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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

 

יּו ִלְבֵני ִיְש נָׁ ֵהן הֵ  ל בַּ ה הָׁ עַּ ר מַּ ם ִלְמסָׁ ר ִבְלעָׁ ֵאל ִבְדבַּ י ָזאְגט  .ה'רָׁ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֶדער ֶרבִּ )לִּ

יָמן מ"ג(  י ֵרייד פּון ַא ָרָשע ַא ֵחֶלק א' סִּ ֶדער ָוואס ֶהעְרט ֶעס ָזאל  ַמאְכט ַאז ',ַעתַבר דַ 'ַאז דִּ
וי ַא ָרָשע ֶרעדְ  . אּוןן ֲעֵבירֹותטּו יְשט צּו ֶהעְרן וִּ יְטן נִּ יְך ָאְפהִּ ט, ַווייל ֶדעְרַפאר ַדאְרף ֶמען זִּ

 ָדאס ַשאְדט ֵזייֶער ַפאר ֶדעם ָוואס ֶהעְרט ֶעס.
יּו ִלְבֵני ִיְש נָׁ ֵהן הֵ ָדאס ָזאְגט ֶדער ָפסּוק,  ם,ה הָׁ ר" ִבְלעָׁ ֵאל "ִבְדבַּ ְלָעם רָׁ י ֵרייד ָוואס בִּ  דִּ

יְדן. י אִּ  ָהאט ֶגעֶרעְדט ָהאט ֶגעַשאְדט ַפאר דִּ
י ָזאְגט  יָמן רפ"ב( ֶדער ֶרבִּ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א סִּ כּות, ַאז ֶמען ַדאְרף ֶיעְדן ֶמעְנְטש ַדן ַזיין ְלַכף זְ )לִּ

ילּו ַא ָרָשע ָגמּור ַדאְרף מֶ  י  .ען אֹויְך ַדן ַזיין ְלַכף ְזכּותֲאפִּ ויֶדער ָזאְגט ָאֶבער ֶדער ֶרבִּ )ֵסֶפר וִּ

יָמן פ"ח(  יָבה סִּ דֹות אֹות ְמרִּ ית""אֵ ַהמִּ ין ְזכּות ַעל ַהֵמסִּ ית, ַא ֶמעְנְטש ָוואס ֶרעדְ  .ין ְמַלְמדִּ ט ַא ֵמסִּ
ים ָטאר מֶ  יְשט ַדן ַזיין ְלַכף ְזכּות.ָאפ ַאְנֶדעֶרע ֶמעְנְטְשן פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, אִּ  ען נִּ

יז ַאֵליין דּוְרְכֶגעַפאלְ ֶזע ים, ֶווען ַא ָרָשע אִּ יֵני ְרָשעִּ יז ָדא ְצֵוויי מִּ ין ט ֶמען ַאז ֶעס אִּ ן אִּ
יְשט ֶגעֶקעְנט ְשַטאְרְקן א יְך נִּ ֹויף ַזיין ֵיֶצר ֲעֵבירֹות, ֶקען ֶמען ְמַלֵמד ְזכּות ַזיין ַאז ֶער ָהאט זִּ

יְשט דֶ ן ֲעֵבירֹות, ֹויְך צּו ַא ְצֵווייְטן צּו טּוָאֶבער ֶווען ַא ָרָשע ֶרעְדט אָהַרע,  ער ָהאט שֹוין נִּ
ים ַדאְרף ֶמען ְשֵטיין ַווייט. ימּוד ְזכּות, אּון פּון אִּ  ַקיין לִּ

י ֶוועְרֶטער  י ְטָראְפן  ה"נָׁ "ֵהן הֵ ֶדעְרַפאר אֹויף דִּ א ֵגֵרש",ֶזעֶנען ָדא דִּ ְזלָׁ י ֵרייד פּון אַ  "אַּ ז דִּ
ויל צּוֶרעְדן ַאז  עם ָזאל ַאֶוועק ֵגיין פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן ָאֶדער פּוֶנֶמען ֶדעם ָרָשע ָוואס וִּ

יק, ָדאס ֶווע יר טַצדִּ יַע ַזיין אֹויף דִּ א ֵגֵרש" ַאז ,ַמְשפִּ ְזלָׁ ַאז דּו ָזאְלְסט ַאֶוועְקֵגיין אּון  "אַּ
יר ַפאְרְטַרייבְ  יְטן פּון אִּ ֶמען ָזאל דִּ יְך ֵזייֶער הִּ י ְקדּוָשה, אּון ֶדעְרַפאר ָזאְלְסטּו זִּ ים, ן פּון דִּ

ים. יְשט צּוֶהעְרן צּו אִּ יְך נִּ יֶכער זִּ  אּון זִּ
 (')ֹזאת ַהּתֹוָרה ַמטֹות ג

*** 

ר ִסינָׁ  ֲאוָׁה,וִַּיְסעּו ִמִמְדבַּ תַּ יר ֶדעם פָ  י וַּיֲַּחנּו ְבִקְברֹות הַּ יז ַמְסבִּ וי מֹוַהָרא"ש אִּ סּוק לֹויט וִּ
י ָזאְגט  יָמן א'( ֶדער ֶרבִּ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' סִּ ויל ְמשּוֶגע ַמאְכן )לִּ ֶדעם ַאז ֶדער ֵיֶצר ָהַרע וִּ

יְגְסֶטע ֵעָצה ֶקעְגן ֶדעם ֵיֶצר ָהַרע, אִּ ֶמעְנְטש ַאז ֶער ָזאל טּו י ֵאייְנצִּ יז ָנאר ן ֲעֵבירֹות, אּון דִּ
י י ֵהיילִּ ין אַ צּו ֶלעְרֶנען דִּ  ֶגע ּתֹוָרה, ָנאר ָדאס ַהְרְג'ט ֶדעם ֵיֶצר ָהַרע ָוואס ְבֶרעְנט אִּ

