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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

 

ֹנִכי ְמ  ר אָׁ שֶׁ ר אַּ בָׁ דָׁ ל הַּ נּו, ִלְשמֹורוֶׁצַּ ֹלא תֹוִסיפּו עַּ ם ְוֹלא ִתְגְרעּו ִממֶׁ ְתכֶׁ  ה אֶׁ
ת ִמְצֹות ה'  ֹנִכי ְמ אֶׁ ר אָׁ שֶׁ ם אַּ םוֶׁצַּ ֱאֹלֵקיכֶׁ ְתכֶׁ . ִלְכאֹוָרה ָזאְגט ֶדער ָפסּוק ה אֶׁ

"ֹלא ִאיֶבער ִדי ֶזעְלֶבע ַזאְך ֶעְטִליֶכע ָמאל, ֶעס ָוואְלט ֶגעֶקעְנט ְשֵטיין ְבלֹויז 
ם ת ִמְצֹות ה' ֱאֹלֵקיכֶׁ נּו ִלְשמֹור אֶׁ ר ְוֹלא ִתְגְרעּו ִממֶׁ בָׁ דָׁ ל הַּ , ִדי "תֹוִסיפּו עַּ

ֹנִכי ְמ עְרֶטער ֶוו ר אָׁ שֶׁ ם"וֶׁ צַּ "אַּ ְתכֶׁ  ט אֹויס ִווי ֶעס ִאיז ִאיְבִריג.ֶזע ה אֶׁ
)ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן ס"א( מֹוַהָרא"ש ִאיז ָדאס ַמְסִביר לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 

ר יִַּגידּו ְלךָׁ )ְדָבִרים יז( אֹויְפן ָפסּוק  שֶׁ ר אַּ בָׁ דָׁ סּור ִמן הַּ ַאז דּוְרְך  יִָׁמין ּוְשֹמאל, ֹלא תָׁ
ְגט ָוואס ֶדעם ָוואס ַא ִאיד ָהאט ֱאמּוַנת ֲחָכִמים, ֶער ֵגייט צּו ַא ַצִדיק אּון ֶער ָפאלְ 

ֶוועג, אּון -ֶטעְנִדיג אֹויף ִדי ִריְכִטיֶגע ִמיְטלֶדער ַצִדיק ָזאְגט, דּוְרְך ֶדעם ֵגייט ֶער ְש 
 צּו ִליְנְקס. ֶער ֵגייט ִניְשט צּו ֶרעְכְטס ָאֶדער

ַאז ַא ֶמעְנְטש ַדאְרף ֵאייִביג ֵגיין )ֲהָלכֹות ֵדעֹות ֵפֶרק א' ֲהָלָכה ד'( ֶדער ַרְמַב"ם ָזאְגט 
ּוט אּון ן ִמיְטל ֶוועג, ֶמען ָטאר ִניְשט ֵגיין אֹויף ַאן ֶעְקְסְטֶרעֶמע ֶוועג ִניְשט צּו ג'אֹויפְ 

 ִניְשט צּו ְשֶלעְכט.
עְנִדיג אֹויף טֶ ִאיז ָדאס ָאֶבער זֵייֶער ְשֶווער צּו ְמַקיֵים ַזיין, צּו ֵגיין ְש  ַפאר ַא ֶמעְנְטש

ַאז ֶעס  ָאֶדער ְבֶרעְנט ֶער ָגאר ְשַטאְרק צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ַאזֹוי ַווייט .ִדי ִמיְטל ֶוועג
ט, אּון ָגאְרִניְשט ָהאְבן ֵגייט אֹויף ֵאיין ֶעְקְסְטֶרעם, ֶער ִוויל ָאְפָלאְזן ִדי ַגאְנֶצע ֶוועלְ 

ַווייל  ִמיט ֵקייֶנעם, ָנאר ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ָוואס ָדאס ִאיז אֹויְך ִניְשט גּוט,
ג, ֶער ָאֶדער ִוויל ֶער ֵגיין אֹויף ִדי פּוְנְקט ַפאְרֶקעְרֶטע ֶווע .ָדאס ֶקען ִניְשט ָאְנַהאְלְטן

עְרט ש ַאז ֶער ֶוועט ָנאְך ַאָמאל ֶקעֶנען ַזיין וואֹויל, אּון ֶער הֶ ִאיז ִזיְך ִאיְנַגאְנְצן ְמַייאֵ 
 יְשט גּוט.ִאיְנַגאְנְצן אֹויף צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן. אּון ֵבייֶדע פּון ִדי ֶוועְגן ֶזעֶנען נִ 

, ַווייל ֶדער ַצִדיק ִדי ֵעָצה ֶדעְרצּו ִאיז צּו ֵגיין צּו ַא ַצִדיק אּון ָפאְלְגן ָוואס ֶער ָזאְגט
ר ָזאל ן ֶמעְנְטש ִדי ִריְכִטיֶגע ֶוועג ִווי ַאזֹוי ֶער ָזאל ִזיְך ִפיְרן, ִווי ַאזֹוי עֶ 'ֶקען ֶגעְבן ַפארְ 

ּון ִזיְך ֶער ִאיז ְמַחֵזק ֶדעם ֶמעְנְטש ַאז ֶער ִניְשט ָנאְכָלאְזן א .ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן
ן ִריְכִטיְגן ֶוועג ַאז ֶער ָזאל ִניְשט 'ר ִפיְרט ֶדעם ֶמעְנְטש אֹויפְ ְמַייֵאש ַזיין, אּון עֶ 

