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ã Èç Æà íÉåé øÆ÷ Éa é ÄäÀéÇå áÆøÆò é ÄäÀéÇå , è ÀâàÈæ
à Èø ÇäÉåî" Èèé Äì ÀL L"à : øòÆã éå Äå èé Éåì

 è ÀâàÈæ é ÄaÆø øòÆâé Äìéé Åä)øäåî éèå÷éì"ç ï" ïîéñ à

ã( àåÈå ñòÆì Çà æ Çà è ÀñééåÅå ãeé Çà ïòåÆå æ Çà ñ
èäòÆæ ñÆò eìé Äô Âà íé Äà eö èäò ÆLòÆâ ñÆò 

è ÀëòÆì ÀL éå Äå ñé Éåà , Èä øòÆã ñÆò èà
 Çô øàÈð ïäeèòÆâ ú ÆîÁà Àa øò Æè ÀL ÀøòÆaéé Åà øà

èeâ ïééÇæ' íÈìÉåò ïé Åò Åî L Èn Çî æé Äà ñà Èã ñ
à Èa Çä. 

ï À÷ ÀðòÆãòÆâ âé Äã Àðò Æè ÀL ó Àøà Çã ãeé Çà ìééåÇå  æ Çà
øò Æè ÀL ÀøòÆaéé Åà øòÆã æé Äà ñòÆì Çà , ïòåÆå éé Çñ

ò Æî ó Àøà Çã ÀêàÇæ ò Æèeâ Çà èäò ÆLòÆâ ñÆò ï
 ÆãòÆâ øòÆã èà Èä ñà Èã æ Çà ï À÷ Àðò

 ñÆò éé Çñ ïeà ïäeèòÆâ øò Æè ÀL ÀøòÆaéé Åà
à ñÆò æé Äà ÀêàÇæ ò Æè ÀëòÆì ÀL Çà èäò ÆLòÆâ Àêé Éå
øòÆëé Äæ è Àðéé Åî ñàåÈå ï Àè ÀL ÀøòÆaéé Åà íòÆðeô  øàÈð

èeâ'ñ. 

 ÷eñ Èt ïé Äà è ÇL Àt æé Äà ñà Èã"áÆøÆò é ÄäÀéÇå "-  ñÆò
 Àè Àðò Æî Çà øà Çô ì À÷ Àðeè æé ÄàL , Çà è Àðéé Åî ñàÈã æ
èeâ è ÀLé Äð íé Äà èééÅâ ñÆò ,"øÆ÷ Éa é ÄäÀéÇå " -  ñÆò
 ãeé Çà øà Çô âé Äè Àëé Äì æé Äà , æ Çà è Àðéé Åî ñà Èã

èeâ àÈé íé Äà èééÅâ ñÆò , Çà ï À÷ ÀðòÆãòÆâ øÆò ìàÈæ æ
"ã Èç Æà íÉåé "-  Çà íòÆðeô øàÈð è Àîe÷ ñòÆì Çà ïéé

øòÆôò ÆLà Ça ï Àâé Äö Àðéé Åà. 
)äøåúä úàæ æ úéùàøá( 

*** 
  

ä Èî ÈãÂà Èä éÅð Àt ì Çò Åî íÉåé Çä é ÄúÉåà Èz ÀLÇøÅâ ï Åä  ÈêéÆð Èt Äîe
î ì Èk äÈé ÈäÀå õÆø Èà Èa ãÈðÈå òÈð é Äúé Äé Èä Àå ø Åú Èñ Æà é Äà Àö Éå

é ÄðÅâ Àø ÇäÇé .àÈø ÇäÉåî è ÀâàÈæ" Èèé Äì ÀL L"à" : Èz ÀLÇøÅâ ï Åä
ä Èî Èã Âà Èä éÅð Àt ì Çò Åî íÉåé Çä é ÄúÉåà "-   øòÆã 

ùãå÷ä ìëéä ïåìò  
êøåã ïáòâòâñéåøà ïåéìâ òëéìèðòëòåå  

âøåáñîàéìéåå  áìñøá ùãå÷ä ìëéä úåãñåî  
ë úåàéùðá"àøäåî ïøî ÷"èéìù ù"à  

 

  

úéùàøá úùøô  

òùú úðù"ôì á"÷  

 øôñî ïåéìâ1 

 Çòeá ÈL Çä ú ÇL Àø Çt  
  

 ä Èø Éåz òÆâé Äìéé Åä é Äã ÷eñ Èt ï Àèé Äî ÀêéÄæ è Àâé Äã Àð Æò" Èk éÅðé Åò Àì ä ÆLî ä ÈN Èò ø ÆL Çà ì
ì Åà Èø ÀNÄé" , ï Èà Àêé Äæ è Àaéé Åä äÈøÉåz òÆâé Äìéé Åä é Äã ïeà" Åà íé Ä÷ ÉìÁà à Èø Èa úé ÄLàÅø Àa ú

õÆø Èà Èä ú ÅàÀå í Äé Çî ÈL Çä." 

àÈø ÇäÉåî è ÀâàÈæ" Èèé Äì ÀL L"à :åÅå Àö é Äã ï Àìò Æè ÀL Àîà Çö ïòÆ÷ ïò Æî æ Çàíé Ä÷eñ Àt éé , èéÉåì
 è ÀâàÈæ é ÄaÆø øòÆâé Äìéé Åä øòÆã éå Äå)øä úåçéù"åë ï( ä Èç Àk ÄL æ Çà ïòÆðéé Åî ï ÀL Àè Àðò Æî æ Çà  -  

 ÀêàÇæ ò Æè ÀëòÆì ÀL Çà æé Äà ï ÀñòÆâ Àøà Çô , Çà øÆòééÅæ æé Äà ñÆò æ Çà æé Äà ú ÆîÁà øòÆã øòÆa Èà 
 ÀêàÇæ ò Æèeâ , À÷ ÀðòÆãòÆâ ìàÈæ L Àè Àðò Æî Çà ïòåÆå ìééåÇå øÆò ñàåÈå øòÆìòÆô Àë Àøeã òÆì Çà ï

 ÀLé Äð øÆò èòåÆå ïäeèòÆâ èà Èä øÆò ñàåÈå úÉåøé ÅáÂò òÆì Çà ïeà èà ÇäòÆâ èà Èä ïòÆðòÆ÷ è
ï Àè ÀL ÀøòÆaéé Åà íòÆã ïòÆðé Äã ïeà ïòÆðòåÆåà Çã ïeà ïòÆð ÀøòÆì , Çà øÆòééÅæ æé Äà øàÇô ÀøòÆã

è ÀñòÆâ Àøà Çô L Àè Àðò Æî Çà æ Çà ÀêàÇæ ò Æèeâ ,ìééåÇå  ï ÀñòÆâ Àøà Çô Àêéé Çì Àâ øÆò ïòÆ÷ é Éåæ Çà
è ÀöòÆé æé Äa ïäeèòÆâ èà Èä øÆò ñàåÈå ñòÆì Çà ,eö è ÀöòÆé ïeô ï Àaéé Åä Àð Èà ïòÆ÷ øÆò ïeà 
èéé Ç÷ ÀLé Äø Àô Çà èé Äî ï Àè ÀL ÀøòÆaéé Åà íòÆã ïòÆðé Äã. 

÷eñ Èt ïé Äà è ÇL Àt æé Äà ñà Èã , ÀêéÄæ è Àâé Äã Àð Æò äÈø Éåz òÆâé Äìéé Åä é Äã" ÆL Çàä ÆLî ä ÈN Èò ø 
ì Åà Èø ÀNÄé ì Èk éÅðé Åò Àì"  ÄLÇø òÆâé Äìéé Åä é Äã íòÆã óé Éåà è ÀâàÈæ"é , æ Çà è Àðéé Åî ñà Èã æ Çà

ï Àãeé òÆì Çà ïeô ï Àâé Éåà é Äã øà Çô úÉåçeì é Äã ï ÀëàÈø Àaeö èà Èä eðé Åa Çø ä ÆLî , øòÆã ïeà
 Çô ÀøòÆã Çç Ék ø ÅLÇéÀé è ÀâàÈæòÆâ íé Äà èà Èä øò Æè ÀL ÀøòÆaéé Åàøà ,íé Äî ÈëÂç òÆâé Äìéé Åä é Äã ïeà 

 ï ÀâàÈæ)ë àùú àîåçðú( çeì é Äã ï ÀëàÈø Àaeö è ÀLé Äð è ÀìàåÈå eðé ÅaÇø ä ÆLî ïòåÆå æ Çà úÉå
è ÀLé Äð ÀøàÈâ ï ÀñòÆâ Àøà Çô è ÀLé Äð ìà Èî Àðéé Å÷ ïò Æî è ÀìàåÈå ,eðé ÅaÇø ä ÆLî èà Èä ñà Èã ïeà 

ï Àaà Èä ï Àãeé é Äã ìééåÇå ïäeèòÆâ è À÷òÆøé Äã  ÅáÂò òÆa Àøà Çä àÇæ Çà ïäeèòÆâ ñ Àè Àìà ÈîòÆã äÈø
ìÆâÅò é Äã éå Äå ,ï Àaéé Åä Àð Èà ìàÈæ ïò Æî æ Çà úÉåçeì é Äã ï ÀëàÈø Àaeö à È÷å Àå Çã øÆò èà Èä  eö

é Äã Àðò Æè ÀL ï Àaéé Åä Àð Èà ïeà ïäeèòÆâ èà Èä ïò Æî ñàåÈå úÉåøé ÅáÂò é Äã ï ÀñòÆâ Àøà Çô â" ïeô
è ÀöòÆé " Æaéé Åà íòÆã ïòÆðé Äã eöï Àè ÀL Àøò. 

 Çô ñòÆì Çà ó Àøà Çã ïò Æî æ Çà ä Èî Èã À÷ Çä é Äã èà Èä ïò Æî ñàåÈå íòÆã ÀëàÈð øàÈð ïeà ï ÀñòÆâ Àøà
 ÷eñÈt ï Àèé Äî ï Àaéé Åä Àð Èà äÈø Éåz é Äã ïòÆ÷"íé Ä÷ ÉìÁà à Èø Èa úé ÄLàÅø Àa"  ÄL Çø è ÀâàÈæ" æ Çà é

z é Äã ï ÀâòåÆå è ÀìòåÆå é Äã ï Àôà ÇLà Ça èà Èä øò Æè ÀL ÀøòÆaéé Åà øòÆã è Àñéé Åä ñàåÈå ä ÈøÉå
"úé ÄLàÅø " Æaéé Åà íòÆã ïòÆðé Äã ïeà äÈøÉåz ïòÆð ÀøòÆì ïò Æî ïòÆ÷ é Éåæ Çà øàÈð ìééåÇåï Àè ÀL Àøò ,

øÆòé Äø Àô ïòåÆåòÆâ æé Äà ñÆò ñàåÈå âé Äaéé Åà è ÀñòÆâ Àøà Çô ïò Æî ïòåÆå. 
)à úéùàøá äøåúä úàæ( 

***  
óãá êùîä á 

à Èø Çä Éåî ú Éåçé ÄN" L  
 

äÈðeîÁà 
  

àÈø ÇäÉåî" Èèé Äì ÀL L"ÆðééÇæ èé Äî âé Äã Àðò Æè ÀL è ÀãòÆø à ò
äÈðeîÆà ïeô øàÈð ò Æè Àðà Ç÷à Ça ïeà íé Äãé Äî Àì Çz ,
øòÆã æé Äà ñòÆì Çà æ Çà ï À÷ ÀðòÆãòÆâ eö âé Äã Àðò Æè ÀL 

 Æò ïeà øò Æè ÀL ÀøòÆaéé Åà è ÀLé Äð ÀøàÈâ à Èè ÀLé Äð æé Äà ñ
ï Àè ÀL ÀøòÆaéé Åà íòÆã øòÆñé Éåà , è ÀâàÈæ øÆò ïeà

ÈæòÆâ èà Èä é ÄaÆø øòÆã éå Äå èé Éåì æ Çà âé Äã Àðò Æè ÀL è Àâà
)øäåî éèå÷éì"ç ï"ä ïîéñ à(  ó Àøà Çã ãeé Çà æ Çà

 ÈðeîÁà é Äã ïé Äà è Àìà Çä øÆò éå Äå ï À÷e÷ âé Äã Àðò Æè ÀLä ,
 ÄaÆø øòÆã è ÀâàÈæ ÀêàÈð é)íù( àåÈå ÷ ÀðòÆø À÷ òÆì Çà æ Çà ñ

 Èð è Àîe÷ úeé Äî ÀLÇâ Àa eìé Äô Âà èà Èä L Àè Àðò Æî Çà øà
äÈðeîÁà ïéé Å÷ è ÀLé Äð èà Èä øÆò ìééåÇå  , ïò Æî èäòÆæ

æ Çà ï Àè Àìà ÇäòÆâ èà Èä é ÄaÆø øòÆã æ Çà íòÆã ïeô  ñà Èã
ãeé Çà ïeô ø È÷é Äò øòÆã æé Äà , ñÆò éå Äå è ÀLé Äð ïeà

 à Èã ïòÆðòÆæ Äø ÇòÇð'äÆðÂò Çè ñàåÈå ï ÀL Àè Àðò Æî ò Æùé' æ Çà ï
 ÄaÆø íéé Ça ø È÷é Äò øòÆã ïòåÆåòÆâ æé Äà ñà Èã è ÀLé Äðé' eö ï

äÈðeîÁà ïeô ï ÀãòÆø ,øàÈì À÷ Àêà Èã èà Èä é ÄaÆø øòÆã 
 è ÀâàÈæòÆâ)øä úåçéù"âì ï(  æé Äà è ÀìòåÆå é Äã éé Ça

 è ÀLé Äð è ÀãòÆø ïò Æî ÀêàÇæ òÆðééÅì À÷ Çà äÈðeîÁà
 ÀøòÆãïeô ,îÁà ø È÷é Äò øòÆã æé Äà øé Äî éé Ça øòÆa ÈàäÈðe ,

LÈt éå Äå é Éåæ Çà ï Àè ÀL ÀøòÆaéé Åà íòÆðé Äà ï ÀaééÅì Àâ eö ò Æèe
ï Àè ÀL ÀøòÆaéé Åà íeö ï ÀãòÆø ï Æòé Éåø Àô ïeà ï Àãeé. 

àÈø ÇäÉåî è ÀâàÈæ ú ÆîÁà Àa ïeà" Èèé Äì ÀL L"à : øòåÆå æ Çà
 Áà ïé Äà ïéé Çø Çà ÀêéÄæ è ÀâééÅì ñÆòäÈðeî , è ÀãòÆø øÆò

ï Àè ÀL ÀøòÆaéé Åà íòÆðeô , íòÆðeô è ÀëàÇø Àè øÆò
ï Àè ÀL ÀøòÆaéé Åà , Æëé Äì À÷é Äì Àâ Çà èà Èä L Àè Àðò Æî àÇæ Çà ò

ï ÀaòÆì ,à Èä íé Äà eö èäò ÆLòÆâ ñÆò ñàåÈå ìééåÇå è
ï Àôé Éåì Àè Àð Çà eö éå Äå øÆò , Àøà Çô ñÆò è Àìéé Åö ÀøòÆã øÆò ï

ï Àè ÀL ÀøòÆaéé Åà. 
óãá êùîä á 



 ב

 

  

 Çòeá ÈL Çä ú ÇL Àø Çt êùîä  

 Æø Æò é Ää ÀéÇåã Èç Æà íÉåé ø Æ÷ Éa é Ää ÀéÇå á ,à Èø ÇäÉåî è ÀâàÈæ" Èèé Äì ÀL L"à : øòÆâé Äìéé Åä øòÆã éå Äå èéÉåì
 è ÀâàÈæ é ÄaÆø)øäåî éèå÷éì"ç ï"ã ïîéñ à(  ñ Æò ñàåÈå ñòÆì Çà æ Çà è ÀñééåÅå ãeé Çà ïòåÆå æ Çà

è ÀëòÆì ÀL éå Äå ñéÉåà èäòÆæ ñÆò eìé ÄôÂà íé Äà eö èäò ÆLòÆâ , Æaéé Åà øòÆã ñÆò èà Èä øò Æè ÀL Àøò
èeâ ïééÇæ øàÇô øàÈð ïäeèòÆâ ú ÆîÁà Àa'à Èa Çä íÈìÉåò ïé Åò Åî L Èn Çî æé Äà ñà Èã ñ. 

øò Æè ÀL ÀøòÆaéé Åà øòÆã æé Äà ñòÆì Çà æ Çà ï À÷ ÀðòÆãòÆâ âé Äã Àðò Æè ÀL ó Àøà Çã ãeé Çà ìééåÇå , ñ Æò ïòåÆå éé Çñ
 Èä ñà Èã æ Çà ï À÷ ÀðòÆãòÆâ ïò Æî ó Àøà Çã ÀêàÇæ ò Æèeâ Çà èäò ÆLòÆâ øò Æè ÀL ÀøòÆaéé Åà øòÆã èà

òÆaéé Åà íòÆðeô Àêé Éåà ñÆò æé Äà ÀêàÇæ ò Æè ÀëòÆì ÀL Çà èäò ÆLòÆâ ñÆò éé Çñ ïeà ïäeèòÆâ ï Àè ÀL Àø
èeâ øàÈð øòÆëéÄæ è Àðéé Åî ñàåÈå'ñ. 

 ÷eñ Èt ïé Äà è ÇL Àt æé Äà ñà Èã"áÆø Æò é Ää ÀéÇå "- L Àè Àðò Æî Çà øà Çô ì À÷ Àðeè æé Äà ñÆò , è Àðéé Åî ñà Èã
èeâ è ÀLé Äð íé Äà èééÅâ ñÆò æ Çà ,"ø Æ÷ Éa é Ää ÀéÇå "-  ãeé Çà øà Çô âé Äè Àëé Äì æé Äà ñÆò , è Àðéé Åî ñà Èã

èeâ àÈé íé Äà èééÅâ ñÆò æ Çà , æ Çà ï À÷ ÀðòÆãòÆâ øÆò ìàÈæ"ã Èç Æà í Éåé "- íòÆðeô øàÈð è Àîe÷ ñòÆì Çà 
øòÆôò ÆLà Ça ï Àâé Äö Àðéé Åà ïéé Çà. 

)æ úéùàøá äøåúä úàæ( 

*** 

ï Åä  Èð é ÄúéÄé Èä Àå ø Åú Èñ Æà ÈêéÆð Èt Äîe ä Èî Èã Âà Èä éÅð Àt ì Çò Åî íÉåé Çä é Äú Éåà Èz ÀL ÇøÅâ õÆø Èà Èa ãÈðÈå ò
é ÄðÅâ Àø ÇäÇé é Äà Àö Éåî ì Èk äÈé Èä Àå .àÈø ÇäÉåî è ÀâàÈæ" Èèé Äì ÀL L"à :" Çò Åî í Éåé Çä é Äú Éåà Èz ÀLÇøÅâ ï Åä ì

ä Èî Èã Âà Èä éÅð Àt "-   ÀøàÇô èà Èä øò Æè ÀL ÀøòÆaéé Åà øòÆã òÈð ïééÅâ ï Àæeî ìàÈæ ø Æò æ Çà ïÄé Ç÷ ï Àaé Äø Àè
ãÈð Àå ,íòÆðeô L Àè Àðò Æî Çà ï Àaéé Çø Àè Àøà Çô è ÀLé Äð ïòÆ÷ ïò Æî æ Çà æé Äà úÆîÁà øòÆã øòÆa Èà 

ìàÈøòÆaé Äà æé Äà øò Æè ÀL ÀøòÆaéé Åà øòÆã ìééåÇå ï Àè ÀL ÀøòÆaéé Åà , eö âòåÆå ò Æè Àñ Àâé Äö Àðéé Åà é Äã
 Àðò Æî Çà ï Àaéé Çø Àè Àøà Çôeö ï ÀãòÆø eö óéÉåà è Àøò Æä øÆò ïòåÆå æé Äà ï Àè ÀL ÀøòÆaéé Åà íòÆðeô L Àè í

ï Àè ÀL ÀøòÆaéé Åà , ø Åú Èñ Æà ÈêéÆð Èt Äîe- ï Àè ÀL ÀøòÆaéé Åà íòÆðeô ï Àè Àìà Çäà Ça è ÀøòåÆå ïò Æî ïòåÆå , ïò Æî
ï Àè ÀL ÀøòÆaéé Åà íeö è ÀLé Äð è ÀãòÆø , íòÆã Àê Àøeã ïeà Èa ãÈð Àå òÈð é Äúé Äé Èä Àå õÆø Èà-  ïò Æî èééÅø Àã

ãÈð Àå òÈð íeø Çà Àêé Äæ ,é ÄðÅâ Àø ÇäÇé é Äà Àö Éåî ì Èk äÈé Èä Àå -  Àè Àðò Æî ï Àøà Çô èäò ÆLòÆâ ñÆò ñàåÈå ïeà L
òÆâ ïò Æî è ÀøòåÆå úeé Äî ÀLÇâ Àa éé Çñ ïeà úei Äð Èçeø Àa éé Çñ' Æâ Àø Çä'ï ÀëàÈø Àaeö ïeà è. 

 Æâ âé Äã Àðò Æè ÀL ãé Äà Çà ó Àøà Çã øà Çô ÀøòÆã ï Àaéé Çø Àè À÷òåÆå Çà è ÀLé Äð íé Äà ïòÆ÷ ïò Æî æ Çà ï À÷ ÀðòÆãò
ï Àè ÀL ÀøòÆaéé Åà íòÆðeô ,ï Àè ÀL ÀøòÆaéé Åà íeö ï ÀãòÆø âé Äã Àðò Æè ÀL ïòÆ÷ ïò Æî , èòåÆå íòÆã Àê Àøeã ïeà

 ÀêàÇæ íeL ïéé Å÷ ïeô ï ÀëàÈø Àaeö ï ÀøòåÆå è ÀLé Äð ïò Æî. 
) úéùàøá äøåúä úàæãé( 

*** 

 Äî ï Åk ÀLÇéÇåíé Äáeø Àk Çä ú Æà ï Æã Åò ïÇâ Àì í Æã Æ÷ , ÄLÇø òÆâé Äìéé Åä é Äã íòÆã óéÉåà è ÀâàÈæ"é : ú Æà
 íé Äáeø Àk Çä - ä Èì Èa Âç é Åë Âà Àì Çî , ÷eñ Èt ï Àôé Éåà øé Äî ïòÆðé ÄôòÆâ øòÆãéå Äå)çé äë úåîù(  Èúé ÄN Èò Àå 

á ÈäÈæ íé Äáeø Àk íÄéÇð ÀL , ÄLÇø òÆâé Äìéé Åä é Äã íòÆã óéÉåà è ÀâàÈæ"é :ø Àk íé Äáe-  óeö Àø Çt úeî Àc
í Æä Èì ÷Éåðé Äz. 

 ÄLÇø è ÀL Àèéé Çè à Èã äÈøé Äz Àñ Çà ñÆò æé Äà äÈøÉåà Àë Äì" à Èã ïeà ã Àðé Ä÷ Çà è Àðéé Åî íé Äáeø Àk æ Çà é
 ÄLÇø è ÀL Àèéé Çè"äÈì Èa Çç éÅëÂà Àì Çî è Àðéé Åî íé Äáeø Àk æ Çà é? 

àÈø ÇäÉåî è ÀâàÈæ" Èèé Äì ÀL L"à : ìÇì Àë Äa æé Äà ñÆò æ Çà ïò Æî è ÀãòÆø òÆãéé Åa äÈøé Äú Àñ ïéé Å÷ è ÀLé Äð
ø Èà íòÆã øòÆëò Æä úÆø Ét Çk ï Àôé Éåà ï Àâé Äì íé Äáeø Àk é Äã aéÉåà øàÈð ã Àðé Ä÷ ï Àa ÀìòÆæ íòÆðeô ñàåÈå ï Éå

ä ÈøÉåz é Äã æé Äà ñà Èã ,àååòÆâeö eö Àêé Äæ ã Àðé Ä÷ ï Àøà Çô ñéÉåà è Àð ÀøòÆì ïò Æî æ Çà è Àðéé Åî ñà Èã ïòÆðé Éå
 ÀøòÆì eö Àø Æò ì Àãéé Åà ï Çà éå Äå íé Äð Èt Çà øÆò èà Èä ñ Àè Àìà ÈîòÆã äÈøÉåz òÆâé Äìéé Åä é Äã ïòÆðã Àðé Ä÷ Àêé Äì. 

à è ÀLé Äð æé Äà øÆò äÈøÉåz ïéé Å÷ è ÀLé Äð ø Æò è Àð ÀøòÆì aéÉåà ã Àðé Ä÷ øòÆa ÀìòÆæ øòÆã øòÆãéå Äå Àôé Éå' ï
ï Éåø Èà ,äÈì Èa Çç éÅë Çà Àì Çî Çà øÆò è ÀøòåÆå ,eö øàÈð ìéå Äå ø Æòï ÀëàÇæ ï Àâé Äãò ÆL ïeà ï ÀëòÆø Àa. 

*** 

à Èø Çä Éåî ú Éåçé ÄN"L êùîä   

÷é Äã Çö Çà eö èééÅâ ãeé Çà ïòåÆå ò Æa ÀìòÆæ é Äã ïeà 
 Äã ÷é Äã Çö íòÆðeô ïò ÆîòÆð ø È÷é Äò é Äã øÆò ó Àøà Çã é

äÈðeîÁà ïeô ä Èã Äî , íòÆðé Äà ï ÀaééÅì Àâ eö
ï Àè ÀL ÀøòÆaéé Åà , ÷eñ Èt ïé Äà èéé Åè ÀL ñÆò éå Äå) ÷å÷áç

á (úÈðeîÁàÆa ÷é Äc ÇöÀå è ÀaòÆì ÷é Äc Çö Çà Å äÆé ÀçÄé Éå
äÈðeîÁà èé Äî , ÀL Àè Àðò Æî òÆøòÆã Àð Çà éå Äå é Éåæ Çà ïeà ï

íeö ïééÅâ ééÅæ ï Àô Àøà Çã äÈðeîÁà ïeô èééåÇå ïòÆðòÆæ 
ï ÀaééÅì Àâ eö ïòÆð ÀøòÆì ñéÉåà ééÅæ ìàÈæ øÆò ÷é Äã Çö 

ï Àè ÀL ÀøòÆaéé Åà íòÆðé Äà ,øàÈð æé Äà ø È÷é Äò øòÆã ìééåÇå 
äÈðeîÁà. 

àÈø ÇäÉåî" Èèé Äì ÀL L"è ÀâàÈæòÆâ èà Èä à :äÈðeîÁà æ Çà 
 Àøò Æaéé Åà øòÆã æ Çà ï ÀaééÅì Àâ eö èeLÈt è Àðéé Åî øò Æè ÀL

 Äô øÆò ïeà è ÀìòåÆå òÆö ÀðàÇâ é Äã ï Àôà ÇLà Ça èà Èä è Àøé
à à Èã ïòÆðòÆæ ñàåÈå ï ÀëàÇæ òÆì Çà ïeà è ÀìòåÆå é Äã óé Éå

 Æaéé Åà øòÆã øàÈð æé Äà è ÀìòåÆå é Äã ñàåÈå øò Æè ÀL Àøò
Leá Àì àÇæ Çà èé Äî è Àìò Æè ÀL Àøà Çô Àêé Äæ èà Èä , ïeà

øòÆaé Äà ïò Æî ó Àøà Çã ñà Èã'øÆæ Çç' ïeà ìà Èî Àðéé Åà ï
ò Æè ÀL ñà Èã ïò Æî èòåÆå é Éåæ Çà ïeà ìà Èî Çà ÀëàÈð âé Äã Àð

å Äå ïò Æî ñàåÈå ÀêàÇæ òÆãòÆé éå Äå é Éåæ Çà ï À÷ ÀðòÆãòÆâ ìé
 Àêà Çñ Çà ïò Æî ó Àøà Çã ï À÷ ÀðòÆãòÆâ øÆæ Çç' ó Àøà Çã é Éåæ Çà ï

øÆæ Çç Àêà Çñ Çà ïò Æî' Æî æé Äa äÈðeîÁà ò ÆèeLÈt é Äã ï ïò
ï À÷ ÀðòÆãòÆâ âé Äaéé Åà ñà Èã èòåÆå. 

àÈø ÇäÉåî" Èèé Äì ÀL L" Çà è Àëà ÇîòÆâ èà Èä à
äÈðeîÁà óéÉåà ïeâé Äð ò Æîé ÄøàåÇå , øò Æè ÀøòåÆå é Äã èé Äî

"ïé Äî Àì Çò ì Èk áÅáÉåñÀå ïé Äî Àì Çò ì Èk àÅì Çî Àî,  íeL ïé Åà
ì Çì Àk Èêé Æã Èò Àì Äa úeàé Äö Àî , Èòeð Àze ä Èòeð Àz ì Èë Àáe ä
íÈìÉåò ì ÆL ÉåôeìÂà í ÈL " L Àè Àðò Æî Çà ïòåÆå ïeà

øÆæ Çç ñà Èã è Àâ Àðé Äæ'äÈðeîÁà òÆâé Äìéé Åä é Äã øÆò è , æé Äa
Æðéé Åa òÆðééÇæ ïé Äà è Àöé Äø À÷òÆâ Àðéé Çø Çà è ÀøòåÆå ñÆòøò. 

àÈø ÇäÉåî" Èèé Äì ÀL L" ï Çà è Àìéé Åö ÀøòÆã à
 Èä ñÆò ñàåÈå ä ÆNÂò Çî ò Æè Àðà ÇñòÆøò Æè Àðé Äà èà

àÈé Àð Çz Çä ì Çò Ça øòÆâé Äìéé Åä øòÆã è Àìéé Åö ÀøòÆã , ñàåÈå
é ÄaÆø ïééÇæ ïeô è Àøò ÆäòÆâ ñà Èã èà Èä øÆò' øòÆã ï

ãé Äâ Çî øò ÆL Àèé ÄøÀæò Æî øòÆâé Äìéé Åä ,é Éåâ øòÆã ïòåÆå æ Çà 
 Àa Àøà Èè ÀLòÆâ æé Äà ñ ÆèàÈø À÷Éåñ íé Äà èà Èä ïò Æî ïeà ï

ä ÈìÂò Çî ì ÆL ïé Äã úé Åa íeö è Àâ ÀðòÆø ÀaòÆâ  øÆò èà Èä
òÆâ'äÆð Àò Çè' ïò Æî æ Çà è  ó Àøà Çã  íé Äà  ï ÀâééÅì  ïé Äà ïÇâ   
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 ג

 

   

à Èø Çä Éåî ú Éåçé ÄN"L êùîä  

eðé Äá Èà í ÈäÈø Àá Çà èé Äî ïò ÆîàÇæeö ï ÆãÅò ,à Èä eðé Äá Èà í ÈäÈø Àá Çà éå Äå é Éåæ Çà ìééåÇå Äà ñÆò æ Çà íòÆðéé Åà ï ÀãòÆé øà Çô ï ÀâàÈæ eö ïòåÆåòÆâ LÆôÆð ø ÅñÉåî Àêé Äæ è à Èã æé
è ÀìòåÆå øòÆã óé Éåà øòÆôò ÆLà Ça Çà ,øà Çô ÀøòÆã ïòåÆåòÆâ LÆôÆð ø ÅñÉåî Àêé Éåà øé Äî Àêé Äà aà Èä é Éåæ Çà. 

 Àðéé Çø Çà èà Èä øÆò ïeà øÅ÷Éåç øòÆñé Éåø Àâ Çà é Éåâ Çà ïòåÆåòÆâ æé Äà øÆò ìééåÇåèéé Çö òÆâ Àðà Çì Çà ìÆë ÅN èé Äî è ÀëàÇø ÀèòÆâ , æ Çà ïòÆðà Çè ÀL Àøà Çô èà Èä øÆò æé Äa
ï ÀãòÆé øà Çô ï ÀâàÈæ ïòÆâ ÀðàÇâòÆâ Àîeø Çà ñà Èã æé Äà øÆò ïeà øòÆôò ÆLà Ça øòÆâé Äö Àðéé Åà ïéé Åà à Èã øàÈð æé Äà ñÆò , ïòÆðòÆæ íÄé Éåâ òÆøòÆã Àð Çà é Äã éå Äå é Éåæ Çà ïeà

è ÀâòÆøòÆâ ï ÀøàåÈåòÆâ íòÆã ï ÀâòåÆå íé Äà óé Éåà ,òÆâ íé Äà ïò Æî èà Èä' Æâ Àø Çä'è ,é Äà ï ÀâééÅì íé Äà ó Àøà Çã ïò Æî æ Çà ï Àè Àìà ÇäòÆâ øÆò èà Èä øà Çô ÀøòÆã ïeà ïÇâ ï
eðé Äá Èà í ÈäÈø Àá Çà èé Äî ïò ÆîàÇæeö ï ÆãÅò. 

è ÀøòÆô Àè Àð ÆòòÆâ íé Äà ïò Æî èà Èä : Èà í ÈäÈø Àá Çà eö Àêéé Çì Àâ è ÀLé Äð ì Èì Àë Äa èÀæé Äa eãeðé Äá ,ã æé Äa èéé Çö òÆâ Àðà Çì Çà è ÀëàÇø ÀèòÆâ Àðéé Çø Çà è Àñà Èä eã ìééåÇå e
ï Àè ÀL ÀøòÆaéé Åà íòÆðé Äà ï ÀaééÅì Àâ eö ìÆë ÅN òÆðòÆâéé Åà ïéé Çã èé Äî ïéé Åè ÀL Àøà Çô eö ïò Æîe÷òÆâeö èÀæé Äa , Å÷ ï Èà è ÀaééÅì ÀâòÆâ èà Èä eðé Äá Èà í ÈäÈø Àá Çà øòÆa Èà ïéé

ìÆë ÅN ,eìé Äô Âà èeâ è ÀLé Äð íé Äà èééÅâ ñÆò æ Çà ïäòÆæòÆâ èà Èä øÆò ,è ÀLé Äð èà Èä øÆò ïeà øòÆã Àðé Ä÷ ïeà aééåÇå Çà èà Èä øòÆãòÆé , æé Éåä Çà èà Èä øòÆãòÆé
ï ÀøòÆâ ÀìàåÇå Àîeø Çà ÀêéÄæ æeî øÆò ïeà âé Ääeø è Àöé Äæ ïeà ,è ÀLé Äð øÆò ïeà ï ÀñÆò eö èà Èä øòÆãòÆé , ÀL ÀøòÆaéé Åà øòÆã øÆò æ Çà è ÀâàÈæòÆâ íé Äà èà Èä øò Æè

íÄé Çø Àö Äî óé Éåà ïééÅâ æeî øÆò ïeà ì ÅàÈø ÀNÄé õÆø Æà ïò Æîe÷à Ça èééÅâ , Àè ÀL ÀøòÆaéé Åà íòÆðé Äà è ÀaééÅì ÀâòÆâ øò ÆèééåÇå øÆò èà Èä ï ÀâòåÆå è ÀñòÆc ïeô ïeàï , ïeà
 òÆö ÀðàÇâ é Äã øà Çô ï ÀâàÈæ ïòÆâ ÀðàÇâòÆâ Àîeø Çà ÀêàÈð æé Äà øÆòï Àè ÀL ÀøòÆaéé Åà íòÆã øòÆñé Éåà à Èã è ÀLé Äð ÀøàÈâ æé Äà ñÆò æ Çà è ÀìòåÆå. 

ìÆë ÅN íeL ïééÅ÷ ï Èà ï Àè ÀL ÀøòÆaéé Åà íòÆðé Äà ï ÀaééÅì Àâ ãé Äà Çà ó Àøà Çã øà Çô ÀøòÆã ,à øÆò ìàÈæ ìéå Äå øÆò éå Äå è ÀLé Äð èééÅâ ñÆò æ Çà èäòÆæ øÆò eìé Äô Âà ïeà Àêé Éå
eô ïééÅâ À÷òåÆå Çà è ÀLé Äðï Àè ÀL ÀøòÆaéé Åà íòÆð ,è ÀìòåÆå òÆðòÆé óé Éåà ïeà è ÀìòåÆå é Äã óé Éåà ïééÇæ èeâ íé Äà èòåÆå ñ Àè Àìà ÈîòÆã ïeà. 

)àøäåî úåçéù"ç ù"äðåîà êøò ã( 
  

~***  
 

ò Æîà Çî ò ÆLé Äãé Äà  
 

àÈø ÇäÉåî" Èèé Äì ÀL L"è ÀâàÈæ à : Àz é Äã ïeô ï Àè Àìà ÇäòÆâ ÷ Àøà Çè ÀL øÆòééÅæ èà Èä é ÄaÆø øòÆã æ Çàï Æòé Éåø Àô ïeô úÉåì Äô , Àè ÀL ÀøòÆaéé Åà íeö ï ÀãòÆø ï Æòé Éåø Àô ìééåÇå ï
èeL Èt'úÉåî Àë Èç íeL ïééÅ÷ ï Èà èéé Åä ÀøÆò , ÆîeðòÆâ Àð Èà ìòÆð ÀL úÉål Äô Àz òÆðééÇæ ï ÀøòåÆå ï Àè ÀL ÀøòÆaéé Åà íeö é Éåæ Çà è ÀãòÆø L Àè Àðò Æî Çà ïòåÆå ïeàïò. 

àÈø ÇäÉåî" Èèé Äì ÀL L" Åö ÀøòÆã àè Àìéé :é ÄaÆø ï Àøà Çô è ÀâàÈæòÆâ ÀëàÈð ìà Èî Çà èà Èä ïò Æî æ Çà'éÄæ áÉåè í ÅL ì Çò Ça ïeô ïò ÆîàÈð ïé Äà ï" Çò , èòåÆå Ççé ÄL Èî ïòåÆå æ Çà
ìäeL øòÆaééåÇå ïééÅ÷ ïééÇæ è ÀLé Äð øò Æî èòåÆå ïò Æîe÷ , ÀøòÆã è ÀëàÇìòÆâ øÆòééÅæ øÆò èà Èä è Àøò ÆäòÆâ ñà Èã èà Èä é ÄaÆø øòÆã ïòåÆå èà Èä øÆò ïeà ïeô

ú ÆîÁà è ÀLé Äð øòÆëé Äæ æé Äà ñà Èã æ Çà è ÀâàÈæòÆâ ,è ÀâàÈæòÆâ è ÀLé Äð ìà Èî Àðéé Å÷ øòÆëéÄæ ñÆò èà Èä áÉåè í ÅL ì Çò Ça øòÆã ,è ÀøòÆ÷ Àøà Çô è À÷ Àðet øàÈð , é Äã
áeL Èç ÀêàÈð ïòÆðòÆæ ï Æòé Éåø Àô ïeô úÉåì Äô Àz'øòÆðò Æî é Äã ïeô øÆò , ÀL ÀêàÈð ï ÀøòåÆå ïeàïò ÆîeðòÆâ Àð Èà øòÆìòÆð , Çà Àêé Äì Àã ÀðòåÆåòÆâ èà Èä é Éåø Àô Çà ìééåÇå

õ Àøà Çä òÆðòÆëàÈø Àaeö ,øòÆìòÆð ÀL è ÀðééåÅå eæ ïeà ,ìÅòÉåt øòÆìòÆð ÀL ÀêàÈð é Äæ ïòÆ÷ øà Çô ÀøòÆã ïeà'ïà Çî Çà ïeô ä ÈòeLÀé Çà ï. 

àÈø ÇäÉåî è ÀâàÈæ øò Æî ÀêàÈð" Èèé Äì ÀL L"à Èã ï ÆòòÆæ øé Äî à Àô é Äã øà Çô õàÇì Àt Çà íé ÄLÈð úÇøÀæ Æò ï Çà ïòåÆåòÆâ Àêé Éåà æé Äà L Èc À÷Ën Çä úé Åa ïé Äà æ Çà Àêï Æòé Éåø , ïeà
 ïòåÆåòÆâ æé Äà ñÆò éå Äå âòåÆå ï Àa ÀìòÆæ ï Àôé Éåà L Èã À÷Ën Çä úé Åa íòÆã ï Æòé Éåa Àêà Èã ïò Æî èòåÆå ïò Æîe÷ èòåÆå Ççé ÄL Èî ïòåÆåèÆòé ÉåaòÆâ , Äå à Èìé Åî Àî ïòÆ÷ é Éåæ Çà éå

ìäeL øòÆaééåÇå ïéé Å÷ ïééÇæ è ÀLé Äð èòåÆå ïò Æîe÷ èòåÆå Ççé ÄL Èî ïòåÆå æ Çà ï ÀâàÈæ ïò Æî?! 

àÈø ÇäÉåî" Èèé Äì ÀL L"é ÄaÆø íéé Ça è Àøé Äñà Çt èà Èä ñàåÈå ä ÆNÂò Çî Çà è Àìéé Åö ÀøòÆã à'ï Éåò Àî ÄL é ÄaÆø ãé Äî Àì Çz ñ Àð , Àø Æò øòÆã ïòåÆåòÆâ æé Äà øÆò ñàåÈå øò Æè ÀL
é ÄaÆø íòÆðeô ãé Äî Àì Çz'ï. 

ã Àðé Ä÷ ò Æè ÀL ÀøÆò ïééÇæ ï ÀøàåÈåòÆâ ï Àøé ÉåaòÆâ íé Äà æé Äà ñÆò ïòåÆå ,ñé Éåø Àâ øàÈâ ïòåÆåòÆâ ä Èç Àî ÄN é Äã æé Äà Àêé Äæ èéé Åè ÀL Àøà Çô éå Äå , é ÄaÆø ïòåÆå âà Èè ïéé Åà øòÆa Èà
ééÇæ øÆò è ÀôòÆø Àè ìäeL ïeô íéé Åä Çà è Àîe÷ ï Éåò Àî ÄL÷ Àøà Çè ÀL øÆòééÅæ è ÀðééåÅå ïé Äà è ÀöéÄæ aééåÇå ï ,øé Äà è ÀâòÆø Àô øÆò" :eè Àñ ÀðééåÅå ñàåÈå Àøà Çô? "é Äæ è ÀâàÈæ :

"LÈl Çç ïéé Åà ïé Äà è Àìà Çä ì Àâ Àðeé øòÆæ Àðeà'ï Àøò Æè Àðé Äî ÀøòÆã øòåÆå ÀL øÆòééÅæ íé Äà ïòÆ÷ Àêé Äà ïeà ï ,é ÄaÆø íeö ìòÆð ÀL óé Éåì'ï ,øÆò íé Äà èäòÆa  ìàÈæ
 Çà øà Çô ï Àñéé Çø Àðéé Çà  ã Àðé Ä÷ ï Àøà Çô ä ÈîéÅì ÀL ä Èàeô Àø "!  ï Éåò Àî ÄL é ÄaÆø  Àêéé Çì Àâ æé Äà   ÷é Äøeö íeö ï ÀôàÈìòÆâ  é ÄaÆø'ï ,ïeà  è ÀðééåÅåòÆâ : é ÄaÆø ,  ïéé Åî  ì Àâ Àðeé  
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LÈl Çç'é Äð íé Äà ïòÆ÷ ïò Æî ÷òåÆå Çà èï Àøò Æè Àðeî ÀøòÆã è ÀL , ìàÈæ øÆò ã Àðé Ä÷ ïéé Åî øà Çô ïéé Åà ñéé Çø
÷ Àøà Çè ÀL ïeà è ÀðeæòÆâ ïééÇæ ïeà ä ÈîéÅì ÀL ä Èàeô Àø Çà ï Àaà Èä " ÀLé Äð ÀøàÈâ èà Èä é ÄaÆø øòÆã øòÆa Èà è

íé Äà ïeô è Àëà ÇîòÆâ âé Äã Àðò Æñéå Äå è ÀLé Äð eìé Äô Âà Àêé Äæ ïeà è ÀøòÆô Àè Àð ÆòòÆâ , Çå èà Èä øÆò øò Æèééå
òÆâ Àêé Äæ ïeà ï ÀèòÆaòÆâ' ÀL À÷ Çò'é ÄaÆø íéé Ça è Àð'ò Æñéå Äå è ÀLé Äð ÀøàÈâ Àêé Äæ èà Èä é ÄaÆø øòÆã øòÆa Èà ï âé Äã Àð

è Àëà ÇîòÆâ ,òÆâ æé Äà ïé Äã øÇæ Àâ øòÆã æ Çà è Àðéé Åî ñà Èã æ Çà ïòÆðà Çè ÀL Àøà Çô èà Èä øÆò' Àî Àú Çç' ïeà è Àð
 ÀêàÈð ÀøòÆã ïé ÉåL æé Äà ã Àðé Ä÷ øòÆã , Æòâé ÄøÆòé Éåø Àè øÆòééÅæ ïòÆâ ÀðàÇâòÆâ Àîéé Åä Çà æé Äà ø. 

ã Àðé Ä÷ íòÆã ï ÀaòÆð ïòÆðà Çè ÀLòÆâ èéé Çö òÆö ÀðàÇâ Çà æé Äà aééåÇå ïééÇæ' ïeà è ÀðééåÅåòÆâ ïeà èòÆa ñ
ï ÀøòåÆå è ÀðeæòÆâ ìàÈæ ã Àðé Ä÷ ñà Èã æ Çà ï Àè ÀL ÀøòÆaéé Åà íòÆã ï ÀèòÆaòÆâ , ïà Çî øé Äà ïòåÆå Àêéé Çì Àâ ïeà

 Äàè ÀâòÆø ÀôòÆâ é Äæ èà Èä ïò Æîe÷òÆâ Àðéé Çø Çà æé" :è ÀâàÈæòÆâ é ÄaÆø øòÆã èà Èä ñàåÈå? " èà Èä øÆò
è ÀâàÈæòÆâ ïeà ïééåÅåòÆâ Çà ïé Äà ï ÀëàÈø ÀaòÆâ Àñé Éåà" :è ÀâàÈæòÆâ è ÀLé Äð ÀøàÈâ èà Èä é ÄaÆø øòÆã."! 

 Æ÷ ïò Æî æ Çà è ÀñeàååòÆâ èà Èä éÄæ ï ÀøàåÈåòÆâ ÀêàåÇå ÀL è ÀLé Äð æé Äà é Äæñé Éåà ñòÆì Çà ïò'ìÅòÉåt' ï Àèé Äî ï
ï Àè ÀL ÀøòÆaéé Åà íòÆã ï ÀèòÆa èé Äî äÈì Äô Àz , Àâ ïeô ï ÀôàÈì ÀL ïòÆâ ÀðàÇâòÆâ æé Äà ïà Çî øé Äà ú Çò ÇL Àa ñéÉåø

ø Çò Çö ,ïé Ä÷é ÄúÈå ïòÆðòåÆåà Çã é Äø Àôeö ïéé Åè ÀL Àôé Éåà L Àèà Èë øé ÄîàÈì è ÀëàÇø ÀèòÆâ èà Èä øÆò  ï Àèé Äî
é ÄaÆø'ïÈé Àð Äî ñ Àð, ï ÀôàÈì ÀL è ÀLé Äð èééÅâ é Äæ æ Çà è Àëà ÇîòÆâ Àt Èà èà Èä éÄæ øòÆa Èà , ï Àaéé Çì Àa Àôé Éåà èòåÆå é Äæ

ñé Éåà èòåÆå é Äæ ïeà'ìÅòÉåt'ä ÈòeLÀé Çà ï ,ïäeèòÆâ òÆ÷à Çè éÄæ èà Èä é Éåæ Çà , Äæ æé Äà è ÀëàÇð òÆö ÀðàÇâ Çà é
ã Àðé Ä÷ íéé Ça ïòÆðà Çè ÀLòÆâ'eà è ÀðééåÅåòÆâ ïeà èòÆa ññà Èã æ Çà ï Àè ÀL ÀøòÆaéé Åà íòÆã ï ÀèòÆaòÆâ ï 

÷ Àøà Çè ÀL ïeà èÀðeæòÆâ ïééÇæ ìàÈæ ã Àðé Ä÷. 

ïé Ä÷é ÄúÈå ïòÆðòåÆåà Çã ïòÆâ ÀðàÇâòÆâ ïeà ñ Àâà Èè Àøà Çô ïòÆðà Çè ÀLòÆâ Àôé Éåà æé Äà ï Éåò Àî ÄL é ÄaÆø é ÄaÆø íeö'ï ,
 Æn Çä úé Åa ïeô øé Äè é Äã è ÀðòÆôÆòòÆâ èà Èä øÆò ïòåÆå Àêéé Çì ÀâLÈø Àã , ï ÀâòÆ÷ Çà é ÄaÆø øòÆã íé Äà æé Äà

è ÀâàÈæòÆâ ïeà ì Àëéé Åî ÀL Çà èé Äî ïò Æîe÷òÆâ" :òÆâ èà Èä é Äæ æ Çà àÈìé Åî'ìÅòÉåt' ã Àðé Ä÷ ñà Èã æ Çà è
è ÀLé Äð eìé Äô Âà Àêé Äà ãòÆø íòÆã ïeô è ÀðeæòÆâ ïééÇæ èòåÆå ,òÆâ Àñé Éåà ÀêàÈð èà Èä éÄæ øàÈð'ìÅòÉåt' è

àÇì ã Àðé Ä÷ ï Àøà Çôï ÀøàÈé ò Æèeâ ïeà âò Æè òÆâ ÀðàÇì òÆâ Àðà Çì òÆâ Àð."! 

 Æâ òÆâ ÀðàÇì è ÀaòÆìòÆâ ïeà ï Àñ À÷àåÇå Àôé Éåà æé Äà ã Àðé Ä÷ øòÆã ïòåÆåòÆâ òÆ÷à Çè æé Äà é Éåæ Çà ïeà ò Æè Àðeæò
ï ÀøàÈé. 

àÈø ÇäÉåî èà Èä" Èèé Äì ÀL L"è ÀâàÈæòÆâ ïeà è Àøé ÄôòÆâ Àñé Éåà à : Äå ïäòÆæ é Éåø Àô Çà ïòÆ÷ íòÆc ïeô éå
ï Àè ÀL ÀøòÆaéé Åà íéé Ça æé Äà éÄæ áeL Èç , Æã ï ÀèòÆa eö âé Äã Àðò Æè ÀL ïòÆðé ÉåàååòÆâeö Àêé Äæ ìàÈæ é Äæ ïeà íò

øé Äà øà Çô ï Àè ÀL ÀøòÆaéé Åà ,ïà Çî øé Äà øà Çô , ò ÆLé Äãé Äà òÆì Çà øà Çô ïeà øòÆã Àðé Ä÷ òÆøé Äà øà Çô
ééÅæ øÆòééÅæ æé Äà úÉåì Äô Àz òÆøé Äà ìééåÇå øòÆã Àðé Ä÷ï Àè ÀL ÀøòÆaéé Åà íéé Ça áeL Èç øÆò , ïòÆ÷ éÄæ ïeà

ñé Éåà'ìÅòÉåt'úÉåòeLÀé ò Æñé Éåø Àâ øàÈâ ï. 
)àøäåî úåçéù"ç ù"éçå íéùð êøò ã"äùà êøò á( 
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 Çòeá ÈL Çä ú ÇL Àø Çt  
  

åâå äÈé Èä íé Äî Èz ÷é Äã Çö Lé Äà Çç Éð Çç Éð úÉåã ÀìÉåz äÆì Åà' ,L Éåã È÷ Çä ø Çä Éåæ øò Æã )áò Çç Éð(:  
÷eñ Èt íò Æã óé Éåà è ÀâàÈæ:  Çç Éð Çç Éð- ïé Äà Èz Çz Àì à ÈçéÀéÅð ïé Äà Èìé Äò Àì à ÈçéÀéÅð ,é Åã à Èî Àì Èò Àì à ÈçéÀéÅð ï

é Äú Èà Àc à Èî Àì Èò Àì à ÈçéÀéÅð ,à Èø Âä Éåî" Èèé Äì ÀL L" Æâé Äìéé Åä øò Æã éå Äå èé Éåì øé Äa Àñ Çî ñà Èã æé Äà à øò
 è ÀâàÈæ é Äa Æø) Çø Çä Éåî é Åèew Äì"ç ï"ñ à"å(  ä ÈáeL Àz ìéå Äå ãé Äà Çà ïòåÆå æ Çàïäeè , Çã Àêé Äæ ø Æò ó Àøà

ï ÀâòåÆå ééåÅå Àö óé Éåà ï Àè Àìà Çä Àøò Æã ïòÆðò Æ÷,  èòåÆå ø Æò ïééÅâ èeâ íé Äà èòåÆå ñ Æò aé Éåà éé Çñ
ïòÆðòåÆåà Çã ïeà ïòÆð Àøò Æì ïòÆðò Æ÷,  Æ÷ ø Æò æ Çà ï Àñéå Äå ïeà ï Àè Àìà Çä Àøò Æã ïòÆðò Æ÷ Àêé Äæ ø Æò ìàÈæ ïò

ïééÇæ Ççé Äì Àö Çî øò Æî ÀêàÈð , è Àìà Çô ø Æò éé Çñ ïeà Äæ Àêé Éåà ø Æò ìàÈæ ú Éåøé Åá Âò èeè ø Æò tà Èø Çà Àêé
eà aé Äì õ Àì Çà ÀêàÈð íé Äà èà Èä øò Æè ÀL Àøò Æaéé Åà øò Æã æ Çà ï Àñéå Äå ïeà ï Àè Àìà Çä Àøò Æã ïò Æ÷ ø Æò ï

ïäeè ä ÈáeL Àz âé Äaéé Åà ,÷é Äã Çö Çà ïééÇæ ïò Æî ïò Æ÷ é Éåæ Çà øàÈð ïeà. 

 ÷eñ Èt ïé Äà è ÇL Àt æé Äà ñà Èã äÆì Åà Çç Éð Çç Éð úÉåã Àì Éåz -  óé Éåà è ÀâàÈæò Æãí ø Çä Éåæ øò Æã,  æ Çà
ï Àè Àðeà éé Çñ ïeà ï Àáé Éåà éé Çñ ï Àñà ÇìòÆâ ïeà âé Ääeø ïòåÆåòÆâ æé Äà ø Æò , ñà Èã è Àðéé Åî ø Æò æ Çà

 éé Çñ ï Àè Àìà Çä Àøò Æã Àêé Äæ èà Èä ïòåÆåè ÀLé Äð ïòåÆå éé Çñ ïeà èeâ ïòÆâ Àðà ÇâòÆâ íé Äà æé Äà ñ Æò , ïeà
 Àøò Æãøà Çô :äÈé Èä íé Äî Èz ÷é Äã Çö Lé Äà - ÷é Äã Çö øò Æñé Éåø Àâ Çà ï ÀøàåÈåòÆâ ø Æò æé Äà.  

)á çð äøåúä úàæ(  
  

*** 

 Çç Éð ÀêÅl Çä Àú Ää íé Ä÷ ÉìÁà Èä ú Æà - ï Àè ÀL Àøò Æaéé Åà ï Àèé Äî ïòÆâ Àðà ÇâòÆâ æé Äà Çç Éð ,à Èø Âä Éåî è ÀâàÈæ" L
 Èèé Äì ÀL"à : Àðà ÇâòÆâ âé Äã Àðò Æè ÀL æé Äà Çç Éð ìééåÇå ò Æ÷à Çèï Àè ÀL Àøò Æaéé Åà ï Àèé Äî ïòÆâ,  èà Èä ø Æò

è ÀìòåÆå é Äã è Àøé Äô øò Æè ÀL Àøò Æaéé Åà øò Æã øàÈð æ Çà øà Èì À÷ è Àñéå ÄåòÆâ , íé Äà ïò Æ÷ øòÆðéé Å÷
ï Àè ÀL Àøò Æaéé Åà íò Æã ï Èà ïäeè è ÀLé Äð Àøà Èâ , Àèò ÆaòÆâ øàÈð ø Æò èà Èä ó Àøà Çã ø Æò ñàåÈå ïeà ï

ï Àè ÀL Àøò Æaéé Åà íòÆðeô, à Çô Àøò Æã÷é Äã Çö øò Æñé Éåø Àâ Çà ï ÀøàåÈåòÆâ ø Æò æé Äà ø.  
  

  

*** 

 Çç Éð ÀêÅl Çä Àú Ää íé Ä÷ ÉìÁà Èä ú Æà,  Çä Éåæ øò Æã÷ Çä ø ' Àñé Éåø Çà æé Äà Çç Éð ïòåÆå æ Çà è ÀâàÈæ ïò Æîe÷òÆâ
 ÀøàåÈåòÆâ áeø Èç æé Äà è ÀìòåÆå ò Æö Àðà Çâ é Äã æ Çà ïäòÆæòÆâ èà Èä ø Æò ïeà ä Èá Åz é Äã ïeôï , èà Èä

 ø ÆòïòÆðééåÅå eö ï Àaé ÉåäòÆâ Àð Èà ,è ÀâàÈæòÆâ øò Æè ÀL Àøò Æaéé Åà øò Æã íé Äà èà Èä : Äø ÇòÇð eã' ÆLé ò
 Àêeè Àñà Çt ,eè Àñ ÀðééåÅå è ÀöòÆé? !è Àô Àøà ÇãòÆâ è Àñà Èä eã  ïeà ïòÆðééåÅå ï Àèò Æa  Èð Àêà ñ Æò øà Çô

ìea Çî é Äã ïò Æîe÷òÆâ æé Äà ,è Àìà Èîò Æã' ÀaòÆâ è ÀLé Äð Àêé Äà è ÀìàåÈå ñìea Çî é Äã è Àâ Àðò Æø. 

ñé Éåà Àøà Èô ïeô ï Àèò ÆaòÆâ è ÀLé Äð Çç Éð ò Æ÷à Çè èà Èä ñàåÈå Àøà Çô ?Çå è À÷e÷òÆâ èà Èä ø Æò ìééå
âé Éåà è Àëò Æì ÀL Çà èé Äî ï ÀL Àè Àðò Æî é Äã óé Éåà ,úeë Àæ ó Çk Àì ïòåÆåòÆâ ï Çã è ÀLé Äð ééÅæ èà Èä ø Æò  ïeà

à Çô ï Àèò ÆaòÆâ è ÀLé Äð ø Æò èà Èä øà Çô Àøò ÆãééÅæ ø. 
  

óãá êùîä á 

çð úùøô ,ïåùç ùãç ùàø, òùú úðù"ôì á"                 ÷                                                                 øôñî ïåéìâ2 

àÈø ÇäÉåî úÉåçé ÄN"L  
~ ï Àè ÀL Àøò Æaéé Åà íòÆã ï Àèò Æa ~  

 

à Èø Âä Éåî" Èèé Äì ÀL L"è ÀâàÈæ à : ÀêéÄæ ó Àøà Çã ãeé Çà
é Éåà ï Àè ÀL Àøò Æaéé Åà íò Æã ï Àèò Æa eö ïòÆðé ÉåàååòÆâeö ó

 ÀêàÇæ ò ÆãòÆé ,òÆðéé Åì À÷ Çà éå Äå ñé Éåà èäòÆæ ñ Æò eìé Äô Âà 
ø ÇòÇð' ÀêàÇæ ò ÆLé ,à Èä ñà Èã ó Àøà Çã ø Æò aé Éåà øò Æa Èàï Àa, 

ï Àè ÀL Àøò Æaéé Åà íòÆðeô ï Àèò Æa ñ Æò ø Æò ìàÈæ. 

âà Èè ï Àö Àðà Çâ íò Æã Àê ÆL Æî Àa ,ñàåÈå  Àê Àøeã èééÅâ ñ Æò
L Àè Àðò Æî Çà óé Éåà, ï Àaà Èä øàÈð ó Àøà Çã ø Æò ñàåÈå ïeà, 

ï Àè ÀL Àøò Æaéé Åà íòÆðeô ï Àèò Æa ø Æò ìàÈæ ,ò Æî è ÀøòåÆå é Éåæ Çà ï
eö ï Èà è Àaéé Åä ïò Æî æé Äa ï Àè ÀL Àøò Æaéé Åà íeö è ÀðàÈðï Àìé Äô , 

 ï Àèeâ Çà eö éå Äå ï Àè ÀL Àøò Æaéé Åà íeö è Àãò Æø ïò Æîã Àðéé Åø Àô. 

à Èø Âä Éåî" Èèé Äì ÀL L"è Àìéé Åö Àøò Æã à : ÀêéÄæ èà Èä ìà Èî Àðéé Åà 
ï ÈúÈð é Äa Æø ï Àñé Äøeö'ì À÷ò Æø ñ , íé Äà èà Èä é Äa Æø øò Æã ïeà

è ÀâàÈæòÆâ" : ÆaàÈæ ïò Æî æ Çà ï Àè ÀL Àøò Æaéé Åà íò Æã èäò ì
ì À÷ò Æø ïéé Çã ï Àè Àëò Æøà Çô" , Àñé Äa Çà Àêé Äæ èà Èä ï ÈúÈð é Äa Æø ì

 ÀðeàååòÆâè Àëà Çø ÀèòÆâ ïeà è Àøò Æã" : àÇæ Çà óé Éåà
 íò Æã ï Àèò Æa Àêé Éåà Àêé Äà ìàÈæ èéé Ç÷é Äðéé Åì À÷

ï Àè ÀL Àøò Æaéé Åà? !é Äè Àøà Çô ïeà eö ééÅð Çà ñ Æò aé Äâ Àêé Äàâ" ,
à è Àëà Çø Àè ø Æò ñàåÈå è ÀñeàååòÆâ èà Èä é Äa Æø øò Æã ïe

è ÀâàÈæòÆâ íé Äà èà Èä" : eö è ÀLé Äð øé Äã è Àñà Çt ñ Æò
ò Æaíò Æã óé Éåà ï Àè ÀL Àøò Æaéé Åà íò Æã ï Àè?! 

 Äô øò Æè ÀL Àøò Æaéé Åà øò Æã æ Çà æé Äà ú Æî Æà øò Æã ìééåÇå è Àøé
 ÀêàÇæ ò ÆãòÆé ,äeè ñ Àðéé Åì Çà è ÀLé Äð Àøà Èâ ïò Æ÷ ïò Æî ïeà ï Èà ï

í Àäé Äà ,èéé Ç÷é Äðéé Åì À÷ Çà æé Äà ñ Æò eìé Äô Âà , øà Çô Àøò Æã ïeà
ñò Æì Çà ï Àèò Æa íé Äà øàÈð ïò Æî ó Àøà Çã.   

à Èø Âä Éåî è Àìéé Åö Àøò Æã ÀêàÈð" Èèé Äì ÀL L"à : æé Äà ñ Æò
ïé Äì Éåt ïé Äà eðé Åî Éåì ÀL é ÅL Àð Çà ïeô øòÆðéé Åà ïòåÆåòÆâ , Çà

ä ã Åá Éåò øò Æñé Éåø Àâ ,'øò ÆãééÇð ÀL Çà ïòåÆåòÆâ æé Äà ø Æò , ø Æò
ä ÈñÈð Àø Çt øà Çô øò Æãéé Åì À÷ èééÅðòÆâ èà Èä , ø Æò è Àâò Æì Àô

ï ÀâàÈæ âé Äaéé Åà" : Àêé Äàé Åà ï Àè ÀL Àøò Æaéé Åà íò Æã èäò Æaâé Äaé  
â óãá êùîä 

 

 



 ב

 

  

 Çòeá ÈL Çä ú ÇL Àø Çt êùîä  

à Èø Âä Éåî è ÀâàÈæ" Èèé Äì ÀL L"à ,÷eñ Èt ïé Äà è ÇL Àt æé Äà ñà Èã : íé Ä÷ ÉìÁà Èä ú Æà-  è ÀøòåÆå ñàåÈå ïé Äc Çä ú Çã Äî ï Àèé Äî Àð Èà ï ÀôeøòÆâ"íé Ä÷ Éì Áà" , Çç Éð ÀêÅl Çä Àú Ää-  Çç Éð æé Äà
ïòÆâ Àðà ÇâòÆâ ,ø Éåã ïééÇæ óé Éåà ï Àè ÀL Àøò Æaéé Åà íò Æã ï Àèò ÆaòÆâ è ÀLé Äð ø Æò èà Èä øà Çô Àøò Æã ïeà.  

  

*** 

 ÀL Ää é Äk Àø Çã ú Æà ø ÈN Èa ì Èk úé ÄçõÆø Èà Èä ì Çò Éåk, à Èø Âä Éåî" Èèé Äì ÀL L"è ÀâàÈæ à : ÀL Àøò Æaéé Åà øò Æãô è Àìò Æè ÀLòÆâ Àîà Çö L Àè Àðò Æî Çà ï Àôà ÇLà Ça èà Èä øò Æè Çà ïe
ä Èî ÈL Àð Çà èé Äî óeâ ,ï À÷ Àðé Äø Àè ïeà ï Àñ Æò óeâ øò Æã ó Àøà Çã èééÇæ ïéé Åà ïeô ,ï Àè ÀL Àøò Æaéé Åà íò Æã ïòÆðé Äã ãé Äà Çà ó Àøà Çã èééÇæ ò Æøò Æã Àð Çà é Äã ïeô ïeà , øò Æã øò Æa Èà

 Äà ãé Äà Çà ïeô úeîé Åì ÀLæé ,íòÆðéé Åà Àðé Äà ï ÀëàÇæ ò Æãéé Åa ïìò Æè ÀL ÀîàÇæeö ïò Æ÷ ïò Æî æ Çà øé ÉåàååòÆâ è ÀøòåÆå ø Æò ïòåÆå , ï Àñ Æò éå Äå óeâ íòÆðeô ï ÀëàÇæ èé Äî eìé Äô Âà æ Çà
à ï Àôà Èì ÀL ïeà ï À÷ Àðé Äø Àè.ã.â .ï Àè ÀL Àøò Æaéé Åà íò Æã ïòÆðé Äã Àêé Éåà ïò Æî ìàÈæ , óéÉåà ä Èë Èø Àa Çà è Àëà Çî ïò Æîï Àñ Æò é Äã ,ø ÅL Èk øàÈð è Àñ Æò ïò Æî'à ñ.à.åå. 

è ÀâàÈæ é Äa Æø øòÆâé Äìéé Åä øò Æã éå Äå é Éåæ Çà" :è ÀìòåÆå øò Æã óé Éåà ú Éåå Âà Çz à Èã ïò Æã æé Äà ñàåÈå ?ïò Æî ó Àøà Çã ïò Æ÷ Àðé Äø Àè ïeà ï Àñ Æò ,ï Àaà Èä ïò Æî ó Àøà Çã øò Æã Àðé Ä÷ , ä ÈñÈð Àø Çt
ï Àaà Èä ïò Æî ó Àøà Çã è ÀìòÆâ ,ò Æì Çà øàÈðï Àè ÀL Àøò Æaéé Åà ï Àèé Äî ïäeè ïò Æî ó Àøà Çã ñ ,ï Àñéé ÅäòÆâ èà Èä øò Æè ÀL Àøò Æaéé Åà øò Æã éå Äå é Éåæ Çà ,è Àìà Èîò Æã ïeà' ïò Æî è Àðé Äã ñ

ï ÀëàÇæ ò Æì Çà é Äã èé Äî ï Àè ÀL Àøò Æaéé Åà íò Æã." 
ìea Çî Çä ø Éåã íéé Ça íò Æì Àaà Èø Àt øò Æã ïòåÆåòÆâ æé Äà ñà Èã , Æâ è ÀLé Äð ï Àaà Èä ééÅæ ïò Æ÷ ïò Æî æ Çà è Àñeàååò íò Æã ïòÆðé Äãï Àè ÀL Àøò Æaéé Åà úeé Äî ÀLÇâ èé Äî Àêé Éåà' òÆâé Äã

ï ÀëàÇæ, ú Éåøé Åá Âò ïé Äà ï Àìà ÇôòÆâ Àðéé Çø Çà ééÅæ ïòÆðòÆæ øà Çô Àøò Æã ïeà. 
÷eñ Èt ïé Äà è ÇL Àt æé Äà ñà Èã :é Äk  ÀL Ää ì Èk úé Äç"ø ÈN Èa " Àø Çã ú ÆàõÆø Èà Èä ì Çò Éåk,  è Àìéé ÅèòÆâ Àt Èà ï Àaà Èä ééÅæ"ø ÈN Èa ì Èk" - âé ÄLéé Åì Àô íò Æã'óeâ ï , íòÆðeô

ï Àè ÀL Àøò Æaéé Åà ,è À÷ò ÆîòÆâ Àñé Éåà ï ÀøàåÈåòÆâ ééÅæ ïòÆðòÆæ øà Çô Àøò Æã ïeà ,ï Àaé Äì ÀaòÆâ æé Äà Çç Éð øàÈð,  ò Æö Àðà Çâ é Äã øà Çô ïòÆð Àøò Æì Àñé Éåà è Àô Àøà ÇãòÆâ èà Èä ø Æò ñàåÈå
è ÀìòåÆå,  Çàúeé Äî ÀLÇâ èé Äî Àêé Éåà ï Àè ÀL Àøò Æaéé Åà íò Æã ï Àôò Æø Àè ïò Æ÷ ïò Æî æ'ï ÀëàÇæ òÆâé Äã , ÉåòÆâeö Àêé Äæ ìàÈæ L Àè Àðò Æî Çàåàåï Àè ÀL Àøò Æaéé Åà ï Àøà Çô ï Àìéé Åö Àøò Æã eö ïòÆðé 

øà Èô íé Äà èé Äî èééÅâ ñàåÈå ñò Æì Çà Àêà Çø Àt ÀL ïééÇæ óé Éåà. 
í Æã Éå÷ ïòåÆåòÆâ ò Æ÷à Çè æé Äà é Éåæ Çà ïeà ,eñ Èt ïé Äà øò ÆèééåÇå èéé Åè ÀL ñ Æò éå Äå÷ :

íé Äã ÈçÂà íé Äø Èá Àãe ú Çç Çà ä Èô ÈN õÆø Èà Èä ì Èk é Ää ÀéÇå,  ï Àaà Èä ò Æì Çà
 è Àãò ÆøòÆâ ú Çç Çà ä Èô ÈN- ï Àè ÀL Àøò Æaéé Åà íeö Àêà Çø Àt ÀL ïéé Åà , íé Äø Èá Àãe
 íé Äã Èç Âà-  Äö Àðéé Åà íòÆðeôøò Æôò ÆLà Ça ï Àâé. 

 ï Àaé ÉåäòÆâ Àð Èà øò ÆèééåÇå Àêé Äæ èà Èä íò Æã ÀëàÈð øò Æa Èà Æã Æ÷ Äî í Èò ÀñÈð Àa é Ää ÀéÇåí, 
ø Èà Àð ÄL õÆø Æà Àa ä Èò À÷ Äa eà Àö ÀîÄiÇå , ä Èò À÷ Äa eà Àö ÀîÄiÇå-  ï Àaà Èä ééÅæ

è Àìà Çt ÀL Çà ï Àôà Èø ÀèòÆâ , õÆø Æà Àa-  ò ÆLé Äã Àø Æò ò ÆèeL Èt é Äã ï ÀLéå Äå Àöï ÀëàÇæ ,
 ø Èà Àð ÄL- ø Æú Æk àÈi Äø Àè Çîé Äâ Àa , è ÀøòåÆå ñàåÈå ï ÀëàÇæ ò Æëé Éåä é Äã ï ÀLéå Äå Àö

ø Æú Æk ï ÀôeøòÆâ ,ö úeò Èè íò Æã è Àëà ÇîòÆâ ï Àaà Èä ééÅæ æ Çà è Àðéé Åî ñà Èã e
 Äã Àø Æò èé Äî ï Àè ÀL Àøò Æaéé Åà íò Æã ïòÆðé Äã è ÀLé Äð ïò Æ÷ ïò Æî æ Çà ïòÆðéé Åî ò ÆLé

ï ÀëàÇæ , Éåà øàÈð Àêé Äæ ïò Æî æeî ï Àè ÀL Àøò Æaéé Åà íò Æã ïòÆðé Äã ïò Æî ìéå Äå aé
è ÀìòåÆå é Äã ïeô ï Àãéé ÅL Àt Èà ï Àö Àðà Çâ Àðé Äà ,øà Çô Àøò Æã ïeà : ì Æà Lé Äà eø ÀîàÉéÇå

 Äð ä Èá Èä eä ÅòÅø Àì Àa Åá Àì äÈðä ÈôÅø ÀN Äì ä Èô Àø ÀN Äð Àå íé Äð , ä Èá Èä Äð Àì Àa äÈð
 Åá Àì íé Äð- øò Æãéé Åì À÷ ò ÆñééåÇå ïäeè Àð Èà Àêé Äæ øé Äîà Èì , ÈôÅø ÀN Äì ä Èô Àø ÀN Äð Àå ä - 

ï Àè ÀL Àøò Æaéé Åà ï Àøà Çô ïòÆðò Æø Àa øé Äîà Èì ,eö øàÈð æé Äà ñò Æì Çà ñà Èã øò Æa Èà 
ïeô Àøò Æã ã Éåá Èk ïò Æîe÷à Ça ,øà Çô Àøò Æã ïeà : Æà Èì äÈð Èá Àì Çä í Æä Èì é Ää ÀzÇåï Æá ,

 Åç Çä Àå Èî Éç Àì í Æä Èì äÈé Èä øø Æî:  Àøò Æè ÀLòÆâ øàÈð ï Àaà Èä ï ÀëàÇæ ò Æì Çà é Äãè ,
 ÀL ñ Æò éå Äå ã Éåá Èk òÆðòÆâéé Åà é Äã øà Çô ïòåÆåòÆâ øàÈð æé Äà ñò Æì Çà ìééåÇå èéé Åè

øò ÆèééåÇå : ÈL Ça ÉåLà Éø Àå ì Éã Àâ Äîe øé Äò eð Èì äÈð Àá Äð ä Èá Èä eø ÀîàÉéÇå íÄé Çî
 Èk éÅð Àt ì Çò õ ÉåôÈð ï Æt í ÅL eð Èì ä ÆNÂòÇð ÀåõÆø Èà Èä ì, øàÈð æé Äà ñò Æì Çà ñà Èã 

ä ã Åá Éåò øò Æñé Éåø Àâ ñ Àì Çà ïò ÆîàÈð ò Æèeâ Çà ïò Æîe÷à Ça eö ïòåÆåòÆâ'. 
èeL Èt Çà ïééÇæ ï ÀìòåÆå øàÈð L Àè Àðò Æî Çà ó Àøà Çã ø È÷é Äò øò Æã øò Æa Èà'ãé Äà ø Æò ,

ï Àè ÀL Àøò Æaéé Åà íò Æã ïòÆðé Äã ,é Äã óé Éåà ï Àè ÀL Àøò Æaéé Åà íò Æã ï Àôò Æø Àè è ÀìòåÆå ,
úeé Äî ÀLÇâ ò Æì Çà èé Äî'ï ÀëàÇæ òÆâé Äã ,éé Åà íeö ï ÀãòÆø ÀèeL Èt ï Àôé Éåà ï Àè ÀL Àøò Æa'ï 

 Àêà Çø Àt ÀL , Çâ é Äã øà Çô ïòÆð Àøò Æì Àñé Éåà ñà Èã èòåÆå eð Å÷ Àã Äö Ççé ÄL Èî æé Äa ò Æö Àðà
ï Åî Èà eðé ÅîÈé Àa ä Èø Åä Àî Äa è ÀìòåÆå.  

Ñ)ñ ìçðä êåú"ðùú çð â"è( 
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איבער דעם ווייל קיין שום מוסד וויל נישט אריין נעמען , כעפרא דארעא
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úÉåçé ÄN à Èø Çä Éåî"L êùîä  

 Àêà Èì ì ÀãàÈð íòÆðé Äà ïééÅâ Àðéé Çø Çà èéé Åä ÀøòÆâ Àðé Äø Àâ ìàÈæ íé Äãà Èô é Äã æ Çà " Æaéé Åà íò Æã ï Àèò Æa ó Àøà Çã ãeé Çà èééåÇå éå Äå íò Æã èé Äî ïòÆâ Àðò Æø Àa Àñé Éåø Çà âé Äã Àðò Æìéå Äå ï Àè ÀL Àøò
èéé Ç÷é Äðéé Åì À÷ ò ÆãòÆé óé Éåà. 

à Èø Âä Éåî" Èèé Äì ÀL L" Çà è ÀâàÈæ àà Çã ø Æò ñàåÈå è Çø Àt ò ÆãòÆé óé Éåà ï Àè ÀL Àøò Æaéé Åà íò Æã ï Àèò Æa ó Àøà Çã ãeé Çà èééåÇå éå Äå à Èø Èî Àâ é Äã ïé Äà èäòÆæ ïò Æî æó Àø , à Èø Èî Àâ é Äã
)ã úé Äð Âò Çz (.è ÀâàÈæ :ïééÇæ eö ó Àøà Çã ñ Æò éå Äå è ÀLé Äð ï Àè ÀL Àøò Æaéé Åà íò Æã ï Àèò ÆaòÆâ ï Àaà Èä ï ÀL Àè Àðò Æî éé Åø Àã , Åàè ÀëòÆð À÷ øò Æã øÆæ Æòé Äì Áà ïòåÆåòÆâ æé Äà ééÅæ ïeô øòÆðéé  ïeô

í Èä Èø Àá Çà ,÷ Èç ÀöÄé øà Çô ä Èì Çk Çà ï Àôò Æø Àè ìàÈæ ø Æò æ Çà ï Àè ÀL Àøò Æaéé Åà íò Æã ï Àèò ÆaòÆâ èà Èä ø Æò ïòåÆå ,ï Àè ÀL Àøò Æaéé Åà ï Àøà Çô è ÀâàÈæòÆâ ø Æò èà Èä" : ñàåÈå ì Àãéé Åî é Äã
 Äø Àè eö ï ÀaòÆâ øé Äî èòåÆåïò Æì Àîò Æ÷ é Äã øà Çô Àêé Éåà ïeà ï À÷ Àðé, ÷ Èç ÀöÄé ïeô ä Èì Çk é Äã ïééÇæ èòåÆå é Äæ "à Èø Èî Àâ é Äã è ÀâàÈæ" : è Àîe÷ ñ Æò ïòåÆå ïäeèòÆâ ø Æò è ÀìàåÈå ñàåÈå

ì Àãéé Åî ò Æã Àðé Äì Àa Çà øò Æã Èà òÆâé Äãò Æ÷ Àðé Ää Çà? "æé Äà ñ Æò æ Çà ï Àô Àìà ÈäòÆâ èà Èä øò Æè ÀL Àøò Æaéé Åà øò Æã øò Æa Èà ä È÷ Àá Äø ïò Æîe÷òÆâ. 

è Çø Àt òÆðéé Åì À÷ ò ÆãòÆé è ÀâàÈæòÆâ Àñé Éåø Çà è ÀLé Äð èà Èä ø Æò ã Àìà Çaéå Äå æ Çà à Èø Èî Àâ é Äã ïeô ïò Æî èäòÆæ , Äå ï Àèò ÆaòÆâ è ÀLé Äð èà Èä ø Æò æ Çà ï Èà à Èø Èî Àâ é Äã ñ Æò è Àôeø éå
ïééÇæ eö ó Àøà Çã ñ Æò ,ï ÀâàÈæ Àñé Éåø Çà è Àô Àøà ÇãòÆâ è ÀìàåÈå ø Æò ìééåÇå ì Àãéé Åî òÆðéé Çô ò Æè ÀðeæòÆâ Çà ó Àøà Çã ø Æò æ Çà øà Èì À÷ , íeö è Àãò Æø ãé Äà Çà ïòåÆå øà Çô Àøò Æã

ó Àøà Çã ø Æò ñàåÈå è Çø Àt ò ÆãòÆé øà Èì À÷ ï ÀâàÈæ Àñé Éåø Çà ø Æò ó Àøà Çã ï Àè ÀL Àøò Æaéé Åà. 

à Èø Âä Éåî" Èèé Äì ÀL L"è Àìéé Åö Àøò Æã à :é Äa Æø íò Æã Àêé Äæ èà Èä ìà Èî Àðéé Åà'ò Æè Àëà Èè ñ Àðé Äa Æø ï Àøà Çô è Àãò ÆøòÆâ Àt Èà ì Àã Èà ø' íé Äøeñ Àé ïeà ú Éåø Èö Àêà Çñ Çà è Àãéé Çì é Äæ æ Çà ï
è Àñ Àðé Äã øé Äà ïeô ,"ïäeè Àêé Äà ïò Æ÷ ñàåÈå? "- é Äa Æø íòÆðeô è Àâò Æø ÀôòÆâ é Äæ èà Èä'ï ,÷é Äøeö øé Äà è Àâò Æø Àô é Äa Æø øò Æã" : ï Àè ÀL Àøò Æaéé Åà íò Æã ï Àèò ÆaòÆâ eè Àñà Èä

 óé Éåàä Èteç ïéé Çã ïeô âà Èè ïé Äà íò Æã?." 

ó Àøà Çã ïò Æî ñàåÈå ÀêàÇæ ò ÆãòÆé óé Éåà ï Àè ÀL Àøò Æaéé Åà íò Æã ï Àèò Æa ó Àøà Çã ïò Æî ìééåÇå,  ÀêàÇæ òÆðéé Åì À÷ Çà éé Çñ,  ÀêàÇæ ò Æñé Éåø Àâ Çà éé Çñ ïeà,  Æòñ  ñò Æt Æò à Èè ÀLé Äð æé Äà
ï Àè ÀL Àøò Æaéé Åà íò Æã ï Àèò Æa éå Äå L Àøò Æã Àð Çà,  Èðä Èö Åò é Äã æé Äà ñà Èã øà , Äà è Àìà Èîò Æã ñàåÈå äÈðeú Âç èà Èä L Àè Àðò Æî Çà ñàåÈå âà Èè é Äã ïé Äà ì Æòé Äöò Æt Àñ ïeà ïò Æî æé

ñ Àèeâ ñò Æì Çà ï Àèò Æa Àñé Éåà ì Æòé Äöò Æt Àñ ïò Æî ïò Æ÷ ú Éåøé Åá Âò ò Æì Çà ì Åç Éåî íé Äà. 

à Èø Âä Éåî" Èèé Äì ÀL L"è ÀâàÈæ à : È÷é Äò é Äã ñàåÈå Àøà Çô ä Èaé Äñ ø Åæ ñàåÈå ï Àè ÀL Àøò Æaéé Åà íò Æã è ÀLé Äð ï Àèò Æa ïeà ï Àè ÀL Àøò Æaéé Åà íeö è ÀLé Äð ï Àãò Æø ï ÀL Àè Àðò Æîï Àô Àøà Çã éé, 
ï Àaà Èä ééÅæ Çç Ék Çà øà Çô ñàåÈå è ÀLé Äð ï ÀñééåÅå ééÅæ ìééåÇå øàÈð æé Äà ,ú Éåç Éåk òÆâé Äã ÀìàåÇåòÆâ èà Èä ãé Äà øò ÆãòÆé æ Çà è ÀLé Äð ï Àaéé Åì Àâ ééÅæ  Àñé Éåà ïò Æ÷ ø Æò ïeà' Àì Åò Éåt' íéé Ça ï

ìéå Äå ø Æò ñàåÈå ï Àè ÀL Àøò Æaéé Åà, ú ÉåòeLÀé ò Æñé Éåø Àâ øà Èâ eìé Äô Âà. 

 Èë Èø Àa Çà ï Àèò Æa íé Ä÷é Äã Çö ò Æì Çà eö íeø Çà ø Æò è Àôé Éåì íò Æì Àaà Èø Àt Çà èà Èä ãé Äà Çà ïòåÆå æ Çà Àêé Äæ è ÀîòÆð íò Æã ïeô ïeàä , Àøà Çã ñà Èã L Àèà Èë ò Æ÷à Çè ïò Æî ó
 Àêé Éåà ,÷é Äã Çö Çà ïeô ä Èë Èø Àa Çà ï Àèò Æa ó Àøà Çã ïò Æî ,)éò ' Çø Çä Éåî é Åèew Äì"ç ï"é ï Çîé Äñ à ( Àñé Éåà Àêé Éåà ñ Àðéé Åì Çà ïò Æ÷ ïò Æî æ Çà è ÀLé Äð è Àtà Çë ïò Æî øò Æa Èà' Àì Åò Éåt' ñàåÈå ï

ìéå Äå ïò Æî ,é Äa Æø é Äã æ Çà ãà ÈL Çà øàÈð æé Äà ñ Æò' Ä÷é Äã Çö ïeà ñò Æã ï Àèò Æa ïéé Åì Çà Àêé Éåà ïòÆðò Æ÷ ééÅæ æ Çà ï ÀL Àè Àðò Æî ò Æø ÆòééÅæ øà Çô ñé Éåà è ÀLé Äð ïòÆð Àøò Æì íé í
ï Àè ÀL Àøò Æaéé Åà. 

ä Èì Äô Àz ïeô èéé Ç÷ Àñé Éåø Àâ é Äã ãé Äà ï ÀãòÆé èé Äî ï Àãò Æø eö äÈå Àö Äî ò Æñé Éåø Àâ Çà æé Äà øà Çô Àøò Æã ,èà Èä ãé Äà øò ÆãòÆé æ Çà  Éåk òÆâé Äã ÀìàåÇåòÆâ Àñé Éåà ú Éåçeö' Àì Åò Éåt' ñàåÈå ï
ï Àè ÀL Àøò Æaéé Åà íéé Ça øàÈð ìéå Äå ø Æò , ïeô úeë Àæ ò Æñé Éåø Àâ é Äã èà Èä ï ÀL Àè Àðò Æî øà Çô ñé Éåà ñà Èã è Àð Àøò Æì ñ Æò øòåÆå ïeà"íé Äa Çø Èä ú Æà ä ÆkÇæ Àî". 

à Èø Âä Éåî eö ïò Æîe÷òÆâ æé Äà ìà Èî Àðéé Åà" Èèé Äì ÀL L"ãeé øò ÆLé Äñeø Çà à, éé Ç÷é ÄøòåÆå ÀL ò Æñé Éåø Àâ øà Èâ Àê Àøeã èééÅâ ø Æò æ Çà è Àãò ÆøòÆâ Àt Èà Àêé Äæ èà Èä ø Æò ïeàï Àè , ïeà
úeø Èö Àêà Çñ Çà ,ì ï ÀøàåÈåòÆâ ÷ Àðà Çø À÷ ø ÆòééÅæ øòåÆå ÀL ïééÇæ æé Äà ÷é Äøeö â Àðà Çì è ÀLé Äð"ìà Èèé Ät ÀL ïé Äà ïò ÆîeðòÆâ Àðéé Çø Çà íé Äà èà Èä ïò Æî ò , Éåè À÷à Èã é Äã ïeà ï ÀâàÈæ íé Äø

è Àñ Àð Àø Æò øà Èâ æé Äà á Èö Çî øò Æã æ Çà ,ïà ÈLéò Æøò Æt Çà ò ÆøòåÆå ÀL Çà ïééÅâ Àë Àøeã æeî ø Æò , èé Äî aeè ÀL ò Æìé Äô Çà øòåÆå ÀL ïééÇæ èà Èä èééÇæ ò Æøò Æã Àð Çà é Äã ïeô ïeà
øò Æã Àðé Ä÷ ,ï Àñ Æò eö èé Éåø Àa ïéé Å÷ è ÀLé Äð ï Àaà Èä ééÅæ ïeà , ïò Æî èeè ñàåÈåèéé Çö ò ÆøòåÆå ÀL àÇæ Çà ïé Äà? 

ãé Äà øò ÆèeL Èt Çà ø ÆòééÅæ ïòåÆåòÆâ æé Äà ãé Äà øò ÆLé Äñeø øò Æã ,è ÀñeàååòÆâ âé ÄðééåÅå ø ÆòééÅæ èà Èä ø Æò , ÀL ø Æò èà Èä é Åø Àá Äò eìé Äô ÂàïòÆðéé Åì è Àðò Æ÷òÆâ øòåÆå , øò Æa Èà
èà ÇäòÆâ ø Æò èà Èä ÀêàÇæ ïéé Åà, é Äæ ø Æò èà Èä íò Æã óé Éåà ñàåÈåï Àaò Æì õ Àðà Çâ ïééÇæ ïòåÆåòÆâ L ÆôÆð ø Åñ Éåî Àê ,âé Äã Àð ÆòééÇæ ÀêàÈð  È÷ ï Àøò Æè Àðeà ã Àðà Çì Àñeø ïé Äà íé Äæé Äðé Äîà

èéé Åä ÀøòÆðò Æè Àìà Çäà Ça ïé Äl Äô Àúe úé Äì Çè ï Àâéé Åì âà Èè ï ÀãòÆé ø Æò è Àâò Æì Àô, ñàåÈå ñò Æì Çà Àêà Çø Àt ÀL ïééÇæ óé Éåà ï Àè ÀL Àøò Æaéé Åà íeö ï Àãò Æø ïeà  Àê Àøeã Çà óéÉåà æé Äà ñ Æò.  
à Èø Âä Éåî èé Äî âé Äã Àðò Æñòeî ÀL é Éåæ Çà ïeà" Èèé Äì ÀL L"ï Àè ÀL Àøò Æaéé Åà íeö ï Àãò Æø Àêà Çñ Çà è Àâò Æì Àô ø Æò æ Çà è Àìéé Åö Àøò Æã ø Æò èà Èä à,  ò Æ÷à Çè èà Èä ø Æò ïeà

 Çñ Çà èà ÇäòÆâ ä Èì Äô Àz ïeô ú Éåé ÄN Âò Çî Àêà- òÆâ èà Èä ø Æò ñàåÈå ï ÀëàÇæ' Éåt Àì Åò' Àêà Çø Àt ÀL ïééÇæ óé Éåà ï Àè ÀL Àøò Æaéé Åà íò Æã ï Àèò Æa ï Àë Àøeã è , ÀêàÈð èà Èä ø Æò ïeà
íò Æã ï Àèò ÆaòÆâ Àêà Çñ Çà èà Èä ø Æò ìééåÇå ã Àðà Çì Àñeø ïeô ï ÀøàåÈåòÆâ èòåÆåò Æèà ÇøòÆâ ñéÉåø Çà æé Äà é Éåæ Çà øàÈð æ Çà è Àâéé ÅìòÆâeö íò Æã óé Éåà ï Àè ÀL Àøò Æaéé Åà. 

à Èø Âä Éåî"L  Èèé Äì ÀL"úeîé Äî Àz ïééÇæ ïeô ï ÀøàåÈåòÆâ ì Åò Èt Àú Äð ø ÆòééÅæ æé Äà à ,è ÀâàÈæòÆâ íé Äà ïeà" : Àô Àìà ÈäòÆâ øàÈð âé Äaéé Åà è Àæé Äa eã æ Çà ïéé Åì Çà Àêà Èã è Àñ ÀâàÈæ eã ï
ï Àè ÀL Àøò Æaéé Åà íò Æã ï Àèò Æa ï Àë Àøeã ï ÀøàåÈåòÆâ , Éåæ Çà ï ÀøòåÆå è ÀöòÆé eè Àñ ÀìàÈæ ñàåÈå Àøà Çôä Èø Èö ïéé Çã ïeô ï Àìà Çôeö é ? Àêé Éåà è ÀöòÆé ï Àöé Äð è ÀLé Äð eè Àñ ÀìàÈæ ñàåÈå Àøà Çô

ä Èö Åò ïéé Çã ?Èæ ïò Æî ïeà ä Èîé Åì ÀL ä Èàeô Àø Çà ï Àaà Èä ìàÈæ øòåÆå ÀL ïéé Çã æ Çà ï Àè ÀL Àøò Æaéé Åà íò Æã ï Àèò Æa è ÀLé Äð eè Àñ ÀìàÈæ ñàåÈå Àøà Çô ï Àô Àøà Çã è ÀLé Äð eìé Äô Âà ìà
 ï Àëà Çîïà ÈLéò Æøò Æt Çà íò Æã?! 

óãá êùîä ã  
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à Èø Çä Éåî ú Éåçé ÄN"L êùîä  
  

 ï ÀøàåÈåòÆâ ø Åø Éåò Àú Äð ø ÆòééÅæ ãé Äà øò Æã æé Äà ñé Éåà èäòÆæ ñ Æò éå Äåïeô 
à Èø Âä Éåî" Èèé Äì ÀL L"à'øò Æè ÀøòåÆå ñ ,eà ïòÆâ Àðà ÇâòÆâ íéé Åä Çà æé Äà ø Æò ï

 ÀëàÇð ò Æö Àðà Çâ Çà ï Àè ÀL Àøò Æaéé Åà íò Æã ï Àèò ÆaòÆâ ïeà è ÀðééåÅåòÆâè.  
tà È÷ ïé Äà ÷ Àðà ÇãòÆâ Çà ïò Æîe÷òÆâ Àðéé Çø Çà íé Äà æé Äà â Àðé Äì Àöeì Àt ," øòåÆå

 Èì Àøà Çô Àêé Äî ó Àøà Çã Àêé Äà æ Çà è ÀâàÈæ øò Æè À÷à Èã øò Æã ñàåÈå óé Éåà ï Àæà
è ÀâàÈæ? ! Æò ïeà øò Æè À÷à Èã ï Àøò Æñò Æø Àâ Çà ï Àôeø Àêé Äà ìàÈæ ø ÈL Àô Æà ìàÈæ ø

â Àðeðéé Åî ïééÇæ ï ÀâàÈæ?"! 
 Àâ Àøà Èî eö Àð'ñ  æé Äà Èèé Ät ÀL ïé Äà ïòÆâ Àðà ÇâòÆâ øò Æaé Äø Çà ò Æ÷à Çè ø Æòìà, 

 Àñò Æø Àâ íò Æã ï Àâ Àðò Æø Àa ìàÈæ ïò Æî ìéå Äå ø Æò æ Çà è Àâ Àðà Çì Àøà Çô ïeà ï Àè
à Èñ é Äã èé Äî è Àðà Ç÷à Ça ò Æè Àñ Àøò Æî é Äã æé Äà ñàåÈå øà Èñò Æôà Èø Àt è Àø

÷ Àðò Æø À÷ ,ï À÷ Àðà Çø À÷ íò Æã ï Àëeæ Àøò Æè Àðeà ìàÈæ ø Æò , èéé Åø Àâ æé Äà ø Æò ïeà
à È÷ øàÈð èòåÆå ñ Æò ìé Äôéå Äå ï Àìà Èöà Ça eöï Àè Àñ. 

øò Æè À÷à Èã ï Àè Àñò Æø Àâ íò Æã ï ÀôeøòÆâ tà Èø Çà ò Æ÷à Çè èà Èä ïò Æî , ø Æò
è Àñò Æè òÆðò Æãé ÄL Àøà Çô è Àëà ÇîòÆâ èà Èä'ï À÷ Àðà Çø À÷ ï Àôé Éåà ñ , ñ Æò ïeà

ò Æè À÷à Èã øò Æè ÀL Àø Æò øò Æã æ Çà è Àìò Æè ÀLòÆâ Àñé Éåø Çà Àêé Äæ èà Èä èà Èä ø
úeò Èè ï Àñé Éåø Àâ Çà è Àëà ÇîòÆâ , Çì Àë Äa æé Äà ñ Æò ïéé Å÷ ïòåÆåòÆâ è ÀLé Äð ì

÷ Àðò Æø À÷ ò Æè Àñ Àð Àø Æò ,ï Àâà Èî íò Æã ï Àa Àøà Èã Àøà Çô øàÈð Àêé Äæ èà Èä ø Æò  ïeô
ï ÀñòÆâòÆâ èà Èä ø Æò ñàåÈå ï Àñ Æò ò Æñéå ÄåòÆâ Çà , ì Çì Àë Äa ó Àøà Çã ïò Æî ïeà

ïà ÈLéò Æøò Æt Çà íeL ïéé Å÷ ï Àëà Çî è ÀLé Äð. 
 Éåî eö ïò Æîe÷òÆâ ÷é Äøeö æé Äà ãé Äà øò Æãà Èø Âä" Èèé Äì ÀL L" ïeà à

ñ ÆòééÇð ò Æëé Äìéé Åø Àô é Äã è Àìéé Åö Àøò Æã ,à Èø Âä Éåî èà Èä" Èèé Äì ÀL L" à
è ÀâàÈæòÆâ" :à Èã æé Äà ìà Èî Àêà Çñ Çà,  Äà øòåÆåòÆâ é Äã èà Èä L Àè Àðò Æî Çà ïé

è Àðà Çä é Äã,  ñ Æò é Éåæ Çà éå Äå è ÀñééåÅå ø Æòï Àöé Äð eö, ñà Èã è Àöé Äð ø Æò ïeà 
è Àô Èà, åÆå øò Æa Èà ø Æò è ÀøòåÆå ïéé Çø Çà ä Èî Èç Àì Äî ïé Äà è Àîe÷ ø Æò ïò

è ÀLé Äîeö ïeà ï Àøé Éåì Àøà Çô ï Àö Àðà Çâ Àðé Äà ,éÉåæ Çà éå Äå è ÀLé Äð è ÀñééåÅå ø Æò ïeà 
ï ÀaòÆâ eö ä Èö Åò ï Çà Àêé Äæ , ó Àìé Ää ïeà ä ÈòeLÀé ïééÇæ ñàåÈå èéé Çö é Äã ïé Äà

è Àðà Çä ïééÇæ ïé Äà è Àâé Äì." 
à Èø Âä Éåî ïeà" L Èèé Äì ÀL"è ÀâàÈæòÆâ ïeà è Àøé ÄôòÆâ Àñé Éåà èà Èä à : é Äã

ñàåÈå øò Æã Àðé Ä÷ ò ÆLé Äãé Äà ïééÇæ ø Åø Éåò Àî eö æé Äà äÈå Àö Äî ò Æè Àñò Æø Àâ  Çà øà Çô
ï Àè ÀL Àøò Æaéé Åà íeö ï Àãò Æø eö ï Àaà Èä ééÅæ Çç Ék ò Æñé Éåø Àâ , ïò Æ÷ ãé Äà Çà éå Äå

 Àñé Éåà ñò Æì Çà' Àì Åò Éåt'ä Èì Äô Àz Àê Àøeã ï , Æî ï Àaà Èä ìàÈæ ïò" ó Àìò Æñ
ñ Àã Àðò Æãé Äô Àðà Ç÷" -  Ék íò Æã èà Èä ïò Æî æ Çà ñ Àðéé Åì Çà Àêé Äæ ïé Äà ï Àaéé Åì Àâ Çç

ì Åò Éåt eö'ñò Æì Çà ï. 
ï Àè ÀL Àøò Æaéé Åà íeö âé Äã Àðò Æè ÀL è Àãò Æø ñàåÈå íò Æã æé Äà ìé Éåàåå !   

)àøäåî úåçéù"ç ù"â  êøòäìôú( 

  

úëøòî éã èéî ïãðéáøàô åö êéæ ,ìéòîéà óéåà êàåå òãòé ïåéìâ íòã ïòîå÷àá åö ,åö ñòøãà ìéòîéà øòééà è÷éù: breslevcenter@gmail.com 

  ' ~' ~' ~' ~נייעס אינערהאלב מוסדותינו הקנייעס אינערהאלב מוסדותינו הקנייעס אינערהאלב מוסדותינו הקנייעס אינערהאלב מוסדותינו הק~ ~ ~ ~ 
  

ãàî äâùé êúéøçàå øòöî êúéùàø äéäå! 

 òééð éã ïåô âðåðòôò éã åö íéø÷éä åðéîåìù éùðà ééá ãééøô ñéåøâ
 òìåù ìãééî" àâéô úåðá– áìñøá ùãå÷ä ìëéä"  

  

ðèùøòáééà ïèéî êéæ èðôò ñò æà ñòééð éã ïøàååòâ ïòîåðòâôéåà æéà ãééøô ñéåøâ èéî' ñ
 úåðáì êåðéç úéá òééð éã óìéä" àâéô úåðá– áìñøá ùãå÷ä ìëéä" ,òæðåà éåå øòãðé÷ òø

òøòôñàîèà ò÷àîùòâ à ïéà ïøòåå êðåçî ïìòåå ,äðåîà èéî èìéôòâðà , úðåîà
íéîëç ,úåòéðö ,êàð ïåà úåáåè úåãî.  

 øòã ïòîå÷òâðà æéà ñò éåå êééìâ"ùãå÷ áúëî "ë ïåô"àøäåî ïøî ÷"èéìù ù" åö à
 òìåù ìãééî éã ïòðòôò) íòðåô ìèñò÷ òøòãðåæàá äòæ"ùãå÷ áúëî(" ,éæ ïáàä úìäðä éøáç éã ê

÷ä åðéúåãñåî 'øòìòðù éåå ÷éãö ïåöø ïøéôñéåà åö íáåøå íùàø ïôøàååòâðééøà.  
 éã øàô èðòâééàòâ õàìô òèåâ à øàâ ïôàøèòâ ïòî èàä àéîùã àúòéñ ñéåøâ èéî

ìå÷ñ ,øòùèéè òëéìøò òðòøàôøò òðòâðåìòâ øàâ ïòîåðòâôéåà èàä ïòî'ñ , ïìòåå ñàåå
÷ éã ïéà ïâééìðééøàíåîéñ÷àî éã øòãðé ,éçéù ïøòèìò òáåùç éã ïåô èééäðòãéøôåö éã åö'.  

 ïåô ñòéöà÷éìôà ìàö òðòèééãàá à ïòîå÷òâðééøà ïéåù æéà âàè ïèùøò íòã êééìâ
úîà éã ïìéåå ñàåå ïøòèìò'øòééæ ïåô äáåè òò øòãðé÷ òøòééè.  

ä õôç æà ïôàä øéî ïåà 'çéìöé åðéãéá ,ðèùøòáééà ïèéî' óìéä ñ à ïééæ ìå÷ñ éã èòåå
èàèù òöðàâ éã øàô ìàáîéñ ,äðåîà ïåô òìò÷ðéåå à ,íéîëç úðåîà ,úåòéðö , úåãî

êàð ïåà úåáåè.  
 ñéôà ïéà èôåø òéöàøèñéâòø øàô718-384-1652 #104 

õåøôé ïëå äáøé ïë!  
  

 øàé òãøòô èéî óìéä ñðèùøòáééà ïèéî ïáéåäòâðà äáéùé ïéà
äçìöä ñéåøâ ,òñòøâ à èéîíéøåçá ìàö òø  

  

÷ä åðéúáéùé éøòù ïøàååòâ èðôòòâ óìéä ñðèùøòáééà ïèéî æéà êàåå éã 'ïîæ íòééð íåö ,
åçä ïîæøòùú ó"ôì á"÷.  

 íåö ïòîå÷òâðééøà ïòðòæ ñàåå íéøåçá ìàö òèøòñòøâøàô à ïäòæòâðà êéæ èàä ñò
ïîæ íòééð ,äøåú èéî ïìéôåöðà êéæ ,íéîù úàøé ïåà äìôú ,ùàøä úëøãäá  äáéùé

èéìù"à.  
 åö èøòäòâåö íéøåçá éã êéæ ïáàä èéé÷ñðòøò èéîã ùàø íòðåô ïîæä úçéúô úùøã é

èéìù äáéùé"à , íåö ïãòø ïåô úåáéùç éã èâðòøáòâñéåøà òøòãðà ïùéååö èàä ñàåå
éåà ïèùøòáééàó êàøôù òðòâééà éã , à øàô äòåùé òèñâéöðééà éã æéà ñàã æàøåçá 

ïáòì ïéà ïèéé÷éøòååù òðééæ òìà ïééâ åö êøåãà.  
èéìù äáéùé ùàø øòã èàä êàð" øòã ñàåå èéî ãåîéìä êøã øãñ íòðåô èãòøòâ à

ïòååòâ äëæî æðåà èàä éáø øòâéìééä , äøåú éã ïåô øòèøòåå òâéìééä éã ïâàæ ïò÷ ïòî æà
÷ä 'ïééèùøàô ïà åìéôà ,æ ïéà èàä ñàåå úåéðùî ìéòéöòôñ ïåà åö úåìåâñ êàñà øàâ êé

ïèùøòáééà íåö ãéà à ïøòèðòðøòã , äøúëì ïééæ äëåæ øåçá øòãòé ïò÷ íòã êøåã ïåà
äøåú ìù ,ñòìà ïééèùøàô éàãååà øò èòåå óåñ íåö ïåà.  

 íòééð íòã ïìéôåöðà äèìçä òèñòô à èéî äùøã éã êàð ïòâðàâåö êéæ ïòðòæ íéøåçá éã
äøåú èéî øàð ïîæ ,äìôú ,î ïåàíéáåè íéùò.  

éçì äë!  

äàé àéãâå àáè àìæî!  
 ìæî ïëéìöøòä ïà ïùèðåàåå øéî

ø øàô áåè 'âéãðéà ÷çöé êéðòä ð" é
ðà éáåùçî" ïåô èøåáòâ éã åö ù

éæéáòá òìòãééî ïé.  

úçð ùéãåé êàñà. 

íéøåñà øéúî êåøá!  
  

êøåã ïøàååòâ áãðúð æéà ïåéìâ øòã  
ð âøòáðééèù íçðî áåùçä øåçáä"é  

÷ä åðéúáùé éãéîìú éáåùçî'  
  

 ïåô ïøàååòâ èòååòèàøòâ æéà øò ñàåå ñð ïñéåøâ íòðåô âàèøàé íåö
èëòìù íéà ïáàä ñàåå íéòùø éã'ïäåèòâ ñ ,çìöú àì àéäå! 

ïîéñ  áåè ìæîå áåè!  
 ìæî ïëéìöøòä ïà ïùèðåàåå øéî

ø øàô áåè 'âøòáðòæàø ìàåé ð" é
ðà éáåùçî" ïåô èøåáòâ éã åö ù

éáòá òìòãééî ïééæ.  

úçð ùéãåé êàñà. 

        !!!!הזמנה פרטיתהזמנה פרטיתהזמנה פרטיתהזמנה פרטית

áéåì ïåà ÷ðàã èéî íéãñç òðééæ òìà óéåà ïèùøòáééà íåö , íéøáç òðééî òìà ïòðòãàì êéà ìéåå
éçú äìëä øòèëàè ïééî ïåô äðåúç éã åö åðéîåìù éùðà íéãéãéå 'áò"â , ïòîå÷øàô èòåå ñàåå

ìàæ ïéà êì úùøô âàèðåæ ïâéãðòîå÷ íòã óìéä ñðèùøòáééà ïèéî  ïéà àâéô ñãøô ïåô
âøåáñîàéìéåå ,éà èøàåå êéàãééøô èéî ïâðàôèðò åö êé.  

áå ñàøâ ïîìæ äîìù"á  
áù êàåå éã ïòîå÷øàô èòåå ïôøàååàá éã"èñ ôòé÷ óéåà ìàæ à÷ðéôñ éã ïéà çð úùøô ÷. 
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ùãå÷ä ìëéä ïåéìâ  
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âøåáñîàéìéåå  áìñøá ùãå÷ä ìëéä úåãñåî  
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 Çòeá ÈL Çä ú ÇL Àø Çt  
  

ä ø ÆîàÉéÇå ' Èä ì Æà Èêé Äá Èà úé Åa Äîe Èê Àz Àã Çì Éån Äîe Èê Àö Àø Çà Åî Èê Àì Àê Æì í Èø Àá Çà Àìø ÆL Çà õÆø Èà 
 Èj Æà Àø Æà, àÈø ÂäÉåî" Èèé Äì ÀL L" ÄaÆø øòÆâé Äìéé Åä øò Æã éå Äå èé Éåì ÷eñ Èt íò Æã øé Äa Àñ Çî æé Äà à é
 è ÀâàÈæ)øäåî éèå÷éì"ç ï'á ,äîã÷ä(  ÷eñ Èt ï Àôé Éåà)âì ìà÷æçé( í ÈäÈø Àá Çà äÈé Èä ã Èç Æà  - 

ïééÅì Çà øòÆðéé Åà ïòåÆåòÆâ æé Äà í ÈäÈø Àá Çà , ÈäÈø Àá Çà æ Çà é ÄaÆø øòÆã è ÀâàÈæ è Àðé ÄãòÆâ èà Èä eðé Äá Èà í
 Äà øÆò æ Çà è Àñéå ÄåòÆâ èà Èä øÆò æ Çà íòÆã èé Äî øò Æè ÀL Àøò Æaéé Åà íòÆã ñÀðééÅì Çà øòÆðéé Åà æé

òÆã óé Éåàø è ÀìòåÆå, eèé Äö è ÀLé Äð Àêé Äæ èà Èä øÆò ïeàä ñàåÈå ï ÀL Àè Àðò Æî ïeô è Àëà ÇîòÆâ ï
è Àøò Æè ÀLòÆâ íé Äà ï Àaà Èä , ò Æèà Çè ïééÇæ ïeô ÆzçÇø,  Èä ñàåÈå ï ÀL Àè Àðò Æî òÆøòÆã Àð Çà ïeô ïeà ï Àaà

è Àøò Æè ÀLòÆâ íé Äà , é Äã æé Äà øÆò éå Äå é Éåæ Çà è Àìò Æè ÀLòÆâ Àøà Èô Àêé Äæ èà Èä øÆò øàÈð
ò Æè Àñ Àâé Äö Àðéé Åàø è ÀìòåÆå øò Æã óé Éåà L ÀèÀðò Æî. 

é ÄaÆø øòÆã è ÀâàÈæ,  ïòÆðé Äã ìéå Äå ñàåÈå ãé Äà øòÆãòÆé ïäeè ó Àøà Çã é Éåæ Çà æ Çà íòÆã
ï Àè ÀL Àøò Æaéé Åà, íé Äà è Àøò Æè ÀL ñàåÈå íòÆðéé Å÷ óé Éåà ï À÷e÷ è ÀLé Äð ìàÈæ ø Æò æ Çà,  ì ÈL Èî Àì éå Äå

ò Æèà Çè ïééÇæ ,ò Æîà Çî ,øòåÆå ÀL ,aééåÇå ,øòÆã Àðé Ä÷ ,ï ÀL Àè Àðò Æî òÆøòÆã Àð Çà øòÆã Èà , ìàÈæ øÆò øàÈð
 Æå øòÆã óé Éåà ñ ÀðééÅì Çà æé Äà øÆò éå Äå ï Àìò Æè ÀL Àøà Èô Àêé Äæè Àìòå. 

àÈø ÂäÉåî è ÀâàÈæ" Èèé Äì ÀL L"à :÷eñ Èt ïé Äà è ÇL Àt æé Äà ñà Èã,  Àøò Æaéé Åà øòÆã è ÀâàÈæ øò Æè ÀL
 í ÈäÈø Àá Çà øà Çô Æì Èê Àì Àê- øé Äã eö ééÅâ ,øé Äã ïeô øàÈð ï Àè Àëà Çø Àè è Àñ ÀìàÈæ , è ÀLé Äð ÷e÷ ïeà

íòÆã ïòÆðé Äã ïeô ï Àøò Æè ÀL øé Äã ìéå Äå ñàåÈå íòÆðéé Å÷ óé Éåà ï Àè ÀL Àøò Æaéé Åà,  éé Çñ Èê Àö Àø Çà Åî -  ïeô
ä Èáé Äá Àñ ïéé Çã ïeô ï ÀL Àè Àðò Æî , éé Çñ Èê Àz Àã Çì Éån Äîe - ä Èç Èt ÀL Äî ïeà íé ÄáÉåø À÷ òÆðéé Çã ïeô , éé Çñ

 Èêé Äá Èà úé Åa Äîe,  Çà øàÈð è Àñ ÀìàÈæï Àôé Éåì Àè Àð  Èj Æà Àø Æà ø ÆL Çà õÆø Èà Èä ì Æà - óé Éåø Çà èééÅâ õÆø Æà 
äÈðeî Æà óé Éåà , ÀL Àøò Æaéé Åà íeö øàÈð óé Éåì Àè Àð Çàã é Éåæ Çàéå Äå øàÈð è Àëà Çø Àè ï Àèe  ïòÆðé Äã è Àñ ÀðòÆ÷

ï Àè ÀL Àøò Æaéé Åà íòÆã. 
 ) äøåúä úàæêì á(  

  

*** 

 Àê Åì Éåä Çä èÉåì Àì íÇâ Àåú Æà  Éö äÈé Èä í Èø Àá Çà íé Äì Èä Éà Àå ø È÷ Èáe ïà-  æé Äà ñàåÈå èÉåì Àêé Éåà
ï Àè ÀìòÆöòÆâ ïeà øòÆã Àðé Äø ïeà óà ÈL èà ÇäòÆâ èà Èä í ÈäÈø Àá Çà èé Äî ïòÆâ ÀðàÇâòÆâ , é Äã è ÀâàÈæ

 òÆâé Äìéé Åä ÄLÇø"é , Éåì æ Çà è Àëà ÇîòÆâ èà Èä ñàåÈåñ Àèeâ ñòÆì Çà ï Àaà Èä ìàÈæ è ? æé Äà øÆò ìééåÇå
eðé Äá Èà í ÈäÈø Àá Çà èé Äî ïòÆâ ÀðàÇâòÆâ. 

 Éåî è ÀâàÈæàÈø Âä" Èèé Äì ÀL L"à:  è ÀâàÈæ é ÄaÆø øòÆâé Äìéé Åä øò Æã éå Äå èé Éåì)÷éãö úåãéîä øôñ ,âì( 
ä ÈñÈð Àø Çt íé Äãé Äñ Âç òÆðééÇæ ï Àaà Èä ÷é Äã Çö íòÆðeô úeëÀæ ïé Äà ,è ÀâàÈæòÆâ é ÄaÆø øòÆã èà Èä ÀêàÈð :

)øäåî ééç"òø ï"à( øé Äî eö áÈøe÷ Àî æé Äà ñ Æò øòåÆå, è Àøé Äô ø Æò eìé Äô Âà  éå Äå óé Éåà è ÀLé Äð Àêé Äæ
ïééÇæ eö ó Àøà Çã ñÆò,  Äà òÆëé Äì ÀøÆò ï ÀLéå Äå Àö Àêé Äæ èééÅø Àã øÆò æ Çà ñ ÀðééÅì Çà ñà Èã øò Æa Èàï Àãé, 

÷ Àøà Çè ÀL øÆòééÅæ Àêé Éåà ïé ÉåL íé Äà è Àô Àìò Æä ,ï Çà ï ÀøòåÆå Àêé Éåà ø Æò èòåÆå èéé Çö é Äã èé Äî ïeà 
ãé Äà øòÆëé Äì ÀøÆò , Æø øòÆã è ÀâàÈæ ÀêàÈð é Äa)øäåî éèå÷éì"ç ï'ë÷ à"è(  øòÆðéé Åà ïòåÆå æ Çà

÷é Äã Çö íòÆðeô ì Åa Ç÷ Àî è ÀLé Äð ÀøàÈâ æé Äà ø Æò eìé Äô Âà ÷é Äã Çö íòÆðé Äà è ÀaééÅì Àâ , èé Äî øò Æa Èà
òÆì ÀL ïééÇæ ï ÀñòÆâòÆâ Àôé Éåà è ÀøòåÆå ÷é Äã Çö íòÆðé Äà è ÀaééÅì Àâ ø Æò ñàåÈå ñ ÀðééÅì Çà íòÆã ïeà ñ Àè Àë

 Çà è ÀøòåÆå øÆò ÷é Äã Çö.  
 óãá êùîäá 

 úùøôêì ,ç 'ïåùç ,òùú úðù"ôì á"                ÷                                                                              øôñî ïåéìâ3 

àÈø ÇäÉåî úÉåçé ÄN"L  
~ è ÀìòÆâ ~  

  
 

ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש : א ָזאְגט"ׁש ְׁשִליטָ "מֹוֲהָרא
ַדאְרף ֶער ִדי , ֶנעְמט צּוַזאם ֶגעְלט ַפאר ְצָדָקה
ַאז ֶמען ֶקען  ,ִעיָקר ֶרעְדן צּו ֶיעְדן פּון ֶאמּוָנה

ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער , ןצּום ֵאייֶּבעְרְׁשטְ ֶרעְדן 
אּון ֶגעְּבן ַפאר ֶמעְנְטְׁשן  ,ִפיְרט ִדי ֶוועְלט
 זַא ,ן ָוואס ֶרעְדן פּון ֱאמּוָנה'ְסָפִרים פּון ֶרִּבי

אּון ַאזֹוי ֶוועט  ,ַאֶלעס ִאיז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער
  .ֶער ֵזייֶער ַמְצִליַח ַזיין

, ִליך צּוְּבָראְכןדְ ִאיז ֶגעֶווענְ  ׁשֶמעְנטְ  ַווייל אַ 
ֶדעְרַפאר , ֶער ָהאט ַאַסא ֶגעְלטֶווען ֲאִפילּו 

אּון ִאיז ִאים ְמַחֵזק  ֶווען ֶעס קּוְמט ַא ֶמעְנְטׁש
 ֶער ֶקען, ַאז ֶער ָזאל ֵגיין צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן

אּון ֶדער , ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן
ָאֶדער ֶער , ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶוועט ִאים ֶהעְלְפן

ַא ֵסֶפר ָוואס ֶלעְרְנט ִאים אֹויס ַאז  ִגיְּבט ִאים
אּון אֹויף ַזיין  ,ַאֶלעס ִאיז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער

 ְנקּוָדה ָוואס ַּבאֶדעְרט ִאים ֶקען ֶער אֹוי
ֶוועְרט ֶער ֵזייֶער , ייֶּבעְרְׁשְטןֶרעְדן צּום אֵ 

אּון ֶער ַוואְרְפט ִאים ַזיין  ,ִנְתעֹוֵרר ֶדעְרפּון
 .ֶגעְלט ְּבֶׁשַפע

ַאז ֶער ָהאט  :א ֶדעְרֵצייְלט"ׁש ְׁשִליטָ "מֹוֲהָרא
יי ָדאס ֶגעֶזעהן ָנא ַאְלס יּוְנֶגער ָּבחּור ּבַ 

ָוואס  ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו עפּון ִדי ָחׁשּובֶ  םֵאייֶנע
ֶער , ֶזעֶנען ֶגעקּוֶמען ֵקיין ַאֶמעִריֶקע ָנא ֶגעְלט

ְפֶלעְגט ָנאר ֶרעְדן פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן צּו 
, יֶשע ִאיְדן'אּון ְסֶּפעִציֶעל צּו ִדי ְסַפְרדִ  ,ֶיעְדן

ְרן אוֹוי ְׁשַטאְרק ִנְתעֹוֵרר ֶגעוָ אּון ֵזיי ֶזעֶנען ַאז
ָהאט ֲאִפילּו ִניְׁשט  פּון ַזייֶנע ֶוועְרֶטער ַאז ֶער

ֶמען ָהאט ִאים , ֶגעַדאְרְפט ֶּבעְטן ֵקיין ֶגעְלט
  .ַאֵלייְנס ַּבאָוואְרְפן ִמיט ֶגעְלט

 ֵאייְנָמאל ִאין : א ֶדעְרֵצייְלט"ׁש ְׁשִליטָ "מֹוֲהָרא
 ָאְנֶגעקּוֶמען ִאיז ֵאייָראֶּפע ִאין ַא ְׁשֶטעֶטעֶלע

ָהאט ָדאְרט  ֶער ,תַצִדיק אֹויף ַׁשּבָ  רַא ְגרֹויֶסע
, ֶגעֶלעְרְנט, ֶגעַדאֶוועְנט, ַׁשָּבת עםֶגעִפיְרט דֶ 

  ָהאט   ְׁשָטאט  ַגאְנֶצע  ִדי אּון  ,ֶגעָזאְגט ּתֹוָרה

 óãá êùîäá 
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מֹוָצֵאי ַׁשָּבת ִאיז ִזי ִדי ַגאְנֶצע ְׁשָטאט , ֶגעַהאטֵזייֶער ַהָנָאה 

אּון ֶמען ָהאט ִאים ֶגעֶגעְּבן , ֶגעקּוֶמען ֶגעֶזעֶגעֶנען פּוֶנעם ַצִדיק
 .אּון ֶער ִאיז צּוִריק ֶגעָפאְרן צּו ַזיין ְׁשָטאט, ַאַסא ֶגעְלט

ַמאְכט ַאַסא ֶעס ִאיז ַּבאַקאְנט ֶגעָוואְרן ַאז ֶדער ַצִּדיק ָהאט ֶגע
ַּבַעל ַּדְרָׁשן  ערַא ֶגעִוויסֶ ֶווען , ן ֶיעֶנעם ְׁשֶטעְטליֶגעְלט ָדאְרט אִ 

ִאיז ֶער אֹוי , ַא ִליְטִוויֶׁשער ַמִגיד ָהאט ֶגעֶהעְרט ֶדעְרפּון
ָאֶּבער צּו ַזיין , ַאִהיְנֶגעַגאְנֶגען אּון ֶגעַהאְלְטן ַא ֵׁשייֶנע ְדָרָׁשה

, וואּוְנֶדער ָהאט ֶער ִּכְמַעט ִניְׁשט ַּבאקּוֶמען ָדאְרט ֵקיין ֶגעְלט
אּון ֶער ִאיז פּון ָדאְרט , אר ָדאֶלערִניְׁשט ֶמער ִווי ַאּפָ 

 .ַאֶוועקֶגעָפאְרן ִמיט ַעְגַמת ֶנֶפׁש

, ַא ַצייט ְׁשֶּפעֶטער ָהאט ֶדער ַּבַעל ַּדְרָׁשן ַּבאֶגעְגְנט ֶדעם ַצִדיק
ַפאְרָוואס ָהאט ִאיר ַאזֹוי ֵׁשיין : "אּון ֶער ָהאט ִאים ֶגעְפֶרעְגט

אּב ָדאְרט ִּכְמַעט ָגאְרִניְׁשט ַמְצִליַח ֶגעֶווען ָדאְרט אּון ִאי הָ 
 "?ֶגעַמאְכט

ֶווען ִאי ָזאג ּתֹוָרה ֶרעד : "ָהאט ִאים ֶדער ַצִדיק ֶגעֶעְנְטֶפעְרט
אּון ִיְרַאת  ,ּתֹוָרה ,פּון ֱאמּוָנה, ִאי ָנאר פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן

 ,יְׁשטַאז ֶגעְלט ִאיז ָגאְרנִ , אּון ִאי ַמא ַאֶוועק ֶגעְלט, ָׁשַמִים
ָנאר ֶדער , אּון ֶעס ֶקען ָגאְרִניְׁשט ֶהעְלְפן ַפאְרן ֶמעְנְטׁש

אּון ֶדעְרַפאר ַוואְרְפט ֶיעֶדער , ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶקען ֶהעְלְפן
ָאֶּבער , ַפאר ִמירֶגעְּבט ֶעס ֶמען ֵאייֶנער ַאֶוועק ֵזייֶער ֶגעְלט אּון 

פּון ִדי ְגרֹויְסַקייט אּון  ֶרעְדְסטּו, ָזאְגְסט ַא ְדָרָׁשה ּודֶווען , ּוד
טּוהן ִמיט פְ ֶמען ֶקען ֵזייֶער ַאַסא אֹוי ַאז, ֲחִׁשיבּות פּון ֶגעְלט

, ָּבֵּתי ִמְדָרִׁשים, ֶמען ֶקען ֶדעְרִמיט ּבֹויֶען ְיִׁשיבֹות, ֶגעְלט
ַאז ': אּון ֶדעְרַפאר ְטַראְכט ֶיעֶדער ֵאייֶנער, אּון ָנא, ּכֹוְלִלים

אּון  ,ל ִאי ֶעס ַהאְלְטן ַפאר ִמירויוִ  ,א ַאזֹוי ָחׁשּובט ִאיז יָ ֶגעלְ 
אּון ֶדעְרַפאר ָהאְסטּו ִניְׁשט ', ִאי ִוויל ֶעס ִניְׁשט ַאֶוועק ֶגעְּבן

 ".ַּבאקּוֶמען ֵקיין ֶגעְלט

ֶווער ֶעס , ַאז ֶמען ֶזעהט ָדאס ְּבחּוׁש: א ָזאְגט"ׁש ְׁשִליטָ "מֹוֲהָרא
    ,ז ֶגעְלט ָהאט ִניְׁשט ֵקיין ׁשּום ֲחִׁשיבּותַא ,ַמאְכט ַאֶוועק ֶגעְלט

ַאַזא ֶמעְנְטׁש ָהאט , ֶמען ַדאְרף ָנאר ֵגיין צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן
  , אֹוי ַאְנֶדעֶרע   ֵאייִּביג ֶגענּוג ֶגעְלט אּון ֶער ֶקען ָנא ֶגעְּבן ַפאר

ִאים ֶפעְלט , אּון ֶער ַמאְכט ַא ַגאְנֶצע ֵעֶסק פּון ֶגעְלט, ן ֲחִׁשיבּות פּון ֶגעְלטאּון ַפאְרֶקעְרט ֶווער ֶעס ֶרעְדט פּון ִדי ְגרֹויְסַקייט אּו
  .אּון ֶער ִאיז ֵקייְנָמאל ִניְׁשט צּוְפִריְדן ִמיט ָוואס ֶער ָהאט, ֵאייִּביג ֶגעְלט

, ַהָּכבֹודִמן ְוָכל ַהּבֹוֵרַח , ַהָּכבֹוד ּבֹוֵרַח ִמֶמנּו, ר ַהָּכבֹודָהרֹוֵדף ַאחַ  ָּכל"ָדאס ָוואס ֶעס ְׁשֵטייט ַּביי ָּכבֹוד : א ָזאְגט"ׁש ְׁשִליטָ "מֹוֲהָרא
אּון ֶווער ֶעס לֹויְפט ַאֶוועק פּון , לֹויְפט ִדי ָּכבֹוד ַאֶוועק פּון ִאים, ֶווער ֶעס לֹויְפט ָנא ָּכבֹוד"ָדאס ֵמייְנט , "ַהָּכבֹוד רֹוֵדף ַאֲחָריו

, לֹויְפט ִדי ֶגעְלט ַאֶוועק פּון ִאים, ֶווער ֶעס לֹויְפט ָנא ֶגעְלט, ִדי ֶזעְלֶּבע ַזא ִאיז אֹוי ַּביי ֶגעְלט ,"ד ָנאִדי ָּכבוֹ  לֹויְפט ִאים, ָּכבֹוד
 ,יְנס ְּפרּוִּביְרןָדאס ִאיז ָּבדּוק ּוְמנּוָסה אּון ֶיעֶדער ֶקען ֶעס ַאֵלי, לֹויְפט ִאים ִדי ֶגעְלט ָנא, פּון ֶגעְלט און ֶווער ֶעס לֹויְפט ַאֶוועק

  .ֶוועט ֶער ֶזעהן ַאז ָדאס ִאיז ֶאֶמת
, א"ׁש ְׁשִליטָ "ִאיז ֶגעקּוֶמען ַא ֶגעִוויֶסע ֶרִּבי צּו ֶרעְדן ִמיט מֹוֲהָרא, א ִאיז ֶגעֶווען ִאין ֶאֶרץ ִיְׁשָרֵאל"ׁש ְׁשִליטָ "ֵאייְנָמאל ֶווען מֹוֲהָרא

, ארעְרַסאְנט ָוואס ֶעס ֵגייט ָדא פָ ֶעס ִאיז ִמיר ֵזייֶער ִאיְנטֶ : "א"ׁש ְׁשִליטָ "ַפאר מֹוֲהָרא ַאזֹוי ֶרעְדְנִדיג ָהאט ֶדער ֶרִּבי ֶגעָזאְגט
ִריֶמעַלייט אּון ֶער ֵטייְלט אֹויס ַפאר ָא ,ֶגעֶוועְנְטִליך ֶווען ֶעס קּוְמט ַא ֶרִּבי פּון ַאֶמעִריֶקע צּו ֶאֶרץ ִיְׁשָרֵאל ְּבֶרעְנְגט ֶער ִמיט ֶגעְלט

אּון ִאיר ָפאְרט צּוִריק ֵקיין  ,ֶמען ְּבֶרעְנְגט ָגאר ֶגעְלט ַפאר ַאיי ,אּון ַּביי ַאיי ִאיז ָגאר ַפאְרֶקעְרט, .וו.א.ַח ִמְצָוה ֶגעְלט איְׁשלִ אּון 
 ".ַאֶמעִריֶקע ִמיט ְגרֹויס ֶׁשפעַ 

ַאז ֶעס ִאיז ֶגעֶווען  ,א ֶגעָזאְגט"ׁש ְׁשִליטָ "עֶטער ָהאט אּוְנז מֹוֲהָראָאֶּבער ְׁשּפֶ , א ָהאט ִאים ָגאְרִניְׁשט ֶגעֶעְנְטֶפעְרט"ׁש ְׁשִליטָ "מֹוֲהָרא
ַאְנְׁשָטאט ֶער , יֶשע ְׁשטּות פּון ֶגעְלט'ַא ִאיְנֶטעֶרעַסאְנֶטע ַזא צּו ֶזעהן ַאז ַאַזא ְגרֹויֶסע ֶרִּבי ָזאל ָנא ִנְתָּפֵעל ֶוועְרן פּון ַאַזא ַנֲעִר 

ֶוועְרט ֶער ָגאר ִנְתָּפֵעל פּון ִדי ֶגעְלט ָוואס ֶמען , ן'ֶאמּוָנה פּון ִדי וואּוְנֶדעְרִליֶכע ֵעצֹות פּון ֶרִּבי ירֵ ּוּבפּון ִדי דִ ָזאל ִנְתָּפֵעל ֶוועְרן 
ִאיז ׁשֹוין ִניְׁשט ֵקיין  ְמֵמיָלא ,ְטַראְכְטן ָנאר פּון ֶגעְלט ס אּון ַמְנִהיִגים'ַאז ֲאִפילּו ִדי ֶרִּבי ,ַאזֹוי ַווייט ִאיז ִדי דֹור ֶגעַפאְלן, ְּבֶרעְנְגט

 .ס'ֶע ֶמעְנְטְׁשן ֶרעְדן פּון ֶגעְלט ַווייל ָדאס ֶזעהן ֵזיי ַּביי ֵזייֶעֶרע ֶרִּבי'ִחידּוׁש ַאז ָּפׁשּוט
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ֶווען : "ַע ָהאט ַאָמאל ֶגעָזאְגט"ָנָתן ִזי' ר: א ָזאְגט"ׁש ְׁשִליטָ "מֹוֲהָרא
 ֶווען ָאּפ ַאֶלע ֶרִּבי, ֶגעְלט ןֶווען ָהאּבְ ָזאל ִאי ס ַאז ֵזיי 'קֹויף ִאי

, ַווייל ֶגעֶוועְנְטִליך ָהאְּבן ֵזיי ִליּב ֶגעְלט, ן'ָזאְלן ַהאְלְטן פּוֶנעם ֶרִּבי
   .ַאזֹוי ִאי ִוויל ֶוועט ֶער ַהאְלְטן ִווי ,אּון ַפאר ַא ִּביְסל ֶגעְלט

ל ָהאט ֶמען ִּבְכלַ  - א"ׁש ְׁשִליטָ "ָזאְגט מֹוֲהָרא - ן'ָאֶּבער ַּביים ֶרִּבי
ַעל ִּפי רֹוב ָהאט  ,ַפאְרֶקעְרט, ִניְׁשט ֶגעַמאְכט ֵקיין ֵעֶסק פּון ֶגעְלט
ַווייל ֶדער ֶרִּבי , ן ֶוועְגן ֶגעְלט'ֶמען ִזי ֶגעֶׁשעְמט צּו ֶרעְדן צּום ֶרִּבי

ַאז ֶעס ִאיז ִניְׁשָטא ֵקיין , ָהאט ָנאר ֶגעֶרעְדט פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן
 .ַּתְכִלית אֹויף ֶדעם ֶוועְלט ָנאר צּו ִדיֶנען ֶדעם ַּבאֶׁשעֶפער

אּון ֶעס ֶזעֶנען , ן ִדי ְׁשָטאט ְּבֶרְסַלביְיִריד אִ ז ֶגעֶווען ַא ֵאייְנָמאל ִאי
, ֶגעקּוֶמען צּו ָפאְרן סֹוֲחִרים צּו ַפאְרקֹויְפן ֵזייֶער ְסחֹוָרה ַּביים ְיִריד

ן ֶּבעְטן ַא ְּבָרָכה ַאז ֵזיי ָזאְלן ַמְצִליַח 'אּון ֵזיי ֶזעֶנען ֶגעקּוֶמען צּום ֶרִּבי
ס ֶגעַהאְלְטן 'טֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶדעָמאלְ , ַאַסא ֶגעְלטאּון ַמאְכן , ַזיין

ָהאְּבן ֵזיי  ,אּון ַאזֹוי ִווי ֵזיי ָהאְּבן ִזי ֶגעָיאְגט ,ִאיְנִמיְטן ַא ְׁשמּוֶעס
ַאז  ,ַפאר ִּפְדיֹון אֹויְפן ִטיׁשֵזייֶער ְקִוויְטל ִמיט ֶגעְלט  ַאָראְּפֶגעֵלייְגט

ֶדער ֶרִּבי ָהאט ִזי ָאֶּבער ִניְׁשט , ְנְטְׁשןֶדער ֶרִּבי ָזאל ֵזיי ָאְנִווי
 ,ִוויֶסעְנִדיג ֶגעַמאְכט פּון ֵזיי ָנאר ַווייֶטער ֶגעְׁשמּוֶעְסט פּוֶנעם ַּתְכִלית
 ,ַאז ַא ִאיד ַדאְרף ִוויְסן ַאז ֶער ָהאט ִניְׁשט ֵקייֶנעם אֹויף ִדי ֶוועְלט

 .ֶהעְלְפן אּון ַאז ָנאר ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶקען אּוְנז

, ִדי סֹוֲחִרים ֶזעֶנען ֶגעָוואְרן ֶנעְרֶוועז ַאז ֶעס ֶוועְרט ׁשֹוין ְׁשֶּפעט
ָהאְּבן ֵזיי ְּפרּוִּביְרט צּו רּוְקן ֵזייֶער ְקִוויְטל ֶנעְנֶטער אּון ֶנעְנֶטער צּום 

 ָאֶּבער ֶדער ֶרִּבי ָהאט ִזי ַווייֶטער ִניְׁשט ִוויֶסעְנִדיג ֶגעַמאְכט, ן'ֶרִּבי
ֵזיי ֶזעֶנען ַארֹויְסֶגעַגאְנֶגען אּון  ,ִּביז ֵזיי ָהאְּבן ֶגעמּוְזט ַאֶוועְקֵגיין

 ןַאז ֶעס ִאיז ָדא ִאין ְׁשָטאט ַא ,ןְלט ַפאר ֶיעדְ ֶדעְרֵציי
ִאיְנֶטעֶרעַסאְנֶטע ַצִדיק ָוואס ֶעס ִאיְנֶטעֶרעִסיְרט ִאים ִּבְכַלל ִניְׁשט 

   .עם ֵאייֶּבעְרְׁשְטןֶער ֶרעְדט ָנאר פּונֶ , ֵקיין ֶגעְלט
 ׁשֹוין ַהייְנט ַאַרייְנֶגעַכאְּפט ִדי ְקִליָּפה אֹוי ָאֶּבער ַלייֶדער ָהאט ִזי

ַאז ֶמען ַמאְכט ַא ַגאְנֶצע ֵעֶסק , ֶע ֲחִסיִדים'ַּביי ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו ְּבֶרְסַלב
ן ִּביְזֶנעס אּון ן ַזא צּו ַמאכְ 'אּון ֶמען ִניְצט ָגאר ֶדעם ֶרִּבי, פּון ֶגעְלט

ֶיעֶדער ְּפרּוִּביְרט ַארֹויְסצּוַּבאקּוֶמען ֶגעְלט אֹויף ַא ַאְנֶדעֶרע , ֶגעְלט
ס נְ 'אּון ֶווען ֶעס קּוֶמען ֶעְרִליֶכע ִאיְדן אּון ְדִריְקן ֶדעם ֶרִּבי, ֶוועג

ַאז ֶיעֶדער ָזאל ֶעס , אּון ַפאְרקֹויְפן ֶעס ַפאר ָגאר ִּביִליג ,ְסָפִרים
נס 'עם ֶרִּביָזאְגט ֶמען ָנא ַאז ֶמען ַמאְכט ִּביִליג דֶ , ֶקעֶנען קֹויְפן

ֶמען מּוז ָדא ַמאְכן ֶגעְלט פּון ַפאְרְׁשְּפֵרייְטן ִדי ַווייל ! ?ָנאֶמען
 !?ֶעס טּוהן אּוְמִזיְסט ַפאְרָוואס ָזאל ֶמען, נס ִלימּוִדים'ֶרִּבי

ַאָמאל ֶווען ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ִדי  :ְרֵצייְלטֶדעא "ׁש ְׁשִליטָ "מֹוֲהָרא
ס 'א פּון ַאָּפאר ֵלייִדיֵגייֶער"ׁש ְׁשִליטָ "ְגרֹויֶסע ַמְחלֹוֶקת אֹויף מֹוֲהָרא

 ִאיז ֶגעקּוֶמען ֵאייֶנער ,ֶע ֲחִסיִדים'ָוואס ָהאְּבן ִזי ֶגערּוְפן ְּבֶרְסַלב
אּון ֶער ָהאט ֶגעָזאְגט ַפאר  ,ָוואס ָהאט ִזי ֶגעְדֵרייט ַּביי ֵזיי

א ַאז ֶער ָהאט ַא גּוֶטע ֵעָצה ִוויַאזֹוי ָאְּפצּוְׁשֶטעְלן "ׁש ְׁשִליטָ "מֹוֲהָרא
א ָזאל ָאְנֵהייְּבן צּו "ׁש ְׁשִליטָ "ַאז מֹוֲהָרא, ִדי ַמְחלֹוֶקת ֵזייֶער ְגִריְנג

ֶוועְלן ֵזיי ְגַליי ֶוועְרן ַזייֶנע  ,ַפאְרן עֹוָלם ֵטייְלן ַאָּפאר ָדאֶלער
   ...אּון ִדי ַגאְנֶצע ַמְחלֹוֶקת ֶוועט ִזי ְגַליי ֶעְנִדיְגן ,ֶּבעְסֶטע ֲחֵבִרים

ט ֵמייֶנען ַאז ָזאְלְסט ִניְׁש  :א"ׁש ְׁשִליטָ "ֶער ָהאט ֶגעָזאְגט ַפאר מֹוֲהָרא
ֶעס ִאיז ׁשֹוין ַאָמאל ֶגעֶווען ַאַזא  ,ייןן ִדי ֶוועְלט ַארַ ים אִ ִאי ֶרעד ְסּתַ 

ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו ַאַרייְנקּוֶמען ְצִוויְׁשן   ֶגעָוואְלט ָהאט   ֵאייֶנער  ,ַזא, 
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’ ר ע ַמְחלֹוֶקת אֹויףֶעס ִאיז ַ�אַקאנְט ֵאיינְָמאל וֶוען ֶעס ִאיז גֶעוֶוען ִדי גְרֹויסֶ ...
ַסיי  ,טט אּון ֶגעְטֶׁשעֶ$ע’רֹוְדְפ’ֶמען ָהאט ִאים זֵייֶער זֵייֶער ְׁשַטאְרק ֶגע ,ַע"נָָתן זִי

ע זֶענֶען ַטאֶק אּון ַאַסאְך פּון זַיינֶע ַ&ְלִמיִדים, ע אּון ַסיי זַיינֶע ַ&ְלִמיִדים"נָָתן זי ’ר
י ענֶען ַאֶלע ַאנְׁשֵ אּון וִוי ַפאְרְׁשֵטייט זִיְך זֶ , ֶדעָמאְלס ַאוֶועְקֶגעַגאנְֶגען פּון ִאים

נָָתן ’ עדְן צּו ראּון זֵיי זֶענֶען זִיְך ֶגעקּוֶמען ָאְ$רֶ  ,ְׁשלֹוֵמינּו ֶגעוֶוען זַייֶער ְטרֹויֶעִריג
ֶמען ? ּונְזוָואס וֶועט ָדא זַיין וָואס וֶועט ְ�ַלייְ�ן פּון א: "ע אּון ֶגעְפֶרעגְט"זי

, ְלִמיִדיםַפאְלט ַאוֶועק פּון אּונְז ַאזֹויִפיל &ַ  אּון ֶעס ,ט אּונְז ַאזֹוי ְׁשַטאְרק’רֹוְדְפ
 ".ַלייְ�ן פּון אּונְזֶעס זֶעהט נִיְׁשט אֹויס וִוי ֶעס וֶועט נָאְך ֶעֶ$עס ִאיֶ�עְר�ְ 

ֵמר ַהׁשׁ :ס וֶועל ִאיְך ֶענְק ֶענְְטֶפעְרן’ַאז ֶעטס ְפֶרעגְט ,נָָתן זֵיי ֶגעזָאְגט’ ָהאט ר
ף ֶדעם ֱאֶמת אֹוי ֶדער ֵאייֶ�עְרְׁשֶטער ַאֵלייְנס ִהיט ָא$) ו, מותהילים ק(ֱאֶמת ְלעֹוָלם 

ף אּון סֹוף 0ָל סֹו, ןַאז ֵקיינֶער זָאל ֶעס נִיְׁשט צּוִריְרן ָאֶדער ֶטשעֶ$ענֶע ,ֵאייִ�יג
ְלט ִדי ַגאנְֶצע וֶוע) יב, שם פה( חֱאֶמת ֵמֶאֶרץ ִ&ְצמָ  - , וֶועט ַארֹויְסקּוֶמען ֶדעם ֱאֶמת

 .ַאיינְזֶעהן ֶדעם ֶאֶמת וֶועט

אט ֶעס ִאיז ַאָמאל ֶגעוֶוען ַא ֶקענִיג וָואס ָה: "ָנָתן ָהאט ֶגעזָאְגט ַא ָמָׁשל’ ר
 ואְקְסן ַאֶלעוָואס ֶעס ָהאְ�ן ָדאְרט ֶגעוַ  ,ֶגעַהאט זֵייֶער ַא וואּונְֶדעְרִליְכן ָגאְרְטן

, יז נָאר ָדא אֹויף ֶדער וֶועְלטִמינֶע גְָראז אּון ְ�לּוֶמען אּון ֵ�ייֶמער וָואס ֶעס אִ 
ייֶער ֶדער ֶקענִיג ָהאט זִיְך זֵ , ָנאר ֵאיין ָגאר זֶעְלֶטעֶנע �ֹוים ָהאט ָדאְרט גֶעֶפעְלט

ט ַטאְרק ַארּום ֶגעזּוכְ ְמַצֵער ֶגעוֶוען ַאז ֶער ָהאט נִיְׁשט ִדי �ֹוים ֶער ָהאט ֶעס ׁשְ 
 םפּון ֶדע ךר ָהאט ֶגעְטָראְפן ִדי ֶקעְרנְְדֶלעאּון אֹויְסֶגעֶגעְ�ן ַאַסאְך גֶעְלט ִ�יז ֶע

  .ן זַיין ָגאְרְטןי�ֹוים אּון ֶער ָהאט ֶעס ַאיינְגֶעְפַלאנְְצט אִ 
אּון ַאזֹוי  ,ּו ַ�אקּוֶמעןָאֶ�ער וַוייל ֶער ָהאט זִיְך ַאזֹוי ְׁשַטאְרק ֶגעְ$ָלאְגט ֶעס צ

ר ֶלער ׁשֹומֵ ר ֶגעְׁשֶטעְלט ַא ְסֶ$עִציעֶ ָהאט ֶע ,ַסאְך גֶעְלט אֹויְסֶגעֶגעְ�ן אֹויף ֶדעם
עְכֶטע פֹויְגל ַאז ֶעס זָאְלן נִיְׁשט קּוֶמען ֵקיין ְׁשלֶ , וָואס זָאל וַואְטׁשן ֶדעם �ֹוים

ים ֶטענֶע �ֹווַוייל ֶער ָהאט ֶגעוָואְלט ַאז ִדי ָגאר זֶעלְ  ,אּון אֹויְפֶעְסן ִדי ֶקעְרנְְדֶלעך
 .זָאל ֵׁשיין אֹויְפוַואְקְסן

ֶטער ֶדער ֵאייֶ�עְרׁשְ , נס זַאְך’ִדי זֶעְלֶ�ע ִאיז ִמיְטן ֶרִ�י: נָָתן אֹויְסֶגעִפיְרט’ ָהאט ר
י וָואס ָדאס ִאיז דִ  ,ן זַיין ָגאְרְטןין יֶעֶדער 4ֹור ַצדִיִקים אִ יָהאט ַאיינְֶגעְפַלאנְְצט אִ 

וָואס ָדאס ִאיז ֶדער  ,םָאֶ�ער ֶעס ָהאט נָאְך ֶגעֶפעְלט ֵאיין ֵׁשיינֶעם �ֹוי, וֶועְלט
ִמיט זַיינֶע  מ"אּון וַוייל ֶדער ֵאייֶ�עְרְׁשֶטער ָהאט ֶגעוואּוְסט ַאז ֶדער ס ,ֶרִ�י

אּון זֵיי , ייְדןָדאס ַאוַוַדאי נִיְׁשט ֶקענֶען ֶדעְרַל ְלןוֶוע ,ִדי ְׁשֶלעְכֶטע ֵפייְגל ,ֶחְבָרה
ֶדעְרַפאר ִאיז ֶדער  ,ְ�ֶרענְֶגעןנְֶטערצּויט ַאֶלע 0ֹוחֹות ֶעס אּווֶועְלן ְ$רּוִ�יְרן מִ 

אּון  ,אּונְֶדעְרִליְכן �ֹויםֵאייֶ�עְרְׁשֶטער ַאֵלייְנס ֶגעוָואְרן ֶדער ׁשֹוֵמר פּון ֶדער וו
  .ְ�ֶרענְֶגעןנִיְׁשט ֶקענֶען אּונְֶטעְר ֶער ֶגעְ�ט ַאְכטּונְג ַאז ֵקיינֶער זָאל ֶעס

 ...ַה5ֹוֵמר ֱאֶמת ְלעֹוָלם

 )ַאֶׁשר ְ�נַַחל ֵחָלק פא דף יא(
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 éîéì äìôú éðîæìòáä óøåçä"è  
  

úáù úìá÷å äçðî...................3/4 ä÷ìãä ïîæ øçà äòù  
  

úéøçù.................................................................9:15  
  

äìôúä øçà äáø àùåãé÷ ,äôñá øåòéù"úåéùòî éøåôéñ ÷  
  

äçà"ö ,äôñá øåòéù"øäåî ééç ÷"ä÷ìãä ïîæá ï  
  

 äãåòñå äçðîúéùéìù............1/2 ä÷ìãä ïîæ øçà äòù  
  

äôñá øåòéù"øäåî éèå÷éì ÷"ï  
  

úåéðòú óìàë úáù âðåò! 
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úåöî ç÷é áì íëç!  
  פון טיפן הארצן וואונטשן מיר א דאנק פאר הרבני הנגיד

åî"ð ñééåå âéìòæ ä"é  
  

  

  

  
  

  

פארן מנדב זיין א הערליכן לאקאל אנצוהייבן אונזער 
  מיידל סקול

 æ øòèùøòáééà øòã ìàï÷éìâàá íéà  
 òèåâ ñòìà èéî êéæ ìàæ ø'ï÷éåå÷øòã ñ  
 ìï÷å÷ øòãðé÷ òðééæ ïåô úçð øòèéå  
 é íéà úåçîù ïåà úåòåùâéáééà ï÷éù  
 âï÷éôôéåà òôù èéî ÷òæ òöðà  

  

ö¾¬òîêîî:  
³îð½îôí ³ñíòí ,ñîš½ öîõ ¼¬ñ¼¬¾¼èò−−ê öîê þ¼ðò−š −ð 

  

 

 

 

 

  

àÈø ÇäÉåî úÉåçé ÄN"L êùîä  
אּון אֹוי , ִניְׁשט ֶגעַהאט ֵקיין ָּבאְרד אּון ֵּפיאֹותָאֶּבער ֶער ָהאט 

אּון ֶמען ָהאט ִזי , ָהאט ֶער ֶגעַהאט ַאַסא ֵדיעֹות ּכֹוְזבֹות
 ,ִּביז ֶער ָהאט אֹויְסֶגעְטָראְפן ִדי ֵעָצה, ֶדעְרַווייֶטעְרט פּון ִאים

ס ס אּון ַּבאְקֶסע'ֶער ָהאט ָאְנֶגעהֹויְּבן צּו ֵטייְלן ָדאֶלער
אּון , אּון ְּפלּוְצִליְנג ִאיז ֶיעֶדער ֶגעָוואְרן ַזיין ַחֶבר ,צּוֶגעֶרעְטֶלעך

ֶזעְסטּו ָדא ַאז ָדאס , ׁש"נַ צּוִּביְסֶלע ִאיז ֶער ֶגעָוואְרן ִמְּגדֹוֵלי ַא
ֶאְפַׁשר ֶוועט ִאיר אֹוי ַמְצִליַח ַזיין אֹויף , ִאיז ַא גּוֶטע ֵעָצה

 ...ֶדעם ֶוועג

ָאֶּבער ַּביי : א ָהאט אֹויְסֶגעִפיְרט אּון ֶגעָזאְגט"ְׁשִליטָ  ׁש"מֹוֲהָרא
ַּביי , ֶמען ִניְׁשט אֹויס ִדי ַאֶלע ַזאְכן ֶלעְרְנט – 'ָּברּוך ה -אּוְנז 

ֶדער ִעיָקר ִאיז , אּוְנז ַמאְכט ֶמען ִניְׁשט ֵקיין ֵעֶסק פּון ֶגעְלט
אּון אֹויּב ֵגייט , ְרְׁשְטןְּתִפָלה אּון ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבע, ָנאר ּתֹוָרה

ֶמען , ֶמען צּו ֶמעְנְטְׁשן ֶרעְדט ֶמען ִמיט ֵזיי פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן
אּון אֹויּב ִוויְלן ֵזיי ֶגעְּבן ֶגעְלט , נס ְסָפִרים'ֶגעְּבט ֵזיי ֶדעם ֶרִּבי

ֶהעְלְפט ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ,אּון אֹויּב ִניְׁשט, ֶדעְרַפאר ִאיז גּוט
ֵווייל ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ַפאְרָלאְזט ִניְׁשט , יף ַאְנֶדעֶרע ֶוועְגןאוֹ 

אּון אֹויף ַאַזא ֶוועג ִאיז ֶמען  ,ִאים ֵאייֶנעם ָוואס ֶרעְדט צּו
 .ֵזייֶער ַמְצִליַח ְּברּוֲחִנּיּות אּון ְּבַגְׁשִמיּות

ט ַזיין ֶוועט ִאים גּו, ֶוועג םוואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ֵגייט אֹויף ֶדע
 .ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט ראֹויף ֶדע

 

úëøòî éã èéî ïãðéáøàô åö êéæ , ïåéìâ íòã ïòîå÷àá åöìéòîéà óéåà êàåå òãòé ,åö ñòøãà ìéòîéà øòééà è÷éù: breslevcenter@gmail.com 
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 òééð ìãééî ìå÷ñ" àâéô úéá- áìñøá ùãå÷ä ìëéä " ïáéåäòâðà

äçìöä ñéåøâ èéî  
 ìå÷ñ òééð éã" àâéô úéá– áìñøá ùãå÷ä ìëéä "âàèðàî êàåå éã ïáéåäòâðà êéæ èàä ,

ðèùøòáééà ïèéî'åáøé ïë øòãðé÷ âéñééøã åö áåø÷ èéî äçìöä ñéåøâ øàâ èéî óìéä ñ.  
  

èééìâàá æðåà èàä ñò àéîùã àúòééñ òñéåøâ à øàô ñàåå ïáééìâ èùéð êéæ èæàì ñò  éã
âòåå òöðàâ ,ë ñàåå ïøàååòâ íåé÷î øàì÷ æéà ñò"àøäåî ÷"èéìù ù" ïéà ïáéøùòâ èàä à

ååéøá ïééæ ,..."èàä õèò éåå éåæà øòáà'øàé õðàâ à úåàìôðå íéñéð èàäòâ ñ ,
úåàìôðå íéñéð ïáàä êéåà òìåù ìãééî éã èéî øéà èòåå øòëéæ êéà èìàä".  

  

ñàã ïåà éùàá ïäòæòâ ò÷àè øéî ïáàäêéìøòôðé , øãñî ïééù éåæà êéæ èàä ìå÷ñ éã éåå
êàåå à íéå÷ ïåô èééö òöøå÷ àæà ïéà ïòååòâ ,øòèééåå ïôìòä ìàæ øòèùøòáééà øòã.  

ôö äîã÷å äîé úöøôååäáâðå äð!  
***  

ïèùøòáééà íåö ïãòø ,ïáòì øòæðåà æéà ñàã!  

 òééð éã ïåô èðòîôéù òùéøôCD "ïèùøòáééà íåö ãòø êéà"  
  

 òèôàëòâôéåà òééð éã øàô âðàìøàô ïñéåøâ íòã áéìåöCD " íåö ãòø êéà
ïèùøòáééà" äðùä ùàø øàô ïòîå÷òâñéåøà èöòé æéà ñàåå , èôàëåö êééìâ æéà ñò ïåà

ïøàååòâ ,ïáòâòâñéåøà ùéøô èöòé ñò ïòî èàä.  
 éãCD ùéãéà óéåà íéðåâéð òëéìøòä ïåô ìàååñéåà ïà èìàäèðò ,øáçúð æéà ñàåå 

äáéùé ïåô èðòåå éã ïùéååö ïøàååòâ , ïøàô õøàä ñàã ïñéâñéåà êéæ ïò÷ ãéà à ñàåå èéî
ïèùøòáéà.  

 à øàô äöò òèñâéöðééà éã æà èðøòìòâñéåà éáø øòâéìééä øòã æðåà èàä èðà÷àá éåå
íåìùá èìòåå øòã óéåà ïáòì ïééæ ïééâ åö êøåã ãéà ,úåéîùâá ééñ ïåà úåéðçåøá ééñ , æéà

å øàðåö êéæ èðéåàååòâ øò ïòå ,ïèùøòáééà íåö ïãòø åö , òìà ïìééöøàô íéà ïåà
ïòîòìáàøô ,íòðééà ïãòé ñéåà èøòä øòèùøòáééà øòã ïåà , ïãòé èôìòä øò ïåà

íòðééà.  
êàæ òèñòá éã æéà ñò éåå éåæà êéìãðòèùøàô éåå øòáà ,êàæ òèñøòååù éã êéåà ñò æéà ,

 éáø øòâéìééä øòã èàä øàôøòã ïãòøñéåà êéæ ïò÷ ïòî éåæà éåå úåöò êàñà ïáòâòâ æðåà
ïèùøòáééà íåö ,ïåâéð à êøåã æéà úåöò éã ïåô òðééà ïåà ,àé êàã ïòî ïò÷ ñàã ñàåå , ïåà

ïèùøòáééà íåö ïòî èãòø íòã êøåã.  
 òééð éã óéåà ïòâðéæòâ ïøòåå ñàåå íéðåâéð éã ïòðòæ ñàã ïåàCD , ñàã èøòä ñò øòåå ïåà

èâàæ  õøàä ñàã ïòâðéæñéåà ïåà ïãòøåöñéåà êéæ ïèùøòáééà íåö ãéà à èäéö ñàã æà
ïèùøòáééà ïøàô.  

 òèùøò éã ïåô ìàö òðééì÷ à ïáéìáòâ êàð æéà êéåà éååCD "äáåùú ïåô íéðåâéð"  
 óéåà äáéùéä ìëéä ïéà ïòîå÷àá ñò ïò÷ ïòî27 Skillman St. âøåáñîàéìéåå ïéà, 

åð ìòè óéåà øòãà. 347-452-0412 

äàé àéãâå àáè àìæî!  
 ìæî ïëéìöøòä ïà ïùèðåàåå øéî

ø øàô áåè ' äîìùøòååàøá ð" é åö
 éã òìòâðåé øòééè ïééæ ïåô ïøòùôà

áåè ìæîì.  

úçð ùéãåé êàñà. 

Sponsored by: 

 

äðåîà ìå÷  
ä åöòë ïåô íéøåòéù ïø"àøäåî ÷" ù
èéìù"à ,÷åä ååééì ïøòä åö êéåà éåå-

úòùá ôà'èôåø øåòéù ï: 
212-444-9191 

        """"נאר פרייליךנאר פרייליךנאר פרייליךנאר פרייליך""""חברת חברת חברת חברת 
845-662-9474   nurfreilech@gmail.com 

 

 íåøà ïòééâ øéîåö  íéìåç ïåà ïãéà òðòëàøáåö ïåô øòáåèù
ì"ò ,ïééæ çîùî åö.  

  

 èôåø ïáàä ñàã óøàã ñàåå íòðééà øéà èñééåå áéåà :  
  

845-662-9474  
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 גליון היכל הקודש
 וועכענטליכע גליון ארויסגעגעבן דורך

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

, ַאְבָרָהם ֶדיךָ יָך ַאל ָנא ַתֲעבֹור ֵמַעל ֲעבְ ַוֹיאֶמר אדנ"י ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְבֵעינֶ 
, ָזאְגט ֵאייֶבעְרְשְטן, ְפלּוְצִליְנג ֶזעהט ֶער ְדַריי ֶמעְנְטְשןָאִבינּו ִזיְצט אּון ֶרעְדט ִמיְטן 

 ןִאיִאיְך ִוויל ַאַרייְנְבֶרעְנֶגען ִדי ֶגעְסט  ,ִמינּוטַא ַוואְרט  ,ֶער ַפאְרן ֵאייֶבעְרְשְטן
ֹוָלה "ְגדפּון ָדא ֶלעְרְנט ֶמען ַארֹויס  :)שבת קל"ה.(ְשטּוב, ָזאְגט ִדי ֵהייִליֶגע ְגָמָרא 

ֶעס ִאיז ָחשּוב'ֶער ַאַרייְנצּוֶנעֶמען  ,ִמַקָבַלת ְפֵני ַהְשִכיָנה"ַהְכָנַסת אֹוְרִחים 
 ס.צּו ֶרעְדן ִמיְטן ֵאייֶבעְרְשְטן ַאֵליינְ  ,ִווי צּו ְמַקֵבל ַזיין ִדי ְשִכיָנה ,ְשטּוב ןִאיֶגעְסט 

יין ַאזֹוי ֶקען ַזיין ַאַזא ַזאְך, ַאז ֶעס ָזאל ַזִלְכאֹוָרה ַדאְרף ֶמען ַטאֶקע ַפאְרְשֵטיין ִווי 
 ער ַאַרייְנצּוֶנעֶמען ֶגעְסט ִווי ַקָבַלת ְפֵני ַהְשִכיָנה?'ָחשּובֶ 

)לקוטי מוהר"ן חלק א' לֹויט ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ָזאְגט  ,ָזאְגט מֹוַהָרא"ש ְשִליָט"א
ר אּון ָפאְלְגן ַאֶלעס ָוואס ֶדע ,צּו ֵגיין צּו ַא ַצִדיק ,ַאז ֶדער ִעיֶקר פּון ַא יּוד ִאיז ג("קכ

 ַא ֶעְרִליֶכע ִאיד. ט ֶמעןַאזֹוי ֶווערְ אּון  ,ַצִדיק ָזאְגט
 ,ִווי ַווייט ֶער ֶקען ִזיְך ַאָראְפָלאְזן ,אּון ִדי ִעיָקר ְגרֹויְסַקייט פּון ַא ַצִדיק ֶוועְנְדט ִזיךְ 

 ,ןֶער ֶקען אֹויְך ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשטְ  ַאז ,ּוט'ְסְטן ִאידֶנען ַפאְרן ָפשאּון אֹויְסֶלערְ 
ק ִאיז אּון ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ִאים אֹויְך ִליב, ֶדער ְשֵלימּות פּון ַא ַצִדי

ים ְשטּוב, אּון ֶעס ִאיְנֶטעֶרעִסיְרט אִ  ןִאיֶווען ֶער ְשַפאְרט ִזיְך ַאיין ַביי ִזיְך  ,ִניְשט
ַאז  ,ִדי ְגרֹויְסַקייט פּון ַא ַצִדיק ִאיז ,ִניְשט ָוואס ֶעס טּוט ִזיְך אֹויְפ'ן ַגאס, ַפאְרֶקעְרט

ַאז ֶער ֶקען אֹויְך ִדיֶנען ֶדעם  ,ן אֹויְסֶלעְרֶנען ַפאר'ן ָפשּוט'ְסְטן ִאידֶקעֶער 
 ֵאייֶבעְרְשְטן.

ָוואס ַזיין ִעיָקר ִציל ִאיז  ,ְבָרָהם ָאִבינּואּון ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ִדי ְגרֹויְסַקייט פּון אַ 
ר ִפיְרט ִדי ֶגעֶווען אֹויְסצּוֶלעְרֶנען ַפאר ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט ַאז ָנאר ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטע

עְרְשְטן, אּון ֶווען ֶמען ָהאט ַא ְפָראְבֶלעם ֶקען ֶמען ִזיך ָנאר ֶוועְנְדן צּום ֵאייבֶ ֶוועְלט, 
ֶדעם ְדָרש ָזאְגט ַאז ֶער ָהאט ֶגעֶגעְבן צּו ֶעְסן ַפאר ֶמעְנְטְשן אּון ָנאכְ ִווי ֶדער מֶ 

 י ֶוועְלט.ָהאט ֶער ֵזיי ֶגעֵהייְסן ַדאְנֶקען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ָוואס ָהאט ַבאַשאְפן דִ 
ז ֶעס ִאיז אַ  ,ִמיט ֶדעם ַפאְרְשֵטייט ֶמען שֹוין ֵזייֶער גּוט :ָזאְגט מֹוַהָרא"ש ְשִליָט"א

ַווייל ָדאס ִאיז ִדי  ,ִווי ַקָבַלת ְפֵני ַהְשִכיָנה ִזיֶכער ָחשּוב'ֶער ַאַרייְנצּוֶנעֶמען ֶגעְסט
יי אֹויְסצּוֶלעְרֶנען ַפאר ָנאְך ֶמעְנְטְשן ַאז זֵ  ,ְגֶרעְסֶטע ַנַחת רּוַח ַפאְרן ֵאייֶבעְרְשְטן

 ָזאְלן אֹויְך ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן. 
 )תוך הנחל ליל שב"ק תשנ"א(

*** 
 לֹויט ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער :ָזאְגט מֹוַהָרא"ש ְשִליָט"א ַוֵיָרא ֵאָליו ה' ְבֵאלֹוֵני ַמְמֵרא,

ר ִדי ַמְחָשָבה ִאיז ִאין ִדי ַהאְנט פּון ַא ֶמעְנְטש, עֶ  (ח"ב נטי מוהר"ן ו)לקֶרִבי ָזאְגט 
ֶעס ִאיז ִניְשט ֶמעְגִליְך צּו ַאזֹוי ִווי ָדאס ֵמייְנט ַאז  ,ֶקען ֶעס ְדֵרייֶען ִווי ַאזֹוי ֶער ִוויל

עְכֶטע ְטַראְכְטן ְצֵוויי ַמְחָשבֹות אֹויף ַא ָמאל, ְמֵמיָלא אֹויב ֶעס קּוֶמען ַאַריין ְשלֶ 
   ֶקען ֶער ְגַלייךְ   ַזאְכן ָוואס ֶער ָטאר ִניְשט ְטַראְכְטן,    ,ַמְחָשבֹות ִאין ַא ֶמעְנְטש

 

 המשך בדף ב
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 ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש

 ~  ָבחּור  ~
 

ִליָט"א ט: ִווי מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ ַאזֹוי ַא  ָזאגְׁ
ט ִזיְך אֹויף אִ  ן ַזייֶנע ָבחּור'יֶׁשע יָבחּור ִפירְׁ

ן ן  ,ָיארְׁ ִפירְׁ ֶבע ֶוועט ֶער ִזיְך אֹויפְׁ ִדי ֶזעלְׁ
ט  ,ָנאְך ַזיין ֲחתּוָנה ִניׁשְׁ ֶער ֶוועט ִזיְך ָגארְׁ

ן ֶנעף ָׁשָעה פּון ִדי חּוָפה יִדי ִפיר פִ  ,טֹויׁשְׁ
ט  ִניׁשְׁ אּון פּון ִדי ֲחתּוָנה ֶוועט ִאים ָגארְׁ

ן ֶבע  ,טֹויׁשְׁ ָנאְך ִדי ֲחתּוָנה ִאיז ֶער ִדי ֶזעלְׁ
ִריֶער. ׁש ִווי פְׁ טְׁ  ֶמענְׁ

ֵרייט ִזיְך צּו  לּוֶגער ָבחּור גְׁ ַפאר ַא קְׁ ֶדערְׁ
ָדמֹות,  ִטיֶגע ַהקְׁ ס ָבחּור ִמיט ִדי ִריכְׁ ָנאְך ַאלְׁ

ן  ָזאלַאזֹוי ַאז ָנאְך ִדי ֲחתּוָנה  ֶער ִוויסְׁ
ן צּוִפירְׁ ַאז ֶער ָזאל ֶקעֶנען  ,ִוויַאזֹוי ִזיְך אֹויפְׁ

ָׁשלֹום. ן בְׁ ְך ֵגיין ַזיין ֶלעבְׁ  ַאדּורְׁ

ט: ֶדע מֹוַהָרא"ׁש ִליָט"א ָזאגְׁ ָטעּות  םׁשְׁ
ן ֵזייֶער ַאַסאְך ַבחּוִרים ן  ,ַמאכְׁ טְׁ ֵזיי ַווארְׁ

ןצּו ם ַא ָחָתן יׁשֹוין קוֹ  ן  ,ֶווערְׁ ֵזיי לֹויפְׁ
ן ׁשֹוין ַא  ָכִנים אּון ִווילְׁ ַארּום צּו ַאֶלע ַׁשדְׁ

ן ן ִזיְך ֵאיין ַאז ָנאְך  ,ָחָתן ֶווערְׁ אּון ֵזיי ֶרעדְׁ
ֶדעֶרע  ן ַאן ַאנְׁ ן ֵזיי ֶווערְׁ ִדי ֲחתּוָנה ֶוועלְׁ
ן ֵזיי  ִלירְׁ ן ַפארְׁ ִוויׁשְׁ צְׁ ׁש, אּון ִאינְׁ טְׁ ֶמענְׁ

ן ָוואס ֵזיי  ,ֵזייֶעֶרע ֵטייֶעֶרע ָבחּור'יֶׁשע ָיארְׁ
ן ַאזֹוי ַסאְך  ַכאפְׁ ט ַאַריינְׁ ן ֶגעֶקענְׁ טְׁ ָוואלְׁ

ן ן ִדי עֹול פּון נָ  ,גּוֶטע ַזאכְׁ אְך ַפאר ֵזיי ָהאבְׁ
ן ָקאפ ָנָסה אֹויפְׁ  .ַפרְׁ

ט: ַאַווַדאי ָדאס  ִליָט"א ָזאגְׁ מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ
ט ָדא  ט ַאז ֶעס ִאיז ִניׁשְׁ ִאיז ֵקיין ָסֵפק ִניׁשְׁ
ט ִווי ִדי ַצַער פּון  ָנאְך ַא ַצַער אֹויף ִדי ֶוועלְׁ

ָוואס ֶעס ֵגייט אֹויף ִאים  ,ַא ָבחּור
יֹונֹותַאִרי ֶוועֶרע ִנסְׁ ָאֶבער פּון  ,ֶבער ַאֶלע ׁשְׁ

ֶוועגְׁ  ף ֶדעסְׁ ןִזיך ן ַדארְׁ טְׁ  ,ַא ָבחּור ֶדערַהאלְׁ
ִליְך  טְׁ קְׁ ן ַאז ֶעס ִאיז ׁשֹוין ִפינְׁ אּון ִוויסְׁ
ן ִדי ָטאג אּון ִדי ִמינּוט ָוואס  ִריבְׁ ֶגעׁשְׁ ָאנְׁ

ן אּון ֵקיין ׁשּום ַזאְך  ,ֶער ֶוועט ַא ָחָתן ֶווערְׁ
ט ֶקעֶנען  עראֹויף דֶ  ט ֶוועט ָדאס ִניׁשְׁ ֶוועלְׁ

ן טְׁ  בהמשך בדף                     .צּוִריק ַהאלְׁ

 

 



 ב
 

 

 

 המשך ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש
ג ֶער וַ  ט ָאֶבער ֶדער ִעיָקר ִאיז ַאז ִווי ַלאנְׁ וארְׁ

ט ַזיין ֵקיין  אֹויף ַזיין ִׁשידּוְך ָזאל ֶער ִניׁשְׁ
ָלן ן  ָנאר ,ַבטְׁ ַכאפְׁ ֺקּדֹות טֹובֹות,  ַאַסאְךַאַריינְׁ נְׁ

ט טּוהן  ִמילּות ֲחָסִדים, ָדאס ֵמיינְׁ ּתֹוָרה, גְׁ
ֶנען ִדי  ֶלערְׁ ן ֵזיי אֹויְך אֹויסְׁ ֶחֶסד ִמיט ָנאְך ִאידְׁ

ִליֶכע ֵעצֹות פּוֶנעם ַצִדיק. ֶדערְׁ  ַאֶלע וואּונְׁ

ן ַזייֶנע  ִניצְׁ אּון אֹויב ַא ָבחּור ֶוועט אֹויסְׁ
ס ָבחּור'יׁשֶ  ן אֹויף ַאַזא ֶוועג, ֶדעָמאלְׁ ע ָיארְׁ

ֶטער ִדי חּוָפה ִמיט ַאן  ֶוועט ֶער ֵגיין אּונְׁ
ֶדעֶרע מֹ  ֶדעֶרע ִיׁשּוב ַהַדַעת, ַאנְׁ ַח אּון ַא ַאנְׁ

ֵגיין ַווייֶטער אּון ָנאְך ִדי ֲחתּוָנה ֶוועט ֶער  ָאנְׁ
ֵבייט ָנאְך ֶמער אּון  ַזייןִמיט  ֵהייִליֶגע ַארְׁ
 ֶמער.

ן ַזייֶנע ָאֶבער  ִניצְׁ ט אֹויסְׁ אֹויב ֶוועט ֶער ִניׁשְׁ
ף צּו ַזיין ן ִווי ֶעס ַדארְׁ ֶער  ,ָבחּור'יֶׁשע ָיארְׁ

ן ִווי  ִפירְׁ ֶדעֶווען אּון ִזיְך אֹויפְׁ ֶוועט ַארּום ִווילְׁ
ָאָדם, ֶוועט ֶער ָנאְך ִדי ֲחתּוָנה ַזיין  אַא ֶפרֶ 

ֶבע ערדֶ  ס ֶווע אֶפרֶ  רֶזעלְׁ ן ָאָדם, אּון ֶדעָמאלְׁ לְׁ
ֶלעֶמען ָראבְׁ ִטיֶגע פְׁ ֶגען ַזייֶנע ִריכְׁ ַפאנְׁ  ,ִזיְך ָאנְׁ

ַרייֶע  ַווייל ַפאר ִדי ֲחתּוָנה ִאיז ֶער ֶגעֶווען ַא פְׁ
ִליֶען וו ט פְׁ ל, ֶער ָהאט ֶגעֶקענְׁ ֶער  אּופֹויגְׁ

ָהאט , טּוהן ָוואס ֶער טלְׁ אווָ ָהאט ֶגע
 , ָאֶבער ָנאְך ִדי ֲחתּוָנה ִאיז ֶער ׁשֹויןטלְׁ אווָ ֶגע

ָבד צ ֺׁשעְׁ ף ִזיְך ֵׁשיין  ּומְׁ טּוב, ֶער ַדארְׁ ַזיין ׁשְׁ
ן ִמיט ֶדֶרְך ֶאֶרץ צּו ַזיין ַווייב א.א.וו.  ִפירְׁ אֹויפְׁ
ט  ט צּוֶגעוואֹוינְׁ אּון ַאזֹוי ִווי ֶער ִאיז ִניׁשְׁ

צּו ן ַזייֶנע  ,ֶדערְׁ ֵהייבְׁ ֶוועט ִזיְך ָאנְׁ
ֶלעֶמען ָראבְׁ ן  ,פְׁ פְׁ ַא אּון ֶער ֶוועט ׁשֹוין ַדארְׁ

ן ִדי  טְׁ כּות ַאז ֶעס ָזאל ִזיְך ַהאלְׁ רֹויֶסע זְׁ גְׁ
ט  ,ָׁשלֹום ַבִית ַביי ִאים אּון ֶער ָזאל ִזיְך ִניׁשְׁ

ן ֶגט'ן ל"ע. פְׁ  ַדארְׁ

ִליָט"א ט ֵאייִביג ָאן ִדי  מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ נְׁ ָווארְׁ
ט ִזיְך בָ  חּוִרים, ֶווען ֶער ֶזעהט ַאז ַא ָבחּור ִפירְׁ

ט  ד ָזאגְׁ ִדיג מּוסָ אֹויף ִווילְׁ ֶטענְׁ ר: ֶער ִאים ׁשְׁ
ן ֵאיין ִמינּוט ַאז ָנאְך  טְׁ ַראכְׁ ט טְׁ ט ִניׁשְׁ סְׁ "ָזאלְׁ

ן טּו ִזיְך טֹויׁשְׁ ט  ּוד ,ִדי ֲחתּוָנה ֶוועסְׁ ֶוועסְׁ
ן דֶ  ַלייבְׁ ֶבע ערבְׁ ט  ּו, ַאזֹוי ִווי דרֶזעלְׁ סְׁ ִריגְׁ קְׁ

טּו  ן ֵאייֶנעם, ַאזֹוי ֶוועסְׁ ט ִמיט ֶיעדְׁ ִדיְך ֶיעצְׁ
ן ִריגְׁ ִמיט ַדיין ַווייב אֹויְך, ָאֶבער ִזי  ִזיְך קְׁ

ן פּון ִדיר ט צּוִפיל ַליידְׁ ָנאְך ַא  ,ֶוועט ִניׁשְׁ
ן פּון ִדיר לֹויפְׁ טְׁ ֶצע ַצייט ֶוועט ִזי ַאנְׁ אּון  ,קּורְׁ

ט ּוד ִניׁשְׁ ן ָאן ָגארְׁ ַלייבְׁ ט בְׁ  ."ֶוועסְׁ

ט ַא ֶלעגְׁ ן ַא ָבחּור ָוואס פְׁ ָראפְׁ ָמאל ָהאט מֹוַהָרא"ׁש ֶגעטְׁ ן אִ ֵאיינְׁ ג ִאיז יָמאל ִזיצְׁ ִלינְׁ לּוצְׁ ַלייִסיג, אּון פְׁ ֶנען פְׁ ִׁשיָבה אּון ֶלערְׁ ן יְׁ
ֵקייט  ן ַא ִדיָרהִאין ָקאפ, ִאים ַאַריין ַא ַנַעִר'יׁשְׁ ן, צּו קֹויפְׁ ט ֲחתּוָנה צּו ָהאבְׁ ן ֵקיין ֶגעלְׁ ט ָהאבְׁ ֶער  ,א.א.וו. ַאז ֶער ֶוועט ִניׁשְׁ

ִׁש  ט ִדי יְׁ ֶגעָלאזְׁ ט ,יָבהָהאט ִאיֶבערְׁ ן ָטאג אּון רֹוב ַנאכְׁ צְׁ ט ַא ַגאנְׁ ן צּו ֵגיין ָנאְך ֶגעלְׁ ֶגעהֹויבְׁ ַעט  ,אּון ָאנְׁ אּון ֶער ָהאט ִכמְׁ
ֶנען, ט צּו ֶלערְׁ ֶגעֶהערְׁ ן אֹויפְׁ צְׁ ַגאנְׁ  גהמשך בדף                                                                                               ִאינְׁ

 

 המשך ַפְרַשת ַהָשבּועַ 
ֶפעְרד  אּון ַאזֹוי ֵגייט ַאֶוועק ִדי ְשֶלעְכֶטע ַמְחָשָבה, ַאזֹוי ִווי אַ ַאן ַאְנֶדעֶרע ַזאְך, ְטַראְכְטן פּון 
אּון ֶמען  ,ֶגעְבט ֶמען ִאים ַא ַכאפ ַביי ִדי ֵלייֶצעס ,ֶוועג ןָראְפָפאְרן פּון ְגַלייכְ ָוואס ִוויל אַ 

 ֶווען ֶעס ִוויל ַאָראפ ֵגיין פּוֶנעם ְגַלייְכן ,ְשֶטעְלט ִאים אֹויְפן ְפַלאץ, ַאזֹוי אֹויְך ִדי ַמְחָשָבה
ֵהייְבט ֶגעְבט ֶמען ִאים ַא ַכאפ, אּון ֶמען  ,ְשֶלעְכֶטע ַמְחָשבֹותאּון ֶעס ִוויל ְטַראְכְטן  ,ֶוועג
 ֶוועג. ןְגַלייכְ אֹויְפן  ֶמען ִפיְרט ִאים ַארֹויףאּון  ,ְטַראְכְטן גּוֶטע ַזאְכןָאן 

ְחָשָבה 'מַ ָוואס ִאיז ר"ת  ַמְמֵראן ִדי ָוואְרט יָדאס ִאיז ְמרּוָמז אִ  :ָזאְגט מֹוַהָרא"ש ְשִליָט"א
ַאן  ךְ ְגַלייְטַראְכט ֶמען  ,, ֶווען ֶעס קּוְמט ַאַריין ַא ְשֶלעְכֶטע ַמְחָשָבהֶחֶרת'אַ ְחָשָבה 'מַ ָעה 'רָ 

 ַאְנֶדעֶרע ַמְחָשָבה.
ען ֶער ָזאל ְטַראְכְטן ָנאר ֵהייִליֶגע ֶגעַדאְנקֶ  ,ַווייל ֶדער ִעיָקר פּון ַא ֶמעְנְטש ִאיז ִדי ַמְחָשָבה

ֹויס אּון ֶדעְרַפאר ְפרּוִביְרט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער אָנאר ְטַראְכְטן פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶער ָזאל 
 אּון אֹויב ֶער ֶדעְרַהאְלט ,ֶער ַדאְרף דּוְרְך ֵגיין ַאַסאְך ְשֶוועֶרע ִנְסיֹונֹותַא ֶמעְנְטש ִמיט ֶדעם, 

אּון ֶער ֵהייְבט ָאן צּו ִפיְלן  ,ער ַבאַווייְזט ִזיְך צּו ִאיםִאיז ֶער זֹוֶכה ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשטֶ  ,ִזיךְ 
 ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן.

ַאז ַא ִאיד ִוויל ַאז  - ַוֵיָרא ֵאָליו ה' : ין ָפסּוקָדאס ִאיז ְפַשט אִ  ,ָזאְגט מֹוַהָרא"ש ְשִליָט"א
ֶער ָזאל ִפיְלן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ִאיז ִדי  אּון ,ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָזאל ִזיְך צּו ִאים ַבאַווייְזן

ין ַאז ֶווען ֶעס קּוְמט ִאים ַאַרי - ֶחֶרת'אַ ְחָשָבה 'מַ ָעה 'רָ ְחָשָבה 'מַ  -" ַמְמֵרא"ְבֵאלֹוֵני  ,ֵעָצה
ְוהּוא יֹוֵשב ֶפַתח  ,ַא ְשֶלעְכֶטע ַמְחָשָבה ָזאל ֶער ְגַלייְך ְטַראְכְטן פּון ֶעֶפעס ַאְנֶדעְרש

יְבן ֲאִפילּו ֶער ִפיְלט ַאז ֶער ִאיז ָנאְך ַביי ִדי ִטיר, ֶער ָהאט ָנאְכִניְשט ָאְנֶגעהוֹ  -ָהֹאֶהל 
 ,ֶעס ְבֶרעְנט ִאין ִאים ִדי ֵיֶצר ָהַרע -ְכֹחם ַהיֹום  ,ַאַרייְנצּוֵגיין ִאין ִדי ְקדּוָשה, אּון ָנאְך ֶמער

אּון ֶער ֵגייט  ,וֹות אּון ְשֶלעְכֶטע ִמדֹות, אֹויב ָאֶבער ֶער ֶדעְרַהאְלט ִזיךְ ַא ַפייֶער פּון ַתאֲ 
ַוֵיָרא  -ִאיז ֶער זֹוֶכה  ,ייֶבעְרְשְטןֶדעְרֵצייְלט ַאֶלעס ַפאְרן אֵ ֶער אּון  ,צּוִריק צּום ֵאייֶבעְרְשְטן

 ְך צּו ִאים. ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ַאֵלייְנס ַבאַווייְזט ִזי -ֵאָליו ה' 
 )זאת התורה וירא א(

 

*** 
 

)בראשית רבה ָזאְגט ֶדער ֶמְדָרש  ְוִהֵנה ְשֹלָשה ֲאָנִשים ִנָצִבים ָעָליו,ַוַיְרא ַוִיָשא ֵעיָניו 
, ֵאייֶנער ֶקערֵאייֶנער ָהאט אֹויְסֶגעֶזעהן ִווי ַא ֶבע ,ר' ֵלִוי ָזאְגט - ָאַמר ר' ֵלִויפמ"ח ס"ט( 

 אֶבער,אֹויְסֶגעֶזעהן ִווי ַא ִשיְפס ַקאִפיַטאן, אּון ֵאייֶנער ָהאט אֹויְסֶגעֶזעהן ִווי ַאן ַארַ ָהאט 
אֹויף ְדֵריי ַזאְכן  )אבות פרק א'(לֹויט ִווי ִדי ֵהייִליֶגע ֲחָכִמים ָזאְגן  :ָזאְגט מֹוַהָרא"ש ְשִליָט"א

ים, אּון ָדאס ַווייְזט אֹויף אּון אֹויף ְגִמיַלת ֲחָסדִ  ,האֹויף ֲעבֹודָ  ,ְשֵטייט ִדי ֶוועְלט, אֹויף תֹוָרה
ָסִדים, ִיְצָחק י ְדַריי ָאבֹות ַאְבָרָהם, ִיְצָחק, אּון ַיֲעֹקב, ַאְבָרָהם'ס ִמָדה ִאיז ֶגעֶווען ְגִמיַלת חֲ דִ 

 ִאיז ֶגעֶווען ְתִפָלה, אּון ַיֲעֹקב ִאיז ֶגעֶווען תֹוָרה.
ָהאְסט ֶגעָפאְלְגט ֶדעם  ּון ַפאר ַאְבָרָהם, ֶיעְצט ַאז דֶטער ֶגעִוויזְ ער ֵאייֶבעְרְש ט דֶ ָדאס ָהא

 אּון ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ַבאַווייְזט ִזיְך צּו ,'ןיְך ֶגעֵהייְסן ִזיְך ַמלְ דִ ָוואס ָהאט  ,ֵאייֶבעְרְשְטן
פּון ִדי ֶוועְלט,  ַזייְלןֶיעְצט ֶוועְסטּו זֹוֶכה ַזיין צּו ִדי ְדֵריי  ַוֵיָרא ֵאָליו ה',ִווי ֶעס ְשֵטייט  ,ִדיר

 תֹוָרה, ֲעבֹוָדה, אּון ְגִמיַלת ֲחָסִדים.
'ס ַקאִפיַטאן ַווייל ֶער ֶגעְבט צּו ֶעְסן ַפאר ֶמעְנְטְשן, ֶדער ִשיפְ  ,ֶדער ֶבעֶקער ִאיז ֶקעְגן ֶחֶסד

ָוואס ָדאס ִאיז תֹוָרה, אּון ֶדער  ,אס ִאיז ֶקעְגן ִדי ַים ַהַתְלמּודָוו ,ִפיְרט ֶמעְנְטְשן אֹויְפן ַים
ָפסּוק  ןִאיִאיז ֶקעְגן ְתִפָלה, ִווי ֶעס ְשֵטייט  "לאֵ עמָ ְש יִ "ַאַראֶבער ָוואס ֶוועְרט ֶגערּוְפן 

ואס ָדאס ִאיז ָו "ךְ יֵ נְ ל עָ אֶ  ה' ע"ִכי ָשמַ ל אֵ עמָ ְש ֶער ָהאט ִאים ֶגערּוְפן יִ )בראשית טז, א( 
 אּון אֹויף ִדי ְדַריי ַזאְכן ְשֵטייט ִדי ֶוועְלט.  ,ְתִפָלה

 (ה)זאת התורה וירא 
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 המשך ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש

ן ָראפְׁ ִליָט"א ָהאט ִאים ֶגעטְׁ ט  ,מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ רּוִבירְׁ אּון ִאים פְׁ
ן ן ַזייֶנע ַנַעִר'יֶׁשע ֶוועגְׁ ָלאזְׁ ן ַאז ֶער ָזאל ִאיֶבערְׁ צּוֶרעדְׁ  ,ִאיֶבערְׁ

ן אִ  ֶזעצְׁ ִׁשיָבה יאּון ִזיְך צּוִריק ַאַריינְׁ ֶנעןן יְׁ  .ֶלערְׁ
ֶגער  ט ָדאְך ַא יּונְׁ ט: דּו ִביזְׁ ִליָט"א ָהאט ִאים ֶגעָזאגְׁ מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ

ִלים ַזיין אִ  ט ִזיְך ָנאְך ַמׁשְׁ סְׁ ִׁשיָבה ִמיט גּוֶטע יָבחּור דּו ֶקענְׁ ן יְׁ
ן פּון ֵאיי . ִמדֹות ֶרעגְׁ טּו פְׁ ט?, אּו ווֶוועסְׁ ן ֶגעלְׁ טּו ָהאבְׁ ֶוועסְׁ

ט ָנאר פּונֶ  ט קּומְׁ ןֶגעלְׁ טְׁ ׁשְׁ ט ִזיְך  ,עם ֵאייֶבערְׁ סְׁ פְׁ אּון דּו ַדארְׁ
ן אֹויף ֶדעם גְׁ ט ָזארְׁ ִניׁשְׁ ִדיג  ,ָגארְׁ ֶטענְׁ טּו ׁשְׁ סְׁ אּון ָדאס ֶקענְׁ

ֶנען ּתֹוָרה אּון ִמדֹות טֹובֹות, אֹויב  ַבאקּוֶמען, ָאֶבער ֶלערְׁ
ט ן ֶיעצְׁ ַכאפְׁ ט ַאַריינְׁ טּו ָדאס ִניׁשְׁ ִניׁשְׁ  ,ֶוועסְׁ ט ֶוועט ִדיר ׁשֹוין ָגארְׁ

ן. פְׁ  ֶהעלְׁ

ֶכע אֹויֶבער ֲחָכִמים ָוואס  אּון ֶמען ָהאט ׁשֹוין ֶגעֶזעהן ַאֶזעלְׁ
ט ן ֶגעלְׁ ֶגען ַמאכְׁ ִׁשיָבה אּון ֶגעַגאנְׁ ט ִדי יְׁ ֶגעָלאזְׁ ן ִאיֶבערְׁ אּון  ,ָהאבְׁ

ן ֲחתּוָנה ֶגעַהאט ֶדעם ֶווען ֵזיי ָהאבְׁ ן ֵזיי ַאַווַדאי  ,ָנאכְׁ ָהאבְׁ
ט ֶגעַהאט ֵקיין ָׁשלֹום ַבִית ט  ,ִניׁשְׁ ן ִזיְך ִניׁשְׁ ַווייל ֵזיי ָהאבְׁ

ָדמֹות, אּון צּום  ִטיֶגע ַהקְׁ ִׁשיָבה ִמיט ִדי ִריכְׁ ִלים ֶגעֶווען ִאין יְׁ ַמׁשְׁ
ט  ֶצע ֶגעלְׁ ט ֶגט'ן ל"ע, אּון ֵזייֶער ַגאנְׁ ן ֵזיי ִזיְך ֶגעמּוזְׁ סֹוף ָהאבְׁ

ן ִאיז ֶגעגַ  ן ֶדעם ֶגט ל"ע, אּון ָוואס ָהאבְׁ צּוִפירְׁ ֶגען אֹויף אֹויסְׁ אנְׁ
ט?! ֶצע ֶגעלְׁ ט ֶגעַהאט פּון ִדי ַגאנְׁ  ֵזיי ֶיעצְׁ

ט?  ן ֶגעלְׁ ן זּוכְׁ ִדיֶנען פּון ַארּום לֹויפְׁ טּו ַפארְׁ טּו ֶוועסְׁ סְׁ ָוואס ֵמיינְׁ
ן פּון ֶדעם ּוד ט ָהאבְׁ ִניׁשְׁ ט ָדאְך ָגארְׁ דֶ  ,ֶוועסְׁ עֶרע אּון פּון ִדי ַאנְׁ

ַקת ַסָכָנה"ַזייט  ֶחזְׁ ָרִכים בְׁ ט  "ָכל ַהּדְׁ סְׁ ִמיט ֶדעם ָוואס דּו לֹויפְׁ
טּו ִדיְך ַאַריין אִ יַארּום אִ  סְׁ ן ֵלייגְׁ ַסיי  ַא ַסָכָנה ןין ִדי ַגאסְׁ

רּוֲחִנּיּות ִמיּותאּון ַסיי  בְׁ ַגׁשְׁ ט  ,בְׁ ַאזֹוי ָהאט מֹוַהָרא"ׁש ֶגעֶרעדְׁ
ן ָבחּור ָבחּור ַאז ֶער ָזאל  םִביז ֶער ָהאט ֶגע'פֹוֵעל'ט ַביי ,ִמיטְׁ

ֵגיין אִ  ִׁשיָבה.יצּוִריק ַאַריינְׁ  ן יְׁ

ֶגעטּוהן ַפאר  ִליָט"א ִזיְך אֹויפְׁ ַאַסאְך ָמאל ָהאט מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ
ט ֶגעֶווען ֵאייֶנער אוֹ  ט: "ֶעס ִאיז ָנאְך ִניׁשְׁ ז אּון ֶגעָזאגְׁ  יףאּונְׁ

ט ָוואס ָזא ערדֶ  ֵטיין בָ ֶוועלְׁ ׁשְׁ ", !ִווי ִמיר חּוִרים ַאזֹויל ַפארְׁ
ט ַאז ַזיין  רּוקְׁ ֶגעדְׁ ִליָט"א אֹויסְׁ ָמאל ָהאט ִזיְך מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ ֵאיינְׁ
ן  פְׁ ט צּו ֶהעלְׁ ֶגעקּוֶמען אֹויף ֶדער ֶוועלְׁ ָׁשָמה ִאיז ַאָראפְׁ נְׁ

ָראֶכעֶנע בָ  ַלאפְׁ  ,חּוִריםצּובְׁ ָראֶכעֶנע צּוקְׁ ֶטע צּו ֶנעֶמען צּובְׁ
ָׁשמֹות ן  ,נְׁ רֹויֶסע ִחידּוִׁשים, אּון ַאזֹוי ָהאבְׁ ן פּון ֵזיי גְׁ אּון ַמאכְׁ

חּוִרים ֶזעֶנען ִווי בָ  ,ִמיר ַטאֶקע ֶגעֶזעהן ָאן ַא ִׁשיעּור ָמאל
ִליָט"א, אּון  ְך מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ רֹויֶסע ִחידּוִׁשים דּורְׁ ן גְׁ ֶגעָווארְׁ

ַחֶיה ִמיט זַ  ֶטער ֶזעֶנען ִזיְך מְׁ ן טֹויֶזענְׁ ָפִרים אֹויף ַאֶלע ֶעקְׁ ייֶנע סְׁ
ט.   ֶוועלְׁ

ֶדֶרְך ַצחּות: ֶדער ט בְׁ ִליָט"א ֶגעָזאגְׁ ָמאל ָהאט מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ ט ַאז ַזיין ַזאְך ִאיז ֹראׁש ַהָׁשָנה ֵאיינְׁ  ר' ָנָתן זי"ע ,ֶרִבי ָהאט ֶגעָזאגְׁ
ט ַאז ַזיין ַזאְך ִאיז יֹום ִכיפּור ט – אְךאּון ֵמיין זַ  ,ָהאט ֶגעָזאגְׁ ִליָט"א  ָזאגְׁ ט ֶעס ִאיז בָ  -מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ חּוִרים, אּון צּוַזאֶמען קּומְׁ

'אׁש 'רֹ  ֶנעםֹכַח פּו ערָדאס ִאיז דֶ  ,חּוִרים'בָ ֹום ִכיפּור, י'אׁש ַהָׁשָנה, 'רֹ  ,"יבִ רֶ "אֹויס  ָרֵאלִי'ֵני בְׁ ן ֶרִבי'ן. ,שְׁ  ֶדער ֹכַח פּוֶנעם ֵהייִליגְׁ

ֶדעֶרע  ט ַאז ַזיין ַזאְך ִאיז סַאן ַאנְׁ ִליָט"א ֶגעָזאגְׁ ט פּון  ,כֹותּוָמאל ָהאט מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ ַכְך ָוואס ִאיז ֶגעַמאכְׁ ט ִדי סְׁ ֶמען ֶנעמְׁ
ֶיֶקב  סֹוֶלת גֹוֶרן וְׁ ט פּון ֶדעם ִדי ֵהייִליֶגע סּוָכה,  -פְׁ ַפאל, אּון ֶמען ַמאכְׁ ֶבע ִאיז אּון פּון ָאפְׁ ט ַבחּוִרים אּון ֶמען ֶנעמְׁ  ֶוועןִדי ֶזעלְׁ

רֹויֶסע ַצִדיִקים. ט ֵזיי ַפאר ָגאר גְׁ  ֶמען ַמאכְׁ
ט ַאז ֵאיין ׁשּוָרה ָוואס ֶער  ִליָט"א אּון ִאים ֶגעָזאגְׁ ֶטעֶרע ָבחּור צּו מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ ָמאל ִאיז ֶגעקּוֶמען ַאן ֶעלְׁ  ָהאט ֶגעֶזעהן ִאין ֵאיינְׁ

 

 

 ~ המשך בדף ד

 

 

 ְמִפיִצים ֶדעְרֵצייְלן...
ַאן ִאיְנֶטעֶרעַסאְנֶטע  נ"יֶעס ֶדעְרֵצייְלט ַא יּוְנֶגעְרַמאן ר' ד. וו. 

ֶעִפיָזאד ָוואס ֶער ָהאט ִמיְטֶגעַהאְלְטן ִווי ַא קּוְנְטֶרס ָהאט 
 ַפאְלן.מְ ֶגעַראֶטעֶוועט ַא ָשלֹום ֵבית פּון צּוַזא

ַארּום ֶגעַגאְנֶגען פּון הֹויז צּו הֹויז ֵאיין ָטאג ֶווען ֶער ִאיז 
ם, ָוואס ֶזעֶנען ְמַגֶלה ִדי ֵרייֶנע יַפאְרְשְפֵרייְטן ִדי ֵהייִליֶגע קּוְנְטֵריסִ 

ַאז ֶעס ִאיז ִניְשט ָדא ַאן ַאְנֶדעֶרע ֵעָצה אֹויף ִדי ֶוועְלט ָנאר  ,ֱאמּוָנה
 צּוִריק צּו קּוֶמען צּום ֵאייֶבעְרְשְטן.

ין ִטיר ְשֶטעְלט ִאים ַא ְפרֹוי ָאפ אּון ָזאְגט ִאים: "ִאיְך מּוז ַביי ֵאי
ַאייְך ֶדעְרֵצייְלן ִווי ִאיר ָהאט ִמיר ֶגעַראֶטעֶוועט!" אֹויְפן ָאְנְפַראֶגע 
פּוֶנעם ֵמִפיץ ְשִליָט"א ָהאט ִזי ַפאְרֵצייְלט ִווי ָפאְלֶגעְנד: ִמיט ְבֶעֶרְך 

עֶווען ַביי ַמיין ִטיר אּון ִאיר ָהאט ֶגעֶבעְטן ַא ָיאר צּוִריק ֶזעְנט ִאיר גֶ 
ַפאר ְצָדָקה אּון ִאיר ָהאט ָדא ַאָראְפֶגעֵלייְגט ַא קּוְנְטֶרס ֶוועְגן ָשלֹום 
ַבִית אֹויף ֶעְנְגִליש, אּון ִאיְך ָהאב ֶעס דּוְרְך ֶגעֵלייְנט אּון ֵזייֶער ַהָנָאה 

 ֶגעַהאט.
אקּום ִאיְך ַא ֶטעֶלעָפאן ָקאל פּון ַמיין ַאָפאר ֶטעג ְשֶפעֶטער בַ 

ָטאְכֶטער ָוואס ָהאט ֲחתּונָה ֶגעַהאט ִניְשט ַלאְנג ְפִריֶער, ִזי ָזאְגט 
ִאיר  פּוןִמיר ִמיט ְגרֹויס ֶבָהָלה ַאז ִזי ַהאְלט שֹוין ֶמער ִניְשט אֹויס 

 ַמאן אּון ִזי ִוויל ִזיְך שֹוין ֶגט'ן ל"ע.
עָזאְגט פּוְנְקט ֶיעְצט ָהאב ִאיְך ַבאקּוֶמען ַא קּוְנְטֶרס ָהאב ִאיְך ִאיר גֶ 

ָלאִמיר ִדיר ֶעס ָפאְרֵלייֶנען, ִזי  ,ָשלֹום ַבִית פּוןֶוועְגן ֶדעם נֹוֵשא 
אּון ֶדעְרָנאְך ָהאט ִזי ִאיר  ,ָהאט ִאיר ָפאְרֶגעֵלייְנט ַאָפאר ְשִטיְקֶלעך

ס, ָוואס ֵמייְנט ִאיר ָהאט ֶדער ְפרֹוי ַאִריֶבעְרֶגעִשיְקט ֶדעם קּוְנְטרֵ 
שֹוין ַא יָאר ַאִריֶבער ָוואס ַמיין " :אֹויְסֶגעִפיְרט ִמיט ַפאָטאס

ָטאְכֶטער ֶלעְבט ְבָשלֹום ּוְבַשְלָוה ִמיט ִאיר ַמאן נָאר ַא ַדאְנק ֶדעם 
 ."קּוְנְטֵרס ָוואס ִאיר ָהאט ִמיר ִאיֶבעְרֶגעָלאְזט

ֶדעם יּוְנֶגעְרַמאן  ןִאיִדי ַמֲעֶשה ָהאט ַאַריין ֶגעְבָלאְזן ַא ְפִריֶשע ֵחֶשק 
ֶזעהְנִדיג ִווי ַזיין ַאְרֵבייט ְבֶרעְנְגט ֵפירֹות ִווי ֶער ָהאט ֶגעַראֶטעֶוועט 
ִדי ָשלֹום ַבִית פּון ַא ִמְשָפָחה, אּון ֶווער ֵווייְסט ִוויִפיל ָנאְך ֶמעְנְטְשן 

 ר ָהאט ֶגעַראֶטעֶוועט אּון ֶער ֵווייְסט ָגאְרִניְשט.עֶ 
*** 

 

ָנאְך ַאן ִאיְנֶטעֶרעַסאְנֶטע ֶעִפיָזאד פּוֶנעם אֹויְבן ֶדעְרָמאְנֶטער 
אּון  ,ְטֶרעְפט ֶער ַא ִאיד ,ַזייֶעְנִדיג ִאין אּוַמן ֹראש ַהָשנָה ,יּוְנֶגעְרַמאן

ֶיעֶנער ֶגעְבט ִאים ַא ְבֵרייְטן ָשלֹום ֲעֵליֶכם ַאזֹוי ִווי ֶער ֶקען ִאים שֹוין 
 ַלאְנג.

ֶדער ֵמִפיץ ָהאט ִזיְך ִניְשט ֶגעֶקעְנט ֶדעְרַמאֶנען פּון ִווי ֶער ֶקען ֶדעם 
"פּון ִווי ֶקעְנט ִאיר ִמיר?"  :ָהאט ֶער ִאים ֶגעְפֶרעְגט ,יּוְנֶגעְרַמאן

ֶיעֶנער: "ִאיר ֶגעֶדעְנְקט שֹוין ִניְשט ִווי ִאיר ָהאט ִמיר  ָזאְגט
ְפָראְנט פּון שֹוֵמר ַשָבת ביהמ"ד ִאין ָבאָרא ַפאְרק אּון  ןֶגעְטָראְפן ִאי

 ם?"יִאיר ָהאט ִמיר ֶגעֶגעְבן קּוְנְטֵריסִ 
י ֶדער ֵמִפיץ ָהאט ִזיְך ֶדעְרַמאְנט ִווי ֶער ָהאט ִאים ֶגעְטָראְפן ַבי

ָאֶבער ֶדעָמאְלס ָהאט ֶער אֹויְסֶגעֶזעהן ָגאר ַווייט פּון  ,שֹוֵמר ַשָבת
אּון ֶיעְצט ָהאט ֶער ֶגעַהאט ַא ֶצֶלם ֱאֹלִקים ִמיט ַא  ,ִאיִדיְשַקייט

 ָבאְרד אּון ֵפיאֹות.
ם ָהאְבן ִמיר צּוִריק ֶגעְבֶרעְנְגט צּו ִאיִדיְשַקייט י"ַדיינֶע קּוְנְטֵריסִ 

 ֶער אֹויְסֶגעִפיְרט...ָהאט 
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 המשך מֹוַהָרא"שִשיחֹות 
ׁשּוָבה טּוהן ט ּתְׁ ָפִרים ָהאט ִאים ֶגעַמאכְׁ אּון ִאים  ,ַזייֶנע סְׁ

ִליָט"א ָהאט ִאים  ׁש, מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ טְׁ ט ַפאר ַא ַנייֶע ֶמענְׁ ֶגעַמאכְׁ
ַלייְך  ֶכע ׁשּוָרה, ִדי ׁשּוָרה גְׁ ן ֶוועלְׁ ט: "ִאיְך ֶוועל ִדיר ָזאגְׁ ֶגעָזאגְׁ

ן ֵסֶפר  ֵטייט ,"ֶאֶרְך ַאַפִים"פּוֶנעם ֵהייִליגְׁ ט ׁשְׁ ֶעס ִאיז " ָוואס ָדארְׁ
ט ָדא ָנאְך ַאַזא ַצַער אוֹ  ט ִווי ִדי ַצַער פּון ַא  ערדֶ  יףִניׁשְׁ ֶוועלְׁ

ט: "ַטאֶקע ַאזֹוי ,"ָבחּור ֶווען ִאיְך ָהאב  ,ָהאט ֶדער ָבחּור ֶגעָזאגְׁ
ׁש אוֹ  טְׁ ט ָוואס ֶוועלְׁ  ערדֶ  יףֶגעֶזעהן ַאז ֶעס ִאיז ָנאְך ָדא ַא ֶמענְׁ

ֵטייט ִדי ַצַער פּון ַא ָבחּור, ָהאב ִאיְך  ׁשְׁ ֵטייט ִמיְך, ֶער ַפארְׁ ׁשְׁ ַפארְׁ
ט ַאז ִאיְך  ֶגעַמאכְׁ ׁשּוָבה טּוהן. ֵגייָאפְׁ  ּתְׁ

ט ִליָט"א ָזאגְׁ ִכָיה פּון  :מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ ֶדעֶרע זְׁ ָדאס ִאיז ַא ַבאזּונְׁ
ֶקען אּון  ׁש ָזאל ֶגעֶדענְׁ טְׁ ל, ַאז ַא ֶמענְׁ ן ַאז ֶער ִהימְׁ ֶגעסְׁ ט ַפארְׁ ִניׁשְׁ

ס ִאיז אֹויְך ַאָמאל ֶגעֶווען ַא ָבחּור, ִליך  ַאֵליינְׁ טְׁ ַווייל ֶגעֶווענְׁ
ׁש ָהאט ֲחתּוָנה טְׁ ַלייְך ֶווען ַא ֶמענְׁ ן ַאז  ,גְׁ צְׁ ַגאנְׁ ט ֶער ִאינְׁ ֶגעסְׁ ַפארְׁ

ט ַאָמאל ֶער ִאיז  ֵטייט ׁשֹוין ִניׁשְׁ ׁשְׁ ֶגעֶווען ַא ָבחּור, אּון ֶער ַפארְׁ
ְך.ֵקי  ין ָבחּור, אּון ָוואס ֶעס ֵגייט אֹויף ִאים דּורְׁ

ִליָט"א -ָאֶבער ִאיְך  ט מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ ט  - ָזאגְׁ ָהאב ָנאְך ִניׁשְׁ
ן ֶווען ִאיְך ִבין ֶגעֶווען ַא ָבחּור,  ֶגעסְׁ ַפארַפארְׁ ֵטיי  ֶדערְׁ ׁשְׁ ַפארְׁ

ֶדעֶרע ַזייט  ִאים ֵזייֶער גּוט ִדי ַצַער פּון ַא ָבחּור, ָאֶבער פּון ִדי ַאנְׁ
רֹויֶסע ,ֵווייס ִאיְך אֹויְך ן ַא גְׁ אּון  ,ִחידּוׁש רַאז ַא ָבחּור ֶקען ֶווערְׁ

ִלים ַזיין ס ָהאב ֶגעטּוהן ַאזֹוי ִווי ,ִזיְך ֵזייֶער ַמׁשְׁ ס  ִאיְך ַאֵליינְׁ ַאלְׁ
 ָבחּור.

ט ַנַער'ן ט ֶגעָלאזְׁ ַלל ִניׁשְׁ ִאיְך ָהאב גּוט  ,ִאיְך ָהאב ִמיְך ִבכְׁ
ן ט ַמייֶנע ָבחּור'יֶׁשע ָיארְׁ ֶגענּוצְׁ ט ִזיֶכער  ,אֹויסְׁ ִאיְך ָהאב ֶגעֵמיינְׁ

ן ָיאר צְׁ ן ַביי ִדי ַאכְׁ ָאֶבער ֶדער  ,ַאז ִאיְך ֶוועל ַא ָחָתן ֶווערְׁ
ט ַא ָחָתן  ׁשְׁ ט ַאז ִאיְך ָזאל ֶהערְׁ ֶטער ָהאט ֶגעָוואלְׁ ׁשְׁ ֵאייֶבערְׁ

וָ  ֵוויי אּון צְׁ ן ַביי ִדי צְׁ צִ ֶווערְׁ ט ואנְׁ יג, ִאיְך ָהאב ַטאֶקע ֶגעֵוויינְׁ
ן ן ָטאג ַאז ִאיְך ָזאל ַא ָחָתן ֶווערְׁ ן ֶיעדְׁ טְׁ ׁשְׁ ָאֶבער  ,צּום ֵאייֶבערְׁ

ֺקּדֹות טֹובֹות, ּתֹוָרה  ט ַאַסאְך נְׁ ֶגעַכאפְׁ ן ָהאב ִאיְך ַאַריינְׁ ִוויׁשְׁ צְׁ ִאינְׁ
ַפאַרא כֹוחוֹ  ַפאר ֵווייס ִאיְך ָוואסְׁ ִפיָלה, אּון ֶדערְׁ חּוִרים ת בָ אּון ּתְׁ

ן ן ִמיט ,ָהאבְׁ אּון ִזיְך חּוִרים בָ  אּון ִאיְך ִבין ִזיְך מֹוֵסר ֶנֶפׁש צּו ֶרעדְׁ
ן. טְׁ ׁשְׁ ַקֵרב צּו ַזיין צּום ֵאייֶבערְׁ ן ִמיט ֵזיי, ֵזיי מְׁ ַרייבְׁ  ׁשְׁ

ַקֵרב ַזיין  ן ַאז ִאיְך ָזאל ֶקעֶנען מְׁ פְׁ ֶטער ָזאל ֶהעלְׁ ׁשְׁ אּון ֶדער ֵאייֶבערְׁ
ָקרֹוב ָאֵמןצּום חּוִרים בָ ַאֶלע  ן בְׁ טְׁ ׁשְׁ  ֵאייֶבערְׁ

 )שיחות מוהרא"ש חלק ג ערך בחור(

 breslevcenter@gmail.com זיך צו פארבינדן מיט די מערכת, צו באקומען דעם גליון יעדע וואך אויף אימעיל, שיקט אייער אימעיל אדרעס צו:

 ~ נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק' ~
 כי מעט אשר היה לך לפני ויפרוץ לרוב!

ברסלב" אריבערגעצויגן צו א נייעם  – אנייער סקול "בית פיג
 גרעסערן לאקאל.

צוויי וואכן וואס די סקול האט זיך רצע צייט אפשניט פון קוים ון די קאי
מיט א  ,האט זיך עס קונה שם געווען אלס א גאר געלונגענע סקול ,געעפנט

וואס שיינען אריין און די טייערע קידערלעך גוטע מדות, צניעות,  ,גוטע סטעף
 און נאך.

 ,עס האבן אריינגערופן א גרויסע צאל עלטערן איינצושרייבן זייערע מיידלעך
דעם  ג אז דא קענען זיי זיין רוהיג אז זייערע קינדער וועלן באקומעןוויסענדי

 סבא. ריכטיגן ערליכן חינוך על דרך ישראל
צוליב די גרויסע צאל קינדער כן ירבו, איז שוין דער יעצטיגער פלאץ געווארן 

פלאץ אויסגעשטעלט  מען זיך אריינגעצויגן צו א נייע גרויסן האט ,צו קליין
פרידנהייט פון די עלטערן און וצו די גרויס צ ,טיגע קלאסןמיט שיינע ליפ
 קינדער צוגלייך.

קענען ווייטער אנגיין  בניןהילף וועט מען אינעם נייעם  און מיטן אייבערשטן'ס
 מיט די עבודת הקודש מיט הרחבת הדעת.

 

*** 
 בזמן שהצדיק בעיר הוא הודה הוא זיוה הוא הדרה!

זיך צוריק פון ארץ כ"ק מרן מוהרא"ש שליט"א קערט 
 .ישראל אי"ה קומענדיגע וואך

מוהרא"ש שליט"א קומט צוריק דעם קומענדיגן דינסטאג, נאכן וויילן אין ארץ 
 ישראל די לעצטע דריי וואכן.

ווי באקאנט האט מוהרא"ש שליט"א אויפגעשטעלט אין ארץ ישראל א 
, א קהילה ברסלב'ע שטעטל אויפן הייליגן רבינ'ס נאמען אין שטאט "יבנאל"

וואס ציילט זיך שוין היינט קרוב צו פיר הונדערט היימישע משפחות כן ירבו, 
מיט אלע מוסדות התורה אויפן שענסטן פארנעם, א תלמוד תורה, א מיידל 
שולע, ישיבה קטנה, ישיבה גדולה, א כולל, און נאך פארשידענארטיגע 

 סניפים.
ארץ ישראל, מחזק צו זיין א יעדע שטיק צייט פארט מוהרא"ש שליט"א אויף 

 די ארטיגע אידן, אריינבלאזן אין זיי א פרישע חיות ווייטער אנצוגיין אין לעבן.
אנשי שלומינו פון דאהי זענען פרייליך צו די גוטע בשורה אז מוהרא"ש 

 שליט"א קומט שוין צוריק אהיים למעון קדשו.
ווי  ,שיעור ליל שישינדיגן דאנערשטאג וועט ווייטער זיין דער מעאי"ה דעם קו
אין  .42th st 1129ביי מוהרא"ש שליט"א אין בית המדרש  8:30א יעדע וואך 
 בארא פארק.

 מזלא טבא וגדיא יאה!
 מיר וואונטשן אן הערצליכן מזל טוב פאר

 נ"י שלום יוסף יאקאבאוויטשר' 
 מלמד מומחה במוסדותינו הק'

 .בעבי יונגעלעצו די געבורט פון זיין 

 יודיש נחת. אסאך
 

Sponsored by: 

 סימן טוב ומזל טוב !
 מיר וואונטשן אן הערצליכן מזל טוב פאר

 נ"י ישעי' איידליסר' 
 מלמד מומחה במוסדותינו הק'

 .צו די געבורט פון זיין מיידעלע בעבי

 אסאך יודיש נחת.
 

 

 חברת "נאר פרייליך"
548-666-6444   nurfreilech@gmail.com 

 

שטובער פון צובראכענע אידן און חולים  צומיר גייען ארום 
 ל"ע, צו משמח זיין.

 

 אויב ווייסט איר איינעם וואס דארף דאס האבן רופט:  
 

548-666-6444 

 

 לע"נ ר' ישעי' בן ר' משה יצחק ז"ל
 נלב"ע כ"א מרחשון תשס"ט לפ"ק

 נתנדב ע"י נכדו ר' יעקב פיש נ"י



 א
 

 

 גליון היכל הקודש
 וועכענטליכע גליון ארויסגעגעבן דורך

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

 
 

 זמנים
 4:81..הדלקת הנרות....................
 5:41...מוצש"ק.............................
 8:81....סוף זמן ק"ש....................
 שיעורים כסדרן

 בכורות ה'...בבלי.........................
 יומא ז'..............................ירושלמי

 'גפרק  מעילה..........תוספתא......
 

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ים ְשנֵּי נִּ ע שָׁ נָׁה ְוֶשבַּ ים שָׁ נָׁה ְוֶעְשרִּ ה שָׁ אָׁ רָׁה מֵּ יֵּי שָׁ ְהיּו חַּ ה וַּיִּ רָׁ יֵּי שָׁ ָזאְגט  ,חַּ
ְטא ,ִדי ֵהייִליֶגע ַרִש"י ת כ' ְלחֵּ ת ק' ְכבַּ י ,בַּ ת ז' ְליֹופִּ ת כ' ְכבַּ , ָזאְגט ּובַּ

ֶדער  )ִלּקּוֵטי מֹוַהַר"ן ח"א סב(לֹויט ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ָזאְגט  :מֹוַהָרא"ש ְשִליָט"א
ַאֶלעס ֶוועְנְדט ִזיְך ִווי ַאזֹוי ִדי ָאְנֵהייב ִאיז  ,ִדי ָאְנֵהייב -ִעַּקר ִאיז ִדי ַהְתָחָלה 

ְכִאלּו ֶער ָהאט ָנאְך  ,ַדאְרף ַא ִאיד ְשֶטעְנִדיג ָאְנֵהייְבן פּון ֵנייֶגעֶווען, ֶדעְרַפאר 
ט ֶער ָהאט ָנאְך ֵקייְנָמאל ִניְשט ֶגעֶרעדְ  ,ֵקייְנָמאל ִניְשט ֶגעִדיְנט ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן

ייט ֶיעְצט ֶער גֵ צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶווען ֶער ֵגייט צּום ַצִדיק ָזאל ֶער ְטַראְכְטן ַאזֹוי ִווי 
 ִדי ֶעְרְשֶטע ָמאל צּום ַצִדיק.

ַסיי ַביים ֶרעְדן צּום  ,ַסיי ַביים ַדאֶוועֶנען ,ַאזֹוי ַדאְרף ַא ִאיד טּוהן ַסיי ַביים ֶלעְרֶנען
ט ן אֹויף ַאַזא ֶוועג ֶוועט ֶמען ֵקייְנָמאל ִניְש יֵאייֶבעְרְשְטן, ֵאייִביג ָאְנֵהייְבן פּון ֵניי, אִ 

ֶווען ֶער ָהאט שֹוין  ,ַווייל ַא ֶמעְנְטש ֶקען ָנאר ֶוועְרן צּוְבָראְכן ,ַאָראְפַפאְלן
יְש  ,ָאְנֶגעהֹויְבן אּון ֶעס ֵגייט ִאים ִניְשט אל נִּ ייְנמָׁ אט נָׁאְך קֵּ ֶבער ֶער הָׁ ט אֹויב אָׁ

ְנֶגעהֹויְבן אְלן ,אָׁ אְפפַּ רָׁ אל אַּ ייְנמָׁ ן "פּון ֶיעְצט" ֶקען ֶער קֵּ ייְבט אָׁ  .ֶער הֵּ
ת כ'ָדאס  ִאיז ְפַשט  ת ק' ְכבַּ ָהאט ִזי  ,ֶווען ִזי ִאיז שֹוין ֶגעֶווען הּוְנֶדעְרט ָיאר  - בַּ

ת כ' , ִזי ִאיז ָנאְך ְצָוואְנִציג ָיאר ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ַאזֹוי ִוויָאְנֶגעהֹויְבן  ּובַּ
ת ז'  ט ָהאט ִזי ָאְנֶגעהֹויְבן ְגַלייְך ִווי ִזי ָוואלְ  ,ֶווען ִזי ִאיז ֶגעֶווען ְצָוואְנִציג ָיאר -ְכבַּ

 ואְקְסן ַאַזא ְצֵדיֶקת.ָנאְך ֶגעֶווען ִזיְבן ָיאר, אּון ֶדעְרַפאר ִאיז ִזי אֹויְסֶגעַו
 )זאת התורה חיי שרה א(

*** 
ן בָׁ  ם זָׁקֵּ הָׁ ְברָׁ ֹכלא בַּ ְואַּ ם בַּ הָׁ ְברָׁ ְך ֶאת אַּ רַּ ים וַּה' בֵּ , מֹוַהָרא"ש ְשִליָט"א ִאיז יָׁמִּ

ים, :ַמְסִביר ִדי ֶהְמֵשְך פּון ָאְנֵהייב ָפסּוק יָׁמִּ א בַּ ן בָׁ ם זָׁקֵּ הָׁ ְברָׁ  :צּום סֹוף ָפסּוק ְואַּ
ֹכל, ם בַּ הָׁ ְברָׁ ְך ֶאת אַּ רַּ ּוֵטי מֹוַהַר"ן ח"א )ִלּקלֹויט ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ָזאְגט  וַּה' בֵּ

עּו,אֹויְפן ָפסּוק  רע"ב( ְשמָׁ ם ְבקֹולֹו תִּ יֹום אִּ ַאז ָדאס ִאיז ַא ְגרֹויֶסער ְכַלל ִאין  הַּ
יְשט ַאז  ,ֲעבֹוַדת ה' אג, ֶמען זָׁאל נִּ יְגן טָׁ ייְנטִּ ֶמען זָׁאל נָׁאר קּוְקן אֹויְפן הַּ

יז ֶגעֶווען ֶנעְכְטן אְכְטן וָׁואס ֶעס אִּ יְש  ,ְטרַּ אְרְגן,אּון נִּ ֵווייל  ט וָׁואס גֵּייט זַּיין מָׁ
עֶווען ֶגעֶוועְנְטִליך ֶוועְרט ַא ֶמעְנְטש צּוְבָראְכן ֶווען ֶער ְטַראְכט ָוואס ֶעס ִאיז גֶ 

ָאֶבער ֶווען ֶמען ְטַראְכט ָנאר  ,ֶנעְכְטן, אּון ֶער ָזאְרְגט ִזיְך ָוואס ֶוועט ַזיין ָמאְרְגן
ְשְטן אס ֶקען ִאיְך ַהייְנט ַמאְכן ַא ַנַחת רּוַח ַפאְרן ֵאייֶבערְ פּוֶנעם ַהייְנִטיְגן ָטאג, ָוו

 ִאיז ֶמען זֵייֶער ַמְצִליַח.
ים, ֲעָלה פּון ַאְבָרָהם ָאִבינּומַ  ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ִדי יָׁמִּ א בַּ  ֶער ָהאט ָנאר ֶגעקּוְקט - בָׁ

וַּה'  ,אּון ֶדעְרַפאר ?ֶטע ַזאךְ ָוואס ֶקען ִאיְך ֶיעְצט טּוהן ַא גּו ,אֹויְפן ַהייְנִטיְגן ָטאג
ֹכל ם בַּ הָׁ ְברָׁ ְך ֶאת אַּ רַּ  ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ,ָהאט ֶער ַאזֹוי גּוט ַמְצִליַח ֶגעֶווען - בֵּ

 ִאים ֶגעֶבעְנְטְשט ִמיט ַאֶלעם גּוְטן. ָהאט
 )זאת התורה חיי שרה ו(
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רָׁא"ש יחֹות מֹוהַּ  שִּ

יְדן  ~  ~  ֶהעְלְפן אִּ
 

 

ט ֵאייִביג ִליָט"א ָזאגְׁ ט  :מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ "ֶעס ִניׁשְׁ
ַזֶכה ֶאת  ַקייןָדא  ֶרעֶסעֶרע ַזאְך פּון ַא מְׁ גְׁ

ן  - ָהַרִבים" ֶדעֶרע ִאידְׁ ט ַאנְׁ פְׁ ֵאייֶנער ָוואס ֶהעלְׁ
ן,  טְׁ ׁשְׁ ן אֹויְך ֶקעֶנען ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ָזאלְׁ

רֹויס, כּות ִאיז ָגאר גְׁ ׁש ַזיין זְׁ טְׁ  ַווייל ַא ֶמענְׁ
ן  טְׁ ׁשְׁ ס ֶקען ָנאר ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ַאֵליינְׁ

ֶטער  ,לֹויט ַזייֶנע ֹכחֹות ׁשְׁ ָוואס ֶדער ֵאייֶבערְׁ
ט ָהאט אִ  פְׁ ן, ָאֶבער ֶווען ֶער ֶהעלְׁ ים ֶגעֶגעבְׁ

ן,  טְׁ ׁשְׁ ן אֹויְך ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ֶדעֶרע ִאידְׁ ַאנְׁ
ן,  טְׁ ׁשְׁ ן צּום ֵאייֶבערְׁ ַקֵרב ָנאְך ִאידְׁ ֶער ִאיז מְׁ

ט ִפיל ֶמער. כּות ֶגעָטאֶפעלְׁ ט ַזיין זְׁ  ֶווערְׁ
ן  ֶטער ַנַחת רּוַח ַפארְׁ ֶרעסְׁ ָדאס ִאיז ֶדער גְׁ

ׁשְׁ  ֶטער וַ ֵאייֶבערְׁ ׁשְׁ ן, ַווייל ֶדער ֵאייֶבערְׁ ט טְׁ וארְׁ
ן ִאיד ַאז ֶער ָזאל צּוִריק קּוֶמען צּו  אֹויף ֶיעדְׁ
ן  ט צּוִריק ִאידְׁ גְׁ ֶרענְׁ ׁש בְׁ טְׁ ִאים, אּון ֶווען ַא ֶמענְׁ

ן טְׁ ׁשְׁ ט ֶער ִמיט ֶדעם ַאז ֶער  ,צּום ֵאייֶבערְׁ ַווייזְׁ
ן, ֶער ִוויל צּוִרי טְׁ ׁשְׁ ק ָהאט ִליב ֶדעם ֵאייֶבערְׁ

ן ַזייֶנע ַטֶייעֶרע  טְׁ ׁשְׁ ן ֵאייֶבערְׁ ן ַפארְׁ גְׁ ֶרענְׁ בְׁ
ֶדער,  ׁש ִקינְׁ טְׁ ִאיז ֵזייֶער ָחׁשּוב ַביים ַאַזא ֶמענְׁ

ן. טְׁ ׁשְׁ  ֵאייֶבערְׁ
ט:  ִליָט"א ָזאגְׁ ן ָוואס מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ ִדי ִאידְׁ

ַזֶכה ֶאת ָהַרִבים  ן ִזיְך ַאֶוועק  -ֶזעֶנען מְׁ ֵזיי ֶגעבְׁ
ֶדעֶרע ן ָגאר ַאַסאְך  ,ַפאר ַאנְׁ ן ָהאבְׁ פְׁ ַדארְׁ

ט ֶעס ִמיט ָגאר  ,ִחיזּוק ִליך קּומְׁ טְׁ ַווייל ֶגעֶווענְׁ
בּוִלים ֶצע  ,ַאַסאְך ִבלְׁ ט צּו ִדי ַגאנְׁ ֶעס ֶנעמְׁ

ט ִאיז  ,ַצייט נּוֶמען  ֶמעןרֹוב ָטאג אּון ַנאכְׁ ַפארְׁ
ן  ַפאר ֶזעֶנען ִדי ִאידְׁ ִמיט ֶדעם, אּון ֶדערְׁ

ֻסָפק: " ִדיג מְׁ ֶטענְׁ ט ִזיְך ֶעס ַטאֶקע ׁשְׁ לֹוינְׁ
ֶצע  ַצייט ן ִדי ַגאנְׁ צּוֶגעבְׁ ִאיְך  ,ַפאר ֶדעם ַאֶוועקְׁ
ט ֵקיין ַצייט ַפאר ִמיר, צּו  ָהאב ָדאְך ִניׁשְׁ

ן ַמייֶנע ִׁשיעּוִרים, ִאיְך ֶקען ָדאְך ִאי ִדיגְׁ ִדי ן ֶענְׁ
ן ֶדעֶרע ַזאכְׁ ף  ,ַצייט טּוהן ַאנְׁ ָוואס ַדארְׁ ַפארְׁ

ן ֶגעבְׁ ן ַפאר  ִאיְך ַאֶוועקְׁ ֶצע ֶלעבְׁ ַמיין ַגאנְׁ
ֶדעֶרע?!"  ַאנְׁ
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רָׁא"ש יחֹות מֹוהַּ  המשך שִּ
ִליָט"א  -ָאֶבער ֶדער ֶאֶמת ִאיז  ט מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ  -ָזאגְׁ

ֶדעֶרע  ן ַאנְׁ פְׁ ט פּון ֶהעלְׁ ִניׁשְׁ ט ָגארְׁ ִלירְׁ ֶמען ַפארְׁ
ן ט ,ִאידְׁ ֶקערְׁ ט ַפארְׁ קְׁ ט  ,ָנאר פּונְׁ ִדינְׁ ֶמען ַפארְׁ

ֶדעֶרע  ק פּון ֶדעם, ַווייל ָוואס ַאנְׁ ַטארְׁ ֵזייֶער ׁשְׁ
ן  ָלאגְׁ ן ִזיְך פְׁ פְׁ ן ַדארְׁ ׁשְׁ טְׁ ן ֵזייֶער ֶמענְׁ ֵבייטְׁ אּון ַארְׁ

ֶווער ֶעס צּו ַבאקּוֶמען ן יֶוועט ֶער ַבאקּוֶמען אִ  ,ׁשְׁ
ֶגעֶרע ֶוועג ִרינְׁ ֶצע גְׁ כּות ָהַרִבים  ,ַא קּורְׁ ַווייל ִדי זְׁ

צּוקּוֶמען צּו ָוואס ֶער  ֵטיין ָאנְׁ ֶוועט ִאים ַבייׁשְׁ
ֵהייט, אּון ֶעס ֶוועט ִאים  ֶגערְׁ ִרינְׁ קּוֶמען גְׁ ף ָאנְׁ ַדארְׁ
ט  ִניּות אּון ִניׁשְׁ רּוחְׁ ט בְׁ ן ִניׁשְׁ ט ֶפעלְׁ ִניׁשְׁ ָגארְׁ

ִמּיּות. ַגׁשְׁ  בְׁ
ט ִליָט"א ֶגעָזאגְׁ ָמאל ָהאט מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ : ֵאיינְׁ

ִגיָעה ָוואס ֶמען ט" ן ַרִביםּוֶיעֶדער יְׁ ֶוועט  ,ט ַפארְׁ
ׁש", צּוִניץ קּוֶמען טְׁ ן ֶמענְׁ סֹוף ָכל סֹוף ֶוועט  ַפארְׁ

ַמָיאֶער זֹוֶכה ַזיין צּו  ָתא ִדׁשְׁ ֶפעִציֶעֶלע ִסַייעְׁ  ,ַא סְׁ
 אּון ֶער ֶוועט ַאֶלעס ַבאקּוֶמען.
ט ֵציילְׁ ִליָט"א ֶדערְׁ ַאז ֶווען ר' ָנָתן  :מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ

לֹויז  ָרׁש  -ִזי"ַע ָהאט ֶגעבֹויֶעט ֶדעם קְׁ ִדי ֵבית ַהֶמדְׁ
ִסיַרת ֶנֶפׁש  ,ִאין אּוַמן רֹויֶסע מְׁ ט ִדי גְׁ ִווי ַבאַקאנְׁ

ִווי ֶמען  ,אס ר' ָנָתן ָהאט ֶגעַהאט ַפאר  ֶדעםָוו
ון ִאין "עַ  ִריוְׁ רּוָפה"ִלים לִ ֶקען ֶזעהן ִאין ַזייֶנע בְׁ , תְׁ

ָמאל אִ  לֹויז ין בֹויֶען דִ יטְׁ מִ ינְׁ ֵאיינְׁ ִאיז  ,קְׁ
ץ אֹויף ַזיין ָקאפ,  רֹויֶסע ָהאלְׁ ן ַא גְׁ ֶגעַפאלְׁ ַארֹויפְׁ
ט'ס ָהאט  ט ַאז ֶדעָמאלְׁ ָהאט ר' ָנָתן ִזי"ַע ֶגעָזאגְׁ

ט ַפאר ִאים ִדי  נְׁ ָמה"ִזיְך ִאים ֶגעֶעפְׁ  ",ַמֲעָינֹות ַהָחכְׁ
ֵטיין ִדי ִלמּוִדים  ׁשְׁ ן ַפארְׁ ֶגעהֹויבְׁ אּון ֶער ָהאט ָאנְׁ

ֶדעֶרע ֶוועג. פּוֶנעם ֶרִבי'ן אֹויף  ָגאר ַאן ַאנְׁ
לֹוֵמינּו  ֵׁשי ׁשְׁ ָמאל ָהאט ֵאייֶנער פּון ַאנְׁ ֵאיינְׁ
ִליָט"א ַא ֵׁשייֶנע ִחידּוׁש  ט ַפאר מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ  ֶגעָזאגְׁ

ס ן ֶדעם ֶרִבי'נְׁ ֵרייטְׁ פְׁ ׁשְׁ ן ַפארְׁ ִדיג ַבאִדיֶנען ֶדעם ֶרִבי'ן ִמיטְׁ ן ֵגייֶענְׁ ֶגעַפאלְׁ ָפִרים ָוואס ֶעס ִאיז ִאים ַאיינְׁ ִליָט"א ָהאט ִאים  ,סְׁ מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ
ט:  ט "ֶגעָזאגְׁ ט ֶמען ִניׁשְׁ ִלירְׁ ט ֶדעם ֶרִבי'ן ַפארְׁ טֶווען ֶמען ַבאִדינְׁ ִניׁשְׁ ן ֹמחַ ָגארְׁ ֶרעֶסערְׁ ט ָנאר ַא גְׁ ט ֶמען ַבאקּומְׁ ֶקערְׁ , מֹוַהָרא"ׁש ", ַפארְׁ

מַ  ן ֶדערְׁ ט ִדי אֹויבְׁ ֵציילְׁ ִליָט"א ָהאט ִאים ֶדערְׁ טֶ ׁשְׁ ַחֵזק ֶגעֶווען. ,ע ַמֲעֶשה פּון ר' ָנָתן ִזי"עַ אנְׁ  אּון ֶער ָהאט ִאים ֵזייֶער מְׁ
רּוֶקער ִליָט"א צּום דְׁ ִדיג ִמיט מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ נְׁ ָמאל ָפארְׁ ָפִרים ,ֵאיינְׁ ס סְׁ ן ֶרִבי'נְׁ ן ֶדעם ֵהייִליגְׁ רּוקְׁ ט ַפאר מֹוַהָרא"ׁש  ,צּו דְׁ ֵציילְׁ ָהאט ֶמען ֶדערְׁ

ִליָט"א ט ִזיְך ֵזייֶער ָאפַאז ֵאיינֶ  ,ׁשְׁ לֹוֵמינּו ֶרעדְׁ ֵׁשי ׁשְׁ ָרֵאל ֵקיין חּוץ ָלָאֶרץ  ,ער פּון ַאנְׁ ן פּון ֶאֶרץ ִישְׁ ט ַארֹויס ָפארְׁ פְׁ ַאז ֶער ָהאט ֶגעַדארְׁ
ָפִרים ס סְׁ ן ֶדעם ֶרִבי'נְׁ רּוקְׁ ט צּו ֶקעֶנען דְׁ ן צּו ֵגיין ָנאְך ֶגעלְׁ ֶצע ְך ֶדעם ִאיז אִ אּון דּורְׁ  ,ַפאר  ַאָפאר ָוואכְׁ ן ַזיין ַגאנְׁ ט ֶגעָווארְׁ ֶטערְׁ ים צּוׁשְׁ

רֹויס ַצַער פּון ֶדעם.  ,ֵסֶדר ַהּיֹום ן ַזייֶנע ִׁשעּוִרים אּון ֶער ָהאט גְׁ ִדיגְׁ ט ֶענְׁ ט ֶגעֶקענְׁ  ֶער ָהאט ִניׁשְׁ
ִציג ָיאר ָוואס ִאיְך ָוואנְׁ ן ַאז ׁשֹוין צְׁ ט ִוויסְׁ סְׁ ט ָזאלְׁ ֶפערְׁ טְׁ ִליָט"א ֶגעֶענְׁ ן ַמייֶנע ִׁשיעּוִרים ָהאט מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ ִדיגְׁ ט ָאן צּו ֶענְׁ ָאֶבער  ,קּום ִניׁשְׁ

ט ֵקיין ַצַער פּון ֶדעם ן ,ִאיְך ָהאב ִניׁשְׁ ֶדעֶרע ִאידְׁ ַזֶכה ַאנְׁ צּו ִמיטְׁ  ,ַווייל ֶווען ֶמען ִאיז מְׁ ף ֶמען ִזיְך ֶרִבינְׁ ן ִאין ָנאְך ֶדערְׁ ָפִרים, ַדארְׁ 'ס סְׁ
ן מֹוֵסר ֶנֶפׁש ַזיין  צְׁ ַגאנְׁ ַפארִאינְׁ  .ֶדערְׁ

ִביר ֶגעֶווען אּון ִליָט"א ָהאט ָדאס ַמסְׁ טַאז  ,מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ ִסיַרת ֶנֶפׁש ֵמיינְׁ ֶצען ֶנֶפׁש אּון  ,ֶאֶמת'ִדיג מְׁ ט ִזיְך ַאֶוועק ֶדעם ַגאנְׁ ַאז ֶמען ִגיבְׁ
ן ַרִבים, אֹויך ִניּות ַפארְׁ ט ַאז ֲאִפילּו  ִדי רּוחְׁ ט מֶ ִאין ָדאס ֵמיינְׁ ִלים ַזייןִדי ַצייט ָוואלְׁ ס ַמׁשְׁ ֶנען אּון ִזיְך ַאֵליינְׁ ט ֶלערְׁ ט ֶמען  ,ען ֶגעֶקענְׁ ִגיבְׁ

ִסיַרת ֶנֶפׁש. ט ֶאֶמת'ִדיג מְׁ ַזֶכה צּו ַזיין ָנאְך ַא ִאיד, ָדאס ֵהייסְׁ  ַאֶוועק מְׁ
ט ִריקְׁ ֶגעדְׁ ִליָט"א ָהאט ִזיְך אֹויסְׁ ט ִזיֶכער ֶגע :אּון מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ ן"ִאיְך ָוואלְׁ נְׁ  ֶגעבְׁ ן ַביי ִדי טֹויזְׁ ט ִזיצְׁ ט ָדאֶלער ַאז ִאיְך ָזאל ֶקעֶנען ֶיעצְׁ

ט ִניׁשְׁ ן ִמיט ֵקייֶנעם ָגארְׁ ט ָהאבְׁ ֶנען אּון ַדאֶוועֶנען אּון ִניׁשְׁ דֹוִׁשים אּון ֶלערְׁ קֹומֹות ַהקְׁ ִסיָעה ָוואס ִאיְך פָ  ,מְׁ ט צּום ָאֶבער ִדי נְׁ אר ֶיעצְׁ
רּוֶקער ן רֶ  ,דְׁ ן ֶדעם ֵהייִליגְׁ רּוקְׁ ָפִריםבִ צּו דְׁ דֹורֹות ,ין'ס סְׁ כּות ָהַרִבים לְׁ ט ֲאִפילּו ַפאר ַא  ,ָוואס ָדאס ִאיז ַא זְׁ קֹויפְׁ ט ַפארְׁ ט ִאיְך  ִניׁשְׁ ָוואלְׁ

ָיאן ָדאֶלער"...  ִמילְׁ
ִליָט"א ט ַפאר מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ ֶגעָזאגְׁ ָמאל ָהאט ֶמען ָנאכְׁ ט ַאז ֵזיי ,ֵאיינְׁ ן ֶגעָזאגְׁ ן זֹוָכה ֶגעֶווען צּו ָוואס ֵזיי  ַאז ַאַסאְך ַצִדיִקים ָהאבְׁ ָהאבְׁ

ן זֹוָכה ֶגעֶווען ט ַווייל ֵזיי ,ָהאבְׁ ט: "ִווי ַאזֹוי ֶקען ִאיְך ֶיעצְׁ ַראכְׁ ִדיג ֶגעטְׁ ֶטענְׁ ן ׁשְׁ ן". ָהאבְׁ טְׁ ׁשְׁ ן ֵאייֶבערְׁ ן ַא ַנַחת רּוַח ַפארְׁ  ַמאכְׁ
 

 דהמשך בדף 
 

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  המשך פַּ
 

ה'  יֲעךָׁ בַּ ְשבִּ י מִּ ְואַּ ְבנִּ ה לִּ שָׁ ח אִּ קַּ ֶרץ ֲאֶשר ֹלא תִּ אָׁ י הָׁ יִּם וֵּאֹלהֵּ מַּ שָׁ י הַּ ְבנֹות ֱאֹלהֵּ
ְרבֹו, ב ְבקִּ י יֹושֵּ ֹנכִּ י ֲאֶשר אָׁ ְכנֲַּענִּ ִאיְך  ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָזאְגט ַפאר ַזיין ְקֶנעְכט ֱאִליֶעֶזר: הַּ

אֶשעֶפער פּון ִדי ִהיְמל אּון פּון ִדי ַבאְשֶווער ִדיְך ִאין ָנאֶמען פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן ֶדער בַ 
ַרִש"י,  ט ִניְשט ֶנעֶמען ַא ְפרֹוי ַפאר ַמיין זּוהן פּון ְכַנַען, ָזאְגט ִדי ֵהייִליֶגעסְ ֶעְרד, ַאז דּו ָזאלְ 

י הַּ  יו ְבפִּ ְרגְַּלתִּ ֶרץ, ֶשהִּ אָׁ י הָׁ יִּם וֵּאֹלהֵּ מַּ שָׁ י הַּ יו הּוא ֱאֹלהַּ ְכשָׁ ר לֹו עַּ מַּ יֹות, אֲ אָׁ ל ְברִּ בָׁ
ֶרץ, ֶשֹלא הָׁ  אָׁ י הָׁ יִּם ְוֹלא ֱאֹלהַּ מַּ שָׁ י הַּ יָׁה ֱאֹלהַּ י הָׁ בִּ ית אָׁ בֵּ י מִּ נִּ חַּ ם ְכֶשְלקָׁ י עֹולָׁ אֵּ יּו בָׁ

ֶרץ, אָׁ יל בָׁ גִּ יָׁה רָׁ ים בֹו, ּוְשמֹו ֹלא הָׁ ירִּ כִּ ֶזר: ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָהאט ֶגעָזאְגט ַפאר ֱאִליעֶ  מַּ
 ְנְטְשן ִניְשט ֶגעוואּוְסט פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ִאיךְ ַפאר ִאיְך ִבין ֶגעקּוֶמען, ָהאְבן ֶמע

יז שֹוין ָהאב ַאַריין ֶגעְבֶרעְנְגט ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטְנ'ס ָנאֶמען אֹויף ִדי ֶוועְלט, אּון ֶיעְצט אִ 
ֵטיין ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶדער ַבאֶשעֶפער אֹויְך אֹויף ֶדער ֶעְרד, ַדאְרף ֶמען ַפאְרְש 
אט ַפאְרָוואס ָהאט ַאְבָרָהם ָאִבינּו פּוְנְקט ֶיעְצט ֶגעָזאְגט ַפאר  ֱאִליֶעֶזר, ַאז ֶער הָ 

 אֹויסְגֶלעְרְנט ֶיעְדן צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן?
אל ִזיְכן ַא ַאז ַאזֹוי ִווי ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָהאט ֶגעֶבעְטן ֱאִליֶעֶזר ֶער ָז ,ָזאְגט מֹוַהָרא"ש ְשִליָט"א

י ֹלאאּון ֱאִליֶעֶזר ָהאט ָאְנֶגעהֹויְבן צּו ְפֶרעְגן  ,ִשידּוְך ַפאר ִיְצָחק ה  אּולַּ שָׁ אִּ ֹתאֶבה הָׁ
י ֶאל ֲחרַּ ֶלֶכת אַּ ֹזאת לָׁ ֶרץ הַּ אָׁ  ?ֶנעןֶאְפַשר ֶוועט ִדי ֵמייְדל ִניְשט ֶוועְלן קּוֶמען ָדא וואֹוי, הָׁ

ט ִאיְך ָהאב אֹויְסֶגעֶלעְרְנט ַפאר ֶיעְדן צּו ֶרעְדן צּום ָהאט ִאים ַאְבָרָהם ָאִבינּו ֶגעָזאגְ 
ָוואס דּו  ?ֵמיָלא ָוואס ִאיז ַדיין ְפָראְבֶלעםמְ ֶער ָזאל זֵיין אֹויְך אֹויף ִדי ֶעְרד, ֵאייֶבעְרְשְטן, 
ה"ֶוועְסטּו ַמאְכן ַא  ,ֶוועְסט ֶוועְלן לָׁ ֲעֶשה פּון ְתפִּ  ֵאייֶבעְרְשְטן, דּו ֶוועְסט ֶבעְטן ֶדעם - "מַּ

 אּון ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶוועט ִדיר ֶהעְלְפן.
 ִווי ִדי ּתֹוָרה ֶדעְרֵצייְלט ַבֲאִריכּות ִווי ַאזֹוי ֱאִליֶעֶזר ָהאט ,אּון ַאזֹוי ִאיז ַטאֶקע ֶגעֶווען

אּון ִדי ּתֹוָרה ִאיז  ֶגעֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן אּון ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ִאים ֶגעָהאְלְפן,
ַאז ָוואס ֶמען ֶבעְהט ֶדעם  ,אֹויְסצּוֶלעְרֶנען ַפאר ֶיעְדן ,ְסֶפעִציֶעל ַמֲאִריְך ִאין ֶדעם

 ֵאייֶבעְרְשְטן ַבאקּוְמט ֶמען.
ייֶיעֶדער ֶדעְרַפאר  אט סֵּ אְבֶלעם וָׁואס הָׁ ה, עֶ  ,וָׁואֶסעֶרע ְפרָׁ צָׁ יין עֵּ אט ֶער נָׁאר אֵּ ר הָׁ

ייֶבעְרְשְטן, יְך ֶוועְנְדן צּום אֵּ ְפַראְך ֶער ָזאל ֶדעְרֵצייְלן ַפאְרן ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויף ַזיין ְש  זָׁאל זִּ
 ַזיין ַגאְנֶצע  ְפָראְבֶלעם, אּון ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶוועט ִאים ִזיֶכער ֶהעְלְפן.

 

 תשנ"א( )תוך הנחל ס"ג חיי שרה
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 בעזהשי"ת
ן ה'תשע"ב  ה י"ט ֶחְשוָׂ רָׂ  יֹום ד' ְלֵסֶדר ַחֵיי שָׂ

ִלי ְדמֹוְסדֹות  ר ִלי ְמֹאד ... נ"י, ְמַנֵהל ְכלָׂ ַאְבֵרְך ַהיָׂקָׂ ה ֶאל הָׂ כָׂ לֹום ּוְברָׂ ל ַהקֹוֶדש" ִוויְלַיאְמְסּבּוְרגשָׂ  ."ֵהיכָׂ
 

ה, ֶוועְגן אּוְנֶזעֶרע מֹוְסדֹות ִאין יַ  ֵאל נָׂאְך ַא ַלאְנֶגע ְנִסיעָׂ אְּבן שֹוין ַהייְנט ִּבין ִאיְך צּוִריְקֶגעקּוֶמען פּון ֶאֶרץ ִיְשרָׂ ואס ִמיר הָׂ ְבְנֵאל, וָׂ
אְרְטן ִאיֶּבער ִזיְּבן הּוְנֶדעְרט ִקיְנֶדער ֵכן  ה ְקַטנָׂה אּון ַא דָׂ ה אּון ֵמייְדל שּוֶלע ַאֵליין, אֹויֶסער ַא ְיִשיבָׂ ִיְרּבּו, נָׂאר ִאין ַתְלמּוד תֹורָׂ

אס ֵמייְנט אֹויְפְשֶטעְלן ַאַזא ַפאְרֶנעם ִאין  ואס דָׂ ואס ֶווער ֶעס ֵווייְסט וָׂ ה אּון ְצֵוויי כֹוְלִלים, וָׂ ה ְגדֹולָׂ וי ַא ִוויְסֶטע ְשֶטעְטל וִ ְיִשיבָׂ
ֶנ'ע ִאיְדן אּון ִדי  אט ֶמען אֹויְסֶגע'ְשַמד'ט ְצֵוויי ֵהייִליֶגע ֵעדֹות, ִדי ֵתימָׂ אְרט הָׂ ואס דָׂ א תּוִניס'ע ִאיְדן, ַיְבְנֵאל ִאיז ֶגעֶווען, וָׂ אּון ַדְווקָׂ

אְּבן ִמיר זֹוֶכה ֶגעֶווען אֹויְפצּוְשֶטעלְ  אס ִאיז ַא ִחידּוש ִאין ֶדעם רּוְחִניּות'ִדיֶגע אֹויְשִוויץ ְוכּו', הָׂ ן ַאֶזעְלֶכע ֵשייֶנע מֹוְסדֹות דָׂ
ה ְקדֹושָׂ  ֶשְּבִחידּוִשים, ואס ֵצייְלט ְצִוויְשן ַאֶזעְלֶכע ַפאְרִּביֶסעֶנע ִמיִנים ְוַאִפיקֹוְרִסים שֹוְנֵאי ַהַדת זָׂאל ֶמען אֹויְפְשֶטעְלן ַא ְקִהלָׂ ה וָׂ

רֹוב צּו ִפיר הּוְנֶדעְרט ִמְש  אס ִאיז ִדי ְגֶרעְסֶטע וואּוְנֶדער.שֹוין קָׂ חֹות, דָׂ  פָׂ
 

אס אּוְנֶזעֶרע ַלייט ִאין ִווי אס ִאיְך ְפֵריי ִזיְך ֵזייֶער ֵזייֶער ֶמער פּון ַאְלִדיְנג, דָׂ אְגן דָׂ ֶּבער ִאיְך מּוז ִדיר זָׂ ְלַיאְמְסּבּוְרג ֲחִסיֵדי ְּבֶרְסַלב, אָׂ
אְּבן אֹויְפֶגעְשֶטעְלט ַאַזא ֵשייֶנע תַ  ואס ֶלעְרֶנען הָׂ ה, וָׂ אְּבן אֹויְפֶגעְשֶטעְלט ַא וואּוְנֶדעְרִליֶכע ְיִשיבָׂ ואס ֵזיי הָׂ ה, נָׂאְכֶדעם וָׂ ְלמּוד תֹורָׂ

ה. דָׂ חּוִרים ִמיט ַאן אֹויֶסער ֶגעֶוועְנְטִליֶכע ַהְתמָׂ אְרְטן ּבָׂ  דָׂ
 

ה ֶגעוֶ  אט זֹוכָׂ ואס ִאיר הָׂ ה גָׂאר ְגרֹויס וָׂ ֶּבער ֶיעְצט ִאיז ַמיין ִשְמחָׂ אס ִאיז ַא אָׂ ואס דָׂ וען אֹויְפצּוְשֶטעְלן ַאַזא ֵשייֶנע ֵמייְדל שּוֶלע, וָׂ
ואס ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרּבִ  ִחידּוש ֶשְּבִחידּוִשים ְוכּו', י ַאַזא ַזאְך ִאיז נָׂאְכִניְשט ֶגעֶווען ְצִוויְשן ְּבֶרְסַלב'ֶע ֲחִסיִדים, ֶעס ִאיז ַּבאּוואּוְסט וָׂ

אל ֶגעזָׂא אט ַאמָׂ ואְלט ַאז הָׂ אט ֶגעוָׂ ואס ַמאְכט ִאיר ִניְשט ֶעְנֶקעֶרע ְפרֹויֶען ַפאר ֲחִסידּות'ֶטעס? ֶער הָׂ ְגט ַפאר אּוְנֶזעֶרע ַלייט, ַפאְרוָׂ
אְלן ְשֶטעְנִדיג ֶרעְדן ִדיּבּוֵרי ֶאמ אס ַווייּב ַסיי ִדי ִקיְנֶדער זָׂ אל ַזיין ִאין ַגאְנְצן ְשטּוּב, ַסיי דָׂ ל  ּונָׂה,ַזיין ַזאְך זָׂ ֶרעְדן פּון ּבֹוֵרא כָׂ
אט ִאין אּוְנז ַאַרייְנֶגעְפַלאְנְצט, א ואס ֶער הָׂ ֱאמּונָׂה, וָׂ אל ִזיְך ִפיְרן אֹויְפן ֶדֶרְך הָׂ ִמים, אּון ִדי ְשטּוּב זָׂ ה עֹולָׂ אט זֹוכָׂ רּוְך ה' ִאיר הָׂ ּון ּבָׂ

ואס ֶעס ִאיז זֵ  ִשיםייֶער ִוויְכִטיג ִאין אּוְנֶזער דֹורֶגעֶווען אֹויְפצּוְשֶטעְלן ֶיעְצט ַא ֵמייְדל שּוֶלע, וָׂ דָׂ  ִמַסאְטַמאר , ִווי ַרֵּבינּו ַהק' קֹוֶדש קָׂ
ן מ"א( ְּבֶרעְנְגט ִאין ַזיין ֵהייִליג ֵסֶפר "ַויֹוֵאל מֶשה"  ,ִזי"ַע ַּבַעל "ִדְבֵרי יֹוֵאל" שֹון ַהקֹוֶדש ִסימָׂ ר לָׂ אס ִאין אּוְנֶזער דֹור ַדאְרף ֶמען )ַמֲאמָׂ דָׂ

ואס ִאיז ְשֶטעְלן ַא ֵּבית ִחינּוְך ַפאר ֵמייְדֶלעְך, אֹויפְ  ת וָׂ ואס ִאיז ַשיָׂיְך צּו ֵזיי, צּום ַּבייְשִפיל ִהְלכֹות ַשּבָׂ אּון ֵזיי אֹויְסֶלעְרֶנען ִדיִנים וָׂ
כֹות  ואס ִאיז ֵזייֶער ִוויְכִטיג, אּון ַאְנֶדעֶרע ַהלָׂ כֹות וָׂ ואס ִאיז ַשיָׂיְך ַפאר ֵמייְדֶלעְך אּון ְפרֹויֶען ְוכּו', אּון ֵזייֶער ַהאְרּב, אּון ִדיֵני ְּברָׂ וָׂ

ְפֶגעהִ  אְלן אָׂ ִמים, אּון ֵזיי זָׂ ל עֹולָׂ שּוֶטע ֶאמּונָׂה ִאין ּבֹוֵרא כָׂ ר ִאיז ַאַרייְנצּוְּבֶרעְנְגן ִאין ֵזיי פָׂ יְטן ֶוועְרן פּון ַאֶלע ֶעְרֵליי בָבֹות ֶדער ִעיקָׂ
ואס ט אְלן ִניְשט ַאַרייְנֶגעְנִזיִקין ְוכּו', וָׂ ַכאְפט ּוט ִזיְך ַהייְנט אֹויְפ'ן ַגאס, אּון ֶמען ַדאְרף ֵזייֶער ִהיְטן אֹויף אּוְנֶזעֶרע ֶטעְכֶטער, ֵזיי זָׂ

אְלן ִזיְך ֶוועְרן ִאין ֶנעץ פּון ִמיִנים אּון ֲאִפיקֹוְרִסים אּון אֹויְסֶגעַלאְסְנַקייט ְוכּו' ְוכּו', אּון ֶמען ַדאְרף ֶלעְרֶנען ִמ  יט ֵזיי ִווי ֵזיי זָׂ
ם.  אֹויְפִפיְרן ִּבְצִניעּות ְוכּו' ַעֵיין שָׂ

 

אס נָׂאְך ְגרֹויס ִמיה אּון ְשֶוועִריַקייְט  ה, דָׂ אְגן, ֶעס ִאיז ַּביי ִמיר ֵזייֶער ַא ְגרֹויֶסע ִשְמחָׂ ואס זָׂאל ִאיְך ִדיר זָׂ אְּבן ִמיר וָׂ ן הָׂ
ואס ִזי ִאיז ֶגעֶווען ַא  "ֵּבית ֵפיגָׂא", אֹויְפֶגעְשֶטעְלט ַא ֵמייְדל שּוֶלע אֹויְפ'ן נָׂאֶמען פּון ִדי ַמאֶמע פּון אּוְנֶזער ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן, וָׂ

אְכֶטער פּון  אְכֶטער פּון בְָדל ע"הטָׂ ואס ִזי ִאיז ֶגעֶווען ַא טָׂ  .ַּבַעל ֵשם טֹוב ִזי"עַ , וָׂ
 

ִמים זָׂאל ַאייְך ֶגעְּבן גְ  ל עֹולָׂ אְגן ֶדער ּבֹוֵרא כָׂ ה ִמיט ִדי ֵמייְדל שּוֶלע, ִווי ִדי ַחַז"ל זָׂ חָׂ ה ַפְרַשת נָׂש  א( רֹויס ַהְצלָׂ ר ַרּבָׂ ֶריָך )ַּבִמְדּבָׂ ְוִיְשמָׂ
ואס ֶעס ֶהעְרְשט ַאַזא ֶהְפֵקירֹות ְוכּו' ְוכּו', ַדא ה, ּוִּבְפַרט ִאין אּוְנֶזער דֹור, וָׂ נֹות, ֶשְצִריכֹות ְשִמירָׂ ַדאי אּון ַאַוַדאי ְרף ֶמען ַאוַ ְּבּבָׂ

אְלן ַּבאִהיט ֶוועְרן פּון ַאֶלעם ְשֶלעְכְט   'ס.אֹויְפְשֶטעְלן ַא ֵמייְדל שּוֶלע, ְכֵדי ֵזיי זָׂ
 

אְגן ֵאייֶנער ַפאְרן ַאְנֶדעְרן "ֶמען  ואס אּוְנֶזעֶרע ַלייט ְפֶלעְגן ֶרעְדן ְצִוויְשן ִזיְך אּון זָׂ ְמַשֵדְך ַזיין ֵאייֶנער  ַדאְרף ִזיְךֶעס ִאיז ַּבאּוואּוְסט וָׂ
 ִמיְטן ְצֵווייְטן, אּון ַאזֹוי ֶוועְלן ִמיר ִניְשט ַדאְרְפן ִזיְכן ִשידּוִכים פּון ֶדער ְפֶרעְמד".

 

ה, אּון  חָׂ ִמים זָׂאל ַאייְך ֶגעְּבן אֹויְסֶטעְרִליֶשע ַהְצלָׂ ל עֹולָׂ ה ִמיט ִדי ֵמייְד ֶדער ּבֹוֵרא כָׂ חָׂ אְּבן ַהְצלָׂ ל שּוֶלע, ַאזֹוי ִווי ִאיר ִאיר זָׂאְלט הָׂ
ה ה ִמיט ִדי ַתְלמּוד תֹורָׂ חָׂ אט ֶגעַהאט אֹויְסֶטעְרִליֶשע ַהְצלָׂ  .הָׂ

 

אְּבן ִדי ֶמעגְ  ִמים ֶהעְלְפן, אּון דּו ֶוועְסט הָׂ ל עֹולָׂ ִליְכַקייט צּו ַשאְפן ִדי ְשַטאְרק ִזיְך, ַפאְרִליר ִזיְך ִניְשט, ֶוועט ִדיְך ֶדער ּבֹוֵרא כָׂ
ואס ְס'ֶפעְלט אֹויס אֹויְפצּוַהאְלְטן ַאֶזעְלֶכע ִוויְכִטיֶגע מֹוְסדֹות אֹויְפן נָׂאֶמען פּון ֵהייִליְגן ֶר נֹוי  ִּבי'ן. ִטיֶגע ֶגעְלֶטער וָׂ

 

אג, אּון ְשֶטעְנִדיג ְפֵרייִליְך ַזיין. אְּבן ַא ְפֵרייִליְכן טָׂ אְלְסט הָׂ  זָׂ
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א"ש רָׁ יחֹות מֹוהַּ  המשך שִּ
 

ט אֹויף ֶדעםָהאט  ִליָט"א ֶגעָזאגְׁ ק  :מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ ִאיְך ֶוועל ֶענְׁ
ן ִוויַאזֹוי ִאיְך ָהאב זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ָוואס ִאיְך ָהאב זֹוֶכה  ָזאגְׁ

ט ,ֶגעֶווען ַראכְׁ ִווי ַאזֹוי ֶקען ִאיְך " :ַווייל ִאיְך ָהאב ֵאייִביג ֶגעטְׁ
ן ַא  ן ַאז ָנאְך ַא ִאיד ָזאל ַמאכְׁ ן ַמאכְׁ ַנַחת רּוַח ַפארְׁ

ן, טְׁ ׁשְׁ ט פּון ִמיר ֵאייֶבערְׁ ַראכְׁ ט ֶגעטְׁ ַמיין  "ִאיְך  ָהאב ִניׁשְׁ
ֶצע ִחיּות ִאיז ֶגעֶווען ֶווען ִאיְך ָהאב ֶגעֶזעהן ִווי ַא ָבחּור  ַגאנְׁ

ָניֹות ָרִקים ִמׁשְׁ ן פְׁ צְׁ טְׁ ט ַאכְׁ ַמאן ָזאגְׁ ֶגערְׁ ֲאִפילּו  ,ָאֶדער ַא יּונְׁ
ט צּו ט זֹוֶכה ֶגעֶוועןִאיְך ָהאב ָנאְך ִניׁשְׁ  ן  ַהיינְׁ צְׁ טְׁ ן ַאכְׁ ִדיגְׁ ֶענְׁ

ֶצע ִחיּות ָרִקים, ָדאס ִאיז ַמיין ַגאנְׁ ֶווען ִאיְך ֶזעה ִווי ָנאְך  ,פְׁ
ן. טְׁ ׁשְׁ ן ֵאייֶבערְׁ ט ַא ַנַחת רּוַח ַפארְׁ  ַא ִאיד ַמאכְׁ

ֶגער ן ִפינְׁ ס ִמיטְׁ ט ֶדעָמאלְׁ לְׁ ִליָט"א ָהאט ֶגעַטייטְׁ  ,מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ
ט  אֹויף ַא נְׁ ן אּון ֶגעֶלערְׁ ס ֶגעֶזעסְׁ ָבחּור ָוואס ִאיז ֶדעָמאלְׁ

ַרִבי ֱאִליֶעֶזר" ֵקי דְׁ ט,  ,"ִפרְׁ ִליָט"א ֶגעָזאגְׁ ָהאט מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ
ֵלייב ִמיר ַאז ַזיין ֵזייֶדע  ן ֵאייֶנער פּון ִדי )גְׁ ָוואס ָהאט ֶגעֵהייסְׁ

לֹוֵמינּו ֵׁשי ׁשְׁ ָמאל  (ָחׁשּוֶבע ַאנְׁ ט ֲאִפילּו ֵאיינְׁ ִדיגְׁ ט ֶגעֶענְׁ ָהאט ִניׁשְׁ
ַרִבי ֱאִליֶעֶזר" ֵקי דְׁ ן. "ִפרְׁ ֶצע ֶלעבְׁ ֶמֶׁשְך ַזיין ַגאנְׁ  בְׁ

ֶפעִציֶעֶלע  ִדיג ַא סְׁ ֶטענְׁ ט ׁשְׁ ִליָט"א ַווייזְׁ מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ
לֹוֵמינּו ָוואס ֶזעֶנען  ֵׁשי ׁשְׁ ט אּון ִקירּוב צּו ִדי ַאנְׁ ַׁשאפְׁ ִליבְׁ

ט, ֶער ִאיז ֵזיי ֵמִפיץ דֶ  ס ִלימּוִדים אֹויף ֶדער ֶוועלְׁ עם ֶרִבי'נְׁ
ִליָט"א  ַחֵזק אֹויף ַאֶלע ִמיֵני אֹוַפִנים, מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ ִדיג מְׁ ֶטענְׁ ׁשְׁ
ֶטע ִחיזּוק ַווייל אֹויף  סְׁ ן ִדי ֶמערְׁ פְׁ ִפיִצים ַדארְׁ ט ַאז ִדי מְׁ ָזאגְׁ

ֶטע ֶדער ַבַעל דָ  סְׁ ט ִזיְך ִדי ֶמערְׁ ֵלייגְׁ ֵזיי צּו  ,ָברַזיי ַפארְׁ
ן ִאין  ָבִרים, ַווייל ַזיי ֶזעֶנען ִווי ַא ָדארְׁ ֵרי ׁשְׁ ן אֹויף ִׁשבְׁ ֶרעכְׁ צּובְׁ
ן  ֶפעִציֶעֶלע ִחיזּוק ֵזיי ָזאלְׁ ן ֵזיי סְׁ פְׁ ַפאר ַדארְׁ ַזיין אֹויג, ֶדערְׁ

ן. ט ַאֶוועק ַפאלְׁ  ִניׁשְׁ
ן סֹוף, וואּון  ן ִביזְׁ טְׁ ַהאלְׁ אֹויל ֶווער ֶעס ִאיז זֹוֶכה ִזיְך צּו ֶדערְׁ

ַכר ִאיז  ִאיז ִאים אּון וואֹויל ִאיז ַזיין ֵחֶלק, ַזיין שְׁ
דֹוֵרי דֹורֹות אֹויף  כּות ָהַרִבים לְׁ ַבאר, ֶער ָהאט ִדי זְׁ ַׁשאצְׁ אּומְׁ

                 ֵאייִביג.
 (מזכה את הרבים)שיחות מוהרא"ש ח"ג ערך  

 

 breslevcenter@gmail.com שיקט אייער אימעיל אדרעס צו:זיך צו פארבינדן מיט די מערכת, צו באקומען דעם גליון יעדע וואך אויף אימעיל, 

 ~ נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק' ~
 

 !ה' לנו ופרינו בארץכי עתה הרחיב 
 פיגא" ברסלב, ערשטע וואך אינעם נייעם בית חינוך לבנות "בית

 .בנין אריבער מיט געוואלדיגע הצלחה
מען קען נישט גענוג דאנקן דעם אייבערשטן פאר זיינע גרויסע חסדים, זעענדיג די סייעתא 

 באגלייט אונז אויף טריט און שריט.וואס דשמיא 
עם בנין, מיט יוואך האט זיך די מיידל שולע אריבערגעצויגן צום ניווי געמאלדן פאריגע 

הערליכע גרויסע לופטיגע קלאס צימערן, און מיטן אייבערשטנ'ס הילף איז שוין דורך 
געגאנגען א גאנצע וואך אינעם נייעם בנין מיט הרחבת הדעת צו די צופרידענהייט פון די 

 עלטערן שיחיו.
די וואך פרישע משפחות וואס האבן אריינגעשיקט די קינדער, ווי אויך זענען צוגעקומען 

וויסענדיג אז דא וועלן זיי מיטן אייבערשטנ'ס הילף די ריכטיגע חינוך וואס זיי ווילן געבן 
 פאר די קינדער על דרך ישראל סבא.

ווי געמאלדן איז מוהרא"ש שליט"א צוריק געקומען פון ארץ ישראל די וואך, נאכן וויילן 
פאר א פאר וואכן מחזק צו זיין די ארטיגע אידן, מוהרא"ש שליט"א איז זייער נתפעל דארט 

געווארן פון די סקול ווי שיין און הערליך עס האט זיך אהערגעשטעלט, ווי מוהרא"ש 
פאר הנהלת מוסדותינו הק'  "מכתב קודש"שליט"א דריקט זיך אויס אינעם פרישן 

וואס איר האט זוכה געווען אויפצושטעלן  "אבער יעצט איז מיין שמחה גאר גרויס
זעה באזונדערן ), אזא שיינע מיידל שולע, וואס דאס איז א חידוש שבחידושים"

 .("מכתב קודש"קעסטל דעם גאנצן 
וועט זיך די סקול נאך מער פארברייטערן הילף עס איז צום האפן אז מיטן אייבערשטנ'ס 

לעבן  ,ונזערע קינדער צו לעבן מיט אמונהלשם ולתפארת, מיטן ציל אויסצולערנען פאר א
 מיטן אייבערשטן, מדות טובות, צניעות און נאך.

 עד הנה עזרונו רחמיך, ולא עזבונו חסדיך, ואל תטשנו ה' אלקינו לנצח.
 

*** 

 !הזורעים בדמעה ברנה יקצורו
 .סיום מסכת ברכות פארגעקומען אין היכל ישיבתינו הק'

מסכת ברכות, ווי באקאנט האט  ביים סיוםא הערליכע מעמד איז פארגעקומען אין ישיבה 
ביז הלכה  ,גמפ"ר ותוספות אר געלערנט אין ישיבה מסכת ברכותמען פארגאנגענעם י

ווערט פארגעלערנט יעדן טאג דורכן ראש ישיבה שליט"א,  וואסלמעשה אין שלחן ערוך, 
רייכן כח הסברה ווי ער לייגט אראפ די גמרא כשלחן  וואס איז ברייט באקאנט מיט זיין

 הערוך המוכן לאכול.
אלדיגע שמחה און סיפוק הנפש, וויסענדיג ודי בחורים זענען ארויס פונעם סיום מיט א געו

 אז זיי האבן אריינגעכאפט נאך א גאנצע מסכת כמונח בקופסא.
 –ודת מוהרא"ש שליט"א בפק –מיטן אייבערשטנ'ס הילף הייבט מען יעצט נאכאמאל אן 

 מסכת ברכות, און אויף אזא אופן וועלן די בחורים ווערן בקי אין די מסכת ישר והפוך.
 אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו!

 קול אמונה
צו הערן שיעורים פון  
מוהרא"ש שליט"א, 

אפ -ווי אויך פארן הוק
 בשעת'ן שיעור רופט:

 

212-444-1111 

 

Sponsored by: 

 

נ ר' יוסף מאיר "לע
 ה"בן לוי יצחק ע

 

 ג חשון"כיארצייט 
 

 י"ענתנדב 
 י"חק פרענקל נר' לוי יצ

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

27 Skillman St. 
 

 !צדיק בא לעיר
 

 רבים שבעזהשי"ת יתקייםשמחים אנו להודיע בשער בת 
 

 סעודת ראש חודשביחד עם סעודת מלוה מלכה 
 בהשתתפות כ"ק מוהרא"ש שליט"א

 

 הבעל"טתולדות  מוצש"ק פרשת
 

 .Skillman St 27בהיכל בית מדרשינו 

 8:88בשעה 
 

 !כל הקהל מזומן
 



 א
 

 

 גליון היכל הקודש
 וועכענטליכע גליון ארויסגעגעבן דורך

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

 
 

 זמנים
 4:14..הדלקת הנרות....................
 5:44...מוצש"ק.............................
 8:44....סוף זמן ק"ש....................
 שיעורים כסדרן

 ב"י..בכורות ....................בבלי....
 י"דיומא ...........................ירושלמי

 'גפרק  קרבנות............תוספתא..

 
 

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

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

ט ַאז ָוואס ֶעס ֶגעֶׁשעהט צּו ִאים ַסיי גּוט'ס אּון סַ ח"א ד'(  ׁש ֵווייסְׁ טְׁ יי ֶווען ַא ֶמענְׁ
ט'ס, ִאיז ָנאר ַפאר ַזיין טֹוָבה, ֲאִפילּו ֶווען ֶלעכְׁ ֶוועֶרע ַצייט,  ׁשְׁ ךְׁ ַא ׁשְׁ ֶער ֵגייט דּורְׁ

ֶטער ָנאר ֶגעטּוהן ַפאר ַזיין גּוט'ס, ָדאס ִאיז עֹוָלם הַ  ׁשְׁ  -ָבא ָהאט ֶעס ֶדער ֵאייֶבערְׁ
ֵטייט ִאין ָפסּוק  ר, ֵבאֹלִקים)תהילים נו( ֶדער ַגן ֵעֶדן, ַאזֹוי ִווי ֶעס ׁשְׁ בָׁ ֵלל דָׁ ה' ֲאהַּ  בַּ

ר, בָׁ ֵלל דָׁ ט גּוט, ַסיי ֶווען עֶ  ֲאהַּ ס ֵגייט ִאים גּוט, אּון ַסיי ֶווען ֶעס ֵגייט ִאים ִניׁשְׁ
ֶקען א ן ַאז ַאֶלעס ִאיז ַפאר ַזיין טֹוָבה, אּון ֶער ָזאל ַדאנְׁ ׁש ִוויסְׁ טְׁ ף ַא ֶמענְׁ ּון ַדארְׁ

ט  ָמָרא ָזאגְׁ ן, ַאזֹוי ִווי ִדי גְׁ טְׁ ׁשְׁ ן ֶדעם ֵאייֶבערְׁ גִ )ברכות ס.( לֹויבְׁ ם רָׁ דָׁ ם ְיֵהא אָׁ יל ְלעֹולָׁ
ִביד  ב עָׁ נָׁא ְלטַּ ְחמָׁ ִביד רַּ ה ְדעָׁ ל מַּ ר כָׁ ן  -לֹומַּ ׁש ָזאל ֵאייִביג ָזאגְׁ טְׁ "וָׁואס ַא ֶמענְׁ

ער טּוט ִאיז גּוט". עְרְשטֶּ  דֶּער ֵאייבֶּ
ָרָהם'ס ִמָדה ִאיז ֶגעֶווען  ט ַאז ַאבְׁ דֶעס ִאיז ַבאַקאנְׁ סֶּ , ֶעס ֵגייט גּוט ַפאר ַא חֶּ

ָחק'ס ִמָדה ִאי ׁש, אּון ִיצְׁ טְׁ ׁש.ִדיןז ֶגעֶווען ֶמענְׁ טְׁ ן ֶמענְׁ 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,  טְׁ ם ִמַדת ַהִדין, ֶווען ַא ֶמענְׁ הָׁ ְברָׁ ן אַּ ֶעס ִאיז ֶבֱאֶמת ַא זּון פּון  -בֶּ
ָרָהם ן, ֲאִפילּו - ַאבְׁ טְׁ ׁשְׁ  ִדי ִמַדת ַהֶחֶסד, ֶעס ִאיז ַאֶלעס ֲחָסִדים פּוֶנעם ֵאייֶבערְׁ
ן -ִדיִנים  טְׁ ׁשְׁ ט, קּוֶמען אֹויך ָנאר פּוֶנעם ֵאייֶבערְׁ ֶלעכְׁ ן ָוואס ֶזעֶען אֹויס ׁשְׁ ַפאר  ַזאכְׁ

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

 )זאת התורה תולדות ג( 
 

*** 
 

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

ַבֵטל ַזיין, דַ  ׁש, אּון ֶמען ִוויל ֶעס מְׁ טְׁ ַזר ִדין אֹויף ַא ֶמענְׁ ֶטע גְׁ ֶלעכְׁ ל ַא ׁשְׁ ף ִהימְׁ ארְׁ
ֵטיין. ׁשְׁ ט ַפארְׁ ן ִניׁשְׁ ָאִכים ָזאלְׁ ִפָלה, ַאז ִדי ַמלְׁ ן ִדי תְׁ ֶטעלְׁ ׁשְׁ  ֶמען ַפארְׁ

ט, ַאז ד ט ִאים ַדיין ָדאס ֵמיינְׁ ט'סְׁ ֵציילְׁ ׁש, דּו ֶדערְׁ טְׁ ט ִמיט ַא ֶמענְׁ מּוֶעסְׁ ּו ׁשְׁ
ֶלעם,  ָראבְׁ אְסט ִאינְ פְׁ ער דּו הָׁ בֶּ ז דּו רֶּעְדט'ְסט צּו ִאים, אָׁ ִזין יֶּענֶּער ֵמייְנט אַּ

עְרְשְטן, ז דּו רֶּעְדט'ְסט צּום ֵאייבֶּ ער  אַּ עְרְשטֶּ ז דֶּער ֵאייבֶּ  זָׁאל  דּו ִוויְלְסט אַּ

 
 המשך בדף ב

 

 6גליון מספר                                             שנת תשע"ב לפ"ק          שבת מברכים כסלו, חשון,  טכ", תולדותפרשת 

 
א"ש רָׁ  ִשיחֹות מֹוהַּ

 ~ ֲחתּונָׁה  ~
 

 

ט ִליָט"א ָזאגְׁ ׁש ֶקען  :מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ טְׁ ַא ֶמענְׁ
ן  טְׁ ׁשְׁ ֶקען ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ט ֶגענּוג ַדאנְׁ ִניׁשְׁ
ן ֶחֶסד ַאז ֶער ָהאט ִאים  רֹויסְׁ אֹויף ֶדעם גְׁ
ן ַא ִׁשידּוְך אּון ִאים ֲחתּוָנה  ָראפְׁ ֶגעטְׁ

ט, ן ָוואס ִדי ֵהי ֶגעַמאכְׁ יִליֶגע ַחַז"ל ָזאגְׁ
ט ַאַזא ֵנס ִווי ( )סוטה ב': קְׁ ַאז ָדאס ִאיז ּפּונְׁ

ִריַאת ַים סּוף  ן ֶדעם ַים -קְׁ טְׁ ַּפאלְׁ  ִווי ׁשְׁ
 .סּוף

ן  ֵרייט ַארּום ִמיט ֶיעדְׁ ֶטער דְׁ ׁשְׁ ֶדער ֵאייֶבערְׁ
ׁש טְׁ ט ַזיין ִׁשידּוְך ,ֶמענְׁ ֶרעפְׁ ַאזֹוי  ,ִביז ֶער טְׁ

ׁש ֶקען ֶזעהן ַביי ִזיְך. טְׁ  ִווי ֶיעֶדע ֶמענְׁ

ׁש  טְׁ ט ַא ֶמענְׁ ֶגעסְׁ ִליך ַפארְׁ טְׁ ָאֶבער ֶגעֶווענְׁ
ן ֵנס, אּון  רֹויסְׁ ן פּון ֶדעם גְׁ צְׁ ַגאנְׁ  ייְךלַ גְׁ ִאינְׁ

ט ה, נָ תּוי חַ דִ  אְךנָ  ֶער ִזיְך ׁשֹוין ָאן ֵהייבְׁ
ן אֹויף ַזיין ַווייב צּוֶרעדְׁ כָ  ,ָאּפְׁ ן ַׁשדְׁ ן, אֹויפְׁ

ָׁשלֹום,  ן ַחס וְׁ טְׁ ׁשְׁ ן ֵאייֶבערְׁ אּון ֲאִפילּו אֹויפְׁ
ָמאל  דּואּון  ן ַאז ֵאיינְׁ צְׁ ַגאנְׁ ט ִאינְׁ ֶגעסְׁ ַפארְׁ

טּו ַלאּפְׁ  ִביזְׁ ָראֶכעֶנע צּוקְׁ ֶטע ֶגעֶווען ַא צּובְׁ
ט ִדי סְׁ ָוואלְׁ  דּוָבחּור, אּון  ט ֶגעָצאלְׁ

טְׁ  טָזאל דּוט ַאז לְׁ ס ֶגע'ֶוועלְׁ ַבאקּוֶמען  סְׁ
ֶכע ַווייב טָזאל דּוַאִבי  ,ַסיי ֶוועלְׁ ׁשֹוין  סְׁ

ט ָהא ן, אּון ֶיעצְׁ ׁשֹוין  ּוטסְׁ ֲחתּוָנה ָהאבְׁ
ן ִדי  דּואּון  ,ַטֲענֹות צְׁ ַגאנְׁ ט ִאינְׁ ֶגעסְׁ ַפארְׁ

ֶטער  ׁשְׁ רֹויֶסע ֲחָסִדים ָוואס ֶדער ֵאייֶבערְׁ גְׁ
 ֶגעטּוהן. ִדירָהאט ִמיט 

ִליָט"א זָ  טמֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ ַאז ָדאס ִאיז  ,אגְׁ
ַגם פּון ָאָדם ָהִראׁשֹון ָוואס  ,ֶגעֶווען ִדי ּפְׁ
ן  טְׁ ׁשְׁ ן ֵאייֶבערְׁ ט ַפארְׁ )בראשית ָהאט ֶגעָזאגְׁ

ָנה  "ָהִאָׁשה ַאֶׁשר ָנַתָתה ִעָמִדי,ג(  ִהיא ָנתְׁ
אֹ  ט  ּוִדי ַווייב ָוואס דַכל" ִלי ִמן ָהֵעץ וְׁ ָהאסְׁ

ן ן פּון ִדי  ,ִמיר ֶגעֶגעבְׁ ִזי ָהאט ִמיר ֶגעֶגעבְׁ
ט  ן, ָזאגְׁ  ֵעץ ַהַדַעת אּון ִאיְך ָהאב ֶגעֶגעסְׁ
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 ב
 

 

 
 

רָׁא"ש  המשך ִשיחֹות מֹוהַּ
 

ֵהייִליֶגע ַרִׁש"י ַאז ָדא ִאיז ֶער ֶגעֶווען ַא ָכפּוי אֹויף ֶדעם ִדי 
רֹויֶסע טֹוָבה  ן ַאַזא גְׁ ֶטער ָהאט ֶגעטּוהְׁ ׁשְׁ טֹוָבה, ֶדער ֵאייֶבערְׁ

ן ַא ַווייב ַאזֹוי ִווי ֶעס ִמיט ָאָדם ָהִראׁשֹון ֶער ָהאט אִ  ים ֶגעֶגעבְׁ
ֵטייט ִאין ָּפסּוק  ַבדֹו, ֶאֱעֶשה  "ֹלא טֹוב  )שם ב(ׁשְׁ ֶהיֹות ָהָאָדם לְׁ

דֹו" לוֹ  ֶנגְׁ ט  ,ֵעֶזר כְׁ ֶטער ָהאט ֶגעָזאגְׁ ׁשְׁ ט ֶדער ֵאייֶבערְׁ "ֶעס ִאיז ִניׁשְׁ
ס  ׁש ָזאל ַזיין ַאֵליינְׁ טְׁ ף,גּוט ֶדער ֶמענְׁ ן ַא ִהילְׁ  ִאיְך ֶוועל ִאים ֶגעבְׁ

ן אֹויף ֶדעם ַא ַווייב, ָכל )יבמות סב:(  אּון ִדי ֵהייִליֶגע ֲחָכִמים ָזאגְׁ
ֹלא טֹוָבה" ֹלא ִאָׁשה ָׁשרּוי בְׁ ט ֵקיין  - ַהָשרּוי בְׁ ֶווער ֶעס ָהאט ִניׁשְׁ
ס,  ט ֵקיין גּוטְׁ ַלייְך ֶווען עֶ ַווייב ֶדער ָהאט ִניׁשְׁ ֶּפעס ֵגייט ָאֶבער גְׁ

ט ִווי ַאזֹוי ֶמען ִוויל ד אֹויף ִדי  ,ִניׁשְׁ ַלייְך ִדי ׁשּולְׁ ט ֶמען גְׁ פְׁ ַווארְׁ
ִדיג, ָאָדם ָהִר  ,ַווייב אׁשֹון ָהאט ָדאְך ֶגעַהאט ַא ַאז ִזי ִאיז ׁשּולְׁ

ן פּון ִדי ֵעץ ַהַדַעת ,ָרהיחִ בְׁ  ט ֶעסְׁ ט ֶגעמּוזְׁ  ,ֶער ָהאט ִניׁשְׁ
ט ֶער ַא פְׁ ָוואס ַווארְׁ ד אֹויף ַזיין ַווייב רֹויףַפארְׁ  ?!ִדי ׁשּולְׁ

ט רֹויסֶ  ,ָדאס ַאֶלעס קּומְׁ ט ִדי גְׁ ֶגעסְׁ ׁש ַפארְׁ טְׁ  עַווייל ֶדער ֶמענְׁ
ֶטער ָהאט ִמיט ִאים  ׁשְׁ טֹוָבה אּון ֶחֶסד ָוואס ֶדער ֵאייֶבערְׁ
ן ִווי ַאזֹוי ֶער ָהאט  ֶגעסְׁ ן ַפארְׁ צְׁ ַגאנְׁ ֶגעטּוהן, ֶער ָהאט ׁשֹוין ִאינְׁ

ן ַזיין ִׁשידּוְך ָראפְׁ ֶגעֶזעהן ַפאר ֶער ָהאט ֶגעטְׁ ִווי ֶער ִאיז  ,אֹויסְׁ
לַ  ן אּון צּוקְׁ ָראכְׁ ן צּובְׁ צְׁ ַגאנְׁ טֶגעֶווען ִאינְׁ  ַאז  ָברּוך ַהֵׁשםאּון  ,אּפְׁ

 

ן ַזיין ִׁשידּוְך ֶרעפְׁ ן ָוואס ִדי ֵהיי ,ֶער ָהאט זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו טְׁ ן ב:( ")יבמות סִליֶגע ֲחָכִמים ָזאגְׁ ִטיג ִדי אֹויגְׁ ט ִליכְׁ רֹוי ַמאכְׁ ַאז ִדי פְׁ
ט ִאים אֹויף ִדי ִפיספּוֶנעם ַמאן,  ֶטעלְׁ ָוואס ָזאל עֶ  ,אּון ׁשְׁ ֵמיָלא ַפארְׁ ן ַפאר ַאֶלע מְׁ טְׁ ׁשְׁ ט ַמִכיר טֹוָבה ַזיין ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ר ִניׁשְׁ

 ַזייֶנע ֲחָסִדים?!

ט ִליָט"א ָזאגְׁ ִדיג ַאז ֶער ָהאט  :מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ ֶטענְׁ ן ׁשְׁ טְׁ ׁשְׁ ֶקען ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ׁש ֶוועט ִזיְך צּוֶגעוואֹויֶנען צּו ַדאנְׁ טְׁ ֶווען ַא ֶמענְׁ
 ,ֲחתּוָנה ֶגעַהאט

ן אֹויף ַווייֶטער ַאז ַזיין ַווייב ָזאל ִאים  ףֵאייִביג אּון ֶער ֶוועט אֹויְך ֶבעטְׁ ס ֶוועט ֶער ִזיֶכער  ,ַזיין ַאן ֱאֶמת'ִדיֶגע ִהילְׁ ֶדעָמאלְׁ
ֶדעֶרע ן ַאן ַאנְׁ ן ִמיט ַזיין ַווייב, ַווייל ,ָׁשלֹום ַבִית ָהאבְׁ ִריגְׁ ֶנעל קְׁ ט ַאזֹוי ׁשְׁ ֶקען ִדי גּוֶטע ַמָתָנה  ֶער ֶוועט ִזיְך ִניׁשְׁ ֶער ֶוועט ֶגעֶדענְׁ

ן. טְׁ ׁשְׁ  ָוואס ֶער ָהאט ַבאקּוֶמען פּוֶנעם ֵאייֶבערְׁ

ִליָט"א ט ַפאר מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ לֹוֵמינּו ֶדערֵציילְׁ ֵׁשי ׁשְׁ ָמאל ָהאט ֵאייֶנער פּון ַאנְׁ ק ַאַריין  ,ֵאיינְׁ ַטארְׁ ֶטער ֶזעֶנען ִאים ׁשְׁ ַאז ַזייֶנע ֶווערְׁ
ט אִ אּון ֶעס ִאיז ׁשֹוין פִ   ,ִאין ָקאּפ ן ַאַזא ייֶנעף ָיאר ָוואס ֶער ַהאלְׁ ן ַאז ֶער ָהאט ִאים ֶגעֶגעבְׁ טְׁ ׁשְׁ ֶקען ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ן ֵאיין ַדאנְׁ

ִמיּות ,גּוֶטע ַווייב ַגׁשְׁ ִניּות אּון בְׁ רּוחְׁ ט ִאים בְׁ פְׁ ִליָט"א אֹויף ֶדעם  ,ָוואס ֶהעלְׁ טָהאט מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ יי ִמיר ֵגייט ָדאס בַ " :ֶגעָזאגְׁ
וָ ׁשֹוין ַאזֹוי ֶמער פּון  ִציג ָיאר, אּון ֶעס ִאיז ָנאְך ַביי ִמיר ַאזֹוי ִווי ֵנייצְׁ  .()נ.ב. די שיחה איז געווען אין יאר תשמ"א לפ"ק "ואנְׁ

ט:  ֶגעִפירְׁ ִליָט"א ָהאט אֹויסְׁ ֵרייֶען וואוֹ מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ ִדיג פְׁ ֶטענְׁ ן, אּון ִזיְך ׁשְׁ טְׁ ׁשְׁ ן ֵאייֶבערְׁ יל ִאיז ֶווער ֶעס ִאיז זֹוֶכה צּו ַמִכיר טֹוָבה ַזיין ַפארְׁ
 ִמיט ַזיין ֵחֶלק.

 

 (חתונה)שיחות מוהרא"ש ח"ג ערך 

*** 

אְלְטן  ~  ~ דֶּעְרהַּ
 

ַקייט פּון  רֹויסְׁ ִדיג פּון ִדי גְׁ ֶטענְׁ ט ׁשְׁ ִליָט"א ֶרעדְׁ ַחֵזק ַזיין פּון ַאֶלע מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ ן, אּון ִזיְך מְׁ טְׁ ַא ִאיד ָוואס ֶקען ִזיְך ֶדערַהאלְׁ
ְך. ן ָוואס ֶער ֵגייט דּורְׁ ֶוועִריַקייטְׁ ט ׁשְׁ ִליָט"א ָזאגְׁ ֶנען, אּון ָוואס ָמִׁשיַח  :מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ ז ֶלערְׁ ט אּונְׁ ֶדער ִעיָקר ָוואס ֶדער ֶרִבי קּומְׁ

ֶנען ֶלערְׁ ֵקינּו ֶוועט אֹויסְׁ ן אּון  ִצדְׁ ֶוועִריַקייטְׁ ן, ִמיט ַאֶלע ׁשְׁ טְׁ ַהאלְׁ ַחֵזק צּו ַזיין, אּון ִזיְך ֶדערְׁ ן, ִאיז ָנאר ִזיְך מְׁ ַפאר ַאֶלע ִאידְׁ
ְך.  ָוואס ַא ִאיד ֵגייט דּורְׁ

ָרִטיֹות, ָלִליֹות אּון ִבפְׁ אּוָלה ִבכְׁ ֶצע גְׁ ט ִזיְך ִדי ַגאנְׁ דְׁ ט: ִאין ֶדעם ֶווענְׁ ִליָט"א ָזאגְׁ ׁש ֵגייט  ַווייל אַ  מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ טְׁ ֶיעֶדער ֶמענְׁ
ְך ַאַסאְך ן פּון ֵבי ,ַאדּורְׁ לֹוירְׁ ׁש ַפארְׁ טְׁ קּות ִאיז ַא ֶמענְׁ ַחזְׁ ט, אּון ָאן ִהתְׁ ן אֹויף ֶדער ֶוועלְׁ ֶמֶׁשְך ַזיין ֶלעבְׁ ן בְׁ ֶוועִריַקייטְׁ יֶדע ׁשְׁ

ן ֵבייֶדע  לֹוירְׁ ן ַטאֶקע ַפארְׁ ן, אּון ִדי ַאֶלע ָוואס ָהאבְׁ טְׁ קּות, ֶוועלְׁ ַחזְׁ ט ֶגעַהאט ֶגענּוג ִהתְׁ ן ִניׁשְׁ ן ִאיז ָנאר ַווייל ֵזיי ָהאבְׁ טְׁ ֶוועלְׁ
ן. טְׁ ַהאלְׁ ט ֶדערְׁ ט ֶגעֶקענְׁ ן ִזיְך ִניׁשְׁ  אּון ֵזיי ָהאבְׁ
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  המשך פַּ
 

 

ער, עְרן ִדי וֶּועְרטֶּ ֶגער, ַווייל הֶּ ִרינְׁ 'ן גְׁ ִדי  אּון ַאזֹוי ֶקען ֶמען פֹוֵעלְׁ
ט ַאז דּו ֶבע ן ִניׁשְׁ ֵרג ַזיין, ֵזיי ֵווייסְׁ ַקטְׁ ן מְׁ ָאִכים ָוואס ִווילְׁ ט'ס ַמלְׁ הְׁ

ן,  טְׁ ׁשְׁ ט ֶעֶפעס פּוֶנעם ֵאייֶבערְׁ ט ֵזיי ֵמייֶנען ַאז  ֶיעצְׁ מּוֶעסְׁ דּו ׁשְׁ
ַתם ַאזֹוי.  סְׁ

ַׁשט ִאין ָפסּוק,  ה' וַּיֱֶּעּתַּ ָדאס ִאיז פְׁ ק לַּ ָחק ָהאט  -ר ִיְצחָׁ ִיצְׁ
ֶדעֶגעוָ  ן ִקינְׁ ן ַאז ֶער ָזאל ָהאבְׁ טְׁ ׁשְׁ ן ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ר, ואלט ֶבעטְׁ

ן ָאֶבער ַווייל ֶעס ִאיז ׁשֹוין ֶגעֶווען ָנאכְׁ  ַזר ִדין, ַווייל זֵיי ָהאבְׁ ן גְׁ
פַ  ֶדער, ֶדערְׁ ן ֵקיין ִקינְׁ ט ֶגעֶקענְׁט ָהאבְׁ ֶדֶרךְׁ ַהֶטַבע ִניׁשְׁ אר, בְׁ

ח ִאְשּתֹו  מּוֶעס מִ  -ְלֹנכַּ ט ִמיט ַא ׁשְׁ ֶטעלְׁ ׁשְׁ יט ָהאט ֶער ֶעס ַפארְׁ
ִדיג ִמיט ַזיין ַווייב אִ  ֶטענְׁ ט ׁשְׁ מּוֶעסְׁ  יֶבערַזיין ַווייב, ֶער ָהאט ֶגעׁשְׁ

ן  ז? ִמיר ָהאבְׁ ֶלעם: "ָוואס ֶוועט ַזיין ִמיט אּונְׁ ָראבְׁ ֵזייֶער פְׁ
ִזין ֶגעַהאט  ֶדער" ָאֶבער ֶער ָהאט אּונְׁ ט ֵקיין ִקינְׁ ִניׁשְׁ ה'" ָנאכְׁ  -"לַּ

ֶנעמֶ  ֶטער אּון ָאנְׁ ן ִדי ֶווערְׁ ֶטער ָזאל ֶהערְׁ ׁשְׁ ען ִדי ַאז ֶדער ֵאייֶבערְׁ
ן ָאִכים ָזאלְׁ ַדי ִדי ַמלְׁ ָלה, כְׁ ֵטיין. ִתפְׁ ׁשְׁ ט ַפארְׁ  ִניׁשְׁ

 )זאת התורה תולדות ד( 
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רָׁא"ש  המשך ִשיחֹות מֹוהַּ
 

ַקייט פּון ר' ָנָתן ַאז ֲאִפילּו ֶער ָהאט ֶגעַהאט רֹויסְׁ ט: ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ֶדער ִעיָקר גְׁ ֵציילְׁ ִליָט"א ֶדערְׁ יֹונֹות אּון  מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ ַאַסאְך ָצרֹות, ִבזְׁ
ַחֵזק ֶגעֶווען ַא ן, אּון ֶער ָהאט ָנאְך מְׁ טְׁ ַהאלְׁ ט ֶדערְׁ ִפיַכת ָדִמים, ָהאט ֶער ִזיְך ֶגעֶקענְׁ ן אֹויְך.                                   ׁשְׁ ׁשְׁ טְׁ ֶדעֶרע ֶמענְׁ  נְׁ

ִעי קּות, ָדאס ָהאט ֶער בְׁ ַחזְׁ ֶּפעִציֶעֶלע ִחידּוׁש ִאין ִהתְׁ ט: ר' ָנָתן זי"ע ִאיז ֶגעֶווען ַא סְׁ ִליָט"א ָזאגְׁ ַקֵבל ֶגעֶווען פּוֶנעם מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ ָקר מְׁ
ן, אֲ  טְׁ ַהאלְׁ ט ֶרִבי ָנתָ ֶרִבי'ן ִזיְך צּו ֶדערְׁ נְׁ ט ֶווער ֶעס ֶלערְׁ ן, ַאזֹוי ַווייט ַאז ֲאִפילּו ַהיינְׁ ֶוועִריַקייטְׁ ְך ֵגיין ָגאר ַאַסאְך ׁשְׁ נ'ס ִפילּו ַביים דּורְׁ

ט  ן,  ֲאִפילּו ֶווען ֶער ַפאלְׁ ֶרעכְׁ ט צּובְׁ ט פּון ֶדעם ַאַזא ִחיזּוק ַאז ֵקיין ׁשּום ַזאְך ֶקען ִאים ִניׁשְׁ ָפִרים ַבאקּומְׁ ֶטע ַאסְׁ סְׁ גְׁ ַריין ִאין ִדי ֶערְׁ
ן. טְׁ ׁשְׁ ַחֵזק ַזיין אּון צּוִריק קּוֶמען צּום ֵאייֶבערְׁ  ֲעֵבירֹות, ֶוועט ֶער ִזיְך אֹויְך ֶקעֶנען מְׁ

מּוֵאל ַאייִזיק  ט ַפאר ר' ָנָתן זי"ע, ַאז ר' ׁשְׁ ָמאל ָהאט ֶמען ֶגעָזאגְׁ ט: ֵאיינְׁ ֵציילְׁ ִליָט"א ֶדערְׁ ִמיִדים  ֵאייֶנער פּון -מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ רֹויֶסע ַתלְׁ ִדי גְׁ
ֵרה פּון הַ  -פּון ֶרִבי'ן  מֹוָנה ֶעשְׁ ַמע אּון ׁשְׁ ִריַאת ׁשְׁ ן ַאז ַמיין קְׁ ט: "ֶווען ִאיְך ָזאל ֶווען ִוויסְׁ רּוקְׁ ֶגעדְׁ ט ִאיז ָהאט ִזיְך ַאָמאל אֹויסְׁ ֶבעיינְׁ  ִדי ֶזעלְׁ
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עְרֵצייְלן...  ְמִפיִצים דֶּ

ֶעס ֶדעְרֵצייְלט אּוְנז ַא ִאיְנֶגעְרַמאן ַאן 
ָוואס ְבֶרעְנְגט ַארֹויס ִווי ִאיְנֶטעֶרעַסאְנְטן ֶעִפיָזאד, 

 ַווייט ֶמעְנְטְשן ִזיְכן ִדי ֵהייִליֶגע ְסָפִרים פּון ֶרִבי'ן.
ער ִאין ַא ֶגעִוויֶסע מֹוָסד, ייְנֶגעְשֶטעְלטֶ ֶער ִאיז ַאן ַא

ֵאיין ָטאג ְפֶרעְגט ִאים ַא ִמיְטַאְרֶבעֶטער: "דּו 
ֵגייט'ְסט ֶאְפָשר ִאין ֵהיָכל ַהקֹוֶדש?" ֶעְנְטֶפעְרט ֶער 

ֶבעְהט ִאיְך  -ִאים ֶיעֶנער ָזאְגט  -"ָיא", אֹויב ַאזֹוי 
עם יר ֵזייֶער ְשַטאְרק ַאז דּו ָזאְלְסט ִמיר ַשאְפן ֶד ִד 

"ִאיְך ָהאב ֶעס  "ַאֶשר ַבַנַחל ְבִאיִדיש"ַנייֶעם ֵסֶפר 
אּון ֶעס ָהאט ִמיר ֶגעטֹויְשט  ,ֶגעֶזעהן ַביי ֵאייֶנעם

 ִאיְך מּוז ֶעס ַבאקּוֶמען!" ,ַמיין ַגאְנֶצע ַמֲהַלְך ַהַחִיים
ֶדער ִאיְנֶגעְרַמאן ָהאט ִאים ֶעס ַאַוַדאי ַפאְרַשאְפט, 

עֶזעהן ִווי ַווייט ִאיְדן ֶזעֶנען ִזיְך ְמַחי' ֶער ָהאט גֶ אּון 
 ִמיט ִדי ֵהייִליֶגע ְסָפִרים.

