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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

 

יְַּרדֵ  ר הַּ ֵאל ְבֵעבֶּ ל ִיְשרָׁ ל כָׁ ה אֶּ ר משֶּ ר ִדבֶּ שֶּ ִרים אַּ ְדבָׁ ה הַּ ה מו  ֵאלֶּ בָׁ ֲערָׁ ל ן בָׁ
ינּו ָהאט אֹויְסגֶׁערֶׁעְכְנט ַאלֶׁע ְפלֶׁעצֶׁער וו. סּוף ה ַרבֵּ "י, משֶׁ י  אּוָזאְגט ַרשִׁ יְדן דִׁ אִׁ

יְגט  יְנדִׁ עְרְשְטן, עֶׁר ָהאט ָאבֶׁער עֶׁס ָנאר דֶׁעְרַמאָהאְבן גֶׁעזִׁ ייבֶׁ ְנט קֶׁעְגן דֶׁעם אֵּ
יְדן. י אִׁ י ָכבֹוד פּון דִׁ ז, וֶׁועְגן דִׁ  ְברֶׁמֶׁ

יז  י ָזאְגט  סָדאמֹוַהָרא"ש אִׁ וי דֶׁער רֶׁבִׁ יר לֹויט וִׁ יָמן א'( ַמְסבִׁ לֶׁק ב' סִׁ י מֹוֲהַר"ן חֵּ יקּוטֵּ ַאז )לִׁ
ְשָנה ָזאְגט  י מִׁ וי דִׁ יד, וִׁ יְשט ַדן ַזיין ַקיין שּום אִׁ ען קֶׁען נִׁ ת אַּ )ָאבֹות ב, ד( מֶׁ ִדין אֶּ ל תָׁ

, מו  ִגיעַּ ִלְמקו  תַּ ד שֶּ יְשט ַדן ַזיין קֵּ  ֲחֵבְרךָׁ עַּ ען קֶׁען נִׁ ען מֶׁ וי ַלאְנג מֶׁ יְשט אִׁ יינֶׁעם וִׁ יז נִׁ
ר אּון וֶׁוער קֶׁען דֶׁען ַזיין אֹויף ַא ְצוֵּוייְטְנ'ס ְפַלאץ? ָנאר דֶׁע .'ס ְפַלאץמְ אֹויף יֶׁענֶׁע

יז זִׁיכֶׁער מְ  ים, אּון עֶׁר אִׁ ער, ָוואס יֶׁעדֶׁער ָהאט ַא ְפַלאץ ַביי אִׁ עְרְשטֶׁ ייבֶׁ ַקיֵּים דֶׁעם אֵּ
ת ָכל ָאָדם לְ וֵּ הֶׁ   .)ָאבֹות א, ו(ַכף ְזכּות י ָדן אֶׁ

ען קֶׁען ייְנָמאל מֶׁ ויְסן צִׁ  קֵּ יְשט וִׁ ענְ  ינִׁ יבֹות ַארּום דֶׁעם מֶׁ י סִׁ י ְפַלאץ אּון דִׁ ְטש ָהאְבן דִׁ
ים גֶׁעַמאְכט טּו יְשט ַדן ַזיין, ָנארן ְשלֶׁעְכטְ אִׁ ען קֵּיינֶׁעם נִׁ ער דֶׁ  ס, אּון דֶׁעְרַפאר קֶׁען מֶׁ

ער ַאלֵּיי עְרְשטֶׁ ייבֶׁ יבֹות ַארּום יֶׁעדֶׁע ַזאְך. ָוואס ן,אֵּ  עֶׁר וֵּוייְסט ַאלֶׁע סִׁ
ינּו ָהאט גֶׁעָוואְלט אֹויְסרֶׁעכֶׁענֶׁע ה ַרבֵּ ין ָפסּוק, וֶׁוען משֶׁ יז ְפַשט אִׁ י ָדאס אִׁ ן דִׁ

יְדן ָהאט עֶׁר דֶׁעְרַמאְנט  י אִׁ ירֹות פּון דִׁ י ְפלֶׁעצֶׁ ָנאר ֲעבֵּ י ְפלֶׁעצֶׁער, צּו ַווייְזן ַאז דִׁ ער דִׁ
יְנדֶׁעָהאְבן גֶׁעַמאכְ  ע קִׁ ישֶׁ ידִׁ ת זֶׁענֶׁען אִׁ ֱאמֶׁ יְגן, ָאבֶׁער בֶׁ יְנדִׁ יְדן ָזאְלן זִׁ י אִׁ ואֹויל ר וט דִׁ