 ְבֶרעֶנען ֶמער ִוויִפיל ֶמען ַדאְרף.
יְנֶדער, ָדאס ִאיז ְפַשט ִאין ָפסּוק, ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָזאְגט ָאן ַפאר ִדי ִאיִדיֶשע קִ 

נּו ר ְוֹלא ִתְגְרעּו ִממֶׁ בָׁ דָׁ ל הַּ  ְמטט צּו צּו ִדי ִמְצֹות אּון ֶנע, ֵלייְגט ִניְש ֹלא תֹוִסיפּו עַּ
צּוֵלייְגן  ִניְשט ַאז דּו ָזאְלְסט ְבֶרעֶנען צּו ְשַטאְרק צּום ֵאייֶבעְרְשְטן אּון .ִניְשט ַאָראפ

 ין פּון דִ צּו ִדי ּתֹוָרה, אּון ִניְשט ַאז דּו ָזאְלְסט ִאיְנַגאְנְצן ָנאְכָלאְזן אּון ַאָראפ ֶנעֶמע
ן ָנאר ָוואס ִדי ּתֹוָרה ֵהייְסט. אֹויְפן ִמיְטל ֶוועג, אּון טּו דּו ַדאְרְפְסט ֵגיין ָנאר .ּתֹוָרה

ֹנִכי ְמ אֹויף ֶדעם ָהאט מֶשה ַרֵבינּו ֶגעָזאְגט ְצֵוויי ָמאל  ר אָׁ שֶׁ ם"וֶׁ צַּ "אַּ ְתכֶׁ , ה אֶׁ
צּו ֶדעם ַדאְרְפט ִאיר ן ִמיְטל ֶוועג, 'צּוקּוֶמען צּו ֶדעם צּו ֶקעֶנען ֵגיין אֹויפְ צּו

ק ֶקען אֹויְסֶהעְרן ָדאס ָוואס ִאיְך מֶשה ַרֵבינּו ֶדער ַצִדיק ָזאְגט, ַווייל ָנאר ַא ַצִדי
 ן ִריְכִטיְגן ֶוועג.'ִפיְרן ֶדעם ֶמעְנְטש אֹויפְ 

 )ֹזאת ַהּתֹוָרה ָוֶאְתַחָנן ד'(
 
 
 
 

 

 (355) 44, גליון 7שנה    , אבות פרק ג'                                                שנת תשע"ח לפ"קפרשת ואתחנן, שבת נחמו, ט"ז אב, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רָׁא"ש  עְרֵצייְלטדֶׁ  מֹוהַּ
 

י ָזאְגט  יָמן צ"ט( ֶדער ֶרבִּ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' סִּ יד )לִּ ַאז ַא אִּ
יְך צּוֶגעוואֹויֶנען ְש  יג צּו ֶרעְדן צּום ַדאְרף זִּ ֶטעְנדִּ

ין, אּון ֵסיי  יל ֶדערִּ ֵאייֶבעְרְשְטן, ֵסיי ֶווען ֶער ָהאט ַא ֶגעפִּ
יְשט  ילּו ֶווען ֶער ֶקען ֶווען ֶער ָהאט נִּ יל, ֲאפִּ ַקיין ֶגעפִּ

ָנאר ֶרעְדן ַקאְלֶטעְרֵהייט. ַווייל ֶווען ַא ֶמעְנְטש ֶוועט 
יל, ֶוועט  ילּו ָאן ַא ֶגעפִּ ַאַסאְך ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ֲאפִּ
יְך סֹוף ָכל סֹוף ֶעֶפעֶנען ַזיין ַהאְרץ אּון ֶער ֶוועט  זִּ

יל צּום  ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ַדאן ֶוועט ֶער ַבאקּוֶמען ַא ֶגעפִּ
לֹות ָוואס ֶער  יש אֹויְך אֹויְפהֹויְבן ַאֶלע ְתפִּ אֹוָטאַמאטִּ

יל.  ָהאט ֶגעֶבעְטן ָאן ַקיין ֶגעפִּ
י  ין דִּ יט ֶדעם ֶדער ָפסּוק אִּ י ַטייְטְשט מִּ ֶדער ֶרבִּ

יֶגע ֶסְדָרה  ים ג, כג(ָוואֶכעדִּ ת ָוֶאְתַחַנן ֶאל ה' ָבעֵ " )ְדָברִּ
י, "ַההּוא ֵלאֹמר ַא  - "ָוֶאְתַחַנן ֶאל ה'", ַטייְטְשט ֶדער ֶרבִּ
יד ָזאל ְש  יג ֶרעְדן אּון ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, אִּ ֶטעְנדִּ

יְשט.  יל אּון ֵסיי ֶווען ֶער ָהאט נִּ ֵסיי ֶער ָהאט ַא ֶגעפִּ
ֶעס ֶוועט קּוֶמען ַא ַצייט  - "ָבֵעת ַההּוא ֵלאֹמר"ַווייל 

י ֶוועְרֶטער ֶוו יל אּון דִּ ען ֶער ֶוועט ַבאקּוֶמען ַא ֶגעפִּ
יְרט, אּון ַדאן  וי ֶגעְשמִּ יְך ָזאְגן פּון ַזיין מֹויל וִּ ֶוועְלן זִּ

 ֶוועט ֶער ַאֶלעס ַפאֶרעְכְטן.
יְשט ָנאר ַביים ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן,  יז נִּ ָדאס אִּ