*** 

ַא ֵמִפיץ ֶדעְרֵצייְלט: ִאיְך ָהאב ֶגעְטָראְפן ַאן 
ַאז ֶער ִאיז  ,ֵהייִמיֶשע ָדאְקֶטער, ֶער ֶדעְרֵצייְלט ִמיר

 אּון ,ֶגעֶווען ֶלעְצְטנ'ס ַבאַהאְנְדֶלען ַאן ֶעְלֶטעֶרע ְפרֹוי
ִזי ָהאט ִאים ֶגעָזאְגט: "ִאיְך ָהאב ַבאקּוֶמען ַא ֵסֶפר'ל 

אּון ִאיְך ָהאב ֶגעֶזעהן ָדאְרט ַאָפאר  ,אֹויף ִאיִדיש
שּורֹות ָוואס ָהאט ִמיר ַאזֹוי ְמַחי' ֶגעֶווען, ֶעס ָהאט 
ִמיר צּוֶגעֶגעְבן ַא ְשִטיק ֶלעְבן, ִאיְך ַווייז ָדאס ַפאר 

 יִניְקֶלעְך ָוואס קּוֶמען ַאַריין צּו ִמיר".ַאֶלע ַמייֶנע ֵאי
אֹויְפן ָאְנְפַראֶגע פּוֶנעם ָדאְקֶטער, ָהאט ִזי ִאים 

, ֵחֶלק ז'  ִאין ִאיִדיש"ַאֶשר ַבַנַחל" ֶגעִוויְזן ֶדעם ֵסֶפר 
"ְשַטאְרק ִזיְך אּון ָוואס ֶעס ִאיז ֶגעְשַטאֶנען ָדאְרט: 

, אֹויף ִדי ֶוועְלט ִאיז ֶדער ַפאל ִניְשט ַאָראפ ַביי ִזיְך
ִעיֶקר ִזיְך צּו ֶדעְרַהאְלְטן, אּון ָוואס ֶמער ַא ֶמעְנְטש 
ֶדעְרַהאְלט ִזיְך ִאיז ַזיין ַמֲעֶלה ֵזייֶער ְגרֹויס ִאין 

 ִהיְמל.
ֶדער ִעיָקר ִאיז ִזיְך ֶדעְרַהאְלְטן ִזיְך ִאין ֱאמּוָנה 

ִאיד ַדאְרף  ְפשּוָטה ִאין בֹוֵרא ָכל עֹוָלִמים, ַא
ְשֶטעְנִדיג ִוויְסן ַאז ַאֶלעס ָוואס ֶעס ֶוועְרט ֶגעִפיְרט 
ִמיט ִאים ִאיז ַאֶלעס ְבַהְשָגָחה ְפָרִטית, אּון ַאז ֶמען 
ֶנעְמט ָדאס ַאַריין ִאין ִזיְך ִאיז ִדי ֶלעְבן ַאְנֶדעְרש, 

ת ַאזֹוי ִווי ְשֹלֹמה ַהֶמֶלְך ָהאט ֶגעָזאְגט "ִאיש ֱאמּונוֹ 
ַרב ְבָרכֹות" ַא ֶמעְנְטש ָוואס ֶער ִאיז ְשַטאְרק ִאין 

 ֶאמּוָנה ָהאט ַאֶלע ְבָרכֹות".
ֶווען ֶדער ָדאְקֶטער ָהאט ֶגעָזאְגט ַפאר ִדי ֵמִפיץ ֶדעם 

 בֵמִפיץ ִאים ֶגעָזאְגט ִאיְך ָהאַאְדֶרעס, ָהאט ֶדער 
 ָדאְרט ֵמִפיץ ֶגעֶווען ֶדעם ֲאֶשר ְבַנַחל.

ַפאְרן ֵמִפיץ  ָדאס ָהאט ֶגעֶגעְבן ַא ְפִריְשן ְשִטיפאּון 
ַווייֶטער ָאְנצּוֵגיין ֶזעהֶעְנִדיג ִווי ַזיין ַאְרֶבעט ִאיז 

 נֹוֵשא ֵפירֹות.
 



 ד
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

א"ש רָׁ  המשך ִשיחֹות מֹוהַּ
 

ֶוועל פּון  ן ׁשְׁ ט אֹויפְׁ ֶגעֵלייגְׁ ט ִאיְך ִזיְך ַאָראּפְׁ ן, ָוואלְׁ טְׁ ִווי ֶנעכְׁ
ֶפע ִטיר אּון ִזיְך  ן ֶדעם ָקאּפ ִמיט ַא ַׁשארְׁ ַהאקְׁ ט ָאּפְׁ ֶגעָלאזְׁ

ט ֶלעגְׁ ד", ַווייל ֶער פְׁ ֶווערְׁ ן ִמיט  ׁשְׁ טְׁ ׁשְׁ ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבערְׁ
ִסיַרת ֶנֶפׁש. ַקייט אּון מְׁ פְׁ רֹויס ַׁשארְׁ  גְׁ

ט:  ט ָהאט ֶער ֶגעָזאגְׁ ֶווען ר' ָנָתן זי"ע ָהאט ָדאס ֶגעֶהערְׁ
ַקֵבל ֶגעֶווען פּוֶנעם ֶרִבי'ן, ַאז  ׁש מְׁ ֶדערְׁ "ָאֶבער ִאיְך ָהאב ַאנְׁ

חַ  ן אּון מְׁ טְׁ ַהאלְׁ ֵזק ַזיין, ֲאִפילּו ִאיְך ָהאב ֶמען ָזאל ִזיְך ָנאר ֶדערְׁ
ֶטע ָטאג  סְׁ ִליְך אּום יֹום ִכיּפּור, ִדי ֵהייִליגְׁ ט ֶערְׁ ט ֶגעַדאֶווענְׁ ִניׁשְׁ
ן, ָנאר ִאיְך ֶוועל  ָראכְׁ ן צּובְׁ ט ֶווערְׁ פּון ָיאר, ֶוועל ִאיְך אֹויְך ִניׁשְׁ

ן ַדאֶוועֶנען ַא ָטאג ָנאְך יֹום ִכיּפּור", ֵהייבְׁ ָטאר ַווייל ֶמען   ָאנְׁ
ִדיג. ֶטענְׁ ַחֵזק ַזיין ׁשְׁ ף ִזיְך ָנאר מְׁ ן, ֶמען ַדארְׁ ֶרעכְׁ ט צּובְׁ  ִזיְך ִניׁשְׁ

ט ִזיְך צּו צּו  ט: ֶווען ַא ִאיד ֶגעוואֹוינְׁ ִליָט"א ָזאגְׁ מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ
ט  ן, אּון ִניׁשְׁ קְׁ ַטארְׁ ֵגיין אֹויף ֶדעם ֶוועג, ָנאר ִזיְך צּו ׁשְׁ

ן פּון ֵקיין  ן ֶווערְׁ ָראכְׁ ׁשּום ַזאְך, ָזאל ַזיין ָוואס ָזאל ַזיין, צּובְׁ
ִליֶכע ִאיד,  ן ַא ֶערְׁ ֶוועט ֶער סֹוף ָכל סֹוף זֹוֶכה ַזיין צּו ֶווערְׁ
ַחֵזק, ָנאר ֶער ִאיז צּוִפיל  ט מְׁ ָאֶבער ֶווער ֶעס ִאיז ִזיְך ִניׁשְׁ

ֵדק אֹויף ִזיְך אֹויב ֶער ִאיז ֶגענּוג יֹוֵצא ַדקְׁ ט ֶער צּום מְׁ , ַפאלְׁ
ן.סֹוף ַא טְׁ ׁשְׁ  ֶוועק פּוֶנעם ֵאייֶבערְׁ

ט אֹויף ִזיְך, ַאז פּון ֶווען ֶער  ֵציילְׁ ִליָט"א ֶדערְׁ אּון מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ
ק  ַטארְׁ ן צּום ֶרִבי'ן, ָהאט ֶער ַזייֶער ׁשְׁ קּוָרב ֶגעָווארְׁ ִאיז מְׁ
ן אּון ִזיְך  קְׁ ַטארְׁ קּוָדה פּון ר' ָנָתן זי"ע, ִזיְך צּו ׁשְׁ ַקֵבל ִדי נְׁ מְׁ

ַהא ט ֶדערְׁ ן, ַאזֹוי ַווייט ַאז ֵקיין ׁשּום ַזאְך ֶקען ִאים ִניׁשְׁ טְׁ לְׁ
ן. ֶרעכְׁ  צּובְׁ

ִליָט"א,  אּון ָדאס ֶקען ֶמען ַטאֶקע ֶזעהן ַביי מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ
ָׁשִעים  ַטאֶנען אֹויף ִאים ַאַסאְך רְׁ ֶגעׁשְׁ ֲאִפילּו ֶעס ֶזעֶנען אֹויפְׁ

ן ִאים  פ'ט ֶטעג ַבֲעֵלי ֲעֵבָרה ָוואס ָהאבְׁ ֶׁשעֶּפעט אּון ֶגע'רֹודְׁ ֶגעטְׁ
ן,  צְׁ ַגאנְׁ ן ִאינְׁ ַרייסְׁ ט אֹויסְׁ ן, ֶמען ָהאט ִאים ָנאר ֶגעָוואלְׁ אּון ָיארְׁ
ָנָסה, מֹוִציא ֵׁשם ַרע ֶגעֶווען  ט ִדי ַּפרְׁ ֶטערְׁ ֶמען ָהאט ִאים ֶגעׁשְׁ
ט ֶער ִזיְך אּון  ַהאלְׁ ן, ֶדערְׁ ׁשְׁ טְׁ אֹויף ִאים אּון אֹויף ַזייֶנע ֶמענְׁ

טַ  ִדים, ׁשְׁ ַנגְׁ ט פּון ַזייֶנע ִמתְׁ ט ִזיְך ִניׁשְׁ ֶרעקְׁ ׁשְׁ ט ִזיְך, אּון ֶדערְׁ קְׁ ארְׁ
ן אֹויְך. ׁשְׁ טְׁ ֶדעֶרע ֶמענְׁ ַחֵזק ַאנְׁ  ָנאר ֶער ִאיז ָנאְך מְׁ

ט ִזיְך ָאּפ פּון ִאים,  נְׁ ׁש ָוואס ֶלערְׁ טְׁ אּון וואֹויל ִאיז ַפאר ַא ֶמענְׁ
ט  ִדיג, אּון ָלאזְׁ ֶטענְׁ ט ִזיְך ׁשְׁ קְׁ ַטארְׁ ן אּון ׁשְׁ ֶרעכְׁ ט צּובְׁ ִזיְך ִניׁשְׁ

ט, ֶוועט ִאים ִזיֶכער גּוט ַזיין אֹויף  ִניׁשְׁ פּון ֵקייֶנעם אּון פּון ָגארְׁ
ט אֹויף ֵאייִביג.  ט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועלְׁ  ֶדער ֶוועלְׁ
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לעצטע יאר געעפנט א בית הדפוס אין די ווי באקאנט האט מען 
אויף א דעם רבי'נס ספרים  קן און צושפרייטןצו קענען דרי וויליאמסבורג

 גרינגע ביליגע וועג.
האט געעפנט די בית הדפוס, האט מען  ןבמשך די פאר חדשים וואס מע

געדריקט צענדליגע טויזענטער ספרים, וואס זענען צושפרייט אפשוין 
דורך אלע היימישע אידן בכל מקומות  כאפט געווארןצוגעווארן און 
 מושבותיהם.

בלויז אין די לעצטע וואך אליינס, האט מען אפגעדריקט אן ערך פון פינף 
אויפגענומען געווארן מיט דורשט דורך אלע אידן  וואס זענען ,טויזנט ספרים

 וואס ווארטן אויף די דברי אלקים חיים, המשיבים את הנפש.
דריי פרישע ספרים, צום ערשט איז די וואך איז ארויסגעקומען 

א פרישע חלק  ,אין די סעריע פון אשר בנחל אין אידיש ,ארויסגעקומען
א זאמלונג פון בריוון התעוררות והתחזקות געשריבן  "אשר בנחל חלק י"א"

אויף אידיש פון מוהרא"ש שליט"א, וואס קומט יעצט ארויס צום ערשטן 
 מאל.

ווי אויך זענען איבערגעדריקט געווארן אין א פרישע אויפלאגע נאך צוויי 
עצות מיט הדרכות צו א גוטע פרנסה,  "פרנסה טובה"ספרים, דער ספר 

 ייליגן רבי'נס ספרים.גענומען פון ה
פאר בחורים  עצות והדרכות און תפלות "מציאת הזיווג"ווי אויך דער ספר 

 און מיידלעך וואס דארפן טרעפן א שידוך.
עס וועט זאגן די תפלות פון דעם ווער מוהרא"ש שליט"א האט צוגעזאגט אז 

 וך.פערציג טעג נאכאנאנד, וועט זיכער טרעפן זיין שיד "מציאת הזיווג"ספר 
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ע וֵַּיֶלְך חָׁ וֵַּיֵצא יֲַּעֹקב ִמְבֵאר שָׁ  ִליָט" ,הנָׁ רָׁ בַּ ִביר ֶדעם מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ א ִאיז ַמסְׁ
ט  ן  )ִליקּוֵטי מֹוַהַר"ן ח"א ִסיָמן ס"א(ָפסּוק לֹויט ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ָזאגְׁ ַאז ִווי ִאידְׁ

ָרֵאל ,ֲאִפילּו ִאין חּוץ ָלָאֶרץ ,וואֹויֶנען דּוָׁשה פּון ֶאֶרץ ִישְׁ ךְׁ  ,ָהאט ִדי קְׁ ַווייל דּורְׁ
ט ן וואֹויֶנען ָדארְׁ רָ  ,ֶדעם ָוואס ִאידְׁ ט ַאזֹוי ִווי ֶאֶרץ ִישְׁ ט ֶגעֵהייִליגְׁ ט ִדי לּופְׁ  ֵאל ֶווערְׁ

ט ֶגעַגאנְׁ  ,וֵַּיֵצא יֲַּעֹקב ,ַרִׁש"י ָזאגְׁ ֵטיין פּון ִווי ֶער ִאיז ַארֹויסְׁ ף ׁשְׁ ָוואס ַדארְׁ  ,ֶגעןַפארְׁ
ֵטיין  ט ֶגעֶווען ֶגענּוג ֶעס ָזאל ׁשְׁ ֶגען  ה,נָׁ רָׁ וֵַּיֶלְך חָׁ ֶעס ָוואלְׁ ן, רָ צּו חָ ַאז ֶער ִאיז ֶגעַגאנְׁ

ַקייט פ ָטאט ֵגייט אֹויךְׁ ַאֶוועק ִדי ֵׁשיינְׁ ּון ָנאר ֶווען ַא ַצִדיק ֵגייט ַארֹויס פּון ׁשְׁ
ָטאט   ׁשְׁ

ת ֵלִוי" רֶדער ֵהייִליֶגע ֶווער ֶגעֶווען פַ  "ְקדּושַּ ִביר ִדי ַרִׁש"י ַאז ֶעס ִאיז ׁשְׁ אר ִאיז ַמסְׁ
ֵטייט  ָוואס ׁשְׁ ט רָ צּו חָ  "ֶגעגַּאְנֶגען"ֶער ִאיז  - הנָׁ רָׁ "וֵַּיֶלְך" חָׁ ַרִׁש"י ַפארְׁ ן, ֶעס ָוואלְׁ

ֵטיין  ט ׁשְׁ פְׁ אְפֶגעגַּאְנֶגען"ֶער ִאיז  - הנָׁ רָׁ "וֵַּיֶרד" חָׁ ֶגעַדארְׁ רָׁ ַווייל ִדי  ,ןרָ צּו חָ  "אַּ
ט  ָמָרא ָזאגְׁ ָבִחים נ"ד:(גְׁ ֶדער  )זְׁ ָרֵאל ִאיז ֶהעֶכער פּון ַאֶלע ֶלענְׁ  ַאז ֶאֶרץ ִישְׁ

ט דֶ  -ָנאר ָוואס ֶדען  ת ֵלִוי רער ֵהייִליֶגעָזאגְׁ ֵטייט ַאז  - ְקדּושַּ ָדאס ָוואס ֶעס ׁשְׁ
ִניּות, ַאז ֶעס אִ  רּוחְׁ ט בְׁ ֶדער, ֵמיינְׁ ָרֵאל ִאיז ֶהעֶכער פּון ַאֶלע ֶלענְׁ יז ָחׁשּובעֶער ֶאֶרץ ִישְׁ

ָרֵאל הֵ  ַפאר ֶווען ֶמען ֵגייט ַארֹויס פּון ֶאֶרץ ִישְׁ ֶדער, אּון ֶדערְׁ ט ֶעס פּון ַאֶלע ֶלענְׁ ייסְׁ
ֶגען, ָאֶבער ֶווען ַא ַצִדיק ֵגייט ַארֹויס, ֶווען ַיֲעֹקב ָאִבינּו ֵגייטַאָראפְׁ  ַארֹויס,  ֶגעַגאנְׁ

ט ִמיט מִ  ט ַאז ֶער ֶנעמְׁ ָטאט, ָדאס ֵמיינְׁ ַקייט פּון ׁשְׁ יט ִזיךְׁ ֵגייט אֹויךְׁ ַארֹויס ִדי ֵׁשיינְׁ
טָ  ,ִווי ֶער ֵגייט ֵקייט פּון ׁשְׁ ַקייט אּון ֵהייִליגְׁ  אט ִדי ֵׁשיינְׁ

ַׁשט ִאין ָפסּוק,  ע וֵַּיֶלְך חָׁ וֵַּיֵצא יֲַּעֹקב ִמְבֵאר שָׁ ָדאס ִאיז פְׁ ֲאִפילּו ֶווען ַא  -ה נָׁ רָׁ בַּ
ט אוֹ  ט ָדארְׁ ָרֵאל, ֶער ִאיז ִאין חּוץ ָלָאֶרץ, ֶווערְׁ ט ִאין ֶאֶרץ ִישְׁ יךְׁ ִאיד ִאיז ִניׁשְׁ

ָרֵאל,  דּוַׁשת ֶאֶרץ ִישְׁ ַלאץ ִמיט קְׁ ט ָדאס פְׁ ֹות ִמיט ֶגעֵהייִליגְׁ ךְׁ ִדי ּתֹוָרה אּון ִמצְׁ דּורְׁ
ט   ַמֲעִשים טֹוִבים ָוואס ֶער טּוט ָדארְׁ

 ( ויצא ב )זאת התורה
 
 

*** 
ע וֵַּיֶלְך חָׁ וֵַּיֵצא יֲַּעֹקב ִמְבֵאר שָׁ  ִביר ֶדעם  ה,נָׁ רָׁ בַּ ִליָט"א ִאיז ַמסְׁ מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ

ט  ַאז ֶווען ַא  י מֹוַהַר"ן חעעא ִסיָמן קנ"ה()ִליקּוטֵ ָפסּוק לֹויט ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ָזאגְׁ
ן, ֶער וֵ  טְׁ ׁשְׁ ט ִאיֶנעם ֵאייֶבערְׁ ֵלייבְׁ ק ִמיט ֱאמּוָנה, ֶער גְׁ ַטארְׁ ׁש ִאיז ׁשְׁ טְׁ ט ַאז ֶמענְׁ וייסְׁ

ט ֶער ס ֶווערְׁ ן, ֶדעָמאלְׁ טְׁ ׁשְׁ ט ָנאר פּוֶנעם ֵאייֶבערְׁ ט  ָוואס ֶעס ֶגעֶׁשעהט קּומְׁ ִניׁשְׁ
ן פּון ַקיין ׁש ָראקְׁ ׁשְׁ ֶוועז פּון ַקיין ׁשּום ַזאךְׁ ֶדערְׁ ט ֶנערְׁ ט ִניׁשְׁ , אּון ֶער ֶווערְׁ , ּום ַזאךְׁ

ט ט ַאֶלעס  ַאז ַווייל ֶער ֵווייסְׁ ֶטער,  ֶדער  ָנאר  ִפירְׁ ׁשְׁ ַלייךְׁ ֶווען עֶ   ֵאייֶבערְׁ  ר ָאֶבער גְׁ
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בֹוד  ~  ~ כָׁ
 
 

ֶכל  ל שֵׂ ט: ִמיט ַאִביסְׁ ִליָט"א ָזאגְׁ מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ
ן ִדי ִמָדה פּון  אּון ִיׁשּוב ַהַדַעת, ֶקען ֶמען ִניצְׁ

'ָזאל ִמיט ֶדעם ָכבֹוד אֹויף ַא גּו ֶטע ֶוועג, ַאז מְׁ
ב ַזיין  ַקרֵׂ ן, אּון מְׁ טְׁ ׁשְׁ ייֶבערְׁ ט צּום אֵׂ ן ָנאנְׁ ֶווערְׁ
ן ַאן  ן, אּון ָהאבְׁ טְׁ ׁשְׁ ייֶבערְׁ ן צּום אֵׂ ׁשְׁ טְׁ ָנאְך ֶמענְׁ

ט.לֶ יקְׁ לִ ֱאֶמת'ֶע גְׁ  ן אֹויף ִדי ֶוועלְׁ  עך ֶלעבְׁ

ייִליֶגע ט  רֶדער הֵׂ י מֹוַהַר"ן ח"א ֶרִבי ָזאגְׁ )ִליקּוטֵׂ

ף  ן ר"ב(ִסימָ  ֶכל ַדארְׁ וייִניג שֵׂ "ֶווער ֶעס ָהאט וֵׂ
ן ֶמער ָכבֹוד", מֹוַהָרא"ׁש  ֶמען ִאים ֶגעבְׁ
ׁש  טְׁ ִביר, ַאז ֶווען ַא ֶמענְׁ ִליָט"א ִאיז ָדאס ַמסְׁ ׁשְׁ
ט ֶדעם ָקאּפ  ן, ָהאט ֶער ִניׁשְׁ ָראכְׁ ִאיז צּובְׁ
ן  ט אֹויפְׁ ֶכל ִאיז ִניׁשְׁ ַלאץ, ַזיין שֵׂ ן ּפְׁ אֹויפְׁ

ַלאץ, א צּו, ַאז ּפְׁ ָצה ֶדערְׁ ט ִדי עֵׂ ּון ֶדער ֶרִבי ֶגעבְׁ
ן ָכבֹוד,  ֶמען ָזאל ִאים ֶמען ָזאל ִאים ֶגעבְׁ

ן,  ַחזֵׂק ַזיין, אּון ַאזֹוי ֶוועט ֶער ִזיְך ַבארּוִהיגְׁ מְׁ
ד,  ן ַאז ֶער ִאיז ָיא ֶעֶּפעס ֶווערְׁ ֶער ֶוועט ִפילְׁ
ִליַח ַזיין אֹויף ֶדער  אּון ֶער ֶקען אֹויְך ַמצְׁ

ט,ֶווע יין  לְׁ גֵׂ אּון ֶער ֶוועט ֶקעֶנען ַווייֶטער ָאנְׁ
ן. לֹוירְׁ ן ַפארְׁ ט ֶווערְׁ ן אּון ִניׁשְׁ  ִאין ֶלעבְׁ

ט ַאז  ִליָט"א ָזאגְׁ ִמיט ִדי אּון מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ
ִטיֶגע  ן ַא ִוויכְׁ ז ֶדער ֶרִבי ֶגעֶגעבְׁ ּתֹוָרה ָהאט אּונְׁ
ן דִ  ִניצְׁ ן, ַאז ֶמען ֶקען אֹויסְׁ ל ִאין ֶלעבְׁ ִליסְׁ י ׁשְׁ

יי ַביי ִזיְך ִמָדה פּון ָכבֹוד אֹויף ַא גּוֶטע ֶוועג,  סֵׂ
יי ִמיט ַא ַחֶבר,  יי ַביי ָׁשלֹום ַבִית, סֵׂ יין, סֵׂ ַאלֵׂ
ׁש ָהאט  טְׁ ֶדער, אּון ֶווען ַא ֶמענְׁ יי ִמיט ִקינְׁ סֵׂ

ל ִליסְׁ ן ַא  ,ֶדעם ׁשְׁ ְך ֶדעם ָהאבְׁ ֶקען ֶער דּורְׁ
ן.לֶ יקְׁ לִ גְׁ   עך ֶלעבְׁ
 

יין  ט  -ַביי ִזיְך ַאלֵׂ ׁש ִפילְׁ טְׁ ֶווען ַא ֶמענְׁ
יּוָאׁש פּון ַזיין  ט, מְׁ ַלאּפְׁ ן אּון צּוקְׁ ָראכְׁ צּובְׁ
ט,  ט ֶווערְׁ ִניׁשְׁ ט ַאז ֶער ִאיז ָגארְׁ ן, ֶער ִפילְׁ ֶלעבְׁ
ן,  קְׁ ַטארְׁ ַחזֵׂק ַזיין אּון ׁשְׁ יין מְׁ ָזאל ֶער ִזיְך ַאלֵׂ

ן:  טְׁ ַראכְׁ "ִאיְך ָהאב ִזיֶכער אֹויְך ֶער ָזאל טְׁ
רֹויֶסע כֹוחֹות ִאין ַאַסאְך ַמֲעלֹות , ִאיְך ָהאב גְׁ

ן טּויפְׁ ִמיר, ִאיְך ֶקען ָנאְך אוֹ  רֹויֶסע ַזאכְׁ הן גְׁ
ן ָנאְך ַהָנָאה ׁשְׁ טְׁ ן ֶמענְׁ ן, צּום סֹוף ֶוועלְׁ  ִאין ֶלעבְׁ
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רָׁא"ש  המשך ִשיחֹות מֹוהַּ
 

ן פּון ִמיר" ַחזֵׂק. ָהאבְׁ ס מְׁ יינְׁ  אֹויף ַאַזא ֶוועג ִאיז ֶער ִזיְך ַאלֵׂ

ט ַאז ֲאִפילּו ַביי ַא ַצִדיק ֶקען אֹויְך  ִליָט"א ָזאגְׁ מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ
ט ַאז ֶער טּוט ַאָמאל ַזיין ַאז ֶער ִאיז צ ן, אּון ֶער ִפילְׁ ָראכְׁ ּובְׁ

מּוד אּון  ט ַא ַּתלְׁ ט אֹויף, אּון ֶווען ֶעס קּומְׁ ִניׁשְׁ ָגארְׁ
ט ִזיְך ַפאר ִאים, ַאז ֶדער ֶרִבי ָהאט ִאים ַאַסאְך  קְׁ ַבאַדאנְׁ
ן,  ׁשְׁ טְׁ ט ַאַסאְך ֶמענְׁ פְׁ ן, אּון ֶדער ֶרִבי ֶהעלְׁ ן ִאין ֶלעבְׁ פְׁ ֶגעָהאלְׁ

ְך ֶדעם ֶווע ט דּורְׁ חּוָזק אּון ֶער ַבאקּומְׁ ט ֶדער ַצִדיק מְׁ רְׁ
ֶבעט. ייִליֶגע ַארְׁ יין ִמיט ַזיין הֵׂ צּוגֵׂ  כֹוחֹות ַווייֶטער ָאנְׁ

ט גְׁ ֶרענְׁ י מֹוַהַר"ן ח"א ִסיָמן קכ"ו(  ַאזֹוי ִווי ֶדער ֶרִבי בְׁ פּון )ִליקּוטֵׂ
ייעֶ  ט זֵׂ ן ֶגעלֹויבְׁ ַרָיא ָהאבְׁ ר ֶרִבי'ן זֹוַהר ַהָקדֹוׁש, ַאז ֶווען ִדי ַחבְׁ

יי  עֹון ַבר יֹוַחאי, אֹויף ַא סֹוד ָוואס ֶער ָהאט זֵׂ ֶרִבי ִׁשמְׁ
ט ָנאְך  יי ֶגעָזאגְׁ עֹון ַבר יֹוַחאי זֵׂ ט, ָהאט ֶרִבי ִׁשמְׁ ֶגעָזאגְׁ
ן ִאים  יי ָהאבְׁ י ּתֹורֹות, ַווייל ִמיט ֶדעם ָוואס זֵׂ ִחידּוׁשֵׂ

ט ן ִחיזּוק ַא ,ֶגעלֹויבְׁ יי ִאים ֶגעֶגעבְׁ ן זֵׂ ַגֶלה ָהאבְׁ ז ֶער ָזאל מְׁ
ִליֶכע ּתֹורֹות. ֶדערְׁ  ַזיין ָנאְך וואּונְׁ

ן ַבַעל ׁשֵׂ  ייִליגְׁ ט ַאז ַביים הֵׂ יילְׁ צֵׂ ִליָט"א ֶדערְׁ ם מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ
ָמאל  יינְׁ טֹוב ִאיז אֹויְך ַאָמאל ֶגעֶווען ַאַזא ַמֲעֶשה, ֶער ִאיז אֵׂ

ג ִאי ִלינְׁ לּוצְׁ ט, אּון ּפְׁ ַראכְׁ טְׁ ייֶער ַפארְׁ ן זֵׂ ֶגעקּוֶמען צּו ֶגעִזיצְׁ ז ָאנְׁ
ט ַפאר  קְׁ ִמיד ָהאט ִזיְך ַבאַדאנְׁ ִמיד, אּון ֶדער ַּתלְׁ ִאים ַזיין ַּתלְׁ
ן, אּון ֶער  פְׁ ִאים ַפאר ַאֶלעס ָוואס ֶער ָהאט ִאים ֶגעָהאלְׁ
ַקייט פּון ַזיין ֶרִבי'ן ָוואס ָהאט  רֹויסְׁ ן ִדי גְׁ ֶגעהֹויבְׁ ָהאט ַארֹויסְׁ

ֶצע וֶ  ַחי' ֶגעֶווען ִדי ַגאנְׁ ִמיד ָהאט מְׁ ט, אּון ֶדער ַּתלְׁ ועלְׁ
ַחי' ֶגעֶווען ַזיין  ט'ס ַמָמׁש מְׁ ט ִווי ֶער ָהאט ֶדעָמאלְׁ קְׁ ַבאֶמערְׁ

 ֶרִבי'ן.

ייִליֶגער ַבַעל ׁשֵׂ  ט: אּון ֶדער הֵׂ ם טֹוב ָהאט ִאים ֶגעָזאגְׁ
ן,  ָראכְׁ ט זֵׂייֶער צּובְׁ ן ַאז ִאיְך ִבין ֶגעֶווען ֶיעצְׁ ט ִוויסְׁ סְׁ "ָזאלְׁ

ְך דֶ  טּו אּון דּורְׁ ַחזֵׂק ֶגעֶווען, ָהאסְׁ ט ִמיר מְׁ עם ָוואס דּו ָהאסְׁ
ט צּו  גְׁ ֶרענְׁ ַחי' ֶגעֶווען, אּון ִמיר צּוִריק ֶגעבְׁ ִמיר ַמָמׁש מְׁ

 ת.לּודְׁ גַ מֹוִחין דְׁ 
 

ייֶער  -ַביי ָׁשלֹום ַבִית  ן ַא ַמאן אּון ַווייב ִאיז ָדאס זֵׂ ִוויׁשְׁ צְׁ
ֶצע ָׁשלֹום  ִטיֶגע ַזאְך, ִדי ַגאנְׁ ט ִזיְך אּון ַא ִוויכְׁ דְׁ ַבִית ֶווענְׁ

ִריֶגעַרייֶען ִאין ַא ִאיִדיֶׁשע הֹויז  לֹוֶקת אּון קְׁ ֶדעם, רֹוב ַמחְׁ
ֶׁשעֶּפעט ִדי ָכבֹוד פּוֶנעם ַמאן  ט ֶווען ֶמען ָהאט ֶגעטְׁ קּומְׁ

ט ִווי ַאזֹוי  ָאֶדער ַווייב, אּון ן ֶגעוואּוסְׁ טְׁ ייֶדע ָוואלְׁ ֶווען בֵׂ
ן ִדי ִמָדה פ צּוִניצְׁ ד ַזיין אֹויסְׁ ַכבֵׂ ּון ָכבֹוד אֹויף ַא גּוֶטע ֶוועג, מְׁ

ן זֵׂיי ֶגעַהאט ַא  טְׁ ט, ָוואלְׁ ן ִווי ֶעס ַּפאסְׁ וייטְׁ וֵׂ ייֶנער ֶדעם צְׁ אֵׂ
 גּוֶטע ָׁשלֹום ַבִית.

ף ֶמען ִזיְך  ַלל ַדארְׁ יין כְׁ ט: אֵׂ ִליָט"א ָזאגְׁ מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ
ֶנעֶמען ִאין ָקאּפ ט בַ  : ַאַריינְׁ ט ֶמען"ַפאר ַא גּוט ָווארְׁ  אקּומְׁ

ׁש", ט ַקיין ַּפאטְׁ ף אֵׂ  ִניׁשְׁ טֶמען ַדארְׁ ן ַא גּוט ָווארְׁ ן צִ  ייִביג ָהאבְׁ ט ֶדעם ָקאּפ ינְׁ אֹויפְׁ ן ֶער ָהאט ִניׁשְׁ ָראכְׁ ט צּובְׁ ג, ֶווען ֶדער ַמאן ִאיז ֶיעצְׁ
רֹוי ִאיז ט ֶווען ִדי פְׁ ֶקערְׁ ַחזֵׂק, אּון ַפארְׁ רֹוי ִאים מְׁ ַלאץ, ִאיז ִדי פְׁ ן ּפְׁ ט ִאיז ֶדער ַמאן ִאיר  אֹויפְׁ ט ֶווערְׁ ִניׁשְׁ ט ַאז ִזי ִאיז ָגארְׁ ן ִזי ִפילְׁ ָראכְׁ צּובְׁ

ַחזֵׂק.  מְׁ

ו וֵׂ ן ֶווען ֶדער צְׁ ִריִטיִקירְׁ ן צּו קְׁ ן, צּו ִזיכְׁ וייטְׁ וֵׂ ייֶנער ַביים צְׁ ן אֵׂ ן ֶפעֶלערְׁ ץ צּו ִזיכְׁ ט ַקיין קּונְׁ ט ַא ֶפעֶלער, ֶעס ִאיז ִניׁשְׁ ייֶטער ָהאט ֶגעַמאכְׁ
ט ִליב ֶווען סְׁ ָהא ּודוי ַאזֹוי וִ  ַפאל,  טסְׁ ָהא ּודיר ֶווען דִ ט ירְׁ יקִ יטִ ִר קְׁ  עןמֶ ט ִניׁשְׁ כְׁ ט  יךאוֹ  טּוסְׁ אלְׁ זָ ֶגעַהאט ַא דּורְׁ ִריִטיִקירְׁ ִניׁשְׁ ֶיעֶנעם  ןקְׁ

ט ַא ֶפעֶלער.  ֶווען ֶיעֶנער ָהאט ֶגעַמאכְׁ

נִ  ט ַאז ֶער ִאיז ָגארְׁ ֶטע, ֶער ִפילְׁ ֶטע ִגיסְׁ ֶלעכְׁ ט ִאין ַא ׁשְׁ וייֶטער ִאיז ֶיעצְׁ וֵׂ ט, אֹויב ֶמען ֶזעהט ַאז ֶדער צְׁ ֶקערְׁ ף ֶמען ַפארְׁ ט, ַדארְׁ ט ֶווערְׁ יׁשְׁ
ן:  קְׁ ַטארְׁ ַחזֵׂק ַזיין אּון ׁשְׁ ל ֶוועִאים ָנאר מְׁ ן, ֶדער ֶרעדְׁ פְׁ ֶטער ֶוועט ָנאְך ֶהעלְׁ ׁשְׁ ייֶבערְׁ ייֶען, ֶעס ֶוועט ָנאְך "ֶדער אֵׂ רֵׂ דְׁ ט ִזיְך ָנאְך ִאיֶבערְׁ

ן"  ן, אּון אֹויקּוֶמען גּוֶטע ַצייטְׁ יין ִאין ֶלעבְׁ גֵׂ ייִליְך, אּון ֶמען ֶקען ַווייֶטער ָאנְׁ רֵׂ ט פְׁ ט ֶמען ֶיעֶנעם, ִביז ֶמען ֶווערְׁ ף ַאַזא ֶוועג ַאזֹוי ַבארּוִהיגְׁ

ִליַח ַזיין.  ג המשך בדף                                          ֶקען ֶמען זֵׂייֶער ַמצְׁ

 

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  המשך פַּ
 

 

ן פּוֶנעם ֵאייבֶ  טְׁ ַראכְׁ ט אֹויף צּו טְׁ ט ָנאֶהערְׁ ט ַאז ַאֶלעס ַמאכְׁ ֶגעסְׁ ן, ֶער ַפארְׁ טְׁ ׁשְׁ ר ערְׁ
ט פּון ֶיעֶדע ַזאךְׁ ָו ֶוועז אּון ֶגעֶרעגְׁ ט ֶער ׁשֹוין ֶנערְׁ ֶטער, ֶווערְׁ ׁשְׁ ואס ֶעס ֶדער ֵאייֶבערְׁ

ט ִווי ַאזֹוי ֶער ִוויל   ִאיז ִניׁשְׁ
קּוָבִלים  ט פּון ִדי מְׁ גְׁ ֶרענְׁ ט ֶגעבְׁ ִפיָרה )עיע ַׁשֲעֵרי אֹוָרה, הַ ֶעס ֶווערְׁ ִמיִני, ַהסְׁ ַשַער ַהשְׁ

ִליִׁשית(  ע"ַאז ַהשְׁ ֵגייט ַארֹויף אֹויף ִדי ִזיֶבעֶטע ִמיָדה ָוואס ָדאס ִאיז  "ְבֵאר ֶשבַּ
ְלכּות   ֱאמּונָׁהִדי ֵהייִליֶגע  - מַּ

ַׁשט ִאין ָפסּוק ע , ִמְבֵאר שֶ ֶווען ַא ִאיד ֵגייט ַארֹויס -וֵַּיֵצא יֲַּעֹקב  ,ָדאס ִאיז פְׁ פּון  -בַּ
ט ט ִדי ֶוועלְׁ ֶטער ִפירְׁ ׁשְׁ ט ַאז ֶדער ֵאייֶבערְׁ ֶגעסְׁ וֵַּיֶלְך , ִדי ֵהייִליֶגע ֱאמּוָנה, ֶער ַפארְׁ

ֶוועז פּון ַא ֶיעֶדע -ה נָׁ רָׁ חָׁ  ט אּון ֶנערְׁ ט ֶגעֶרעגְׁ  ַזאךְׁ  ֵגייט ֶער צּו ֲחרֹון ַאף, ֶער ֶווערְׁ
 ( ויצא ג )זאת התורה

*** 

קֹום מָׁ ְבֵני הַּ ח ֵמאַּ יו וִַּיקַּ ֲאשתָׁ ֵטי ,וַּיֶָׁשם ְמרַּ ט ִדי ׁשְׁ ט ַרִׁש"י ֶער ָהאט ֶגעֵלייגְׁ יֶנער ָזאגְׁ
ֶטע ֶלעכְׁ ג ַארּום ַזיין ָקאפ, ַווייל ֶער ָהאט מֹוָרא ֶגעַהאט פּון ׁשְׁ ַחיֹות,  ַאזֹוי ִווי ַא ִרינְׁ

ֵטייֶנער ָנאר ַארּו ט ִדי ׁשְׁ ָוואס ָהאט ֶער ֶגעֵלייגְׁ ֵטיין ַפארְׁ ׁשְׁ ף ֶמען ַפארְׁ ם ַזיין ָקאפ? ַדארְׁ
ֶדעֶרע ֲחָלִקים פּון ַזיין גּוף?ִדי ַחיֹות ֶקעֶנען דָ  ן אֹויף ַאנְׁ  אךְׁ ִאים ַבייסְׁ

ט  ִליָט"א, לֹויט ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ָזאגְׁ ט מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ )ִליקּוֵטי מֹוַהַר"ן ח"א ִסיָמן ָזאגְׁ

ׁשָ רל"ג(  ֶטע ַמחְׁ ֶלעכְׁ ט ַאַריין ׁשְׁ ׁשעס ָקאפ, אּון ֶדער ַאז ֶווען ֶעס קּומְׁ טְׁ בֹות ִאין ַא ֶמענְׁ
ֶקען, ֶטע ֶגעַדאנְׁ ֶלעכְׁ ט ַאֶוועק ִדי ׁשְׁ טּופְׁ ַגֵבר אּון ֶער ׁשְׁ ׁש ִאיז ִזיךְׁ ִמתְׁ טְׁ ט  ֶמענְׁ ַראכְׁ ֶער טְׁ

ן פּון ֶדעם, ָדאס ֶגעִניגְׁ רֹויס ַפארְׁ ֶטער גְׁ ׁשְׁ ן, ָהאט ֶדער ֵאייֶבערְׁ ִאיז ַאזֹוי  ָנאר גּוֶטע ַזאכְׁ
ןִווי ֶמען זֶ  ט ַפאר ֵזיי ַחיֹות ַאז ֵזיי ָזאלְׁ  ,עהט ַאַסאךְׁ ָמאל ַביי ֶקעִניגְׁ גְׁ ֶרענְׁ ן ִזיךְׁ ַאז ֶמען בְׁ

ן פּון ֶדעם, ֶגעִניגְׁ רֹויס ַפארְׁ ן גְׁ ן ָהאבְׁ ן, אּון ִדי ֶקעִניגְׁ ֵווייטְׁ ן צְׁ ן ֵאייֶנער ִמיטְׁ ִריגְׁ ִדי  קְׁ
טְׁ  ָׁשבֹות פּון ַא ֶמענְׁ ֶבע ִאיז אֹויךְׁ ַביי ִדי ַמחְׁ ָׁשבֹות  ,ׁשֶזעלְׁ ֶזעֶנען ָטהֹורעֶע ִדי גּוֶטע ַמחְׁ

ן זִ  ,ַחיֹות ָלאגְׁ ָׁשבֹות ֶזעֶנען ִדי ָטֵמאעֶנע ַחיֹות, אּון ֵזיי ׁשְׁ ֶטע ַמחְׁ ֶלעכְׁ יךְׁ ַארּום אּון ִדי ׁשְׁ
ׁשעס ָקאפ, אּון  טְׁ אְרְקטֶווען ֶדער ֶמעְנְטש ִאין ֶדעם ֶמענְׁ בֹות  ְשטַּ ְחשָׁ ִדי גּוֶטע מַּ

אְרֶגענ אֹויף ִדי אט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִכְביָׁכֹול ְגרֹויס פַּ ּוֶגען פּון ְשֶלעְכֶטע, הָׁ
 ֶדעם.

ט  גְׁ ֶרענְׁ ן )ִליקּוֵטי מֹוַהַר"ן ח"א ִסיָמן י"ח( ֶדער ֶרִבי בְׁ ִציָרה, ַאז אֹוִתיֹות ֶווערְׁ פּון ֵסֶפר יְׁ
ֵטייֶנער  ן ׁשְׁ ֶגערּופְׁ  ָאנְׁ

רַ  ז ֶדער ָפסּוק מְׁ ט אּונְׁ ֵטייֶנער ִדי אוֹ ָדאס קּומְׁ ִתיֹות ֵמז ַזיין, ַיֲעֹקב ָהאט ֶגענּוֶמען ִדי ׁשְׁ
ן, אּון עֶ  טְׁ ׁשְׁ ט צּום ֵאייֶבערְׁ ִפָלה, ֶער ָהאט ֶגעֶרעדְׁ ר ָהאט פּון ּתֹוָרה, ִדי אֹוִתיֹות פּון ּתְׁ
ֶטע ַחיֹות, ֶלעכְׁ ן פּון ִדי ׁשְׁ ט ַארּום ַזיין ָקאפ, ַאז ֶעס ָזאל ִאים ִׁשיצְׁ ן ִדי פּו ֶעס ֶגעֵלייגְׁ

ָׁשבֹות ֶטע ַמחְׁ ֶלעכְׁ   ׁשְׁ
ט ֹות, ֶער ֶלעְרְנט ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹורָׁה, ֶער ֶנעְמ ֶווען אַּ ֶמעְנְטש ֶנעְמט ִדי אֹוִתי

אְלט אְרן ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶדעמָׁ אְרץ פַּ אס הַּ ה, ֶער ֶרעְדט ִזיְך אֹויס דָׁ 'ס ְּתִפלָׁ
בֹות, ִדי ְשֶלעְכֶטע חַּ  ְחשָׁ אֶטעֶוועט פּון ִדי ְשֶלעְכֶטע מַּ  יֹות.ֶוועְרט ֶער ֶגערַּ

 ( ויצא ד )זאת התורה
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רָׁא"ש  המשך ִשיחֹות מֹוהַּ
 

ִרים  ן ֲחבֵׂ ִוויׁשְׁ ן ַפאר ַא חַ  -צְׁ ָטאט ָזאגְׁ ׁשְׁ ן ֶדעם ַחֶבר, ַאנְׁ ייבְׁ הֵׂ ַחזֵׂק ַזיין אּון אֹויפְׁ ָצה, ָנאר מְׁ ִליֶכע עֵׂ ֶדערְׁ ֶבר מּוָסר, ִאיז ָדאס אֹויְך ַא וואּונְׁ
ִניׁשְׁ  ט, ֶער ִאיז ָגארְׁ ן ַאז ֶער טֹויג ִניׁשְׁ ַווייזְׁ ט, ִאים אֹויפְׁ ף ֶמען ִאים עֶ ט ֶווערְׁ ן ַאז ֶער ָהאט אֹויְך ַאַסאְך ׁשְׁ ערְׁ דֶ נְׁ ַדארְׁ ן, ִאים ַווייזְׁ ייבְׁ הֵׂ ט אֹויפְׁ

רֹויֶסע כֹוחֹות אוֹ  ט, אֹויף ַאַזא ֶוועג בֹויֶעט ֶמען אֹויף ַזיין זֶ טּוצּויפְׁ ַמֲעלֹות, ַאז ֶער ָהאט גְׁ  אּון ֶער ייט,קֵׂ ערְׁ יכֶ זִ סְׁ בְׁ עלְׁ הן אֹויף ֶדער ֶוועלְׁ
ן. ן צּום גּוטְׁ ִניצְׁ רֹויֶסע כֹוחֹות ִאין ִזיְך, אּון ֶער ִוויל ֶעס אֹויסְׁ  ֶזעהט ַטאֶקע ַאז ֶער ָהאט גְׁ

טְׁ  ן ָרָׁשע, ַווייל ֶגעֶווענְׁ טְׁ ֶרעסְׁ ִניַע ַזיין ֲאִפילּו ֶדעם גְׁ ט: "ִמיט ֶדעם ֶוועג ֶקען ֶמען ַמכְׁ ִליָט"א ָזאגְׁ ט ִליך ַא ָרָׁשעמֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ  ִוויל ִניׁשְׁ
ט ן ָוואס ֶמען ֶרעדְׁ ֶהערְׁ ט ִאים אַ  אֹויסְׁ ן ַזיין  צּו ִאים, ָאֶבער ֶווען ֶמען ָזאגְׁ ָראכְׁ ט צּובְׁ יין, ֶווערְׁ ט צּו ִאים ׁשֵׂ ט, ֶמען ֶרעדְׁ גּוט ָווארְׁ

ט ִאים. ט ָוואס ֶמען ָזאגְׁ גְׁ ס, אּון ֶער ָפאלְׁ טְׁ ֶלעכְׁ  ׁשְׁ

ס ָהאט ֶגעטּוהן ִמיט ַא יינְׁ ָטאט טְׁ  ַאזֹוי ִווי ֶדער ֶרִבי ַאלֵׂ י הר"ן ִסיָמן י"ט( י' רְׁ בֶ ָמסּור ִאין ׁשְׁ חֵׂ ן ִאין פְׁ דְׁ ָוואס ָהאט זֵׂייֶער ֶגע'רוֹ )ִׁשבְׁ 'ט ִדי ִאידְׁ
ב ֶגעֶווען, ֶער ָהאט ִזיְך רְׁ בֶ טְׁ  ַקרֵׂ ייֶער מְׁ ל ָהאט ִאים ֶדער ֶרִבי זֵׂ ָראֵׂ ט ִווי ֶער י', אּון ֶווען ֶדער ֶרִבי ִאיז ֶגעֶווען ִאין ֶאֶרץ ִישְׁ ט ֶגעַמאכְׁ ַהאלְׁ

ִליֶכע ִאיד ִווי דּוִאים ַפאר ַא ט ַפאר ַאַזא ֶערְׁ ט ַאז ֶעס ַּפאסְׁ ן ָמסּור: "ִאיְך ַהאלְׁ ט ַפארְׁ ִליֶכע ִאיד, ֶדער ֶרִבי ָהאט ֶגעָזאגְׁ , ַאז דּו ן ֶערְׁ
ן, אּון אֹויף ַא ִהיִלים ַפאר ִאידְׁ ן ּתְׁ ט ָזאגְׁ סְׁ ן, דּו ָזאלְׁ ל ַזיין ַפאר ַאֶלע ִאידְׁ ַּפלֵׂ ט ִמתְׁ סְׁ ִניַע ָזאלְׁ ן ַמכְׁ צְׁ ַגאנְׁ ַזא ֶוועג ָהאט ִאים ֶדער ֶרִבי ִאינְׁ

 ֶגעֶווען".

ן אּון גְׁ  ייבְׁ יין אֹויף ַאַזא ֶוועג, ִאים צּו הֵׂ ף ֶמען אֹויְך גֵׂ ט ַאז ֲאִפילּו ִמיט ַא גֹוי ַדארְׁ ִליָט"א ָזאגְׁ ט ֶמען מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ ֶרעכְׁ ן, אּון ַאזֹוי צּובְׁ רֹויסְׁ
ט'ס, ַאז אֲ  ֶלעכְׁ ט טּוהן.ַזיין ׁשְׁ ט'ס טּוהן, ֶוועט ֶער ֶעס ִניׁשְׁ ֶלעכְׁ ט ֶעֶּפעס ׁשְׁ  ִפילּו ֶער ָהאט ֶגעָוואלְׁ

ן, ֶווען ֶמען ָהאט ֶגעבֹויֶעט ִדי מִ  טְׁ ֶגעַהאלְׁ ס ִמיטְׁ יינְׁ ָמאל ַאלֵׂ יינְׁ ט ַאז ֶער ָהאט ֶעס אֵׂ יילְׁ צֵׂ ִליָט"א ֶדערְׁ יָכל מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ ָין הֵׂ ֶוה ִאיֶנעם "ִבנְׁ קְׁ
ן ִדי גְׁ ַהקֹוֶדׁש", ֶוו ָראבְׁ ֶווער  יבִר ען ֶמען ָהאט ֶגעגְׁ יין ָוואס ִאיז ֶגעֶווען זֵׂייֶער ׁשְׁ טֵׂ רֹויֶסע ׁשְׁ ט ַא גְׁ ן בֹור, ִאיז ֶגעֶווען ָדארְׁ ַפארְׁ

צּוֶנעֶמען.  ַארֹויסְׁ

ֶבעֶטער  ֶדער ַבַעל ַהַבִית )ָוואס ָהאט ֶגעַהאט ַאַסאְך ַארְׁ
ן גֹוִים( ִאיז ֶגעֶווען ַא פֹויֶלער, ֶער ָהא טְׁ ט ֶגעַהאלְׁ ט ִזיְך ִניׁשְׁ

ָצה, ֶער ָהאט  ן ַאן עֵׂ ֶגעַפאלְׁ ן, ִאיז ִאים ַאיינְׁ ָלאגְׁ ַביים ּפְׁ
יין,  טֵׂ 'ן ׁשְׁ ן אֹויפְׁ ן ַהאקְׁ ֶגעהֹויבְׁ ֶגענּוֶמען ַא ַהאֶמער אּון ָאנְׁ
ֶנעֶמען ֶדעם  ט ַאזֹוי ִווי ֶער ִוויל ַארֹויסְׁ ֶער ָהאט ִזיְך ֶגעַמאכְׁ

יין, אּון ֶער ָהאט ָאנְׁ  טֵׂ ַרייֶען: "ִאיְך ָהאב ׁשְׁ ן צּו ׁשְׁ ֶגעהֹויבְׁ
ֶנעֶמען, ָאֶבער  ט ַאז ִאיְך ֶוועל ֶעס ֶקעֶנען ַארֹויסְׁ יינְׁ ֶגעמֵׂ
ׁש, ַא ִגבֹור  טְׁ ֶקע ֶמענְׁ ַטארְׁ ט ֶזעה ִאיְך ַאז ָנאר ָגאר ַא ׁשְׁ ֶיעצְׁ
ט:  ֶרעגְׁ יין", אּון ֶער ָהאט ֶגעפְׁ טֵׂ ן ֶדעם ׁשְׁ ָעצּום, ֶקען ִרירְׁ

ט ַא ַראכְׁ יין גֹוי ָהאט ִזיְך "ֶווער טְׁ ן?" אֵׂ ז ֶער ֶקען ֶעס ַמאכְׁ
ט ַא  ן ִווי ַאזֹוי ֶמען ִרירְׁ ק ַווייזְׁ ן: "ִאיְך ֶוועל ֶענְׁ ֶגערּופְׁ ָאנְׁ

יין!" ֶער ָהאט ִזיְך צַ  טֵׂ ען ַאֶלע ַזייֶנע כֹוחֹות אּון מֶ נּוֶגעאמְׁ ׁשְׁ
ֶגענּוֶמען בֶ רְׁ עַאגֶ יינְׁ רַ ֶער ָהאט ַא עט ִביז ֶער ָהאט ַארֹויסְׁ
יין. טֵׂ  ֶדעם ׁשְׁ

ק, ָנאר ַטארְׁ ַוואֶכער, ָנאר ִאיְך ִבין ׁשְׁ ט ַא ׁשְׁ ֶגעטּוהן ַפאר ַזיין ַבַעל ַהַבִית: "דּו ִביזְׁ ט  ֶדער גֹוי ָהאט ִזיְך אֹויפְׁ ִאיְך ָהאב ֶעס ֶגעֶקענְׁ
ן: "ִאיְך ֶזעה ַטאֶקע רֹויסְׁ ן צּו גְׁ ֶגעהֹויבְׁ ֶנעֶמען!" אּון ֶדער ַבַעל ַהַבִית ָהאט ִאים ָאנְׁ ק" ֶער ָהאט ִאים ַאזֹוי  ַארֹויסְׁ ַטארְׁ ט זֵׂייֶער ׁשְׁ ַאז דּו ִביזְׁ

רֹויֶסע גֲ  ט ִביז ֶער ִאיז ַאַריין ִאין גְׁ רֹויסְׁ ן ָוואס ִאיְך ֶקען!" ֶער ָהאט ֶגענּוֶמען וָ ַאֶגעגְׁ ט ֶוועל ִאיְך ִדיר ַווייזְׁ ט: "ֶיעצְׁ וה, אּון ֶער ָהאט ֶגעָזאגְׁ
ֶגעהֹויאוְׁ ֶדעם ׁשָ  רּוב, ול, אּון ֶער ָהאט ָאנְׁ ן גְׁ צְׁ ן ֶדעם ַגאנְׁ ָראבְׁ ֶגעגְׁ יין אֹויפְׁ ן ֹכַח, ִביז ֶער ָהאט ַאלֵׂ צְׁ ן ַגאנְׁ ן ִמיטְׁ ָראבְׁ ן גְׁ ֶעס ָהאט ִזיְך ַטאֶקע בְׁ

ס, ַאֶלעס ַווייל ֶמען ָהאט אִ  ט ַזיינְׁ ֶגעִפירְׁ וייס פּון ִאים ִווי ַא ַטייְך, ָאֶבער ֶער ָהאט אֹויסְׁ וֵׂ ן ִדי ׁשְׁ ל ט מִ יפְׁ עקוֹ גֶ ערְׁ טֶ ינְׁ ֶגעָגאסְׁ יט ַאִביסְׁ
 ָכבֹוד.

ט  יילְׁ צֵׂ ִליָט"א ֶדערְׁ ן ַבַעל ׁשֵׂ ָנאְך ָהאט מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ ייִליגְׁ ָמאל ֶעֶרב ֶּפַסח ֶווען ֶער ִאיז ַאז ַביים הֵׂ יינְׁ ם טֹוב ִאיז ֶגעֶווען ַאַזא ַמֲעֶשה, אֵׂ
ג ָהאט ֶדע ִלינְׁ לּוצְׁ ן ַמצֹות, ּפְׁ ִמיִדים ַבאקְׁ ֶגען ִמיט ַזייֶנע ַּתלְׁ ן צּום ַגַלח ר ַבַעל ׁשֵׂ ֶגעַגאנְׁ ט ִדי ַמצֹות, אּון ֶער ִאיז ֶגעָלאפְׁ ֶגעָלאזְׁ ם טֹוב ָאּפְׁ

ִמידִ  ן ִדי ַּתלְׁ ן ָהאבְׁ ִוויׁשְׁ צְׁ ט, ִאינְׁ ַעט ִביז ַבייַנאכְׁ ג, ִכמְׁ ט ִמיט ִאים זֵׂייֶער ַלאנְׁ ָטאט, ֶער ָהאט ֶגעֶרעדְׁ ט פּון ׁשְׁ ִדיגְׁ ן ִדי ַמצֹות, ים ֶגעֶענְׁ ַבאקְׁ
ט הַ גֶ  ִמיִדים.. צּום סֹוף ִאיז ֶדער ַבַעל ׁשֵׂ ל, א.א.וולֵׂ עָזאגְׁ ט ִדי ַמצֹות ַפאר ַאֶלע ַּתלְׁ יילְׁ ֶגעטֵׂ  ם טֹוב צּוִריק ֶגעקּוֶמען, אּון ֶער ָהאט אֹויסְׁ

ט ִמיט ֶדעם גַ  ג ֶגעֶרעדְׁ ָוואס ָהאט ֶדער ֶרִבי ַאזֹוי ַלאנְׁ ט, ַפארְׁ ֶדערְׁ ן ִזיְך זֵׂייֶער ֶגעוואּונְׁ ִמיִדים ָהאבְׁ ַפאר ַאַזא  צּוערְׁ דֶ אכְׁ ַלח? אּון נָ ִדי ַּתלְׁ
ייִליֶגע נַ  יי ֶדער ַבַעל ׁשֵׂ הֵׂ ט, ָהאט זֵׂ לּוט באכְׁ ן ַא בְׁ ט ַמאכְׁ ט ֶגעָוואלְׁ ט, ַאז ֶדער ַגַלח ָהאט ִדי ַנאכְׁ יילְׁ צֵׂ ן ִאין ּולבּום טֹוב ֶדערְׁ ל אֹויף ִדי ִאידְׁ

ט ִמיט אִ  ְך ֶדעם ָוואס ִאיְך ָהאב ֶגעֶרעדְׁ ָטאט, אּון דּורְׁ ד ֶגעֶוועןׁשְׁ ַכבֵׂ ט, ִאיְך ָהאב ִאים מְׁ רֹויסְׁ ט אּון ֶגעגְׁ  ים, ִאיְך ָהאב ִאים זֵׂייֶער ֶגעלֹויבְׁ
י ן זֵׂ ְך ֶדעם ִאיז ֶער ֶגעָווארְׁ ָכבֹוד יֹום טֹוב, דּורְׁ ט לְׁ ויין( ָוואס ִאיְך ָהאב ֶגעַמאכְׁ ִריֶׁשע ֶמעד )ַא ִמין וֵׂ רֹויס ַביי ִזיְך, אּון ֶער ִמיט ִדי פְׁ יֶער גְׁ

ט טּוהן.הָ  ן ָוואס ֶער ָהאט ֶגעָוואלְׁ ֶטע ַזאכְׁ ֶלעכְׁ ן פּון ַאֶלע ׁשְׁ ֶגעסְׁ   אט ַפארְׁ
ד ֶקען ִניׁשְׁ  ֶדער, ַא ִקינְׁ ֶבע ִאיז ַביי ִחינּוְך פּון ִקינְׁ ט, ַאז ִדי ֶזעלְׁ ֶגעִפירְׁ ִליָט"א ָהאט אֹויסְׁ ן ֶגעֶהעִריג, ָנאר אּון מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ סְׁ ַוואקְׁ ט אֹויפְׁ

יי ן אּון לֹויבְׁ אֹויב ֶמען הֵׂ רֹויסְׁ ִדיג גְׁ ֶטענְׁ ן שְׁ פְׁ ד ַדארְׁ ִכים פּוֶנעם ִקינְׁ ַחנְׁ ן אּון מְׁ ֶטערְׁ ט ִאים, ִדי ֶעלְׁ רֹויסְׁ ט ִאים אּון ֶמען גְׁ ֶבעט פּון בְׁ ן ִדי ַארְׁ
ֶדער, ט ִזיְך ָאן צּו טּוהן ֶעֶּפעס, ֲאִפילּו ֶווען ֶער ָהאט ֶעס  ִדי ִקינְׁ גְׁ ֶרענְׁ טְׁ ד ׁשְׁ ןאּון ֶווען ֶדער ִקינְׁ צְׁ ַגאנְׁ ט ִאינְׁ ט ֶגעֶקענְׁ ן ִווי ֶעס ִניׁשְׁ ִפירְׁ  אֹויסְׁ
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א"ש רָׁ  המשך ִשיחֹות מֹוהַּ
ף ֶמען ֶעס אֹויְך ַא ף צּו ַזיין, ַדארְׁ ן, ַדארְׁ לֹויבְׁ ן אּון אֹויסְׁ קּוקְׁ רֹויפְׁ

ן זֵׂיי ַבאקּוֶמען זֶ  ן קֵׂ ערְׁ יכֶ זִ סְׁ עלבְׁ אּון ַאזֹוי ֶוועלְׁ יי ֶוועלְׁ ייט, אּון זֵׂ
ף. 'ס ִהילְׁ נְׁ טְׁ ׁשְׁ ייֶבערְׁ ן אֵׂ ֶדער ִמיטְׁ ֶטע ִקינְׁ ן ֶגעזּונְׁ סְׁ ַוואקְׁ  אֹויפְׁ

ט ַקיין גֶ  ן ִניׁשְׁ ִכים ָהאבְׁ ַחנְׁ ן אּון מְׁ ֶטערְׁ ד צּו ָאֶבער ֶווען ִדי ֶעלְׁ עדּולְׁ
יי,  ט זֵׂ ֶׁשעמְׁ ֶדער, ֶמען ַפארְׁ ט ַאָראּפ ִדי ִקינְׁ ֶדער, ֶמען קּוקְׁ ִדי ִקינְׁ
ייֶעֶרע ַמֲעלֹות, ָדאס  ט זֵׂ ט ִניׁשְׁ רֹויסְׁ יי, ֶמען גְׁ ט זֵׂ ִניֶדערְׁ ֶמען ֶדערְׁ
ֶצע  ייֶער ַגאנְׁ ן זֵׂ ִלירְׁ יי ַפארְׁ ֶדער, זֵׂ ק ִדי ִקינְׁ ַטארְׁ ייֶער ׁשְׁ ט זֵׂ ֶרעכְׁ צּובְׁ

ֶׁשק, אּון פּו ן אֹויף ּפְׁ חֵׂ סְׁ ֶדער.יׁשֶ אטִ עמַ לֶ אבְׁ רָ ן ֶדעם ַוואקְׁ  ע ִקינְׁ

ט  ַׁשט ָוואס ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ ט ַאז ָדאס ִאיז ּפְׁ ִליָט"א ָזאגְׁ מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ
ֶפר ַהִמּדֹות ָבִנים ק"ז(  ָסן יהֶ בִ ַאׁשֶ "ַהָבִנים ׁשֹוִטים כְׁ )סֵׂ ֶדער  -ן ַכעְׁ ִדי ִקינְׁ

ט ִזיְך"ֶזעֶנען ׁשֹוִטים ֶווען ֶדער טַ  ַווייל ֶווען ֶדער ַטאֶטע  אֶטע ֶרעגְׁ
יי  ֶדער, זֵׂ ד צּו ִדי ִקינְׁ ט ֶגעדּולְׁ ט ִזיְך, ֶער ָהאט ִניׁשְׁ ֶרעגְׁ
ן ִדי  ן, ֶגעבְׁ רֹויסְׁ ן אּון גְׁ יין, זֵׂיי צּו לֹויבְׁ טֵׂ ׁשְׁ ן אּון ַפארְׁ צּוֶהערְׁ אֹויסְׁ

ַקייט, ַא ַזאמְׁ קְׁ ֶמערְׁ ִטיֶגע אֹויפְׁ ט ֶער יּפְׁ טִ אט ֶדעם ׁשְׁ טָ ׁשְׁ טְׁ נְׁ ִריכְׁ
ט ַקיין ַצייט  יי ַאז ֶער ִניׁשְׁ ט זֵׂ ֶדער פּון ִזיְך, ֶער ָזאגְׁ ַאֶוועק ִדי ִקינְׁ
ט  ֶדער ִניׁשְׁ ייֶעֶרע ַמֲעִשיֹות, ַאזֹוי ֶקעֶנען ִדי ִקינְׁ ן זֵׂ צּוֶהערְׁ אֹויסְׁ

ן ַנַער'ִיׁש אּון צּו ַלייבְׁ יי בְׁ ַמאל, אּון זֵׂ ן ָנארְׁ סְׁ ַוואקְׁ  ן.יבְׁ לִ עבְׁ גֶ יקְׁ ִר אֹויפְׁ
 

ָמאל ֶווער ִאי יינְׁ ֶרעֶסער פּון ֶרִבי'ן ָוואס ֶער ָהאט אֵׂ ז ָנאְך גְׁ
ֶטער שָֹ  ִריוו צּו ַזיין ָטאכְׁ ן ַא בְׁ ִריבְׁ ָרה, אּון ֶער ָהאט ִאיר ֶגעׁשְׁ

רֹויֶסע טִ  ן ַאַסאְך גְׁ ִריבְׁ ט לְׁ יטְׁ ֶגעׁשְׁ רֹויסְׁ ייֶער ֶגעגְׁ ן, ֶער ָהאט ִאיר זֵׂ
ט יינְׁ ט, אּון ֶווען ִזי ָהאט ֶגעלֵׂ ייֶער  אּון ֶגעלֹויבְׁ ִריוו ָהאט ִזי זֵׂ ִדי בְׁ

ט פּון ַמיין  ט: "ִאיְך ָהאב ֶגעֶהערְׁ ט, אּון ִזי ָהאט ֶגעָזאגְׁ ויינְׁ ֶגעוֵׂ
ן ַאז  נּות הַ ַטאטְׁ ׁש ִאיז ִאין ַא ַקטְׁ טְׁ ין, ֶער ִאיז חִ מוֹ ֶווען ַא ֶמענְׁ

ן, רֹויסְׁ ד ַזיין אּון גְׁ ַכבֵׂ ף ֶמען ִאים מְׁ ן, ַדארְׁ ָראכְׁ ט אּון צּובְׁ ַלאּפְׁ  צּוקְׁ
ט ָדאס מְׁ  יינְׁ ק, מֵׂ ַטארְׁ ט ִמיר ַאזֹוי ׁשְׁ יָלא אֹויב ַמיין ַטאֶטע לֹויבְׁ מֵׂ

נּות הַ  ט ִאין ַא ַקטְׁ ויין חִ מוֹ ַאז ִאיְך ִבין ֶיעצְׁ ין, אּון אֹויף ֶדעם וֵׂ
 ִאיְך...

ָצה, ֶווען ֶער  ט ִדי עֵׂ ֶזעהט ֶמען ִווי ֶדער ֶרִבי ָהאט אֹויְך ֶגענּוצְׁ
ן, ָהאט ֶער ִאיר ָהאט ֶגעֶזעהן ַאז ַזיין ָטאכְׁ  ָראכְׁ ֶטער ִאיז צּובְׁ

ַחזֵׂק ֶגעֶווען, ַאז ִזי ֶגעִׁש  ט אּון מְׁ ֶגעלֹויבְׁ ִריוו אּון ִאיר אֹויסְׁ ט ַא בְׁ יקְׁ
ִליַח ַזיין, ַאז ִזי ָזאל  ן ַאז ִזי ָיא ָחׁשּוב, אּון ִזי ֶקען ָיא ַמצְׁ ָזאל ִוויסְׁ

ן. ָראכְׁ ט ַאזֹוי צּובְׁ  ִניׁשְׁ

ׁש, אּון אֹויף ַאַזא ֶוועג קֶ  טְׁ ן ֶמענְׁ ַחזֵׂק ַזיין ֶיעדְׁ ֶמען ען ֶמען מְׁ
רֹונֹות, ִדי גּוֶטע ֲחָלִקים  ט ַארֹויס ַזייֶנע ַמֲעלֹות, ַזייֶנע ִכׁשְׁ גְׁ ֶרענְׁ בְׁ
ט ֶווען ֶער ֶזעהט  קְׁ ַטארְׁ ט ֶיעֶנער ֶגעׁשְׁ פּון ֶיעֶנעם, אּון ַאזֹוי ֶווערְׁ

ס ִאין ִזיְך, אּון ָדאס  ט ִאים ֶדעם ַאז ֶער ָהאט אֹויְך ַאַסאְך גּוטְׁ ִגיבְׁ
ט  ָמאל ִניׁשְׁ יינְׁ ן אּון קֵׂ יין ִאין ֶלעבְׁ צּוגֵׂ טּוּפ, ִדי ִחיזּוק ַווייֶטער ָאנְׁ ׁשְׁ

ן. ֶגעבְׁ  אֹויפְׁ
 (בודכערך  ב)שיחות מוהרא"ש ח"

 

 breslevcenter@gmail.com זיך צו פארבינדן מיט די מערכת, צו באקומען דעם גליון יעדע וואך אויף אימעיל, שיקט אייער אימעיל אדרעס צו:

 

 ~ נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק' ~
 

 נאך א חתן אין רעזולטאט פון מסכת תענית
 
 

פארגאנגענעם זומער, קיץ תשע"א לפ"ק, פאר חמשה עשר באב האט 
ומען אי"ה אויף געשריבן א בריוו פאר די בחורים, אז ער גייט קמוהרא"ש 

 באב אין קעמפ, און ברענגן שידוכים פאר די בחורים.חמשה עשר 
  

, געפרעגטש "מוהראהאט  אינמיטן די דרשה ,סעודה חמשה עשר באב דייי ב
אלע  אבןהאויב זיי ווילן חתנים ווערן, און ווי פארשטייט זיך  ,בחורים ידפון 

עדער בחור יז וגעזאגט אגעענפערט יא! האט מוהרא"ש דעמאלטס צבחורים 
פון , ענדיגן יעדן טאג מסכת תעניתוועט  סווא פון זיבעצין יאר און העכער,

וועט ער ווערן א חתן דעם קומענדיגע יאהר, און  ,ביז ראש השנה עמאלט'סד
 ברעכן טעלער גלייך נאך ראש השנה.מען וועט אנהויבן 

 

אלע בחורים האבן זיך און  ,די בחורים האבן דאס אנגענומען זייער ערנסט
 און געענדיגט יעדן טאג גאנץ מסכת תענית. ,צוגעשטעלט

 

זונטאג פרשת שופטים, ווען די בחורים זענען  ,דרייצנטן טאגדעם 
דער טייך וואס האבן זיי צו זייער שרעק געזעהן ווי , אינדערפרי אויפגעשטאנען

עס האט זיך פליסט נעבן דעם קעמפ האט זיך געהויבן איבער די ברעגעס, 
און פארפלייצט דעם  "האריקעין איירין",אראפגעלאזט א גאס רעגן, די 

צוליב די סכנה,  די אויטעריטעטן האבן נישט געלאזט בלייבן אין קעמפמפ, קע
אלע בחורים און משפחות זענען ארויסגעפירט געווארן דורך די פייער 

 דעפארטמענט צו א פארזיכערט ארט.
 

דעם גרויסן בהלה,  עס האט זיך אבער נישט געגלייבט די אויגן צו זעהן ווי אין
אנטלויפענדיג פון די סכנה, האבן די בחורים מיטגעשלעפט צוויי זאכן, דעם 

 תפלין בייטל מיט א גמרא מסכת תענית.
 

אויפן פייער טראק, אין פייער סטעישאן, אין טאון האל, זיך שלעפענדיג אין די 
טיפע פארפלייצטע גאסן, האבן די בחורים געלערנט מסכת תענית מיטן 

 עסטן מסירת נפש.גר
 

די וואסער איז שוין אראפגעגאנגען, מען האט שוין געקענט פארנאכט'ס ווען 
צוריק גיין אין קעמפ, אבער די לעקטער איז נאך געווען פארלאשן, אלע 
בחורים האבן זיך אריינגעזעצט אין בית המדרש, און מיט ליכט אין די הענט, 

 די שפעטע נאכט שעה'ן.האט מען געענדיגט די גאנצע מסכת ביז אין 
 

אין ן די מסכת אז מען האט געקענט ענדיגדורכגיין דעם שווערסטן נסיון, אכן נ
ביז  ,איז עס שוין ווייטער געגאנגען אזא שווערע טאג פונעם שווערן האריקעין,

 .ראש השנה האבן די בחורים געענדיגט יעדן טאג מסכת תענית
 

 געווען דיטאג נאך ראש השנה איז  א י ישועות האבן אנגעהויבן צו קומען,דאון 
הב'  טעלער ברעכן, און יעצט ב"ה האלט מען שוין ביי די פערטע חתן  ערשטע

ה "י פון די חשובע תלמידי הישיבה, א זוהן פון מו"נ לוי יצחק פרענקלהחתן 
כער איז א חתן י פון די חשובע תומכי מוסדותינו הק' וועל"מעכיל פרענקל נ

י בעיר בארא "י אב"אברהם מארקאוויטש נה "ג בת מו"געווארן למזל טוב עב
 פארק.

 

איז א שמחה פאר די גאנצע ישיבה פאר אלע בחורים זעענדיג ווי די דאס 
נים עלן אלע בחורים חתישועות קומען צו גיין, און מיטן אייבערשטנ'ס הילף וו

 .יינע ערליכע אידישע שטובערווערן בקרוב, און אויפשטעלן ש
 

 !מגינא ומצליתורה 

 קול אמונה
צו הערן שיעורים פון  

י מוהרא"ש שליט"א, וו
אפ -אויך פארן הוק

 בשעתען שיעור רופט:
 

212-444-1111 
 

Sponsored by: 

 

 סימן טוב ומזל טוב !
 מיר וואונטשן אן הערצליכן מזל טוב פאר

 הבחור החתן לוי יצחק פרענקל נ"י
 מחשובי תלמידי ישיבתינו הקע

 

 וואס איז א חתן געווארן למזל טוב עב"ג
 דבר נאה ומתקבל!

 

 



 א
 

 

 גליון היכל הקודש
 וועכענטליכע גליון ארויסגעגעבן דורך

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

 
 

 זמנים
 4:11הדלקת הנרות......................
 5:41מוצש"ק................................

 8:55....סוף זמן ק"ש....................
 שיעורים כסדרן

 כ"ו........בכורות ..בבלי.................
 כ"חיומא ..........................ירושלמי

 כלים ב"ק פרק ד'..תוספתא.........
 

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ח 'וַּ  נָׁיו'מַּ ֲעֹקב 'יַּ ִיְשלַּ ִכים ְלפָׁ יבֹות  - ְלאָׁ י תֵׁ ט מֹוַהָרא"ש ָזאג   - "יֹום"ָראשֵׁ
ִליָט"א ַאז ד   ז ַזיין ערש  ַרמֵׁ ז מ  ט אּונ  ט  ,ָפסּוק קּומ  ייִליג ער ר ִבי ָזאג  ָוואס ד ער הֵׁ

י מֹוֲהַר"ן ח"א ִסיָמן רע"ב( ן ָפסּוק  )ִליקּוטֵׁ עּו,אֹויפ  יֹום ִאם ְבקֹולֹו ִתְשמָׁ ז ַא ִאיד אַ  הַּ
ט אֹויף ָוואס ען קּוק  ן ָטאג, ַווייל ו וען מ  ִטיג  ן ַהיינ  ן ָנאר אֹויפ  ייִביג קּוק  ף אֵׁ ע ס  ַדאר 

ט: "ַאזֹוי וִ  ַראכ  ן, ַווייל ע ר ט  ָראכ  ש צּוב  ט  ענ  ט ַא מ  ן, ו וער  ט  וי ִאי ְ  ִאיז ג עו וען נ עכ 
ִליַח ג עו וען, ו ועל  ט ַמצ  ן ִניש  ט  ִליַח ַזיין", אּון דִ ָהאב נ עכ  ט ַמצ  ט אֹוי ְ  ִניש  י ִאי ְ  ַהיינ 

ט: "ע ס ו ועט מִ  ַראכ  ען ט  ן ַווייל מ  ג  ן אֹויף ָמאר  ט קּוק  ען ִניש  ב ע ָטאר מ  יר ַזיין ז על 
ס",  ייִביג ָנאר גּוט  ט אֵׁ ו וער צּו טּוהן פּון ַהיינ  ען קּוְקט נָׁארזֵׁייע ר ש  ער וֶּוען מֶּ בֶּ  אָׁ

י ְצִליחַּ אֹויְפן הַּ ען ֵזייעֶּר מַּ אג, אֹויף ִדי יֶּעְצִטיגֶּע ִמינּוט, ִאיז מֶּ , וַּוייל יְנִטיְגן טָׁ
ען צּו טּוהן ֲאִפילּו ִדי  אְרנֶּעמֶּ עְנְטש פָׁ ען ִזיְך אַּ מֶּ אג קֶּ אֹויף ֵאיין טָׁ

ע זַּאְכן.  ְשוֶּועְרְסטֶּ
ָשו ָוואס ָדאס גֵׁי ז ַזיין, ו וען עֵׁ ַרמֵׁ ז ִדי ָפסּוק מ  ט אּונ  ן יֵׁצ ר ָדאס קּומ  יט ַארֹויף אֹויפ 

ט ט   ח 'וַּ ען ַיֲעֹקב ד עם ִאיד, ִאיז ִדי עֵָׁצה ענ עפ  שָהַרע, קּומ  ִכים'מַּ ֲעֹקב 'יַּ ִיְשלַּ , ְלאָׁ
יבֹות " י תֵׁ ן ָטאג, אּון ַאזֹוי ו ועט מ   -" יֹוםָראשֵׁ ִטיג  ן ַהיינ  ן אֹויפ  ען ָזאל ָנאר קּוק  ען מ 

ף ַמצ   ן'ס ִהיל  ט  ש  ייב ער  ן אֵׁ  ִליַח ַזיין,ִמיט 
ַלח תש"ע לפ"ק( ִליִשית ַוִיש  עּוָדה ש   )תֹו ְ  ַהַנַחל ס 

 
 
 

*** 
ן גְַּרִתי, בָׁ ְבְדךָׁ יֲַּעֹקב ִעם לָׁ ר עַּ מַּ ט ַרִש"י  ֹכה אָׁ ִרָיא  גְַּרִתיָזאג  ִגַמט  ְריַּ ִאיז ב  , ג"תַּ

ט ִמיט ָלָבן ט ִאי ְ  ָהאב ַטאק ע ג עוואֹוינ  ָאב ער ִאי ְ  ָהאב  ,ַאז ַיֲעֹקב ָהאט ג עָזאג 
יַ  ן ִדי ַתר  ג עִהיט  וֹ  ג"ָאפ   ת.ִמצ 

ייִליג ער ר ִבי ָז ִביר ד עם ָפסּוק, לֹויט ִווי ד ער הֵׁ ִליָט"א ִאיז ַמס  ט מֹוַהָרא"ש ש  אג 
י מֹוֲהַר"ן ח"א ס"א( וֹ  )ִליקּוטֵׁ ַלבֵׁש ִמיט ִמצ  ת, ָדאס ַאז ַאָמאל ִאיז ִזי ְ  ד ער יֵׁצ ר ָהַרע ִמת 

י ירֹותמֵׁ ט ֲעבֵׁ ט ַאז ד ער יֵׁצ ר ָהַרע נ עמ  ז עהן ִווי ע ס אִ  ,ינ  ט ָדאס אֹויס  יז אּון ע ר ַמאכ 
ג ערּופ   ט ָאנ  ש, אּון ָדאס ו וער  ט  ענ  ט ע ר ַאַריין ד עם מ  ֹות, אּון ַאזֹוי ַכאפ  ן"ן ִמצ  בָׁ  - "לָׁ

ֹות. "וַּוייס",ד ער יֵׁצ ר ָהַרע ָוואס טּוט ִזי ְ  ָאן  ט ִזי ְ  ִווי ע ר ִוויל ָנאר ִמצ   ע ר ַמאכ 
ֹות, ָו ער ִמצ  ן מ  ט, ִאיז צּו צּולֵׁייג  ן ָוואס ד ער יֵׁצ ר ָהַרע ִניצ  ס פּון ִדי ו ועג  יינ  ואס אֵׁ

ש ט  ענ  ן, אּון דּור  ְ  ד עם ָוואס ַא מ  ייס  ט ג עהֵׁ ער ָהאט ִניש  ט  ש  ייב ער  טד ער אֵׁ ג    ָפאל 
ט, ִווי ִדי תאּון ע ר טּוט ִאים  ִניש  ד עם ָגאר  ף, טּוט ע ר ָנאכ  ער ִוויִפיל ע ר ַדאר   ֹוָרה מ 

 

 המש ְ בדף ב
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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

ָהאט  ,ָאֶבער ֶווען ֶער ִאיז ֶגעקּוֶמען צּום ֶרִבי'ן
ט ַאז  נְׁ ֶגעֶלערְׁ ל ִאיז "ִאים ֶדער ֶרִבי אֹויסְׁ ַאִביסְׁ

ט  ,"אֹויְך גּוט ט ִניׁשְׁ אֹויב ֶקען ֶמען ֶיעצְׁ
ׁש  ֶנען ָכאטְׁ ֶנען ַאַסאְך, ָזאל ֶמען ֶלערְׁ ֶלערְׁ
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

ִליָט"א ַאז  ׁש ֶקען מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ טְׁ ֶיעֶדער ֶמענְׁ
ן, אֹויף ֵזייֶער  ן ִדי ֵעָצה ִאין ֶלעבְׁ אֹויְך ִניצְׁ

ן.  ַאַסאְך ֶוועגְׁ

ֶנען  ִליְך  -ַביים ֶלערְׁ ט ֶמעגְׁ ַעט ִניׁשְׁ ֶעס ִאיז ִכמְׁ
ֶנען ָאן ַאז ַא  ִליַח ַזיין ִאין ֶלערְׁ ׁש ָזאל ַמצְׁ טְׁ ֶמענְׁ

ט ִזיְך ַביי ַא  ן ָטאג ַמאכְׁ ַעט ֶיעדְׁ ֶדעם, ַווייל ִכמְׁ
בּוִלים ָאֶדער  ֶגען אּון ִבלְׁ ֶטערּונְׁ ׁש ׁשְׁ טְׁ ֶמענְׁ
נּוֶמען  ָצרֹות אּון ִיסּוִרים ָאֶדער ֶער ִאיז ַפארְׁ

ן, אּון אֹויב ֶער ָהאט נָ  ֶדעֶרע ַזאכְׁ אר ִמיט ַאנְׁ
ט ֶקעֶנען  רֹויֶסע ִׁשיעּוִרים ֶוועט ֶער ֶעס ִניׁשְׁ גְׁ

ֶנען.  ֶלערְׁ

ט ַאז  ל ִאיז אֹויְך ָאֶבער ֶווען דּו ֵווייסְׁ "ַאִביסְׁ
ַקייט:  טּוֶוועסְׁ  גּוט", ַטארְׁ ן ִמיט ַא ׁשְׁ ַמאכְׁ ָאפְׁ

נּוֶמען, אּון ִאיְך  "ֲאִפילּו ִאיְך ִבין ֵזייֶער ַפארְׁ
ֶנען, ֶוועל ִאיְך ָאֶבער  ט ֶלערְׁ ט ִניׁשְׁ ֶקען ֶיעצְׁ
ן  ן ָנאר ֵאיין ָפסּוק חּוָמׁש ַרִׁש"י ִמיטְׁ ַכאפְׁ  ַאַריינְׁ
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גּום, ָדאס ֶקען ִאיְך ָדאְך ֶדעם  ַתרְׁ ן", אּון ָנאכְׁ ַכאפְׁ ָיא ַאַריינְׁ
ט ַכאפ ַאַריין ָנאְך ַא ָפסּוק אּון ָנאְך ַא ָפסּוק,  סְׁ אֹויב דּו ֶקענְׁ
גּום,  ן ַתרְׁ ָׁשה חּוָמׁש ַרִׁש"י ִמיטְׁ ֶצע ַפרְׁ ט ַא ַגאנְׁ סְׁ ִדיגְׁ ִביז דּו ֶענְׁ

ט ַביי ָנאר ֵאיין ָפסּוק,  סְׁ ַלייבְׁ טּו אּון ֲאִפילּו אֹויב דּו בְׁ סְׁ פְׁ ַדארְׁ
ל ִאיז אֹויְך גּוט". ֵרייֶען ַווייל "ַאִביסְׁ  ִזיְך אֹויְך ֵזייֶער פְׁ

ט ֵזייֶער  ַניֹות, ֲאִפילּו ֶווען דּו ִביזְׁ ֶבע ִאיז ִמיט ִמׁשְׁ אּון ִדי ֶזעלְׁ
ָנה,  ׁש ֵאיין ִמׁשְׁ נּוֶמען, ַכאפ ַאַריין ָכאטְׁ ָטרּוד אּון ַפארְׁ

טּו ָדאְך ָיא ַצייט ֶדעם ָהאסְׁ טּו ַפארְׁ , אּון רֹוב ָמאל ֶוועסְׁ
ן ָנאְך ַא  ַכאפְׁ ט ׁשֹוין ַאַריינְׁ ן ַביי ֶדעם, דּו ֶוועסְׁ ַלייבְׁ ט בְׁ ִניׁשְׁ
ֶצע ֵפֶרק, אּון ַאָמאל  ָנה, ִביז ַא ַגאנְׁ ָנה אּון ָנאְך ַא ִמׁשְׁ ִמׁשְׁ
ָמָרא ֲאִפילּו  ֶבע ִאיז ַביי גְׁ ָרִקים אֹויְך, אּון ִדי ֶזעלְׁ ֵריי פְׁ ֵוויי דְׁ צְׁ

אר ַאָפאר ׁשּורֹות ִאיז אֹויְך ָחׁשּוב, אּון ַאזֹוי אֹויְך ַביי נָ 
ִעיף ִאיז אֹויְך ָחׁשּוב ַביים  ֻלָחן ָערּוְך, ֲאִפילּו ֵאיין סְׁ ׁשְׁ

ן, אּון ַאזֹוי ַביי ַאֶלע ִלימּוִדים. טְׁ ׁשְׁ  ֵאייֶבערְׁ

ט גּוט ַאַריין ִאין  ט ַאז ֶווער ֶעס ֶנעמְׁ ִליָט"א ָזאגְׁ מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ
ל ִאיז אֹויְך גּוט" ֶקען ִזיְך ַאזֹוי אֹויְך  ָקאפ ַאז "ַאִביסְׁ
ֶגע ֶוועג, ַווייל ֶדער  ִרינְׁ ן ַזייֶנע ִמדֹות אֹויף ַא גְׁ ֶבעטְׁ ַארְׁ אֹויסְׁ
ִליְך, ֶיעֶדער  ֱאֶמת ִאיז ַאז ֶיעֶדער ִאיד ִוויל ַזיין וואֹויל אּון ֶערְׁ

ן גּוטֶ  ֵטיין צּו ָהאבְׁ ט ַבאׁשְׁ ט ֶגעֶקענְׁ ע ִמדֹות, ָנאר ַאזֹוי ָוואלְׁ
ט ַאזֹויִפיל ָמאל ִזיְך  רּוִבירְׁ ִווי ֶמען ָהאט ׁשֹוין פְׁ
ן ִדי ִמדֹות, אּון ֶמען ָהאט ֶגעֶזעהן ַאז ֶעס  ֶבעטְׁ צּוַארְׁ אֹויסְׁ
ן אֹויף: "ִאיְך ֶוועל  צְׁ ַגאנְׁ ט ֶמען ִאינְׁ ַפאר ִגיבְׁ ט, ֶדערְׁ ֵ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, טּוה כָ  צְׁ ַגאנְׁ ן ִאינְׁ ֶבעטְׁ ַארְׁ ט אֹויסְׁ ט ִדיְך ִניׁשְׁ סְׁ יג ִׁש אטְׁ דּו ֶקענְׁ

ט יָ  סְׁ ן ִוויִפיל דּו ֶקענְׁ טְׁ ַראכְׁ רּוִביר צּו טְׁ א, ֵאיין ִמינּוט פְׁ
ן  ט ִזיְך צּוִריק פּון קּוקְׁ ָמאל ַהאלְׁ ן, ֵאיינְׁ טְׁ ׁשְׁ פּוֶנעם ֵאייֶבערְׁ
ט ִזיְך צּוִריק פּון ַכַעס  ָמאל ַהאלְׁ ט, ֵאיינְׁ ִווי ֶמען ָטאר ִניׁשְׁ
ֶטע  ֶלעכְׁ ט אֹויף, אּון ַאזֹוי ַביי ַאֶלע ִמדֹות אּון ׁשְׁ ֶרעג ִזיְך ִניׁשְׁ

ן,  ַהייטְׁ ָמאל ֶגעוואֹוינְׁ ט ִזיְך ָנאר ֵאיינְׁ ֲאִפילּו ֶווען ֶמען ַהאלְׁ
ן, ָאֶבער צּוִריק ִאיז ֶעס אֹויְך ֵזייֶער ָחׁשּוב ַביים ֵאי טְׁ ׁשְׁ יֶבערְׁ

ט ַאַסאְך, אּון בְׁ יילַ ֶעס בְׁ  ל ֶווערְׁ ט ַביי ֶדעם, פּון ַאִביסְׁ ט ִניׁשְׁ
ט ִזיְך צּו,  ן גּוֶטע ִמדֹות, אּון ִמיט ִדי ַצייט ֶגעוואֹוינְׁ צּו ָהאבְׁ

ִליְך.  צּו ַזיין וואֹויל אּון ֶערְׁ

ָחהַביי ִדי ִמָדה פּון שִֹ  ט ַזיין ַא  - מְׁ ל ִאיז אֹויְך גּוט", ַווייל ֶווער ִוויל ֶדען ִניׁשְׁ ן ִדי ֵעָצה "ַאִביסְׁ ק ִניצְׁ ַטארְׁ ֶקען ֶמען אֹויְך ֵזייֶער ׁשְׁ
ׁ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

ל ִאיז אֹויְך גּוט", ַפאר  ט ִדי ֵעָצה "ַאִביסְׁ ן ֵאיֶווען ֶמען ִניצְׁ ֵרייִליְך, ִאיְך ֶוועל ֶגעבְׁ ן ֵאיין ִמינּוט ֶוועל ִאיְך ַזיין פְׁ ֵווייטְׁ ל ַפאר ַא צְׁ ֵמייכְׁ ין ׁשְׁ
ל בִ  ל אּון ָנאְך ַאִביסְׁ ט צּו ָנאְך ַאִביסְׁ ן ִאיד, ַאזֹוי קּומְׁ ֵווייטְׁ ט ַפאר ַא צְׁ ן ֵאיין גּוט ָווארְׁ ן ִאיד, ִאיְך ֶוועל ָזאגְׁ צְׁ ֵרייִליְך ַא ַגאנְׁ ט פְׁ יז ֶמען ֶווערְׁ

 ָטאג.

ֶפעִציֶעל  ִליָט"א  -אּון סְׁ ט מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ ט ִזיְך  -ָזאגְׁ ט ַא ָאִריַמאן, ֶער ֶרעדְׁ ָדָקה, ֶווען ֶעס קּומְׁ ָוה פּון צְׁ ן ִדי ֵעָצה, ַביי ִדי ִמצְׁ ֶקען ֶמען ִניצְׁ
ן, אּון ֶווער ֶרעדְׁ  ן ֶלעבְׁ ִליכְׁ 'ן ָטאג ֶטעגְׁ ט אֹויפְׁ ט ַקיין ֶלֶחם ֶלֱאֹכל, ֶער ָהאט ִניׁשְׁ ץ, ֶער ָהאט ִניׁשְׁ ף ט ָנאְך ֶווען ֶער ַדאאֹויס ָדאס ַהארְׁ רְׁ

ט. ן ֶנעֶמען ֶעֶפעס ֶגעלְׁ צּוֵהייבְׁ ט ִווי ָאנְׁ ט ֶער ִניׁשְׁ ן, ֵווייסְׁ  ֲחתּוָנה ַמאכְׁ

ף אִ  ט צּו ִזיְך: "ַפאר ַאַזא ָחׁשּוֶבע ָאִריַמאן ַדארְׁ ַראכְׁ ׁש טְׁ טְׁ ט ַבאנּוֶמען אּון ַא ֶמענְׁ ץ ֶווערְׁ ן כָ ַא ֶיעֶדעס ִאיִדיׁש ַהארְׁ יג ִׁש אטְׁ יְך ֶגעבְׁ
ט ָדאֶלער!" אָ  ֶדערְׁ ַמֲעשֶֹ הּונְׁ ֶטער עֹוֶׁשר, אּון ֶבער לְׁ ֶרעסְׁ ט ֶדער גְׁ ס אֹויְך ִניׁשְׁ ן ַאזֹוי ִפיל, ִאיְך ִבין ָדאְך ַאֵליינְׁ ט ֶגעבְׁ ה ֶקען ִאיְך ָדאְך ִניׁשְׁ

ט. ִניׁשְׁ ט ֶער ַאֶוועק ֶדעם ָאִריַמאן ִמיט ָגארְׁ ַפאר ִׁשיקְׁ  ֶדערְׁ

ט ַאז רֹויֶסער ָטעּות, ֶווער ָזאגְׁ ן ַאזֹויִפיל?  ָאֶבער ָדאס ִאיז ַא גְׁ ט ִאים ֶגעבְׁ סְׁ פְׁ ט ָיא דּוִאים ִוויִפיל  עבגֶ דּו ַדארְׁ סְׁ ֲאִפילּו ַא ָדאֶלער,  ,ֶקענְׁ
ָיאן דָ ואדֶ וָ ַא קְׁ  ן ַא ִמילְׁ ט ִאים ֶגעֶגעבְׁ סְׁ ט ַווייל דּו ָהאסְׁ  אֶלער!ער, אּון ֲאִפילּו ַא ֶפעִני, אּון ֶעס ָזאל ַזיין ַביי ִדיר ָחׁשּוב ַאזֹוי ִווי דּו ָוואלְׁ

ן. ֶטער ָהאט ֶגעֵהייסְׁ ׁשְׁ ָדָקה, ַאזֹוי ִווי ֶדער ֵאייֶבערְׁ ָוה פּון צְׁ ַקֵיים ֶגעֶווען ִדי ִמצְׁ  מְׁ
 

 המש ְ בדף ג
 

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  המשך פַּ
 

 

ז ן  ָהאט אּונ  ייס  יו ג עהֵׁ לָׁ ן צּו ִדי תֹוָרה,  -ֹלא תֹוִסיף עָׁ ט צּולֵׁייג  ט ִניש  ס  דֵׁי ָזאל  כ 
נּו ְוֹלא ִת  ע ִממֶּ ד עם ַאָראפ   -ְגרַּ ען ָנאכ  ט קּומ  ט ִניש  ס  דֵׁי דּו ָזאל  ען.כ   נ עמ 

ן ַפאר עֵָׁשו, ַפאר ד עם יֵׁצ ר ָהַרע,  ט ָזאג  ן עִ ָדאס ָהאט ַיֲעֹקב ג עִשיק  בָׁ ם לָׁ
ן ִמיט ִדי יֵׁצ ר ָהַרע ָו גְַּרִתי, ט  עס  מ  ט ַפאר  ואס ִאי ְ  ָהאב ִמי ְ  ֲאִפילּו ג עק ענ 

ט ָלָבן,  ייס  רְ "וְ הֵׁ ְרִתי""יַּ תַּ מַּ ן  אבהָ אּון ִאי ְ   ג ִמְצֹות שָׁ ג עִהיט  ִדי  "ָנאר"ָאפ 
יַ  ן פּון ַזיינ ע צּו"ַתר  ִפיר  ט ג עָלאז ט ַפאר  ֹות ִאי ְ  ָהאב ִמי ְ  ִניש  ע ט  ייג  עלֵׁ ג  ג ִמצ 

ֹות.  ִמצ 
ַלח ב(  )ֹזאת ַהתֹוָרה ַוִיש 

 

*** 
דֹו וַּ תֵ וָׁ יִ וַּ  ד בֵ אָׁ יֵ ר יֲַּעֹקב ְלבַּ ר,ק ִאיש ִעמֹו עַּ חַּ שָׁ ִליָט"א ֲעלֹות הַּ  מֹוַהָרא"ש ש 

ט  ייִליג ער ר ִבי ָזאג  ִביר ד עם ָפסּוק, לֹויט ִווי ד ער הֵׁ י מֹוֲהַר"ן חֵׁל ק אִאיז ַמס   )ִליקּוטֵׁ

רֵׁיָגה, ַאז ע ר ָזאל ִניש  ִסיָמן ט"ו(  ען צּו ַא ַמד  ף צּוקּומ  ש ַדאר  ט  ענ  ט מֹוָרא ַאז ַא מ 
ן פּון ַקיין  ן.ָהאב  ט  ש  ייב ער  , ָנאר פּונ עם אֵׁ  שּום ַזא ְ 

ן אֵׁ  ט ַפאר  צֵׁייל  ען ד ער  ן, מ  ט  ש  ייב ער  ן אֵׁ ט ִזי ְ  אֹויס ַפאר  ען ר עד  ן ו וען מ  ט  ש  ייב ער 
ט מֹוָרא ַפאר קֵׁי ער ִניש  ען מ  ט'ס ָהאט מ  ען, ד עָמאל  ל עמ  ָראב  ינ עם ָנאר ַאל ע פ 

ן. ט  ש  ייב ער  ן אֵׁ  ַפאר 
ט ד ער  ג  ר ענ  ָרש ב  ד  ָשה ע"ז ִסיָמן א'(מ  רֵׁאִשית ַרָבה ַפר  דוֹ תֵ וָׁ יִ וַּ  )ב   - ר יֲַּעֹקב ְלבַּ

ן ַאלֵׁיין, ַאזֹוי ִווי ע ס ש   ִליב  ןַיֲעֹקב ִאיז ג עב  ט  ש  ייב ער  ייט ַביים אֵׁ ְוִנְשגָׁב ה' " :טֵׁ
דוֹ  יינ ער ַאלֵׁיין, ָדא - "ְלבַּ ער ִאיז אֵׁ ט  ש  ייב ער  ט ַאז ו וען ַיֲעֹקב ָהאד ער אֵׁ יינ  ט ס מֵׁ

ר ִאיז ַאלֵׁיין ט ַאז ע  ַליי ְ   ,ג עִפיל  ן, ִאיז ע ר ג  פ  על  ט ה  קֵׁיינ ער ק ען ִאים ִניש 
יינ ער ַאלֵׁיין, אּון ִאים ג עב   ן ָוואס ִאיז ָנאר אֵׁ ט  ש  ייב ער  ג ען צּום אֵׁ ן ג עַגאנ  עט 

ף.  ִהיל 
דוֹ ר תֵ וָׁ יִ וַּ  ג  ַיֲעֹקב אִ  - יֲַּעֹקב ְלבַּ ַליי ְ  ג עַגאנ  ן ַאלֵׁיין אּון ע ר ִאיז ג  ִליב  ען יז ג עב 

ַפאר  ן, אּון ד ער  ט  ש  ייב ער  ל לוֹ רְ וַּיַּ צּום אֵׁ ָא ְ  ָהאט  -  א ִכי ֹלא יּוכַּ ד ער ַמל 
ט'ס טּוהן, ַווייל ַיֲעֹקב ָהאט ִזי ְ  ג   ל עכ  ט ש  ט ג עק ענ  ִניש  ן צּום ד  ואנ  עָוִאים ָגאר 

ן. ט  ש  ייב ער   אֵׁ
ן, ק   ט  ש  ייב ער  ט ע ר ִזי ְ  אֵׁ ד  ן ִאיד, אֹויב ו וענ  ע ִאיז ַביי י עד  ב  ען ִאים אּון ִדי ז על 

ט'ס טּוהן. ל עכ  ט ַקיין ש   קֵׁיינ ער ִניש 
ַלח   (ד)ֹזאת ַהתֹוָרה ַוִיש 
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רָׁא"ש  המשך ִשיחֹות מֹוהַּ
 

ט  ט ִזיְך צּוֶגעֹוואֹויֶנען ִניׁשְׁ אּון ַאז דּו ֶוועסְׁ
ן ַקיין ֵאיין ָאִריַמאן ִמיט  צּוִׁשיקְׁ ַאֶוועקְׁ

ט, ִניׁשְׁ ן ֵאייֶנעם  ָגארְׁ ן ַפאר ֶיעדְׁ ָנאר ֶגעבְׁ
כּום,  ֵלייֶנע סְׁ ל, ֲאִפילּו ָנאר ָגאר ַא קְׁ ַאִביסְׁ
ֶלעְך צּוֶגעֹוואֹויֶנען צּו ִדי  טּו ִזיְך צּוִביסְׁ ֶוועסְׁ
ץ ֶמער אּון  ן ַאלְׁ ָדָקה, אּון ֶגעבְׁ ָוה פּון צְׁ ִמצְׁ

 ֶמער.

ט ַאז ָדאס ִאיז  ִליָט"א ָזאגְׁ מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ
ַגם פּון ֹקַרח, ַאזֹוי ִווי ֶדער ֶגעֶווען ֶדע ר פְׁ

ט  גְׁ ֶרענְׁ ָרׁש בְׁ ָבר טז, ב( ֶמדְׁ ַאז )ֵעי' ַרִׁש"י ַבִמדְׁ
ֶגעטּוהן ַא ַטִלית ָוואס  ֹקַרח ָהאט ִזיְך ָאנְׁ
ן ִמיט  צְׁ ַגאנְׁ ב'ט ִאינְׁ ִאיז ֶגעֶווען ֶגע'ַפארְׁ
ט פּון מֶׁשה  ֶרעגְׁ ֵכֶלת, אּון ֶער ָהאט ֶגעפְׁ תְׁ

ן ִציִצית?", ַרֵבינּו: "ֶדער  ף ָהאבְׁ ַטִלית ַדארְׁ
ט ַאז ָיא,  ֶפערְׁ טְׁ ֶווען מֶׁשה ַרֵבינּו ָהאט ֶגעֶענְׁ
ט פּון ִאים אּון  ָהאט ֶער חֹוֶזק ֶגעַמאכְׁ
ֶדעֶלע פּון  ֵלייֶנע ֶבענְׁ ט: "אֹויב ַא קְׁ ֶגעָזאגְׁ
ף ַא  ֶצע ַטִלית, ַדארְׁ ֵכֶלת ַפֶטר'ט ַא ַגאנְׁ תְׁ

ן  צְׁ ַגאנְׁ ֵכֶלת ִזיֶכער ַטִלית ָוואס ִאיז ִאינְׁ תְׁ
ַזיין ָפטּור פּון ִציִצית, אֹויְך ָהאט ֶער 
ט פּון מֶׁשה ַרֵבינּו: "ַא הֹויז ָוואס  ֶרעגְׁ ֶגעפְׁ
זּוָזה  ן ַא מְׁ ף ָהאבְׁ ָפִרים ַדארְׁ ִאיז ִפיל ִמיט סְׁ
ן ִטיר? אּון ֶווען מֶׁשה ַרֵבינּו ָהאט  אֹויפְׁ
ט  ט ַאז ָיא, ָהאט ֶער חֹוֶזק ֶגעַמאכְׁ ֶגעָזאגְׁ

ט: "אֹויב ַא פּו ן מֶׁשה ַרֵבינּו אּון ֶגעָזאגְׁ
ֵוויי  זּוָזה ָוואס ָהאט ָנאר צְׁ ֵלייֶנע מְׁ קְׁ
ֶצע הֹויז, ִאיז  ִׁשיֹות ַפֶטר'ט ַא ַגאנְׁ ֵלייֶנע ַפרְׁ קְׁ
ט ִמיט  ֶגעִפילְׁ ִזיֶכער ַאז ֶווען ַא הֹויז ִאיז ָאנְׁ

זּוָזה!", ָפִרים ִאיז ֶעס ָפטּור פּון מְׁ  סְׁ

ט מֹוַהָרא"ׁש ִליָט"א: ָדאס ִאיז ֶגעֶווען  ָזאגְׁ ׁשְׁ
ט  ַגם פּון ֹקַרח, ֶער ָהאט ִניׁשְׁ ִדי פְׁ
ל ֶקען  דְׁ ֵלייֶנע ֶבענְׁ ַטאֶנען ִוויַאזֹוי ַא קְׁ ׁשְׁ ַפארְׁ
ֵלייֶנע  ֶצע ַטִלית, ָאֶדער ַאז ַא קְׁ 'ן ַא ַגאנְׁ ַפֶטרְׁ
ֶצע הֹויז, ֶער ָהאט  זּוָזה ֶקען ַפֶטר'ן ַא ַגאנְׁ מְׁ

ט ַאז ָנאר ֶווע ן ֶער ֶוועט טּוהן ֶגעִפיהלְׁ
ֶצע  ן ַא ַגאנְׁ ִפילְׁ ן, ֶער ֶוועט ָאנְׁ רֹויֶסע ַזאכְׁ גְׁ
ן  ָפִרים, ָאֶדער ֶער ֶוועט ַמאכְׁ טּוב ִמיט סְׁ ׁשְׁ
ֵכֶלת, ָנאר  ן פּון תְׁ צְׁ ַגאנְׁ ַא ַטִלית ִאינְׁ

ֶגעטּוהן. ס ָהאט ֶער ֶעֶפעס אֹויפְׁ  ֶדעָמאלְׁ

ט  ָאֶבער ֶדער ֱאֶמת ִאיז ָדאְך ִזיֶכער ִניׁשְׁ
ן ִאיז ֵזייֶער ָחׁשּוב , ַאזֹוי טְׁ ׁשְׁ ַביים ֵאייֶבערְׁ

ָוה ָוואס ַא ִאיד טּוט, אּון  ֵלייֶנע ִמצְׁ ֶיעֶדע קְׁ
ֵרייֶען ִמיט ֶיעֶדע  ף ִזיְך ֵזייֶער פְׁ ֶמען ַדארְׁ
ֵלייִניַקייט ָוואס ֶמען ִאיז זֹוֶכה צּו טּוהן  קְׁ

ן, טְׁ ׁשְׁ ן ֵאייֶבערְׁ אּון ַאז ֶער ֶוועט ִזיְך  ַפארְׁ
ֵרייֶען ִמי ֵלייִניַקייט, ֶמען ֶוועט פְׁ ט ֶיעֶדע קְׁ

ל ִאיז אֹויְך גּוט", ֶוועט פּון  ן ַאז "ַאִביסְׁ ִוויסְׁ
ן ַאַסאְך, אּון ֶמען ֶוועט זֹוֶכה  ל ֶווערְׁ ַאִביסְׁ

ִליֶכער ִאיד. ן ַאן ֱאֶמת'ֶער ֶערְׁ  ַזיין צּו ֶווערְׁ
 

 דהמש ְ בדף 
 

ר ל                 ֲאשֶּ נַּחַּ  בַּ
 

ם  ַרת ַהשֵׁ ֶעזְּ ַנֶחם ָאב ה'תשע"אבְּ ִרים ה' מְּ בָּ ֶדר דְּ סֵׁ ת קֹוֶדש לְּ ַרְך יֹום ו' ֶעֶרב ַשבָּ בָּ ִיתְּ
ה ֶאל ... נֵׁרֹו יִָּאיר  כָּ רָּ לֹום ּובְּ שָּ

ִריוו. ן ַדיין בְּ טְּ ַהאלְּ אב ֶדערְּ ִאיְך הָּ
ן, ַקיין שּום ַזאְך  קְּ ַטארְּ ט ִזיְך ֶזעהן צּו שְּ סְּ ן זָּאלְּ ט ֶבעטְּ ואלְּ אב ִדיר ֶגעוָּ ט ִאיְך הָּ אֹויף ֶדער ֶוועלְּ

וארּום ֶווען ַא  כּו', וָּ יין ִאין ַחִלישּות ַהַדַעת וְּ ט ַאַריין גֵׁ אר ִנישְּ ן, ֶמען טָּ פְּ ַווארְּ אפְּ ט ַארָּ זָּאל ִדיְך ִנישְּ
ִהיַפְך ֶווען ַא ם, לְּ עֹולָּ ירֹות ֶשבָּ ֶטע ֲעבֵׁ סְּ גְּ נּות ַהמֹוִחין ֶקען ֶער קּוֶמען צּו ִדי ַארְּ ַקטְּ ש ִאיז בְּ טְּ  ֶמענְּ
ט אּון  ט ִאיז ֶער ַבאִשיצְּ אלְּ ם ֶדעמָּ ִמים ִאיז ִמיט ִאיהְּ ל עֹולָּ א כָּ ט ַאז ֶדער בֹורֵׁ ִפירְּ ש שְּ טְּ ֶמענְּ

כּו'. ס וְּ טְּ ֶלעכְּ ן פּון ַאֶלעם שְּ ֶגעִהיטְּ פְּ אָּ
ט נָּאר פּון בֹורֵׁ  ַראכְּ ִדיג טְּ ֶטענְּ לּות ַהמֹוִחין, שְּ ַגדְּ ִדיג בְּ ֶטענְּ ֶדעם ֶזעה צּו ַזיין שְּ א כָּל ִאיֶבערְּ

ִריָאה ִאיז ַא  ֶצע בְּ בֹודֹו", ִדי ַגאנְּ ָאֶרץ כְּ ל הָּ ֹלא כָּ ט "מְּ ֶצע ֶוועלְּ אס ֶער ִאיז אֹויף ִדי ַגאנְּ ִמים דָּ עֹולָּ
ר ִאיז ַאֶלעס  ַדבֵׁ ַח ַחי מְּ ם צֹומֵׁ ן דֹומֵׁ ואס ֶמען ֶזעהט ַפאר ִדי אֹויגְּ רּוְך הּוא, וָּ ין סֹוף בָּ י אֵׁ ַגבֵׁ בּוש לְּ לְּ

י ַגבֵׁ בּוש לְּ ט פּון  ַא לְּ ַראכְּ ש טְּ טְּ ן, אּון ַאז ַא ֶמענְּ ייגְּ לֵׁ ף ֶמען ִזיְך גּוט ַאַריינְּ ין סֹוף, ִאין ֶדעם ַדארְּ אֵׁ
טּו  ן, ֶוועסְּ טְּ ַהאלְּ ֶדעם ֶזעה ִזיְך צּו ֶדערְּ ג, ִאיֶבערְּ ִדינְּ סְּ ט פּון ַאלְּ ייִניגְּ ט ֶער ֶגערֵׁ ִדיג, ֶווערְּ ֶטענְּ ֶדעם שְּ

א  ואס ֶדער בֹורֵׁ רֹויס ִנִסים וָּ ִמים ֶוועט ִמיט ִדיְך טּוהן.ֶזעהן גְּ ל עֹולָּ כָּ
ט, ֶווען ַא ִאיד ִאיז ִזיְך  אגְּ אט ֶגעזָּ ֶשעֶנער זי"ע הָּ אזְּ ואלָּ אֹון ֶרִבי ַחִיים וָּ רֹויֶסער ַצִדיק אּון גָּ ֶדער גְּ

ה, ַא לֹויטֶ  רּורָּ ה בְּ ִדיעָּ ט צּו ִדי יְּ ִמים, אּון ֶער קּומְּ ל עֹולָּ א כָּ ן צּום בֹורֵׁ צְּ ַגאנְּ ל ִאינְּ ַבטֵׁ ן, מְּ עֶרע ִוויסְּ
ט נָּאר  ייֶנעם ִנישְּ אט קֵׁ ִמים, אּון ֶער הָּ ל עֹולָּ א כָּ ן בֹורֵׁ ִציאֹות אֹויֶסערְּ א ַקיין שּום מְּ טָּ ַאז ֶעס ִאיז ִנישְּ
ייֶנער  ט ֶיעֶדער אֵׁ ֶבער ַאזֹוי ִווי ִנישְּ ה, אָּ שּועָּ אט ֶער ַא יְּ יין, ֶדעי ִמינּוט הָּ ִמים ַאלֵׁ ל עֹולָּ א כָּ ֶדעם בֹורֵׁ

א כּו', ֶדער ֶקען דָּ ן וְּ פְּ כּו', ֶדער ֶוועט ִמיר ֶהעלְּ ר וְּ שָּ אך, ֶאפְּ ט, דָּ ַראכְּ ש טְּ טְּ ן, ֶיעֶדער ֶמענְּ ס ַבאַווייזְּ
ן, ִאיְך ֶוועל טּוהן  ן ֶווערְּ פְּ אלְּ אס ֶוועל ִאיְך ֶגעהָּ כּו', ִאיְך ֶוועל טּוהן דָּ ִליַח וְּ ֶוועט ַזיין ַא גּוֶטער שָּ

ן ֶווערְּ  פְּ אלְּ ץ ֶוועל ִאיְך ֶגעהָּ ֶבער ִדי ִמינּוט ֶווען ֶיענְּ נּות, אָּ מָּ רֹויס ַרחְּ ם ַא גְּ ט ִאיז ִאיהְּ אלְּ כּו', ֶדעמָּ ן וְּ
ייֶנעם  אט קֵׁ ט ַאז ֶער הָּ וייסְּ ִמים, אּון ֶער וֵׁ ל עֹולָּ א כָּ ן צּום בֹורֵׁ צְּ ַגאנְּ ל ִאינְּ ַבטֵׁ ש ִאיז ִזיְך מְּ טְּ ֶדער ֶמענְּ

ל  א כָּ ן נָּאר ֶדער בֹורֵׁ פְּ ם ֶהעלְּ ואס זָּאל ִאיהְּ ט וָּ ה.ִנישְּ שּועָּ ט ֶזעהט ֶער ַא יְּ אלְּ יין, ֶדעמָּ ִמים ַאלֵׁ עֹולָּ
ן ִמיט ַא  ן ֶווערְּ פְּ אלְּ טּו ֶגעהָּ ִמים ֶוועסְּ ל עֹולָּ א כָּ ן צּום בֹורֵׁ צְּ ַגאנְּ ֶדעם ֶגעב ִזיְך ִאיֶבער ִאינְּ ִאיֶבערְּ

ה. שּועָּ רֹויֶסע יְּ גְּ
ִמיד ן תָּ ייִליכְּ רֵׁ אג אּון ַא פְּ ִטיֶגע טָּ ן ַא ֶלעכְּ אבְּ ט הָּ סְּ אלְּ זָּ

ַנֶחם ָאב ה'תשע"א ִרים ה' מְּ בָּ ֶדר דְּ סֵׁ ת קֹוֶדש לְּ ַרְך יֹום ו' ֶעֶרב ַשבָּ בָּ ם ִיתְּ ַרת ַהשֵׁ ֶעזְּ בְּ
ה ֶאל ... נֵׁרֹו יִָּאיר  כָּ רָּ לֹום ּובְּ שָּ

ִריוו. ֶגען בְּ ן ַדיין ַלאנְּ טְּ ַהאלְּ אב ֶדערְּ ִאיְך הָּ
טְּ  ֶדעסְּ ט, פּונְּ ֶרעִניצְּ ייֶער ַבאגְּ ֶשע ַמיין ַצייט ִאיז זֵׁ אטְּ אר כָּ ן ַאפָּ ַרייבְּ שְּ פְּ ן ֶוועל ִאיְך אָּ ֶוועגְּ

ֶטער. ֶווערְּ
ף ִזיְך ֶזעהן  ש ַדארְּ טְּ ה, ַא ֶמענְּ חָּ מְּ ן ֶרִבי'ן ִאיז ֶגעֶווען ֹשִ ייִליגְּ סֹוד ַביים הֵׁ ן ַאז ֶדער יְּ ט ִוויסְּ סְּ אלְּ זָּ

וא ַשִני גֹוי, וָּ ייֶען ִמיט ֶדעם ֶשֹלא עָּ רֵׁ ה, ִזיְך פְּ חָּ מְּ ן ִמיט ֹשִ קְּ ַטארְּ ואס צּו שְּ ה וָּ חָּ מְּ אס ִאיז ַא ֹשִ ס דָּ
ֶשעֶפען, ַאזֹוי ֶזעהט אֹויס  טְּ ה ֶקען ִזיְך ֶדער ַסֶמ"ְך ֶמ"ם ָאנְּ חָּ מְּ ל ַזיין, ֶיעֶדע ֹשִ ַבטֵׁ ט מְּ ֶמען ֶקען ִנישְּ
ַשִני  ייט ִזיְך ִמיט ֶשֹלא עָּ רֵׁ ואס ֶמען פְּ ֶבער ִמיט ֶדעם וָּ ן? אָּ ִפירְּ ף ֶמען ִזיְך אֹויפְּ ַא ִאיד? ַאזֹוי ַדארְּ
אס ֶער ִאיז  ט ִזיְך דָּ יידְּ רֵׁ ואס ַא ִאיד פְּ ֶדע וָּ ה, אּון ֶיעֶדע ֶסעקּונְּ חָּ מְּ ֶטער ֹשִ ֶרעסְּ אס ִאיז ֶדער גְּ גֹוי, דָּ
ייֶנער  ה, קֵׁ וֹות ַעשֵׁ ַקיֵׁים ַא ִמצְּ ִמים ִמיט ֶדעם ִאיז ֶער מְּ ל עֹולָּ א כָּ ט אּון בֹורֵׁ ייבְּ לֵׁ ִאיד אּון ֶער גְּ

ֶדע ט, ֶיעֶדע ֶסעקּונְּ ט ִנישְּ מֹו,  ַכאפְּ ַרְך שְּ בָּ א ִיתְּ ה ֶשל ִיחּוד ַהבֹורֵׁ וֹות ַעשֵׁ ַקיֵׁים ַזיין ַא ִמצְּ ֶקען ֶמען מְּ
ד אּון  ארְּ אב ַא בָּ יי ִמיט ִציִצית, ִאיְך הָּ ייֶען ִאיְך ִבין ַא ִאיד, אּון ִאיְך גֵׁ רֵׁ ף ִזיְך פְּ ש ַדארְּ טְּ ַא ֶמענְּ

ת אּון ֶעס כָּ  כּו', ִאיְך ִהיט ַשבָּ כּו' וְּ יאֹות וְּ רֹוב, פֵׁ וֹות לָּ ַקיֵׁים ִמצְּ כּו', ִמיט ֶדעם ִאיז ֶער מְּ כּו' וְּ ֶשר וְּ
ואס דּו  ס וָּ טְּ ֶלעכְּ ט אֹויף ִדי שְּ ַחֶיה ַזיין ִמיט ֶדעם, אּון קּוק ִנישְּ טּו ִזיְך ֶזעהן מְּ סְּ אלְּ ֶדעם זָּ ִאיֶבערְּ

ט ֶגעטּוהן. אסְּ הָּ
ואס ֶער  ן ֶרִבי'ן וָּ ייִליגְּ ה פּון הֵׁ א ַא ִשיחָּ ס, אּון ֶעס ִאיז דָּ ייֶנעם דּו טּוה גּוטְּ ט ַפאר אֵׁ אגְּ אט ֶגעזָּ הָּ

וֹות אּון ַמֲעִשים  ף נָּאר טּוהן ִמצְּ ט ַא ִאיד ַדארְּ ייסְּ אס הֵׁ ן, דָּ ַפאלְּ אפְּ יֶלא ַארָּ מֵׁ ס ֶוועט מְּ טְּ ֶלעכְּ ִדי שְּ
ה, אּון חָּ מְּ ֹשִ וֹות בְּ ַקיֵׁים ַזיין ִמצְּ ה, אּון מְּ ִפלָּ ה אּון תְּ ק ַזיין ִאין תֹורָּ ס ֶוועט  טֹוִבים עֹוסֵׁ טְּ ֶלעכְּ ִדי שְּ

ן. ַפאלְּ אפְּ יֶלא ַארָּ מֵׁ מְּ
ן  ץ ַפארְּ אס ַהארְּ ן דָּ ֶרעדְּ ה, ִזיְך אֹויסְּ שּובָּ ואס ִאיז ִדי ִעיֶקר תְּ ֶטע ַזאְך, וָּ סְּ ה ִאיז ִדי ֶהעכְּ שּובָּ תְּ

ִרים, בָּ ט ִווידּוי דְּ ייסְּ אס הֵׁ אט ֶגעטּוהן, דָּ ואס ֶמען הָּ ן וָּ יילְּ צֵׁ ִמים אּון ֶדערְּ ל עֹולָּ א כָּ אּון ַחַז"ל  בֹורֵׁ
ן  אגְּ חּוקֹוַתי( זָּ יֶהם ִמַיד ֲאִני )תֹוַרת ֹכֲהִנים בְּ ַווִדים ַעל ַעוֹונֹותֵׁ ם ִמתְּ רּוְך הּוא ֶשִמַיד ֶשהֵׁ דֹוש בָּ ָאַמר ַהקָּ

יֶהם ֶשֶנֱאַמר  ם ַעלֵׁ ַרחֵׁ ר ּומְּ א כ"ו( חֹוזֵׁ רָּ ם )ַוִיקְּ ַמֲעלָּ ם בְּ ֹון ֲאבֹותָּ ֶאת עָּ ַודּו ֶאת ַעֹונָּם וְּ ִהתְּ ַאֶשר "וְּ
ט  אסְּ ואס דּו הָּ ִמים וָּ ל עֹולָּ א כָּ ן ֶדעם בֹורֵׁ אגְּ ִדיג זָּ ֶטענְּ טּו ֶזעהן שְּ סְּ ֶדעם זָּאלְּ לּו"; ִאיֶבערְּ עָּ מָּ

ל ַזיין. ֶגעטּוהן, אּון ֶער ֶוועט ִדיְך ַאַווַדאי אּון ַאַווַדאי מֹוחֵׁ
ייֶנעם פּון ֹשִ  ן אֵׁ ִדיג ִמיט ֶיעדְּ ֶטענְּ ייִליְך אּון ֶרעד שְּ רֵׁ ן נָּאר ַזיי פְּ שְּ טְּ ק ֶמענְּ ַחזֵׁ ה, אּון ַזיי מְּ חָּ מְּ

ה. שּועָּ רֹויֶסע יְּ טּו ֶזעהן ַא גְּ ֶוועסְּ
ְך בֹורָּ לֹום ּומְּ ת שָּ ָך ַשבָּ ל לְּ ַאחֵׁ ַהמְּ
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רָׁא"ש  המשך ִשיחֹות מֹוהַּ
ָוואס  ֶלעם ַפארְׁ ָראבְׁ ט: ָדאס ִאיז ֶדער ִעיָקר פְׁ ִליָט"א ָזאגְׁ מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ

ׁש ִאיז  טְׁ ט ַאז ֶמען ַא ֶמענְׁ ן, ַווייל ֶמען ֵמיינְׁ טְׁ ׁשְׁ ַווייט פּוֶנעם ֵאייֶבערְׁ
ט גּוט,  ָראֶצענְׁ ט פְׁ ֶדערְׁ ֵלימּות, ֶעס ָזאל ַזיין הּונְׁ מּוז טּוהן ַאֶלעס ִבׁשְׁ
ן, אֹויב ָאֶבער ֶקען  ֶטער ַהָנָאה ָהאבְׁ ׁשְׁ אּון ָנאר ַאזֹוי ֶוועט ֶדער ֵאייֶבערְׁ

ל,  ט טּוהן.ִאיְך ֶעס טּוהן ָנאר ַאִביסְׁ ן ִניׁשְׁ צְׁ ַגאנְׁ  ֶוועל ִאיְך ֶעס ׁשֹוין ִאינְׁ

ן ַאז ֶיעֶנער ִאיז  ֵווייטְׁ ט ָנאְך אֹויב ֶמען ֶזעהט ַביי ַא צְׁ אּון ֶווער ֶרעדְׁ
ן גּוט אּון ֵפיין, אּון ִאיְך  ן ַזאכְׁ ִפירְׁ ִליַח, ֶיעֶנער ֶקען ָיא אֹויסְׁ ֶמער ַמצְׁ

רֶ  ן, ָדאס צּובְׁ ִפירְׁ ט אֹויסְׁ ׁש, ֶקען ֶעס ִניׁשְׁ טְׁ ק ַא ֶמענְׁ ַטארְׁ ט ֵזייֶער ׁשְׁ עכְׁ
ן טּוהן ֶמער, ֲאִפילּו  ט ִווילְׁ ִניׁשְׁ ט ַאז ֶמען ָזאל ֶמער ָגארְׁ אּון ָדאס ַמאכְׁ

ל ָוואס ֶמען ֶקען ָיא.  ִדי ִביסְׁ

ט ַקיין ַמאִׁשין, ֶער ֶקען  ׁש ִאיז ִניׁשְׁ טְׁ אּון ֶדער ֱאֶמת ִאיז, ַאז ַא ֶמענְׁ
ן ִאים, ָנאר טּוהן ִוויִפיל ַזייֶנע כוֹ  לֹויבְׁ ף ַא חֹות ֶערְׁ ַפאר ַדארְׁ אּון ֶדערְׁ

ן  ן, ָנאר ֶזעהן לֹויט ִדי ַצייט, לֹויטְׁ ֵווייטְׁ ן אֹויף ַא צְׁ ט קּוקְׁ ׁש ִניׁשְׁ טְׁ ֶמענְׁ
ן ֲאִפילּו  רּוִבירְׁ ן, לֹויט ֶדעם ָזאל ֶער פְׁ ֵקייטְׁ ִליכְׁ ַמָצב, לֹויט ַזייֶנע ֶמעגְׁ

ף בַ  ֵלייִניַקייט, אּון ֶעס ַדארְׁ יי ִאים ַזיין ֵזייֶער ָחׁשּוב, ַווייל ָנאר ַא קְׁ
ן, ן'ס ִווילְׁ טְׁ ׁשְׁ ֲאִפילּו ֶער  ֶער ָהאט זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו טּוהן ֶדעם ֵאייֶבערְׁ

ִליְך ַאזֹוי ִווי ֶער  טְׁ קְׁ ֵלימּות, פּונְׁ ט טּוהן ִבׁשְׁ ט ֶגעֶקענְׁ ָהאט ֶעס ִניׁשְׁ
ט.  ָהאט ֶגעָוואלְׁ

ט אֹויס: וֶ  ִליָט"א ִפירְׁ ט ַאַריין מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ ט ִניׁשְׁ ׁש ֶנעמְׁ טְׁ וען ַא ֶמענְׁ
ִליְך צּו  ט ֶמעגְׁ ל ִאיז אֹויְך גּוט" ִאיז ִניׁשְׁ ִדיָעה ַאז "ַאִביסְׁ ִאין ָקאפ, ִדי יְׁ

ִליֶכע ט ֶמער ִוויִפיל ֶער ֶקען, ִאין  רַזיין ַאן ֶערְׁ רּוִבירְׁ ִאיד, ַווייל ֶער פְׁ
ט ַאֶלעס צּוַזאם, אּון ֶער טּוט נִ  ט, ֶדער צּום סֹוף ַפאלְׁ ִניׁשְׁ ט ָגארְׁ יׁשְׁ

ֵלייִניַקייט, ִמיט ֶיעֶדע  ַחי' צּו ַזיין ִמיט ֶיעֶדע קְׁ ִעיָקר ִאיז ָנאר ִזיְך מְׁ
גּוֶטע ַזאְך ָוואס ֶמען טּוט ָיא, אּון ָנאר ַאזֹוי ִאיז ֶמען זֹוֶכה צּו ַזיין ַאן 

ִליֶכע ַעט )             ִאיד. רֶערְׁ וח"ז ֶעֶרְך ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ח"ב ֶעֶרְך מְׁ
 ם(מצּוצּו

 

 breslevcenter@gmail.com באקומען דעם גליון יעדע ווא ְ אויף אימעיל, שיקט אייער אימעיל אדרעס צו:זי ְ צו פארבינדן מיט די מערכת, צו 

 

 ~ מוסדותינו הק' נייעס אינערהאלב~ 
 

 מוהרא"ש שליט"א געפארן צו ארץ ישראל 
 

די וואך מאנטאג איז מוהרא"ש געפארן אויף ארץ ישראל פאר א קורצע 
 באזוך פון בערך א וואך, צו מחזק זיין די ארטיגע אידן.

 

טנ'ס הילף שאייבערמוהרא"ש וועט זיך צוריקקערן למעון קדשו מיטן 
 דעם קומענדיגן מיטוואך.

 

די וואך וועט נישט פארקומען די וועכנטליכע שיעור ליל שישי, 
 קומענדיגע וואך וועט אי"ה ווייטער זיין דער שיעור ווי געווענטליך.

 

 מלמד שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם!
 

*** 
 

 אנשי שלומינו צווישןשיינע שידוך געשלאסן 
 

י אנשי שלומינו צו די שיינע שידוך וואס איז יפרייד הערשט בגרויס 
 געשלאסן געווארן צווישן די צוויי מחותנים אנשי שלומינו.

 

החתן היקר אשר בער אינדארסקי נ"י בן מו"ה יעקב משה נ"י פון קרית 
יואל, אן איידעם ביי מו"ה אברהם חיים פארקאש נ"י וועלכער האט זוכה 

אכסני' של תורה, אוועקגעבענדיג א דירה צו געווען צו זיין דער 
אין  "ברסלב היכל הקודש -"בית נתנאל אויפשטעלן דעם בית המדרש 

 ל.קרית יואל, לשמו ולזכרו פון זיין טאטן מו"ה נתנאל פארקאש ז"
 

ר' אברהם חיים איז ברייט באקאנט פאר זיין איבערגעגעבנקייט צו יעדע 
הק', ווי ער איז גרייט צו העלפן דבר שבקדושה, ובפרט צו מוסדותינו 

 בכל עת ועונה.
 

וועבערמאן נ"י פון די עמודי )ב"ר שלום( דער אבי הכלה איז מו"ה אהרן 
מוסדותינו הק', וועלכער איז איבערגעגעבן בלב ונפש הנהלת התווך פון 

מיט מסירת נפש שוין די לעצטע פאר יאר לטובת מוסדותינו הק', ווען 
איז ר' אהרן  ,ערלעדיגן פאר די מוסדות אימער מען דארף עפעס

אס עס נאר ושטענדיג גרייט מיטן גאנצן הארץ ארויסצוהעלפן מיט סיי ו
 שייך.

 

א שיינע מסיבת לחיים איז פארגעקומען ביי מוהרא"ש אין בית המדרש, 
ווי מוהרא"ש האט אנגעוואונטשן פאר די מחותנים, אז עס זאל א קשר 

פון די קינדער און אייניקלעך, ביז משיח'ס  של קיימא, זיי זאלן זעהן נחת
 טאג במהרה בימינו.

 

 בשמחת אנ"ש! שישו ושמחו
*** 

 

 ברסלב" -בית חינוך לבנות "בית פיגא  נייעס פון
 

ט די די וואך זענען צוגעקומען נאך משפחות וואס האבן אריינגעשיק
דעם  ג אז דא וועלן זיי באקומעןדינקינדער אינעם סקול, אנערקענע

 ריכטיגן חינוך, און אויפוואקסן אמת'ע ערליכע אידענעס.
 

די הנהלה באטראכט שוין פלענער פאר א נייעם גרעסערן לאקאל פאר 
 די סקול, נאך די גרויסע פלייץ פון קינדער וואס קומען אריין אין סקול.

 

 ונברכו בך כל משפחות האדמה!

 קול אמונה
צו הערן שיעורים פון  
מוהרא"ש שליט"א, ווי 

אפ -אוי ְ פארן הוק
 בשעת'ן שיעור רופט:

 

212-444-1111 
 

Sponsored by: 

 

 סימן טוב ומזל טוב !
 מיר וואונטשן אן הערצליכן מזל טוב פאר

 

 נ"י אפרים אהרן שטייןהבחור החתן 
 

 וואס איז א חתן געווארן למזל טוב עב"ג
 

 דבר נאה ומתקבל!
 

 

 !ברכת מזל טוב
 א הארציגן מזל טוב פאר ידידינו היקר

 מו"ה אהרן וועבערמאן נ"י
 מעמודי התווך מוסדותינו הק'
 תחי' צום שידוך שליסן פון זיין טאכטער

 עב"ג החתן אשר בער אינדארסקי נ"י
 יעקב משה נ"י הבן מו"

 זיידן פארן חשובן "ברכת מזל טוב"און באזונדער א 

 מו"ה אברהם חיים פארקאש שליט"א
 מחשובי אנשי שלומינו

דער אייבערשטער זאל זיי געבן אסאך נחת דקדושה פון אלע קינדער און 
 .אמן משיח'ס טאג במהרה בימינו אייניקלעך ביז

 



 א
 

 

 גליון היכל הקודש
 וועכענטליכע גליון ארויסגעגעבן דורך

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

 
 

 זמנים
 4:21הדלקת הנרות......................
 5:44מוצש"ק................................

 8:55....סוף זמן ק"ש....................
 שיעורים כסדרן

 ל"ג........בכורות בבלי..................
 ל"היומא ..........................ירושלמי

 כלים ב"מ פרק ד'.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 יֹוֵסף ַהַצִדיק ָהאט ִזיְך  ְוִהֵנה ְתֻסֶבינָׁה ֲאֻלֹמֵתיֶכם וִַּתְשתַּ

ן יֹוֵסף'ס ִביְנְטל ָהאט ֶגע'ָחלֹום'ט ַאז ַאֶלע ְשָבִטים ָהאְבן ֶגעַמאְכט ִביְנְטֶלעְך, אּו
 ְטל ִזיְך אֹויְפֶגעְשֶטעְלט, אּון ַאֶלע ִביְנְטֶלעְך ָהאְבן ִזיְך ֶגעִביְקט ַפאר ַזיין ִבינְ 

ַאז ַא ִביְנְטל ִאיז )ִליקּוֵטי ֲהָלכֹות ַהְשָכַמת ַהֹבֶקר ֲהָלָכה ג'(, ר' ָנָתן ִאיז ַמְסִביר ֶדעם ָפסּוק 
 ּתֹורֹות ּוֵשי ּתֹוָרה, ָוואס ִאיז ַאזֹוי ִווי ַא ִביְנְטל, ַצאְמֶגעִביְנְדן ַאַסאךְ ְמַרֵמז אֹויף ִחיד

 פּון ַאַסאְך ְפֶלעֶצער 
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

ֶשע ָזאְגט מֹוַהָרא"ש ְשִליָט"א: ִווי ַאזֹוי ֶקען ֶמען ָזאְגן ַאז ֶמען ַבאַשאְפט ַפאלְ 
יז, אְך ִניְשט ַקיין ִהיְמל? ָנאר ֶדער ְפַשט אִ אֹויב ִאיז ֶעס ַפאְלש, ִאיז ֶעס דָ  ִהיְמֶלען?

 ְגן, ַאז פּון ִהיְמל ַדאְרף ֶמען ִדיר ֶמער ִניְשט ָהאְבן,ַאז אֹויב ִדי ִחידּוֵשי ּתֹוָרה ָזא
יל ֶמען קּוְקט שֹוין ִניְשט אֹויף ִדיר פּון ִהיְמל, ָדאס ִאיז ִדי ַפאְלֶשע ִהיְמֶלען, ַווי

ף ָהאְבן ֶבֱאֶמת קּוְקט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ְשֶטעְנִדיג אֹויף ֶיעְדן ִאיד, אּון ֶער ַדארְ 
 יד ֶיעְדן אִ 
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רָׁא"ש   ִשיחֹות מֹוהַּ
 ~ "כ"א ִכְסֵלו"  ~~

ן ְשְטִריְכן צּו ִדי יֹום ֲהָצָלה ְוַהִשֲחרּור פּו
 ַרֵבינּו ַהָקדֹוש ִמַסאְטַמאר זצוק"ל 

 
 

ִמיר ַדאְרְפן ֵזייֶער ַדאְנֶקען אּון לֹויְבן ֶדעם 
יְקט ִאין ֵאייֶבעְרְשְטן ַאז ֶער ָהאט אּוְנז ֶגעִש 

ַרֵבינּו ַהָקדֹוש  ,אּוְנֶזער דֹור, ֶדעם ֵהייִליְגן ַצִדיק
, צּו ַראֶטעֶווען קֹוֶדש ָקָדִשים ִמַסאְטַמאר זי"ע

 ְכַלל ִיְשָרֵאל.

ָנאְך ִדי ְצֵווייֶטע ֶוועְלט ִמְלָחָמה, ֶווען ִדי 
ִדי ֲעָמֵלִקים ִיַמח ְשָמם ְוִזְכָרם, ַדייְטֶשע ְרָשִעים 

ָהאְבן אֹויְסֶגע'ַהְרֶג'ט ִמיט ַאֶלע ִמיֵני ִמיתֹות 
ְמשּונֹות ְוַאְכָזִרּיֹות, ַא ְדִריְטל פּון ְכַלל ִיְשָרֵאל, 
אּון אֹויב ָדאס ִאיז ִניְשט ֶגעֶווען ֶגענּוג, ֶזעֶנען 

ֵעֶרב ַרב, ִנים, ִדי ָנאְך אֹויְפֶגעְשַטאֶנען ִדי ִציוֹ 
ָוואס ֵזיי ֶזעֶנען ִבְכַלל ִניְשט ִמֶזַרע ִיְשָרֵאל, אּון 
ָאְפֶגעִפיְרט ִמיְלָיאֶנען ִאיְדן פּון יּוִדיֶשע ֶוועג, ֵזיי 

 אּון ֶקעְגן ַאֶלעס ֶרעְדן ָאְפן ֶקעְגן ֵאייֶבעְרְשְטן, 
ָוואס ִאיז ֵהייִליג ַביי ִאיְדן, אּון ֵזיי ִוויְלן ָנאר 

ְטְנ'ס ָנאֶמען, ַפאְרֶגעְסן ֶדעם ֵאייֶבעְרְש  ַמאְכן
 ַרֲחָמָנא ִליְצָלן.

ֶדעָמאְלט'ס ִאיז אֹויְפֶגעְשַטאֶנען ֶדער 
ֵהייִליֶגער ַסאְטַמאר ֶרִבי ִזי"ַע, אּון ֶער ָהאט 
ֶגעַראֶטעֶוועט ֶדעם דֹור, ֶער ִאיז ֶגעֶווען ֶדער 
ֵאייְנִציְגְסֶטער ָוואס ָהאט ִזיְך ָאְפן 

ְסֶגעְשֶטעְלט ֶקעְגן ֵזיי, ִמיט ַא מֹוָרא'ִדיֶגע ַארֹוי
ְמִסיַרת ֶנֶפש, אּון ִניְשט מֹוָרא ֶגעַהאט פּון 
ֵקייֶנעם, ָנאר ָאְפן ַארֹויְסֶגעָזאְגט ִדי ֵרייֶנע אּון 
ֵהייִליֶגע ֱאמּוָנה, ָוואס ִמיר ָהאְבן ְמַקֵבל ֶגעֶווען 

ס ָהאט ֶעס פּון דֹור דֹור ִביז מֶשה ַרֵבינּו, ָווא
ְמַקֵבל ֶגעֶווען פּון ֵאייֶבעְרְשְטן ַאֵליין, אּון ֶמען 
ָזאל ִזיְך ִניְשט ָלאְזן ַפאְרִפיְרן פּון ֵקייֶנעם, אּון 

ָרֵאל ֶגעְבִליְבן ִמיט ִדי ָנאר דּוְרְך ִאים ִאיז ְכַלל ִיֹשְ 
 ֵרייֶנע ֱאמּוָנה.

 

 המשך בדף ג
 

 



 ב
 

 

 

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  המשך פַּ
 

 

ט ַווייֶטער ָאְנצּוֵגיין אּון ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ִזיְך ִניְש  ֶדעְרַפאר ַדאְרף ֶמען ָזאְגן ָנאר ַאֶזעְלֶכע ִחידּוִשים, ָוואס ֵהייְבן אּון ְשַטאְרְקן ַא ִאיד,
 ָגאְרִניְשט ָלאְזן צּוְבֶרעְכן פּון 

 

 ֵיֶשב תשנ"ט לפ"ק()ּתֹוְך ַהַנַחל ְסעּוָדה ְשִליִשית וַ 
 

 

*** 
ִמְצִרי,  ְצִליחַּ וְַּיִהי ְבֵבית ֲאדֹונָׁיו הַּ  ֶגעֶווען, ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִאיז ֶגעֶווען ִמיט יֹוֵסף, אּון ֶער ָהאט זֵייֶער ַמְצִליחַ וְַּיִהי ה' ֶאת יֹוֵסף וְַּיִהי ִאיש מַּ

 אּון ֶער ִאיז ֶגעֶווען ִאין הֹויז פּון ַזיין ִמְצִרי'ֶשער ֶהער 
ַאז ֲאִפילּו ֶווען ִאיד ַפאְלט דּוְרְך ִמיט )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן י"ב( מֹוַהָרא"ש ְשִליָט"א ִאיז ַמְסִביר ֶדעם ָפסּוק, לֹויט ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ָזאְגט 

אֶשעֶפער ֶהעְלףֶער ִאיז ַווייט פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן,  ֲעֵבירֹות, יְבט ִניְשט אֹויף, ֶער ֶבעְהט ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן: "בַּ ִַ ֶבער ֶער  ִמיר, וַּוייז  אֹויב אָׁ
ן ֶעְרִליֶכער ִאיד. ן ֶוועַ" ֶוועט ֶער ִזיֶכער צּום סֹוף זַּיין אַּ ְַ  ִמיר ֶדעם ִריְכִטי

עְגט ֹוִטיַפר ָהאט ֶגעֶזעהן ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִאיז ִמיט יֹוֵסף, ְפרֶ פא ֲאדֹונָׁיו ִכי ה' ִאתֹו, רְ וַּיַּ אֹויְפן ָפסּוק )ֶמְדָרש ַּתְנחּוָמא ְוֵיֶשב( ֶדער ֶמְדָרש ָזאְגט 
ִניְשט  ט ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִאיז ִמיט יֹוֵסף? ָזאְגט ֶדער ֶמְדָרש ַאז יֹוֵסף ָהאטֶדער ֶמְדָרש: "ִווי ַאזֹוי ָהאט ֶדער ָטֵמא'ֶנער גֹוי פֹוִטיַפר ֶגעוואּוסְ 

ְטן: ֶלעְרֵהייט ֶגעֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְש אֹויְפֶגעֶהעְרט צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶווען ֶער ִאיז ַאַרייְנֶגעַגאְנֶגען ַבאִדיֶנען ַזיין ֶהער, ָהאט ֶער ְשִטי
יין ֶהער, עֶ  ן פּון מַּ ְַ ז ִאיְך זָׁאל ֶַעִפיֶנען ֵחן ִאין ִדי אֹוי אֶשעֶפער, נָׁאר דּו ֶקעְנְסט ִמיר ֶהעְלְפן, ֶהעְלף ִמיר אַּ ר זָׁאל זַּיין צּוְפִריְדן ִמיט "בַּ

 ַמאְכְסט ִמיר ִכישּוף?" ָהאט יֹוֵסף ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ֵניין, ִאיךְ אּון פֹוִטיַפר ָהאט ִאים ֶגעְפֶרעְגט: "ָוואס ָזאְגְסטּו ָדאְרט ְשִטיֶלעְרֵהייט? דּו  ִמיר",
 ז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִאיז ִמיט יֹוֵסף ֶרעד ָנאר צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ִאיְך ֶבעְהט ִאים ַאז ִאיְך ָזאל ַמְצִליַח ַזיין" אּון פּון ֶדעם ָהאט פֹוִטיַפר ֶגעֶזעהן אַ 

א אר הָׁ ִים, אּון ֶדעְרפַּ יין ִמְצרַּ אְרוָׁואְרְפן ֶַעוָׁואְרן קַּ ב ֶווען ֶער ִאיז פַּ צָׁ אְלְטן ִאין זַּיין ְשֶוועֶרע מַּ אט ט ִזיְך יֹוֵסף ֶַעֶקעְנט ֶדעְרהַּ וַּוייל ֶער הָׁ
ְצִליחַּ זַּיין. ז ֶער זָׁאל מַּ  ִניְשט אֹויְפֶַעֶהעְרט צּו ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן אַּ

ִמְצִרי, ,וְַּיִהי ה' ֶאת יֹוֵסףּוק, ָדאס ִאיז ְפַשט ִאין ָפס , וְַּיִהי ְבֵבית ֲאדֹונָׁיו הַּ ְצִליחַּ  יַח ֶגעֶווען, ֲאִפילּו ֶער ִאיזיֹוֵסף ָהאט זֵייֶער ַמְצלִ  וְַּיִהי ִאיש מַּ
ן ייֶבעְרְשְטן, ֶדעְרַפאר ָהאט ֶער ַמְצִליַח ֶגעֶווען, אּוֶגעֶווען ִאין ִדי ִמְצִרי'ֶשע הֹויז, ַווייל ֶער ָהאט ִזיְך ֶדעְרַהאְלְטן, אּון ֶער ָהאט ֶגעֶרעְדט צּום אֵ 

 ָאְנקּוֶמען צּו ִדי ֶהעְכְסֶטע ַמְדֵריגֹות 
 ט( ֵיֶשב)ֹזאת ַהּתֹוָרה וַ 

 

*** 
ִביו, ה ַרִש"י ָזאְגט, ָנאְכֶדעם ָוואס ִדי ּתֹורָ  וֵַּיֶשב יֲַּעֹקב ְבֶאֶרץ ְמַּוֵרי אָׁ

ָחמֹות, ָהאט ְשֶנעל ֶדעְרֵצייְלט ִדי ַמֲעֶשה פּון ֵעָשו ִמיט זֵייֶעֶרע ִמלְ 
ֹויף ַא ֵהייְבט ֶער ָאן צּו ֶדעְרֵצייְלן ַבֲאִריכּות ִדי ַמֲעֶשה פּון ַיֲעֹקב, א

 ְנֶגען אֹויף זֵיי ַלאְנֶגע ֶוועג, ַאֶלעס ָוואס ֶעס ַאִריֶבער ֶגעַגא
ְנְטש מֹוַהָרא"ש ְשִליָט"א ִאיז ַמְסִביר, ַאז ִדי ִעיָקר ְגרֹויְסַקייט פּון ַא ֶמע

יף ֶרעְכְנט ִזיְך, לֹויט ִוויִפיל ֶער ֶקען ִזיְך ֶדעְרַהאְלְטן, ֶווען ֶעס ֵגייט אוֹ 
ֶווען  ֲאִפילּו ,יךְ זִ  ֶדעְרַהאְלטִאים ַאִריֶבער ְשֶוועִריַקייְטן, ֶווען ַא ֶמעְנְטש 

ֶעס ֵגייט ִאים ְשֶווער, ִאיז ֶער זֹוֶכה צּו צּוקּוֶמען צּו ִדי ְגֶרעְסֶטע 
 ַמְדֵריגֹות 

פּון ֵעָשו  ָדאס ִאיז ְפַשט ָוואס ַרִש"י ָזאְגט, ֶווען ֶעס קּוְמט צּו ִדי ַמֲעֶשה
י ֶרע ַמֲעִשיֹות, ַווייל דִ ִאיז ִניְשט ִאיְנֶטעֶרעַסאְנט צּו ַמֲאִריְך ַזיין ִמיט זֵייעֶ 

ְרָשִעים ֶדעְרַהאְלְטן ִזיְך ִניְשט ֶווען ֶעס ֵגייט אֹויף זֵיי ַאִריֶבער 
 ְשֶוועִריַקייְטן 

יין ִאין ָאֶבער ֶווען ֶעס קּוְמט ָאֶבער צּו ַיֲעֹקב, לֹויְנט ִזיְך ָיא צּו ַמֲאִריְך ַז
ֶער ָהאט ִזיְך ֶדעְרַהאְלְטן, ֲאִפילּו ַזייֶנע ַמֲעִשיֹות, ַווייל ֶמען ֶזעהט ִווי 

 ֶווען ֶעס ִאיז אֹויף ִאים דּוְרְך ֶגעַגאְנֶגען ְשֶוועִריַקייְטן אּון ִיסּוִרים 
 

 לפ"ק( ע"אֵיֶשב תשוַ  ֵליל ַשָבת)ּתֹוְך ַהַנַחל 
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 המשך"כ"א ִכְסֵלו" 

ֶעס ִאיז ַבאַקאְנט ִדי ֵהייִליֶגע ְתִפלֹות ָוואס ֶער ָהאט ֶגעַדאְווְנט ִמיט 
ְבִכיֹות ֲעצּומֹות, ָוואס ֶווער ֶעס ָהאט ָנאר ֶגעֶהעְרט ַזיין ַדאֶוועֶנען, ִאיז ִאים 

ְתשּוָבה ֶגעטּוהן, אּון ִוויִפיל ֶער צּוַגאְנֶגען ִדי ַהאְרץ, אּון ָהאט ֱאֶמת'ִדיג 
ָהאט צּוַזאְמֶגעֵווייְנט ַביי ִדי ָשלש ְסעּודֹות תֹורֹות ַא ֶיעֶדע ָוואְך, ּוִבְפַרט 
ִאין ִדי שֹוָבִבי"ם ֶטעג, אּון ִאין ֹחֶדש ֶאלּול, ָוואס ֶווער ֶעס ָהאט ֶעס 

ְתשּוָבה  ן ָהאט ֶגעמּוְזטָהאט ֶעס ִאים ֶגעֶעְפְנט ִדי ַהאְרץ, אּו ,ֶגעֶהעְרט
 אְרֶנעֶמען צּו ַזיין וואֹויל אּון ֶעְרִליְך.טּוהן, אּון ִזיְך פָ 

ֶדער ֶרִבי ְפֶלעְגט ֵקייְנָמאל ִניְשט ַארֹויְסַוואְרְפן ַקיין ָבחּור פּון ְיִשיָבה, 
ֶגע'ְקַנס'ט ֲאִפילּו ֶדער ָבחּור ָזאל ָהאְבן ֶגעטּוהן ַסיי ָוואס, ֶער ָהאט ָנאר 

ֶדעם ָבחּור, ָאְנֶגעְשִריְגן אּון ַפאְרֶשעְמט ֶדעם ָבחּור, ָאֶבער ִניְשט 
 ַארֹויְסֶגעָוואְרְפן פּון ְיִשיָבה.

ֶער ְפֶלעְגט ָזאְגן ַאז ֶער ָהאט ַאזֹוי ְמַקֵבל ֶגעֶווען פּון ַזיין ַטאְטן ֶדער 
ְמַקֵבל ֶגעֶווען פּון ַזיין ַטאֶטע  ֵהייִליֶגער ְקדּוַשת יֹום טֹוב, ָוואס ָהאט ֶעס

ֶדער ֵהייִליֶגער ִיַטב ֵלב, ַאז ֵזיי ָהאְבן ֵקייְנָמאל ִניְשט ַארֹויְסֶגעָוואְרְפן ַקיין 
 ָבחּור פּון ְיִשיָבה.

ָאֶבער אֹויֶסער ֶדעם ָהאט ֶדער ֶרִבי ֶגעַהאט ָנאְך ַא ַטַעם ֶדעְרַביי 
חּוִרים, ָדאס ִאיז ֶגעֶווען רֹויְסֶגעָוואְרְפן ַקיין בָ ַפאְרָוואס ֶער ָהאט ִניְשט ַא

 צּוִליב ַא ַמֲעֶשה ֶשָהָיה.

ס ְשטּוב ַא ַגַלח, ֶער ָהאט ֶגעָוואְלט ל ִאיז ֶגעקּוֶמען צּום ֶרִבי'נְ ֵאייְנָמא
, ר' ָהאְבן ִאים ֶדער ַגַבאי ,ַאַרייְנֵגיין ֶרעְדן צּום ֶרִבי'ן, ִווי ַפאְרְשֵטייט ִזיְך

ָאֶבער ֶדער ַגַלח ָהאט ַדְוָקא  ִניְשט ַאַרייְנֶגעָלאְזט,  ַפייִוויש ַאְשְכַנִזי ַז"ל, 
ָיא ֶגעָוואְלט ַאַרייְנֵגיין צּום ֶרִבי'ן, ר' ַפייִוויש ָהאט ִאים ְפרּוִביְרט 

ְך ָאְפצּוְשִטיְפן ִמיט ַאֶלע ִמיֵני ִתירּוִצים, ָאֶבער ֶדער ַגַלח ָהאט ִזי
 ֵאייְנֶגע'ַעְקְש'ְנט ַאז ֶער ִוויל ַדְוָקא ַאַרייְנֵגיין צּום ֶרִבי'ן.

ַאז ֶעס ִאיז ָדא ַא ַגַלח ָוואס ִוויל ֵזייֶער ְשַטאְרק ַאַריין צּום ֶרִבי'ן,  ,ִביז ר' ַפייִוויש ִאיז ַאַריין צּום ֶרִבי'ן ַאֵליין, אּון ֶדעְרֵצייְלט ַפאְרן ֶרִבי'ן
 ֶמען ָזאל ִאים ַאַרייְנָלאְזן. ,י ָהאט ֶגעֵהייְסןֶדער ֶרבִ 

ָנאְך ִאין ְקָראִלי, ֶדער ֶרִבי ַמאְכט ֶדער ַגַלח ִאיז ַאַרייְנֶגעקּוֶמען, ֶדער ֶרִבי ָהאט ִאים ְגַלייְך ֶדעְרֶקעְנט, ֶער ִאיז ֶגעֶווען ַא ַתְלִמיד פּון ֶרִבי'ן 
ֶווען ִאיְך ָהאב ֶגעֶלעְרְנט  :ייְלטָזאְגט: "ָוואס ִאיז ֶגעֶשעהן ִמיט ִדיר?" ֶדער ָבחּור ָהאט ִזיְך ִציֵווייְנט אּון ֶדעְרצֵ ִאים ִמיט ִדי ַהאְנט ִווי ֵאייֶנער 

ֶגעִפיְרט ַמְחלֹוֶקת, ִאיְך ָהאב ֶגעַמאְכט ָאנְ  ַביים ֶרִבי'ן ִאין ְקָראִלי, ִבין ִאיְך ֶגעֶווען ֵזייֶער ַא ִוויְלֶדער ָבחּור, ִאיְך ָהאב ִזיְך ֶגעְקִריְגט ִמיט ֶיעְדן,
ֶגעָוואְרְפן פּון ְיִשיָבה ִמיט ַאַסאְך ִביטּול תֹוָרה, ִביז ֶמען ָהאט ֶמער ִניְשט ֶגעֶקעְנט אֹויְסַהאְלְטן פּון ִמיר, אּון ֶדער ֶרִבי ָהאט ִמיר ַארֹויסְ 

אְלן ֶמער אּון ֶמער, ִביז ִאיְך ִבין ֶגעָוואְרן ַא ַגאְנֶצער פֹוֵרק עֹול, ִאיְך ָהאב ִמיְך ֶגע'ְשַמד'ט אּון ִבְזיֹונֹות, ֶדעְרָנאְך ִבין ִאיְך ַווייֶטער ֶגעפַ 
 אס ֶער ָהאט ֶגעֶרעְדט.עְדט ִמיט ִאים ָווֶגעָוואְרן ַא ַגַלח, ַרֲחָמָנא ִליְצָלן, ֶדער ֶרִבי ָהאט ִזיְך ֵזייֶער ֶדעְרְשָראְקן פּון ִדי ַמֲעֶשה, אּון ֶער ָהאט ֶגערֶ 

ה ִמיט ֶדעם ַתְלִמיד, ָאֶבער ַאזֹויִפיל ֵווייְסט ֶמען, ַאז ֶדער ֶרִבי ָהאט ִזיְך ֶעס ִאיז ִניְשט ַבאַקאְנט ָוואס ֶעס ִאיז ֶגעָוואְרן ָנאְכֶדעם ְלַמֲעשֶֹ 
ַוואְרְפן ַקיין ָבחּור פּון ְיִשיָבה, ֲאִפילּו ֶער ָזאל טּוהן ָוואס ֶער ָזאל ָנאר ֶדעָמאְלט'ס ְמַקֵבל ֶגעֶווען ַאז ֶער ֶוועט ֶמער ֵקייְנָמאל ִניְשט ַארֹויסְ 

 טּוהן.

 ,טחּוִרים ִאין ְיִשיָבה ָהאְבן ִזיְך צּוָלאזְ ֵאייְנָמאל ָהאט ַפאִסיְרט ַא ַמֲעֶשה, ֶדעם ֶלעְצְטן ָיאר פּון ַזיין ֵהייִליג ֶלעְבן אֹויף ִדי ֶוועְלט, ַאז ַאָפאר בָ 
 אּון ֶגעַמאְכט ַאַסאְך ָשאְדן ַפאר ִדי ְיִשיָבה, ֶמען ָהאט ֶגעַהאט פּון ֵזיי ְגרֹויס ַצַער אּון ַעְגַמת ֶנֶפש.

ר ֶרִבי ָהאט ִזיְך ָאֶבער חּוִרים, ֶדעִדי בָ  ַאז ֶמען מּוז שֹוין ַארֹויְסַוואְרְפן ,ִדי ְמַנֲהִלים פּון ְיִשיָבה ֶזעֶנען ֶגעקּוֶמען צּום ֶרִבי'ן ִמיט ַא ַטֲעָנה
ִדי , ת, ָאֶבער ִניְשט ַארֹויְסַוואְרְפןֶגעַהאְלְטן ַביי ַזייְנס, ֶמען ֶקען ִניְשט ַארֹויְסַוואְרְפן ַקיין ָבחּור, ֶמען ֶקען ֵזיי ְקַנס'ֶנען ִמיט ְגרֹויֶסע ְקָנסוֹ 

 ֶגעָזאְגט: "ֶיעְצט ִאיז ֶעס ַא יֹוֵצא ִמן ַהְכַלל, ָדאס ָמאל מּוז ֶמען ָיא ַארֹויְסַוואְרְפן ִדי ָבחּוִרים.ְמַנֲהִלים ָהאְבן ִזיְך ָאֶבער ֵאייְנֶגע'ַעְקְש'ְנט אּון 

יי ֶגעָזאְגט: ַביים ַהאְרץ, אּון זֵ  ֶדער ֶרִבי ִאיז שֹוין ֶגעֶווען ֶדעָמאְלט'ס ֵזייֶער ְשַוואְך ֶער ָהאט קֹוים ֶגעֶקעְנט ֶרעְדן, ֶער ָהאט ִזיְך ָאְנֶגעַכאְפט
ִדי ְמַנֲהִלים ָהאְבן שֹוין ֲחָרָטה ֶגעַהאט , "ִביז ַהייְנט ְדִריְקט ִמיר ָנאְך ַביים ַהאְרץ ַאז ִאיְך ָהאב ֵאייְנָמאל ִאין ֶלעְבן ַארֹויְסֶגעָוואְרְפן ַא ָבחּור!"

 ים.חּוִר ַפאְרן ְפֶרעְגן, אּון ַאַודַאי ִניְשט ַארֹויְסֶגעָוואְרְפן ִדי בָ 

ַאְרַבע ִמדֹות ְבַתְלִמיִדים ָמִהיר ִלְשמֹוַע ְוכּו' ֶעס ֶזעֶנען ָדא ַאַסאְך ִמיֵני ַתְלִמיִדים, ָאֶבער )ָאבֹות ֵפֶרק ה' ִמְשָנה ט"ו( ָדאס ִאיז ְפַשט ִאין ִדי ִמְשָנה 
ְדָקאֵרי ָקאֵרי ּוְדָלא ָקאֵרי ִליֲהֵוי ַצְוָתא ְלַחְבֵריה  ֵ ֶוועְלֶכער )ָבָבא ַבְתָרא כ"א( ן ֶדער ֶרִבי ַדאְרף ָהאְבן ֶגעדּוְלד צּו ֶיעְדן ֵאייֶנעם, ִווי ַחַז"ל ָזאגְ 

  ַזיין. ים, ֶוועט ֶער צּום סֹוף ַמְצִליחַ ַתְלמּוד ֶעס ֶקען ֶלעְרֶנען ָזאל ֶלעְרֶנען, אּון ֶווער ֶעס ֶלעְרְנט ִניְשט, ָזאל ָכאְטש ִזיְך ְדֵרייֶען ִמיט גּוֶטע ֲחֵבִר 
 

 (ה ט"ונָ ְש ִמ  'ק הֶר ת פֵ בוֹ ת, ָאבוֹ ת ָאכּו)זְ 

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

27 skillman St. 
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 הרבני הנגיד המפואר

 הי"ו אברהם יודא ליכטענשטייןמו"ה 
 הבריח התיכון של מוסדותינו הק'

 

 צו די שידוך שליסן פון זיין אייניקל למזל טוב
 

האט זוכה געווען צו  ,רבי אברהם יודא הי"ו
זיין דער אכסני' של תורה, מיטן צושטעלן די 
בניני מוסדותינו הק', און שטייט שטענדיג 
גרייט ארויסצוהעלפן די מוסדות מיט וואס 

יבערשטער זאל אים געבן מען דארף, דער אי
א גאנץ לעבן  ,נאר שמחה ונחת לרוב

 געזונטערהייט, אמן.
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ל נַּחַּ  ֲאֶשר  בַּ
 

דּו ָזאְלְסט ִזיְך ֶנעֶמען ִאין ִדי ֶהעְנט ַאַריין, אּון ָזאְלְסט ֶלעְרֶנען ֶיעְדן 
ֶעְנִדיְגן ִביז ְפַרייָטאג ִדי "י ִמיְטן ַתְרגּום, ְכֵדי דּו ָזאְלְסט ִש רַ ָטאג חּוָמש וְ 

ַפְרָשה פּון ִדי ָוואְך, ְשַנִים ִמְקָרא ְוֶאָחד ַתְרגּום, ָוואס ִאיז ַא ְסגּוָלה 
ְלעֹוָלם ַיְשִלים ָאָדם , )ְבָרכֹות ח.( ים, ִווי ִדי ַחַז"ל ָזאְגןנִ שָ ת ָיִמים וְ יכּוִר ַאלְ 

א ְוֶאָחד ַתְרגּום, ֶשָכל ַהַמְשִלים ַפְרִשיֹוָתיו ם ַהִצבּור ְשַנִים ִמְקרָ ַפְרִשיֹוָתיו עִ 
ם ַהִצבּור ַמֲאִריִכין לֹו ָיָמיו ּוְשנֹוָתיו; אֹויְך ָזאְלְסטּו ֶלעְרֶנען ַאַסאְך עִ 

ִמְשַניֹות ָוואס ִמְשֶנ"ה ִאיז ִדי אֹוִתיֹות ְנָשָמ"ה, ַאז ֶמען ֶלעְרְנט ַאַסאְך 
ט ִדי ְנָשָמה, אֹויְך ִמְשֶנ"ה ַבאְטֶרעְפט פּוְנְקט ִווי עְר טֶ יעלוֹ ִמְשַניֹות ֶוועְרט גֶ 

ַפְרָנָס"ה, ָווארּום ַאז ֶמען ֶלעְרְנט ִמְשַניֹות ָהאט ֶמען ְגִריְנג ַפְרָנָסה, ַאז 
וואֹויל ִאיז ֶדעם ָבחּור ָאֶדער ֶדעם ִאיְנֶגעְרַמאן ָוואס ֶלעְרְנט ֶיעְדן ָטאג ַח"י 

ֹות, אּון ָדאס ִאיז ַא ְסגּוָלה צּו ַהְרֶגעֶנען ַזיין ֵיֶצר ָהַרע, ְוַעל ְפָרִקים ִמְשַני
כּוָלם צּו ֶלעְרֶנען ֶיעְדן ָטאג ַא ְבַלאט ְגָמָרא חֹוק ְוֹלא ַיֲעבֹור, ָדאס ִאיז ֶדער 

ֶוועט טּון ַאֶלע ְפעּולֹות ֶשָבעֹוָלם  ֶמ"ְך ֵמ"םִעיֶקר ִאין ֶלעְבן, אּון ֶדער סַ 
אְזן ַא ָבחּור ָאֶדער ַא ִאיְנֶגעְרַמאן ֶלעְרֶנען ֶיעְדן ָטאג ַא ְבַלאט ִניְשט לָ 

ְגָמָרא, ָווארּום ֶער ָהאט ֵזייֶער מֹוָרא פּון ִלימּוד ְגָמָרא, ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער 
ַאז ִמיט ֶלעְרֶנען ְגָמָרא ִאיז ֶמען )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן רי"ד( ֶרִבי ָזאְגט 

ַבֵטל פּון ִזיְך ִדי ְקִליָפה ָוואס ִוויל ִאים ְבֶרעְנֶגען צּו ֲעֵבירֹות, אּון ֶעס ְמ 
ים" ַא זּון פּון ְשָל"ה ַהָקדֹוש, ַאז ִד מּועַ י הָ וֵ ֶוועְרט ֶגעְבֶרעְנְגט ִאין ֵסֶפר "וָ 

ְגָמָרא ֶעס ַדאְרף ַזיין ַא חֹוב אֹויף ֶיעְדן ִאיד צּו ֶלעְרֶנען ֶיעְדן ָטאג ַא ְבַלאט 
ן ְתִפיִלין ֶיעְדן ָטאג, אּון ֶווער ֶעס ֶלעְרְנט טּוצּונְ ַאזֹוי ִווי ֶעס ִאיז ַא חֹוב ָא

ִניְשט ֶיעְדן ָטאג ִדי ְדֵריי ִלימּוִדים ִמְקָרא, ִמְשֶנה, ְגָמָרא, ֶדער ִאיז ַא 
ֶלֶחם ְוֵאין  יןי אֵ יתִ בֵ בְ "ּו)ַשָבת קכ.( י ַחַז"ל ָזאְגן ְגרֹויֶסער ָאִריַמאן, ִווי ִד 

עט ה ְוֹלא ַתְלמּוד. ִאיֶבעְרֶדעם בֶ י ֹלא ִמְקָרא ְוֹלא ִמְשנָ ִד יָ ה" ֶשֵאין בְ לָ ְמ ִש 
ִאיְך ִדיר ֵזיי ְשַטאְרק ִאין ֶלעְרֶנען ֶיעְדן ָטאג ִדי ְצֵוויי ַעמּוִדים חֹוק ְוֹלא 
ַיֲעבֹור, אּון ֶדעָמאְלט ֶוועְסטּו נֹוֵשא ֵחן ַזיין ַביי ֶיעְדן ֵאייֶנעם, ּוִמָכל ֶשֵכן 

ַאז "ן ֵחֶלק א' ִסיָמן א'( )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר ַביי ַדיין ַווייב, ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ָזאְגט 
ְך אֹויְפן ֶמעְנְטש ַא ֵחן, אּון ַזייֶנע דּוְרְך ִלימּוד תֹוָרה ַהְקדֹוָשה ֶוועְרט ִנְמשַ 

 ִנְתַקֵבל ִאין ִהיְמל. טְתִפילֹות ֶוועְר 

 ִאיְך וואּוְנְטש ִדיר ַא ֶלעְכִטיג אּון ִזיס ֶלעְבן
 )אשר בנחל באידיש, חלק א' מכתב י"ד(
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 ~ מוסדותינו הק' נייעס אינערהאלב~ 
 

 מוהרא"ש שליט"א צוריק געקומען פון ארץ ישראל 
 

די וואך מיטואך  איז מוהרא"ש צוריק געקומען למעון קדשו, נאכן 
 וויילן א וואך אין ארץ ישראל, צו מחזק זיין די ארטיגע אידן.

 

עס וועט אי"ה ווייטער אנגיין די שיעורים יעדן דאנערשטאג נאכט ווי 
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42th st. .שמעו ותחי נפשכם 
 

 בזמן שהצדיק בעיר הוא הודה הוא זיוה הוא הדרה!
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 באידיש" צו באקומען אויף פאסט -"אשר בנחל 
 

אויפגענומען ביי שוחרי תורה די נייעס אז מען קען שוין מיט פרייד איז 
 באקומען די נייע "אשר בנחל באידיש" אויף פאסט.

 

ווי באקאנט קומט לעצטנ'ס ארויס די נייע סעריע אשר בנחל אין 
אידיש, מיט וועלכען אידן זענען זיך מחי' מיט די דברי התחזקות 

 והתעוררות המשיבין את הנפש.
 

יך איינשרייבן צו באקומען אויף פאסט יעדע מאל יעצט קען מען ז
 וואס עס קומט ארויס א פרישע חלק.

 

 און לאזט א מעסידזש. 743-519-9663זיך איינצושרייבן רופט 
 

 יפוצו מעינותיך חוצה!
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 תענית" זיבעטע און אכטע חתנים, רעזולטאט פון "מסכת
 

 ,הערשט ביי די בחורים אין ישיבה, צו די פרישע שמחות דגרויס פריי
אליעזר נ"י און החתן יהושע אליעזר גליק די צוויי חתנים, החתן 

 , וועלכע זענען חתנים געווארן די וואך בשעטו"מ.נ"יהירשפעלד 
 

די צווי חתנים האבן זיך געהאט אנגעשלאסן אין די לימוד מסכת 
 ט"ו באב ביז ראש השנה.תענית, פערציג מאל, פאריאר פון 

 

מוהרא"ש האט דעמאלט'ס צוגעזאגט, אז ווער עס וועט ענדיגן 
פערציג מאל מסכת תענית פון ט"ו באב ביז ראש השנה, וועט א חתן 

 ווערן נאך ראש השנה.
 שמחות ונחת לרוב!

 

 ברכת מזל טוב!
 א הארציגן מזל טוב פאר די צוויי חשובע חתנים

 נ"י יהושע אליעזר גליקפאר החתן 
 נ"י אליעזר הירשפעלדאון פאר החתן 

 מחשובי תלמידי ישיבתינו הק'

 וועלכער זענען חתנים געווארן די וואך למזל טוב.
 דבר נאה ומתקבל!

 

 

 די וואכעדיגע גליון איז נתנדב געווארן דורך 
 נ"י שמואל חיים זאבעלמו"ה 

 מחשובי אנ"ש

 צו די שמחת בר מצוה פון זיין חשובן זוהן
 נ"י יואל הבחור

דער אייבערשטער זאל אים געבן אסאך נחת 
 .אמן דקדושה, און שמחות לרוב,
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 גאלדבערגער ז"ל אהרן יצחקבן  אשר זעליגולע"נ 

 גאלדבערגער ז"ל זעליג אשרבת  רחלולע"נ 
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

רְ  פֵּר פַּ ֶמיהָׁ וְַּיסַּ ל ֲחכָׁ ם ְוֶאת כָׁ יִּ ְצרַּ י מִּ ְרֻטמֵּ ל חַּ א ֶאת כָׁ ְקרָׁ ח וַּיִּ ְשלַּ ֶהם ֶאת וַּיִּ ה לָׁ עה
ה, ְרעה ם ְלפַּ ר אוהתָׁ תֵּ ין פוה מוה ְואֵּ ְרֹעה ָהאט ֶגע'ָחלֹום'ט זַּייֶנע ֲחלֹומֹות, ֶער ָהאט ֲחלה ֶעס  פַּ

אר  אֵׁשייֶדעְרֵצייְלט פַּ יְרט צּו בַּ אֶכער'ס, ֵזיי ָהאְבן ֶעס ְפרּובִּ יׁשּוף מַּ ֶלע זַּייֶנע כִּ וי אַּ ְדן, וִּ
יְבן ֶטעְכֶטער אּון ֵזיי וֶ  ז ֶער ֶוועט ֶגעבֹויְרן זִּ ז ֵזיי ָהאְבן ֶגעָזאְגט אַּ "י ָזאְגט, אַּ ועְלן רַּׁשִּ

יְׁש  יז נִּ ְתרֹונֹות אִּ ֶלע פִּ י אַּ אְרְבן ְוכּו', ָאֶבער דִּ יז יֹוֵסף הָ ְׁשטַּ ְרֹעה'ס ָקאפ, בִּ ין פַּ יין אִּ רַּ אט ט אַּ
ים פֹוֵתר ָחלֹום ֶגעֶווען.  אִּ

יְׁשט ָאְנֶגענּוֶמען ֵזייֶערֶ  ְרֹעה נִּ אֶקע ָהאט פַּ אְרָוואס טַּ אְרְׁשֵטיין, פַּ אְרף ֶמען פַּ ְתרֹונֹות, דַּ ע פִּ
ְתרֹון?  ָנאר יֹוֵסף'ס פִּ

יר  ְסבִּ יז ָדאס מַּ יָט"א אִּ ָרא"ׁש ְׁשלִּ י ָזאְגט מֹוהַּ יֶגער ֶרבִּ וי ֶדער ֵהיילִּ "ן ח"א לֹויט וִּ יקּוֵטי מֹוֲהרַּ )לִּ

יָמן רל"ד ים, דָ  עיי"ש( סִּ יקִּ דִּ יֹות פּון צַּ ֲעשִּ יז אַּ ְגרֹויֶסע זַּאְך צּו ֶדעְרֵצייְלן מַּ ז ֶעס אִּ אס אַּ
זֹוי צּו ֶדע וי אַּ ויְסן וִּ אְרף וִּ יְגט אַּ ֶמעְנְטׁש, ָאֶבער ֶמען דַּ יְגט אּון ֵריינִּ ֲעשֶ ֵהיילִּ י מַּ  ה. ְרֵצייְלן דִּ

ויְזן, ָכאְטׁש דָ  אוִּ יק ָהאט בַּ דִּ ים ָוואס אַּ צַּ י מֹוְפתִּ יז וַּוייל ֶווען ֶמען ֶדעְרֵצייְלט ָנאר דִּ אס אִּ
ים, ָוואס דָ  יקִּ דִּ ין צַּ ז ֶמען ָזאל ְגֵלייְבן אִּ יז אַּ אֹויְך אַּ ְגרֹויֶסע זַּאְך, וַּוייל ֶעס ְבֶרעְנְגט אַּ אס אִּ

יָקר פַּ  יֹות, ָוְגרֹויֶסער עִּ ֲעשִּ יז, צּו ֶדעְרֵצייְלן מַּ יל אִּ יָקר צִּ יד, ָאֶבער ֶדער עִּ יר אר אַּ אִּ ואס מִּ
אְכן.  ֶקעֶנען אֹויְך ָנאְכמַּ

ז פּון ים, אַּ יקִּ דִּ זֹוי ֵזיי ֶזעֶנען ֶגעָוואְרן צַּ וי אַּ אְרף ֶמען אֹויְך ֶדעְרֵצייְלן וִּ אר דַּ אְנג  ֶדעְרפַּ ָאְנפַּ
ְסיֹונֹות, ֶעס אִּ ֶווען ֵזיי ָהאְבן ֶגעָוואְלט ֶווע אְך נִּ סַּ אט אַּ ים, ָהאְבן ֵזיי אֹויך ֶגעהַּ יקִּ דִּ יז ֵזיי ְרן צַּ

יְׁשט אֹויְפגֶ  אְלְטן, אּון נִּ יְך ֶדעְרהַּ יְנג, ָאֶבער ֵזיי ָהאְבן זִּ זֹוי ְגרִּ יְׁשט ֶגעגַּאְנֶגען אַּ עֶגעְבן, אּון נִּ
ז ֶער  אְך ֶגעֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אַּ סַּ יז ֵזיי ֶזעֶנען ֶגעָווֵזיי ָהאְבן אַּ אְרן ָזאל ֵזיי ֶהעְלְפן, בִּ

ים. יקִּ דִּ  צַּ
ז ֶמען ָזאל ֶעס ֶוועְלן ָנא אְכט ֶמען, אַּ זַּא ֶוועג, מַּ אְכן, ֶווען ֶמען ֶדעְרֵצייְלט ֶעס אֹויף אַּ ְכמַּ
יךְ  ויל, אּון ֶיעְצט ָהאב אִּ יק, אֹויב ֶמען וִּ דִּ ז ֶיעֶדער ֶקען זַּיין אַּ צַּ י  ׁשוַּוייל ֶמען ֶזעהט אַּ ֹוין דִּ

יק, ָאֶבער ֶווען ֶמען ֶדערְ  דִּ יְך ֶקען אֹויְך ֶוועְרן אַּ צַּ זֹוי אִּ וי אַּ י ֶוועג, וִּ ֵצייְלט ָנאר ֵעָצה, אּון דִּ
אְכן יְׁשט ָנאְכמַּ יְך ֶקען ָדאס נִּ אְכט ֶעס ְטרַּאְכְטן: "אִּ יק, מַּ דִּ , ָנאר ֶדעם מֹוֵפת פּוֶנעם צַּ

ים, אָ  יקִּ דִּ אְמט פּון צַּ יקֵאייֶנער ָוואס ְׁשטַּ דִּ  ". ֶדער ָנאר אַּ הֹויֶכע ְנָׁשָמה, ֶקען ֶוועְרן אַּ צַּ
יְׁשט ֶגעָוואְלט ָאְנֶנ ְרֹעה ָהאט נִּ אְרָוואס פַּ אְרְׁשֵטיין, פַּ יר פַּ יט ֶדעם ֶוועְלן מִּ עֶמען אּון מִּ

אֶכער'ס ָהא יׁשּוף מַּ ֶלע כִּ י אַּ ְתרֹון אֹויְפן ָחלֹום ָנאר פּון יֹוֵסף, וַּוייל דִּ ָנאר ְבן ֵקייֶנעְמ'ס פִּ
יין ֵעָצה, ָו יְׁשט ֶגעֶגעְבן קַּ ואס ֶמען ֶקען ֶגעָזאְגט ָוואס ֶעס ֵגייט ֶגעֶׁשעהן, ָאֶבער ֵזיי ָהאְבן נִּ

ן ֵעָצה צּו ֶגעְבן, ָאֶבער יֹוֵסף ָהאט ֶגעָזאְגט ָוואס ֶעס ֵגייט ֶגעֶׁשעה יְך אַּ ן, אּון ֶער טּוהן זִּ
ז ֶמען ָז י ֵעָצה, אַּ י זַּאֶטע ָיאְרן צָהאט אֹויְך ֶגעָזאְגט דִּ י ְתבּוָאה פּון דִּ ֶוועְקֵלייְגן דִּ י אל אַּ ּו דִּ

ְתרֹון. ְרֹעה ָנאר ָאְנֶגענּוֶמען זַּיין פִּ אר ָהאט פַּ  ָמאֶגעֶרע ָיאְרן, אּון ֶדעְרפַּ
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א"ש  רָׁ יחוהת מוההַּ  שִּ
ה  ~~  ~ ֲחנּוכָׁ

ף~  ית יוהסֵּ י קּוְשיָׁא פּון בֵּ  ~ דִּ
  

אְנט ִדי קַּ  אקַּ ף ֶ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 פּון  מֹוהַּ
ְשמֹוָנִאים ִמיט ִדי יְ  ייִליֶגע חַּ ָוִנים ִאיז ִ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 ֶדעְרפַּ ֹויְך 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 
 ֶגעֶקעְנט ְבֶרעֶנען, ָנאר ִדי ִאיֶבעִריֶגע ִזיְבן ֶטעג
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  המשך פַּ
 

ֶכל  אה יָׁה הָׁ ְהֶייןָׁ ְבאֶ ְוהָׁ ב ֲאֶשר תִּ עָׁ רָׁ ע ְשנֵּי הָׁ ֶרץ ְלֶשבַּ אָׁ ן לָׁ דוה קָׁ יִּם ְלפִּ ְצרָׁ ֶרץ מִּ
א ב ְולה עָׁ רָׁ ֶרץ בָׁ אָׁ רֵּת הָׁ כָׁ ז ֶמעתִּ ְרֹעה אַּ אר פַּ יק ָהאט ֶגעָזאְגט פַּ דִּ צַּ ן ָזאל . יֹוֵסף הַּ

י הּוְנֶגער ָיאְרן, אּון אַּ  אר דִּ י זַּאֶטע ָיאְרן פַּ י ֶעְסן פּון דִּ ֶוועְקֵלייְגן דִּ זֹוי ֶוועט ֶמען אַּ
אר הּוְנֶגער. אְרְבן פַּ יְׁשט ְׁשטַּ  נִּ

ֵמז זַּיין, ָדאס ָווא ז ֶדער ָפסּוק קּוְמט אּוְנז ְמרַּ יָט"א ָזאְגט אַּ ָרא"ׁש ְׁשלִּ ס ֶדער מֹוהַּ
י ָזאְגט  יֶגער ֶרבִּ יָמן רכ"ב( ֵהיילִּ "ן ֵחֶלק א' סִּ יקּוֵטי מֹוֲהרַּ וי )לִּ זֹוי וִּ ז אַּ וי אַּ אַּ ֶמען ֶזעהן וִּ

יֶגער ֶמעְנְטׁש, יְרט דּוְרְך אַּ ֶזעֶהעְנדִּ יְנֶדער ֶמעְנְטׁש ל"ע, ֶוועְרט ֶגעפִּ ָאֶדער  ְבלִּ
יְגן ֶוועג, א יְכטִּ ים ֶדעם רִּ יט אַּ ְׁשֶטעְקן ָוואס וַּוייְזט אִּ יְנֶדער ֵגייט מִּ ּון ֶדער ֶדער ְבלִּ

ְנֶדעְרן  יְך אֹויְפן אַּ אְרָלאְזט זִּ יְנֶדער פַּ ז זֵיי וֶ ְבלִּ ועְלן ֶמעְנְטׁש ָאֶדער אֹויְפן ְׁשֶטעְקן, אַּ
יְגן ֶוועג. יְכטִּ יְרן אֹויְפ'ן רִּ ים פִּ  אִּ

יְנד, עֶ  וי ְבלִּ זֹוי וִּ יז אַּ ייְטן ָוואס ֶער אִּ יז ָדא צַּ יי ֶיעְדן ֶמעְנְטׁש אִּ י ֶזעְלֶבע בַּ יְלט דִּ ר פִּ
יְׁשט יֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁש  ָגאְרנִּ ין דִּ אק אִּ יין ֶגעְׁשמַּ יז קַּ ז ֶער אִּ אְכט אַּ ְטן, ֶער ְטרַּ

ים ׁשֹוין נִּ  אְרף אִּ ז ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער דַּ יְׁשט ֶוועְרט, ֶער ְטרַּאְכט אַּ יְׁשט ָגאְרנִּ
 ָהאְבן,

ייְטן, ֶווען מֶ  י גּוֶטע צַּ ין דִּ אֶנען אִּ יְך צּו ֶדעְרמַּ י ֵעָצה, זִּ יז דִּ ייט אִּ זַּא צַּ ין אַּ ען ָהאט אִּ
אק אִּ  יְלט אַּ ֶגעְׁשמַּ י כֹוחֹות וַּוייֶטער ָיא ֶגעפִּ יְבט דִּ ת ה', אּון ָדאס גִּ ין ֲעבֹודַּ

יְׁשט. יְלט ֶמען ֶעס נִּ ינּוט פִּ י מִּ ילּו ֶיעְצט אֹויף דִּ  ָאְנצּוֵגיין, ֲאפִּ
ֵמז זַּיין,  ֶרץ ְלֶשבַּ ָדאס קּוְמט אּוְנז ֶדער ָפסּוק ְמרַּ אָׁ ן לָׁ דוה קָׁ ֶכל ְלפִּ אה יָׁה הָׁ ע ְשנֵּי ְוהָׁ

ב עָׁ רָׁ י ֶעְסן ָוואס מֶ הָׁ אק, דִּ י ֶגעְׁשמַּ י זַּאֶטע ָיאְרן, ָדאס ֵמייְנט דִּ ין דִּ  ען ָהאט אִּ
ֶוועקְ  אְרף ֶמען אַּ ת ה', ָדאס דַּ ין ֲעבֹודַּ ייט אִּ ייט צּו צַּ יְלט פּון צַּ ֵלייְגן אּון ָוואס ֶמען פִּ

יְׁשט. יְלט ֶעס נִּ ייט ָוואס ֶמען פִּ י צַּ ין דִּ  ֶגעֶדעְנְקן אִּ
ֵקץ א( תֹוָרה מִּ  )ֹזאת הַּ

*** 
 

ת וַּיֵֶּשב אּון מִּ ֶעס קּוְמט  ְרשַּ ין פַּ ה, אִּ ב ֲחֻנכָׁ יס ֶדער יוהם טוה יג אוה ייבִּ ץ אֵּ  קֵּ
ְרׁשֹות ֶזע י פַּ ין דִּ יז ֶדעְרפַּאר, וַּוייל אִּ ז ָדאס אִּ יָט"א ָזאְגט אַּ ָרא"ׁש ְׁשלִּ יר מֹוהַּ ֶען מִּ

יָסה, אּון ין ְתפִּ יְצן אִּ יז ֶגעזִּ יק אִּ דִּ צַּ ז יֹוֵסף הַּ יֶגע תֹוָרה, אַּ י ֵהיילִּ ין דִּ י תֹוָרה  אִּ דִּ
אר דֶ  ז ָנאְכֶדעם ָוואס יֹוֵסף ָהאט פֹוֵתר ָחלֹום ֶגעֶווען פַּ רֶדעְרֵצייְלט אּוְנז אַּ  עם שַּ

רְ  אֶנען פַּאר פַּ ים ֶדעְרמַּ ז ֶער ָזאל אִּ ים ֶגעֶבעְטן אַּ ים, ָהאט ֶער אִּ ְׁשקִּ מַּ  ֹעה.הַּ
י תֹוָרה ָזאְגט  סֵּ ָאֶבער דִּ ים ֶאת יוה ְשקִּ מַּ ר הַּ ר שַּ א זָׁכַּ הּו" "ְולה חֵּ ֶדער  -ף וַּיְִּשכָׁ

ר ְרֹעה, ָז שַּ אר פַּ אֶנען יֹוֵסף פַּ יְׁשט ֶגעֶדעְנְקט צּו ֶדעְרמַּ ים ָהאט נִּ ְׁשקִּ מַּ אְגט ֶדער הַּ
ר אְרָלאְזט אֹויְפן שַּ יְך פַּ ים  ֶמְדָרׁש: וַּוייל יֹוֵסף ָהאט זִּ ז ֶער ֶוועט אִּ ים, אַּ ְׁשקִּ מַּ הַּ

ְרֹעה, ֶדעְרפַּאר ָהאט  אר פַּ אֶנען פַּ ין ֶדעְרמַּ אקּוֶמען ָנאְך ְצֵוויי ָיאר אִּ ֶער צּובַּ
אְרָלאְזן ָנאר אֹויְפן ֵאייֶבעְרְׁשְטן. יְך פַּ אְרף זִּ יָסה, וַּוייל ֶמען דַּ  ְתפִּ

ים ָהאְבן  י ְיָונִּ וי ֶדער יֹום טֹוב ֲחנּוָכה, דִּ י ֶזעְלֶבע וִּ ָמׁש דִּ יז מַּ אּון ָדאס אִּ
י וֶ  ז דִּ י ֶמעְנְטְׁשן אַּ אר דִּ ייְנֶגעֶרעְדט פַּ ע, ָאֶבער דִּ אַּ ֶטבַּ יְך ְבֶדֶרְך הַּ יְרט זִּ י ועְלט פִּ

יט זֵיי, אּון אֹויְסֶגערּופְ  אְלְטן מִּ ְלָחָמה ֶגעהַּ ים ָהאְבן מִּ ְׁשמֹוָנאִּ יֶגע חַּ יט אַּ ֵהיילִּ ן מִּ
י ֶוועְלט, ֶעס ֶגעֶׁשעהט יְרט דִּ ז ָנאר ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער פִּ ייט אַּ אְרקַּ יְׁשט  ְׁשטַּ ָגאְרנִּ

ֵלי יְך אַּ  ין.פּון זִּ
יךְ  אְרף זִּ ז ֶמען דַּ ְרָׁשה, אַּ י פַּ ין דִּ יר ֶלעְרֶנען אִּ י ֶטעג ָוואס מִּ ין דִּ אר אִּ  ֶדעְרפַּ

אר ֶדעם יֹום ייט פַּ יְגְסֶטע צַּ אסִּ י פַּ יז דִּ אְרָלאְזן ָנאר אֹויְפ'ן ֵאייֶבעְרְׁשְטן אִּ טֹוב  פַּ
יְסֶגעֶלעְרְנט ֲחֻנָכה, ֶווען  אְבן אוה ים הָׁ נָׁאִּ ְשמוה יֶגע חַּ יילִּ י הֵּ ויְסןדִּ אר ֶיעְדן צּו וִּ  פַּ

ארְ  ים דַּ יף אִּ י ֶוועְלט אּון נָׁאר אוה יְרט דִּ ייֶבעְרְשֶטער פִּ ז נָׁאר ֶדער אֵּ ף ֶמען אַּ
אְזן  אְרלָׁ יְך פַּ  זִּ

תֹוָרה וֵַּיֶׁשב יא(  )ֹזאת הַּ
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~~~ 

א"ש רָׁ יחוהת מוההַּ  המשך שִּ
 

 ַאז ֶעס ָהאט ֶגעֶקעְנט ְבֶרעֶנען? ,ִאיז ֶגעֶווען ֶדער נֵּס

וייְזן יי ָהאְבן אּוְנז ֶגעָוואְלט וַּ ַאז ּפּוְנְקט ִווי  ,ָאֶבער זֵּ
וייְסט ַאז ִזיְבן ֶטעג ִאיז ֶגעֶווען ַא נֵּס, ִדי ֶזעְלֶבע  ֶיעֶדער וֵּ

וייל ְש  ֶטעְנִדיג נֵּס ִאיז אֹויְך ֶגעֶווען ֶדעם ֶעְרְשְטן ָטאג, וַּ
ל  וייל ֶעס ִאיז ִבְכלַּ ֶווען אֹויל ְבֶרעְנט ִאיז ֶעס ַא נֵּס, וַּ

ע, ַא ֶטבַּ יין ֶדֶרְך הַּ ֶלעס ִפיְרט ָנאר ֶדער ִניְשט ָדא קַּ
יין, ייֶבעְרְשֶטער ַאלֵּ  אֵּ

 

ע( ֶלק ד' ֶעֶרּך ֶטבַּ ָרא"ש חֵּ  )ִשיחֹות מֹוהַּ

  ~~~ 

גָׁנּוז~   ~ ֶדער אוהר הַּ
  

ִדיִקים ָהאְבן אּוְנז  ייִליֶגע צַּ אְנט ָוואס ִדי הֵּ אקַּ ֶעס ִאיז בַּ
ייְנט ֶדער אֹור  ָגנּוז, ֶגעָזאְגט, ַאז ִאין יֹום טֹוב ֲחנּוָכה שַּ הַּ

ייְנט אֹויף אּוְנז ֶדעם  ייֶבעְרְשֶטער שַּ ֶדער אֵּ
אְלֶטעֶנעם ִליְכט. אהַּ  בַּ

אר ִאיז ִדי ֶטעג פּון  ָרא"ש ְשִליָט"א ָזאְגט, ַאז ֶדעְרפַּ מֹוהַּ
ייֶבעְרְשְטן  יים אֵּ ֲחנָֻכה ְסֶּפעִציֶעל ְמסּוָגל צּו אֹויְסֶבעְטן בַּ

אָוואס ֶמען ִוויל,  ְנץ ָיאר ֶקען ֶמען אֹויְך ֶבעְטן ֲאִפילּו ַא גַּ
ייֶבעְרְשְטן, ָאֶבער ֲחנָֻכה ֶקען ֶמען ְגִריְנֶגער אּון  ֶדעם אֵּ

ל'ן ַאֶלע ִמינֵּי ְישּועֹות.  ְשֶנעֶלער ּפֹועֵּ

יי ִדי ֲחנָֻכה ִליְכט, ֶמען  ת ֶמען ִזיְצט בַּ אּון ָנאְך ֶמער ִבְשעַּ
ל'ן. קּוְקט אֹויף ִדי ִליְכט, ֶקען ֶמען ָגאר אְך ּפֹועֵּ  ַאסַּ

ייִליֶגע ֶטעג, אּון  וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ִניְצט אֹויס ִדי הֵּ
יים  ייִליֶגע ֲחנָֻכה ִליְכט אּון ֶבעְהט בַּ יי ִדי הֵּ ִזיְצט בַּ
אְרף ָהאְבן ְברּוֲחִניּות אּון  ייֶבעְרְשְטן ַאֶלעס ָוואס ֶער דַּ אֵּ

ְשִמיּות, ֶוועט ֶער ִזיֶכער אֹויס' לְ ְבגַּ  'ן ְגרֹויֶסע ְישּועֹות.ּפֹועֵּ
 

ֶלק ה' ֶעֶרּך ֲחנָֻכה( ָרא"ש חֵּ  )ִשיחֹות מֹוהַּ

  ~~~ 

ה ~  ת ֲחנּוכָׁ בָׁ יחַּ  -שַּ שִּ ר ֶשל מָׁ  ~ אוה
ִדיק ֶרִבי ִּפְנָחס'ל ָקאִריֶצער זי"ע ָזאְגט,  ייִליֶגער צַּ ֶדער הֵּ

ייְנט ֶדער  ָבת ֲחנָֻכה שַּ " ַאז שַּ ֶדער  -"אֹור ֶשל ָמִשיחַּ
 .ינּוקֵּ דְ צִ  יחַּ שִ ן מָ ט פּויכְ לִ 

 

 המשך בדף ג
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יחוהת  אשִּ רָׁ  המשך "שמוההַּ

ָרא"ש ְשִליָט"א ִאיז  ייִליֶגער ֶרִבי ָזאְגט מֹוהַּ ְסִביר, לֹויט ִווי ֶדער הֵּ ֶלק ב' ִסיָמן ב'( ָדאס מַּ "ן חֵּ י מֹוֲהרַּ י)ִליקּוטֵּ  ַאז ֶדער יֹום טֹוב ֲחנּוָכה ֶזעֶנען "ְימֵּ

ייְנט ַאז ִאין ִדי ֶטעג פּון ֲחנֻכָ  ייֶבעְרְשְטן, ָדאס מֵּ אְנֶקען ֶדעם אֵּ אְכְטן אּון ֶזעהן הֹוָדָאה" ֶטעג צּו לֹויְבן אּון צּו דַּ ייְנצּוְטרַּ ייט ַארַּ ה ִאיז ִדי צַּ
ייֶבעְרְשֶטער טּוט ִמיט אּוְנז ְש  ת ִחָנם, ַאן ִדי ְגרֹויֶסע ֲחָסִדים ָוואס ֶדער אֵּ ְתנַּ ֶטעְנִדיג, אּון ַאז ַאֶלעס ָוואס ִמיר ָהאְבן ִאיז ָנאר ַא מַּ

ייֶבעְרְשְטן. ָתָנה פּוֶנעם אֵּ  אּוְמִזיְסֶטע מַּ

ן ֶגעֶדעְנְקן ַאז ַאֶלעס קּוְמט ָנאר פּוֶנעם ן אּוויסְ יג וִ דִ ענְ טֶ אל ְש ער זָ עדֶ ז יֶ ן, ַאידְ ע אִ לֶ אר ַאען פַּ נֶ עְר לֶ יסְ אוֹ  נּוקֵּ דְ ָדאס ֶוועט ָמִשיחַּ צִ אּון 
אְרף ְש  ייֶבעְרְשְטן, אּון ֶמען דַּ אר ַאֶלע אֵּ ייֶבעְרְשְטן פַּ אְנֶקען אּון לֹויְבן ֶדעם אֵּ ייֶנע ֲחָסִדים.ֶטעְנִדיג דַּ  זַּ

