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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

 

ֶון בְ ֹלא ִהבִ  ל בְ יט אָׁ מָׁ ה עָׁ אָׁ ֵאלִיְש יֲַּעֹקב ְוֹלא רָׁ ת ֶמֶלְך ב ,רָׁ יו ִעּמֹו ּוְתרּועַּ . וֹ ה' ֱאֹלקָׁ
ָבה כ, כ(ֶדער ִמְדָרׁש ָזאְגט  ִמְדָבר רַּ  אֹויף ֵזייֶעֶרע ֲעֵבירֹותִניְׁשט  ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער קּוְקט :)בַּ

 .ָנאר אֹויף ֵזייֶער ֵגאּות
ְסִביר לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט  "ן ֵחֶלק א' ִסיָמן רפ"ב(מֹוֲהָרא"ׁש ִאיז ָדאס מַּ ז אַּ  :)ִליקּוֵטי מֹוֲהרַּ אַּ

אְרף קּוְקן ָנאר אֹויף ִדי ף ְזכּות, ֶער דַּ ן זַּיין ְלכַּ ֵלייְנס דַּ אְרף ִזיְך אַּ גּוֶטע זַּאְכן ָוואס  ֶמעְנְטׁש דַּ
יֶ' זַּיין ִמיט ֶדעם אּון ִניְׁשט קּוְקן אֹויף ִדי ְׁשֶלעְכֶטע ֲחָלִקים זֹוי  .ֶער טּוט אּון ִזיְך ְמחַּ אּון אַּ
אְרף ֶמען קּוְקן ָנאר אֹויף ֶיעֶנעְמ'ס גּוֶטע ֲחָלִקים, אּון נִ  יי אַּ ְצֵווייְטן ִאיד דַּ יְׁשט אֹויף אֹויְך בַּ

 .סטְ ֶיעֶנעְמ'ס ְׁשֶלעכְ 
יי ִזיְך ָנאר אֹויף ס, זַּיין גּוְט  ֶבֱאֶמת ֵגייט ִדי ֵבייֶדע זַּאְכן צּוזַּאֶמען, ֶווען אַּ ֶמעְנְטׁש קּוְקט בַּ

יי ֶיעֶנעם אֹויְך ָנאר דִ  ֶווען אַּ ֶמעְנְטׁש  .סי גּוְט ֶדעָמאְלט ִאיז ֶער ְפֵרייִליְך אּון ֶער קּוְקט בַּ
ט עְרֶטער ֶמעְנְטׁש, אּון ֶער ֶזעיי ִזיְך ֶוועְרט ֶער אַּ ֶדעְרִביטֶ ס בַּ ט ָאֶבער ָנאר ִדי ְׁשֶלעְכטְ ֶזע

יי ֶיעְדן ֵאייֶנעםָנאר ְׁשֶלעְכטְ   .ס בַּ
רֹויף אֹויף ֶיעְדן ִאיד,  ט ִאין ָפסּוק, ֶדער ָפסּוק ֵגייט אַּ ֶון בְ ֹלא ִהבִ ָדאס ִאיז ְפׁשַּ  יֲַּעֹקביט אָׁ

ל בְ ס פּון ִדי ָפׁשּוֶטע ִאיְדן, ֶמען ָזאל ִניְׁשט קּוְקן אֹויף ִדי ְׁשֶלעְכטְ  - מָׁ ה עָׁ אָׁ ֵאלִיְש ְוֹלא רָׁ  רָׁ
ִדיִקיםאּון אֹויְך ִניְׁשט קּוְקן ִדי ְׁשֶלעְכְט  - זֹוי ִאיז ֶמען זֹוֶכה צּו ֶדעם? . ס אֹויף צַּ ה' ִווי אַּ

יו ִעּמוֹ  ז -  ֱאֹלקָׁ יין  ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ִאיז ְׁשֶטעְנִדיג ִמיט ִאים, ִניְׁשט ֶווען ֶמען ֵווייְסט אַּ קַּ
ְלץ ִליב אּון ֶער אִ  ,ןָוואס ֶער ָהאט ֶגעטּוִחילּוק  יז ָהאט ִאים ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָנאְך אַּ