יְשט טּו ויְלן נִׁ  ס.ן ַקיין ְשלֶׁעְכטְ אּון וִׁ
ים ג(  )ֹזאת ַהּתֹוָרה ְדָברִׁ

*** 
 

תָׁ  ת עָׁ אַּ ב אֶּ אָׁ ת ְגבּול מו  ם אֶּ יו  ֵבר הַּ יר דֶׁעם ָפסּוק  .רה עו  יז ַמְסבִׁ מֹוַהָרא"ש אִׁ
י ָזאְגט לוֹ  וי דֶׁער רֶׁבִׁ יָמן רע"ב(יט וִׁ לֶׁק א' סִׁ י מֹוֲהַר"ן חֵּ יקּוטֵּ ים צה, ז(אֹויְפ'ן ָפסּוק  )לִׁ לִׁ  )ְּתהִׁ

עּו לו  ִתְשמָׁ ם ִאם ְבקו  יו  עְנְטש עֶׁר ָזאל מַ הַּ יגֶׁע עֵָּצה ַפאר ַא מֶׁ יַח , ַא גֶׁעַוואְלדִׁ ְצלִׁ
ען  יּות, ַאז מֶׁ יי ְבַגְשמִׁ יּות אּון סֵּ יי ְברּוֲחנִׁ יְגן ָטאגסֵּ "ָוואס  .ָזאל ָנאר קּוְקן אֹויְפן ַהייְנטִׁ

יְך ַהייְנט טּו ְצֹות ּוַמֲעשִׁ קֶׁען אִׁ ים", ן, צּו ַמאְכן ַפְרָנָסה, ָאדֶׁער ַאַרייְנצּוַכאְפן מִׁ ים טֹובִׁ
ען צּוְבָראְכן ר, וֶׁועְרט מֶׁ יעֶׁ יז גֶׁעוֶׁוען ְפרִׁ ען ָוואס עֶׁס אִׁ ין  ַווייל אֹויב ְטַראְכט מֶׁ יְך בִׁ "אִׁ

יְשט מַ  יְך ָהאב נִׁ וי אִׁ יק דּוְרְכַפאל, אּון ַאזֹוי וִׁ יין ְשטִׁ יז יֶׁעְצט אֵּ יַח ָדאְך גֶׁעוֶׁוען בִׁ ְצלִׁ
יַח ַזיין" יְשט ַמְצלִׁ ער אֹויְך נִׁ יְך ַווייטֶׁ יז יֶׁעְצט, וֶׁועל אִׁ יז אּון  .גֶׁעוֶׁוען בִׁ י זֶׁעְלבֶׁע אִׁ וֶׁוען דִׁ

ער, "וֶׁוער וֵּוייְסט ען ְטַראְכט אֹויף ַווייטֶׁ יְך וֶׁועל קֶׁענֶׁען ָאְנַהאְלְטן ַווייטֶׁ  מֶׁ ער אֹויב אִׁ
יַח ַזיין?" יְגן ָטאג, אֹוי ,אּון ַמְצלִׁ ען ְטַראְכט ָאבֶׁער ָנאר אֹויף דֶׁעם ַהייְנטִׁ י וֶׁוען מֶׁ ף דִׁ
ינּוט,  יגֶׁע מִׁ יַח.  ַדאןיֶׁעְצטִׁ ען זֵּייעֶׁר ַמְצלִׁ יז מֶׁ  אִׁ

ין ָפסּוק,  יז ְפַשט אִׁ תָׁ ָדאס אִׁ יו  אַּ ֵבר "הַּ ת עָׁ ה עו  ב אֶּ אָׁ ת ְגבּול מו  , אֹויב רם" אֶּ
י ַאלֶׁע קְ  י ְגבּול פּון מֹוָאב ָוואס ָדאס זֶׁענֶׁען דִׁ יְנגֶׁען דִׁ יבֶׁער ְשְפרִׁ ויל ַארִׁ ען וִׁ יפֹות מֶׁ לִׁ

עְרְשְטן, אִׁ אּון ְשלֶׁעְכטְ  ייבֶׁ עְנְטש פּונֶׁעם אֵּ ען דֶׁעם מֶׁ ויְלן ַאוֶׁועק נֶׁעמֶׁ י ס ָוואס וִׁ יז דִׁ
ם עֵָּצה  יו  יינְ  -"הַּ יְגן ָטאג ט"הַּ ען . אֹויב וֶׁועט צּו ְטַראְכְטן ָנאר פּונֶׁעם ַהייְנטִׁ מֶׁ

יְגן ָטאג  יַח ַזיין. וֶׁועט ַדאןְטַראְכְטן ָנאר פּונֶׁעם ַהייְנטִׁ ען זֵּייעֶׁר ַמְצלִׁ  מֶׁ
ים ז(  )ֹזאת ַהּתֹוָרה ְדָברִׁ
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א"שמו   רָׁ עְרֵצייְלט הַּ  דֶּ
 

 

 

ת ֶדער  בָּ ָאבַפאר שַׁ ה בְׁ עָּ שְׁ ֶוועְרט ָאְנֶגערּוְפן  תִּ
זֹון" ת חַׁ בָּ ֶוועְרט  'ַשַער ַהֶמֶלְך'ִאין ֵסֶפר . "שַׁ