 ֶמעְנְטש.
י  יָמן י"ט( ָנאְך ָזאְגט ֶדער ֶרבִּ יחֹות ָהַר"ן סִּ ין ֲעֵבירֹות,)שִּ יְגט אִּ ילּו ַא ֶמעְנְטש ָוואס לִּ ר עֶ  ַאז ֲאפִּ

יז צּוֶגעוואֹויְנט צּו טּו יעּור, ֹחק ן ֲעֵבירֹות, אֹויב ֶוועט ֶער זִּ אִּ יְמֶטע שִּ יְך ַמאְכן ַא ַבאְשטִּ
יֶכע י ּתֹוָרה זִּ ים דִּ יל, ֶוועט אִּ יל אּון ַאזֹויפִּ ר ַארֹויס ְוֹלא ַיֲעֹבר, צּו ֶלעְרֶנען ֶיעְדן ָטאג ַאזֹויפִּ

יד. יֶכער אִּ יֶכער ַזיין ַאן ֶעְרלִּ  ֶנעֶמען פּון ַזייֶנע ֲעֵבירֹות אּון ֶער ֶוועט זִּ
ר ִסינָׁ ּוק ָדאס ָזאְגט ֶדער ָפס י יוִַּיְסעּו ִמִמְדבַּ יַני, דִּ ְדָבר סִּ , ֶווען ֶמען ֵגייט ַאֶוועק פּון מִּ

י ּתֹוָרה ֶמען ֶהעְרט אֹויף  עןוְגַלייְך וֶ ַאז ָדאס ֵמייְנט  .ְפַלאץ וואּו ֶמען ָהאט ְמַקֵבל ֶגעֶווען דִּ
ֲאוָׁהצּו ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה,  תַּ י ַּתֲאוֹות ָוואס ַבאְגָראבְ , קּוְמט מֶ וַּיֲַּחנּו ְבִקְברֹות הַּ ן ען ָאן צּו דִּ

יט ֶדעם ֶמעְנְטש פּון ַאלֶ  י ּתֹוָרה הִּ יֶגעְרֵהייט, ַווייל ָנאר דִּ עם ֶדעם ֶמעְנְטש ֶלעֶבעדִּ
 ס.ְשֶלעְכטְ 
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רָׁא"ש  ֶדעְרֵצייְלט מֹוהַּ
 

ָאב, ַא ַאַריין ִאין חֹוֶדׁש ט עצ  יֶ ִמיר ֵגייֶען 
ן ֵבית  ט אֹויפ  רֹויֶער  חֹוֶדׁש ִאין ָוואס ֶמען ט 
ן, אּון ֶמען  ָדׁש ָוואס ִאיז ָחרּוב ֶגעָוואר  ַהִמק 
ן ַאז ֶער ָזאל ֶעס ׁשֹוין  ט  ׁש  ֶבעט ֶדעם ֵאייֶבער 

בֹויֶען.  צּוִריק אֹויפ 
ָבן  ן חּור  ט ָנאר אֹויפ  רֹויֶער ִאיז ִניׁש  ֶדער ט 

ָדׁש ָוו ןֵבית ַהִמק  ִמיט  אס ִאיז ָחרּוב ֶגעָוואר 
ט ָיאר צּוִריק נ  ֵוויי טֹויז  ן צ  רֹויֶער  , ָנאר ִמיר ט 

ָבן ֵבית  ֶזער ֵאייֶגעֶנעם חּור  אֹויְך אֹויף אּונ 
ָדׁש ף ַזיין ַא ֵבית  .ַהִמק  ֶדער ֹמַח פּון ַא ִאיד ַדאר 

ף ׁש   ָדׁש, ֶעס ַדאר  ן פּוֶנעם ַהִמק  ט  ַראכ  ִדיג ט  ֶטענ 
ן, אּון ֵאייֶבע ט  ׁש  ן ֵאייֶבער  ן ִמיט  ן אּון ֶלעב  ט  ׁש  ר 

ן ִאיז  ט  ׁש  ט פּוֶנעם ֵאייֶבער  ֶגעס  ֶווען ֶמען ַפאר 
ָבן, אּון אֹויף  רֹויֶסע חּור  ֶדעם ָדאס ַא ג 

ן  ט  ׁש  ן ֶדעם ֵאייֶבער  ן ִמיר אּון ִמיר ֶבעט  רֹויֶער  ט 
ֶזער ֵאייֶגענֶ  בֹויֶען אּונ  ן אֹויפ  ע ֵבית ַאז ִמיר ָזאל 

ן ׁש   ט  ַראכ  ָדׁש, צּו ט  ִדיג פּוֶנעם ַהִמק  ֶטענ 
ן אּון צּו  ט  ׁש  ן צּום ֵאייֶבער  ן, צּו ֶרעד  ט  ׁש  ֵאייֶבער 

ן ן. ֶלעב  ט  ׁש  ן ֵאייֶבער   ִמיט 
ט ִאין ִדי ֶטעג  ֶבעט ֶיעצ  ֶזער ַאר  ָדאס ִאיז אּונ 

ִקיְנֶדער ַדאְרף ֶמען ְמַחֵנְך 
 ַזיין צּו ָפאְלְגן, ֶעְלֶטעְרן

 

ַדאְרְפן ַזיין ֵזייֶער ְשַטאְרק ַאז 'ַא ָוואְרט ִאיז ַא ָוואְרט'. 
י ֶוועְלן ֵזיי אֹויְסְפרּוִביְרן ִדי ֶעְלֶטעְרן ְוכּו', ָאֶבער אַאַודַ 

אְרק ִמיט ַאז ֵזיי ֶוועְלן ֶזען ַאז ִדי ֶעְלֶטעְרן ֶזעֶנען ְשטַ 
ֵזייֶעְרס ַא ָוואְרט ֶוועְלן ֵזיי ֶוועְרן ְמחּוָנְך אּון 