ז,  .ִמיט ִאים ת ֶמֶלְך בוֹ ֶדעָמאְלט ֶוועט ֶער ִוויְסן אַּ ָהאט ִליב ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער  - ּוְתרּועַּ
זֹוי ֶער קּוְקט ָנאר אֹויס  .ֶיעְדן ִאיד ִווי אַּ

ז ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער קּוְקט ִניְׁשט אֹוי ט ָוואס ֶדער ִמְדָרׁש ָזאְגט אַּ ף ִדי ָדאס ִאיז ְפׁשַּ
ס ם ָוואס פּון ִאיְדן ָנאר אֹויף ֵזייֶער ֵגאּות, ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער קּוְקט ָנאר אֹויף ֶדעְׁשֶלעְכטְ 

ֲעִש  אְרק ִמיט זַּייֶנע ִמְצֹות ּומַּ אְלט ִזיְך ְׁשטַּ ים טֹוִבים, ֶער ְפֵרייְדט ִזיְך ִמיט ֶדעם, אַּ ִאיד הַּ
יים אּון ֶער קּוְקט ִניְׁשט אֹויף ִדי ְׁשֶלעְכֶטע ֲחָלִקים ָוואס ֶער ָהאט, ָדאס ִאיז ֵזייֶער חָ  ׁשּוב בַּ

 .ֵאייֶבעְרְׁשְטן
ּתֹוָרה ָבָלק ח)  (ֹזאת הַּ

*** 
 

 

ס בֶ ְרא פִ וַּיַּ  זָׁר בֶ יְנחָׁ ֲהֹרן הַּ ן ֶאְלעָׁ ה וַּיִ ֵהן וַּיָׁ כֹ ן אַּ ֵעדָׁ ם ִמּתֹוְך הָׁ ח בְ קַּ קָׁ  .יָׁדוֹ ח ֹרמַּ
ֵמז זַּיין ָדאס ָוואס ֶדער ֶרִבי ָזאְגט ז ֶדער ָפסּוק קּוְמט אּוְנז ְמרַּ )ִליקּוֵטי  מֹוֲהָרא"ׁש ָזאְגט אַּ

"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן ל"ו( ז  :מֹוֲהרַּ אְרְקן ִזיְך אֹויף אַּ ֶמעְנְטׁש ָזאל ֶער ֵלייֶנאַּ ֲאוֹות ְׁשטַּ ען ֶווען ִדי ּתַּ
ע, אּון ִמיט ֶדעם ֶוועט ֶער ָאְפִקיְלן זַּיין ֵיֶצר ָהרַּע ת ְׁשמַּ  .ְקִריאַּ

זַּ"ל ָזאְגן  ְנִני )ְבָרכֹות טו.(חַּ ְקֵדק ְבאֹוִתיֹוֶתיהָׁ ְמצַּ ע ּוְמדַּ ת ְשמַּ קֹוֵרא ְקִריאַּ ל הַּ ן לֹו כָׁ
ֶוועְלט  י, ָדאס ֵמייְנט ִניְׁשט ָנאר ִדי ֵגיִהנֹום פּון ֶיעֶנע ֶוועְלט, ָנאר אֹויְך אֹויף דִ ֵגיִהנֹום

ֲאוֹות ָוואס ְבֶרעְנט ִאיֶנעם ֶמעְנְטׁש ייֶער פּון ּתַּ  .ִקיְלט ֶעס ָאפ ִדי פַּ
ט ִאין ָפס ז ֶעס ִאיז ִזיּוק, ֶווען ִפְנָחס ָהאט ֶגעֶזעָדאס ִאיז ְפׁשַּ ֲאוֹות אֹויףן אַּ  ְך ִמְתגֵַּבר ִדי ּתַּ