יז אֹויְך ַביים ֶלעְר  י ֶזעְלֶבע אִּ ֶנען תֹוָרה, ָאֶדער ָנאר דִּ
יֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן  יד ַדאְרף דִּ ְצֹות. ַא אִּ ַביים טּון מִּ
ְצֹות,  וי ֶמער תֹוָרה אּון מִּ יְרן ַאַרייְנצּוַכאְפן וִּ אּון ְפרּובִּ

ילּו ֶווען ֶער טּו ָדאס ָנאר ַקאְלֶטעְרֵהייט ָאן ַקיין  טֲאפִּ
יל אּון ָאן ַקיין ַפאְרְשטַ  י שּום ֶגעפִּ ילּו ֶווען דִּ אְנד, ֲאפִּ
ְצֹות ֶזעֶען אֹויס ַהאְלב ֶגעַבאְקן, ֶעס ָהאט -תֹוָרה ּומִּ

ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה 
 : "ָאְמרּוכ:()ֲעבֹוָדה ָזָרה ָזאְגן 

 

ָעָליו ַעל ַמְלַאך ַהָמֶות, ֶשכֻּּלֹו ָמֵּלא ֵעיַנִים", ֶדער ַמְלָאְך 
ַהָמֶות ִאיז ָאְנֶגעִפיְלט ִמיט אֹויְגן, ֶווען ֶער קּוְמט צּום 
ֶמעְנְטש ֶוועְרט ֶדער ֶמעְנְטש ֵזייֶער ֶדעְרְשָראְקן אּון ַאזֹוי 

 .ֶדער ֶוועְלט עם ֶמעְנְטש פּוןֶנעְמט ֶער ַאֶוועק דֶ 
ָוואס ֶזעֶנען ִדי ַאֶלע אֹויְגן ָוואס ֶדער ַמְלָאְך ַהָמֶות ָהאט 
אֹויף ִזיְך? ְבֶרעְנְגט ֶדער ֵהייִליֶגער ֲחַתם סֹוֵפר ְזכּותֹו ָיֵגן 
ָעֵלינּו ְבֵשם ַזיין ֶרִבי'ן, ֶדער ָגאֹון ְוָקדֹוש ר' ָנָתן ַאְדֶלער ֵזֶכר 

ַאז ָדאס ֶזעֶנען ַתם סֹוֵפר ְבֵראִשית, ַהְקָדָמה( )חֲ ַצִדיק ִלְבָרָכה ָזאְגט 
ַאֶלע ִהְסַתְכלּות ַאסּורֹות, ַאֶלע ְשֶלעְכֶטע קּוְקן ָוואס ֶדער 
ֶמעְנְטש ָהאט ֶגעקּוְקט, ִדי ַאֶלע אֹויְגן ֶנעְמט ֶדער ַמְלָאְך 
ַהָמֶות אּון ֶער קּוְמט צּום ֶמעְנְטש אּון ֶער ַהְרְג'ט ִאים, 

ס ִאיז ִניְשט ָדא ָנאְך ַאַזא ַזאְך ָוואס ָזאל ַהְרְג'ֶנען ַווייל עֶ 
 וי ִניְשט ִהיְטן ִדי אֹויְגן.ֶדעם ֶמעְנְטש וִ 

ִמיט ֶדעם ַטייְטְשט ֶער ָוואס ִמיר ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן 
ְפַרייָטאג צּו ַנאְכְטס: "ִויֵשְזִביָנָנא ֵמֵעיָנא ִביָשא ּוֵמַחְרָבא 

ְך ַהָמֶות ּוִמִדיָנּה ֶשל ֵגיִהנֹּם", ַאז ִמיר ֶוועְלן ִניְשט ְדַמְלאַ 
ָהאְבן ַקיין ֵעיָנא ִביָשא, ִמיר ֶוועְלן ִהיְטן ִדי אֹויְגן ֶוועְלן 
ִמיר ִניְשט מֹוָרא ָהאְבן פּוֶנעם ְשֶוועְרד פּוֶנעם ַמְלָאְך ַהָמֶות 

ִאין ֵגיִהנֹום; ֶזעט ֶמען  אּון ִמיר ֶוועְלן ִניְשט ָהאְבן ָאְנקּוֶמען
 ַאז ַאֶלעס ֵהייְבט ִזיְך ָאן ִמיט ִדי אֹויְגן.

 

 תשע"ח(ָוֶאְתַחָנן )ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה, פ'  

 
 

>>>>>> 

 



 ב

 

יז ֵזייֶער ָחשּוב ֶיעֶדע ְקֵלייֶנע  יְשט ַקיין ַטַעם אּון ַקיין ֶגעְשַמאק, ַווייל ַביים ֵאייֶבעְרְשְטן אִּ נִּ
יְך ָאן צּו טּון ַפאר אִּ  יד ְשְטֶרעְנְגט זִּ  ים.ַזאְך ָוואס ַא אִּ

יְשט ַקיין ֶגעְשַמאק  יְרט נִּ יל, ֶער ְשפִּ יְנט ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ָאן ַקיין ֶגעפִּ יד דִּ ין ֶווען ַא אִּ אִּ
יז ְמַקֵיים,  ַזיין ְצֹות ָוואס ֶער אִּ י מִּ ין דִּ יְשט ַקיין ַטַעם אִּ יְרט נִּ ֶלעְרֶנען אּון ַדאֶוועֶנען, ֶער ְשפִּ