 אֹויְסַוואְקְסן ֶגעזּוְנֶטע ִקיְנֶדער.
ַאז ִדי ֶעְלֶטעְרן ַאֵלייְנס ֶזעֶנען ְמסּוָפק, ָאֶדער אֹויב ֶעס 
ֶזעֶנען ָדא ִחילּוֵקי ֵדעֹות ְצִוויְשן ַמאן אּון ַווייב ֶדעָמאְלט 

ֶווער צּו ְמַחֵנְך ַזיין ִדי ִקיְנֶדער ִאיז ֵזייֶער ְש 
ֶגעזּוְנֶטעְרֵהייט. ָאֶבער ֶווען ִדי ִקיְנֶדער ֶזעֶען ִווי ִדי 
ֶעְלֶטעְרן ֶזעֶנען ְשַטאְרק ִמיט ֵזייֶער ֵמיינּוְנג ֶוועְלן ֵזיי 

 ָפאְלְגן אּון ִזיְך אֹויְפִפיְרן ִמיט ְגרֹויס ֶדֶרְך ֶאֶרץ.
עֶדעְנֶקען ַאז ֶמען ֶקען ִוויְסן ַאֶלע ְמ'ַדאְרף ָאֶבער אֹויְך גֶ 

ֵעצֹות, ֶמען ֶקען ִוויְסן ַאֶלע ָחְכמֹות ִאין ִחינּוְך ָאֶבער ָאן 
ְתִפיָלה ָהאט ֶמען ָגאְרִניְשט. ֶמען ַדאְרף ַאַסאְך ֶבעְטן 
ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ֶמען ָזאל זֹוֶכה ַזיין צּו ִקיְנֶדער ִיְרֵאי 

ִוויְלן ֶעְרִליֶכע ִקיְנֶדער ַדאְרְפן ַאַסאְך ה'; ֶעְלֶטעְרן ָוואס 
ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויף ֶדעם ָטאג ָנאְך ָטאג, 
ַאַסאְך ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ֶמען ָזאל זֹוֶכה ַזיין צּו 

 ֶעְרִליֶכע ִקיְנֶדער.
 תשע"ח(ִפְנָחס )ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה, פ' 
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ן ִזיְך ֶנעֶמען ִאין דִ  ט ַאַריין, אּון צּוִריק פּון חֹוֶדׁש ָאב, ַאז ִמיר ָזאל  י ֶהענ 
ן ט  ׁש  ן? ָדאס . קּוֶמען צּום ֵאייֶבער  ט  ׁש  ט ֶמען צּוִריק צּום ֵאייֶבער  ִווי ַאזֹוי קּומ 

ְך ִדי ּתֹוָרה, ֶווען ַא  ן ָטאג  ִאיד ִאיז דּור  ֶנען ֶיעד  ִביעּות צּו ֶלער  ט ִזיְך ַא ק  ַמאכ 
ֵגיין פּון ַאלֶ  ט  ּתֹוָרה, ֶוועט ֶער ַארֹויס  ֶלעכ  ִדיג ָדבּוק ע ַזייֶנע ׁש  ֶטענ  ס אּון ַזיין ש 

ן. ט  ׁש   צּום ֵאייֶבער 
 

ן ֶדער ָנאֶמען פּוֶנעם ֵאי ט  ׁש  ן  - ֶדער ֵׁשם הוי"ה -יֶבער  ֶטעל  ׁש  ֶקען ֶמען אֹויס 
ף  ֶוועל  ן ִדי צ  ן, אּון ָדאס ֶזעֶנען ֶקעג  ף ֶוועג  ֶוועל  ֲחָדִׁשים, ֶיעֶדע חֹוֶדׁש אֹויף צ 

ֶדעֶרע ִצירּוף פּוֶנעם ֵׁשם ט ַאן ַאנ  ט ֶדער ִצירּוף אֹויף  .ַׁשיינ  ִאין חֹוֶדׁש ָאב ַׁשיינ 
ָבִרים כז , ָוואס ָדאס ִאיז ִדי ָראֵׁשי ֵּתיבֹות פּוֶנעם ָפסּוק"הוי"ה" –ִדי ֶוועג   ט( )ד 

ֵכת ּו'הַ  ַמע יִ 'ס  ִאיִדיֶׁשע  – ֵייָת ָלָעם ַלה' ֱאֹלֶקיָךיֹום ַהֶזה ִנה  'ָרֵאל הַ ש  'ׁש 
ק צּום  ן ַא ָפאל  ט ִאיר ֶגעָוואר  ן ָטאג ֶזענ  ִטיג  ס צּו, ֶדעם ַהיינ  ט  ֶדער ֶהער  ִקינ 

ן. ט  ׁש   ֵאייֶבער 
ט ֶדער ֵׁשם פּון ֶדעם ָפסּוק ק  ָוואס פּונ  ט ִאין ֶדעם חֹוֶדׁש ָאב? ,ַפאר   ַׁשיינ 

ֶטעֶרעאּון ֶמען ֶזע ן ַאז ט ַאן ִאינ  ֶגענּוֶמען ַביי ִאיד  ֶטע ַזאְך, ֶעס ִאיז ָאנ  ַסאנ 
ן ֶדעם ֵׁשם ן – ֶווען ֶמען ִוויל ָזאג  ט  ׁש  , ָאֶבער ֶמען ֶדער ָנאֶמען פּוֶנעם ֵאייֶבער 

ן דֶ  ט ַארֹויס ָזאג  ט ֶמען ֶעס אֹויףָטאר ָדאְך ִניׁש  ִווי ַאזֹוי ִדי ֶוועג  עם ֵׁשם, ָזאג 
ט ִאין חֹוֶדׁש ָאב "ֶדעם ֵׁשם הַ  ט אֹויף ֶדעם . "ה"יָ וַ ֶעס ַׁשיינ  ק  ָוואס פּונ  ַפאר 

