדעם ֵגייט ֶער ְשֶטעְנִדיג אֹויף דִ אּון ֶער פָ 

 ֶוועג, אּון ֶער ֵגייט ִניְשט צּו ֶרעְכְטס ָאֶדער צּו ִליְנְקס.-ִריְכִטיֶגע ִמיְטל
ֵגיין ַאז ַא ֶמעְנְטש ַדאְרף ֵאייִביג )ֲהָלכֹות ֵדעֹות ֵפֶרק א' ֲהָלָכה ד'( ֶדער ַרְמַב"ם ָזאְגט 

 גּוט אּון אֹויְפן ִמיְטל ֶוועג, ֶמען ָטאר ִניְשט ֵגיין אֹויף ַאן ֶעְקְסְטֶרעֶמע ֶוועג ִניְשט צּו
 ִניְשט צּו ְשֶלעְכט.

עְנִדיג אֹויף ָאֶבער ַפאר ַא ֶמעְנְטש ִאיז ָדאס זֵייֶער ְשֶווער צּו ְמַקיֵים ַזיין, צּו ֵגיין ְשטֶ 
ז ֶעס ֶרעְנט ֶער ָגאר ְשַטאְרק צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ַאזֹוי ַווייט אַ ִדי ִמיְטל ֶוועג, ָאֶדער בְ 

ְשט ָהאְבן ֵגייט אֹויף ֵאיין ֶעְקְסְטֶרעם, ֶער ִוויל ָאְפָלאְזן ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט, אּון ָגאְרִני
גּוט, ַווייל ִמיט ֵקייֶנעם, ָנאר ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ָוואס ָדאס ִאיז אֹויְך ִניְשט 

ע ֶוועג, ָדאס ֶקען ִניְשט ָאְנַהאְלְטן, ָאֶדער ִוויל ֶער ֵגיין אֹויף ִדי פּוְנְקט ַפאְרֶקעְרטֶ 
ּון ֶער ֶער ִאיז ִזיְך ִאיְנַגאְנְצן ְמַייֵאש ַאז ֶער ֶוועט ָנאְך ַאָמאל ֶקעֶנען ַזיין וואֹויל, א

 עְרְשְטן. אּון ֵבייֶדע פּון ִדי ֶוועְגן ֶזעֶנעןֶהעְרט ִאיְנַגאְנְצן אֹויף צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייבֶ 
 ִניְשט גּוט.

ֶדער  אּון ִדי ֵעָצה ֶדעְרצּו ִאיז צּו ֵגיין צּו ַא ַצִדיק אּון ָפאְלְגן ָוואס ֶער ָזאְגט, ַווייל
ִווי ַאזֹוי  ,ַצִדיק ֶקען ֶגעְבן ַפאְרן ֶמעְנְטש ִדי ִריְכִטיֶגע ֶוועג ִווי ַאזֹוי ֶער ָזאל ִזיְך ִפיְרן

ט ָנאְכָלאְזן ֶער ָזאל ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶער ִאיז ְמַחֵזק ֶדעם ֶמעְנְטש ַאז ֶער ִניְש 
ָזאל  אּון ִזיְך ְמַייֵאש ַזיין, אּון ֶער ִפיְרט ֶדעם ֶמעְנְטש אֹויְפן ִריְכִטיְגן ֶוועג ַאז ֶער

 ִניְשט ְבֶרעֶנען ֶמער ִוויִפיל ֶמען ַדאְרף.
ִקיְנֶדער,  ָדאס ִאיז ְפַשט ִאין ָפסּוק, ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָזאְגט ָאן ַפאר ִדי ִאיִדיֶשע

עם ֹלא תֹוִסיפּו ַעל ַהָדָבר ְוֹלא ִתְגְרעּו ִמֶמנּו, ֵלייְגט ִניְשט צּו צּו ִדי ִמְצֹות אּון ֶנ
אְרק צּום ֵאייֶבעְרְשְטן אּון ִניְשט ַאָראפ, ִניְשט ַאז דּו ָזאְלְסט ְבֶרעֶנען צּו ְשטַ 

פ ֶנעֶמען צּוֵלייְגן צּו ִדי ּתֹוָרה, אּון ִניְשט ַאז דּו ָזאְלְסט ִאיְנַגאְנְצן ָנאְכָלאְזן אּון ַאָרא
י ּתֹוָרה פּון ִדי ּתֹוָרה, דּו ַדאְרְפְסט ֵגיין ָנאר אֹויְפן ִמיְטל ֶוועג, אּון טּוהן ָנאר ָוואס דִ 

ה וֶ צַ ם ָהאט מֶשה ַרֵבינּו ֶגעָזאְגט ְצֵוויי ָמאל "ַאֶשר ָאֹנִכי מְ ֵהייְסט. אֹויף ֶדע
ְרְפט ֶאְתֶכם", צּו צּוקּוֶמען צּו ֶדעם צּו ֶקעֶנען ֵגיין אֹויְפן ִמיְטל ֶוועג, צּו ֶדעם ַדא

 ַצִדיק  ִאיר אֹויְסֶהעְרן ָדאס ָוואס ִאיְך מֶשה ַרֵבינּו ֶדער ַצִדיק ָזאְגט, ַווייל ָנאר אַ 
 

 

 המשך בדף ב
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רָׁא"ש ִַׁשיחֹותַׁמֹוהַּ
 

אְלןַַׁׁ~ ַׁ~ֵַׁזייִַׁניְשטַׁגֶׁעפַּ
 

 

ֶיעֶדער ִאיד ָהאט ַצייְטן ָוואס ֶעס ַכאְפט 
ִאים ָאן ַא ְשַטאְרֶקע ֶגעִפיהל צּו ַזיין וואֹויל, 

ֱאֶמת צּוִריק קּוֶמען צּום אּון ֶער ִוויל בֶ 
ֵאייֶבעְרְשְטן, ָאְפָלאְזן ַאֶלע ְשֶלעְכֶטע 

 ַמֲעִשים אּון טּוהן ָנאר ֶדעם ָרצֹון ה'.
ָאֶבער ְגַלייְך ֶווען ֶער ֶנעְמט ִזיְך ִאין ִדי 
ֶהעְנט ַאַריין, ֶער ֵהייְבט ָאן צּו ִדיֶנען ֶדעם 

ע אּון ֶער ֵאייֶבעְרְשְטן, קּוְמט ֶדער ֵיֶצר ָהרַ 
ִאיז ַמְכִשיל ֶדעם ֶמעְנְטש ִמיט ַאן ֲעֵביָרה, 
אּון ַדאן ֶוועְרט ֶדער ֶמעְנְטש ִאיְנַגאְנְצן 
צּוְבָראְכן אּון צּוְקַלאְפט ֶדעְרפּון, "ָוואס 
ֵהייְסט? ִאיְך ָהאב ָדאְך ַמָמש ֶיעְצט 
ָאְפֶגעַמאְכט צּו ַזיין ֶעְרִליְך, אּון שֹוין ִבין 

דּוְרְכֶגעַפאְלן?!" אּון ָדאס ַמאְכט ַאז  ִאיְך
ֶדער ֶמעְנְטש ָזאל ִאיְנַגאְנְצן ָאְפָלאְזן ִדי 
ֵחֶשק אּון ִדי ָרצֹון, "ִאיְך ֶוועל שֹוין ַקיין 

 ֶעְרִליֶכער ִאיד ִניְשט ַזיין".
ָאֶבער ֶבֱאֶמת ִאיז ָדאס ָנאר ִדי ֵעָצה 

ֶמעְנְטש,  פּוֶנעם ֵיֶצר ָהַרע צּו צּוְבֶרעְכן ַא
אּון ֶמען ַדאְרף ַאַסאְך ֶבעְטן ֶדעם 
ֵאייֶבעְרְשְטן ַאז ֶמען ָזאל ֵקייְנָמאל ִניְשט 
ֶוועְרן צּוְבָראְכן פּון ַקיין שּום ַזאְך, אּון 
ֵקייְנָמאל ִניְשט ָנאְכָלאְזן פּון ִדי גּוֶטע ַזאְכן 
ָוואס ֶמען ָהאט ָאְנֶגעהֹויְבן צּו טּוהן, ֲאִפילּו 
ֶווען פּון ִדי ַאְנֶדעֶרע ַזייט ַפאְלט ֶמען 
ַלייֶדער דּוְרְך ִמיט ֲעֵבירֹות, ָטאר ָדאס ָאֶבער 
ִניְשט ַאֶוועק ֶנעֶמען ֶדעם ֶמעְנְטש פּון ִדי 
ִביְסל גּוְטס ָוואס ֶער ָהאט, ֶמען ַדאְרף 
ַווייֶטער ָאְנֵגיין צּו טּוהן ָכאְטש ָוואֶסעֶרע 

ען ָיא טּוהן, אּון ִמיט ִדי גּוֶטע ַזאְכן ֶמען קֶ 
ַצייט ֶוועט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶהעְלְפן ַאז 
ֶמען ֶוועט ֶוועְרן ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד 

 ִבְשֵלימּות.
 ֶדער ֶרִבי ָהאט ֶגעָזאְגט, ַאז ַאזֹוי ִווי ֶמען 
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רָׁא"ש ִַׁשיחֹותַׁמֹוהַּ
ַפאְלט ַאַריין ִאין ַא ֶזעהט ְבַגְשִמיּות, ֶווען ַא ֶמעְנְטש 

ְבָלאֶטע, ֶוועט ֶער ִניְשט ְבַלייְבן ָדאְרט ִליְגן, ָנאר ֶער 
ֶוועט ְפרּוִביְרן ִמיט ַאֶלע ּכֹוחֹות ִזיְך ַארֹויס צּו ֶזעהן 
פּון ִדי ְבָלאֶטע, אּון ַאזֹוי ִווי ֶדער ֵסֶדר ִאיז ֶווען 

ַאז ֶווען ֶמען ֵאייֶנער ִאיז ַפאְרִזיְנֶקען ִאין ְבָלאֶטע, 
ְשֶלעְפט שֹוין ֶעְנְדִליְך ֵאיין פּוס פּון ִדי ְבָלאֶטע, 
ַפאְלט ַאַריין ִדי ַאְנֶדעֶרע פּוס, אּון ֶווען ֶער ְשֶלעְפט 
ַארֹויס ִדי ְצֵווייֶטע פּוס ַפאְלט צּוִריק ַאַריין ִדי 
ֶעְרְשֶטע, ָאֶבער ֶווען ֶדער ֶמעְנְטש ָלאְזט ִניְשט ָנאְך, 
ֶער מּוְטֶשעט ִזיְך ַטאֶקע ַא ְשִטיק ַצייט, ָאֶבער סֹוף 

 ָּכל סֹוף ֶזעהט ֶער ִזיְך ַארֹויס פּון ִדי ְבָלאֶטע.
ִדי ֶזעְלֶבע ִאיז אֹויְך ַביי רּוְחִניּות, ֶמען ְשֶלעְפט 
ַארֹויס ֵאיין פּוס פּון ְבָלאֶטע, ֶמען ְפרּוִביְרט צּו ַזיין 

ט טּוהן ַקיין ְשֶלעְכְטס, ָאֶבער ִדי וואֹויל אּון ִניְש 
ַאְנֶדעֶרע פּוס ַפאְלט ַאַריין, ֶמען ַפאְלט דּוְרְך ִמיט ַאן 
ַאְנֶדעֶרע ַזאְך, אּון ֶווען ֶדער ֶמעְנְטש ָהאט ִניְשט 
ַקיין ֵשֶכל, ֶגעְבט ֶער אֹויף, "ָדאס ִאיז ִניְשט ַפאר 

י ִווי דּוְרְך, ִמיר, ִאיְך ֶזעה ָדאְך ַאז ִאיְך ַפאל ֵסי
ַפאְרָוואס טֹויג ִמיר ִזיְך צּו מּוְטֶשען?" ָאֶבער ֶווען 
ֶמען ָהאט ַאִביְסל ֵשֶכל ֵווייְסט ֶמען ַאז ַאזֹוי קּוְמט 

ען קֶ ֶעס, ֶמען ַדאְרף ְפרּוִביְרן צּו טּוהן ָוואס ֶמען 
גּוֶטע ַזאְכן, ּתֹוָרה ּוִמְצֹות ּוַמֲעִשים טֹוִבים, אּון אֹויב 

ט ֶמען דּוְרְך, ֶמען ַפאְלט ַאַריין ִאין ְבָלאֶטע, ַפאלְ 
ְשֶלעְפט ֶמען ַארֹויס ִדי פּוס, אּון ֶווען ִדי ְצֵווייֶטע 
פּוס ַפאְלט ַאַריין, ְשֶלעְפט ֶמען ֶיעְנץ ַארֹויס, אּון 
ֶווען ַא ֶמעְנְטש ִאיז ְשַטאְרק ִמיט ֶדעם ַאז ִניְשט 

דּוְרְכַפאְלן, ֶוועט ֶער  ַקיין ִחילּוק ָוואס ֶער ֶוועט
, ֶוועט ָוואס ֶער ֶקען גּוְטסֵאייִביג ְפרּוִביְרן צּו טּוהן 

ֶער צּום סֹוף ִאיְנַגאְנְצן ַארֹויס ְקִריְכן פּון ִדי ְבָלאֶטע, 
 אּון ַזיין ֶבֱאֶמת ָדבּוק צּום ֵאייֶבעְרְשְטן.

ְך אּון ֶדער ֱאֶמת ִאיז ַאז ֶווען ַא ֶמעְנְטש ֶקען ִזי
ַאֵלייְנס, ֶער ֵווייְסט ִווי ֶער ַהאְלט אֹויף ִדי ֶוועְלט, 
ֶוועט ֶער ִניְשט ַאזֹוי ְשֶנעל ֶוועְרן ֶגעַפאְלן אּון 
צּוְבָראְכן ַביי ִזיְך, ַווייל ֶער ֵווייְסט ָדאְך ֶדעם ֱאֶמת 
ִווי ֶער ַהאְלט, ַאז ֶער ִאיז ָנאְך ֵזייֶער ַווייט פּוֶנעם 

, אּון ֶער ֶוועט ִזיְך ְפֵרייֶען ִמיט ֶיעֶדע ֵאייֶבעְרְשְטן
גּוֶטע ְנֻקָדה ָוואס ֶער ִאיז ָיא זֹוֶכה ַאַרייְנצּוַכאְפן, 
אּון ֶער ֶוועט ִניְשט צּוַפאְלן ֶוועְרן אּון ְמיּוָאש ֶוועְרן 

א ילָ מֵ מְ ֶווען ֶער ַפאְלט דּוְרְך, ַווייל ֶער ֵווייְסט ָדאְך 
 ֶווער ֶער ִאיז.

ֶמעְנְטש ֵמייְנט ַאז ֶער ִאיז שֹוין ָאֶבער ֶווען ַא 
אֹויף ַא הֹויֶכע ְגרֹויֶסע ַמְדֵריָגה, ִאיז ֶער ִאין ַא 
ְגֶרעֶסעֶרע ַסָּכָנה צּו ֶוועְרן צּוַפאְלן, ַווייל ֶער ְטַראְכט 
ַביי ִזיְך "ַאַזא ָחשּוֶבע ֶמעְנְטש ִווי ִאיְך ָזאל ֶקעֶנען 

ִאים אּון ַמאְכט צּוְבֶרעְכט אס דָ דּוְרְכַפאְלן?", אּון 
 ַאז ֶער ָזאל אֹויְפֶגעְבן ַזיין ָרצֹון.

אּון ָנאְך ֶמער ִאיז ִדי ַסָּכָנה, ֶווען ֶמען קּוְקט אֹויף 
ְצֵווייְטן ָוואס ִאיז ֶמער ַמְצִליַח, ָדאס צּוְבֶרעְכט  אַ 

 ֵזייֶער ְשַטאְרק ִדי מּוט פּון ַא ֶמעְנְטש, ָאֶבער ֶווען ַא 
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בּועַַּׁ שָׁ תַׁהַּ ְרשַּ ַׁפַּ
 ֶקען ִפיְרן ֶדעם ֶמעְנְטש אֹויְפן ִריְכִטיְגן ֶוועג.

 )ֹזאת ַהּתֹוָרה ָוֶאְתַחָנן ד'(

*** 
ַׁ

י ֵאלַׁוָׁחָׁ ִריםַׁהָׁ עָׁ תִַׁמןַׁהֶׁ חַּ לַׁאַּ י . ִדי ִמְצָוה פּון אֹויְפְשֶטעְלן ָעֵרי ִמְקָלט, דִ ְונָׁסַׁאֶׁ
לֹויְפן ֶווען ֶער ָהאט ֶגע'ַהְרְג'ט ְבשֹוֵגג, ָדאס ְשֶטעט ִווי ַא ֶמעְנְטש ֶקען ַאְנטְ 

ֵבינּו ְשֵטייט ָדא ִאין ִדי ּתֹוָרה ְצִוויְשן ִדי ּתֹוָכָחה ָוואס ְשֵטייט קֹוֶדם, מֶשה רַ 
ְַׁוכּו'",ָהאט ֶגע'מּוָסר'ט ִדי ִאיְדן  ִנים ַׁבָׁ ַׁתֹוִליד אּון ְצִוויְשן ִדי ֲעֶשֶרת  "ִכי

ַפאר ִדי  ֵטייט ָנאְכֶדעם ַאז מֶשה ַרֵבינּו ָהאט ַאָראפ ֶגעְבֶרעְנְגטַהִדְברֹות ָוואס ְש 
ֵטייֶען ִדי ִאיְדן ִדי ְצֵווייֶטע לּוחֹות. ַדאְרף ֶמען ַפאְרְשֵטיין ִדי ֶהְמֵשְך, ַפאְרָוואס ְש 

 ְדֵריי ַזאְכן ֵאייְנס ֶנעְבן ִדי ַאְנֶדעֶרע?
' )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ביר לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט מֹוַהָרא"ש ְשִליָט"א ִאיז ָדאס ַמְסבִ 

יְדן, ַאז ָכאְטש ֶעס ִאיז ַטאֶקע ַא ְגרֹויֶסע ִמְצָוה צּו ָזאְגן מּוָסר ַפאר אִ ִסיָמן ח'( 
ר ָאֶבער ִניְשט ֶיעֶדער ִאיז ַטאֶקע ָראּוי צּו ֶדעם צּו ָזאְגן מּוָסר, ַאזֹוי ִווי ִמי

ַאז ֶרִבי ֲעִקיָבא ָהאט ֶגעָזאְגט "ִאיְך )ֲעָרִכין ט"ז:( ֹוין ִאין ִדי ְגָמָרא ֶגעִפיֶנען ש
ר", אּון וואּוְנֶדער ִמיְך, אֹויב ֶעס ִאיז ָדא ֵאייֶנער ִאין ֶדעם דֹור ָוואס ֶקען ָזאְגן מּוסָ 

ער ִאיֶנעם אֹויב ֶרִבי ֲעִקיָבא ָהאט ָדאס שֹוין ֶגעָזאְגט ִאין ַזיין דֹור, ִאיז ֶעס ִזיכֶ 
 ַהייְנִטיְגן דֹור ַאז ֶעס ִאיז ִניְשָטא ֶווער ֶעס ֶקען ָזאְגן מּוָסר.

ט אּון ֶווען ַא ֶמעְנְטש ָזאְגט מּוָסר אֹויף ִדי ִניְשט ִריְכִטיֶגע ֶוועג, ֶער ַפאְרֶשעמְ 
עָמאְלט ֶוועט ְטֶשעֶפעט ֶמעְנְטְשן ַפאְרָוואס זֵיי ֶזעֶנען ִניְשט וואֹויל אּון ֶעְרִליְך, דֶ 

ְרן יט, ַפאְרֶקעְרט ֶער ֶוועט ָנאְך ֶמער ֶדעְרַווייֶטעֶער ָגאְרִניְשט אֹויְפטּוהן ֶדעְרמִ 
 זֵיי ָהאְבן ֶמעְנְטְשן פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ַווייל ִדי ֶמעְנְטְשן ֶוועְלן ְטַראְכְטן ַאז אֹויב

ר שֹוין ֶמער ֶגעטּוהן ַאֶזעְלֶכע ֶגעֶפעְרִליֶכע ֲעֵבירֹות, ַדאְרף זֵיי ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטע
ט ָהאְבן אּון זֵיי ָהאְבן ֶמער ִניְשט ַקיין ַּתָקָנה צּוִריק צּו קּוֶמען צּום ִניְש 

 ֵאייֶבעְרְשְטן.
ן, ַאז ִדי ִריְכִטיֶגע ֶוועג פּון ָזאְגן מּוָסר ִאיז דּוְרְך ֶדעם ָוואס ֶמען ִאיז ְמַחֵזק ִאידְ 

ִאיז ִניְשט ַקיין ִחילּוק ָוואס  ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט זֵיי ָנאְך ַאְלץ ִליב, אּון ֶעס
ְטן. ַאזֹוי ֶמען ָהאט ַאְלץ ָאְפֶגעטּוהן, ֶקען ֶמען ֵאייִביג צּוִריק קּוֶמען צּום ֵאייֶבעְרְש 

ע ַאז ָנאְכֶדעם ָוואס ִדי ִאיְדן ָהאְבן ֶגעטּוהן ִדי ַהאְרבֶ )ַשָבת פ"ח:( ִמיר ֶזעֶען  ויוִ 
ירֹות, ִאין ֶדעם ִאיז אֹויְך ֶגעֶווען ִדי ְדֵריי ַהאְרְבְסֶטע ֲעבֵ ֲעֵביָרה פּון ִדי ֵעֶגל, ָוואס 

ָזאְגט: ֲעבֹוָדה ָזָרה, ִגלּוי ֲעָריֹות, אּון ְשִפיַכת ָדִמים, ָהאט זֵיי מֶשה ַרֵבינּו ֶגע
ב ֶגעֶווען, "ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ַאייְך ָנאְך ַאְלץ ִליב", ֶער ָהאט זֵיי ָנאר ְמַקרֵ 

 זֵיי ֶקעֶנען ָנאְך ְּתשּוָבה טּוהן אּון צּוִריק קּוֶמען צּום ֵאייֶבעְרְשְטן. ַאז
ינּו ָהאט ָדאס ִאיז ְפַשט פּון ִדי ֶהְמֵשְך פּון ִדי ַפְרִשיֹות, ָנאְכֶדעם ָוואס מֶשה ַרבֵ 

ִמְקָלט, ָוואס ֶגעָזאְגט מּוָסר ַפאר ִדי ִאיְדן, ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט ִדי ַפְרָשה פּון ָעֵרי 
 ָהאט ָדאְרט ֶזעהט ִדי ַרֲחָמנּות פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן ַאז ֲאִפילּו ֶווען ַא ֶמעְנְטש
אט ֶער ֶגעטּוהן ַאַזא ַהאְרֶבע ַזאְך ַאז ֶער ָהאט ֶגע'ַהְרְג'ט ַא ְצֵווייְטן ְבשֹוֵגג, הָ 

 ָנאְך ַאְלץ ַא ַּתָקָנה צּו לֹויְפן צּו ִדי ָעֵרי ִמְקָלט.
אר ִדי אּון ֶדעְרָנאְך ְשֵטייט ִדי ַפְרָשה ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ֶגעֶגעְבן פַ 

ִאיְדן, צּו  ִאיְדן ִדי ְצֵווייֶטע לּוחֹות, ֶער ָהאט ָנאְכַאָמאל ֶגעֶגעְבן ִדי ּתֹוָרה ַפאר ִדי
ע ֲעֵבירֹות ַביים ֵעֶגל, אּון ַווייְזן ַאז ֲאִפילּו ִדי ִאיְדן ָהאְבן ֶגעטּוהן ַאֶזעְלֶכע ְגרֹויסֶ 

עֶגעְבן ֶמען ָהאט צּוְבָראְכן ִדי לּוחֹות, ָהאט זֵיי ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָנאְכֶדעם גֶ 
 ָנאְכַאָמאל ִדי ּתֹוָרה פּון ְפִריש.

אט ַווייל ֵקייְנָמאל ָטאר ַא ִאיד ִניְשט אֹויְפֶגעְבן, ִניְשט ַקיין ִחילּוק ָוואס ֶער הָ 
יז הן ִביז ֶיעְצט, ִניְשט ַקיין ִחילּוק ִאין ָוואֶסעֶרע ֲעֵבירֹות ַא ֶמעְנְטש אִ ֶגעטּו

ַאַרייְנֶגעַפאְלן, ֶקען ֶער ֵאייִביג ָאְנֵהייְבן פּון ֵניי, אּון צּוִריק קּוֶמען צּום 
 ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד.

 )ֹזאת ַהּתֹוָרה ָוֶאְתַחָנן ה'(
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 ַאְדָוואַקאט ןְגרֹויסְ ֶמען ַדאְרף ַא 

 המשך בדף ד

א"שִשיחוַֹׁ רָׁ ַׁתַׁמֹוהַּ
ֵקייֶנעם, ֶער  אּון ֶער קּוְקט ִניְשט אֹויף ִזיְך ַבייֶמעְנְטש ִאיז ְשַטאְרק 

ֵווייְסט ִווי ֶער ַהאְלט אֹויף ִדי ֶוועְלט, אּון ֶער ְפֵרייְדט ִזיְך ִמיט ֶיעֶדע 
ן גּוֶטע ַזאְך ָוואס ֶער טּוט, ַאַזא ֶמעְנְטש ֶוועט ֵזייֶער ַמְצִליַח ַזיין, אּו

 ָגאְרִניְשט ֶוועט ִאים ֶקעֶנען צּוְבֶרעְכן.
ִּכי ֶשַבע ִיפֹול ַצִדיק ְוָקם, ָדאס מּוז ַאזֹוי ד, טז( ִמְשֵלי כ)ֶדער ָפסּוק ָזאְגט 

ָזאל ַפאְלן ִזיְבן ָמאל, ָדאס ֶזעֶנען ִדי ִזיְבן ַוואֶסעְרן ָוואס ַזיין ַאז ֶמען 
י ַמֲעִשיֹות ָוואס ֵגייט דּוְרְך ַזייֶנע ְשֶוועִריַקייְטן ֶדער ֶרִבי ָזאְגט ִאין ִספּורֵ 

לּו ִאין ֶלעְבן, ָאֶבער ִדי ְגרֹויְסַקייט פּון ַא ַצִדיק ִאיז ֶדער "ְוָקם", ַאז ֲאִפי
, ֶוועְרט ֶער ִניְשט צּוְבָראְכן פּון ֶדעם, ָנאר ֶער ןֶער ַהאְלט ִאין ֵאיין ַפאלְ 

 ק צּום ֵאייֶבעְרְשְטן.קּוְמט ְשֶטעְנִדיג צּוִרי
אּון ִאין ֶדעם ֶמעְסט ִזיְך ִדי ְגרֹויְסַקייט אּון ֲחִשיבּות פּון ַא ִאיד, ִניְשט 
ִאין ִוויִפיל ָמאל ֶער ִאיז דּוְרְכֶגעַפאְלן, ָנאר ִאין ִוויִפיל ָמאל ֶער ָהאט ִזיְך 

ָהאט ֶגעַהאט. ַא ִאיד אֹויְפֶגעהֹויְבן, ָכאְטש ִדי ַאֶלע דּוְרְכֶפעֶלער ָוואס ֶער 
ָוואס ִאיז זֹוֶכה ִזיְך צּו ֶדעְרַהאְלְטן אּון ִניְשט ֶוועְרן צּוְבָראְכן אּון צּוַפאְלן 

 פּון ַקיין שּום ַזאְך, ֶער ִאיז ֵזייֶער ָחשּוב ַביים ֵאייֶבעְרְשְטן.
 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש ֵחֶלק ה' ְוֵחֶלק ט' ֶעֶרְך ְנִפיָלה(

 

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

27 Skillman St. 
 

 

 ראש השנה שלי עולה על הכל
אלע  באקומעןמיט פרייד ווילן מיר מעלדן אז מען קען ביי אונז 

אויף ראש השנה  אין אומןגעברויכן צו זיין ביים הייליגן רבינ'ס ציון 
 אויפן שענסטן און בעסטן אופן.הבעל"ט 

 

*** 

מיר האבן צוגעשטעלט דאס יאר הערליכע דירות אין "קרית ברסלב", 
ווערט אלע סעודות שבת ויום טוב  אינאיינעם מיט אנשי שלומינו.

 , אויף אן אמעריקאנעם שטייגער.צוגעשטעלט אויפן בעסטן אופן
 

 אינגעלייט קענט איר רופןדי דירות פאר פאר 
 גאנץ הי"ול מו"ה יחזקאל סאמעט הי"ו און מו"ה שאו

743-454-2444 
 

 פאר די דירות פאר בחורים קענט איר רופן
 הבחור שבתי מארקוס נ"י

743-666-4027 
*** 

 

 טיקעטסעירליין אויך קען מען באקומען גאר ביליגע 
 הבחור מרדכי הערצאג נ"י

340-744-0524 
*** 

 

נומבער, ווי אויך טרעוועל אינשורענס, און  818סעלפאנס מיט א פאר 
 אלע אייערע טרעוועל געברויכן.ר פא

1888-Rent-A-Cell 
*** 

 

 פאר א זיץ אין בית המדרש הגדול היכל הקודש אין אומן
 מו"ה יואל טייטלבוים הי"ו

045-463-5455 
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צו באקומען דעם גליון יעדע וואך אויף אימעיל, ווי אויך צו אדוועטייזן אינעם גליון 