ח" ְב ִדי ִאיְדן, אּון ֵזיי ֶוועְרן ִנְכָׁשל ִאין ֲעֵבירֹות,  ח "ֹרמַּ תיָׁדוֹ וִַּיקַּ  , ָהאט ֶער ֶגענּוֶמען ְקִריאַּ
ְכִניעַּ ֶגעֶווען ִדי  "ח ֶוועְרֶטער, אּון ִמיט ֶדעם מַּ ע ָוואס ָהאט ִאין ִזיְך רַּמַּ ֲאוֹותְׁשֶוועְׁשמַּ  .ֶרע ּתַּ

 (ּתֹוָרה ָבָלק ית הַּ ֹזא)

 
 

 
 

 

 

 (405) 45, גליון 8שנה                                                                       לפ"ק ', שנת תשע"טותמוז, אבות פרק  "זי, בלקפרשת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רָׁא"ש  ֶדעְרֵצייְלט מֹוהַּ
ְמָצִרים"  ין הַּ אְכְטן ִדי ֶטעג פּון "בֵּ אְטרַּ ִדי  -ֶמעְנְטְשן בַּ

מּוז אּון ִתְשָעה ְבָאב,  יי ָוואְכן ְצִוויְשן ִשְבָעה ָעָשר ְבתַּ ְדרֵּ
ְטרֹויֶעִריֶגע ָמָרה ְשחֹוָרה'ִדיֶגע ֶטעג, ֶעס ֶזעט ֶעֶפעס  סַאלְ 

אֶלעֶנע ִניֶדעִריֶגע ֶטעג,  ייֶער ווֶ אֹויס ִווי ֶגעפַּ ען ֶמען ִאיז זֵּ
ייֶבעְרְשְטן, ֶמען ֶקען ֶדעָמאְלט ִניְשט  וייט פּוֶנעם אֵּ וַּ

ייֶבעְרְשְטן ֶגעֶהעִריג.  ִדיֶנען ֶדעם אֵּ
ָנאר פּוְנְקט  .ִניְשט ַאזֹויֶדער ֱאֶמת ִאיז ָאֶבער 

אְרֶקעְרט, ִדי ֶטעג ֶזעֶנען ְגרֹויֶסע ֶטעג, ָוואס   ֶזעֶנעןפַּ
ייֶבעְרְשְטן, ָנאְך  ְסֶפעִציֶעל ְמסּוָגל ָנאְנט צּו ֶוועְרן צּום אֵּ

 אּון ְגִריְנֶגער פּון ַא גַּאְנץ ָיאר. ֶמער
אר ֶרִבי ָנָתן, ָמאל ֶמען ָהאט ַא ְרִליֶכע עֶ ַאז ֶגעָזאְגט פַּ

אְלן  ְמָצִרים פַּ ין הַּ ִאיְדן ְפֶלעְגן ָזאְגן ַאז ִאין ִדי ֶטעג פּון בֵּ
יגֹות ְדרֵּ ייֶעֶרע מַּ יי פּון זֵּ ָדאס ָהאט ֶרִבי ָנָתן ֶגעָזאְגט ַאז  .זֵּ

אְרֶקעְרט, ִדי ֶטעג ֶקען ֶמען ְגִריְנֶגער  ִאיז ִניְשט ֱאֶמת, פַּ
ייבֶ ְשטֵּ  עְרְשְטן, ַאזֹוי ִווי ֶמען ייְגן, אּון ֶוועְרן ָנאְנט צּום אֵּ

אץ ִאיז  אלַּ יין פַּ יי ַא ֶקעִניג ַאז ֶווען ֶער ִאיז ִאין זַּ ֶזעט בַּ
ן 'ְשֶווער צּו צּוקּוֶמען צּו ִאים, ָאֶבער ֶווען ֶער ִאיז אֹויפְ 

ְך ְגִריְנֶגער צּו קּוֶמען צּו ִאים.  ן גַּאס, ִאיז אַּ 'ֶוועג, אֹויפְ  סַּ
ְמָצִרים" "בֵּ   - ִדי ֶזעְלֶבע ֶיעְצט  ֶווען ֶדער -ין הַּ