ַעם 'ִצי זַ 'ֶגעְבֶרעְנְגט ַאז "ַחזֹון" ִאיז ָראֵשי ֵתיבֹות חַ 
ָחָמה. ָדאס ֵמייְנט ַאז ֲאִפילּו פּון ֵאיין ַזייט 'ַחִצי נֶ ְו'

ִאיז ֶעס ַטאֶקע ַא ְטרֹויֶעִריֶגע ַצייט, ֶמען ְטרֹויֶעְרט 
ָאֶבער פּון ִדי ִאיז ֵבית ַהִמְקָדש,  ן חּוְרָבן'אֹויפְ 

ַאְנֶדעֶרע ַזייט אֹויְך ָדא ַא ֶנָחָמה, ַא ְטֵרייְסט, ַאז ִדי 
ֶטעג ֶוועְלן ָנאְך ֶוועְרן ִאיֶבעְרֶגעְדֵרייט צּו ְפֵרייִליֶכע 

ֶוועְלן ִדי  ,ֶווען ָמִשיַח ֶוועט קּוֶמען ְבָקרֹוב .ֶטעג
 ֶטעג ֶוועְרן ַא יֹום טֹוב.

וען ִדי ֲחָכִמים ַאז וֶ )ַמּכֹות כ"ד(  ןֶדעְרֵציילְ  "לַחזַ 
ן ַהר ַהַבִית 'ן ִדי ְשֶרעְקִליֶכע חּוְרָבן אֹויפְ ָהאְבן ֶגעֶזע

 -ֶרִבי ֲעִקיָבא  .יי ֶגעֵווייְנט אּון ֶגעְקָלאְגטָהאְבן זֵ 
ָאֶבער ָהאט  -ָוואס ִאיז אֹויְך ָדאְרט ֶגעֶווען 

י ֲחָכִמים ֶגעְפֶרעְגט: ֶגעַלאְכט. ָהאְבן ִאים דִ 
עָזאְגט: "ַפאְרָוואס ַלאְכְסטּו?", ָהאט ֶרִבי ֲעִקיָבא גֶ 

ַאז ִדי ֶעְרְשֶטע ֵחֶלק פּון ִדי ְנבּוָאה  "ַאזֹוי ִווי ִאיְך ֶזע
ִאיז ַאזֹוי ְשַטאְרק ְמקּוָים ֶגעָוואְרן, ַאז ֶדער ֵבית 

ַאז ִדי ַהִמְקָדש ִאיז ָחרּוב ֶגעָוואְרן, ְגֵלייב ִאיְך 
ְצֵווייֶטע ֶהעְלְפט ְנבּוָאה ֶוועט אֹויְך ְמקּוָים ֶוועְרן, 
ַאז ִמיר ֶוועְלן ָנאְך אֹויְסֶגעֵלייְזט ֶוועְרן פּון ָגלּות, 

 אּון ִדי ִאיְדן ֶוועְלן ָנאְך אֹויְפֶגעָראְכְטן ֶוועְרן".

עט ִאיְך ִדיר,  ֵאיין ַזאְך בֶּ
ן ָראקְׁ שְׁ ערְׁ ט דֶּ וער ִנישְׁ  וֶּ

 

יֹונֹות;  ע ִנסְׁ וערֶּ וֶּ ען צּו ֵגיין שְׁ ס קּומֶּ וען עֶּ ן וֶּ לֹוירְׁ אּון ַפארְׁ
ט  ִבי ָזאגְׁ ער רֶּ ער ֵהייִליגֶּ ר ַהִמדֹות, אֹות פַ דֶּ : ַחד, ִסיָמן ד()ֵספֶּ

ָרָהם ָאבִ  כֹּר ַאבְׁ ת ַהַפַחד, ִלזְׁ ַבֵטל אֶּ גָֻלה לְׁ ינּו", ַא "סְׁ
ען  ן, ַאז מֶּ לֹוירְׁ ן אּון ַפארְׁ ָראקְׁ שְׁ ערְׁ ן דֶּ וערְׁ ט וֶּ גּוָלה ִנישְׁ סְׁ
אֹוָרה, ָוואס  ָרָהם ָאִבינּו; ִלכְׁ ען פּון ַאבְׁ קֶּ ענְׁ עדֶּ ָזאל גֶּ
ן  וערְׁ ט צּו וֶּ ָרָהם ָאִבינּו ִנישְׁ ען פּון ַאבְׁ קֶּ ענְׁ עדֶּ ט גֶּ פְׁ עלְׁ הֶּ

ָרכָ  רֹוָנם ִלבְׁ ן? ָנאר ֲחָכֵמינּו ִזכְׁ ָראקְׁ שְׁ ערְׁ ן דֶּ )ָאבֹות ה, ה ָזאגְׁ