Breslevcenter@gmail.comַׁ פארבינט אייך צו:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  מוסדותינו הק' נייעס אינערהאלב 
~~~ 

 

 מען גרייט זיך צו פארן אויף אומן
 

ראש השנה גרייטן זיך צו פארן אויף  בכל אתר ואתר ואנשי שלומינ
צו אומן, אזוי ווי דער רבי האט אנגעזאגט אז יעדער זאל קומען צו אים 

 ראש השנה, קיינער טאר נישט פעלן.
נישט פונעם פארכטיגן יום הדין, ווען דער וועמענס הארץ ציטערט 

אלעס וואס עס וועט  םרייבט אן פאר יעדן איינעשאייבערשטער 
געשעהן צו אים במשך די גאנצע יאר, און דא זאגט דער רבי אז ווער 

אים פארטיידיגן און זעהן עס קומט צו אים אויף ראש השנה וועט ער 
ענטשט יאר, איז דאך אנשרייבן א גוט געבאים דערצו אז מען זאל 

ראש השנה, און אויף זיכער אז יעדער וויל האבן די זכי' צו זיין אין אומן 
 זוכה זיין צו א גוט געבענטשט יאר.

מיטן אייבערשטנ'ס הילף איז געלונגען דאס יאר צוזאמצושטעלן א 
פליגער, ווי אלע אנשי שלומינו מיט די בחורי הישיבה וועלן פארן 

 שליט"א אויף אומן.אינאיינעם מיט מוהרא"ש 
אינאיינעם פארן, און זיכער  ועט מעןוכאיש אחד בלב אחד 

 זיס לעכטיג יאר.א אויס'פועל'ן ישועות און רפואות און 
פאר אלע אינפארמאציע איבער טיקעטס און אלע אנדערע געברויכן 

 פאר די געהויבענע נסיעה, זעהט דעם באזונדערן קעסטל אינעם גליון.
 

 איש בל יעדר!
*** 

 

 א פארט אויףמוהרא"ש שליט"
 ארץ ישראל פאר צוויי וואכן

 

מיטן אייבערשטנ'ס הילף וועט מוהרא"ש שליט"א פארן אויף ארץ 
יפהאלטן פאר צוויי וואך צו מחזק זיין די נאך שבת, ווי ער וועט זיך או

 ארטיגע אידן.
די קומענדיגע צוויי וואכן וועט נישט פארקומען די וועכנטליכע ליל 

 שישי שיעורים.
מען קען הערן שיעורים פון די פארגאנגענע יארן, אויך קען מען הערן 
אלע אינפארמאציע וועגן די שיעורים אויפן "קול ברסלב" טעלעפאן 

 .222-444-1212ליין 
 

 !כי מלאכיו יצוה לך
 

 

 ַאְדָוואַקאט ןְגרֹויסְ ֶמען ַדאְרף ַא 
 המשך

 

 
 הגליון הזה נתנדב לזכות

 

 הי"ו אסתר בןאשר זעליג  מו"ה
ל עליון בבני חיי ומזוני -ויה"ר שיתברך מפי א

 .ל, ובכל אשר יפנה יצליחשפע ובניקרויחא ב
 

 לע"נו

 ז"ל שמשוןבן ר'  אברהם יוסףר' 
 ת.נ.צ.ב.ה.

 

 
 

 

 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 

 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 הי"ומשה ארי' שניטצלער  מו"ה
 

 למזל טוב צו די געבורט פון א אינגל
 

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

 קינד און פון אלע 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

444-444-5454 

 רי ברסלבספ
 

מעלדן מיר מיט פרייד ווילן 
אז מיטן אייבערשטנ'ס 

איז דא צו באקומען הילף 
 ביי אונז אלע ספרי ברסלב

 

27 Skillman St. 
 

 743-533-3554אדער רופט 
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 גליון היכל הקודש
 וועכענטליכע גליון ארויסגעגעבן דורך

 וויליאמסבורג מוסדות היכל הקודש ברסלב
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

 

ֵאֶלה ים הָׁ טִּ ְשפָׁ מִּ ְשְמעּון ֶאת הַּ יָׁה ֵעֶקב תִּ ר ה 'ְוגוֹ  ְוהָׁ מַּ ֱאֹלֶקיךָׁ ְלךָׁ ' ּושָׁ
ָֹזאְגטֹ,'ְוגוֹ  ֵֹאייֶבעְרְשֶטער ֶֹדער יל: ֹוואו  ַֹזיין ֶֹוועְלן ִֹאיְדן ִֹדי יב ֹֹ,או  ֶֹער זֵייֶֹוועט

 .ֶגעְבןַֹאֶלעֹגּוֶטעַֹזאְכן
ָֹזאְגט"ַרִשֹ ם ֹ,י ְשְמעּוןאִּ יו תִּ ֵקבָׁ ש ְבעַּ ם דָׁ דָׁ לֹות ֶשאָׁ ְצֹות קַּ מִּ ֹדּוֹֹ,הַּ יב או 

תָֹוואסֶֹמעְנְטְשֹ ןְֹטֶרעְטןֶֹוועְסטָֹפאְלְגןֶֹדעםֵֹאייֶבעְרְשְטןִֹמיטִֹדיְֹגִריְנֶגעִֹמְצו 
ֹ.ןִדירֶֹגעְבןִֹדיֹגּוֶטעַֹזאכְֶֹדערֵֹאייֶבעְרְשֶטערֶֹֹוועלֶֹדעָמאְלט,ֶֹעסִֹמיטִֹדיִֹפיס
תָֹוואסֶֹמעְנְטְשןֹצּוטְֹ,ְֹשֵטייןַדאְרףֶֹמעןַֹפארְֹ ֶרעְטןָֹוואסֶֹזעֶנעןִֹדיְֹגִריְנֶגעִֹמְצו 

 ?ִמיטִֹדיִֹפיס
ַהָרא יטִֹוויֶֹדערַֹבַעלַֹהּטּוִריםָֹזאְגטֹא"שְֹשִליטָֹ"מו  ו יףֹאִֹאיזָֹדאסַֹמְסִבירֹלו 

ָֹפסּוק ֶֹדעם ת, נו  ְֹלשו  ְֹדֵריי ָֹזאְגט ָֹוואס ְשְמעּון, ְרֶתם, תִּ יֶתם, ּוְשמַּ ַאזֹֹ,וֲַּעשִּ
ְקרָׁאָדאסִֹאיזֶֹקעְגןֹ ְשנָׁה, מִּ א ,מִּ רָׁ יְפטִֹלּמּוִדיםֹ,אּון ְגמָׁ ָוואסַֹאֹ,ִֹדיְֹדֵרייֹהו 

 .ִאידַֹדאְרףֶֹלעְרֶנען
ֹ ִֹדי ֶֹגעֶגעְבן ֹאּוְנז ָֹהאט ֶֹרִבי ֶֹדער ִֹווי יט ֹלו  ֶֹבֱאֶמת ַֹהִלימּוד"אּון ֶֹדֶרְך "ֵֹסֶדר

ָֹהרַֹ) ת ֹע"ִשיחו  ִֹסיָמן ֹו"ן ֹמֶֹ( ֶֹוועגַאז ְֹגִריְנֶגע ַֹא יף ֹאו  ָרה ֹּתו  ִֹדי ֶֹלעְרֶנען ֶֹקען ֹען ֶמעןֹ,
ֵֹסֶפר ֶֹיעֶדע ִֹאין ִֹשיעּור ַֹא ִֹזיְך ַֹמאְכט ֵֹסֶדר, ַֹא ִֹאין ֶֹעס ֶֹלעְרְנט ֶֹמען ֹאּון אּוןֹ,

ֹגּוט ִֹזיֶכער ִֹאיז ֶֹעס ַֹפאְרְשֵטייט ֶֹמען יב ֹאו  ִֹניְשט, ַֹפאְרְשֵטייט ֶֹמען יב ֹאו  ֹ,אּון
יזִֹדיֶֹוועְרֶטער ַאַסאְךֹֹטָזאגְֶֹמעןֹֹןאּוןֶֹווע,ֲֹאִפילּוָֹאןַֹפאְרְשֵטייןָֹזאְגטֶֹמעןְֹבלו 

ָרה ףֶֹוועטֶֹמעןֶֹעסֹֹּתו   .ַפאְרְשֵטייןצּוםֹסו 
ָרה ֹּתו  ֶֹלעְרֶנען ֹצּו ְֹגִריְנג ֵֹזייֶער ִֹאיז ֶֹעס ַֹאז יס ֹאו  ֹקּוְמט ָֹטאגֹ, ֶֹיעְדן ֶֹלעְרֶנען צּו

ֹחּוָמש תֹ,ַאִביְסל ִֹמְשַניו  ַֹאִביְסל ְֹגָמָרא, ַֹאִביְסל ָֹדאס, ַֹמאְכן ֶֹמעְנְטְשן ָֹאֶבער
ֹ ֶֹגעֶלעְרְנט"ַאֶוועק ִֹניְשט ֵֹהייְסט ָֹדאס ,ֹ ֶֹמען ֶֹווען ָֹנאר ֵֹהייְסט ֹטֶלעְרנְֶֹלעְרֶנען

ַֹאָמאל יף ֹאו  ַֹאַסאְך ִֹעּיּון, ְֹגֶרעְסְטן ִֹמיְטן ַֹזאךְֹ, ִֹדי ְֹקָלאר ַֹפאְרְשֵטיין ֹ"צּו אּוןֹ,
ִֹניְשטֹאְלטֶדעמָֹ ִֹבְכַלל ֶֹמען ֶֹלעְרְנט ַֹצייְטן ַֹאַסאְך ֵֹזייֶער ַֹאז יס ֹאו  ֹקּוְמט ַוויילֹ,

ןֹאּוןֹ'ָאֶבערֶֹוועןֶֹמעןָֹפאְלְגטֶֹדעםֶֹרִבי,ֶֹלעְרֶנעןְֹבִעיּוןֵֹאייִביגֶמעןֶֹקעןִֹניְשטֹ
יףַֹאָמאל עןַֹפאְרְשֵטייטֹאּוןֲֹאִפילּוֶֹוועןֹמֶֹ,ֶֹמעןֶֹלעְרְנטֲֹאִפילּוָֹנארַֹאִביְסלֹאו 

 .קּוְמטֶֹמעןָֹאןֵֹזייֶערַֹאַסאךְֶֹֹדעָמאְלט,ִֹניְשט
ְשְמע,ֹי"ָדאסָֹזאְגטַֹרִשֹ יו תִּ ֵקבָׁ ש ְבעַּ ם דָׁ דָׁ לֹות ֶשאָׁ ְצֹות קַּ מִּ ם הַּ יבֹֹ,ּוןאִּ או 

ֶֹמענְֹ ָֹוואס ת ִֹמְצו  ְֹגִריְנֶגע ִֹדי ִֹמיט ֵֹאייֶבעְרְשְטן ֶֹדעם ָֹפאְלְגן ֶֹוועְסט ְטְשןֹדּו
יפְֹ,ְֹטֶרעְטןֶֹעסִֹמיטִֹדיִֹפיס יףֹאו  ֶעסִֹאיזֹֹ"ֵסֶדרֶֹדֶרְךַֹהִלימּוד"ןֹ'ָדאסֵֹגייטַֹארו 

ֶֹלעְרֶנען ֶֹקעֶנען ֹצּו ֶֹוועג ֶֹגעְשַמאֶקע ְֹגִריְנֶגע ַֹא ֶֹעְנִדיגְֹ, ָרהאּון ֹּתו  ַֹגאְנֶצע ִֹדי ,ֹן
יבֹ,ֶֹמעןַֹמאְכטֶֹעסַֹאֶוועק,ָֹאֶבערֶֹמעְנְטְשןְֹטֶרעְטןֶֹעסִֹמיטִֹדיִֹפיס ָאֶבערֹאו 

ֶֹנעןֹאּוןֹדּוְרְךֶֹדעםֶֹוועטֶֹמעןָֹאְנקּוֶמעןֹצּוֶֹלערְֹ,ֶֹמעןֶֹוועטֶֹעסָֹיאַֹאייְנַהאְלְטן
ֹ

ֹ
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רָׁא"ש יחֹות מֹוהַּ  שִּ
 

יר?  ~ י טִּ יז דִּ וי אִּ  ~ וִּ
 

ֶיעֶדער ִאיד ִוויל ֶבֱאֶמת ַזיין וואֹויל, 
ֶיעֶדער ִאיד ִוויל ֶבֱאֶמת ַזיין ֶעְרִליְך, ֶיעֶדער 
ִאיד ִוויל ֶבֱאֶמת ַזיין ָנאְנט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, 
ֶער ִוויל ִפיהְלן ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִאיז 

צּו ִאים, ֶער ַזיין ַטאֶטע אּון ֶער ִאיז ָנאְנט 
ִפיהְלן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ִאין ַהאְרץ, ִוויל 

ָאֶבער ְלַמֲעֶשה ֶזעהט ֶמען ַאז ֶמען ִאיז ַאזֹוי 
ַווייט פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ַפאְרָוואס ִאיז 

 ָדאס ַאזֹוי?

ַאזֹוי ִווי ֶעס ִאיז ֶגעֶשעהן  ,ִדי ִסיָבה ִאיז
סּוק ָזאְגט ער פָ ִאין ְשָטאט ְסדֹום, ִווי דֶ 

ַתח ְוֶאת ָהֲאָנִשים ַאֶשר פֶ א( )ְבֵראִשית יט, י
ַעד ָגדֹול, ַוִיְלאּו ֻהּכּו ַבַסְנֵוִרים ִמָקֹטן וְ ַהַבִית 

ִלְמֹצא ֶאת ַהָפַתח, ִדי ֶמעְנְטְשן ָדאְרט ֶזעֶנען 
ְבִליְנד ֶגעָוואְרן, אּון ֵזיי ָהאְבן ִניְשט ֶגעֶקעְנט 

ִדי ִטיר ַאַריין, ָדאס ִאיז ָוואס ֶעס  ְטֶרעְפן
ֶגעֶשעהט ַביי ֶמעְנְטְשן, ַאַודַאי ִוויל ֶיעֶדער 

ִניְשט ִדי ִטיר,  עהטזֶ ַזיין גּוט, ָאֶבער ֵקייֶנער 
ֶמען ַדאְרף וייְסט ִניְשט ִדי ֶוועג ִווי ֶמען וֵ 

 ֵגיין ָאְנצּוקּוֶמען צּום ֵאייֶבעְרְשְטן.

ל ֶווען ֶמען ֵלייְנט ִספּוֵרי אּון ְסֶפעִציעֶ 
ַצִדיִקים, ֶמען ֶהעְרט ַמֲעִשיֹות ִווי ַאזֹוי ֶעס 
ֶזעֶנען ֶגעֶווען ְגרֹויֶסע ַצִדיִקים ָוואס ֶזעֶנען 
צּוֶגעקּוֶמען צּו ְגרֹויֶסע ַמְדֵריגֹות, אּון ֶעס 
ַכאְפט ָאן ַפאר ַא ֶמעְנְטש ַאן ִהְשּתֹוְקקּות, 

יל אֹויְך ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער ַא ָרצֹון, "ִאיְך ִוו
ִאיד", אּון ֶדער ֱאֶמת ִאיז ַטאֶקע ַאז ֶיעֶדער 
ִאיד ֶקען ַזיין ֶדער ְגֶרעְסֶטער ַצִדיק, ֶדער 
ַרְמַב"ם ָזאְגט ַאז ֶיעֶדער ִאיד ֶקען ַזיין ַאזֹוי 
ְגרֹויס ִווי מֶשה ַרֵבינּו, ֶמען ֶקען צּוקּוֶמען צּו 

 ת.ִדי ְגֶרעְסֶטע ַמְדֵריגוֹ 

ָאֶבער ֶמען ֵווייְסט ִניְשט ִדי ֶוועג ִווי ַאזֹוי 
 ָאְנצּוקּוֶמען ַאִהין, ֶמען לֹויְפט פּון ֵאיין ֶרִבי'ן 
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רָׁא"ש יחֹות מֹוהַּ  שִּ
אְכן ְצֵווייְטן, צּום ְצֵווייְטן, ֶמען ְפרּוִביְרט ֵאיין ֶוועג נָ 

ֶאְפָשר  ןאּו ֶוועט ֶמען ְטֶרעְפן ִדי ְישּוָעה, ֶאְפָשר ָדא
ָאֶבער ֶווען ֶמען  ָדאְרט ֶוועט ֶמען ְטֶרעְפן ִדי ְישּוָעה

ז ֶעס ֵגייט ִניְשט, ְבַלייְבט ֶמען ְבִליְנד, ַאזֹוי ֶזעהט ַא
ִווי ִדי ֶמעְנְטְשן פּון ְסדֹום, אּון ָוואס ֶגעֶשעהט ֶווען 
ֶמען ִאיז ְבִליְנד? ְשָלאְגט ֶמען ִזיְך ַארּום ֵאייֶנער 
ִמיְטן ְצֵווייְטן, ְקִריְגט ֶמען ִזיְך ֵאייֶנער ִמיְטן ְצֵווייְטן, 

עס ִאיז ַווייל ֶמען ֵווייְסט ִניְשט ִדי אּון ָדאס ַאלֶ 
ִריְכִטיֶגע ֶוועג, ֶמען ֵווייְסט ִניְשט וואּו ִדי ִטיר ִאיז 

 צּו צּוקּוֶמען צּום ֵאייֶבעְרְשְטן.

)ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן ֶדעְרַפאר ָזאְגט ֶדער ֶרִבי 

ֶקען ַאז ִדי ִטיר ִאיז ִדי מֹויל, ִמיט ִדי מֹויל פ"ד( 
ֶיעֶדער ֶמעְנְטש צּוקּוֶמען צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶמען 
ַדאְרף ָנאר ֶעֶפעֶנען ִדי מֹויל אּון ָאְנֵהייְבן ֶרעְדן צּום 
ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶיעֶדער ֵאייֶנער אֹויף ַזיין ְשְפַראְך, ֶמען 
ֶדעְרֵצייְלט ַפאְרן ֵאייֶבעְרְשְטן ַאֶלעס ָוואס ֶמען ֵגייט 

ְך ְשֶוועִריַקייְטן, ֵסיי ְברּוֲחִניּות אּון ֵסיי ַאדּוְר 
ְבַגְשִמיּות, אּון ֶווען ַא ֶמעְנְטש טּוט ָדאס, ֶעֶפעְנט 
ִזיְך ִאים אֹויף ִדי ִטיר, אּון ֶער ֶוועְרט ָנאְנט צּום 

 ֵאייֶבעְרְשְטן.

ָאֶבער פּון ָאְנַפאְנג ִאיז ֶעס ֵזייֶער ְשֶווער, ֶווען ַא 
ֵהייְבט ָאן צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן ִפיהְלט  ֶמעְנְטש

ֶער קֹוֶדם ַאזֹוי ִווי ֶער ֶרעְדט צּו ִדי ַוואְנט ֶעס ֶזעהט 
ִאים אֹויס ִווי ֵקייֶנער ֶהעְרט ִאים ִניְשט אֹויס, אּון 
ָדאס צּוְבֶרעְכט ִאים, אּון ֶער ִפיהְלט ִניְשט ַקיין שּום 

אֹויף צּו ֶרעְדן צּום ַטַעם, אּון ֶער ֶהעְרט 
 ֵאייֶבעְרְשְטן.

ָאֶבער ֶמען ַדאְרף ֶגעֶדעְנְקן ָוואס ֶמען ָהאט ַאְלץ 
ָאְפֶגעטּוהן ִביז ֶמען ָהאט ָאְנֶגעהֹויְבן ֶרעְדן צּום 
ֵאייֶבעְרְשְטן, ִוויִפיל ֲעֵבירֹות ֶמען ָהאט שֹוין 

ְשָטאְפן ָאְפֶגעטּוהן ִביז ַדאן, ָוואס ִדי ֲעֵבירֹות ַפאְר 
ִדי ַהאְרץ אּון ִדי ֹמַח, אּון ֶעס ַמאְכט ַפאְרֶגעְסן 
פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶעס ַמאְכט ַאז ֶמען ָזאל ִפיהְלן 
ַאזֹוי ִווי ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִאיז ִניְשט ָדא, ְמֵמיָלא 
ֶווען ֶעס קּוְמט ַאַזא ֶמעְנְטש ָוואס ִאיז ִביז ֶיעְצט 

ֹוי ַווייט פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ֶער ֶגעֶווען ַאז
ֵהייְבט ְפלּוְצִליְנג ָאן צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, 
ֶוועט ֶער ִזיֶכער ִניְשט ִפיהְלן ָגאְרִניְשט ַקיין 

 ֶגעְשַמאק ִאין ֶדעם פּון ָאְנַפאְנג.

ָאֶבער ֶווען ֶמען ָהאט ֶגעדּוְלד אּון ֶמען ֶרעְדט 
צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶוועְרט ֶמען צּוִביְסֶלעְך  ַאַסאְך

ָאְפֶגעֵרייִניְגט פּון ַאֶלע ְשֶלעְכְטס, אּון ֶמען ֵהייְבט ָאן 
צּו ִפיהְלן ִדי ֶגעְשַמאק פּון ַזיין ָנאְנט צּום 
ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶמען ֵהייְבט ָאן צּו ִפיהְלן ַאז ֶדער 

ט אּוְנז אּון ֶנעְבן אּוְנז, ֶער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִאיז ָדא ִמי
 ָהאט אּוְנז ִליב, אּון ֶער ִוויל אּוְנז ְשֶטעְנִדיג ֶהעְלְפן.

 ַטֲעמּו)לד, ט( ָדאס ָזאְגט ָדִוד ַהֶמֶלְך ִאין ְּתִהִלים 
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
ֹ

ָרה  .אְכןֶוועטֶֹדערֵֹאייֶבעְרְשֶטערֶֹגעְבןַֹאֶלעֹגּוֶטעַֹזֶֹדעָמאְלט,ַֹאַסאְךֹּתו 
ְךַֹהַנַחלֵֹלילֹשב)  (ק"חֹלפ"קַֹפְרַשתֵֹעֶקבֹתשס"ּתו 

*** 
ֹ

ַהָרא ֹמו  ָֹזאְגט ְֹפַשט ַֹא ְֹשִליטָֹ"ָנאְך ֹא"ש ָֹוואסֹ, ת ִֹמְצו  ִֹדי ֶֹזעֶנען ָוואס
 ?ֶמעְנְטְשןְֹטֶרעְטןֹזֵייִֹמיטִֹדיִֹפיס

ֹ יט ֹלו  ֶֹרִבי ֶֹדער ָֹפסּוקַֹטייְטְשטִווי ֲהרַֹ)ֶֹדעם ֹמו  ֹא"ִליקּוֵטי ֵֹחֶלק ֹן ֹקס' ,ֹ(ט"ִסיָמן
יָׁה ןֹפּוןִֹשְמָחהְֹֹוהָׁ יָׁהֹ(ה"גֹס"ַבִמְדָברַֹרָבהֹפי)ִאיזַֹאָֹלשו  יבֹדּוֶֹוועְסטֹֹ-ְֹוהָׁ או 

יְֹשַטאְרקְֹפֵרייִליךְֹ ְשְמעּון,ַֹאז,ַֹזייןַֹאזו  ,ִֹפיסֶֹוועְלןֶֹהעְרןֲאִפילּוִֹדיֹֹ-ֵֹעֶקב תִּ
ֹפַֹ ַֹטאְנְצן ֶֹוועְלן ִֹפיס ִֹדי ַֹאז ְֹפֵרייִליְך י ַֹאזו  ַֹזיין ֶֹוועט ֶֹמען ַֹאז ֵֹמייְנט ארָֹדאס

ִֹשְמָחה ר , מַּ ית' הּושָׁ ְברִּ ֵֹאייֶבעְרְשֶטערֹֹ-ֱֹאֹלֶקיךָׁ ְלךָׁ ֶאת הַּ ֶֹדער ֶוועט
ְֹשִמיַרת ִֹמיט ָֹאְפֶגעִהיְטן ַֹזיין ָֹזאְלְסט ֹדּו ַֹאז ֶֹזעהן ַֹהְבִריתַֹאֵליין ִֹדיֹ, ַווייל

יֶעִריג תֹקּוֶמעןָֹנארֶֹוועןַֹאֶֹמעְנְטשִֹאיזְֹטרו  שָֹאֶבערֶֹוועןֶֹדערֶֹמעְנטְֹ,ֲֹעֵבירו 
ת  .ִאיזְֹפֵרייִליְךֶֹוועְרטֶֹערִֹניצּולֹפּוןֲֹעֵבירו 

ֹ ֶֹרִבי ֶֹדער ָֹזאְגט ֶֹדעְרַפאר ֲהרַֹ)אּון ֹמו  ֹב"ִליקּוֵטי ֵֹחֶלק ֹן ֹכ' ֹד"ִסיָמן ְצוָׁה ְגדוֹ "( ה מִּ לָׁ
יד מִּ ה תָׁ ְמחָׁ ְהיֹות ְבשִּ ְֹפֵרייִליךְֹֹ",לִּ ַֹזיין ֹצּו ִֹמְצָוה יֶסע ְֹגרו  ַֹא ִֹאיז ֶֹעס ָוואסֹ,

 .ָדאסִֹהיטָֹאפֶֹדעםֶֹמעְנְטשֹפּוןְֹשֶלעְכט
תֹוָֹ,ָֹדאסָֹזאְגטֶֹדערֵֹאייֶבעְרְשֶטער ואסֹדּוָֹזאְלְסטֶֹזעהןֹצּוָֹאְפִהיְטןִֹדיִֹמְצו 

ִֹמיט ֹצּוְטֶרעְטן ִֹפיסֶֹמעְנְטש ִֹדי ִֹשְמָחה, ֹפּון ִֹמְצָוה ִֹדי ִֹאיז ָֹדאס ַֹזייןֹ, פּון
ְֹפֵרייִליךְֹ ַֹאֶוועק, ֶֹעס ַֹמאְכן ֶֹמעְנְטְשן ָֹוואס ָֹיאֹ, ִֹדיְך ֶֹוועְסטּו ָֹאֶבער יב או 

 .סְשַטאְרְקןֹצּוַֹזייןְֹפֵרייִליְךֶֹוועְסטּוָֹהאְבןַֹאֶלעסֹגּוטְֹ
ָרהֵֹעֶקבֹא) אתַֹהּתו   '(ז 

*** 
 

ל ה טֶאל' ְונָׁשַּ ט ְמעָׁ ֶניךָׁ ְמעַּ פָׁ ֵאל מִּ ּגֹויִּם הָׁ ֶדערֹֹ,ֹוֶקיךָׁ ֶאת הַּ
ִֹיְשָרֵאל ֶֹאֶרץ ֹפּון ִים ֹגו  ִֹדי ַֹאֶוועְקֶנעֶמען ֶֹוועט ֵֹאייֶבעְרְשֶטער צּוִביְסֶלעְךֹ,

יףֵֹאייןָֹמאל,ֹצּוִביְסֶלעךְֹ  .אּוןִֹניְשטֹאו 
ַהָרא ְֹשִליטָֹ"מו  ֹ"ש ֹאּוְנז ֹקּוְמט ָֹפסּוק ֶֹדער ַֹאז ָֹזאְגט ַֹאֹא ַֹזיין ְמַרֵמז

תְֹגֵזָלה)ֶרִביָֹנָתןָֹזאְגטֹֹ.ֶגעַוואְלִדיֶגעִֹחיזּוק ת(ֹז"הֹאו"ה,ִֹליקּוֵטיֲֹהָלכו  ַֹאזַֹאֶלעָֹצרו 
ְֹבַגְשִמיּות ֵֹסיי ֹאּון ְֹברּוֲחִניּות ֵֹסיי ַֹלייְדט ֶֹמעְנְטש ַֹא ָֹוואס ַֹוויילֹ, ָֹנאר קּוֶמען

ְֹשֵלימּות ִֹוויל ֶֹמען ,ֹ ִֹוויל ֶֹמעְנְטש ֵֹאייןַֹא ִֹאין ֶֹגעָהאְלֶפעֶנער ַֹא ַֹזיין ְגַלייְך
ִֹמינּוט ֶֹגעֶשעהן, ִֹניְשט ֶֹקען ָֹדאס ִֹווי י ַֹאזו  ֹאּון ַֹצייט, ֶֹנעְמט ַֹזאְך ,ֶֹיעֶדע

יף  .ֶדעְרַפארֶֹוועְרטַֹאֶֹמעְנְטשֹצּוְבָראְכןֹאּוןֶֹערֶֹגעְבטֹאו 
,ֶֹדעםַֹאַסאְךֶֹגעדּוְלדַדאְרףֶֹערָֹהאְבןֹצּוֹֹ,ָוואסַֹאֶֹמעְנְטשִֹווילַֹבאקּוֶמען

ַֹסְבָלנּות ַֹאַסאְך ֵֹאייֶבעְרְשְטן, ֶֹדעם ֶֹבעְטן ַֹאַסאְך ֶֹמעןֹ, ֶֹוועְרט י ַֹאזו  אּון
ֶֹגעָהאְלְפן ַֹאן, ֶֹוועְרט ֶֹמען ִֹביז ַֹצייט יְך ֹאו  ֶֹנעְמט ְֹברּוֲחִניּות ֲֹאִפילּו ֹאּון

ִֹאיד ֶֹעְרִליֶכער ִֹמינּוט, ֵֹאיין ִֹאין ִֹניְשט ֵֹגייט ֶֹעס ֶֹבעְהטָֹֹאֶבער, ִֹאיד ַֹא יב או 
יף ףַֹזייןֹ,ַֹאַסאְךֶֹדעםֵֹאייֶבעְרְשְטןֹאּוןֶֹערֶֹגעְבטִֹניְשטֹאו  ֶוועטֶֹערֹצּוםֹסו 

 .ַאןֶֹעְרִליֶכערִֹאיד
ָֹפסּוק ִֹאין ְֹפַשט ִֹאיז ָֹדאס ל ה, ֶני' ְונָׁשַּ פָׁ ֵאל מִּ ּגֹויִּם הָׁ ,ֹךָׁ ֶאלֹוֶקיךָׁ ֶאת הַּ

ֹ ֶֹוועט ֵֹאייֶבעְרְשֶטער ִיםֶדער ֹגו  ִֹדי ֶֹנעֶמען ַֹאֶוועק ִֹדיֹ, ֵֹמייְנט ָֹדאס ָוואס
ַֹאַריין ְֹבֶרעְנְגן ִים ֹגו  ִֹדי ָֹוואס ת ָֹרעו  ת ִֹמדו  ֹאּון ת ַֹּתֲאוו  ט, ט ְמעָׁ ,ְֹמעַּ

ֹצּוִביְסֶלעךְֹ ֹצּוִביְסֶלעְך ִֹמינּוט, ֵֹאיין ִֹאין ִֹניְשט ֵֹגייט ֶֹעס ֶֹמעןֹ, יב ֹאו  ָאֶבער
יףֶֹוועטֶֹמעןִֹזי  .ֶכערַֹמְצִליַחַֹזייןֶגעְבטִֹניְשטֹאו 

ָרהֵֹעֶקבֹה) אתַֹהּתו   '(ז 
 



 ג
 

 ִנְגָזרִאיז ַאֶלעס 
נָ   הֶגעָוואְרן רֹאׁש ַהׁשָ

 דהמשך בדף 

רָׁא"ש יחֹות מֹוהַּ  שִּ
ִדי ַצִדיִקים ָוואס ֶזעֶנען שֹוין צּוֶגעקּוֶמען צּו ַזיין  - טֹוב ה' אּו ִּכיְר ּו

עְרְשְטן, ָזאְגן ַפאר אּוְנז: ְפרּוִביְרט אֹויס ֶוועט ִאיר ָנאְנט צּום ֵאייבֶ 
ֶזעהן ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִאיז ַא גּוֶטער, ֶער ִוויל ָנאר אּוְנֶזער גּוְטס, 
ֶער ַוואְרט אֹויף ֶיעְדן ִאיד, אּון ֶער ִוויל ִאים ָנאר ַארֹויס ֶהעְלְפן. ִאין 

ַאז ֶווען ִאיְדן ָוואְלְטן ֶגעוואּוְסט ִווי ת ה:( )ְשמוֹ ֹזַהר ַהָקדֹוש ְשֵטייט 
ֵזיי עְדן ִאיִדיש ִקיְנד, ָוואְלְטןְשַטאְרק ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ִליב יֶ 

ֶגעָלאְפן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן ִווי ַא ֶהעְרש, ַאזֹוי ִווי ֶדער ָפסּוק ָזאְגט 
 -ִשי ַתֲעֹרג ֵאֶליָך ֱאֹלִקים ִפיֵקי ַמִים ֵּכן ַנפְ ְּכַאָיל ַּתֲעֹרג ַעל אֲ )ְּתִהִלים מב, ב( 

ַאזֹוי ִווי ֶדער ֶהעְרש ֶלעְכְצט ָנאְך ַוואֶסער צּו ְשִטיְלן ַזיין דֹוְרְשט, ַאזֹוי 
ֶלעְכְצט ֶיעֶדער ִאיד צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ַאז ֶער ָזאל ֶדעְרִפיְלן ַזיין 

ָוואס ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִוויל פּון  דֹוְרְשט. אּון ָדאס ִאיז ִדי ַגאְנֶצע
אּוְנז, ַאז ִמיר ָזאְלן צּוִריק קּוֶמען צּו ִאים, אּון ֶער ֶוועט אּוְנז ֶגעְבן 

 ַאֶלע גּוֶטע ַזאְכן.
אּון ִאין ֶדעם ְזכּות ֶוועְלן ִמיר אֹויְסֶגעֵלייְזט ֶוועְרן פּוֶנעם ְשֶוועְרן 

ן אּון ַאזֹוי ָזאְגט ֶדער ַרְמַב"ם ַאז ֶווען ָגלּות, ַאזֹוי ִווי ִדי ַחַז"ל ָזאגְ 
ָמִשיַח ֶוועט קּוֶמען ֶוועט ֶיעֶדער צּוִריק קּוֶמען צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, 

ֶוועט ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה, ֶיעֶדער ֶוועט ְמַקֵים ַזיין ִדי ִמְצֹות, אּון ֶמען ֶיעֶדער 
ְפט, ֶמען ֶוועט ִפיהְלן ַאז ֶדער ֶוועט ֶלעְבן ִאיְנֵאייֶנעם ִמיט ִליְבַשא

ֵאייֶבעְרְשֶטער ִאיז ָדא, אּון ֶמען ֶוועט ֶלעְבן ִמיְטן ֵאייֶבעְרְשְטן 
 ְשֶטעְנִדיג, ִבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו ָאֵמן.

 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש ֵחֶלק י"ב ֶעֶרְך ְּתשּוָבה(
 

 

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

27 Skillman St. 
 

 

 ראש השנה שלי עולה על הכל
מיט פרייד ווילן מיר מעלדן אז מען קען ביי אונז באקומען אלע געברויכן צו 

זיין ביים הייליגן רבינ'ס ציון אין אומן אויף ראש השנה הבעל"ט אויפן 
 שענסטן און בעסטן אופן.

 

*** 

מיר האבן צוגעשטעלט דאס יאר הערליכע דירות אין "קרית ברסלב", 
אינאיינעם מיט אנשי שלומינו. אלע סעודות שבת ויום טוב ווערט 
 צוגעשטעלט אויפן בעסטן אופן, אויף אן אמעריקאנעם שטייגער.

 

 פאר די דירות פאר אינגעלייט קענט איר רופן
 ל גאנץ הי"ומו"ה יחזקאל סאמעט הי"ו און מו"ה שאו

743-454-2444 
 

 פאר די דירות פאר בחורים קענט איר רופן
 הבחור שבתי מארקוס נ"י

743-666-4027 
*** 

 

 אויך קען מען באקומען גאר ביליגע עירליין טיקעטס
 הבחור מרדכי הערצאג נ"י

340-744-0524 
*** 

 

ר נומבער, ווי אויך טרעוועל אינשורענס, און פא 718פאר סעלפאנס מיט א 
 אלע אייערע טרעוועל געברויכן.

1888-Rent-A-Cell 
*** 

 

 פאר א זיץ אין בית המדרש הגדול היכל הקודש אין אומן
 מו"ה יואל טייטלבוים הי"ו

045-463-5455 

 



 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'  ~
~~~ 

 פארגעקומען די וואך אין קעמפרית ב
 

ה משה ארי' "מיטוואך איז פארגעקומען א ברית אין קעמפ, הילד בן מועם ד
 .ו"שניטצלער הי

צו האבן א איז געווען א גרויסע פרייד ביי די בחורים צו האבן די גרויסע זכי' עס 
ברית אין קעמפ, ווען אליהו הנביא קומט און ברענגט זיכער מיט זיך אלע גוטע 

 השפעות ברוחניות ובגשמיות.
זיך  ןגענוצט די געהויבענע עת רצון, און ברית האבן די בחורים אויסבשעת'

יכער אויסגעבעטן ביים אייבערשטן יעדער איינער זיינע געברויכן, און האבן ז
 גע'פועל'ט אלע גוטע ישועות.

יבורים , ווי מען האט געהערט שיינע דאיז פארגעקומען די סעודת בריתדערנאך 
ס געברענגט די געוואלדיגע זכי' וואס מיר האבן צו ארויפונעם אבי הבן, וואס האט 

ווי מען לעבט מיטן אייבערשטן, ווי מען לעבט מיט די הייליגע  זיין אין אזא קעמפ
 פרסם פאר די גאנצע וועלט.ת פון רבי'ן, און מען איז דאס מלימודים און עצו

וואס  ,א"האט מען געהערט דברות קודש פונעם ראש ישיבה שליטדערנאך 
 , ווען א איד גייטהאט ארויסגעברענגט די געוואלדיגע מעלה פון תמימות

 

 ִנְגָזרִאיז ַאֶלעס 
נָ   הֶגעָוואְרן רֹאׁש ַהׁשָ

המשך

 

 

 הגליון הזה נתנדב לזכות
 

 הי"ו אסתר בןאשר זעליג  מו"ה
ל עליון בבני חיי ומזוני -ויה"ר שיתברך מפי א

 .בכל אשר יפנה יצליחשפע ובניקל, ורויחא ב
 

 לע"נו

 ז"ל שמשוןבן ר'  אברהם יוסףר' 
 ת.נ.צ.ב.ה.