 ֶוועג?
ט ָמָרא ָזאג  ִביר לֹויט ִווי ִדי ג  ָרכֹות ס"ג:(  מֹוַהָרא"ׁש ִאיז ָדאס ַמס  ַאז פּון )ב 

ן ָפסּוק, הַ  ט  ַמאנ  ֶדער  נ  ֵכת ּו'ֶדעם אֹויב  ַמע יִ 'ס  ָעם 'ל הַ ָראֵ ש  'ׁש  ֵייָת ל  יֹום ַהֶזה ִנה 
סֹודֹות  ן ֶזעֶנען ִדי י  ן, אּון ִדי ִפיר ַזאכ  ט ֶמען ַארֹויס ִפיר ַזאכ  נ  ַלה' ֱאֹלֶקיָך, ֶלער 
ן, אּון  ט  ׁש  ן צּום ֵאייֶבער  ֵהייט צּוִריק ֶקער  ֶגער  ִרינ  ִווי ַאזֹוי ַא ִאיד ֶקען ִזיְך ג 

ַפאר ִאיז ֶעס ַטאֶקע ַפאִסיג פַ  ט ִאין חֹוֶדׁש ָאב ֶווען ֶיעֶדער ִוויל ֶדער  אר ֶיעצ 
ִטיג ַפאר  ָדׁש, אּון אֹויְך ִאיז ֶעס ִוויכ  בֹויֶען ַזיין ֵאייֶגעֶנע ֵבית ַהִמק  צּוִריק אֹויפ 
ן ֶדעם  ט צּו ָזאג  ַפאר ִאיז ֶמען צּוֶגעוואֹוינ  ן ַמָצב, אּון ֶדער  ן ִאיד ִאין ֶיעד  ֶיעד 

 ֵׁשם אֹויף ֶדעם ֶוועג.
 

ָמָרא ַארֹויס פּון ֶדעם ָפסּוק, "ַהיֹום ַהֶזה"  ט ִדי ג  נ  ֶטע ַזאְך ֶלער  ׁש  ִדי ֶער 
ט  ן ַאז ַהיינ  ט  ַראכ  ׁש ט  ט  ף ַא ֶמענ  ן ָטאג ַדאר  ָעם ַלה' ֱאֹלֶקיָך, ַאז ֶיעד  ֵייָת ל  ִנה 

ן ִדי ּתֹוָרה ַפאר דִ  ֶטער ֶגעֶגעב  ׁש  ן ָמאל.ָהאט ֶדער ֵאייֶבער  ט  ׁש  ן צּום ֶער   י ִאיד 
ן ֶווען  ף ִוויס  ֶטע ַזאְך ָוואס ַא ִאיד ַדאר  ס  ִטיג  ֶטע אּון ִוויכ  ׁש  ָדאס ִאיז ִדי ֶער 
ן ָוואס  ט  ַראכ  ט ט  ן, ַאז ֶמען ָטאר ִניׁש  ט  ׁש  ֶער ִוויל צּוִריק קּוֶמען צּום ֵאייֶבער 

ט ַקיי ן, ֶעס ִאיז ִניׁש  ט  ן ִחילּוק ָוואס ֶמען ָהאט ֶגעטּוהן ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ֶנעכ 
ן פּון ֵניי צּו ִדיֶנען  ֵהייב  ן ָטאג צּוִריק קּוֶמען אּון ָאנ  ט, ֶקען ֶמען ֶיעד  ִביז ֶיעצ 
ן ִדי  ט ֶגעֶגעב  ט ַהיינ  ֶטער ָוואל  ׁש  ן, ַאזֹוי ִווי ֶדער ֵאייֶבער  ט  ׁש  ֶדעם ֵאייֶבער 

ֶטע ָמאל ִדי ּתֹוָרה ַפאר ִדי ִאי ׁש  ן.ֶער   ד 
ן, "ִאיְך ֶוועל  ג  ן ָוואס ֶעס ֶוועט ַזיין ָמאר  ט  ַראכ  ט ט  ַאזֹוי אֹויְך ָטאר ֶמען ִניׁש 
ן ֶוועט ֶעס ָנאְך  ג  ט ַאז ָמאר  ֶנען ּתֹוָרה, ָאֶבער ֶווער ָזאג  ן צּו ֶלער  ֵהייב  ט ָאנ  ַהיינ 

ן?" ט  ַהאל  ט ַקיין ִחילּוק ָוואס ֶעס ֵגייט ַזיין  ,ָאנ  ן ֶעס ִאיז ִניׁש  ן, ֶיעד  ג  ָמאר 
ֶנען ּתֹוָרה, אּון ִדי ּתֹוָרה  ן צּו ֶלער  צּוַכאפ  ן ַאַריינ  רּוִביר  ף ַא ִאיד פ  ָטאג ַדאר 
ן צּום  ג  ֶרענ  ׁש, אּון ִאים צּוִריק ב  ט  ן ֶדעם ֶמענ  ן אּון ֵרייִניג  ֶוועט ֵהייִליג 

ן. ט  ׁש   ֵאייֶבער 
 

הֶווען ַא ִאיד ִוו ט ִאיוֹ יל ָאֶבער ָאנ  ֶנען, קּומ  ן צּו ֶלער  ַלייְך ַאַריין ִאין  םיב  ג 
ֶנען ּתֹוָרה? ֶעס ִאיז ַטאֶקע  רֹויֶסע ָדא ָקאפ "ֶווער ִבין ִאיְך צּו ֶקעֶנען ֶלער  ג 

ִדים ן אּון ָהאֶרעֶווען  ,לֹומ  ן אּון ִזיצ  ן ִזיְך ַאֶוועק ֵזייֶער ֶלעב  ן ָוואס ֶגעב  ִאיד 
ִליַח ִאין ִדי ּתֹוָרה, ִאיְך קּום ָדאְך אּון זֶ  ט צּו צּו ֵזייֶער ָאֶבער עֶנען ַמצ  ִניׁש 