יז ָדאס ָנאְך ַאַסאְך ֶמער ָחש ים ָאן ַאַסאְך  ַווייל ּוב ַביים ֵאייֶבעְרְשְטן.אִּ ֶעס קּוְמט אִּ
ין יְרט ָיא ַא ֶגעְשַמאק ֶדערִּ וי ַפאר ֵאייֶנעם ָוואס ְשפִּ יֶבער  .ְשֶוועֶרער ָדאס צּו טּון וִּ אּון ֶדערִּ
יז ָדאס ָנאְך ֶמער ָחשּוב, ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ַא ְגרֹויֶסע ַנַחת רּוַח פּו אּון ֶווען  .ן ֶדעםאִּ

ים  יְנט אִּ יְך ָאן אּון דִּ יד ְשְטֶרעְנג זִּ ילֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶזעט ַאז ֶדער אִּ ויפִּ ֶקען, ֶוועט  ֶער וִּ
יֶכער צּום סֹוף ֶהעְלְפן ַאז ֶער ָזאל ָיא ַבאקּוֶמען ֶדעם  ים זִּ יֶנען  גּוְטן ַטַעםֶער אִּ אּון ֶקעֶנען דִּ

ְש  יט ַא חִּ ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן בִּ  יֹות אּון ֶגעְשַמאק.ֵלימּות מִּ

יָלה ו':( ֲחַז"ל ָזאְגן  ין )ְמגִּ י, ַתֲאמִּ י ּוָמָצאתִּ ם ֹיאַמר ְלָך ָאָדם ָיַגְעתִּ אֹויב ַא ֶמעְנְטש ָזאְגט  -"אִּ
יַח ֶגעֶווען, ַדאן ָזאלְ  יְך ֶגעְפָלאְגט אּון ֶער ָהאט ַמְצלִּ יר ַאז ֶער ָהאט זִּ ים ְגֵלייבְ  ּוטסְ דִּ ן". אִּ

יְך ַא קַ  יְשט ְבלֹויז ְשֶטעְלט זִּ יַח ֶגעֶווען, ַדאְרף ֶמען נִּ ְשָיא, אֹויב ָהאט ֶיעֶנער ַטאֶקע ַמְצלִּ
יַח ֶגעֶוועןְגֵלייְבן, ֶמען ֶקען דָ  י אֹויְגן ַאז ֶער ָהאט ַמְצלִּ יט דִּ ָנאר ְגֵלייְבן ַדאְרף ֶמען  .אְך ֶזען מִּ

יְשט  י אֹויְגן.ַא ַזאְך ָוואס ֶמען ֶקען נִּ יט דִּ  ֶזען מִּ
י ָנָתן  ְרַכת הַ ָזאְגט ֶרבִּ יקּוֵטי ֲהָלכֹות בִּ יּות, ֶווען ֶעס ֵפירֹות ֲהָלָכה ה'( )לִּ ַאז ֶווען ֶעס קּוְמט צּו רּוְחנִּ

יט  יג ֶזעט ֶמען מִּ יְשט ֵאייבִּ יֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ָדאְרט ַדאְרף ֶמען ָיא ְגֵלייְבן, נִּ קּוְמט צּו דִּ
י יְך אּון מּוְטֶשעט  דִּ יז ָדא ַא ֶמעְנְטש ָוואס ְפָלאְגט זִּ י ַהְצָלָחה, ַאָמאל אִּ יֶגע אֹויְגן דִּ ְפֵליישִּ

יַח ַזיין. ַדאְרף ֶמען  יְשט ַאז ֶער ָזאל ַמְצלִּ יֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ֶער ֶזעט נִּ יְך צּו דִּ זִּ
יֶכער ַמְצלִּ  יְך ַפאְר'ן ָאֶבער ְגֵלייְבן ַאז ֶער ָהאט זִּ יַח ֶגעֶווען, ַווייל ָדאס ַאֵליין ַאז ֶער ְפָלאְגט זִּ

יד ָהאט ַא ֵרייֶנע ֱאמּוָנה, ֵווייְסט ֶער  יז ַזיין ְגֶרעְסֶטע ַהְצָלָחה. ֶווען ַא אִּ ֵאייֶבעְרְשְטן, ָדאס אִּ
יְך ָאְנֶגעְשְטֶרעְנְגט ַפאְר'ן ֵאייבֶ  יֵקייט ָוואס ֶער ָהאט זִּ יז ָגאר ַא ַאז ֶיעֶדע ְקֵליינִּ עְרְשְטן אִּ

ויל  ילּו ֶער ָהאט ָנאר ֶגעְטַראְכט ַאז ֶער וִּ ילּו ָנאר ַא גּוֶטע ַמְחָשָבה, ֲאפִּ ְגרֹויֶסע ַהְצָלָחה, ֲאפִּ
יְשט ַפאְרלֹויְרן, ֶיעֶדע ַזאְך ֶוועְרט ַאֶוועְקֶגעֵלייְגט, אּון ַאזֹוי  ַזיין וואֹויל, ֶוועְרט ָדאס אֹויְך נִּ

יְך  י ַסְבָלנּות אּון ַזאְמְלט זִּ ָאן ַאַסאְך גּוֶטע ַזאְכן פּוֶנעם ֶמעְנְטש, אּון אֹויב ֶער ֶוועט ָהאְבן דִּ
י ֵאייֶגעֶנע  יט דִּ אֹויְסַוואְרְטן, ֶוועט ֶער צּום סֹוף אֹויְך ֶקעֶנען זֹוֶכה ַזיין צּו ֶזען ַזיין ַהְצָלָחה מִּ

 אֹויְגן ָאֶפעֶנעְרֵהייט.