 

 
 

 

 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 הי"ו איר גפןמשראל י מו"ה
 ישיבתינו הק'תלמיד 

 

 למזל טוב יין שמחת החתונהזצו 
 

זאל  סדער אייבערשטער זאל העלפן אז ע
זיין א קשר של קימא און א בנין עדי עד, 

 , אמן.דורות ישרים ומבורכים
 

 

 

 ברסלב קול
 

 

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

 

 אויך קען מען מיטהאלטן
 יעדע וואך דעם שיעור

 אפ-מיט א לייוו הוק

444-444-5454 

 רסלבספרי ב
 

מעלדן מיר מיט פרייד ווילן 
אז מיטן אייבערשטנ'ס 

איז דא צו באקומען הילף 
 ביי אונז אלע ספרי ברסלב

 

27 Skillman St. 
 

 743-533-3554אדער רופט 

אזוי   - "כשם שנכנס לברית" :ם האט ער געטייטשטמיט דע ןט איז ער זייער מצליח, אודעמאל ,מות מיטן אייבערשטן, אן קיין חכמותימבת 
כן יכנס לתורה ולחופה ולמעשים " ווי דאס קינד איז צוגעגאנגען צום ברית אן קיין שום חכמות, ער פארשטייט דאך סיי ווי גארנישט,

 .דינען דעם אייבערשטןזאל ער תמימות מיט  ,ןבנד ווייטער אנגיין זיין גאנצע לעזאל דאס קיאזוי  - "טובים
 אים פאלגן בתמימות, און דעמאלט וועלן מיר מצליח זיין. ןדאס דארפן מיר זיך אויך אפלערנען צו לעבן מיטן אייבערשטן, אואון 

 !הכסא של אליהו הנביא זכור לטובה ז
*** 

 זיצן אין בית המדרש הגדולי ד
 אין אומן ווערן אויספארקויפט "היכל הקודש"

 

 ,אין אומן "היכל הקודש"הגדול  מדרשן בית האי ,ווי אלע יארן וועט מען דאס יאר אויך דאווענען אינעם גיגאנטישן קלויז אין אומןזוי א
 .סמוך ונראה צום רבינ'ס ציון ,א"שליט ש"אינאיינעם מיט מוהרא

 לות ראש השנה, זוכענדיג א געשמאקע היימישע מנין, צו מיטהאלטן די תפ םרויסע עולקומען זיך צוזאם א ג צטערע יארןדי לעאין 
 

, השתפכות הנפשתפלות מיט ען די געהויבענע נדאווע
 א."ליטשש "אינאיינעם מיט מוהרא

א ווייטער דאווענען "יאר וועט דער ראש ישיבה שליטאס ד
משוררים , צוזאמען מיט א קאפעליע פארן עמוד ראש השנה

 ישיבתינו הק'. בחורי
בית המדרש פאר די טעג פון ראש קויפן א זיץ אין קען מען 

יף אוזיצן קויפן , מען 05$בלויז זיץ איז יעדע השנה, די פרייז פון 
 .548-464-8955נומער 

אויספארקויפט, וכל גרויס חלק פון די זיצן זענען שוין א 
 הקודם זכה.

 !איז גרעסער פון אלעס ,השנה ביי מירראש 
 
 



 א
 

 

 גליון היכל הקודש
 וועכענטליכע גליון ארויסגעגעבן דורך

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

 
 

 זמנים
 7:25הדלקת הנרות......................

 9:52................................מוצש"ק
 8:25....סוף זמן ק"ש....................
 שיעורים כסדרן

 ............פסחים מ"ד.בבלי.............
 ל"ב.....בבא קמא ...........ירושלמי

 פתא...............עירובין פרק ו'תוס
 
 
 
 

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

 

הְרֵאה  לָׁ ה ּוְקלָׁ כָׁ יֹום ְברָׁ ֹנִכי נֹוֵתן ִלְפֵניֶכם הַּ ִליָט"א ִאיז אָׁ , מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ
ט  ִביר ֶדעם ָפסּוק לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ , )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן רע"ב(ַמסְׁ

ן ָפסּוק  ִהִלים צה, ז( אֹויפְׁ יֹום' ִאם בְ )תְׁ עּו""'הַּ רֹויֶסע  קֹולֹו ִתְשמָׁ ַאז ֶעס ַא גְׁ
ן ׁש'ס ֶלעבְׁ טְׁ ַלל ִאין ַא ֶמענְׁ ן פּוֶנעם ,כְׁ טְׁ ַראכְׁ ִדיג ָנאר טְׁ ֶטענְׁ  ַאז ֶמען ָזאל שְׁ

ן,  ט ַזאכְׁ ן ָטאג, ֵסיי ַביי ֶגעלְׁ ִטיגְׁ טּו ָהאדַהיינְׁ ן?  סְׁ ט' צּו ֶעסְׁ ּו דאֹויף 'ַהיינְׁ
טָהא ט' ָוואס  סְׁ סְׁ ּו ַדארְׁ דאֹויף 'ַהיינְׁ טּו ַדארְׁ ד? אּון טפְׁ סְׁ ן פּון  פְׁ טְׁ ַראכְׁ ט טְׁ ִניׁשְׁ
ט ּו ֶוועדִווי  ֶטער ָהאט סְׁ ׁשְׁ ן, ַאז ֶדער ֵאייֶבערְׁ גְׁ ן ָמארְׁ יר ַהיינְׁט דִ ָהאבְׁ

ן ֶוועט ֶער  פְׁ ן.דִ ֶגעָהאלְׁ פְׁ ן אֹויךְׁ ֶהעלְׁ גְׁ  יר ָמארְׁ
ף ֶמען נָ  ן, ַדארְׁ טְׁ ׁשְׁ ֶבע ִאיז ַביים ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ן פּון אּון ִדי ֶזעלְׁ טְׁ ַראכְׁ אר טְׁ

ייְנט' ט',  ,'הַּ טּוָוואס ֶקעפּון 'ֶיעצְׁ סְׁ ן  נְׁ ט טּוהן ַא ַנַחת רּוַח ַפארְׁ ֶיעצְׁ
ן? אּון  טְׁ ׁשְׁ טּו ַדארְׁ דֵאייֶבערְׁ סְׁ ן פְׁ טְׁ ַראכְׁ ט טְׁ ן : "ִניׁשְׁ טְׁ ָוואס ָהאב ִאיךְׁ ֶנעכְׁ

ן טּוהן? גְׁ ט ַקיין ִחילּו "ֶגעטּוהן? ָוואס ֵגיי ִאיךְׁ ָמארְׁ ק ָוואס ֶעס ִאיז ֶעס ִאיז ִניׁשְׁ
ט',  רּוִבירֶגעֶווען אּון ָוואס ֶעס ֶוועט ַזיין, ֶדער ִעיָקר ִאיז 'ֶיעצְׁ ט  פְׁ צּו טּוהן ֶיעצְׁ

ט ּו ֶקעדָוואס  סְׁ לִ  .ֶקעןנְׁ ט ִזיךְׁ ַאזֹוי ִאיז ֶער ֵזייֶער ַמצְׁ ׁש ִפירְׁ טְׁ יַח ֶווען ַא ֶמענְׁ
ִמיּות. ַגׁשְׁ רּוֲחִניּות ּובְׁ  בְׁ
ַׁשט ִאי יֹום'ן ָפסּוק, ָדאס ִאיז פְׁ ֹנִכי נֹוֵתן ִלְפֵניֶכם 'הַּ , ֶדער ְרֵאה אָׁ

ן ָטאג, א ִטיגְׁ ט, ִאיךְׁ ֶגעב ִדיר ַא ַמָתָנה ֶדעם ַהיינְׁ ֶטער ָזאגְׁ ׁשְׁ ֹויב דּו ֵאייֶבערְׁ
רּו ן, דּו פְׁ גְׁ ן אּון אֹויף ָמארְׁ טְׁ ט אֹויף ֶנעכְׁ ט ִניׁשְׁ סְׁ ט ֵשֶכל דּו קּוקְׁ ט ָהאסְׁ סְׁ ִבירְׁ

ן דֶ  צּוִניצְׁ רֹויךְׁ צּו ַזיין, ֶוועט ֶעס ַזיין, אֹויסְׁ ן ָטאג ִווי ֶעס בְׁ ִטיגְׁ ה,עם ַהיינְׁ כָׁ ַא  ְברָׁ
טּופְׁ  ׁשְׁ ט ֶעס ָאפְׁ ט אֹויב דּו ֶוועסְׁ ֶקערְׁ ֶטער ָטאג, אּון ַפארְׁ ׁשְׁ טְׁ ן אֹויף ֶגעֶבענְׁ

ן ֶעֶפעס ט ֵהייבְׁ ן ֶוועל ִאיךְׁ ָאנְׁ גְׁ , ָמארְׁ ָנאךְׁ ט ִאיז ׁשֹוין ֶדערְׁ ן, 'ַהיינְׁ גְׁ , "הןּוָמארְׁ
ט'ס,  ה, ֶדעָמאלְׁ לָׁ ֶטעֶנער ָטאג.ּוְקלָׁ ָׁשאלְׁ  ֶוועט ֶעס ַזיין ַא ַפארְׁ

ט ֶעס ָאן ִמיט גּוֶטע ַז ט אֹויס ִדי ֶטעג, אּון ִפילְׁ ן, וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ִניצְׁ אכְׁ
ן אֹויף ִדי ֵלייטְׁ ן אֹויף ֵאייִביג, ֶעס ֶוועט ִאים ַבאגְׁ ַלייבְׁ ט  ָדאס ֶוועט ִאים בְׁ ֶוועלְׁ

ט.אּו  ן אֹויף ֶיעֶנע ֶוועלְׁ
ֵאה א'(  )ֹזאת ַהתֹוָרה רְׁ

*** 
 

ֹנִכי ְמ אֵ  ר ֲאֶשר אָׁ בָׁ דָׁ ל הַּ ֲעשֹות, ֹלא ֶוצַּ ת כָׁ ה ֶאְתֶכם, ֹאתֹו ִתְשְמרּו לַּ
ע ִמֶמנּו, יו ְוֹלא ִתְגרַּ לָׁ ִביר ֶדעם ָפסּו ֹתֵסף עָׁ ִליָט"א ִאיז ַמסְׁ ק מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ

ט  ַאז וֶוען ַא ִאיד ִוויל ִסיָמן ו'(  'קּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א)ִלילֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ
ף ֶער ִזיךְׁ  ן, ַדארְׁ טְׁ ׁשְׁ ׁשּוָבה טּוהן, ֶער ִוויל צּוִריק קּוֶמען צּום ֵאייֶבערְׁ  תְׁ

ן. ֵוויי ֶוועגְׁ ֶקעֶנען ִמיט צְׁ  אֹויסְׁ
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רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
 

 ~ חֹוֶדש ֶאלּול  ~
 

ֶווען ֶעס קּוְמט חֹוֶדׁש ֶאלּול ִאיז ִדי 
ִריְכִטיֶגע ַצייט ִזיְך אֹויְפִציֶוועְקן פּון ֶדעם 

אְפן ַא ִטיְפן ְׁשָלאף ָוואס ֶמען ִאיז ֶגעְׁשלָ 
ַגאְנץ ָיאר, אּון ִזיְך ָאְנֵהייְבן צּו ַבאֶרעֶכעֶנען 
וואּו ֶמען ַהאְלט אֹויף ִדי ֶוועְלט, אּון 
ְתׁשּוָבה טּוהן אּון צּוִריק קּוֶמען צּום 

 ֵאייֶבעְרְׁשְטן.
ֶמען ֶדעְרֵצייְלט פּון ַצִדיִקים ַאז ֶווען ֶמען 

ל, ֶווען ָהאט ֶגעֶבעְנְטְׁשט ֹראׁש חֹוֶדׁש ֶאלּו
ֶדער ַחָזן ָהאט ֶגעָזאְגט ִדי ֶוועְרֶטער "ֹראׁש 
חֹוֶדׁש ֶאלּול ִיְהֶיה ְביֹום.." ָהאט ֵזיי ׁשֹוין 

ט ַאַזא ִציֶטער, ְבלֹויז ָדאס ֶגעַכאפְ 
ֶדעְרַמאֶנען ַאז ֶעס קּוְמט ׁשֹוין חֹוֶדׁש ֶאלּול, 
ָדאס ִאיז ׁשֹוין ֶגעֶווען ֵזייֶער ֶבעְסֶטע מּוָסר 

ִזיְך אֹויְפִציֶוועְקן פּון ְׁשָלאף, אּון ִזיְך ֵסֶפר 
ָ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 
ֶגעֶבעְנְטְׁשט ֶדעם חֹוֶדׁש ֶאלּול, אּון ֲאִפילּו ִדי 

ט ִפיׁש ִאין ַוואֶסער ִציֶטעְרן, אּון דּו ְׁשִפיְלסְ 
ִזיְך ָ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 

ֶעס ִאיז ִאים ַאַריין ִאין ִדי ְתִמימּות ַאז 
ֵבייֶנער, אּון פּון ֶדעָמאְלט ָהאט ֶער ִזיְך 

 ֶגענּוֶמען ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן.
ֶמען ַדאְרף ֶגעֶדעְנְקן ַאז ֶעס קּוְמט ֹראׁש 
 ַהָׁשָנה ָוואס ֶדעָמאְלט ִאיז ֶדער יֹום ַהִדין, 
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רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
ט ָאְנְׁשַרייְבן ַפאר ֶיעְדן ֶמעְנְטׁש פּוְנְקְטִליְך ֶמען ֵגיי

ָוואס ֶעס ֵגייט ַפאִסיְרן ִמיט ִאים ִדי ַגאְנֶצע ָיאר, אּון 
ֶדעְרַפאר ַדאְרף ֶמען ִזיְך צּוְגֵרייְטן ִמיט תֹוָרה, ְתִפָלה 
אּון ְזכּוִתים, ַאז ֶמען ָזאל ֶוועְרן ַפאְרְׁשִריְבן ְבֵסֶפר 

 ען ָזאל ָהאְבן ַא גּוט ֶגעֶבעְנְטְׁשט ָיאר.ַהַחִיים, מֶ 

ט ֶרענְּ ט אּון ֶמען ּבְּ ֶרענְּ  ֶמען ּבְּ

ָאֶבער ֶמען ַדאְרף ַאְכטּוְנג ֶגעְבן ַאז ֶמען ָזאל ִניְׁשט 
ַזיין פּון ִדי ֶמעְנְטְׁשן פּון ֶוועם ֶרִבי ָנָתן ָהאט 
 ֶגעֶרעְדט. ֶרִבי ָנָתן ָהאט ֶגעָזאְגט: "ֶעס קּוְמט חֹוֶדׁש
ֶאלּול, ֶמען ְבֶרעְנט אּון ֶמען ְבֶרעְנט אּון ֶמען טּוט 
ָגאְרִניְׁשט" אֹויְך ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט: "ֶעס קּוְמט ִדי 
ֶאלּול ֶטעג, ֶמען ֶוועְרט ְפרּום ְפרּום ְפרּום, ִניְׁשט 
ֶמען ֶלעְרְנט אּון ִניְׁשט ֶמען ַדאֶוועְנט". ָדאס ֵמייְנט 

ּוג ַאז ֶמען ֶרעְדט פּון ֶאלּול, ַאז ֶעס ִאיז ִניְׁשט ֶגענ
ֶמען ֶרעְדט פּון ִדי ְגרֹויְסַקייט פּון ֶאלּול, ָנאר ֶמען 
ַדאְרף ֶזעהן צּו טּוהן צּו ִדי ַזאְך, ֶמען ַדאְרף ֶזעהן צּו 

יט ִמיט ֶלעְרֶנען אּון ַדאֶוועֶנען אּון יצַ  אֹויְסנּוְצן ִדי
 ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן.

ִליָט"א ֶדעְרֵצייְלט ַאז ֶער ָהאט ֶעס מֹוַהָרא"ׁש ְׁש 
ֶגעֶזעהן ִאין ִמירֹון, ֶמעְנְטְׁשן ָלאְזן ִאיֶבער ֵזייֶער 
ִמְׁשָפָחה ַפאר ַגאְנץ חֹוֶדׁש ֶאלּול, אּון ֵזיי ֶזעְצן ִזיְך 
 ַאַריין ִאין ִמירֹון אֹויְסצּוִניְצן ֶדעם ֵהייִליְגן חֹוֶדׁש. 

 

ִדי ִשיָחה פּון ֶרִבי ָהאט ֶער ָדאְרט ֶגעֶזעהן ַמָמׁש 
 ָנָתן, ֶמען ֶזעְצט ִזיְך ַאָראפ אּון ֶמען ָזאְגט ֶעְטִליֶכע 

 

יְפט ֶזעהן ֶווער ִדי ַקאִפיְטֶלעך ְתִהִלים, אּון ִאיְנְצִוויְׁשן קּוֶמען ָאן ֶמעְנְטְׁשן, ָלאְזט ֶמען ְגַלייְך ָאפ ֶדעם ְתִהִלים, אּון ֶמען לוֹ 
ִמְצָוה ֶגעְלט פּון ֵזיי, אּון ֶדעְרָנאְך ֵגייט ֶמען צּוִריק צּום ְתִהִלים, -עְהט ׁשֹוין ַאִביְסל ָׁשִליחַ ֶזעֶנען, אּון ֶמען בֶ  ְפֶרעְמֶדע ֶמעְנְטְׁשן

יְגט ִזיְך צּו ַאִביְסל ְׁשָלאְפן, ְפלּוְצִליְנג ֶוועְרט ֶמען הּוְנֶגעִריג אּון ֶמען ֵגייט זּוְכן ֶעֶפעס צּו ֶעְסן, ֶדעְרָנאְך ֶוועְרט ֶמען ִמיד אּון ֶמען ֵלי
ענּוְצט ִדי ַצייט, אּון אּון ַאזֹוי ֵגייט ַאִריֶבער ֶדער ָטאג ִמיט ָגאְרִניְׁשט. אֹויֶסער ֶעְטִליֶכע ְיִחיֵדי ְסגּוָלה ָוואס ָהאְבן ַטאֶקע אֹויְסגֶ 

 ָלה אּון ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ִדי ַגאְנֶצע חֹוֶדׁש.ֵזייֶער מֹויל ָהאט ִניְׁשט אֹויְפֶגעֶהעְרט צּו ֵגיין ִמיט תֹוָרה ּוְתפִ 
ִכיפּור, ִאיז ָדא ֶדעָמאְלט  ֶעס ֶוועְרט ֶגעְבֶרעְנְגט פּון ֵהייִליְגן ֲאִר"י ַהָקדֹוׁש ַאז ִדי ֶפעְרִציג ֶטעג פּון ֹראׁש חֹוֶדׁש ֶאלּול ִביז ָנאְך יֹום

ל, ַאזֹוי ִווי ֶווען ֶמען ֶעֶפעְנט אֹויף ֶדעם ָארֹון קֹוֶדׁש, ָוואס ֶדעָמאְלט ִאיז ַבאַקאְנט ַאז ֶעס ִאיז ַא ַאַזא ְגרֹויֶסע ֵעת ָרצֹון ִאין ִהימְ 
ְנֶצע יְך ָדא ִאין ִדי ַגאְגרֹויֶסע ֵעת ָרצֹון ָוואס ֶמען ֶקען ַאֶלעס אֹויס'פֹוֵעל'ן ְברּוֲחִניּות ּוְבַגְׁשִמיּות, ִדי ֶזעְלֶבע ֵעת ָרצֹון ִאיז אוֹ 

 ֶפעְרִציג ֶטעג.
ָגאר ְגרֹויֶסע  ֶדעְרַפאר ֶווער ֶעס ָהאט ֵשֶכל נּוְצט אֹויס ִדי ֶטעג ִמיט ַאַסאְך ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ֶוועט ֶער ִזיֶכער פֹוֵעל'ן

 ְיׁשּועֹות.

ט ָדא ֶגענּוג ַצייט  ֶעס ִאיז ִניש ְּ

ת ְמקּוָרב צּום ֶרִבי'ן אּון ֶער ָהאט ַאִביְסל ִיׁשּוב ַהַדַעת, ִאיז ִאים ִניְׁשט ֶגענּוג ִדי ַגאְנֶצע אּון ֶדער ֱאֶמת ִאיז ַאז ֶווער ֶעס ִאיז ֶבֱאמֶ 
יְׁשט ִפיֶלע ִׁשיעּוִרים ָוואס ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו ְפֶלעְגן ָהאְבן ִאין ֶדעם חֹוֶדׁש, ֶווער ֶעס ָלאְזט ִזיְך נִ  ִדיחֹוֶדׁש ֶאלּול צּו ֶקעֶנען ֶעְנִדיְגן 

י ֹזַהר, ִׁשָׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה, אּון ַנאְרן ְפרּוִביְרט ַאַרייְנצּוַכאְפן ִאין ֶדעם חֹוֶדׁש צּו ֶעְנִדיְגן ַגאְנץ ַתַנ"ְך, ַאֶלע ֶרִבי'ֵנס ְסָפִרים, ִתיקּונֵ 
ָדאס ִאיז ׁשֹוין אֹויֶסער ִדי ַאֶלע ִׁשיעּוִרים ָוואס ֶמען ָהאט ַאזֹוי אֹויְך ַאֶלע ֲהָלכֹות פּון ִדי ָיִמים נֹוָרִאים, אּון ָנאְך אּון ָנאְך, אּון 

 ׁשֹוין פּון ַא ַגאְנץ ָיאר, ִאיז ִווי ְבַלייְבט ָנאְך ִאיֶבער ֶעֶפעס ַצייט צּו ַפאְרְבֶרעְנֶגען ֶדעם חֹוֶדׁש?
ְׁשט ַאייְנֶגעִפיְרט צּו ָזאְגן "יֹום ִכיפּור ָקָטן" ֶיעְדן ֶעֶרב ֹראׁש אּון ֶדעְרַפאר ֶזעהט ֶמען ַאז ֲאִפילּו ִאין ִדי ְפֶלעֶצער וואּו ֶעס ִאיז ִני

עֶדער ִאיד ַא ִהְרהּור חֹוֶדׁש, ָזאְגט ֶמען ֶעס ָאֶבער ִאיֶבעָראל ֶעֶרב ֹראׁש חֹוֶדׁש ֶאלּול, ַווייל ֶווען ֶעס קּוְמט חֹוֶדׁש ֶאלּול ַבאקּוְמט יֶ 
 ה טּוהן אּון צּוִריק קּוֶמען צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן.ְתׁשּוָבה, ֶיעֶדער ִוויל ְתׁשּובָ 

נּו ֶאל ָהֱאִליִליםאַ  פְּ  ל ּתִ

ל ִתְפנּו ֶאל ָהֱאִליִלים" ַאז ֵאייְנָמאל ָהאט ֶמען ָנאְכֶגעָזאְגט ַפאר מֹוַהָרא"ׁש ְׁשִליָט"א ַא ַטייְטׁש ָוואס ֵאייֶנער ָהאט ֶגעַטייְטְׁשט "ַא
ן ְגרֹויֶסע ֵעֶסק פּון חֹוֶדׁש ֶאלּול, ָהאט מֹוַהָרא"ׁש ְׁשִליָט"א ֶגעָזאְגט אֹויף ֶדעם ַאז ֶמען ָטאר ָדאס ִניְׁשט ֶמען ָזאל ִניְׁשט ַמאְכן ַקיי

 ַפאְרֶבעֶסעְרן ִדי  ּוָבה אּון ִזיְךָזאְגן, ַאַזא ֵטייֶעֶרע חֹוֶדׁש ָוואס ִאיז ֵאייִביג ֶגעֶווען ָאְנֶגענּוֶמען ַביי ְכַלל ִיְשָרֵאל ַאְלץ ַא ַצייט פּון ְתׁש
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
ן ֵסיי ִווי ַאזֹוי ִזיךְׁ  ף ִוויסְׁ ן ֶווען ֶעס ֵגייט ִאים גּוטֶער ַדארְׁ טְׁ ַהאלְׁ ֶווען  ,צּו ֶדערְׁ

ן, אּון ֵסיי ִווי אַ  טְׁ ׁשְׁ ט ֶדעם ֵאייֶבערְׁ נְׁט אּון ַדאֶווענְׁט אּון ִדינְׁ זֹוי ִזיךְׁ צּו ֶער ֶלערְׁ
ךְׁ ִאין עֲ  ט דּורְׁ ט גּוט, ֶווען ֶער ַפאלְׁ ן ֶווען ֶעס ֵגייט ִאים ִניׁשְׁ טְׁ ַהאלְׁ  ֵבירֹות.ֶדערְׁ

ט ֵגיין ִאיֶבער דִ ֶווען ֶעס ֵגייט ִאי ן, ַאז ֶער ָזאל ִניׁשְׁ ף ֶער ִוויסְׁ י ם גּוט ַדארְׁ
ט  ן ָוואס ִדי תֹוָרה ָהאט ִניׁשְׁ ן צּו טּוהן ַזאכְׁ ט זּוכְׁ ָמאס, ֶער ָזאל ִניׁשְׁ

ן אֹויף ִזיךְׁ ֶמער ִוויִפיל ִדי ת ן, ַווייל אֹויב ֶער ֶוועט ַארֹויף ֵלייגְׁ ֹוָרה ֶגעֵהייסְׁ
ן.ִוויל, ֶוועט ֶער ַזיי ַלאצְׁ  ן ֶמער פּון ַזייֶנע כֹוחֹות אּון ֶעס ֶוועט פְׁ
ט:  פֹות ִבְתִפִלין, ֲחִמ ִווי ַרִׁש"י ָזאגְׁ ֵמש טֹוטָׁ יו, ְכגֹון חָׁ לָׁ ה ֹלא ֹתֵסף עָׁ שָׁ

ב ְוכּו', ן ֶמער ִוויִפיל ִדי תֹורָ  ִמיִנים ְבלּולָׁ ט צּוֵלייגְׁ ׁש ָזאל ִניׁשְׁ טְׁ ה ַא ֶמענְׁ
ן.  ָהאט ֶגעֵהייסְׁ

ךְׁ אּון ִוו ט דּורְׁ ט ַאָראפ, ֶער ַפאלְׁ , ֶווען ֶער ַפאלְׁ ט אֹויךְׁ ֶקערְׁ , יֶדער ַפארְׁ
ן צּו ט ֶווערְׁ ן אּון ִניׁשְׁ טְׁ ַהאלְׁ ן ִווי ַאזֹוי ִזיךְׁ צּו ֶדערְׁ ף ֶמען אֹויךְׁ ִוויסְׁ ן ַדארְׁ ָראכְׁ בְׁ

ן צְׁ ַגאנְׁ ן ִאינְׁ ֶגעבְׁ טְׁ  ,אּון אֹויפְׁ ׁשְׁ ִדיג צּוִריק קּוֶמען צּום ֵאייֶבערְׁ ֶטענְׁ  ן.ָנאר שְׁ
ט ֶדער ָפסּוק, פּון ֵאיין ַזייט,  יוָדאס ָזאגְׁ לָׁ ט צּו ֶמער ֹלא ֹתֵסף עָׁ , ֵלייג ִניׁשְׁ

ט ט ִניׁשְׁ ֶדעם ָגארְׁ טּו ָנאכְׁ ט, ַווייל אֹויב ָיא ֶוועסְׁ ּוהן, ִוויִפיל ִדי תֹוָרה ֵהייסְׁ
ֶדעֶרע ַזייט,  ע ִמֶמנּו,אּון פּון ִדי ַאנְׁ ט ַאָראפ,  ְוֹלא ִתְגרַּ  ילּו ֶוועןַאפִ ֶנעם ִניׁשְׁ

ט סְׁ ן, ָזאלְׁ ךְׁ ֶגעַפאלְׁ ֶווער, דּו ִביזְׁט דּורְׁ ט ַאז ֶעס ֵגייט ִדיר ׁשְׁ ט דּו ֶזעהסְׁ ּו ִניׁשְׁ
ִדיג צּו ֶטענְׁ ן אּון שְׁ טְׁ ַהאלְׁ ן, ָנאר ִזיךְׁ ֶדערְׁ ֶגעבְׁ ן ֶדעם ַאֶלעס אֹויפְׁ ִריק ֶוועגְׁ

' טּו אֹויפְׁ ס'ט ֵגייסְׁ ן, ֶדעָמאלְׁ טְׁ ׁשְׁ ן ֶוועג, ָוואס קּוֶמען צּום ֵאייֶבערְׁ ִטיגְׁ ן ִריכְׁ
ִליֶכער ִאיד ן צּו ַזיין ַאן ֱאֶמת'ֶער ֶערְׁ טְׁ ׁשְׁ ן צּום ֵאייֶבערְׁ  .ֶוועט ִדיר ִפירְׁ

ֵאה ז'(  )ֹזאת ַהתֹוָרה רְׁ
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רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
ַמֲעִשים, ֶקען ֶמען ֶעס ִניְׁשט ַאֶוועק ַמאְכן ִמיט ַא 

 ֶוועְרְטל.
ַאז ֶדער ַטייְטׁש ֵגייט ַארֹויף  טַאְנֶדעֶרע ָהאְבן ֶגעָזאגְ 

ֶדעם ָוואס ֶגעִוויֶסע ִוויְלן ַאייְנִפיְרן ַא ֵנייֶע ִמְנָהג ֹויף א
ֶמען ַמאְכט ִניְׁשט ֲחתּוָנה ִאין חֹוֶדׁש ֶאלּול, אֹויף ֶדעם ַאז 

ִאיז ֶגעָזאְגט ֶגעָוואְרן ַאז ֶמען ָזאל ִניְׁשט ַמאְכן ַקיין ֵעֶסק 
פּון חֹוֶדׁש ֶאלּול. אֹויף ֶדעם ָהאט מֹוַהָרא"ׁש ְׁשִליָט"א 
ֶגעָזאְגט ַאז ָדאס ֶקען ׁשֹוין ָיא ַזיין ֱאֶמת, ֶדער ִמְנָהג 

ט ִניְׁשט ִאין ֶעְרֶגעץ, ֶעס ִאיז ֶקעְגן ִדי ֲהָלָכה אּון ְׁשֵטיי
ְלָחן ָערּוְך, ֶעס ֶוועְרט ִניְׁשט ֶדעְרַמאְנט ִאין ַקיין  ֶקעְגן ׁשֻׁ
ׁשּום פֹוֵסק ַאז ֶמען ָזאל ִניְׁשט ֲחתּוָנה ַמאְכן חֹוֶדׁש 
ֶאלּול, ָנאר פּוְנְקט ַפאְרֶקעְרט, ֶדער חֹוֶדׁש ִאיז ְמסּוָגל 

 ֶלעס, אּון אֹויְך ַפאר ֲחתּוָנה ַמאְכן.ַפאר ַא
אּון ֶדעְרַפאר וואֹויל ִאיז ַפאר ֶדעם ֶמעְנְטׁש ָוואס 
נּוְצט אֹויס ֶדעם חֹוֶדׁש ִווי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין, ִמיט ַאַסאְך 
ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ִמיט ַאַסאְך ֶלעְרֶנען תֹוָרה, אּון 

ְזקּות אֹויף ֶדעם אֹויְך, ַווייל ִהְתחַ ֶמען ַאַווַדאי ַדאְרף 
ַאַסאְך ָ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 ַאז אֹויב 

ֶגעֶעְנִדיְגט חֹוֶדׁש ֶאלּול ֶקען ֶמען ֶעס  ֶמען ָהאט ֶעס ִניְׁשט
ָנאְך ַמְׁשִלים ַזיין ִביז ִשְמַחת תֹוָרה, אּון אֹויב ֶמען ָהאט 
ֶעס ִניְׁשט ֶגעֶעְנִדיְגט ִביז ִשְמַחת תֹוָרה ֶקען ֶמען ָנאְך 
ַמְׁשִלים ַזיין ִביז ֹזאת ֲחנּוָכה )ָוואס ִאיז ָנאְך ַא ֶהְמֵׁשְך 

ים נֹוָרִאים, ַאזֹוי ִווי ִדי ְסָפִרים ַהְקדֹוִׁשים פּון ִדי ָימִ 
ְׁשַרייְבן( ָאֶבער ֶמען ָטאר ִניְׁשט ֶוועְרן צּוְבָראְכן פּון ַקיין 

 ׁשּום ַזאְך.
ֶדער ִעיָקר ַדאְרף ֶמען ֶגעֶדעְנְקן אֹויְסצּוִניְצן ִדי ֶטעג, 

זֹוי ֶוועט ִדי ֵטייֶעֶרע ַצייט, אּון ַאָאְנְבֶרעְנֶגען אּון ִניְׁשט 
ֶמען ָהאְבן ַא גּוֶטע ֹראׁש ַהָׁשָנה, אּון אֹויב ֶדער ֹראׁש 
ַהָׁשָנה ִאיז גּוט ֶוועט קּוֶמען ַא גּוֶטע ֶגעֶבעְנְטְׁשֶטע ָיאר 

 ִפיל ִמיט ַאֶלע גּוֶטע ַזאְכן ְבַגְׁשִמיּות ּוְברּוְחִניּות.
 ל()ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ב' ְוֵחֶלק ט"ז ֶעֶרְך ֶאלּו

 

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

27 Skillman St. 
 

 

 ראש השנה שלי עולה על הכל
עלדן אז מען קען ביי אונז באקומען אלע מיט פרייד ווילן מיר מ

געברויכן צו זיין ביים הייליגן רבינ'ס ציון אין אומן אויף ראש השנה 
 הבעל"ט אויפן שענסטן און בעסטן אופן.

 

*** 

מיר האבן צוגעשטעלט דאס יאר הערליכע דירות אין "קרית ברסלב", 
ערט אינאיינעם מיט אנשי שלומינו. אלע סעודות שבת ויום טוב וו

 צוגעשטעלט אויפן בעסטן אופן, אויף אן אמעריקאנעם שטייגער.
 