ן צּו ֵזיי? ִווי  ַלייכ  ג  ֶגער, ִווי ֶקען ִאיְך ִזיְך ַפאר  ִפיץ ִפינ  ֶקען ִאיְך אֹויְך ַאזֹוי ׁש 
ֶנען?"  זֹוֶכה ַזיין צּו ֶלער 

ֵווייֶטע ַזאְך ָוואס דִ  ט ִדי צ  ט ַארֹויס פּון ֶדעם אֹויף ֶדעם קּומ  נ  ָמָרא ֶלער  י ג 
ַמע ִיש  "ָפסּוק,  ֵכת ּוׁש  כּו' ַהס  קּו ַבּתֹוָרה -ָרֵאל ַהיֹום ו  ִעס   "ֲעשּו ִכּתֹות ִכּתֹות ו 

ֶנען ּתֹוָרה ִאיז ָדא ַאַסאְך ִכּתֹות, ֶעס  - ן ָוואס ָדא ַטאֶקע  ֶזעֶנעןַביים ֶלער  ִאיד 
ֵליי רֹויֶסע ִעיּון אּון ִמיט ֶקעֶנען ִזיְך ַאַריינ  ֶנען ִמיט ַא ג  ן ִאין ּתֹוָרה, אּון ֶלער  ג 

פּוִלים ט  ;ִפל  ט ִניׁש  ס  ֶדעֶרע ִכָּתה, דּו ֶקענ  טּו פּון ַאן ַאנ  אֹויב ָאֶבער ִביז 
ן אֹויף ֶיעֶנעם, ַווייל ֶיעֶנער ֵגייט  ט קּוק  טּו ִניׁש  ס  פ  ִעיּון, ַדאר  ֶנען ַאזֹוי ב  ֶלער 
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ֶדעֶרע ִכָּתהִאין ַא ט ֶדער ֶרִבי . ן ַאנ  ַאז ֶמען ֶקען  )ִשיחֹות ָהַר"ן ִסיָמן ע"ו(ָזאג 
ֶנען ּתֹוָרה ֲאִפילּו ֶמען ט, אּון  ֶלער  ַלל ָוואס ֶמען ָזאג  ט ִבכ  ֵטייט ִניׁש  ׁש  ַפאר 

ֶטער ִאיז מֶ  ן ִדי ֶווער  ן ָזאג  לֹויז ִמיט  ט, ב  ִניׁש  ט ָגאר  ק  ען ֲאִפילּו ֶמען ֶגעֶדענ 
ׁש אּון  ט  ט ֶדעם ֶמענ  ָוה פּון ִלימּוד ַהּתֹוָרה, אּון ָדאס ֵרייִניג  ַקֵיים ִדי ִמצ  מ 

ן. ט  ׁש  ט ִאים צּוִריק צּום ֵאייֶבער  ג  ֶרענ   ב 

 

ֶנען ּתֹוָרה, ָאֶבער ִאיְך  ן, "ִאיְך ִוויל ַטאֶקע ֶלער  ׁש ֶוועט ָזאג  ט  אֹויב ַא ֶמענ 
ט פּון ִדי ָצרֹות אּוןבִ  ן אּון צּוַהאק  ָראכ  ִיסּוִרים ָוואס ִאיְך ֵגיי  ין ַאזֹוי צּוב 

ֶנען ּתֹוָרה". ט צּוַזאם ֶנעֶמען אּון ֶלער  ְך, ַאז ִאיְך ֶקען ִזיְך ָפׁשּוט ִניׁש   דּור 
ִריֶטע ַזאְך ָוואס דִ  ט ִדי ד  ֶנען ַארֹויס פּון ֶדעם אֹויף ֶדעם קּומ  י ַחַז"ל ֶלער 

ַמע "ָפסּוק,  ֵכת ּוׁש  ָרֵאלַהס  ֵרי  - ִיש  ֵרי ּתֹוָרה, ֶׁשֵאין ִדב  ֶכם ַעל ִדב  מ  תּו ַעצ  ִכּת 
ִמין ֶאָלא ב   ַקי  מֹו ָעלֶ ּתֹוָרה ִמת  ׁש  -ָה" יִמי ֶׁשֵמִמית ַעצ  ט  ִדי ּתֹוָרה ָוואס ַא ֶמענ 

ט ֶווען ֶעס ִאיז ִאים נ  ט ִזיְך  ֶלער  ט, ָדאס ַהאל  רּוק  ֶווער, ֶווען ֶער ִאיז ֶגעד  ׁש 
ׁש ָהאט ָצרֹות ִאיז  ט  ט ֶווען ַא ֶמענ  ָקא ֶדעָמאל  ַפאר ַדו  ׁש, אּון ֶדער  ט  ַביים ֶמענ 

ן צּו ִדי ּתֹוָרה לֹויפ  ט  ֶטע ֵעָצה צּו ַאנ  ס  ִציג  ֵבי ֵאִלָיהּו ִאין ּתָ  .ַזיין ֵאיינ  ָנא ד 
ֵטייט  ט אֹויף ִאים ָצרֹות אּון  )ֵפֶרק ו'(ׁש  ׁש ֶזעהט ַאז ֶעס קּומ  ט  ַאז ֶווען ַא ֶמענ 

ן ַאֶלע ִיסּוִרים  ט ֶוועל  ן צּו ִדי ּתֹוָרה, אּון ֶדעָמאל  ִיסּוִרים, ָזאל ֶער לֹויפ 
 ַאֶוועק ֵגיין פּון ִאים.