יְך  ְטשּוְרְטקֹוב זי"ע אּון זִּ ד מֶשה מִּ י ָדוִּ יז ַאָמאל ֶגעקּוֶמען צּו הרה"ק ֶרבִּ יְנֶגעְרַמאן אִּ ַא אִּ
יְשט  ָאְפֶגעֶרעְדט ַאז ֶלעְצְטְנס ָהאט ַזיין ְשֶווער אֹויְפֶגעֶהעְרט צּו ַדאֶוועֶנען, ֶער ֵגייט ֶמער נִּ

ין שּול אּון ֶער ַדאֶוועְנט מֶ  יְשטאִּ יְנֶגעְרַמאן ָהאט ֶגעוואּוְסט ַאז  .ער נִּ וי ֶדער אִּ אּון ַאזֹוי וִּ
יק אֹויב ֶער ֶקען ֶרעְדן  יק, ָהאט ֶער ֶגעֶבעְטן ֶדעם ַצדִּ ַזיין ְשֶווער ֵגייט ַאַסאְך צּו ֶדעם ַצדִּ

יק ָאְנהֹויבְ  יְך ַפאֶרעְכְטן אּון צּורִּ יט ַזיין ְשֶווער, אּון ֶזען ַאז ֶער ָזאל זִּ  ן צּו ַדאֶוועֶנען.מִּ
יז  ים ֶגעְפֶרעְגט אֹויב ֶעס אִּ יק ָהאט ֶגעָלאְזט רּוְפן ֶדעם ְשֶווער, אּון ֶער ָהאט אִּ ֶדער ַצדִּ
יד ֶגעָזאְגט  ֱאֶמת ָוואס ֶמען ֶדעְרֵצייְלט ַאז ֶער ָהאט אֹויְפֶגעֶהעְרט צּו ַדאֶוועֶנען. ָהאט ֶדער אִּ

יָבה דֶ  י סִּ יז ֱאֶמת, אּון דִּ יז ַווייל ֶער ָהאט ַבאֶמעְרְקט ַאז ֶווען ֶער ְשֶטעְלט ַאז ֶעס אִּ עְרצּו אִּ
יל ֶער  ויפִּ ין ָקאפ ַאֶלע ָסאְרט ְשֶלעְכֶטע ֶגעַדאְנֶקען, אּון וִּ ים ַאַריין אִּ יְך ַדאֶוועֶנען קּוֶמען אִּ זִּ

יְשט ֶגעַגאנְ  ים נִּ יז ֶעס אִּ יְך ָאְפצּוָשאְקֶלען ֶדעְרפּון אִּ יְרט זִּ יְשט ָהאט ְפרּובִּ ֶגען, ֶער ֶקען נִּ
יז שֹוין  יֶבער ָהאט ֶער ֶגעְקֶלעְרט ַאז ֶעס אִּ י ְשֶלעְכֶטע ַמְחָשבֹות, אּון ֶדערִּ ָפטּור ֶוועְרן פּון דִּ
ְכַלל אּון ָפטּור ַאן ֵעֶסק. ַאְנְשָטאט צּו ָהאְבן ַאַזא צּוַהאְקֶטע  יְשט צּו ַדאֶוועֶנען בִּ ֶעְנֶדעְרש נִּ

ישֶ  ים, ֶוועט ֶער ֶעְנֶדעְרש ָאְפָלאְזן ֶדעם ַגאְנְצן ַדאֶוועֶנען. עאּון ַנארִּ יט ֶיעְנץ ָפנִּ  ַדאֶוועֶנען מִּ
ים אֹויְפֶגעְקֶלעְרט ַאז ֶער  ים אֹויְסֶגעֶהעְרט אּון ֶדעְרָנאְך ָהאט ֶער אִּ יק ָהאט אִּ ֶדער ַצדִּ

יְשט ַדאֶוועֶנען ֶווע יג "אֹויב ֶוועְסטּו נִּ יְכטִּ יְשט רִּ יְשט ְבַלייְבן פּון ַדיין טּוט נִּ יֶכער ָגאְרנִּ ט זִּ
יְשֵקייט ידִּ ילּו ֶעס ֶזעט  ,ַגאְנֶצע אִּ יְך ָאְנְשְטֶרעְנֶגען צּו ַדאֶוועֶנען ֲאפִּ אֹויב ָאֶבער דּו ֶוועְסט זִּ

וי יעֹות וָ  אֹויס וִּ י ַאֶלע ְיגִּ יְך ַצאְמקּוֶמען דִּ י ַצייט זִּ יט דִּ ואס דּו ֶעס ֶזעט אֹויס, ֶוועְלן ָאֶבער מִּ
יְך ֶגעְפָלאְגט צּו ַדאֶוועֶנען, אּון דּו ֶוועְסט זֹוֶכה ַזיין ַאז ַדיין ַדאֶוועֶנען ֶוועט ָיא  ָהאְסט זִּ

ים".  ָהאְבן ַא ֵשייֶנעם ָפנִּ
ין ָפסּוק. ֶדער ָפסּוק ָזאְגט ים ֵשיין ַאַריין ֶגעַטייְטְשט אִּ ים פז, ו(  אּון ֶער ָהאט ָדאס אִּ לִּ )ְתהִּ