ייֶבעְרְשֶטער ִאיז ִכְבָיכֹול ִאין ָגלּות, ִאיז ֶער ָנאְך ֶמער  אֵּ
ֶנעְנֶטער צּו אּוְנז, אּון ִמיר ֶקעֶנען ָנאְך ְגִריְנֶגער אּון 

 ְשֶנעֶלער צּו קּוֶמען צּו ִאים, אּון צּו ֶרעְדן צּו ִאים.
יין אּו יי ָוואְכן ֶזעֶנען אֵּ ן ְצָוואְנִציג ֶטעג, ָדאס ִדי ְדרֵּ

ן ֶעס ֶזעֶנען ָדא ְצִוויְש 
ינּו ָוו י ְשלֹומֵׁ  אסַאְנשֵׁ

 

ּון ֶזעֶנען ֶגעֶווען ִאין ִדי ִטיְפְסֶטע ְבָלאֶטעס א
יי ְגרֹויֶסע ַצִדיִקים ָנאר דּורְ  ְך ַהייְנט ֶזעֶנען זֵׁ

יי ָהאְבן ֶגעטּון ַא ָצה פּון ִמְשַניֹות; זֵׁ ַסאְך ִדי עֵׁ
ייֶער ְשֶלעְכְטס ִאיז ַפאְרַפאְלן  גּוְטס ִביז זֵׁ

 ֶגעָוואְרן.
ען ַאזֹוי ִווי ִדי ַמֲעֶשה ַאז ַא ִאיד ִאיז ֶגעקּומֶ 

וייְנט ַאז ֶער ִליְגט ייֶער ֶגעוֵׁ  צּום ֶרִבי'ן אּון זֵׁ
ּון ִאין ַא ִטיֶפע ְבָלאֶטע, ֶער ִזיְנִדיְגט ֶנעֶבעְך א

ירֹות, ֶער ָהאט ֶגעבֶ  ייֶער ְגָראֶבע ֲעבֵׁ עְטן טּוט זֵׁ
ָזאל ִאים ֶהעְלְפן ַארֹויס ְקִריְכן  ֶדעם ֶרִבי'ן

פּון ַזיין ְבָלאֶטע. ָהאט ִאים ֶדער ֶרִבי 
י מֹוֲהַר"ן, ִסיָמן תמז(ֶגעָזאְגט  : "דּו טּו גּוְטס, )ַחיֵׁ

ייְנס  אּון ִדי ְשֶלעְכְטס ֶוועט פּון ִזיְך ַאלֵׁ
ֶצר  ַאֶוועק ַפאְלן"; ַאז דּו ֶזעְסט ִווי ֶדער יֵׁ

ּוֶמען אֹויף ִדיר, ָזאְלְסטּו ָהַרע ָהאט ִזיְך ֶגענ
ֶוועט ַאֶלע ְשֶלעְכְטס  -טּון ַאַסאְך גּוְטס 

יין.  ַאֶוועק גֵׁ
 

 (טתשע"ָבָלק )ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה, פ' 
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ְטִרָיא פּוֶנעם שֵּ  וייְזט ַאז ֲאִפילּו ִביז ֶיעְצט ִאיז ֶמען ִניְשט ֶגעֶווען ם אקי"ה, ָוואס ֶדער שֵּ ִאיז ִדי ִגימַּ ם וַּ
יין וואֹויל אּון ֶעְרִליְך, ַאזֹוי ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאגְ  'פּון ֶיעְצט'וואֹויל, ֶקען ֶמען  ייְבן צּו זַּ "ן  טָאְנהֵּ י מֹוֲהרַּ )ִליקּוטֵּ

ֶלק א' ִסיָמן ו'(  י"חֵּ וייְזט "ַאָנא ָזִמין ְלֶמֱהוֵּ ם וַּ ייְנט ,ַאז ֶדער שֵּ ִניְשט ֶגעֶווען  ֶמען ִאיזֲאִפילּו  ַאז ָוואס ָדאס מֵּ
ייבְ  יין גּוט. ט ֶמעןגּוט ִביז ֶיעְצט, הֵּ  ָאן פּון ֶיעְצט צּו זַּ