ָרָהם ָאִבינּו ָעָליו ַהָשלֹום : ֲעשָ ג( ַנָסה ַאבְׁ יֹונֹות ִנתְׁ ָרה ִנסְׁ
כֻ  ָעַמד בְׁ הֹוִדיַע כַ וְׁ ָרָהם ָאִבינּו ָמה ִחבָ ָלם, לְׁ ל ַאבְׁ תֹו שֶּ

ער  טֶּ שְׁ ערְׁ ער ֵאייבֶּ יֹונֹות ָהאט דֶּ ען ִנסְׁ ָעָליו ַהָשלֹום", צֶּ
ָרָהם ָאִבינּו ט אֹויף ַאבְׁ גְׁ ענְׁ רֶּ עבְׁ ר ָהאט ִזיְך  גֶּ אּון עֶּ

ן  יּות אֹויפְׁ עַהאט ַקיין ַקשְׁ ט גֶּ ן אּון ִנישְׁ טְׁ ַהאלְׁ ערְׁ דֶּ
ט ָנאְך פּון ַצִדיִקים  ן; מֹוַהָרא"ש ָזאגְׁ טְׁ שְׁ ערְׁ )ַעֵיין ֵאייבֶּ

ַשת ַוֵיָרא,  ָל"ה ַפרְׁ ר ַהשְׁ ֵספֶּ יֹואֹות מב( בְׁ ע ִנסְׁ ערֶּ ען ִביטֶּ נֹות ַאז ִדי צֶּ
ט אֹויס  ָראִבירְׁ ען פְׁ עם, מֶּ ן ֵאיינֶּ ער אֹויף יֶּעדְׁ ֵגייט ַאִריבֶּ
עם  יֹונֹות, אּון וואֹויל ִאיז דֶּ ען ִנסְׁ עם ִמיט ִדי צֶּ ן ֵאיינֶּ יֶּעדְׁ
עם  ער ִאינֶּ ט ַווייטֶּ ֵלייבְׁ ט ִזיְך אּון גְׁ ַהאלְׁ ערְׁ ָוואס דֶּ
ען ָדאס  ט מֶּ עסְׁ עם מֶּ ער; ִמיט דֶּ עפֶּ ן ַבאשֶּ ֵהייִליגְׁ

ֵק  רֹויסְׁ ט ִזיְך. - ייט פּון ַא ִאידגְׁ ַהאלְׁ ערְׁ ר דֶּ  ִוויִפיל עֶּ
 

ָחס )ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה, פ'    תשע"ח(ִפנְׁ
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ט ַאֶלעס אֹויס לּו ֶיעְצט ֶזעִפיִדי ַצִדיִקים קּוְקן אֹויף ִדי ְפִניִמּיּות פּון ֶיעֶדע ַזאְך, אֲ 
ָאֶבער צּום סֹוף ִאיֶבעְרֶגעְדֵרייט ֶוועְרן צּו ֶוועְלן ִדי ֶטעג ַאזֹוי ְשֶווער אּון ִביֶטער, 

ָיִמים טֹוִבים, אּון ִמיר ֶוועְלן ִזיְך ְפֵרייֶען ִמיט ִדי ְגרֹויֶסע ְישּועֹות ָוואס ֶדער 
 ן.ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶוועט אּוְנז ֶהעְלפְ 

ְלָחן ָערּוְךקְ סְ ֶדעְרַפאר ֶוועְרט ֶגע'פַ  ַאז ֶמען ָזאְגט )אֹוַרח ַחִיים ִסיָמן תקנ"ב(  'ְנט ִאין שֻׁ
ַא יֹום  -ָאְנֶגערּוְפן "מֹוֵעד"  ִניְשט ַקיין ַתֲחנּון ִתְשָעה ְבָאב ַווייל ִתְשָעה ְבָאב ֶוועְרט

ען ַא יֹום טֹוב? פּוְנְקט ַפאְרֶקעְרט, ֶמען טֹוב. ְשֶטעְלט ִזיְך ַא ְפַראֶגע, ִאיז ֶעס דֶ 
אְך ִאין ִתְשָעה ְבָאב, ֶמען טּוט ַאֶלע ֲהָלכֹות פּון ֲאֵבילּות ִאין ִתְשָעה ְטרֹויֶעְרט דָ 

 ְבָאב, ִווי ַאזֹוי ֶקען ֶמען ֶעס ָאְנרּוְפן ַא יֹום טֹוב?
עג ְפֵרייִליֶכע ֶטעג, ֶווען ָמִשיַח ֶוועט ִניִמּיּות ֶזעֶנען ִדי טֶ ָנאר ֶדער ֱאֶמת ִאיז ַאז ִבפְ 