 פאר די דירות פאר אינגעלייט קענט איר רופן
 מו"ה יחזקאל סאמעט הי"ו און מו"ה שאול גאנץ הי"ו

743-454-2444 
 

 פאר די דירות פאר בחורים קענט איר רופן
 הבחור שבתי מארקוס נ"י

743-666-4027 
*** 

 

 קומען גאר ביליגע עירליין טיקעטסאויך קען מען בא
 הבחור מרדכי הערצאג נ"י

340-744-0524 
*** 

 

נומבער, ווי אויך טרעוועל אינשורענס,  728פאר סעלפאנס מיט א 
 און פאר אלע אייערע טרעוועל געברויכן.

1888-Rent-A-Cell 
*** 

 

 פאר א זיץ אין בית המדרש הגדול היכל הקודש אין אומן
 045-463-5455  וים הי"ומו"ה יואל טייטלב
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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 וועט קומען
 באזוכן אין קעמפ ראש חודש אלול

 

גרויס פרייד הערשט ביי די בחורים אין ישיבה צו די בשורה 
טובה אז מוהרא"ש שליט"א וועט קומען אפשטאטן א באזוך 

 י בחורים.אין קעמפ און רעדן צו ד
און נאך שבת וועט זיך מוהרא"ש צוריק קערן פון ארץ ישראל, 

וועט מוהרא"ש שליט"א קומען אין  דינסטאג, א' דר"ח אלול,
 0044אום קעמפ צו א סעודת ראש חודש מיט די בחורים, 

 מען וועט זוכה זיין צו הערן דברות קודש.נאכמיטאג, און 
פארקומען די ליל  דעם קומענדיגע דאנערשטאג וועט ווייטער

 שישי שיעור ווי געווענליך.
 בזמן שהצדיק בעיר הוא הודה הוא זיוה הוא הדרה!

*** 

 שיינע חתונה פון תלמיד הישיבה
 

דעם מאנטאג איז פארגעקומען א שיינע חתונה פון החתן 
אינעם זאל פון קרית יואל  ומו"ה ישראל מאיר גפן הי"

 פאראדייס.
זיך  רן פון קעמפו פאאלע בחורים זענען געקומען צ

חבר, די בחורים האבן מיטצופרייען מיט די שמחה פון זייער 
 משמח געווען ביז אין די שפעטע שעה'ן. געטאנצען און

דערנאך זענען די בחורים צוריק געפארן אין קעמפ, ווייטער 
 אנצוגיין מיט די עבודת הקודש.

שבע דעם מוצאי שבת וועט פארקומען א גרויסארטיגע 
 ת לכבוד דעם חתן אין קעמפ, צוגעשטעלט דורך די ישיבה.ברכו

 שמח תשמח רעים האהובים.
*** 

 גייענדיג צום דרוק

בחורים פארן ארויס צום ציון הקדוש פון רביה"ק 
 מסאטמאר זצוק"ל לרגל יומא דהילולא

יעצט דאנערשטאג פארנאכט פארן די בחורים ארויס צום ציון 
טן אלעס גוטס צו די יארצייט הקדוש אין קרית יואל זיך אויסבע

 וואס געפאלט מארגן פרייטאג כ"ו אב.
ביינאכט וועט פארקומען די סעודת הילולא אין בית המדרש 

צוגעשטעלט דורך די קהלה, וואו  היכל הקודש אין קרית יואל
 מען וועט איבער'חזר'ן די לימודים פונעם בעל הילולא.

 תורתו מגן לנו, הוא מאירת עינינו!

ט ִזיך ן ֶמען קּומְּ יילְּ  ה 
 המשך

 הגליון הזה נתנדב לזכות 
 

 הי"ו אסתר בןאשר זעליג  מו"ה
ל עליון בבני חיי ומזוני -ויה"ר שיתברך מפי א

 .ל אשר יפנה יצליחשפע ובניקל, ובכרויחא ב
 

 לע"נו

 ז"ל שמשוןבן ר'  אברהם יוסףר' 
 ת.נ.צ.ב.ה.

 

 
 

 

 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 הי"ו ישראל מאיר גפן מו"ה
 תלמיד ישיבתינו הק'

 

 למזל טוב זיין שמחת החתונהצו 
 

ס זאל דער אייבערשטער זאל העלפן אז ע
א און א בנין עדי עד, זיין א קשר של קימ

 , אמן.דורות ישרים ומבורכים
 

 

 

 רסלבקול ב
 

 

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

 

 אויך קען מען מיטהאלטן
 יעדע וואך דעם שיעור

 אפ-מיט א לייוו הוק

444-444-5454 

 לבספרי ברס
 

מעלדן מיר מיט פרייד ווילן 
אז מיטן אייבערשטנ'ס 

איז דא צו באקומען הילף 
 ביי אונז אלע ספרי ברסלב

 

27 Skillman St. 
 

 743-533-3554אדער 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
 7:34הדלקת הנרות......................

 9:34................................מוצש"ק
 8:43....סוף זמן ק"ש....................
 שיעורים כסדרן

 ............פסחים מ"ד.בבלי.............
 ל"ב.....בבא קמא ...........ירושלמי

 פתא...............עירובין פרק ו'תוס
 
 
 
 

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

 

ֶשר ה' ֱאֹלֶקיְך נוֹ  ֶריךָׁ אַּ ל ְשעָׁ ן ְלךָׁ ְבכָׁ ן ְלךָׁ שֹוְפִטים ְושֹוְטִרים ִתתֵּ  תֵּ
ט  ִביר ֶדעם ָפסּוק לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ ִליָט"א ִאיז ַמסְׁ )ִליקּוֵטי מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ

נֹוָרהק א' ִסיָמן כ"א( מֹוֲהַר"ן ֵחלֶ  ׁש ָהאט אֹויף ַזיין ָפִנים ַא מְׁ טְׁ פּון  ַאז ֶיעֶדער ֶמענְׁ
ט, ָוואס ָדאס ֶזעֶנען ִדי  ן ִליכְׁ ן ֶלעֶכער פּוֶנעם ָקאפ, ִדי ִזיבְׁ ן, ִדי ִזיבְׁ ֵוויי אֹויגְׁ צְׁ

ן, ִדי ָנאז ֶלעֶכער ֵוויי אֹויֶערְׁ ֶדען צּום אּון ִדי מֹויל, אּון ָדאס ֶזעֶנען צּוֶגעבִ  ,צְׁ ינְׁ
ט ַזי ט, ֶווערְׁ ן ִליכְׁ ן ִדי ִזיבְׁ ׁש ִאיז זֹוֶכה צּו ֵהייִליגְׁ טְׁ ין ֹמַח ֵריין ֹמַח, אּון ֶווען ַא ֶמענְׁ

ֵריגֹות. ֶטע ַמדְׁ ֶרעסְׁ  אּון ֵהייִליג אּון ֶער ִאיז זֹוֶכה צּו ִדי גְׁ
ָנה י"ב(ִאין ֵסֶפר יְִׁציָרה  ט אָ  )ֵפֶרק ד' ִמׁשְׁ ן ִליכְׁ ן ִדי ִזיבְׁ ן ֶווערְׁ ן "ִדי ִזיבְׁ ֶגערּופְׁ נְׁ

ן  ."טֹויֶערְׁ
ט ֶדער ָפסּוק,  ֶריךָׁ אַּ ָדאס ָזאגְׁ ל ְשעָׁ ן ְלךָׁ ְבכָׁ ֶשר שֹוְפִטים ְושֹוְטִרים ִתתֵּ

ן ְלךָׁ  ִטים אֹויף ִדי ַאֶלע טֹויֶערְׁ  ה' ֱאֹלֶקיְך נֹותֵּ ן ׁשֹופְׁ ֶטעלְׁ ט ׁשְׁ סְׁ פְׁ ן פּון דּו ַדארְׁ
ט ַאז דּו ַדא ן ָטאג, ִזיךְׁ דַדיין ָקאפ, ָדאס ֵמיינְׁ ָפט'ן ֶיעדְׁ ט ִזיךְׁ ַאֵליין ִמׁשְׁ פְׁ ךְׁ רְׁ ּורְׁ

ן, ִאיךְׁ קּו טְׁ ֶגעַהאלְׁ ן אֹויסְׁ ן: "ֶזעֶנען ַמייֶנע אֹויגְׁ טְׁ ׁשְׁ ן ֵאייֶבערְׁ ן ִמיטְׁ ק ָנאר ִווי ֶרעדְׁ
ן, ִאיךְׁ ֶהער ָנאר ָוואס מֶ  טְׁ ֶגעַהאלְׁ ן אֹויסְׁ ען ֶמען ֶמעג? ֶזעֶנען ַמייֶנע אֹויֶערְׁ

ן, ָדאס ֵגייט ַארֹויף אֹויף ִדי ִמָדה פּון כַ ֶמעג? ִאיז ַמיין  טְׁ ֶגעַהאלְׁ ַעס, ָנאז אֹויסְׁ
ן, ִאיךְׁ ֶרעד ָנאר וָ  טְׁ ֶגעַהאלְׁ ט אֹויף? ִאיז ַמיין מֹויל אֹויסְׁ ואס ֶרעג ִאיךְׁ ִזיךְׁ ִניׁשְׁ

 ֶמען ֶמעג?
ן, ֵגייט ׁשֹוין אַ  טְׁ ׁשְׁ ן ֵאייֶבערְׁ ט ָדאס אֹויס ִמיטְׁ מּוֶעסְׁ ׁש ׁשְׁ טְׁ אפ פּון רָ ֶווען ַא ֶמענְׁ

ֶלעכְׁ  ט ֶגעֶׁשעהן ַקיין ׁשְׁ רּוִגים, אּון ֶעס ֶקען ִאים ׁשֹוין ִניׁשְׁ ס, טְׁ ִאים ַאֶלע ִקטְׁ
ן ַאזֹוי  ִטים( ִווי ִדי ַחַז"ל ָזאגְׁ ֵרי ׁשֹופְׁ ַמָטה אֵ )ִספְׁ ֶׁשֵיׁש ִדין לְׁ ָלה" "כְׁ ַמעְׁ ֶווען  -ין ִדין לְׁ

ן טְׁ 'ס ָדא אּונְׁ ָפט ִזיךְׁ ַאֵליינְׁ ׁש ִמׁשְׁ טְׁ ָפט'ַא ֶמענְׁ ט ִמׁשְׁ ן , ֶקען ֶמען ִאים ׁשֹוין ִניׁשְׁ
ן.  אֹויבְׁ

ן, םֶדעַפאר וואֹויל ִאיז  טְׁ ׁשְׁ ִדיג צּום ֵאייֶבערְׁ ֶטענְׁ ט שְׁ ׁש ָוואס ֶרעדְׁ טְׁ ֶוועט  ֶמענְׁ
ט! ט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועלְׁ  ִאים גּוט ַזיין אֹויף ִדי ֶוועלְׁ

ִטים א'(  )ֹזאת ַהּתֹוָרה ׁשֹופְׁ
 

*** 
 

ֶחיךָׁ תָׁ רֶ קֶ ִמ  ֶליְך ִאיש נָׁכְ ב אַּ ת עָׁ תֵּ ל לָׁ ֶליְך ֶמֶלְך  ֹלא תּוכַּ ֶשר ִשים עָׁ ִרי אַּ
ִחיךָׁ הּוא  ִביר ֶדעם ָפסּוק לֹויט ִווי דֶ  ֹלא אָׁ ִליָט"א ִאיז ַמסְׁ  ער מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ
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רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
 

ייֶבעְרְשֶטער   ~ ֶלעס ִפיְרט ֶדער אֵּ  ~אַּ
 

י ָזאְגט  יָמן ֶדער ֶרבִּ יקּוֵטי מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ב' סִּ )לִּ

יְׁשט ַפאְר י"ז(  י ַאז ֶבֱאֶמת ֶקען ֶמען נִּ ְׁשֵטיין דִּ
ילּוק פּון "ֶטַבע" אּון "ַהְׁשָגָחה", ַאֶלעס  חִּ

יְרט דָ  אְך ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער, ֶיעֶדע ַזאְך פִּ
י ֶוועְלט קּוְמט  ָוואס ֶעס ֶגעֶׁשעהט אֹויף דִּ
י ַזאְכן  ילּו דִּ פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ֲאפִּ
י ין דִּ יז אִּ וי ַא ֶטַבע, ֶעס אִּ  ָוואס ֶזעהן אֹויס וִּ
יְך ַאזֹוי  י ֶוועְלט ַאז ֶעס ָזאל זִּ ֶטַבע פּון דִּ
יְרן, ָאֶבער ֶבֱאֶמת קּוְמט ָדאס אֹויְך פּוֶנעם  פִּ
ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָהאט ַאזֹוי 
יְך  י ֶוועְלט ַאז ֶעס ָזאל זִּ ין דִּ ַאַרייְנֶגעֵלייְגט אִּ

יְרן.  ַאזֹוי פִּ
יד  יְך ַא אִּ ין ָדאס ַדאְרף זִּ ַאַריין ֶנעֶמען אִּ

יג ֶגעֶדעְנְקן ַאז ַאֶלעס  ָקאּפ, אּון ְשֶטעְנדִּ
יְרט ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער,  י ֶוועְלט פִּ אֹויף דִּ
אּון ֶדעְרַפאר ָוואס ֶמען ַדאְרף ָנאר ָהאְבן 
יְך ָנאר ֶוועְנְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן,  ַדאְרף ֶמען זִּ

יט אּון ַדאן ֶוועט ֶמען ֶגעָהאְלְפן ֶווע ְרן מִּ
 ַאֶלעס גּוְטס.

יְטן ֵאייֶבעְרְׁשְטן  ,ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֶלעְבט מִּ
ֶער ֶרעְדט ַאַסאְך צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ַדאן ֵגייט 
י ֶטַבע אּון ֶער ֶלעְבט ָנאר  ֶער ַארֹויס פּון דִּ

י ָזאְגט  וי ֶדער ֶרבִּ יט ַהְׁשָגָחה, ַאזֹוי וִּ יקּוֵטי מִּ )לִּ

יָמן ר"נ(מֹוֲהַר"ן  יז  ֵחֶלק א' סִּ י ֶטַבע אִּ ילּו דִּ ַאז ֲאפִּ
יט  ַאז ֶעס ָזאל ֶעֶּפעס ֶגעֶׁשעהן, ָאֶבער מִּ

ָלה ֶקען ֶמען ֶעס  טֹויְׁשן, אּון ֶדעְרַפאר ְתפִּ
ַאַסאְך ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן  ֶעס ֶבעְהט ֶווער

ים, ֶער ֶזעהט  יסִּ ֶקען ֶזעהן ַמָמׁש ָאֶפעֶנע נִּ
ֶער ֶבעְהט ֶדעם  ַאַסאְך ָמאל ֶווען

יט  ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאז ֶער ֶוועְרט ֶגעָהאְלְפן מִּ
ֶדֶרְך ַהֶטַבע,  ים ְלַמְעָלה מִּ יסִּ ָגאר ְגרֹויֶסע נִּ
יֶנעם  אּון ָדאס ְבָלאְזט ַאַריין ַא ָהאֶפענּוְנג אִּ

יְׁשט ֶוועְרן צּוְבָראְכן  ֶמעְנְטׁש, ַאז ֶער ָזאל נִּ
יַקייְטן אִּ פּון ַזייֶנע  ין ֶלעְבן, ַווייל ֶווען ְׁשֶווערִּ

יְרטַא   ֶמעְנְטׁש ֵמייְנט ַאז ַאֶלעס פִּ
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רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
יְך ַאֵליין ְבֶדֶרְך ַהֶטַבע, ֶוועְרט ֶער צּוְבָראְכן  יְך פּון זִּ זִּ
יְׁשט גּוט, ָאֶבער ֶווען ֶמען ֶלעְבט  ים נִּ ֶווען ֶעס ֵגייט אִּ

יט ַא ְקָלאֶרע ֱאמּוָנה יֶכע ֶלעְבן. ,מִּ  ָהאט ֶמען ַא ְפֵריילִּ

ֵלייֶדער? ג אֹויף ִדי קְּ טּונְּ ט ַאכְּ  ֶווער ֶגעּבְּ

ין  יְטׁשּוב ָהאְבן ֶגעוואֹויְנט י דִּ אִּ ְׁשָטאט ַבאְרדִּ
ים, ֵזיי ֶזעֶנען ֶגעֶווען  ידִּ ַאַסאְך ְבֶרְסַלב'ֶע ֲחסִּ
י"ַע, ֶער י ַנְחָמן זִּ י ַאְבָרָהם ֶבן ֶרבִּ ים פּון ֶרבִּ ידִּ  ַתְלמִּ
יְדן  י אִּ ְפֶלעְגט ַאַסאְך ָדאְרט קּוֶמען אּון ְמַחֵזק ַזיין דִּ
יז אֹויְך  י ֲחבּוָרה אִּ ויְׁשן דִּ ין ֲעבֹוַדת ה', אּון ְצוִּ אִּ
יְדן, ְׁשַנייֶדעְרס אּון  ֶגעֶווען ָגאר ָּפׁשּוֶטע אִּ
ׁשּוְסֶטעְרס, ָאֶבער ֶער ָהאט ֵזיי ַאזֹוי ֶגעְׁשַטאְרְקט 

יְטן אּון ְמַחֵזק ֶגעֶווען,  ַאז ֵזיי ָהאְבן ֶגעֶלעְבט מִּ
ֵאייֶבעְרְׁשְטן ֵזייֶער ְׁשַטאְרק, ַאז ֵזיי ָהאְבן ַמָמׁש 
ים ְלַמְעָלה  יסִּ ים, ַמָמׁש נִּ ֶגעֶזעהן אֹותֹות ּומֹוְפתִּ

ֶדֶרְך ַהֶטַבע.  מִּ
י ַיֲעֹקב, ֶמען  ֵאייֶנער פּון ֵזיי ָהאט ֶגעֵהייְסן ֶרבִּ

י ַיֲעקֹ  ים ֶגערּוְפן ֶרבִּ יְטׁשּוֶבער, ָאֶדער ָהאט אִּ ב ַבאְרדִּ
יז  יב ַזיין ַפאְך ָוואס ֶער אִּ י ַיֲעֹקב ְׁשַנייֶדער, צּולִּ ֶרבִּ
יז ֶגעֶווען ֵזייֶער ַא ָּפׁשּוֶטער  ֶגעֶווען ַא ְׁשַנייֶדער, ֶער אִּ
יז ְמקּוָרב ֶגעָוואְרן צּו ַאְנֵׁשי  יד, ָאֶבער ֶווען ֶער אִּ אִּ

יז ֶער ֶגעָוואְרן  ידּוׁש, אּון ְׁשלֹוֵמינּו אִּ ַא ְגרֹויֶסער חִּ
יְטן ֵאייֶבעְרְׁשְטן.  ֶער ָהאט ֵזייֶער ְׁשַטאְרק ֶגעֶלעְבט מִּ
יֶבער יְך ַארִּ ין ַזייֶנע ֶעְלֶטעֶרע ָיאְרן ָהאט ֶער זִּ  אִּ

ְשָרֵאל, ָדאְרט אֹויְסצּוֶלעְבן ַזייֶנע  ןיגְ עצוֹ גֶ  אֹויף ֶאֶרץ יִּ
ין ְׁש   ָטאט ָיאְרן, פּון ָאְנַפאְנג ָהאט ֶער ֶגעוואֹויְנט אִּ

 

יְפן צּום ּפָ ָיפֹו  י ׁשִּ יְך ָוואס ָדאְרט קּוֶמען ָאן דִּ ין ַים ֶיעְדן ַפאְרָטאְגס, ָאֶבער ָדאְרט ְפֶלעְגן זִּ יְך טֹוְבְל'ן אִּ אְרט, אּון ֶער ְפֶלעְגט זִּ
יז ֵזיי ים, ֵזיי ְפֶלעְגן ַגָנב'ֶעֶנען ָוואס ֶעס אִּ י ַהאְנט, אּון ֵזיי ְפֶלעְגן אֹויְך  ְדֵרייֶען ַאַסאְך ַאַראֶבעְרס ְגרֹויֶסע ַגָנבִּ ֶגעקּוֶמען אּוְנֶטער דִּ

ין ַים. יְך ֶגעָבאְדן אִּ י ָוואס ָהאְבן זִּ י ֶוועׁש פּון דִּ  ַאַסאְך ַגָנב'ֶעֶנען דִּ
יְׁשט ֶגע ין ַים, אּון ֶער ָהאט נִּ יְך טֹוְבְל'ן ַפאְרָטאְגס אִּ י ַיֲעֹקב ָהאט ֶגעָוואְלט זִּ וי ֶרבִּ ָוואְלט ַאז ֶמען ָזאל ַגָנב'ֶעֶנען ָאֶבער ַאזֹוי וִּ

יְׁשט ַגָנב'ֶעֶנען ַזייֶנע ֶוו עׁש, אּון ֶדער ַזייֶנע ְקֵלייֶדער, ָהאט ֶער ֶיעֶדעס ָמאל ֶגעֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאז ֵקייֶנער ָזאל נִּ
יז ֶיעְדן ָטאג ֶגעקּוֶמען ַא הּוְנט  יז ֶגעְׁשַטאֶנען ַביי ַזייֶנע ֶוועׁש אּון ַאְכטּוְנג ֶגעֶגעְבן ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָהאט ֶגעָהאְלְפן ַאז ֶעס אִּ ָוואס אִּ

יְׁשט ַגָנב'ֶעֶנען.  ַאז ֵקייֶנער ָזאל ֶעס נִּ
יְׁשט ּפַ  ים ָגאְרנִּ יז צּוֶגעוואֹויְנט צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ֶקען אִּ יְרן ַקיין ֶזעהט ֶמען פּון ֶדעם ַאז ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש אִּ אסִּ

יְרן. עםנֶ פּוְׁשֶלעְכְטס, ַווייל ֶער ֶבעְהט ַאֶלעס  יְׁשט ַּפאסִּ ים ָגאְרנִּ י ֶטַבע ַאז ֶעס ָזאל אִּ יֶבער דִּ לֹות ְדֵרייֶען אִּ י ְתפִּ  ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון דִּ

עט... ּבֶ ן צּו ִדי ַארְּ  ֵזיי ָפארְּ

יְטׁשּוב זֶ  ין ַבאְרדִּ ים אִּ ידִּ י ְבֶרְסַלב'ֶע ֲחסִּ י ֲחבּוָרה פּון דִּ ילּו דִּ יְכַקייט, ֲאפִּ ימּות אּון ֶעְרלִּ יט ֵזייֶער ְגרֹויס ְתמִּ עֶנען ֶגעֶווען ַבאַקאְנט מִּ
יְטן ֵאייֶבעְרְׁשְטן אּון ַאַסאְך ֶגעֶרעְדט צּום  יְדן, ָהאְבן ֵזיי ָאֶבער ֶגעֶלעְבט מִּ ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ַאזֹוי ָהאְבן ֵזיי ֶזעֶנען ֶגעֶווען ָּפׁשּוֶטע אִּ

ים. ֵזיי  ֶגעֶזעהן ַמָמׁש אֹותֹות ּומֹוְפתִּ
יְטׁשּוב, אּון עֶ  ין ְׁשָטאט ַבאְרדִּ יז ֶגעֶווען חֹוֶדׁש ֶאלּול ָדאְרט אִּ יד ָוואס אִּ ר ָהאט ֶגעָוואְלט ֶעס ָהאט ֶדעְרֵצייְלט ַא ְבֶרְסַלב'ֶער אִּ

י ְגרֹויְסקַ  יֶבער דִּ י ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו פּון ָדאְרט אִּ ין אּוַמן אֹויף ֹראׁש ַהָׁשָנה, ַאז ְמעֹוֵרר ַזיין דִּ יּון אִּ יְנ'ס צִּ יְגן ֶרבִּ ייט פּון ָפאְרן צּום ֵהיילִּ
יְטׁשּוב ַקיין אּוַמן אֹויף ֹראׁש ַהָׁשָנה, ָאֶבער י ַבאן פּון ַבאְרדִּ יט דִּ ים צּו ָפאְרן מִּ יט אִּ יְטקּוֶמען מִּ יְמַקייט  ֵזיי ָזאְלן מִּ י ָארִּ וי דִּ ַאזֹוי וִּ

יז ֶגעֶווע י ַבאן צּו ָפאְרן אֹויף אּוַמן.אִּ יְׁשט ֶגעַהאט ַקיין ֶגעְלט צּו ָצאְלן ַפאר דִּ  ן ֵזייֶער ְגרֹויס ָדאְרט, ָהאְבן ֵזיי נִּ
יּון אֹויף יְנ'ס צִּ י ְגרֹויְסַקייט פּון ָפאְרן צּום ֶרבִּ יֶבער דִּ ָנה, אּון ֵזיי ֹראׁש ַהׁשָ  ָהאְבן ֶמען ֶגעְׁשמּוֶעְסט ָדאְרט ַביי ָׁשלׁש ְסעּודֹות אִּ

יז גֶ  וי ֶעס אִּ יז ֵזיי ֵבייֶגעַפאְלן ַאז ַאזֹוי וִּ וי ַאזֹוי ֵזיי ֶקעֶנען ָפאְרן אֹויף אּוַמן, אִּ י ֶגעֶזעץ ַאז ָהאְבן ֶגעְטַראְכט ֵעצֹות וִּ עֶווען ָדאְרט דִּ
י ּפְ  י ַאְרֶבעט ַדאְרף ֶער ָצאהְלן ָנאר ַהאְלב דִּ י ַבאן, ֶוועְלן ֵזיי ֵגיין צּו ֶדעם ֶווען ַאן ַאְרֶבעֶטער ָפאְרט צּו דִּ ַבאַאְמֶטער ֵרייז ַפאר דִּ

יז ָדא ַא ְגרֹויֶסער אּוְנֶטעְרֶנע ין אּוַמן אִּ ים ָזאְגן ַאז אִּ י ַבאֶנען אּון ֵזיי ֶוועְלן אִּ יז ֶגעְׁשֶטעְלט אֹויף דִּ ֶמער ָוואס בֹויֶעט ָוואס אִּ
ים אּון ֵזיי ָפאְרן ַאְרֶבעְטן ַפאר ֶיענֶ  ְנָינִּ  עם, אּון ַאזֹוי ֶוועְלן ֵזיי ֶקעֶנען ָפאְרן ַפאר ַהאְלב ְּפֵרייז.ְגרֹויֶסע בִּ

י ָהאט ֶגעָזאגְ  י, ַווייל ֶדער ֶרבִּ יז ֶדער ֶרבִּ ין אּוַמן? ָדאס אִּ ים אִּ ְנָינִּ י ְגרֹויֶסע בִּ יז ֶדער ָוואס בֹויֶעט דִּ יָמן רצ"ג( ט ֶווער אִּ  )ַחֵיי מֹוֲהַר"ן סִּ
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ט  ׁש ָהאט ִאין ִזיךְׁ ַא ַאז ֶיעֶדער ֶמענְׁ )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן א' ִסיָמן נ"ו( ֶרִבי ָזאגְׁ טְׁ
ל  ִטיקְׁ ל ֶקעִניג, ֵאייֶנער ֶמערׁשְׁ ִטיקְׁ ׁש ִאיז ַא ׁשְׁ טְׁ כּות, ֶיעֶדער ֶמענְׁ אּון  ַמלְׁ

ֵהיים אֹויף ַזיין  .ֵאייֶנער ֵווייִניֶגער ֶדערְׁ ֵאייֶנער ִאיז ַא ֶקעִניג ַביי ִזיךְׁ ִאינְׁ
טְׁ  ָפָחה, ֵאייֶנער ִאיז ַא ֶקעִניג אֹויף ַזייֶנע ֶמענְׁ , ֵאייֶנער ִאיז אַ ִמׁשְׁ ן ַארּום ִזיךְׁ  ׁשְׁ

ט ַאז ֶער ִאיז ַבַעל ַהַבִית אֹוי ן, ָדאס ֵמיינְׁ ׁשְׁ טְׁ ף זֵיי, זֵיי ֶקעִניג אֹויף ֶמער ֶמענְׁ
ן. גְׁ ן ִאים ָפאלְׁ פְׁ  ַדארְׁ

ן ֶוועקְׁ ַרייךְׁ ָנאר אֹויף גּוֶטע צְׁ ן ִדי ֶקעִניגְׁ ף ֶזעהן צּו ִניצְׁ ט צּו  ,אּון ֶמען ַדארְׁ ִניׁשְׁ
ַחֵזק ַזיין אּון ן, ָנאר זֵיי צּו מְׁ ׁשְׁ טְׁ ַּתם ַאזֹוי אֹויף ִדי ֶמענְׁ ן סְׁ ִטיגְׁ ן,  ֶגעֶוועלְׁ קְׁ ַטארְׁ ׁשְׁ

ן. טְׁ ׁשְׁ ט צּום ֵאייֶבערְׁ ן ָנאנְׁ גְׁ ֶרענְׁ  אּון ֵזיי בְׁ
ַׁשט ִאין ָפסּוק,  ֶליְך ֶמֶלךְ וֹ שָדאס ִאיז פְׁ ִשים עָׁ ן ִדי ם תָׁ ט ִניצְׁ סְׁ , דּו ָזאלְׁ

כ ר ה' ֱאֹלֶקיְך בוֹ ּות ָנאר, ַמלְׁ ֶשר ִיְבחַּ ֶנען ַפאאַּ ֶלערְׁ ט אֹויסְׁ סְׁ ר , ַאז דּו ָזאלְׁ
טדַ  ן ַאז ֶעס ִאיז ָדא ַא ַבאֶׁשעֶפער אֹויף ֶדער ֶוועלְׁ ׁשְׁ טְׁ אּון ֶמען ֶקען  ,ייֶנע ֶמענְׁ

ִדיג ֵגיין צּו ִאים ֶטענְׁ ֶליךְ רֶ קֶ ִמ אּון ֶדער ִעיָקר ִאיז,  .שְׁ ִשים עָׁ ֶחיךָׁ תָׁ  ב אַּ
ִליכְׁ ֶלךְ מֶ  ט, ִמיט ַא ִליבְׁ ַׁשאפְׁ רּוֶדערְׁ ט ַזיין ַא ֶקעִניג ִמיט בְׁ פְׁ ֵקייט, , דּו ַדארְׁ

ן ָוואס ֶזעֶנען ַארּום ִדיר, ׁשְׁ טְׁ ן ִדי ֶמענְׁ קְׁ ַטארְׁ ן אּון ׁשְׁ ֵרייִליךְׁ ַמאכְׁ ֹלא  צּו פְׁ
ִחיךָׁ הּוא ֶשר ֹלא אָׁ ֶליְך ִאיש נְָׁכִרי אַּ ת עָׁ תֵּ ל לָׁ ט ַזייתּוכַּ ן ַא , ֶמען ֶקען ִניׁשְׁ

ֶדער, ָאן ַרֲחָמנּות. בֶקעִניג, אֹוי ֶרעמְׁ ט ִזיךְׁ אֹויף ִווי ַא פְׁ  ֶמען ִפירְׁ
ַחֵזק ַזי םֶדעַפאר וואֹויל ִאיז  כּות צּו מְׁ ט אֹויס ַזיין ַמלְׁ ׁש ָוואס ִניצְׁ טְׁ ין ֶמענְׁ

ֶנענְׁ  ן אּון זֵיי ֶדערְׁ ן.ִאידְׁ טְׁ ׁשְׁ ן צּום ֵאייֶבערְׁ  ֶטערְׁ
ִטים ה'(  )ֹזאת ַהּתֹוָרה ׁשֹופְׁ

 

 

 



 ג
 

ער ִדי טֶמען ָלאזְּ  רֹויֶען ִאיּבֶ  ?פְּ

 דף דהמשך ב

א" רָׁ  שִשיחֹות מֹוהַּ
 

 

י ְׁשֵטייֶנער אּון  יר ַדאְרְפט ָנאר ֶגעְבן דִּ יר צּו ְטַראְכְטן? אִּ "ָוואס ָהאט אִּ
ים", קּוְמט  ְנָינִּ יֶכע ֵׁשייֶנע בִּ יְך ֶוועל בֹויֶען פּון ֶדעם ֶהעְרלִּ ֵליים, אּון אִּ
י'ן, אּון ֶדעְרַפאר ֶקעֶנען ֵזיי ַבאקּוֶמען ַא  אֹויס ַאז ֵזיי ַאְרֶבעְטן ַפאְרן ֶרבִּ

יֶקעט אֹויְפן ַבאן ַפאר ַהאְלב ְּפֵרייז.  טִּ
אּון ַאזֹוי ָהאְבן ֵזיי ֶגעטּוהן, ְגַלייְך ָנאְך ַׁשָבת ֶזעֶנען ֵזיי צּוֶגעַגאְנֶגען 
ים ֶגעָזאְגט ַאז ֵזיי ַדאְרְפן ָפאְרן  י ַבאן, אּון אִּ צּו ֶדעם ַבאַאְמֶטער פּון דִּ

ין אּו ים אִּ ְנָינִּ י בֹויֶען ְגרֹויֶסע בִּ ַמן, אּון ֶיעֶנער ָהאט ֵזיי ֵתיֶכף ֶגעֶגעְבן דִּ
יֶקעטס ַפאר ַהאְלב ְּפֵרייז...  טִּ

יְׁשט ֶזעהן  יד ֶגעָזאְגט ָנאְכֶדעם, ַאז ֶווען ֶער ָזאל ָדאס נִּ ָהאט ֶדער אִּ
יט  יְׁשט ֶגעֶקעְנט ְגֵלייְבן, ַאז מִּ י ֵאייֶגעֶנע אֹויְגן ָוואְלט ֶער ֶעס נִּ יט דִּ מִּ

ימּות ָהאְבן ֵזיי ָאְּפֶגעַמאְכט ַביי ָׁשלׁש ְסעּודֹות ַאז ַאזֹוי ֵזייֶער ְגרוֹ  יס ְתמִּ
י בֹויֶעט פּון ֶדעם ְגרֹויֶסע  י'ן, אּון ֶדער ֶרבִּ וי ֵזיי ַאְרֶבעְטן ַפאְרן ֶרבִּ וִּ
יֶקעטס ַפאר ַהאְלב ְּפֵרייז, אּון ֵזיי  י טִּ ים, ַדאְרְפן ֵזיי ַבאקּוֶמען דִּ ְנָינִּ בִּ

יְׁשט ֶגעֶקעְנט ַפאְרְׁשֵטיין ַאְנֶדעְרׁש...ָהאְבן גָ   אְרנִּ
ימּות אּון ֵזיי ָהאְבן  יְך ְתמִּ ין זִּ אּון ַטאֶקע ַווייל ֵזיי ָהאְבן ֶגעַהאט אִּ
ים חּוץ ַלֶדֶרְך  יסִּ יְטן ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ָהאְבן ֵזיי ַטאֶקע ֶגעֶזעהן נִּ ֶגעֶלעְבט מִּ

 ַהֶטַבע.
יז ֶדעם ָוואס ֵווייסְ  יז ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער, אּון  סט ַאז ַאֶלעוואֹויל אִּ אִּ

יז אֹויְך אּוְנֶטער ֶגעָוואְרְפן אּוְנֶטעְרן ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ַדאן ֶוועט  י ֶטַבע אִּ דִּ
יג  ים ְשֶטעְנדִּ וי ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶוועט אִּ י אֹויְגן וִּ יט דִּ ֶער ֶזעהן מִּ

ֶדֶרְך ַהֶטַבע.  ֶהעְלְפן ְלַמְעָלה מִּ
יחוֹ   ת מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק י' ֶעֶרְך ֶטַבע()שִּ

 
 מוסדות היכל הקודש ברסלב 

 בנשיאות כ"ק מרן מוהרא"ש שליט"א
27 Skillman St. 