סְ  יק ֶגעַטייְטְשט ֶדעם ָפסּוק "ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער "ה' יִּ ים", ָהאט ֶדער ַצדִּ ְכתֹוב ַעמִּ ֹפר בִּ
יְדן ְשַרייְבן נּוֶמעְרן ְשַרייְבט  י אִּ י ֶפעְלֶקער ְשַרייְבן". ֶווען דִּ וי ַאזֹוי דִּ י ֶוועג וִּ ֵצייְלט אֹויף דִּ

י ֶזעְלֶבע אֹויף ָלשֹון ַהקֹוֶדש, ְשַרייְבט ֶמען ֶמען "ֵאייְנס", "ֶצען" "הּוְנֶדעְרט" א.א.וו. אּו ן דִּ
יט ֶוועְרֶטער, "ֶאָחד", " י נּוֶמעְרן מִּ ם ָהאְבן ֲעָשָרהאֹויְך דִּ י גֹויִּ ויֶדער ַביי דִּ ", "ֵמָאה" א.א.וו. וִּ
י נּוֶמעְרן ָוואס ֵזיי ְשַרייְבן צ.ב.ש. " י ". אּון ֶדער ֵאייֶבעְרְש 100", "10", "1ֵזיי דִּ ֶטער ֵצייְלט דִּ

ם ֵצייְלן ֶעס. י גֹויִּ וי דִּ  נּוֶמעְרן לֹויט וִּ
יר ֶגעֶווען ים ַמְסבִּ יק ָהאט אִּ ֶווען דּו ַדאֶוועְנְסט ַאַזא צּוַהאְקֶטע ַדאֶוועֶנען,  :אּון ֶדער ַצדִּ

וי ֶעס ַדאְרף צּו יְך ָאְנצּוְשְטֶרעְנֶגען צּו ַדאֶוועֶנען וִּ יְרְסט זִּ יל דּו ְפרּובִּ ויפִּ ֵגייט ֶעס , ַזיין וִּ
יְשט יָרא .נִּ יז ָנאר ַא "זִּ י ַגאְנֶצע ַדאֶוועֶנען אִּ יְלְסט ַמָמש ַאז דִּ יז ַמָמש ", ודּו פִּ ֶעס אִּ

יְשט ֶוועְרד.  יָראָגאְרנִּ יז דָ  "וָאֶבער ַא "זִּ יְך צּוַזאם ַאַסאְך  ָיא. אְך ֶעסאִּ אּון ַאזֹוי ְקלֹויְבט זִּ
יָרא יז ֶעס קּוְמט ו"זִּ יְך אֹויף אּון ֶמען הֹויְבט ָאן 'ס" בִּ ֵאיין ָטאג אּון ָדאס ַהאְרץ ֶוועְקט זִּ

יְרן ַא ָנאְנְטַשאְפט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ַדאן ֵלייְגט ֶמען צּו ָנאר ֵאיין "ֵאייְנֶסער", ֶמען  ְשפִּ
יד ּוְמיּוָחד, אּון וֶ  יז ֶדער ֶאָחד ָיחִּ וען ֶמען ֵלייְגט צּו ַאן ֵלייְגט צּו ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ָוואס אִּ

יָרא יָראו"ֵאייְנֶסער" צּו ֶזעְקס "זִּ וי ֶמער "זִּ יְלָיאן! אּון וִּ 'ס" ֶמען ֵלייְגט ו'ס" ָהאְסטּו שֹוין ַא מִּ
יְשט  ילּו ֶווען ֶעס נִּ יְך ָאן צּו טּון ַא גּוֶטע ַזאְך, ֲאפִּ צּו, ֶיעֶדעס ָמאל ָוואס ֶמען ְשְטֶרעְנְגט זִּ

יָראַאזֹוי ֶגעלּוְנֶגע יז ָנאר ַא "זִּ ילּו ֶווען ֶעס אִּ יז ָאֶבער ֶדער "ֵאייְנֶסער" אֹויף ון, ֲאפִּ ", אֹויב אִּ
יָרא וי ֶמער "זִּ יְך, ַדאן וִּ יט זִּ יְגן ַבאֶשעֶפער מִּ יְנֶקע ַזייט, אֹויב ָהאט ֶמען ֶדעם ֵאייְנצִּ י לִּ 'ס" ודִּ

י נּוֶמעְרן.  ֶמען ֵלייְגט צּו, ַאְלס ְגֶרעֶסער ֶוועְרן דִּ
יְשט מִּ  יְרט נִּ ילּו ֶער ְשפִּ יק ֵזייֶער ְמַחֵזק ֶגעֶווען, ַאז ֲאפִּ ים ֶדער ַצדִּ י ֶוועְרֶטער ָהאט אִּ יט דִּ

וי ַאזֹוי ֶער ֶקען  יְך ָאְנְשְטֶרעְנֶגען צּו טּון ָוואס אּון וִּ יְשֵקייט, ָזאל ֶער זִּ ידִּ ין אִּ ַקיין ַטַעם אִּ
יֶכער מַ  יַח ַזיין.ָנאר, אּון סֹוף ָכל סֹוף ֶוועט ֶער זִּ  ְצלִּ

יְשט ֶוועְרן צּוְבָראְכן פּון ַקיין  יְך צּו ֶדעְרַהאְלְטן אּון נִּ יז זֹוֶכה זִּ יז ֶדעם ָוואס אִּ וואֹויל אִּ
יְשט  ילּו ֶווען ֶער ָהאט ָנאְכנִּ יְך צּו ֶלעְרֶנען אּון ַדאֶוועֶנען ֲאפִּ שּום ַזאְך, אּון ֶער ְפָלאְגט זִּ