 

ׁש   ׁש ַפאר  ט  ט ַקיין ֲאִפילּו ֶווען ַא ֶמענ  ט ָוואס ֶער אֵ ֵטייט ִניׁש  יין ָוואר 
ט ִזיְך ִדי ֵציין קֹוים  ֶרעכ  ט, ֶער צּוב  נ  ֶטער, אֹויף ַארֹויס ֶלער  ן ִדי ֶווער  צּו ָזאג 

ט ַארֹויס פּון ֶדעם ָפסּוק,  נ  ֶטע ַזאְך ָוואס ֶמען ֶלער  ט ִדי ֶפער  ֶדעם קּומ 
ַמע " ֵכת ּוׁש  ָרֵאלַהס  ַאַחר - ִיש  ַמד ָאָדם  ַהס ו  עֹוָלם ִיל  ָאַמר ָרָבא ל  ַכְך ִכֵּתת, ד 

ֶגה ַאַחר ַכְך ֶיה  ן ַאַסאְך ּתֹוָרה, ֲאִפילּו  -" ּתֹוָרה ו  ף קֹוֶדם ָזאג  ׁש ַדאר  ט  ַא ֶמענ 
ט ִניׁש  ֵטייט ָגאר  ׁש  ט ַאַסאְך ּתֹוָרה, ֶוועט ִזיְך  .ֶער ַפאר  ׁש ָזאג  ט  ַזיין ֶווען ַא ֶמענ 

ֶצע ּתֹוָרה ֹמַח צּום סֹוף  ֵטיין אּון ֶקעֶנען ִדי ַגאנ  ׁש  ֶעֶפעֶנען, אּון ֶער ֶוועט ַפאר 
ט. נ   ָוואס ֶער ָהאט ֶגעֶלער 

ַמע  ֵכת ּוׁש  ט אֹויס ַאז פּון ֶדעם ָפסּוק ַהס  ָרֵאלקּומ  ַהיֹום, ָוואס פּון ָדא  ִיש 
ט ִאין ֶדעם חֹוֶדׁש ָאב, פּון ט ַארֹויס ֶדער ֵׁשם ָוואס ַׁשיינ  ֶדעם ָפסּוק  קּומ 

ף ִזיְך  ן ִאיד, ַאז ֶמען ַדאר  ִדיֶגע ִחיזּוק ַפאר ֶיעד  ט ַארֹויס ַא ֶגעַוואל  קּומ 
ט ָזאל ׁש   ֵטייט ִניׁש  ׁש  ֶנען ּתֹוָרה אּון ֲאִפילּו ֶמען ַפאר  ִדיג ַבאַנייֶען צּו ֶלער  ֶטענ 

ֶנען, אּון ֲאִפילּו ֶווען ֶמען ָהאט ָצרֹות ִאיז אוֹ  יְך ָנאר ִדי ֶמען אֹויְך ֶלער 
ן צּו ִדי ּתֹוָרה. לֹויפ  ט  ִציֶגע ֵעָצה צּו ַאנ   ֵאיינ 

ט  ן ֶיעצ  ק  ִטיג צּו ֶגעֶדענ  ט ִדי ַאֶלע ִלּמּוִדים ִאיז ֵזייֶער ִוויכ  ֶווען ֶעס קּומ 
ׁש ֵשֶכל אּון ֶער  ׁשֹוין ֶדער ט  ט ַא ֶמענ  ְך ִדי ּתֹוָרה ַבאקּומ  חֹוֶדׁש ָאב, ַווייל דּור 
ט צּו ט ֶער ַזיין ֶווער  ן, אּון ִמיט ֶדעם ַפאֶרעכ  ט  ׁש  ֶדען צּום ֵאייֶבער  ֶגעִבינ 

ָדׁש, ֶער בֹויֶעט אֹויף ִאין ַזיין ֹמַח ֶדעם ֵבית  ָבן ֵבית ַהִמק  ֵאייֶגעֶנע חּור 
ְך ֶדעם ָוואס ֶער בִ  ָדׁש, דּור  ְך ִדי  דנ  יַהִמק  ן דּור  ט  ׁש  צּו ַזיין ֹמַח צּום ֵאייֶבער 

 .ּתֹוָרה
ן ֶדעם ֵׁשם אֹויף ִדי ֶוועג "ֵׁשם  ן צּו ָזאג  ֶגענּוֶמען ַביי ִאיד  ַפאר ִאיז ָאנ  ֶדער 

ט ַארֹויס פּון ֶדעם ָפסּוק ֶקען צּוִניץ יָ וַ הַ  "ה", ַווייל ִדי ִחיזּוק ָוואס קּומ 
ן ִאיד ׁש   ִדיג.קּוֶמען ַפאר ֶיעד   ֶטענ 

ָפִר  ן ִאין ִדי ס  ן ִפיר  ָוואס ִאיד  ט ַטֲעִמים ַפאר  ג  ֶרענ  ט ֶגעב  דֹוִׁשים ֶווער  ים ַהק 
ִכיג   ן ִמיל  ָאב ִזיְך צּו ֶעס  ָעה ב  ס ִאין ִדי ֵניין ֶטעג פּון ֹראׁש חֹוֶדׁש ָאב ִביז ִּתׁש 

ָבִרים(,  יֶער גּוט ֶדעם ֶקען ֶמען ָדאס ֵזי ִמיטָאֶבער )ַעֵיין ספה"ק ֶזַרע קֹוֶדׁש פ' ָבָלק ופ' ד 
ֵטייןַפאר   ִטיֶגע ַצייט ִזיְך צּו ֶנעֶמען ׁש  ט ִאין ֶדעם חֹוֶדׁש ִאיז ִדי ִריכ  , ַווייל ֶיעצ 

ט אֹויס ַאז ִדי ֶטעג ֶזעֶנען ַמָמׁש ַאזֹוי ִווי ֶדער יֹום טֹוב  ֶנען ּתֹוָרה, קּומ  ֶלער 
ִכיג  ׁשָ  ט ֶמען אֹויְך ִמיל  ט ֶעס   ס.בּועֹות ָוואס ֶדעָמאל 