 

 

 ראש השנה שלי עולה על הכל
מיט פרייד ווילן מיר מעלדן אז מען קען ביי אונז באקומען אלע געברויכן צו זיין ביים 

 פן.הייליגן רבינ'ס ציון אין אומן אויף ראש השנה הבעל"ט אויפן שענסטן און בעסטן או
 

*** 

מיר האבן צוגעשטעלט דאס יאר הערליכע דירות אין "קרית ברסלב", אינאיינעם 
מיט אנשי שלומינו. אלע סעודות שבת ויום טוב ווערט צוגעשטעלט אויפן בעסטן 

 אופן, אויף אן אמעריקאנעם שטייגער.
 

 

 פאר די דירות פאר אינגעלייט קענט איר רופן
 שאול גאנץ הי"ו מו"ה יחזקאל סאמעט הי"ו און מו"ה

743-454-2444 
 

 פאר די דירות פאר בחורים קענט איר רופן
 הבחור שבתי מארקוס נ"י

743-666-4027 
*** 

 

 אויך קען מען באקומען גאר ביליגע עירליין טיקעטס
 הבחור מרדכי הערצאג נ"י

340-744-0524 
*** 

 

 ווי אויך טרעוועל אינשורענס,נומבער,  738פאר סעלפאנס מיט א 
 ן פאר אלע אייערע טרעוועל געברויכן.או

1888-Rent-A-Cell 
*** 

 045-463-5455  - פאר א זיץ אין בית המדרש הגדול היכל הקודש אין אומן
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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
~~~ 

 ראש חודש פאר א סעודת  ין קעמפערשיינט אמוהרא"ש שליט"א 
 

גאר גרויס איז געווען די שמחה ביי די בחורים אין ישיבה און ביי אלע תושבי המחנה 
כ"ק מוהרא"ש שליט"א וואס האט זיין צו האבן די געוואלדיגע זכי' צו מקבל פנים 

 אפגעשטאט א באזוך אין קעמפ פאר א סעודת ראש חודש.
עהויבן די הכנות צום מעמד, ווען מען האט שוין פארגאנגענע וואך האט זיך אנג

אויסגעברייטערט דעם בית המדרש אין קעמפ אז עס זאל קענען אקאמעדירן דעם ריזן 
פון איבעראל מיטהאלטן די סעודה צו פארן קומען געערווארטעט ווי  יזאציבור וואס 

 און הערן דברות קודש פון מוהרא"ש שליט"א.
המדרש א נייעם אויסזעהן, און מען בית  די צוגעבויעטע פליגל האט געגעבן פארן

האט שוין אויך אין דעם געלעגנהייט איבער געפארבט די שוהל, אז עס זאל זיין הערליך 
 פריש, לרגל די גרויסע געלעגנהייט.

די סעודה איז געווען פאררופן אויף דינסטאג נאכמיטאג. נאך אינמיטן טאג האט מען 
פנים פאר מוהרא"ש שליט"א, די בחורים  אנגעהויבן מיט די הכנות צום גרויסן קבלת

האבן זיך אויסגעשטעלט אויף א מייסטערהאפטיגן אופן, צו מקבל פנים זיין מוהרא"ש, 
אנגעטוהן ן א באזונדערע ווינקל זענען געשטאנען די טייערע קינדערלעך די תשב"ר יא

 ן גאסט.אינאיינעם מיט זייערע מלמדים צו אויפנעמען דעם גרויסמיט ווייסע העמדער 
מוהרא"ש שליט"א איז אנגעקומען בערך אום פינף אזייגער נאכמיטאג, מען האט 
געדאווענט מנחה, און דערנאך האט מען זיך געוואשן צו א סעודת ראש חודש, במשך 
די סעודה האט מען געזינגען אינאיינעם ווארימע התרגשות'דיגע ניגונים, און דערנאך 

 דברות קודש פון מוהרא"ש שליט"א. האט מען געהאט די זכי' צו הערן
מוהרא"ש האט ארום גערעדט פון די גרויסקייט פון די יעצטיגע טעג, און ווי א בחור 
קען אויסנוצן די גרויסע טעג צו שטייגן גאר שטארק, און זיך אויסבעטן ביים 

איז דא אזא שטארקע עת רצון,  וען עסואייבערשטן אלעס וואס ער וויל אין די טעג 
דער רבי זאגט אז חודש אלול איז מסוגל פאר שידוכים, איז יעצט די  ויט ווילובפרט 

 צייט וואס יעדער בחור קען פועל'ן א שידוך.
א"ש גערעדט פון די גרויסקייט פון פארן אויף אומן צום הייליגן האט מוהרדערנאך 

 רבי'ן, וואו מען קען זיך אויס'פועל'ן א גוט געבענטשט יאר.
שליט"א גע'חזר'ט מיט די בחורים די נוסח פון ראש השנה, צום סוף האט מוהרא"ש 

אזוי ווי די לעצטע יארן דאווענט דער ראש ישיבה שליט"א פארן עמוד ביי מוהרא"ש 
 מיט א גרופע משוררים, בחורים פון ישיבה. ם, אינאיינעאין בית המדרש אין אומן

אר מוהרא"ש, און נאכן בענטשן זענען אלע בחורים דורך געגאנגען צו געבן שלום פ
מוהרא"ש האט זיך אינטערעסירט אויף יעדן בחור וואו ער האלט, און מחזק געווען די 

 בחורים אז זיי וועלן אלע געהאלפן ווערן מיט וואס זיי דארפן.
דערנאך האט מען געדאווענט מעריב, און מען האט ארויס באגלייט מוהרא"ש 

 ו.שליט"א, וואס האט זיך אומגעקערט למעון קדש
די געהויבענע התרגשות'דיגע געפיהלן פון דעם מעמד וועלן נאך בלייבן איינגעקריצט 

 ביי יעדן פאר א לאנגע צייט.
 !עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו

 

 הגליון הזה נתנדב לזכות
 

 הי"ו אסתר בןאשר זעליג  מו"ה
ל עליון בבני חיי ומזוני -ויה"ר שיתברך מפי א

 .שפע ובניקל, ובכל אשר יפנה יצליחרויחא ב
 

 לע"נו

 ז"ל שמשוןבן ר'  אברהם יוסףר' 
 ת.נ.צ.ב.ה.

 

 
 

 

 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 א הארציגע מזל טוב פארמיר וואונטשן 
 

 הי"ו יחזקאל ראזענבערג החתן
 תלמיד ישיבתינו הק'

 

 למזל טובוואס איז א חתן געווארן 
 

ס זאל דער אייבערשטער זאל העלפן אז ע
זיין א קשר של קימא און א בנין עדי עד, 

 , אמן.דורות ישרים ומבורכים
 

 

 

 טֶמען ָלאזְּ 
ער ִדי רֹויֶען ִאיּבֶ  ?פְּ
 המשך

 

 קול ברסלב
 

 

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

 

 אויך קען מען מיטהאלטן
 יעדע וואך דעם שיעור

 אפ-הוקמיט א לייוו 

444-444-5454 

 ספרי ברסלב
 

מעלדן מיר מיט פרייד ווילן 
אז מיטן אייבערשטנ'ס 

איז דא צו באקומען הילף 
 ביי אונז אלע ספרי ברסלב

 

27 Skillman St. 
 

 743-533-3554אדער רופט 



 א
 

 

 גליון היכל הקודש
 וועכענטליכע גליון ארויסגעגעבן דורך

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

 
 

 זמנים
 7:34הדלקת הנרות......................

 9:03................................מוצש"ק
 8:58....סוף זמן ק"ש....................
 שיעורים כסדרן

 ח"נ............פסחים .בבלי.............
 ב'מציעא .....בבא ..........ירושלמי

 'בפרק  תעניתפתא...............תוס
 
 
 
 

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

 

נֹו הכ   ל ֹאְיֶביךָׁ ּוְנתָׁ ה עַּ מָׁ ְלחָׁ מ  יתָׁ ש  ֱאֹלֶקיךָׁ ְביֶָׁדךָׁ ְושָׁ ' י ֵתֵצא לַּ , ְביוֹ ב 
ִליטָ ׁש "מֹוַהָרא ט "ׁשְׁ גְׁ ֶרענְׁ ִביר ֶדעם ָפסּוק לֹויט ִווי ֶרִבי ָנָתן בְׁ ִליקּוֵטי )א ִאיז ַמסְׁ

ט ֶדעם ֶרִבי( י"ִסיָמן ק' ן ֵחֶלק ב"מֹוֲהרַ  ֶרעגְׁ ֶבעט: "ן'ַאז ֵאייֶנער ָהאט ֶגעפְׁ  ִווי ַאזֹוי ַארְׁ
ִחיָרה ט?" ִדי בְׁ ֶבעט ֵזייֶער: "ָהאט ִאים ֶדער ֶרִבי ֶגעָזאגְׁ ַאז דּו , ָפׁשּוט ֶעס ַארְׁ

טּו ט טּוסְׁ סְׁ ט, ִווילְׁ טּו ִניׁשְׁ ט טּוסְׁ ט ִניׁשְׁ סְׁ ט ֶרִבי ָנָתן ַאז " אּון אֹויב דּו ִווילְׁ ָזאגְׁ
ן ִטיֶגע ַזאךְׁ צּו ִוויסְׁ ן ָווא, ָדאס ִאיז ֵזייֶער ַא ִוויכְׁ ׁשְׁ טְׁ ס ַווייל ֶעס ֶזעֶנען ָדא ֶמענְׁ
ק צּוֶגעוואוֹ  ַטארְׁ ןֵזיי ֶזעֶנען ׁשֹוין ַאזֹוי ׁשְׁ ֶטע ַזאכְׁ ֶלעכְׁ אּון , ינְׁט צּו זֵייֶעֶרע ׁשְׁ

ֶטע ִמדֹות ֶלעכְׁ ִחי, ׁשְׁ ט ַקיין בְׁ ן ׁשֹוין ִניׁשְׁ ן ִזיךְׁ ֵאיין ַאז זֵיי ָהאבְׁ ָרה ַאז זֵיי ֶרעדְׁ
ן, אֹויף ֶדעם טְׁ ט צּוִריק ַהאלְׁ ט , זֵיי ֶקעֶנען ִזיךְׁ ׁשֹוין ִניׁשְׁ ָאֶבער ָדאס ִאיז ִניׁשְׁ

ׁש, ֱאֶמת טְׁ ִחיָרה ַווייל ַא ֶמענְׁ ִדיג ַא בְׁ ֶטענְׁ אּון , ַאז ֶער ִוויל טּוט ֶער, ָהאט שְׁ
ט ט טּוט ֶער ִניׁשְׁ  .ַאז ֶער ִוויל ִניׁשְׁ

ַׁשט ִאין ָפסּוק ט ַארֹויס א, י ֵתֵצאכ  , ָדאס ִאיז פְׁ ׁש קּומְׁ טְׁ ַלייךְׁ ֶווען ַא ֶמענְׁ ֹויף גְׁ
ט ל ֹאְיֶביךָׁ , ֶדער ֶוועלְׁ ה עַּ מָׁ ְלחָׁ מ  ף ֶער ׁשֹוין , לַּ ָחָמה ִמיט ַזייַדארְׁ ן ַא ִמלְׁ ן ִפירְׁ

ט ָוואס ָדאס ִאיז ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ן טּוהן ֲעֵבירֹות, ַפיינְׁ , ָוואס ִוויל ִאים ַמאכְׁ
ן ַאזָאֶבע קְׁ ף ֶגעֶדענְׁ נֹו ה, ר ֶמען ַדארְׁ ֶטע, ֱאֹלֶקיךָׁ ְביֶָׁדךָׁ ' ּוְנתָׁ ׁשְׁ ר ֶדער ֵאייֶבערְׁ

ט ן ִאין ַדייֶנע ֶהענְׁ ֶגעֶגעבְׁ טּו ִזיךְׁ , ָהאט ִאים ִאיֶבערְׁ סְׁ ט ֶקענְׁ סְׁ ַאז אֹויב דּו ִווילְׁ
ן גְׁ ט ָפאלְׁ ן אֹויף ִאים אּון ִאים ִניׁשְׁ קְׁ ַטארְׁ ט ָנאר ָדאס, ׁשְׁ יתָׁ ְושָׁ  ָנאר, אּון ִניׁשְׁ ב 

טְׁ , ְביוֹ ש   ׁשְׁ ן צּום ֵאייֶבערְׁ ׁשְׁ טְׁ ן ָנאךְׁ ֶמענְׁ גְׁ ֶרענְׁ ט ָנאךְׁ צּוִריק בְׁ סְׁ אּון זֵיי , ןדּו ֶקענְׁ
ן פּון דִ  ט פּון ֵיֶצר ָהַרעַארֹויס ַרייסְׁ  .י ֶהענְׁ

ן ַאז עֶ  טְׁ ׁשְׁ ט ַאַסאךְׁ ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ׁש ָוואס ֶבעהְׁ טְׁ ר ָזאל וואֹויל ִאיז ֶדער ֶמענְׁ
ן אֹויף ַזיין ֵיֶצר ָהַרע קְׁ ַטארְׁ ט אּו, ִזיךְׁ ֶקעֶנען ׁשְׁ ן ֶוועט ִאים גּוט ַזיין אֹויף ִדי ֶוועלְׁ

ט  .אֹויף ֶיעֶנע ֶוועלְׁ
 (ֹזאת ַהּתֹוָרה ֵתֵצא ב)

*** 
 

נֹו הכ   ל ֹאְיֶביךָׁ ּוְנתָׁ ה עַּ מָׁ ְלחָׁ מ  יתָׁ ש  ' י ֵתֵצא לַּ ב  , ְביוֹ ֱאֹלֶקיךָׁ ְביֶָׁדךָׁ ְושָׁ
ִליטָ "מֹוַהָרא ט "ׁש ׁשְׁ ִביר ֶדעם ָפסּוק לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ ִליקּוֵטי )א ִאיז ַמסְׁ

ָדָקה ֶוועט ( ז"ִסיָמן קט' ן ֵחֶלק א"מֹוֲהרַ  ט צְׁ ט טּוהן ַקיין ַאז ֶווער ֶעס ֶגעבְׁ ִניׁשְׁ
ט , ֲעֵבירֹות ָמָרא ָזאגְׁ ֶווער ֶעס ָהאט ַרֲחָמנּות אֹויף " :(א"ַׁשָבת קנ)ַווייל ִדי גְׁ

ל ן ָהאט ֶמען ַרֲחָמנּות אֹויף ִאים ִאין ִהימְׁ ׁשְׁ טְׁ ָמָרא ", ֶמענְׁ ט ִדי גְׁ אּון ָנאךְׁ ָזאגְׁ
ָרכֹות ל) ט ַרֲחָמנּו" .(ג"בְׁ ןאֹויף ַא ׁשֹוֶטה ָטאר ֶמען ִניׁשְׁ ט אֹויס ַאז ", ת ָהאבְׁ  קּומְׁ
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יְשט אֹויְפֶגעְבן  ~  ~ נ 
 

 

ֶיעֶדער ִאיד ֶקען זֹוֶכה ַזיין אֹויף ִדי ֶוועְלט 
צּו ִדי ְגֶרעְסֶטע ַמְדֵריגֹות, ֶיעֶדער ִאיד ֶקען 
ַזיין ַא ְגרֹויֶסער ַצִדיק אּון ָדבּוק צּום 
ֵאייֶבעְרְשְטן ְשֶטעְנִדיג. ָאֶבער ֶווען ֶמען 

רֹוב ֶמעְנְטְשן קּוְקט ִזיְך ַארּום ֶזעהט ֶמען ַאז 
ָנאְך ַאָמאל ַזיין  ןלְ ֶווע ייזֵ ִניְשט ַאז  ןְטַראְכטְ 

 ייזֵ ִניְשט ַאז  ןְטַראְכטְ רֹוב ֶמעְנְטְשן ַא ַצִדיק, 
ָנאְך ִאיְנַגאְנְצן ַארֹויס ְקִריְכן פּון  עןנֶ ֶקע
. ָדאס ןִליגְ  ייזֵ ְשֶלעְכְטס ִאין ָוואס  רעֶ ַזיי

קּוְמט פּון ִיאּוש, רֹוב ֶמעְנְטְשן ָהאְבן שֹוין 
ן, אּון ֵזיי ְטַראְכְטן שֹוין ִניְשט ַאז אֹויְפֶגעֶגעבְ 

ֵזיי ֶוועְלן ָנאְך ֶקעֶנען ַמְצִליַח ַזיין אּון ַזיין 
 ֱאֶמת'ֶע ֶעְרִליֶכע ִאיְדן.

ֲאִפילּו פּון ְדרֹויְסן ֶזעהט אֹויס ַאזֹוי ִווי 
ַאֶלעס ֵגייט ָאן ֶגעֶהעִריג, ֶמעְנְטְשן קּוֶמען, 

ן ֶזעֶנען ַפאְרנּוֶמען ֶמעְנְטְשן ֵגייֶען, ֶמעְנְטְש 
ֶיעֶדער ִמיט ַזיין ַזאְך, ֶעס ֶזעהט ִבְכַלל ִניְשט 
אֹויס ִווי ֶעס ֶפעְלט ֵזיי ֶעֶפעס. ָאֶבער ֶווען 
ֶמען קּוְקט גּוט ֶזעהט ֶמען ַאז רֹוב ֶמעְנְטְשן 
ָחלֹוְמ'ֶען ֲאִפילּו ִניְשט ַאז ֵזיי ֶקעֶנען ָנאְך 

ְרִליֶכער ִאיד, ַאז ַאָמאל ַזיין ַאן ֱאֶמת'ֶער עֶ 
ֵזיי ֶקעֶנען ָנאְך ַאָמאל ַזיין ִאיְנַגאְנְצן ָדבּוק 
צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ֶלעְבן ְשֶטעְנִדיג ִמיְטן 
ֵאייֶבעְרְשְטן. ֶמעְנְטְשן ֵמייֶנען ַאז ָדאס ִאיז 
ָנאר ַא ַזאְך ָוואס ִאיז ֶגעֶווען ַאָמאִליֶגע 

וען ַצִדיִקים, ַאָמאל ַצייְטן, ַאָמאל ֶזעֶנען ֶגעוֶ 
ֶזעֶנען ֶגעֶווען ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים אּון ְגאֹוִנים, 
ַאָמאל ֶזעֶנען ֶגעֶווען ֶמעְנְטְשן ָוואס ָהאְבן 
ֶגעֶלעְבט ִמיְטן ֵאייֶבעְרְשְטן, ָאֶבער ַהייְנט 

ַאַזא ְשַוואֶכע דֹור, אּון ֶעס ִאיז  ָדאְךִאיז 
 ֶלע ַזאְכן.שֹוין ִניְשָטא ַהייְנט ִדי ַא

ָדאס ִאיז ִדי ַטייְטש פּון ִיאּוש, ָדאס 
ֵמייְנט ַאז ֶמען ָהאט שֹוין אֹויְפֶגעֶגעְבן, ֶמען 
 ָהאט שֹוין ָאְפֶגעַמאְכט ַאז ַהייְנט ֶקען ֶמען 
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שֹוין ִניְשט ַזיין ַקיין ֶעְרִליֶכער ִאיד. ָאֶבער ָדאס ִאיז ִזיֶכער ִניְשט 

ֶעס  -ין שּום ִיאּוש ָבעֹוָלם ְכַלל" עְרְנט אּוְנז ַאז "אֵ ֱאֶמת. ֶדער ֶרִבי לֶ 
ִאיז ִניְשט ַפאְרַהאן ַאַזא ַזאְך ִווי ִיאּוש, ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט ִאיז ֵאיין 
ְשִטיק ַבאֶשעֶפער, ֶעס ִאיז ָגאְרִניְשט ָדא אֹויֶסער ֶדעם 

ער, אּון ֶווען ַא ֶמעְנְטש ֵאייֶבעְרְשְטן, ַאֶלעס ִפיְרט ֶדער ֵאייֶבעְרְשטֶ 
ֶנעְמט ִזיְך ָדאס גּוט ַאַריין ִאין ָקאפ, ֶקען ֶער ְשֶטעְנִדיג ַמאְכן ַא 
ֵנייֶע ַהְתָחָלה, ֶער ֶקען ְשֶטעְנִדיג ָאְנֵהייְבן פּון ָדאְסַניי צּו ִדיֶנען 

אּון ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, צּו ֶרעְדן אּון צּו ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, 
דּוְרְך ֶדעם זֹוֶכה ַזיין צּו ַזיין ַא ַצִדיק אּון ַאן ֱאֶמת'ֶער ֶעְרִליֶכער 
ִאיד, ֶער ֶקען אֹויְך זֹוֶכה ַזיין צּו ַזיין ַא ַלְמָדן אּון ַא ָגאֹון. ַאֶלעס 
ֶוועְנְדט ִזיְך ָנאר ִוויִפיל ַא ֶמעְנְטש ִאיז ְגֵרייט צּו ִאיְנֶוועְסִטיְרן אּון 

וען אּון צּו ֶבעְטן ַאַסאְך ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן. ֶווען ַא צּו ָהאֶרעוֶ 
ֶמעְנְטש ֶוועט ִניְשט אֹויְפֶגעְבן אּון ִניְשט אֹויְפֶהעְרן צּו ֶבעְטן, ֶקען 

 ֶער צּוקּוֶמען צּו ִדי ְגֶרעְסֶטע ַמְדֵריגֹות אֹויף ִדי ֶוועְלט.

אֶרעֶוו ט ֶגענּוג ֶגעהָּ אט ֶער ִניש ְ ֶמא הָּ  עטִמְסּתָּ

ֶרִבי ָנָתן ִאיז ַאָמאל ֶגעקּוֶמען צּום ֶרִבי'ן אּון ֶדער ֶרִבי ָהאט ַדאן 
ֶגעֶרעְדט ִאיֶבער ֶדעם ַאז ֶיעֶדער ֶקען צּוקּוֶמען צּו ִדי ְגֶרעְסֶטע 
ַמְדֵריגֹות, ֶמען ַדאְרף ָנאר ָהאֶרעֶווען אּון ַאַסאְך ֶבעְטן ֶדעם 

ן צּוְבָראְכן אּון ֵקייְנָמאל ִניְשט ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ִניְשט ֶוועְר 
אֹויְפֶגעְבן. ָהאט ֶרִבי ָנָתן ֶגעְפֶרעְגט ֶדעם ֶרִבי'ן אֹויף ַא ֶגעִוויֶסע 
ְגרֹויֶסער ֶמעְנְטש, "אּון ָוואס ִאיז ִמיט ֶיעֶנעם? ֶער ָהאט ַאַסאְך 

ָנָתן ֶגעָהאֶרעֶוועט אּון ֶער ִאיז ִניְשט צּוֶגעקּוֶמען ַאַסאְך?" ֶרִבי 
 ָהאט ֶגעֵמייְנט ַאז ֶדער ֶרִבי ֶוועט ִאים ִזיֶכער ֶעְנְטֶפעְרן ַאז ָדאס 

 . ָאֶבער ֶדער ֶרִבי ָהאט ִאיםָהאט צּו טּוהן ִמיט ִדי ְנָשמֹות א.ד.ג
ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ִמְסָתֶמא ָהאט ֶער ִניְשט ֶגענּוג ֶגעָהאֶרעֶוועט"... 

 ַא ֶמעְנְטש ֶגעְבט ִניְשט אֹויף ִדי  ַווייל ָדאס ִאיז ְקָלאר ַאז ֶווען
 

צּוקּוֶמען צּו ִדי ְגֶרעְסֶטע ָרצֹון, ֶער ִאיז ִזיְך ִניְשט ְמַייֵאש, אּון ֶער ָהאֶרעֶוועט אּון ֶבעְהט ַאַסאְך ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶוועט ֶער ִזיֶכער 
 ַמְדֵריגֹות.

ה? מָּ ָּ  ַא הֹויֶכע ְנש 

עם ֶגעֶרעְדט ִמיט ַאְנֵשי ְשלֹוֵמינּו ַאז ֶעס ִאיז ִניְשט ָדא ַקיין ַאְנֶדעֶרע ַתְכִלית אֹויף ִדי ֶוועְלט ָנאר צּו ִדיֶנען דֶ  ֵאייְנָמאל ָהאט ֶדער ֶרִבי
ֹות, ָהאְבן ִזיְך ֶעְטִליֶכע ַאְנֵשי גֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ָדאס ִאיז ִדי ֶבעְסֶטע ַזאְך אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון ָדאס ְבֶרעְנְגט ֶדעם ֶמעְנְטש צּו ַאֶלע ַמְדֵרי

ער ַא ֶהעֶכעֶרע ְנָשָמה, אּון ֶדער ֶרִבי ְשלֹוֵמינּו ָאְנֶגערּוְפן צּום ֶרִבי'ן: "ִווי ַאזֹוי ֶקעֶנען ִמיר ִזיְך ַפאְרְגַלייְכן צּום ֶרִבי'ן? ֶדער ֶרִבי ָהאט ִזיכֶ 
אְך ָפשּוֶטע ֶמעְנְטְשן", ֶווען ֶדער ֶרִבי ָהאט ָדאס ֶגעֶהעְרט ָהאט ֶער טֹוב, ָאֶבער ִמיר ֶזעֶנען דָ  ֵשםִאיז ַאן ֵאייִניְקל פּוֶנעם ֵהייִליְגן ַבַעל 

יְך ָהאב ע ַמְדֵריגֹות ַווייל אִ ִזיְך ֵזייֶער ֶגעֵבייֶזעְרט אּון ֶגעָזאְגט: "ָדאס ִאיז ֵאייֶער ָטעּות! ִאיר ֵמייְנט ַאז ִאיְך ִבין צּוֶגעקּוֶמען צּו ַמיינֶ 
טֹוב. ָאֶבער ָדאס ִאיז ִניְשט ֱאֶמת. ֲאִפילּו ִאיְך ָוואְלט ֶגעֶווען  ֵשםֶגעַהאט ַא ְגרֹויֶסע ְנָשָמה, ָאֶדער ַווייל ִאיְך ִבין ַאן ֵאייִניְקל פּון ַבַעל 
ר ָפשּוֶטער ִאיד, ָוואְלט ִאיְך אֹויְך צּוֶגעקּוֶמען צּו ִדי ֶזעְלֶבע ַזאְכן, ֶדער ָפשּוט'ְסֶטער ֶמעְנְטש, אּון ִאיְך ָוואְלט ֶגעבֹויְרן ֶגעָוואְרן ַביי ַא ָגא

ִוויִפיל ֶמען ֶדעְרַהאְלט ִזיְך  ַווייל ַאֶלעס ֶוועְנְדט ִזיְך ָנאר ִאין ִוויִפיל ֶמען ָהאֶרעֶוועט, ִאין ִוויִפיל ֶמען ֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ִאין
 ִניְשט אֹויף". אּון ֶמען ֶגעְבט

ל ֶוועְרן ַאן ֶעְרִליֶכער ָדאס ַאֵליין ַאז ַא ֶמעְנְטש ֶגעְבט ִניְשט אֹויף, ֶער ֵווייְסט ַאז ֶער ָהאט ָנאְך ַא ָהאֶפענּוְנג ַאז ֶער ֶקען ָנאְך ַאָמא
 אְך ָוואס ָהאְבן שֹוין אֹויְפֶגעֶגעְבן.ִאיד, ָדאס ִאיז שֹוין ַא ְגרֹויֶסע ַמְדֵריָגה, ַווייל ַלייֶדער ֶזעֶנען ָדא ֵזייֶער ַאסַ 

יְשט אֹויף, ֶער ְפרּוִביְרט אּון ָדאס ֶזעהט ֶמען ְבַגְשִמיּות אֹויְך, אֹויב ֵאייֶנער ִאיז ַמְצִליַח ְבַגְשִמיּות ִאיז ָדאס ָנאר ַווייל ֶער ֶגעְבט נִ 
ֶמעְנְטש ֶעֶפעְנט ַא ִביְזֶנעס, אֹויב ֶוועט ֶער ִזיְך ֶדעְרְשֶרעְקן אּון אֹויְפֶגעְבן צּוִליב ֶיעֶדע ָנאְכַאָמאל אּון ָנאְכַאָמאל ִמיט ַעְקָשנּות. ֶווען ַא 

ְשט ַקיין ק ַביי ִזיְך, אּון ִנידּוְרְכַפאל ָוואס ֶער ֶוועט ָהאְבן ֶוועט ֶער ֵקייְנָמאל ִניְשט ֶקעֶנען ַמְצִליַח ַזיין, ָאֶבער ֵאייֶנער ָוואס ִאיז ְשַטאְר 
עְנְטן, אֹויב ֶער ְשַטאְרְקט ִחילּוק ִוויִפיל ְשֶוועִריַקייְטן ֶער ָהאט, ִוויִפיל דּוְרְכֶפעֶלער ֶער ָהאט, אּון ֲאִפילּו ֶער ַבאקּוְמט ַאַסאְך ָקאְנקּורֶ 

 ִזיְך אּון ֶער ֶגעְבט ִניְשט אֹויף ִאיז ֶער צּום סֹוף ַמְצִליַח.
ּות, אּון ִזיֶכער ַאזֹוי ַביי רּוְחִניּות, אֹויב ֶמען ֶגעְבט אֹויף צּוִליב ֶדעם ָוואס ֶמען ָהאט שֹוין ֶגעַהאט ַאַסאְך ָדאס ִאיז ְבַגְשִמי

אּון ֶגעֶדעְנְקט ַאז ֶיעֶדע  ֵווייְסטדּוְרְכֶפעֶלער ֶוועט ֶמען ִזיֶכער ֵקייְנָמאל ִניְשט ַמְצִליַח ַזיין, ָאֶבער ֶווען ַא ֶמעְנְטש ְשַטאְרְקט ִזיְך, אּון ֶער 
עְלן, אּון ֶער ֶבעְהט אּון ָוואְרט ָוואס ֶער ֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן ִאיז ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ַהְצָלָחה ָוואס ֶמען ֶקען ִזיְך ָגאְרִניְשט ָפאְרְשטֶ 

 ֶבעְהט ֵאייְנָמאל אּון ָנאְכַאָמאל, ֶוועט ֶער ִזיֶכער ַמְצִליַח ַזיין.
ן ָדאס ַפאְרְדֵרייט ִדי אר ַא ֶמעְנְטש ִאיז ַארּום ֶגענּוֶמען ִמיט ִדי ְשֶלעְכֶטע ַמְלָאִכים ָוואס ֶער ָהאט ַבאַשאְפן ִמיט ַזייֶנע ֲעֵבירֹות, אּונָ 

 ָקאפ פּוֶנעם ֶמעְנְטש ַאז ֶער ָזאל ִניְשט ֶזעהן ָוואס ֶער טּוט אֹויף, אּון ֶדעְרַפאר ֶגעְבט ֶער אֹויף.
ְטן, ֶוועט צּוִביְסֶלעְך ֶוועְרן ָאֶבער ֶווען ַא ֶמעְנְטש ְשַטאְרְקט ִזיְך, אּון ִמיט ַזייֶנע ַאֶלע דּוְרְכֶפעֶלער, ֶרעְדט ֶער ַווייֶטער צּום ֵאייֶבעְרְש 

יד, ַזיין ָדבּוק צּום ֵאייֶבעְרְשְטן אּון ָהאְבן ַא ְגִליְקִליְך ָאְפֶגעַוואְשן פּון ִאים ַזיין ְשֶלעְכְטס, אּון ֶער ֶוועט ֶוועְרן ַאן ֱאֶמת'ֶער ֶעְרִליֶכער אִ 
 ֶלעְבן אֹויף ֶדער ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.

 )ִ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 ער ֶווען ַא ֶמענְׁ
ן ֵשֶכל ַווייל  ן אֹויף אִ ֶגעבְׁ ים ָנאר ַאזֹוי ֶקען ֶמען ַרֲחָמנּות ָהאבְׁ

ל ט טּוהן אּון ַאז ֶער ָהאט ׁשֹוין ֵשֶכל , פּון ִהימְׁ ֶוועט ֶער ִניׁשְׁ
ׁש טּוט ָנאר ַאן ֲעֵביָרה ֶווען ֶער וֶ , ֲעֵבירֹות טְׁ ט ַווייל ַא ֶמענְׁ וערְׁ
ׁשּוֶגע   .'(סֹוָטה ג)מְׁ

ַׁשט ִאין ָפסּוק ׁש , י ֵתֵצאכ  , ָדאס ִאיז פְׁ ַלייךְׁ ֶווען ַא ֶמענְׁטְׁ גְׁ
ט ט ַארֹויס אֹויף ֶדער ֶוועלְׁ ל ֹאְיֶביךָׁ , קּומְׁ ה עַּ מָׁ ְלחָׁ מ  ף , לַּ ַדארְׁ

ט ָוואס ָדאס ִאיז דֶ  ָחָמה ִמיט ַזיין ַפיינְׁ ן ַא ִמלְׁ ער ֶער ׁשֹוין ִפירְׁ
ן טּוהן ֲעֵבירֹות, ֵיֶצר ָהַרע נֹו ה, ָוואס ִוויל ִאים ַמאכְׁ ' ּוְנתָׁ

ֶטער ָזאל, ֱאֹלֶקיךָׁ  ׁשְׁ ט ַאז ֶדער ֵאייֶבערְׁ סְׁ ִאים  אּון אֹויב דּו ִווילְׁ
ן ַפאר ִדיר ַאז דּו  ֶגעבְׁ ן אוֹ ִאיֶבערְׁ קְׁ ַטארְׁ ט ִזיךְׁ ֶקעֶנען ׁשְׁ סְׁ יף ָזאלְׁ

ט, ְביֶָׁדךָׁ , ִאים ָדָקה ִמיט ִדי ַהאנְׁ ן צְׁ טּו ֶגעבְׁ סְׁ ךְׁ , ָזאלְׁ אּון דּורְׁ
ן פּון ִאים טּו ֶגעַראֶטעֶוועט ֶווערְׁ ט , ֶדעם ֶוועסְׁ אּון דּו ֶוועסְׁ

ט טּוהן ַקיין ֲעֵבירֹות ט ָנאר ָדאס, ִניׁשְׁ יתָׁ ָנאר , אּון ִניׁשְׁ ב  ְושָׁ
ן צּום, וֹ ְביש   ׁשְׁ טְׁ ן ָנאךְׁ ֶמענְׁ גְׁ ֶרענְׁ ט ָנאךְׁ צּוִריק בְׁ סְׁ  דּו ֶקענְׁ

ן טְׁ ׁשְׁ ט פּון ֵיֶצר ָהרַ , ֵאייֶבערְׁ ן פּון ִדי ֶהענְׁ  .עאּון זֵיי ַארֹויס ַרייסְׁ
ָדָקה ט צְׁ ׁש ָוואס ֶגעבְׁ טְׁ ֶוועט ֶער , וואֹויל ִאיז ֶדעם ֶמענְׁ

ן ֵיֶצר הָ  טְׁ ֶלעכְׁ ן פּוֶנעם ׁשְׁ  .ַרעֶגעַראֶטעֶוועט ֶווערְׁ
(ֹזאת ַהּתֹוָרה ֵתֵצא ב)  
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ּבֹון ןַמאכְ יר אמִ לָּ   ֶדעם ֶחש ְ

 דהמשך בדף 

 

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

27 Skillman St. 
 

 

 ראש השנה שלי עולה על הכל
מיט פרייד ווילן מיר מעלדן אז מען קען ביי אונז באקומען אלע געברויכן צו זיין ביים 

 פן.הייליגן רבינ'ס ציון אין אומן אויף ראש השנה הבעל"ט אויפן שענסטן און בעסטן או
 

מיר האבן צוגעשטעלט דאס יאר הערליכע דירות אין "קרית ברסלב", אינאיינעם מיט 
אנשי שלומינו. אלע סעודות שבת ויום טוב ווערט צוגעשטעלט אויפן בעסטן אופן, אויף 

 אן אמעריקאנעם שטייגער.
 
 

 פאר די דירות פאר אינגעלייט קענט איר רופן
 743-454-2444 - שאול גאנץ הי"ו מו"ה יחזקאל סאמעט הי"ו און מו"ה

 

 פאר די דירות פאר בחורים קענט איר רופן
 743-666-4027 - הבחור שבתי מארקוס נ"י

*** 
 

 אויך קען מען באקומען גאר ביליגע עירליין טיקעטס
 340-744-0524 - הבחור מרדכי הערצאג נ"י

*** 

 

 ווי אויך טרעוועל אינשורענס,נומבער,  718פאר סעלפאנס מיט א 
 Rent-A-Cell-1888  -ן פאר אלע אייערע טרעוועל געברויכן.או

*** 

 045-463-5455 - פאר א זיץ אין בית המדרש הגדול היכל הקודש אין אומן

 

 מוסדותינו הק' נייעס אינערהאלב
 המשך

 

ט מען געזינגען אינאיינעם, און נאכן בענטשן איז זיך האערנאך ד
 דער עולם צוגאנגען מיט געהויבענע געפיהלן.

 !נהגה יומם ולילהבהם ו
*** 

 גרייט זיך שוין אהיים צו פארן פון קעמפען מ
 

צוויי לעכטיגע חדשים וואס די בחורים האבן זוכה געווען נאך 
און יראת שמים מיט  הצו זיין אין קעמפ, און זיך אנפילן מיט תור

התחזקות, גרייט מען זיך יעצט צוריק צו פארן אין שטאט, און 
ס וואס מען האט זיך איינגעזאפט אין די זוממער מיטנעמען אלע

צווישן די בערג צו די שטאט, צו ממשיך זיין ביתר שאת וביתר 
מיט די אלע הייליגע לימודים וואס מען האט אריינגעכאפט עז 

 אין קעמפ.
קומענדיגע סוף וואך וועלן די בחורים אהיים פארן, און די 

גלייך נאך שבת וועט מען שוין צוריק אנהייבן די סדר הלימודים 
 בורג.אמסאין ישיבה אין ווילי

פארן מיטן אייבערשטנס הילף  וואך שפעטער וועט מעןא 
אינאיינעם אויף אומן וואו מען וועט זוכה זיין צו זיין אויף ראש 

הייליגער ות וואס דער השנה, און באקומען די אלע גוטע הבטח
 ואס קומען צו אים אויף ראשרבי האט צוגעזאגט פאר די אלע ו

 .השנה
 !ומה נעים גורלינו מה טוב חלקינו שרינוא



 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
~~~ 