אְרִזיְגְלט ֶעס  ָנאר ַאזֹוי ִווי ֶווען ֶעס ִאיז ָדא ָגאר ייֶעֶרע אֹוָצר, ֶנעְמט ֶמען ֶעס ַארּום אּון ֶמען פַּ ַא טֵּ
אְרף ֶעס  י ֶעס ָזאל ִניְשט ָאְנקּוֶמען צּו ֶדעם ִניְשט ִריְכִטיְגן ֶמעְנְטש, ָוואס דַּ אְך ְשֶלעֶסער, ְכדֵּ ִמיט ַאסַּ

אקּוֶמען. ִדי ֶזעְלֶבע ִאיז ֶיעְצט, ַאזֹוי ִווי ִדי דְ  יי ָוואְכן ֶזעֶנען ַאֶזעְלֶכע ֶגעהֹויֶבעֶנע ֶטעג, ַאֶזעְלֶכע ִניְשט בַּ רֵּ
ואְלִדיֶגע אֹוָצר, ַאז ֶמען ֶקען ְגִריְנֶגעְר  אְרָמאְגן ִאין ִזיְך ַא ֶגעוַּ ייטֶטעג ָוואס פַּ ֶוועְרן ָנאְנט צּום  הֵּ

ע ַארּום ֶגענּוֶמען ִמיט ַא אר ָהאט ֶעס ֶדער יֵֶּצר ָהרַּ ייֶבעְרְשְטן, ֶדעְרפַּ ְצבּות אּון אֵּ ֶזעְלֶכע ְשֶלעֶסער פּון עַּ
ֶכל, ָלאְזט ִזיְך ִניְשט  .ָמָרה ְשחֹוָרה, ַאז ֶמען ָזאל ִניְשט ֶקעֶנען צּו קּוֶמען ֶדעְרצּו ָאֶבער ֶווער ֶעס ָהאט שֵּ

ייט ִמיט אַּ  אְרן, ֶער קּוְקט ִניְשט אֹויף ִדי ַאֶלע ִדְמיֹונֹות, ָנאר ֶער ִניְצט אֹויס ִדי צַּ ְך ְתִפָלה, ֶער ֶבעְהט  נַּ סַּ
ייֶבעְרְשְטן, אְך ֶדעם אֵּ אן ַאסַּ אְכן. אּון דַּ ייט צּוקּוֶמען צּו ְגרֹויֶסע זַּ  ֶוועט ֶער ְגִריְנֶגעְרהֵּ

ִגיד פּון ֶמעְזִריְטש ייִליְגן מַּ ְקדֹוִשים ְבֶרעְנְגן פּוֶנעם הֵּ ת ִישְ  זי"ע ִדי ְסָפִרים הַּ י( )ֲעבֹודַּ ְסעֵּ ל, מַּ  ן'אֹויפְ ָראֵּ
יָכה א'(  ָפסּוק ְמָצִרים)אֵּ ין הַּ י  .ָכל רֹוְדֶפיָה ִהִשיגּוָה בֵּ ָקּה", ֶווער ֶעס לֹויְפט ָנאְך ֶדעם  -"ָכל רֹוְדפֵּ

ייֶבעְרְשְטן ייְכן .אֵּ ְמָצִרים". ."ִהִשיגּוָה", ֶקען ִאים ֶדעְרְגרֵּ ין הַּ ְוָקא ִאין ִדי ֶטעג פּון "בֵּ ְמָצִרים", דַּ ין הַּ  "בֵּ
בָ  ייְכן ִאיֶבעְרן ִדי שַּ ייֶער ְגלַּ יי ָוואְכן ֶזעֶנען ְסֶפעִציֶעל ָגאר ְגרֹויס, ָוואס ִאיז ִניְשָטא זֵּ ִתים פּון ִדי ְדרֵּ