ֶלק ה' ֶעֶרּך ֲחנָֻכה( ָרא"ש חֵּ  )ִשיחֹות מֹוהַּ

~~~ 

ן גָׁדוהל~  הֵּ יז ֶדער כה יד אִּ  ~ ֶיעֶדער אִּ
  

ן ָגדֹול וָ  יים ִציְנְדן ִדי ֲחנּוָכה ִליְכט ֶוועְרט ֶיעֶדער ִאיד ַאזֹוי ִווי ֶדער ֹכהֵּ ָרא"ש ְשִליָט"א ָזאְגט ַאז בַּ ֶגעצּוְנְדן ִדי ְמנֹוָרה ִאין ואס ָהאט מֹוהַּ
ִמְקָדש. ית הַּ  בֵּ

ָקדֹוש ָזאְגט  "ן הַּ ְמבַּ ייִליֶגער רַּ ֲעלֹוְתָך(ַאזֹוי ִווי ֶדער הֵּ ת ְבהַּ ְרשַּ יש ּפַּ ְרָשה ט"ו ִסי' ו'( , אֹויף ֶדעם ֶמְדָרש )רֵּ ָבה ּפַּ ִמְדָבר רַּ ָוואס ָזאְגט, ַאז ֶווען ַאֲהֹרן )בַּ
יין ְקִריב  ָהאט ֶגעֶזעהן ַאז זַּ ִוי, ָהאט ִניְשט מַּ ֶבט לֵּ ֶבט, שֵּ ִמְשָכן, ָהאט ֶער שֵּ ת הַּ יים ֲחנּוכַּ אֶמען ִמיט ִדי ַאְנֶדעֶרע ְנִשיִאים בַּ ֶגעֶווען צּוזַּ

ארּוִהיגְ  ייֶבעְרְשֶטער בַּ אְלן, ָהאט ִאים ֶדער אֵּ ֶבט ִאיז ַארֹויְסֶגעפַּ יין שֵּ אְרָוואס זַּ ת, פַּ עַּ דַּ ת הַּ ִלישַּ אט חַּ אְך ִאיז ָנאְךֶגעהַּ יין זַּ  ט אּון ֶגעָזאְגט: דַּ
וייל ִדי ָקְרָבנֹות ִאיז  אְך, וַּ ייֶער זַּ ְגֶרעֶסער פּון זֵּ
ייט, ָאֶבער דּו  ִמְקָדש ְשטֵּ ית הַּ ָנאר ָדא, ֶווען ִדי בֵּ
יין  ֶוועְסט ָאְנִציְנְדן ִדי ְמנֹוָרה, ָוואס ָדאס ֶוועט זַּ

ייִביג, ִווי ֶדער ָּפסּוק ָזאְגט  ֶאל מּול ְּפנֵּי אֹויף אֵּ
ְמנֹוָרה ָיִאירּו.  הַּ

"ן, ִדי ְמנֹוָרה ָוואס  ְמבַּ ְפֶרעְגט אֹויף ֶדעם ֶדער רַּ
ן ָהאט ֶגעצּוְנְדן ִאיז דָ  ֹכהֵּ אְך אֹויְך ָנאר ַאֲהֹרן הַּ

ייט?  ִמְקָדש ְשטֵּ ית הַּ ֶגעֶווען ֶווען ֶדער בֵּ
ייֶבעְרְשֶטער ֶגעָזאְגט  אְרָוואס ָהאט ִאים ֶדער אֵּ פַּ

ייִבי יין אֹויף אֵּ ג? ָנאר ָוואס ַאז ִדי ְמנֹוָרה ֶוועט זַּ
ייִליֶגע ֲחנּוָכה  ֶדען ָדאס גֵּייט ַארֹויף אֹויף ִדי הֵּ
ייִביג ֲאִפילּו ִאין  ייְבט אֹויף אֵּ ִליְכט ָוואס ְבלַּ

 ָגלּות.

ָרא"ש ְשִליָט"א, ַאז ֶמען ֶזעהט פּון  ָזאְגט מֹוהַּ
ֶדעם, ַאז ֶיעֶדער ִאיד ֶווען ֶער ִציְנד ִדי ֲחנּוָכה 

ית ִליְכט, ִאיז ֶער ַא ן ָגדֹול ִאין בֵּ זֹוי ִווי ֶדער ֹכהֵּ
אר ִאיז ֶדעָמאְלט'ס ִדי  ִמְקָדש, אּון ֶדעְרפַּ הַּ
אֶטע ָזאל צּוזַּאם  ייט ַאז ֶיעֶדער טַּ ֶבעְסֶטע צַּ
יי ִדי ֲחנּוָכה ִליְכט אּון  ייֶנע ִקיְנֶדער בַּ ֶנעֶמען זַּ

יי ִזיְנֶגען  אר ִמיט זֵּ ִדי ְזִמירֹות אּון אֹויְסֶלעְרֶנען פַּ
ייֶבעְרְשֶטער ִאיז ְש דִ  ֶטעְנִדיג י ִקיְנֶדער ַאז ֶדער אֵּ

אְרף ָהאְבן ִאיז ָנאר  ִמיט אּוְנז, אּון ָוואס ֶמען דַּ
ייֶבעְרְשְטן. אְרן אֵּ ייְלן פַּ ָצה, צּו ֶדעְרצֵּ יין עֵּ  ָדא אֵּ

ז אֹויף , "ֲחנּוָכה"ַאזֹוי ִווי ֶדער ָנאֶמען  מֵּ ִאיז ְמרַּ
ייט צּו ַאז ֲחנּוָכה ִאי ,"ִחינּוְך" ז ַא ְסֶּפעִציֶעֶלע צַּ

יין ִדי ִקיְנֶדער, צּו ֶגעֶדעְנֶקען ַאז ֶדער  נְֵּך זַּ ְמחַּ
ייֶבעְרְשֶטער ִאיז ְשֶטעְנִדיג ִמיט אּוְנז.  אֵּ

ית  אץ פּון בֵּ יים ְּפלַּ ייט בַּ ַאזֹוי ִווי ֶעס ְשטֵּ
ִמְקָדש  ֶזה, אֵּ הַּ ָמקֹום הַּ ה נֹוָרא הַּ ין ֶזה ִכי ִאם "מַּ

ית ֱאֹלִקים ִים", בֵּ ָשמַּ ר הַּ עַּ יי  ְוֶזה "שַּ ִדי ֶזעְלֶבע בַּ
יים, ָוואס ִציְנד ִדי ֲחנּוָכה  ֶיעְדן ִאיד ִאיְנֶדעְרהֵּ

ית ֶער ִאיז ֶיעְצט ִליְכט, ִאיז ַאזֹוי ִווי  ִאין בֵּ
יי ִדי ֲחנּוָכה  ִמְקָדש, ִאין ָוואס ֶמען ֶבעְהט בַּ הַּ

ר הַּ  עַּ ייְך ַארֹויף צּום שַּ ִים אּון ִליְכט, גֵּייט ְגלַּ ָשמַּ
ֲחִמים ּוְלָרצֹון.    ֶוועְרט ְשֶנעל ָאְנֶגענּוֶמען ְלרַּ

 

ֶלק  ָרא"ש חֵּ  ֶעֶרּך ֲחֻנָכה( ט"ז)ִשיחֹות מֹוהַּ
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ל נַּחַּ  ֲאֶשר  בַּ
 

אֹויְך ֶגעוואֹוין ִזיְך צּו צּו ֶלעְרֶנען ַאַסאְך ִמְשַניֹות, ִמְשֶנ"ה ִאיז ִדי ...
"ה, ַאז ַא ֶמעְנְטש ֶלעְרְנט ַאַסאְך ִמְשַניֹות, ִאיז ֶער ְמַזֵכך ַזיין  מָׁ אֹוִתיֹות ְנשָׁ

ה דּוְרְכן ֶלעְרנֶ  אְגן ַאז ֶער ִאיז ְמַקֵרב ִדי ְגאּולָׁ ה, אּון ִדי ַחַז"ל זָׁ מָׁ ען ְנשָׁ
ש  א ַר ִמְשַניֹות, ִווי ֶעס ְשֵטייט ִאין ֶמְדרָׁ ן ג'(בָׁ )ַוִיְקרָׁ ה ז' ִסימָׁ ִליֹות אֵ  ה ַפְרשָׁ ל ַהגָׁ ין כָׁ

אט ֶגעֶגעְבן  א ִבְזכּות ִמְשַניֹות; אּון ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי הָׁ לּו ִמְתַכְנסֹות ֶאלָׁ ַהלָׁ
ִקים ַא ִתיקּון ַפאר ֶעְטִליֶכע ֶמעְנְטְשן ֵזיי זָׁאלְ  אג ַח"י ְפרָׁ אְגן ֶיעְדן טָׁ ן זָׁ

ן קפ"ה(;ִמְשַניֹות,  ַר"ן ִסימָׁ אג  )ַעֵין ִשיחֹות הָׁ ואס ֶקען ֶיעְדן טָׁ ַאז וואֹויל ִאיז ֶדעם וָׁ
ה, אּון  מָׁ אס ִאיז ְמַזֵכך ֶדעם ְנשָׁ ואס דָׁ ִקים ִמְשַניֹות, וָׁ ֶעְנִדיְגן ַאְכְצן ְפרָׁ

אְבן ִזיְך ֶגעִפיְרט 'ְבֶרעְנְגט ִאים ֶנעְנֶטער צּום בסְ  ִמים, אּון ַאזֹוי הָׁ ל עֹולָׁ ֹוֵרא כָׁ
ִקים ִמְשַניֹות,  אְגט ַאְכְצן ְפרָׁ אג ֶגעזָׁ אְבן ֶיעְדן טָׁ ֵזייֶער ַאַסאְך ַצִדיִקים ֵזיי הָׁ

ה"  ה ו'( אּון ַאזֹוי ֶוועְרט ֶגעְבֶרעְנְגט ִאין ֵסֶפר "ִליקּוֵטי תֹורָׁ כָׁ פּון ֶדעם )ַהְדרָׁ
ְרְדַכי מִ ְגרֹויְסן ַמגִ  ִקים ִמְשַניֹות אבְ נָׁ עְר שֶ ְט יד ֶרִבי מָׁ ל זי"ע "ֹתאַמר ַח"י ְפרָׁ

ל יֹום ְבִלי ֵפירּוש, ְכֵדי שֶ  ל הַ מוֹ גְ תִ ְבכָׁ ל חֹוֶדש כָׁ ִרים ֵכן תִ שָׁ ִש ר ְבכָׁ ג הוֹ נְ ה ְסדָׁ
ל ְיֵמי חַ  אג ָאן ַאיָךיֶ כָׁ ִקים ִמְשַניֹות ֶיעְדן טָׁ ֵפירּוש ְכֵדי דּו  "; )זָׁאג ַאְכְצן ְפרָׁ

אְלְסטּו ִזיְך  ה ִסְדֵרי ִמְשֶנה, ַאזֹוי זָׁ אְלְסט ֶקעֶנען ֶעְנִדיְגן ֶיעְדן חֹוֶדש ִששָׁ זָׁ
ִפיְרן ַדיין ַגאְנץ ֶלעְבן.( אּון ֶדער ֵהייִליֶגער ַצִדיק ֶרִבי ְזַכְריָׁה ֶמעְנְדל 

ִאין נָׁאֶמען )אֹות י"ט( י ֶצֶדק" ב זי"ע ְבֶרעְנְגט ִאין ַזיין ֵסֶפר "ַדְרכֵ לוֹ יסְ עִר יֶ ִמ 
פּון ַזיין ְגרֹויְסן ֶרִבי'ן, ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי, ֶרִבי ֶאִליֶמֶלְך פּון ִליֶזעְנְסק זי"ע 

ִקים ִמְשַניֹות, ַעֵין שָׁ  אג ַאְכְצן ְפרָׁ אְגן ֶיעְדן טָׁ ם. ַאז ֶעס ִאיז ֵזייֶער גּוט צּו זָׁ
ן, קּוק ִניְשט אֹויף ֵקייֶנעם, אּון זָׁאג ֶיעְדן יי ִניְשט ִאיֶבער ֶדעם זַ  ַקיין ַבְטלָׁ

אְגן ַקיין ֵדיעֹות,  ִקים ִמְשַניֹות, אּון ֵקייֶנער זָׁאל ִדיְך ִניְשט זָׁ אג ַאַסאְך ְפרָׁ טָׁ
 ֶוועט ִדיר גּוט ַזיין ְשֶטעְנִדיג.

ט אּון דּו זָׁאְלסְ  ִאיְך וואּוְנְטש ִדיר ַא גּוט ֶגעֶבעְנְטְשט יָׁאר
 ן ֶוועְרן ִמיט ַאֶלעם גּוְטןְט אכְ ערָׁ גֶ יפְ אוֹ 

 

 (כ')אשר בנחל באידיש, חלק א' מכתב 

 

צו באקומען דעם גליון יעדע וואך אויף אימעיל, 
  שיקט אייער אימעיל אדרעס צו:

breslevcenter@gmail.com 

 

 מוסדותינו הק' ~ ~ נייעס אינערהאלב
 

 
 

 העפטיגע בוי ארבעט צו פארענדיגן אינגאנצן
 לתפארת.די בניני המוסדות לשם ו

עס ענדיגט זיך יעצט א גאנץ יאר פון ווען מיר האבן זיך אריינגעצויגן אין די 
 נייע גרויסע בניני המוסדות אויף סקילמאן סט, אין וויליאמסבורג.

 

נ"י  שבתי מזרחידי בנינים זענען נדבת ידידינו הרבני הנגיד המפואר מו"ה 
מנדב געווען דעם חלק הארי פונעם בנין, ועל  וזוגתו תחי', וועלכער האט

 "בנין שבתי ואסתר מזרחי".שמם יקרא, עס ווערט גערופן: 
 

ר' שבתי נ"י איז באקאנט מיט זיין איבערגעגעבנקייט לכל דבר שבקדושה, 
ובפרט פאר מוסדותינו הק', ווי ער העלפט ארויס שטענדיג, ווינטער און 

 זומער, און ווען אימער.
 

אנט שטייען די נייע בניני המוסדות צו דינסט פאר מוסדותינו הק', פון ווי באק
איין זייט איז די ישיבה, א גרויסער בית המדרש, א גרויסע לאנטש רום, און 

 שטיבלעך.
 

פון די אנדערע זייט גייט מען אריין צו די תלמוד תורה מיט די הערליכע 
יל פלאץ פאר די גרויסע לופטיגע קלאסן, גרויסע לאנטש רום, און שפ

 קינדער.
 

היכל  -"קרן הדפסה ווי אויך איז סטאנציאנירט אינעם בנין דער בית הדפוס 
מיט אלע העכסט סאפיסטיקירטע מאשינען, ווי עס ווערן געדריקט  הקודש"

 טויזענטער ספרים וועכנטליך, און ווערן צושפרייט בכל קצוי תבל.
 

יסעס  פונעם מוסד, פון ווי עס ווי אויך זענען פלאצירט אינעם בנין די אפ
 ווערן אנגעפירט אלע פארצווייגטע אקטיוויטעטן פון מוסדותינו הק'.

 

אין די יעצטיגע טעג גייט אן, מיטן אייבערשטנ'ס הילף, דער פראגראם צו 
פארענדיגן אינגאצן די בנינים, די אלע קליינע פארעכטונגן וואס מען איז 

 אריינציען אינען בנין. נישט אנגעקומען צו מאכן ביים זיך
 

עס איז צום האפן אז יעצט וועט מען קאמפלעט פארענדיגן דעם בנין, און עס 
וועט ווייטער זיין ווי א ליכט טורעם אין שטאט, א בנין פון ווי עס גייט ארויס 

 תורה ותפלה, אמונה, לשם ולתפארת.
 

 חכם לב יקח מצות!
 

 

*** 

 הערליכע ספר "הדלקת נר חנוכה"
 געקומען לכבוד יום טוב חנוכהארויס

 

מיט פרייד איז אויפגענומען ביי שוחרי תורה דעם נייעם ספר "הדלקת נר 
חנוכה", וועלכער ענטהאלט אין זיך, דער נוסח וואס מען זאגט ביים צינדן, די 
ניגונים וואס מען זינגט, מיט א זאמלונג פון פערל ווערטער, דברי חיזוק 

 והתעוררות, מעניני חנוכה.
 

עס איז גלייך צוכאפט געווארן ביים ארויסקומען פון דריק, יעצט האט מען 
איבערגעדרידט א פרישע אויפלאגע, עס איז דא צו באקומען אין היכל 

 אין וויליאמסבורג. .Skillman St 27הישיבה, 
 

 ומנותר קנקנים נעשה נס לשושנים!
 

 

*** 
 סעודת ראש חודש וועט פארקומען

 ק מוהרא"ש שליט"אבהשתתפות כ"
 

אזוי ווי יעדן ראש חודש, וועלן מיר דאס מאל נאכאמאל האבן די זכי' אז 
 מוהרא"ש וועט קומען אויף וויליאמסבורג, אויף א סעודת ראש חודש.

 

ווי באקאנט, קומט מוהרא"ש אויף וויליאמסבורג א יעדן ראש חודש, אויף א 
הערן דברי התחזקות והתעוררות ווי אזוי אנצוגיין אין סעודה, ווי מען קען 

 לעבן, לויט די לימודים פון הייליגן רבי'ן.
 

דאס מאל קומט עס אויס בימי החנוכה ווען מיר וועלן האבן די זכי' צו הערן 
 פון די גרויסקייט פון די הייליגע חנוכה טעג, אין וואס מיר געפינען זיך יעצט.

 

ען מיטן אייבערשטנ'ס הילף דעם קומענדיגן די סעודה וועט פארקומ
אין  .Skillman St 27אין בית המדרש אויף  8:30מאנטאג נאכט אים 

וויליאמסבורג, די עזרת נשים וועט זיין אפען, אויך וועט מען קענען 
 212-444-1111אפ אויפן טעל נו. -מיטהאלטן דעם שיעור אויף א לייוו הוק

 11עקס. 
 

 שמעו ותחי נפשכם!
 

*** 
 
 

 Sponsored by: 

 !סימן טוב ומזל טוב
וידיד כל בית ישראל, זוכה  ,א הערצליכן ברכת מזל טוב צו אונזער ידיד

שוין  טסירת נפש, וועלכער האמאת הרבים, דער באקאנטער מפיץ ב ומזכה
מיט דעם הייליגן  ,זוכה געווען אריינצוברענגן דעם אייבערשטנ'ס נאמען

 טויזענטער אידישע שטובער ה"ההונדערטער אין  ,רבינ'ס לימודים
 

 מו"ה נתן יאקאבאוויטש נ"י
 

 צו די געבורט פון זיין אייניקל למזל טוב
 

דער אייבערשטער זאל אים געבן אסאך שמחה ונחת פון אלע קינדער און 
פארשפרייטן דעם רבינ'ס אור אייניקלעך, און ער זאל ווייטער זוכה זיין צו 

 ביז משיח צדקנו וועט אונז אויסלייזן במהרה בימינו אמן! ,אויף דער וועלט



 א
 

 

 גליון היכל הקודש
 וועכענטליכע גליון ארויסגעגעבן דורך

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

 
 

 זמנים
 4:20הדלקת הנרות......................
 5:51מוצש"ק................................

 9:03....סוף זמן ק"ש....................
 שיעורים כסדרן

 ז"מ...בכורות .......בבלי................
 וכה ז'ס...........................ירושלמי

 ז'פרק  בב"כלים ....תוספתא.......
 
 

 

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

י, נִּ י ֲאדֹּ ר בִּ ה וַּיֹּאמַּ יו ְיהּודָׁ גַּש ֵאלָׁ ית ַרָבה, ָזאְגט אֹויף ֶדעם ֶדער ֶמְדָרׁש  וַּיִּ )ְבֵראׁשִׁ

יָמן ד'(  ָלה" ְיהּודָ ַויִַׁגׁש, ַפְרָׁשה צ"ג, סִׁ ְתפִׁ ָלה,-ה ָהאט ָנאְנט"ַהָגָׁשה לִׁ יט ְתפִׁ  ֶגעְטֶרעְטן מִׁ
 צּו ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן.

י ָזאְגט  יֶגער ֶרבִׁ וי ֶדער ֵהיילִׁ יר, לֹויט וִׁ יז ָדאס ַמְסבִׁ יָט"א אִׁ יקּוֵטי מֹוַהָרא"ׁש ְׁשלִׁ )לִׁ

יָמן רפ"ב(  יד ַדאְרף מֹוֲהַר"ן ח"א סִׁ יגַאז ַא אִׁ יְך אּון א ְׁשֶטעְנדִׁ ֹויְפֶגעֵלייְגט, אּון ַזיין ְפֵריילִׁ
יז זֵייֶער ַו יד ֶזעהט ַאז ֶער אִׁ ילּו ֶווען ַא אִׁ יְׁשט ַזיין צּוְבָראְכן, ֲאפִׁ וייט ֵקייְנָמאל נִׁ
ים ְטרֹויעֶ  יג, פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ֶער טּוט ַאַסאְך ֲעֵבירֹות, אּון ָדאס ַמאְכט אִׁ רִׁ

יז ָנאר ֶדער ֵיֶצר ויְסן ַאז ָדאס אִׁ יג, ַדאְרף ֶער וִׁ ים ַמאְכן ְטרֹויֶערִׁ ויל אִׁ  ָהַרע, ָוואס וִׁ
י גּוֶטע ַזא יְך דִׁ ים, ָנאר אֹויְפזּוְכן ַביי זִׁ יְׁשט ָלאְזן פּון אִׁ יְך נִׁ ְכן ָוואס ָאֶבער ֶמען ָטאר זִׁ

יד ָהאט  ְצֹות  ָדאךְ ֶמען ָהאט ֶגעטּוהן, ַווייל ֶיעֶדער אִׁ י מִׁ ילּו דִׁ ְצֹות, ֲאפִׁ ַאַסאְך מִׁ
וי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין, ָהאט ֶעס ָאֶבער ֶזעֶנען אֹויְך נִׁ  יְנַגאְנְצן וִׁ ֶעֶפעס  ָדאךְ יְׁשט אִׁ

יְך זֵייֶער ְפֵרייֶען. יט ֶדעם ַדאְרף ֶמען זִׁ יְך, אּון מִׁ ין זִׁ  גּוט'ס אִׁ
יז ֶעס ָנאר פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן יז ָדא ֶעֶפעס גּוט'ס אִׁ וי ֶעס אִׁ וי ֶדער ָפסּוק  ,ַווייל וִׁ וִׁ

ים קמה, ט( )תְ ָזאְגט  לִׁ יי ְמֵמיָלא ֶווען דּו ְטֶרעְפְסט ֶעֶפעס גּוט'ס בַ  ל,כֹּ טוֹּב ה' לַּ הִׁ
יר, אּון ֶדעְרַפאר ֶקעְנסְ  יט דִׁ יז מִׁ יְך, ֵמייְנט ָדאס ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער אִׁ טּו ֶרעְדן דִׁ

יקּוֵטי ֲהָלכֹות, ַהְׁשָכַמת ַהֹבֶקר אצּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן   .('ב ,')לִׁ

ויל  ָנאר ַאזֹוי ֶקען ֶמען ַדאֶוועֶנען אּון ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ַווייל ֶווען אַ  אּון יד וִׁ אִׁ
ים ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ַאַריין ַמְחָׁשבֹות אִׁ  ין ָקאפ ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ְבֶרעְנְגט אִׁ

י יְך ָהא"ָוואס בִׁ יְך ֶדען ֶוועְרט, אִׁ יט ֶגעטּוהן ַאַסא ָדאךְ  בן אִׁ ְך ֲעֵבירֹות" ָאֶבער מִׁ
יְסל גּוֶטע ַזאְכן ָוואס ֶער ָהאט, ָדא י בִׁ יט דִׁ יְך מִׁ יד ְפֵרייְדט זִׁ ס ֶדעם ָוואס ַא אִׁ

יְך ֶקעֶנען אֹויְסֶרעְדן ָדאס ַהאְרץ ַפאְרן ֵאייֶבעְרְׁשְטן.  ַמאְכט ַאז ֶער ָזאל זִׁ
ין ָפסּוק,  יז ְפַׁשט אִׁ הָדאס אִׁ יו ְיהּודָׁ גַּש ֵאלָׁ ָזאְגט אֹויף ֶדעם ֶדער ֶמְדָרׁש,  ,וַּיִּ

ָלה  ְתפִׁ ויל ָאְנֵהייְבן ַדאֶוועֶנען אּון ֶרעְדן צּום ֵאייֶבערְ  -ַהָגָׁשה לִׁ יד וִׁ ְׁשְטן, ֶווען ַא אִׁ
יַדאְרף ֶער ְטַראְכְטן,  נִּ י ֲאדוֹּ יז  - בִּ יְך ָהאב  ָדאךְ ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער אִׁ יר, אִׁ יט מִׁ מִׁ

יר, אּון ֶדעָמאְלט'ס, ֶעֶפעס גּוט'ס אִׁ  ָדאךְ  ר ְבֵעיֵני אֲ ין מִׁ בָׁ ְבְדךָׁ דָׁ ֵבר נָׁא עַּ יְידַּ נִּ  - דֹּ
יְך ֶקען אֹויְך ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן יְך ַאז אִׁ יהל אִׁ  .ֶדעָמאְלט'ס פִׁ

 )ֹזאת ַהתֹוָרה ַויִַׁגׁש א(
*** 

 

ה אַּ  תָׁ ר ְבֵעיְועַּ ל יִּחַּ ְצבּו ְואַּ י הֵ ל ֵתעָׁ תִּ ְרֶתם אוֹּ י ְמכַּ ֶדער ֶמְדָרׁש  ה,נָׁ ֵניֶכם כִּ
ית ַרָבה כא, ו( ָזאְגט  האֵ ")ְבֵראׁשִׁ ן ְתשּובָׁ שוֹּ א לָׁ ה ֶאלָׁ תָׁ ה", ֶדער ָוואְרט "ין ְועַּ תָׁ  "ְועַּ
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ת   יחוֹּ  ל"קצון זתָׁ י נָׁ בִּ ן רֶ ים פּורִּ ּויפסִּ וְ שִּ
 תבֵ טֵ ה בְ רָׁ שָׁ ייט עַּ צַּ ארְ י יָׁ דִּ  ּוצ

  
 

ֵאייְנָמאל ָהאט אֹויְסֶגעְבָראְכן ַא ְשֵריָפה ִאין ְשָטאט 
ט ָאְפֶגעְבֶרעְנט, ֶרִבי ָנָתן ְבֶרְסַלב, ַא ַגאְנֶצע הֹויז ָהא

ִמיט ָנאְך ֶעְטִליֶכע ַאְנֵשי ְשלֹוֵמינּו ֶזעֶנען ֶגעַגאְנֶגען 
קּוְקן ִדי ְפַלאץ פּון ִדי ְשֵריָפה, ָהאְבן ֵזיי ֶגעֶזעהן ִווי 
ֶדער ַבַעל ַהַבִית פּוֶנעם הֹויז ֵווייְנט ֵזייֶער, אּון ֶער 

רְבַלייֶבעִניְשן אֹויב ֶעס ִאיז זּוְכט ְצִוויְשן ִדי ִאיֶבע
ָנאְך ֶגעְבִליְבן ַא ַגאְנץ ְשִטיְקל ָהאְלץ ָאֶדער ַאייְזן, 
ָוואס ֶער ֶוועט ֶקעֶנען ִאיֶבער ִניְצן ֶווען ֶער ֶוועט 

 צּוִריק אֹויְפבֹויֶען ֶדעם הֹויז.
ָהאט ֶרִבי ָנָתן ֶגעָזאְגט ַפאר ַזייֶנע ֶמעְנְטְשן: 

וי ֶדער ֶמעְנְטש ִגיְבט ִניְשט אֹויף, ֲאִפילּו "קּוְקט'ס וִ 
ַזיין הֹויז ָהאט ָאְפֶגעְבֶרעְנט, זּוְכט ֶער ָנאְך ַאְלץ 

ִאיֶבער ֶגעְבִליְבן, אּון ֶער ֶוועט צּוִריק ָוואס ֶעס ִאיז 
אֹויְפבֹויֶען ַזיין הֹויז, ִדי ֶזעְלֶבע ַדאְרף ַא ֶיעֶדער ִאיד 

ט, אּון ילּו ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ָהאט ִאים ֶגעַכאפְ טּוהן, ֲאפִ 
ָטאר ֶער ִניְשט  ,ִאים ִאיְנַגאְנְצן ַפאְרְבֶרעְנט

אֹויְפֶגעְבן, ָנאר אֹויְפזּוְכן ַביי ִזיְך ִדי ִביְסל גּוט'ס 
ָוואס ֶער ָהאט ָנאְך ַביי ִזיְך, אּון ִזיְך ְפֵרייֶען ִמיט 

צּוִריק אֹויְפבֹויֶען אּון  ֶדעם, אּון ַאזֹוי ֶוועט ֶער ִזיְך
 צּוִריק קּוֶמען צּום ֵאייֶבעְרְשְטן.

 ִשְמָחה, ִשיחֹות, אֹות ל"ב()ְמקֹור הַ 
*** 

 

ְלִמיד ִמיְטן ָנאֶמען ֶרִבי ֶרִבי ָנָתן ָהאט ֶגעַהאט ַא תַ 
ל ֶטעְפִליֶקער, ֶער ִאיז ֶגעֶווען ֵזייֶער ַא ְגרֹויֶסער ָשאּו

יֶבעְרְשְטן, ֶער ְפֶלעְגט ַא ַגאְנְצן ַצִדיק, ָדבּוק צּום ֵאי
ָטאג ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ֶגעִדיְנט ֶדעם 

 ֵאייֶבעְרְשְטן ִמיט ְגרֹויס ְמִסיַרת ֶנֶפש.
, ִאיְך לָשאּוָהאט ִאים ֶרִבי ָנָתן ַאָמאל ֶגעָזאְגט: "

ִאיְך ָהאב ָנאְך ִניְשט ַקיין ַהָנָאה פּון ִדיר, ָנאר ֶווען 
ֶוועְסט  ֶוועל ֶזעהן ַאז דּו ֶוועְסט ַאָראְפַפאְלן, אּון דּו

אּון צּוִריק קּוֶמען צּום  ,ִדיְך ַווייֶטער ֶדעְרַהאְלְטן
ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶדעָמאְלט'ס ֶוועל ִאיְך ַהָנָאה ָהאְבן פּון 

 ִדיר".
 ִאיד ֶמעְסט ִזיְך, ֶווען ל ֶדער ִעיָקר ֲחִשיבּות פּון ַאַוויי

ֶעס ֵגייט אֹויף ִאים ַאִריֶבער ְשֶוועִריַקייְטן, ְברּוֲחִניּות 
 ְרַהאְלט ִזיְך, אּון ֶער קּוְמטּוְבַגְשִמיּות, אּון ֶער ֶדע

 ָנאְכַאָמאל אּון ָנאְכַאָמאל צּוִריק צּום ֵאייֶבעְרְשְטן.
 ִשְמָחה, ִשיחֹות, אֹות מ"ב()ְמקֹור הַ 

*** 
 ַאז ֶעס ,ייְלט ַפאר ֶרִבי ָנָתןֵאייְנָמאל ָהאט ֶמען ֶדעְרצֵ 
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  המשך פַּ
 

ה"ֵמייְנט ְתׁשּוָבה, ַדאְרף ֶמען ַפאְרְׁשֵטיין ָוואס ָהאט ֶדער ָוואְרט  תָׁ יט  "ְועַּ מִׁ
 ?ְתׁשּוָבה

יז ָדאס ַמְסבִׁ  יָט"א אִׁ י ְׁשַרייְבט  ,ירמֹוַהָרא"ׁש ְׁשלִׁ יֶגער ֶרבִׁ וי ֶדער ֵהיילִׁ לֹויט וִׁ
יז, ַאז ֶמען ָזאל ַפאְרֶגעְסן ַאֶלעס ָוו יָקר ְתׁשּוָבה אִׁ י עִׁ אס ֶמען ַאַסאְך ָמאל, ַאז דִׁ

יז ֶיעְצט, אּון ָאְנֵהייְבן  יגָהאט ֶגעטּוהן בִׁ וי ֶמען ָוואְלט ֶיעצְ  ְׁשֶטעְנדִׁ ט פּון ֵניי, ַאזֹוי וִׁ
יֶנען ֶדעם ֶגעבֹויְרן גֶ  עָוואְרן, ֶמען ֵהייְבט ֶיעְצט ָאן צּום ֶעְרְׁשְטן ָמאל צּו דִׁ

 ֵאייֶבעְרְׁשְטן.
, ֶוועְרט אֹויב ֶמען ֶגעֶדעְנְקט ָאֶבער ַאֶלע דּוְרְכֶפעֶלער ָוואס ֶמען ָהאט ֶגעַהאט

ין ַכַעס, אּון ֶמען  יג, ֶמען ֶוועְרט אִׁ יְׁשט תְ ען קֶ ֶמען זֵייֶער ְטרֹויֶערִׁ  ׁשּוָבה טּוהן,נִׁ
יגֶדעְרַפאר ַדאְרף ֶמען  יז ֶגעֶווען, אּון ַאזֹוי ֶקען מֶ  ְׁשֶטעְנדִׁ ען ַפאְרֶגעְסן ָוואס ֶעס אִׁ

יֶנען ֶדער  יְׁשַקייט צּו דִׁ יט ַא ְפרִׁ יְך, אּון ָאְנֵהייְבן ָנאְכַאָמאל מִׁ ַזיין ְפֵריילִׁ
ְרְכֶפעֶלער ָוואס ֶמען ָהאט ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ֶדעָמאְלט'ס ֶזעהט ֶמען ַאז ַאֶלע דּו

יז ָגאר ֶגעֶווען ְגרֹויֶסע טֹובֹות, ָוואס ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָהאט יֶכער  ֶגעַהאט, אִׁ זִׁ
יְרט ַאזֹוי צּום גּוְטן.  ֶגעפִׁ

ה","אֵ עְרַפאר ָזאְגט ֶדער ֶמְדָרׁש אּון דֶ  ן ְתשּובָׁ שוֹּ א לָׁ ה ֶאלָׁ תָׁ אּון  -ְוַעָתה  ין ְועַּ
יְך ֵהייב ָאן "ֶיעְצט, אֹויב  יז ֶגעוֶ פּון ֶיעְצטאִׁ יְך ַפאְרֶגעס ַאֶלעס ָוואס ֶעס אִׁ וען " אִׁ

יָקר תְ  יז ֶדער עִׁ יז ָדאס ַא ָלׁשֹון ְתׁשּוָבה, ָדאס אִׁ יז ֶיעְצט, ֶדעָמאְלט'ס אִׁ  ׁשּוָבה.בִׁ
ין ָפסּוק,  יז ְפַׁשט אִׁ הָדאס אִׁ תָׁ ֶיעְצט",  ן "פּון, אּון ֶיעְצט, ֶווען דּו ֵהייְבְסט אָ ְועַּ

ְצבּואַּ ֶדעָמאְלט'ס,  יג,  - ל ֵתעָׁ יְׁשט ֶוועְרן ְטרֹויֶערִׁ ר ְבֵעיֵניֶכםֶוועְסטּו נִׁ ל יִּחַּ  - ְואַּ
יְׁשט ֶוועְרן ֶגעֶרעְגט,  ָנאר ַפאְרֶקעְרט,  קִּ אּון דּו ֶוועְסט נִׁ י ֱאלֹּ נִּ חַּ ְחיָׁ' ְשלָׁ י ְלמִּ ים כִּ

ְפֵניֶכם יְרט צּום  דּו ֶוועְסט ֶזעהן ַאז ַאֶלעס ָהאט ֶדער - לִּ ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶגעפִׁ
יְרט ַאז ֶמען ָזאל ַפאְרקֹויְפן יֹוסֵ  ף, ְכֵדי גּוְטן, ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָהאט ַאזֹוי ֶגעפִׁ

יְדן. י אִׁ  ֶער ָזאל ָנאְכֶדעם ֶקעֶנען ְׁשֵפייְזן דִׁ
 )ֹזאת ַהתֹוָרה ַויִַׁגׁש ג(

*** 
 

יִּם ְבֶאֶרץ ְצרַּ ֵאל ְבֶאֶרץ מִּ ְשרָׁ ד וֵַּיֶשב יִּ ְפרּו וַּיְִּרבּו ְמאֹּ ה ְויִּ ְחזּו בָׁ ֶשן וֵַּיאָׁ ָזאְגט  ,גֹּ
"י יֶגע ַרׁשִׁ י ֵהיילִׁ יִּם. ,דִׁ ְצרַּ יא ֵמֶאֶרץ מִּ ֶשן ֶשהִּ ן? ְבֶאֶרץ גֹּ  ְוֵהיכָׁ

יר יז ַמְסבִׁ יָט"א אִׁ י ָזאְגט  ,מֹוַהָרא"ׁש ְׁשלִׁ יֶגער ֶרבִׁ וי ֶדער ֵהיילִׁ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן לֹויט וִׁ )לִׁ

יָמן ק יךְ ס"ט( ֵחֶלק א' סִׁ יז ְפֵריילִׁ יד אִׁ ים ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ַאלֵ  ,ַאז ֶווען ַא אִׁ יט אִׁ יין, הִׁ
ית, ַו י ַהאְרֶבע ֲעֵביָרה פּון ְפַגם ַהְברִׁ ין דִׁ יְׁשט דּוְרְכַפאְלן אִׁ י ַאז ֶער ָזאל נִׁ וייל דִׁ

יג. יז ְטרֹויֶערִׁ  ֲעֵביָרה 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 ְׁשֶלע יׁשּוף, אּון מִׁ יט כִׁ יט ֲעֵבירֹות, מִׁ יל מִׁ יז ַאזֹוי פִׁ ְכֶטע ָפאְלק, ָוואס אִׁ
יִׁים", ֶדעְרַפאר ְצרִׁ י מִׁ וי דִׁ יְדן ָהאְבן ֶגעמּוְזט ֵגיין ַקי ַזאְכן, וִׁ י אִׁ ְצַריִׁם, ֶווען דִׁ ין מִׁ

י ָוואְרט ָהאט זֵיי יֹוֵסף ַאַרייְנֶגעְׁש  ין ֹגֶׁשן, דִׁ ֶשן"ֶטעְלט אִׁ ָיא  "גֹּ יַמְטרִׁ יז ְבגִׁ אִׁ
ה","שִּ  יְׁשט ֶווע ְמחָׁ יְך, ֶוועְלן זֵיי נִׁ ְרן ַאז דּוְרְך ֶדעם ָוואס זֵיי ֶוועְלן ַזיין ְפֵריילִׁ

י טּוְמאָ  ,ַחס ְוָׁשלֹום ,ָנאְכֶגעְׁשֶלעְפט יִׁים.ָנאְך דִׁ ְצרִׁ י מִׁ  ה פּון דִׁ
"י ָזאְגט,  יז ְפַׁשט ָוואס ַרׁשִׁ צְ ָדאס אִׁ יא ֵמֶאֶרץ מִּ ֶשן ֶשהִּ ן? ְבֶאֶרץ גֹּ יִּםְוֵהיכָׁ , רַּ

ְצַריִׁם, ָזאְלן זֵיי ַזיין ין ֶדעם ָטֵמא'ֶנעם ַלאְנד מִׁ יְדן ֶזעֶנען אִׁ י אִׁ ילּו דִׁ ין  ַאז ֲאפִׁ ֶשן"אִׁ  "גֹּ
ָיא " יַמְטרִׁ יז ְבגִׁ השִּ ָוואס אִׁ יךְ ְמחָׁ י טּוְמָאה  ,", ַווייל אֹויב זֵיי ֶוועְלן ַזיין ְפֵריילִׁ ֶוועט דִׁ

יָטה. יְׁשט ָהאְבן אֹויף זֵיי ַקיין ְׁשלִׁ יִׁים נִׁ ְצרִׁ י מִׁ  פּון דִׁ
 )ֹזאת ַהתֹוָרה ַויִַׁגׁש ח(

 

יחוֹּת   המשךים רִּ ּויפסִּ וְ שִּ
 

 

 

ַא ְפֶלעְשל ְבָראְנְפן  ְשֶטעְנִדיגָדא ֲחִסיִדים ָוואס ַהאְלְטן  ֶזעֶנען
אּון ֶזעֶען ַאז  ,אּוְנֶטעְרן ִקיְשן, אּון ְגַלייְך ֶווען ֵזיי ֶוועְקן ִזיְך אֹויף
אּון ֵלייְגן ִזיְך  ָמִשיַח ִאיז ָנאְכִניְשט ֶגעקּוֶמען, ְטִריְנְקן ֵזיי ִזיְך ָאן

צּוִריק ְשָלאְפן, ַווייל ֵזיי ָזאְגן ַאז ִווי ַלאְנג ָמִשיַח ִאיז ָנאְכִניְשט 
ָדא, ַדאְרף ֶמען ַאייְנְשֶלעְפן ֶדעם ֵיֶצר ָהַרע, ַווייל ֶווען ֶמען 

 ְשָלאְפט ֶקען ֶמען ִניְשט טּוהן ַקיין ֲעֵבירֹות.
ְגט: "ָדאס ִאיז ִניְשט ַקיין ֵעָצה, ָהאט ֶרִבי ָנָתן אֹויף ֶדעם ֶגעָזא

ָנאר ֶמען ַדאְרף ֵלייְגן ַא ְתִהִלים אּוְנֶטעְרן ִקיְשן, אּון ְגַלייְך ֶווען 
ֶמען ְשֵטייט אֹויף, אּון ֶמען ֶזעהט ַאז ָמִשיַח ִאיז ָנאְכִניְשט ָדא, 

ן ַביים ָזאל ֶמען ַארֹויְסֶנעֶמען ֶדעם ְתִהִלים'ל, אּון ִזיְך אֹויְסֶבעְט 
 ֵאייֶבעְרְשְטן ַאז ֶער ָזאל אּוְנז ַראֶטעֶווען פּוֶנעם ֵיֶצר ָהַרע".

 ִשְמָחה, ִשיחֹות, אֹות מ"ח()ְמקֹור הַ 
*** 

 

ֶרִבי ָנָתן ִאיז ִדי ֶעְרְשֶטע ָמאל ֶגעקּוֶמען צּום ֶרִבי'ן ִאין ִדי 
ַביים  ְסִליחֹות ֶטעג ַפאר ֹראש ַהָשָנה, ֶווען ֶער ָהאט ֶגעֶהעְרט ַאז

ֶרִבי'ן ִאיז ֶדער ִעיָקר צּו קּוֶמען צּו ִאים אֹויף ֹראש ַהָשָנה, ִאיז 
ֶער ֶגעקּוֶמען ֶדעָמאְלט'ס ִדי ֶעְרְשֶטע ָמאל אֹויף ֹראש ַהָשָנה, 

ֶרת ְיֵמי אּון ֶער ִאיז שֹוין ָדאְרט ֶגעְבִליְבן אֹויף ַגאְנץ ֲעשֶֹ 
 ְתשּוָבה.

עג ִאיז ֶער ַאַריין צּום ֶרִבי'ן, אּון ִזיְך ִאין ֵאייֶנע פּון ִדי טֶ 
אֹויְסֶגעֶרעְדט ַזיין ַגאְנֶצע ַהאְרץ, ַאֶלעס ָוואס ֵגייט אֹויף ַאדּוְרְך, 
ֶדער ֶרִבי ָהאט ִאים ְמַחֵזק ֶגעֶווען, אּון ָהאט ִאים ֶגעָזאְגט 

ים ֶדער ֶגעִוויֶסע ַהְנָהגֹות ִווי ַאזֹוי ִזיְך צּו ִפיְרן, ֶדעְרָנאְך ָהאט אִ 
ֶרִבי ַארֹויְסֶגענּוֶמען אֹויְפ'ן ַגאס ַפאר ַא ְשַפאִציר, אּון ֶדער ֶרִבי 

 ָהאט ִאים ֵזייֶער ְמַחֵזק ֶגעֶווען.
ִאיְנְצִוויְשן ָהאט ֶדער ֶרִבי ַארֹויף ֶגעֵלייְגט ַזיין ֵהייִליג ַהאְנט 

וייֶטער ִאיז אֹויף ֶרִבי ָנָתן'ס ַאְקְסל, אּון ִאים ֶגעָזאְגט: "אּון וַ 
ֵזייֶער גּוט ַאז ֶמען ֶרעְדט ִזיְך אֹויס ָדאס ַהאְרץ ַפאְרן 
ֵאייֶבעְרְשְטן, ַאזֹוי ִווי ֶמען ֶרעְדט ִזיְך אֹויס ַפאר ַאן ֱאֶמת'ן גּוְטן 

 ְפַרייְנד!"
ָהאט ֶרִבי ָנָתן ֶגעָזאְגט, ַאז ֶדעָמאְלט'ס ָהאט ֶער ַפאְרְשַטאֶנען 

ַווייל ָוואס ֶעס  יֶכער ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד, ַאז ֶער ֶוועט שֹוין זִ 
ָוואס ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ֶוועט ִאים  ֶוועט ָנאר אֹויף ִאים ַאדּוְרְך ֵגיין, 

ֶוועְלן צּוְבֶרעְכן, ָוואֶסעֶרע ְשֶטערּוְנֶגען ֶער ֶוועט ָנאר ָהאְבן, 
ֶבעְטן ֶדעם  ֶוועט ֶער ַאֶלעס ֶדעְרֵצייְלן ַפאְרן ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון

 ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶוועט ִאים ִזיֶכער ֶהעְלְפן.
 )ּכֹוְכֵבי אֹור, ַאְנֵשי מֹוֲהַר"ן ד'(

*** 
 

ֵאייְנָמאל ִאיז ֶרִבי ָנָתן ֶגעֶווען אּונֶטעְרֶוועְגְנ'ס, אּון ֶער ָהאט 
ן ֶעְסן ָהאט ִזיְך ֶגעֶגעְסן ַנאְכְטָמאל ִאין ַא ַגאְסט הֹויז, ִאיְנִמיטְ 

ִאים ֶגעְשֶטעְלט ַא ֵביין ִאין ַהאְלז, אּון ֶער ָהאט ִזיְך ֶגעְשִטיְקט 
ַרֲחָמָנא ִליְצָלן, ַזיין ַבאְגֵלייֶטער ָהאט ִזיְך ֵזייֶער ֶדעְרְשָראְקן, 
ָאֶבער ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ֶגעָהאְלְפן ַאז ֶער ָהאט 

 עם ֵביין אּון ֶער ִאיז ֶגעַראֶטעֶוועט ֶגעָוואְרן.ַאָראְפֶגעְשלּוְנֶגען ֶד 
ָהאט ֶרִבי ָנָתן ֶגעָזאְגט ַפאר ַזיין ַבאְגֵלייֶטער: "ָהאְסטּו ֶגעֶזעהן 
ַאז ֶווען ִאיְך ָהאב ִמיר ֶגעְשִטיְקט ָהאב ִאיְך אֹויְפֶגעהֹויְבן ַמיין 

יְך ָהאב ִניְשט ָקאפ אֹויף ַארֹויף? ֶווען ִאיְך ָהאב ֶגעִפיְלט ַאז אִ 
 ַקיין שּום ֵעָצה, ִאיְך ָהאב ֲאִפילּו ִניְשט ֶגעֶקעְנט ֶרעְדן צּום

ָכאְטש ֶגעקּוְקט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון  ְךִאיֵאייֶבעְרְשְטן, ָהאב 
 ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ִמיר ֶגעָהאְלְפן".

ְשט ֶרעְדן צּום ַווייל ֲאִפילּו ֶווען ֶמען ִפיְלט ַאז ֶמען ֶקען ִני
ֵאייֶבעְרְשְטן, ַדאְרף ֶמען ָכאְטש קּוְקן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶמען 

 ַדאְרף טּוהן ָכאְטש ָוואס ֶמען ֶקען. 
 )ּכֹוְכֵבי אֹור, ַאְנֵשי מֹוֲהַר"ן, ח'(

 
  

 גהמשך בדף 
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יחוֹּת    המשךים רִּ ּויפסִּ וְ שִּ
 

 

אֹויְסֶגעָמאְלט ִווי ֵאִלָיהּו ִאיז ָדאְרט ְך ִזיְך ָהאט ֶדער ֶרִבי ֶגעָזאְגט ַפאר ֶרִבי ָנָתן: "ֶווען ִאיְך ִבין ֶגעֶווען ִאין ִדי ְמָעָרה פּון ֵאִלָיהּו ַהָנִביא, ָהאב ִאי
 ֶגעְשַטאֶנען אּון ֶגעֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן".

ַא ָבָשר ָוָדם אֹויף  ִאיז אֹויְך ֶגעֶווען ַא ֶמעְנְטש, ָהאט ֶרִבי ָנָתן ֶגעָזאְגט ַאז ֶער ָהאט ֶגעַהאט פּון ִדי ֶוועְרֶטער ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ִהְתעֹוְררּות, ַאז ֵאִלָיהּו ַהָנִביא
 ָהאט ֶער זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ַאֶזעְלֶכע ְגרֹויֶסע ַמְדֵריגֹות, ִביז ֶער ִאיז ַארֹויף ִאין ֶבעְרְשְטן, אּון דּוְרְך ֶדעםֶדער ֶוועְלט, ָנאר ֶער ָהאט ַאַסאְך ֶגעֶרעְדט צּום ֵאיי

 

ַאז )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן ק'( אְגט ִהיְמל ֶלעֶבעִדיֶגעְרֵהייט, ַאזֹוי ִווי ֶדער ֶרִבי זָ 
ַאֶלע ַצִדיִקים ֶזעֶנען צּוֶגעקּוֶמען צּו ֵזייֶעֶרע ַמְדֵריגֹות, ָנאר דּוְרְך ֶדעם ָוואס ֵזיי 

 ָהאְבן ַאַסאְך ֶגעֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן.
ֶלעס ָוואס ֶער ִוויל, אֹויב אּון ֶדעְרַפאר ֶקען ַא ֶיעֶדער ִאיד אֹויְך זֹוֶכה ַזיין צּו ַא
 ֶער ֶוועט ִזיְך צּוֶגעֹוואֹויֶנען צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן.

 )ּכֹוְכֵבי אֹור, ַאְנֵשי מֹוֲהַר"ן כ"ג(
*** 

 

 ָנאר ֵעָצה ֵאיין ָדא ִאיז', ְוכּו ַלייְדְסט דּו ָוואס', ְוכּו ְוַעִניּות ַדְחקּות ַדיין ֶוועְגן
 ִאיז ַאָמאל. ַפְרָנָסה אֹויף ָטאג ֶיעְדן עֹוָלִמים ָּכל בֹוֵרא ֶדעם ֶבעְטן, ְתִפָלה

 ִאים ָזאל ֶער ֶגעֶבעְטן ִאים ָהאט אּון ל"זַ  ָנָתן ֶרִבי ֵהייִליְגן צּום ִאיד אַ  ֶגעקּוֶמען
, ִאיד ֶעְרִליְכן ַאן ַזיין ֶקען ֶמען ִוויַאזֹוי רּוְחִניּות אֹויף ֵאייְנס, ֵעצֹות ְצֵוויי ֶגעְבן

 ֵהייִליֶגער ֶדער ִאים ָהאט. ַפְרָנָסה ָהאְבן ֶקען ֶמען ִווי ַגְשִמיּות אֹויף ֵאייְנס אּון
 ְשִפיְרְסטּו ָדאס ַווייל, ַפְרָנָסה אֹויף ָנאר ֶבעט דּו: "ֶגעֶעְנְטֶפעְרט ל"זַ  ָנָתן ֶרִבי
 ִליקּוֵטי) ֶגעָזאְגט ָהאט ֶרִבי ֵהייִליֶגער ֶדער אּון, ִדיר ֶפעְלט ֶעס ַאז ֶאֶמת ַאן ִמיט

 ֶאֶמת ַאן ִמיט עֹוָלִמים ָּכל בֹוֵרא ֶדעם ֶבעט ִאיד אַ  ַאז'( ט ִסיָמן' א ֵחֶלק ן"מֹוֲהרַ 
 אּון. ַדאְרף ֶער ָוואס ְקִריְגט ֶער אּון, ִהיְמל פּון טֹויֶעְרן ִדי אֹויף ִאים ִזיְך ֶעְפְנט
 ֵמייְנְסט דּו אּון, ְשַטאְרק ֵזייֶער ְשִפיְרְסטּו ָדאס ַפְרָנָסה ִדיר ֶפעְלט ֶעס ִווי ַאזֹוי
 אַ  ִמיט אּון ֶאֶמת ַאן ִמיט ֶדעם אֹויף ֶבעְטן ֶוועְסט דּו ַאז, ֶאֶמת ַאן ִמיט ֶעס

 ֶקעְנְסט דּו אּון, ַפְרָנָסה ִדיר ֶפעְלט ֶעס ַווייל, ָהאְסט דּו ָוואס ַהאְרץ ֶצעְבָראְכן
 ֶקעֶנען שֹוין ֶוועְסטּו ֶדעָמאְלְטס, ִקיְנֶדער ִדי ִמיט ַווייב ַדיין ַזיין ְמַפְרֵנס ִניְשט
 ִזיְך ָזאל ֶמעְנְטש ֶדער ַאז ֶדעם פּון ֶמען ֶזעט". אֹויֶכעט רּוְחִניּות אֹויף ֶבעְטן
 ִדיר ִווי ַאזֹוי אּון, ֵוויי ְבֶאֶמת ִאים טּוט ֶעס ָוואס ֶבעְטן ָזאל ֶער אּון ַנאְרן ִניְשט
 ַאן ִמיט ֶעס ֵמייְנְסט דּו אּון ַפְרָנָסה ַקיין ִניְשט ָהאְסט דּו ַאז ֵוויי ֵזייֶער טּוט
 , עֹוָלִמים ָּכל בֹוֵרא ֶדעם ֶבעְטן ָנאר ֵעָצה ִדי ִאיז ִאיֶבעְרֶדעם, ֶאֶמת

 (מ"ב מכתב אידישב בנחל אשר)
*** 

ְגרֹויֶסע סֹודֹות, ִווי ַאזֹוי ֶדער ַבאַהאְלְטן ֶרִבי ָנָתן ָהאט ֶגעָזאְגט ַאז ֶעס ִאיז ָדא 
 .ט צּו ַא ִשידּוְך ַפאר ֶיעְדןֵאייֶבעְרְשֶטער ִפיְר 

ֵאייְנָמאל ָהאט ִזיְך ַא ָחָתן ָאְפֶגעֶרעְדט ַפאר ֶרִבי ָנָתן ַאז ֶעס ֵגייט ִאים ֵזייֶער 
יין ֶגעְלט צּו קֹויְפן ַמָתנֹות ַפאר ַזיין ַּכָלה א.א.וו. ָהאט ְשֶווער, ֶער ָהאט ִניְשט קַ 

ִאים ֶרִבי ָנָתן ָנָתן ֵזייֶער ְמַחֵזק ֶגעֶווען אּון ֶגעָזאְגט: "ַביי ַיֲעֹקב ָאִבינּו ִאיז אֹויְך 
ן ַאזֹוי ֶגעֶווען ֶווען ֶער ָהאט ֶגעְטָראְפן ַזיין ַּכָלה, ָהאט ֶער ָגאְרִניְשט ֶגעַהאט ַקיי

ֶגעְלט" ָהאט ֶדער ָבחּור ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ִווי ַאזֹוי ֶקעְנט ִאיר ִמיר צּוְגַלייְכן צּו 
 יִד אְך ִניְשט ֶגעֶווען ַקיין ָפשּוֶטע ַזאְכן, ֶעס ִליְגט ִאין ַיֲעֹקב ָאִבינּו? ָדאְרט ִאיז ָד 

ְגט: "ַביי ְגרֹויֶסע סֹודֹות ַהתֹוָרה" ָהאט ֶרִבי ָנָתן ִאים ֶגעָזא ַבאַהאְלְטן ַמֲעִשיֹות
 ְגרֹויֶסע סֹודֹות ַהתֹוָרה!"ַבאַהאְלְטן ִדיר ִאיז אֹויְך 

ַווייל ַביי ַא ֶיעְדן ִאיד, ָוואס ֶעס ֵגייט ָנאר אֹויף ִאים דּוְרְך, ִליְגט ִאין ֶדעם 
ַבאַהאְלְטן סֹודֹות ַהתֹוָרה, אּון ֶדעְרַפאר ַדאְרף ֶמען ִזיְך ֵזייֶער ְשַטאְרְקן, ֲאִפילּו 

ֵגייט דּוְרְך ְשֶוועֶרע ַצייְטן, ָזאל ֶמען ָנאר קּוֶמען צּום ֵאייֶבעְרְשְטן ֶווען ֶמען 
 אּון ִאים ַאֶלעס ֶדעְרֵצייְלן, ֶוועט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִזיֶכער ֶהעְלְפן. 

 (ח"אבניה ברזל דף פ)
*** 

 ֶדער ָהאט, ִשיף ם"ַמַהרַ  ִדי ָמאל ֶעְרְשְטן ֶדעם ֶגעְדִריְקט ָהאט ֶמען ֶווען
 ְשֶוועְרְסְטן ֶדעם ִאין ְפַשט ָזאְגן ֶקען ִאיְך' ֶגעָזאְגט ל"זַ  ָנָתן ֶרִבי ֵהייִליֶגער

 ַווייל, ִאיד ָפשּוְטן אַ  ִאין ְפַשט ַקיין ָזאְגן ִניְשט ֶקען ִאיְך ָאֶבער, ִשיף ם"ַמַהרַ 
 ֶווער אּון" ִתְבֶזה ֹלא ֱאֹלִקים ְוִנְדֶּכה ִנְשָבר ֵלב( "א"נ ְתִהִלים) ְשֵטייט ֶעס

 .ִנְשָבר ֵלב ר'ֶאֶמת ֶדער ִאיז ֶווער ֵווייְסט
 (ז"מק מכתב אידישב בנחל אשר)

*** 
 ֵגיין צּו ַזיין ַמְקִפיד ֶוועט ֶעס ֶווער ֶגעָזאְגט ָהאט ל"זַ  ָנָתן ֶרִבי ֵהייִליֶגער ֶדער
 ֶער ַאז מּוְבָטח ִאיז ֶער, ֶוועְגן ס'עֹוָלִמים ָּכל בֹוֵרא ַפאְרן ִמְקֶוה ִאין ָטאג ֶיעְדן
 אּוְנְטן ָדא ִזיְך ט'טֹובלְ  ֶמעְנְטש אַ  ֶווען ָווארּום, ַפאְרֶרעְכְטן ַאֶלעס ֶקעֶנען ֶוועט
 ְגרֹויֶסע אַ  ֵזייֶער ֵזייֶער ִמְקֶוה ִאיז ִאיֶבעְרֶדעם, אֹויְבן ְנָשָמה ַזיין ִזיְך ט'טֹובלְ 

 צּוֶגעְקֶלעְבט ִזיְך ָהאט ָוואס ְשמּוץ ִמיֵני ַאֶלע פּון ֶנֶפש ֶדעם ְמַטֵהר ִאיז'סְ , ַזאְך
 (כ"א מכתב אידישב בנחל אשר)                          ',ְוכּו', ְוכּו, ִזיְנד ַזייֶנע דּוְרְך ִאים צּו

 
 (ז"מק מכתב אידישב בנחל אשר)
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ל        ֲאֶשר  נַּחַּ  בַּ
 

 ָוואס, ן'ֶרִבי ֵהייִליְגן ֶדעם ֶגעְפֶרעְגט ַאָמאל ָהאט ָנָתן ֶרִבי ֵהייִליֶגער ֶדער
 ֶדער ִזיְך ָהאט? ִבְבִרית ֶגעֶווען פֹוֶגם ָהאט ֶער ַאז טּון ֶמעְנְטש אַ  ָזאל

? ַהְקדֹוָשה תֹוָרה ִדי פּון ֹּכחַ  ֶדער ֶדען ֵווייְסט דּו, ָאְנֶגערּוְפן ֶרִבי ֵהייִליֶגער
 ִאיד אַ  ֶווען, ֶהעֶכער ַאַסאְך ִאיז תֹוָרה, ִבְיסֹוד ְבִרית ְבִתְפֶאֶרת אֹוַרְייָתא

 דּוְרְך ַבאַשאְפן ָהאט ֶער ָוואס ְקִליפֹות ַאֶלע ְמַבֵטל ֶער ִאיז תֹוָרה ֶלעְרְנט
 ֶלעְרֶנען צּו צּוֶגעוואֹויֶנען ִזיְך ֶמעְנְטש אַ  ַדאְרף ִאיֶבעְרֶדעם, ַהְבִרית ְפַגם
, ֶסְדָרה ָוואֶכעִדיֶגע ִדי פּון ַתְרגּום ִמיְטן י"ַרשִ  ִמיט חּוָמש, ִמְקָרא ָטאג ֶיעְדן
 ַאַסאְך ֶלעְרֶנען ָטאג ֶיעְדן אּון, ָשַמִים ִיְרַאת אֹויף ְסגּוָלה אַ  ִאיז ָדאס ָוואס

 ֶדעם ְמַשֶנה ִאיז'סְ , ְמַשֶנה אֹוִתיֹות ִדי ִאיז ִמְשֶנה ָווארּום, ִמְשַניֹות ְפָרִקים
 אֹויב, ּוִמַתְחָתיו ַתְחִתית ְשאֹול ִאין שֹוין ִליְגט ֶמעְנְטש אַ  ֲאִפילּו, ֶמעְנְטש

 ִאים ָדאס ֶוועט ֶלעְרֶנען אּון ָזאְגן ִמְשַניֹות ְפָרִקים ַאַסאְך ֶוועט ֶער
 ן'ִמ  ֱעִליתָ 'הֶ '( ל ְתִהִלים) ְשֵטייט ֶעס ִווי ַאזֹוי, ַתְחִתית ְשאֹול פּון ַארֹויְסֶנעֶמען

 ִמְשֶנה ֶלעְרְנט ֶמעְנְטש אַ  ַאז', ה'נֶ 'ְש 'ִמ  ֵתיבֹות ָראֵשי ִדי ִאיז, ְפִשי'נַ  אֹול'ְש 
 צּו ֶזען ָזאְלְסטּו ִאיֶבעְרֶדעם. ַתְחִתית ְשאֹול פּון ַארֹויס ִאים ָדאס ֶנעְמט

 ַפאְרְשֵטייְסט דּו ַאז אּון, ִמְשַניֹות ְפָרִקים ַאַסאְך ֵזייֶער ָטאג ֶיעְדן ֶלעְרֶנען
 ְפָרִקים ַאַסאְך ָזאג, ֶפֶרק אַ  ָנאְך אּון ֶפֶרק אַ  ָנאְך, ָזאְגן קֹוֶדם ָזאְלְסטּו ִניְשט

 ְקרּוְמט ֶיעֶנער ָוואס אֹויס ִזיְך ַלאְך, ִניְשט ֵקייֶנעם אֹויף קּוק אּון, ִמְשַניֹות
 אַ  ֶנעם דּו', ְוכּו ְשַרייט ֶיעֶנער אּון', ְוכּו ְבָלאְזט ֶיעֶנער אּון', ְוכּו ָנאז ִדי ִמיט

 ָהאט ֶרִבי ֵהייִליֶגער ֶדער ִווי ַאזֹוי, ֶפֶרק אַ  ָנאְך ֶפֶרק ֵאיין ָזאג אּון ִמְשַניֹות
 ֶמעְנְטש אַ  ַאז( ו"ע ִסיָמן ן"ָהַר  ִשיחֹות) ַהִלימּוד ֶדֶרְך ֵסֶדר ַזיין אֹויְסֶגעֶלעְרְנט אּוְנז

 ִאים ֶוועְרט ֹמחַ  ֶדער ִביז, ָזאְגן ַאַסאְך ַאַסאְך ֵזייֶער קֹוֶדם ַדאְרף
 ָזאְלְסט, ְגָמָרא ֶלעְרֶנען אֹויֶכעט ָזאְלְסטּו ַאזֹוי אּון, אֹויְסֶגעלֹויֶטעְרט

 אַ  ָנאְך ַדף אַ  ָזאְגן צּו ָאְנֵהייְבן ָזאְלְסט אּון, ְבָרכֹות ָאְנַפאְנג פּון יְבןָאְנֵהי
 ַגב ַעל ְוַאף ִאיִניש ִליְגֵריס ְלעֹוָלם.( ט"י ָזָרה ֲעבֹוָדה) ָזאְגן ל"ַחזַ  ִדי אּון, ַדף

 אּון ָזאְגן ַאַסאְך ָזאל ֶמעְנְטש אַ ; ָקָאַמר ַמאי ָיַדע ְדָלא ַגב ַעל ְוַאף ִדְמַשַּכח
 ע'ְבֵפירּושֶ  אַ  ִאיז ָדאס, ָזאְגט ֶער ָוואס ִניְשט ַפאְרְשֵטייט ֶער ֲאִפילּו ֶלעְרֶנען

 ָנאר? ַאְנֶדעְרן ַאן ִמיט ַזיין צּו ְמַבְלֵבל ִזיְך ָהאְסטּו ָוואס ְמֵמיֶלא אּון, ְגָמָרא
 ֶוועְסט דּו ַאז ֶהעְלְפן ִדיר ֶוועט עֹוָלִמים ָּכל בֹוֵרא ֶדער ַאז, ְפֵרייִליְך ַזיין

 ֶוועְסטּו ָנאְכֶדעם אּון, ֶפֶרק אַ  ֶעְנִדיְגן ֶוועְסט דּו אּון, ַדף אַ  ָנאְך ַדף אַ  ָזאְגן
 ַנייעֶ  אַ  ָאְנֵהייְבן ֶוועְסטּו, ַמֶסֶכת אַ  ֶעְנִדיְגן ֶוועְסט דּו ִביז, ֶפֶרק אַ  ָנאְך ֶעְנִדיְגן
 ָאְנֵהייְבן ָנאְכֶדעם אּון, ְבָרכֹות ַגאְנץ דּוְרְכֶלעְרֶנען ָזאְלְסטּו ַאזֹוי אּון, ַמֶסֶכת
 ִביז', ְוכּו' ְוכּו ְפָסִחים ָנאְכֶדעם אּון, ֵעירּוִבין ָאְנֵהייְבן ָנאְכֶדעם אּון, ַשָבת

 .ָנאְכַאָמאל ָאְנֵהייְבן ֶוועְסטּו ס"שַ  ַגאְנץ ֶעְנִדיְגן ֶוועְסט דּו
 

 (קל"ב מכתב אידישב בנחל אשר)

 

 מוסדותינו הק' ~ ~ נייעס אינערהאלב
 

 סעודות ראש חדש אפגעהאלטןיינע ש
 א"ש שליט"בהשתתפות מוהרא

 ב

ווי יעדן ראש חודש, איז מען זיך דאס מאל אויך צאמגעגעקומען אזוי 
א סעודת ראש חודש בבית מדרשינו אין  וא, צ"ש שליט"בראשות מוהרא

 וויליאמסבורג.
 

איז געווען אן הערליכער מעמד, זעענדיג ווי עס זענען זיך צאמגעקומען עס 
, מיטן איינציגסטן ציהל, צו גאנץ גרעטער ניו יארקאזא גרויסער ציבור פון 

רן דברי אלקים חיים, נאכאמאל איבער'חזר'ן וואס מיר האבן מקבל געווען הע
מאל פון פריש צו דינען דעם אייבערשטן, פון הייליגן רבי'ן, אנצוהייבן נאכא

 ערשטן, און צו לערנען די הייליגע תורה.צו רעדן צום אייב
 

א האט ארומגערעדט פון דעם נושא, אזוי ווי עס ווערט "ש שליט"מוהרא
, אלץ זיבן און פופציג יאר, זינט ער איז מקורב געווארן צום הייליגן רבי'ןיעצט 

אפילו : "זיך אויסגעדריקט האטש "מוהראאון  פופצין אהאלב יעריגע בחור,
איז עס אבער ביי מיר אזוי  ,יאר וואס איך ווייס שוין פון רבי'ן 75עס איז שוין 

 ."יעריגע בחור 57ניי, ווי א 
 

באמת מקבל זיין פון די ריכטיגע וועג, אויב וויל מען  שטנידאס איז ווייל 
איך ווייס דאך שוין די אלע עצות, איך ווייס שוין : "רבי'ן, טאר מען נישט זאגן

 "א.א.וו. פון רעדן צום אייבערשטן, איך ווייס שוין פונעם רבינ'ס דרך הלימוד
מען דארף שטענדיג קומען צום רבי'ן מיט א פרישקייט, כאילו מען האט נאר 

און נאר אזוי קען  געוואוסט גארנישט,נישט נאך קיינמאל נישט געהערט און 
 ן מקבל זיין דעם הייליגן רבינ'ס לימודים.מע

 

עולם איז זיך צוגאנגען מיט פרישע קבלות טובות ווייטער אנצוגיין אויפן דער 
לערנט אונז, קיינמאל נישט אויפצוגעבן, נאר וואס וועג, הייליגן רבינ'ס 

 שטענדיג אנהייבן פון ניי צו דינען דעם אייבערשטן.
 

*** 

 פון מסכת תעניתרעזולטאט  -חתן יינטע נ
 

ביים ניינטן חתן אין רעזולטאט אייבערשטנ'ס הילף האלטן מיט שוין יטן מ
ש האט צוגעזאגט פאר די "פון מסכת תענית, ווי באקאנט וואס מוהרא

ט ענדיגן פערציג מאל מסכת אז ווער עס ווע ,בחורים פארגאנגענעם זומער
 ערן.תענית, וועט דאס יאר א חתן וו

 

די וועלכער איז י  "מענדלאוויטש נליפא ר "במאל איז החתן היקר יואל  דאס
 בעיר י"אבי "נ אירסממשה מרדכי ' רג בת "עבא חתן געווארן למזל טוב וואך 

 רית יואל.ק
 

 !נאה ומתקבלבר ד
 

*** 

 ,בתינו הק'יפארגעקומען פון תלמוד יש חתונהינע יש
 שיינע שבע ברכות אין ישיבה ערווארטעט

 

הק' זיך מיטגעפריידט ביי די שמחה בתינו יגרויס פרייד האבן בחורי ישיט מ
געגאנגען י וועלכער איז "פון אונזער חבר החתן יצחק אהרן וויינבערג נ

דעם מיטוואך אין די ווישניצע זאל  ,אונטער די חופה בשעה טובה ומצלחת
 .ין מאנסיא

 

זיך באטייליגט ביי די חתונה, די בחורים האבן האט א "ליטשש "והראמ
שפעטע נאכט שעה'ן, און געדאנקט און געלויבט משמח געווען ביז אין די 

 דעם אייבערשטן אויף אלע זיינע חסדים.
 
 

נדיגן מאנטאג וועט מיטן אייבערשטנ'ס הילף פארקומען א שבע קומעדעם 
שטעלט עצוגנט, עאוו 6:00אים  .Skillman St 27 נו הק'יהיכל ישיבתבברכות 

תינו הק' בבחורים, ווי אויך אלע אבריכים יוצאי ישיאלע  ,ורך די ישיבהד
 .זענען געלאדנט, זיך קומען משתתף זיין און משמח זיין

 

 !תשמח רעים האהוביםמח ש
 

 

 Sponsored by: 

 !ומזל טובסימן טוב 
 

 מיר וואונטשן אן הערצליכן מזל טוב פאר
 נ"י ואל מענדלאוויטשיהחתן  'הב

 ינו הק'תישיבתלמיד 
 וואס איז א חתן געווארן למזל טוב עב"ג

 

 דבר נאה ומתקבל!

 

 !מזל טוברכת ב
 

 הארציגן ברכת מזל טוב פארא 
 י"נ ינבערגייצחק אהרן ווה "מו

 ינו הק'תישיבתלמיד 
 זיין חתונה למזל טובצו 

 בשעה טובה ומצלחת
 

 !תשמח רעים האהוביםמח ש

 

צו באקומען דעם גליון 
יעדע וואך אויף אימעיל, 

שיקט אייער אימעיל 
  אדרעס צו:

breslevcenter@gmail.com 
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 גליון היכל הקודש
 וועכענטליכע גליון ארויסגעגעבן דורך

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

 
 

 זמנים
 4:62הדלקת הנרות......................

 5:55"ק................................מוצש
 9:55....סוף זמן ק"ש....................
 שיעורים כסדרן

 נ"ד...בכורות .......בבלי................
 י"ד סוכה.......................ירושלמי

 .....אהלות פרק ז'....תוספתא.......
 
 

 

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ה, ִים ִלְפֵני ְמנַּשֶׂ ְפרַּ ת אֶׂ ם אֶׂ ְנט צּו ַיֲעֹקב ָאִבינּו ָהאט ֶגעֵלייְגט ַזיין ֶרעְכֶטע ַהא וַּיָׁשֶׂ
אֹויְפֶגעֶמעְרְקט, ַאז ְמַנֶשה ִאיז ֶבעְנְטְשן קֹוֶדם ֶאְפַרִים, אּון ֶווען יֹוֵסף ָהאט ִאים 

ֹויְך  ֵווייס אֶדער ֶעְלֶטעֶרער, ֶדער ְבכֹור, ָהאט ִאים ַיֲעֹקב ָאִבינּו ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ִאיךְ 
 עְסט ֶוועְגן ִוויל ִאיְך קֹוֶדם ֶבעְנְטְשן ֶאְפַרִים.פּון ֶדעם, ָאֶבער פּון דֶ 

)ִליקּוֵטי יר, לֹויט ִווי ֶמען ֶזעהט פּון ֵהייִליְגן ֶרִבי'ן מֹוַהָרא"ש ְשִליָט"א ִאיז ָדאס ַמְסבִ 

ן, פּון ַאז ֶעס ִאיז ָדא ְצֵוויי ַזאְכן ַביים ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשטְ ִסיָמן צ"ז( א' מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק 
ֵבירֹות, עֲ  ֵאיין ַזייט "סּור ֵמָרע" ַדאְרף ֶמען ַאֶוועְקֵגיין פּון ְשֶלעְכט'ס, ִניְשט טּוהן ַקיין

ף טּוהן אּון פּון ִדי ַאְנֶדעֶרע ַזייט "ַוֲעֵשה טֹוב" ֶמען ַדאְרף טּוהן גּוט'ס, ֶמען ַדארְ 
 ַאַסאְך ִמְצֹות אּון ַמֲעִשים טֹוִבים.

ה"אּון ָדאס ִאיז ְמרּוָמז ִאין ִדי ֶנעֶמען פּון יֹוֵסף'ס ִקיְנֶדער,  ִאיז ַא ָלשֹון פּון  "ְמנַּשֶׂ
אְרגֶׂעְסן" ל)ְבֵראִשית מא, נא( ִאין ָפסּוק י ֶעס ְשֵטייט ִוו "פַּ ת כָׁ ִני ֱאֹלִהים אֶׂ  ִכי נַּשַּ

ִלי, אְרף ָדאס ֵגייט ַארֹויף ַאז ֶמען ַדאְרף ַפאְרֶגעְסן פּון ִדי ְשֶלעְכט'ס, ֶמען דַ  ֲעמָׁ
ִים"אֹויְפֶהעְרן צּו טּוהן ְשֶלעְכט'ס, אּון  ְפרַּ עְרןִאיז ַא ָלשֹון פּון  "אֶׂ אְרמֶׂ ָדאס ", "פַּ

 ים.ֵמייְנט ַאז ֶמען ַדאְרף ַפאְרֶמעְרן צּו טּוהן ַאַסאְך ִמְצֹות אּון ַמֲעִשים טֹובִ 
ן ִדי ֵבייֶדע ַזאְכן ַדאְרף ֶמען ָהאְבן, ָאֶבער ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ִחילּוֵקי ֵדעֹות ְצִוויְש 

 מּוָסר ָהאְבן ֶגעַהאְלְטן ַאזֵהייִליֶגע ַצִדיִקים, ֶוועְלֶכעס ֶעס קּוְמט ְפִריֶער, ִדי ַבֲעֵלי 
ע", קֹוֶדם קּוְמט   צּום ֶעְרְשט ַדאְרף ֶמען ִזיְך ָאְפָשאְקֶלען פּון ַאֶלעם"סּור ֵמרָׁ

 ְשֶלעְכט'ס, אּון ֶהעְרְשט ֶדעְרָנאְך ֶקען ֶמען ִזיְך ֶנעֶמען צּו טּוהן גּוט'ס.
ט ן ֶגעַהאְלְטן ַפאְרֶקעְרט, אֹויב ֶוועטֹוב ַהָקדֹוש ָהאבְ -םשֵ -יֶדער ִדי ַתְלִמיֵדי ַבַעלִוו

ֶמען קֹוֶדם ִזיְך ֶנעֶמען ָנאר צּום סּור ֵמָרע, ֶמען ֶוועט ָנאר ַאְרֶבעְטן ִזיְך 
 , ֶוועט ָדאס ֶנעֶמען צּו ַלאְנג, אּון ֶמען ֵקייְנָמאל ִניְשטןְרֶבעְטן ִאיְנַגאְנצְ אֹויְסצּואַ 

ְרְשט זֶׂעהן  ֹוב","ֲעֵשה טָאְנקּוֶמען צּום  ען צּום עֶׂ אְרף מֶׂ אר דַּ עְרפַּ דֶׂ
ע זַּ  ע זַּאְכן, נָׁאְך אַּ ִמְצוָׁה, נָׁאְך אַּ גּוטֶׂ ער גּוטֶׂ אְפן וָׁואס מֶׂ ייְנצּוכַּ רַּ אְך, אּון אַּ

ען זָׁאל אֹויְפהֶׂ  ז מֶׂ עְלְפן, אַּ עְרן צּו ִדי ֹכחַּ פּון ִדי ֵהייִליגֶׂע ִמְצֹות וֶׂועט שֹוין הֶׂ
 טּוהן ְשלֶׂעְכט'ס.

 )ַחיֵי מֹוֲהַר"ן ִסיָמן תמ"ז(ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ָהאט ֶגעָזאְגט ַאָמאל ַפאר ֵאייֶנעם  ַאזֹוי
', ָהאט ָוואס ָהאט ִזיְך ָאְפֶגעֶרעְדט ַאז ֶעס ֵגייט ִאים זֵייֶער ְשֶווער ִאין ֲעבֹוַדת ה

אִאים ֶדער ֶרִבי ֶגעָזאְגט:  סַּ אְך גּוט'ס, אַּ סַּ ִדי ְך ִמְצֹות, "דּו זֶׂעה צּו טּוהן אַּ
אְלן. וֶׂועק פַּ א אַּ ייְבן, אּון ִדי ְשלֶׂעְכט'ס וֶׂועט ְמֵמילָׁ  גּוט'ס וֶׂועט ְבלַּ

ְסיֹונֹות ִאין ָדאס ִאיז ְפַשט ִאין ָפסּוק, יֹוֵסף ָוואס ֶער ִאיז ַבייֶגעשַטאֶנען ִדי ְשֶוועֶרע נִ 
ְשְטֶרעְנֶגען צּו ַאֶוועְקֵגיין פּון ִדי ִמְצַרִים, ָהאט ֶגעַהאְלְטן ַאז ֶמען ִזיְך קֹוֶדם ָאנְ 

 ִוויֶדער ,ְשֶלעְכט'ס, אּון ֶדעְרַפאר ָהאט ֶער ֶגעֵלייְגט ְמַנֶשה אֹויף ִדי ֶרעְכֶטע ַזייט
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רָׁא"ש   ִשיחֹות מֹוהַּ
ס  ~~ עַּ  ~ כַּ

 

ָהאט ַפאִסיְרט ַאן ִאיְנֶטעֶרעַסאְנֶטע ַמֲעֶשה 
ֵהייִליְגן ַבַעל ֵשם טֹוב ִזי"ַע, ָוואס ֶמען ַביים 

ֶזעהט פּון ֶדעם ִדי ַהאְרְבַקייט פּון ִדי 
 ְשֶלעְכֶטע ִמָדה פּון ַכַעס.

ִווי ַבאַקאְנט ָהאְבן ִדי ִאיְדן ִאין ֶיעֶנע ַצייט 
ַאַסאְך ֶגעִליְטן פּון ִדי ְשֶלעְכֶטע ְפִריִצים, ֶווען 

ַאן ַאֶרעְנֶדע פּון ַא  ַא ִאיד ָהאט ֶגעדּוְנֶגען
ָפִריץ, אֹויב ֶדער ִאיד ָהאט ִניְשט ֶגעַהאט צּו 
ַבאָצאְלן ַצייְטִליְך ִדי ֶרעְנט, ָהאט ֶדער ָפִריץ 
ַאַרייְנֶגעָוואְרְפן ֶדעם ִאיד ִמיט ַזיין ַגאְנֶצע 
ַפאִמיְלֶיע ִאין ְתִפיָסה ְגרּוב ַאַריין, אּון ֶער 

י ֵשיין פּון ִדי זּון ִביז דִ  ָהאט ִניְשט ֶגעֶזעהן
ֶמען ָהאט ִניְשט ַבאָצאְלט ַפאְרן ָפִריץ ָדאס 

 ֶגעְלט.
ֶדער ֵהייִליֶגער ַבַעל ֵשם טֹוב ְפֶלעְגט עֹוֵסק 
ַזיין ִאין ִדי ְגרֹויֶסע ִמְצָוה פּון "ִפְדיֹון ְשבּוִים", 
ֶווען ֶער ָהאט ֶגעֶהעְרט ַאז ַא ִאיד ִזיְצט ִאין 

עּולֹות ִאים ָהאט ֶער ֶגעטּוהן ַאֶלע פְ  ְתִפיָסה,
 ַארֹויְסצּוֶנעֶמען ִווי ְשֶנעֶלער.

ֵהייִליֶגער  ֵאייְנָמאל ָהאט ַפאִסיְרט ַאז ֶדער
ַבַעל ֵשם טֹוב ִזי"ַע ָהאט ֶגעֶהעְרט ַאז ַא 
ֶגעִוויֶסער ִאיד ַאן ַאֶרעְנַדאר, ִזיְצט שֹוין 

 יל ֶער ָהאטַאָפאר ֲחָדִשים ִאין ְתִפיָסה, ַווי
  ִניְשט ַבאָצאְלט ִדי ֶרעְנט ַפאְרן ָפִריץ.

ֶדער ַבַעל ֵשם טֹוב ָהאט ְגַלייְך ַצאְמֶגעְשֶטעְלט 
אֹויְסֶגעֶפעְלט, אּון  ָדאס ֶגעְלט ָוואס ָהאט ִזיְך

יְקט ַא ַתְלִמיד ֶער ָזאל ֵגיין אֹויְסֵלייְזן ֶגעִש 
 ֶדעם ִאיד פּון ְתִפיָסה.

ֶגעָפאְרן, אּון ְלִמיד ִאיז ְגַלייְך ַאִריֶבעְר ֶדער תַ 
אֹויְסֶגעֵלייְזט ֶדעם ִאיד, אּון ִאים ֶגעְבֶרעְנְגט 

צּום צּוַזאֶמען ִמיט ַזיין ַווייב אּון ִקיְנֶדער 
 ֵהייִליְגן ַבַעל ֵשם טֹוב.

ֶדער ֵהייִליֶגער ַבַעל ֵשם טֹוב ָהאט ִזיְך ֵזייֶער 
ֶגעְפֵרייְדט צּו ֵזיי, ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט 
ִאים ְמַזֶכה ִמיט ַאַזא ֶגעַוואְלִדיֶגע ִמְצָוה פּון 
"ִפְדיֹון ְשבּוִים", אּון ֶער ָהאט ֶגעֶבעְטן פּוֶנעם 

 אְך ָגאְרִניְשט"דּו ָהאְסט דָ  עְנַדאר:ַארֶ 
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

 

 ר ֶגעוואּוְסט ַאז ֶעס קּוְמט ַא ְשֶוועֶרע ִביֶטעֶרעאְך ָאֶבעַיֲעֹקב ָאִבינּו ָהאט דָ 
ֶרעְכֶטע  ָגלּות, ִמיט ַאַסאְך ְשֶוועֶרע ִנְסיֹונֹות, ָהאט ֶער ֶגעֵלייְגט ֶאְפַרִים אֹויף ִדי

ען, אּון ַזייט, צּו ַווייְזן ַאז ִדי ֶבעְסֶטע ֶוועג ִאיז, ַאַרייְנצּוַכאְפן ִווי ֶמער גּוט'ס ֶמען קֶ 
 ֶלעְכט'ס ֶוועט שֹוין ְמֵמיָלא ַאֶוועק ַפאְלן.ִדי ְש 

 )תֹוְך ַהַנַחל ֵליל ַשָבת קֹוֶדש ַוְיִחי תשס"ה(
*** 
ה, תָׁ שָׁ ם ִכי קָׁ תָׁ ְברָׁ ז, ְועֶׂ ם ִכי עָׁ פָׁ רּור אַּ ָדה ַיֲעֹקב ָאִבינּו ָהאט ֶגעָשאְלְטן ִדי מִ  אָׁ

ְלֵקם ְביֲַּעֹקב וֲַּאִפיצֵ עָזאְגט פּון ַכַעס פּון ִשְמעֹון אּון ֵלִוי, אּון ֶער ָהאט גֶ  ם ֲאחַּ
ֵאל,   .ֵרייְטן ְצִוויְשן ִדי ִאיְדןִאיְך ֶוועל זֵיי צּוְשפְ ְבִיְשרָׁ
אּון ים רִ פְ סוֹ  ,יםדִ מְ לַ מְ אֹויף ִשְמעֹון ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט ַאז זֵיי ֶוועְלן ַזיין  ,ָזאְגט ַרִש"י

ן יְדן, אּון ֵשֶבט ֵלִוי ֶוועט מּוזְ ָאִריֶמעַלייט, אּון ַאזֹוי ֶוועְלן ֵזיי ַארּוְמֵגיין ְצִוויְשן ִדי אִ 
 ַארּוְמֵגיין צּוַזאְמֶנעֶמען ְתרּומֹות אּון ַמְעְשרֹות פּון ִדי ֶפעְלֶדער.

)ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן מֹוַהָרא"ש ְשִליָט"א ִאיז ַמְסִביר לֹויט ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ָזאְגט 

ַזיין  ש ֶוועְרט ִאין ַכַעס, ַפאְרִליְרט ֶער דּוְרְך ֶדעםַאז ֶווען ַא ֶמעְנטְ ֵחֶלק א' ִסיָמן ס"ח( 
ן פּון ִדי ֶזעְלֶבע ְפַלאץ, אּו עןֶגעְלט קּומֶ ֶגעְלט, ַווייל ֵבייֶדע ַזאְכן, ֵסיי ַכַעס אּון ֵסיי 

עְלט ַפאְרן ֶדעְרַפאר ֶווען ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ֶזעהט ַאז ֶעס ַדאְרף קּוֶמען ַא ֶשַפע פּון גֶ 
 אּוְנֶטער ַא ִנָסיֹון פּון ַכַעס, אּון ֶווען ֶדער ֶמעְנְטשים אִ עְנְטש, ְשֶטעְלט ֶער מֶ 

 ט.ַפאְלט דּוְרְך, אּון ֶער ֶרעְגט ִזיְך אֹויף, ַפאְרִליְרט ֶער דּוְרְך ֶדעם ָדאס ֶגעלְ 
ה,ָדאס ִאיז ְפַשט ִאין ָפסּוק,  תָׁ שָׁ ם ִכי קָׁ תָׁ ְברָׁ ז, ְועֶׂ ם ִכי עָׁ פָׁ רּור אַּ ַווייל זֵיי  אָׁ

ְלֵקם ְביֲַּעֹקב וֲַּאִפיֵצם ָהאְבן ֶגעַהאט ִדי ִמָדה פּון ַכַעס, ֶדעְרַפאר,  ֲאחַּ
ֵאל,  ֶזעֶנען זֵיי ֶגעֶווען ָאִריֶמעַלייט. ְבִיְשרָׁ

ייְנָמאל ֶדעְרַפאר ַדאְרף ֶמען ַאַסאְך ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ַאז ֶמען ָזאל ִזיְך קֵ 
 עְגן.ִניְשט אֹויְפרֶ 

 )ֹזאת ַהתֹוָרה ַוְיִחי ח'(

*** 
ְחמֹו, ֵשר ְשֵמנָׁה לַּ ב ָדאס ָאֶשר ֶבן ַיֲעקֹ )ֶמְדָרש ַתְלִפיֹות( ֶעס ֶוועְרט ֶגעְבֶרעְנְגט  ֵמאָׁ

ִמְשַניֹות  ִזיְצט ַעל ִפְתחֹו ֶשל ֵגיִהנֹום אּון ֶווען ַא ֶמעְנְטש ָהאט ֶגעֶלעְרְנט ַאַסאךְ 
ַלאְנְגט ְשט ַאַריין ֵגיין ִאין ֵגיִהנֹום, ֶער ָזאְגט זֵיי 'ֶדער ֶמעְנְטש ַבאָלאְזט ֶער ִאים ִני

ַאז ָדאס ִאיז ְמרּוָמז )ְפֵני ָדִוד ַוְיִחי( צּו ִמיר', אּון ֶדער ֵהייִליֶגער ִחיָד"א ַז"ל ְבֶרעְנְגט 
ְחמֹו"ִאין ָפסּוק  ֵשר ְשֵמנָׁה לַּ ֹקב ִדי אֹוִתיֹות ִמְשֶנ"ה, ָאֵשר ֶבן ַיעֲ  ְשֵמָנ"ה ִאיז "ֵמאָׁ

 .ָוואס ֶער ֶלעְרְנט ִמְשַניֹותִאיז ְממּוֶנה אֹויף ֶדער 
 ִאיֶבעְרֶדעם אֹויב דּו ִוויְלְסט ִזיְך ַארֹויְסַרייְסן פּון ִדי טּוְמָאה ָוואס דּו ִביְסט

א, ֶער ַאַסאְך ִמְשַניֹות ְכִסְדָרן ַדְייקָ ַאַרייְנֶגעַפאְלן ִאין ֶדעם, ָזאְלְסטּו ֶזען צּו ָזאְגן ֵזיי
יז דּו ֶוועְסט אּון ָזאְלְסט ֶעְנִדיְגן ַא ֶפֶרק ָנאְך ַא ֶפֶרק, ַא ַמֶסֶכת ָנאְך ַא ַמֶסֶכת, בִ 

י ָזאְלְסטּו ֶעְנִדיְגן ִשָשה ִסְדֵרי ִמְשֶנה, ַדאן ָזאְלְסטּו ָאְנהֹויְבן ָנאְכַאָמאל, אּון ַאזוֹ 
אְגן ַגאְנץ ֶלעְבן, ֶלעְרֶנען ַאַסאְך ַאַסאְך ִמְשַניֹות, ָווארּום ִדי ַחַז"ל ָז טּון ַדיין

ֵיש ְביָׁד)ַסְנֶהְדִרין מב.(  ל תֹורָׁה? ְבִמי שֶׂ ּה שֶׂ ְמתָׁ א ִמְלחַּ ה מֹוצָׁ תָׁ ֹו ְבִמי אַּ
ל ִמְשנֶׂה; ִבילֹות שֶׂ ֶדער ָוואס ֶלעְרְנט ַאַסאְך ִמְשַניֹות ֶדער ִאיז זֹוֶכה  חַּ

)ָבָבא ְמִציָעא ַאַרייְנצּוֵגיין ִטיף ִטיף ִאין ִדי תֹוָרה ַהְקדֹוָשה; ִוויֶדערּום ָזאְגן ִדי ַחַז"ל 

ֶנה יֹוֵתר ִמן ְגָמָרא; ָזאְלְסט ְשֶטעְנִדיג לֹויְפן צּו ִדי ּוְלעֹוָלם ַהֵוי ָרץ ְלִמְש לג.( 
ְנְטש ֶלעְרְנט ַאַסאְך ִמְשַניֹות, ִמְשַניֹות ֶמער ִווי צּו ִדי ְגָמָרא; ָווארּום ַאז ַא ֶמע

 .ְשֵטיין ָנאְכֶדעם ִדי ְגָמָראֶעְפְנט ִזיְך ִאים ֶדער ָקאפ ֶער ָזאל ֶקעֶנען ַפארְ 
י ְגאּוָלה, אּון אֹויֶסעְרֶדעם דּוְרְכֶדעם ָוואס ֶמען ֶלעְרְנט ִמְשַניֹות ִאיז ֶמען ְמַקֵרב דִ 

ְנסֹות ֵאין ַפְרָשה ז' ִסיָמן ג'(  )ַוִיְקָרא ַרָבהִווי ִדי ַחַז"ל ָזאְגן  לּו ִמְתכַּ לָׁ ִליֹות הַּ גָׁ ל הַּ כָׁ
א ִבְזכּות ִמְשנַּיֹות; לָׁ ת, ִאיֶבעְרֶדעם ָזאְלְסטּו ֶלעְרֶנען זֵייֶער ַאַסאְך ִמְשַניוֹ  אֶׂ

 ֲאִפילּו ֶדעם ָזאְגן ִמְשַניֹות ִאיז ְמַטֵהר ֶאת ַהֶנֶפש.
 א' ִמְכָתב כ"א( )ֲאֶשר ַבַנַחל ְבִאיִדיש ֵחֶלק
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צּו ַמאְכן, ֶאְפָשר ְבַלייְבְסטּו שֹוין  אֹויף ַשָבת ָאְנֶגעְגֵרייט
ַביי ִמיר אֹויף ַשָבת?", ֶדער ַאֶרעְנַדאר ָהאט ַמְסִכים 
ֶגעֶווען, אּון ֶער ִאיז ַטאֶקע ֶגעְבִליְבן ַביים ַבַעל ֵשם טֹוב 

 אֹויף ַשָבת.
ַשָבת ֹקֶדש ַביי ִדי ְסעּוָדה ָהאט ֶדער ֵהייִליֶגער ַבַעל ֵשם 
טֹוב ֶגעָזאְגט תֹוָרה, אּון ֶער ָהאט ַארּוְמֶגעֶרעְדט פּון 
ֶדעם ִעְנָין ִווי ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ַכאְפט ִזיְך ַאַריין ֲאִפילּו ַביי 

יל צּו ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד, אּון ֶער ְפרּוִביְרט ִאים ַמְכִש 
ִמיט ֲעֵבירֹות, אּון ָנאְך ֶמער ְפרּוִביְרט ֶער ַמְכִשיל צּו ַזיין 
ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד, ִמיט ִדי ְשֶלעְכֶטע ִמָדה פּון "ַכַעס", 
אּון ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ֶוועְרט ֵזייֶער ְפֵרייִליְך ֶווען ֶער ֶקען 

 ְגֶרעְסֶטער ֶגעִוויְנס. אֹויְפֶרעְגן ַא ִאיד, ָדאס ַביי ִאים ֶדער
ִאיְנִמיְטן ִדי תֹוָרה, ָהאט ִזיְך ֶדער ַבַעל ֵשם טֹוב ֶגעֶגעְבן 
ַא ְשֶטעל ָאפ, אּון ֶגעְפֶרעְגט ֶדעם ַאֶרעְנַדאר: "ָוואס 
ֶהעְרט ִזיְך ֶעֶפעס ֵנייֶעס?" ֶדער ַאֶרעְנַדאר ָהאט ִזיְך 

ִדי ֶלעְצֶטע ָפאר ַפאְרוואּוְנֶדעְרט אּון ֶגעָזאְגט: "ֶרִבי, 
ֲחָדִשים ִבין ִאין ֶגעֶווען ַאייְנֶגעְשַפאְרט ִאין ַא טּוְנֶקעֶלע 
ְתִפיָסה, פּון ִווי ָזאל ִאיְך ֶהעְרן ֵנייֶעס?" ֶדער ַבַעל ֵשם 
טֹוב ָהאט ִאים ִאיֶבעְרֶגעְפֶרעְגט: "ָדאס ַמיין ִאיְך ַטאֶקע, 

ְרט ִאין ְתִפיָסה, ָוואס ֶעֶפעס ֵנייֶעס ָדא ָוואס ִאיז ֶגעֶווען
ָהאְסטּו ֶגעֶהעְרט ָדאְרט?" ֶדער ַאֶרעְנַדאר ָהאט 
ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ִאיְך ָהאב ָנאר ֶגעֶזעהן ִדי ִפיְנְסֶטעֶרע 
ֶוועְנט פּוֶנעם ְגרּוב, ֶמען ָהאט ִמיר ֶיעְדן ָטאג 
 ַאָראפֶגעָלאְזט ַאִביְסל ֶעְסן ִמיט ַא ְשְטִריק, פּון ִווי ָזאל

 ִאיְך ֶהעְרן ֵנייֶעס?"
ֶדער ַבַעל ֵשם טֹוב ָהאט ִאים ַווייֶטער ֶגעְפֶרעְגט: 
"ָאֶבער דּו ָהאְסט ִניְשט ֶגעֶהעְרט ֶעֶפעס קֹולֹות ָדאְרט 
ִאין ְגרּוב?" ֶדעָמאְלט'ס ָהאט ֶער ִזיְך שֹוין ֶדעְרַמאְנט 

ג ִאיְך ֶהעְרן ַא אּון ֶגעָזאְגט: "ָיא ֶרִבי, ַא ַגאְנֶצע ָוואְך ְפֶלע
קֹול ָוואס ֵווייְנט ֵזייֶער ְשַטאְרק, אּון ֶיעְדן ֶעֶרב ַשָבת 
ָנאְנט צּום ְזַמן ָהאב ִאיְך ֶגעֶהעְרט ַאז ֶדער קֹול ַלאְכט 

 ֵזייֶער ְשַטאְרק".
ֶדער ַבַעל ֵשם טֹוב ָהאט ִאים ַווייֶטער ֶגעְפֶרעְגט: "אּון 

עְצֶטע ָוואְך ַפאר דּו ִביְזט ָוואס ָהאְסטּו ֶגעֶהעְרט ִדי לֶ 
ַארֹויְסֶגעקּוֶמען פּון ְתִפיָסה?", ֶדער ַאֶרעְנַדאר ָהאט 
ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ִדי ֶלעְצֶטע ָוואְך ָהאב ִאיְך ֶגעֶהעְרט ַא 
 ַגאְנֶצע ָוואְך ָגאר ַא ְגרֹויֶסע ֶגעֵוויין, ִמיט קֹוֵלי קֹולֹות,

ִאיְך ֶגעֶהעְרט ָגאר ַא  אּון ֶעֶרב ַשָבת ַפאְרן ְזַמן ָהאב
ְגרֹויס ֶגעֶלעְכֶטער, ַאַסאְך ֶמער ִווי ַא ֶיעֶדע ָוואְך" ֶדער 
ַבַעל ֵשם טֹוב ָהאט ִאים ַווייֶטער ֶגעְפֶרעְגט: "אּון דּו 
ֵווייְסט ָוואס ָדאס ָהאט ֶגעֵמייְנט?" ָהאט ֶער 

ָנאר ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "פּון ִווי ָזאל ִאיְך ִוויְסן? ִאיְך ֵווייס 
 ַאז ִאיְך ָהאב ֶגעִציֶטעְרט ִמיט ְגרֹויס ְשֶרעק".

ֶדער ַבַעל ֵשם טֹוב ָהאט ִזיְך ָאְנֶגערּוְפן ַפאר ַזייֶנע 
 ְצן אּון ִזיְך ֶגעוואּוְנֶדעְרטַתְלִמיִדים, ָוואס ֶזעֶנען ֶגעִזי

אֹויף ִדי ַמֲעֶשה, אּון ֵזיי ֶגעָזאְגט: "ִאיְך ֶוועל ֶעְנק ַמְסִביר 
ָדאְרט  ִדי ַגאְנֶצע ַמֲעֶשה ָוואס ָדא ָהאט ַפאִסיְרט!"ַזיין 

ִאין ֶדעם ְתִפיָסה ְגרּוב ֶגעִפיֶנען ִזיְך ֵשִדים אּון ְקִליפֹות, 
ֶעס ִאיז ָדא ַא ַצִדיק ַא ְגרֹויֶסער עֹוֵבד ה', ֶער ֶעְסט אּון 

ִניְשט ָגאְרִניְשט ַא ַגאְנֶצע ָוואְך, ֶער ִאיז ְמַיֵחד ְיחּוִדים, 
אּון ֶער ִאיז ֵזייֶער ָדבּוק צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ֶדעְרַפאר 

ַווייל  ֵווייֶנען ִדי ְקִליפֹות ַא ַגאְנֶצע ָוואְך ֵזייֶער ְשַטאְרק,
פּון ִדי ֲעבֹודֹות פּון ֶדעם ַצִדיק, ַפאְרְבֶרעְנט ֶער ַאֶלע 

 ְקִליפֹות.
 ָאֶבער ֶווען ֶעס קּוְמט ֶעֶרב ַשָבת, אּון ֶדער ַצִדיק ְגֵרייט 
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ִניְשט ַאַרייְנצּוֵגיין  ִזיְך ָאן ַא ְגֶלעְזל ַוואִריֶמע ִמיְלְך, אֹויְסצּוַפאְסְטן ַפאְרן ְזַמן,
ָבת ַפאְסְטְנִדיג, אּון ֶדעָמאְלט'ס ַמאְכן שֹוין ִדי ְקִליפֹות ַאז ִדי ִמיְלְך ִאיֶנעם שַ 

ָזאל ִזיְך אֹויְסִגיְסן, אּון ֶדער ַצִדיק ֶוועְרט ֵזייֶער אֹויְפֶגעֶרעְגט פּון ֶדעם, אּון 
 ַאֶלע ְקִליפֹות קּוֶמען צּוִריק צּו ִאים, אּון ֶדעְרַפאר ַלאְכן ֵזיי ִאים אֹויס.

ער ַצִדיק ָהאט ָאְנֶגעהֹויְבן צּו ַבאֶמעְרְקן ַאז ֶעֶפעס ֵגייט ָדא ָפאר, ֶיעֶדע ָוואְך דֶ 
ִגיְסט ִזיְך ָנאְכַאָמאל אֹויס ִדי ִמיְלְך אֹויף ַאן ַאְנֶדעֶרע ֶוועג, ָהאט ֶער ִזיְך ֵאיין 

ְיחּוִדים, אּון ֶער  ָוואְך ֵזייֶער ָאְנֶגעְשְטֶרעְנְגט אּון ֶער ָהאט ְמַיֵחד ֶגעֶווען ֵנייעֶ 
 ָהאט ֶגעֶלעְרְנט אּון ֶגעַדאְווְנט ַא ַגאְנֶצע ָוואְך.

ֶעֶרב ַשָבת ָהאט ֶער ַווייֶטער ָאְנֶגעְגֵרייט ַא ְגֶלעְזל ַוואִריֶמע ִמיְלְך, ָאֶבער 
ֶיעְצט ָהאט ֶער ֶעס ַאייְנֶגעְשַפאְרט ִאין ַזיין ֶפעְרֶזעְנִליֶכע ַשאְנק, ִווי ֶער ָהאט 

עַהאְלְטן ַזייֶנע ֶגעְשִריֶבעֶנע ִחידּוֵשי תֹוָרה, ָוואס ָנאר ֶער ָהאט ֶגעַהאט ֶדעם גֶ 
ְשִליְסל ֶדעְרצּו, ַאז ֵקייֶנער ָזאל ִניְשט ֶקעֶנען צּוקּוֶמען צּו ֶדעם, ַאזֹוי ֶוועט 

 ֶעס ִזיְך ִניְשט אֹויְסִגיְסן.
אְקן פּון ֶדעם, ַווייל ֵזיי ָהאְבן ֶגעֶזעהן ַאז ִדי ְקִליפֹות ָהאְבן ִזיְך ֵזייֶער ֶדעְרְשרָ 

ִדי ָוואְך ֶוועט ֶער ֶעס שֹוין ַמאְכן, ֶער ֶוועט ִזיְך ִניְשט אֹויְפֶרעְגן, אּון ֶדעְרַפאר 
 ָהאְבן ֵזיי ֶמער ֶגעֵווייְנט ֶיעֶנע ָוואְך.

ָוואס ָהאט ַפאְרקֹויְפט ַפאר ַשָבת ָהאט ִזיְך ָאְפֶגעְשֶטעְלט ַביי ַזיין הֹויז ַא גֹוי, 
ָהאְלץ ַפאר ֵזייֶער ַא ִביִליֶגע ְפֵרייז, ִדי ֶרעֶבעִצין ִאיז ֶגעקּוֶמען צּו לֹויְפן צּו 
ִאיר ַמאן אּון ֶגעָזאְגט: "ֶעס ִאיז ָדא ֶיעְצט ֶגעקּוֶמען ַא גֹוי ִמיט ֵזייֶער ִביִליֶגע 

אְלץ, ַאַזא ְמִציָאה ַמאְכט ִזיְך ִניְשט ָהאְלץ, ִגיב ִמיר שֹוין ֶגעְלט צּו קֹויְפן ִדי הָ 
ֶיעְדן ָטאג!" ֶער ָהאט ְגַלייְך ֶגעֶגעְבן ַפאר ַזיין ַווייב ִדי ְשִליְסֶלעך צּו ַזיין 
ַשאְנק, ַאז ִזי ָזאל ֶנעֶמען פּון ָדאְרט ֶגעְלט, ֶווען ַזיין ַווייב ָהאט ֶגעֶעְפְנט ִדי 

ן ִדי ְגֶלעְזל ִמיְלְך אֹויף ִדי ֵטייֶעֶרע ִחידּוֵשי תֹוָרה ַשאְנק, ָהאט ִזיְך אֹויְסֶגעָגאסְ 
 ָוואס ֶער ָהאט ֶגעַהאט ֶגעְשִריְבן...

ֶווען ֶער ָהאט ָדאס ֶגעֶזעהן, ָהאט ֶער ִזיְך ֵזייֶער ְשַטאְרק אֹויְפֶגעֶרעְגט, אּון 
אְרף ִאיְך ִדי ַגאְנֶצע ֶער ָהאט ָאְנֶגעהֹויְבן צּו ְשַרייֶען אֹויף ַזיין ַווייב: "ָוואס דַ 

ָהאְלץ?! ָזאל ֶער ִזיְך ֵגיין ִמיט ִדי ִביִליֶגע ָהאְלץ!" אּון ַאזֹוי ִווי ֶער ִאיז ַאַריין 
ִאין ַאַזא ְגרֹויֶסע ַכַעס, ֶזעֶנען ִדי ְקִליפֹות צּוִריק ֶגעקּוֶמען צּו ִאים, אּון 

 עַלאְכט.ֶדעְרַפאר ָהאְבן ִדי ְקִליפֹות ֵזייֶער ְשַטאְרק גֶ 
ֶווען ֶדער ַבַעל ֵשם טֹוב ָהאט ֶגעֶעְנִדיְגט ֶדעְרֵצייְלן ִדי ַמֲעֶשה, ִאיז ֵאייֶנער פּון 
ִדי ַתְלִמיִדים ָוואס ֶזעֶנען ֶגעִזיְצן ַביים ִטיש ַצאְמֶגעַפאְלן אּון ֶגע'ַחָלש'ט, ֶווען 

ֶגעֵווייְנט, אּון ֶיעֶדער  ֶמען ָהאט ִאים ֶדעְרמּוְנֶטעְרט ָהאט ֶער ֵזייֶער ְשַטאְרק
ָהאט ַפאְרְשַטאֶנען ַאז ֶער ִאיז ֶגעֶווען ֶדער ַצִדיק פּון ֶוועם ֶדער ַבַעל ֵשם טֹוב 

 ָהאט ֶגעֶרעְדט.
ג ֶגעְבן ִניְשט צּו פּון ִדי ַמֲעֶשה ִווי ְשַטאְרק ֶמען ַדאְרף ַאְכטּונְ ֶמען ֶזעהט 

ֶוועְרן ִאין ַכַעס, ֶמען ַדאְרף ַאַסאְך ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ַאז ֶמען ָזאל ִזיְך 
 ֵקייְנָמאל ִניְשט אֹויְפֶרעְגן.

אּון ְסֶפעִציֶעל ֶעֶרב ַשָבת, ָוואס ֶדעָמאְלט'ס ַפאְרֵלייְגט ִזיְך ֶדער ֵיֶצר ָהַרע 
)ִגיִטין נב.( ין ַא ֶמעְנְטש ִמיט ַכַעס, ִווי ִדי ְגָמָרא ֶדעְרֵצייְלט ֶמער, צּו ַמְכִשיל ַזי

ַאז ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ַא ִמְשָפָחה ָוואס ֶמען ְפֶלעְגט ִזיְך ָדאְרט ֵזייֶער ְקִריְגן ֶיעְדן 
ֶעֶרב ַשָבת, ֵאייְנָמאל ָהאט ִזיְך ֶדער ֵהייִליֶגער ַתָנא ֶרִבי ֵמִאיר ִזיְך 

ֶגעֶזעְצט ַביי ֵזיי ִאיְנֶדעְרֵהיים, אּון ִווי ַפאְרְשֵטייט ִזיְך ָהאְבן ֵזיי ִזיְך ַאַריינְ 
ִניְשט ֶגעְקִריְגט ַפאר ֶרִבי ֵמִאיר, ַאזֹוי ָהאט ֶער ֶגעטּוהן ְדֵריי ָוואְכן, אּון 

ֵוויי ִאיז ִמיר, ַאז ֶרִבי " :ֶגעֶהעְרט ַא קֹול ָוואס ָזאְגט ֶדעָמאְלט'ס ָהאט ֶער
, ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ֶדער ס"מ, "ִאיר ָהאט ִמיר ַארֹויְסֶגעְטָראְגן פּון ֶדעם הֹויזמֵ 

ָוואס ְפֶלעְגט ַמאְכן ַמְחלֹוֶקת ֶיעֶדע ָוואְך ֶעֶרב ַשָבת ַביי ֶיעֶנע ִמְשָפָחה, אּון 
 ֶרִבי ֵמִאיר ָהאט ִאים ַארֹויְסֶגעְטָראְגן.

מֹוַהָרא"ש ְשִליָט"א ָזאְגט ַאז ִדי ִמָדה פּון ַכַעס ִאיז ַא ָפשּוֶטע ִשָגעֹון ָוואס 
אס ַהְרֶג'ט ִאיְנַגאְנְצן ָאפ ַא ֶמעְנְטש'ס ֶלעְבן, ִווי ַכאְפט ָאן ֶדעם ֶמעְנְטש, אּון דָ 

ֶמען ֶקען ֶזעהן אֹויף ַא ֶמעְנְטש ָוואס ֶוועְרט ֶנעְרֶוועז פּון ֶיעֶדע ַזאְך, ֶיעֶדע 
ְקֵלייִניַקייט ֶדעְרֶנעְרִוויְרט ִאים, ַאַזא ֶמעְנְטש ָהאט ִניְשט ַקיין ָנאְרַמאֶלע 

ַאַסאְך ְרִליֶכער ִאיד, ָזאל ְשֶטעְנִדיג ֶווער ֶעס ִוויל ַזיין ַאן עֶ ֶלעְבן, אּון ֶדעְרַפאר 
ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ַאז ֶמען ָזאל ִזיְך ָאְפָלאְזן פּון ִדי ְשֶלעְכֶטע ִמָדה, אּון 

ֵאייִביג ַזיין ָנאר ְפֵרייִליְך אּון ִזיְך ֵקייְנָמאל , עֶנע ֶמעְנְטשּוִהיֶגע ֶגעַלאסֶ ַזיין ַא ר
 ִניְשט אֹויְפֶרעְגן.

 ' ֶעֶרּך ַכַעס(ב)ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש ֵחֶלק  

 

י ָזאְגט  יָמן ע"א( ֶדער ֶרבִּ יחֹות ָהַר"ן סִּ אֹויף ֶדעם ָוואס ֶעס )שִּ
י ַהאְרֶבע ֲעֵביָרה פּון  ין זֹוַהר ַהָקדֹוש ַאז אֹויף דִּ ְשֵטייט אִּ

יְשט ַקיין ְתשּוָבה. ית" ֶהעְלְפט נִּ  "ְפַגם ַהְברִּ
יְשט ַאזוֹ  יז נִּ י ֶגעָזאְגט אֹויף ֶדעם, ַאז ֶעס אִּ י, ָהאט ֶדער ֶרבִּ

ילּו אֹויב ֶמען ָהאט  ָנאר אֹויף ַאֶלעם ֶהעְלְפט ְתשּוָבה, ֲאפִּ
י ַהאְרְבְסֶטע ֲעֵבירֹות, ֶקען  עֹוֵבר ֶגעֶווען ַאַסאְך ָמאל אֹויף דִּ
ין ַאֶלע  וי ֶעס ְשֵטייט אִּ ֶמען ָנאְך ַאְלץ ְתשּוָבה טּוהן, ַאזֹוי וִּ

ים. יֶגע ְסָפרִּ  ֵהיילִּ
ין ֶדעם ֹזַהר אּון ֵקייֶנער ַפאְרְשֵטיי י ְפַשט אִּ יְשט דִּ ט נִּ

ין ֶדעם. י ַאֵלייְנ'ס ַפאְרְשֵטייט ְפַשט אִּ  ַהָקדֹוש, ָנאר ֶדער ֶרבִּ
יר  יז ָדאס ַמְסבִּ י ָנָתן אִּ ין ה"ד אֹות ד'(ֶרבִּ לִּ יקּוֵטי ֲהָלכֹות ֲהָלכֹות ְתפִּ  )לִּ

וי ַאזֹוי ֶקען ֶעס ַטאֶקע ַזיין? ַאז ֶדער ֹזַהר ַהָקדֹוש זָ  אְגט ַאז וִּ
יֶגע  י ֵהיילִּ וי ַאזֹוי ֶקעֶנען דִּ יְשט ַקיין ְתשּוָבה, וִּ ֶעס ֶהעְלְפט נִּ

ים ָזאְגן ַאז ֶעס ֶמען ֶקען ָיא ְתשּוָבה טּוהן?  ְסָפרִּ
יָנאר  יז ַאז ֶיעֶדער אִּ יֶכער ְתשּוָבה טּוהן,  דֶדער ֱאֶמת אִּ ֶקען זִּ

ילּוק ָוואס ֶער ָהאט ַאְלץ ָאפְ  יְשט ַקיין חִּ ֶגעטּוהן, ָנאר נִּ
ֵאייֶנער ָוואס ָהאט עֹוֵבר ֶגעֶווען אֹויף ָגאר ַהאְרֶבע ֲעֵבירֹות, 
ָסיֹון, ַאז ֶער ָזאל ֶהעְרן ַאז ֶעס ֶהעְלְפט  מּוז דּוְרְך ֵגיין ֶדען נִּ

ים ש יְשט ַקיין ְתשּוָבהאִּ  .ֹוין נִּ
יְבט ֶער אֹויף, א יְשט ַקיין ֵשֶכל, גִּ ּון ֶער טּוט אֹויב ָהאט ֶער נִּ

יְשט ַקיין ְתשּוָבה יְבט  ,ַטאֶקע נִּ אֹויב ָאֶבער ָהאט ֶער ֵשֶכל, גִּ
יק צּום  יְשט אֹויף, ָנאר ֶער קּוְמט ָנאְך ַאְלץ צּורִּ ֶער נִּ
יֶבער ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון  ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ֶער ֶבעְהט אִּ

י ים זִּ ים ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶהעְרט אִּ ֶכער אֹויס אּון ֶנעְמט אִּ
ים ַאַודַאי מֹוֵחל אֹויף ָוואס ֶער ָהאט ַאְלץ  יז אִּ יק, אּון אִּ צּורִּ

 ֶגעטּוהן.
*** 

 

י ָזאְגט ַאז ֶעס ֶזעֶנען ָדא ֵטייֶעֶרע ֶוועְרֶטער ָוואס  ֶדער ֶרבִּ
יז ְשַטאְרק ֶגעְדרּוְקט  יד, ָנאר ֶווען ֶער אִּ קּוְמט ַארֹויס פּון ַא אִּ

יְשט.  אּון צּומִּ
יד  ֶדעְרַפאר ַמאְכט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער צּוָמאל, ַאז ַא אִּ

יְך ֵזייֶער אֹויף ַפְרָנָסה יז ֵזייֶערמּוְטֶשעט זִּ  , אּון ֶער אִּ
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ים  יבּורִּ י ֵטייֶעֶרע דִּ ֶגעְדרּוְקט ֶוועְגן ֶדעם, אּון ֶדעָמאְלט'ס קּוֶמען ַארֹויס דִּ
י ֶוועְלט. יז ַא טֹוָבה ַפאר דִּ  אּון ָדאס אִּ

יְגְסֶטע  י ֵאייְנצִּ יז דִּ ין ַפְרָנָסה, אִּ יז ֶגעְדרּוְקט אִּ יד אִּ אּון ֶדעְרַפאר ֶווען ַא אִּ
ים ַאֶלעס ֶדעְרֵצייְלן, אּון ֶדער ֵעָצה ֶער ָזאל  קּוֶמען צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון אִּ

יֶכער ֶהעְלְפן. ים זִּ  ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶוועט אִּ
יָמן י"ג( יחֹות ָהַר"ן סִּ  )שִּ

*** 
 

יְשט ַקיין ָנאְרמַ  י'ן ַאז ֶער ָהאט נִּ יְך ָאְפֶגעֶרעְדט ַפאְרן ֶרבִּ אֶלע ֵאייֶנער ָהאט זִּ
יֶנען ֶדעם ֵאיי ֶבעְרְשְטן, ַווייל ֶער ְפַלאץ צּו ֶלעְרֶנען אּון ַדאֶוועֶנען אּון דִּ

ם  ָהאט ַא י גֹויִּ ם, אּון דִּ יָרה, אּון ֶער ַפאְרקֹויְפט ְבָראְנְפן ַפאר גֹויִּ ְקֵלייֶנע דִּ
ים ֵזייֶער ְשטַ  יּכֹור'ן, אּון ָדאס ְשֶטעְרט אִּ יְצן ָדאְרט ָאפ אּון שִּ אְרק, אּון ֶער זִּ

יֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן. יְשט ַאזֹוי דִּ  ֶקען נִּ
י ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ֶווען ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָוואְלט  ים ֶדער ֶרבִּ ָהאט אִּ
יְשט  יר נִּ ין ֶדעם, ָוואְלט ֶער דִּ יְך אִּ ֶגעוואּוְסט ַאז ַדיין ֲעבֹוַדת ה' ֶוועְנְדט זִּ

ין ֶדע ין ֶדעם ַאַרייְנֶגעֵלייְגט אִּ יְזט ָיא אִּ יְך ֶזעה ַאז דּו בִּ ם ַמָצב, ֶיעְצט ַאז אִּ
יֶנען אֹויף  ים דִּ ויל ַאז דּו ָזאְלְסט אִּ יָמן ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער וִּ יז ַא סִּ ַמָצב אִּ

 ."ַאַזא ֶוועג
יָמן תקפ"ח(  )ַחֵיי מֹוֲהַר"ן סִּ

*** 
 

ין ֵסֶפר  ְתרוֹ )" ַאָיָלה ְשלּוָחה"ֶעס ֶוועְרט ֶגעְבֶרעְנְגט אִּ יְך ָהאב ( ַפְרַשת יִּ אִּ
יְטשֹוב זי ידִּ יק פּון זִּ ְצָחק ַאייזִּ י יִּ יק ֶרבִּ יְגן ַצדִּ , ע"ֶגעֶהעְרט פּון ֶדעם ֵהיילִּ

י יְגן ֶרבִּ יֶמֶלְך פּון , ָוואס ֶער ָהאט ֶגעֶהעְרט ָנאְכָזאְגן פּון ֵהיילִּ י ֶאלִּ ֶרבִּ
יֶזעְנְסק זי יז ֶער, ע"לִּ  ָוואס ֶער ָהאט ֶדעְרֵצייְלט ָדאס ֵאייְנָמאל אִּ

ין ַאן ַאְכַסְנָיה וי ֶדער ַבַעל , ַאייְנֶגעְשַטאֶנען אִּ אּון ֶער ָהאט ֶגעֶהעְרט וִּ
יר ֶעְסן ָנאר ַקאֶשע"ַאְכַסְנָיה ָזאְגט ַפאר ַזיין ַווייב  ויַלאְנג ָנאְך ֶוועְלן מִּ ? וִּ

יר שֹוין ֶעְסן ַאָמאל ָלאְקְשן  ."ָלאמִּ
י יֶגער ֶרבִּ וי ֶדער ֵהיילִּ ימֶ , וִּ י ֶאלִּ יז ֶער "ֶלְך זיֶרבִּ ע ָהאט ָדאס ֶגעֶהעְרט אִּ
ְתַלֵהב ֶגעָוואְרן ים ָוואס פּון ֶיעֶדע , ֵזייֶער נִּ יקִּ וי ֶדער ֶדֶרְך פּון ַצדִּ אּון ַאזֹוי וִּ
יֶגע , ַזאְך ַמאְכן ֵזיי תֹוָרה ָהאט ֶער ָדאס ַפאְרֵצייְלט ַפאר ַזייֶנע ֵהיילִּ

ים ידִּ י ֶוועְרֶטער  ַאז ֶער ָהאט ַפאְרְשַטאֶנען פּון, ַתְלמִּ ויַלאְנג ָנאְך ֶוועְלן "דִּ וִּ
יר ֶעְסן ָנאר ַקאֶשע יר ָנאְך ָהאְבן ַקְשיּות ", מִּ ויַלאְנג ֶוועְלן מִּ ָדאס ֵהייְסט וִּ

ים יר ֶעְסן, אֹויְפן בֹוֵרא ָּכל עֹוָלמִּ יר שֹוין ֶעְסן ... "אּון ָדאס ֶוועְלן מִּ ָלאמִּ
יְשט ָהאְבן ַקיין , אַקְשיָ -ָדאס ֵהייְסט ֹלא" ַאָמאל ָלאְקְשן ֶמען ָזאל שֹוין נִּ

ים יר ֶעְסן, ַקְשיּות אֹויְפן בֹוֵרא ָּכל עֹוָלמִּ  ...אּון ָדאס ֶוועְלן מִּ
יש ֵחֶלק ידִּ ְכָתב  )ֲאֶשר ַבַנַחל ְבאִּ  (א"סרא' מִּ

 

 

 מוסדותינו הק' ~ אינערהאלב~ נייעס 
 

 אין ישיבה ארגעקומעןפ שבע ברכותשיינע 
 

 ב

ישיבה מאנטאג איז פארגעקומען א שיינע שבע ברכות אין ארגאנגענעם פ
 .י"נ נבערגייצחק אהרן ווין חשובן תלמיד הישיבה החתן פאר

 

צוגאב צו די בחורים פון ישיבה, זענען זיך אויך צאמגעקומען אלע אין 
וען אן הערליכער כינוס, אז נדברו ועס איז גע, אבריכים יוצאי ישיבתינו הק'

 יראי ה' איש אל רעהו.
 

ך צוגעהערט מיט יעדער האט זי א רייכע סעודה איז סערווירט געווארן,
א, וועלכער האט "פונעם ראש ישיבה שליט ווערטערפערל שפאנונג צו די 

בה, ווען ער האט אלץ ימבאל פון די ישיאראפגעלייגט אז דער חתן איז א ס
זיך נישט געלאזט נארן, נאר אויסגעניצט די בחורישע יארן מיט תורה בחור 

, און בי האט אונז געלערנטאון תפלה און עבודת ה', לויט ווי דער הייליגער ר
 דאס וועט זיכער באגלייטן צום גוטן זיין גאנץ לעבן.

 

א, "זענען געהערט געווארן טרעפליכע דיבורים פון די מחותנים שליטאויך 
וועלכע האבן ארויסגעברענגט זייער באגייסטערונג פון די ישיבה, ווי מען 

אן אינערליכע די בחורים, וואס קומט נאר פון  זעהט שטענדיג א שמייכל אויף
מיט געשמאק, און דינען דעם  לערנעןפון נאר שמחה, וואס מען באקומט 

 ."פקודי ה' ישרים משמחי לב"אייבערשטן מיט א חיות, ווי דער פסוק זאגט 
 

ווי מען האט משמח אנגעהויבן די פרייליכע ריקודים,  יךזבענטשן האט נאכן 
 .עצויגן ביז די שפעטע נאכט שעה'ןוואס האבן זיך ג, עווען דעם חתןג

 

 !תשמח רעים האהוביםשמח 
*** 

 יארצייט פון רבי נתן זצוק"ל
 אפגעהאלטן ביי מוהרא"ש שליט"א

 
 

א צו די "ש שליט"י מוהראיב מען זיך צאמגעקומעןנאכט איז יטוואך מ
 ל."יארצייט פון רבי נתן זצוק

 

א איבער די "ש שליט"מוהראזענען געהערט געווארן דברות קודש פון עס 
גרויסקייט פון רבי נתן וואס נאר דורך אים איז געבליבן דעם הייליגן רבינ'ס 

ווען נישט נתן, וואלט נישט : "טק, ווי דער רבי האט זיך אויסגעדרידיבורים
 ."תמו  פון מיר א בלעטל ש  געבליבן 

 

רבי נתן איז אריבער אין זיין לעבן אסאך צרות און יסורים, האט ער זיך כאטש 
, און ער האט ען אנדערע אויךדערהאלטן, און ער האט נאך מחזק געוו

, נאך ביזן יעדן איבערגעלאזט אזעלכע ספרים וואס זענען מחי' און מחזק
 היינטיגן טאג.

 

ש זאגט אז מען האט געזעהן אין אלע דורות, אז די וואס האבן "מוהרא
געלערנט אסאך די ספרים פון רבי נתן, האבן זיך ספעציעל שיין דערהאלטן, 

 עלכע דיבורים וואס לאזן נישט פאלן.זרבי נתן האט א ווייל
 

 !א מאירת עינינויה ,לנו מגןורתו ת
 

*** 
 צו די חתונה פון אן אייניקלנו, יפרייד ביי אנשי שלומגרויס 

 ביי מוהרא"ש שליט"א קומענדיגע וואך אי"ה
 

שלומינו בכל אתר ואתר גרייטן זיך מיט פרייד, צו די חתונה פון אן  נשיא
ה משה אסטרייכער "א, הכלה תחי' בת מו"ש שליט"אייניקל ביי מוהרא

 ה דעם קומענדיגן דאנערשטאג"קומען אין, וועלכע וועט פאר"א חדב"שליט
 אין זאל פון אור החיים ווישניץ אין בארא פארק.

 

בגדי שבת, זיך מיטפרייען מיט ה משתתף זיין מיט "שלומינו וועלן זיך איאנשי 
 א."ש שליט"די שמחה ביי מוהרא

 

ביי  נאכט,די שמחה וועט די וועכנטליכע שיעור פארקומען מיטוואך כבוד ל
 .ש אין בית המדרש"מוהרא

 !תעלוץ קריה בטוב צדיקים
*** 

 פריש איבערגעדריקט. "ם"אוצר השובבי"ספר 
 

ם טעג, האט מען "שובבי עדי בעפארשטייענדצו 
אוצר "יעצט פריש איבערגעדריקט דעם ספר 

א זאמלונג פון עצות והדרכות, צו די  "ם"השובבי
ס ני'טעג, געבויעט אויפן הייליגן רב ם"שובבי

 .דיבורים
 

זענען די טעג פון פון צדיקים, באקאנט ווי 
צו , ספעציעל מסוגל, צו תשובה און ם"שובבי

 פארעכטן וואס מען דארף.
 

צייט, צו לערנען  סטעאיז יעצט די פאסיגדערפאר 
דעם ספר, ווי מען קען זעהן די ריכטיגע וועג, ווי 

צוריק צו קומען צום אייבערשטן אין יעדן אזוי 
 .מצב
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ה ֵאת יֲַּעֹקב ִאיש ּובֵ  ְימָׁ ִאים ִמְצרָׁ בָׁ ֵאל הַּ אּו,ְוֵאלֶּה ְשמֹות ְבֵני ִיְשרָׁ ֶדער  יתֹו בָׁ
ן נָּאֶמען  ן ִמיטְּ ט אָּ סּוק ֵהייבְּ ֵאל""ִיְש פָּ ט  ,רָׁ ִאים"אּון ֶער זָּאגְּ בָׁ , "זֵיי קּוֶמען" - "הַּ

ן נָּאֶמען  ט ִמיטְּ ִדיגְּ ט "יֲַּעֹקב", אּון ֶ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?עֶ  ט ִמיט ַא צְּ ִדיגְּ  נְּ

ט  ִביר לֹויט ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי זָּאגְּ אס ַמסְּ "א ִאיז דָּ ִליטָּ )ִליקּוֵטי מֹוַהרָּא"ׁש ׁשְּ

ן רס"א(  ט ַארָּאפ דַאז ֶווען ַא ִאימֹוֲהַר"ן ח"א ִסימָּ ף, פּון ַזיין ַעבֹוַדת ה' ַפאלְּ ֶער  ַדארְּ
ט פּו אס קּומְּ ן ַאז דָּ ט ַאז ֶדערִוויסְּ אס ֶגעַמאכְּ אט דָּ ן, וָּואס הָּ טְּ ׁשְּ ִאיד  ֶנעם ֵאייֶבערְּ

ן ֶוועקְּ ַקייט צּו ִדיֶנען ֶדעם ,זָּאל ִזיךְּ אֹויפְּ ִריׁשְּ אל ִמיט ַא פְּ ַאמָּ ן נָּאכְּ ֵהייבְּ נְּ  אּון אָּ
ן. טְּ ׁשְּ  ֵאייֶבערְּ

ן, נָּאר ֶווען  רָּאכְּ ן צּובְּ ט ֶווערְּ אל ִניׁשְּ מָּ אר ֶמען ֵקיינְּ ַפאר טָּ ֶזעהט ַאז ן ֶמעאּון ֶדערְּ
ן  ט אָּ ט ֶמען ִזיךְּ אֹויף, אּון ֶמען ֵהייבְּ ן, ֵהייבְּ ֶגעַפאלְּ צּו  "פּון יֶּעְצט"ֶמען ִאיז ַארָּאפְּ

ן. טְּ ׁשְּ  ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבערְּ
ט  ן כ"א(ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי זָּאגְּ ֵאל" "ִיְש ַאז ֶדער נָּאֶמען  )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ח"א ִסימָּ ֵגייט רָׁ

ֵריגָּה יף אֹויףַארוֹ   .ַ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

ן נִ  אל אֹויף, אּון זֵיי ֶווערְּ ַאמָּ ן ִזיךְּ נָּאכְּ אל, אּון ֵהייבְּ ַאמָּ ן נָּאכְּ ִריׁש, אּון ַפאלְּ ט פְּ יׁשְּ
ן אַ  ן, ַווייל זֵיי ֵווייסְּ רָּאכְּ ף ׁשְּ צּובְּ ן פּוןז ַאזֹוי מּוז ֶעס ֵגיין, ַאז ֶמען ַדארְּ ֵ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  "יֲַּעֹקב"ֵהייסְּ ֶלעֶנעֶרע ַמדְּ אּו",ַא קְּ ׁשֹוין ֶגעקּוֶמען זֵיי ֶזעֶנען  "בָׁ
ן ִזיךְּ ׁשוֹ  ן, אּון ֵהייבְּ ן זֵיי ׁשֹוין ִליגְּ ַלייבְּ ן ַארָּאפ, בְּ ַרִים, ֶווען זֵיי ַפאלְּ ט אֹויף ִמצְּ ין ִניׁשְּ
ט, אּון ֶמען הֵ  ט ַאז ֶעס מּוז ַאזֹוי ַזיין, ַאז ֶמען ַפאלְּ ן ִניׁשְּ ט ִזיךְּ אֹויף, ַווייל זֵיי ֵווייסְּ ייבְּ

 אֹויף.
ַפאר ַדארְּ  ן פּון ף ַא ִאיד ִזיךְּ ׁשְּ ֶ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
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רָׁא"ש   ִשיחֹות מֹוהַּ
עְרְשְטן  ~  ~ רֶּעְדן צּום ֵאייבֶּ

 

"ן ר  י הָ חֵ בָ )ְש   ,ֶדעְרֵצייְלטֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ָהאט 

ייֶנע יּוְנֶגע ָיאְרן ְפֶלעְגט ֶער אֹות י', י"ב(  ַאז ִאין ז 
אְך ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויף  ֵזייֶער ַאס 

אְרן ְרֵציילְ עדֶ ֶער ְפֶלעְגט  ,ישידִ אִ  ן פ 
ֵאייֶבעְרְשְטן ַאֶלעס ָוואס ֶעס ִאיז ַאדּוְרְך אֹויף 

ְשִמיּות אּון ְבר ִאים אְכן ּוְבג  ְחִניּות, אּון ַאֶלע ז 
אּון ָוואס ֶעס  ,ָוואס ֶער ָהאט ֶגעָוואְלט ָהאְבן

ָהאט ֶער ַאֶלעס  ,ָהאט ִאים ֶגעֶפעְלט
אְרן ֵאייֶבעְרְשְטן, אֹויף ָפשּוט  ֶדעְרֵצייְלט פ 

ַאזֹוי ִווי ֶמען ֶרעְדט ִזיְך אֹויס צּו ַא  ,ישידִ אִ 
ייְנד.  גּוֶטע ְפר 

אְך מָ  אְכט ַאס   ,אלֶעס ָהאט ִזיְך ָאֶבער ֶגעמ 
ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָוואס ֶער ָהאט ֶגעִפיְלט ַאז 

ֶער ָהאט ֶגעִפיְלט ַאז  ,ֶהעְרט ִאים ִניְשט אֹויס
אְרף ִאים ִניְשט ָהאְבן, ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער  ד 

אְך ָמאל וייל ֶער ָהאט ֶגעֶזעהן ַאס  ַאז ֶער  ,ו 
אּון ֶעס ֶזעהט ִניְשט  ,ֶבעְהט ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן

 אֹויף ֶדעְרִמיט, אּוןאֹויס ִווי ֶער טּוט ֶעֶפעס 
ם ְסת  ִוויל ִאים ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִניְשט  ִמן ה 
אְרף ִאים ִניְשט ָהאְבן. ,אֹויְסֶהעְרן  אּון ֶער ד 

וייט ַאז צּוָמאל ָהאט ֶדער ֶרִבי  ַאזֹוי ו 
וייל  ,אֹויְפֶגעֶהעְרט צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן ו 

יז ַא ָשאד ִדי ִמיה ֶער ָהאט ֶגעִפיְלט ַאז ֶעס אִ 
אְרף ִאים סֵ   ייאּון ְפָלאג, ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ד 

ִניְשט י ִוו ייסֵ אּון ֶער ֶהעְרט ִאים  ,י ִניְשטִוו
ָפאר ֶטעג ָהאט ִזיְך  ָאֶבער ,אֹויס ֶדער ָנאְך א 

אְכט יין  ,ֶרִבי ִאיֶבעְרֶגעְטר  ַאז ֶעס ֶקען ִניְשט ז 
אְרף ִאים ִניְש ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשטֶ  ֶדער  ,טער ד 

ֲחָמן ןאְך ַאֵאייֶבעְרְשֶטער ִאיז דָ  ֶער  ,ָאב ָהר 
ייֶנע ְתִפלֹותיס אוֹ ֶהעְרט ִזיֶכער  אּון ַאזֹוי  ,מ 

אְרְקט וייֶטער ֶגעְשט  אּון ֶער  ,ָהאט ֶער ִזיְך ו 
וייֶטער ֶגעֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן.  ָהאט ו 

ַאז ַאֶלע  ,ֶגעָזאְגטאּון ֶדער ֶרִבי ָהאט ְשֶפעֶטער 
ְדֵרגֹות צּו ָוואס ֶער ִאיז ְשֶפעֶטער  מ 
א ְגרֹויֶסע  צּוֶגעקּוֶמען, ַאז ֶער ִאיז ֶגעָוואְרן ַאז 

ִדיק, ִאיז ָנאר ֶגעֶווען דּוְרְך ֶדעם ָוואס ֶער  צ 
 ,ָהאט ֶגעֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויף ִאיִדיש

ן ִדי יּוְנֶגע יֶווען ֶער ָוואְלט ֶגעוואּוְסט אִ אּון 
ייט פּון ֶרעְדן צּום ִדי ,ָיאְרן  ְגרֹויְסק 

 

 המשך בדף ב
 

 



 ב
 

 

 

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

 

ֵאל,ְוֵאלֶּה ְשמֹות ְבֵני ִיְש  ט אַ  רָׁ ז ֶדער ַבַעל ַהּטּוִרים זָּאגְּ
ֶטער ֶזעֶנען רָּאֵׁשי ֵּתיבֹות  ם אַּ 'וְ ִדי ֶווערְּ דָׁ ר ל'אָׁ ֹוֵמד 'שֶּ

ר ְש 'הַּ  א וְ 'נִַּים ִמ 'ֵסדֶּ ד תַּ 'ְקרָׁ ִעים 'קֹול נָׁ 'ְרגּום בְ 'אֶּחָׁ
ם, 'רּוִכים לְ 'בֹות אַּ 'ִנים רַּ 'ְחיֶּה שָׁ 'ִשיר יִ 'יָׁ  ַאזֹוי ִווי עֹולָׁ

ן ַזִדי ֵהייִליֶגע חַ  ם )ברכות ח.( "ל זָּאגְּ דָׁ ם יְַּשִלים אָׁ ְלעֹולָׁ
ִציבּור ְשנַּי ם הַּ יו עַּ ְרִשיֹותָׁ ְרגּום,פַּ ד תַּ חָׁ א ְואֶּ  ם ִמְקרָׁ

ֲאִריכִ כָׁ שֶּ  ִציבּור מַּ ם הַּ יו עַּ ְרִשיֹותָׁ ְשִלים פַּ מַּ ין לֹו ל הַּ
יו, יו ּוְשנֹותָׁ ׁש זָּאל ֶיעֶדע וָּ יָׁמָׁ טְּ רָּ ַא ֶמענְּ ה ואךְּ ַמֲעִביר ֶסדְּ

גּום, ַווייל ֶווער ֶעס ִאיז ד ַּתרְּ ֶאחָּ א וְּ רָּ ַנים ִמקְּ ַמֲעִביר  ַזיין, ׁשְּ
ן. ֶגע יָּארְּ ן ַלאנְּ רָּה, ֶוועט ֶלעבְּ  ֶסדְּ

ֵטיין ׁשְּ ֶבער ַפארְּ ף ֶמען אָּ ט ֶעס ַאַריין ִאין ִדי  ,ַדארְּ ִווי קּומְּ
אט ִדי ּתֹורָּה פ וָּואס הָּ ה, ַפארְּ רָּ א וָּואֶכעִדיֶגע ֶסדְּ ט דָּ קְּ ּונְּ

ַרֵמז ֶגעֶווען ה ַזיין? ,מְּ רָּ ף ַמֲעִביר ֶסדְּ  ַאז ֶמען ַדארְּ
ט  "א לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי זָּאגְּ ִליטָּ ט מֹוַהרָּא"ׁש ׁשְּ )ִליקּוֵטי זָּאגְּ

ן י"ט( ה ַזיין, ַפאֶרע מֹוֲהַר"ן ח"א ִסימָּ רָּ ן ַמֲעִביר ֶסדְּ ט כְּ ַאז ִמיטְּ
ַגם ַהבְּ  ֶבע ֲעֵבירָּה פּון "פְּ ִרית", אּון ִווי ֶמען ִדי ַהארְּ

ִבי"ם ט ֶזעֶנען ִדי ֶטעג פּון ׁשֹובָּ סּוגָּל ,ַבאַקאנְּ ֶפעִציֶעל מְּ  סְּ
ט אָּ  ַפאר ֶווען ֶמען ֵהייבְּ ן, ֶדערְּ טְּ ַׁשתצּו ַאֶלעס ַפאֶרעכְּ  ן ַפרְּ

ִבי"ם ן ִדי ׁשֹובָּ ן ִזיךְּ אָּ ט'ס ֵהייבְּ אלְּ מֹות, וָּואס ֶדעמָּ ֶטעג,  ׁשְּ
ן ַמֲעִביר סֶ  ֵהייבְּ נְּ ַרֵמז, ַאז ֶמען זָּאל אָּ רָּה ִאיז ִדי ּתֹורָּה מְּ דְּ

ן.צּו ַזיין, אּון ִמיט ֶדעם וֶ  טְּ  ועט ֶמען ַאֶלעס ַפאֶרעכְּ
מֹות   (ב)ֹזאת ַהּתֹורָּה ׁשְּ

*** 
 

ה ְוֵכן ִיְפֹרץ, ּנּו ֹאתֹו ֵכן ִיְרבֶּ ר ְיעַּ ֲאשֶּ י ער דִ וי מֶ וִ  ְוכַּ
ן זֵיי ִזיךְּ ֶמע אבְּ ן הָּ ט ִדי ִאידְּ ן ֶגעַפייִניגְּ אבְּ ִרִיים הָּ ר ִמצְּ

ט. ֶמערְּ  ַפארְּ
ִביר ֶדעם  "א ִאיז ַמסְּ ִליטָּ סּוק לֹויט ִווי ֶדער מֹוַהרָּא"ׁש ׁשְּ פָּ

ט  ן ק"ע(ֶרִבי זָּאגְּ ֶרעֶסער אּון  )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ח"א ִסימָּ ַאז ִווי גְּ
ט ֶער ִיסּו ץ ֶמער ַליידְּ ׁש ִאיז, ַאלְּ טְּ ׁשּוב'ֶער ַא ֶמענְּ ִרים, חָּ

ׁשְּ  ֶטער צּום ֵאייֶבערְּ ן ִאים נָּאנְּ גְּ ֶרענְּ ן.אּון ִדי ִיסּוִרים בְּ  טְּ
ט ַאז ט נָּאר פּוֶנעם  ֶווען ֶמען ֵווייסְּ ַאֶלעס קּומְּ

אט ט'ס ֶווען ֶמען הָּ אלְּ ן, ֶדעמָּ טְּ ׁשְּ ט ֵאייֶבערְּ ֵציילְּ רֹות ֶדערְּ  צָּ
ט ִמיט ֶדעםרְּ אֶמען ֶעס פַ  ן, אּון ֶמען ֶווערְּ טְּ ׁשְּ  ן ֵאייֶבערְּ

ן. טְּ ׁשְּ ֶטער צּום ֵאייֶבערְּ  נָּאנְּ
סּוק,  ַׁשט ִאין פָּ אס ִאיז פְּ ּנּו ֹאתֹו ֵכן ִיְרבֶּ דָּ ר ְיעַּ ֲאשֶּ ה ְוכַּ

ן ַאלְּ  ְוֵכן ִיְפֹרץ, ט ִדי ִאידְּ אט ֶגעַפייִניגְּ ץ ִווי ֶמער ֶמען הָּ
אס הָּ  ן, דָּ ׁשּוב'ֶער ֶזעֶנען זֵיי ֶגעוָּוארְּ ֶרעֶסער אּון חָּ אט זֵיי גְּ

ן, ִווי ֶדער פָּ  טְּ ׁשְּ ט צּום ֵאייֶבערְּ גְּ ֶרענְּ ֶטער ֶגעבְּ סּוק נָּאנְּ
ט ַווייֶטער,  ֵאל ִמן הָׁ זָּאגְּ ְנחּו ְבֵני ִיְשרָׁ קוֵַּיאָׁ ה וִַּיְזעָׁ ּו ֲעֹבדָׁ

ה, ֲעֹבדָׁ ֱאֹלִהים ִמן הָׁ ל הָׁ ם אֶּ תָׁ ְועָׁ ל שַּ עַּ ן וַּתַּ אבְּ  ַאז זֵיי הָּ
ן. טְּ ׁשְּ ן צּום ֵאייֶבערְּ ִריגְּ  ֶגעׁשְּ

 ת, תשנ"א(מוֹ ית, ׁשְּ יִׁש לִ ה ׁשְּ דָּ עּול סְּ חַ נַ ך הַ וֹ )ּת
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גֵ ָוואְלט ֶער ָגאְרִניְשט  ,ֵאייֶבעְרְשְטן אְסט אּון ִזיְך ְמס  ף ֶגעֶווען, ָנאר ֶער ֶגעפ 
ֶער ָוואְלט ֶגעֶרעְדט צּום  ,ֶמער אּון ֶמער עֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְשְטןָוואְלט גֶ 

 ַא ָיאר.ן יאִ ִוויִפיל ֶער ָהאט ֶגעֶרעְדט  ,ֵאיין ָטאגן יאִ ֵאייֶבעְרְשְטן 
ָתָנה ָוואס דֶ  ואְלִדיֶגע מ  וייל  ,ער ֶרִבי ָהאט אּוְנז ֶגעֶגעְבןאּון ָדאס ִאיז ַא ֶגעו  ו 

ֶהעְכְסֶטע ִדי ַאז ֶיעֶדער ֶקען דּוְרְך ֶדעם ָאְנקּוֶמען צּו  ,ֶמען ֶזעהט פּון ֶדעם
ְדֵרגֹות,  אֹויב ֶער ֶוועט ִזיְך אֹויְך צּוֶגעֹוואֹויֶנען צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן אּון  ,מ 

אּון  ,ֵאייֶבעְרְשְטן ַאֶלעס ָוואס ֶעס ֵגייט אֹויף ִאים ַאִריֶבערִזיְך אֹויְסֶרעְדן צּום 
יים  ,ֲאִפילּו ַאז ֶמען ִפיְלט צּוָמאל ַאז ֶמען טּוט ָגאְרִניְשט אֹויף ייְבט ב  ַאֶלעס ְבל 

ַאְלְטן, ֶקען ֶמען ֶנעֶמען ִדי ִחיזּוק פּון ֶדעם ָוואס ֶמען ֶזעהט ַאז ֶדער ֶרִבי ָהאט 
וייל ֶער ָהאט ִזיְך ֶגעאֹויְך ַאז אְרְקטֹוי ֶגעִפיְלט, אּון ו  ַאָמאל כְ אּון ֶער ִאיז ָנא ,ְשט 

ָהאט ֶער זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ָוואס ֶער ָהאט  ,צּוִריק ֶגעקּוֶמען צּום ֵאייֶבעְרְשְטן
אְכן ָוואס ֶדער ,זֹוֶכה ֶגעֶווען יין צּו ִדי ַאֶלע ז  ֶרִבי  ְמֵמיָלא ֶקען ִאיְך אֹויְך זֹוֶכה ז 

אְרְקן ,ִאיז צּוֶגעקּוֶמען אְלן. ,דּוְרְך ִזיְך ְשט   אּון ִניְשט ֶוועְרן צּופ 
ט ַא אלְ זָ  ִאיר"ִאיְך ִוויל ַאז )ליקוטי מוהר"ן ח"ב סימן צ"ו( ֶדער ֶרִבי ָהאט ֶגעָזאְגט 

אְנְצן ָטאג ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן", ִווי אְנְצן  יךלִ עגְ מֶ ַאזֹוי ִאיז  ג  ָטאג צּו ַא ג 
אְרף ם ֵאייֶבעְרְשְטן? ֶעס ִאיז דָ ֶרעְדן צּו אְכן ָוואס ֶמען ד  אְך ַאְנֶדעֶרע ז  אְך ָדא ַאס 

אֶוועֶנען, אּון ֶער  אְרף ֶעְסן, ְטִריְנֶקען, ֶלעְרֶנען, ד  טּוהן דּוְרְך'ן ָטאג, ַא ֶמעְנְטש ד 
יין  אְרף עֹוֵסק ז  ְרָנָסה, ִווי ַאזֹוי ֶקען ֶמען ן יאִ ד  אְנְצן פ  אְרף ַא ג  ָזאְגן ַאז ֶמען ד 

ט ִאיז, ַאז ָוואס ֶמען טּוט ְבֶמֶשְך ֶדעם  ָטאג ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן? ָנאר ִדי ְפש 
אּון ֶמען ָזאְגט  ,ייט אֹויףטּוהן ִמיְטן ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶווען ֶמען ְשטֵ ֶמען ָזאל  ,ָטאג

ייְך ֶבעְטן ,ה ֲאִנידֶ וֹ מ אֶשעֶפער ֶהעְלף ַאז ִאיְך  ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן: ָזאל ֶמען ְגל  "ב 
אֶטעֶווע ִמיְך  אֶקע ָטאג, ר  ייְנט ָהאְבן ַא גּוֶטע ֶגעְשמ  וייבָזאל ה  יין ו   אּון מ 
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קודש" וואס מוהרא"ש אויסצוגן פונעם "מכתב  

 שליט"א האט געשריבן די וואך פאר די בחורים
 

 בעזה"י יֹום א' ְלֵסֶדר ְשמֹות י"ג ֵטֵבת ה'תשע"ב
 

ה  ְקדֹושָׁ ה הַּ ְיִשיבָׁ ְלִמיֵדי הַּ ה ֶאל תַּ כָׁ לֹום ּוְברָׁ ח. שָׁ ם יִָׁאיר ְוִיְזרַּ  ֵנרָׁ
 

ואְכן  אס ֵמייְנט ִדי וָׁ ואס דָׁ ִבי"ם, וָׁ ייְנט ֵהייְבט ִזיְך ָאן ִדי ֶפעְרִציג ֶטעג פּון שֹובָׁ הַּ
דֹוש  קָׁ אְגט ִדי ֲאִר"י הַּ ִטים, זָׁ ח ִי'ְתרֹו ִמ'ְשפָׁ לַּ א ֹב'א ְב'שַּ 'ֵארָׁ ואס ֶמען ֵלייְנט ְש'מֹות וָׁ וָׁ

אְרֶרעְכְטן ַאֶלע ְפגָׁ  ל צּו פַּ אט פֹוֵגם ִדי ֶטעג ֶזעֶנען ְמסּוגָׁ ואס ַא ֶמעְנְטש הָׁ ְבִרית וָׁ ֵמי הַּ
אְגט  ן פ"ז(ֶגעֶווען, ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי זָׁ "ן ֵחֶלק ב' ִסימָׁ אר  )ִליקּוֵטי מֹוֲהרַּ אס ִאיז גֹוֵרם פַּ ַאז דָׁ

ת זּוג, אּון אֹויְך ַא ִאיְנֶגעְרמַּ  ַא יין בַּ חּור ֶעס זָׁאל ִאיְהם ְשֶווער ָאְנקּוֶמען ְטֶרעְפן זַּ אן בָׁ
ה טּוהן,  ֶבער אֹויב ֶער ֶוועט ְתשּובָׁ ִית, אָׁ לֹום בַּ ֶוועט ִאיְהם ָאְנקּוֶמען ְשֶווער ִדי שָׁ
ְקדֹוִשים  ִרים הַּ אְכְטן ֶוועְרן, ֶעס ֶוועְרט ֶגעְבֶרעְנְגט ִאין ְספָׁ אְררָׁ ֶוועט ִאיְהם ַאֶלעס פַּ

ֶבער ֶעס אִ  אְסְטן, אָׁ אְרף ֶמען פַּ אִוויְסט ַאז ֶדער ֵהייִליֶגער ַאז ִדי ֶפעְרִציג ֶטעג דַּ יז בַּ
אר ִזיְך  אְסְטן אּון ֶמען זָׁאל ִניְשט ֶנעֶמען פַּ אְגט ִניְשט צּו פַּ אט אּוְנז ָאְנֶגעזָׁ ֶרִבי הָׁ

ֲעֵניִתים, ֶעס יי ֶעְנק ִאין ִדי ַאֵליין תַּ אִוויְסט ֶווען ִאיְך ִבין ֶגעֶווען בַּ ִאיז ֶעְנק ַאֶלע בַּ
ה עֶ  ה ֲחִמשָׁ אב ִאיְך ְיִשיבָׁ נָׁה, הָׁ שָׁ אר ֹראש הַּ ואס ִאיז ֶפעְרִציג ֶטעג פַּ ֶשר ְבָאב וָׁ

ֲעִנית, ֶוועְלן ְטֶרעְפן ַא  ֶסֶכת תַּ אג מַּ ואס ֵזיי ֶוועְלן ֶעְנִדיְגן ֶיעְדן טָׁ אְגט ַאז ִדי ַאֶלע וָׁ ֶגעזָׁ
אְבן ָאְנגֶ  ואס הָׁ חּוִרים וָׁ ייֶנע גּוְטן ִשידּוְך, אּון ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ְקלּוֶגע בָׁ ענּוֶמען מַּ

ֲעִנית,  ֶסֶכת תַּ אג מַּ ש ִמיט ְמִסירּות ֶנֶפש ֶיעְדן טָׁ מָׁ אְבן ֶגעֶלעְרְנט מַּ ֶוועְרֶטער אּון ֵזיי הָׁ
ֲאִפילּו ֶעס ִאיז ֵזיי ָאְנֶגעקּוֶמען ֵזייֶער ֵזייֶער ְשֶווער, אּון ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ְשֶוועֶרע 

ארְפֵלייצּוְנְגע ייְטן ְוכּו', ִווי פַּ יין ֶעֶלעְקְטעִריק צַּ ן ְוכּו', אּון ֶעס ִאיז ִניְשט ֶגעֶווען קַּ
אט ֵזיי ֶדער בֹוֵרא כָׁל  אְרְפט ֶלעְרֶנען ִמיט ֶלעְכט ְוכּו', הָׁ אט ֶגעדַּ ְוכּו', אּון ֶמען הָׁ
אְפן ֶיעֶדער ֵאייֶנער ַא גּוְטן ִשידּוְך, אּון ִדי  אְבן ֶגעְטרָׁ אְלְפן, אּון ֵזיי הָׁ ִמים ֶגעהָׁ עֹולָׁ

יין ַאז ֵזייֶער ֱאמּונָׁה ִאיז ִניוָׁ  אְפן ְוכּו', ֶקען זַּ אְבן נָׁאְכִניְשט ֶגעְטרָׁ ְשט ֶגעֶווען ואס ֵזיי הָׁ
אְרק  .ַאזֹוי ְשטַּ
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אל ֶגעֶווען ַא יּוד, ַא  ן, ֶער -יּוְגְנטֶעס ִאיז ַאמָׁ ייְנד פּון ֶרִבי נָׁתָׁ ְפרַּ
אְרט  אֳהִליב, אּון ֶער ִאיז דָׁ אט מָׁ אט ִאין ְשטָׁ אט ֲחתּונָׁה ֶגעהַּ הָׁ

אְכן ִביְזֶנעס. אט ָאְנֶגעהֹויְבן מַּ  ֶגעְבִליְבן וואֹויֶנען, אּון ֶער הָׁ
א אְנֶצע ְשטָׁ אְך ֶגעְלט פּון ִדי גַּ אְרְגט ַאסַּ אְמֶגעבָׁ אט ִזיְך צַּ ט, ֶער הָׁ

יין ֵנייֶע ִביְזֶנעס, אּון  אן ֶעס צּו ִאיְנֶוועְסִטיְרן ִאין זַּ ִמיְטן ְפלַּ
ֲעשֶֹ  ֶבער ְלמַּ ִחים, אָׁ ייט ַארֹויְסֵגיין ִמיט ְגרֹויֶסע ְרוָׁ ה ִביז ַא קּוְרֶצע צַּ

אְנֶצע ִביְזֶנעס, ֶער ִאיז ֶגעְבִליְבן  יין גַּ אְרִניְשט ֶגעְבִליְבן פּון זַּ ִאיז גָׁ
אר ִמיט  אְך ֶגעְלט פַּ אְרִניְשט, אּון ֶער ִאיז נָׁאְך שּוְלִדיג ֶגעֶווען ַאסַּ גָׁ

אְך ֶמעְנְטְשן.  ַאסַּ
אט  אְבן ִאים ָאְנֶגעהֹויְבן נָׁאְכצּולֹויְפן, אּון ֶער הָׁ ֲעֵלי חֹובֹות הָׁ ִדי בַּ
אְכט ַאז ֶער  ְפֶגעמַּ אט אָׁ אְלן, ִביז ֶער הָׁ אצָׁ אט פּון ִווי צּו בַּ ִניְשט ֶגעהַּ
אט  אץ, אּון ֶער הָׁ וייֶטע ְפלַּ אט, צּו ַא וַּ ֶוועט ַאְנְטלֹויְפן פּון ְשטָׁ
אְרט ֶוועט ִאים ֵקייֶנער ִניְשט ֶקעֶנען, ֶוועט ֶער  אְכט, ַאז דָׁ ֶגעְטרַּ
ה, אּון ַאזֹוי ֶוועט ֶער ֶקעֶנען  ְרנָׁסָׁ אְרט ָאְנֵהייְבן ַא ְפִריֶשע פַּ ֶקעֶנען דָׁ

אְלן, פַּ  אצָׁ ואס ֶער ִאיז שּוְלִדיג, צּוִביְסֶלעְך בַּ אר ַאֶלע ֶמעְנְטְשן וָׁ
אְפן פּון  אט ֶגעהֹויְבן ִפיס אּון ַאְנְטלָׁ אְגט אּון ֶגעטּוהן, ֶער הָׁ ֶגעזָׁ

אט.  ְשטָׁ
אט ֶער  ב, הָׁ אט ְבֶרְסלַּ אְנֶגען ִדי ְשטָׁ אֹויְפ'ן ֶוועג ִאיז ֶער דּוְרְכֶגעגַּ

יין ַא אְרט וואֹויְנט זַּ אְנט, ַאז דָׁ ן, ִאיז ִזיְך ֶדעְרמַּ ִבי נָׁתָׁ ֶבר, רַּ ְלֶטע חַּ
אט ִאים  ן הָׁ ִבי נָׁתָׁ ן, אּון רַּ ִבי נָׁתָׁ אְנֶגען צּו רַּ ייְנֶגעגַּ ֶער ַארַּ
אֹויְפֶגענּוֶמען ִמיט ְפֵרייד, אּון ִאים צּוֶגעְגֵרייט צּו ֶעְסן, ִאיְנִמיְטן 

ִבי אט ִאים רַּ אְכט, ִווי ַאזוֹ  ֶעְסן הָׁ ואס ֶער מַּ ן אֹויְסֶגעְפֶרעְגט, וָׁ י נָׁתָׁ
אט ֶער ֶד  ֲעֶשה, ַאז ֶער לֹויְפט ֶעס ֵגייט ִאים, הָׁ אְנֶצע מַּ עְרֵצייְלט ִדי גַּ

אר  וייל ֶער ִאיז שּוְלִדיג ֶגעְלט פַּ אט, וַּ יין ְשטָׁ ֶיעְצט ַאֶוועק פּון זַּ
אְלן, אּון ֶער ִוויל  אצָׁ אְך ֶמעְנְטְשן, אּון ֶער ֶקען ֶעס ִניְשט בַּ ַאסַּ

אְכן ֶיעְצט ֵגיין צּו ַאן ַאְנֶדע אְרט מַּ ר ֵגייט ֶער דָׁ ֶרע ְפלַּאץ, ֶאְפשָׁ
ואס  אְרֶמעְגִליֶכער ִאיד, וָׁ רֹוב, ַא פַּ אְרט ַא קָׁ אט ֶער דָׁ ֶגעְלט, אֹויְך הָׁ
רֹוב ֶוועט ִאים ַארֹויְסֶהעְלְפן  יין קָׁ אְפט ַאז זַּ אט ֶגעְלט, אּון ֶער הָׁ הָׁ

ה ְרנָׁסָׁ אְפן ַא פַּ  .ְשֶטעֶלע ִמיט ֶגעְלט ָאֶדער שַּ
אט ִאים ייֶער ַא ְגרֹויֶסער  הָׁ אֶקע זַּ אְסט טַּ אְגט, דּו הָׁ ן ֶגעזָׁ ִבי נָׁתָׁ רַּ

ואס  וייל וָׁ ה, וַּ ה ִאיז ִניְשט ֵקיין גּוֶטע ֵעצָׁ יין ֵעצָׁ ֶבער דַּ אְבֶלעם, אָׁ ְפרָׁ
ייְך  אִזין, ֶוועט ֶער ְגלַּ יין קָׁ יין, ֶווען דּו ֶוועְסט ָאְנקּוֶמען צּו דַּ ֶוועט זַּ

ּו ִביְזט ָאְנֶגעֶזעְצט, אּון ֶער ֶוועט נָׁאר ֶדעְרֶקעֶנען אֹויף ִדיר ַאז ד
לֹום ֲעֵליֶכם  טּור ֶוועְרן פּון ִדיר, ֶער ֶוועט ִדיר קֹוים ֶגעְבן שָׁ ֶוועְלן פָׁ
ר ֶוועט ֶער  אְלֶבע מֹויל, ִמיט ִדי ְשִפיץ ִפיְנֶגער, אּון ֶאְפשָׁ ִמיט ַא הַּ

ה ָאֶדער ְצֵוויי,  יי ִאים ְגֵלייב ִדיר ֶגעְבן צּו ֶעְסן ַא ְסעּודָׁ אְפן בַּ ְשלָׁ
אְזן, אּון ֶווען דּו ֶוועְסט ֶוועְלן  ִאיְך שֹוין ִניְשט ַאז ֶער ֶוועט ִדיר לָׁ

אי ִדיר ִניְשט ֵגיין ִאין ֵבית  בַּ אְפן, ֶוועט ֶדער גַּ ש ְשלָׁ ִמְדרָׁ הַּ
וייל ֶער ֶקען ִדיר ִניְשט, אּון ֶער ֶוועט ִדיר חֹוֵשד זַּ  אְזן, וַּ ייְנלָׁ יין ַארַּ

ל ִניְשט  אס ִאיז ִבְכלַּ אג ִאיְך ִדיר, ַאז דָׁ אר זָׁ נָׁב, ֶדעְרפַּ ַאז דּו ִביְזט ַא גַּ
ה צּו טּוהן.  ֵקיין גּוֶטע ֵעצָׁ

ה ִאיז, ַאז אֹויב דּו ִוויְלְסט  אְגט: ֵמיין ֵעצָׁ אט ִאים ֶגעזָׁ ן הָׁ ִבי נָׁתָׁ רַּ
וייל נָׁאר ֶער ַאֶוועְקלֹויְפן, זָׁאְלְסטּו נָׁאר לֹויְפן צּום ֵאייֶבעְרְשְט  ן, וַּ

ֶבער ֵגיי  אֳהִליב, אָׁ אט ִאין מָׁ יין ְשטָׁ ֶקען ִדיר ֶהעְלְפן, ֵגיי צּוִריק צּו דַּ
יין, אּון ֵהייב ָאן  ש ַארַּ ִמְדרָׁ ִית הַּ ייְך ִאין בַּ ִניְשט ַאֵהיים, נָׁאר ֵגיי ְגלַּ

אְרן ֵאייֶבעְרְשְטן ִדיצּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶד  אְנֶצע  עְרֵצייל פַּ גַּ
ואס ִאיז ִמיט ִדיר ֶגעֶשעהן, אּון ֵהייב ָאן צּו ֶלעְרֶנען  ֲעֶשה וָׁ מַּ
אט ֶקען ִדיר  יין ְשטָׁ אְרט ִאין דַּ ה, אּון דָׁ ייִסיג ִדי ֵהייִליֶגע תֹורָׁ ְפלַּ
נָׁב,  אְך ֶיעֶדער ֵאייֶנער, אּון ֶמען ֵווייְסט ַאז דּו ִביְזט ִניְשט ֵקיין גַּ דָׁ

אְסט פָׁ  אְלן, ֶוועט ֶדער נָׁאר דּו הָׁ אצָׁ שּוט ִניְשט ֵקיין ֶגעְלט צּו בַּ
ש ִדיר ֵשיין אֹויְפֶנעֶמען, אּון ֶער ֶוועט ִדיר  ִמְדרָׁ ִית הַּ אי פּון בַּ בַּ גַּ
אְפן,  ְבֶרעְנְגן צּו ֶעְסן, אּון ֶער ֶוועט ִדיר ֲאִפילּו ֶגעְבן ַא ִקיְשן צּו ְשלָׁ

ִית אּון ֶווען ִדי ֶמעְנְטְשן ֶוועְלן ֶגע וואֹויר ֶוועְרן ַאז דּו ִביְזט ִאין בַּ
ייֶען אֹויף ִדיר, זָׁאְלְסטּו נָׁאר  ש, אּון ֶמען ֶוועט קּוֶמען ְשרַּ ִמְדרָׁ הַּ
אְגן,  ואס דּו ִוויְלְסט זָׁ אְרִניְשט ֶעְנְטֶפעְרן, נָׁאר וָׁ וייְגן אּון גָׁ ְשוַּ

אְרן ֵאייֶבעְרְשְטן. אְגן פַּ אְלְסטּו נָׁאר זָׁ  זָׁ
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ל ִיְשָרֵאל פּון ַאֶלעם ְשֶלעְכְטס, ֶהעְלף ִמיר ַאז ִאיְך ָזאל  אְנץ ְכל  אּון ג 
ֲעִשים טֹוִבים, ְוכּו'  אְך ִמְצֹות אּון מ  אְך גּוט'ס, ַאס  אְפן ַאס  ייְנכ  ייְנט ַאר  ה 

 .ְוכּו'
טּוט ֶמען ָנאר ִמיְטן ֵאייֶבעְרְשְטן,  ,ָטאג ָוואס ֶמען טּוט ןג אְנצְ  ַאאּון ַאזֹוי 

ַאז ֶמען ָזאל ֵגיין  ,ֶבעְהט ֶמען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ,ִביז ֶמען ֵגייט ְשָלאְפן
אּון אֹויְפְשֵטיין ֶגעזּוְנֶטעְרֵהייט, אּון ַאזֹוי  ,ְשָלאְפן ֶגעזּוְנֶטעְרֵהייט

יין ָוואס ֶדע ֵיים ז  וייֶטער, ַאזֹוי ֶקען ֶמען ְמק  ַאז ֶמען  ,ר ֶרִבי ָהאט ֶגעָזאְגטו 
אְנְצן טָ    .אג ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטןָזאל ַא ג 

אְכט ַאז ֶמען ָזאל ִניְשט ֶרעְדן צּום  ֵאייְנס פּון ִדי הֹויְפט ִסיבֹות ָוואס מ 
וייל ֶדער ֶרִבי ָהאט ֶגעֶרעְדט פּון יז, אִ ֵאייֶבעְרְשְטן  וייל ֶמען ֵמייְנט ַאז ו  ו 

אְכן ַא ֵמייְנט ָדאס ַאז ֶעס ִאיז ָנאר ָחשּוב ֶווען ֶמען  ,ָשָעה ִהְתבֹוְדדּות מ 
אְנֶצע ָשָעה צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ַאזֹוי ִווי ֶמען ָהאט ִניְשט ִדי  ֶרעְדט ַא ג 

ל ִניְשט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ֶמען  ייט ֶדעְרצּו, ֶרעְדט ֶמען ִבְכל  ֹכח  אּון צ 
אפְ  יים ֵאייֶבעְרְשְטן ִאיז ֵזייֶער ָחשּוב ֲאִפילּו ֶווען ֶמען  ,ט ִניְשטכ  ַאז ב 

ָפאר ְקֵלייֶנע ֶוועְרֶטער  ָפאר קּוְרֶצע ֶוועְרֶטער, אּון ִמיט א  ֶרעְדט ָנאר א 
יין. ְצִליח  ז   ֶקען ֶמען ֵזייֶער מ 

ֶבר ֶווען ַא ֶמעְנְטש ִוויל ,ֶמען ֶקען ֶעס ֶזעהן ִבְמִציאּות יין ח   ,ֶרעְדן ִמיט ז 
ֶבר אּון ֶער ָזאְגט ִאים יין ח  ִאיְך ִוויל ֶרעְדן ִמיט ִדיר " :אּון ֶער ֵגייט צּו צּו ז 

ֶבר ָזאְגן"ַא ָשָעה ייט צּו " :, ֶוועט ִאים ֶדער ח  ִאיְך ָהאב ִניְשט ַאזֹויִפיל צ 
ם ָאְנֵהייְבן רֶ "ֶרעְדן ַא ָשָעה יין , ָאֶבער ָטאֶמער ֶער ֶוועט ְסת  עְדן ָאן ק 
אְשִטיְמֶטע ייט ב  אר עֶ יצִ אְר ֶוועט ִזיְך ֶקעֶנען פ   ,צ  ן ַא ְשמּוֶעס ֲאִפילּו פ 
ָפאר ָשָעה  .א 

ָמש יים ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶווען ַא ֶמעְנְטש ִוויל  ,ִדי ֶזעְלֶבע מ  ִאיז ב 
אְנֶצע ָשָעה אֹויְפן ֵזיי ֶגער,  ֶוועט ִאים ֵזייֶער ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן ַא ג 

אְנְצן אֹויְפֶהעְרן צּו ֶרעְדן,  אְך, אּון ֶער ֶוועט ִאיְנג  אְנֶצע ז  ִנְמָאס ֶוועְרן ִדי ג 
אְלְטן ָחשּוב ֲאִפילּו ֶווען ֶער ֶקען ָנאר  ,ָאֶבער ֶווען ַא ֶמעְנְטש ֶוועט ה 

אֶשעֶפער  ֶרעְדן ֵאיין ִמינּוט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ֲאִפילּו ֶער ֶקען ָנאר ָזאְגן "ב 
יין ָנאְך ַא ָוואְרט אּון  אְפט ֶמען ַאר  ֶהעְלף ִמיְך", ַאזֹוי ְבֶמֶשְך ֶדעם ָטאג כ 

יי  יזוֹ הִווי פּון  ָנאְך ַא ָוואְרט, ֶווען ֶמען ֵגייט אֹויְפן ג אס, ֶווען ֶמען ֵגייט ס 
ייְכן,ֵבית ה   םצּו אפְ  ִמְדָרש, אּון ָדאס ְגל  ָפאר ִדיבּוִרים כ  יין א  ט ֶמען ַאר 

ִדיבּוִרים ָדא אּון ָדאְרט, ֶקען ִזיְך  אראּון פּון ִדי פָ  צּום ֵאייֶבעְרְשְטן,
אֶמעְרְקט ֶעס ֲאִפילּו כְ ן דּוְר יבְ לוֹ קְ  צּוז אם ָפאר ָשָעה, אּון ֶמען ב  'ן ָטאג א 
 ִניְשט.
אְך ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן  ,ער ָוואס ֶגעוואֹויְנט ִזיְך צּוֵאיינֶ  צּו ֶבעְטן ֶיעֶדע ז 

אְנֶצע ֶלעְבן ֵאיין ְשִטיק רּוְחִניּות יין ג  אְכט ֶער פּון ז  וייל ֲאִפילּו ִדי  ,מ  ו 
אְרף אְכן ָוואס ֶער ד  ְשִמיּות'ִדיֶגע ז   ְךאֹויְשמּוֶעְסט ֶער ֶעס  ,ֶגעְלט א.ד.ג. ,ג 

אר וֶ  ,אֹויס ִמיְטן ֵאייֶבעְרְשְטן ועְרט ַאֶלעס רּוְחִניּות, אּון ָדאס אּון ֶדעְרפ 
ְדֵריָגה  צּו ֶלעְבן ִמיְטן ֵאייֶבעְרְשְטן. ,ִאיז ִדי ְגֶרעְסֶטע מ 

א ֶמעְנְטש ֶוועט ֵקייְנָמאל ִניְשט ִפיְלן  ָאֶדער ַאז ֶער  ,ַאֵלייְנסַאז ֶער ִאיז ַאז 
וייל ִווי ֶער ִאיז אץ, ו  ָצב ֶער ִאיז ֶרעען ָוואסֶ יאִ  ,ִאיז ִניְשט אֹויְפן ְפל   ,מ 

אּון ֶער ֶוועט ַאֶלעס  ,ֶוועט ֶער ִוויְסן ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִאיז ִמיט ִאים
אְרן ֵאייֶבעְרְשְטן.ן ְרֵציילְ ֶדע  פ 

אֹויב ֶמען ָהאט ִניְשט  ,אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט ֶוועט ֶמען ֵזייֶער ֲחָרָטה ָהאְבן
אט ַאזֹויִפיל ִאיְבִריֶגע ִאיְך ָהאב דָ ", ֶגעֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן אְך ֶגעה 

ואְרטְ  אְרְפט ו  אְנֶגען אֹויְפן ג אס, ָדא ָהאב ִאיְך ֶגעד  ייט, ָדא ִבין ִאיְך ֶגעג  ן צ 
ָפאר  ןִאיאְך אֹויף ֵאייֶנעם, ִאיְך ָהאב דָ  אְפן א  ייְנכ  ייט ֶגעֶקעְנט ַאר  ִדי צ 
צּום ֶרעְדט ֶיעֶדע ְקֵלייֶנע ְתִפָלה ָוואס ֶמען  ,"ִדיבּוִרים צּום ֵאייֶבעְרְשְטן

אְרן ֶמעְנְטש, ָוואס ֶמען  ֵאייֶבעְרְשְטן ְצָלָחה פ  ואְלִדיֶגע ה  ען קֶ ִאיז ַא ֶגעו 
ָנאר  ,ֶדעם ןִאיל שֵ ר  תְ אּון ַא ֶמעְנְטש ִאיז ִזיְך מִ  ,ִזיְך ָגאְרִניְשט ָפאְרְשֶטעְלן

וייל ֶער ֵמייְנט ַאז ֶעס ִאיז ָנאר ָחשּוב ֶווען ֶמען ֶרעְדט ַא ָשָעה ָאֶדער  ,ו 
 ְצֵוויי.

ייט אּון ִניְצט אֹויס ִדי ,וואֹויל ִאיז ֶדער ֶמעְנְטש ָוואס ָהאט ֵשֶכל אּון  ,צ 
אְפט ַאֵריי ָפאר וֶ  ,צּו ֶרעְדן ֶיעְדן ָטאג ןֶער כ  ם ועְרֶטער צּוָכאְטש א 

יין אֹויף דִ ֶוועט  ,ןֵאייֶבעְרְשטְ   ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע יִאים ִזיֶכער גּוט ז 
 ֶוועְלט.

 ת(דּודְ וֹ בתְ ך הִ רֶ ד עֶ "וח ב"א"ש חרָ ה  ת מוֹ יחוֹ )ֹשִ 

 



 ד
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יין ֱאֶמת'ֶע  ִדיק, זַּ אט ֶגעֶהעְרט פּוֶנעם צַּ ואס ֶדער ִאיד הָׁ ִדי ֱאֶמת'ֶע ֶוועְרֶטער, וָׁ
אט  אְרץ, ֶער הָׁ יין הַּ יין ִטיף ִאין זַּ ייְנד, ֶזעֶנען ַארַּ ן ֵמייְנט ְפרַּ ִבי נָׁתָׁ אֶנען ַאז רַּ אְרְשטַּ פַּ

אט ַאזֹוי ֶגעטּוהן, ֶער ִאיז  אְלְגט, אּון ֶער הָׁ אט ֶער ִאים ֶגעפָׁ ה, הָׁ יין טֹובָׁ ֱאֶמְת'ִדיג זַּ
אט  ש, ֶער הָׁ ִמְדרָׁ יין ִאין ֵבית הַּ ייְך ַארַּ אט, אּון ֶער ִאיז ְגלַּ יין ְשטָׁ אְרן צּו זַּ צּוִריק ֶגעפָׁ

ייֶנע ִשיעּוִרים,  ִזיְך ֶגעֶזעְצט ִאין ַא ִרים, אּון ָאְנֶגעהֹויְבן זַּ ִוויְנְקל, ִמיט ַא הֹויְפן ְספָׁ
כֹות ִאין  א פּון ָאְנֵהייב ְברָׁ רָׁ אט ָאְנֶגעהֹויְבן ַא ִשיעּור ִאין ִמְשנַּיֹות אּון ִאין ְגמָׁ ֶער הָׁ

רּוְך פּון ָאנְ  ן עָׁ ְלחָׁ וייֶטער, אּון ַאזֹוי אֹויְך ַא ִשיעּור ִאין שֻׁ ִיים אּון וַּ ח חַּ ֵהייב אֹורַּ
אט ייט הָׁ ייט צּו צַּ וייֶטער, פּון צַּ אְרן  וַּ אְרץ פַּ אס הַּ ֶער ִזיְך אֹויְסֶגעֶרעְדט דָׁ

ייֶנע חֹובֹות,  אֶשעֶפער ֶהעְלף ִמיר ִאיְך זָׁאל ַארֹויְסֵגיין פּון ַאֶלע מַּ ֵאייֶבעְרְשְטן, "בַּ
נָׁב'ן פּון ֶמעְנְטְשן? ִווי ַא ב? ִאיְך ִוויל ֶדען גַּ צָׁ יין מַּ זֹוי ֶקען ִאיְך ַארֹויְסֵגיין פּון מַּ

 ֶקעְנְסט ִמיר ֶהעְלְפן, אּון דּו ֶוועְסט ִמיר ֶהעְלְפן!" נָׁאר דּו
ש  מָׁ אט ִאים ֶגעזָׁאְגט, ֶדער שַּ ן הָׁ ִבי נָׁתָׁ אֶקע ֶגעֶווען ַאזֹוי ִווי רַּ אּון ַאֶלעס ִאיז טַּ

בֵ  אט ִאים ֵשיין אֹויְפֶגענּוֶמען אּון ִאים ְמכַּ אט ִאיז הָׁ ייְך ִווי ִדי ְשטָׁ ד ֶגעֶווען, אּון ְגלַּ
יין  א, ֶזעֶנען ֶגעקּוֶמען צּו ִאים זַּ ואְרן ַאז ֶדער ֶמעְנְטש ִאיז צּוִריק דָׁ ֶגעוואֹויר ֶגעוָׁ
אְבן  יי הָׁ אר ֶוועם ֶער ִאיז ֶגעֶווען שּוְלִדיג ֶגעְלט, אּון זַּ וייב, אּון ִדי ֶמעְנְטְשן פַּ וַּ

אט גָׁאְרִניְשט ֶגעֶעְנְטֶפעְרט, נָׁאר ִזיְך  ֶגעְשִריְגן אֹויף ֶבער ֶער הָׁ ֲענֹות, אָׁ ִאים ַאֶלע טַּ
 אֹויְסֶגעֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן.

אל אֹויְסֶגעֶרעְדט  אט ֶער ִזיְך נָׁאְכַאמָׁ אג הָׁ אר ֶטעג, אּון ֶיעְדן טָׁ פָׁ ַאזֹוי ִאיז ַאִריֶבער אַּ
אט גֶ  אְרן ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ֶער הָׁ עֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ַאז ֶער זָׁאל ִאים פַּ

ֲעֶשה, ִביז  אְכט ִווי ַא ֶקעְסל ִמיט  ִדי מַּ אט ֶגעקָׁ אט הָׁ ֶהעְלְפן, אּון ִדי גַּאְנֶצע ְשטָׁ
אְמֶגעְשֶטעְלט  אט אֹויף ִאים, אּון צַּ נּות ֶגעהַּ ְחמָׁ אְבן רַּ אְנֶטע הָׁ אקַּ ייֶנע בַּ אר פּון זַּ פָׁ אַּ

אר ִאים,  וייב זָׁאל ֶגעְלט פַּ יין וַּ אר, ַאז זַּ אְכט ַא ְקֵלייֶנע ְסטָׁ אְבן ֶגעמַּ יי הָׁ אּון זַּ
וייב  יין וַּ אְלְפן, ַאז זַּ אט ֶגעהָׁ ִביְסל ֶגעְלט, אּון ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער הָׁ אְכן אַּ ֶקעֶנען מַּ

אְכן ֶגעְלט, אּון ֶער ַאלֵ  אט ָאְנֶגעהֹויְבן צּו מַּ ְצִליחַּ ֶגעֶווען, אּון ִזי הָׁ אט מַּ ייְנס ִאיז הָׁ
אר  אר, אּון צּוִביְסֶלעְך ִאיז ִדי ְסטָׁ אְנֶגען ִאיר ֶהעְלְפן ִאין ְסטָׁ אל ֶגעגַּ אר מָׁ פָׁ אֹויְך אַּ
אְבן שֹוין  יי הָׁ אְך ֶגעְלט, ִביז זַּ אְכט ַאסַּ אְבן ֶגעמַּ יי הָׁ ואְרן ְגֶרעֶסער, אּון זַּ ֶגעוָׁ

יי זֶ  אר ַאֶלע ֶמעְנְטְשן ֶוועם זַּ אְלן פַּ אצָׁ עֶנען ֶגעֶווען שּוְלִדיג, אּון ֶעס ִאיז ֶגעֶקעְנט בַּ
ה. בָׁ ְרחָׁ אר ֵזיי צּו ֶלעְבן ְבהַּ  נָׁאְך ֶגעְבִליְבן ֶגענּוג אֹויְך פַּ

ן ִאיז ֶגעֶווען ֶגעֶרעְכט,  אֶקע ֶגעֶזעהן ַאז ֶרִבי נָׁתָׁ אט ֶדער ִאיד טַּ אְלט'ס הָׁ אּון ֶדעמָׁ
אץ צּו ַאְנְטלֹויְפן ִאיז נָׁאר  וייל נָׁאר ֶער ֶקען ַאז ִדי ֶבעְסֶטע ְפלַּ צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, וַּ

 ֶהעְלְפן.
ְזקּות, אֹות ס"ז()ְמקֹור הַּ  ה, ִשיחֹות ְוִהְתחַּ  ִשְמחָׁ

 

 

 מוסדותינו הק' ~ ~ נייעס אינערהאלב
 

 

 שובבי"ם בין כותלי הישיבה!
 בחורים ענדיגן יעדן טאג גאנץ מסכת תענית, לכבוד שובבי"ם.

 
 ב

מוהרא"ש געשריבן א בריוו צו די וואך זונטאג, אין אנהויב פון שובבי"ם, האט 
 די בחורים, אז מען זאל פריש אנהייבן לערנען יעדן טאג מסכת תענית.

 

אז אזוי ווי אין קעמפ האט ער צוגעזאגט  שרייבט אינעם בריוו,  שמוהרא"
אז ווער עס וועט זאגן פערציג מאל מסכת תענית פון חמשה  פאר די בחורים

ווערן נאך ראש השנה, און די בחורים עשר באב ביז ראש השנה, וועט א חתן 
 .האבן זיך צוגעכאפט דערצו

 

דערפאר האט מוהרא"ש יעצט ווידער אפעלירט צו די בחורים אז אזוי ווי דער 
זאגט אז מען זאל פאסטן שובבי"ם, אבער דער רבי האט י הק' הייליגער אר"

דערפאר אנשטאט  גט אז היינט זאל מען נישט פאסטן,דאך אונז אנגעזא
)זעה באזונדער קעסטל דעם , לערנען יעדן טאג מסכת תעניתזאל מען  פאסטן,

 ."מכתב קודש"(
 

, האבן דער בריוו איז אנגעקומען צו די בחורים זונטאג, און נאך אין זעלבן טאג
די בחורים שוין דורכגעלערנט גאנץ מסכת תענית און אזוי זענען זיי ממשיך 

 יעדן טאג מיט גרויס התמדה.
 

אן ערהויבן בילד, אריינקומענדיג אין ישיבה, צו זעהן ווי די בחורים  עס איז
זענען איבערגעבויגן איבער די גמרות, און לערנען פלייסיג, עס איז נישט דא 
צו וועם צו רעדן, יעדער איז נאר פארנומען מיט די הייליגע גמרא, מיטן ציהל 

 צו ענדיגן די גאנצע מסכת יעדן טאג.
 

שטנ'ס הילף וועלן די בחורים ווייטער אזוי ממשיך זיין דעם און מיטן אייבער
גאנצן שובבי"ם, און אזוי וועלן זיי ארויסגיין פון די הייליגע שובבי"ם מיט 

 גלייטן א גאנץ לעבן.ייטער באעפעס אין די האנט, און דאס וועט זיי זיכער וו
 

 !ובהם נהגה יומם ולילה
*** 

 חזרהשטעלט זיך צום פארהער נאך ' הכתה 
 
 

פון תלמוד תורה קומט די נייעס, אז כתה ה' האט יעצט געמאכט חזרה, אויף 
וואס מען האט געלערנט פון אנהייב יאר ביז יעצט, זיי האבן געלערנט גמרא 

 פרק הכונס ממסכת בבא קמא.
 

ברוך ה' די קינדער האבן געענפערט די שאלות פונעם פארהערער, בטוב 
אט געקענט זעהן די כוחות וואס זיי האבן טעם ודעת מיט געשמאק, מען ה
 אריינגעלייגט, צו לערנען אין חזר'ן.

 

 !זרע ברך ה'
*** 

 

 באהלי צדיקים! קול רנה וישועה
דעם דאנערשטאג נאכט איז פארגעקומען די חתונה פון אן אייניקל פון 

 מוהרא"ש, אין די זאלן פון אור החיים ווישניץ אין בארא פארק.
ערהארבן בילד צו זעהן ווי חסידים ואנשי מעשה טאנצן און  עס איז געווען אן

פרייען זיך מיט די שמחה, מיט א שבח והודאה צום אייבערשטן אויף אלע 
זיינע חסדים ובפרט וואס מיר האבן זוכה געווען צו אזא מתנה פאר אונזער דור, 

י' און די הייליגע ספרים, קונטריסים און דיבורים פון מוהרא"ש, וואס זענען מח
 מחזק יעדן איינעם, אין יעדן מצב.

 ועל ידי זה ישפע שפע רב בכל העולמות!
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 גליון היכל הקודש
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

יו ֲאִני ה', לָׁ ר ֱאֹלִקים ֶאל מֶשה וַֹּיאֶמר אֵּ בֵּ ן נָּאמֶ  וְַּידַּ ן ִמיטְּ ט אָּ סּוק ֵהייבְּ ען ֶדער פָּ
ן נָּ  "ֱאֹלִקים" ט ִמיטְּ ִדיגְּ סּוק ֶענְּ אס ַווייזְּט אֹויף ִמַדת ַהִדין, אּון ֶדער פָּ אֶמען וָּואס דָּ

ַרֲחִמים. "ה'" אס ַווייזְּט אֹויף ִמַדת ַהֶחֶסד וְּ  וָּואס דָּ
ט  ִביר, לֹויט ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי זָּאגְּ אס ַמסְּ "א ִאיז דָּ ִליטָּ )ִליקּוֵטי מֹוַהרָּא"ׁש ׁשְּ

ט ֵאייִביג ֶדעם  מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' סימן נ"ב( ֵטייט ִניׁשְּ ׁשְּ אס וָּואס ֶמען ַפארְּ ַאז דָּ
ן 'ס ֶוועגְּ נְּ טְּ שְּ ן ,ֵאייֶבערְּ טְּ ׁשְּ ן ֵאייֶבערְּ ַקייט ַפארְּ ׁש ִאיז ַא ֵׁשיינְּ טְּ , ַווייל אֹויב ַא ֶמענְּ

ֶטער טּוט ַאזֹוי, ׁשְּ וָּואס ֶדער ֵאייֶבערְּ ִליךְּ ַפארְּ טְּ קְּ ַטאֶנען פּונְּ ׁשְּ ט ַפארְּ ט ֶעס  וָּואלְּ וָּואלְּ
ֶבע ֵשֶכל ִוו לֹום ִדי ֶזעלְּ אט ַחס וְּׁשָּ ֶטער הָּ ׁשְּ ט ַאז ֶדער ֵאייֶבערְּ י ֶדעם ֶגעֵמיינְּ

ֶבער ַאזֹוי ִוו ׁש, אָּ טְּ ֶטער ִאיז דָּ י ֶדער ֵאייֶמענְּ ׁשְּ ַפאר ֶבערְּ ז, ֶדערְּ לּוֶגער פּון אּונְּ אךְּ קְּ
ן. ט ַזייֶנע ֶוועגְּ ֵטייט ֶמען ִניׁשְּ ׁשְּ  ַפארְּ

ׁש טְּ ן ֶמענְּ אל אֹויס ַפארְּ ַפאר ֲאִפילּו ֶעס ֶזעהט ַאמָּ ֶטער טּוַאז  ,ֶדערְּ ׁשְּ ט ֶדער ֵאייֶבערְּ
ט'ס םִאי ֶלעכְּ ֵטייטִאיז ֶעס ֶבֱאֶמת נָּאר גּוט'ס, נָּאר  ,ֶעֶפעס ׁשְּ ׁשְּ ט ֵאייִביג ַפארְּ  ִניׁשְּ

 ֶמען ֶעס.
ט  ה הַּ בֶ דִ ַרִׁש"י זָּאגְּ מָׁ ר לָׁ ר ְולֹומַּ בֵּ ה ְלדַּ ל ֶשִהְקשָׁ ט עַּ ֶדער  ה,תָׁ עוֹ רֵּ ר ִאּתֹו ִמְשפָׁ

ֶרעגְּ  אט ֶגעפְּ ג, ַווייל ֶער הָּ ֶרענְּ טְּ ט צּו ִאים ׁשְּ אט ֶגעֶרעדְּ ֶטער הָּ ׁשְּ יֹות ט קשׁשְּ ֵאייֶבערְּ
ן טְּ ׁשְּ 'ן ֵאייֶבערְּ  .אֹויפְּ

ז ִאין פָּסּוק,  רּומָּ אס ִאיז מְּ ר ֱאֹלִקים ֶאל מֶשה,דָּ בֵּ אט וְַּידַּ ֶטער הָּ ׁשְּ  ֶדער ֵאייֶבערְּ
אט ִאים ֶגעזָּא ֶבער ֶער הָּ ג צּו מֶׁשה, ִמיט ִמַדת ַהִדין, אָּ ֶרענְּ טְּ ט ׁשְּ ט, ֶגעֶרעדְּ גְּ

יו ֲאִני ה' לָׁ ן ַאז ֲאִפילּו ֶעס ֶזעהוַֹּיאֶמר אֵּ ֶבער ִוויסְּ ט אָּ סְּ ט, , דּו זָּאלְּ ֶלעכְּ ט אֹויס ׁשְּ
ַרֲחִמים. "ֲאִני ה'"ִאיז ֶעס ֶבֱאֶמת   ֶעס ִאיז גָּאר ִמַדת הָּ

טּו סְּ ַפאר זָּאלְּ ן, ַווייל ֲאִפילּו עֶ  ֶדערְּ טְּ ׁשְּ ן ֵאייֶבערְּ יֹות אֹויפְּ ן ַקיין קשׁשְּ ֶרעגְּ ט פְּ ס ִניׁשְּ
ט ֶלעכְּ ִדים ,ֶזעהט אֹויס ִווי ֶעס ִאיז ׁשְּ ַרֲחִמים וְַּחסָּ ן ִאיז ַאֶלעס נָּאר בְּ , נָּאר ַפארְּ

ֶדער. ה פּון ִדי ִאיִדיֶׁשע ִקינְּ  טֹובָּ
ִליִׁשית וֵָּארָּא תשס"ז( ה ׁשְּ עּודָּ  )ּתֹוךְּ ַהַנַחל סְּ

*** 
ה, שָׁ ה קָׁ ֲעֹבדָׁ ְמעּו ֶאל מֶשה ִמֹקֶצר רּוחַּ ּומֵּ ט  ְוֹלא שָׁ ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי זָּאגְּ

ן פ"ו(  אס וָּואס )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב ִסימָּ ן ֵמייֶנען ַאז ֶמען ֶקען נָּאר ִדיֶנַאז דָּ ׁשְּ טְּ ען ֶמענְּ
ן ַלייכְּ אס גְּ ן אּון דָּ טְּ ל ַפאסְּ ׁשָּ מָּ ן, ִווי לְּ ֶוועֶרע ַזאכְּ ן ִמיט ׁשְּ טְּ ׁשְּ אס ֶדעם ֵאייֶבערְּ , דָּ

אֶרע ֵרייֶנע ֱאמּונָּה. לָּ ט ַקיין קְּ אט ִניׁשְּ ט ַווייל ֶמען הָּ  קּומְּ
ט יָּא ִאיֶנע סְּ ֵלייבְּ ֵלייבְּ אּון ֲאִפילּו אֹויב דּו גְּ ן, גְּ טְּ ׁשְּ ט ִאין ם ֵאייֶבערְּ ֶבער ִניׁשְּ טּו אָּ סְּ

ה פּון ִדיר, אּון דֶ רִדי אט ַהנָּאָּ ֶטער הָּ ׁשְּ ט ַאז ֶדער ֵאייֶבערְּ ט ִניׁשְּ סְּ ֵלייבְּ ַפאר , דּו גְּ ערְּ
ַסגֵ  ן אּון ִזיךְּ מְּ טְּ ֶוועֶרע ֲעבֹודֹות, צּו ַפאסְּ א ׁשְּ טּו צּו טּוהן ַדוְּקָּ סְּ דּו ף ַזיין, ַווייל זּוכְּ

טטְּ  סְּ ן פּון ִדיר. ַאז נָּאר ַאזֹוי ֶוועט ֶדער ,ַראכְּ אבְּ ה הָּ ֶטער ַהנָּאָּ ׁשְּ  ֵאייֶבערְּ
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 41גליון מספר                                                      ק     שנת תשע"ב לפ"שבת מברכים שבט, , טבת כ"ו, ואראפרשת 

 

רָׁא"ש   ִשיחֹות מֹוהַּ
נּות   ~ ְבלָׁ  ~סַּ

 

ִדי ִמָדה פּון ַסְבָלנּות ִאיז ֵזייֶער ִוויְכִטיג ִאין 
ַמָמׁש ִניְׁשט ֶמעְגִליְך צּו ֶלעְבן  ִאיז ֶלעְבן, ֶעס

ָאן ֶדעם, ַווייל ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש ֵגייט דּוְרְך 
ע יינֶ זֵ  ָהאט יַקייְטן ֶיעְדן ָטאג, ֵאייֶנערְׁשֶוועִר 

 ָהאט, ֵאייֶנער יַקייְטןְׁשֶוועִר ע ענֶ ייגֶ אֵ 
פּון ִדי ַווייב, ֵאייֶנער פּון ִדי  ְׁשֶוועִריַקייְטן

ִקיְנֶדער, ֵאייֶנער ַביי ִדי ַאְרֶבעט, ֵאייֶנער פּון 
 ָנאר ִמיטַאְנֶדעֶרע ֶמעְנְטְׁשן, א.א.וו., אּון 

ָהאְבן ֶקען ֶמען  ,ֶגעדּוְלדַאַסאְך  ִמיטַסְבָלנּות, 
 .ַא ְגִליְקֶלעך ֶלעְבן

ֶדעְרַפאר ַדאְרף ַא ִאיד ָהאְבן ַאַסאְך ֶגעדּוְלד 
אּון ַסְבָלנּות, ִזיְך ָלאְזן ִפיְרן פּוֶנעם 
ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ָוואס ֶדער ַבאֶׁשעֶפער טּוט ִמיט 

"ָזאל ַזיין ַאזֹוי ִווי ֶדער ִאים, ָזאל ֶער ָזאְגן: 
, ֶמען ֶגעְבט ִזיְך ִאיְנַגאְנְצן ער ִוויל"ֵאייֶבעְרְׁשטֶ 

ִאיֶבער צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון צּום סֹוף ֶוועט 
, ַאז ֶעס ֶטער ִזיֶכער ֶהעְלְפןֶדער ֵאייֶבעְרְׁש 

 ֶוועט ִאים ַזיין גּוט.
אּון ֲאִפילּו ַביים ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, 

ַסְבָלנּות, ַווייל  ַדאְרף ֶמען אֹויְך ָהאְבן ַאַסאְך
ֶמען ֶוועְרט ִניְׁשט ִאין ֵאיין ִמינּוט ַאן 
ֶעְרִליֶכער ִאיד, ַאֶלע ַצִדיִקים ֶזעֶנען 
צּוֶגעקּוֶמען צּו ֵזייֶעֶרע ַמְדֵריגֹות ָנאר ִמיט 
ַסְבָלנּות, פּון ָאְנַפאְנג ָהאְבן ֵזיי ַאַסאְך 
ֶגעָהאֶרעֶוועט, ַאַסאְך ֶגעַדאֶוועְנט אּון 

ְנט אּון ֶגעֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ֶגעֶלעְר 
ֵזיי ָהאְבן ָגאְרִניְׁשט ֶגעֶזעהן, אּון ָגאְרִניְׁשט 
ֶגעִפיְלט ַאז ֵזיי טּוֶען ֶעֶפעס אֹויף, ָאֶבער ֵזיי 
ָהאְבן ֶגעַוואְרט ִמיט ֶגעדּוְלד, ִביז ֶדער 
ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָהאט ֵזיי ֶגעָהאְלְפן, אּון ֵזיי 

ען צּוֶגעקּוֶמען צּו ָוואס ֵזיי ֶזעֶנען ֶזענֶ 
 צּוֶגעקּוֶמען.

ֶמען ֶדעְרֵצייְלט אֹויְפן ֵהייִליְגן ַצִדיק ֶדער 
ֶער ִאיז  יּוְנֶגעְרֵהייט "ּתֹוְלדֹות ַיֲעֹקב יֹוֵסף", ַאז

ֶגעֶווען ַא ְגרֹויֶסער ַקְפָדן, ֶער ְפֶלעְגט ִזיְך ֶרעְגן 
ָמאל ָהאט ֶמען אֹויף ֶיעֶדע ְקֵלייִניַקייט, ֵאיינְ 

ִאים ֶגערּוְפן צּו ַזיין ַסְנָדק ַביי ַא ְבִרית, אּון 
ַאזֹוי ִווי ֶער ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען ְׁשֶפעט צּום 

ִאים, ְבִרית, ָהאט ֶמען ִניְׁשט ֶגעַוואְרט אֹויף 
 ֶמען ָהאט ֶגעַמאְכט ֶדעם ְבִרית ָאן ִאים,
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

טְּ  ׁשְּ ן ַא ֵרייֶנע ֱאמּונָּה ִאיֶנעם ֵאייֶבערְּ אבְּ ט הָּ סְּ ֶבער ֶווען דּו זָּאלְּ אּון  ,ןאָּ
ן ִאין ִדיר ַאֵליין:  ֵלייבְּ אט אֹויְך פּון ִמיר "יָׁא, ֶדער גְּ ייֶבעְרְשֶטער הָׁ אֵּ

ה", נָׁאָׁ ן ִמיט יֶ  הַּ טְּ ׁשְּ טּו ֶקעֶנען ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבערְּ ט'ס ֶוועסְּ אלְּ עֶדע ֶדעמָּ
ִדיג ַהנָּ  אט ֶגעַוואלְּ ֶטער הָּ ׁשְּ ט ַאז ֶדער ֵאייֶבערְּ , ַווייל דּו ֵווייסְּ ה, פּון ַזאךְּ אָּ

קַ  וֹ ייט, פּון ִדי פָּׁשַדיין פָּׁשּוֶטע ִאיִדיׁשְּ ט,  תּוֶטע ִמצְּ דּו וָּואס דּו טּוסְּ
ט דִ  סְּ ט ִמיט ַדיין ֱאמּונָּה, ִמיט ַדיין ִציִצית, ִמיט ַדיין בָּ  יךְּ וָּואלְּ ֵריידְּ ד ֶגעפְּ ארְּ

ת, אּון ַאזֹוי ַווייֶטער. ן ַׁשבָּ  אּון ֵפאֹות, ִמיט ַדיין ִהיטְּ
ַׁשט ִאין פָּסּוק 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

ַלליֶ  ה ִאיז ִבכְּ ה זָּרָּ ֶהם, ַביי ֲעבֹודָּ א ַקיין רּוַח, אּון ֶווען ֶמען ׁש רּוַח בָּ טָּ  ִניׁשְּ
ַפאר, ּומֵ  אס ִמֹקֶצר רּוַח, אּון ֶדערְּ ט דָּ ַוואךְּ ִאין ֱאמּונָּה ֵהייסְּ ה ִאיז ׁשְּ ֲעֹבדָּ
ׁשְּ  ט ַאז ֶמען ֶקען נָּאר ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבערְּ ן זֵיי ֶגעֵמיינְּ אבְּ ה, הָּ ן ִמיט קָּׁשָּ טְּ

ֶוועֶרע ֲעבֹודֹות.   ׁשְּ
ן פ"ו )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן  ִליִׁשית וֵָּארָּא תש"ע( -ֵחֶלק ב ִסימָּ ה ׁשְּ עּודָּ  ּתֹוךְּ ַהַנַחל סְּ

 

*** 
 

ֶז ֹאת הַּ ר ִיְהֶיה הָׁ חָׁ ֶמךָׁ ְלמָׁ ין עַּ ִמי ּובֵּ ין עַּ ְמִּתי ְפֻדת בֵּ ֶדער ַבַעל  ה,ְושַּ
ֵטייט דֶ  ֶלעֶצער ִווי ֶעס ׁשְּ ֵוויי פְּ סֹורָּה, נָּאךְּ צְּ ט ַא מְּ גְּ ֶרענְּ ער ַהּטּוִרים בְּ

ט  מוֹ וָּוארְּ ח ְלעַּ לַּ ִהִלים קי"ד(,  "ְפדּות", ְפדּות שָׁ ה ִעמֹו ְפדּות)ּתְּ ְרבֵּ  ְוהַּ
ִהִלים ק"ל(.  )ּ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 אִ )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסימָּ א ַאז ֶעס ִאיז דָּ יז דָּ

א ּתֹורֹות וָּואס ֶמען טָּ  ן, אּון ֶעס ִאיז דָּ ַרייבְּ אר ּ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 )מּובָּ

ן ִדי ּתֹורָּה ׁשֶ " ֶטער ֶגעֶגעבְּ ׁשְּ אט ֶדער ֵאייֶבערְּ וָּואס הָּ ַבַעל ֶפה ַפארְּ
ן ֵווייִניג, ַאז ִדי גֹוִים זָּאלְּ , ֶזעהט "ט ֶקעֶנען ֶנעֶמען ַפאר ִזיךְּ יׁשְּ נִ ֶעס  אֹויֶסענְּ

ךְּ ִדי ּתֹורָּה ֶׁשַבַעל ֶפה ,ֶמען ִריבְּ  ,ַאז דּורְּ ֶגעׁשְּ פְּ ט אָּ אט ִניׁשְּ ן, וָּואס ֶמען הָּ
 ִמיט ֶדעם ִאיז ֶדער ִאיד ֶהעֶכער פּוֶנעם גֹוי.

ט ִזיךְּ ִאין  דְּ ר ֲחִׁשיבּות פּון ַא ִאיד ֶווענְּ ִביר, ַאז ִדי ִעיקָּ אס נָּאךְּ ֶמער ַמסְּ ה ַאֵליין ֶקען ֶמען ִדי ּתֹורָּה ֶׁשַבַעל ֶפהמֹוַהרָּא"ׁש ִאיז דָּ , ַווייל פּון ִדי ּתֹורָּ
ִפיִלין, ֶקען ֶמען פּון דִ  וָּה פּון ּתְּ ל ִדי ִמצְּ ׁשָּ מָּ ן, ִווי לְּ ט ִוויסְּ ִניׁשְּ ךְּ ִדי ֵהיגָּארְּ ַקיֵים צּו ַזיין, נָּאר דּורְּ ֵטיין ִווי ַאזֹוי ֶעס מְּ ׁשְּ ט ַפארְּ ה ַאֵליין ִניׁשְּ יִליֶגע י ּתֹורָּ

ַקיֵים צּו ַזיין, ק ן ִביז מֶׁשה ַרֵבינּו ִווי ַאזֹוי ֶעס מְּ ֵווייטְּ ַקֵבל ֶגעֶווען ֵאייֶנער פּון צְּ ן מְּ אבְּ ִמים וָּואס הָּ רֲחכָּ ט אֹויס ַאז ֶדער ִעיקָּ פּון ַא ִאיד ִאיז ִדי ּתֹורָּה  ּומְּ
ֶנען ּתֹורָּה ֶׁשַבַעל ֶפה ן צּו ֶלערְּ ַלייסְּ ף ִזיךְּ ַא ִאיד זֵייֶער ַבאפְּ ַפאר ַדארְּ ִקים אּון  ,ֶׁשַבַעל ֶפה, ֶדערְּ רָּא, פֹוסְּ מָּ ַניֹות, גְּ אס ִאיז ִדי ֵהייִליֶגע ִמׁשְּ וָּואס דָּ

. רּוךְּ ן עָּ חָּ לְּ  ׁשש
ף ַא ִאי ֶפעִציֶעל ַדארְּ ֶנען אַ אּון סְּ ַניֹות אךְּ סַ ד ֶלערְּ ה,  ,ִמׁשְּ מָּ ט ִדי נְּׁשָּ ט אּון ֵרייִניגְּ אס ֵהייִליגְּ ה",ִאיז ִדי אֹוִתיֹות  "ִמְשנָׁה"וָּואס דָּ מָׁ ִווי אֹויךְּ  "ְנשָׁ

ט  סּוק זָּאגְּ ט ִווי ֶדער פָּ ט ֶעס ֶגעלְּ גְּ ֶרענְּ ֵראִׁשית מ"ג(בְּ ט ַאז  ,"ֶכֶסף ִמְשֶנה" )בְּ אִריֶצער זָּאגְּ ס'ל קָּ חָּ ִריָּא  "ִמְשנָׁה"ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ִפנְּ ִגיַמטְּ ִאיז בְּ
ה ְרנָׁסָׁ ט "פַּ רָּׁש זָּאגְּ ה, ֶדער ֶמדְּ נָּסָּ ט ַפרְּ גְּ ֶרענְּ ן ג'( ", ֶעס בְּ ה ז' ִסימָּ ׁשָּ ה ַפרְּ רָּא ַרבָּ ֵגיין פּון גָּלּות נָּאר ִאין זְּכּות)ַוִיקְּ ן ַארֹויסְּ ן ֶוועלְּ ַניֹות. ִדי ִאידְּ ֶנען ִמׁשְּ  פּון ֶלערְּ

סּוק,  ַׁשט ִאין פָּ אס ִאיז פְּ ,דָּ ֶמךָׁ ין עַּ ִמי ּובֵּ ין עַּ ְמִּתי ְפֻדת בֵּ ט ַרִׁש"י ְושַּ ן א ,זָּאגְּ ן ִדי ִאידְּ ִוויׁשְּ ג צְּ ֵׁשיידּונְּ פְּ ן ַאן אָּ ֶטער ֶוועט ַמאכְּ ׁשְּ י ּון דִ ֶדער ֵאייֶבערְּ
ט דָּ  אס ֶווערְּ ט גֹוִים, וָּואס דָּ ֶבער ֶדער וָּוארְּ ךְּ ּתֹורָּה ֶׁשַבַעל ֶפה, אָּ ן ֶדעם אֹות ו', ֶדער אֹות ו' ֵגייט ַארֹויף אֹויף  "ְפֻדת"אךְּ דּורְּ א אָּ ֵטייט דָּ ׁשְּ

ט קּוקְּ  ט נָּאךְּ ֶדער אֹות ו', ַווייל ַהיינְּ ן ֶפעלְּ ִטיֶגע ַצייטְּ ֶבער ַהיינְּ נָּה, אָּ ֵרי ִמׁשְּ ה ִסדְּ ַניֹות, וָּואס ִאיז ִׁשׁשָּ נְּט  טִמׁשְּ ֶמען נָּאךְּ ַארָּאפ ֵאייֶנעם וָּואס ֶלערְּ
ט,  סּוק זָּאגְּ ֶבער ֶדער פָּ ַניֹות, אָּ ֶזה,ִמׁשְּ ֹאת הַּ ר ִיְהֶיה הָׁ חָׁ ד ְלמָׁ ִׁשיַח ֶוועט קּוֶמען ,ַבאלְּ ִׁשיַח ֶוועט נָּאר ו' אֹות רֶוועט ׁשֹוין ַזיין ֶדע ,ֶווען מָּ , ַווייל מָּ

ַניֹות,  ַניֹות.קּוֶמען ִאין זְּכּות פּון ִמׁשְּ ֶנען ִמׁשְּ אס ֶלערְּ ִׁשיב ַזיין דָּ ן אּון ַמחְּ ט'ס ֶוועט ֶמען ׁשֹוין ַארֹויף קּוקְּ אלְּ  אּון ֶדעמָּ
סּוִקים,  ֵוויי פְּ ֶדעֶרע צְּ ט'ס ֶוועט ׁשֹוין ַזיין ִדי ַאנְּ אלְּ ה ִעמֹו ְפדּות,אּון ֶדעמָּ ְרבֵּ מֹו, ְוהַּ ח ְלעַּ לַּ ֶטער ֶוועט אֹויסְּ  ְפדּות שָׁ ׁשְּ ן, ֶדער ֵאייֶבערְּ ן ִדי ִאידְּ ֵלייזְּ

דּות" ִמיט ֶדעם אֹות ו'. ט "פְּ ארְּ ֵטייט דָּ ַפאר ׁשְּ ַניֹות, אּון ֶדערְּ ֶנען ַאַסאךְּ ִמׁשְּ  ַווייל ֶמען ֶוועט ֶלערְּ
ִליִׁשית וֵָּארָּא תשס"ט( ה ׁשְּ עּודָּ  )ּתֹוךְּ ַהַנַחל סְּ

 

 

 

 

 

רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
 

ן ֶווען ֶער ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען, ָהאט ֶמען ׁשֹוין ֶגעַהאְלְטן ָנאכְ אּון 
ֵזייֶער ֶגעְׁשֶטעְרט, ֶער ָהאט ִזיְך  ְבִרית, אּון ָדאס ָהאט ִאים

ֶגעֶרעְגט אֹויף ֶדעם, אּון ַאזֹוי ִאיז ׁשֹוין ֶגעֶווען ָדאְרט ָנאְך 
 ַזאְכן אֹויף ָוואס ֶער ָהאט ִזיְך ֶגעֶרעְגט.

ִזיְך ֶגעֶזעְצט ֶעְסן ִדי ְסעּוָדה, ִאיְנִמיְטן ִדי ְסעּוָדה ֶמען ָהאט 
ִאיז ַאַרייְנֶגעקּוֶמען ַאן ָאִריַמאן ִמיט צּוִריֶסעֶנע ְקֵלייֶדער, 
ֶמעְנְטְׁשן ָהאְבן ִאים ַבאְגִריְסט אּון ֶגעֶגעְבן ָׁשלֹום, ֶווען ֶמען 

ר ֶגעָזאְגט: ָהאט ִאים ֶגעְפֶרעְגט ִווי ַאזֹוי ֶער ֵהייְסט, ָהאט עֶ 
"ָזאל ַזיין ַאזֹוי"... ֶמען ָהאט ִאים ִוויֶדער ֶגעְפֶרעְגט: "ִוויְלְסט 
ֶאְפָׁשר ֶעֶפעס ֶעְסן?" ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט: "ָזאל ַזיין ַאזֹוי", 

ֶטעֶלער? ָהאט ֶער ַווייֶטער  "ִוויְלְסט ֶאְפָׁשר ָנאְך ַא
י ַווייֶטער ָוואס  ֶמען ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ָזאל ַזיין ַאזֹוי", אּון ַאזוֹ 

ָהאט ִאים ֶגעְפֶרעְגט ָהאט ֶער אֹויף ַאֶלעס ֶגעֶעְנְטֶפעְרט:  
 "ָזאל ַזיין ַאזֹוי"...

ַפאְרְׁשֵטייט ִזיְך, ַאז ֶעס ִאיז ָדאְרט ֶגעָוואְרן א ְגרֹויס 
ֶגעֶלעְכֶטער פּון ִדי ַמֲעֶשה, ֶמען ָהאט ִאים ֶגעְפֶרעְגט: "ִביְזט 

ע ֶגעָוואְרן?", ָהאט ֶער ַווייֶטער ֶגעָזאְגט: "ָזאל ֶאְפָׁשר ְמׁשּוגֶ 
ַזיין ַאזֹוי", אּון ֶדער עֹוָלם ָהאט ִזיְך אּוְנֶטעְרֶגעַהאְלְטן אֹויף 

 ַזיין ֶחְׁשבֹון, ֶמען ָהאט ֵזייֶער ֶגעַלאְכט.
ֶדער ֵהייִליֶגער "ּתֹוְלדֹות" ָהאט ָאֶבער ַפאְרְׁשַטאֶנען ַאז 

ִוויל ִאים ָדא ֶעֶפעס ְמַרֵמז ַזיין, אּון ֶער  ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער
ָהאט ֶגעָוואְלט צּוֵגיין צּום ָאִריַמאן צּו ֶרעְדן ִמיט ִאים, ָאֶבער 

 ִאיְנְצִוויְׁשן ִאיז ֶדער ָאִריַמאן ׁשֹוין ַפאְרְׁשִוויְנְדן ֶגעָוואְרן.
ן ֶדער ֵהייִליֶגער "ּתֹוְלדֹות" ָהאט ֶגעֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשטְ 

ַאז ֶער ָזאל ִאים ָזאְגן ָוואס ָדאס ָהאט ֶגעֵמייְנט, ָהאט ֶמען 
ִאים ֶגעָזאְגט פּון ִהיְמל, ַאז ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ֵאִלָיהּו ַהָנִביא, 

ֶגעקּוֶמען ִאים אֹויְסֶלעְרֶנען ַאז ֶמען ָטאר ִזיְך ִאיז ָוואס 
ן ִאיֶבעְרֶגעְבן צּום ֵקייְנָמאל ִניְׁשט אֹויְפֶרעְגן, ָנאר ִזיְך ִאיְנַגאְנצְ 

 ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון אֹויף ֶיעֶדע ַזאְך ָזאְגן "ָזאל ַזיין ַאזֹוי..."
ֶעס ָזאְגט ִזיְך ְגִריְנג, ָאֶבער ֶעס ִאיז ָגאר ְׁשֶווער ְמַקֵיים צּו 
ַזיין, צּו ָהאְבן ַסְבָלנּות אּון ֶגעדּוְלד, ָאֶבער ִדי ֵאייְנִציְגְסֶטע 

ֹוי ֶמען ִאיז זֹוֶכה צּו ֶדעם, ִאיז ָנאר ֶווען ֶמען ֶוועג ִווי ַאז
ְגֵלייְבט ִאיֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ִמיט ַא ְׁשַטאְרֶקע ֱאמּוָנה, ַאז 

 ִזיְך ַאֵלייְנ'ס, ֶוועְלט ֶוועְרט ֶגעטּוהן פּון ָגאְרִניְׁשט אֹויף ֶדער
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ָטאט  ט ַא ֵהייִליֶגער ַצִדיק ֶרִבי ִאין שְׁ ַלאן ָהאט ֶגעוואֹוינְׁ ִריִמישְׁ פְׁ
ַלאֶנער"", ֶער  ִריִמישְׁ ֶדעֶלע פְׁ ן "ֶרִבי ֶמענְׁ ֶדעֶלע, ֶמען ָהאט ִאים ֶגערּופְׁ ֶמענְׁ

ן ַבַעל ֵשם טֹוב ִזי"ַע. ִמיד פּון ֵהייִליגְׁ  ִאיז ֶגעֶווען ַא ַתלְׁ
ָטאט ָהאט אֹויְך ֶגעוואוֹ  ט ִאין שְׁ ט ֵזייֶער ָדארְׁ ֶלעגְׁ ַנייֶדער, ָוואס פְׁ ט ַא שְׁ ינְׁ

ט ִאים ֵזייֶער  ֶלעגְׁ ֶדעֶלע, ֶער פְׁ ַצֵער ַזיין ֶדעם ַצִדיק ֶרִבי ֶמענְׁ ַאַסאְך מְׁ
ֶהער. ן ָטאג ָאן אֹויפְׁ ֶשעֶמען ֶיעדְׁ ַרייֶען אּון ַפארְׁ שְׁ  ָאנְׁ

ט, ֶפערְׁ טְׁ ט ֶגעֶענְׁ ִנישְׁ ָמאל ָגארְׁ ֶדעֶלע ָהאט ִאים ֵקיינְׁ ֶער ָהאט  ֶרִבי ֶמענְׁ
ַאֲהָבה, ַאזֹוי ִווי ַזיין ֶרִבי ֶדער ֵהייִליֶגער ַבַעל ֵשם  יֹונֹות בְׁ ַקֵבל ֶגעֶווען ִדי ִבזְׁ מְׁ
ָמאל אֹויף  ן ֵקיינְׁ ֶפערְׁ טְׁ ט צּוִריק צּו ֶענְׁ ט, ִנישְׁ נְׁ ֶגעֶלערְׁ טֹוב ָהאט ִאים אֹויסְׁ

יֹונֹות.  ִבזְׁ
ָמאל ִאיז ֶדער ֵהייִליֶגער ַבַעל ֵשם טוֹ  ָטאט ֵאיינְׁ ֶגעקּוֶמען ִאין שְׁ ב ָאנְׁ

ֶגענּוֶמען ִמיט  ֶדעֶלע ָהאט ִאים אֹויפְׁ ִמיד ֶרִבי ֶמענְׁ ַלאן, ַזיין ַתלְׁ ִריִמישְׁ פְׁ
עּוָדה ָהאט ֶרִבי  עּוָדה, ַפאר ִדי סְׁ רֹויֶסע סְׁ ט ַפאר ִאים ַא גְׁ ֵרייד, אּון ֶגעַמאכְׁ פְׁ

ט אֵ  ַנייֶדער: "ֶיעצְׁ ן פּוֶנעם שְׁ ֶדעֶלע ֶגעֶבעטְׁ ט ִאיְך ִדיר ַא ֶמענְׁ ָמאל ֶבעהְׁ יינְׁ
ֶשעֶמען ַפאר ַמיין ֶרִבי'ן ֶדער  ט ַפארְׁ טּו ִמיר ִנישְׁ סְׁ ט ָזאלְׁ טֹוָבה, ַאז ַהיינְׁ
ט צּוִליב טּוהן,  ט ִמיר ָדאס ִנישְׁ ֵהייִליֶגער ַבַעל ֵשם טֹוב, אּון אֹויב דּו ֶוועסְׁ

ן ִדי ִטיר, אּון ִדיר  ַפארְׁ ן צּושְׁ עּוָדה".ֶוועל ִאיְך מּוזְׁ ן צּו ִדי סְׁ ָלאזְׁ ט ַאַריינְׁ  ִנישְׁ
ט ִאים  ָקא ֶגעָוואלְׁ ט ַדוְׁ ַנייֶדער ָהאט שֹוין ֶיעצְׁ ֵטייט ִזיְך ַאז ֶדער שְׁ שְׁ ַפארְׁ
ַלאן ִאיז,  ַטאֶנען ָוואס ַזיין פְׁ שְׁ ֶדעֶלע ָהאט ַפארְׁ ֶשעֶמען, ֶווען ֶרִבי ֶמענְׁ ַפארְׁ

ן, אּון צּו פְׁ ַנייֶדער ָהאט ֶער ִאים ַארֹויס ֶגעָווארְׁ ט ִדי ִטיר, ַאז ֶדער שְׁ ַפארְׁ ֶגעשְׁ
ֶשעֶמען. ט ֶקעֶנען ַפארְׁ  ָזאל ִאים ִנישְׁ

ט ַא ֶוועג  ֵרייט ִדי הֹויז, אּון ֶגעזּוכְׁ ֶגעדְׁ ַנייֶדער ָהאט ִזיְך ַארּומְׁ ֶדער שְׁ
ן ִליבְׁ ל ָוואס ִאיז ֶגעבְׁ ֶטערְׁ סְׁ ֵליין ֶפענְׁ ן ֵאיין קְׁ ָראפְׁ  ַאַריין, ִביז ֶער ָהאט ֶגעטְׁ
ֵרייֶען ִמיט קֹולֹות אֹויף ֶרִבי  צּושְׁ ן ַאַריינְׁ ֶגעהֹויבְׁ ן, אּון ֶער ָהאט ָאנְׁ ָאפְׁ
ן ֵזייֶער  ֶדעֶלע ִאיז ֶגעָווארְׁ יֹונֹות, אּון ֶרִבי ֶמענְׁ ֶדעֶלע, ַאֶלע ִמיֵני ִבזְׁ ֶמענְׁ

פּון. ט ֶדערְׁ ֶשעמְׁ  ַפארְׁ
ט פּון ֶרִבי מֶ  ֶרעגְׁ ֶדעֶלע: "ָוואס ֶווען ֶדער ַבַעל ֵשם טֹוב ָהאט ֶגעפְׁ ענְׁ

ן ַבַעל ֵשם טֹוב:  ט ַפארְׁ ֵציילְׁ ט ָדאס? ֶווער ִאיז ָדאס?" ָהאט ֶער ֶדערְׁ ֵמיינְׁ
ן ָטאג, ִאיְך  ט ִמיר ֶיעדְׁ ֶשעמְׁ ָטאט, ָוואס ַפארְׁ ַנייֶדער פּון שְׁ "ָדאס ִאיז ֶדער שְׁ

ט ָהאב ִאיְך ִאים ַאֲהָבה, ָאֶבער ַהיינְׁ ַקֵבל בְׁ ן, ֶער  ִבין ֶעס ֵאייִביג מְׁ ֶגעֶבעטְׁ
ָקא ָיא  ֶשעֶמען ַפאר ַמיין ֶרִבי'ן, ָאֶבער ֶער ָהאט ַדוְׁ ט ַפארְׁ ָזאל ִמיר ִנישְׁ

ֶשעֶמען. ט ִמיר ַפארְׁ  ֶגעָוואלְׁ
ט ִאיְך ֶגעַהאט ַאַזא  ַוואי ָוואלְׁ ט: "ַהלְׁ ָהאט ִאים ֶדער ַבַעל ֵשם טֹוב ֶגעָזאגְׁ

ֶשעֶמען ֶיעדְׁ  ש ָוואס ָזאל ִמיר ַפארְׁ טְׁ ט זֹוֶכה ֶמענְׁ ן ָטאג, ַאזֹוי ִווי דּו ָהאסְׁ
יֹונֹות, ֶקען ֶמען  ט ִבזְׁ ַקייט פּון ֵאייֶנעם ָוואס ַליידְׁ רֹויסְׁ ֶגעֶווען" ַווייל ִדי גְׁ

ן. ַשאצְׁ ט ָאפְׁ ִנישְׁ  ָגארְׁ
יֹונֹות ִאיז  ְך ִבזְׁ ט, ַאז דּורְׁ ז ֶגעָזאגְׁ ַאזֹוי ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ָהאט אּונְׁ

ֵריגֹות. ֶמען זֹוֶכה צּו ֶטע ַמדְׁ ֶרעסְׁ  ִדי גְׁ
ט  פְׁ ט ֶמען ֶגעַדארְׁ ן: ֶבֱאֶמת ָוואלְׁ ט ָזאגְׁ ֶלעגְׁ ָמן פְׁ ָרָהם ֶבן ֶרִבי ַנחְׁ ֶרִבי ַאבְׁ
ֶוה ַפאר  ט ַא ִבָזיֹון, ַאזֹוי ִווי ֶמען ֵגייט ִאין ִמקְׁ ֶוה ַפאר ֶמען ַכאפְׁ ֵגיין ִאין ִמקְׁ

יוֹ  ָוה, ָאֶבער ִדי ִבזְׁ רֹויֶסע ִמצְׁ ֵמיָלא ֶיעֶדע גְׁ ג, מְׁ ִלינְׁ לּוצְׁ נֹות קּוֶמען ַדאְך פְׁ
ט ֶווען צּו ֵגיין. ט ֶמען ִנישְׁ  ֵווייסְׁ

ט  ֶשעמְׁ ט ִזיְך, ֶווען ֶמען ַפארְׁ ַהאלְׁ ש, ָוואס ֶדערְׁ טְׁ וואֹויל ִאיז ֶדעם ֶמענְׁ
ֶשעֶפעט ִאים, ֶוועט ִזיֶכער זֹוֶכה ַזיין צּו ַאֶלעס גּוט'ס.  ִאים אּון ֶמען טְׁ

 

לַ  ֶרסְׁ ִחי תשע"ב()לּוַח בְׁ ַשת ַויְׁ  ב ַפרְׁ
*** 

ט  ל, ַליידְׁ ן ַאִביסְׁ ט ַליידְׁ ן: "אֹויב ִוויל ֶמען ִנישְׁ ן ָזאגְׁ ֶלעגְׁ לֹוֵמינּו פְׁ ֵשי שְׁ ַאנְׁ
ֶשעֶפעט ִאים, ָאֶדער  ש ָהאט ַא ָצָרה, ֵאייֶנער טְׁ טְׁ ֶמען ַאַסאְך", ֶווען ַא ֶמענְׁ

ש ָהאט  טְׁ ט ִאים, אֹויב ֶדער ֶמענְׁ ֶשעמְׁ ט ִזיְך ַאָראפ ַפארְׁ ֵשֶכל, אּון ֶער ֵבייגְׁ
ט'ס ֶוועט  ט, ֶדעָמאלְׁ ן ָוואס ָהאט ַאזֹוי ֶגעִפירְׁ טְׁ שְׁ ן ֵאייֶבערְׁ ֶדעם ָקאפ ַפארְׁ
ְך ֵגיין, אֹויב ָאֶבער ִוויל ֶמען  ֶנעל ַאדּורְׁ ל, ֶעס ֶוועט שְׁ ן ַאִביסְׁ ֶער ָנאר ַליידְׁ

ט ל, ָנאר ֶמען ֵהייבְׁ ן ַאִביסְׁ ט ַליידְׁ ן ִמיט  ִנישְׁ ִריגְׁ ַלייְך ָאן ִזיְך צּוִריק צּו קְׁ גְׁ
ן ַאַסאְך. לֹוֶקת, אּון ֶער ֶוועט ַליידְׁ ֶצע ַמחְׁ ן ַא ַגאנְׁ ֵהייבְׁ  ֶיעֶנעם, ֶוועט ִזיְך ָאנְׁ

 )ֶאֶרְך ַאַפִים ֵפֶרק י"ד אֹות ל"ד(
 

*** 

ט ֵזייֶער ַווייט פּוֶנעם ֵאייבֶ  ט ַביי ִדיר ַאז דּו ִביזְׁ סְׁ ן, אֹויב דּו ִפיהלְׁ טְׁ שְׁ ערְׁ
טּו  סְׁ פְׁ ן ַמָמש ֶיעֶדע ִמינּוט, ַדארְׁ טְׁ שְׁ ט ֶדעם ֵאייֶבערְׁ סְׁ ֶצעֶרענְׁ אּון דּו ֶדערְׁ
ט טּוהן ֶעֶפעס ַא  ש ִווי דּו, אֹויב דּו ֶוועסְׁ טְׁ ן, ַאז ַאַזא ֶמענְׁ קְׁ ָאֶבער ֶגעֶדענְׁ

ָוה ָאֶדער ַא גּוֶטע ַזאְך, ִאיז ֶעס ֵזייֶער ָחשּוב ַביים ֵאייֶבערְׁ  ן, ַאז ַאַזא ִמצְׁ טְׁ שְׁ
ָוה. ש טּוט אֹויְך ַא ִמצְׁ טְׁ ֻגֵשם'ִדיֶגער ֶמענְׁ  מְׁ

 )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן מ"ח(

  

 

 
 

 

רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
 

ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ָדאס ַבאקּוְמט ֶמען פּוֶנעם  ַאֶלעס קּוְמט ָנאר
דּוְרְכן ֶרעְדן ַאַסאְך צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֶגעוואֹויְנט ִזיְך 
צּו, צּו ֶדעְרֵצייְלן ַפאְרן ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאֶלעס ָוואס ֶעס ֵגייט אֹויף ִאים 

ְמט ֶער ַא ְׁשַטאְרֶקע ַאדּוְרְך, ַאֶלעס ָוואס טּוט ִאים ֵוויי, ַבאקּו
ֱאמּוָנה, ַאז ָנאר ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶקען ִאים ֶהעְלְפן, אּון 
ֶדעָמאְלט'ס ֶווען ֶעס קּוְמט אֹויף ִאים ֵסיי ֶוועְלֶכע ָצָרה, ֶוועְרט ֶער 
ִניְׁשט אֹויס ֶמעְנְטׁש, ָנאר ֶער ֶדעְרֵצייְלט ֶעס ַפאְרן ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון 

עְרְׁשֶטער ֶהעְלְפט ִאים, אּון ַאזֹוי קּוְמט ֶמען צּו, צּו ִדי ֶדער ֵאייבֶ 
 ֵׁשייֶנע ִמָדה פּון ַסְבָלנּות.

ֶעס ִאיז ָדא ֵזייֶער ַאַסאְך ָצרֹות אֹויף ֶדער ֶוועְלט, ֵאייֶנער ַמאְכט 
ִמיט ַאַסאְך ִמיט ַפְרָנָסה, ֶער ָהאט ִניְׁשט ַקיין ֶגעְלט ִאיֶבעְרצּוקּוֶמען 

ָטאג, ַדאְרף ֶמען אֹויף ֶדעם ָהאְבן ַאַסאְך ַסְבָלנּות, אּון ָנאר ֶדעם 
 קּוֶמען צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ִאים ֶבעְטן ַפְרָנָסה.

ִוויֶדער ִאיז ָדא ַאְנֶדעֶרע ֶמעְנְטְׁשן ָוואס ָהאְבן ֶעְלֶטעֶרע ָבחּוִרים 
יט ֵזיי ְׁשֶווער צּו ְטֶרעְפן ָאֶדער ֶעְלֶטעֶרע ֵמייְדֶלעְך ִאין ְׁשטּוב, ֶעס ֵגי

ַא ִׁשידּוְך, ִדי ֶעְלֶטעְרן ֶעְסן ִזיְך אֹויף ַפאר ַצַער, ֶמען ְקִריְגט ִזיְך, ֶמען 
ְׁשָלאְגט ִזיְך, אּון ִדי ַגאְנֶצע ְׁשטּוב ֶוועְרט צּוָפאְרן אּון צּוְפלֹויְגן, 

ּום ָאֶבער ֶווען ֶמען ָהאט ֶגעדּוְלד, ֶמען ַאְנְטלֹויְפט ָנאר צ
ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ֶמען ֶבעְהט ָנאְכַאָמאל אּון ָנאְכַאָמאל ֶדעם 
ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ֶדעָמאְלט'ס ֶהעְלְפט ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער, אּון ֶמען ֵגייט 

 ַאֶלעס ַאדּוְרְך ְבָׁשלֹום.
ַאְנֶדעֶרע ֵגייֶען דּוְרְך ְׁשֶוועִריַקייְטן ִמיט ָׁשלֹום ַבִית, ַדאְרף ֶמען 

ֹויף ֶדעם אֹויְך ָהאְבן ַאַסאְך ַסְבָלנּות, ַא ְפרֹוי ַפאְרְׁשֵטייט ִזיְך ִניְׁשט א
ֵאייִביג ִמיְטן ַמאן, ֶדער ַמאן ֶוועְרט ֶנעְרֶוועז ֶדעְרפּון, אּון ֶער 
ְבֶרעְנְגט ַאַריין ִאין ְׁשטּוב ַאן ֵאיָמה ְיֵתיָרה, ַאן ָאְנֶגעצֹויְגְנַקייט, ֶעס 

ְטֶרעְנְגט ִדי ַמָצב ִאיְנֶדעְרֵהיים, ֶעס ֶוועְרט ַמְחלֹוֶקת, ֶוועְרט ָאְנֶגעְׁש 
אּון פּון ֶדעם ֶוועְרט  ,ְקִריֶגעַרייֶען אּון ָאְנֶגעצֹויֶגעְנֵקייט ִאין ִדי הֹויז

 ִדי ַגאְנֶצע ְׁשטּוב צּוַפאְלן.
ֶווען ֶדער ַמאן ָהאט ָאֶבער ֵשֶכל, ֶער ָהאט ַסְבָלנּות, ִניְׁשט ַאֶלעס 

ף ֶמען ֶזעהן ִאיְנֶדעְרֵהיים, ִניְׁשט ַאֶלעס ַדאְרף ֶמען קּוְקן, ֶמען ַדאְר 
ַדאְרף ִניְׁשט ַמאְכן ַקיין ֵעֶסק פּון ַא ֶיעֶדע ַזאְך, אּון ַאַודַאי ִניְׁשט 
ַאַרייְנְבֶרעְנֶגען ִאיְנֶדעְרֵהיים ַאן ִאיֶבעִריֶגע ָאְנֶגעצֹויְגְנַקייט, ִווי ִדי 

"ְלעֹוָלם ֶאל ַיִטיל ָאָדם ֵאיָמה ְיֵתיָרה ְבתֹוְך ז.(  )גיטיןְגָמָרא ָזאְגט 
ַא ֶמעְנְטׁש ָזאל ִניְׁשט ַאַרייְנְבֶרעְנֶגען ִאיְנֶדעְרֵהיים ַאן  -ֵביתֹו" 

ִאיֶבעִריֶגע ָאְנֶגעצֹויֶגעְנֵקייט, ַווייל ָנאְכֶדעם ְבֶרעְנְגט ָדאס צּו ַאַסאְך 
ְבָלנּות ֶקען ֶמען ָהאְבן ַא ֶגעְׁשַמאֶקע ִקְלקּוִלים, ָאֶבער ִמיט ַאִביְסל סַ 

ֶלעְבן, ַא ִזיֶסע ֶלעְבן, ָנאְך אֹויף ִדי ֶוועְלט, אּון ִזיֶכער אֹויף ֶיעֶנע 
 ֶוועְלט.

אּון ִדי ֶזעְלֶבע ִמיט ִקיְנֶדער, ִניְׁשט ֵאייִביג ָפאְלְגן ִדי ִקיְנֶדער ִמיְטן 
ג ָפאְלְגט ִדי ַווייב ָוואס ֶדער ַמאן ֶעְרְׁשְטן ָמאל ֵהייְסן, ִניְׁשט ֵאייִבי

ֵהייְסט, אּון אֹויב ֶדער ַמאן ֶוועט ִזיְך ִניְׁשט ָאְנַגאְרְטֶלען ִמיט 
ַסְבָלנּות, ִמיט ָגאר ַאַסאְך ֶגעדּוְלד, ֶוועט ַזיין הֹויז ִאיְנַגאְנְצן 

ִדי ְׁשַרייֶען פּון ִדי ְקִריֶגעַרייֶען פּון ִדי ַכַעס אּון ְרִציָחה, פּון  ,צּוַפאְלן
אּון ְקֶלעפ ָוואס ִדי ִקיְנֶדער ֶוועְלן ַכאְפן, אּון ֶדעְרַפאר ַדאְרף ֶמען 
ַאַסאְך ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ֶמען ָזאל זֹוֶכה ַזיין צּו ִדי ִמָדה פּון 
ַסְבָלנּות, ַא הֹויז ִווי ֶמען ָהאט ַסְבָלנּות ֵאייֶנער צּום ְצֵווייְטן, אּון 

ֵזייֶער ַמְצִליַח ַזיין  ֵזייְלן צּו ִדי ִקיְנֶדער, ֶווע ָהאט ַסְבָלנּותֶמען 
 ְברּוֲחִניּות אּון ְבַגְׁשִמיּות.

אּון ֲאִפילּו ַביים ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַדאְרף ֶמען אֹויְך ָהאְבן 
ָהאְלְפן, ֶעס ַאַסאְך ַסְבָלנּות, ַווייל ִניְׁשט ֵאייִביג ֶוועְרט ֶמען ְגַלייְך ֶגע

ָמאל ַאִריֶבעְרֵגיין ֶטעג אּון ָיאְרן, אּון ֶמען ֶזעהט ָנאְכִניְׁשט ַאֶקען 
ַקיין ְיׁשּוָעה, ָטאר ֶמען ָאֶבער ִניְׁשט אֹויְפֶגעְבן, ָנאר ַווייֶטער ֶבעְטן 
אּון ֶבעְטן ִביז ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶוועט ַרֲחָמנּות ָהאְבן, אּון ִׁשיְקן ִדי 

 ְיׁשּוָעה.
 וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ִאיז זֹוֶכה צּו ָהאְבן ַסְבָלנּות!

 

 ֶעֶרּך ַסְבָלנּות( ד', ה', י"א,)ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק 
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ל         ֲאֶשר   נַּחַּ  בַּ
 

 

ָרָכהּו םוֹ לשָ  ֹאד ... ֵנר רּוחבָ ֶאל הַ  בְׁ  ָיִאיר וֹ ַהָיָקר ִלי מְׁ
 

ן. ְךִאי בָהא ִריוובְׁ  ַדיין טְׁ ַהאלְׁ  ֶדערְׁ
 

ט סְׁ ן ַאז  ָזאלְׁ ן ֶר  ייםבַ ִוויסְׁ ַחדְׁ יבִ ֵהייִליגְׁ ר תשּו'ן ִאיז ֶגעֶווען ִהתְׁ , ְךַזא יֶסעוֹ ַא גְׁ
ף  ט ַאז ֶמען ַדארְׁ ִדיגשְׁ ָדאס ֵהייסְׁ ֵהיי ֶטענְׁ ן ָטאג ֶיעֶדע  ןּופ ןבְׁ ָאנְׁ  ָעהשָ ֵניי, ֶיעדְׁ

ָחָלה א ן ַא ֵנייֶע ַהתְׁ ף ֶמען ַמאכְׁ  ָלִמיםוֹ ע לכָ  ֵראבוֹ  םּוצ ֶמעןּוק ןּוֶיעֶדע ֶרַגע ַדארְׁ
ן, ִר  ןּוא ִליֶכער ִאיד, פ ָלםוֹ ע לשֶ  וֹ נבוֹ ָזאגְׁ ט ַזיין ַאן ֶערְׁ ט ָאן  ןּוִאיְך ִוויל ֶיעצְׁ ֶיעצְׁ

ה ְךִוויל ִאי ֶנען  ּוצ ןבְׁ יוֹ ָאנְׁ ד ָרהתוֹ ֶלערְׁ ט ָאן ִוויל ִאי ןּו, פהֹושָ ַהקְׁ ַקֵיים  ְךֶיעצְׁ מְׁ
ו כ תוֹ ַזיין ִדי ִמצְׁ ָחה, וְׁ מְׁ כּוִמיט ֹשִ ף ַא ִאיד  יוֹ ַאז'. ּו', וְׁ ִדיגשְׁ ַדארְׁ  ְךִזי ֶטענְׁ

ן צ ּוצ יֶנעןוֹ ואוֶגעּוצ ט ָאן ִוויל ִאי ןּו, פָלִמיםוֹ ע לכָ  ֵראבוֹ  םּוָזאגְׁ ַזיין ַאן  ְךֶיעצְׁ
ִליֶכער ִאיד. ֶווען ֶמען ֶגעווא טוֹ ֶערְׁ ן ֶיעֶדעס ָמאל ַא ֵנייֶע  ּו, צּוצ ְךִזי ינְׁ ַמאכְׁ
ס ֵגייט ִדי ֶלע טְׁ ָחָלה, ֶדעָמאלְׁ ֶדערְׁ  ןבְׁ ַהתְׁ טְׁ  רֶווען ֶדע םּו, ָווארשָגאר ַאנְׁ  שֶמענְׁ

ט ַאַריין ִאין ַא ִיא ֶיעפְׁ ִאין ַא ִדי ןּוא ּושַפאלְׁ ֶטע ַזא ֶרעסְׁ סְׁ גְׁ , ִווי ְךָדאס ִאיז ִדי ַארְׁ
זּוָהאט א יבִ ֶדער ֵהייִליֶגער רֶ  ט ַאז ָגאר ַקיין ִיא נְׁ נְׁ  טשְׁ ִאיז ִני ּושֶגעֶלערְׁ

ַהאֶנען, א ט  ןּוַפארְׁ ד ַזייט "ן ֵחֶלק ב, ִסיָמן עח( ֲהַר וֹ מ ֵטיּו)ִליקֶער ָהאט ֶגעָזאגְׁ ֶגעַוואלְׁ
ַייאֵ  טשְׁ ִני ְךַאיי ַהאֶנען. א טשְׁ ִני ּושֶעס ִאיז ַקיין ִיא שמְׁ ֶעס ִאיז ֶגעֶווען  ןּוַפארְׁ

ִווי ֶזעֶרעּוא ןשְׁ צְׁ ר נְׁ ן ָנאֶמען ָהרַ םשֵ הַ  ֵבדוֹ ַאן ע ןּוַצִדיק א יֶסערוֹ ַלייט ַא גְׁ ב , ִמיטְׁ
ָרֵאל ק יבִ ַהָחִסיד רֶ  ִדיֶנערּוִיֹשְׁ ט ַאז ֶעס ִאיז  רְׁ  יןשוֹ ַז"ל, ָהאט ֶער ֶגעָזאגְׁ

טּוה ֶדערְׁ ִציגּופ נְׁ ט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶר  ןּוָיאר פ פְׁ ןשְׁ ָהאט ֶגע יבִ ִזינְׁ ד  ִריגְׁ 'ֶגעַוואלְׁ
ַייאֵ  טשְׁ ִני ְךַזייט ַאיי ט ֶמען ֶדעם ק ְךָנא ןּו', אשמְׁ ץ ֶהערְׁ ט ִאיז  ןּו, אלוֹ ַאלְׁ ֶיעצְׁ

ֵוויי ה ערבֶ ִאי יןשוֹ  טּוצְׁ ֶדערְׁ ץַא ְךָנא ןּו'ן, איבִ ֶדעם ֶר  ןּוָיאר פ נְׁ ט ֶמען  לְׁ ֶהערְׁ
ד ַזייט ַאיי ַרייטשְׁ ָוואס ֶער  לוֹ ֶדעם ק ַייאֵ  טשְׁ ִני ְך'ֶגעַוואלְׁ ֶדעםבֶ ', ִאישמְׁ  ערְׁ
ט סְׁ ַייאֵ  טשְׁ ִני ְךִזי ּוָזאלְׁ ָחָלה. ןּוַזיין, א שמְׁ ן ָטאג ַא ֵנייֶע ַהתְׁ ן ֶיעדְׁ ט ַמאכְׁ סְׁ  ָזאלְׁ

 

ה יבִ ֵהייִליֶגער ַצִדיק רֶ  ֶדער חַ  ַעלבַ זי"ע  בּויקזִ ִמדְׁ  עַ ֹושֻ יְׁ ֵסֶפר "ַעֶטֶרת  רבֵ מְׁ
ה ן, ָהאט ֶער ֶגעֶזען ִוויעֶ  ןּופ ָטאטשְׁ  טפְׁ יוֹ ", ִאיז ַאָמאל ֶגעֶווען ִאין ִדי העַ ֹושֻ יְׁ

ט מֶ  ן ָטאג ֵרייִניגְׁ ֶרעג ֶגעטִווי ֶיעדְׁ ן, ָהאט ֶער ַא פְׁ ֶדעם ֵרייִניֶגער,  ןּוען ִדי ַגאסְׁ
ן?" ָהאט ֶער ִאים  ן ָטאג ִדי ַגאסְׁ ן ֶיעדְׁ ף ֶמען ֵרייִניגְׁ ָוואס ַדארְׁ "ַפארְׁ

ט, "ַרא ֶפערְׁ טְׁ ן ָטאג, ֶוועט ִזי טשְׁ ֶמען ֶוועט ִני ביוֹ א יֶנערבִ ֶגעֶענְׁ ן ֶיעדְׁ  ְךֵרייִניגְׁ
ֶנעֶמען ִדי  ר ִאין ץּומשְׁ ֶצעַזאמְׁ ןוֹ גְׁ טְׁ  ןּו... איסְׁ ָמאל  סֶדעָמאלְׁ ֶוועט ֶמען ֶעס ֵקיינְׁ

ןפְׁ אָ  עןֶקענֶ  טשְׁ ִני ֶגער ְך..." ָהאט ִזיֵרייִניגְׁ ןּוֶדער ֵהייִליֶגער ַצִדיק ָאנְׁ ן  פְׁ ַפארְׁ
ן ָטאג  ּו'ן, "דאיבַ גַ  ף ֶיעדְׁ ט? ַאז ֶמען ַדארְׁ ט ָוואס ֶדער ֵרייִניֶגער ָזאגְׁ סְׁ ֶהערְׁ

ן  ֶלען ִדי  טשְׁ ִני ְךֶעס ָזאל ִזי ֵדיכְׁ ֵרייִניגְׁ ַזאמְׁ ס ֶוועט ץּומשְׁ ָאנְׁ טְׁ , ָוואס ֶדעָמאלְׁ
ןפְׁ ֶקעֶנען אָ  טשְׁ יֶמען ֶעס נִ  ן ָטאג יוֹ ". ַאזֵרייִניגְׁ ף ַא ִאיד ֶיעדְׁ שּו ַדארְׁ  ןּוט ָבהתְׁ

ןבֶ  ןּוא ֶעס  ַדאיכְׁ ר, ַזיין ָעבָ  יףוֹ ַזיין א ֵחלוֹ ָזאל ִאים מ ָלִמיםוֹ ע לכָ  ֵראבוֹ ֶדעם  עטְׁ
ֶלען א טשְׁ ִני ְךָזאל ִזי ָמאל ִדי ַאֶלע  יףוֹ ֶצעַזאם ַזאמְׁ ֶמען ָזאל ֶעס  ץּומשְׁ ֵאיינְׁ

ן. טשְׁ ִני  ֶקעֶנען ֵרייִניגְׁ
 

ָחָלה א ןּוֶמען פ ֶזעט ן ָטאג ַא ֵנייֶע ַהתְׁ ן ֶיעדְׁ ף ַמאכְׁ  ןּוֶדעם ִווי ַא ִאיד ַדארְׁ
ןבֶ   טשְׁ ִני ןּו, אןבְׁ ָלָחה ִאין ַזיין ֶלעַהצְׁ  ןבְׁ ֶער ָזאל ָהא ָלִמיםוֹ ע לכָ  ֵראבוֹ ֶדעם  עטְׁ

ן.  ֶצעַפאלְׁ
 

ט ֵאייֶדער ד ּוצ ֶזע ן ֶיעֶדע ַנאכְׁ ט ִזי ּוָזאגְׁ סְׁ ןשְׁ  ְךֵלייגְׁ ִריַאת  ָלאפְׁ  ַעלשֶ  ַמעשְׁ קְׁ
ָנָתן ָהאט  יבִ ִדי ֲאִר"י ַז"ל, ָוואס ֶדער ֵהייִליֶגער ֶר  ןּופ ַסחּוַהִמָטה ִמיט ִדי נ

ט  ִריַאת  תוֹ ֲהָלכ ֵטיּו)ִלקֶגעָזאגְׁ ֶדעם  טָדאס ֶווער ֶעס ָזאגְׁ ַהִמָטה, ֲהָלָכה ב(  ַעלשֶ  ַמעשְׁ קְׁ
ָבִרים, ִזי יּו, ֶדער ִעיֶקר ִאיז ִווידתוֹ נוֹ ַאֶלע ֲעו ֵחלוֹ ֵסֶדר ִאיז ֶמען מ ַווֶדה  ְךדְׁ ִמתְׁ

ט ָלםוֹ ע לשֶ  וֹ נבוֹ ַזיין, ִר   ֵחלוֹ מ ְךיי ִמי, זַ ןּוָדאס ֶגעט ןּוָדאס א בִאיְך ָהא ַהיינְׁ
גַ  טשְׁ ִני בָהא ְךִאי ט, ָדאס ִהתְׁ ִמיר ֶגעֶווען ֵזייֶער  יףוֹ ַהֵיֶצר ִאיז א תּורבְׁ ֶגעָוואלְׁ

ר ן  ְךִמיט ֶדעם ָוואס ֶמען ִאיז ִזי ןּו, איסוֹ ֵזייֶער גְׁ ַווֶדה ַפארְׁ  ָלִמיםוֹ ע לכָ  ֵראבוֹ ִמתְׁ
ט ֶער א פְׁ ן תוֹ נוֹ ַאֶלע ֲעו ֵחלוֹ מ ִאיז ןּוֶהעלְׁ ( ַתיוֹ קּוחבְׁ  ַהִניםכֹ  ַרתתוֹ ), ִווי ִדי ַחַז"ל ָזאגְׁ

ַווִדים ִמַיד ֲאִני מ ֵהםשֶ ִמַיד  אּוה ְךּורבָ  ֹושָאַמר ַהָקד  .םָלהֶ  ֵחלוֹ ִמתְׁ
 

ן ָטאג ַאַסא ּו, צּוצ ְךִזי יןוֹ ֶגעווא ן ֶיעדְׁ  הנֶ שְׁ מִ  םּו, ָווארתוֹ ַנישְׁ מִ  ָרִקיםפְׁ  ְךָזאגְׁ
טְׁ  ֶנהשַ 'ִאיז מְׁ , סְׁ ֶנהשַ מְׁ  תוֹ ִתיוֹ ִאיז ִדי א ט  ּוֲאִפיל ןּו, אשֶדעם ֶמענְׁ ֵאייֶנער ִליגְׁ

ֶוועט ִאים  תוֹ ַנישְׁ ִמ  ןּופ חַ כֹ , ֶדער יותָ חְׁ תַ ִמ ּו יתתִ חֲ תַ  לוֹ אשְׁ ִאין  יןשוֹ 
ֶנעֶמעןוֹ ַאר ָאהּוִדי ט ןּופ יסְׁ ן,  ֲהָמאוֹ ִדי ז ןּוא מְׁ ֶגעַפאלְׁ ן ַאַריינְׁ טְׁ ָוואס ֶער ִאיז ָדארְׁ

ר ִאיז ִדי  יִש ַנ'פְׁ  לוֹ 'אשְׁ ֶה'ֱעִליָת ִמ'ן ל'(  ִהִליםתְׁ ) קּוספָ ז ִאין מָ ּוָוואס ָדאס ִאיז מְׁ
ט  ּו"ה, ֲאִפילנֶ שְׁ ִמ  תוֹ יבתֵ  ישֵ ָרא  יותָ חְׁ תַ מִ ּו יתתִ חֲ תַ  לוֹ אשְׁ ִאין  יןשוֹ ֵאייֶנער ִליגְׁ

ְךּוד ֵגייןוֹ ֶוועט ֶער ַאר הנֶ שְׁ מִ  רְׁ ט. ןּופ יסְׁ  ָדארְׁ
ןּוג ַא  תַשבָ  טְׁ

 
 

 

 

 מוסדותינו הק' ~ ~ נייעס אינערהאלב
 

 צענטע חתן אין רעזולטאט פון מסכת תענית.
גרויס פרייד הערשט אין ישיבה, צום צענטן חתן אין ישיבה, אין רעזולטאט 

 פון מסכת תענית.
ווי שוין דערמאנט מערערע מאל, האט מוהרא"ש צוגעזאגט פאר די בחורים, 
פארגאנגענעם זומער אין קעמפ, אז ווער עס וועט ענדיגן יעדן טאג גאנץ 
מסכת תענית, פון חמשה עשר באב ביז ראש השנה, וועט א חתן ווערן נאך 

 ראש השנה.
יעצט האלטן מיר צען וואכן פון אנהויב זמן, און מיר האלטן שוין ביים צענטן 

 חתן, דער אייבערשטער זאל העלפן ווייטער.
ישיבתינו הק',  תלמידדאס מאל איז עס החתן שאול ב"ר יעקב משה גאנץ, 

איז א חתן געווארן די וואך עב"ג בת ר' בנציון גרין נ"י אב"י בעיר וועלכער 
 קרית יואל.

גלייכצייטיג האלטן די בחורים ווייטער אן, וואס מוהרא"ש האט יעצט 
, אז די בחורים זאלן ענדיגן נאכאמאל געבעטן די בחורים, לכבוד שובבי"ם

 יעדן טאג מסכת תענית, א גאנץ שובבי"ם.
שוין סוף די צווייטע וואך פון שובבי"ם, און די בחורים זענען יעצט האלט מען 

ווייטער ממשיך צו לערנען און ענדיגן יעדן טאג גאנץ מסכת תענית, מיט חיות 
 און געשמאק.

 

 !כי הם חיינו ואורך ימינו
*** 

 מוהרא"ש פארט אויף ארץ ישראל קומענדיגע וואך.
רץ ישראל, ווי ער וועט זיך קומענדיגע וואך מיטוואך פארט מוהרא"ש אויף א

אויפהאלטן, מיטן אייבערשטנ'ס הילף פאר צוויי וואכן, מחזק צו זיין די 
 ארטיגע אידן.

 די קומענדיגע צוויי וואכן וועט נישט פארקומען די ליל שיעור פון מוהרא"ש.
 מלמד שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם!

 

 Sponsored by: 

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

breslevcenter@gmail.com 

 סימן טוב ומזל טוב!
 מיר וואונטשן אן הערצליכן מזל טוב פאר

 נ"ישאול יצחק גאנץ הבחור החתן 
 מחשובי תלמידי ישיבתינו הק'

 וואס איז א חתן געווארן למזל טוב עב"ג
 דבר נאה ומתקבל!

 
 

 מזלא טבא וגדיא יאה!
 פאר "מזל טוב"ברכת מיר וואונטשן אן הערצליכן 

 מו"ה מענדל קאהן נ"י
 מחשובי אנשי שלומינו

 צו די שידוך שליסן פון זיין טאכטער
 עב"ג למזל טוב בשעטו"מ

 דבר נאה ומתקבל!
 

 



 א
 

 

 גליון היכל הקודש
 וועכענטליכע גליון ארויסגעגעבן דורך

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

 
 

 זמנים
 4:44הדלקת הנרות......................

 6:12...............................צש"קמו
 4:30....סוף זמן ק"ש....................
 שיעורים כסדרן

 ט"ו ערכין.............בבלי................
 'טתענית .......................ירושלמי

 'אפרק  פרה............תוספתא.....
 
 

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ים שִׁ ֶכם ֹראש ֳחדָׁ ֶזה לָׁ ֹחֶדש הַּ נָׁה, ,הַּ שָׁ י הַּ ְדשֵׁ ֶכם ְלחָׁ אשֹון הּוא לָׁ ִדי  רִׁ
אקּוֶמען ִאיז ֶגעֶווען ִדי ִמְצָוה פּון ִקידּושֶעְרְשֶטע ִמְצָוה ָוו  אס ִ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 ִדי ֶעְרְשֶטע ִמְצָוה? אְרָוואס ִאיז ָדאס דַּ אְרְשֵטיין פַּ  פַּ

ז משֶ  ִש"י ָזאְגט אַּ אֶנען ִדי ִמְצָוה, ִביז ֶדער רַּ אְרְשטַּ ֵבינּו ָהאט ִניְשט פַּ ה רַּ
ֶזה רְ ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ִאים ֶגעִוויְזן ִדי ְלָבָנה אּון ֶגעָזאְגט:  דֵׁש"אֵׁ "כָׁ ֶווען  - ה ְוקַּ

אְרְש  אְר ף ֶמען פַּ אְכן ֹראש חֹוֶדש, דַּ זֹוי אֹויס, ָזאְלְסטּו מַּ ן ֵטייִדי ְלָבָנה ֶזעהט אַּ
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
אְלט פּון זַּייֶנע מַּ  ִסיָמן קפ"ח( ז ֶווען אַּ ֶמעְנְטש פַּ  ְדֵריגֹות, ֶער ִפיהְלט ִזיְך ִאיְנגַּאְנְצןאַּ

אֶנען פּון זַּייֶנע גּוֶטע ֶטעג, ֶער ָהאט ָדא אט אֹויְסֶגעָלאְשן, ָזאל ֶער ִזיְך ֶדעְרמַּ ְך ֶגעהַּ
ייט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, עֶ  ייְטן ֶווען ֶער ָהאט ָיא ֶגעִפיהְלט אַּ ָנאְנְטקַּ ר ָהאט גּוֶטע צַּ

אק ִאין ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ִמיט ֶדעם ָזאל ֶערָיא ֶגעִפיהְלט אַּ ֶגעְש  ִזיְך  מַּ
אְרְקן, וַּוייֶטער ָאְנצּוֵגיין  אּון ִזיְך ִניְשט ָלאְזן צּוְבֶרעְכן.  ְשטַּ

אְלְבן חֹוֶדש ֶוועְרט ֶער ְגֶרעֶסער אּון גְ  ֶרעֶסער, אּון ָדאס וַּוייְזט אּוְנז ִדי ְלָבָנה, אַּ הַּ
אְלב חֹוֶדש ֶוועְרט ֶער צּוִריק ְקֶלעֶנער, ִביז סֹו ף חֹוֶדש זֶ אּון ִדי צְ  עהט ֶמען ֵווייֶטע הַּ

 ֶעס שֹוין ִאיְנגַּאְנְצן ִניְשט, ָאֶבער ָנאְכֶדעם ֶוועְרט ֶעס וַּוייֶטער ְגרֹויס.
ייְטן ָוואס ֶער ִפיהְלט אַּ גֶ  יי ֶיעְדן ִאיד, ֶעס ִאיז ָדא צַּ אק צּו אּון ִדי ֶזעְלֶבע ִאיז בַּ עְשמַּ

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, ֵאייְנָמא ז אַּ , ל ִפיהְלט ֶמען ָיא אּון ֵאייְנָמאל ִניְשטֶווען ֶמען ֵווייְסט אַּ
ייְטן, א אְנט ִזיְך ִאין ִדי גּוֶטע צַּ ּון פּון ֶוועְרט ֶמען ִניְשט צּוְבָראְכן, ָנאר ֶמען ֶדעְרמַּ

ז ֶעס ֶוועט ָנאְך זַּיין גּוט, אּון ֶמען ִגיְבט ִניְשט אֹוי   ף.ֶדעם ֶנעְמט ֶמען ִחיזּוק, אַּ
אר ָהאט ֶדער ֵאי אר ִדי ִאיְדן ִדי ֶעְרְשֶטע ִמְצָוהֶדעְרפַּ , ִדי יֶבעְרְשֶטער ֶגעֶגעְבן פַּ

חֹוֶדש, וַּוייל ָדאס ִאיז ִדי ִוויְכִטיְגְסֶטע זַּאְך, אּון ָדאס אִ  יז ִדי ִמְצָוה פּון ִקידּוש הַּ
אְרְקן, ֲאִפילּו וֶ  אְר ף ִזיְך ְשֶטעְנִדיג ְשטַּ ז ֶמען דַּ ֶלע ִמְצֹות, אַּ ְקָדָמה צּו אַּ ן ֶעס ועהַּ

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 ִזיךְ ָדאְך ֶיעְצט ִאין מִ  ָצב, ִווי אַּ ִים, ִאין זֵייֶער אַּ ִניֶדעִריֶגע מַּ  ֶיעְצט ְצרַּ

ז ֲאִפילּו מֶ  ֵזק זַּיין? ָהאט ִאים ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶגעִוויְזן ִדי ְלָבָנה, אַּ ען ֶזעהט ְמחַּ
אְכן ֹראש חֹודֶ  ש, ֲ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 ֶוועט ָנאְך זַּיין גּוט, אּון ֶווען זּוְכט  יי  ֶמעןֶדעם, אַּ  ְטֶרעְפט ֶמען, ֶמען ֶקען בַּ
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ט ַאז ֶדער ִעיָקר  ִליָט"א ָזאגְׁ מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ
ט ִאיז  ׁש אֹויף ֶדער ֶוועלְׁ טְׁ ָלָחה פּון ַא ֶמענְׁ ַהצְׁ
ט ִמיט ַא ֵסֶדר, ִמיט ִיׁשּוב ַהַדַעת,  ֶווען ֶער ֶלעבְׁ
בֹון ִווי ַאזֹוי  ֶער ָהאט ַא ֵסֶדר אּון ַא ֶחׁשְׁ

ן ֶדעם ָטאג. צּוִפילְׁ  אֹויסְׁ
יז ֶדער ֵסֶדר ֶווען ֶמען ָהאט ַא ֵסֶדר, אִ 

ַחֵייב צּו טּוהן ן ִדי  ,מְׁ גְׁ ֶרענְׁ בְׁ ט צּו ַפארְׁ אּון ִניׁשְׁ
ט ַקיין  ילּופִ ן ַאאּוַצייט,  ֶווען ֶמען ָהאט ִניׁשְׁ

ד,  ט ֶגעדּולְׁ טּופְׁ אּון  ,ָאֶבער ֶדער ֵסֶדרׁשְׁ
ט גְׁ ַלאנְׁ טּו ַדאֶוועֶנען, " :ַפארְׁ סְׁ פְׁ ט ַדארְׁ ֶיעצְׁ

סְׁ  פְׁ ט ַדארְׁ ֶנען, ֶיעצְׁ טּו ֶלערְׁ סְׁ פְׁ ט ַדארְׁ טּו ֶיעצְׁ
ן, ֶבעטְׁ  אּון ַאזֹוי ַווייֶטער. "ַארְׁ

ן ֲחנּוָכה, ֶווען מֹוַהָרא"ׁש  ִמיטְׁ ָמאל ִאינְׁ ֵאיינְׁ
מּועֶ  ִליָט"א ָהאט ֶגעׁשְׁ ֵׁשי ׁשְׁ ט ִמיט ַאנְׁ סְׁ

לֹוֵמינּו ֵרי ִחיזּוק ִאין ֲעבֹוַדת ה', ִאיז  ׁשְׁ ִדבְׁ
ׁש,  טְׁ ָרׁש ַא ֶמענְׁ ֶגעקּוֶמען ִאין ַבִית ַהִמדְׁ ַאַריינְׁ

ֶקעֶנען אֹויף ָוואס ֶמע ט ֶדערְׁ ן ָהאט ֶגעֶקענְׁ
סּוָדר'ִדיֶגע  ט ַקיין מְׁ ִאים ַאז ֶער ִאיז ֵזייֶער ִניׁשְׁ
ֵרייט ִדי  ֶגעדְׁ ׁש, ָהאט מֹוַהָרא"ׁש ַאֶוועקְׁ טְׁ ֶמענְׁ
ן פּון ִדי  ן ֶרעדְׁ ֶגעהֹויבְׁ מּוֶעס, אּון ָאנְׁ ׁשְׁ
סּוָדר, ָהאט  ׁש ִאיז מְׁ טְׁ ַקייט ֶווען ַא ֶמענְׁ רֹויסְׁ גְׁ

ט ַאז ֶמען ֶזעהט ַביימֹוַהָרא"ׁש   םֶגעָזאגְׁ
ט ִזיְך ַארּום אּון ַארּום ֵריידְׁ ל, ֶעס דְׁ ֵריידְׁ  ,דְׁ

ט ׁשְׁ  ַלייבְׁ ן ָאֶבער ֶעס בְׁ בְׁ 'ן ֶזעלְׁ ִדיג אֹויפְׁ ֶטענְׁ
ַלאץ, ֶזעהט ֶמען פּון ֶדעם ׁש  ,פְׁ טְׁ ַאז ַא ֶמענְׁ

סּוָדר ף ַזיין מְׁ אּון ֵגיין אֹויף ַזיין  ,ַדארְׁ
ן ֵסֶדר, אּו טְׁ ַלאנְׁ ן ִוויִפיל ֶמען ָזאל ִאים ֶגעפְׁ

ֵרייֶען ָזאל ֶער ִזיְך ַווייֶטער  דְׁ ט ַארּומְׁ ָנאר ִניׁשְׁ
ַלאץ, אֹויף ַזיין ֵסֶדר. ט אֹויף ַזיין פְׁ  ַהאלְׁ

ף ֶמען  ֶדעֶרע ַזייט ַדארְׁ ָאֶבער פּון ִדי ַאנְׁ
ן  ָראכְׁ ן צּובְׁ ט ֶווערְׁ ן, ַאז ֶמען ָטאר ִניׁשְׁ ִוויסְׁ

ט  ט צּוִמיׁשְׁ ִדי ֵסֶדר, מֹוַהָרא"ׁש ֶווען ֶעס ֶווערְׁ
ט ֵאייִביג ַפאר ִדי ָבחּוִרים, ֶווען  ִליָט"א ָזאגְׁ ׁשְׁ
ָמָׁשל  ֶפעִציֶעֶלע ַצייט ִווי לְׁ ט ַא סְׁ ֶעס קּומְׁ
ן, אּון ַא  ַלייכְׁ ֶאלּול, ׁשֹוָבִבי"ם, אּון ָדאס גְׁ
ל אּון  ט ִזיְך ַאָראפ ִמיט ַא ֶצעטְׁ ָבחּור ֶזעצְׁ

צֶ  ט ַאָראפ ַא ַגאנְׁ ַרייבְׁ ַלאן ִווי ַאזֹוי ֶער ׁשְׁ ע פְׁ
ִרי  ן, צּופְׁ ן ֶדעם ָטאג צּום גּוטְׁ ִניצְׁ ֶוועט אֹויסְׁ
ֶוה  ן ִאין ִמקְׁ ֵטיין אּון לֹויפְׁ ׁשְׁ  ֶוועט ֶער אֹויפְׁ
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

 ֶרעְפן גּוֶטע ְנקּודֹות.ִאיד טְ ֶיעְדן 
לֶ  אְרְקן, ֲאִפילּו ֶווען ֶער ִפיהְלט ָגאְרִניְשט, אַּ אְר ף ִזיְך אַּ ִאיד זֵייֶער ְשטַּ אר דַּ יי ֶדעְרפַּ עס ִאיז בַּ

ייְטן. ז ֶעס ֶוועט ָנאְך קּוֶמען גּוֶטע צַּ  ִאים אֹויְסֶגעָלאְשן, ָזאל ֶער ִוויְסן אַּ
ל ֵליל שב"ק ֹבא תשנ" נַּחַּ  ט לפ"ק()ּתֹוְך הַּ

*** 
יךָׁ  ת ה' ְבפִׁ ְהֶיה תֹורַּ ן תִׁ עַּ , ְלמַּ יֶניךָׁ ין עֵׁ רֹון בֵׁ , ּוְלזִׁכָׁ ל יְָׁדךָׁ יָׁה ְלךָׁ ְלאֹות עַּ ָרא"ש  ,ְוהָׁ מֹוהַּ

ְסִביר ֶדער ָפסּוק, לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט  "ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן י"ט( ְשִליָט"א ִאיז מַּ ז ֶדער )ִליקּוֵטי מֹוֲהרַּ אַּ
ֶלע ִמְצוֹ ִעיָקר פּו זֹוי ן אַּ ִאיד ִאיז צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ָפשּוט'ֶעְרֵהייט, צּו טּוהן אַּ ת ִווי אַּ

י ֶלעס ָאן קַּ ין שּום ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ֶגעֵהייְסן, ֶלעְרֶנען ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה, אּון אַּ
אְרְשֵטייט ִניְשט פַּ  אְרֶווען, אּון ִניְשט ִווי ִדי חֹוְקִרים ָזאָחְכמֹות, ֲאִפילּו ֶמען פַּ ְגן אְרָוואס אּון פַּ

ֲעִמים פּון ִדי ִמְצֹות. ֶלע טַּ אְרְשֵטיין ִדי אַּ ז ֶדער ִעיָקר ִאיז ָנאר צּו ִוויְסן אּון פַּ  אַּ
אְר ף נָ  ז ֶמען דַּ ָי' ֶדעְרצּו, וַּוייל אֹויב ֶעס ִאיז ֱאֶמת אַּ אְרְשֵטיין אּון ֶדער ֶרִבי ְבֶרעְנְגט אַּ ְראַּ אר פַּ

ז ִניְשט ֶיעֶדער ִאיד ֶקען ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, וַּוייל ֶלעס, ֶוועט אֹויְסקּוֶמען אַּ ִניְשט  אַּ
ז ֶדער ִעיָקר ִאיז ָנא אְרְשֵטיין, ֶזעהט ֶמען אַּ ֶלעס צּו פַּ זֹוי ְקלּוג אַּ ר צּו טּוהן ֶיעֶדער ִאיז ָדאְך אַּ

זֹוי ֶדער  אְרְשֵטייט ִדי ִמְצֹות ִווי אַּ  .ִניְשטס עֶ ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ֶגעֵהייְסן, ֲאִפילּו ֶמען פַּ
ֶמֶלְך ָזאְגט  ט ָוואס ְשֹלֹמה הַּ ֱאֹלקִׁ )סֹו ף ֹקֶהֶלת( ָדאס ִאיז ְפשַּ ע ֶאת הָׁ ְשמָׁ ֹכל נִׁ ר הַּ בָׁ ים סֹוף דָׁ

יו ְשמֹור, ְצֹותָׁ א ְוֶאת מִׁ  ָהאְבן פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון צּו ֶדער ִעיָקר ִאיז ָנאר מֹוָרא צּו ְירָׁ
ם,טּוהן זַּייֶנע ִמְצֹות,  דָׁ אָׁ ל הָׁ י ֶזה כָׁ ֶעס  וַּוייל ָדאס ֶקען ֶיעֶדער ֶמעְנְטש טּוהן, ֲאִפילּו ֶווער כִׁ

זֹוי ְקלּוג.  ִאיז ִניְשט אַּ
אְך ִמְצֹות  סַּ אְר ף ֶמען ָנאר טּוהן אַּ ז ֶדער ִעיָקר דַּ יין שּום ָחְכמֹות, ֶזעהט ֶמען פּון ֶדעם, אַּ ָאן קַּ

יים לֶ  ם ֶדעְרפּון, אּון ִדי ֶזעְלֶבע ִאיז אֹויְך בַּ עַּ אְרְשֵטייט ִניְשט ֶדעם טַּ עְרֶנען ִדי ֲאִפילּו ֶמען פַּ
אְרְשֵטייט ִני אְך ֶלעְרֶנען, ֲאִפילּו אֹויב ֶמען פַּ סַּ אְר ף ֶמען אֹויְך אַּ ייְך ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה, דַּ ְשט ְגלַּ

ֶלעס ָוו אְר ף ֶמען ָכאְטש ָזאְגן ִדי ֶוועְרֶטער פּון ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרהאַּ ֲאִפילּו  אס ֶמען ֶלעְרְנט, דַּ
אְרְש  ז ֶמען ֶוועט פַּ אְרְשֵטיין, אּון צּום סֹו ף ֶוועט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶהעְלְפן אַּ זֹוי ָאן פַּ ֵטיין, אַּ

"ן ִסיָמן ע"ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט  אְך ֶמעְנְטְשן ָהאְבן אֹויְפֶגעֶהעְרט צּו ֶלערְ ו( )ִשיחֹות ָהרַּ סַּ ז אַּ ֶנען, אַּ
ז קֹודֶ  אְרְשֵטיין, ָאֶבער ֶדער ֱאֶמת ִאיז, אַּ ייְך פַּ ֶלעס ְגלַּ אְר ף ֶמען וַּוייל זֵיי ָהאְבן ֶגעָוואְלט אַּ ם דַּ

אְרְשֵטיין.  ָנאר ָזאְגן ִדי ֶוועְרֶטער, ֲאִפילּו ָאן פַּ
ט ִאין פָ  ,סּוקָדאס ִאיז ְפשַּ ל יְָׁדךָׁ יָׁה ְלךָׁ ְלאֹות עַּ ְטן קֹוֶדם ָזאְלְסטּו ָהאְבן ֶדעם ֵאייֶבעְרְש  , ְוהָׁ

ייֶנע ֶהע ז דּו ָזאְלְסט ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ִמיט דַּ אְנט, ָדאס ֵמייְנט אַּ יין הַּ ְנט, ֲאִפילּו אֹוי ף דַּ
אְרָוואס, אּון דֶ  אְרְשֵטייט פַּ ין עְרָנאְך ֶוועט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער שוֹ ָאן ֶדעם ָוואס ֶדער ֹמחַּ פַּ

ז ֶעס ֶוועט זַּיין,  ,ֶהעְלְפן אַּ יֶניךָׁ ין עֵׁ רֹון בֵׁ כָׁ יין ָקאפ אֹויךְ  ּוְלזִׁ אְרְשֵטיין ִמיט דַּ ז דּו ֶוועְסט פַּ  ִדי אַּ
זֹוי טּוהן, ֶדעָמאְלט'ס,  ז דּו ֶוועְסט אַּ ֲעִמים פּון ִדי ִמְצֹות, אּון אַּ ְהֶיה תטַּ ן תִׁ עַּ ת ה' ְלמַּ ֹורַּ

, יךָׁ ז דּו ֶקעְנְסט ָאנְ  ְבפִׁ יין מֹויל, וַּוייל דּו ֶוועְסט ִוויְסן אַּ ֵהייְבן ֶוועְסטּו ָהאְבן ִדי ּתֹוָרה ִאין דַּ
יין מֹויל אְרְשֵטייְסט ָנאְך ָגאְרִניְשט, דּו ָזאְגְסט ֶעס ָנאר ִמיט דַּ  .ֶלעְרֶנען ֲאִפילּו דּו פַּ

ל ְסעּוָדה ְשִלי נַּחַּ  ִשית ֹבא תשס"ה לפ"ק()ּתֹוְך הַּ
*** 

ֲהֹרן ֵכן ָעשּו, ִדי ִאיְדן ֶזעֶנען ֶגעגַּאְנֶגען ֲאֶשר ִצָּוה ה' ֶאת מֶשה ְואַּ ן אּון ֶגעטּוהן ָוואס ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ֶגעֵהייסְ  וֵַּיְלכּו וַּיֲַּעשּו ְבֵני ִיְשָרֵאל כַּ
ְקִריב זַּיין  ֲהֹרן, צּו מַּ אר מֶשה אּון אַּ ְקִריב ֶגעֶווען ֶדעם ָקרְ פַּ ז ִדי ִאיְדן ָהאְבן שֹוין מַּ זֹוי ָזאְגְסטּו אַּ ִש"י, ִווי אַּ ח, ְפֶרעְגט רַּ ן ֶפסַּ ח, ֶעס ֶדעם ָקְרבַּ ן ֶפסַּ בַּ

ן ֶדעם ֶצעְנְטן  אְרן ָקְרבַּ  ָטאג פּון ֹחֶדש? ָנאר וַּוייל ִדי ִאיְדן ָהאְבן ִזיךְ ִאיז ָדאְך ָנאְך ֶגעֶווען ֹראש חֹוֶדש, אּון ֶמען ָהאט ֶעְרְשט ֶגעקֹויְפט ִדי ְבֵהָמה פַּ
זֹוי ִווי זֵיי ָהאְבן ֶעס שֹוין ֶגעטּוהן. ז זֵיי ֶוועְלן ֶעס טּוהן, ֵהייְסט ֶעס אַּ ֵבל ֶגעֶווען אַּ  ְמקַּ

ְסִביר לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט  ָרא"ש ְשִליָט"א ִאיז ָדאס מַּ "ן ֵחלֶ מֹוהַּ אְר ף ֶער קֹוֶדם ָהאְבן ק א' ִסיָמן ס"ו()ִליקּוֵטי מֹוֲהרַּ אר אַּ ִאיד טּוט אַּ ִמְצָוה דַּ ז פַּ ִדי  אַּ
א ז ֶמען וַּוייְזט ִאים אַּ גּוֶטע זַּאְך אּון ָנאְכֶדעם בַּ יי אַּ ִקיְנד אַּ זֹוי ִווי ֶמען ֶזעהט בַּ אְלט ֶמען ֶעס, אּון ָדאס ֵרייְצט אֹוי ף ֵחֶשק ָדאס צּו טּוהן, אּון אַּ הַּ

פֶ  אְכן ֶדעם אַּ אקּוֶמען, ִדי ֶזעְלֶבע טּוט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִמיְטן ֶמעְנְטש, ֶווען ֶער ִוויל מַּ אְרן ֶמעְנְטש ֵחֶשק צּו טּוהן עִטיט פּוֶנעם ִקיְנד ֶעס צּו בַּ פַּ
יֵ  ייְטן ָדאס ְמקַּ ז ֶער ָזאל ָהאְבן ְשֶוועִריקַּ אְרְשֶטעְרֶקעְרן ִדי ֵחשֶ אַּ ִמְצָוה, ְשֶטעְלט ֶער ִאים צּו ְמִניעֹות, אַּ אְכט צּו פַּ ק ים צּו זַּיין, אּון ָדאס ִאיז ֶגעמַּ

ְוָקא ָיא ֶוועְלן טּוהן, אּון אֹויב אַּ ֶמעְנְטש ִוויל ֱאֶמת'ִדיג טּוהן אַּ ִמְצָוה, ֶקע ז ֶער ָזאל ֶעס דַּ יין שּום זַּאְך ְשֶטעְרן ֶדעְרפּון, פּוֶנעם ֶמעְנְטש אַּ ן ִאים קַּ
 ס ִזיֶכער אֹויְסִפיְרן.ֶער ֶוועט עֶ 

ז ֶדער  ז ֶיעְצט ֶווען ִדי ִאיְדן ֵהייְבן ָאן צּו טּוהן ִדי ִמְצֹות, ָזאל ֶמען ִוויְסן אַּ אר ָזאְגט ִדי ּתֹוָרה ָדא, אַּ  "ֶוועְלן"ִעיָקר ִאיז ִדי ָרצֹון, אַּ ֶמעְנְטש ָזאל ֶדעְרפַּ
 ֶער ִזיֶכער זַּיין וואֹויל אּון ֶעְרִליְך. זַּיין וואֹויל אּון טּוהן ִמְצֹות, אּון ֶדעָמאְלט'ס ֶוועט

ל ְסעּוָדה ְשִליִשית ֹבא תש"ע לפ"ק( נַּחַּ  )ּתֹוְך הַּ

 

 

 

רָׁא"ש יחֹות מֹוהַּ  שִׁ
ן ַדאֶוועֶנען,  ֶנען ַפארְׁ ֶדעם ֶוועט ֶער ֶלערְׁ ָנאכְׁ
ן  ֶדעם ֶעסְׁ ֶדעם ֶוועט ֶער ַדאֶוועֶנען, ָנאכְׁ ָנאכְׁ

ֶדעם ִרית אּון ָנאכְׁ ֶנען, ֶער ֶוועט  ַפת ַׁשחְׁ ֶלערְׁ
ט ַא  ֶטעלְׁ ֶגעׁשְׁ אּון ַאזֹוי ַווייֶטער ָהאט ֶער אֹויסְׁ
ן  ִניצְׁ ִליֶכע ֵסֶדר, ִווי ַאזֹוי ֶער ֶוועט אֹויסְׁ טְׁ קְׁ פּונְׁ
ט,  ט ָאֶבער ִניׁשְׁ ן, ֶער ַכאפְׁ ֶדעם ָטאג צּום גּוטְׁ
ט ִזיְך ֶדער ֵיֶצר  ֶבע ַצייט ֶזעצְׁ ַאז ִאין ִדי ֶזעלְׁ

קֶ  טְׁ ן ִאיֶבער ִאים, אּון ָהַרע ַאָראפ ַאנְׁ עגְׁ
ל ִווי ַאזֹוי  ֶצע ֶצעטְׁ ט אֹויְך אֹויס ַא ַגאנְׁ ֶטעלְׁ ׁשְׁ
ַלאן, ִאין ִדי ָׁשעֹות  ן ַזיין פְׁ ֶטערְׁ ִאים צּו ׁשְׁ
ִניָעה, ִאין ִדי ָׁשעֹות  ן ִדי מְׁ ֶטעלְׁ ֶוועל ִאיְך צּוׁשְׁ
ן אֹויף ִדי ֶוועג, ִאין ִדי ָׁשעֹות  ֶטערְׁ ֶוועל ִאיְך ׁשְׁ

ֶדעֶרע ֶוועג, אּון ֶוועל ִאיְך ׁשְׁ  ן אֹויף ַאן ַאנְׁ ֶטערְׁ
 ַאזֹוי ַווייֶטער.
ַפאר  ןֶדערְׁ ף ֶמען ִוויסְׁ אל מָ  אְךסַ ז ַאַא ַדארְׁ

ן ען ף מֶ ארְׁ דַ  טְׁ ׁשְׁ ן ָא יְךאוֹ ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבערְׁ
ט ס ז עֶ וייט ַאי וַ זוֹ ַא ,רדֶ סֵ  ַא גְׁ ֶרענְׁ ט ֶגעבְׁ ֶווערְׁ

גּוָלה, ֶווען  ָפִרים ַא סְׁ ִאין ִדי ֵהייִליֶגע סְׁ
ֶכע  ן ֵסיי ֶוועלְׁ ִפירְׁ ֵאייֶנער ִוויל ֶעֶפעס אֹויסְׁ
ִפיד ַזיין  ט ַמקְׁ ֻדָשה, ַאז ֶער ָזאל ִניׁשְׁ ָדָבר ֶׁשִבקְׁ

ִליֶכע ֵסֶדר,  ַאז טְׁ קְׁ ֶעס ָזאל ַזיין ִאין ַא פּונְׁ
ט ַארֹויס ַא ֵסֶפר, ָזאל  ָמָׁשל ֶווען ֵאייֶנער ִגיבְׁ לְׁ
ִפיד ַזיין ַאז ֶעס ָזאל ִמיט ַא  ט ַמקְׁ ֶער ִניׁשְׁ
ֵלימּות, אּון ָדאס ֶוועט  ִליֶכע ֵסֶדר ִבׁשְׁ טְׁ קְׁ פּונְׁ
ן דִ  ִפירְׁ ן ַאז ֶער ֶוועט ֶקעֶנען אֹויסְׁ פְׁ י ִאים ֶהעלְׁ

ֶגען. ֶטערּונְׁ ן ָאן ַקיין ׁשְׁ  ַזאכְׁ
ׁשּוָבה" זי"ע ֶווען  ֵכי תְׁ ֶדער ֵהייִליֶגער "ַדרְׁ
ֵאר ַלַחי  ן ַזיין ֵסֶפר "בְׁ ֶגעֶגעבְׁ ֶער ָהאט ַארֹויסְׁ
'ן ִתיקּוֵני ֹזַהר, ָהאט ֶער  ֹרִאי" ַא ִפירּוׁש אֹויפְׁ
ן ֶדעם  ִמיטְׁ ָרִקים ִאינְׁ ֵוויי פְׁ ט צְׁ ֶגעָלאזְׁ אֹויסְׁ

ן ֶדעם ַטַעם, ַווייל ֶווען ֶמען ִאיז ֵסֶפר, וֶ  ועגְׁ
ֵדק ַאז ַאֶלעס ָזאל ַזיין ִמיט ַא  ַדקְׁ ט מְׁ ִניׁשְׁ

ָלָחה. ִליֶכע ֵסֶדר ָהאט ֶמען ֶמער ַהצְׁ טְׁ קְׁ  פּונְׁ
ן ִאין ֹזַהר ַהָקדֹוׁש, ַאז  ֶרעפְׁ ַאזֹוי ִווי ִמיר טְׁ
ֵדי  ן ַא ָשִעיר ַלֲעָזאֵזל, ִאיז כְׁ ָוה פּון ִׁשיקְׁ ִדי ִמצְׁ

ָרא ֵזייֶער ֵחֶלק, צּו גֶ  ָרא ַאחְׁ ן ַפאר ִדי ִסטְׁ עבְׁ
ן ַמִים ַאֲחרֹוִנים,  ָוה פּון ַוואׁשְׁ ִווי אֹויְך ִדי ִמצְׁ
ט ֶדער ֹזַהר ַהָקדֹוׁש ַביי  ַרייבְׁ אּון ַאזֹוי אֹויְך ׁשְׁ
ן ֶעֶפעס  ֵדי צּו ֶגעבְׁ ן ַאז ָדאס ֶזעֶנען כְׁ  ָנאְך ַזאכְׁ
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ל  עַּ יין ְפִטיָרה, ַאְלץ  ֵשםִדי הֹויז פּוֶנעם ֵהייִליְגן בַּ אְנֶגען ָנאְך זַּ טֹוב ִאיז ַאִריֶבער ֶגעגַּ
יין ָטאְכֶטער ִדי צְ ְירּו ָשלֹום, אּון ֶדעְרָנאְךְדל ָעלֶ ֵדיֶקת ָאָשה צּו זַּ צּו ִאיר ָטאְכֶטער  י' הַּ

ָשלֹום, ָוואס ִזי ִאיז ֶגעֶווען ִד ֵפיָגא ָעלֶ  אֶמע פּוֶנעם ֶרִבי'ן, אּון ָדאְרט ִאיז ֶדער ֶרִבי י' הַּ י מַּ
ייֶנע יּוְנֶגע ָיאְרן.  אֹויְפֶגעָוואְקְסן ַאֶלע זַּ

ִגיד ְפֶלעְגן קּוֶמען  ל ֵשם טֹוב אּון פּוֶנעם ֵהייִליְגן מַּ עַּ ְלִמיִדים פּון ֵהייִליְגן בַּ ֶווען ִדי תַּ
ל ֵשם טֹוב, ְפֶלעְגן ֵזיי ַאייְנְשֵטיין צּו ָפאְרן ֵקיין ֶמעֶזעִביְזש צּום ִציּון פּו עַּ ן ֵהייִליְגן בַּ

אר ֶרִבי ִשְמָחה  אְנְגט פַּ אלַּ ל ֵשם טֹוב, ָוואס ָהאט ֶיעְצט בַּ עַּ ִאיֶנעם הֹויז פּון ֵהייִליְגן בַּ
וייב ֵפיָגא ִדי ֶעְלֶטעְרן פּוֶנעם ֶרִבי'ן. יין וַּ  אּון זַּ

ִד  ִדיִקים,  -יִקים אּון ַאזֹוי ִווי ִדי ֵסֶדר פּון צַּ אּון ְסֶפעִציֶעל ַאֶזעְלֶכע ֵהייִליֶגע צַּ
ִגיד  ל ֵשם טֹוב אּון ֶדעם מַּ עַּ ְלִמיִדים פּון ֵהייִליְגן בַּ ְפֶלעְגן ֵזיי ְבִעיָקר ְשמּוֶעְסן פּון  -תַּ

ֲעִשיֹות פּון ֵזייֶער ֶרִבי'ן ֶדער ֵהיי ל תֹוָרה אּון ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן אּון מַּ עַּ ִליֶגער בַּ
ֵשם טֹוב, אּון ֶדער ֶרִבי ְפֶלעְגט ְשֶטעְנִדיג ְשֵטיין ֶנעְבן ֵזייֶער ִטיש אּון ִזיְך צּוֶהעְרן ָוואס 

ייֶנער ִאיְנְגל  ֶדער ֶרִבי  -ֵזיי ֶרעְדן, אּון ֵזיי ָהאְבן ִניְשט ִאיְנַאְכט ֶגענּוֶמען, ִווי ֶדער ְקלַּ
ְשֵטייט ֶנעְבן ֵזיי, אּון ְשִליְנְגט  -עָמאְלט ַא ְדֵריי ִפיר ָיאר ַאְלט ָוואס ִאיז ָנאְך ֶגעֶווען דֶ 

ִמיט ָדאְרְשט ֶיעֶדעס ָוואְרט ָוואס קּוְמט ַארֹויס פּון ֵזייֶער מֹויל, אּון ָדאס ָהאט ִזיְך 
אְרץ ָהאט ֶגעבְ  יין הַּ , אּון זַּ יין ֹמחַּ אְרץ אּון ִאין זַּ יין הַּ ֶרעְנט ֵזיי ַאייְנֶגעְקִריְצט ִאין זַּ

אְכן אּון צּו ֵגיין ִאין ֵזייֶעֶרע ֵהייִליֶגע ֶוועְגן.  ָנאְכצּומַּ
ֲעִשיֹות ָוואס ֶער ָהאט זֹוֶכה ֶגעֶווען ֶדעָמאְלט'ס צּו ֶהעְרן, אּון ָדאס  ֵאייֶנע פּון ִדי מַּ

אְרץ צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ִאיז גֶ  יין הַּ אְמט זַּ אְרק אֹויְפֶגעְפלַּ ֲעֶשה ָהאט ֵזייֶער ְשטַּ עֶווען ִדי מַּ
ל ֵשם טֹוב, ָהאט ָאְנֶגעהֹויְבן צּו ִדיֶנען ֶדעם  עַּ יין ֵזייֶדע, ֶדער ֵהייִליֶגער בַּ ִווי ַאזֹוי זַּ

אְנְצן ִפיְנף ָיאר ַאְלט. ייֶעְנִדיג ִאיְנגַּ  ֵאייֶבעְרְשְטן זַּ
ל ֵשם  עַּ אְנט ִאיז ֶדער בַּ אקַּ ֲעֶשה ִאיז ֶגעֶווען ַאזֹוי: ִווי בַּ טֹוב ֶגעבֹויְרן ֶגעָוואְרן צּו ִדי מַּ

אֶטע ֶרִבי ֱאִליֶעֶזר  יין טַּ יין  -ָוואס ִאיז ֶדעָמאְלט ַאְלט ֶגעֶווען הּוְנֶדעְרט ָיאר  -זַּ אּון צּו זַּ
אֶמע ֶגעְשָטאְרְבן, אּון ֶווען ֶדער  יין מַּ אֶמע ָשָרה, אּון ֵתיֶכף ֶווען ֶער ִאיז ֶגעבֹויְרן ִאיז זַּ מַּ

יין  - 'יק"ִיְשָראלִ ָהאט ֶגערּוְפן "אס ֶמען ָוו -ִאיְנְגל  ִאיז ַאְלט ֶגעָוואְרן ִפיְנף ָיאר, ִאיז זַּ
יין ִאיְנְגל אּון צּו ִאים ֶגעָזאְגט  אְנק ֶגעָוואְרן, אּון ָער ָהאט ֶגערּוְפן זַּ אְרק ְקרַּ אֶטע ְשטַּ טַּ

ָווָאה:  ִמיט ַא ָלשֹון פּון ַא צַּ
אְר  ט ָדא ף ֶיעְצט ַאֶוועק ֵגיין פּון ֶדער ֶוועְלט, ָזאְלְסט ִזיְך פּון ָגאְרִניְשט ְשֶרעְקן ֵמיין ִקיְנד, ֵווייל ֶעס ִאיז ָגאְרִניְש "ָזאְלְסט ִוויְסן ַאז ִאיְך דַּ

ֶטער ִאיז ִמיט ִדיר אּון ֵביי ִדיר אּון אֹויף ֶדער ֶוועְלט אֹויֶסער ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון דּו ָזאְלְסט ִזיְך ְשֶטעְנִדיג ָפאְרְשֶטעְלן ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְש 
אְרְפן ֶעֶפעס ָהאְבן, ָזאְלְסטּו ִניְשט ֶבעְטן פּון ֵקייֶנעם, ָנאר פּו ֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ַאזֹוי ִווי ֶעס ִאיז ֶנעְבן ִדיר, אּון ְשֶטעְנִדיג ֶווען דּו ֶוועְסט דַּ

ל ִניְשט ָדא ָגאְרִניְשט אֹוי אְך אּון דּוִבְכלַּ יין ְשְפרַּ  ָזאְלְסט ֶסער ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ָזאְלְסטּו ִזיְך צּוֶגעֵווייֶנען צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויף דַּ
 ְשֶטעְנִדיג ֵגיין ָנאר ִמיְטן ֵאייֶבעְרְשְטן".

ֵלק ֶגעָוואְרן, אּון  אְכט ַא טּוְמל, ִביז ֶמעְנְטְשן ֶזעֶנען ֶגעקּוֶמען ִיְשָראלִ אּון ִמיט ִדי ֶוועְרֶטער ִאיז ֶער ִנְסתַּ 'יק ִאיז ַארֹויס אֹויְפן גַּאס אּון ֶגעמַּ
אְטן, אּון  יין טַּ אֶעְרִדיְגט זַּ אֶמע.ִיְשָראלִ אּון בַּ אֶטע אּון ָאן ַא מַּ  'יק ִאיז ֶגעְבִליְבן ַאֵלייְנס ַא ָיתֹום ָאן ַא טַּ

יין ִיְשָראלִ ָאֶבער ִדי ֶוועְרֶטער ָוואס  אְרק ַאֵרייְנֶגעְקִריְצט ִאין זַּ ְלקּות ָהאט ִזיְך גּוט ְשטַּ יין ִהְסתַּ אר זַּ אְטן פַּ יין טַּ 'יק ָהאט ֶגעֶהעְרט פּון זַּ
אְרץ, ַאז ֶער ָהאט ֶגעִפיְלט ַאז ֶער ִאיז ִניְשט ַאֵלייְנס, ֵווייל ֶער ָהאט ֶגעִוויְסט ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֵגייט ִמ  יט ִאים ְשֶטעְנִדיג, אּון ֶער יט ִמ הַּ

אץ ִווי ֶער ִאיז ֶגעֶווען ֵבייָטאג ִאיז אץ צּום ְצֵווייְטן, אֹויְפ'ן ְפלַּ ואְלֶגעְרן פּון ֵאיין ְפלַּ יינַּאְכט, אּון אֹויף  ְפֶלעְגט ִזיְך ַארּוְמוַּ ֶער ִניְשט ֶגעֶווען בַּ
יינַּאְכט ִאיז עֶ  אץ ִווי ֶער ִאיז ֶגעֶווען בַּ ר ִניְשט ֶגעֶווען צּוְפִרי, ָאֶבער ֶער ָהאט ָאְנֶגעהֹויְבן צּו ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ָוואס ֶער ָהאט ֶדעם ְפלַּ

אְרְפט ֶעְסן ָהאט ֶער ֶגעֶבעְטן דֶ  אְרְפט, אּון ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ִאים ַאֶלעס ֶגעֶגעְבן, ֶווען ֶער ָהאט ֶגעדַּ אּון ֶדער  עם ֵאייֶבעְרְשְטןֶגעדַּ
ויי אץ צּו ְשָלאְפן ָהאט ֶער וַּ אְרְפט ַא גּוֶטע ְפלַּ ֶטער ֶגעֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ִאים צּוֶגעִשיְקט ֶעְסן, אּון ַאז ֶער ָהאט ֶגעדַּ

אְרְפט  ְפִריֶשע ֶוועש ָהאט ֶער ֶגעֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן אּון ֶדער אּון ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ִאים ֶגעָהאְלְפן, אּון ַאז ֶער ָהאט ֶגעדַּ
אְרְפט ָהאט ֶער ֶגעֶבעְט  וייֶטער, ָוואס ֶער ָהאט ֶגעדַּ  ן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן.ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ִאים ָדאס אֹויְך צּוֶגעְשֶטעְלט, אּון ַאזֹוי וַּ

ייְך ֶווען ֶער הָ  אְרֶקע ֶבעְנֶקעִניש דָ אּון ֶדער ֶרִבי ְגלַּ אְמט ִמיט ַא ְשטַּ אְרץ ֵזייֶער אֹויְפֶגעְפלַּ יין הַּ ֲעֶשה ָהאט ִאים זַּ אס אט ֶגעֶהעְרט ִדי מַּ
אְכן ִזיְך אֹויְך  אֹויף ִאיִדיש ַאֶלעס ָוואס אּון ֶער ָהאט ָאְנֶגעהֹויְבן צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן  -אֹויְך צּו ֵגיין אֹויף ֶדעם ֵהייִליְגן ֶוועג  -ָנאְכצּומַּ

 ִאיז אֹויף ִאים דּוְרְך.
ְדֵריגֹות צּו ָוואס ֶער ִאיז צּוֶגעקּוֶמען ִאיז ִניְשט ֶגעוֶ  ייֶנע מַּ אט ַא אּון ֶדער ֶרִבי ָהאט ְשֶפעֶטער ֶגעָזאְגט, ַאז ַאֶלע זַּ וייל ֶער ָהאט ֶגעהַּ וען וַּ

וייל ֶער ָהאט גֶ  ל ֵהייִליֶגע ְנָשָמה, ָאֶדער וַּ עַּ אְמט פּון ֵהייִליְגן בַּ אט ַא ְגרֹויֶסע ִיחּוס, ֶער ָהאט ֶגעְשטַּ ִדיִקים,  ֵשםעהַּ טֹוב אּון פּון ָנאְך ְגרֹויֶסע צַּ
יין ֵאייֶגעֶנע ְשפְ  וייל ֶער ָהאט ֶגעֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויף זַּ אְך, אּוןָאֶבער ִניְשט ָדאס ָהאט ִאים ֶגעָהאְלְפן, ָנאר וַּ אר ַא ֶיעֶדער  רַּ ֶדעְרפַּ

יי יין ִחילּוק ָוואֶסעֶרע ְנָשָמה ֶער ָהאט, ִניְשט קַּ יין ִחילּוק ִווי ַאזֹוי ֶער ֶזעהט אֹויס, ִניְשט קַּ אְמט, ֶמעְנְטש ִניְשט קַּ ן ִחילּוק פּון ֶוועם ֶער ְשטַּ
אְרן ֵאייֶבעְרְשְטן ֶיעְדן ָטאג ַאֶלעס ָוואס ֶעס ֵגייט אֹויף דּוְרְך, ֶוועט אֹויב ֶער ֶוועט ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויף ִאיִדיש, ֶער ֶוועט דֶ  עְרֵצייְלן פַּ

יין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד, ְדֵריגֹות ֶער ִזיֶכער זַּ  , ַאֶלעס ֶוועְנְדט ִזיְך ָנאר ִוויִפיל ֶער ֶוועט ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן.אּון צּוקּוֶמען צּו ִדי ְגֶרעְסֶטע מַּ
ִדיק אֹות כד  צַּ ת הַּ  כז, נח( -)ְפֻעלַּ

 
 

 

 
 

 
א"ש רָׁ יחֹות מֹוהַּ  שִׁ

 

דֶ  ָרא ַאֲחָרא, אּון ָנאכְׁ ֵזיי עם ֶקעֶנען ַפאר ִדי ִסטְׁ
ֶבע ִאיז אֹויְך  ֵרג ַזיין, ִדי ֶזעלְׁ ַקטְׁ ט מְׁ ֶמער ִניׁשְׁ
 ֶיעֶדע ַזאְך ָוואס ֶמען טּוט ִאין 

ן ִאין  ט ַמאכְׁ ַקייט, ָזאל ֶמען ֶעס ִניׁשְׁ ַאַזא ִאיִדיׁשְׁ
גּוָלה ַאז  ִליֶכע ֵסֶדר, אּון ָדאס ִאיז ַא סְׁ טְׁ קְׁ פּונְׁ

רֵ  ַקטְׁ ט ֶקעֶנען מְׁ  ג ַזיין.ֵקייֶנער ָזאל ִניׁשְׁ
ט ֶדער ֶרִבי  )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן ָדאס ָזאגְׁ

ן פ"ב(  ף ֶמען ַמאכְׁ ֵסֶדר" ַדארְׁ ַאז פּון "ֶׁשֹלא כְׁ
ז  ֵסֶדר", ַווייל ָדאס ִוויל ֶדער"כְׁ  ֶרִבי ִאין אּונְׁ

ׁש ִאיז  טְׁ ֶגען, ַאז ֲאִפילּו ֶווען ַא ֶמענְׁ ֶרענְׁ בְׁ ַאַריינְׁ
ן ַארֹויס פּון ַזיין ֵסדֶ  ט ֶווערְׁ ר, ָזאל ֶער ִניׁשְׁ

ן אּון טּוהן  צּוַכאפְׁ ן ַאַריינְׁ רּוִבירְׁ ן, ָנאר פְׁ ָראכְׁ צּובְׁ
ֶטער  ׁשְׁ ָוואס ֶער ֶקען ָיא טּוהן, ַווייל ֶדער ֵאייֶבערְׁ
ט ִאין ֶדעם ַמָצב,  ֶגעֵלייגְׁ ָקא ַאַריינְׁ ָהאט ִאים ַדוְׁ

ט אֹויְך צּוִריק קּומֶ  ען צּו ֶזעהן אֹויב ֶער ֶוועט ֶיעצְׁ
ן. טְׁ ׁשְׁ  צּום ֵאייֶבערְׁ

ן,  קְׁ ִדיג ֶגעֶדענְׁ ֶטענְׁ ׁש שְׁ טְׁ ף ַא ֶמענְׁ ַפאר ַדארְׁ ֶדערְׁ
ן  ֶטעלְׁ צּוׁשְׁ ף ֶמען ֶזעהן ִזיְך אֹויסְׁ פּון ֵאיין ַזייט ַדארְׁ
ן ֶדעם ָטאג, ָאֶבער  צּוִניצְׁ ַא ֵסֶדר ִווי ַאזֹוי אֹויסְׁ
ן  קְׁ ף ֶמען אֹויְך ֶגעֶדענְׁ ֶדעֶרע ַזייט ַדארְׁ פּון ִדי ַאנְׁ

ט פּון ַא ַלאנְׁ ט ִווי ֶגעפְׁ ן ֵגייֶען ִניׁשְׁ ז ֲאִפילּו ַזאכְׁ
ט פּוֶנעם ֵיֶצר  ֶטערְׁ ט ֶגעׁשְׁ אֹויס, ֶמען ֶווערְׁ ָפארְׁ
ן, ָנאר  ָראכְׁ ן צּובְׁ ט ֶווערְׁ ָהַרע, ָטאר ֶמען ִניׁשְׁ
ן ֶיעֶדע ִמינּוט, ָוואס ֶמען  צּוַכאפְׁ ן ַאַריינְׁ רּוִבירְׁ פְׁ

ט'ס טּוהן, אּון אֹויף  ַאַזא ֶוועג ֶוועט ֶקען ֶדעָמאלְׁ
ף, ֵזייֶער  'ס ִהילְׁ נְׁ טְׁ שְׁ ן ֵאייֶבערְׁ ֶמען ִזיֶכער, ִמיטְׁ

ִליַח ַזיין. ק ַמצְׁ ַטארְׁ  ׁשְׁ
 

 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ג', ד', ֶעֶרּך ֵסֶדר(
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ל  ֲאֶשר   נַּחַּ  בַּ
 

"ן ִסיָמן י"ט( ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ָהאט ֶגעָזאְגט  ֲאִפילּו ִדי ְנָשמֹות )ִשיחֹות ָהרַּ
ְחָתיו, אּון ֶדער ֵיֶצר  ְחִתית ּוִמתַּ אְלן ִאין ְשאֹול תַּ ייְנֶגעפַּ ָוואס ֵזיי ֶזעֶנען שֹוין ַארַּ

ֵבר ִווי ַאזֹוי עֶ  ע ִאיז ִזיְך אֹויף ֵזיי ִמְתגַּ ֵבר, אּון ֶער ִאיז ֵזיי ר ִאיז ִזיְך ִמְתגַּ ָהרַּ
מֵ  מֵ  אְמטַּ אְכן ַא ִמיט ָוואס ֶער ִאיז ֵזיי ְמטַּ א ְוכּו' ְוכּו', אֹויב ֵזיי ֶוועְלן ִזיְך מַּ

ייְסן  תֹוָרה ֵזיי ַארֹויְסרַּ ְך ֶוועט ֶדער ֹכחַּ הַּ ְך ְוכַּ ְקִביעּות צּו ֶלעְרֶנען ֶיעְדן ָטאג כַּ
אְלן, אּון ֶעס פּון ִדי זֹוֲהָמא אּו ייְנֶגעפַּ ן ִדי טּוְמָאה ָוואס ֵזיי ֶזעֶנען ָדאְרְטן ַארַּ

"י ְפָרִקים  ְך ֵגייט ַארֹויף אֹויף חַּ ְך ְוכַּ ייט, ָדאס כַּ יי אּוְנֶזעֶרע לַּ ִאיז ְמקּוָבל בַּ
אְך פּון אר ַאסַּ  ִמְשנַּיֹות, ָווארּום ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ָהאט ֶגעֶגעְבן ַא ִתיקּון פַּ

"י ְפָרִקים ִמְשנַּיֹות  ייֶנע ֶמעְנְטְשן ֵזיי ָזאְלן ָזאְגן ֶיעְדן ָטאג חַּ "ן זַּ ֵיין ִשיחֹות ָהרַּ )עַּ
אְך ִזיְך ַא ְקִביעּות צּו ָזאְגן ֶיעְדן ָטאג ַאְכְצן ְפָרִקים ִסיָמן קפ"ה(  ִאיֶבעְרֶדעם מַּ

אְרְפְסט אְכן ִמיט ֵקייֶנעם  ִמְשנַּיֹות, קּוק ִניְשט אֹויף ֵקייֶנעם ִניְשט, דַּ ִניְשט מַּ
יין ֶחשְ  אְלן קַּ ייְנֶגעפַּ אְרְפְסט קּוְקן אֹויף ִדיר ַאֵליין, דּו ִביְסט ַארַּ בֹון ִניְשט, דּו דַּ

ֲחָמָנא ִליְצָלן ְוכּו' ְוכּו',  א ֶגעֶדעְכֶטע ְבָלאֶטע ְוכּו' ְוכּו', דּו ִזיְנִדיְגְסט רַּ ִאין ַאזַּ
ֲחָמנּות אֹויף  יין ְנָשָמה, ָזאְלְסט ָזאְגן ֶיעְדן ָטאג ַאְכְצן ְפָרִקים ֶזעה ָהאב רַּ דַּ

 ִמְשנַּיֹות, ָדאס ֶוועט ִדיְך ַארֹויְסֶנעֶמען פּון ְבָלאֶטע.
אְר  אְרץ פַּ 'ן בֹוֵרא ָכל עֹוָלִמים, ֶגעוואֹוין ִזיְך צּו ִזיְך אֹויְסצּוֶרעְדן ָדאס הַּ

ֲחִמים  אְך ָוואס דּו ָהאְסט ֶגעטּוהן, אּון ֶבעְהט רַּ ֶדעְרֵצייל ִאיְהם אֹויס ֶיעֶדע זַּ
ֲחנּוִנים ֶער ָזאל  "ם ִדיר מֹוֵחל, ָווארּום ֶדער ִעיקֶ ְותַּ ְמבַּ ר ְתשּוָבה ָזאְגט ֶדער רַּ

וְדאֹות ִאיז וִ  )ֵפֶרק א' ְמִהְלכֹות ְתשּוָבה ֲהָלָכה א'( ְרֶבה ְלִהְתוַּ מַּ וידּוי ְדָבִרים, ְוָכל הַּ
ֵרי ֶזה ְמשּוָבח; ָווארּום ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ָזאְגט  "ן ֵחֶלק א' ִסיָמן הַּ )ִליקּוֵטי מֹוֲהרַּ

ווֹ ד' ייְנֶגעְקִריְצט ִדי עַּ ֲחָמָנא ְלֵשיְזָבן ֶוועְרט ַארַּ נֹות ( ֶווען ַא ֶמעְנְטש ִזיְנִדיְגט רַּ
י יֶנע ֵבייֶנער, אּון ֵזיי ֶזעֶנען ִזיְך נֹוֵקם ִאין ִאיְהם, ֶמען ֶזעהט ַאז ֵאייֶנער ִאין זַּ

אְנְצן ְמבּוְלָבל ְוכּו', אּון ֶער ֵווייְסט ִניְשט פּון  ָהאט ֶגעִזיְנִדיְגט ִאיז ֶער ִאיְנגַּ
ואֶנעט ָדאס קּוְמט, ָאֶבער ֶדער ֱאֶמתְ  ווֹ 'וַּ יין ִאיז ִדי עַּ ר ָהאט נֹות ָוואס עֶ ן ַארַּ

ייֶנע ֵבייֶנער אּון ֵזיי ֶזעֶנען ִזיְך נֹוֵקם ִאין  ייְנֶגעְקִריְצט ִאין זַּ ֶגעִזיְנִדיְגט ֶוועְרט ַארַּ
אְנְצן ְמשּוָגע, ִווי  אְכן ֶדעם ֶמעְנְטש ִאיְנגַּ "ל ָזאְגן ִאיְהם, ֵזיי מַּ זַּ  )סֹוָטה ג'(ִדי חַּ

 ֹו רּוחַּ ְשטּות; אּון ֶוועְלִדיג ִוויִפיל ַאין ָאָדם עֹוֶבר ֲעֵביָרה ֶאָלא ִאם ֵכן ֶנְכָנס באֵ 
יין ִאין ִאיְהם,  ֶמעְנְטש ָהאט ֶגעִזיְנִדיְגט ַאזֹוי ִפיל רּוחַּ ְשטּות ֵגייט ַארַּ
ֲחָמָנא ְלֵשיְזָבן ֶוועְרט ֶער ָפשּוט  ִאיֶבעְרֶדעם ַאז ַא ֶמעְנְטש ָהאט ֶגעִזיְנִדיְגט רַּ

ְלט ְוכּו' ְוכּו', אּון ְטֶרעְפט ִזיְך ל ּוְמבּוְלָבל ֶצעטּוְמ ְמבּוהָ  ְמשּוָגע, אּון ֶער ִאיז
ִניְשט ָדאס ָאְרט ְוכּו', אּון ֶער ִאיז ֶדעְרִביֶטעְרט אֹויף ֶיעְדן ֵאייֶנעם ְוכּו', אּון 

ווֹ  נֹות ַאֵליין ֶזעֶנען ִזיְך נֹוֵקם ִאין ִאיְהם ְוכּו', ָהאט ֶער ֵווייְסט ִניְשט ַאז ִדי עַּ
ער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ֶגעֶגעְבן ַאן ֵעָצה ֶמען ָזאל ִזיְך צּוֶגעוואֹויֶנען אּוְנז ֶד 

אְרן בֹוֵרא ָכל עֹוָלִמים, אּון ִמיט ֶדעם ָוואס ֶמען ִאיז  אְרץ פַּ אֹויְסֶרעְדן ָדאס הַּ
ווֹ  אר ִאיְהם ֵגייֶען ַארֹויס ִדי עַּ וֶדה פַּ יְרט נֹות פּון ִדי ֵבייֶנער ִביז ֶער ְשפִ ִזיְך ִמְתוַּ

אְר  ֵלל פַּ 'ן בֹוֵרא ָכל עֹוָלִמים אּון ֶער ִאיז ֶאֹלקּות, ִוויִפיל ַא ֶמעְנְטש ִאיז ִמְתפַּ
וֶדה אּון ֶער ָזאְגט צּו ַאז ֶער ֶוועט שֹוין מֶ  ער ִניְשט טּוהן ִדי ִזיְך ִמְתוַּ

ווֹ נַּאִריְשקֵ  ֵהייְבט ִאיְהם ָאן נֹות, אּון ֶעס ייְטן, ַאזֹוי ֵגייט ַארֹויס פּון ִאיְהם ִדי עַּ
ייְכְטן ִדי ֱאמּונָ  אְנְצן ִאין ֶעֶצם ה, ִביז ֶער ִאיז זֹוֶכה ִנְכלָ צּו לַּ ל צּו ֶוועְרן ִאיְנגַּ

ְך ְשמֹו. ְצִמיֹות ֶאִלקּותֹו ִיְתָברַּ  עַּ
ְטָלן, ֶנעם ִזיְך ִאין ִדי ם ֶבעְהט ִאיְך ִדיר ֵזייֶער, זַּ ִאיֶבעְרֶדע יין בַּ יי ִניְשט קַּ

יין, ָוואס ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ִאיז ֶגעֶווען, ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ָזאְגט ֶהעְנט ַא רַּ
"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן קי"ב( תָ  )ִליקּוֵטי מֹוֲהרַּ ֲאִמין ִאם אַּ ְלֵקל תַּ ֲאִמין ֶשְיכֹוִלין ְלקַּ ה מַּ

ֵקן; ָדאס ָוואס דּו ִביְסט צְ ֶשְיכֹוִלין לְ  ז דּו ָהאְסט עְבָראְכן אּון דּו ְשִפיְרְסט ַאתַּ
ֶגעִזיְנִדיְגט ְוכּו', ָדאס ִאיז ַא ִסיָמן ַאז דּו ָהאְסט ָנאְך ֱאמּוָנה ְוכּו', ָווארּום ֶווען 

יין ֱאמּוָנה ָוואלְ  אט קַּ עְבָראְכן ְסטּו ִניְשט ֶגעֶווען ַאזֹוי צְ דּו ָוואְלְסט ִניְשט ֶגעהַּ
יי ָטִאים, ַאז דּו ִביְסט צְ אֹויף דַּ ִאיז ַא ִסיָמן ַאז דּו ָהאְסט ֱאמּוָנה עְבָראְכן ֶנע חַּ

אּון דּו ֵווייְסט ַאז דּו ָהאְסט ֶגעטּוהן ִניְשט גּוט ְוכּו' ְוכּו', ִאיֶבעְרֶדעם ָזאְלְסטּו 
ן ַא ֶמעְנְטש ֶלעְבט ֶקען ֶער  אְרֶרעְכְטן, ָכל ְזמַּ ְגֵלייְבן ַאז ֶמען ֶקען ַאֶלעס פַּ

אְרֶרעְכְטן, ָווארּום תְ  יים בֹוֵרא ָכל עֹוָלִמים ֵזייֶער ֵזייֶער ַאֶלעס פַּ שּוָבה ִאיז בַּ
"ל ָזאְגן  זַּ עֲ )ְבָרכֹות ל"ד( ָחשּוב, ִווי ִדי חַּ ין ֵלי ְתשּוָבה עֹוְמִדים ָשם אֵ ְבָמקֹום ֶשבַּ

ֲעמֹוד; ָווארּום ַאז ַא ֶמעְנְטש ִאיז שֹוין ֶגעֶווען ִאין  ִדיִקים ְגמּוִרים ְיכֹוִלים לַּ צַּ
אְלְטן אּון ֶער ְשא ְחָתיו, אּון פּוְנֶדעְסְטֶוועְגן ָהאט ֶער ִזיְך ֶדעְרהַּ ְחִתית ּוִמתַּ ֹול תַּ

ִאיז ַארֹויְסֶגעקּוֶמען צּוִריק צּום בֹוֵרא ָכל עֹוָלִמים, ָדאס ִאיז מֹוָרא'ִדיג ָחשּוב 
אְרלִ  יין, פַּ יי ִאיְהם, ִאיֶבעְרֶדעם ֶנעם ִזיְך ִאין ִדי ֶהעְנט ַארַּ יר ִזיְך ִניְשט, בַּ

אְרֶרעְכְטן.  ֶוועְסטּו ֶזעהן ַאז דּו ֶוועְסט ֶקעֶנען ַאֶלעס פַּ
אְרק, ָזאְגן ֶיעְדן ָטאג ַאְכְצן ְפָרִקים  יי ִדיר ְשטַּ יין בַּ אְכן ָזאל זַּ ָנאר ִדי ְצֵוויי זַּ

 ואֹויֶנען צּו ֶרעְדן צּום בֹוֵרא ָכל עֹוָלִמים.ִמְשנַּיֹות, אּון ִזיְך צּוֶגעו
 

 (ז"שט ו מכתב"אשר בנחל באידיש חלק ט)

 

 מוסדותינו הק' ~ ~ נייעס אינערהאלב
 

 בחורים ניצן אויס די שובבי"ם טעג אין ישיבה.
עס דערקענט זיך אין ישיבה די אטמאספער פון שובבי"ם, ווען די 

 ט תורה, תפלה, און מעשים טובים.בחורים ניצן אויס די געהויבענע טעג, מי
א יעדן נאכמיטאג קומט פאר א דרשה דורכן ראש ישיבה, וואס ברענגט 
אריין א חשק אין די בחורים נישט אדורכצולאזן די הייליגע טעג מיט 

אריינצוכאפן ווי מער פרקים משניות און גארנישט, נאר אויסניצן די טעג, 
דאווענען ערליך אויפן מרא, און נאך שיעורים וואס יעדער בחור האט, דפין ג

 .פלאץ מיט געשמאק, טוהן מצות און מעשים טובים
דאנעשטאג נאכט "ליל שישי", זענען די בחורים ארויסגעפארן אויף 

אל, צום ציון הקדוש פון רביה"ק מסאטמאר זצוק"ל, ווי מען האט קרית יו
אינאיינעם אויסגעזאגט גאנץ תהלים, דערנאך האט מען געזאגט די 
קאפיטלעך פון תיקון הכללי בציבור, וואס דער רבי האט צוגעזאגט אז ווער 
עס וועט זאגן די צעהן קאפיטלעך תהלים פון תיקון הכללי, וועט ער זיכער 

 .עןן אלעס וואס ער האט פוגם געוופארעכט
דערנאך האט זיך יעדער אויסגעבעטן ביים אייבערשטן אויף אידיש 

, אזוי ווי דער רבי האט אונז אויסגעלערנט, ובפרט אויף אלעס וואס ער דארף
)ספר המדות אות אזא הייליג פלאץ ביים ציון פון א צדיק, וואס דער רבי זאגט 

תטחות על קברי צדיקים הקדוש ברוך הוא עושה לו "על ידי השקע"ג(  צדיק סימן
ווען מען גייט צו קברי צדיקים ווערט  -טובות אף על פי שאינו ראוי לכך" 

 מען געהאלפן אפילו ווען מען איז נישט ראוי.
, וואוסענדיג אז זיי האבן זיכער פרייליךדי בחורים זענען אהיימגעקומען 

 .אויסגע'פועל'ט אלעס גוט'ס
. 

 !יץ טוב בעדינוהוא ימל
*** 

 .באידיש" -ים ארך אפנייע ספר "
 "ארך אפים"וואך איז ערשינען צום ערשטן מאל דער הייליג ספר י ד

 איבערגעזעצט אויף אידיש.
ש האט ארויסגעגעבן, "ספר איז פון די ערשטע ספרים וואס מוהראדער 

פאר א אין ספר געפינען זיך עצות און הדרכות אויף יעדן פרט אין לעבן, 
ס דארף פרנסה און שלום בחור וואס דארף א שידוך, פאר א אינגערמאן ווא

ם, ו, פאר א יתעצות פאר א חולה עצות ווי אזוי אומצוגיין מיט קינדער, בית,
 לעטער פונעם ספר.מער, וועט איר טרעפן צווישן די באון נאך פיל 

ווען דער ספר איז ארויסגעקומען פון 
ל, איז עס שוין רשטן מאצום ע

ט געווארן איבער הונדערט וקאיבערגעדר
ק ווען און מחזמאל, עס האט שוין מחי' גע

נטער אידן איבער טויזע ערטערדוען הונוגע
 .דער גארער וועלט

שטן מאל איז עס צום עריעצט 
ארויסגעקומען איבערגעטייטשט אויף 
אידיש, ווי א יעדער אן אויסנאם, וועט זיך 

דעם  קענען מחי' זיין מיטן ספר, און וויסן
 ריכטיגן וועג ווי אזוי אומצוגיין אין לעבן.
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ם ֱאֹלִקים ֶדֶרְך ֶאֶרץ ְפִלְש  ם ְוֹלא נָׁחָׁ עָׁ ְרֹעה ֶאת הָׁ ח פַּ לַּ רֹוב וְַּיִהי ְבשַּ ִתים ִכי קָׁ
בּו ִמְצרָׁ  ה ְושָׁ מָׁ ם ִמְלחָׁ ם ִבְרֹאתָׁ עָׁ ר ֱאֹלִקים ֶפן ִינֵָׁחם הָׁ מַּ ה,הּוא ִכי אָׁ ֶווען  ְימָׁ

ְרֹעה ה   יְקט פַּ רֹויְסֶגעשִׁ י אִׁ אט אַּ אט ֶדערדִׁ יִׁם, ה  ְצרַּ יְש  יְדן פּון מִׁ ט ֵאייֶבעְרְשֶטער זֵיי נִׁ
ר יִׁם, אּון ֶאְפש  ְצרַּ יז נ אְנט צּו מִׁ ים, וַּוייל ֶעס אִׁ ְשתִׁ אְנד ְפלִׁ יְרט דּוְרְכן לַּ י  ֶגעפִׁ ֶווען דִׁ

יִׁם. ְצרַּ יְקֵגיין אֹויף מִׁ ה, ֶוועְלן זֵיי צּורִׁ מ  ְלח  יְדן ֶוועְלן ֶזעהן אַּ מִׁ  אִׁ
ְכאוֹ  אלִׁ יְדן ה  י אִׁ אְרְשֵטיין, נ אְכֶדעם ו ואס דִׁ אס זֵייֶער ְשֶווער צּו פַּ יז ד  ְבן ר ה אִׁ

ְרֶבעט זֵייֶער ְש  אְבן ֶגעאַּ יִׁם, זֵיי ה  ְצרַּ ין מִׁ רֹות אִׁ ֶזעְלֶכע ְגרֹויֶסע צ  יְטן אַּ ֶווער, ֶגעלִׁ
אְדן אִׁ  יְך ֶגעב  יְנֶדער אּון זִׁ יֶשע קִׁ ידִׁ ְחְט'ן אִׁ אט ֶגע'ש  ְרֹעה ה  ין ֵזייֶער ְבלּוט, ֶמען פַּ
אט זֵיי  אס ֶלעְבן, אּון נ אְכֶדעם ה  יֶטעְרט ד  אט זֵיי ֶדעְרבִׁ ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ה 

יְדן נ אךְ  י אִׁ יִׁם, ז אְלן דִׁ ְצרַּ ים פּון מִׁ יסִׁ ֶזעְלֶכע ְגרֹויֶסע נִׁ יט אַּ רֹויְסֶגענּוֶמען מִׁ  ֶוועְלן אַּ
יק ֵגיין? אְרט צּורִׁ  ד 
יט   ר א"ש ְשלִׁ ר א ז אְגט מֹוהַּ י ְגמ  וי דִׁ יר לֹויט וִׁ ְסבִׁ אס מַּ יז ד  ה ז ר ה יט.( "א אִׁ אֹויְפ'ן )ֲעבֹוד 

סּוק  ים א, א( פ  לִׁ ב,)ְתהִׁ ב ֵלִצים ֹלא יָׁשָׁ י ֵלצִׁ  ּוְבמֹושַּ ויְשן דִׁ יְצן ְצוִׁ יְשט ֶגעזִׁ יז נִׁ ים, ֶער אִׁ
ים, ו ואס זֵיי ֶזע ְשתִׁ י ְפלִׁ אס ֶזעֶנען דִׁ יםֶנען ֶגעֶווען ו ואס ד   .ְגרֹויֶסע ֵלצִׁ

סּוק,  ין פ  ט אִׁ יז ְפשַּ אס אִׁ אט ֵאייֶבעְרְשֶטער  ֶדערד  יְרט דּורְ זֵיי נִׁ ה   ךְ יְשט ֶגעפִׁ
ים ְשתִׁ יםזֵיי ֶזעוַּוייל  ,ְפלִׁ זֹוי  ,ֶנען ֶגעֶווען ְגרֹויֶסע ֵלצִׁ יז אַּ נּות אִׁ אּון ֶדער ֹכחַּ פּון ֵליצ 

י  ילּו נ אְכֶדעם ו ואס דִׁ ז ֲאפִׁ ים ו ְגרֹויס, אַּ יסִׁ ֶלע ְגרֹויֶסע נִׁ י אַּ אְבן ֶגעֶזעהן דִׁ יְדן ה  ואס אִׁ
ֶבער ֵזיי ו ואְלְטן דּוְרְך גֶ  יט זֵיי ֶגעטּוהן, אֹויב א  אט מִׁ עגַּאְנֶגען ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ה 
א ֶוועְקמַּ ֶלעס אַּ נּות ֶגעֶקעְנט אַּ יט ֵליצ  ים, ו ואְלְטן זֵיי מִׁ י ֵלצִׁ ים דִׁ ְשתִׁ י ְפלִׁ י ְכן אּון דִׁ דִׁ

יִׁם. ְצרַּ יק ֶגעגַּאְנֶגען אֹויף מִׁ יְדן ו ואְלְטן צּורִׁ  אִׁ
יְשט ְשטֵ  אר נִׁ ים, ֶמען ט  יְטן פּון ֵלצִׁ יְך אַּ ֶמעְנְטש זֵייֶער הִׁ אְרף זִׁ אר דַּ יין ֶנעְבן ֶדעְרפַּ
יק, ֶקען ֶעס דִׁ יל דּו ֶוועְסט נ אר ֶהעְרן ְגרֹויֶסע זַּאְכן פּון אַּ צַּ ויפִׁ ֶדער ֵלץ  אַּ ֵלץ, וַּוייל וִׁ

יז דיְנגַּ אִׁ  אְכן, בִׁ ֶוועְקמַּ יז ּואְנְצן אַּ יק, וואֹויל אִׁ דִׁ אְזן ֶדעם צַּ ְפל  יְנגַּאְנְצן א   ֶוועְסט אִׁ
וי פּון ֵפייֶער. ים וִׁ יְך פּון ֵלצִׁ יט זִׁ  ֶדעם ֶמעְנְטש ו ואס הִׁ

לַּח א( תֹור ה ְבשַּ  )ֹזאת הַּ
*** 

אּו ִהְתיְַּצבּו ּוְראּו  ל ִתירָׁ ם אַּ עָׁ ת ה' ֲאֶשר יֲַּעשֶ וַֹּיאֶמר מֶשה ֶאל הָׁ ה ֶאת ְישּועַּ
יֹום", ֶכם "הַּ יְדן: "ְשֵטייט'ס אּון ֶזעה לָׁ י אִׁ אר דִׁ אט ֶגעז אְגט פַּ ֵבינּו ה  י מֶשה רַּ ט'ס דִׁ

יט ֶעְנק  ה ו ואס ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶוועט טּוהן מִׁ ייְנט".ְישּוע   "הַּ
"א ז אְגט יט  ר א"ש ְשלִׁ י ז  ,מֹוהַּ וי ֶדער ֶרבִׁ ן ער"ב(אְגט לֹויט וִׁ ימ  "ן ֵחֶלק א' סִׁ יקּוֵטי מֹוֲהרַּ  )לִׁ

סּוק  ים צה, ז( אֹויְפ'ן פ  לִׁ עּו,)ְתהִׁ יֹום" ִאם ְבֹקלֹו ִתְשמָׁ אְרף ְש  "הַּ יד דַּ ז אַּ אִׁ יג אַּ ֶטעְנדִׁ
יז ֶגעֶווען ֶנעְכְטן, אּו יְשט קּוְקן ו ואס ֶעס אִׁ אג, נִׁ יְגן ט  ייְנטִׁ יְשטנ אר קּוְקן אֹויְפ'ן הַּ  ן נִׁ

ְצלִׁ ְטרַּ  יז ֶמען זֵייֶער מַּ זַּא ֶוועג אִׁ אְרְגן, אּון אֹויף אַּ .אְכְטן ו ואס ֶעס ֶוועט זַּיין מ   יחַּ
ֵבינּו ֶגעז אְגט:  אט מֶשה רַּ אס ה  ת ה'ד  אּו ִהְתיְַּצבּו ּוְראּו ֶאת ְישּועַּ ל ִתירָׁ  ,""אַּ

ה פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, י ְישּוע  ויְלט ֶעְטץ ֶזעהן דִׁ יוֹ  ֲאֶשר אֹויב וִׁ ֶכם "הַּ  ם",יֲַּעֶשה לָׁ
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רָׁא"ש   ִשיחֹות מֹוהַּ
 ~ ִחינּוךְ   ~

 

ט ַאז ֲאִפילּו ֶוועם  ִליָט"א ָזאגְׁ מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ
ִכי'  ן ִדי זְׁ ֶטער ָהאט ׁשֹוין ֶגעֶגעבְׁ ׁשְׁ ֶדער ֵאייֶבערְׁ

דֶ  ן ִקינְׁ ץ צּו ָהאבְׁ ף ֶער ָאֶבער ָנאְך ַאלְׁ ער, ַדארְׁ
ן ַנַחת פּון ִדי  ִכי' צּו ָהאבְׁ ֶדעֶרע זְׁ ן ַא ַבאזּונְׁ ָהאבְׁ

ֶדער.  ִקינְׁ
ֶטער  ׁשְׁ ַפאר ֶוועם ֶדער ֵאייֶבערְׁ אּון ֶדערְׁ
ן, ַאז ִדי  ף ִוויסְׁ ֶדער, ַדארְׁ ֶקן ִקינְׁ ָהאט ֶגעָׁשאנְׁ

ֶטע ֵעָצה  ֶדער,  צו מצליח זיין מיטֶבעסְׁ ִקינְׁ
ן, ֶמען ָזאל  טְׁ ׁשְׁ ן ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ִאיז ָנאר צּו ֶבעטְׁ

ן ָטאג  ן:ֶיעדְׁ טְׁ ׁשְׁ ן ֵאייֶבערְׁ ן ַפארְׁ  ָזאגְׁ

ט ֶיעֶדער אֹויף  אּון ַאזֹוי ַווייֶטער, ֶבעהְׁ
ֶדער, לֹויט ַזיין ַמָצב.  ַזייֶנע ִקינְׁ

ׁש וֶ  טְׁ ן, ָנאר אֹויב ַא ֶמענְׁ ָלאזְׁ ט ָאפְׁ ועט ִניׁשְׁ
ן ֶדעם  ן ִאין ֵאיין ֶבעטְׁ טְׁ ֶער ֶוועט ַהאלְׁ
ֶדער, ֶוועט ֶער  ן אֹויף ַזייֶנע ִקינְׁ טְׁ ׁשְׁ ֵאייֶבערְׁ
ִזיֶכער צּום סֹוף ֶזעהן ַאַסאְך ִאיִדיׁש ַנַחת פּון 

ִפָלה. ט ִזיְך ָנאר ִאין תְׁ דְׁ  ֵזיי, ַווייל ַאֶלע ֶווענְׁ
רֹוי צּום ֶעס ִאיז ַאָמאל ֶגעקּומֶ  ען ַא פְׁ

ָרָכה ַאז  ן ַא בְׁ ן "ָחֵפץ ַחִיים", אּון ֶגעֶבעטְׁ ֵהייִליגְׁ
ן ַזיין  ֶדער, ֵזיי ָזאלְׁ ן גּוֶטע ִקינְׁ ִזי ָזאל ָהאבְׁ

ט ִמיֵדי ֲחָכִמים, ָהאט ֶער ִאיר ֶגעָזאגְׁ "ִמיט : ַתלְׁ
ֶדער?! דּו ן גּוֶטע ִקינְׁ טּו ָהאבְׁ סְׁ ָרָכה ִווילְׁ  ַא בְׁ

ן טְׁ ׁשְׁ ן ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ט ַאַסאְך ֶבעטְׁ סְׁ פְׁ ַאז  ,ַדארְׁ
ִליְך אּון וואֹויל" ן ַזיין ֶערְׁ ֶדער ָזאלְׁ  .ַדייֶנע ִקינְׁ

ט ֶמען אֹויְך אֹויף ֵאייֶנעם פּון  ֵציילְׁ ַאזֹוי ֶדערְׁ
לֹוֵמינּו ָוואס ֶער ָהאט ֶגעַהאט ֵזייֶער  ֵׁשי ׁשְׁ ַאנְׁ

ֶדער  ִאים אּון ֶווען ֶמען ָהאט ,ֶגעָראֶטעֶנע ִקינְׁ
 

 

 המשך בדף ב
 



 ב
 

א"שִש  רָׁ  יחֹות מֹוהַּ
 

צּו, ָהאט ֶער  ט ִווי ַאזֹוי ֶער ָהאט זֹוֶכה ֶגעֶווען ֶדערְׁ ֶרעגְׁ ֶגעפְׁ
ן פּון  ֶגעִריסְׁ ט'ס ַאז ִאיְך ָהאב ֶעס ַאָראפְׁ ץ ֵמיינְׁ ט: "ֶעטְׁ ֶפערְׁ טְׁ ֶגעֶענְׁ
טְׁ  ׁשְׁ ט צּום ֵאייֶבערְׁ ן אּון ֶגעֵוויינְׁ ִריגְׁ ן ָטאג ֶגעׁשְׁ ן בֹוים?! ִאיְך ָהאב ֶיעדְׁ

ל  ט ַמיין ַקאפְׁ ֶגעִפילְׁ ֶדער, ִאיְך ָהאב ָאנְׁ ן גּוֶטע ִקינְׁ ַאז ִאיְך ָזאל ָהאבְׁ
ֶדער. ן, ַאזֹוי ָהאב ִאיְך ַבאקּוֶמען גּוֶטע ִקינְׁ ֶרערְׁ  ִמיט טְׁ

ֵבי ֵאִלָיהּו", ֶעס ִאיז  אּון ַאזֹוי ֶגעפּוֶנען ִמיר אֹויְך ִאין "ַתָנא דְׁ
ף זּוהן אּון ֶגעֶווען ַא ֹכֵהן ָוואס ֶער ָהאט  ֶדער, ִפינְׁ ֶגעַהאט ֶצעהן ִקינְׁ

ן ָטאג ָהאט  ֶטער, אּון ֶיעדְׁ ף ֶטעכְׁ ט אֹויף ֶדער ֶער ִפינְׁ ִזיְך ַאָראפֶגעֵלייגְׁ
ף ִמיר, ִאיְך  ן: "ַבאֶׁשעֶפער ֶהעלְׁ טְׁ ׁשְׁ ן צּום ֵאייֶבערְׁ ִריגְׁ ד אּון ֶגעׁשְׁ ֶערְׁ

ֶדער", אּון ֶער ִאיז ִני ט ַאֶוועק פּון ִדי ָזאל זֹוֶכה ַזיין צּו גּוֶטע ִקינְׁ ׁשְׁ
ֶדער אּון ֵאייֶדעֶמער  ט, ַפאר ֶער ָהאט ֶגעֶזעהן ַאֶלע ַזייֶנע ִקינְׁ ֶוועלְׁ

דֹוִלים.  ֶזעֶנען ֶגעֶווען ֹכֲהִנים גְׁ
ֶטע ֵעָצה ַפאר  ֶדער, גּוֶטע ֶזעהט ֶמען ַאז ָדאס ִאיז ִדי ֶבעסְׁ ִקינְׁ

ן ַפאר ֵזיי, אּון ֶווע טְׁ ׁשְׁ ן ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ר ֶעס ֶוועט ַאזֹוי ַאַסאְך צּו ֶבעטְׁ
ֶדער. ֶגעֶנע ִקינְׁ  טּוהן ֶוועט ִזיֶכער זֹוֶכה ַזיין צּו גּוֶטע ֶגעלּונְׁ

ן, ַאזֹוי ִווי ֶמען ֶזעהט ַביי ַא בֹוים,  ף ָאֶבער אֹויְך ִוויסְׁ ֶמען ַדארְׁ
ט ֶגענּוג  ַקייט, אּון ֶעס ַבאקּומְׁ ט ִדי נֹויִטיֶגע ַוואִרימְׁ אֹויב ֶעס ַבאקּומְׁ

ֶבע, "ִכי ַוואֶסער,  ט, ִדי ֶזעלְׁ רּוכְׁ ט ַארֹויס גּוֶטע פְׁ סְׁ ט'ס ַוואקְׁ ֶדעָמאלְׁ
ד  -ָהָאָדם ֵעץ ַהָשֶדה"  ׁש ִאיז ַאזֹוי ִווי ַא בֹוים, ַפאר ַא ִקינְׁ טְׁ ַא ֶמענְׁ

ַקייט, אּון  ַזאמְׁ קְׁ ֶמערְׁ ַקייט, אּון אֹויפְׁ ן ֶגענּוג ַוואִרימְׁ ף ֶמען ֶגעבְׁ ַדארְׁ
ק.ָנאר ַאזֹוי ֶקעֶנען ֵזיי אוֹ  ַטארְׁ ט אּון ׁשְׁ ן ֶגעזּונְׁ סְׁ ַוואקְׁ  יפְׁ

ד פֹוֵעל'ט ֶמען ַאַסאְך  ן, ַאז ַביי ַא ִקינְׁ קְׁ ף גּוט ֶגעֶדענְׁ ֶמען ַדארְׁ
ַרייֶען אּון  ן אּון ׁשְׁ ן, פּון ִזיְך ֶרעגְׁ ן ִווי ִמיט ֵבייזְׁ ֶנעֶלער ִמיט גּוטְׁ ׁשְׁ

ֶדעוֶ  ן ֵזיי ָנאר ֶמער ִציִווילְׁ ֶדער, ֶווערְׁ ן ִדי ִקינְׁ ָלאגְׁ ט ׁשְׁ ֶקערְׁ ועט, ַפארְׁ
ן: "ֶווער ֶעס ֶוועט ַזיין וואֹויל, ֶוועט  ֶווען ֶמען ֵגייט ִמיט גּוטְׁ
ֶדעֶרע  ַבאקּוֶמען ַא ַנאׁש, ַא גּוֶטע ַזאְך, ָאֶדער ֶעֶפעס ַאן ַאנְׁ
ן ַאז ֶער ִאיז וואֹויל, אּון  ן ַווייזְׁ ד ֶוועלְׁ ג", ֶוועט ֶיעֶדער ִקינְׁ ַבאלֹוינּונְׁ

ן ֶער ֶוועט ַבאקּוֶמע רּוִבירְׁ ן פְׁ ֶדער ֶוועלְׁ ג, אּון ַאֶלע ִקינְׁ ן ִדי ַבאלֹוינּונְׁ
ג, ָאֶבער ֵדי צּו ַבאקּוֶמען ִדי ַבאלֹוינּונְׁ ַתם פּון ִזיְך  צּו ַזיין וואֹויל כְׁ סְׁ

ט ַארֹויס ַקיין גּוט'ס, ֶדער  ט ִניׁשְׁ ן, קּומְׁ ָלאגְׁ ַרייֶען אּון ׁשְׁ ן אּון ׁשְׁ ֶרעגְׁ
ט ִדי ד ָהאט ִניׁשְׁ ֶטעֶרעֶסע צּו ַזיין וואֹויל. ִקינְׁ  ִאינְׁ

ן  ָמה, ֵזיי ֶגעבְׁ רֹויס ָחכְׁ ֶדער ֵגיין ִמיט גְׁ ף ֶמען ִמיט ִקינְׁ ַפאר ַדארְׁ ֶדערְׁ
ן ַאז ֶמען ָהאט ֵזיי  ן ִפילְׁ ַקייט, ֵזיי ָזאלְׁ ַזאמְׁ קְׁ ֶמערְׁ ִטיֶגע אֹויפְׁ ִדי ִריכְׁ

ט ֵזיי ַארֹויף ֶווען ֵזיי ֶזעֶנען וואֹויל, אּון ִדיג ֵזיי  ִליב, ֶמען קּוקְׁ ֶטענְׁ ׁשְׁ
ן ַזיין וואֹויל, אּון ַאזֹוי  ן ֶעֶפעס ַא גּוֶטע ַזאְך אֹויב ֵזיי ֶוועלְׁ צּוָזאגְׁ
ֶדער ִמיט גּוֶטע ִמדֹות  ִליֶכע ִקינְׁ ֶטע ֶערְׁ ן ֶגעזּונְׁ סְׁ ַוואקְׁ ן ֵזיי אֹויפְׁ ֶוועלְׁ

 אּון ֶדֶרְך ֶאֶרץ.
ָמאל ִאיז ֶגעֶווען ַא ִאיד ַביי מֹוַהָרא"ׁש ִאין  ט ֵאיינְׁ ֶדער, ָהאט מֹוַהָרא"ׁש ֶגעָזאגְׁ ִדיס ַפאר ַאֶלע ִקינְׁ ן ֶקענְׁ ט ֵטיילְׁ ֶלעגְׁ ָרׁש, ָוואס פְׁ ַבִית ַהִמדְׁ

ִדי, ָוו ֵדי צּו ַבאקּוֶמען ִדי ֶקענְׁ ט טּוהן כְׁ ִניׁשְׁ ף ָגארְׁ ד ַדארְׁ ִטיג, ַווייל אֹויב ֶדער ִקינְׁ ט ִריכְׁ וואֹויל, אס ָזאל ִאים ִציֶען צּו ַזיין ַאז ָדאס ִאיז ִניׁשְׁ
ן ֵׁשיין ִמיט ֶדֶרְך ֶאֶרץ  ִפירְׁ ֶדער, ַאז ֶווער ֶעס ֶוועט ִזיְך אֹויפְׁ ן ַפאר ִדי ִקינְׁ ִטיֶגער ֶוועג ִאיז, צּו ָזאגְׁ ן ַזיין ֶדער ִריכְׁ ן ֶנעבְׁ ִאין ׁשּוהל, ֶער ֶוועט ִזיצְׁ

ן ָאֵמן א.ד.ג., ֶער ֶוועט בַ  ֶפערְׁ טְׁ ן ַזיין ַטאֶטע, ֶער ֶוועט ֵׁשיין ַדאֶוועֶנען, ֶענְׁ ֶדער צּו ֶוועלְׁ ן ִדי ִקינְׁ ֵרייצְׁ ִדי, אּון ָדאס ֶוועט ָאנְׁ אקּוֶמען ַא ֶקענְׁ
 וואֹויל.

ט ִאי ֶטערְׁ ט ֶגעֶווען וואֹויל, ֶער ָהאט ֶגעׁשְׁ ד ִאיז ַטאֶקע ִניׁשְׁ ק, אֹויב ַא ִקינְׁ ַטארְׁ ף ָאֶבער ַזיין ֵזייֶער ׁשְׁ ן ֶמען ַדארְׁ ׁשּום אֹופְׁ ן ׁשּוהל, ָזאל ֶער בְׁ
ֶנען ַאז ֶמען קֶ ִניׁשְׁ  ֶלערְׁ ן ִזיְך אֹויסְׁ פְׁ ֶדער ַדארְׁ ט, ִדי ִקינְׁ ט אּון ֵוויינְׁ ִפירְׁ ִדי, ֲאִפילּו ֶער ַפארְׁ ט ַבאקּוֶמען ט ַבאקּוֶמען ַקיין ֶקענְׁ ן ִניׁשְׁ ׁשּום אֹופְׁ ען בְׁ

ִדי, ָנאר אֹויב ֶמען  ן ַאלֶ ַקיין ֶקענְׁ ן ַזיין וואֹויל.ִאיז ֶגעֶווען וואֹויל, אֹויף ַאַזא ֶוועג ֶוועלְׁ ֶדער ֶוועלְׁ  ע ִקינְׁ
ֶדער, ַווייל ֶווען  ִפיל ַפאר ִדי ִקינְׁ 'ס ַזיין ַא ֶלעֶבעִדיֶגע ַבייׁשְׁ ן ַאֵליינְׁ ֶטערְׁ ן ִדי ֶעלְׁ פְׁ ט ָאן ֶדעם בֹוים גּוט ָאֶבער ֶדער ִעיָקר ַדארְׁ קְׁ ִרינְׁ ֶמען טְׁ

ט, ֶווען ִדי עֶ  רּוכְׁ ֶדער.ִמיט ַוואֶסער, קּוֶמען ַארֹויס גּוֶטע פְׁ קּוֶמען גּוֶטע ִקינְׁ ִליְך ֶוועט פּון ֵזיי ַארֹויסְׁ ן ֶזעֶנען וואֹויל אּון ֶערְׁ ֶטערְׁ  לְׁ
ן, אוֹ  ֶטערְׁ ן ָנאְך ִדי ֶעלְׁ ן, אּון ַמאכְׁ ֶטערְׁ ק ָנאְך ִדי ֶעלְׁ ַטארְׁ ן ֵזייֶער ׁשְׁ ן, ֵזיי קּוקְׁ ט ָפאפְׁ ֶדער ֶקען ֶמען ִניׁשְׁ ן ֶזעֶנען רּוִהיג אּוןִקינְׁ ֶטערְׁ  יב ִדי ֶעלְׁ

ִליְך אּון וואֹויל, ֶווע ט, ֵזיי ֶזעֶנען ֶערְׁ ַרייֶען ִניׁשְׁ ֶנעל אֹויף, ֵזיי ׁשְׁ ט ַאזֹוי ׁשְׁ ן ִזיְך ִניׁשְׁ ן, ֵזיי ֶרעגְׁ ןֶגעַלאסְׁ ַמאכְׁ ֶדער ָדאס אֹויְך ָנאכְׁ ן ִדי ִקינְׁ  .לְׁ
ט ַאז ִאיְך גֵ  ג, ָהאב ִאיְך ֶגעֵמיינְׁ ט: "ֶווען ִאיְך ִבין ֶגעֶווען יּונְׁ ֶזער ָרב ִזי"ַע ָהאט ֶגעָזאגְׁ ט, ֶדער ֵהייִליֶגער ַצאנְׁ ֶצע ֶוועלְׁ ן ִדי ַגאנְׁ טְׁ יי ַפאֶרעכְׁ

ן, ָהאב ִאיְך  ֶטער ֶגעָווארְׁ ל ֶעלְׁ ן ַמיין ֶווען ִאיְך ִבין ַאִביסְׁ טְׁ ׁש ַפאֶרעכְׁ ט ַאז ִאיְך ֵגיי ָכאטְׁ ֶגעַמאכְׁ ט, ָהאב ִאיְך ָאפְׁ ֶגעֶזעהן ַאז ָדאס ֵגייט ִניׁשְׁ
ט, ָהאב ִאיְך גֶ  ן, ָהאב ִאיְך ֶגעֶזעהן ַאז ָדאס ֶקען ִאיְך אֹויְך ִניׁשְׁ ֶטער ֶגעָווארְׁ ָטאט, ֶווען ִאיְך ִבין ָנאְך ֶעלְׁ ׁש ׁשְׁ ט ִאיְך ֶוועל ָכאטְׁ ַראכְׁ ן עטְׁ טְׁ ַפאֶרעכְׁ

ט, ָהאב ן ָהאב ִאיְך ֶגעֶזעהן ַאז ָדאס ֶקען ִאיְך אֹויְך ִניׁשְׁ ֶטער ֶגעָווארְׁ ָפָחה, ֶווען ִאיְך ִבין ָנאְך ֶעלְׁ ט ַאז ִאיְך ֶוועל  ַמיין ִמׁשְׁ ֶגעַמאכְׁ ִאיְך ָאפְׁ
ן". טְׁ 'ס צּו ַפאֶרעכְׁ ן ִמיר ַאֵליינְׁ רּוִבירְׁ ׁש פְׁ  ָכאטְׁ

ׁש טְׁ דֶ  ַווייל ֶווען ַא ֶמענְׁ ף אֹויְך ַזיין וואֹויל, ַווייל ִדי ִקינְׁ 'ס ִהילְׁ נְׁ טְׁ שְׁ ן ֵאייֶבערְׁ ֶדער ִמיטְׁ ן ַזייֶנע ִקינְׁ ט ִזיְך ַאֵליין, ֶוועלְׁ ן ִאים ַפאֶרעכְׁ ער ֶוועלְׁ
ן, אּון ַזיין ַאזֹוי ִווי ִאים. ַמאכְׁ  ָנאכְׁ

ף ֶמען ָאֶבער צּוקּוֶמען צּום ֵאייבֶ  ן, ַדארְׁ ֶדער, ָאֶבער צּו ִדי ַאֶלע ַזאכְׁ ן ַפאר גּוֶטע ִקינְׁ טְׁ ׁשְׁ ן ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ף ַאַסאְך ֶבעטְׁ ן, ֶמען ַדארְׁ טְׁ ׁשְׁ ערְׁ
ֶדער. ן גּוֶטע ִקינְׁ ֶדער, ֶוועט ֶמען ִזיֶכער ָהאבְׁ  ַפאר ַנַחת פּון ִדי ִקינְׁ

ַבט" ָלִדים", ח"י ֶעֶרְך "ִחינּוְך", חי"ג ֶעֶרְך "ט"ו ִבׁשְׁ  ()ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ח"ה ֶעֶרְך "יְׁ

 

 

 

 

 

 
 

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

אג"ז אְלט ֶעְטץ קּוְקן נ אר אֹויְפ'ן  ייְנִטיְגן טָׁ אְלט'ס ֶוועט ֶעְטץ  ,"הַּ ֶדעמ 
רֹות. ֶלע צ  רֹויְסֵגיין פּון אַּ  אַּ

אר  אְרף ֶדעְרפַּ אג, הַּ דַּ יְגן ט  ייְנטִׁ אט נ אר ֶדעם הַּ ז ֶער ה  ויְסן אַּ יד וִׁ ט יינְ אַּ אִׁ
יֶבער ו ואס עֶ  יְשט אִׁ יְך ְטרַּאְכט נִׁ יְך ֶגעבֹויְרן ֶגעו ואְרן, אּון אִׁ ין אִׁ יז בִׁ ס אִׁ

אג יְגן ט  ייְנטִׁ אב נ אר ֶדעם הַּ יְך ה  יְך ְטרַּאְכט  ,ֶגעֶווען ֶנעְכְטן, אּון אִׁ אִׁ
אְרְגן,  יְשט ו ואס ֶעס ֶוועט זַּיין מ  ֶלעס נִׁ אג ֶקען ֶמען אַּ אֹויף ֵאיין ט 

יחַּ זַּיין. ְצלִׁ זַּא ֶוועג ֶוועט ֶמען זֵייֶער מַּ אְרֶנעֶמען, אּון אֹויף אַּ  פַּ
ח ב( לַּ תֹור ה ְבשַּ  )ֹזאת הַּ

*** 

ִרים ֵהם ה ִכי מָׁ רָׁ ִים ִממָׁ ה ְוֹלא יְָׁכלּו ִלְשֹתת מַּ תָׁ רָׁ יְדן  ,וַּיָֹׁבאּו מָׁ י אִׁ דִׁ
י ְש  יְשט ֶגעֶקעְנט ְטרִׁ ֶזעֶנען ֶגעקּוֶמען צּו דִׁ אְבן נִׁ ר ה אּון זֵיי ה  אט מ  יְנְקן ט 

אט ֶגעְש  ֵבינּו ה  יֶטער, מֶשה רַּ יז ֶגעֶווען בִׁ י וַּואֶסער, וַּוייל ֶעס אִׁ יְגן דִׁ רִׁ
אר משֶ  ויְזן פַּ אט ֶגעוִׁ ֵבינּוצּום ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ה   ה רַּ

רַּ  אְלץ, ֶער ז אל ֶעס אַּ יז זִׁיס ֶגעו ואַּ ה  ין וַּואֶסער, אּון ֶעס אִׁ  אְרן.ייְנוַּואְרְפן אִׁ
יר ֶדעם פ סּוק ְסבִׁ יז מַּ "א אִׁ יט  ר א"ש ְשלִׁ יֶגער ֶרבִׁ  ,מֹוהַּ וי ֶדער ֵהיילִׁ י לֹויט וִׁ

ן ד'( ז אְגט  ימ  "ן ֵחֶלק א' סִׁ יקּוֵטי מֹוֲהרַּ ז ֶווען אַּ ֶמעְנְטש טּוט)לִׁ ֶוועְרט  ,ֲעֵבירֹות אַּ
יין  רַּ אס אַּ סּוק ז אְגט ד  וי ֶדער פ  ין זַּייֶנע ֵבייֶנער, וִׁ יְצט אִׁ )ְיֶחְזֵקאל לב, ֶגעְקרִׁ

ם כז( ְצֹמתָׁ ל עַּ ה[ עַּ ם ]ֲחקּוקָׁ יין וְַּתִהי ֲעֹונֹותָׁ רַּ אס ְבֶרעְנְגט אַּ , אּון ד 
יֶגער ֶמעְנטְ  יש, ֶער ֶוועְרט אַּ ְטרֹויֶערִׁ יֶטעְרנִׁ יֶנעם ֶמעְנְטש אַּ בִׁ י אִׁ ש, אּון דִׁ

ה ֶדערְ  אלְ ֵעצ  יק, אּון ֶדעמ  דִׁ אר אַּ צַּ יְך אֹויְסֶרעְדן פַּ יז, ֶער ז אל זִׁ ט'ס צּו אִׁ
רֹויס  י ֲעֵבירֹות ֵגייט אַּ יֶכער  פּון זַּייֶנע ֵבייֶנער, דִׁ אּון ֶער ֶוועְרט אַּ ְפֵריילִׁ

 ֶמעְנְטש.
סּוק, ין פ  ט אִׁ יז ְפשַּ אס אִׁ ִרי ד  ה ִכי מָׁ רָׁ ִים ִממָׁ ם ְוֹלא יְָׁכלּו ִלְשֹתת מַּ

י וַּואֶסער וַּוייל ", "ֵהם יְנְקן דִׁ יְשט ֶגעֶקעְנט ְטרִׁ אְבן נִׁ ֶזעֶנען  "ֵזיי"זֵיי ה 
אס קּוְמט פּון ֲעֵבירֹות יֶטער, ו ואס ד   , וַּיֹוֵרהּו ה' ֵעץ וַּיְַּשֵלךְ ֶגעֶווען בִׁ

ִים,  מַּ ויְזן ֶדעם ֶאל הַּ אט ֶגעוִׁ אס ֵגייט  "ֵעץ"ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ה  ו ואס ד 
רֹויף אוֹ  יק אַּ דִׁ ר כא.(, יְפ'ן צַּ יקּוֵני ֹזהַּ יק, אּון )עי' תִׁ דִׁ ֶמען ז אל ֵגיין צּום צַּ

אְלט'ס,  ִיםֶדעמ  מָׁ ֶוועוִַּיְמְתקּו הַּ ֶלעס ֶוועְרן זִׁיס, ֶעס ֶוועט אַּ ְקֵגיין , ֶוועט אַּ
יש. יֶטעְרנִׁ י גַּאְנֶצע בִׁ  דִׁ

לַּח ד( תֹור ה ְבשַּ  )ֹזאת הַּ
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ט ~ ר ִבְשבַּ שָׁ ה עָׁ  ~ ֲחִמשָׁ
ט  ֵטייֶען ֶיעצְׁ ַבט" ַפארִמיר שְׁ ר ִבשְׁ שָׁ ה עָׁ ֶדה"  "ֲחִמשָׁ ם ֵעץ ַהשָׁ ָאדָׁ ט "ִכי הָׁ אגְׁ סּוק זָׁ נָׁה ַפאר ִדי ֵבייֶמער, ֶדער פָׁ ש ִאיז ַאזֹוי ִווי  -ֶווען ֶעס ִאיז ֹראש ַהשָׁ טְׁ ַא ֶמענְׁ

א"ש  ט מֹוַהרָׁ אגְׁ "א ַא בֹוים, זָׁ ִליטָׁ ש ֶקען ִזיְךשְׁ טְׁ ן. ַאז ַא ֶמענְׁ צּוֵגיין ִאין ַזיין ֶלעבְׁ ֶנען פּון ַא בֹוים ִווי ַאזֹוי ָאנְׁ ֶלערְׁ פְׁ  ַאַסאְך אָׁ
 

ל, שְׁ  אגְׁ ן, הָׁ טְׁ ֶוועֶרע ִווינְׁ ֶטער, ֶעס קּוֶמען שְׁ ט ִווינְׁ ן, ֶעס ֶווערְׁ ֶוועֶרע ַצייטְׁ ְך ֵזייֶער שְׁ ט אֹויף ַא בֹוים ֵגייט דּורְׁ ט ִנישְׁ אפ, ֶער ֵווייסְׁ ן ַארָׁ ֶלעֶטער ַפאלְׁ ֵניי, ַאֶלע בְׁ
ט זּוֶמער אּון ִדי זּו אֹויב ֶער ד קּומְׁ ט ַאז ַבאלְׁ ק, אּון ֶער ֵווייסְׁ ַטארְׁ ט ִזיְך שְׁ ֶבער אֹויב ֶער ַהאלְׁ ן, אָׁ ְך ַמאכְׁ ַשייֶנען אּון ֶער ֶוועט צּוִריק ֶוועט ֶעס דּורְׁ ן ֶוועט אֹויפְׁ

ִליֶכע ֵטיין ַא ֶהערְׁ ט שְׁ ַלייבְׁ ְך אּון ֶעס בְׁ ט ֶער ֶעס דּורְׁ ן, ַמאכְׁ ֶלעבְׁ  בֹוים.   אֹויפְׁ
ִריֶקעֶנען אֹויס ִדי בֹוים, אּון ֶעס ֶזעט אֹויס ִווי ֶער ֶוועט  ואס טְׁ ן וָׁ ֶבער אֹויב ֶער אּון ֲאִפילּו ִאין ִדי זּוֶמער קּוֶמען אֹויְך ִהיצְׁ ט, אָׁ נְׁ ִריקְׁ טְׁ ן ַפארְׁ צְׁ ַגאנְׁ ן ִאינְׁ ֶווערְׁ

ַלייבְׁ  ֵטיין, אּון ֶעס בְׁ ט ֶער שְׁ ַלייבְׁ ט ִזיְך, בְׁ ַהאלְׁ ִליֶכע בֹוים.ֶדערְׁ  ט ַא ֶהערְׁ
אל ֶזעט ִאים אֹויס וִ  ן, ַאַסאְך מָׁ ֶוועִריַקייטְׁ ְך ַאַסאְך שְׁ ש, ֶעס ֵגייט אֹויף ִאים דּורְׁ טְׁ ֶבע ִאיז ִמיט ַא ֶמענְׁ ט אֹויס, אּון ֶער ֶקען ֶעס ִדי ֶזעלְׁ ט ֶעס ֶמער ִנישְׁ וי ֶער ַהאלְׁ

ן, אּון ֲאִפילּו ֶוו אגְׁ רָׁ ְך טְׁ ט דּורְׁ ט ֶמער ִנישְׁ אזְׁ ֶבער אֹויב ֶער לָׁ ן, אָׁ ֶגעבְׁ ה אּון ֶער ִוויל שֹוין אֹויפְׁ רָׁ ט ִאים שֹוין גּוט, ֶגעֶשעהט ַווייֶטער ַא צָׁ ט, ען ֶעס ֶווערְׁ ִזיְך ִנישְׁ
ט ִזיְך ַהאלְׁ ן, ֶער ֶדערְׁ אכְׁ רָׁ ט צּובְׁ ט ִנישְׁ ן. ,אּון ֶער ֶווערְׁ  ֶוועט ִאים צּום סֹוף גּוט ֶווערְׁ

ן ֶוועט ִאים צּום סֹוף ַזיין גּוט.אּון וואֹויל ִאיז פַ  ֶרעכְׁ ט צּובְׁ ט ִזיְך ִנישְׁ אזְׁ ט ִזיְך אּון ֶער לָׁ ַהאלְׁ ואס ֶדערְׁ ש וָׁ טְׁ  אר ַא ֶמענְׁ

ַפייֶען אֹויף ֵזי ן שְׁ שְׁ טְׁ ֶטע ַזאְך ֶזעהן ִמיר ַביי ִדי ֵבייֶמער, ֶמענְׁ ֶרעַסאנְׁ טְׁ ט ֵזיי ִמיט ַאן ִאינְׁ מּוץ, ֶמען ַבאִגיסְׁ ט אֹויף ֵזיי שְׁ פְׁ ן אֹויף ַזיי, ֶמען ַווארְׁ טֹויסְׁ י, שְׁ
אט צּוִריק צּו טּוהן שְׁ  טָׁ שְׁ טְׁ ט, ֶער ֵגייט ַווייֶטער ָאן, אּון ַאנְׁ ט ִזיְך ִנישְׁ ֶרעקְׁ שְׁ ֶבער ֶדער בֹוים ֶדערְׁ ס אּוןַוואֶסער, אָׁ ס, טּוהט ֶער נָׁאר צּוִריק גּוטְׁ טְׁ ט  ֶלעכְׁ ֶער ִגיבְׁ

חַ  ואס ֶיעֶדער ִאיז ִזיְך מְׁ ט ִמיט וָׁ רּוכְׁ ַמאֶקע ִזיֶסע פְׁ  י'.ַארֹויס ַפייֶנע ֶגעשְׁ
ן ַמאכְׁ ש נָׁאכְׁ טְׁ ף ַא ֶמענְׁ אס ַדארְׁ שְׁ  ,אּון דָׁ ט ֶדערְׁ אל ֶער ִזיְך ִנישְׁ ט ִאים, זָׁ ִניֶדערְׁ רֹות, ֶמען ֶדערְׁ ט ִאים צָׁ ט ִאים, ֶמען ַמאכְׁ ֶשעמְׁ ן נָׁאר ַאז ֲאִפילּו ֶמען ַפארְׁ ֶרעקְׁ

ן ֵאייֶנעם. ס ִמיט ֶיעדְׁ  ַווייֶטער טּוהן טֹובֹות אּון גּוטְׁ
ֶבער  ט, אָׁ ֶגעקּוקְׁ אפְׁ ט אּון ַארָׁ ֶשעמְׁ אט ַזיי ַפארְׁ יֹון, ַאז ֶמען הָׁ ן ֶגעַהאט ִדי ִנסָׁ אבְׁ ןֶמען ֶזעהט ַאז ַאֶלע ַצִדיִקים הָׁ אבְׁ ן נָׁאר ֵזיי הָׁ אקְׁ רָׁ שְׁ ט ֶדערְׁ ן ִזיְך ִנישְׁ אבְׁ  ֵזיי הָׁ

ט. ֶצע ֶוועלְׁ ' ִדי ַגאנְׁ ֵחיְׁ ואס ֶזעֶנען מְׁ ִרים וָׁ פָׁ ט סְׁ ס, אּון ֶגעַמאכְׁ ן נָׁאר גּוטְׁ ֶגעֶגעבְׁ  ַווייֶטער צּוִריקְׁ

ֶלען פּוֶנעם בֹוים ֵגייֶען ַאַריין ִטיף ִאין ֶדער עֶ  צְׁ וארְׁ דנָׁאְך ַא ַזאְך ֶזעהט ֶמען ַביי ִדי ֵבייֶמער, ַאז ִדי וָׁ ד, אּון ִווי ִטיֶפער ֵזיי ֶזעֶנען ִאין ִדי ֶערְׁ ֶקער  ,רְׁ ֶטערְׁ ץ שְׁ ַאלְׁ
ן ֶלען ֶזעֶנען נָׁאר פּון אֹויבְׁ צְׁ וארְׁ ט ִזיְך ֶדער בֹוים, אֹויב ִדי וָׁ ַוו ,אּון ֶבעֶסער ַהאלְׁ ס ִאיז ֶדער בֹוים ֵזייֶער שְׁ טְׁ אלְׁ ד, ֶדעמָׁ ט ֶגענּוג ִטיף ִאין ֶדער ֶערְׁ אְך ֵזיי ֶזעֶנען ִנישְׁ

ן ֶדעם בֹוים אזְׁ לָׁ ט ֶוועט ֶעס ַאֶוועק בְׁ ֶקע ִווינְׁ ַטארְׁ ט ַא שְׁ ן פּון ִאים. ,אּון ֶווען ֶעס קּומְׁ ַלייבְׁ ט בְׁ ִנישְׁ ארְׁ  אּון ֶעס ֶוועט גָׁ
ֶנען ֶלערְׁ פְׁ ש אָׁ טְׁ רֹויס ,פּון ֶדעם ֶקען ִזיְך ַא ֶמענְׁ ן גְׁ טְׁ ן פַ  ,ַאז אֹויב ֶער ֶוועט ִזיְך ַהאלְׁ ֶגען ֶער ִאיז, אּון ֶער ֶוועט ֶער ֶוועט ַווייזְׁ ן ֵאייֶנעם ִווי גּוט אּון ֶגעלּונְׁ אר ֶיעדְׁ

ן ֵווייטְׁ ן ַא צְׁ אפ קּוקְׁ ט ִליב ֵאייֶנעם ,ַארָׁ ן ִנישְׁ אבְׁ ן הָׁ שְׁ טְׁ ן, ֶמענְׁ אבְׁ ט הָׁ ן, ַווייל ֶיעֶדער ֶוועט ִאים ַפיינְׁ ס ֶוועט ֶער צּום סֹוף ַפאלְׁ טְׁ אלְׁ רֹויס ֶדעמָׁ ט ִזיְך גְׁ ואס ַהאלְׁ  ,וָׁ
ן צּו יֶ  אזְׁ ט ַזייֶנע גּוֶטע ַמֲעלֹות, ֶער ִאיז צּוֶגעלָׁ ואס ַבאַהאלְׁ ש וָׁ טְׁ ֶבער ַא ֶמענְׁ ן, אָׁ אפ אֹויף ֶיעדְׁ ט ַארָׁ ן ֵאייֶנעם, ַאַזא אּון קּוקְׁ ט ַארֹויף אֹויף ֶיעדְׁ ן ֵאייֶנעם, ֶער קּוקְׁ עדְׁ

אט ֶיעֶדער ִליב ש הָׁ טְׁ ן ,ֶמענְׁ טְׁ ִליַח ַזיין. אּון ֶער ֶוועט ִזיְך ֶקעֶנען ַהאלְׁ  אּון ֵשיין ַמצְׁ

ן  ס ַזיין ֶלעבְׁ ט ַא ֶטַבע ִאין ַא בֹוים ַאז ֶיעֶדע בֹוים ִציהט ִזיְך ַאֵליינְׁ ֶגעֵלייגְׁ אט ַאַריינְׁ ֶטער הָׁ שְׁ ט פּון ַא ר עפּון דֶדער ֵאייֶבערְׁ ד, אּון ֵקיין ַאיין בֹוים ִציהט ִנישְׁ ֶערְׁ
ֶדעֶרע ט ַארֹויס ַאנְׁ סְׁ ֵווייֶטע בֹוים, פּון ֶיעֶדע בֹוים ַוואקְׁ טִמיֵני  צְׁ רּוכְׁ ן. ,פְׁ ֵווייטְׁ ט ַאַריין ִאין ַא צְׁ ט ִזיְך ִנישְׁ  אּון ַאזֹוי ַווייֶטער, ֵקיין ַאיין בֹוים ִמישְׁ

ט פּון ֶדעם ֶקען ִזיְך ַא מֶ  אל ִנישְׁ מָׁ אל ִזיְך ֵקיינְׁ ש זָׁ טְׁ ֶנען ַאז ַא ֶמענְׁ ֶלערְׁ פְׁ ש אָׁ טְׁ ענְׁ
ס, אּון  ן ַאֵליינְׁ טְׁ שְׁ ן פּוֶנעם ֵאייֶבערְׁ אל ִציֶען ַזיין ֶלעבְׁ ן, נָׁאר ֶער זָׁ ֵווייטְׁ ן ִאין ַא צְׁ ִמישְׁ ַאַריינְׁ

ן אּון ִנישְׁ  טְׁ שְׁ ן פּוֶנעם ֵאייֶבערְׁ ף זָׁאל ֶער נָׁאר ֶבעטְׁ ואס ֶער ַדארְׁ ן.וָׁ ֵווייטְׁ ן אֹויף ַא צְׁ  ט קּוקְׁ
ן ַסיי אֹויב ֶיעֶנער ִאיז ֶבעֶסער פּון ִאים, ַסיי  ֵווייטְׁ ט אֹויף ַא צְׁ ש קּוקְׁ טְׁ ַווייל ֶווען ַא ֶמענְׁ

ט ַזיין גּוט. אל ִנישְׁ מָׁ ֶגער פּון ִאים, ֶוועט ֵקיינְׁ  אֹויב ֶיעֶנער ִאיז ֶערְׁ
ן אֹויף ֵאייֶנע ואס  םֶווען ֶער ֶוועט קּוקְׁ ֶגען פּון ִאים, וָׁ ִאיז ֶבעֶסער פּון ִאים, ֶמער ֶגעלּונְׁ

אְך ַאז ֶיעֶנער ֶקען  ט, ֵווייל ֶער ֶזעהט דָׁ ט ֶווערְׁ ִנישְׁ ארְׁ ן ַאז ֶער ִאיז גָׁ טְׁ ַראכְׁ ֶוועט ֶער טְׁ
טּוהן אֹויף ֶדער  ש ֶקען ֶעֶפעס אֹויפְׁ טְׁ ט ֶאֶמת, ַווייל ֶיעֶדע ֶמענְׁ אס ִאיז ִנישְׁ ֶבער דָׁ ֶבעֶסער, אָׁ

ן ַאז ֶיעֶנער ִאיז ֶבעֶסער ֶוועט ֶער ֶוו טְׁ ַראכְׁ ן טְׁ ן ִמיטְׁ ֶרעכְׁ ט, אּון אֹויב ֶער ֶוועט ִזיְך צּובְׁ עלְׁ
ואס ֶער ֶקען יָׁא טּוהן. ט טּוהן ֲאִפילּו וָׁ  ִנישְׁ

ט ַזיין גּוט,  ן ַאז ֶער ִאיז ֶבעֶסער פּון ֶיעֶנעם ֶוועט אֹויְך ִנישְׁ טְׁ ַראכְׁ אּון אֹויב ֶער ֶוועט טְׁ
בֹוד פּון ֶיעֶנעם ַווייל ֶער ַוויי ן ֶמער כָׁ ף ִאים ֶגעבְׁ ן ַאז ֶמען ַדארְׁ טְׁ ַראכְׁ ל ֶער ֶוועט ֵאייִביג טְׁ

ן ֶמער ַא ֵעֶסק פּון ִאים, אּון אֹויב ֶמען  ף ַמאכְׁ שּוב פּון ֶיעֶנעם, אּון ֶמען ַדארְׁ ִאיז ֶמער חָׁ
ַגאנְׁ  ן ִאינְׁ ן, ֶוועט ֶער ֶווערְׁ ט ֶגעבְׁ רֹויֶעִריג.ֶוועט ֶעס ִאים ִנישְׁ ן אּון טְׁ אכְׁ רָׁ ן צּובְׁ  צְׁ

ט  ן, אּון ֶעס זָׁאל ִאים ִנישְׁ ֵווייטְׁ ן אֹויף ַא צְׁ ט צּו קּוקְׁ ה ִנישְׁ ן ֶדעם ִאיז ִדי ֵעצָׁ ֶוועגְׁ
ן, אּון ֶער ֶוועט  אכְׁ רָׁ ט ַזיין צּובְׁ ֵווייֶטער טּוט, אּון ַאזֹוי ֶוועט ֶער ִנישְׁ ואס ַא צְׁ ן וָׁ ֶרעִסירְׁ טְׁ ִאינְׁ

טּוהן אוֹ  ואס ֶער ֶקען יָׁא.אֹויפְׁ ט וָׁ  יף ִדי ֶוועלְׁ
ט ַאז ֶער ִאיז ַאזֹוי ִווי ֶדער בֹוים, אּון ֶער  קְׁ ואס ֶגעֶדענְׁ ש וָׁ טְׁ וואֹויל ִאיז ַפאר ַא ֶמענְׁ

ן פּוֶנעם ב ט נָׁאְך ִדי ַאֶלע ַזאכְׁ ט, ֶוועט ֶער ִזיֶכער ַמאכְׁ נְׁ ֶגעֶרעכְׁ ן אֹויסְׁ אבְׁ ואס ִמיר הָׁ ֹוים וָׁ
ואס  ט פּון וָׁ רּוכְׁ ן גּוֶטע ִזיֶסע פְׁ ֶגעבְׁ ֶקע ֵשייֶנע בֹוים, אּון ַארֹויסְׁ ַטארְׁ ן ִווי ַא שְׁ סְׁ ַוואקְׁ אֹויסְׁ

ט אּון וואֹויל ִאיז אִ  ן, וואֹויל ִאיז ִאים אֹויף ִדי ֶוועלְׁ אבְׁ ים אֹויף ֶיעֶנע ֶיעֶדער ֶוועט ַהנָָׁאה הָׁ
ט.  ֶוועלְׁ
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שּובֶ  ִדיטְׁ ט ַאז ֶדער ֵהייִליֶגער ַבארְׁ ֵציילְׁ ט ֶדערְׁ טֶעס ֶווערְׁ אט ֶגעַדאֶווענְׁ ב זי"ע הָׁ  ער רָׁ
אט ֶער  כֹות הָׁ רָׁ ן בְׁ ט זָׁאגְׁ ֶטעלְׁ אט ִזיְך ֶגעשְׁ מּוד, אּון ֶווען ֶער הָׁ ן עָׁ אג ַפארְׁ ן טָׁ ֶיעדְׁ

כָׁה "שֶ  רָׁ ט ִדי בְׁ ֶפעלְׁ ַשִניֹלא ַפארְׁ כֹות ִאיז  עָׁ רָׁ ט ִדי בְׁ ִדיגְׁ אט ֶגעֶענְׁ גֹוי", ֶווען ֶער הָׁ
אט  ִאיםצּוֶגעקּוֶמען צּו  שּוֶטער ִאיד אּון הָׁ אט  ִאיםַא פָׁ ט, "ֶרִבי, ִאיר הָׁ ֶגעזָׁאגְׁ

כָׁה פּון ֶשֹלא  רָׁ ה, ִדי בְׁ כָׁ רָׁ ט ַא בְׁ אזְׁ ֶגעלָׁ אט אֹויסְׁ כָׁה, ִאיר הָׁ רָׁ ט ַא בְׁ ֶפעלְׁ ַשִניַפארְׁ גֹוי  עָׁ
ב זי"ע  שּוֶבער רָׁ ִדיטְׁ אט ִזיְך ֶדער ֵהייִליֶגער ַבארְׁ ט!" הָׁ ט ֶגעזָׁאגְׁ אט ִאיר ִנישְׁ הָׁ

ן, " ֶגערּופְׁ ט ֶווען  ִאיְךָאנְׁ כָׁה ֶגעזָׁאגְׁ רָׁ אב שֹוין ִדי בְׁ ט  ִאיְךהָׁ ַטאֶנען. ַהיינְׁ ֶגעשְׁ ִבין אֹויפְׁ
ִרי ֶווען  פְׁ ֶדערְׁ א ִאיְךִאינְׁ ַטאֶנען, הָׁ ֶגעשְׁ גט  ֶמ"ם ַסֶמ"ְךט ִמיר ֶדער ִבין אֹויפְׁ ֶרענְׁ ֶגעבְׁ ַאֵריינְׁ

ט ַאזֹוי ִווי  ִנישְׁ ט אּון טֶ סְׁ גְׁ רְׁ ִבין ֶדער ַא ִאיְךִאין ַא ִביֶטערְׁ ֶצע ֶוועלְׁ ש פּון ִדי ַגאנְׁ טְׁ ער ֶמענְׁ
ט  ִאיְך אב שֹוין ִנישְׁ כּו', אּון  ַקייןהָׁ כּו' וְׁ נָׁה וְׁ ואס  ִאיְךַתקָׁ ט ֶגעַהאט ִמיט וָׁ אב ִנישְׁ ִזיְך הָׁ

אב  ַחֶיה צּו ַזיין, הָׁ ט "ֶשֹלא  ִאיְךמְׁ ץ אּון ֶגעזָׁאגְׁ ן ַא ַטאנְׁ ַשִניֶגעֶגעבְׁ ט  עָׁ גֹוי", ִווי ִנישְׁ
ֶבער ַחֶיה ֶגעֶווען, אּון  אָׁ אב ִאיְך ִזיְך מְׁ ט, אּון ִמיט ֶדעם הָׁ ֵמיֶלאַא גֹוי ִבין ִאיְך ִנישְׁ  מְׁ
אב  כָׁה".ִני ִאיְךהָׁ רָׁ ט ִדי בְׁ ֶפעלְׁ ט ַפארְׁ  שְׁ

ֶזעט ֶמען פּון ֶדעם ַאז אֹויב ַא ֵהייִליֶגער ַצִדיק ַאזֹוי ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער 
שּוֶבער  ִדיטְׁ בַבארְׁ אט  רָׁ ואס ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי הָׁ א'ִדיג  ִאיםזי"ע, וָׁ מֹורָׁ

ט אֹויף  אט ֶגעזָׁאגְׁ ט, אּון הָׁ ֶדערְׁ דֹוש ַאז "עֶ  ִאיםַבאוואּונְׁ ִפיִלין פּון ַהקָׁ ר ִאיז ֶדער תְׁ
כּו' כּו' וְׁ ֵאר ַהדֹור וְׁ רּוְך הּוא", אּון "ֶער ִאיז ֶדער פְׁ ט ישְׁ ין נִ וֹ ש יְךאט זִ ר הָׁ ז עֶ ן ַאאּו בָׁ

ַשִניַזיין ִזיְך נָׁאר ִמיט "ֶשֹלא  היֶ חַ ואס מְׁ יט וָׁ ִמ  ֶכע  עָׁ ה ַאֶזעלְׁ ַכמָׁ ה וְׁ גֹוי", ַעל ַאַחת ַכמָׁ
טְׁ  ֵלייֶנע ֶמענְׁ ַחֵזק ַזיין. קְׁ ן ִזיְך ַאַווַדאי אּון ַאַווַדאי ִמיט ֶדעם מְׁ פְׁ ז ַדארְׁ ֶשעֶלעך ִווי אּונְׁ

כּו', ָאֶדער ַא גֹוי  ק וְׁ כּו', ָאֶדער ַא ֶטערְׁ ן ַא ִכיֶנעֶזער וְׁ ט ֶגעבֹוירְׁ סְׁ טּו ַאז דּו ֶווערְׁ ואס טּוסְׁ וָׁ
ט פ ואלְׁ ט ֶגעוָׁ סְׁ ואלְׁ ט, ַאז דּו וָׁ ט ֶגענּוצְׁ ִנישְׁ ט גָׁארְׁ ואלְׁ ה? וָׁ ט אּומָׁ ארְׁ ֶדעֶרע סָׁ ּון ַאן ַאנְׁ

כּו', אּון ַאזֹוי  כּו' וְׁ ַגֵייר ַזיין ִזיְך וְׁ ֵגיין ִגיּור, מְׁ כְׁ ט דּורְׁ פְׁ טּו ֶגעַדארְׁ סְׁ ואלְׁ ן ַא ִאיד וָׁ ֶווערְׁ
ט סְׁ פְׁ ן ַא ִאיד, ַדארְׁ וארְׁ ן ֶגעוָׁ טּו ֶגעבֹוירְׁ ֵרייֶען.ִביסְׁ א'ִדיג פְׁ  ּו ִזיְך ִמיט ֶדעם מֹורָׁ

 

 (ב"אשר בנחל באידיש מכתב קמ)
*** 

 

ן צּו  וארְׁ ַגֶלה ֶגעוָׁ אט זֹוֶכה ֶגעֶווען ַאז ֶעס ִאיז ִנתְׁ ַא  ִאיםֶדער ֵהייִליֶגער ֵבית יֹוֵסף הָׁ
ט  נְׁ אט ֶגעֶלערְׁ ואס ֶער הָׁ ְך ֶדעם וָׁ ל נָׁאר דּורְׁ ַניֹות, ִביז ֶער  ֵזייֶערַמִגיד פּון ִהימְׁ ַאַסאְך ִמשְׁ

אט זֹוֶכה  כָׁל הָׁ ן בְׁ וארְׁ ַקֵבל ֶגעוָׁ ואס ִאיז ִנתְׁ רּוְך וָׁ ן עָׁ חָׁ ַחֵבר צּו ַזיין ֶדעם שּולְׁ ֶגעֶווען מְׁ
ַלל  ן ַביי כְׁ ַקֵבל ֶווערְׁ ואס זָׁאל ַאזֹוי ִנתְׁ א ַא ֵסֶפר וָׁ ט דָׁ ִנישְׁ ֵאל, ֶעס ִאיז נָׁאכְׁ רָׁ פּוצֹות ִישְׁ תְׁ

ֵדי ַכְך, רּוְך, ַעד כְׁ ן עָׁ חָׁ ֵאל ִווי ֶדער שּולְׁ רָׁ לֹום פּון ֶדעם  ִישְׁ שָׁ פ ַחס וְׁ אס ֶווער ֶעס ֵנייט אָׁ דָׁ
ף ֶמען שֹוין בֹוֵדק ַזיין אֹויף  רּוְך, ַדארְׁ ן עָׁ חָׁ ט ִאין ַזיין  ִאיםשּולְׁ ט ִנישְׁ אֹויב ֶעֶפעס ֶפעלְׁ

כּו'. ַאזֹוי הֹוי ֵקייטִאיִדישְׁ אּון ִאין ַזיין  ֶאמּונָׁה כּו' וְׁ ץ עֶ וְׁ ֶגען ַאלְׁ ַגאנְׁ ְך ְך ִאיז ֶער ֶדערְׁ דּורְׁ
ן  ִציג ֵזייֶערַזיין ַחֶזרְׁ ֶנען ֶפערְׁ ֶלערְׁ פְׁ אל אָׁ מָׁ ט אֹויף ֵאיינְׁ אט ֶגעֶקענְׁ ַניֹות. ֶער הָׁ -ַאַסאְך ִמשְׁ

ִרים ַחֵבר ֶגעֶווען ַא ֵסֶפר "ַמִגיד ֵמישָׁ אט מְׁ ַניֹות, ֶער הָׁ ִקים ִמשְׁ רָׁ ִציג פְׁ אס ִאיז  "פּופְׁ דָׁ
אט  ואס ֶדער ַמִגיד הָׁ ט  ִאיםִגילּוִיים וָׁ נְׁ אט ֶגעֶלערְׁ ואס ֶער הָׁ ֶדעם וָׁ ַגֶלה ֶגעֶווען נָׁאכְׁ מְׁ

ט, ִאיז נָׁאר ַא  ִריקְׁ ואס ֶעס ִאיז ֶגעדְׁ אס וָׁ ט ַאז דָׁ גְׁ ֶרענְׁ "א בְׁ ַניֹות. ֶדער ִחידָׁ ַאַסאְך ִמשְׁ
וארּום ֶדער ַמִגיד  ואס ֶעס ִאיז ֶגעֶווען, וָׁ ל פּון וָׁ טְׁ טֶצענְׁ ֶלעגְׁ ַגֶלה ַזיין  ִאיםִזיְך צּו  פְׁ מְׁ

ן  ט ֶיעדְׁ נְׁ אט ֶגעֶלערְׁ אג, ַווייל ֶער הָׁ ַניֹות ֵזייֶערטָׁ ִקים ִמשְׁ רָׁ  .ַאַסאְך פְׁ
ט  ֶדעם ַזיי ִנישְׁ ט,  ַקייןִאיֶבערְׁ ִנישְׁ ֵגיין ֵלייִדיג אּון טּון גָׁארְׁ אט ַארּומְׁ טָׁ שְׁ ן, ַאנְׁ לָׁ ַבטְׁ

ט  טּו ֶזען ֶוועסְׁ ַניֹות, ֶוועסְׁ ִקים ִמשְׁ רָׁ ןַחֶזר ַאַסאְך פְׁ אבְׁ לָׁ  הָׁ רֹויס ַהצְׁ ה. נָׁאגְׁ ט חָׁ ר ֶווער ִנישְׁ
ן, סְׁ  אכְׁ רָׁ ש ִווי צּוֶצעבְׁ טְׁ ט ֶדעם ֶמענְׁ ֶרעכְׁ ואס ֶעס ֶצעבְׁ א נָׁאְך ַא ַזאְך וָׁ טָׁ ֵגיין  'ִאיז ִנישְׁ
ֵלייִדיג, אּון 

. 
 (ב"אשר בנחל באידיש מכתב קמ)

 

 

 מוסדותינו הק' ~ ~ נייעס אינערהאלב
 

 מוהרא"ש שליט"א קערט זיך צוריק פון ארץ ישראל.
 

גרויס פרייד הערשט ביי אנשי שלומינו, אז מוהרא"ש קומט אי"ה צוריק פון 
 ארץ ישראל.

 

און מיטן אייבערשטנ'ס הילף מוהרא"ש וועט אנקומען דינסטאג אינדערפרי, 
 משה עשר בשבט סעודה, ביי מוהרא"שוועט דינסטאג נאכט פארקומען די ח

ווי אנשי שלומינו וועלן זיך צאמקומען צו  ,.42th st 1129 אין בית המדרש
און צו הערן דברי אלוקים חיים, איבער די  ,מקבל פנים זיין מוהרא"ש

 .רנט אונזגרויסקייט פונעם טאג, און וואס דאס לע
 

 !האדם עץ השדהכי 
 

*** 
 

 ארויס אין די נאנטע טעג ומטק CD פרישע
מיט  , CD, קומט יעצט ארויס א פרישע "אידישע ניגונים"די סעריע פון אין 

 ווארימע ניגונים אויף אידיש, זיך אויסצורעדן צום אייבערשטן.
 

 ברייט אויפגעכאפטוואס זענען  ,ס'די ערשטע צוויי סידינאכפאלגענדיג 
ף פון געשמאקע ניגונים אויאיבער דער גארער וועלט, אן אויסוואל געווארן 

 .אידיש
 

, אז די איינציגסטע דער הייליגער רבי אונז אויסגעלערנטבאקאנט האט ווי 
אנהייבן צו רעדן צום זאל ער עצה פאר א איד מצליח צו זיין אין לעבן, איז נאר 

רציילן פארן אייבערשטן אלעס וואס אייבערשטן אויף די אייגענע שפראך, דע
 דורך, דאנקן אויף אלע גוטע זאכן, און בעטן אויף ווייטער.אים גייט אויף  סע

 

איז עס אויך די שווערסטע, עס איז  ,אזוי ווי עס איז די גרעסטע זאךאבער 
ס און אויסדערציילן פארן אייבערשטן אלע ,זייער שווער צו עפענען דאס מויל

 וואס עס ליגט אויפ'ן הארץ.
 

דער רבי געזאגט, אז ווען מען קען נישט רעדן צום אייבערשטן, קענען האט 
ם וואס מען זיך מחי' זיין מיט א ניגון, און דאס זענען די אלע אידישע ניגוני

אס זענען אלע מיט ווערטער וואס דזענען נתחבר געוואן בין כותלי הישיבה, 
אז עס עפנט  ,מעיד זיין קען ,און ווער עס הערט עסרעדענדיג צום אייבערשטן, 

 אייבערשטן. צוםזייער די הארץ, און ציעט 
 

נייע  יטמ  CDאייבערשטנ'ס הילף, קומט יעצט ארויס א פרישע  ןמיטאון 
כער מחי' זיין, און ניצן די ניגונים אויף אידיש, מיט וואס יעדער וועט זיך זי

 ניגונים צו רעדן מיט דעם צום אייבערשטן.
 

 !' שיר חדשלהשירו 
 

 Sponsored by: 

 !מזלא טבא וגדיא יאה
 ר וואונטשן אן הערצליכן מזל טוב פארמי
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 צו די געבורט פון זיין מיידעלע למזל טוב

 

 !שמחות ונחת לרוב
 

 

 !ברכת מזל טוב
 מיר וואונטשן אן הערצליכן מזל טוב פאר

 מו"ה אהרן וועבערמאן נ"י
 מחשובי אנשי שלומינו

 צו די געבורט פון זיין אינגעלע למזל טוב
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ש   ת הַּ ְרשַּ  בּועַּ פַּ
 

ְתרֹו, ע יִּ "י וַּיְִּשמַּ ְלח  ָזאְגט ַרשִׁ ת יַּם סֹוף ּומִּ יעַּ א, ְקרִּ ע ּוב  מַּ ה ש  ה ְשמּוע  ת , מַּ מ 
ֵלק, ים ֶגעַמאְכט קּוֶמען ֲעמ  ? ןידְ י אִׁ דִׁ  צּו ָוואס ָהאט יְִׁתרֹו ֶגעֶהעְרט ַאז ֶעס ָהאט אִׁ

ְלֶחֶמת ֲעָמֵלק, ַדאְרף ֶמען ַפאְרְשֵטיין ַפאְרָווא יַעת ַים סֹוף אּון מִׁ י ְקרִׁ ס ּפּוְנְקט 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'(,  ֵיי  אֹויְפן ָּפסּוק סִׁ ֵקל חַּ ה ל  ל  יָקר פּון ַא ֶמעְנְטש'ס לֶ ְתפִּ יז , ַאז ֶדער עִׁ עְבן אִׁ

יֶבער אַ  ָלה, צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ַווייל ָא ֶמעְנְטש ֵגייט ַארִׁ ַסא ְְ ָנאר ְתפִׁ
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 ְגמָ  ים קי"ח.( ָרא ָזאְגט דִׁ יַעת יַ )ְּפָסחִׁ וי ְקרִׁ יז ַאזֹוי ְשֶווער וִׁ ם ַאז צּו ָהאְבן ַּפְרָנָסה אִׁ

ו)סֹוָטה ב.( סֹוף, אּון אֹוי ְְ  יז ַאזֹוי ְשֶווער וִׁ ידּו ְְ אִׁ יַעת ַים סֹוף, צּו ְטֶרעְפן ַא שִׁ י ְקרִׁ
י ֶמעְרְסֶטע ַא ֶמעְנְטש י ְצֵוויי ַזאְכן צּוְבֶרעְכן דִׁ , פּון ֵאיין אּון ֶ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 צּו ָהאְבן ַקְשיּות אֹויְפ'ן אֵ  ַאז )ְשמֹות ַרָבה פל"א, סי"ב( ייֶבעְרְשְטן, וִׁ

י ַאְנֶדעֶרע ַז ים, אּון פּון דִׁ וי ַאֶלע ַאְנֶדעֶרע יִׁסּורִׁ יז ְשֶוועֶרער וִׁ יְמַקייט אִׁ ייט ֶווער ָארִׁ
יז אֹוי ְְ זֵייֶער צּוְבָראכְ  ידּו ְְ אִׁ יְשט ֶגעְטָראְפן ַקיין שִׁ י ְגָמָרא ֶעס ָהאט ָנאְכנִׁ וי דִׁ ן, וִׁ

י ְְ.)ְיָבמֹות סב:( ָזאְגט  יְשט ַזיין ְפֵריילִׁ יְשט ַקיין ַווייב, ֶקען נִׁ  ֶווער ֶעס ָהאט נִׁ
יז ָנאר צּו ֶבעְטן ַאַסא ְְ ֶדע יְגְסֶטע ֵעָצה ַפאר ֵבייֶדע ַזאְכן, אִׁ י ֵאייְנצִׁ ם אּון דִׁ

יז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶוועט ֶהע י ְְ ף ארְ דַ ְלְפן, ָאֶבער ֶמען ֵאייֶבעְרְשְטן בִׁ יְטן פּון זִׁ הִׁ
ין ָא ֶמעְנְטש ם" ֶדעם "ֲעָמֵלק" ָוואס ְבֶרעְנְגט ַאַריין ְסֵפיקֹות אִׁ ְרֵבנּו אִּ  ֲהֵיש ה' ְבקִּ

יְשט?"  - ,"?ןיִּ א   יר, ָאֶדער נִׁ יט מִׁ יז ָיא מִׁ יְשט  יזאִׁ ֶמען "ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער אִׁ נִׁ
י ְְ,  יט זִׁ יֶכער מִׁ יק, ָוואס ֶער ֶלעְרְנט אֹויס פַ דֶ זִׁ אְרן עְרַפאר ַדאְרף ֶמען ֵגיין צּו ַא ַצדִׁ

יז ְש  יז ְש ֶמעְנְטש, ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער אִׁ יר, ֶער אִׁ יט דִׁ יג מִׁ יג ְגֵרייט ֶטעְנדִׁ ֶטעְנדִׁ
ין ֶיעֶדע ַמָצב. יר צּו ֶהעְלְפן אִׁ י ְְ אֹויְסצּוֶהעְרן, אּון דִׁ  דִׁ

"י, ָו יק, צּו מָדאס ָזאְגט ַרשִׁ ֶשה ואס ָהאט ֶגעְבֶרעְנְגט יְִׁתרֹו ֶער ָזאל קּוֶמען צּום ַצדִׁ
יז ַאזֹוי ְשֶווער יז ָדא ַזאְכן ָוואס ֶעס אִׁ יַעת  ַרֵבינּו? ֶער ָהאט ֶגעֶהעְרט ַאז ֶעס אִׁ וי ְקרִׁ וִׁ

יַקי יז ָדא ְשֶווערִׁ ין ַּפְרָנָסה, ֶעס אִׁ יַקייְטן אִׁ יז ָדא ְשֶווערִׁ ין ַים סֹוף, ֶעס אִׁ יְטן אִׁ
י ְְ צּו ֶוועְנְדן צּום ֵאייֶבעְרְש  יז ָנאר זִׁ יְגְסֶטע ֵעָצה אִׁ י ֵאייְנצִׁ ים, אּון דִׁ ידּוכִׁ ְטן, ָאֶבער שִׁ
ְלֶחֶמת ֲעָמֵלק ָוואס ְבֶרעְנְגט ַאַריין ְסֵפי י מִׁ י ַאְנֶדעֶרע ַזייט קּוְמט דִׁ קֹות, "ֶדער פּון דִׁ

יר ָיא, ָאֶדער  יֵאייֶבעְרְשֶטער ַדאְרף מִׁ יְשט?" אּון ֶדעְרַפאר מּוז ֶער ֵגיין צּום ַצדִׁ ק, נִׁ
יצּו מֶשה ַרֵבינּו, ֶער ָזאל   אֹויְסֶלעְרֶנען צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן. םאִׁ

 )ֹזאת ַהתֹוָרה יְִׁתרֹו א(

*** 
ְמלֹ  ְבסּו שִּ ם וְַּיכַּ ע  ת ה  ֵדש א  ם וְַּיקַּ ע  ל ה  ר א  ה  ן ה  ה מִּ ם,וֵַּיר ד מש  ינּו מֶשה ַרבֵ  ת 

יְגט אּו יז ַאָראְּפֶגעקּוֶמען פּון ַבאְרג צּום ָפאְלק, אּון ֶער ָהאט זֵיי ֶגעֵהיילִׁ ן ֶגעַוואְשן אִׁ
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תֹור ה  ~ ת הַּ לַּ ב    ~ קַּ
 

 ֵאֶלה ַהְדָבִרים ַאֶשר ַיֲעֶשה ָהָאָדם ָוַחי ָבֶהם
ָדאס ֶזעֶנען ִדי ִמְצֹות ָוואס ַא  )ַוִיְקָרא יח(,
אל טּוהן אּון ֶער ָזאל ֶלעְבן ִמיט ֶמעְנְטש זָ 

)ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן ֶדעם, ָזאְגט ֶדער ֶרִבי 

ֶדער ָפסּוק קּוְמט אּוְנז ֶלעְרֶנען, ַאז ִדי מ"ד(, 
ֶלעְבן, ָדאס  ִאיז ֶגעֶגעְבן ֶגעָוואְרן צּו ּתֹוָרה

אּון אֹויב ֵמייְנט ַאז ֶעס ַדאְרף ַמאְכן ְפֵרייִליְך, 
ִדי ּתֹוָרה ַמאְכט ִניְשט ְפֵרייִליְך ֶדעם ֶמעְנְטש, 
ֵמייְנט ָדאס ַאז ֶער ָהאט ִניְשט ִריְכִטיג 

 ָאְפֶגעֶלעְרְנט ִדי ּתֹוָרה.
ֶדעְרַפאר ָזאְגט ֶדער ֶרִבי, ַאז ֶווען ַא 
ֶמעְנְטש טּוט ַא ִמְצָוה ָזאל ֶער ֶעס טּוהן 

ְלָחן ָערּוְך ָפשּוט, ַאזֹוי ִווי ֶעס ְש  ֵטייט ִאין שֻׁ
ַאז ֶמען ַדאְרף ֶעס טּוהן, ֶער ָזאל ִניְשט ֶוועְרן 

ן צְ אנְ גַ נְ יהן אִ עטּוס גֶ אט עֶ ר הָ עֶ  ּוצֶנעְרֶוועז, 
, ַווייל ִדי ּתֹוָרה ִאיז ִניְשט ֶגעֶגעְבן תימּולֵ ְש בִ 

ֶגעָוואְרן ַפאר ַמְלָאִכים, ָוואס ֶקעֶנען טּוהן ַא 
, ִדי ּתֹוָרה ִאיז תימּולֵ ְש בִ ן ַזאְך ִאיְנַגאְנצְ 

ֶגעֶגעְבן ֶגעָוואְרן ַפאר אּוְנז ָפשּוֶטע ֶמעְנְטְשן, 
אּון ִמיר ַדאְרְפן ֶעס טּוהן לֹויט אּוְנֶזעֶרע 

 .ֶמעְגִליְכַקייְטן ְפֵרייִליֶכעְרֵהייט
ֶדעְרַפאר ָהאט ֶדער ֶרִבי אּוְנז 

ִווי  )ִשיחֹות ָהַר"ן ִסיָמן ע"ו(, אֹויְסֶגעֶלעְרְנט ַא ֶוועג
ַא ְגִריְנְגן אּון ְפֵרייִליְכן  ַאזֹוי צּו ֶלעְרֶנען אֹויף

ֶוועג, ַאז ֶמען ָזאל ִזיְך ַמאְכן ִשיעּוִרים ִאין 
ַאֶלע ְסָפִרים, אּון ֶמען ָזאל ֶלעְרֶנען ָנאר ִאין ַא 
ֵסֶדר, ֶמען ָזאל ָאְנַפאְנֶגען ֶיעֶדע ֵסֶפר פּון 
ָאְנֵהייב, אּון ֶעס ַאדּוְרְך ֶלעְרֶנען ִביז צּום סֹוף, 

ייְנָמאל ִזיְך ִניְשט ָאְפְשֶטעְלן ֶמען ָזאל קֵ 
ָנאְכַאָמאל ִאיֶבער צּו ַחֶזְר'ן, ַפאר ֶמען ֶעְנִדיְגט 
ִניְשט ֶדעם ַגאְנְצן ֵסֶפר, ְלָמָשל ֶמען ָזאל ִזיְך 
ַמאְכן ַא ִשיעּור ִאין ִמְשַניֹות, ָאְנֵהייְבן פּון 

יְגן ָאְנַפאְנג ַמֶסֶכת ְבָרכֹות, ִביז ֶמען ֶוועט ֶעְנדִ 
ַגאְנץ ִשָשה ִסְדֵרי ִמְשָנה, אּון ֶעְרְשט 
 ֶדעָמאְלְטס ָזאל ֶמען ָנאְכַאָמאל ָאְנֵהייְבן פּון

ָאְנֵהייב, אּון ִדי ֶזעְלֶבע ָזאל ֶמען ַמאְכן ַא 
ִשיעּור ִאין ְגָמָרא, ֶמען ָזאל ָאְנֵהייְבן פּון 

 ן ֶלעְרֶנען ַאיין ְבַלאט ָנאְכן אּו ָאְנַפאְנג,
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אּון ִזיְך ִניְשט ָאְפְשֶטעְלן ַפאר ֶמען ֶעְנִדיְגט ִניְשט ַגאְנץ ְצֵווייְטן,

ַש"ס, אּון ֶעְרְשט ָנאְכֶדעם ָנאְכַאָמאל ָאְנֵהייְבן פּון ָאְנַפאְנג 
ְלָחן ָערּוְך, אּון ַביי ַאֶלע ַא ְנֶדעֶרע ַש"ס, אּון ִדי ֶזעְלֶבע ַביי שֻׁ

 ְסָפִרים.
ַאז ֶווען ֶמען ֶלעְרְנט, ָזאל  )ָשם(,אּון ֶדער ֶרִבי ָהאט ֶגעָזאְגט 

ֶמען ָנאר ָזאְגן ִדי ֶוועְרֶטער, אּון ִזיְך ִניְשט ָאְנְשְטֶרעְנֶגען צּו 
ֶוועְלן ְגַלייְך ַפאְרְשֵטיין ַאֶלעס ָוואס ֶער ֶלעְרְנט, ַאזֹוי ֶוועט ֶמען 

ְגן ֶוועג, ֶעְנִדיְגן ִדי ַגאְנֶצע ּתֹוָרה ִאין ַא קּוְרֶצע אֹויף ַא ְגִרינְ 
ַצייט, אּון ֶעס ִאיֶבעְרֵגיין ָנאְכַאָמאל אּון ָנאְכַאָמאל, אּון 
ָנאְכֶדעם ֶוועט ֶמען שֹוין ַפאְרְשֵטיין ַאֶלעס ָוואס ֶער ָהאט 

ן ֶוועט ֶגעֶלעְרְנט, אּון ֲאִפילּו ֶעס ֶוועט ְבַלייְבן ַזאְכן ָוואס ֶמע
ָנאְך ַאְלץ ִניְשט ַפאְרְשֵטיין, לֹויְנט ִזיְך ֶעס ָנאְך ַאְלץ, ַווייל ִדי 

 ְגרֹויְסַקייט פּון ֶלעְרֶנען ַאַסאְך, ְשַטייְגט ִאיֶבער ַאֶלעס.
"ַא ֶמעְנְטש ָזאל  )ֲעבֹוָדה ָזָרה י"ט.(, ַאזֹוי ִווי ִדי ְגָמָרא ָזאְגט

וען ֶער ַפאְרְשֵטייט ִניְשט, אּון ֲאִפילּו ֵאייִביג ֶלעְרֶנען, ֲאִפילּו וֶ 
)ְקֹדִשים ִאין זֹוַהר ַהָקדֹוש ְשֵטייט  יְךוֹ אָגאְרִניְשט", ֶער ֶגעֶדעְנְקט 

"ֶווען ַא ֶמעְנְטש ֶלעְרְנט ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה, ֲאִפילּו ֶער  פ"ה:(,
ואְרט ַארֹויף צּום ָגאְרִניְשט, ֵגייט ֶיעֶדעס וָ ַפאְרְשֵטייט 

ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ְפֵרייְדט ִזיְך ִמיט ֶיעְדן 
 ָוואְרט".

ַאז  )ִליקּוֵטי ֲהָלכֹות, ְקִריַאת ַהּתֹוָרה, ה"ו אֹות ו(,ַווייל ֶדער ֱאֶמת ִאיז 
ְלָחן ֶיעֶדער יּוד ִוויל ֶלעְרֶנען, ֶיעֶדער יּוד ִוויל ֶעְנִדיְגן ַש"ס אּון שֻׁ 

ע לֶ ַאִניְשט  עןָפִרים, ַפאְרָוואס ֶדען ֶלעְרנֶ ָערּוְך, אּון ַאֶלע סְ 
? ַווייל ַא ֶמעְנְטש ִוויל ֶלעְרֶנען ָנאר אֹויְפ'ן ֶבעְסְטן ֶוועג, ןידְ אִ 

ְגַלייְך ֶווען ֶער ֵהייְבט ָאן צּו ֶלעְרֶנען, ָזאל ֶער שֹוין ֶקעֶנען 
הט ַאז ֶעס ֵגייט ִניְשט, ַווייל ְקָלאר ִדי ְגָמָרא, אּון ֶווען ֶער ֶזע

ֶער ָהאט ִניְשט ַאַזא גּוֶטע ָקאפ, ָאֶדער ַווייל ֶער ָהאט ֶגעטּוהן 
ֲעֵבירֹות ָוואס ָהאְבן ַפאְרְשָטאְפט ַזיין ָקאפ, ֵהייְבט ֶער ָאן צּו 
ְשמּוֶעְסן אּון צּו ַפאְרְבֶרעְנְגן, אּון ֶווען ֶעס קּוְמט סֹוף ָטאג, אּון 

ַמאְכט ִזיְך ַא ֶחְשבֹון, ַאז ֶדער ָטאג ִאיז ִאים ַאִריֶבער  ֶער
ֶגעַגאְנֶגען ִמיט ָגאְרִניְשט, ֶער ָהאט ֲאִפילּו ִניְשט ַאַרייְנֶגעַכאְפט 
ֵאיין ֶפֶרק ִמְשַניֹות, ֵאיין ְבַלאט ְגָמָרא, ָאֶדער ֵאיין ִסיָמן ִאין 

ְלָחן ָערּוְך, ֶוועְרט ֶער צּוְבָראכְ  ן פּון ֶדעם, אּון ֶער ֶהעְרט שֻׁ
ִאיְנַגאְנְצן אֹויף צּו ֶלעְרֶנען, אֹויב ָאֶבער ֶער ֶוועט ָפאְלְגן, אּון 
ֶלעְרֶנען אֹויף ֶדעם ֶוועג ָוואס ֶדער ֶרִבי ָהאט אּוְנז 
אֹויְסֶגעֶלעְרְנט, צּו ָזאְגן ַאַסאְך ּתֹוָרה ִמיט ַא ֵסֶדר, ֶוועט ֶער 

ַאַסאְך, אּון ֶער ֶוועט צּום סֹוף אֹויְך ַאַרייְנַכאְפן ַזייֶער 
, ַווייל ֶווען ַא יּוד ָזאְגט ֶלעְרְנט ַפאְרְשֵטיין ַאֶלעס ָוואס ֶער

ַאַסאְך ּתֹוָרה, ֶעֶפעְנט ִזיְך אֹויף ַזיין ָקאפ, אּון ֶער ַפאְרְשֵטייט 
 שֹוין ַאֶלעס.

ֶעְסן, אּון ֶמען ַדאְרף ֶגעֶדעְנְקן, ַאז ַאזֹוי ִווי ֶדער גּוף ַדאְרף 
אֹויב ֶער ֶעְסט ִניְשט ֶקען ֶער ִניְשט ָאְנֵגיין, ִדי ֶזעְלֶבע ַדאְרף ִדי 
 ְנָשָמה אֹויְך ֶעְסן, אּון ָאן ֶדעם ֶקען ֶער ִניְשט ָאְנֵגיין, אּון ִדי
 ֶעְסן ַפאר ִדי ְנָשָמה ִאיז ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה, ַאזֹוי ִווי ֶדער ֶרִבי

 

ֶיעְדן ָטאג ַאָפאר ְפָרִקים ִמְשַניֹות, אּון ְטִריְנְקט ַאָפאר ַקאִפיְטֶלעְך ְּתִהִלים, אּון  "וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ֶעְסט )ִשיחֹות ָהַר"ן ִסיָמן כ"ג( ָזאְגט
 טּוט ִזיְך ָאן ִמיט ִמְצֹות", ַווייל ָנאר ִדי ּתֹוָרה ִאיז ִדי ֶעְסן ַפאר ִדי ְנָשָמה.

, ְסַּתם צּו ָזאְגן? ָוואס ֶוועל ִאיְך ָהאְבן פּון ֶדעם? ָוואס ֶוועל ִאיְך טאנְ עסַ ערֶ טֶ ינְ ר אִ ייעֶ זֵ  יסאוֹ  סעֶ עהט ייט זֶ ע זַ ערֶ דֶ נְ י ַאן דִ פּוער בֶ אָ 
יט ָזאל ִאיְך ֶעְנֶדעְרְשט ֶלעְרֶנען ֶגעֶהעִריג? אֹויף ִדי ַאֶלע ַקְשיּות, ַדאְרף ִזיְך ַא ֶמעְנְטש ַאֵלייְנס אֹויְפטּוהן ִמיט ֶדעם? ֶאְפָשר ִאין ִדי ַצי

עט ֶמען ֶזעהן אְטַראְכְטן, ֶווגּוט ָאְנקּוְקן, "ָוואס ָהאב ִאיְך ֶגעטּוהן ִביז ַהייְנט, אּון ָוואס טּוה ִאיְך ֶיעְצט", אּון ֶווען ֶמען ֶוועט ִזיְך גּוט בַ 
ב ַצייט ֶקען ֶמען ָדאְך ִניְשט ַאז ֶעס לֹויְפן ַאדּוְרְך ִדי ֶטעג אּון ָיאְרן ִמיט ָגאְרִניְשט, ַווייל אֹויב ֶמען ִוויל ָנאר ֶלעְרֶנען ֶגעֶהעִריג, אּון רוֹ 

 עֶהעִריג, ֶדעְרַפאר ֵגייט ַאֶוועק ִדי ַצייט ִמיט ָגאְרִניְשט.ֶלעְרֶנען ֶגעֶהעִריג, אּון ַאַסאְך ֶמעְנְטְשן ֶקעֶנען ִבְכַלל ִניְשט ֶלעְרֶנען גֶ 
צּוֶהעְרן צּו ֵאייֶנעם ָוואס ֶרעְדט ִאים ָאפ פּון צּו ֶלעְרֶנען אֹויְפן ֶרִבי'ְנס ֶוועג, צּו ָזאְגן ַאַסאְך ט יְש נִ ָזאל ִזיְך ַא ֶמעְנְטש  ארפַ עְר דֶ 
ֶדעם ֶרִבי'ן ַכאְפט ֶער ה, ִאין ִדי ַצייט ָוואס ֶער ֶזעהט ָדאְך, ַאז ַזייֶנע ֶטעג ֵגייֶען ִאים ַאִריֶבער ִמיט ָגאְרִניְשט, אּון ֶווען ֶער ָפאְלְגט ּתֹורָ 

 ע ְפָרִקים ִמְשַניֹות, אּון ִדי ַאֶלע ְבֶלעֶטערַאַריין ַאַסאְך ּתֹוָרה, אּון ֶעס ֶוועט קּוֶמען ֵאיין ָטאג, ָוואס ֶעס ֶוועט ִאים צּוִניץ קּוֶמען ִדי ַאלֶ 
ְלָחן ָערּוְך, אּון ַאֶלע ַקאִפיְטֶלעְך ְּתִהִלים, ָוואס ֶער ָהאט ַאַרייְנֶגעַכאפְ   ט אֹויף ִדי ֶוועְלט.ְגָמָרא, אּון ִדי ַאֶלע ִסיָמִנים ִאין שֻׁ

 

  

 גהמשך בדף 

בּועַּ  ש  ת הַּ ְרשַּ  פַּ
י ְקֵלייֶדער.  דִׁ

י ָזאְגט וי ֶדער ֶרבִׁ יר ֶדעם ָּפסּוק, לֹויט וִׁ יז ַמְסבִׁ יָט"א אִׁ יקּוֵטי  מֹוַהָרא"ש ְשלִׁ )לִׁ
יָמן כ"ה( מֹוֲהַר"ן יט ֶלערְ  ֵחֶלק א' סִׁ יֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן מִׁ ֶנען ַאז ֶמען ַדאְרף דִׁ

יֶנען ֶדע י ַאְנֶדעֶרע ַזייט ֶקען ֶמען אֹוי ְְ דִׁ ם אּון ַדאֶוועֶנען, ָאֶבער פּון דִׁ
יְנְקן אּון ְשָלאְפן, וֶ  יט ֶעְסן, ְטרִׁ יֶכע ַזאְכן, מִׁ יט ֶוועְלְטלִׁ ען וען מֶ ֵאייֶבעְרְשְטן מִׁ
יז ָדאס אֹוי ְְ  וי ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ֶגעֵהייְסן, אִׁ  "ֲעבֹוַדת טּוט ֶעס ַאזֹוי וִׁ

 ה'".
וי ַא ְקֵלייד ַפאר דִׁ  יז ַבאַקאְנט ַאז ֶדער גּוף ֶוועְרט ָאְנֶגערּוְפן וִׁ  י ְנָשָמה.ֶעס אִׁ

ין ָּפסּוק,  יז ְּפַשט אִׁ םָדאס אִׁ ע  ל ה  ר א  ה  ן ה  ה מִּ יז, וֵַּיר ד מש   מֶשה ַרֵבינּו אִׁ
יְנֶדער,  יֶשע קִׁ ידִׁ י אִׁ ם,ַאָראְּפֶגעקּוֶמען צּו דִׁ ע  ֵדש א ת ה  אּון ֶער ָהאט  וְַּיקַּ

יְגט ָדאס ָפאְלק,  ם,ֶגעֵהיילִׁ ְמֹלת  ְבסּו שִּ ַאזֹוי ַווייט ַאז ֶער ָהאט  וְַּיכַּ
ֶלעְרְנט ַאז אֹוי ְְ אֹויְסֶגעַוואְשן אֹוי ְְ זֵייֶעֶרע ְקֵלייֶדער, ֶער ָהאט זֵיי אֹויְסֶגע

יֶנע י ְנָשָמה, ֶקען ֶמען אֹוי ְְ דִׁ וי ַא ְקֵלייד ַפאר דִׁ יז וִׁ יְטן גּוף, ָוואס אִׁ ן ֶדעם מִׁ
 ֵאייֶבעְרְשְטן.

 )ֹזאת ַהתֹוָרה יְִׁתרֹו ה(

*** 
ֵבית ֲעב   יִּם מִּ ְצרַּ ר ץ מִּ יך  ֵמא  ר הֹוֵצאתִּ יך  ֲאש  י ה' ֱאֹלק  ֹנכִּ יםא  , דִּ

יָט"א י ָזאְגט  מֹוַהָרא"ש ְשלִׁ וי ֶדער ֶרבִׁ יר ֶדעם ָּפסּוק לֹויט וִׁ יז ַמְסבִׁ יקּוֵטי אִׁ )לִׁ
יָמן ד'( יְרט ֶדער  מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' סִׁ ויְסן ַאז ַאֶלעס פִׁ יד ַדאְרף וִׁ ַאז ַא אִׁ

אֹויס  ֵאייֶבעְרְשֶטער, ֵסיי ֶווען ֶעס ֶזעהט אֹויס גּוט, אּון ֵסיי ֶווען ֶעס ֶזעהט
יַח ֶוועט קּוֶמען ֶוועטְשֶלעְכט, אּון ָדאס אִׁ   יז עֹוָלם ַהָבא, ַווייל ֶווען ָמשִׁ

י ְגָמָרא ָזא וי דִׁ ויְסן ַאז ַאֶלעס קּוְמט פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, וִׁ ים ְגט ֶיעֶדער וִׁ )ְּפָסחִׁ
ילּו אֹויף ְשֶלעְכֶטע ַזאנ.(  יַח ֶוועט קּוֶמען ֶוועט ֶמען ֲאפִׁ ְכן, ַמאְכן ַאז ֶווען ָמשִׁ

י ְבָרכָ  יב".דִׁ  ה "ַהטֹוב ְוַהֵמטִׁ
י ָדאס ָזאְגט ֶדער ָּפסּוק,  ֹנכִּ ין ֶדער ֶזעְלֶבער ֵאייֶבעְרְשֶטער, סֵ  -א  י ְְ בִׁ יי אִׁ

יְטן ָנאֶמען  יטְ  ה' -מִׁ ן ָוואס ָדאס ֵגייט ַארֹויף ֶווען ֶעס ֵגייט גּוט, אּון ֵסיי מִׁ
, -ָנאֶמען  יך  ט ְשֶווער ַפאְרן ָוואס ָדאס ֵגייט ַארֹויף ֶווען ֶעס ֵגיי ֱאֹלק 

יז ֶעס ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָוואס ֵמייְנט ָנאר דִׁ  יג אִׁ י טֹוָבה ֶמעְנְטש, ְשֶטעְנדִׁ
ים, אּון ֶדעָמאְלט'ס ֶוועט ֶער הֶ  עְלְפן, פּון ֶמעְנְטש, ַאז ֶמען ָזאל קּוֶמען צּו אִׁ

יִּם, ְצרַּ ר ץ מִּ יך  ֵמא  ר הֹוֵצאתִּ יז ֶגעֶווען  ֲאש  וי ֶעס אִׁ ְצַריִׁם ָוואס ַאזֹוי וִׁ ין מִׁ אִׁ
יז מֶשה ַרֵבינּו אִׁ  יְדן ָהאְבן ָדאְרט ֶגעַאְרֶבעט זֵייֶער ְשֶווער, בִׁ י אִׁ יז ֶגעקּוֶמען דִׁ

יְדן הָ  י אִׁ אְבן אּון זֵיי אֹויְסֶגעֶלעְרְנט צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ֶווען דִׁ