 פארגעקומען אין קעמפ "ס"סיום הש"ערליכע ה
 

סיום "זונטאג איז פארגעקומען אין קעמפ א גרויסע שמחה, מיט די עם ד
י וואס האט זוכה געווען צו ענדיגן "נ לרילב םנחופון הבחור החתן  "ס"הש

 ס."גאנץ ש
 םן זיך צוזאס זענעון ע, אודהייכע סעאיז צוגעשטעלט געווארן א רעס 

ם און בני המפחה וואס שענען קרובי א גרעסערע עולם פוןגעקומען 
י נאנט מיט די יטהאלטן און זיך מיטפרייען פון דגעקומען צו פארן, צו מ

 .גרויסע שמחה
פונעם בעל שמחה  ווערטער ען געהערט עטליכעמסעודה האט  יד יבי

האט געדאנקט דעם אייבערשטן ברבים אז ער ער וואס האט מסיים געווען, 
הייליגע ישיבה און דורך דעם אריינצוקומען לערנען אין די  האט זוכה געווען

ס, און גלייכצייטיג האט ער זיך באדאנקט "זוכה געווען צו ענדיגן גאנץ ש
אז ער האט  - ארויס געקומען צו די שמחה אויך וואס איז - פאר זיין טאטע

ורך דעם האט ער זוכה געווען צו וואס ער האט אים דא אריינגעלייגט און ד
 זוכה געווען.

ה אהרן וועבערמאן "האט מען געהערט עטליכע דיבורים פון מוערנאך ד
כטיג עס איז צו האבן א מנהיג און וויווי ו וואס האט ארויסגעברענגט "הי

מורה דרך וואס זאל פירן דעם מענטש אויפן ריכטיגן וועג, ער האט 
ל וואס שרייבט אז ווען מען זוכט א "רבי אביגדור מיללער זנאכגעזאגט פון 

 ןאון א מורה דרך, אואס האט א רבי שידוך, דארף מען זוכן נאר אזא בחור וו
וועט גיין אויפן ריכטיגן וועג, און אויב וועט ער ער  נאר אזוי ווייסט מען אז

פארפארן וועט אים זיין רבי צוריק שטעלן אויפן פלאץ, אבער איינער וואס 
חתונה צו ז ממש א סכנה , און עס אייונג-רבי איז א הפקרנישט קיין האט 

 האבן מיט אים.
ער האט אויסגעפירט אז דאס אז דער חתן האט זוכה געווען צו ענדיגן און 

ז נאר ווייל ער פאלגט די אלע הייליגע לימודים פון רבי'ן וואס דער ס אי"ש
ן אים ראש ישיבה ברענגט אריין אין די בחורים, און די בלעטער גמרא וועל

 ם גוטן זיין גאנץ לעבן.זיכער באגלייטן צו
א "האט מען געהערט דברות קודש פונעם ראש ישיבה שליטדערנאך 

וואס האט ארויסגעברענגט די גרויסע מעלה פון דעם חתן וואס האט מסיים 
ס איז "ט געזאגט אז ווער עס ענדיגט שס, און וואס דער רבי הא"געווען ש

ך אויף זיך א צלם אלקים, און ער האט מעורר געווען די אנדערע ממשי
ורים זאל זיין קנאת סופרים תרבה חכמה, אז די אנדערע בחבחורים אז עס 

זאלן זיך אויף אפלערנען, און די בחורים וואס האבן נאכנישט געענדיגט 
 ס."ס זאלן זיך צואיילן צו ענדיגן גאנץ ש"ש

 

 גהמשך בדף 

ּבֹון ןַמאכְ יר אמִ לָּ   ֶדעם ֶחש ְ
 המשך

 )ַאֶשר ַבַנַחל ְבִאיִדיש ֵחֶלק ג' ִמְכָתב ש"ה(

 

 קול ברסלב
 

 

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

 

 אויך קען מען מיטהאלטן
 דעם שיעור יעדע וואך

 אפ-מיט א לייוו הוק

444-444-5454 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 הי"ו איצקאוויטשנשה מ מו"ה
 

 למזל טוב צו די געבורט פון א אינגל
 

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

 קינד און פון אלע קינדער, אמן.
 

 

 
 



 א
 

 

 גליון היכל הקודש
 וועכענטליכע גליון ארויסגעגעבן דורך

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

 
 

 זמנים
 7:42הדלקת הנרות......................

 8:35................................מוצש"ק
 9:00....סוף זמן ק"ש....................
 שיעורים כסדרן

 ה"ס........פסחים ....בבלי.............
 'טמציעא .....בבא ..........ירושלמי

 'בפרק  ראש השנהפתא........תוס
 
 
 
 

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

 

יָׁה כ   ֶרץ ֲאֶשר הְוהָׁ אָׁ בֹוא ֶאל הָׁ ְשתָׁ ' י תָׁ יר  ה ו  ּה ֱאֹלֶקיךָׁ ֹנֵתן ְלךָׁ נֲַּחלָׁ
ְבתָׁ  ּה ְויָׁשַּ יָׁה, ַטייְטׁש ֶדעם ָפסּוק" אֹור ַהַחִיים ַהָקדֹוׁש"ֶדער ֵהייִליֶגער , בָׁ , ְוהָׁ
ֶרץ ֲאשֶ כ  ? ֶווען ֶקען ֶמען ַזיין ְפֵרייִליךְ , ָלׁשֹון ִשְמָחהִאיז ַא  אָׁ בֹוא ֶאל הָׁ ר י תָׁ

ִווי ֶדער ָפסּוק , ֶווען דּו ֶוועְסט קּוֶמען אֹויף ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל ,ֱאֹלֶקיךָׁ ֹנֵתן ְלךָׁ ' ה
ינּואָׁ ( ְתִהִלים קכו)ָזאְגט  ֵלא ְשחֹוק פ  מָׁ  .ז י 

ן "ִליקּוֵטי מֹוֲהרַ )א ִאיז ָדאס ַמְסִביר לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט "ׁש ְׁשִליטָ "מֹוַהָרא

 ִאין ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל ִפיְלט, ַאז ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל ִאיז ְמַרֵמז אֹויף ֱאמּוָנה'( ִסיָמן ז' ֵחֶלק א
 ִווי ֶדער, ֶמען ֶמער ִדי ַהְׁשָגָחה ַאז ָנאר ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ִפיְרט ִדי ֶוועְלט

יד ֵעיֵני התָׁ ָפסּוק ָזאְגט  ית שָׁ ֱאֹלֶקיךָׁ בָׁ ' מ  ֲחר  ד אַּ נָׁה ְועַּ שָׁ ית הַּ  .נָׁהּה ֵמֵרש 
ָנה ַאז ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ָהאט ֱאמּו (ה"ִסיָמן קנ' ן ֵחֶלק א"ִליקּוֵטי מֹוֲהרַ )ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 

ְגֵלייְבט ַאז ֶדער ַווייל ֶער , ֶקען ֶער דּוְרְך ַמאְכן ַאֶלע ְׁשֶוועִריַקייְטן
 .ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ִפיְרט ַאֶלעס ָנאר צּום גּוְטן

ְשָרֵאל ָדאס ִאיז ְפַׁשט ָוואס ֶדער אֹור ַהַחִיים ַהָקדֹוׁש ָזאְגט ַאז דּוְרְך ֶאֶרץ יִ 
אּון ָנאר ֶווען , ַווייל ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל ִאיז ְמַרֵמז אֹויף ֱאמּוָנה, ֶקען ֶמען ַזיין ְפֵרייִליךְ 

ַווייל ִדי ֱאמּוָנה ֶהעְלְפט ֶדעם , ען ָהאט ֱאמּוָנה ֶקען ֶמען ַזיין ְפֵרייִליךְ מֶ 
 .ןֶמעְנְטׁש צּו ֶקעֶנען ִאיֶבער קּוֶמען ַאֶלע ַזייֶנע ָצרֹות אּון ְׁשֶוועִריַקייטְ 

ינּו" זאָׁ "אּון ֶער ְבֶרעְנְגט ֶדעם ָפסּוק  ֵלא ְשחֹוק פ  מָׁ  -" זאָׁ " ַווייל ָנאר, י 
אְלט" ין ֶווען ָמִׁשיַח וֶועט קּוֶמען ֶוועט ַזיין ִדי ִריְכִטיֶגע ִשְמָחה אִ " ס'ֶדעמָׁ

ֶגעֶווען  ַווייל ַלייֶדער ָהאְבן ִדי ְרָׁשִעים ִדי ֵעֶרב ַרב ַהייְנט ְמַטֵמא, ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל
ִמיט ַאֶלע אּון ֵזיי ֶזעֶנען ַמְכִׁשיל ִדי ִאיְדן , סֶאֶרץ ִיְשָרֵאל ִמיט ַאֶלע ְׁשֶלעְכטְ 

' ן ֵחֶלק א"ִליקּוֵטי מֹוֲהרַ )אּון ֶדעְרַפאר ָזאְגט ֶדער ֶרִבי , ִמיֵני ֲעֵבירֹות ַרֲחָמָנא ִליְצָלן

ֵהייִליְגן זֵיי  ִאיְדן וואֹויֶנען אּון ִפיְרן ִזיְך ָדאְרט אֹויף ֶעְרִליךְ  אּווַאז ו( א"ִסיָמן ס
קּוְמט אֹויס ַאז , פּון ֶאֶרץ ִיְשָרֵאלָדאס ְפַלאץ אּון ֶעס ַבאקּוְמט ִדי ְקדּוָׁשה 

ּון ַתְלמּוד ַהייְנִטיֶגע ַצייְטן ִאיז ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל ִאין ִדי ָבֵתי ִמְדָרִׁשים אּון ְיִׁשיבֹות א
ָדאְרט ִאיז ִדי , ִווי ֶמען ֶלעְרְנט תֹוָרה אּון ֶמען ִפיְרט ִזיְך אֹויף ֶעְרִליךְ , ס'תֹוָרה
ִאיז ָדאס ְבֶרעְנְגט ִדי ִריְכִטיֶגע , ִיְשָרֵאל ָוואס ְבֶרעְנְגט ֱאמּוָנהֶע ֶאֶרץ 'ֱאֶמת

ֶטער ִאיז ִשְמָחה צּו ֶקעֶנען ַזיין ֶבֱאֶמת ְפֵרייִליְך ִוויֶסעְנִדיג ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְׁש 
 ס ָדא ִמיט אּוְנז ְשֶטעְנִדיג אּון ֶער ִאיז ְשֶטעְנִדיג ְגֵרייט צּו ֶהעְלְפן ֶווער עֶ 
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א"ש רָׁ יחֹות מֹוהַּ  ש 
 

תֹוהּועוֹ   ~ ם הַּ  ~ לָׁ
 

 

י ֶדער   אְךא ז  ז  א ַאיז דָ ס אִּ עֶ ָזאְגט ַאז ֶרבִּ
אְרְבט ֵווייְסט ֶער  זַא ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ְׁשט 

יז ֶגעְׁשָטאְרְבן, אּון ֶמען  יְׁשט ַאז ֶער אִּ ָנאְכנִּ
יז  אר ַא ֶמעְנְטׁש ָוואס אִּ טּוט ַא טֹוָבה פ 
יז  ים ַאז ֶער אִּ ֶגעְׁשָטאְרְבן, ֶווען ֶמען ָזאְגט אִּ

 ֶגעְׁשָטאְרְבן.
ּתֹוהּום ָדאס ֶוועְרט ָאְנֶגערּוְפן "עֹולָ  ַאז  ."ה 

יז ׁשֹוין ֶגעְׁשָטאְרְבן ֵמייְנט  ַא ֶמעְנְטׁש ָוואס אִּ
י ָהאט ַאז ֶער ֶלעְבט ָנאְך, אּון ֶדער  ֶרבִּ

יז ַאז ֶמען ָזאל יף אוֹ ֵעָצה  ןֶגעָזאְגט ַא ֶדעם אִּ
ים יי אִּ יין ב  ין ָיאר, ֹראׁש  ז  ייְטן אִּ יי צ  ְדר 

ָבת ֲחנּוָכה אּון ְׁשבּועֹות, אּון אֹויְך  ָׁשָנה, ׁש  ה 
ייְך ָנאכְ ֶוועְרן ָזאל ֶמען ְׁש  אְרְבן  ןַאז ְגל  ְׁשט 
י'ן, אּון אֶוועט ֶמען  ַא  יבוֹ ֵגיין צּום ֶרבִּ

יְׁשט ֶמעְנְטׁש ֶוועט ָדאס טּוהן ֶוועט ֶער נִּ 
 ָהאְבן ֶדעם ְפָראְבֶלעם.

י ָהאט  ֲעֶשה ַאז עדֶ ֶדער ֶרבִּ ְרֵצייְלט ַא מ 
יז  יז ַאָמאל ֶגעֶווען ַא ָרב ָוואס אִּ ֶעס אִּ

יט ַא  ייֶער גּוט מִּ ידֶגעֶווען ז  יין  אִּ פּון ז 
יְך ָאְפֶגעְׁשמּוֶעְסט ַאז  ְׁשָטאט, אּון ֵזיי ָהאְבן זִּ

יֶער ֶוועט ֶווער פּון ֵזיי ֶעס ֶוועט ְׁשט   אְרְבן ְפרִּ
ין ָחלֹום  אְרן ְצֵווייְטן אִּ קּוֶמען ֶדעְרֵצייְלן פ 

ים אֹויְבןָוואס ֶעס אִּ  יט אִּ . יז ֶגעֶווען מִּ
יז ה שֶ עֲ מ  לְ  ֶגעְׁשָטאְרְבן קֹוֶדם, אּון ֶדער ָרב אִּ

ידֶדער  ואְרט ַאז ֶדער ָרב ָזאל  אִּ ָהאט ֶגעו 
ין ָחלֹום ָאֶבער ֶדער ָרב  ים אִּ קּוֶמען צּו אִּ

יְׁשט ֶגעקּוֶמען. יז נִּ  אִּ
אְנֶגען ֶצעהן ָיאר אּון  יז דּוְרְך ֶגעג  ֶעס אִּ

ידֶדער  אְרְבן  אִּ אְרְפט ְׁשט  ָהאט ׁשֹוין ֶגעד 
יין ְרֵצייְלט עדֶ ָהאט ֶער  אר ז  ֲעֶשה פ  י מ  דִּ

יְׁשט  יז אֹויְך נִּ זּוְהן, ָאֶבער ֶדער ָרב אִּ
יז דּוְרְך  ֶגעקּוֶמען צּום זּוְהן, ָנאְכֶדעם אִּ
אְנֶגען ָנאְך ֶצעהן ָיאר, אּון ֶדער זּוְהן  ֶגעג 
אְרְבן ָהאט  אְרְפט ְׁשט   ָהאט ׁשֹוין אֹויְך ֶגעד 
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א"ש רָׁ יחֹות מֹוהַּ  ש 
יין זּוְהן, אּון ַאְכט ָיאר ְרֵצייְלט עדֶ ֶער ָדאס  אר ז  פ 

יְקל  יז ֶדער ָרב ֶגעקּוֶמען צּו ֶדעם ֵאיינִּ ְׁשֶפעֶטער אִּ
יז ֶגעֶׁשע ןְרֵציילְ עדֶ צּו  ים אִּ יט אִּ  הן.ָוואס מִּ

יז ֶגעְׁשָטאְרְבן ְרֵצייְלט עדֶ ֶער ָהאט  ַאז ֶווען ֶער אִּ
ייְנֶגעֵלייְגט  אְגָראְבן אּון ַאר  ים ב  אּון ֶמען ָהאט אִּ

ין ֵקֶבר, ָהאט ֶער ֶגעֵמייְנט ַאז  ֶער ֶלעְבט ָנאְך אּון אִּ
יְך  אְרק, ָהאט ֶער זִּ יז ָנאְך ֶגעזּוְנט אּון ְׁשט  ֶער אִּ

אְרוָ   ןט ַא ֶגעזּוְנֶטעואס ֶמען ֶנעמְ ֶגעֶרעְגט פ 
ין ֵקֶבר, ָהאט  יין אִּ ים ַאר  ֶמעְנְטׁש אּון ֶמען ֵלייְגט אִּ

אְכט ַאז ֶער ֵגייט  יְכן  ןיְר ברּופְ ֶער ֶגעְטר  ַארֹויְסצּוְקרִּ
אְכט ַאז ֶער , פּון ֵקֶבר ים ֶגעד  יְך אִּ אּון ֶעס ָהאט זִּ

יְך  יְכט ַארֹויס פּון ֵקֶבר, ָאֶבער ֶער ָהאט זִּ ְקרִּ
וייל ֶער ין ְׁשָטאט ו  ייְנצּוֵגיין אִּ ָהאט  ֶגעֶׁשעְמט ַאר 

ים"ָאנְ  יכִּ ְכרִּ אט "ּת  אְכט ַאז ֶער ָהא, ֶגעה  ט ֶער ֶגעְטר 
אְכט אּון ֶדעָמאְלְטס ֶוועט  יינ  יז ב  ואְרְטן בִּ ֶוועט ו 
ין ְׁשָטאט, ֶער ָהאט ֶדעְרֶקעְנט פּון  ייְנֵגיין אִּ ֶער ַאר 
ייֶזער אּון אֹויְך  י ה  יט דִּ יין ְׁשָטאט מִּ וייְטְנס ז  ֶדעְרו 
יין  אְכט ַאז ז  יין הֹויז, ָאֶבער ֶער ָהאט ֶגעְטר  ז 

ְׁש  ים מִּ יְך ֶדעְרְׁשֶרעְקן ֶווען ֵזיי ֶוועְלן אִּ ָפָחה ֶוועט זִּ
 ֶזעהן.

וי ֶער ֶזעהט  אְכט וִּ ים ֶגעד  יְך אִּ ויְׁשן ָהאט זִּ יְנְצוִּ אִּ
אְרקֹויְפט ֶוועׁש אּון ֶיעֶנער ָהאט  ַא ֶמעְנְטׁש ָוואס פ 
י'ֶׁשע ֶוועׁש, ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט  אט ֶרבִּ אֹויְך ֶגעה 

אר ֶיעֶנעם ַאז ֶער  ים ֶער פ  יט אִּ יְך טֹויְׁשן מִּ ָזאל זִּ
ים אּון ֶיעֶנער ָזאל  יכִּ ְכרִּ ייֶנע ּת  ים ֶגעְבן ז  ֶוועט אִּ
יֶגע ֶוועׁש, אּון ֶיעֶנער  אר ֶדעם ֶגעֶהערִּ ים ֶגעְבן פ  אִּ
ים ֶגעֶגעְבן גּוֶטע ֶוועׁש  ים ֶגעֶווען אּון אִּ ְסכִּ ָהאט מ 

ין ְׁשָטאט, ָאבֶ  יין אִּ יז ֶער ַאר  ער ֶער אּון ַאזֹוי אִּ
יין ְׁשָטאט, ֶער  יְׁשט ז  יז נִּ ָהאט ֶגעֶזעהן ַאז ָדאס אִּ

יין גֶ  אְכט ַאז ֶער ָהאט ַאר  עט ׁשֶ טְ אנְ לָ עבְ ָהאט ֶגעְטר 
יְך ַארּום  ין ַאן ַאְנֶדעֶרע ְׁשָטאט, אּון ֶער ָהאט זִּ אִּ

ין ְׁשָטאט.  ֶגעְדֵרייט אִּ
ין ַאֶלע  יז ֶגעָוואְרן נ אְכט אּון אִּ ֶווען ֶעס אִּ
יז ׁשֹוין ֶגעָוואְרן טּוְנְקל, ָהאט ֶער  ייֶזער אִּ ה 
יג,  יְכטִּ יְבן לִּ יז ָנאְך ֶגעְבלִּ ֶגעֶזעהן ַאז ֵאיין הֹויז אִּ

ין ֶיעֶנע אְנֶגען אִּ ייְנֶגעג  יז ֶער ַאר  הֹויז ָהאט ֶער  םאִּ
יז ֶגעֶווען  ,ֶעְסןט אְר דָ ֶמען ֶקען עהן ַאז ֶגעזֶ  ֶער אִּ

יג, ָהאט ֶער ֶגעְפֶרעְגט צּו ֶמען ֶקען  ייֶער הּוְנֶגערִּ  ז 
ים ֶגעָזאְגט ַאז  ים ֶגעְבן צּו ֶעְסן, ָהאט ֶמען אִּ  אִּ

 

אָצאְלן  אְרף ב  ים ֶגעְבן צּו ֶעְסן, ֶמען ד  אט ֵקיין ָנאר אֹויב ֶער ָהאט ֶגעְלט ֶוועט ֶמען אִּ יְׁשט ֶגעה  אְרן ֶעְסן, ָאֶבער ֶער ָהאט ָדאְך נִּ פ 
יג. אְנֶגען הּוְנֶגערִּ יז ֶער ַארֹויְסֶגעג   ֶגעְלט אִּ

יז ׁשֹוין ֶגע ויְׁשן אִּ יְנְצוִּ וייל ֶדעָמאְלטאִּ יז ֶגעֶווען  ָוואְרן ָטאג, ו  וי ְצֵוויי ֶמעְנְטְׁשן י דִּ אִּ קּוְרֶצע זּוֶמער ֶנעְכט, ָהאט ֶער ֶגעֶזעהן וִּ
ין ּתֹוָרה ָאֶדער ַא ְפָׁשָרה, הָ  אְכן ַא דִּ יין מ  יז ַא ָרב אּון ֶער ֶקען ז  יי ֶגעָזאְגט ַאז ֶער אִּ יְך, ָהאט ֶער ז  יְגן זִּ ים ֶגעֶווען ְקרִּ ְסכִּ אְבן ֵזיי מ 

א ים ב  יי ָהאט אִּ ין ּתֹוָרה, אּון ֵאייֶנער פּון ז  ְסְק'ְנט ַאן ֱאֶמְת'ן דִּ יי ֶגע'פ  אְנֶגען צּו ןדְ לְ יגִּ ָצאְלט ְצֵוויי אּון ֶער ָהאט ז  יְקֶגעג  יז ֶער צּורִּ , אִּ
ים צּוֶגעְגֵרייט ַא ְגֶלעְזל בְ   ן.פְ ינְ רוֹ קֹויְפן ֶעְסן אּון ֶמען ָהאט אִּ

ים ֶגע ים אּון אִּ יְנֶקען ֶזעֶנען ֶגעקּוֶמען ְצֵוויי ֶמעְנְטְׁשן צּו אִּ אר ֶער ָהאט ֶגעְטרִּ ין ַאז ָאֶבער ָנאְך פ  יי קּוֶמען פּון ֵבית דִּ ָזאְגט ַאז ז 
יי צּו יט ז  יג, ָאֶבער  םֶער מּוז ׁשֹוין קּוֶמען מִּ ייֶער הּוְנֶגערִּ יז ז  וייל ֶער אִּ ויל קֹוֶדם ֶעֶפעס ֶעְסן ו  ין, ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט ַאז ֶער וִּ ֵבית דִּ

ים ֶגעָזאגְ  יְׁשט ֶגעָלאְזט ֵזיי ָהאְבן אִּ ים נִּ יט ֵזיי אּון ֶער ָהאט ֵזיי ָהאְבן אִּ ייט אּון ֶער מּוז ׁשֹוין קּוֶמען מִּ יְׁשט ֵקיין צ  ט ַאז ֵזיי ָהאְבן נִּ
יט ֵזיי.  ֶגעמּוְזט ֵגיין מִּ
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 .עְהט ִאיםבֶ 

 '(א ֹזאת ַהתֹוָרה ָתֹבא)

*** 

ח ה ְזבַּ ְפֵני מ  יחֹו ל  נ  יֶָׁדךָׁ ְוה  ֶטֶנא מ  ֹכֵהן הַּ ח הַּ קַּ נּו וַּיֵָׁרעּו ' ֱאֹלֶקיךָׁ ְוגוֹ ' ְולָׁ ֹאתָׁ
ּנּונּו ְוגוֹ  ים וְַּיעַּ ְצר  מ  ק ֶאל ה',  הַּ ְצעַּ ֵאנּו ה'  ְוגוֹ ' וַּנ  ם ְוגוֹ ' וַּּיֹוצ  י  ְצרַּ מ   'מ 

ַאז ֶדער ָפסּוק קּוְמט אּוְנז ָדא , א ִאיז ַמְסִביר ֶדעם ָפסּוק"ׁש ְׁשִליטָ "מֹוַהָרא
ַא ֶמעְנְטׁש ֶקען ִווי ַאזֹוי אּון , ֶלעְרֶנען ִווי ַאזֹוי ַא ֶמעְנְטׁש ַדאְרף ֵגיין צּו ַא ַצִדיק

 .ן ַצִדיק'ִוויְסן צּו ֶער ֵגייט ַטאֶקע צּו ַאן ֱאֶמת
ַאז ַא ַצִדיק ִאיז ַאזֹוי ִווי ַא '( ִסיָמן ל' ן ֵחֶלק א"ִליקּוֵטי מֹוֲהרַ )ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 

אֹויב ַא ֶמעְנְטׁש ֵווייְסט ַביי ִזיְך ַאז ֶער ִאיז ַווייט פּוֶנעם , ָדאְקֶטער
ַחֵזק ַדאְרף ֶער ֵגיין צּום ָדאְקֶטער צּום ַצִדיק ַאז ֶער ָזאל ִאים מְ , ֵאייֶבעְרְׁשְטן

צּו , ַזיין אּון ִאים אֹויְסֶלעְרֶנען ִווי ַאזֹוי צּוִריק צּו קּוֶמען צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן
אּון ֶדעְרַפאר ֶווען ַא , ֶלעְרֶנען אּון ַדאֶוועֶנען אּון ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן

ַבאקּום : "ֹוןֶמעְנְטׁש ֵגייט צּו ַא ַצִדיק ַדאְרף ֶער ְשֶטעְנִדיג ַמאְכן ֶדעם ֶחְׁשב
ן אּון ֶלעְרְנט ֶער ִמיר אֹויס צּו ֶלעְרֶנען אּון ַדאֶוועֶנע? ִאיְך ֶעֶפעס פּון ֶדעם ַצִדיק

ִאיז ֶמען אֹויף ַא  אןדַ ", ָיא"אֹויב ֶדער ֶעְנְטֶפער ִאיז ? "ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן
ִאיְך , ִמיר ָגאְרִניְׁשט אֹויס אֹויב ָאֶבער ֶדער ַצִדיק ֶלעְרְנט, גּוֶטע ְפַלאץ

, ֶער ַבאקּוְמט ָנאר ֶגעְלט פּון ִמיר, ַבאקּום ָגאְרִניְׁשט פּון ִאים ָנאר ַפאְרֶקעְרט
 .ן ָוואס ֶקען ִמיר ָיא ֶעֶפעס ֶגעְבן'ַדאְרף ֶמען ֵגיין זּוְכן ַא ְצֵווייְטן ֶרִבי אןדַ 

ח, ָדאס ִאיז ְפַׁשט ִאין ָפסּוק קַּ ְפֵני מ   ְולָׁ יחֹו ל  נ  יֶָׁדךָׁ ְוה  ֶטֶנא מ  ֹכֵהן הַּ ח ההַּ ' ְזבַּ
ט ַקיין ִדי ֶעְרְׁשֶטע ַזאְך ַדאְרְפְסטּו ֶזעהן אֹויב ֶדער ַצִדיק ֶנעְמט ִניְׁש , ֱאֹלֶקיךָׁ 

ֶער ִוויל ִדיר ָנאר , ֶער ַדאְרף ִניְׁשט ַדיין ֶגעְלט, ֶגעְלט ַפאר ִזיְך ָגאְרִניְׁשט
י, אּון ֶדעְרָנאְך ֶזעהְסטּו ַאז, ֵאייֶבעְרְׁשְטןצּוְבֶרעְנְגן צּום  ְצר  מ  נּו הַּ ם וַּיֵָׁרעּו ֹאתָׁ