יי ָיִמים טֹוִבים,  .ָיאר ָבִתים ֶזעֶנען ַאְנְטֶקעְגן ִדי ְדרֵּ יי שַּ ָבת ִדי ְדרֵּ ִאיז ֶקעְגן יֹום טֹוב ֶדער ֶעְרְשֶטער שַּ
ח,  ָבת ֶפסַּ וייֶטער שַּ ת בּועֹות, אּוןִאיז ֶקעְגן שָ ֶדער ְצוֵּ ְרשַּ זֹון ִאיז ֶקעְגן סּוכֹות - ְדָבִרים פַּ ָבת חַּ אּון  .שַּ

יי ְסֶפעִציֶעלֶ  אר ֶזעֶנען זֵּ ָבת פּון ָיאר,  עֶדעְרפַּ זֹון ִאיז ָגאר ִדי ְגֶרעְסֶטע שַּ ָבת חַּ ָבִתים, אּון שַּ ָחשּוֶבע שַּ
עזֹון" גֵּייט ַארֹויף אֹויף ְנבּוָאה, ִווי ֶדער ָפסּוק ָזאְגט ֶדער ָנאֶמען "חַּ  ְעָיהּו"א'(  היָ )ְישַּ זֹון ְישַּ ִדיִקים  ."חַּ צַּ

ָרה  ִמְקָדש, ָוואס ֶוועט אֹויְפֶגעבֹויֶעט ֶוועְרן ִבְמהֵּ ית הַּ ָבת, ֶדעם ְדִריְטן בֵּ ֶזעֶנען זֹוֶכה צּו ֶזען ִאין ֶדעם שַּ
ינּו.  ְבָימֵּ

ית  )ִיְרְמָיה א'( ֶדער ָפסּוק ָזאְגט ָנִביא ָהאט ְנִביאֹות ֶגעָזאְגט אֹויף ִדי חּוְרָבן פּוֶנעם בֵּ ַאז ִיְרְמָיה הַּ
ד ֲאִני רֹוֶאה" ל ָשקֵּ קֵּ ִמְקָדש "מַּ ד"  .הַּ ל ָשקֵּ קֵּ ִש"י ַאז ַאזֹוי ִווי ֶדער "מַּ אְנְדל -ָזאְגט רַּ ֶווען  בֹוים, פּון-ֶדער מַּ

יין אּון ְצָוואְנִציג ֶטעג, ַאזֹוי אֹויְך  ואְקְסט ַארֹויס ִדי ְפרּוְכט ֶנעְמט אֵּ ֶעס קּוְמט ַארֹויס ִדי ְבלּום ִביז ֶעס וַּ
ית  אְכט ֶדעם בֵּ יי ָהאְבן ָחרּוב ֶגעמַּ פּון ֶווען ִדי גֹוִים ָהאְבן צּוְבָראְכן ִדי מֹויֶער פּון ְשָטאט, ִביז ֶווען זֵּ

מִ  יין אּון ְצָוואְנִציג ֶטעג.הַּ  ְקָדש ָהאט ֶגענּוֶמען אֵּ
אְפט ייְגְנשַּ אְנְדל ָהאט אֹויְך ַאן ַאְנֶדעֶרע אֵּ אְרף ָאֶבער ִוויְסן ַאז ֶדער מַּ "ל ָזאְגן .ֶמען דַּ ֶרק א'(  ֲחזַּ ְשרֹות פֵּ עַּ )מַּ

אְנְדל ִאיז קֹוֶדם ִביֶטער אּון ֶדעְרָנאְך ֶוועְרט ֶעס ִזיס יי ָוואְכן יֶבערן ֶדעִר אּו .ַאז ֶדער מַּ , ַאזֹוי ִווי ִדי ְדרֵּ
אְכן ַא ייֶען אּון מַּ ייט ָוואס ֶמען ֶקען ִאיֶבעְרְדרֵּ אְנְדֶלען, ִאיז ֶיעְצט ִדי צַּ פּון  זֶזעֶנען צּוֶגעְגִליְכן צּו מַּ