ים, אּון ֶדעם ֶגעְשַמאק, ֶוועט ֶדער אֵ  יֶכער ָהאְבן ַא ְגרֹויֶסער ַנַחת רּוַח פּון אִּ ייֶבעְרְשֶטער זִּ
י ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט. ים ַזיין גּוט אֹויף דִּ  ֶעס ֶוועט אִּ

יעֹות( יחֹות מֹוַהָרא"ש ֵחֶלק ט"ז ֶעֶרְך ְיגִּ  )שִּ
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זענט תלוי אין מיין ראש השנה, נאר די גאנצע וועלט שטייט אויף מיין  - מיינע תלמידים -מתנה; נישט נאר איר 
 .ראש השנה

נאך האט דער רבי געזאגט )חיי מוהר"ן סימן ת"ג(: "הראש השנה שלי עולה על הכל", מיין גאנצע זאך איז 
עס איז מיר א וואונדער פארוואס מיינע מענטשן וואס גלייבן אין מיר, זאלן נישט רעדן צו , און השנהראש 

דער רבי האט געהייסן מען זאל מאכן א כרוז, אז אלע  אוןאלעמען אז מען זאל קומען צו מיר אויף ראש השנה, 
צו מיר אויף ראש השנה דארף זיין  זאלן קומען צו זיין ראש השנה. נאך האט דער רבי געזאגט: "ווער עס קומט

 ".פרייליך א גאנץ יאר
ן מענטש און מיט זיין ווייב און קינדער, אזוי ווי 'ראש השנה שרייבט מען אפ אלעס וואס וועט פאסירן מיט

כמה יעברון וכמה יבראון, מי יחיה  -מען זאגט ביים דאווענען: "בראש השנה יכתבון, וביום צום כפור יחתמון 
, מי בקצו ומי לא בקצו, מי באש, ומי במים, מי בחרב, ומי ברעב, מי ברעש, ומי במגפה"; און נאך מער ומי ימות

ליגט צווישן די ווערטער, אזוי ווי דער רבי האט געזאגט )חיי מוהר"ן, סימן  ,ווי דאס וואס מען רעכנט אויס
נישט אויסגערעכנט אינעם פיוט פון  תסו(: "ווען דער חזן זאגט "מי... ומי..." איז מרומז אלעס וואס שטייט

לוינט זיך דען נישט צו קומען צום הייליגן רבי'ן אויף ראש השנה, און אויס'פועל'ן א גוט ונתנה תוקף"; 
 געבענטשט יאר?

 לשנה טובה תכתבו ותחתמו! 
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 דפון דף המשך  
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שיעורים; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס; און נאך -קוואל פון חיזוק )פרויען(   
03303502363/ ענגלאנד  0797040069/ ארץ ישראל  845-414-8426/ 212-444-9169  

 breslevcenter@gmail.com גליון אויף אימעילצו באקומען דעם 
  347-630-2876 טעלעפאן מעסידזשינג/ chizikyomi@gmail.comיומי אימעיל חיזוק 

 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
 

 תלמוד ירושלמיאון נ"ך  -אן ווידער און מ'הויבט ענדיגט מ'
יאים בצו ענדיגן גאנץ נ בן אנשי שלומינו זוכה געוועןנגענעם פרייטאג האאגראפ עםד

 רועיש ןכילגש צו לערנען דעם טעירשבת קודש האט מען אנגעהויבן פון פוכתובים, און 
 .נדיג פון ספר יהושעאנהויבך, "נפון צוויי פרקים 

 גע אנשי שלומינו זאל יעדן טאלא זא טריפעגנע איי"ש זי"ט האט מוהראנאקאבווי 
 בויטדעם  , וואס מיט, און א פרק אין תוספתאף ירושלמיא ד ,ליבבדף גמרא  א ןענרעל

ראש ישיבה ער ד טאה קירוצ רצוויי יאמיט ועלט. ו ענעי ףיוא ית נצח"ף א בימען זיך אוי
דער ווי אזוי , ך"ן ניג צוויי פרקים אאט ןדעי ןענרעצוגעלייגט אז מ'זאל אויך ל שליט"א

 טאך ה"זור אין נדעם לעצטן מח ."רפך איז מיין מוסר ס"נ"הייליגער רבי האט געזאגט, 
 ןא טצעי ןביאון די אלע וועלכע הורגעלערנט יעדן טאג, אפ ראש ישיבה שליט"א רעד
אפיטל ק ןדעי סוף פון י הערליכע שיעורים, בייםד טימ ןייז היך, וועלן זיך מח"כאמאל נאנ

דעם  קען ארויסנעמען פוןות וואס מ'קזחתה ןוא שמועסט די מוסרווערט אויך אויסגע
]זע  ןייל ןאפעלעט "קול ברסלב"אויפ'ן הערן די אלע הערליכע שיעורים  ןעק'מ. יטלפקא

 .8 ךאנרעאון ד 2רוקן און דפונעם גליון[  ףודי נומערן ביים ס
ש דוק תבש םומי, און אתלמוד ירושלב ענדיגט מען קע קומענדיגן פרייטאג פ'דעם 

לע עציפעסוועלן אויסנוצן די שלומינו אנשי . מחזור רשעא פריאנהויבן ה "וועט מען אי
און ייליגע תורה, הדי  לסיבא ןעמיט'ן באן, יעדן טאג צו לערננהייט און זיך מיטכאפן געלעג