ּנּונּו ְוגוֹ  ק ֶאל ה' וְַּיעַּ ְצעַּ ֵאנּו ה' ְוגוֹ ' וַּנ  ם ְוגוֹ ' וַּּיֹוצ  י  ְצרַּ מ  ַאז קֹוֶדם ִביְזטּו , 'מ 
אּון ֶדער , ָרעֹותִפיל ִמיט ַאֶלע ְׁשֶלעְכֶטע ַתֲאוֹות אּון ִמדֹות , ֶגעֶווען ִאין ִמְצַרִים

אּון ַאזֹוי ֶהעְלְפט , ַצִדיק ָהאט ִדיר אֹויְסֶגעֶלעְרְנט צּו ְׁשַרייֶען צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן
דּו ֵגייְסט ַארֹויס פּון , ִדיר ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ַאז דּו ֵגייְסט ַארֹויס פּון ַדיין ִמְצַרִים

ַביים , ן ִריְכִטיְגן ְפַלאץ'ִביְזט אֹויפְ ֵווייְסטּו ַאז דּו  ֶדעָמאְלט, ס'ַדיין ְׁשֶלעְכט
ן ַא אּון דּו ֶוועְסט זֹוֶכה ַזיין צּו ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד אּון ָהאבְ , ִריְכִטיְגן ַצִדיק
 .ְגִליְקִליְך ֶלעְבן

 '(ֹזאת ַהתֹוָרה ָתֹבא ג)
 



 ג
 

א"ש רָׁ יחֹות מֹוהַּ  ש 
 

ייֶער  יְך ז  ין, ָהאְבן ֵזיי זִּ יז ָאְנֶגעקּוֶמען צּום ֵבית דִּ ֶווען ֶער אִּ
אְרָוואס ֶער  ים פ  יז ַא ְפֶרעְמדֶ  -ֶגעֶרעְגט אֹויף אִּ  רעָוואס אִּ

ין ּתֹורֹות -עְנְטׁש מֶ  ְסְק'ְנט דִּ יז ַאֶהער ֶגעקּוֶמען אּון ֶער פ  ֵזיי  ,אִּ
אְנג ַאז ֶמען ָזאל  ואְרְטן ׁשֹוין ַאזֹוי ל  ים ֶגעָזאְגט: "אּוְנז ו  ָהאְבן אִּ
ין ּתֹוָרה אּון  ְסְק'ֶנען ַאן ֱאֶמֶת'ע דִּ קּוֶמען צּו אּוְנז ַאז אּוְנז ָזאְלן פ 

יְזטּו ֶגעקּוֶמען ין ּתֹוָרה?!". ֶיעְצט בִּ ְסְק'ֶנען ַאן ֱאֶמֶת'ע דִּ  ָדא פ 

ין ֶגעֵהייְסן  ים אֹויב ֶער ז ַאָהאט ֶדער ֵבית דִּ יי אִּ ֶמען ָזאל זּוְכן ב 
ד, ָהאט ֶמען ֶגעזּוְכט אּון ֶמען ָהאט ֶגעְטָראְפן  ָהאט ֶגענּוֶמען ׁשֹוח 

ְסְק'ְנט ַאז ֶמע ין ֶגע'פ  י ְצֵוויי ָדאֶלער, ָהאט ֶדער ֵבית דִּ ים דִּ ן ָזאל אִּ
ים ַארֹויס ְׁשטּוְפן פּון ָדאְרט אּון  ייֶנע ֶוועׁש אּון אִּ אֹויס טּוהן ז 
ייֶער ְברֹוֶגז אּון  יז ַארֹויס ז  ֶמען ָהאט ַאזֹוי ֶגעטּוהן, אּון ֶדער ָרב אִּ
יְך ׁשֹוין  אְכט ַאז ֶעס ָוואְלט זִּ אְרֶׁשעְמט, אּון ֶער ָהאט ֶגעְטר  פ 

ין ֵקֶבר ָאֶבער ֶער ָהאט ֶעְנֶדעְרׁש ֶגעלֹויְנט פ   יְקצּוֵגיין אִּ ים צּורִּ אר אִּ
ים. יכִּ ְכרִּ אט ֵקיין ּת  יְׁשט ֶגעה   ׁשֹוין נִּ

יט  אְפן מִּ אׁש  ים ָוואס ֶער ָהאט ב  ְלָאכִּ י מ  ויְׁשן ָהאְבן דִּ יְנְצוִּ אִּ
יינֶ  ֲעֶנה'ע מִּ ז  ים ׁשֹוין ָאְפָלאְזן ְצֹות ָאְנֶגעהֹויְבן ט  ען ַאז ֶמען ָזאל אִּ

אֶקע ֶגעָוואְלט אָ  ים ט  ְפָלאְזן ָאֶבער ֶער ָהאט אּון ֶמען ָהאט אִּ
יְרן ָוואס ֶער ָהאט צּוֶגעָזאְגט קֹודֶ  אְרְפט אֹויְספִּ צּו קּוֶמען ם ֶגעד 
ין  יד םָחלֹום צּו ֶדעאִּ ים  אִּ יז עדֶ אּון אִּ ים אִּ יט אִּ ְרֵצייְלן ָוואס מִּ

יז ֶער ֶגעקּוֶמען  ארפ  עְר דֶ אּון  ,ֶגעֶווען אר ֶדעם ְרֵצייְלן עדֶ אִּ פ 
יְקל פּון ֶדעם  ידֵאיינִּ יז ֶגעֶווען  אִּ ֲעֶשה, אּון ָדאס אִּ אְנֶצע מ  י ג  דִּ

יג ָיאר ְׁשֶפעֶטער.  ַאְכט אּון ְצָוואְנצִּ
י יְגט דִּ י ָהאט ֶגעֶעְנדִּ ֲעֶשה ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט:  ֶווען ֶדער ֶרבִּ מ 

ין ָיאר ֹראׁש  ייְטן אִּ י ְדֵריי צ  יר דִּ יין ֵביי מִּ "ָאֶבער ֶווער ֶעס ֶוועט ז 
אְרְפן  יְׁשט ד  ָבת ֲחנּוָכה, אּון ְׁשבּועֹות, ֶוועט נִּ ָׁשָנה, ׁש  ען מֶ אקּוב  ה 

ּתֹוהּו". ידִּ   עֹוֶנׁש פּון "עֹוָלם ה 

ייְנט ֵמייְנט ָדאס"א יטָ לִּ ְׁש מֹוֲהָרא"ׁש  ַאז ֶמען ָזאל  ָזאְגט ַאז ה 
וי ֶער ָהאט  י'ן ַאזֹוי וִּ ָׁשָנה אֹויף אּוָמן צּום ֶרבִּ ָפאְרן ֹראׁש ה 
אֶוועֶנען  ָבת ֲחנּוָכה אּון ְׁשבּועֹות ָזאל ֶמען ד  ֶגעֵהייְסן, אּון ׁש 

יט ֶדעם ֶוועט  ים אּון מִּ ידִּ ֶב'ע ֲחסִּ יט ְבֶרְסל  אֶמען מִּ ֶמען צּוז 
אֶטעֶוועט ֶוועְרן פּון "עוֹ  ּתֹוהּו".ֶגער   ָלם ה 

יר יז אִּ מֹוֲהָרא"ׁש  ְסבִּ י'ן מ  אְרף ֵגיין צּום ֶרבִּ אְרָוואס ֶמען ד  פ 
י אֹויף פּון  ָׁשָנה ֶוועְקט ֶדער ֶרבִּ וייל ֹראׁש ה  ייְטן, ו  י צ  ְוָקא דִּ ד 
ְׁשָלאף ַאז ֶמען ָזאל ָאְנֵהייְבן ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ְׁשבּועֹות 

א י'ן  ןּופקּוְמט ֶמען ב  וי ַאזֹוי צּו ֶרבִּ ימּוד וִּ לִּ ֶדעם ֵסֶדר ֶדֶרְך ה 
י אֹויס צּו  יֶגע ּתֹוָרה, אּון ֲחנּוָכה ֶלעְרְנט ֶדער ֶרבִּ י ֵהיילִּ ֶלעְרֶנען דִּ
אְכן ָוואס  אר ַאֶלע גּוֶטע ז  אְנֶקען אּון לֹויְבן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן פ  ד 

 ט אּוְנז.בְ ֶער ֶגע

אר ֶווען ַא מֶ  אְכן, אּון ֶדעְרפ  י ז  ועט ר וֶ עֶ עְנְטׁש ֶוועט ָהאְבן דִּ
אְנֶקען ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ֶלעְרֶנען  ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ד 

י יֶגע ּתֹוָרה, ֶדעָמאְלט דִּ י ֶלעְצֶטע  ֵהיילִּ ֶווען ֶעס ֶוועט קּוֶמען דִּ
ים ז   אר אִּ יְרן ֶוועְלן פ  אְכן פּון ֶיעְדן אּון ַאֶלע טִּ יין ָטאג ֶוועט ֶער ל 

ן ֵעֶדן. ין ג  ייְנֵגיין אִּ ייְך ַאר   ָאֶפען, אּון ֶער ֶוועט ְגל 

 

 

 

 
 

 
 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

 ו"הי אייזיק אפפעליצחק  ה"מו
 הק'מוסדותינו  הנהלתמחשובי 

 ובע בני ביתפאר זיין חשאון 

 אפפעל תחי'מרת 

 למזל טובג "עבדי שידוך שליסן פון זייער טאכטער צו 
 
 

ערגעגעבן פאר ב זענען ווי באקאנט גאר שטארק איב"אייזיק ובי רב
אונזערע מוסדות, סיי פאר די ישיבה, און סיי פאר די תלמוד תורה 

זענען זיי גרייט צו העלפן מיט אלעס וואס  און מיידל סקול, שטענדיג
 עס פעלט אויס.

דער אייבערשטער העלפן אז די גרויסע זכות זאל זיי ביישטיין, זאל 
זאלן זיי זוכה זיין , "ביי וועם איך נעם געב איך"זאגט י רב אזוי ווי דער

ביי אלע קינדער, מיט פרנסה בכבוד  צו זעהן אסאך אידיש נחת
 אמן.ובניקל, בני ברוכי וחיי ארוכי ומזוני רויחי מיט סייעתא דשמיא. 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

 ו"הי שמחה לעווי ה"מו
 למזל טובג "עב זוהן ןדי שידוך שליסן פון זייצו 

 

ש "מוהרא ק"גאר שטארק איבערגעגעבן פאר כאיז י "נשמחה רבי 
 .ווען עס פעלט זיך אויס , שטענדיג גרייט ארויסצוהעלפןא"שליט

 

ביישטיין,  איםדער אייבערשטער העלפן אז די גרויסע זכות זאל זאל 
זוכה זיין ער  זאל, "ביי וועם איך נעם געב איך"זאגט י רב אזוי ווי דער

ביי אלע קינדער, מיט פרנסה בכבוד  צו זעהן אסאך אידיש נחת
 אמן.ובניקל, בני ברוכי וחיי ארוכי ומזוני רויחי מיט סייעתא דשמיא. 
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ם גליון יעדע וואך אויף אימעיל, ווי אויך צו אדוועטייזן אינעם גליון צו באקומען דע

 Breslevcenter@gmail.com פארבינט אייך צו:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ~ מוסדותינו הק' נייעס אינערהאלב ~
  

 שמחה הערשט אין ישיבה צו די צוויי פרישע חתניםגרויס 
 

פרייד הערשט ביי די בחורים אין ישיבה, וואס פרייען זיך מיט די גרויס 
 שמחה פון נאך צוויי חברים וואס זענען די וואך חתנים געווארן למזל טוב.

ר יוחנן הערצאג וואס איז א חתן געווארן "איז החתן מרדכי ב רערשטע ערד
מחשובי הנהלת י "נאייזיק אפפעל  'ג א טאכטער פון ר"למזל טוב עב

 מוסדותינו.
וואס איז  ר משה אהרן מאשקאוויטש"יואל באיז החתן  צווייטער ערדאון 

י בעיר "אב י"' אברהם יצחק פלאהר נג בת ר"א חתן געווארן למזל טוב עב
 .קרית יואל

חתן האט זוכה געווען צו ענדיגן הונדערט און איין מאל מסכת תענית, דער 
ש צוגעזאגט פאר די בחורים אז ווער עס וועט "וואס ווי באקאנט האט מורהא

 נדיגן פערציג מאל מסכת תענית וועט א חתן ווערן, און צענדליגע בחוריםע
 זענען שוין חתנים געווארן אין דעם זכות, און יעצט זענען נאך צוויי בחורים

 .חתנים געווארן דורך דעם
דער אייבערשטער העלפן אז עס זאל זיין א קשר של קימא, און זיי זאל 

 זאלן האבן א גליקליך און פרייליך לעבן.
 !תשמח רעים האהוביםשמח 

 

יין ְגֶרעֶסעֶרע זַּאְך פּון דֶ  א קַּ יְשטָׁ  !עםנ 
 

 

אקּוֶמען  יק ב  יְך ֵזייֶער ַאז דּו ָהאְסט צּורִּ יְך ְפֵריי זִּ אִּ
יר ֶהעְלְפן  ים ָזאל דִּ אְסָפאְרט, ֶדער בֹוֵרא ָכל עֹוָלמִּ ֶדעם פ 
יֹון,  יְנ'ס צִּ יְגן ֶרבִּ ָׁשָנה צּום ֵהיילִּ ָזאְלְסט ָאְנקּוֶמען ֹראׁש ה 

יין ְגֶרעֶסעֶרע ז אְך פּון דֶ  יְׁשָטא ק  יז נִּ  .עםָוואס ֶעס אִּ
אְנט ָוואס  אק  יְׁשט ב  ֵלייֶדער ֶזעֶנען רֹוב ֶמעְנְטְׁשן נִּ
אן,  ין אּומ  י'ן אִּ יְגן ֶרבִּ יים ֵהיילִּ ָׁשָנה ב  ָדאס ֵמייְנט ֹראׁש ה 

יא ָזאְגט  י יֹוֵדע  ָיׁשּוב" )יֹוָנה ג'(ֶדער ָנבִּ ים ְוָׁשב  מִּ ם ָהֱאֹלהִּ ח  ְונִּ
י יֹוֵדע   "י מִּ ׁשִּ פֹו ְוֹלא ֹנאֵבד" ָזאְגט ר  ֲעֵבירֹות  -ֵמֲחרֹון א 

ים ֶדער ֶׁשְבָידו   ָיׁשּוב; אוֹ  יז אִּ יד טּוט ְּתׁשּוָבה, אִּ יב ַא אִּ
י ָהאט ֶגעָזאְגט  יֶגער ֶרבִּ ים מֹוֵחל, ֶדער ֵהיילִּ ל עֹוָלמִּ בֹוֵרא ע 

יָמן ת"ג( "ן סִּ ֵיי מֹוֲהר  ים אֹויף ֹראׁש  )ח  ֶווער ֶעס ֶוועט קּוֶמען צּו אִּ
יְך ְפֵרייֶען ַא ג אְנץ ָיאר, ָווארּום ֶער ָהאט  ָׁשָנה ֶמעג זִּ ה 

אְרְפט פֹוְעְל'ן, אּון ַאו   אי ֶגעפֹוְעְלט ָוואס ֶער ָהאט ֶגעד  וד 
יֶבער וואּוְנֶדער ָדאס ְו'ָׁשב ֵמ'ֲחרֹון ַא'פֹו  קּוק וואּוְנֶדער אִּ
יז ָדאס  'ן', ָדאְרְטן אִּ י ָראֵׁשי ֵּתיבֹות א'ּו'מ  יז דִּ ְו'ֹלא ֹנ'אֵבד אִּ

יט ְתעֹוֵרר מִּ אץ ָוואס ֶדער ֶמעְנְטׁש ֶוועְרט נִּ ין  ְפל  א מִּ ַאז 
יְׁשט ָפאְרְׁשֶטעְלן, ֶעס  יְך ָגאְרנִּ ְתעֹוְררּות ָוואס ֶמען ֶקען זִּ הִּ
אְנֶצע ֶוועְלט פּון ַאֶלע ֶעְרֵליי  י ג  קּוֶמען ֶמעְנְטְׁשן פּון דִּ
ידּוְת'ן ְוכּו' ְוכּו', ֶעס ֶוועְרט  ֵעדּות, פּון ַאֶלע ֶעְרֵליי ֲחסִּ

יא  י ֶוועְרֶטער פּוֶנעם ָנבִּ ְעָיה ס'()ְמקּוָיים דִּ יב  ְיׁש  י ָסבִּ "ְשאִּ
ְקְבצּו ָבאּו ָלְך  י כָֻּלם נִּ ְך ּוְראִּ יִּ ְך ֵמָרחֹוקֵעינ  יִּ ְך  ָבנ  יִּ ָיֹבאּו ּוְבֹנת 

ד ֵּתָאמ   ל צ  אן.ע   ָנה" ַאֶלע קּוֶמען אֹויף אּומ 
יֶבער  יְך ָפאר ׁשֹוין אִּ יֶבער וואּוְנֶדער אִּ וואּוְנֶדער אִּ
יּון, פּון ָיאר תשכ"ו,  יְנ'ס צִּ יְגן ֶרבִּ יג ָיאר צּום ֵהיילִּ ֶפעְרצִּ
ת  יְגן ֵסֶפר "ְפעּול  יְקט ֶדעם ֵהיילִּ יְך ָהאב ֶגעְדרִּ אּון ֶווען אִּ

ין ָיאר תשל"ח,  יק" אִּ דִּ צ  יְגט ָדאס ה  יְך ָהאב ֶגעֶעְנדִּ אּון אִּ
ייט ָוואס ֶמען  יין ַא צ  יְקל ַאז ֶעס ֶוועט ָנאְך ז  ֶלעְצֶטע ְׁשטִּ
יְדן ֶוועְלן קּוֶמען  יְצן אּון ַאֶלע אִּ י ְגֶרענִּ ֶוועט ֶעֶפעֶנען דִּ
יר,  יּון, ָהאְבן ַאֶלע ֶגעְׁשֶפעט פּון מִּ יְנ'ס צִּ יְגן ֶרבִּ צּום ֵהיילִּ

ים אּון י ְזֵקנִּ יְך ֶגעֶעְפְנט  דִּ ים... אּון ֶווען ֶעס ָהאט זִּ י ְנָערִּ דִּ
ין ְׁשנ ת תש"נ ֶזעֶנען ַאֶלע  יּון אִּ יְנ'ס צִּ יֶגער ֶרבִּ ֶדער ֵהיילִּ
אְרג אְפט ְוכּו', אּון ָברּוְך הּוא ּוָברּוְך ְׁשמֹו ֶיעֶדעס  ֶגעֶווען פ 

ְר  יְדן ֵכן יִּ יֶׁשע טֹויֶזעְנֶטער אִּ בּו, ָיאר קּוֶמען צּו ֵנייֶע ְפרִּ
יְבן ַאז דּו ָהאְסט ׁשֹוין  יר ֶגעְׁשרִּ יֶבעְרֶדעם ַאז דּו ָהאְסט מִּ אִּ
יּון אֹויף  יְנ'ס צִּ אְסָפאְרט אּון דּו ֶוועְסט ָפאְרן אֹויְפן ֶרבִּ ַא פ 

יר מֹוָרא ָׁשָנה ָהאְסטּו מִּ ֶיה ֶגעֶווען.'ֹראׁש ה  יג ְמח  דִּ
וייב, אּו יין ו  יין ד  ֶבד ז  אְרק ְמכ  יר צּו, ַאז ֶזע ְׁשט  ן ָזאג אִּ

דּו ֶוועְסט ְבֶרעְנְגן ַאֵהיים ְרפּואֹות אּון ְיׁשּועֹות, אּון 
וח. ְרָנָסה ְבֵריו  פ 

 )אשר בנחל באידיש חלק א' מכתב ל'(

 

 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 

 ב סימן טוב ומזל טו
 

 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 י"נ יחזקאל לעווי החתן
 

 איז א חתן געווארן למזל טובוואס 
 

ס דער אייבערשטער זאל העלפן אז ע
ר של קימא און א בנין זאל זיין א קש

 אמן.עדי עד, דורות ישרים ומבורכים, 
 

 

 
 

 ב סימן טוב ומזל טו
 

 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 י"נ יואל מאשקאוויטש החתן
 תינו הק'בישיתלמיד 

 

 איז א חתן געווארן למזל טובוואס 
 

ס דער אייבערשטער זאל העלפן אז ע
ר של קימא און א בנין זאל זיין א קש

 אמן.עדי עד, דורות ישרים ומבורכים, 
 

 

 
 

 ב סימן טוב ומזל טו
 

 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 י"נ מרדכי הערצאג החתן
 תינו הק'בישיתלמיד 

 

 איז א חתן געווארן למזל טובוואס 
 

ס דער אייבערשטער זאל העלפן אז ע
ר של קימא און א בנין זאל זיין א קש

 אמן.עדי עד, דורות ישרים ומבורכים, 
 

 

 
 

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

27 Skillman St. 
 

 

 

 ראש השנה שלי עולה על הכל
אונז באקומען אלע געברויכן צו זיין ביים הייליגן מיט פרייד ווילן מיר מעלדן אז מען קען ביי 

 רבינ'ס ציון אין אומן אויף ראש השנה הבעל"ט אויפן שענסטן און בעסטן אופן.
 

אינאיינעם מיט הערליכע דירות אין "קרית ברסלב", מיר האבן צוגעשטעלט דאס יאר 
 ן אופן,אלע סעודות שבת ויום טוב ווערט צוגעשטעלט אויפן בעסטאנשי שלומינו. 

 אויף אן אמעריקאנעם שטייגער.
 
 

 פאר די דירות פאר אינגעלייט קענט איר רופן
 743-452-2412 - מו"ה יחזקאל סאמעט הי"ו און מו"ה שאול גאנץ הי"ו

 

 פאר די דירות פאר בחורים קענט איר רופן
 743-666-2027 - הבחור שבתי מארקוס נ"י

*** 
 

 רליין טיקעטסאויך קען מען באקומען גאר ביליגע עי
 310-744-0524 - מרדכי הערצאג נ"יהחתן הבחור 

*** 

 

 ווי אויך טרעוועל אינשורענס,נומבער,  718פאר סעלפאנס מיט א 
 Rent-A-Cell-1888 - און פאר אלע אייערע טרעוועל געברויכן.

*** 

 045-463-5211 - פאר א זיץ אין בית המדרש הגדול היכל הקודש אין אומן
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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
 7:31.הדלקת הנרות.....................

 8:24................................מוצש"ק
 9:31.....סוף זמן ק"ש....................
 שיעורים כסדרן

 ...........פסחים ע"ב.בבלי.............
 "זמציעא ט..בבא ...........ירושלמי

 'גפרק  ..........סוכהפתא........תוס
 
 
 
 

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

יֹום כ   ִבים הַּ ם ִנצָׁ תֶּ םכֶּ לְ אַּ ְוכּו'.  ם ִלְפֵני ה' ֱאֹלֵקיכֶּ
אל ַאז ִאיֶבערָ  :(:)ָוֵאָרא ל"בֶעס ְשֵטייט ִאין ֹזַהר ַהָקדֹוש 

אֹויף  ִווי ֶעס ְשֵטייט ִדי ָוואְרט "ַהיֹום", ֵגייט ֶעס ַארֹויף
ּוק ֹראש ַהָשָנה. לֹויט ֶדעם קּוְמט אֹויס ַאז ֶדער ָפס

ר עְדט ִזיְך אֹויְך פּון ֹראש ַהָשָנה, אּון ֶדעְרַפאָדא רֶ 
ַפאר  קּוְמט ֵאייִביג אֹויס ַאז ֶמען ֵלייְנט ַפְרַשת ִנָצִבים

ְלָחן ָערּוְך אֹוַרח ַחִיים, ִסיָמן תכ"ח ְסִעיף דֹראש ַהָשָנה  ()שֻׁ

יֹום ָדאס ִאיז ְפַשט ִאין ָפסּוק,  ִבים הַּ ם ִנצָׁ תֶּ אַּ
ם ִש ם כֶּ לְ כ   אֵשיכֶּ ם, רָׁ ם יכֶּ טֵ בְ ִלְפֵני ה' ֱאֹלֵקיכֶּ
ֵאלם כֹ יכֶּ רֵ ְט ֹש ם וְ יכֶּ נֵ קְ זִ   , ַאֶלע ִאיִדיֶשעל ִאיש ִיְשרָׁ

אג ִקיְנֶדער ְשֵטייֶען ַפאְרן ֵאייֶבעְרְשְטן ִאין ֶדעם טָ 
ט ִאין ֹראש ַהָשָנה, ֶיעֶדער ֶמעְנְטש ֶוועְרט ֶגע'ִמְשפָ 

ִווי ַאזֹוי , י ַזיין ָיאר ֶוועט דּוְרְכֵגייןֹראש ַהָשָנה ִווי ַאזוֹ 
ועט ַזיין ַפְרָנָסה ֶוועט ַזיין ִדי ַגאְנֶצע ָיאר, אֹויב ֶעס וֶ 

ִאים גּוט ֵגיין ָאֶדער ַחס ְוָשלֹום ַפאְרֶקעְרט
ט ַאז אּון ֶדעְרַפאר ָהאט ֶדער ֶרִבי ַאזֹוי ֶגעָוואֶרענְ 

ַהָשָנה, אּון ֶדער  ֶמען ָזאל קּוֶמען צּו ִאים אֹויף ֹראש
ַאז צּו ַזיין ַביי  :)ַחיֵי מֹוֲהַר"ן ִסיָמן ת"ג(ֶרִבי ָהאט ֶגעָזאְגט 

זֹוי ִאים ֹראש ַהָשָנה ִאיז ְגֶרעֶסער פּון ַאֶלעס. ַווייל אַ 
ש ִווי ַביי ַא ַגְשִמיּות'ִדיֶגע ִמְשָפט ֶוועט ַא ֶמעְנטְ 

ואס ָזאל ִאים ֶנעֶמען ֶדעם ְגֶרעְסְטן ַאְדָוואַקאט וָ 
ַזַכאי  ַפאְרֵטייִדיְגן ִאין ֶגעִריְכט, ַאז ֶער ָזאל ַארֹויס ֵגיין

ְכט ַבִדין, אּון ִווי ְגֶרעֶסער אּון ֶעְרְנְסֶטער ֶדער ֶגעִרי
 עְנְטשִאיז, ַאְלץ ַא ְגֶרעֶסעֶרע ַאְדָוואַקאט ֶוועט ֶדער מֶ 
ען ֶמען ֶנעֶמען. ִדי ֶזעְלֶבע, אּון ָנאְך ַאַסאְך ֶמער, ֶוו

אְנֶצע ִמְשָפט ֶדעם ֶמעְנְטש ֹראש ַהָשָנה ִווי ַאזֹוי ַזיין גַ 
ַשאְפן ָיאר ֶוועט ַאדּוְרְכֵגיין, ַדאְרף ֶמען ִזיְך ִזיֶכער ַאיינְ 
ֶדעם  ֶדעם ֶבעְסְטן ַאְדָוואַקאט ָוואס ָזאל ַפאְרֵטייִדיְגן

 ֶמעְנְטש, ַאז ֶמען ָזאל ִאים ָאְנְשַרייְבן ַא גּוט 
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 ְסְטן ִגְליֹון'אַּ וָׁואְרט צּום הּוְנדֶּעְרט
עְרְש  ְטְנ'ס ִהיְלף ַהאְלְטן ִמיר שֹוין יֶּעְצט ַביים ִמיְטן ֵאייבֶּ

עְרט ס ְגֵלייְבט ִזי'הּוְנדֶּ ער ָפאְרט ַא ְסְטן ִגְליֹון, עֶּ וער ָאבֶּ ְך ְשוֶּ
עְרט  וען ַארֹויְסצּוגֶּעְבן הּוְנדֶּ ה גֶּעוֶּ ַפאְקט ַאז ִמיר ָהאְבן שֹוין זֹוכֶּ
ע  ִגְליֹונֹות ָאְנגֶּעִפיְלט ִמיט ִדי ֵריינֶּע ֱאמּוָנה ְטהֹוָרה, ִמיט ִפילֶּ

עְרְנט אּוְנז. ִבי לֶּ ער ֵהייִליגֶּער רֶּ עְבן, ָוואס דֶּ  ֵעצֹות ִאין לֶּ
ס אִ  ַפע פּון עֶּ ע ָוואְך ַא שֶּ יז ָדא ִאין ִדי ָבֵתי ִמְדָרִשים יֶּעדֶּ

ער ְפרּוִביְרט  ער ִגְליֹון ִמיט ַזיין ֵאייְגְנַאְרִטיְגֵקייט, יֶּעדֶּ ִגְליֹונֹות, יֶּעדֶּ
ע ְיִדיעֹות אֹויף ִדי  עַסאְנטֶּ ערֶּ עְנְגן ִאיְנטֶּ עְלְפן אּון ְברֶּ ַארֹויס צּו הֶּ

עְלט ִזיְך ַא ְפַראגֶּע, ִמיט ָוואס ִאיז ַפְרַשת ַהָשבּוַע אּו ן ָנאְך, ְשטֶּ
ע ִגְליֹונֹות, אּון  ערֶּ עְרש פּון ִדי ַאְנדֶּ ר ִגְליֹון ַאְנדֶּ אּוְנזֶּער/ֵאייעֶּ

עְלט אֹויס ָנאְך ַא ִגְליֹון?  ַפאְרָוואס פֶּ
ע  עַסאְנטֶּ ערֶּ ִבי ָהאט גֶּעָזאְגט אֹויף ִזיְך ַאן ִאיְנטֶּ ער ֵהייִליגֶּער רֶּ דֶּ

עִניג ָוואס ָהאט גֶּעַהאט ַאן ָמָשל וען ַא קֶּ ס ִאיז ַאָמאל גֶּעוֶּ . עֶּ
ר ִליב  ר ִאים ֵזייעֶּ עְנְדִליְך ָהאט עֶּ ֵאייְנִציג ִקיְנד, אּון ִווי ַפאְרְשטֶּ
ר  עְך ְמשּוגֶּע גֶּעָוואְרן, עֶּ ער זּוהן נֶּעבֶּ גֶּעַהאט. ֵאיין ָטאג ִאיז דֶּ

ער  עְרן ָהאט ִזיְך אֹויְסגֶּעטּוהן ַזיינֶּע ְקֵליידֶּ אּון ִזיְך גֶּעזֶּעְצט אּוְנטֶּ
ְרד.  ער עֶּ עְך פּון דֶּ עְקלֶּ ְסן ֵביינֶּער אּון ְברֶּ ִטיש אּון ָאְנגֶּעהֹויְבן עֶּ
ער  ס ֵגייט ָפאר, ָהאט דֶּ עְגט ָוואס עֶּ ען ָהאט ִאים גֶּעְפרֶּ וען מֶּ וֶּ
ען  ר ִאיז ַא ִטשיקֶּ עְנְטש, עֶּ ר ִאיז ִניְשט ַקיין מֶּ ִקיְנד גֶּעָזאְגט ַאז עֶּ

ר ַדאְרף ְקִריְכן )הָ  ער, עֶּ ר ַדאְרף ִניְשט ָהאְבן ַקיין ְקֵליידֶּ אן(, אּון עֶּ
עְך ַאזֹוי ִווי  עְקלֶּ ענֶּע ְברֶּ ְסן ִדי ַאָראְפגֶּעַפאלֶּ ְרד אּון עֶּ ער עֶּ אֹויף דֶּ

עְנס. ע ִטשיקֶּ  ַאלֶּ
עִניְגִליְכן ַפאַלאץ,  ע ַצַער ִאינֶּעם קֶּ ס ִאיז גֶּעָוואְרן ַא ְגרֹויסֶּ עֶּ

ענִ  ער קֶּ ה ַאז דֶּ עְנט ַבארּוִהיְגן פּון ִדי ַמֲעשֶּ יג ָהאט ִזיְך ִניְשט גֶּעקֶּ
ר  עְדט ִזיְך ֵאיין ַאז עֶּ ר רֶּ עְך ְמשּוגֶּע גֶּעָוואְרן, עֶּ ַזיין זּוהן ִאיז נֶּעבֶּ
ען ָהאט גֶּערּוְפן  ען ָגאְרִניְשט טּוהן. מֶּ ען קֶּ ען אּון מֶּ ִאיז ַא ִטשיקֶּ

ע ָדאְקטֹוִרים אּון ְפִסיִכיָא עְדן ַאלֶּ ָלאְגן, ֵזיי ָהאְבן ְפרּוִביְרט צּו רֶּ
ען  ק, מֶּ צּום ִקיְנד אּון ִאים ַמְסִביר ַזיין ַאז ָדאס ִאיז ִניְשט ַקיין ֵעסֶּ
ען ַדאְרף ִזיְך  עְנְטש, מֶּ ע מֶּ ַדאְרף ִזיְך אֹויְפִפיהְרן ִווי ַא ָנאְרַמאלֶּ

ְסן ָנאְרַמאל ַביים ִטיש. אָ  ע ָאְנטּוהן ָנאְרַמאל אּון עֶּ ער ִדי ַגאְנצֶּ בֶּ
וען ַא ָשאד, ָדאס ִקיְנד ָהאט ִזיְך  עט אּון ִמיה ִאיז גֶּעוֶּ ַאְרבֶּ
ר ִאיז ִבְכַלל ִניְשט  ער גֶּע'ַטֲעָנה'ט ַאז עֶּ אֹויְסגֶּעַלאְכט, אּון ַווייטֶּ
ר ִזיְך  עְרַפאר ַדאְרף עֶּ ען, אּון דֶּ עְנְטש, ָנאר ְבלֹויז ַא ִטשיקֶּ ַקיין מֶּ

עְנס אֹויְפן ַגאס.אֹויְפִפיְרן ַאז ע ִטשיקֶּ  ֹוי ִווי ַאלֶּ
ען ָזאל  ען ֵאיין ָחָכם אּון גֶּעָזאְגט ַאז מֶּ ס ִאיז ָאְנגֶּעקּומֶּ ִביז עֶּ
ועט  ר וֶּ ער'ס אּון עֶּ ע ָדאְקטֹוִרים אּון ֵעָצה גֶּעבֶּ ועק ִשיְקן ַאלֶּ  ַאוֶּ