יְגן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ָהאט ֶער זֵי ים.ֶגעְשרִׁ יסִׁ יט ְגרֹויֶסע נִׁ  י אֹויְסֶגעֵלייְזט מִׁ

ילּו ֶווען ֶעס ֵגייט ְש  יג ֶגעֶדעְנְקן ַאז ֲאפִׁ ֶווער, ֶדעְרַפאר ַדאְרף ֶמען ְשֶטעְנדִׁ
י ְְ וֶ  ים ַדאְרף ֶמען זִׁ ועְנְדן, קּוְמט ֶעס ָנאר פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ָנאר צּו אִׁ

 .ן ֶמען ֶוועט ַארֹויְסֵגיין פּון ַאֶלע ָצרֹותאּון ֶדעָמאְלט'ס ֶוועט ֶער ֶהעְלְפן אּו
 )ֹזאת ַהתֹוָרה יְִׁתרֹו ט(
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ר א"ש יחֹות מֹוהַּ  שִּ
ס ֶמען ֶלעְרְנט, ְבֶרעְנְגט ָוואֲאִפילּו ֶווען ֶמען ֶגעֶדעְנְקט ִניְשט 

ַאז ָוואס ַא ֶמעְנְטש ָהאט ֶגעֶלעְרְנט  )ִשיחֹות ָהַר"ן ִסיָמן כ"ו(, ֶדער ֶרִבי
ֶוועט ִאים ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶדעְרַמאֶנען אֹויף אֹויף ֶדער ֶוועְלט, 

ַאז ֶעס ִאיז ַא  )ֹקֶהֶלת פ"א סל"ד(,ָזאְגט  ֶיעֶנע ֶוועְלט, אּון ֶדער ֶמְדָרש
גּוֶטע ַזאְך ַאז ֶמען ֶגעֶדעְנְקט ִניְשט ָוואס ֶמען ֶלעְרְנט, ַווייל אֹויב 
ֶמען ָוואְלט ֶגעֶדעְנְקט ַאֶלעס ָוואס ֶמען ֶלעְרְנט, ָוואְלט ֶמען 

עם ָוואְלט ָאְפֶגעֶלעְרְנט ִדי ַגאְנֶצע ּתֹוָרה ִאין ַאָפאר ָיאר, אּון ָנאְכדֶ 
ֶמען ֶמער ֵקייְנָמאל ִניְשט ֶגעֶלעְרְנט, ֶדעְרַפאר ָהאט ֶדער 
ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶגעַמאְכט, ַאז ֶמען ָזאל ַפאְרֶגעְסן ָוואס ֶמען ֶלעְרְנט, 

 )ָשם(ַאזֹוי ֶוועט ֶמען ֵאייִביג ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה, ָנאְך ְבֶרעְנְגט ֶדער ֶרִבי 
ִאיז ְגַלייְך צּו ֵאייֶנעם, ָוואס ָהאט ֶגעדּוְנֶגען  פּון ֶמְדָרש, ַאז ָדאס

ַאְרֶבעֶטער'ס, ַאז ַזיי ָזאְלן ָאְנִפיְלן ֶפעֶסער ִמיט ַוואֶסער, אּון ַזיי 
ָהאְבן ָאְנֶגעהֹויְבן ַאַרייְנצּוִגיְסן, ָאֶבער ִדי ֶפעֶסער ָהאְבן ִזיְך ִניְשט 

ער, ָהאְבן ִדי ַנאִריֶשע ָאְנֶגעִפיְלט ַווייל ֶעס ָהאט ֶגעַהאט ֶלעכֶ 
ַאְרֶבעֶטער'ס אֹויְפֶגעֶהעְרט צּו ִגיְסן, ַווייל ִמיר טּוֶען ָדאְך ָגאר 
ִניְשט אֹויף, ָאֶבער ִדי ְקלּוֶגע ַאְרֶבעֶטער'ס ָהאְבן ַווייֶטער ֶגעָגאְסן, 

ִזיְך ַווייל ַזיי ָהאְבן ֶגעָזאְגט, ָוואס ִאיז אּוְנז ַא ִחילּוק צּו ֶעס ִפיְלט 
ַסיי ִווי ִדי ֶזעְלֶבע ֶגעְלט, לֹויט  זנְ ט אּואלְ ען צָ מֶ ער ִניְשט, ָאן ָאדֶ 

ִוויִפיל ַצייט ִמיר ָהאְבן ֶגעַאְרֶבעט, ִדי ֶזעְלֶבע ֲאִפילּו ַא ֶמעְנְטש 
ַפאְרֶגעְסט ָוואס ֶער ָהאט ֶגעֶלעְרְנט, ֶוועט ֶער ָנאְך ַאְלץ ַבאקּוֶמען 

 ר, אֹויף ֶיעֶדע ִמינּוט ָוואס ֶער ָהאט ֶגעֶלעְרְנט.ִדי ֶזעְלֶבע ְשכַ 
ֶווען  )ְירּוַשְלִמי הֹוָריֹות פ"ג ה"ה(, ִדי ֵהייִליֶגע ַחַז"ל ַפאְרֵצייְלן אּוְנז

מֶשה ַרֵבינּו ִאיז ֶגעֶווען ִאין ִהיְמל, אּון ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט 
אְנְצן ַצייט ַפאְרֶגעְסן ָוואס ֶגעֶלעְרְנט ִמיט ִאים ּתֹוָרה, ָהאט ֶער ַא גַ 

ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ֶגעֶלעְרְנט ִמיט ִאים, ִביז צּום סֹוף ָהאט 
ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִאים ֶגעֶגעְבן ִדי ּתֹוָרה ַפאר ַא ַמָּתָנה, אּון ִדי 
ַחַז"ל ִפיְרן אֹויס, ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ִמיט ֶדעם ֶגעָוואְלט 

 ִניְשטוייְזן ַפאר ֶיעֶדעם, ַאז ֲאִפילּו ֶמען ַפאְרֶגעְסט, ָזאל ֶמען ִזיְך וַ 
 

ֶוועט  ַא ַמָּתָנה, אּון ִדי ֶזעְלֶבעֶגעְבן ִדי ַגאְנֶצע ּתֹוָרה  ַפאר  ֵאייֶבעְרְשֶטערֶדעְרְשֶרעְקן פּון ֶדעם, ַווייל צּום סֹוף ֶוועט ִאים ֶדער 
אֹויְפ'ן ֶרִבי'ְנס ֶוועג, ֶוועט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִאים ֶגעְבן צּום סֹוף ִדי ַגאְנֶצע ּתֹוָרה ְבַמָּתָנה, ָאֶבער ֶגעֶשעהן ִמיט ֶיעְדן ָוואס ֶלעְרְנט 

ען ַפאר ֶדעם ַזייֶער ַבאקּומֶ  ֲאִפילּו צּום סֹוף ֶוועט ֶער אֹויְך ִניְשט ֶגעֶדעְנְקן לֹויְנט ִזיְך ֶעס ָנאְך ַאְלץ, ַווייל אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט ֶוועט ֶמען
 ֵשייֶנע ַזאְכן.

ֶער ָהאט ֶגעטּוהן ַאַסאְך אּון ֵאייֶנער ָוואס ֶלעְרְנט אֹויְפן ֶרִבי'ְנס ֶוועג, ַדאְרף ֶמער ָגאְרִניְשט מֹוָרא ָהאְבן פּוֶנעם ֵיֶצר ָהַרע, ֲאִפילּו 
ְלָחן ָערּוְך, ֲעֵבירֹות, ֶוועט ַזיין ְנָשָמה ֶוועְרן ַארּוְמֶגענּוֶמען ִמיט ִדי  ְפָרִקים ִמְשַניֹות, אּון ִמיט ִדי ְבֶלעֶטער ְגָמָרא, אּון ִמיט ִדי ִסיָמִנים שֻׁ

ָרה, ָזאְגט ִווי ָנאר ַא ֶמעְנְטש ֶנעְמט ִזיְך ָפאר, צּו ֶלעְרֶנען ּתוֹ  )ְירּוַשְלִמי ֹראש ַהָשָנה פ"ד ה"ח(,ָוואס ֶער ָהאט ֶגעֶלעְרְנט, ַאזֹוי ִווי ִדי ַחַז"ל ָזאְגן 
ֵאייֶנער  )ְמָנחֹות ק"י.(ָמָרא ָזאְגט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער, דּו ִביְזט ַביי ִמיר ַאזֹוי ִווי דּו ָהאְסט ֵקייְנָמאל ִניְשט ֶגעטּוהן ֵקיין ֲעֵבירֹות, אּון ִדי גְ 

וייל ִדי ּתֹוָרה ֶוועט ִאים שֹוין ִפיְרן אֹויְפ'ן ִריְכִטיְגן ֶוועג, אּון ֶעס ָוואס ֶלעְרְנט ּתֹוָרה ַדאְרף ִניְשט צּוקּוֶמען צּו ֵקיין שּום ָקְרָבנֹות, וַ 
 ֶוועט ִאים ְבֶרעְנְגן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן.

ייט ֶיעְדן ָטאג ֶלעְרֶנען אֹויב ַא ֶמעְנְטש ֶוועט ָאְפַמאְכן ַאז ֶער גֵ  )ִשיחֹות ָהַר"ן ִסיָמן י"ט(,ֶדער ֶרִבי ָהאט ַאָמאל ֶגעָזאְגט ַפאר ֶרִבי ָנָתן 
ֲעֵבירֹות, אּון ֶרִבי ָנָתן ָהאט  ַאזֹויִפיל אּון ַאזֹויִפיל, ַא ַבאְשִטיְמֶטע ְסכּום ִוויִפיל ֶער ַדאְרף ֶלעְרֶנען, ֶוועט ֶער ִזיֶכער אֹויְפֶהעְרן צּו טּוהן

ש ָהאט ֶגעטּוהן ַזייֶער ְגרֹויֶסע ֲעֵבירֹות פּון ְפַגם ַהְבִרית? ָהאט ִזיְך ֶדער ֶדעָמאְלט ֶגעְפֶרעְגט ֶדעם ֶרִבי'ן, ָדאס ִאיז אֹויְך אֹויב ַא ֶמעְנטְ 
ָרה ֶוועט ַמאְכן ַאז ַא ֶמעְנְטש ֶרִבי ֶגעֶרעְגט אֹויף ִאים, אּון ִאים ֶגעָזאְגט: "דּו ֵווייְסט ֶדען ִדי ְגרֹויְסַקייט פּון ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה?!, ִדי ּתוֹ 

 ֶהעְרן צּו טּוהן ַסיי ֶוועְלֶכע ֲעֵבירֹות ֶער טּוט ָנאר".ָזאל אֹויפְ 
ֶטעְנִדיג ָאְנֵהייְבן "פּון ֶיעְצט", ֲאִפילּו ֶעס ִאיז שֹוין ַאדּוְרְך ֶגעַגאְנֶגען ַאז ֶמען ֶקען ְש  )ֶמְדָרש ַרָבה, ְּתרּוָמה, פל"ג ס"ח(ֶדער ֶמְדָרש ָזאְגט 

ט ֶגעֶלעְרְנט, ֶקען ֶמען ָאְנֵהייְבן "פּון ֶיעְצט", ַווייל ַאזֹוי ִווי ַא ִקיְנד פּון ַא ֶקעִניג, ָוואס ֶמעְנְטְשן ָהאְבן ַאַסאְך ָיאְרן ָוואס ֶמען ָהאט ִניְש 
ען ַזיין ַטאֶטע'ְנס ֶנעמֶ  ִאים ֶגעַפאְנֶגען,  אּון ִאים ַאֶוועְקֶגעְשֶלעְפט צּו ַא ַווייֶטע ַלאְנד, ֶשעְמט ֶער ִזיְך ִניְשט צּוִריק צּו קּוֶמען צּו

ֶדעְרַפאר ַדאְרף ִזיְך ַא יּוד ְירּוָשה, ַווייל ָדאס ַבאַלאְנְגט ָדאְך ַפאר ִאים, ִדי ֶזעְלֶבע ִדי ּתֹוָרה ִאיז ִדי ְירּוָשה פּון ִאיִדיֶשע ִקיְנֶדער, 
 ִביז ֶיעְצט ָהאט ֶער ִניְשט ֶגעֶלעְרְנט.ֵקייְנָמאל ִניְשט ֶשעֶמען ָאְנצּוֵהייְבן פּון ֶיעְצט צּו ֶלעְרֶנען ֲאִפילּו 

ִאין ֱאֶמְת'ן ָוואְלט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִניְשט ֶגעַדאְרְפט ֶגעְבן ִדי ּתֹוָרה אֹויף ֶדער ֶוועְלט, ָנאר ֶווען  )ַּתְנחּוָמא ָּתֹבא(,ֶדער ֶמְדָרש ָזאְגט 
אט ֶגעָוואְלט, ַאז ֶווען ֶער ֶוועט ָפאְרֶלעְרֶנען ִדי ּתֹוָרה, ֶווען ָמִשיַח ֶוועט קּוֶמען, ָזאל ָמִשיַח ֶוועט קּוֶמען, ָנאר ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער הָ 

, ָאֶבער , ְמֵמיָלא ַא יּוד ָוואס ֶלעְרְנט ּתֹוָרה, ֲאִפילּו ֶער ַפאְרְשֵטייט ִניְשטזנְ אר אּופַ  ֶגעֶגעְבןַהייְנט ֶמען ֶקעֶנען ִמיְטַהאְלְטן, ָהאט ֶער ֶעס 
עם ֵאייֶבעְרְשְטְנ'ס ּתֹוָרה, ֶווען ָמִשיַח ֶוועט קּוֶמען, אּון ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶוועט ָפאְרֶלעְרֶנען ִדי ּתֹוָרה, ֶוועט ֶער ֶקעֶנען ִמיְטַהאְלְטן דֶ 

 ִבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו ָאֵמן.
 (קּוְנְטֵרס "ֵסֶדר ֶדֶרְך ַהִלימּוד")

 

  

ר   לֲאש  נַּחַּ  בַּ
 

ֶעס ֶוועְרט ֶדעְרֵצייְלט ַאז ֶדער ֵהייִליֶגער ַצִדיק ֶרִבי ַאְבָרָהם ְמַקאִליְסק 
ֶגען ִאין זי"ע ָוואס ָהאט סֹוף ָיָמיו ֶגעוואֹויְנט ִאין ְטֶבְרָיה, ִאיז ַאָמאל ֶגעַגאנְ 

ׁשּול ַדאֶוועֶנען, ָהאט ֶער ֶגעְטָראְפן ַאן ַאְלְטן ִאיד פּון ַאְכִציג ָיאר 
ֵווייֶנעְנִדיג, ִאיז ֶער צּוֶגעַגאְנֶגען ְפֶרעְגן "ַפאְרָוואס ֵווייְנְסטּו?", ָהאט ֶיעֶנער 

ֶדער  'ִאיז ִמיר ֵזייֶער ִביֶטער ִאיְך ִוויל ְׁשַטאְרְבן!" ָהאט ִזיְךֶגעָזאְגט, "סְ 
ֵהייִליֶגער ֶרִבי ַאְבָרָהם ַקאִליְסֶקער זי"ע ַא ְׁשַריי ֶגעטּון אֹויף ִאים: "דּו 
ׁשֹוֶטה ֵאייֶנער! ִאיז ִניְׁשט ֶוועְרט ָנאְך צּו ֶלעְבן ָנאְך ֵאיין ָטאג ְכֵדי צּו ֵלייְגן 

ן ְתִפיִלין ְתִפיִלין? דּו ֵווייְסט ֶדען ָוואס ְתִפיִלין ִאיז? ֶווען ַא ִאיד טּוט ָא
ָוואְסַפאַרא ֶלעְכט ֶער ְבֶרעְנְגט ַאַריין ִאין ַאֶלע עֹוָלמֹות? ֶווען דּו ֵווייְסט 
ָדאס ָוואְלְסטּו ִניְׁשט ֶגעָוואְלט ְׁשַטאְרְבן, ָוואְלְסטּו ֶגעָוואְלט ֶלעְבן ָנאְך ַא 

ָנאְכַאָמאל אּון  ָטאג אּון ָנאְך ַא ָטאג, אּון ָאְנטּון ָנאְכַאָמאל ְתִפיִלין,
 .ְתִפיִלין!"

ָווארּום דּוְרְך ֶיעֶדע ִמְצָוה ָוואס ַא ִאיד ִאיז ְמַקֵיים ּוִבְפַרט ֶווען ֶער טּוט 
ָדאס ִמיט ַא ִשְמָחה ִמיט ַא ְפֵרייִליְכֵקייט ַבאַלייְכט ֶער ַאֶלע ֶוועְלְטן, ָדאס 

ֶמעְנְטׁש ִזיְך ִמְתַרֵׁשל ִמיט ֶקען ֶמען ִזיְך ִניְׁשט ָפאְרְׁשֶטעְלן. ַפאְרָוואס ִאיז ַא 
ִקיּום ַהִמְצוֹות? ַווייל ֶער ְגֵלייְבט ִניְׁשט ִאין ִזיְך, ֶער ְגֵלייְבט ִניְׁשט ַאז דּוְרְך 
ַזייֶנע ִמְצוֹות ֶוועְרט ַא ִיחּוד ִאין ַאֶלע עֹוָלמֹות, ֶער ֶוועְרט ְפלּוְצִליְנג ַאן 

ועְרט? ַמייֶנע ִמְצוֹות טּוט ֶעֶפעס אֹויף ִאין ָעָניו: "ַמייֶנע ִמְצוֹות ִאיז ֶעֶפעס וֶ 
)ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן ִדי ִהיְמֶלען?" ִבְׁשַעת ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ָזאְגט 

ַא  ִאיזַאז "ַאזֹוי ִווי ַא ִאיד ַדאְרף ְגֵלייְבן ִאין בֹוֵרא ָכל עֹוָלִמים ַאז ֶער  סא(
אְרף ֶיעֶדע ִאיד ְגֵלייְבן ִאין ִזיְך", ַאז ִמיט ֶדעם ָוואס ֶער ִאיז ָכל ָיכֹול, ַאזֹוי ַד 

ְמַקֵיים ִדי ִמְצוֹות ַמאְכט ֶער ַא ַרַעׁש ִאין ִהיְמל, ִמיט ֶדעם ָוואס ֶער ֶלעְרְנט 
תֹוָרה ִציֶעט ֶער ַארֹויף אֹויף ַזיין ְנָׁשָמה ְגרֹויֶסע ֶלעְכט, ִמיט ֶדעם ָוואס ַא 

בֹוֵרא ָכל עֹוָלִמים ַמאְכט ֶער ַא ַרַעׁש ִאין ַאֶלע עֹוָלמֹות, אּון  ִאיד ֶרעְדט צּום
ָדאס ֶוועְרט ֶגעטּון דּוְרְך ֶיעֶדע ִאיד ָאן ַאן אֹויְסַנאם. אּון ַאז ַא ֶמעְנְטׁש 
ְגֵלייְבט ִניְׁשט ִאין ִזיְך, ִאיֶבעְרֶדעם קּוְמט ִאים ַאֶלע ָצרֹות, ִווי ֶדער 

"ַפאְרָוואס ַדאְרף ַא )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן פו(, אְגט ֵהייִליֶגער ֶרִבי זָ 
 ֶמעְנְטׁש טּון ְׁשֶוועֶרע ִביֶטעֶרע ַעבֹודֹות, ַווייל ֶער ָהאט ִניְׁשט ַקיין ֶאמּוָנה
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ְנְגט צּו ָוואס ִדי ַחַז"ל ִאין ִזיְך, ַאז ֶער ִאיז אֹויֶכעט ֶעֶפעס ֶוועְרט", אּון ֶער ְבֶרע
ַבְזְבזּו ׁשּוְלָחָנם ת" ִמי ָגַרם ְלַצִדיִקים ֶׁשיְ נוֹ טַ "ִמי ָבז ְליֹום ְק )סֹוָטה מח:( ָזאְגן 

ת ֶׁשָהָיה ָבֶהם; ְגרֹויֶסע ַצִדיִקים ַפאְלן ַאֶוועק ַווייל ֵזיי ָהאְבן נוֹ טַ ְלָעִתיד ָלֹבא, ְק 
ַאז ֵזייֶער ֲעבֹוָדה ִאיז ָחׁשּוב ִאין ִהיְמל. ִאיֶבעְרֶדעם ִניְׁשט ַקיין ֶאמּוָנה ִאין ִזיְך, 

ַדאְרְפְסטּו ִזיְך ֶנעֶמען צּו ְׁשַטאְרְקן, אּון ִניְׁשט ֶצעַפאְלן, אּון ָדאס ֶוועְסטּו ֶקעֶנען 
ַבאַווייְזן ֶווען דּו ֶוועְסט ֶלעְרֶנען ַאַסאְך "ִשיחֹות ָהַר"ן" אּון "ַחֵיי מֹוֲהַר"ן" ִדי 

ֹות פּון ֵהייִליְגן ֶרִבי'ן, ָוואס ָדאס ֶוועט ִדיְך ַאַרייְנֶגעְבן ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ֵחֶׁשק ִשיח
אּון ְתׁשּוָקה ָדאס ִדי ַהאְרץ ָזאל ִדיר ְבֶרעֶנען ְׁשֶטעְנִדיג צּום בֹוֵרא ָכל עֹוָלִמים, 

 ָוואס ֶעס ִאיז ִניְׁשָטא ַקיין ֶבעֶסעְרס פּון ֶדעם.
 דיש מכתב קמ"ד()אשר בנחל באי

*** 
 

ֶדער ֵהייִליֶגער ִיְשַמח מֶׁשה זי"ע ִאיז ֶגעֶווען ָרב ִאין ִׁשיָנאְווא, אּון ָדאְרְטן 
ָהאט ִזיְך ַפאְרְטֶׁשעֶפעט צּו ִאים ַא ַשר אּון ֶער ָהאט ִאים ֶגעָוואְלט ָנאר 

ן ַאְכָזִריּות, אּון ֶער ַאייְנֶזעְצן ִאין ְתִפיָסה, אּון טּון ִמיט ִאים ְגרֹויס ִרְׁשעּות אּו
ויְסט ָוואס צּו טּון, ָהאט ֶער ֶדעְרֵצייְלט ַפאר ַזייֶנע ֶמעְנְטְׁשן ַא ָהאט ִניְׁשט ֶגעוִ 

ַמֲעֶשה: ַאז ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ִאין ֶלעְמֶבעְרג ַא ְגרֹויֶסער ָרב, ֶדער ְגרֹויֶסער ַצִדיק 
ט ַז"ל, ָוואס ֶדער ַשר ִאין ֶלעְמֶבעְרג ָהאט אּון ָגאֹון ֶרִבי ַחִיים ַהֹכֵהן ַראָפאָפאְר 

ֶרעְנֶגען, ִזיְך ֶגענּוֶמען אֹויף ִאים, אּון ֶער ָהאט ִאים ֶגעָוואְלט ָחִליָלה ְוַחס אּוְמבְ 
אּון ֶמען ִאיז ֶגעקּוֶמען צּו ִאים ֶדעְרֵצייְלן ָוואס ֶדער ַשר ְפַלאְנט, ִאיז ֶער 

אס ֶדעְרֵצייְלט ַפאר ַזיין ֶרעֶבעִצין, "ֶהער ָנאר אֹויס ַאֵהייְמֶגעַגאְנֶגען אּון ָהאט ָד 
ָוואס ֶדער ַשר ִוויל טּון: ֶער ִוויל ִמיְך ַמֲעִביר ַזיין ִמן ָהעֹוָלם. ָלאִמיר 
ַאֶוועְקֶגעְבן ֵאיין ַנאְכט ַפאר ְתִפָלה ַפאְרן בֹוֵרא ָכל עֹוָלִמים. ִאיְך ֶוועל ִמְתַפֵלל 

ְסט ִמְתַפֵלל ַזיין, אּון ִמיר ֶוועְלן ָפטּור ֶוועְרן פּון ֶדעם ָעֵרל!". ַזיין, אּון דּו ֶווע
ְוַכְך ַהָוה: ִדי ַנאְכט ָהאט ֶער ֶגענּוֶמען ַא ְתִהִלים אּון ִזי ָהאט ֶגענּוֶמען ַא ְתִהִלים, 

ֶער ִאיז  אּון ֵזיי ָהאְבן ֵבייֶדע אֹויְסֶגעָזאְגט ַגאְנץ ְתִהִלים ִמיט ְגרֹויס ְבִכיֹות;
ֶגעְׁשַטאֶנען ִאין ֵאיין ִוויְנְקל, אּון ִזי ִאיז ֶגעְׁשַטאֶנען אּון ִדי ַאְנֶדעֶרע ִוויְנְקל, אּון 
ֵזיי ָהאְבן ֵזייֶער ֶגעֵווייְנט ַפאְרן בֹוֵרא ָכל עֹוָלִמים, אּון אֹויְסֶדעְרֵצייְלט ֵזייֶערע 

ְחָמנּות ָהאְבן. ֶדעְרַווייל ִדי ַנאְכט ִאיז ָצרֹות, אּון ֶגעֶבעְטן ַאז ֶער ָזאל אֹויף ֵזיי ַר 
ֶדער ַשר פּון ֶלעְמֶבעְרג ֶגעָפאְרן אֹויף ַא ְׁשִליְטן ִמיט ְצֵוויי ֶגעזּוְנֶטע ֶפעְרד, אּון 
ֶער ִאיז ֶגעֶווען גּוט ָאְנֶגעְטרּוְנֶקען ְבִגילּוִפין, אּון ִדי ֶפעְרד ָהאְבן ָאְנֶגעהֹויְבן צּו 

ז ֶער ִאיז ַאָראְפֶגעַפאְלן פּון ְׁשִליְטן, אּון ִדי ֶפעְרד ֶזעֶנען ֶגעָוואְרן לֹויְפן, ִבי
ִוויְלד אּון ֵזיי ָהאְבן ִאים צּוְטָראְטן אֹויף טֹויט. אּון ִאיְנֶדעְרְפִרי ִאיז ֶמען 

, ֶגעקּוֶמען ֶדעְרֵצייְלן ַפאְרן ֶלעְמֶבעְרֶגער ָרב ַאז ֶדער ַשר ָהאט ֶגעַהאט ַא ַמָפָלה
 ְרט ִמיט ַא ִמיָתה ְמׁשּוָנה.אּון ֶער ָהאט ֶגעֵפייֶגע

ָדאס ָהאט ֶדעְרֵצייְלט ֶדער ֵהייִליֶגער ִיְשַמח מֶׁשה זי"ע ַפאר ַזייֶנע ֶמעְנְטְׁשן, 
יין ֹכַח ַא ַגאְנֶצע ַנאְכט ָזאְגן "ִאיְך ָהאב ִניְׁשט קַ  -ָהאט ֶער אֹויְסֶגעָלאְזט,  -

ייֶנע ִׁשיעּוִרים, ֵמיין ֶרעִביִצין ִאיז ֵזייֶער ְׁשַוואְך אּון ֶקען ְתִהִלים, ִאיְך ָהאב מַ 
ִניְׁשט אֹויף ַזיין ַא ַגאְנֶצע ַנאְכט. ִאיְך ַפאְרָלאז ִזיְך אֹויְפן בֹוֵרא ָכל עֹוָלִמים ַאז 

יְקס יין ְנָקָמה", ֶדעְרַווייל ָהאט ֶדער ַשר ֶגעַהאְלְטן ַא בִ ֶער ֶוועט ִזיְך נֹוֵקם ַזיין מַ 
ִאין ֶדער ַהאְנט, אּון ְבָטעּות ָהאט ֶער ַא ְדִריק ֶגעֶגעְבן אֹויְפן ִציְנְגל פּון ֶדעם 

ק, יסְ פִ ִביְקס, אּון ֶעס ִאיז ֶגעֶווען פּול ִמיט קֹויְלן, ִאיז ִאים ַאַריין ַא קֹויל ִאין 
ֶגענּוֶמען ַא ִמיָתה אּון ַאדּוְרְך ֶדעם מֹוַח, אּון ַפאְרְׁשֵטייט ִזיְך ֶער ָהאט ַאיינְ 

 ְמׁשּוָנה.
 

 )אשר בנחל באידיש מכתב קנ"ה(

 

 

 

 מוסדותינו הק' ~ ~ נייעס אינערהאלב
 

 

 דעלעגאציע פון הנהלת המוסדות
 .באזיך אין ארץ ישראל ביי מוהרא"ש-אויף א בליץ

 

מיט א חלק פון די הנהלת המוסדות, א ענגע דעלעגאציע, דער ראש הישיבה 
אין קיין ארץ ישראל, צו וויילן מיט מוהרא"ש עכאפט גהאבן זיך אריבער
 .אויף שבת שירה יבנאל עיר ברסלב

די מוהרא"ש האט זיי אויפגענומען מיט גרויס פרייד, און איינגעלאדענט 
 צו איינשטיין און עסן די סעודות שב"ק ביי אים אינדערהיים.חברי ההנהלה 

עסט שבת אינדערפרי, נאך די סעודה, האט מוהרא"ש ארויסגענומען די ג
 עשפאציר איבער די גאסן פון יבנאל, ווי ער האט א לענגערלענגערע אויף א 

צייט געוויזן פאר די הנהלה אלע בניני המוסדות אין יבנאל, ארויסברענגענדיג, 
קען מען",  ,מעןוויל אז דאס דארף דינען אלץ סימבאל פון חיזוק, "אויב 

לכע שטעלן אזעאז מען האט געקענט אהער ,נעמענדיג אין באטראכט
פטע פלאץ אין ארץ ישראל, א קהילה ואזא פארשטהערליכע מוסדות אין 

וואס ציילט שוין היינט איבער פיר הונדערט משפחות, א נעץ פון מוסדות פון 
ירבו, אויסער א ישיבה קטנה, ישיבה גדולה, -איבער זיבן הונדערט קינדער כן

 און עטליכע כוללים.
געווען דעם ראש ישיבה מיט די אזוי האט מוהרא"ש זייער שטארק מחזק 

חברי ההנהלה, ווייטער אנצוגיין מיט די הייליגע ארבעט, אויפשטעלן דעם 
רבינ'ס מוסדות אין אמעריקע, און אויסלערנען פאר די גאנצע וועלט, די אלע 
טייערע לימודים פונעם רבי'ן, וואס נאר מיט דעם קען מען אריבערגיין די 

 וועלט בשלום.
ש סעודות, רעדענדיג פון די וויכטיגקייט פון "אמונת שפעטער ביי של

חכמים", האט מוהרא"ש געניצט די בחורי הישיבה אלץ א סעמפל פון 
"אמונת חכמים", מוהרא"ש האט דערציילט ווי ער האט געהייסן די בחורים 
פאריאר חמשה עשר באב צו ענדיגן יעדן טאג מסכת תענית ביז ראש השנה, 

ווען און אפילו עס אויסגעפירט מיט מסירת נפש, און די בחורים האבן 
נטערגעקומען די גרויסע האריקעין, די גאנצע קעמפ איז ואינמיטן איז א

פארלאזן געמוזט זאפארט פארפלייצט געווארן מיט וואסער, און מען האט 
געבן נאר מיטגעשלעפט די נישט אויפגעאבער די בחורים האבן קעמפ,  עםד

גענדיגט די גאנצע מסכת צו די שיין פון  ן אויפן וועג אן לעקטערגמרא, או
ליכט, און מוהרא"ש האט אויסגעפירט: "אט דאס איז א סימבאל פון "אמונת 

 .חכמים"
זונטאג אינדערפרי האט מוהרא"ש ארויסבאגלייט די געסט, וואונטשענדיג 
אלע ברכות, זיי זאלן זוכה זיין ווייטער אנצוגיין מיט די הייליגע ארבעט, און 

 קן אויף קיין שום מניעות, און שטרויכלונגען אויפן וועג.נישט קו
ווייטער די חברי ההנהלה זענען אהיימגעקומען מיט א פרישע התחדשות, 

 פארצווייגטע אקטיוויטעטן אינערהאלב מוסדותינו הק'.-אנצופירן די ברייט
 

 השבת נועם הנשמות!
 

*** 

 שיינע חמשה עשר בשבט טיש ביי מוהרא"ש שליט"א.
ינע סעודה איז פארגעקומען ביי מוהרא"ש, לכבוד חמשה עשר בשבט, א שי

יארק, מיט -א גרויסער עולם פון גאנץ גרעטער ניו עס זענען זיך צאמגעקומען
ש וואס האט זיך יעצט ", און צו מקבל פנים זיין מוהראצו האלטן דעם טיש

 .צוריק געקערט פון ארץ ישראל
מוהרא"ש האט ארומגערעדט איבער די גרויסקייט פונעם טאג, ווי מיר 

וואס מען זעהט אז  דארפן זיך אפלערנען און נעמען חיזוק פון די ביימער,
עס גייט אויף זיי אריבער אסאך שוועריקיטן, שטארקע ווינטן, רעגן, כאטש 

שניי און האגל, אבער אויב דער בוים איז גוט איינגעווארצלט אין די ערד, וועט 
 עס נישט אונטערברעכן.

די זעלבע איז מיט יעדן מענטש, אויב ער איז שטארק איינגעווארצלט מיט 
יט רעדן צום אייבערשטן, וועט רק מיטן אייבערשטן, מ, ער איז שטאאמונה

ער קיינמאל נישט אונטערברעכן, נאר קענען ווייטער אנגיין מיט זיין עבודת 
 ה'.

 כי האדם עץ השדה!
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ד ֲאשֶׁ  נֶׁיךָׁ עַּ ּנּו ִמפָׁ ט ֲאגֲָׁרשֶׁ ט ְמעַּ רֶׁץ,ְמעַּ אָׁ ת הָׁ ְלתָׁ אֶׁ יְסֶלעְך  ר ִתְפרֶׁה ְונָׁחַּ צּובִּ
יְך ַפא יז דּו ֶוועְסט זִּ י גֹויִּם ַפאר ֶעְנק, בִּ יְך ַפאְרְטַרייְבן דִּ יְסֶלעְך ֶוועל אִּ ְרֶמעְרן צּובִּ

 אּון ַיַרֶש'ֶעֶנען ָדאס ַלאְנד.
יָט"א ָזאְגט ַאז ֶדער ָפסּוק קּוְמט אּוְנז ְמַרֵמז  י ַזיין ָדאס ָוואס ֶדער ֶרבִּ מֹוַהָרא"ש ְשלִּ

יָמן קצ"ו( ָזאְגט  יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' סִּ ְשָנה )לִּ י מִּ ְתַפֵלל )ָאבֹות ב, יג(אֹויף דִּ , ּוְכֶשַאָתה מִּ
י אֹויף ים, ָזאְגט ֶדער ֶרבִּ ים ְוַתֲחנּונִּ ָלְתָך ְקַבע, ֶאָלא ַרֲחמִּ ֶדעם, ַאז  ֶאל ַתַעֹש ְתפִּ

יד ֶבעהְ  יְך ַעְקְש'ֶעֶנעןֶווען ַא אִּ ַאז ֶדער  ט ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויף ֶעֶפעס, ָטאר ֶער זִּ
ם ֵאייֶבעְרְשֶטער ָזאל ַדְוָקא טּוהן ָוואס ֶער ֶבעְהט, ֶער ָזאל ָנאר ֶבעְטן ֶדע

יְנֶדער, ָאֶדער ֶעֶפעס ַאְנֶדעְרש'ט ויל, ַפְרָנָסה, קִּ , אּון ֵאייֶבעְרְשְטן ָוואס ֶער וִּ
יְך לָ ָנא יז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶוועט ֶהעְלְפן, אּון זִּ יְרן ְכֶדעם ָזאל ֶער ַוואְרְטן בִּ אְזן פִּ

יז פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ֶגעֶדעְנְקן ַאז ַאֶלעס ָוואס ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ט ּוט אִּ
 ָנאר צּום גּוְטן.

,ְמ ָדאס קּוְמט אּוְנז ֶדער ָפסּוק ְמַרֵמז ַזיין,  נֶׁיךָׁ ּנּו ִמפָׁ ט ֲאגֲָׁרשֶׁ ט ְמעַּ ַאֶלעס ָוואס  עַּ
יט ַאַסאְך ֶגעדּוְלד אּון ַסְבָלנּות,  יְסֶלעְך מִּ יְרן מּוז ֵגיין צּובִּ ויל אֹויְספִּ ר ֶמען וִּ ד ֲאשֶׁ עַּ

רֶׁץ, אָׁ ת הָׁ ְלתָׁ אֶׁ ֶדעָמאְלט'ס ֶוועְסטּו ַבאקּוֶמען ַאֶלעס ָוואס דּו  ִתְפרֶׁה ְונָׁחַּ
 ַדאְרְפְסט.

ים ז()ֹזאת ַהת ְשָפטִּ  ֹוָרה מִּ
*** 

ת, ת מֹות יּומָׁ ה ִאיש וָׁמֵּ כֵּ ְבט, אֹויב ֵאייֶנער ְשָלאְגט ַא ֶמעְנְטש אּון ֶער ְשַטארְ  מַּ
ים ַהְרֶג'ֶעֶנען.  ַדאְרף ֶמען אִּ

ְכאֹוָרה ַדאְרף ֶמען ַפאְרְשֵטיין ֶדער ָלשֹון פּון ָפסּוק: "אֹויב ֵאייֶנער ְשָלא ְגט ַא לִּ
ְרְג'ט ָא אּון ֶער ְשַטאְרְבט", ֶעס ָוואְלט ֶגעַדאְרְפט ְשֵטיין: "אֹויב ֵאייֶנער הַ  ֶמעְנְטש

יז ְשֶווער ֶדער ָלשֹון  ת",ֶמעְנְטש", ָנאְך אִּ י תֹוָרה אַ  "מֹות יּומָׁ  ַפאְרָוואס ְשַרייְבט דִּ
 ָטאְפְלט ָלשֹון?

יר לֹויט וִּ  יז ָדאס ַמְסבִּ יָט"א אִּ י ָזאְגט מֹוַהָרא"ש ְשלִּ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' וי ֶדער ֶרבִּ )לִּ
יָמן קנ"ב( יק ָוואס ֶקען ְמַקֵרב ַזי סִּ יז ָדא אֹויף ֶדער ֶוועְלט ַא ַצדִּ יְדן ַאז ֶווען ֶעס אִּ ין אִּ

ים ַארּום, אּון ְשטֶ  יפֹות ָוואס ֶנעֶמען אִּ יג ָדא ְקלִּ יז ֵאייבִּ עְרן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, אִּ
יק, צּו ֶוועְרן ָנאְנט צּו ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון אַ ֶמעְנְטְשן  ויְלן קּוֶמען צּום ַצדִּ ָמאל ָוואס וִּ

יק ַא "ְיֵרא ָשַמיִּם", ָוואס ֶדער יר פּון ַצדִּ יז ָדא ָוואס ֶמען ְשֶטעְלט ַביים טִּ ְיֵרא  אִּ
ין ַאַזא מַ  יק, אּון אִּ יְך ַא ָשַמיִּם ֶרעְדט ָאפ ֶמעְנְטְשן פּון קּוֶמען צּום ַצדִּ ָצב ַדאְרף זִּ

יק, דּו יְשט ָלאְזן ַאֶוועְקַרייְסן פּוֶנעם ַצדִּ יְך נִּ ְרְך ֵסיי ֶמעְנְטש זֵייֶער ְשַטאְרְקן, אּון זִּ
 ֶווער ֶעס ָזאל ָנאר ַזיין.

ים יז אִּ יק אִּ יק, אּון ֶדער ַצדִּ ְמעֹוֵרר  ְמ'ֶזעהט ֶווען ַא ֶמעְנְטש ֶוועְרט ְמקּוָרב צּו ַא ַצדִּ
אֶוועֶנען ען אּון ַדאֶוועֶנען, אּון ֶער ֵהייְבט ַטאֶקע ָאן ֶמער צּו ֶלעְרֶנען אּון דַ צּו ֶלעְרֶנ

יֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶדעָמאְלט'ס קּוְמט ָאן ַא "ְיֵרא ָשַמיִּם", ָוואס יְרט  אּון דִּ  ְפרּובִּ
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 ~ ִהְתּבֹוְדדּות  ~
 

ט ַאז ִדי ֵעָצה ָוואס  ִליָט"א ָזאגְׁ מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ
ט  נְׁ ז ֶדער ֶרִבי ֶלערְׁ דּות" אּונְׁ בֹודְׁ צּו  -פּון "ִהתְׁ

ן אֹויף ִדי טְׁ ׁשְׁ ן צּום ֵאייֶבערְׁ ֵאייֶגעֶנע  ֶרעדְׁ
ִדיֶגע  ֵעָצה, אּון ָאן  ַראְך, ִאיז ַא ֶגעַוואלְׁ פְׁ ׁשְׁ

ן. צּוֵגיין ִאין ֶלעבְׁ ִליְך ָאנְׁ ט ֶמעגְׁ  ֶדעם ִאיז ִניׁשְׁ
ט  )ִשיחֹות ָהַר"ן ִסיָמן ַאזֹוי ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ

ן  רכ"ח( ִליֶכע ִאידְׁ ן ֶערְׁ ֶרעפְׁ ַאז ֲאִפילּו ֶמען ֶקען טְׁ
ט צּו ן ִניׁשְׁ ן, ֶזעֶנען ָוואס ֶרעדְׁ טְׁ ׁשְׁ ֵזיי ם ֵאייֶבערְׁ

ן ָאן ָאֶבער  ׁשְׁ טְׁ ן, ֶמענְׁ ׁשְׁ טְׁ לֹויֶגעֶנע ֶמענְׁ צּופְׁ
ט צּום  ִיׁשּוב ַהַדַעת, ָאֶבער ֵאייֶנער ָוואס ֶרעדְׁ
ׁש ִמיט  טְׁ ט ַא רּוִהיֶגע ֶמענְׁ ן, ֶווערְׁ טְׁ ׁשְׁ ֵאייֶבערְׁ
ט  ִיׁשּוב ַהַדַעת, ַאזֹוי ִווי ֵאייֶנער ָוואס ִאיז ֶיעצְׁ

גֶ  ט אֹויפְׁ ָלאף, ָוואס ֶער ִפילְׁ ַטאֶנען פּון ׁשְׁ עׁשְׁ
ָלאֶרע ָקאפ. ֶגערּוהט ִמיט ַא קְׁ  גּוט אֹויסְׁ

ְך  ׁש ֵגייט דּורְׁ טְׁ ַווייל ֶיעֶדע ֶמענְׁ
ן, ִיסּוִרים, אּון ֲחִליׁשּות ַהַדַעת,  ֶוועִריַקייטְׁ ׁשְׁ
ן,  טְׁ ׁשְׁ ט צּום ֵאייֶבערְׁ אּון ֵאייֶנער ָוואס ֶרעדְׁ

ט ַאז ֶער ָהאט ַא  ן ֵווייסְׁ ֶטערְׁ ִקיֶׁשעֶלע אּונְׁ
ַלייֶנען, ֶער  ָקאפ אֹויף ָוואס ֶער ֶקען ִזיְך ָאנְׁ
ן, אּון  טְׁ ׁשְׁ ן ֵאייֶבערְׁ ט ִזיְך אֹויס ִמיטְׁ מּוֶעסְׁ ׁשְׁ

ט ִאים. פְׁ ֶטער ֶהעלְׁ ׁשְׁ  ֶדער ֵאייֶבערְׁ
ט ַאז ֶער ָהאט ִזיְך  ֶרִבי ָנָתן ָהאט ֶגעָזאגְׁ

ן ט צּו ֶרעדְׁ ק צּוֶגעוואֹוינְׁ ַטארְׁ צּום  ַאזֹוי ׁשְׁ
ט  ט ֶגעֶקענְׁ ן, ִביז ֶער ָהאט ׁשֹוין ִניׁשְׁ טְׁ ׁשְׁ ֵאייֶבערְׁ
רּוֲחִניּות אּון  ט בְׁ טּוהן ַקיין ׁשּום ַזאְך ִניׁשְׁ
ְך  ט דּורְׁ ִמיּות, ַפאר ֶער ָהאט ִזיְך ִניׁשְׁ ַגׁשְׁ ט בְׁ ִניׁשְׁ
ן  פְׁ ן, אּון ַאזֹוי ַדארְׁ טְׁ ׁשְׁ ן ֵאייֶבערְׁ ט ִמיטְׁ ֶגעֶרעדְׁ

ֶמען טּוט ַא ַזאְך ִמיר אֹויְך טּוהן, ַפאר 
ן, אּון  טְׁ ׁשְׁ ן ֵאייֶבערְׁ ט ֶמען ֶעס ַפארְׁ ֵציילְׁ ֶדערְׁ
ן טְׁ ׁשְׁ ן ֵאייֶבערְׁ ט ֶעס אֹויס ִמיטְׁ מּוֶעסְׁ , ֶמען ׁשְׁ

ן, פְׁ אּון ַאזֹוי ִאיז  ֶמען ֶבעהט ִאים ֶער ָזאל ֶהעלְׁ
ִליַח.  ֶמען ֵזייֶער ַמצְׁ

ן צּום  דּות" צּו ֶרעדְׁ בֹודְׁ ִדי ֲעבֹוָדה פּון "ִהתְׁ
ֶרעֶסער פּון ֵאייבֶ  ן אֹויף ִאיִדיׁש, ִאיז גְׁ טְׁ ׁשְׁ ערְׁ

ֶדעֶרע ֲעבֹודֹות, ַווייל ִאין ָוואס  ֶכע ַאנְׁ ֵסיי ֶוועלְׁ
ׁש ִאיז ָנאר  טְׁ ַפאַרא ֲעֵבירֹות ַא ֶמענְׁ
ֶטע ִמדֹות  ֶלעכְׁ ן, ָוואס ַפאַרא ׁשְׁ ֶגעַפאלְׁ  ַאַריינְׁ
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רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
 

ׁש ָהאט, אֹויב טְׁ ן ֶוועט  ֶדער ֶמענְׁ ן ַפארְׁ ֵציילְׁ ֶער ָדאס ֶדערְׁ
ֵגיין  ן ַאז ֶער ָזאל ַארֹויסְׁ טְׁ ׁשְׁ ן ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ן, אּון ֶבעטְׁ טְׁ ׁשְׁ ֵאייֶבערְׁ
ן אּון ִאים  פְׁ ֶטער ִזיֶכער ֶהעלְׁ ׁשְׁ פּון ֶוועט ִאים ֶדער ֵאייֶבערְׁ ֶדערְׁ

ט'ס אּון ֶער ֶוועט ִזיכֶ  ֶלעכְׁ ער אֹויס ֵרייִניֶגען פּון ַאֶלע ַזייֶנע ׁשְׁ
ִליֶכער ִאיד. ן ָאן ֱאֶמת'ֶער ֶערְׁ  ֶווערְׁ

ט ַקיין ׁשּום  ף ֶמען ִניׁשְׁ ן ַדארְׁ טְׁ ׁשְׁ ן צּום ֵאייֶבערְׁ צּו ֶרעדְׁ
מֹות,  ט ָאן צּו ֵגיין ִמיט ָחכְׁ ט, ֶווען ֶמען ֵהייבְׁ ֶקערְׁ מֹות, ַפארְׁ ָחכְׁ
ן, ַווייל  טְׁ ׁשְׁ ן צּום ֵאייֶבערְׁ ן פּון ֶרעדְׁ ֶטערְׁ ֶוועט ָדאס ָנאר ׁשְׁ

'ֶווע ט ִמיר ֶדען אֹויס?" מְׁ ן "ֶמען ֶהערְׁ טְׁ ַראכְׁ ִדיג טְׁ ֶטענְׁ ט שְׁ
ן  ף ִאיְך ֶרעדְׁ ָוואס ַדארְׁ ן?" "ַפארְׁ ף ִמיר ֶדען ָהאבְׁ "ֵאייֶנער ַדארְׁ
ָחה אּון  ִרית ִמנְׁ ן, ִאיְך ַדאֶווען ַדאְך ׁשֹוין ַׁשחְׁ טְׁ ׁשְׁ צּום ֵאייֶבערְׁ

ִדיג ַמֲעִריב?" אּון ַאזֹוי ַווייֶטער ֶוועט ֶדער ֵיֶצר ָהַרע שְׁ  ֶטענְׁ
ן. טְׁ ׁשְׁ ן צּום ֵאייֶבערְׁ ט צּו ֶרעדְׁ ָוואס ִניׁשְׁ ן ִתירּוִצים ַפארְׁ  ָהאבְׁ

ט ֶער ַאֶוועק ַאֶלע  פְׁ ׁש ָהאט ֵשֶכל, ַווארְׁ טְׁ ָאֶבער ֶווען ַא ֶמענְׁ
ן  טְׁ ׁשְׁ ן צּום ֵאייֶבערְׁ ט ָאן צּו ֶרעדְׁ מֹות, אּון ֶער ֵהייבְׁ ַזייֶנע ָחכְׁ

ִׁשיטֹות, ַא ִמימּות ּופְׁ ט: "ַביי ִדי ִבתְׁ זֹוי ִווי ֶדער ֶרִבי ָהאט ֶגעָזאגְׁ
ֵלייִניַקייט, ָאֶבער ַביי ִמיר ִאיז ֶדער ִעיָקר  ט ִאיז ֱאמּוָנה ַא קְׁ ֶוועלְׁ
ֶדער,  רֹויֶען אּון ִקינְׁ ֱאמּוָנה, אּון ָוואֶסעֶרע ֱאמּוָנה? ַאזֹוי ִווי פְׁ

ן ָאן ַקיין ׁשּום חָ  טְׁ ׁשְׁ ן ִאין ֵאייֶבערְׁ ֵלייבְׁ ן ָוואס גְׁ מֹות, אּון ֶרעדְׁ כְׁ
ִליֶכע  מֹות, ַאזֹוי ִווי ֶיעֶדע ֶערְׁ ן ָאן ַקיין ׁשּום ָחכְׁ טְׁ ׁשְׁ צּום ֵאייֶבערְׁ
ף  ן ָוואס ִזי ַדארְׁ טְׁ ׁשְׁ ט ֶדעם ֵאייֶבערְׁ רֹוי ָוואס ֶבעהְׁ ִאיִדיֶׁשע פְׁ

 אֹויף ִאיר ַמאֶמע ָלׁשֹון.
ט ַאז ֶער ָהאט ֶגעֶהערְׁ  ִליָט"א ָהאט ֶגעָזאגְׁ ט פּון מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ

ַפֵלל  לֹוֵמינּו ָוואס ִאיז ֶגעֶווען ַאָמאל ִמתְׁ ֵׁשי ׁשְׁ ֵאייֶנעם פּון ַאנְׁ
ט ֶגעֶזעהן ַא  דֹוִׁשים, ָהאט ֶער ָדארְׁ קֹומֹות ַהקְׁ ַזיין ַביי מְׁ
ן ַאז ַזיין ֵציין  טְׁ ׁשְׁ ט צּום ֵאייֶבערְׁ ִמימּות'ִדיֶגער ִאיד ָוואס ֵוויינְׁ תְׁ

ן,  טּוט ִאים ֵזייֶער ֵוויי, אּון ֶדער פְׁ ֶטער ָזאל ִאים ֶהעלְׁ ׁשְׁ ֵאייֶבערְׁ
ט ֵזייֶער ַאַסאְך מָ ֶער ָהאט ָדאס ִאיֶבערְׁ  , אּון ֶמען ָהאט לאֶגעָזאגְׁ

ֶקע ֵציין  ַטארְׁ ׁש ָהאט ֵזייֶער ׁשְׁ טְׁ ט ֶזעהן ַאז ֶדער ֶמענְׁ ֶגעֶקענְׁ
ן ָהאט ֶדער ִאיד  טְׁ ׁשְׁ ן ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ן ֶבעטְׁ ִמיטְׁ ֵווייָטאג, ִאינְׁ

ֶגעלֵ  ן ַאַריינְׁ ן ַפארְׁ ֶגער ִאין מֹויל אּון ֶגעִוויזְׁ ט ַזיין ִפינְׁ ייגְׁ
ן: "ָדא טּוט ִמיר ֵוויי, ִדי ֵציין טּוט ִמיר ֵזייֶער ֵוויי,  טְׁ ׁשְׁ ֵאייֶבערְׁ

 ַבאֶׁשעֶפער ֵהייל ִמיר ֶעס אֹויס!"
ֶדער ָוואס ָהאט ָדאס צּוֶגעֶזעהן פּון ִדי ַזייט, ָהאט 

ט ַפאר מֹוַהָרא"ׁש ִדי מַ  ֵציילְׁ ֲעֶשה, ִווי ֶער ִאיז ֵזייֶער ֶדערְׁ
ט  ִדיג ִווי ַא ִאיד ֶרעדְׁ ן פּון ֶדעם, ֶזעֶהענְׁ עֹוֵרר ֶגעָווארְׁ ק ִנתְׁ ַטארְׁ ׁשְׁ
ִמימּות, ִווי ֶער ֶזעהט ֶדעם  ן ִמיט ַאַזא תְׁ טְׁ ׁשְׁ צּום ֵאייֶבערְׁ
ט ִאים ָוואס ֶעס טּוט ִאים  ן ַפאר ִזיְך, אּון ֶער ַווייזְׁ טְׁ ׁשְׁ ֵאייֶבערְׁ

 ֵוויי.
ׁשֵ  ט, ַאז ִאין ַאנְׁ ֵציילְׁ ן ֶדערְׁ ֵהיים ָהאבְׁ לֹוֵמינּו פּון ֶדערְׁ י ׁשְׁ

ט ַא  ָחָמה ִאיז ֶגעֶווען ָדארְׁ ט ִמלְׁ ֵווייֶטע ֶוועלְׁ פֹויִלין ַפאר ִדי צְׁ
ֵרייֶען  ט ִזיְך דְׁ ֶלעגְׁ רֹויֶסער ָרָׁשע ַא ּכֹוֵפר אּון ֶאִפיקֹוֶרס, ֶער פְׁ  גְׁ

 

ן צּו ֶזעהן ֵזייֶער אֹויפְׁ  ן ִאידְׁ ִוויׁשְׁ ט צְׁ ָרׁש, ִאיז ֶער ַארֹויס פּון ָדארְׁ ַלב'ֶע ֵבית ַהִמדְׁ ֶרסְׁ ֶגעקּוֶמען צּו ַא בְׁ ָמאל ֶווען ֶער ִאיז ָאנְׁ ג, ֵאיינְׁ ִפירּונְׁ
יּות אּו ֵריי ִזיְך ַארּום ִפיל ִמיט ַקׁשְׁ ט ַפאר ַזייֶנע ֲחֵבִרים: "ִאיְך דְׁ ַפֲעלּות, אּון ֶער ָהאט ֶגעָזאגְׁ רֹויס ִהתְׁ ֵפיקוֹ ִמיט גְׁ 'ן ן סְׁ ת אֹויפְׁ

ט ִווי זֵ  קְׁ ן פּונְׁ טְׁ ׁשְׁ ן פּוֶנעם ֵאייֶבערְׁ ן ָוואס ֶרעדְׁ ָרׁש ִמיט ִאידְׁ ן, אּון ָדא ֶזעה ִאיְך ַא ֵבית ַהִמדְׁ טְׁ ׁשְׁ ט ֶגעֶזעהן אּון ֵאייֶבערְׁ ן ִאים ֶיעצְׁ טְׁ יי ָוואלְׁ
ן פּוֶנעם ֵאיי ן ֶרעדְׁ ֶלעגְׁ ן פְׁ ַלב'ֶע ִאידְׁ ֶרסְׁ ט צּו ִאים", ַווייל ִדי בְׁ ׁשּוָטה, ַאז ֶמען ָהאט ֶגעֶזעהן ִווי ֵזיי ֶגעֶרעדְׁ ן ִמיט ַאַזא ֱאמּוָנה פְׁ טְׁ ׁשְׁ ֶבערְׁ

ט ַפא ן, אּון ֶגעָזאגְׁ עֹוֵרר ֶגעָווארְׁ ן, ַאזֹוי ַווייט ַאז ֲאִפילּו ֶדער ָרָׁשע ִאיז ִנתְׁ טְׁ ׁשְׁ ן ֵאייֶבערְׁ ן ַמָמׁש ִמיטְׁ ר ַזייֶנע ֲחֵבִרים ַאז ֶער ָהאט ֶלעבְׁ
ט ֶגעֶזעהן ִניׁשְׁ ן. ָנאכְׁ טְׁ ׁשְׁ ן פּוֶנעם ֵאייֶבערְׁ ן ַאזֹוי ֶרעדְׁ ן ָוואס ָזאלְׁ ׁשְׁ טְׁ ֶכע ֶמענְׁ  ַאֶזעלְׁ

ֶטע  סְׁ ֶווערְׁ רֹויֶסע ַזאְך, ִאיז ֶעס אֹויְך ִדי ׁשְׁ ן ִאיז ַאַזא גְׁ טְׁ ׁשְׁ ן צּום ֵאייֶבערְׁ ׁש ִאין  ַא ַזאְך, ֶעס קּוֶמען ַאַריין ַפארָאֶבער ַווייל ֶרעדְׁ טְׁ ֶמענְׁ
י ט ִווי ָקאפ ִפיל ִמיט ַקׁשְׁ ֶלעם, ַא ָצָרה, ֶעס ֵגייט ִניׁשְׁ ָראבְׁ ְך ַא פְׁ ׁש ֵגייט דּורְׁ טְׁ ַרט ֶווען ַא ֶמענְׁ ן, ּוִבפְׁ טְׁ ׁשְׁ ן ֵאייֶבערְׁ ַאזֹוי ֶער ִוויל, ּות אֹויפְׁ

ן צּום ֵאייֶבע ֶווער צּו ֶרעדְׁ ט ִאים ׁשְׁ ן, אּון ָדאס ַמאכְׁ טְׁ ׁשְׁ ן ֵאייֶבערְׁ יּות אֹויפְׁ ט ִאים ָדאס ַקׁשְׁ גְׁ ֶרענְׁ ן.בְׁ טְׁ ׁשְׁ  רְׁ
 המשך בדף ג

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 
 

ים ָאְפצּוֶרעְדן פּון ֵגיין צ י תֹוָרה, אִּ יֹות פּון דִּ יֵני ְראִּ יט ַאֶלע מִּ יק, מִּ ּום ַצדִּ
יק ְברֶ  יר ַדאְרף ֶמען ַזיין זֵייֶער ְשַטאְרק, אּון ֶגעֶדעְנְקן: "אֹויב ֶדער ַצדִּ עְנְגט מִּ
יר ֶמער ֶלעְרֶנען אּון ַדאֶווע ֶנען, ֶוועל ֶנעְנֶטער צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶער ַמאְכט מִּ

יְשט ַאֶוו יְך נִּ ים ְבשּום אֹוָפן".אִּ  עק ֵגיין פּון אִּ
עְלט אּון אּון ֶדער "ְיֵרא ָשַמיִּם" ֶוועט שֹוין ַבאקּוֶמען ַזיין עֹוֶנש, אֹויף ֶדער ֶוו

ַלא,, אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט, ַווייל אֹויב ֶנעְמט ֶער ַאֶוועק ַא ֶמעְנְטש פּון ַא פְ 
ים צּו ַזיין שֹורֶ  ָדה  -ש, ֶוועט ֶער ָוואס ֶדעְרֶנעְנֶטעְרט אִּ ָדה ְכֶנֶגד מִּ אֹויְך  -מִּ

יְסן פּון ַזיין שֹוֶרש.  ֶוועְרן אֹויְסֶגערִּ
ין ָפסּוק,  יז ְפַשט אִּ ת,ָדאס אִּ כֵּה ִאיש וָׁמֵּ ָדאס ֵגייט ַארֹויף אֹויף ַא  מַּ

יְשט ים נִּ יק, ֶער ַהְרְג'ט אִּ יְך, ְגַלי ֶמעְנְטש ָוואס ֶרעְדט ָאפ ֶמעְנְטְשן פּון ַצדִּ
ים צּום סֹוף ַהְרגְ  'ֶעֶנען, ֶעס ָאֶבער ָדאס ֶזעֶנען ַאֶזעְלֶכע ְקֶלעפ, ָוואס ֶוועְלן אִּ

יז ַזיין עֹוֶנש,  יק, ֶדעְרַפאר אִּ ים ַאֶוועְקֶנעֶמען פּון ַצדִּ ת, ֶוועט אִּ ֶער מֹות יּומָׁ
יְסן פ ּון ֶיעֶנע ֶוועט ְשַטאְרְבן אֹויף ֶדער ֶוועְלט אּון אֹויְך ֶוועְרן אֹויְסֶגערִּ

ָדה, ַווייל ֶער ָהאט ֶגעָוואְלט ֶיעֶנעם ַאֶוועְקרַ  ָדה ְכֶנֶגד מִּ ייְסן ֶוועְלט, מִּ
 פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן.

ים, תשס"ז לפ"ק( ְשָפטִּ ית מִּ ישִּ  )תֹוְך ַהַנַחל ְסעּוָדה ְשלִּ
 

*** 
 

ּנ ש ְתִשיבֶׁ מֶׁ שֶׁ ד ֹּבא הַּ ךָׁ עַּ ת רֵּעֶׁ ְלמַּ ְחֹּבל שַּ ֹבל תַּ מֹוַהָרא"ש  ּו לֹו,ִאם חָׁ
י ָזאְגט  וי ֶדער ֶרבִּ יר ֶדעם ָפסּוק לֹויט וִּ יז ַמְסבִּ יָט"א אִּ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק אְשלִּ ' )לִּ

יָמן רע"ב( יְגן ָטאג, אּון ֶדעְרפַ  סִּ יְטן ַהייְנטִּ אר, ַאז ַא ֶמעְנְטש ַדאְרף ֶלעְבן מִּ
יְטן ֵאייֶבעְרְשטְ  ַבייַנאְכט ַפאר ֶמען ֵגייט ְשָלאְפן, ַדאְרף ֶמען יֶבעְרֵגיין מִּ ן אִּ

וי ֶעס ַדאְרף צ יְשט ֶגעֶווען וִּ יז נִּ ּו ַזיין, ֶדעם ַגאְנְצן ָטאג, אּון אֹויב ֶעֶפעס אִּ
יְשט ַוואְרְטן אֹויף טּוהן ָזאל ֶמען ְגַלייְך ְתשּוָבה  ין ֶזעְלְבן ָטאג, נִּ ָנאְך אִּ

 ְשֶפעֶטער.
ין ָפס יז ְפַשט אִּ ,ּוק, ָדאס אִּ ךָׁ ת רֵּעֶׁ ְלמַּ ְחֹּבל שַּ ֹבל תַּ אֹויב דּו ָהאְסט  ִאם חָׁ

יר ַהייְנט ֶגעְטֶשעֶפעט ַדיין ְנָשָמה, ָוואס ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט דִּ 
ּנּו לוֹ ֶגעֶגעְבן,  ש ְתִשיבֶׁ מֶׁ שֶׁ ד ֹּבא הַּ י זּוהן ֵגייט אּוְנֶטער עַּ , ָנאְך ַפאר דִּ

ין ֶיעֶנעם טָ  יק ֶגעְבן, ָדאס ֵמייְנט, דּו ָזאְלְסט ָנאְך אִּ אג ָזאְלְסטּו ֶעס צּורִּ
הְתשּוָבה טּוהן,  מֶׁ תֹו ְלֹערֹו ּבַּ ּה ִהוא ִשְמלָׁ דָׁ ב ִכי ִהוא ְכסּותֹו ְלבַּ , ִיְשכָׁ

ין אס ְבַלייְבט פּון ַא ֶמעְנְטש, ָנאר ַדיַווייל דּו ַדאְרְפְסט ֶגעֶדעְנְקן ַאז ָנאר דָ 
יְשט גֶ  יז נִּ ילּו אֹויב ֶמען אִּ ָלה, ַדיין ֲעבֹוַדת ה', אּון ֲאפִּ עֶווען תֹוָרה, ַדיין ְתפִּ

יְש  יז ָנאְך ַאְל, נִּ יט ֲעֵבירֹות, אִּ יז דּוְרְכֶגעַפאְלן מִּ ילּו ֶמען אִּ ט וואֹויל, ֲאפִּ
מַּ , ְתשּוָבה טּוהן, ֶדעְרָנאְך, ֶמען ֶקען ָנאְך ַאלְ  י ְושָׁ לַּ ק אֵּ יָׁה ִכי ִיְצעַּ ְעִתי ְוהָׁ

ִני, ּנּון אָׁ ט ַאֶלע ֶווען ַא ֶמעְנְטש ְשַרייט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶער ֶדעְרֵציילְ  ִכי חַּ
ֲחָמנּות ַזייֶנע דּוְרְכֶפעֶלער ַפאְרן ֵאייֶבעְרְשְטן, ָהאט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער רַ 

ים אּו ים מֹוֵחל.אֹויף אִּ יז אִּ  ן ֶער ֶהעְרט אֹויס, אּון ֶער אִּ
ים, תש"ע לפ"ק( ְשָפטִּ ית מִּ ישִּ  )תֹוְך ַהַנַחל ְסעּוָדה ְשלִּ

 



 ג
 

רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
 

רֹויס ִחיזּוק אֹויף ֶדעם, ֶמען  ן גְׁ ף ֶמען ָהאבְׁ ַפאר ַדארְׁ ֶדערְׁ
ן, אּון ֶמען  טְׁ ׁשְׁ ן צּום ֵאייֶבערְׁ ן צּו ֶרעדְׁ קְׁ ַטארְׁ ף ִזיְך ֵזייֶער ׁשְׁ ַדארְׁ

ִפָלה: "ִרבֹונֹו ֶׁשל עֹולָ  ן ַא תְׁ 'ס אֹויְך ַמאכְׁ ם ֶקען פּון ֶדעם ַאֵליינְׁ
ט ִזיְך ָנאר ִאין ִדיר,  דְׁ ׁשּוָעה ֶווענְׁ ֶצע יְׁ ִאיְך ֵווייס ַאז ַמיין ַגאנְׁ
ץ ַפאר ִדיר, ֶוועל  ן ָדאס ַהארְׁ ֶרעדְׁ אּון ֶווען ִאיְך ֶוועל ִמיר אֹויסְׁ
ן, ָאֶבער ָוואס ָזאל ִאיְך טּוהן, ַאז  ן ֶווערְׁ פְׁ ִאיְך ִזיֶכער ֶגעָהאלְׁ

ט, ִאי ָטאפְׁ ׁשְׁ ץ ִאיז ַפארְׁ ן צּו ִדיר, ַמיין ַהארְׁ ט ֶרעדְׁ ְך ֶקען ִניׁשְׁ
ט ַאז דּו  ט ִמיר אֹויס, ִאיְך ִפיל ִניׁשְׁ סְׁ ט ַאז דּו ֶהערְׁ ִאיְך ִפיל ִניׁשְׁ
ף ִמיר ַאז ִאיְך ָזאל ִמיר ֶקעֶנען  ן, ֶהעלְׁ ט ִמיר ָהאבְׁ סְׁ פְׁ ַדארְׁ
ֶלעֶמען ָנאר ַפאר ִדיר,  ָראבְׁ ן ַאֶלע ַמייֶנע ָצרֹות אּון פְׁ ֶרעדְׁ אֹויסְׁ

ן".אּון ֶדעָמא ן ֶווערְׁ פְׁ ט'ס ֶוועל ִאיְך ִזיֶכער ֶגעָהאלְׁ  לְׁ
ָטא ָנאְך ַא ַמאֶקעֶרע ַזאְך ִווי  ֶעס ִאיז ִניׁשְׁ ִזיֶסעֶרע אּון ֶגעׁשְׁ

צּו  ט ִזיְך צּו ֶדערְׁ ן, ֶווער ֶעס ֶגעוואֹוינְׁ טְׁ ׁשְׁ ן צּום ֵאייֶבערְׁ ֶרעדְׁ
ט ִווי ִאין ַגן ֵעֶדן,  ט אֹויף ִדי ֶוועלְׁ ִמיט ַווייל ֶער ֶקען ֶלעבְׁ

'ן ַאֶלעס ָוואס ֶער ִוויל,  ִפָלה פֹוֵעלְׁ וואֹויל ִאיז ִאים אֹויף ִדי תְׁ
ט! ט אּון וואֹויל ִאיז ִאים אֹויף ֶיעֶנע ֶוועלְׁ  ֶוועלְׁ

 

דּות( בֹודְׁ  )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק י' ֶעֶרְך ִהתְׁ

 

 

 

  

 מוסדותינו הק' ~ ~ נייעס אינערהאלב
 ~ המשך פון דף ד~ 

גמרא, דאס שוין אויסער די טויזענטער פרקים משניות, טויזענטער 
קאפיטלעך תהלים, און נאך שיעורים וואס יעדער בחור האט זוכה געווען צו 
ענדיגן, אלעס א דאנק די סדר דרך הלימוד, וואס דער רבי האט אונז 

ילוק צו מען האט יא אויסגעלערנט, אז מען זאל שטענדיג לערנען נישט קיין ח
דעם קאפ אויפן פלאץ אדער נישט, צו מען פארשטייט יא אדער נישט, צו מען 

 געדענקט יא אדער נישט.
ט יאון אזוי גייען די בחורים צו צום שבת מברכים אדר, מיט פילע קעשענעס מ

 כה צו די ריכטיגע שמחה.ותשובה, תורה און תפלה, וואס נאר אזוי איז מען ז
 !מרבין בשמחהמשנכנס אדר 

 
*** 

 צוועלפטער חתן אין רעזולטאט פון מסכת תענית
נאך א מזל טוב איז געווען די וואך ווען נאך א בחור איז א חתן געווארן נאכן 
ענדיגן פערציג טעג גאנץ מסכת תענית פאר ראש השנה בפקודת וברכת 

 מוהרא"ש.
חתן  וועלכער איז אי "נשווארץ  ב"ר פנחסדאס מאל איז עס החתן שמואל 

 אב"י בעיר קרית יואל. י"נ געווארן עב"ג בת ר' שאול יחזקאל פראמאוויטש
אלע בחורים וואס האבן זיך צוגעשטעלט צום קאמפיין פון מסכת תענית 
פרייען זיך מיט זיין שמחה און בעטן ביים אייבערשטן ער זאל האבן א גליקליך 

 פיל שמחה ונחת.לעבן עס זאל זיין א קשר של קיימא און א בנין עדי עד, מיט 
 דבר נאה ומתקבל!

*** 
 

 שיינע חתונה פון תלמוד ישיבתינו הק'
פארגאנגענעם מאנטאג זענען זיך די בחורים צאמגעקומען מיט צו האלטן די 

החתן בערל לעווי נ"י, ווי מען האט משמח געווען דעם  חתונה פון אונזער חבר
 .חתן, מיט געהויבענע ריקודים ביז אין די שפעטע שעה'ן

מוהרא"ש האט זיך באטייליגט ביי די חתונה, זיך מיטפרייענדיג מיט די שמחה 
פון נאך א תלמוד הישיבה, וואס האט זוכה געווען צו גיין אונטער די חופה למזל 

 טוב בשעה טובה ומצלחת.
מוהרא"ש האט זיך נאך די חתונה אויסגעדרוקט מיט גרויס באגייסטערונג, 

ים דערציילט ביי די חתונה, אז ער האט מסיים נאכדעם וואס דער חתן האט א
פציג מאל מסכת געווען צום יום החופה זיבעציג מאל ששה סדרי משנה און פו

ער האט שוין געענדיגט צוויי מאל ש"ס, צוויי מאל ד' חלקי  סתענית, אויסער ווא
שלחן ערוך, און נאך פילע לימודים, וואו הערט מען אזוינס? וואו זעהט מען 

 ס?אזוינ
 

 אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו!
 

 ישיבה תפארת התורה
 

 בעזהשי"ת
 

 !זעלטענע געלעגנהייט
 

די צוליב דעם גרויסן פארלאנג וואס מיר האבן געהאט 
אז די בחורים פון ישיבה זאלן  ,פארגאנגענע יארן

ארויפקומען משמח זיין בעצם יום הפורים, דערפאר 
יין צו קיינעם, נאר וועלן מיר דאס יאר נישט ארויפג

 מיט א פאראויס באשטימטע אפוינטמענט.
אויב ווילט איר די בחורים זאלן ארויפקומען צו אייך, 

נייע אידישע ניגונים, אפרעכטן א קומזיץ מיט די אלע 
וואס זענען שוין וועלט בארימט געווארן, ביטע 

 אריינרופן ווי פריער צו באשטימען א צייט.
 

 י"שוין הבחור יעקב פיש נפט רו
719-494-8116 

 וכל הקודם זכה! צייט איז באגרעניצט,

ֵהייִליְגן ָחֵפץ  םּוצ ֶמעןּוֶוועְרט ֶדעְרֵצייְלט, ַאז ַא ִאיד ִאיז ַאָמאל ֶגעק ֶעס
ַמָזל,  יֶטערבִ וייְנט, ַפאְרָוואס ָהאט ֶער ַא ֶער ָהאט ֵזייֶער ֶגעוֵ  ןּוַחִיים ַז"ל, א

, ְרָנָסהּפַ ַקיין  טְש ַקיין ִקיְנֶדער, ַפאְרָוואס ָהאט ֶער ִני טְש ַפאְרָוואס ָהאט ֶער ִני
ְפֶרעְגן  יְפֶגעֶהעְרטו  א טְש ֶער ָהאט ִני - ְנטּוֶגעז טְש ִאיז ֶער ִני אְרָוואספַ 

ֶדער ָחֵפץ ַחִיים ַז"ל ָהאט ִאים  "ַפאְרָוואס? ַפאְרָוואס? ַפאְרָוואס?".
ת, "ַפאְרָוואס, יְסֶגעֶהעְרטו  א , ֶווען ֶער ָהאט ֶגעֶעְנִדיְגט ִמיט ַזייֶנע ַקְשיו 

ִווי ַא  ֶגעְגִליֶכְנטּוצ יְסטבִ  ּו, דְפןּוָאְנֶגער ְך', ָהאט ֶער ִזיּו' ְוכּוַפאְרָוואס" ְוכ
ֶער  ןּוָמאל, א ְטןְש ֶדעם ֶעְר  שָר ַהִמְד  יתבֵ ִאין  תַשבָ ַאַריין  ְמטּוַגאְסט ָוואס ק
ֲעִלָיה ֵאייֶנעם ָוואס ֶער ִזיְצט ִאין ַמֲעִריב ַזייט,  יףו  א ְפטּור איבַ ֶזעט ִווי ֶדער גַ 

, ֵאייֶנער ָוואס םו  , ֵאייֶנער ָוואס ֶער ִזיְצט ִאין ָדריְנִמיְטןֵאייֶנער ָוואס ֶער ִזיְצט אִ 
ֶער ִזיְצט ָפאֶרעְנט. ָנאְכן ַדאֶוועֶנען ֵגייט ֶער  , ֵאייֶנער ָוואסןו  ֶער ִזיְצט ִאין ָצפ

 ֵטייְש ַפאְר  ְךִאי ְךַאיי עטבֶ  ְך'ן, ָזאְגט ִמיר ָנאר, ִאיאיבַ ֶער ְפֶרעְגט ֶדעם גַ  ןּו, אּוצ
ַאן ֲעִלָיה,  ןבְ ֶגע ןְש ָנאר ִדי ֶמעְנְט  ןבְ יְסֶגעְקִליו  ָהאט ִאיר א אס, ַפאְרָווטְש ִני

ָנאר ַא  יְסטבִ  ּוֶגעֶעְנְטֶפעְרט, ד איבַ ? ָהאט ִאים ֶדער גַ ןְשבו  ָוואס ִאיז ֵאייֶער חֶ 
, ָאֶדער שֶד ו  ָזאְלְסט ַזיין ָדא ַא ח ּוָדא, ֶווען ד ּויְסטבִ ָמאל  ְטןְש ַגאְסט, ֶדעם ֶעְר 

ִאיְך ֶדיע  בֶגע ְךֶגעֶזען ַאז ַאֶלעס ִאיז ֶרעְכט, ֶדעם ָווא ּו, ָוואְלְסטיםִש ֳחָד  ארּפָ אַ 
 בֶגע ְך, ֶיעֶדע ָוואןְש ִאיְך ֶדיע ֶמעְנְט  בֶגע ְךַאן ֲעִלָיה, ַאן ַאְנֶדעְרן ָווא ןְש ֶמעְנְט 

ַאֶלעס ִוויְסן? ָהאט ֶער  יןשו   ּוֵאיין ָמאל ִוויְלְסט ְמְסטּו, קןְש ִאיְך ַאְנֶדעֶרע ֶמעְנְט 
 ןּור, אַאְכִציג ָיא-עִציגבֶ ֶדעם ֶוועְלט ִזי יףו  א ְמטּוק שַא ֶמעְנְט  - יְסֶגעָלאְזטו  א

ת א יֶלעו  ֶער ִאיז ה  יֶזעְנטו  ט ןבְ ... ֶווען ֶער ָזאל ֶלעָלִמיםו  ע לכָ  ֵראבו   יְפןו  ַקְשיו 
ת. ַפאְרָוואס ָהאְסט םשּוֶגעַהאט ַקיין  טְש ָיאר ָוואְלט ֶער ִני ַקיין  טְש ִני ּוַקְשיו 

, רו שֶ ע יֶסערו  וען ַא ְגרֶגעוֶ  ּויְסטבִ  לּוִאין ֶדעם ְפִריֶעְרִדיְגן ִגְלג רשֶ פְ ? אֶ ְרָנָסהּפַ 
ַקיין  טְש ִני ּוַקיין ְצָדָקה? ַפאְרָוואס ָהאְסט ןבְ ֶגעֶגע טְש ָהאְסט ִני ּוד ןּוא

ִאין  רשֶ ִדי ִקיְנֶדער? ֶאפְ  ןּוַקיין ַנַחת פ טְש ִני ּוִקיְנֶדער, ָאֶדער ַפאְרָוואס ָהאְסט
ָוואְלְסט  ּוֶנע ֶעְלֶטעְרן? ֶווען דְמַצֵער ֶגעֶווען ַדיי ּוָהאְסט לּוִגְלג ְרִדיְגןֶדעם ְפִריעֶ 

ת ַפאְרֶעְנְטֶפעְרט ֶגעָוואְרן, ָנאר  ְךָיאר ָוואְלט ַאַסא יֶזעְנטו  ט טבְ ֶגעֶלע ַקְשיו 
ֶמען ָזאל ִדיר ַפאְרֶעְנְטֶפעְרן  ּוַצייט, ִווי ִוויְלְסט ְרֶצעּוָנאר ַא ק ְסטבְ ֶלע ּוַווייל ד

ת? יִד   ַאֶלע ַקְשיו 
 

ה'ֶלע, ָדאס ִאיז ַא ִלימ םּתַ סְ  טְש ִאיז ִני ָדאס ; ַא ִאיד ןבְ ִאין ֶלע דּוַא ַמֲעש ֶ
אְמר ֵטייטְש ֶעס  םּוְפֶרעְגן "ַפאְרָוואס", ָוואר טְש ָטאר ִני ", ַא ִייםו  ַהג ּו"ָלָמה, י 

קמד,  ִהיִליםּתְ )" ָכהכָ "ַדאְרף ָדאס ַזיין,  יו  ְפֶרעְגט ַפאְרָוואס, ַא ִאיד ָזאְגט ַאז יו  ג

'ן ָוואס ֶער ָהאט יבִ ֶר  ןּופ רבּו". ֶעס ִאיז ָדא ַא ִדיו  ל ָכהֶשכָ ָהָעם  ֵריְש "אַ (, וט
 ? ָאט יו  "ִווי ַאז -" ו  ל ָכהֶשכָ  ָהָעם ֵריְש ַלייט, "אַ  ְנֶזעֶרעּוַאָמאל ֶגעָזאְגט ַפאר א

 

 המשך בדף ד



 ד
 

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

breslevcenter@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מוסדותינו הק' ~ ~ נייעס אינערהאלב
 

 

 :השבת נועם הנשמות
 "ישיבה תפארת התורה" פון הערליכע שבת התאחדות

מיט צוזאמען א הערליכער שבת איז אריבער אויף תלמידי הישיבה 
מגעקומען בראשות הראש וזאזיך צ וואס זענעןאבריכים יוצאי הישיבה, 

, אין די פראכטפולע ראלי האטעל, התורהקבלת  -פ' יתרו יבה, אויף שבת יש
 כאיש אחד בלב אחד, זיך צו שטארקן אינאיינעם, מיטן הייליגן רבינ'ס עצות.

פרייטאג צו נאכט'ס נאך די סעודה איז פארגעקומען די באטע, ווי דער ראש 
ישיבה האט ארומגערעדט באריכות פון די געוואלדיגע מתנה וואס דער 

האט אונז געגעבן, אז מיר האבן זוכה געווען צו וויסן פון הייליגן  אייבערשטער
בשלום, און מיר  לעבן עםז ווי אזוי א דורך צו גיין דאונ רבי'ן, וואס לערנט

ן נאמע עדעם, כאטש עס איז ארויס א שלעכט דארפן זיין זייער שטאלץ מיט
דעם ם, דאס נעמט זיך נאר פון נען משוגעיאויף ברסלב'ע חסידים אז זיי זע

האבן זיך גערופן ברסלב'ע, אבער באמת האבן זיי נישט משוגעים  ארא פ  וואס 
א ברסלב'ער חסיד איז נאר איינער וואס ווייל קיין שום שייכות צו ברסלב, 

לערנט דעם רבינ'ס ספרים און פאלגט דעם רבינ'ס עצות, ער רעדט צום 
רית מנחה מעריב, פארברענגט אייבערשטן, דאווענט מיט מנין יעדן טאג שח

נישט די צייט, לערנט אויפ'ן דרך הלימוד, און אזוי ווייטער אלע הייליגע עצות 
 וואס דער רבי לערנט אונז.

און באמת קען יעדער איד ניצן די עצה פון רעדן צום אייבערשטן, מען דארף 
אויף יעדן מענטש גייט דורך ווייל נישט זיין קיין ברסלב'ער חסיד פאר דעם, 

העלפן איז נאר דער אים שוועריקייטן, און דער איינציגסטער וואס קען 
אייבערשטער, און מען דארף נאר קומען צו אים, זיך אויסרעדן צו אים אויף די 
אייגענע שפראך אזוי ווי מען רעדט זיך אויס צו אן אמת'ן גוטן פריינד, און 

 דאס קען יעדער מענטש טוהן.
אויסגעדריקט א שבח והודאה צום  בתוך הדברים האט דער ראש ישיבה

אייבערשטן, ארויסברענגעדיג ווי מען איז זיך צאמגעקומען אויף דעם זעלבן 
בחורים, און מען האט נישט  קליינע צאלפלאץ פאר פיר יאר צוריק, מיט א 

סט אויב דאס וועט אנהאלטן אדער נישט, כי מעט אשר היה לך לפני אוגעוו
מגעקומען אזא ריזן עולם וזאזענען זיך צ סדיג ווי עויפרוץ לרוב, יעצט זעהענ

ארויס א פון בחורים, מיט אינגעלייט יוצאי הישיבה, רייסט זיך פון הארץ 
יסע חסדים, און גלייכצייטיג א תפלה ורף זיינע גדאנק צום אייבערשטן, אוי

לן ווייטער מרחיב זאמיר  אז העלפןדער אייבערשטער זאל אז אויף ווייטער, 
 .זיין גבולי הקדושה

א הערליכע מלוה מלכה, ווי עס זענען  מוצאי שבת איז פארגעקומען
צוגעקומען נאך בחורים און אינגעלייט וואס האבן נישט געקענט מיטהאלטן 

רומגערעדט דברי התחזקות דעם שבת, דער ראש ישיבה האט ברייט א
ת געפלאכטן מיט סיפורי צדיקים, וואס האט באצויבערט אלע רוורוהתע

 באטייליגטע.
געלאזט אין א פרייליכן טאנץ, וואס האט זיך נאכדעם האט מען זיך ארויס

געצויגן ביז אין די שפעטע נאכט שעה'ן ווי מען האט זיך אינאיינעם משמח 
געווען אשר בנחל שם גורלינו, וואס מיר האבן זוכה געווען צו זיין פונעם 
רבינ'ס מענטשן, וואס דאס באגלייט אונז ביי טריט און שריט, אויף די וועלט 

 ענע וועלט.און אויף י
 קה אכסוף נועם שבת!

*** 
 

 בחורי הישיבה גייען ארויס פון שובבי"ם מיט פילע קעשענעס
מוהרא"ש האט געזאגט פאר שובבי"ם: "מיר גייען יעצט ארויס פון די חנוכה 

ון מיר גייען אריין אין די שובבי"ם אטעג, מיר האבן געצינדען די הייליגע ליכט, 
, תפלה, ומעשים טובים, לים זיין מיט תשובה, תורהמיר וועלן זיך מש אוןטעג, 

און אזוי וועט מען קענען אריינגיין אין חודש אדר מיט שמחה ווי די חז"ל זאגן 
"משנכנס אדר מרבין בשמחה" און פרייליך קען מען נאר זיין ווען מען טוט 

 תשובה".
וי עס און די בחורים האבן טאקע אויסגעניצט די שובבי"ם טעג אין ישיבה ו

דארף צו זיין, מיט תשובה און מעשים טובים, דער ראש ישיבה האט יעדן 
טאג געגעבן א שיעור אין חיזוק והתעוררות, וואס וועקט און מאנט פון די 
בחורים, זיך צו נעמען אין די הענט אריין און נישט דורכלאזן דעם טאג מיט 

 און תפלה. גארנישט, אויסניצן די צייט צו די מאקסימום, מיט תורה
ווי זעהט מען נאך אזוינ'ס, אז בחורים זאלן אפרעכטן אזא שובבי"ם ווי דא 
אין ישיבה, אלע בחורים האבן געענדיגט יעדן טאג גאנץ מסכת תענית, וואס 

 לן פון איבער פופציג טויזענט בלאט -דאס אליינ'ס קומט אן צו א קיימא
 

 המשך בדף ג

 Sponsored by: 

 

 ָטהְּפשּוַלייט ִדי ֶאמּוָנה  ְנֶזעֶרעּוִאין א ֶרעְנֶגעןבְ ֶגעָוואְלט ַאַריינְ ָהאט ", ֶער יו  ַאז
ת א םשּוַקיין  ןבְ ָהא טְש , ַאז ִמיר ָזאְלן ִניָלִמיםו  ע לכָ  ֵראבו   ןִאי  םשּוַקיין  ןּוַקְשיו 

 עְרֶדעםבֶ ַאֶלעס ֶרעְכט. ִאי ְנזּוא ייבַ , ֶעס ָזאל ַזיין ָלִמיםו  ע לכָ  ֵראבו   יְפןו  א תו  ְסֵפיק
ת ָוואס ָדאס ק יףו  , ֶהער אְךִאיְך ִדי עטבֶ  ַדייֶנע  ןּופ עְךבֶ ֶנע ְמטּוִמיט ַדייֶנע ַקְשיו 

', ֶדער ִאיז ּוְוכ ִריםּוְנע תו  אִמיט ַחְט  ְפַרטבִ  -ֶווער ְס'ִזיְנִדיְגט  םּו, ָווארַחָטִאים
ת, ֶער ִאיז ַאר יֶלעו  ה ִאים ִפיְנְסֶטער  ֶעןּוָוואס ֵזיי ט תּפו  ִמיט ְקִלי ֶמעןּוְמֶגענּוַקְשיו 

 .ָלִמיםו  ע לכָ  ֵראבו   ןּוָדאס ֶלעְכִטיְגֵקייט פ טְש ֶער ֶזעט ִני יזבִ , יְגןו  י אַמאְכן ִד 
 (מכתב צ"ח)אשר בנחל באידיש 

*** 

, ִווי ְרָנָסהּפַ  יףו  א ָלהּוַא ְסג יֶכעטו  ָוואס ָדאס ִאיז א ְךָזאְלְסט ַזיין ְפֵרייִלי ָנאר
 קּוסּפָ  ןּופ יסו  ַאר ְמטּוָוואס ק ָסהְרנָ ּפַ  ןּופ םשֵ ֶגעָזאְגט ַאז ֶדער  ןבְ ַצִדיִקים ָהא

 קּוסּפָ  ןּופ יסו  ַאר יְךו  א ְמטּו, ק"ְךּתָ חַ  תו  יבּתֵ  ֵפיו  ', סָך' ֶאת' ָיֶדיֵתחַ ּפו  קמה(  ִהִליםּתְ )
 ְךְפֵרייִלי ֶטעְנִדיגְש , ַאז ַא ִאיד ִאיז "ְךּתָ חַ  תו  יבּתֵ  ֵפיו  ', סֵמחַ שָ ' ְךְוָהִייָת' אַ  טז( ָבִרים)ְד 

ֶדער  ןּו, אְרָנָסהּפַ ְגִריְנג  ןבְ ָוואס ֶער ָהאט, ֶוועט ֶער ָהא תו  בו  ט תו  דּוִמיט ִדי ְנק
ְמָחה ֵחֶלק ב, ִסיָמן א(, תו  א תו  )ֵסֶפר ַהִמדָזאְגט  יבִ ֵהייִליֶגער ֶר  ַעל  ִמידּתָ  ֵמחַ שָ  אּוהשֶ  יִמ  ש ִ
ְמָחה. ִדי ַחַז"ל ָזאְגן  ןּופ ְמטּוַמְצִליַח; ַהְצָלָחה ק אּוְיֵדי ֶזה ה  ְמִציָעא נט.( ָבאבָ )ש ִ

ָאָדם  לשֶ  ו  יתבֵ  ךו  תבְ  ָיהּוְמצ ָרָכהבְ  ֵאיןשֶ , ְשּתו  אִ  דו  בכְ בִ ְיֵהא ָאָדם ָזִהיר  ָלםו  ְלע
ְדָאַמר  ּו" ְוַהְיינּהָר ּוֲעבבַ ֵהִטיב  ְלַאְבָרםּו" יב( יתִש ֵראבְ ) ֶנֱאַמרשֶ , ְשּתו  אִ  ִבילִבְש ֶאָלא 
ֶאת  ּוְתַייְקרּו ּודבְ כַ ּתְ , )ּוֵהיִכי ְדִתְתֲעְתר יכִ  ּוְייכשַ ְלנִ  ּורִקיו  , אָזאּוָרָבא ִלְבֵני ְמח ּוְלה
ַזיין  ּוצ דבֵ ִאיז ְמכַ  ְרָנָסהּפַ  יףו  א ָלהּו( ָדאס ֵהייְסט ַא ְסגּורְש ְתעַ ֶשּתִ  ֵדיכְ  ֵתיֶכםשו  נְ 

 יָמן סט("ן ֵחֶלק א, סִ ֲהרַ ו  מ ֵטיּו)ִליקָהאט ֶגעָזאְגט  יבִ ֶדער ֵהייִליֶגער רֶ  ִווי ןּו, אבָדאס ַוויי
. בַזיין ַוויי ןּופ תּוָנאר ִאין ְזכ שַפאְרן ֶמעְנְט  ְמטּוק תּוירִש ֶדער ִעיֶקר ָהעֲ 

 דבֵ ִאיר ֵזייֶער ְמכַ  ןּו, אבַמאְכן ִמיט ַדיין ַוויי ּוצ םו  לשָ ֶזען  ּוַדאְרְפְסט עְרֶדעםבֶ ִאי
 . ַפעְבשֶ  הְרָנסָ ּפַ  ןבְ ָהא ּוֶדעם ֶוועְסט ןּופ תּוֶזען ַאז ִאין ְזכ ּו, ֶוועְסטייןזַ  ּוצ

 (מכתב ק"ב)אשר בנחל באידיש 
*** 

 

ֵאייֶנע  ןּוֶגעֶהעְרט ַאָמאל פ בָהא ְךֵלייְגן ֶיעֶדע ַנאְכט ָגאר ְפִרי. ִאי ּוצ ְךִזי ֶזע
 יףו  ֶמען א ֵטייטְש ְפִרי  ְךַלייט ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט ַאז ֶמען ֵלייְגט ִזי ְנֶזעֶרעּוא ןּופ

ָיִמים", ָדאס ֵהייְסט  תּוְפִרי ָהאט ֶמען "ֲאִריכ יףו  א ֵטייטְש ַאז ֶמען  ןּוְפִרי, א
 - ְךִזי ֵטייטְש ַפאְר  - עטְשּפֶ ָגאר ָגאר  ְךַאז ֶמען ֵלייְגט ִזי םּוֶטעג", ָוואר ְנֶגע"ַלא
 יזבִ  עטְשּפֶ ָגאר ָגאר  יףו  א ֵטייטְש ַאז ֶמען  ןּו, אעטְשּפֶ ָגאר ָגאר  יףו  ֶמען א ֵטייטְש 

ַא  ְךִזי טבְ ֶמען ֶגע יזבִ  ןּוָנאְכִמיָטאג, א יןשו  יי, ַדאֶוועֶנען, ִאיז ַא ְדֵר  ְךִזי טבְ ֶמען ֶגע
ַאז ֶמען  עְרֶדעםבֶ ֶטעג, ִאי ְרֶצעּוָיִמים, ק רּו, ָהאט ֶמען ִקיצייַנאְכטבַ  יןשו  ְדֵריי ִאיז 
 אְנג.ְפִרי, ָהאט ֶמען ַלאְנֶגע ֶטעג, ֶדער ָטאג ִאיז לַ  יףו  ֶמען א ֵטייטְש ְפִרי  ְךֵלייְגט ִזי

 (צ"א)אשר בנחל באידיש מכתב 

 
 סימן טוב ומזל טוב! 

 מיר וואונטשן אן הערצליכן מזל טוב פאר
 נ"יבערל לעווי  ה"מו

 ה טובה ומצלחתזיין חתונה למזל טוב בשעצו 
 דבר נאה ומתקבל!
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 דבר נאה ומתקבל!
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ה ְכאֹוָרה ָוואְלט , ְתרּוָמה יר א  אר מ  זֵיי ָזאְלן ֶנעֶמען פ   - ְוִיְקחּו ִלי ְתרּומָׁ ל 
ין ָפסּוק,  אְרְפט ְשֵטיין א  ה "ְוִיְתנּו"ֶגעד  יְדן ָזאְלן  - ִלי ְתרּומָׁ י א  ְתרּוָמה,  "ֶגעְבן"ד 

אְרָוואס ְשֵטייט   ?"ְוִיְקחּו"פ 
ָרא" י ָזאְגט מֹוה  וי ֶדער ֶרב  יר לֹויט ו  ְסב  יז ָדאס מ  יָט"א א  "ן ֵחֶלק אש ְשל  יקּוֵטי מֹוֲהר  ' )ל 

יָמן קט"ז(  יד ֶגעְבט ְצָדָקה ֶוועְרט ֶער דּוְרְך ֶדעס  ז ֶווען א  א  ל פּון ֲעֵבירֹות,  םא  יצ  נ 
י ְגָמָרא ָזאְגט  ָבת קנ"א:(ו וייל ד  ְברִ  )ש  ל הַּ ֵחם עַּ ְמרַּ ל הַּ יו ִמן כָׁ לָׁ ֲחִמין עָׁ יֹות ְמרַּ

ִים, מַּ שָׁ ֲחמָ  הַּ ים ר  ֲחָמנּות אֹויף ֶמעְנְטְשן ָהאט ֶמען אֹויף א  נּות פּון ֶווער ֶעס ָהאט ר 
ז ֶדער ָוואס ֶגעְבט ְצָדָקה ָהאט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ר   יְמל, קּוְמט אֹויס א  ֲחָמנּות ה 

ים, אּון ֶדעָמאְלט'ס מּוז ֶדער ֵאייבֶ  י גְ אֹויף א  ים ֶגעְבן ֵשֶכל ו וייל ד  ָמָרא עְרְשֶטער א 
ֲחָמנּות ָהאְבן, אּון ֶדע )ְבָרכֹות לג(ָזאְגט  יְשט ר  ז אֹויף א  שֹוֶטה ָטאר ֶמען נ  ְרפ אר א 

ן ֲעֵביָרה טּוט ֶמען ָנאר ֶווען ֶמען ָהא ל פּון ֲעֵבירֹות ו וייל א  יצ  יְשט ֶוועְרט ֶמען נ  ט נ 
יין ֵשֶכל  סֹוָטה ג(.) ק 

ְשָכן, ְשטֵ  אְרן מ  יְדן ָהאְבן ֶגעֶגעְבן ְצָדָקה פ  י א  אר ֶיעְצט ֶווען ד  ְוִיְקחּו ייט אּון ֶדעְרפ 
ה יט ֶדעם ָוואס זֵיי ָהאְבן ֶגעֶגעְבן ְצדָ  - ִלי ְתרּומָׁ ָקה זֵיי ָהאְבן ֶגענּוֶמען, ו וייל מ 

ֲחָמנּות ָהאְבן אֹויף זֵיי, אּון דּוְרךְ ָהאְבן זֵיי ֶגענּוֶמען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן   ֶער ָזאל ר 
יין ֲעֵבירֹות. יְשט טּוהן ק   ֶדעם ֶוועְלן זֵיי נ 

ל ֵליל שב"ק ְתרּוָמה תשס"ג לפ"ק( נ ח   )תֹוְך ה 
 

*** 
 

ב, ִשיתָׁ ְשנִַּים ְכרּוִבים זָׁהָׁ "י:  ְועָׁ ְרצּוף  -ְכרּוִבים ָזאְגט אֹויף ֶדעם ר ש  ְדמּות פַּ
ֶהם,ִת  וידֶ  ינֹוק לָׁ יְנד, ו  ים פּון א  ק  אט א  ָפנ  ים אֹויְפ'ן ָארֹון ָהאְבן ֶגעה  י ְכרּוב  ער ד 

יר אֹויְפן ָפסּוק  יֶנען מ  ית ג, כדֶגעפ  ְכרּו( )ְבֵראש  , ִביםוַּיְַּשֵכן ִמֶקֶדם ְלגַּן ֵעֶדן ֶאת הַּ
"י:  ְלֲאֵכי חֲ  -ְכרּוִבים ֶאת הַּ ָזאְגט אֹויף ֶדעם ר ש  המַּ לָׁ  .בָׁ

יָרה יז ֶעס א  ְסת  ְכאֹוָרה א  יְנד אּון דָ  ,ל  ים ֵמייְנט א  ק  ז ְכרּוב  "י א  ייְטְשט ר ש  א ָדא ט 
ָבָלה? ְלֲאֵכי ח  ים ֵמייְנט מ  ז ְכרּוב  "י א  ייְטְשט ר ש   ט 

יָרה, ֵבייֶדע  יְשט ֵקיין ְסת  ל נ  ְכל  יז ב  ז ֶעס א  יָט"א: א  ָרא"ש ְשל  ֶרעְדט ֶמען ָזאְגט מֹוה 
ֹפֶרת ֶהעֶכער ֶדעם אָ  יְגן אֹויְפן כ  ים ל  י ְכרּוב  יְנד, ָנאר אֹויב ד  רֹון, פּוֶנעם ֶזעְלְבן ק 

יְך צ יְנד ז  אְרן ק  ז ֶמען ֶלעְרְנט אֹויס פ  י תֹוָרה, ָדאס ֵמייְנט, א  יז ד  ּו ָוואס ָדאס א 
יֶגע תֹוָרה, י ֵהייל  ן  צּוֶגעוואֹויֶנען צּו ֶלעְרֶנען ד  וי א  ים ו  ֶדעָמאְלְטס ָהאט ֶער א  ָפנ 

יְנד. יְך ק   ֵאייְדל ֶעְרל 
יְש  יז נ  יְשט ֵקיין תֹוָרה, ֶער א  יְנד אֹויב ֶלעְרְנט ֶער נ  ויֶדער ֶדער ֶזעְלֶבער ק  ט אֹויְפ'ן ו 

יְגן  ויל ָנאר צּוְבֶרעְכן אּון ֶשעד  ָבָלה, ֶער ו  ֵכי ח  ְלא   ז אְכן.ָארֹון, ֶוועְרט ֶער א  מ 
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ש  ֵבית  ~ ִמְדרָׁ  ~הַּ
 

ָוואס  ט: ַפארְׁ ִליָט"א ָזאגְׁ מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ
ט ַא ָרׁש, ַא "ֵבית-ֵבית ֵהייסְׁ ֶנֶסת", -ַהִמדְׁ ַהכְׁ

ט קּוֶמע ן ִזיְך צּוַזאם ַאַסאְך ַווייל ָדארְׁ
ן, אּון  טְׁ ׁשְׁ ן, צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ׁשְׁ טְׁ ֶמענְׁ

ן. טְׁ ׁשְׁ  ָדאס ִאיז ֵזייֶער ָחׁשּוב ַביים ֵאייֶבערְׁ
ָרׁש קּוֶמען ִזיְך צּוַזאֶמען  ִאין ַא ֵבית ַהִמדְׁ

ן  ן, ִווי ִדי ֲחַז"ל ָזאגְׁ ׁשְׁ טְׁ חּוָמא ַאֶלע ִמיֵני ֶמענְׁ )ַתנְׁ

ָחס י'(  צּוֵפיֶהן ָׁשוֹות, ַכְך ִאין "כְׁ ִפנְׁ ֵׁשם ֶׁשֵאין ַפרְׁ
ָתן ָׁשוֹות"  ט  -ַדעְׁ ן ֶזעֶען ִניׁשְׁ ׁשְׁ טְׁ ַאזֹוי ִווי ֶמענְׁ

ט ֵאייִניג,  ן ֵזיי ִניׁשְׁ טְׁ ַראכְׁ אֹויס ֵאייִניג, ַאזֹוי טְׁ
ן,  טְׁ ׁשְׁ אּון ָדאס ִאיז ֵזייֶער ָחׁשּוב ַביים ֵאייֶבערְׁ

ט   מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן ב'( )ִליקּוֵטיִווי ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ
ן ִזיְך  טְׁ ן ַהאלְׁ ׁשְׁ טְׁ ט ֶמענְׁ ֶדעֶרע ָסארְׁ ַאז ֶווען ַאנְׁ
דּות, ִאיז ָדאס ֵזייֶער ָחׁשּוב  ַאחְׁ צּוַזאֶמען בְׁ

ן. טְׁ ׁשְׁ  ַביים ֵאייֶבערְׁ
ף ֶמען ִזיְך ֵזייֶער  ַפאר ַדארְׁ אּון ֶדערְׁ
ן ָטאג ִאין ֵבית ֶגען צּו קּוֶמען ֶיעדְׁ ֶרענְׁ טְׁ ׁשְׁ  ָאנְׁ

ט  ָמָרא ָזאגְׁ ָרׁש ַדאֶוועֶנען, ִדי גְׁ ָרכֹות ו'( ַהִמדְׁ )בְׁ

ָרׁש,  ן ָטאג ִאין ֵבית ַהִמדְׁ ט ֶיעדְׁ ֶווער ֶעס קּומְׁ
ט, ֶער ִאיז  ֶפעלְׁ אּון ֵאיין ָטאג ָהאט ֶער ַפארְׁ
ט  ֶרעגְׁ ָרׁש, פְׁ ֶגעקּוֶמען ִאין ֵבית ַהִמדְׁ ט ָאנְׁ ִניׁשְׁ

ֶטער ָנאְך אֹויף אִ  ׁשְׁ ים ִווי ֶער ִזיְך ֶדער ֵאייֶבערְׁ
ֶטער ֶזעהט ַאז ֶער  ׁשְׁ ִאיז, אּון ֶווען ֶדער ֵאייֶבערְׁ
ט קּוֶמען ַווייל ֶער ִאיז  ט ֶגעֶקענְׁ ָהאט ִניׁשְׁ
ֶדעֶרע  ק, ָאֶדער ָאִרים ָאֶדער ַאנְׁ ַראנְׁ קְׁ
ֶטער  ׁשְׁ ט ִאים ֶדער ֵאייֶבערְׁ פְׁ ֶלעֶמען, ֶהעלְׁ ָראבְׁ פְׁ

ָראבְׁ  ֵגיין פּון ִדי ַאֶלע פְׁ ֶלעֶמען, ֶער ָזאל ַארֹויסְׁ
ט ִזיְך צּו  ן ֶדעם ַאֵליין לֹוינְׁ ַפאר, ֶוועגְׁ אּון ֶדערְׁ
ָרׁש, ַאז ֶדער  ן ָטאג ִאין ֵבית ַהִמדְׁ קּוֶמען ֶיעדְׁ
ן אֹויף ִאים,  ֶרעגְׁ פְׁ ֶטער ָזאל ִזיְך ָנאכְׁ ׁשְׁ ֵאייֶבערְׁ

ן. פְׁ  אּון ִאים ֶהעלְׁ
ַחֵנְך ַזיין  ף ֶמען אֹויְך מְׁ ֶבע ַדארְׁ אּון ִדי ֶזעלְׁ

דֶ  ָרׁש, ִדי ִקינְׁ ן ִאין ֵבית ַהִמדְׁ גְׁ ֶרענְׁ ער, אּון ֵזיי בְׁ
ט  ן ַאז ֶמען ָזאל ִניׁשְׁ ֶדעֶרע ָזאגְׁ ט ִווי ַאנְׁ ִניׁשְׁ
ן  צְׁ ֶדער ִאין ׁשּוהל ַווייל ֵזיי ַטאנְׁ ן ִדי ִקינְׁ גְׁ ֶרענְׁ  בְׁ
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רֹויֶסער ָטעּו ן, ָאֶבער ָדאס ִאיז ַא גְׁ ֶטערְׁ ת, ַאזֹוי ִווי ַארּום אּון ׁשְׁ
ׁשְׁ  ן ִאין ַדייטְׁ ד, ֵזיי ֶזעֶנען ֶמען ָהאט ֶגעֶזעהן ַביי ִדי ִאידְׁ ַלאנְׁ

ן  ֶגעֶווען ַפאר ָהאבְׁ ן, אּון ֶדערְׁ ׁשְׁ טְׁ סּוָדר'ִדיֶגע ֶמענְׁ ק מְׁ ַטארְׁ ֵזייֶער ׁשְׁ
ָרׁש, ַאז ֶמען  ֶדער ִאין ֵבית ַהִמדְׁ ן ִדי ִקינְׁ גְׁ ֶרענְׁ ט בְׁ ט ֶגעָוואלְׁ ֵזיי ִניׁשְׁ

ָרׁש, ָאֶבער ַלייֶדער ֶזעֶנען ָזאל ִני ֵרייֶען ֶדעם ֵבית ַהִמדְׁ דְׁ ט ִאיֶבערְׁ ׁשְׁ
בּות ָרָעה. ַתרְׁ ֶדער ַארֹויס לְׁ ֶדעם ִדי ִקינְׁ  ָנאכְׁ

ָרׁש,  ֶדער ִאין ֵבית ַהִמדְׁ ן ָיא ִדי ִקינְׁ גְׁ ֶרענְׁ ִוויֶדער ִדי ָוואס בְׁ
ַמֲעֶשה ן ֵזיי ָנאְך ַארּום ָאֶבער לְׁ צְׁ ט ַטאנְׁ ן ֵזיי אֹויף  ֲאִפילּו ֶיעצְׁ ַכאפְׁ

ן  ן ַאז ֵזיי ָזאלְׁ ט ֵזיי גּוֶטע ַזאכְׁ ָרׁש ִאיז, ֶמען ֶגעבְׁ ָוואס ַא ֵבית ַהִמדְׁ
ֶדעם  כּו, אּון ָנאכְׁ דּוָׁשה אּון ָברְׁ ֵמי' ַרָבא, קְׁ ֵהא ׁשְׁ ן ָאֵמן יְׁ ֵׁשיין ָזאגְׁ

ן. ִליֶכע ִאידְׁ ן ֵזיי ֶערְׁ ן אֹויף ֶווערְׁ סְׁ  ֶווען ֵזיי ַוואקְׁ
ֵׁשי  ן ַביי ַאנְׁ ג ֶגעבְׁ טּונְׁ ק ַאכְׁ ַטארְׁ ט ֶמען ֵזייֶער ׁשְׁ ֶלעגְׁ לֹוֵמינּו פְׁ ׁשְׁ

ט  ֶלעגְׁ ָרׁש, ַאזֹוי ַווייט ַאז ֶמען פְׁ אֹויף ִדי ָכבֹוד פּון ֵבית ַהִמדְׁ
ָרׁש, ַאזֹוי ִווי ֶמען  כּות פּון ֵריינּוֶגען ֶדעם ֵבית ַהִמדְׁ ן ִדי זְׁ קֹויפְׁ ַפארְׁ

ט ִדי ֲעִליֹות, ֶמען ָהאט גֶ  קֹויפְׁ כּות ַאז ַפארְׁ רֹויֶסע זְׁ ט ַאַזא גְׁ עִפיהלְׁ
ָרׁש.  ֶמען ֶקען אֹויס ֵריינּוֶגען ַא ֵבית ַהִמדְׁ

ט צּו  ן ִזיְך ִניׁשְׁ ג ֶגעבְׁ טּונְׁ ף ֶמען ֵזייֶער ַאכְׁ אּון ַאַווַדאי ַדארְׁ
ֵׁשי  ָרׁש, ַביי ַאנְׁ לֹוקֹות ִאין ַא ֵבית ַהִמדְׁ ן ַמחְׁ ן אּון ַמאכְׁ ִריגְׁ קְׁ

לֹוֵמינּו ָהאט ֶמען נִ  ִפיד ֶגעֶווען צּו ׁשְׁ ק ַמקְׁ ַטארְׁ ט ַאזֹוי ׁשְׁ יׁשְׁ
ן ָעמּוד ָאֶדער עֹוָלה צּו ַזיין ִאין ִדי ָטאג פּון ַא  ַדאֶוועֶנען ַפארְׁ

לֹוקֹות. ט צּו ַמחְׁ גְׁ ֶרענְׁ ַצייט, אֹויב ָדאס ָהאט ֶגעבְׁ  ָיארְׁ
ֵדי ֶעס  ַצייט? כְׁ ן ָעמּוד ִאין ַא ָיארְׁ ט ֶמען ַפארְׁ ונְׁ ָוואס ַדאוְׁ ַפארְׁ

ן, ָאֶבער אֹויב ֶעס ָזאל  ֶטערְׁ ָׁשָמה פּון ִדי ֶעלְׁ ַזיין ַאן ָעַלי' ַפאר ִדי נְׁ
ט ַקיין ָעַלי' ַפאר  ַלל ִניׁשְׁ לֹוֶקת, ִאיז ִבכְׁ ט ַארֹויס פּון ֶדעם ַמחְׁ קּומְׁ
לֹוֶקת  ט ַמחְׁ ט ֵזיי ַצַער ַאז ֶמען ַמאכְׁ ט ֶעס ַמאכְׁ ֶקערְׁ ֵזיי, ַפארְׁ

 צּוִליב ֵזיי, 
ף ֶמען ַפאר ַדארְׁ ן ָטאג ִאין  ֶדערְׁ ֶגען, קּוֶמען ֶיעדְׁ ֶרענְׁ טְׁ ׁשְׁ ִזיְך ָאנְׁ

ן אֹויף  ג ֶגעבְׁ טּונְׁ ֶדער אֹויְך, אּון ַאכְׁ ן ִדי ִקינְׁ גְׁ ֶרענְׁ ָרׁש, בְׁ ַבִית ַהִמדְׁ
רֹויֶסער  ט ֶמען ַא גְׁ ָרׁש, אּון ִמיט ֶדעם ַמאכְׁ ִדי ָכבֹוד פּון ַבִית ַהִמדְׁ

ן. טְׁ ׁשְׁ ן ֵאייֶבערְׁ  ַנַחת רּוַח ַפארְׁ
ֶנֶסת(  )ִשיחֹות  מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ט' ֶעֶרְך ֵבית ַהכְׁ

 

*** 

ׁש  ִריטְׁ רֹויֶסער ַמִגיד פּון ֶמעזְׁ ט ָוואס ֶדער גְׁ ֶעס ִאיז ַבאוואּוסְׁ
ט פּון ֶדעם ַבַעל ֵׁשם טֹוב ַהָקדֹוׁש זי"ע, ַאז  ֶגעָזאגְׁ זי"ע ָהאט ָנאכְׁ

ן, אּון ֲאִפילּו ֵזי י טּוֶען ֶווען ֶעס קּוֶמען ִזיְך ֶצעַזאם ֶצען ִאידְׁ
ָׁשָבה ַאז ֶעס  ט ֶצעַזאֶמען ִמיט ֵאיין ַמחְׁ ט ָנאר ֶמען ִזיצְׁ ִניׁשְׁ ָגארְׁ
ט,  ֶצע ֶוועלְׁ ַחֶיה ִדי ַגאנְׁ ִאיז ָדא ַא בֹוֵרא ָכל עֹוָלִמים ָוואס ִאיז מְׁ
ֵקייט ָוואס ֶדער  ִטיגְׁ ט ַארֹויס פּון ֵזיי ַאַזא ֶלעכְׁ ס קּומְׁ טְׁ ֶדעָמאלְׁ

ַאְך ִמיָכֵאל  ִאיז ֶדער ֵמִליץ יֹוֶׁשר אֹויף ִאיִדיֶׁשע ָוואס ֶער  -ַמלְׁ
ֶדער  ט ָוואס ֶעס  -ִקינְׁ ט צּוקּוֶמען צּו ֵזיי, פּון רֹוב ֶלעכְׁ ֶקען ִניׁשְׁ

ט ַארֹויס פּון ֵזיי.  קּומְׁ
ט ִמיט  ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ָנָתן זי"ע ָהאט ַאָמאל ֶגעֶרעדְׁ

ֶזעֶרע ַלייט מֹוָראִדיֶגע ִדיבּוִרים, ִביז ַאלֶ  ן ִזיְך אּונְׁ ע ָהאבְׁ
ֶכע ִדיבּוִרים?"  ט ֶער ַאֶזעלְׁ ט "פּון ַוואֶנעט ֶנעמְׁ ֶדערְׁ וואּונְׁ ַפארְׁ

ן  ט, ָדאס ִדי ַחַז"ל ָזאגְׁ ֶפערְׁ טְׁ ִרין לט.(ָהאט ֶער ֶגעֶענְׁ ֶהדְׁ ָכל ַבי  )ַסנְׁ
ֵמיֶלא ַאז סְׁ יָ רְׁ א ׁשַ תָ ינְׁ כִ ֲעָשָרה ׁשְׁ  ן ִזיְך פַ א; אּון מְׁ ן יבְׁ לִ קְׁ ארְׁ 'ָהאבְׁ
ִכיָנה ִאיז ָדא ַא קִ  ִכיָנה ָדא, אּון וואּו ִדי ׁשְׁ ן ִאיז ִדי ׁשְׁ יבּוץ ִאידְׁ

ֶכע ֵהייִליֶגע ִדיבּוִרים. פּון ֶדעם ַאֶלעם  ט ַארֹויס ַאֶזעלְׁ ן קּומְׁ טְׁ ָדארְׁ
קֵ  רֹויסְׁ ייט פּון צּו ַדאֶוועֶנען ֶצעַזאֶמען ֶזעט ֶמען ָדאס גְׁ

ֵאייֶנעם.  ִאינְׁ
 (ו' מכתב חלק א' )אשר בנחל באידיש

 

 

 

לֲאֶשר  נַּחַּ  בַּ
 

ֶמען ַדאְרף ִזיְך ֵזייֶער ְשַטאְרְקן ִמיט ֱאמּוָנה ְפשּוָטה ִאין ּבֹוֵרא ָכל 
ַאז  )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן ה'(עֹוָלִמים, ָווארּום ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט 

ְשן ָוואס ֵזיי ֵלייֶדען ָכל ִמיֵני ֶדער ִעיֶקר ִאיז ֱאמּוָנה, אּון ְס'ִאיז ָדא ֶמעְנְט 
ַמֲחלֹות ְוַחָלִאים ָרִעים ַפאְרִשיֶדעֶנע ֶעְרֵליי ְקֶרעְנק ַרֲחָמָנא ִליְצָלן, אּון ִדי 
ַאֶלע ְקֶרעְנק ֶנעְמט ִזיְך פּון ִחָסרֹון ֱאמּוָנה, ָווארּום ֶווען ַא ִאיד ָהאט 

אס ֶער ִפיְלט ַאז ַאְלְסִדיְנג ִאיז ָפשּוֶטע ֱאמּוָנה ִאין ּבֹוֵרא ָכל עֹוָלִמים ָד 
ְּבלֹויז ֶאֹלקּות, ָהאט ֶער ַא ְרפּוָאה, ִּבְפַרט ֵאייֶנער ָוואס ֶער ַלייְדט אֹויף 
ִדי ֶנעְרְוון, אּון ֶער ָהאט ְשֶטעְנִדיג מֹוָרא ֶאְפָשר ָהאּב ִאיְך ִדי ְקֶרעְנק ְוכּו' 

ס ָדאס ִאיז ַא ֶנעְרְוון ְקַראְנְקֵהייט ֶאְפָשר ָהאּב ִאיְך ִדי ְקֶרעְנק ְוכּו', ָווא
 .ָהאְּבן ַא ְרפּוָאה ְשֵליָמה ְוכּו', ִמיט ֱאמּוָנה ֶוועט ֶער

 )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן ס"א(ֱאמּוָנה ָזאְגט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי 
ְנֶצע ֶוועְלט ַדאְרף ֶמען ָהאְּבן ִאין ּבֹוֵרא ָכל עֹוָלִמים, ַאז ֶער ִפיְרט ִדי ַגא

ְּבַהְשָגָחה ְפָרִטיֹות, ֶעס טּוט ִזיְך ָגאְרִניְשט ַאֵליין, ַאֶלעס ִפיְרט ִזיְך פּון 
ֵאין ָאָדם נֹוֵקף ֶאְצָּבעֹו ִמְלַמָטה ֶאָלא  )חּוִלין ז:(אֹויְבן, ִווי ִדי ַחַז"ל ָזאְגן 

ִניְשט ַקיין ְקַלאפ ִאין ִאם ֵכן ַמְכִריִזין ָעָליו ִמְלַמֲעָלה; ]ַא ֶמעְנְטש ַכאְפט 
ְקֵליין ִפיְנֶגעְר'ל אֹויּב ֶמען ָהאט ִניְשט קֹוֶדם אֹויְסֶגערּוְפן ִאין ִהיְמל[ 

)יּוָמא ַאֶלעס ִאיז פּון אֹויְבן ָגאְרִניְשט טּוט ִזיְך ַאֵליין, אּון ִדי ַחַז"ל ָזאְגן 

ן ָאָדם נֹוֵגַע ַּבֶמה ֶשמּוָכן ְּבִשְמָך ִיְקָראּוָך ּוִבְמקֹוְמָך ְיִשיבּוָך, ֵאי לח.(
ַלֲחֵבירֹו, ְוֵאין ַמְלכּות נֹוַגֲעת ְּבַמְלכּות ַחֶבְרָתּה ֲאִפילּו ִכְמלֹוא ִניָמא; 
]ָדאס ֵקייֶנער ֶקען ִניְשט צּוֶנעֶמען פּון ֶדעם ְצֵווייְטן ָגאְרִניְשט, ַאֶלעס 

ַּבאַלאְנְגט צּו ִאיְהם[, אּון ִאיז ַפאְרְשִריְּבן ַפאר ֶיעְדן ֶמעְנְטש, ָוואס ֶעס 
ֲאִפילּו ִריש ַגְרִגיָתא ִמן ְשַמָיא ַמנּו  )ְּבָרכֹות נח.(ַאזֹוי אֹויְך ָזאְגן ִדי ַחַז"ל 

ִלי; ]ָדאס ֲאִפילּו ַא ְקֵלייֶנע ָפשּוֶטע ַפְרָנָסה ִווי צּו ַזיין ְממּוָנה אֹויף ִדי 
ט פּון ִהיְמל[. אּון ַאז ֶמען ֶנעְמט ִמיְסט אּון אֹויף ִדי ּבֹורֹות ִאיז אֹויֶכע

ה, ָדאס ַאַריין ַּביי ִזיְך ִאין ָקאפ אּון ִאין ַהאְרץ, ָדאס ֵהייְסט ֱאֶמֶת'ע ֱאמּונָ 
 .ִּבְתִמימֹות ּוְפִשיטֹות

ָאֶּבער ָזאְגט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ֶמען ַדאְרף ָהאְּבן ֱאמּוָנה ִאין ִזיְך, 
ְרף ָהאְּבן ֱאמּוָנה ִאין ּבֹוֵרא ָכל עֹוָלִמים ַאז ֶער ִפיְרט ַאז ַאזֹוי ִווי ֶמען ַדא

ִדי ֶוועְלט ַאזֹוי ַדאְרף ֶמען ָהאְּבן ֱאמּוָנה ִאין ִזיְך, ֶעס ִאיז ִניְשט ַקיין 
ָחְכָמה אּון ַקיין ֵשֶכל ַאז ֶדער ֶמעְנְטש ָזאל ִזיְך ְצעְּבֶרעְכן ְוכּו', אּון ֶלעְּבן 

ְשֶרעק ְוכּו', ָטאֶמער ָהאּב ִאיְך ֶדיע ַמְחָלה ְוכּו',  ֶגעִאין ַא ְשֶטעְנִדי
ָטאֶמער ָהאּב ִאיְך ֶיעֶנע ַמְחָלה ְוכּו', ָדאס ִאיז ַא ַאייְנֶרעֶדעִניש ְוכּו', 
ָוואס ָדאס קּוְמט פּון ִדי ֶנעְרְוון, ]ִווי ִדי ֶוועְלט ָזאְגט ַאז ַאייְנֶרעֶדעִניש 

ז ֶמען ָהאט ֱאמּוָנה ִאין ּבֹוֵרא ָכל עֹוָלִמים ִאיז ֶמער ִווי ַא ְקֶרעְנק[, ַא
ַדאְרף ֶמען ִניְשט ַזיין ֶנעְרֶוועז אּון ִזיְך ְשֶרעְקן פּון ֶיעֶדע ַזאְך, ֶמען 
ֶדעְרַהאְלט ִזיְך ְוכּו', אּון ֶמען ִאיז ְפֵרייִליְך, אּון ֶמען ַמאְכט ְפֵרייִליְך 

ַאז  )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן כ"ד(ָזאְגט  ַאְנֶדעֶרע ְוכּו', ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי
ִדי ָדאְקטֹוִרים ָזאְגן אֹויֶכעט ַאז ִשְמָחה ִאיז ַא ְרפּוָאה ַפאר ַאֶלע ַמֲחלֹות, 
ִאיֶּבעְרֶדעם ַדאְרף ֶמען ִזיְך ֵזייֶער ְשַטאְרְקן ִמיט ִשְמָחה אּון ָדאס ַאֵליין 

)ֵסֶפר ַהִמדֹות רּום ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט ֵהייְלט אֹויס ֶדעם ֶמעְנְטש, ָווא

ַעל ְיֵדי ַעְצבּות ָאָדם ֶנְחָלש; ֶווען  ַא ֶמעְנְטש ִאיז  אֹות ַעְצבּות ִסיָמן ח'(
ַעל ְיֵדי  )ָשם ִסיָמן כ"ד(ְטרֹויֶעִריג ֶוועְרט ֶער ְשַוואְך, ִוויֶדעְראּום ָזאְגט ֶער 

עְרֶדעם ַדאְרף ֶמען טּוהן ַאֶלע ְפעּולֹות ֶשָּבעֹוָלם ָיגֹון ָּבא ְכֵאב ֵלב; ִאיּבֶ 
ָנאר ַזיין ְפֵרייִליְך, אּון ָדאס ַאֵליין ְשַטאְרְקט ֶדעם ֶמעְנְטש ֶער ָזאל ַזיין 
ֶגעזּוְנט אּון ְשַטאְרק אּון ֶער ָזאל ִניְשט מֹוָרא ָהאְּבן פּון ַאֶלע ֶעְרֵליי 

 ַמֲחלֹות אּון ְקֶרעְנק ְוכּו'.
 (ש"ה מכתב חלק י"ד ר בנחל באידיש)אש
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 ישיבה תפארת התורה  
 

 בעזהשי"ת
 

 !עלטענע געלעגנהייטז
 

די צוליב דעם גרויסן פארלאנג וואס מיר האבן געהאט 
אז די בחורים פון ישיבה זאלן  ,פארגאנגענע יארן

ארויפקומען משמח זיין בעצם יום הפורים, דערפאר 
וועלן מיר דאס יאר נישט ארויפגיין צו קיינעם, נאר 

 מיט א פאראויס באשטימטע אפוינטמענט.
די בחורים זאלן ארויפקומען צו אייך, אויב ווילט איר 

נייע אידישע ניגונים, אפרעכטן א קומזיץ מיט די אלע 
וואס זענען שוין וועלט בארימט געווארן, ביטע 

 אריינרופן ווי פריער צו באשטימען א צייט.
 

 רופט שוין הבחור יעקב פיש נ"י
719-494-8116 

 צייט איז באגרעניצט, וכל הקודם זכה!

ָדאְרט ֶווען ֶדער ֶרִּבי ִאיז ֶגעֶווען ִאין ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל, ִאין ְשָטאט ְטֶבְרי' ָהאט 
 ַאְנְטלֹויְפן פּון ְשָטאט. אֹויְסֶגעְּבָראְכן ַא ַמֵגיָפה, אּון ֶמען ָהאט ֶגעמּוְזט

ֶדער ֶרִּבי ִאיז ַאְנְטָלאְפן דּוְרְך ַא ֵהייל ָוואס ִפיְרט צּום מֹויֶער פּון ְשָטאט, 
ר ֶרִּבי ִניְשט ֶגעֶזעהן ַקיין שּום ִטיר, ִאיז ֶער ָאְנקּוֶמעְנִדיג צּום מֹויֶער, ָהאט ֶדע

 ַארֹויְפֶגעְקָראְכן ִאיֶּבער ִדי מֹויֶער, אֹויף ֶדעם ֶוועג צּו ַאְנְטלֹויְפן פּון ְשָטאט.
ֶווען ֶער ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען אֹויְבן, אּון ַאִריֶּבער ֶגעְקָראְכן אֹויף ִדי ַאְנֶדעֶרע 

ְך שֹוין ַאָראפ ֶגעָהאְנֶגען אֹויף ַזיין ֶהעְנט ַאָראפ צּו ַזייט, אּון ֶער ָהאט ִזי
 ַטאְנְצן, ָהאט ֶער ַּבאֶמעְרְקט, ִווי אּוְנֶטער ַזייֶנע ִפיס ִאיז ֶדער ַים ִכֶנֶרת...

ָוואס טּוט ֶמען ֶיעְצט? ַאָראפ ַטאְנְצן ֶקען ֶמען ִניְשט, ֶמען ַפאְלט ְגַלייְך 
ֵגיין ֶקען ֶמען ִניְשט, ַווייל ֶער ֶהעְנְגט שֹוין אֹויף ַזייֶנע  ַאַריין ִאין ַים, צּוִריק

 צּוִריק ְקִריְכן, ָוואס טּוט ֶמען? ִניְשטֶהעְנט, אּון ֶער ֶקען שֹוין 
ֶדער ֶרִּבי ָהאט ְגַלייְך ֶגעִניְצט ַזיין ֵעָצה, ֶער ָהאט ָאְנֶגעהֹויְּבן ֶּבעְטן ֶדעם 

ן ַארֹויס ֵגיין פּוֶנעם ְפָלאְנֶטער, ִּביז ֶדער ֵאייֶּבעְרְשְטן, ֶער ָזאל ִאים ֶהעְלפְ 
 ֵאייֶּבעְרְשֶטער ָהאט ֶגעָהאְלְפן ְּבֶדֶרְך ֵנס ַאז ֶער ִאיז ֶגעַראֶטעֶוועט ֶגעָוואְרן.

אּון ֶדער ֶרִּבי ְפֶלעְגט ְשֶפעֶטער ֶדעְרֵצייְלן ִדי ַמֲעֶשה, ָזאֶגעְנִדיג ַאז ַאזֹוי 
ם ֵאייֶּבעְרְשְטן, ֶער ָזאל ִוויְסן ַאז ֶער ָהאט ֵקייֶנעם ַדאְרף ַא ִאיד ְשַרייֶען צּו

ִניְשט ָוואס ֶקען ִאים ֶהעְלְפן אֹויֶסעְרן ֵאייֶּבעְרְשְטן, ַאזֹוי ִווי ֶדער ֶרִּבי ָהאט 
ֶגעִפיהְלט ָדאְרט ֶהעְנֶגעְנִדיג אֹויְפן מֹויֶער פּון ְטֶבְרי', ַאז ֶער ָהאט ִניְשט 

ֶוועג ֶגעַראֶטעֶוועט צּו ֶוועְרן ָנאר דּוְרְך ְתִפָלה, צּו ֶּבעְטן ֶגעַהאט ַקיין שּום 
 ֶדעם ֵאייֶּבעְרְשְטן.

אּון ִדי ֶזעְלֶּבע ַדאְרף ֶיעֶדער ִאיד ִוויְסן ַאז ֶווען ֶער ָהאט ַא 
ָצָרה, ַא ְפָראְּבֶלעם, ָהאט ֶער ָנאר ֵאיין ַאְדֶרעס, ֶער ָזאל ֵגיין צּום 

ְרֵצייְלן ַפאְרן ֵאייֶּבעְרְשְטן אֹויף ִאיִדיש ַזיין ֵאייֶּבעְרְשְטן, ֶדע
ַגאְנֶצער ְפָראְּבֶלעם, אּון ֶדעָמאְלט'ס ֶוועט ֶער ִזיֶכער ֶגעָהאְלְפן 

 ֶוועְרן אּון ַארֹויְסֵגיין פּון ַאֶלע ְפָראְּבֶלעֶמען.
 

 )ְפֻעַלת ַהַצִדיק ִסיָמן רס"ז(
*** 

 
 

ֶווען ֶדער ֵהייִליֶגער ַּבַעל ֵשם טֹוב ִאיז ֶגעֶווען יּוְנג, ְפֶלעְגט  
ֶער ַאַסאְך ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְשְטן אֹויף ִאיִדיש, ַאזֹוי ִווי ַזיין 

, ועק פּון ִדי ֶוועְלטַטאֶטע ָהאט ִאים ָאְנֶגעָזאְגט ַפאר ֶער ִאיז ַאוֶ 
: "ִאיְך ִאיז ָנאך ֶגעֶווען ִפיְנף ָיאר ַאְלטֶדער ַּבַעל ֵשם טֹוב ֶווען 

ֵגיי ַטאֶקע ַאֶוועק פּון ִדי ֶוועְלט, ָאֶּבער דּו ְּבַלייְּבְסט ִניְשט ַאֵליין, 
ֶדער ֵאייֶּבעְרְשֶטער ִאיז ִמיט ִדיר, אּון ָוואס דּו ַדאְרְפְסט ָזאְלְסטּו 

ֶּבעְטן פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְשְטן" אּון ַאזֹוי ָהאט ֶדער ַּבַעל ֵשם  ָנאר
טֹוב ְגַלייְך ָאְנֶגעהֹויְּבן צּו טּוהן, אּון דּוְרְך ֶדעם ִאיז ֶער ֶגעָוואְרן 

 ַאַזא ְגרֹויֶסער ַצִדיק.
ֵאייְנָמאל ִאיז ֶדער ְקֵלייֶנער ִיְשָראִלי'ק ֶגעַגאְנֶגען אֹויְפ'ן ַגאס 

ְרן, אּון ִווי ַפאְרְשֵטייט ִזיְך ָהאט ֶער ִאין ִדי ַצייט ְשַפאִצי
ֶמם ָהאט ִניְשט ֶגעֶקעְנט -ֶגעֶרעְדט צּום ֵאייֶּבעְרְשְטן, ֶדער ַסַמְך

אֹויְסַהאְלְטן ִווי ַא ִאיְנֶגעֶלע ַוואְקְסט ָדא ַאַזא ְגרֹויֶסער ַצִדיק 
ַס"ֶמ  ָוואס ֶוועט ַאייֶנעֶמען ִדי ֶוועְלט, ָהאט ִזיְך ֶדער

ַפאְרְשֶטעְלט ִווי ַא ֶמעְנְטש, ֶדער ַּבַעל ֵשם טֹוב ֶזעהט ִווי ַא 
ֶמעְנְטש קּוְמט צּו צּו ִאים אּון ְפֶרעְגט: "ִווי ַאזֹוי ְדֵרייְסטּו ִזיְך 
ָדא ַאֵליין אֹויְפ'ן ַגאס? דּו ָהאְסט ִניְשט מֹוָרא?" ָהאט ִאים ֶדער 

"ִאיְך ִּבין ִניְשט ַאֵלייְנ'ס, ֶדער  ַּבַעל ֵשם טֹוב ֶגעֶעְנְטֶפעְרט:
 ֵאייֶּבעְרְשֶטער ִאיז ִמיט ִמיר, אּון ִאיְך ֶרעד ֶיעְצט צּו ִאים!"

ֶדער ַס"ֶמ ָהאט ִאים ָאְנֶגעהֹויְּבן ָאְפצּוֶרעְדן: "ֶעס ִאיז ִניְשט 
ַמָמש ַאזֹוי, ֶדער ָפסּוק ָזאְגט ִאין ְיֶחְזֵקאל "ָעַזב ה' ֶאת ָהָאֶרץ" 

ֵאייֶּבעְרְשֶטער ָהאט שֹוין ִאיֶּבעְרֶגעָלאְזט ִדי ֶוועְלט, אּון  ֶדער
 ֶגעֶזעהן ִווי ֶיעֶנער ִוויל ַאזֹוי ַווייֶטער" ֶדער ַּבַעל ֵשם טֹוב ָהאט

ִאים ַאֶוועק ֶנעֶמען פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְשְטן, ָהאט ֶער ְגַלייְך 
ְשט אֹויְסֶהעְרן, ֶער ַפאְרְשַטאֶנען ַאז ֶער ָטאר ֶדעם ֶמעְנְטש ִני

יְּבן ַהאְקן אּון ְשַרייֶען: ָהאט ֶגענּוֶמען ַא ְשֶטעְקן אּון ָאְנֶגעהוֹ 
 ן!" אּוןוֶ ָכל פֹוֲעֵלי ָא ן! ִיְתָפְרדּווֶ "ִיְתָפְרדּו ָכל פֹוֲעֵלי ָא
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צו באקומען דעם גליון יעדע וואך אויף אימעיל, 
ווי אויך צו אדוועטייזן אינעם גליון פארבינט 
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 מוסדותינו הק' ~ אינערהאלב ~ נייעס
 

 
 

 מוהרא"ש איבעראשט די בחורים מיט א באזוך אין ישיבה
די וואך דינסטאג האט מוהרא"ש אפגעשטאט א באזוך אין ישיבה, ווי ער האט געזאגט א 

 דרשה פאר די בחורים.
מוהרא"ש האט ארומגערעדט אז די בחורים דארפן זיך זייער פרייען אז זיי זענען זוכה צו 

ערנען אין אזא ישיבה ווי מען האט די געלענגנהייט צו לערנען אויף די סדר דרך הלימוד פון ל
 רבי'ן.

מוהרא"ש האט נאכאמאל איבערגע'חזר'ט זיין התרגשות וואס ער האט געהאט ווען ער האט 
געהערט פון א חתן פון ישיבה אז ער האט געענדיגט ביום חופתו די זיבעציגסטע מאל ששה 

און די פופציגסטע מאל מסכת תענית, אויסער וואס ער האט שוין געענדיגט צוויי  סדרי משנה
 מאל ש"ס און צוויי מאל ד' חלקי שולחן ערוך מיט נאך אסאך לימודים.

מוהרא"ש האט זיך אויסגעדריקט: "דאס איז א זאך וואס מען האט נאכנישט געהערט און 
ען יחידי סגולה וואס האבן זוכה געווען דערצו, געזעהן איבער די גאנצע וועלט, אוודאי איז געוו

אזוי ווי דער הייליגער שאגת ארי' וואס מען זאגט אויף אים אז ער האט געענדיגט אכט הונדערט 
מאל ש"ס, און אנדערע זאגן אז ער האט געענדיגט טויזענט מאל ש"ס, אבער דאס זענען געווען 

ס האבן זוכה געווען אנצוקומען אזויפיל, אבער נאר יחידי סגולה איינצעלע גאונים וצדיקים ווא
אז פשוט'ע בחורים זאלן זוכה זיין צו דעם אין אונזער דור, דאס איז א זאך וואס עס איז נישטא 

 אין די גאנצע וועלט"
אז עס גייט זיין א דריטע זענען יעצט זייער דערשראקן מוהרא"ש האט געזאגט אז מענטשן 

די עצות פון רבי'ן גייען  וועןון איראן, זאגט מוהרא"ש אז היינט וועלט מלחמה, מען האט מורא פ
אריין אין די וועלט, דארף מען נישט מורא האבן פאר דעם, ווען מען רעדט צום אייבערשטן, 

וועג קען מען   מען לערנט תורה, ובפרט אויפ'ן סדר דרך הלימוד פון רבי'ן, וואס אויף דעם
ק אין וואסערע מצב מען איז, און דער זכות וועט זיכער מגין שטענדיג לערנען, נישט קיין חילו

 ווערן פון אלעם שלעכט'ס.אפגעהיטן זיין אויף אידישע קינדער און מען וועט 
מוהרא"ש האט אויסגעפירט, זאגענדיג פאר די בחורים, אז זיי זענען גאר גליקליך אז זיי זענען 

י זאלן טאקע זעהן אויסצוניצן די צייט, און זוכה צו לערנען אין אזא הייליגע ישיבה, און זי
 אריינכאפן ווי מער תורה הקדושה.

די בחורים זענען זיך צוגאנגען נאך די דרשה פיל מיט חיזוק, ווייטער אנצוגיין אין עבודת ה', 
 ביתר שאת וביתר עז, צו לערנען און דאווענען און דינען דעם אייבערשטן.

ען אין בית הדפוס, באטראכטענדיג פון דער נאנט די דערנאך איז מוהרא"ש אריינגעגאנג
הייליגע ארבעט פון דריקן דעם רבי'נס ספרים וואס גייט אן מיטן פילן שוואונג, מוהרא"ש האט 
מחזק געווען די עוסקים במלאכת הקודש ווייטער אנצוגיין מיט די הייליגע ארבעט און זיך נישט 

 .קיין שום זאךדערשרעקן פאר 
ליין אויפ'ן -ה פון מוהרא"ש אין ישיבה, קען מען הערן אויפ'ן קול אמונה האטדי פילע דרש
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 כי הם חיינו ואורך ימינו!
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 אשר בנחל חלק י"ד ארויס פון דרוק
די סעריע פון אשר בנחל באידיש איז שוין ברייט באקאנט אויף די וועלט, בריוון וואס 

אויף אידיש, התחזקות והדרכות אויף אלע מצבים וואס א מענטש מוהרא"ש האט געשריבן 
 גייט אדורך אין לעבן.

ווי עס זאגן עדות גאר אסאך אידן, האבן די בריוון אינגאנצן 
געטוישט זייער מהלך החיים, זיי האבן אנגעהויבן צו לעבן א 
פרייליכע געשמאקע לעבן, א לעבן מיטן אייבערשטן, וואוסענדיג 

א קישעלע אונטערן קאפ, דער אייבערשטער איז אז מען האט 
 שטענדיג גרייט מיך אויסצוהערן און מיר צו העלפן.

ארויסגעקומען א איז דערפאר איז יעצט גרויס די פרייד ווען עס 
 יז גלייך צוכאפט געווארן דורך יעדןפרישע חלק פון דרוק, עס א

נען מחי' וואס ווילן הערן און זעהן די דברי אלקים חיים, וואס זע
 נפשות.

 !אשר בנחל שם גורלינו
*** 

 בית הדפוס "קרן הדפסה היכל הקודש"
 אויסגעברייטערט מיט די נייעסטע מאשינערי

אין א פרישע שטאפל, אינעם פעלד פון דרוקן ספרים, האט מען יעצט פריש איינגעקויפט 
 סים.טייערע מאשינען, צו דרוקן קונטר נאך גאר

אט מען שוין געדרוקט אינעם בית הדפוס צענדליגע טויזענטער מיטן אייבערשטנ'ס הילף ה
ספרים, וואס ווערן צושפרייט פאר אידישע קינדער וואס זענען זיך מחי' מיט דעם, און דאס 

 געבט זיי חיזוק ווייטער אנצוגיין אין לעבן מיט שטארקייט.
 

*** 
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ִאיז ֶדער ֶמעְנְטש ַפאְרְשוואּוְנְדן ֶגעָוואְרן, ֶדעָמאְלט'ס 
 ר ִניְשט ֶגעֶזעהן.ֶמען ָהאט ִאים ֶמע

ַווייל ֶדער ַּבַעל ֵשם טֹוב ָהאט שֹוין ֶדעָמאְלט'ס ְגַלייְך 
ַאְלץ ִקיְנד ַפאְרְשַטאֶנען ַאז אֹויּב ֵאייֶנער קּוְמט ִדיר 
ָאְפֶרעְדן ַאז דּו ֶקעְנְסט ִניְשט ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְשְטן, ִאיז 

ִאים ַפאְרְטַרייְּבן  ָדאס ֶדער ַס"ֶמ ַאֵליין, אּון ֶמען ַדאְרף
 אּון ִאים ִניְשט אֹויְסֶהעְרן ַחס ְוָשלֹום.

 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש ֵחֶלק ד' ֶעֶרְך פַחד(
 

*** 
 

ֶעס ִאיז ֵזייֶער גּוט ִזיְך )ִשיחֹות ָהַר"ן ִסיָמן ב'(  ֶדער ֶרִּבי ָזאְגט
ְנַגאְנְצן ַארֹויף צּו ַוואְרְפן אֹויְפ'ן ֵאייֶּבעְרְשְטן אּון ִזיְך ִאי

 ַפאְרָלאְזן אֹויף ִאים!

ִאיְך ִפיר ִזיְך, ִאיְנֶדעְרְפִרי ֶווען ֶדער ָטאג ֵהייְּבט ִזיְך 
ָאן, ֶגעּב ִאיְך ִאיֶּבער ַפאְרן ֵאייֶּבעְרְשְטן ֶדעם ַגאְנְצן ָטאג, 
ַאֶלעס ָוואס ִאיְך ֶוועל טּוהן, ָוואס ַמיין ַווייּב אּון ִקיְנֶדער 

ער ֵסיי ֶווער ֶעס ִאיז ָתלּוי ִאין ִמיר, ַאז ֶוועְלן טּוהן, ָאֶד 
 ַאֶלעס ָזאל ִזיְך ִפיְרן ַאזֹוי ִווי ֶדער ֵאייֶּבעְרְשֶטער ִוויל.

אּון ָדאס ִאיז ֵזייֶער גּוט, ַווייל ֶדעָמאְלט'ס ַדאְרף ִאיְך 
ֶמער ִניְשט ָזאְרְגן אֹויּב ֶעס ִפיְרט ִזיְך גּוט ָאֶדער ִניְשט, 

אּב ֶעס ִאיְנַגאְנְצן ִאיֶּבעְרֶגעֶגעְּבן ַפאְרן ַווייל ִאיְך הָ 
ֵאייֶּבעְרְשְטן, אּון אֹויּב ֶדער ֵאייֶּבעְרְשֶטער ִוויל ִפיְרן 
ַאְנֶדעְרש ִּבין ִאיְך ַמְסִכים, ִאיְך ָלאז ַאֶלעס ִאיֶּבער ַפאְרן 

 ֵאייֶּבעְרְשְטן צּו ִפיְרן.

ת ָאֶדער יֹום טֹוב, אּון ִדי ֶזעְלֶּבע ַפאר ֶעס קּוְמט ַא ַשּבָ 
ֶגעּב ִאיְך ִאיֶּבער ַאֶלעס ָוואס ִאיְך ֶוועל טּוהן ֶדעם ַשָּבת 
ָאֶדער יֹום טֹוב, ַאז ַאֶלעס ָזאל ַזיין ִווי ַאזֹוי ֶדער 
ֵאייֶּבעְרְשֶטער ִוויל, אּון ָנאְכֶדעם ִּבין ִאיְך שֹוין ֶמער 

יְרן, ַווייל ִאיְך ִניְשט ַּבאָזאְרְגט ַאז ַאֶלעס ָזאל ִזיְך גּוט פִ 
ָהאּב ֶעס שֹוין ִאיְנַגאְנְצן ִאיֶּבעְרֶגעֶגעְּבן ַפאְרן 

 ֵאייֶּבעְרְשְטן, ַאז ֶער ָזאל ֶעס ִפיְרן ִווי ַאזֹוי ֶער ִוויל.
 )ִשיחֹות ָהַר"ן ִסיָמן ב'(
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ֲהֹרן ֶאת  א אַּ ל ִלבֹו,ְשמֹות ְבֵני ִיְש ְונָׁשָׁ ֵאל עַּ ָזאל  ,ֶדער ֹכֵהן ָגדֹול ,ֹכֵהןהַ ַאֲהֹרן  רָׁ
 ֶטעְנִדיג.ְטָראְגן ֶדעם חֹוֶשן אֹויְפ'ן ַהאְרץ ְש 

ל שֵ ְבֶרעְנְגט פּון  ִזי"עַ  ּתֹוְלדֹות יֲַּעֹקב יֹוֵסףֶדער ֵהייִליֶגער  עַּ ִזי"ַע, ַאז  ם טֹובבַּ
 לֹויט ַזיין ַמָצב. ,ִאין ֶיעְדן דֹור ,ֵגייט ַארֹויף אֹויף ֶיעְדן ִאיד ,ֶיעֶדע ַזאְך פּון ִדי ּתֹוָרה

 ִניְצן ִדי ִמְצָוה פּוֶנעם ֹחֶשן?ֶמען ַדאְרף ֶמען ַפאְרְשֵטיין, ִווי ַאזֹוי ֶקען 
' ן ֵחֶלק א)ִליקּוֵטי מֹוֲהַר" ֶרִבי ָזאְגט מֹוַהָרא"ש ְשִליָט"א ִאיז ָדאס ַמְסִביר לֹויט ִווי ֶדער

 ְשְטן.ַאז ֶיעֶדער ִאיד ִאיז ִווי ַא ִדיַמאְנט ְשֵטיין ִאיֶנעם ְקרֹוין פּוֶנעם ֵאייֶבערְ ִסיָמן ו'( 
ן ֶיעֶדער ֵשֶבט ָהאט ַאן ַאְנֶדער ְשֵטיין, ִמיט אַ  ָדאס טּוט אּוְנז ֶדער ֹחֶשן ַווייְזן,

ען ָדאס ַווייְזט ַאז ֶיעֶדער ִאיד ָהאט ִזיְך ַזייֶנע ְנקּודֹות ָוואס ֶער קֶ ַאְנֶדער ָקאִליר, 
ְרִטיְגן ֶוועג, אּון ֶמען ֶקען אַ עְרְשְטן אֹויף ַזיין ֵאייְגנטּוהן, אּון ֶיעֶדער ִדיְנט ֶדעם ֵאייבֶ 

ֶווען ֶמען  ,ְבָראְכןִניְשט קּוְקן אֹויף ַא ְצֵווייְטן, אּון ֶדעְרַפאר ָטאר ֶמען ִניְשט ֶוועְרן צּו
ֶקען  ֶזעהט ַאז ַא ְצֵווייֶטער ֶקען טּוהן ַזאְכן ָוואס ִאיְך ֶקען ִניְשט טּוהן, ַווייל ִאיךְ 

 טּוהן ַאְנֶדעֶרע ַזאְכן ָוואס ֶיעֶנער ֶקען ִניְשט טּוהן.
ֶיעֶדער ָגדֹול,  ֶדער ֹכֵהן ְגן אֹויְפ'ן ַהאְרץ פּון ַצִדיקָאֶבער ִדי ַאֶלע ְשֵטייֶנער מּוְזן ִלי

י ַאזֹוי מּוז ֵגיין צּו ַא ַצִדיק, ָוואס ָזאל ִאים ַווייְזן ִדי ִריְכִטיֶגע ֶוועג ִאין ֶלעְבן, ִוו דִאי
ִאיז ֶדער  צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ִווי ַאזֹוי צּו ֶלעְבן ִמיְטן ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ָדאס

ְנִזין, ֶער ְטָראְגט ִדי ִאיְדן אֹויף ַזיין ַהאְרץ, ֶער ָהאט זֵיי ִאי ְשֵלימּות פּון ַא ַצִדיק ֶווען
ם ֶדעֶער ָזאְרְגט ִזיְך ַפאר זֵיי, אּון ֶלעְרְנט זֵיי אֹויס ִדי ִריְכִטיֶגע ֶוועג צּו ִדיֶנען 

 ֵאייֶבעְרְשְטן.
 "אֹור"ט ַאַריין ֶדעם ֶדער ַצִדיק ַשיינְ  "אּוִרים ְוּתּוִמים",ִאיֶנעם ֹחֶשן ִאיז ֶגעִליְגן ִדי 

אְפן ִווי צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ִבְּתִמימּות ּוְפִשיטֹות, ַאַרייְנצּוכַ  "ְּתִמימּות",פּון 
ֶעס ר ָהאט ֶמער ִמְצֹות ּוַמֲעִשים טֹוִבים ָפשּוט'ֶעְרֵהייט ִווי ַאזֹוי ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטע

 ֶגעֵהייְסן.
ט",יְך ֶגעֵהייְסן ֹחֶשן ָהאט אוֹ  רֶדע ִמְשפָׁ ְכן ָדאס ִאיז פּון ִדי ִוויְכִטיְגְסֶטע ַזא "ֹחֶשן הַּ

עְדן ָטאג ָזאל ָוואס ֶדער  ַצִדיק ֶלעְרְנט אֹויס, ֶיעֶדער ָזאל ִזיְך ַאֵלייְנ'ס ִמְשָפט'ן, יֶ 
ן ֵאייֶבעְרְשְטן: 'ֶעֶנען ַא ִמינּוט ְצֵוויי, אּון ִזיְך ַאדּוְרְך ֶרעְדן ִמיטְ בְ ֶמען ַאָראפ'ַגנְ 

אְנק ִדיר פַּ  א אֹויף ֶדער ֶוועְלט? ִאיְך דַּ אֶשעֶפער, וָׁואס טּוה ִאיְך דָׁ אר "בַּ
ֶלע גּוֶטע זַּאְכן וָׁואס דּו ֶגעְבְסט ִמיר, ֶהעְלף ִמיר אֹויף וַּוייֶטער, ֶהע ְלף אַּ

אס" אס, ֶהעְלף ִמיר ִמיט דָׁ ַזיין ַאזֹוי ֶרעְדט ִזיְך ֶיעֶדער דּוְרְך  ִמיר ִמיט דָׁ
ְצִליַח ְפִריַוואֶטע ֶלעְבן ִמיְטן ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון אֹויף ַאַזא ֶוועג ִאיז ֶמען זֵייֶער מַ 

 ְברּוֲחִניּות ּוְבַגְשִמיּות.
 ַצֶוה תשע"א לפ"ק()ּתֹוְך ַהַנַחל ֵליל שב"ק ּתְ 

 

 המשך בדף ב
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רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ

 ~פּוִרים   ~
 

ַקייט  רֹויסְׁ ט ַאז ִדי גְׁ ִליָט"א ָזאגְׁ מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ
ֵקייט פּון ֶדעם יֹום טֹוב ּפּוִרים, ֶקען  אּון ֵהייִליגְׁ
ט  ן ַאזֹוי ִווי ֶעס ֶווערְׁ ֵרייפְׁ ט ַבאגְׁ ִניׁשְׁ ֶמען ָגארְׁ

ט פּון ֲאִר  גְׁ ֶרענְׁ ִרי ֵעץ ַחִיים, ַׁשַער י ַהָקדֹוׁש "ֶגעבְׁ )ּפְׁ

ַקייט  (ַהּפּוִרים ִטיגְׁ ט ַאַזא ִליכְׁ ַאז ִאין ּפּוִרים ַׁשיינְׁ
ט ֲאִפילּו ַׁשָבת אּון ִאין  ט ִניׁשְׁ ָוואס ַׁשיינְׁ

ֶדעֶרע ָיִמים טֹוִבים.  ַאנְׁ
ן אֹויף ֶדעם ָוואס  ָפִרים ָזאגְׁ ִדי ֵהייִליֶגע סְׁ

ט  א, "זֹוַהר ִתּקּון כ)ִתיקּוֵני ֶדער ֵהייִליֶגער זֹוַהר ָזאגְׁ

ט ַאזֹוי ִווי "יֹום  דף נז( " ִכּפּוִריםַאז ּפּוִרים ֵהייסְׁ
ַאז יֹום ִכיּפּור ִאיז ָנאר ַאזֹוי ִווי ּפּוִרים, 

ַאזֹוי ִווי ּפּוִרים, ָאֶבער ּפּוִרים ִאיז  -'ּפּוִרים" כְׁ "
ֶרעֶסער פּון יֹום ִכיּפּור   .ָנאְך גְׁ

ָוואס ִאיז ּפּוִרים  רֹויסַפארְׁ  ?ַאזֹוי גְׁ
ט רֶ ֶדער  )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן ע"ד( ִבי ָזאגְׁ

ָחלֹות פּון  ן ִזיְך ָאן ַאֶלע ַהתְׁ ט ֵהייבְׁ ַאז ַהיינְׁ
ט ַאז ּפּוִרים ִאיז ַא ָטאג  ּפּוִרים, ָדאס ֵמיינְׁ
ן פּון  ֵהייבְׁ ָוואס ֶיעֶדער ֵאייֶנער ֶקען ָאנְׁ

ִליְך  ַניי, צּו ַזיין ֶערְׁ אּון וואֹויל אּון צּו ַזיין ָדאסְׁ
ן, ַא ִאיד ֶקען  טְׁ ׁשְׁ ט צּום ֵאייֶבערְׁ ֶלעבְׁ צּו ֶגעקְׁ
ן  ן ַא ֵנייֶע ֶלעבְׁ ֵהייבְׁ ן ַבאַנייֶען, ָאנְׁ צְׁ ַגאנְׁ ִזיְך ִאינְׁ

ן.  טְׁ ׁשְׁ ן ֵאייֶבערְׁ  ִמיטְׁ
ט אֹויס  ַפאר ֶווער ֶעס ָהאט ֵשֶכל ִניצְׁ ֶדערְׁ

ן ָטאג ּפּוִרים ִזיְך אֹוי ן ֶדעם ֵהייִליגְׁ צּוֶרעדְׁ סְׁ
ן ַאֶלעס ָוואס ֶעס  ֵציילְׁ ן ֶדערְׁ טְׁ ׁשְׁ צּום ֵאייֶבערְׁ
ן ַפארְׁ  ֵציילְׁ ְך ֶדערְׁ  ןֵגייט אֹויף ִאים ַאדּורְׁ

ף אּון  ן ַאֶלעס ָוואס ֶמען ַדארְׁ טְׁ ׁשְׁ ֵאייֶבערְׁ
ס ֶקען ֶמען  'ןּפֶדעָמאלְׁ ס ִווי ִדי  ֹוֶעלְׁ ַאֶלעס גּוטְׁ

ן  ִגיָלה א, ד(ַחַז"ל ָזאגְׁ ִמי מְׁ רּוַׁשלְׁ "ָכל ַאז ּפּוִרים  )יְׁ
ִנים לֹו" ֶווער ֶעס  - ַהּפֹוֵׁשט ַיד ִלּטֹול נֹותְׁ

ט ֶמען ִאים,  ט ֶגעבְׁ ט אֹויס ִדי ַהאנְׁ ֶרעקְׁ טְׁ ׁשְׁ
ָפִרים ַאז ֶעס ֵגייט ַארֹויף  ן ִדי ֵהייִליֶגע סְׁ ָזאגְׁ
ן ּפּוִרים  טְׁ ׁשְׁ ט ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ַאז ָוואס ֶמען ֶבעהְׁ

ט ֶמען.  ַבאקּומְׁ
ַפאר  ט ִזיְך ִדי שָ  אּון ֶדערְׁ ֵלייגְׁ ָטן אֹויף ַפארְׁ

ֶגען ִדי ַצייט  ֶרענְׁ בְׁ  ֶדעם ָטאג, ַאז ֶמען ָזאל ַפארְׁ
 

 המשך בדף ב



 ב
 

רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
 

ֵריי ִאיז ּוללֵ ִמיט ֵליָצנּות אּון הוֹ  ט ִזיְך ַא דְׁ ת, אּון ֶווען ֶמען ֶגעבְׁ
ִאיֶבער ט ִזיְך ָאֶבער  ,ׁשֹוין ִדי ָטאג ַפארְׁ ֶווער ֶעס ָהאט ֵשֶכל ָלאזְׁ

ט פּון ַבַעל ָדָבר ָנאר ֶער ַגנְׁ  אּון  ,'ֶעט ַאָראּפ ַאָּפאר ִמינּוטבְׁ ִניׁשְׁ
ן, ַאֶלעס  טְׁ ׁשְׁ ץ צּום ֵאייֶבערְׁ ֶצע ַהארְׁ ט ִזיְך אֹויס ָדאס ַגאנְׁ ֶרעדְׁ
ס ֶקען ֶמען  ִמיּות, ֶדעָמאלְׁ ַגׁשְׁ רּוֲחִניּות אּון בְׁ ף בְׁ ָוואס ֶער ַדארְׁ

ׁשּועֹות ַפאר ִזיְך לְׁ ֹועֵ יין ִזיֶכער ַאז ֶער ֶוועט ּפזַ  רֹויֶסע יְׁ 'ן ָגאר גְׁ
ַלל ִיֹשְׁ  ץ כְׁ  ָרֵאל.אּון ַפאר ַגאנְׁ

ן  ׁשְׁ טְׁ ן אּון ֶבענְׁ ׁשְׁ טְׁ ף ֶמען אֹויְך ִווינְׁ ֶבע ַדארְׁ אּון ִדי ֶזעלְׁ
ָרכֹות ַווייל ּפּוִרים ֶקען ֶמען ַאֶלעס  ן ִמיט ַאֶלע בְׁ ֶדעֶרע ִאידְׁ ַאנְׁ

'ןֹועֶ ּפ ן ִזיְך ֵאייֶנער ֶדעם  לְׁ ׁשְׁ טְׁ ן וואּונְׁ ָרכֹות ָוואס יּודְׁ אּון ַאֶלע בְׁ
ן. טְׁ ׁשְׁ ֶגענּוֶמען ַביים ֵאייֶבערְׁ ן ָאנְׁ ן ֶווערְׁ ֵווייטְׁ  צְׁ

ִליך ַפאר ּפּוִרים טְׁ ט ֶגעֶווענְׁ ִליָט"א ָזאגְׁ ַאז  ,מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ
ֶקען אּום ּפּוִרים ִווי  ִרינְׁ ָוה צּו טְׁ רֹויֶסע ִמצְׁ  ֲאִפילּו ֶעס ִאיז ַא גְׁ

 

ט  ָמָרא ָזאגְׁ ן ַאז ֶמען דַ לה ז:( י)מגִדי גְׁ ִזיֶנען ָהאבְׁ ף ִאינְׁ ף ֶעס ָאֶבער ַזיין ִמיט ֵשֶכל, ֶמען ַדארְׁ פּוַרָיא", ַדארְׁ סּוֵמי בְׁ ף "ַחָייב ִאיִניׁש ִלבְׁ ארְׁ
ַפאר ִאיז ֶגענּוג  ָנאְך ַמע ֶׁשַעל ַהִמָּטה, ֶדערְׁ ִריַאת ׁשְׁ כֹות ַהָמזֹון, ַדאֶוועֶנען ַמֲעִריב אּון ֵלייֶנען קְׁ ן ִברְׁ ׁשְׁ טְׁ ֵריי ֶבענְׁ ֵוויי דְׁ ט צְׁ קְׁ ִרינְׁ ַאז ֶמען טְׁ

ֵריי ט ִזיְך ָאן צּו דְׁ ט, ִביז ִדי ָקאּפ ֵהייבְׁ ט ִווי ִדי כֹוסֹות, ֶמער ִוויִפיל ֶמען ִאיז צּוֶגעוואֹוינְׁ ֶען, אּון ִמיט ֶדעם ָהאט ֶמען יֹוֵצא ֶגעֶווען, ִניׁשְׁ
ן, ַדאֶוועֶנען, ק"ש, ָוואס הָ  ׁשְׁ טְׁ ן ֶבענְׁ ַּפאסְׁ ן ִׁשיכֹור ִווי לֹוט, אּון ֵזיי ַפארְׁ ֶקען ִזיְך ָאן  אּון ֶווערְׁ ִרינְׁ ֶגעטּוהן ִמיט ָוואס טְׁ ן ֵזיי אֹויפְׁ אבְׁ

 ֶדעם?
*** 

ִליָט"א זָ  טמֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ ֶקעֶנען ּפּוִרים דֶ  ,אגְׁ ט  ערַאז ֶמען ֶקען ֶדערְׁ ִחילּוק פּון ֵאייֶנער ָוואס ִאיז ִׁשיכֹור, אּון ֵאייֶנער ָוואס ִאיז ִניׁשְׁ
ט ִׁשיכֹור ֶדעֶוועט. ,ֶעכְׁ ט ִזיְך ִציִווילְׁ  ָנאר ֶער ַמאכְׁ

ט פּון ִדי ִפיס, אּון ֶער בְׁ  ֶׁשעֶּפעֶנען ֵקייֶנעם, ֵאייֶנער ָוואס ִאיז ֶבֱאֶמת ִׁשיכֹור, ַפאלְׁ ט צּו טְׁ ט ִניׁשְׁ ט ִזיְך אֹויס, אּון ֶער זּוכְׁ ֶרעכְׁ
ט ֶער  ֶקערְׁ  .ֵאייֶנעם ןֶיעדְׁ ִליב  טָהאַפארְׁ

ן, א ט ַזאכְׁ ֶרעכְׁ ן, צּובְׁ ׁשְׁ טְׁ ט ֶמענְׁ ָלאגְׁ ט אּון ׁשְׁ ֶדעֶוועט, ֶער ֶזעצְׁ ַפאר ֶווען ֶמען ֶזעהט ַאז ֵאייֶנער ִאיז ִציִווילְׁ נ'ס, ֶדערְׁ ט ָׁשאדְׁ ּון ַמאכְׁ
ׁש ר עדֶ  טְׁ ץ ָיארֶמענְׁ ט ַא ַגאנְׁ ט ִׁשיכֹור, ֶער ִאיז ָּפׁשּוט ַא ֶּפֶרא ָאָדם, ֶער ָוואלְׁ ַלל ִניׁשְׁ ן  ִאיז ִבכְׁ ן אּון ַמאכְׁ ן, ַהאקְׁ ָלאגְׁ ט ׁשְׁ אֹויְך ֶגעָוואלְׁ

ֵהייט אּו ַפאר ּפּוִרים ָהאט ֶער ִדי ֶגעֶלעֶגענְׁ ט ֶער ִזיְך ָדאס צּו טּוהן, אּון ֶדערְׁ ץ ָיאר ֶׁשעמְׁ ָבנֹות, ָנאר ַא ַגאנְׁ ט אֹויס ַזיין חּורְׁ ן ֶער ֶגעבְׁ
ִאילּו ֶער ִאיז ט ִזיְך כְׁ ֶצע ַעזּות אּון ֶער ַמאכְׁ ט צּו  ַגאנְׁ ט ִניׁשְׁ ט ִׁשיכֹור ַווייל ַא ֱאֶמת'ֶע ִׁשיכֹור זּוכְׁ ַלל ִניׁשְׁ ִׁשיכֹור, ָאֶבער ֶער ִאיז ִבכְׁ

ֶׁשעֶּפעֶנען ֵקייֶנעם.  טְׁ
*** 

ָמָרא  ט אֹויף ִדי גְׁ ִליָט"א ָזאגְׁ סּוֵמי בְׁ לה ז:(  י)מגמֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ ֹלא ָיַדע בֵ ּפ"ַחָייב ִאיִניׁש ִלבְׁ בָ  ָהָמןין ָארּור ּוַרָיא, ַעד דְׁ ַכי" ּורלְׁ דְׁ ְך ָמרְׁ
ֶקען ַאז ַאֶלעס ִפירְׁ  ן אּון ֶגעֶדענְׁ ָלאר ִוויסְׁ סּוָגל צּוצּוקּוֶמען צּו ֶדעם ַאז ֶמען ָזאל קְׁ ֶּפעִציֶעל מְׁ ט ֶדער ַאז ּפּוִרים ִאיז סְׁ

ט. ֶלעכְׁ ן, ֲאִפילּו ֶווען ֶעס ֶזעהט אֹויס ַאז ֶעס ִאיז ׁשְׁ ֶטער צּום גּוטְׁ ׁשְׁ  ֵאייֶבערְׁ

לֶ  ֶגעֶזעהן ַאז ֶעס ֶגעֶׁשעהט ָנאר ׁשְׁ ג ָהאט אֹויסְׁ ַפאנְׁ ן קֹוֶדם ַאזֹוי ִווי ִמיר ֶגעִפיֶנען ַביי ִדי ַמֲעֶשה פּון ּפּוִרים פּון ָאנְׁ ֶטע ַזאכְׁ עכְׁ
תֵ  ֶגענּוֶמען ֶאסְׁ ֵורֹוׁש ַאֶוועקְׁ ַטאֶנען ָהאט ַאַחׁשְׁ ֶגעׁשְׁ ֶדעם ִאיז אֹויפְׁ ן,  ָהָרָׁשע ָוואס ָהאט ָהָמןר, ָנאכְׁ 'ֶעֶנען ַאֶלע ִאידְׁ גְׁ ט ַהרְׁ ֶגעָוואלְׁ

ֶגען  ֶגעָהאנְׁ ן, ֶמען ָהאט אֹויפְׁ ט צּום גּוטְׁ ֶטעלְׁ ֶגעׁשְׁ ֶדעם ָהאט ֶמען ֶגעֶזעהן ִווי ַאֶלעס ָהאט ִזיְך אֹויסְׁ ִמיט ַאֶלע  ָהָמןָאֶבער ָנאכְׁ
ן ִאיז ֶגעֶווען גּוט. ֶדער, אּון ַפאר ִדי ִאידְׁ  ַזייֶנע ִקינְׁ

ִלימּוד ַפאר ֶיעֶדע ִאיד, ִאין ֶיעֶדע ַמָצב ַאז ֲאִפילּו אּון ָדאס ִאיז ַא 
ן  ףיֶעס ֶזעהט ִאים אֹויס ַאז ֶעס ֵגייט אוֹ  ֶוועֶרע ַצייטְׁ ִאים ַאִריֶבער ׁשְׁ

ן, אּון  ֶטער צּום גּוטְׁ ׁשְׁ ט ֶדער ֵאייֶבערְׁ ן ַאז ַאֶלעס ִפירְׁ ף ֶמען ִוויסְׁ ַדארְׁ
ן.צּום סֹוף ֶוועט ֶמען ֶזעהן ַאז ַאֶלעס ֶוועט  ן צּום גּוטְׁ ֶטעלְׁ ׁשְׁ  ִזיְך אֹויסְׁ

סּוֵמי בְׁ  ַׁשט "ַחָייב ִאיִניׁש ִלבְׁ ֹלא ָיַדע בֵ ּפָדאס ִאיז ּפְׁ ין ּוַרָיא, ַעד דְׁ
בָ  ָהָמןָארּור  ַכי"ּורלְׁ דְׁ ט ַאז ֵסיי ֶווען ֶעס ֵגייט ִאים  ,ְך ָמרְׁ ָדאס ֵמיינְׁ

ן ֶוועֶרע ַצייטְׁ אּון ֵסיי ֶווען ֶעס  ,"ָהָמןָארּור "ָוואס ָדאס ִאיז  ,ִאיֶבער ׁשְׁ
ַלייְך ַווייל  גּוטֵגייט ִאים  ַכי" ִאיז ֵבייֶדע גְׁ דְׁ ָוואס ָדאס ִאיז "ָברּוְך ָמרְׁ

ן  .ַאֶלעס ִאיז ָנאר צּום גּוטְׁ

ֵרייֶען ִאין יֹום טֹוב ּפּוִרים  ֶקען אּון ִזיְך פְׁ ִרינְׁ ף ִדי טְׁ אּון ָדאס ַדארְׁ
ׁש, ַאז ֶער ָזא טְׁ ן ֶמענְׁ ֶגען ַפארְׁ ֶרענְׁ ֶקען ַאז ַאֶלעס בְׁ ִדיג ֶגעֶדענְׁ ֶטענְׁ ל שְׁ
ן. ֶטער צּום גּוטְׁ ׁשְׁ ט ֶדער ֵאייֶבערְׁ  ִפירְׁ

 וואֹויל ִאיז ֶדער ָוואס ִאיז זֹוֶכה צּו ַאַזא יֹום טֹוב ּפּוִרים!
 

 ( ּפּוִריםֶעֶרְך י"א ֵחֶלק וְׁ ' ח)ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק 

 

 

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

הֹור  ב טָׁ ִשיתָׁ ִציץ זָׁהָׁ ה'.ְועָׁ ם ֹקֶדש לַּ יו ִפּתּוֵחי ֹחתָׁ לָׁ ְחּתָׁ עָׁ  ּוִפּתַּ
זֹוי ִווי מֹוַהָרא"ש ְשִליָט"א ָזאְגט ַאז ִדי ִציץ ֵגייט אֹויְך ָאן ַביי ֶיעְדן ִאיד, אַ 

זֹוי ֶדער ֹכֵהן ָגדֹול ָהאט ִניְשט ֶגעָטאְרט ֵמִסיַח ַדַעת ַזיין פּוֶנעם ִציץ, אַ 
ִסיַח ֶטעְנִדיג פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ִניְשט מֵ ַדאְרף ֶיעֶדער ִאיז ְטַראְכְטן ְש 

 ַדַעת ַזיין פּון ִאים.
ה',ַאזֹוי ַווייט ַאז,  ם ֹקֶדש לַּ יו ִפּתּוֵחי ֹחתָׁ לָׁ ְחּתָׁ עָׁ ַאז ֶעס ָזאל ַמָמש  ּוִפּתַּ

ּום ַזיין ַאַריין ֶגעְקִריְצט אֹויְפ'ן ְשֶטעְרן ַאז ֶדער ֶמעְנְטש ִאיז צּוֶגעבּוְנְדן צ
 .עְבט ִמיְטן ֵאייֶבעְרְשְטןֵאייֶבעְרְשְטן, ַאז ֶדער ֶמעְנְטש לֶ 

ָזאְלן אֹויְך  י, ַאז זֵיַאְנֶדעֶרע ֶ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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 דדף המשך פון 
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י יד אַ  ֶגעַהאט ָהאט ָנָתן ֶרבִּ יְטן ַתְלמִּ י ָנאֶמען מִּ יר ֶרבִּ יֶקער ֵמאִּ  ָהאט ֶער ֶטעְפלִּ
ין ֶגעוואֹויְנט י אִּ יק ְשָטאט דִּ יְדן ַאַסאְך ֶגעֶווען ְמַקֵרב טאהָ  ֶער אּון, ֶטעְפלִּ  צּום אִּ

 .ֵאייֶבעְרְשְטן
ים ַזייֶנע פּון ֵאייֶנער ידִּ יז ַתְלמִּ יד ס'ָדאְרפ אַ  ֶגעֶווען אִּ  צּו קּוֶמען ְפֶלעְגט ָוואס, אִּ

ים י פּון ֵעצֹות ַאֶלע עְגןְפֶר  אּון אִּ  .ן'ֶרבִּ
י יר ֶרבִּ יְך ְפֶלעְגט ֵמאִּ יְרן זִּ ים ַאז פִּ ים טֹוב יֹום אִּ  ְגרֹויֶסע אַ  ַמאְכן ֶער ְפֶלעְגט פּורִּ
יְך ַביי ְסעּוָדה יְנֶדעְרֵהיים זִּ יָטאג ַאֵזייֶגער ְצֵוויי אּון, אִּ  ֶמען ָהאט ָנאְכמִּ

י ַאָראְפֶגעַמאְכט  ַאַסאְך ָאְנֶגעצּוְנְדן ָהאט ֶמען ֶפעְנְסֶטעְרס ַאֶלע ַפאְרַמאְכט ָלאְדְנס דִּ
יְכט יְך אּון ֶגעֶגעְסן אּון לִּ יט ֶגעַטאְנְצן אּון ֶגעְפֵרייט זִּ ְמָחה ְגרֹויס מִּ יז ְפֵרייד אּון שִּ  בִּ

 .ַבייַנאְכט ְשֶפעט
ים ָיאר ֵאיין יד ָדאְרְפס ֶדער פּורִּ יז אִּ ין ֶגעקּוֶמען אִּ יר' ר צּו ְשָטאט אִּ  ֵמאִּ

יְנֶדעְרֵהיים יְטצּוַהאְלְטן אִּ י מִּ ים ְסעּוַדת ֶגעהֹויֶבעֶנע דִּ  .פּורִּ
יְטן יְנמִּ יר' ר ָהאט ַטאְנְצן אִּ וי ַבאֶמעְרְקט ֵמאִּ יְך ְפֵרייֶען אּון ַטאְנְצן ַאֶלע וִּ  אּון זִּ

יד ָדאְרְפס ֶדער ָנאר יְצט אִּ י זִּ י ןאִּ יג ַזייט דִּ יְשט ַהאְלט ֶער אּון ְטרֹויֶערִּ י נִּ ְמָחה דִּ  .שִּ
יר' ר יז ֵמאִּ ים צּו צּוֶגעַגאְנֶגען אִּ יְסטּו ַפאְרָוואס: "ֶגעְפֶרעְגט אּון אִּ  ַאזֹוי בִּ

יג יז ַהייְנט? ְטרֹויֶערִּ ים אְךָד  אִּ יְך ַזיין ַדאְרף ֶמען פּורִּ יד ָדאְרְפס ֶדער ָהאט", ְפֵריילִּ  אִּ
ְבי אַ  ָהאט ֶמען ֶווען ֶמען טּוט ָוואס ָאֶבער: "ֶגעֶעְנְטֶפעְרט  ַווייל?" ָקאפ אֹויְפן 'צִּ

י אּון ,ַמאְכןצּו  ֲחתּוָנה ֶטעְכֶטער ַאַסאְך ֶגעַהאט ָהאט ֶער  ֶגעֵהייְסן ָהאט ֶעְלְצֶטע דִּ
ְבי יְשט ָהאט ֶער אּון ,'צִּ יר ֶגעְלט ַקיין ֶגעַהאט נִּ  .ַמאְכן צּו ֲחתּוָנה אִּ

ים ָהאט יר' ר אִּ יז ֶעס ַאז אּון: "ֶגעָזאְגט ֵמאִּ יר אִּ יז, ְשֶלעְכט ַאזֹוי דִּ י ָדאס אִּ  דִּ
יְצן צּו? ֵעָצה י זִּ י ןאִּ יג ַזייט דִּ י ֶדער?", ְטרֹויֶערִּ , ֶגעֶלעְרְנט ַאְנֶדעְרש אּוְנז ָהאט ֶרבִּ
יר י פּוֶנעם ֶגעֶווען ְמַקֵבל ָהאְבן מִּ יז ֶעס ַאז: "ן'ֶרבִּ  צּום ֶמען ְשַרייט, ְשֶלעְכט ָגאר אִּ

י" :ֵאייֶבעְרְשְטן יֵאנִּ ְמצּוקֹוַתי הֹוצִּ יבּו מִּ ְרחִּ י הִּ  ".ָצרֹות ְלָבבִּ
יר' ר ים ָהאט ֵמאִּ י ַביי ָאְנֶגעַכאְפט אִּ ין ַאַרייְנֶגעְשֶלעְפט אּון ֶהעְנט דִּ י אִּ יְנג דִּ  ,רִּ
יְך אּון ָאְנֶגעְטרּוְנֶקען שֹוין ֶזעֶנען ַאֶלע י אּון ְפֵריילִּ יר ֶרבִּ  ס'ָדאְרפ צּום ְשַרייט ֵמאִּ
יְך ֶהער :ַמאן יְך ָזאג, צּו מִּ יז ֶעס אֹויב, ָנאְך מִּ  צּום ֶמען ְשַרייט, ְשֶלעְכט ָגאר שֹוין אִּ

י": ֵאייֶבעְרְשְטן יֵאנִּ ְמצּוקֹוַתי הֹוצִּ יבּו מִּ ְרחִּ י הִּ  ַמאן ס'ָדאְרפ ֶדער אּון", ָצרֹות ְלָבבִּ
י ָהאט יט ָמאל ַאַסאְך ֶגעָזאְגט ֶער טאהָ  ַאזֹוי ,ָנאְכֶגעָזאְגט םאִּ יֹות מִּ  אּון ֲעצּומֹות ְבכִּ
יט יז ,ְפֵרייד ְגרֹויס מִּ יג שֹוין ֶזעֶנען ֵזיי בִּ  .ֶגעָוואְרן ֵהייֶזערִּ

ים ָנאְך יְך ָהאט פּורִּ יד רעֶ 'ְבֶרְסַלב אַ  ַאז ֶגעַמאְכט זִּ יז אִּ  ֶדעם ֶגעָוואְרן דּוְרְך אִּ
יז ֶער אּון אְרףָד   .ַמאן ס'ָדאְרפ ֶדעם ַביי ַאייְנֶגעשַטאֶנען אִּ

י ְבי ָטאְכֶטער ֶעְלְצֶטע דִּ  צּו ֶעֶפעס אֹוַרח ַפאְרן ָאְנְגֵרייְטן ַארֹויְסֶגעָהאְלְפן ָהאט' צִּ
י ,ֶעְסן יז ֵמייְדל דִּ : ַמאן ס'ָדאְרפ ַפאְרן ֶגעָזאְגט ָהאט ֶער אּון ,אֹוַרח ַפאְרן עפָאלןגֶ  אִּ

יְך" יֶנעם ָבחּור אַ  ָהאב אִּ יר ָזאְלן ֶאְפָשר ֶעְלֶטער ֶזעְלְבן אִּ יְך מִּ  ֶדער?" ַזיין ְמַשֵדְך זִּ
ים ָהאט ַמאן ס'ָדאְרפ יז ֶער ַאז ֶגעֶעְנְטֶפעְרט אִּ ים אִּ  ֶעְרְשט ַדאְרף ֶער ָאֶבער 'ַמְסכִּ
י ַזיין ְפֶרעְגן ים ָהאט אֹוַרח ֶדער ֶווען 'ן'ֶרבִּ י ַזיין ֶווער ֶגעְפֶרעְגט אִּ יז ֶרבִּ  ֶער ָהאט, אִּ

ים י: "ֶגעֶעְנְטֶפעְרט אִּ יר ֶרבִּ יֶקער ֵמאִּ יר ָהאט ֶער, ֶטעְפלִּ י צּום ֶגעֶווען ְמַקֵרב מִּ " ן'ֶרבִּ
יֶכער ֶוועט ֶער: "ֶגעָזאְגט אֹוַרח ֶדער ָהאט ים זִּ  "ַזיין ַמְסכִּ

יֶבעְרֶגעָפאְרן ֶזעֶנען ֵזיי יק אֹויף ַארִּ י צּו ֶטעְפלִּ יר ֶרבִּ ים ָהאט ֶער אּון, ֵמאִּ  ַמְסכִּ
ידּוְך ֶגעְשָלאְסן ָהאט ֶמען אּון, ֶגעֶווען  .ּוֻמְצַלַחת טֹוָבה ְבָשָעה שִּ

יך ֶדעָמאְלס ֶמען ָהאט וי ,ֶגעֶזעהן ַבאֵשייְנֶפעְרלִּ י וִּ לֹות דִּ  ָהאט ֶמען ָוואס ְתפִּ
י ֵאייֶבעְרְשְטן ֶדעם ֶגעֶבעְטן ים ןאִּ  ֶדעְרַפאר אּון, ְישּוָעה אַ  ט'פֹוֵעל'ֶגע ָהאט פּורִּ

יְצן ֶזעהן ָזאל ְישּוָעה אַ  ַדאְרף ֶעס ֶווער יְגן ֶדעם  אֹויְסנִּ ים ָטאג ֵהיילִּ יְך אּון פּורִּ  זִּ
 ְגרֹויֶסע ָגאר ֶזעהן ֶער ֶוועט ַדאְרף ֶער ָוואס ַאֶלעס ֵאייֶבעְרְשְטן ַביים אֹויְסֶבעְטן

 .ְרפּואֹות אּון עֹותְישֻ 
ְמָחההַ  ְמקֹור) יחֹות, שִּ ים שִּ פּורִּ  (ו"מ אֹות, ְוסִּ

*** 
יְבן ָהאט ֶער ֶווען ַאז ֶדעְרֵצייְלט ָהאט ָנָתן' ר י ַפאְרן ֶגעְשרִּ י 'ןֶרבִּ  ְוֵאֶלה" תֹוָרה דִּ

ים ְשָפטִּ יקּוֵטי)" ַהמִּ יָמן' א ֵחֶלק ן"מֹוֲהרַ  לִּ י ֶדער ָוואס '(י סִּ יז ֶעס ֶווען ַאז ,ָדאְרט ָזאְגט ֶרבִּ  אִּ
ים ָדא ינִּ יְדן אֹויף דִּ יז ֶעס, אִּ יְבן אִּ יְדן אֹויף ְגֵזירֹות ְשֶלעְכֶטע ָאְנֶגעְשרִּ יְדן אּון, אִּ  אִּ

ְמַתק ֶוועְרט ֶדעם דּוְרְך, ְקַלאְטְשן אּון ַטאְנְצן י נִּ ים דִּ ינִּ י ָבֵטל ֶוועְרט ֶעס אּון דִּ  דִּ
 .ְגֵזירֹות

י ֶדער ָהאט י ַפאר ֶגעָזאְגט ֶדעָמאְלְטס ֶרבִּ יְך ָהאב ַאזֹוי" :ָנָתן ֶרבִּ  ַטאֶקע אִּ
ְמַתק ֶוועְרט ְקַלאְטְשן אּון ַטאְנְצן יּוְדן ֶווען ,ֶגעָזאְגט ים ַאֶלע נִּ ינִּ  ֶווען ֶיעְצט אּון ,דִּ

ויל ֶמען ַאז ְשמּוֶעְסט ֶמען יְדן אֹויף ְגֵזירֹות ְשֶלעְכֶטע ַמאְכן וִּ וי ַאזֹוי ָאֶבער ,אִּ  וִּ
ים קּוְמט ֶיעְצט י ֶדער) פּורִּ י ֶגעָזאְגט ָהאט ֶרבִּ ים ַפאר תֹוָרה דִּ יְדן אּון (פּורִּ   ֶוועְלן אִּ
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 מודעה חשובה

 סעודת פורים
 א"שליט ש"מוהרא מרן ק"אצל כ
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 ואחר כך ריקודין בשירה וזמרה לכבוד היום

 

 ישיבה תפארת התורה
 

 בעזהשי"ת
 

 לעצטע

 !!געלעגנהייט!
 

נאך געבליבן געציילטע אפוינטמענט'ס צו עס זענען 
באקומען, אז די בחורי הישיבה זאלן ארויפקומען צו 

אפרעכטן א קומזיץ מיט די אלע נייע אידישע  אייך
 זענען שוין וועלט בארימט געווארן.ניגונים, וואס 

מיר ווילן נאכאמאל קלארשטעלן, אז מיר וועלן נישט 
ראויס באשטימטע ארויפגיין צו קיינעם, נאר מיט א פא

 אפוינטמענט!
 ביטע אריינרופן ווי פריער צו באשטימען א צייט.

 הבחור יעקב פיש נ"י
719-494-8116 

 סעודת פורים
 א"שליט ש"מוהרא מרן ק"אצל כ

 

 בבית מדרשו בבארא פארק
1129 42th St. 

 0066בשעה 
 

 ואחר כך ריקודין בשירה וזמרה לכבוד היום
 

 .Skillman St 27 -  וויליאמסבורג
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צו באקומען דעם גליון יעדע וואך אויף אימעיל, ווי אויך צו 
אדוועטייזן אינעם גליון פארבינט אייך צו: 

breslevcenter@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מוסדותינו הק' ~ ~ נייעס אינערהאלב
 

 דרייצענע חתן אין רעזולטאט פון מסכת תענית
מיט גרויס פרייד איז אויפגענומען די פרישע מזל טוב, פון נאך א בחור וואס 
האט זוכה געווען צו פאלגן מוהרא"ש, און געענדיגט גאנץ מסכת תענית 
פערציג טעג, פאריאר פון חמשה עשר באב ביז ראש השנה, וואס מוהרא"ש 

 וועט עס טוהן וועט אי"ה א חתן ווערן דאס יאר. ווער עסהאט צוגעזאגט אז 
דאס מאל איז עס הבחור החתן שמעון סאלמאנאוויטש נ"י וועלכער איז א 

יחזקאל חתן געווארן די וואך למזל טוב בשעה טובה ומצלחת, עב"ג בת מו"ה 
 נ"י.שפירא 

מיר וואונטשן אים אלע ער זאל זוכה זיין אויפצושטעלן א בית נאמן 
 שראל, און האבן א גליקליך לעבן עד ביאת הגואל.בי

 דבר נאה ומתקבל!
*** 

 צוויי פרישע ספרים ארויסגעקומען לכבוד יום טוב פורים
אין די יעצטיגע טעג האט מען פריש 
איבערגעדרוקט אינעם בית הדפוס "קרן 

היכל הקודש" לכבוד די  -הדפסה 
 בעפארשטייענדע יום טוב פורים.

ספר "אוצר הפורים" א  די ערשטע איז דער
זאמלונג פון קונטריסים, וואס זענען 

י פארגאנגענע יארן ד ארויסגעגעבן געווארן
איבער די גרויסקייט פונעם הייליגן יום טוב 
פורים און ווי אזוי אויס צו ניצן די הייליגע טעג, 
ארויסגענומען פון די הייליגע ספרים פונעם 

יט דברי רבי'ן און פון רבי נתן, געפלאכטן מ
 חכמינו ז"ל.

דער צווייטער ספר איז דער ספר "גנזי 
המלך" א פירוש אויף מגילת אסתר, ווי אזוי די 
הייליגע מגילה לערנט אונז א וועג אין לעבן, ווי 
אזוי צו לעבן מיטן אייבערשטן, ווי אזוי אנצוגיין 

דער הייליגער רבי  סאין לעבן, אויפ'ן וועג ווא
 לערנט אונז.

ים זענען שוין ארויס פון דרוק, ביידע ספר
 מען קען עס באקומען אין היכל הישיבה.

 כי הם חיינו!
*** 

 אנשי שלומינו וועלן זיך צוזאמקומען ביי מוהרא"ש אום פורים
אזוי ווי אלע יארן וועט מען זיך דאס יאר אויך צוזאמקומען ביי מוהרא"ש 

 היום.אין בית המדרש אין בארא פארק, זיך צו פרייען לכבוד 
די סעודה וועט זיך אנהייבן אי"ה אום זעקס אזייגער נאכמיטאג, 

 נאכגעפאלגט מיט ריקודין בשירה וזמרה ביז אין די שפעטע נאכט שעה'ן.
 ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר!

*** 

 ן אהיים די נייע פושקע פון מוסדותינו הק'עאנשי שלומינו נעמ
ינו צו די נייע פושקעס וואס מען האט גרויס פרייד הערשט ביי אנשי שלומ

 יעצט געמאכט צו די בעפארשטייענדיגע פורים טעג.
אזוי ווי עס איז איינגעפירט אלע דורות ביי אידישע קינדער, צו האבן א 
פושקע אינדערהיים, און אריינווארפן צדקה בכל עת מצוא, פארן ליכט 

 בענטשן, אדער צו יעדע עת רצון.
"יתן צדקה בשתי ידים, ויהיה תפלתו )ספר המדות, צדקה, כז( דער רבי זאגט 

מען געבט צדקה מיט ביידע הענט, אז די תפלה זאל ווערן  –נשמעת" 
אנגענומען, און דערפאר ווען מען וויל פועל'ן סיי וואס, ווארפט מען אריין אין 

 פושקע אפאר פרוטות, און מען פועל'ט אלעס גוט'ס.
קה, ווי צו העלפן אונזערע מוסדות, וואס די מוסדות ווי איז נאך דא אזא צד

זענען אויפגעשטעלט געווארן מיט איין ציהל, אריינצוברענגן דעם 
 אייבערשטנ'ס נאמען אויף דער וועלט, אזוי ווי דער רבי לערנט אונז, איז דאך 
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יֶכער אְךָד  יֶכער ֶוועט ֶדעם דּוְרְך אּון ְקַלאְטְשן אּון ַטאְנְצן זִּ  ַאֶלע ֶוועְרן ָבֵטל זִּ
 ."ְגֵזירֹות ְשֶלעְכֶטע

י ֶדער יֶבעְרֶגע ָדאס ָהאט ֶרבִּ יְך ָהאב ַאזֹוי, ָיא" ָמאל ַאָפאר ט'ַחֶזר'אִּ  ַטאֶקע אִּ
 ".ֶגעָזאְגט
י יר ָדאס ָהאט ָנָתן ֶרבִּ י ֶדער ַאז ,ֶגעֶווען ַמְסבִּ  ֶגעָוואְלט ָהאט ֶרבִּ

ילּו ,ֶגעָזאְגט ָהאט ֶער ָוואס תֹורֹות ַזייֶנע ַאֶלע ַאז ,ַארֹויְסְבֶרעְנֶגען  ֶזעֶנען ֶעס ֲאפִּ
יֶפע ֵזייֶער יְגט ֶעס אּון ,תֹורֹות ְגרֹויֶסע טִּ  סֹודֹות ְגרֹויֶסע ָגאר ַבאַהאְלְטן ֶדעם ןיאִּ  לִּ

יז, ֶוועְגןטֶדעסְ  פּון, ַהתֹוָרה יָקר ֶדער ָאֶבער אִּ י פּון עִּ  ַזיין צּו ְמַקֵיים ָפשּוט, תֹוָרה דִּ
י ֶדער ָוואס וי, טּוהן צּו ָדאְרט ָזאְגט ֶרבִּ י ְלָמָשל וִּ  ְקַלאְטְשן אּון ַטאְנְצן ַאז תֹוָרה דִּ

יז יק אִּ י ַמְמתִּ ים דִּ ינִּ  ֶמען ָוואס ַצייט אַ  קּוְמט ֶעס ֶווען ַאז ָפשּוט ָדאס ֵמייְנט, דִּ
וי ,ְקַלאְטְשט ֶמען אּון ַטאְנְצט ים ְלָמָשל וִּ ים, פּורִּ ים ָימִּ , ֲחתּוָנה אַ  ַביי ָאֶדער, טֹובִּ

יְך ֶמען ָזאל, ְגַלייְכן ָדאס אּון  ֶוועט ַאזֹוי אּון ְקַלאְטְשן אּון ַטאְנְצן אּון ְשַטאְרְקן זִּ
יק ֶמען ים ַאֶלע ַזיין ַמְמתִּ ינִּ  .דִּ

יְשט ָזאל ֶמען יז ֶעס ַאז ָזאְגן נִּ יֶפע אִּ יז ָוואס ,ַזאְכן הֹויֶכע טִּ  ָנאר ֶגעַמאְכט אִּ
יז ֶעס, ֵניין, ֶמעְנְטְשן הֹויֶכע ַפאר יד ֶיעְדן ַפאר ֶגעַמאְכט אִּ יד ֶיעֶדער, אִּ י ָהאט אִּ  דִּ

יז ,ְקַלאְטְשט אּון ַטאְנְצט ֶער ֶווען, כֹוחֹות יק ֶדעם דּוְרְך ֶער אִּ ים ַאֶלע ַמְמתִּ ינִּ  .דִּ
ְמָחההַ  ְמקֹור) יחֹות שִּ ים שִּ פּורִּ  (ב"כ אֹות ְוסִּ

 

*** 
ים אַ " ָזאְגן ְפֶלעְגן ְשלֹוֵמינּו ַאְנֵשי יֶגע'פּורִּ ְתבֹוְדד דִּ יז תוֹ הִּ ", ַאְנֶדעְרש ָגאר אִּ

י ַווייל ים טֹוב יֹום ןאִּ יְנג ֵזייֶער ֶמען ֶקען פּורִּ  ַביים 'ןלְ ֹועֵ פ אֹויס ַאֶלעס ְגרִּ
ים ַיד ַהפֹוֵשט ָכל" ַווייל ֵאייֶבעְרְשְטן  ".לוֹ  נֹוְתנִּ

ְמָחההַ  ְמקֹור) יחֹות, שִּ ים שִּ פּורִּ  (א"נ אֹות, ְוסִּ

 

 

 סימן טוב ומזל טוב!
 מיר וואונטשן אן הערצליכן מזל טוב פאר

 נ"י שמעון סאלמאנאוויטש הבחור החתן
 מתלמידי ישיבתינו הק'

 למזל טוב בשעה טובה ומצלחת וואס איז א חתן געווארן
 דבר נאה ומתקבל!

 
 

 מודעה
 משלוח מנות אצל כ"ק מוהרא"ש שליט"א

 0055עד שעה 
 שמחת פורים ושמחת תמיד!
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 גליון היכל הקודש
 וועכענטליכע גליון ארויסגעגעבן דורך

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

 
 

 זמנים
 5:93הדלקת הנרות......................

 7:01................................מוצש"ק
 8:95....סוף זמן ק"ש....................
 שיעורים כסדרן

 כ"דתמורה .........בבלי.................
 כ"ה.שקלים ...................ירושלמי

 'מכשירין פרק ג...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" ֵתיבֹות ָראֵשי אֹויךְ  אִּ  ".ֶרבִּ

ָרא יטָ  ש"מֹוה  יז א"ְשלִּ יר ָדאס אִּ ְסבִּ ז ,מ  יְשט ֶרעְדט ֶמען א  יין פּון ָדא נִּ 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 ֵאל ְבֵני ֹראש ֶאת תִּ ְשרָׁ י אֹויף ֵהייְבט ֶער",  יִּ יֶשע פּון ֶקעּפ דִּ  יּודִּ
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 ,ֵאייֶבעְרְשְטן  .ֶ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 
ארֶדערְ  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 ז ֶהעְלְפן ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶדער ֶוועט ֶדעָמאְלס אּון, ֶדעם מִּ  א 

אֶקע ֶוועט ֶער ֶ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 ז ָאֶבער, אִּ ויְסן ָזאל ֶמעְנְטש א   א  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 יֹות ֶרקּפֵ  א   ָזאְגן, ְצָדָקה פ אר ְּפרּוטֹות א  ף א  , מִּ  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
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ייט  ~ י צַּ יְצן דִּ  ~ אֹויְסנִּ
 

ט, ַאז ֶדער ִעיָקר  ִליָט"א ָזאגְׁ מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ
ִמיּות אּון ֵסיי  ַגׁשְׁ ׁש ֵסיי בְׁ טְׁ ָלָחה פּון ַא ֶמענְׁ ַהצְׁ
ט אֹויס  ט ִזיְך ִווי ַאזֹוי ֶער ִניצְׁ דְׁ רּוֲחִניּות ֶווענְׁ בְׁ

ַפאל ִדי ַצייט,  כְׁ ט ִדי ִעיָקר דּורְׁ ֶקערְׁ אּון ַפארְׁ
ט  גְׁ ֶרענְׁ בְׁ ׁש ִאיז ָנאר ֶווען ֶער ַפארְׁ טְׁ פּון ַא ֶמענְׁ
ט  ט ִניׁשְׁ ן, ֶער ִניצְׁ ַקייטְׁ ִדי ַצייט ִמיט ַנאִריׁשְׁ
ְך ֶטעג אּון  אֹויס ִדי ַצייט, אּון ַאזֹוי ֵגייט ַאדּורְׁ

ט. ִניׁשְׁ ן ִמיט ָגארְׁ  ָוואכְׁ

ִמיּות,  ַגׁשְׁ ִליַח? ֶמען ֶזעט בְׁ ֶווער ִאיז ַמצְׁ
ַלייִסיג, ֶער  ֶבעט פְׁ ֵאייֶנער ָוואס ַארְׁ
ט  ִדיגְׁ ט ִדי ַצייט, ֶווען ֶער ֶענְׁ ט ִניׁשְׁ גְׁ ֶרענְׁ בְׁ ַפארְׁ
ֵווייֶטע,  ַלייְך צּו ִדי צְׁ ַזׁשאב ֵגייט ֶער גְׁ ֵאיין דְׁ
ַלייְך  ֵווייֶטע ֵגייט ֶער גְׁ ט ִדי צְׁ ִדיגְׁ ֶווען ֶער ֶענְׁ

ן, אּון ַאזֹוי ִריטְׁ ַווייֶטער, ֶער  צּום דְׁ
ַתם  ט ִדי ַצייט ִמיט סְׁ ט ִניׁשְׁ גְׁ ֶרענְׁ בְׁ ַפארְׁ
לֹויֶדעַרייֶען, ֶעס ִאיז ָדאְך ַא ָׁשאד, ֶער ֶקען  פְׁ
ט, ַאַזא  ִדיֶנען ָנאְך ֶגעלְׁ ָדאְך ִאין ִדי ַצייט ַפארְׁ

ִמיּות. ַגׁשְׁ ִליַח בְׁ ׁש ִאיז ֵזייֶער ַמצְׁ טְׁ  ֶמענְׁ

ֵכל  פּון ֶדעם ֶקען ֶמען ֶנעֶמען ַא מּוָסר ַהשְׁ
ִניּות, ַאז ֶעס ִאיז ַא ָׁשאד צּו  אֹויף רּוחְׁ
ֶגען ִדי ַצייט, ֶמען ֶקען ָדאְך  ֶרענְׁ בְׁ ַפארְׁ
ַפאר  ן, אּון ֶדערְׁ ן ַאזֹויִפיל גּוֶטע ַזאכְׁ ַכאפְׁ ַאַריינְׁ
ט אֹויס ִדי ַצייט, ִאיז ֵזייֶער  ֶווער ֶעס ִניצְׁ

פֶ  ִמיּות, אּון סְׁ ַגׁשְׁ רּוֲחִניּות ּובְׁ ִליַח בְׁ עִציֶעל ַמצְׁ
ן זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ִדי  ֶדעם ָוואס ִמיר ָהאבְׁ ָנאכְׁ
ז ַאז ֶמען  ט אּונְׁ נְׁ ִלימּוִדים פּון ֶרִבי'ן, ָוואס ֶלערְׁ
ן, ַאזֹוי  טְׁ ׁשְׁ ן צּום ֵאייֶבערְׁ ִדיג ֶרעדְׁ ֶטענְׁ ֶקען ׁשְׁ
ד, ֶקען ֶמען  ַריינְׁ 'ן פְׁ ט צּו ַא גּוטְׁ ִווי ֶמען ֶרעדְׁ

ק  ַטארְׁ ן ִדי ַצייט, ִמיט ֶדעם ֵזייֶער ׁשְׁ נּוצְׁ אֹויסְׁ
ֵטייט אֹויף אּון ֶמען ֵגייט ִאין  ֶווען ֶמען ׁשְׁ
ן ַאָפאר  ַכאפְׁ ן ֶוועג ַאַריינְׁ ֶוה, ֶקען ֶמען אֹויפְׁ ִמקְׁ
ֶוה צּום  ן, פּון ִמקְׁ טְׁ ׁשְׁ ֶטער צּום ֵאייֶבערְׁ ֶווערְׁ
ֶטער,  ן ַאָפאר ֶווערְׁ ַכאפְׁ ׁשּוהל ֶקען ֶמען ַאַריינְׁ

ָרׁש ַאֵהיים, פּון הֹויז אּון ַאזֹוי פּון ֵבית   ַהִמדְׁ
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ֶבעט, אּון ַאזֹוי ַווייֶטער, ֶווען ֶמען ָהאט  צּום ַארְׁ
ן, אּון  טְׁ ׁשְׁ ט ֶמען צּום ֵאייֶבערְׁ ֵלייִדיֶגע ַצייט ֶרעדְׁ
ִליַח, ַווייל ֶיעֶדעס  ְך ֶדעם ִאיז ֶמען ֵזייֶער ַמצְׁ דּורְׁ

ט ָוואס ֶמען רֶ  ן ִאיז ַא ָווארְׁ טְׁ ׁשְׁ ט צּום ֵאייֶבערְׁ עדְׁ
ׁש, ָוואס ֶוועט  טְׁ ן ֶמענְׁ ָלָחה ַפארְׁ ִדיֶגע ַהצְׁ ֶגעַוואלְׁ
ט אּון אֹויף  ִאים ַאַסאְך צּוִניץ קּוֶמען אֹויף ִדי ֶוועלְׁ
ט  ט, ָוואס ֶמען ֶקען ִזיְך ָגאר ִניׁשְׁ ֶיעֶנע ֶוועלְׁ

ן. ֶטעלְׁ ׁשְׁ  ָפארְׁ

ט ָוואס ֶער ָהאט ֵציילְׁ ט  מֹוַהָרא"ׁש ֶדערְׁ ֶגעֶהערְׁ
פּון ר' ֵאִלָיהּו ַחִיים רּוִבין ז"ל, ַאז ֹראׁש ַהָׁשָנה פּון 
ָמן  ָרָהם ֶבן ר' ַנחְׁ ָיאר תרע"ז, ִאיז ַזיין ֶרִבי ר' ַאבְׁ
ַוואְך, ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ַא  ז"ל ׁשֹוין ֶגעֶווען ֵזייֶער ׁשְׁ
ָרָהם ָהאט ׁשֹוין  קּות, ר' ַאבְׁ ַתלְׁ ָיאר ַפאר ַזיין ִהסְׁ

ט ן ִאין ַמֲחזֹור, ַווייל פּון  ִניׁשְׁ קּוקְׁ ט ַאַריינְׁ ֶגעֶקענְׁ
ן, ֶזעֶנען  ן ַאֶלע ָיארְׁ טְׁ ׁשְׁ ַאזֹויִפיל ֵווייֶנען צּום ֵאייֶבערְׁ
ַפאר  ן, אּון ֶדערְׁ ָוואלְׁ ן ֶגעֶווען ֶגעׁשְׁ ׁשֹוין ַזייֶנע אֹויגְׁ
ן פּון ר' ֵאִלָיהּו ַחִיים, ֶער ָזאל ִאים  ָהאט ֶער ֶגעֶבעטְׁ

ן ִדי  ָזאגְׁ ִפיּוִטים פּון ַמֲחזֹור אּון ֶער ֶוועט ָפארְׁ
ן. ָזאגְׁ  ָנאכְׁ

ר' ֵאִלָיהּו ַחִיים ָהאט ַטאֶקע ַאזֹוי ֶגעטּוהן, ֶער 
ָרָהם ָהאט ִאים  ן אּון ר' ַאבְׁ ן ָזאגְׁ ֶגעהֹויבְׁ ָהאט ָאנְׁ

ט. ֶגעָזאגְׁ  ָנאכְׁ

ט,  לְׁ ִרימְׁ ֶגעדְׁ ָרָהם ַאיינְׁ ן ָהאט ֶרִבי ַאבְׁ ִוויׁשְׁ צְׁ ִאינְׁ
ס ָהאט ט  אּון ֶדעָמאלְׁ ֶגעֶהערְׁ ר' ֵאִלָיהּו ַחִיים אֹויפְׁ

ט אּון  ֶגעֶוועקְׁ ָרָהם אֹויפְׁ ַלייְך ָהאט ִזיְך ר' ַאבְׁ ן, גְׁ ָזאגְׁ
ן, ַמאְך ִמיט ִדי  ט: "ַמאְך ִמיט ִדי ִליפְׁ ִאים ֶגעָזאגְׁ
ַמן ֶעס  ן, ַא מֹויל ִאיז ַאזֹוי ִווי ַא ִמיל, ָכל זְׁ ִליפְׁ

ט ֶעס ַארֹויס גּוֶטע ט ֵווייץ, ֶגעבְׁ ֶמעהל, ִווי  ָמאלְׁ
ט ֶעס ֶמער  ן, ֶגעבְׁ ֶבעטְׁ ט אֹויף צּו ַארְׁ ָנאר ֶעס ֶהערְׁ
ן  ֶבע ִאיז ַביים ֶרעדְׁ ט ַארֹויס ַקיין ֶמעהל, ִדי ֶזעלְׁ ִניׁשְׁ
ט צּום  ׁש ֶרעדְׁ טְׁ ג ַא ֶמענְׁ ן, ִווי ַלאנְׁ טְׁ ׁשְׁ צּום ֵאייֶבערְׁ
ָפעֹות,  ן פֹוֵעל'ט ֶער אֹויס ַאֶלע גּוֶטע ַהׁשְׁ טְׁ ׁשְׁ ֵאייֶבערְׁ

ן, וִ  טְׁ ׁשְׁ ן צּום ֵאייֶבערְׁ ט אֹויף צּו ֶרעדְׁ וי ָנאר ֶער ֶהערְׁ
ָפעֹות". ט ִזיְך ָאפ ַאֶלע גּוֶטע ַהׁשְׁ  ַהאקְׁ

ן ִדי  ִניצְׁ ׁש אֹויסְׁ טְׁ ף ַא ֶמענְׁ ַפאר ַדארְׁ אּון ֶדערְׁ
ן צּום  ן ִווי ֶמער ֶרעדְׁ ַכאפְׁ ַצייט, אּון ַאַריינְׁ

ִניצְׁ  ן, אּון ִמיט ֶדעם גּוט אֹויסְׁ טְׁ ׁשְׁ  ן ִדי ַצייט.ֵאייֶבערְׁ

ן, ַאז ֶווען  ֵציילְׁ ט ֶדערְׁ ֶלעגְׁ ָחק ז"ל פְׁ ר' ֵלִוי ִיצְׁ
ט,  ן ִדי ֶוועלְׁ ִדין ִאיז ַארּום ֶגעָפארְׁ ֶדר מֹוקְׁ ַסנְׁ ַאֶלכְׁ
ד, אּון ֶער  ֶגעקּוֶמען ִאין ַא ַוואלְׁ ִאיז ֶער ַאָמאל ָאנְׁ
ֶקעֶלע, אּון ַא  ֵלייֶנע ַהייזְׁ ט ַא קְׁ  ָהאט ֶגעֶזעהן ָדארְׁ

 

ט  ַלייִסיג ִדי ֵהייִליֶגע תֹוָרה.ִאיד ִזיצְׁ ט פְׁ נְׁ ָפִרים אּון ֶלערְׁ ן סְׁ ט ִמיט ַא הֹויפְׁ  ָדארְׁ

ן ִאיז ֶער צּוֶגעגַ  ֶטע ַזאְך צּו ֶזעהן, ֶדער ִאיד ִאיז ִאים ֵזייֶער ֶגעָפאלְׁ ֶטעֶרעַסאנְׁ ֶגען צּו ִאים אּון ֶעס ִאיז ִאים ֶגעֶווען ֵזייֶער ַא ִאינְׁ אנְׁ
ֶרענְׁ  ט: "ָוואס בְׁ ֶרעגְׁ ן?"ֶגעפְׁ ט ִדיר ַאֶהער? אּון ָזאג ִמיר ָוואס ֶקען ִאיְך ִדיר ֶעֶפעס ֶגעבְׁ  גְׁ

ף ִאיז ַצייט ֶטע ַזאְך ָוואס ִאיְך ַדארְׁ סְׁ ִציגְׁ ט, ִדי ֵאיינְׁ ִניׁשְׁ ף ָגארְׁ ט: "ִאיְך ַדארְׁ ֶפערְׁ טְׁ ֶטער ִאיד ֶגעֶענְׁ , אּון ָדאס ִוויל ִאיְך ִדיר ָהאט ֶדער ַאלְׁ
ט ִמי סְׁ ן, ַאז דּו ָזאלְׁ ִדין, אּון ֶער ָהאט ִאים ֶבעטְׁ ֶדר מֹוקְׁ ַסנְׁ ן ַפאר ַאֶלכְׁ ן ִדי ַצייט..."  ָדאס ִאיז ֵזייֶער ֶגעָפאלְׁ ַכאפְׁ ט ַאֶוועקְׁ ר ִניׁשְׁ

ט. ט ַאַסאְך ֶגעלְׁ ֶגעָלאזְׁ  ִאיֶבערְׁ

ט מִ  סְׁ ט, ָנאר ַאז דּו ָזאלְׁ ִניׁשְׁ ף ָגארְׁ ן ִדי ַצייט, ִאיְך ַדארְׁ ִניצְׁ ף אֹויסְׁ ן ִדי ַצייט.ֶזעהט ֶמען ִווי ֶמען ַדארְׁ ט צּוַכאפְׁ  יר ִניׁשְׁ

ן אּו ט ִדי ָיארְׁ גְׁ ֶרענְׁ בְׁ ן, ַאז ֲאִפילּו ֶמען ָהאט ׁשֹוין ַפארְׁ קְׁ ַטארְׁ ף ֶמען ִזיְך ׁשְׁ ֶדעֶרע ַזייט ַדארְׁ ן, ָאֶבער פּון ִדי ַאנְׁ ַקייטְׁ  ן ֶטעג ִמיט ַנאִריׁשְׁ
 בדף ג המשך

 

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

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
יז ָוואס ֵאייֶנער, יְַּרֶבה יּות עֹוֶשר א   אִּ אךְ  ָהאט ֶער ,ְברּוֲחנִּ ס  ְצֹות א  ים אּון מִּ ֲעשִּ ים מ  , טֹובִּ

יךְ  ָזאל ֶער יְשט זִּ אְלְטן נִּ ויְסן ָזאל ֶער ָנאר ,ְגרֹויְסה  ז וִּ אְּפן ָנאךְ  ֶקען ֶער א  ייְנכ  ר  אךְ  א  ס   א 
 ,ֶמער

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 זֵייֶער אֹויךְ  אִּ  אּון, ֵאייֶבעְרְשְטן ב 
אר יךְ  ָזאְלְסטּו ֶדעְרפ  יט ְפֵרייֶען זֵייֶער זִּ 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 ָּפסּוק ֶ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 יֹות סִּ ֲעשִּ ֲעֶשה מ  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

יךְ  ָהאט ֶער יט ֶגעְפֵרייט זֵייֶער זִּ יז ֶדעְרָנאךְ  אּון ,ֶדעם מִּ  א   ֶוועְרן צּו צּוֶגעקּוֶמען ֶער אִּ
יְסֶטער ינִּ יֶבער מִּ ֶלע אִּ יְסָטאְרן א  ינִּ  .מִּ

יז ָדאס ֵמז אּוְנז ָּפסּוק ֶדער אִּ ל" ,ְמר  ילּו ",רַּע נַּעַּ יין אֹויב ֲאפִּ ת ד  ֵ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 רעֶ 'ֱאֶמת א  יד ֶעְרלִּ  .אִּ
תֹוָרה ֹזאת) י ה  ָשא כִּ  (ג תִּ

*** 
י ֹרתִּ י ֶאת וֲַּהסִּ פִּ יתָׁ  כַּ אִּ י ֶאת ְורָׁ נַּי ֲאֹחרָׁ 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  סִּ

ז( נ"ר ז ֵווייְסט ֶמעְנְטש א   ֶווען א  ֶלעס א  יְרט א  ְשָגָחה ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶדער פִּ ית ְבה   ,ְּפָרטִּ
ֶלעס ֶער ֶקען ארְ  א  ילּו אּון ,ֶנעֶמעןפ  ייְטן ְשֶוועֶרע דּוְרךְ  ֵגייט ֶער ֶווען ֲאפִּ ז ֶער ֵווייְסט, צ   א 

יְרט ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶדער יֶכער פִּ ֶלעס זִּ  .גּוְטן צּום א 
יז ָדאס ט אִּ ין ְּפש  ֵבינּו מֶשה 'ָּפסּוק אִּ י": ֵאייֶבעְרְשְטן ֶדעם ֶגעֶבעְטן ָהאט ר  ְרֵאנִּ  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 ֶלעס א  יז א   ֶוועט ָפאְראֹויס פּון ָאֶבער, גּוט ֶגעֶווען אִּ

אךְ  אֹויְסֶזעהן ֶעס ס  יךְ  ֶוועְסט דּו אּון ,ְשֶלעְכט ָמאל א  אְרְפן זִּ אְרְקן ד  יט ְשט   צּו ,ֱאמּוָנה מִּ
ז ְגֵלייְבן יְרט ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶדער א  יֶכער פִּ ֶלעס זִּ  .גּוְטן צּום א 

תֹוָרה ֹזאת) י ה  ָשא כִּ  (ח תִּ
 

 

  



 ג
 

רָׁא"ש יחֹות מֹוהַּ  שִּ
 

ן, ָזאל  טְׁ ׁשְׁ ט צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ן פּון ֶיעצְׁ ֵהייבְׁ ׁש ָאנְׁ ֶמען ָכאטְׁ
ט ָוואס ִאיְך ֶקען, ַאזֹוי ִווי ֶדער ֶרִבי ָהאט  ן פּון ֶיעצְׁ ַכאפְׁ ַאַריינְׁ

ט  ן ַאז )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ַא' ִסיָמן מ"ט(: ֶגעָזאגְׁ ט ִזיְך ֵזייֶער ָיאגְׁ פְׁ "ִאיר ַדארְׁ
ט  ט ָזאל ִאיְך ִאיר ָזאלְׁ ן ..." פּון ֶיעצְׁ ַכאפְׁ ָנאְך ֶקעֶנען ֶעֶפעס ַאַריינְׁ

ן. ן גּוֶטע ַזאכְׁ ַכאפְׁ ׁש ַאַריינְׁ  ָכאטְׁ

ט ַא ַמֲעֶשה  ֵציילְׁ , ֶעס ִאיז )ַחֵיי מֹוֲהַר"ן ִסיָמן צ"ח(ֶדער ֶרִבי ָהאט ֶדערְׁ
ָהאט ֶגעֶווען ַא ֶקעִניג ָוואס ָהאט ִזיְך ֶגעבֹויֶעט ַא ַפאַלאץ אּון ֶער 

ן ֶדעם ַפאַלאץ,  בְׁ ן ֵזייֶער ֵׁשיין ַפארְׁ ן ַאז ֵזיי ָזאלְׁ ׁשְׁ טְׁ ֵוויי ֶמענְׁ ן צְׁ ֶגערּופְׁ
ׁש ָזאל  טְׁ ֵוויי, ֶיעֶדער ֶמענְׁ ט ֶדעם ַפאַלאץ ִאין צְׁ ֶמען ָהאט צּוֵטיילְׁ
ט ַא ַצייט ֶווען  ִטימְׁ ן ַזיין ֵחֶלק, אּון ֶדער ֶקעִניג ָהאט ַבאׁשְׁ ָמאלְׁ אֹויסְׁ

ֶבעט דַ  ִטיג.ִדי ַארְׁ ף ַזיין ַפארְׁ  ארְׁ

ן אּון  ֶנען ָמאלְׁ ֶגען ִזיְך ֶלערְׁ ַלייְך ֶגעַגאנְׁ ֵוויי ִאיז גְׁ ֵאייֶנער פּון ִדי צְׁ
ן ֵׁשיין  ֶגעהֹויבְׁ ַלייְך ָאנְׁ ֶדעם ָהאט ֶער גְׁ ן ֵׁשיין, אּון ָנאכְׁ בְׁ ַפארְׁ
ן ֵׁשייֶנע ַחיֹות, ן ַזיין ֵחֶלק ִאין ַפאַלאץ, ֶער ָהאט ֶגעָמאלְׁ צּוָמאלְׁ  אֹויסְׁ
ֶגעקּוֶמען ֵזייֶער  ן, ֶעס ִאיז אֹויסְׁ ַלייכְׁ ֶלעך, אּון ָדאס גְׁ ֵהמֹות, ֵפייגְׁ בְׁ

 ֵׁשיין.

ט פּון ֶדעם  ט צּו טּוהן ֶגעַמאכְׁ ַלל ִניׁשְׁ ֵווייֶטער ָהאט ִזיְך ִבכְׁ ֶדער צְׁ
ט ִדי ַצייט, ִביז ֶעס ִאיז  גְׁ ֶרענְׁ בְׁ ס ַבאֶפעל, ֶער ָהאט ַפארְׁ ֶקעִניגְׁ

ֶטער א ֶטע ַצייט, ֶדער ֶגעקּוֶמען ֶנענְׁ ִטימְׁ ֶטער צּו ִדי ַבאׁשְׁ ּון ֶנענְׁ
ט ַזיין ֵחֶלק ֵזייֶער ֵׁשיין,  ִדיגְׁ ג ֶגעַהאט ֶגעֶענְׁ ֶטער ָהאט ׁשֹוין ַלאנְׁ ׁשְׁ ֶערְׁ
ט ַביים ָקאפ, ַאז ֶעס  ֵווייֶטער ֶגעַכאפְׁ ס ָהאט ִזיְך ֶדער צְׁ אּון ֶדעָמאלְׁ

טֶ  ִטימְׁ ט צּו ִדי ַבאׁשְׁ ט ָנאְך ִאיז ׁשֹוין ֵזייֶער ָנאנְׁ ע ַזייט, אּון ֶער ַהאלְׁ
ט, "ָוואס טּוט ֶמען ָדא?" ֶגעץ ִניׁשְׁ  ִאין ֶערְׁ

ַייֵׁשב ֶגעֶווען, ַאז ֶער ֶוועט ַאזֹוי טּוהן, ֶער ִאיז  ָהאט ֶער ִזיְך מְׁ
ט ַזיין ֵחֶלק ַפאַלאץ ִמיט ַא  ִמירְׁ ֶגעׁשְׁ ֶגען אּון ֶער ָהאט ָאנְׁ ֶגעַגאנְׁ

ֶצע ַזאְך ָווא ַווארְׁ ל, אּון ֶער ָהאט ֶגעִוויֶסע ׁשְׁ ִפיגְׁ ט ֶעס ִווי ַא ׁשְׁ ס ַמאכְׁ
'ס  נְׁ ֵווייטְׁ ן ַזיין ֵחֶלק אּון ֶדעם צְׁ ִוויׁשְׁ ג צְׁ ַהאנְׁ ֶגען ַא פּורְׁ ֶגעָהאנְׁ אֹויפְׁ

 ֵחֶלק.

ֶטע ָטאג, ָוואס ֶדער ֶקעִניג  ִטימְׁ ֶווען ֶעס ִאיז ֶגעקּוֶמען ִדי ַבאׁשְׁ
ִטיג, ף ַזיין ַפארְׁ ט ַאז ֶעס ַדארְׁ ִטימְׁ ִאיז ֶדער ֶקעִניג  ָהאט ַבאׁשְׁ

ט ֶדעם  ן ֶדעם ַפאַלאץ, קֹוֶדם ָהאט ֶער ֶגעקּוקְׁ ֶגעקּוֶמען קּוקְׁ
ן ַאֶלע ִמיֵני  ֶגעָמאלְׁ 'ס ֵחֶלק, ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ֵזייֶער ֵׁשיין אֹויסְׁ נְׁ טְׁ ׁשְׁ ֶערְׁ

ן ֶקעִניג. ן ַפארְׁ ן, אּון ֶעס ִאיז ֵזייֶער ֶגעָפאלְׁ  ֵׁשייֶנע ַזאכְׁ

ֶדעם ִאיז ֶדער ֶקענִ  'ס ֵחֶלק, ָנאכְׁ נְׁ ֵווייטְׁ ן ֶדעם צְׁ ֶגען קּוקְׁ יג ֶגעַגאנְׁ
ג, ִדי זּון ָהאט  ַהאנְׁ ט ִדי פּורְׁ ֶגערּוקְׁ ֵווייֶטער ָהאט ַאֶוועקְׁ ֶדער צְׁ
ן ָוואס ֶדער  ל, אּון ַאֶלע ֵׁשייֶנע ַזאכְׁ ִפיגְׁ ט אֹויף ַזיין ׁשְׁ ֶגעַׁשיינְׁ

ט אִ  לְׁ ִפיגְׁ ֶגעׁשְׁ ן, ָהאט ִזיְך ָאפְׁ ֶטער ָהאט ֶגעָמאלְׁ ׁשְׁ ל, אּון ֶערְׁ ִפיגְׁ יֶנעם ׁשְׁ
ל אּון ֵטייֶעֶרע ֵכִלים  ט ָנאר ָדאס, ָנאר אֹויְך ַאֶלע ֵׁשייֶנע ֶמעבְׁ ִניׁשְׁ
ט ִאין ַפאַלאץ, ָהאט ִזיְך אֹויְך  גְׁ ֶרענְׁ ֶגעבְׁ ָוואס ֶדער ֶקעִניג ָהאט ַאַריינְׁ

ל, אּון ָוואס ֶדער ֶקעִניג ֶוועט נָ  ִפיגְׁ ט ִאין ַזיין ׁשְׁ לְׁ ִפיגְׁ ֶגעׁשְׁ  אְך ָאפְׁ
 

ל, אּון ֶעס אִ  ִפיגְׁ ן ִאיֶנעם ׁשְׁ לְׁ ִפיגְׁ ׁשְׁ ן, ֶוועט ִזיְך ַאֶלעס ָאפְׁ ן ִאין ַפאַלאץ, ָנאְך ֵׁשייֶנע ַזאכְׁ גְׁ ֶרענְׁ בְׁ ן ֶקעִניג.ַאַריינְׁ ן ַפארְׁ  יז ֵזייֶער ֶגעָפאלְׁ

ט. ֵציילְׁ  ִביז ַאֶהער ָהאט ֶדער ֶרִבי ֶדערְׁ

ָׁשל פּון ִדי ַמֲעֶשה ִאיז, ֶעס אִ  ט גּוט אֹויס ִדי ַצייט, ִדי ִנמְׁ ט, ֵאייֶנער ִניצְׁ ן ָוואס קּוֶמען ַאָראפ אֹויף ֶדעם ֶוועלְׁ ׁשְׁ טְׁ ֵוויי ִמיֵני ֶמענְׁ יז ָדא צְׁ
ִליְך, ֶער  ט ֶערְׁ ַחֶדׁש ִחידּוִשים ִאין ִדי תֹוָרה, ֶער ַדאֶווענְׁ ַלייִסיג ִדי ֵהייִליֶגע תֹוָרה, ֶער ִאיז מְׁ ט פְׁ נְׁ ט ֶדעם ֵאייבֶ ֶער ֶלערְׁ ן ִמיט ִדינְׁ טְׁ ׁשְׁ ערְׁ

ׁש. טְׁ ֶטער ָהאט ִזיֶכער ֵזייֶער ַהָנָאה פּון ֶדעם ֶמענְׁ ׁשְׁ ִסיַרת ֶנֶפׁש, ֶדער ֵאייֶבערְׁ  מְׁ

ט ִניׁשְׁ  ט ֶגענּוג ָוואס ֶער ִדינְׁ ן, ִניׁשְׁ ַקייטְׁ ט ָאן ִדי ַצייט ִמיט ַנאִריׁשְׁ גְׁ ֶרענְׁ ֵווייֶטער ָוואס בְׁ טְׁ ִוויֶדער ִאיז ָדא ַא צְׁ ׁשְׁ ן, ט ֶדעם ֵאייֶבערְׁ
ט ִניׁשְׁ  ן, ֶער ַכאפְׁ ן, ֲחָדִׁשים, אּון ָיארְׁ ֶצע ָוואכְׁ ְך ַגאנְׁ ן דּורְׁ ט ֶער ָנאר ִדי ֵטייֶעֶרע ַצייט, ֶעס לֹויפְׁ גְׁ ֶרענְׁ בְׁ ט ַפארְׁ ן לֹויפְׁ ֶצע ֶלעבְׁ ט ִווי ֶדער ַגאנְׁ

ֵגיין צּום ֵאיי ף ֶמען ׁשֹוין צּוִריקְׁ ד ַדארְׁ ִליק, אּון ַבאלְׁ בְׁ נְׁ ְך ִווי ַאן אֹויגְׁ ן.דּורְׁ טְׁ ׁשְׁ  ֶבערְׁ
ן ֶזעֶנען ִמיר ַאוֶ  ט ֶער ִזיְך ַא ַכאפ ַביים ָקאפ, "ָוואס ָהאב ִאיְך ָדא ֶגעטּוהן? ַאזֹויִפיל ָיארְׁ ט", ֶער ִביז ֵאיין ָטאג ֶגעבְׁ ִניׁשְׁ  ועק ִמיט ָגארְׁ

 בדף ד המשך
 

יִּם פַּ  ֶאֶרְך אַּ
 

ָדאס ִאיז ִדי קּוְנץ פּוֶנעם ֵיֶצר ָהָרע, ַאז ֶדער ֶמעְנְטׁש ָזאל 
ְטַראְכְטן: "ִמיר ֶהעְלְפט ׁשֹוין ִניְׁשט ַקיין ְתׁשּוָבה, פּון ִמיר ֶוועט 
ׁשֹוין ָגאְרִניְׁשט ַזיין". ְבֱאֶמת ִאיז ָדאס ַאַסאְך ֶעְרֶגער פּון ִדי ֲעֵביָרה 

ה ֶקען ֶמען ָדאְך ְתׁשּוָבה טּוהן, ֶעס ִאיז ַאֵליין, ַווייל אֹויף ִדי ֲעֵבירָ 
ִניְׁשט ָדא ַקיין ַזאְך אֹויף ִדי ֶוועְלט ָוואס ְתׁשּוָבה ֶהעְלְפט ִניְׁשט. 

: ְגדֹוָלה ְתׁשּוָבה ֶׁשַמַגַעת ַעד ִכֵסא ע"א( ,)יּוָמא פוַאזֹוי ִווי ֲחַז"ל ָזאְגן 
ל פּוֶנעם הְׁשטּו ִדי ֶעס ֵגייט ִביז ְתׁשּוָבה ִאיז ֵזייֶער ְגרֹויס, -ַהָכבֹוד 

: ֵאין ַהָקדֹוׁש ַרָבה, ְׁשמֹות, ֶפֶרק יט, ִסיָמן ד(ֶמְדָרׁש )ֵאייֶבעְרְׁשְטן. ָנאְך ָזאְגן ֲחַז"ל 
ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער  -ִרָיה ֶאָלא ַלֹכל הּוא ְמַקֵבל ָברּוְך הּוא פֹוֵסל ְלבְ 

יין ׁשּום ֶמעְנְטׁש, ֶיעְדן ֶנעְמט ֶער ָאן, ַוואְרְפט ִניְׁשט ַאֶוועק קַ 
 -ַהְשָעִרים ִנְפָתִחים ְבָכל ָׁשָעה, ְוָכל ִמי ֶׁשהּוא ְמַבֵקׁש ִלָכֵנס, ִיָכֵנס 

ַרָבה, ֶמְדָרׁש )ִדי טֹויֶעְרן ֶזעֶנען ָאְפן ַפאר ֶיעְדן ֵאייֶנעם. ָנאְך ָזאְגן ֲחַז"ל 

: ָאַמר ַהָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא ְלִיְשָרֵאל: ָבַני! ִפְתחּו ג(ִׁשיר ַהִׁשיִרים, ֶפֶרק ה, ִסיָמן 
ִלי ֶפַתח ֶאָחד ֶׁשל ְתׁשּוָבה ְכֻחָדּה ֶׁשל ַמַחט, ַוֲאִני פֹוֵתַח ָלֶכם 

ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער  -ְפָתִחים, ֶׁשִיְהיּו ֲעָגלֹות ּוְקרֹונֹות ִנְכָנִסים בֹו 
ֶדער ֶעֶפעְנט ִמיר ַא ְקֵלייֶנע ָלאְך פּון ְתׁשּוָבה ִקינְ "ָזאְגט ַפאר אּוְנז: 

. "יץ פּון ַא ָנאְדל, ֶוועל ִאיְך ֶעְנק ֶעֶפעֶנען ְגרֹויֶסע טֹויֶעְרןִווי ִדי ְׁשפִ 
: ִכי ֲאִפלּו עֹוֵמד ָאָדם ְוָעָשה )ֶמְדָרׁש ׁשֹוֵחר טֹוב, ְתִהיִלים ה(ָנאְך ָזאְגן ֲחַז"ל 

ֹות, אֹוֵמר ַהָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא: ַיֲעֶשה ָאָדם ְגִדיִׁשין ֶׁשל ֲעֵביר
ֲאִפילּו ַא ֶמעְנְטׁש ָהאט ֶגעטּוהן ַאַסאְך  -ְתׁשּוָבה, ּוְכִמי ֶׁשֹּלא ָחָטא 

ֲעֵבירֹות, ָזאל ֶער ְתׁשּוָבה טּוהן אּון ֶעס ִאיז ְכִאילּו ֶער ָהאט ִניְׁשט 
 ֶגעִזיְנִדיְגט.

ּו ַאזֹוי צּוְבָראְכן? דּו ֶקעְנְסט ָדאְך ֶדעְרַפאר ַפאְרָוואס ִביְסט
ְתׁשּוָבה טּוהן, ֶווען ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָהאט ַבאַׁשאְפן ִדי ֶוועְלט, 
ָהאְבן ִדי ַמְלָאִכים ֶגע'ַטֲעֶנה'ט: "ַפאְרָוואס ַבאַׁשאְפְסטּו ֶדעם 
ֶמעְנְטׁש, ֶער ֵגייט ָדאְך ִזיְנִדיְגן ַפאר ִדיר?" ָהאט ֶדער 

ֶבעְרְׁשֶטער ֶגעֶעְנֶפעְרט: "אּוְמִזיְנְסט ֶווער ִאיְך ָאְנֶגערּוְפן ַרחּום ֵאיי
ְוַחנּון? ִאיְך ָהאב ָדאְך ַבאַׁשאְפן ְתׁשּוָבה, ֵזיי ָזאְלן ְתׁשּוָבה טּוהן 
ַפאר ִמיר!". ֶדעְרַפאר ַאז דּו ִביְסט ַאַרייְנֶגעַפאְלן ִאין ִדי 

ַגם ַהְבִרית ַרֲח"ל, ָזאְלְסטּו ִניְׁשט ֶגעֶפעְרִליֶכע ֲעֵביָרה פּון פְ 
ְטַראְכְטן: "ִאיְך ִבין ׁשֹוין ֶדעְרָנאְך, ִאיְך ֶקען ׁשֹוין ִניְׁשט ְתׁשּוָבה 
טּוהן", ַווייל אֹויף ַאֶלעס ֶהעְלְפט ְתׁשּוָבה, ָזאְלְסט ַפאְרֵצייְלן ַפאְרן 

"ִרבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם,  ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאֶלעס ָוואס דּו טּוְסט אּון ָזאג ִאים:
ִאיְך ִוויל ְתׁשּוָבה טּוהן, ִאיְך ִוויל ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער יּוד, ִרבֹונֹו ֶׁשל 
עֹוָלם, ֶהעְלף ִמיר ִאיְך ָזאל ִניְׁשט ִזיְנִדיְגן ִאין ְפַגם ַהְבִרית, ִאיְך ִוויל 

ער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָאְנֵהייְבן פּון ֶיעְצט צּו ַזיין ֶעְרִליְך!", ֶוועט ִדיר ֶד 
 מֹוֵחל ַזיין אֹויף ַאֶלע ַדייֶנע ֲעֵבירֹות.

 

 )ֶאֶרְך ַאַפִים, ֶפֶרק ב(

 

יִּם פַּ  ֶאֶרְך אַּ
 

ָדאס ִאיז ִדי קּוְנץ פּוֶנעם ֵיֶצר ָהָרע, ַאז ֶדער ֶמעְנְטׁש ָזאל 
ְטַראְכְטן: "ִמיר ֶהעְלְפט ׁשֹוין ִניְׁשט ַקיין ְתׁשּוָבה, פּון ִמיר ֶוועט 
ׁשֹוין ָגאְרִניְׁשט ַזיין". ְבֱאֶמת ִאיז ָדאס ַאַסאְך ֶעְרֶגער פּון ִדי ֲעֵביָרה 

ה ֶקען ֶמען ָדאְך ְתׁשּוָבה טּוהן, ֶעס ִאיז ַאֵליין, ַווייל אֹויף ִדי ֲעֵבירָ 
ִניְׁשט ָדא ַקיין ַזאְך אֹויף ִדי ֶוועְלט ָוואס ְתׁשּוָבה ֶהעְלְפט ִניְׁשט. 

: ְגדֹוָלה ְתׁשּוָבה ֶׁשַמַגַעת ַעד ִכֵסא ע"א( ,)יּוָמא פוַאזֹוי ִווי ֲחַז"ל ָזאְגן 
ל פּוֶנעם הְׁשטּו ִדי ֶעס ֵגייט ִביז ְתׁשּוָבה ִאיז ֵזייֶער ְגרֹויס, -ַהָכבֹוד 

: ֵאין ַהָקדֹוׁש ַרָבה, ְׁשמֹות, ֶפֶרק יט, ִסיָמן ד(ֶמְדָרׁש )ֵאייֶבעְרְׁשְטן. ָנאְך ָזאְגן ֲחַז"ל 
ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער  -ִרָיה ֶאָלא ַלֹכל הּוא ְמַקֵבל ָברּוְך הּוא פֹוֵסל ְלבְ 

יין ׁשּום ֶמעְנְטׁש, ֶיעְדן ֶנעְמט ֶער ָאן, ַוואְרְפט ִניְׁשט ַאֶוועק קַ 
 -ַהְשָעִרים ִנְפָתִחים ְבָכל ָׁשָעה, ְוָכל ִמי ֶׁשהּוא ְמַבֵקׁש ִלָכֵנס, ִיָכֵנס 

ַרָבה, ֶמְדָרׁש )ִדי טֹויֶעְרן ֶזעֶנען ָאְפן ַפאר ֶיעְדן ֵאייֶנעם. ָנאְך ָזאְגן ֲחַז"ל 

: ָאַמר ַהָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא ְלִיְשָרֵאל: ָבַני! ִפְתחּו ג(ִׁשיר ַהִׁשיִרים, ֶפֶרק ה, ִסיָמן 
ִלי ֶפַתח ֶאָחד ֶׁשל ְתׁשּוָבה ְכֻחָדּה ֶׁשל ַמַחט, ַוֲאִני פֹוֵתַח ָלֶכם 

ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער  -ְפָתִחים, ֶׁשִיְהיּו ֲעָגלֹות ּוְקרֹונֹות ִנְכָנִסים בֹו 
ֶדער ֶעֶפעְנט ִמיר ַא ְקֵלייֶנע ָלאְך פּון ְתׁשּוָבה ִקינְ "ָזאְגט ַפאר אּוְנז: 

. "יץ פּון ַא ָנאְדל, ֶוועל ִאיְך ֶעְנק ֶעֶפעֶנען ְגרֹויֶסע טֹויֶעְרןִווי ִדי ְׁשפִ 
: ִכי ֲאִפלּו עֹוֵמד ָאָדם ְוָעָשה )ֶמְדָרׁש ׁשֹוֵחר טֹוב, ְתִהיִלים ה(ָנאְך ָזאְגן ֲחַז"ל 

ֹות, אֹוֵמר ַהָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא: ַיֲעֶשה ָאָדם ְגִדיִׁשין ֶׁשל ֲעֵביר
ֲאִפילּו ַא ֶמעְנְטׁש ָהאט ֶגעטּוהן ַאַסאְך  -ְתׁשּוָבה, ּוְכִמי ֶׁשֹּלא ָחָטא 

ֲעֵבירֹות, ָזאל ֶער ְתׁשּוָבה טּוהן אּון ֶעס ִאיז ְכִאילּו ֶער ָהאט ִניְׁשט 
 ֶגעִזיְנִדיְגט.

ּו ַאזֹוי צּוְבָראְכן? דּו ֶקעְנְסט ָדאְך ֶדעְרַפאר ַפאְרָוואס ִביְסט
ְתׁשּוָבה טּוהן, ֶווען ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָהאט ַבאַׁשאְפן ִדי ֶוועְלט, 
ָהאְבן ִדי ַמְלָאִכים ֶגע'ַטֲעֶנה'ט: "ַפאְרָוואס ַבאַׁשאְפְסטּו ֶדעם 
ֶמעְנְטׁש, ֶער ֵגייט ָדאְך ִזיְנִדיְגן ַפאר ִדיר?" ָהאט ֶדער 

ֶבעְרְׁשֶטער ֶגעֶעְנֶפעְרט: "אּוְמִזיְנְסט ֶווער ִאיְך ָאְנֶגערּוְפן ַרחּום ֵאיי
ְוַחנּון? ִאיְך ָהאב ָדאְך ַבאַׁשאְפן ְתׁשּוָבה, ֵזיי ָזאְלן ְתׁשּוָבה טּוהן 
ַפאר ִמיר!". ֶדעְרַפאר ַאז דּו ִביְסט ַאַרייְנֶגעַפאְלן ִאין ִדי 

ַגם ַהְבִרית ַרֲח"ל, ָזאְלְסטּו ִניְׁשט ֶגעֶפעְרִליֶכע ֲעֵביָרה פּון פְ 
ְטַראְכְטן: "ִאיְך ִבין ׁשֹוין ֶדעְרָנאְך, ִאיְך ֶקען ׁשֹוין ִניְׁשט ְתׁשּוָבה 
טּוהן", ַווייל אֹויף ַאֶלעס ֶהעְלְפט ְתׁשּוָבה, ָזאְלְסט ַפאְרֵצייְלן ַפאְרן 

"ִרבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם,  ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאֶלעס ָוואס דּו טּוְסט אּון ָזאג ִאים:
ִאיְך ִוויל ְתׁשּוָבה טּוהן, ִאיְך ִוויל ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער יּוד, ִרבֹונֹו ֶׁשל 
עֹוָלם, ֶהעְלף ִמיר ִאיְך ָזאל ִניְׁשט ִזיְנִדיְגן ִאין ְפַגם ַהְבִרית, ִאיְך ִוויל 

ער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָאְנֵהייְבן פּון ֶיעְצט צּו ַזיין ֶעְרִליְך!", ֶוועט ִדיר ֶד 
 מֹוֵחל ַזיין אֹויף ַאֶלע ַדייֶנע ֲעֵבירֹות.

 

 )ֶאֶרְך ַאַפִים, ֶפֶרק ב(
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 Sponsored by: 

 

 מוסדותינו הק' ~ נייעס אינערהאלב~ 
 

 "איך בעהט פון דיר טאטע" ארויסגעקומען CDנייע 
 cdגעווארן די נייעס איבער די נייע מיט גרויס פרייד איז אויפגענומען 

 וואס איז יעצט ארויסגעקומען."איך בעהט פון דיר טאטע" 
וואס איז צוכאפט   cd’sנאך די גרויסע הצלחה פון די ערשטע צוויי

געווארן, האט מען שוין קוים געקענט ווארטן אויף פרישע ניגונים, וואס 
 איז יעצט ארויסגעקומען מיטן אייבערשטנ'ס הילף.

יעדער איד וויל זיין וואויל און ערליך, נאר  "הכל חפצים ליראה את שמך",
נט אז נישט יעדער ווייסט די וועג, דערפאר האט אונז דער רבי אויסגעלער

די וועג איז צו רעדן צום אייבערשטן, ווען א איד רעדט צום אייבערשטן, 
 "באשעפער, איך וויל זיין אן אמת'ער ערליכער איד"טאג:  ןער בעהט יעד

 וועט ער זיכער צום סוף זיין א צדיק.
פארלייגט זיך דער יצר הרע זייער  ,נאר אזוי ווי דאס איז אזא גרויסע זאך

צו רעדן  ,פון אנפאנג ,און עס קומט אן זייער שווערשטארק אויף דעם, 
 צום אייבערשטן.

די אידישע ניגונים, אז אפילו  קומט זייער שטארק צוניץ און דערפאר 
ווען מען קען נישט רעדן צום אייבערשטן, זינגט מען מיט די ניגונים צום 

וואס נגט מען זיך אויס דאס הארץ צום אייבערשטן , און אזוי זיאייבערשטן
, און מען ווערט געהאלפן מיט אלעס גוט'ס איז א "שומע תפלת כל פה"

 ברוחניות ובגשמיות.
אין  .Skillman St 27איז דא צו באקומען בהיכל הישיבה  cdדי 

 וויליאמסבורג.
 

 קרוב ה' לכל קוראיו!
*** 

 

 מוהרא"ש פארט די וואך אויף ארץ ישראל
פארן נאך שבת אויף ארץ מיטן אייבערשטנ'ס הילף וועט מוהרא"ש 

ישראל, ווי ער וועט זיך אויפהאלטן פאר צוויי ואכן, מחזק צו זיין די 
 ארטיגע אידן.
צוויי וואכן וועט נישט פארקומען די געווענדליכע ליל שיעור  די קומענדע
 .פון מוהרא"ש

 

 חזק ונתחזק!
*** 
 

 שיינע פורים טיש ביי מוהרא"ש שליט"א
צאמגעקומען צו די סעודת פורים ביי מוהרא"ש, אנשי שלומינו זענען זיך 

נאך די סעודה איז מען ארויס מיט א טאנץ בתופים ובמחולות, און 
בימים ההם וואס מיר  ,געדאנקט דעם אייבערשטן אויף אלע זיינע חסדים

ל געווארן פון המן הרשע, און מקבל געווען די תורה פון פריש וזענען ניצ
 "קימו וקבלו היהודים".

ואס ו ,ובזמן הזה, אז מיר האבן זוכה געווען צו וויסן פונעם הייליגן רבי'ן
פון פריש, זיך נישט לאזן צוברעכן פונעם  לערנט אונז שטענדיג אנצוהייבן

יצר הרע, נאר שטענדיג נאכאמאל צוריקומען צום אייבערשטן, זיך 
רוחניות אויסרעדן צום אייבערשטן, און אזוי וועלן מיר זיכער מצליח זיין ב

 ובגשמיות.
 

 ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר!

 

רָׁא"ש יחֹות מֹוהַּ  שִּ
 

ף ֶער ׁשֹוין  ד ַדארְׁ בֹון ָהאט ֵזייֶער מֹוָרא ַאז ַבאלְׁ ֶחׁשְׁ ן ִדין וְׁ ֶגעבְׁ ָאפְׁ
ן, אּון ֶעס ֶוועט ַזיין ָצרֹות, "ָוואס טּוט ֶמען  טְׁ ׁשְׁ ן ֵאייֶבערְׁ ַפארְׁ

 ָדא?"
ֶצע  ט ִזיְך אֹויס ַזיין ַגאנְׁ ן, ֶער ֵוויינְׁ טְׁ ׁשְׁ ֶער ֵגייט צּום ֵאייֶבערְׁ
ץ, "ִרבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ָוואס ָזאל ִאיְך טּוהן? ִאיְך ָהאב  ַהארְׁ

ֶגע ׁשּוָבה ָאנְׁ ן, ִאיְך ִוויל תְׁ ַקייטְׁ ן ִמיט ַנאִריׁשְׁ ט ַמייֶנע ָיארְׁ גְׁ ֶרענְׁ בְׁ
ט ֶער ִזיְך אֹויס  טּוהן, ִאיְך ִוויל צּוִריק קּוֶמען צּו ִדיר", ַאזֹוי ֶרעדְׁ
ט ִזיְך ַאַריין ִאין ִדי ֱאמּוָנה, ֶער  ן, אּון ֶער ֵלייגְׁ טְׁ ׁשְׁ צּום ֵאייֶבערְׁ

ט דֶ  ט ַאז ַאֶלעס ִפירְׁ ֵלייבְׁ ֶטער.גְׁ ׁשְׁ  ער ֵאייֶבערְׁ
ט  ֵלייבְׁ ן, ֶער גְׁ טְׁ ׁשְׁ ט ַאַסאְך צּום ֵאייֶבערְׁ ׁש ֶרעדְׁ טְׁ ֶווען ַא ֶמענְׁ
ט, ִביז ֶעס  ֶגעַלייֶטערְׁ ט ַזיין ֹמַח אֹויסְׁ ן, ֶווערְׁ טְׁ ׁשְׁ ִאיֶנעם ֵאייֶבערְׁ
ֶצע ַצייט  ל, אּון ֶעס ֶוועט ִזיְך ִאין ַא קּורְׁ ִפיגְׁ ט ִווי ַא ׁשְׁ ֶווערְׁ

ִפיגְׁ  ׁשְׁ ן.ָאפְׁ ן, אּון ַאֶלע ֵׁשייֶנע ַזאכְׁ  ֶלען ִאין ַזיין מֹוַח ַאֶלע גּוֶטע ַזאכְׁ
ן  טְׁ ׁשְׁ אּון פּון ֶדעם ָהאט ֶדער ֶקעִניג ֵזייֶער ַהָנָאה, ַביים ֵאייֶבערְׁ

ט  )ֵסֶפר ַהִמדֹות, ֱאמּוָנה, ו'( ִאיז ֵזייֶער ָחׁשּוב ֱאמּוָנה, ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ

ְך ֱאמּוָנה ִאיז ַא ן",  "דּורְׁ טְׁ ׁשְׁ ט ַביים ֵאייֶבערְׁ ׁש ֵזייֶער ַבאִליבְׁ טְׁ ֶמענְׁ
לּוג", )ָׁשם, ל"ג(  ט ֶמען קְׁ ְך ֱאמּוָנה ֶווערְׁ ף ֶמען )ָׁשם כ'( "דּורְׁ "קֹוֶדם ַדארְׁ

ֵטיין  ׁשְׁ ֶדעם ֶקען ֶמען ַפארְׁ ן, אּון ָנאכְׁ טְׁ ׁשְׁ ן ִאיֶנעם ֵאייֶבערְׁ ֵלייבְׁ גְׁ
ן ֵשֶכל",  ְך ֱאמ )ָׁשם, ל"א(ִמיטְׁ ֵטיין ֶדעם "דּורְׁ ׁשְׁ ּוָנה ֶקען ֶמען ַפארְׁ
ן",  טְׁ ׁשְׁ ן, ֶוועט )ָׁשם, ל"ג( ֵאייֶבערְׁ טְׁ ׁשְׁ ט ִאיֶנעם ֵאייֶבערְׁ סְׁ ֵלייבְׁ "ַאז דּו גְׁ

ט אֹויס ַאז ַביים  ֶער ִדיר מֹוֵחל ַזיין ַדייֶנע ֲעֵבירֹות", קּומְׁ
ן ִאיז ֵזייֶער ָחׁשּוב ֱאמּוָנה. טְׁ ׁשְׁ  ֵאייֶבערְׁ

ַפאר ֶווען ַא ֶמע ט ֶדערְׁ גְׁ ֶרענְׁ בְׁ ט ִזיְך, ַאז ֶער ָהאט ַפארְׁ ׁש ַכאפְׁ טְׁ נְׁ
ן, ִאים  טְׁ ׁשְׁ ַזיין ַצייט, ִאיז ַזיין ִעיָקר ֵעָצה צּו ֵגיין צּום ֵאייֶבערְׁ
ן  ט ַאַסאְך ֶרעדְׁ ץ, ֶווען דּו ֶוועסְׁ ֶצע ַהארְׁ ן ַזיין ַגאנְׁ ֵציילְׁ ֶדערְׁ אֹויסְׁ

ן אֹויסְׁ  ן, ֶוועט ַדיין מֹוַח ֶווערְׁ טְׁ ׁשְׁ ט, אּון דּו צּום ֵאייֶבערְׁ ֶגעַלייֶטערְׁ
ן, ָוואס  ֶצע ַצייט זֹוֶכה ַזיין צּו ַאַסאְך ֵׁשייֶנע ַזאכְׁ ט ִאין ַא קּורְׁ ֶוועסְׁ

ט. ַפאסְׁ ט ַפארְׁ  דּו ָהאסְׁ
'ס ַווייל  נְׁ ט ִזיְך ַבאֵצייטְׁ ׁש ָוואס ַכאפְׁ טְׁ וואֹויל ִאיז ֶדער ֶמענְׁ

ט ֶווען ֶעס ֶוועט קּוֶמען ַזיין צַ  ט ִניׁשְׁ ייט, ַאזֹוי ִווי ר' ֵקייֶנער ֵווייסְׁ
ט  ן )ַׁשָבת קנ"ג.( ֱאִליֶעֶזר ָהאט ֶגעָזאגְׁ ׁשּוָבה ֵאיין ָטאג ַפארְׁ "טּוה תְׁ

ט  ט, "ֶמען ֵווייסְׁ ֶרעגְׁ ִמיִדים ֶגעפְׁ ן ִאים ַזייֶנע ַתלְׁ ן" ָהאבְׁ בְׁ ַטארְׁ ׁשְׁ
ט:  ֶפערְׁ טְׁ ן?" ָהאט ֶער ֶגעֶענְׁ בְׁ ַטארְׁ ט ֶווען ֶמען ֵגייט ׁשְׁ ָדאְך ִניׁשְׁ

ׁשּוָבה, ַווייל  "ָדאס ָהאב ט תְׁ ט, טּוה ַהיינְׁ ִאיְך ַטאֶקע ֶגעֵמיינְׁ
ׁשּוָבה  ן ָטאג תְׁ טּו ֶיעדְׁ ן, ַאזֹוי ֶוועסְׁ בְׁ ַטארְׁ טּו ׁשְׁ ן ֶוועסְׁ גְׁ ָׁשר ָמארְׁ ֶאפְׁ

 טּוהן".
ן ִדי ַצייט, אּון פּון  צּוִניצְׁ ׁש ֶזעהן אֹויסְׁ טְׁ ף ַא ֶמענְׁ ַפאר ַדארְׁ ֶדערְׁ

ט צּובְׁ  ֶדעֶרע ַזייט, ִניׁשְׁ ן ַאז ֶמען ָהאט ָיא ִדי ַאנְׁ ן ֶווערְׁ ָראכְׁ
ן, אּון  טְׁ ׁשְׁ ט ִדי ַצייט, ָנאר צּוִריק קּוֶמען צּום ֵאייֶבערְׁ גְׁ ֶרענְׁ בְׁ ַפארְׁ

ן. טְׁ ׁשּוָבה טּוהן, אּון ַאזֹוי ֶוועט ֶמען ַאֶלעס ַפאֶרעכְׁ  תְׁ
 

ַמן( ֵחֶלק ו' ֶעֶרך זְׁ  )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ט' וְׁ
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ֳהִליאָׁ  ְלֵאל ְואָׁ ה ְבצַּ שָׁ ם ֵלב,ְועָׁ ן  ב ְוֹכל ִאיש ֲחכַּ ֵאל אּון ָאֳהִליָאב ָהאבְּ ַצלְּ בְּ
ֶטער ָהא שְּ ט ַרִש"י ַאז ֶדער ֵאייֶבערְּ ָכן, ָזאגְּ ט ֶדעם ִמשְּ ט צּוַזאֶמען ֶגעַמאכְּ

ֵאל פּון ֵשֶבט יְּהּוָדה ָוואס ַצלְּ ָבִטים, בְּ ֵוויי שְּ ֶפעִציֶעל ֶגענּוֶמען פּון ִדי צְּ ִאיז ִדי  סְּ
טֶ  ַוואֶכערָחשּוב'סְּ  ,ֵשֶבט ע ֵשֶבט, אּון ָאֳהִליָאב פּון ֵשֶבט ָדן ָוואס ָדאס ִאיז ַא שְּ

ן ִאיז ֶיעֶדער ֵאייִניג. 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 ֵחֶלק ב' מֹוַהָרא"ש שְּ

ֵלימּות פּון ַא ַצִדיק ִאיז, ֶווען פּון ֵאיין ַזייט ִאיז ֶער נָ יָמן ס"ח( סִ  אנְּט ַאז ֶדער ִעיָקר שְּ
ָלאזְּן צּום שְּ  ֶדעֶרע ַזייט ֶקען ֶער ִזיךְּ ַאָראפְּ ן, אּון פּון ִדי ַאנְּ טְּ שְּ ן צּום ֵאייֶבערְּ טְּ סְּ ַוואכְּ

ן ַאז ן, ִאים ַווייזְּ ֵהייבְּ ֶטער ָהאט ִאים אֹויךְּ  ִאיד אּון ִאים אֹויךְּ אֹויפְּ שְּ ֶדער ֵאייֶבערְּ
ן. טְּ שְּ  ִליב, אּון ַאז ֶער ֶקען אֹויךְּ צּוקּוֶמען צּום ֵאייֶבערְּ

כָ  ַפאר ֶווען ֶעס ִאיז ֶגעקּוֶמען צּו בֹויֶען ֶדעם ִמשְּ ָרַאתֶדערְּ ט ַהשְּ גְּ ֶרענְּ  ן ָוואס בְּ
ִכיָנה ן ַאז ֶדער ֵאייֶבערְּ ַהשְּ ז, ֶער ִאיז , ַאז ֶיעֶדער ָזאל ִוויסְּ ן אּונְּ ִווישְּ ֶטער רּוהט צְּ שְּ

ן ֵוויי ַזאכְּ ן ִדי צְּ ז, ָהאט ֶמען ֶגעמּוזְּט ָהאבְּ ז, אּון ִמיט אּונְּ ן אּונְּ ז, ֶנעבְּ , ַביי אּונְּ
ן טְּ שְּ ט צּום ֵאייֶבערְּ ֶכע ַצִדיִקים ָוואס ֶזעֶנען פּון ֵאיין ַזייט ֵזייֶער ָנאנְּ , זֵיי ֶקעֶנען ַאֶזעלְּ

ן ַפארְּ  ן ַצִדיקַווייזְּ טְּ ֶרעסְּ ֶרעֶסער,ַאז  ,ן גְּ ֶדעֶרע ַזייט  ֶער ֶקען ָנאךְּ ַזיין גְּ אּון פּון ִדי ַאנְּ
ן ִאיד, טְּ סְּ ַוואכְּ ָבִטים, צּום שְּ ֶטע שְּ סְּ ַוואכְּ ן צּו ִדי שְּ ָלאזְּ אּון ִאים  ֶקען ֶער ִזיךְּ ַאָראפְּ

ן טְּ שְּ ט צּום ֵאייֶבערְּ ן ַאז ֶער ִאיז אֹויךְּ ָנאנְּ ט צאּון ַאז דֶ  ,ַווייזְּ ֶטער ַווארְּ שְּ ּו ער ֵאייֶבערְּ
ן ַזיין קֹול.  ֶהערְּ

יינְ  רַּ ִדיק וָׁואס ֶקען ִאין ִאים אַּ זַּא צַּ אְרף אַּ ֶמעְנְטש זּוְכן אַּ אר דַּ ייֶנען ֶדעְרפַּ שַּ
ז ֶער ֶקען אֹויְך ֶרע אט ִאים אֹויְך ִליב, אּון אַּ ז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער הָׁ ְדן צּום אַּ

 ֵאייֶבעְרְשְטן.
ֵהל ג()ֹזאת הַ   ּתֹוָרה ַוַיקְּ

 

*** 
 

ן, ִמְשכָׁ ֵלא ֶאת הַּ נָׁן ֶאת ֹאֶהל מֹוֵעד ּוְכבֹוד ה' מָׁ ס ֶהעָׁ ן ָהאט  וְַּיכַּ קְּ ַא ָוואלְּ
ן ָכבֹוד פּוֶנ ָכן ִאיז ִפיל ֶגעֶווען ִמיטְּ ט ֶדעם ֹאֶהל מֹוֵעד, אּון ִדי ִמשְּ עם ַבאֶדעקְּ

ן. טְּ שְּ  ֵאייֶבערְּ
ִליָט"א ִאיז ַמסְּ  ט מֹוַהָרא"ש שְּ )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ִביר ֶדעם ָפסּוק, לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאגְּ

ן, קֵחֶלק א' ִסיָמן קט"ו(  טְּ שְּ ן ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבערְּ ֵהייבְּ ש ִוויל ָאנְּ טְּ ט ִדי ַאז ֶווען ַא ֶמענְּ ּומְּ
ש, ַוו טְּ ן ֶמענְּ ן ַפארְּ ֶווער ַמאכְּ ף שְּ ט ַאז ֶמען ַדארְּ ִאיז ֶער  ייל ִוויִמיַדת ַהִדין אּון ָזאגְּ

ט ן ִביז יֶ  ?ֶגעֶווען ִביז ֶיעצְּ טְּ שְּ ט ֶדעם ֵאייֶבערְּ ט ֶגעִדינְּ ָוואס ָהאט ֶער ִנישְּ ט? ַפארְּ עצְּ
נִ  ש מְּ טְּ ן ֶמענְּ ן ַפארְּ ֶטעלְּ ֶטער שְּ ֶטער אּונְּ שְּ ַפאר מּוז ֶדער ֵאייֶבערְּ  יעֹות, אּון ֶדערְּ
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רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ

ֵזק  ~ זַּק ְוִנְתחַּ זַּק חַּ  ~ חַּ
 

ָרֵאל ַאז ֶיעֶדעס ָמאל ֶעס ִאיז ַא ִמְנָהג ִיש ְ 
ָוואס ֶמען ֶעְנִדיְגט ַא חּוָמׁש פּון ִדי ֲחִמָׁשה 

ָרה, ָזאְגט ֶמען  ֵזקח  "ֻחְמֵׁשי ּתו  ק ְוִנְתח  ז  ק ח   ."ז 
 

אִריֶבער  .נָׁאְך אַּ ִפיְנְפְטל יָׁאר פַּ
 

ָרא"ׁש ְׁשִליָט"א ָזאְגט, ַאז ֶיעֶדעס ָמאל  ה  מו 
י ִווי ֶעס ִאיז  ָוואס ֶמען ֶעְנִדיְגט ַא חּוָמׁש, ַאזו 
אְנֶגען ָנאְך ַא ִפיְנְפְטל פּון ִדי  ין ַאִריֶבעְרֶגעג  ׁשו 

אְרף ִזיְך ַא ִאיד אִ  אְכְטן אּון ָיאר, ד  יֶבעְרְטר 
אְנֶגען ִדי " :ֶזעהן י ִאיז ִמיר ַאִריֶבער ֶגעג  ִווי ַאזו 

אְפט ָיאר ִפיְנְפְטל ייְנֶגעכ  , ָוואס ָהאב ִאיְך ַאר 
אְרְקן אּון  "?ייטי צ  דִ  ִאין אּון ִזיְך ֵזייֶער ְׁשט 

ָאְנֵהייְבן צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ִמיט ַא 
 ייט.ְפִריְׁשק  

וייל  ק", ו  ז  אר ָזאְגט ֶמען ְדֵריי ָמאל "ח  ֶדעְרפ 
אְרְקן,  אְרף ֶמען ִזיְך ְדֵריי ָמאל ְׁשט  ֶיעְצט ד 
יב ִאיְך ֶזעה ַאז ִדי ֶלעְצֶטע ִפיְנְפְטל  ֵאייְנס, או 
אְרף צּו  י ִווי ֶעס ד  ָיאר ִאיז ִניְׁשט ֶגעֶווען ַאזו 

אְרְקן אּון פ   יין, ָזאל ֶמען ִזיְך ְׁשט  אְרֶגעְסן ז 
ָוואס ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ִביז ֶיעְצט, אּון ָאְנֵהייְבן 

 פּון ֶיעְצט צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן.

ָרא ָהאְבן ָוואס ְס'ֶוועט  ְצֵווייְטְנ'ס, ִניְׁשט מו 
אְרָלאְזן ַאז  וייֶטער, ִזיְך פ  יין פּון ֶיעְצט אּון ו  ז 

 ער ֶהעְלְפן.ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶוועט ִזיכֶ 

יְפ'ן  אְרְקן ָנאר או  אּון ְדִריְטְנ'ס, ִזיְך ְׁשט 
אְפן ָוואס  ייְנצּוכ  ייְנִטיְגן ָטאג, ְפרּוִביר ַאר  ה 
ייְנט טּוהן, אּון ָדאס ִאיז ִדי  ֶמער דּו ֶקעְנְסט ה 
ר,  אְרן ָעב  ֵזק" פ  ק ְוִנְתח  ז  ק ח  ז  ְדֵריי ָמאל "ח 

ֶוה.  ָעִתיד, אּון ה 

*** 

ֲעִבי ה זַּייןמַּ  ר ֶסְדרָׁ
 

ייט ִזיְך צּו  אּון ְסֶפעִציֶעל ִאיז ֶיעְצט ִדי צ 
ְרָׁשה  אְרְקן צּו ֶלעְרֶנען ֶיעֶדע ָוואְך ִדי פ   ְׁשט 

 

 

 המשך בדף ב



 ב
 

רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
 

ִׁש"י. ְרגּום ִמיט ר  ִים ִמְקָרא ְוֶאָחד ּת   ְׁשנ 

)או"ח  ֶעס ִאיז ַא ְקָלאֶרע ֲהָלָכה ִאין ֻׁשְלָחן ָערּוְך

ֲעִביר ֶסְדָרה ִסיָמן רפ"ה(  אְרף ֶיעֶדע ָוואְך מ  ַאז ֶמען ד 

יין, אּון ִדי ְגָמָרא ָזאְגט  ת ח:(ז  ְׁשִלים  )ְבָרכו  מ  "ָכל ה 

ָתיו"  ְׁשִליִמין לו  ָיָמיו ּוְׁשנו  ִציבּור, מ  ם ה  ָתיו ע  ְרִׁשיו  פ 

ֲעִביר ֶסְדָרה ֶיעֶדע ָוואְך, ֶוועט הָ  אְבן ֶווער ֶעס ִאיז מ 

ת ָיִמים.  ֲאִריכ 

ֲעִביר ֶסְדָרה ֶוועט  ַא ָוואְך ָוואס ֶמען ִאיז ִניְׁשט מ 

ֲחָמָנא ִליְצָלן,  ֶמען ֶיעֶנע ָוואְך ָהאְבן ֶעֶפעס ַא ָצָרה ר 

אְרֶקעְרט ִאיז ָאֶדער ְבגּוף ָאֶדער ִמיט  ֶגעְלט, אּון פ 

ֲעִבידָ  ר אְך ִזיֶכער ַאז ַא ָוואְך ָוואס ֶמען ִאיז ָיא מ 

ע  יס ֶׁשפ  ֶסְדָרה, ֶוועט ֶמען ֶיעֶנע ָוואְך ָהאְבן ְגרו 

ְׁשִמיּות.  ְברּוֲחִניּות ּוְבג 

ֲעִביר  אֶקע ֶזעֶנען ֶמעְנְטְׁשן ִניְׁשט מ  אְרָוואס ט  פ 

 ֶסְדָרה?

ִיים ִסיָמן רפ"ה, ְסִעיף ג'( ִאין ֻׁשְלָחן ָערּוְך  ח ח  ר  )או 

ןסְ ֶוועְרט ֶגע'פ   ם  ק'ְנט "ִמיו ם ִראׁשו  ְוֵאיָלְך ִנְקָרא ע 

ין פּון  ִציבּור", ָדאס ֵמייְנט ַאז ֶמען ֶקען ׁשו  ה 

יין, ָאֶבער ֶדער  ֲעִביר ֶסְדָרה ז  זּוְנָטאג ָאְנֵהייְבן מ 

ֲעִביר  ָקדו ׁש ָזאְגט ַאז ֶמען ָזאל מ  ֵהייִליֶגער ֲאִר"י ה 

ייָטאג. ְוָקא ְפר  יין ד   ֶסְדָרה ז 

אְקט ִאיז ָאֶבער, ַא ב ֶמעְנְטְׁשן ֶקעֶנען ֶדער פ  ז רו 

אְנֶצע  יין ִדי ג  ֲעִביר ֶסְדָרה צּו ז  ייְנְׁשטּוְפן מ  ִניְׁשט ַאר 

ייָטאג, אּון ְסֶפעִציֶעל  יף ֵאיין ָמאל ִאין ְפר  ֶסְדָרה או 

ט  ייָטאג'ס, ִאיז ִכְמע  ִאין ִוויְנֶטער ִאין ִדי קּוְרֶצע ְפר 

ֲעִביר ֶסְדָרה  יין, אּון ָנאְכֶדעם ִניְׁשט ֶמעְגִליְך צּו מ  ז 

ת. אְך ָצרו  ייְדט ֶמען פּון ֶדעם ַאס   ל 

ר'ן,  ע  אר ָטאר ִזיְך ַא ֶמעְנְטׁש ִניְׁשט ָלאְזן נ  ֶדעְרפ 

יב דּו ֶזעהְסט ַאז ֶעס ֵגייט דּוְרְך ֵאיין ָוואְך ָנאְכ'ן  או 

ֲעִביר ֶסְדָרה, ֶקעְנְסטּו  ְצֵווייְטן, אּון דּו ִביְזט ִניְׁשט מ 

יְפ'ן ֻׁשְלָחן ָערּוְך, ָוואס ִזיְך רּו אְרָלאְזן או  ִהיג פ 

ֲעִביר ֶסְדָרה  ק'ְנט ְקָלאר ַאז ֶמען ֶקען ָאְנֵהייְבן מ  ְפס 

יין פּון זּוְנָטאג.  ז 

יין, זּוְנָטאג ִביז ֵׁשִני, ָמאְנָטאג בִ  ֲעִביר ֶסְדָרה ז  ָפאר ִמינּוט אּון מ  ָנב'ֶעֶנען א  וייֶטער, ָזאְלְסט ֶיעְדן ָטאג ַאָראפ'ג  י ו  יז ְׁשִליִׁשי, אּון ַאזו 

ְרגּום. ִים ִמְקָרא ְוֶאָחד ּת  אְנֶצע ֶסְדָרה ְׁשנ  ין ֶגעֶעְנִדיְגט ִדי ג  ָבת ָהאְסטּו ׁשו  י ַאז ִביז ׁש   ַאזו 

ָפאר מִ  יב דּו ֶזעהְסט ֵאיין ָטאג, ַאז דּו ָהאְסט ָנאְך א  ָנב, או  יין ַא ג  יי ֶדעם ֶמעג ֶמען ז  ָפאר ְפסּוִקים אּון ב  ָנב'ֶע ַאָראפ א  ינּוט, ג 

אְנֶצע ֶסְדָרה. ייָטאג ָהאְבן ֶגעֶעְנִדיְגט ִדי ג  ין ְפר  י ֶוועְסטּו ׁשו   פּוֶנעם ְצֵווייְטן ָטאג, ַאזו 

ִיים ִסיָמן רפ"ה, ְסִעיף ג'( ְבֶרעְנְגטֶדער ִמְׁשָנה ְברּוָרה  ח ח  ר  י ִפיְרן ,)או  ז ֶער ָהאט ֶיעְדן ָטאג ַא ,ַאז ֶדער ֵהייִליֶגער ְגָר"א זי"ע ְפֶלעְגט ִזיְך ַאזו 

ף ָוואְך ָהאט ֶער ֶגעֶענְ  ְרגּום, ִביז סו  ִים ִמְקָרא ְוֶאָחד ּת  ְרָׁשה, ְׁשנ  ֲעִביר ֶסְדָרה ֶגעֶווען ַא  ֵחֶלק פּון ִדי פ  אְנֶצע ֶסְדָרה.מ   ִדיְגט ִדי ג 

ייָטאג, ִאיז אְנֶצע ֶסְדָרה ְפר  אי ֵאייֶנער ָוואס ֶקען ֶעְנִדיְגן ִדי ג  וד  ֲעֶשה  ַאו  אְך ִזיֶכער גּוט, ָאֶבער ֵאייֶנער ָוואס ֶזעהט ַאז ֶער ִאיז ְלמ  ד 

יף ִדי ָפׁשּוט'ֶע ֲהָלָכה ִאין ֻׁשְלָחן ָערּוְך, צּו ָאנְ  אְרָלאְזן או  ייָטאג, ֶקען ֶער ִזיְך פ  ֲעִביר ֶסְדָרה ְפר  ֲעִביר ֶסְדָרה ִניְׁשט מ  ֵהייְבן פּון זּוְנָטאג מ 

יין, אּון דּוְר  יין.ז  ֲעִביר ֶסְדָרה ז  ע, ִאין ְזכּות פּון מ  יס ֶׁשפ  ִים, ִמיט ְגרו  ת ָיִמים ּוְׁשנ  יין צּו ֲאִריכ  ֶכה ז   ְך ֶדעם זו 
 

ִׁש"י( ן, ֵחֶלק ב' ְוֵחֶלק ז' ֶעֶרְך חּוָמׁש ר  ָרא"ׁש ֵחֶלק ד' ֶעֶרְך ְזמ  ה  ת מו   )ִשיחו 

 

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ג. ִרינְּ ט ֵגיין ַאזֹוי גְּ ֶגען, ַאז ֶעס ָזאל ִאים ִנישְּ ֶטערּונְּ  שְּ
ֶטער ִוויל דָ  ָאֶבער שְּ ש ָזאל צּוִריק קּוֶמען צּו ִאים, אֶדער ֵאייֶבערְּ טְּ ּון אךְּ ָיא ַאז ֶדער ֶמענְּ

ֶגע ֶטערּונְּ ֶטער ִדי שְּ ס אּונְּ ֶטער ַאֵליינְּ שְּ ט ִזיךְּ ֶדער ֵאייֶבערְּ ַפאר ַבאַהאלְּ ן, ַאז אֹויב ֶדערְּ
ִניעֹות אּון ַזיין ַא גְּ  ן ַאֶלע מְּ ֶרעכְּ ט ֶעס ֱאֶמת'ִדיג, ֶקען ֶער צּובְּ ש ֵמיינְּ טְּ רֹויֶסע ֶדער ֶמענְּ

 ַצִדיק.
ַשט ִאין ָפסּוק נָׁן ֶאת ֹאֶהל מֹוֵעד ,ָדאס ִאיז פְּ ס ֶהעָׁ ט ֶדעוְַּיכַּ ן ָהאט ַבאֶדעקְּ קְּ ם , ַא ָוואלְּ

ָכן ָוואס ֶדע ָכן, ִדי ִמשְּ קִמשְּ ט ָאנְּ ט, ֶווען ֶמען ִוויל ָדארְּ ֶטער רּוהט ָדארְּ שְּ ּוֶמען ר ֵאייֶבערְּ
ל, ָאֶבע קְּ ץ אּון טּונְּ ַווארְּ ן, ֶעס ֶזעהט אֹויס שְּ קְּ ט ִמיט ַא ָוואלְּ ט ֶעס ַבאֶדעקְּ ר ֶמען ֶווערְּ

ֶקען, ַאז  ף ֶגעֶדענְּ ןַדארְּ ִמְשכָׁ ֵלא ֶאת הַּ ֶטער , ַאז ֶבֱאֶמת ִאיז ֶדער ֵאייבֶ ּוְכבֹוד ה' מָׁ שְּ ערְּ
ט. ס ָדארְּ  ַאֵליינְּ

ט ט, דּו ֶזעהסְּ נְּ קְּ ָוואלְּ ץ אּון ַפארְּ ַווארְּ ט ַאז ֶעס ִאיז ִדיר שְּ ַפאר ֶווען דּו ֶזעהסְּ ט  ֶדערְּ ִנישְּ
ן וֶ  פְּ טּו ֶגעָהאלְּ ן, ֶרעד ִזיךְּ אֹויס צּו ִאים ֶוועסְּ טְּ שְּ ָלאר ִדי ֶוועג, ֵגיי צּום ֵאייֶבערְּ ן ִמיט קְּ וערְּ

 ן.ַאֶלע גּוֶטע ַזאכְּ 
 )ֹזאת ַהּתֹוָרה ִפּקּוֵדי ג'(

 

*** 
 

דֹוש ֵמא ְטהֹוִרים ְבאֹוֶמר קָׁ ֵהר ְטֵמִאים ְלטַּ ָוה פּון ָפָרה ֲאדּוָמה ִאיז ַא חֹ ְלטַּ ק , ִדי ִמצְּ
ן, אּון פּון ִדי אַ  - שְּ טְּ ַטֵהר ָטֵמא'ֶנע ֶמענְּ ֶדעֶרע ַא ֶגעֶזעץ, ַווייל פּון ֵאיין ַזייט ִאיז ֶעס מְּ נְּ

ִמיט.ַזייט, ִאיז עֶ  ן ִזיךְּ ֶדערְּ ן ָוואס ַבאִניצְּ שְּ טְּ ַטֵמא ִדי ֶמענְּ  ס מְּ
ש, ַווייל טְּ רֹויֶסע ִחיזּוק ַפאר ַא ֶמענְּ ט, ַאז ָדאס ִאיז ַא גְּ ִליָט"א ָזאגְּ ַאַסאךְּ  מֹוַהָרא"ש שְּ
ט ַאַריין, ָקא ֶווען ֶער ִוויל ִזיךְּ ֶנעֶמען ִאין ִדי ֶהענְּ ש, ַאז ַדוְּ טְּ ִוויל ֶער  ָמאל ֶזעהט ַא ֶמענְּ
ט קְּ ַטארְּ ט'ס שְּ ָקא ֶדעָמאלְּ ן, ַדוְּ טְּ שְּ ן ַזיין וואֹויל אּון ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבערְּ ֵהייבְּ ִזיךְּ ֶדער  ָאנְּ

ט ֶרעכְּ ךְּ ִמיט ֲעֵבירֹות, ָדאס צּובְּ ט דּורְּ ק, אּון ֶער ַפאלְּ ַטארְּ זֵייֶער  ֵיֶצר ָהַרע זֵייֶער שְּ
ט ֶוו ט ֶיעצְּ קְּ ש, "פּונְּ טְּ ק ֶדעם ֶמענְּ ַטארְּ ֶכע שְּ ען ִאיךְּ ִוויל ַזיין וואֹויל, ָהאב ִאיךְּ ַאֶזעלְּ

יֹונֹות?!"  ִנסְּ
ט, ֶער ֵגייט ַווייֶטער ַזיין ֶוועג,  ִנישְּ ט אֹויף ָגארְּ ש קּוקְּ טְּ ט צּו ָאֶבער ֶווען ַא ֶמענְּ רּוִבירְּ ֶער פְּ

ֶפעֶלער כְּ ט אֹויף ַזייֶנע דּורְּ ט ִנישְּ ס ֶוועט ֶמען טּוהן ָוואס ֶער ֶקען, אּון ֶער קּוקְּ , ֶדעָמאלְּ
ִלים ַזיין ִליֶכע ִאיד. ראּון ַזיין צּום סֹוף ַאן ֱאֶמת'עֶ  ,ִזיֶכער ַמשְּ  ֶערְּ
ַשט  ֵמא ְטהֹוִריםָדאס ִאיז פְּ ט ֶער ָגאר ָטֵמאְלטַּ ַטֵהר ַזיין ֶווערְּ , , ֶווען ֶער ִוויל ִזיךְּ מְּ

ן, ֶוועט ֶער צּום טְּ ַהאלְּ סֹוף ֶזעהן, ַאז ַאֶלע ַזייֶנע  ָאֶבער אֹויב ֶער ֶוועט ִזיךְּ ֶדערְּ
ן ִאים ָגאר צּוִניץ קּוֶמען,  ֶפעֶלער ֶוועלְּ כְּ ֵהר ְטֵמִאיםדּורְּ ֶטער ֶוועט ְלטַּ שְּ , ֶדער ֵאייֶבערְּ

ִליֶכער ִאיד. ַטֵהר ַזיין אּון ֶער ֶוועט ַזיין ַאן ֶערְּ ן מְּ צְּ ַגאנְּ  ִאים ִאינְּ
ֵהל ִפּקּוֵדי תשנ  "א()ּתֹוךְּ ַהַנַחל ֵליל שב"ק ַוַיקְּ
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ַלִים ִאיז ֶגעֶווען  שִאין ְירּושָׁ ית ַהִמְדרָׁ אט  ,ַא ַאְלֶטע בֵּ  סעֶ ֶמען הָׁ
ה", אֶגערּוְפן "חּוְרבָׁ   ְדַרִבי ְיהּודָׁ

אְרט ַא ִאיד ִאין ִדי ַזייט, אּון ֶגעֶלעְרְנט  אל ִאיז ֶגעֶזעְצן דָׁ ייְנמָׁ אֵּ
ה דָׁ א ְבַהְתמָׁ רָׁ ַא ִקיְנד  ,ְפלּוְצִליְנג ֶזעהט ֶער ִווי ִדי ִטיר ֶעְפְנט ִזיְך ,ְגמָׁ

י ועק ִד וֶ ט ַאְק רּוֶער לֹויְפט צּו צּום ָארֹון ַהקֹוֶדש, ֶער  ,ןלֹויְפט ַאַריי
ייְבט ָאן צּו  ,ָארֹון ַהקֹוֶדשֶער ַמאְכט אֹויף ִדי  ,תכֶ רוֹ פָׁ  אּון ֶער הֵּ

וייֶנען:  וֵּ

ית ַהְיתֹוִמים ְפֶלעְגן  ֶיעֶנע ַצייט ַאזֹוי ִאין )ִדי ְיתֹוִמים פּון בֵּ

יין( אּון גֵּ
 וייֶטער.ַאזֹוי וַ 

אט ַפאְרַמאְכט ִדי  , אּון ִאיז ָארֹון ַהקֹוֶדשֶדער ִאיְנְגל הָׁ
ייֶער ִאיֶבעְרֶגענּוֶמען,  ואְרן זֵּ אְפן. ֶדער ִאיד ִאיז ֶגעוָׁ ֶער ַארֹויְסֶגעלָׁ

א רָׁ אט צּוֶגעַמאְכט ַזיין ְגמָׁ אּון  ,אּון ֶער ִאיז ַארֹויְסֶגעַגאְנֶגען ,הָׁ
יין  ֶדעם ִאיְנְגל. ָאְנֶגעהֹויְבן נָׁאְכגֵּ

יים ֶגעַגאְנֶגען, ִאיְנְדרֹויְסן פּון ַזיין הֹויז  ֶדער ִאיְנְגל ִאיז ַאהֵּ
וייְנט  אְבן ֶגעוֵּ אט ִזיְך ֶגעטּוהן ַא ִאיֶבעְרֶקעֶרעִניש, ֶמעְנְטְשן הָׁ הָׁ
ייִליֶכער  אט ֶמען ֶגעֶהעְרט ַא ְפרֵּ אּון ֶגעְשִריְגן, ְפלּוְצִליְנג הָׁ

 ֶרעְכט, ִזי ְבֶרעְכט",אֹויְסרּוף: "ִזי בְ 
אט ֶגעֶגעְסן ִפיש, אּון ֶעס ִאיז  ואס ִאיז ֶגעֶווען? ִדי ַמאֶמע הָׁ וָׁ

אט ִזיְך ֶגעְשִטיְקט   יין ִאין ַהאְלז, אּון ִזי הָׁ יין ֶגעְבִליְבן ַא בֵּ ִאיר ְשטֵּ
ית ואס ֶדער ִאיְנְגל ִאיז ֶגעֶווען ִאין בֵּ ינּו, אּון ִאין ִדי ַצייט וָׁ לֵּ  ֹלא עָׁ
אט  ייֶבעְרְשְטן, ִאין ֶיעֶנע ִמינּוט הָׁ וייְנט צּום אֵּ ש, אּון ֶגעוֵּ ַהִמְדרָׁ

יין. אְכן ִדי בֵּ  ַזיין ַמאֶמע ָאְנֶגעהֹויְבן צּו ְבֶרעְכן, אּון אֹויְסֶגעְברָׁ
ייֶבעְרְשְטן  ייְסט ְשַרייֶען צּום אֵּ ואס ֶעס הֵּ ֶזעהט ֶמען פּון ֶדעם וָׁ

ייֶבעְרְשְטן ִמיט ַאן ִמיט ַאן ֱאֶמת ֶדער ִאיְנגְ  אט ֶגעֶבעְטן ֶדעם אֵּ ל הָׁ
אְלְפן. אט ִאים ַטאֶקע ֶגעהָׁ ייֶבעְרְשֶטער הָׁ  ֱאֶמת אּון ֶדער אֵּ

 ים(שִ נָׁ ת הַ לַ פִ ס תְ רֵּ ְט נְ )קּו
*** 

 

ייבְ  אט ֱאמּונָׁה, ֶער ְגלֵּ ייֶבעְרְשְטן, ֶער ֶווער ֶעס הָׁ ט ִאיֶנעם אֵּ
ייט ִאים גּוט אט ַא ֶגעְשַמאֶקע ֶלעְבן, ַווייל ֶווען ֶעס גֵּ אְך ִאיז דָׁ  ,הָׁ

ייֶבעְרְשְט  ן ַפאר ַאֶלע ִזיֶכער גּוט, ֶער ַדאְנְקט אּון לֹויְבט ֶדעם אֵּ
ִדים, ייט ִאים ִניְשט גּוטאּון ֲאִפילּו  ַזייֶנע ֲחסָׁ ִאיז ֶער  ,ֶווען ֶעס גֵּ

ייִליְך וייְסט ַאז ֶעס קּוְמט אֹויְך פּוֶנעם  ,אֹויְך ְפרֵּ ַווייל ֶער וֵּ
ייְנט ֶעס ִזיֶכער נָׁאר ַפאר ַזיין גּוט'ס ואס מֵּ ייֶבעְרְשְטן, וָׁ אּון ִמיט  ,אֵּ

 ֶדעם ְשַטאְרְקט ֶער ִזיְך.
אט ִניְשט ַקיין אֱ  ֶבער ֶווער ֶעס הָׁ אט ַא ִביֶטער ֶלעְבן ,מּונָׁהאָׁ  ,הָׁ

אט ֶער ִזיְך  ה, הָׁ רָׁ ייט אֹויף ִאים ַאִריֶבער ַא צָׁ ַווייל ִווי נָׁאר ֶעס גֵּ
ואס ילָׁ  ִניְשט ִמיט וָׁ אט ֶער ַא ִביֶטער  אִזיְך צּו ְשַטאְרְקן, ְממֵּ הָׁ

 ֶלעְבן.
ייֶבעְרְשְטן, ַאז ֶמען  ֶדעְרַפאר ַדאְרף ֶמען ַאַסאְך ֶבעְטן ֶדעם אֵּ
ייְבן ַאז ַאֶלעס  אֶרע ֱאמּונָׁה, צּו ְגלֵּ אְבן ַא ְקלָׁ זָׁאל זֹוֶכה ַזיין צּו הָׁ

ייֶבעְרְשֶטער צּום גּוט'ן.  ִפיְרט ֶדער אֵּ
ן נ"ג( ַר"ן ִסימָׁ  )ִשיחֹות הָׁ

*** 
 

 

 

ייֶער מַ  ואס ִאיז זֵּ ֶפר וָׁ ואס דְחִמיר ִאין ִדי ַזאְך אֹויב ֶזעְהְסטּו ַא סֵּ פֶ  ּווָׁ ונָׁה פּוֶנעם סֵּ אְלְסטּו ִוויְסן ַאז ִדי ַכוָׁ אְסט ֶגעטּוהן, זָׁ אְלְסטר ִאיז ִניְשט ַאז דּו הָׁ  זָׁ
ה ַאז ְלכַ  ירָׁ אְכן ֶוועְרן, נָׁאר ִדיְך צּו ַווייְזן ִדי ַהאְרְבַקייט פּון ִדי ֲעבֵּ ֶבער אֹויב צּוְברָׁ אְלְסטּו ֶעס ִניְשט טּוהן, אָׁ ה זָׁ אְלְסטּו ְתִחילָׁ אְסטּו ֶעס שֹוין ֶגעטּוהן זָׁ הָׁ

נּות אּון ִניְשט ְפֶרעְגן ַקיין א'ִדיֶגע ַסְבלָׁ אְבן מֹורָׁ ה טּוהן. ֶמען ַדאְרף הָׁ אְכן ֶוועְרן, נָׁאר ְתשּובָׁ ַקְשיּות: "ִווי ַאזֹוי ִבין ִאיְך צּוֶגעקּוֶמען צּו טּוהן  ִניְשט צּוְברָׁ
ירָׁ  אְסטּו ִדיְך ִניְשט ֶגעֶקעְנט ַא ?", ִבְפַרט ֶוועןהִדי ֲעבֵּ אס ֶמער ִניְשט צּו טּוהן אּון ְלַמֲעֶשה הָׁ ל ֶגעֶווען אֹויף ִדיר דָׁ אְסט שֹוין ְמַקבֵּ ייְנַהאְלְטן אּון דּו ִדי הָׁ

אְבן ַקְשיּות, ֶמען ֶרעְגט זִ  ייְבט ֶמען ָאן צּו הָׁ אְלְסט הֵּ ואס ֶדעמָׁ ה, וָׁ ירָׁ אְסט יָׁא ֶגעטּוהן ִדי ֲעבֵּ אב ִאיְך הָׁ ואס הָׁ ִניְשט ֶגעֶקעְנט  ִמיריְך אֹויף ִזיְך: "ַפאְרוָׁ
אְבן ַקיי נּות, אּון ִניְשט הָׁ אְסַניי ִמיט ַסְבלָׁ ייְבן פּון דָׁ  ן ַקְשיּות, נָׁאר ְטַראְכְטן: "ַאזֹוי ִאיז ֶגעֶשעהן ִמיט ַאייְנַהאְלְטן?". ַדאְרְפְסטּו ַאֶלעס ַפאְרֶגעְסן אּון ָאְנהֵּ

 

 המשך בדף ב

ִים פַּ  ֶאֶרְך אַּ
 

ע, ַאז ֶדער ֶמעְנְטש זָׁאל  רָׁ אס ִאיז ִדי קּוְנץ פּוֶנעם יֵֶּצר הָׁ דָׁ
ה, פּון ִמיר ֶוועט  ְטַראְכְטן: "ִמיר ֶהעְלְפט שֹוין ִניְשט ַקיין ְתשּובָׁ
ה  ירָׁ אס ַאַסאְך ֶעְרֶגער פּון ִדי ֲעבֵּ אְרִניְשט ַזיין". ְבֱאֶמת ִאיז דָׁ שֹוין גָׁ

יין, ה טּוהן, ֶעס ִאיז  ַאלֵּ אְך ְתשּובָׁ ה ֶקען ֶמען דָׁ ירָׁ ַווייל אֹויף ִדי ֲעבֵּ
ה ֶהעְלְפט ִניְשט.  ואס ְתשּובָׁ א ַקיין ַזאְך אֹויף ִדי ֶוועְלט וָׁ ִניְשט דָׁ

אְגן  א פוַאזֹוי ִווי ֲחַז"ל זָׁ א ע"א( ,)יּומָׁ ה ֶשַמַגַעת ַעד ִכסֵּ ה ְתשּובָׁ : ְגדֹולָׁ
בֹוד  ייט ִביזְתשּובָׁ  -ַהכָׁ ייֶער ְגרֹויס, ֶעס גֵּ ל פּוֶנעם הְשטּו ִדי ה ִאיז זֵּ

אְגן ֲחַז"ל  ייֶבעְרְשְטן. נָׁאְך זָׁ ש )אֵּ ן ד(ֶמְדרָׁ ה, ְשמֹות, ֶפֶרק יט, ִסימָׁ דֹוש ַרבָׁ ין ַהקָׁ : אֵּ
ל ְלבְ  רּוְך הּוא פֹוסֵּ ל בָׁ א ַלֹכל הּוא ְמַקבֵּ ה ֶאלָׁ ייֶבעְרְשֶטער  -ִריָׁ ֶדער אֵּ

ְרְפט ִניְשט ַאֶוועק ַקיין שּום ֶמעְנְטש, ֶיעְדן ֶנעְמט ֶער ָאן, ַווא
נֵּס  נֵּס, ִיכָׁ ש ִלכָׁ ל ִמי ֶשהּוא ְמַבקֵּ ה, ְוכָׁ עָׁ ל שָׁ ִחים ְבכָׁ ִרים ִנְפתָׁ  -ַהְשעָׁ

אְגן ֲחַז"ל  ייֶנעם. נָׁאְך זָׁ ש )ִדי טֹויֶעְרן ֶזעֶנען ָאְפן ַפאר ֶיעְדן אֵּ ה, ֶמְדרָׁ ַרבָׁ

ן ג(ִשיר ַהִש  ַני! ִפְתחּו יִרים, ֶפֶרק ה, ִסימָׁ ל: בָׁ אֵּ רּוְך הּוא ְלִיְשרָׁ דֹוש בָׁ : ָאַמר ַהקָׁ
ֶכם  ַח לָׁ ּה ֶשל ַמַחט, ַוֲאִני פֹותֵּ ה ְכֻחדָׁ ד ֶשל ְתשּובָׁ ִלי ֶפַתח ֶאחָׁ

לֹות ּוְקרֹונֹות ִנְכנִָׁסים בֹו  ִחים, ֶשִיְהיּו ֲעגָׁ ייֶבעְרְשֶטער  -ְפתָׁ ֶדער אֵּ
ה "אְגט ַפאר אּוְנז: זָׁ  ייֶנע לָׁאְך פּון ְתשּובָׁ ִקיְנֶדער ֶעֶפעְנט ִמיר ַא ְקלֵּ

. "יץ פּון ַא נָׁאְדל, ֶוועל ִאיְך ֶעְנק ֶעֶפעֶנען ְגרֹויֶסע טֹויֶעְרןִווי ִדי ְשפִ 
אְגן ֲחַז"ל  ר טֹוב, ְתִהיִלים ה(נָׁאְך זָׁ ש שֹוחֵּ ה)ֶמְדרָׁ שָׁ ם ְועָׁ ד ָאדָׁ  : ִכי ֲאִפלּו עֹומֵּ

ם  רּוְך הּוא: ַיֲעֶשה ָאדָׁ דֹוש בָׁ ר ַהקָׁ ירֹות, אֹומֵּ ְגִדיִשין ֶשל ֲעבֵּ
א  טָׁ ה, ּוְכִמי ֶשֹּלא חָׁ אט ֶגעטּוהן ַאַסאְך  -ְתשּובָׁ ֲאִפילּו ַא ֶמעְנְטש הָׁ

אט ִניְשט  ה טּוהן אּון ֶעס ִאיז ְכִאילּו ֶער הָׁ ירֹות, זָׁאל ֶער ְתשּובָׁ ֲעבֵּ
 ֶגעִזיְנִדיְגט.

אְך ֶדעְר  אְכן? דּו ֶקעְנְסט דָׁ ואס ִביְסטּו ַאזֹוי צּוְברָׁ ַפאר ַפאְרוָׁ
אט ַבאַשאְפן ִדי ֶוועְלט,  ייֶבעְרְשֶטער הָׁ ה טּוהן, ֶווען ֶדער אֵּ ְתשּובָׁ
ואס ַבאַשאְפְסטּו ֶדעם  אְבן ִדי ַמְלָאִכים ֶגע'ַטֲעֶנה'ט: "ַפאְרוָׁ הָׁ

אְך ִזיְנִדיְגן פַ  ייט דָׁ אט ֶדער ֶמעְנְטש, ֶער גֵּ אר ִדיר?" הָׁ
ייֶבעְרְשֶטער ֶגעֶעְנֶפעְרט: "אּוְמִזיְנְסט ֶווער ִאיְך ָאְנֶגערּוְפן ַרחּום  אֵּ
ה טּוהן  יי זָׁאְלן ְתשּובָׁ ה, זֵּ אְך ַבאַשאְפן ְתשּובָׁ אב דָׁ ְוַחנּון? ִאיְך הָׁ
ַפאר ִמיר!". ֶדעְרַפאר ַאז דּו ִביְסט ַאַרייְנֶגעַפאְלן ִאין ִדי 

אְלְסטּו ִניְשט ֶגעֶפעְר  ה פּון ְפַגם ַהְבִרית ַרֲח"ל, זָׁ ירָׁ ִליֶכע ֲעבֵּ
ה  ְטַראְכְטן: "ִאיְך ִבין שֹוין ֶדעְרנָׁאְך, ִאיְך ֶקען שֹוין ִניְשט ְתשּובָׁ
ייְלן ַפאְרן  אְלְסט ַפאְרצֵּ ה, זָׁ טּוהן", ַווייל אֹויף ַאֶלעס ֶהעְלְפט ְתשּובָׁ

ואס דּו ייֶבעְרְשְטן ַאֶלעס וָׁ ם,  אֵּ אג ִאים: "ִרבֹונֹו ֶשל עֹולָׁ טּוְסט אּון זָׁ
ה טּוהן, ִאיְך ִוויל ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער יּוד, ִרבֹונֹו ֶשל  ִאיְך ִוויל ְתשּובָׁ
ם, ֶהעְלף ִמיר ִאיְך זָׁאל ִניְשט ִזיְנִדיְגן ִאין ְפַגם ַהְבִרית, ִאיְך ִוויל  עֹולָׁ

ייְבן פּון ֶיעְצט צּו ַזיין עֶ  ייֶבעְרְשֶטער ָאְנהֵּ ְרִליְך!", ֶוועט ִדיר ֶדער אֵּ
ירֹות. ל ַזיין אֹויף ַאֶלע ַדייֶנע ֲעבֵּ  מֹוחֵּ

 

 )ֶאֶרְך ַאַפִים, ֶפֶרק ב(

 

 
 

שּוָטה ִאיֶנעם ּבֹוֵרא ָכל עֹוָלִמים, ק ִזיךְׁ ִאין ֶאמּוָנה פְׁ ַטארְׁ ט  שְׁ סְׁ ָזאלְׁ

ט ֶגעטּון ַאֵליין, ַאֶלעס ִאיז פּון אֹויבְׁ  ט ֶווערְׁ ִנישְׁ ן ָגארְׁ ן, ִווי ִדי ִוויסְׁ

ן  ַמָטה אֶ ֵאי )חּוִלין ז'(ַחַז"ל ָזאגְׁ ָּבעֹו ִמלְׁ א ִאם ֵכן לָ ן ָאָדם נֹוֵקף ֶאצְׁ

ִריִזין ָעָליו ִמ  ַלאפ ִאינֶ לָ ע  מַ לְׁ ַמכְׁ ט ַקיין קְׁ ט ִנישְׁ ש ַכאפְׁ טְׁ עם ה, ַא ֶמענְׁ

ן, ֶיעֶדער ַזא ט אֹויס קֹוֶדם אֹויבְׁ ֶגער ֵאייֶדער ֶמען רּופְׁ ֵלייֶנעם ִפינְׁ ךְׁ קְׁ

ן.ִא   יז ֶמען גֹוֶזר קֹוֶדם אֹויבְׁ

ן ִזיךְׁ ִאיֶּבער דֶ  ֶרעדְׁ ש צּוֶגעוואֹויֶנען אֹויסְׁ טְׁ ף ִזיךְׁ ַא ֶמענְׁ  עם ַדארְׁ

ן ַאַסאךְׁ  ן ּבֹוֵרא ָכל עֹוָלִמים, אּון ֶּבעטְׁ ץ ַפארְׁ ִרּבֹונֹו ֶשל ָדאס ַהארְׁ

מּוִרים, אּון ִהיט ִמיךְׁ ָאפ פּון ִמים גְׁ ַרח  ָסִדים וְׁ  עֹוָלם, טּו ִמיט ִמיר ח 

ס, אּון ּבַ  טְׁ ֶלעכְׁ ן ַאז לִ אגְׁ ַאֶלעם שְׁ יק ִמיךְׁ ִמיט ֵשֶכל ִאיךְׁ ָזאל ִוויסְׁ

כּו', כּו' וְׁ ט ַאזֹוי ִזיךְׁ צּוֶגעוואֹויֶנען  ַאֶלעס ִאיז פּון ִדיר וְׁ ַאז דּו ֶוועסְׁ

ג ִווי ַדיין גַ  ט ַקיין ַאנּונְׁ טּו ִנישְׁ ן צּום ּבֹוֵרא ָכל עֹוָלִמים, ָהאסְׁ ץ ֶרעדְׁ אנְׁ

רוֹ  ן, פּון טְׁ ן ֶווערְׁ ן ֶוועט ֶגעִּביטְׁ ֵגיין ִאין ֶלעּבְׁ טּו ַאַריינְׁ ֵקייט ֶוועסְׁ יֶעִריגְׁ

כּו ֵקייט וְׁ טּו ַאַריין ֵגיין ִאין ִזיֶכערְׁ ֵפיקֹות ֶוועסְׁ ֵקייט, פּון סְׁ ֵרייִליכְׁ ', פְׁ

ט ִמיט ֶאמּוָנה, אּו ש ַאז ֶער ֶלעּבְׁ טְׁ כּו', אּון וואֹויל ִאיז ֶדער ֶמענְׁ ן ֶער וְׁ

ט ַאז ַאֶלעס ִאיז פּון ּבֹוֵרא ָכל עֹולָ  ס ֶקען ִאים ֵווייסְׁ טְׁ ִמים, ֶדעָמאלְׁ

ן.ֵקיי פְׁ ַווארְׁ ט ַאָראפְׁ  ֶנער ִנישְׁ

ט  ַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן קנ"ה(ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאגְׁ ַאז אֹויּב ַא  )ִליקּוֵטי מֹוה 

ִריכּות אַ  ק ִאין ֶאמּוָנה ָהאט ֶער א  ַטארְׁ ם, ָוואס ָדאס יִ פַ ִאיד ִאיז שְׁ

ָלנּות, ֶער ָהאט  ט ַסבְׁ פִ ֵהייסְׁ ט ִאים, א  ֶרעכְׁ ט ֶצעּבְׁ ִנישְׁ ד, ָגארְׁ ילּו ֶגעדּולְׁ

כּו', ַלאכְׁ  ט אֹויף ִאים וְׁ ִריגְׁ ִפילּו ֶמען קְׁ כּו', א  ט אֹויף ִאים וְׁ ט ֶמען ֶרעדְׁ

ט ַאז ַאֶלעס ִאיז פּוֶנעם  ֶער ִזיךְׁ פּון ַאֶלעם אֹויס, ָווארּום ֶער ֵווייסְׁ

ט ָאן ַאֶלע וֹונֹות, ֶדערּבֹוֵרא ָכל עֹוָלִמים, אּון ֶער ֶנעמְׁ  ס ַפאר ַכָפַרת ע 

ֶדעם ֶּבעט ִא  ש. ִאיֶּבערְׁ טְׁ ֶטער ֶמענְׁ סְׁ ִליכְׁ ִליקְׁ ש ִאיז ֶדער גְׁ טְׁ יךְׁ ִדיר ֶמענְׁ

ָבִלים, ִמיט ַדייֶנע ִדמְׁ  טּוִתים אּון ה  יֹונֹות ֶהער שֹוין אֹויף ִמיט ַדייֶנע שְׁ

בֹוָדה זָ דוֹ בוֹ פּון עַ  כּו', ֶמען ֶקען ַזיין ַאן עֹוֵבד ע  כּו', אּון ת וְׁ ָרה וְׁ

ט ַאז ֶדער  ט ִנישְׁ רֹויֶסע עֹוֵבד, ֶמען ַכאפְׁ  ַסֶמ"ךְׁ ֵמייֶנען ֶמען ִאיז ַא גְׁ

ֵקייט, ִאין  ֶמ"ם רֹויֶעִריגְׁ ש ִאין טְׁ טְׁ ט ַאַריין ֶדעם ֶמענְׁ ַכאפְׁ

כּו'.נְׁ אכְׁ רָ עּבְׁ צֶ  כּו' וְׁ ֶיע וְׁ ֶרעסְׁ  ֵקייט, ִאין ִיאּוש, ִאין ִדיפְׁ

ן:  טּו ִוויסְׁ סְׁ בּות ָדאסָדאס ָזאלְׁ דּוָשה, ַעצְׁ ָחה ָדאס ִאיז ִדי קְׁ ִאיז  ִשמְׁ

רֹויֶעִריג טּו טְׁ ט; ִּביסְׁ ט ִזיךְׁ וואּו דּו ִּביסְׁ ט ֶמעסְׁ ָאה. ֶיעצְׁ ִאיז ַא  ?ִדי טּומְׁ

ֵרייִליךְׁ  טּו פְׁ ָבן, ִּביסְׁ ֵשזְׁ ָמָנא לְׁ ָאה ַרח  ט ִאין ִדי טּומְׁ ִאיז ַא  ?ִסיָמן דּו ִּביסְׁ

ט ִאין  ֶדעם ִסיָמן ַאז דּו ִּביסְׁ דּוָשה, ַאז וואֹויל ִאיז ִדיר. ִאיֶּבערְׁ ִדי קְׁ

ַחר, ֶווער חֵ וֹ ּבהַ  ִדיג  'ָהאטסְׁ ר ִיבְׁ ֶטענְׁ ט אֹויס צּו ַזיין שְׁ לֹויּבְׁ ֵשֶכל קְׁ

ן ִמיט ָוואס צּו  ן ָהאּבְׁ מֹו ִאידְׁ . אּון ָּברּוךְׁ הּוא ּוָברּוךְׁ שְׁ ֵרייֶלעךְׁ פְׁ

ן "ֶשֹלא ָעַשִני גוֹ  ֵרייֶלעךְׁ ַזיין, ִמיטְׁ ן ֶגעָווארְׁ פְׁ ן י" ִמיר ֶזעֶנען ַּבאַשאפְׁ

ף מֶ  ַקֵּבל ֶגעֶווען ִדי ּתֹוָרה, אּון ִמיט ֶדעם ַדארְׁ ן מְׁ ן, ִמיר ָהאּבְׁ ען ִאידְׁ

ִדיג. ֶטענְׁ ֵרייֶען שְׁ  ִזיךְׁ פְׁ
 (מכתב מ' באידיש לחַ נַ ר ּבַ שֶ אַ )
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 breslevcenter@gmail.comצו באקומען דעם גליון יעדע וואך אויף אימעיל, ווי אויך צו אדוועטייזן אינעם גליון פארבינט אייך צו: 
 

 סימן טוב ומזל טוב!
 פאר מיר וואונטשן אן הערצליכן מזל טוב

 נ"י יחזקאל סאמעטה "מו
 למזל טוב בשעה טובה ומצלחת החתונהשמחת צו זיין 

 דבר נאה ומתקבל!
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 מוסדותינו הק' ~ נייעס אינערהאלב ~
 

 זייער שיין אויפגענומען בתינו הק'יישבחורי 
 עם בעצם יום הפורים ך נדיבידור

 

יום טוב פורים זענען די בחורים פון ישיבה ארומגעגאנגען פארגאנגענעם 
 נעמען באשטייערונגען פאר מוסדותינו הק'.וזאמ, צצו די נדיבים בעם

, וויסענדיג פון ענומען געווארן מיט גרויס פריידבחורים זענען אויפגדי 
וועלכע ישיבה עס האנדלט זיך, א ישיבה וואס די בחורים לעבן מיטן 

מיט התמדה,  ישיבה ווי יעדער בחור לערנט יעדן טאג יבערשטן, אאי
בות און איידלקייט וואס נט מיט מדות טובחורים וואס זענען אויסגעצייכ

 ט נישט.מען טרעפ
 אין וויליאמסבורג און איינ'ס איןאיינס  ,פע'סוגרזענען געווען צוויי עס 

די בחורים זענען ארויפגעגאנגען און געזינגען די אלע  בארא פארק,
 אידישע ניגונים צום אייבערשטן.

וריק געהערט געווארן גאר גוטע גריסן ווי די חשובע נגידים זענען צעס 
 האבן זייער הנאה געהאט און זיך אנגערופן מיט גאר ווארימע סכומים.

איז די פלאץ צו באדאנקן פאר די צוויי חשובע בחורים וואס האבן דא 
י וואס האט "אנגעפירט מיטן פראגראם, הבחור החשוב יעקב פיש נ

רק, און הבחור החשוב מנחם מענדל אנגעפירט די גרופע פון בארא פא
, ביידע ליאמסבורגדי גרופע אין וויי וואס האט אנגעפירט "נויטש ושימשא

 .קייטס אנגעפירט מיט גרויס געניטהאבן אלע
מיטן אייבערשטנ'ס הילף איז עס אריבער מיט גאר גרויס הצלחה און 

 דער אייבערשטער זאל העלפן ווייטער.
 

 !גדולה להיות בשמחהמצוה 
*** 

 דפסחא קאמפיין אנגעהויבןקמחא 
 

די גרויסע הצלחה דעם פארגאנגענעם יאר, מיט די קמחא דפסחא נאך 
ים און איינגעשטעלטע אין א קאמפיין אויסצוצאלן אלע מלמדקאמפיין, 

 מוסדותינו הק', בעפאר דעם יום טוב פסח.
אלע עס איז ברוך ה' געקרוינט געווארן מיט געוואלדיגע הצלחה, און 

פאר יום טוב, געווארן איינגעשטעלטע זענען געווארן אינגאנצן באצאלט 
 און געקענט צוגיין צום יום טוב מיט רוהיגקייט און ישוב הדעת.

יאר האבן זיך די מוסדות נאך מער אויסגעברייטערט מיטן דאס 
סיי אין תלמוד תורה האט מען אויפגענומען פרישע ערשטנ'ס הילף, אייב

בית "מיידל סקול  אונזערמיט די עפענונג פון סיי  מלמדים און סטעף, און
יאר וועט  און דערפאר האפן מיר מיטן אייבערשטנ'ס הילף אז דאס, "פיגא

צאלן די קענען אנרופן מיט גרויסע סכומים צו  רזיך דער עולם נאך שענע
עשטעלטע וואס געבן זיך א גאנץ יאר אפ מיט די טייערע חשובע איינג
 קינדערלעך.

נעמט אס י, וו"ה אייזיק אפפעל נ"קאמפיין ווערט אנגעפירט דורך מודער 
'ן נומער פות פונעם חשוב'ן ציבור, מען קען אים רופן אויצוזאם די נדב

 מען נדבת לבכם הטוב.און ער וועט אפנע 646-302-8957
איז צום האפן אז דער עולם וועט זיך אנרופן גאר ווארים, אז די אלע עס 

צום יום טוב מיט א רוהיגן צוגיין חשובע איינגעשטעלטע זאלן קענען 
 געמיט.
 !לפניך צדקיךוהלך 

 

 

ייְבן ִמיט ַא ִמיר, אּו  נֵּייעֶ ן ִאיְך ַדאְרף ֶיעְצט ַאֶלעס ַפאְרֶגעְסן אּון ָאְנהֵּ
ה!". לָׁ  ַהְתחָׁ

 (ֶפֶרק ב ַאַפִים ֶאֶרְך)
 

*** 
 

ייֶער ַאְכטּוְנג ֶגעְבן ִניְשט בַ  ייֶנער ֶדעם ַאְנֶדעְרן ֶמען ַדאְרף זֵּ ייִדיְגן אֵּ אלֵּ
אס ִאיז ֶדער ְיסֹוד ַהְיסֹודֹות, אּון אֹויף ֶדעם ַדאְרף ֶמען ְשְטֶרעְבן ִמיט  אּון דָׁ

אְלְטס ֶוועט  וייְטן, ֶדעמָׁ ייִדיְגן ֶדעם ְצוֵּ ֶמען ְשַטאְרֶקע ְרצֹונֹות ִניְשט צּו ַבאלֵּ
ה. חָׁ אְבן ְגרֹויס ַהְצלָׁ  הָׁ

ייִליֶגער יֵּ ֶעס ִאיז ַבאווא ב זי"ע ִאיז ֶגעֶווען ַאן ב לֵּ יטֶ ּוְסט ַאז ֶדער הֵּ
אְבן ֶגעְשַטאְמט פּון ַא  יי הָׁ ייִניְקל פּון ֶדעם ְגרֹויְסן ִיְשַמח ֹמֶשה זי"ע, זֵּ אֵּ

ייִליֶגער ֶרִבי ֶהעְרֶשעֶלע לִ  ואס קֶ יסְ ְגרֹויְסן ִיחּוס. ִוויֶדערּום ֶדער הֵּ ער זי"ע וָׁ
ייִליֶגער צּוְסן ַא ְגאֹון ַהְגאֹוִנים אּון ַא ַחִריף עָׁ ואְק ִאיז אֹויְסֶגעוַ  ם אּון ַא הֵּ

ְפְשַטאם ִאיז פּון  שּוֶטע ֶמעְנְטְשן, ַזיין אָׁ אט ֶגעְשַטאְמט פּון פָׁ ֶמעְנְטש, הָׁ
אט ֶגעוואֹויְנט ֶדער הֵּ  אְרְטן הָׁ ואס דָׁ אט אּוֶהעל וָׁ ייִליֶגער ִיְשַמח ֹמֶשה ְשטָׁ

 זי"ע.
אט ִזיְך גֶ  ייֶדע ֶזעֶנען חַ הָׁ ואְרן ִאין ִדי ֶזעְלֶבע ַצייט, נִ תַ עַמאְכט ַאז בֵּ ים ֶגעוָׁ

ייִליֶגער יֵּ  ייִליֶגער אַ ב לֵּ יטֶ ֶדער הֵּ ְך ְפִרי ְתבּוָאה זי"ע, אּון ב זי"ע אּון ֶדער הֵּ
אט ֶמען ְמַכבֵּ  ת ַאן אֹויְפרּוף. הָׁ אְבן ֶגעַהאט ֶדעם ֶזעְלְבן ַשבָׁ יי הָׁ ד ֶגעֶווען זֵּ

ייִליֶגער יֵּ ַפאְר  ה ֶדער הֵּ שָׁ אְגן ַא ְדרָׁ אג זָׁאל זָׁ אְך יטֶ ִמיטָׁ ב זי"ע, ֶער ִאיז דָׁ ב לֵּ
בְ  ן ֶדער ֶדעם רָׁ תָׁ וייֶטער חָׁ אג זָׁאל ֶדער ְצוֵּ ייִניְקל, אּון נָׁאְכִמיטָׁ 'ס ַאן אֵּ

ייִליֶגער ֶרִבי ֶהעְרֶשעֶלע לִ  ייט ִזיְךקֶ יסְ הֵּ ה. ַפאְרְשטֵּ שָׁ אְגן ַא ְדרָׁ  ,ער זי"ע זָׁ
אט ֶדע ייִליֶגער יֵּ הָׁ ת פּון ֶדעם יטֶ ר הֵּ ה ִאין ֶדעם ַשבָׁ שָׁ אְגט ַא ְדרָׁ ב ֶגעזָׁ ב לֵּ

 ף.רּופְ יאוֹ 
ן ֶרִבי ֶהעְרֶשעֶלע אּון סְ  תָׁ אג אּון ֶמען זּוְכט ֶדעם חָׁ 'קּוְמט נָׁאְכִמיטָׁ

אט קֶ יסְ לִ  ואס ֶמען הָׁ ִנים ְואֹוֶפן, וָׁ אְגן ְבשּום פָׁ ער זי"ע, אּון ֶער ִוויל ִניְשט זָׁ
ואְלט, ִאיז ֶמען ֶגעַגאְנֶגען צּו ַזיין ַמאֶמען  ִאים אט ֶער ִניְשט ֶגעוָׁ ֶגעֶבעְטן הָׁ

ייֶער ְמַכבֵּ  ייֶער זֵּ אט ִאיר זֵּ ואס ֶער הָׁ אט ִאיר ֶגעֶבעְטן וָׁ ד ֶגעֶווען, אּון ֶמען הָׁ
אְגט, "ַאז מַ ַאז ִזי זָׁאל פֹוְעְלן ַביי ִאיר ז אט ִזי ֶגעזָׁ ט יין זּון ִוויל ִניְש ּון, הָׁ

אט ֶער ִמן ַהְסַתם ַא ַטַעם ַפאר ֶדעם, אּון ִאיְך ֶקען ַביי ִאים ִניְשט ֶבעְטן,"  הָׁ
אְסטּו ַטאֶקע ִניְשט  ואס הָׁ אט ִדי ַמאֶמע ֶגעְפֶרעְגט "ַפאְרוָׁ ְשֶפעֶטער הָׁ

ייִליֶגער יֵּ  אט ֶער ֶגעֶעְנְטֶפעְרט, "ֶדער הֵּ אְגן?" הָׁ ואְלט זָׁ ב ִאיז ֶדעם יטֶ ֶגעוָׁ ב לֵּ
בְ  אְגן  'סרָׁ ה, אּון ַאז ִאיְך ֶוועל ְשֶפעֶטער זָׁ שָׁ אְגט ַא ְדרָׁ ייִניְקל, אּון ֶער זָׁ ַאן אֵּ

ה, אּון סְ  שָׁ ם 'ֶקען ַזיין ַאז מַ ַא ְדרָׁ ה ֶוועט ֶמער ֶגעֶפעְלן ֶדעם עֹולָׁ שָׁ יין ְדרָׁ
ואְלט מַ  אב ִאיְך ִניְשט ֶגעוָׁ אְבן ֲחִלישּות ַהַדַעת, הָׁ ֶאת  ישלִ חְ ֶוועט ֶער הָׁ

בְ ַהַד  ייִניְקל." ַעת ַזיין ֶדעם רָׁ חּוִרים חַ  -'ס אֵּ ייֶדע בָׁ אס ֶזעֶנען ֶגעֶווען בֵּ ים נִ תַ דָׁ
ואְרן אֹויף ֶדער ֶוועְלט. ֶזעט ֶמען פּון ֶדעם  ם ֶגעוָׁ יי ֶזעֶנען ִנְתַפְרסֵּ ייֶדער זֵּ אֵּ

ִרים ִווי ַווייט ֶמען ַדאְרף ַאְכטּוְנג ֶגעְבן ִניְשט ְטֶשעֶפען ֶיעֶנעם, ִבְפַרט  ֲחבֵּ
ואס ֶמען ֶלעְרְנט פּון ֶזעְלְבן ַצִדיק אּון ֶזעֶנען ְמ  ר צּום ֶזעְלְבן ַצִדיק שָׁ קּווָׁ

ייֶער ַאְכטּוְנג ֶגעְבן ִניְשט ְטֶשעֶפען ֶיעֶנעם אּון ִניְשט  ייֶער זֵּ ַדאְרף ֶמען זֵּ
ויי טּון.  ֶיעֶנעם וֵּ

 (ג"מכתב מ באידיש לחַ נַ ר בַ שֶ אַ )
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

 

ֹאֶהל מֹועֵּד לֵּאֹמר יו מֵּ לָׁ ר ה' אֵּ בֵּ א ֶאל מֶשה וְַּידַּ ְקרָׁ "י ָזאְגט ַאז ֶדער קֹולוַּיִּ  , ַרשִׁ
י אֹויֶעְרן פּון מֶשה רַ  יז ֶגעַגאְנֶגען צּו דִׁ ינּו, ָנאר ֶער ָהאט ֶעס ֶגעֶהעְרט, אּון אַ אִׁ ֶלע בֵּ

יְשט ֶגעֶהעְרט. יְדן ָהאְבן ֶעס נִׁ  אִׁ
יז  י ָזאְגט ָדאס מֹוַהָרא"ש אִׁ וי ֶדער ֶרבִׁ יר לֹויט וִׁ יָמן א'( ַמְסבִׁ ֶלק א' סִׁ י מֹוֲהַר"ן חֵּ יקּוטֵּ ַאז )לִׁ

ֶכל פּון ֶיעֶדע ַז י שֵּ יג קּוֶקען אֹויף דִׁ יד ַדאְרף ְשֶטעְנדִׁ  אְך.ַא אִׁ
ייְנט, ַאז ֶווען ַא ֶמעְנְטש ָזאל צּולֵּייְגן ָקאּפ, ֶוועט ֶער ַבאֶמעְרְקן, וִׁ  וי ַאֶלע ָדאס מֵּ
ייֶבעְרְשְטן צ ים, ֶזעֶנען ְרָמזִׁים פּוֶנעם אֵּ יְרן ַארּום אִׁ ירּוְנֶגען ָוואס ַּפאסִׁ ים, ַּפאסִׁ ּו אִׁ

וי  יְרט דָ ַווייל ַאזֹוי וִׁ ייֶבעְרְשֶטער פִׁ ייֶבעְרְשטֶ אְך דִׁ ֶדער אֵּ ער י ֶוועְלט, ַמאְכט ֶדער אֵּ
ייֶבערְ  ים, ֶדער אֵּ ים ְמַקרֵּב צּו ַזיין צּו אִׁ ים ַפאְרן ֶמעְנְטש, אִׁ יג ְרָמזִׁ ְשֶטער ְשֶטעְנדִׁ

יר" רּוְפט צּום ֶמעְנְטש;  יר" "ֶרעד צּו מִּ ייֶבעְרְשֶטער ָהאט לִׁ "קּום צּו מִּ יב ֶדער אֵּ
ין ֶיעְדן ַמָצב,  יד אִׁ ים ֶהעְלְפן.ֶיעְדן אִׁ יְך, אּון אִׁ ים ָנאר ְמַקרֵּב ַזיין צּו זִׁ ויל אִׁ  אּון וִׁ

ין ָּפסּוק,  יז ְּפַשט אִׁ א ֶאל מֶשה",ָדאס אִׁ ְקרָׁ ייֶבעְרְשֶטער רּוְפט  "וַּיִּ ֶדער אֵּ
ים, אּון אֹויב ֶדער יְקט אִׁ ים ָוואס ֶער שִׁ י ְרָמזִׁ יד, דּוְרְך דִׁ יג צּו ֶיעְדן אִׁ  ְשֶטעְנדִׁ

יו"יְגט צּו ָקאּפ ֶדעְרצּו, ֶדעָמאְלט'ס ֶמעְנְטש לֵּי לָׁ ר ה' אֵּ בֵּ , ֶוועט ֶדער "וְַּידַּ
ים ְמַקרֵּב ַזיין. ים, אּון אִׁ ייֶבעְרְשֶטער ַווייֶטער ֶרעְדן צּו אִׁ  אֵּ

 ( )ֹזאת ַהּתֹוָרה ַויְִׁקָרא א

*** 
ְקרָׁ  ְקרָׁ ָדאס ָוואְרט  ֶאל מֶשה,א וַּיִּ יט ַא ְקלֵּייֶנע ַאֶלף "א"וַּיִּ ייט מִׁ  .ְשטֵּ

י ָזאְגט  וי ֶדער ֶרבִׁ יר, לֹויט וִׁ יז ָדאס ַמְסבִׁ ֶלק אמֹוַהָרא"ש אִׁ י מֹוֲהַר"ן חֵּ יקּוטֵּ יָמן ר"נ()לִׁ  ' סִׁ
ייֶבעְרְשֶטער, ָהאט עֶ  יְרט ֶדער אֵּ יְשט ַקיין ַאז ֶווען ַא ֶמעְנְטש וֵּוייְסט ַאז ַאֶלעס פִׁ ר נִׁ

ים ָהאט ֶער זִׁ  יֶשע יִׁסּורִׁ יי גֵּייְסטִׁ ין, סֵּ יְשט, ַווייל ֶער וֵּוייְסט ַאז ַאֶלעס יִּׁסּורִׁ יֶכער נִׁ
ילּו פִׁ  ייֶבעְרְשֶטער צּום גּוְטן, אּון ֲאפִׁ יְרט ֶדער אֵּ ים ָוואס ָדאס מּוז ֶמען ישֶ יזִׁ פִׁ ע יִׁסּורִׁ

יְנֶגער, ַווייל ְלַמֲעֶשה וֵּוייְסט ֶער ַאז עֶ  יז ֶעס ָאֶבער אֹויְך ַאַסאְך ְגרִׁ יְלן, אִׁ ס קּוְמט פִׁ
ייֶבעְרְשְטן ַפאר ַזיין טֹוָבה.אֹויְך פּוֶנע  ם אֵּ

ייֶבעְרְשְטן, ֶווען ֶעס קּוְמט א יְשט פּוֶנעם אֵּ ייֶנער ָוואס ְטַראְכט נִׁ ויֶדער אֵּ ים וִׁ ֹויף אִׁ
יְך ְמַחזֵּ  יט ָוואס זִׁ יְשט מִׁ יְנַגאְנְצן צּוְבָראְכן, אּון ָהאט נִׁ ים, ֶוועְרט ֶער אִׁ ק צּו יִׁסּורִׁ

 ַזיין.
יז ְּפַשט  ין ָּפסּוק, ָדאס אִׁ ר",יִּ "וַּ אִׁ ייְנט  קָׁ י ַאֶלף, מֵּ אְפן"ָאן דִׁ יְך ֶגעְטרָׁ אט זִּ  ,"ֶעס הָׁ

יְך ַאלֵּייְנס ָאן ֶדעם  יְך ַזאְכן פּון זִׁ ייְנט ַאז ֶעס ְטֶרעְפט זִׁ ֶווען ַא ֶמעְנְטש מֵּ
ייֶבעְרְשְטן, ָהאט ֶער ְגרֹויֶסע ָצרֹות, ָאֶבער ֶווען ֶמען לֵּייְגט ַאַריין ֶדעם ֶנעם ְקלֵּיי אֵּ

ייְנט ֶדעם  ם" ַאֶלף, ָדאס מֵּ ייֶבעְרְשְטן -"ֲאלּופֹו ֶשל עֹולָׁ , ֶדעָמאְלט'ס ֶדעם אֵּ
יז ֶעס  א" אִׁ ְקרָׁ אט ֶגערּוְפן",  -"וַּיִּ ייֶבעְרְשֶטער ר "ֶער הָׁ ּוְפט ֶער וֵּוייְסט ַאז ֶדער אֵּ

ייֶבעְרְשְטן. יק צּום אֵּ ים, אּון ֶער קּוְמט צּורִׁ  אִׁ
יֶבער ָצרֹות, ָהאט עֶ ֶדעְרַפאר ֶווען ַא מֶ  ים אִׁ  ר ָנאר עְנְטש ֶזעהט ַאז ֶעס גֵּייט אֹויף אִׁ
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רָׁא"ש יחֹות מֹוהַּ  שִּ

חֹוֶדש  ~ ת הַּ ְרשַּ  ~ פַּ
ן ~ יסָׁ  ~ חֹוֶדש נִּ

 

ט ַאז ֶווען ֶעס  ִליָט"א ָזאגְׁ מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ
ט'ס ִדי  ט חֹוֶדׁש ִניָסן, ִאיז ֶדעָמאלְׁ קּומְׁ

ִטיֶגע ַצי ן ִריכְׁ ֵהייבְׁ יט ִזיְך צּו ַבאַנייֶען, צּו ָאנְׁ
ן ַאֶלעס ָוואס ֶעס ִאיז  ֶגעסְׁ ִריׁש, אּון ַפארְׁ פּון פְׁ

ט.  ֶגעֶווען ִביז ֶיעצְׁ
ט אֹויף חֹוֶדׁש ִניָסן:  ִווי ֶדער ָפסּוק ָזאגְׁ

ִראׁשֹון הּוא  ֳחָדִׁשיםַהֶזה ָלֶכם ֹראׁש  ַהֹחֶדׁש"
ֵׁשיָלֶכם  ָחדְׁ ֵריי ָמאל ַהָשָנה", ֶעס ֶווע לְׁ ט דְׁ רְׁ

ט "חָ ֶדע ט ֶדער ָווארְׁ ַמאנְׁ ֵריי  -ׁש" דָ רְׁ "ֵניי",  דְׁ
ִטיֶגע  ט ִאיז ִדי ִריכְׁ ָמאל ִאיז ַא ֲחָזָקה, ַאז ֶיעצְׁ

ן. צְׁ ַגאנְׁ  ַצייט ִזיְך צּו ַבאַנייֶען ִאינְׁ
ׁש ֶבֱאֶמת ֶקען ִזיְך ַא ִאיד ַבאַנייֶען  ָכאטְׁ

ן בִ  טְׁ ט ַווארְׁ ן ָטאג, ֶמען מּוז ִניׁשְׁ יז חֹוֶדׁש ֶיעדְׁ
ט  )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ַא' ִניָסן, ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ

ן ִסיָמן רס"א(  ֵהייבְׁ ן ָטאג ָאנְׁ ף ֶיעדְׁ ַאז ַא ִאיד ַדארְׁ
ט פּון חֹוֶדׁש ִניָסן, פּון  פּון ֵניי, ָאֶבער ֶיעצְׁ
ׁש ֶנעֶמען ַא  טְׁ ַׁשָבת ַהחֹוֶדׁש, ֶקען ַא ֶמענְׁ

ׁשּות, ַחדְׁ ִריֶׁשע ִהתְׁ ִזיְך צּו ַבאַנייֶען ַטאֶקע ִאין  פְׁ
ָלאר ִאין ָקאפ ַאז  צּוֶנעֶמען קְׁ ָין, ַאַריינְׁ ֶדעם ִענְׁ
ט ַקיין ִחילּוק ָוואס ֶעס ִאיז  ֶעס ִאיז ִניׁשְׁ
ט ַקיין ִחילּוק  ן, ֶעס ִאיז ִניׁשְׁ טְׁ ֶגעֶווען ֶנעכְׁ
ן  רּוִבירְׁ ן, ִאיְך ֶוועל פְׁ גְׁ ָוואס ֶעס ֶוועט ַזיין ָמארְׁ

ן א ן ָטאג, אּון ֶזעהן ָוואס צּו קּוקְׁ ִטיגְׁ 'ן ַהיינְׁ ֹויפְׁ
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 יְך זָׁאלֵאייֶבערְׁ יר אִּ אֶשעֶפער ֶהעְלף מִּ  בַּ
ה פּו דָׁ י מִּ יְך זָׁאל זֹוֶכה זַּיין צּו דִּ ְדשּות, אִּ ְתחַּ ן הִּ

יֶבעְרְטרַּ  יְשט אִּ ייְבן פּון נֵּיי, נִּ ְנהֵּ אג אָׁ אְכְטן ֶיעְדן טָׁ
יְשט מֹורָׁ  יז ֶיעְצט, אּון נִּ יז ֶגעֶווען בִּ א וָׁואס ֶעס אִּ
יְך זָׁ  אְבן וָׁואס ֶעס ֶוועט זַּיין וַּוייֶטער, נָׁאר אִּ אל הָׁ
יְרן אֹויְפ'ן ֶיעצְ  אְנֶצעְטרִּ יג קָׁ יר ְשֶטעְנדִּ יְגן מִּ טִּ

יְך ֶקען ֶיעְצט טּוהן גּוֶטע זַּאְכן  ינּוט, וָׁואס אִּ מִּ
יְך זֵּיי זֹוי ֶוועל אִּ יּות, אּון אַּ יּות ּוְבגְַּשמִּ ֶער ְברּוֲחנִּ

יחַּ זַּיין". ְצלִּ  מַּ
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רָׁא"ש יחֹות מֹוהַּ  שִּ
 

ָוה פּון ִקידּוׁש ָדא ַׁשת ַהחֹוֶדׁש, ִדי ִמצְׁ ס ִאיז ֶבֱאֶמת ִדי ַפרְׁ
ן ַהחֹוֶדׁש ן ָזאלְׁ ן ַאז ִדי ִאידְׁ ֶטער ָהאט ֶגעֵהייסְׁ ׁשְׁ , ֶדער ֵאייֶבערְׁ

ן ֶזעֶנען ַאזֹוי  ן ַאז ִאידְׁ ָבָנה צּו ַווייזְׁ ן ִדי ֲחָדִׁשים לֹויט ִדי לְׁ ֵציילְׁ
ֶלעֶנער,  ֶלעֶנער אּון קְׁ ט ֶעס קְׁ ָבָנה, סֹוף חֹוֶדׁש ֶווערְׁ ִווי ִדי לְׁ

ט ֶעס ַבאַנייֶעט אּו ֶדעם ֶווערְׁ רֹויס, ָאֶבער ָנאכְׁ ט צּוִריק גְׁ ן ֶווערְׁ
ט ַאַסאְך ָמאל ַאז  ן פּון ַא ִאיד, ֶמען ִפילְׁ ַאזֹוי ֵגייט ָדאס ֶלעבְׁ
ֶלעֶנער,  ֶלעֶנער אּון קְׁ ט קְׁ ט, ֶמען ֶווערְׁ ט אּון ַפאלְׁ ֶמען ַפאלְׁ
ט צּוִריק  ֶדעם ַבאַנייֶעט ֶמען ִזיְך אּון ֶמען ֶווערְׁ ָאֶבער ָנאכְׁ

רֹויס, ַאזֹוי ֵגייט ֶעס אִ  ַאָמאל.גְׁ ַאָמאל אּון ָנאכְׁ  יֶבער ָנאכְׁ
 

*** 

ן ֹראׁש חֹוֶדׁש ִניָסן, ַווייל ָדאס  ן ֶגעָווארְׁ ֶדער ֶרִבי ִאיז ֶגעבֹוירְׁ
ִדיג צּו ַבאַנייֶען,  ֶטענְׁ ָין פּון ֶרִבי'ן, ִזיְך שְׁ ֶצער ִענְׁ ִאיז ֶדער ַגאנְׁ

ט  ֵציילְׁ ֵחי ָהַר"ן סִ ַאזֹוי ִווי ֶדער ֶרִבי ָהאט ֶדערְׁ ַאז ֶער יָמן ו'( )ִׁשבְׁ
ן פּון ֵניי. ֵהייבְׁ ִדיג ָאנְׁ ֶטענְׁ ט שְׁ ֶלעגְׁ  ַאֵליין פְׁ

ט ַאז ֶער  ן, ֶווען ֶעס ָהאט ִזיְך ֶגעַמאכְׁ ֶגע ָיארְׁ ִאין ַזייֶנע יּונְׁ
ן ָנאר  ֶגעֶגעבְׁ ט אֹויפְׁ רּוֲחִניּות, ָהאט ֶער ִניׁשְׁ ן בְׁ ֶגעַפאלְׁ ִאיז ַאָראפְׁ

ט:  ְנהֵּ ֶער ָהאט ֶגעָזאגְׁ יְך ֶוועל אָׁ יְך "אִּ וי אִּ זֹוי וִּ ייְבן פּון ֶיעְצט, אַּ
יְך הֵּ  ייֶבעְרְשְטן, אִּ יְנט ֶדעם אֵּ יְשט ֶגעדִּ אל נִּ ייְנמָׁ ייב וָׁואְלט נָׁאְך קֵּ

אל" י ֶעְרְשֶטע מָׁ ן דִּ ט ֶער טּוהן ֶיעֶדע ָמאל  ֶיעְצט אָׁ ֶלעגְׁ ַאזֹוי פְׁ
ן. ֶגעַפאלְׁ  ָוואס ֶער ִאיז ַאָראפְׁ

ט, ַא ט ַזיין ַביי ִאים אּון ֶדער ֶרִבי ָהאט ֶגעָזאגְׁ ֶלעגְׁ ז ָדאס פְׁ
ן  ֶגעַפאלְׁ ן ָטאג, ַאָפאר ָמאל ַא ָטאג, ָוואס ֶער ִאיז ַאָראפְׁ ֶיעדְׁ
ִליַח ֶגעֶווען  ִריׁש, אּון ַאזֹוי ָהאט ֶער ַמצְׁ ן פּון פְׁ ֶגעהֹויבְׁ אּון ָאנְׁ

רֹויֶסער ַצִדיק. ן ַא גְׁ  אּון ֶגעָווארְׁ
ט:  "ַאַזא ִחידּוׁש ִווי ן ִסיָמן רמ"ז( יי מֹוֲהַר")חֵ ֶדער ֶרִבי ָהאט ֶגעָזאגְׁ

ָׁשִטים  ט ֶגעֶווען" ֵאייֶנע פּון ִדי פְׁ ָמאל ִניׁשְׁ ִמיר ִאיז ָנאְך ֵקיינְׁ
ט אֹויף ֶדעם ִאיז, ַאז ֶדער  ן ֶגעָזאגְׁ לֹוֵמינּו ָהאבְׁ ֵׁשי ׁשְׁ ָוואס ַאנְׁ
ִדיֶגער "ִחידּוׁש" ַטאֶקע ִאין ֶדעם  ֶרִבי ִאיז ֶגעֶווען ַא ֶגעַוואלְׁ

יָ  ִדיג צּו ַבאַנייֶעןִענְׁ ֶטענְׁ ׁשּות", ִזיְך שְׁ ַחדְׁ  .ן פּון "ִהתְׁ
*** 

ן, ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ  טְׁ ׁשְׁ ן צּום ֵאייֶבערְׁ ט ַבאַנייֶען ִאין ִדי ַזאְך פּון ֶרעדְׁ ף ֶמען ִזיְך ֶיעצְׁ ִאין  ַאז)ִשיחֹות ָהַר"ן ִסיָמן צ"ח( ט אּון ֶדער ִעיָקר ַדארְׁ
ן ֵזיי ַאֶלע אֹויף, אּון ֶדעמָ  ט זּוֶמער ֶלעבְׁ ן, אּון ֶווען ֶעס קּומְׁ ָראזְׁ ן ָאפ ַאֶלע ֵבייֶמער אּון גְׁ בְׁ ַטארְׁ ֶטער ׁשְׁ ׁש ִווינְׁ טְׁ ט'ס ֶקען ִזיְך ֶדער ֶמענְׁ אלְׁ

ן ִמיט ִדי ֵבייֶמער, אּון ִזיְך אֹויְך ַבאַנייֶען ַאזֹוי ִווי ֵזיי,  אּון ֶדעמָ  ד ִמיט ַכאפְׁ 'ן ֶפעלְׁ ן אֹויפְׁ טְׁ ׁשְׁ ן צּום ֵאייֶבערְׁ ט'ס ִאיז ֵזייֶער גּוט צּו ֶרעדְׁ אלְׁ
ד, אּון ֶמען ֶקען אִ  רֹויֶסע ֶפעלְׁ ט ִאיז גְׁ ֶצע ֶוועלְׁ ָראז אּון ֵבייֶמער, אּון ֶדער ֱאֶמת ִאיז, ַאז ִדי ַגאנְׁ ן ִדי גְׁ ִוויׁשְׁ ן צּום צְׁ יֶבעָראל ֶרעדְׁ

ָראז  ן, אּון ִדי גְׁ טְׁ ׁשְׁ ן.ֵאייֶבערְׁ טְׁ ׁשְׁ ן צּום ֵאייֶבערְׁ ׁש צּו ֶרעדְׁ טְׁ ן צּו ֶדעם ֶמענְׁ פְׁ  אּון ֵבייֶמער ֶהעלְׁ
ן, ָזאל ֶמען נָ  טְׁ ׁשְׁ ט צּום ֵאייֶבערְׁ ט )ַחֵיי מֹוֲהַר"ן ִסיָמן תל"ו( ַאז ֶיעֶדע ָמאל ָוואס ֶמען ֶרעדְׁ ן ֶדער ֶרִבי ָהאט ֶגעָזאגְׁ ֵהייבְׁ ַאָמאל ָאנְׁ אכְׁ

ַקייט, "ִרבוֹ  ִריׁשְׁ ט ִאיִמיט ַא פְׁ ָך, אֹויב ִביז ֶיעצְׁ ׁשְׁ ָמה ַנפְׁ ִליֶכער ִאיד" ַווייל מְׁ ט ָאן צּו ַזיין ָאן ֶערְׁ ז אֹויְך נֹו ֶׁשל עֹוָלם, ִאיְך ֵהייב פּון ֶיעצְׁ
ף ֶמען דַ  ט ֶגעֶווען גּוט, ַדארְׁ ט ִניׁשְׁ ט ַזיין ָנאְך ֶבעֶסער, אּון אֹויב ִאיז ִביז ֶיעצְׁ ִריׁש, ֶגעֶווען גּוט, ֶוועט פּון ֶיעצְׁ ן פּון פְׁ ֵהייבְׁ אְך ִזיֶכער ָאנְׁ

ט צּו ַזיין גּוט.  פּון ֶיעצְׁ
ט ִאין ִדי ִמָדה פּון  ֶגעֵלייגְׁ ק ַאַריינְׁ ַטארְׁ ן ִזיְך ׁשְׁ ֶכע ָהאבְׁ ן, ַאז ִדי ֶוועלְׁ ן ָגאר אּון ֶמען ָהאט ֶגעֶזעהן ִאין ַאֶלע ַצייטְׁ ׁשּות", ָהאבְׁ ַחדְׁ "ִהתְׁ

ִליַח ֶגעֶווען, ַוויי ַמאק.ֶׁשעֶנער ַמצְׁ ִדיג פּון ֵניי, טּוט ֶמען ַאֶלעס ִמיט ַאַסאְך ֶמער ֵחֶׁשק אּון ֶגעׁשְׁ ֶטענְׁ ט ָאן שְׁ  ל ֶווען ֶמען ֵהייבְׁ
*** 

ט פּון ַצִדיִקים  גְׁ ֶרענְׁ ט ֶגעבְׁ ט ַאז ֶעס ֶווערְׁ ִליָט"א ָזאגְׁ ַׁשת ִפּקּוֵדי( מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ ַכָלה, ַפרְׁ ָרא דְׁ וֶ )עי' ַאגְׁ ֶטע צְׁ ׁשְׁ ף ֶטעג פּון חֹוֶדׁש ִניָסן ַאז ִדי ֶערְׁ ועלְׁ
ף ֲחדָ  ֶוועלְׁ ן קּוֶמען ִאין ִדי צְׁ ָפעֹות ָוואס ָזאלְׁ ן, אֹויף ַאֶלע גּוֶטע ַהׁשְׁ טְׁ ׁשְׁ ן ֶדעם ֵאייֶבערְׁ סּוָגל צּו ֶבעטְׁ ָמָׁשל ִדי ִאיז מְׁ ִׁשים פּון ָיאר, לְׁ

ן אֹויף  טְׁ ׁשְׁ ט ֶמען ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ֶטע ָטאג פּון ִניָסן, ֶבעהְׁ ׁשְׁ ח,חֹוֶדׁש ִניָסן: ֶערְׁ ר'ן ֶפסַּ שֵּ יְכן כָׁ יילִּ אְבן אַּ ְפרֵּ יְך זָׁאל הָׁ אֶשעֶפער ֶהעְלף אִּ יְך  "בַּ אִּ
ֶלע מִּ  יֵּים זַּיין אַּ ח, אִּ וֹ צְ זָׁאל מְיקַּ ין יֹום טֹוב ֶפסַּ ץ אִּ מֵּ יין ֶברעֶקעֶלע חָׁ לֹום קַּ ס ְושָׁ אְבן חַּ יְשט הָׁ יְך זָׁאל נִּ ייד, אִּ יט ְגרֹויס ְפרֵּ ח מִּ ְך זָׁאל זַּיין ית פּון ֶפסַּ

ין ֶדעם חֹוֶדש" אְרף אִּ יְך דַּ ֶלעס וָׁואס אִּ אְבן אַּ יְך זָׁאל הָׁ אְרק ֶדעם חֹוֶדש, אִּ ט ֶמען  ֶגעזּוְנט אּון ְשטַּ ֵווייֶטע ָטאג ֶבעהְׁ אּון ַאזֹוי ַווייֶטער, ִדי צְׁ
ְצוָׁ  ִאָייראֹויף חֹוֶדׁש  י מִּ יֵּים זַּיין דִּ יְך זָׁאל ְמקַּ יר אִּ אֶשעֶפער ֶהעְלף מִּ עֹוֶמר","בַּ "ג בָׁ ין לַּ ייֶען אִּ יר ְפרֵּ יְך זָׁאל מִּ ימּות, אִּ ְשלֵּ ה בִּ ירָׁ ִריֶטע  ה פּון ְספִּ ִדי דְׁ

ט ֶמען אֹויף חֹוֶדׁש ִסיָון,  ל זַּיין ֶדעם יֹום טֹוב ָטאג ֶבעהְׁ בֵּ יְך זָׁאל ְמקַּ יר אִּ אֶשעֶפער ֶהעְלף מִּ וי ֶעס "בַּ יְך זָׁאל פּון ְשבּועֹות וִּ אְרף צּו זַּיין, אִּ דַּ
יט ְפרֵּייד", ה מִּ י ּתֹורָׁ ל זַּיין דִּ בֵּ יש ְמקַּ ן חֹוֶדׁש, ְפרִּ ט ֶמען אֹויף ֶיעדְׁ ן ַא  אּון ַאזֹוי ַווייֶטער ֶבעהְׁ לֹויט ֶיעֶנעם חֹוֶדׁש, אּון ַאזֹוי ֶוועט ֶמען ָהאבְׁ

ַמאֶקע ָיאר. ִטיֶגע ֶגעׁשְׁ  ִליכְׁ
 

 
 

 גהמשך בדף 
 

 

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ים אֹויף דִׁ  יְך אֹויְסֶרעְדן צּו אִׁ ייֶבעְרְשְטן אּון זִׁ יין עֵָּצה, צּו גֵּיין צּום אֵּ י אֵּ
ייֶגעֶנע ְשְּפַראְך, ֶדעָמאְלט'ס ֶוועט ֶער ַארֹויס גֵּיין פּון ַאֶלע ָצרֹות  .אֵּ

 )ֹזאת ַהּתֹוָרה ַויְִׁקָרא ב(
*** 

 

כֶ  אשֹון הּוא לָׁ ים רִּ שִּ ֶכם ֹראש ֳחדָׁ ֶזה לָׁ ֹחֶדש הַּ נָׁה.הַּ שָׁ י הַּ ְדשֵּ  ם ְלחָׁ
ינּו ֶער ָזאל ַמאכְ  ייֶבעְרְשֶטער ָהאט ֶגעָזאְגט ַפאר מֶשה ַרבֵּ ן ֹראש ֶדער אֵּ
י נֵּייֶע ְלָבָנה יְנֶטעֶלע פּון דִׁ ילּו ָנאר ַא ּפִׁ , וֵּוייְסט חֹוֶדש, ֶווען ֶמען ֶזעהט ֲאפִׁ

יְך ָאן ַא נֵּייֶע חֹוֶדש. ייְבט זִׁ  ֶמען ַאז ֶעס הֵּ
י ָזאְגט מֹוַהָרא" וי ֶדער ֶרבִׁ יר, לֹויט וִׁ יז ָדאס ַמְסבִׁ ֶלק א' ש אִׁ י מֹוֲהַר"ן חֵּ יקּוטֵּ )לִׁ

יָמן רפ"ב( יד סִׁ יי בַ  ַאז ַא אִׁ י גּוט'ס, סֵּ יג קּוֶקען  ָנאר אֹויף דִׁ יי ַדאְרף ְשֶטעְנדִׁ
יי ַביי ַאְנֶדעֶרע. יְך אּון סֵּ  זִׁ

יר, ָאֶדער אֹוי ילּו אֹויב דּו ֶזעהְסט אֹויף דִׁ יז פִׁ ֲאפִׁ יל ף ַאן ַאְנֶדעֶרען, ַאז ֶער אִׁ
יְרן אֹויְפצּוזּוְכן ֶעֶּפעס ַא גּוֶטע ַזאךְ  יט ְשֶלעְכט'ס, ַדאְרְפְסטּו ְּפרּובִׁ  אֹויף מִׁ

יֶכער ֶעֶּפעס גּוט'ס יד ָהאט זִׁ יר ָאֶדער אֹויף ֶיעֶנעם, ַווייל ֶיעֶדער אִׁ יְך,  דִׁ ין זִׁ אִׁ
ְצֹות ָוואס עֶ  יֶכער ֶעֶּפעס מִׁ  ר ָהאט ֶגעטּוהן.ֶער ָהאט זִׁ

ייֶבעְרְשֶטער ֶהעְלְפן י גּוט'ס, ֶוועט ֶדער אֵּ ַאז ֶעס  אּון ֶווען דּו קּוְקְסט אֹויף דִׁ
וי ֶדער ָּפסּוק ָזאְגט  יְנַגאְנֶצען גּוט, וִׁ ע"ֶוועט ַזיין אִׁ שָׁ ין רָׁ ט ְואֵּ  "ְועֹוד ְמעַּ

וי י ְקלֵּייֶנע גּוֶטע ַזאְכן וִׁ יְשט ַקיין  ֶווען ַא ֶמעְנְטש קּוְקט אֹויף דִׁ יז נִׁ ֶער אִׁ
יֶנּנּו" ָרָשע, ֶדעָמאְלט'ס,  ל ְמקֹומֹו ְואֵּ ְתבֹונְַּנּתָׁ עַּ ֶווען דּו ֶוועְסט "ְוהִּ

יְשט ֶדער ֶזעְלֶבער ֶמענְ  יז ֶער שֹוין ָגאְרנִׁ ים, אִׁ ְטש, ֶעס ָנאְכֶדעם קּוְקן אֹויף אִׁ
יז שֹוין ָגאר ַאן ַאְנֶדעֶרע ַּפְרָשה.  אִׁ

יילְ  יְדן צֵּ י אִׁ י ְלָבָנה ֶוועדִׁ וי ַביי דִׁ י ְלָבָנה, ַווייל ַאזֹוי וִׁ ים צּו דִׁ י ֲחָדשִׁ ן ֶמען ן דִׁ
ינְ  י ּפִׁ יְנֶטעֶלע ֶוועְרט ֹראש חֹוֶדש, אּון ָנאְכֶדעם ֶוועְרט דִׁ ֶטעֶלע ֶזעהט ַא ּפִׁ

יד, אֹויף י ֶזעְלֶבע ֶווען ֶמען קּוְקט אֹויף ַא אִׁ י  ְגֶרעֶסער אּון ְגֶרעֶסער, דִׁ דִׁ
ינְ  ן ֶטעֶלע גּוט'ס ָוואס ֶער ָהאט, ֶדעָמאְלט'ס ֶוועְרט ֶער ְגֶרעֶסער אּוּפִׁ

יד. יֶכער אִׁ יז ֶער ֶוועְרט צּום סֹוף ַאן ֱאֶמת'ֶער ֶעְרלִׁ  ְגֶרעֶסער, בִׁ
 

 ית, ויק"פ, ַשָבת ַהחֹוֶדש, תשס"ב לפ"ק(ישִׁ לִׁ ל ְסעּוָדה ְש חַ נַ ך הַ וֹ )ּת

 

 
 

 

 



 ג
 

רָׁא"ש יחֹות מֹוהַּ  שִּ
 

ן ֶדער ִפירְׁ ף ֶטעג פּון  ִאיִדיֶׁשע ִקינְׁ ֶוועלְׁ ֶטע צְׁ ׁשְׁ ִזיְך צּו ֵלייֶנען ִדי ֶערְׁ
ֶדעֶרע ָנִשיא,  ן ָטאג ַאן ַאנְׁ ִׁשיִאים, ֶיעדְׁ ָׁשה פּון ִדי נְׁ חֹוֶדׁש ִניָסן ִדי ַפרְׁ
ִשיִאים ִאיז  ַׁשת ַהנְׁ ט ַאז ָדאס ֵלייֶנען ִדי ַפרְׁ ִליָט"א ָזאגְׁ מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ

ׁשּוע סּוָגל ַפאר ַאֶלע ִמיֵני יְׁ סּוָגל ַפאר מְׁ ֶפעִציֶעל ִאיז ֶעס מְׁ ֹות, אּון סְׁ
 ִׁשידּוִכים אּון ַפאר ָׁשלֹום ַבִית.

ט  ַאז ִדי )ֵסֶפר ַהִמדֹות אֹות ָחָתן ֵחֶלק ב' ִסיָמן ו'( לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ
ט ׁשֹוין  סּוָגל ַפאר ַא ִׁשידּוְך, אּון ָדאס ֵמיינְׁ ִׁשיִאים ִאיז מְׁ ָׁשה פּון נְׁ ַפרְׁ

ק אוֹ  ַטארְׁ ט ָגאר ׁשְׁ ַפאר ֶקען ֶמען ֶיעצְׁ יְך ַפאר ָׁשלֹום ַבִית, אּון ֶדערְׁ
 אֹויס'פֹוֵעל'ן ִׁשידּוִכים אּון ָׁשלֹום ַבִית.

ף צּו  ט אֹויס ֶדעם חֹוֶדׁש ִווי ֶעס ַדארְׁ וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ִניצְׁ
ן ַאֶלע גּו טְׁ ׁשְׁ ט ִזיְך אֹויס ַביים ֵאייֶבערְׁ ן.ַזיין, אּון ֶבעהְׁ  ֶטע ַזאכְׁ

 

ַׁשת ַהחֹוֶדׁש רֶ )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ט"ז עֶ   חֹוֶדׁש ִניָסן( -ך ַפרְׁ
 

י יר ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ַמאְכן  ֶדער ֶרבִּ ָהאט ֶגעָזאְגט: "ַפאְרָוואס ָלאְזט אִּ
ויל  ירּוְנג וִּ ין ֶיעֶנע ַצייט ָהאט ֶמען ֶגעְשמּוֶעְסט ַאז ֶדער ֶרעגִּ ְגֵזירֹות?" )אִּ

יְדן ַחס ְוָשלֹום(  .ַמאְכן ְגֵזירֹות אֹויף אִּ
יד קּוְמט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן וי ָנאר ַא אִּ יְך אֹויס ַזיין א ,ַווייל וִּ ּון ֶער ֶרעְדט זִּ

ויל, ַוואְרְפט ֶדער  ַהאְרץ, ֶער ֶבעט ַביים ֵאייֶבעְרְשְטן ָוואס ֶער וִּ
ין ַא  ים אּון ְגֵזירֹות, ֶער ֵלייְגט ַאֶלעס אִּ ְנָינִּ ֵאייֶבעְרְשֶטער ַאֶוועק ַאֶלע ַזייֶנע עִּ

יד,  יט ֶדעם אִּ יְך ָנאר מִּ ים ַזייט, אּון ֶער ַפאְרֶנעְמט זִּ ים אֹויְסצּוֶהעְרן, אּון אִּ אִּ
 צּו ֶהעְלְפן.

יָמן ע'( יחֹות ָהַר"ן סִּ  )שִּ

*** 
 

יֶגער רֶ  ֶדער  יְסןוֹ ָהאט ַאָמאל ֶגעָזאְגט ֵאייֶנעם, ֶמען ֶזעט ַא ְגר יבִּ ֵהיילִּ
יּוָוואס ַנאט ֵטייןְש ֶפעְלְזן  יז ָדאס ֵזייֶער ַהאְרט, ֶווען ֶמען ָלאְזט ְטָרא ְךְרלִּ  ןפְ אִּ

יְקן ַהאְרְטן ֶפעְלְזן  יְפןוֹ ַוואֶסער א  פא, ַא ְטרָ פַא ְטָרא ְךָנא פ, ַא ְטָראֵטייןְש דִּ
וי ְךְר ּוֶלעֶכעְרט ֶער ָדאס ד ףוֹ ס םּו', צּו' ְוכּוְוכ פְטָרא ַא ְךָנא  ןּוא ַטאְרקְש , וִּ

י  פַא ְטָרא ְךָנא פַא ְטָרא טפְ ַאז ְס'ְטָרא ערבֶ ַזיין, אָ  טְש ֶפעְסט ְס'ָזאל ָנאר נִּ
 ';ּוְוכ ֵטייןְש ֶדעם ֶפעְלְזן  ְךְר ּוַוואֶסער, ֶלעֶכעְרט ֶער ד

יד ָהאט ַא ֵלב  ביוֹ , איֶכעטוֹ א יוֹ ַאז  ביוֹ ַהאְרץ, א ֵטייֶנעְרטְש , ַא ַפאְר ֶבןאֶ ַא אִּ
י ְךֶער ֶרעְדט ֶיעְדן ָטאג ָנא י ְךָנא ןּוא רבּוַא דִּ י ְךָנא ןּוא רבּוַא דִּ ' ּוְוכ רבּוַא דִּ

י ףוֹ ס םּו', צּוְוכ ים ֶעֶפעֶנען ָדאס ַפאְר  ְךֶוועט זִּ ֶער ֶוועט  ןּוַהאְרץ א טפְ ָטאְש אִּ
יםוֹ ע לכָ  ֵראבוֹ ַאז ֶדער  יְרןְשפִּ  ים  ָלמִּ יט אִּ יז ָדא מִּ ים ֶנע ייבַ אִּ ים.  ןבְ אִּ אִּ
י יזַ  עְרֶדעםבֶ אִּ יְטָלןבַ ַקיין  טְש יי נִּ יט ָוואס ֶעס ֵגייט א ְך, ֶדעְרַהאְלט זִּ  יףוֹ מִּ

יר ד יְךְר ּודִּ י ןּופ ָראְכןבְ ֶצע טְש , ֶווער נִּ יֵקייט, ָזאְלְסט נִּ  ןבְ ָהא טְש ֶיעֶדע ְקֵליינִּ
י יּוַהַדַעת ְוכ תשּוַקיין ַחלִּ  ַלאץפְ ַא  יףוֹ ֵגיין א יֶנעןוֹ ואוֶגעּוצ ְך', ָנאר ָזאְלְסט זִּ

י אּווו יז נִּ י ּוָדאְרְטן ָזאְלְסט ןּוא ָטאְש ֵקייֶנער אִּ  םּוָדאס ַהאְרץ צ יְסֶרעְדןוֹ א ְךזִּ
יםוֹ ע לכָ  ֵראבוֹ  תְ  ָלמִּ ימבִּ יל ןּו. אתוֹ יטּוְפשִּ  תוֹ מִּ י ּוֲאפִּ יר ַאז  ְךְס'ַדאְכט זִּ דִּ

י יר נִּ י ּו, ָזאְלְסטיסוֹ א טְש ֵקייֶנער ֶהעְרט דִּ ויְסן ַאז ֶיעְדן דִּ יד  ָוואס רבּווִּ ַא אִּ
יז חָ  יםוֹ ע לכָ  ֵראבוֹ  ייםבַ  בשּוֶרעְדט אִּ  .ָלמִּ

 (ב"פ)אשר בנחל באידיש מכתב 

*** 

יְדן פּון ַאְנֵשי ְשלֹוֵמי ים, ֶעס ֶזעֶנען ֶגעֶווען אִּ נּו ָוואס ֶזעֶנען ֶגעֶווען סֹוֲחרִּ
יְנֶדער   ֵזיי ָהאְבן עֹוֵסק ֶגעֶווען אּון ְבֶרעְנֶגען ַפְרָנָסה ַפאר ֵזייֶער ַווייב אּון קִּ
ְשַניֹות ֶיעְדן  ים מִּ ויְשן ָהאְבן ֵזיי ַאַרייְנֶגעַכאְפט ַאְכְטְצן ְפָרקִּ יְנְצוִּ ָאֶבער אִּ

ויְשן ֵאיין קֹונֶ ָטאג, צְ  ַאַרייְנֶגעַכאְפט ַא ֵפֶרק,  ְצֵווייֶטע ָהאְבן ֵזיי יה אּון דִּ וִּ
ְשַניֹות, ַאזֹוי אֹויְך  ים מִּ יְגט ַח"י ְפָרקִּ ַאזֹוי ְבֶמֶשְך ֶדעם ָטאג ָהאְבן ֵזיי ֶגעֶעְנדִּ
יז צּום  יְטל, בִּ ים ָדאְרט ַא ַקאפִּ ילִּ יְטל ְתהִּ ְפֶלעְגן ֵזיי ַאַרייְנַכאְפן ָדא ַא ַקאפִּ

ים.סוֹ  ילִּ יְגט ֶדעם יֹום ְתהִּ  ף פּוֶנעם ָטאג ָהאְבן ֵזיי ֶגעֶעְנדִּ

י ָהאט ֶגעָזאְגט: "וואֹויל  יֶבערָזאְגן ָוואס ֶדער ֶרבִּ יג אִּ ֵזיי ְפֶלעְגן ְשֶטעְנדִּ
יְנֶקען ְשַניֹות, אּון צּו ְטרִּ יְסל מִּ יז זֹוֶכה צּו ֶעְסן ֶיעְדן ָטאג ַאבִּ יז ֶדער ָוואס אִּ   אִּ
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יְסֶקער זי"ע ְפֶלעְגט ַאַסאְך  יק ר' ֶהעְרֶשעֶלע לִּ יֶגער ַצדִּ ֶדער ֵהיילִּ
יד ָזאל ָהאְבן אֹויף ֶפַסח צּו  עֹוֵסק ַזיין ַפאר ֶפַסח צּו ֶזעהן ַאז ֶיעֶדער אִּ

יֶמעַלייט צּו ֶקעֶנען צּוְשֶטעְלן אֹויף יֹום ֶער הָ  ,ַמאְכן אט ֶגעָהאְלְפן ָארִּ
 טֹוב.

ַפאר ֶפַסח ְגֵרייט  :ָזאְגט ַפאר ַזייֶנע ֶמעְנְטְשןֵאיין ָמאל ָהאט ֶער ֶגע
ים אּון ְדָרשֹות ְלָכבֹוד ֶפַסח ְלפּולִּ יט ֵשייֶנע פִּ יְך ֶיעֶדער ָאן מִּ ֶמען  ,זִּ

יםע ַרְמַב"ַפאְרֶעְנְטֶפעְרט ְשֶווערֶ  ְלפּולִּ יט ֵשייֶנע פִּ יְך , ם'ס מִּ ָאֶבער אִּ
יט ַמייֶנע ֶהעְנט  .ַפאְרֶעְנְטֶפער ֵאיין ְשֶוועֶרע ַרְמַב"ם מִּ
יד מּוז ֶעְסן  ין ֶפַסח, ֶדער ַרְמַב"ם ְפַסק'נט ַאז ֶיעֶדער אִּ ַמצֹות אִּ

ילּו ַא יְך ָאְנְשְטֶרעְנֶגען צּו ָהאבְ  ֲאפִּ יַמאן מּוז זִּ ויֶדער ָארִּ ן ַמצֹות ֶפַסח, וִּ
ְכאֹוָרה ַא  יז ֶעס לִּ יְשט ַגָנב'ֶעֶנען, אִּ י ַרְמַב"ם ַאז ֶמען ָטאר נִּ ְפַסק'נט דִּ

יְשט ַגָנב'ֶעֶנען יָרה, אֹויב ָטאר ֶמען נִּ יַמאן  ,ְסתִּ וי ַאזֹוי ֶקען ֶדער ָארִּ וִּ
 ָהאְבן ַמצֹות אֹויף ֶפַסח?

יְךֶדעם ְשֶוועְרן ַרְמַב"ם ַפאְרֶענְ  יְך ֵגיי ַארּום ַשאְפן  ,ְטֶפער אִּ ַווייל אִּ
יֶמעַלייט ֵזיי ָזאְלן ָהאְבן ֶגעְלט אֹויף ֶפַסח ְבֶשַפע,  ,ֶגעְלט ַפאר ָארִּ

יז שֹוין ֶדער ַרְמַב"ם ַפאְרֶעְנְטֶפעְרט...  ְמֵמיָלה אִּ
יֶגע ֱאֶמת'ֶע ְדָרשָ  יְכטִּ יז ַא רִּ יָט"א ָזאְגט ַאז ָדאס אִּ ה מֹוַהָרא"ש ְשלִּ

ין  יט ֶדעם ֶקען ֶמען ַפאְרְשֵטיין ָוואס ֶעס ְשֵטייט אִּ אֹויף ֶפַסח, אּון מִּ
יָמן תכ"ט(: ְשֻלָחן ָערּוְך  ים סִּ י ֲהָלכֹות פּון ֶפַסח )אֹוַרח ַחיִּ "ֶמען ֶלעְרְנט דִּ

י ְר  יג ֶטעג ַפאר ֶפַסח" ָזאְגט אֹויף ֶדעם דִּ יְך מָ ְדַרייסִּ יְרט זִּ "א "ֶמען פִּ
ְכאֹוָרה ָוואס ָהאט צּו קֹויְפן וֵ  יֶמעַלייט אֹויף ֶפַסח", לִּ וייץ ַפאר ָארִּ

יְטן ְצֵווייְטן? ָוואס קּוְמט ֶדער ְרָמ"א צּוֵלייְגן צּום ֻשְלָחן  ֵאייְנס מִּ
 ָערּוְך?

י אֹויְבְנֶדעְרַמאְנֶטע ַמֲעֶשה ַפאְרְשֵטייט ֶמען ָדאס  יט דִּ ָאֶבער מִּ
יז  ,ְגןֵזייֶער גּוט, ֶדער ְרָמ"א קּוְמט ָזא יָקר ְדָרָשה אֹויף ֶפַסח אִּ י עִּ ַאז דִּ

יֶמעַלייט ַפאר ֶפַסח.  צּו ַשאְפן ֶגעְלט ַפאר ָארִּ
יֶמעַלייט ַפאר  יז זֹוֶכה ַארֹויְסצּוֶהעְלְפן ָארִּ יז ֶדער ָוואס אִּ וואֹויל אִּ

 ֶפַסח.
יחֹות מֹוַהָרא"ש ֵחֶלק ט"ז עֶ  יָסן(ֶר )שִּ  ך חֹוֶדש נִּ

 

*** 

יז ֶגעֶווען ֵזייֶער מֹוַהָרא"ש ְשלִּ  יָט"א ָזאְגט ַאז ַביי ַאְנֵשי ְשלֹוֵמינּו אִּ
ין צּוַזאם ֶנעֶמען ֶגעְלט ַפאר  ַא ְגרֹויֶסע ַזאְך צּו עֹוֵסק ַזיין אִּ

יֶמעַלייט ָזאְלן ָהאְבן אֹויף ֶפַסח צּו ַמאְכן.  ָארִּ
י ָזאְגט  וי ֶדער ֶרבִּ ימָ )ַאזֹוי וִּ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' סִּ יל  (ן ר"אלִּ ְצָדָקה ַתצִּ

יְצָלן ְלַפֵזר  י נֹוֵפל ַרֲחָמָנא לִּ ָמֶות ָראֵשי ֵתיבֹות ַמַצת, ְסגּוָלה ְלחֹולִּ מִּ
ים ָראֵשי ֵתיבֹות ָנַפל, ָוואס ֶמען ַפאְרְשֵטייט  ַזר ָנָתן ָלֶאְביֹונִּ ְצָדָקה, פִּ

יְדן ָזאְלן ָהאְבן ַמצֹות  פּון ֶדעם, ַאז ֶווען ֶמען ֶגעְבט ְצָדָקה ַפאר אִּ
י נֹוֵפל  י ַמְחָלה פּון חֹולִּ יְשט צּו ָהאְבן דִּ יז ֶעס ַא ְסגּוָלה נִּ אֹויף ֶפַסח, אִּ
יְשט  יּות, נִּ יְשט צּו ָהאְבן ְברּוֲחנִּ יְצָלן, אּון אֹויְך ֶעס נִּ ַרֲחָמָנא לִּ

יּות.  ַאָראְפצּוַפאְלן ְברּוֲחנִּ
ְקָרא תש)  (ע"ב לפ"קלּוַח ְבֶרְסַלב ַפְרַשת ַויִּ

 

*** 
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 פולן שוואונג קמחא דפסחא קאמפיין אין
ווי געמאלדן פארגאנגענע וואך, האט מען שוין 
אנגעהויבן דעם "קמחא דפסחא קאמפיין", אזוי ווי אלע 
יארן, אויסצוצאלן אלע איינגעשטעלטע פאר פסח, אז זיי 

 זאלן קענען צוגיין צום יום טוב מיט הרחבת הדעת.
מיטן אייבערשטנ'ס הילף האט זיך דער עולם זייער 

ערופן צום קאמפיין, עס איז ברוך ה' ווארים אנג
 אריינגעקומען באדייטענע סכומים.

אבער אין הקומץ משביע, מען קען נאך ניצן נאך געלט, 
און דערפאר, ווער עס וויל זיך משתתף זיין, קען זיך 
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ים". ילִּ יְטֶלעך ְתהִּ  ֶיעְדן ָטאג ַאָפאר ַקאפִּ

יְך ַאז ֵזיי ָהאְבן ַאַסאְך ֶגעֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן ַא ַגאְנְצן ָטאג ֶווען ֶעס  אּון ַפאְרְשֵטייט זִּ
וי אֹויְך ָהאְבן ֵזיי  יז ֵזיי אֹויְסֶגעקּוֶמען, וִּ יעּור אּון ְשֻלָחן ָערּוְך, ְמַחֵבר ְרָמ"א,ֶגעאִּ  ַהאט ַא שִּ

יטֹות,  ימּות ּוְפשִּ ְתמִּ יְצט ֵזייֶעֶרע ֶטעג אֹויף ֶדעם ֶוועְלט בִּ אּון ַאזֹוי ָהאְבן ֵזיי אֹויְסֶגענִּ
י ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט. יז ֵזיי אֹויף דִּ  וואֹויל אִּ

 

ְמָחה)ְמקֹור הַ  יחֹות ְוסִּ  ,שִּ יָמן ק"חשִּ ים, סִּ  (פּורִּ
 

*** 
 

יְך ֶזעהן צּו ְשַטאְרְקן, ַקיין שּום ַזאְך אֹויף ֶדער  יר ֶגעָוואְלט ֶבעְטן ָזאְלְסט זִּ יְך ָהאב דִּ אִּ
ישּות ַהַדַעת ְוכּו',  ין ַחלִּ יְשט ַאַריין ֵגיין אִּ יְשט ַאָראְפַוואְרְפן, ֶמען ָטאר נִּ יְך נִּ ֶוועְלט ָזאל דִּ

י ַאְרְגְסֶטע ֲעֵבירֹות  ָווארּום ֶווען ין ֶקען ֶער קּוֶמען צּו דִּ יז ְבַקְטנּות ַהמֹוחִּ ַא ֶמעְנְטש אִּ
יְהם ֶדעָמאְלט  יט אִּ יז מִּ ים אִּ יְרט ַאז ֶדער בֹוֵרא ָכל עֹוָלמִּ יַפְך ֶווען ַא ֶמעְנְטש ְשפִּ ֶשָבעֹוָלם, ְלהִּ

יְטן פּון ַאֶלעם שְ  יְצט אּון ָאְפֶגעהִּ יז ֶער ַבאשִּ  ֶלעְכְטס ְוכּו'.אִּ
יג ְטַראְכט ָנאר פּון בֹוֵרא ָכל  ין, ְשֶטעְנדִּ יג ְבַגְדלּות ַהמֹוחִּ יֶבעְרֶדעם ֶזעה צּו ַזיין ְשֶטעְנדִּ אִּ
יז  יָאה אִּ י ַגאְנֶצע ְברִּ י ַגאְנֶצע ֶוועְלט "ְמֹלא ָכל ָהָאֶרץ ְכבֹודֹו", דִּ יז אֹויף דִּ ים ָדאס ֶער אִּ עֹוָלמִּ

יז ַא ְלבּוש ְלַגבֵ  י אֹויְגן דֹוֵמם צֹוֵמַח ַחי ְמַדֵבר אִּ י ֵאין סֹוף ָברּוְך הּוא, ָוואס ֶמען ֶזעהט ַפאר דִּ
יְך גּוט ַאַרייְנֵלייְגן, אּון ַאז ַא ֶמעְנְטש  ין ֶדעם ַדאְרף ֶמען זִּ ַאֶלעס ַא ְלבּוש ְלַגֵבי ֵאין סֹוף, אִּ

יג, ֶוועְרט ֶער ֶגעֵרי יְך צּו ְטַראְכט פּון ֶדעם ְשֶטעְנדִּ יֶבעְרֶדעם ֶזעה זִּ יְנג, אִּ יְגט פּון ַאְלְסדִּ ינִּ
יְך טּוהן. יט דִּ ים ֶוועט מִּ ים ָוואס ֶדער בֹוֵרא ָכל עֹוָלמִּ סִּ  ֶדעְרַהאְלְטן, ֶוועְסטּו ֶזעהן ְגרֹויס נִּ

ים ָוואָלאְזֶשעֶנער זי"ע ָהאט ֶגעָזאְגט, ֶווען ַא י ַחיִּ יק אּון ָגאֹון ֶרבִּ יז  ֶדער ְגרֹויֶסער ַצדִּ יד אִּ אִּ
יָעה ְברּוָרה, ַא לֹויֶטעֶרע  י ְידִּ ים, אּון ֶער קּוְמט צּו דִּ יְנַגאְנְצן צּום בֹוֵרא ָכל עֹוָלמִּ יְך ְמַבֵטל אִּ זִּ
ים, אּון ֶער ָהאט ֵקייֶנעם  יאֹות אֹויֶסעְרן בֹוֵרא ָכל עֹוָלמִּ יְשָטא ַקיין שּום ְמצִּ יז נִּ ויְסן, ַאז ֶעס אִּ וִּ

יְשט ָנאר ֶדעם  יְשט נִּ וי נִּ ינּוט ָהאט ֶער ַא ְישּוָעה, ָאֶבער ַאזֹוי וִּ ים ַאֵליין, ֶדעי מִּ בֹוֵרא ָכל עֹוָלמִּ
יר  ֶיעֶדער ֵאייֶנער ֶקען ָדאס ַבאַווייְזן, ֶיעֶדער ֶמעְנְטש ְטַראְכט, ָדאך, ֶאְפָשר ְוכּו', ֶדער ֶוועט מִּ

יחַ  יְך ֶגעָהאְלְפן  ֶהעְלְפן ְוכּו', ֶדער ֶוועט ַזיין ַא גּוֶטער ָשלִּ יְך ֶוועל טּוהן ָדאס ֶוועל אִּ ְוכּו', אִּ
יְהם ַא ְגרֹויס  יז אִּ יְך ֶגעָהאְלְפן ֶוועְרן ְוכּו', ֶדעָמאְלט אִּ יְך ֶוועל טּוהן ֶיעְנץ ֶוועל אִּ ֶוועְרן, אִּ

יְנַגאְנְצן צּום ב יְך ְמַבֵטל אִּ יז זִּ ינּוט ֶווען ֶדער ֶמעְנְטש אִּ י מִּ ים, ַרְחָמנּות, ָאֶבער דִּ ֹוֵרא ָכל עֹוָלמִּ
ים  יְהם ֶהעְלְפן ָנאר ֶדער בֹוֵרא ָכל עֹוָלמִּ יְשט ָוואס ָזאל אִּ אּון ֶער ֵווייְסט ַאז ֶער ָהאט ֵקייֶנעם נִּ

 ַאֵליין, ֶדעָמאְלט ֶזעהט ֶער ַא ְישּוָעה.
ים ֶוועסְ  יְנַגאְנְצן צּום בֹוֵרא ָכל עֹוָלמִּ יֶבער אִּ יְך אִּ יֶבעְרֶדעם ֶגעב זִּ טּו אִּ

יט ַא ְגרֹויֶסע ְישּוָעה.  ֶגעָהאְלְפן ֶוועְרן מִּ
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ו ֶאת ֲהֹרן ְוֶאת צַּ נָׁיו ֵלאֹמר אַּ "י בָׁ שֹון ִזירּוז וין צַּ אֵ , ָזאְגט ַרשִׁ א לָׁ ִמיַּד  ,ֶאלָׁ
קֹום ֶשֵיש תּוב ְלזֵָׁרז ְבמָׁ כָׁ ִריְך הַּ ר ר' ִשְמעֹון: ְביֹוֵתר צָׁ מַּ  בֹו ּוְלדֹורֹות, אָׁ

רֹון ִכיס.  ִחסָׁ
יר יז ָדאס ַמְסבִׁ יָט"א אִׁ וי ֶדער ,מֹוַהָרא"ש ְשלִׁ י ָזאְגט  לֹויט וִׁ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ֶרבִׁ )לִׁ

יָמן כ"א(  יְרן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ַדאְרף עֶ סִׁ ר קֹוֶדם ַאז ְכֵדי ַא ֶמעְנְטש ָזאל ֶקעֶנען ְשפִׁ
יְגן ַזייֶנע  יםֵהיילִׁ יְכט אֹויְפ'ן ָפנִׁ יְבן לִׁ י ְצֵוויי אֹויְגן, ְצֵוויי אֹויעֶ זִׁ ן, רְ , ָוואס ָדאס ֶזעֶנען: דִׁ

יְצן ָנאר אֹויף גּוֶטע ַזאכְ  י מֹויל, ֶער ָזאל זֵיי ַאֶלע נִׁ ן, אּון ְצֵוויי ָנאז ֶלעֶכער, אּון דִׁ
יְשט. יְשט אֹויף ָוואס ֶמען ָטאר נִׁ  נִׁ

י ַאֶלע ַזאְכן, ַאז  ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ֶדעְרַפאר צּוֶגעְשֶטעְלט ַא ֶדעְקל ַפאר דִׁ
יְך ֶקעֶנען צּו י אֹויְגן ָהאְבן ַא ֶדעְקל ָוואסֶמען ָזאל זִׁ יק ַהאְלְטן פּון ֲעֵבירֹות, דִׁ ֶמען  רִׁ

יְשט זֶ   עהן.ֶקען ְגַלייְך צּוַמאְכן ֶווען ֶעס קּוְמט אּוְנֶטער ֶעֶפעס ָוואס ֶמען ָטאר נִׁ
י י ְגָמָרא אֹויֶעְרן דִׁ יצִׁ  )ְכתּובֹות ה.(:, ָזאְגט דִׁ יְנֶגעְרס ְשפִׁ י פִׁ יג? ַאז ַפאְרָוואס ֶזעֶנען דִׁ

יְשט, ָזאל ֶמען ְגַלייְך ַאַרייְנֵלייְגן יְנֶגער  ֶווען ֶמען ֶהעְרט ֶעֶפעס ָוואס ֶמען ָטאר נִׁ י פִׁ דִׁ
י אּוְנטֶ  י אֹויֶעְרן,  אּון ַפאְרָוואס ָהאט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶגעַמאְכט דִׁ ין דִׁ עְרְשֶטע אִׁ

י אֹויֶעְרן ֵווייְך? צּו ֶקעֶנען ַפארְ  י אֹויֶעְרן ֶווען ֶעס קּוְמט אּוְנטֶ ֵחֶלק פּון דִׁ ער ְשָטאְפן דִׁ
יְשט ֶהעְרן.  ַא ַזאְך ָוואס ֶמען ָטאר נִׁ

י ְגָמָרא  י מֹויל, ָזאְגט דִׁ ין ט"ו( דִׁ יְפן.)ֲעָרכִׁ י לִׁ י ֵציין אּון דִׁ  ָהאט ְצֵוויי מֹויֶעְרן דִׁ
י ָנאז ֵגייט יְשט ַקיין שּום מֹויֶער, דִׁ י ָנאז ָהאט נִׁ ויֶדער דִׁ "ֲחרֹון ַארֹויף אֹויף ַכַעס,  וִׁ

ף" יז, ַאז ֶעראַּ י ֶטַבע פּון ַא ֶמעְנְטש אִׁ יְשט ַקיין ֶדעְקל, דִׁ ֶרעְגט  , אּון ָדאס ָהאט נִׁ
ויל. וי ַאזֹוי ֶער וִׁ יְשט וִׁ יְך זֵייֶער ְשֶנעל אֹויף, ֶווען ֶעֶפעס ֵגייט נִׁ  זִׁ

"י תּוב ְלזָׁרֵ  ,ָדאס ָזאְגט ַרשִׁ כָׁ ִריְך הַּ רֹון ִכיס,ְביֹוֵתר צָׁ קֹום ֶשֵיש בֹו ִחסָׁ ַביי  ז ְבמָׁ
י ּתֹוָרה ַאַסאְך ָוואֶרעֶנען, אַ  יְשט ַקיין ֶדעְקל, ַדאְרף דִׁ י ָנאז ָוואס ָהאט נִׁ ז ֶמען ָזאל דִׁ

ין כַ  יְשט ֶוועְרן אִׁ ַעס, ָנאר ַאַסאְך ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ַאז ֶמען ָזאל ֵקייְנָמאל נִׁ
יז ָנאר פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן ַפאר ַזיין טֹובָ ֶגעֶדעְנֶקען אַ   ה.ז ָוואס ֶעס ֶגעֶשעהט אִׁ

 ו א()ֹזאת ַהּתֹוָרה צַ 
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ה ְילָׁ לַּ ל הַּ ִמְזֵבחַּ כָׁ ל הַּ ה עַּ ל מֹוְקדָׁ ה עַּ ֹעלָׁ י עֹוָלה ָוואס ִהוא הָׁ יז דִׁ , ָדאס אִׁ
ְזֵבַח ַא ַגאְנֶצע ַנאְכט.ְבֶרע  ְנט אֹויְפ'ן מִׁ

יָט"א ָזאְגט ַאז ֶדער ָפסּוק קּוְמט אּוְנז ְמַרֵמז ַזיין ָדאס ָוואס י  מֹוַהָרא"ש ְשלִׁ ֶדער ֶרבִׁ
יָמן מ"ט( ָזאְגט  יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' סִׁ יז ַא ְקֵלייֶנע ֶוועְלט, א)לִׁ ּון ַאז ֶיעֶדער ֶמעְנְטש אִׁ

י וֶ  ַאֶלעס ָוואס יז ֶגעֶשעהן ֶווען ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ַבאַשאְפן דִׁ ועְלט, ֶעס אִׁ
וי ֶדער ָפסּוק ָזאְגט , ַאז פּון ֶגעֶשעהט אֹויְך ַביי ֶיעְדן ֶמעְנְטש, אּון ֶדעְרַפאר, ַאזֹוי וִׁ

יְנְסֶטער,  י ֶוועְלט ֶגעֶווען טּוְנְקל אּון פִׁ יז דִׁ ים ְיִהי אֹור וְַּיִהי וַֹּיאֶמר ֱאֹלקִ "ָאְנֵהייב אִׁ
יג, אּון עֶ "אֹור יְכטִׁ יז , ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ֶגעָזאְגט ַאז ֶעס ָזאל ֶוועְרן לִׁ  ס אִׁ
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גָׁדֹול   ~ ת הַּ בָׁ  ~שַּ
 

ִדיג ָנאְך  ֶטענְׁ ט שְׁ ִליָט"א ָזאגְׁ מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ
ט  ,ִאין ַׁשָבת ַהָגדֹול ָדאס ָוואס ֶרִבי ָנָתן ָזאגְׁ

ִרית, ֲהָלָכה ב'(  ִטיַלת ָיַדִים ַׁשחְׁ ַאז ֶדער )ִליקּוֵטי ֲהָלכֹות, נְׁ
ט ט "ַׁשָבת ַהָגדֹול" ַווייל ֶדעָמאלְׁ 'ס ַׁ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
ט  ָבִרים ד'( ֶדער ָפסּוק ָזאגְׁ ִכי ִמי גֹוי ")דְׁ

ֹרִבים ֵאָליו ַכה'  "ָגדֹול" ֲאֶׁשר לֹו ֱאֹלִקים קְׁ
ֵאנּו אֵ  ָכל ָקרְׁ ֶווער ִאיז ָנאְך ", "ָליוֱאֹלֵקינּו בְׁ

טֶ  ׁשְׁ ק ָוואס ֶדער ֵאייֶבערְׁ רֹויס" ָפאלְׁ ער ַאַזא "גְׁ
ט צּו  ן צּו ִאיםֵזיי ִאיז ַאזֹוי ָנאנְׁ , "ֶווען ֵזיי רּופְׁ

ק  ,ֶזעהט ֶמען רֹויס ָפאלְׁ ן ַא גְׁ ַאז ִמיר ֵהייסְׁ
ן, אּון  טְׁ ׁשְׁ ן צּום ֵאייֶבערְׁ ַווייל ִמיר ֶקעֶנען ֶרעדְׁ

ֶטער  ׁשְׁ ז.ֶדער ֵאייֶבערְׁ ט אּונְׁ פְׁ  ֶהעלְׁ
ֵטייט ִאין ָפסּוק ָלִכים ב, ח(  ָנאְך ׁשְׁ ָרה ")מְׁ ַספְׁ

ֹדלֹות" ֲאֶׁשר ָעָשה ֱאִליָׁשע , "ָנא ִלי ֵאת ָכל "ַהגְׁ
ן ָוואס ֱאִליָׁשע  רֹויֶסע" ַזאכְׁ ֵצייל ִמיר ִדי "גְׁ ֶדערְׁ

ט ָמָרא ָזאגְׁ ִגיָלה כ"ז(  ָהאט ֶגעטּוהן, אּון ִדי גְׁ ַאז )מְׁ
ואס ֱאִליָׁשע ָהאט ֶגעטּוהן ִאיז ַאֶלעס ִניִסים וָ 

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 ַהגָ  ט'ס ִאיז ֶגעֶׁשעהן גְׁ דֹול" ַווייל ֶדעָמאלְׁ
ן  ן ֶגעֶבעטְׁ ן ָהאבְׁ ְך ֶדעם ָוואס ִדי ִאידְׁ ִניִסים דּורְׁ

ַפאר הֵ  ן, ֶדערְׁ טְׁ ׁשְׁ ט ָדאס ַׁשָבת ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ייסְׁ
רֹויֶסער" ַׁשָבת. -"ַהָגדֹול"   ֶדער "גְׁ

ט ִאין טוֹ  ִווי ֶעס גְׁ ֶרענְׁ ט ֶגעבְׁ )אֹוַרח ר ֶווערְׁ

ן ִדי  ם ִסיָמן ת"ל(ַחִיי ַאז ִאין ַׁשָבת ַהָגדֹול ָהאבְׁ
ן ֶגענּוֶמען ַא ֶלעֶמעֶלע ָוואס ָדאס ִאיז  ִאידְׁ
ִרִיים אּון  ֶגעֶווען ִדי ֲעבֹוָדה ָזָרה פּון ִדי ִמצְׁ
'ן  טְׁ ֵדי ָדאס צּו ֶׁשחְׁ ן צּום ֶבעט, כְׁ דְׁ צּוֶגעבּונְׁ

ִרִיים ָהאבְׁ  ַבן ֶפַסח, אּון ִדי ִמצְׁ ן ַפאר ַא ָקרְׁ
ן  ט ִמיט ִדי ֵציין ָאֶבער ֵזיי ָהאבְׁ ִריצְׁ  ֶגעקְׁ
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ט טּוהן, אּון ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ֵאיין  ט ֶגעֶקענְׁ ִניׁשְׁ ָגארְׁ
ְך ֶדעם  ן ֵנס ָוואס ִאיז ֶגעֶׁשעהן ָנאר דּורְׁ ָוואס ִדי ִאידְׁ

ן. טְׁ ׁשְׁ ן ֶדען ֵאייֶבערְׁ ן ֶגעֶבעטְׁ  ָהאבְׁ
ט, וִ  ט'ס ַפאִסירְׁ וי ֶעס ָנאְך ַא ֵנס ָהאט ֶדעָמאלְׁ

ָרׁש  ט ִאין ֶמדְׁ גְׁ ֶרענְׁ ט ֶגעבְׁ מֹור קל"ו(ֶווערְׁ ִהִלים ִמזְׁ ָרׁש תְׁ  )ֶמדְׁ
ֶטער ָהאט  ׁשְׁ ִדי  טנְׁ ארְׁ ווָ עגֶ ַאז ֶווען ֶדער ֵאייֶבערְׁ

ן, ֶזעֶנען ַאֶלע  בְׁ ַטארְׁ ן ׁשְׁ כֹוִרים ֶוועלְׁ ִרִיים ַאז ִדי בְׁ ִמצְׁ
ֶגען צּו ֵזייֶעֶרע ַטאֶטע'ס אּון גֶ  כֹוִרים ֶגעַגאנְׁ ט: בְׁ עָזאגְׁ

ט ִאיז ֶגעֶׁשעהן ַאֶלעס ָוואס מֶׁשה ָהאט  "ִביז ֶיעצְׁ
ט ַאז  ט ִאיר ִניׁשְׁ ט, ִווילְׁ ן ֶגעָזאגְׁ ַלייבְׁ ן בְׁ ִמיר ָזאלְׁ

ן ַרִים, ַאז  ?ֶלעבְׁ ן פּון ִמצְׁ ט'ס ַארֹויס ִדי ִאידְׁ ָלאזְׁ
ן ִדי ַטאֶטע'ס  ן!" ָהאבְׁ בְׁ ַטארְׁ ן ִמיר ׁשְׁ ט ֶוועלְׁ ִניׁשְׁ

ט: "אֲ  ֶפערְׁ טְׁ ן ֶגעֶענְׁ בְׁ ַטארְׁ ן ׁשְׁ ִרִיים ֶוועלְׁ ִפילּו ַאֶלע ִמצְׁ
ן פּון ָדא!" ן ִדי ִאידְׁ ט ַארֹויס ָלאזְׁ ן ִמיר ִניׁשְׁ  ֶוועלְׁ

ֹעה אּון  ֶגען צּו ַפרְׁ כֹוִרים ֶגעַגאנְׁ ֶזעֶנען ִדי בְׁ
ן פּון  ן: "ָלאז ַארֹויס ִדי ִאידְׁ ן אּון ִזיְך ֶגעֶבעטְׁ ִריגְׁ ֶגעׁשְׁ

ן ָנאר ָצרֹות פּו ֹעה ָדא, ִמיר ָהאבְׁ ן ֵזיי", ָהאט ַפרְׁ
ן ִדי  ַרייבְׁ טְׁ ן ַפארְׁ ט ַאז ֵזיי ָזאלְׁ ֶנעכְׁ ן ַזייֶנע קְׁ ֶגעֵהייסְׁ

כֹוִרים.  בְׁ
כֹוִרים ֶגעטּוהן? ֶיעֶדער ָהאט  ן ִדי בְׁ ָוואס ָהאבְׁ
ֶג'ט ַזיין ַטאֶטע,  ד אּון ֶגע'ַהרְׁ ֶווערְׁ ֶגענּוֶמען ַא ׁשְׁ

ַרִים בִ  ַמֵכה ִמצְׁ ס הּונְׁ "לְׁ כֹוֵריֶהם", ֶזעקְׁ ט בְׁ נְׁ ט טֹויזְׁ ֶדערְׁ
ְך  ן דּורְׁ ֶג'ט ֶגעָווארְׁ ט'ס ֶגע'ַהרְׁ ִרִיים ֶזעֶנען ֶדעָמאלְׁ ִמצְׁ

כֹוִרים.  ִדי בְׁ
רֹויֶסע ִניִסים ֶעס ִאיז  ֶזעהט ֶמען ָוואֶסעֶרע גְׁ
ִפָלה, מֶׁשה  ְך תְׁ ט'ס ֶגעֶׁשעהן, אּון ַאֶלעס דּורְׁ ֶדעָמאלְׁ

ט פַ  נְׁ ֶגעֶלערְׁ ן ַרֵבינּו ִאיז ֶגעקּוֶמען אּון אֹויסְׁ אר ִדי ִאידְׁ
ן  ן, אּון ִדי ִאידְׁ טְׁ ׁשְׁ ן צּום ֵאייֶבערְׁ ַאז ֵזיי ֶקעֶנען ֶרעדְׁ
ן ֶעס ַטאֶקע ֶגעטּוהן, אּון ַאזֹוי ִאיז ֶגעֶׁשעהן ִדי  ָהאבְׁ
ט ֶדער ַׁשָבת "ַׁשָבת  ַפאר ֵהייסְׁ ִניִסים, אּון ֶדערְׁ

 ַהָגדֹול".
אּון ֶבֱאֶמת ִאיז ָדאס ֶגעֶווען ֶדער ִעיָקר ָגלּות 

ן מִ  ַרִים, ַאז ֶדער ֵשֶכל ִאיז ֶגעֶווען ִאין ָגלּות, ִדי ִאידְׁ צְׁ
רֹויֶסער ֹכַח, ַאז  ט פּון ֵזייֶער גְׁ ט ֶגעוואּוסְׁ ן ִניׁשְׁ ָהאבְׁ
ִפָלה, ִביז מֶׁשה  ֵזיי ֶקעֶנען ַאֶלעס אֹויס'פֹוֵעל'ן ִמיט תְׁ
ט  נְׁ ֶגעֶלערְׁ ַרֵבינּו ִאיז ֶגעקּוֶמען אּון ֶער ָהאט ֵזיי אֹויסְׁ

ן, אּוןַאז  טְׁ ׁשְׁ  ֵזיי ֶקעֶנען ַאֶלעס פֹוֵעל'ן ַביים ֵאייֶבערְׁ
ן צּו טּוהן אּון ַאזֹוי  ֶגעהֹויבְׁ ן ֵזיי ַטאֶקע ָאנְׁ  ָדאס ָהאבְׁ

 

ן זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ֶדעם יֹום טֹוב  ַרִים, אּון ִמיר ָהאבְׁ ן ָסח" ַאז ֶדער מֹויל ָהאט ָא-"ֶפה -ֶפַסח" "ֶזעֶנען ֵזיי ַארֹויס פּון ִמצְׁ מּוֶעסְׁ ן ׁשְׁ ֶגעהֹויבְׁ נְׁ
ן. טְׁ ׁשְׁ ן ֵאייֶבערְׁ  ִמיטְׁ

ן צּו ִטיֶגע ַצייט ִזיְך צּו ַבאַנייֶען ִאין ִדי ַזאְך פּון ֶרעדְׁ ט ִאין "ַׁשָבת ַהָגדֹול" ִדי ִריכְׁ ַפאר ִאיז ֶיעצְׁ ן, אֹויְך אּון ֶדערְׁ טְׁ ׁשְׁ ם ֵאייֶבערְׁ
ַרִים, ֶמען  צּוֵגיין פּוֶנעם ֵאייֶגעֶנעם ִמצְׁ ֶטער ָהאט ִדיר ֵזייֶער ִליב, אּון דּו ַארֹויסְׁ ׁשְׁ ן פּון ִדי ֵאייֶגעֶנע כֹוחֹות, ַאז ֶדער ֵאייֶבערְׁ ָזאל ִוויסְׁ

ט ַאֶלעס אֹוי סְׁ ן ַבייסֶקענְׁ ן, ֶבעטְׁ טְׁ ׁשְׁ ן צּום ֵאייֶבערְׁ ן ֶרעדְׁ ֵהייבְׁ ט ָנאר ֶעֶפעֶנען ֶדעם מֹויל אּון ָאנְׁ סְׁ פְׁ ם 'פֹוֵעל'ן ַביי ִאים, דּו ַדארְׁ
ן.ֵאייבֶ  פְׁ ֶטער ֶוועט ִדיר ֶהעלְׁ ׁשְׁ ט, אּון ֶדער ֵאייֶבערְׁ סְׁ ן ָוואס דּו ִווילְׁ טְׁ ׁשְׁ  ערְׁ

ט  ַׁשט ָוואס ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ ַרֵמז, ַאז ֶדער )ִשיחֹות ָהַר"ן ִסיָמן פ"ח(: ָדאס ִאיז ִדי פְׁ ֵרייֶען ֶדעם ִטיׁש אּום ַׁשָבת ַהָגדֹול ִאיז מְׁ דְׁ "ָדאס ִאיֶבערְׁ
ט א ט ִטיׁש ַווייזְׁ ן, ִווי ֶדער ָפסּוק ָזאגְׁ 'ן ִדיבּור, אֹויף ֶרעדְׁ ֵקאל מא, כב( ֹויפְׁ ֶחזְׁ ֵני ה', ַאז ַפאר ֶמען ִאיז )יְׁ ָחן" ֲאֶׁשר ִלפְׁ לְׁ ַדֵבר" ֵאַלי ֶזה "ַהשֻּׁ "ַויְׁ

ֶדעם ִאיז ֶמען ַארֹויס פ ַרִים ִאיז ֶדער ִדיבּור ָנאְך ֶגעֶווען ִאין ָגלּות, אּון ָנאכְׁ ן ַארֹויס פּון ִמצְׁ ַרִים אּון ֶעס ִאיז ֶגעָווארְׁ  - "ֶפַסח"ּון ִמצְׁ
ָנָסה עי"ש""ָסח-ֶפה" ׁש ַפרְׁ טְׁ ן, אּון פּון ֶדעם ָהאט ֶדער ֶמענְׁ ן ֶרעדְׁ ֶגעהֹויבְׁ  ., ֶמען ָהאט ָאנְׁ

ט ִטיֶבער, ַאז אּום ׁשַ  ,ָדאס ֵמיינְׁ ַעט ַאֶלע ִאיִדיֶׁשע ׁשְׁ ט ַביי ִכמְׁ ֶגעִפירְׁ ט ִאיז ַאיינְׁ טַאז ִווי ַבאַקאנְׁ ט אֹויף ֶדעם  ָבת ַהָגדֹול ֶעסְׁ ֶמען ִניׁשְׁ
ֵריי ט ִאיז ׁשֹוין גְׁ ִליך ַׁשָבת, ַווייל ָדארְׁ טְׁ ט ֶגעֶווענְׁ ַלאץ ִווי ֶמען ֶעסְׁ ן פְׁ ִליכְׁ טְׁ ט אֹויֶגעֶווענְׁ ֵווייֶטע ִטיׁש. ףט ַפאר ֶפַסח, ֶמען ֶעסְׁ  ַא צְׁ

ט ֶדער ֶרִבי ן ַאז ,ָזאגְׁ ז ָזאגְׁ ט אּונְׁ ן,  ַאז ָדאס ִאיז קּומְׁ טְׁ ׁשְׁ ן צּום ֵאייֶבערְׁ  ַפאר ֶפַסח ִאיז ֶדער ִטיׁש, ָוואס ָדאס ֵגייט ַארֹויף אֹויף ֶרעדְׁ
 

 

 גהמשך בדף 
 

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

יז ַביי ֶיעְדן ֶמעְנְטְשן,  י ֶזעְלֶבע אִׁ יג, דִׁ יְכטִׁ אְך ֶגעָוואְרן לִׁ סַּ ֶיעֶדער ֶמעְנְטש ִפיְלט אַּ
י ז ֶעס ִאיז טּוְנְקל בַּ יי ִזיְך אַּ אל בַּ יין שּומָׁ ם י ִאים, ֶער ִפיְלט ִניְשט גָׁאְרִניְשט קַּ

ל ִניְשט אְרף ִאים ִניְשט, ֶער ֵווייְסט ִבְכלַּ ז ֵקייֶנער דַּ יֹות, ֶער ִפיְלט אַּ  חַּ
אְרוָׁואס  אְרף ֶמען , ֶער ִאיז ֶגעבֹויְרן ֶגעוָׁואְרןפַּ א דַּ ְוקָׁ ז דַּ ֶבער ִוויְסן, אַּ אָׁ

אְלט'ס, ֶווען אַּ ֶמעְנְטש ִפילְ  ייט וָׁואס ֶער ֶקעֶדעמָׁ זֹוי, ִאיז ִדי ִריְכִטיֶגע צַּ ן ט אַּ
ְעלָׁ  ר מַּ אס ִאיז ִדי ִעיקָׁ ְצִליחַּ זַּיין, וַּוייל דָׁ אְרק מַּ אְלט'ס ֵזייֶער ְשטַּ ה פּון אַּ ֶדעמָׁ

ךְ  ְלאָׁ ֲעִש  ,ֶמעְנְטש ִאיֶבער אַּ מַּ אְפן צּו טּוהן ִמְצֹות ּומַּ ייְנכַּ רַּ ז ֶער ֶקען אַּ ים אַּ
 ֶעס ִאיז ִאים טּוְנְקל אּון ְשוַּואְרץ. ֲאִפילּו ֶווען ,טֹוִבים

יג אָ  ים ְשֶטעְנדִׁ ים ָוואס ְבֶרעֶנען ַפאר אִׁ ן ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ֶגענּוג ַמְלָאכִׁ
יז ַא ֶמעְנְטש ָוואס ידּוש אִׁ ידּוש, ֶדער חִׁ יְשט ַקיין חִׁ יז נִׁ ֵגייט  אֹויְפֶהער, ָאֶבער ָדאס אִׁ

יַקי י אֹויְגן, אּון פּו אּון ֶער ,יְטןאֹויף דּוְרְך ְשֶווערִׁ ים ְשַוואְרץ ַפאר דִׁ יז אִׁ וי ֶעס אִׁ יְלט וִׁ ן פִׁ
ים. ים טֹובִׁ ְצֹות ּוַמֲעשִׁ  ֶדעְסט ֶוועְגן, ַכאְפט ֶער ַאַריין מִׁ

ין ָפסּוק,  יז ְפַשט אִׁ נָׁיו ֵלאֹמרָדאס אִׁ ֲהֹרן ְוֶאת בָׁ ו ֶאת אַּ  , ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָזאְגטצַּ
יְדןַפאר ַאֲהרֹ  י אִׁ יק, ָזאְגט ַפאר דִׁ , ֹזאת ּתֹורַּת ן ָוואס ָדאס ֵגייט ַארֹויף אֹויְפ'ן ַצדִׁ

ה ֹעלָׁ י ֶוועג ַארֹויף צּו קּוֶמען צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, הָׁ יז דִׁ ה , ָדאס אִׁ ל מֹוְקדָׁ ה עַּ ֹעלָׁ ִהוא הָׁ
יְ  לַּ ל הַּ ִמְזֵבחַּ כָׁ ל הַּ העַּ יָקר ַצייט ֶווען דלָׁ י עִׁ יֶקעְנְסט ְבֶרעֶנ ּו, דִׁ ז ען ַפאְרן ֵאייֶבעְרְשְטן, אִׁ

יְנַגאְנְצן טּוְנְקל, ַדְוָקא ֶדעָמאְלט'ס, אֹויב דּו ֶוועְסט יר אִׁ יז דִׁ יְך  ַבייַנאְכט ֶווען ֶעס אִׁ זִׁ
יְזטּו זֵייֶער ָחשּוב ַביים ֵאייֶבעְרְש  יְך ֶדעְרַהאְלְטן, ֶדעָמאְלט'ס בִׁ ְטן, אּון ְשַטאְרְקן אּון זִׁ

ד בוֹ ועְסטּו זֹוֶכה ַזיין ַאז, ֶדעָמאְלט'ס וֶ  ִמְזֵבחַּ ּתּוקַּ , ַאז ֶדער ֵפייֶער צּום ְוֵאש הַּ
יר. ין דִׁ  ֵאייֶבעְרְשְטן ֶוועט ְבֶרעֶנען אִׁ

י ָוואְרט  ויְסן ַאז דִׁ ה",מ"ֶמען ַדאְרף ָאֶבער וִׁ יט ַא ְקֵלייֶנע ֶמ"ם, ָדאס  ֹוְקדָׁ ְשֵטייט מִׁ
ילּו ֶווען  ויַווייְזט אּוְנז ַאז ֲאפִׁ ויל ְבֶרעֶנען צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ַדאְרף ֶמען אֹויְך וִׁ וי ֶמען וִׁ ְסן וִׁ

יְצן. י ְגֶרענִׁ יְשט ַארֹויס ֵגיין פּון דִׁ  ַאזֹוי, אּון נִׁ
יט ַאן ַאְנֶדער ֶוועג צּום ֶמעְנְטש , ֶער ָדאס ֵמייְנט ַאז ַאָמאל קּוְמט ֶדער ֵיֶצר ָהַרע מִׁ

ּוהן אר ְשַטאְרק ְבֶרעֶנען צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶער ָזאל ֶוועְלן טַמאְכט ַאז ֶער ָזאל ֶוועְלן גָ 
וי ָנאְכֶדעם ֶזעהט ֶער ַאז ֶעס יֶבער ַזייֶנע כֹוחֹות, אּון ַאזֹוי וִׁ ים  ַזאְכן ָוואס ֶזעֶנען אִׁ ֵגייט אִׁ

יְנַגאְנְצן צּוְבָראְכן, אּון ֶער ֶגעְבט ַאֶלעס אֹויף, אּו יְשט, ֶוועְרט ֶער אִׁ ן טּוט ֶמער נִׁ
יְשט.  ָגאְרנִׁ

יט ַא ְקֵלייֶנע ֶמ"ם, ַאז ָדאס ְבֶרעֶנען ַדאְרף ַזיין מִׁ  יט ַא ֶדעְרַפאר ְשֵטייט "מֹוְקָדה", מִׁ
יְך טּוה עֶ  יְך ֶקען טּוהן, אּון אִׁ י ַזאְכן ָוואס אִׁ יט דִׁ יר ְפֵרייֶען מִׁ יְך ֶוועל מִׁ יץ, אִׁ ס, ְגֶרענִׁ

ארְ  יין בָׁ יין עֶ ִאיְך ְפֵריי ִמיר ִמיט מַּ ִלית ּוְתִפִלין, ִמיט מַּ יין טַּ ְסן ד אּון ֵפאֹות, ִמיט מַּ
ייְכן,  אס ְגלַּ ת, אּון דָׁ בָׁ יין ִהיְטן שַּ ֵשר'ס, ִמיט מַּ יטכָׁ יר ְפֵרייֶען מִׁ יְך ֶוועל מִׁ  אּון ַאז אִׁ

יְנֶגע ַזאְכן, ֶוועט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָנאְכֶדעם ֶהעְלְפן ַאז ַאֶלעס ֶוועט ש י ְגרִׁ ין וֹ דִׁ
יד. יֶכער אִׁ יְך ֶוועל ַזיין ַאן ֱאֶמת'ֶער ֶעְרלִׁ  ָנאְכקּוֶמען אּון אִׁ

 ַשָבת ַהָגדֹול תשס"ט לפ"ק(-ו)ּתֹוְך ַהַנַחל ֵליל שב"ק צַ 

 

 



 ג
 

רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
ט ֶפַסח, אּון ֶמען  ַלאץ, ִביז ֶעס קּומְׁ ִטיֶגע פְׁ ט אֹויף ִדי ִריכְׁ ִניׁשְׁ ָנאכְׁ
ַלאץ, ַווייל  ן פְׁ ִטיגְׁ 'ן ִריכְׁ ן ֵסֶדר ׁשֹוין אֹויפְׁ ט ֶדעם ֵהייִליגְׁ ֶעסְׁ

ט'ס  ט ָאן גֵ ֶדעָמאלְׁ ַרִים, אּון ֶער ֵהייבְׁ ייט ֶיעֶדער ִאיד ַארֹויס פּון ִמצְׁ
ן. טְׁ ׁשְׁ ן צּום ֵאייֶבערְׁ  ֶרעדְׁ

ט ַטאֶקע  ן, ַאזֹוי ִווי ֶמען ֶעסְׁ ג ֶגעבְׁ טּונְׁ ף אֹויְך ַאכְׁ ָאֶבער ֶמען ַדארְׁ
ג  ִרינְׁ ִליֶכע ִטיׁש, ֶקען ֵזייֶער גְׁ טְׁ ט ַׁשָבת ַהָגדֹול אֹויף ִדי ֶגעֶווענְׁ ִניׁשְׁ

ט ִזיְך אֹויף, ַווייל ֶעס ִאיז אֹוי קּוֶמען ַאז ֶמען ֶרעגְׁ ט  ָדאךסְׁ ִניׁשְׁ
ט  ַמאל, אּון ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ סּוָדר ַאֶלעס ִווי ָנארְׁ )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' מְׁ

ט ִזיְך צּו ֶער  ִסיָמן ס"ח( דְׁ ׁש ֶווענְׁ טְׁ ָנָסה פּון ַא ֶמענְׁ ַאז ֶדער ִעיָקר ַפרְׁ
ט ט ִזיְך ִניׁשְׁ ַפאר  ֶרעגְׁ ָנָסה, ֶדערְׁ ט ַאֶוועק ִדי ַפרְׁ אֹויף, ַווייל ַכַעס ֶנעמְׁ

רֹויס  ן ֶדעם ִטיׁש אּון ַבאקּוֶמען גְׁ טְׁ אֹויב ִוויל ֶמען ַטאֶקע ַפאֶרעכְׁ
ן, ַאז ֶמען ָזאל  טְׁ ׁשְׁ ן ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ף ֶמען ֶבעטְׁ ֶׁשַפע אֹויף ֶפַסח, ַדארְׁ

ָמאל, אּו ן ֵקיינְׁ ֶרעגְׁ ט אֹויפְׁ ן ַטאֶקע ֶדעם ַׁשָבת ַהָגדֹול ִזיְך ִניׁשְׁ ן ִפירְׁ
ט  ִניׁשְׁ ט'ס ֶוועט ִאים ָגארְׁ ֵרייד, אּון ֶדעָמאלְׁ ַקייט אּון פְׁ ִמיט רּוִהיגְׁ

ן.  ֶפעלְׁ
 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ט"ז ֶעֶרְך ַׁשָבת ַהָגדֹול(

 

ער ַחָנה  ִבי ָנָתן ַזיין ָטאְכטֶּ ען צּו רֶּ ַסח ִאיז ַאַרייְנגֶּעקּומֶּ ֵאייְנָמאל ַפאר פֶּ
עְדט: "טַ  ערֶּ ַסח, אּון ִציְרל, אּון ִזיְך ָאְפגֶּ ר ָנאְנט צּו פֶּ ס ִאיז ׁשֹוין ֵזייעֶּ ע, עֶּ אטֶּ

ועט ָדא ַזיין?". ַסח, ָוואס וֶּ  ִמיר ָהאְבן ָנאְך ָגאְרִניְׁשט אֹויף פֶּ
ען  ִבי ָנָתן, מֶּ ע ַצייְטן אֹויף רֶּ וערֶּ ען ָגאר ְׁשוֶּ עַגאְנגֶּ עָמאְלט'ס ִאיז דּוְרְך גֶּ דֶּ

ע'רֹוְדְפ'ט ר ְׁשַטאְרק גֶּ ען ָהאט מֹוָרא גֶּעַהאט ָהאט ִאים ֵזייעֶּ , ַאזֹוי ַווייט ַאז מֶּ
ר ַא  עָמאְלט'ס ִאין ֵזייעֶּ וען דֶּ עוֶּ ִבי ָנָתן ִאיז גֶּ עְדן ִמיט ִאים, רֶּ ֲאִפילּו צּו רֶּ

ע ַמָצב. עְדִריְקטֶּ  גֶּ
ער'ל, ַדאְרְפְסט ִזיְך  ער: "ָטאְכטֶּ עָזאְגט ַפאר ַזיין ָטאְכטֶּ ִבי ָנָתן גֶּ ָהאט רֶּ

ועְלן ָהאְבן אֹויף ִניְׁשט ָזאְרגְ  עְלְפן, ִמיר וֶּ ער הֶּ ועט ִזיכֶּ ער וֶּ עְרְׁשטֶּ ער ֵאייבֶּ ן, דֶּ
ַסח"  פֶּ

עְפן  וען ָאְנצּוׁשֶּ עוֶּ ער ִמְנָהג ִאיז גֶּ ַסח, דֶּ ער צּו פֶּ ען נֶּעְנטֶּ ס ִאיז גֶּעקּומֶּ עֶּ
עָהאְלפְ  ַסח, ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו ָהאְבן גֶּ ַסח אֹויף ַא ַגאְנץ פֶּ ער ַפאר פֶּ ן ַפאר ַוואסֶּ

ִבי נָ  עְפן ַא ָפאר פֶּ רֶּ ַסח.ָתן ָאְנצּוׁשֶּ ענּוג אֹויף פֶּ ס ָזאל גֶּ ער עֶּ ער ַוואסֶּ  עסֶּ
ער אֹויף  ער: "ָברּוְך ה' ַאז ַוואסֶּ ִבי ָנָתן ָאְנגֶּערּוְפן צּו ַזיין ָטאְכטֶּ ָהאט ִזיְך רֶּ

עְד  ערֶּ ער ָהאט ִזיְך ָאְפגֶּ ער ִדי ָטאְכטֶּ ַסח ִאיז ׁשֹוין ָדא", ָאבֶּ ער "ט: פֶּ ָאבֶּ
ִבי ָנָתן ָהאט  ַסח", רֶּ עם ָהאְבן ִמיר ָנאְך ָגאְרִניְׁשט אֹויף פֶּ ער דֶּ ע, אֹויסֶּ ַטאטֶּ
ועט אּוְנז  ער וֶּ עְרְׁשטֶּ ער ֵאייבֶּ עָזאְגט: "דֶּ וען אּון גֶּ עוֶּ ער ְמַחֵזק גֶּ ִאיר ַווייטֶּ

ער ֵאי עְרְׁשְטן, אּון דֶּ עם ֵאייבֶּ עְטן דֶּ ער ִניְׁשט ַפאְרָלאְזן, ָלאִמיר בֶּ עְרְׁשטֶּ יבֶּ
ועט אֹויְך ַזיין". ע ַזאְכן וֶּ עִריגֶּ עְלְפן ַאז ִדי ִאיבֶּ ער הֶּ ועט ִזיכֶּ  וֶּ

עָהאְלְפן ַאז  ער גֶּ עְרְׁשטֶּ ער ֵאייבֶּ ַסח, ָהאט דֶּ ב פֶּ רֶּ ען עֶּ ס ִאיז גֶּעקּומֶּ עֶּ
עְטרַ  עָוואְרן אּון גֶּ ר, ִאיז ִנְתעֹוֵרר גֶּ אְכט: ֵאיינֶּער פּון ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו , ַאן עֹוׁשֶּ

ען אּון  עַגאְנגֶּ ר ִאיז גֶּ ַסח צּו ַמאְכן?" עֶּ ִבי ָנָתן ָהאט אֹויף פֶּ וער ֵווייְסט צּו רֶּ "וֶּ
ע ַזאְכן, ַמצֹות, ֵוויין,  ע גּוטֶּ עִפיְלט ִמיט ַאלֶּ ען ַא ָוואְגן, אּון ָאְנגֶּ גֶּעדּוְנגֶּ

ער גֶּעבְ  עס ַאִריבֶּ ר ָהאט ַאלֶּ ר, אֹויל, אּון ָנאְך, עֶּ עְנְגט צּו ַקאְרָטאְפל, ֵאייעֶּ רֶּ
ע ְׁשטּוב. עְבט ִדי ַגאְנצֶּ עלֶּ ס ָהאט אֹויְפגֶּ ַסח, עֶּ ב פֶּ רֶּ ִבי ָנָתן אֹויף עֶּ  רֶּ

עְרְׁשְטן  עם ֵאייבֶּ עַדאְנְקט אּון גֶּעלֹויְבט דֶּ ִבי ָנָתן גֶּ ר ַנאְכט ָהאט רֶּ ַביים ֵסדֶּ
ַסח. ר ָהאט גֶּעַהאט אֹויף פֶּ ע ַזיינֶּע ֲחָסִדים, ַאז עֶּ  אֹויף ַאלֶּ

עָזאְגט ַפאר זַ ַביי  ִבי ָנָתן גֶּ וען ִאיְך ָהאִדי ְסעּוָדה ָהאט רֶּ ער: "וֶּ  ביין ָטאְכטֶּ
עְלְפן, ָהאב ִאיְך ִבְכַלל  ער הֶּ ועט ִזיכֶּ ער וֶּ עְרְׁשטֶּ ער ֵאייבֶּ עָזאְגט ַאז דֶּ ִדיר גֶּ
עם  עְטן דֶּ עְנְטׁש", ָדאס ֵמייְנט ַאז ִאיְך ָפׁשּוט גֶּעבֶּ עם מֶּ עֵמייְנט דֶּ ִניְׁשט גֶּ

עְלְפן, ֵאיי ער הֶּ ועט ִמיר ִזיכֶּ ר וֶּ עְרְׁשְטן, אּון ִאיְך ָהאב ִמיר ַפאְרָלאְזט ַאז עֶּ בֶּ
עְהט ִאים, אּון ִאיְך  ס בֶּ וער עֶּ עְנִדיג וֶּ עְלְפט ְשטֶּ ער הֶּ עְרְׁשטֶּ ער ֵאייבֶּ ַווייל דֶּ

עלְ  ועט ִמיר הֶּ ער וֶּ עְרְׁשטֶּ ער ֵאייבֶּ עוואּוְסט ִווי ַאזֹוי דֶּ ְפן, ָהאב ִבְכַלל ִניְׁשט גֶּ
עָהאְלְפן. ע גֶּ ער ָהאט ַטאקֶּ עְרְׁשטֶּ ער ֵאייבֶּ  אּון דֶּ

ַסח, ָהאט ָנאר  עט ִזיְך צּו ָהאְבן אֹויף פֶּ ער ִאיד ָוואס מּוְטׁשֶּ עְרַפאר, יֶּעדֶּ דֶּ
ועט ִאים ן ֵאיי ער וֶּ עְרְׁשטֶּ ער ֵאייבֶּ עְרְׁשְטן, אּון דֶּ עם ֵאייבֶּ עְטן דֶּ ֵעָצה צּו בֶּ

עְלְפן. ער הֶּ  ִזיכֶּ
ְסלַ                                                             ב ַפְרַׁשת ַוִיְקָרא תשע"ב לפ"ק()לּוַח ְברֶּ
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צו באקומען דעם גליון יעדע וואך אויף 
עם גליון אימעיל, ווי אויך צו אדוועטייזן אינ

 פארבינט אייך צו:
breslevcenter@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מוסדותינו הק' ~ ~ נייעס אינערהאלב
 ספר תורה בבית מדרשינו אין קרית יואלהכנסת צווייטע 

, די פרייד הערשט ביי אנשי שלומינו צו די הכנסת ספר תורהגרויס 
אונזער בית המדרש  וואס ווערט יעצט אריינגעגעבן צו צווייטע ספר תורה

ה אברהם חיים פארקאש מחשובי "מו אין קרית יואל, דורך "היכל הקודש"
 אנשי שלומינו.

ה פארקומען דעם שבת קודש, פאר "הכנסת ספר תורה וועט אידי 
 העיס קט. 6דרש אויף מבהיכל הבית האת התורה, קרי

ש דאנערשטאג נאכט נאכן "האותיות איז פארגעקומען ביי מוהראכתיבת 
 ש הארט  צוגעענדיגט דעם ספר תורה."שיעור, ווי מוהרא

בית המדרש איז שוין ברוך ה' ברייט באקאנט געווארן אין קרית יואל דער 
אלץ א פינת יקרת, א טייערע ווינקל, ווי אידן קומען שטענדיג אריין צו 

 אין לעבן.ר הערן דעם רבי'נס ווערטער און זיך מחזק זיין אנצוגיין ווייטע
י, "ה יואל פארקאש נ"בית המדרש ווערט אנגעפירט דורך מודער 

, מדרש דברי חיזוק והתעוררותוועלכער לערנט פאר שיעורים אין בית ה
דולה ומשקה מתורת רבו לאחרים, ווי עס זאגן עדות אלע באי בית המדרש 

אדורך צו וואס זענען זיך מחי' מיט די דיבורים וואס גיבט זיין מוט און כח, 
 קומען אלע שוועריקייטן אין לעבן.

יליגן שרייבט בכתיבת יד קדשו אינעם הי ק"איז באקאנט וואס רביהעס 
נאכדעם וואס ער ברענגט אראפ דעם  (נ"שלש שבועות סי' ק)אל משה וספר וי

ן איבער דעם מצב ווי אזוי עס וועט "רבי'נס ווערטער אין שיחות הר
דאס איז א רוח הקודש : "אויסזעהן בעיקבתא דמשיחא, פירט ער אויס

 ."וואס ער האט געזעהן ווי אזוי עס וועט אויסקוקן אונזער דור
עציעל אין קרית סע התעוררות ספהט מען טאקע א גרוידערפאר זעאון 

יואל, דעם רבי'נס שטעטל, צו הערן דעם רבי'נס דיבורים, וואס זענען גאר 
אלע שווערע נסיונות  ןצוגעפאסט פארן היינטיגן דור, צו קענען איבערקומע

 .פונעם דור
זיך דער בית המדרש זייער שיין  אייבערשטנ'ס הילף האטמיטן 

עס איז געווארן א צענטער פונקט פאר אידן וואס ווילן הערן  צואוואקסן,
 דברי חיזוק.

שבת הגדול וועלן זיך אלע צוזאמקומען צו די הכנסת ספר התורה, דעם 
 זיך פרייען מיט די הייליגע תורה.

 !ושמחו בשמחת התורהשישו 
*** 

 פון ארץ ישראל געקומעןצוריקמוהרא"ש 
די וואך פון ט קערגעצוריקמוהרא"ש זיך  האטמיטן אייבערשטנ'ס הילף 

ארץ ישראל נאכן וויילן דארט פאר צוויי וואכן צו מחזק זיין די ארטיגע 
 אידן.

ש "ה' ווייטער פארגעקומען, ווי מוהראשיעור איז ברוך וועכנטליכער דער 
גיין האט ארומגערעדט פון די גרויסקייט פון שבת הגדול, און ווי אזוי צוצו

 .צום הייליגן יום טוב פסח
 הוא הודה הוא זיוה הוא הדרה!

 Sponsored by: 

ע ְיסֹוד, ִבְפַרט  עָזאְגט, ִאיז ַא ִוויְכִטיגֶּ ִדי ַזאְך ָוואס ִאיְך ָהאב ִדיר יֶּעְצט גֶּ
ועִריַקייְטן,  עְנְטׁש ְׁשוֶּ ע מֶּ ס ֵגייט ַא דּוְרְך אֹויף יֶּעדֶּ ע ַצייְטן, ָוואס עֶּ ַהייְנִטיגֶּ

ען קּוְמט ׁשֹוין ַאֵהיים א וען מֶּ וער, וֶּ ר ְׁשוֶּ עְטן ֵזייעֶּ עְנְטְׁשן ַאְרבֶּ ען ִוויל מֶּ ּון מֶּ
ען ְטַראְכט ַביי ִזיְך:  ען פּון ִדי ּכֹוחֹות, אּון מֶּ ׁשֹוין ַמאְכן ַא ִׁשיעּור, ַפאְלט מֶּ
ער ַא ַדף  ק ִמְׁשַניֹות ָאדֶּ רֶּ עְרנֶּען ַא פֶּ ועל לֶּ ועט ׁשֹוין ַזיין ַאז ִאיְך וֶּ "נּו! ָוואס וֶּ

ְלָחן ָערּוְך? ִאיְך ַפאְרְׁשטֵ  ער ַא ִסיָמן ׁשֻׁ ועל  ֵסיייי ְגָמָרא ָאדֶּ ִווי ָגאר ִניְׁשט! ִאיְך וֶּ
ס ָדאְך  עְרנֶּען,  ֵסייעֶּ ען ְטַראְכט ַביי ִזיְך ָוואס ָהאב ִאיְך צּו לֶּ עְסן!", מֶּ ִווי ַפאְרגֶּ

עְרנֶּען, ִאיְך ָהאב ֵקייְנָמאל ִניְׁשט ַמְצִליַח  ֵסייִאיְך ַפאְרְׁשֵטיי  ִווי ִניְׁשט ֵקיין לֶּ
עְרנֶּען, ַא וען ִאין לֶּ עוֶּ ק ָנאְכן גֶּ רֶּ ען ַא ִמְׁשַניֹות אּון ָזאְגן ֵאיין פֶּ ְנְׁשָטאְטס צּו נֶּעמֶּ

ען אּון  ער ִזיְצט מֶּ ה ִביְכל, ָאדֶּ ער ַא ַמֲעשֶּ ען ַא ַצייטּוְנג ָאדֶּ ְצֵווייְטן, נֶּעְמט מֶּ
עְרט ִמיט ִדי ַווייב  ען ְפלֹוידֶּ עְנט ַצייט ִמיט ְׁשטּוִתים אּון ֲהָבִלים, מֶּ ען ַפאְרְברֶּ מֶּ

ער ָא ס ֵגייט דּוְרְך ַא ֵׁשיינֶּע ְׁשִטיְקל ַצייט ָוואס דֶּ ער ִמיט ֲחֵבִרים, ִביז עֶּ דֶּ
ר ְבַלייְבט ַא גְ  עְנט ֵקיין ְגָמָרא אּון עֶּ פֶּ עעֶּ עְנְטׁש ָהאט ִניְׁשט גֶּ ער ַעם מֶּ רֹויסֶּ

ץ.  ָהָארֶּ
 

ועסְ חּוץ ִמזֶּ  ען ִדי ָטאג אּון ִדי ָׁשָעה ָוואס דּו וֶּ ועט קּומֶּ ס וֶּ וען עֶּ ט ַדאְרְפן ה, וֶּ
ער,  עט ָאן ְקֵליידֶּ ס ַזיין ַנאקֶּ ועט עֶּ עְרְׁשְטן, וֶּ עְבן ַדיין ְנָׁשָמה ַפאְרן ֵאייבֶּ צּוִריְקגֶּ
ער  ועְלט ִאיז ָגאר ִניְׁשט ָחׁשּוב ָנאר ִדי ִביְסל ּתֹוָרה ָוואס דֶּ ַווייל אֹויף יֶּענֶּע וֶּ

ועְלט. עְנְטׁש ַכאְפט ַאַריין ָדא אֹויף ִדי וֶּ  מֶּ
 

ר  ְך ַהִלימּוד, עֶּ רֶּ עְרְנט אֹויְפן דֶּ ר לֶּ ִבי'ן אּון עֶּ עם רֶּ ס ָפאְלְגט דֶּ וער עֶּ ער וֶּ ָאבֶּ
ר ַפאְרְׁשֵטייט ִניְׁשט  ת ְבָרכֹות אּון ֲאִפילּו עֶּ כֶּ עְנט אֹויף ִדי ְגָמָרא ָאְנֵהייב ַמסֶּ פֶּ עֶּ