ֶוועט ֶמען ֵלייֶנען ִדי ְמִגיַלת ֵאיָכה ִמיט ַא ִניגּון ְפֵרייִליֶכעְרֵהייט, ַאזֹוי ִווי  קּוֶמען
עְצט ֶזעֶנען ִמיר ר ְפֵרייִליֶכעְרֵהייט. אּון ֲאִפילּו יֶ ֶמען ֵלייְנט פּוִרים ִדי ְמִגיַלת ֶאְסתֵ 

אּון ִזיְך ִפיְרן ִמיט ֲאֵבילּות, ָטאר ֶמען ָאֶבער  ָנאְך ִאין ָגלּות, אּון ֶמען ַדאְרף ְטרֹויֶעְרן
ֲעִתיָדה ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶוועט אּוְנז הָ ִניְשט ֵמִסיַח ַדַעת ַזיין פּון ִדי ְגאּוָלה 

 ָנאְך אֹויְסֵלייְזן ְבָקרֹוב.

ֵשי ְשלֹוֵמינּו ִפיְרט ֶמען ִזיְך צּו ֵלייֶנען ִדי ְמִגיַלת ֵאיָכה אֹויְך ַבייָטאג. ַווייל ַביי ַאנְ 
אְך ֵלייֶנען ִדי ְמִגיַלת ֵאיָכה ִמיט ַא ְפֵרייִליְכן ֶווען ָמִשיַח ֶוועט קּוֶמען ֶוועט ֶמען דָ 

עְרַהאְלְטן ִאין ַאַזא ְשֶוועֶרע ִניגּון ִמיט ַא "ֶשֶהֶחָיינּו" ַאז ִמיר ָהאְבן ִזיְך ֶגעֶקעְנט דֶ 
ַאי ֵלייֶנען ֵסיי ַבייַנאְכט אּון ֵסיי ַבייָטאג ַאזֹוי ִביֶטעֶרע ָגלּות, אּון ֶמען ֶוועט ֶעס ַאַודְ 

ר, ֶדעְרַפאר ֵלייְנט ֶמען ֶעס אֹויְך ַהייְנט ֵסיי ַבייַנאְכט אּון ֵסיי ִווי ִדי ְמִגיַלת ֶאְסתֵ 
 ַבייָטאג.

זֹוי ַווייט ַאז ֶעס ֶזעֶנען ֶגעֶווען ַצִדיִקים אּון ְיִחיֵדי ְסגּוָלה ָוואס ִאין ֶעס ֵגייט ַא
מֹוָצֵאי ַשָבת ַחזֹון ָהאְבן ֵזיי ִניְשט ֶגעָזאְגט "ְוַאָתה ָקדֹוש", ַאזֹוי ִווי ֶמען ִפיְרט ִזיְך 

ן ִניְשט "ְוַאָתה ָקדֹוש". ַאז ֶווען ֶעס ֶגעַפאְלט ַא יֹום טֹוב ִאיְנִמיְטן ִדי ָוואְך ָזאְגט ֶמע
ַווייל ֵזיי ָהאְבן ֶגעַהאט ַאַזא ְשַטאְרֶקע ֱאמּוָנה ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶוועט אּוְנז 

אְך ִתְשָעה ְבָאב ַזיין ַא יֹום טֹוב. ִזיֶכער אֹויְסֵלייְזן פּון ָגלּות, אּון ֶדעָמאְלט ֶוועט דָ 
ן ַאז ֶמען ַנאְכט אּון ֵזיי ָהאְבן ֶגעֶזעִתְשָעה ְבָאב ַביי ָאֶבער ֶווען ֶעס ִאיז ֶגעקּוֶמען

ייֶדער ָנאְכִניְשט אֹויְסֶגעֵלייְזט ֶגעָוואְרן, ָהאְבן ֵזיי ֶדעָמאְלט ֶגעָזאְגט "ְוַאָתה לֵ  זִאי
 ָקדֹוש", צּו ַמְשִלים ַזיין ָדאס ָוואס ֶמען ָהאט אֹויְסֶגעָלאְזט מֹוָצֵאי ַשָבת.

 

ֶווען ֶמען ָזאְגט ְמִגיַלת ֵאיָכה ַדאְרף ֶמען אֹויְסַטייְטְשן ִדי ְפסּוִקים אֹויף ִזיְך 
ַאז ֶווען ֶמען ָזאְגט  )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן ק"א( ַאֵליין. ַאזֹוי ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט

ת ָזאל ֶמען אֹויְסַטייְטְשן ַאֶלע ְפסּוִקים אֹויף ְתִהִלים, ְתִחינֹות, ָאֶדער ִתיקּון ֲחצוֹ 
ִזיְך ַאֵליין, ִדי ַאֶלע ִמְלָחמֹות ָוואס ְשֵטייט ִאין ְתִהִלים, ִדי ַאֶלע ׂשֹוְנִאים ָוואס ָדִוד 
ַהֶמֶלְך ֶרעְדט ִזיְך ָאפ ֶוועְגן ֵזיי ִאין ְתִהִלים, ָדאס ֵגייט ַארֹויף אֹויף ִדי ֵאייֶגעֶנע 