 

 המשך בדף ב



 ב
 

 ְסְטן ִגְליֹון'אַּ וָׁואְרט צּום הּוְנדֶּעְרט
עִניג ָהאט ַאזֹוי אֹויְסֵהייְלן דָ  ער קֶּ אס ִקיְנד. דֶּ

ועק גֶּעִש  ר ָהאט ַאוֶּ יְקט יֶּעְדן ֵאיינֶּעם גֶּעטּוהן, עֶּ
עם ָחָכם ַאז  עט ַפאר דֶּ ער גֶּעגֶּעְבן ִדי ַאְרבֶּ אּון ִאיבֶּ

ר ָזאל אֹויְסֵהייְלן ָדאס ִקיְנד.  עֶּ
ר ָהאט ִזיְך אֹויְך  ער ָחָכם ִאיז גֶּעַגאְנגֶּען אּון עֶּ דֶּ

ר ָהאט ִזיְך אֹויְסגֶּעטּוהן  ער אּון עֶּ ִדי ְקֵליידֶּ
ער  ען ִמיְטן ִקיְנד. דֶּ עְרן ִטיש צּוַזאמֶּ גֶּעזֶּעְצט אּוְנטֶּ
וער ִביְזטּו? אּון ָוואס  עְגט ִאים: "וֶּ ִקיְנד ְפרֶּ
ער ָחָכם: "ִאיְך ִבין אֹויְך ַא  זּוְכְסטּו ָדא?" ָזאְגט דֶּ

ען ַאזֹוי ִווי ִדיר", ַאזֹוי ָהאְבן ֵזיי ָאנְ  גֶּעהֹויְבן ִטשיקֶּ
עְרן ִטיש, ָנאְך ַא  עְנגֶּען ִאיְנֵאיינֶּעם אּוְנטֶּ צּו ַפאְרְברֶּ
וען ֵהייִמיש,  וען ֵזיי זֶּענֶּען שֹוין גֶּעוֶּ ְשִטיק ַצייט וֶּ
ען ָזאל ִאים  ען ַאז מֶּ ער ָחָכם גֶּעוואּוְנקֶּ ָהאט דֶּ
ען ָהאט ִאים  וען מֶּ ער, וֶּ עְמדֶּ עְרַלאְנגֶּען ְצֵוויי הֶּ דֶּ

עְרַלאנְ  ער ָחָכם ָאְנגֶּעטּוהן ָדאס דֶּ ְגט ָהאט ִזיְך דֶּ
ע ַפאְרן ִקיְנד  ערֶּ עְמד, אּון גֶּעגֶּעְבן ִדי ַאְנדֶּ ֵאיין הֶּ
ער ִקיְנד ָהאט  ר ָזאל ָדאס אֹויְך ָאְנטּוהן, דֶּ ַאז עֶּ
ער ִניְשט גֶּעָוואְלט ָזאגֶּעְנִדיג: "ִאיְך ִבין ִניְשט  ָאבֶּ

ען, עְנְטש, ִאיְך ִבין ַא ִטשיקֶּ אּון ִאיְך ַדאְרף  ַקיין מֶּ
ער ָחָכם ָהאט  ער דֶּ עְמד", ָאבֶּ ִניְשט ָאְנטּוהן ַקיין הֶּ
ען ַאזֹוי ִווי  ִאים גֶּעָזאְגט: "ִאיְך ִבין אֹויְך ַא ִטשיקֶּ
וער ָזאְגט  עְמד. וֶּ דּו, אּון ִאיְך טּוה ִזיְך אֹויְך ָאן ַא הֶּ
עְמד?  ען ָטאר ִניְשט ָאְנטּוהן ַקיין הֶּ ַאז ַא ִטשיקֶּ

ע ען טּוט מֶּ וען מֶּ ען ֲאִפילּו וֶּ ען ְבַלייְבן ַא ִטשיקֶּ ן קֶּ
עְמד אֹויְך". ָדאס ָהאט שֹוין גֶּעַכאפְ  עם ָאן ַא הֶּ ט דֶּ

עְמד.  ר ָהאט ִזיְך אֹויְך ָאְנגֶּעטּוהן ַא הֶּ ִקיְנד אּון עֶּ
עְטן ַאז  ער ָחָכם גֶּעבֶּ ָנאְך ַא ְשִטיק ַצייט ָהאט דֶּ

ען ָזא עְרַלאְנגֶּען צְ מֶּ אר הֹויְזן, אּון ֵוויי פָ ל ֵזיי דֶּ
ע,  עְרגֶּע'ַחזֶּר'ט ִדי זֶּעְלבֶּ ָנאְכַאָמאל ָהאט ִזיְך ִאיבֶּ
ער ָחָכם ָהאט ִזיְך ָאְנגֶּעטּוהן ֵאיין הֹויְזן אּון  דֶּ
ע ַפאְרן ִקיְנד ִזיְך ָאְנצּוטּוהן,  גֶּעגֶּעְבן ִדי ְצֵווייטֶּ
ער  וען דֶּ ער וֶּ ר ִניְשט גֶּעָוואְלט, ָאבֶּ ם ָהאט עֶּ קֹודֶּ

ען חָ  ר קֶּ וען ַאז עֶּ ָכם ָהאט ִאים ַמְסִביר גֶּעוֶּ
ועט  ר וֶּ וען עֶּ ען ֲאִפילּו וֶּ ער ְבַלייְבן ַא ִטשיקֶּ ַווייטֶּ
ס ָאְנגֶּעטּוהן,  ר ִזיְך עֶּ ִזיְך ָאְנטּוהן ַא הֹויְזן, ָהאט עֶּ
ער גֶּעַגאְנגֶּען ִמיט ִאים  ר ַווייטֶּ אּון ַאזֹוי ִאיז עֶּ

ער אּון עְך אּון ִאים מֶּ ער  צּוִביְסלֶּ מֶּ
עְנְטְש   ְלט.אֹויְסגֶּעמֶּ

ְפָשר  ער ָחָכם צּום ִקיְנד: "אֶּ ֵאיין ָטאג ָזאְגט דֶּ
עְצן  ְרד אּון ִזיְך זֶּ ער עֶּ ָלאִמיר ִזיְך אֹויְפֵהייְבן פּון דֶּ
ער ִקיְנד ָהאט  ְסן ָנאְרַמאל?", דֶּ ַביים ִטיש אּון עֶּ
ר  ען אּון עֶּ ר ִאיז ַא ִטשיקֶּ ער גֶּע'ַטֲעָנה'ט ַאז עֶּ ָאבֶּ
ער ָחָכם ָהאט ִאים  ְרד, דֶּ ער עֶּ ַדאְרף ִזיְצן אֹויף דֶּ
ער  ען רּוִהיג ַווייטֶּ ר קֶּ ער גֶּעָזאְגט ַאז עֶּ ַווייטֶּ
ר ִזיְצט ָנאְרַמאל  וען עֶּ ען, ֲאִפילּו וֶּ ְבַלייְבן ַא ִטשיקֶּ
ס ָדאס  ַביים ִטיש, אּון ַאזֹוי ִווי ֵאייִביג ָהאט עֶּ

עט ֵפיין אּון ָדאס ִקיְנד ָהאט ִזיְך  ָמאל אֹויְך גֶּעַאְרבֶּ
עְנְטש, אּון  ער מֶּ גֶּעזֶּעְצט צּום ִטיש ִווי ַא ָנאְרַמאלֶּ
ר ְפֵרייִליְך אּון  וען ֵזייעֶּ עִניג ִאיז גֶּעוֶּ ער קֶּ דֶּ
עם ָחָכם ַפאר ַזיין גֶּעלּוְנגֶּענֶּעם   ַבאלֹויְנט דֶּ

 

 המשך בדף ב

   

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
ֶגעֶבעְנְטְשט ָיאר

ן צּום אּון ֶדעְרַפאר, וואֹויל ִאיז ַפאר ֶדעם ֶמעְנְטש ָוואס ִאיז זֹוֶכה צּו ָפארְ 
 ֵהייִליְגן ֶרִבי'ן אֹויף ֹראש ַהָשָנה, ָוואס ֶדער ַצִדיק ִאיז ֶדער ֶבעְסֶטער

 ַא ְרצּו ַאז ֶמען ָזאל ָאְנְשַרייְבן ַפאְרן ֶמעְנְטשן ֶדעַאְדָוואַקאט ָוואס ֶוועט ֶזעהְ 
ע גּוֶטע גּוט ָיאר, אּון ֶדעָמאְלט ֶוועט ֶער ִזיֶכער ַפאְרְשִריְבן ֶוועְרן ַפאר ַא ִזיסֶ 

ִליְכִטיֶגע ָיאר
(ֹזאת ַהּתֹוָרה ִנָצִבים א)

ִים הּוא ֵלאֹמר ִמי יֲַּעלֶּה לָׁ שָׁ א בַּ לֹ  ְימָׁ מַּ מַּ שָׁ  נּועֵ ִמ ְש יַּ נּו וְ לָׁ  הָׁ חֶּ קָׁ יִ ה וְ נּו הַּ
ּה וְ  ִים שָׁ ֹלא בַּ ַדְרֶש'עֶנען ֶדעם ָפסּוק, )ֵעירּוִבין נ"ה.( . ִדי ַחַז"ל הנָׁ שֶּ עֲ נַּ אֹותָׁ מַּ

רֹויס ִביְזן ִדי ּתֹוָרה ֶגעִפיְנט ִזיְך ִניְשט ַביי ִדי ֶמעְנְטְשן ָוואס ַהאְלְטן ִזיְך גְ  - הּוא
ִהיְמל

)ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ִליָט"א ִאיז ָדאס ַמְסִביר לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט מֹוַהָרא"ש ְש 

ֹלא ַאז ֶווען ַא ֶמעְנְטש ַהאְלט ִזיְך ְגרֹויס ֵגייט ִאים ַאֶלעס שֶ  :ֵחֶלק ב' ִסיָמן פ"ב(
ן, ֶדעָמאְלט ְכֵסֶדר, ִניְשט ַאזֹוי ִווי ֶער ִוויל, אּון ֶווען ַא ֶמעְנְטש ַהאְלט ִזיְך ְקֵליי

ֵגייט ִאים ַאֶלעס ְכֵסֶדר
ט, ֶער ט ַאז ַא ֶמעְנְטש ָוואס ֵווייְסט ִווי ֶער ַהאְלט אֹויף ֶדער ֶוועלְ ֶמען ֶזעהְ 

ן ָאן ט ַאז ֶעס ֵגייט ִאים ַאִריֶבער ִדי ֶטעג אּון ָיארְ ָלאְזט ִזיְך ִניְשט ַנאְרן, ֶער ֶזעהְ 
ַקיין  יין ַגאְנֶצע ֶטעג ָוואס ֶער ֶעֶפעְנט ִניְשט אֹויףֶלעְרֶנען ּתֹוָרה, ֶעס ֶקען דּוְרְכגֵ 

ֶרִבי ָהאט  ֵסֶפר, ַאַזא ֶמעְנְטש ֶוועט ִזיְך צּוַכאְפן צּו ִדי ֶדֶרְך ַהִלימּוד ָוואס ֶדער
 ַאז ֶמען ֶקען ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה ֲאִפילּו :)ִשיחֹות ָהַר"ן ִסיָמן ע"ו(אּוְנז אֹויְסֶגעֶלעְרְנט 

ט ָוואס ְרְשֵטייט ִניְשט ָוואס ֶמען ָזאְגט, אּון ֲאִפילּו ֶמען ֶגעֶדעְנְקט ִניְש ֶמען ַפא
ְרֶנען ֶמען ֶלעְרְנט, אּון אֹויף ַאַזא ֶוועג ֶקען ֶיעֶדער ֶמעְנְטש זֹוֶכה ַזיין צּו ֶלע
ע אְרקֶ ֵזייֶער ַאַסאְך ּתֹוָרה, אּון ָדאס ְבֶרעְנְגט ַאַריין ִאיֶנעם ֶמעְנְטש ַא ְשטַ 

ן ִדי ִליְבַשאְפט צּו ִדי ּתֹוָרה, אּון סֹוף ָכל סֹוף ֶוועט ֶער זֹוֶכה ַזיין צּו ֶקעֶנע
ַגאְנֶצע ּתֹוָרה

ר ָוה, ֶער ַהאְלט ִזיְך ַפאר ַא ַלְמָדן, עֶ ָאֶבער ֵאייֶנער ָוואס ִאיז ַא ַבַעל ַגאֲ 
 ִניְשט ַפאר ִאים ָפשּוט ֶוועט ַאֶוועק ַמאְכן ֶדעם ֶדֶרְך ַהִלימּוד, ֶעס ַפאְסט ָדאךְ 

ֶנען ִדי צּו ָזאְגן ּתֹוָרה, ָאֶבער ֶער ֶוועט ִניְשט זֹוֶכה ַזיין ֵקייְנָמאל דּוְרְכצּוֶלערְ 
יין ן ִמיְטן ֵסֶדר ֶדֶרְך ַהִלימּוד, אּון אֵ ַגאְנֶצע ּתֹוָרה, ַווייל ָדאס ֶקען ֶמען ָנאר טּוהְ 

 אּון ֶער ֶוועט ָגאְרִניְשט ִמיְטֶנעֶמען ִמיט ָטאג ֶוועט ֶער ַפאְרָלאְזן ִדי ֶוועְלט,
ִזיךְ 

ִים הּואשָׁ ֹלא בַּ ָדאס ָזאְגט ֶדער ָפסּוק,  יי , ִדי ּתֹוָרה ֶגעִפיְנט ִזיְך ִניְשט בַ מַּ
'ן ֹוֵעלְ ִדי ֶמעְנְטְשן ָוואס ַהאְלְטן ִזיְך ְגרֹויס ִביְזן ִהיְמל, ַווייל זֵיי ֶקעֶנען ִניְשט פ

ֶבער צּו ֶלעְרֶנען אּון דּוְרְכֵגיין ִדי ַגאְנֶצע ּתֹוָרה ִמיְטן ֶדֶרְך ַהִלימּוד, אָ ַביי ִזיְך 
ִלימּוד, ֶווער ֶעס ֵבייְגט ִזיְך ַאָראפ ֶדעם ָקאפ, אּון ֶער ָפאְלְגט ֶדעם ֶדֶרְך הַ 

ים אִ  ֶוועט ֶער זֹוֶכה ַזיין צּו דּוְרְך ֶלעְרֶנען ִדי ַגאְנֶצע ּתֹוָרה, אּון ָדאס ֶוועט
ַבאְגֵלייְטן אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט

(ֹזאת ַהּתֹוָרה ִנָצִבים ד)
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 ְסְטן ִגְליֹון'אַּ וָׁואְרט צּום הּוְנדֶּעְרט
עט.  ַאְרבֶּ
ִבי טּוט ִמיט אּוְנז, ָאט דֶּ  ער ֵהייִליגֶּער רֶּ ער ָמָשל ִאיז ַמָמש ָוואס דֶּ

ען ִאיז ִניְשט  ען ִאיז ִניְשט גּוט אּון מֶּ ן ַאז מֶּ ַאְנְשָטאט צּו ַהאְקן אּון ְשַרייעֶּ
ען  ס ִאיז ִניְשט ַקיין ַתְכִלית ַאזֹוי, מֶּ עְרן, עֶּ עסֶּ ען ַדאְרף ִזיְך ַפאְרבֶּ וואֹויל, מֶּ

עְדט ִניְשט צּו יֶּעְדן ֵאיינֶּעם,  ַדאְרף עְנְטש. ִדי ְשְפַראְך רֶּ ע מֶּ ַזיין ַא ָנאְרַמאלֶּ
ענֶּען ֲאִפילּו  ענֶּען ַאזֹוי גֶּעַפאְלן ַאז ֵזיי זֶּ ענֶּען ָדא ָוואס זֶּ ער זֶּ ַווייל ַליידֶּ

ער  עִסיְרט צּו ַזיין וואֹויל. ָאבֶּ ערֶּ ִבי ִניְשט ִאיְנטֶּ ער רֶּ צּו ָלאְזט ִזיְך ַאָראפ דֶּ
ע ְשְפַראְך, אּון ַווייְזט ַפאר  עְדט צּו יֶּעְדן ִמיט ַא ָפשּוטֶּ יֶּעְדן ֵאיינֶּעם, אּון רֶּ
ר ִאיז, ִניְשט ַקיין  ע ַמָצב עֶּ ערֶּ עְנְטש ַאז ִניְשט ַקיין ִחילּוק ִאין ָוואסֶּ יֶּעְדן מֶּ

ען ִאיז  ען פּון ָדאְרט וואּו מֶּ ען מֶּ ען ִאיז, קֶּ אֹויְך ִדינֶּען ִחילּוק ִווי גֶּעַפאְלן מֶּ
ער ַזיין  ען ַווייטֶּ ען קֶּ ען ַדאְרף ָגאְרִניְשט טֹויְשן, מֶּ עְרְשְטן, מֶּ עם ֵאייבֶּ דֶּ
עְרְשְטן  עם ֵאייבֶּ ען דֶּ ען ָזאל ַאַריינֶּעמֶּ עְבן, ָנאר מֶּ ְפֵרייִליְך אּון ָאְנֵגיין ִאין לֶּ

ע ער ֵאייבֶּ ען ָזאל ִזיְך ִפיְרן ַאזֹוי ִווי דֶּ עְבן, מֶּ ער ִוויל.ִאינֶּעם לֶּ  ְרְשטֶּ
ִבי ָהאט גֶּעָזאְגט "ַא ִחידּוש ִווי ִמיר ִאיז ָנאְך ֵקייְנָמאל ִניְשט  ער רֶּ דֶּ
וען  ס ִאיז גֶּעוֶּ וען", מֹוַהָרא"ש ְשִליָט"א ִאיז ָדאס ַמְסִביר ַאז ָכאְטש עֶּ גֶּעוֶּ

ער ִדי ִחידּוש פּון  ע דֹורֹות, ָאבֶּ ִבי'ן ִאיז ַאז גֶּענּוג אּון ָנאְך ַצִדיִקים ִאין ַאלֶּ רֶּ
ר ִאיז,  ע ִניְדִריגֶּע ַדְרָגה עֶּ ערֶּ עְנְטש ִאין ָוואסֶּ ר ָלאְזט ִזיְך ַאָראפ צּו יֶּעְדן מֶּ עֶּ
עְנְגט ִאים אֹויְך צּוִריק צּום  עְדט ִמיט ִאים ַזיין ְשְפַראְך אּון ְברֶּ ר רֶּ אּון עֶּ

עְרְשְטן.  ֵאייבֶּ
עְלט אֹויף אּון ָדאס ִאיז ִדי ַמְעָלה פּון אּוְנזֶּער  ִגְליֹון, ָוואס ִאיז גֶּעְשטֶּ

עְנְגן ַפאְרן ִציבּור ִדי ֵהייִליגֶּע ִדיבּוִרים  עם צּו ַאָראפ ְשַרייְבן אּון ְברֶּ דֶּ
ענֶּען ְמַחי' ְנָפשֹות. ִבי'ן ָוואס זֶּ  פּונֶּעם רֶּ

עם ִגְליֹון, ַאנְ  ע ְגִריְסן אֹויף דֶּ ען צּוִריק ָגאר ַאַסאְך גּוטֶּ עְרש ִמיר ַבאקּומֶּ דֶּ
עְנגֶּען  עְלט ְבלֹויז צּו ְברֶּ ענֶּען ִמיר ִניְשט גֶּעְשטֶּ ע ִגְליֹונֹות זֶּ ערֶּ ִווי ַאְנדֶּ
ער קֹורֹות ַהדֹורֹות א.ד.ג. ָנאר  ְדָרה ָאדֶּ ע ַטייְטְשן אֹויף ִדי סֶּ עַסאְנטֶּ ערֶּ ִאיְנטֶּ

עְנְטש ַא ַמֲהַלְך ַהַחִיים לֹויט ִוו עְרש צּו גֶּעְבן ַפאר ַא מֶּ ְנדֶּ ער ֵהייִליגֶּער עֶּ י דֶּ
ע ְשְפַראְך אּון גֶּעְשִריְבן  עְנְגן אֹויף ַא ָפשּוטֶּ עְרְנט אּוְנז, צּו ַאָראפ ְברֶּ ִבי לֶּ רֶּ
עְבן  ענֶּען ַפאְרְשֵטיין אּון לֶּ ער ָאן אֹויְסַנאם ָזאל ָדאס קֶּ אֹויף ִאיִדיש ַאז יֶּעדֶּ

ע ִאידְ  ס ָזאְגן ֵעדּות ִפילֶּ עם, אּון ִווי עֶּ ן ָהאט ָדאס ֵזיי גֶּעטֹויְשט ִמיט דֶּ
עְבן ָגאר ְשַטאְרק צּום גּוְטן, ֵזיי ַוואְרְטן שֹוין ַארֹויס יֶּעְדן ָוואְך  ר לֶּ ֵזייעֶּ
ע  עְרנֶּען ַביים ַשָבת ִטיש, ַווייל ִדי ָפשּוטֶּ ענֶּען ָדאס ָפאְרלֶּ אֹויְפן ִגְליֹון צּו קֶּ

עְנְגן ַאַריין ִדי ָפש ע ֱאמּוָנה ִזיְך צּו ְשַטאְרְקן ִאין ַאלֶּע ִדיבּוִרים ָוואס ְברֶּ ּוטֶּ
עְנִדיג ִמיט אּוְנז, ָדאס גֶּעְבט ֵזיי  ער ִאיז ְשטֶּ עְרְשטֶּ ער ֵאייבֶּ ַמָצִבים ַווייל דֶּ

עְבן. ער ָאְנצּוֵגיין ִאין לֶּ  ִדי ַחיֹות ַווייטֶּ
עסְ  ען צּום ָפאְסט קֶּ עַסאְנט ְבִריְוול ִאיז ָאְנגֶּעקּומֶּ ערֶּ ְטל פּון ִדי ַאן ִאיְנטֶּ

ועְלן ָדא ִמיְטֵטייְלן ִמיְטן ִציבּור ִכְכָתבֹו ְוִכְלשֹונֹו. ת ָוואס ִמיר וֶּ כֶּ  ַמֲערֶּ
. ּו י ְח ִי ׁש" ֶׁש ֶד קֹו ל ַה ָכ י ן ֵה ֹו י ְל ִג א " ָל ְפ ִנ ן ַה ֹו י ְל ִג י ַה ֵכ ְר ֹו ד ע בֹו ָכ ְל

וערְ  ֶו ע  ֶכ י ִל ְט ֶע י  ן ִד ְּב י י ַר יה צּו ְׁש י ִמ ען ִד ֶמ ּו ענ ְך ֶג י אּב ִז ְך ָה י ן ִא יהְל עִפ ק ֶג אְנ ע ַד ֶנ י י ַמ ן  ְג ְנ ע ֶר יס צּו ְּב רֹו ער ַא ֶט
יס. רֹו ט ַא ְמ ס קּו ט ֶע י י אְך ַז ו ָו ע  עֶד ן ֶי י ֹו ן ׁש י י ֵל ְך  י ואס ִא ָו ן  ֹו י ְל ע ִג ֶכ י ִל עְר עם ֶה ף ֶד י אֹו

ן לֶ  י י ַמ ט  ְׁש י ֹו עט ׁש ֶג ָמ אט ַמ ן ָה ֹו י ְל ער ִג ז ֶד ן ַא אְג ְך ָז י י ְך מּוז ַא י ואְך ּבִ ִא ָו ע  ֶצ אְנ . ַא ַג ן ְּב ןע ען  י ֶמ ּו נ אְר ְך ַפ י ִא
טּוּב, אּון עֶ  ן ְׁש י ה ִא ָס ָנ ְר ן ַפ ְג ְנ ע ֶר ְּב ם צּו  יי ֵה וער ַא ֶו עט ְׁש ֶּב ְר ְך ַא י ה, ִא ָל ָכ ְל ַכ ל ַה ַע ְו  ' ָי ְח ִמ ל ַה טַע ְׁש י ִנ ר  י ט ִמ ְמ  ס קּו

 

י ִד ער,  ֶד ְנ י ִק ע  ֶנ י י ַמ יט  יכּות ִמ י יל ַׁש ִפ ן צּו אְּב ואְך צּו ָה ָו י  ְך ִד ֶׁש ֶמ יס ְּב צִ  אֹו ְנ י י יז ׁשַ ֵא י ִא י יט ֵז ג ִמ ְנ ע ֶר ְּב אְר ְך ַפ י ואס ִא ָו ואְך  ָו י  ן ִד י יט ִא י ַצ ע  ֶט ְס ְג טי ְצ י ען ִז ען ֶמ ו ֶו ׁש,  ֶד ת קֹו ען  ָּב יׁש אּון ֶמ ת ִט ָּב יים ַׁש ַּב ען  אֶמ ַז צּו
עם. ֶנ י י ֵא ְנ י ט ִא ְג ְנ ע ֶר ְּב אְר ַפ

ָו ן  ְק צּוקּו אְר ְך ָפ י ט ִז י י ַצ י  ט ִד ְׁש י ִנ אּב  ְך ָה י י ִא ו ִו י  ֹו ז ער ַא ֶּב י ָא ן ִד י ְך ִא י ן ִז ֶע י י ֵר ואס ְד ָו ת  ֹו נ ֹו י ְל י ִג ען ִד עֶמ ֶנ ג  י ִּב י י ְך ֵא י עג ִא ֶל יׁש, ְפ יים ִט ַּב ן  אְג ָז אְכ ָנ ן  ן אּו עְד ע ואס צּו ֶר ֶנ י י ן ֵׁש אְג ָז צּו אְכ ָנ ט  ְר י ִּב רּו ן ְפ ן אּו ׁשּוהְל
ע גֶ  אֶק ז ַט י אס ִא ּו ָד יל ִפ ער ֲא ֶּב ה, ָא ָׁש ְר ע ַפ ֶג י עִד ואֶכ ָו י  ף ִד י ת אֹו רֹו ךְ ּתֹו י אּב ִא ואס ָה ָו  , ץ אְר ט צּום ַה ְׁש י ִנ ט  עְד אס ֶר ּוג, ָד ענ ט ֶג ְׁש י ִנ יז  אס ִא ז ָד ט ַא יהְל עִפ ְך ֶג י אּב ִא ין ָה י ר ֵׁש ֶע י י ען ֵז ו ֶו סּוק ע ער ָפ ז ֶד עם ַא ן ֶד  פּו

ׁש ֶפ ֶנ ת  ַמ ְג ַע ת אּון  רֹו ע ָצ ֶנ י י ַמ יט  ער ִמ ֶט י י ו ַו ּב  י י ַל ְּב ְך  י ּב ִא י ט אֹו ְׁש ְט י י עַט ֶג ְס י ז גּוט אֹו י ארְ ִא א ָד יז ָד ס ִא , ֶע ואְך ָו ע  עֶד ' ֶי י ַח ְמ ׁש  ָמ ְך ַמ י ְך ִז י ן ִא י ִּב ן  ֹו י ְל ר ִג ֶע י י ען ֵא ֶמ עקּו ֶג ְס י ֹו ר ז ַא י ס ִא ט ֶע י י ער ַז ֶּב ע ? ָא אֶק ַמ עְׁש ט ֶג
א אס ַג אר ָד ט, ָנ עְר ֶפ ְט ְנ ֶע אְר ט ַפ ט גּו ועְר ֶו ק  סּו ער ָפ אר ֶד ט ָנ ְׁש י ִנ ים,  י ֵה עְר ֶד ְנ י ן ִא אְג ָז צּו עְר ֶּב י ן ִא אְכ וי ַז ִו ן  ט, אּו עְל ו ֶו י  ף ִד י אט צּו טּוהן אֹו ען ָה ואס ֶמ ָו יר  ואֹו עו ט ֶג עְר ו ֶו ען  ט, ֶמ עְר ֶפ ְט ְנ ֶע אְר ט ַפ ט גּו עְר ו ֶו ן  ְּב ע ע ֶל ֶצ ְנ

ט ְס י י ו ֵו ען  יל ֶמ י ו ַו  , ען עֶמ ֶל אְּב ָר ן ְפ ת אּו רֹו ע ָצ ֶל יט ַא יט, ִמ י ֵה עְר ֶכ י ִל י י ֵר ט ְפ עְל ו ֶו י  ף ִד י ן אֹו ְּב ע ען ֶל ען ֶק י ֶמ ֹו ז ז עֶ  ַא ט,ַא עְל ו ֶו י  ף ִד י ער אֹו עֶפ אֶׁש א ַא ַּב יז ָד עם. ס ִא יט ֶד ט ִמ עְּב ען ֶל אּון ֶמ
ין ׁשְ  יר ִא י ִמ י ער ַּב עֶפ אֶׁש עם ַּב ען ֶד ֶג ְנ ע ֶר ְּב ְנ י י ַר ן ַא אְר ס ַפ ְט עס גּו ֶל יט ַא ן ִמ אהְל אָצ ְך ַּב י י אל ַא ער ָז עֶפ אֶׁש ער ַּב ּב.ֶד  (-)                                                                    טּו

ער ְדרּוְקט אֹויס ָגאר  ען, וואּו יֶּעדֶּ עְנְדִליגֶּע ַדאְנק ְבִריְוון ָוואס ִמיר ָהאְבן ַבאקּומֶּ עְנֵהייט פּונֶּעם ָדאס ִאיז ֵאייְנס פּון ִדי צֶּ ְשַטאְרק צּוְפִרידֶּ
עְלְפן ַאז ִמיר ָזאְלן ַווייטֶּ  ִגְליֹון. ער הֶּ עְרְשטֶּ ער ֵאייבֶּ ער ִמיט ִדי ֵהייִליגֶּע ֵעצֹות פּון ָזאל דֶּ ע ִקיְנדֶּ ענֶּען ַמְמִשיְך ַזיין צּו ְמַחי' ַזיין ִאיִדישֶּ ער קֶּ

ה ַזיין צּו ְמַקֵבל ַזיין ְפֵני ָמִשיַח ִצְדֵקנּו ב.ב.א. ועְלן שֹוין ְבָקרֹוב זֹוכֶּ ִבי'ן ִביז ִמיר וֶּ  רֶּ

 

 
 

 

 

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

27 Skillman St. 
 

 
 

 אמירת סליחות
 אצל כ"ק מוהרא"ש שליט"א

 

וילך, א' סליחות-מוצש"ק נצבים  
 כחצות הלילה

0011בשעה   
 

 בה וחתימה טובהכתי
 הגבאים

 



 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~ 
~ ~ ~ 

  

 שיינע שמחת תנאים פארגעקומען אין ישיבה
 בהשתתפות כ"ק מוהרא"ש שליט"א

 

די וואך דינסטאג איז פארגעקומען א הערליכע שמחת תנאים בהיכל 
טער פון מו"ה יצחק אייזיק אפפעל הי"ו א חשובער הישיבה פון די טאכ

 צאג נ"י תלמיד ישיבתינו הק'.רעב"ג החתן מרדכי הע הנהלה מיטגליד,
 מוהרא"ש שליט"א האט זיך באטייליגט און געליינט די תנאים.

 שמח תשמח רעים האהובים!
*** 
 

 סדר הלימודים אנגעהויבן פון פריש אין די תלמוד תורה
צוריק באנייעט די סדר הלימודים דא אין שטאט, נאכן די וואך האט מען 

 זוממער וואס די חדר איז געווען פארמאכט אין שטאט.
די איבערגעגעבענע שטאב פון מלמדים און מחנכים האבן שוין אנגעהויבן 

 די הייליגע ארבעט אריינצולייגן אין די קינדער אמונה, תורה ויראת שמים.
 כי הם חיינו ואורך ימינו!

יין ִעיקֶּר אְכן קַּ ֵפל ִניְשט מַּ  פּונֶּעם טָׁ
 

 (של"בבנחל באידיש חלק א' מכתב  )אשר 
 

 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
 

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

צו באקומען ביי אונז אלע ספרי 
 ברסלב

 

27 Skillman St. 
 

 743-337-1151אדער רופט 
 

 ב ומזל טוב סימן טו
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 נ"ייואל מאשקאוויטש  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.

 

 

 
 

 טוב ומזל טוב  סימן
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 נ"ימרדכי הערצאג  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.

 

 

 
 

 סדות היכל הקודש ברסלבמו
 בנשיאות כ"ק מרן מוהרא"ש שליט"א

27 Skillman St. 
 

 

 

 ראש השנה שלי עולה על הכל
מיט פרייד ווילן מיר מעלדן אז מען קען ביי אונז באקומען אלע געברויכן צו זיין ביים הייליגן 

 רבינ'ס ציון אין אומן אויף ראש השנה הבעל"ט אויפן שענסטן און בעסטן אופן.
 

מיר האבן צוגעשטעלט דאס יאר הערליכע דירות אין "קרית ברסלב", אינאיינעם מיט 
 אנשי שלומינו. אלע סעודות שבת ויום טוב ווערט צוגעשטעלט אויפן בעסטן אופן,

 אויף אן אמעריקאנעם שטייגער.
 
 

 פאר די דירות פאר אינגעלייט קענט איר רופן
 743-412-7412 - נץ הי"ומו"ה יחזקאל סאמעט הי"ו און מו"ה שאול גא

 

 פאר די דירות פאר בחורים קענט איר רופן
 743-555-2077 - הבחור שבתי מארקוס נ"י

*** 
 

 אויך קען מען באקומען גאר ביליגע עירליין טיקעטס
 310-744-0174 - מרדכי הערצאג נ"יהחתן הבחור 

*** 

 

 נומבער, ווי אויך טרעוועל אינשורענס, 738פאר סעלפאנס מיט א 
 Rent-A-Cell-1888 - און פאר אלע אייערע טרעוועל געברויכן.

*** 

 041-453-1211 - פאר א זיץ אין בית המדרש הגדול היכל הקודש אין אומן

 