 .טלעוו ענעי ףגעשמאקע הויז אוי א ןטיירמיט דעם זיך צוג
מי בטוב עם דף ירושלד גאט ןדעי ןעה פארלערנ"יא טעוו ראש ישיבה שליט"אדער 

אויף , ןייל ןאאויפ'ן טעלעפ גאט ןדעארויפגעלייגט ין רוועה "ס וועט איע ןואעם ודעת, ט
 .9 ךאנרעד ןוא 2נומער 

 !ומם ולילהינהגה בהם ו
*** 

 נע שמחת בר מצוה אין קעמפשיי
די וואך מאנטאג איז פארגעקומען א שיינע באשיידענע שמחת בר מצוה אין קעמפ, 
הבחור משה יצחק בן מו"ה עזרא בוים הי"ו, און אייניקל פון הרה"ג מוה"ר דניאל בוים 

 שליט"א מחשובי אנשי שלומינו.
טייערע שמחות וואס ברענגט נישט  אידיש געלט פאר ווארפןויסרנישט וועלנדיג א

קיין נוצן פאר קיינעם, איז די סעודת בר מצוה פארגעקומען אין בית המדרש אין קעמפ, 
וואו עס איז צוגעשטעלט געווארן א סעודה בלויז פאר די נאנטע משפחה, און דערנאך 

בר  ן'ארזענען אריבערגעקומען די קרובים וידידים און די תושבי המחנה אנצואוואונטשן פ
 די בעלי שמחה. ארמצוה בחור און פ

צוה פון זיין מ ראים הויבט זיך אן די בז ביי דרוקט אעבעל שמחה האט זיך אויסגדער 
לעול , ער גייט אריין ן דער בחור הויבט אן לייגן תפליןעוו ...די בר מצוהטאג נאך א  - זון

, בר מצוה די סעודת דוקאנישט שמחה און חשיבות, ת, דאס איז די עיקר התורה והמצו
 ם.ן אידיש געלט אויף דעאויסצופאטשקע סיוס'פעלט נישט א

די חברים פונעם בר מצוה בחור האבן מהנה געווען מיט שיינע ניגונים לכבוד די 
שמחה, און דערנאך האט מען זיך ארויסגעלאזט אין א טאנץ צו דאנקען דעם אייבערשטן 

 אויף אלע זיינע גרויסע חסדים.
 ונשמח בדברי תלמוד תורתך ובמצותיך!

*** 

 ער אן ביים נייעם בנין אין אומאןבוי ארבעט גייט ווייט
די בוי ארבעט ביים נייעם בנין אין אומאן גייט ווייטער אן מיט'ן פולסטן טעמפא, א 
גרויסע שטאב פון ארבעטער זענען פארנומען צו פארענדיגן אלע חלקים פונעם בנין, אז 

 ס'זאל זיין אי"ה גרייט אויף ראש השנה הבעל"ט.
מיטהאלטן דעם ראש השנה מיט'ן ראש ישיבה שליט"א, אנשי שלומינו וועלכע ווילן 

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

דער הייליגער רבי האט געזאגט )חיי מוהר"ן, סימן תה(: די גאנצע וועלט איז 
 שנה, און דער אייבערשטער האט מיר דאס געגעבן פאר א אנגעהאנגען אין מיין ראש ה

 

/  212-444-9191 < שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים; און נאך - קול ברסלב
  03303502361/ ענגלאנד  0797040066/ ארץ ישראל  845-414-8429
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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
 דרוקן דעם ספר הקדושעס וועט ארויסהעלפן דאס 

 אשר בנחל
 וועט זיכער זען א גרויסע ישועה און געהאלפן
 ווערן למעלה מדרך הטבע מיט וואס ער דארף.

 

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

 

 

 

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

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

 הי"ועזרא בוים  מו"ה
 צו די שמחת בר מצוה פון זיין זון למז"ט

 ני"ו משה יצחק הבחור
 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז ער זאל זען אסאך 
 אידיש נחת פון אלע זיינע קינדער געזונטערהייט

 
 

 
 
 

 

 

 אומאן ראש השנה!
 

 אלע אייערע געברויכן פאר אומאן
באסעס רליין טיקעטס; טרעוול אינשורענס; עי

 פון קיוב קיין אומאן און צוריק; און נאך
 ~ בעסטע פרייזן און שנעלסטע סערוויס ~

 אייער פריינד

 אלי קנאלל
 

 מוסדות היכל הקודש ברסלב
נתייסדה ע"י כ"ק מוהרא"ש זי"ע

 

 מיר וואונטשן א הארציגע ברכת מזל טוב פאר

 תחי' וזוגתוהי"ו יעקב לעזער מו"ה 
 ט"למזי "זר שלמה נאליעאינגל זייער פון  פשערןאצו די 

 
 

בית "מנהלת פון , די געטרייע מרת לעזער תחי'די חשובע 
, איז גאר שטארק איבערגעגעבן פאר די סקול, זיך "פיגא

אפגעבנדיג מיט יעדן קינד באזונדער מצליח צו זיין אויפ'ן 
דער אייבערשטער זאל העלפן אז  שענסטן און בעסטן אופן

דיש נחת די גרויסע זכותים זאלן זיי ביישטיין צו זען פיל אי
 פון דעם קינד און פון אלע קינדער געזונטערהייט

 

<<<<<< 

 

 המשך בדף ג

 