ת ָוואס ֶיעֶדער ֶמעְנְטש ָהאט ִמיט ַזיין ֵיֶצר ָהַרע, ָוואס ֶער ִאיז ֶדער ִמְלָחמוֹ 
ְגֶרעְסֶטער ַפייְנט פּון ַא ֶמעְנְטש, ֶער ִוויל ָנאר ַהְרֶג'ֶעֶנען ֶדעם ֶמעְנְטש ְברּוֲחִניּות 

ֶטער ָזאל אּוְנז ּוְבַגְשִמיּות, אּון אֹויף ֶדעם ֶבעט ֶמען ִאין ְתִהִלים ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרשְ 
 ַראֶטעֶווען פּוֶנעם ֵיֶצר ָהַרע אּון ַאֶלע ְשֶלעְכֶטע ַזאְכן.

ִדי ֶזעְלֶבע ִאיז ִמיט ְמִגיַלת ֵאיָכה. ֶמען ַדאְרף ְבִעיָקר ְטרֹויֶעְרן אֹויף ִדי ֵאייֶגעֶנע 
יד, ָוואס דּוְרְך ן ֶעְרִליֶכער אִ חּוְרָבן ַאז ֶמען ָהאט ָנאְכִניְשט זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ַזיין ַא

ֶיעֶדער ִאיד , ֶדעם ַהאְלט ֶמען צּוִריק ֶדעם ֵבית ַהִמְקָדש פּון ֶוועְרן אֹויְפֶגעבֹויֶעט
ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ַאז פּון ַזיין ַזייט ָזאל ֶער ִניְשט ְשֶטעְרן ָדאס אֹויְפבֹוי  ַדאְרף ֶבעְטן

ים ָזאְלן ִניְשט צּוִריק ַהאְלְטן ִדי ְגאּוָלה אּון פּוֶנעם ֵבית ַהִמְקָדש, ַאז ַזייֶנע ַמֲעׂשִ 
 ֶדעם ִבְנָין ֵבית ַהִמְקָדש ִבְמֵהָרה.

 

ֲאִר"י  מֹוָצֵאי ִתְשָעה ְבָאב ִפיְרט ֶמען ִזיְך ַאז ֶמען ִאיז ְמַקֵדש ִדי ְלָבָנה. ֶדער
ַאז ָדאס ִאיז ֵזייֶער ַא ים, ַאֵחר סֹוד ַּכָּוַנת ת"ב( )ְפִרי ֵעץ ַחיִ ַהָקדֹוש ְשַרייְבט אֹויף ֶדעם 

 ְגרֹויֶסע ַזאְך צּו ְמַקֵדש ַזיין ִדי ְלָבָנה מֹוָצֵאי ִתְשָעה ְבָאב.
ַאזֹוי ִווי ֶמען ֶזעט ַביי ִדי ְלָבָנה ַאז ַדְוָקא ֶווען ִזי ֶוועְרט  ,ֶדער ִעְנָין ֶדעְרפּון ִאיז

ֶדעָמאְלט טּוט ִזי  ט ֶעס שֹוין ִאיְנַגאְנְצן ִניְשט, ַדְוָקאז ֶמען ֶזעֵזייֶער ְקֵליין ִבי שֹוין
 ייֶען, אּון ֵהייְבט ָאן צּו ֶוועְרן צּוִריק ְגֶרעֶסער.ִזיְך ַבאנֵ 

ִדי ֶזעְלֶבע ִאיז אֹויְך ֶיעְצט, ַדְוָקא ָנאְך ִתְשָעה ְבָאב ֶווען ֶמען ָהאט ַאזֹוי ְשַטאְרק 
יְפן חּוְרָבן, ֶדעָמאְלט ִאיז ִדי ַצייט ִזיְך צּוִריק אֹויְפצּוֵהייְבן אּון ֶגעְטרֹויֶעְרט אוֹ 

ָאְנֵהייְבן פּון ְפִריש צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן אּון ַזיין וואֹויל אּון ֶעְרִליְך. אּון 
 ַזיין ִדי ְלָבָנה. ֶדעְרַפאר ִאיז מֹוָצֵאי ִתְשָעה ְבָאב ִדי ַפאִסיְגְסֶטע ַצייט צּו ְמַחֵדש

ִאין ִדי פֹוְסִקים ֶוועְרט ֶגעְבֶרעְנְגט, ַאז ַפאר ֶמען ִאיז ְמַחֵדש ִדי ְלָבָנה ָזאל ֶמען 
ן צּוִריק ִדי ִשיְך, אּון ֶווער ֶעס ֶקען ֵגייט ן, ֶעְסן ֶעֶפעס, אּון ָאְנטּואֹויְסַפאְסטְ  םקֹודָ 

יִליֶכעְרֵהייט, אּון ֶמען ען ְמַחֵדש ִדי ְלָבָנה ְפֵריאֹויְך ִאין ִמְקֶוה, אּון ֶדעְרָנאְך ִאיז מֶ 
ָוואס ֶדעָמאְלט פּון ָגלּות, ט ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ַאז ֶער ָזאל אּוְנז שֹוין אֹויְסֵלייְזן ֶבע

, ֶוועט ַזיין ְוָהָיה אֹור ַהְלָבָנה ְּכאֹור ַהַחָמה, ִדי ְלָבָנה ֶוועט ַשייֶנען ַאזֹוי ִווי ִדי זּון
 ִבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו ָאֵמן.