ן ַא ֵנייֶע ֶווען ַא  ן ִדי ֶטעג פּון חֹוֶדׁש ָאב צּו ַמאכ  נּוצ  ִאיד ֶוועט אֹויס 
ֶנען ּתֹוָרה ָחָלה צּו ֶלער  ֶווער,  .ַהת  ט ִאים ָאן ֵזייֶער ׁש  אּון ֲאִפילּו ֶווען ֶעס קּומ 

ֶטער פּון ּתֹוָרה ן ִדי ֶווער  ׁש ָזאג  ֶטער  .ָזאל ֶער ָכאט  ׁש  ֶוועט ִאים ֶדער ֵאייֶבער 
פ   ץ ָיאר, ֶער ֶהעל  ן ִאין ִאים אֹויְך אֹויף ַא ַגאנ  ַלייב  ן ַאז ִדי ּתֹוָרה ֶוועט ׁשֹוין ב 

ץ ָיאר. ֶנען ּתֹוָרה ַא ַגאנ   ֶוועט ַבאקּוֶמען ִדי ֹכַח אּון ֵחֶׁשק ַווייֶטער צּו ֶלער 
ף צּו  ן ִדי ֶטעג ִווי ֶעס ַדאר  צּונּוצ  וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ִאיז זֹוֶכה אֹויס 

 .ייןזַ 
ַנחֵ   ָאב(-ם)ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֶעֶרְך חֹוֶדׁש מ 
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מאס התחזקות זיך צו קענען ווייטער שטארקן אין עבודת ה' אויפ'ן 
 רבינ'ס דרך.

אויך אין אומאן וועלן די תלמידי היכל הקודש זיך האלטן 
צוזאמען יעדער אויף זיין פלאץ וואו ער באקומט חיזוק און 

ראש ישיבה די תלמידים פונעם  אנצע יאר.התעוררות במשך די ג
וועלן מיטהאלטן דעם ראש השנה אינעם בית המדרש  שליט"א

פונעם נייעם בנין, ווי אויך וועט זיין נאך א בית המדרש "היכל 
אנגעפירט דורך הקודש" אין אומאן, מער אין צענטער פון שטאט, 

. פאלגט נאך די ווייטערדיגע הגה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א
ער אלע צענטערן פון "היכל הקודש" די קומענדיגע איב מעלדונגען

 יאר אין אומאן.
הראש השנה " )חיי מוהר"ן, סימן תג(: דער רבי האט געזאגט

ראש השנה ביי מיר איז גרעסער פון אלעס, ", שלי עולה על הכל
און דער  מיין גאנצע זאך איז ראש השנה, קיינער טאר נישט פעלן;

די אלע וואס קומען  רבי האט צוגעזאגט זייער גרויסע הבטחות פאר
צו אים אויף ראש השנה. ווי פארכטיג איז דער יום טוב ראש השנה 
ווען מ'שרייבט אפ אין הימל פאר יעדן מענטש אלעס וואס וועט 
פאסירן צו אים במשך די גאנצע יאר, און דער רבי האט זיך 
אינטערגענומען אז ער וועט זיין אן אדוואקאט פאר די אלע וואס 

ם אויף ראש השנה, ער וועט זיכער מאכן אז מ'וועט קומען צו אי
 אנשרייבן פאר זיי א גוט געבענטשט יאר.

ווען א מענטש הערט אזעלכע געוואלדיגע הבטחות, וויל ער 
דאך זיכער קומען צום רבי'ן אויף ראש השנה, און מען זעט טאקע 
אז יעדעס יאר קומען צו נאך טויזנטער אידן פון איבער די גאנצע 

 ט מיטצוהאלטן דעם רבינ'ס ראש השנה אין אומאן.וועל
דער אייבערשטער זאל העלפן אז מיר זאלן טאקע זוכה זיין צו 
פארן צום הייליגן רבי'ן אויף ראש השנה, און פועל'ן אלע גוטע 

 ברכות און ישועות פאר די גאנצע יאר.
 !לפניך כבני מרוןן כל באי עולם יעברוו
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 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
 

 נייער בנין אין אומאן וועט אי"ה זיין גרייט
 הבעל"ט תשע"ט אויף דעם קומענדיגן ראש השנה

עס איז גרויס די פרייד ביי אנשי שלומינו אז אויף דעם קומענדיגן ראש השנה שנת תשע"ט הבא 
אומאן, וואו אנשי שלומינו, תלמידים עלינו לטובה, וועט מען זיך שוין אריינציען אינעם נייעם בנין אין 

פונעם ראש ישיבה שליט"א, וועלן זיך האלטן אינאיינעם במשך די טעג פון ראש השנה, צו לערנען 
און צו דאווענען, צו עסן די סעודות שבת ויום טוב און צו שלאפן, אלעס אויפ'ן זעלבן פלאץ, אביסל 

 הויפט גאסן פון אומאן. ארויסציר פון שטאט, אפגעזונדערט פון די רעש'יגע
צו קענען די לעצטע יאר  אין בלויזפילע כוחות און געלט איז אריינגעלייגט געווארן אינעם בנין 

האלטן וואו מ'האלט שוין יעצט, אז די ערשטע דריי שטאק וועלן שוין זיין פארטיג אויף דעם ראש 
גרויסן עס זאל, די צווייטע שטאק השנה. די אינטערשטע שטאק וואו עס געפונט זיך די מקוה מיט'ן 

 מיט'ן גרויסן בית המדרש און די חדרי לימוד, און דער דריטער שטאק מיט די שלאף צימערן.
כאטש וואס דער בנין איז נאכנישט פארטיג אינגאנצן, גלייך נאך ראש השנה וועט מען ווייטער 

ף צימערן, וועט מען שוין אבער אנהויבן בויען און ארויפציען נאך צוויי שטאק מיט נאך פילע שלא
בעטן. אזוי ווי עס ווערט  130קענען נוצן דעם בנין היי יאר אויף א קליינעם פארנעם מיט בלויז 