ר ָאן ָזאְגן ר נֶּעְמט ַא  ֵקיין ֵאיין ָוואְרט ֵהייְבט עֶּ ַא ְבַלאט ָנאְך ַא ְבַלאט, אּון עֶּ
ר ֵהייְבט ָאן ָזאְגן ַא ִסיָמן ָנאְך ַא ִסיָמן,  ְלָחן ָערּוְך פּון ָאְנֵהייב אֹוַרח ַחִיים, עֶּ ׁשֻׁ
ר ָהאט ָנאר ַאן  וען עֶּ ען, וֶּ ערּוְנגֶּ ס ֵגייט אֹויף ִאים ַא דּוְרְך ַאַסאְך ְׁשטֶּ ֲאִפילּו עֶּ

ע ִמינּו ר ַאַריין ָנאְך ַאִביְסל ּתֹוָרה אּון ָנאְך ַאִביְסל ּתֹוָרה, ִאיְבִריגֶּ ט, ַכאְפט עֶּ
ה ַזיין צּו ר סֹוף ָּכל סֹוף זֹוכֶּ ועט עֶּ ְנִדיְגן ָּכל ַהּתֹוָרה ּכֻׁל וֶּ ועט עֶּ ס וֶּ וען עֶּ ֹו, אּון וֶּ

עְבן ַזיין ְנָׁשָמה ַפאְר  ועט ַדאְרְפן צּוִריק גֶּ ר וֶּ ע ָטאג, עֶּ עְצטֶּ ען ִדי לֶּ ן קּומֶּ
ועט ָהאְבן ִמיט  ר וֶּ ער, עֶּ עט ָאן ְקֵליידֶּ ר ִניְׁשט ַזיין ַנאקֶּ ועט עֶּ עְרְׁשְטן, וֶּ ֵאייבֶּ

ען ַוִּתְשַחק ְליֹום ַאֲחרֹון. ענֶּען ִזיְנגֶּ עָמאְלְטס קֶּ ועט דֶּ ר וֶּ  ָוואס צּוִריְקצּוֵגיין, עֶּ
 

רֶּ ַאזֹוי ִווי ֲחַז"ל ָזאְגן  ְדָרׁש ַרָבה, ַפְרַׁשת ִפּקּוֵדי, פֶּ ֵאיָמַתי ַהּתֹוָרה : (ק נב, ִסיָמן ג)מֶּ
ָעֵמל ָבּה? ְביֹום ַאֲחרֹון ת ְבִמי ׁשֶּ קֶּ ר ָהאט  - ְמַשחֶּ עְנְטׁש ָוואס עֶּ וען זֶּעהט ַא מֶּ וֶּ

עְבן. ַווייל ִאין ִדי  ע ָטאג פּון ַזיין לֶּ עְצטֶּ אֹויְפגֶּעטּוהן ִמיט ַזיין ּתֹוָרה? ַביי ִדי לֶּ
עְנְטׁש  ער מֶּ ע ַזאְכן ָוואס דֶּ ע גּוטֶּ ען אֹויף ַאלֶּ עְבן, זּוְכט מֶּ ע ָטאג פּונֶּעם לֶּ עְצטֶּ לֶּ

עְרנְ  עלֶּ ס ִאים, ֲאִפילּו ָהאט גֶּעטּוהן ִאין גֶּ עְרַמאְנט עֶּ ען דֶּ עְבן אּון מֶּ ט ַא ַגאְנץ לֶּ
עְרְנט ַאִביְסל ַא עלֶּ ר ָהאט ָנאר גֶּ ק ִמְׁשַניֹות יֶּעְדן ָטאג ִווי ְלָמָׁשל ַא עֶּ רֶּ ַאָפאר  ,פֶּ

ס ִאיְנַגאְנְצן  ְפסּוִקים ר ָהאט עֶּ חּוָמׁש, ַאָפאר ִׁשירֹות ְגָמָרא א.א.וו. ֲאִפילּו עֶּ
עְצְטן ָטאג קּוְמט ִאים ַפאְרגֶּעסְ  ער ַביים לֶּ ר ִאיז ַביי ִזיְך צּוְבָראְכן, ָאבֶּ ן אּון עֶּ

ְדָרׁש ס ְׁשֵטייט ִאין מֶּ עס צּוִניץ, ַאזֹוי ִווי עֶּ ַוִּתְשַחק ְליֹום ַאֲחרֹון, ַמהּו : )ָׁשם( ַאלֶּ
ם לָ  ָּקן ָלהֶּ ל ַצִדיִקים ְמתֻׁ ָּכל ַמַּתן ְׁשָכָרן ׁשֶּ ַאז ַביים  - עֹוָלם ַהָבאְליֹום ַאֲחרֹון? ׁשֶּ

ר ְשַכר. ען ַפאר ִדי ַצִדיִקים ֵזייעֶּ עְבן, ַווייְזט מֶּ עְצְטן ָטאג פּונֶּעם לֶּ  לֶּ
 

 (, פרק ט'באידיש םיִ פַ אַ  ְךרֶּ אֶּ )
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ל ַהָגָדה ַסח שֶׁ  פֶׁ
 

ן אֹויף ִדי ַהָגָדה ~ ִליצְּ  ~ פּון ַהָגַדת אֹור ָזרּועַ  ,בְּ
 

 

 ֵסדֶׁר
טַהייְנִטיֶגע ַנאְכט ֶוועְרט ָאְנֶגערּוְפן " ִדי ר ַנאכְּ  "ֵסדֶׁ

ש ֶדער ֶרִבי ָזאְגט ַאז ֶווען ַא ֶמעְנטְ ַפאְרָוואס ֶעס ֶוועְרט ַאזֹוי ָאְנֶגערּוְפן,  ֶדער ַטַעם
 ער ֵאייֶבעְרְשֶטער, ֶדעָמאְלט'סַפאְרֶגעְסט פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ַאז ַאֶלעס ִפיְרט דֶ 

ם ִניְשט ֵגייט ִאים ַאֶלעס ִניְשט ִאין ַא ֵסֶדר, ֶעס ֶזעהט ִאים אֹויס ַאז ַזאְכן ֵגייֶען ִאי
ֶטער, ֵגייט ַאזֹוי ִווי ֶער ִוויל, ָאֶבער ֶווען ַא ִאיד ֵווייְסט ַאז ַאֶלעס ִאיז ֶדער ֵאייֶבעְרְש 

ֶטער, ִוויל, ַווייל ֶער ֵווייְסט ַאז ַאֶלעס ִפיְרט ֶדער ֵאייֶבעְרְש ִאים ַאֶלעס ִווי ַאזֹוי ֶער 
 ט ַא ֵסֶדר.ִווי ַאזֹוי ֶעס ִפיְרט ִזיְך, ָהאט ֶעס ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער אֹויס ֶגעְשֶטעְלט ִמי

ֶדעְרַפאר רּוְפט ֶמען ָאן ִדי ַנאְכט ָוואס ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט אּוְנז 
ט ַאז ֶמען פּון ִמְצַרִים דּוְרְך מֶשה ַרֵבינּו ָוואס ָהאט אּוְנז אֹויְסֶגעֶלעְרנְ ַארֹויְסֶגענּו

 "ַאֶלעס ִאיז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער" רּוְפט ֶמען ֶעס ָאן ִמיְטן ָנאֶמען "ֵסֶדר".  
*** 

 ִסיָמֵני ַהֵסדֶׁר
ַחץ א. א. וו.",ִדי ַטַעם ַפאְרָוואס ֶמען ָהאט ֶגעַמאְכט ִדי ִסָמִנים,  ַווייל  "ַקֵדש ּורְּ

ר ִזיְך ֶווען ַא ִאיד ִוויל ָאְנֵהייְבן צּו ַזיין וואֹויל אּון ִדיֶנען ֶדעם ַבאֶשעֶפער, ַדאְרף עֶ 
ְשֶטעְנִדיג ֶבעְטן ֶדעם  ַמאְכן ַא ִליְסֶטע, ַא ֶצעְטל ָוואס ֶער ִוויל ַאְלס טּוהן, אּון

וען ֶמען ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויף ִדי ַזאְכן, ֶער ָזאל זֹוֶכה ַזיין צּו ִדי ַאֶלע ַזאְכן, ֶדעְרַפאר וֶ 
ען וֹוֶדם ְגֵרייט ִזיְך צּום ֵסֶדר, ֶמען ִוויל ִזיְך ַבאֶהעְפְטן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ַמאְכט מֶ 

 אְכן.יל טּוהן, צּו ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויף ִדי ַאֶלע ַזַא ִליְסֶטע פּון ָוואס ֶמען ִוו
*** 

ַחץ  ַפס -ּורְּ  ַכרְּ
ְשֶטער, ִאין ִדי ַהייְנִטיֶגע ַנאְכט ֶווען ִמיר ֶוועְרן ֶגעָוואר ַאז ַאֶלעס ִאיז ֶדער ֵאייֶבערְ 

ער ִפיְרט ִדי ֶוועְלט, ִווי ִמיר ֶזעהן ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשטֶ  אּון ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער
ְשן ִמיר ָהאט ַארֹויְסֶגענּוֶמען ִדי ִאיְדן פּון ִמְצַרִים ִמיט ְגרֹויֶסע ִניִסים, ֶדעְרַפאר ַווא

אט ִזיְך ִדי ֶהעְנט, צּו ַווייְזן ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִפיְרט ִדי ֶוועְלט, אּון ֶעס הָ 
 אְרִניְשט ִמיט אּוְנֶזעֶרע ֶהעְנט.גָ 

ל אּון ֶוועְגן ֶדעם ַוואְשן ִמיר ִזיְך ַפאר ֶמען ֶעְסט ִדי ַכְרַפס, ַא ְוֵלייֶנע ְשִטיוְ 
ְרף ֶמען צּו ַבאוּוֶמען ַא ְוֵלייֶנע ְשִטיֶועֶלע ְגִריְנֵצייג, ַדאְגִריְנֵצייג, צּו ַווייְזן ַאז ֲאִפילּו 

 ן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ָאן ִאים ִאיז ָגאְרִניְשט ָדא.אֹויְך צּווּוֶמע
 ֶוען ֶגעְבן אּון ְגַלייְכַצייִטיג צּו ַווייְזן ַאז ִמיר ְגֵלייְבן ַאז פּוְנְוט ִווי ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער

 יְך אֹויף ִאים, ַאז ֶער ֶוען אֹויְך ֶגעְבן ִדיַא ְוֵליין ְשִטיְול "ַכְרַפס", ַפאְרָלאז ִמיר זִ 
ואס ָדאס ַאְנֶדעֶרע "ַכְרַפס", ִווי ֶעס ְשֵטייט ִאין ִדי ְמִגיָלה ""חּור ַכְרַפס ּוְתֵכֶלת" ָו

 ֵמייְנט ַטיֶיעֶרע ְוֵלייֶדער.
 

 המשך בדף ב

 52גליון מספר                                                                                                    ק שנת תשע"ב לפ", יום טוב פסח

 
 י ַצִדיִקיםִספּורֵ 

 

ט ָדא ~  ~ ִאיד אַ  וואֹוינְּ
 

 ֵלייב מֶשה ֶרִבי ַצִדיק ֵהייִליֶגער ֶדער
 צּום ֶגעָפאְרן ֵאייְנָמאל ִאיז עַ "ִזי ַסאסּוֶבער

 .עַ "ִזי ִליֶזעְנְסק פּון ֶאִליֶמֶלְך' ר ֶרִבי ןֵהייִליגְ 
 ֶרִבי ֵהייִליֶגער ֶדער ָהאט ִטיש  ַביים ַשָבת

 ֵלייב מֶשה ֶרִבי ֶגעֶווען ְמַכֶבד ֶאִליֶמֶלְך' ר
 .ּתֹוָרּה ָזאְגן צּו ַסאסּוֶבער

 אֹויְפן ּתֹוָרה ָזאְגן ָאְנֶגעהֹויְבן ָהאט ֶער
 ַביי ִמְצַרִים ןִאי ייַנאְכטבַ  ֶפַסח ַאז ,ָפסּוק
 ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶדער ָהאט ,ְבכֹורֹות ַמּכֹות

 אּון ,םִמְצִרִיי ִדי פּון ְבכֹוִרים ַאֶלע ט'ַהְרגֶ 'ֶגע
 ֶדער ָהאט ַהייֶזער ִאיִדיֶשע ִדי ַביי

  ֶגעָלאְזט אּון ִאיֶבעְרֶגעַטאְנְצן ֵאייֶבעְרְשֶטער
 .כֹוִריםבְ  ִאיִדיֶשע ַאֶלע ֶלעְבן

 ,ַפאְרְשֵטיין צּו ְשֶווער ֵזייֶער ִאיז סָדא
 אַ  ִאיֶבער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶדער ַטאְנְצט ִוויַאזֹוי

?, ִאיֶבעָראל ָדאְך ִאיז ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶדער ,הֹויז
 ִאיְנְדרֹויְסן אּון הֹויז ִדי ןִאי ֵאייִביג ִאיז ֶער

 ָזאְגן ֶמען ֶקען ִוויַאזֹוי, הֹויז פּוֶנעם
 ?ִאיֶבעְרֶגעַטאְנְצן

 עַ "ִזי ֵלייב מֶשה' ר ָהאט, ֶדען ָוואס ָנאר
 ִאיז ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶדער ֶווען, ֶגעֶעְנְטֶפעְרט

 ָהאט ֶער אּון ,הֹויז ִאיִדיֶשע אַ  ֶגעַגאְנֶגען ְךדּוְר 
 ֵזיי ָהאט ֶער ָוואס טּוֶען ִאיְדן ִדי ִווי ֶגעֶזעהן

 אּון ,ְפֵרייִליְך ֵזייֶער עָוואְרןגֶ  ֶער ִאיז ,ֶגעֵהייְסן
 וואֹויְנט ָדא" ,ַטאְנְצן צּו ָאְנֶגעהֹויְבן ָהאט ֶער
 ".!ִאיד אַ  וואֹויְנט ָדא" "!ִאיד אַ 

 ֶער ָהאט ,ּתֹוָרה ִדי ֶגעֶעְנִדיְגט ָהאט ֶער ֶווען
 ָאְנֶגעהֹויְבן אּון ,אֹויְפֶגעְשֶטעְלט ַאֵלייְנס ִזיְך
 ָדא" "!ִאיד אַ  יְנטוואוֹ  ָדא" ,ַטאְנְצן צּו

 !".ִאיד אַ  וואֹויְנט
  

*** 

שְּ  ~ ערְּ ן דֶׁעם ֵאייבֶׁ עטְּ ן צּו בֶׁ גֶׁעסְּ ןַפארְּ  ~ טְּ
 

טֹוב ִזי"ַע ָהאט  ֵשםֶגער ַבַעל ֶדער ֵהייִלי
  ַאָמאל ֶגעשיְקט ַזיין ַּתְלִמיד, ֶרִבי ָדִוד פּון
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 י ַצִדיִקיםִספּורֵ 
 

ִמיקּוֵלְייב ִזי"ַע, צּו ִדי ַלאְנד בּוֶקעִוויֶנע, צּו 
ָאְנְגֵרייְטן ֵוויין אֹויף יֹום טֹוב ֶפַסח, אּון ַפאר ַא 

 ֵשםִאין אּוְקַרייֶנע ִווי ֶדער ַבַעל ַגאְנץ ָיאר, ַווייל 
טֹוב ִזי"ַע ָהאט ֶגעוואֹויְנט, ִאיז ִניְשט ֶגעֶווען צּו 

 ַבאקּוֶמען ַקיין גּוֶטע ְטרֹויְבן צּו ַמאְכן ֵוויין.
ֶרִבי ָדִוד ִאיז ַארֹויְסֶגעָפאְרן ָנאְך ִאיְנִמיְטן 

ועג ַקיין ִוויְנֶטער, אּון דּוְרְך ֶגעַמאְכט ֶדעם ַלאְנְגן וֶ 
בּוֶקעִוויֶנע, אּון ָדאְרְטן ָהאט ֶער ָאְנֶגעהֹויְבן צּו 
ַמאְכן ִדי ֵוויין ִמיט ְגרֹויס ְזִהירֹות אּון 
ָאְפֶגעִהיְטְנַקייט ַאז ֶעס ָזאל ַזיין אֹויְסֶגעַהאְלְטן 

 הּוְנֶדעְרט ְפָראֶצעְנט אֹויף ֶפַסח.
רֹויְבן, ַאֵלייְנ'ס ֶער ָהאט ַאֵלייְנ'ס ָאְפֶגעְשִניְטן ִדי טְ 

ֶגעְקֶוועְטְשט ִדי ְטרֹויְבן, ֶער ָהאט ֵקייֶנעם ִניְשט 
צּוֶגעָלאְזט ֶדעְרצּו, ָנאר ֶער ַאֵלייְנ'ס ָהאט 
ָאְפֶגעִהיְטן ִדי ֵוויין ִווי ַאן אֹויג ִאין ָקאפ, ֲאִפילּו 
ַבייַנאְכט ִאיז ֶער ֶגעְשָלאְפן ֶנעְבן ִדי ֵוויין, ֶער 

יְשט ֵמִסיַח ַדַעת ֶגעֶווען פּון ִדי ֵוויין ַמָמש נִ ָהאט 
 ַא ַגאְנְצן ַצייט.

ִביז ָנאְך ֲחָדִשים פּון ַאְרֶבעט ִאיז ִדי ֵוויין שֹוין 
ֶגעֶווען ְגֵרייט, אּון ֶער ָהאט ִזיְך ַארֹויְסֶגעָלאְזט 
אֹויְפ'ן ֶוועג צּוִריק, צּו ְבֶרעְנְגן ִדי ֵוויין ַפאְרן ַבַעל 

 ִזי"ַע.טֹוב  ֵשם
ֶווען ֶער ִאיז שֹוין ֶגעֶווען ָגאר ָנאְנט צּום הֹויז פּון 

טּוב, ְשֶטעְלט ָאפ ִדי ָפאִליֵציי, אּון  ֵשםַבַעל 
ְפֶרעְגן ִאים: "ָוואס ָהאְסטּו ָדא ִאין ִדי ַפאס?", 
ֶרִבי ָדִוד ֶעְנְטֶפעְרט: "ֵוויין ָוואס ִאיְך ָהאב 

" ִדי ָפאִליֵציי ָהאְבן ִאים ֶגעַמאְכט ִאין בּוֶקעִוויֶנע
ָאֶבער ִניְשט ֶגעְגֵלייְבט אּון ֶגעָזאְגט: "ֶאְפָשר 
ָהאְסטּו ָדאְרט ְבָראְנְפן, ָוואס ָדאס ָטאר ֶמען 
ִניְשט ַאַרייְנְבֶרעְנֶגען פּון ַא ְצֵווייֶטע ַלאְנד לֹויְטן 

ס ֶגעֶזעץ?" ֶרִבי ָדִוד ָהאט צּוִריק ֶגע'ַטֲעָנה'ט ַאז עֶ 
ִאיז ָנאר ֵוויין, ָאֶבער ֵזיי ָהאְבן ִניְשט ֶגעָוואְלט 
ְגֵלייְבן, ִביז ֶדער גֹוי ָהאט ִמיט ַזיין ְשֶוועְרד 
ֶגעַמאְכט ַא ְקֵליין ָלאְך ִאיֶנעם ַפאס, אּון 
ַפאְרזּוְכט ִדי ֵוויין, אּון ֶדעָמאְלט'ס ָהאט ֶער ִזיְך 

אּון ֶער  ַטאֶקע ֵוויין,ִאיז ִאיֶבעְרַצייְגט ַאז ֶעס 
ָהאט ִאיֶבעְרֶגעֶבעְטן ֶרִבי ָדִוד אּון ִזיְך ֶגעַגאְנֶגען 

 ַווייֶטער.
ָאֶבער ֶיעְצט ִאיז שֹוין ִדי ֵוויין ֶגעָוואְרן "ֵיין ֶנֶסְך", 
ַאזֹוי ִווי ַא גֹוי ָהאט ֶגעְטִריְנֶקען ֶדעְרפּון, ֶקען ֶמען 

 ֶעס ֶמער ִניְשט ִניְצן.
טֹוב  ֵשםיְנֶגעקּוֶמען צּום ַבַעל ֶרִבי ָדִוד ִאיז ַאַרי

ִזי"ַע אּון אֹויְסֶגעְבָראְכן ִאין ַא ֶגעֵוויין: "ֶרִבי, ַמיין 
ַגאְנֶצע ָהאֶרעַוואְנֶיע פּון ַאזֹויִפיל ַצייט אּון 
ִטיְרָחה ָוואס ִאיְך ָהאב ַאֶוועְקֶגעֶגעְבן ַפאר ִדי 

יְשט ִניְצן ֵוויין ִאיז ַפאְרלֹויְרן ֶגעָוואְרן, ֶמען ֶקען נִ 
ִדי ֵוויין, ֶעס ִאיז ֶגעָוואְרן ֵיין ֶנֶסְך, ָזאל ִמיר ֶדער 
ֶרִבי ָזאְגן ָוואֶסעֶרע ֲעֵביָרה ָהאב ִאיְך ֶגעטּוהן ַאז 

 ֶעס קּוְמט ִמיר ַאַזא עֹוֶנש?".
טֹוב ָהאט ִאים ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "דּו  ֵשםֶדער ַבַעל 

 עטּוהן, ָהאְסטָהאְסט ַטאֶקע ַאֶלעס ֵזייֶער גּוט גֶ 
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ל ַהָגָדה ַסח שֶׁ  פֶׁ
 

" ָוואס ֶער ָהאט ִמיר אּון ִאיְך ַדאְנו ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ַפאר ִדי ְוֵלייֶנע ְשִטיְול "ַכְרַפס
ַכְרַפס" ִדי ֶגעֶגעְבן, אּון ִאיְך ֶבעהט ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויף ַווייֶטער, ַפאר ִדי ַאְנֶדעֶרע "

 ַטיֶיעֶרע ְוֵלייֶדער.  
*** 

ָיא ָמא ַענְּ  ָהא ַלחְּ
ֵיכֹול ִפין ֵייֵתי וְּ  .ּוְנֶגעִריג ָזאל וּוֶמען ֶעְסןֶווער ֶעס ִאיז ה - ָכל ִדכְּ

 ער ֵֵֶׂכלִאין ִמְצָרִים ֶזעֶנען ִדי ִאיְדן ֶגעֶווען ִאין ָגלּות, ָאֶבער ֶדער ָגלּות ִאיז ֶגעֶווען ַאז דֶ 
 ָוואס ט ִניְשט ֶגעְטַראְכט פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ַא ֶמעְנְטשִאיז ֶגעֶווען ִאין ָגלּות, ֶמען ָהא

ט ַאֶוועו ְטַראְכט ִניְשט פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן ִאיז ֶגעֶוועְנְטִליך ַא ַואְרֶגער, ֶער ִוויל ִניְש 
אְרִניְשט, ֶוועְגן ֶגעְבן ַזייְנס ַא ַזאְך ַפאר ַא ְצֵווייְטן, ַווייל ֶער ֶוועט ָדאְך ְבַלייְבן ִמיט גָ 

ער ָהאט ֶדעם ִדי ַנאְכט ָהאְבן ִמיר ַבאוּוֶמען ַא ְבֵרייֶטע ֵֵֶׂכל, ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשטֶ 
אְגן  ִמיר ֶגענּוג צּו ֶגעְבן ַפאר ֶיעְדן, ֶוען ֶמען שֹוין ֶגעְבן ַפאר ַא ְצֵווייְטן, אּון ֶדעְרַפאר ָז

 יר ֵטייְלן ַפאר ֶיעְדן ִמיט ַא ְבֵרייֶטע ַהאְרץ. "ָכל ִדְכִפין יֵיֵתי ְוֵיכֹול" מִ 
*** 

 ֲעָבִדים ָהִיינּו
ַרִיםִדי ִתירּוץ אֹויף ַאֶלע ַוְשיּות ִאיז  ִמצְּ ֹעה בְּ ַפרְּ ", ִמיר ָהאְבן ִזיְך "ֲעָבִדים ָהִיינּו לְּ

 ר ַא ֶמעְנְטש, ַאז ַא ֶמעְנְטש ֶוען אּוְנז ֶעֶפעסַאייְנֶגעֶרעְדט ַאז ִמיר ֶזעֶנען ְוֶנעְכט ַפא
ער ֶיעְצט טּוהן ָאן ִדי ִוויְלן פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון פּון ֶדעם ֶנעְמט ִזיְך ַאֶלע ָצרֹות, ָאבֶ 
צּו ֵוייט, ֶפַסח ַבייַנאְכט ָהאט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִאין אּוְנז ַאַרייְנֶגעֵלייְגט ַא ֶלעְכִטיגְ 
ְכט ַפאר ֶגעֶדעְנֶוען ַאז ַאֶלעס ִאיז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער, אּון ִמיר ֶזעֶנען ִניְשט ֵויין ְוֶנע

 ֵוייֶנעם. 
*** 

ֵמי ַחיֶׁיָך ַהֵלילֹות  ָכל יְּ
ט, אּון ֶער ָהאט ֶווען ֶעס ִאיז טּוְנְול ַפאר ַא ִאיד, ֶער ִפיְלט ַאז ֵוייֶנער ַדאְרף ִאים ִניְש 

וי ֶדער ָגאְרִניְשט אֹויף ֶדער ֶוועְלט, ָזאל ֶער ִזיְך ֶדעְרַמאֶנען פּון ְיִציַאת ִמְצַרִים, ַאזֹוי וִ 
ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ַארֹויְסֶגענּוֶמען ִדי ִאיְדן פּון ִמְצַרִים, ֶוועט ֶער ִמיְך אֹויְך 

 ַארֹויְסֶנעֶמען פּון ַמייֶנע ָצרֹות.
*** 

ֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרהִמ  ִחיָלה עֹובְּ  תְּ
אט ָדאס ִאיז ִדי ַמֲעֶלה פּון ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ַאז ֶער ְשַטאְמט פּון ֶתַרח, ָוואס ֶער הָ 
 עםֶגעִדיְנט ֲעבֹוָדה ָזָרה, אּון פּון ֶדעְסֶוועְגן ָהאט ַאְבָרָהם ָאִבינּו ֶגעְגֵלייְבט ִאיֶנ

יְרט ִדי ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון אֹויְסֶגעֶלעְרְנט ַפאר ֶיעְדן ֵאייֶנעם ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער פִ 
 ֶוועְלט.

ְשֶווער  ִדי ֶזעְלֶבע ַביי ֶיעֶדע ִאיד, ֶווען ֶער ִפיְלט ַאז ֶער ָהאט ִנְסיֹונֹות, אּון ֶעס ִאיז ִאים
אּון  אְך ְשַטאְרְוט ֶער ִזיְך, אּון ֶער ַכאְפט ַאַריין ִמְצֹותצּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון דָ 

 ַמֲעִֵׂים טֹוִבים, ִאיז ָדאס ִדי ְגֶרעְסֶטע ַזאְך ַביים ֵאייֶבעְרְשְטן. 
*** 

ָדה ָעמְּ ִהיא" שֶׁ  "וְּ
ֵגייט ַארֹויף אֹויף ָדאס ָדאס ָוואְרט "ִהיא" ִאיז ִדי ֶזעְלֶבע אֹוִתיֹות ִווי ָדאס ָוואְרט "ַאֵיה", 

 ."ַאֵיה" ְמוֹום ְכבֹודֹו, ָדאס ֵמייְנט, ַא ִאיד ְפֶרעְגט "ִווי ִאיז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער"
 ֶער ֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ַאזָדאס ִאיז ִדי ֵעָצה ַפאר ַא ִאיד ָוואס ִפיְלט ַאז ֶער ִאיז ַווייט פּו

 ִוויל ִפיְלן ָזאל ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן: "ַבאֶשעֶפער ִווי ִביְזטּו? ִאיְך ִוויל ִדיר ֶזעהן, ִאיךְ 
ַאז דּו ִביְזט ִמיט ִמיר, אּון דּו ֶהעְרְסט ִמיר אֹויס", אּון ַאזֹוי ֶוועט ִאים ֶדער 

 ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶהעְלְפן.
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ל הַהָגדָ  ַסח שֶׁ  פֶׁ
 

צֵ  ת ַלחְּ אֶׁ ַחק -ינּו וְּ  זֹו ַהדְּ
ַחק",ֶדער ִעיָור ִסיָבה פּון ַאֶלע ָצרֹות ִאיז  ַאז ֶדער מֹוַח פּון ַא ֶמעְנְטש ִאיז  "זֹו ַהדְּ

ְטן, אּון צּוְוֶוועְטְשט, ֶער ְטַראְכט ַאז ֶער ֶוען ֶעֶפעס ַאֵליין טּוהן ָאן ֶדעם ֵאייֶבעְרְש 
ן ַא לּוְנְגט ִניְשט, ֶרעְגט ֶער ִזיְך אֹויף, ָאֶבער ֶוועֶדעְרַפאר ֶווען ֶער טּוט ַזאְכן אּון ֶעס ֶגע

יף ֵוייֶנעם, יּוד ֵווייְסט ַאז ַאֶלעס ִאיז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער, ָהאט ֶער ִניְשט ֵויין ַטֲענֹות אוֹ 
 עְבן.יְך לֶ ַווייל ֶער ֵווייְסט ַאז ַאֶלעס ִפיְרט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער, ַאַזא יּוד ָהאט ַא ְגִליְולִ 

*** 

 ַכָמה ַמֲעלֹות טֹובֹות
הן, ֶדער ֶמען ֶרעְכְנט אֹויס ַאֶלע גּוֶטע ַזאְכן ָוואס ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט אּוְנז ֶגעטּו

אט ָצרֹות, ֵהייִליֶגער ֶרִבי ָזאְגט אֹויְפן ָפסּוו "ַבָצר ִהְרַחְבָת ִלי", ַאז ֲאִפילּו ֶווען ַא יּוד הָ 
אְך ְון ֶוועט ֶער ֶזעהן ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער טּוט ִמיט ִאים אֹויְך ַאסַ ָזאל ֶער גּוט וּו

אס גּוט'ס, אּון ֶער ָזאל ַדאְנֶוען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויף ִדי גּוט'ס, אּון ַאז ֶער ֶוועט דָ 
 טּוהן ֶוועט ִאים ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִזיֶכער ֶהעְלְפן.

*** 

 ָמרֹור זֶׁה
אס ען דָ ן וֶ עמֶ ִליֶגער ֶרִבי ָזאְגט, ַאז ִדי ְכַזִית ָמרֹור ִאיז ַא ְסגּוָלה ַפאר ַפְרָנָסה, ֶדער ֵהיי

ף, לֹויט ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ָזאְגט, ַאז ֶווען ַא ֶמעְנְטש ֶרעְגט ִזיְך אֹוי ייןטֵ ְש ארְ פַ 
 .ַפאְרִליְרט ֶער דּוְרְך ֶדעם ַזיין ַפְרָנָסה

ַזִית ִמיט ֶדעם ֶוען ֶמען ָדאס ַפאְרְשֵטיין, ֶווען ַא ֶמעְנְטש ֶוען ַאָראְפְשִליְנֶגען ִדי כְ 
, ֶגעֶדעְנְוט ִביֶטעֶרע ָמרֹור, ָדאס ֵהייְסט ַאז ֲאִפילּו ֶווען ֶעס ֵגייט ִאים דּוְרְך ַא ִביֶטעְרִניש

 ּוט'ן, אּון ֶער ֶרעְגט ִזיְך ִניְשט אֹויף, ֶוועטֶער ַאז ַאֶלעס ִפיְרט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער צּום ג
 ֶער ָהאְבן ַפְרָנָסה ְבֵריַוח.

*** 

ָכל דֹור ָודֹור  בְּ
וען ִאין ֶמען ַדאְרף ְשֶטעְנִדיג ֶדעְרַמאֶנען ְיִציַאת ִמְצַרִים, ַווייל ַאזֹוי ִווי ִמיר ֶזעֶנען ֶגעוֶ 

ינּו ִאיז אּון ֶעס ִאיז אּוְנז ֶגעֶווען ָדאְרט זֵייֶער ְשֶווער אּון ִביֶטער, ִביז ֹמֶשה ַרבֵ ִמְצַרִים 
ֹוי ָהאט ֶגעוּוֶמען אּון ֶער ָהאט אּוְנז אֹויְסֶגעֶלעְרְנט צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ַאז

 ט, אּוְנז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ַארֹויְסֶגענּוֶמען פּון ָדארְ 
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 י ַצִדיִקיםִספּורֵ 
 

ֶגעִהיְטן אֹויף ִדי ֵוויין ֵזייֶער גּוט, ָנאר ֵאיין ַזאְך ָהאְסטּו 
ַפאְרֶגעְסן, ֶדעם ָפסּוק "ִאם ה' ֹלא ִיְשֹמר ִעיר, ָשְוא ָשֵקד 
שֹוֵמר" אֹויב ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִהיט ִניְשט ִדי ְשָטאט, 

ס ֵקייֶנער ִניְשט ִהיְטן, דּו ָהאְסט ַטאֶקע ֶגעִהיְטן  ֶקען עֶ 
ִדי ֵוויין, ָאֶבער דּו ָהאְסט ַפאְרֶגעְסן צּו ֶבעְטן ֶדעם 
ֵאייֶבעְרְשְטן ַאז ֶער ָזאל ֶעס ִהיְטן, אּון ֶדעְרַפאר ָהאט 
ִדיר ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶגעָוואְלט ַווייְזן ַאז ָאן ֶבעְטן 

 ְשְטן, ֵגייט ִניְשט ָגאְרִניְשט.ֶדעם ֵאייֶבעְר 
 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש ֵחֶלק ט"ז ֶעֶרְך ֲהָכנֹות ְלַחג ֶפַסח(

*** 
 

ענֶׁע ַמצֹות ~ עטֶׁ גֶׁעבֶׁ  ~ אֹויסְּ
 

ֶדער ֵהייִליֶגער ַצִדיק ֶרִבי מֶשה ֵלייב ַסאסּוֶבער 
ְפֶלעְגט צּוְגֵרייְטן ַזייֶנע ַמצֹות אֹויף ֶפַסח ִמיט ַא 

ע ְזִהירֹות, ַמָמש אֹויֶסער ֶגעֶוועְנְטִליך, ֶער ֶגעַוואְלִדיגֶ 
ְפֶלעְגט ִאין ִוויְנֶטער ַאֵלייְנ'ס ַאייְנְפַלאְנְצן ִדי ֵווייץ, 
ַאֵלייְנ'ס ֶגעָגאְסן ַוואֶסער, ַאֵלייְנ'ס ֶגעְשִניְטן אּון 
ֶגעָמאְלן, ַאֵלייְנ'ס ֶגעְקֶנעְטן אּון ֶגעַבאְקן, ַאֶלעס ִמיט ַאן 

 ועְנְטִליֶכע ְזִהירּות.אֹויֶסער ֶגעוֶ 

ֵאייְנָמאל ַפאר ֶפַסח ָנאְכן ַבאְקן ִדי ַמצֹות, ִאיז ֶרִבי 
מֶשה ֵלייב ִזי"ַע ַאֵהייְמֶגעַגאְנֶגען ִמיט ִדי ַמצֹות ִמיט ַא 
ֶגעַוואְלִדיֶגע ִשְמָחה ַאז ֶער ָהאט זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ָהאְבן 

 ֶפַסח. ַאֶזעְלֶכע ְמהּוָדר'ִדיֶגע ַמצֹות אֹויף

אֹויְפ'ן ֶוועג ַבאֶגעְגְנט ֶער ַא ָפשּוט'ֶער ִאיד ָוואס ֵגייט 
אֹויְך ַאֵהיים ִמיט ַזייֶנע ַמצֹות, אּון ֶדער ִאיד ֵגייט ַאזֹוי 
ַטאְנֶצעִדיֶגעְרֵהייט, ֶער ִזיְנְגט ִזיְך אּוְנֶטער ַא ְפֵרייִליְך 

ְנֶדעְרט: "ֶדער ִליד, ֶרִבי מֶשה ֵלייב ִזי"ַע ָהאט ִזיְך ֶגעוואּו
ִאיז ִאיז ָנאְך ֶמער ְפֵרייִליְך פּון ִמיר ִמיט ַזייֶנע ַמצֹות, 
ָוואס ֵמייְנט ָדאס?" ֶער ִאיז צּוֶגעַגאְנֶגען צּו ֶדעם ִאיד 
אּון ִאים ֶגעְפֶרעְגט, ָהאט ֶדער ִאיד ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: 

ע "ָזאְלְסט ִוויְסן ֶרִבי, ִאיְך ֶקען ִניְשט ַמאְכן ַאֶזעְלכֶ 
ְמהּוָדר'ִדיֶגע ַמצֹות ִווי ֶדער ֶרִבי, ִאיְך ָהאב ָאֶבער אֹויְך 
ֶגעָוואְלט ָהאְבן גּוֶטע ַמצֹות, ִבין ִאיְך ֶנעְכְטן 
אֹויְפֶגעְשַטאֶנען ַבייַנאְכט, אּון ַאַסאְך ֶגעֵווייְנט אּון 

ֶטע ֶגעֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ַאז ִאיְך ָזאל אֹויְך ָהאְבן גּו
ְמהּוָדר'ִדיֶגע ַמצֹות אֹויף יֹום טֹוב, ַאזֹוי ָהאב ִאיְך 
ֶגעֶבעְטן ַא ַגאְנֶצע ַנאְכט, ְגַלייְך ִאיְנֶדעְרְפִרי ִבין ִאיְך 
ֶגעַגאְנֶגען ַדאֶוועֶנען ַשְחִרית, אּון ַביים ַדאֶוועֶנען ָהאב 

ָזאל ִאיְך ַווייֶטער ֶגעֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ַאז ִאיְך 
ָהאְבן גּוֶטע ַמצֹות, אּון ֶיעְצט ָהאב ִאיְך ֶגעֶעְנִדיְגט ַבאְקן 
ַמייֶנע ַמצֹות, אּון ִאיְך ִבין ִזיֶכער ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער 
ָהאט ִמיר ֶגעָהאְלְפן, אּון ִדי ַמצֹות ֶזעֶנען ִזיֶכער גּוֶטע 

 זֹוי ְפֵרייִליְך".ְמהּוָדר'ִדיֶגע ַמצֹות, אּון ֶדעְרַפאר ִבין ִאיְך ַא

ֶווען ֶרִבי מֶשה ֵלייב ִזי"ַע ָהאט ָדאס ֶגעֶהעְרט, ָהאט 
ֶער ִזיְך ָאְנֶגערּוְפן צּום ִאיד: "ִאיְך ֶבעְהט ִדיר ֶאְפָשר 
ָלאִמיר ַמאְכן ַא טֹויש, ִאיְך ֶוועל ִדיר ֶגעְבן ַמייֶנע ַמצֹות 

עַאְרֶבעט, אּון ָוואס ִאיְך ָהאב אֹויף ֶדעם ַאזֹוי ְשֶווער גֶ 
דּו ָזאְלְסט ִמיר ֶגעְבן ַדייֶנע ַמצֹות, ַווייל ִאיְך ִבין ִזיֶכער 
ַאז ִמיט ַדייֶנע ְּתִפלֹות ָהאְסטּו ַאַסאְך ֶמער אֹויְפֶגעטּוהן, 

 ַמצֹות"ע יינֶ מֵ אּון ֶעס ִאיז ִזיֶכער ַאַסאְך ֶמער ָחשּוב פּון 

עְנְדט ִזיְך ֶזעהט ֶמען פּון ִדי ַמֲעֶשה, ַאז ֶדער ִעיָקר ֶוו
ַאֶלעס ִוויִפיל ֶמען ֶבעְהט ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, וואֹויל ִאיז 
ֶדעם ָוואס ְגֵרייט ִזיְך צּום יֹום טֹוב ִמיט ַאַסאְך ְּתִפלֹות, 

ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶוועט ֶער ִזיֶכער ַאַסאְך ֶבעְהט אּון 
 ָהאְבן ַא ְפֵרייִליְכן ָּכֵשר'ן יֹום טֹוב.

 ָרא"ש ֵחֶלק ט"ז ֶעֶרְך ֲהָכנֹות ְלַחג ֶפַסח()ִשיחֹות מֹוהַ 

 

 

 המדרש היכל הקודש ברסלבבית 
 ו"יואל יצקרית 

8 Hayes Ct. 

 בא לעירצדיק 
 ן אז מיר וועלן האבן די זכי' אז דפרייד ווילן מיר מעלמיט 

 א"ש שליט"מוהראמרן ק "כ
 צו אונז און געבן א שיעורקומען וועט 

 בקדושת ימי הפסחדברי התחזקות והתעוררות 
 ל המועדנאכט חומאנטאג 

 9:00בשעה 
 בית מדרשינובהיכל 
 ותחי נפשכםשמעו 
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אויך צו אדוועטייזן אינעם גליון  צו באקומען דעם גליון יעדע וואך אויף אימעיל, ווי
 breslevcenter@gmail.com פארבינט אייך צו:

 

ל הַהָגדָ  ַסח שֶׁ  פֶׁ
 

אְרף ֶער ִדי ֶזעְלֶבע ַהייְנט, ֶווען ַא יּוד ָהאט ָצרֹות אּון ֶער ֶזעהט ִניְשט ֵויין ֶוועג ַארֹויס, דַ 
ן, אּון ַאזֹוי ֵגיין צּו ַא ַצִדיו ָוואס ֶוועט ִאים אֹויְסֶלעְרֶנען ַאז ֶער ָזאל ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשטְ 

 ע ָצרֹות.ֶוועט ֶער ַארֹויְסֵגיין פּון ַאֶלע ַזייֶנ
*** 

ִקיִמי ֵמָעָפר ָדל  ִדיִבים -מְּ הֹוִשיִבי ִעם נְּ  לְּ
יז ֶגעוּוֶמען ַא ֶמעְנְטש ַדאְרף ֵאייִביג ֶגעֶדעְנֶוען ִווי ַאזֹוי ֶער ָהאט אֹויְסֶגעֶזעהן ַפאר ֶער אִ 

ט ְחָמנּות ֶגעַהאט אֹויף אּוְנז אּון ֶגעְבֶרעְנגְ צּום ַצִדיו, אּון ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט רַ 
 ְגן.צּום ַצִדיו, אּון ִמיר ְוִריְגן ִניְשט אֹויְפן ַצִדיו אּון ִמיר ְפרּוִביְרן צּו ֵגיין ִאין ַזייֶנע ֶווע

*** 

 ָרֲחָצה
ן ט צּו ַווייְזן ַאז ִניְשט ִמיט אּוְנֶזעֶרע ֶהעְנט ָהאבְ ַפאְרן ֶעְסן ַדאְרף ֶמען ִזיְך ַוואְשן ִדי ֶהענְ 

 ִמיר ַפְרָנָסה, ָנאר ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִגיְבט אּוְנז ַאֶלעס.

*** 

ַכת ַהָמזֹון  ִברְּ
ה ֶבעְנְטְשן ִבְרַכת ַהָמזֹון ָוואס ִאיז ַא ִמְצַות ַעֵֵׂ  ֶמען ַדאְרף ַזיין ֵזייֶער ֶגעָוואְרְנט צּו

יי ָוואְרט ְדאֹוַרְייָתא, אּון מֹוַהָרא"ש ְשִליָט"א ָזאְגט ַאז ֶווער ֶעס ֶוועט ֶבעְנְטְשן ָוואְרט בַ 
 ִאין ַא ִסידּור ֶוועט ָהאְבן ַפְרָנָסה ְבֶשַפע אּון ָהאְבן ַאַסאְך ֶגעְלט.

*** 

ֱאמַ  ִתי ִכי ֲאַדֵברהֶׁ  נְּ
ֶמת'ִדיג ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ָזאְגט ַאז ֶווען ַא יּוד ִוויל זֹוָכה ַזיין צּו "ֱאמּוָנה", צּו ְגֵלייְבן אֶ 

ֶוועט ֶער  ִאיֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן ָזאל ֶער ְשֶטעְנִדיג ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון דּוְרְך ֶדעם
 ָהאְבן ֱאמּוָנה.

ְטן ָדאס ן אֹויב ֶוען ֶער ִניְשט ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ָזאל ֶער ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְש אּו
 ַאֵלייְנ'ס, ַאז ֶער ָזאל ֶועֶנען ֶרעְדן, אּון ַאזֹוי ֶוועט ֶער ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער יּוד.

*** 

 הקָ ִמן ַהֵמיַצר ָקָראִתי 
יְרְטן ָנאר ִדי ֵהייִליֶגע ְגָמָרא ָזאְגט ַאז ֶמען ֶוען ִניְשט ַארֹויס ֶנעֶמען ִדי אֹויל פּון ִדי ֵאייְלבִ 

אר ֶווען אֹויב ֶמען צּוְוֶוועְטְשט ֶעס, ִדי ֶזעְלֶבע ִדי יּוְדן וּוֶמען ִניְשט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן נָ 
ֶווען ַא יּוד ִאיז  - "ִמן ַהֵמיַצר"ָהאְבן ָצרֹות, ֶדעְרַפאר ֶמען צּוְוֶוועְטְשט ַזיי, ֵזיי 

ֶער ָזאל ֶרעְדן צּום  - ה"קָ "ָקָראִתי צּוְוֶוועְטְשט, ֶער ָהאט ָצרֹות, ִאיז ִדי ֵעָצה 
 ֵאייֶבעְרְשְטן.

*** 

ֹראש ִפָנה ן ָמַעסּו ַהבֹוִנים ָהיְָּתה לְּ בֶׁ  אֶׁ
ְשט אט ֶגעָזאְגט אֹויף ִמיר ַאז ִאיְך ִבין ַא ְשֵטיין ָוואס ִאיז ִניֶיעֶדער הָ  -ֶאֶבן ָמַעסּו ַהבֹוִנים 

ּו ִדי ַצִדיִוים ָהאְבן ִמיר ָאֶבער אֹויְסֶגעֶלעְרְנט, צ -ָגאְרִניְשט ֶוועְרט, ָהְיָתה ְלֹראש ִפָנה 
יְך צּווּוֶמען צּו ִדי ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן אּון ָנאְך גּוֶטע ֵעצֹות, ָוואס ִמיט ֶדעם ֶוועל אִ 

 ְגֶרעְסֶטע ַמְדֵריגֹות.
*** 

 זֶׁה "ַהיֹום" ָעָשה ה'
ן ִאיְך ָהאב ָנאר ֶדעם ַהייְנִטיְגן ָטאג, ִניְשט ְטַראְכְט  "זֶׁה ַהיֹום",ַא יּוד ַדאְרף ֶגעֶדעְנְון 

ט ְטַראְכְטן ָוואס ֶעס ֵגייט ַזיין ָמאְרְגן, ָנאר ָוואס ִאיְך ָהאב ֶנעְכְטן ֶגעטּוהן, אּון ִניְש 
 ְטַראְכְטן ָוואס ִאיְך ֶוען "ֶיעְצט" ַאַרייְנַכאְפן ַא גּוֶטע ַזאְך.

*** 

ַסֵדר אֹותוֹ  ר ָזִכינּו לְּ  ַכֲאשֶׁ
יר ֶגעֶדעְנְון ַאזֹוי ָזאְלן מִ  ,ַאזֹוי ִווי ִמיר ָהאְבן ַהייְנט ֶגעֶדעְנְוט ִדי ִניִסים פּון ְיִציַאת ִמְצָרִים

 ַאֶלע ִניִסים ָוואס ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶהעְלְפט אּוְנז. ,אֹויְך ַא ַגאְנץ ָיאר
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מוסדותינו הק' נייעס אינערהאלב
 

האלט ווייטער אן במשך  סדר הלימודים אין ישיבה
 "בין הזמנים"

 

א גרויסער דורכברוך בעולם הישיבות, ווען מען האט 
בין "בישיבתינו הק' נישט צו מאכן קיין איינגעפירט 

, די בחורים זיצן ווייטער לערנען א גאנץ חודש ניסן "הזמנים
עס קומען ווייטער פאר די טעגליכע  מיט גרויס התמדה,

 שיעורים פון ראש ישיבה, אלעס גייט ווייטער ווי געהעריג.
 

בין "ווי באקאנט האבן אלע צדיקים געבלוטיגט אויף דעם 
ן מען ברענגט אן די צייט מיט אלע ווע ,"הזמנים

נארישקייטן, מוהרא"ש ברענגט אין קונטרס "בין הזמנים", 
בין "אז עס איז נאר דא איין צייט וואס א מענטש האט 

, דאס איז בין מיתה לקבורה, נאכן שטארבן פארן "הזמנים
באערדיגן, אבער א גאנץ לעבן דארף א איד שטענדיג 

חס ושלום  , און נישטומצות אריינכאפן נאך תורה
 , וואס דאס ברענגט צו די ערגסטע ח"ו.פארברענגן די צייט

 

די בחורים האבן זיך זייער שטארק צוגעכאפט דערצו, צו 
קענען ווייטער זיצן בין כותלי הישיבה, און לערנען די 

ן כסדרן, ובנוסף צו קענען הערן נאך ירוהייליגע תורה שיע
נפשות, וואס שיעורים פון ראש ישיבה, וואס זענען מחי' 

אריין חיות אין די בחורים, און דערנענטערן זיי צום  געבן
 אייבערשטן, 

 !כי הם חיינו ואורך ימינו
*** 

 חול המועד ש"פון מוהראשיעורים 
ה מאנטאג נאכט וועט פארקומען א שיעור פון "אי

 9:00ש אין אונזער בית המדרש אין קרית יואל אום "מוהרא
 ביינאכט.

 

ה מיטוואך נאכט חול "געווענטליכע שיעור וועט זיין אידי 
ש אין בית המדרש אין בארא "ביי מוהרא 8:00המועד אום 

 פארק.
 

 !ותחי נפשכםשמעו 

 
 
 

פאר אונזער טייערע  מיר וואונטשן א הארציגן מזל טוב
בלב ונפש צו העלפן  חבר, וועלכע איז איבערגעגעבן

ער שטייט גרייט  אידישע וינדער,ראטעווען 
  סדותינו הו' בכל עת ועונה ה"הארויסצוהעלפן מו

 נ"ילייבי שלעזינגער מו"ה 
 צו די שמחת בר מצוה פון זיין טייער זוהן

 נ"ישמואל הבחור החשוב 
דער אייבערשטער זאל אים געבן פיהל אידיש נחת, מיט 

 .אלעס גוט'ס ביז משיח'ס טאג במהרה בימינו אמן



 א
 

 

יַח'ס ְסעּוָדה  ָמשִׁ
 

יַח'ס ְסעּוָדה ל פֶַׁסח, וֶׁועְרט ָאְנגֶׁערּוְפן "ָמשִׁ י ְסעּוָדה פּון ַאֲחרֹון שֶׁ םַבַעל ", אּון אֹויְך "דִׁ יב "טֹוב'ס ְסעּוָדה שֵׁ יז צּולִׁ , ָדאס אִׁ
יְגן ַבַעל  יילִׁ עהן צּום הֵׁ יז גֶׁעשֶׁ ס אִׁ םדֶׁעם נֵׁס ָוואס עֶׁ ין דֶׁעם ָטאג שֵׁ לוֶׁו ,טֹוב אִׁ ְשָראֵׁ רֶׁץ יִׁ  ,ען עֶׁר ָהאט גֶׁעָוואְלט ָפאְרן אֹויף אֶׁ

יְטן אֹור יְך צּו ְטרֶׁעְפן מִׁ יַח.הַ  זִׁ ים ַהָקדֹוש, אּון דּוְרְך דֶׁעם ְברֶׁעְנְגן ָמשִׁ  ַחיִׁ
יר וֶׁועְלן עֶׁס ָדא אַ  ַסח, מִׁ ל פֶׁ י ְסעּוָדה ַאֲחרֹון שֶׁ ה ַביי דִׁ י ַמֲעשֶׁ ייְלן דִׁ עְרצֵׁ יְך צּו דֶׁ יְרט זִׁ ען פִׁ וי מֹוַהָרא"ש מֶׁ ָראפְברֶׁעְנגֶׁען לֹויט וִׁ

יגֶׁע דֹורֹות. ְרדִׁ יעֶׁ י ְפרִׁ ה פּון דִׁ י ַמֲעשֶׁ ר ָהאט ְמקּוָבל דִׁ וי עֶׁ ייְלט ָדאס, לֹויט וִׁ עְרצֵׁ יָט"א דֶׁ  ְשלִׁ
 

יזְ  עזֶׁעבִׁ  שמֶׁ

ל  עַּ אְנט ַאז ֶדער ֵהייִליֶגער בַּ אקַּ ֶעס ִאיז בַּ
אֶזעְצט ִאין דֶ  ֵשם עם טֹוב זי"ע ָהאט ִזיְך בַּ

 ש", ָדאס ִאיז ְקֵלייֶנעם ְשֶטעְטל "ֶמעֶזעִביזְ 
ייֶנע אֶקע ַא ְקֵלייֶנע ְשֶטעְטל ִאין אּוְקרַּ  ,טַּ

ָאֶבער פּון ֶדעם ְקֵלייֶנעם ְשֶטעְטל ִאיז 
ָוואס  ,א ֶלעכִטיְגֵקייטַארֹויְסֶגעקּוֶמען ַאזַּ 

אְנֶצע ֶוועְלט.ָהאט בַּ   אָלאְכְטן ִדי גַּ

ל  עַּ טֹוב ָהאט  ֵשםֶדער ֵהייִליֶגער בַּ
אר ֶיעְדן ֵאייֶנעם ֵאיין  אֹויְסֶגעֶלעְרְנט פַּ

 ,ֵאייֶבעְרְשֶטערער דֶ ַאז ַאֶלעס ִאיז  ,זַּאְך
אְרף ָזאל ֶמען ָנאר ֶבעְטן  אּון ָוואס ֶמען דַּ
פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ַאֶלע ְפָראְבֶלעֶמען 

אְנג ֶמען  ,ָוואס ֶמען ָהאט ִאיז ָנאר ִווי לַּ
ַאז ֶמען ֶקען ִזיְך ַאֵלייְנ'ס  ,ֶרעְדט ִזיְך ֵאיין

 ַאן ֵעָצה ֶגעְבן ָאן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן.

ָאֶבער ִווי ָנאר ַא יּוד ֶלעְרְנט ִזיְך אֹויס אּון 
ַאז ַאֶלעס ִפיְרט ָנאר ֶדער  ,ֶער ֶגעֶדעְנְקט

ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ֶער ַא ְגִליְקֶלעך ֶלעְבן, 
ט ַאֵלייְנ'ס, ֵווייל ֶער ִאיז ֵקייְנָמאל ִניְש 

אְרף ֶבעט ֶער פּוֶנעם  ָוואס ֶער דַּ
 ֵאייֶבעְרְשְטן.

ייְך  אְרְשֵטייט ִזיְך ַאז ֶעס ָהאְבן ְגלַּ אּון פַּ
אְך יּוְדן צּום  ָאְנֶגעקּוֶמען צּו קּוֶמען ַאסַּ

ל  עַּ וייל ֶיעֶדער ָהאט ִליב צּו  ,טֹוב ֵשםבַּ וַּ
עְגן ֶעס ְפלֶ  ,ֶהעְרן פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן

יי ָפשּוט'ֶע  קּוֶמען ַאֶלע ִמיֵני ֶמעְנְטְשן סַּ
ייֶדער'ס, אּון ַאזֹוי  יּוְדן שּוְסֶטער'ס אּון ְשנַּ
ְלִמיֵדי ֲחָכִמים אּון ָחשּוב'ֶע יּוְדן,  אֹויְך תַּ
יין ֶפעְקל  ֶיעֶדער ִאיז ִזיְך ֶגעקּוֶמען ִמיט זַּ

ל  עַּ ל  ,טֹוב ֵשםָצרֹות צּום בַּ עַּ אּון ֶדער בַּ

טֹוב ָהאט ֶיעְדן אֹויְסֶגעֶלעְרְנט ַאז ֶעס  םשֵ 
ָנאר צּו  ,ֵקיין ַאְנֶדעֶרע ֵעָצה ָדא ִאיז ִניְשט

ִזיְך אֹויְסצּוֶרעְדן ִדי  ,ֵגיין צּום ֵאייֶבעְרְשְטן
אְרן  אְרץ ִמיט ַאֶלע ָצרֹות ָנאר פַּ אְנֶצע הַּ גַּ

אּון ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער  ,ֵאייֶבעְרְשְטן
 אּון ֶער ֶהעְלְפט. ,ֹויסֶהעְרט ֶיעְדן א

אּון ֶדער עֹוָלם ָהאט ָאְנֶגעהֹויְבן צּו ֶבעְטן 
ֲעִשיֹות פּון  ,ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן אְכן "מַּ מַּ

אּון ֶמען ִאיז ֶגעָהאְלְפן ֶגעָוואְרן,  ,ְתִפָלה"
אְך מֹוְפִתים,  אּון ֶמען ָהאט ֶגעֶזעהן ַאסַּ
אּון ַאזֹוי ִאיז ֶדער ְקֵליין ְשֶטעְטל 

אְגֶנעט"מֶ   ,עֶזעִביזש" ֶגעָוואְרן ִווי ַא מַּ
אְך יּוִדיֶשע  ָוואס ָהאט ֶגעצֹויְגן צּו ִזיְך ַאסַּ

 ִקיְנֶדער.

ים ְתַנְגדִׁ י מִׁ  דִׁ

אְרְשֵטייט ִזיְך ַאז פּון ִדי ַאְנֶדעֶרע  ָאֶבער פַּ
ְגִדים  ייט ָהאט ִניְשט ֶגעֶפעְלט ֵקיין ִמְתנַּ זַּ

ל ָוואס ָהאְבן ֶגעְקִריְגט אֹויְפן  עַּ  ,טֹוב ֵשםבַּ
ִדיק ֶלעְרְנט אֹויס  ַאזֹוי ִווי ֵאייִביג ֶווען ַא צַּ

אר יּוִדיֶשע ִקיְנֶדער אְכן פַּ ִאיז  ,גּוֶטע זַּ
ֵאייִביג ָדא ֶמעְנְטְשן ָוואס ְקִריְגן אֹויף 
יי ַאְבָרָהם  ִאים, ִווי ִמיר ְטֶרעְפן שֹוין בַּ

ֶטער ֶדער ֶעְרְש  ועןעוֶ יז גֶ אִ ָוואס  ,ָאִבינּו
אְנֶצע ֶוועְלט ַאז  אר ִדי גַּ אֹויְסצּוֶלעְרֶנען פַּ
אֶשעֶפער ָוואס ִפיְרט ִדי  ֶעס ִאיז ָדא ַא בַּ

אט ֶמעְנְטְשן  ,ֶוועְלט ָהאט ֶער אֹויְך ֶגעהַּ
ָוואס ָהאְבן ֶגעְקִריְגט אֹויף ִאים, ֶווען 
ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָהאט ֶגעְגָראְבן ְקֶוועֶלער 

ואֶסער עקּוֶמען ִדי ְפִליְשִתים ֶזעֶנען גֶ  ,וַּ
אְרְשָטאְפט ָוואס ָדאס ֵמייְנט  ,אּון ֶעס פַּ

אְכט  ַאז ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָהאט ֶגעמַּ
אר  ,ְקֶוועֶלער פּון ֶאמּוָנה אֹויְסצּוֶלעְרֶנען פַּ

 ,ֶיעְדן ַאז ַאֶלעס ִאיז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער
ֶזעֶנען ֶגעקּוֶמען ִדי ְפִליְשִתים ִדי ֵליִצים 
אְכן ֵליָצנּות פּון  אּון ָאְנֶגעהֹויְבן צּו מַּ

אְלט'ס ַאְבָרָהם ָאִבינּו, אּון ֵזייט ֶדעמָ 
יי ִדיק ןֶיעדְ  ֶגעֶשעהט ַאזֹוי בַּ ַאז ֶעס ִאיז  ,צַּ

 ֵאייִביג ָדא ֶמעְנְטְשן ָוואס ְקִריְגן אֹויף ֵזיי.

י וֶׁועְגן פּון ַבַעל   םדִׁ טֹוב זי"ע וֶׁועְרן  שֵׁ
י וֶׁועְלטַפאְרְשְפרֵׁ   ייט אֹויף דִׁ

ֲעֶשה ָהאְבן ִדי ֶוועְגן פּוֶנעם  ָאֶבער ְלמַּ
ל  עַּ טֹוב ָאְנֶגעהֹויְבן  ֵשםֵהייִליְגן בַּ

ייְנצּוֵגיין ִאין ִדי ֶוועְלט, ֲאִפילּו פּון  ַארַּ
ִדיִקים  אְנג ֶזעֶנען ֶגעֶווען ֶגעִוויֶסע צַּ ָאְנפַּ

ל ָוואס ָהאְבן אֹויְך ֶגעְקִריְגט אֹויְפן בַּ   ֵשםעַּ
ִווי ְלָמָשל ֶדער ֵהייִליֶגער ְגָר"א זי"ע  ,טֹוב

ְלִמיִדים, ָאֶבער ֵזייֶער  ייֶנע תַּ אּון זַּ
ֲחלֹוֶקת ִאיז ֶגעֶווען לְ  ִים, אּון  ֵשםמַּ ָשמַּ

ם ֶמעְנְטְשן ָוואס ָהאְבן  ִניְשט ִווי ְסתַּ
ִדיִקים  ם צּו ְטֶשעֶפעֶנען, ִדי צַּ ֶגעְקִריְגט ְסתַּ

ל ָהאְבן גֶ  עַּ טֹוב ֵווייל  ֵשםעְקִריְגט אֹויְפן בַּ
ייֶע  אְלְטן ַאז ָדאס ִאיז ַא נַּ ֵזיי ָהאְבן ֶגעהַּ

 ,אּון ֶמען ֵגייט ַאֶוועק פּון ִדי ְמסֹוָרה ,ֶוועג
ייֶע ְגִריְנֶגע ֶוועְגןֶמען ְטֶרעְפט ִזיְך   אֹויס נַּ

 צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן.

אְך ֶעְרִליֶכע יּוְדן ֶזע ֶנען ֶגעקּוֶמען צּום ַאסַּ
ל  עַּ ֲעֶנה' ֵשםבַּ ן ִמיט ִאים, טֹוב ִזיְך צּו טַּ

ל  עַּ טֹוב ָהאט ֶיעְדן ֶגעָזאְגט  ֵשםאּון ֶדער בַּ
יין ֵאייְנִציְגְסֶטע ִציל ִאיז ָנאר  ַאז זַּ

אר יּוִדיֶשע ִקיְנֶדער ַאז  ,אֹויְסצּוֶלעְרֶנען פַּ
אּון ַאז  ,ַאֶלעס ִאיז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער

אְרף ָזאל ֶמען ָנאר ֶבעְטן וָ  ואס ֶמען דַּ
ֵווייל ָנאר ֶער ֶקען  ,פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן

 ֶהעְלְפן.
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ַאז ֶעס ִאיז ַאָמאל  ,ֶמען ֶדעְרֵצייְלט
ל  עַּ טֹוב ַא  ֵשםֶגעקּוֶמען צּום ֵהייִליְגן בַּ

ֲעֶנה'ט  ְגרֹויֶסער ָגאֹון, אּון ֶער ָהאט ֶגע'טַּ
ל  עַּ ר ָהאט ֵאייְך טֹוב: "ֶווע ֵשםצּום בַּ

ייֶעם ֶוועג יין נַּ ִמיר ָהאְבן  ?אֹויְסֶגעָזאְגט דַּ
ֵאייִביג ֶגעוואּוְסט ַאז ֶמען ָטאר ִניְשט זּוְכן 

ייֶע ֶוועְגן ִווי ַאזֹוי ֶקעְנט ִאיר  ,ֵקיין נַּ
אְכן ָוואס ִמיר ָהאְבן  ייֶע זַּ קּוֶמען ִמיט נַּ

 יְשט ֶגעֶהעְרט?!"ֵקייְנָמאל נִ 

ל  עַּ טֹוב ָהאט ִאים  ֵשםֶדער בַּ
ַאז ֶער ָהאט ִניְשט  ,ֶגעֶעְנְטֶפעְרט

ייֶע זַּאְכן ֶער  ,אֹויְסֶגעְטָראְפן ֵקיין שּום נַּ
ִאיז ָנאר ֶגעקּוֶמען צּוִריק ְבֶרעְנְגן ִדי 

אְרֶגעְסן  ,ָפשּוט'ֶע ֶאמּוָנה ָוואס ִאיז פַּ
ועְרן ָגלּות, "ִאיְך ֶגעָוואְרן ְבֶמֶשְך ֶדעם ְשוֶ 

אר יּוִדיֶשע  אֶנען פַּ ִבין ָנאר ֶגעקּוֶמען ֶדעְרמַּ
ִקיְנֶדער ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִפיְרט ִדי 

אּון ַאֶלעס ִאיז ֶדער  ,ֶוועְלט
ַאֶלעס ָוואס טּוט ִזיְך אֹויף  ,ֵאייֶבעְרְשֶטער

ֶדער ֶוועְלט ָהאט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער 
אְכט אֶנען יּוְדן ַאז ֵזיי ָזאְלן צּו דֶ  ,ֶגעמַּ עְרמַּ

צּוִריק קּוֶמען צּו ִאים, אּון ֲאִפילּו ֶווען דּו 
 ,ֶהעְרְסט ַא ָטֵמא'ֶנער גֹוי ֶרעְדן

ִאיז ָדאס אֹויְך ֶעֶפעס ַא ְשִליחּות 
ֶדער  ,פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן

 רִדי ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ִמיט ֶדעם
 ֶגעָוואְלט ֶעֶפעס ָזאְגן.

ער ָגאֹון ָהאט ֶגעֶהעְרט ִדי ֶווען דֶ 
ל  עַּ  ֵשםֶוועְרֶטער פּוֶנעם ֵהייִליְגן בַּ

אְנְצן פּון  ,טֹוב ִאיז ֶער אֹויְפֶגעטַּ
ס  אץ אּון ֶגעָזאְגט: "חַּ יין ְפלַּ זַּ
ס ְוָשלֹום!" ִווי ַאזֹוי  ְוָשלֹום! חַּ

אְך א זַּ ַאז ַא  ,ֶקעְנט ִאיר ָזאְגן ַאזַּ
ֶנעם ָטֵמא'ֶנער גֹוי ִאיז ַא ְשִליחַּ פּו

 ֵאייֶבעְרְשְטן?!

ָוואס  ,אּון ֶיעֶנע ִמינּוט ָהאט ַא גֹוי
אְכן אֶרעְכט ְקֵלייֶנע צּוְבָראֶכעֶנע זַּ  ,פַּ

אְפט אוֹ  ייְנֶגעְקלַּ ל 'יפְ ַארַּ עַּ  ֵשםן ִטיר פּון בַּ
טֹוב אּון ֶגעְפֶרעְגט "ֶאְפֶשר ִאיז ָדא ֶעֶפעס 

אֶרעְכְטן ָדא?" ֶדער ל  צּו פַּ עַּ טֹוב  ֵשםבַּ
 :ָהאט ִאים ֶגעֶעְנְטֶפעְרט ִמיט ַא ְשֵמייְכל

יי ִמיר ִאיז ָברּוְך ה' ַאֶלעס  "ֶקעְנְסט ֵגיין, בַּ
אָראְכְטן ֶעס ִאיז  צּו ָדא ָגאְרִניְשט פַּ

אֶרעְכְטן ָדא", ָאֶבער ֶדער גֹוי ִאיז ִניְשט  פַּ
וייטֶ  ער ֶגעֶווען צּוְפִריְדן ָנאר ֶער ָהאט וַּ

ִביְסל ֶגעְפֶרעְגט: "ֶאְפשָ  ר ִאיז ֶדער ִטיש אַּ
אֶרעְכְטן?"  ,צּוְבָראְכן אּון ִאיְך ֶקען ֶעס פַּ

ל  עַּ : "ֵניין, ֶדער ִטיש טֹוב ֵשםָזאְגט ֶדער בַּ
ֶעס ִאיז ָגאְרִניְשט  ,ִאיז ָברּוְך ה' ֵזייֶער גּוט

וייֶטער: צּוְבָראְכן" ֶדער ג ֹוי ְפֶרעְגט וַּ
ִביְסל ר "ֶאְפשָ  " ?צּוְבָראְכןִאיז ֶדער ֶבעט אַּ

ל  עַּ טֹוב: "ֵניין, ֶדער ֶבעט  ֵשםָזאְגט ֶדער בַּ
יין" ֶדער גֹוי  ִאיז ָברּוְך ה' אֹויְך ֵזייֶער פַּ
וייֶטער:  ָלאְזט ִניְשט ָאפ ֶער ְפֶרעְגט וַּ

ר ִאיז ֶאְפשָ  ,"ָאֶבער ָדאְך קּוק גּוט ִאיֶבער
אְרף ָדא ָדאְך ָדא ֶעֶפעס ָוואס מֶ  ען דַּ

אֶרעְכְטן ל ?פַּ עַּ טֹוב ֶעְנְטֶפעְרט  ֵשם" ֶדער בַּ
וייֶטער: "ֶקעְנְסט ֵגיין ִאיְך ָהאב שֹוין  ִאים וַּ
ַאֶלעס ִאיֶבעְרֶגעקּוְקט אּון ַאֶלעס ִאיז 
אָראְכְטן אֹויְפ'ן ֶבעְסְטן אֹוְפן"  ָברּוְך ה' פַּ
אְנֶגען פּון  ֶדער גֹוי ִאיז ִזיְך ַאֶוועְקֶגעגַּ

ת ֶנֶפש.דָ  ְגמַּ  אְרט ִמיט עַּ

ל  עַּ טֹוב ָאן צּו ֶדעם  ֵשםרּוְפט ִזיְך ֶדער בַּ
אְנֶצע  ,ָגאֹון אְלְטן ִדי גַּ ָוואס ָהאט ִמיְטֶגעהַּ

אְנק אּון ִאיְך לֹויב ֶדעם  ֲעֶשה: "ִאיְך דַּ מַּ
ָוואס ָהאט ִמיר צּוֶגעִשיְקט  ,ֵאייֶבעְרְשְטן

 "ֶפרמּוָסר סֵ "ֶער ִאיז ָדאְך ֵמיין  ,ֶדעם גֹוי
אֶנען ַאז ִאיְך  ,ֶער ִאיז ִמיר ֶגעקּוֶמען ֶדעְרמַּ

אְכְטן  ,ָזאל ִמיר ָנאְכַאָמאל גּוט ִאיֶבעְרְטרַּ
אֹויב ִאיְך ִבין גּוט אֹויב ִאיְך ִפיר ִמיְך אֹויף 
יין, אּון ִאיְך ָהאב ִאים  אְרף צּו זַּ ִווי ֶעס דַּ
יי ִמיר ִאיז ָברּוְך ה'  ֶגעֶעְנְטֶפעְרט ַאז בַּ

אָראְכְטן, ָאֶבער ֶער ָהאט ִניְשט ַאֶלע ס פַּ
ָאְפֶגעָלאְזט ָנאר ֶער ָהאט ֶגעָוואְלט ַאז 
ִאיְך ָזאל גּוט ִאיֶבעְרקּוְקן אֹויב ַאֶלעס ִאיז 
יין, ָאֶבער ָברּוְך  אְרף צּו זַּ אֶקע ִווי ֶעס דַּ טַּ

אָראְכְטן אְנְצן פַּ אּון ֶעס  ,ה' ִאיְך ִבין ִאיְנגַּ
 ְשט.ֶפעְלט ִמיר ָגאְרִני

ל  עַּ טֹוב ָהאט אֹויְסֶגעִפיְרט אּון  ֵשםֶדער בַּ
ֶגעָזאְגט צּום ָגאֹון: "ֶיעְצט ֶזעהט ִאיר ָדאְך 

ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶקען ִשיְקן ַא  ערדֶ ְקָלאר ַאז 
אֶנען  אר ַא ְשִליחַּ ִמיר צּו ֶדעְרמַּ גֹוי פַּ

 ְתשּוָבה צּו טּוהן!"

י ויְלְסט נִׁ עְנְסט ָנאר דּו וִׁ  ְשטדּו קֶׁ

ֶווען ֶדער ָגאֹון ָהאט ֶגעֶהעְרט ִדי ֶוועְרֶטער 
ל  עַּ טֹוב ָהאט ֶער ִזיְך  ֵשםפּוֶנעם ֵהייִליְגן בַּ

ֵזייֶער אֹויְפֶגעֶרעְגט אּון ֶגעָזאְגט: "ַאֶלעס 
ס ִאיר ָווא ,ֶקען ִאיְך ָנאְך ָאֶנעֶמען פּון ֵאייְך

 ,ֵאייֶבעְרְשֶטערער ָזאְגט ַאז ַאֶלעס ִאיז דֶ 
אְך ֶגעֶשעהט ִניְשט אֹויף אּון ֵקיין שּו ם זַּ

ָאֶבער  ,ֶדער ֶוועְלט ָאן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן
ָדאס ָוואס ִאיר ָזאְגט ַאז ֲאִפילּו ַא 
יין ַא ְשִליחַּ פּוֶנעם  ָטֵמא'ֶנער גֹוי ֶקען זַּ
ֵאייֶבעְרְשְטן ָדאס ֶקען ִאיְך ִניְשט 

 ָאֶנעֶמען!"

ל ֶעְנְטֶפעְרט ִאים ֶדער ֵהייִליֶגער בַּ   ֵשםעַּ
טֹוב: "ֶקעֶנען, ֶקעְנְסטּו ָדאס ָאֶנעֶמען, 

ָנאר דּו ִוויְלְסט ִניְשט, אֹויב דּו ֶוועְסט 
 ִוויְלן ֶוועְסטּו ֶקעֶנען!".

אֹויְפן ֶוועג ַאֵהיים ְשֶטעְלט ַא גֹוי ָאפ ֶדעם 
ָוואְגן פּוֶנעם ָגאֹון אּון ָזאְגט ֵווייֶנעְנִדיג: 

קּוֶמען ֶהעְלְפן  "ֶאְפֶשר ֶקעְנט ִאיר ִמיר
ֵמיין ָוואְגן ִמיְטן ֶפעְרד ָהאט ִזיְך 
ִאיֶבעְרֶגעְדֵרייט ַאֶלע ְפרּוְכט ָהאְבן ִזיְך 
אֹויְסֶגעָגאְסן ִביֶטע קּוְמט'ס ִמיר ֶהעְלְפן 

 צּוִריק אֹויְפצּוְשֶטעְלן ֶדעם ָוואְגן".

ָזאְגט ִאים ֶדער ָגאֹון: "דּו ֶזעְסט ִניְשט ַאז 
ואֶכער ֶמעְנְטש? ִאיְך ִבין  ַאן ַאְלֶטער ְשוַּ

ִאיְך ֶקען ִדיר ִניְשט ֶהעְלְפן אֹויְפֵהייְבן ַא 
ָוואְגן" ֶדער גֹוי ָהאט ִזיְך אֹויְפֶגעֶרעְגט אּון 
ֶגעְשִריְגן: "ֶקעֶנען, ֶקעְנְסטּו ִמיְך ֶהעְלְפן, 
ָנאר דּו ִוויְלְסט ִניְשט ֶהעְלְפן!" ֶווען ֶדער 

ְרט ִדי ֶוועְרֶטער ָהאט ֶער ָגאֹון ָהאט ֶגעֶהע
אְכט צּו ִזיְך: "ִדי ֶזעְלֶבע ֶוועְרֶטער  ֶגעְטרַּ

ל  עַּ  ֵשםָהאב ִאיְך ָדאְך ֶגעֶהעְרט פּוֶנעם בַּ
ָפאר ִמינּוט צּוִריק, ֶיעְצט ֶהער ִאיְך  טֹוב אַּ
ֶמש ַא ְשִליחּות פּון ִהיְמל דּוְרְך ַא  ָדאְך מַּ
 גֹוי" ֶער ִאיז ֶגעָוואְרן ֵזייֶער

אְכט ַאז  ִאיֶבעְרֶגענּוֶמען, ֶער ָהאט ָאְפֶגעמַּ
ואְרְטן ִביז ֶעס קּוְמט  ֶער ֵגייט וַּ
ָנאְך ַא ָוואְגן ָוואס ֶוועט ֶהעְלְפן 
ֶדעם גֹוי, אּון ָנאְכֶדעם ֶוועט ֶער 

ל  עַּ ייְך צּוִריק ָפאְרן צּום בַּ  ֵשםְגלַּ
טֹוב ֵווייל ֶיעְצט ָהאט ִאים ֶדער 

עָזאְגט דּוְרְך ֶדעם ֵאייֶבעְרְשֶטער גֶ 
גֹוי ַאז ֶער ֶקען ָיא ָנאר ֶער ִוויל 
ִניְשט ְמֵמיָלא ֶקען ֶער ָיא ְגֵלייְבן 

ל  עַּ טֹוב ַאז ַאֶלעס ִאיז  ֵשםֶדעם בַּ
 ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער.

ייְך צּוִריְקֶגעָפאְרן צּום  ֶער ִאיז ְגלַּ
ל  עַּ ל  ֵשםבַּ עַּ טֹוב  ֵשםטֹוב, ֶדער בַּ

ואְרט אֹויף ִאים ָהאט שֹוין גֶ  עוַּ
ִאיְנְדרֹויְסן, אּון ִאים ֶגעָזאְגט ִמיט ַא 
ם אֹויְך  ְסתַּ ְשֵמייְכל: "ִביְזט שֹוין ִמן הַּ
אְך ַאְנֶדעֶרע  ֶגעוואֹויר ֶגעָוואְרן ָוואס ַאסַּ
ָהאְבן ִזיְך שֹוין אֹויְסֶגעֶלעְרְנט ַאז ַאֶלעס 
 ִפיְרט ָנאר ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער, ֶדער ָגאֹון
יים  ִאיז שֹוין ָדאְרט ֶגעְבִליְבן ֶלעְרֶנען בַּ

ל  עַּ טֹוב אּון ֶער ִאיז ֶגעָוואְרן  ֵשםֵהייִליְגן בַּ
ְלִמיִדים, אּון ְשֶפעֶטער  ייֶנע ְגרֹויֶסע תַּ פּון זַּ
ְלִמיִדים  ייֶנע תַּ אר זַּ אֹויְך אֹויְסֶגעֶלעְרְנט פַּ

 ַאז ַאֶלעס ִאיז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער.

י ְנסִׁ  לדִׁ ְשָראֵׁ רֶׁץ יִׁ יין אֶׁ  יָעה קֵׁ

ל  עַּ טֹוב ָהאט ֶגעֶזעהן  ֵשםֶדער ֵהייִליֶגער בַּ
ָדאְרט ִווי ֶער ָהאט ֶגעֶזעהן אּון ֶער ָהאט 
ייט פּוֶנעם  אֶנען ִדי ְגרֹויְסקַּ אְרְשטַּ פַּ
ָקדֹוש  ִיים הַּ חַּ ִדיק ֶדער אֹור הַּ ֵהייִליְגן צַּ
ָוואס ִאיז ֶגעֶווען ֵזייֶער ְגרֹויס ֶער ָהאט 

עֶהעְרט ֶיעֶדע נַּאְכט תֹוָרה פּוֶנעם גֶ 
ֵאייֶבעְרְשְטן ַאֵליין, ֶעס ְפֶלעְגן קּוֶמען צּו 
אט  אְך ְנָשמֹות אּון ֶער ָהאט ֶגעהַּ ִאים ַאסַּ

 

ם טֹוב ָהאט ֶיעְדן אֹויְסֶגעלֶ  ל שֵׁ עַּ  ,עְרְְטֶדער בַּ
ז ֶעס ִאיז ְִיְשט  ָצהָדא אַּ ְְֶדעֶרע עֵׁ יין אַּ ְָאר  ,קֵׁ

ייֶבע  ִזיְך אֹויְסצּוֶרעְדן ִדי ,ְרְשְטןצּו גֵׁיין צּום אֵׁ
ארְ  ֶלע ָצרֹות ְָאר פַּ אְרץ ִמיט אַּ ן גַּאְְֶצע הַּ

ייֶבעְרְשְטן ייֶבעְרְשֶטער ֶהערְ  ,אֵׁ ט אּון ֶדער אֵׁ
 .ֶיעְדן אֹויס אּון ֶער ֶהעְלְפט
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קֹוֶדש.  ַא ְקָלאֶרע רּוחַּ הַּ

ל  עַּ טֹוב ָהאט ֶגעֶרעְדט ֵזייֶער  ֵשםֶדער בַּ
יין  ְגרֹויס פּון ִאים ֶער ָהאט ֶגעָזאְגט ַאז זַּ
ְנָשָמה ִאיז פּון ִדי רּוחַּ ְדַאִצילּות פּון ָדִוד 

ל  עַּ ֶמֶלְך אּון ֶער ֶדער בַּ טֹוב ַאֵלייְנס  ֵשםהַּ
קּוְמט פּון ִדי ֶנֶפש ְדַאִצילּות פּון ָדִוד 

ל  עַּ אר ָהאט ֶדער בַּ ֶמֶלְך, ֶדעְרפַּ טֹוב  ֵשםהַּ
אְרק ֶגעָוואְלט ִאים ְטֶרעְפן ֵווייל  ֵזייֶער ְשטַּ

ְלן ֵזיי צּוזַּאֶמען ֶקעֶנען אֹויְך ַאזֹוי ֶווע
ַאָראפ ְבֶרעְנְגן ִדי ְנָשָמה ְדַאִצילּות פּון ָדִוד 
ָיה אּון ְיִחיָדה ְדַאִצילּות אּון  אּון אֹויְך ִדי חַּ
יין  ַאזֹוי ֶוועט ָמִשיחַּ קּוֶמען אּון ֶעס ֶוועט זַּ

ל  עַּ טֹוב ָהאט  ֵשםִדי ְגאּוָלה, ֶדער בַּ
אְכט ַאז עֶ  ר מּוז ָפאְרן צּו ֶאֶרץ ָאְפֶגעמַּ

 ִיְשָרֵאל ִאים צּו ְטֶרעְפן.

ל  עַּ טֹוב ְפֶלעְגט ָזאְגן:  ֵשםֶדער ֵהייִליֶגער בַּ
"ֶווען ִאיְך קּום ָאן ֶעְרֶגעץ אֹויְבן ִאין ִהיְמל 
ְרִדי"  ְטֶרעף ִאיְך שֹוין ָדאְרט ֶדעם ְספַּ

 ִמיט ֶדעם ֶדעם ֵהייִליְגן אֹורֵמייֶנעְנִדיג 
ִיים הַּ הַּ   ָקדֹוש.חַּ

ל  עַּ טֹוב ָהאט  ֵשםֶדער ֵהייִליֶגער בַּ
יין ֵהייִליֶגער  ֶגעִשיְקט ַא ְבִריוו צּו זַּ

ְשָוואֶגער ר' ֶגְרשֹון ִקיֶטעֶווער ָוואס 
ָהאט ֶגעוואֹויְנט ִאין ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל ַאז 

ִיים הַּ  אֹורֶער ָזאל ְפֶרעְגן ֶדעם  חַּ
ָקדֹוש אֹויב ֶער ָזאל ָפאְרן אֹויף  הַּ

ִיים הַּ  אֹורֶאֶרץ ִיְשָרֵאל, ֶדער  חַּ
ָקדֹוש ָהאט צּוִריְקֶגעֶעְנְטֶפעְרט ַאז  הַּ
ֶעס לֹויְנט ִזיְך ִניְשט ַאז ֶער ָזאל 
ָכָנה,  יין ַא סַּ קּוֶמען ֵווייל ֶעס ֶקען זַּ

ל  עַּ טֹוב ָהאט ִניְשט  ֵשםָאֶבער ֶדער בַּ
ואְרְטן ִביז ֶדער ְבִריוו קּוְמט  ֶגעָוואְלט וַּ

ייְך צּו ִריק, ָנאר ֶער ָהאט ִזיְך ְגלַּ
ַארֹויְסֶגעָלאְזט אֹויְפן ֶוועג אּון ֶווען ֶדער 
ל  עַּ ְבִריוו ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען ִאיז שֹוין ֶדער בַּ

 טֹוב ֶגעֶווען ִאיְנִמיְטן ֶוועג. ֵשם

ל  עַּ טֹוב ָהאט  ֵשםֶדער ֵהייִליֶגער בַּ
יין ִאין ֶארֶ  אְכט ַאז ֶער מּוז זַּ ץ ָאְפֶגעמַּ

ייז, ֶער ָהאט  אר ֶיעֶדע ְפרַּ ִיְשָרֵאל פַּ
יין ָטאְכֶטער ָאְדל  ִמיְטֶגענּוֶמען ִמיט ִזיְך זַּ
יין סֹוֵפר ֶרִבי ְצִבי ז"ל אּון ֵזיי ָהאְבן  ִמיט זַּ
ָאְנֶגעהֹויְבן צּו ָפאְרן פּון ְשָטאט צּו ְשָטאט 

ִביז ֵזיי ֶזעֶנען ָדאְרף פּון ָדאְרף צּו 
צּו ִדי ְשָטאט ָאֶדעס, ָוואס ָאְנֶגעקּוֶמען 

ער ָבאְרְטן פּוֶנעם ָדאְרט ִאיז ֶגעֶווען דֶ 
ואְר  ְצן ָים, פּון ָדאְרט ָהאְבן ֵזיי ְשוַּ

יי אּון ֵזיי ֶזעֶנען  ֶגענּוֶמען ַא ִשיף צּו ֶטעְרקַּ
אְנבּול ָאְנֶגעקּוֶמען צּו דִ  י ְשָטאט ִאיְנְסטַּ

מָ  ח.מַּ אר ֶפסַּ  ש פַּ

אְנבּול ִאיז ֶגעֶווען ַאן ָדאְרט ִאין ִאינְ  ְסטַּ
ת אֹוְרִחים, ַא ְגרֹויֶסע הֹויז ִמיט  ְכָנסַּ הַּ
ְצֵוויי ְשָטאְקן, ִדי ִאיְנֶטעְרְשֶטע ְשָטאק 
ייט אּון ָאְרֵחי  אר ָאִריֶמעלַּ ִאיז ֶגעֶווען פַּ
אֶנען,  ָפְרֵחי ָוואס ֶזעֶנען ָדאְרט ַאייְנֶגעְשטַּ

ָטאק ֶזעֶנען אּון ִאין ִדי אֹויֶבעְרְשֶטע שְ 
אֶנען ִדי ָחשּוֶבע יּוְדן ִמיט  ַאייְנֶגעְשטַּ

 ֲעִשיִרים.

ל  עַּ טֹוב ִאיז ָדאְרט ָאְנֶגעקּוֶמען  ֵשםֶדער בַּ
יין  יין ָטאְכֶטער אּון ִמיט זַּ ְפלּוְצִליְנג ִמיט זַּ
ְלמּוד ֶדער סֹוֵפר, ֵקייֶנער ָהאט ֵזיי ִניְשט  תַּ

אט  ֶגעֶקעְנט, אּון ֵזיי ָהאְבן אֹויְך ִניְשט ֶגעהַּ
וייל ֵזיי ָהאְבן  ֵקיין שּום ֶגעְלט ִמיט ִזיְך, וַּ
ִזיְך ֵזייֶער ֶגעָיאְגט ַארֹויְסצּוָפאְרן אּון ֵזיי 
ָהאְבן ִזיְך ָגאְרִניְשט ִמיְטֶגענּוֶמען, ֵזיי 
אְרָלאְזט אֹויְפן ֵאייֶבעְרְשְטן  ,ָהאְבן ִזיְך פַּ

 ,ֵאייֶבעְרְשְטן עםן דֶ עטְ בֶ ַאז ֵזיי ֶוועְלן שֹוין 
אר  אְרְפן, אּון ֶדעְרפַּ ֶווען ֵזיי ֶוועְלן ֶעֶפעס דַּ
אִציְרט ִאין ִדי  ָהאט ֶמען ֵזיי ְפלַּ

ייט.  אּוְנֶטעְרְשֶטע ְשָטאק ִמיט ִדי ָאִריֶמעלַּ

ל  עַּ טֹוב ָהאט ָגאְרִניְשט  ֵשםֶדעם בַּ
ִאיְנֶטעֶרעִסיְרט ֶער ָהאט ֶגעוואּוְסט ַאז 

ער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶער ָהאט ַאֶלעס ִאיז דֶ 
ֵאייֶבעְרְשְטן ַאז  ֶגעֶבעְטן ֶדעם 
ֶער 

ָהאְבן  ָזאל 
אְכן, אּון ֶער ָהאט  ח צּו מַּ אֹויף ֶפסַּ
ֶגעְגֵלייְבט ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶוועט 
אְנֶגען  ִאים ִזיֶכער ֶהעְלְפן, ֶער ִאיז ִזיְך ֶגעגַּ

ִמְדָרש צּו ֶלעְרֶנע ן אּון ִאין ֵבית הַּ
אר ִדי ָטאְכֶטער ִדי  אֶוועֶנען, ָאֶבער פַּ דַּ

ֵדיֶקת ָאְדל ָהאט ָדאס ֵזייֶער ֶגע , טעְר טֶ ְש צַּ
וייל ֵזיי ָהאבְ  אט ֵקיין ֵאייןוַּ  ן ִניְשט ֶגעהַּ

ח, אּון  הטָ רּופְ  אר ֶפסַּ אְכן פַּ צּו קֹויְפן זַּ
ֲאִפילּו ִניְשט ֵקיין ְפִריֶשע ֶוועש ְלָכבֹוד יֹום 

 טֹוב.

אר ֶעס  ִאיז שֹוין ָאְנֶגעקּוֶמען ַא ָטאג פַּ
ֵדיֶקת ָאְדל ָהאט ֶגענּוֶמען ִדי  ח ִדי צַּ ֶפסַּ
אְטן, ִזי ָהאט  ֵאיין ֶהעְמד פּון ִאיר טַּ

אְנֶגען צּום ֶגענּוֶמען ֶדעם ֶהעְמד אּון  ֶגעגַּ
ל יַּ  עַּ ואְשן ַאז ֶדער בַּ טֹוב  ֵשםם ֶעס אֹויְסוַּ

עְמד אֹויף ָזאל ָכאְטש ָהאְבן ַא ְפִריֶשע הֶ 
יים יַּם אּון  יֹום טֹוב, ִזי ִאיז ֶגעִזיְצן בַּ
ואְשן ֶדעם ֶהעְמד אּון ִאין ִדי ֶזעְלֶבע  ֶגעוַּ
ייט ֶגעֵווייְנט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן ַאז ֵזיי  צַּ

ח, ִאיְנְצִוויְשן  ָזאְלן ָהאְבן ֶעֶפעס אֹויף ֶפסַּ
ִוויְנט אּון  עקֶ אְר טַּ ְש ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען ַא 

רֹויְסֶגעְבָלאְזן ִדי ֶהעְמד פּון ִאיר ֶהעְנט, ַא
ַאזֹוי ַאז ֲאִפילּו ַא ֶהעְמד ָהאט ִזי שֹוין 
אְטן, ִזי  אר ִאיר טַּ אט פַּ אֹויְך ִניְשט ֶגעהַּ
ָהאט ָאְנֶגעהֹויְבן ֵזייֶער צּו ֵווייֶנען אּון ִזיְך 

אֶשעֶפער,  יים ֵאייֶבעְרְשְטן: "בַּ יר מִ ֶבעְטן בַּ
אְנד, ָמאְרְגן יָדא אִ  עןענֶ זֶ  ן ַא ְפֶרעְמֶדע לַּ

ח אּון ִמיר ָהאְבן ָנאְכִניְשט  ִאיז שֹוין ֶפסַּ
אְכן  ויין אּון ַאְנֶדעֶרע זַּ צֹות אּון וַּ ֵקיין מַּ

יְך שֹוין ף יֹום טֹוב, אּון ֶיעְצט ָהאב אִ אֹוי
אְרלֹויְרן ִדי ֶלעְצֶטע ֶהעְמד אֹויְך,  פַּ

אֶשעֶפער ֶהעְלף ִמיר!"  בַּ

ִאיז  ,זֹוי ֶרעְדְנִדיג צּום ֵאייֶבעְרְשְטןַא
-ָפאר ְך ֶגעָפאְרן ַא ָוואְגן ִמיט אַּ ַאדּוְר 
וייב אּון ֵזיי ֶזעהן ִווי ַא מַּ  ָפאְלק אן אּון ַא וַּ

ַא ְפרֹוי ִזיְצט אּון ֵווייְנט ָהאְבן ֵזיי 
ָאְפֶגעְשֶטעְלט ֶדעם ָוואְגן אּון ִאיר 

אְרָוואס  ֶגעְפֶרעְגט: "ֶווער ִביְזטּו? אּון פַּ
ֵווייְנְסטּו? ָהאט ִזי ֶגעֶעְנְטֶפעְרט ַאז ִזי ִאיז 

ל  עַּ טֹוב  ֵשםַא ָטאְכֶטער פּוֶנעם ֵהייִליְגן בַּ
אּון ֵזיי ֶקעֶנען ִניְשט ֵקייֶנעם ָדא אּון ֵזיי 
ח, אּון ִזי ִזיְצט  ָהאְבן ָגאְרִניְשט אֹויף ֶפסַּ

ז ט ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ַאהָדא אּון ִזי ֶבע
 ֶער ָזאל ֵזיי ֶהעְלְפן.

ֶזעֶנען ֶגעָוואְרן ֵזייֶער  ָפאְלק-ָפארִדי 
ְפֵרייִליְך ֶווען ֵזיי ָהאְבן ֶגעֶהעְרט ַאז 

ל  עַּ  ֵשםִזי ִאיז ַא ָטאְכֶטער פּון בַּ
טֹוב אּון ֵזיי ָהאְבן ִאיר ַארֹויף 
ֶגערּוְפן אֹויְפן ָוואְגן, ִזי ִאיז ַארֹויף 

אְנֶגען, אּון ֵזיי ָהא ְבן ִאיר ֶגעגַּ
אְרף ִזיְך ָגאְרִניְשט  ֶגעָזאְגט ַאז ִזי דַּ
ָזאְרְגן "ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט 
יין ְתִפָלה, ִמיר ָהאְבן  אֹויְסֶגעֶהעְרט דַּ
אר יֹום טֹוב  אְכן פַּ צּוֶגעְגֵרייט ַאֶלע גּוֶטע זַּ
ייֶע ֶוועש אּון  ֶעְסן אּון ְטִריְנֶקען אּון נַּ

ְנק ֶוועְלן ָהאְבן ַא ָוואס דּו ִוויְלְסט, עֶ 
ְפֵרייִליְכן יֹום טֹוב, ֵזיי ָהאְבן ִאיר ַארֹויף 
ֶגעְבֶרעְנְגט צּו ִדי אֹויֶבעְרְשֶטע ְשָטאק פּון 
ת אֹוְרִחים, ֵזיי ָהאְבן ִאיר  ְכָנסַּ ִדי הַּ
אְכן  ֶגעָהאְלְפן ַארֹויף ְשֶלעְפן ַאֶלע ֵזייֶעֶרע זַּ

צּו ֵזייֶער צּו ִדי אֹויֶבעְרְשֶטע ְשָטאק 
ְשטּוב אּון ֵזיי ָהאְבן צּוֶגעְגֵרייט ַא 
אר ַא  אְסט פַּ ֶהעְרִליֶכע ֵסֶדר ִטיש ִווי ֶעס פַּ

 ֶקעִניג.

םדֶׁער ַבַעל  ים שֵׁ  טֹוב ַמאְכט מֹוְפתִׁ

? ִאין ִדי ָפאְלק-ָפארֶווער ֶזעֶנען ֶגעֶווען ִדי 
ל  עַּ ייט ֶווען ֶדער בַּ טֹוב ִאיז ֶגעֶווען  ֵשםצַּ

ָטאט ֶמעֶזעִביזש אּון ֶער ָהאט ִאין ִדי ְש 
אר ֶיעְדן צּו ֶרעְדן צּום  אֹויְסֶגעֶלעְרְנט פַּ
ֵאייֶבעְרְשְטן אּון צּוִביְסֶלעְך ָהאט ֶעס 
ייְנצּוֵגיין ִאין ִדי ֶוועְלט,  ָאְנֶגעהֹויְבן ַארַּ
ֶמען ָהאט ָאְנֶגעהֹויְבן צּו ְשמּוְעסן ַאז ֶדער 

ל  עַּ פּוֶנעם  טֹוב ֶרעְדט ָנאר ֵשםבַּ
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ֵאייֶבעְרְשְטן אּון ַא ֶיעֶדע ָצָרה ָוואס ֶמען 
ַאז ֶמען  רעֶ קּוְמט ִאים ֶדעְרֵצייְלן ָזאְגט 

ָזאל ָנאר ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן אּון ֶדער 
ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶהעְלְפט אּון ֶמען ֶזעהט ָגאר 
אְנֶקע ֶוועְרן  יי ִאים, ְקרַּ ְגרֹויֶסע ְישּועֹות בַּ

אקּוֶמען ֶגעְלט, ֶגעזּונְ  ייט בַּ ט, ָאִריֶמעלַּ
ֶמעְנְטְשן ָוואס ָהאְבן ִניְשט ֵקיין ִקיְנֶדער 

וייֶטער.  ֶוועְרן ֶגעָהאְלְפן, אּון ַאזֹוי וַּ

ִדי ְשָטאט ֶבעְרִלין ִדי הֹויְפט ְשָטאט  ִאין
אְנד ָהאְבן ֶגעוואֹויְנט ַא  ייְטְשלַּ -ָפארפּון דַּ

וייב  ָפאְלק אן אּון וַּ ָוואס ֵזיי ֶזעֶנען ַא מַּ
ֶגעֶווען ֵזייֶער ְגרֹויֶסע ֲעִשיִרים, ֵזיי ָהאְבן 
אְך  אְצן אּון ַאסַּ אלַּ אט ְגרֹויֶסע פַּ ֶגעהַּ
אט ֵקיין  ֶגעְלט, ָאֶבער ֵזיי ָהאְבן ִניְשט ֶגעהַּ
ִקיְנֶדער, ֵזיי ָהאְבן ִניְשט ֶגעוואּוְסט ַאז ִדי 

עְטן ֶדעם ֵאייְנִציְגְסֶטע ֵעָצה ִאיז ָנאר צּו בֶ 
ֵאייֶבעְרְשְטן, ֵזיי ֶזעֶנען ַארּוְמֶגעָלאְפן צּו 
ַאֶלע ְגרֹויֶסע ָדאְקטֹוִרים ָאֶבער ֵקייֶנער 
ָהאט ֵזיי ִניְשט ֶגעֶקעְנט ֶהעְלְפן, ַאֶלע 
ָדאְקטֹוִרים ָהאְבן ֵזיי ֶגעָזאְגט ַאז ֶעס ִאיז 
ִניְשט ֶמעְגִליְך ַאז ֵזיי ָזאְלן ָהאְבן ִקיְנֶדער, 

אְרֶגעְסן ֶדעְרפּוןא , ּון ֵזיי ָזאְלן פַּ
עְרט, טֶ ְש ָדאס ָהאט ֵזיי ֵזייֶער ֶגע

ֵזיי ֶזעֶנען ֶגעֶווען ֵזייֶער 
 ְטרֹויֶעִריג.

ֵאייְנָמאל ָהאט צּו ֵזיי 
אְפט ַא יּוד ָנאְך  ייְנֶגעְקלַּ ַארַּ
ְצָדָקה, ֶדער יּוד ָהאט ֶגעֶזעהן 

ֶזעֶנען ֵזייֶער  ָפאְלק-ָפארִווי ִדי 
יג ָהאט ֶער ֵזיי ְטרֹויֶעִר 

אְרָוואס ֶזעְנט ִאיר  ֶגעְפֶרעְגט: "פַּ
ַאזֹוי ְטרֹויֶעִריג? ָוואס ֶפעְלט 
ֶעְנק ֶדען? ִאיר ָהאט ָדאְך 
ַאזֹויִפיל ֶגעְלט אּון ַאֶזעְלֶכע 
אְצן?" ָהאְבן ֵזיי  אלַּ ֶמעְכִטיֶגע פַּ

ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ָוואס ָהאְבן ִמיר פּון ִדי 
אְנֶצע ֶגעְלט ִאין  ייט ָוואס ִמיר ָהאְבן גַּ ִדי צַּ

ִניְשט זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ָהאְבן ִקיְנֶדער אּון 
ל ִניְשט ֶמעְגִליְך ַאז ִמיר ָזאְלן  ֶעס ִאיז ִבְכלַּ
אי ְצָדָקה  בַּ ָהאְבן ִקיְנֶדער", ָהאט ֵזיי ֶדער גַּ
ֶגעָזאְגט: "ִאיר ָזאְלט ִוויְסן ַאז ִאין ֶדעם 

ייֶנע  ְשֶטעֶטעֶלע ֶמעֶזעִביזש ִאין אּוְקרַּ
ִדיק ָוואס ֶעס ִאיז  וואֹויְנט ַא ְגרֹויֶסער צַּ
ייְכן ִאין ִדי ֶוועְלט, ֶער  ייְנ'ס ְגלַּ ִניְשט זַּ

ל  עַּ טֹוב אּון ֶער  ֵשםֵהייְסט ֶרִבי ִיְשָרֵאל בַּ
אְך יּוְדן  אְכט מֹוָרא'ִדיֶגע מֹוְפִתים, ַאסַּ מַּ
 ֶזעֶנען שֹוין ֶגעָהאְלְפן ֶגעָוואְרן ִמיט

יי ִאים, ִאיְך ָוואְלט ַאייְך  ִקיְנֶדער בַּ
ֶגעָראְטן ַאז ִאיר ָזאְלט ַאִריֶבעְרָפאְרן צּו 
ִאים אּון ֶבעְטן ַא ְבָרָכה, ֶער ָהאט ֵזיי 
אְרק צּוֶגעֶרעְדט ַאז ֵזיי ָזאְלן ָפאְרן ֶער  ְשטַּ
ָהאט ֵזיי ֶגעָזאְגט: "ָוואס ֶקעְנט ִאיר ֶדען 

אְרִליְרן אְפט ַאיי ?פַּ ְך ַאִריֶבער אּון ִאיר כַּ
 ֶוועט ֶגעָהאְלְפן ֶוועְרן!".

ייֶנע ֶוועְרֶטער אּון  ֵזיי ָהאְבן ָאְנֶגענּוֶמען זַּ
אְכט ָאז ֵזיי ֵגייֶען ָפאְרן  ֵזיי ָהאְבן ָאְפֶגעמַּ

ל  עַּ טֹוב, ָאֶבער ַאזֹוי ִווי ֶעס  ֵשםצּום בַּ
ח ָהאְבן ֵזיי  ִאיז שֹוין ֶגעֶווען ָנאְנט צּו ֶפסַּ

אְקט צּו ֶעְסן אְנֶצע  ִזיְך ַאייְנֶגעפַּ אר ַא גַּ פַּ
צֹות ח מַּ , ֵוויין, ִפיש, אּון ְפֵלייש, אּון ֶפסַּ

ייְבן ִאיְנִמיְטן  ַאֶלעס גּוט'ס ַאז אֹויב ֵזיי ְבלַּ
אְרְפן  ח ָזאְלן ֵזיי ִניְשט דַּ ֶוועג אֹויף ֶפסַּ
ֶבה  צּוקּוֶמען צּו ֵקיין ֶמעְנְטְשן ָנאר ַאְדרַּ

אר ַאְנֶדעֶרע,  ֵזיי ָזאְלן ָנאְך ֶקעֶנען ֶגעְבן פַּ
אּון ַאזֹוי ָהאְבן ֵזיי ִזיְך ַארֹויְסֶגעָלאְזט 

 אֹויְפן ֶוועג צּו ֶמעֶזעִביזש.

ייֶזע ֶזעֶנען ֵזיי  אְנֶגע ְשֶוועֶרע רַּ ָנאְך ַא לַּ
ָאְנֶגעקּוֶמען צּו ֶמעֶזעִביזש, ֵזיי ָהאְבן ִזיְך 

ייְך ָנאְכֶגעְפֶרעגְ  ל ְגלַּ עַּ טֹוב  ֵשםט ִווי ֶדער בַּ
וואֹויְנט, ָאֶבער ֶמען ָהאט ֵזיי ֶגעָזאְגט ַאז 

ל  עַּ טֹוב ִאיז ִדי ָוואְך  ֵשםֶדער בַּ
ַאֶוועְקֶגעָפאְרן פּון ֶמעֶזעִביזש אֹויְפן ֶוועג 
צּו ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל, אּון ֶמען ָהאט ֵזיי ֶגעִוויְזן 

ל  עַּ ִאיז  טֹוב ֵשםֶדער ֶוועג ִווי ֶדער בַּ
אְכט ַאז ֵזיי ֶזעֶנען ֵזיי ָהאְבן ֶגעָפאְרן,  ֶגעְטרַּ

אְנֶגע ֶוועג ִביז  א לַּ יי ִווי ֶגעָפאְרן ַאזַּ שֹוין סַּ
ל  עַּ אקּוֶמען ַא ְבָרָכה פּוֶנעם בַּ  ֵשםָדא צּו בַּ

וייֶטער  ,טֹוב ָפאְרן כְ ָנאֶוועְלן ֵזיי שֹוין וַּ
ל  עַּ י ִאים צּו  ,טֹוב ֵשםֶדעם בַּ אְפן אּון ְכדַּ כַּ

אקּוֶמען פּון ִאים ַא ְבָרָכה אֹויף ִקיְנֶדער.  בַּ

ֵזיי ָהאְבן ָאְנֶגעהֹויְבן צּו ָפאְרן פּון ָדאְרף 
צּו ָדאְרף פּון ְשָטאט צּו ְשָטאט, ָאֶבער ִווי 
ֵזיי ֶזעֶנען ָאְנֶגעקּוֶמען ָהאט ֶמען ֵזיי 

ל  עַּ מָ  ֵשםֶגעָזאְגט ַאז ֶדער בַּ  שטֹוב ִאיז מַּ
מָ ָדא ֶגעֶווען, אּון ֶער אִ ֶיעְצט  ש ֶיעְצט יז מַּ

ים ָנאְך ֶוועט ִאיר ַאֶוועְקֶגעָפאְרן לֹויְפט אִ 
אְפן, ַאזֹוי ֶזעֶנען ֵזיי ִאים ֶאְפשָ  ר ָנאְך כַּ

ל  עַּ אְנְצן  ֵשםָנאְכֶגעָפאְרן ֶדעם בַּ טֹוב ַא גַּ
ייט ִביז ֵזיי ֶזעֶנען ָאְנֶגעקּוֶמען ֵקיין  צַּ

ם, אּון ָדאְרט ָהאט ֶמען ֵזיי ָאֶדעס צּום יַּ 
ל  עַּ טֹוב ִאיז ֶיעְצט  ֵשםֶגעָזאְגט ַאז ֶדער בַּ

יי,  ַארֹויְסֶגעָפאְרן ִמיט ַא ִשיף ֵקיין ֶטעְרקַּ
אְנֶגען אֹויף  ייְך אֹויְך ַארֹויְפֶגעגַּ ֶזעֶנען ֵזיי ְגלַּ
ַא ִשיף ִמיט ַאֶלע ֵזייֶעֶרע ֶפעְקֶלעְך אֹויף 

ח אּון ֶגעָפאְרן צּו יי אּון ֵזיי  ֶפסַּ ֶטעְרקַּ
אְנבּול, ֵזיי  ֶזעֶנען ָאְנֶגעקּוֶמען ִאין ִאיְנְסטַּ
ת  ְכָנסַּ ייְך צּוֶגעָפאְרן צּו ִדי הַּ ֶזעֶנען ְגלַּ
אֹוְרִחים אּון ֵזיי ָהאְבן ֶגענּוֶמען ַא ְשטּוב 

אֹויף ִדי אֹויֶבעְרְשֶטע ְשָטאק ִווי ִדי 
אְבן ִזיְך ֲעִשיִרים ְשֵטייֶען ַאיין אּון ֵזיי הָ 

ח. אְקט אֹויף ֶפסַּ  אֹויְסֶגעפַּ

ֵזיי ָהאְבן ִזיְך ָאְנֶגעהֹויְבן ָנאְכצּוְפֶרעְגן ִווי 
ל  עַּ טֹוב ִאיז ָאֶבער ֵקייֶנער  ֵשםֶדער בַּ

ָהאט ִניְשט ֶגעוואּוְסט ֶווער ָדאס ִאיז, ֵזיי 
ייט  אְנֶגען ְצִוויְשן ִדי ָאִריֶמעלַּ ֶזעֶנען ֶגעגַּ

ְכֶגעְפֶרעְגט אֹויב ֵאייֶנער ָהאט אּון ִזיְך ָנא
ִזי'ֶשער ָחָכם פּון  ְשְכנַּ ֶגעֶזעהן ַא אַּ
אְנד ָאֶבער ֵקייֶנער ָהאט ֵזיי ִניְשט  אֹויְסלַּ
ֶגעֶקעְנט ֶהעְלְפן, ֶווען ֶעס ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען 

ח, ֵזיי ֶזעֶנען שֹוין  ְגֵרייט וען עוֶ גֶ ֶעֶרב ֶפסַּ
ֹויְסֶגעָלאְזט צּום יֹום טֹוב, ָהאְבן ֵזיי ִזיְך ַאר

אִציר ִאין ְשָטאט, ֶאְפשָ אֹויף ַא ְש  ר ָדאְך פַּ
ל  עַּ ֶוועְלן ֵזיי ֶגעוואֹויר ֶוועְרן ִווי ֶדער בַּ

טֹוב ֶגעִפיְנט ִזיְך, ֶעס ֶקען ָדאְך ִניְשט  ֵשם
יין ַאז ֵקייֶנער ֵווייְסט ִניְשט ִווי ֶער ִאיז,  זַּ

ּום אּון ַאזֹוי ֶזעֶנען ֵזיי ָאְנֶגעקּוֶמען צ
ָבאְרְטן פּון יַּם אּון ָדאְרט ֶגעְטָראְפן ַא 
ְפרֹוי ֵווייֶנען, אּון ִזי ֶדעְרֵצייְלט ַאז ִזי ִאיז 

ל  עַּ אר  ֵשםַא ָטאְכֶטער פּון בַּ טֹוב ֶדעְרפַּ
ֶזעֶנען ֵזיי ֶגעָוואְרן ֵזייֶער 

יי ָהאְבן ִאיר ְפֵרייִליְך אּון זֵ 
יידְ  ְנט ַאז ִזי ָזאל קּוֶמען ֵאייְנֶגעלַּ

ח.  צּו ֵזיי אֹויף ֶפסַּ

ין  ר ַנאְכט אִׁ דֶׁ י סֵׁ דִׁ
יְנְסַטאְנבּול  אִׁ

ל  עַּ ָאְדל, ִדי ָטאְכֶטער פּוֶנעם בַּ
טֹוב, ֲאִפילּו ִזי ָהאט  ֵשם

ֶגעֵווייְנט ַאז ִזי ָהאט ִניְשט אֹויף 
ח, ָאֶבער ִזי ָהאט ֶגעְגֵלייְבט  ֶפסַּ
ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶוועט 

ִזי ָהאט ָאֶבער  ,ִזיֶכער ֶהעְלְפן
ִניְשט ֶגעוואּוְסט ִווי ַאזֹוי, ָאֶבער ֶדער 
ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ֶגעָהאְלְפן ַאז ִזי ָהאט 
ֲעֶשה פּון ְתִפָלה ַאז ִזי ָהאט  אט ַא מַּ ֶגעהַּ

ָוואס ָהאט ֵזיי  ָפאְלק-ָפארֶגעְטָראְפן ִדי 
ח. יין ֶגענּוֶמען אֹויף ֶפסַּ  ַארַּ

ל  עַּ וייֶטער ֶגעֶווען טֹוב ִאי ֵשםֶדער בַּ ז וַּ
ל ִמְדָרש, ֶער ָהאט ִזיך ִבְכלַּ ִאין ֵבית הַּ 

, ֶער ָהאט ֶגעֶבעְטן ֶדעם ט ֶגעָזאְרְגטִניְש 
ֵאייֶבעְרְשְטן אּון ֶער ָהאט ֶגעְגֵלייְבט ַאז 
ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶוועט ִאים ִזיֶכער 

ִמְדָרש ֶהעְלְפן, ֶער ִאיז ֶגעְבִליְבן אִ  ין ֵבית הַּ
ֲעִריב.  צּו ִמְנָחה אּון ֶדעְרָנאְך צּו מַּ

יין ָטאְכֶטער  אֶוועֶנען ָהאט שֹוין זַּ ָנאְכן דַּ
ואְרט ִאיְנְדרֹויְסן אּון ִאים  ִאים ָאְפֶגעוַּ
ייְך ֶגעִפיְרט צּו ִדי אֹויֶבעְרְשֶטע ְשָטאק  ְגלַּ
ת אֹוְרִחים ִווי ֶעס ִאיז שֹוי ְכָנסַּ ן ִאין ִדי הַּ
 ֶגעֶווען צּוֶגעְגֵרייט ַא ֶהעְרִליֶכע ֵסֶדר ִטיש 

 
 

ל  עַּ ואְרט אֹויְפן בַּ אּון ַאֶלע ָהאְבן שֹוין ֶגעוַּ

 

ם טֹוב ָהאט ָגאְרְִיְשט  ל שֵׁ עַּ ֶדעם בַּ
לֶ  ,ִאיְְֶטעֶרעִסיְרט ז אַּ עס ֶער ָהאט ֶגעוואּוְסט אַּ

ייֶבעְרְשֶטער ֶער ָהאט ֶגעֶבעְטן  ,ִאיז ֶדער אֵׁ
ייבֶ  ז ֶער ָזאל ָהאְבן אֹויֶדעם אֵׁ ף עְרְשְטן אַּ

ייְבט אַּ  אְכן, אּון ֶער ָהאט ֶגעְגלֵׁ ח צּו מַּ ז ֶפסַּ
ייֶבעְרְשֶטער ֶוועט ִאים ִזיֶכער הֶ   .עְלְפןֶדער אֵׁ



 ה
 

ל  ֵשם עַּ טֹוב ָהאט  ֵשםטֹוב, ֶדער בַּ
ָגאְרִניְשט ֶגעְפֶרעְגט ָנאר ֶער ָהאט ִזיְך 
ייְך ֶגעֶזעְצט אֹויְבן ָאן אּון ָאְנֶגעהֹויְבן  ְגלַּ

עם ֵסֶדר ִמיט ְגרֹויס ְפֵרייד, ֶער צּו ִפיְרן דֶ 
ָגָדה, אּון אֹויְך ֶגעָזאְגט  ָהאט ֶגעָזאְגט ִדי הַּ
אְך תֹוָרה ָוואס ָדאס ָהאט ֶגענּוֶמען ַא  ַאסַּ

ייט. אְנֶגע צַּ  לַּ

ְלָחן עֹוֵרְך,  ֶווען ֶמען ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען צּו שֻׁ
ל  עַּ טֹוב ָאְנֶגעהֹויְבן ֶעְסן  ֵשםָהאט ֶדער בַּ

ּוָדה ִמיט ְגרֹויס ְפֵרייד, אּון ִדי ְסע
ֶדעָמאְלט'ס ָהאט ֶער ִזיְך אֹויְסֶגעְדֵרייט צּו 

אּון ֵזיי ֶגעָזאְגט: "ִאיְך ֵווייס  ָפאְלק-ָפארִדי 
וייל ִאיר ָהאט ִאיר ֶזעְנט ֶגעקּוֶמען דָ  א, וַּ

אר וואּוְנְטש  ִניְשט ֵקיין ִקיְנֶדער, ֶדעְרפַּ
ִאיְך ַאייְך ָאן ַאז ִאין ֶדעם ְזכּות ָוואס ִאיר 
ָהאט ִמיר צּוֶגעְשֶטעְלט אֹויף יֹום טֹוב 

 ֶוועט ִאיר ֶגעָהאְלְפן ֶוועְרן ִמיט ַא ִקיְנד!"

ל  עַּ ייְך ֶווען ֶדער בַּ טֹוב ָהאט  ֵשםְגלַּ
ֶגעָזאְגט ִדי ֶוועְרֶטער ִאיז ֶער ַארֹויסְ 

ואְנט אּון ֶער ָהאט  וייס ִווי ִדי וַּ ֶגעָוואְרן וַּ
אר ַא ְשִטיק  יין ָקאפ פַּ ַאָראְפֶגעֵלייְגט זַּ
ייט ִביז ֶער ִאיז ְפלּוְצִליְנג  צַּ
אץ ִמיט ְפֵרייד  אֹויְפֶגעְשְפִריְנֶגען פּון ְפלַּ

ען ֶדעם אּון אֹויְסֶגערּוְפן: "ֶוועל ִאיְך ִדינֶ 
ָבא!" אּון ֶער ָהאט  ֵאייֶבעְרְשְטן ָאן עֹוָלם הַּ

אְנְצן ִמיט ְגרֹויס ְפֵרייד.  ָאְנֶגעהֹויְבן צּו טַּ

יין ָטאְכֶטער ָאְדל ָהאט ְשֶפעֶטער  זַּ
ט ֶגעָזאְגט ָוואס ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ֶדער ְפשַּ 

ָהאט  ָפאְלק-ָפארי י דִ ֶדעְרפּון ַאז ַאזֹוי ִוו

עְנט ָהאְבן ֵקיין ִניְשט ֶגעקֶ 
ל  עַּ וייל ֶדער בַּ ִקיְנֶדער אּון וַּ

טֹוב ָהאט ֵזיי  ֵשם
ָאְנֶגעוואּוְנְטְשן ַאז ֵזיי ָזאְלן 
ָהאְבן ַא ִקיְנד אּון ְכֵדי ָדאס 
ָזאל ֶגעֶשעהן ָהאט ֶגעמּוְזט 
ֶגעֶשעהן ַא ְגרֹויֶסע ֵנס ַארֹויס 
אר  ע, ֶדעְרפַּ ֶטבַּ פּון ֶדֶרְך הַּ

ְסֶגערּוְפן ִאין ָהאט ֶמען אֹוי
ל  עַּ טֹוב  ֵשםִהיְמל ַאז ֶדער בַּ

יין עֹוָלם  אְרלֹויְרן זַּ ָהאט פַּ
ל  עַּ אר ִאיז ֶדער בַּ ָבא, ֶדעְרפַּ הַּ

טֹוב ֶגעָוואְרן ַאזֹוי  ֵשם
ֶדעְרְשָראְקן, ִביז ֶער ָהאט 
אְכט ַאז ֶער ֶוועט  ָאְפֶגעמַּ
ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ָאן 

ָבא, אּו ן ֶער ָהאט עֹוָלם הַּ
אר  אְנְצן פַּ ָאְנֶגעהֹויְבן צּו טַּ
ְפֵרייד ַאז ֶיעְצט ֵגייט ֶער שֹוין 
ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ָאן 
אְרן  ָבא, ָנאר פַּ עֹוָלם הַּ
ֵאייֶבעְרְשְטן ַאֵלייְנ'ס, ָאֶבער 
אְרְשֵטייט ִזיְך ַאז ִאין ֶדעם  פַּ
ְזכּות ָהאט ֶער צּוִריק 

יין גַּ  אקּוֶמען זַּ אְנֶצע עֹוָלם בַּ
ָבא אּון ָנאְך ֶמער.  הַּ

ל  עַּ טֹוב ָהאט ֶגעֶבעְנְטְשט  ֵשםֶדער בַּ
וייֶטער ֶגעִפיְרט ֶדעם  ָמזֹון אּון וַּ ת הַּ ִבְרכַּ
ֵלל  ֵסֶדר ִביז ֶמען ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען צּו הַּ

ָגדֹול.  הַּ

ְפָלאֹות ְגדֹולֹות ְלַבּדוֹ  ה נִׁ  ְלעֹושֵׁ

ל  עַּ ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען  טֹוב ֵשםֶווען ֶדער בַּ
ְלעֹוֵשה ִנְפָלאֹות ְגדֹולֹות "צּו ֶדעם ָפסּוק 

ּדוֹ  ָהאט ֶער ָאְנֶגעהֹויְבן  "ְלבַּ
ֶזר'ן ֶדעם ָפסּוק ֵאיין ָמאל אּון  ִאיֶבעְרצּו'חַּ
ָנאְכַאָמאל ִמיט ַא ֵווייֶנעִדיֶגע קֹול ֶער ִאיז 
אְנֶגען ֶדעם ָפסּוק ָאן ַא ִשיעּור  ִאיֶבער ֶגעגַּ

אל ִמיט ַא ֶבעֶטעְנִדיֶגע ֵווייֶנעִדיֶגע ִניגּון מָ 
ָנאְכַאָמאל אּון ָנאְכַאָמאל ָאן ַא ִשיעּור 
ִביז צּוִביְסֶלעְך ִאיז ֶדער עֹוֶשר 
וייב,  יין וַּ ַאייְנֶגעְשָלאְפן אּון אֹויְך זַּ
ָנאְכֶדעם ִאיז ֶרִבי ְצִבי ֶדער סֹוֵפר אֹויְך 

ֵדיֶקת ַאייְנֶגעְשָלאְפן אּון ָנאכְ  ֶדעם ִדי צַּ
ל  עַּ טֹוב ִגיְבט  ֵשםָאְדל, ָאֶבער ֶדער בַּ

ִניְשט אֹויף ֶער ִזיְנְגט ִאיֶבער ֶדעם ָפסּוק 
 ָאן ַא ִשיעּור ָמאל.

עְרַקיי  דֶׁער סּוְלַטאן פּון טֶׁ

אן, ָדאס ֵמייְנט ֶדער ֶקעִניג, פּון  ֶדער סּוְלטַּ
יי ִאיז ֶגעֶווען ֵזייֶער ַא גּוֶטער קֶ  עִניג ֶטעְרקַּ

ייט  ייט צּו צַּ ֶער ְפֶלעְגט ִזיְך ִפיְרן ַאז פּון צַּ
אץ  אלַּ יין פַּ אְנֶגען פּון זַּ ִאיז ֶער ַארֹויְסֶגעגַּ
אְרְשֶטעְלט ִווי ַא ָפשּוט'ֶער ֶמעְנְטש אּון  פַּ
ֶער ָהאט ִזיְך ַארּום ֶגעְדֵרייט ְצִוויְשן 

ֶמעְנְטְשן אּון ֶגעֶזעהן ָוואס ֶעס ֶפעְלט 
יינֶ  אר זַּ ע ֶמעְנְטְשן, ֶדעְרָנאְך ִאיז ֶער פַּ

אְנֶגען אּון  , ןפְ אלְ עהָ גֶ יסְ רוֹ יי ַאזֵ ַאֵהייְמֶגעגַּ
אר ֵאייֶנעם ָהאט ֶער ֶגעִשיְקט ֶגעְלט,  פַּ
אר ֵאייֶנעם ַא ָדאְקֶטער אּון ַאזֹוי  פַּ
וייֶטער, אּון ֵקייֶנער ָהאט ִניְשט  וַּ
ֶגעוואּוְסט פּון ִווי ֶער ֵווייְסט ָוואס ֶעס 

אר ֶיעְדן.ֶפעלְ   ט פַּ

אְנג ִביז  ֶער ָהאט ִזיְך ַאזֹוי ֶגעִפיְרט ָיאְרן לַּ
ֵאייְנָמאל ֶווען ֶער ִאיז ַאזֹוי ַארּום 
אְרְשֶטעְלֶטעְרֵהייט ָהאְבן ִאים  אְנֶגען פַּ ֶגעגַּ
אְפט, ֵזיי ָהאְבן ִניְשט  רֹויֶבער'ס ֶגעכַּ
ֶגעוואּוְסט ַאז ֶער ִאיז ֶדער ֶקעִניג, ֵזיי 

אְפט אּון ָהאְבן אִ  ם ַאזֹוי ֶגעכַּ ים ְסתַּ
יין ֶגעְלט, אּון ֶדעְרָנאְך ָהאְבן  צּוֶגענּוֶמען זַּ

ְרֶג'עֶנען.  ֵזיי ִאים ֶגעָוואְלט הַּ

ֶדער ֶקעִניג ָהאט ִזיְך ֶגעָוואְנְדן צּו ֵזיי אּון 
ֶגעָזאְגט: "ֶעס ִאיז ַא ָשאד ַאז ִאיר ָזאְלט 

וייל ִאיר ֶקעְנט מַּ  ְרֶג'ֶנען וַּ אְכן פּון ִמיר הַּ
אְך ֶגעְלט, ִאיְך ִבין ַא  ְגרֹויֶסער ִמיר ַאסַּ

אְכן ִאיְך ֶקען  עריכֶ עפִ טֶ  מּוְמֶחה ִאין מַּ
אְכן ֵזייֶער ֵשייֶנע  , אּון ִדי עריכֶ עפִ טֶ מַּ

אְרקֹויְפן אּון פּון  עריכֶ עפִ טֶ  ֶקעְנט ִאיר פַּ
אן ִאיז  אְך ֶגעְלט" ֶדער ְפלַּ אְכן ַאסַּ ֶדעם מַּ

א ר ִדי רֹויֶבער'ס אּון ֵזיי ָהאְבן ֶגעָפאְלן פַּ
אֶהעְלֶטעִניש  ִאים ֶגעְטָראְגן צּו ֵזייֶער בַּ

אְכן ָוואס ֶער  אּון ִאים ֶגעְבֶרעְנְגט ִדי זַּ
אר אּון ֶער ָהאט  אְרְפט ֶדעְרפַּ ָהאט ֶגעדַּ

אְכן   .עריכֶ עפִ טֶ ָאְנֶגעהֹויְבן צּו מַּ

טּוְמל ִאיְנְצִוויְשן ִאיז ֶגעָוואְרן ַא ְגרֹויֶסע 
אְרלֹויְרן  ִאין ְשָטאט ַאז ֶדער ֶקעִניג ִאיז פַּ
ֶמען ָהאט ִאים ַארּום ֶגעזּוְכט ָאֶבער ֶמען 
ָהאט ִאים ִניְשט ֶגעֶקעְנט ְטֶרעְפן, ִווי ֶדער 

 ֶעְרד ָוואְלט ִאים ַאייְנֶגעְשִליְנֶגען.

אְכן  ֶווען ֶדער ֶקעִניג ָהאט ֶגעֶעְנִדיְגט מַּ
, ָהאט ֶער ְךיעפִ טֶ ֶדעם ֶעְרְשְטן 

ייט ִדי  אּוְנֶטעְרֶגעְשִריְבן ִאין ֶדער זַּ
יין ָנאֶמען, ֶער ָהאט  ֶעְרְשֶטע אֹות פּון זַּ
ֶגערּוְפן ִדי רֹויֶבער'ס אּון ֶער ָהאט ֵזיי 

אּון  ְךיעפִ טֶ ֶגעָזאְגט: "ֶנעְמט'ס ֶדעם 
ויין סֹוֵחר אּון  ןישְ דִ יּוֵגייט'ס צּו ֶדעם  וַּ

אְרקֹויְפן ָנאר  ֶעְטץ ָזאְלט'ס ֶעס ִאים פַּ
ייֶער ֶגעְלט ִאיר ָזאְלט ִניְשט  אר ָגאר טַּ פַּ
אר ַא  אְרקֹויְפן פַּ יין ֶעס צּו פַּ ְסִכים זַּ מַּ

ייז ְבשּום אֹוָפן.  ִביִליֶגעֶרע ְפרַּ

ֶדער ֶמעְנְטש צּו ֶוועם ֶדער ֶקעִניג ָהאט 
ֶגעִשיְקט ִאיז ֶגעֶווען ַא יּוד ָוואס ָהאט 

אְנְדְלט מִ  ויין אּון ֶער ְפֶלעְגט ֶגעהַּ יט וַּ
אץ,  אלַּ אְרן ֶקעִניג'ס פַּ ויין פַּ צּוְשֶטעְלן ִדי וַּ
 אּון ֶער ִאיז ֶגעֶווען ֵזייֶער גּוט ִמיְטן ֶקעִניג.

ִדי רֹויֶבעְרס ֶזעֶנען ַארֹויס ִמיט ֶדעם 
ֵזיי ָהאְבן ֶעס ְפרּוִביְרט צּו  ְךיעפִ טֶ 

אְרקֹויְפן קֹוֶדם אֹויף ַאְנֶדעֶרע ְפֶלעֶצער  פַּ



 ו
 

ָאֶבער ֵקייֶנער ָהאט ֶעס ִניְשט ֶגעָוואְלט 
וייל  ייז וַּ ייֶעֶרע ְפרַּ א טַּ אר ַאזַּ ָאְפקֹויְפן פַּ
ֶעס ִאיז ִניְשט ֶגעֶווען ֶוועְרט ַאזֹויִפיל, ִביז 
ויין סֹוֵחר  יי ֶזעֶנען ָאְנֶגעקּוֶמען  צּו ֶדעם וַּ זַּ

ֶדעם  אּון ָהאְבן ִאים ָאְנֶגעְטָראְגן צּו קֹויְפן
ייֶער ֶגעְלט, ֶדער סֹוֵחר  ְךיעפִ טֶ  אר טַּ פַּ

אְרָוואס  ָהאט ִזיְך ֵזייֶער ֶגעוואּוְנֶדעְרט פַּ
אְך ֶגעְלט ֶער ָהאט  ֵזיי ֶבעְטן ַאזֹוי סַּ

אְכט ֶדעם  אְטרַּ אֶמעְרְקט  ְךיעפִ טֶ בַּ אּון בַּ
ייט ִאיז אּוְנֶטעְרֶגעְשִריְבן ִדי  ִווי ִאין ִדי זַּ

ּוֶנעם ֶקעִניג'ס ָנאֶמען ֶער ֶעְרְשֶטע אֹות פ
ֶגעֶהעְרט ַאז ֶדער ֶקעִניג ִאיז ָהאט שֹוין 

אְלן ֶאְפָשר  אְרלֹויְרן, ִאיז ִאים ַאייְנֶגעפַּ פַּ
ֶעֶפעס צּו טּוהן ִמיט  ְךיעפִ טֶ ָהאט ֶדער 

אר ִדי רֹויֶבער'ס:  ֶדעם, ֶער ָהאט ֶגעָזאְגט פַּ
 רגּוֶטע "ִאיְך ֶזעה ַאז ָדאס ִאיז ֵזייֶער ַא

אּון ִאיְך ִבין ְגֵרייט ֶעס ָאְפצּוקֹויְפן  ְךיעפִ טֶ 
ייֶער ֶגעְלט אּון ִאיְך ִוויל ַאז ִאיר  אר טַּ פַּ
אְך פּון ִדי  ָזאְלט ִמיר ְבֶרעְנְגן ָנאְך ַאסַּ

 .עריכֶ עפִ טֶ ָסאְרט 

ִדי רֹויֶבער'ס ֶזעֶנען 
אְנֶגען צּו ֵזייֶער  צּוִריְקֶגעגַּ

אְנֶגעֶנעם, ּדֶ  ער ֶגעפַּ
ֶקעִניג, אּון ִאים 
ֶדעְרֵצייְלט ַאז ֵזיי ָהאְבן 
ְצִליחַּ ֶגעֶווען, ֶדער  מַּ
ויין סֹוֵחר ָהאט ֶעס  וַּ
ייֶער  אר טַּ ָאְפֶגעקֹויְפט פַּ
אְרף ָנאְך  ֶגעְלט אּון ֶער דַּ
פּון ִדי ָסאְרט, ֶדער 
ֶקעִניג ָהאט ִזיְך 
ֶגעְפֵרייְדט אּון 
אְכן ָנאְך  ָאְנֶגעהֹויְבן צּו מַּ

אְך  עריכֶ עפִ טֶ פּון ִדי  ַאסַּ
אּון ֶיעֶדעס ָמאל ָהאט 
יין ֶגעְשִריְבן ָנאְך  ֶער ַארַּ
יין ָנאֶמען.  ֵאיין אֹות פּון זַּ

ייט אּון  אְנֶגע צַּ ֶעס ִאיז ִניְשט ַאִריֶבער ַא לַּ
אְפט ָוואס ָדא  ויין סֹוֵחר ָהאט ֶגעכַּ ֶדער וַּ
אְנֶגען  ֵגייט ָפאר ַאז ֶדער ֶקעִניג ִאיז ֶגעפַּ

י י ִדי ֶמעְנְטְשן ָוואס קּוֶמען ִאים בַּ
אְרקֹויְפן ִדי  ֶער ָהאט ֶעס  עריכֶ עפִ טֶ פַּ

אר ִדי ָפאלִ ְשֶנעל ִאיבֶ  אּון  ייצֵ יעְרֶגעֶגעְבן פַּ
אְנֶגען ִדי  ֵזיי ֶזעֶנען ְשִטיֶלעְרֵהייט ָנאְכֶגעגַּ
אְפט ֵזייֶער  רֹויֶבער'ס ִביז ֶמען ָהאט ֶגעכַּ

אֶהעְלֶטעִניש אּון ָדא ְרט ָהאְבן ֵזיי בַּ
ייט. אְפרַּ  ֶגעְטָראְפן ֶדעם ֶקעִניג אּון ִאים בַּ

ייְך ָנאְכֶדעם ָהאט דֶ  ער ֶקעִניג ֶגעָלאְזט ְגלַּ
ויין סֹוֵחר אּון ִזיְך ֵזייֶער  רּוְפן ֶדעם וַּ
אְרן  אר ִאים פַּ אְנְקט פַּ אדַּ אְרק בַּ ְשטַּ
יין ֶלעְבן, אּון ֶער ָהאט ִאים  אֶטעֶווען זַּ רַּ

"ָזאג ִמיר ָוואס ִאיְך ֶקען ִדיר  ֶגעְפֶרעְגט:
אר ִדי ְגרֹויֶסע טֹוָבה ָוואס דּו  אָצאְלן פַּ בַּ
ָהאְסט ִמיר ֶגעטּוהן ַאז דּו ָהאְסט 

אֶטעֶוועט ֵמיין ֶלעְבן?"  ֶגערַּ

אְרן  ויין סֹוֵחר ָהאט ֶגעֶעְנְטֶפעְרט פַּ ֶדער וַּ
אְרף  ָגאְרִניְשט, ִאיְך ָהאב ֶקעִניג: "ִאיְך דַּ

ּוְך ה' פּון ַאֶלעם גּוְטן, ֵאיין טֹוָבה ִוויל ָבר
ִאיְך ָנאר ֶבעְטן פּוֶנעם ֶקעִניג ַאז ִאיְך ָזאל 

אקּוֶמען ַא  ַאז ֶווען ִאיְך  "ְרשּות ֶצעְטל"בַּ
ייְנקּוֶמען ִאיֶנעם ֶקעִניג'ס  ִוויל ֶקען ִאיְך ַארַּ
אְרְפן  אץ, ִאיְך ֶוועל ֵקייְנָמאל ִניְשט דַּ אלַּ פַּ

 .ןדְ עלְ מֶ יינְ יס ַאאוֹ אְר פָ 

ְסִכים ֶגעֶווען אּון ִאים  ֶדער ֶקעִניג ָהאט מַּ
ייֶנע ְרשּות ֶגעֶגעְבן ַא  ֶצעְטל ַאז ֶער אּון זַּ

ִקיְנֶדער ִביז ֵאייִביג ֶקעֶנען ְשֶטעְנִדיג 
אץ, ֲאִפילּו ָנאְכֶדעם  אלַּ ייְנקּוֶמען ִאין פַּ ַארַּ

אְרְבן ֶוועלְ  ן ֵזיי ָוואס ֶדער ֶקעִניג ֶוועט ְשטַּ
ייְנקּוֶמען ִאיֶנעם  ֵאייִביג ֶקעֶנען ַארַּ

אץ ֶווען ֵזיי ִוויְלן בַּ  ֶקעִניג'ס אלַּ ייָטאג צּו פַּ
יינַּאְכט.  בַּ

ָיאְרן ֶזעֶנען ַאִריֶבער, ֶדער ֶקעִניג ִאיז 
יין זּון ָהאט ִאים  ֶגעְשָטאְרְבן אּון זַּ
ויין סֹוֵחר ִאיז אֹויְך  ִאיֶבעְרֶגענּוֶמען, ֶדער וַּ

יין זּוהן ָהאט ֶגע ְשָטאְרְבן אּון זַּ
ויין  אּון אֹויְך  טעפְ עשֶ גֶ ִאיֶבעְרֶגענּוֶמען ִדי וַּ

ייְנצּוֵגיין  ִדי ְרשּות ֶצעְטל פּוֶנעם ֶקעִניג ַארַּ
אץ. אלַּ  ֶווען ֶער ִוויל ִאין ֶקעִניג'ס פַּ

ייֶער ֶקעִניג ָהאט ִזיְך שֹוין ִניְשט  ֶדער נַּ
אְלְטן ַאזֹוי ָנאְנט ִמיט  ייֶעם ֶגעהַּ ֶדעם נַּ

אֶמע פּוֶנעם ֶקעִניג  ויין סֹוֵחר ָאֶבער ִדי מַּ וַּ
אְלְטן ִמיט ִדי  ָהאט ִזיְך ָיא ָנאְנט ֶגעהַּ
ויין סֹוֵחר ָוואס ָהאט  ִמְשָפָחה פּוֶנעם וַּ

אן. אֶטעֶוועט ִאיר מַּ  ֶגערַּ

י יּוְדן  ַפאְרְטַרייְבן דִׁ

אט ַאן ֵעָצה ייֶער ֶקעִניג ָהאט ֶגעהַּ -ֶדער נַּ
ַא ְגרֹויֶסער ָרָשע ָוואס ָהאט ֵזייֶער ֶגעֶבער 

אט יּוְדן, ֶער ִאיז ֶגעֶווען ַא  ייְנט ֶגעהַּ פַּ
ייט ָהאְבן  ְקִריְסט, ָאֶבער ַאזֹוי ִווי ֶיעֶנע צַּ
יי ֶגעוואֹויְנט ָנאר מּוְסִליֶמעֶנער  ִאין ֶטעְרקַּ
ייְנט ִדי  אּון ִדי מּוְסִליֶמעֶנער ָהאְבן פַּ

אר ָהאט -ִזיְך ֶדער ֵעָצה ְקִריְסְטן, ֶדעְרפַּ
אְרְשֶטעְלט ִווי ַא מּוְסִליֶמעֶנער  ֶגעֶבער פַּ

ֶער ָהאט ִניְשט אֹויְסֶגעָזאְגט ַאז ֶער ִאיז ַא 
 ְקִריְסט.

ֶגעֶבער ְפֶלעְגט ֵאייִביג ָאְנֶרעְדן -ֶדער ֵעָצה
ייֶנע ֶוועְרֶטער  ֶדעם ֶקעִניג ֶקעְגן יּוְדן, ִביז זַּ

יין צּו ֵגיין ִאיֶנעם ָהאְבן ָאְנֶגעהֹויְבן ַארַּ 
ֶקעִניג'ס ָקאפ, אּון ֶער ָהאט אֹויְך 
ייְנט צּו ָהאְבן יּוְדן ִביז ֵזיי  ָאְנֶגעהֹויְבן פַּ
אְכט ְצִוויְשן ִזיְך ַאז ֵזיי ֵגייֶען  ָהאְבן ָאְפֶגעמַּ
אְנבּול,  ייְבן ַאֶלע יּוְדן פּון ִאיְנְסטַּ ַארֹויְסְטרַּ

ְסט ַאז ֵזיי ֵגייֶען ָדאס ֵזיי ָהאְבן ָאְפֶגעְשמּועֶ 
ח  טּוהן ִאיֶנעם ֶעְרְשְטן ָטאג ֶפסַּ
ִאיְנֶדעְרְפִרי, ֶמען ֶוועט ְפלּוְצִליְנג 
אֹויְסרּוְפן ַאז ַאֶלע יּוְדן מּוְזן שֹוין 
אְנבּול אּון ִאיֶבעְרָלאְזן  אְרָלאְזן ִאיְנְסטַּ פַּ
אְרֶמעְגן, ֶווער ֶעס ֶוועט  אְנֶצע פַּ ֵזייֶער גַּ

ְרֶג'ֶנען, ֶדער ִניְשט פָ  אְלְגן ֶוועט ֶמען הַּ
ֵעָצה ֶגעֶבער ִמיְטן ֶקעִניג ָהאְבן ִזיְך ָדאס 
ְשִטיֶלעְרֵהייט ָאְפֶגעְשמּוֶעְסט אּון ָנאר ֵזיי 

 ֵבייֶדע ָהאְבן ֶגעוואּוְסט פּון ֶדעם.

ַסח ַבייַנאְכט  דֶׁער ָחלֹום פֶׁ

אְכט  ֶיעֶנעם ֵסֶדר נַּאְכט, ַא נַּ
אר ֶמען ָהאט אְרְפט  פַּ ֶגעדַּ

אֹויְסִפיְרן ִדי ִביֶטעֶרע ְגֵזיָרה, 
ויין סֹוֵחר ֵגייט  ֶדער זּון פּוֶנעם וַּ
ְשָלאְפן ָנאְכן ֵסֶדר, אּון ֶער 
אֶטע קּוְמט  יין טַּ ָחלֹוְמ'ט ִווי זַּ
צּו ִאים אּון ָזאְגט ִאים: "ֵמיין 
ִקיְנד ָזאְלְסט ִוויְסן ַאז ֶעס 

ן 'ֹויפְ ֶהעְנְגט ַא ִביֶטעֶרע ְגֵזיָרה א
ְשָטאט ֶדער ֶקעִניג ִוויל ָמאְרְגן 

ייְבן ַאֶלע יּוְדן ן פּו ַארֹויְסְטרַּ
, ֵגיי ְשֶנעל ֶנעם ֶדעם ְשָטאט

ְרשּות ֶצעְטל ָוואס דּו ָהאְסט 
ייְנצּוֵגיין ִאין ֶקעִניג'ס  ַארַּ
אץ, קֹוֶדם  אלַּ אץ, לֹויף ְשֶנעל צּום פַּ אלַּ פַּ
אֶמע פּוֶנעם ֶקעִניג , ָזאְלְסטּו ֵגיין צּו ִדי מַּ

ֲעֶשה, אּון  אְנֶצע מַּ אּון ֶדעְרֵצייל ִאיר ִדי גַּ
צּוזַּאֶמען ָזאְלט ֶעְטץ ֵגיין צּום ֶקעִניג אּון 
יי ִאים ֶער ָזאל ָאְפרּוְפן ִדי  ִזיְך ֶבעְטן בַּ
אְרן ֶקעִניג ַאז ֶער  ְגֵזיָרה, ָזאְלְסט ָזאְגן פַּ
יין ֵעָצה ֶגעֶבער ֵמייְנט  ָזאל ִוויְסן ַאז זַּ

וייל ֶער ִאיז ְבֱאֶמת  ָגאְרִניְשט יין טֹוָבה וַּ זַּ
אְלֶטעֶנער ְקִריְסט, אּון אֹויב ֶער  אהַּ ַא בַּ
אְטן ֶיעְצט ִאיְנִמיְטן ִדי  ֶוועט ִשיְקן ָסאְלדַּ
נַּאְכט צּו ֶּדעם ֵעָצה ֶגעֶבער ֶוועט ֶמען 
ֶזעהן ִווי ֶער ְשָלאְפט ִמיט ַא ְגרֹויְסן ֵצֶלם 

יין ָקאפ.  ֶהעֶכער זַּ

ויין סֹוֵחר ָהאט  ֶדער זּון פּוֶנעם וַּ
אְכט צּו ִזיְך ֶעס ִאיז ָדאְך ָנאר ַא  ֶגעְטרַּ
וייֶטער ֶגעְשָלאְפן,  ָחלֹום אּון ֶער ִאיז ִזיְך וַּ
ָאֶבער ֶווען ֶדער ָחלֹום ָהאט ִזיְך 
אְך ָמאל ָהאט ֶער ִזיְך  ֶזר'ט ַאסַּ ִאיֶבעְרֶגע'חַּ

אְכט ַא ז ֶדעְרְשָראְקן אּון ֶער ָהאט ָאְפֶגעמַּ
 ֶער ֵגייט צּום ֶקעִניג.

אְכט אַּ   ז ֶער ֶוועט ִדיְֶען ֶדעםִביז ֶער ָהאט ָאְפֶגעמַּ
ָבא, אּון ֶער ָהאט  ייֶבעְרְשְטן ָאן עֹוָלם הַּ אֵׁ
ז ֶיעְצט גֵׁ  ייד אַּ אר ְפרֵׁ אְְְצן פַּ ייט ָאְְֶגעהֹויְבן צּו טַּ

ייֶבעְרְשְטן ָאן עֹולָ  ָבא, ֶער שֹוין ִדיְֶען ֶדעם אֵׁ ם הַּ
ייְְ'ס, ָאֶבער פַּ  לֵׁ ייֶבעְרְשְטן אַּ אְרן אֵׁ ט ייאְרְשטֵׁ ְָאר פַּ

אקּומֶ  ז ִאין ֶדעם ְזכּות ָהאט ֶער צּוִריק בַּ ען ִזיְך אַּ
ָבא אּון ְָאְך ֶמער.  זַּיין גַּאְְֶצע עֹוָלם הַּ
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ֶגעָזאְגט אּון ֶגעטּוהן ֶער ָהאט ֶגענּוֶמען 
ֶדעם ְרשּות ֶצעְטל אּון ֶער ִאיז ֶגעָלאְפן 
צּום ֶקעִניג ִאיְנִמיְטן ִדי נַּאְכט, אֹויְפן ֶוועג 
אְנֶגען ִדי  אץ ִאיז ֶער ַאדּוְרְך ֶגעגַּ אלַּ צּום פַּ

ת אֹוְרִחים אּון ֶער ֶהעְרט ַארוֹ  ְכָנסַּ יס פּון הַּ
ֶפעְנְסֶטער ִווי ֵאייֶנער ִזיְנְגט ִמיט ַא 

ְלעֹוֵשה "ֵווייֶנעִדיֶגע קֹול ֶדעם ָפסּוק 
ּדוֹ  ֵאייְנָמאל אּון  "ִנְפָלאֹות ְגדֹולֹות ְלבַּ

אְכט צּו ִזיְך:  ָנאְכַאָמאל, ֶדער סֹוֵחר ְטרַּ
"ֶווען ֶדער יּוד ָזאל ִוויְסן ָוואֶסעֶרע 

אְרפְ  ן ֶיעְצט ָוואְלט ְגרֹויֶסע ִניִסים ִמיר דַּ
ֶער ִזיְך ָגאְרִניְשט ַאזֹוי אּוְנֶטער ֶגעִזיְנֶגען" 

אְנֶגען  וייֶטער ֶגעגַּ אּון ֶער ִאיז ִזיְך וַּ
אץ. אלַּ  צּום פַּ

ִדי ְרשּות ֶצעְטל 
אט  ָוואס ֶער ָהאט ֶגעהַּ

ָהאט ִאים ֶגעֶעֶפעְנט 
ַאֶלע ִטיְרן אּון טֹויֶעְרן, 
אְנֶגען  קֹוֶדם ִאיז ֶער ֶגעגַּ

אֶמע פּוֶנעם ֶקעִניג צּו  ִדי מַּ
אֶטע ָהאט  יין טַּ ַאזֹוי ִווי זַּ
ִאים ֶגעֵהייְסן, ֶער ָהאט 
ִאיר אֹויְפֶגעֶוועְקט פּון 
אר  ְשָלאף אּון ֶגעֵווייְנט פַּ
ְחָמנּות  ִאיר ִזי ָזאל רַּ

אֹויף ִדי יּוְדן, ֶער  ָהאְבן
ֶדעְרֵצייְלט  רָהאט ִאי

אֶטע  יין טַּ ַאֶלעס ָוואס זַּ
עָזאְגט ִאין ָהאט ִאים גֶ 

אֶמע -ָחלֹום, ִזי   - ִדי מַּ
ִכיר  אְרק מַּ ָוואס ָהאט ְשטַּ

ויין  אר ֶדעם וַּ טֹוָבה ֶגעֶווען פַּ
סֹוֵחר, ָהאט ִאים צּוֶגעָזאְגט ַאז ִזי 
ֶוועט ֵגיין ִמיט ִאים צּום ֶקעִניג אּון 

יין ִדי  ֵטל צּו זַּ ִאים ֶבעְטן ְמבַּ
 ְשֶלעְכֶטע ְגֵזיָרה.

אְנֶגען צּום  צּוזַּאֶמען ֶזעֶנען ֵזיי ֶגעגַּ
 ֶקעִניג אּון ִאים אֹויְפֶגעֶוועְקט

אֶמע ָהאט אףלָ ן ְש פּו , ִדי מַּ
יי ִאים ַאז  ִזיְך ֶגעֶבעְטן בַּ
ֶער ָזאל ָאְפרּוְפן ִדי 
ְגֵזיָרה, ֶדער יּוד ֶּדער 
ויין סֹוֵחר ָהאט ָנאְך  וַּ

צּוֶגעֵלייְגט אּון ֶגעָזאְגט 
אט צּום ֶקעִניג: "ֶדער ֵעָצה ֶגעֶבער ָוואס הָ 

ִדיר ַאייְנֶגעֶרעְדט ַאז ִדי יּוְדן ֶזעֶנען ִניְשט 
גּוט ִאיז ָגאר ִניְשט ֵקיין מּוְסִליֶמעֶנער ֶער 
אְלֶטעֶנער ְקִריְסט אּון אֹויב דּו  אהַּ ִאיז ַא בַּ
יין הֹויז  ֶוועְסט ֶיעְצט ִשיְקן ִמיִליֶטער צּו זַּ
ֶוועט ֶמען ֶזעהן ִווי ֶער ְשָלאְפט ִמיט ַא 

 ע ֵצֶלם ֶהעֶכער ִזיְך.ְגרֹויסֶ 

ָדאס ָהאט שֹוין ֵזייֶער אֹויְפֶגעֶרעְגט ֶּדעם 
ֶקעִניג, "ֶדער ֵעָצה ֶגעֶבער אֹויף ֶוועם ֶער 
אְרָלאְזט ִאיז ָגאר  אְרק פַּ ָהאט ִזיְך ַאזֹוי ְשטַּ
אְלֶטעֶנער ְקִריְסט?!" ֶער ָהאט  אהַּ ַא בַּ
אְטן צּו ֶדעם ֵעָצה  ייְך ֶגעִשיְקט ָסאְלדַּ ְגלַּ

עֶבער'ס הֹויז צּו ֶזעהן אֹויב ֶעס ִאיז גֶ 
אְטן ֶזעֶנען  ֶאֶמת, אּון ֶווען ִדי ָסאְלדַּ
אֶקע  יין הֹויז ָהאְבן ֵזיי טַּ ָאְנֶגעקּוֶמען צּו זַּ
ֶגעֶזעהן ִווי ֶער ְשָלאְפט ִמיט ַא ֵצֶלם, ָדאס 
וייל  אְרק אֹויְפֶגעֶרעְגט וַּ ָהאט ֵזיי ַאזֹוי ְשטַּ

ייְנט ִדי ִדי מּוְסִליֶמעֶנער ָהאבְ  ן ֵזייֶער פַּ
ייְך  ְקִריְסְטן, ַאז ֵזיי ָהאְבן ִאים ְגלַּ
אְקט ֶדעם ָקאפ ָנאְך ִאיְנִמיְטן  ַאָראְפֶגעהַּ
אְרְשֵטייט ִזיְך ַאז ִדי ְגֵזיָרה ִאיז  ְשָלאף, פַּ
ויין סֹוֵחר  ייְך ָבֵטל ֶגעָוואְרן, אּון ֶדער וַּ ְגלַּ
אְנֶגען  ִאיז צּוִריק ַאֵהיים ֶגעגַּ

 יִליֶכעְרֵהייט.ְפֵרי

אֹויְפן ֶוועג ַאֵהיים 
ִאיז ֶער ָנאְכַאָמאל 
אְנֶגען ִדי  דּוְרְך ֶגעגַּ
ת אֹוְרִחים אּון  ְכָנסַּ הַּ
ֶער ֶהעְרט ִווי ֶדער יּוד 
ִזיְנְגט ָנאְך ַאְלץ ֶדעם 

ְלעֹוֵשה ִנְפָלאֹות "ָפסּוק 
ּדוֹ  ָאֶבער  "ְגדֹולֹות ְלבַּ

ָדאס ָמאל ִמיט ַא 
ן, ֶעס ְפֵרייִליֶכער ִניגּו

ִאיז ִאים ֶגעֶווען 
אְנט ִדי  ִאיְנֶטעֶרעסַּ
אְך, ֶער ָהאט  אְנֶצע זַּ גַּ
וייֶטער ַאֵהיים  ִזיְך וַּ

אִציְרט.  ְשפַּ

ח ִאיְנֶדעְרְפִרי ֶווען  ֶפסַּ
אְנֶגען ִאין  ֶמען ִאיז ֶגעגַּ
ויין  שּוהל, ִאיז ֶדער וַּ
סֹוֵחר ַארֹויף אֹויְפן ִביָמה 

ָפאר אּון ֶגעֶבעְטן ְרשּות צּו ָזא ְגן אַּ
ֶוועְרֶטער, ֶער ָהאט ֶדעְרֵצייְלט 
ִדי ְגרֹויֶסע ֵנס ָוואס ֶדער 
יי  ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ִמיט זַּ
ֶגעטּוהן ִדי נַּאְכט, ִאין ֵאיין 
ֶוועְגס ָהאט ֶער אֹויְך צּוֶגעֵלייְגט 
אְנֶטע זַּאְך  ַאן ִאיְנֶטעֶרעסַּ
ָוואס ֶער ָהאט ֶגעֶהעְרט 

ֹוֶדם ִווי ַא יּוד ִזיְנְגט ק
ֶדעם ָפסּוק ְלעֹוֵשה 
ִנְפָלאֹות ְגדֹולֹות 
ּדֹו ִמיט ַא  ְלבַּ
ֵווייֶנעִדיֶגע ִניגּון אּון 

 ֶדעְרָנאְך ִמיט ַא ֶלעֶבעִדיֶגע ִניגּון.

ֶמען ָהאט ִזיְך ָנאְכֶגעְפֶרעְגט ִאיז ֶמען 
ֶגעוואֹויר ֶגעָוואְרן ַאז ָדאס ִאיז ֶגעֶווען 

ל  עַּ יין טֹוב, אּון ַא ֵשםֶדער בַּ זֹוי ִאיז זַּ
יי  אְרְשְפֵרייט ֶגעָוואְרן בַּ ֵהייִליֶגע ָנאֶמען פַּ

אְנבּול.  ִדי יּוְדן ִאין ִאיְנְסטַּ

ויְנד אֹויְפן ַים  ַא ְשטּורֶׁעם וִׁ

ָנאְך ִדי ֶעְרְשֶטע ֶטעג יֹום טֹוב ָהאְבן ִדי 
ל  ָפאְלק-ָפאר עַּ  ֵשםִזיְך ֶגעֶזעְגְנט פּוֶנעם בַּ

ֶגעְפֶרעְגט: "ִמיט ָוואס טֹוב, ֵזיי ָהאְבן ִאים 

אר ִדי ְבָרָכה  אָצאְלן פַּ ֶקעֶנען ִמיר ַאייְך בַּ
ָוואס ִאיר ָהאט אּוְנז ָאְנֶגעוואּוְנְטְשן ִמיר 
יין צּו ָהאְבן ִקיְנֶדער?" ֶדער  ָזאְלן זֹוֶכה זַּ

ל  עַּ טֹוב ָהאט ֵזיי ֶגעָזאְגט ַאז ֶער  ֵשםבַּ
אְרף  יי ָזאְלן ִאים ָגאְרִניְשט, ָנאר ַאז זֵ דַּ

קֹויְפן ְדֵריי ִזיְצן אֹויף ַא ִשיף צּו ֶאֶרץ 
ִיְשָרֵאל, ֵזיי ָהאְבן ִזיְך ֶגעְפֵרייְדט ָדאס צּו 
טּוהן אּון ֵזיי ָהאְבן ֶגעְטָראְפן ַא ִשיף ָוואס 
מֹוֵעד צּו ִדי ְשָטאט יַּפֹו  ָפאְרט ִאין חֹול הַּ

יי ְך ֶגעדּוְנֶגען ִאין ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל, ֵזיי ָהאְבן ְגלַּ
ל  עַּ אְרן בַּ אר  ֵשםְדֵריי ְפֶלעֶצער פַּ טֹוב, פַּ

יין ָטאְכֶטער ָאְדל אר ֶדעם סֹוֵפר  ,זַּ אּון פַּ
 ֶרִבי ְצִבי.

מֹוֵעד ֶזעֶנען ֵזיי ְדֵריי ַארֹויף אֹויְפן  חֹול הַּ
ִשיף ִאין ָאְנֶגעהֹויְבן ָפאְרן אֹויְפן ֶוועג צּו 

ועג ָהאט ֶדער יַּם ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל, ִאיְנִמיְטן וֶ 
ואְרְפן אּון ְשטּוִריֶמען  ָאְנֶגעהֹויְבן ִזיְך צּו וַּ
ֶעס ִאיז ֶגעָוואְרן ַא ֶגעֶפעְרִליֶכע ְשטּוֶרעם 
ִוויְנד אּון ֶעס ָהאט אֹויְסֶגעֶזעהן ַאז ִדי 
ִשיף ֶוועט ִזיְך צּוְבֶרעְכן אּון ַאֶלע ֶוועְלן 

אִפיטַּ  אְלן ִאין יַּם, ֶדער קַּ ייְנפַּ אן ָהאט ַארַּ
ואְרְפן ַאֶלע  ייְנצּווַּ אר ֶיעְדן ַארַּ ֶגעֵהייְסן פַּ
אְכן ֶדעם  ֶפעְקֶלעְך ִאין יַּם ְגִריְנֶגער צּו מַּ
ִשיף ָאֶבער ֶעס ָהאט ָגאְרִניְשט ֶגעָהאְלְפן 

יים ַאייְנִזיְנֶקען. אְלְטן בַּ  ִדי ִשיף ָהאט ֶגעהַּ

ל  עַּ טֹוב ָהאט ֶגעוואּוְסט ַאז  ֵשםֶדער בַּ
ְשטּוֶרעם ִוויְנד ִאיז צּוִליב ִאים, אּון ֶדער 

יין  ַאז ֶער ָהאט ְצֵוויי ְבֵרירֹות, ָאֶדער ַארַּ
ייֶנע ֵהייִליֶגע ְשִריְפְטן  ואְרְפן ִאין יַּם זַּ צּו וַּ

אט ִמיט ִזיְך,  )ֶעס ִאיז ָוואס ֶער ָהאט ֶגעהַּ
ָּדא ֶווער ֶעס ָזאְגט ַאז ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ֶדער ֵסֶפר 

ֶמֶלְך ַאֵלייְנ'ס, אּון ֶעס  ְתִהִלים ֶגעְשִריְבן דּוְרְך ָדִוד הַּ
ִאיז ָדא ֶווער ס'ָזאְגט ַאז ָדאס ִאיז ֶגעֶווען 

ל  עַּ טֹוב ָהאט  ֵשםֶגעְשִריֶבעֶנע תֹורֹות ָוואס ֶּדער בַּ
ִדיק ֶרִבי ָאָדם  אְלֶטעֶנעם צַּ אהַּ אקּוֶמען פּון ַא בַּ בַּ

ל  עַּ יין ( ֵשםבַּ אְרף זַּ ָטאְכֶטער ָאְדל ָאֶדער דַּ
אְלן ִאין יַּם. ייְנפַּ  ַארַּ

ל  עַּ טֹוב ָהאט ֶעְנֶדעְרְשט  ֵשםֶדער בַּ
וייל ֶער  ֶגעָוואְלט טּוהן ִדי ְצֵווייֶטע ֶוועג, וַּ
יין ָטאְכֶטער ָאְדל ִדי  ָהאט ֶגעוואּוְסט ַאז זַּ
אֶטעֶוועט ֶוועְרן,  ֵדיֶקת ֶוועט ִזיֶכער ֶגערַּ צַּ

ֶקעֶנען ָאְנקּוֶמען  אּון ֶאְפָשר ַאזֹוי ֶוועט ֶער
ֵקיין ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל, ָאֶבער ָאְדל ָהאט ִאים 
ֶגעָזאְגט ַאז ֶער ָזאל ֶעְנֶדעְרְשט 
ואְרְפן ִדי ֵהייִליֶגע ְסָפִרים ָוואס ֶער  ייְנוַּ ַארַּ
וייל פּון ִאיר ֶוועט  ָהאט ִמיט ִזיְך, וַּ
ייְבן  ַארֹויְסקּוֶמען ַא ִקיְנד ָוואס ֶוועט ְשרַּ

ע אּון ֶבעֶסעֶרע ְסָפִרים פּון ֶדעם, ֶשעֶנערֶ 
ל  עַּ אֶקע ַאזֹוי  ֵשםֶדער בַּ טֹוב ָהאט טַּ

ייְנֶגעָוואְרְפן ִדי  ֶגעטּוהן ֶער ָהאט ַארַּ
ֵהייִליֶגע ְשִריְפְטן אּון ֶדער יַּם ָהאט ִזיְך 
אִסיְרט ִאין  ָאְפֶגעְשִטיְלט, ָדאס ָהאט פַּ

ח אּון ֶדעָמאְלט'ס זֶ  עֶנען ֵזיי ְשִביִעי ֶשל ֶפסַּ
אֶטעֶוועט ֶגעָוואְרן פּון ַא ִזיֶכעֶרע  ֶגערַּ

 טֹויט.

ֶדער ִקיְנד פּון ָוואס ָאְדל ָהאט ֶגעֶרעְדט, 
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ָהאט ִזי ֶגעֵמייְנט ִמיט ֶדעם ֶדעם ֵהייִליְגן 
אְנט ָהאט ָאְדל  אקַּ וייל ִווי בַּ ֶרִבי'ן, וַּ
אט ְצֵוויי זּוְהן אּון ֵאיין ָטאְכֶטער, ִדי  ֶגעהַּ

ִדיִקים ֶרִבי ָברּוְך פּון ְצֵוויי ז ּוְהן ִדי צַּ
ִים פּון  ֶמעֶזעִביזש ִזי"עַּ אּון ֶרִבי ֶאְפרַּ
ֲחֶנה  ל ֶדֶגל מַּ עַּ ְסִדיְלקּוב ִזי"עַּ ֶדער בַּ
ִים ָהאְבן ֵבייֶדע ִניְשט ִאיֶבער ֶגעָלאְזט  ֶאְפרַּ
צּוִפיל ְסָפִרים ָאֶבער ִדי ָטאְכֶטער ֵפיָגא 

ֵהייִליְגן ֶרִבי'ן ָוואס  ָהאט ֶגעבֹויְרן ֶּדעם
אְך ְסָפִרים,  ָהאט ִאיֶבער ֶגעָלאְזט ַא סַּ
ייְנט  וואּוְנֶדעְרִליֶכע ְסָפִרים ָוואס ִביז הַּ
ְי' ִמיט ֶדעם,  ֶזעֶנען ִזיְך ָנאְך ַאֶלע יּוְדן ְמחַּ
אּון ָדאס ָהאט ָאְדל ֶגעֵמייְנט, אּון 
אר ִפיְרן ִזיְך ַאְנֵשי ְשלֹוֵמינּו  ֶדעְרפַּ

אְכן ַא ְגרֹויֶסע בְ  ב'ע ֲחִסיִדים צּו מַּ ֶרְסלַּ
וייל ֶדעָמאְלט'ס  ח, וַּ ְסעּוָדה ַאֲחרֹון ֶשל ֶפסַּ
אֶטעֶוועט  ֵדיֶקת ָאְדל ֶגערַּ ִאיז ִדי צַּ
ֶגעָוואְרן אּון דּוְרְך ֶדעם ִאיז ֶדער ֵהייִליֶגער 

 ֶרִבי ֶגעבֹויְרן ֶגעָוואְרן.

ע י רֹויבֶׁ  ְרסגֶׁעַפאְנגֶׁען ַביי דִׁ

טּוֶרעם ִוויְנד ָהאט ִזיְך ִדי ְש 
אֶקע ָאְפֶגעְשִטיְלט ָאֶבער  טַּ
אְרְשֶלעְפט  ִדי ִשיף ִאיז פַּ
יי ַא  ֶגעָוואְרן ֶעְרֶגעץ בַּ
ָבאְרְטן פּון ַא ִאיְנְזל, ָדאְרט 
אֹויְפן ִאיְנְזל ָהאְבן 
ֶגעוואֹויְנט רֹויֶבער'ס ָוואס 
ֶזעֶנען ֶגעֶווען ֶמעְנְטְשן 

זֹוי ִווי ִדי ְפֶרעֶסער'ס, ַא
רֹויֶבער'ס ָהאְבן ֶגעֶזעהן ִווי 
ַא ִשיף ִאיז ָדאְרט 
ייְך  ָאְנֶגעקּוֶמען, ֶזעֶנען ֵזיי ְגלַּ

אְפט ַאֶלע  ַארֹויף אֹויְפן ִשיף אּון ֶגעכַּ
ֶמעְנְטְשן, ֶגעִביְנֶדען ֶהעְנט אּון ִפיס, אּון 
אְרְפן ִדי  ייְך ֶגענּוֶמען ִזיְך אֹויְסשַּ ְגלַּ

צּו ֶשְחְט'ן ִדי ֶמעְנְטְשן אּון ֵזיי  ֶמעֶסער'ס
 אֹויְפֶעְסן.

ל  עַּ י ף דִ ְגן אֹויטֹוב ִאיז ֶגעִלי ֵשםֶדער בַּ
יין  דְר עֶ  ֶגעִביְנֶדען ֶהעְנט אּון ִפיס ֶנעְבן זַּ

ְלִמיד ֶרִבי ְצִבי ֶדער סֹוֵפר ָוואס ִאיז אֹויְך  תַּ
יין ֶגעֶווען ֶגעִביְנֶדען, ֶרִבי ְצִבי ְפֶרעְגט פּון זַּ 

ל  עַּ טֹוב: "ֶרִבי ָוואס טּוֶען  ֵשםֶרִבי'ן ֶדעם בַּ
ִמיר ָדא? ִווי ַאזֹוי ֵגייֶען ִמיר ַארֹויס פּון 

ל  עַּ טֹוב ָהאט ִאים  ֵשםָדא?", ֶדער בַּ
ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ִאיְך ֵווייס ִניְשט ִאיְך 
ֶגעֶדעְנְקט ִניְשט ָגאְרִניְשט, ֶאְפָשר 

?, ֶרִבי ְצִבי ָהאט ֶגעֶדעְנְקְסטּו ֶעֶפעס
ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ִאיְך ֶגעֶדעְנק אֹויְך ִניְשט 

ֶגעֶדעְנק  "ֵבית-ַאֶלף"ָגאְרִניְשט, ָנאר ִדי 
ל  עַּ טֹוב ָהאט ִאים  ֵשםִאיְך" ֶדער בַּ
ט, ֵהייב ָאן צּו ָזאְגן ִדי ֶגעָזאְגט: "ֵזייֶער גּו

 ב" רבי ְצִבי ָהאט ָאְנֶגעהֹויְבן צּו ָזאְגן-א
ל  עַּ טֹוב ָהאט ָנאְכֶגעָזאְגט  ֵשםאּון ֶדער בַּ

 ֶיעֶדע אֹות.

ב ָהאט ִזיְך -ֶווען ֵזיי ָהאְבן ֶגעֶעְנִדיְגט ִדי א
ל  עַּ טֹוב צּוִריק ַאֶלעס  ֵשםֶדער ֵהייִליֶגער בַּ

ייְך ָאְנֶגעהֹויְבן  אְנט אּון ֶער ָהאט ְגלַּ ֶדעְרמַּ
ָזאל ֵזיי צּו ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ַאז ֶער 

אֶטעֶווען, אּון ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער  ַארֹויְסרַּ
ָהאט ֶגעָהאְלְפן ַאז ֶמען ָהאט ֶגעֶהעְרט 
ייְפן פּון ִשיְפן ָוואס קּוֶמען ָאן,  הֹויְך פַּ
ייֶטער'ס ָוואס קּוֶמען  ייְפן פּון רַּ ָאֶדער פַּ
צּו ָפאְרן, ֶווען ִדי ֶמעְנְטְשן ְפֶרעֶסער'ס 

עְרט ָהאְבן ֵזיי ִזיְך ָהאְבן ָדאס ֶגעהֶ 
ֶדעְרְשָראְקן, אּון ַאְנְטָלאְפן פּון ָדאְרט, אּון 

יי  ִדי ְצֵווייֶטע ָמאל ין וֹ שַאזֹוי ֶזעֶנען זַּ
אֶטעֶוועט ֶגעָוואְרן פּון טֹויט.  ֶגערַּ

יֹות י אֹותִׁ י סֹוד פּון דִׁ  דִׁ

ָרא"ש  ְסִביר ִווי ַאזֹוי  א"יטָ לִ ְש מֹוהַּ ִאיז מַּ
אֶטעֶוועט גֶ  עָוואְרן דּוְרְך ִדי ֵזיי ֶזעֶנען ֶגערַּ

וייל ַאֶלע ֶוועְרֶטער ֶזעֶנען ָדאְך  אֹוִתיֹות וַּ
ּון ָדאס צּוזַּאם ֶגעְשֶטעְלט פּון אֹוִתיֹות, א

אר  ְפָראְבֶלעם ַאז ֶמען  ןֶיעדְ ִאיז ִדי ֵעָצה פַּ
ָזאל ֶרעְדן ֶוועְרֶטער צּום ֵאייֶבעְרְשְטן ֶמען 

ֹויף יּוִדיש ָזאל ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן א
אְרף אּון  ַאזֹוי אר נָ ַאֶלעס ָוואס ֶמען דַּ

 ֶוועט ֶמען ִזיֶכער ֶגעָהאְלְפן ֶוועְרן.

אּון אֹויב ֵווייְסט ֶמען ִניְשט ָוואס צּו 
ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן ֶקען ֶמען ִניְצן ִדי 
אֹוִתיֹות דּוְרְך ֶדעם צּו ֶרעְדן צּום 

ען ָזאל ָהאְבן אֹויְגן, מֶ  -א ֵאייֶבעְרְשְטן, 
ֵהייִליֶגע אֹויְגן, ִדי אֹויְגן ָזאל ִניְשט ֵוויי 
טּוהן, ֱאמּוָנה, ֶמען ָזאל ָהאְבן ַא ֵרייֶנע 
יין  ֱאמּוָנה, אֹוְרִחים, ֶמען ָזאל זֹוֶכה זַּ
ן, ֶמען ָזאל  ייְנצּוֶנעֶמען אֹוְרִחים, אּומַּ ַארַּ
ָשָנה אֹויף  יין צּו ָפאְרן ֹראש הַּ זֹוֶכה זַּ

ןא וייֶטער, בּומַּ  ָבִנים, - , אּון ַאזֹוי וַּ
ֶגעְלט,  -ֶגעזּוְנֶטע ֶעְרִליֶכע גּוֶטע ִקיְנֶדער, ג 

אְך ֶגעְלט אּון ַא י זוֹ ֶמען ָזאל ָהאְבן ַאסַּ
וייֶטער ֶבעהט ֶיעֶדער דֶ  עם ֵאייֶבעְרְשְטן וַּ

אְרף לֹויט ִדי א אְכן ָוואס ֶמען דַּ  ב.-ִדי זַּ

יים יק ַאהֵׁ  צּורִׁ

ל ֶווען דֶ  עַּ טֹוב ָהאט ֶגעֶזעהן  ֵשםער בַּ
ָוואס ֶעס ִאיז ֶגעֶשעהן, אּון ֶער ָהאט 

אְנֶצע ְשטּוֶרעם ִווינְ  אֶנען ַאז ִדי גַּ אְרְשטַּ ד פַּ
ֶער ָהאט ים, ִאיז ָנאר ֶגעֶשעהן ֶוועְגן אִ 

אְכט  ַאז ֶער ֵגייט צּוִריק ַאֵהיים ָאְפֶגעמַּ
 אְרן, ֶער ֶזעהט אֹויס ַאז ֶעס ִאיז ָנאְךפָ 

ייט, אּון ֶער  ִניְשט ֶגעקּוֶמען ִדי ִריְכִטיֶגע צַּ
ְקְש'עֶנען ֶיעְצט צּו ֵגיין  אְרף ִזיְך ִניְשט עַּ דַּ
אֹויף ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל, ֵזיי ֶזעֶנען צּוִריק ַארֹויף 
אְרֶקע  אֹויְפן ִשיף, ֶעס ִאיז ֶגעקּוֶמען ַא ְשטַּ
ייְך ֶגעְטָראְגן  ִוויְנד ָוואס ָהאט ֵזיי ְגלַּ

יי אּון ִביז צּוִר  יק אֹויף ֶטעְרקַּ
ָפאר ָשָעה ֶזעֶנען ֵזיי  אַּ
יי,  ֶגעֶווען צּוִריק ִאין ֶטעְרקַּ
פּון ָדאְרט ִאיז ֶדער 

ל  עַּ טֹוב  ֵשםֵהייִליֶגער בַּ
ַאֵהיים ֶגעָפאְרן, אּון ֶער ִאיז 
ֶמער ִניְשט ֶגעָפאְרן אֹויף 

 ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל.

 ְשלּוס

עֶשעהן ס ִאיז גֶ ִדי ְגרֹויֶסע נֵ 
ח, אּון ַאְלץ  ַאֲחרֹון ֶשל ֶפסַּ
אְכן ַאֶלע  ֵזֶכר צּו ֶדעם מַּ
ֲחִסיִדיֶשע יּוְדן ַא ְגרֹויֶסע 
ח אּון ֶמען  ְסעּוָדה ִאים ַאֲחרֹון ֶשל ֶפסַּ

ס, אּון ֶמען ֵרייְדט ִזיְך צּום ְגרֹויְסן נֵ פְ 
ל  עַּ טֹוב'ס  ֵשםרּוְפט ִדי ְסעּוָדה "ֶדעם בַּ

'ס ְסעּוָדה", ַאְנֶדע ֶרע רּוְפן ָדאס "ָמִשיחַּ
ל  עַּ וייל ֶדער ֵהייִליֶגע בַּ טֹוב  ֵשםְסעּוָדה" וַּ

אֶטעֶוועט ב -ֶגעָוואְרן דּוְרְך ִדי א ִאיז ֶגערַּ
ָוואס ָדאס ֵמייְנט ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, 
אּון ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ָהאט ֶגעָזאְגט ַאז 

אְנֶצע ֶוועְלט ָמִשיחַּ ֶוועט ַאייֶנעֶמען ִדי  גַּ
דּוְרְך ְתִפָלה, ַאז ֶער ֶוועט אֹויְסֶלעְרֶנען 
אר ֶיעְדן צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן,  פַּ

אר ֶוועְרט ֶעס ָאְנֶגערּוְפן  'ס "ֶדעְרפַּ ָמִשיחַּ
וייל ָדאס ֶוועט ָמִשיחַּ  "ְסעּוָדה וַּ

אְנֶצע ֶוועְלט, אּון  אר ִדי גַּ אֹויְסֶלעְרֶנען פַּ
אר ֶדעם ָוואס ִווי וואֹויל א ּון גּוט ִאיז פַּ

טּוט שֹוין ֶיעְצט ָדאס ָוואס ָמִשיחַּ ֶוועט 
אֹויְסֶלעְרֶנען, ֶער ֶרעְדט שֹוין צּום 

יין ֵאייֶבעְרְשְטן ֶוועט ִאים ִזיֶכער  גּוט זַּ
 אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.

ז ָמשִ  ייִליֶגער ֶרִבי ָהאט ֶגעָזאְגט אַּ יחַּ ֶוועט ֶדער הֵׁ
יי ז עֶ ְֶעֶמען ִדי גַּאְְֶצע ֶוועְְ אַּ ר ְלט דּוְרְך ְתִפָלה, אַּ

אר ֶיעְדן צּו ֶרעְדן צּום  ֶוועט אֹויְסֶלעְרְֶען פַּ
אר ֶוועְרט ֶעס ָאְְֶגער ייֶבעְרְשְטן, ֶדעְרפַּ ּוְפן אֵׁ

'ס ְסעּוָדה וַּוייל ָדאס ֶוועט ָמִשיחַּ  ָמִשיחַּ
אר ִדי גַּאְְֶצע ֶוועְלט  .אֹויְסֶלעְרְֶען פַּ
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ֶבר ה' ל   ן הּוא ֲאֶשר דִּ ֲהרֹּ ל ְפנ  וַּיֹּאֶמר מֶשה ֶאל אַּ ד ש ְועַּ י ֶאקָׁ בַּ ְקרֹּ ר בִּ ל אמֹּ י כָׁ
ן ֲהרֹּ ם אַּ ד וַּיִּדֹּ ב  ם ֶאכָׁ עָׁ ה ָהאט גֶׁעָזאְגט ַפאר ַאֲהֹרן: " ,הָׁ "י ַאז משֶׁ יְך ָזאְגט ַרשִׁ אִׁ

ע ַצדִׁ  יְגט וֶׁועְרן דּוְרְך ְגרֹויסֶׁ ְשָכן וֶׁועט גֶׁעֵהיילִׁ ים, ָהאּב גֶׁעוואּוְסט ַאז דֶׁער מִׁ יקִׁ
יְך ָהאּב גֶׁעמֵ  יר, ָאּבֶׁער יֶׁעצְ ָאּבֶׁער אִׁ יר ָאדֶׁער דִׁ ט ייְנט ַאז ָדאס וֶׁועט ַזיין דּוְרְך מִׁ

יר". יר אּון דִׁ יְך ַאז זֵיי זֶׁענֶׁען ְגרֶׁעסֶׁער פּון מִׁ  זֶׁעה אִׁ
י ָזאְגט  וי דֶׁער רֶּׁבִׁ יר לֹויט וִׁ יז עֶׁס ַמְסּבִׁ יָט"א אִׁ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחלֶׁק א' מֹוַהָרא"ש ְשלִׁ )לִׁ

יָמן קצ"ה ים ב'( ק ( אֹויְפן ָפסּוסִׁ ילִׁ י")ְתהִׁ ְבתָׁ לִּ ְרחַּ ר הִּ צָׁ עְנְטש  "בַּ ילּו וֶׁוען ַא מֶׁ ַאז ֲאפִׁ
י ָצָרה קֶׁען עֶׁ  ין דִׁ ילּו אִׁ ר ְטרֶׁעְפן ָהאט ָצרֹות ָזאל עֶׁר קּוְקן אּון עֶׁר וֶׁועט זֶׁעהן ַאז ֲאפִׁ

יט גֶׁעָהאְלְפן אֹויְך, ַווייל דֶׁ  ים דֶׁעְרמִׁ ער ָהאט אִׁ עְרְשטֶׁ ער ַזאְכן ָוואס דֶׁער ֵאייּבֶׁ
יְקט ַא צָ  ילּו וֶׁוען עֶׁר שִׁ ים" אּון ֲאפִׁ יז דֶׁער "ַּבַעל ָהַרֲחמִׁ ער אִׁ עְרְשטֶׁ יז עֶׁס ֵאייּבֶׁ ָרה אִׁ

יט ַרֲחָמנּות.  אֹויְך מִׁ
י גּוָאּבֶׁער  ים ְשוֶׁוער צּו קּוְקן אֹויף דִׁ יז אִׁ י ָצָרה אִׁ ין דִׁ יז אִׁ עְנְטש אִׁ ע וֶׁוען דֶׁער מֶׁ טֶׁ

ים, אּון עֶׁר קֶׁ  עְרְשְטן, דֶׁעְרַפארֲחָלקִׁ יז ַא  ען ַחס ְוָשלֹום ָהאְּבן ֻקְשיֹות אֹויְפן ֵאייּבֶׁ אִׁ
ים ְמַחֵזק ַזיין, אּון ָזאְגן:  ְצָוה וֶׁוען ֵאיינֶׁער קֶׁען אִׁ יְך, ֶווער ְגרֹויסֶׁע מִׁ אְרק זִּ "ְשטַּ

אְלס קּוק אוֹּ  יז ֶדעמָׁ יֶבעְרג יין, אּון בִּ רִּ ה ֶוועט אַּ רָׁ י צָׁ אְלן, דִּ יְשט צּופַּ י נִּ י  דִּ
אְלְפן" יר יָׁא ֶגעהָׁ אט דִּ ייֶבעְרְשֶטער הָׁ  .גּוֶטע זַּאְכן וָׁואס ֶדער א 

ע ָצָרה אּון ַאהֲ  י ְגרֹויסֶׁ עהן דִׁ יז גֶׁעשֶׁ ין ָפסּוק, וֶׁוען עֶׁס אִׁ יז ְפַשט אִׁ ֹרן'ס ְצֵוויי ָדאס אִׁ
יְנדֶׁער ָנָדב אּון אַ  ה ַרֵּבינּו יהּובִׁ קִׁ ים משֶׁ ְמַחֵזק גֶׁעוֶׁוען  זֶׁענֶׁען גֶׁעְשָטאְרְּבן, ָהאט אִׁ

ֶלק ֶדעְרפּוןאּון גֶׁעָזאְגט:  י גּוֶטע ח  יס דִּ רוֹּ ז ז יי ֶזעֶנען  עהן זֶ אּו ,"ֶנעם אַּ אַּ
ים יקִּ דִּ יֶסע צַּ      ."ֶגעֶווען ְגרוֹּ

י ז'( ינִׁ  )ֹזאת ַהתֹוָרה ְשמִׁ
*** 

 

ם תָׁ ים אֹּ לִּ ְנחָׁ ים ּובַּ יַּמִּ יִּם בַּ מַּ ְשֶקֶשת בַּ יר ְוקַּ ל ֲאֶשר לוֹּ ְסנַּפִּ לּו, כֹּ אכ  דֶׁער  תֹּ
ְסן אֹויּב עֶׁס ָהאט ען ָנאר עֶׁ עג מֶׁ יש מֶׁ ער ָהאט גֶׁעֵהייְסן ַאז פִׁ עְרְשטֶׁ יר" ֵאייּבֶׁ  - ְסנַּפִּ

יט דֶׁ  ְפלּוס ֶפעֶדעְרן" ויְמט עֶׁר, אּון אֹויְך ָוואס מִׁ ְשֶקֶשת"עם ְשוִׁ " ָוואס שּוְפן - קַּ
וי ַא ַפאְנצֶׁער אֹויף ַזיין גּוף.  זֶׁענֶׁען וִׁ

יָט"א ָזאְגט ַאז ָדאס קּוְמט אּוְנז ְמַרֵמז ַזיין ָדאס ָוואס דֶׁער רֶׁ  י ָזאְגט מֹוַהָרא"ש ְשלִׁ ּבִׁ
יָמן ו'(  יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחלֶׁק א' סִׁ ויל ְתשּוָבה טּוהן)לִׁ יד וִׁ ויל ַזיין ַאן ַאז וֶׁוען ַא אִׁ ר וִׁ , עֶׁ
ר ַזיין  יד, ַדאְרף עֶׁ יכֶׁער אִׁ ְרלִׁ י ְבשוֹּב"עֶׁ קִּ צוֹּא ּובָׁ י ְברָׁ קִּ  , ָדאס ֵמייְנט ַאז פּון ֵאיין"בָׁ

ער תֹורָ  וי מֶׁ ער גּוט'ס, ַאַרייְנַכאְפן וִׁ וי מֶׁ יְרן צּו טּוהן וִׁ ען ְפרּוּבִׁ ְצֹות ַזייט ַדאְרף מֶׁ ה ּומִׁ
יךְ  ים, אּון זִׁ ים טֹובִׁ י ַאְנדֶׁערֶׁע ַז ּוַמֲעשִׁ יק ַהאְלְטן פּון ֲעֵבירֹות, ָאּבֶׁער פּון דִׁ ייט צּורִׁ

יְך זֵייעֶׁר ְשַטאְרְקן ען זִׁ יְשט ,מּוז מֶׁ ילּו עֶׁס ֵגייט נִׁ ען ַאז ֲאפִׁ ילּו מֶׁ ויל, ֲאפִׁ ען וִׁ וי מֶׁ  וִׁ
וי עֶׁס ַדאְרף צּו ַזיין, אּופַ  יְרט וִׁ יְשט אֹויְפגֶׁעפִׁ יְך נִׁ ען ָהאט זִׁ  ן דֶׁעראְלט דּוְרְך אּון מֶׁ

יְזט  עְנְטש, "דּו ּבִׁ יְשט וֶׁועְרטֵיצֶׁר ָהַרע קּוְמט ְגַלייְך צּוְּברֶׁעְכן דֶׁעם מֶׁ  ,שֹוין ָגאְרנִׁ
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 בעזה"י יום ד' לסדר שמיני כ"ו ניסן ה'תשע"ב
ה ַיִגיעּו ְוִיְרְדפּו ֶאל  ל טֹוב ֶסלָׁ ה ְוכָׁ כָׁ לֹום ּוְברָׁ שָׁ
י ְבֶרְסַלב  ִרים ַחִסידֵׁ ינּו ַהְיקָׁ י ְשלֹומֵׁ ִלּיֹות ַאְנשֵׁ ְכלָׁ
יֶהם ַיְשֶרה ְשִכינָׁתֹו  ל ֲאַתר ַוֲאַתר הוי"ה ַעלֵׁ ִדי ְבכָׁ

ִמיד   תָׁ
ֶכם ַעל ַהֶחֶסד ִחינָׁם ין ִמיִלים בְ אֵׁ  ִפי ְלהֹודֹות לָׁ

ֶשֲעִשיֶתם ִאיִתי ְוִהְתַפַלְלֶתם ֲעבּור ְבִריאּוִתי, 
דֹוש  טּוַח ֶשַרק ִבְזכּות ֶזה ֶהֱחִזיר ִלי ַהקָׁ ֶשֲאִני בָׁ
רּוְך הּוא  דֹוש בָׁ רּוְך הּוא ֶאת ַהַחִיים, ַיֲעזֹור ַהקָׁ בָׁ

ר ּוְלהִ  ִמיד נּוַכל ְלַבשֵׁ ר ְבשֹורֹות ֶשתָׁ ְתַבשֵׁ
ִמיד.  ְמַשְמחֹות תָׁ

דֹול ְמֹאד ֶשהּוא  נּו ֶרִבי גָׁ ל יֵׁש לָׁ אֵׁ ה לָׁ ְתִהילָׁ
נּו  אּוי לָׁ ן רָׁ כֵׁ נּו, ְולָׁ ד אֹותָׁ ק ּוְמעֹודֵׁ ְמַחֶיה ּוְמַחזֵׁ
הּו  עֵׁ ד, ְוִאיש ֶאת רֵׁ ד ַיַחד ְבַאְחּדּות ֶאחָׁ ְלִהְתַאחֵׁ

ר ָאַמר רַ  עוֹ זַ  נּויבֵׁ ֹיאַמר ַחַזק, ּוְכבָׁ אּוי "ל הָׁ ם רָׁ לָׁ
ינֵׁינּו, ְויָׁדּוַע  ה ֶשִּיְהֶיה בֵׁ ַאֲהבָׁ הּו ַעל גֹוֶדל הָׁ ֶשִיְתמָׁ
י  ר ְלַאְנשֵׁ יָׁה אֹומֵׁ ִמיד הָׁ ֶשמֹוַהֲרַנ"ת ַז"ל תָׁ
ינּו ִאם ֱהִייֶתם ַמְחִזיִקים ֶאת ַעְצְמֶכם  ְשלֹומֵׁ
יֶזה  ר ֶאל אֵׁ אֵׁ ְבַיַחד, ַאֶתם ֹלא ְיכֹוִלים ְלתָׁ

ג יגֹות ְוַהשָׁ ִביא ֶאְתֶכם.ַמְדרֵׁ יָׁה מֵׁ  ֹות הָׁ
נּו  נּו ַמה ֶשָאַמר לָׁ ר יָׁדּוַע לָׁ ת "ל זַ  נּויבֵׁ רַ ּוְכבָׁ ְבעֵׁ

ק  ַזב ֶאת ִעיר ְבֶרְסַלב ִלְנסֹוַע ְלאּוַמן ְלִהְסַתלֵׁ ֶשעָׁ
א, "ִאם ַתֲחִזיקּו ֶאת ַעְצְמֶכם ְבַיַחד  ילָׁ א ּוְלעֵׁ ילָׁ ְלעֵׁ

יֶכם", רֹוִאים ִמ  ֶזה ֶאת תּוְכלּו ְלַהְמִשיְך אֹוִתי ֲאלֵׁ
ינּו  י ְשלֹומֵׁ ִליֹות ַאְנשֵׁ ה ְכֶשְכלָׁ גֹוֶדל ַהַמֲעלָׁ
ם ְבַיַחד ּוְמַחְזִקים  ִרים ַמֲחִזיִקים ֶאת ַעְצמָׁ ַהְיקָׁ

ִני. ד ֲעבּור ַהשֵׁ ִני, ּוִמְתַפְלִלים ֶאחָׁ ד ֶאת ַהשֵׁ  ֶאחָׁ
רּוְך הּוא ֶשִנְזֶכה ִלְשמֹוַח  דֹוש בָׁ ַיֲעזֹור ַהקָׁ

 ַיַחד.ְבִשְמחֹות 
ה  חָׁ ה ְוַהְצלָׁ כָׁ ֶכם ְברָׁ ל לָׁ ַמִיםַהְמַאחֵׁ  ִמן ַהשָׁ

 

 

 

 

 



 ב
 

בּועַּ   שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ע ּוד יד", ָטאר מֶׁ יכֶׁער אִׁ ְרלִׁ יְשט ַזיין ַקיין עֶׁ ער נִׁ יְך וֶׁועְסט שֹוין מֶׁ ן זִׁ
ים,  יְשט ָלאְזן פּון אִׁ בֶ נִׁ אְלן, אָׁ דּוְרְך ֶגעפַּ אֶקע אַּ ין טַּ יְך בִּ ער "אִּ

יב, ֶער וַּוארְ  ְלץ לִּ יר נָׁאְך אַּ אט מִּ ייֶבעְרְשֶטער הָׁ ט נָׁאְך ֶדער א 
יךְ  ים, אִּ יק קּוֶמען צּו אִּ ְלץ צּורִּ יְך ֶקען נָׁאְך אַּ יר, אִּ י  מִּ  אוֹּ

יְך ֶוועל ְתשּו ים, אִּ אר אִּ אְרץ פַּ י הַּ יְסֶרעְדן דִּ יר אוֹּ ה ֶוועל מִּ בָׁ
יים  יק בַּ ין צּורִּ ין שוֹּ יְך בִּ ייֶבעְרְשְטןטּוהן, אּון אִּ  ."א 

יְנדֶׁער ע קִׁ ישֶׁ ידִׁ י אִׁ וֶׁועְרן  ָדאס קּוְמט אּוְנז דֶׁער ָפסּוק ְמַרֵמז ַזיין, דִׁ
וי דֶׁער ָפסּוק ָזאְגט  יש, וִׁ י פִׁ יְכן צּו דִׁ ית מצּוגֶׁעְגלִׁ ְדּגּו , טז( ח)ְּבֵראשִׁ "ְויִּ

ֶרץ", אָׁ ב ְבֶקֶרב הָׁ רֹּ ין ַו לָׁ ען אִׁ וימֶׁ יְדן ַדאְרְפן ְשוִׁ י אִׁ ואסֶׁער, אּון דִׁ
וי דֶׁער ָפסּוק זָ  אְגט ָוואס ָדאס ֵגייט ַארֹויף אֹויף לֶׁעְרנֶׁען תֹוָרה, וִׁ

יִּם" )ְיַשְעי' נה, א( מַּ א ְלכּו לַּ מ  ל צָׁ י כָׁ ָלה וֶׁועְרט "הוֹּ , אּון אֹויְך ְתפִׁ
וי דֶׁער ָפסּוק ָזאְגט  יִּם )ֵאיָכה ב, יט(ָאְנגֶׁערּוְפן ַוואסֶׁער, וִׁ מַּ י כַּ ְפכִּ  "שִּ

ְך  ב  ח ְפנ י ה'"לִּ כַּ יש ָוואס נֹּ וי ַא פִׁ יז וִׁ יד אִׁ , קּוְמט אֹויס ַאז ַא אִׁ
ָלה. ין תֹוָרה אּון ְתפִׁ ען אִׁ וימֶׁ  ַדאְרף ְשוִׁ

יד ַדאְרף ָהאְּבן  ְשֶקשֶ "אּון דֶׁער אִׁ יר ְוקַּ , פּון ֵאיין ַזייט "תְסנַּפִּ
יר  ען, צּו קֶׁענֶׁ ְפלּוס ֶפעֶדעְרן" -"ְסנַּפִּ וימֶׁ ען צּו קֶׁענֶׁען גּוט ְשוִׁ

י ים, ָאּבֶׁער פּון דִׁ ים טֹובִׁ ְצֹות ּוַמֲעשִׁ ַאְנדֶׁערֶׁע  ַאַרייְנַכאְפן ַאַסאְך מִׁ
ען אֹויְך ָהאְּבן,  ְשֶקֶשת ַזייט ַדאְרף מֶׁ ָדאס ֵמייְנט ַאז  שּוְפן", -"קַּ

יְשט צּו ָלאְזן צּוְּברֶׁעְכן יְך נִׁ ען ַדאְרף ָהאְּבן ַא ַפאְנצֶׁער, זִׁ פּונֶׁעם  מֶׁ
ין ָוואסֶׁערֶׁע ַמצָ ֵיצֶׁר ָהַרע  ילּוק אִׁ יְשט ַקיין חִׁ יְשט, נִׁ ען ֵקייְנָמאל נִׁ ב מֶׁ

יְך. יְנט זִׁ  גֶׁעפִׁ
י ְגָמָרא ָזאְגט  ָדה נ"א:( דִׁ ען זֶׁעהט )נִׁ יש ָהאט ַאז אֹויּב מֶׁ י פִׁ ַאז דִׁ

ֶשֶקֶשת " יז "ְפלּוס ֶפעֶדעְרן -קַּ יר "זִׁיכֶׁער ַאז עֶׁס ָהאט , אִׁ  -ְסנַּפִּ
יז ְמַרֵמז ,"שּוְפן יז דֶׁער ַפאְנצֶׁער, דֶׁער ָדאס אִׁ יָקר אִׁ  ַאז דֶׁער עִׁ

יְשט וֶׁועְרן צ יְך ָנאר זֵייעֶׁר ְשַטאְרְקן אּון נִׁ ען זִׁ יָקר ַדאְרף מֶׁ ּוְּבָראְכן עִׁ
יְך, וֶׁועט שֹוין דֶׁ  ען ְשַטאְרְקט זִׁ ער פּון ַקיין שּום ַזאְך, אּון אֹויּב מֶׁ

עְלְפן ער הֶׁ עְרְשטֶׁ יְך צּו ,ֵאייּבֶׁ ען וֶׁועט זִׁ יםַאז מֶׁ יקִׁ י ַצדִׁ עְרן צּו דִׁ  ,הֶׁ
ין  ען אִׁ וימֶׁ וי ַאזֹוי צּו ְשוִׁ אּון  "ַים ַהָחְכָמה"ָוואס לֶׁעְרנֶׁען דֶׁעם וֶׁועג וִׁ

עְרְשְטן.  ַזיין ָנאְנט צּום ֵאייּבֶׁ
י, תשס"ט לפ"ק( ינִׁ ית, ְשמִׁ ישִׁ  )תֹוְך ַהַנַחל ְסעּוָדה ְשלִׁ

*** 
 

ם תָׁ ּוָׁה אֹּ א צִּ ה ֲאֶשר לֹּ ש זָׁרָׁ ְפנ י ה' א  יבּו לִּ יהּו זֶׁענֶׁען גֶׁעְשָטאְרְּבן ַווייל זֵיי ָהאְּבן גֶׁעַמאְכט ַפאְרן וַּיְַּקרִּ עְרְשְטן, ָנָדב אּון ַאבִׁ ַא ְפרֶׁעְמדֶׁע ֵפייעֶׁר  ֵאייּבֶׁ
יְשט גֶׁעֵהייְסן.  ָוואס עֶׁר ָהאט נִׁ

"י ָזאְגט, ַפאְרָוואס זֶׁענֶׁען ָנָדב יהּו גֶׁעְשָטאְרְּבן? ַווייל  ַרשִׁ ְכאֹוָרה ַדאְרףזֵיי אּון ַאבִׁ ה ַרֵּבינּו, לִׁ י משֶׁ ען  ָהאְּבן גֶׁע'ְפַסק'ְנט ֲהָלכֹות ַפאר זֵייעֶׁר רֶּׁבִׁ מֶׁ
"י ַאן ַאְנדֶׁערֶׁע ַטַעם ַפאְרָוואס זֵיי ְשֵטיין, דֶׁער ָפסּוק ָזאְגט דָ ַפארְ  ע ַטַעם, ַפאְרָוואס ָזאְגט ַרשִׁ  זֶׁענֶׁען גֶׁעְשָטאְרְּבן?אְך ַ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 יק, ד)לִׁ ען ָפאְלְגט ַא ַצדִׁ ים, ַאז מֶׁ ּוְרְך ַאז דּוְרְך ֱאמּוַנת ֲחָכמִׁ
יעם דֶׁ  יְך צּו פִׁ וי ַאזֹוי זִׁ עְנְטש וִׁ  ְרן.ֵווייְסט ַא מֶׁ

ויל ָנאר טּוהן דֶׁעם ָרצֹון ה', ַדאְרף עֶׁר ָאּבֶׁער יְך, עֶׁר וִׁ ְרלִׁ יז וואֹויל אּון עֶׁ ילּו וֶׁוען ֵאיינֶׁער אִׁ י ָדאס ֵמייְנט ַאז ֲאפִׁ יק ָוואס ָזאל אִׁ ם ָנאְך ַאְלץ ֵגיין צּו ַא ַצדִׁ
עְרְשְטן ינֶׁען דֶׁעם ֵאייּבֶׁ וי ַאזֹוי צּו דִׁ יגֶׁע וֶׁועג, וִׁ יְכטִׁ י רִׁ ויְלדֶׁע ַזאְכן ָוואס דֶׁער ַווייְזן דִׁ ר ַנַער'ן, עֶׁר טּוט וִׁ עְנְטש זֵייעֶׁ יְך ַא מֶׁ , ַווייל ַאֵלייְנ'ס קֶׁען זִׁ

ים. יְשט ָהאְּבן פּון אִׁ ְכַלל נִׁ ויל  ּבִׁ ער וִׁ עְרְשטֶׁ  ֵאייּבֶׁ
ה ַרֵּבינּו, הָ  יְשט גֶׁעָוואְלט ָפאְלְגן משֶׁ ינֶׁען ַּביי ֹקַרח ָוואס ָהאט נִׁ יר גֶׁעפִׁ וי מִׁ יְנַגאְנְצן פּון ַאזֹוי וִׁ יז גֶׁעוֶׁוען אִׁ ית ָוואס אִׁ יְך ָאְנגֶׁעטּוהן ַא ַטלִׁ ר זִׁ אט עֶׁ

יְשט ְכַלל נִׁ ער ַדאְרף ָדאס ּבִׁ עְרְשטֶׁ ער דֶׁער ֵאייּבֶׁ יט דֶׁעם, ָאּבֶׁ יכֶׁער מִׁ ְרלִׁ יז עֶׁ ר אִׁ ען ָהאְּבן ַא ְתֵכלֶׁת, עֶׁר ָהאט גֶׁעֵמייְנט ַאז עֶׁ , אּון דֶׁעְרַפאר מּוז מֶׁ
יק, ָוואס עֶׁר ין לֶׁעְּבן. ַצדִׁ יְגן וֶׁועג אִׁ יְכטִׁ עְנְטְשן דֶׁעם רִׁ  לֶׁעְרְנט דֶׁעם מֶׁ

ין ָפסּוק, יז ְפַשט אִׁ ם ָדאס אִׁ תָׁ ּוָׁה אֹּ א צִּ ה ֲאֶשר לֹּ ש זָׁרָׁ ְפנ י ה' א  יבּו לִּ עְרְשְטן ָאּבֶׁער עֶׁס אִׁ וַּיְַּקרִּ יהּו ָהאְּבן גֶׁעְּברֶׁעְנט צּום ֵאייּבֶׁ יז , ָנָדב אּון ַאבִׁ
וי ַאזֹוי זֶׁענֶׁען זֵיי צּוגֶׁעקּוגֶׁעוֶׁוען ַא ְפרֶׁעמְ  יְשט גֶׁעֵהייְסן, ָאּבֶׁער וִׁ ער ָהאט זֵיי נִׁ עְרְשטֶׁ ר, ַא ֵפייעֶׁר ָוואס דֶׁער ֵאייּבֶׁ ען ָדאס צּו טּוהן? ַווייל זֵיי דֶׁע ֵפייעֶׁ מֶׁ

ים, אּון  ה ַרֵּבינּו, וֶׁוען זֵיי ָוואְלְטן גֶׁעַהאט ֱאמּוַנת ֲחָכמִׁ יְשט גֶׁעָפאְלְגט משֶׁ יְש ָהאְּבן נִׁ ים גֶׁעָפאְלְגט, ָוואְלְטן זֵיי נִׁ ה ַרֵּבינּו אּון אִׁ ט גֶׁעַגאְנגֶׁען צּו משֶׁ
ען צּו דֶׁעם.  צּוגֶׁעקּומֶׁ

יָּבה ָוואס ָהאט זֵיי צּוגֶׁעְּברֶׁעְנְגט צּו י סִׁ "י ָזאְגט דִׁ ים זֶׁענֶׁען ֵאייְנס, ָנאר ַרשִׁ י ֵּביידֶׁע ַטֲעמִׁ  עֶׁר.ַמאְכן דֶׁעם ְפרֶׁעְמְדן ֵפיי קּוְמט אֹויס ַאז דִׁ
י, תשס"ה לפ"ק( ינִׁ ית, ְשמִׁ ישִׁ  )תֹוְך ַהַנַחל ְסעּוָדה ְשלִׁ
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 ג פון דףהמשך 

 

יעלת חן, ובנוסף וואס די קינדער רעדן צום אייבערשטן תורה איז אילת אהבים ו
אויף די אייגענע שפראך, ווי די קינדער זענען שטענדיג פארנומען צו דערציילן 
"מעשיות פון תפלה", זאכן וואס זיי האבן געבעטן דעם אייבערשטן און דער 

 אייבערשטער האט זיי געהאלפן.
 ט ווי די תמימות'דיגע קינדערווען מען הער ,די הארץ ווערט איבערגענומען

דער אזוי ווי  זיי בעטן דעם אייבערשטן בתמימות ופשיטות אוןאזוי ווי  ,דערציילן
עטליכע קינדער האבן דערציילט פארן מלמד  אייבערשטער העלפט זיי שטענדיג,

נאך פסח, אז זיי האבן נישט געוואלט מוטשטן זייערע עלטערן צו באקומען א גוטע 
שען זיי ענדערשט דעם אייבערשטן, און דער אפיקומן, אנשטאט דעם מוט

 .ייבערשטער וועט זיי זיכער העלפןא
און ווען דאס ווערט איינגעבאקן אין די אינגע הערצער צו לעבן מיטן אייבערשטן, 
וועט דאס מיטוואקסן מיט זיי אלע יארן, און זיי וועלן שוין קיינמאל נישט אוועקגיין 

ואס זיי וועלן נאר זיין, וועלן זיי וויסן אז זיי האבן פונעם אייבערשטן, אין יעדן מצב ו
זיך צו 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 

י איבערצוגיין אלע דעטאלן איבער דע, "תש חול המועד פסחגעזיצן ביי מוהרא"ש 
וואס עס האט זיך ילט רצידע דעמאלט'סתלמוד תורה, האט מוהרא"ש 

 רן האט געגרינדעט די ערשטע ברסלב'עאין וויליאמסבורג ווען מעאפגעשפילט 
 בית המדרש אין וויליאמבורג.

געווען א נייע זאך וואס קיינער האט דערפון נאכנישט  "ברסלב"בימים ההם איז 
 ערעט מיט מנין, מאכט זיך אמאל אז דגעהערט, און מען האט זיך זייער געמוטש

וואס איז נאך  -א"ש גבאי פון בית המדרש האט זיך זייער אויסגערעדט פאר מוהר
אז מען מוטשעט זיך זייער מיט  -דאמאלטס געווען א יונגע אינגערמאן 

זיך צושמייכלט און צוזאמשטעלן מנין יעדע שבת אין בית המדרש, האט מוהרא"ש 
ד ותלמ רן וויליאמסבורג וועט נאך זיין א ברסלב'עידא א ,זיך אנגערופן "זארגט נישט

 תלמודן עס זענען אריבער געפארן דארטן באסעס פון פארשידענע תורה" און ווע
אזוי וועלן ארומפארן  ?זעהסט די באסעס וגעזאגט: ד"ש אתורה'ס האט מוהר

 .ד תורה היכל הקודש ברסלב"ו"תלמבאסעס וואס וועט שטיין דערויף 
צו א ווילדער חלום, האט ער זיך אנגערופן ווי פאר דעם גבאי'ן איז דאס געווען 

ך ה' אז ברו ,: "איר חלום'ט בהקיץ". יעצט האט מוהרא"ש אויסגעפירטמוהרא"ש
 ם געווארן.וייער זעהט אז די חלום איז מק

יאר נאך מער  מיטן אייבערשטנ'ס הילף האט זיך די תלמוד תורה, אין די צווייאון 
 ופרידענהייט פון אלע עלטערן., צו די צפארברייטערט

 !תורה ולהאדירהלהגדיל 
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א'ִדיג ַאַסאְך  אְבן מֹורָׁ ד אּון ַא ַמִגיד ִשיעּור, ַדאְרְפן הָׁ ַא ְמַלמֵׁ
יי אֹויף ַא  יי ַדאְרְפן ִזיְך ִפיְרן ִמיט זֵׁ נּות צּו ִדי ַתְלִמיִדים, זֵׁ ַסְבלָׁ
רּוִהיֶגע אּון ַא ִזיֶסע ֶוועג, ִמיט ְגרֹויס ִליְבַשאְפט. אּון ֶמען ַדאְרף 

ואְרְנט  ייֶער ֶגעוָׁ אְגן אּון ַפאְרֶשעֶמען ַתְלִמיִדים, ַזיין זֵׁ ִניְשט צּו ְשלָׁ
ייֶער ַאַסאְך יּוְנְגֶלעְך אּון  ואס ֶעס ֶהעְלְפט ִבְכַלל ִניְשט, ַווייל זֵׁ וָׁ

אְרן פּון יּוִדיֶשע ֶוועג ֶוועְגן ֶדעם. ְפֶגעפָׁ חּוִרים ֶזעֶנען אָׁ  בָׁ
א אְגט: "ִמיט גּוְטן פֹועֶ ֶדער ֶרִבי הָׁ ען ִגיֶכער ִווי ִמיט 'ט מֶ לְ ט ֶגעזָׁ

אל ִמיט פֹוֶעלְ ְזן, אּון אֹויב ֶמען ַביי ְזן, ַדאְרף ֶמען ַביי'ט שֹוין יָׁא ַאמָׁ
ואְלט ֶמען ִגיֶכער ֶגע' ייְסט פֹוֶעלְ ִוויְסן ַאז ִמיט גּוְטן וָׁ אס הֵׁ 'ט", דָׁ

ד ָאֶדער ַא ַמִגיד ִשיעּור ִפיְרט ִזיְך ִמיְטן ַתְלִמיד אוֹ  יְפן ֶווען ַא ְמַלמֵׁ
ייט ִניְשט אֹויְפן ַתְלִמיד, קּוְמט ֶער ָאן ַאַסאְך  גּוְטן ֶוועג, ֶער ְשרֵׁ
ייט אּון ֶרעְגט ִזיְך אֹויְפן  ואס ְשרֵׁ ֶשעֶנער אּון ֶבעֶסער ִווי ֶדער וָׁ
אט ִזיְך ֶגעֶרעְגט אּון ֶמען  ַתְלִמיד, אּון אֹויב ֶמען ֶזעהט ַאז ֶמען הָׁ

אט ֶגעְשִריְגן אֹויְפן  אְלְפן, ַדאְרף ֶמען הָׁ אט ֶגעהָׁ ַתְלִמיד, אּון ֶעס הָׁ
יין,  ואְלט ֶווען ֶגעֶרעְדט ִמיְטן ַתְלִמיד רּוִהיג אּון שֵׁ ִוויְסן, ֶווען ֶער וָׁ

אְגט אּוְנז  ואְלט ֶער ֶבעֶסער אֹויְפֶגעטּוהן. ֶדער ַתנָׁא זָׁ )ָאבֹות, ֶפֶרק ב, וָׁ

ד: ִמְשנָׁה ה( ן ְמַלמֵׁ ֶגעֶרעְגֶטער ֶמעְנְטש ֶקען ִניְשט ַזיין ַא  - ֹלא ַהַקְפדָׁ
א  ידָׁ ד, ִמיר ֶגעִפיֶנען ַביי ֶרִבי ְפרֵׁ ירּוִבין נד, ע"ב(ַקיין ְמַלמֵׁ אט )עֵׁ , ֶער הָׁ

ה, ֶדער  כָׁ אל ַאן ֲהלָׁ ֶגעֶלעְרְנט ִמיט ַזיין ַתְלִמיד ִפיר הּוְנֶדעְרט מָׁ
כָׁה, ִאיז ֶער ִאיבֶ  אט ַפאְרֶגעֶסען ִדי ֲהלָׁ ער ֶגעַגאְנֶגען ִדי ַתְלִמיד הָׁ

אל, ִאיז ַארֹויס ַא ַבת קֹול ַאז ֶער הֲ  ה נָׁאְך ִפיר הּוְנֶדעְרט מָׁ כָׁ לָׁ
 ַבאקּוְמט נָׁאְך ִפיר הּוְנֶדעְרט יָׁאר צּו ֶלעְבן. 

ייֶער ַא ְגרֹויֶסע  ד ַדאְרף צּו ִוויְסן, ַאז ֶעס ִליְגט אֹויף ִאים זֵׁ ַא ְמַלמֵׁ
ַאֲחַריּות, ַווייל ֶער ִאיז ְמַחנְֵׁך יּוִדיֶשע ִקיְנֶדער, ִניְשט אּוְמִזיְנְסט 

אְגן ֲחַז"ל  ה, ַמֲעֶלה : )ַסְנֶהְדִרין יט, ע"א(זָׁ ירֹו תֹורָׁ ד ֶבן ֲחבֵׁ ל ַהְמַלמֵׁ כָׁ
יו ַהכָׁ  לָׁ דוֹ עָׁ ה ִמיט ַזיין ַתְלִמיד,  - תּוב ְכִאילּו ְילָׁ ֶווער ֶעס ֶלעְרְנט תֹורָׁ

אט ִאים ֶגעבֹויְרן. ֶוועְגן ֶדעם ַדאְרף ֶמען קּוְקן  ִאיז ַאזֹוי ִווי ֶער הָׁ
ואס  דֹול, ָאֶדער ַא ַצִדיק, וָׁ אֹויְפן ַתְלִמיד ַאזֹוי ִווי ֶער ִאיז שֹוין ַא גָׁ

ֶמעְנְטש ֶלעְרְנט ִמיט ַא ֶדעְרַוואְקֶסעֶנע ֶמעְנְטש,  ֶגעֶוועְנְדִליך ֶווען ַא
ואְלט ֶער  ה, וָׁ יגָׁ ן ֶווען ֶער ֶלעְרְנט ִמיט ַא ַצִדיק, ַא ַבַעל ַמְדרֵׁ ל ֶשכֵׁ כָׁ
ואְלט  ייֶען אּון ִזיְך ֶרעְגן, נָׁאר ַאֶלעס וָׁ ַאְכטּוְנג ֶגעֶגעְבן ִניְשט צּו ְשרֵׁ

ִדיֶגע ֶדֶרְך ֶאֶרץ, ַאזֹוי זָׁאל ֶער ִזיְך ִפיְרן צּו ֶגעַגאְנֶגען ִמיט ַא ֶגעַוואלְ 
 ִמיט ִדי ַתְלִמיִדים.

ייְבט  ַא ִקיְנד ִווי ֶמער ֶמען ַווייְזט ִאים ִליְבַשאְפט, ִווי ֶמער ֶמען הֵׁ
ֶשק צּו  ִאים, ֶוועְרט ַזיין ֹמַח ֶמער ָאְפן אּון ֶער ַבאקּוְמט ֶמער חֵׁ

ד ַדאְרף ִוו ייֶען ִאיז ִניְשט ֶלעְרֶנען. ַא ְמַלמֵׁ אְגן אּון ְשרֵׁ יְסן, ַאז ְשלָׁ
אְגט: "ִווי ֶמער ֶמען ֶדעְרְשֶרעְקט ַא  אט ֶגעזָׁ ַקיין ֶוועג! ֶדער ֶרִבי הָׁ

 ִקיְנד, ֶוועְרט ַזיין ֹמַח ֶמער ַפאְרַמאְכט אּון צּוִמיְשט".
ד ָאֶדער ַא ַמִגיד ִשיעּור, ֶוועְגן ֶדעם! ֶווער ֶעס ִוויל ַזי ין ַא ְמַלמֵׁ

ן רמה,  ה, ִסימָׁ עָׁ זָׁאל ֶזעהן צּו ֶלעְרֶנען ִהְלכֹות ְמַלְמִדים יֹוֶרה דֵׁ
ייט:  אְרט ְשטֵׁ ואס דָׁ ִבין ַאִפילּו ִתינוֹ ִבְפַרט ְסִעיף ט, וָׁ ינֹו מֵׁ ק ֶשאֵׁ

ִרים, ֲאחֵׁ ב ִעם הָׁ א יֵׁשֵׁ ם, ֶאלָׁ  - אּוַלי יִָׁבין ִלְקרֹות, ֹלא ְיַסְלקּוהּו ִמשָׁ
אְלְסטּו ִאים  ייט ִניְשט ַקיין ֶלעְרֶנען, זָׁ ֲאִפילּו ַדיין ַתְלִמיד ַפאְרְשטֵׁ
יין. ִדי  ר ֶוועט ֶער נָׁאְך ַפאְרְשטֵׁ ִניְשט ַארֹויס ַוואְרְפן, ַווייל ֶאְפשָׁ

ייֶער ִוויְכִטיג, ַאז ֶמען זָׁאל ִניְשט ֶדעְרַווייֶטעְרן ַקיין שּו ם ְסִעיף ִאיז זֵׁ
ייֶער ְגִריְנג  ואס ֶעס ִאיז זֵׁ  ַתְלִמיד, ִבְפַרט ַהייְנִטיֶגע ַצייְטן וָׁ
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 מוסדותינו הק' ~ נייעס אינערהאלב~ 
 ד פון דףהמשך 

 מוהרא"ש אין שפיטאל.
איז מוהרא"ש אראפ פון בעט און ער איז שוין אביסל ארומגעגאנגען  דינסטאג

אפאר טריט, צו די גרויס פארוואונדערונג פון די דאקטורים איבער די גאר שנעלע 
ערהוילונג, מען האט אריבער געפירט מוהרא"ש צו א צווייטע ברייטע שטוב זיך צו 

 ערהוילן.
יוו פאר אנשי שלומינו, זיך מיטוואך האט מוהרא"ש געשריבן דעם ערשטן בר

באדאנקענדיג פאר אלע וואס האבן מתפלל געווען פאר אים, וואס נאר אין דעם 
יכצייטיג בעהט זיך יייבערשטער געגעבן דאס לעבן, און גלאזכות האט אים דער 

ואתו, נעם און מתפלל זיין לרפימוהרא"ש אז מען זיך ווייטער האלטן אינאי
וואס דער רבי האט געזאגט ווען ער האט  ,ווימוהרא"ש דערציילט אינעם בר

לאזט די שטאט ברסלב צו פארן קיין אומן, האט דער רבי געזאגט דעמאלט'ס: פאר
זעהט מען  "אויב איר וועט זיך האלטן צוזאמען, וועט איר מיר קענען ממשיך זיין" 

פון דעם די גרויסקייט ווען אנשי שלומינו האלטן זיך צוזאמען, און בעטן איינער 
ר אייבערשטער זאל העלפן אז מיר פארן צווייטן, און מוהרא"ש פירט אויס: "דע

 זאלן זיך נאר פרייען אויף שמחות אינאיינעם שטענדיג".
 )זעה באזונדער קעסטל דעם מכתב קודש(.

אבער כאטש די שנעלע ערהוילונג פון מוהרא"ש, איז מוהרא"ש נאך זייער שוואך, 
ון און מיר בעטן אלע אידן איבער די גאנצע וועלט נישט אויפהערן מתפלל זיין א

איינרייסן לרפואת "רבינו אליעזר שלמה בן מלכה" פאר א גענצליכע רפואה 
לאורך ימים ושנים אונז שלימה, מיר זאלן זוכה זיין אז מוהרא"ש זאל נאך לעבן מיט 

 געזונטערהייט, און אונז פירן קעגן משיח צדקינו במהרה בימינו אמן.
 תפילת רבים! סאכביר לא ימ והן קל

*** 
 

 בן אין ישיבהדער נייער זמן אנגעהוי
גלייך נאך פסח האט זיך אנגעהויבן דער פרישער זמן אין ישיבה, מיט נאך פרישע 
בחורים וואס זענען צוגעקומען, צו שעפן פונעם ריינעם קוואל, נחל נובע מקור 

 חכמה, בהדרכת הראש ישיבה שליט"א.
וואס דער קול תורה הילכט שוין אפ בין כותלי הישיבה, מיט די צענדליגע בחורים 

 זיצן און לערנען בהתמדה רבה.
עס קומען ווייטער פאר די צוויי טעגליכע שיעורים דורכ'ן ראש ישיבה, דער 
פארמיטאג שיעור, א שיעור עיון גמ' רש"י תוספות ביז הלכה למעשה אין שלחן 
ערוך לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא, און נאכמיטאג א שיעור אין הלכה און 

נצוגיין אין לעבן מיט א שטארקייט, מיט די אלע הייליגע עצות התחזקות, ווי אזוי א
 אויפ'ן וועג ווי מוהרא"ש לערנט אונז. פון הייליגן רבי'ן,

הכל הולך אחר ההתחלה, מיטן אייבערשטנ'ס הילף האט זיך דער נייער זמן 
יט א שטארקייט, און ווי עס זעהט אויס וועט עס זיין מיטן אנגעהויבן מ

ילף, א געלונגענע זמן, ווי די בחורים וועלן זיך אנפילן מיט תורה אייבערשטנ'ס ה
 ועבודה.

 ובהם נהגה יומם ולילה!
*** 
 

 צוויי יאר אפגעצייכנט צו די עפענונג
 פון "תלמוד תורה היכל הקודש ברסלב"

אין די יעצטיגע טעג ווערט צוויי יאר, פון ווען מיר האבן געעפנט די תלמוד תורה 
למוד תורה היכל הקודש ברסלב", אין דעם קורצן צייט "ת אין וויליאמסבורג,

אפשניט, האט 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 

הרא"ש לערנט סבא, מיט די אלע הייליגע עצות פון הייליגן רבי'ן, אויפ'ן וועג ווי מו
 אונז.

הכרת פניהם ענתה בם, ווי עס זאגן עדות אלע עלטערן, אז מען זעהט אויף די 
וואס מען טרעפט נישט,  ,קינדער א געוואלדיגע חן, אן איידלקייט און ערליכקייט

 וואס דאס קומט נאר פון די הייליגע תורה וואס די קינדער לערנען פלייסיג וואס די 
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ויך צו אדוועטייזן אינעם גליון צו באקומען דעם גליון יעדע וואך אויף אימעיל, ווי א

 Breslevcenter@gmail.com פארבינט אייך צו:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מוסדותינו הק' ~ נייעס אינערהאלב~ 
 !חסדי ה' כי לא תמנו כי לא כלו רחמיו

 .מוהרא"ש שליט"א ערהוילט זיך, נאך אסאך תפלות ישראל
א"ש שליט"א אריבערגעגאנגען דעם יום טוב א שווערע ווי שוין באקאנט איז מוהר

הארץ אטאקע, און מיט גרויס ניסים, מיט גאר אסאך תפלות פון אידישע קינדער 
ער וועלט בכל מקומות מושבותיהם, ערהוילט זיך מוהרא"ש ברוך ראיבער דער גא

 ה' דערפון מיט געוואלדיגע ניסים.
 שלות הדברים אין א סדר.מיר וועלן דא אראפ ברענגן די גאנצע השתל

דעם פארלאפענעם פרייטאג צונאכט'ס אחרון של פסח, נאכן דאווענען, האט 
טאגן אויפ'ן הארץ, וואס האט זיך ארויסגעשטעלט יע וויקמוהרא"ש געפילט שטאר

 שפעטער צו זיין אן הארץ אטאקע לא עלינו.
ודיס די הצלה האבן באלד אריינגעפירט מוהרא"ש צו די דערנעבענדע מיימאנ

רץ צליך דערנאך געליטן פון א פרישע הארשפיטאל, ווי מוהרא"ש האט דארט קו
וען אז דאס איז שוין געשעהן אין שפיטאל, ווי די ואטאקע, דער גרויסער נס איז גע

 דאקטורים האבן עס גלייך געקענט באהאנדלן.
האבן די דאקטורים געזאגט אז מוהרא"ש  ,נאכן פרובירן וואס זיי האבן געקענט

 וועט מוזן אדורך גיין א שווערע הארץ אפעראציע, ווי פריער.
לשטענדיג ביי זיך, ער האט געשמועסט ורא"ש איז די גאנצע צייט געווען פמוה

מיט די אנשי שלומינו וואס זענען געווען מיט אים, ער האט געבעטן אים צו ברענגן 
 ציע.גמרא פאר די אפעראא גמרא, און מוהרא"ש האט געלערנט 

וואס האט זיך געצויגן פאר  ,מוצאי שבת קודש האט זיך אנגעהויבן די אפעראציע
 לאנגע שעות.

די ידיעה האט זיך בליץ שנעל פארשפרייט, אידן איבער די גאנצע וועלט האט 
איינגעריסן פאר א רפואה שלימה, געדענקענדיג די אלע טובות וואס מיר האט 

ט יעדער איד איבער די וועלט האט שוין כמעבאקומען פון מוהרא"ש אלע יארן, 
געזעהן און געלערנט די הייליגע ספרים און קונטריסים פון מוהרא"ש, און דאס 

און כח ווייטער אנצוגיין אין לעבן און נישט ווערן צופאלן  קהאט אים געגעבן חיזו
און דערפאר האט יעדער יעצט געפילט אלץ הכרת הטוב צו , פון קיין שום זאך

 זיין און איינרייסן לרפואתו השלימה. מתפלל
און צענדליגע בתי מדרשים דאהו און אין ארץ ישראל זענען פארגעקומען מניני 
תהלים צו אויס'פועל'ן ביים מלך רחמן, א שנעלע און גענצליכע רפואה פאר 

 מוהרא"ש.
דערפרי האט זיך געענדיגט די נ"תפלות ישראל עשתה רושם" זונטאג אי

די דאקטורים האבן עס באצייכנט אלץ געלונגען, און יעדער האט  אפעראציע, וואס
געדאנקט און געלויבט דעם אייבערשטן אויף די גרויסע חסדים, און גלייכצייטיג 

 געבעטן אויף ווייטער, אויף די גענצליכע ערהוילונג.
לאנגע שעות נאך די אפעראציע, האט זיך 
מוהרא"ש צוביסלעך אויפגעוועקט, איינע 

י ערשע זאכן האט מוהרא"ש געשריבן פון ד
תנוקות של בית רבן , און אז די א יישר כח

מתפלל זיין זאלן  ,די טייערע קינדערלעך
, )בייגעלייגט א בילד פון דעם פאר אים

 זעלטענעם בריוו(.
יינע ספרים, גלייכצייטיג האט מוהרא"ש געבעטן בכתב אז מען זאל אים ברענגן ז

ער זאל ווייטער קענען אנגיין מיט זיינע שיעורים קבועים טראץ זיין גרויסע 
 שוואכקייט.

 זונטאג נאכמיטאג האט שוין מוהרא"ש געקענט אביסל רעדן צו די ארומיגע.
אונדערונג, ווען א טאג שפעטער די דאקטורים האבן אויסגעדרוקט גרויס פארוו

מאנטאג נאכמיטאג, איז מוהרא"ש שוין אראפ פון בעט און געזיצן אויף א בענקל ווי 
 ער האט געלייגט טלית ותפלין און געלערנט זיינע שיעורים.

 פון ארץ ישראל זענען אנגעקומען א דעלעגאציע פון אנשי שלומינו צו זיין מיט 
 

 

 גהמשך בדף 

 

לֹום. אְרן ַחס ְושָׁ ְפצּופָׁ  אָׁ
נּות, ַווייל ָאן  ייֶער ַאַסאְך ַסְבלָׁ אְבן זֵׁ ד הָׁ ֶדעְרַפאר! ַדאְרף ַא ְמַלמֵׁ
ה  אס ִאיז ִדי ִסיבָׁ ד, דָׁ נּות ֶקען ֶמען ִניְשט ַזיין ַקיין ְמַלמֵׁ ַסְבלָׁ

אר ִניְשט ַפא ד טָׁ אט ַאזֹוי ַמֲחִמיר ֶגעֶווען ַאז ַא ְמַלמֵׁ ואס ֶמען הָׁ ְרוָׁ
אר ִניְשט אֹויף ַזיין ַבייַנאְכט  ם, ְסִעיף יז(ַפאְסְטן אּון טָׁ "א, שָׁ , )ַעיֵׁין ְרמָׁ

ַווייל ֶגעֶוועְנְדִליך ֶווען ֶמען ְשלָׁאְפט ִניְשט אּון ֶמען ֶעְסט ִניְשט, 
ֶווער ֶעס ֶקען ִניְשט ַזיין ַקיין ֶוועְגן ֶדעם! , ֶוועְרט ֶמען ֶנעְרֶוועז

ד! אר ֶער ִניְשט ַזיין ַקיין ְמַלמֵׁ ֶדר ֶגעֶרעְגט, טָׁ ן אּון ֶוועְרט ְכסֵׁ  ַסְבלָׁ
ד ַזיין ַא  א'ִדיג ְמַכבֵׁ ֶעְלֶטעְרן ַדאְרְפן ִוויְסן ַאז ֶמען ַדאְרף מֹורָׁ
בֹוד, ַאזֹוי ִווי  ד, אּון ִניְשט ִזיְך אֹויף ִפיְרן צּו ִאים ֶשֹלא ְבֶדֶרְך כָׁ ְמַלמֵׁ

ד  ִדי ֶוועְלטַביי  ד ַדאְרף ֶמען ִניְשט ְמַכבֵׁ ִאיז ָאְנֶגענּוֶמען ַאז ַא ְמַלמֵׁ
ען. ַעל ִפי רֹוב ֶלעְבן ִדי ְמַלְמִדים ִאין ַא ַדְחקּות, יפֶ ִניְשט ִט ַזיין, אּון 

יי ַבאקּוֶמען, אֹויף ֶדעם  ואס זֵׁ ייֶנע ָאִריֶמע ֶגעַהאְלט וָׁ ֲאִפילּו ִדי ְקלֵׁ
ייט  ד ְדרֵׁ ִשים. ַא ְמַלמֵׁ אל ֲחדָׁ ואְכן אּון צּומָׁ יי אֹויְך ַוואְרְטן וָׁ ֶקעֶנען זֵׁ

ֶדר ִמי ַאז  ט ִזיְך ַטאֶקעט חֹובֹות, אּון פּון ֶדעם ֶנעְמ ִזיְך ַארּום ְכסֵׁ
ד אּוְמֶגעדּוְלִדיג. אל ֶוועְרט ִדי ְמַלמֵׁ  ַאַסאְך מָׁ

עּות, ַאז אֹויף ַאֶלע לּוְקסּוס, ְשטּוִתים  אס ִאיז ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע טָׁ דָׁ
ִלים  ד, יבְ גִ אּון ֲהבָׁ ֶבער ַפאְרן ְמַלמֵׁ ט ֶמען אֹויס ְשֶוועֶרע ֶגעְלֶטער, אָׁ

ואס  אג יבְ גִ ַמְשִגיַח, ַמִגיד ִשיעּור, וָׁ פ ִמיט ַדיין זּוְהן, רֹוב טָׁ ט ִזיְך אָׁ
יי, מַ  רֹות אּון ִיסּוִרים פּון זֵׁ יי, ֶער ַלייְדט צָׁ  אְךדָׁ ה ִאיז ֶער אּוְנֶטער זֵׁ

עָׁ  אר שָׁ ואס ֶדער זּוְהן הִדי פָׁ ִאיז אּוְנֶטער ִדיר, ֶקעְנְסטּו ִניְשט  וָׁ
ייט, דּו ֶוועְרְסט ִשיעּור קֵׁ ט ועעוֶ ֶד וילְ וִ יאֹויְסַהאְלְטן פּון ַזיין צִ 

אט  ד הָׁ אְגן? ֶדער ְמַלמֵׁ ד זָׁ ואס זָׁאל שֹוין ֶדער ְמַלמֵׁ ע, נּו! וָׁ ְמשּוגָׁ
ה. אְך ַא ַגאְנֶצע ִכתָׁ  דָׁ

ואְלְטן ִזיְך ִדי ַטאֶטעס פּון ה ֶגעַדאְרְפט ַצאְמֶנעֶמען  ְבֱאֶמת וָׁ ִדי ִכתָׁ
ה, ֲאִפילּו  בָׁ אְבן ַאִביְסל ַהְרחָׁ ד זָׁאל ֶקעֶנען הָׁ אּון ֶזעהן ַאז ִדי ְמַלמֵׁ
ה, ַאז ֶווען ֶער  אְטִשיג ִניְשט ַקיין ַדֲאגֹות ַהַפְרנָׁסָׁ ה, כָׁ בָׁ ִניְשט ַהְרחָׁ

ֶדר, זָׁאל ֶער ֶקעֶנען ְמַחנְֵׁך ַזיין ִדי ִקינְ  ַבת קּוְמט ִאין חֵׁ ֶדער ִמיט ַהְרחָׁ
אְלן ִניְשט קּוֶמען ִמיט ַקיין  ַהַדַעת. ֶווער ֶרעְדט נָׁאְך ַאז ִדי ֶעְלֶטעְרן זָׁ
רֹות פּון ִדי  ַטֲענֹות צּו ִדי ְמַלְמִדים, ַווייל ִדי ְמַלְמִדים ַלייְדן צָׁ

א ִקיְנֶד  ייֶער ִוויְלֶדע ִקיְנֶדער, ֶעס ֶזעֶנען דָׁ א זֵׁ ער ִקיְנֶדער, ֶעס ֶזעֶנען דָׁ
ד  ִמיט ְשֶלעְכֶטע ִמידֹות, נָׁאר ַפאְרֶקעְרט ֶמען ַדאְרף ַדן ַזיין ִדי ְמַלמֵׁ

 ְלַכף ְזכּות.
 '(ה)ֶאֶרְך ַאַפִים באידיש, פרק  

*** 
 

ייֶבעְרְשֶטער ַאז ֶעס ִאיז שֹוין ַאִריֶבער ֶדעם  ֶגעלֹויְבט ִאיז ֶדער אֵׁ
אְגן: זֹוי ִווי ֶדער ְטֶשעִריֶנער רָׁ ַא ,יֹום טֹוב ֶפַסח ב ז"ל ְפֶלעְגט זָׁ

"ֶדער יֹום טֹוב ִאיז ִניְשט ַאִריֶבער ֶגעַגאְנֶגען, נָׁאר ֶעס ִאיז 
 ַאַרייְנֶגעַגאְנֶגען ִאין אּוְנז".

ץ, ַחסְ  מֵׁ אְבן ִניְשט ֶגעֶגעְסן ַא ַמֶשהּו חָׁ ַרְך ַאז ִמיר הָׁ ם ִיְתבָׁ י ַהשֵׁ דֵׁ
אְבן ְמַקיֵׁים ֶגעֶווען ַאֶלע ִמְצֹות פּוֶנעם יֹום טֹוב, ַאֶלע  אּון ִמיר הָׁ
ואס  נָׁן, אּון ַאֶלע  ִמְצֹות ֹלא ַתֲעֶשה וָׁ א אּון ְדַרבָׁ ה ְדאֹוַרְייתָׁ ִמְצֹות ַעשֵׁ

אְבן צּו טּוהן ִמ  ייֶער הָׁ יְטן יֹום טֹוב אּון ִמיט ֶדעם ַדאְרְפן ִמיר ִזיְך זֵׁ
ייֶען.  ְפרֵׁ

ב ט"ו תמ"ב( ֶלק ע"ב ִמְכתָׁ  )ַאֶשר ַבַנַחל חֵׁ
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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 ט ַאז  ,ֶנגַּע צָׁ ִליָט"א ָזאגְׁ מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ
ַרֵמז ַזיין ט מְׁ ט  אס, דָ ֶדער ָפסּוק קּומְׁ ( )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן ב'ָוואס ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ

ה " יזאִ פּון ָמִׁשיַח וער עוֶ גֶ ַאז ֶדער ִעיָקר  לָׁ  ,"צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן -ְתפִּ
ֶנעֶמען דִ  ט ַאז ָמִׁשיַח ֶוועט ָמִׁשיַח ֶוועט ַאיינְׁ ִפָלה, ָדאס ֵמיינְׁ ט ִמיט תְׁ י ֶוועלְׁ

ן צּום  ט, ַאז ֶמען ֶקען ֶרעדְׁ ן פּון ִדי ֶוועלְׁ ׁשְׁ טְׁ ֶנען ַפאר ַאֶלע ֶמענְׁ ֶלערְׁ אֹויסְׁ
ט אֹויף ִניׁשְׁ ט ָגארְׁ ט ֵקייֶנעם אּון ִניׁשְׁ ׁש ָהאט ִניׁשְׁ טְׁ ן, ַאז ַא ֶמענְׁ טְׁ ׁשְׁ ֶדער  ֵאייֶבערְׁ

ט ט  אֹויֶסער ֶדעם ,ֶוועלְׁ ן, ִווי ֶדער ָפסּוק ָזאגְׁ טְׁ ׁשְׁ י"ֵאייֶבערְׁ מִּ ְך ֶאל עַּ ז ֶאְהפֹּ י אָׁ ם כִּ
ם ְבֵשם  א ֻכלָׁ ְקרֹּ ה לִּ ה ְברּורָׁ פָׁ  ."ה'שָׁ

ים י ֶוועְרט ֶמען נָׁאְנט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן? נָׁאר דּוְרְך ֶרעְדן צּו אִּ זוֹּ וי אַּ , אַּ וִּ
יֶנען  ואוֹּ יְך צּוֶגעוֹּ אְרף זִּ יף זַּיין  צּוֶמעְנְטש דַּ ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן אוֹּ

א ֶלע גּוט'ס וָׁואס ֵאייֶגעֶנע ְשְפרַּ יף אַּ אְנֶקען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן אוֹּ  רעֶ ְך, דַּ
יף וָׁואס ֶעס ֶפעְלט  אט אּון ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן אוֹּ אס ים אִּ הָׁ נָׁאְך, אּון דָׁ

י גַּאְנֶצע ֶוועְלט. אר דִּ יְסֶלעְרֶנען פַּ יחַּ אוֹּ שִּ  ֶוועט מָׁ
ט טּו ׁש ֶקען ׁשֹוין  ,הןֶדער ֱאֶמת ִאיז ַאז ָדאס ֶקען ֶמען אֹויךְׁ ַהיינְׁ טְׁ ַא ֶיעֶדער ֶמענְׁ

ֶלעם ִאיז ָנאר ָראבְׁ ן, ֶדער פְׁ טְׁ ׁשְׁ ן צּום ֵאייֶבערְׁ ן ֶרעדְׁ ֵהייבְׁ ט ָאנְׁ ַאז ֶווען ֶמען טּוט  ,ֶיעצְׁ
ט ט ִניׁשְׁ ץ, אּון ֶמען ִפילְׁ ן אּון ִדי ַהארְׁ ט ִדי אֹויגְׁ ָטאפְׁ ׁשְׁ ט ַפארְׁ ַאז ֶדער  ֲעֵבירֹות, ֶווערְׁ

ֶטער ֶהערְׁ  ׁשְׁ ט נִ ֵאייֶבערְׁ ט צּו ִאים, ֶמען ִפילְׁ ט ָוואס ֶמען ֶרעדְׁ ט ט אֹויס ֶיעֶדע ָווארְׁ יׁשְׁ
ט. ֶצע ֶוועלְׁ ט ִדי ַגאנְׁ ֶטער ִפירְׁ ׁשְׁ ן, ַאז ָנאר ֶדער ֵאייֶבערְׁ טְׁ ׁשְׁ  ֶדעם ֵאייֶבערְׁ

צּו ִאיז צּו ֵגיין צּו ַא ַצִדיק ׁש א ,ִדי ֵעָצה ֶדערְׁ טְׁ ן ֶמענְׁ ן ֶיעדְׁ ֵהייבְׁ ּון ָוואס ֶער ֶקען אֹויפְׁ
ׁש ַאז דֶ  טְׁ ן ֶמענְׁ ט אֹויס ַפארְׁ נְׁ ן, ֶער ֶלערְׁ טְׁ ׁשְׁ ן צּום ֵאייֶבערְׁ גְׁ ֶרענְׁ ער ִאים צּוִריק בְׁ

ן צּום  ִדיג ֶרעדְׁ ֶטענְׁ ִדיג ִמיט ִאים, אּון ֶמען ֶקען שְׁ ֶטענְׁ ֶטער ִאיז שְׁ ׁשְׁ ֵאייֶבערְׁ
ן. טְׁ ׁשְׁ  ֵאייֶבערְׁ

ַרֵמז ז ֶדער ָפסּוק מְׁ דָׁם ,ָדאס ִאיז אּונְׁ ְהֶיה ְבאָׁ י תִּ ת כִּ עַּ רַּ ָגִעים ֵגי ,ֶנגַּע צָׁ יֶען ִדי נְׁ
ד ִלינְׁ ט ִאים בְׁ ׁש טּוט ָוואס ָדאס ַמאכְׁ טְׁ ט  ,ַארֹויף אֹויף ִדי ֲעֵבירֹות ָוואס ַא ֶמענְׁ ִניׁשְׁ

ן, ָוואס ִאיז ִדי ֵעָצה טְׁ ׁשְׁ ן ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ט צּו ִפילְׁ א ֶאל  ?צּו ֶזעהן אּון ִניׁשְׁ ְוהּובָׁ
ֵהן כֹּ ן צּום ַצִדיק ,הַּ גְׁ ֶרענְׁ ׁשָ  ,ֶמען ָזאל ִאים בְׁ ֵרת ַביים ָוואס ֶער ִאיז ֶדער ֹכֵהן מְׁ

ֶרע ׁש אּון ִאים בְׁ טְׁ ן ֶדעם ֶמענְׁ ֵהייבְׁ ן, אּון ֶדער ַצִדיק ֶוועט אֹויפְׁ טְׁ ׁשְׁ ן צּום ֵאייֶבערְׁ גְׁ נְׁ
ן. טְׁ ׁשְׁ  ֵאייֶבערְׁ

 '()ֹזאת ַהתֹוָרה ַתזְִׁריַע א
*** 

 

טֹוָרה ח ,ייטטֵ ׁשְׁ  ִאין ִדי ָוואֶכעִדיֶגע ַהפְׁ ים ֶפתַּ עִּ רָׁ יּו ְמצֹּ ים הָׁ ה ֲאנָׁשִּ עָׁ ְרבָׁ  ְואַּ
ר עַּ שָׁ ט  ,הַּ ָמָרא ָזאגְׁ ֶרעִציגֶ )סֹוָטה מ"ז.( ִדי גְׁ ן ֶזעֶנען ֶגעֶווען ֵגחֲ ִדי ִפיר קְׁ ׁשְׁ טְׁ ִזי ע ֶמענְׁ

ֶדער. ֵריי ִקינְׁ  ִמיט ַזייֶנע דְׁ
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ירָׁה  ~ י ֶטעג פּון ְספִּ  ~ דִּ
 

ֶ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 ֶפעְרִציג ַשֲעֵרי 

י ֶלעְצֶטע ִמינּוט ָהאט ֵזיי טּוְמָאה, אּון ִאין דִ 
ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ַארֹויְסֶגענּוֶמען פּון 
ִמְצַרִים, ָאֶבער ֵזיי ָהאְבן ָנאְכִניְשט ֶגעֶקעְנט 
ְמַקֵבל ַזיין ִדי ּתֹוָרה, ֵזיי ָהאְבן קֹוֶדם ֶגעֵצייְלט 
ְסִפיָרה ִזיְבן ָוואְכן אּון ֶדעְרָנאְך ָהאְבן ֵזיי 

 ֶווען ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה.ְמַקֵבל ֶגע
 אַ ָדאס ִאיז ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ִחיזּוק אּון 

ֶיעְדן ִאיד, ִווי ַאזֹוי ָאְנצּוֵגיין ַווייֶזער ַפאר -ֶוועג
ִאין ֶלעְבן, ַא ֶיעֶדער ִאיד ִוויל ֶבֱאֶמת ַזיין 
וואֹויל אּון ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ָנאר ֶדער 

ט צּו ֶדעם ֶמעְנְטש צּו טּוהן ֵיֶצר ָהַרע ֶרעדְ 
צּוְבֶרעְכט  ,ֲעֵבירֹות, אּון ֶווען ֶער ַפאְלט דּוְרְך

ֶער ִאים, ַאז ֶער ִאיז שֹוין ָגאְרִניְשט ֶוועְרט, 
ֶער ֶוועט שֹוין ֵקייְנָמאל ִניְשט ַמְצִליַח ַאז אּון 

ַזיין, אּון ֶווען ֶדער ֶמעְנְטש ְשַטאְרְקט ִזיְך אּון 
אְכַאָמאל אּון ָנאְכַאָמאל צּוִריק צּום ֶער ֵגייט נָ 

ֵאייֶבעְרְשְטן, ְפרּוִביְרט ֶדער ֵיֶצר ָהַרע 
ָנאְכַאָמאל אּון ָנאְכַאָמאל צּו צּוְבֶרעְכן ֶדעם 
ֶמעְנְטש, אּון ַאזֹוי ֵגייט ֶדער ֶמעְנְטש ַאֶוועק 

 פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן.
ען ַא אּון ֶדעְרַפאר ֶקען ַא ֶמעְנְטש ֶנעמֶ 

מּוָסר ַהְשֵכל פּון ִדי ְסִפיָרה ֶטעג, ַאז ֲאִפילּו 
ֶווען ֶמען ֵגייט שֹוין ַארֹויס פּון ִמְצַרִים, קּוְמט 
ֶמען ִניְשט ְגַלייְך ָאן צּו ַקָבַלת ַהּתֹוָרה, ֶעס 
ַדאְרף ָנאְך ַאדּוְרְך ֵגיין ִדי ְסִפיָרה ֶטעג, ֶעס 

ט ִאים ַאֶלע ִמיֵני ַדאְרף ִזיְך ַאדּוְרְך ְדֵרייֶען ִמי
ן ָטאג ֵאיי יין ָטאג "ֶחֶסד ֶשִבְגבּוָרה"אֵ  ,ַמָצִבים

", ָדאס ֵמייְנט ַאז ֶיעְדן ָטאג "ְגבּוָרה ֶשִבְגבּוָרה
ֵגייט ַאִריֶבער אֹויְפ'ן ֶמעְנְטש ַאְנֶדעֶרע ַמָצִבים 
אּון ְשֶוועִריַקייְטן, ְברּוֲחִניּות ּוְבַגְשִמיּות, אּון 

 ן ֶדער ֶמעְנְטש ָהאט ֵשֶכל אּון ֶער ֶווע
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ֶדעְרַהאְלט ִזיְך, ֶער ְפרּוִביְרט ָנאְכַאָמאל אּון ָנאְכַאָמאל, ֶער ְפרּוִביְרט צּו טּוהן גּוֶטע 
ַזאְכן ָוואס ֶער ֶקען, ֶוועט ֶער צּום סֹוף ָאְנקּוֶמען צּו ְשבּועֹות, צּו ַקָבַלת ַהּתֹוָרה, 

 ִדי ּתֹוָרה פּון ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד. ֶער ֶוועט ַבאקּוֶמען
 )קּוְנְטֵרס ְסִפיַרת ָהעֹוֶמר(

*** 
 

 ָנאְך ַא ִוויְכִטיֶגע ַזאְך ֶלעְרֶנען ִמיר פּון ִדי ְסִפיָרה ֶטעג.

 ַפאר ֶמען ֵגייט ְמַקֵבל ַזיין ִדי ּתֹוָרה ִאים יֹום טֹוב ְשבּועֹות, ַדאְרף ֶמען קֹוֶדם
ַאז ֶיעֶדער ָטאג ִאיז ַא ֶגעֵצייְלֶטער ָטאג, ַא  ,ֵצייְלן ִדי ֶטעג, ָדאס ֶלעְרְנט אּוְנז

 ִוויְכִטיֶגע ָטאג, אּון ֶיעְדן ָטאג ֶקען ֶמען גּוט אֹויְסִניְצן ִמיט גּוֶטע ַזאְכן.

ַגאְנֶצע ָטאג,  ּלֹו" ַא ֵחֶלק ָטאג ִאיז ִווי ַאִמְקַצת ַהיֹום ְככ  ")ְפָסִחים ד( ִדי ְגָמָרא ָזאְגט 
ְמֵמיָלא ֲאִפילּו אֹויב ֶעס ִאיז שֹוין דּוְרְך ֶגעַגאְנֶגען רֹוב ָטאג, ֶמען ֶזעהט ִזיְך צּום סֹוף 

 ףן ִניְשט אֹויְפֶגעְבן אֹויָטאג, ַאז ֶדער ָטאג ִאיז ַפאִריֶבער ִמיט ָגאְרִניְשט, ָטאר ֶמע
אג ִאיז שֹוין ֶדעְרָנאְך, ָמאְרְגן ֶוועל ִאיְך ָטאג, אּון ְטַראְכְטן "ִדי ַהייְנִטיֶגע טָ  םֶדע

שֹוין ַאַרייְנַכאְפן גּוֶטע ַזאְכן, ָמאְרְגן ֶוועל ִאיְך ֶלעְרֶנען, ָמאְרְגן ֶווען ִאיְך ַדאֶוועֶנען", 
ַווייל ֲאִפילּו ֶעס ִאיז ָנאְך ֶגעְבִליְבן ַאָפאר ִמינּוט פּוֶנעם ָטאג, אֹויב ֶוועְסטּו 

ֶלעְרֶנען ֶעֶפעס, ַכאְפן צּון ִדי ָפאר ִמינּוט ָוואס ֶעס ִאיז ָנאְך ֶגעְבִליְבן ַאַריינְ אֹויְסִניצְ 
ִמיט ֶדעם אֹויְפֵהייְבן ֶדעם ֶוועְסטּו ִמְצֹות ּוַמֲעִשים טֹוִבים,  ֶעֶפעסָאֶדער טּוהן 
 ַגאְנְצן ָטאג.

ֶגעֵצייְלֶטע ָטאג, אּון ֶווען ָדאס ֶלעְרֶנען ִמיר פּון ִדי ְסִפיָרה ֶטעג, ֶיעְדן ָטאג ִאיז ַא 
ֶווען  ,ֶמען ֶוועט ָאְנֵהייְבן פּון ֶיעְצט צּו אֹויְסִניְצן ֶיעְדן ָטאג ִווי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין
 ֶמען ֶקעֶנען ְמַקֵבל ַזיין ִדי ּתֹוָרה פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, אּום יֹום טֹוב ְשבּועֹות.

 )קּוְנְטֵרס ְיֵמי ַהְסִפיָרה(

 

 

 

 

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ָׁשֵרת פּון ֱאִליָׁשע הַ  ָנִביא, ֵגֲחִזי ִאיז ֶגעֶווען ֶדער מְׁ
ם ִאיז ֶגעקּוֶמען צּו ֲעָמן ֶדער ֶגעֶנעַראל פּון ַארָ ֶווען נַ 

ֶרעץ, ָהאט אֱ  ן פּון ַזיין קְׁ ֵהיילְׁ ע ִליׁשָ ֱאִליָׁשע ִזיךְׁ אֹויסְׁ
ט פּון ִאים, ָאבֶ  ט ֶנעֶמען ַקיין ֶגעלְׁ ט ֶגעָוואלְׁ ער ִניׁשְׁ

ט ֶגעָזא נְׁ ן ַנֲעָמן אּון ִליגְׁ ֶגעָלאפְׁ ט ַאז ֵגֲחִזי ִאיז ָנאכְׁ גְׁ
ן ֶער ִוויל ָיא ֶנעֶמע ן ֱאִליָׁשע ָהאט צּוִריק ֶגעצֹויגְׁ

ן ַאַסאךְׁ מַ  ט אּון ַנֲעָמן ָהאט ִאים ֶגעֶגעבְׁ ָתנֹות, ֶגעלְׁ
י ִאיז צּוִריק ֶגעקּוֶמען צּו ֱאִליָׁשע ָהאט ֶווען ֵגֲחזִ 

ֶרעץ פּון ַנֲעמָ  ן ַאז ִדי קְׁ טְׁ ן ָזאל ֱאִליָׁשע ִאים ֶגעָׁשאלְׁ
ֶדער, אּון ַאזֹויצּו ַאִריֶבער ֵגיין צּו ִאים אּון   ַזייֶנע ִקינְׁ

 ִאיז ַטאֶקע ֶגעֶווען.
ֵזל ַז ַזלְׁ ַקייט פּון מְׁ בְׁ יין ִאין ֶזעהט ֶמען פּון ֶדעם ִדי ַהארְׁ

ט אֹויף ֶדעם ַא ַהארְׁ  אַ  ֶבע ַצִדיק, ָוואס ֶמען ַבאקּומְׁ
דֹורֹות, ִווי ֶמען ֶזעהט ַאז ֵגֲחִזי ִאיז  ָראף לְׁ טְׁ ׁשְׁ

ֶדער, אּון זֵיי הָ  ן ִמיט ַזייֶנע ִקינְׁ ֶרעִציג ֶגעָווארְׁ ן קְׁ אבְׁ
ן פּון ִדי ַמֲחֶנה. רֹויסְׁ דְׁ ן ִאינְׁ  ֶגעמּוזְׁט ִזיצְׁ

ֶדעֶרע ַזייט קֶ  ֶנען דִ אּון פּון ִדי ַאנְׁ ֶלערְׁ י ען ֶמען ַארֹויסְׁ
ן אּון פָ  ֵלייבְׁ ַקייט פּון ֱאמּוַנת ֲחָכִמים, פּון גְׁ רֹויסְׁ ן גְׁ גְׁ אלְׁ

ט ֵטייט ִניׁשְׁ ׁשְׁ  ֶדעם ַצִדיק, ֲאִפילּו ֶווען ֶמען ַפארְׁ
 ַאֶלעס.

ן אּון ֶער ִאיז ֶגע ֶרעִציג ֶגעָווארְׁ ֶגעןֶווען ַנֲעָמן ִאיז קְׁ  ַגאנְׁ
ן, ָהאט ִאים ֱאִליָׁשע  צּו ֱאִליָׁשע ֶער ָזאל ִאים ֵהיילְׁ

ן ֶער ָזאל ִזיךְׁ ֵגיין טֹובְׁ ֶגעהֵ  ֵדןייסְׁ ן ָמאל ִאין ַירְׁ  ל'ן ִזיבְׁ
ג ַפאנְׁ ן, פּון ָאנְׁ ט ֶווערְׁ ָהאט  אּון ַאזֹוי ֶוועט ֶער ֶגעֵהיילְׁ
ן, ֶער ָהאט ֶגעֵמי גְׁ ט ָפאלְׁ ט ֶגעָוואלְׁ ט ַאז ַנֲעָמן ִניׁשְׁ ינְׁ

ן ַאן ָאֶפעֶנ עם מֹוֵפת, אּון ִאים ֱאִליָׁשע ֶוועט ַמאכְׁ
ִרינְׁ  ט ֶער ִאים ַאַזא גְׁ ט ֵהייסְׁ ן, אּון ֶיעצְׁ ֵהיילְׁ ֶגע אֹויסְׁ

ֵדן אּון ֶער ֶוועט ִזיךְׁ  ל'ןטֹובְׁ ִזיךְׁ ָזאל ֶער  ,ַזאךְׁ   ִאין ַירְׁ
ן, "ִאיךְׁ ָהאב ַאַסאךְׁ ֶבעֶסעֶרע ֶבעדֶ  ֵהיילְׁ ער אֹויסְׁ
ט, ַפאר ֶדעם הָ  ן ָדארְׁ ֵהיים ִזיךְׁ צּו ָבאדְׁ ֶדערְׁ אב ִאינְׁ

ֶנִאיךְׁ  ט ַאֶהער קּוֶמען?!", ִביז ַזייֶנע קְׁ פְׁ ט ֶגעַדארְׁ עכְׁ
ט: "ֶדער ָנִביא ָהאט ִדיר ֶגעָז ן ִאים ֶגעָזאגְׁ ט ָהאבְׁ אגְׁ
ט וֶ  טּו ֶגעֵהיילְׁ ג ִאים, ֶוועסְׁ , ָפאלְׁ רֹויֶסע ַזאךְׁ ן" ַא גְׁ וערְׁ

ל'ט עטּוהן, ֶער ָהאט ִזיךְׁ ֶגע'טֹובְׁ אּון ֶער ָהאט ַאזֹוי גֶ 
ט ֶגעָווִאין  ן ָמאל, אּון ֶער ִאיז ֶגעֵהיילְׁ ֵדן ִזיבְׁ ן ַירְׁ ארְׁ

ֶרעץ.  פּון ַזיין קְׁ
ַקייט פּון "ֱאמּוַנת ֲחָכִמים" רֹויסְׁ פּון  ֶזעהט ֶמען ִדי גְׁ

ט  ן ָוואס ֶער ָזאגְׁ גְׁ ֵגיין צּו ַא ַצִדיק, אּון ָפאלְׁ
ִׁשיטֹות, ֲאִפילּו ֶווען ֶעס ֶזעהט אוֹ  ִמימּות ּופְׁ יס ִווי ִבתְׁ

ט דֶ  אַ  , ַווייל ַאָמאל ָזאגְׁ ֵלייֶנע ָפׁשּוט'ֶע ַזאךְׁ ער קְׁ
, ָאֶבער ִאין ֶדעם ֶגע ַזאךְׁ ִרינְׁ  ַצִדיק צּו טּוהן ַא גְׁ

טְׁ  ָלָחה פּוֶנעם ֶמענְׁ ֶצע ַהצְׁ ט ִזיךְׁ ִדי ַגאנְׁ דְׁ  ׁש.ֶווענְׁ
ׁש ָוואס ִגיט צּו ַא ַצִדיק, א טְׁ ּון וואֹויל ִאיז ֶדער ֶמענְׁ

ט, ט ָוואס ֶער ֵהייסְׁ גְׁ ִליַח ַז ָפאלְׁ יין ֶוועט ֶער ִזיֶכער ַמצְׁ
ִמיּות. ַגׁשְׁ רּוֲחִניּות ּובְׁ ק, בְׁ ַטארְׁ  ָגאר ׁשְׁ

 
ִליִׁשית) עּוָדה ׁשְׁ  (ק"א לפ"תשע ,ערָ צוֹ מְׁ  ,תֹוךְׁ ַהַנַחל סְׁ
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ֶמען ֶדעְרֵצייְלט ַאז ֶדער "ָחֵפץ ַחִיים" זי"ע ְפֶלעְגט ַבייַנאְכט צּוָיאְגן 
חּוִרים ֶמען ָזאל ֵגיין ְשֶנעל ְשָלאְפן, ֲאִפילּו ֵזיי ֶזעֶנען ֶגעֶווען ִדי בָ 

ְגרֹויֶסע ַמְתִמיִדים אּון ֵזיי ָהאְבן ֶגעָוואְלט ְבַלייְבן אֹויף אּון ֶלעְרֶנען 
 ָחֵפץ ַחִיים ַמאְכן טּוְנְקל אּון ִשיְקן ֶיעְדן ְשָלאְפן. ְפֶלעְגט ֶדער

ֶער ְפֶלעְגט ֶדעְרֵצייְלן ַפאְרָוואס ֶער ִאיז ַאזֹוי ַמְקִפיד אֹויף ֶדעם, 
ַווייל ֵאייְנָמאל ֶווען ֶער ִאיז ָנאְך ֶגעֶווען ַא יּוְנֶגע ָבחּור'ל ִאיז ֶער 

פּוֶנעם  ָרבָהאט ֶגעְטָראְפן ֶדעם  ָאְנֶגעקּוֶמען ִאין ַא ְשֶטעְטל אּון ֶער
ְשָטאט ָוואס ִאיז שֹוין ֶגעֶווען ַא ָזָקן מּוְפָלג ֵזייֶער ַאן ַאְלֶטע ִאיד שֹוין 
ִאיֶבער ִדי ַנייְנִציג ָאֶבער ֶער ִאיז ָנאְך ֶגעֶווען יּוְנג אּון ְפִריש ִווי ַא יּוְנֶגע 

ְדט ִמיט ִאים ִאין ֶלעְרֶנען, ֶדער אּון ֶדער ָחֵפץ ַחִיים ָהאט ֶגעֶרע ,ָבחּור
ָהאט ֶגעֶקעְנט ַגאְנץ ַש"ס ַבְבִלי אּון ְירּוַשְלִמי ְקָלאר, ִמיט ַאֶלע  ָרב

ֵפץ ַחִיים ֶדער חָ  ,פֹוְסִקים ַאזֹוי ִווי ֵאייֶנער קּוְקט אֹויף ַזיין ַהאְנט ְפַלאְך
ֶער ָהאט  ,ן ֶלעְרֶנעןִאי ָרבה ֶגעַהאט צּו ֶרעְדן ִמיט ֶדעם ָהאט ֵזייֶער ַהָנָא

ִזיְך ַמָמש ִניְשט ֶגעֶקעְנט ָאְפֵשייְדן פּון ֶדעם ְשמּוֶעס, פּון ְגרֹויס ַתֲענּוג 
ִאיז ָנאְך ַאזֹוי ְפִריש ִמיט ַאַזא גּוֶטע  ֶזעֶהעְנִדיג ִווי ַאַזא ַאְלֶטע ִאיד

 ִזָכרֹון.
ֶגעָזאְגט ַפאְרן  ָרבֶווען ֶעס ִאיז ֶגעָוואְרן ֶצען ַאֵזייֶגער ָהאט ֶדער 

",  ֶדער ָחֵפץ ַחִיים !ְשָלאְפן טֵגיי ןעמֶ ָחֵפץ ַחִיים "ַא גּוֶטע ַנאְכט, 
אּון ֶער ָהאט  ,ָרבָהאט ָנאְך ֶגעֶקעְנט ַבאְשֵטיין צּו ְשמּוֶעְסן ִמיט ֶדעם 

ִזיְך ֶגע'ַעְקָשן'ט "ֶאְפָשר ֶקעֶנען ִמיר ָנאְך ְשמּוֶעְסן ַאִביְסל?"  ָאֶבער 
ָהאט ִזיְך ֶגע'ַעְקָשן'ט "ֶיעְצט ִאיז ִדי ַצייט צּו ֵגיין ְשָלאְפן, ֵגיי  ָרבער ֶד 

 ְשָלאְפן".
ֵווייְסט ִווי ַאזֹוי ִאיְך  ּועָזאְגט ַפאְרן ָחֵפץ ַחִיים: "דגֶ  ָרבָהאט ֶדער 

ָהאב זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ַזיין ַאזֹוי ְפִריש אֹויף ֶדער ֶעְלֶטער ִמיט ַאַזא 
ן ִזָכרֹון? ַווייל ִאיְך ָהאב ַאֶלע ַמייֶנע ָיאְרן ֶגעִהיְטן אֹויְפן ְשָלאף,  ְקָלאְר 

 ֶווען ֶמען ִהיט ֶדעם ְשָלאף ְבַלייְבט ֶמען ְפִריש אֹויף ֶדער ֶעְלֶטער".
פּון ֶדעָמאְלס ָאן ָהאט ֶדער ָחֵפץ ַחִיים ִזיְך ָפאְרֶגענּוֶמען ַאזֹוי ִזיְך צּו 

ַאז ֵזיי ָזאְלן  ַאזֹוי אֹויְסֶגעֶלעְרְנט ַפאר ַזייֶנע ַתְלִמיִדים ִפיְרן אּון אֹויְך
ִזיְך ַאזֹוי ִפיְרן, אּון ִמיר ֶזעהן ַטאֶקע ַאז ֶדער ָחֵפץ ַחִיים ָהאט ֵזייֶער 

 ִריְך ָיִמים ֶגעֶווען.אֲ ַלאְנג מַ 
ֶען ִמיר פּון ֶדעם, ִווי ֶמען ַדאְרף ִהיְטן אֹויף ֶדעם ְשָלאף אּון ֶזע

ַווייל אֹויב ְשָלאְפט ֶמען ֵווייִניג ַשאְדט  ,ְשט ְמַזְלֵזל ַזיין ִאין ֶדעםִני
אּון ֶער ֶקען ִניְשט  ,אּון ֶדער ֶמעְנְטש ֶוועְרט צּוִמיְשט ,ָדאס ַפאְרן מֹוחַ 

 ֶלעְרֶנען אּון ִניְשט ַדאֶוועֶנען.
 ִמְכָתב ט"ו תקמ"ה( בק ע")ַאֶשר ַבַנַחל ֵחלֶ 

*** 

דּו ָזאְלְסט ִוויְסן ָדאס ֶדער סֹוד פּון ֵהייִליְגן ֶרִבי'ן ִאיז ֵאיין ָוואְרט 
ת", ָדאס ֵהייְסט ֶמען ַדאְרף ִזיְך ֵזייֶער ְמַחֵזק ַזיין אֹויף ַאֶלעס "ִהְתַחְזקּו

ָוואס ֶעס ֵגייט אֹויף ִאים דּוְרְך, ָוואס ֶמען ַדאְרף ָהאְבן ַדאְרף ֶמען ִזיְך 
ַאָראְפַוואְרְפן אֹויף ֶדער ֶעְרד אּון ֶבעְטן ַביים בֹוֵרא ָכל עֹוָלִמים ֶער 

ְוכּו' ְוכּו', ִאיֶבעְרֶדעם ֶבעט ִאיְך ִדיר ֵזייֶער, ִאיְך  ָזאל ַרְחָמנּות ָהאְבן
ֵווייס פּוְנְקְטִליְך ָוואס אֹויף ִדיר ֵגייט דּוְרְך, ֵסיי ָוואס דּו ָהאְסט ִמיר 
ֶדעְרֵצייְלט אּון ֵסיי ָוואס דּו ָהאְסט ִמיר ִניְשט ֶדעְרֵצייְלט ְוכּו', ָנאר 

ועְרֶטער ְוכּו', ֶדער ִעיֶקר ִאיז ִזיְך צּו ִאיְך ַפאְרְשֵטיי פּון ַדייֶנע וֶ 
ֶדעְרַהאְלְטן, ַפאל ִניְשט ַאֶוועק ְס'טּוט ֵזייֶער ֵוויי ָוואס דּו ַמאְכְסט ִמיט 
ְשֶוועֶרע ִביֶטעֶרע ִנְסיֹונֹות, ָאֶבער פּוְנֶדעְסְטֶוועְגן ִאיז ָדאס ִניְשט ַקיין 

עֶדע ַזאְך, ָכאְטֶשע ְס'ִאיז ְגִריְנג צּו ֵעָצה צּו ֶוועְרן ַאזֹוי צּוַפאְלן פּון יֶ 
ָזאְגן, ָאֶבער פּוְנֶדעְסְטֶוועְגן ְגֵלייב ִמיר דּו ִביְסט ִניְשט ַקיין 
ֵאייְנִציְגְסֶטער אֹויף ִדי ֶוועְלט ְוכּו', ֶעס ִאיז ִניְשָטא ַקיין ֶמעְנְטש ָוואס 

 ָזאל ִניְשט ִמיְטַמאְכן ַזיין ֶפעְקל ָצרֹות.
 (ה"בנחל באידיש מכתב שסאשר )

 מוסדותינו הק' ~ ~ נייעס אינערהאלב

 דף דפון המשך 

 

נ'ס ספרים אויף א גרויסע וויליאמסבורג, צו קענען דרוקן און פארשפרייטן דעם רבי
 פארנעם.

 

נדעט געווארן, יפון ווען די בית הדפוס איז געגר צן צייט אפשניטראין דעם קו
זענען שוין געדרוקט געווארן שווערע הונדערטער טויזנטער ספרים, וואס זענען 
צוכאפט געווארן מיט פרייד, דורך אלע אידן וואס לעכטצן און ווארטן אויף די דברי 

 .פון די וואס לערנען דאסים, וואס זענען מחי' נפשות חי אלקים
 

אינעם בית הדפוס,  רוקט וועכנטליךדטראץ די טויזנטער ספרים וואס ווערן גע
קומט מען נאך אלץ נישט אן מיטן פארלאנג, און דערפאר איז מען יעצט פריש 

ן גאר גרויסן טייערפרישע א , ווען מען האט די וואך געקויפט געןנאריינגעשפרי
אין א  מאשין, וואס וועט מיטן אייבערשטנ'ס הילף קענען דרוקן גאר אסאך ספרים

 קורצע צייט, צו קענען נאכקומען דעם גרויסן פארלאנג.
 

גל איז געווארן צוגעבויעט די וואך צום בית הדפוס, צו קענען יישע פלא פר
עט מיטן אייבערשטנ'ס הילף זיין דעם נייעם גרויסן מאשין, וועלכע וו אקאדעמירן

 ביז יעצט. וןפגרויסע הילף, צו קענען דרוקן נאך פיל מער ספרים  א
 

 גבה!ופרצת ימה וקדמה צפונה ונ
*** 

 

 ספר תורה געקויפט דורך קהלתינו הק' אין וויליאמסבורג צווייטע
 

גרויס פרייד ביי אנשי שלומינו נאכן קויפן די וואך א פרישע ספר תורה, פארן 
 באנוץ פון בית מדרשינו אין וויליאמסבורג.

 

יפט געווארן דורך אלע חברי די ערשטע ספר תורה וואס איז געקובנוסף צו 
עטליכע יאר צוריק, האט מען  יעצט געקויפט נאך א ספר תורה, וואס הקהלה מיט 

וועט שטארק צוניץ קומען, אין די ימים טובים, און ווען אימער מען דארף ליינען אין 
 צוויי ספרי תורות.

 

דער נייער ספר תורה וועט נתחדש ווערן מיטן אייבערשטנ'ס הילף, דעם 
עט פארקומען די הכנסת ספר תורה בבית , ווען עס וודיגן יום טוב שבועותנקומע

 מדרשינו.
 

 שישו ושמחו בשמחת התורה!
*** 

 

 קנייע ספרים די וואך ארויס פון דרוצוויי 
 

פארגאנגענע וואך איז ארויסגעקומען צוויי די 
קרן הדפסה "פרישע ספרים אינעם בית הדפוס, 

 ."היכל הקודש
אין די סעריע פון ערשטע איז א פרישע חלק די 

 ס, דאס מאל איז שוין ארוי"אשר בנחל באידיש"
 ז."מען חלק יוגעק

באקאנט איז די אשר בנחל'ס אין אידיש, זייער ווי 
ויפגענומען געווארן ביים היימישן ציבור, שטארק א

ש, איבער "דאס זענען בריוון געשריבן דורך מוהרא
אלע אנגעלעגענהייטן אין לעבן פון א מענטש, עס 
ענטהאלט א רייכער אוצר פון חיזוק און הדרכה, 

 עס צו ניצןאזוי דיבורים, ווי געבויעט אויפ'ן רבינ'ס 
 פראקטיש אינעם טאג טעגליכן ווירשאפט.

 

כשמו כן  "ג בעומר"אוצר ל"צווייטער ספר איז די 
אן אוצר פון קונטריסים וואס  ענטהאלטעס הוא, 

יארן  נגענעפארגאזענען שוין ארויסגעקומען די 
ג בעומר, און "גרויסקייט פון דעם טאג לאיבער די 

איז  אויךלערנען דערפון, ווי  סוואס מיר קענען ארוי
קונטריסים אויף די ימי הספירה,  דא דארט עטליכע

 הייליגע טעג צום גוטן. ווי אזוי אויסצוניצן די

ספרים קען מען באקומען בהיכל הישיבה ביידע 
 ..Skillman St 27אויף 

 !ונתחזקחזק 
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ינעם גליון צו באקומען דעם גליון יעדע וואך אויף אימעיל, ווי אויך צו אדוועטייזן א

 Breslevcenter@gmail.com פארבינט אייך צו:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מוסדותינו הק' ~ ~ נייעס אינערהאלב
 

 מוהרא"ש ערהוילט זיך חסדי ה' יתברך,
 

מיט גרויס פרייד איז אויפגענומען געווארן די נייעס אז מוהרא"ש 
דעם שליט"א איז ברוך ה' ארויס געלאזט געווארן פון שפיטאל, 

און ער ערהוילט זיך אינדערהיים מיטן פארגאנגענעם זונטאג, 
 אייבערשטנ'ס הילף.

 

גלייכצייטיג זענען אידן איבער די וועלט ווייטער ממשיך צו בעטן און 
יעזר שלמה בן מלכה" אל פאר "רבינויסן פאר א גאנצע רפואה, איינרי

נאכדעם וואס מוהרא"ש איז נאך זייער שוואך, און דארף נאך אסאך 
 תפלות ישראל, צוריק צו קומען צו די כוחות געהעריג.

 

בערגערופן דעם ראש ישיבה, ווי ער האט ארימוהרא"ש מיטוואך האט 
אים גאר שטארק מחזק געווען אין א לענגערע שמועס, בתוך הדברים 

נעם מיט די איינער זאל אייבה געבעטן דעם ראש ישמוהרא"ש האט 
בחורים אויסזאגן גאנץ תהלים, און בעטן ביים אייבערשטן לרפואתו 

עם צומארגנ'ס דאנערשטאג האבן די בחורים אינאיינהשלימה, 
אויסגעזאגט גאנץ תהלים, און דער שומע תפלות כל פה, וועט זיכער 

אז מוהרא"ש וועט אונז צוהערן זייערע תפלות, און מיר וועלן זוכה זיין 
 פירן קעגן משיח צדקינו געזונטערהייט במהרה בימינו אמן.

 

 !חסדי ה' כי לא תמנו כי לא כלו רחמיו
*** 

 

 מקחהנהלת הישיבה וועט בקרוב שליסן 
 אויף אן הערליכע קעמפ

 

אין די זומער רויס יעדעס יאר אין קעמפ ווי באקאנט פארן די בחורים א
ווייט פון די רוישיגע  ,בתורה ועבודה צווישן די בערג זיך משליםוואכן, 

 שטאט.
 

די לעצטיגע יארן זענען מיר יעדע יאר געווען אויף אן אנדערע אין 
מאכט די עבודת הקודש, זיך פלאץ, וואס דאס האט זייער שווער גע

 דארפענדיג ארום וואלגערן יעדעס יאר אין אן אנדער קעמפ.
 

געזאגט פאר די הנהלת הישיבה, אז מען זאל מוהרא"ש יאר האט  דאס
ווי מען זאל קענען ייגן קעמפ, אזיך אריינלייגן ראשו ורובו צו קויפן אן 

 זיצן במנוחה ושלוה און דינען דעם אייבערשטן.
 

זענען די חברי ההנהלה אריינגעטאנצן אין דעם גרויסן גלייך 
ער, האט מען מיטן צפלע און נאכן באטראכטן אסאך אונטערנעמונג,

אייבערשטנ'ס הילף געטראפן גאר א געאייגנט פלאץ צו קויפן פאר א 
צו שליסן דעם  קעמפ, און מיטן אייבערשטנ'ס הילף האפט מען די וואך

 מקח בשעה טובה ומצלחת.
 

דן דערמיט, האבן די די גרויסע שוועריקייטן וואס זענען פארבינטראץ 
הנהלה נישט געשוינט קיין מיה, כוחות, און געלט, צו קענען אויספירן 

 רצון צדיק פון מוהרא"ש, צו קויפן אן אייגן קעמפ.
 

מיטן אייבערשטנ'ס הילף וועט דער קעמפ זיין א תל תלפיות, א פלאץ 
בתורה ועבודה, און יראת שמים לשם צו שטייגן פאר די בחורים 

 ארת.פולת
 

 ואחריתך ישגה מאד!והיה ראשיתך מצער 
 

*** 

 וס "קרן הדפסה היכל הקודש ברסלב"בית הדפ
 אויסגעברייטערט מיט פרישע טייערסטע מאשינען

 

"קרן די געוואלדיגע פעולות פון דעם עס איז שוין ברייט באקאנט 
 , וואס מען האט אויגפגעשטעלט דא אין הדפסה היכל הקודש ברסלב"

 

 גהמשך בדף 

 



 א
 

 

 גליון היכל הקודש
 וועכענטליכע גליון ארויסגעגעבן דורך

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

 
 

 זמנים
 7:83הדלקת הנרות......................

 9:99................................צש"קמו
 3:54....סוף זמן ק"ש....................
 שיעורים כסדרן

 כ'מעילה .............................בבלי
 י"ד חגיגה......................ירושלמי

 'גפרק  מעשרות.....תוספתא........
 
 

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ֹקֶדש ֲהֹרן ֶאל הַּ ִביר ֶדעם ָפסְבֹזאת יָֹׁבא אַּ ִליָט"א ִאיז ַמסְׁ ּוק, , מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ
ט "זֹ  דֹוִׁשים, ַאז ָדאס ָווארְׁ ָפִרים ַהקְׁ ט פּון ִדי סְׁ א"" לֹויט ִווי ֶעס ִאיז ַבאַקאנְׁ

ן. -"ֱאמּוָנה"  ֵגייט ַארֹויף אֹויף טְׁ ׁשְׁ ן ִאיֶנעם ֵאייֶבערְׁ ֵלייבְׁ  צּו גְׁ
ט  ַאז ֶדער ִעיָקר פּון ַא ִאיד ִאיז י מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן ה'( )ִליקּוטֵ ֶ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 ֱאֶמ", אּון ֶמען דַ  טְׁ ׁשְׁ ט ַטאֶקע ִאיֶנעם ֵאייֶבערְׁ ֵלייבְׁ ף צּו ֶער גְׁ ארְׁ

ט הָ ַאַסאךְׁ בֶ  ן ַא ֵרייֶנע ֱאמּוָנה, אּון ִניׁשְׁ ן צּו ָהאבְׁ טְׁ ׁשְׁ ן ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ן עטְׁ אבְׁ
ן. טְׁ ׁשְׁ 'ן ֵאייֶבערְׁ יּו" אֹויפְׁ  ַקיין ַקׁשְׁ

ֵגיין ִאין ִדי קְׁ  ֹזא" ִווי ַאזֹוי ֶקען ַא ִאיד ַאַריינְׁ ַׁשט ִאין ָפסּוק בְׁ דּוָׁשה  ָדאס ִאיז פְׁ
ׁש ָזא טְׁ ךְׁ ֱאמּוָנה, ַא ֶמענְׁ ן ֱאֶמ"דּורְׁ ֵלייבְׁ ן ִאין ֱאמּוָנה צּו גְׁ ֵלייגְׁ 'ִדיג ל ִזיךְׁ ַאַריינְׁ

קּוֶמען צּו ַאֶלע גּוֶטע ַזאכְׁ  ן, אּון ַאזֹוי ֶוועט ֶער ָאנְׁ טְׁ ׁשְׁ  ן.ִאיֶנעם ֵאייֶבערְׁ
 )ֹזא" ַהּתֹוָרה ַאֲחֵרי ג(

*** 
 

ְרְצֶכם ֹלא תֹונּו ֹאתוֹ  ִליטָ  ,ְוִכי יָׁגּור ִאְתךָׁ גֵּר ְבאַּ ט ַאז מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ "א ָזאגְׁ
ט  ַרֵמז ַזיין ָדאס ָוואס ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ ז מְׁ ט אּונְׁ ( א"סי' נ )ִשיחֹו" ָהַר"ןֶדער ָפסּוק קּומְׁ

ט ַנעַ  ט ָזאל ַאייךְׁ ִניׁשְׁ ַקֵבל ַזיין פּון ִמיר, ַאז ִדי ֶוועלְׁ ט ִאיר מְׁ ר'ן, ַווייל "ָדאס ָזאלְׁ
ׁש ַנַער'ט ִזיךְׁ  טְׁ ט ַנַער'ט זֵייֶער", ַא ֶמענְׁ ן אֹויףִדי ֶוועלְׁ ַלייבְׁ  ַאז ֶער ֶוועט ָדא בְׁ

ן, אּון ָאט ן לֹויפְׁ ט ַאז ִדי ָיארְׁ ט ִניׁשְׁ ט אֹויף ֵאייִביג, אּון ֶער ַכאפְׁ ף  ִדי ֶוועלְׁ ַדארְׁ
ׁש ַאַריי טְׁ ַפאר ַא ֶמענְׁ ן, אּון ֶדערְׁ טְׁ ׁשְׁ ן ֶמען ׁשֹוין צּוִריק ֵגיין צּום ֵאייֶבערְׁ ַכאפְׁ נְׁ

וֹ  ט ִווי ֶמער ִמצְׁ  " ּוַמֲעִשים טֹוִבים.אֹויף ִדי ֶוועלְׁ
ַׁשט ִאין ָפסּוק  ְרְצֶכם ֹלא תֹונּו ֹאתוֹ ָדאס ִאיז פְׁ , ִדי ְוִכי יָׁגּור ִאְתךָׁ גֵּר ְבאַּ

ז מִ  ט אּונְׁ נְׁ ט, אּון ֶדער ָפסּוק ָווארְׁ ָׁשָמה ִאיז ִווי ַא ֵגר ָדא אֹויף ִדי ֶוועלְׁ יט נְׁ
ָׁשָמה. ט ָאפ'ַנַער'ן ִדי נְׁ ן ִניׁשְׁ  ָזאלְׁ

ן ַרִׁש"י ָז טְׁ ן ֵגר, "ֶנעכְׁ ן ַפארְׁ ט ָזאגְׁ ט ִניׁשְׁ סְׁ ט אֹויף ֶדעם ָפסּוק, דּו ָזאלְׁ אגְׁ
ֶנען ּתֹוָרה פּוֶנ טּו ֶלערְׁ סְׁ ט קּומְׁ ט ֲעבֹוָדה ָזָרה, אּון ַהיינְׁ טּו ֶגעִדינְׁ עם ָהאסְׁ

ן " טְׁ ׁשְׁ  ֵאייֶבערְׁ
ן פ ֶרעכְׁ ט ָלאזְׁן צּובְׁ ן ִזיךְׁ ִניׁשְׁ ַרֵמז ַאז ִמיר ָזאלְׁ ז מְׁ ּוֶנעם ֵיֶצר ָהַרע, ָדאס ִאיז אּונְׁ

טּו ֶגעט ן ָהאסְׁ טְׁ ֶנען ּתֹוָרה ֶווען ֶנעכְׁ טּו ֶלערְׁ סְׁ ט, ִווי ַאזֹוי ֶקענְׁ ּוהן ָוואס ָזאגְׁ
ִדיג צּוִריק ֶטענְׁ רֹויֶסע ֲעֵבירֹו", ַווייל ֶדער ֱאֶמ" ִאיז ַאז ַא ִאיד ֶקען שְׁ קּוֶמען  גְׁ

ט ַקיין ִחילּוק ָוואס ֶער ָהאט ן, ִניׁשְׁ טְׁ ׁשְׁ ט. צּום ֵאייֶבערְׁ  ֶגעטּוהן ִביז ֶיעצְׁ
דֹוִׁשים ז(  )ֹזא" ַהּתֹוָרה קְׁ
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ט ַאז ֶדער ָטאג ַל"ג  ִליָט"א ָזאגְׁ מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ
רֹויֶסע ָטאג, ֶעס ֶווע ט ָבעֹוֶמר ִאיז ֵזייֶער ַא גְׁ רְׁ

ן ִדי "יֹוָמא ד ֶגערּופְׁ עֹון ָאנְׁ ִהילּוָלא" פּון ֶרִבי ִׁשמְׁ
עֹון'ס  ַבר יֹוַחִאי, ֶדער ָטאג ִאיז ֶרִבי ִׁשמְׁ

ָחה, א ִליֶכע ִשמְׁ ֶזענְׁ ט ֶפערְׁ ט'ס ֵטיילְׁ ּון ֶדעָמאלְׁ
ן ֵאייֶנעם,  ֶער אֹויס ֵטייֶעֶרע ַמָתנֹות ַפאר ֶיעדְׁ
ן  ן ִזיְך צּו ֵטיילְׁ חּוָתִנים ִפירְׁ ַאזֹוי ִווי ַרייֶכע מְׁ
ט  ָחה ֵטייֶעֶרע ַמָתנֹות, ַאזֹוי ֵטיילְׁ ַביי ַא ִשמְׁ

עֹון אֹויְך.  ֶרִבי ִׁשמְׁ
ט זֹוֶכה  צּו אּון ֲאִפילּו ֶווער ֶעס ִאיז ִניׁשְׁ

עֹון ִאין  ן אֹויף ִמירֹון צּו ַזיין ַביי ֶרִבי ִׁשמְׁ ָפארְׁ
ִדי ָטאג פּון ַל"ג ָבעֹוֶמר, ֶקען ִזיְך ָאֶבער 
ן צּום ַצִדיק, אּון ֶעס ֶוועט ַזיין ִווי  טְׁ ַבאֶהעפְׁ
ׁש  טְׁ ט, ַווייל ִווי ַא ֶמענְׁ ֶער ִאיז ַמָמׁש ָדארְׁ

טְׁ  ֶצער ֶמענְׁ ט ִאיז ֶדער ַגאנְׁ ט ָדארְׁ ַראכְׁ  ׁש.טְׁ
ַפאר ִאיז ֶדער ָטאג ַל"ג ָבעֹוֶמר ַא  אּון ֶדערְׁ
ִדיֶגע ַצייט, ָוואס ֶמען ֶקען ִזיְך  ֶגעַוואלְׁ
ט'ס אֹויס'פֹוֵעל'ן ַאֶלעס גּוט'ס, ֶמען  ֶדעָמאלְׁ
ט ִזיְך אֹויס  ט ִזיְך ַאֶוועק אּון ֶמען ֶבעהְׁ ֶזעצְׁ
כּות  ן ָוואס ֶמען ִוויל, ִאין זְׁ טְׁ ׁשְׁ ַביים ֵאייֶבערְׁ

עֹון פּון דֶ  עם ַבַעל ִהילּוָלא ֶדער ַצִדיק ֶרִבי ִׁשמְׁ
 ַבר יֹוַחִאי.

ט אֹויף ַא ֵסֶפר  נְׁ ַרט ֶווען ֶמען ֶעפְׁ ּוִבפְׁ
'ן ֵסֶפר, אּון ֶמען  ט אֹויפְׁ ַהזֹוַהר, אּון ֶמען ִזיצְׁ
ט ָדאס  ן, ֶווערְׁ טְׁ ׁשְׁ ט צּום ֵאייֶבערְׁ ֶרעדְׁ

ט ִווי ֶמען ִאיז ַביים ִציּון, ַאזֹוי וִ  נְׁ וי ֶעס ֶגעֶרעכְׁ
אֹור ֵעיַנִים"  ט ִאין ֵסֶפר "מְׁ גְׁ ֶרענְׁ ט ֶגעבְׁ ֶווערְׁ

ַמח ֵלב, מס' ַׁשָבת(  ן )ִישְׁ טְׁ ַאז ֶדער ַצִדיק ִאיז ַבאַהאלְׁ
ט ֶדער ֶרבִ  )ִליקּוֵטי י ִאין ַזיין ֵסֶפר, אֹויְך ָזאגְׁ

ַאז ֶדער ָפִנים, ֵשֶכל אּון ' ִסיָמן קצ"ב( מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א
ָׁשָמה פּון צַ  ֶטער, נְׁ ט ִאין ַזייֶנע ֶווערְׁ ִדיק ִליגְׁ

ט ַביים ֵסֶפר פּוֶנעם  ַפאר ֶווען ֶמען ִזיצְׁ אּון ֶדערְׁ
ט ַאזֹוי ֶמען ִאיז ַביי ַזיין  נְׁ ט ֶגעֶרעכְׁ ַצִדיק ֶווערְׁ

 ִציּון.
ן  אּון ַאַווַדאי ֶווער ֶעס ִאיז ָיא זֹוֶכה צּו ָפארְׁ

 זִאי אֹויף ִמירֹון צּו ַזיין ַמָמׁש ַביים ִציּון
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טָ  ִדיֶגע ַזאְך ֶווען ֶמען ֶקען ַזיין ַביי ַא ֵקֶבר פּון ַא ַצדִ  אִניׁשְׁ ץ ָיאר ִאיז ַא ֶגעַוואלְׁ ֶרעֶסער'ס פּון ֶדעם, ֲאִפילּו ַא ַגאנְׁ יק, אּון ִזיֶכער גְׁ
יֹוָמא ד עֹון ִאין ִמירֹון ֶקען ֶמען ִזיֶכער אֹויס'פבְׁ ִצו ַביי ֶרִבי ִׁשמְׁ ֶדערְׁ פּואֹות ִמיט ִהילּוָלא, אּון ָנאכְׁ ׁשּועֹות אּון רְׁ ִדיֶגע יְׁ ֹוֵעל'ן ֶגעַוואלְׁ

 ַאֶלעס גּוט'ס.
ט ָנאר אִ  ט ִזיְך ִניׁשְׁ עֹון ֶגעִפינְׁ ן ַאז ֶרִבי ִׁשמְׁ ן ִוויסְׁ פְׁ ן ַאִהין ַל"ג ָבעֹוֶמר, ַדארְׁ ָעָרה, ָנאר ִאין ִדי ָאֶבער ֲאִפילּו ִדי ָוואס ָפארְׁ ין ִדי מְׁ

ט ַארּום, ִאי נְׁ ֶצע ֶגעגְׁ ןַגאנְׁ טּופְׁ צּוׁשְׁ ט מּוָסר ֶנֶפׁש ַזיין ִזיְך ַאֵריינְׁ ף ֶמען ִזיְך ִניׁשְׁ ַפאר ַדארְׁ ג פּון ִמירֹון, אּון ֶדערְׁ ֶצע ַבארְׁ ִאין ִדי  ן ִדי ַגאנְׁ
ג ִאיז ֵהיי ֶצע ַבארְׁ ׁשּועֹות, ַווייל ִדי ַגאנְׁ ט ֶקען ֶמען אֹויס'פֹוֵעל'ן יְׁ ט ַאז ָנאר ָדארְׁ ַראכְׁ ָעָרה, ַווייל ֶמען טְׁ דּוָׁשה פּון ֶרִבי מְׁ ִליג ִמיט ִדי קְׁ

ַקֶׁשר ַזיין צּום ַצִדיק ֶרִבי ִׁש  ט ִזיְך מְׁ ל, אּון פּון ָדארְׁ קְׁ ן ַא רּוִהיֶגע ִווינְׁ ֶרעפְׁ עֹון, ָנאר ֶמען ָזאל ִזיְך טְׁ ץ ִׁשמְׁ ן ִדי ַהארְׁ ִגיסְׁ עֹון, אּון ִזיְך אֹויסְׁ מְׁ
ן ָדארְׁ  רֹויֶסע ַצִדיִקים ָוואס ִליגְׁ ן ִאין ַפאר ִדי ַאֶלע גְׁ פְׁ ֶטער ֶוועט ַטאֶקע ֶהעלְׁ ׁשְׁ ט ַאז ֶדער ֵאייֶבערְׁ ִזיֶכערְׁ ן, אּון ֶמען ִאיז ַפארְׁ ָראבְׁ ט ַבאגְׁ

ַעל ָכל כּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו וְׁ עֹון ַבר יֹוַחִאי, זְׁ כּות פּון ֶרִבי ִׁשמְׁ כּות פּון ִדי ַאֶלע ַצִדיִקים, אּון ִאין ִדי זְׁ ָרֵאל ָאֵמן. זְׁ  ִישְׁ
טֶ  רֹויס,ַאן ִאינְׁ ֵליין ִביז גְׁ ָרֵאל, פּון קְׁ ָׁשמֹות ִישְׁ ֶטע ַזאְך ֶזעֶען ִמיר ִאין ִמירֹון, ֶעס קּוֶמען ִזיְך צּוַזאם ַאֶלע נְׁ ַרָבִנים אּון  עֶרעַסאנְׁ

ַקׁשֶ  ִדים, ַאֶלע קּוֶמען אֹויף ִמירֹון ִזיְך מְׁ ַפרְׁ ָנִזים אּון סְׁ כְׁ ִדים, ַאׁשְׁ ַנגְׁ מֹוִרי"ם, ֲחִסיִדים אּון ִמתְׁ עֹון ַבר יֹוַחִאי, ַווייל ִדי ַאדְׁ ר ַזיין צּו ֶרִבי ִׁשמְׁ
ִדיֶגע ָלׁשֹון ָוואס ֶדער ֵהייִליגֶ  ט ַא ֶגעַוואלְׁ ן ֵאייֶנעם, ֶעס ִאיז ַבאַקאנְׁ ַלאץ ַפאר ֶיעדְׁ ן פְׁ רֹויֶסע ַצִדיִקים ָהאבְׁ ִליֶנער גְׁ ער ֶרִבי אהקן ַקארְׁ

ט ִאין ַזיין ֵסֶפר ֵבית ַאֲהֹרן, "ַא ַרייבְׁ ן ֵאייֶנעם, אּון ׁשְׁ עֹון ַפאר ֶיעדְׁ ן ֵאייֶנעם, ַאזֹוי ִאיז ֶרִבי ִׁשמְׁ ֶטער ִאיז ַפאר ֶיעדְׁ ׁשְׁ זֹוי ִווי ֶדער ֵאייֶבערְׁ
עֹון. ן", ֶזעהט ֶמען ַאז ֶיעֶדער ִאיד ֶקען ַבאקּוֶמען ַחיֹות פּוֶנעם ַצִדיק ֶרִבי ִׁשמְׁ ׁשְׁ טְׁ  ֲאִפילּו ַפאר ִניֶדעִריֶגע ֶמענְׁ

 ָרא"ׁש ֵחֶלק ט"ו ערך ל"ג ָבעֹוֶמר()ִשיחֹות מֹוהַ 

*** 
ט  ן )ֵסֶפר ַהִמדֹות, אֹות ָבִנים ִסיָמן ס"ג( ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ ן ִמיט ַא ַפיילְׁ ֶדער"-אּון-"ִׁשיסְׁ סּוָגל ַפאר ִקינְׁ ן אּום ַל"ג ָבעֹוֶמר, ִאיז מְׁ ט  ,בֹויגְׁ ָדאס ֵמיינְׁ

צּוִציעֶ  ֶדער, אּון ֵסיי אֹויפְׁ ן ִקינְׁ ֵהייט.ֵסיי צּו ָהאבְׁ ֶגערְׁ ִרינְׁ ֶדער גְׁ  ן ִדי ִקינְׁ
ִליך ַפאר ַל"ג ָבעֹוֶמר דְׁ ט ֶגעֶווענְׁ ַמאנְׁ ִליָט"א ֶדערְׁ ָהג  ,מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ ן צּו טּוהן ֶדעם ִמנְׁ קְׁ ֶדעם ַמֲאַמר פּוֶנעם ֶרִבי'ן, ַאז ֶמען ָזאל ֶגעֶדענְׁ

ן ן ִמיט ַא ַפיילְׁ ָרֵאל, אּון ִׁשיסְׁ ן אּום ַל"ג ָבעוֹ -אּון-ִישְׁ  ֶמר.בֹויגְׁ
ִביר, לֹויט ִווי ֶדער  מֹוַהָרא"ׁש ִאיז ָדאס ַמסְׁ
ט ַאז ֶעס ִאיז ַאָמאל ֶגעקּוֶמען  ֵציילְׁ ָרׁש ֶדערְׁ ֶמדְׁ

עֹון ַבר יֹוַחִאי ַא ַפאר ק אּון -צּו ֶרִבי ִׁשמְׁ ָפאלְׁ
ן ִזיְך ֶגט'ן, ֶעס ִאיז ׁשֹוין  ט: "ִמיר ִווילְׁ ֶגעָזאגְׁ

ן ַזייט אּו ֶזער ֲחתּוָנה, ַאִריֶבער ַאזֹוי ִפיל ָיארְׁ נְׁ
ֶדער", ָהאט  ט ַקיין ִקינְׁ ִניׁשְׁ ן ָנאכְׁ אּון ִמיר ָהאבְׁ
ט: "ֵזייֶער ֵפיין ִאיר  עֹון ֶגעָזאגְׁ ֵזיי ֶרִבי ִׁשמְׁ
ט ִזיְך גט"ן, ָאֶבער ַאזֹוי ִווי ִאיר ָהאט  ֶקענְׁ
עּוָדה ַביי ֵאייֶער  רֹויֶסע סְׁ ט ַא גְׁ ֶגעַמאכְׁ

ט מַ  ט ִאיר ֶיעצְׁ ן ַא ֲחתּוָנה, ַאזֹוי ָזאלְׁ אכְׁ
עּוָדה ֶווען ִאיר ֶגט ִזיְך". רֹויֶסע סְׁ  גְׁ

ט  ן ֶגעַמאכְׁ ן ֵזיי ֶגעטּוהן, ֵזיי ָהאבְׁ ַאזֹוי ָהאבְׁ
עּוָדה, ֶדער ַמאן ָהאט ִזיְך  רֹויֶסע סְׁ ַא גְׁ
ֶקען, אּון ִׁשיכֹור'ֵהייט ָהאט ֶער  ִרינְׁ ֶגעטְׁ ָאנְׁ
ט ַאֵהיים  ט צּו ַזיין ַווייב: "ֶווען דּו ֵגייסְׁ ֶגעָזאגְׁ

ן  צּו ֶוועלְׁ טּו ִדיְך אֹויסְׁ סְׁ ַדיין ַטאֶטע'ס הֹויז ֶקענְׁ
ט ֶנעֶמען פּון  סְׁ ֶכע גּוֶטע ַזאְך דּו ִווילְׁ ֵסיי ֶוועלְׁ
ֶזער הֹויז, ָדאס ֶוועט ַזיין ַא ַמָתָנה ַפאר  אּונְׁ
ן  ָלאפְׁ ֶגעׁשְׁ ִדיר", אּון ַאזֹוי ִאיז ֶדער ַמאן ַאיינְׁ

רוֹ  ֶגען ִדי פְׁ י אּון ִׁשיכֹור'ֵהייט, ִאיז ֶגעַגאנְׁ
ן  ט, ַאז ֵזיי ָזאלְׁ ֶנעכְׁ ן ַפאר ִאיֶרע קְׁ ֶגעֵהייסְׁ
ן ֶדעם ַמאן ִמיט ַזיין ֶבעט, אּון ִאים  ֵהייבְׁ אֹויפְׁ

ן צּו ִאיר ַטאֶטע'ס הֹויז. ָראגְׁ  ַאזֹוי ַאִריֶבער טְׁ
ן ַאזֹוי ֶגעטּוהן, ֶמען ָהאט ִאים  ֵזיי ָהאבְׁ
ן ֶבעט צּו ִאיר ַטאֶטע'ס הֹויז, ן ִמיטְׁ ָראגְׁ  ֶגעטְׁ
ט אּון ֶגעֶזעהן  ֶגעֶוועקְׁ ֶווען ֶער ָהאט ִזיְך אֹויפְׁ
ט:  ֶרעגְׁ ט ִזיְך, ָהאט ֶער ִאיר ֶגעפְׁ ִווי ֶער ֶגעִפינְׁ
ט:  ֶפערְׁ "ָוואס טּוה ִאיְך ָדא?" ָהאט ִזי ֶגעֶענְׁ
ט ַאז ִאיְך ֶמעג ִמיר  ט ִמיר ֶגעָזאגְׁ "דּו ָהאסְׁ
ֶטע ַזאְך ָוואס ִאיְך ִוויל פּון  ֶנעֶמען ִדי ֶבעסְׁ

ַפאר ָהאב ִאיְך ִדיר ַדיי  ן הֹויז, אּון ֶדערְׁ
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רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
 

ף ִאיְך".  ֶגענּוֶמען, ָדאס ַדארְׁ
ן  ֶרעגְׁ עֹון ִאים צּו פְׁ ֶגען צּו ֶרִבי ִׁשמְׁ ֶזעֶנען ֵזיי צּוִריק ֶגעַגאנְׁ
ִעָזה ָהאט ֶער  ט ִדי מְׁ ָוואס צּו טּוהן, ֶווען ֶער ָהאט ֶגעֶהערְׁ

ׁש ִאיְך ַא טְׁ ט: "אֹויב ַאזֹוי, וואּונְׁ ט ֶגעָזאגְׁ ייְך ַאז ִאיר ָזאלְׁ
ֶדער", אּון ַאזֹוי ִאיז ַטאֶקע ֶגעֶווען,  ן ִמיט ִקינְׁ ן ֶווערְׁ פְׁ ֶגעָהאלְׁ

ֶדער. ן ִמיט ִקינְׁ ן ֶגעָווארְׁ פְׁ  ֵזיי ֶזעֶנען ֶגעָהאלְׁ
ן  ן ִאידְׁ פְׁ עֹון ַבר יֹוַחִאי ָהאט ֶגעָהאלְׁ ֶזעהט ֶמען ִווי ֶרִבי ִׁשמְׁ

ַפאר אִ  ֶדער, אּון ֶדערְׁ ן ִקינְׁ סּוָגל, ִאין ֶדעם ָטאג ַל"ג צּו ָהאבְׁ יז מְׁ
ן ִמיט ַא ַפייל ן -אּון-ָבעֹוֶמר, צּו ִׁשיסְׁ ן ֶווערְׁ פְׁ ן, צּו ֶגעָהאלְׁ בֹויגְׁ

ֶדער.  ִמיט ִקינְׁ
 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ה' ערך ל"ג ָבעֹוֶמר(

*** 

ִני ח שֵּ  ֶפסַּ
 

ָוה פּון "ֶפַסח ׁשֵ  ט ַאז פּון ִדי ִמצְׁ ִליָט"א ָזאגְׁ ִני", מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ
ן  ן ִאיד ִאין ֶיעדְׁ קּות ַפאר ַא ֶיעדְׁ ַחזְׁ ֶקע ִהתְׁ ַטארְׁ ֶזעהט ֶמען ַא ׁשְׁ

 ַמָצב.
ן ָוואס  ׁשְׁ טְׁ ַאזֹוי ִווי ֶמען ֶזעהט ַאז ֶעס ֶזעֶנען ֶגעֶווען ֶמענְׁ
ַבן ֶפַסח,  ן ָקרְׁ טְׁ ׁשְׁ ן ֶדעם ֶערְׁ ַעת'ן ַמאכְׁ ֶזעֶנען ֶגעֶווען ָטֵמא, ִבׁשְׁ

ט א ן ִניׁשְׁ ן, ָנאר ֵזיי ֶזעֶנען ֶגעקּוֶמען ָאֶבער ֵזיי ָהאבְׁ ֶגעֶגעבְׁ ֹויפְׁ
ָרע?   -צּום ַצִדיק מֶׁשה ַרֵבינּו אּון ֶגע'ַטֲעָנה'ט: "ָלָמה ִנגְׁ

ן אֹויְך  ן? ִמיר ִווילְׁ ן ִמיר ַזיין ֵווייִניֶגער פּון ֶיעדְׁ ָוואס ָזאלְׁ ַפארְׁ
ֶטער ָהא ׁשְׁ ַבן ֶפַסח", אּון ֶדער ֵאייֶבערְׁ ִריב ַזיין ֶדעם ָקרְׁ ט ַמקְׁ

ן  ן ֶקעֶנען ַמאכְׁ ט, אּון ֵזיי ֶוועלְׁ ט ַאז ֵזיי ֶזעֶנען ֶגעֶרעכְׁ ֶגעָזאגְׁ
ַבן ֶפַסח ִאין "ֶפַסח ֵׁשִני".  ֶדעם ָקרְׁ

ט ִזיְך ַא ַכאפ,  ן ִאיד, ֵסיי ֶווען ֶער ִגיבְׁ ֶבע ִאיז ַביי ֶיעדְׁ ִדי ֶזעלְׁ
ן ַאַסאְך ֶטעג ֲחָדִׁשים א ּון ַאז ֶעס ִאיז ִאים ַאִריֶבער ֶגעָלאפְׁ

ָמאל  ן ַאז ֶעס ִאיז ֵקיינְׁ קְׁ ף ֶער ֶגעֶדענְׁ ט, ַדארְׁ ִניׁשְׁ ן ִמיט ָגארְׁ ָיארְׁ
ט" צּו ַזיין ַאן  ן "פּון ֶיעצְׁ ֵהייבְׁ ֶפעט, ֶער ֶקען ָנאְך ָאנְׁ ט ׁשְׁ ִניׁשְׁ
ט ֶדעם  ַפאסְׁ ן ַפארְׁ ן ָהאבְׁ ִליֶכער ִאיד, ַאזֹוי ִווי ִדי ִאידְׁ ֶערְׁ

ַבן ֶפַסח, ָוואס ֶדעמָ  ן ָקרְׁ טְׁ ׁשְׁ ֶטע ֶערְׁ ׁשְׁ ט'ס ִאיז ֶגעֶווען ִדי ֶערְׁ אלְׁ
דּוָׁשה, אּון  ֶגעקּוֶמען ִאין ִדי קְׁ ן ֶזעֶנען ַאַריינְׁ ָמאל ָוואס ִדי ִאידְׁ
ֶבע ִאיז ַביי  ן ֵזיי ֶגעַהאט ַא ַתָקָנה, ִדי ֶזעלְׁ ן ָהאבְׁ ט ֶוועגְׁ פּון ֶדעסְׁ

ן ִאיד.  ֶיעדְׁ
ֶטער ז"ל, ִאיז  ָרֵאל ַסאַלאנְׁ ַאָמאל ֶדער ַצִדיק ֶרִבי ִישְׁ

ט, ֶער  ֶפעט ַבייַנאכְׁ ל ׁשְׁ ֶטער, ַאִביסְׁ ֶגעקּוֶמען צּו ַא ׁשּוסְׁ ַאַריינְׁ
ֶפעט, ָאֶבער  ן קּוֶמען ַאזֹוי ׁשְׁ ן ַפארְׁ ֶגעֶבעטְׁ ָהאט ִאים ִאיֶבערְׁ
ן  ן ִדי ִׁשיְך, אּון ֶער ִוויל ִוויסְׁ ט ָהאט ִזיְך ִאים צּוִריסְׁ ַמָמׁש ֶיעצְׁ

ן. אֹויב ֶער ֶקען ִאים ֶעס ָנאְך טְׁ ט ַפאֶרעכְׁ  ֶיעצְׁ
ט  ֶרענְׁ ט בְׁ ג ִדי ִליכְׁ ט: "ִווי ַלאנְׁ ֶטער ֶגעָזאגְׁ ָהאט ֶדער ׁשּוסְׁ

ן". טְׁ  ָנאְך, ֶקען ִאיְך ֶעס ָנאְך ַפאֶרעכְׁ
ן פּון ִדי  עֹוֵרר ֶגעָווארְׁ ָרֵאל ַז"ל ִאיז מֹוָרא'ִדיג ִנתְׁ ֶרִבי ִישְׁ

ט, "ָדאס ִאיז דַ  ט ֶגעֶהערְׁ ֶטער ָוואס ֶער ָהאט ֶיעצְׁ אְך ַא ֶווערְׁ
ט, ָוואס ָדאס ִאיז  ג ִדי ִליכְׁ ֵכל, 'ִווי ַלאנְׁ ִדיֶגע מּוָסר ַהשְׁ ֶגעַוואלְׁ
ן", אּון ֶער  טְׁ ט ָנאְך, ֶקען ֶמען ַאֶלעס ַפאֶרעכְׁ ֶרענְׁ ָׁשָמה, בְׁ ִדי נְׁ
ג ַא  ן, "ִווי ַלאנְׁ ץ ֶלעבְׁ ט ָדאס ִאיֶבער'ַחֶזר'ן ַזיין ַגאנְׁ ֶלעגְׁ פְׁ

ט ָנאְך, ֶקען ֶער נָ  ׁש ֶלעבְׁ טְׁ ן".ֶמענְׁ טְׁ  אְך ַאֶלעס ַפאֶרעכְׁ
ט  )ִליקּוֵטי אּון ָדאס ֵגייט צּוַזאֶמען ִמיט ָוואס ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ

ן"ַקיין ִיאּוׁש  מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן ע"ח( דְׁ ַהאנְׁ ט ַפארְׁ ִניׁשְׁ ", ִאיז ָגארְׁ
ֵלייב ַאז דּו  ן, גְׁ בְׁ ָדארְׁ ט ַפארְׁ סְׁ ט ַאז דּו ֶקענְׁ סְׁ ֵלייבְׁ "אֹויב דּו גְׁ

סְׁ  ן" ֶקענְׁ טְׁ ׁש )ָׁשם קי"ב(, ט אֹויְך ַפאֶרעכְׁ טְׁ ג ַא ֶמענְׁ ַווייל ִווי ַלאנְׁ
ן. טְׁ ט ֶקען ֶער ָנאְך ַאֶלעס ַפאֶרעכְׁ  ֶלעבְׁ
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ן, אּון ֶעס ָהאט ִמיְך  טְּ ַהאלְּ ִריוו ָהאב ִאיְך ֶדערְּ ֵרייט ַאז  ֵזייֶערַדיין בְּ פְּ ֶדערְּ
ן ֶרִבי'ן ִאין אּוַמאן, וואֹויל  ן אֹויף ֹראׁש ַהָׁשָנה צּום ֵהייִליגְּ ט אֹויְך ָפארְּ דּו ֶוועסְּ
ט, ָווארּום ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי  ט אּון אֹויף ֶיעֶנער ֶוועלְּ ִאיז ִדיר אֹויף ֶדער ֶוועלְּ

ט  ט ִאיז ָתלּוי ִאין מַ אנְּ ָדאס ִדי גַ  )ַחיֵי מֹוֲהַר"ן ִסיָמן ת"ה(ָהאט ֶגעָזאגְּ יין ֹראׁש ֶצע ֶוועלְּ
ן  ָפט ֶמען ֶיעדְּ ס ִמׁשְּ טְּ ַהָׁשָנה, ָווארּום ֹראׁש ַהָׁשָנה ִאיז ֶדער יֹום ַהִדין, ֶדעָמאלְּ

ן  ִאיםֵאייֶנעם ָוואס ֶוועט ַזיין ִמיט  ץ ָיאר, ִווי ִדי ַחַז"ל ָזאגְּ ָכל  "ז(ֵביָצה ט)ַא ַגאנְּ
ט ֶמען ָאפ  אׁשרֹ ין לֹו מֵ בִ צּוקְּ יו ֶׁשל ָאָדם תָ נוֹ זוֹ מְּ  ַרייבְּ ַהָׁשָנה; ֹראׁש ַהָׁשָנה ׁשְּ

ט ֶמען ָאפ ָוואס ֶוועט ׁשֶ זְּ דְּ ּוֶדעם ב ַרייבְּ ץ ָיאר, ֹראׁש ַהָׁשָנה ׁשְּ עט אֹויף ַא ַגאנְּ
ִפָלה פּון  ט ִאין ִדי תְּ ץ ָיאר, ַאזֹוי ִווי ֶמען ָזאגְּ ׁש ַא ַגאנְּ טְּ ן ִמיט ֶדעם ֶמענְּ ַפאִסירְּ

ֹראׁש ַהָׁשָנה יִ "ּו ַתֶנה תֹוֶקף" בְּ ן רּועבְּ ן. ַכָמה יַ מּותֵ חָ ם ִכפּור יֵ ם צוֹ יוֹ בְּ ן, ּובּותֵ כָ נְּ
ַכָמה יִ  ם, ּוִמי יִ מַ , ִמי בַ צוֹ ִק , ּוִמי ֹלא בְּ צוֹ ִק ת, ִמי בְּ מּוה, ּוִמי יָ יֶ חְּ ן, ִמי יִ אּורֵ בָ וְּ

ה, ִמי פָ גֵ מַ ש, ּוִמי בַ עַ ַר א, ִמי בָ מָ צָ ּוִמי בַ  ב,עָ רָ ה, ִמי בָ יָ חַ ֶחֶרב, ּוִמי בַ ִמי בַ , ׁשאֵ בָ 
ו, ּוִמי לֵ ׁשָ ף, ִמי יִ רֵ טָ ט ּוִמי יִ קֵ ׁשָ , ִמי יִ עַ נּוח, ּוִמי יָ נּוה, ִמי יָ ילָ ִק סְּ ה ּוִמי בַ יקָ נִ חַ בַ 
ל, ּוִמי ָירּום; אּון ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ָהאט פֵ ׁשָ ר, ִמי יִ ׁשֵ עָ י, ּוִמי יֵ נִ עָ ר, ִמי יֵ סָ יַ תְּ יִ 

ט  ט  )ַחֵיי מֹוֲהַר"ן ִסיָמן תס"ו(ַאָמאל ֶגעָזאגְּ ֵזירֹות ָוואס ֶעס ֶווערְּ ִוויִפיל ָצרֹות אּון גְּ
ֵזירֹות ָוואס ֶעס ִאיז ָדא  ׁש אֹויֶסער ִדי ַאֶלע גְּ טְּ ָזר אֹויף ֶדער ֶמענְּ ִנגְּ

ט, ִווי ֶדער נּו נְּ ֶגעֶרעכְּ כּו', ָאן אֹויסְּ ט ּוִמי ּוִמי ּוִמי וְּ גְּ ַסח ֵגייט, ַאז ֶדער ַחָזן ִזינְּ
ֵזירֹות ָוואס ֶעס ִאיז  רּוָמז ֶנעֶבעְך ַאֶלע גְּ ן ִאיז מְּ טְּ ֶטער, אּון ָדארְּ ֶווערְּ
ן צּום ַצִדיק אֹויף  ף ֶמען ָפארְּ ן ֵאייֶנעם, ִאיֶבער ֶדעם ַדארְּ ן אֹויף ֶיעדְּ ִריבְּ ֶגעׁשְּ ָאפְּ

ָוואַקאט, ֹראׁש ַהָׁשָנה וָ  רֹויֶסער ַאדְּ ר ֶנֶפׁש סֵ אּון ֶער ִאיז ִזיְך מוֹ ואס ֶער ִאיז ַא גְּ
ָרֵאל,  ַלל ִישְּ ן כְּ ַרטַפארְּ , אּון ֶמען ִאיםַפאר ִדי ַאֶלע ָוואס ֵזיי קּוֶמען צּו  ּוִבפְּ

כּו',  'ִאיזסְּ ת ֶווען יאוֹ צִ מְּ ֶזעט בִ  ֵזיָרה וְּ ׁש ֶעֶפעס ַא גְּ טְּ ן אֹויף ַא ֶמענְּ ָזר ֶגעָווארְּ ִנגְּ
זֵ  ַרט גְּ ָוואַקאט אֹויף ֶדער וֶ ת מָ יַר ִבפְּ ן ַאדְּ טְּ ֶרעסְּ ט ֶער ֶדעם גְּ ות, ֹלא ָעֵלינּו, זּוכְּ

ט ֶער ָזאל  ט, ֶער  ִאיםֶוועלְּ ט אֹויף ֶגעלְּ ט ִניׁשְּ ן, אּון ֶער קּוקְּ ֵטייִדיגְּ ַפארְּ
ט ַאלֶ  קֹויפְּ ָוואַקאט ָזאל ַפארְּ רֹויֶסער ַאדְּ  ִאיםעס ָוואס ֶער ָהאט, ַאִבי ֶדער גְּ

ט  ׁש ִניׁשְּ טְּ ָוואס ָזאל ַא ֶמענְּ כּו', ַפארְּ ֵזיָרה, וְּ ֶנעֶמען פּון ִדי ִביֶטעֶרע גְּ ַארֹויסְּ
ן ן ַאז ֹראׁש ַהָׁשָנה ִאיז ֶדער  ַקיין ָהאבְּ טְּ ַראכְּ ֵשֶכל, אּון ֶער ָזאל ִזיְך גּוט ַבאטְּ

ט ֵגיין יֹום ַהִד  ָוואס ָזאל ֶער ִניׁשְּ ׁש, ַפארְּ טְּ ן ֶמענְּ ס ִאיז ֶמען ַדן ֶיעדְּ טְּ ין, ֶדעָמאלְּ
ָוואַקאט ָוואס ָזאל  ן ַאדְּ רֹויסְּ ן? ָוואס ָדאס ִאיז ֶדער  ִאיםצּו ַא גְּ ֵטייִדיגְּ ַפארְּ

ט  ֵפירּוׁש ֶגעָזאגְּ ָנה ִאיז ֵמיין ֹראׁש ַהׁשָ  )ַחיֵי מֹוֲהַר"ן ת"ג(ֵהייִליֶגער ֶרִבי, ָוואס ָהאט בְּ
ן  ֵלייבְּ ן גְּ ׁשְּ טְּ ֶדער ַמייֶנע ֶמענְּ ג, אּון ֶעס ִאיז ַביי ִמיר ַא וואּונְּ ִדינְּ סְּ ֶהעֶכער ִווי ַאלְּ
ָהר ַזיין צּו קּוֶמען צּו ִמיר אֹויף ֹראׁש  ט ִנזְּ ן ֵזיי ִניׁשְּ ָוואס ָזאלְּ ָדאְך ִאין ִמיר, ַפארְּ

ן,  ט ֶפעלְּ ָין ִאיז ֹראׁש ַהָׁשָנה, אּון ַווייל מַ ַהָׁשָנה? ֵקייֶנער ָזאל ִניׁשְּ ֶצע ִענְּ יין ַגאנְּ
 ֵזייֶער ֵזייֶערֶווער ֶעס ִאיז זֹוֶכה צּו ַזיין ַביי ִמיר אֹויף ֹראׁש ַהָׁשָנה ֶמעג ִזיְך 

ץ ָיאר,  ֵרייֶען ַא ַגאנְּ רֵ פְּ ַפאר פְּ ן ַאז  ֵזייֶערִזיְך  ִאיְךיי ֶדערְּ ָלאסְּ ט ַבאׁשְּ ַאז דּו ָהאסְּ
ן ֵהי ט ָפארְּ  י ָיאר אֹויף ֹראׁש ַהָׁשָנה ִאין אּוַמאן.דּו ֶוועסְּ

ן סֵ ֶדער ַצִדיק ִאיז ִזיְך מוֹ  טְּ ט ַאיין ֶוועלְּ ָרֵאל, אּון ַרייסְּ ַלל ִישְּ ר ֶנֶפׁש ַפאר כְּ
ֵזירֹות ָרעֹות אּון ַאֶלע  ַבֵטל ַאֶלע גְּ ָרֵאל, אּון ֶער ִאיז מְּ ָׁשמֹות ִישְּ ַלל נְּ ַפאר כְּ

ֶוועֶרע ִדיִני ֶטע אּון ׁשְּ ֶלעכְּ ׁש ָוואס ֶער ׁשְּ טְּ ם, ִאיֶבער ֶדעם וואֹויל ִאיז ֶדער ֶמענְּ
ט ִזיְך צּו  ט צּום ַצִדיק אּון ַבאַווייזְּ ט  ִאיםקּומְּ ׁשּוָבה, אּון ִגיסְּ ן תְּ טְּ אּון טּוט ָדארְּ

ט "ִרבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם  ן, אּון ָזאגְּ ֶרערְּ ן טְּ ִבין ֶגעקּוֶמען ַאֶהער צּו ֶדעם  ִאיְךַטייכְּ
ן ַצִד  ָמן ֶבן פֵ ֵהייִליגְּ ן ַאז יגָ יק ֶרִבי ַנחְּ ֶלב זי"ע ָוואס ֶער ָהאט ֶגעֶבעטְּ ֶרסְּ א ִמבְּ

 ִאיְך, ִאיםאֹויף ֹראׁש ַהָׁשָנה, אּון ָאט ִבין ִאיְך ָדא ַביי  ִאיםֶמען ָזאל קּוֶמען צּו 
ִניעֹות אּון צּו ֶוועֶרע מְּ ן ַאֶלע ׁשְּ ָראכְּ ָהאב  ען ָוואס ִאיְךגֶ נְּ ּוטאלְּ הַ יקְּ ִר ָהאב ֶצעבְּ

ט אּון  ִאיְךט, אּון ֶגעַהא ִניׁשְּ ט אֹויף ָגארְּ ט ֶגעקּוקְּ ִבין ָדא,  ִאיְךָהאב ִניׁשְּ
ַרייב  ִאיְךֶדעִריֶבער ֶבעט  ָמנּות, אּון ׁשְּ ִדיר ִרבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ָהאב אֹויף ִמיר ַרחְּ

ט ָיאר, ִאיְך ָזאל  ׁשְּ טְּ ןִמיר ָאן ַא גּוט ֶגעֶבענְּ ט א ָהאבְּ ָנָסה אּון ַנַחת, ֶגעזּונְּ ּון ַפרְּ
כּו'. ִאיְךיט ָזאל אהִ אּון בַ  כּו', וְּ ן, וְּ טְּ ֶלעכְּ ן פּון ַאֶלעם ׁשְּ  ֶווערְּ

 )אשר בנחל באידיש מכתב כ'(
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מעיל, ווי אויך צו אדוועטייזן אינעם גליון צו באקומען דעם גליון יעדע וואך אויף אי
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 מוסדותינו הק' ~ ~ נייעס אינערהאלב
 ערשטע שבת ביי מוהרא"ש

 נאכן ארויסקומען פון שפיטאל
א הערליכע שבת האבן מיר מיטגעהאלטן ביי מוהרא"ש צום 

 ערשטן מאל נאכן אהיימקומען פון שפיטאל.
ערב שבת נאכמיטאג האט מוהרא"ש נאך געשריבן חיזוק בריוון 

 פאר אנשי שלומינו, טראץ זיין גרויסע שוואכקייט.
אט זיך שוין מוהרא"ש געקענט אליינ'ס אנטוהן לכבוד שבת ה

 .שבת שטריימל און בעקיטשע א.א.וולכבוד שבת, אלע בגדי 
פרייטאג צו נאכט'ס נאכן דאווענען זענען אלע אנשי שלומינו ארויף 

שבת פאר מוהרא"ש, מוהרא"ש איז געזיצן געגאנגען וואונטשן גוט 
פאר זיין משפחה, מיט א שמייכל, צום ערשט האט ער אנגעוואונטשן 

, און אויך זיי פון ישיבה ך האט ער אנגעוואונטשן די בחוריםדערנא
מעורר געווען אז זיי זאלן ווייטער זאגן תהלים און בעטן פאר זיין 

דערנאך האט ער ווייטער אנגעוואונטשן אלע אנשי גאנצע רפואה, 
 ליכע  ליבשאפט.ראון מיט א פאטעשלומינו, אלעס מיט א שמייכל, 

מוהרא"ש האט דערציילט אין קורצן די ניסים וואס דער 
אייבערשטער האט מיט אים געטוהן, עס איז א זעלטענע זאך אז א 
מענטש זאל אריבער גיין פיר הארץ אטאקע'ס איינ'ס נאכן צווייטן, 
און בלייבן לעבן, און מוהרא"ש האט צוגעלייגט אז דאס אלעס איז 

כער נאר אין זכות פון די תהלים און תפלות וואס אידישע קינדער זי
האבן איינגעריסן פאר אים, אבער גלייכצייטיג האט מוהרא"ש 

מען זאל נישט אויפהערן ווייטער צו בעטן פאר אים, אז געבעטן אז 
נדיג צו די ק קומען פולשטעאון צורי ער זאל האבן א גאנצע רפואה,

 כוחות.
טעלט צו קידוש, טראץ שביי די סעודה האט זיך מוהרא"ש אויפגע

זיין שוואכקייט, זאגענדיג: "קידוש איז אן עדות אז דער אייבערשטער 
האט באשאפן די וועלט, און עדות דארף מען זאגן שטייענדיג", מיט 

טרענגט צו מאכן שגעוואלדיגע כוחות האט זיך מוהרא"ש אנגע
 שטייענדיג מיט גרויס דביקות. קידוש

, ביי די זמירות "אזמר בשבחין", ביי די ווערטער "לאיתקפא חלשין"
האט מוהרא"ש זייער מאריך געווען און איבער געזאגט די ווערטער 

, נאכן זינגען זמירות, האט מוהרא"ש אסאך מאל מיט גרויס התרגשות
מוהרא"ש י אזוי וווע, אויף די פרשת השבגעלערנט "נועם אלימלך" 

 טוט געווענדליך.
אזוי איז ווייטער אריבער דער שבת קודש, מיט גרויס 

 דערהויבענקייט.
 

דינסטאג איז פארגעקומען א ברית פון אן אייניקל פון מוהרא"ש ביי 
 מוהרא"ש אינדערהיים.

די ברית איז געווען פאר א זוהן פון ר' צבי הערש גאלדמאן נ"י בן 
 פון מוהרא"ש שליט"א.חדב"ן  שליט"א,מו"ר יעקב יוסף גאלדמאן 

די ברית איז פארגעקומען ביי מוהרא"ש אינדערהיים מיט די 
באטיילוגונג פון בלויז די משפחה מיגלידער, און די בחורים פון 

 ישיבה.
דינסטאג נאכט האט מוהרא"ש געשריבן א בריוו צו אלע בחורי 

סזאגן גאנץ תהלים און אויישיבתינו הק', ווי ער באדאנקט זיך פאר 
 מתפלל לרפואתו השלימה.

און גלייכצייטיג בעהט מהרא"ש אז מען זאל ווייטער מתפלל זיין 
 פאר אים.

אויך איז מוהרא"ש מחזק די בחורים זיי זאלן ווייטער ממשיך זיין צו 
 לערנען פלייסיג אסאך משניות און גמרא.

 עם ה' חזקו ונתחזקה!
 

רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ

ְך ַא ַצִדיק, ַאזֹוי ִווי  ָאֶבער ָנאְך ַא ַזאְך ֶזעֶען ִמיר, ַאז ָדאס מּוז ֵגיין דּורְׁ
ֶגען צּום ַצִדיק ן ֶזעֶנען ֶגעַגאנְׁ מֶׁשה ַרֵבינּו, אּון ִאים  ֶמען ֶזעהט ַאז ִדי ִאידְׁ

ַבן ֶפַסח, אּון ַאזֹוי ֶזעֶנען ֵזיי  ִריב ַזיין ֶדעם ָקרְׁ ן אֹויְך ַמקְׁ ן ַאז ֵזיי ִווילְׁ ֶגעֶבעטְׁ
ֶבע ֵגייט ַווייֶטער ִאין ַאֶלע דֹורֹות, ֶווען ַא  ן, אּון ִדי ֶזעלְׁ ן ֶגעָווארְׁ פְׁ ֶגעָהאלְׁ

ׁשּו ט ָאפ ַאז ֶער ִוויל תְׁ ׁש ַמאכְׁ טְׁ ִליֶכער ֶמענְׁ ָבה טּוהן, ֶער ִוויל ַזיין ַאן ֶערְׁ
ט  נְׁ ט ָוואס ֶדער ַצִדיק ֶלערְׁ גְׁ ט צּום ַצִדיק, אּון ֶער ָפאלְׁ ִאיד, אּון ֶער קּומְׁ

ִליֶכער ִאיד.  ִאים, ֶוועט ֶער ִזיֶכער ַזיין ַאן ֶערְׁ
 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ט"ו ערך ֶפַסח ֵׁשִני(

*** 
 

ֶנען ִמיר   פּון "ֶפַסח ֵׁשִני".ָנאְך ַא ַזאְך ֶלערְׁ
ֵהיים,  ֶדערְׁ ן ָחֵמץ אּון ַמָצה צּוַזאֶמען ִאינְׁ ִאין ֶפַסח ֵׁשִני ֶמעג ֶמען ָהאבְׁ

ֵאייֶנעם. ִניּות ִאינְׁ ִמיּות אּון רּוחְׁ ן ַגׁשְׁ ז, ַאז ֶמען ֶקען ָהאבְׁ ט אּונְׁ נְׁ  ָדאס ֶלערְׁ
ן ֵמייֶנען ַאז אֹויב ִוויל ֶמען ַזיין  ׁשְׁ טְׁ ׁש", ַא "הִ  ,ַצִדיקַא ֶמענְׁ טְׁ ל ֶמענְׁ ימְׁ

ן ַביי ִזיְך,  ַפארְׁ ׁשְׁ ט, ִזיְך ַאיינְׁ ן פּון ִדי ֶוועלְׁ ֵׁשיידְׁ ן ָאפְׁ צְׁ ַגאנְׁ ף ֶמען ִזיְך ִאינְׁ ַדארְׁ
ן ִמיט ֵקייֶנעם. ט ֶרעדְׁ  אּון ִניׁשְׁ

ן  ֵראִשית ַרָבה ד, ז( ָאֶבער ֶדער ֱאֶמת ִאיז ַאז ַחַז"ל ָזאגְׁ ט )בְׁ ָוואס ֵהייסְׁ ַפארְׁ
ל, "ָׁשמַ  ט פּון "אֵ ִים"? ַווייל ֶעס אִ ִדי ִהימְׁ ֶטעלְׁ ֶגעׁשְׁ ׁש ּוַמִים", פּון יז צּוַזאמְׁ

ט אֹויס  ן, ַוואֶסער ֶלעׁשְׁ ֶטע ַזאכְׁ ֶגעֶזעצְׁ נְׁ ֵוויי ֶקעגְׁ ֵפייֶער אּון ַוואֶסער, צְׁ
ן  ֶטעלְׁ ן ׁשְׁ ט אֹויס ַוואֶסער, אּון ֶווען ִדי ֵבייֶדע ַזאכְׁ נְׁ רּוקְׁ ֵפייֶער, אּון ֵפייֶער טְׁ

ל.ִזיְך צּוַזאם,  ט ָדאס ַא ִהימְׁ  ֶווערְׁ
ט ֶער אֹויף ִדי  ׁש", פּון ֵאיין ַזייט ֶלעבְׁ טְׁ ל ֶמענְׁ ט ַא "ִהימְׁ ָדאס ֵמיינְׁ
ן,  ׁשְׁ טְׁ ט ִמיט ֶמענְׁ לְׁ דְׁ ֶדער, אּון ֶער ַהאנְׁ ט, ֶער ָהאט ַא ַווייב אּון ִקינְׁ ֶוועלְׁ

ִליֶכער ִאיד, ֶער ַדאוֶ  ֶדעֶרע ַזייט ִאיז ֶער ַאן ֶערְׁ ֵריי ָאֶבער פּון ִדי ַאנְׁ ט דְׁ וענְׁ
סּוִקים  ן ָטאג, ַא ָפאר פְׁ ט ַאַריין ַא ֶיעדְׁ ָין, ֶער ַכאפְׁ ָמאל ַא ָטאג ִמיט ִמנְׁ
ָחן ָערּוְך,  ל ׁשּולְׁ ָמָרא, ַאִביסְׁ ל גְׁ ַניֹות, ַאִביסְׁ נֹות ִאין ִמׁשְׁ חּוָמׁש, ַא ָפאר ִמשְׁ

ׁש". טְׁ ל ֶמענְׁ ִטיֶגער "ִהימְׁ  ָדאס ִאיז ַא ִריכְׁ
 ׁש ֵחֶלק י"ד ערך ֶפַסח ֵׁשִני()ִשיחֹות מֹוַהָרא"

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 פאר "מזל טוב" טיפן הארצן וואונטשן א הערצליכןפון 
 

 י"נ זלמן קאלמאןשלמה  ה"מו
 רון ישיב"ינו הק'טופמייסד 

 

 י"זיין בחור הח"ן כמר ישעי' שלום נדי שידוך שליסן פון צו 
 צלח"וג למזל טוב בשעה טובה ומ"עב
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אלעס פאר די בחורים די טירן פון ישיב"ינו הק', און זיך זארגן צוצושטעלן 

דער זכו" הרבים לדורו" פון אלע צד היו"ר טוב, וואס מען דארף על 
 וסק במצו" ומעשים טובים, ערנען און דאווענען און זענען עבחורים וואס ל

 איז אלעס דיין זכו".   
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 הרה בימינו אמן.במ   
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ְרתָׁ ֲאֵלֶהם מַּ ֲהֹרן ְואָׁ ֹכֲהִנים ְבֵני אַּ ְרתָׁ ֱאֹמר  ,"יש  ט ר  אג  , ָזֱאֹמר ֶאל הַּ מַּ , ְואָׁ
ִנים ְקטַּ ל הַּ ְזִהיר ְגדֹוִלים עַּ  .ְלהַּ

יר  ב  ס  יז ָדאס מ  יָט"א א  ל  ָרא"ש ש  ט מֹוה  י ָזאג  וי ֶדער ֶרב  "ן )לֹויט ו  יקּוֵטי מֹוֲהר  ל 

יָמן רס"א(  ֵרגֹות א  ֵחֶלק א' ס  ד  ט פּון ז ייֶנע מ  אל  ש פ  ט  ילּו ֶווען א  ֶמענ  ז ֲאפ  יז ֶעס א 
ן ט  ש  זֹוי ֶוועט דֶ  ,אֹויך  פּוֶנעם ֵאייֶבער  ז א  אנ ייֶען, א  ן ב  ש ז יך  מּוז  ט  ער ֶמענ 

ן. ט  ש  יֶנען ֶדעם ֵאייֶבער  יש צּו ד  ר  ן פּון פ  ֵהייב   ָאנ 
ש ט  ן ֶמענ  אר  ילּו ֶווען ֶעס ֵגייט גּוט פ  אר ֲאפ  פ  ט ,אּון ֶדער  נ  ֶער  ,ֶער ֶלער 

ט אֶווענ  יֹות א   ,ד  אק אּון א  ח  מ  ט א  ֶגעש  יל  ת ה'יאּון ֶער פ  א ,ן ֲעבֹוד  ף ֶער ד  ר 
יש   נ  ייט ָוואס ֶער ֶוועט ָגאר  ז ֶעס ֶקען קּוֶמען א  צ  ֶקען א  ן, ָאֶבער ֶגעֶדענ  יל  ט פ 

ן ֶגעָלאש  ל אּון אֹויס  ק  ן טּונ  צ  ג אנ  ינ  ים ז יין א  ן ֶער ֶוו ,ֶעס ֶוועט א  יל  ט פ  יש  עט נ 
יין שּום ח   ן אּון דֶ ק  ק  אר  ט  יך  מּוז ן ש  ןיֹות, ָאֶבער ֶער ֶוועט ז  ט  אל  ה  אּון  ,ער 

ן ט  ש  יֶנען ֶדעם ֵאייֶבער  יש צּו ד  ר  ן פּון פ  ֵהייב  וי ֶער ָהאט ָנאך   ,ָאנ  זֹוי ו  א 
ן. ט  ש  ט ֶדעם ֵאייֶבער  ינ  ט ֶגעד  יש  ָמאל נ   ֵקיינ 

ט ש  יז פ  ְרתָׁ , ָדאס א  מַּ ִנים ,ֱאמֹור ְואָׁ ְקטַּ ל הַּ ְזִהיר ְגדֹוִלים עַּ אר   ,ְלהַּ ף ֶמען ד 
ֵלייֶנע י ק  רֹויֶסע אֹויף ד  י ג  ייט ָוואס ֶעס  ,ָוואֶרעֶנען ד  י צ  ין ד  ז א  ָדאס ֵמיינ ט א 

ש ֶער ָהאט  ט  ן ֶמענ  אר  י  ,יֹותח  ֵגייט גּוט פ  אר ד  ן פ  ֵרייט  ָזאל ֶער ז יך  צּוג 
ֶוועֶרע ֶטעג ת ,ש  ע  ד  ישּות ה  יט ֲחל  יל מ  ן ָוואס ֶער ֶוועט ז יין פ  ייט  י צ  ּון א ,צּו ד 

ל ק  ן טּונ  צ  ג אנ  ינ  ים ז יין א  ז ֶער ָזאל ז יך  ֶדעָמאל   ,ֶעס ֶוועט א  ֶקעֶנען  ס אֹויך  ט'א 
ן. ט  אל  ה   ֶדער 

ּתֹוָרה ֱאמֹור א'(  )ֹזאת ה 
*** 

 

ֵלל ֱאלֹ  א ֶחְטאוֹ קָׁ ִאיש ִאיש ִכי ְיקַּ ֶווער ָוואס ֶדער , יו ְונָׁשָׁ יז ש  אֹוָרה א  כ  ל 
י ָלשֹון " ט ָאן ד  אפ  יוָפסּוק כ  אֶשעֶפער "זַּיין" -"  ֱאֹלקָׁ ט ֶדער בַּ יש  , אּון נ 

אֶשעֶפער ֶדער - "ֱאֹלִקים"ליכע ָלשֹון טנגעווע  .בַּ
ט  י ָזאג  וי ֶדער ֶרב  יר לֹויט ו  ב  ס  יז ָדאס מ  יָט"א א  ל  ָרא"ש ש  "ן מֹוה  יקּוֵטי מֹוֲהר  )ל 

יָמן ל"ו(  ט  ֵחֶלק א' ס  יכ  ָראפ א  ָפשּוט'ֶע ל  ט א  ן קּומ  ט  ש  ז פּוֶנעם ֵאייֶבער  ייטא  ק    ,יג 
ן  ט צּום גּוט  ָוואס ֶקען ֶווער  ש  ייט  ֶגעט  ט'ס.'נ  אֹויס  ֶלעכ   ס, ָאֶדער צּום ש 

ן ט  ש  יֶנעם ֵאייֶבער  ט א  ֵלייב  ש ג  ט  ז ֶדער ֶמענ  ֶטער ֵמיינ ט ,א  ש  ז ֶדער ֵאייֶבער   א 
יג ז יין גּוט'ס ד  ֶטענ  יֶכע ֶלע סט'ֶדעָמאל   ,ש  ל  יק  ל  אֶקע ג  מ  ןָהאט ֶער א  ֶגעש  , ב 

יך  ֵאיין ט ז  ש ֶרעד  ט  י ,אֹויב ָאֶבער ֶדער ֶמענ  ֶטער ָהאט א  ש  ז ֶדער ֵאייֶבער     םא 
 

 המשך בדף ב

 03גליון מספר                                                                      ק תשע"ב לפ"שנת , 'דאבות פרק , אייר כ' ,אמורפרשת 

 
רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ

אֶוועֶנען   ~    ~ ִמיט ִמְניָׁןדַּ
 

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

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

ט ַאֶווע דּוָׁשה, אּון ִניׁשְׁ ן ַחס ַביי ִדי קְׁ ק ַפאלְׁ
ָׁשלֹום.  וְׁ

ט אֹויְך  ָאֶבער ַאזֹוי ִווי ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ֵווייסְׁ
ט ֶער אֹויף ַאֶלע  רּוִבירְׁ ַפאר פְׁ פּון ֶדעם, ֶדערְׁ
ף  ַפאר ַדארְׁ ן פּון ֶדעם, אּון ֶדערְׁ ֶטערְׁ ן צּו ׁשְׁ ֶוועגְׁ
ן ָטאג  ִזיְך ַא ִאיד מּוָסר ֶנֶפׁש ַזיין צּו ֵגיין ֶיעדְׁ

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

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

ט ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ִמיט ֵבית הַ  ָרׁש, קֹוֶדם קּומְׁ ִמדְׁ
ט  ׁשְׁ ֶדערְׁ רּוֶמען ָפִנים, "ִאיְך ֶוועל ֶענְׁ ַא פְׁ
ֵהיים ַאֵליין, ַווייל ַאזֹוי ֶקען  ֶדערְׁ ַדאֶוועֶנען ִאינְׁ
ן ָדאס ַדאֶוועֶנען",  ִזין ָהאבְׁ ִאיְך ֶער ֶמער ִאינְׁ
ט ִאים  ט ַאז ַאזֹוי ַכאפְׁ ט ִניׁשְׁ ָאֶבער ֶער ַכאפְׁ

ער ֵיֶצר ָהַרע ַאַריין ִאין ַזיין ֶנעץ, ַווייל דֶ 
ט ִאין ׁשּוהל  ָמאל ֶמען ֵגייט ִניׁשְׁ ֵאיינְׁ
ן  ֶפעִטיגְׁ ׁשְׁ ט ֶמען ָאן צּו ַפארְׁ ַדאֶוועֶנען, ֵהייבְׁ
ט ֶמען ָאן צּו  ֶדעם ֵהייבְׁ ָדאס ַדאֶוועֶנען, ָנאכְׁ
ט ַא ַמֲעִריב, ֶמען  ָחה ָדארְׁ ן ָדא ַא ִמנְׁ ֶפעלְׁ ַפארְׁ

ט  ֵרייסְׁ ִזיְך ַאז ִאיְך ֶוועל ׁשֹוין ַדאֶוועֶנען טְׁ
ֶדעם  ֵרה'ס, אּון ָנאכְׁ ֹמָנה ֶעשְׁ ֵוויי ׁשְׁ ֶפעֶטער צְׁ ׁשְׁ
ן פּוֶנעם ַדאֶוועֶנען,  ַניידְׁ ט ֶמען ָאן צּו ׁשְׁ  ֵהייבְׁ
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 ב
 

רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
ֵרה, ִביז ֶמען  מֹוָנה ֶעשְׁ ַמע אּון ׁשְׁ ִריַאת ׁשְׁ ט ָנאר קְׁ ֶמען ָזאגְׁ

ן צּו  ַדאוֶ  צְׁ ַגאנְׁ ט אֹויף ִאינְׁ ועֶנען, ָאֶבער ֶווען ַא ֶהערְׁ
ן  ַקייט "ִאיְך מּוז ֶיעדְׁ ַטארְׁ ט ָאפ ִמיט ַא ׁשְׁ ׁש ַמאכְׁ טְׁ ֶמענְׁ
ָין, ִמיט ַכָווָנה  ָטאג ֵגיין ִאין ׁשּוהל ַדאֶוועֶנען ִמיט ִמנְׁ
ט ַאז ֶער ֶוועט  ִזיֶכערְׁ ָאֶדער ָאן ַכָווָנה" ַאזֹוי ִאיז ֶער ַפארְׁ

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

ָרכֹות נ"ד:(  ַאז עֹוג ֶמֶלְך ַהָבָׁשן ָהאט ֶגעֶזעהן ַאז ִדי ַמֲחֶנה )בְׁ
ֶגען אּון  ָסה ִאיז ֶער ֶגעַגאנְׁ ֵריי ַפרְׁ רֹויס דְׁ ָרֵאל ִאיז גְׁ ִישְׁ

ג ָוואס ִאיז  ן ַא ַבארְׁ ֶגעִריסְׁ ָסה אּון ֶער אֹויסְׁ ֵריי ַפרְׁ רֹויס דְׁ גְׁ
ן, ִביז מֶׁשה  ן אֹויף ִדי ִאידְׁ פְׁ ט ַארֹויף ַווארְׁ ָהאט ֶעס ֶגעָוואלְׁ
ט ֶדער ֶרִבי ַאז ִדי ַמֲחָנה  'ט, ָזאגְׁ גְׁ ַרֵבינּו ָהאט ִאים ֶגע'ַהרְׁ
ָחה אּון ַמֲעִריב,  ִרית ִמנְׁ ִפּלֹות ַׁשחְׁ ֵריי ּתְׁ ָרֵאל ֶזעֶנען ִדי דְׁ ִישְׁ

ט אּון ָדאס מּו ָרֵאל, ָדאס ֵמיינְׁ ָקא ִאין ִדי ַמֲחֶנה ִישְׁ ז ַזיין ַדוְׁ
ָין, אּון ָדאס ָהאט ֶדער עֹוג ֶמֶלְך  ָרׁש ִמיט ִמנְׁ ִאין ֵבית ַהִמדְׁ
ן  ַרייסְׁ ט אֹויסְׁ ן, ֶער ָהאט ֶגעָוואלְׁ ַרייסְׁ ט אֹויסְׁ ַהָבָׁשן ֶגעָוואלְׁ

ָין ִפלֹות ִמיט ִמנְׁ ֵריי ּתְׁ ן פּון ַדאֶוועֶנען ִדי דְׁ , ָאֶבער ִדי ִאידְׁ
ט פּון ִאים, ָנאר ֶער  ט ֶגעָלאזְׁ מֶׁשה ַרֵבינּו ָהאט ִזיְך ִניׁשְׁ
ן,  ן ַפאר ִדי ִאידְׁ 'ט, אּון ִמיט ֶדעם ֶגעִוויזְׁ גְׁ ָהאט ִאים ֶגע'ַהרְׁ
ָין. ף ִזיְך מּוָסר ֶנֶפׁש ַזיין צּו ַדאֶוועֶנען ִמיט ִמנְׁ  ַאז ֶמען ַדארְׁ

ִאיז ֲאִפילּו ֶווען ֶמען ָהאט ַאן אֹוֶנס, ֶמען 
ץ ָדא ָברּוְך  ַכדֹוֶמה, ִאיז ָנאְך ַאלְׁ ֶפעט וְׁ ַטאֶנען ׁשְׁ ֶגעׁשְׁ אֹויפְׁ
ִדיג  ֶטענְׁ ֶפעט, אּון ֶמען ֶקען שְׁ ָיִנים ִביז ׁשְׁ ט ִמנְׁ ה' ַהיינְׁ
ָין צּו ַדאֶוועֶנען, אּון ֲאִפילּו ֶעס ִאיז ׁשֹוין  ן ַא ִמנְׁ ֶרעפְׁ טְׁ

ץ עֶ  ָיִנים, ִאיז ָנאְך ַאלְׁ ט ָדא ַקיין ִמנְׁ ט צּו ִניׁשְׁ ׁשְׁ ֶדערְׁ נְׁ
ֵהיים, ַווייל  ֶדערְׁ ַדאֶוועֶנען ִאין ׁשּוהל ִווי צּו ַדאֶוועֶנען ִאינְׁ
ט ֶמען ִזיְך צּו צּו ַדאֶוועֶנען ִאין ֵבית  ַאזֹוי ֶגעוואֹוינְׁ

ִכיָנה. ט רּוהט ִדי ׁשְׁ ָרׁש, ָוואס ָדארְׁ  ַהִמדְׁ
ִדיג: "ֶווער ֶעס ִוויל  ֶטענְׁ ט שְׁ ִליָט"א ָזאגְׁ מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ

ָין" ָדאס הָ  ָין ָזאל ַדאֶוועֶנען ִמיט ִמנְׁ ִמנְׁ ן ַא ָדָבר ֶׁשבְׁ אבְׁ
ָנָסה  גּוָלה ַפאר ַפרְׁ ָין ִאיז ַא סְׁ ט ַאז ַדאֶוועֶנען ִמיט ִמנְׁ ֵמיינְׁ

ֵניָקל. ֶׁשַפע ּובְׁ  בְׁ
ף ֶמען ָנאְך ֶמער ַזיין  ָחה אּון ַמֲעִריב ַדארְׁ ַרט ִמנְׁ ּוִבפְׁ

ט צּו ַדאֶוועֶנען ִמיט ִמנְׁ  נְׁ ָין, ַווייל ִאין ֶדעם ֶזעֶנען ֶגעָווארְׁ
ָחה ַמֲעִריב ִמיט  ֵזל, אּון ַדאֶוועֶנען ִמנְׁ ַזלְׁ ן ֶמער מְׁ ׁשְׁ טְׁ ֶמענְׁ
ָמָרא  ָנָסה, ַווייל ִדי גְׁ סּוָגל ַפאר ַפרְׁ ָין ִאיז ָנאְך ֶמער מְׁ  ִמנְׁ

 

ָחק "ָשֶדה" אּון ַיעֲ  ן "ַהר" ִיצְׁ ָרָהם ָהאט ֶעס ֶגערּופְׁ ָסִחים פ"ח.( ַאז ַאבְׁ ט )פְׁ ָדׁש ָזאגְׁ ַלאץ פּון ֵבית ַהִמקְׁ ט ֶדעם פְׁ ֹקב "ַבִית" ָדאס ֵמיינְׁ
ָחה ָחק ִמנְׁ ִרית ִיצְׁ ַתֵקן ֶגעֶווען ָדאס ַדאֶוועֶנען ַׁשחְׁ ָרָהם ָהאט מְׁ ִפָלה, אּון ַאבְׁ ַלאץ פּון ּתְׁ ט ִאיז ֶדער פְׁ , אּון ַיֲעֹקב ַמֲעִריב, ָוואס ָדארְׁ

ַלאץ ִווי ֶעס -ָשֶדה  ד, ִאיז ִדי פְׁ ט ֶמען ָדאס ַאַריין ִאין ֶדעם ַבִית  ַא ֶפעלְׁ גְׁ ֶרענְׁ ָנאְך בְׁ ן, אּון ֶדערְׁ ט ַאֶלע ֶעסְׁ סְׁ ִאין ִדי הֹויז, ֶזעהט  -ַוואקְׁ
ָנָסה. סּוָגל ַפאר ַפרְׁ ָחה אּון ַמֲעִריב ִאיז מְׁ  ֶמען ַאז ִמנְׁ

ֵהייט ָזאל ֶער ִזיְך צּוֶגע ֶגערְׁ ִרינְׁ ָנָסה גְׁ ף ַפרְׁ ַפאר אֹויב ֵאייֶנער ַדארְׁ ָין, ֶדערְׁ ן ָטאג ִאין ׁשּוהל ַדאֶוועֶנען ִמיט ִמנְׁ ֹוואֹויֶנען צּו ֵגיין ֶיעדְׁ
ף. ֵניָקל ִוויִפיל ֶער ַדארְׁ ֵריֶווח ּובְׁ ָנָסה בְׁ ן ַפרְׁ ִדיג ָהאבְׁ ֶטענְׁ ן ַאז ֶער ֶוועט שְׁ פְׁ ֶטער ֶהעלְׁ ׁשְׁ  ֶוועט ִאים ֵאייֶבערְׁ

ִסיַרת ֶנֶפׁש, חֵ  ָחה ַמֲעִריב()ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ט"ו ֶעֶרְך מְׁ ָין, ֵחֶלק ו' ֶעֶרְך ִמנְׁ  ֶלק ח' ֶעֶרְך ִמנְׁ
 

*** 
ק ִאין ׁשְׁ ַאז ַא ִאיד ִאיז  ָין ׁשַ ָלִמים, אּון ֶער ֵגייט ַדאֶוועֶנען וֹ ל עכָ ֵרא וֹ ִאין ב ֶאמּוָנהַטארְׁ ָחה ַמֲעִריב ִמיט ִמנְׁ יָקאֲחִרית ִמנְׁ , ִאין ֵבית ַדיְׁ

טְׁ ת, סֶ נֶ ַהכְׁ  ִני ִאיםֶוועט ֶער ִזיֶכער ַזיין ַאז ֶעס ֶוועט  סֶדעָמאלְׁ רוֹ ִציבּור ִאיז ַאזבְׁ ען, ָווארּום ַדאֶוועֶנען ׁשֶ ֶגעט ׁשְׁ ָגארְׁ יס ַאז וֹ י גְׁ
טְׁ  ן וֹ ִאיז ַאן ֵעת ָרצ סֶדעָמאלְׁ ִתיב  ת ח.(וֹ ָרכבְׁ )ן, ִווי ִדי ַחַז"ל ָזאגְׁ ן? וֹ ן, ֵאיָמַתי ֵעת ָרצוֹ ַהַוָי"ה ֵעת ָרצ ָךִפָלִתי לְׁ ּתְׁ "ַוֲאִני  ִהִלים סט(ּתְׁ )ַמאי ִדכְׁ

ׁשָ  ן ָטאג ַדאֶוועֶנען, ִציט ֶער אַהִצבּור ׁשֶ ָעה בְׁ ט ִאין ׁשּול ֶיעדְׁ ִלין; ָווארּום ֶווען ֶמען קּומְׁ ַפלְׁ ָגָחה, ִווי ׁשְׁ ָרא'ִדיֶגע הַ וֹ יף ַא מוֹ ַאר ְךיף ִזיוֹ ִמתְׁ
ן  ֹלא כָ  ת ו:(וֹ ָרכבְׁ )ִדי ַחַז"ל ָזאגְׁ ֶנֶסת וְׁ ֵבית ַהכְׁ ט וֹ יל באִ ׁשְׁ הּוא מַ  ְךרּובָ ׁש וֹ ם ֶאָחד ַהָקדוֹ א יבָ ל ָהָרִגיל ָלֹבא לְׁ ׁש קּומְׁ טְׁ ; ֵאיין ָטאג ַאז ַא ֶמענְׁ

ט ׁשׁשְׁ ִני ֶרעגְׁ ן ָטאג? וֹ ל עכָ ֵרא וֹ ין ֶדער בוֹ ט ִאין ׁשּול, פְׁ ׁש ָוואס ֶער ִאיז ָדא ֶיעדְׁ טְׁ ָפאר ָוואס ָדאס  ְךֶטעל ִזיׁשְׁ ָלִמים, וואּו ִאיז ֶדער ֶמענְׁ
ן ָטאג ַדאֶוועֶנען ִאין ׁשּול  ט ֶיעדְׁ ט: ַא ִאיד קּומְׁ ָחה ַמֲעִריב, אּון ֶדער בֲחִרית ׁשַ ֵמיינְׁ  ָלִמים ָהאט ַא וֹ ל עכָ ֵרא וֹ ִמנְׁ
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ים,  ין א  ָשלֹום נֹוֵקם ז יין א  ס ו  יך  ח  ויל ז  יב, אּון ֶער ו  ט ל  יש   סט'ֶדעָמאל  נ 
ן ט ֶלעב  ֶלעכ  ש א  ש  ט  ד   ,ָהאט ֶדער ֶמענ  ֶלעס ֶווענ  ין ֶדעם  טאּון א  יך  א  ז 

ס.ֶמע ֵליינ  ש א  ט   נ 
ין ָפסּוק,  ט א  ש  יז פ  ֵלל ֱאלֹ ָדאס א  א ֶחְטאקָׁ ִאיש ִאיש ִכי ְיקַּ  ,וֹ יו ְונָׁשָׁ

ט  ש ֶשעל  ט  אֶשעֶפער, זַּיין"אר נָ א  ֶמענ  ט" ב  ז ֶער ֶשעל   ָדאס ֵמיינ ט א 
יך  א   ט ז  וי ז יין ֹמח  ָהאט ָנאר, ו וייל ֶער ֶרעד  אֶשעֶפער לֹויט ו  יין א  ב 

ֶטער א  ג ש  יז ֶדער ֵאייֶבער  ט, ָאֶבער ֶבֱאֶמת א  ר אכ  ֶגעט  ּוֶטער אֹויס 
יג. ד  ֶטענ  ן ש  פ  ז ָנאר ֶהעל  ויל אּונ  אֶשעֶפער ָוואס ו   ב 

נ ח  )  (ל, ֵליל שב"ק, תש"סּתֹוך  ה 
*** 

 

ֶשה ה ֵכן ֵיעָׁ שָׁ ֲאֶשר עָׁ ֲעִמיתֹו כַּ ָרא"ש  ,לוֹ  ְוִאיש ִכי ִיֵתן מּום בַּ מֹוה 
ֵמז ר  ז מ  ט אּונ  ז ֶדער ָפסּוק קּומ  ט א  יָט"א ָזאג  ל  ז יין ָדאס ָוואס ֶדער  ש 

ט  י ָזאג  יָמן קי"ג( ֶרב  "ן ֵחֶלק ב' ס  יקּוֵטי מֹוֲהר  רֹויס א  )ל  ט א  אר ֶעס קּומ  ז פ  א 
ט ֶמען  ֶרעג  ָשלֹום, פ  ס ו  ש ח  ט  ין אֹויף א  ֶמענ  ז ר ד  ֵליינ  ג  ש א  ט  ס ֶדעם ֶמענ 

ין ז ר ד  ים צּום ג  כ  ס  יז מ  ים גֹוזֶ  ,צּו ֶער א   ר ֶגעֶווען.ָוואס ֶמען ָהאט אֹויף א 
ס ֶוועט ֶער ֵליינ  ש א  ט  ן ֶדעם ֶמענ  ֶרעג  אי אֹויב ֶוועט ֶמען פ  ו וד  ט  א  יש  נ 

אר פ   פ  ן, אּון ֶדער  ןֶוועל  ֵווייט  ט ֶמען אֹויף א  צ  : "ֶיעֶנער ָהאט ֶרעג 
אל   זֹוי, ָוואס ה  זֹוי אּון א  יםֶגעטּוהן א  אר א  ט ז יך  פ  טּו קּומ  אּון ֶווען  ?"ס 

ש פ  ֶדער מֶ  ט  ן, 'נ  ק  ס  ענ  ֵווייט  ן צ  ס.ט 'נ  ק  ס  פ  ט אֹויפ  ֵליינ  יך  א   ֶער פ אר ז 
ין ָפסּוק ט א  ש  יז פ  ֲעִמיתוֹ  ,ָדאס א  ֶווען א   ,ְוִאיש ִכי ִיֵתן מּום בַּ

ז ֶער ָהאט א  מּום  ן א  ֵווייט  ט אֹויף א  צ  ש ָזאג  ט  ה כֵ ֶמענ  שָׁ ֲאֶשר עָׁ ן כַּ
ֶשה לוֹ  זוֹ ֵיעָׁ וי ֶער ָהאט ֶגע', א  זֹוי טּוט ֶמען  ט'נ  ק  ס  פ  י ו  ן א  ֵווייט  ן צ  אֹויפ 
ים. אר א   פ 

ן פּון ָאפ   יט  ה  ש ז יך  ֵזייֶער ָאפ  ט  ף א  ֶמענ  אר  אר ד  פ  'ֶעֶנען א  קס  פ  'ֶדער 
ק'נט ס  ייט פ  ֶבע צ  י ֶזעל  ין ד  ז א  ט א  יש  ט נ  אפ  ן ו וייל ֶמען כ  ֵווייט  ֶמען ז יך   צ 

ֵליינ    ס.א 
ּתֹוָרה ֱאמֹור ח'(    )ֹזאת ה 

 
 



 ג
 

רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
ט ֶער ִניוֹ מ ָחה פּון ֶדעם, ֵאיין ָטאג קּומְׁ מְׁ ט ׁשׁשְׁ ָרא'ִדיֶגע ֹשִ ֶרעגְׁ ין ֶדער וֹ ט פְׁ
ט ֶער ֶגעוואוֹ ל עכָ ֵרא וֹ ב ׁש וֹ ָלִמים, וואּו ִאיז ֶער?, ֶווערְׁ טְׁ יר ַאז ֶדער ֶמענְׁ

ט, ָאֶדער ֶער ָהאׁשְׁ ִאיז ִני ט ֶער ט ֶגעזּונְׁ פְׁ כּו', ֶהעלְׁ כּו' וְׁ ט ֶעֶפעס ַא ָצָרה וְׁ
ַליי ִאים  .ְךגְׁ

 (ח"קכאשר בנחל באידיש מכתב )
*** 

ָחה, אּון  רֹויס ִשמְׁ ן ִמיט גְׁ קְׁ ַטארְׁ ַווייל ֶזעה ִזיְך צּו ׁשְׁ ָאֶבער ִביז ֶדערְׁ
ָחה ַמֲעִריב  ִרית ִמנְׁ ִפילֹות ַׁשחְׁ ֵריי ּתְׁ ִליְך ִדי דְׁ ט ַדאֶוועֶנען ֶערְׁ סְׁ ִמיט ָזאלְׁ

ט ִזיְך  סְׁ ֵווייִניג, אּון ָזאלְׁ ט אֹויֶסענְׁ יָקא, ִאין ַא ִסידּור ִניׁשְׁ ָין ֵדיְׁ ִמנְׁ
גּום פּון ִדי  ן ַּתרְׁ ַרִׁש"י ִמיטְׁ ן ָטאג חּוָמׁש וְׁ ֶנען ֶיעדְׁ צּוֶגעוואֹויֶנען ֶלערְׁ

ָרה,   ָוואֶכעִדיֶגע ֶסדְׁ
ַניֹות, אּון דּו ָזאלְׁ  טּו ֶנעֶמען ַא ִמׁשְׁ סְׁ ַעל כּוָלם ָזאלְׁ ן ָטאג וְׁ ן ֶיעדְׁ ט ָזאגְׁ סְׁ

ן פּון  הֹויבְׁ ט ָאנְׁ סְׁ ט דּו ָזאלְׁ ַניֹות, ָדאס ֵהייסְׁ ָרִקים ִמׁשְׁ ֵזייֶער ַאַסאְך פְׁ
ִׁשיְך ַזיין ַא ַמֶסֶכת ָנאְך ַא ַמֶסֶכת, ִביז דּו  טּו ַממְׁ סְׁ ָרכֹות אּון ַאזֹוי ָזאלְׁ בְׁ

טּו ָא סְׁ ֶנה ָזאלְׁ ֵרי ִמׁשְׁ ַסֵיים ַזיין ִׁשָׁשה ִסדְׁ ט מְׁ ַאָמאל, ֶוועסְׁ ן ָנאכְׁ ֵהייבְׁ נְׁ
ָרִקים  ן ֵזייֶער ַאַסאְך פְׁ ט ִזיְך צּו, צּו ָזאגְׁ ָווארּום ַא ָבחּור ָוואס ֶגעוואֹוינְׁ
ט ַזיין ֵיֶצר ָהַרע  ֶרעכְׁ עבְׁ כּו', אּון צְׁ ון וְׁ וְׁ ם ִדי ֶנערְׁ ט ִאיהְׁ ַניֹות, ָדאס ִקילְׁ ִמׁשְׁ

ְך ֶלערְׁ  ם, ָווארּום דּורְׁ ט ִאין ִאיהְׁ ֶרענְׁ ַניֹות ָוואס ֶעס בְׁ ן ִמׁשְׁ ֶנען אּון ָזאגְׁ
ט ִאין זֹוַהר  גְׁ ֶרענְׁ ט ֶגעבְׁ ֶגעט ֶמען ָאפ ַזיין ֵיֶצר ָהַרע, אּון ֶעס ֶווערְׁ ַהארְׁ

ֵראִׁשית מ"ב(  ָיַדע )בְׁ ֶנה, ָדא הּוא ַמאן דְׁ ֵרי ִמׁשְׁ ָּתִני ִׁשיּת ִסדְׁ ָקַאִרי וְׁ ַמאן דְׁ
ָמַאִריה  ִיחּוָדא דְׁ ׁשּוָרא וְׁ ָרא קְׁ ַקׁשְׁ ָרא ּולְׁ ִסדְׁ ָקא ָיאּות, ִאיֵלין ִאינּון לְׁ ִכדְׁ

ט  ָכל יֹוָמא ָּתִדיר. ]ֶדער ָוואס ֶער ָזאגְׁ ָמַאֵריהֹון בְׁ ָמא ַקִדיָׁשא דְׁ ִׁשין ׁשְׁ ַקדְׁ ִדמְׁ
ן  גְׁ ֶרענְׁ בְׁ ַסֵדר ַזיין אּון ַצאמְׁ ֶנה, ֶדער ֶקען מְׁ ֵרי ִמׁשְׁ ט ִׁשָׁשה ִסדְׁ נְׁ אּון ֶלערְׁ

ף צּו ַזיין, אּו 'ַדארְׁ ן ֶדער בֹוֵרא ָכל ַאֶלע ִייחּוִדים ִווי סְׁ ן ֵזיי טּוֶען ֵהייִליגְׁ
ן ָטאג[.עוֹ   ָלִמים'ס ָנאֶמען ֶיעדְׁ

ן ָטאג ַאַסאְך  ן ֶיעדְׁ ן ָזאגְׁ ֵהייבְׁ ט ָאנְׁ ט ִזיְך ֶדען ִניׁשְׁ ֶרעג ִאיְך ִדיר, לֹוינְׁ פְׁ
ן אּון  ַניֹות, ָוואס ֶמער ִאיז ֶבעֶסער, אּון ָדאס ֶוועט ִדיְך ֵהייִליגְׁ ָרִקים ִמׁשְׁ פְׁ

ט ִזיְך ִצי צּו ֵריינִ  כּו', אּון ַאז ֶמען ֶגעוואֹוינְׁ כּו' וְׁ ון וְׁ וְׁ ן ַדייֶנע ֶנערְׁ ן אּון ִקילְׁ יגְׁ
ֶדעם ִאין  ט ַאַריין ָנאכְׁ ָרן, קּומְׁ ִסדְׁ ַניֹות כְׁ ָרִקים ִמׁשְׁ ן ָטאג ַאַסאְך פְׁ ן ֶיעדְׁ ָזאגְׁ

ץ ַׁש"ס ַאָפאר  ן ַגאנְׁ ָזאגְׁ כְׁ ן ֵחֶׁשק צּו דּורְׁ רֹויסְׁ ׁש ַא גְׁ טְׁ ָמאל, אּון ֶדעם ֶמענְׁ
ַניֹות אּון  ָרִקים ִמׁשְׁ ן פְׁ ט ִזיְך צּו ַאזֹויִפיל ָמאל צּו ָזאגְׁ ַאז ֶמען ֶגעוואֹוינְׁ
ֵטייט  ׁשְׁ ט ֶדער ֹמַח אּון ֶמען ַפארְׁ נְׁ ט ִגיֶעפְׁ ָמָרא, צּום סֹוף ֶווערְׁ ַדִפין גְׁ

טַאלֶ  נְׁ  .עס ָוואס ֶמען ָהאט ֶגעֶלערְׁ
ֵרייֶען דֶ  דְׁ ט ַפארְׁ ט ֵקייֶנער ָזאל ִדיר ִניׁשְׁ ט ִניׁשְׁ עם ָקאפ ַאז ָדאס ֵהייסְׁ

ן ִדי ַחַז"ל  ט, ָווארּום ַאזֹוי ָזאגְׁ נְׁ ִריס ִאיִניׁש )ֲעבֹוָדה ָזָרה יט.( ֶגעֶלערְׁ עֹוָלם ִליגְׁ לְׁ
ָלא ָיַדע ַמאי ָקֳאַמר; ֶעס ִאיז ַא  ַאף ַעל ַגב דְׁ ַׁשֵכַח וְׁ ַאף ַעל ַגב ִדמְׁ וְׁ

ִליֶכע ֵעָצה ָוואס ֶדער ֵהייִליֶגער ֶדערְׁ ן ֶדעם  וואּונְׁ ז ֶגעֶגעבְׁ ֶרִבי ָהאט אּונְׁ
ט  כּו' אּון ֶמען ֶקען ִניׁשְׁ ֶוועֶרע ָקאפ וְׁ ֵסֶדר ֶדֶרְך ַהִלימּוד, ַאז ֶמען ָהאט ַא ׁשְׁ

ן הֹויבְׁ ֵטיין, ָזאל ֶמען קֹוֶדם ָאנְׁ ׁשְׁ ַניֹות  ַאֶלעס ַפארְׁ ָרִקים ִמׁשְׁ ן ַאַסאְך פְׁ ָזאגְׁ
יָקא, אּו ָרן ֵדיְׁ ִסדְׁ ָמָרא כְׁ ם ֶעֶפעֶנען ֶדער אּון ַדִפין גְׁ ֶדעם ֶוועט ִזיְך ִאיהְׁ ן ָנאכְׁ

נּוָסה  ֵטיין, אּון ֶעס ִאיז ָבדּוק ּומְׁ ׁשְׁ ָקאפ אּון ֶער ֶוועט ֶקעֶנען ַאֶלעס ַפארְׁ
ט  ט, אּון אֹויֶכעט ַאז ֶמען ֶגעוואֹוינְׁ רּוִבירְׁ ַפאר ֶווער ֶעס ָהאט ָדאס ׁשֹוין פְׁ

ָמָרא, אּון ִזיְך צּו ָׁשָעה'ן ִאיֶבער ָׁשָעה'ן ָזאגְׁ  ַניֹות, אּון ַדִפין גְׁ ָרִקים ִמׁשְׁ ן פְׁ
ט ַקיין ַצייט צּו  ָמ"א[, ָהאט ֶמען ׁשֹוין ִניׁשְׁ ַחֵבר רְׁ ָחן ָערּוְך ]מְׁ ִסיָמִנים ׁשּולְׁ
ֶגעט ֶמען  כּו', ָווארּום ִמיט ֶדעם ַהארְׁ מּוץ וְׁ כּו' אּון צּו ׁשְׁ ֵקייט וְׁ ַנאִריׁשְׁ

ןזָ ֶדעם ֵיֶצר ָהַרע, ִווי ִדי ַחַז"ל  ַכְך ַהָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא ָאַמר  )ִקידּוִׁשין ל:( אגְׁ
ִני, ָבָראִתי ֵיֶצר ָהַרע ּוָבָראִתי לֹו ּתֹוָרה ָרֵאל, בְׁ ִישְׁ ִאם  ָלֶהם לְׁ ִלין, וְׁ ַּתבְׁ

ָידֹו, ֶׁשֶנֱאַמר  ָסִרים בְׁ ִקים ַבּתֹוָרה ֵאין ַאֶּתם ִנמְׁ ֵראִׁשית ד'(ַאֶּתם עֹוסְׁ "ַהֹלא  )בְׁ
ָידֹו,  ִאם ֵּתִטיב ָסִרים בְׁ ִקין ַבּתֹוָרה ַאֶּתם ִנמְׁ ִאם ֵאין ַאֶּתם עֹוסְׁ ֵאת" וְׁ שְׁ

לא עֹוד, ֶאָלא ֶׁשָכל ַמָשאֹו ּוַמָּתנֹו ָבְך,  )ָׁשם(ֶׁשֶנֱאַמר  ֶפַתח ַחָטאת רֹוֵבץ" וְׁ "לְׁ
ִאם ַאָּתה רֹוֶצה ַאָּתה מֹוֵׁשל בֹו,  )ָׁשם(ֶׁשֶנֱאַמר  ׁשּוָקתֹו", וְׁ ֵאֶליָך ּתְׁ ֶׁשֶנֱאַמר "וְׁ

ָׁשל בֹו". )ָׁשם( ַאָּתה ִּתמְׁ  "וְׁ
 (כ"שאשר בנחל באידיש מכתב )

ִים ֶאֶרךְ  פַּ  אַּ

ִדי ֵסֶדר פּון ַא חֹוֶלה ִאיז, ַאז ֶער ֶרעְגט ִזיְך ְכֵסֶדר, ֶיעֶדע 
ֵגייט ִאים אֹויף ִדי ֶנעְרְוון, צּוִליּב ִדי ְגרֹויֶסע ִיסּוִרים ָוואס  ְקֵלייִניֵקייט

 ֵזייֶערֵגייט אֹויף ִאים דּוְרְך. ָוואס ֶוועְגן ֶדעם ָהאְּבן ֲחַז"ל 
יקּור ואס ִאיז ְמַקֵיים ִדי ִמְצָוה פּון ּבִ וָ  ֶדער ֶמעְנְטׁשט ְמ ערּוגֶ יסְ אוֹ 

יי ְטֵרייְסְטן אּון ֶמען ָזאל זֵ  ,ְמַחֵזק ַזיין ייחֹוִלים, ַאז ֶמען ָזאל זֵ 
ֶׁשִּבּקּור חֹוִלים ָאָדם אֹוֵכל : )ּתֹוֶסְפָּתא, ֵפָאה, ֶפֶרק א(ַארֹויְסֶהעְלְפן. ֲחַז"ל ָזאְגן 

ַא ֶמעְנְטׁש  - ְוַהֶּקֶרן ַקֶיֶמת לֹו ָלעֹוָלם ַהָּבאֵפרֹוֵתיֶהם ָּבעֹוָלם ַהֶזה, 
ָוואס טּוט ִדי ִמְצָוה פּון ִּביקּור חֹוִלים ִאיז זֹוֶכה צּו ַּבאקּוֶמען גּוְטס 

)ְנָדִרים לט, אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט, ָנאְך ָזאְגן ֲחַז"ל  ֵסייאּון  ִדי ֶוועְלטאֹויף  ֵסיי

ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש  - ֵטל ֶאָחד ִמִשִשים ְּבַצֲערוֹ ָכל ַהְמַבֵּקר חֹוֶלה נוֹ : ע"ב(
ִאיז ְמַבֵקר חֹוֶלה ֶהעְלְפט ֶער ֶדעם ְקַראְנְקן, ֶער ֶנעְמט ַאֶוועק פּון ִאים 

ִּביקּור חֹוִלים : )ָׁשם(ַא ֶזעְכִציְגְסְטל פּון ַזיין ְקֶרעְנק, ָנאְך ָזאְגן ֲחַז"ל 
ִדי ִמְצָוה פּון ִּביקּור ָהאט  - ָעִמים ַּביֹוםֵאין ָלּה ִׁשיעּור ֲאִפילּו ֵמָאה פְ 

צּו טּוהן ֲאִפילּו הּוְנֶדעְרט ָמאל ַא  ֶעס ִאיז ַא ִמְצָוהִׁשיעּור,  ַקייןִניְׁשט 
ָיָצא ֶרִּבי ֲעִקיָבא ְוָדַרׁש ָכל ִמי ֶׁשֵאין : )ָׁשם מ, ע"ב(ָטאג, ָנאְך ָזאְגן ֲחַז"ל 

ֶרִּבי ֲעִקיָבא ָהאט ֶגעָזאְגט: ֶווער  - ָדִמיםְמַבֵּקר חֹוִלים ְכִאילּו ׁשֹוֵפְך 
חֹוִלים ִאיז ֶגעֶרעְכְנט ִווי ֶער ַהְרֶג'עט  ַקייןֶעס ִאיז ִניְׁשט ְמַבֵקר 

ֶׁשַהְשִכיָנה ְׁשרּוָיה ְלַמְעָלה : )ָׁשם מ, ע"ב(ֶמעְנְטְׁשן, ָנאְך ָזאְגן ֲחַז"ל 
ֶּבעט פּון ַא  ִדי רּוהט ֶהעֶכערֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  - ִמִמָטתֹו ֶׁשל חֹוֶלה

 חֹוֶלה. 
ַזיין חֹוִלים ֶוועְגן ֶדעם, ִאיז ַא מֹוָרא'ִדיֶגע ִמְצָוה, צּו ֵגיין ְמַבֵקר 

דּו  .יי ֶוועְגן ִדי ְגרֹויֶסע ַרְחָמנּות פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטןאּון ֶרעְדן צּו זֵ 
מֹויל אּון ֶרעְדן צּום  ֵזייֶערָזאְלן ֶעֶפעֶנען ֵזיי יי ֶדעְרֶוועְקן ַאז ָזאְלְסט זֵ 

ָוואס ֶעס ֶגעֶׁשעהט דּוְרְך ֶדעם ֶקעֶנען ִמיר ִניְׁשט ַמִשיג  .ֵאייֶּבעְרְׁשְטן
ַאַסאְך ְמַחֵזק ַזיין, ַווייל ֶגעֶוועְנְדִליך ֶזעֶנען חֹוִלים ֵזיי ַזיין, דּו ָזאְלְסט 

ֵזיי ַחס ְוָׁשלֹום ִניְׁשט ְפט. ֶווער ֶרעְדט ָנאְך ַאז ֶמען ָזאל צּוְקַלא ֵזייֶער
 ַער ַזיין ָאֶדער ְטֶׁשעֶפעֶנען.ִמצַ 

ִקיְנֶדער, ָאֶדער ַזייֶנע  ַקייןאֹויְך ַא ֶמעְנְטׁש ָוואס ֶער ָהאט ִניְׁשט 
ִקיְנֶדער ְׁשַטאְרְּבן ִאים, ָזאְלְסטּו ַחס ְוָׁשלֹום ִניְׁשט ְטֶׁשעֶפעֶנען, ַאזֹוי 

,  ַווייל ֶמען ֶקען ַּבאקּוֶמען ַא ְׁשַטאְרֶקע )ָּבָבא ְמִציָעא נח, ע"ב(ִווי ֲחַז"ל ָזאְגן 
ְּבן ִמיְטַלייד ִמיט ְׁשְטָראף אֹויף ֶדעם, ָנאר דּו ָזאְלְסט ֶזעהן צּו ָהא

'ס ַצַער אּון ִמיט ַאֶלע אּוְמְגִליְקִליֶכע ֶמעְנְטְׁשן, דּו ָזאְלְסט ַדיין ַחֶבְר 
ְכֵסֶדר ְמַחֵזק ַזיין אּון ְטֵרייְסְטן, ֶדעָמאְלְסט ֶוועְסטּו צּוקּוֶמען צּו ֵזיי 

 ַאֶלעס גּוְטס, ָאֵמן.
 (ֶפֶרק ויש יִד אִ ּבְ  ַאַפִים ֶאֶרְך)

*** 
 

צּוְּבָראְכן אּון צּוְקַלאְפט, ייֶער זֵ ֶגעֶוועְנְדִליך ַא חֹוֶלה ָוואס ִאיז 
ָוואס קּוְמט ִאים ַּבאזּוְכן, ַא  ערַזייֶנע ֵווייָטאְגן ַפאר ֶיעדֶ  ֶדעְרֵצייְלט

ַגאְנֶצע ָטאג ֶרעְדט ֶער ָנאר פּון ַזייֶנע ֵווייָטאְגן, ַפאְרָוואס ָזאְלְסטּו 
ַאזֹוי ִווי  ,אֶׁשעֶפערוייָטאְגן ַפאְרן ּבַ ִניְׁשט ֶעְנֶדעְרׁש ֶדעְרֵצייְלן ַדייֶנע וֵ 

דּו ֶדעְרֵצייְלְסט ָדאס ַפאר ַדיין ַחֶבר, ָזאְלְסט ִזיְך ֶּבעְטן ַּביי ִאים: 
ם, ֵהייל  ן, ִמיר"ִרבֹונֹו ֶשל עֹולָׁ אְך ִדי רֹוֵפא ֶנֱאמָׁ  אֹויס, דּו ִביְסט דָׁ

נּות אֹויף ִמיר, ֶעס טּוט ִמיר  ְחמָׁ אב רַּ אְלט ֵוויי ֵזייֶערהָׁ ֶעס , ִאיְך הַּ
ה אַּ  ם, ִאיְך ְגֵלייב ֶבֱאמּונָׁה ְשֵלימָׁ ז וָׁואס ִניְשט אֹויס, ִרבֹונֹו ֶשל עֹולָׁ

אר ִמיר, ֶהעְלף  , ִמירדּו טּוְסט ִאיז גּוט, דּו ֵווייְסט וָׁואס ִאיז גּוט פַּ
נּוְת  ְחמָׁ אְך ִדי רַּ ר, קּוק צדּו ִביְסט דָׁ עַּ אֶטע, קּוק צּו ֵמיין צַּ ּו 'ִדיֶגע טַּ

ייֶנע ֵווי אְלט ֶעס ִניְשט אֹויס, ִאיְך ִוויל זַּיין ֶגעזּונְ מַּ אְגן, ִאיְך הַּ  ,ט!"יטָׁ
אֹויּב דּו ֶוועְסט ִניְׁשט ָאְפָלאְזן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אּון דּו ֶוועְסט ֵגיין 
צּו ִאים ָנאְכַאָמאל אּון ָנאְכַאָמאל ֶוועט ֶער ִדיר ִזיֶכער ֶהעְלְפן, ָנאר 
דּו ָזאְלְסט ָהאְּבן ַסְבָלנּות אּון ִניְׁשט אֹויְפֶגעְּבן אּון דּו ָזאְלְסט ִזיְך 

 ַטאְרְקן, ַווייל ַאֶלעס ִאיז ִזיֶכער ְלטֹוָבה.ְׁש  ֵזייֶער
 (ֶפֶרק ויש יִד אִ ּבְ  ַאַפִים ֶאֶרְך)

 



 ד
 

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

 Breslevcenter@gmail.com צו: פארבינט אייך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מוסדותינו הק' ~ ~ נייעס אינערהאלב
 

 דאקטורים ערשטוינט פון די
 יט"אשנעלע ערהוילונג פון מוהרא"ש של

 מיטן אייבערשטנ'ס הילף ערהוילט זיך מוהרא"ש אויף א שנעלע אופן.
פארגאנגענעם שבת קודש האט מוהרא"ש געדאווענט פרייטאג צו נאכט'ס ביי 
זיך אינדעהיים, נאכן דאווענען זענען אנשי שלומינו ארויף געגאנגען זאגן גוט שבת 

פון ישיבתינו הק', וועלכע פאר מוהרא"ש, צווישן זיי זענען אויך געווען בחורים 
האבן געזאגט פאר מוהרא"ש זייערע סיומים, וואס זיי האבן מסיים געווען די 
לעצטע צייט אויפ'ן דרך הלימוד פון רבי'ן, איין בחור האט דערציילט פאר 
מוהרא"ש אז ער האט געענדיגט הונדערט און איין מאל מסכת תענית, מוהרא"ש 

ערמיט זאגענדיג "דאס איז מיין חיות, ווען איך הער האט זיך זייער מחי' געווען ד
 .י סיומים וואס די בחורים ענדיגן"ד

שבת אינדערפרי האט מוהרא"ש איבעראשט די מתפללים ווען מוהרא"ש איז 
געקומען אין בית המדרש דאווענען, זינט די שווערע אראפמאל צום ערשטן 

נישט איז מוהרא"ש נאכ ,יבעררהארץ אטאקע וואס מוהרא"ש איז א
מוהרא"ש  האט אראפגעקומען אין בית המדרש ביז יעצט, ביי קריאת התורה

עולה געווען לתורה, און דערנאך געבענטשט ברכת הגומל בשם ומלכות, דער 
גאנצער עולם האט געענטפערט "אמן, מי שגמלך טוב הוא יגמלך כל טוב סלה" 

 מיט גרויס שמחה און התרגשות.
 ן געווען ביי מוהרא"ש אינדערהיים.מנחה און שלש סעודות איז שוי

, פאר שפיטאלדי מיימאנעדיס אין  זונטאג איז מוהרא"ש אריבער
ונגען, עווען זייער צופרידן פון די אנטוויקלאבזערוואציעס, די דאקטורים זענען ג

דער דאקטער וואס האט געמאכט די הארץ אפעראציע האט זיך אויסגעדרוקט 
כנישט געזעהן א מענטש וואס זאל זיך אזוי שנעל אין זיין לעבן נאהאט אז ער 

 .ך יעצטש ערהוילט זי"ווי מוהרא ערהוילן פון אן הארץ אפעראציע
ש ארויס נאכמיטאג שפאצירן "דאקטורים איז מוהראיזונג פון די ידי אנוואויף 

ש האט זיך עטליכע מאל אויסגעדרוקט במשך דעם "נעבן זיין הויז, מוהרא
 שפאציר, אז ער פילט ממש ווי א נייער מענטש.

ש געשריבן נאך א בריוו פאר די בחורים, זיך "האט מוהרא מיטוואך
בחורים לערנען אזוי פלייסיג, גלייכצייטיג  אויסדרוקענדיג די באגייסטערונג, ווי די

ניות, וואס דאס ש פון די בחורים אז זיי זאלן לערנען אסאך מש"בעט מוהרא
 ברענגט א מענטש נאנט צום אייבערשטן.גט די נשמה און יהייליגט און ריינ

שלומינו גרייטן זיך צו די גרויסארטיגע סעודת הודאה וואס וועט אנשי 
ג בעומר ביי "צוזאמען מיט די סעודת לדאנערשטאג ואך פארקומען די ו

 ש אין בית המדרש."מוהרא
ם הונדערטער אידן פון איבעראל צו וזאצום דרוק קומען זיך שוין צגייענדיג 

 , מיט צו האלטן די געהויבענען סעודה.המדרש ש אין בית"מוהרא
 ון די סעודה.ע וואך וועלן מיר האבן מער פרטים פיגקומענד ה"אי

 !רת עינינומגן לנו, הוא מאיתורתו 
 

 

 

ֶעס ִאיז ַאָמאל ֶגעֶווען ְצֵוויי ָאִריֶמעַלייט ָוואס ְפֶלעְגן ֵגיין צּוַזאֶמען 
ָנָתן, אּון ֶער ְפֶלעְגט  'ֶדער ֶעְרְׁשֶטער ִאיז ֶגעֶווען ַא ַּתְלִמיד פּון ר ,ָנאְך ֶגעְלט

 צּו ִאים ָפאְרן, אּון ֶדער ַאְנֶדעֶרער ְפֶלעְגט ָפאְרן צּו ַא ְצֵווייֶטע ֶרִּבי.
 :אל ָהאט ר' ָנָתן'ס ַּתְלִמיד ֶגעְפֶרעְגט פּוֶנעם ַאְנֶדעְרן ָאִריַמאןֵאייְנמָ 

"ָזאג ִמיר, ַפאְרָוואס ִּביְזטּו ֵאייִּביג ַאזֹוי ְטרֹויֶעִריג? ַפאר ִוויְנֶטער ִּביְזטּו 
ָהאְסט ִזיְך אֹויְסֶגעֶרעְדט ַדיין ַהאְרץ, ַאז ִדי  ּוַריין צּו ַדיין ֶרִּבי'ן אּון דַא

 ן ֶרִּבי ָהאט ִדיר ֶגעֶגעְּבן ַאאּון ַדיי ,יְׁשט ַקיין ֶגעְלט צּום ֶלעְּבןָהאְסט נִ 
 ,ֵׁשייֶנעם ְסכּום, אּון ִאיְך ֶקען ֲאִפילּו ִניְׁשט ֶּבעְטן פּון ַמיין ֶרִּבי'ן ַקיין ֶגעְלט

אְך ֶגעַדאְרְפט ַזיין ֶמער ָוואְלְסטּו ָד  ,ר ִאיז ַאֵלייְנס ַאן ָאִריַמאןַווייל עֶ 
ֶלעְך פּון ִמיר, ָאֶּבער ִאיְך ֶזעה ַאז ִאיְך ִּבין ַאַסאְך ֶמער ְפֵרייֶלעְך, ִווי ַאזֹוי ְפֵריי

 ֶקען ָדאס ַזיין?
ָהאט ֶדער ְצֵווייֶטער ָאִריַמאן ִאים ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ֱאֶמת ַטאֶקע ִאיְך 

יר ֶגענּוג ָהאּב ַּבאקּוֶמען פּון ַמיין ֶרִּבי'ן ַא ֵׁשייֶנעם ְסכּום, אּון ֶעס ִאיז ִמ 
 ,ֶגעֶווען ַפאר ַא ֵחֶלק ִוויְנֶטער, ָאֶּבער ְגַלייְך ֶווען ֶעס ָהאט ִזיְך אֹויְסֶגעִניְצט

 ָהאּב ִאיְך ֶמער ָגאְרִניְׁשט, ִּבין ִאיְך ַווייֶטער ְטרֹויֶעִריג",
, ֲאִפילּו ַדיין ֶרִּבי ָהאט ִדיר ַטאֶקע ִניְׁשט ֶגעֶגעְּבן ַקיין ֶגעְלט, ּו"ָאֶּבער ד

ט ִדיר אֹויְסֶגעֶלעְרְנט ַאז ֶדער אער ֶגעֶגעְּבן ֵשֶכל, ֶער הָ אט ֶער ִדיר ָאּבֶ הָ 
ֶקעְנְסט ֶרעְדן צּו ִאים, אּון ָדאס ִניְצט  ּודֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִאיז ִמיט ִדיר, אּון ַאז 

ְרַפאר אּון ֶדע ,ְשֶטעְנִדיג ֶרעְדְסטּו צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ,ִזיְך ֵקייְנָמאל ִניְׁשט אֹויס
 ִווי ִאיְך פּון ַמיין ֶרִּבי'ן". ,ָהאְסטּו ַּבאקּוֶמען ַאַסאְך ֶמער פּון ַדיין ֶרִּבי'ן

 )ַפְרָנָסה טֹוָבה, ִשיחֹות ְוִהְתַחְזקּות, אֹות ע'(
*** 

 
 

ֵאייֶנער ִאיז ַאָמאל ַאַריין צּו ַא ׁשּוְסֶטער צּו ַפאֶרעְכְטן ִׁשיְך, ֶדער 
ֶגעֶהעְרט ִווי ֶדער ׁשּוְסֶטער ֶער ָהאט ֶרְסַלב'ֶע ָחִסיד, ׁשּוְסֶטער ִאיז ֶגעֶווען ַא ּבְ 

ה יבָ ִׁש אָ "ִחַשְבִּתי ְדָרַכי וְ  :יְךֶרעְדט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִאיְנִמיְטן ַפאֶרעְכְטן ִדי ִׁש 
 ,ַּבאֶׁשעֶפער ֶהעְלף ַאז ִדי ִפיס ָוואס ֵגייֶען ָאְנטּוהן ִדי ִׁשיְך, ָךתֶ וֹ די ֶאל עֵ ַרְגלֵ 

ֵגיין ַחס  ִניְׁשטיין אֹויף גּוֶטע ְפֶלעֶצער צּו טּוהן ַאַסאְך ִמְצֹות, אּון ָזאְלן ָנאר גֵ 
, ַאזֹוי ָהאט ֶער ַא ַגאְנֶצע ַצייט "ְוָׁשלֹום צּו ְפֶלעֶצער ָוואס ֶמען ָטאר ִניְׁשט

 ֶגעֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ָנאְך ַאָמאל אּון ָנאְך ַאָמאל.
ֶמען ֶוועְגן ַא ְּבֶרְסַלב'ֶע  ָחִסיד ָוואס ִאיז  ַאן ֶעְנִליֶכער ַמֲעֶשה ֶדעְרֵצייְלט

ֶגעֶווען ַא ִמְקֶוה ִאיד, אּון ֶמען ְפֶלעְגט ֶהעְרן ִווי ִּבְׁשַעת'ן ָאְנְגֵרייְטן ֶדעם 
ִמְקֶוה ְפֶלעְגט ֶער ֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן: "ַּבאֶׁשעֶפער ֶהעְלף ַאז ֶווען ֶעס 

ְּתׁשּוָבה, ֶער ָזאל ִזיְך  ְקֶוה, ָזאל ָהאְּבן ַא ִהְרהּורֶוועט ִזיְך טֹוֵבל'ן ִאין ִדי מִ 
 ִציֶען צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, צּו טּוהן ָנאר ִמְצֹות אּון ַמֲעִשים טֹוִבים".

ן ַא ֶרעְסטּוַראְנט ָוואס יַא ִאיד ָוואס ְפֶלעְגט ֶעְסן אִ ֵצייְלט ָנאְך ָהאט ֶדעְר 
ב'ֶע ָחִסיד, ְפֶלעְגט ֶער ְשֶטעְנִדיג ְפֶרעְגן ֶדעם ָהאט ַּבאַלאְנְגט ַפאר ַא ְּבֶרְסלַ 

ַּבַעל ַהַּבִית פּון ִדי ֶרעְסטּוַראְנט: "ַפאְרָוואס ִאיז ַדיין ֶעְסן ַאזֹוי ֶגעְׁשַמאק? 
ֶּבעְנְטׁש ִאיְך  ,ֶעס ָהאט ַמָמׁש ַא ַטַעם ַגן ֵעֶדן, אּון אֹויְך ֶווען ִאיְך ֶעס ַּביי ִדיר

 ַא ִסידּור ִמיט ַאַזא ֶגעְׁשַמאק?ִּבְרַכת ַהָמזֹון ִאין 
ְפֶלעְגט ֶער ֶעְנְטֶפעְרן ִמיט ַא ְׁשֵמייְכל: "ִאיְך ָהאּב ְסֶפעִציֶעֶלע ְסֵפייֶסעס 

 ָוואס ִאיְך ֵלייג ַאַריין ִאין ִדי ֶעְסן!"
ֶווען ֶער ָהאט ִזיְך ֶגע'ַעְקָׁשן'ט: "ָוואס ֶזעֶנען ִדי ְסֵפייֶסעס?" ָהאט ֶדער 

ת ִאים ֶגעָזאְגט: "ִדי ְסֵפייֶסעס ֶזעֶנען 'ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן', ֶווען ַּבַעל ַהַּביִ 
ִאיְך ָקאְך ִדי ֶעְסן ֶּבעט ִאיְך ְשֶטעְנִדיג ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאז ִדי ֶעְסן ָזאְלן ַזיין 

ַא ִאין  גּוט אּון ֶגעְׁשַמאק, אּון ֶווער ֶעס ֶעְסט ִדי ֶעְסן ָזאל ֶּבעְנְטְׁשן ֶעְרִליְך
ִסידּור ִמיט ַא ֶגעְׁשַמאק, אּון ָהאְּבן ֹכַח צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ָדאס ִאיז 

 ִדי ַגאְנֶצע סֹוד פּון ַמיין ֶגעלּוְנֶגעֶנע ֶרעְסטּוַראְנט!".
 ()ַפְרָנָסה טֹוָבה ִשיחֹות ְוִהְתַחְזקּות אֹות צב, צג
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

 

ם,ִאם ְבח   יֶכם ְבִעתָׁ ִתי ִגְשמֵּ ' ְונָׁתַּ לֵּכּו ְוגוֹּ י תֵּ תַּ ִליָט"א ִאיז  קֹּ מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ
ט  ִביר לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ ַאז ֶדער )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן ע"ו( ָדאס ַמסְׁ

ׁש, טְׁ ן ֶמענְׁ ָפעֹות ַפארְׁ ִדיג גּוֶטע ַהׁשְׁ ֶטענְׁ ט שְׁ ֶטער ִׁשיקְׁ ׁשְׁ ט  ֵאייֶבערְׁ ָנאר ִניׁשְׁ
ַפאר ַקֵבל צּו ַזיין, אּון ֶדערְׁ ׁש ִדי ֵכִלים ֶעס מְׁ טְׁ ֶקען  ֵאייִביג ָהאט ֶדער ֶמענְׁ

ׁש, ָאֶבער  טְׁ ט ָאן צּום ֶמענְׁ ֶגע ַצייט ִביז ֶעס קּומְׁ יב ֶמען ֶנעֶמען ַא ַלאנְׁ אוֹּ
ז דֶ  ייְבט אַּ ייֶבעְרְשְטן, ֶמען ְגלֵּ ן ִאיֶנעם אֵּ חוֹּ אט ֱאֶמת'ִדיג ִבטָׁ ער הָׁ
ְשפָׁ  אְלט'ס קּוְמט ִדי הַּ ייֶבעְרְשֶטער ֶוועט ִזיֶכער ֶהעְלְפן, ֶדעמָׁ עוֹּת אֵּ

ארְ  ייט ֶווען ֶער דַּ אקּוְמט ֶעס ִאין ִדי ִריְכִטיֶגע צַּ   ף ֶעס ְשֶנעֶלער, ֶער בַּ
ַׁשט ִאין ָפסּוק,  ק"ָדאס ִאיז פְׁ לֵּכּו, "חֹּ י תֵּ תַּ ָוה ָוואס  ִאם ְבח קֹּ ט ַא ִמצְׁ ֵמיינְׁ

ֶטער הָ ֶמען  ׁשְׁ ט, ֶמען טּוט ֶעס ָנאר ַווייל ֶדער ֵאייֶבערְׁ ֵטייט ִניׁשְׁ ׁשְׁ אט ַפארְׁ
ט ֱאֶמת ן, אֹויב דּו ֶוועסְׁ טְׁ ׁשְׁ ט ִאיֶנעם ֵאייֶבערְׁ ֵלייבְׁ ן אּון ֶמען גְׁ 'ִדיג ֶגעֵהייסְׁ

ט'ס,  ן, ֶדעָמאלְׁ טְׁ ׁשְׁ ן ִאיֶנעם ֵאייֶבערְׁ ֵלייבְׁ ם"גְׁ יֶכם "ְבִעתָׁ ִתי ִגְשמֵּ טּו ֶוועסְׁ  ְונָׁתַּ
ִטיֶגע ַצייט. ָנָסה ִאין ִדי ִריכְׁ  ַבאקּוֶמען ַדיין ַפרְׁ

ט  גְׁ ֶרענְׁ ,ָדאס ִאיז ַאזֹוי ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ֶרִבי ֱאִליֶמֶלךְׁ ִזי"ַע בְׁ  )נֹוַעם ֱאִליֶמֶלךְׁ

ַהר(  'ן ָפסבְׁ רּוֶדער ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ֶרִבי זּוָׁשא ִזי"ַע, אֹויפְׁ ְוִכי ּוק, פּון ַזיין בְׁ
א ֶנֱאסֹּ ף אֶ  ע ְולֹּ א ִנְזרָׁ ן לֹּ ְשִביִעת הֵּ נָׁה הַּ שָׁ ל בַּ אכַּ ה נֹּ אְמרּו מַּ ת תֹּ

 ,' ֶכם ְוגוֹּ ִתי לָׁ נּו, ְוִצִּויִתי ֶאת ִבְרכָׁ תֵּ ן ָוואס ְתבּואָׁ ֶרעגְׁ אֹויב ֶוועט ִאיר פְׁ
ן ִאין  ן ִמיר ֶעסְׁ ִמיָטה ָיאר? ֶמען ָטאר דָ ֶוועלְׁ לַ ִדי ׁשְׁ פְׁ ט ַאיינְׁ ט אךְׁ ִניׁשְׁ ן, ָזאגְׁ צְׁ אנְׁ

טֶ  סְׁ ָרָכה ִאין ִדי ֶזעקְׁ ן ַא בְׁ ִׁשיקְׁ ֶטער, ִאיךְׁ ֶוועל ַאַריינְׁ ׁשְׁ ע ָיאר ַאז ֶדער ֵאייֶבערְׁ
ֵריי ָיאר.  ֶעס ֶוועט ׁשֹוין ַזיין ֶגענּוג ַפאר דְׁ

ט ֶדער סֵ  ט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ֶרִבי זּוָׁשא ִזי"ַע ַאז ֶעס ִאיז ִניׁשְׁ ֶרעגְׁ ֶדר פּון פְׁ
ן ִדי ָפסּו ָיאק  ק צּו ָזאגְׁ ִריֶגע אׁשְׁ ט ַאַסאךְׁ ָמאל ִאיז ָדא ֵאיין ִאיבְׁ ֶקערְׁ ֹות , ַפארְׁ

יֹות, ִניׁשְׁ  ט ַאַסאךְׁ ק ׁשְׁ ֶפערְׁ טְׁ ֶענְׁ ט ַפארְׁ ט ִאין ָפסּוק ָוואס ִמיט ֶדעם ֶווערְׁ
ט ֶקערְׁ ן ִדי ק   ,ַפארְׁ ַרייבְׁ ָיא?ִדי ּתֹוָרה ָזאל ַארֹויס ׁשְׁ  ׁשְׁ

ִדיג ֶׁשַפע ַפא ָנאר ֶדער ֵּתירּוץ ִאיז, ַאז ֶטענְׁ ט שְׁ ֶטער ִׁשיקְׁ ׁשְׁ ן ֶדער ֵאייֶבערְׁ רְׁ
ן ק   ֶרעגְׁ ט ָאן פְׁ ׁש ֵהייבְׁ טְׁ ֶטעל, ָנאר ֶווען ַא ֶמענְׁ ׁשְׁ ׁש ָאן ַקיין ָאפְׁ טְׁ יֹות "פּון ֶמענְׁ ׁשְׁ

ט ֶער ָאפ ִדי ֶׁשַפע, אּון דֶ  ן?" ִמיט ֶדעם ַהאקְׁ ן צּו ֶעסְׁ ער ִווי ֶוועל ִאיךְׁ ָהאבְׁ
ֶטער ׁשְׁ ן ִדי ֶׁשַפע. ֵאייֶבערְׁ ִריׁש ַאַריין ִׁשיקְׁ  מּוז פּון פְׁ

ׁש אַ  טְׁ ֶנען ֶדעם ֶמענְׁ ֶלערְׁ ַׁשט ִאין ָפסּוק, ִדי ּתֹוָרה ִוויל אֹויסְׁ ז ֶער ָדאס ִאיז פְׁ
ֶטער וֶ  ׁשְׁ ן ַאז ֶדער ֵאייֶבערְׁ ֵלייבְׁ יֹות, ָנאר גְׁ ן ַקיין ק ׁשְׁ ֶרעגְׁ ט פְׁ  ועט ִאים ָזאל ִניׁשְׁ
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ט ִליָט"א ָזאגְׁ ף  ,מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ ׁש ַדארְׁ טְׁ ַא ֶמענְׁ
ן, ַאז  ַאַרייֶנעֶמען ִאין ָקאּפ אּון גּוט ִוויסְׁ

ן טְׁ ׁשְׁ ט ָנאר פּוֶנעם ֵאייֶבערְׁ ָנָסה קּומְׁ  .ַּפרְׁ
ֲאִפילּו ֶעס ֶזעהט אֹויס ִווי ַא ָּפׁשּוט'ֶע ַזאְך, 
ט ַאז ָנאר ֶדער  ט ֶדען ִניׁשְׁ ֶווער ֵווייסְׁ

ן אֵ  ט ֶוועגְׁ ָנָסה? פּון ֶדעסְׁ ט ַּפרְׁ ֶטער ִגיבְׁ ׁשְׁ ייֶבערְׁ
ן ָטאג  ף ֶמען ָדאס ִאיֶבער'ַחֶזר'ן ֶיעדְׁ ַדארְׁ
ן ֵגייֶען  ׁשְׁ טְׁ ַאָמאל, ַווייל ֶמען ֶזעהט ַאז ֶמענְׁ ָנאכְׁ

ֶקעּפִ  ֵליינְׁ ַקייט, ִמיט ַארּום ִמיט ַאַזא קְׁ יגְׁ
ֶצע ַּפרְׁ  ִאילּו ֵזייֶער ַגאנְׁ ָנָסה ֲחִליַׁשת ַהַדַעת, כְׁ

ׁש, ֶעס ִאיז ַמָמׁש ַאן  טְׁ ט ִזיְך ִאין ַא ֶמענְׁ דְׁ ֶווענְׁ
ן, ֶמען  ׁשְׁ טְׁ 'ט ֶמענְׁ פְׁ ל צּו ֶזעהן ִווי ֶמען ֲחנְׁ ֶעקְׁ
ָנָסה  ִאילּו ִדי ַּפרְׁ ן, כְׁ ׁשְׁ טְׁ ט ִזיְך ַמָמׁש צּו ֶמענְׁ ִביקְׁ

ט ִזיְך ִאין ֵזיי. דְׁ  ֶווענְׁ
ַמע,    ִריַאת ׁשְׁ ן ָטאג ִאין קְׁ ן ֶיעדְׁ ִמיר ָזאגְׁ

ֶתם " ַסרְׁ ֶכם וְׁ ַבבְׁ ֶתה לְׁ רּו ָלֶכם ֶּפן ִיפְׁ ִהָשמְׁ
ַתֲחִויֶתם ָלֶהם ִהׁשְׁ ֶתם ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים וְׁ  "ַוֲעַבדְׁ

ֶכער ִאיד ִאיז ֶדען  ַראֶגע, ֶוועלְׁ ט ִזיְך ַא פְׁ ֶטעלְׁ ׁשְׁ
ן  ׁשּוֶגע ַא ֶער ֶוועט ִזיְך ִביקְׁ ַא  צּוַאזֹוי מְׁ

ֶקע? ַא ִאיד ָהאט ֶמער ֵשֶכל פּון ֶדעם,  ׁשְׁ ֶגעטְׁ
ֶכע  ָנאר ָדאס ֵגייט אֹויְך ַארֹויף אֹויף ַאֶזעלְׁ

ן,  ׁשְׁ טְׁ ן ִזיְך אֹויף ֶמענְׁ ָלאזְׁ ן ָוואס ַפארְׁ ֵזיי ַמאכְׁ
ִאילּו ָנאר  ֶקע, כְׁ ׁשְׁ ׁש ַמָמׁש ַא ֶגעטְׁ טְׁ פּון ַא ֶמענְׁ
ָנָסה, ֶמען  ן ִמיט ַּפרְׁ פְׁ ׁש ֶקען ֵזיי ֶהעלְׁ טְׁ ֶדער ֶמענְׁ
ן, ִאין ִדי  ׁשְׁ טְׁ ט ִזיְך צּו ֶמענְׁ 'ט אּון ֶמען ִביקְׁ פְׁ ֲחנְׁ
ט  ָנָסה ִגיבְׁ ַצייט ָוואס ֶדער ֱאֶמת ִאיז ַאז ַּפרְׁ

ׁשְׁ  ַלל ָנאר ֶדער ֵאייֶבערְׁ ט ִבכְׁ ֶטער, ֶעס קּומְׁ
ׁש. טְׁ ט פּון ַא ֶמענְׁ  ִניׁשְׁ

ט   )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן ע"ו(ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ
ן ָּפסּוק  ִהִלים קמה, טואֹויפְׁ ֵעיֵני ֹכל ֵאֶליָך "( )תְׁ

ַשבֵ  ַאָתה נֹוֵתןיְׁ ִעתוֹ  ָלֶהם ֶאת רּו וְׁ ָלם בְׁ ַאז , "ָאכְׁ
ן צּום  ׁש ֶוועט ָנאר קּוקְׁ טְׁ ֶווען ַא ֶמענְׁ

ֶטע ׁשְׁ ן, ֶוועט ִאים ֶדער ֵאייֶבערְׁ טְׁ ׁשְׁ ר ֵאייֶבערְׁ
ָנָסה ִאין ִדי ַצייט ָוואס ֶער  ן ַּפרְׁ ִזיֶכער ֶגעבְׁ

ט  ָמָרא ָזאגְׁ ף ֶעס, ִווי ִדי גְׁ תּובֹות סז:( ַדארְׁ )כְׁ

ֶאָחד נֹוֵתן לֹו ַהָקדֹוׁש  ָכל ֶאָחד וְׁ ַלֵמד ֶׁשלְׁ  "מְׁ
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ֶטער  ׁשְׁ ִעתֹו" ֶדער ֵאייֶבערְׁ ָנָסתֹו בְׁ ט ָברּוְך הּוא ַּפרְׁ ִגיבְׁ
ָנָסה ִאי ן ַּפרְׁ ף ִזיְך ָנאר ַפאר ֶיעדְׁ ן ַצייט, ֶמען ַדארְׁ

ן ֶדעם  ן אּון ֶבעטְׁ טְׁ ׁשְׁ 'ן ֵאייֶבערְׁ ן אֹויפְׁ ָלאזְׁ ַפארְׁ
ן טְׁ ׁשְׁ ֶטער  ,ֵאייֶבערְׁ ׁשְׁ ט'ס ֶוועט ֶדער ֵאייֶבערְׁ ֶדעָמאלְׁ

ן. פְׁ  ִזיֶכער  ֶהעלְׁ
ן ִדי ֵהייִליֶגע  ט תֹוָרה, ָזאגְׁ נְׁ ַרט ֶווען ֶמען ֶלערְׁ ּוִבפְׁ

חּוָמא, ִכי תִ ֲחַז"ל  ָנָסתֹו ָשא( )ַתנְׁ "ָכל ָהעֹוֵסק ַבתֹוָרה ַּפרְׁ
ט תֹוָרה, ֶוועט  נְׁ ׁש ֶלערְׁ טְׁ ִמן ַהתֹוָרה", ֶווען ַא ֶמענְׁ
ן ַאז ֶער ֶוועט  פְׁ ֶטער ֶהעלְׁ ׁשְׁ ִאים ִזיֶכער ֶדער ֵאייֶבערְׁ

ט. ן ַאַסאְך ֶגעלְׁ ִליַח ַזיין, אּון ָהאבְׁ  ַמצְׁ
לָ  ן ַפארְׁ צְׁ ַגאנְׁ ף ִזיְך ִאינְׁ ׁש ַדארְׁ טְׁ 'ן ַא ֶמענְׁ ן אֹויפְׁ אזְׁ

ן ָוואס ֲאִפילּו  ׁשְׁ טְׁ ן, ֶעס ֶזעֶנען ָדא ֶמענְׁ טְׁ ׁשְׁ ֵאייֶבערְׁ
ט  ֶטער ִגיבְׁ ׁשְׁ ט ַטאֶקע ַאז ֶדער ֵאייֶבערְׁ ֶער ֵווייסְׁ
ט ֶער צּו  ָנָסה, ָאֶבער ִמיט ֵאיין אֹויג קּוקְׁ ַּפרְׁ
ט  ן ִאים ִזיֶכער ִניׁשְׁ ן אֹויְך, ַאז ֵזיי ֶוועלְׁ ׁשְׁ טְׁ ֶמענְׁ

ן, זֵ  ָלאזְׁ ן, אּון ַפארְׁ פְׁ ן ִאים ִזיֶכער ַארֹויס ֶהעלְׁ יי ֶוועלְׁ
ט ַזיין  ֶטערְׁ ָקא ָדאס ׁשְׁ ט ַאז ַדוְׁ ט ִניׁשְׁ ֶער ַכאּפְׁ
'ן  ט אֹויפְׁ ָלאזְׁ ט ִזיְך ָנאר ַפארְׁ ָנָסה, ֶווען ֶער ָוואלְׁ ַּפרְׁ
ט ֶער ִזיֶכער  ן ָוואלְׁ ן ִמיט ֵבייֶדע אֹויגְׁ טְׁ ׁשְׁ ֵאייֶבערְׁ

ָנָסה ִאין ַצייט,  ט ֶדער ֶגעַהאט ִדי ַּפרְׁ ַפאר ָזאגְׁ ֶדערְׁ
ַשבֵ  'ֹכל'ֵעיֵני " ,ָּפסּוק ׁש  ,"רּוֵאֶליָך יְׁ טְׁ ֶווען ַא ֶמענְׁ

ן, ָנאר  טְׁ ׁשְׁ ן ָנאר צּום ֵאייֶבערְׁ ט ִמיט ֵבייֶדע אֹויגְׁ קּוקְׁ
ף,  ט ֶער ָוואס ֶער ַדארְׁ ַאָתה נֹוֵתן"פּון ִאים ֶבעהְׁ  וְׁ

ָלם  ָלֶהם ֶאת ִעתוֹ 'ָאכְׁ ֶוועט ֶער ַבאקּוֶמען ִדי  "'בְׁ
ג ִאין ִדי ַצייט ָוואס ֶער  ִרינְׁ ֶנעל אּון גְׁ ָנָסה ׁשְׁ ַּפרְׁ

 ף ֶעס.ַדארְׁ 
ֶעס ִאיז ַאָמאל ֶגעקּוֶמען ַא ַבַעל ֲעָגָלה צּום ָחֵפץ 
ט ַפאר ִאים: "ֶרִבי, ִאין ַא  ַחִיים ַז"ל אּון ֶגעֵוויינְׁ
ֵריי  ן ַמייֶנע דְׁ בְׁ ָטארְׁ ֶצע ַצייט ֶזעֶנען ִמיר ֶגעׁשְׁ קּורְׁ

רֹויט ד, ַמייֶנע בְׁ ט ָהאב ִאיְך -ֶפערְׁ ֶגעֶבער'ס, אּון ֶיעצְׁ
ט ַקיין ּפַ  ד ָהאב ִאיְך ִזיְך ִניׁשְׁ ָנָסה, ָנאר פּון ִדי ֶפערְׁ רְׁ

ן". בְׁ ָטארְׁ ט ֶזעֶנען ֵזיי ֶגעׁשְׁ ֵנס ֶגעֶווען, אּון ֶיעצְׁ ַפרְׁ  מְׁ
ט ִמיט  ֶפערְׁ טְׁ ֶדער ָחֵפץ ַחִיים ַז"ל ָהאט ִאים ֶגעֶענְׁ
טּו?  סְׁ ָׁשלֹום, ָוואס ֶרעדְׁ ִליֶכע ַרֲחָמנּות: "ַחס וְׁ ַא ִליבְׁ

ן ִדיר ֶגעגֶ  ד ָהאבְׁ ט ִדי ֶפערְׁ ָנָסה? ָהאסְׁ ן ַּפרְׁ עבְׁ
ָנָסה, אּון  ט ַּפרְׁ ֶטער ִגיבְׁ ׁשְׁ ן ַאז ֶדער ֵאייֶבערְׁ ֶגעסְׁ ַפארְׁ
ָנָסה  ן ַּפרְׁ טְׁ ׁשְׁ ט ַביים ֵאייֶבערְׁ ד, ֶבעהְׁ ט ִדי ֶפערְׁ ִניׁשְׁ

ן!" פְׁ ֶטער ִדיר ִזיֶכער ֶהעלְׁ ׁשְׁ  ֶוועט ֶדער ֵאייֶבערְׁ
ֶטעלְׁ  ֶגעׁשְׁ ט, ֶדער ָחֵפץ ַחִיים ַז"ל ָהאט ִזיְך אֹויפְׁ

ִדיג צּו ִזיְך: "ִווי ַנאִריׁש ֶזעֶנען  נְׁ ט ֶרעדְׁ ַּפאִצירְׁ אּון ׁשְׁ
ן ֶזעהט ֶדער  טְׁ ׁשְׁ ָטאט ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ׁשְׁ ן, ַאנְׁ ׁשְׁ טְׁ ֶמענְׁ
ָנָסה, ֶדער  ט ִאים ַּפרְׁ ד ִגיבְׁ ַבַעל ֲעָגָלה ִווי ַזיין ֶפערְׁ
ט ִאים  ץ ִגיבְׁ ט ַאז ֶדער ָהאלְׁ ַראכְׁ ָטאֶלער טְׁ סְׁ

ָנָסה, ֶדער ׁשְׁ  ל ַּפרְׁ ט ִזיְך ֵאיין ַאז ַזיין ָנאדְׁ ַנייֶדער ֶרעדְׁ
ן  צְׁ ַגאנְׁ ט ִאינְׁ ֶגעסְׁ ָנָסה, אּון ֶמען ַפארְׁ ט ִאים ַּפרְׁ ִגיבְׁ

ָנָסה  ט ַּפרְׁ ֶטער ִגיבְׁ ׁשְׁ ֶער ִאיז ַאז ָנאר ֶדער ֵאייֶבערְׁ
ֵנס לַ  ַפרְׁ  ל".כֹ ֶדער ָזן ּומְׁ

ט ִזיְך ָדאס ַאַריין ִאין ָקאּפ,  ׁש ֶנעמְׁ טְׁ ֶווען ַא ֶמענְׁ
ֶגער, וואֹויל ִאיז ֶדעם ַאִאים ַאֶלעס ייט גֵ  ִרינְׁ ַסאְך גְׁ

ן,  טְׁ ׁשְׁ 'ן ֵאייֶבערְׁ ן אֹויפְׁ צְׁ ַגאנְׁ ט ִזיְך ִאינְׁ ָלאזְׁ ָוואס ַפארְׁ
ָנָסה קּוֶמען צּו ִאים פּוֶנעם  ֶוועט ַזיין ַּפרְׁ

ן ַאֵליין. טְׁ ׁשְׁ  ֵאייֶבערְׁ
ָנָסה(  )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ט' ֶעֶרְך ַּפרְׁ

 
 

 

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ן, ַווייל אוֹ  פְׁ יֹות, ִזיֶכער ֶהעלְׁ ן ק ׁשְׁ ֶרעגְׁ ט פְׁ ל יב דּו ֶוועסְׁ אכַּ ה נֹּ אְמרּו מַּ ְוִכי תֹּ
ְשִביִעת, נָׁה הַּ שָׁ ן ִדי ֶׁשַפע,  בַּ ַהאקְׁ טּו ִמיט ֶדעם ָאפְׁ ִתיֶוועסְׁ , ְוִצִּויִתי ֶאת ִבְרכָׁ

ן ִדי הַ  ִריׁש ַאַריין ִׁשיקְׁ ן פּון פְׁ פְׁ ֶטער ַדארְׁ ׁשְׁ ט'ס ֶוועט ֶדער ֵאייֶבערְׁ ָפעֹותֶדעָמאלְׁ  .ׁשְׁ
ַהר ח קֹוַתי, תשס"ט(-)ּתֹוךְׁ ַהַנַחל, ֵליל שב"ק בְׁ  בְׁ

*** 
ִציאּו, ש תוֹּ דָׁ ן ִמְפנֵּי חָׁ ט ְויָׁשָׁ ט ַאז ֶדער ָפסּוק קּומְׁ ִליָט"א ָזאגְׁ ז  מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ אּונְׁ

ַרֵמז ַזיין ט ָדאס ָוואס ֶדער ֶרבִ  ,מְׁ ַאז ֶווען ַא )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן ז'( י ָזאגְׁ
ַאת ָׁשַמִים, עֶ  ן פּון ִירְׁ טְׁ ׁשְׁ ן פּוֶנעם ֵאייֶבערְׁ ֵווייטְׁ ט ִמיט ַא צְׁ ׁש ֶרעדְׁ טְׁ ט ֶמענְׁ ר ֶגעבְׁ

ט ִאים ֶדער  ֶערַפאר ַזיין ַחֶבר ָוואס ַארֹויס  ס ִפילְׁ ָהאט ִאין מֹוַח, ֶדעָמאלְׁ
ֶטער  ׁשְׁ ִריֶׁשע ַהָשגֹות ִאין ֲעבֹוַדת ַהֵׁשם, ַוויֵאייֶבערְׁ יל ַאזֹוי ִווי ָאן ַזיין מֹוַח ִמיט פְׁ

ן ֵווייטְׁ ט ַזיין מֹוַח ַפאר ַא צְׁ ֶגעֵלייִדיגְׁ ִריֶׁשע  ,ֶער ָהאט אֹויסְׁ ט ֶער ַאַריין פְׁ ַבאקּומְׁ
ן.  ַזאכְׁ

ַׁשט ִאין ָפסּוק ִציאּו, ,ָדאס ִאיז פְׁ ש תוֹּ דָׁ ן ִמְפנֵּי חָׁ ִדיג  ּוד ְויָׁשָׁ ֶטענְׁ ט שְׁ סְׁ ָזאלְׁ
ן, אּון ַאזֹוי ַאז  טְׁ ׁשְׁ ִמיִדים פּוֶנעם ֵאייֶבערְׁ ן ִמיט ֲחֵבִרים אּון ַּתלְׁ ט  ּודֶרעדְׁ ֶוועסְׁ

ן ַדיין מֹוַח ַפאר ַדייֶנע ֲחֵבִרים ֵלייִדיגְׁ טּו ַבאקּוֶמען " ,אֹויסְׁ דָׁשֶוועסְׁ ִריֶׁשע ֵנייעֶ חָׁ  " פְׁ
 גּוֶטע ַהָשגֹות.

 י א'(תַ וֹ חק)ֹזאת ַהּתֹוָרה בְׁ 
*** 

 

ִין דֵּ ף אָׁ ִחיו ְכִמְפנֵּי ֶחֶרב ְורֹּ ְשלּו ִאיש ְבאָׁ ה ִלפְ  ,ְוכָׁ ֶכם ְתקּומָׁ א ִתְהֶיה לָׁ נֵּי ְולֹּ
יֶכם ְיבֵּ ִביר ֶדעם ָפסּוקאֹּ ִליָט"א ִאיז ַמסְׁ ט ,, מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ  לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ

'ן ָפסּוק ּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן ל"ד( )ִליק ִהִלים סט, כא( אֹויפְׁ ה ִלִבי)ּתְׁ ְברָׁ ה שָׁ  ""ֶחְרפָׁ
ׁש, אּון ִדי ֵעָצה ִאיז זִ  טְׁ ן ֵזייֶער ַא ֶמענְׁ ֶרעכְׁ יֹונֹות צּובְׁ יךְׁ ַאז ִדי בּוׁשֹות אּון ִבזְׁ

ק ָדה ָוואס ִאיז ֵׁשָייךְׁ צּו ִאי ַקֶׁשר ַזיין צּו ִדי נְׁ ט, ַאז מְׁ ר ם, ָדאס ֵמיינְׁ ִדי ִעיקָׁ
י ף אַּ ְצוֵּוייְטן "ֶיעֶנער אִ  אט אַּ ֶמעְנְטש ֶווען ֶער קּוְקט אוֹּ נוֹּת הָׁ יז ִבְזיוֹּ
ייְבט ְצִליחַּ פּון ִמיר", אּון ֶמען הֵּ ן  ֶבעֶסער פּון ִמיר, ֶיעֶנער ִאיז ֶמער מַּ אָׁ

ין אֵּ  נֵּא זַּיין, ִביז ֶמען ֶרעְדט ִזיְך שוֹּ ז ֶיעֶנער ִוויל ִמיר ֶיעֶנעם צּו ְמקַּ יין אַּ
ל ִניְשט פּון ִדיר  אְכט ִבְכלַּ ייט וָׁואס ֶיעֶנער ְטרַּ ְדְפ'ן, ִאין ִדי צַּ  רוֹּ

צּו ִאיז ק ָדה, ֶיעדֶ  ,אּון ִדי ֵעָצה ֶדערְׁ ן אֹויף ַזיין נְׁ ׁש ָזאל ָנאר קּוקְׁ טְׁ ער ַאז ַא ֶמענְׁ
ק ָדה ׁש ָהאט ַא נְׁ טְׁ ַפאר ַא ַזאךְׁ ָוואס ָנאר ֶער קֶ  ,ֶמענְׁ ן, אּון ֶדערְׁ ִפירְׁ ען אֹויסְׁ

ק ָדה ן ָנאר ִמיט ַזיין ֵאייֶגעֶנע נְׁ קְׁ ַטארְׁ ף ִזיךְׁ ֶיעֶדער ׁשְׁ ן אֹויף  ,ַדארְׁ ט קּוקְׁ אּון ִניׁשְׁ
ט ַקיין ִבזְׁ  ן ָהאט ֶמען ִניׁשְׁ ֵווייטְׁ ט אֹויף ַא צְׁ ט ִניׁשְׁ  יֹונֹות.ֶיעֶנעם, אּון ַאז ֶמען קּוקְׁ

ַׁשט ִאין ָפסּוק  ִחיו""וְ ָדאס ִאיז פְׁ ְשלּו ִאיש ְבאָׁ ַפאל פּון ַא  כָׁ כְׁ ֶדער ִעיָקר דּורְׁ
ׁש ִאיז טְׁ ט  ,ֶמענְׁ ן,  אַ אֹויף ֶווען ֶער קּוקְׁ ֵווייטְׁ ִין"צְׁ דֵּ ף אָׁ ִאילּו  "ְכִמְפנֵּי ֶחֶרב ְורֹּ כְׁ

'ן פְׁ ט צּו ַדיין ַזייטֶיעֶנער ָוואס  ִאין ִדי ַצייט ,ֶיעֶנער ִוויל ִדיר רֹודְׁ ט ֲאִפילּו ִניׁשְׁ , קּוקְׁ
יֶכם" ְיבֵּ ה ִלְפנֵּי אֹּ ֶכם ְתקּומָׁ א ִתְהֶיה לָׁ ט ֶקעֶנען  "ְולֹּ ט ִדיר ִניׁשְׁ דּו ֶוועסְׁ

וֵ  ט אֹויף צְׁ ׁש, ֶווען ֶמען קּוקְׁ טְׁ ט אֹויף ַא ֶמענְׁ ָאה ֶעסְׁ ן, ַווייל ִקנְׁ טְׁ ַהאלְׁ ן ֶדערְׁ וייטְׁ
צְׁ  ַגאנְׁ ט ִאינְׁ ֵהייט, אּון ֶמען ֶווערְׁ ט ֶמען ִזיךְׁ ַמָמׁש אֹויף ֶלעֶבעִדיֶגערְׁ ן.ֶעסְׁ ָראכְׁ  ן צּובְׁ

ן, ַאז ֶער ָז טְׁ ׁשְׁ ן ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ׁש ַאַסאךְׁ ֶבעטְׁ טְׁ ף ַא ֶמענְׁ ַפאר ַדארְׁ אל ָנאר ֶדערְׁ
ן אֹויף ַא צְׁ  ט קּוקְׁ ַלל ִניׁשְׁ ן ָוואס ֶער ָהאט, אּון ִבכְׁ ן אֹויף ִדי גּוֶטע ַזאכְׁ ן קּוקְׁ ֵווייטְׁ

ִליַח ַזיין.  ֶוועט ֶער זֵייֶער ַמצְׁ
עּו ַהר)ּתֹוךְׁ ַהַנַחל סְׁ ִליִׁשית, בְׁ ח קֹוַתי תשס"ז(-ָדה ׁשְׁ  בְׁ

 
 



 ג
 