 ין ַהְמָצִרים(ְוֵחֶלק ט"ז ֶעֶרְך בֵ  ֶעֶרְך ִתְשָעה ְבָאב, )ִׂשיחֹות מֹוַהָרא"ש ֵחֶלק א' ְוֵחֶלק י'
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 breslevcenter@gmail.com גליון אויף אימעילצו באקומען דעם 
 347-630-2876 טעלעפאן מעסידזשינג/ chizikyomi@gmail.comיומי אימעיל חיזוק 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
 

מפעקאין  א תלמיד הישיבהפון  תנאיםלחיים/ווארט/מסיבת 
קעמפ א שיינע שמחה ווען הבחור החשוב איז פארגעקומען אין  זונטאגדעם פארגאנגענעם 

די  עב"גאלכסנדר ראטה נ"י בן מו"ה זאב אלימלך הי"ו פון וויליאמסבורג, איז א חתן געווארן 
עס זענען זיך צוזאם  .בארא פארקטאכטער פון מו"ה יודל טירנויער הי"ו מחשובי אנ"ש פון 

 .מחותניםדי חתן און 'ן ים און ידידים, צו אנווינטשן פארגעקומען פילע קרובי המשפחה חבר
אידיש שאדן פון און די אלע קאפ וויי  מאכן א באזונדערע מסיבת תנאים מיטאנשטאט צו 

און די געשוויסטער  ,י מחותנים, די חתן כלהד ;לע מסיבות ברענגען געווענליך מיטוואס די אגעלט 
דארפן זיך פריש אויסשטאפירן, מ'דארף דינגען א זאל, קויפן בלומען, מטריח זיין די קרובים און 

דעם שידוך עמאכט גמען  טאנשטאט דעם האידידים איינמאל און נאכאמאל ארויס צו קומען, 
, פארנעם םאון באשיידענע ןמאל אויף א בא'חנ'ט תנאים וכו' אויף איין/ווארט/לחיים/שליסן

 אינעם היכל הבית המדרש אין קעמפ.
ער האט זיך  ער האט אווו יאר, פארדי לעצטע ישיבה נט אין דער חתן ני"ו האט פלייסיג געלער

האט שוין זוכה געווען צו ענדיגן ש"ס, ער  משלים געווען אין תורה אויף גאר א הערליכן פארנעם,
מסכת תענית, אויסער זיינע פילע מאל  101 מאל משניות. 70אויך האט ער שוין געענדיגט איבער 

געכאפט נטאג פון זיין שידוך שליסן/תנאים, האט ער נאך אריי נעםילו איאון אפאנדערע שיעורים, 
געשטאנען צו הילף אויך דער חתן איז  פון די אנדערע זייט .טעגליכע שיעוריםזיינע  אלע צו לערנען

ן ראש ישיבה שליט"א אין אלע ענינים, בפרט איז ער געווען זייער הילפבאר אין ארויסגעבן די 'פאר
 אזויפיל אידישע קינדער זענען זיך מחי'. וואס ", מיטס "טאנץ מיט אמונה'הערליכע סידי

אמונה נאר  וואו מ'לערנט מיט די מיידלעך", ברסלב די כלה תחי' איז א תלמידה פון "בית פיגא
אויף שמחות אין די וועלט געבן אידיש געלט צואויסווי נאריש דאס איז זיי הערן  און יראת שמים,

שטעלן א אידישע שטוב און אריינברענגען דארט דעם צואויפ, דער עיקר איז נאר אריין
אידיש און דעריבער האט זי אויך געבעטן די עלטערן אז מ'זאל זיך שפארן ווי מער  ,אייבערשטן

 .קיינעםפאר  הנאהנישט קיין  וואס ברענגטאון נישט מאכן אויפרייסערישע שמחות געלט, 
ים ציון הקדוש פון מוהרא"ש יסיי דער חתן און סיי די כלה האבן זוכה געווען צו זיין אין יבנאל ב

און און דארט אויסגעזאגט גאנץ ספר תהלים ברציפות, אזוי ווי מוהרא"ש האט מבטיח געווען , זי"ע
אז ווער ס'וועט קומען צו זיין קבר מתפלל זיין וועט ער געהייסן דאס אויסקריצן אויף זיין מציבה, 