צוגעשטעלט דאס יאר אזא קליינע צאל בעטן, איז זייער גרויס דער פארלאנג פון אידן וועלכע ווילן 
דעריבער זענען גאר שנעל מיטהאלטן דעם ראש השנה מיט'ן ראש ישיבה שליט"א, און 

אויספארקויפט געווארן אלע בעטן, בלויז עטליכע בעטן זענען נאך פארבליבן, צו באשטעלן קען מען 
 וכל הקודם זכה. 347-452-0412רופן 

דער היכל בית המדרש וועט זיין אפן לתורה ולתפלה פאר יעדן איינעם אין לויף פון די אלע טעג 
ליגן רבינ'ס ציון אויף ראש השנה, דער ראש ישיבה שליט"א וועט ווען מ'געפונט זיך ביים היי

דאווענען פאר'ן עמוד די תפלות ראש השנה מיט זיין הארציגע שטימע באגלייט מיט משוררים, די 
תלמידי הישיבה. ווי אויך וועט מען האבן די זכיה צו הערן דרשות התחזקות והתעוררות במשך דעם 

יט"א אינעם היכל בית המדרש. צו די סעודות וועלן אבער יום טוב פונעם ראש ישיבה של
 אריינגעלאזט נאר די וועלכע האבן געקויפט א בעט אינעם בנין.

אין די לעצטע עטליכע יאר פלעגט מען דינגען יעדעס יאר א פלאץ אין אומאן, וואו די תלמידים 
מאן. עס האט זיך פונעם ראש ישיבה שליט"א האבן זיך געהאלטן צוזאמען זייענדיג אין או

ארויסגעשטעלט צו זיין גאר שיין אז מ'קען זיך האלטן צוזאמען, מחזק זיין איינער דעם צווייטן, און 
 הערן די דרשות פונעם ראש ישיבה שליט"א אין אומאן.

דער רבי האט געזאגט )חיי מוהר"ן, סימן שי"ט( "אני אעשה מכם כיתות כיתות", איך וועל מאכן 
יתות, פלעגט מוהרא"ש זי"ע אלץ זאגן אויף דעם אז כאטש וואס דער רבי צעטיילט פון אייך אסאך כ

אונז טאקע אין אסאך כיתות, מיינט דאס אבער נישט אז די כיתות דארפן זיך קריגן צווישן זיך. אלע 
כיתות שעפן פונעם זעלבן לויטערן קוואל פון הייליגן רבי'ן, און כאטש וואס יעדער מענטש איז 

יעדער טרעפט זיך זיין כיתה, זיין חבורה, וואס איז אים דאס מערסטע נאנט צום הארץ, אנדערש, 
וואס קען מער אריינברענגען אין אים די לימודים פון הייליגן רבי'ן און אים דערנענטערן צום 
אייבערשטן, מיינט דאס נישט אז מען דארף זיך קריגן צווישן זיך, אדרבה מ'דארף מחזק זיין איינער 

ם צווייטן, לעבן צוזאמען באהבה ואחוה, און יעדער זאל מקבל זיין תורה פון זיין משפיע וואס דע
 רעדט דאס בעסטע צו זיין הארץ.

דאס איז מקוים געווארן מיט'ן פולסטן שיינקייט ביי תלמידי היכל הקודש, כאטש וואס מיר האבן 
טער אינאיינעם באהבה ושלום. יעדער ליידער פארלוירן מוהרא"ש זי"ע, האלטן זיך די תלמידים וויי

פרובירט ווייטער ממשיך זיין צו גיין אין זיינע הייליגע וועגן, צו לערנען זיינע הייליגע ספרים, צו מקיים 
זיין זיינע הייליגע עצות, וועלכע ווייזן דעם וועג פאר יעדן איד אין יעדן מצב ווי אזוי זיך צו 

קומען צום תכלית פאר וואס מיר זענען אראפגעקומען אויף דערנענטערן צום אייבערשטן און אנצו
דער וועלט. די חשובי תלמידי מוהרא"ש זענען ווייטער ממשיך פארצולערנען די תורות פון הייליגן 
רבי'ן לויט ווי מוהרא"ש האט אונז געלערנט, און די תלמידי היכל הקודש זענען ווייטער מקבל יעדער 

 רעדט דאס מערסטע צו זיין הארץ, און אזוי האט יעדער די ריכטיגע איינער פון דעם פלאץ וואס 
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 חיזוק צום טיר
 
 

איר קענט באקומען אלע ספרי ברסלב, 
 קונטרסים, דרשות, ניגונים, סידי'ס,

USB ,ס'SD;ס, און נאך' 
 דעליווערט צו אייער טיר!

 רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

347-509-4908 
 און מיר וועלן פרובירן בעז"ה עס צו שיקן צו אייך אהיים.

 

 

 
 

 

 

 הבטחת מוהרא"ש
 

 מוהרא"ש האט צוגעזאגט און מבטיח געווען אז ווער
 עס וועט ארויסהעלפן דאס דרוקן דעם ספר הקדוש

 אשר בנחל
 וועט זיכער זען א גרויסע ישועה און געהאלפן

 ער דארף. ווערן למעלה מדרך הטבע מיט וואס
 

יעצט האט איר די געלעגנהייט צו האבן א חלק אין דרוקן "אשר בנחל" און 
 געהאלפן ווערן מיט בני חיי ומזוני, זיווגים הגונים, רפואות וישועות.

 845-248-1651 רופט שוין

 

 רחל פיגא, וזו' הענדיל בת שיינדל, ובנם נחמן נתן הגליון נתנדב לזכות יחזקאל בן 

 סימן טוב ומזל טוב 
 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

 הי"ו צלערטשה ארי' שנימ מו"ה
 למז"טאינגל  עבורט פון אגצו די 

 

 דער אייבערשטער זאל העלפן אז ער זאל זען
 דעם קינדער און פוןאסאך אידיש נחת פון 

 דורות ישרים ומבורכים. זיינע קינדער,אלע 
 

 

 
 
 

 

 

 

 גהמשך בדף 

 