~~~ 

ֶמען ֶדעְרֵצייְלט ַאז ֶעס ִאיז ַאָמאל ֶגעֶווען ַא ְמַלֵמד פּון ַאְנֵשי ְשלֹוֵמינּו ָוואס ָהאט ֵזייֶער 
 ְשַטאְרק ַמְצִליַח ֶגעֶווען ִמיט ַזייֶנע ִקיְנֶדער.

ִאיז ִדי סֹוד פּון ַדיין ַהְצָלָחה? ֵאייְנָמאל ָהאְבן ֶעְטִליֶכע ְמַלְמִדים ִאים ֶגעְפֶרעְגט: "ָוואס 
 ַאַסאְך ֶמער פּון אּוְנז?" ,טּו ַאזֹוי ְשַטאְרק ַמְצִליחַ זְ ַאזֹוי ִבי ִווי

ָהאט ֶער ֵזיי ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ִאיְך ֶוועל ֶעְנק אֹויְסָזאְגן ַמיין סֹוד, ִאיְך ְשֵטיי אֹויף ֶיעְדן 
ַתְלִמיד  ןַפאר ֶיעְד עט ִאים יס צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ִאיְך בֶ אּון ִאיְך ֶרעד ִמיְך אוֹ  ,ִאיְנֶדעְרְפִרי
ְכִלי ְמַקֵבל צּו ַזיין ִדי  ראּון ַזיין ַא גּוֶטע ,ִמיט ַזיין ָנאֶמען, ַאז ֶער ָזאל ַמְצִליַח ַזייןַבאזּוְנֶדער 

 ֶוועְרֶטער פּון ִדי תֹוָרה ַהְקדֹוָשה, ָדאס ִאיז ַמיין ַהְצָלָחה!"
 ז("ַחל ֵחֶלק פ"ו ִמְכָתב י"ט קמַבנַ )ַאֶשר 

*** 

א זי"ע ַאז ֶווען ֶער ִאיז נָ אְר אמַ קָ ֶעס ָהאט ֶדעְרֵצייְלט ֶדער ֵהייִליֶגער ַצִדיק ָהַרב ַהָקדֹוש ִמ 
ֶדער ַטאֶטע ִאיז ֶגעֶזעְצן  ,ר ִזי"עַ ֶגעֶווען ַא ְקֵליין ִקיְנד ַביי ַזיין ַטאְטן ִאיְנֶדעְרֵהיים, ר' ֲאֶלְכַסְנֶד 

 אּון ֶגעֶלעְרְנט ַא ַגאְנְצן ָטאג ִמיט ְגרֹויס ָאִריְמַקייט.
ֶזעֶנען ִזיְך ְמַצֵער פּון יג ִווי ֵזיי ִד נְ עהֶ עְנֶגען צּו ַזייֶנע ִקיְנֶדער זֶ ֵאייְנָמאל ִאיז ֶער צּוֶגעַגא

יְשט ֶגעַהאט ָוואס צּו ֶעְסן, ָהאט ֶער ֵזיי ְגרֹויס ָאִריְמַקייט, ָוואס ֵזיי ָהאְבן ַמָמש נִ  רעֶ ַזיי
 ֶוועט ִניְשט ָאְנַהאְלְטן ֶמער פּון ִזיֶבעִציג ָיאר". ןייְד לַ ֶגעָזאְגט: "ִקיְנֶדעְרֶלעְך, ִדי ַגאְנֶצע 

עִציג ָיאר ַאז ִדי ַגאְנֶצע ִזיבֶ ( א"ס)ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן ֶבֱאֶמת ְבֶרעְנְגט ָדאס ֶדער ֶרִבי 
לֹויְנט ִזיְך ֶדען ַפאר פּוְפְצן ִמינּוט צּו  ,פּוֶנעם ֶמעְנְטש ֶנעְמט ִניְשט ֶמער פּון פּוְפְצן ִמינּוט

 ...!?י ֶוועְלט אּון ֶיעֶנע ֶוועְלטַפאְרִליְרן ִד 
 ח(")ַאֶשר ַבַנַחל ֵחֶלק פ"ו ִמְכָתב י"ט מ

*** 

ֶער ָהאט ִמיר ֶדעְרֵצייְלט ַא ִסיּפּור, ַאז ֶדער ְטֶשעִריֶנער ָרב ִאיז ֶגעַגאְנֶגען ַאָמאל ִמיט ָנאְך 
ייֶנעם צּום ֵהייִליְגן ֶרִביְנ'ס ִציּון, ֵגייֶעְנִדיג ַאזֹוי אֹויְפן ַגאס, ְטֶשעִריֶנער ָרב ִאיז ֶגעֶווען אֵ 

ָאְנֶגעטּון ִמיט ְבָכבֹוִד'יֶגע ַמְלבּוִשים ַאזֹוי ִווי ְס'ַּפאְסט ַפאר ַאַזא ְגרֹויְסן ָרב, ַזייֶדעֶנע ַמְלבּוִשים, 
לֹויְפן ַא יּוְנַגאְטש ִאין ַא ֶזעְקל פּון ַּפאִּפיר ִאיז ֶגעֶלעְגן אּון ְּפלּוְצִליְנג פּוְנֶדעְרַווייט קּוְמט צּו 

ִפיל ִמיט צֹוֶאה ַרֲחָמָנא ִליְצָלן, אּון ֶער ֶגעט ֶעס ַא ַוואְרף אֹויף ֵזיי, אּון ְס'ָהאט ַאַווַדאי 
ן, ֶדער ֶגעְטָראְפן אֹויף ִריְקן פּון ֶדעם ְטֶשעִריֶנער ָרב ַז"ל, אּון ֶעס ִאיז אֹויְסֶגעְשִמיְרט ֶגעָוואְר 

ָוואס ָהאט ַבאְגֵלייט ֶדעם ְטֶשעִריֶנער ָרב ַז"ל ָהאט ָאְנֶגעהֹויְבן צּו ַמאְכן ַא ֶגעַוואְלד אּון 
ָאְנֶגעְשִריְגן ֶדעם ֵשֶגץ ִווי ַוואְגְסטּו ִזיְך צּו טּון ַאַזא ַזאְך? ִווי ֶשעְמְסטּו ִזיְך ִניְשט צּו ַבאַוואְרְפן 

אט ֶדער ְטֶשעִריֶנער ָרב ַז"ל ָאְנֶגעְשִריְגן ֶדעם ֶמעְנְטש ָוואס ַאַזא ֵהייִליְגן ִאיד ִמיט צֹוֶאה? הָ 
ָהאט ִאים ַבאְגֵלייט, ְשַווייג! ְשַווייג! ָדאס ִאיז אּוְנֶזער ַזאְך, ֶמען ַדאְרף ָאְּפְשַווייְגן, ֶדער 

 ן ִאים ִניְשטֵהייִליֶגער ֶרִבי ָהאט אּוְנז אֹויְסֶגעֶלעְרְנט ַאז ֶמען ִאיז ְמַבֶזה ַא ֶמעְנְטש ָזאל ֶמע
 ֶעְנְטֶפעְרן, ָנאר ְשַווייְגן.