זיך אנשטרענגען יענעם א טובה צו טון אין הימל, ובפרט ווען א בחור אדער מיידל וועט קומען צו 
זאגט ער צו אז שידוך, א און אויסזאגן דארט ספר תהלים ברציפות און מתפלל זיין פאר  זיין קבר

 ער וועט ארבעטן פאר זיי און זען זיי זאלן טרעפן זייער שידוך בקרוב ובניקל.
ער ך שמחות ביי אלע אידישע קינדזאל העלפן אז די שמחה זאל ברענגען נא אייבערשטערדער 

 .גרינגערהייט און געזונטערהייט
!ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל

***

ענדיגן דעם נייעם בנין אין אומאןהעפטיגע בוי ארבעט צו פאר
גרייט אויף דעם ה ווי געמאלדן די פארגאנגענע וואך, וועט דער נייער בנין אין אומאן זיין אי"

קומענדיגן ראש השנה תשע"ט. אין די יעצטיגע צייט גייט אן די העפטיגע בוי ארבעט צוצוענדיגן די 
 פארבליבענע חלקים פונעם בנין צו די צופרידנהייט פון אנשי שלומינו.

קיין ירושלים עיה"ק צום  מען האט זיך פארבינדןדי וואך האט מען געארבעט אויף די מקוה, 
גרויסן מומחה אין די קאמפליצירטע סוגיא פון הלכות מקוואות, הרה"ג ר' דוד מינצבערג שליט"א 
וואס ספעציאליזירט זיך אין מקוואות, און בפרט אין מקוואות אין אייראפע, )עס איז כדי 

כט( וואס איז א יין אויפזאנצוצייכענען אז רוב מקוואות אין אומאן איז געמאכט געווארן אוטער זי
גאנצן צייט געווען בקשר מיט די בויער און אונטערנעמער, און געגעבן זיינע הלכה'דיגע און 
פראקטשיע אנווייזונגען וויאזוי צו מאכן די מקוה אויפן בעסטן און אויסגעהאלטענסטע וועג 

 .למהדרין מן המהדרין
די מקוה האט צוויי מהודר'דיגע בורות מי גשמים, יעצט ווען מען האט געהאלטן ביים גיסן די 

ציעל געקומען צו פליען, זיכער צו מאכן אז עס ווערט געמאכט אויף די ריכטיגע עבורות, איז ער ספ
ג וועג, און וועט בעז"ה קומען נאכאמאל פאר ראש השנה, איבערצוקוקן צי אלעס איז אין ארדענונ

 ל.און געבן זיין הכשר סטעמפ
דארפן וועלכע ווילן מיטהאלטן דעם ראש השנה מיט'ן ראש ישיבה שליט"א, אנשי שלומינו 

-347-452ן, צו באשטעלן קען מען רופן , בלויז עטליכע בעטן זענען נאך פארבליבזיך זייער צואיילן
 וכל הקודם זכה. 0412

מיין גאנצע זאך "איז גרעסער פון אלעס, אים ראש השנה ביי  אז צו זיין געזאגטדער רבי האט 
און דער רבי האט צוגעזאגט זייער גרויסע הבטחות פאר  ,"איז ראש השנה, קיינער טאר נישט פעלן

יום טוב ראש השנה ווען  די אלע וואס קומען צו אים אויף ראש השנה. ווי פארכטיג איז דער
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 קומען צו 

יי א גוט געבענטשט יאר.אים אויף ראש השנה, ער וועט זיכער מאכן אז מ'וועט אנשרייבן פאר ז
 בורא עולם בקנין השלם זה הבנין!
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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
 בעז"ה עס צו שיקן צו אייך אהיים.און מיר וועלן פרובירן 

סימן טוב ומזל טוב 
מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

י"ונ ענדי ראטהס ח"ההב
ג"עב למז"טרן אוועג ןתח א זאיוואס 

 

עס זאל  דער אייבערשטער זאל העלפן אז
 ,עדקימא און א בנין עדי  לש שרזיין א ק

 דורות ישרים ומבורכים.
 

 הגליון נתנדב לזכות יחזקאל בן רחל פיגא, וזו' הענדיל בת שיינדל, ובנם נחמן נתן
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סימן טוב ומזל טוב 
מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

הי"ו אל אלטמאןכימ מו"ה
 למז"ט יידלמ געבורט פון אצו די 

 

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

 דורות ישרים ומבורכים. זיינע קינדער,אלע 
 

אומאן ראש השנה!
 ברויכן פאר אומאןאייערע געאלע 

 אסעסב יקעטס; טרעוול אינשורענס;רליין טעי

 און נאך ;ן און צוריקקיין אומא קיובפון 
 ~ שנעלסטע סערוויסאון פרייזן ~ בעסטע 

 דפריינאייער 

 אלי קנאלל
מופץ ע"י מערכת ברסלב גלובל