ִדי ֶוועְלט, ַאזֹוי ִווי ֶדער ִביֶטער ָזאל ֶוועְרן ִזיס. ָוואס ָדאס ִאיז ֶבֱאֶמת ִדי ַאְרֶבעט פּון ַא ֶמעְנְטש אֹויף 
ָקדֹוש ָזאְגט ר הַּ אִשית ד.( ֹזהַּ ת ְברֵּ ְקָדמַּ אְכן פּון טּוְנְקל ָזאל ֶוועְרן  )הַּ ייֶען אּון מַּ "ֶווער פּון ַאייְך ֶקען ִאיֶבעְרְדרֵּ

 ִליְכִטיג אּון פּון ִביֶטער ָזאל ֶוועְרן ִזיס?"
ייְנט, ַאז ֲאִפילּו ֶווען ֶעס גֵּייט אִ  ייְטן, אּון ִיסּוִרים אּון ְשֶוועִריקֵּ יֶבער אֹויף ַא ֶמעְנְטש ָצרֹות ָדאס מֵּ

אר ִדי אֹויְגן ָמש טּוְנְקל פַּ ייֶער ִביֶטער ָדאס ֶלעְבן, ֶעס ִאיז ִאים מַּ וייְסט ָאֶבער  .ֶעס ִאיז ִאים זֵּ ֶווען ֶמען וֵּ
י אְכן ֶזעֶנען ִניְשט ֶגעֶשען פּון ִזיְך ַאלֵּ אְכט ִמיטְ ַאז ִדי ַאֶלע זַּ ייֶבעְרְשֶטער ָהאט ֶעס ֶגעמַּ ן ִציל 'ין, ֶדער אֵּ

ֶוועְקן ֶדעם ֶמעְנְטש ַאז ֶער ָזאל צּוִריק קּוֶמען צּו ִאים, אּון ֶדער ֶמעְנְטש גֵּייט אּון ֶער  ּוצף אֹוי
ייֶנע ְפָראְבֶלעֶמען,  ייֶבעְרְשְטן ַאֶלע זַּ אְרן אֵּ ייְלט פַּ אןֶדעְרצֵּ אְכט פּון ָהאט ֶער ִאיֶבע דַּ ייט אּון ֶגעמַּ ְרֶגעְדרֵּ

ייֶנע  ייֶבעְרְשֶטער ֶוועט ִאים ִזיֶכער ֶהעְלְפן, אּון ֶער ֶוועט ַארֹויס גֵּיין פּון ַאֶלע זַּ וייל ֶדער אֵּ ִביֶטער ִזיס, וַּ
 ְפָראְבֶלעֶמען אּון ָצרֹות.

אְרְפןִדי ַאֶלע ֲהָלכֹות אּון ִדיִנים ָוואס ִמיר  ילּות ִאין ִדי ֶטעג פּון בֵּ  דַּ ְמָצִרים, ִזיְך צּו ִפיְרן ִמיט ֲאבֵּ ין הַּ
יין ְטרֹויֶעִריג, בְ  אְרף זַּ ייְנט ִניְשט ַאז ֶמען דַּ אְרף ֶעס טּון ִמיט ַאן מֵּ אְפט. ָנאר ֶמען דַּ ְצבּות אּון צּוְקלַּ עַּ

אְרץ, ַאז ִמיר ֶבעְנְקן שֹוין אּון  ק ַאז ֶמען ָזאל שֹוין אֹויְפבֹויֶען ֶדעם ִהְשתֹוְקקּות ִאין הַּ ִמיר ֶזעֶנען ִמְשתֹוקֵּ
אְרֶגעְסן ֶדעְרפּון. ִמְקָדש, אּון ִמיר ֶקעֶנען ִניְשט פַּ ית הַּ  בֵּ

אְרְצן  יי ִאין הַּ ייט ָהאְבן זֵּ יין זַּ ִדיִקים ָהאְבן ִזיְך ֶגעִפיְרט, פּון אֵּ ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ִדי ֶוועג ָוואס ַאֶלע צַּ
ִמְקָדש, ָאֶבער אֹויפְ ְפן ט אֹויְר עְטרֹויעֶ גֶ  ית הַּ ייְכל, אּון 'חּוְרָבן בֵּ אט ַא ְשמֵּ ייִביג ֶגעהַּ יי אֵּ ן ָפִנים ָהאְבן זֵּ