ֶדעְרַווייל ִאיז ֶיעֶנער ֵשֶגץ ַאְנְטָלאְפן, אּון ְטֶשעִריֶנער ָרב ִאיז ַאַריין ִאין ֶעֶּפעס ַא ִדיָרה 
ָאְנֶגעְקַלאְּפט ַביי ִדי ִטיר אּון ֶגעֶבעְטן ֶמען ָזאל ִאים ֶגעְבן ַאִביְסל ַוואֶסער, אּון ֶער ָהאט ִזיְך 

עטּון ֶדעם ַזייֶדעֶנעם ַמְלבּוש, אּון ָהאט ֶעס ַאֵליין ָאְּפֶגעַוואְשן. אּון ֶדער ִאיד ָוואס ָהאט אֹויְסגֶ 
ִאים ַבאְגֵלייט ִאיז ִנְשתֹוֵמם ֶגעָוואְרן, ָוואס ַפאר ַא ֶגעְטִליְכן ֹכַח ֶדער ְטֶשעִריֶנער ָרב ָהאט, ַא 

ְמט ִזיְך ָאן ַפאר ִאים אּון ֶער ְשֵרייט ִמיר ֶמעְנְטש ַבאַוואְרְפט ִאים ִמיט צֹוֶאה ַמֶמש, אּון ֶער ֶנע
עְרן ִבְזיֹונֹות אּון ָנאְך ָאן ְשַווייג! ְשַווייג! ָדאס ִאיז אּוְנֶזער ַזאְך, ֶמען ַדאְרף ְשַווייְגן, הֶ 

 ְשַווייְגן.
אּון ֵזיי ָהאְבן ַמְמִשיְך ֶגעֶווען ֵגיין צּום ֵהייִליְגן ֶרִביְנ'ס ִציּון, ִוויֶפער ֵזיי ֶזעֶנען 

ִציּון, ֶדעָמאְלט ִאיז ָנאְך ֶגעֶווען ַא ֹאֶהל, ְטֶשעִריֶנער ָרב ִאיז  קּוֶמען צּום ֵהייִליְגן ֶרִביְנ'סְנֶגעָא
ֶגעֶווען ַא הֹויֶכער ֶמעְנְטש ַא ִפיֶלער ֶמעְנְטש ְוכּו', ָהאט ֶער ַארֹויְסֶגענּוֶמען פּון ֶקעֶשעֶנע ַא 

ף ֶדער ֶעְרד, אּון ֶער ָהאט ָאְנֶגעהֹויְבן צּו ַפאְטֵשייֶלע אּון ֶער ָהאט ֶעס אֹויְסֶגעְשְּפֵרייט אֹוי
ֵווייֶנען ִמיט ְבִכיֹות ַעצּומֹות, אּון ֶגעָזאְגט ִתיקּון ַהְכָלִלי ִמיט ַאַזא ֵלב ִנְשָבר ַאזֹוי ִווי ֵאייֶנער 

 .ֲעֵבירֹות ֶשָבעֹוָלם ְוכּו' ְוכּו'ָוואס ָהאט ָאְּפֶגעטּון ַאֶלע 
ָהאט ַאַזאְנס ִניְשט ֶגעֶזען, ַאַזא ְגרֹויֶסער  ֶדער ִאיד ָהאט ָנאְכֶדעם ֶדעְרֵצייְלט ַאז ֶער

ֶמעְנְטש ִווי ֶדער ְטֶשעִריֶנער ָרב ַז"ל, ַאַזא ְגרֹויֶסער ָגאֹון אּון ְמקּוָבל אּון ֵהייִליֶגער ִאיד ָזאל ִזיְך 
ִנְבָהל  ֶערַאֶוועְקֶזעְצן אֹויף ֶדער ֶעְרד ַביים ֵהייִליְגן ֶרִביְנ'ס ִציּון, אּון ִגיְסן ַאזֹויִפיל ְטֶרעְרן, ִאיז 

 .ְוִנְשתֹוֵמם ֶגעָוואְרן
 (ד"שצאשר בנחל באידיש מכתב )

 

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

 Breslevcenter@gmail.com פארבינט אייך צו:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מוסדותינו הק' ~ ~ נייעס אינערהאלב
 

 ג בעומר,"סעודת לערליכע ה
 אינאיינעם מיט די סעודת הודאה

ג "טאג איז פארגעקומען גאר אן התרגשות'דיגן מעמד, ביי די סעודות לשדאנערפארגאנגענעם 
 בעומר, אינאיינעם מיט די סעודת הודאה.

פארגאנגענעם אחרון של פסח עטליכע שווערע  ש אדורך געגאנגען דעם"באקאנט איז מוהראווי 
אך א וואך איז שוין הארץ אטאקעס, און איז דורך געגאנגען א גאר שווערע הארץ אפעראציע, און נ

ש געווען צוריק אינדערהיים, און יעצט נאך ווייניגער פון א חודש נאך די הארץ אטאקע, "מוהרא
ש מיטן אייבערשטנ'ס הילף זייער שנעל, לכבוד דעם איז פארגעקומען די "ערהוילט זיך מוהרא

 .סדיםסעודת הודאה, צו לויבן און דאנקן דעם אייבערשטן פאר זיינע גרויסע ח
פרייען מיט די זענען זיך צוזאמגעקומען הונדערטער אידן פון איבעראל, זיך מיט צו ס ע

 יגע  שמחה.געוואלד
 ש האט אפגעשוירן האר פון עטליכע חאלאקע קינדער, במשך די סעודה."מוהרא

ש, וואס האט יעצט "שפאנונג האט זיך דער עולם צוגעהערט צו די דברות קודש פון מוהראיט מ
פון ש האט קודם ארומגערעדט "ום ערשטן מאל גערעדט ברבים זינט די הארץ אטאקע, מוהראצ

אויף  קייטגבן יוחאי וואס האט אראפגעברענגט א ליכטי פון רבי שמעוןדי גרויסקייט פונעם טאג, 
פון די גרויסקייט פון לערנען דעם רבי'נס ספרים, וואס דאס רעדט ש האט גע"די וועלט, מוהרא

 ציעט דעם מענטשן דערנאך צו לערנען אלע ספרים.
די גרויסע ניסים לע דעטאלן, מיט א, כות די גאנצע השתלשלותש האט דערציילט בארי"מוהרא

זיך ט אים געטוהן, אז ער איז ניצול געווארן ממוות לחיים, יוואס דער אייבערשטער האט מ
ש האט ", און מוהרא"איך בין ממש ארויס געקראכן פון אונטער א בארג שטיינער"אויסדרוקענדיג 

, און געבעטן ון אידישע קינדערפארויסגעברענגט אז דאס איז זיכער נאר געווען א דאנק די תפלות 
 שלימה.ה אז מען זאל ווייטער מתפלל זיין לרפואתו

האבן אים ארויסגעהאלפן, צו  ש באדאנקט ברבים פאר די אידן וואס"אויך האט זיך מוהראווי 
 ראטעווען זיין לעבן.

די סעודה האט דער עולם געטאנצן און זיך געפריידט, און געדאנקט דעם אייבערשטן על כל נאך 
 ניסיך ונפלאותיך.

 תורתו מגן לנו, הוא מאירת עינינו!
*** 

 ש האט אפגעראכטן"מוהרא
 מלוה דמלכה מיט די בחורים

ורים פון ישיבה, מיט נאך ש מיט די בח"ענגע מלוה מלכה איז פארגעקומען ביי מוהראאן 
 עטליכע אנשי שלומינו.

ש האט ווידער געדאנקט דעם אייבערשטן אויף די גרויסע חסדים, וואס ער איז "מוהרא
געווען די בחורים צו לערנען אסאך משניות ש מעורר "וועט געווארן, ווי אויך האט מוהראגעראטע

עטליכע ך צו לערנען אסאך גמרא, קודם וואס איז מטהר א מענטש און איז מקרב די גאולה, ווי אוי
 .בער'חזר'ן הונדערט און איין מאלאון דערנאך נעמען איין מסכת און דאס אי ס,"מאל ענדיגן ש

 !מלכא משיחא הוא סעודתא דדודדא 

*** 
 

 "בית הדפוס"ספרים ארויס פון פרישע 
קרן "פרישע ספרים האט מען די וואך געדרוקט אינעם בית הדפוס צוויי 

 ."הדפסה היכל הקודש ברסלב
 א, א זאמלונג פון"חלק כ "אשר בנחל באידיש"ערשטע איז נאך א חלק די 

 

ן אויף אידיש, פיל מיט עצות שריבש האט גע"וואס מוהרא בריוון
טעגליכן לעבן ברוחניות  כות אויפ'ן טאגרהדהתחזקות ו

מיטן אייבערשטנ'ס הילף וועט שוין בקרוב אויך  ,ובגשמיות
 ב."ארויסקומען חלק כ

, עצות והדרכות צו "ברכת הפרנסה" אויך א פרישע קונטרסווי 
 א גרינגע געשמאקע פרנסה.

 

 !תתחזקאז 

 

 

 (ט"תאשר בנחל באידיש מכתב )

 

 סימן טוב ומזל טוב!
 מיר וואונטשן אן הערצליכן מזל טוב פאר

 נ"י יואל פארקאשמו"ה 
 די געבורט פון זיין יונגעלעצו 

 למזל טוב בשעה טובה ומצלחת
 !ונחת לרובשמחות 

 
 

 סימן טוב ומזל טוב!
 מיר וואונטשן אן הערצליכן מזל טוב פאר

 נ"י יוס ף וויזנערמו"ה 
 די געבורט פון זיין יונגעלעצו 

 למזל טוב בשעה טובה ומצלחת
 !ונחת לרובשמחות 
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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
 

 

ר  בֵּ דֶאל  ה'וְַּידַּ ר ִסינַּי ְבֹאֶהל מֹועֵּ "י ָזאְגט: "ַווייל ֶדער  ,מֶשה ְבִמְדבַּ ַרשִׁ
יְדןֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט  י אִׁ יב דִׁ  ֵצייְלט ֶער זֵיי צּו ֶיעֶדע ַצייט. ,לִׁ

י ָזאגְ  וי ֶדער ֶרבִׁ יר לֹויט וִׁ יז ָדאס ַמְסבִׁ יָט"א אִׁ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ט מֹוַהָרא"ש ְשלִׁ )לִׁ

יָמן 'ֵחֶלק א יד ָהאט ַא ְנקּוָדה, ַא ַזאְך ָוואס ָנאר ֶער ֶקע ל"ד( סִׁ ן ַאז ֶיעֶדע אִׁ
ילּו ֶווען ֶער ֶזעהט אַ  יְך ְשַטאְרְקן ֲאפִׁ יט ֶדעם ֶקען ֶער זִׁ יְרן,  אּון מִׁ ז אֹויְספִׁ

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 ַא  יד אִׁ יד רֶגעֵצייְלֶטע עערֶ נדֶ אזּובַ ַווייְזן ַאז ֶיעֶדער אִׁ יז  ,אִׁ יד אִׁ אּון ֶיעֶדער אִׁ

 ָחשּוב ַביים ֵאייֶבעְרְשְטן. ערנדֶ אזּובַ 
יט ֶדעם ֶקען ֶמען אֹויְך  ין  ַפאְרְשֵטיין ָדאס ָוואס ֶעסמִׁ ֶוועְרט ֶגעְבֶרעְנְגט אִׁ

ְדָבר פַ ַאז ְש )אֹוַרח ַחיִׁים תכח, ד'( ָחן ָערּוְך לְ ש   יג ֵלייְנט ֶמען ַפְרַשת ַבמִׁ אר ֶטעְנדִׁ
 .ָשבּועֹות
וי  י ָזאְגט לֹויט וִׁ יחֹות ֶדער ֶרבִׁ יָמן צ"א( הָ )שִׁ צּו  ,ָמָדהַא ְסגּוָלה צּו ָהאְבן ַהתְ ַר"ן סִׁ

יג יְשט ֶרעְדן ַקיין ְשֶלעְכְטס אֹויף ַקיין שּום אִׁ  ,ֶלעְרֶנען ְפַלייסִׁ יד, ַאז ֶמען ָזאל נִׁ
י ּתֹוָרה ין דִׁ יֹות אִׁ י  ,ַווייל ֶעס ֶזעֶנען ָדא ֶזעְקס הּוְנֶדעְרט טֹויְזְנט אֹותִׁ ֶקעְגן דִׁ

יְדן,  ידְדט ֶמען ְשֶלעכְ אֹויב ֶרעאּון ֶזעְקס 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

י ּתֹוָרה יז ֶעס ָפסּול אֹות פּון דִׁ יְשט ַקיין ֵחֶשק צּו ֶלעְרֶנ ,אִׁ  ען.אּון ֶמען ָהאט נִׁ
יג ַפְרַשת בַ  ְדָבר ַפאר ֶדעְרַפאר ֵלייְנט ֶמען ְשֶטעְנדִׁ צּו ַווייְזן ַאז  ,ָשבּועֹותמִׁ

ין מֶ  יז ֵזייֶער ָחשּוב, אִׁ יד אִׁ יד, ֶיעֶדער אִׁ יז ַא ֶגעֵצייְלֶטע אִׁ יד אִׁ ען ָטאר ֶיעֶדער אִׁ
יְשט ַאֶוועְקַמאְכן יְשט ַא ְצֵווייְטן, ,ֵקייֶנעם נִׁ יְך אּון נִׁ יְשט זִׁ אּון ַאזֹוי ֶקען ֶמען  נִׁ

יט ְגרֹויס ֵחֶשק אּון ֶגעְשַמאק. צּוֵגיין צּו ְמַקֵבל ַזיין י ּתֹוָרה מִׁ  דִׁ
ְדָבר א(  )ֹזאת ַהּתֹוָרה ַבמִׁ

*** 

ל  ֲחנֵּהּו ְוִאיש עַּ ל מַּ ל ִאיש עַּ אֵּ נּו ְבנֵּי ִיְשרָׁ ֶדער ֶמְדָרש ָזאְגט  ִדְגלֹו,ְוחָׁ
ְדָבר( ) יַני צּו מְ ַּתְנחּוָמא ַבמִׁ יְדן ֶזעֶנען ֶגעְשַטאֶנען ַביים ַבאְרג סִׁ י אִׁ ַקֵבל ַאז ֶווען דִׁ

י טֹויְזְנֶטער ַמְלאָ  י ּתֹוָרה, ָהאְבן זֵיי ֶגעֶזעהן דִׁ ים ָוואס ֶזעֶנען ָדאְרט ַזיין דִׁ כִׁ
יְדן ֶגעָז י אִׁ יט ֶפעֶנער, ָהאְבן דִׁ יט ַא ֵסֶדר מִׁ וי זֵיי ְשֵטייֶען מִׁ  אְגט: ֶגעֶווען, וִׁ

יר אֹוי  ערֶגעַהאט ַאֶזעְלֶכע ֶפעֶנער, אּון ֶדעְרַפאר ָהאט דֶ  ךְ "ַהְלַואי ָוואְלְטן מִׁ
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בּועֹות  ~    ~ שָׁ
 

בּועֹותֶעס קּוְמט ֶדער יֹום טֹוב  ֶמען ִאיז , שָׁ
ייֶבעְרְשְטן,  ה פּוֶנעם אֵּ ל ִדי ּתֹורָׁ ַא ֶיעֶדער ְמַקבֵּ

אר ַאז פּון ֶיעְצט ֶוועט ֶער  ִאיד ֶנעְמט ִזיְך פָׁ
ה,  ייִליֶגע ּתֹורָׁ ַדאְרף ֶמען ֶלעְרֶנען ִדי הֵּ

ייט ָאן ַפאר יֶ  ה גֵּ עְדן ֶגעֶדעְנְקן ַאז ִדי ּתֹורָׁ
ב,  ֶמעְנְטש ִאין ֶיעֶדער ַצייט אּון ִאין ֶיעֶדע ַמצָׁ

יין  ואסוָׁ  םעדֶ ֲאִפילּו ַפאר  ַדאְרף ַארֹויְסגֵּ
ה. סָׁ  אֹויְפ'ן ַגאס ְבֶרעְנְגן ַפְרנָׁ

ֲאִפילּו ֶווען ַא ֶמעְנְטש ִאיז ַפאְריָׁאְגט אּון 
אְגט, אּון ֶער ֶקען ִניְשט ֶלעְרֶנען  ַפאְרְפלָׁ

אט ֶבער ֶדער ֶרִבי ֶגעֶגעְבן  ֶגעֶהעִריג, הָׁ אּוְנז אָׁ
ה  ֶדר ֶדֶרְך ַהִלימּוד", צּו זָׁאְגן ַאַסאְך ּתֹורָׁ ַא "סֵּ
ואס ֶמען  ייט ִניְשט וָׁ ֲאִפילּו ֶמען ַפאְרְשטֵּ

ייֶנער ָאן  ,זָׁאְגט, אּון ִמיט ֶדעם ֶקען ֶיעֶדער אֵּ
ה. ,אֹויְסַנאם  זֹוֶכה ַזיין צּו ֶלעְרֶנען ּתֹורָׁ
ְלט ְשֶטעְנִדיג ִאין ַטאש ַא ַא ִאיד ַהאֶווען 

ייֶנע  ייֶנע ִמְשַניֹות, ַא ְקלֵּ ש, ַא ְקלֵּ ייֶנע חּומָׁ ְקלֵּ
אט ֶער ְשֶטעְנִדיג ִמיט ִזיְך ַא גּוֶטע  רְּתִהִלים, הָׁ

ְפִהיְטן פּון  ואס ֶוועט ִאים אָׁ ייֶטער וָׁ ַבאְגלֵּ
אר  אט ַאפָׁ ַאֶלעם ְשֶלעְכט'ס, ֶווען ֶמען הָׁ

אְגן ִאיְבִריֶגע ִמינּוְטן , ַכאְפט ֶמען ַאַריין צּו זָׁ
ש, ַא ַקאִפיְטל ְּתִהִלים,  ֶעְטִליֶכע ְפסּוִקים חּומָׁ

אס ְגַלייְכן. ֶרק ִמְשַניֹות, אּון דָׁ  ַא פֵּ
אס ֶקען ֶמען טּוהן ְשֶטעְנִדיג ִווי ֶמען  דָׁ
ֶגעִפיְנט ִזיְך נָׁאר, ֶעס ַמאְכט ִזיְך ַביי ֶיעְדן 

ואְרְטן ִאין ִדי ַרייֶע ִאין ֶמעְנְטש ַאז ֶער ַדאְרף וַ 
ָאֶדער  ,ִאין ַא ֶגעֶשעְפט ,ַבאְנק, ִאין ַא ָאִפיס

אְרט  אְך ִפיל דָׁ אל ִאיז נָׁ יי ִווי, אּון ַאַסאְך מָׁ סֵּ
ִמיט ַאֶלע ְקִליפֹות צּו ַמְכִשיל ַזיין ֶדעם 
ֶמעְנְטש, אּון ֶווען ֶדער ֶמעְנְטש ִאיז ִניְשט 

א, צּו צּו ֶלעְר  ,ְשַטאְרק ִמיט ֶדעם ֶנען ְבִגיְרסָׁ
ל  ה, ִאיז זֵּייֶער ְגִריְנג ֶער זָׁאל ִנְכשָׁ אְגן ּתֹורָׁ זָׁ

ִמיט קּוְקן ִווי ֶמען  ,ֶוועְרן ִמיט ְרִאיֹות ַאסּורֹות
אר ִניְשט, אּון ִנְשַפע ֶוועְרן פּון ִדי ְשֶלעְכֶטע  טָׁ
ֶבער ֶווען ֶמען ִאיז צּוֶגעוואֹויְנט צּו  ה, אָׁ ְסִביבָׁ

אְגן ַאסַ  אט  אְךזָׁ ש, ְּתִהִלים אּון ִמְשַניֹות, הָׁ  חּומָׁ
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ייֶטער, ֶמען ַהאְלט ִאין  ְשֶטעְנִדיגֶמען  ַא גּוְטן ַבאְגלֵּ
ֶפר ייֶנע סֵּ ייט ,ַטאש ַא ְקלֵּ יי ִווי ֶמען גֵּ ַכאְפט  ,אּון סֵּ

אס ִהיט  ה, אּון דָׁ אְגן ַאִביְסל ּתֹורָׁ ֶמען ַאַריין צּו זָׁ
פ ֶדעם ֶמעְנְטש פּון ַאֶלעם ְש  ֶלעְכט'ס ְברּוֲחִניּות אָׁ

 ּוְבַגְשִמיּות.
א  רָׁ ואס ִדי ְגמָׁ ִמיט ֶדעם ֶקען ֶמען ַמְסִביר ַזיין, וָׁ

ייְלט  ִחים ס"ח( ֶדעְרצֵּ ייְסן )ְפסָׁ אט ֶגעהֵּ ף הָׁ ַאז ֶרִבי יֹוסֵּ
ייְטן גּוֶטע ֶעְסן אּום יֹום  ַאז ֶמען זָׁאל ִאים צּוְגרֵּ

בּועֹותטֹוב  אג, ִוויִפיל ַווייל "ֶווען ִניְשט דֶ  ,שָׁ עם טָׁ
א אֹויְפ'ן ַגאס", ְבפַ  ף'ס ֶזעֶנען דָׁ ייְנט יֹוסֵּ ְשטּות מֵּ

אס אט ֶגעַדאְנְקט ֶדעם  ,דָׁ ף הָׁ ַאז ֶרִבי יֹוסֵּ
ייֶבעְרְשְטן ה,  ,אֵּ אט אּוְנז ֶגעֶגעְבן ִדי ּתֹורָׁ ַאז ֶער הָׁ

אְרִניְשט ֶגעֶווען  ואְלט ֶער גָׁ ה, וָׁ ַווייל ָאן ִדי ּתֹורָׁ
ֶבער ֶיעְצט  ֶמער פּון ַאֶלע ף'ס אֹויְפ'ן ַגאס, אָׁ יֹוסֵּ

אט ֶער זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ַזייֶנע  ה הָׁ ִמיט ִדי ּתֹורָׁ
יגֹות.  ְגרֹויֶסע ַמְדרֵּ

אְגן ַאְנֶדעְרש ְפַשט,  ֶבער ֶמען ֶקען אֹויְך זָׁ אָׁ
ף  ה פּון יֹוסֵּ ייט ַארֹויף אֹויף ִדי ְקדּושָׁ ף" גֵּ "יֹוסֵּ

ואס ִאיז ֶדער ִסימְ  אל פּון ַהַצִדיק, וָׁ בָׁ
אט  ייט, ִווי ַאזֹוי הָׁ ייִליְגקֵּ ייט אּון הֵּ ְפֶגעִהיֶטעְנקֵּ אָׁ
אְכֶדעם  ף ַהַצִדיק ֶגעֶקעְנט ֶדעְרַהאְלְטן נָׁ ִזיְך יֹוסֵּ
אְבן ִאים ַפאְרקֹויְפט צּו ֶדעם  ואס ִדי ְבִריֶדער'ס הָׁ וָׁ

אר ַווייל ֶער  א'ֶנעם ַלאְנד ִמְצַרִים? נָׁ מֵּ אט הָׁ טָׁ
ל ֶגעֶווען פּון ַזי ין ַטאֶטע צּו ַזיין צּוֶגעִביְנֶדען ְמַקבֵּ

ְפֶגעִהיְטן פּון  אט ִאים אָׁ אס הָׁ ה, אּון דָׁ צּו ִדי ּתֹורָׁ
 ַאֶלעם ְשֶלעְכט'ס.

אְלן  ואס זָׁ ֶבער וָׁ ף ַהַצִדיק, אָׁ אס ִאיז ֶגעֶווען יֹוסֵּ דָׁ
שּוט'ֶע ֶמעְנְטְשן טּוהןִמי ִווי ַאזֹוי ֶקעֶנען ִמיר  ?ר פָׁ

יין אֹויף ִדי ִזיְך ֶדעְרַהאְלְטן ֶווע ן ִמיר ַדאְרְפן ַארֹויְסגֵּ
א'ֶנע ַגאס? ִווי ַאזֹוי ֶקען ִמיר ִזיְך ֶדעְרַהאְלְטן  מֵּ טָׁ
אְך ִדי ְשֶוועֶרע  אְכֶגעְשֶלעְפט נָׁ אּון ִניְשט ֶוועְרן נָׁ

דּוְרְך ִדי  ִנְסיֹונֹות פּון ִדי ַהייְנִטיֶגע ְשֶוועֶרע ַגאס?
ואס מִ  ה וָׁ ייִליֶגע ּתֹורָׁ להֵּ אְבן ְמַקבֵּ  ֶגעֶווען יר הָׁ

 

בּועֹותאּום יֹום טֹוב  ִקים ִמְשַניֹות, צּו  ,, ֶקען ֶמען ִניצּול ֶוועְרן פּון ַאֶלע ִנְסיֹונֹות, ֶווען ַא ִאיד ֶגעוואֹויְנט ִזיְך צּושָׁ אְגן ַאַסאְך ְפרָׁ צּו זָׁ
ש אּון ַקאִפיְטַלאְך ְּתִהִלים, דָׁ  אְגן ַאַסאְך ְפסּוִקים חּומָׁ אס ֶוועט ִאים ֶהעְלְפן ִזיְך זָׁ אס ֶוועט ִאים ַראֶטעֶווען פּון ַאֶלעם ְשֶלעְכט'ס, דָׁ

ַרע. ייֶען פּוֶנעם ֶנעץ פּון יֵֶּצר הָׁ  ַארֹויְסצּוְדרֵּ
א אֹויְפ'ן ַגאס", ֶווען ִניְשט ֶדעם יֹום טֹוב  ף'ס ֶזעֶנען דָׁ אג, ִוויִפיל יֹוסֵּ אס ִאיז ְפַשט "ֶווען ִניְשט ֶדעם טָׁ בּועֹותדָׁ אְבן  שָׁ ֶווען ִמיר הָׁ

א אֹויְפ'ן ַגאס, ִוויִפיל ִאיְדן ֶקעֶנען ִזיְך ֶדען  ף ַהַצִדיק'ס ֶזעֶנען ֶדען דָׁ ה, ִוויִפיל יֹוסֵּ ל ֶגעֶווען ִדי ּתֹורָׁ ף ַהַצִדיק, ְמַקבֵּ ֶדעְרַהאְלְטן ַאזֹוי ִווי יֹוסֵּ
אְכֶגעְשֶלעְפט נָׁאְך ִדי ְשֶוועֶרע  ִנְסיֹונֹות אֹויְפ'ן ַגאס? אּון ִניְשט ֶוועְרן נָׁ

אְגן ִמְשַניֹות אּון ְּתִהִלים אֹויְך ֶווען ֶמען אִ  ה, אּון ֶמען ֶקען זָׁ אְבן ַבאקּוֶמען ִדי ּתֹורָׁ ֶבער ֶיעְצט ַאז ִמיר הָׁ יז אֹויף ִדי ַגאס, דּוְרְך ֶדעם אָׁ
ִקי פ פּון ִדי ַאֶלע ֶקען ִזיְך ֶיעֶדער בֹויֶען ַא מֹויֶער ַארּום ִזיְך, ִמיט ִדי ְפרָׁ יי ִהיְטן ִאים ִזיֶכער אָׁ ואס זֵּ ם ִמְשַניֹות אּון ַקאִפיְטֶלעך ְּתִהִלים, וָׁ

 ְשֶלעְכט'ס.
* 

 

ה, מֶ  ֶפר ּתֹורָׁ ה ִמיט ִדי סֵּ ייֶען ִשְמַחת ּתֹורָׁ "א זָׁאְגט ַאז ַאזֹוי ִווי ֶמען ִפיְרט ִזיְך ִזיְך צּו ְפרֵּ א"ש ְשִליטָׁ ייְדט ען ַטאְנְצט אּון ֶמעמֹוַהרָׁ ן ְפרֵּ
ייֶען ִאין יֹום טוֹ  ה, ִדי ֶזעְלֶבע ַדאְרף ֶמען ִזיְך אֹויְך ְפרֵּ אט זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ֶעְנִדיְגן ִדי ּתֹורָׁ בּועֹותב ִזיְך ַאז ֶמען הָׁ ַאז ֶמען ִאיז זֹוֶכה  שָׁ

ה פּון נֵּ  ל ַזיין ִדי ּתֹורָׁ ה, ֶמען ִאיז זֹוֶכה צּו ְמַקבֵּ ייְבן ִדי ּתֹורָׁ  יי.ָאְנצּוהֵּ
ן אּום יֹום טֹוב  תָׁ אל ַפאִסיְרט ִבי ֶרִבי נָׁ אט ַאמָׁ בּועֹותֶעס הָׁ ה פּון ָארֹון  שָׁ ֶפר ּתֹורָׁ ה צּו ַארֹויְסֶנעֶמען ִדי סֵּ ֶווען ֶער ִאיז ֶגעַגאְנֶגען ְפִתיחָׁ

ייֶע ּת ן ַאַריין ִאין ַא ְגרֹויס ִהְתַלֲהבּות אּון ֶגעזָׁאְגט "ַא נֵּ תָׁ אט ָאְנֶגעהֹויְבן ַטאְנְצן ִמיט ִדי ַהקֹוֶדש, ִאיז ֶרִבי נָׁ ה", אּון ֶער הָׁ ייֶע ּתֹורָׁ ה, ַא נֵּ ֹורָׁ
ר גֶ  ייֶער ִנְתעֹורֵּ ינּו ֶזעֶנען זֵּ י ְשלֹומֵּ ה, אּון ַאֶלע ַאְנשֵּ ה, ַאזֹוי ִווי ִשְמַחת ּתֹורָׁ ה ַארּום ִדי ִבימָׁ ֶפר ּתֹורָׁ ואְרן, אּון ִמיְטֶגעַטאְנְצן ִמיט ִאים.סֵּ  עוָׁ

בּועֹותַווייל  אט ִניְש  שָׁ ה, ֲאִפילּו ֶווער ֶעס הָׁ ל צּו ַזיין ִדי ּתֹורָׁ ייְבן פּון ְפִריש ְמַקבֵּ ואס ֶיעֶדער ִאיד ֶקען ָאְנהֵּ ט זֹוֶכה ִאיז ִדי ַצייט וָׁ
ל ַזיין ַאז פּון ייְבן צּו ֶלעְרֶנען, ִזיְך ְמַקבֵּ ה, ֶקען ֶיעְצט ָאְנהֵּ ייְבן ֶלעְרֶנען. ֶגעֶווען ִביז ֶיעְצט צּו ֶלעְרֶנען ּתֹורָׁ  ֶיעְצט ֶוועט ֶמען ָאְנהֵּ

 

ֶלק ט"ו, ֶעֶרְך  א"ש חֵּ בּועֹות)ִשיחֹות מֹוַהרָׁ  (שָׁ
 
 
 

 

 

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

יְדן ָזאְלן אֹויךְ  י אִׁ  ָהאְבן ֶפעֶנער. ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶגעֵהייְסן ַאז דִׁ
י ֶפעֶנע יט דִׁ י ְגרֹויֶסע ַזאְך מִׁ יז דִׁ ְכאֹוָרה ַדאְרף ֶמען ַפאְרְשֵטיין, ָוואס אִׁ י לִׁ ר פּון דִׁ

ים יְדן ָהאְבן ַאזֹוי ֶגעְגלּוְסט ֶדעְרצּו? ,ַמְלָאכִׁ י אִׁ  ַאז דִׁ
יר יז ָדאס ַמְסבִׁ יָט"א אִׁ י ָזאְגט  ,מֹוַהָרא"ש ְשלִׁ וי ֶדער ֶרבִׁ יקּולֹויט וִׁ  ֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק)לִׁ

יָמן ה'( יְטן ֵאייֶבעְרְשְטן אּון מִׁ  ב' סִׁ יְך מִׁ יד ְפֵרייְדט זִׁ יט ַאז דּוְרְך ֶדעם ָוואס ַא אִׁ
ים. י ַמְלָאכִׁ יְבט ֶער ֹכַח ַפאר דִׁ ְצֹות, דּוְרְך ֶדעם גִׁ  ַזייֶנע מִׁ

יד טּוט ְצָוה ָוואס ַא אִׁ יט ֶיעֶדע מִׁ  ַא ַמְלָאְך, אּון ַבאַשאְפט ֶער ,ָדאס ֵמייְנט ַאז מִׁ
ְצֹות, זֵיי ַבאְגֵלייְטן ֶדעם ֶמע י מִׁ ים ָוואס ֶוועְרן ַבאַשאְפן פּון דִׁ י ַמְלָאכִׁ ְנְטש אּון דִׁ

ים ָאפ פּון ַאֶלעם ְשֶלעְכט'ס, אּון ַפאְרֶקעְרט אֹויְך, אֹויב ֶמען טּוט יְטן אִׁ ַחס  הִׁ
יט ֶדעם ְש  ים, ָוואס זֵיי ְוָשלֹום ֲעֵבירֹות, ַבאַשאְפט ֶמען מִׁ ֶלעְכֶטע ַמְלָאכִׁ

י ָיאְרן ַפאְרן ֶמעְנְטש. יֶטעְרן דִׁ  ֶדעְרבִׁ
יְבט ֶמען כֹ  וי ַאזֹוי גִׁ יםוִׁ י גּוֶטע ַמְלָאכִׁ ְמָחה, ַאז ֶמען ְפֵרייְדט ?ַח ַפאר דִׁ  דּוְרְך שִׁ

יט ֶדעם ַבאק ְצָוה ָוואס ֶמען ָהאט זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו טּוהן, מִׁ י מִׁ יט דִׁ יְך מִׁ ט ּומְ זִׁ
ים רַ  אֶטעֶווען ֶדער גּוֶטער ַמְלָאְך ָנאְך ֶמער ֹכַח צּו ֶהעְלְפן ֶדעם ֶמעְנְטש, אּון אִׁ

 פּון ַאֶלעם ְשֶלעְכט'ס.
יַני, אּון זֵיי ָהאבְ  יְדן ֶזעֶנען ֶגעְשַטאֶנען ַביים ַבאְרג סִׁ י אִׁ ן ֶגעֶזעהן ֶדעְרַפאר ֶווען דִׁ

יט יֶגע ֹכַח, ַאז מִׁ ְצָוה ָוואס ֵזיי טּוֶען ַבאַשאְפן ֵזיי  ֵזייֶער ֶגעַוואְלדִׁ ֶיעֶדע מִׁ
ים, ָהאְבן זֵיי ֶגעְגלּוְסט ֶדעְרצּו, ַאז ֵזיי ָזאְלן אֹויְך ַזיין אֹויְסֶגעְשטֶ  יט ַמְלָאכִׁ עְלט מִׁ
י ֹכַח ָוואס ֵזיי ָהאְבן, אּון ים, צּו ֶדעְרַמאֶנען דִׁ י ַמְלָאכִׁ וי דִׁ ַאזֹוי ֶוועְלן  ֶפעֶנער ַאזֹוי וִׁ

צְ זֵ  י מִׁ יט דִׁ יְך ְפֵרייֶען מִׁ ְצֹות, אּון זִׁ וי ֶמער מִׁ יְך ָאְנְשְטֶרעְנֶגען צּו טּוהן וִׁ ֹות, אּון יי זִׁ
יטְ  יָרה, צּו ַבאְגֵלייְטן אּון ָאְפהִׁ יט ֶדעם ַבאקּוֶמען ַאַסאְך ַמְלַאֵכי ְשמִׁ ן פּון ַאֶלע מִׁ

 ְשֶלעְכט'ס.
יג ַפרְ  ְדָבר ַפאר יֹום טֹוב אּון ֶדעְרַפאר ֵלייְנט ֶמען ְשֶטעְנדִׁ , צּו ָשבּועֹותַשת ַבמִׁ

ְצֹות ָוואס י ּתֹוָרה אּון מִׁ יְטן ְמַקיֵים ַזיין דִׁ יְדן ָהאְבן מִׁ י ֹכַח ָוואס אִׁ ֶמען ֵגייט  ַווייְזן דִׁ
ין   .ָשבּועֹותְמַקֵבל ַזיין אִׁ

ְדָבר תשס"ח(  )ּתֹוְך ַהַנַחל ֵליל שב"ק ַבמִׁ
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ַאז )ְפָסִחים ס"ח( ִדי ְגָמָרא ָזאְגט 
ֲאִפילּו ֶעס ִאיז ַא ַמְחלֹוֶקת ְצִוויְשן ֶרִבי 

ַע, ִווי ַאזֹוי ִזיְך ֱאִליֶעֶזר אּון ֶרִבי ְיהֹוש  
צּו ִפיְרן ִאין יֹום טֹוב, צּו ֶמען ָזאל ֶעס 

ֶחְציֹו ָלֶכם, ַא צּוֵטייְלן ֶחְציֹו ַלה' וְ 
ַהאְלב יֹום טֹוב ֶלעְרֶנען אּון ַדאֶוועֶנען 

ִריְנְקן, אּון ְט אּון ַא ַהאְלב יֹום טֹוב ֶעְסן 
ָלֶכם, ֶמען  ַלה' אֹו ּכּולוֹ  צּו אֹו ּכּולוֹ 

ֶקען ִזיְך אֹויְסֶוועְלן ָאֶדער ַא ַגאְנץ יֹום 
טֹוב ַפאְרן ֵאייֶבעְרְשְטן, ָאֶדער ַא ַגאְנץ 

טֹוב ַפאר ִזיְך, ָאֶבער ַביי יֹום טֹוב  יֹום
ִאיז ֶיעֶדער מֹוֶדה ַאז ֶמען  ָשבּועֹות

ַדאְרף אֹויְך ֶעְסן אּון ְטִריְנֶקען, ַווייל 
ֶדעָמאְלט'ס ָהאט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער 

 אּוְנז ֶגעֶגעְבן ִדי ּתֹוָרה.

אְבן ִמיר ַבאקּוֶמען ִדי ּתֹוָרה, הָ  ָשבּועֹותִלְכאֹוָרה ַדאְרף ֶמען ַפאְרְשֵטיין, אֹויב 
ָוואְלט ֶמען ֶגעַדאְרְפט ַא ַגאְנץ יֹום טֹוב ָנאר ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה, אּון ָגאְרִניְשט ָהאְבן ַקיין 

ַווייֶזער ֲאִפילּו -ַשְייכּות ִמיט ַגְשִמיּות? ָנאר ֶדער ֵּתירּוץ ִאיז, ַאז ִדי ּתֹוָרה ִאיז ַא ֶוועג
ַפאְרָוואס ֵהייְסט ִדי ּתֹוָרה "אֹור", ַווייל  ד, ט()ַבִמְדָבר ַרָבה יִווי ִדי ֲחַז"ל ָזאְגן ְבַגְשִמיּות, 

ֶעס ַמאְכט ִליְכִטיג ַפאְרן ֶמעְנְטש, ֶער ָזאל ִוויְסן ָוואס ֶער ָהאט צּו טּוהן, ִדי ּתֹוָרה 
אְנְדֶלען, אּון ֶדעְרַפאר ִאיז ֶדער יֹום ֶלעְרְנט אּוְנז ִווי ַאזֹוי צּו ֶעְסן ְטִריְנְקן ְשָלאְפן אּון הַ 

אֹויְך ַא ִשְמָחה ְבַגְשִמיּות, אּון ֶמען ַדאְרף ִזיְך ְפֵרייֶען אּון ִזיְך ִמְתַעֵנג  ָשבּועֹותטֹוב 
 ַזיין ְלָכבֹוד יֹום טֹוב.

 (ָשבּועֹות)ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש ֵחֶלק ט"ו, ֶעֶרְך 
*** 

 ַגאְנץ ֶעְנִדיְגן ִוויל יּוד ֶיעֶדער, ֶלעְרֶנען ִוויל יּוד ֶיעֶדער ַאז, ִאיז ֱאֶמת ֶדער ַווייל
ְלָחן ַגאְנץ אּון, ס"שַ   ַפאְרָוואס ָנאר, ּתֹוָרה ֵהייִליֶגע ִדי פּון ְסָפִרים ַאֶלע אּון, ָערּוְך ש 

 אַ  ַווייל, ֶדעם פּון ָנאר קּוְמט ָדאס? ֶלעְרְנט ֶיעֶדער ִניְשט ַאז ֶמען ֶזעהט ֶדען
, ֶלעְרֶנען צּו ָאן ֵהייְבט ֶער ֶווען ְגַלייְך ַאז, ֶוועג ֶבעְסְטן ן'אֹויפְ  ֶלעְרֶנען ִוויל ֶמעְנְטש

 ֵגייט ֶעס ַאז ָדאְך ֶער ֶזעהט ְלַמֲעֵשה אּון, ְגָמָרא ִדי ְקָלאר ֶקעֶנען שֹוין ֶער ָזאל
 ֲעֵבירֹות ֶגעטּוהן ָהאט ֶער ַווייל ָאֶדער, ָקאפ גּוֶטע ַאַזא ִניְשט ָהאט ֶער ַווייל, ִניְשט
, ִניְשט ִאים ֵגייט ֶעס ַאז ֶזעהט ֶער ֶווען ְמֵמיָלא, ָקאפ ַזיין ַפאְרְשָטאְפט ָהאְבן ָוואס

 אּון, ָטאג סֹוף קּוְמט ֶעס ֶווען אּון, ַפאְרְבֶרעְנְגן צּו אּון ְשמּוֶעְסן צּו ָאן ֶער ֵהייְבט
, ָגאְרִניְשט ִמיט ֶגעַגאְנֶגען ַאִריֶבער ִאים ִאיז ָטאג ֶדער ַאז, ֶחְשבֹון אַ  ִזיְך ַמאְכט ֶער
, ְגָמָרא ְבַלאט ֵאיין ָאֶדער, ִמְשַניֹות ֶפֶרק ֵאיין ַאַרייְנֶגעַכאְפט ִניְשט ֲאִפילּו ָהאט ֶער

ְלָחן ִאין ִסיָמן ֵאיין ָאֶדער  סֹוף צּום אּון, ֶדעם פּון צּוְבָראְכן ֶער ֶוועְרט, ָערּוְך ש 
 ֶוועט ֶער אּון ָפאְלְגן ֶוועט ֶער ָאֶבער אֹויב, ֶלעְרֶנען צּו אֹויף ִאיְנַגאְנְצן ֶער ֶהעְרט

 ַאַסאְך ָזאְגן צּו, אֹויְסֶגעֶלעְרְנט אּוְנז ָהאט ֶרִבי ֶדער ָוואס ֶוועג ֶדעם אֹויף ֶלעְרֶנען
 אֹויְך סֹוף צּום ֶוועט ֶער אּון, ַאַסאְך ַזייֶער ַאַרייְנַכאְפן ֶער ֶוועט, ןָר ְד סִ ּכְ  ּתֹוָרה

 ִזיְך ֶעֶפעְנט, ּתֹוָרה ַאַסאְך ָזאְגט יּוד אַ  ֶווען ַווייל, ָזאְגט ֶער ָוואס ַאֶלעס ַפאְרְשֵטיין
 .ַאֶלעס שֹוין ַפאְרְשֵטייט ֶער אּון, ָקאפ ַזיין אֹויף

 ֲאִפילּו, ֶלעְרֶנען ֵאייִביג ָזאל ֶמעְנְטש אַ  ַאז, (רה יטז עבודה) ָזאְגט ְגָמָרא ִדי ִווי ַאזֹוי
 זֹוַהר ִאין אּון, ָגאְרִניְשט ִניְשט ֶגעֶדעְנְקט ֶער ֲאִפילּו אּון, ִניְשט ַפאְרְשֵטייט ֶער ֶווען

 ֶער ֲאִפילּו, ּתֹוָרה ֵהייִליֶגע ִדי ֶלעְרְנט ֶמעְנְטש אַ  ֶווען ַאז, ְשֵטייט ַהָקדֹוש
 ֶדער אּון, ֵאייֶבעְרְשְטן צּום ַארֹויף ָוואְרט ֶיעֶדעס ֵגייט, ָגאְרִניְשט ִניְשט ַפאְרְשֵטייט

 .ָוואְרט ֶיעְדן ִמיט ִזיְך ְפֵרייְדט ֵאייֶבעְרְשֶטער
 (קּוְנְטֵרס ֵסֶדר ֶדֶרְך ַהִלימּוד) 
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 מוסדותינו הק' ~ ~ נייעס אינערהאלב
 

 חלק ב' "אשר בנחל באידיש"גרויסע נייע 
אסאך חלקים אשר נאך 
וואס זענען  ,אידישבבנחל 

ויסגעקומען אין א אר
קליינעם פארמאט, האט 
מען יעצט צוזאמגענומען 
אסאך פון די חלקים און 

נעם, אין געדרוקט אינאיי
 א גרויסן פארמאט.

חלק ענטהאלט דער 
איבער הונדערט בריוון 

ש האט "וואס מוהרא
 , איבער אלעגעשריבן

 

אויף וואס  ,ט עצות והדרכותינושאים אין לעבן, פיל מ
ראטעוועט טויזענטער אידן זאגן עדות אז דאס האט זיי גע

עבן א נייעם בליק אין לעבן, דאס לעבן, עס האט זיי געג
דאס אלעס ארויסגענומען פון די הייליגע ספרים פונעם 

 .תןרבי'ן און פון רבי נ
מיט די  "מפתח ענינים"נייער חלק האט אויך א דער 

תוכן פון יעדן בריוו, גרינגער צו מאכן צו טרעפן וועלכע 
 .נושא מען זיכט

 !בה ילכו הדרך את להם והודעת

 

 סימן טוב ומזל טוב!
 מיר וואונטשן אן הערצליכן מזל טוב פאר

 א"שליט אברהם חיים פארקאשמו"ה 
 די באווארפן פון זיין חשוב'ן אייניקלצו 

 י"שר בער נאהחתן 
 י"נ ייעקב משה אינדארסק ר"ב

אייבערשטער זאל אים געבן אסאך נחת דקדושה דער 
פון אלע קינדער און אייניקלעך ביז משיח'ס טאג 

 !במהרה בימינו אמן
 

 

 גליון איז נתנדב געווארןדער 
 נשמת נחמה לאה בת ר' פנחס עליה השלוםלעילוי 

 נ.צ.ב.ה.ת.
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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
 8:30הדלקת הנרות......................

 9:03................................"קמוצש
 8:03....סוף זמן ק"ש....................
 שיעורים כסדרן

 י"ב....נדה ............................בבלי
 יבמות א'........................ירושלמי

 י"חפרק  שבת........תוספתא........
 
 

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

 

ם ְלִמְש נָֹׁשא ֶאת ֹראש בְ  ם,פְ ֵני ֵגְרשֹון גַּם ֵהם ְלֵבית ֲאֹבתָׁ מֹוַהָרא"ׁש  ֹחתָׁ
ִליָט" ט ׁשְׁ ִביר ֶדעם ָפסּוק לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ  )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א'א ִאיז ַמסְׁ

אְרף ְגֵלייְבן ִאיֶנעם ֵאייֶבעְרְשְט ַאז ִסיָמן ס"א(  זֹוי ִווי אַּ ֶמעְנְטש דַּ זֹוי אַּ ן, אַּ
ש ז ֶער ִאיז אֹויְך חָׁ אְרף אַּ ֶמעְנְטש אֹויְך ְגֵלייְבן ִאין ִזיְך, אַּ יים דַּ ּוב בַּ

אְבן, אְרף ִאים הָׁ  ַווייל ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער דַּ
ף דִ  ֶטער ַדארְׁ ׁשְׁ ׁש, "ֶדער ֵאייֶבערְׁ טְׁ ן ֶדעם ֶמענְׁ ֶרעכְׁ ט, ָהאט ִליב צּו צּובְׁ יר ִניׁשְׁ

ט  ִניׁשְׁ ט, פּון ִדיר ֶוועט ׁשֹוין ָגארְׁ ט ֶווערְׁ ִניׁשְׁ ַפאר דּו ִביזְׁט ָגארְׁ ן" ֶדערְׁ ֶווערְׁ
ן ַאז ֶער ִאיז ָיא זֵייֶער ָחׁשּו ן אּון ִוויסְׁ קְׁ ַטארְׁ ף ִזיךְׁ ַא ִאיד ֵזייֶער ׁשְׁ ב ַביים ַדארְׁ

ָוה ָוואס ֶער טּוט ן, אּון ִמיט ֶיעֶדע ִמצְׁ טְׁ ׁשְׁ ִדיגֶ  ,ֵאייֶבערְׁ ט ֶער ַא ֶגעַוואלְׁ ע ַמאכְׁ
ן. טְׁ ׁשְׁ ן ֵאייֶבערְׁ  ַנַחת רּוַח ַפארְׁ

ֶפעִציֶעל  ט ֶדער ֶרִבי אּון סְׁ קּוָרב צּו ַא ַצִדיק, ָזאגְׁ )ִליקּוֵטי ִדי ָוואס ֶזעֶנען מְׁ

קּוָרב צּו ַאן ֱאֶמת'ן ַצִדיק ַפא מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן ע"ב( ט ַאז ִדי ָוואס ֶזעֶנען מְׁ לְׁ
ֵדי צ , ַווייל כְׁ ן ַביי ִזיךְׁ ן זֵייֶער ֶגעַפאלְׁ לּות, זֵיי ִפילְׁ  ּואֹויף ֵזיי ַארֹויף ַא ִׁשפְׁ

ף ט ַביים ַצִדיק, ַדארְׁ ן ָוואס ֶמען ַבאקּומְׁ ֶמען  ַבאקּוֶמען ִדי ַאֶלע גּוֶטע ַזאכְׁ
טַ  ן זֵיי ִזיךְׁ ֵזייֶער ׁשְׁ פְׁ ַפאר ַדארְׁ ן, אּון ֶדערְׁ ֶוועִריַקייטְׁ ךְׁ ֵגיין ׁשְׁ ן אּון קֹוֶדם דּורְׁ קְׁ ארְׁ

. ן פּון ַקיין ׁשּום ַזאךְׁ ֶרעכְׁ ן צּובְׁ ט ָלאזְׁ  ִזיךְׁ ִניׁשְׁ
ַפאר ָז ט ֶדער ָפסּוק ָפאִריֶגע ָוואךְׁ ֶדערְׁ ת""נָֹׁשא ֶאת ֹראש בְ אגְׁ ֵהייב  ֵני ְקהָׁ

ָהתֵנאֹויף ִדי ֶקעפ פּון ִדי בְׁ  ן ַאַסאךְׁ ִחיזּוק, ַווייל זֵ ארְׁ טַ ׁשְׁ , י קְׁ פְׁ יי ק ֵזיי, זֵיי ַדארְׁ
ַלאץ ט צּו ַאַזא ֵהייִליֶגע פְׁ ָכן, ֶדע ,ֶזעֶנען ַאזֹוי ָנאנְׁ ַפאר צּו ִדי ֵהייִליֶגע ִמׁשְׁ רְׁ

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 ֵהם""נָֹׁשא ֶאת ֹראש בְ ָאֶבער ֶדער ָפסּוק ָזאגְׁ ִדי בְׁ

ף מֶ  ָכן, אּון זֵיי ַדארְׁ ט צּום ִמׁשְׁ ׁשֹון זֵיי ֶזעֶנען אֹויךְׁ ָנאנְׁ ן אּון ֵגרְׁ ֵהייבְׁ ען אֹויךְׁ אֹויפְׁ
ַחֵזק ַזיין,  ם",מְׁ ם ְלִמְשְפֹחתָׁ ן פּון ָוואֶסעֶרע  "ְלֵבית ֲאֹבתָׁ ן ִוויסְׁ זֵיי ָזאלְׁ

ן, א קְׁ ַטארְׁ ן ִזיךְׁ זֵייֶער ׁשְׁ ַטאֶמען, אּון זֵיי ָזאלְׁ ָפָחה זֵיי ׁשְׁ ט ָחׁשּוב'ֶע ִמׁשְׁ ּון ִניׁשְׁ
ן פּוֶנעם יֵ  ָראכְׁ ן אּון צּובְׁ ן צּוַפאלְׁ ן, ָנאר זֵ ֶווערְׁ ֶרעכְׁ יי ֶצר ָהַרע ָוואס ִוויל זֵיי צּובְׁ

ן. טְׁ ׁשְׁ ן ַאז זֵיי ֶזעֶנען זֵייֶער ָחׁשּוב ַביים ֵאייֶבערְׁ קְׁ ן ֶגעֶדענְׁ  ָזאלְׁ
 )ֹזאת ַהּתֹוָרה, ָנׂשא, א'(

*** 

, ֶרְכךָׁ ה' ְוִיְשְמֶרךָׁ ִהי ְיבָׁ ן אּון ָאפְׁ ׁשְׁ ֶטער ָזאל ִדיר ֶבענְׁטְׁ ׁשְׁ ן, ֶדער ֵאייֶבערְׁ טְׁ
ָרׁש ָזא ט ֶדער ֶמדְׁ ָבר ַרָבה יגְׁ ֶטער ָזאל א, ה()ַבִמדְׁ ׁשְׁ ָך ה', ֶדער ֵאייֶבערְׁ ִדיר  יְָׁבֶרכְׁ

ט,  ן ִמיט ֶגעלְׁ ׁשְׁ טְׁ ָבר ַרָבה יב, ג(ֶבענְׁ ן פּון ַמִזיִקין.)ַבִמדְׁ ִהיטְׁ ֶרָך, אּון ָאפְׁ מְׁ ִישְׁ  , וְׁ
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   ~ ֶגעזּוְנט  ~
 

ׁש  טְׁ ט ַאז ַא ֶמענְׁ ִליָט"א ָזאגְׁ מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ
ן ַאז ֶער  טְׁ ׁשְׁ ן ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ף ַאַסאְך ֶבעטְׁ ַדארְׁ

ט אּון ׁשְׁ  ק, ַווייל ֶווען ַא ָזאל ַזיין ֶגעזּונְׁ ַטארְׁ
ט ָהאט ֶער ַאֶלעס. ׁש ִאיז ֶגעזּונְׁ טְׁ  ֶמענְׁ

ֵרייֶען ִזיְך ַארּום ִמיט ַטֲענֹות  ן דְׁ ׁשְׁ טְׁ ֶמענְׁ
ף  ֶטער ַדארְׁ ׁשְׁ ן "ֶדער ֵאייֶבערְׁ טְׁ ׁשְׁ 'ן ֵאייֶבערְׁ אֹויפְׁ
ֶטער ִאיז ִמיר  ׁשְׁ ן ִדי ַזאְך, ֶדער ֵאייֶבערְׁ ִמיר ֶגעבְׁ

ִדיג ִדי ַזאְך אִ "ׁשּולְׁ ָׁשלֹום, ֶדער , כְׁ ילּו, ַחס וְׁ
ט ֶגענּוג ָוואס  ט ִאים ִניׁשְׁ ֶטער ִגיבְׁ ׁשְׁ ֵאייֶבערְׁ

ף, אּון  ט, ַאז  רֶדעֶער ַדארְׁ ֶגעסְׁ ׁש ַפארְׁ טְׁ ֶמענְׁ
ַמֲעשֶ  ֶטער ִדיר גֶ לְׁ ׁשְׁ ן ה ָהאט ֶדער ֵאייֶבערְׁ עֶגעבְׁ

ט, ַאז ד ט אּון  ּוָדאס ֶגעזּונְׁ ט ֶגעזּונְׁ ִביזְׁ
ַפאר ַא ק, אּון ֶדערְׁ ַטארְׁ ָטאט ִזיְך ׁשְׁ ׁשְׁ נְׁ

ן,  טְׁ ׁשְׁ 'ן ֵאייֶבערְׁ יֹות אֹויפְׁ ֵרייֶען ִמיט ֻקׁשְׁ דְׁ ַארּומְׁ
ן,  טְׁ ׁשְׁ 'ן ֵאייֶבערְׁ ן ַטֲענֹות אֹויפְׁ ָטאט ָהאבְׁ ׁשְׁ ַאנְׁ
ן  ֶקען אּון צּו לֹויבְׁ ֵהייב ֶבעֶסער ָאן צּו ַדאנְׁ
ִדיֶגע ֶחֶסד  ן, אֹויף ִדי ֶגעַוואלְׁ טְׁ ׁשְׁ ֶדעם ֵאייֶבערְׁ

ט ָוואס ֶער טּוט ִמי ט ֶגעזּונְׁ ט ִדיר ַאז דּו ִביזְׁ
ק. ַטארְׁ  אּון ׁשְׁ

ִדיג, ֶמען  ֶטענְׁ ט שְׁ ִליָט"א ָזאגְׁ מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ
ן ִזיְך אֹויף,  ן ִפירְׁ ׁשְׁ טְׁ ן ִווי ַנאִריׁש ֶמענְׁ ָזאל קּוקְׁ
ֵפיקֹות  יֹות אּון סְׁ ֶמען ֵגייט ַארּום ִמיט ֻקׁשְׁ
ט  ִאילּו ֶווער ֵווייסְׁ ן, כְׁ טְׁ ׁשְׁ 'ן ֵאייֶבערְׁ אֹויפְׁ

ֶטער ָהאט וָ  ׁשְׁ ט'ס ֶדער ֵאייֶבערְׁ ֶלעכְׁ ואֶסעֶרע ׁשְׁ
ן ַאז ֵזיי  צְׁ ַגאנְׁ ן ִאינְׁ ֶגעסְׁ ֵזיי ֶגעטּוהן, אּון ֵזיי ַפארְׁ
ט ֵזיי  ֶצע ֵאיָבִרים, אּון ֶעס ֶפעלְׁ ן ַגאנְׁ ָהאבְׁ
ן,  ט, ֵזיי ֶקעֶנען ֵגיין, ֵזיי ֶקעֶנען קּוקְׁ ִניׁשְׁ ָגארְׁ

ן ן אּון זִ  ,ֶזעהן, ֶעסְׁ ן, ֶרעדְׁ ן, ָדאס יְך ִריֶהערְׁ רְׁ
ן, ַאֶלעס ִאיז דָ  טְׁ ׁשְׁ אְך ַא ַמָתָנה פּוֶנעם ֵאייֶבערְׁ

ן  ֶבעטְׁ ט אֹויף צּו ַארְׁ ֵאיין ֶרַגע ֶווען ֶעס ֶהערְׁ
ֵלייֶנע ָאֶדער'ל ִאין ֹמַח, ִאיז  ָׁשלֹום ַא קְׁ ַחס וְׁ
ט  ַלאִזירְׁ ן ַפארְׁ צְׁ ַגאנְׁ ׁש ׁשֹוין ִאינְׁ טְׁ ֶדער ֶמענְׁ

טְׁ  ָלן, אּון ַא ֶמענְׁ ט ַרֲחָמָנא ִליצְׁ ׁש ֶקען ִניׁשְׁ
ן אֹויף ַזייֶנע  טְׁ ׁשְׁ ֶקען ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ֶגענּוג ַדאנְׁ
ֶטער ִאיז  ׁשְׁ ִדיֶגע ֲחָסִדים, ֶדער ֵאייֶבערְׁ ֶגעַוואלְׁ
ט  ט דּו ִביזְׁ ֶקערְׁ ִדיג, ַפארְׁ ט ׁשּולְׁ ִניׁשְׁ  ִדיר ָגארְׁ
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ן אֵ  ן ַפארְׁ ֶצע ֶלעבְׁ ִדיג ַדיין ַגאנְׁ ֵמיָלא ׁשּולְׁ ן, מְׁ טְׁ ׁשְׁ ייֶבערְׁ
ן? טְׁ ׁשְׁ 'ן ֵאייֶבערְׁ טּו ִדיְך ָאפ אֹויפְׁ סְׁ ָוואס ֶרעדְׁ  ַפארְׁ

ֶגעקּוֶמען ַאן ַאִפיקֹוֶרס צּו ֶרִבי  ָמאל ִאיז ַאַריינְׁ ֵאיינְׁ
'ן  ט ָכל ָדָבר ָאסּור אֹויפְׁ ָנָתן, אּון ֶער ָהאט ֶגעֶרעדְׁ

ָלן, ֶרִבי ָנתָ  ן, ַרֲחָמָנא ִליצְׁ טְׁ ׁשְׁ ַלייְך ֵאייֶבערְׁ ן ָהאט גְׁ
ֶטער  ִביֶטערְׁ ׁש ִאיז ַא ַפארְׁ טְׁ ַטאֶנען ַאז ֶדער ֶמענְׁ ׁשְׁ ַפארְׁ
ן ַזייֶנע ָצרֹות,  ט ָנאר ַאזֹוי ֶוועגְׁ ׁש, אּון ֶער ֶרעדְׁ טְׁ ֶמענְׁ
ן, ֶווען ֶער ָהאט  ֶרעדְׁ ט אֹויסְׁ ָהאט ֶער ִאים ֶגעָלאזְׁ
ט: "ִאיְך  ן ָהאט ִאים ֶרִבי ָנָתן ֶגעָזאגְׁ ט ֶרעדְׁ ִדיגְׁ ֶגעֶענְׁ
ֶטער  ׁשְׁ ט'ס ֶדער ֵאייֶבערְׁ ֶלעכְׁ ט ָוואֶסעֶרע ׁשְׁ ֵווייס ִניׁשְׁ

ט אּון דּו ?ָהאט ִדיר ֶגעטּוהן , ִאיְך ֶזעה ַאז דּו ֵגייסְׁ
ט אּון סְׁ ט ִזיְך, דּו ֶרעדְׁ סְׁ ט, אּון ָדאס  ִרירְׁ סְׁ דּו קּוקְׁ

ֵמיָלא ָהאט דָ  ן, מְׁ ֶטער ִדיר ֶגעֶגעבְׁ ׁשְׁ אְך ֶדער ֵאייֶבערְׁ
ט דִ  ט'ס ָוואס ֶדער ֶזעה ִאיְך ִניׁשְׁ ֶלעכְׁ י ׁשְׁ

ֵטיי  ׁשְׁ ן, אּון ִאיְך ַפארְׁ ֶטער ָהאט ִדיר ֶגעֶגעבְׁ ׁשְׁ ֵאייֶבערְׁ
'ן  ן אֹויפְׁ ט ַאזֹוי ֶרעדְׁ סְׁ פְׁ ָוואס דּו ַדארְׁ ט ַפארְׁ ִניׁשְׁ
ׁש ָהאט ִזיְך ֵזייֶער  טְׁ ן" ֶדער ֶמענְׁ טְׁ ׁשְׁ ֵאייֶבערְׁ
ׁשּוָבה  ֶפעֶטער ָהאט ֶער ַטאֶקע תְׁ ט, אּון ׁשְׁ ֶׁשעמְׁ ַפארְׁ

 ֶגעטּוהן.
ט ַאָמאל צּו מֹוַהָרא"ׁש  ֶגעֶרעדְׁ ֵאייֶנער ָהאט ִזיְך ָאפְׁ
אֹויף ַזיין ִביֶטער גֹוָרל, ַאז ֶעס ֵגייט ִאים ַאֶלעס 
ט: "ָברּוְך  ט א.א.וו. ָהאט ִאים מֹוַהָרא"ׁש ֶגעָזאגְׁ ֶלעכְׁ ׁשְׁ

ֵוויי ִפיס, ִאיְך ָהאבה' דּו הָ  ט צְׁ ט ֶגעֶזעהן ִווי  אסְׁ ַהיינְׁ
טּו ט ַא גֹוי ָאן ִפיס אֹויףֶמען ׁשְׁ ל, -ַא ֶרעֶדער פְׁ קְׁ ֶבענְׁ

ן, ָאֶבער דּו ֶרעדְׁ ט  ,ֶער ֶקען ִזיְך ַטאֶקע ָאפְׁ ַאז דּו ָהאסְׁ
ֶטע ִפיסָברּו ֵוויי ֶגעזּונְׁ ֵרייֶען  ,ְך ה' צְׁ טּו ִזיְך פְׁ סְׁ פְׁ ַדארְׁ

ט  ן ִמיט ִדי ִפיס, אּון ָכל ֶׁשֵכן ַאז דּו ָהאסְׁ צְׁ אּון ַטאנְׁ
ֵוויי  ט, אּון ַאז דּו אֹויְך צְׁ ׁש ִמיט ִדי ֶהענְׁ ַלאטְׁ ט, קְׁ  ֶהענְׁ

 

ט ָנאְך  ן".אֹויְך ַא מֹוילָהאסְׁ טְׁ ׁשְׁ ן קּוק ִמיט ֵזיי צּום ֵאייֶבערְׁ ט אֹויגְׁ ן, אּון ָברּוְך ה' ַאז דּו ָהאסְׁ טְׁ ׁשְׁ ִמיט צּום ֵאייֶבערְׁ ג ֶדערְׁ  , ִזינְׁ
ִדיג ֵגיין אֹויף ַאַזא ֶוועג צּו ק ֶטענְׁ ט שְׁ טּו ַאז דּו ֶוועסְׁ ט'ס ֶוועסְׁ ט ִדיר, ֶדעָמאלְׁ ֶטער ִגיבְׁ ׁשְׁ ן ָנאר אֹויף ִדי גּוֶטע ֲחָסִדים ָוואס ֶדער ֵאייֶבערְׁ ּוקְׁ

ֶטער ִאיז ַאן ָאב ָהַרֲחָמן וָ  ׁשְׁ ן, ַווייל ֶדער ֵאייֶבערְׁ טְׁ ׁשְׁ 'ן ֵאייֶבערְׁ יֹות אֹויפְׁ ן ַקיין ֻקׁשְׁ ט ָהאבְׁ ָמאל ִניׁשְׁ ֶזער גּוֵקיינְׁ ט ָנאר אּונְׁ  ט'ס.ואס ֵמיינְׁ
 

ָוה פּון "ִביקּור חֹולִ  ן, צּו טּוהן ִדי ִמצְׁ ׁשְׁ טְׁ ַבֵקר חֹוֶלה ַזיין ֶמענְׁ עֹוֵרר צּו ֵגיין מְׁ ִדיג מְׁ ֶטענְׁ ֵוויי ִסיבֹות.מֹוַהָרא"ׁש ִאיז שְׁ  ים", צּוִליב צְׁ
טְׁ  ן ֶמענְׁ קְׁ ַראנְׁ ן ַא קְׁ פְׁ ָוה, צּו ֶהעלְׁ ִדיֶגע ִמצְׁ ן ִמיט ָוואס ֶמען ֶקען, ָוואס קֹוֶדם ָכל ִאיז ָדאס ָפׁשּוט ַא ֶגעַוואלְׁ ֶגער ַמאכְׁ ִרינְׁ ן, ִאים גְׁ אס דָ ׁשְׁ

ט  ָמָרא ָזאגְׁ רֹויֶסע ַזאְך, ִדי גְׁ 'ס ִאיז ֵזייֶער ַא גְׁ ָדִרים מא.( ַאֵליינְׁ ִאילּו ׁשֹוֵפְך ָדִמיםכָ ")נְׁ ַבֵקר חֹוִלים כְׁ ַבֵקר "ל ִמי ֶׁשֵאינֹו מְׁ ט מְׁ , ֶווער ֶעס ֵגייט ִניׁשְׁ
ט ֶעס  ׁשחֹוָלה ַזיין, ֶווערְׁ טְׁ 'ט ַא ֶמענְׁ גְׁ ט ֶגע'ַהרְׁ ִאילּו ֶער ָוואלְׁ ט כְׁ נְׁ ָלן. ,ֶגעֶרעכְׁ  ַרֲחָמָנא ִליצְׁ

ט ֶנעֶבעְך ִאין ֶבעט, ִמיט ִביטֶ ער בֶ אָ ֶעס ִאיז  ֶקער ִליגְׁ ַראנְׁ ָוה, ַאז ֶווען ֶמען ֶזעהט ִווי ֶדער קְׁ ֶוועֶרע ָדא ָנאְך ַא ֶבעֶנעִפיט פּון ִדי ִמצְׁ עֶרע אּון ׁשְׁ
ן, ֶעס ִאיז ֶגענּוג ָדאס ָוואס , ֹלא ָעֵליניםִר סּויְׁ  טְׁ ׁשְׁ 'ן ֵאייֶבערְׁ יֹות אֹויפְׁ ן ַקיין ֻקׁשְׁ ט ָהאבְׁ ט ֶמען ַאז ָטאר ִניׁשְׁ ט'ס ַכאפְׁ ֶדער ּו, ֶדעָמאלְׁ

ֶדע ק, צּוֶגעִבינְׁ ַראנְׁ ִפיָטאל קְׁ ן ִאין ׁשְׁ ט ִליגְׁ ף ִניׁשְׁ ט אּון ֶמען ַדארְׁ ט ַאז ֶמען ִאיז ֶגעזּונְׁ פְׁ ֶטער ֶהעלְׁ ׁשְׁ ֵליי ַמאִׁשיֶנען ִזיְך צּו  ןֵאייֶבערְׁ צּו ַאֶלע ֶערְׁ
ן. טְׁ ׁשְׁ ֶקען ֶדען ֵאייֶבערְׁ ן אּון ַדאנְׁ ן, ִמיט ֶדעם ַאֵליין ֶקען ֶמען ׁשֹוין ֶגענּוג לֹויבְׁ ן ַביים ֶלעבְׁ טְׁ  ַהאלְׁ

ן אֹויף דֶ  טְׁ ׁשְׁ ֶקען ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ֶטער צּו ַדאנְׁ ט ֶגענּוג ֶווערְׁ ׁש ָהאט ִניׁשְׁ טְׁ ַלל, ַא ֶמענְׁ ט, אּון ֶווען ֶמען ַהכְׁ ן ֶחֶסד ַאז ֶמען ִאיז ֶגעזּונְׁ רֹויסְׁ עם גְׁ
ׁשְׁ  'ן ֵאייֶבערְׁ יֹות אֹויפְׁ ט ַקיין ֻקׁשְׁ ט ָנאר אֹויף ֶדעם, ָהאט ֶמען ִניׁשְׁ טקּוקְׁ ן, "ַאז ֶמען ִאיז ֶגעזּונְׁ ט - טְׁ ט ֶגעזּונְׁ  - ָהאט ֶמען ַאֶלעס, ַאז ֶמען ִאיז ִניׁשְׁ

ט" אּון ֶדערְׁ  ִניׁשְׁ ן, וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ִאיז זֹוֶכה ָדאסָהאט ֶמען ָגארְׁ טְׁ ׁשְׁ 'ן ֵאייֶבערְׁ ן אֹויפְׁ צּוֶרעדְׁ ט ָוואס ָאפְׁ ׁש ִניׁשְׁ טְׁ  ַפאר ָהאט ִזיְך ַא ֶמענְׁ
ַקֵיים צּו ַזיין!  מְׁ

ִריאּות(  )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק י' ֶעֶרְך בְׁ

*** 
 

ֵרייֶען ָוואס ָדאס ף ֶער ִזיְך פְׁ ן ָטאג: "פֹוֵקַח עִ  ִמיט ֶדעם ַאֵליין ַדארְׁ ן ֶדעם בֹוֵרא ָכל עֹוָלִמים ֶיעדְׁ ׁשְׁ טְׁ ָרכֹות ָוואס ִמיר ֶבענְׁ  -ים", ִר וְׁ ִאיז ִדי בְׁ
ן אּון ֶקען ֶזען.  ד, ֹלא ָעֵלינּו; "זוֹ  -ִאיְך ָהאב אֹויגְׁ ִלינְׁ ן ֶזעֶנען בְׁ ׁשְׁ טְׁ ֵטיין.  -ים", פִ פּוף כְׁ קֵ ֵלייֶדער ִוויִפיל ֶמענְׁ ן לֵ  -ִאיְך ֶקען ׁשְׁ ׁשְׁ טְׁ ייֶדער ִוויִפיל ֶמענְׁ

ט ַארֹויס ֵגיין; "הַ  ן ִאין ֶבעט אּון ֶקעֶנען ִניׁשְׁ ן מּוז ֶמען  -ִאיְך ֶקען ֵגיין ִמיט ַמייֶנע ֵאייֶגעֶנע ִפיס.  -ר", בֶ י גָ דֵ עַ צְׁ ין מִ כִ מֵ ִליגְׁ ׁשְׁ טְׁ ֵלייֶדער ִוויִפיל ֶמענְׁ
ן ִמיט ַא וִ   .ערׁשֶ טְׁ וילְׁ ִפירְׁ

ט ִני ׁש ַכאפְׁ טְׁ ן, ַא ֶמענְׁ ן ָטאג אּון ֶיעֶדע ָׁשָעה, ִווי ִדי ַחַז"ל ָזאגְׁ ט ִדי ִנִסים ָוואס ֶדער בֹוֵרא ָכל ָהעֹוָלִמים טּוט ִמיט ִאים ֶיעדְׁ  )ִנָדה לא.(ׁשְׁ
ן ֵאייֶנעם ֶיע ִניסֹו; ֶדער בֹוֵרא ָכל עֹוָלִמים טּוט ִנִסים ִמיט ֶיעדְׁ עֹוָלם ֲאִפילּו ַבַעל ַהֵנס ֵאינֹו ַמִכיר בְׁ ן ָטאג ֶיעֶדע ָׁשָעה אּון ֶיעֶדע ֶרַגע, אּון לְׁ דְׁ

ָרׁש  ט ִאין ֶמדְׁ גְׁ ֶרענְׁ ט ֶגעבְׁ ט. אּון ַאזֹוי ֶווערְׁ ִניׁשְׁ ט ָגארְׁ ׁש ַכאפְׁ טְׁ ִהִלים קו(חַ וֹ )ׁשֶדער ֶמענְׁ ֹלא נִ  ר טֹוב תְׁ עֹוָלם בְׁ ָׁשר לְׁ ָאָדם  :דיצַ ין. כֵ אִ לָ א פְׁ ֹלבְׁ ין ּויסִ ִאי ֶאפְׁ
ָפָניו ּוָבא לַ  ׁשחָ נָ הַ ה וְׁ י ַהִמטָ בֵ ן ַעל גַ תּונָ  ֵאינֹו יוֹ נָ פָ מִ  ׁשחָ נָ ח הַ רַ ָעָליו בָ  לוֹ גְׁ ן ֶׁשָבא ִליֵתן רַ , ִכיוָ ׁשחָ נָ בֹו הַ  יׁשגִ רְׁ הִ ד וְׁ מוֹ עֲ ָבָאֶרץ לְׁ ֵאי לָ ַמה פְׁ  עַ דֵ יו, וְׁ

ַבדֹו יוֹ ? ַהָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא, ֶׁשֶנֱאמַ עַ דֵ ָעָשה ַהָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא ִעמֹו. ּוִמי יוֹ  ַבדֹו", הּוא לְׁ דֹולֹות לְׁ ָלאֹות גְׁ עֹוֵשה ִנפְׁ ָלאֹות  עַ דֵ ר, "לְׁ ִנפְׁ ִניִסים וְׁ
 .נּומָ ה עִ שֶ עוֹ ׁשֶ 

 
 )אשר בנחל באידיש מכתב ב'(

 
 
 

 

 

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

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

ט, ָנארא' ִסיָמן ס"ח(  ן ֶגעלְׁ ט ָהאבְׁ פְׁ ט ֶיעֶדער ִאיד ֶגעַדארְׁ ֶעס ִאיז  ַאז ֶבֱאֶמת ָוואלְׁ
ט פּוֶנעם ֶמע ט ַאֶוועק ִדי ֶגעלְׁ ֶטע ִמָדה ָוואס ָדאס ֶנעמְׁ ֶלעכְׁ ׁש, אּון ָדא ֵאיין ׁשְׁ טְׁ נְׁ

ן פּון ִדי ִמָדה, ֲאִפילּו ֶווען ֶמען ֵווייסְׁ  ֶעס ֶווער ָפטּור צּו ֶווערְׁ ט ַאז ִאיז ֵזייֶער ׁשְׁ
ךְׁ ֶדעם ֶוועט ֶמען  ט ןירְׁ לִ ארְׁ פַ דּורְׁ ץ ִניׁשְׁ ט, ֶקען ֶמען ִזיךְׁ ָאֶבער ָנאךְׁ ַאלְׁ  ֶגעלְׁ

ַגֵבר ַזיין ֶדערֹויף.  ִמתְׁ
ֶטע ִמָדה ִאיז "ַכַעס", ֶלעכְׁ בֶ  אּון ִדי ׁשְׁ ט קּוֶמען פּון ִדי ֶזעלְׁ ע ַווייל ַכַעס אּון ֶגעלְׁ

ךְׁ ֶדעם  ט ִזיךְׁ אֹויף, דּורְׁ ט ִאין ַכַעס, ֶמען ֶרעגְׁ ַלאץ, אּון ֶווען ֶמען ֶווערְׁ פְׁ
ט,  ט ֶמען ִדי ֶגעלְׁ ִלירְׁ אְרף ֶיעצְ ַפארְׁ ז ֶעס דַּ ע ֶזעהט אַּ רַּ ט ֶווען ֶדער ֵיֶצר הָׁ

עֹות פּון ֶגעלְ  ְשפָׁ אְפקּוֶמען הַּ רָׁ אר אַּ ֶמעְנְטש, ְשֶטעְלט ֶער ִאים אַּ ט פַּ
דּוְרְך, אְלט אַּ ס, אּון אֹויב ֶדער ֶמעְנְטש פַּ עַּ יֹון פּון כַּ ֶער  אּוְנֶטער אַּ ִנסָׁ

אְרִליְרט ֶער זַּיין ֶגעְלט.  ֶוועְרט ֶגעֶרעְגט, פַּ
ֶלעכְׁ  ט ֶער ׁשְׁ ט ַבאַׁשאפְׁ ט ֶגעֶרעגְׁ ׁש ֶווערְׁ טְׁ ֶטע ַווייל ִמיט ֶדעם ָוואס ַא ֶמענְׁ

ט. ן ַזיין ֶגעלְׁ ן ָׁשאדְׁ ַצֵער אּון ַמאכְׁ  ַמִזיִקים, ָוואס ֵזיי ֶזעֶנען ִאים מְׁ
ַׁשט ִאין ָפסּוק  מֹון"ָדאס ִאיז פְׁ ֶרְכךָׁ ה' ְבמָׁ ֶטער ֶוועט ִדיר  "ְיבָׁ ׁשְׁ ֶדער ֵאייֶבערְׁ

ט ָנאךְׁ אֹויס  ט, ָאֶבער ֶעס ֶפעלְׁ ן ִמיט ֶגעלְׁ ׁשְׁ טְׁ ִזיִקיןֶבענְׁ מַּ ֶדער  ""ְוִיְשְמֶרךָׁ ִמן הַּ
ן פ ן ַבאַׁשאפְׁ ן פּון ִדי ַמִזיִקים ָוואס ֶווערְׁ ִהיטְׁ ֶטער ָזאל ִדיר ָאפְׁ ׁשְׁ ּון ַכַעס, ֵאייֶבערְׁ

ט. ן ַאַסאךְׁ ֶגעלְׁ ן, ַאזֹוי ֶוועט ֶמען ָהאבְׁ ֶרעגְׁ ט אֹויפְׁ  ַאז ֶמען ָזאל ִזיךְׁ ִניׁשְׁ
 )ֹזאת ַהּתֹוָרה ָנׂשא ג'(
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ְחיּו ְליֹון ֵהיָכל ַהקֹוֶדׁש" ֶׁשיִּ ְלָכבֹוד ַחְבֵרי ַהַמֲעֶרֶכת "גִּ
יז ַמָמׁש ַא ְמַחי' צּו ֵלייֶנען  יֶגע ַאְרֶבעט, ֶעס אִּ י ֶגעַוואְלדִּ קֹוֶדם ַא ְגרֹויְסן ְיַיֵׁשר ֹכַח ַפאר דִּ

יְׁשט ֶוועְרן צּוְבָראְכן פּון ֶיעֶדע ָוואְך ֵאיי ין ֶלעְבן אּון נִּ יזּוק ָאְנצּוֵגיין אִּ יט חִּ יל מִּ ְליֹון, פִּ ֶער גִּ
ַקיין ׁשּום ַזאְך.

ירּוְנג יֶכע ַפאסִּ י ָפאְלֶגעְנֶדע וואּוְנֶדעְרלִּ יט ַאייְך דִּ יְטֵטייְלן מִּ יְך ָהאב ֶגעָוואְלט מִּ ָוואס  ,אִּ
יְך ָהאב ַאֵלייְנ'ס ֵבייֶגעווא י ַפאְרַגאְנֶגעֶנע ָוואְך.אִּ ֹויְנט דִּ

יט ְׁשֶוועֶרע רּוְקן  יְך ׁשֹוין ַארּום ַא ַלאְנֶגע ַצייט מִּ ַמיין ְׁשֶווער ָזאל ַזיין ֶגעזּוְנט, מּוְטֶׁשעט זִּ
י יטִּ יז ֶדעְרַווייל ָאן ַקיין ַפאזִּ ים, ָאֶבער בִּ יֶלע ָדאְקטֹורִּ יז ׁשֹוין ַבאזּוְכט ַביי פִּ ֶווע ֵווייָטאג, ֶער אִּ

ֶרעזּוְלַטאְטן.
יָטאל ַפאר ַאן  ין ְׁשפִּ יז ֶער ֶגעֶווען אִּ יק, אִּ צּו ֶפעְסְטְׁשֶטעְלן  MRIַפאר ְצֵוויי ָוואְכן צּורִּ

ים ֶגעָזאְגט ַאז ַזיין קּוֶמעְנֶדע  יָטאל ָהאט ֶמען אִּ יז, פּון ְׁשפִּ יְך ָוואס ָדאס אִּ פּוְנְקְטלִּ
יז ַא ְצֵוויועט וֶ ַאפֹויְנְטֶמעְנט  יְרט צּו ֶבעְטן ַאז ֶמען -יַזיין בִּ יְך ְפרּובִּ ים, ֶער ָהאט זִּ ְדֵריי ֲחָדׁשִּ

ים, ָאֶבער ֵזיי  סּורִּ יֶכע יִּ יֶגע ַאפֹויְנְטֶמעְנט, ַווייל ֶער ַלייְדט ְׁשֶרעְקלִּ יֶעְרדִּ ים ֶגעְבן ַא ְפרִּ ָזאל אִּ
יֶבעל ַקיי יְׁשָטא ֶעֶוועלִּ יז נִּ ים ְקָלאר ֶגעָזאְגט ַאז ֶעס אִּ יֶער.ָהאְבן אִּ ן ׁשּום ַאפֹויְנְטֶמעְנט ְפרִּ

יז ַא ָטאג יָטאל, ַאז ֵזיי ָהאְבן ַאן -ְלַמֲעֶשה בִּ יק פּון ְׁשפִּ ים צּורִּ ְצֵוויי רּוְפט ֶמען אִּ
יֶנעם ָאְפֵטיילּוְנג פּון  ויְסן ָדאְקֶטער, אִּ יז ֵאיין ָוואְך ַביי ַא ֶגעוִּ ים בִּ ַאפֹויְנְטֶמעְנט ַפאר אִּ

יָטאל ָוואס יֶטעֶרע ַמְחָלה ל"ע. ְׁשפִּ י בִּ יז ֶגעַמאְכט ַפאר דִּ אִּ
יְך  ,ֶווען ֶער ָהאט ָדאס ֶגעֶהעְרט י אֹויְגן, ֶער ָהאט זִּ ים ְׁשַוואְרץ ֶגעָוואְרן ַפאר דִּ יז אִּ אִּ

ין רּוְקן  ים קּוְמט ָגאר פּון ַא ֶגעוואּוְקס אִּ סּורִּ י יִּ יְׁשט ֶגעָראְכְטן אֹויף ַאַזא ַזאְך, ַאז דִּ ְכַלל נִּ בִּ
יְצָלן.ַר  ֲחָמָנא לִּ

יְׁשט  י ַמֲעֶשה, ֶמען ָהאט נִּ יג דִּ יז ֶגעָוואְרן אֹויְפֶגעׁשֹויֶדעְרט ֶהעְרְנדִּ ְׁשָפָחה אִּ י ַגאְנֶצע מִּ דִּ
וי ֵהייְבט ֶמען ָאן, ָוואס ֶקען ֶמען ָדא טּוהן? ֶגעוואּוְסט וִּ

יְך ֶגעֶהעְרט פּון ַמייְנ'ס ַא ַחֶבר ס'נְט עצְ לֶ  י ַהְבָטָחה ָוואס כ"ק מֹוַהָרא"ׁש דִּ  , ָהאב אִּ
יָט"א ָזאְגט צּו, ַאז ֶווער ֶעס ֶוועט ְמַנֵדב ַזיין צּו ֶקעֶנען ְדרּוְקן ַא ֵחֶלק פּון ֶדעם ֵסֶפר   ְׁשלִּ

יְכט ֶער ַדאְרף ַא  "ַאֶׁשר ַבַנַחל",  יְנזִּ ין ֵסיי ֶוועְלְכן הִּ יֶכער ֶזעהן ַא ְגרֹויֶסע ְיׁשּוָעה אִּ ֶוועט זִּ
ְיׁשּוָעה.

י ֵעָצה,  יְרן דִּ יְך ְפרּובִּ י ֶגעַדאְנק, ֶאְפָׁשר ָזאל אִּ יְצט דִּ יר אֹויְפֶגעְבלִּ ֶיעְצט ְבֵעת ָצר ָהאט מִּ
ְרפּוַאת ַמיין  יְך צּוַזאם ֶנעֶמען אּון ְמַנֵדב ַזיין צּו ְדרּוְקן ַא ֵחֶלק "ַאֶׁשר ַבַנַחל" לִּ יר זִּ ֶאְפָׁשר ָלאמִּ

ְׁשֶווער.
יְך ויְסֶטער אֹוֵמר ְועֹוֶשה, אִּ אּון ֶגעֶבעְטן ֶיעֶדער ָזאל  ,ָהאב ְגַלייְך ָאְנֶגערּוְפן ַאֶלע ֶגעְׁשוִּ

ים ָאְנֶגערּוְפן, ֵאייֶנער ֶמער אּון  יְך ַווארִּ צּוְׁשֵטייֶער ֶגעְבן ַפאר ֶדעם ְצֶוועק, ֶיעֶדער ָהאט זִּ
יְבן ַא  יְך צּוַזאם ֶגעְקלִּ יֶגער, ָאֶבער ֶעס ָהאט זִּ יְך ָהאב ֵאייֶנער ֵוויינִּ ַבאֵדייֶטעֶנע סּוֶמע, ָוואס אִּ

ְפֵרי "ַאֶׁשר ַבַנַחל". יֶכע הּוְנֶדעְרט סִּ ֶעס ְגַלייְך ֶגעֶגעְבן צּו ְדרּוְקן ֶעְטלִּ
יְמֶטע  י ַבאְׁשטִּ י ָוואְך צּו דִּ יז ַמיין ְׁשֶווער ֶגעַגאְנֶגען דִּ יג ַהאְרץ אִּ יֶטעְרדִּ יט ַא צִּ מִּ

וי יְׁשט וִּ יֶבער וואּוְנֶדער, ָנאְך ַאפֹויְנְטֶמעְנט, נִּ ים, אּון וואּוְנֶדער אִּ יג ָוואס ֶעס ֶעְרַוואְרט אִּ ֶסעְנדִּ
יְׁשָטא ַקיין ׁשּום ֶגעוואּוְקס יז נִּ יְך ֶדער ָדאְקֶטער ָאן: "ֶעס אִּ  ַא קּוְרֶצע אּוְנֶטעְרזּוכּוְנג, רּוְפט זִּ

 

יְך ָנאר  ָדאְרט, ֶעס ָהאט זִּ
צּוַזאם ֶגענּוֶמען ַאַסאְך 

ס אֹויף ֵאיין ְפַלאץ, ֶפעְטְנ'
יְנג  אּון ֶמען ֶקען ָדאס ְגרִּ

ַבאַהאְנְדֶלען".
יז ַמָמׁש ָאן  ָדאס אִּ
יֶכע  ָאֶפעֶנע וואּוְנֶדעְרלִּ
יְך ָהאב  ְיׁשּוָעה ָוואס אִּ
יְטֶגעַהאְלְטן,  ַאֵלייְנ'ס מִּ
וי ָדאס ְמַנֵדב ַזיין צּו  וִּ
ְדרּוְקן "ַאֶׁשר ַבַנַחל" ָהאט 

א ָאֶפעֶנעם ֶגעְבֶרעְנְגט ַאזַ 
ֵנס.

יר ֶקעְנט ְדרּוְקן ֶדעם  אִּ
ויְלט,  יר וִּ יוו, אֹויב אִּ ְברִּ
אּון ָדאס ָזאל ַזיין ַא 
יְדן  יזּוק ַפאר ַאְנֶדעֶרע אִּ חִּ
אֹויְך, צּו צּוֵלייְגן ַא 
ְפֵלייֶצע אּון ֶהעְלְפן ְדרּוְקן 
"ַאֶׁשר ַבַנַחל'ס" ֶוועט 
יֶכער ֶזעהן ְגרֹויֶסע  ֶמען זִּ

ְיׁשּועֹות.
יט  ְׁשַטאְרְקט ַאייְך מִּ
יֶגע ַאְרֶבעט, צּו  י ֵהיילִּ דִּ
ְמַחֵזק ַזיין טֹויְזְנֶטער 

יְדן. ( - )                       אִּ

~~~
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צו באקומען דעם גליון יעדע וואך אויף אימעיל, ווי אויך צו אדוועטייזן אינעם גליון 
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 מוסדותינו הק' ~ ~ נייעס אינערהאלב
 

 טוב שבועות בין כותלי הישיבהיום 
הערליכע יום טוב האבן די בחורים אפגעראכטן א 

אינאיינעם האט מען פון פריש מקבל  אין ישיבה,
 געווען די תורה.

ביינאכט זענען זיך אלע בחורים צוזאם שבועות 
, "תיקון ליל שבועות"געקומען אינאיינעם, צו זאגן 

קודם האט זיך יעדער געלערנט זיינע אייגענע 
ש זאגט אז שבועות ביינאכט "שיעורים, ווי מוהרא

זאל מען לערנען אביסל פון יעדע לימוד וואס מען 
וויל לערנען במשך דעם יאר, און דאס איז א סגולה 

 אקע זוכה זיין א גאנץ יאר צו לערנען דיאז מען זאל ט
 .אלע שיעורים

האט מען אינאיינעם געזאגט הויך די דערנאך 
רות און רמיט גרויס התעו "יל שבועותלתיקון "

אינצווישן האט מען אויך געזונגען  מאק,שגע
ניגונים, זיך אויסבעטנדיג ביים אייבערשטן, ווארימע 

ל זיין די תורה ווי עס דארף במיר זאלן זוכה זיין צו מק
זיין די צו מקיים צו זיין, צו זוכה זיין צו לערנען און 

 הייליגע תורה.
נאנט צום עלות,  "תיקון"פארענדיגן דעם נאכן 

האט מען זיך ארויסגעלאזט אין א פייערליכן טאנץ, 
 בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. אשר

מען זיך געשטעלט דאווענען  האט ,די מקוהנאך 
וותיקין, א שיינעם ווארימען דאווענען, נאכגעפאלגט 

 און קבלת התורה. "אקדמות"מיט די הייליגע פיוט 
ט אין די לופט די געהויבענקייט האט זיך געפילעס 

פון די הייליגע מאמענטן, ווען מיר האבן זוכה געעוען 
 נאכאמאל פון פריש מקבל צו זיין תורה.

 !כן תהווין בהנהו חבורתאקבועין 

 

יק, אּון  יְנֶדען צּו ַא ַצדִּ י ְגרֹויְסַקייט פּון ַזיין צּוֶגעבִּ יֶבער דִּ י ָהאט ַאָמאל ֶדעְרֵצייְלט אִּ ֶדער ֶרבִּ
ים ין אִּ ילּו  ,ְגֵלייְבן אִּ ילּו ָנאְכן ְׁשַטאְרְבן, אּון ֲאפִּ ָוואס ָדאס ֶהעְלְפט אּון ַראֶטעֶוועט ֶדעם ֶמעְנְטׁש ֲאפִּ

ים". יט "ֱאמּוַנת ֲחָכמִּ יְך ָנאְך ְׁשַטאְרְקן מִּ  ֶדעָמאְלט'ס ַדאְרף ֶמען זִּ
יְגן  יז ֶגעֶווען ַא ַתְלמּוד פּון ֶדעם ֵהיילִּ יד ָוואס ֶער אִּ יז ֶגעֶווען ַא אִּ ַמֲעֶשה ֶׁשָהָיה ַכְך ָהָיה, ֶעס אִּ

י מֶ  י"ַע, ֶווען ֶרבִּ ויֶטעְפְסק זִּ י ֶמעְנֶדעֶלע פּון וִּ יק ֶרבִּ ין ֶאֶרץ ַצדִּ יז ֶגעָפאְרן וואֹויֶנען אִּ י"ַע אִּ עְנֶדעֶלע זִּ
יְטֶגעָפאְרן. יד אֹויְך מִּ יז ֶדער אִּ ְשָרֵאל, אִּ  יִּ

יְׁשט ֶגעַהאט  יְמַקייט, ֶמען ָהאט ַמָמׁש נִּ ְשָרֵאל ָהאט ֶגעֶהעְרְׁשט ֶדעָמאְלט'ס ַא ְגרֹויֶסע ָארִּ ין ֶאֶרץ יִּ אִּ
יד, ַאז ֶער ָזאל ַארֹויְסָפאְרן אֹויף חּוץ  ָוואס צּו ֶעְסן, ָהאט ֶמען ָאְפֶגעַמאְכט יְקן ֶדעם אִּ ַאז ֶמען ֵגייט ׁשִּ

ין ֵזייֶער ְׁשֶוועֶרע נֹויט. ְשָרֵאל, ֵזיי ַארֹויס ֶהעְלְפן אִּ ין ֶאֶרץ יִּ יְדן אִּ י אִּ  ָלָאֶרץ צּוַזאם ֶנעֶמען ֶגעְלט ַפאר דִּ
יז ַארֹויס ֶגעָפאְר  יד אִּ יז ַטאֶקע ֶגעֶווען, ֶדער אִּ יְטן ֶוועג ַאזֹוי אִּ יְנמִּ יף ַקיין חּוץ ָלָאֶרץ, אִּ יט ַא ׁשִּ ן מִּ

יְׁשט ֶגעוואּוְסט  ְשָרֵאל ָהאט ֵקייֶנער נִּ ין ֶאֶרץ יִּ יף, אּון אִּ ְפָטר ֶגעָוואְרן אֹויְפ'ן ׁשִּ יד ַלייֶדער נִּ יז ֶדער אִּ אִּ
יז ׁשֹוין ֶגעְׁשָטאְרְבן. ,פּון ֶדעם יד אִּ  ַאז ֶדער אִּ

יָרה ָהאט זִּ  וי ֶער ָנאְכן ַזיין ְפטִּ ילּו ֶער ֶלעְבט ָנאְך, ַאזֹוי וִּ יד ַווייֶטער ֶגעַדאְכט ְכאִּ יְך ַפאר ֶדעם אִּ
יז ֶער  יְזֶנעס, ַווייל ֶווען ֶער ָהאט ֶגעֶלעְבט אִּ יק ַמאְכן בִּ יט ַזייֶנע ֶמעְנְטְׁשן ַקיין ֵלייְפצִּ ָפאְרט ֶיעְצט מִּ

יְך ֶגעֶווען ַא ְגרֹויֶסער סֹוֵחר, אּון ֶער ְפֶלעְגט ַאַסא יק ַהאְנְדֶלען, אּון ֶיעְצט ָהאט זִּ ְך ָפאְרן ַקיין ֵלייְפצִּ
יט ַזיין ַבַעל יט ַזיין ֶהעְלֶפער אּון מִּ ין מִּ ים ַווייֶטער ֶגעַדאְכט ַאז ֶער ָפאְרט ַאהִּ וי -אִּ ֲעָגָלה, ַאזֹוי וִּ

יך.  ֶגעֶוועְנְטלִּ
ים ָאְנֶגעהֹויְבן צּו ֶבעְנֶקע יְך אִּ יְטן ֶוועג ָהאט זִּ יְנמִּ י ֶמעְנֶדעֶלע אִּ י'ן ֶרבִּ יְגן ֶרבִּ ן צּו ָפאְרן צּו ַזיין ֵהיילִּ

יט ְסחֹוָרה, אּון  י ַגאְנֶצע ָוואְגן מִּ יׁש ָהאט ֶער ֶגעָוואְלט ָאְפָלאְזן ַאֶלעס, דִּ י"ַע, פּון ְגרֹויס ֶבעְנֶקענִּ זִּ
י'ן.  ָפאְרן צּו ַזיין ֶרבִּ

ויל טּוהן, ָהאְבן ֵזיי ָאְנֶגעהֹויְבן ָאֶבער ֶווען ֶער ָהאט ֶגעָזאְגט ַפאר ַזייֶנע ַבא ְגֵלייֶטער'ס ָוואס ֶער וִּ
יר  ים ָאְפֶרעְדן פּון ֶדעם, "ָוואס ַפאְלט דִּ ים, אּון אִּ ויְלְסט  ייןַאצּו ַלאְכן פּון אִּ יְׁשַקייְטן? וִּ ַאֶזעְלֶכע ַנארִּ
יֶבעְרָלאְזן ַאֶלע ֵטייֶעֶרע ֶגעֶׁשעְפְטן, אּון ָפאְרן ֶיעְצט צּו ַדי ים אִּ י'ן?!" ַאזֹוי ָהאְבן ֵזיי אִּ ין ֶרבִּ

 ָאְפֶגעֶרעְדט פּון ֶדעם.
י'ן, ָאֶבער ַזייֶנע ַבאְגֵלייֶטער'ס  יׁש צּו ַזיין ֶרבִּ ויֶדער ָאְנֶגעַכאְפט ָדאס ֶבעְנֶקענִּ ים וִּ ֶדעְרָנאְך ָהאט אִּ

יֶטע  ויֶדער ָאְפֶגעַהאְלְטן ֶדעְרפּון, ָאֶבער ָדאס ְדרִּ ים וִּ יְׁשט ֶגעָוואְלט ֶהעְרן ָהאְבן אִּ ָמאל ָהאט ֶער ׁשֹוין נִּ
יְזֶנעס, ֶער  י ַגאְנֶצע בִּ יְׁשט דִּ ים נִּ יְרט אִּ יְנֶטעֶרעסִּ י'ן, ֶעס אִּ יְׁשט, ֶער מּוז ֶיעְצט ָפאְרן צּום ֶרבִּ פּון ָגאְרנִּ

ים ְפרּובִּ  יל ַזייֶנע ַבאְגֵלייֶטער'ס ָהאְבן אִּ ויפִּ וי ָלאְזט ַאֶלעס אֹויף ֶהְפֶקר, אּון וִּ יְרט ָאְפצּוֶרעְדן ֶדעְרפּון, וִּ
יְׁשט צּוֶגעֶהעְרט צּו ֵזיי, ֶער ָהאט ֵזיי ֶגעֵהייְסן ֵזיי ָזאְלן  יְך נִּ ַאזֹוי ֶער ֶקען טּוהן ַאַזא ַזאְך, ָהאט ֶער זִּ

י'ן. ים ׁשֹוין ְטָראְגן צּו ַזיין ֶרבִּ י ֶפעְרד אּון ָוואְגן, אּון אִּ  אֹויְסְדֵרייֶען דִּ
יְגט ֶווען ֵזיי הָ  ויֶדעְרֶגעְׁשֶפענִּ יְׁשט ַקיין ׁשּום ַטֲעָנה'ַרייֶען, ָהאְבן ֵזיי וִּ אְבן ֶגעֶזעהן ַאז ֶעס ֶהעְלְפט נִּ

יְׁשט ָפאְלְגן, ֶווען דּו ֵהייְסט אּוְנז טּוהן ַאֶזעְלֶכע ָמאְדֶנע ַזאְכן", ֶער ָהאט  יר נִּ יר ֶוועְלן דִּ ים, "מִּ ֶקעְגן אִּ
יְך ָאְנֶגעהֹויְבן ֶרעְגן  ת, אּון זִּ ין ֶעְנֶקער ַבַעל ַהַביִּ יְך בִּ יְׁשט ָפאְלְגן, "אִּ ים נִּ ויְלן אִּ אֹויף ֵזיי, ַפאְרָוואס ֵזיי וִּ

יְך ֵהייס ַאייְך". יר ָפאְלְגן ָוואס אִּ יר ַדאְרְפט מִּ  אִּ
ויְסן ַאז דּו ֶלעבְ  ים אֹויְסֶגעָזאְגט ֶדעם ֱאֶמת, "דּו ָזאְלְסט וִּ ויְׁשן ָהאְבן ֵזיי אִּ יְנְצוִּ יְׁשט, אִּ ְסט ׁשֹוין נִּ

יר ים, אּוְנז פִּ יר ַאֶלע ַבאְגֵלייֶטער'ס ֶזעֶנען ַמְלֲאֵכי ַחָבָלה, ְׁשֶלעְכֶטע ַמְלָאכִּ יר ָדא ירמִּ  מִּ יר צּו  ,דִּ דִּ
יר ָזאְלט  יְך ֶהעְרְׁשט ַאז אִּ ויל אִּ ַפאְרַנאְרן", ֶווען ֶער ָהאט ָדאס ֶגעֶהעְרט ָהאט ֶער ֵזיי ֶגעָזאְגט: "ֶיעְצט וִּ

יְרן יר פִּ יר  מִּ יר ַאַווַדאי דִּ ויְלן מִּ ים ֶגעָזאְגט: "ֶיעְצט וִּ י'ן", ָאֶבער ֵזיי ָהאְבן אִּ יק, צּו ַמיין ֶרבִּ צּום ַצדִּ
ין ת י דִּ יז ֶמען ָהאב ֶגעְבֶרעְנְגט דִּ יְגט בִּ יְך ַאזֹוי ַארּום ֶגעְקרִּ י'ן", ֵזיי ָהאְבן זִּ יְׁשט ְטָראְגן צּו ַדיין ֶרבִּ ֹוָרה נִּ

י-ַפאְרן ֵבית י'ן, ֶמען ָהאט דִּ ים ְטָראְגן צּו ַזיין ֶרבִּ ן ֶׁשל ַמְעָלה, אּון ֶמען ָהאט ֶגע'ְפַסק'ְנט ַאז ֶמען מּוז אִּ
ים  י'נְ  ְגַלייְךאִּ ְשָרֵאל, ֶווען ֶגעְטָראְגן צּו ַזיין ֶרבִּ ין ֶאֶרץ יִּ ס הֹויז, ָוואס ָהאט ָנאְך ֶגעֶלעְבט ֶדעָמאְלט'ס אִּ

י'נְ  יז ַאַריין צּו ַזיין ֶרבִּ ים, ֶווען ֶער אִּ י ְׁשַוואְרֶצע ַמְלָאכִּ ים ֵאייֶנע פּון דִּ יט אִּ יְטֶגעַגאְנֶגען מִּ יז מִּ ס הֹויז אִּ
יק הָ  יז ֶער ֶגעפַ ֶדער ַצדִּ יְנֶטעְרן, לְ אאט ֵזיי ֶגעֶזעהן אִּ ים ֶגעַדאְרְפט ֶדעְרמִּ ן ַחָלׁשּות, אּון ֶמען ָהאט אִּ

יז ֶדער יק ֶדעְרָנאְך ָהאט אִּ ים צּו ַצדִּ יְצן ַאְכט ֶטעג אִּ יז ֶער ָהאט ַבאקּוֶמען ַזיין ַגאְנְצן  ֶגעזִּ ְמַתֵקן ַזיין, בִּ
יקּון.  תִּ

יז ֶגעְׁשָטאְרְבן  יד אִּ ְשָרֵאל ַאז ֶדער אִּ י ֶמעְנְטְׁשן פּון ֶאֶרץ יִּ יק ָהאט ֶדעְרָנאְך ֶגעָזאְגט ַפאר דִּ ֶדער ַצדִּ
י ְצָדָקה, צּו ׁשִּ  ויְסן ֶוועְגן דִּ יְקן ַא ְצֵווייְטן ַקיין חּוץ ָלָאֶרץ ַׁשאְפן ַווייל ֵזיי ָהאְבן ָדאס ֶגעַדאְרְפט וִּ

 ֶגעְלט.
י ַמֲעֶשה י ָהאט ֶדעְרֵצייְלט דִּ יְך ַהאְלְטן ַביים  ,אּוְנז צּו ֶלעְרֶנען ,ֶדער ֶרבִּ יד ַדאְרף זִּ וי ַווייט ַא אִּ וִּ

יְר  יְׁשט ָלאְזן ַפאְרפִּ יְך נִּ ים ָפאְלְגן ַאֶלעס ָוואס ֶער ֵהייְסט, אּון זִּ יק, אּון אִּ ויל ַצדִּ ן פּון ֵקייֶנעם ָוואס וִּ
יז ָדא ְׁשֶלעְכֶטע ְנָׁשמֹות ָוואס ֶרעְדן ָאפ  ילּו אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט אִּ יק, ַווייל ֲאפִּ ים ָאְפֶרעְדן פּוֶנעם ַצדִּ אִּ

יק יְטן ַצדִּ י ֶוועְלט מִּ יז ֶגעֶווען ְׁשַטאְרק אֹויף דִּ יק, ָאֶבער ֶווער ֶעס אִּ ֹויף ֶוועט א ,ֶדעם ֶמעְנְטׁש פּון ַצדִּ
ים ַראֶטעֶווען פּון ַאֶלעם ְׁשֶלעְכט'ס יק ֶוועט אִּ י  ,ֶיעֶנע ֶוועְלט אֹויְך ַזיין ְׁשַטאְרק, אּון ֶדער ַצדִּ אֹויף דִּ

יָמן תתנ"ח(                                         ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט. יק סִּ יָמן ק"א, ְפעּוַלת ַהַצדִּ  )ַחיֵי מֹוֲהַר"ן סִּ
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ֲהֹרן ן אַּ ׂש כֵּ ֲהֹרןל ש   חוֹ בָׁ יד ְש ג  הַּ לְ "י ש  ט ר  אג  ָז ,וַּיַּעַּ , ָדאס הינָׁ ש   אלֹ ש   אַּ
ֲהֹרן ן א  ט לֹויב  ֶנה ֶגעֶווען. ,קּומ  ש  ט מ  יש  ז ֶער ָהאט נ   א 

יז  יָט"א א  ל  ָרא"ש ש  ירָדאס מֹוה  ב  ס  ט  ,מ  י ָזאג  וי ֶדער ֶרב  "ן לֹויט ו  יקּוֵטי מֹוֲהר  )ל 
יָמן ס"ח( ֵחֶלק ז א   ב' ס  ן, ָדאס מֵ  ןא  ן אּון ֵסיי אֹויב  ט  יז ֵסיי אּונ  יק א  ד  ט ֱאֶמת'ֶע צ  יינ 

ן יט  ט מ  ילּו ֶער ֶלעב  ז ֲאפ  יז צּו א  ן, ֶער א  ט  ש  ט צּום ֵאייֶבער  ֶלעב  ֶגעק 
ן ט  יז ֶער אֹויך  אּונ  ֶדעֶרע ז ייט א  נ  י א  ן, ָאֶבער פּון ד  ט  ש  ז ט ז יך  ֶער ָלא ,ֵאייֶבער 

יט ֵזי ט מ  ג  ֶרענ  ב  אר  יט זֵיי, ֶער פ  ט מ  מּוֶעס  ן, ֶער ש  ש  ט  ָראּפ צּו ֶמענ  זֹוי א  י, אּון א 
ן. ט  ש  ֵרב צּום ֵאייֶבער  ק  יז ֶער זֵיי אֹויך  מ   א 

ֹכֵהן ֲהֹרן ה  יז ֶגעֶווען א  יג, עֶ  ,ָדאס א  יז ֶער ֶגעֶווען זֵייֶער ֵהייל  ר פּון ֵאיין ז ייט א 
יז ין  א  ים א  נ  פ  נ י ו ל  פ  יין ל  ר  ֵשיא  ֶדעֶרע ז ייט הָ  ָקד  נ  י א  ים, ָאֶבער פּון ד  אט ָקָדש 

ָראּפ   יך  א  ו  ֶער ז  י ת צ  ט ָשלֹום ב  אכ  ן, ֶער ָהאט ֶגעמ  ש  ט  ן ֶגעָלאז ט צּו ֶמענ  ויש 
ן יד  ן  ,א  ֵצייל  ז "ל ֶדער  י ח  וי ד  י ָנָתן, ֵּפֶרק י"ב( ו  ב  ר  ן א  )ָאבֹות ד  ש  ט  ֵוויי ֶמענ  ז ֶווען צ 

ט יג  ר  ֶגען צּו אֵ  ,ֶזעֶנען ֶגעֶווען צּוק  ֲהֹרן ֶגעג אנ  יז א  ט: "דא  ים ֶגעָזאג   ּוייֶנעם אּון א 
ז עֶ  ץ א  אר  ים ָדאס ה  ט א  ייס  ֶבר, ֶעס ר  יין ח  ט פּון ד  יך  קּום ֶיעצ  ט א  ר ָהאט ֵווייס 

ט ֶשעֶּפעט, ֶער ָזאג  יר ֶגעט  יז ֵוויי ' :ד  ירא  יי ,מ  ֶשעֶּפעט מ  יך  ָהאב ֶגעט  ז א  ן א 
ֶבר ן? ,ח  ֶבעט  יֶבער  ים א  יך  א  זֹוי ֶקען א  וי א  ט צּו 'ו  ֲהֹרן ֶגעֶרעד  זֹוי ָהאט א  " א 

ֶבר ָהאט ֲחָרָטה, אּון ז ז יין ח  אֶקע ֶגעֶזעהן א  יז ֶער ָהאט ט  ים  ֵאייֶנעם ב  ויל א  ו 
ן. ֶבעט  יֶבער  יג א   ֱאֶמת'ד 

ָנאך   , " ֶדער  ֶבע ז אך  י ֶזעל  ט ד  ן אּון ֶגעָזאג  ֵווייט  ֶגען צּום צ  יז ֶער ֶגעג אנ   ּודא 
ֵער צ  יר מ  ז ֶער ָהאט ד  יר, א  ָמש פּון ד  יך  מ  ט ז  ֶבר ֶשעמ  יין ח  ט, ד  ֶגעֶווען,  ֵווייס 
יר ֵוויי ֶגעטּוהן, ֶער ז ֶער ָהאט ד  ט מֹוֵחל ז יין א  יש  ָמש נ  יך  מ  וי ֶער ֶקען ז  יר ו  ל ד 
ן ב   ֵווייט  ן צ  יט  ט מ  זֹוי ָהאט ֶער ֶגעֶרעד  ן", א  ֶבעט  יֶבער  ק א  אר  ט  יז ֶיעֶנער ֵזייֶער ש 

ֶבר. ט אּון מֹוֵחל ֶגעֶווען ז יין ח  יג  ארּוה  יך  אֹויך  ב   ָהאט ז 
רֹויפ   ן, ֶזעֶנען ֵזיי א  ָראפ  ֶדעם ֶגעט  ן ז יך  ָנאכ  ים ָהאב  ֵוויי ֲחֵבר  י צ  ן ֶגעֶווען ד  אל  פ 

ט. ן אּון ז יך  ֶגעקּוש  ֵווייט  ן צ   ֵאייֶנער אֹויפ 
ֲהֹרן, " ָלה פּון א  ע  י מ  יז ֶגעֶווען ד  יד ְש ָדאס א  ג  ֹלא  חוֹ בָׁ ְלהַּ ֲהֹרן ש  ל אַּ ש 

ינָׁה יגש  זֹוי ֵהייל  יז ֶגעֶווען א  ילּו ֶער א  ן, ָהאט  ָדבּוקאּון  ," ֲאפ  ט  ש  צּום ֵאייֶבער 
ש   ט מ  יש  נ  ֶקער  ֶער ָגאר  אר  ן, פ  ש  ט  יט ֶמענ  ֶלען מ  ד  אנ  יי ז יין ה  ֶער  ,טֶנה ֶגעֶווען ב 

ן ש  ט  ָראּפֶגעָלאז ט צּו ֶמענ  יך  א  ֵרב ֶגעֶווען. ,ָהאט ז  ק   אּון זֵיי מ 
ּתֹוָרה  ָך )ֹזאת ה  ֲעֹלת  ה   ב(ב 

*** 

יָט"א ל  ָרא"ש ש  ט מֹוה  ט ָזאג  ש  י הָ  ,ָנאך  א  ּפ  וי ֶדער ֶרב  ט לֹויט ו  ֵצייל  אט ֶדער 
יָמן קט"ו(  "ן ֵחֶלק ב' ס  יקּוֵטי מֹוֲהר  יֶנע)ל  ן צּו ד  ק  אר  ט  ט ז יך  זֵייֶער ש  ֶלעג  ז ֶער פ   ן ֶדעם א 
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י ָזאְגט  יָמן א'( ֶדער ֶרבִּ ָטחֹון, סִּ דֹות, אֹות בִּ )ֵסֶפר ַהמִּ

יְשט מֹוָרא פּון  ָטחֹון, ָהאט נִּ "ֶווער ֶעס ָהאט בִּ
יְשט" וִּ  )ְיַשְעי' י"ב( וי ֶדער ָפסּוק ָזאְגט ָגאְרנִּ

יד ַפאְרָלאְזט "ֶאְבַטח ְוֹלא ֶאְפחָ  ד", ֶווען ַא אִּ
ים  יְך אֹויְפ'ן ֵאייֶבעְרְשְטן ַאז ֶער ֶוועט אִּ זִּ
יְשט מֹוָרא פּון  יֶכער ֶהעְלְפן, ָהאט ֶער נִּ זִּ
יְשט, ֶער ֵווייְסט ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער  ָגאְרנִּ

ים נִּ  ים ֶוועט אִּ יְשט ַפאְרָלאְזן, ֶער ֶוועט אִּ
ָטחֹון ָוואס ֶער ָהאט,  י בִּ יֶכער ֶהעְלְפן, אּון דִּ זִּ
וי ֶדער  ָדאס ְבֶרעְנְגט ַאֶלע גּוֶטע ַהְשָפעֹות, וִּ

ים קמ"ה( ָפסּוק ָזאְגט  לִּ ל ֵאֶליָך "ֵעיֵני כֹ )ְתהִּ
שַ  ֶווען דּו ֶוועְסט קּוְקן ָנאר צּום  -רּו" בֵ יִּ

ְטן, "ְוַאָתה נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם ֵאייֶבעְרְש 
יר ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶגעְבן  -ם" תָ עִּ בְ  ֶוועט דִּ

ָטחֹון ַמאְכט ַא  ין ַצייט, ַווייל בִּ ַדיין ַפְרָנָסה אִּ
י, ַאז ֶעס ָזאל ֶקעֶנען ַאָראפ קּוֶמען ַאֶלע  ְכלִּ

 גּוֶטע ַזאְכן ַפאְרן ֶמעְנְטש.
יֶגער ַבעַ  "ֶווען  :טֹוב ָזאְגט ֵשםל ֶדער ֵהיילִּ

ויל ְשְטָראְפן ַא ֶמעְנְטש,  ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער וִּ
ָטחֹון" ַווייל  י ֱאמּוָנה אּון בִּ ים צּו דִּ ֶנעְמט ֶער אִּ

וי ַלאְנג  יֶנעם ֶדער וִּ ֶמעְנְטש ְגֵלייְבט אִּ
ים,  ,ֵאייֶבעְרְשְטן יְך אֹויף אִּ אּון ַפאְרָלאְזט זִּ

יז ֶער ַא ֶגעָהאלְ  ילּו  רֶפעֶנעאִּ ֶמעְנְטש, ַווייל ֲאפִּ
יְשט גּוט ים נִּ ֵווייְסט ֶער ַאז  ,ֶווען ֶעס ֵגייט אִּ

ַאֶלעס טּוט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָנאר ַפאר ַזיין 
טֹוָבה, אּון ֶער ְגֵלייְבט ַאז סֹוף ָכל סֹוף ֶוועט 

ים ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶהעְלְפן אּון ֶעס ֶוועט  ,אִּ
י  ַזיין גּוט, יְרט דִּ ָאֶבער ְגַלייְך ֶווען ֶער ַפאְרלִּ

יז ֶער ַא ֶגעְשְטָראְפֶטער  ָטחֹון, אִּ ֱאמּוָנה אּון בִּ
יְך צּו  וי ַאזֹוי זִּ יְשט וִּ ֶמעְנְטש, ֶער ָהאט נִּ

 ְטֵרייְסְטן פּון ַאֶלע ַזייֶנע ָצרֹות.
יז ָדא ַא ְגרֹויֶסע ָטעּות ָוואס  ֶעס אִּ

וי ַאזֹוי ֶקען ֶמעְנְטְשן ַמאְכן, ֶמען ְטרַ  אְכט "וִּ
יר ַפאְרָלאְזן ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער  יְך מִּ אִּ
יְך  י ַצייט ָוואס אִּ ין דִּ יר ֶהעְלְפן, אִּ ֶוועט מִּ
יְך ָהאב ַאַסאְך   ֵווייס ֶדעם ֱאֶמת ַאז אִּ
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יְשט  יר נִּ יְך ָהאב מִּ יְגט, אִּ יְנדִּ ֶגעזִּ
יְרט וי ֶמען ַדאְרף, ַפאְרָוואס  אֹויְפֶגעפִּ וִּ

יר ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶוועְלן  ָזאל מִּ
יְשט ֱאֶמת,  יז נִּ ֶהעְלְפן?" ָאֶבער ָדאס אִּ

י ַחַז"ל ָזאְגן  )ֶמְדָרש שֹוֵחר טֹוב, ל"ב( ַווייל דִּ

ים ל"ב( אֹויְפ'ן ָפסּוק  לִּ ים ")ְתהִּ ַרבִּ
ים ְלָרָשע ְוַהבֹוֵטַח בַ ַמְכא  ה' ֶחֶסדֹובִּ

ילּו ַא ָרָשע, אֹויב ֶער "ְיסֹוְבֶבנּו , ַאז ֲאפִּ
יְך אֹויְפ'ן ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶוועט  ַפאְרָלאְזט זִּ
יֶכער ֶהעְלְפן,  ים ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער זִּ אִּ
יְשט ַקיין  יז נִּ ֶזעהט ֶמען ַאז ֶעס אִּ
ילּוק ָוואס ֶדער ֶמעְנְטש ָהאט ַאְלץ  חִּ

ילּו ֶער אִּ  יז ַא ָרָשע, ֶער ָאְפֶגעטּוהן, ֲאפִּ
י ֶעְרְגְסֶטע  יט דִּ יז דּוְרְך ֶגעַפאְלן מִּ אִּ
ֲעֵבירֹות, אֹויב ָאֶבער ֶער ֵגייט צּום 
ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶער ְגֵלייְבט ַאז ֶדער 
ים ֶהעְלְפן, ֶוועט  ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶוועט אִּ
ים ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ַטאֶקע ֶהעְלְפן  אִּ

יט ֵסיי ָוואס ֶער דַ   אְרף ָהאְבן.מִּ
י"ַע  ין זִּ יֶגער חֹוֶזה פּון לּוְבלִּ ֶדער ֵהיילִּ
יְנֶגע  ין ַזייֶנע אִּ יז ֵאייְנָמאל ֶגעָפאְרן אִּ אִּ
י  יֶגער ֶרבִּ י'ן ֶדער ֵהיילִּ ָיאְרן צּו ַזיין ֶרבִּ
י"ַע אֹויף ַשָבת, ָנאְך  יֶמֶלְך זִּ י ֱאלִּ ֶרבִּ
ַשָבת ֶווען ֶער ָהאט שֹוין ֶגעָוואְלט 

יְך ַאַריין קֹוֶדם ַאֵהיים פָ  יז ֶער זִּ אְרן אִּ
י'ן, אּון  ֶגעֶזעֶגעֶנען פּון ַזיין ֶרבִּ
יג ֶגעֶבעְטן ַא ְבָרָכה ַאז ֶער  ְגַלייְכַצייטִּ
ים  ָזאל ְטֶרעְפן ַא ָוואְגן ָוואס ָזאל אִּ

 ַאֵהיים ְטָראְגן.
יֶמֶלְך  י ֱאלִּ י ֶרבִּ ים ֶדער ֶרבִּ ָהאט אִּ

יין ַזא ַזאְך, מֵ ז דּו ְפֶרעְגְסט ַאֶגעָזאְגט: ַא
יְסל ָדא  יְך ַאז דּו ַדאְרְפְסט ָנאְך ַאבִּ אִּ
י ְשֵלימּות פּון  ְבַלייְבן ֶלעְרֶנען, ַווייל דִּ

יז ָטחֹון אִּ יְנַגאְנְצן  ,בִּ יְך צּו ַפאְרָלאְזן אִּ זִּ
יְשט ֶבעְטן  אֹויְפ'ן ֵאייֶבעְרְשְטן אּון ָגאְרנִּ

יז ַקיין טֹובֹות פּון ֶמעְנְטְשן, אּון ָדא ס אִּ
י ְגָמָרא ֶדעְרֵצייְלט  )ֹראש ְפַשט ָוואס דִּ

יְשט ַהָשָנה כו:(  ים ָהאְבן נִּ י ֲחָכמִּ ַאז דִּ
ין ָפסּוק  ים נה, כג( ֶגעוואּוְסט ְפַשט אִּ לִּ )ְתהִּ

יז  "ַהְשֵלְך ַעל ה' ְיָהְבָך ְוהּוא ְיַכְלְכְלָך", בִּ
ַרָבה ַבר ַבר ַחָנה ָהאט ֶגעָזאְגט ַאז ֶער 

יז ַאָמאל ֶגעַגאְנֶגען אֹויְפ'ן ַגאס אִּ 
יג ַא ֶפעְקל, אּון ֶער ָהאט  ְשֶלעֶפעְנדִּ
יְטן  ֶגעְטָראְפן ַא סֹוֵחר ָוואס ָהאט ֶגערִּ
אֹויף ַא ֶקעְמל, אּון ֶדער סֹוֵחר ָהאט 
ים ֶגעָזאְגט: "ֶנעם ַדיין ֶפעְקל אּון  אִּ
ַוואְרף ֶעס ַארֹויף אֹויְפ'ן ֶקעְמל", ֶדער 

יְשט ְפַשט אִּ  ים ָהאְבן נִּ י ֲחָכמִּ יז ַאז דִּ
יְך  וי ַווייט ֶמען ַדאְרף זִּ  ֶגעוואּוְסט וִּ
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ן א  ֶוועג יב  ל  ֶגעק  ז ֶווען ֶער ָהאט ז יך  אֹויס  יז ֶגעֶווען, א  ן, ז יין ֵסֶדר א  ט  ש  יֶנען ֶדעם  צּו ֵאייֶבער  ד 
ן ט  ש  ייט  ,ֵאייֶבער  ק  אר  ט  יט א  ש  יט ֶדעם ֶוועג מ  ֶגען מ  ֶגעג אנ  יז ֶער ָאנ  אר א  ין פ  ייט, אּון א  יק צ  ט  א  ש 

ט יש  נ  ן פּון ָגאר  יר  פ  אר  ט ֶגעָלאז ט פ  יש  יך  נ  ייט ָהאט ֶער ז  י צ  ֶגעקּוֶמע ,ד  יינ  ר  ים א  יז א  ילּו ֶעס א  ן ֲאפ 
יֶשע מ   ר  ש טּוהןפ  ֶדער  נ  ף א  אר  ז ֶער ד  ָשבֹות, א  ט ֶדער   ,ח  ט צּוֶגעֶהער  יש  ל נ  ל  כ  יך  ב  צּו, ָהאט ֶער ז 

ֶגען ז יין ֶוועג. יז ו וייֶטער ֶגעג אנ   ָנאר ֶער א 
ט ש  יז ּפ  ֲהֹרן  לש   חוֹ בָׁ ְש  ידג  הַּ לְ " ָדאס א  ן א   "הינָׁ ש   אלֹ ש  אַּ יב  ל  ֶגעק  יך  אֹויס  ֲהֹרן ָהאט ז   א 

זֹוי צּו  וי א  ן, ו  ט  ש  יֶנען ֶדעם ֵאייֶבער  זֹוי צּו ד  ויא  ויֶסע ֶוועג ו  ןֶגעו  ד  ינ  יז  צ  יט ֶדעם א  נֹוָרה, אּון מ  י מ  ד 
ֶגען ֶנה ֶגעֶווען. ,ֶער ֶגעג אנ  ש  ט מ  יש   אּון נ 

אס קּוְמט אּוְנז ל עְרנ ען זֹוי טּוהן ,דָׁ יר זָׁאְלן אֹויְך אַּ ז מ  יד  ,אַּ ל ג עו ועןאֹויב אַּ א  בֵּ אט ְמקַּ  הָׁ
עְרְשְטן ייב  ינ ען ד עם אֵּ זֹוי צּו ד  ויאַּ יק אַּ ו ועג ו  ד  יט ד עם  ,פּון אַּ צַּ ר מ  יט גֵּ זָׁאל ע  יין מ 

עְנְטש, אּון  יין שּום מ  יְרן פּון קַּ אְרפ  אְזן פַּ יְשט לָׁ יְך נ  יְזן סֹוף, אּון ז  ת נ פ ש ב  ירַּ ילּו ְמס  פ  אַּ
ייג ענ ע יְשט פּון אֵּ ְלבֵּ  נ  ים ְמבַּ בֹות וָׁואס ז ענ ען א  ְחשָׁ ר מַּ זַּא ו ועג ו ועט ע  ל, אּון אֹויף אַּ
יחַּ זַּיין. ְצל  יכ ער מַּ  ז 

ּתֹוָרה  ָך )ֹזאת ה  ֲעֹלת  ה   ג(ב 
*** 

ְמֹנרָׁה ת הַּ ה א  ׂשָׁ ן עָׁ ה כֵּ ת ֹמש  ה ה' א  ְראָׁ ר ה  ה ֲאש  ְרא  מַּ ן , כַּ ז "ל ָזאג  ָבר ר ָבה, רֵ ח  ד  מ  ש   יש)ב  ר  ת ּפ 
) ָשבּוע  יז ֶדער ֵאייֶבע ה  נֹוָרה, ב  י מ  ן ד  אכ  זֹוי צּו מ  וי א  ֶווער ֶגעֶווען ו  יז ש  ֵבינּו א  ז מֶשה ר  ֶטער א  ש  ר 

ין ֵפייֶער יין א  ר  ף ֶעס א  ד אּון ו ואר  ל ָגאל  יק  ט  ט: "ֶנעם א  ש  ים ֶגעָזאג  ן א   ,ָהאט א   אּון ֶעס ֶוועט ֶווער 
נֹוָרה".  מ 
אֹורָ  כ  ֵטייןל  ש  אר  ף ֶמען פ  אר  י מ   ,ה ד  ן ד  אכ  אר מֶשה צּו מ  ֶווער ֶגעֶווען פ  זֹוי ש  יז א  ָוואס א  אר  נֹוָרה, פ 

ָכן? ש  י מ  ים פּון ד  ֶדעֶרע ֵכל  נ  ֶלע א   ֶמער פּון א 
ט  י ָזאג  וי ֶדער ֶרב  יר לֹויט ו  ב  ס  יז ָדאס מ  יָט"א א  ל  ָרא"ש ש  "ן חֵ מֹוה  יקּוֵטי מֹוֲהר  יָמן כ"ז( )ל  ' ס  ֵדי ֶלק א  ז כ  א 

ן ט  ש  יֶנען ָנאר ֶדעם ֵאייֶבער  ן ד  ט ָזאל  י ֶוועל  ן פּון ד  ש  ט  ֶלע ֶמענ  ֶלע זֵייֶעֶרע ,א  ן א  פ  ֶוועק ו ואר   אּון א 
י  ך  ד  ֶדעֶנע ֲעבֹוָדה ָזָרה'ס, ָדאס ֶגעֶשעהט דּור  ֶנע אּון ָגאל  ֶבער  יל  יז ָדא אוֹ  ָשלֹוםז  יף ָוואס ֶעס א 

ט ֵאייֶנער מ   יש  יך  נ  ט ז  יג  ר  ָשלֹום, ֶמען ק  ט ב  ט ֶלעב  ֶצע ֶוועל  י ג אנ  ט, ו וייל ֶווען ד  י ֶוועל  ן ד  יט 
אר   יר ז יין פ  ב  ס  ן, ֶקען ֵאייֶנער מ  ֵווייט  ן ןצ  ֵווייט  ט ,צ  י ֶוועל  יז ָנאר ָדא ֵאיין ֵעָצה אֹויף ד  ז ֶעס א  צּו  ,א 

ש   יֶנען ֶדעם ֵאייֶבער  ן.ד   ט 
יינ ער ן ו ועְגן ג עְלט, אֵּ יך אָׁ יְך ג עו ועְנְטל  ייְבן ז  י ו ועְלט הֵּ ְחלֹוק ת אֹויף ד  ל ע מַּ נֵּא  אַּ יז ְמקַּ א 

ער ג עְלט פּון  אט מ  ר הָׁ ים, ע  יחַּ פּון א  ְצל  ער מַּ יז מ  ר א  ז ע  עם ְצוֵּוייְטן אַּ יםד  ער ו וען א  ב  , אָׁ
ל ע ז   י אַּ ו ועְקוַּואְרְפן ד  ען זָׁאל אַּ ומ  ען זָׁאל ו  ה זָׁרֹות, מ  ענ ע ֲעבֹודָׁ עְרנ ע אּון גָׁאְלד  ז יְלב  יְסן אַּ

לֹום אֹויף ד ער ו ועְלט, וַּוייל אַּ  עְרְשְטן, ו ועט זַּיין שָׁ ייב  ז ג עְלט קּוְמט נָׁאר פּונ עם אֵּ
עְרְש  ייב  עְרְשְטן, אּון ד ער אֵּ ייב  ר גֵּיין צּום אֵּ אְרְפן ג עְלט ו ועט ע  יינ ער ו ועט דַּ ער ו ועט אֵּ ט 

עְלְפן,  ים ה  עְנְטְשן"א  יין מ  ען צּו קַּ יְשט צּוקּומ  אְרף נ  יְך דַּ ער אּון , "א  אְלְטס ו ועט מ  ד עמָׁ
ייְנְבר עְנג ע רַּ ענ ען אַּ ען ו ועט ק  ְחלֹוק ת אֹויף ד ער ו ועְלט, אּון מ  יין מַּ יְשט זַּיין קַּ ן ֱאמּונָׁה נ 

י גַּאְנצ   ין ד  י ם א  מַּ ת שָׁ ְראַּ  ע ו ועְלט.אּון י 
ט  י ָנָתן ָזאג  יקּוֵטי ֲהָלכֹות, ֹראש חֹוֶדש, ֲהָלָכה ז'( ֶרב  ן )ל  ויש  ו  י ָשלֹום צ  ֵמז אֹויף ד  ר  יז מ  נֹוָרה א  י מ  ז ד  א 

אט  נֹוָרה ָהאט ֶגעה  י מ  ן, ד  יד  יק, ָדאס א   94א  ט  יז ֶגעֶווען פּון ֵאיין ש  ֶלעס א  ים ָאֶבער א  יז ֲחָלק 
ֵמז אֹויף ר  י  מ  איוֹ ת  אוֹ  94ד  ֶלע ד  ז א  ים, א  ָבט  ף ש  ֶוועל  י צ  י ֶנעֶמען פּון ד  ין ד  יז ָדא א  ן ת ָוואס א  פ  ר 

ָשלֹום. ֵאייֶנעם ב  ינ  ן א  יק, צּו ֶלעב  ט   ז יין פּון ֵאיין ש 
נֹוָרה? י מ  ן ד  אכ  יך  מ  זֹוי ֶקען א  וי א  ֵבינּו, ו  אר מֶשה ר  ֶווער ֶגעֶווען פ  יז ש  יך   ָדאס א  זֹוי ֶקען א  וי א  ו 

י ָשלֹום, אּון ז  ן ב  ן ֶלעב  ן ָזאל  יד  ֶלע א  ז א  ן א  אכ  יז דָ מ  ן? ֶעס א  יג  ר  ט ק  יש  לֹוֶקתך  נ  ח  יל מ  זֹויפ   אך  ָדא א 
ן. יד  יי א  ילּוֵקי ֵדעֹות ב   אּון ח 

ט ֶטער ֶגעָזאג  ש  ים ֶדער ֵאייֶבער  ד אּון ו  ,ָהאט א  יק ָגאל  ט  ין ֵפייֶער, ֶנעם ֶדעם ש  יין א  ר  ף ֶעס א  ואר 
ז ֶמען ָזאל ֶמע ין ֵפייֶער, א  יין א  ר  ף ֶעס א  ט אּון ו ואר  ֲאָוה פּון ֶגעל  י ּת  ט ֶנעם ד  ט ָדאס ֵמיינ  יש  ר נ 

ט, מֶ  ן ֶגעל  לֹויפ  ק  ָנאכ  ט מ  יש  ֶטער, אּון נ  ש  ט ָנאר ֶדער ֵאייֶבער  ט ֶגעב  ז ֶגעל  ן א  ויס  ֵנא ז יין א  ען ָזאל ו 
לֹוֶקת, ו וייל רֹוב מ   ח  י מ  ן ד  ֶהער  יך  אֹויפ  זֹוי ֶוועט ז  ט, אּון א  ן ָוואס ָהאט ֶמער ֶגעל  ֵווייט  לֹוֶקת צ  ח 

ט. ט ָנאר פּון ֶגעל   קּומ 
עּוָדה  ,לח  נ  ך ה  וֹ )ּת ָך  ,יתיש  ל  ש  ס  ֲעֹלת  ה   תשנ"א(ב 
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 נייעס אינערהאלב
 מוסדותינו הק'

 המשך
 

 

סקול, ווי די מיידלעך ווערן נתחנך מיט צניעות 
את שמים מדות טובות אמונה א.א.וו. אויפ'ן וועג יר

פון הייליגן רבי'ן, אונטער די הדרכה פון מוהרא"ש 
 שליט"א.

די שטארקע צופרידענהייט פון די עלטערן מיט 
די קינדער צוגלייך, איז די בעסטע עדות צו די גאר 

 שטארקע הצלחה פונעם סקול בסייעתא דשמיא.
ן די "סידור די וואך מיטוואך איז פארגעקומע

פלעי" נאכן ענדיגן לערנען עברי מיטן 
 אייבערשטנ'ס הילף.

עס איז צום פארדאנקן די חשובע מנהלת מרת 
לעסער תחי' וואס לייגט אריין איבערמידליכע 
כוחות אין די טייערע קינדער, וואס נאר אזוי האט 
זיך די סקול אזוי שיין אהערגעשטעלט אין אזא 

 קורצע צייט.
גייט שוין אן אין פילן שוואונג די  גלייכצייטיג

רעגיסטראציע צום קומענדיגן לערן יאר, עס רופן 
אריין פולע עלטערן איינצושרייבן די קינדער, 
וויסענדיג אז דא וועלן זיי באקומען דעם ריכטיגן 

 חינוך, און אויפוואקסן ערליכע אידישע מאמע'ס.
צוליב די גרעסערע ערווארטונגען צום קומענדע 

האט מען יעצט געקויפט א נייעם באס צו  יאר,
 קענען פירן די קינדער.

 כי עתה הרחיב ה' לנו ופרינו בארץ!
 

 

 

רָׁא"ש יחֹות מֹוהַּ  ׂש 
 

יְך  ַפאְרָלאְזן אֹויְפ'ן ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶמען ַדאְרף זִּ
יְנַגאְנְצן ַפאְרָלאְזן ַטאֶקע  אֹויְפ'ן ָנאר אִּ

ֵליין אֹויְך ֵאייֶבעְרְשְטן, ָאֶדער ֶמען ַדאְרף ַא
י  יז ֵזיי ָהאְבן ֶגעֶהעְרט דִּ ֶעֶפעס טּוהן? בִּ

יְשט חָ  ַמֲעֶשה ַאז ַרָבה ַבר ַבר ָנה ָהאט ָגאְרנִּ
יְך ָנאר  ֶגעֶבעְטן פּוֶנעם סֹוֵחר, ֶער ָהאט זִּ
ים  ַפאְרָלאְזט ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶוועט אִּ

יְך ַאֵלי יְנ'ס ֶהעְלְפן, אּון ֶדער סֹוֵחר ָהאט זִּ
י  ים צּו ֶהעְלְפן, ַאזֹוי ָהאט ֶדער ֶרבִּ ָאְנֶגעְטָראְגן אִּ

יְטן חֹוֶזה. יֶמֶלְך ֶגעֶרעְדט מִּ י ֱאלִּ  ֶרבִּ
יז  יְגט ֶרעְדן, אִּ ְגַלייְך ֶווען ֶער ָהאט ֶגעֶעְנדִּ
ַאדּוְרְך ֶגעָפאְרן ַא ָוואְגן, אּון ֶדער ַבַעל ֲעָגָלה 

יְנֶגע ְרַמאן, דּו ְשַרייט ַארֹויס צּום חֹוֶזה: "אִּ
יְך ָפאר ֶיעְצט  ויְלְסט ֶאְפָשר ַאֵהיים ָפאְרן? אִּ וִּ

ין"...  ַקיין לּוְבלִּ
ֶדעָמאְלט'ס ָהאט ֶדער חֹוֶזה שֹוין גּוט 
ים ֶגעָזאְגט,  י ָהאט אִּ ַפאְרְשַטאֶנען ָוואס ַזיין ֶרבִּ
וי ֶער ָהאט ַאֵלייְנ'ס ֶגעֶזעהן ַאז ֶדער  ַאזֹוי וִּ

ים ֶגעָהאְלְפן, ָאן ֵאייֶבעְרְשֶטער ַאֵלי יְנ'ס ָהאט אִּ
 טּוהן ַקיין שּום ְפעּוָלה.

יְך אֹויְפ'ן  יז ֶדעם ָוואס ַפאְרָלאְזט זִּ וואֹויל אִּ
יְשט ֶפעְלן! יֶכער ָגאְרנִּ ים זִּ  ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶוועט אִּ

 

יחֹות מֹוַהָרא"ש ֵחֶלק ה' וְ  ָטחֹון( לֶ חֵ )שִּ  ק י' ערך בִּ
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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
 

 שיינע סיום מסכת פארגעקומען אין ישיבה
 .א הערליכע סעודה איז פארגעקומען אין ישיבה צום סיום מסכת ברכות

ווי באקאנט האט מען אנפאנג יאר אנגעהויבן אין ישיבה לערנען שיעור עיון 
ר ראש ישיבה לערנט יעדן טאג פאר די גמרא בעיון גמרא רש"י מסכת ברכות, דע

תוספות ביז הלכה למעשה אין שולחן ערוך, בטוב טעם ודעת אז יעדער בחור אן 
 אויסנאם זאל עס קענען מיטהאלטן.

די וואך האט מען געענדיגט די מסכת מיטן אייבערשטנ'ס הילף, די בחורים 
אט זוכה געוען אדורך צו לערנען אזא שיינע זענען געווען זייער פרייליך אז מען ה

 מסכת און עס האבן אין די האנט.
ישיבה האט  שא שיינע סעודה איז פארגעקומען לכבוד די סיום, דער רא

גערעדט טרעפליכע דיבורים, ארויסברענגעדיג די חשיבות פון לימוד התורה, 
ן אויף די וועלט א מענטש, און דאס וועט אים באגלייט פוןוואס נאר דאס בלייבט 

און אויף יענע וועלט, נאר תורה מאכט פרייליך א מענטש, און ברענגט אים אלע 
 גוטע השפעות ברוחניות ובגשמיות.

 דערנאך האט מען געזונגען אינאיינעם, זיך פרייענדיג לסיומה של תורה.
גלייכצייטיג האבן די בחורים יעצט א שיעור, בפקודת מוהרא"ש שליט"א, צו 

יין מסכת ברכות הונדערט און איין מאל, כדי צו קענען די מסכת קלאר איבערג
 ישר והפוך.

 אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו!
*** 

 שמחת "שבע ברכות" פארגעקומען אין די קהלה
די וואך זונטאג האט הנהלת קהלתינו הק' צוגעשטעלט א שיינעם שבע ברכות 

 ערמאן נ"י חבר הנהלת המוסדות.צו די חתונה פון א טאכטער ביי ר' אהרן וועב
עס זענען זיך צוזאמגעקומען א שיינעם ציבור אנשי שלומינו אינאיינעם מיט די 

 בחורים פון ישיבה זיך מיט צו פרייען מיט די שמחה פון אונזער חבר.
דער ראש ישיבה האט גערעדט עטליכע דיבורים, ארויסברענגענדיג די 

מוהרא"ש האט געזאגט פארגאנגענעם  גרויסקייט פון "אמונת חכמים", ווען
זומער פאר די בחורים אז ווער עס וועט ענדיגן פערציג מאל מסכת תענית ביז 
ראש השנה וועט א חתן ווערן, און דער חתן האט זיך ברוך ה' נישט געלאזט נארן, 
און ער האט געענדיגט פערציג מאל מסכת תענית, און יעצט האלט מען שוין ביי 

 .די שבע ברכות
דערנאך האט מען געהערט א שיינעם פשעטל פונעם חתן, וואס האט 

 באגייסטערט דעם עולם.
דערנאך האט מען זיך ארויגעלאזט אין פרייליכע טענץ, צו משמח זיין דעם 

 חתן, וואס האט זיך געצויגן ביז שפעט.
 שמח תשמח רעים האהובים!

*** 
 גרויס פרייד ביי אנשי שלומינו

 ט געבן א שיעור די וואך ליל שישימוהרא"ש שליט"א ווע
גייענדיג צום דרוק קומען זיך צוזאם הונדערטער אידן, צום שיעור פון 

 מוהרא"ש שליט"א, בבית מדרשו אין בארא פארק.
נאכדעם וואס  , אז עס וועט זיין א שיעור,עס איז א גרויס שמחה ביי אנ"ש

די שווערע הארץ  מוהרא"ש האט ביז דערווייל נאר געגעבן איין שיעור זינט
אטאקע וואס מוהרא"ש איז אריבער געגאנגען דעם פארגאנגענעם שביעי של 

 פסח.
יעצט וועט זיין די צווייטע שיעור, אויף וועלכן אנשי שלומינו קוקן שוין אזוי 
שטארק ארויס, צו הערן דברי אלקים חיים, דברי התחזקות והתעוררות, צו וויסן 

 ווי אזוי אנצוגיין אין לעבן.
גלייכצייטיג זענען מיר ווייטער מתפלל אז מוהרא"ש שליט"א זאל פולשטענדיג 
צוריק קומען צו כוחות, און אונז ווייטער פירן אויפ'ן רבי'נס דרך, ביז משיח'ס טאג 

 במהרה בימינו אמן.
 עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו!

*** 

 שיינע "סידור פלעי" פארגעקומען
 ברסלב" -"בית פיגא  אין בית חינוך לבנות

אין די קורצע צייט וואס מיר האבן געעפנט מיטן אייבעשרטנ'ס הילף די מיידל 
 ברסלב" האט זיך עס שוין קונה שם געווען אלץ גאר א גוטע  -שולע "בית פיגא 

 

 המשך בדף ג

 

יז ַאָמאל ֶגעֶווען ַא ֶמעְנְט  י ָהאט ֶדעְרֵצייְלט ַאז ֶעס אִּ ׁש ָוואס ֶער ֶדער ֶרבִּ
יז  יְך ֶגעְׁשֶטעְלט ַדאֶוועֶנען אִּ ָהאט ֶגעַהאט ַא ְפָראְבֶלעם, ַאז ֶווען ֶער ָהאט זִּ

ים וי ַא גֹוי ְׁשֵטייט ַפאר אִּ ְמיֹון וִּ ין ַזיין דִּ ים ַאַרייְנֶגעקּוֶמען אִּ יל ֶער  ,אִּ ויפִּ אּון וִּ
יְׁש  יַח ַזיין ֶדעְרפּון, ָהאט ֶעס נִּ יְרט צּו ֵמסִּ ט ֶגעֶקעְנט ַארֹויס ֵגיין פּון ָהאט ְפרּובִּ

י  יְרט ָפטּור צּו ֶוועְרן פּון דִּ וי ֶמער ֶער ָהאט ְפרּובִּ ַזיין ֹמַח, ָנאר ַפאְרֶקעְרט וִּ
ים, אּון ֶער ָהאט ֶעס  ְתַגֵבר ֶגעֶווען אֹויף אִּ יְך ֶעס ָנאְך ֶמער מִּ ַמְחָׁשָבה, ָהאט זִּ

יְׁשט ֶגעֶקעְנט ַארֹויְסֶנעֶמען פּון ָקאפ יְׁשט ֶגעֶקעְנט ַדאֶוועֶנען.נִּ  , אּון ֶער ָהאט נִּ
יְׁשט  ְכַלל נִּ ים בִּ ים ַא ָחָכם ֶגעֶגעְבן ַאן ֵעָצה, ַאז ֶעס ָזאל אִּ ָהאט אִּ

י ַזאְך, ֶער ָזאל ָלאְזן ֶדעם גֹוי ְׁשֵטיין יְרן דִּ יְנֶטעֶרעסִּ אּון ֶער ָזאל ַאזֹוי  ,אִּ
י ַמְחָׁשָבה, אּון אּון בִּ  ,ַדאֶוועֶנען, אּון ַווייֶטער ָאְנֵגיין יְׁשט קּוְקן אֹויף דִּ ְכַלל נִּ

יָמן ע"ב(.ַאזֹוי ֶוועט ֶעס ַאֶוועק ֵגיין  יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' סִּ  )לִּ
יְך  ילּו ְכֵדי זִּ וי ֶמער ֶמען ְטַראְכט ֶדעְרפּון, ֲאפִּ ְמיֹונֹות וִּ י דִּ ַווייל ַאזֹוי ֵגייט דִּ

יט, ֶוועְרט ֶעס ָנאר יז ָנאר צּו ְׁשָלאְגן ֶדעְרמִּ י ֵעָצה אִּ ֶעס  ,ְׁשֶטעְרֶקער, אּון דִּ
יְך ָלאז ֶעס לֹויְפן  יְׁשט, אִּ יר נִּ יְרט מִּ יְנֶטעֶרעסִּ יְרן "ֶעס אִּ יְגָנארִּ יְנַגאְנֶצען צּו אִּ אִּ

יר ַווייֶטער ַמיין ֶוועג יְך ֵגיי מִּ יז, אּון אִּ וי ַאזֹוי ֶעס אִּ  ."וִּ
יןְלָמָׁשל ַאז ֶעס קּוְמט  יל ַמָמׁש ַאז  ַאַריין ַא ַמְחָׁשָבה אִּ יְך פִּ ַא ֶמעְנְטׁש "אִּ

יְך  יְׁשט ֶוועְרט" ַדאְרף ֶמען זִּ ין ָגאְרנִּ יְך בִּ יְׁשט, אִּ יט נִּ יְׁשט מִּ ין ָגאְרנִּ יְך בִּ אִּ
ין ָיא  יְך בִּ ין ָיא ֶוועְרט, אִּ יְך בִּ י ַמְחָׁשָבה אּון ְטַראְכְטן "אִּ יט דִּ יְׁשט ְׁשָלאְגן מִּ נִּ

יְׁשט ָחׁשּוב" ֵניין, ֶעְנֶדעְרְׁשט לָ  ין ַטאֶקע ָגאְרנִּ יְך בִּ י ַמְחָׁשָבה לֹויְפן, ָיא אִּ אז דִּ
יְרן ַאַריין צּו ַכאְפן גּוֶטע ַזאְכן,  יְך ְפרּובִּ ֶוועְרט, ָאֶבער פּון ֶדעְסט ֶוועְגן ֶוועל אִּ

יט ֶדעם. יר ֵזייֶער ְפֵרייֶען מִּ יְך ֶוועל מִּ  צּו ֶלעְרֶנען אּון ַדאֶוועֶנען, אּון אִּ
י יָמן תקנ"ב( ָהאט ֶדעְרֵצייְלט  ֶדער ֶרבִּ י ָמָרה ְׁשחֹורֹות ָוואס )ַחֵיי מֹוֲהַר"ן סִּ ְלַגֵבי דִּ

ְפַרט ַביים  יְׁשט, ּובִּ ֶמעְנְטְׁשן ָהאְבן צּו ֶמען ָהאט ָיא גּוט ֶגעטּוהן ָאֶדער נִּ
יְׁשט גּו יְך נִּ י ַמְחָׁשבֹות, "ָדאס ָהאב אִּ יג דִּ ט ַדאֶוועֶנען קּוְמט ַאַריין ְשֶטעְנדִּ

ין  ְכָׁשל ֶגעָוואְרן אִּ ין נִּ יְך בִּ יְׁשט גּוט ֶגעטּוהן, אִּ יְך נִּ ֶגעטּוהן, אּון ָדאס ָהאב אִּ
יסּור" א.ד.ג.  ֵזייֶער ְׁשַטאְרק פּון ַעבֹוַדת ה'. ָדאס ְׁשֶטעְרטאון  ַאן אִּ

י ֶדעְרֵצייְלט ַא ַמֲעֶשה פּון ַבַעל  י"ַע ַאז ֶער ָהאט  ֵׁשםָהאט ֶדער ֶרבִּ טֹוב זִּ
יְׁשט ֶגעֶקעְנט ַדאֶוועֶנען זִּ  יְך ֵאייְנָמאל ֶגעְׁשֶטעְלט ַדאֶוועֶנען, ָאֶבער ֶער ָהאט נִּ

י  ין דִּ ְכָׁשל ֶגעָוואְרן אִּ יז נִּ י ַמְחָׁשָבה ַאז ֶער אִּ ים ֶגעְׁשֶטעְרט דִּ ַווייל ֶעס ָהאט אִּ
יסּור פּון ֵחֶלב, ַווייל ֶער ָהאט ֶגעֵרייֶכעְרט ַא לּוְלֶקע ֶעס אּון ֶער ָהאט  ,אִּ

ין  ְכָׁשל ֶגעָוואְרן אִּ יז נִּ יְנֶדען פּון ַא ֶלעְכט פּון ֵחֶלב, קּוְמט אֹויס ַאז ֶער אִּ ָאְנֶגעצִּ
יְׁשט  ים ֵזייֶער ֶגעְׁשֶטעְרט, אּון ֶער ָהאט נִּ י ַמְחָׁשָבה ָהאט אִּ ֵחֶלב, אּון דִּ

וי ֶמער ֶער ָהאט ֶגעָוואְלט ַאֶוועְקְׁשטּוְפן י ַמְחָׁשָבה  ֶגעֶקעְנט ַדאֶוועֶנען, אּון וִּ דִּ
יְׁשט  ים, אּון ֶער ָהאט ַמָמׁש נִּ ְתַגֵבר ֶגעֶווען אֹויף אִּ יְך ָנאְך ֶמער מִּ ָהאט ֶעס זִּ

יז ֶדער ַבַעל  ֶגעֶקעְנט ַדאֶוועֶנען. יְך אֹויְפֶגעְׁשֶטעְלט אּון  ֵׁשםבִּ טֹוב ָהאט זִּ
יְנְדן  יג ָאְנצִּ י לּוְלֶקע ָנאר פּון ַא ֶגעְׁשוואֹויְרן ַאז פּון ֶיעְצט ֶוועט ֶער ְשֶטעְנדִּ דִּ

טֹוב ָהאט  ֵׁשםֵחֶלב ֶלעְכט, אּון ַאזֹוי ֶדעְרֵצייְלט ֶמען ַטאֶקע, ַאז ֶדער ַבַעל 
י לּוְלֶקע ָנאר פּון ַא ֵחֶלב ֶלעְכט. יְנֶדען דִּ יג ָאְנֶגעצִּ  ֵאייבִּ

ים ָוואס ַא ֶמעְנְטׁש ָהא ְלבּולִּ י ַאֶלע בִּ י ֵעָצה ֶקעְגן דִּ יז דִּ ט, ַאז ַווייל ָדאס אִּ
י ַמְחָׁשָבה לֹויְפן אּון טּוהן  יְׁשט קּוְקן ֶדערֹויף, ֶער ָזאל ָלאְזן דִּ ְכַלל נִּ ֶער ָזאל בִּ

י ַמְחָׁשָבה ֶוועט ַאֵלייְנ'ס ַאֶוועק ֵגיין.  ַווייֶטער ָוואס ֶער ָהאט צּו טּוהן, אּון דִּ
י ָנָתן ָהאט ֶדעְרֵצייְלט  יָמן תק"ו( ֶרבִּ ֶגעֶרעְדט ֵאייְנָמאל צּום  ַאז ֶער)ַחֵיי מֹוֲהַר"ן סִּ

י  יְׁשט ֶגענּוג יֹוֵצא דִּ יז נִּ י ָמָרה ְׁשחֹורֹות ָוואס ֶער ָהאט ַאז ֶער אִּ י'ן ֶוועְגן דִּ ֶרבִּ
יְך  יג ֶנעְרֶוועז צּו ֶער ָהאט זִּ יז ֶער ְשֶטעְנדִּ ם, אִּ יַלת ָיַדיִּ וי ְלָמָׁשל ַביי ְנטִּ ְצֹות וִּ מִּ

יְׁשט.  גּוט ֶגעַוואְׁשן צּו נִּ
ים יְך  ָהאט אִּ יְך ָהאב דִּ י ֶגעָזאְגט: "אִּ ֶגעָזאְגט ַאז דּו ַדאְרְפְסט  ָדאְךֶדער ֶרבִּ

י ַזאְכן יְך צּוטּוהן ַמאְכן פּון דִּ י ָנָתן ֶגעָזאְגט "ָאֶבער ָדאס , "?זִּ ָהאט ֶרבִּ
יְך נִּ  יְך ָאְנצּוְׁשְטֶרעְנֶגען זִּ יר זִּ יְך ְפרּובִּ ים, ַאז אִּ ְלבּולִּ יר בִּ יְׁשט ַאֵלייְנ'ס ַמאְכט מִּ

י ַמְחָׁשבוֹ  יר ַווייֶטער ָנאְך"צּוטּוהן ַמאְכן ֶדעְרפּון, אּון דִּ ים , ת לֹויְפן מִּ ָהאט אִּ
יְׁשט ָאן צּו ְטַראְכְטן ֶדעְרפּון". ְכַלל נִּ י ֶגעָזאְגט: "ֵהייב בִּ  ֶדער ֶרבִּ

יֶגע ֵעָצה ַפאר ַאֶלע ַמְחָׁשבוֹ  יז ַא ֶגעַוואְלדִּ י ָנָתן, ַאז ָדאס אִּ ת ָוואס ָזאְגט ֶרבִּ
יט,  יְך ֶוועְלן ְׁשָלאְגן ֶדעְרמִּ וי ֶמער דּו ֶוועְסט זִּ ֶזעֶנען ְמַבְלֵבל ַא ֶמעְנְטׁש, וִּ
יְנַגאְנְצן  יר ָנאְך ֶמער ָנאְכלֹויְפן, ָאֶבער ֶווען דּו ֶוועְסט ֶעס אִּ ֶוועט ֶעס דִּ

יְׁשט צּוטּוהן ַמאְכן ֶדעְרפּון, ָנאר יְך נִּ יְנַגאְנְצן זִּ יְרן, אִּ יְגָנארִּ ַווייֶטער ָאְנֵגיין  אִּ
יְך ַאֵלייְנ'ס  י ַמְחָׁשבֹות פּון זִּ יְטן טּוהן, ֶוועְלן דִּ יְנמִּ יט ָוואס ֶמען ַהאְלט אִּ מִּ

 ַאֶוועְקֵגיין.
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ֶמּנּו, זָׁק הּוא מִּ י חָׁ ם כִּ עָׁ ֲעלֹות ֶאל הָׁ ל לַּ  ִדי ְמַרְגִלים ָהאְבן ֶגעָזאְגט ֹלא נּוכַּ
ִדי גֹוִים ַווייל  ,ַפאר ִדי ִאיְדן, ִמיר ֶוועְלן ִניְשט ֶקעֶנען ֵגיין אֹויף ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל

עְרְשְטן, ֶקער, ָזאְגט ַרִש"י ַאז ֵזיי ָהאְבן ֶגעֶרעְדט ֶקעְגן ֶדעם ֵאייבֶ ֶזעֶנען ְשֶטערְ 
יט זֵיי, ֲאִפילּו ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער וֶועט ִזיְך ִניְשט ֶקעֶנען ַאן ֵעָצה ֶגעְבן מִ 

 ַרֲחָמָנא ִליְצָלן.
)ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן אְגט לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָז ,מֹוַהָרא"ש ְשִליָט"א ִאיז ָדאס ַמְסִביר

ַצִדיק ָוואס ִאיז  אַ ַאז  ,ַאז ֶעס ִאיז ָדא ֶמעְנְטְשן ָוואס ֵמייֶנעןֵחֶלק ב' ִסיָמן נ"ח( 
וייְסט ֶקען ִזיְך ִניְשט ַאָראּפ ָלאְזן צּו ִדי ֶוועְלְטִליֶכע ַזאְכן, ֶער וֵ  ,ֵזייֶער ְגרֹויס

ר יּות'ִדיֶגע ֶוועְלט, ַווייל ֶער ִאיז זֵייעֶ ִניְשט ָוואס ֶעס טּוט ִזיְך ָדא אֹויף ִדי ַגְשמִ 
ְגֶרעֶסער  ַווייט פּון ַגְשִמיּות, ָאֶבער ֶדער ֱאֶמת ִאיז ִניְשט ַאזֹוי, ַפאְרֶקעְרט, ִווי

ְלט, ֶדער ַצִדיק ִאיז, ַאְלץ ֶמער ֵווייְסט ֶער ָוואס ֶעס טּוט ִזיְך אֹויף ֶדער ֶווע
ֶדער ְגֶרעְסֶטער  ָדאךְ עְרְשֶטער ָוואס ֶער ִאיז ַאזֹוי ִווי ֶמען ֶזעהט ֶדער ֵאייבֶ 

י ַגאְנֶצע ֶוועְלט, אּון פּון ָוואס ִאיז ָנאר ֵשָייְך, ְגֶרעֶסער אּון ֶהעֶכער פּון דִ 
ִמיט ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ַהְשָגָחה  ,עְסט ֶוועְגן ִפיְרט ֶער ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלטדֶ 

 ְּפָרִטית.
וען ַגם פּון ִדי ְמַרְגִלים, זֵיי ָהאְבן ֶגעְטַראְכט ַאז ָדא וֶ ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ֶדער ּפְ 

ֶדֶרְך ֶמען ִאיז ִאין ִמְדָבר, ִפיְרט ַטאֶקע ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִדי ִאיְדן ֶשֹלא כְ 
ן פּון ִהיְמל, ֶמען ְטִריְנְקט יט ָוואְלֶקעֶנעס, ֶמען ֶעְסט מָ ַהֶטַבע, ֶמען ֵגייט מִ 

ֶלעס ָאֶבער ָדאְרט ִאין ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל ִאיז ִפיל ִמיט גֹוִים, אַ  .וו..אאפּוֶנעם ְשֵטיין 
ער ֶזעהט אֹויס ִווי ֶעס ִפיְרט ִזיְך ְבֶדֶרְך ַהֶטַבע, ָהאְבן זֵיי ֶגעָזאְגט ַאז דֶ 

ר ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶקען ִזיְך ִניְשט ַאָראְּפָלאְזן ָדאְרט ִאין ַאַזא ַמָצב, ֶדע
 ֶטער ִאיז צּו ְגרֹויס ִזיְך ַאָראּפ צּו ָלאְזן ָדאְרט.ֵאייֶבעְרְש 

 וַּוייל ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטערָאֶבער ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ֵזייֶער ָטעּות, ַפאְרֶקעְרט 
זֹוי ְגרֹויס יז אַּ יְרט דִּ  ,אִּ י ֶוועְלט, אּון ֶער פִּ אפ צּו דִּ רָׁ יְך אַּ אְזט ֶער זִּ י לָׁ

ייט וָׁואס גַּאְנֶצע ֶוועְלט, אַּ ֶיעֶדע ְקֵלי יקַּ י ֶוועְלט ינִּ יְרט אֹויף דִּ אסִּ פַּ
אּון ַאזֹוי ִווי ֶמען ֶזעהט ַטאֶקע ַאז ֶדער  קּוְמט נָׁאר פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן,

ין ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ֶגעַמאְכט ַאז ִדי גֹוִים ִאין ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל ָזאְלן ַזי
אּון ִניְשט קּוְקן אֹויף ִדי ְמַרְגִלים,  ,ען זֵייֶעֶרע טֹויטֶ יגְ דִ רְ אעֶ ַפאְרנּוֶמען צּו בַ 

 ָאֶבער ִדי ְמַרְגִלים ָהאְבן ַאֶלעס אֹויְסֶגעְדֵרייט צּו ְשֶלעְכט'ס.
יםאּון ָדאס ָהאְבן ִדי ְמַרְגִלים ֶגעָזאְגט,  ילִּ ְּנפִּ ינּו ֶאת הַּ אִּ ם רָׁ , ָזאְגט ַרִש"י ְושָׁ

אְלן י ַמְלָאִכים ָוואס ֶזעֶנען ַאָראּפ ֶגעפַ ַאז ָדאס ֶזעֶנען ֶגעֶווען ִדי ִקיְנֶדער פּון דִ 
 ֶנען ֶגעֶווען פּון ִהיְמל, ִווי ֶעס ֶוועְרט ֶגעְבֶרעְנְגט ִאין ַּפְרַשת ְבֵראִשית ַאז ֶעס ֶזע
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ייְטן  ~ יקַּ    ~ ְשֶווערִּ
 

ִליָט"א זָ  ִדיגמֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ ֶטענְׁ ט שְׁ ַאז ַא  ,אגְׁ
ן ֶווען ֶער  ָפֵעל ֶווערְׁ ט ִנתְׁ ף ִניׁשְׁ ׁש ַדארְׁ טְׁ ֶמענְׁ
ִניעֹות  ן אּון מְׁ ֶוועִריַקייטְׁ ֶזעהט ַאז ֶער ָהאט ׁשְׁ
צּו צּוקּוֶמען צּו ֶעֶפעס ַא ָדָבר ֶׁשִבקדּוָׁשה, צּו 
ן צּום  ֶנען, צּו ַדאֶוועֶנען אּון ֶרעדְׁ ֶלערְׁ

ן, ָאֶדער  טְׁ ׁשְׁ צּו ֵגיין צּו ַא ַצִדיק, ֵאייֶבערְׁ
ט ִאים  ט, אֹויב ֶזעהט ֶער ַאז ֶעס קּומְׁ ֶקערְׁ ַפארְׁ

ֶווער רֹויֶסע  ,ָאן ׁשְׁ ִאיז ַא ִסיָמן ַאז ֶער ָהאט ַא גְׁ
ָׁשָמה ט  ,אּון ֵהייִליֶגע נְׁ ֵלייגְׁ ַפאר ַפארְׁ אּון ֶדערְׁ

ק אֹויף ִאים,  ַטארְׁ ִזיְך ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ַאזֹוי ׁשְׁ
ט אּון אֹויב ֶער ֶוועט  ן אּון ִניׁשְׁ קְׁ ַטארְׁ ִזיְך ׁשְׁ

ִניעֹות ן אֹויף ִדי ַאֶלע מְׁ ן  ,קּוקְׁ ָנאר ַאַסאְך ֶבעטְׁ
ן טְׁ ׁשְׁ ֶוועט ֶער ִזיֶכער ִאיֶבער  ,ֶדעם ֵאייֶבערְׁ

ן ֶוועִריַקייטְׁ ֶגען ַאֶלע ׁשְׁ ִרינְׁ פְׁ אּון זֹוֶכה ַזיין  ,ׁשְׁ
ִליֶכער ִאיד.  צּו ַזיין ַאן ֱאֶמת'ֶער ֶערְׁ

ן ִזי ן ַנארְׁ ׁשְׁ טְׁ ַלייְך ֶוועןֶמענְׁ ֶזעהט  ֶמען ְך, גְׁ
ט ֶמען: "ָדאס ִאיז  ֶווער, ָזאגְׁ ַאז ֶעֶפעס ֵגייט ׁשְׁ

ן פּון דַ ַא ִסיָמן ַאז ֶמען  ט ָהאבְׁ ף ִמיר ִניׁשְׁ ארְׁ
ִליַח ַזיין",  ט ַמצְׁ ל, ִאיְך ֶוועל ׁשֹוין ִניׁשְׁ ִהימְׁ
ט ֱאֶמת, ִדי ַאֶלע  ָאֶבער ָדאס ִאיז ִניׁשְׁ

ן ִאיז ָנאר ַא ֶוועִריַקייטְׁ ִנָסיֹון צּו ֶזעהן צּו  ׁשְׁ
ט ֶעס ֱאֶמת'ִדיג, אּון אֹויב  ׁש ֵמיינְׁ טְׁ ֶדער ֶמענְׁ
ט  ק אּון ִניׁשְׁ ַטארְׁ ן ׁשְׁ טְׁ ֶוועט ֶער ִזיְך ַהאלְׁ
ִליַח ַזיין צּום  ן, ֶוועט ֶער ִזיֶכער ַמצְׁ ֶגעבְׁ אֹויפְׁ

 סֹוף.
ָׁשמֹות, ָוואס ֵזיי  ֶרעֶסעֶרע נְׁ ֶפעִציֶעל גְׁ אּון סְׁ

ַקֵרב ַזיין ן צּום  ֶקעֶנען מְׁ ׁשְׁ טְׁ ֶדעֶרע ֶמענְׁ אֹויְך ַאנְׁ
ט ִזיְך ָנאְך ֶמער  ֵלייגְׁ ן, אֹויף ֵזיי ַפארְׁ טְׁ ׁשְׁ ֵאייֶבערְׁ
ק,  ַטארְׁ ן ָגאר ׁשְׁ ֶטערְׁ ֶדער ֵיֶצר ָהַרע, ֵזיי צּו ׁשְׁ

ָוואס ָזאל ֶער ִזיְך  ן ַווייל ַפארְׁ ן ִמיט ֶיעדְׁ ָלאגְׁ פְׁ
ֶדער? ֶעס ִאיז ִאים ַאַסא ׁש ַבאזּונְׁ טְׁ ְך ֶמענְׁ

ָׁשָמה,  רֹויֶסע נְׁ ֶגער ִזיְך צּו ֶנעֶמען צּו ֵאיין גְׁ ִרינְׁ גְׁ
ֶדעֶרע  ֶטער ִאים ִאיז ָדא ַאַסאְך ַאנְׁ ָוואס אּונְׁ
ן ִדי  ַוואכְׁ ׁשְׁ ָׁשמֹות, אּון אֹויב ֶער ֶוועט ָאפְׁ נְׁ
ן  ָׁשָמה ֶוועט ֶער ִמיט ֶדעם ׁשֹוין ָהאבְׁ נְׁ

ָׁשמֹות ָוואס זֶ  ט ִדי ַאֶלע נְׁ ַוואכְׁ ֶגעׁשְׁ  עֶנען ָאפְׁ
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ט ֶדעם סֹוד,  ֶטער ִאים, ָאֶבער ֶווען ֶמען ֵווייסְׁ אּונְׁ
ן פּון ַקיין ׁשּום ַזאְך,  ֶרעכְׁ ט צּובְׁ ט ֶמען ִזיְך ִניׁשְׁ ָלאזְׁ

ן. ֶוועִריַקייטְׁ  אּון ַאזֹוי ֵגייט ֶמען ַאִריֶבער ַאֶלע ׁשְׁ
ט ָדאס ִאיז ָוואס ֶדער רֶ  ֵציילְׁ י )ִספּורֵ ִבי ָהאט ֶדערְׁ

ָׁשָמה ִאיז ַאז ַפאר ֶדעם רֶ ֶשה ז'( ַמֲעִשיֹות, ַמעֲ  'ס נְׁ ִבינְׁ
ט ָהאט ֶדער ֵיֶצר  ,ַאָראפ ֶגעקּוֶמען אֹויף ֶדער ֶוועלְׁ
ן טְׁ ׁשְׁ ָׁשָמה " :ָהַרע ֶגע'ַטֲעָנה'ט צּום ֵאייֶבערְׁ אֹויב ִדי נְׁ

ט ט ַאָראפ אֹויף ִדי ֶוועלְׁ ט  יךאִ  בָהא ,קּומְׁ ׁשֹוין ִניׁשְׁ
ׁשּוָבה ָוואס צּו טּוהן ָדא, ַווייל עֶ  ִזיר ִבתְׁ ר ֶוועט ַמחְׁ

ט,  ֶצע ֶוועלְׁ ן ִדי ַזיין ִדי ַגאנְׁ ט ָלאזְׁ ֶמען ָטאר ִניׁשְׁ
ט ָׁשָמה ַאָראפ קּוֶמען אֹויף ֶדער ֶוועלְׁ , ָהאט ִאים "נְׁ

ט ֶטער ֶגעָזאגְׁ ׁשְׁ ָׁשָמה מּוז ַאָראפ " ,ֶדער ֵאייֶבערְׁ ִדי נְׁ
ֶמם -ךמַ סַ , ִאיז ֶדער "קּוֶמען אּון דּו ֶגעב ִזיְך ַאן ֵעָצה

ֶגען אּון צּוִריק ֶגעקּוֶמען ִמיט ַאן  ,ַארֹויס ֶגעַגאנְׁ
ֶגעבֹויֶגעֶנעם ֶקען אּון ַאיינְׁ ׁשְׁ ִטיטְׁ אּון ֶער ָהאט  ,ַאלְׁ

ן ַאן  ָראפְׁ ט ַאז ֶער ָהאט ׁשֹוין ֶגעטְׁ ט אּון ֶגעָזאגְׁ ֶגעַלאכְׁ
ָׁשָמה ֶקען ׁשֹוין ַאָראפ קּוֶמען אֹויף ֶדער  ֵעָצה, ִדי נְׁ

ט.  ֶוועלְׁ
ן עֶווען ַזיין ֵעָצה, ַאז ֶמען ֶווָדאס ִאיז גֶ  ַלאכְׁ עט ָאפְׁ
ן ִווי ַא חֹוֶזק, פּוֶנעם ֶרִבי'נְׁ  קּוקְׁ ס ַזאְך, ֶעס ֶוועט אֹויסְׁ
ןאּון ָדאס ֶוו ׁשְׁ טְׁ ן ֶמענְׁ טְׁ פּון קּוֶמען  עט צּוִריק ַהאלְׁ

ט ַאז ָדאס ִאיז ִדי  צּום ֶרִבי'ן, ָאֶבער ֶווען ֶמען ֵווייסְׁ
ט ֶמען  ִנָסיֹון, ִאיז ֶעס ָגאר ט'ס קּוקְׁ ׁש, ֶדעָמאלְׁ ֶדערְׁ ַאנְׁ

ן, ָנאר ֶמען  ֶוועִריַקייטְׁ ט אֹויף ִדי ַאֶלע ׁשְׁ ִניׁשְׁ
ט ֶדער  פְׁ ט ִזיְך, אּון צּום סֹוף ֶהעלְׁ קְׁ ַטארְׁ ׁשְׁ

ֶטער. ׁשְׁ  ֵאייֶבערְׁ
ַלח ָדאס ֶגעִפיֶנען ִמיר אֹויְך ִאין ֹזַהר ַהָקדֹוׁש  )ַוִיׁשְׁ

טקס"ח(  ן צּו  ַאז ָדִוד ַהֶמֶלְך ָהאט ִניׁשְׁ ֶגעַהאט ַקיין ָיארְׁ
ץ נֵ  ן ַאלְׁ ט ֶגעבֹוירְׁ פְׁ ט ֶגעַדארְׁ ן, ֶער ָוואלְׁ ל פֶ ֶלעבְׁ

ָלן, ָנאר ָאָדם ָהִראׁשֹון ִמיט ִדי ָאבֹות  ַרֲחָמָנא ִליצְׁ
ל פּון  ן ַאִביסְׁ ן ִאים ַאָראפ ֶגעֶגעבְׁ דֹוִׁשים ָהאבְׁ ַהקְׁ

ט ִזיֶבעִציג יָ  ן, ַאזֹוי ָהאט ֶער ֶגעֶלעבְׁ  אר.ֵזייֶער ֶלעבְׁ
ַווייל ָדִוד  ,ָדאס ִאיז אֹויְך ֶגעֶווען צּוִליב ֶדעם

רֹויס, אּון ָמִׁשיַח  ָׁשָמה ִאיז ֶגעֶווען ַאזֹוי גְׁ ַהֶמֶלְך'ס נְׁ
ט ַארֹויס פּון ִאים ָוואס ֶער ֶוועט צּוִריק  ,קּומְׁ

ן, אּון  טְׁ ׁשְׁ ט צּום ֵאייֶבערְׁ ֶצע ֶוועלְׁ ן ִדי ַגאנְׁ גְׁ ֶרענְׁ בְׁ
ַפאר ָהאט ִזיְך ֶדע ק -ךמַ ר סַ ֶדערְׁ ַטארְׁ ֶמם ַאזֹוי ׁשְׁ

ט אֹויף ִאים, ָאֶבער ִדי ֵהייִליֶגע ַצִדיִקים  ֵלייגְׁ ַפארְׁ
ן ַאז ֶער  פְׁ צֹונֹות ֶגעָהאלְׁ ֶקע רְׁ ַטארְׁ ן ִמיט ֵזייֶער ׁשְׁ ָהאבְׁ

ן.  ָהאט ַבאקּוֶמען ִזיֶבעִציג ָיאר צּו ֶלעבְׁ
ׁש ֶזעהט ַאז  טְׁ ַפאר ֶווען ַא ֶמענְׁ ֵגייט ס עֶ אּון ֶדערְׁ

ן, ֶדער ָגאר ׁשְׁ ִאים  טְׁ ׁשְׁ ֶווער צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבערְׁ
ט ִזיְך ֵזייֶער אֹויף ִאים ֵלייגְׁ אּון ִוויל  ,ֵיֶצר ָהַרע ַפארְׁ

ן, ָטאר  טְׁ ׁשְׁ ִאים ָנאר ַאֶוועק ֶנעֶמען פּוֶנעם ֵאייֶבערְׁ
ן פּון ֶדעם, ָנאר  ָראכְׁ ן צּובְׁ ט ֶווערְׁ ֶמען ִניׁשְׁ

ט ֶקערְׁ ף ,ַפארְׁ ן ַאז ָדאס ֶמען ַדארְׁ ִאיז ַא ִסיָמן  ִוויסְׁ
ָׁשָמה, אּון אֹויב ֶער ֶוועט  רֹויֶסע נְׁ ַאז ֶמען ָהאט ַא גְׁ
ן, אּון  טְׁ ׁשְׁ ן ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ֶגען, אּון ֶבעטְׁ ֶרענְׁ טְׁ ׁשְׁ ִזיְך ָאנְׁ
ן ַאֶלע  ֶרעכְׁ ְך בְׁ ן, ֶוועט ֶער ִזיֶכער ַאדּורְׁ ֶגעבְׁ ט אֹויפְׁ ִניׁשְׁ

ן ֶוועִריַקייטְׁ ִליֶכער אּון זֹוֶכה ַזיין צּו ַזיין ַא ,ׁשְׁ ן ֶערְׁ
 ִאיד.

ט ֶדער ֵהייִליֶגער ַבַעל ׁשֵ  ם טֹוב זי"ע ָהאט ֶגעָזאגְׁ
אֹויף ֶדעם ַא ָמָׁשל, ַאז ֶעס ִאיז ַאָמאל ֶגעֶווען ַא 
ן ַזיין זּוהן  רּוִבירְׁ פְׁ ט אֹויסְׁ ֶקעִניג ָוואס ָהאט ֶגעָוואלְׁ
צּו ֶער ָהאט ִאים ֱאֶמת'ִדיג ִליב, ָהאט ֶער 

ֶגענּוֶמען זַ  ֶקע ַארּומְׁ ַטארְׁ רֹויֶסע ׁשְׁ יין ַפאַלאץ ִמיט גְׁ
ט צּום  ט צּוֶגעָלאזְׁ ן ֵקייֶנעם ִניׁשְׁ ן ָוואס ָהאבְׁ מֹויֶערְׁ

 ִטיר פּון ַפאַלאץ.
 גהמשך בדף 

 

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ַבאַשאְפן  ַמְלָאִכים ָוואס ָהאְבן ֶגע'ַטֲעָנה'ט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן ַאז ֶער ָזאל ִניְשט
ְגט, ל ֶער ֶוועט ִזיְנִדיְגן, ָהאט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער זֵיי ֶגעָזאֶדעם ֶמעְנְטש ַוויי

ן זֵיי אּוְמִזיְסט ֶווער ִאיְך ָאְנֶגערּוְפן ַרחּום ְוַחנּון? אֹויב ֵזיי ֶוועְלן ִזיְנִדיְגן ֶוועלְ 
ט ָהא ְתשּוָבה טּוהן אּון ִאיְך ֶוועל זֵיי צּוִריק ֶנעֶמען, אּון ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער

ען צּו ֶזעהן אֹויב זֵיי ֶווען ִזיְך ֶקעֶנ ,יְקט ִדי ַמְלָאִכים אֹויף ֶדער ֶוועְלטַאָראּפ ֶגעִש 
 ן ֶגעִזיְנִדיְגט.ֶדעְרַהאְלְטן, אּון ְלַמֲעֶשה ָהאְבן ֵזיי ִזיְך ִניְשט ֶדעְרַהאְלְטן, זֵיי ָהאבְ 

אְבן ֶגעֶזעהן ַאז ֲאִפילּו ִדי ָדאס ָהאְבן ִדי ְמַרְגִלים ֶגעֶזעהן ִדי ְנִפיִלים, זֵיי הָ 
זֹוי ֶוועְלן ַמְלָאִכים ָהאְבן ִזיְך ִניְשט ֶגעֶקעְנט ֶדעְרַהאְלְטן אֹויף ֶדער ֶוועְלט, ִווי אַ 

ָאֶבער זֵיי  ִזיְך ִדי ִאיְדן ֶקעֶנען ָדאְרט ֶדעְרַהאְלְטן ִאין ַאַזא ַגְשִמיּות'ִדיֶגע ֶוועְלט,
ְך, ֶער ז ַא ֶמעְנְטש ָהאט ַא ְגֶרעֶסעֶרע ֹכַח פּון ַא ַמְלאָ ָהאְבן ִניְשט ֶגעוואּוְסט אַ 

ען ֶקען ִזיְך ָיא ֶדעְרַהאְלְטן אֹויף ֶדער ֶוועְלט, אּון אֹויב ֶמען ִזיְנִדיְגט ֶקען מֶ 
 ֶנעְמט ֶיעְדן ָאן. ,ֶדער ַרחּום ְוַחנּון ,ְתשּוָבה טּוהן, אּון ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער

 יל שב"ק ְשַלח תש"ס()תֹוְך ַהַנַחל לֵ 
*** 

ְשנּו אֹ  ֹלה נֲַּעֶלה ְויָׁרַּ ם ֶאל ֹמֶשה וַֹּיאֶמר עָׁ עָׁ ֵלב ֶאת הָׁ ס כָׁ י יָׁכֹול וַּיַּהַּ תָׁ ּ כִּ
ל לָׁ ּ,  ְלן ָיא עויר וֶ ַאז מִ  ,ָכֵלב ָהאט ְשִטיל ֶגעַמאְכט ִדי ָפאְלק אּון ֶגעָזאְגטנּוכַּ

ַאז  ,ועְלן ַבייקּוֶמען ִדי גֹוִים, ָזאְגט ַרִש"יאּון ִמיר וֶ  ,ַאַריין ֵגיין ִאין ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל
ער'ס ַאז ֲאִפילּו מֶשה ַרֵבינּו ֶוועט אּוְנז ֵהייְסן ַמאְכן ֵלייטֶ  ,ָכֵלב ָהאט ֶגעָזאְגט

 ֶוועְלן ִמיר ָדאס אֹויְך ֶקעֶנען ַבאַווייְזן. ,אּון ַארֹויף ֵגיין ִאין ִהיְמל,
 יְסְבֶרעְנֶגען ִמיט ֶדעם?ָוואס ָהאט ָדא ָכֵלב ֶגעָוואְלט ַארוֹ 

)ִשיחֹות ָהַר"ן ִסיָמן מֹוַהָרא"ש ְשִליָט"א ִאיז ָדאס ַמְסִביר לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 
אְרֶקע ַאז ֶדער ִעיָקר ַדאְרף ַא ֶמעְנְטש ָהאְבן ַא ְשַטאְרֶקע ָרצֹון, ַא ְשטַ נ"א( 

אל עְטן ַאַסאְך ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ַאז ֶמען ָזִוויְלן, צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, בֶ 
ען זֹוֶכה ַזיין צּו ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד, אּון ִאיְנְצִוויְשן ַדאֶוועְנט ֶמען אּון מֶ 

 ֶלעְרְנט.
 ָאֶבער ַא ֶמעְנְטש ַאֵלייְנ'ס ִאיז ֵזייֶער ְשֶווער ָאְנצּוַהאְלְטן ֶדעם ָרצֹון,

יז ִוויְלן, ַווייל ֶער ֶוועְרט צּוְבָראְכן ֶווען ֶער ֶזעהט ַאז ֶער אִ  ָאְנצּוַהאְלְטן ֶדעם
ַזיין אּון  ִניְשט ַמְצִליַח, ֶדעְרַפאר ַדאְרף ֶמען ֵגיין צּו ַא ַצִדיק ָוואס ָזאל ְמעֹוֵרר

אֹויב ֶער  ,ְמַחֵזק ַזיין ֶדעם ֶמעְנְטש ַאז ֶער ֶקען ָיא, אּון ֶער ֶוועט ָיא ַמְצִליַח ַזיין
ם טֹוב ִזי"ַע ָהאט ֶגעָזאְגט: "ֶעס ן, ַאזֹוי ִווי ֶדער ַבַעל שֵ ֶוועט ִניְשט אֹויְפֶגעבְ 

אֹויב  ַאַזא ַזאְך 'ִאיְך ֶקען ִניְשט', ֶעס ִאיז ָנאר ָדא 'ִאיְך ִוויל ִניְשט', אִאיז ִניְשטָ 
ייֶנען ִאיֶנעם ֶוועְסטּו ֶקעֶנען", אּון ָדאס טּוט ֶדער ַצִדיק ַאַרייְנשַ  - דּו ִוויְלְסט

ֹויְפֶגעְבן ֶמעְנְטש, ַאז ֶער ָזאל ִניְשט ֶוועְרן צּוְבָראְכן פּון ָגאְרִניְשט, אּון ִניְשט א
 ִדי ָרצֹון.

 ז זֵיי ֶוועְלןֶדעְרַפאר ֶווען ָכֵלב ָהאט ֶגעֶזעהן ַאז ִדי ְמַרְגִלים ְשֶרעְקן ָאן ִדי ִאיְדן אַ 
ּוֶמען ִדי ִאין ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל, ַאז זֵיי ֶוועְלן ִניְשט ֶקעֶנען ַבייקִניְשט ֶקעֶנען ַאַריין ֵגיין 

יין ִדי ִאיְדן ְשַטאְרֶקע גֹוִים, ָהאט ֶער ַפאְרְשַטאֶנען ַאז ֶיעְצט ַדאְרף ֶער ְמַחֵזק זַ 
 ֵגיין צּום ַצִדיק, צּו מֶשה ַרֵבינּו, ַווייל ָנאר ֶדער ִמיט "ֱאמּוַנת ֲחָכִמים", צּו

ֶגעְבן ִדי ֶקען ְמַחֵזק ַזיין אּון ֶגעְבן ִדי כֹוחֹות ַפאר ַא ֶמעְנְטש ִניְשט אֹויְפצּו ַצִדיק
 ָרצֹון.

יים ֶדעְרַפאר ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט ַפאר ִדי ִאיְדן, אֹויב ִמיר ֶוועְלן ִזיְך ַהאְלְטן בַ 
ּו ֶוועְרְסֶטע ַזאְכן, ֲאִפילַצִדיק, ֶוועְלן ִמיר ַאֶלעס ֶקעֶנען דּוְרְך ִפיְרן, ֲאִפילּו ִדי ְש 

 וֶועְלן ִמיר ֶעס אֹויךְ  ,ֶער ֶוועט אּוְנז ֵהייְסן ַארֹויְפְקִריְכן ִאין ִהיְמל ִמיט ֵלייֶטער'ס
 ֶקעֶנען ַבאַווייְזן.

 )תֹוְך ַהַנַחל ְסעּוָדה ְשִליִשית ְשַלח תשס"ז(

 



 ג
 

 

רָׁא"ש יחֹות מֹוהַּ  שִּ
ֶגעקּוֶמען ט ַאַריין ֵגיין צּו  ,ֶווען ֶדער זּוהן ִאיז ָאנְׁ אּון ֶער ָהאט ֶגעָוואלְׁ

ן ֶדער ֶקעִניג, ָהאט ֶער ֶגעֶזעהן ַאז ֶעס ִאיז רֹויֶסע  ַזיין ַטאטְׁ ֶכע גְׁ ָדא ַאֶזעלְׁ
ט צּו צּום ַפאַלאץ, ָאֶבער ַאזֹוי ִווי ֶער  ן ִניׁשְׁ ן ָוואס ָלאזְׁ ֶקע מֹויֶערְׁ ַטארְׁ ׁשְׁ

ן ט "ֶעס  ,ָהאט ֵזייֶער ִליב ֶגעַהאט ַזיין ַטאטְׁ ֶגעַמאכְׁ ָהאט ֶער ָאפְׁ
ט, ִאיְך מּוז ַאַריין ִאין ַפאַלאץ ַפאר  ִניׁשְׁ ט ִמיר ָגארְׁ ֶטעֶרעִסירְׁ ֶיעֶדע ִאינְׁ

ֵרייז, ָזאל ַזיין ָוואס ָזאל ַזיין" ֶגען צּו ִדי  ,פְׁ ַלייְך ֶווען ֶער ִאיז צּוֶגעַגאנְׁ גְׁ
ן ֶרעכְׁ ֶטע מֹויֶער ֶעס צּו צּובְׁ ׁשְׁ ט  ,ֶערְׁ ַלל ִניׁשְׁ ָהאט ֶער ֶגעֶזעהן ַאז ֶעס ִבכְׁ

ְך ַאן ֲאִחיַזת ֵעיַנִים, ֶער ִאיז ֶעס דּורְׁ ֶגעֶווען ָנאר ַקיין מֹויֶער, ֶעס ִאיז 
ְך  ן מֹויֶער, ִביז ֶער ִאיז ַאדּורְׁ ִריטְׁ ן אּון דְׁ ֵווייטְׁ ֶגען, אּון ַאזֹוי צּום צְׁ ֶגעַגאנְׁ
ֶגעקּוֶמען צּום ַפאַלאץ צּום ֶקעִניג, ֶדער  ן אּון ֶער ִאיז ָאנְׁ ַאֶלע מֹויֶערְׁ

ט ֵריידְׁ ד  ,ֶקעִניג ָהאט ִזיְך ֵזייֶער ֶגעפְׁ ַווייל ֶער ָהאט ֶגעֶזעהן ַאז ֶדער ִקינְׁ
ן אּון ֶער  ָהאט ֶוועִריַקייטְׁ ן ַאֶלע ׁשְׁ ָראכְׁ ְך ֶגעבְׁ ִאים ֵזייֶער ִליב, ֶער ָהאט דּורְׁ

ֶגעקּוֶמען צּו ִאים.  ִאיז ָאנְׁ
ֶטער  ט אּונְׁ ֶטער ֵלייגְׁ ׁשְׁ ן, ֶדער ֵאייֶבערְׁ טְׁ ׁשְׁ ֶבע ִאיז ַביים ֵאייֶבערְׁ ִדי ֶזעלְׁ

ֶגען צּו ֶזעהן צּו  ֶטערּונְׁ ן ַאַסאְך ׁשְׁ ׁשְׁ טְׁ ן ֶמענְׁ ֶער ָהאט ִאים ִליב, אּון ַפארְׁ
ן ט אֹויף ִדי ַאֶלע ַזאכְׁ ט ִניׁשְׁ ט ַאֶוועק  ,ֶווען ֶדער ִאיד קּוקְׁ אּון ֶער ֵגייט ִניׁשְׁ

ֶגענּוֶגען פּון  רֹויס ַפארְׁ ֶטער גְׁ ׁשְׁ ן, ָהאט ֶדער ֵאייֶבערְׁ טְׁ ׁשְׁ פּוֶנעם ֵאייֶבערְׁ
 ֶדעם.

ט  'ן ָפסּוק קט"ו( )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ מֹות כ, יח( אֹויפְׁ )ׁשְׁ

, ַביי "ַוַיֲעֹמד ָהָעם ֵמָרֹחק ּוֹמֶׁשה ִנַגׁש ֶאל ָהֲעָרֶפל ֲאֶׁשר ָׁשם ָהֱאֹלִקים"
ל ג ַא ֶנעפְׁ 'ן ַבארְׁ ֶעס ִאיז ֶגעֶווען  ,ַקָבַלת ַהּתֹוָרה ִאיז ֶגעֶווען אֹויפְׁ

ט,  ֶקענְׁ ָוואלְׁ ן , ֶדער "עַ "ַוַיֲעֹמד ָהָעם ֵמָרֹחק"ַפארְׁ ׁשְׁ טְׁ ם" ִדי ָפׁשּוט'ֶע ֶמענְׁ
ט ֶקענְׁ ָוואלְׁ ֶגען, ֶעס ִאיז צּו ַפארְׁ ט צּוֶגעַגאנְׁ ט  ,ֶזעֶנען ִניׁשְׁ ֶמען ֶקען ִניׁשְׁ

ט ֶדעם "ּוֹמֶׁשה ִנַגׁש ֶאל ָהֲעָרֶפל"צּוֵגיין, ָאֶבער  , מֶׁשה ַרֵבינּו ָהאט ֶגעוואּוסְׁ
טֶ "ֲאֶׁשר ָׁשם ָהֱאֹלִקים"ֱאֶמת  ׁשְׁ ט ִזיְך , ַאז ֶדער ֵאייֶבערְׁ 'ס ַבאַהאלְׁ ער ַאֵליינְׁ

ֶקעֶנעס, ֶער ִוויל ָנאר ֶזעהן ִווי ַאזֹוי ֶדער ִאיד  ל, ִאין ִדי ָוואלְׁ ִאיֶנעם ֶנעפְׁ
ט ִזיְך ָאן גְׁ ֶרענְׁ טְׁ ט ,ׁשְׁ ֶקענְׁ ָוואלְׁ  צּו קּוֶמען צּו ִאים. ,ֲאִפילּו ֶווען ֶעס ִאיז ַפארְׁ

ֶטער, ִזי ָהאט ֶגעהֵ  ן ָאֶדער ֶרִבי ָהאט ֶגעַהאט ַא ָטאכְׁ ָמאל ייסְׁ ל, ֵאיינְׁ דְׁ
ט ַא ָחלֹום ָוואס ִזי ָהאט  ֵציילְׁ ִאיז ִזי ֶגעקּוֶמען צּו ֶרִבי ָנָתן אּון ִאים ֶדערְׁ

ן ִאיֶנעם ֶרִבי'נְׁ ֶגע'ָחלֹום'ט, ִזי ָהאט ֶגעֶזעהן ִווי ַאלֶ  ׁשְׁ טְׁ ת יס בֵ ע ֶמענְׁ
ט ַאז ֶמען ֵגייט ִניׁשְׁ  מּוֶעסְׁ ֶגעׁשְׁ ן ִזיְך ָאפְׁ ָרׁש ָהאבְׁ ן ֶדעם ַהִמדְׁ ט ַאַריין ָלאזְׁ

ן ת יבֵ ֶרִבי'ן ִאין  ׁשְׁ טְׁ ט ַאַסאְך ׁשּורֹות פּון ֶמענְׁ ן ֶגעַמאכְׁ ָרׁש, ֵזיי ָהאבְׁ ַהִמדְׁ
ן ֶדעם ֶרִבי'ן,  ְך צּו ָלאזְׁ ט ַאדּורְׁ ֵאייֶנעם, ִניׁשְׁ ט ִאינְׁ ֶגעַכאפְׁ ן ִזיְך ָאנְׁ ָוואס ָהאבְׁ

ַטאֶנען ׁשּורֹות פּון ִדי ִטי ט ַביים ר ִביז ִדי ַאזֹוי ֶזעֶנען ֶגעׁשְׁ ָרח ַוואנְׁ ִמזְׁ
ַלאץ.ֶרִבי'נְׁ   ס פְׁ

ן צּו  ֶגעהֹויבְׁ ֶגעקּוֶמען צּו ִדי ִטיר, ֶער ָהאט ָאנְׁ ג ִאיז ֶדער ֶרִבי ָאנְׁ ִלינְׁ לּוצְׁ פְׁ
ן ִזיְך ַאז  ִוויׁשְׁ ֶקעט צְׁ ן ִזיְך ֶגעׁשּוׁשְׁ ן ָהאבְׁ ׁשְׁ טְׁ ִריט, ִדי ֶמענְׁ ִריט ַביי טְׁ ֵגיין טְׁ

ט  ַלייְך ֶווען ֶדער ֶרִבי ִאיז ֶמען ָזאל ִניׁשְׁ ן ֶדעם ֶרִבי'ן, ָאֶבער גְׁ ְך ָלאזְׁ ַאדּורְׁ
ן ִזיְך  ן, ַאֶלע ָהאבְׁ ֶטע ׁשּוָרה ִאיז ִדי ׁשּוָרה צּוַפאלְׁ ׁשְׁ ֶגעקּוֶמען צּו ִדי ֶערְׁ ָאנְׁ

ֵהייט. ֶטערְׁ ֶׁשעמְׁ ט ִאין ַא ַזייט ַפארְׁ  ֶגערּוקְׁ
ֶגען ַווייֶטער  ִריֶטע ַאזֹוי ִאיז ֶדער ֶרִבי ֶגעַגאנְׁ ֵווייֶטע אּון דְׁ צּו ִדי צְׁ

ֶגעקּוֶמען ִאיז  ַלייְך ֶווען ֶער ִאיז ָאנְׁ ן, ִדי ִדי ׁשּורֹות אּון גְׁ ׁשּוָרה צּוַפאלְׁ
ֶקעט ַאז ֶמען  ט אּון ִזיְך ֶגעׁשּוׁשְׁ קְׁ ַטארְׁ ן ִזיְך ֶגעׁשְׁ ִדיֶגע ׁשּורֹות ָהאבְׁ ַווייֶטערְׁ

ן, ֶדער ְך ָלאזְׁ ט דּורְׁ ֶגען,  ֵגייט ֶדעם ֶרִבי'ן ִניׁשְׁ ֶרִבי ָהאט ִאיז ַווייֶטער ֶגעַגאנְׁ
ן ֶגעקּוֶמען ַאִהין ֶזעֶנען ִדי ׁשּורֹות אֹויְך צּוַפאלְׁ ִביז  ,אּון ֶווען ֶער ִאיז ָאנְׁ
ט ָרח ַוואנְׁ ַלאץ אֹויף ִדי ִמזְׁ ֶגעקּוֶמען צּו ַזיין פְׁ , אּון ֶדער ֶרִבי ִאיז ָאנְׁ

ט'ס ָהאט ִזיְך ָא ט ֶדעָמאלְׁ ֶגעַכאפְׁ ל אֹויפְׁ ֵהייט, ִזי ָהאט דְׁ ָראֶקעֶנערְׁ ׁשְׁ ֶדערְׁ
ן נָ  ֶטעלְׁ ן ׁשְׁ ן ִזיְך ֶקעגְׁ לֹוֵמינּו ָזאלְׁ ֵׁשי ׁשְׁ ט ֶגעֶזעהן, ַאז ִדי ַאנְׁ ס ִניׁשְׁ אְך ַאזֹוינְׁ

ן ֶדעם ֶרִבי'ן.  ֶקעגְׁ
ַׁשט ִאין ֶדעם ָחלֹום, ָהאט ִאיר ֶרִבי  ט ֶרִבי ָנָתן פְׁ ֶרעגְׁ ֶווען ִזי ָהאט ֶגעפְׁ

ט: "ַאזוֹ  ֶטע י ֵגייט ֶדעם ֶרִבי'נְׁ ָנָתן ֶגעָזאגְׁ ׁשְׁ ס ַזאְך, ֶמען ֶזעהט ָנאר ִדי ֶערְׁ
ט ַווייֶטער, ָאֶבער אֹויב ֵגייט ֶמען ִמיט  ִניׁשְׁ ִריט אּון ֶמען ֶזעהט ָגארְׁ טְׁ

ט ֶדעם ִציהל". ַרייכְׁ גְׁ ט ֶמען ַאֶלעס ִאיֶבער, אּון ֶמען ֶדערְׁ ַקייט, קּומְׁ ַטארְׁ  ׁשְׁ
ע גּוֶטע ַזאְך, ֶעס ִאיז ֵאייִביג ָדא אּון ַאזֹוי ֵגייט ֶעס ַביי ֶיעדֶ 

ט ִזיְך, אּון  ַהאלְׁ ֶגען ָאֶבער אֹויב ֶמען ֶדערְׁ ֶטערּונְׁ ן אּון ׁשְׁ ֶוועִריַקייטְׁ ֶמען ׁשְׁ
ֵרייט  ֶגעדְׁ ִניעֹות" ִאיֶבערְׁ ט ִדי "מְׁ ִניעֹות, ֶווערְׁ ט אֹויף ִדי ַאֶלע מְׁ ט ִניׁשְׁ קּוקְׁ

ט ָאצּו  ִעימֹות", אּון ֶמען קּומְׁ  ֶלעס גּוט'ס.ן צּו ַא"נְׁ
ִניעֹות( ֵחֶלק ט"ו, ערך מְׁ  )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש, ֵחֶלק י"ג וְׁ
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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'

 נאך א חתן פון מסכת תענית
יבה צו די שמחה פון נאך גרויס פרייד הערשט אין יש

 ן רעזולטאט פון מסכת תענית.יא חתן, א
גט ווי שוין ערווענט אסאך מאל, האט מוהרא"ש געזא

פארגאנגענעם יאר חמשה עשר באב פאר די בחורים 
אין קעמפ, אז ווער עס וועט ענדיגן פערציג מאל מסכת 

 תענית ביז ראש השנה וועט א חתן ווערן.
אסאך בחורים האבן זיך צוגעכאפט דערצו, און 
ביזדערווייל איז שוין געווארן צענדליגע חתנים אין 

עהאט בשעה ישיבה, און עטליכע האבן שוין חתונה ג
 טובה ומצלחת.

יעצט איז געקומען די רייע אויף הבחור החתן יואל 
וועלכער איז א חתן געווארן די וואך למזל  לעווי נ"י

א זוהן פון רבי אברהם שמחה נ"י משב"ק אצל  טוב,
דוד מוהרא"ש שליט"א, די כלה איז א טאכטער פון רבי 

ן פון בארא עאיצקאוויטש נ"י מחשובי חסידי ווילייב 
 פארק.

ער חתן האט אויך זוכה געווען צו ענדיגן פערציג ד
 ,מאל תענית פאריאר, אבער ער האט נישט אפגעלאזט

נאר געגאנגען ווייטער ביז ער האט געענדיגט מיטן 
נדערט און איין מאל מסכת ואייבערשטנ'ס הילף ה

 תענית.
די בחורים פון ישיבה אינאיינעם מיט אלע אנשי 

ייעס מיט גרויס פרייד, שלומינו האבן אויפגענומען די נ
און מיר וואונטשן אים אלע עס זאל זיין א קשר של 
קימא און א בנין עדי עד, ער זאל האבן נאר שמחה ונחת 

 א גאנץ לעבן ביז משיח'ס טאג במהרה בימינו אמן.
 שמח תשמח רעים האהובים!

*** 

 מען גרייט זיך צום קעמפ
א  מיטן אייבערשטנ'ס הילף האבן מיר שוין באקומען

קעמפ, א גוטע קעמפ מיט אלע צוגעהערן, אז די 
בחורים זאלן קענען זיצן און לערנען און שטייגן בתורה 

 ועבודה.
עס איז נאך געבליבן עטליכע באנגעלאוס פאר 

 משפחות וואס ווילן זיין מיט אונז זומער אין קאנטרי.
מיר בעטן ווייטער דעם אייבערשטן אז דער זומער 

נע זומער, מען זאל זיך אנפילן מיט זאל זיין א געלונגע
 תורה ועבודה, מצות ומעשים טובים.

 כי בשמחה תצאו!

 
 

 

י ַאֲהֹרן קּו םעֶמען ֶדעְרֵצייְלט אֹויף ֵאיינֶ  יז ֶגעֶווען ַא שֶ יטְ לִּ בְ פּון ַאְנֵשי ְשלֹוֵמינּו ֶרבִּ ער ז"ל, ֶער אִּ
י ְגרֹויֶסער  ין דִּ יְנֶדעְרֵהיים, ֶער ְפֶלעְגט ַארּום ֵגיין ָנאְך ֶגעְלט אִּ יְשט ֶגעַהאט אִּ יַמאן, ֶער ָהאט ָגאְרנִּ ָארִּ

יג ֶגעֶווען ְגֵרייט צּו ַכאְפן ַא ֶטעְנְצל. יְך, ְשֶטעְנדִּ יג ֶגעֶווען ֵזייֶער ְפֵריילִּ יז ְשֶטעְנדִּ  ַהייֶזער, ָאֶבער ֶער אִּ
יְךֶווען ַזיין ַווייב ָהאט אִּ  יְזטּו ַאזֹוי ְפֵריילִּ יְשט  ?ים ֶגעְפֶרעְגט: "ַפאְרָוואס בִּ יְנֶדער ָהאְבן נִּ י קִּ דִּ

יר  יְך?" ָהאט ֶער אִּ יז ָדא צּו ַזיין ַאזֹוי ְפֵריילִּ ין ְשטּוב, ָוואס אִּ יְשט ָדא אִּ יז ָגאְרנִּ ָוואס צּו ֶעְסן, ֶעס אִּ
י ֶגעָזאְגט: "ָיא, ַאַווַדאי ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "דּו ְגֵלייְבְסט ַאז ֶוועט אּונְ  ז ָנאְך ַאָמאל גּוט ַזיין?" ָהאט זִּ

יְך  יְך" ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט: "ֶדעָמאְלט'ס ֶווען ֶעס ֶוועט אּוְנז גּוט ַזיין ֶוועל אִּ יְך,  ָדאְךְגֵלייב אִּ ַזיין ְפֵריילִּ
יְך ְמָחה פּון ֶדעָמאְלט'ס, אּון אִּ יְסל שִּ יְך ֶיעְצט אֹויס ַאבִּ יְך". ָבאְרג אִּ ין שֹוין ֶיעְצט ְפֵריילִּ  בִּ

ְכָתב י"ב שכ"ט(  )ַאֶשר ְבַנַחל ֵחֶלק ס"א מִּ
*** 

ין ְשָטאט ַאְפָטא,  י מֶשה ֵלייב ַסאסּוֶבער זי"ע ָהאט קֹוֶדם ֶגעוואֹויְנט אִּ יק ָהַרב ַהָקדֹוש ֶרבִּ ֶדער ַצדִּ
יֶנען ֶדעם עֶ  יְדן ֶוועם ֶער ָהאט ְמַחֵזק ֶגעֶווען צּו דִּ ר ָהאט ָדאְרט ֶגעַהאט ַא ַגאְנֶצע ֲחבּוָרה פּון אִּ

י ַגאְנֶצע ֲחבּוָרה  ְמַעט דִּ יֶבער וואֹויֶנען אֹויף ַסאסֹוב, ֶזעֶנען כִּ יז ַארִּ ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶווען ֶער אִּ
ים, ָנאר ֵאיינֶ  יט אִּ יְטֶגעַגאְנֶגען מִּ ין מִּ יְבן אִּ יז ֶגעְבלִּ יַאְפָטאער אִּ ֶגעֶווען ַא ְגרֹויֶסער  ז, ֶיעֶנער אִּ

יַמאן יְטֵגיין. ,ָארִּ יְשט ֶגעֶקעְנט מִּ  אּון ֶער ָהאט נִּ
ין ְשָטאט יז ַבאַקאְנט ֶגעָוואְרן אִּ י ַצייט אִּ יט דִּ יְדן,  ,מִּ יד ָהאט ַא ֹכַח צּו ֶבעְנְטְשן אִּ ַאז ֶדער ַתְלמִּ

יְנֶדער ַזייֶנע ְבָרכֹות ֶווע י קִּ ים דִּ י ְפרֹויֶען פּון ְשָטאט ְפֶלעְגן ְבֶרעְנְגן צּו אִּ יְמל, דִּ ין הִּ ְרן ָאְנֶגענּוֶמען אִּ
 ֶער ָזאל ֵזיי ֶבעְנְטְשן.

ים  יְך אִּ ים ָהאט זִּ ים נֹוָראִּ י ָימִּ יז ֶגעֶווען ַא ְגרֹויֶסער ְמחּוָצף, ַפאר דִּ ֶדער ַחָזן פּון ְשָטאט אִּ
יד, ָהאט ֶער ֶגעשִּ ַפאְרְגלּוְסט חֹוֶזק  יְכן אִּ יֶגעֶלעצּו ַמאְכן פּון ֶדעם ֶעְרלִּ יט ַא צִּ יְנְסט מִּ ַאז  ,יְקט ַזיין דִּ

י  יט דִּ יז ָאְנֶגעקּוֶמען מִּ יְנְסט אִּ י דִּ ים, ֶווען דִּ יֶגעֶלע, ְכֵדי צּו ַמאְכן ֵליָצנּות פּון אִּ י צִּ ֶער ָזאל ֶבעְנְטְשן דִּ
יֶגעֶלע ֶעס  יֶגעֶלע ֶבעְנְטְשן, ָהאט ֶדער צּו צִּ י צִּ יד ֶגעָזאְגט: "ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ַאז דִּ ַתְלמִּ

יֶגעֶלע" אּון ַאזֹוי  י צִּ ָזאל ַבאקּוֶמען ָדאס קֹול פּוֶנעם ַחָזן, אּון ֶדער ַחָזן ָזאל ַבאקּוֶמען ָדאס קֹול פּון דִּ
ינְ  יֶגעֶלע ָהאט ָאְנֶגעהֹויְבן זִּ י צִּ יז ַטאֶקע ֶגעֶשעהן דִּ וי אִּ ֶגען ֵשיין, אּון ֶדער ַחָזן ָהאט ָאְנֶגעהֹויְבן ֶרעְדן וִּ

יז ֶגעָוואְרן צּו ַשאְנד אּון צּו ְשָפאט, אּון ֶער ָהאט  יְך ַאז ֶדער ַחָזן אִּ יֶגעֶלע, ֶמע ֶמע, ַפאְרְשֵטייט זִּ ַא צִּ
יְך ֶגעמּוְזט ָאְפָזאְגן פּון ַזיין ְשֶטעֶלע.  זִּ

יד, ַווייל ֶמען ַבאקּוְמט ַא ֶזעהט ֶמען פּון ֶדעם ַאז  יְכן אִּ יט ַאן ֶעְרלִּ יְשט ָאְנֵהייְבן מִּ יְך נִּ ֶמען ָטאר זִּ
יֶטעְרן עֹוֶנש אֹויְפ'ן ְפַלאץ.  בִּ

ְכַתב י"ב שנ"ב(  )ַאֶשר ַבַנַחל ֵחֶלק ס"א מִּ
*** 

יז ְגַלייְך צּו ֵאייֶנעם ָוואס לֹויפְ  יט ַא ַפאְרַמאְכֶטע ֶדער ֵיֶצר ָהַרע אִּ ויְשן ֶמעְנְטְשן מִּ ט ַארּום ְצוִּ
יְך  אּון ַהאְנט, ין ַמיין ַהאְנט?" אּון ֶיעֶדער ֶרעְדט זִּ יְך ָדא אִּ ֶער ְפֶרעְגט ֶיעְדן ֵאייֶנעם: "ָוואס ָהאב אִּ

ים ָנאְך ֶעס צּו  יֶכער ָדאְרט ָדאס ָוואס ֶער ַדאְרף, אּון ֶמען לֹויְפט אִּ ַבאקּוֶמען, ַאזֹוי ֵאיין ַאז ֶער ָהאט זִּ
יז צּום סֹוף ַמאְכט ֶער אֹויף ַזיין ַהאְנט, אּון ֶמען ֶזעהט ַאז ֶער ָהאט ָדאְרט  ַנאְרט ֶער אֹויס ֶמעְנְטְשן, בִּ

יְשט.  ָגאְרנִּ
יז ֶדער ֵיֶצר ָהַרע, ֶער ַנאְרט אֹויס ֶיעְדן אֵ  י ֶזעְלֶבע ַמָמש אִּ ים לִּ  ייייֶנעם, ֶיעֶדער ֵמייְנט ַאז בֵ דִּ יְגט אִּ

יֶכער ַבאקּוֶמען ָוואס ֶער ַדאְרף ים ָנאְכלֹויְפן ֶוועט ֶער זִּ יק, אֹויב ֶער ֶוועט אִּ אּון ֶער ֶוועט  ,ַזיין ְגלִּ
י ַהאְנט, אּון ֶיעֶדער ֶזעהט ַאז ֶער ָהאט  יְדן, ָאֶבער צּום סֹוף ַמאְכט ֶער אֹויף דִּ יְך אּון צּוְפרִּ ֶוועְרן ְפֵריילִּ

יְשט, ַווייל קֵ  יְפֶרעְסט אּון ָגאְרנִּ יְך פּון ֲעֵבירֹות, ֶמען ְבַלייְבט צּום סֹוף דִּ יְשט ְפֵריילִּ ייֶנער ֶוועְרט נִּ
יג.  ְטרֹויֶערִּ

יָמן ו'( יחֹות ָהַר"ן סִּ  )שִּ
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ח ֹקרַּח "יוַּיִּקַּ ֶֶמען ָוואס ָהאט ֹקַרח ֶגעטּוהן? ֶער ָהאט צּוַזאם ֶגענּו ,, ָזאְגט ַרשִׁ
ין, אּון ֶער ָהאט ֵזיי ָאְנֶגעטּוהפּוְפצִׁ -ְצֵוויי הּוְנֶדעְרט ן יג הֹויְפְטן פּון ַסְנֶהְדרִׁ

יְנַגאְנְצן ְתֵכֶלת, אּון ֶער ָהאט ֶגעְפֶרע ים ָוואס ֶזעֶנען ֶגעֶווען אִׁ ְגט פּון ַטֵליתִׁ
ים?" ָהאט ֶמ י ַטֵליתִׁ ית אֹויף דִׁ יצִׁ ֶשה ֶמֶשה: "ֶֶמען ַדאְרף ָנאְך ַארֹויף ֵלייְגן צִׁ

עְנְדל אט ֶער ָאְנֶגעהֹויְבן חֹוֶזק ֶַמאְכן, "אֹויב ֵאיין ְקֵלייֶנע בֶ ֶגעָזאְגט: "ָיא", הָ 
ית, ַדאְרף  יְנַגאְנצְ  ָדאךְ פּון ְתֵכֶלת ַפְטְר'ט ֶדעם ַגאְנְצן ַטלִׁ יז אִׁ ית ָוואס אִׁ ן ַא ַטלִׁ

יֶכער ַזיין גּוט?"  פּון ְתֵכֶלת זִׁ
ְפֶרעְגט פּון ֶמֶשה, "ַא ְשטּוב אּון ֶדער ֶֶמְדָרש ְבֶרעְנְגט אֹויְך ַאז ֶער ָהאט ֶגע

יר?" ָהאט ֶמשֶ  ְפֵרי תֹורֹות, ַדאְרף ַא ְֶמזּוָזה אֹויְפ'ן טִׁ יט סִׁ יל ֶמִׁ יז פִׁ ה ָוואס אִׁ
זּוָזה ֶגעָזאְגט: "ָיא", ָהאט ֶער ַווייֶטער חֹוֶזק ֶגעֶַמאְכט, "אֹויב ַא ְקֵלייֶנע ֶמְ 

י תֹורָ  יֹות פּון דִׁ י ְשטּוב, ַפאְרָוואס ָזאָוואס ָהאט ָנאר ְצֵוויי ַפְרשִׁ ל ה ַפְטְר'ט דִׁ
יְשט ֶקעֶנען ַפְטְר'ן?"  ַ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
יֶָמן י"ט( יתַאז ֶעס ֶזעֶנען ָדא ֶֶמעְנְטְשן ָוואס ֵֶמייֶנ ֵחֶלק ב' סִׁ יָקר ַתְכלִׁ  ען ַ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 ֱאֶֶמת ַאז ֶדער עִׁ ֹויף ֶדער ָדאס ַאְרֶבעט, ָאֶבער ֶמִׁ

ְצֹות ּוֶמַ  יז ָנאר צּו טּוהן ַאַסאְך ֶמִׁ ים, ָאן ַקיין שּום ָחְכֶמֶוועְלט אִׁ ים טֹובִׁ ֹות, ֲעשִׁ
יְשט ַפאְרְשֵטיין אּון ַארֹויס ָהאְבן.  ֶֶמען ַדאְרף ָגאְרנִׁ

יז צּו ַפאְרְשטֵ  ית אִׁ יָקר ַתְכלִׁ יז, ַווייל אֹויב ֶדער עִׁ יט אּון ַא ְרַאָי' צּו ֶדעם אִׁ יין ֶמִׁ
יְשט צּוקּוֶֶמע ית, ַווייל רֹוב ָחְכֶָמה, ֶדעֶָמאְלט'ס ֶקען רֹוב ֶוועְלט נִׁ ן צּום ַתְכלִׁ

יז ָנא יָקר אִׁ יז ֶדער עִׁ יְשט ַאזֹוי ְקלּוג, ֶזעהט ֶֶמען פּון ֶדעם אִׁ יז נִׁ ר צּו ֶוועְלט אִׁ
ְצֹות ָפשּוט'ֶעְרֵהייט ָאן ַקיין ָחְכֶמֹות, ָדאס ָזאְגט ְשֹלֶֹמה ַהֶֶמלֶ  )ֹקֶהֶלת ְך טּוהן ֶמִׁ

ֱאלֹ יב, יג(  ע, ֶאת הָׁ ְשמָׁ ֹכל נִּ ר הַּ בָׁ ְצוֹ סֹוף דָׁ א ְוֶאת מִּ ים ְירָׁ יו ְשמֹורקִּ , תָׁ
ְצֹות אּון ֶמֹוָרא הָ  יז ָנאר צּו טּוהן ֶמִׁ י ֶוועְלט אִׁ ית אֹויף דִׁ יָקר ַתְכלִׁ אְבן ֶדער עִׁ

םפּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן,  דָׁ אָׁ ל" הָׁ י ֶזה "כָׁ " ֶֶמעְנְטש ֶיעֶדער, ַווייל ָדאס ֶקען "כִּ
 טּוהן.

"י,  ח ֶשפִּ ָדאס ָזאְגט ַרשִׁ ְשטּות ֶזה?ְוֹקרַּ ה לִּ אָׁ ה רָׁ יָׁה מַּ חַּ הָׁ ְבַפְשטּות  קֵּ
יז  יט ַא ָלשֹון פּון ַא קְשָיא, "ֹקַרח אִׁ וי קּוְֶמט צּו ָדאךְ ֵגייט ֶעס ֶמִׁ  ֶגעֶווען ְקלּוג, וִׁ

יחּוָתא ים ַאַזא ְשטּות?" ָאֶבער ֶֶמען ֶקען ֶעס ָזאְגן ְגַלייְך אֹויְך, ְבנִׁ אֶקע אִׁ , טַּ
יז ֶגעֶוו ח אִּ יםוַּוייל ֹקרַּ אט אִּ אס הָׁ , אַּ ְקלּוֶגער ֶמעְנְטש, דָׁ חַּ קֵּ  ען אַּ פִּ

אל, יט ָחְכֶמֹות, ֶער ָהא ֶגעְבֶרעְנְגט זַּיין דּוְרְכפַּ יז ֶגעַגאְנֶגען ֶמִׁ ט ַווייל ֶער אִׁ
וי ַאזֹוי ַאְרֶבעט דִׁ  ְצָוה ֶגעָוואְלט ַפאְרְשֵטיין אּון ַארֹויְסָהאְבן ֶיעֶדע ַזאְך, וִׁ  י ֶמִׁ
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ן   ~ ף ְזכּותזַּיין דַּ    ~ ְלכַּ
 

ט ַאז ֶעס ִאיז ָדא ַא  ִליָט"א ָזאגְׁ מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ
ׁש ֶקען ִזיְך  טְׁ ִדיֶגע ֵעָצה ִווי ַאזֹוי ַא ֶמענְׁ ֶגעַוואלְׁ

ִהי ט קּוֶמען אֹויף ִאים ָאפְׁ ן ַאז ֶעס ָזאל ִניׁשְׁ טְׁ
ֵזירֹות, ָאֶדער ִדיִנים ַחס  ֶטע גְׁ ֶלעכְׁ ַקיין ׁשְׁ

ָׁשלֹום.  וְׁ
ט  )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ

ט ַארֹויס ַא ִסיָמן קי"ג(  ַאז ַפאר ֶמען ֶגעבְׁ
ֶרעגְׁ  ׁש, פְׁ טְׁ ֵזיָרה אֹויף ַא ֶמענְׁ ֶטע גְׁ ֶלעכְׁ ט ֶמען ׁשְׁ

ִכים צּו  ׁש ַאֵליין, אֹויב ֶער ִאיז ַמסְׁ טְׁ ֶדעם ֶמענְׁ
ֵטייט ִזיְך אֹויב ֶמען  ׁשְׁ ֵזיָרה, ָאֶבער ַפארְׁ ִדי גְׁ
ן ַאז  ׁש, ֶוועט ֶער ִזיֶכער ָזאגְׁ טְׁ ט ֶדעם ֶמענְׁ ֶרעגְׁ פְׁ
ַפאר  ט ַאַזא עֹוֶנׁש, ֶדערְׁ ט ִאים ִניׁשְׁ ֶעס קּומְׁ

ֵווייטְׁ  ט ֶמען ִאים אֹויף ַא צְׁ ֶרעגְׁ ׁש, פְׁ טְׁ ן ֶמענְׁ
ט ִאים: "דּו  ֵציילְׁ ָמָׁשל ֶווען ֵאייֶנער ֶדערְׁ לְׁ
ט, ֶיעֶנער ָהאט ֶגעטּוהן ָדאס ִאיז ָדאס"  ֵווייסְׁ
ט ֶער  ט ָדאס, ֶווערְׁ ׁש ֶהערְׁ טְׁ אּון ֶווען ֶדער ֶמענְׁ
ַלייְך אֹויף ֶיעֶנעם,  ט גְׁ ַסק'נְׁ ט אּון ֶער פְׁ ֶגעֶרעגְׁ

ט ִאים ִמיָתה! ַפאר ַאַזא  "ַפאר ַאַזא ַזאְך קּומְׁ
ף ֶמען ִאים  ַזאְך ָוואס ֶער ָהאט ֶגעטּוהן, ַדארְׁ
ׁש  טְׁ ט אּון ִפיס!" אּון ֶדער ֶמענְׁ ן ֶהענְׁ ַהאקְׁ ָאפְׁ
ט ֶער אֹויף  ַסק'נְׁ ט ַאז ִמיט ֶדעם פְׁ ט ִניׁשְׁ ַכאפְׁ
ָמאל ָהאט ֶער אֹויְך  'ס, ַווייל ֵאיינְׁ ִזיְך ַאֵליינְׁ

ִליֶכע ַזאְך, אּון ֶער ָהא דְׁ ט ֶגעטּוהן ַאַזא ֶענְׁ
ט ַאן עֹוֶנׁש אֹויף ִזיְך ַאֵליין. ַסק'נְׁ ט ֶגע'פְׁ  ֶיעצְׁ
ט  ָנה ָזאגְׁ ַׁשט ָוואס ִדי ִמׁשְׁ )ָאבֹות ָדאס ִאיז פְׁ

ּתֹו" ג(  ֶׁשֹּלא ִמַדעְׁ ּתֹו וְׁ ָרִעין ִמן ָהָאָדם ִמַדעְׁ ִנפְׁ "וְׁ
ט ֶמען  ֶרעגְׁ ׁש פְׁ טְׁ ט ַא ֶמענְׁ ָראפְׁ טְׁ ֶווען ֶמען ׁשְׁ

ט ֶרעגְׁ ּתֹו", ֶמען פְׁ ִאים ָוואס ֶער  ִאים "ִמַדעְׁ
צּו, ָאֶבער ֶעס ִאיז אֹויְך  ט ֶדערְׁ ַאֵליין ָזאגְׁ
ט ַאז ֶמען  ט ִניׁשְׁ ּתֹו", ֶער ֵווייסְׁ "ֶׁשֹלא ִמַדעְׁ
ט ִאים אֹויף ִאים ַאֵליין, אּון ִווי ַאזֹוי ֶער  ֶרעגְׁ פְׁ
ט אֹויף ֶיעֶנעם, ַאזֹוי טּוט ֶמען ַפאר  ַסק'נְׁ פְׁ

 ִאים ַאֵליין.
ַפאר אֹויב ַא מֶ  ׁש ִהיט ִזיְך ָאפ ֶדערְׁ טְׁ ענְׁ

ט'ס אֹויף ַא  ֶלעכְׁ ַסק'ֶעֶנען ׁשְׁ ט צּו פְׁ ִניׁשְׁ
ט ֶער ֶגעַראֶטעֶוועט  ן, ִמיט ֶדעם ֶווערְׁ ֵווייטְׁ  צְׁ
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ט'ס, ַווייל ֶמען ֶקען ִאים  ֶלעכְׁ פּון ַאֶלעם ׁשְׁ

כָ  ט טּוהן ָנאר ִמיט ַזיין ֵאייֶגעֶנע ַהסְׁ ִניׁשְׁ ָמה, ָגארְׁ
ׁש,  טְׁ ִטיֶגע ֶוועג ַפאר ַא ֶמענְׁ ַפאר ִאיז ִדי ִריכְׁ ֶדערְׁ
ט'ס אֹויף ֵאייֶנעם, ָזאל  ֶלעכְׁ ט ׁשְׁ ֶווען ֶער ֶהערְׁ
כּות, ֶעס ִאיז ִזיֶכער  ַכף זְׁ ֶער ֶיעֶנעם ַדן ַזיין לְׁ
ט  גְׁ ֶרענְׁ ֶגעֶווען ִסיבֹות ָוואס ָהאט ֶיעֶנעם צּוֶגעבְׁ

ט'ס ֶוו עט ֶמען ִאים ָדאס צּו טּוהן, אּון ֶדעָמאלְׁ
ָמָרא  ל, ִווי ִדי גְׁ כּות פּון ִהימְׁ ַכף זְׁ אֹויְך ַדן ַזיין לְׁ

ט  כּות, )ַׁשָבת קכ"ז:( ָזאגְׁ ַכף זְׁ ִריֹות לְׁ "ַהָדן ֶאת ַהבְׁ
כּות". ַכף זְׁ  ָדִנין אֹותֹו לְׁ

ט ַא ָצָרה  ֶבע אֹויְך, ֶווען ֶמען ֶהערְׁ אּון ִדי ֶזעלְׁ
ׁש, ַרֲחָמָנא ָוואס ֶעס ִאיז ֶגעֶׁשעהן צּו ַא ֶמע טְׁ נְׁ

ט ִזיְך  ן "ֶעס קּומְׁ ט ָזאגְׁ ָלן, ָזאל ֶמען ִניׁשְׁ ִליצְׁ
ט ֶמען  ַסק'נְׁ ֶיעֶנעם" א.ד.ג. ַווייל ִמיט ֶדעם פְׁ
ן ַא  ט, ֶמען ָזאל ָזאגְׁ ֶקערְׁ אֹויף ִזיְך, ָנאר ַפארְׁ

ִפָלה, ַיִציֵלנּו ּתְׁ ֵרּנּו וְׁ מְׁ ָלן" "ה' ִיׁשְׁ " "ַרֲחָמָנא ִליצְׁ
ט" א.ד.ג. ִמיט ֶדעם "אֹויף ַקיין ׁשּום ִאי ד ֶגעַדאכְׁ

ט ֶדעם עֹוֶנׁש, אּון  ט ֶמען, ַאז ֶמען ִוויל ִניׁשְׁ ַווייזְׁ
ִׁשים.  ֶמען ַראֶטעֶוועט ִזיְך פּון ַאַסאְך עֹונְׁ

ִריֶער  ט ִאין ִדי פְׁ אּון ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ
ַזר ִדין  ֶטע גְׁ ֶלעכְׁ ֶטע ּתֹוָרה, ַאז ַפאר ַא ׁשְׁ ַמאנְׁ ֶדערְׁ

ט ֶמען ֶדעם מֶ  ֶרעגְׁ ט פְׁ ֶרעגְׁ ׁש, אּון ֶמען פְׁ טְׁ ענְׁ
ט  ט, קּומְׁ ֶצע ֶוועלְׁ ן פּון ִדי ַגאנְׁ ׁשְׁ טְׁ אֹויְך ַאֶלע ֶמענְׁ
ׁש ָהאט ֶדעם ֹכַח  טְׁ אֹויס ַאז ֶיעֶדער ֶמענְׁ
ֶדער,  ֵזירֹות פּון ִאיִדיֶׁשע ִקינְׁ צּוֶנעֶמען גְׁ ַאֶוועקְׁ
ִדיג צּו ַדן ַזיין  ֶטענְׁ ט ִזיְך צּו שְׁ אֹויב ֶער ֶגעוואֹוינְׁ

ַכף זְׁ  ט לְׁ ן ֶזעֶנען ִניׁשְׁ ׁשְׁ טְׁ ן, ַאז ֶמענְׁ ׁשְׁ טְׁ כּות ֶמענְׁ
ִדיג, אּון אֹויף ַאַזא ֶוועג ַראֶטעֶוועט ֶמען  ׁשּולְׁ

ט'ס. ֶלעכְׁ ן פּון ַאֶלעם ׁשְׁ  ַאֶלע ִאידְׁ
אּון ָדאס ָהאט ֶמען ַאַסאְך ָמאל ֶגעֶזעהן ַביי 
ן,  ֵווייטְׁ 'ט ַא צְׁ פְׁ ן ֶגע'רֹודְׁ ן ָוואס ָהאבְׁ ׁשְׁ טְׁ ֶמענְׁ

ן  טְׁ ֶדעם ָהאט ִזיְך ֶגעָׁשאלְׁ ן, אּון ָנאכְׁ ֵווייטְׁ ַא צְׁ
ן  ל, אּון ִדי ַאֶלע ַזאכְׁ ֵרייט ָדאס ֶרעדְׁ ִאיֶבער ֶגעדְׁ

 ֶזעֶנען צּוִריק ֶגעקּוֶמען צּו ִאים ַאֵליין.
ט ֶדער ֶרִבי  ט ָזאגְׁ ֶקערְׁ )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן אּון ַפארְׁ

ׁש ִאיז ַדן ֶיעֶנעם ֵחֶלק א' ִסיָמן רפ"ב(  טְׁ ֶווען ַא ֶמענְׁ
ט ֶער ַאז ֶיעֶנער ָזאל  כּות, ִמיט ֶדעם ַמאכְׁ ַכף זְׁ לְׁ

ט  ן גּוט, ִווי ֶדער ָפסּוק ָזאגְׁ ִהִלים לז, ַטאֶקע ֶווערְׁ )ּתְׁ

ן י(  ט קּוקְׁ ֵאין ָרָׁשע, אֹויב דּו ֶוועסְׁ ַעט וְׁ עֹוד מְׁ וְׁ
ט ַקיין ָרָׁשע,  ל ִווי ֶיעֶנער ִאיז ִניׁשְׁ אֹויף ִדי ִביסְׁ

בֹוַננְׁ  ִהתְׁ ט'ס, וְׁ ֵאיֶנּנּו, ֶווען ֶדעָמאלְׁ קֹומֹו וְׁ ָּת ַעל מְׁ
ט אֹויף  ן ִאיז ֶער ׁשֹוין ִניׁשְׁ קּוקְׁ ט ִאים ָאנְׁ  דּו ֶוועסְׁ

 

כַ  ט ִאים ַדן ֶגעֶווען לְׁ ֵריָגה, ַווייל ִמיט ֶדעם ָוואס דּו ָהאסְׁ ַלאץ, ֶער ִאיז ׁשֹוין אֹויף ַא ֶהעֶכעֶרע ַמדְׁ ֶבע פְׁ כּות, ַאז ֶער ָהאט ָנאר ִדי ֶזעלְׁ ף זְׁ
ט ֶיעֶנער ַטאֶקע גּוט.ֶגעמֵ  ט גּוט, ִמיט ֶדעם ֶווערְׁ  יינְׁ

ן, ֶוועט ֶדער ֵאייֶבע כּות, ֶער ֶזעהט ָנאר ָדאס גּוט'ס ַביי ֶיעדְׁ ַכף זְׁ ן לְׁ ׁש ָוואס ִאיז ַדן ֶיעדְׁ טְׁ ֶטער אֹויְך ָנאר ֶזעהן וואֹויל ִאיז ֶדער ֶמענְׁ ׁשְׁ רְׁ
ן ַאֶלע גּו ן!גּוט'ס ַביי ִאים, אּון ֶוועט ִאים ֶגעבְׁ  ֶטע ַזאכְׁ

 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ח' ֶעֶרְך ָדן ֶאת ֲחֵבירֹו(
* 

ן ַחָטִאים ַביי ֶיעֶווען  ט ִצי זּוכְׁ ֶרעִסירְׁ טְׁ ט ִאינְׁ 'ס ַדַעת ִאיז ֶער ׁשֹוין ִניׁשְׁ ן ֶרִבינְׁ ַקֵבל ֶדעם ֵהייִליגְׁ ט ַא ִאיד ִאיז מְׁ ֶרעִסירְׁ טְׁ ֶנעם, ֶער ִאיז ִאינְׁ
ס ן ִדי גּוטְׁ ֶרעפְׁ ט  צּו טְׁ נְׁ ֶגעֶלערְׁ ז אֹויסְׁ ס ַביי ֶיעֶנעם, ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ָהאט אּונְׁ ן ִדי גּוטְׁ ֶרעפְׁ )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן ַביי ִזיְך אּון צּו טְׁ

ס ָוואס ֶעס ִאיז ָדא ִאין ִאים, אּון ִזיְך ַדן זַ רפ"ב(  ן ִדי גּוטְׁ ִדיג קּוקְׁ ֶטענְׁ ף ׁשְׁ ס ָוואס ָדאס ַא ִאיד ַדארְׁ ן אֹויף דּו גּוטְׁ כּות, אּון קּוקְׁ ַכף זְׁ יין לְׁ
ֵלייסְׁ  ִמיד, אּון ַבאפְׁ כּות, ַאז וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ֶער ִאיז ִזיְך ַמתְׁ ַכף זְׁ ט ִזיְך ִאין ֶרִבי'ן ִמיט ֶדעם ִאיז ָדא ִאין ֶיעֶנעם אּון ִאים ַדן ַזיין לְׁ

ָפִרים, ָוואס ָנאר דָ  'ס סְׁ ן ֶרִבינְׁ קַ ֵהייִליגְׁ ט ִהתְׁ ן ֶרִבי'ןאס ֵהייסְׁ בּות צּום ֵהייִליגְׁ  )אשר בנחל באידיש מכתב רנ"ז(.                                       רְׁ

 

 

ְרשַּ  בּועַּ פַּ שָׁ  ת הַּ
 

יז ֶער  ְצָוה פּון ְֶמזּוָזה? אּון ָנאְכֶדעם אִׁ י ֶמִׁ וי ַאזֹוי ַאְרֶבעט דִׁ פּון ְתֵכֶלת? וִׁ
ין ֶדער ֶעְרד.  ַאייְנֶגעְשלּוְנֶגען ֶגעָוואְרן אִׁ

יֶמּות ְתֶמִׁ יְנט ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן בִׁ יז ֶדעם ֶֶמעְנְטש ָוואס דִׁ ָאן ַקיין  ֶדעְרַפאר, וואֹויל אִׁ
וי ַאזֹוי ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ֶגעֵהייְסן, וֶ ָחְכֶמוֹ  ְצֹות וִׁ ים ת, ֶער טּוט ַאֶלע ֶמִׁ ועט אִׁ

יט י ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט, אּון ֶווער ֶעס ֵגייט ֶמִׁ יֶכער גּוט ַזיין אֹויף דִׁ  זִׁ
 ָחְכֶמֹות, ַפאְלט ַאֶוועק צּום סֹוף.

 )ֹזאת ַהתֹוָרה ֹקַרח ב(

*** 
ֲהל קָׁ ֲהֹרן,וַּיִּ ל אַּ ל מֶשה ְועַּ ְכאֹוָרה ַדאְרף ֶֶמען ַפאְרְשֵטיין, ָוואס ָהאט  ּו עַּ לִׁ

יז ֶגע יְגט אֹויף ֶמֶשה ַרֵבינּו? ֶער אִׁ י, ֶגעֶפעְלט ַפאר ֹקַרח ַאז ֶער ָהאט ֶגעְקרִׁ ֶווען ַא ֵלוִׁ
וי דִׁ  יז ֶגעֶווען ַא ְגרֹויֶסער עֹוֶשר, וִׁ י ְגֶָמָרא ָזאְגט ֶער ָהאט ֶגעְטָראְגן ֶדעם ָארֹון, ֶער אִׁ

ים קי"ט(  יסְ )ְפָסחִׁ י ְשלִׁ ֶלעְך פּון ַאז ְדֵריי הּוְנֶדעְרט ְבֵהֶמֹות ָהאְבן ֶגעַדאְרְפט ְשֶלעְפן דִׁ
יְשט ֶגעֶפעְלט, ַפאְרָוואס ָהאט עֶ  ים ָגאְרנִׁ י אֹוְצרֹות פּון ֹקַרח, ֶעס ָהאט אִׁ ר דִׁ

יְגן אֹויף ֶמֶשה ַרֵבינּו?  ֶגעַדאְרְפט ְקרִׁ
י ָזאְגט ֶמֹוַהרָ  וי ֶדער ֶרבִׁ יר, לֹויט וִׁ יז ָדאס ֶַמְסבִׁ יָט"א אִׁ יקּוֵטי ֶמֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' א"ש ְשלִׁ )לִׁ

יֶָמן י'(  יָקר ַטַעם ַפאְרָוואס ֶֶמעְנְטְשן ֶזעֶנען ַווייט פּוֶנעם ֵאייֶבערְ סִׁ יז ַאז ֶדער עִׁ ְשְטן אִׁ
יְשט ַקיין יִׁשּוב ַהַדַעת, אּון פַ  יְשט ַקיין יִׁשּוב ַווייל זֵיי ָהאְבן נִׁ אְרָוואס ָהאט ֶֶמען נִׁ

יךְ  יְשט ְפֵריילִׁ יז ֶֶמען נִׁ יְך, אּון ַפאְרָוואס אִׁ יְשט ְפֵריילִׁ יז נִׁ ? ַווייל ַהַדַעת? ַווייל ֶֶמען אִׁ
י ְנקּודֹות טֹובֹות ָוואס ֶֶמען ָהאט, ָדאס ֵֶמייְנט ַאז ֶֶמע יְשט אֹויף דִׁ ן ֶֶמען קּוְקט נִׁ

י יְשט ֶמִׁ יְך נִׁ י ְקֵלייֶנע גּוֶטע ַזאְכן ָוואס ֶֶמען ָהאט ֶגעטּוהן.ְפֵרייְדט זִׁ  ט דִׁ
יט וָ  יְדן ֶמִׁ יְשט ֶגעֶווען צּוְפרִׁ יז נִׁ יז ֶגעֶווען ֶדער ְפַגם פּון ֹקַרח ַאז ֶער אִׁ ואס ֶער ָדאס אִׁ

יְך, ֶער ָהא יְשט ֶגעֶקעְנט ַזיין ְפֵריילִׁ ט ָהאט ֶגעַהאט, אּון ֶדעְרַפאר ָהאט ֶער נִׁ
יג ֶגעַדאְרְפט ָנאְך אּון ָנאְך.  ְשֶטעְנדִׁ

וי ֶֶמען ֶזעהט ַאז ֶער  יר,ַאזֹוי וִׁ יט ֵאיין ְֶמזּוָזה אֹויְפ'ן טִׁ יְדן ֶמִׁ יְשט ֶגעֶווען צּוְפרִׁ יז נִׁ ֶער  אִׁ
יְשט גֶ  יז נִׁ ים, ֶער אִׁ יט ְסָפרִׁ יל ֶמִׁ עֶווען ָהאט ֶגעַדאְרְפט ָהאְבן ַא ַגאְנֶצע ְשטּוב פִׁ

ית, ֶער ָהאט ֶגעַדאְרְפט ָהאבְ  יט ֵאיין ֶבעְנְדל ְתֵכֶלת אֹויְפ'ן ַטלִׁ יְדן ֶמִׁ ית ן ַא צּוְפרִׁ ַטלִׁ
יז ֶער ֵקיינְ  יּות אִׁ י ֶזעְלֶבע ְבַגְשֶמִׁ יְנַגאְנְצן ְתֵכֶלת, אּון דִׁ יז ֶגעֶווען אִׁ יְשט ָוואס אִׁ ֶָמאל נִׁ

יג ֶגעַדאְרפְ  יט ָוואס ֶער ָהאט ֶגעַהאט, ֶער ָהאט ְשֶטעְנדִׁ יְדן ֶמִׁ ט ָנאְך ֶגעֶווען צּוְפרִׁ
ים ֶגעְבֶרעְנְגט צּו ְקרִׁ   יְגן אֹויף ֶמֶשה ַרֵבינּו.אּון ָנאְך, אּון ָדאס ָהאט אִׁ

ל ַזיין ַא ֶדעְרַפאר ַדאְרף ֶֶמען ֶזעהן ַאַסאְך צּו ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ַאז ֶֶמען ָזא
יט ָוואס ֶֶמען ָהאט, אּו יְדן ֶמִׁ יּות ַזיין צּוְפרִׁ יֶדעֶנער ֶֶמעְנְטש, ֵסיי ְבַגְשֶמִׁ ן ֵסיי צּוְפרִׁ

יךְ  יּות, צּו ַזיין ְפֵריילִׁ יז זֹוֶכה ַאַריין צּו ַכאְפן צ ְברּוֲחנִׁ יט ֶיעֶדע ַזאְך ָוואס ֶֶמען אִׁ ּו ֶמִׁ
יַקייט, אּון ַאזֹוי ֶוועט ֶֶמען הָ  יז ָנאר ַא ְקֵליינִׁ ילּו ֶעס אִׁ אְבן ַא טּוהן ֶדעם ָרצֹון ה', ֲאפִׁ

יְך ֶלעְבן. יְקלִׁ  ְגלִׁ
ית, ֹקַרח תשס"ה( ישִׁ  )תֹוְך ַהַנַחל, ְסעּוָדה ְשלִׁ

 



 ג
 

~~~

י ֶוועְלט  י ַרֲחָמנּות פּון דִּ י ָהאט ֶגעָזאְגט: דִּ ֶדער ֶרבִּ
יְשט ָוואס צּו  ֶזעהט ֶיעֶדער, ֶמען ֶזעהט ֵאייֶנער ָהאט נִּ
ים, ֶמען ֶזעהט ֵאייֶנער  ֶעְסן, ָהאט ֶמען ַרֲחָמנּות אֹויף אִּ
יְשט ָוואס ָאְנצּוטּוהן ָהאט ֶמען ַרֲחָמנּות  ָוואס ָהאט נִּ

ים, י  אֹויף אִּ ָאֶבער ֶווער ֶעס ָהאט אֹויְגן ֶזעהט דִּ
יז ָדא אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט  ְגרֹויֶסע ַרֲחָמנּות ָוואס ֶעס אִּ
י ְנָשמֹות, ַווייל אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט ֶזעֶנען ָדא  אֹויף דִּ
יְשט  ְנָשמֹות ָוואס ֵגייֶען ַארּום ַנאֶקעט, ֵזיי ָהאְבן נִּ

יְשט ַרֲחָמנּות ָוואס ָאְנצּוטּוהן, אּון ֶמען קֶ  ילּו נִּ ען ֲאפִּ
י ֶוועְלט ֶווען ַא ֶמעְנְטש  ָהאְבן אֹויף ֵזיי, ַווייל אֹויף דִּ
יְשט ָוואס ָאְנצּוטּוהן ֶקען ֶמען ַרֲחָמנּות ָהאְבן  ָהאט נִּ
ים צּוַזאם ֶגעְלט, אּון ֶמען  ים, ֶמען ְשֶטעְלט אִּ אֹויף אִּ

ים ֶוועש, ָאֶבער אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט ֶקען ֶמען  קֹויְפט אִּ
יְשט ַקיין  יְשט ַרֲחָמנּות ָהאְבן, ֶעס ֶהעְלְפט נִּ ַרֲחָמנּות, נִּ

אְך ָנאר ָהאְבן ַא ַמְלבּוש פּון ּתֹוָרה ר ַדאְרף דָ ַווייל עֶ 
יְשט ֶהעְלְפן. ים ֵקייֶנער נִּ יט ֶדעם ֶקען אִּ ְצֹות, אּון מִּ  ּומִּ

יז  יז זֹוֶכה ַאז ֶער אִּ ְמקּוָרב צּו ַאן ָאֶבער ֶווער ֶעס אִּ
יק אּון ֶנעֶמען ַביי  יק, ֶער ֶקען לֹויְפן צּום ַצדִּ ֱאֶמת'ן ַצדִּ

ים ַא ַמְלבּוש ָאְנצּוטּוהן.  אִּ
י ֶגעָזאְגט: אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט  ָנאְך ָהאט ֶדער ֶרבִּ
יט ַא  יְנְדרֹויְסן, אּון ֵזיי ְשַרייֶען מִּ יְגן ַאַסאְך ְנָשמֹות אִּ לִּ

יֶטער קֹול: "גֶ  יר ֶעֶפעס צּו ֶעְסן", אּון ֶמען בִּ עב מִּ
יר צּו  יְנְקן, "ָדא ָהאט אִּ ְבֶרעְנְגט ֵזיי ֵפייֶנע ֶעְסן אּון ְטרִּ
י ָסאְרט  יְשט דִּ ֶעְסן", ָאֶבער ֵזיי ֶעְנְטֶפעְרן: "ֵניין, ֵניין, נִּ
יר ַדאְרְפן ֶעְסן פּון ּתֹוָרה אּון  יר, מִּ ֶעְסן ַדאְרְפן מִּ

יז אֹויְך ָדא ָדאְרט ְנָשמֹות ָוואס ֲעבֹוָדה", אּון ַאזוֹ  י אִּ
יְנְדרֹויְסן ַנאֶקעט, אּון ֵזיי ְשַרייֶען ֵזייֶער: "ֶגעב  יְגן אִּ לִּ
יר ֶעֶפעס ָאְנצּוטּוהן" אּון ֶווען ֶמען ְבֶרעְנְגט ֵזיי  מִּ
יר גּוֶטע ֶוועש ָאְנצּוטּוהן"  ֶוועש "ָדא ָהאט אִּ

י ֶוועש יְשט  ֶעְנְטֶפעְרן ֵזיי: "ֵניין, דִּ ֶוועט אּוְנז ָגאְרנִּ
ים  ים טֹובִּ ְצוֹות אּון ַמֲעשִּ יר ַדאְרְפן מִּ ֶהעְלְפן, מִּ

 ָאְנצּוטּוהן".
יז ֶדער  יְרט: "וואֹויל אִּ י ָהאט אֹויְסֶגעפִּ אּון ֶדער ֶרבִּ
ְשַניֹות, אּון  ים מִּ יֶכע ְפָרקִּ יז זֹוֶכה צּו ֶעְסן ֶעְטלִּ ָוואס אִּ

י יְנֶקען ֶדעְרָנאְך ֶעְטלִּ ים, אּון צּוְטרִּ לִּ יְטֶלעך ְּתהִּ ֶכע ַקאפִּ
ְצוֹות!" יֶכע מִּ יט ֶעְטלִּ יְך ָאְנטּוהן מִּ  זִּ

יָמן כ"ג( יחֹות ָהַר"ן סִּ  )שִּ
*** 

 

י  יְטן ָנאֶמען ֶרבִּ י ָנָתן ָהאט ֶגעַהאט ַא ַּתְלמּוד מִּ ֶרבִּ
י  יֶקער, ֶער ְפֶלעְגט ַאַסאְך קּוֶמען צּו ֶרבִּ יר ֶטעְפלִּ ֵמאִּ

ְתַחְזק ין ֲעבֹוַדת ה'.ָנָתן ֶנעֶמען הִּ  ּות אִּ
י ָנָתן, ָהאט  יז ֶגעקּוֶמען צּו ֶרבִּ ֵאייְנָמאל ֶווען ֶער אִּ
י  ין דִּ י ֶמעְנְטְשן אִּ י ָנָתן אֹויְסֶגעְפֶרעְגט ָוואס דִּ ים ֶרבִּ אִּ
י ְשָטאט  יְדן פּון דִּ יק טּוֶען, )רֹוב אִּ ְשָטאט ֶטעְפלִּ

י ידִּ יק ֶזעֶנען ֶגעֶווען ְבֶרְסַלב'ֶע ֲחסִּ יֶטעְפלִּ י ֵמאִּ ר ם( ֶרבִּ
, "ָוואס ַמאְכט ֶדער?", ָהאט ֶיעְדן ַאֶוועְקֶגעַמאְכט

 "ֵזייֶער ְשַוואְך", "ָוואס ַמאְכט ֶיעֶנער?", "ֶעס טֹויג 
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וועטייזן אינעם גליון צו באקומען דעם גליון יעדע וואך אויף אימעיל, ווי אויך צו אד
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 מוסדותינו הק' נייעס אינערהאלב
~ ~ ~ 

 

 משניות מסכת סוכהשיינע סיום 
 פארגעקומען אין חדר

 

די די וואך איז פארגעקומען א שיינע סיום אין חדר, ווען 
קינדער פון כתה ג' האבן געענדיגט משניות מסכת סוכה, 

ה "וואס זיי האבן געלערנט דאס יאר מיטן חשובן מלמד מו
 י."בנציון יאקאבאוויטש נ

קענען די ווי די קינדער צו זעהן איז זייער שיין געווען עס 
מסכת ישר והפוך, מיט א געוואלדיגע קלארקייט, מען 
האט געקענט זעהן בחוש די גרויסע כוחות וואס עס איז 

 ין זיי במשך דעם יאר.אריין געלייגט געווארן א
די סיום איז פארגעקומען א שיינע סעודה ווי מען לכבוד 

 האט זיך געפריידט בשמחה של תורה.
 !הם חיינוכי 

*** 
 חדר ןפארהער פארגעקומען איגרויסע 

 

גיין אין קעמפ, איז פארגעקומען די גרויסע פארן 
פארהער, פאר די עלטערע קינדער, אויף אלעס וואס זיי 

 האבן געלערנט דאס יאר.
ה' וואס האבן דאס יאר אנגעהויבן לערנען גמרא, כתה 

י, "שלום יוסף יאקאבאוויטש נה "מיטן חשובן מלמד מו
י האבן ברוך ה' זייער גוט יהאבן זיך יעצט פארהערט, און ז

, עס דערקענט זיך די געוואלדיגע כוחות וואס מען געקענט
 האט אין זיי אריינגעלייגט.

אזוי אויך די עלטערע כתה ח' וואס האבן געלערנט און 
וואס האט י, "מרדכי יונה שיק נה "מיטן מלמד מו דאס יאר

האבן אויך אריינגעלייגט אין די קינדער גרויסע כוחות, 
, זיי האבן זייער גוט געקענט די געווען ברוך ה'זייער מצליח 

 י תוספות, מיט א קלארקייט."גמרא רש
וואס די חדר  גלייבט זיך נישט אז אין די קורצע צייטעס 

ארויף  , האט זיך עס שוין אזוי שייןהאט זיך געעפענט
געארבעט, די קינדער זענען אנגעפילט מיט תורה ועבודה, 

לעס די מיט מדות טובות, מיט אמונה ויראת שמים, דאס א
דים, וואס עוסק ן די איבערגעגעבענע מלמארבעט פו

במלאכת שמים, אריינצולייגן אין די קינדער די מערסטע 
 וואס איז שייך.

דער כח פון הייליגן רבי'ן, וואס די תלמוד  אלעס איזדאס 
תורה  איז נקראת על שמו, און מען גייט אין זיינע וועגן, נאר 

צליח זיין אויף אזא שיינעם אזוי האבן מיר געקענט מ
 פארנעם.

 !בדמעה ברנה יקצורוהזורעים 

 

 

י ָנָתן ָהאט ָדאס ֵזייֶער ֶגעְשֶטעְרט ַפאְרָוואס יט ֶיעֶנעם", ַפאר ֶרבִּ י ַמָצב מִּ יְשט דִּ ֶער  נִּ
ים י ָנָתן ָהאט אִּ וי ַאזֹוי ֵגייט ֶעס ַביי  ַמאְכט ֶיעְדן ַאֶוועק, אּון ֶווען ֶרבִּ ֶגעְפֶרעְגט: "אּון וִּ

ין ָנאְך ֶדער יְך בִּ יְשט ֶוועְרט, אִּ יֶכער ָגאְרנִּ ין זִּ יְך בִּ יר?" ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט: "אִּ ֶעְרְגְסֶטער  דִּ
י ַגאְנֶצע  ְשָטאט". פּון דִּ

ים ֶרבִּ  וי ַאזֹוי ֶעס ֵגייט, ֶווען ָהאט אִּ ָוואְלְסט ֶגעקּוְקט דּו י ָנָתן ֶגעָזאְגט: "דּו ֶזעהְסט וִּ
יר אֹויְך  גּוט'ס אֹויף ֶיעְדן, דּו ָוואְלְסט ֶגעְטָראְפן ַביי ֶיעְדן ַא ְנקּוָדה טֹוָבה, ָוואְלְסטּו ַביי דִּ

יְשט ַאזוֹ  יר נִּ וי דּו ֶגעְטָראְפן גּוֶטע ַזאְכן, דּו ָוואְלְסט דִּ י ַאֶוועק ֶגעַמאְכט, ָאֶבער ַאזֹוי וִּ
יר.  ַמאְכְסט ֶיעְדן ְשַוואְרץ, קּוְקְסטּו ְשַוואְרץ אֹויְך אֹויף דִּ

י ָהאט אּוְנז ֶגעֶלעְרְנט יָמן רפ"ב(  ֶדער ֶרבִּ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' סִּ אְרף ָנאר קּוְקן ַאז ֶמען ַד )לִּ
יי ֶיעֶנעם ַא ְנקּוָדה טֹוָבה, ֶעֶפעס ָוואס ֶיעֶנער ָהאט ָיא גּוט ֶיעְדן, ְטֶרעְפן בַ  ייָדאס גּוט'ס בֵ 

יְך אֹויְך  ֶגעטּוהן, אּון ֶווען ֶמען קּוְקט ָדאס גּוט'ס ַביי ֶיעֶנעם, ֶזעהט ֶמען ָנאְכֶדעם ַביי זִּ
 גּוט'ס.

ְכָּתב י"ב תרכ"ג(  )ַאֶשר ַבַנַחל ֵחֶלק ס"ב מִּ
*** 

וי ֶד  ויְסט וִּ יז ַבאוִּ יט ֶעס אִּ יג ַחֶזְרן מִּ י ָנָתן ַז"ל ְפֶלעְגט ְשֶטעְנדִּ יֶגער ֶרבִּ ער ֵהיילִּ
י ָהאט ְמַגֶלה ֶגעֶווען יֶגער ֶרבִּ ילּוי ָוואס ֶדער ֵהיילִּ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א'  אּוְנֶזעֶרע ַלייט ֶדעם גִּ )לִּ

יָמן רפ"ב(  יְך ַדן ַזיין ְלַּכף ְזכּות, אּון ֶמען ַדאְר סִּ ף ֶיעֶנעם ַדן ַזיין ְלַּכף ְזכּות, ָדאס ֶמען ַדאְרף זִּ
ַּכף חֹוָבה ְלַּכף  ים ַארֹויְסֶנעֶמען מִּ יז ַדן ֶיעֶנעם ְלַּכף ְזכּות ֶקען ֶמען אִּ אּון אֹויב ֶמען אִּ

יֹות. יּתִּ ְתשּוָבה ַאמִּ יר ַזיין בִּ  ְזכּות, אּון ַמְחזִּ
יז י ָנָתן ַז"ל אִּ יֶגער ֶרבִּ ין ַא  ֶעס ֶוועְרט ֶדעְרֵצייְלט ָדאס ֶדער ֵהיילִּ ַאָמאל ֶגעֶווען אִּ

יט ֵזיי  ים, אּון ֶער ָהאט מִּ ידִּ יְסֶקער ֲחסִּ יז ֶגעֶווען ֵזייֶער ַאַסאְך ְסְטֶרעלִּ ְשָטאט ָוואס אִּ
ים,  ְמָשְך ֶגעָוואְרן ָנאְך אִּ ים, אּון ֵזיי ֶזעֶנען ֵזייֶער נִּ יבּורִּ יְנ'ס דִּ יְגן ֶרבִּ ֶגעֶרעְדט ֶדעם ֵהיילִּ

ים ַא יז ֵזיי ָהאְבן אִּ יז בִּ ים, ֶער אִּ יט אִּ יְטֶגעַגאְנֶגען מִּ רֹויְסַבאְגֵלייט פּון ְשָטאט אּון מִּ
יס, אּון ֶער ָהאט ֶדעָמאְלט  ֶגעֶזעְצן אֹויְפן ָוואְגן אּון ֵזיי ֶזעֶנען ֶגעַגאְנֶגען צּופִּ

וי ֶמען ַדאְרף ְמַלֵמד יְנ'ס ֶוועְרֶטער וִּ יְגן ֶרבִּ יֶבעְרֶגעַחֶזְרט ַפאר ֵזיי ֶדעם ֵהיילִּ ְזכּות ַזיין  אִּ
י ַנְחָמן  יר ְלמּוָטב ַזיין, אּון ֶרבִּ יד, אּון דּוְרְכֶדעם ֶקען ֶמען ֶיעְדן ֵאייֶנעם ַמְחזִּ אֹויף ֶיעְדן אִּ
יֶלעְרֵהייט ָהאט ֶער  ים, אּון ְשטִּ יז ֶגעֶזעְצן ֶדעָמאְלט ֶלעְבן אִּ יֶנער ַז"ל אִּ טּוְלְטשִּ

ים, ָהאט זִּ  יבּורִּ י דִּ יֶבעְרֶגעַחֶזְרט דִּ ים, אִּ י ָנָתן ַז"ל אֹויְסֶגעְדֵרייט צּו אִּ יֶגער ֶרבִּ יְך ֶדער ֵהיילִּ
י ְשֶוועְרְסֶטע  יז דִּ יְנג? ָדאס אִּ יז ַאזֹוי ְגרִּ ים ַא ָזאג ֶגעֶגעְבן, ַנְחָמן דּו ֵמייְנְסט ָדאס אִּ אּון אִּ

יר ָוואְלְטן ֶגעֶקענְ  ט ַדן ַזיין ֶיעְדן ֵאייֶנעם ַזאְך ַדן ַזיין ַא ְצֵווייְטן ְלַּכף ְזכּות, ָווארּום ֶווען מִּ
י ַגאְנֶצע ֶוועְלט ְלמּוָטב. יר ֶגעֶווען דִּ יר שֹוין ַמְחזִּ  ְלַּכף ְזכּות ָוואְלְטן מִּ

 (ד)אשר בנחל באידיש מכתב רנ"
*** 

ין ַא  יְך בִּ יְשט ָזאְגן "ֵאיי! אִּ יט ַפְרָנָסה, ַא ֶמעְנְטש ָטאר נִּ יז מִּ י ֶזעְלֶבע ַזאְך אִּ דִּ
יְך ָהאב  יְשט, אִּ יְך טֹויג אֹויף ָגאְרנִּ יַמָזל, אִּ יר  ַקייןְשלִּ ין ַא ַבְטָלן, מִּ יְך בִּ יְשט, אִּ ַמָזל נִּ

ין ַפְרָנסָ  יְך טּו אִּ יְשט, ָוואס אִּ ה ֵגייט פּוְנְקט ַפאְרֶקעְרט!", ֶמען ָטאר ָדאס ֵגייט ָגאְרנִּ
י ַחַז"ל ָזאְגן  יְשט ָזאְגן, ָווארּום דִּ ֶשְלָך  )יּוָמא לח.(נִּ יבּוָך ּומִּ ְמקֹוְמָך יֹושִּ ְקָראּוָך ּובִּ ְמָך יִּ ְבשִּ

ְּתנּו ְלָך ֵאין ָאָדם נֹוֵגַע ְבמּוָכן ַלֲחֵבירֹו ְוֵאין ַמְלכּות נֹוַגֲעת ְבַחֶבְרּתָ  יָמא: יִּ ְמֹלא נִּ ילּו ּכִּ ּה ֲאפִּ
יְשט צּוֶנעֶמען ֶיעֶנעְמ'ס. ֵקייֶנער ֶקען  נִּ

יק  יז ֶגעקּוֶמען ֵאייֶנער צּום ְגרֹויְסן ַצדִּ וי ֶעס ֶוועְרט ֶדעְרֵצייְלט, ַאז ַאָמאל אִּ אּון ַאזֹוי וִּ
יְך ַאז ֵאייֶנער ָהאט ויָרא זי"ע ַבאְקָלאְגן זִּ ְקוִּ י ַיֲעֹקב יֹוֵסף פּון סִּ אֹויְפֶגעַמאְכט ַא ְסָטאר  ֶרבִּ

ים ֶגעֶעְנְטֶפעְרט,  יק אִּ ים ְמַקֵפַח ַפְרָנָסה, ָהאט ֶער ַצדִּ יז אִּ ים, אּון ֶער אִּ פּוְנְקט ֶקעְגן אִּ
יז  יְשט צּוֶנעֶמען, ָווארּום ַפְרָנָסה אִּ ים ֶקען ֶמען צּוֶנעֶמען, ָאֶבער ַפְרָנָסה ֶקען ֶמען נִּ קֹונִּ

ים.פּון ֶדעם בֹוֵרא ָּכל   עֹוָלמִּ
ין ּתֹוָרה?", ָהאט  ים ֶנעֶמען צּו דִּ יְך אִּ ָהאט ֶדער ֶמעְנְטש ֶגעְפֶרעְגט, "ֶאְפָשר ָזאל אִּ

י יק ֶגעֶעְנְטֶפעְרט, אִּ ים ק"כ(ֶעס ְשֵטייט ם ֶדער ַצדִּ לִּ ין ַפאר  )ְּתהִּ יְך בִּ י ָשלֹום", ָּכל ְזַמן אִּ "ֲאנִּ
י  יר ָשלֹום, ָאֶבער "ְוכִּ יט ֵקייֶנעם צּו טּון, ֶהעְרְשט ַביי מִּ יְשט מִּ יְך ָהאב נִּ יר ַאֵליין אּון אִּ מִּ

ין ּתֹוָרה, יט ֶיעֶנעם אּון רּוְפן צּו דִּ ים מִּ ויּכּוחִּ ין וִּ יְך ֶוועל ַאַרייְנֵגיין אִּ "ֵהָמה  ַאַדֵבר" אֹויב אִּ
ְלָחמֹות, אּון ָוואס ֶפעְלט ָדאס  יט מִּ ין ַמְחלֹוֶקת מִּ ְלָחָמה" ֶוועט ֶמען שֹוין ַאַרייְנֵגיין אִּ ַלמִּ
ויְסן ַאז ֶיעֶדער ַזאְך  ין ֶאמּוָנה וִּ יד ַדאְרף ַזיין ְשַטאְרק אִּ וי ַווייט ַא אִּ אֹויס?". ֶזעט ֶמען וִּ

יז פּון בֹוֵרא יְש  אִּ ים, אּון נִּ  שּום ַזאְך. ַקייןֶוועְרן פּון  צּוְבָראְכןט ָּכל עֹוָלמִּ
 (ט"קע)אשר בנחל באידיש מכתב 
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ְרשַַּׁ בּועַַּׁפַּ שָׁ ַׁתַׁהַּ
ַׁ

 

ִַׁיְשרַָׁׁ ְַׁבֵני ל ַׁאֶׁ ֵבר ַׁדַּ ֵַׁלאֹמר ַׁה' ִַׁצּוָׁה ר ֲַׁאשֶׁ ה ּתֹורָׁ ַׁהַּ ת ַֻׁחקַּ ְַׁוִיְקחּוַֹׁזאת ֵאל
ה הֲַׁאֻדמָׁ רָׁ ַׁפָׁ יךָׁ ַַּקת , ִדי ְמפֹוְרִשים ְפֶרעְגן ַפאְרָוואס ָזאְגט ִדי ּתֹוָרה ֹזאת ח  ֵאלֶׁ

עְדט ָדאְך ָדא ָנאר פּון "ַהּתֹוָרה", ָדאס ִאיז ִדי ֶגעֶזעץ פּון ִדי "ּתֹוָרה", ֶמען רֶ 
 פּון ִדי  ִמְצָוה פּון "ָפָרה ֲאדּוָמה"? ,ֵאיין ִמְצָוה

ייְנט ָנאְך ִאיז ְשֶווער, ִדי ָפסּוק ֵהייְבט ָאן ִמיְטן ָלשֹון "ֵלאֹמר" ָוואס ָדאס מֵ 
" ֶאל ְבֵני ֵברֲאִמיָרה ַרָכה, ַא ֵווייֶכע ְשְפַראְך, אּון ֶדער ָפסּוק ָזאְגט ַווייֶטער "דַ 

 ִיְשָרֵאל, ָוואס ָדאס ִאיז ַא ְשְטֶרעְנֶגע ָלשֹון.
)ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן מֹוַהָרא"ש ְשִליָט"א ִאיז ָדאס ַמְסִביר, לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 

 עהט אַ ַאז ֲאִפילּו ֶעס ִאיז ָדא ַא ִמְצָוה פּון "ּתֹוָכָחה", ֶווען ֶמען זֶ ֵחֶלק ב' ִסיָמן ח'( 
ר ֶקען ֶעס ִאיד טּוט ַאן ֲעֵביָרה ַדאְרף ֶמען ִאים ָזאְגן מּוָסר, ָאֶבער ִניְשט ֶיעֶדע

ַאז ֶרִבי ֲעִקיָבא ָהאט  )ֲעָרִכין ט"ז:(טּוהן, ַאזֹוי ִווי ִמיר ֶגעִפיֶנען ִאין ִדי ְגָמָרא 
ואס ֶקען ָזאְגן ֶגעָזאְגט: "ִאיְך וואּוְנֶדער ִמיר אֹויב ֶעס ִאיז ָדא ַהייְנט ֵאייֶנער וָ 

אְלן ִמיר מּוָסר", אּון אֹויב ֶרִבי ֲעִקיָבא ָהאט ָדאס ֶגעָזאְגט ִאין ַזיין דֹור, ָוואס ָז
ִווי ַאזֹוי,  שֹוין ַהייְנט ָזאְגן?, ַווייל ֶווען ֵאייֶנער ָזאְגט מּוָסר אּון ֶער ֵווייְסט ִניְשט

ֶעְרֶגער, ֶמען ֶקען ָנאר ָזאְגן  טּוט ֶער ָגאְרִניְשט אֹויף, אּון ֶער ַמאְכט ָנאךְ 
עְרֵצייְלט מּוָסר ַאזֹוי ִווי מֶשה ַרֵבינּו ָהאט ֶגעָזאְגט מּוָסר, ַאזֹוי ִווי ִדי ְגָמָרא דֶ 

ל, ָוואס ַאז ֶווען ִדי ִאיְדן ָהאְבן ֶגעִזיְנִדיְגט ִמיט ִדי ֲעֵביָרה פּון ִדי ֵעגֶ  )ַשָבת פ"ח:(
ֹות, 'ס עֹוֵבר ֶגעֶווען אֹויף ִדי ְדֵריי ַהאְרְבְסֶטע ֲעֵבירִדי ִאיְדן ָהאְבן ֶדעָמאְלט

 ֶגעָזאְגט: ֲעבֹוָדה ָזָרה, ִגילּו ֲעָריֹות, אּון ְשִפיַכת ָדִמים, ָהאט זֵיי מֶשה ַרֵבינּו
ְלץִַׁליב!", ְנקַׁנָׁאְךַׁאַּ אטַׁעֶׁ ערַׁהָׁ עְרְשטֶׁ  אּון ַאזֹוי ָהאְבן ִדי ִאיְדן "דֶׁערֵַׁאייבֶׁ

אט טּוהן, אּון ֶווען מֶשה ַרֵבינּו ָוואְלט זֵיי ָאְנֶגעְשִריְגן "ָוואס הָ ְּתשּוָבה ֶגע
ן ִדי ֶעְטץ ֶגעטּוהן?! ִאיר ֵווייְסט ָוואס ִאיר ָהאט ָדא ַפאְרָדאְרְבן?!" ָוואְלטְ 

ן ֶגעֶגעְבן אּופְ ִאיְדן ֶגעָוואְרן ִאיְנַגאְנְצן ְמיּוָאש, אּון זֵיי ָוואְלְטן ִאיְנַגאְנְצן אֹוי
 ִניְשט ְּתשּוָבה ֶגעטּוהן.

'ן ָפסּוק, אּון ִדי ֶזעְלֶבע ֵגייט ַווייֶטער ָאן ִאין ֶיעְדן דֹור, ִווי ַרִש"י ְבֶרעְנְגט אֹויפְ 
ְדִּתי", )ְשמֹות לב, לד( קַּ ַּׁופָׁ ְקִדי ַׁפָׁ ַאז ַביי ֶיעֶדע ְשְטָראף ָוואס ֶעס  "ּוְביֹום

עם ַאִביְסל פּוֶנעם ֵחְטא ָהֵעֶגל, ַווייל ִדי קּוְמט אֹויף ִאיְדן, ִאיז ָדא ִאין דֶ 
ִוויל  ֲעֵבירֹות פּון ֶדעָמאְלט'ס ַחֶזר'ן ִזיְך ִאיֶבער ִאין ֶיעְדן דֹור, אּון ֶווער ֶעס

ה ַהייְנט ָזאְגן מּוָסר ַפאר ִאיְדן, ֶקען ֶעס ָנאר טּוהן אֹויף ֶדעם ֶוועג פּון משֶ 
אטְַׁמַחֵזק ַזיין ִאיְדן  ַרֵבינּו, אֹויף ַא גּוֶטע ֶוועג, צּו ערַׁהָׁ "דֶׁערֵַׁאייבֶׁעְרְשטֶׁ

ְלץִַׁליב" ְנקַׁנָׁאְךַׁאַּ צּוִריק צּו קּוֶמען צּום  ,אּון ָדאס ֶוועט ֵזיי ֶגעְבן ִדי ִחיזּוק עֶׁ
 ֵאייֶבעְרְשְטן אּון ְּתשּוָבה טּוהן.

 
 

 המשך בדף ב
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רָׁא"ש ִַׁשיחֹותַׁמֹוהַּ

הַַׁׁ~ דָׁ ְתמָׁ ַַַׁׁׁ~ הַּ
 

ף  ט ַאז ַא ִאיד ַדארְׁ ִליָט"א ָזאגְׁ מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ
ִמיד, צּו  ִזיְך צּוֶגעֹוואֹויֶנען צּו ַזיין ַא ַמתְׁ

ַלייִסיג ִדי  ֶנען פְׁ ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה, ֶווען ַא ֶלערְׁ
טָ  ָמָדה, ִאיז ִניׁשְׁ ַקיין  אִאיד ִאיז זֹוֶכה צּו ַהתְׁ

 ֶבעֶסעֶרע ַזאְך פּון ֶדעם.
ן ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ֶקען ִזיְך ֶדער ִעיָקר ֶווע

ׁשפַ  טְׁ ן אֹויף ַא ֶמענְׁ ֵלייגְׁ ִאיז ָנאר ֶווען ֶער  ,ארְׁ
ט ִדי ַצייט, גְׁ ֶרענְׁ בְׁ י ֶדער ִוו ֵגייט ֵלייִדיג, ֶער ַפארְׁ

ט  ַרייבְׁ ַב"ם ׁשְׁ ין ַהֵיֶצר ָהַרע אֵ " (כֹות ִאיׁשּותלְׁ )הִ ַרמְׁ
ָמהׁשֹולֵ  ֵלב ַהָפנּוי ִמן ַהָחכְׁ , ֶדער ֵיֶצר "ט ֶאָלא בְׁ

ׁש ָנאר  טְׁ ַגֵבר אֹויף ַא ֶמענְׁ ט ִמתְׁ ִאיז ִזיְך ִניׁשְׁ
ן אֹויְך ִדי  ֶווען ֶער ִאיז ֵלייִדיג, אּון ַאזֹוי ָזאגְׁ

תּובוֹ ַחַז"ל  ִביָאה ִליֵדי " .(ת נט)כְׁ ַהַבָטָלה מְׁ
ִליֵדי ִזָמה מּום וְׁ ט "ִׁשעְׁ גְׁ ֶרענְׁ , ָדאס ֵלייִדיג ֵגיין בְׁ

ַפאר ִאיז  ן, ֶדערְׁ ִדיגְׁ ׁשּוֶגע אּון צּו ִזינְׁ ן מְׁ צּו ֶווערְׁ
ֶטע ַזאְך צּו ֵגיין ֵלייִדיג. סְׁ גְׁ  ִדי ֶערְׁ

ן ֶדעם ֵיֶצר ָהַרע? ָנאר  ֶרעכְׁ ָוואס ֶקען צּובְׁ
ט ִדי ֵהייִלי ָמָרא ָזאגְׁ )ִקידּוִׁשין ֶגע ּתֹוָרה, ִווי ִדי גְׁ

ָאַמר ַהָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא: ָבָראִתי ֵיֶצר ָהַרע, "ל.( 
דוֹ  ֶנגְׁ ִלין כְׁ , ֶדער "ָבָראִתי ּתֹוָרה ַּתבְׁ

ן  ֶטער ַאֵליין ָוואס ֶער ָהאט ַבאַׁשאפְׁ ׁשְׁ ֵאייֶבערְׁ
ַליי ז אֹויס ַאז גְׁ ט אּונְׁ ְך ֶווען ֶדעם ֵיֶצר ָהַרע, ָזאגְׁ

ֶלעם ֶדער ֵיֶצר  ָראבְׁ ן ֶדעם פְׁ ֶער ָהאט ַבאַׁשאפְׁ
פּוָאה  ט ִדי רְׁ ֶטעלְׁ ַלייְך צּוֶגעׁשְׁ ָהַרע, ָהאט ֶער גְׁ
'ט ֶדעם ֵיֶצר  גְׁ ַפאר, ִדי ּתֹוָרה, ִדי ּתֹוָרה ַהרְׁ ֶדערְׁ

 ָהַרע.
ט  )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן א'( ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ

ט ַאז ִדי ּתֹוָרה ִאי ָלאגְׁ ן, ָוואס ׁשְׁ ֶטעקְׁ ז ִווי ַא ׁשְׁ
ן  ׁשּוֶגע ַמאכְׁ ָאן ֶדעם ֵיֶצר ָהַרע ָוואס ִוויל מְׁ
ׁש ִאיז זֹוֶכה  טְׁ ׁש, אּון ֶווען ַא ֶמענְׁ טְׁ ֶדעם ֶמענְׁ
ט ֶער ֶגעַראֶטעֶוועט  ֶנען ּתֹוָרה, ֶווערְׁ צּו ֶלערְׁ
ֶנען ּתֹוָרה  ֵדי צּו ֶלערְׁ פּוֶנעם ֵיֶצר ָהַרע, ָאֶבער כְׁ

ף מֶ  ָמָדה.ַדארְׁ ן ַהתְׁ  ען ָהאבְׁ
ָמָדה?  ִווי ַאזֹוי ִאיז ֶמען זֹוֶכה צּו ַהתְׁ

ֶדער ֵהייִליֶגער ַחַתם סֹוֵפר ִזי"ַע ָהאט 
ף  ן ַא ָגאֹון פּון ִפינְׁ ט: "ִאיְך ִבין ֶגעָווארְׁ  ֶגעָזאגְׁ
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רָׁא"ש  ִשיחֹותַׁמֹוהַּ
ִביר ֶגעֶווען ַאז ִדי  ִמינּוט" אּון ֶער ָהאט ָדאס ַמסְׁ

ן ַאֶוועק, ִאיז פִ  ן ַמאכְׁ ׁשְׁ טְׁ ף ִמינּוט'ֶלעְך ָוואס ֶמענְׁ ינְׁ
ֶגעֶווען ַביי ִאים ֵזייֶער ֵטייֶער, אּון ֶער ָהאט ָדאס 
ֶנען ּתֹוָרה, אּון ַאזֹוי ִאיז ֶער  ט צּו ֶלערְׁ ֶגעִניצְׁ אֹויסְׁ

ן ַא ָגאֹון.  ֶגעָווארְׁ
ט ָאן  ׁש טּוהן, ֶמען ֵהייבְׁ טְׁ ָדאס ֶקען ֶיעֶדער ֶמענְׁ

רֹויֶסע ִמיט פִ  ט ַקיין גְׁ ף ִמינּוט, ִאיְך ַמאְך ִמיר ִניׁשְׁ ינְׁ
ף ִמינּוט, אּון  ֶנען ִפינְׁ ִׁשיעּוִרים, ִאיְך ֶוועל ֶלערְׁ
ף ִמינּוט, ִביז ִאיְך ֶוועל זֹוֶכה ַזיין  ֶדעם ָנאְך ִפינְׁ ָנאכְׁ

ֶצע ּתֹוָרה. ֶנען ִדי ַגאנְׁ ְך צּו ֶלערְׁ  ַאדּורְׁ
ט ַאז ַפא ר ֶער ִאיז ֶגעקּוֶמען ֶרִבי ָנָתן ָהאט ֶגעָזאגְׁ

ט, ָאֶבער  נְׁ צּום ֶרִבי'ן ָהאט ֶער אֹויְך ַאַסאְך ֶגעֶלערְׁ
ִניָעה, ֶער ָהאט  ט ַא מְׁ ֶווען ֶעס ָהאט ִזיְך ֶגעַמאכְׁ
'ן ֶוועג, ֶער ָהאט ֶגעַהאט ַא  ן אֹויפְׁ ט ָפארְׁ פְׁ ֶגעַדארְׁ
ֶנען, אּון  ט ֶלערְׁ ט ֶגעֶקענְׁ ַכדֹוֶמה, ָהאט ֶער ִניׁשְׁ ִרית וְׁ בְׁ

נִ  ן ָטאג, מַ יעֹות מְׁ ַעט ֶיעדְׁ ן ִזיְך ֵזייֶער ַאַסאְך, ִכמְׁ אכְׁ
ָאֶבער ֶווען ֶער ִאיז ֶגעקּוֶמען צּום ֶרִבי'ן ָהאט ִאים 
ל ִאיז אֹויְך גּוט" אּון  ט "ַאִביסְׁ נְׁ ֶגעֶלערְׁ ֶדער ֶרִבי אֹויסְׁ
ן  ִניצְׁ ט'ס ָהאט ֶער ֶגעֶזעהן ַאז ֶמען ֶקען אֹויסְׁ ֶדעָמאלְׁ

ֵלייֶנע ִמינּו ט, אּון ַאזֹוי ִדי קְׁ ן ָדא אּון ָדארְׁ טְׁ
ן ַאַסאְך ּתֹוָרה. ַכאפְׁ  ַאַריינְׁ

ל ֶער ָזאל  ָלאֶדעֶנען ַאן ֵאייזְׁ ֶווען ֶמען ִוויל ָאנְׁ
ן ַא ַמשָ  ָראגְׁ ל טְׁ ן ִוויִפיל ֶדער ֵאייזְׁ ף ֶמען ִוויסְׁ א, ַדארְׁ

ֶנעֶמען, אֹויב ֶמען ֶוועט ֶעס ִאיֶבער  ֶקען ַפארְׁ
ֶגען ֶוועט ֶעס ֶרענְׁ טְׁ ֶבע  ׁשְׁ ן, ִדי ֶזעלְׁ ֶלעפְׁ ט ֶקען ׁשְׁ ִניׁשְׁ

ָלאֶדעֶנען  ט ָאנְׁ ׁש, ֶמען ֶקען ִזיְך ִניׁשְׁ טְׁ ִאיז ַביי ַא ֶמענְׁ
ֶנעֶמען ַווייל  ,ִמיט ֶמער ִוויִפיל ֶמען ֶקען ַפארְׁ

ף ֶמען  ַפאר ַדארְׁ ן, ֶדערְׁ ַראכְׁ ֶדעם ֶוועט ֶעס קְׁ ָנאכְׁ
ֵליינֶ  ן קְׁ ֶלעְך, ִזיְך ַמאכְׁ ן צּוִביסְׁ ֵהייבְׁ ע ִׁשיעּוִרים ִאין ָאנְׁ

ָמָרא,  ַניֹות אּון גְׁ ָרא, חּוָמׁש אּון ַּתַנ"ְך, ִאין ִמׁשְׁ ִמקְׁ
ָחן ָערּוְך, אּון ַאזֹוי ַווייֶטער, ֶיעֶדער ָוואס ֶער  לְׁ ִאין ׁשֻׁ
ט ִזיְך ִסיָמִנים ִאין ֶיעֶדע ֵסֶפר ִווי  ִוויל, אּון ֶמען ַמאכְׁ

נְׁ  ט, אּון ֶווען ֶמען ָהאט ַצייט, ֶלערְׁ ט ֶמען ֶמען ַהאלְׁ
ט ל פּון ָדארְׁ ל פּון ָדא אּון ַאִביסְׁ אּון ַאזֹוי  ,ַאִביסְׁ

ל  ִמיד, פּון ַאִביסְׁ ט ֶמען ִזיְך צּו צּו ַזיין ַא ַמתְׁ ֶגעוואֹוינְׁ
ט ַאַסאְך, אּון ֶמען  ל ִביז ֶעס ֶווערְׁ ט ָנאְך ַאִביסְׁ ֶווערְׁ

ֶצע ּתֹוָרה, ַאזֹוי וִ  ְך צּו ֵגיין ִדי ַגאנְׁ וי ִאיז זֹוֶכה ַאדּורְׁ
ט  ַאז ַאזֹוי ִווי ִדי )ִשיחֹות ָהַר"ן ִסיָמן כ"ח( ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ

ן טּוֶען ִזיְך אֹויף ָטארְׁ ַאז ֵזיי ֶזעֶנען ֶגעֶווען ִאין  ,ִמיִניסְׁ
ד, ֶווער ֶעס ִאיז ׁשֹוין  ָטאט ִאין ֶיעֶנע ַלאנְׁ ִדי ׁשְׁ
ׁש  טְׁ ף ִזיְך ַא ֶמענְׁ ֶדער, ַאזֹוי ַדארְׁ ֶגעֶווען ִאין ֶמער ֶלענְׁ

ט ַאז ֶער ִאיז ׁשֹוין קֶ  טּוהן אֹויף ֶיעֶנע ֶוועלְׁ עֶנען אֹויפְׁ
 ֶגעֶווען ִאין ַאֶלע ֲחָלִקים פּון ִדי ּתֹוָרה.

ִדיֶגע ֶחֶסד ָוואס ֶדער  אּון ָדאס ִאיז ִדי ֶגעַוואלְׁ
ז ַאז ֶער ָהאט  ֶטער ָהאט ֶגעטּוהן ִמיט אּונְׁ ׁשְׁ ֵאייֶבערְׁ

ן ִדי ֵסֶדר ֶדֶרְך ַהִלי ז ֶגעֶגעבְׁ מּוד פּון ֶרִבי'ן, צּו אּונְׁ
ֶנען ִאין ַא ֵסֶדר פּון ן ֵסֶפר אּון ֶעס ֶלערְׁ  ֶנעֶמען ֶיעדְׁ

ֵטייט, ִאיז  ׁשְׁ ן סֹוף, אּון ָוואס ֶמען ַפארְׁ ֵהייב ִביזְׁ  ָאנְׁ
 

ט ָזאלִזיֶכער גּוט, אּון ָוואס  ֵטייט ִניׁשְׁ ׁשְׁ ן,  ֶמען ַפארְׁ ֶטעלְׁ ׁשְׁ ט ָאפְׁ ן ִדי וֶ  ָנארֶמען ִזיְך ִניׁשְׁ ֵטיין, אּון ֵגיין ַווייֶטער ָזאגְׁ ׁשְׁ ֶטער ֲאִפילּו ָאן ַפארְׁ )ִשיחֹות וערְׁ

ֶנען ַמָמׁש ָכל ַהּתֹוָרה כּוָלּה.ָהַר"ן ִסיָמן ע"ו(,  ְך צּו ֶלערְׁ ֶצע  אּון אֹויף ַאַזא ֶוועג ֶקען ֶיעֶדער ִאיד זֹוֶכה ַזיין דּורְׁ ֶנען ִדי ַגאנְׁ ְך ֶלערְׁ ן ֵמייֶנען ַאז צּו דּורְׁ ׁשְׁ טְׁ ֶמענְׁ
ָדִנים, אָ  אֹוִנים אּון ַלמְׁ רֹויֶסע גְׁ ִדיֶגע דֹורֹות ִדי גְׁ ִריֶערְׁ ט ֵׁשָייְך ִאין ֶדעם ּתֹוָרה, ִאיז ַא ַזאְך ָוואס ָנאר ֶגעֶווען ַאָמאל ִאין ִדי פְׁ ַלל ִניׁשְׁ ֶבער ֶעס ִבכְׁ

ן דֹור, ָאֶבער ֶדער ִטיגְׁ ן ֶרִבי'נְׁ  ַהיינְׁ ן ֵסֶפר, ס ֶוועג ֶקען ֶעס ֶיעדֶ ֱאֶמת ִאיז ַאז ִמיטְׁ ט ִזיְך ַא ִׁשיעּור ִאין ֶיעדְׁ ן, ֶמען ַמאכְׁ ֵהייט ַבאַווייזְׁ ׁש רּוִהיֶגערְׁ טְׁ ער ֶמענְׁ
ט  ִדיגְׁ ט, אּון ַאזֹוי ֶענְׁ ֶלעְך ִאין ַא ֵסֶדר, ֶמען ָהאט ַא ִסיָמן ִאין ֶיעֶדע ֵסֶפר ִווי ֶמען ַהאלְׁ ֶצע ּתֹוָרה.אּון ֶמען ֵגייט צּוִביסְׁ  ֶמען ִדי ַגאנְׁ

לָ  ט ִאין ַזיין ֵסֶפר ֶדער ׁשְׁ גְׁ ֶרענְׁ ַהָגָהה( "ה ַהָקדֹוׁש בְׁ ָדָמה, ֵבית ַאֲחרֹון בְׁ ָפִרים פּון ִדי ּתֹוָרה, )ַהקְׁ ן ִדי ֶנעֶמען פּון ִדי סְׁ גּוָלה צּו ָזאגְׁ רֹויֶסע סְׁ ַאז ֶעס ִאיז ָדא ַא גְׁ
תּוִבים,  ִביִאים ּוכְׁ ָרא, א.א.וו. אּון ַאזֹוי נְׁ מֹות, ַוִיקְׁ ֵראִׁשית, ׁשְׁ ִטים ׁשֻׁ הוֹ יְׁ בְׁ ּתֹות פּון ַׁש"ס, ִדי ֶנעֶמען פּון ע, ׁשֹופְׁ א.א.וו. אּון ַאזֹוי ִדי ֶנעֶמען פּון ִדי ַמֶסכְׁ

רֹויֶסע ן ִדי ֶנעֶמען אּון ֶעס ִאיז ַא גְׁ ׁש ָזאגְׁ ֶנען ָזאל ָכאטְׁ ט ֶלערְׁ ָרִׁשים א.א.וו. אּון ֵאייֶנער ָוואס ֶקען ִניׁשְׁ גּוָלה. ִדי ִמדְׁ ן סֵ  סְׁ ֶדר ֶדֶרְך ַהִלימּוד ָאֶבער ִמיטְׁ
ן, ֶמען ֶקען דּורְׁ  צְׁ ַגאנְׁ ָפִרים ִאינְׁ ן ִדי ַאֶלע סְׁ ן ָנאר ִדי ֶנעֶמען, ֶמען ֶקען ָזאגְׁ ט ָזאגְׁ ף ֶמען ִניׁשְׁ ף ִזיְך פּון ֶרִבי'ן ַדארְׁ ָפִרים, ֶמען ַדארְׁ ֶנען ִדי ַאֶלע סְׁ ְך ֶלערְׁ

ט ַבאֶגענּוֶגען ָנאר ִמיט ִדי ֶנעֶמען. ט ִדי ֶווען ֶמען לֶ  ִניׁשְׁ ט צּו ִדי ּתֹוָרה, ֶמען ִפילְׁ ַׁשאפְׁ ִדיֶגע ִליבְׁ ט ֶמען ַא ֶגעַוואלְׁ ט אֹויף ֶדעם ֶוועג, ַבאקּומְׁ נְׁ ערְׁ
בְׁ  ט ַארּום ֵלייִדיג, ֶמען ַפארְׁ ֵרייט ֶמען ִזיְך ׁשֹוין ִניׁשְׁ ט'ס דְׁ ַמאק פּון ִדי ּתֹוָרה, אּון ֶדעָמאלְׁ ַקייט אּון ֶגעׁשְׁ ט ִדי צַ ִזיסְׁ ט ִניׁשְׁ גְׁ ט ֶרענְׁ נְׁ ייט, ָנאר ֶמען ֶלערְׁ

ן. צְׁ ַגאנְׁ ט ֶדעם ֵיֶצר ָהַרע ִאינְׁ ֶרעכְׁ ָמָדה ַרָבה, אּון ָדאס צּובְׁ ַהתְׁ ַלייִסיג ִדי ּתֹוָרה בְׁ צּו! פְׁ  וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ִאיז זֹוֶכה ֶדערְׁ
ֵחֶלק ט' ֶעֶרְך ִלימּוד( ָמָדה, וְׁ  )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ח' ֶעֶרְך ַהתְׁ

 

 

   

בּועַַּׁ שָׁ תַׁהַּ ְרשַּ ַׁפַּ
 

זֵיי  צּו ַאַזא ַצִדיק ָוואס ִאיז ְמַחֵזק ִאיְדן, אּון ַווייְזטֶדעְרַפאר ַדאְרף ֶמען ֶזעהן צּו ֵגיין 
 ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ֵזיי ִליב, אּון זֵיי ֶקעֶנען ְשֶטעְנִדיג קּוֶמען צּום

 ֵאייֶבעְרְשְטן.
ֵביָרה פּון ִדי עֲ  ףּון אֹויָדאס ִאיז ְפַשט ִאין ָפסּוק, ִדי ָפָרה ֲאדּוָמה ִאיז ָדאְך ֶדער ִּתיק

ה",ִדי ֵעֶגל, ָזאְגט ֶדער ָפסּוק,  ּתֹורָׁ ַׁ"הַּ ת ַֻׁחקַּ ָדאס ִאיז ִדי ֶגעֶזעץ פּון ִדי  ֹזאת
י ֵחְטא ַגאְנֶצע ּתֹוָרה, ַווייל ַאזֹוי ִווי מֶשה ַרֵבינּו ָהאט ֶגעֶרעְדט צּו ִדי ִאיְדן ָנאְך דִ 

 ן, ָנאר ְמַחֵזק ַזיין אּון ְשַטאְרְקן.ָהֵעֶגל, ַאזֹוי ַדאְרף ֶמען ְשֶטעְנִדיג ֶרעְדן צּו ִאידְ 
ֵבר"ָדאס ָזאְגט ֶדער ָפסּוק ַווייֶטער  ַׁדַּ ֶווען ֶמען ִוויל ָזאְגן ְשְטֶרעְנֶגע  "ֵלאֹמר,

 ֶוועְרֶטער ַפאר ִאיְדן, מּוז ֶעס ַזיין אֹויְך אֹויף ַא ֵווייֶכע ֶוועג פּון ִחיזּוק.
 תשס"ז()ּתֹוְך ַהַנַחל ֵליל שב"ק ח ַַּקת ְשַנת 

*** 
ע, לַּ סֶׁ תַׁהַּ אל ֶרעְדן ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ֶגעֵהייְסן ַפאר מֶשה ַרֵבינּו ֶער ָז וַּיְַּךַׁאֶׁ

ְגן ֶדעם צּום ְשֵטיין ַאז ֶעס ָזאל ֶגעְבן ַוואֶסער, ָאֶבער מֶשה ַרֵבינּו ָהאט ֶגעְשָלא
 ְשֵטיין.

)ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' יט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט מֹוַהָרא"ש ְשִליָט"א ִאיז ָדאס ַמְסִביר לוֹ 
ֲחִמַׁאַַּׁ )ָאבֹות ב'(אֹויף ִדי ִמְשָנה  ִסיָמן קצ"ז( ַׁרַּ א לָׁ ַׁאֶׁ ע, ְַׁקבַּ ְתךָׁ ְַּׁתִפלָׁ ה ֲעשֶׁ ַּׁתַּ יםַׁל

ע" קֹום,ַׁ"ְקבַּ מָׁ ֲחנּוִניםִַׁלְפֵניַׁהַּ ה",ֶקען אֹויְך ֵמייֶנען  ְותַּ ָדאס ֵמייְנט ַאז ֶווען  "ְגֵניבָׁ
ּוִנים, ֶמען עְהט פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן ַא ַזאְך, ַדאְרף ֶעס ַזיין ְבַרֲחִמים ּוְבַתֲחנַא ִאיד בֶ 

ֶמען  ָטאר ִניְשט ַזיין ַפאר'ַעְקְש'ְנט ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער מּוז ַדְוָקא טּוהן ָוואס
ֶבעְרְשֶטער ִוויל ָזאל ָהאט ֶגעֶבעְטן, ָדאס ֵהייְסט ַאזֹוי ִווי ְגֵניָבה, ָנאר ַאז ֶדער ֵאיי

 אּון ַאז ִניְשט ִניְשט. ,ֶער ִמיר ֶגעְבן
ט ַאַווַדאי אֹויף ְּתִפָלה ַדאְרף ֶמען ָהאְבן ַעְקָשנּות, ֶבעְטן אּון ֶבעְטן, אּון ִניְש 

ִזיְך ת, אּון אֹויְפֶהעְרן צּו ֶבעְטן, ָאֶבער ָנאְכן ֶבעְטן ַדאְרף ֶמען ָהאְבן ַאַסאְך ַסְבָלנּו
וייל ֶער ִאיֶבעְרֶגעְבן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן ַאז ֶער ָזאל טּוהן ִווי ַאזֹוי ֶער ַפאְרְשֵטייט, וַ 

 ֵווייְסט ִדי ֶבעְסֶטע ָוואס ֶעס ִאיז גּוט ַפאר אּוְנז.
 ן ֶדער ְפַגם פּון מֶשהֶגעֶוועִאיז ַאז ָדאס  )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן כ'(,ָזאְגט ֶדער ֶרִבי 

ֹויל, ָדאס ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ֶגעָוואְלט ַאז ֶער ָזאל ֶבעְטן ִמיט ִדי מ ,ַרֵבינּו
ָדאס  ָאֶבער מֶשה ַרֵבינּו ָהאט ֶגעְשָלאְגן ֶדעם ְשֵטיין, ,ֵמייְנט ִניְשט ִזיְך ַעְקְש'ֶעֶנען

טּוהן  יט ַעְקָשנּות, ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָזאל ַדְוָקאֵמייְנט ַאז ֶער ִאיז ֶגעַגאְנֶגען מִ 
 ָוואס ֶער ָהאט ֶגעֶבעְטן.

אְרְשֵטייֶען ַאַודַאי ַביי מֶשה ַרֵבינּו ִאיז ָדאס ֶגעֶווען ַא ַדַּקֹות'ִדיֶגע ְפַגם, ָוואס ִמיר פַ 
ַאז ֶמען ָזאל  ,ִזיְך ָאְפֶלעְרֶנעןִניְשט, ָאֶבער ִדי ּתֹוָרה ְשַרייְבט ָדאס ַאז ִמיר ָזאְלן 

נּות, ָנאְכן ַאַסאְך ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ָוואס ֶמען ַדאְרף, ָאֶבער ִניְשט ִמיט ַעְקשָ 
 ֶבעְטן ָזאל ֶמען ִזיְך ִאיֶבעְרֶגעְבן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן.

 )ּתֹוְך ַהַנַחל ְסעּוָדה ְשִליִשית ח ַַּקת ְשַנת תשס"ז(
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המשך בדף ג
 

 באידיש פרשת חקת תשע"ב(  )אשר בנחל 
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ליון צו באקומען דעם גליון יעדע וואך אויף אימעיל, ווי אויך צו אדוועטייזן אינעם ג

Breslevcenter@gmail.comַׁ פארבינט אייך צו:

המשך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מוסדותינו הק' נייעס אינערהאלב
~ ~ ~ 

 

 שווערע היץ כוואליע ברענגט
 שלוס אין בנין השיבה-צו א קורץ

 

ווי באקאנט האט זיך אראפ געלאזט א שווערע היץ 
שלוסן -ו קורץצט געברענגט כוואליע אין שטאט, וואס הא

 אין פארשידענע טיילן פון שטאט.
צווישן די אנדערע איז דער בנין הישיבה אויך אפעקטירט 
געווארן, דאנערשטאג נאכמיטאג האט זיך פארלאשן די 
לעקטער אין ישיבה, עס איז געווען זייער שווער אנצוגיין 

אבן ווייטער אין די שווערע היצן, אבער די בחורים ה
 שיעורים מיט מסירת נפש. נעלערנט יעדער זייגע

פון אנפאנג האט נאך אויסגעזעהן אז אויף שבת וועט 
שוין זיין לעקטער, אבער עס איז נישט געווארן צום סוף, 
אין די לעצטע מינוט האט מען געשאפט א פלאץ צו 
דאווענען שבת, ווי מען האט געדאווענט דארט אלע 

 תפלות שבת קודש.
ן די אינסטאנצן געארבעט איבערמידלעך נאך שבת האב

ביז מען האט געקענט צוריק שטעלן די לעקטער אויף 
מאנטאג אינדערפרי, און מען האט געקענט ווייטער אנגיין 

 מיט די עבודת הקודש.
 ליהודים היתה אורה!

 

 

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

 דרוקן "אשר בנחל", וועט זיכער זעהן גרויסע ישועות. צו
 

הונדערטערַׁאידןַׁזענעןַׁשויןַׁגעהאלפןַׁ
געווארן,ַׁזייטַׁאויךַׁפוןַׁדיַׁגעהאלפענע.ַׁרופטַׁ

ַׁמיטַׁאייערַׁברייטהארציגעַׁנדבה.ַׁשויןַׁאריין
ַׁ

548-454-2234 

ַׁסימןַׁטובַׁומזלַׁטוב!
 מיר וואונטשן אן הערצליכן מזל טוב פאר

ַׁאליעזרַׁהירשפעלדַׁנ"יַׁמו"ה
 צו זיין חתונה למזל טוב בשעטו"מ

 

העלפן אז עס דער אייבערשטער זאל 
זאל זיין א קשר של קימא און א בנין 

עדי עד, שטענדיג זיין פרייליך ביז 
 במהרה בימינו אמן! משיח'ס טאג

 
 

ַׁ

ַׁ!מזלאַׁטבאַׁוגדיאַׁיאה
 מיר וואונטשן אן הערצליכן מזל טוב פאר

ַׁנ"יַׁמו"הַׁאברהםַׁצביַׁוועבערמאן
 מיוצאי ישיבתינו הק'

 די געבורט פון זיין מיידעלעצו 
 למזל טוב בשעטו"מ

 

אז ער זאל זעהן דער אייבערשטער זאל העלפן 
אסאך אידיש נחת פון דעם קינד און פון אלע 

 ביז משיח'ס טאג במהרה בימינו אמן! קינדער
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רְ  בּועְַּפַּ שָׁ תְהַּ ְשַּ
ְ

 

רְיְֵ שֶׁ ה,ְאַּ ֵעדָׁ לְהָׁ רְִאישְעַּ שָׁ לְבָׁ כָׁ לְל  כָׁ רּוחֹותְל  ֹקדְה'ְֱאֹלֵקיְהָׁ ֵֵיהֶׁ ִיפ  ְֵֵצאְִלפ 
ֵֵיהֶׁ . ְִלפ  ְיָׁבֹוא ר סֹוָרה, " וֲַּאשֶׁ ט אַּ מְּ גְּ ֶרענְּ ּטּוִרים בְּ ל הַּ עַּ ְֶדער בַּ ר יָׁבֹואְוֲַּאשֶׁ

ֵֵיהֶׁ " ְבְַּ ָנאךְּ אַּ ָפסּוק, אּון ִלפ  ְֵרֵעהּו ת ְאֶׁ ְיָֹׁבא ר ְֵעִֵצי ",עְַּיְֲ"וֲַּאשֶׁ ֲחטֹוב ְלַּ  ר
סּוִקים. ֵוויי פְּ ייכּות פּון ִדי צְּ ֵטיין ִדי שַּ שְּ ף ֶמען פַּארְּ ארְּ  דַּ

ט  ִביר לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאגְּ סְּ ִליָט"א ִאיז ָדאס מַּ ָרא"ש שְּ "ן ֵחֶלק ב' מֹוהַּ )ִליקּוֵטי מֹוֲהרַּ
ןאַּ ִסיָמן ס"ח(  טְּ ֶרעסְּ ן גְּ ארְּ ן פַּ ִדיק ִאיז ֶווען ֶער ֶקען וַּוייזְּ ֵלימּות פּון אַּ צַּ ש  ז ֶדער שְּ טְּ ֶמענְּ

ט ֶער ֶקען אוֹ  ֶקערְּ ארְּ ן ָנאךְּ ֶבעֶסער, אּון פַּ ז ֶער ֶקען ֶווערְּ ן ִניֶדעִריגאַּ ארְּ ן פַּ ן יךְּ וַּוייזְּ טְּ סְּ
ן אּו טְּ שְּ ז ֶער ִאיז אֹויךְּ ָנאנְּט צּום ֵאייֶבערְּ ש אַּ טְּ ֶטער ָהאטֶמענְּ שְּ ז ֶדער ֵאייֶבערְּ  ן אַּ

 ִאים אֹויךְּ ִליב.
ש לֹויט זַּ טְּ ן ֶמענְּ רַּאךְּ צּו ֶיעדְּ פְּ ֶדעֶרע שְּ אזּונְּ ן אַּ בַּ ף ָהאבְּ ארְּ ִדיק דַּ ֵריָגה,ֶדער צַּ דְּ  יין מַּ

ן, א טְּ שְּ ז ֶער ִאיז זֵייֶער ָנאנְּט צּום ֵאייֶבערְּ ֵזק זַּיין אַּ חַּ ף ֶמען מְּ ארְּ ּון ֵאייֶנעם ֵאייֶנעם דַּ
ז ֶער ֶקען  עֹוֵרר זַּיין אַּ ף ֶמען מְּ ארְּ 'ֶער ָנאךְּ ֶהעֶכער, אּון ָדאס ֶקען ָנאר אַּ ֱאֶמתיין גֵ דַּ

ט ֶדער ֶרִבי  אר ָזאגְּ פַּ ִדיק טּוהן, אּון ֶדערְּ "ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן י"ח(צַּ ז ֶעס ִאיז אַּ  )ִליקּוֵטי מֹוֲהרַּ אַּ
גְּ  רְּ ן ּתֹוָרה, וַּוייל ֶמען ֶקען הַּ ָכָנה צּו ָזאגְּ רֹויֶסע סַּ ן ִמיט ִדי ּתֹוָרה ָוואסגְּ שְּ טְּ  'ֶנען ֶמענְּ

ט ֶמען  ז אֹויב ָזאגְּ ט אַּ ט, ָדאס ֵמיינְּ ט ִדי ֶמען ָזאגְּ ִטיֶגע זַּאךְּ פַּ ִנישְּ ן ִריכְּ ט ארְּ ִנישְּ
ש. טְּ 'ט ֶדעם ֶמענְּ גְּ רְּ ש, ָהאט ֶמען ֶגע'הַּ טְּ ן ֶמענְּ ִטיגְּ  ִריכְּ

ן,  טְּ שְּ ן פּוֶנעם ֵאייֶבערְּ ֵבינּו ֶגעֶבעטְּ רּוחֹותְִיפְ ָדאס ָהאט מֶשה רַּ ְהָׁ י ְֱאֹלֹקַּ ֹקדְה'
ה, ֵעדָׁ לְהָׁ רְִאישְעַּ שָׁ לְבָׁ כָׁ ִהיג,  ל  נְּ זַּא מַּ ן אַּ ֶטעלְּ ֶטער ָזאל שְּ שְּ רְֶדער ֵאייֶבערְּ שֶׁ אַּ

ֵֵיהֶׁ ְ רְֵיֵֵצאְִלפ  ֵֵיהֶׁ ,וֲַּאשֶׁ ֵזק זַּיין יָׁבֹואְִלפ  חַּ ף ֶער מְּ ארְּ ָמאל דַּ ן ִדי ,אַּ גְּ ֶרענְּ יין בְּ רַּ  אַּ
ז ֵזיי ֶזע ן ָוואס ֵמייֶנען אַּ עֹוֵרר זִַּאידְּ ף ֶמען מְּ ארְּ ָמאל דַּ ן, אּון אַּ רֹויסְּ דְּ יין ֶנען שֹוין ִאינְּ

ז ֶער ֶקען ָנאךְּ ֶמער טּוהן.  ֵאייֶנעם אַּ
סֹוָרה ֶדעם ָפסּוק ט צּו ִדי מְּ ֶטעלְּ ְ ,אּון ָדאס שְּ ר ְוֲַּאשֶׁ ְֵרֵעהּו ת ְאֶׁ רְעְַּיְֲבְַּיָֹׁבא

ֲחטֹובְֵעִֵצי  ט פּון ֵאייֶנעםלַּ ט ָדארְּ שֹוֵגג, אַּ  , ָוואס ֶדער ָפסּוק ֶרעדְּ 'ט בְּ גְּ רְּ ז ָוואס הַּ
שְּ  טְּ ן מּוָסר פַּאר ֶמענְּ זַּא זַּאךְּ צּו ָזאגְּ ֶנעֶמען אַּ ֶטערְּ ט אּונְּ ט ִזיךְּ ִנישְּ סְּ ן, וַּוייל דּו ָזאלְּ

ִדיק ֶקען ָדא ן ֱאֶמת'ֶער צַּ ן, ָנאר אַּ שְּ טְּ ֶג'ֶנען ֶמענְּ רְּ ט ִמיט ֶדעם הַּ סְּ  ס טּוהן.דּו ֶקענְּ
ִליִש  עּוָדה שְּ ל סְּ נַּחַּ ָחס תשס"ה()ּתֹוךְּ הַּ  ית ִפנְּ
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רָׁא"ש ְִשיחֹותְמֹוהַּ

ִרי ְֵביןְְ~ ֵצָׁ מ   ~ְהַּ
 

ן  ׁשְׁ טְׁ ט ַאז רֹוב ֶמענְׁ ִליָט"א ָזאגְׁ מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ
ן ִדי ֶטעג פּון " טְׁ ַראכְׁ יןַבאטְׁ ָצִרים" בֵּ ִדי  - ַהמְׁ

ָעה ֶעשֶ  ן ִׁשבְׁ ִוויׁשְׁ ן צְׁ יי ָוואכְׁ רֵּ ַתמּוז אּון דְׁ ר בְׁ
רֹויֶעִריֶגע ָמָרה  ץ טְׁ ָאב, ַאלְׁ ָעה בְׁ ִתׁשְׁ
חֹוָרה'ִדיֶגע ֶטעג, ֶעס ֶזעהט ֶעֶפעס אֹויס ִווי  ׁשְׁ
ֶגעַפאֶלעֶנע ִניֶדעִריֶגע ֶטעג, ָוואס ֶמען ִאיז 
ן, ֶמען ֶקען  טְׁ ׁשְׁ ייֶבערְׁ ייֶער ַווייט פּוֶנעם אֵּ זֵּ

ייבֶ  ט ִדיֶנען ֶדעם אֵּ ט'ס ִניׁשְׁ ן ֶדעָמאלְׁ טְׁ ׁשְׁ ערְׁ
 ֶגעֶהעִריג.

ט  קְׁ ט ַאזֹוי, פּונְׁ ָאֶבער ֶדער ֱאֶמת ִאיז ִניׁשְׁ
רֹויֶסע ֶטעג, ָוואס  ט, ִדי ֶטעג ֶזעֶנען גְׁ ֶקערְׁ ַפארְׁ
ן צּום  ט ֶווערְׁ סּוָגל צּו ָנאנְׁ ֶפעִציֶעל מְׁ ִאיז סְׁ
ֶגער פּון ַא  ִרינְׁ ן, ָנאְך ֶמער אּון גְׁ טְׁ ׁשְׁ ייֶבערְׁ אֵּ

ץ ָיאר.  ַגאנְׁ
ָמאל ָהא יינְׁ ט ַפאר ֶרִבי אֵּ ֶגעָזאגְׁ ט ֶמען ָנאכְׁ

ן ַאז ִאין ִדי  ן ָזאגְׁ ֶלעגְׁ ן פְׁ ִליֶכע ִאידְׁ ָנָתן, ַאז ֶערְׁ
יןֶטעג פּון  ייֶעֶרע  בֵּ יי פּון זֵּ ן זֵּ ָצִרים ַפאלְׁ ַהמְׁ

ט אֹויף ֶדעם  יגֹות, ָהאט ֶרִבי ָנָתן ֶגעָזאגְׁ רֵּ ַמדְׁ
ט ֶקערְׁ ט ֱאֶמת, ַפארְׁ ִדי ֶטעג  ,ַאז ֶעס ִאיז ִניׁשְׁ

ט  ֶקען ֶמער ן ָנאנְׁ ן, אּון ֶווערְׁ ַטייגְׁ ֶגער ׁשְׁ ִרינְׁ גְׁ
ן, ַאזֹוי ִווי ֶמען ֶזעהט ַביי ַא  טְׁ ׁשְׁ ייֶבערְׁ צּום אֵּ
ֶקעִניג ַאז ֶווען ֶער ִאיז ִאין ַזיין ַפאַלאץ ִאיז 
ֶווער צּו צּוקּוֶמען צּו ִאים, ָאֶבער ֶווען ֶער  ׁשְׁ
'ן ַגאס, ִאיז ַאַסאְך  'ן ֶוועג, אֹויפְׁ ִאיז אֹויפְׁ

ִר  ט גְׁ ֶבע ֶיעצְׁ ֶגער צּו קּוֶמען צּו ִאים, ִדי ֶזעלְׁ ינְׁ
ין" ֶטער ִאיז  בֵּ ׁשְׁ ייֶבערְׁ ָצִרים" ֶווען ֶדער אֵּ ַהמְׁ

ֶטער  ָיכֹול ִאין ָגלּות, ִאיז ֶער ָנאְך ֶמער ֶנענְׁ ִכבְׁ
ז ֶגער אּון  ,צּו אּונְׁ ִרינְׁ אּון ִמיר ֶקעֶנען ָנאְך גְׁ

ֶנעֶלער צּו קּוֶמען צּו ִאים, אּון צּו רֶ  ן צּו ׁשְׁ עדְׁ
 ִאים.

ְ
 

  

 

יין ט ֶגעֶווען וו אֵּ ט ִאיז ֶמען ִניׁשְׁ ִטיֶגע ַצייט ִזיְך צּו ַבאַנייֶען, ֲאִפילּו ִביז ֶיעצְׁ ִציג ֶטעג, ִאיז ִדי ִריכְׁ ָוואנְׁ אֹויל, ֶקען ֶמען "פּון ִאין צְׁ
ן צּו ַזיין וואוֹ  ייבְׁ הֵּ ט" ָאנְׁ ִציג טֶ ֶיעצְׁ ָוואנְׁ יין אּון צְׁ ן ִדי ׁשֵּ יל, ִדי אֵּ ֶקעגְׁ טְׁ יין אּון עג ֶזעֶנען ַאנְׁ ִרָיא אֵּ ִגיַמטְׁ ם אקי"ה ָוואס ִאיז בְׁ

ִציג, ָוואס ֶדער  ָוואנְׁ י" ם ׁשֵּ צְׁ ֶמֱהוֵּ ט "ַאָנא ָזִמין לְׁ ֶלק א' ִסיָמן ו'( ַווייזְׁ י מֹוֲהַר"ן חֵּ ט, ֲאִפילּו ִאיְך )ִליקּוטֵּ יינְׁ יןָוואס ָדאס מֵּ ט ֶגעֶווען  בֵּ ִניׁשְׁ
ט צּו ַזיין גּוט. ייב ִאיְך ָאן פּון ֶיעצְׁ ט, הֵּ  גּוט ִביז ֶיעצְׁ

לֶ  ט ֶעס ִמיט ַאַסאְך ׁשְׁ לְׁ ִזיגְׁ ט ֶעס ַארּום אּון ֶמען ַפארְׁ ייֶעֶרע אֹוָצר, ֶנעמְׁ י ֶעס ָנאר ַאזֹוי ִווי ֶווען ֶעס ִאיז ָדא ָגאר ַא טֵּ דֵּ עֶסער, כְׁ
קּוֶמען צּו  ט ָאנְׁ ט ַבאקּוֶמען.ָזאל ִניׁשְׁ ף ֶעס ִניׁשְׁ ׁש, ָוואס ַדארְׁ טְׁ ן ֶמענְׁ ִטיגְׁ ט ִריכְׁ  ֶדעם ִניׁשְׁ

ֶכע ֶטעג ָוואס ַפארְׁ  ֶכע ֶגעהֹויֶבעֶנע ֶטעג, ַאֶזעלְׁ ן ֶזעֶנען ַאֶזעלְׁ יי ָוואכְׁ רֵּ ט, ַאזֹוי ִווי ִדי דְׁ ֶבע ִאיז ֶיעצְׁ ן ִאין ִזיְך ַא ִדי ֶזעלְׁ ָמאגְׁ
ִדיֶגע אֹוָצר, ַאז ֶמען ֶקע ַפאר ָהאט ֶעס ֶדער יֵֶּצר ָהַרע ַארּום ֶגענּוֶמען ֶגעַוואלְׁ ן, ֶדערְׁ טְׁ ׁשְׁ ייֶבערְׁ ט צּום אֵּ ן ָנאנְׁ ייט ֶווערְׁ הֵּ ֶגערְׁ ִרינְׁ ן גְׁ

צּו, ָאֶבער  ט ֶקעֶנען צּו קּוֶמען ֶדערְׁ חֹוָרה, ַאז ֶמען ָזאל ִניׁשְׁ בּות אּון ָמָרה ׁשְׁ ֶלעֶסער פּון ַעצְׁ ֶכע ׁשְׁ ֶכל,  רֶוועִמיט ַאֶזעלְׁ  ֶעס ָהאט שֵּ
 

 

 המשך בדף ב

ן, ָוואס    יי ָוואכְׁ רֵּ ט ִאין ִדי דְׁ  ָדאס ֶזעֶנען ֶיעצְׁ

 



 ב
 

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

Breslevcenter@gmail.comְ פארבינט אייך צו:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 מוסדותינו הק' נייעס אינערהאלב
~ ~ ~ 

 ס'נאכפראגע אויף די נייע פושקעגרויס 
 "ברסלב קרן הדפסה היכל הקודש"פאר 

 

איז שוין ברייט באקאנט די פילע ישועות און רפואות וואס מענטשן עס 
, זייער "אשר בנחל"האבן געזעהן דורכ'ן מנדב זיין צו דרוקן דעם הייליגן ספר 

אסאך מענטשן זאגן עדות אז זיי האבן געזעהן מיט די אייגענע אויגן גאר 
 ים.אין זכות פון מנדב זיין די ספר וואונדערליכע זאכן

סיי פאר דעם גרויסן פארלאנג האט מען יעצט געמאכט פושקע'ס צוליב 
לעס ל'ן אפועס'בכל עת מצוא אין אוי צו קענען אריינווארפןאינדערהיים 

 מדרשים, צו קענען ארום גיין ביים דאווענען.בתי פאר גוט'ס, און סיי 
אינגעלייט האבן זיך איינגעהאנדעלט די שוהל פושקע'ס און גייען צענדליגע 

, און ווי זיי זאגן קומט דרשמארום דערמיט טעגליך ביי זייער מנין אין בית ה
 פון די פושקע'ס. סכומיםאריין גאר באדייטענע 

המעשה יותר מן העושה, ווער עס וויל נאך באקומען א שוהל פושקע גדול 
 א היים פושקע, צו ארומגיין דערמיט ביים דאווענען, אדער ווער עס דארף

 548-454-2234 :אדער צו אויסליידיגן א אנגעפילטע פושקע, קען רופן אויף
 

 !ופרוטה מצטרפתפרוטה 
 

~~~

 

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

 דרוקן "אשר בנחל", וועט זיכער זעהן גרויסע ישועות.
 

הוֵדערטערְאידןְזעֵעןְשויןְגעהאלפןְגעווארן,ְזייטְאויךְ
מיטְאייערְְפוןְדיְגעהאלפעֵע.ְרופטְשויןְאריין
ְברייטהארֵציגעְֵדבה.

ְ

548-454-2234 

רָׁא"ש ְִשיחֹותְמֹוהַּ
יֹונֹות, ָנאר ֶער  ט אֹויף ִדי ַאֶלע ִדמְׁ ט ִניׁשְׁ ן, קּוקְׁ ט ַנארְׁ ט ִזיְך ִניׁשְׁ ֶער ָלאזְׁ

ט ַאַסאְך ֶדעם  ִפָלה, ֶער ֶבעהְׁ ט אֹויס ִדי ַצייט ִמיט ַאַסאְך תְׁ ִניצְׁ
ן,  טְׁ ׁשְׁ ייֶבערְׁ ייט צּואֵּ הֵּ ֶגערְׁ ִרינְׁ ן.ֶוועט ֶער גְׁ רֹויֶסע ַזאכְׁ  קּוֶמען צּו גְׁ

ָפִרים הַ  ן ַמִגיד פּון ַאזֹוי ִווי ִדי סְׁ ייִליגְׁ ן פּוֶנעם הֵּ גְׁ ֶרענְׁ דֹוִׁשים בְׁ קְׁ
ׁש  ִריטְׁ י( ֶמעזְׁ עֵּ ל, ַמסְׁ ָראֵּ 'ן ָפסּוק )ֲעבֹוַדת ִישְׁ יָכה א'( אֹויפְׁ ֶפיָה ִהִשיגּוָה )אֵּ יןָכל רֹודְׁ  בֵּ

י  פֵּ ָצִרים, "ָכל רֹודְׁ ן,  -ַהמְׁ טְׁ ׁשְׁ ייֶבערְׁ ט ָנאְך ֶדעם אֵּ ָקּה", ֶווער ֶעס לֹויפְׁ
ן, ""ִהִשיגּוָה" ייכְׁ רֵּ גְׁ ין, ֶקען ִאים ֶדערְׁ ָקא ִאין ִדי ֶטעג פּון  בֵּ ָצִרים", ַדוְׁ ַהמְׁ

ין" ָצִרים". בֵּ  ַהמְׁ
רֹויס, ָוואס  ן ֶזעֶנען ָגאר גְׁ יי ָוואכְׁ רֵּ ֶפעִציֶעל ִדי ַׁשָבִתים פּון ִדי דְׁ ִאין סְׁ

יי ַׁשָבִתים ֶזענֶ  רֵּ ן ָיאר, ִדי דְׁ ן ִאיֶבערְׁ ַלייכְׁ ייֶער גְׁ ָטא זֵּ ן ִאיז ִניׁשְׁ ֶקעגְׁ טְׁ ען ַאנְׁ
ן יֹום טֹוב ֶפַסח, ַמטֹות ָחס ִאיז ֶקעגְׁ ַׁשת ִפנְׁ יי ָיִמים טֹוִבים, ַפרְׁ רֵּ -ִדי דְׁ

ָבִרים בּועֹות, אּון דְׁ ן ׁשְׁ י ִאיז ֶקעגְׁ עֵּ ן סּוכֹות, אּון -ַמסְׁ ַׁשָבת ַחזֹון, ִאיז ֶקעגְׁ
ֶפעִציֶעל ָחׁשּוֶבע ַׁשָבִתים, אּון ַׁשבָ  יי סְׁ ַפאר ֶזעֶנען זֵּ אר גָ ת ַחזֹון ִאיז ֶדערְׁ

בּוָאה,  ֶטע ַׁשָבת פּון ָיאר, ֶדער ָנאֶמען "ַחזֹון" גֵּייט ַארֹויף אֹויף נְׁ ֶרעסְׁ ִדי גְׁ
ט  י' א'( ִווי ֶדער ָפסּוק ָזאגְׁ ַׁשעְׁ ָיהּו", ַצִדיִקים ֶזעֶנען זֹוֶכה צּו )יְׁ ַׁשעְׁ "ַחזֹון יְׁ

ָדׁש, ָוואס ֶווע ית ַהִמקְׁ ן בֵּ ִריטְׁ ֶגעבֹויֶעט ֶזעהן ֶדעם ַׁשָבת, ֶדעם דְׁ ט אֹויפְׁ
ינּו. ָימֵּ ָרה בְׁ הֵּ ן ִבמְׁ  ֶווערְׁ

ייִליֶגע ֶטעג ִווי ֶעס  ן ִדי הֵּ צּוִניצְׁ וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ִאיז זֹוֶכה אֹויסְׁ
ף צּו ַזיין  .ַדארְׁ

ֶלק    יןֶעֶרְך ט"ו )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש חֵּ ָצִרים בֵּ  (ַהמְׁ
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 גליון היכל הקודש
 וועכענטליכע גליון ארויסגעגעבן דורך

 וויליאמסבורג מוסדות היכל הקודש ברסלב
 בנשיאות כ"ק מרן מוהרא"ש שליט"א
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

 

ל בַּ נָׁ ֵהן הֵ  עַּ ר מַּ ם ִלְמסָׁ ר ִבְלעָׁ ֵאל ִבְדבַּ יּו ִלְבֵני ִיְשרָׁ י ָזאְגטה'ה הָׁ  , ֶדער ֶרבִּ
ימָ  יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' סִּ י ֵרייד פּון ַא ָרָשע ַא ַבר ַדַעת ַמאְכט,ן מ"ג( )לִּ ַאז  ַאז דִּ

יְך אָ  יְטן ֶדער ָוואס ֶהעְרט ֶעס ָזאל טּוהן ֲעֵבירֹות, ֶדעְרַפאר ַדאְרף ֶמען זִּ ְפהִּ
וי ַא ָרָשע ֶרעְדט, ַווייל ָדאס ַשאְדט ֵזייֶער ַפאר ֶדעם יְשט צּו ֶהעְרן וִּ ָוואס  נִּ

 ֶהעְרט ֶעס.
ם,נָׁ ֵהן הֵ ֶדער ָפסּוק, ָדאס ָזאְגט  ר" ִבְלעָׁ ֵאל "ִבְדבַּ יּו ִלְבֵני ִיְשרָׁ י ֵרייד  ה הָׁ דִּ

יְדן. י אִּ ְלָעם ָהאט ֶגעֶרעְדט ָהאט ֶגעַשאְדט ַפאר דִּ  ָוואס בִּ
 ָוואס ֵמייְנט ַא ָרָשע ַא ַבר ַדַעת?

י ָזאְגט  יֶנען ַאז ֶדער ֶרבִּ יר ֶגעפִּ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א סִּ ָנאר מִּ ַאז ֶמען יָמן רפ"ב( )לִּ
ילּו ַא ָרָשע ָגמּור ַדאְרף מֶ  ען אֹויְך ַ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","אֵ פ"ח(  ין ְזכּות ַעל ַהֵמסִּ ית, ַא ֶמעְנְטש ָוואס ֶרעְדט ָאפ ין ְמַלְמדִּ  ַא ֵמסִּ

יְשט ַדן ַזיין ים ָטאר ֶמען נִּ ְלַכף  ַאְנֶדעֶרע ֶמעְנְטְשן פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, אִּ
 ְזכּות.

יז ַאֵליין דּורְ  ים, ֶווען ֶער אִּ יֵני ְרָשעִּ יז ָדא ְצֵוויי מִּ ְכֶגעַפאְלן ֶזעהט ֶמען ַאז ֶעס אִּ
ין ֲעֵבירֹות, ֶקען מֶ  יְשט ֶגעֶקעְנט אִּ יְך נִּ ען ְמַלֵמד ְזכּות ַזיין ַאז ֶער ָהאט זִּ

ֵווייְטן צּו ְשַטאְרְקן אֹויף ַזיין ֵיֶצר ָהַרע, ָאֶבער ֶווען ֵאייֶנער ֶרעְדט אֹויְך צּו ַא צְ 
ים ַדארְ  ימּוד ְזכּות, אּון פּון אִּ יְשט ַקיין לִּ ף ֶמען טּוהן ֲעֵבירֹות, ֶער ָהאט שֹוין נִּ

 ַווייט. ְשֵטיין
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 ֶווע יעַ  טפּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן ָאֶדער פּוֶנעם ַצדִּ יר ַמְשפִּ  ַאז ,ַזיין אֹויף דִּ

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.  צּוֶהעְרן צּו אִּ
 ג()ֹזאת ַהּתֹוָרה ַמטֹות 

*** 
 

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 " י ְבחִּ הַדאֶוועֶנען ַדאְרף ֶער ָהאְבן דִּ ס ָדא ֵמייְנט ", ָוואְמנַּשֶּ
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
 

 המשך בדף ב

 04גליון מספר                                                               קתשע"ב לפ"שנת ', ב, אבות פרק אב ב', מסעי-מטותפרשת 

 
רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ

   ~ ְתִחינֹות  ~
 

ֵאייְנָמאל ָהאט ֵאייֶנער ֶגעְפֶרעְגט פּון 
אֹויּב ֶעס ִאיז ְכַדאי צּו  ,מֹוַהָרא"ׁש ְׁשִליָט"א

ס ֶזעֶנען ֶגעְדרּוְקט ִאין ָזאְגן ִדי ְתִחּנֹות ָווא
ֶדעם ֵסֶפר "ְתִחיָנה" אֹויף ִאיִדיׁש, ָאֶדער ָדאס 
ִאיז ָנאר ֶגעַמאְכט ֶגעָוואְרן ַפאר ְפרֹויֶען אּון 

 ָפׁשּוֶטע ֶמעְנְטְׁשן.
ָהאט ִאים מֹוַהָרא"ׁש ְׁשִליָט"א ֶגעָזאְגט: 
ִמיר ָהאְּבן ְמַקֵּבל ֶגעֶווען פּון ֶרִּבי'ן, ַאז ִווי 

ֶמען ֶרעְדט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִאיז  ֶמער
ֶּבעֶסער, ִווי ֶמער ְתִחינֹות אּון ַּבָקׁשֹות ֶמען 

 ֶקען ָזאְגן ִאיז ֶמער ָחׁשּוב'ֶער.
ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֵזייֶער ִליּב ֶגעַהאט ֶווען  

ֶמען ִפיְרט ִזיְך אֹויף ִווי ַא ָפׁשּוֶטער ֶמעְנְטׁש, 
ִווי ָפׁשּוֶטע  ִמְצֹותטּוהן ִדי ִדי ִאיְדן ָוואס 
 .ן ׁשּום ְסֶפעִציֶעֶלע ָחְכמֹותֶמעְנְטְׁשן ָאן ַקיי

ֶער ָהאט ִליּב ֶגעַהאט ִדי ִאיְדן ָוואס ֶנעֶמען 
ֶדעם ְגרֹויְסן ִסידּור אּון ָזאְגן ַאֶלע ְתִחינֹות אּון 

ת ָוואס ֶעס ְׁשֵטייט ָדאְרט ַּבָקׁשוֹ 
)ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ת ימוֹ מִ יט תְ מִ ָפׁשּוט'ֶעְרֵהייט 

 ב' ִסיָמן ק"ד(.
ַאז )ַחֵיי מֹוֲהַר"ן ִסיָמן תק"כ( ֶרִּבי ָנָתן ְׁשַרייְּבט 

ִאין ְׁשָטאט ְּבֶרְסַלב ִאיז ֶגעֶווען ַא ָפׁשּוט'ֶער 
ֶמעְנְטׁש, ָוואס ְפֶלעְגט ֵזייֶער ַאַסאְך ָזאְגן, 

אס ֶער ָהאט ָנאר ֶגעֶקעְנט, ְתִהִלים, ָוו
ְתִחינֹות, ַמֲעָמדֹות, אּון ָדאס ְגַלייְכן, אּון ֶדער 
ֶרִּבי ָהאט ֶגעָזאְגט ַאז ֶער ִאיז ְמַקֵנא ֶדעם 

 ֶמעְנְטׁש ַאז ֶער ֶקען ַאזֹוי ַסאְך ָזאְגן.
ֶזעהט ֶמען ַאז ַּביים ֶרִּבי'ן ִאיז ֶגעֶווען ֵזייֶער 

ן ִווי ֶמער ְתִחינֹות, ֵסיי ֶווען ֶמען ָחׁשּוב צּו ָזאגְ 
ָזאְגט ֶעס פּון ַא ֶגעְדרּוְקֶטען ֵסֶפר, ֵסיי ֶווען 
ֶמען ָזאְגט ֶעס פּון ִזיְך ַאֵליין, ַאֶלעס ִאיז ֵזייֶער 

 ָחׁשּוב, אּון ֶעס טּוט אֹויף ְגרֹויֶסע ַזאְכן.
פּון ָאֶּבער ֶיעֶנער ָהאט ַווייֶטער ֶגעְפֶרעְגט 

אְך ֶגעְּבֶרעְנְגט ִאין ִדי ֶעס ֶוועְרט דָ מֹוַהָרא"ׁש: 
ְסָפִרים ַהְקדֹוִׁשים ַאז ַאֶלע ְתִפלֹות ָוואס ַא 

 ַדאְרְפן דּוְרְך ֵגיין ַאַסאְך  ,ֶמעְנְטׁש ָזאְגט
 

 

 המשך בדף ב
 



 ב
 

רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ

ֶוועְלְטן ִּביז ֶעס קּוְמט ָאן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון 
ְׁשֵטייֶען ַאַסאְך ְמַקְטִריִגים ָוואס ִוויְלן ִאיְנִמיְטן ֶוועג 

ַאֶוועק ַכאְפן ִדי ְתִפלֹות, אּון ֶדעְרַפאר, ֶווער ָזאְגט 
ַאז ִדי ָפׁשּוֶטע ְתִחינֹות ֶקעֶנען דּוְרְך ַמאְכן ִדי ַגאְנֶצע 

 ֶוועג אּון ֶוועְרן ָאְנֶגענּוֶמען ַּביים ֵאייֶּבעְרְׁשְטן?
עם ֶגעָזאְגט: ִדי ַאֶלע ָהאט מֹוַהָרא"ׁש אֹויף דֶ 

ֶחְׁשּבֹונֹות ָוואס ְדֵרייֶען ִזיְך ַּביים ֶמעְנְטׁש ִאין ֹמַח, 
"ַמייֶנע ְתִפלֹות ֶוועְרן ָיא ָאְנֶגענּוֶמען, ָאֶדער ִניְׁשט 
ָאְנֶגענּוֶמען", ִדי ַאֶלע ַזאְכן ֶזעֶנען ָנאר ִדי ֵעָצה 

ֶדעם  פּוֶנעם ֵיֶצר ָהַרע ָוואס ִוויל צּוִריק ַהאְלְטן
ֶמעְנְטׁש פּון ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶעס ַדאְרף אּוְנז 
ִניְׁשט ָאְנֵגיין ִדי ַאֶלע עֹוָלמֹות ִמיט ְמַקְטִריִגים, ַא 
ִאיד ַדאְרף ִוויְסן ֵאיין ַזאְך, "ִאיְך ַדאְרף ֶרעְדן צּום 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון ֶיעֶדע ָוואְרט ָוואס ִאיְך ֶרעד צּום 

עְרְׁשְטן ֶוועְרט ִזיֶכער ָאְנֶגענּוֶמען אּון פֹוֵעל'ט ֵאייּבֶ 
 אֹויס ְגרֹויֶסע ְיׁשּועֹות".

ַאז , )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן צ"ט(ֶדער ֶרִּבי ָזאְגט 
ַאָמאל ֶהעְלְפט ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ַאז ֶמען ִפיְלט ַאז 
ֶמען ֶרעְדט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַמָמׁש ַאזֹוי ִווי ֶמען ֶרעְדט 

ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ְׁשֵטייט  צּו ַא גּוֶטע ְפַרייְנד, ִווי ֶדער
ֶמען ַאז  ֶזעהט ֶנעְּבן ִמיר, אּון ִאיְך ֶרעְדט צּו ִאים.

לֹות ֵגייֶען ְגַלייְך צּום ַאָמאל ִאיז ָדא ָוואס ִדי ְתפִ 
 ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶעס ֵגייט ִניְׁשט דּוְרְך ַקיין ׁשּום עֹוָלמֹות.

 )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן צ"ט(,ָנאְך ָזאְגט ֶדער ֶרִּבי 
יד ַדאְרף ְשֶטעְנִדיג ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ַאז ַא אִ 

ֵסיי ֶווען ֶער ִפיְלט ַא ָנאְנְטַקייט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
אּון ֵסיי ֶווען ִניְׁשט, ַווייל ַא ֶיעֶדע ְתִפָלה ֶוועְרט 
ָאְנֶגענּוֶמען, אּון ֲאִפילּו אֹויּב ֶעס ִאיז ַאָמאל ָדא ַא 

ֶגעֵלייְגט, אּון ְרט ֶעס אֹויְך ַאֶוועְק ְׁשַוואֶכע ְתִפָלה, ֶווע
ֶווען ֶער ֶוועט ַאָמאל ָזאְגן ַא גּוֶטע ְתִפָלה ֶוועט ֶעס 

 ִמיְטֶנעֶמען ִמיט ִזיְך ַאֶלע ַאְנֶדעֶרע ְתִפלֹות אֹויְך.
ֶדעְרַפאר ַדאְרף ַא ֶמעְנְטׁש ֶזעהן ְשֶטעְנִדיג צּו 

ואְרט ָוואס ַא ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ַווייל ֶיעֶדע וָ 
 ִאיד ֶרעְדט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִאיז ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע 

 

אּון ֶווען ֶעס ֶוועט ַאָמאל אּון ֶעס ֶוועְרט ִזיֶכער ָאְנֶגענּוֶמען ַּביים ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ,ה ָוואס ֶמען ֶקען ִזיְך ָגאְרִניְׁשט ָפאְרְׁשֶטעְלןַהְצָלחָ 
 ט ֶוועט ִאים ִזיֶכער צּוִניץ קּוֶמען ִדי ַאֶלע ְתִפלֹות.קּוֶמען ַא ְׁשֶוועֶרע ִמינּו

ָנאְנט צּו ַהאְלּב ַנאְכט, ֶער ָהאט ֶגעזּוְכט ִווי ַאַריין צּו  ,ֵאייְנָמאל ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען צּו ִדי ְׁשָטאט סֹוקֹולֹוב ַא ִאיד ָגאר ְׁשֶפעט
ְקל, ָנאר פּון ֵאיין הֹויז ָהאט ָנאְך ַארֹויס ֶגעַׁשייְנט ַא ֵׁשיין פּון ַא ִליְכט, ָדאס ִאיז ֵגיין, ָאֶּבער ִאיֶּבעָראל ִאיז ׁשֹוין ֶגעֶווען טּונְ 

ב אּון ַא ְּבֶרְסַלב'ֶער ָחִסיד, ב ֶרִּבי ָמְרְדַכי סֹוקֹולֹוֶבער ִזי"ַע, ָוואס ֶער ִאיז ֶגעֶווען ַא ָחׁשּוֶבער רָ ֶגעֶווען ֶדער הֹויז פּון ֶדעם ָחׁשּוב'ן רָ 
עְרְקט ִווי ֶרִּבי יד ְקַלאְפט ַאַריין, ֶרִּבי ָמְרְדַכי ָהאט ִאים ֵׁשיין אֹויְפֶגענּוֶמען, ָאֶּבער צּו ֶדעם ִאיד'ס וואּוְנֶדער ָהאט ֶער ַּבאמֶ ֶדער אִ 

 יׁש.ָמְרְדַכי ַהאְלט ֶיעְצט ִאיְנִמיְטן ָזאְגן ְתִחינֹות פּון ַא ֵסֶפר ָוואס ְׁשֵטייט ָדאְרט ְתִחינֹות אֹויף ִאידִ 
ב ָזאְגט ָפׁשּוֶטע ְתִחינֹות ֶווען ֶרִּבי ָמְרְדַכי ָהאט ַּבאֶמעְרְקט ִווי ֶדער ִאיד וואּוְנֶדעְרט ִזיְך ַאזֹוי ְׁשַטאְרק ַאז ַאַזא ָחׁשּוב'ֶער רָ 

יי ִמיר ָוואס ָהאט ִזיְך ַפאְרצֹויְגן ָגאר אֹויף ִאיִדיׁש, ָהאט ֶער ִאים ֶגעָזאְגט: "ִאיְך ָהאּב ִדי ַנאְכט ֶגעַהאט ַא ְׁשֶוועֶרע ִדין תֹוָרה ּבַ 
וי ִוויל ִאיְך אֹויְפְׁשֵטיין צּו ְׁשֶפעט ַּבאְלד ִּביז ֲחצֹות, אּון ֶדעְרַפאר ָהאּב ִאיְך ֶגעְטַראְכט ַאז ִאיְך ֶוועל ׁשֹוין ְּבַלייְּבן אֹויף, ַווייל ֵסיי וִ 

ָהאּב ִאיְך ִזיְך ַאִּביְסל אֹויְסֶגעלּוְפֶטעְרט ִמיְטן ָזאְגן  ,ֶגעְׁשְטֶרעְנְגט פּון ִדי ִדין תֹוָרהֲחצֹות, ָאֶּבער ַאזֹוי ִווי ִאיְך ִּבין ֶגעֶווען ָאנְ 
 ִאיִדיֶׁשע ְתִחינֹות".

ּון ֶיעֶנעם ט פָהאט מֹוַהָרא"ׁש אֹויְסֶגעִפיְרט ַאז ָדאס ִאיז ַטאֶקע ֶגעֶווען ַא גּוֶטע ֵתירּוץ ִמיט ָוואס ֶער ָהאט ִזיְך ַארֹויס ֶגעְדֵריי
ְגן, ַאזֹוי ִווי ֶדער ֶרִּבי ִאיד, ָאֶּבער ֶּבֱאֶמת ִאיז ַּביי ִאים ֵזייֶער ָחׁשּוב ֶגעֶווען ָדאס ָזאְגן ְתִחינֹות, אּון ֶער ְפֶלעְגט ֶעס ְשֶטעְנִדיג ָזא

 ָהאט ָדאס ֵזייֶער ִליּב ֶגעַהאט.
 ִחינֹות, ֶווער ֶער ִזיֶכער פֹוֵעל'ן ַאֶלעס גּוט'ס.וואֹויל ִאיז ֶדער ָוואס ָזאְגט ְשֶטעְנִדיג ַאֶלע ִמיֵני ְת 

 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק י' ֶעֶרְך ְתִחינֹות(
 

   

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

י  יחֹות ָהַר"ן סִּ ֶדער ֶרבִּ אְרגֶּעְסן" אַּ  יָמן כ"ו()שִּ יי ִדי וֶּועְלט ִאיז "פַּ "בַּ
ה, וַּ  ְעלָׁ ע מַּ ס גָׁאר אַּ ְגרֹויסֶּ יי ִמיר ִאיז עֶּ ער בַּ בֶּ אְבלֶּעם, אָׁ וייל אַּ ְפרָׁ

ְנֵגיין ִאין לֶּעְבן, אֹויב עֶּ  עְנט אָׁ עְנְטש וָׁואְלט גָׁאְרִניְשט גֶּעקֶּ ר מֶּ
לֶּעס וָׁואס עֶּס עְנִדיג אַּ אְרגֶּעְסט ִניְשט ְשטֶּ  ."ִאיז גֶּעוֶּוען פַּ

יז אּוְנז ֶדער ָפסּוק ְמַרֵמז  יר  "ְויִָׁאיר"ָדאס אִּ ויְלְסט ֶעס ָזאל דִּ ַאז דּו וִּ
יג ַלייְכְטן אּון ַשייֶנען,  ה"ְשֶטעְנדִּ ן ְמנַּשֶּ יג ַאֶלעס  "בֶּ ָזאְלְסטּו ְשֶטעְנדִּ

י ַגאְנֶצע "ָעַבר", ַאֶלעס ָוואס עֶ  יג ַפאְרֶגעְסן דִּ יז אֹויף ַפאְרֶגעְסן, ְשֶטעְנדִּ ס אִּ
יֶנען ֶדעם ֵאייבֶ  יג ָאְנֵהייְבן פּון ֵניי צּו דִּ יֶבער, ָנאר ְשֶטעְנדִּ יר ַארִּ  עְרְשְטן.דִּ

 

 )ֹזאת ַהּתֹוָרה ַמטֹות ד(

*** 
 

ר ִסינָׁ  ֲאוָׁה,וִַּיְסעּו ִמִמְדבַּ תַּ יז  י וַּיֲַּחנּו ְבִקְברֹות הַּ יָט"א אִּ מֹוַהָרא"ש ְשלִּ
יר ֶדעם ָפסּוק לֹויט י ָזאְגט  ַמְסבִּ וי ֶדער ֶרבִּ יָמן א'( וִּ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' סִּ ַאז )לִּ

ויל ְמשּוֶגע ַמאְכן ֶדעם ֶמעְנְטש ַאז ֶער ָזאל טּוהן עֲ  ֵבירֹות, ֶדער ֵיֶצר ָהַרע וִּ
יז ָנאר צּו ֶלעְרֶנ יְגְסֶטע ֵעָצה ֶקעְגן ֶדעם ֵיֶצר ָהַרע, אִּ י ֵאייְנצִּ י אּון דִּ ען דִּ

יֶגע ּתוֹ  ין ַא  ָרה, ָוואס ָנאר ָדאס ַהְרְג'ט ֶדעם ֵיֶצר ָהַרע ָוואס ְבֶרעְנטֵהיילִּ אִּ
 ֶמעְנְטש.

י  יָמן י"ט( ָנאְך ָזאְגט ֶדער ֶרבִּ יחֹות ָהַר"ן סִּ ילּו ַא ֶמעְנְטש ָוואס ֶער )שִּ ַאז ֲאפִּ
יז צּוֶגעוואֹויְנט צּו טּוהן ֲעֵבירֹות, אֹויב ֶוועט ין ֲעֵבירֹות, ֶער אִּ יְגט אִּ ר עֶ  לִּ

יעּור, ֹחק ְוֹלא ַיֲעֹבר, צּו ֶלעְרֶנען ֶיעדְ  יְמֶטע שִּ יְך ַמאְכן ַא ַבאְשטִּ ן ָטאג זִּ
יֶכער ַארֹויס ֶנעֶמען פּון ַזי י ּתֹוָרה זִּ ים דִּ יל, ֶוועט אִּ יל אּון ַאזֹויפִּ יֶנע ַאזֹויפִּ

יד. יֶכער אִּ יֶכער ַזיין ַאן ֶעְרלִּ  ֲעֵבירֹות אּון ֶער ֶוועט זִּ
ר ִסינָׁ סּוק ָדאס ָזאְגט ֶדער פָ  , ֶווען ֶמען ֵגייט ַאֶוועק פּון יוִַּיְסעּו ִמִמְדבַּ

י ּתֹוָרה, ָדאס וי ֶמען ָהאט ְמַקֵבל ֶגעֶווען דִּ י ְפַלאץ וִּ יַני, דִּ ְדָבר סִּ ַאז ֵמייְנט  מִּ
ֲאוָׁ ֶמען ֶהעְרט אֹויף צּו ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה,  עןוְגַלייְך וֶ  תַּ , הוַּיֲַּחנּו ְבִקְברֹות הַּ

י ַּתֲאוֹות ָוואס ַבאְגָראְבן ֶדעם ֶמעְנְטש קּוְמט  ֶמען ָאן צּו דִּ
יט ֶדעם ֶמעְנְטש פּון ַאֶלע י ּתֹוָרה הִּ יֶגעְרֵהייט, ַווייל ָנאר דִּ ם ֶלעֶבעדִּ

 ְשֶלעְכט'ס.
 

 )ֹזאת ַהּתֹוָרה ַמְסֵעי 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:

 

 ~ מוסדותינו הק' נייעס אינערהאלב ~
~ ~ ~ 

 סעריע פון קונטריסים, שיעורי אמונה אין אידיש.נייע 
 

דאנערשטאג באקאנט קומט פאר יעדע וואך ווי 
ש לערנט פאר דברי "א שיעור ווי מוהרא נאכט

חיזוק והתעוררות, מיט וואס הונדערטער אידן 
זענען זיך מחי' א יעדע וואך, דאס געבט זיי די חיזוק 

דערהאלטן מיט ואך, און זיך אנצוגיין פאר נאך א ו
 די אלע הייליגע געשמאקע עצות פון רבי'ן.

טליכע חשובע אינגעלייט האבן זיך עיעצט 
אריינגעלייגט, און אפגעשריבן די שיעורים, און עס 

ן א פארמאט יוועט יעצט אנהייבן ארויסקומען א
, און ווי עס זאגן עדות פילע אידן ונטרספון א ק

 זענען זיך מורא'דיג מחי' דערמיט.
די ערשטע צוויי  איז שוין ארויסגעקומעןיעצט 

צו  סוף א", "ברסלב'ער חסיד א" ,קונטריסים
, ביידע זענען צוכאפט געווארן גלייך ביים "מחלוקת

 ארויס פון דרוק.
איז דא די פלאץ צו דערמאנען אז גלייכצייטיג 

מען קען יעדע וואך מיטהאלטן דעם שיעור מיט א 
ניין אזייגער,  ךאפ, יעדן ליל שישי בער-לייוו הוק
אויך קען  212-444-9191 11# נומער על.אויפ'ן ט

מען הערן אויף די נומער אלע אינפארמאציע 
איבער די שיעור, ווי אויך אלטע שיעורים פון די 

 פארגאנגענע יארן.
 !ותחי נפשכםשמעו 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 פיגא ברסלבבית  -חינוך לבנות בית 
 א"ש שליט"ק מוהרא"כבנשיאות 

 
 

 

אונזער חשובע  מיר וואונטשן אן הערצליכן מזל טוב פאר
ל, זי לייגט קווואס איז אזוי איבערגעגעבן פאר די ס ,מנהלת

אריין געוואלדיגע כוחות אין די טייערע קינדערלעך, צו די 
 גרויס צופרידענהייט פון די עלטערן.

 

 לעסער תחי'מרת 
 

 למזל טוב בשעטו"מ מיידעלע יראדי געבורט פון צו 
 

 

אז די גרויסע זכות פון דער אייבערשטער זאל העלפן 
, לעבןן א גאנץ אהערשטעלן אזא שיינע סקול זאל אייך באגלייט

 מיט צו זעהן אסאך אידיש נחת פון דעם קינד און אלע קינדער, 
 !, ביז משיח'ס טאג במהרה בימנו אמןעזונט פרנסה און נחתג  
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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
 

ֵאל בְ  ל ִיְשרָׁ ל כָׁ ה אֶּ ר משֶּ ר ִדבֶּ שֶּ ִרים אַּ ְדבָׁ בָׁ ֵאלֶּה הַּ ֲערָׁ יְַּרֵדן בָׁ ר הַּ ה ֵעבֶּ
ינּו ָהאט אֹויְסגֶׁערֶׁעְכְנט ַאלֶׁע ְפלֶׁעמֹול סּוף ה ַרבֵּ "י, משֶׁ וי , ָזאְגט ַרשִׁ צֶׁער וִׁ

עְרְשְטן, ָאבֶׁער עֶׁר ָהא ייבֶׁ יְגט ַאקֶׁעְגן דֶׁעם אֵּ יְנדִׁ יְדן ָהאְבן גֶׁעזִׁ י אִׁ ט עֶׁס ָנאר דִׁ
י ָכבֹוד פּו ז, וֶׁועְגן דִׁ יְדן.דֶׁעְרַמאְנט ְברֶׁמֶׁ י אִׁ  ן דִׁ

י ָזאְגט  וי דֶׁער רֶׁבִׁ יר לֹויט וִׁ יז עֶׁס ַמְסבִׁ יָט"א אִׁ לֶׁקמֹוַהָרא"ש ְשלִׁ י מֹוֲהַר"ן חֵּ יקּוטֵּ  )לִׁ
יָמן א'(  ְשָנה ָזאְגט ב' סִׁ י מִׁ וי דִׁ יד, וִׁ יְשט ַדן ַזיין ַקיין שּום אִׁ ען קֶׁען נִׁ )ָאבֹות ב, ַאז מֶׁ

ִגיעַּ אַּ ד(  תַּ ד שֶּ ת ֲחֵבְרךָׁ עַּ ִדין אֶּ יְשט ַדן ַזיין  ִלְמקֹומֹו, ל תָׁ דּו קֶׁעְנְסט נִׁ
יְשט אֹויף יֶׁענֶׁעם'ס ְפַלאץ, אּון וֶׁוער קֶׁען דֶׁ  יְזט נִׁ וי ַלאְנג דּו בִׁ יינֶׁעם וִׁ ען ַזיין קֵּ

ער, ָוואס יֶׁעדֶׁער ָהא ייבֶׁעְרְשטֶׁ ט ַא אֹויף ַא ְצוֵּוייְטְנ'ס ְפַלאץ? ָנאר דֶׁער אֵּ
יז זִׁ  ים, אּון עֶׁר אִׁ ְזכּות  יכֶׁער ְמַקיֵּים דֶׁעם הֹוי ָדן אֶׁת ָכל ָאָדם ְלַכףְפַלאץ ַביי אִׁ

 .)ָאבֹות א, ו(
ייְנט ַאז  רָדאס מֵּ אץ אּון ִדי ִסיבֹות אַּ עְנְסט ִניְשט ִוויְסן צּו ִדי ְפלַּ ּום דּו קֶּ

א אְכט טּוהן ְשלֶּעְכט'ס, אּון דֶּעְרפַּ אְבן ִאים גֶּעמַּ עְנְטש הָׁ ען דֶּעם מֶּ ר קֶּ
ען ֵקיינֶּעם ִניְש  ֵלייְנ'ס וָׁואסמֶּ ער אַּ עְרְשטֶּ ן זַּיין, נָׁאר דֶּער ֵאייבֶּ ר  ט דַּ עֶּ

ע זַּאְך. רּום יֶּעדֶּ לֶּע ִסיבֹות אַּ  ֵווייְסט אַּ
ינּו ָהאט גֶׁעָוואְלט אֹויְסרֶׁעכֶׁ  ה ַרבֵּ ין ָפסּוק, וֶׁוען משֶׁ יז ְפַשט אִׁ י ָדאס אִׁ ענֶׁען דִׁ

י ְפלֶׁ  יְדן ָהאט עֶׁר דֶׁעְרַמאְנט דִׁ י אִׁ ירֹות פּון דִׁ י ֲעבֵּ עצֶׁער, צּו ַווייְזן ַאז דִׁ
ת זֶׁענֶׁ ֱאמֶׁ יְגן, ָאבֶׁער בֶׁ יְנדִׁ יְדן ָזאְלן זִׁ י אִׁ ע ְפלֶׁעצֶׁער ָהאְבן גֶׁעַמאְכט דִׁ ישֶׁ ידִׁ ען אִׁ

יְשט טּוהן ַקיין ְשלֶׁעְכט'ס. ויְלן נִׁ יְנדֶׁער וואֹויל אּון וִׁ  קִׁ
ים ג(  )ֹזאת ַהּתֹוָרה ְדָברִׁ

*** 
ם ּו ְרֲחכֶּ ִדי טָׁ א ְלבַּ שָׁ ה אֶּ םֵאיכָׁ ם ְוִריְבכֶּ כֶּ אַּ שָׁ יְדן מַּ י אִׁ "י ַאז דִׁ , ָזאְגט ַרשִׁ

ים ְשלֶׁעְכט ינּו, אּון גֶׁערֶׁעְדט אֹויף אִׁ ה ַרבֵּ יַח גֶׁעוֶׁוען משֶׁ  'ס.ָהאְבן ַמְטרִׁ
י ָזאְגט  וי דֶׁער רֶׁבִׁ יר לֹויט וִׁ יז ָדאס ַמְסבִׁ יָט"א אִׁ י מֹוֲהַר"ן מֹוַהָרא"ש ְשלִׁ יקּוטֵּ )לִׁ

יָמן רס"א(  לֶׁק א' סִׁ יז שֹוין גֶׁעוֶׁוען וַאז חֵּ עְנְטש ַפאְלט ַאָראפ, עֶׁר אִׁ ואֹויל וֶׁוען ַא מֶׁ
ע ַזאְכן, אּון  יְרט צּו טּוהן גּוטֶׁ ן צּו ֵגיין אּון ְפרּובִׁ ְפלּוְצלּוְנג ֵהייְבט ִאים אָׁ

ע עְרְשטֶּ ז דֶּער ֵאייבֶּ ר ִוויְסן אַּ אְרף עֶּ אְלט דּוְרְך; דַּ ר פַּ אט ְשוֶּוער, עֶּ ר הָׁ
ֵליין גֶּ  אס אַּ עְנְטש זָׁ דָׁ אְלן, ְכֵדי דֶּער מֶּ ר זָׁאל דּוְרְכפַּ ז עֶּ אְכט, אַּ אל עמַּ

ְנֵהייְבן פּון ְפִריש צּו ִדינֶּע ן אּון אָׁ אנַּייעֶּ אְרְפן בַּ אל דַּ מָׁ ן דֶּעם ִזיְך נָׁאְכאַּ
עְרְשְטן. ען פַ  ֵאייבֶּ יְשט וֶׁועְרן צּוְבָראְכן וֶׁוען מֶׁ ען נִׁ אְלט אּון דֶׁעְרַפאר ָטאר מֶׁ
ילּו מֶׁ ַאָראפ, ָנאר מֶׁ  עְנט ַאַריין, ְכאִׁ י הֶׁ ין דִׁ ען אִׁ יש נֶׁעמֶׁ יז ען ָזאל זִׁיְך פּון ְפרִׁ ען אִׁ

יי ינֶׁען דֶׁעם אֵּ ייְבט יֶׁעְצט ָאן צּו דִׁ ען הֵּ עְרְשְטן יֶׁעְצט גֶׁעבֹויְרן גֶׁעָוואְרן, אּון מֶׁ בֶׁ
ְרְשְטן ָמאל.  צּום עֶׁ
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זֹון  ~ ת חַּ בָׁ    ~ שַּ

ב  ~ ה ְבאָׁ    ~ ִתְשעָׁ
 

ט  ט ַאז ֶעס ֶווערְׁ ִליָט"א ָזאגְׁ מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ
ט ִאין ֵסֶפר ַׁשַער ַהֶמֶלְך, ַאז  גְׁ ֶרענְׁ ַחזֹון ִאיז ֶגעבְׁ

ִדי ָראֵׁשי ֵתיבֹות ַחִצי ַזַעם ַחִצי ֶנָחָמה, ַאז 
רֹויֶעִריֶגע  ט ַא טְׁ ֲאִפילּו פּון ֵאיין ַזייט ִאיז ֶיעצְׁ
ָבן ֵבית  'ן חּורְׁ ט אֹויפְׁ רֹויֶערְׁ ַצייט, ֶמען טְׁ
ֶדעֶרע ַזייט ִאיז אֹויְך  ָדׁש, ָאֶבער פּון ִדי ַאנְׁ ַהִמקְׁ

ט, ֵרייסְׁ ן  ָדא ַא ֶנָחָמה, ַא טְׁ ַאז ִדי ֶטעג ֶוועלְׁ
ֵרייט צּו ַא יֹום טֹוב ֶווען  ֶגעדְׁ ן ִאיֶבערְׁ ָנאְך ֶווערְׁ

ָקרֹוב.  ָמִׁשיַח ֶוועט קּוֶמען בְׁ
ט  ֵציילְׁ ָמָרא ֶדערְׁ ַאז ֶווען ִדי )ַמּכֹות כ"ד( ִדי גְׁ

ן  רֹויסְׁ ן גְׁ ִליכְׁ ֶרעקְׁ ן ֶגעֶזעהן ֶדעם ׁשְׁ ֲחָכִמים ָהאבְׁ
'ן ַהר ַהַבִית הָ  ָבן אֹויפְׁ ט חּורְׁ ן ֵזיי ֶגעֵוויינְׁ אבְׁ

ט, ָאֶבער ֶרִבי ֲעִקיָבא, ָוואס ִאיז  ָלאגְׁ אּון ֶגעקְׁ
ן ִאים  ט, ָהאבְׁ ט ֶגעֶווען, ָהאט ֶגעַלאכְׁ אֹויְך ָדארְׁ
טּו?"  סְׁ ָוואס ַלאכְׁ ט: "ַפארְׁ ֶרעגְׁ ִדי ֲחָכִמים ֶגעפְׁ
ט: "ַאזֹוי ִווי ִאיְך ֶזעה  ָהאט ֶרִבי ֲעִקיָבא ֶגעָזאגְׁ

ן ִדי  ַאז ֶעס ִאיז ַאזֹוי קּוָים ֶגעָווארְׁ ק מְׁ ַטארְׁ ׁשְׁ
ן,  ָדׁש ֶוועט ָחרּוב ֶווערְׁ בּוָאה ַאז ִדי ֵבית ַהִמקְׁ נְׁ
אּוָלה  בּוָאה פּון ִדי גְׁ ֶדעֶרע נְׁ ֶזעה ִאיְך ַאז ִדי ַאנְׁ
ן ֶוועט אֹויְך  ט ֶווערְׁ ֶגעֵלייזְׁ ן אֹויסְׁ ַאז ִמיר ֶוועלְׁ

ֵלימּות". ן ִבׁשְׁ קּוָים ֶווערְׁ  מְׁ
ִניִמּיּות  ַווייל ִדי ַצִדיִקים ן אֹויף ִדי פְׁ קּוקְׁ

פּון ִדי ֶטעג ַאז צּום סֹוף ֶוועט ֶעס ַזיין ָיִמים 
ֵרייֶען ִמיט ִדי  ן ִזיְך פְׁ טֹוִבים ֶווען ִמיר ֶוועלְׁ
ֶטער  ׁשְׁ ׁשּועֹות ָוואס ֶדער ֵאייֶבערְׁ רֹויֶסע יְׁ גְׁ

ן. ז ֶגעבְׁ  ֶוועט אּונְׁ
חָ  לְׁ ט ִאין ׁשֻׁ ַסק'נְׁ ט ֶגע'פְׁ ַפאר ֶווערְׁ ן אּון ֶדערְׁ

ט )אֹוַרח ַחִיים ִסיָמן תקנ"ב( ָערּוְך  ט ִניׁשְׁ ַאז ֶמען ָזאגְׁ
ט  ָאב, ַווייל ֶעס ִאיז ֶווערְׁ ָעה בְׁ ַקיין ַתֲחנּון ִתׁשְׁ
ט ִזיְך ַא  ֶטעלְׁ ן "מֹוֵעד" ַא יֹום טֹוב; ׁשְׁ ֶגערּופְׁ ָאנְׁ
ט  קְׁ ַראֶגע, ִאיז ֶעס ֶדען ַא יֹום טֹוב? פּונְׁ פְׁ

ט, ֶמען טּוט ָדאְך ַא ֶקערְׁ ֶלע ֲהָלכֹות ַפארְׁ
ָאב? ָנאר ֶדער ֵתירּוץ  ָעה בְׁ ֲאֵבילּות ִאין ִתׁשְׁ
ֵרייִליֶכע  ִניִמּיּות ֶזעֶנען ִדי ֶטעג פְׁ ִאיז ַאז ִבפְׁ
 ֶטעג, אּון ֶווען ָמִׁשיַח ֶוועט קּוֶמען ֶוועט ֶמען 
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ֵהייט ֵרייִליֶכערְׁ ִגיַלת ֵאיָכה פְׁ ִמיט ַא ִניגּון  ֵלייֶנען ִדי מְׁ
ֵתר, אּון  ִגיַלת ֶאסְׁ ט פּוִרים ִדי מְׁ ַאזֹוי ִווי ֶמען ֵליינְׁ
ט ֶווען ִמיר ֶזעֶנען ָנאְך ִאין ָגלּות  ַפאר ֲאִפילּו ֶיעצְׁ ֶדערְׁ
ן ִזיְך ִמיט ִדי ַאֶלע ֲהָלכֹות ֲאֵבילּות, ָטאר  אּון ִמיר ִפירְׁ

ט ֵמִסיַח ַדַעת ַזיין פּון ִדי גְׁ  אּוָלה ֶמען ָאֶבער ִניׁשְׁ
ן  ט ֶווערְׁ ֶגעֵלייזְׁ ן ָנאְך אֹויסְׁ ָהֲעִתיָדה, ַאז ִמיר ֶוועלְׁ

ָקרֹוב.  בְׁ
ִגיַלת  ן מְׁ ט ֶמען ִזיְך צּו ָזאגְׁ לֹוֵמינּו ִפירְׁ ֵׁשי ׁשְׁ ַביי ַאנְׁ
ט אּון ֵסיי ַבייָטאג, ַאזֹוי ִווי ֶווען  ֵאיָכה ֵסיי ַבייַנאכְׁ

ִגיַלת ָמִׁשיַח ֶוועט קּוֶמען ֶוועט ֶמען ָדאְך ֵלייֶנען  ִדי מְׁ
ן ִניגּון ִמיט ַא "ֶׁשֶהֶחָיינּו" ַאז ִמיר  ֵרייִליכְׁ ֵאיָכה ִמיט ַא פְׁ
ֶוועֶרע  ן ִאין ַאַזא ׁשְׁ טְׁ ַהאלְׁ ט ִזיְך ֶדערְׁ ן ֶגעֶקענְׁ ָהאבְׁ
ִביֶטעֶרע ָגלּות, אּון ֶמען ֶוועט ֶעס ַאַווַדאי ֵלייֶנען 

ִגיַלת ֶאסְׁ  ט אּון ַבייָטאג, ַאזֹוי ִווי ִדי מְׁ ֵתר ִאין ַבייַנאכְׁ
ט ֵסיי  ט ֶמען ֶעס אֹויְך ַהיינְׁ ַפאר ֵליינְׁ פּוִרים, ֶדערְׁ

ט אּון ֵסיי ַבייָטאג.  ַבייַנאכְׁ
ֶעס ֵגייט ַאזֹוי ַווייט ַאז ֶעס ֶזעֶנען ֶגעֶווען ַצִדיִקים 
ן ֵזיי  גּוָלה ָוואס ִאין מֹוָצֵאי ַׁשָבת ַחזֹון ָהאבְׁ ִחיֵדי סְׁ אּון יְׁ

ַאתָ  ט "וְׁ ט ֶגעָזאגְׁ ט ִזיְך ַאז ִניׁשְׁ ה ָקדֹוש" ַאזֹוי ִווי ֶמען ִפירְׁ
ט יֹום טֹוב  ט ֶווען ֶעס ֶגעַפאלְׁ ט ֶעס ִניׁשְׁ ֶמען ָזאגְׁ
ן ֶגעַהאט ַאַזא  ן ִדי ָוואְך, ַווייל ֵזיי ָהאבְׁ ִמיטְׁ ִאינְׁ
ז  ֶטער ֶוועט אּונְׁ ׁשְׁ ֶקע ֱאמּוָנה ַאז ֶדער ֵאייֶבערְׁ ַטארְׁ ׁשְׁ

ֵליי ן אּון אֹויסְׁ פְׁ ן פּון ָגלּות אּון ִזיֶכער ׁשֹוין ֶהעלְׁ זְׁ
ָאב ַזיין ַא יֹום טֹוב,  ָעה בְׁ ט'ס ֶוועט ָדאְך ִתׁשְׁ ֶדעָמאלְׁ
ט ָנאְך ִדי  ָאב ַבייַנאכְׁ ָעה בְׁ ָאֶבער ֶווען ֶעס ֶגעקּוֶמען ִתׁשְׁ
ט  ִניׁשְׁ ִקינֹות, אּון ֶמען ָהאט ֶגעֶזעהן ַאז ָמִׁשיַח ִאיז ָנאכְׁ

ַאתָ  ט'ס "וְׁ ט ֶמען ֶדעָמאלְׁ ה ָקדֹוש" צּו ֶגעקּוֶמען, ָזאגְׁ
ט ִאין  ֶגעָלאזְׁ ִלים ַזיין ָדאס ָוואס ֶמען ָהאט אֹויסְׁ ַמׁשְׁ

 מֹוָצֵאי ַׁשָבת.
* 

ט ִדי  ט ַאז ֶווען ֶמען ָזאגְׁ ִליָט"א ָזאגְׁ אּון מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ
ן אֹויף ִזיְך ַאֵליין,  ׁשְׁ ַטייטְׁ ף ֶעס אֹויסְׁ ִגיַלת ֵאיָכה ַדארְׁ מְׁ

ט  ז ַאּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן ק"א( )ִליקַאזֹוי ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ
ִחינֹות ָאֶדער ִתיקּון  ִהִלים ָאֶדער תְׁ ט תְׁ ֶווען ֶמען ָזאגְׁ
ִדיג  ֶטענְׁ ף ֶמען ֶעס שְׁ ן, ַדארְׁ ַלייכְׁ ֲחצֹות, אּון ָדאס גְׁ
ָחמֹות ָוואס  ן אֹויף ִזיְך ַאֵליין, ִדי ַאֶלע ִמלְׁ ׁשְׁ ַטייטְׁ  אֹויסְׁ

 

ִהִלים, גֵ  רּוֲחִניּוֶזעֶנען ָדא ִאין תְׁ ׁש בְׁ טְׁ ֶג'ֶעֶנען ֶדעם ֶמענְׁ ן ֵיֶצר ָהַרע, ָוואס ִוויל ָנאר ַהרְׁ ָחמֹות ִמיטְׁ ת ייֶען ַארֹויף אֹויף ִדי ֵאייֶגעֶנע ִמלְׁ
ן אֹויף ַזיין אֵ  ָלאגְׁ ן אּון קְׁ רֹויֶערְׁ ִעיָקר טְׁ ף בְׁ ׁש ַדארְׁ טְׁ ֶבע ִאיז ִמיט ֵאיָכה, ַא ֶמענְׁ ִמיּות, אּון ִדי ֶזעלְׁ ַגׁשְׁ ָבן, ַאז ֶער ָהאט ייגֶ ּובְׁ עֶנעם חּורְׁ

ָדׁש  ט ֶער צּוִריק ַאז ֶדער ֵבית ַהִמקְׁ ְך ֶדעם ַהאלְׁ ִליֶכער ִאיד, ָוואס דּורְׁ ט זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ַזיין ַאן ֶערְׁ ִניׁשְׁ ֶגעבֹויֶעט, ָנאכְׁ ט אֹויפְׁ ִניׁשְׁ ִאיז ָנאכְׁ
ן, ַאז פּון  טְׁ ׁשְׁ ן ַאַסאְך ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ט צּוִריק אּון ֶמען ָזאל ֶבעטְׁ ן ִניׁשְׁ ן ָמִׁשיַח, ַמייֶנע ַמֲעִשים ָזאלְׁ טְׁ ט צּוִריק ַהאלְׁ ַמיין ַזייט ָזאל ִאיְך ִניׁשְׁ

ֵהָרה. ָדׁש ִבמְׁ ָין ֵבית ַהִמקְׁ ן ֶדעם ִבנְׁ טְׁ  ַהאלְׁ
* 

ט פּון ֲאִר"י הַ  גְׁ ֶרענְׁ ט ֶגעבְׁ ָבָנה, אּון ֶעס ֶווערְׁ ַקֵדׁש ִדי לְׁ ָאב ִאיז ֶמען מְׁ ָעה בְׁ ן אֹויף ֶדעם מֹוָצֵאי ִתׁשְׁ רֹויֶסע ַזאכְׁ ִרי ֵעץ ַחִיים, ָקדֹוׁש ָגאר גְׁ )פְׁ

ֵליין, ֶמען ֶזעהט ֶעס ׁשֹויַאֵחר סֹוד ַּכָּוַנת ת"ב(,  ן קְׁ צְׁ ַגאנְׁ ט ׁשֹוין ִאינְׁ ָבָנה ֶווען ֶעס ֶווערְׁ פּון ִאיז, ַאז ַאזֹוי ִווי ִדי לְׁ ָין ֶדערְׁ ט, ֶדער ִענְׁ ַלל ִניׁשְׁ ן ִבכְׁ
ט'ס טּו ָקא ֶדעָמאלְׁ ט ָנאְך תִ ַדוְׁ ָקא ֶיעצְׁ ט אֹויְך, ַדוְׁ ֶבע ֶיעצְׁ רֹויס, ִדי ֶזעלְׁ ן גְׁ ט ָאן צּוִריק צּו ֶווערְׁ ָאב ֶווען ט ִזי ִזיְך ַבאַנייֶען, אּון ֵהייבְׁ ָעה בְׁ ׁשְׁ

ן ִמיר ִזיְך צּוִריק אֹויף, ַאז ִמיר ֵגייֶען ָא ָבן, ֵהייבְׁ ן חּורְׁ רֹויסְׁ ט אֹויף ֶדעם גְׁ רֹויֶערְׁ ִליְך, ֶמען ָהאט ֶגעטְׁ ט צּו ַזיין וואֹויל אּון ֶערְׁ ן פּון ֶיעצְׁ ֵהייבְׁ נְׁ
ָבָנה. ַקֵדׁש ַזיין ִדי לְׁ ִטיֶגע ַצייט צּו מְׁ ט ִדי ִריכְׁ ַפאר ִאיז ֶיעצְׁ  אּון ֶדערְׁ

ט ֶעֶפעס, אּון ֶמען טּוט ָאן דִ  ט קֹוֶדם אֹויס, ֶמען ֶעסְׁ ָהג ַאז ֶמען ַפאסְׁ ֶגען ֶדעם ִמנְׁ ֶרענְׁ ִקים בְׁ י ִׁשיְך, אּון ֶווער ֶעס ֶקען ֵגייט אּון ִדי פֹוסְׁ
ט ֶדעם ֵאייבֶ  ֵהייט, אּון ֶמען ֶבעהְׁ ֵרייִליֶכערְׁ ָבָנה פְׁ ַקֵדׁש ִדי לְׁ ָנאְך ִאיז ֶמען מְׁ ֶוה, אּון ֶדערְׁ ז ׁשֹוין ָנאְך אֹויְך ִאין ִמקְׁ ן ַאז ָמִׁשיַח ָזאל אּונְׁ טְׁ ׁשְׁ ערְׁ

ָהָיה  ט'ס ֶוועט ַזיין וְׁ ן, ָוואס ֶדעָמאלְׁ ֵלייזְׁ ָיֵמינּו ָאֵמן.אֹויסְׁ ֵהָרה בְׁ אֹור ַהַחָמה, ִבמְׁ ָבָנה ּכְׁ  אֹור ַהלְׁ
 

ָצִרים( ֵחֶלק ט"ו ֶעֶרְך ֵבין ַהמְׁ ָאב, וְׁ ָעה בְׁ ֵחֶלק י' ֶעֶרְך ִתׁשְׁ  )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק א' וְׁ

 
 

 

   

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

י ָדאס צּו יק ָוואס ָזא ָאבֶׁער ְכדֵּ ען גֵּיין צּו ַא ַצדִׁ יְרן מּוז מֶׁ ל קֶׁענֶׁען אֹויְספִׁ
עְנְטש ַאלֵּיין וֶׁועְרט זֵּ  עְנְטש, ַווייל ַא מֶׁ יג ְמַחזֵּק ַזיין דֶׁעם מֶׁ עְנדִׁ ייעֶׁר ְשטֶׁ

יק, ָנאר אַ  יזּוק פּון ַא ַצדִׁ עְרן חִׁ יג הֶׁ עְנדִׁ ען מּוז ְשטֶׁ זֹוי קֶׁען ְשנֶׁעל צּוְבָראְכן, מֶׁ
ען ָאְנגֵּיין.  מֶׁ

שָ  יָכה אֶׁ ינּו ָהאט גֶׁעָזאְגט, אֵּ ה ַרבֵּ ין ָפסּוק, משֶׁ יז ְפַשט אִׁ י ָדאס אִׁ א ְלַבדִׁ
עְלְפן, אוֹ  ְנק הֶׁ יְך עֶׁ וי ַאזֹוי קֶׁען אִׁ יְבכֶׁם, וִׁ יב עְֶׁטץ ָטְרֲחכֶׁם ּוַמָשַאכֶׁם ְורִׁ

יז ָנאר וֶׁ  ְנקֶׁער ַגאְנצֶׁע ָהאפֶׁענּוְנג אִׁ יר ְשלֶׁעְכט'ס? עֶׁ וען רֶׁעְדט'ס אֹויף מִׁ
ים ָפאְלְגן, ָאבֶׁער אֹויב עֶׁ  יק אּון אִׁ עְרן דֶׁעם ַצדִׁ ְטץ עְֶׁטץ וֶׁועט'ס אֹויְסהֶׁ

עְלְפן? ְנק הֶׁ יְך עֶׁ וי ַאזֹוי קֶׁען אִׁ יק, וִׁ  ַמאְכט'ס חֹוזֶׁק פּון ַצדִׁ
ים ו'(  )ֹזאת ַהּתֹוָרה ְדָברִׁ

*** 
תָׁ  ת עָׁ אַּ ב אֶּ ת ְגבּול מֹואָׁ יֹום אֶּ יזרה עֹוֵבר הַּ יָט"א אִׁ  ; מֹוַהָרא"ש ְשלִׁ

י ָזאְגט  וי דֶׁער רֶׁבִׁ יר דֶׁעם ָפסּוק לֹויט וִׁ יָמן רע"ב(ַמְסבִׁ לֶׁק א' סִׁ י מֹוֲהַר"ן חֵּ יקּוטֵּ  )לִׁ
ים צה, ז(אֹויְפ'ן ָפסּוק  לִׁ עּו )ְּתהִׁ יֹום ִאם ְבקֹולֹו ִתְשמָׁ יגֶׁע עֵּצָ הַּ ה , ַא גֶׁעַוואְלדִׁ

י יּות אּון סֵּ יי ְברּוֲחנִׁ יַח סֵּ עְנְטש עֶׁר ָזאל ַמְצלִׁ ען ַפאר ַא מֶׁ יּות, ַאז מֶׁ י ְבַגְשמִׁ
יְך טּוהן ַהייְנט, צּו מַ  יְגן ָטאג, "ָוואס קֶׁען אִׁ אְכן ָזאל ָנאר קּוְקן אֹויְפ'ן ַהייְנטִׁ

ים", ַווייל  ים טֹובִׁ ְצֹות ּוַמֲעשִׁ ען ַפְרָנָסה, ָאדֶׁער ַאַרייְנצּוַכאְפן מִׁ אֹויב מֶּ
ס ִא  ער וָׁואס עֶּ אְכט ִאיבֶּ אכְ ְטרַּ ען צּוְברָׁ ר, וֶּועְרט מֶּ ן יז גֶּעוֶּוען ְפִריעֶּ

ז אל, אּון אַּ אְך גֶּעוֶּוען ִביז יֶּעְצט ֵאיין ְשִטיק דּוְרְכפַּ ֹוי ִווי "ִאיְך ִבין דָׁ
ער ְצִליחַּ גֶּעוֶּוען ִביז יֶּעְצט, וֶּועל ִאיְך וַּוייטֶּ אב ִניְשט מַּ אֹויְך  ִאיְך הָׁ

ען ְצִליחַּ זַּיין" אּון וֶּוען מֶּ ער, "וֶּוער ֵווייסְ  ִניְשט מַּ אְכט אֹויף וַּוייטֶּ ט ְטרַּ
ער וֶּו בֶּ ְצִליחַּ זַּיין?" אָׁ אְלְטן אּון מַּ ְנהַּ ענֶּען אָׁ ען אֹויב ִאיְך וֶּועל קֶּ ען מֶּ

אג, אֹויף ִדי יֶּעְצִטיגֶּע ִמינּוט ייְנִטיְגן טָׁ אְכט נָׁאר אֹויף דֶּעם הַּ , ְטרַּ
. ְצִליחַּ ר מַּ ען ֵזייעֶּ אְלט'ס ִאיז מֶּ  דֶּעמָׁ

יז ְפשַ  ין ָפסּוק, ָדאס אִׁ תָׁ ט אִׁ ת עָׁ אַּ ב אֶּ ת ְגבּול מֹואָׁ יֹום" אֶּ , רה עֹוֵבר "הַּ
י ְגבּול פּון מֹוָאב ָוואס ָדאס זֶׁ  יְנגֶׁען דִׁ יבֶׁער ְשְפרִׁ ויְלְסט ַארִׁ י אֹויב דּו וִׁ ענֶׁען דִׁ

עְנטְ  ען דֶׁעם מֶׁ ויְלן ַאוֶׁועק נֶׁעמֶׁ יפֹות אּון ְשלֶׁעְכט'ס ָוואס וִׁ ש פּונֶׁעם ַאלֶׁע ְקלִׁ
ייבֶׁע י עֵָּצה אֵּ יז דִׁ יֹום ְרְשְטן, אִׁ ייְנט" -"הַּ צּו ְטַראְכְטן ָנאר פּונֶׁעם  הַּ

יַח ַזיין. יְגן ָטאג, דֶׁעָמאְלט'ס וֶׁועְסטּו זֵּייעֶׁר ַמְצלִׁ  ַהייְנטִׁ
ים ז(  )ֹזאת ַהּתֹוָרה ְדָברִׁ

 



 ג
 

ֵאייְנָמאל ִאיז ֶרִבי ָנָתן ֶגעֶווען אּונֶטעְרֶוועְגְנ'ס, אּון ֶער ָהאט ֶגעֶגעְסן 
ְלט ַא ֵביין ַנאְכְטָמאל ִאין ַא ַגאְסט הֹויז, ִאיְנִמיְטן ֶעְסן ָהאט ִזיְך ִאים ֶגעְשֶטע

ִאין ַהאְלז, אּון ֶער ָהאט ִזיְך ֶגעְשִטיְקט ַרֲחָמָנא ִליְצָלן, ַזיין ַבאְגֵלייֶטער ָהאט 
ִזיְך ֵזייֶער ֶדעְרְשָראְקן, ָאֶבער ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ֶגעָהאְלְפן ַאז ֶער 

 ֶוועט ֶגעָוואְרן.ָהאט ַאָראְפֶגעְשלּוְנֶגען ֶדעם ֵביין אּון ֶער ִאיז ֶגעַראֶטע
ָהאט ֶרִבי ָנָתן ֶגעָזאְגט ַפאר ַזיין ַבאְגֵלייֶטער: "ָהאְסטּו ֶגעֶזעהן ַאז ֶווען 
ִאיְך ָהאב ִמיר ֶגעְשִטיְקט ָהאב ִאיְך אֹויְפֶגעהֹויְבן ַמיין ָקאפ אֹויף ַארֹויף? 

ֵעָצה, ִאיְך ָהאב ֲאִפילּו ֶווען ִאיְך ָהאב ֶגעִפיְלט ַאז ִאיְך ָהאב ִניְשט ַקיין שּום 
ָכאְטש ֶגעקּוְקט צּום  ִאיְךֵאייֶבעְרְשְטן, ָהאב  ִניְשט ֶגעֶקעְנט ֶרעְדן צּום

 ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ִמיר ֶגעָהאְלְפן".
עְרְשְטן, ַווייל ֲאִפילּו ֶווען ֶמען ִפיְלט ַאז ֶמען ֶקען ִניְשט ֶרעְדן צּום ֵאייבֶ 

ַדאְרף ֶמען ָכאְטש קּוְקן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶמען ַדאְרף טּוהן ָכאְטש ָוואס 
 ֶמען ֶקען. 

 )ּכֹוְכֵבי אֹור, ַאְנֵשי מֹוֲהַר"ן, ח'(
*** 

ָהאְסט  ּואֹויב ֶזעְהְסטּו ַא ֵסֶפר ָוואס ִאיז ֵזייֶער ַמְחִמיר ִאין ִדי ַזאְך ָוואס ד
 ר ִאיז ִניְשט ַאז דּו ָזאְלְסטֶגעטּוהן, ָזאְלְסטּו ִוויְסן ַאז ִדי ַּכָווָנה פּוֶנעם ֵספֶ 

צּוְבָראְכן ֶוועְרן, ָנאר ִדיְך צּו ַווייְזן ִדי ַהאְרְבַקייט פּון ִדי ֲעֵביָרה ַאז 
ס שֹוין ֶגעטּוהן ְתִחיָלה ָזאְלְסטּו ֶעס ִניְשט טּוהן, ָאֶבער אֹויב ָהאְסטּו עֶ ְלּכַ 

ָזאְלְסטּו ִניְשט צּוְבָראְכן ֶוועְרן, ָנאר ְתשּוָבה טּוהן. ֶמען ַדאְרף ָהאְבן 
מֹוָרא'ִדיֶגע ַסְבָלנּות אּון ִניְשט ְפֶרעְגן ַקיין ַקְשיּות: "ִווי ַאזֹוי ִבין ִאיְך 

שֹוין ְמַקֵבל ֶגעֶווען  ָהאְסט ּוד?", ִבְפַרט ֶווען הצּוֶגעקּוֶמען צּו טּוהן ִדי ֲעֵבירָ 
אֹויף ִדיר ָדאס ֶמער ִניְשט צּו טּוהן אּון ְלַמֲעֶשה ָהאְסטּו ִדיְך ִניְשט ֶגעֶקעְנט 
ַאייְנַהאְלְטן אּון דּו ָהאְסט ָיא ֶגעטּוהן ִדי ֲעֵביָרה, ָוואס ֶדעָמאְלְסט ֵהייְבט 

יְך: "ַפאְרָוואס ָהאב ִאיְך ִמיר ֶמען ָאן צּו ָהאְבן ַקְשיּות, ֶמען ֶרעְגט ִזיְך אֹויף זִ 
ִניְשט ֶגעֶקעְנט ַאייְנַהאְלְטן?". ַדאְרְפְסטּו ַאֶלעס ַפאְרֶגעְסן אּון ָאְנֵהייְבן פּון 

ן: "ַאזֹוי ִאיז ָדאְסַניי ִמיט ַסְבָלנּות, אּון ִניְשט ָהאְבן ַקיין ַקְשיּות, ָנאר ְטַראְכְט 
ְרף ֶיעְצט ַאֶלעס ַפאְרֶגעְסן אּון ָאְנֵהייְבן ִמיט ִמיר, אּון ִאיְך ַדא ֶגעֶשעהן ִמיט

 ַא ֵנייֶע ַהְתָחָלה!".

 )ֶאֶרְך ַאַפִים ֶפֶרק ב(
 

*** 
ֶרִבי ָנָתן ִאיז ִדי ֶעְרְשֶטע ָמאל ֶגעקּוֶמען צּום ֶרִבי'ן ִאין ִדי ְסִליחֹות ֶטעג 

ִאיז ֶדער ִעיָקר צּו  ַפאר ֹראש ַהָשָנה, ֶווען ֶער ָהאט ֶגעֶהעְרט ַאז ַביים ֶרִבי'ן
קּוֶמען צּו ִאים אֹויף ֹראש ַהָשָנה, ִאיז ֶער ֶגעקּוֶמען ֶדעָמאְלט'ס ִדי ֶעְרְשֶטע 
ֶרת  ָמאל אֹויף ֹראש ַהָשָנה, אּון ֶער ִאיז שֹוין ָדאְרט ֶגעְבִליְבן אֹויף ַגאְנץ ֲעֹשֶ

 ְיֵמי ְתשּוָבה.
יין צּום ֶרִבי'ן, אּון ִזיְך אֹויְסֶגעֶרעְדט ַזיין ִאין ֵאייֶנע פּון ִדי ֶטעג ִאיז ֶער ַארַ 

ַגאְנֶצע ַהאְרץ, ַאֶלעס ָוואס ֵגייט אֹויף ַאדּוְרְך, ֶדער ֶרִבי ָהאט ִאים ְמַחֵזק 
ֶגעֶווען, אּון ָהאט ִאים ֶגעָזאְגט ֶגעִוויֶסע ַהְנָהגֹות ִווי ַאזֹוי ִזיְך צּו ִפיְרן, 

ַארֹויְסֶגענּוֶמען אֹויְפ'ן ַגאס ַפאר ַא ְשַפאִציר, ֶדעְרָנאְך ָהאט ִאים ֶדער ֶרִבי 
 אּון ֶדער ֶרִבי ָהאט ִאים ֵזייֶער ְמַחֵזק ֶגעֶווען.

ִאיְנְצִוויְשן ָהאט ֶדער ֶרִבי ַארֹויף ֶגעֵלייְגט ַזיין ֵהייִליג ַהאְנט אֹויף ֶרִבי 
יֶער גּוט ַאז ֶמען ֶרעְדט ָנָתן'ס ַאְקְסל, אּון ִאים ֶגעָזאְגט: "אּון ַווייֶטער ִאיז ֵזי

ִזיְך אֹויס ָדאס ַהאְרץ ַפאְרן ֵאייֶבעְרְשְטן, ַאזֹוי ִווי ֶמען ֶרעְדט ִזיְך אֹויס ַפאר 
 ַאן ֱאֶמת'ן גּוְטן ְפַרייְנד!"

ָהאט ֶרִבי ָנָתן ֶגעָזאְגט, ַאז ֶדעָמאְלט'ס ָהאט ֶער ַפאְרְשַטאֶנען ַאז ֶער ֶוועט 
ַווייל ָוואס ֶעס ֶוועט ָנאר אֹויף ִאים  ֶעְרִליֶכער ִאיד, שֹוין ִזיֶכער ַזיין ַאן 

ָוואס ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ֶוועט ִאים ֶוועְלן צּוְבֶרעְכן, ָוואֶסעֶרע  ַאדּוְרְך ֵגיין, 
ְשֶטערּוְנֶגען ֶער ֶוועט ָנאר ָהאְבן, ֶוועט ֶער ַאֶלעס ֶדעְרֵצייְלן ַפאְרן 

ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶוועט ִאים ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ֶבעְטן ֶדעם 
 ִזיֶכער ֶהעְלְפן.

 )ּכֹוְכֵבי אֹור, ַאְנֵשי מֹוֲהַר"ן 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:

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ~ מוסדותינו הק' נייעס אינערהאלב~ 
~ ~ ~ 

 צו דעם מינו אין ארץ ישראלפרייד ביי אנשי שלוגרויס 
 היסטארישען מעמד וואס וועט פארקומען קומענדע וואך אין יבנאל

 - דרש הגדולמבית החנוכת  - אהפנים מיט סעודת הוד תקבלמעמד 
 ס"השסיום  -יובל ביבנאל חצי  -האולם המחודש חנוכת 

 
 

יעצט פאר  די ברסלב'ע שטאט אין ארץ ישראל, קומט ,יבנאלאין 
קבלת פנים און ן מעמד עדעם גרויסן היסטאריש צוהעפטיגע צוגרייטונגען 

 ,מענדע וואך דאנערשטאגוואס וועט דארט פארקומען קוסעודת הודאה, 
א זייט די שווערע הארץ אטאקע'ס "ליטשש "צום ערשטן באזוך פון מוהרא

 .פסח בפארגאנגענעם יום טודעם ש איז אריבער "וואס מוהרא
מיטן מעמד וועט אויך פארקומען נאך עטליכע געהויבענע אינאיינעם 

 געשעהענישן.
בית המדרש וואס מען ערשט די חנוכת הבית פאר די נייע הערליכע צום 
וואונקל יכע א הערל מדרש וואס איזלעצנט'ס, דער בית הפארענדיגט האט 

ק זיין מיט די זמח, און זיך נעןעצו דאוונט צו לערנען און פאר די גאנצע געג
 אלע עצות פון הייליגן רבי'ן.

ן בויען מיט צוואנציג יאר צוריק, בית המדרש האט זיך שוין אנגעהויבדער 
די ערב רב אבער עס איז לא יאומן כי יסופר, וויפיל שטערונגען די רשעים 

נאר ווער עס וועג אז מען זאל עס נישט קענען בויען,  ןפ'האבן געלייגט אוי
קען גלייבן וויפיל רשעות לשם רשעות די רשעים אויפ'ן פלאץ איז דארט 

ר האבן געטוהן צו שטערן די בוי ארבעט, אבער סוף כל סוף האט דע
אז מען האט פארענדיגט דעם בית המדרש, וואס  ןרשטער געהאלפאייבע

שטייט שוין מיטן פילן פראכט, און באגייסטערט יעדן וואס קומט עס 
דערפאר איז גאר גרויס די שמחה צו דעם חנוכת הבית, וואס און  .באזוכן

 עט זיין אינאיינעם מיט די מעמד קבלת פנים וסעודת הודאה.וו
אויך איז גרויס די פרייד צום ענדיגן איבערבויען און איבערפרישן דעם ווי 

חתונה זאל אין שטאט, דער חתונה זאל ווערט צוגעשטעלט פאר אלע 
ען דארט חתונה מאכן גענצליך חינם אין כסף, יעדער קהעיר,  תושבי

 .עס איז נישטא אין די גאנצע וועלטסט, א זאך וואס יאומז
אוודאי אויף אזא חשובע זאך איז אויך געווען גרויסע שטערונגען אז און 

און מיטן  פאר א שטיק צייט, עקענט ניצןגנישט עס מען האט 
עס יעצט איבערגעפרישט און עס איז שוין  מען אייבערשטנ'ס הילף האט

 ריק אין באנוץ צו די פרייד פון תושבי העיר.צו
א וויכטיגע געשעהעניש ווערט יעצט אפגעצייכנט, וואס דאס איז נאך 

צו פינף און צוואנציג יאר פון ווען חסידי ברסלב האבן זיך אנגעהויבן 
 ן יבנאל.באזעצן אי

זיך אנגעהויבן מיט עטליכע משפחות אויף א קליינעם פארנעם, האט עס 
והיה ראשיתך מצער וראשיתך ישגה מאד, היינט צו טאג'ס ציילט זיך שוין 

, מיט א נעץ פון כן ירבו שפחותמער פיר הונדערט מיט איבדי קהלה 
כוללים ווי אינגעלייט בלי עין הרע, פיר צו טויזנט קינדער  יט קרובמוסדות מ

תפלה פון צופרי ביז ביינאכט, וואס דאס איז  ניניהתמדה, מ לערנען מיט
 באמת א געוואלדיגע שמחה.

ס וואס איז געלערנט "מעמד וועט אויך פארקומען א סיום השביים 
 .די לעצטיגע יארן במסגרת הקהלהגעווארן 

מדרש, די ווייבער בית ה גרויסןנייעם מעמד וועט פארקומען אינעם דער 
דעם ריזן  מירןעשוהל איז אויך רעזעווירט פאר מענער כדי צו קענען אקאד

לן זיך צוזאמקומען אין די זאל ציבור וואס איז ערווארטעט, די פרויען ווע
 דרש, מיטצוהאלטן דעם מעמד.מוואס איז אונטערן בית ה
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

 

הּוא ֵלאֹמר ֵעת הַּ נָׁן ֶאל ה' בָׁ י ָזאְגט וֶָׁאְתחַּ י. ֶדער ֶרבִּ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' סִּ ָמן )לִּ
יט ַא ְדֵביקּות, מֵ צ"ט(  יְרן צּו ַדאֶוועֶנען מִּ יד ַדאְרף ְפרּובִּ ייְנט ַאז ָכאְטׁש ַא אִּ

יְׁשט יט ְדֵביק ,ֶעס ָאֶבער נִּ יְׁשט ַדאֶוועֶנען מִּ ָזאל ֶער  ,ּותַאז ֶווען ֶער ֶקען נִּ
יג ַדאֶוועֶנען יד ַדאְרף ְשֶטעְנדִּ יְׁשט ַדאֶוועֶנען, ָנאר ַא אִּ י ַדאֶוועֶנע, נִּ וי ַאזֹוי דִּ ן וִּ

יְׁשט ַאַזא גּוֶטער ַדא יז ֶעס נִּ ילּו אֹויב ֶיעְצט אִּ ֶוועֶנען, ֶזעהט ָנאר אֹויס, אּון ֲאפִּ
, אְבן ַא גּוְטן ַדאֶוועֶנעןֶווען ֶעס ֶוועט ָאֶבער קּוֶמען ֵאייְנָמאל ָוואס ֶער ֶוועט הָ 

 ֶוועט ֶער ֶדעָמאְלט'ס ַאֶלעס ַמְעָלה ַזיין.
 

יּו ויל ֶלעְרֶנען ְבעִּ יז אֹויְך ַביים ֶלעְרֶנען, ַא ֶמעְנְטׁש וִּ י ֶזעְלֶבע אִּ יט ַא אּון דִּ ן מִּ
ר ּון ֶווען עֶ ְקָלאְרַקייט ַאז ֶער ָזאל ַאֶלעס ְקָלאר ַפאְרְׁשֵטיין ָוואס ֶער ֶלעְרְנט, א

יְׁשט, ָאֶבער דָ  יְׁשט ַבאַווייְזן ֶדעָמאְלט'ס ֶלעְרְנט ֶער ָגאְרנִּ יז ֶקען ָדאס נִּ אס אִּ
יג יְכטִּ יְׁשט רִּ יג ֶלעְרֶנען, אּון ֶדעְרַפאר ,נִּ ָהאט  ַווייל ַא ֶמעְנְטׁש ַדאְרף ְשֶטעְנדִּ

ימּוד  י ֶגעֶגעְבן ַא ֵסֶדר ֶדֶרְך ַהלִּ ימָ אּוְנז ֶדער ֶרבִּ יחֹות ָהַר"ן סִּ ילּו ַאז  ן ע"ו()שִּ ֲאפִּ
י ּתֹוָרה אּון ֶמען ַפאְרְׁשֵטייט עֶ  י ֶוועְרֶטער פּון דִּ יְׁשט, ֶווען ֶמען ָזאְגט ָנאר דִּ ס נִּ
יז ֵזייֶער ָחׁשּוב ַביים ֵאיי  ֶבעְרְׁשְטן.ֵהייְסט ֶעס אֹויְך ֶגעֶלעְרְנט ּתֹוָרה, אּון ֶעס אִּ

יז ַביים ְמַקיֵים ַזיין י ֶזעְלֶבע אִּ יְׁשט טּו אּון דִּ ילּו אֹויב דּו ֶקעְנְסט נִּ ְצֹות, ֲאפִּ הן מִּ
וי ַאזֹוי דּו קֶ  יג, טּוה ֶעס ָכאְטׁש וִּ יְכטִּ ְצָוה הּוְנֶדעְרט ְפָראֶצעְנט רִּ י מִּ עְנְסט, דִּ

יט. יְך ֶדעְרמִּ  אּון דּו ָזאְלְסט זֵיי ֵזייֶער ְפֵריילִּ
 

ין ָפסּוק,  י ְפַׁשט אִּ נָׁן ֶאל הָזאְגט ֶדער ֶרבִּ יג ֶרעדְ 'וֶָׁאְתחַּ ן , דּו ָזאְלְסט ְשֶטעְנדִּ
יהְלְסט ַא ֶגעְׁשַמאק א יְך ֶבעְטן ַביים ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ֵסיי ֶווען דּו פִּ ּון ַא אּון זִּ

יְׁשט, ַווייל,  הּוא ֵלאֹמרְדֵביקּות אּון ֵסיי ֶווען נִּ ֵעת הַּ , ֶווען ֶעס ֶוועט קּוֶמען בָׁ
יֶגע ַצייט ֶווען דּו ֶוועְסט אֵ  יְכטִּ י רִּ ָלה, ֶוועְסטּו מִּ דִּ יט ייְנָמאל ָזאְגן ַא גּוֶטע ְּתפִּ

יג ֶגעַדאְווְנט. ילֹות ָוואס דּו ָהאְסט ֵאייבִּ  ֶדעם ַמְעָלה ַזיין ַאֶלע ְּתפִּ
 

 )ּתֹוְך ַהַנַחל ֵליל שב"ק ָוֶאְתַחָנן תשס"ח( 
 

 24ק                                                  גליון מספר שנת תשע"ב לפ"ואתחנן, שבת נחמו, ט"ז אב, אבות פרק ג', פרשת 

 

רָׁא"ש  יחֹות מֹוהַּ  שִׂ
יּון   ~  ~צִׂ

 

ְבָטָחה ָוואס ֶדער  אְנט ִדי הַּ אקַּ ֶעס ִאיז בַּ
אְשִטיְמט ֶרִבי ָהאט צּוֶגעָזאְגט אּון עֶ  ר ָהאט בַּ

ֶדערֹויף ְצֵוויי ֵעדּות, ַאז ֶווען ֶער ֶוועט ִנְפָטר 
ֶוועְרן, ֶדעָמאְלט'ס ֶווער ֶעס ֶוועט קּוֶמען צּו 
אר ְצָדָקה  יין ֵקֶבר אּון ֶגעְבן ַא ְפרּוָטה פַּ זַּ
אִפיְטֶלעך  ְלִעילּוי ִנְשָמתֹו אּון ָזאְגן ִדי ֶצען קַּ

ְכָלִלי", ֶוועט ִזיְך ֶדער ְתִהִלים פּון "ִתיקּון  הַּ
ֶרִבי ֵלייְגן אֹויף ִדי ֶלעְנג אּון אֹויף ִדי ְבֵרייט צּו 
ֶהעְלְפן ֶדעם ֶמעְנְטש, אּון ֶדער ֶרִבי ָהאט 
יי ִדי ֵפאֹות ֶוועל ִאיְך ִאים  ֶגעָזאְגט: "בַּ
ַארֹויְסְשֶלעְפן פּון ֵגיִהנֹום, ֲאִפילּו ֶדער ֶמעְנְטש 

ְקן ֵסיי ִווי ַאזֹוי ֶער קּוְקט אֹויס, ָזאל אֹויְסקּו
ֲאִפילּו ֶער ָהאט שֹוין עֹוֵבר ֶגעֶווען אֹויף ִדי 

ירֹות, אֹויב ֶוועט ֶער ִזיְך ֶעְרְגְסֶטע ֲעבֵ 
אְרֶנעֶמען פּון ֶיעְצט ֶמער ִניְשט צּו טּוהן פָ 

יין ֲעֵבירֹות, ֶוועל ִאיְך ִאים ַארֹויְסְשֶלעְפן פּון  קַּ
"ן ִסיָמן   ֶהעְלְפן!"  ן ִאים ֵגיִהנֹום אּו ֵיי מֹוֲהרַּ )חַּ

 רכ"ה(.

ִדיק,  ִווי ָהאט ֶמען ָנאְך ֶגעֶהעְרט פּון ַא צַּ
ייט ִדי ֶוועְלט ְשֵטייט, ָוואס ָזאל צּוָזאְגן ַאזַּא  זַּ
אר ֶווער ֶעס  ְבָטָחה, אּון ֶדעְרפַּ אְרֶקע הַּ ְשטַּ
יים  יין ֵאייְנָמאל בַּ ָהאט שֹוין זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו זַּ

אְרף ִזיְך ֵזייֶער ְפֵרייֶען ַאז ֶער ִבי'נְ רֶ  ס ִציּון דַּ
ואְלִדיֶגע ְזִכי', אּון ֶדער  אט ִדי ֶגעוַּ ָהאט ֶגעהַּ

 ֶרִבי ֶוועט ִאים ִזיֶכער ֶהעְלְפן ִמיט ַאֶלעם.
אְך ִאיז ֶווען ַא ֶמעְנְטש ָהאט  ִדי ֶבעְסֶטע זַּ

אש ִדי ְזִכי' אּון ָפאְרט צּום ֶרִבי'נס ִציּון אֹויף רֹ 
וייל ֶדער ֶרִבי ָהאט ֶגעָזאְגט  ָשָנה, וַּ "ן הַּ ֵיי מֹוֲהרַּ )חַּ

ִאיְך ֶקען ַא  "ֲאִפילּו ִדי ֶמעְנְטְשן ָוואס ִסיָמן ת"ו(
אְנץ ָיאר ִניְשט ֶהעְלְפן, ֶקען ִאיְך  ֵזיי גַּ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

יים ֶרִבי'נְ ֶיעֶדער ֶמעְנְטש ֶגעָהאְלְפן וֶ  ָשָנה, ָזאל ועְרן בַּ ס ִציּון, ָאֶבער ֲאִפילּו ֶווער ֶעס ִאיז ִניְשט זֹוֶכה צּו ָפאְרן אֹויף ֹראש הַּ
יין צּו ִדי ְגרֹויֶסע ִתּקּוִנים.  ָכאְטש ֶזעהן צּו ָפאְרן ִאיְנִמיְטן ָיאר, צּו זֹוֶכה זַּ

ִגלְ  אְרֶבע עֹוֶנש, ֶרִבי ָנָתן ָהאט ֶגעָזאְגט: "ֶדער עֹוֶנש הַּ אְרְפן ָנאְכַאָמאל ַאָראְפקּוֶמען אֹויף ִדי ֶוועְלט ִאיז ֵזייֶער ַא הַּ גּול, צּו דַּ
יין ַאז ֶמען ֶוועט גָ  וייל ֶעס ֶקען זַּ ָכָנה, וַּ וייל ַאז ֶמען קּוְמט ָנאְכַאָמאל אֹויף ֶדער ֶוועְלט, ִאיז ֶעס ַא ְגרֹויֶסע סַּ אר ֶמער וַּ

אְרְבן אּון גָ  אְרדַּ אֶרעְכְטן", ָאֶבער ֶרִבי ָנָתן ָהאט אֹויְסֶגעִפיְרט: "אֹויב ָזאל ִאיְך ִוויְסן ַאז ֶווען ִאיְך ֶוועל ָנאְכַאמָ פַּ אל אְרִניְשט פַּ
יין אֹויְפ'ן ֶרִבי'נְ ַאָראְפקּוֶמען אֹויף ֶדער ֶוועְלט ֶווע וייל ֶעס אִ ל ִאיְך זַּ יז ִזיֶכער ַאז ֶדער ֶרִבי ס ִציּון, ִבין ִאיְך ְגֵרייט אֹויף ֶדעם, וַּ

אֶרעְכְטן.  ֶוועט ַאֶלעס פַּ
ְכָלִליֶמעְנְטש קּוְמט צּום ֶרִבי'נְ  ֶווען ַא אִפיְטֶלעך ְתִהִלים, "ִדי ִתיקּון הַּ , אּון ֶער ֶרעְדט ִזיְך "ס ִציּון, ֶער ָזאְגט ָדאְרט ִדי ֶצעהן קַּ

אְרץ צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶער ֶדעְרצֵ  אְרן ֵאייֶבעְרְשְטן ַאֶלעס ָוואס ֶער ָהאט ָאְפֶגעטּוהן ִאין ֶלעְבן, ִפיהְלט ֶער אֹויס ָדאס הַּ  ייְלט פַּ
 

ָשָנה ֶקען  ָשָנה", ֹראש הַּ ָאֶבער ֶהעְלְפן ֹראש הַּ
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רָׁא"ש יחֹות מֹוהַּ  שִׂ
ואש יין ִאין ַא וַּ ָמש ִווי ֶער ֵגייט ַארַּ אִשין, ֶדער ֶרִבי -מַּ מַּ

יין ְנָשָמה, אּון ֶגעְבט ִאים צּוִריק ַא  ואְשט אֹויס זַּ וַּ
 ֵרייֶנע ִציְכִטיֶגע ְנָשָמה.

ייְנָמאל ָוואס ֶמען ָהאט שֹוין ֶגעְשִפיְרט ֶדעם אּון אֵ 
ם, ֶמען ִאיז  עַּ יים ֶרִבי'נְ טַּ ס ִציּון, שֹוין ֶגעֶווען בַּ

אְרֶקע ֶבעְנֶקעִניש אּון ְתשּוָקה,  אקּוְמט ֶמען ַא ְשטַּ בַּ
 ָנאְכַאָמאל צּוִריק צּו ֵגיין ַאִהין, 

ֹון פּון "ִציֶען", ָדאס ָוואְרט "ִציּון" ִאיז ִדי ֶזעְלֶבע ָלש
ּמֹוֵשְך, ֶעס  ואְלִדיֶגע ֹכחַּ הַּ ֶדער ִציּון פּון ֶרִבי'ן ָהאט ֶגעוַּ
ִציעט ֶדעם ֶמעְנְטש אּון ְבֶרעְנְגט ִאים צּוִריק צּום 

 ֵאייֶבעְרְשְטן.
ֶעס ֶזעֶנען ַאָמאל ֶגעָפאְרן ַא ְגרּוֶפע ִאיְדן 

דִ  יִקים, אּון ְצִוויְשן ִאיְנֵאייֶנעם ִמיט ַא ָבאס צּו ִקְבֵרי צַּ
ן,  ַאְנֶדעֶרע ָהאְבן ֵזיי ִזיְך אֹויְך ָאְפֶגעְשֶטעְלט ִאין אּומַּ
יין צּום ִציּון צּו ָזאְגן ִתיקּון  אּון ֶדער עֹוָלם ִאיז ַארַּ
יים ֵאייֶבעְרְשְטן, אֹויֶסער  ְכָלִלי, אּון ִזיְך אֹויְסֶבעְטן בַּ הַּ

ן אֹויְפ'ן ָבאס, ֶער ָהאט ֵאיין ֶמעְנְטש ִאיז ֶגעְבִליבְ 
ב'ֶע  אְנְגט ִניְשט צּו ִדי ְבֶרְסלַּ אלַּ ֲעָנה'ט ַאז ֶער בַּ ֶגע'טַּ

יין ֵגיין.  ֲחִסידּות, אּון ֶער ִוויל ִניְשט ַארַּ
ֲעֶשה ָהאט ֶער  ָרא"ש ָהאט ֶגעֶהעְרט ִדי מַּ ֶווען מֹוהַּ

ֹות ֶגעָזאְגט: "ֶעס ִאיז ִניְשָטא ָנאְך ַא ְגֶרעֶסעֶרע ִטְפש
אְכט ַא ִחילּוק ָוואֶסעֶרע ֲחִסידּות דּו  פּון ֶדעם, ָוואס מַּ
ִדיק, ָוואס ָזאל צּוָזאְגן  יין ֵסיי ֶוועְלֶכער צַּ ִביְזט? ָזאל זַּ
אְרְפט  ְבָטָחה, ָוואְלט ֶמען ֶעס ֶגעדַּ אְרֶקע הַּ ַאזַּא ְשטַּ
אְנֶצע זַּאְך? ִניְשט ֶמער  טּוהן, אּון ָוואס ִאיז שֹוין ִדי גַּ

אִפיְטֶלעך ְתִהִלים, ָוואס ָהאְסטּו ִווי זָ  אְגן ֶעְטִליֶכע קַּ
ייְסן? ַאז דּו  אִפיְטֶלעך ְתִהִלים ֶוועְלן ִדיר בַּ מֹוָרא, ִדי קַּ
ְכָלִלי  יין אּון ָזאְגט ִתיקּון הַּ ִביְזט שֹוין ָיא ָדא, ֵגיי ַארַּ

ְבָטָחה יין צּו ִדי ְגרֹויֶסע הַּ  ."אּון דּו ֶוועְסט זֹוֶכה זַּ
יין ָכאְטש וואוֹ  יל ִאיז ֶדעם ָוואס ִאיז זֹוֶכה צּו זַּ

ן. יים ֶרִבי'ֵנס ִציּון ִאין אּומַּ  ֵאייְנָמאל ִאין ֶלעְבן בַּ
ָרא"ש, ֶעֶרְך ִציּון, ֵחֶלק ד', ה', י'(  )ִשיחֹות מֹוהַּ
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

 

ְשְמעּון ֶאת  יָׁה ֵעֶקב תִּ ֵאֶלהְוהָׁ ים הָׁ טִּ ְשפָׁ מִּ מַּ  ְוגֹו' הַּ ר ה' ֱאֹלֶקיךָׁ ְלךָׁ ּושָׁ
יי זֵ ֶוועט ֶער  ,ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָזאְגט: אֹויב ִדי ִאיְדן ֶוועְלן ַזיין וואֹויל ,ְוגֹו'

 ֶלע גּוֶטע ַזאְכן.ֶגעְבן אַ 
ְשְמעּון, ,ַרִש"י ָזאְגט יו תִּ ֵקבָׁ ש ְבעַּ ם דָׁ דָׁ לֹות ֶשאָׁ ְצֹות קַּ מִּ ם הַּ אֹויב דּו  אִּ

ן ְטֶרעְטן ֶוועְסט ָפאְלְגן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ִמיט ִדי ְגִריְנֶגע ִמְצֹות ָוואס ֶמעְנְטְש 
 ן ִדי גּוֶטע ַזאְכן, ַדאְרף ֶמעןִאיְך ִדיר ֶגעבְ  ועלוֶ ֶעס ִמיט ִדי ִפיס, ֶדעָמאְלט'ס 

יט ִדי ַפאְרְשֵטיין, ָוואס ֶזעֶנען ִדי ְגִריְנֶגע ִמְצֹות ָוואס ֶמעְנְטְשן צּוְטֶרעְטן מִ 
 ִפיס?

ט אֹויף מֹוַהָרא"ש ְשִליָט"א ִאיז ָדאס ַמְסִביר לֹויט ִווי ֶדער ַבַעל ַהּטּוִרים ָזאגְ 
יתֶ ְלשֹונֹות, ֶדעם ָפסּוק, ָוואס ָזאְגט ְדֵריי  ְרֶתם, וֲַּעשִּ ְשְמעּון, ּוְשמַּ ַאז  ם,תִּ

א,ָדאס ִאיז ֶקעְגן  רָׁ ְשנָׁה  אּון ְגמָׁ א, מִּ ְקרָׁ  ִדי ְדֵריי הֹויְפט ִלּמּוִדים, ָוואס אַ  מִּ
 ִאיד ַדאְרף ֶלעְרֶנען.

ּוד" ִלימאּון ֶבֱאֶמת לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָהאט אּוְנז ֶגעֶגעְבן ִדי "ֵסֶדר ֶדֶרְך הַ 
ֶמען  ַאז ֶמען ֶקען ֶלעְרֶנען ִדי ּתֹוָרה אֹויף ַא ְגִריְנֶגע ֶוועג,)ִשיחֹות ָהַר"ן ִסיָמן ע"ו( 

ר, אּון ַמאְכט ִזיְך ַא ִשיעּור ִאין ֶיעֶדע ֵסֶפר, אּון ֶמען ֶלעְרְנט ֶעס ִאין ַא ֵסדֶ 
 ,ִניְשטֶמען ַפאְרְשֵטייט ִאיז ִזיֶכער גּוט, אּון אֹויב ֶעס אֹויב ֶמען ַפאְרְשֵטייט 

 טָזאגְ ֶמען  ןֶוועאְגט ֶמען ְבלֹויז ִדי ֶוועְרֶטער, ֲאִפילּו ָאן ַפאְרְשֵטיין, אּון ָז
 ַפאְרְשֵטיין.ף סוֹ  םצּוּתֹוָרה, ֶוועט ֶמען ֶעס ַאַסאְך 

ְדן ָטאג קּוְמט אֹויס ַאז ֶעס ִאיז ֵזייֶער ְגִריְנג צּו ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה, צּו ֶלעְרֶנען ֶיע
ן ָדאס יְסל ִמְשַניֹות, ַאִביְסל ְגָמָרא, ָאֶבער ֶמעְנְטְשן ַמאכְ ַאִביְסל חּוָמש, ַאבִ 

 טֶלעְרנְ ָנאר ֶווען ֶמען ֵהייְסט ַאֶוועק "ָדאס ֵהייְסט ִניְשט ֶגעֶלעְרְנט, ֶלעְרֶנען 
, אּון ַאַסאְך אֹויף ַאָמאל, ִמיְטן ְגֶרעְסְטן ִעּיּון, צּו ַפאְרְשֵטיין ְקָלאר ִדי ַזאךְ 

ט, ַווייל ט'ס קּוְמט אֹויס ַאז זֵייֶער ַאַסאְך ַצייְטן ֶלעְרְנט ֶמען ִבְכַלל ִניְש ֶדעָמאלְ 
י'ן אּון ֶלעְרֶנען ְבִעיּון, ָאֶבער ֶווען ֶמען ָפאְלְגט ֶדעם ֶרבִ  יגייבִ אֵ ֶמען ֶקען ִניְשט 

ען ַפאְרְשֵטייט ֶמען ֶלעְרְנט ֲאִפילּו ָנאר ַאִביְסל אֹויף ַאָמאל, אּון ֲאִפילּו ֶווען מֶ 
 ִניְשט, ֶדעָמאְלט'ס קּוְמט ֶמען ָאן ֵזייֶער ַאַסאְך.

ְשְמעָדאס ָזאְגט ַרִש"י,  יו תִּ ֵקבָׁ ש ְבעַּ ם דָׁ דָׁ לֹות ֶשאָׁ ְצֹות קַּ מִּ ם הַּ אֹויב  ּון,אִּ
ְטְשן דּו ֶוועְסט ָפאְלְגן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ִמיט ִדי ְגִריְנֶגע ִמְצֹות ָוואס ֶמענְ 

ֶעס ִאיז  עְטן ֶעס ִמיט ִדי ִפיס, ָדאס ֵגייט ַארֹויף אֹויְפ'ן "ֵסֶדר ֶדֶרְך ַהִלימּוד"ְטרֶ 
ע ּתֹוָרה, ַא ְגִריְנֶגע ֶגעְשַמאֶקע ֶוועג צּו ֶקעֶנען ֶלעְרֶנען, אּון ֶעְנִדיְגן ִדי ַגאְנצֶ 
ער אֹויב ָאֶבער ֶמעְנְטְשן ְטֶרעְטן ֶעס ִמיט ִדי ִפיס, ֶמען ַמאְכט ֶעס ַאֶוועק, ָאבֶ 

  ָאְנקּוֶמען צּו ֶלעְרֶנעןֶמען ֶמען ֶוועט ֶעס ָיא ַאייְנַהאְלְטן, אּון דּוְרְך ֶדעם ֶוועט 
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ידּוי  ~    ~ וִּ
 

י ָזאְגט  יָמן ד'( ֶדער ֶרבִּ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' סִּ )לִּ

ְנְטׁש טּוט ֲעֵבירֹות ַרֲחָמָנא ַאז ֶווען ַא ֶמע
ין ַזייֶנע  יְצט אִּ יְצָלן, ֶוועְרט ֶעס ַאַריין ֶגעְקרִּ לִּ
ֵבייֶנער, אּון ָדאס ַהְרְג'ט ֶדעם ֶמעְנְטׁש, ָדאס 
יג אּון צּוְבָראְכן, אּון  ים ְטרֹויֶערִּ ַמאְכט אִּ
יט פּון ֶלעְבן, י ַאֶפעטִּ ים ַאֶוועק דִּ  ֶנעְמט אִּ

ְתַווֶדה, ֶער ָאֶבער ֶווען ֶדער  יְך מִּ יז זִּ ֶמעְנְטׁש אִּ
ָזאְגט ַארֹויס ַפאְרן ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאֶלע ַזייֶנע 
ֲעֵבירֹות ָוואס ֶער ָהאט ֶגעטּוהן, אּון ֶער 
ים  ֶבעְהט ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאז ֶער ָזאל אִּ
י ֲעֵבירֹות  מֹוֵחל ַזיין, דּוְרְך ֶדעם ֵגייט ַארֹויס דִּ

 ער.פּון ַזייֶנע ֵביינֶ 
יז ַא גּוֶטע ַזאְך ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש  ֶדעְרַפאר אִּ
יְך צּו ֶיעְדן ָטאג, צּו ֶדעְרֵצייְלן  ֶגעוואֹויְנט זִּ
ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ָוואס ֶער ָהאט ֶגעטּוהן, 
יְך ַאֶלע  ָוואס דּוְרְך ֶדעם ַוואְׁשט ֶער ָאפ פּון זִּ

 ַזייֶנע ְׁשֶלעְכט'ס.
עְגן ָזאְגן ַאז ַאן ֲעֵביָרה ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו ְפלֶ 

וי ַא ְפֶלעק, ֶווען ֶעס ֶוועְרט ַא  יז ַאזֹוי וִּ אִּ
ְפֶלעק אֹויף ַא ְקֵלייד, אֹויב ַוואְׁשט ֶמען ֶעס 
ְגַלייְך ָאפ קּוְמט ֶעס ְגַלייְך ַאָראפ, אּון ֶמען 
יז ָדאְרט  יְׁשט ַאז ֶעס אִּ ילּו נִּ ֶדעְרֶקעְנט ֲאפִּ

ר ֶווען ֶמען ָלאְזט ֶדעם ֶגעֶווען ַא ְפֶלעק, ָאֶבע
יז ֶעס ׁשֹוין  ְפֶלעק ַפאר ַא ֶלעְנֶגעֶרע ַצייט, אִּ
ֵזייֶער ְׁשֶווער ַאָראְפצּוֶנעֶמען, אּון ֶווען ֶמען 

ְבַלייְבט ָנאְך ַאְלץ  ,ַאָראפא יָ ֶנעְמט ֶעס ׁשֹוין 
יז ָדאְרט ֶגעֶווען ַא  יָמן ַאז ֶעס אִּ יֶבער ַא סִּ אִּ

וי ְׁשֶנעֶלער ֶמע ן ֶנעְמט ֶעס ַאָראפ ְפֶלעק, וִּ
יט ֲעֵבירֹות,  יז מִּ י ֶזעְלֶבע אִּ יז, דִּ ַאְלץ ֶבעֶסער אִּ
יְך ְתׁשּוָבה צּו  וי ְׁשֶנעֶלער ֶמען ֶדעְרַמאְנט זִּ וִּ
יז ֶעס, ֶדעְרַפאר ַדאְרף  יְנֶגער אִּ טּוהן ַאְלץ ְגרִּ
ֶמען ֶיעְדן ָטאג ְתׁשּוָבה טּוהן, אּון ַאזֹוי 

י ֲעֵבירוֹ   ת פּון ֶדעם ָטאג.ַאָראפֶנעֶמען דִּ
וי ַאזֹוי טּוט ֶמען ְתׁשּוָבה? ֶדער ַרְמַב"ם  וִּ

אּון ַאזֹוי ְפַסק'ְנט )ֲהָלכֹות ְתׁשּוָבה פ"ב ה"ד( ְׁשַרייְבט 
יָקר  )ְתׁשּוָבה ט"ז(אֹויְך ֶדער ְסַמ"ג  ַאז ֶדער עִּ

ידּוי", צּו ֶדעְרֵצייְלן ַפאְרן  יז "וִּ  ְתׁשּוָבה אִּ
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יְך עס ָוואס מֶ ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאלֶ  ען ָהאט ֶגעטּוהן, אּון זִּ
יְׁשט צּו טּוהןפָ  יט ֶדעם  ,אְרֶנעֶמען ֶעס ֶמער נִּ אּון מִּ

ויְׁשט. יְנַגאְנְצן ָאְפֶגעוִּ י ֲעֵביָרה אִּ  ֶוועְרט דִּ
יֶגער ֹזַהר ְבֶרעְנְגט  ְנָחס ַדף רל"א(ֶדער ֵהיילִּ ַאז ֶווען ַא  )פִּ

יד קּוְמט צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן אּון עֶ  ים ר ֶדעְרֵציאִּ יְלט אִּ
יֶבער ֶדעם אַאֶלעס ָוואס ֶער הָ  ט ֶגעטּוהן, אּון ֶבעְהט אִּ

ָנאְכֶדעם קּוְמט ֶדער ַמְלָאְך ֶדער אּון ֵאייֶבעְרְׁשְטן, 
ְמַקְטֵרג, אּון ֶער ֶדעְרֵצייְלט ַפאְרן ֵאייֶבעְרְׁשְטן: "ֶדער 
י ֲעֵבירֹות", ָזאְגט  אּון ֶדער ֶמעְנְטׁש ָהאט ֶגעטּוהן דִּ
יְׁשט  ין נִּ יְך בִּ ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ַפאְרן ְמַקְטֵרג: "אִּ
יְרט צּו ֶהעְרן ָוואס דּו ָהאְסט צּו ֶדעְרֵצייְלן,  יְנֶטעֶרעסִּ אִּ
יר ׁשֹוין ַאֶלעס ַאֵליין ֶדעְרֵצייְלט"  ֶדער ֶמעְנְטׁש ָהאט מִּ
ְתַווֶדה ַפאְרן  יְך מִּ יז זִּ קּוְמט אֹויס ַאז ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש אִּ

ים.ֵאי ְטרּוגִּ יְך ַאֶלע קִּ  יֶבעְרְׁשְטן, ֶנעְמט ֶער ַאָראפ פּון זִּ
ין ָהאְבן  י ַסְנֶהְדרִּ ֶדער ֶמְדָרׁש ֶדעְרֵצייְלט ַאז ֶווען דִּ
יז  ד ַהֶמֶלְך אֹויב ֶער אִּ יְך צּוַזאם ֶגעֶזעְצט צּו ַדן ַזיין ָדוִּ זִּ
יז ַארֹויס ֶגעקּוֶמען ַא קֹול פּון  ָראּוי ָלֹבא ְבָקָהל, אִּ

ד! צְ  יְנד ָדוִּ ויְׁשן ֵזייֶעֶרע ֶבעְנְקֶלעך, "ָלאְזט ָאפ ַמיין קִּ וִּ
יְך  יג זִּ ד ַהֶמֶלְך ָהאט ְשֶטעְנדִּ יר ַטאֶטע!'" ָדוִּ 'ֶער רּוְפט מִּ
ים  אֹויְסֶגעֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן אּון ֶגערּוְפן צּו אִּ

יְׁשט ַקיין ְרׁשּות  עריינֶ קֵ "ַטאֶטע", אּון ֶדעְרַפאר ָהאט  נִּ
ים  ַדן צּו ַזיין. אִּ

יֶגע ַאְנֵׁשי  יֶעְרדִּ יָט"א ָזאְגט ָנאְך פּון ְפרִּ מֹוַהָרא"ׁש ְׁשלִּ
יֶנען  ְׁשלֹוֵמינּו ָוואס ָהאְבן ֶגעְפֶרעְגט, ַפאְרָוואס ֶגעפִּ
יְגט  יט ַזייֶנע ֶמעְנְטְׁשן ָהאְבן ֶגעְקרִּ יר ַאז ֶווען ֹקַרח מִּ מִּ

ְדָבר טז, ג(אֹויף מֶׁשה ַרֵבינּו  י ָכל ָהֵעָדה , "רַ )ַבמִּ ב ָלֶכם, כִּ
ים ּוְבתֹוָכם ה',  ְתַנְשאּו ַעל קְ כָֻּלם ְקדֹוׁשִּ ל הַ ּוַמּדּוַע תִּ

יֶטעְרן סֹוף, ֵזיי ֶזעֶנען  ה'" ָהאְבן ֵזיי ֶגעַהאט ַא בִּ
יר  יֶנען מִּ ויֶדער ֶגעפִּ ין ֶדער ֶעְרד, אּון וִּ יְנֶקען אִּ ַאייְנֶגעזִּ

ְרָים ָהא יט מִּ ְבן ֶגעֶרעְדט ֵזייֶער ַאז ַאֲהֹרן ַהֹכֵהן מִּ
יְך, ֵזיי ָהאְבן אֹויְך ֶגעָזאְגט,  ְדָבר יב, ב( ֶעְנְדלִּ ַהַרק ַאְך )ַבמִּ

, אּון ַפאְרָוואס ָהאְבן רבֵ דִּ ר ה', ַהֹלא ַגם ָבנּו בֶ ְבֹמֶשה דִּ 
יְׁשט ַבאקּוֶמען ֶדעם עֹוֶנׁש.  ֵזיי נִּ

יז, ַאז ֵזיי ָהאְבן ְגַלייְך תְ  ׁשּוָבה ָנאר ֶדער ֵתירּוץ אִּ
ֶגעטּוהן, ֵזיי ָהאְבן ְגַלייְך ֶדעְרֵצייְלט ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן 

ל ָנא ָתֵׁשת ָעֵלינּו ַחָטאת ָוואס ֵזיי ָהאְבן ֶגעטּוהן, ַא
ְדָבר יב, יא(,ַאֶׁשר נֹוַאְלנּו ַוֲאֶׁשר ָחָטאנּו  אּון ֶדעְרַפאר  )ַבמִּ

ל ֶגעֶווען, ָהאט ֵזיי ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ְגַלייְך מֹוחֵ 
יְׁשט ְתׁשּוָבה  יט ַזייֶנע ֶמעְנְטְׁשן ָהאְבן נִּ ָאֶבער ֹקַרח מִּ
ֶגעטּוהן, ֵזיי ָהאְבן ֶגעַהאְלְטן ַאז ֵזיי ֶזעֶנען ֶגעֶרעְכט, 

ין ֶדער ֶעְרד. יְנֶקען אִּ  אּון ֶדעְרַפאר ֶזעֶנען ֵזיי ַאייְנֶגעזִּ
יְך ֶדעְרַפאר, ֶווער ֶעס ָהאט ֵשֶכל ָזאל ֶיעְדן ָטאג זִּ 

ְפָרֵטי  ְתַווֶדה ַזיין, ֶדעְרֵצייְלן ַפאְרן ֵאייֶבעְרְׁשְטן בִּ מִּ
ית ַאֶלע ְׁשֶלעְכט'ס ָוואס ֶער ָהאט ֶגעטּוהן, אּון  ְפָרטִּ

יֶבעְרֶבע י ֲעֵבירֹות  ןלְ ן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ֶוועטְ אִּ דִּ
ַארֹויס ֵגיין פּון ַזייֶנע ֵבייֶנער, אּון ֶער ֶוועט ַזיין ַא 

ים ְפֵרי יֶכער ֶמעְנְטׁש, ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶוועט אִּ ילִּ
י ֶוועְלט אּון  ים אֹויף דִּ יז אִּ ַאֶלעס מֹוֵחל ַזיין, וואֹויל אִּ

ים אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט. יז אִּ  וואֹויל אִּ
 

ידּוי, ֵחֶלק ב, ט, י( יחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֶעֶרְך וִּ  )שִּ

 

 

 
 

   

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

 ַזאְכן. ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶגעְבן ַאֶלע גּוֶטעַאַסאְך ּתֹוָרה, ֶדעָמאְלט'ס ֶוועט 
 )ּתֹוְך ַהַנַחל ֵליל שב"ק ַפְרַשת ֵעֶקב תשס"ח לפ"ק(

*** 
 ַא ְפַשט ָזאְגט מֹוַהָרא"ש ְשִליָט"א, ָוואס ֶזעֶנען ִדי ִמְצֹות ָוואס ָנאךְ 

 ֶמעְנְטְשן ְטֶרעְטן זֵיי ִמיט ִדי ִפיס?
, )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן קס"ט( ֶדעם ָפסּוק טְש ייטְ טַ לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי 

יָׁה יָׁה ר ַרָבה פי"ג ס"ה()ַבִמְדבָ ִאיז ַא ָלשֹון פּון ִשְמָחה  ְוהָׁ אֹויב דּו ֶוועְסט  - ְוהָׁ
ְשְמעּוןַזיין ַאזֹוי ְשַטאְרק ְפֵרייִליְך, ַאז,  ן, ֲאִפילּו ִדי ִפיס ֶוועְלן ֶהערְ  - ֵעֶקב תִּ

ַפאר  ָדאס ֵמייְנט ַאז ֶמען ֶוועט ַזיין ַאזֹוי ְפֵרייִליְך ַאז ִדי ִפיס ֶוועְלן ַטאְנְצן
מַּ ִשְמָחה,  יתה' אֱ ר ּושָׁ ְברִּ  ֶוועט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער - ֹלֶקיךָׁ ְלךָׁ ֶאת הַּ

יל ִדי ַאֵליין ֶזעהן ַאז דּו ָזאְלְסט ַזיין ָאְפֶגעִהיְטן ִמיט ְשִמיַרת ַהְבִרית, ַווי
ר ֲעֵבירֹות קּוֶמען ָנאר ֶווען ַא ֶמעְנְטש ִאיז ְטרֹויֶעִריג, ָאֶבער ֶווען ֶדע

 ועְרט ֶער ִניצּול פּון ֲעֵבירֹות.ֶמעְנְטש ִאיז ְפֵרייִליְך וֶ 
ה )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן כ"ד( אּון ֶדעְרַפאר ָזאְגט ֶדער ֶרִבי  ְצוָׁה ְגדֹולָׁ "מִּ

יד", מִּ ה תָׁ ְמחָׁ ְהיֹות ְבשִּ ואס ֶעס ִאיז ַא ְגרֹויֶסע ִמְצָוה צּו ַזיין ְפֵרייִליְך, ָו לִּ
 ֶלעְכט'ס.ָדאס ִהיט ָאפ ֶדעם ֶמעְנְטש פּון ְש 

ְצֹות ָדאס ָזאְגט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער, דּו ָזאְלְסט ֶזעהן צּו ָאְפִהיְטן ִדי מִ 
, פּון ָוואס ֶמעְנְטש צּוְטֶרעְטן ִמיט ִדי ִפיס, ָדאס ִאיז ִדי ִמְצָוה פּון ִשְמָחה

ּו ִדיְך ָיא ַזיין ְפֵרייִליְך, ָוואס ֶמעְנְטְשן ַמאְכן ֶעס ַאֶוועק, אֹויב ָאֶבער ֶוועְסט
 ְשַטאְרְקן צּו ַזיין ְפֵרייִליְך ֶוועְסטּו ָהאְבן ַאֶלעס גּוט'ס.

 )ֹזאת ַהּתֹוָרה ֵעֶקב א'(

*** 
ט, ט ְמעָׁ ֶניךָׁ ְמעַּ פָׁ ֵאל מִּ ּגֹויִּם הָׁ ל ה' ֶאלֹוֶקיךָׁ ֶאת הַּ ֶדער  ְונָׁשַּ

ּוִביְסֶלעְך ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶוועט ַאֶוועְקֶנעֶמען ִדי גֹוִים פּון ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל, צ
 צּוִביְסֶלעְך, אּון ִניְשט אֹויף ֵאיין ָמאל.

מֹוַהָרא"ש ְשִליָט"א ָזאְגט ַאז ֶדער ָפסּוק קּוְמט אּוְנז ְמַרֵמז ַזיין ַא 
 ֶגעַוואְלִדיֶגע ִחיזּוק.

ש ַאז ַאֶלע ָצרֹות ָוואס ַא ֶמעְנטְ )ִליקּוֵטי ֲהָלכֹות ְגֵזָלה, ה"ה או"ז( ֶרִבי ָנָתן ָזאְגט 
ַלייְדט ֵסיי ְברּוֲחִניּות אּון ֵסיי ְבַגְשִמיּות, קּוֶמען ָנאר ַווייל ֶמען ִוויל 

ט, אּון ְשֵלימּות, ַא ֶמעְנְטש ִוויל ְגַלייְך ַזיין ַא ֶגעָהאְלֶפעֶנער ִאין ֵאיין ִמינּו
ֶוועְרט ר ַאזֹוי ִווי ָדאס ֶקען ִניְשט ֶגעֶשעהן, ֶיעֶדע ַזאְך ֶנעְמט ַצייט, ֶדעְרַפא

 ַא ֶמעְנְטש צּוְבָראְכן אּון ֶער ֶגעְבט אֹויף.
ְלד, ַדאְרף ֶער ָהאְבן צּו ֶדעם ַאַסאְך ֶגעדּו ,ָוואס ַא ֶמעְנְטש ִוויל ַבאקּוֶמען

ֶמען  ַאַסאְך ַסְבָלנּות, ַאַסאְך ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ַאזֹוי ֶוועְרט
רּוֲחִניּות ֶנעְמט אֹויְך ַצייט ִביז ֶמען ֶוועְרט ַאן ֶגעָהאְלְפן, אּון ֲאִפילּו בְ 

עְהט ֶעְרִליֶכער ִאיד, ֶעס ֵגייט ִניְשט ִאין ֵאיין ִמינּוט, ָאֶבער אֹויב ַא ִאיד בֶ 
סֹוף ַזיין  ַאַסאְך ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן אּון ֶער ֶגעְבט ִניְשט אֹויף, ֶוועט ֶער צּום

 ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד.
פָׁ ִאיז ְפַשט ִאין ָפסּוק,  ָדאס ֵאל מִּ ּגֹויִּם הָׁ ל ה' ֶאלֹוֶקיךָׁ ֶאת הַּ , ֶניךָׁ ְונָׁשַּ

ִדי  ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶוועט ַאֶוועק ֶנעֶמען ִדי גֹוִים, ָוואס ָדאס ֵמייְנט
טַּתֲאוֹות אּון ִמדֹות ָרעֹות ָוואס ִדי גֹוִים ְבֶרעְנְגן ַאַריין,  ט ְמעָׁ , ְמעַּ

 ֶמען ּוִביְסֶלעְך צּוִביְסֶלעְך, ֶעס ֵגייט ִניְשט ִאין ֵאיין ִמינּוט, ָאֶבער אֹויבצ
 ֶגעְבט ִניְשט אֹויף ֶוועט ֶמען ִזיֶכער ַמְצִליַח ַזיין.

 )ֹזאת ַהּתֹוָרה ֵעֶקב ה'(
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 מוסדותינו הק' נייעס אינערהאלב
 דדף פון המשך 

 

האט אינטערגעלייגט צו שטערן דאס בוי ארבעט מ "ס שטערונגען וואס דער
דליך זוכה געווען דאס בית המדרש ם בית המדרש, האט מען שוין ענפונע
 .ין מיטן גאנצן פראכטישט

ך צוזאם געקומען איז געווען אן ערהארבן בילד צו זעהן ווי עס זענען זיעס 
צענדליגע טויזנטער אידן פון איבער גאנץ ארץ ישראל, אריינגערעכנט 

און ראשי ישיבות, מיט צו האלטן דעם  רבניםם ו"אדמוריצענדליגע 
 געהויבענעם מעמד.

ש האט ארומגערעדט אויף די גרויסקייט פונעם טאג, ער האט "מוהרא
אאויף זיינע גרויסע חסדים אז ער איז זוכה  קט דעם אייבערשטןגעדאנ

נאכאמאל צו קומען אויף ארץ ישראל, א זאך וואס מען האט זיך נישט געקענט 
פילו, וואס דאס איז נאר אין זכות פון תפלה, וואס פארשטעלן אין חלום א

פון  פלותתידן האבן געבעטן דעם אייבערשטן לרפואתו, ובפרט די טויזנטער א
פון דעם די געוואלדיגע כח פון תפלה, מען זעהט און די תינוקת של בית רבן, 

אויך דער בית הדרש איז נאר געווארן , און אזוי לץ אויפטוהןוואס עס קען א
 אויפגעבויט מיט גאר אסאך תפלות.

ריזן ציבור איז זיך צוגאנגען מיט הויפענעס חיזוק, זאגענדיג אז אזא דער 
 סן.פארגעמעמד וועט מען נישט אזוי שנעל 

 !יהיה כבוד הביתגדול 
*** 

 עםגרייטן זיך צו פארן אינאיינבחורים 
 ל"ק מסאטמאר זצוק"צו די הילולא קדישא פון רביה

ו "קומענדיגן דינסטאג כ דעם ל"ק מסאטמאר זצוק"רביהדי יארצייט פון צו 
יינעם, זיך אויסבעטן אב, גרייטן זיך די בחורים צו פארן צום הייליגן ציון אינא

 אלעס גוט'ס.
מען מאכן די  ה פארן אינמיטן טאג, און פארנאכט'ס וועט"וועט אימען 

העיס קט.  8, אויף אין בית המדרש היכל הקודש אין קרית יואל סעודת הילולא
 מען וועט איבער'חזר'ן די הייליגע לימודים פונעם בעל הילולא.ווי 

המשך בדף ב !אירת עינינוממגן לנו הוא תורתו 

 !השנה שלי עולה על הכלראש 
 

 מעלדונגכע יפרייל
 

אייבערשטנ'ס הילף איז אונז געלונגען מיטן 
צו צושטעלן דאס יאר א פיינע געשמאקע 

חורי הישיבה לאקאציע אין אומן ווי די ב
ם במשך די טעג פון וועלן וויילן אינאיינע
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 י"נ אברהם צבי כמר

 א באזונדערע מזל טוב פארן חשוב'ן זיידןאון 
 א"שליטדניאל בוים  ה"מו

 אנשי שלומינומחשובי 
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 גדף פון המשך 

 

 ~ מוסדותינו הק' נייעס אינערהאלב~ 
~ ~ ~ 

 שמחת בר מצוה פארגעקומען אין קעמפהערליכע 
 

פארגאנגענעם זונטאג איז פארגעקומען א שיינע בר מצוה דעם 
ה "י, א זוהן פון מו"עזרא בוים נ 'נעם קעמפ, הבחור אברהם צבי בן ראי

 א מחשובי אנשי שלומינו."דניאל בוים שליט
סעודה איז פארגעקומען אין היכל הבית המדרש, ווי עס זענען די 

געהערט געווארן טרעפליכע דיבורים פון די חשובע קרובי המשפחה, 
 פשעטל פונעם חתן הבר מצוה. און דערנאך דער

בחורים האבן געגעסן באזונדער אין לאנטש רום, און זענען די 
די בר מצוה נאך די סעודה ווי מען האט געזונגען אריבער געקומען צו 

 די שמחה. בודמשמח געווען לכון זיך אינאיינעם, א
 !הם חיינו ואורך ימינוכי 

*** 

 פארגעקומען די וואך אין קעמפברית 
 

הילד בן ר' דאנערשטאג איז פארגעקומען א ברית אין קעמפ, דעם 
 י מתלמידי יוצאי ישיבתינו הק'."יצחק אייזיק קנאפפלער נ

איז געווען א גרויסע פרייד ביי די בחורים אז מען האט געהאט די ס ע
קומט ווען אליהו הנביא  ,צו האבן א ברית אין קעמפגעוואלדיגע זכי' 

 גוטע השפעות ברוחניות ובגשמיות.ברענגט זיכער מיט זיך אלע  און
האט געהערט  מעןאיז פארגעקומען די סעודת ברית, ווי דערנאך 

שיינע דיבורים פון ראש הישיבה ווי אזוי אנצוגיין אין לעבן און 
 .פריש שטענדיג אנהייבן פון

 !הנביא זכור לטובא של אליהו הכסזה 
*** 

 ש קערט זיך צוריק פון ארץ ישראל"והראמ
 

ש צוריק פון ארץ ישראל נאכן "קומענדיגן זונטאג קומט מוהראדעם 
 פאר צוויי וואכן צו מחזק זיין די ארטיגע אידן.לן דארט יווי

פון די נסיעה איז געווען די חנוכת הבית פון די גרויסע  הויכפונקטדי 
אינאיינעם מיט די סעודת הודאה צו די שנעלע  ,בית המדרש אין יבנאל
יג יאר פון צצוואננאך  ש פון די הארץ אטאקע"ערהוילונג פון מוהרא

עם אייבערשטן אז מען זאל שוין , וואס מען האט געבעטן דתפלות
 זוכה זיין צו זעהן דעם בית המדרש על תלה בני', נאך אזוי סאך
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מיט אסאך אידיש  ,דורות ישרים ומבורכים
 ביז משיח'ס טאג במהרה בימינו אמן ,נחת

 



 א
 

 

 גליון היכל הקודש
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 בנשיאות כ"ק מרן מוהרא"ש שליט"א

 
 

 זמנים
 7:23הדלקת הנרות......................

 9:10................................וצש"קמ
 8:88....סוף זמן ק"ש....................
 שיעורים כסדרן

 י"זברכות .............בבלי................
 ע"ז....יבמות ..................ירושלמי

 '........גיטין פרק התוספתא..........
 
 
 

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 
 

לָׁה ה ּוְקלָׁ כָׁ יֹום ְברָׁ ֹנִכי נֹוֵתן ִלְפֵניֶכם הַּ ִליָט"א ִאיז ְרֵאה אָׁ , מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ
ט  ִביר ֶדעם ָפסּוק לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ , מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן רע"ב()ִליקּוֵטי ַמסְׁ

'ן ָפסּוק  ִהִלים צה, ז( אֹויפְׁ עּו")תְׁ יֹום' ִאם ְבקֹולֹו ִתְשמָׁ רֹויֶסע  "'הַּ ַ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 ן? צּו  ַהיינְׁ ט' צּו ֶעסְׁ צּו ָהאב ִאיךְׁ אֹויף 'ַהיינְׁ
טְׁ  ַראכְׁ ט טְׁ ף ִניׁשְׁ ף? אּון ֶמען ַדארְׁ ט' ָוואס ִאיךְׁ ַדארְׁ ן פּון ָהאב ִאיךְׁ אֹויף 'ַהיינְׁ

ט גֶ  ֶטער ָהאט ִמיר ַהיינְׁ ׁשְׁ ן, ַאז ֶדער ֵאייֶבערְׁ גְׁ ן ָמארְׁ ן ִווי ֶוועל ִאיךְׁ ָהאבְׁ פְׁ עָהאלְׁ
ן אוֹ  גְׁ ן.ֶוועט ֶער ִמיר ָמארְׁ פְׁ  יךְׁ ֶהעלְׁ

רַ  ף ֶמען ָנאר טְׁ ן, ַדארְׁ טְׁ ׁשְׁ ֶבע ִאיז ַביים ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ן פּון אּון ִדי ֶזעלְׁ טְׁ אכְׁ
ייְנט' ן  'הַּ ט טּוהן ַא ַנַחת רּוַח ַפארְׁ ט', ָוואס ֶקען ִאיךְׁ ֶיעצְׁ פּון 'ֶיעצְׁ

ן טְׁ ַראכְׁ ט טְׁ ף ִניׁשְׁ ן? ֶמען ַדארְׁ טְׁ ׁשְׁ ן ֶגעטּוהן? ָוואס ָהאב ִאיךְׁ ֶנ ,ֵאייֶבערְׁ טְׁ עכְׁ
ט ַקיין ִחילּוק ָוואס ֶעס ִאיז ֶגעוֶ  ן טּוהן? ֶעס ִאיז ִניׁשְׁ גְׁ וען אּון ָוואס ֵגיי ִאיךְׁ ָמארְׁ
ן צּו טּוה רּוִבירְׁ ט', ִאיךְׁ ֶוועל פְׁ ט ָוואס ֶעס ֶוועט ַזיין, ֶדער ִעיָקר ִאיז 'ֶיעצְׁ ן ֶיעצְׁ

ט ִזיךְׁ ַאז ׁש ִפירְׁ טְׁ רּוֲחנִ ָוואס ִאיךְׁ ֶקען, ֶווען ַא ֶמענְׁ ִליַח בְׁ יּות ֹוי ִאיז ֶער ֵזייֶער ַמצְׁ
ִמיּות. ַגׁשְׁ  ּובְׁ

ַׁשט ִאין ָפסּוק,  יֹום'ָ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

ט ֵשֶכל דּו קּוקְׁ  סְׁ ָהאסְׁ רּוִבירְׁ ן, דּו פְׁ גְׁ ן אּון אֹויף ָמארְׁ טְׁ ט אֹויף ֶנעכְׁ ט ִניׁשְׁ ט סְׁ
רֹויךְׁ צּו ַזיין, ֶוועט ֶעס ַזיין,  ן ָטאג ִווי ֶעס בְׁ ִטיגְׁ ן ֶדעם ַהיינְׁ צּוִניצְׁ ה,אֹויסְׁ כָׁ ַא  ְברָׁ

טּופְׁ  ׁשְׁ ט ֶעס ָאפְׁ ט אֹויב דּו ֶוועסְׁ ֶקערְׁ ֶטער ָטאג, אּון ַפארְׁ ׁשְׁ טְׁ ן אֹויף ֶגעֶבענְׁ
ן ֶעֶפעס טמָ  ֵהייבְׁ ן ֶוועל ִאיךְׁ ָאנְׁ גְׁ , ָמארְׁ ָנאךְׁ ט ִאיז ׁשֹוין ֶדערְׁ ן, 'ַהיינְׁ גְׁ , "ּוהןארְׁ

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 וֶ  ָדאס ֶוועט ֵלייטְׁ ן אֹויף ֵאייִביג, ֶעס ֶוועט ִאים ַבאגְׁ ַלייבְׁ ט ִאים בְׁ ועלְׁ
ט.  אּון 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 ָפסּומ ֹתֵסף עָׁ ִליָט"א ִאיז ַמסְׁ ק ֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ
ט  ַאז וֶוען ַא ִאיד ִוויל )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א ִסיָמן ו'( לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ

ֶקע ף ֶער ִזיךְׁ אֹויסְׁ ן, ַדארְׁ טְׁ ׁשְׁ ׁשּוָבה טּוהן, צּוִריק קּוֶמען צּום ֵאייֶבערְׁ ֶנען ִמיט תְׁ
ן. ֵוויי ֶוועגְׁ  צְׁ
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רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ

   ~ ֶאלּול  ~
ֶווען ֶעס קּוְמט חֹוֶדׁש ֶאלּול ִאיז ִדי ִריְכִטיֶגע 
ַצייט ִזיְך אֹויְפִציֶוועְקן פּון ֶדעם ִטיְפן ְׁשָלאף 

אְפן ַא ַגאְנץ ָיאר, אּון ִזיְך ָוואס ֶמען ִאיז ֶגעְׁשלָ 
ָאְנֵהייְבן צּו ַבאֶרעֶכעֶנען ִווי ֶמען ַהאְלט אֹויף 
ֶדער ֶוועְלט, אּון ְתׁשּוָבה טּוהן, אּון צּוִריק 

 קּוֶמען צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן.
ֶמען ֶדעְרֵצייְלט פּון ַצִדיִקים ַאז ֶווען ֶמען 

ל, אּון ֶדער ָהאט ֶגעֶבעְנְטְׁשט ֹראׁש חֹוֶדׁש ֶאלּו
ַחָזן ָהאט ֶגעָזאְגט ִדי ֶוועְרֶטער "ֹראׁש חֹוֶדׁש 

ט ַאַזא ֶאלּול ִיְהֶיה ְביֹום.." ָהאט ֵזיי ׁשֹוין ֶגעַכאפְ 
ִציֶטער, ְבלֹויז ָדאס ֶדעְרַמאֶנען ַאז ֶעס קּוְמט 
ֶאלּול, ָדאס ִאיז ׁשֹוין ֶגעֶווען ֵזייֶער ֶבעְסֶטע 

יֶוועְקן פּון ְׁשָלאף, אּון ִזיְך מּוָסר ֵסֶפר, ִזיְך אֹויְפצִ 
ָאְנֵהייְבן צּוצּוְגֵרייְטן צּום ֵנייֶעם ָיאר ָוואס 

 קּוְמט.
ֶדער ַצִדיק ֶרִבי מֶׁשה קּוְבִריֶנער ִזי"ַע ְפֶלעְגט 
ֶדעְרֵצייְלן ַאז ֶווען ֶער ִאיז ֶגעֶווען ַא ִקיְנד פּון 

ע ֶזעְקס ָיאר, ֶער ָהאט ֶגעְׁשִפיְלט ִמיט ַאְנֶדערֶ 
ִקיְנֶדער, ִאיְנִמיְטן ִאיז ַזיין ְגרֹויֶסע ְׁשֶוועְסֶטער 
ֶגעקּוֶמען צּו ִאים אּון ֶגעָזאְגט: "מֶׁשה'ֶלע, 
ְמ'ָהאט ׁשֹוין ֶגעֶבעְנְטְׁשט ֶדעם חֹוֶדׁש ֶאלּול, אּון 
ֲאִפילּו ִדי ִפיׁש ִאין ַוואֶסער ִציֶטעְרן, אּון דּו 

ָהאט ָדאס ְׁשִפיְלְסט ִזיְך ָנאְך?!" ֶווען ֶער 
ֶגעֶהעְרט ָהאט ִאים ָאְנֶגעהֹויְבן ִציֶטעְרן, ַאז ִביז 
ַהייְנט ְׁשִפיְרט ֶער ָנאְך ֶדעם ִציֶטער, ַווייל ַזיין 
ְׁשֶוועְסֶטער ִאיז ֶגעֶווען ַא ְגרֹויֶסע ַצֵדיֶקת אּון ִזי 
ָהאט ֶעס ֶגעָזאְגט ִמיט ְגרֹויס ְתִמימּות ַאז ֶעס 

ִדי ֵבייֶנער, אּון פּון ִאיז ִאים ַאַריין ִאין 
ֶדעָמאְלט'ס ָהאט ֶער ִזיְך ֶגענּוֶמען ִדיֶנען ֶדעם 

 ֵאייֶבעְרְׁשְטן.
ֶמען ַדאְרף ֶגעֶדעְנְקן ַאז ֶעס קּוְמט ֹראׁש 
ַהָׁשָנה, ָוואס ִאיז ֶדער יֹום ַהִדין, ֶמען ֵגייט 
ָאְנְׁשַרייְבן ַפאְרן ֶמעְנְטׁש פּוְנְקְטִליְך ָוואס ֶעס 

עֶׁשעהן ִמיט ִאים ִדי ַגאְנֶצע ָיאר, אּון ֵגייט גֶ 
ֶדעְרַפאר ַדאְרף ֶמען ִזיְך צּוְגֵרייְטן ִמיט תֹוָרה 
ְתִפָלה אּון ְזכּוִתים, ַאז ֶמען ָזאְלן ֶוועְרן 
 ַפאְרְׁשִריְבן ְבֵסֶפר ַהַחִיים, אּון ָהאְבן ַא גּוט

 ֶגעֶבעְנְטְׁשט ָיאר.
ֶגעְבן ַאז ִמיר ַאְכטּוְנג  ְפןַדאְר ִמיר ָאֶבער 

 י ֶמעְנְטְׁשן פּון ָוואס ֶרִביָזאְלן ִניְׁשט ַזיין ִווי דִ 
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רָׁא"ש  ִשיחֹות מֹוהַּ
ָהאט ֶגעֶרעְדט, ֶרִבי ָנָתן ָהאט ֶגעָזאְגט: "ֶעס קּוְמט ָנָתן 

ֶאלּול, ֶמען ְבֶרעְנט אּון ֶמען ְבֶרעְנט, אּון ֶמען טּוט ִניְׁשט 
יְך ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט: "ֶעס קּוְמט ִדי ֶטעג פּון אוֹ  ָגאְרִניְׁשט"

ֶאלּול, ֶמען ֶוועְרט ְפרּום ְפרּום ְפרּום, ִניְׁשט ֶמען ֶלעְרְנט 
ָדאס ֵמייְנט ַאז ֶעס ִאיז ִניְׁשט  אּון ִניְׁשט ֶמען ַדאֶוועְנט".

ֶגענּוג ַאז ֶמען ֶרעְדט פּון ֶאלּול, ֶמען ֶרעְדט פּון ִדי 
ן ֶאלּול, ֶמען ַדאְרף ֶזעהן צּו טּוהן צּו ֶדער ְגרֹויְסַקייט פּו

ִניְצן ִדי ַצייט ִמיט ֶלעְרֶנען אּון ַדאֶוועֶנען ַזאְך, אּון אֹויסְ 
 אּון ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן.

מֹוַהָרא"ׁש ֶדעְרֵצייְלט ַאז ֶער ָהאט ֶעס ֶגעֶזעהן ִאין 
ָחה ַפאר ַא ַגאְנץ ִמירֹון, ֶמעְנְטְׁשן ָלאְזן ִאיֶבער ֵזייֶער ִמְׁשפָ 

חֹוֶדׁש ֶאלּול אּון ֶמען ֶזעְצט ִזיְך ַאַריין ִאין ִמירֹון 
אֹויְסצּוִניְצן ֶדעם חֹוֶדׁש, ָהאט ֶער ֶגעֶזעהן ַמָמׁש ִדי ִשיָחה 
פּון ֶרִבי ָנָתן, ֶמען ֶזעְצט ִזיְך ַאָראפ אּון ֶמען ָזאְגט ֶעְטִליֶכע 

ִוויְׁשן קּוֶמען ָאן ְפֶרעְמֶדע ַקאִפיְטֶלעך ְתִהִלים, אּון ִאיְנצְ 
ֶמעְנְטְׁשן, ָלאְזט ֶמען ְגַלייְך ָאפ ֶדעם ְתִהִלים, אּון ֶמען 
לֹויְפט ֶזעהן ֶווער ִדי ֶמעְנְטְׁשן ֶזעֶנען, אּון פּון ִווי ֵזיי 

ִמְצָוה ֶגעְלט -ִליחַ אּון ֶמען ֶבעְהט ׁשֹוין ַאִביְסל ׁשְ  קּוֶמען,
ֵגייט ֶמען צּוִריק צּום ְתִהִלים,  פּון ֵזיי, אּון ֶדעְרָנאְך

ְפלּוְצלּוְנג ֶוועְרט ֶמען הּוְנֶגעִריג, אּון ֶמען ֵגייט זּוְכן ֶעֶפעס 
צּו ֶעְסן, ֶדעְרָנאְך ֶוועְרט ֶמען ִמיד אּון ֶמען ֵלייְגט ִזיְך צּו 

, אּון ַאזֹוי ִאיז ׁשֹוין ַאִריֶבער ֶדער ַגאְנְצן ְׁשָלאְפן ַאִביְסל
ט ָגאְרִניְׁשט. אֹויֶסער ֶעְטִליֶכע ְיִחיֵדי ְסגּוָלה ָוואס ָטאג ִמי

ָהאְבן אֹויְסֶגעִניְצט ִדי ַצייט ֶבֱאֶמת, אּון ֵזייֶער מֹויל ָהאט 
ִניְׁשט אֹויְפֶגעֶהעְרט ֵגיין ִמיט תֹוָרה אּון ְתִפָלה, אּון ֶרעְדן 

 צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַא ַגאְנְצן חֹוֶדׁש.
ְגרֹויֶסע ֵעת ָרצֹון ִאין ְבֶרעְנְגט פּון ֵהייִליְגן ֲאִר"י ַהָקדֹוׁש ַאז ִדי ֶפעְרִציג ֶטעג פּון ֹראׁש ֹחֶדׁש ֶאלּול ִביז יֹום ִכיפּור ִאיז ַאַזא ֶעס ֶוועְרט ֶגע

ָרצֹון ָוואס ֶמען ֶקען ַאֶלעס פֹוֵעל'ן ְברּוֲחִניּות  יֶסע ֵעתָארֹון ַהקֹוֶדׁש, ָוואס ֶדעָמאְלט'ס ִאיז ֵאייִביג ַא ְגרוֹ  ִהיְמל, פּוְנְקט ִווי ֶווען ֶמען ֶעְפְנט ִדי
 אּון ְבַגְׁשִמיּות, ִדי ֶזעְלֶבע ֵעת ָרצֹון ִאיז ָדא ַא ַגאְנְצן ָטאג ִאין ִדי ֶפעְרִציג ֶטעג.

ן, אּון ֶדעָמאְלט'ס ֶוועט ֶמען ִזיֶכער אֹויס'פֹוֵעל'ן ָגאר ֶדעְרַפאר ֶווער ֶעס ָהאט ֵשֶכל ִניְצט אֹויס ִדי ֶטעג ִמיט ַאַסאְך ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשטְ 
 ְגרֹויֶסע ְיׁשּועֹות.

יְׁשט ֶגענּוג ַצייט צּו ֶקעֶנען אּון ִמיט ַאִביְסל ִיׁשּוב ַהַדַעת, ֶווער ֶעס ִאיז ֶבֱאֶמת ְמקּוָרב צּום ֶרִבי'ן, ִאיז ִאים ֶדער ַגאְנֶצער ֹחֶדׁש ֶאלּול נִ 
ִביְרט ַאַרייְנצּוַכאְפן ִאין ֶדעם יעּוִרים ָוואס ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו ְפֶלעְגן ָהאְבן ִאין ֶדעם חֹוֶדׁש, ַווייל ֶווער ֶעס ָלאְזט ִזיְך ִניְׁשט ַנאְרן, ְפרּוֶעְנִדיְגן ִדי ִׁש 

ִסְדֵרי ִמְׁשָנה, אּון ַאזֹוי ַאֶלע ֲהָלכֹות פּון ִדי ָיִמים נֹוָרִאים, אּון ָנאְך אּון  ס ְסָפִרים, ִתיקּוֵני ֹזַהר, ִׁשָׁשהחֹוֶדׁש צּו ֶעְנִדיְגן ַגאְנץ ַתַנ"ְך, ַאֶלע ֶרִבי'נְ 
 ןִריֶגע ִמינּוט צּו ַפאְרְבֶרעְנְגן ִאיָנאְך, ָדאס ִאיז ׁשֹוין אֹויֶסער ִדי ַאֶלע ִׁשיעּוִרים ָוואס ֶמען ָהאט פּון ַא ַגאְנץ ָיאר, ִאיז ִווי ִאיז ָנאְך ָדא ַאן ִאיבְ 

 ֶדעם ֵהייִליְגן ֹחֶדׁש?
ט ִניְׁשט "יֹום ִכיפּור ָקָטן" ֶיעְדן אּון ֶדעְרַפאר ֶזעהט ֶמען ַאז ֶעס ִאיז ַאייְנֶגעִפיְרט ַביי ַגאְנץ ְכַלל ִיְשָרֵאל, ֲאִפילּו ִדי ְפֶלעֶצער ִווי ֶמען ָזאגְ 

ַאן ִהְרהּור  דׁש ֶאלּול, ַווייל ֶווען ֶעס קּוְמט חֹוֶדׁש ֶאלּול ַבאקּוְמט ֶיעֶדער ִאיֶעֶרב חֹוֶדׁש, ָזאְגט ֶמען ֶעס ָאֶבער ִאיֶבעָראל ֶעֶרב ֹראׁש ֹחדֶ 
 ְתׁשּוָבה, אּון ֶיעֶדער ִוויל ְתׁשּוָבה טּוהן אּון צּוִריק קּוֶמען צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן.

ל ִתְפנּו ֶאל ָהֱאִליִלים" ַאז ָדאס ֵגייט ָהאט ֶגעָזאְגט אֹויְפ'ן ָפסּוק "ַא ֵאייְנָמאל ָהאט ֶמען ָנאְכֶגעָזאְגט ַפאר מֹוַהָרא"ׁש ְׁשִליָט"א ַאז ֵאייֶנער
ען ָטאר ָדאס ִניְׁשט ָזאְגן, ַאַזא ַארֹויף ַאז ֶמען ָזאל ִניְׁשט ַמאְכן ַאַזא ְגרֹויֶסע ֵעֶסק פּון ֶדעם ֹחֶדׁש ֶאלּול, ָהאט מֹוַהָרא"ׁש ֶגעָזאְגט ֶדערֹויף ַאז מֶ 

ִדי ַמֲעִשים, ֶקען ֶמען ֶעס  ָוואס ִאיז ֵאייִביג ֶגעֶווען ָאְנֶגענּוֶמען ַביי ְכַלל ִיְשָרֵאל ַאְלץ ַא ַצייט פּון ְתׁשּוָבה אּון ִזיְך ַפאְרֶבעֶסעְרן ֵטייֶעֶרע ֹחֶדׁש
 ִניְׁשט ַאֶוועק ַמאְכן ִמיט ַא ֶוועְרְטל.

אס ֵגייט ַארֹויף אֹויף ִדי ֵנייֶע ַזאְכן ָוואס ֶגעִוויֶסע ִוויְלן ַאייְנִפיְרן ַאז ֶמען ָזאל ִניְׁשט ַאְנֶדעֶרע ָהאְבן ָדאס ֶגעָוואְלט ַפאְרֶעְנְטֶפעְרן ַאז דָ 
ק פּון ִאיז ֶגעָזאְגט ֶגעָוואְרן ַאז ֶמען ָזאל ִניְׁשט ַמאְכן ַאן ֵעסֶ  ף ֶדעםֲחתּוָנה ַמאְכן ִאין ֹחֶדׁש ֶאלּול ֶוועְגן ִביטּול תֹוָרה אּון ָדאס ְגַלייְכן, אֹוי

 ָוואס ִאיז ֶקעְגן ִדי ֲהָלָכה אּון ֹחֶדׁש ֶאלּול, אֹויף ֶדעם ָהאט מֹוַהָרא"ׁש ְׁשִליָט"א ֶגעָזאְגט ַאז ָדאס ֶקען ׁשֹוין ַזיין ֱאֶמת, ַווייל ָדאס ִאיז ַאַזא ַזאְך
ְלָחן ָערּוְך, ֶעס ֶוועְרט ִניְׁשט ֶדעְרַמאְנט ִאין ַקיין ׁשּום פֹוֵסק ַאז  ֶמען ָזאל ִניְׁשט ֲחתּוָנה ַמאְכן ֹחֶדׁש ֶאלּול, ַאְדַרָבה ֶדער ֹחֶדׁש ִאיז ַא ֶקעְגן ׁשֻׁ

 ְמסּוָגל'ִדיֶגער ֹחֶדׁש ַפאר ַאֶלעס.
ַאַסאְך  ְטן, ִמיטם ֵאייֶבעְרׁשְ אּון ֶדעְרַפאר וואֹויל ִאיז ֶדער ֶמעְנְטׁש ָוואס ִניְצט אֹויס ֶדעם ֹחֶדׁש ִווי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין, ִמיט ַאַסאְך ֶבעְטן ֶדע

 אּוְנֶטער צּו ֶעְנִדיְגן ֶגעִוויֶסע ִׁשיעּוִרים ִאין ִדי תֹוָרה, אּון ַאַווַדאי ַדאְרף ֶמען ִהְתַחְזקּות אֹויף ֶדעם אֹויְך, ַווייל ַאַסאְך ָמאל ֶנעְמט ֶמען ִזיְך
ִניְׁשט ֶעס , ַדאְרף ֶמען ִוויְסן ַאז אֹויב ֶמען ָהאט צּו ֶעְנִדיְגן ִאיְנַגאְנְצן ֶעסִׁשיעּוִרים ִאין ֹחֶדׁש ֶאלּול אּון ֶדעְרָנאְך קּוְמט ֶמען ִניְׁשט ָאן 

ִדיְגט אֹויף ִשְמַחת תֹוָרה ֶקען ֶמען ֶגעֶעְנִדיְגט ֹחֶדׁש ֶאלּול ֶקען ֶמען ֶעס ָנאְך ַמְׁשִלים ַזיין ִביז ִשְמַחת תֹוָרה, אּון ַאז ֶמען ָהאט ֶעס ִניְׁשט ֶגעֶענְ 
ט ִאין ִדי ְסָפִרים ַהְקדֹוִׁשים  ַמְׁשִלים ַזיין ִביז ֹזאת ֲחנּוָכה, )ָוואס ִאיז ָנאְך ַא ֶהְמֵׁשְך פּון ִדי ָיִמים נֹוָרִאים, ִווי ֶעס ֶוועְרט ֶגעְבֶרעְנגְ  ֶעס ָנאְך

 ָאֶבער ֶמען ָטאר ִניְׁשט ֶוועְרן צּוְבָראְכן פּון ַקיין ׁשּום ַזאְך.
ֶדער אֹויב ן ֹויְסצּוִניְצן ִדי ֶטעג, אּון ִניְׁשט ַפאְרְבֶרעְנְגן ִדי ַצייט, ֶדעָמאְלט'ס ֶוועט ֶמען ָהאְבן ַא גּוֶטע ֹראׁש ַהָׁשָנה, אּוֶדער ִעיָקר ִאיז ָנאר א

 ת ּוְבַגְׁשִמיּות.ֹראׁש ַהָׁשָנה ִאיז גּוט, ֶוועט קּוֶמען ַא גּוֶטע ֶגעֶבעְנְטְׁשֶטע ָיאר ִפיל ִמיט ַאֶלע גּוֶטע ַזאְכן ְברּוֲחִניּו
 

 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ב' ְוֵחֶלק ט"ו ֶעֶרְך ֶאלּול 

 
 

   

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ן ֶווען ֶעס ֵגייט טְׁ ַהאלְׁ ן ֵסיי ִווי ַאזֹוי ִזיךְׁ צּו ֶדערְׁ ף ִוויסְׁ ט ֶער ַדארְׁ ִאים  ָדאס ֵמיינְׁ
ן, אּון ֵסיי ִווי אַ  ,גּוט טְׁ ׁשְׁ ט ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ט אּון ִדינְׁ ט אּון ַדאֶווענְׁ נְׁ זֹוי ִזיךְׁ ֶער ֶלערְׁ

ן ֶווען ֶעס ֵגי טְׁ ַהאלְׁ ךְׁ ִאין ֲעֵבירצּו ֶדערְׁ ט דּורְׁ ט גּוט, ֶווען ֶער ַפאלְׁ  ֹות.יט ִאים ִניׁשְׁ
ט ֵגיין ִאיֶבער ִדי ן, ַאז ֶער ָזאל ִניׁשְׁ ף ֶער ִוויסְׁ ָמאס,  ֶווען ֶעס ֵגייט ִאים גּוט ַדארְׁ
ן, ַוו ט ֶגעֵהייסְׁ ן ָוואס ִדי תֹוָרה ָהאט ִניׁשְׁ ן צּו טּוהן ַזאכְׁ ט זּוכְׁ ייל אֹויב ֶער ָזאל ִניׁשְׁ

ן אֹויף ִזיךְׁ ֶמער ִוויִפיל ִדי תֹוָרה ִוויל, ֶוועט ֶער ַזיין מֶ  ֶער ער פּון ֶוועט ַארֹויף ֵלייגְׁ
ן. ַלאצְׁ  ַזייֶנע כֹוחֹות אּון ֶעס ֶוועט פְׁ

ט:  פֹות ִבְתִפִלין, ֲחִמשָׁ ִווי ַרִׁש"י ָזאגְׁ ֵמש טֹוטָׁ יו, ְכגֹון חָׁ לָׁ ה ִמיִנים ֹלא ֹתֵסף עָׁ
ב ְוכּו', ן ֶמער ִוויִפיל ִדי תֹוָרה ָהאט ֶגעהֵ ַא ֶמע ְבלּולָׁ ט צּוֵלייגְׁ ׁש ָזאל ִניׁשְׁ טְׁ ן.נְׁ  ייסְׁ

, דַ  ךְׁ ט דּורְׁ ט ַאָראפ, ֶער ַפאלְׁ , ֶווען ֶער ַפאלְׁ ט אֹויךְׁ ֶקערְׁ ף ֶמען אּון ִוויֶדער ַפארְׁ ארְׁ
ן אּון  ָראכְׁ ן צּובְׁ ט ֶווערְׁ ן אּון ִניׁשְׁ טְׁ ַהאלְׁ ן ִווי ַאזֹוי ִזיךְׁ צּו ֶדערְׁ ן אֹויךְׁ ִוויסְׁ ֶגעבְׁ אֹויפְׁ

ן צְׁ ַגאנְׁ ן. ,ִאינְׁ טְׁ ׁשְׁ ִדיג צּוִריק קּוֶמען צּום ֵאייֶבערְׁ ֶטענְׁ  ָנאר שְׁ
ט ֶדער ָפסּוק, פּון ֵאיין ַזייט,  יוָדאס ָזאגְׁ לָׁ ט צּו ֶמער ִוויִפילֹלא ֹתֵסף עָׁ  , ֵלייג ִניׁשְׁ

ִניׁשְׁ  ֶדעם ָגארְׁ טּו ָנאכְׁ ט, ַווייל אֹויב ָיא ֶוועסְׁ ט טּוהן, אּון פּון ִדי ִדי תֹוָרה ֵהייסְׁ
ֶדעֶרע ַזייט,  ע ִמֶמנּו,ַאנְׁ ט ַאז ֶעס ְוֹלא ִתְגרַּ ט ַאָראפ, ַווייל דּו ֶזעהסְׁ  ֶנעם ִניׁשְׁ

ן ֶדעם ַאלֶ  ט ֶוועגְׁ טּו ִניׁשְׁ סְׁ ן, ָזאלְׁ ךְׁ ֶגעַפאלְׁ ֶווער, דּו ִביזְׁט דּורְׁ עס ֵגייט ִדיר ׁשְׁ
ֶטענְׁ  ן אּון שְׁ טְׁ ַהאלְׁ ן, ָנאר ִזיךְׁ ֶדערְׁ ֶגעבְׁ ן, אֹויפְׁ טְׁ ׁשְׁ ִדיג צּוִריק קּוֶמען צּום ֵאייֶבערְׁ

ן צּום ֵאייֶבע ן ֶוועג, ָוואס ֶוועט ִדיר ִפירְׁ ִטיגְׁ 'ן ִריכְׁ טּו אֹויפְׁ ס'ט ֵגייסְׁ ן ֶדעָמאלְׁ טְׁ ׁשְׁ רְׁ
ִליֶכער ִאיד.  צּו ַזיין ַאן ֱאֶמת'ֶער ֶערְׁ

ֵאה ז'(  )ֹזאת ַהתֹוָרה רְׁ
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ף דהמשך בד

מוסדותינו הק'  נייעס אינערהאלב
 ף דדפון המשך 

 

ט געווארן קרית יואל, די ברייטע סעודה איז צוגעשטעל
דורך הרבני החשוב מו"ה אברהם חיים פארקאש שליט"א 

 מזקני חשובי אנ"ש, מיט זיין חשובע בני בית שיחיו.
בורים ווי דער ראש ישיבה האט גערעדט טרעפליכע די

לערנען פונעם בעל הילולא וואס איז אזוי מיר דארפן זיך אפ
געווען דער איינציגסטער וואס האט אריינגעברענגט די 

ות דקדושה דא אין אמעריקא, אז מען דארף זיך נישט עז
שעמען מיט אידישקייט נאר פארקערט זיך האלטן שטאלץ 
דערמיט, און נאר דורך אים זענען מיר געבליבן ערליכע אידן 

 נאמנין לה' ולתורתו.
 זכותו יגן עלינו!

*** 
 די בחורים וועלן פארן אינאיינעם

 אויף ראש השנה אין אומן
ר אייבערשטער האט געהאלפן אז דאס יאר אזוי ווי דע

פארט די גאנצע ישיבה, אלע בחורים אן אויסנאם, צום 
הייליגן רבינ'ס ציון אין אומן אויף ראש השנה, האט מען 
צוגעשטעלט א שיינעם פלאץ אין אומן ווי אלע בחורים 
וועלן שלאפן און עסן אינאיינעם די סעודות מיטן ראש 

וגעשטעלט אויפ'ן שענסטן אין ישיבה, א הערליכע פלאץ צ
 בעסטן אופן.

דאס איז גאר גוטע נייעס פאר די חשובע עלטערן, 
וויסענדיג אז זייער בחור פארט מיט אן השגחה מעולה און 
וועט זיך נישט סתם אזוי ארום דרייען נאר זיין אינאיינעם 

, און אינאיינעם מיטן ראש ישיבה מיט די גאנצע ישיבה
 שמאקע יאר פאר גאנץ כלל ישראל.אויסבעטן א גוטע גע

 ונתנה  תוקף קדושת היום!
 
 

 ראש השנה תשע"ג

ין א היימישע אטמאספער אין א עס איז געבליבן געציילטע בעטן א

 ,שיינע דירה אין 'קרית ברסלב'

 פריער. רופט וויהיימישע עסן צוגעשטעלט, מעסיגע פרייזן, 

 743-454-2444יחזקי סאמעט, 

 וכל הקודם זכה
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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:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ~ מוסדותינו הק' נייעס אינערהאלב~ 
~ ~ ~ 

 שיינע "סיום הש"ס" פארגעקומען אין ישיבה
 

ומען א סעודת לחיים אין קעמפ, צו די גרויסע שמחה דעם זונטאג איז פארגעק
 וואס נאך א בחור האט זוכה געווען צו ענדיגן ש"ס.

עס איז באקאנט וואס דער רבי האט געזאגט אז ווער עס איז זוכה צו ענדיגן 
ש"ס, באקומט א צלם אלוקים, דערפאר איז געווען גרויס די שמחה אז נאך א 

 יגן ש"ס.בחור האט זוכה געווען צו ענד
דאס מאל איז עס הבחור החשוב שמואל דוד ברוין נ"י א זוהן פון הרבני הנגיד 

 , וועלכער איז אויך ארויסמו"ה שמעון ברוין נ"י תומך נלהב למוסדותינו הק'
געקומען אין קעמפ מיט די גאנצע פאמיליע מיט צו האלטן די געוואלדיגע שמחה, 

 אם חכם בני ישמח לבי גם אני.
אכמיטאג זענען זיך די בחורים צוזאם געקומען צו די לחיים, ווי מען זונטאג נ

האט מסיים געווען ש"ס און גלייך אויפ'ן פלאץ נאכאמאל אנגעהויבן מסכת 
 ברכות.

דערנאך האט מען געהערט קורצע דיבורים פון חשוב'ן בחור המסיים, וואס 
ט מיט אים האט ארויסגעברענגט די הכרת הטוב פארן ראש ישיבה וואס לערנ

אזעלכע לימודים צו קענען ענדיגן ש"ס, און גלייכצייטיג אן הכרת הטוב פאר זיינע 
, וואס מען חשובע עלטערן וואס האבן אים געשיקט לערנען אין אזא ישיבה

 לערנט אזעלכע לימודים.
נאכדעם האט דער ראש ישיבה גערעדט א ּפאר ווערטער ארויסברענגענדיג די 

ווער עס איז זוכה צו ענדיגן ש"ס, ער האט נאכגעזאגט פונעם  געוואלדיגע זאך פון
ספר "רחמי האב", ווי דער צדיק שרייבט פאר זיינע קינדער א צואה אז אפילו אויב 
זיי קענען נישט לערנען, זיי האבן נישט די כח און מח אדער געדולד צו לערנען, 

לט ער: "איך ין ש"ס, דערציזאלן זיי זיך אבער צוגעוואוינען צו זאגן גמרא און ענדיג
האב געקענט א שוסטער וואס זיין פנים האט געשיינט און געלויכטן ווי א גרויסע 

ן איך האב אים געפרעגט ווי אזוי ער האט זוכה געווען דערצו, האט עצדיק, און וו
אסאך גמרא, ער ענדיגט ש"ס ער מיר געזאגט אז ער קען גארנישט, נאר ער זאגט 

זעהט מען די געוואלדיגע מעלה  ,כאמאל, און דאס העלפט אים"איינמאל און נא
 פון זאגן אסאך גמרא.

דערנאך האט מען זיך ארויס געלאזט אין א פרייליכן טאנץ, צו דאנקן דעם 
 חסדים. אייבערשטן אויף אלע זיינע גרויסע

 אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו!
*** 

 אלמוהרא"ש שליט"א קערט זיך צוריק פון ארץ ישר
מיט גרויס פרייד האבן אנשי שלומינו מקבל פנים געווען מוהרא"ש שליט"א 
דעם זונטאג ווען מוהרא"ש איז צוריק געקומען פון ארץ ישראל נאכן וויילן דארט 

 פאר צוויי וואכן.
מיטן אייבערשטנ'ס הילף גייען ווייטער אן די שיעורים יעדע וואך ליל שישי, 

 .אין לעבןדברי חיזוק והדרכה אנצוגיין 
גלייכצייטיג איז דא די פלאץ צו דערמאנען אז מען קען יעדע וואך מיטהאלטן 

ניין אזייגער, אויפ'ן טעל.  ךאפ, יעדן ליל שישי בער-דעם שיעור מיט א לייוו הוק
אויך קען מען הערן אויף די נומער אלע  #212-444-1111 11נומער 

 יעורים פון די פארגאנגענע יארן.אינפארמאציע איבער די שיעור, ווי אויך אלטע ש
 שמעו ותחי נפשכם!

 

*** 
 בחורי הישיבה בעטן זיך אויס ביים ציון הקדוש אין קרית יואל

אנדערשט ווי געמאלדן פארגאנגענע וואך איז מען ארויס געפארן פון קעמפ 
צום ציון הקדוש צו די יארצייט כ"ו אב, שוין מאנטאג נאכט, ווי די בחורים האבן 

תטח געווען אויפ'ן ציון הקדוש, און אויסגע'פועל'ט אלעס גוט'ס פאר זיך זיך מש
 און פאר גאנץ כלל ישראל.

 דערנאך איז פארגעקומען די סעודת הילולא אין בית המדרש היכל הקודש אין 
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 גליון היכל הקודש
 וועכענטליכע גליון ארויסגעגעבן דורך

 וויליאמסבורג מוסדות היכל הקודש ברסלב
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 54גליון מספר                                                                   קב לפ"שנת תשע"', ו, אבות פרק אלולז' , שופטיםפרשת  

 
יחֹות מֹוַהָרא"ׁש  שִׂ

   ~ ֶוועְלט  ~
ט  גְּ ֶרענְּ י בְּ יָמן ֶדער ֶרבִּ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' סִּ )לִּ

ָמָרא  ה'( י גְּ ין ל"ז( דִּ רִּ ֶהדְּ יְך ָכל ָאָדם ּלֹוַמר )ַסנְּ "ָצרִּ
י" ָכל ָהע ילִּ בִּ שְּ ָרא ֶאָלא בִּ בְּ "ַא  -ֹוָלם ֹלא נִּ

ֶצע  י ַגאנְּ ן: דִּ ף ָזאגְּ ש ַדארְּ טְּ ֶיעֶדער ֶמענְּ
ן ַפאר  ן ֶגעָווארְּ יז ָנאר ַבאַשאפְּ ט אִּ ֶוועלְּ

יר".  מִּ
יט ֶדעם  ן מִּ ש ָזאל ֶלעבְּ טְּ ֶווען ַא ֶמענְּ
ן, ֶווען  יְך ֶלעבְּ לִּ יקְּ לִּ ן ַא גְּ ט, ֶקען ֶער ָהאבְּ ָווארְּ

ט  ט אֹויף ֶמען ֵווייסְּ יז ָדא ַא ַגאסְּ ַאז ֶמען אִּ
ֶטער ָהאט  שְּ ט, אּון ֶדער ֵאייֶבערְּ ֶדער ֶוועלְּ
ט ָנאר ַפאר  ֶצע ֶוועלְּ ט ַא ַגאנְּ ֶטעלְּ ַאֶהער ֶגעשְּ
יְך אּון ֶמען ָהאט  ֵריילִּ יז ֶמען ֵזייֶער פְּ יר, אִּ מִּ

ן. טְּ שְּ 'ן ֵאייֶבערְּ ט ַקיין ַטֲענֹות אֹויפְּ ישְּ  נִּ
ן יְך ַמאכְּ ף זִּ בֹון, ֶעס ֶזעֶנען  ֶמען ַדארְּ ַא ֶחשְּ

ן  ט ָוואס ָהאבְּ ן אֹויף ֶדער ֶוועלְּ שְּ טְּ ָדא ֶמענְּ
ֵמיָלא  יְך ָהאב, מְּ ט ַאֶלעס ָוואס אִּ ישְּ נִּ
ן,  טְּ שְּ 'ן ֵאייֶבערְּ ן ַטֲענֹות אֹויפְּ ָטאט ָהאבְּ שְּ ַאנְּ
ץ,  ט ָדאס ָאֶדער ֶיענְּ ישְּ יְך נִּ ָוואס ָהאב אִּ ַפארְּ

ט ַדא שְּ ֶדערְּ יְך ֶענְּ ֶקען ֶדעם ֶוועל אִּ נְּ
יְך  ן ָוואס אִּ י גּוֶטע ַזאכְּ ן אֹויף דִּ טְּ שְּ ֵאייֶבערְּ

 ָהאט ָיא.
יֶקע  רִּ ין ַאפְּ ן, אִּ טְּ ַראכְּ טְּ יר ַאַריינְּ ָלאמִּ
ט ָוואס  ישְּ ן נִּ ן ָוואס ָהאבְּ שְּ טְּ ֶזעֶנען ָדא ֶמענְּ
יְך  ַמאֶטע זִּ ל שְּ יקְּ טִּ צּוטּוהן ָנאר קֹוים ַא שְּ ָאנְּ

יֶנע ֶזענֶ  ין כִּ ן, אִּ ן צּו צּוֶדעקְּ שְּ טְּ ען ָדא ֶמענְּ
ל  יסְּ ן ָנאר ַאבִּ ט ָוואס צּו ֶעסְּ ישְּ ן נִּ ָוואס ָהאבְּ
ֶלעֶצער ֶזעֶנען ָדא  ֶדעֶרע פְּ ין ַאנְּ ֵרייז, אִּ
ַמאֶלע  ט ַקיין ָנארְּ ישְּ ן נִּ ן ָוואס ָהאבְּ שְּ טְּ ֶמענְּ
יר ָהאט ֶדער  וי צּו וואֹויֶנען, אּון מִּ הֹויז וִּ

יְך ן ַאז אִּ פְּ ֶטער ֶגעָהאלְּ שְּ ָהאב ָברּוְך  ֵאייֶבערְּ
יְך ף אִּ ן, ַדארְּ ן דָ  ה' ַאֶלע גּוֶטע ַזאכְּ אְך לֹויבְּ

י ַאֶלע  ן אֹויף דִּ טְּ שְּ ֶקען ֶדעם ֵאייֶבערְּ אּון ַדאנְּ
 גּוט'ס.

י  ש פּון דִּ ֶדערְּ יְך ַאנְּ ין אִּ ָוואס בִּ ַפארְּ
ט ָדאס  ישְּ ן ֵזיי נִּ ָוואס ָהאבְּ ן? ַפארְּ שְּ טְּ  ֶמענְּ
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ן ְלָך ְבָכל ְׁשָעֶריָך ַאֶׁשר ה' ֱאֹלֶקיְך נוֹ  תֵּ ים תִׂ ים ְוׁשֹוְטרִׂ ן ְלָך ׁשֹוְפטִׂ  תֵּ
ט מֹוַהָרא" ִביר ֶדעם ָפסּוק לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ ִליָט"א ִאיז ַמסְׁ )ִליקּוֵטי ׁש ׁשְׁ

נֹוָרהמֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן כ"א(  ׁש ָהאט אֹויף ַזיין ָפִנים ַא מְׁ טְׁ פּון  ַאז ֶיעֶדער ֶמענְׁ
ן, ֵוויי אֹויֶערְׁ ן, ִדי צְׁ ֵוויי אֹויגְׁ ט, ָוואס ָדאס ֶזעֶנען ִדי צְׁ ן ִליכְׁ ִדי ָנאז ֶלעֶכער  ִזיבְׁ

טְׁ  ֶדען צּום ֹמַח, אּון ֶווען ַא ֶמענְׁ ׁש ִאיז אּון ִדי מֹויל, אּון ָדאס ֶזעֶנען צּוֶגעִבינְׁ
ט ַזיין ֹמַח ֵריין אּון ֵהייִליג אּון ֶער אִ  ט, ֶווערְׁ ן ִליכְׁ ן ִדי ִזיבְׁ יז זֹוֶכה זֹוֶכה צּו ֵהייִליגְׁ

ֵריגֹות. ֶטע ַמדְׁ ֶרעסְׁ  צּו ִדי גְׁ
ָנה י"ב(ִציָרה ִאין ֵסֶפר יְׁ  ן  )ֵפֶרק ד' ִמׁשְׁ ן "ִדי ִזיבְׁ ֶגערּופְׁ ט ָאנְׁ ן ִליכְׁ ן ִדי ִזיבְׁ ֶווערְׁ

ן(.  טֹויֶערְׁ
ט ֶדער ָפסּוק,  ן ְלָך ְבָכל ְׁשָעֶריָך אַ ָדאס ָזאגְׁ תֵּ ים תִׂ ים ְוׁשֹוְטרִׂ ֶׁשר ׁשֹוְפטִׂ

ן ְלָך  ִטים אֹויף דִ  ה' ֱאֹלֶקיְך נֹותֵּ ן ׁשֹופְׁ ֶטעלְׁ ט ׁשְׁ סְׁ פְׁ ן פּודּו ַדארְׁ ן י ַאֶלע טֹויֶערְׁ
ן ָטאג, זִ  ָפט'ן ֶיעדְׁ ט ִזיךְׁ ַאֵליין ִמׁשְׁ פְׁ ט ַאז דּו ַדארְׁ ךְׁ ַדיין ָקאפ, ָדאס ֵמיינְׁ יךְׁ דּורְׁ
ן, ִאיךְׁ קּו טְׁ ֶגעַהאלְׁ ן אֹויסְׁ ן: "ֶזעֶנען ַמייֶנע אֹויגְׁ טְׁ ׁשְׁ ן ֵאייֶבערְׁ ן ִמיטְׁ ק ָנאר ִווי ֶרעדְׁ

ן אוֹ  ן, ִאיךְׁ ֶהער ָנאר ָוואס ֶמען ֶמען ֶמעג? ֶזעֶנען ַמייֶנע אֹויֶערְׁ טְׁ ֶגעַהאלְׁ יסְׁ
ן, ָדאס ֵגייט ַארֹויף אֹויף ִדי ִמָדה פּון טְׁ ֶגעַהאלְׁ ַכַעס,  ֶמעג? ִאיז ַמיין ָנאז אֹויסְׁ
ן, ִאיךְׁ ֶרעד ָנאר טְׁ ֶגעַהאלְׁ ט אֹויף? ִאיז ַמיין מֹויל אֹויסְׁ ָוואס  ֶרעג ִאיךְׁ ִזיךְׁ ִניׁשְׁ

 ֶמען ֶמעג?
מ ׁש ׁשְׁ טְׁ ן, ֵגייט ׁשֹוין ַאָראֶווען ַא ֶמענְׁ טְׁ ׁשְׁ ן ֵאייֶבערְׁ ט ָדאס אֹויס ִמיטְׁ פ פּון ּוֶעסְׁ

ֶלעכְׁ  ט ֶגעֶׁשעהן ַקיין ׁשְׁ רּוִגים, אּון ֶעס ֶקען ִאים ׁשֹוין ִניׁשְׁ ט'ס, ִווי ִאים ַאֶלע ִקטְׁ
ן  ִטים( ִדי ַחַז"ל ָזאגְׁ ֵרי ׁשֹופְׁ ַמָטה אֵ )ִספְׁ ֶׁשֵיׁש ִדין לְׁ ָלה" "כְׁ ַמעְׁ ַא  ֶווען -ין ִדין לְׁ

ט ִמׁשְׁ  ן, ֶקען ֶמען ִאים ׁשֹוין ִניׁשְׁ טְׁ 'ס ָדא אּונְׁ ָפט ִזיךְׁ ַאֵליינְׁ ׁש ִמׁשְׁ טְׁ ָפט'ן ֶמענְׁ
ן.  אֹויבְׁ

ן, ֶווע טְׁ ׁשְׁ ִדיג צּום ֵאייֶבערְׁ ֶטענְׁ ט שְׁ ׁש ָוואס ֶרעדְׁ טְׁ ט ִאים וואֹויל ִאיז ֶדער ֶמענְׁ
ט! ט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועלְׁ  גּוט ַזיין אֹויף ִדי ֶוועלְׁ

ִטים א'()ֹזאת הַ   ּתֹוָרה ׁשֹופְׁ
 

*** 
 

יׁשרֶ קֶ מִׂ  ת ָעֶליְך אִׂ ים ָעֶליְך ֶמֶלְך  ֹלא תּוַכל ָלתֵּ י ַאֶׁשרב ַאֶחיָך ָתשִׂ   ָנְכרִׂ
יָך הּוא  ִביר ֶדעם ָפסּוק לֹויט ִווי דֶ  ֹלא ָאחִׂ ִליָט"א ִאיז ַמסְׁ ער מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ

ט  ִטיַאז יֶ )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן א' ִסיָמן נ"ו( ֶרִבי ָזאגְׁ ׁש ָהאט ִאין ִזיךְׁ ַא ׁשְׁ טְׁ ל עֶדער ֶמענְׁ  קְׁ
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יחֹות מֹוַהָרא"ׁש  שִׂ
ֶטער  שְּ ָוואס ָהאט ֶדער ֵאייֶבערְּ יְך ָהאב? ַפארְּ ָוואס אִּ
יְך  ן, אִּ יְך ָהאב ָברּוְך ה' צּו ֶעסְּ ן ַאז אִּ פְּ יר ֶגעָהאלְּ מִּ
יְך ָהאב ַא ֵפייֶנע הֹויז, אּון  צּוטּוהן, אִּ ָהאב ָוואס ָאנְּ
יר  ֶטער ָהאט מִּ שְּ ט ָנאְך ַאז ֶדער ֵאייֶבערְּ ֶווער ֶרעדְּ

ן ַאז אִּ  פְּ ֶדער, אּון ֵזיי ֶגעָהאלְּ ינְּ יְך ָהאב ַא ַווייב אּון קִּ
יְך דָ  ק, ֶקען אִּ ַטארְּ ט אּון שְּ ט ֶזעֶנען ֶגעזּונְּ ישְּ אְך נִּ

ן, אּון  טְּ שְּ ֶקען ֶדעם ֵאייֶבערְּ ן צּו ַדאנְּ ֶהערְּ אֹויפְּ
ן ַקיין שּום ַטֲענֹות  ט ָהאבְּ ישְּ יְך נִּ ַאַווַדאי ֶקען אִּ

ילּו  ן, ֲאפִּ טְּ שְּ 'ן ֵאייֶבערְּ יְך ָהאב ַטאֶקע אֹויפְּ אִּ
יְך  ט ַאֶלעס ָוואס אִּ ָראֶצענְּ ט פְּ ֶדערְּ ט הּונְּ ישְּ נִּ ָנאכְּ
יְך ֶגענּוג  ֶדעֶרע ַזייט ָהאב אִּ י ַאנְּ ף, ָאֶבער פּון דִּ ַדארְּ
יט  יְך ָהאב ָיא ַבאקּוֶמען אּון מִּ ן ָוואס אִּ אּון ָנאְך ַזאכְּ

ֵרייֶען. יְך ֵזייֶער פְּ יְך זִּ  ֶדעם ֶוועל אִּ
ֶטער ָהאט אּון ָנאְך ֶמע שְּ ר, ַאז ֶדער ֵאייֶבערְּ

ט  יר, ֵמיינְּ ט ָנאר ַפאר מִּ ֶצע ֶוועלְּ י ַגאנְּ ן דִּ ַבאַשאפְּ
ן, ָהאט ֶדער  ֶגעץ ָפארְּ ויל ֶערְּ יְך וִּ ָדאס אֹויְך ַאז ֶווען אִּ
ט ַאז ֶעס ָזאל ַזיין  ֶטעלְּ ֶטער צּוֶגעשְּ שְּ ֵאייֶבערְּ

י ֵרייט ַפאר מִּ יג ָבאֶסעס ַאז ֶעס ָזאל גְּ דִּ ֶטענְּ ר ַפאר שְּ
י  ויל, אּון דִּ יְך וִּ וי אִּ ן וִּ יֶכע ָדאֶלער צּו ָפארְּ לִּ ֶעטְּ
ט  ֶטער ֶגעַמאכְּ שְּ ֶבע ָהאט ֶדער ֵאייֶבערְּ ֶזעלְּ
יְך  ף ֶווען אִּ ילְּ ֵרייט צּו הִּ ֵטיין גְּ ַלאֶנען צּו שְּ ֶעֶרעפְּ
יְך שֹוין ָנאְך  ֵמיָלא ָהאב אִּ וי, מְּ יֶען ֵסיי וִּ לִּ ף פְּ ַדארְּ

ן אֹויף ָוואס צּו  ן ַזאכְּ ַיֵשר ֹכַח ַפארְּ ן יְּ ָזאגְּ
ן. טְּ שְּ  ֵאייֶבערְּ

ן ַאז ֶווער ֶעס  י ַחַז"ל ָזאגְּ ַשט ָוואס דִּ יז פְּ  ָדאס אִּ
 

ט ֶער אַ  ט, ֶווערְּ י ֶוועלְּ ן דִּ ֶטער ָהאט ַבאַשאפְּ שְּ ט ֵעדּות ַאז ֶדער ֵאייֶבערְּ ידּוש ַשָבת אּון ֶער ָזאגְּ ט קִּ ן ַמאכְּ יטְּ  שּוָתף מִּ
ן טְּ שְּ ן אּון ֶמען ֶזעהט ַאז ֶדער  ֵאייֶבערְּ ֶבעטְּ ט ַארְּ ישְּ ט ַאז ַשָבת ֶווען ֶמען ָטאר נִּ ט, ָדאסֵמיינְּ י ֶוועלְּ ן דִּ ין ַבאַשאפְּ אִּ

ֶטער ָהאט ַאלֶ  שְּ ֶבעט, ַווייל ֶדער ֵאייֶבערְּ י ַארְּ ין דִּ יְך ַא שּוָתף אִּ ן, ֶווער אִּ ֶטער ָהאט ַאֶלעס ַבאַשאפְּ שְּ ןֵאייֶבערְּ ַפאר  עס ַבאַשאפְּ
יר.  מִּ

יְך ֶזעהן אֹויְך צּו צּולֵ  ף אִּ יר, ַדארְּ ט ַפאר מִּ ֶצע ֶוועלְּ י ַגאנְּ ן דִּ ֶטער ָהאט ַטאֶקע ַבאַשאפְּ שְּ ן ַא אּון אֹויב ֶדער ֵאייֶבערְּ ייגְּ
ּזּוק, אּון אִּ  ן ַאַסאְך חִּ פְּ ן ָוואס ַדארְּ שְּ טְּ ָראֶכעֶנע ֶמענְּ יְך ַארּום ַאַסאְך צּובְּ ֵרייֶען זִּ ט, ֶעס דְּ ֵרייֶען ַהאנְּ דְּ ט ַארֹויסְּ ישְּ יר נִּ יְך ֶקען מִּ

רֵ  פְּ ַחֵזק ַזיין אּון ֶדערְּ יְך ֶזעהן צּו מְּ ף אִּ יר, ַדארְּ ן ַפאר מִּ ן ֶגעָווארְּ יז ַדאְך ַבאַשאפְּ ט אִּ י ֶוועלְּ פּון, ַווייל דִּ יֶשע ֶדערְּ ידִּ ייֶען אִּ
ן צּום ֵאייֶבע ֶנען ַאז ֶמען ֶרעדְּ ֶלערְּ ֶצער אּון ֵזיי אֹויְך אֹויסְּ ט, ֶעס ֶוועט ָנאְך ֶהערְּ ט ֶעק ֶוועלְּ ישְּ נִּ יז ָנאכְּ ן, אּון ַאז ֶעס אִּ טְּ שְּ רְּ

ן.  קּוֶמען גּוֶטע ַצייטְּ
ן  ידְּ ן ַפאר ַאֶלע אִּ ן, ָזאל ֶמען שֹוין אֹויְך ֶבעטְּ טְּ שְּ ט ֶעֶפעס פּוֶנעם ֵאייֶבערְּ יג ֶווען ֶמען ֶבעהְּ ַצייטִּ ַלייכְּ ן ֶעס אּון גְּ ַאז ֵזיי ָזאלְּ

ן, וַ  יז דָ אֹויְך ָהאבְּ ט אִּ ֶצע ֶוועלְּ י ַגאנְּ ן ַפאר ֵזיי אֹויְך, אּון ֶווען ֶמען וייל דִּ יְך ֶבעטְּ ף אִּ ַפאר ַדארְּ יר, אּון ֶדערְּ ן ַפאר מִּ אְך ַבאַשאפְּ
יבּור, אּון ֶעס ֶווערְּ  ָלה ַפאר ַא צִּ פִּ יז ַא תְּ בּור", ַווייל ֶעס אִּ ַלת ַהצִּ פִּ ט ֶעס ַא "תְּ ט אֹויף ַאַזא ֶוועג ֵהייסְּ ֶנעֶלער ֶבעהְּ ט שְּ

ֶגענּוֶמען.  ָאנְּ
ט'ס צּום ן ֵזיי ֶבֱאֶמת ֶדעָמאלְּ ן, ֶרעדְּ שְּ טְּ יט ֶמענְּ ן מִּ ילּו ֶווען ֵזיי ֶרעדְּ ים ַאז ֲאפִּ יקִּ ן,  ָדאס ֶזעהט ֶמען אֹויְך ַביי ַצדִּ טְּ שְּ ֵאייֶבערְּ

ֵמיָלא ַאז  ט ַפאר ֵזיי, מְּ י ֶוועלְּ ן דִּ ֶטער ָהאט ַבאַשאפְּ שְּ יז ָדאס אֹויְך ַווייל ֶדער ֵאייֶבערְּ ש אִּ טְּ ן צּו ֶדעם ֶמענְּ ט ֶרעדְּ ף ֶיעצְּ ֶער ַדארְּ
ינּו ֶווען ֶער  יֶנען ַביי ַיֲעֹקב ָאבִּ יר ֶגעפִּ וי מִּ ן, ַאזֹוי וִּ טְּ שְּ ן צּום ֵאייֶבערְּ ֶטער, אּון ֵזיי ֶרעדְּ שְּ ט צּו ֶדער ֵאייֶבערְּ יקְּ יְך ֶגעבִּ ָהאט זִּ

ט ֶדער ֹזַהר ַהָקדֹוש, ַאז ֶער ט ַאז ַיֲעֹקב  ֵעָשו, ָזאגְּ ן, אּון ֵעָשו ָהאט ֶגעֵמיינְּ טְּ שְּ ט ָנאר צּום ֵאייֶבערְּ יקְּ יְך ֶבֱאֶמת ֶגעבִּ ָהאט זִּ
ים. יְך צּו אִּ ט זִּ יקְּ ים אּון ֶער בִּ ט צּו אִּ  ֶרעדְּ

ָדָקה, ַאז וֶ  ט ַפאר צְּ ן ָוואס ֵגייֶען צּוַזאם ֶנעֶמען ֶגעלְּ שְּ טְּ י ֶמענְּ ן דִּ ויסְּ ן אֹויְך וִּ פְּ ש אּון ָדאס ַדארְּ טְּ ט פּוֶנעם ֶמענְּ וען ֶמען ֶבעהְּ
יז בַ  ט אִּ ֶצע ֶוועלְּ י ַגאנְּ ן, ַווייל ַאז דִּ טְּ שְּ ט ֶעס ֶבֱאֶמת פּוֶנעם ֵאייֶבערְּ ן ַאז ֶמען ֶבעהְּ טְּ ַראכְּ ט, ָזאל ֶמען טְּ יר, ֶגעלְּ ן ַפאר מִּ אַשאפְּ

יְך בֶ  ט, ָנאר אִּ ש ֶגעלְּ טְּ ן פּון ַא ֶמענְּ יְך ַזאְך ֶבעטְּ ט ַאז אִּ וי ַפאסְּ ט וִּ ש ֵמיינְּ טְּ ן, אּון ֶיעֶנער ֶמענְּ טְּ שְּ ט ֶעס ָנאר פּוֶנעם ֵאייֶבערְּ עהְּ
ים. ט צּו אִּ יְך ֶרעדְּ  ַאז אִּ

ים, אּון וָ  ן ָנאר ַפאר אִּ יז ַבאַשאפְּ ט אִּ ֶצע ֶוועלְּ י ַגאנְּ ט אֹויף ַאַזא ֶוועג, ַאז דִּ ש ָוואס ֶלעבְּ טְּ יז ֶדער ֶמענְּ ואס ֶער וואֹויל אִּ
ט ֶער ָנאר ף ֶבעהְּ ן. ַדארְּ יְך ֶלעבְּ לִּ יקְּ לִּ ַמאֶקע גְּ ט'ס ָהאט ֶער ַא ֶגעשְּ ן, ֶדעָמאלְּ טְּ שְּ  פּוֶנעם ֵאייֶבערְּ

יחֹות מֹוַהָרא"ש ֵחֶלק ה' ֶעֶרְך עֹוָלם(  )שִּ

 

  

   

 ַפְרַׁשת ַהָׁשבּועַ 
ל ֶקעִניג, ֵאייֶנער ֶמער א ִטיקְׁ ׁש ִאיז ַא ׁשְׁ טְׁ כּות, ֶיעֶדער ֶמענְׁ ּון ַמלְׁ

ֵהיים א ֶדערְׁ ֹויף ַזיין ֵאייֶנער ֵווייִניֶגער, ֵאייֶנער ִאיז ַא ֶקעִניג ַביי ִזיךְׁ ִאינְׁ
ָפָחה,  , אֵ ִמׁשְׁ ן ַארּום ִזיךְׁ ׁשְׁ טְׁ ייֶנער ֵאייֶנער ִאיז ַא ֶקעִניג אֹויף ַזייֶנע ֶמענְׁ

ט ַאז ֶער ִאיז ַבַעל ן, ָדאס ֵמיינְׁ ׁשְׁ טְׁ ַהַבִית  ִאיז ַא ֶקעִניג אֹויף ֶמער ֶמענְׁ
ן. גְׁ ן ִאים ָפאלְׁ פְׁ  אֹויף ֵזיי, ֵזיי ַדארְׁ

ֶוועאּו ַרייךְׁ ָנאר אֹויף גּוֶטע צְׁ ן ִדי ֶקעִניגְׁ ף ֶזעהן צּו ִניצְׁ ןן ֶמען ַדארְׁ  ,קְׁ
חַ  ן, ָנאר ֵזיי מְׁ ׁשְׁ טְׁ ַּתם ַאזֹוי אֹויף ִדי ֶמענְׁ ן סְׁ ִטיגְׁ ט צּו ֶגעֶוועלְׁ ֵזק ַזיין ִניׁשְׁ

ן. טְׁ ׁשְׁ ט צּום ֵאייֶבערְׁ ן ָנאנְׁ גְׁ ֶרענְׁ ן, אּון ֵזיי בְׁ קְׁ ַטארְׁ  אּון ׁשְׁ
ַׁשט ים ָעֶליְך ֶמֶלךְ וֹ שִאין ָפסּוק,  ָדאס ִאיז פְׁ ן ם ָתשִׂ ט ִניצְׁ סְׁ , דּו ָזאלְׁ

כּות ָנאר,  ְבַחר ה' ֱאֹלֶקיְך בוֹ ִדי ַמלְׁ ֶנַאֶׁשר יִׂ ֶלערְׁ ען , ַאז ֶער ָזאל אֹויסְׁ
ן ַאז ֶעס ִאיז ָדא ַא ַבאֶׁשעֶפער אֹויף ֶדער וֶ  ׁשְׁ טְׁ ט ַפאר ַזייֶנע ֶמענְׁ ועלְׁ

ִדיג ֵגי ֶטענְׁ ב רֶ קֶ מִׂ ין צּו ִאים, אּון ֶדער ִעיָקר ִאיז, ָוואס ֶמען ֶקען שְׁ
ים ָעֶליְך ֶמֶלךְ  ט ַזיין ַא ֶקעִניג ִמיט ַאֶחיָך ָתשִׂ פְׁ , דּו ַדארְׁ

ן אּון ׁשְׁ  ֵרייִליךְׁ ַמאכְׁ ֵקייט, צּו פְׁ ִליכְׁ ט, ִמיט ַא ִליבְׁ ַׁשאפְׁ רּוֶדערְׁ ן בְׁ קְׁ ַטארְׁ
ן ָוואס ֶזעֶנען ַארּום ִדיר,  ׁשְׁ טְׁ יׁש ֹלא תּוַכל ָלתֵּ ִדי ֶמענְׁ ת ָעֶליְך אִׂ

יָך הּוא י ַאֶׁשר ֹלא ָאחִׂ ט ַזיין ַא ֶקעִניג, אֹויָנְכרִׂ ֶמען  ב, ֶמען ֶקען ִניׁשְׁ
ֶדער, ָאן ַרֲחָמנּות. ֶרעמְׁ ט ִזיךְׁ אֹויף ִווי ַא פְׁ  ִפירְׁ

ַחֵזק ַז כּות צּו מְׁ ט אֹויס ַזיין ַמלְׁ ׁש ָוואס ִניצְׁ טְׁ יין וואֹויל ִאיז ֶדער ֶמענְׁ
ֶנ ן אּון ֵזיי ֶדערְׁ ן.ענְׁ ִאידְׁ טְׁ ׁשְׁ ן צּום ֵאייֶבערְׁ  ֶטערְׁ

ִטים ה'(  )ֹזאת ַהּתֹוָרה ׁשֹופְׁ
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נָׁה!  אּוַמן, אּוַמן, ֹראׁש ַהׁשָׁ

דף המשך בד

 ראש השנה תשע"גאומן 
עס איז געבליבן געציילטע בעטן אין א היימישע 
 ,אטמאספער אין א שיינע דירה אין 'קרית ברסלב'

 פריער. רופט וויהיימישע עסן צוגעשטעלט, מעסיגע פרייזן, 
 743-454-2444יחזקי סאמעט, 

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

 Breslevcenter@gmail.com פארבינט אייך צו:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

נָׁה!  אּוַמן, אּוַמן, ֹראׁש ַהׁשָׁ

 המשך

 

 ~ מוסדותינו הק' נייעס אינערהאלב~ 
~ ~ ~ 

 ישיבהה ונה פון תלמידתחשיינע 
 

ה יואל "פון החתן מוערליכע חתונה הדעם זונטאג איז פארגעקומען א 
 .י אינעם זאל פון קרית יואל פאראדייס"מענדלאוויטש נ

די זיך מיט  צו פרייען מיט  פבחורים זענען געקומען צו פארן פון קעמאלע 
שפעטע  האבן געטאנצן און משמח געווען ביז א םשמחה פון זייער חבר, די בחורי

 שעה.
 ז די דרך ארץ וואס מען זעהטער, אגעווען אלע צוקוק עס האט האבן מעידווי 

ורים זעהט מען נישט אין ערגעץ, מען זעהט קלאר וואס דער רבי האט חביי די ב
ארץ איך לערן אויס  ךווען קעניגן און מיניסטארן זאלן וויסן וואסערע דר"געזאגט 

, און דאס "ירן ביי מפאר מיינע מענטשן וואלטן זיי געשיקט זייערע קינדער לערנע
רליך ביי די חתונה ווי די בחורים האבן געטאנצן מיט שיינפעהאט מען געזעהן בא

 ן.גרויס דרך ארץ, און משמח געווען דעם חתן אויף א שיינעם אופ
 יט דין קעמפ, ווייטער אנצוגיין מזענען די בחורים צוריק געפארן אידערנאך 

 עבודת הקודש.
 !טוב ומה נעים שבת אחים גם יחדה מהנה 

*** 
 וועט פארן צו קברי צדיקים פאר ראש השנהען מ

 

ווי דאס יאר דארף מען פארן אויף אומן נאך פאר שבת, וועלן די בחורים זוי א
 איינעם אויף קברי צדיקים פאר ראש השנה.נאי שיבהיפארן מיטן ראש ה

איז שוין איינגעפירט די לעצטע עטליכע יאר אז מען פארט אינאיינעם נאך עס 
י ווי מען ראש השנה צו נאך קברי צדיקים אין די אומגעגענט, אבער דאס יאר אזו

 פארט גענוג פרי, וועט די נסיעה פארקומען פאר ראש השנה.
ע, און אויך צו רבי נתן "בעל שם טוב זיה פארן קיין מעזעביזש צום "וועט אימען 

צום קדושת לוי, און צו נאך קברי  אין שטאט ברסלב, צום דגל מחנה אפרים,
 ועט ערלויבן.צדיקים לויט ווי די צייט ו

רפואות וישועות  עאייבערשטנ'ס הילף וועט מען אויס'פועל'ן אלע גוטמיטן 
 .פאר גאנץ כלל ישראל

 !ימליץ טוב בעדנוהוא 
 

 היכל הקודש ברסלבוסדות מ

 א"ש שליט"ק מוהרא"כבנשיאות 

 וויליאמסבורג

 

 
 

 וואונטשן א הארציגן מזל טוב פאריר מ
 

 י"נשבתי מזרחי ה "מו
 זיין בני בית שיחיומיט 

 

 די געבורט פון זייער אינגל למזל טובצו 
 

איז נישטא די ווערטער צו באשרייבן די געוואלדיגע איבערגעגעבנקייט וואס עס 
הישיבה אין  ני, מיטן מנדב זיין די בניסדות הקדושיםואיר האט פאר אונזערע מ

וויליאמבורג, מיטן אהערשטעלן אזא שיינעם קעמפ אויפ'ן זומער, און נאך און 
 וועק בלב ונפש ארויס צו העלפן מיט וואס מען דארף.נאך וואס איר געט זיך א

דער אייבערשטער העלפן אז די אלע זכותים זאלן אייך ביישטיין איר זאלט זאל 
זעהן אסאך אידיש נחת פון דעם קינד און פון אלע קינדער, מיט געזונט און 

            שוין זוכה  לןהרחבת הדעת מיט אסאך געלט, מיט וואס איר וואונטש זיך ביז ווע
 ווערן דורך משיח צדקינו במהרה בימינו אמן. זיין צו אויסגעלייזטכביכ יכבכב

 טבא וגדיא טבאזלא מ
 

 פאר "ברכת מזל טוב"וואונטשן א מיר 
 י"ניואל מענדלאוויטש  ה"מו

 זיין חתונה למזל טוב בשעה טובה ומצלחתצו 
אייבערשטער זאל העלפן עס זאל זיין א קשר של קימא, דער 

 דורות ישרים ומבורכים, בני חיי ומזוני רויחי וסיעתא דשמיא



 א
 

 

 גליון היכל הקודש
 וועכענטליכע גליון ארויסגעגעבן דורך

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

 
 

 זמנים
 7:11הדלקת הנרות......................

 8:04................................מוצש"ק
 9:40....סוף זמן ק"ש....................
 שיעורים כסדרן

 ל"אברכות ...........בבלי................
 כתובות ו'......................ירושלמי

 'נדרים פרק ז.......תוספתא..........
 
 
 

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

 

 

ל ֹאְיֶביךָׁ ּונְ כ   ה עַּ מָׁ ְלחָׁ מ  יתָׁ ש  י ֵתֵצא לַּ ב  נֹו ה' ֱאֹלֶקיךָׁ ְביֶָׁדךָׁ ְושָׁ , ְביוֹ תָׁ
גְׁ  ֶרענְׁ ִביר ֶדעם ָפסּוק לֹויט ִווי ֶרִבי ָנָתן בְׁ ִליָט"א ִאיז ַמסְׁ )ִליקּוֵטי ט מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ

ט ֶדעם ֶרִבי'ן: "ִווי ַאזֹוי אַ מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן ק"י(  ֶרעגְׁ ֶבעט ַאז ֵאייֶנער ָהאט ֶגעפְׁ רְׁ
ִחי ֶבעט ֵזייֶער ָפׁשּוטִדי בְׁ ט: "ֶעס ַארְׁ , ַאז דּו ָרה?" ָהאט ִאים ֶדער ֶרִבי ֶגעָזאגְׁ

ט ֶרִבי ָנתָ  ט" ָזאגְׁ טּו ִניׁשְׁ ט טּוסְׁ ט ִניׁשְׁ סְׁ טּו, אּון אֹויב דּו ִווילְׁ ט טּוסְׁ סְׁ ן ַאז ִווילְׁ
ן, ַווייל ֶעס ֶזעֶנען ָדא ֶמענְׁ  ִטיֶגע ַזאךְׁ צּו ִוויסְׁ ן ָוואס ָדאס ִאיז ֵזייֶער ַא ִוויכְׁ ׁשְׁ טְׁ

ֶטע ַזאכְׁ  ֶלעכְׁ ק צּוֶגעוואֹוינְׁט צּו זֵייֶעֶרע ׁשְׁ ַטארְׁ ן, אּון ֵזיי ֶזעֶנען ׁשֹוין ַאזֹוי ׁשְׁ
ט ַקיין בְׁ  ן ׁשֹוין ִניׁשְׁ ן ִזיךְׁ ֵאיין ַאז זֵיי ָהאבְׁ ֶטע ִמדֹות, ַאז זֵיי ֶרעדְׁ ֶלעכְׁ ִחיָרה ׁשְׁ

ט צּוִריק  ט אֹויף ֶדעם, זֵיי ֶקעֶנען ִזיךְׁ ׁשֹוין ִניׁשְׁ ן, ָאֶבער ָדאס ִאיז ִניׁשְׁ טְׁ ַהאלְׁ
ִחיָרה, ַאז ֶער ִוויל טּוט עֶ  ִדיג ַא בְׁ ֶטענְׁ ׁש ָהאט שְׁ טְׁ ר, אּון ֱאֶמת, ַווייל ַא ֶמענְׁ

ט. ט טּוט ֶער ִניׁשְׁ  ַאז ֶער ִוויל ִניׁשְׁ
ַׁשט ִאין ָפסּוק,  ט ַארֹויס אי ֵתֵצאכ  ָדאס ִאיז פְׁ ׁש קּומְׁ טְׁ ַלייךְׁ ֶווען ַא ֶמענְׁ ֹויף , גְׁ

ט,  ל ֹאְיֶביךָׁ ֶדער ֶוועלְׁ ה עַּ מָׁ ְלחָׁ מ  ָחָמה ִמיט זַ לַּ ן ַא ִמלְׁ ף ֶער ׁשֹוין ִפירְׁ יין , ַדארְׁ
ן טּוהן ֲעֵביר ט ָוואס ָדאס ִאיז ֶדער ֵיֶצר ָהַרע, ָוואס ִוויל ִאים ַמאכְׁ ֹות, ַפיינְׁ

ן ַאז, ָאֶבע קְׁ ף ֶגעֶדענְׁ נֹו ה' ֱאֹלֶקיךָׁ ְביֶָׁדךָׁ ר ֶמען ַדארְׁ ֶטער , ֶדער ֵאייבֶ ּוְנתָׁ ׁשְׁ ערְׁ
סְׁ  ט ֶקענְׁ סְׁ ט, ַאז אֹויב דּו ִווילְׁ ן ִאין ַדייֶנע ֶהענְׁ ֶגעֶגעבְׁ טּו ִזיךְׁ ָהאט ִאים ִאיֶבערְׁ
ט ָנאר ָדאס, ָנאר  ן, אּון ִניׁשְׁ גְׁ ט ָפאלְׁ ן אֹויף ִאים אּון ִאים ִניׁשְׁ קְׁ ַטארְׁ יתָׁ ׁשְׁ ב  ְושָׁ

טְׁ ְביוֹ ש   ן ָנאךְׁ ֶמענְׁ גְׁ ֶרענְׁ ט ָנאךְׁ צּוִריק בְׁ סְׁ ן, אּון זֵ , דּו ֶקענְׁ טְׁ ׁשְׁ ן צּום ֵאייֶבערְׁ יי ׁשְׁ
ט פּון ֵיֶצר ָהַרע. ן פּון ִדי ֶהענְׁ  ַארֹויס ַרייסְׁ

ן ַאז עֶ  טְׁ ׁשְׁ ט ַאַסאךְׁ ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ׁש ָוואס ֶבעהְׁ טְׁ ר ָזאל וואֹויל ִאיז ֶדער ֶמענְׁ
ן אֹויף ַזיין ֵיֶצר ָהַרע, ֶוועט ִאים גּוט ַזיין אֹויף ִדי  קְׁ ַטארְׁ ט אּון ִזיךְׁ ֶקעֶנען ׁשְׁ ֶוועלְׁ

ט.  אֹויף ֶיעֶנע ֶוועלְׁ
 )ֹזאת ַהּתֹוָרה ֵתֵצא ב(

*** 
יכ   ב  נֹו ה' ֱאֹלֶקיךָׁ ְביֶָׁדךָׁ ְושָׁ ל ֹאְיֶביךָׁ ּוְנתָׁ ה עַּ מָׁ ְלחָׁ מ  , ְביוֹ תָׁ ש  י ֵתֵצא לַּ

ט  ִביר ֶדעם ָפסּוק לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ ִליָט"א ִאיז ַמסְׁ )ִליקּוֵטי מֹוַהָרא"ׁש ׁשְׁ

ט טּוהן ַקיין מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן קט"ז(  ָדָקה ֶוועט ִניׁשְׁ ט צְׁ ַאז ֶווער ֶעס ֶגעבְׁ
ט  ָמָרא ָזאגְׁ "ֶווער ֶעס ָהאט ַרֲחָמנּות אֹויף  )ַׁשָבת קנ"א:(ֲעֵבירֹות, ַווייל ִדי גְׁ

ל", אּון ָנאךְׁ ָז ן ָהאט ֶמען ַרֲחָמנּות אֹויף ִאים ִאין ִהימְׁ ׁשְׁ טְׁ ָמָרא ֶמענְׁ ט ִדי גְׁ אגְׁ
ָרכֹות ל"ג.( ט אוֹ  )בְׁ ן", קּומְׁ ט ַרֲחָמנּות ָהאבְׁ יס ַאז "אֹויף ַא ׁשֹוֶטה ָטאר ֶמען ִניׁשְׁ

ן שֵ  ֶטער ֶגעבְׁ ׁשְׁ ָדָקה מּוז ִאים ֶדער ֵאייֶבערְׁ ט צְׁ ׁש ֶגעבְׁ טְׁ  ֶכל ַווייל ֶווען ַא ֶמענְׁ
 

 

 המשך בדף ב
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א"ש רָׁ יחֹות מֹוהַּ  ש 

יְנֶגע ֶוועג  ~    ~ אַּ ְגר 
 

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

ז, ַאז ֶער ֶחֶסד ָוואס  ֶדער ֶרִבי טּוט ִמיט אּונְׁ
ַמאֶקע ֶוועג ִווי  ֶגע ֶגעׁשְׁ ִרינְׁ ז ַאַזא גְׁ ט אּונְׁ נְׁ ֶלערְׁ
ן,  טְׁ ׁשְׁ ט צּום ֵאייֶבערְׁ ן ָנאנְׁ ַאזֹוי ַא ִאיד ֶקען ֶווערְׁ
ן אֹויף ִדי ֵאייֶגעֶנע  טְׁ ׁשְׁ ן צּום ֵאייֶבערְׁ 'ן ֶרעדְׁ כְׁ דּורְׁ

ֶדע ְך ִדי ַאֶלע ַאנְׁ ַראְך, אּון דּורְׁ פְׁ ֶגע ׁשְׁ ִרינְׁ ֶרע גְׁ
 ֵהייִליֶגע ֵעצֹות פּון ֶרִבי'ן.

ֶדעֶרע ַזייט ֶזעֶנען ָדא ַאַסאְך  ַווייל פּון ִדי ַאנְׁ
ִדיֶגע דֹורֹות ָוואס  ִריֶערְׁ רֹויֶסע ַצִדיִקים פּון ִדי פְׁ גְׁ
ָפִרים ַאז ֶמען ֶקען  ן ִאין ֵזייֶעֶרע ֵהייִליֶגע סְׁ ַרייבְׁ ׁשְׁ

ט צ ן ֱאֶמת'ִדיג ָנאנְׁ ט ֶווערְׁ ן ִניׁשְׁ טְׁ ׁשְׁ ּום ֵאייֶבערְׁ
ֶוועֶרע  ט ֶדעם גּוף ִמיט ׁשְׁ ָנאר אֹויב ֶמען ַפייִניגְׁ
ן  ֶרעכְׁ ן אּון ִזיְך צּובְׁ טְׁ ִסיגּוִפים, ִמיט ַאַסאְך ַפאסְׁ
ן  ֶוועֶרע ַזאכְׁ ֶדעם גּוף, אּון ָדאס ֶזעֶנען ֵזייֶער ׁשְׁ
ׁש ֶקען ִזיְך  טְׁ צּו טּוהן, ָוואס ַא ָפׁשּוֶטער ֶמענְׁ

'ן ֲאִפילּו ִניׁשְׁ  לְׁ ט אֹויס'ָמָׁשל'ן, ִזיְך צּו טֹובְׁ
ֵניי, צּו  ֵרייֶען ִאין ׁשְׁ ֶטער ִדי ַאייז, ִזיְך צּו דְׁ אּונְׁ
ן, אּון ָנאְך  ן ִביֶנען ָוואס ַבייסְׁ ִוויׁשְׁ ן צְׁ ִזיצְׁ

ֶוועֶרע ִסיגּוִפים.  ׁשְׁ
ן  ט אֹויף ֶדעם ֵהייִליגְׁ ֵציילְׁ ַאזֹוי ִווי ֶמען ֶדערְׁ

ס ָיאר ַצִדיק ֶרִבי ָדִוד ֶלעלּוב'עֶ  ר ַאז ֶער ָהאט ֶזעקְׁ
ׁשּוָבה פּון "ֵסֶפר ַהָקָנה" ָוואס ָדאס  ֶגעטּוהן ִדי תְׁ
ֶווער צּו טּוהן, ֶעס ִאיז ִפיל ִמיט  ִאיז ֵזייֶער ׁשְׁ
ט  ֵציילְׁ ֶוועֶרע ַתֲעֵניִתים אּון ִסיגּוִפים, ֶמען ֶדערְׁ ׁשְׁ
קּות ָהאט ֶמען  ַתלְׁ אֹויף ִאים ַאז ָנאְך ַזיין ִהסְׁ

ָראפְׁ  ן גֹוי ָוואס ִאיז ׁשֹוין ֶגעטְׁ טְׁ ן ַא ָגאר ַאלְׁ
ט ָיאר, אּון ֶער ָהאט  ט אּון ַאכְׁ ֶדערְׁ ֶגעֶווען הּונְׁ
ֶדעם, ָהאט  ִליֶכע ָיאר ָנאכְׁ ט ָנאְך ֶעטְׁ ָנאְך ֶגעֶלעבְׁ
ט ֶדעם גֹוי פּון ִווי ֶער ַבאקּוֶמען  ֶרעגְׁ ֶמען ֶגעפְׁ
ט ַאז ָדאס ִאיז  ן, ָהאט ֶער ֶגעָזאגְׁ ג ֶלעבְׁ ַאַזא ַלאנְׁ
ָרָכה פּון ֶרִבי ָדִוד ֶלעלּוב'ֶער, ַווייל  ֶגעֶווען ַא בְׁ
ֶטער  ן ִווינְׁ ִמיטְׁ ן ַאז ִאינְׁ ט ִזיְך ִפירְׁ ֶלעגְׁ ֶדער ַצִדיק פְׁ
ג, אּון  ִפיץ פּון ַא ַבארְׁ 'ן ׁשְׁ ֶגען אֹויפְׁ ִאיז ֶער ֶגעַגאנְׁ
ֵליין  ג ִאיז ֶגעֶווען ַא קְׁ ן פּוֶנעם ַבארְׁ טְׁ ט אּונְׁ ָדארְׁ

ל ָוואס ִאי ֶטער ִאיז ֶעס ֶגעֶווען ַטייכְׁ ן ִווינְׁ ִמיטְׁ נְׁ
ִטיֶקער ַאייז, אּון ֶדער  ן ִפיל ִמיט ׁשְׁ רֹוירְׁ ֶגעפְׁ
ן ֶדעם  טּוהן ִדי ֶוועׁש אֹויבְׁ ט ִזיְך אֹויסְׁ ֶלעגְׁ ַצִדיק פְׁ
ט אּון ִזיְך  ג, אּון ִזיְך ַאָראפֶגעֵלייגְׁ ַבארְׁ
ג ִמיט ַאַזא ֹכַח ַאז  ט ֶדעם ַבארְׁ ֶגעקֹויֶלערְׁ  ַאָראפְׁ
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ן ִדי ַאייז פּוֶנעם ַטייְך אּון ַאזֹוי ָהאט ֶער ִזיְך  ָראכְׁ ֶעס ָהאט צּובְׁ
'ט. לְׁ  ֶגע'טֹובְׁ

ן  ֶלעגְׁ ֶגע ֲעֵרִלים, אּון ֵזיי פְׁ ט ִאינְׁ ן ֶגעוואֹוינְׁ ג ָהאבְׁ ַארּום ֶדעם ַבארְׁ
ן ָאפְׁ  ן ָוואס ֶדער ַצִדיק טּוט אּון ֵזיי ָהאבְׁ ט ַאז ֶמען ֵגייט צּוקּוקְׁ ֶגעַמאכְׁ

ן  ָראכְׁ ֶלעְך אּון ֶעס צּובְׁ ֶלעזְׁ ן ֶגענּוֶמען גְׁ ֶפעט פּון ִאים, ֵזיי ָהאבְׁ ן ֶגעׁשְׁ ַמאכְׁ
ג, ַאז ֶווען ֶדער ַצִדיק ֶוועט ִזיְך  ֵקייט פּוֶנעם ַבארְׁ אֹויף ִדי ִׁשיפְׁ

ן פּון  ַניידְׁ ן צּוׁשְׁ צְׁ ַגאנְׁ ן ֶוועט ֶער ִזיְך ִאינְׁ ׁשְׁ ִליטְׁ גְׁ ָלאז ַרֲחָמָנא ַאָראפְׁ ִדי גְׁ
ן ָטאג ֶווען ֶדער  ִדיגְׁ ָלן, אּון ַאזֹוי ִאיז ַטאֶקע ֶגעֶווען ֶדעם קּוֶמענְׁ ִליצְׁ
ג, ָהאט ֶער ִזיְך ֵזייֶער  ט ֶדעם ַבארְׁ ֶגעקֹויֶלערְׁ ַצִדיק ָהאט ִזיְך ַאָראפְׁ

ָלן. ָלאז, ַרֲחָמָנא ִליצְׁ ִטיֶקער גְׁ ן פּון ִדי ׁשְׁ ִניטְׁ  צּוׁשְׁ
ָנאְך ָהאט אֵ  ן ֶדעם ַצִדיק, אּון ִאים ֶדערְׁ ָראפְׁ ייֶנער פּון ִדי גֹוִים ֶגעטְׁ

ט גּוֶטע ִסיגּוִפים?" ָהאט ֶדער  ט: "נּו, ָהאט ִאיר ַבאקּוֶמען ַהיינְׁ ֶרעגְׁ ֶגעפְׁ
ן!", אּון  ג ֶלעבְׁ טּו ַלאנְׁ סְׁ ט ֶעס ֶגעטּוהן? ָזאלְׁ ט: "דּו ָהאסְׁ ֶפערְׁ טְׁ ַצִדיק ֶגעֶענְׁ

ִליֶׁשע ֲאִריַכת ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ֶדער גֹוי ָוואס  ֶטערְׁ ָהאט ֶגעַהאט ַאן אֹויסְׁ
 ָיִמים.

ן  ט ֶוועגְׁ ַאזֹוי ַווייט ָהאט ֶער ִליב ֶגעַהאט ִדי ִסיגּוִפים, אּון פּון ֶדעסְׁ
ן ֶרִבי ֶרִבי ֱאִליֶמֶלְך ִזי"ַע, ָהאט  ָנאְך ֶגעקּוֶמען צּום ֵהייִליגְׁ ֶווען ֶער ִאיז ֶדערְׁ

ט  ן ֶרִבי ֱאִליֶמֶלְך צּוֶגעֶדעקְׁ ט קּוקְׁ ט ֶגעָוואלְׁ ן ַטִלית אּון ִניׁשְׁ ַזיין ָפִנים ִמיטְׁ
ן אּון ֶער  ָראכְׁ ק צּובְׁ ַטארְׁ ן ַאזֹוי ׁשְׁ ץ ִאיז ֶגעָווארְׁ אֹויף ִאים, ִביז ַזיין ַהארְׁ
ט'ס  ן, אּון ָנאר ֶדעָמאלְׁ טְׁ ׁשְׁ ט צּום ֵאייֶבערְׁ ֶגעֵוויינְׁ ק אֹויסְׁ ַטארְׁ ָהאט ִזיְך ׁשְׁ

ַקֵרב ֶגעֶווען, ַווייל ַביי ִאים ִאיז ֶגעֶווען ִדי  ָהאט ִאים ֶרִבי ֱאִליֶמֶלְך מְׁ
ן. טְׁ ׁשְׁ ט צּום ֵאייֶבערְׁ ץ ָוואס ִאיז ָנאנְׁ ן ַהארְׁ ָראכְׁ  ִעיָקר ֲחִׁשיבּות ַא צּובְׁ

ַקייט אּון  ַטארְׁ ז ִמיט ַא ׁשְׁ ט אּונְׁ ט ֶדער ֶרִבי אּון ֶער ָזאגְׁ ט קּומְׁ אּון ֶיעצְׁ
ן ִבכְׁ  פְׁ ַקייט, ַאז ִמיר ַדארְׁ ָלארְׁ ן ִדי ַאֶלע ַתֲעֵניִתים אּון קְׁ ט ָהאבְׁ  ַלל ִניׁשְׁ

 

ט ן, ָנאר "אֹויב דּו ֶוועסְׁ טְׁ ׁשְׁ ט צּום ֵאייֶבערְׁ ן ָנאנְׁ ֵדי צּו ֶווערְׁ קּוֶמען צּו ִדי  ִסיגּוִפים כְׁ טּו ִמיט ֶדעם ָאנְׁ ן ִדי ֵעצֹות ָוואס ִאיְך ֶגעב ִדיר, ֶוועסְׁ גְׁ ָפאלְׁ
ֵריגֹות", אּון ָלאִמיר ֶטע ַמדְׁ ֶרעסְׁ ט גְׁ ן, ַאזֹוי ִמיר ֶזעֶען ַהיינְׁ ׁשְׁ טְׁ ֶטע ֶמענְׁ סְׁ ִריגְׁ ֶטע ִנידְׁ סְׁ גְׁ ט אֹויְך צּו ִדי ֶערְׁ ן ַאז ֶדער ֶרִבי ֶרעדְׁ ֶגעסְׁ ט ַפארְׁ אֹויס,  ִניׁשְׁ

ִליֶכע ֶווערְׁ  ן ֶעטְׁ ן צּו ֶרעדְׁ ן ֶיעדְׁ ֵהייבְׁ ן ָאנְׁ 'ס ֵעצֹות, ִמיר ֶוועלְׁ ן ֶדעם ֶרִבינְׁ גְׁ ז אֹויב ִמיר ָפאלְׁ ן ִדי ֲאִפילּו אּונְׁ גְׁ ן, אּון ָפאלְׁ טְׁ ׁשְׁ ֶטער צּום ֵאייֶבערְׁ
ן. ִליֶכע ִאידְׁ ן ֱאֶמת'ִדיֶגע ֶערְׁ ן ִמיר ֶווערְׁ ֶגע ִזיֶסע ֵעצֹות פּוֶנעם ֶרִבי'ן ֶוועלְׁ ִרינְׁ  גְׁ

ן, ִווי ֶדער ֶרִבי וִ  ׁשְׁ טְׁ ָוואס ִאיז ֶדען ָדא ָנאְך ַא ַצִדיק ָוואס ָזאל טּוהן ַאַזא טֹוָבה אּון ֶחֶסד ִמיט ַזייֶנע ֶמענְׁ ֵמיָלא ַפארְׁ ז? מְׁ ויל טּוהן ִמיט אּונְׁ
ַזֶכה ַזיין ִמיט  ז מְׁ ן ֶדעם ֶרִבי'ן, ִאין ִדי ַצייט ָוואס ֶער ִוויל אּונְׁ גְׁ ט ָפאלְׁ ָלִנים אּון ִניׁשְׁ ן ִמיר ַזיין ַבטְׁ ן?!ָזאלְׁ ֶכע גּוֶטע ַזאכְׁ  ַאֶזעלְׁ

ן אּון ִזי טְׁ ן ַאז ָנאר ַפאסְׁ ף ֶמען ִוויסְׁ ט אּון ֶבֱאֶמת ַדארְׁ ט, ַאזֹוי ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ ט ֶווערְׁ ִניׁשְׁ ן ַאֵליין ִאיז ָגארְׁ  )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן י'(ְך ַפייִניגְׁ
לַ  ץ בְׁ ן ַזאק, ֶוועט ָנאְך ַאלְׁ צְׁ ן ֶדעם ַגאנְׁ ֵלייִדיגְׁ ט אֹויסְׁ ן דִ ַאז ָדאס ִאיז ִווי ַא ֶלעֶכעִריֶגע ַזאק, ָוואס ֶווען דּו ֶוועסְׁ ֶבע ִאיז ֶווען ייבְׁ י ֶלעֶכער, ִדי ֶזעלְׁ

ט ִזיְך אֹויס ֶדעם גּוף, ָאֶבער ִדי ֶלעֶכער  ט ִזיְך, ֶער ֵלייִדיגְׁ ׁש ַפייִניגְׁ טְׁ 'ן גּוף,  ֶדער  -ַא ֶמענְׁ ץ אֹויפְׁ ן ָנאְך ַאלְׁ ַלייבְׁ ֶטע ִמדֹות אּון ַתֲאוֹות בְׁ ֶלעכְׁ ִדי ׁשְׁ
ט דָ  ֵציילְׁ ׁש ֶדערְׁ טְׁ ט, ִמיט ֶדעם ִעיָקר ִאיז ֶווען ַא ֶמענְׁ ונְׁ ט אּון ַדאוְׁ נְׁ ט ִזיְך ַביי ִאים, אּון ֶער ֶלערְׁ ן, אּון ֶער ֶבעהְׁ טְׁ ׁשְׁ ן ֵאייֶבערְׁ אס אֹויס ַפארְׁ

ן. טְׁ ׁשְׁ ט צּום ֵאייֶבערְׁ ט ֶעס ָנאנְׁ גְׁ ֶרענְׁ ט ֶער ַזיין גּוף, אּון בְׁ  ֵהייִליגְׁ
ט ַאז ֶעס ִאיז ַאָמאל גֶ  ֵציילְׁ ט ִזיְך ֵזייֶער, ַווייל ֶער ָהאט ַעל ׁשֵ עקּוֶמען ַא ִאיד צּום בַ ֶמען ֶדערְׁ ֶדערְׁ ט ַאז ֶער וואּונְׁ ם טֹוב ִזי"ַע אּון ֶגעָזאגְׁ

ט נִ  ִציג ֶטעג אֹויף ַא ָמאל, אּון ֶער ֶרעדְׁ ט ֶפערְׁ ֵבי ֲאִריַז"ל ַאז אֹויב ֵאייֶנער ַפאסְׁ ן ִאין ִדי ִכתְׁ ִריבְׁ ֶטער ִדי ֶגעֶזעהן ֶגעׁשְׁ ִריֶגע ֶווערְׁ ט ַקיין ִאיבְׁ יׁשְׁ
ׁש זֹוֶכה ַזיין צּו רּוַח ַהקֹוֶדׁש, אּון ֶער ָהאט  טְׁ ט ָנאר ָגאר ֵווייִניג, ֶוועט ֶדער ֶמענְׁ ָלאפְׁ ֶצע ַצייט, אּון ֶער ׁשְׁ ַקֵיים ֶגעֶווען, אּון ֶער ַגאנְׁ ץ מְׁ ָדאס ַאלְׁ

ט ַבאקּוֶמען ַקיין רּוַח ַהקֹוֶדׁש, ִווי ַאזֹוי ֶקען ָדאס ַזיין?  ָהאט ִניׁשְׁ
ט ֶדעׁשֵ ַבַעל ָהאט ִאים ֶדער  ַטאֶנען, "דּו ֶזעהסְׁ ט ֶגעׁשְׁ ד ָוואס ִאיז ָדארְׁ ן ַא ֶפערְׁ ַטאל אּון ִאים ֶגעִוויזְׁ ט צּום ׁשְׁ ֶגעִפירְׁ ם ם טֹוב ִזי"ַע ַארֹויסְׁ

ט  ָלאפְׁ ן, ֶער ׁשְׁ ט ַפאר ָיארְׁ ט ׁשֹוין ִניׁשְׁ רֹוי, ֶער ֶרעדְׁ טְׁ ל ׁשְׁ ט ָנאר ַאִביסְׁ ִניׁשְׁ ַעט ָגארְׁ ט ִכמְׁ ד? ֶער ֶעסְׁ ץ ֶפערְׁ ַמָמׁש ָגאר ֵווייִניג, אּון ֶער ִאיז ָנאְך ַאלְׁ
ט... ט ֶגעטֹויׁשְׁ ִניׁשְׁ ד, ֶער ָהאט ִזיְך ָגארְׁ ן ַא ָפׁשּוט'ֶער ֶפערְׁ ִליבְׁ  ֶגעבְׁ

ן, ָאֶבע טְׁ ׁשְׁ ֶטער צּום ֵאייֶבערְׁ ׁש ֶנענְׁ טְׁ ן ֶדעם ֶמענְׁ גְׁ ֶרענְׁ ַלל  רֶזעהט ֶמען ַאז ֶדער ִעיָקר ִאיז ָנאר אֹויב ִדי ִסיגּוִפים בְׁ ַתם ַאזֹוי ִאיז ֶעס ִבכְׁ סְׁ
ֶגע ֶגע ִרינְׁ ט ַאז ֶווען ֶמען ֶוועט טּוהן ַזייֶנע גְׁ ז צּוֶגעָזאגְׁ ט, אּון אֹויב ֶדער ֶרִבי ָהאט אּונְׁ ֶטעֶרעַסאנְׁ ט ִאינְׁ ן ִזיְך ִניׁשְׁ ַמאֶקע ֵעצֹות, ִמיר ֶוועלְׁ ׁשְׁ

ן, ֶוועט ָדא טְׁ ׁשְׁ ן צּום ֵאייֶבערְׁ ן?!צּוֶגעֹוואֹויֶנען צּו ֶרעדְׁ גְׁ ט ָפאלְׁ ָוואס ָזאל ֶמען ִאים ִניׁשְׁ ֵריגֹות, ַפארְׁ ֶטע ַמדְׁ ֶרעסְׁ ן צּו ִדי גְׁ גְׁ ֶרענְׁ ז ׁשֹוין בְׁ  ס אּונְׁ
ט, ֶער ָהאט ָנאר עֹוסֵ  נְׁ ט אּון ֶגעֶלערְׁ ונְׁ ט צּוִפיל ֶגעַדאוְׁ ָמאל ִאיז ֶגעקּוֶמען ֵאייֶנער מֹוַהָרא"ׁש ָוואס ָהאט ִניׁשְׁ , ֶער ק ֶגעֶווען ִאין ִסיגּוִפיםֵאיינְׁ

ן. הֹויבְׁ ט ֶדערְׁ ִפירְׁ ן, אּון ִמיט ֶדעם ָהאט ֶער ִזיְך ֶגעׁשְׁ ַלייכְׁ ן ֵווייִניג אּון ָדאס גְׁ  ָהאט ֶגעֶגעסְׁ
ט'ס  ט ֶגעֶהעִריג? דּו ֶרעדְׁ ט ִניׁשְׁ ַסֵגף ֶווען דּו ֶעסְׁ ט מְׁ טּו ַאז דּו ִביזְׁ סְׁ ט: "ֶוועם ֵמיינְׁ ַסֵגף ִזיְך ֵאיין ַאז דּו ָהאט ִאים מֹוַהָרא"ׁש ֶגעָזאגְׁ ט מְׁ ִביזְׁ

ַסֵגף ַזיין ֵיֶצר טֹוב, ַווייל ֶדער ִעיָקר ֲעבֹוַדת ה' ִאיז ֶלערְׁ  ט מְׁ ט ַדיין ֵיֶצר ָהַרע, ָאֶבער ֶדער ֱאֶמת ִאיז ַאז דּו ִביזְׁ ֶנען אּון ַדאֶוועֶנען, אּון ֶווען דּו ֶעסְׁ
ט ַדאֶווענֶ  ֶנען אּון ִניׁשְׁ ט ֶלערְׁ טּו ִניׁשְׁ סְׁ ט ֶגעֶהעִריג, ֶקענְׁ ַסֵגף ַזיין, ִניׁשְׁ ָקא ִזיְך מְׁ ט ַדוְׁ סְׁ ט ָנאר ִמיט ֶדעם, אֹויב דּו ִווילְׁ סְׁ ִלירְׁ ען, אּון דּו ַפארְׁ

ן ִדי טֵ  נּוצְׁ ן, ָנאר אֹויסְׁ ַקייטְׁ ן ַאזֹויִפיל ַנאִריׁשְׁ ט ֶרעדְׁ ט ִניׁשְׁ סְׁ ן, דּו ָזאלְׁ ן ֶרעדְׁ ן ִמיטְׁ טּו ִדיְך ַפייִניגְׁ סְׁ ֶנען אּון ַדאָזאלְׁ ֶוועֶנען ייֶעֶרע ַצייט ִמיט ֶלערְׁ
ט פּון ֶדע ִדינְׁ טּו ֶעֶפעס ַפארְׁ ט'ס ָהאסְׁ ֶטער ִסּגּוף, אּון ֶדעָמאלְׁ ֶרעסְׁ ן, ָדאס ִאיז ֶדער גְׁ טְׁ ׁשְׁ ן צּום ֵאייֶבערְׁ  ם".אּון ֶרעדְׁ

ֶגע ֵעצֹות פּון ֶרִבי'ן, ֶוועט ֶער זֹוֶכה ִרינְׁ ט ִדי ֵהייִליֶגע גְׁ גְׁ ִלית אֹויף ֶדער  וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ָהאט ֵשֶכל אּון ֶער ָפאלְׁ צּו צּוקּוֶמען צּו ַזיין ַתכְׁ
ט. ט אּון וואֹויל ִאיז ִאים אֹויף ֶיעֶנע ֶוועלְׁ ט, וואֹויל ִאיז ִאים אֹויף ִדי ֶוועלְׁ  ֶוועלְׁ

 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ו' ֶעֶרְך ִסיגּוִפים(

 

 

 
 

   

בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ל, אּוןָנאר ַאזֹוי ֶקען ֶמען  ן אֹויף ִאים פּון ִהימְׁ ַאז  ַרֲחָמנּות ָהאבְׁ
ט טּוהן ֲעֵבירֹות, וַ  וייל ַא ֶער ָהאט ׁשֹוין ֵשֶכל ֶוועט ֶער ִניׁשְׁ

ׁשּוֶגע  ט מְׁ ׁש טּוט ָנאר ַאן ֲעֵביָרה ֶווען ֶער ֶווערְׁ טְׁ  .)סֹוָטה ג'(ֶמענְׁ
ַׁשט ִאין ָפסּוק,  ַלייךְׁ ֶווען ַא י ֵתֵצאכ  ָדאס ִאיז פְׁ ׁש , גְׁ טְׁ ֶמענְׁ

ט,  ט ַארֹויס אֹויף ֶדער ֶוועלְׁ ל ֹאְיֶביךָׁ קּומְׁ ה עַּ מָׁ ְלחָׁ מ  , לַּ
ט ָוואס ָדא ָחָמה ִמיט ַזיין ַפיינְׁ ן ַא ִמלְׁ ף ֶער ׁשֹוין ִפירְׁ ס ִאיז ַדארְׁ

ן טּוהן ֲעֵבירֹות,  נֹו ה' ֶדער ֵיֶצר ָהַרע, ָוואס ִוויל ִאים ַמאכְׁ ּוְנתָׁ
ט אַ ֱאֹלֶקיךָׁ  סְׁ ֶטער ָזאל , אּון אֹויב דּו ִווילְׁ ׁשְׁ ז ֶדער ֵאייֶבערְׁ

ט ִזיךְׁ ֶקעֶנען ׁשְׁ  סְׁ ן ַפאר ִדיר ַאז דּו ָזאלְׁ ֶגעבְׁ ן ִאים ִאיֶבערְׁ קְׁ ַטארְׁ
ט, אְביֶָׁדךָׁ אֹויף ִאים,  ָדָקה ִמיט ִדי ַהאנְׁ ן צְׁ טּו ֶגעבְׁ סְׁ ּון , ָזאלְׁ

ן פּון ִאים, אּון ד טּו ֶגעַראֶטעֶוועט ֶווערְׁ ךְׁ ֶדעם ֶוועסְׁ ּו דּורְׁ
ט ִניׁשְׁ  ט ָנאר ָדאס, ָנארֶוועסְׁ  ט טּוהן ַקיין ֲעֵבירֹות, אּון ִניׁשְׁ
יתָׁ ש   ב  ן ָנאךְׁ ֶמענְׁ ְביוֹ ְושָׁ גְׁ ֶרענְׁ ט ָנאךְׁ צּוִריק בְׁ סְׁ ן , דּו ֶקענְׁ ׁשְׁ טְׁ

ט פּון יֵ  ן פּון ִדי ֶהענְׁ ן, אּון זֵיי ַארֹויס ַרייסְׁ טְׁ ׁשְׁ ֶצר צּום ֵאייֶבערְׁ
 ָהַרע.

ט  ׁש ָוואס ֶגעבְׁ טְׁ ָדָקה, ֶוועט ֶער וואֹויל ִאיז ֶדעם ֶמענְׁ צְׁ
ן ֵיֶצר ָהַרע. טְׁ ֶלעכְׁ ן פּוֶנעם ׁשְׁ  ֶגעַראֶטעֶוועט ֶווערְׁ

 )ֹזאת ַהּתֹוָרה ֵתֵצא ב(
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 דהמשך בדף 

  מוסדותינו הק' נייעס אינערהאלב
 דדף פון המשך 

 
 

 איז די גרעסטע סש זאגט אייביג אז דא"מוהרא
ט געב מעןען קען געבן, ווייל ווען צדקה וואס מ

א מענטש צו עסן איז דאס אוודאי א גרויסע  פאר
אויס, דעם נעקסטן טאג  צדקה אבער עס ניצט זיך

ט געב מעןנאך געלט, אבער ווען  יןדארף ער שו
ר פון רבי'ן וואס איז אים פאר א מענטש א ספ

מחי' און מחזק ער זאל אנגיין אין לעבן און נישט 
יעדער ע שוועריקייטן וואס לכן פון אווערן צוברא
בלייבט שוין ביי אים פאר דער ספר גייט דורך, 

אייביג, ער לערנט דאס איבער איינמאל און 
 ין גאנצע חיות.ון דאס איז זינאכאמאל, א

מיטן אייבערשטנ'ס הילף האט מען די און 
לעצטע יאר אויפגעשטעלט דעם הערליכן בית 
הדפוס ווי עס ווערן געדרוקט טויזנטער ספרים 

עס ווערט צושפרייט אין אלע יעדע וואך, און 
רט צוריק, זענען עהיימישע געגנטער, און ווי מען ה

זיך מענטשן זייער מחי' דערמיט, און מען זיכט 
 אך.אלץ נאך און נ

רפאר וויל יעדער האבן די געוואלדיגע דעאון 
ארבעט און  הייליגעזכי' צו האבן א חלק אין די 
 מען רופט זיך זייער ווארים אן.

זענט איר נאכנישט איינגעשריבן אין דעם אויב 
רופט אריין ווי , "מעמדות לחודש קאמפיין"

 .548-454-2234שנעלער אין אפיס, אויפ'ן נומער 
 !באימאן דאחיד בידא דחיזכאה 

*** 
 

 בחורי הישיבה גרייטן זיך מיט עקסטאז
 אויף די נסיעה קיין אומן ראש השנה תשע"ג

 
 

יך מיט גרויס בחורי הישיבה גרייטן זאלע 
 שיבהיעקסטאז צו פארן אינאיינעם מיטן ראש ה

 אויף אומן דעם קומענדיגן ראש השנה.
ויסן שוין געמאלדן האט מען אפגעדינגן א גרווי 
אין אומן ווי אלע בחורים זאלן קענען  לעקספקאמ

אום ראש השנה, אבער אין  וויילן אינאיינעם
קויפט געווארן געציילטע טעג זענען שוין אויסגע

 מקום. אפס דע אלע בעטן
דארט  ווערן צוגעשטעלטסעודות וועלן אלע 

 אויף א ברייטן פארנעם. אויפ'ן פלאץ
עס איז זיכער אז אינאיינעם וועט מען מיטן און 

כח הרבים פועל'ן דאס יאר גרויסע ישועות 
  ברוחניות ובגשמיות פאר גאנץ כלל ישראל.

 

 !השנה שלי עולה על הכלראש 
 
 

 

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

 דרוקן "אשר בנחל", וועט זיכער זעהן גרויסע ישועות. צו
 

הונדערטער אידן זענען שוין געהאלפן 
געווארן, זייט אויך פון די געהאלפענע. 

מיט אייער ברייטהארציגע  רופט שוין אריין
 נדבה.

 

548-454-2234 
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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~ 
~ ~ ~ 

 די נייע הערליכע פראפעסיאנאלע סידי "פון יעצט"
 וועט זיין צו באקומען אין די געשעפטן די קומענדיגע וואך אי"ה

 

סידי'ס וואס זענען ארויס נאך די ערשטע דריי 
ורך די תלמידי הישיבה מיט עווארן דגגעגעבן 

אידישע ניגונים צו זינגן צום אייבערשטן, וואס 
האט געהאט א געוואלדיגע אפקלאנג איבער דער 
גארער וועלט, אידן פון אלע שיכטן און קרייזן 
האבן עס אויפגענומען מיט אפענע ארעמעס, און 
געזאגט אז נאר דאס עפנט זייער הארץ צום 

 אייבערשטן.
רבי זאגט אז די גרעסטע און בעסטע  אזוי ווי דער

ום צזאך וואס א איד קען טוהן איז צו רעדן 
 אבער אייבערשטן אויף די אייגענע שפראך,

 

אזוי ווי עס איז די גרעסטע זאך איז עס אויך די שווערסטע זאך, און דערפאר זאגט דער 
פנט די הארץ רבי אז מען קען זיך פארבענקן צום אייבערשטן מיט א ניגון, וואס דאס ע

 פון א מענטש.
און נאכדערצו די אידישע ניגונים וואס דאס איז דאך אונזער מאמע לשון, און ווען 

 מען זינגט עס, רעדט מען שוין מיט דעם צום אייבערשטן.
אבער אזוי ווי די ביז יעצטיגע סידיס זענען נישט געווען געמאכט אויף א 

נגט אז מען דארף דאס איבערמאכן פארלא וועג, האט דער עולם ןפראפעסיאנאלע
 שענער און בעסער אז דאס זאל קענען אויפטוהן די ריכטיגע פעולה.

אהער צו שטעלן א  טדערפאר האט מען זיך אריינגעווארפן אין די הייליגע ארבע
, לאנגע וואכן און חדשים זענען אריינגעלייגט געווארן הערליכן פראפעסיאנאלע סידי

טעלן דעם סידי, קודם מיטן אויסוועלן די ניגונים, די פיל כח און מח צו צוש מיט
, די הערליכע מוזיק אינאיינעם מיטן ראש הישיבה שליט"א ריכטיגע מנגנים ומשוררים

 , א.א.וו.פון די וועלט בארימטע "פרייליך בענד" בענד
הילף איז פארענדיגט געווארן די  הזורעים בדמעה ברנה יקצורו, מיטן אייבערשטנ'ס

נג ערווארטעטע סידי, און עס וועט שוין זיין צו באקומען אין די געשעפטן דעם אזוי לא
 רס".עקומענדיגן מיטוואך, עס ווערט דיסטרוביוט דורך "לחיים דיסטורוביוט

שוין אזוי לאנג אויף דעם, דאס איז א גרויסע פרייד ביי די אלע אידן וואס ווארטן 
 ועלן זיך זייער מחי' זיין דערמיט.וואס ו

 !אשעפער איך הייב אן פון יעצטב
*** 

 צענדליגע שוין אנגעשלאסן אין די
 "מעמדות לחודש קאמפיין" פאר "קרן הדפסה"

 

אין די "מעמדות לחודש קאמפיין" גייט אן מיטן פילן שוואונג אין די יעצטיגע טעג 
מיטן דרוקן דעם רבי'נס ספרים און עס אפ , וואס געבט זיך "קרן הדפסה" די פאר

 ן איבער די וועלט.צושפרייט
אנגעהויבן האט זיך עס ווען מוהרא"ש האט געשריבן די פארגאנגענע וואך א בריוו 

 פאר די מדפיסים, ווי ער האט געשריבן בתוך הדברים בזה הלשון:

$ א חודש פאר דעם בית 451גלייך האט זיך אנגעהויבן א גרויס התעוררות צו געבן 
הדפוס, ווער עס קען האט געגעבן זיין קרעדיט קארד, צו קענען רעכענען 
 אויטאמאטיש יעדן חודש, אנדערע האבן זיך איינגעשריבן אז מען זאל אויפפיקן ביי זיי

 יעדן חודש דאס געלט.

 גהמשך בדף 
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ   פַּ
 

יָׁה כ   יר  ְוהָׁ ה ו  ֶרץ ֲאֶשר ה' ֱאֹלֶקיךָׁ ֹנֵתן ְלךָׁ נֲַּחלָׁ אָׁ בֹוא ֶאל הָׁ ּה ְשָָּׁ י תָׁ
ְבָָּׁ  ּה ְויָׁשַּ יָׁה, , ֶדער ֵהייִליֶגער "אֹור ַהַחִיים ַהָקדֹוׁש" ַטייְטׁש ֶדעם ָפסּוקבָׁ , ְוהָׁ

ֶרץ כ  ִאיז ַא ָלׁשֹון ִשְמָחה, ֶווען ֶקען ֶמען ַזיין ְפֵרייִליְך?  אָׁ בֹוא ֶאל הָׁ ֲאֶשר י תָׁ
, סּוק ֶווען דּו ֶוועְסט קּוֶמען אֹויף ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל, ִווי ֶדער פָ  ה' ֱאֹלֶקיךָׁ ֹנֵתן ְלךָׁ

ינּואָׁ )ְתִהִלים קכו( ָזאְגט  ֵלא ְשחֹוק פ  מָׁ  .ז י 
)ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן מֹוַהָרא"ׁש ְׁשִליָט"א ִאיז ָדאס ַמְסִביר לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 

ֵאל ִפיְלט ַאז ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל ִאיז ְמַרֵמז אֹויף ֱאמּוָנה, ִאין ֶאֶרץ ִיְשרָ יָמן ז'( ֵחֶלק א' סִ 
וי ֶדער ֶמען ֶמער ִדי ַהְׁשָגָחה ַאז ָנאר ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ִפיְרט ִדי ֶוועְלט, וִ 

יד ֵעיֵני ה' ֱאֹלֶקיךָׁ בָׁ ָָּׁ ָפסּוק ָזאְגט  ית שָׁ מ  ֲחר  ד אַּ נָׁה ְועַּ שָׁ ית הַּ  ה.נָׁ ּה ֵמֵרש 
ָנה ַאז ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ָהאט ֱאמּו )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן קנ"ה(ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 

ֶקען ֶער דּוְרְך ַמאְכן ַאֶלע ְׁשֶוועִריַקייְטן, ַווייל ֶער ְגֵלייְבט ַאז ֶדער 
 ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ִפיְרט ַאֶלעס ָנאר צּום גּוְטן.

ל ַהָקדֹוׁש ָזאְגט ַאז דּוְרְך ֶאֶרץ ִיְשָראֵ אֹור ַהַחִיים ֶדער ָדאס ִאיז ְפַׁשט ָוואס 
ּון ָנאר ֶווען ֶקען ֶמען ַזיין ְפֵרייִליְך, ַווייל ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל ִאיז ְמַרֵמז אֹויף ֱאמּוָנה, א

עם ֶמען ָהאט ֱאמּוָנה ֶקען ֶמען ַזיין ְפֵרייִליְך, ַווייל ִדי ֱאמּוָנה ֶהעְלְפט דֶ 
 ֶקעֶנען ִאיֶבער קּוֶמען ַאֶלע ַזייֶנע ָצרֹות אּון ְׁשֶוועִריַקייְטן. ֶמעְנְטׁש צּו

ינּו"אָׁ אּון ֶער ְבֶרעְנְגט ֶדעם ָפסּוק  ֵלא ְשחֹוק פ  מָׁ  -ז" "אָׁ , ַווייל ָנאר ז" י 
אְלט'ס"  ין ֶווען ָמִׁשיַח וֶועט קּוֶמען ֶוועט ַזיין ִדי ִריְכִטיֶגע ִשְמָחה אִ "ֶדעמָׁ

ֶגעֶווען  ַווייל ַלייֶדער ָהאְבן ִדי ְרָׁשִעים ִדי ֵעֶרב ַרב ַהייְנט ְמַטֵמאֶאֶרץ ִיְשָרֵאל, 
יט ַאֶלע ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל ִמיט ַאֶלע ְׁשֶלעְכט'ס, אּון ֵזיי ֶזעֶנען ַמְכִׁשיל ִדי ִאיְדן מִ 

"ן ֵחֶלק א' )ִליקּוֵטי מֹוֲהרַ ִמיֵני ֲעֵבירֹות ַרֲחָמָנא ִליְצָלן, אּון ֶדעְרַפאר ָזאְגט ֶדער ֶרִבי 

יי ַאז ִווי ִאיְדן וואֹויֶנען אּון ִפיְרן ִזיְך ָדאְרט אֹויף ֶעְרִליְך, ֵהייִליְגן זֵ ִסיָמן ס"א( 
יס ַאז ָדאס ְפַלאץ אּון ֶעס ַבאקּוְמט ִדי ְקדּוָׁשה פּון ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל, קּוְמט אוֹ 

ד ְדָרִׁשים אּון ְיִׁשיבֹות אּון ַתְלמּוַהייְנִטיֶגע ַצייְטן ִאיז ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל ִאין ִדי ָבֵתי מִ 
ִאיז ִדי  תֹוָרה'ס, ִווי ֶמען ֶלעְרְנט תֹוָרה אּון ֶמען ִפיְרט ִזיְך אֹויף ֶעְרִליְך, ָדאְרט

י ִריְכִטיֶגע ֱאֶמת'ֶע ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל ָוואס ְבֶרעְנְגט ֱאמּוָנה, ִאיז ָדאס ְבֶרעְנְגט דִ 
ִאיז  ֶמת ְפֵרייִליְך ִוויֶסעְנִדיג ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטערִשְמָחה צּו ֶקעֶנען ַזיין ֶבאֱ 

ס ָדא ִמיט אּוְנז ְשֶטעְנִדיג אּון ֶער ִאיז ְשֶטעְנִדיג ְגֵרייט צּו ֶהעְלְפן ֶווער עֶ 
 ֶבעְהט ִאים.

 '(א ָתֹבאַהתֹוָרה )ֹזאת 
*** 

ח ה' ֱאלֹ  ְזבַּ ְפֵני מ  יחֹו ל  נ  יֶָׁדךָׁ ְוה  ֶטֶנא מ  ֹכֵהן הַּ ח הַּ קַּ  ֶקיךָׁ ְוגֹו' וַּיֵָׁרעּו ְולָׁ
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א"ש רָׁ יחֹות מֹוהַּ  ש 

   ~ ֶוועג  ~
ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִפיְרט ֵזייֶער ַאַסאְך ָמאל 
צּו ַאז ַא ֶמעְנְטש ַדאְרף ָפאְרן אֹויְפ'ן ֶוועג, 

ן צּו ִדי ַאְרֶבעט, ֵאייֶנער ַדאְרף ֶיעְדן ָטאג ָפאְר 
ֵאייֶנער ַדאְרף ַאָמאל ָפאְרן ֶעְרֶלעִדיְגן ַזאְכן, 
ָאֶדער ֵסיי ִווי ַא ֶמעְנְטש ַדאְרף ָפאְרן, אּון ָדאס 
ְשֶטעְרט ֶגעֶוועְנְטִליך ֵזייֶער ְשַטאְרק ַא ֶמעְנְטש 

 פּון ַזיין ֶגעֶהעִריֶגע ֵסֶדר.
יְך ֶיעֶדער ֶווען ֶמען ִאיז ִאיְנֶדעְרֵהיים, ָהאט זִ 

ַזיין ַבאְשִטיְמֶטע ֵסֶדר ַהיֹום, ֶווען ֶער ֶלעְרְנט 
ֶווען ֶער ַדאְווְנט א.ד.ג. ָאֶבער ֶווען ֶמען ָפאְרט 
אֹויְפ'ן ֶוועג ֶוועְרט ִדי ַגאְנֶצע ֵסֶדר צּוִמיְשט, אּון 
ָדאס ַמאְכט ַאז ֶמען ָזאל ַפאְרִליְרן ֶדעם 

ִדיֶנען ֶדעם  ַאֶפעִטיט אּון ֶמען ֶקען ִניְשט
 ֵאייֶבעְרְשְטן ֶגעֶהעִריג.

ָאֶבער ֶווען ַא ִאיד ִאיז ְשַטאְרק ִמיט ֱאמּוָנה, 
ֶער ֵווייְסט אּון ְגֵלייְבט ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער 
ִפיְרט ִדי ֶוועְלט, אּון ַקיין שּום ַזאְך ֶגעֶשעהט 
ִניְשט פּון ִזיְך ַאֵלייְנ'ס, ְמֵמיָלא אֹויב ֶדער 
ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ֶגעִפיְרט ַאז דּו ַדאְרְפְסט 
ֶיעְצט ָפאְרן אֹויְפ'ן ֶוועג ֵמייְנט ָדאס ַאז דּו 
ֶקעְנְסט ְטֶרעְפן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויְפ'ן ֶוועג 
אֹויְך, אֹויף ַאַזא אֹוָפן ֶקען ִזיְך ֶדער ֶמעְנְטש 

ט ֶוועְרן ֵזייֶער ְשַטאְרְקן, אּון ִאיְנַגאְנְצן ִניְש 
 ְמבּוְלָבל פּון ֶדעם ֶוועג ָוואס ֶער ָפאְרט.

ֶדער ִעיָקר ִאיז ֶדער מֹויל, ִווי ַלאְנג ַא 
ֶמעְנְטש ָהאט ַא מֹויל, ַדאְרף ֶער ִניְשט ֶוועְרן 
ֶגעְשֶטעְרט פּון ִדי ֶוועג, ַווייל ֶמען ֶקען ֶרעְדן 

ְרֶנען צּום ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויְפ'ן ֶוועג, ֶמען ֶקען ֶלע
אֹויְפ'ן ֶוועג, ֶמען ֶנעְמט ִזיְך ִמיט ַא ֶזעְקל ְסָפִרים 
אּון ִווי ֶמען ֵגייט ַכאְפט ֶמען ַאַריין ֶעְטִליֶכע 
ֶוועְרֶטער צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶעְטִליֶכע ְפסּוִקים 
חּוָמש, ֶעְטִליֶכע ְפָרִקים ִמְשַניֹות, ֶעְטִליֶכע 

 גַקאִפיְטֶלעך ְתִהִלים א.ד.
אֹויְפן )ֵריש ַפְרַשת ְבֻחֹקַתי( ֶדער ֶמְדָרש ָזאְגט 

ִחַשְבִתי ְדָרַכי ְוָאִשיָבה ַרְגִלי )ְתִהִלים קי"ט( ָפסּוק 
ֶאל ֵעדֹוֶתיָך, ָדִוד ַהֶמֶלְך ָהאט ֶגעָזאְגט ַפאְרן 
ֵאייֶבעְרְשְטן: "ֶיעְדן צּוְפִרי ָהאב ִאיְך ֶגעְטַראְכט 

 יין צּום ֶדעם ְפַלאץ, צּו ֶדעם הֹויז, 'ִאיְך ַדאְרף גֵ 
 

 המשך בדף ב



 ב
 

א"ש רָׁ יחֹות מֹוהַּ  ש 
צּו ֶיעֶנעם הֹויז' ָאֶבער ַמייֶנע ִפיס ָהאְבן ִמיר ֶגעִפיְרט ִאין 

 ֵבית ַהִמְדָרש".
ִזיֶכער אְך דָ ֶקען ַזיין ֶדער ְפַשט, ַאז ָדִוד ַהֶמֶלְך ִאיז 

אְך ֶגעֶווען נּוֶמען ֶיעְדן ָטאג, ֶער ִאיז דָ ֶגעֶווען ֵזייֶער ַפאְר 
ֶדער ֶקעִניג פּון ִדי ִאיְדן אּון ֶער ָהאט ֵזיי ֶגעַדאְרְפט ִפיְרן, 
אֹויֶסער ַאֶלע ִמְלָחמֹות ָוואס ֶער ָהאט ֶגעִפיְרט ִווי ֶמען 

ִזיֶכער ֶגעַדאְרְפט ַזיין ֵזייֶער אְך דָ ֶזעהט ִאין ַנ"ְך, ָהאט ֶער 
ר ִניְשט ַאַסאְך אֹויְפ'ן ֶוועג, ָאֶבער פּון ֶדעְסט ֶוועְגן ִאיז עֶ 

ֶגעָוואְרן ֶגעְשֶטעְרט פּון ֶדעם, ָנאר ֶער ָהאט ִזיְך 
 ֶגעְשַטאְרְקט צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויְך אֹויְפ'ן ֶוועג.

ָדאס ָהאט ָדִוד ַהֶמֶלְך ֶגעָזאְגט ַפאְרן ֵאייֶבעְרְשְטן: 
ֶדעם  ן צּו"ֶיעְדן צּוְפִרי ָהאב ִאיְך ֶגעְטַראְכט 'ִאיְך ַדאְרף ֵגיי

ְפַלאץ, צּו ֶדעם הֹויז, צּו ֶיעֶנע הֹויז'", ָדאס ֵמייְנט ַאז ֶער 
ָהאט ִזיְך ֶגעַמאְכט ֶדעם ֶחְשבֹון ִווי ֶער ַדאְרף ַאְלץ ֵגיין 
ֶיעֶנעם ָטאג, "ָאֶבער ַמייֶנע ִפיס ָהאְבן ִמיר ֶגעִפיְרט ִאין 

ַגאְנֶגען אֹויְפ'ן ֶוועג ֵבית ַהִמְדָרש", ֲאִפילּו ֶווען ִאיְך ִבין ֶגע
ָהאב ִאיְך ֶגעִפיְלט ַאזֹוי ִווי ִאיְך ָוואְלט ֶגעֶווען ִאין ֵבית 
ַהִמְדָרש, אּון ִאיְך ָהאב ִזיְך ִניְשט ֶגעָלאְזט ְשֶטעְרן פּון ִדי 

 ֶוועג.
ַווייל ֶווען ַא ֶמעְנְטש ֶלעְבט ִמיְטן ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶקען ֶער 

יֶבעְרְשְטן אֹויְפ'ן ֶוועג פּוְנְקט ִווי ִדיֶנען ֶדעם ֵאי
 ִאיְנֶדעְרֵהיים.

אּון ָדאס ִאיז אֹויְך ֵזייֶער ִוויְכִטיג ַפאר ִאיְנֶגעַלייט צּו 
אט ֲחתּוָנה ִוויְסן, ֶגעֶוועְנְטִליך ַא ִאיְנֶגעְרַמאן ֶווען ֶער הָ 

, ֶער אר ַאז ֶער ֵגייט ַזיין וואֹויל אּון ֶעְרִליְךֶנעְמט ֶער ִזיְך פָ 
ֵגייט ִזיְך ֶנעֶמען ֶלעְרֶנען אּון ַדאֶוועֶנען, ָאֶבער ֶווען ֶעס 
קּוְמט ְלַמֲעֶשה, ִדי ַווייב ְשֶלעְפט ִאים ַאייְנקֹויְפן, ָאֶדער 

ְמחֹות, ֶוועְרט ֶער ִאיְנַגאְנְצן צּו ֵגיין צּו ִמְשָפָחה ֹשִ 
 ְנְצן צּוְבָראְכן.צּוִמיְשט פּון ַזיין ֵסֶדר, אּון ֶער ֶוועְרט ִאיְנַגא

ָאֶבער ֶדער ֱאֶמת ִאיז ַאז ֶמען ָטאר ִניְשט ֶוועְרן 
צּוְבָראְכן פּון ֶדעם, ַווייל ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֵגייט ִמיט 
אֹויְפ'ן ֶוועג אֹויְך, אּון ֶמען ֶקען ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן ִווי 

 ֶמען ִאיז.
ַפאר ֵאייֶנעם ָוואס ָהאט ֶדער ֶרִבי ָהאט ַאָמאל ֶגעָזאְגט 

ִזיְך ָאְפֶגעֶרעְדט ַאז ֶער ָהאט ַא ַווייֶטע ֶוועג צּו ָפאְרן, ָהאט 
ִאים ֶדער ֶרִבי ֶגעָזאְגט: "ִווי ַווייט ַאז פּון מֹויל ִביז צּום 
ַהאְרץ?" ָדאס ֵמייְנט ַאז ֶווען ַא ֶמעְנְטש ָהאט ַא מֹויל 

 ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויְך  ִמיט ַא ַהאְרץ ֶקען ֶער ִדיֶנען ֶדעם
 

 ַאז ֶער ִאיז אֹויְפ'ן ֶוועג. אֹויְפ'ן ֶוועג, ֶער ֶקען ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן אּון ֶלעְרֶנען ִאין ַדאֶוועֶנען, אּון ֶער ֶוועט ֲאִפילּו ִניְשט ִפיְלן

ֶמער ֶגעֶלעְרְנט אֹויְפ'ן ֶוועג ִווי ִאיְנֶדעְרֵהיים, ַווייל ֶער ִאיז ֶגעֶווען ַאזֹוי ַאְנֵשי ְשלֹוֵמינּו ְפֶלעְגן ָזאְגן אֹויף ֶרִבי ָנָתן ַאז ֶער ָהאט ָנאְך 
ער ֶגעִדיְנט ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ְשַטאְרק צּוֶגעִביְנֶדען צּום ֵאייֶבעְרְשְטן ַאז ַקיין שּום ַזאְך ָהאט ִאים ִניְשט ֶגעֶקעְנט ְשֶטעְרן, ֶער ָהאט ַווייטֶ 

 ֶוועג פּוְנְקט ִווי ֶער ָוואְלט ֶגעִזיְצן ִאין ֵבית ַהִמְדָרש.אֹויְפ'ן 
ְנֶדעְרן, ַווייל ַאַסאְך ָמאל אּון ֶדער ֱאֶמת ִאיז ַאז ֶעס ִאיז ַא ְגרֹויֶסע ֶחֶסד פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן ַאז ֶמען מּוז ָפאְרן פּון ֵאיין ְפַלאץ צּום ַא

ֶעְטִליֶכע  ְגט אּון ַפאְרְפָלאְגט ַאז ֶעס קּוְמט ִאים ֲאִפילּו ִניְשט אֹויס ַקיין ַצייט ִזיְך ָאְפצּוְשֶטעְלן ַא ִמינּוט אּון ֶרעְדןֶזעֶנען ֶמעְנְטְשן ַאזֹוי ַפאְרָיא
יס ִמיט ָוואס ִאיְך ַדאְרף", ָאֶבער ֶווען ֶוועְרֶטער צּום ֵאייֶבעְרְשְטן "ַבאֶשעֶפער, ִווי ַהאְלט ִאיְך אֹויף ֶדער ֶוועְלט?" "ַבאֶשעֶפער, ֶהעְלף ִמיר ַארוֹ 

ן ִמיְטן ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶיעֶדעס ֶמען ָפאְרט אֹויְפ'ן ֶוועג אּון ֶמען ָהאט ִניְשט ָוואס צּו טּוהן, ֶקען ֶמען אֹויְסִניְצן ִדי ַצייט ִמיְטן ִזיְך דּוְרְך ֶרעדְ 
 ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ַהְצָלָחה ַפאְרן ֶמעְנְטש אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט. ָוואְרט ָוואס ֶמען ֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן ִאיז

ֶוועג ִאיז ֶמען "ָכל ַהְדָרִכים ְבֶחְזַקת ַסָכָנה", ֶווען ֶמען ִאיז אֹויְפ'ן )ְירּוַשְלִמי ְבָרכֹות, פ"ד, ה"ד( ָאֶבער ֶמען ַדאְרף אֹויְך ֶגעֶדעְנְקן ָוואס ִדי ַחַז"ל ָזאְגן 
ַאז ֲאִפילּו ַהייְנט ִאיז ִניְשט ָדא ַקיין "ִמיתֹות ֵבית ִדין" ִדי ֵבית ִדין ֶקען ִניְשט ַהְרְג'ן ַקיין  )סֹוָטה ח:(ִאין ַא ְגֶרעֶסעֶרע ַסָכָנה, אּון ִדי ְגָמָרא ָזאְגט 

אּון אֹויב ֵאייֶנער ִאיז ְמִחיּוב צּו ֶוועְרן ֶגע'ַהְרְג'ט, ֶוועט שֹוין ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער צּוִפיְרן  ֶמעְנְטְשן, ָאֶבער ֶעס ִאיז ָנאְך ַאְלץ ֶגעְבִליְבן ֶדער ִדין,
עִציֶעל אֹויף ִדי ֶגע'ַהְרְג'ט אּון ְספֶ ַאז ֶער ָזאל ַבאקּוֶמען ַזיין עֹוֶנש, אּון ַלייֶדער ֶזעהט ֶמען ַאֶזעְלֶכע ַזאְכן ַפאִסיְרן ִמיט ֶמעְנְטְשן ָוואס ֶוועְרן 

 ֶוועְגן.
אּון ֶבעְטן ַא ְתִפָלה ַביים ֶדעְרַפאר ַדאְרף ֶמען ִזיְך צּוֶגעֹוואֹויֶנען ַפאר ֶמען ֵגייט ַארֹויס פּון ִדי הֹויז, ִזיְך צּו ְשֶטעְלן ַביי ִדי ְמזּוָזה 

 ַפאִסיְרן ַקיין אּון ֶעס ָזאל ִמיר ָגאְרִניְשט ם אּון צּוִריק קּוֶמען ְבָשלֹום,ֵאייֶבעְרְשְטן "ַבאֶשעֶפער ֶהעְלף ִמיר ַאז ִאיְך ָזאל ֵגיין ְבָשלוֹ 
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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ

ֵאנּו ה' מ   ק ֶאל ה' ְוגֹו'  וַּּיֹוצ  ְצעַּ ּנּונּו ְוגֹו',  וַּנ  ים וְַּיעַּ ְצר  מ  נּו הַּ ם ֹאתָׁ י  ְצרַּ מ 
 ְוגֹו'

ּוְנז ָדא מֹוַהָרא"ׁש ְׁשִליָט"א ִאיז ַמְסִביר ֶדעם ָפסּוק, ַאז ֶדער ָפסּוק קּוְמט א
 ֵגיין צּו ַא ַצִדיק, אּון פּון ִווי ַא ֶמעְנְטׁשֶלעְרֶנען ִווי ַאזֹוי ַא ֶמעְנְטׁש ַדאְרף 

 ֶקען ִוויְסן צּו ֶער ֵגייט ַטאֶקע צּו ַאן ֱאֶמת'ן ַצִדיק.
ַאז ַא ַצִדיק ִאיז ַאזֹוי ִווי ַא )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן ל'( ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 

ֶער ִאיז ַווייט פּוֶנעם  ָדאְקֶטער, אֹויב ַא ֶמעְנְטׁש ֵווייְסט ַביי ִזיְך ַאז
ים ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ַדאְרף ֶער ֵגיין צּום ָדאְקֶטער צּום ַצִדיק ַאז ֶער ָזאל אִ 

ְרְׁשְטן, ְמַחֵזק ַזיין אּון ִאים אֹויְסֶלעְרֶנען ִווי ַאזֹוי צּוִריק צּו קּוֶמען צּום ֵאייֶבע
 עְרְׁשְטן, אּון ֶדעְרַפאר ֶווען אַ צּו ֶלעְרֶנען אּון ַדאֶוועֶנען אּון ִדיֶנען ֶדעם ֵאייבֶ 

"ַבאקּום  ֶמעְנְטׁש ֵגייט צּו ַא ַצִדיק ַדאְרף ֶער ְשֶטעְנִדיג ַמאְכן ֶדעם ֶחְׁשבֹון:
אֶוועֶנען ִאיְך ֶעֶפעס פּון ֶדעם ַצִדיק? ֶלעְרְנט ֶער ִמיר אֹויס צּו ֶלעְרֶנען אּון דַ 

ר ֶעְנְטֶפער ִאיז "ָיא", ֶדעָמאְלט'ס אּון ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן? "אֹויב ֶדע
ִאיז ֶמען אֹויף ַא גּוֶטע ְפַלאץ, אֹויב ָאֶבער ֶדער ַצִדיק ֶלעְרְנט ִמיר 

ר ָגאְרִניְׁשט אֹויס, ִאיְך ַבאקּום ָגאְרִניְׁשט פּון ִאים ָנאר ַפאְרֶקעְרט, עֶ 
זּוְכן ַא ְצֵווייְטן  ַבאקּוְמט ָנאר ֶגעְלט פּון ִמיר, ֶדעָמאְלט'ס ַדאְרף ֶמען ֵגיין

 ֶרִבי'ן ָוואס ֶקען ִמיר ָיא ֶעֶפעס ֶגעְבן.
ְפנֵ ָדאס ִאיז ְפַׁשט ִאין ָפסּוק,  יחֹו ל  נ  יֶָׁדךָׁ ְוה  ֶטֶנא מ  ֹכֵהן הַּ ח הַּ קַּ ח ְולָׁ ְזבַּ י מ 

ִניְׁשט  , ִדי ֶעְרְׁשֶטע ַזאְך ַדאְרְפְסטּו ֶזעהן אֹויב ֶדער ַצִדיק ֶנעְמטה' ֱאֹלֶקיךָׁ 
ִדיר  ֶגעְלט ַפאר ִזיְך ָגאְרִניְׁשט, ֶער ַדאְרף ִניְׁשט ַדיין ֶגעְלט, ֶער ִווילַקיין 

נּו ָנאר צּוְבֶרעְנְגן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ֶדעְרָנאְך ֶזעהְסטּו ַאז,  וַּיֵָׁרעּו ֹאתָׁ
ם י  ְצרַּ מ  ֵאנּו ה' מ  ק ֶאל ה' ְוגֹו' וַּּיֹוצ  ְצעַּ ּנּונּו ְוגֹו' וַּנ  ים וְַּיעַּ ְצר  מ  , ַאז ְוגֹו' הַּ
אּון ִמדֹות  קֹוֶדם ִביְזטּו ֶגעֶווען ִאין ִמְצַרִים, ִפיל ִמיט ַאֶלע ְׁשֶלעְכֶטע ַתֲאוֹות

ָרעֹות, אּון ֶדער ַצִדיק ָהאט ִדיר אֹויְסֶגעֶלעְרְנט צּו ְׁשַרייֶען צּום 
ַארֹויס פּון ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ַאזֹוי ֶהעְלְפט ִדיר ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ַאז דּו ֵגייְסט 

טּו ַאז ַדיין ִמְצַרִים, דּו ֵגייְסט ַארֹויס פּון ַדיין ְׁשֶלעְכט'ס, ֶדעָמאְלט'ס ֵווייסְ 
ֶכה ַזיין דּו ִביְזט אֹויְפ'ן ִריְכִטיְגן ְפַלאץ, ַביים ִריְכִטיְגן ַצִדיק, אּון דּו ֶוועְסט זוֹ 

 יְך ֶלעְבן.צּו ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד אּון ָהאְבן ַא ְגִליְקלִ 
 )ֹזאת ַהתֹוָרה ָתֹבא ג'(
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 דהמשך בדף 

א"ש רָׁ יחֹות מֹוהַּ  ש 
 ְשֶלעְכט'ס אֹויְפ'ן ֶוועג".

אּון ֶדעְרָנאְך ֶוועט ֶמען ָפאְרט ָזאל ֶמען ִניְשט ַפאְרֶגעְסן 
( )ֵסֶפר ַהִמדֹות, ֶדֶרְך, ג'צּו ָזאְגן "ְתִפַלת ַהֶדֶרְך", ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 

"ֶווען ֶדער ַבַעל ֲעָגָלה ָפאֶרעט ִזיְך ִמיט ִדי ֶפעְרד אּון ָוואְגן 
ָזאְלְסטּו ָזאְגן ְתִפַלת ַהֶדֶרְך", ֶדעְרַפאר ְגַלייְך ֶווען ֶמען ֵגייט 
ַאַריין ִאין ַא ַקאר ָזאל ֶמען ָזאְגן ְתִפַלת ַהֶדֶרְך ַאז ֶעס ַחס 

ְכט'ס אֹויְפ'ן ֶוועג, אּון ִדי ְוָשלֹום ִניְשט ַפאִסיְרן ַקיין ְשֶלע
ֶזעְלֶבע ֶווען ֶמען ָפאְרט אֹויף ַא ֶעֶרעְפַלאן, ְגַלייְך ֶוועט ֶדער 
ֶעֶרעְפַלאן ֵהייְבט ָאן צּו ָפאְרן ָנאְך אֹויף ֶדער ֶעְרד, ָזאל ֶמען 
שֹוין ָזאְגן ְתִפַלת ַהֶדֶרְך צּו ִניצּול ֶוועְרן פּון ַאֶלעם 

פֹוְסִקים ַהאְלְטן ַאז ֶמען ֶקען ָזאְגן ְתִפַלת  ְשֶלעְכט'ס, ַאַסאְך
ַהֶדֶרְך ֲאִפילּו ֶעְטִליֶכע ָמאל ִאין ֵאיין ָטאג אֹויב ֶמען ָפאְרט 
ֶמעֶרעֶרע ָמאל, אּון ָדאס ִהיט ָאפ ֶדעם ֶמעְנְטש פּון ַאֶלעם 

 ְשֶלעְכט'ס.
ִווי וואֹויל ִאיז ֶדער ֶמעְנְטש ָוואס ִניְצט אֹויס ִדי ֶוועְגן 

ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין, ּוִבְפַרט ִמיט ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶוועט 
ֶער ֶגעַראֶטעֶוועט ֶוועְרן פּון ַאֶלעם ְשֶלעְכט'ס אּון ִדי ְשִכיָנה 

 ֶוועט רּוֶען ַביי ִאים.
 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש ֵחֶלק ג' ְוֵחֶלק ד' ֶעֶרְך ֶדֶרְך(

 
 ~ מוסדותינו הק' נייעס אינערהאלב~  

 המשך
עס איז קוים דורך איין יאר זינט דאן, און מען האלט שוין 

צוויי מנינים חתנים און א גרויס חלק פון זיי האבן שוין  איבער
 חתונה געהאט לשם ולתפארת.

יעצט האט מען געהאט די זכי' צו טאנצן אויף נאך א חתונה 
פון א חבר וואס האט אויך זוכה צו פאלגן און ענדיגן מסכת 

און יעצט גייט ער שוין אויפשטעלן זיין מאל, תענית פערציג 
 שראל סבא.אידישע שטוב על דרך י

 שמח תשמח רעים האהובים!
*** 

 קול תורה הילכט ווייטער אפ
 אין שטאט בין כותלי הישיבה

מיטן אייבערשטנ'ס הילף האט מען צוריק אנגעהויבן די 
סדרי הישיבה דא אין שטאט נאכן זיך צוריק קערן פון קעמפ 

 בשעה טובה ומצלחת.
די קול תורה גייט ווייטער אן ביתר שאת וביתר עז, די 

גלייט מיט די געוואלדיגע בחורים זיצן און לערנען פלייסיג, בא
 שיעורים פונעם ראש ישיבה שליט"א.

אלע בחורים פארן אינאיינעם אויף אומן אויף  די וואך וועלן
ראש השנה, און מיטן אייבערשטנ'ס הילף וועט מען גלייך 

 נאך ראש השנה ווייטער פארזעצן מיט די סדרי הישיבה.
 כי הם חיינו ואורך ימינו!

*** 

ות וועט די נייע סידי "פון יעצט" צוליב טעכנישע סיב
 זונטאגזיין אין די געשעפטן ערשט דעם 

אך האט די נייע סידי געדארפט וווי געמאלדן פארגאנגענע ו
ארויס קומען שוין דעם מיטוואך, אבער צוליב טעכנישע 

ערשט  זיין סיבות האט עס אביסל געשפעטיגט און עס וועט
 דעם זונטאג.

שוין מיט שפאנונג אויף דעם  אידן פון איבעראל ווארטן
סידי, נאכדעם וואס האט שוין געהערט די ביז יעצטיגע 
סידי'ס וואס וועקן אויף דאס הארץ צום אייבערשטן, ווארט 
מען שוין יעצט אויף דעם נייעם העכסט פראפעסיאנאלע 

 סידי, וואס וועט ארויסקומען בקרוב.
 אוי טאטע, אוי פאטער!
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צו באקומען דעם גליון יעדע וואך אויף אימעיל, ווי אויך צו אדוועטייזן אינעם גליון 

 Breslevcenter@gmail.com פארבינט אייך צו:

 ?מןאיר קיין אופארט 
 נומבער 817האבן פאר אייך סעלפאנ'ס מיט א מיר 

 אויך בלעקבערי רענטל'סווי 
 טרעוועל אונשורענסאויך מאכן מיר ווי 

 סערוויסבעסטע  –פרייזן ביליגע 
 817-605-8781   אלי קנאללשוין רופט 

 !ומזל טוב טובסימן 
 פאר "ברכת מזל טוב"וואונטשן א הארציגן מיר 

 י"ה יושע אליעזר גליק נ"מו
 זיין חתונה למזל טוב בשעה טובה ומצלחתצו 

אז ער זאל   ןיבערשטער זאל העלפיאדער 
בישראל, דורות ישרים  אויפשטעלן א בית נאמן

 ומבורכים ביז משיח'ס טאג ב.ב.א.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ~ מוסדותינו הק' נייעס אינערהאלב~ 
~ ~ ~ 

 קומט אין ישיבה איבערצוגייןא"ש מוהר
 מיט די בחורים נוסח התפלה פון ראש השנה

די וואך האבן מיר געהאט די זכי' אז מוהרא"ש שליט"א איז געקומען אין ישיבה 
 צו א דרשה.

ישיבה צו זיין דער ראש  םדע ווי באקאנט האט מוהרא"ש אויסגעקליבן פאריאר
בעל תפלה ראש השנה אין אומן, און ווי עס זאגן עדות ווער עס האט געדאוונט ביי 

איז דאס געווען אזא שיינער הארציגער דאווענען  ,מוהרא"ש פאריאר אין אומן
וואס מען זעהט נישט, ווען דער ראש ישיבה האט געדאוונט און אלע בחורים 

א אפילו זינגן האט דאס געקענט מאכן צוגיין זענען געשטאנען ארום און מיטגע
שטיין, נאך ראש השנה האט זיך מוהרא"ש אויסגעדרוקט אז אזא שיינע דאווענען 

 איז נאך קיינמאל נישט געווען אין אומן.
דאס יאר האט מוהרא"ש ווידעראמאל געבעטן דעם ראש ישיבה צו דאווענען 

ענגט אין זהר הקדוש אז אין אומן, און מוהרא"ש האט געזאגט אז עס ווערט געבר
רבי שמעון בן יוחאי פלעגט איבערגיין די תפלות מיט זיינע בעלי תפלות דריי טעג 
פאר ראש השנה, און דערפאר אזוי ווי מיר פארן שוין באלד אויף אומן, איז 

 מוהרא"ש אריבער געקומען איבערצוגיין אינאיינעם די תפלות ראש השנה.
שה פאר די בחורים זאגענדיג "באמת איז מיר ין דרימוהרא"ש האט אנגעהויבן ז

געווען זייער שווער אריבערצו קומען היינט נאכדעם וואס איך האב געהאט היינט 
זייער שטארקע יסורים, אבער איך האב געמוזט אריבערקומען ווייל די ישיבה 

 גאנצע חיות, זעענדיג ווי די בחורים פירן זיך אויפ'ן רבי'נס וועג אן דאס איז מיין
קיין שום חכמות, זיי לערנען פלייסיג אויפ'ן סדר דרך הלימוד פון רבי'ן, איינער 

ל, א דריטער אג מיהאט שוין געענדיגט צען מאל משניות א צווייטער צוואנצ
י מאל, אן יאיינער צוו איינער האט געענדיגט איין מאל ש"ס פופציג מאל א.א.וו.

און איין מאל, און אזוי  אנדערער נעמט א מסכת און גייט עס איבער הונדערט
יעדער איינער לויט זיין דרגה, און דערפאר האב איך זיך אנגעשטרענגט צו קומען 

 אפילו עס איז מיר אנגעקומען זייער שווער".
דערנאך האט מוהרא"ש ארום גערעדט איבער די גרויסקייט פון קומען אויף 

וועם ער קען נישט ראש השנה קיין אומן, וואס דער רבי האט געזאגט אז אפילו 
העלפן א גאנץ יאר, קען ער אבער העלפן ראש השנה, און דערפאר ווער עס וויל 
האבן א גוט געבענטשט יאר קוקט נישט אויף גארנישט נאר ער הייבט זיך אויף 

 און פארט צום רבי'ן אויף ראש השנה.
דערנאך האט מען אינאיינעם געזינגן די נוסח התפלה פון ראש השנה, זיך 

 וצוגרייטן אויפ'ן יום טוב.צ
נאך די דרשה איז מוהרא"ש אריינגעגאנגן באזוכן דעם "בית הדפוס" ווי ער האט 
אויסגעדרוקט גרויס התפעלות פון די געוואלדיגע ארבעט, מען האלט שוין יעצט 

געווארן אין "בית הדפוס"  דרוקטטויזנט ספרים וואס זענען גע איבער הונדערט
געווארן בכל תפוצות ישראל, און זענען מחי' טויזנטער און זענען צושפרייט 

 אידישע נשמות.
 מען קען הערן די גאנצע דרשה אויפ'ן "קול אמונה" טעלעפאן ליין אויפ'ן נומער

212-444-1111 #3732  
 ונתנה תוקף קדושת היום!

*** 

 שיינע חתונה פון תלמוד הישיבה
די וואך דינסטאג נאכט איז פארגעקומען נאך א חתונה פון א תלמוד הישיבה, 
החתן יושע אליעזר גליק נ"י די חתונה איז פארגעקומען אין די זאלן פון ראוז 
קעסטל אין וויליאמסבורג, די בחורים זענען זיך צוזאמגעקומען ביי די חתונה צו 

 און משמח זיין דעם חתן. ןטאנצ
ך זוכה געווען צו ענדיגן פאריאר מסכת תענית, ווען מוהרא"ש דער חתן האט אוי

פאריאר זומער חמשה עשר באב אז ווער עס וועט  פאר די בחורים האט צוגעזאגט
 ענדיגן פערציג מאל מסכת תענית ביז ראש השנה וועט א חתן ווערן, און ברוך ה' 

 

 

 גהמשך בדף 

המשך

tel:212-444-9191%20%237372