ייֶבעְרְש  ב ֶגעֶווען ֶיעְדן צּום אֵּ רֵּ יי ְמקַּ ֶבר ָפִנים ָיפֹות, אּון ַאזֹוי ָהאְבן זֵּ ל ֶגעֶווען ֶיעְדן ֶמעְנְטש ְבסֵּ בֵּ  ְטן.ְמקַּ
ח מֶשה זי"ע ָהאט  ייִליֶגער ִיְשמַּ ֲחִסידּות ִאיז, ֶגעָוואְלט ָנאְכקּוְקן אּון ֶזעֶווען ֶדער הֵּ ן ָוואס ֶדער ֶדֶרְך הַּ

אְרֶקע קַּ  אט ַא ְשטַּ ייִליְך? ֶעס ִאיז ָהאט ֶער ֶגעהַּ ייִביג ְפרֵּ אְרָוואס ֶזעֶנען ִדי ֲחִסיִדים אֵּ יי "פַּ ְשָיא אֹויף זֵּ
יין אֹויְפן חּוְרָבן  ָלָכה ִאיןהֲ  עָדאְך ַא ְקָלארֶ  ר זַּ עֵּ אְרף ְטרֹויֶעְרן אּון ִזיְך ְמצַּ ִים דַּ א ָשמַּ ְלָחן ָערּוְך ַאז ַא ְירֵּ שֻׁ

ייִליְך?" ייִביג ַאזֹוי ְפרֵּ יין אֵּ ִמְקָדש, ִווי ַאזֹוי ֶקעֶנען ִדי ֲחִסיִדים זַּ ית הַּ  בֵּ

יין ח מֶשה זי"ע ִאיז ֶגעָפאְרן צּו זַּ ייִליֶגער חֹוֶזה זי"ע ָהאט ֶער ֶגעֶבעְטן  ֶווען ֶדער ִיְשמַּ ֶרִבי'ן ֶדער הֵּ
ייֶבעְרְשְטן אֹויפְ  ְשיֹות, ֶהעְלף  ,ן ֶוועג'ֶדעם אֵּ יין קֻׁ וייְסט ָדאְך ַאז ִאיְך ִוויל ִניְשט ָהאְבן קַּ אֶשעֶפער, דּו וֵּ "בַּ

אְרֶעְנטְ  ִדיק ָזאל ִמיר פַּ ייֶנע קַּ ֶפעְרט ֶוועְרן ַאַאז ֶווען ִאיְך קּום צּום צַּ "ל ָזאְגן ָדאְך .ְשיֹותֶלע מַּ  )יּוָמא ל"ח:( ֲחזַּ

ְיִעין אֹותֹו' ר ְמסַּ ָבא ִלָטהֵּ ייִליְגן, ֶהעְלְפט ֶמען ִאים פּון ִהיְמל - 'הַּ ייֶנער ִוויל ִזיְך הֵּ  ָאֶבער ֶעס .ֶווען אֵּ
יֵּעַּ אֹותֹו', ָוואס  ייט ִניְשט ַא ָלשֹון ָיִחיד 'ְמסַּ אןְשטֵּ ייֶבעְרְשֶטער  דַּ ייְנט ַאז ָנאר ֶדער אֵּ ָוואְלט ֶעס ֶגעמֵּ

ִדיִקים ֶהעְלְפן אֹויְך ֶדעם  ייְנט ַאז ִדי צַּ ִבים, ָדאס מֵּ ְיִעין אֹותֹו' ַא ָלשֹון רַּ ייט ָדאְך 'ְמסַּ ֶהעְלְפט, ֶעס ְשטֵּ
אר  אֶשעֶפער  -ֶמעְנְטש. אּון ֶדעְרפַּ ִדיק ָזאל מִ  -ֶהעְלף  ִמיר בַּ יר ֶהעְלְפן ַארֹויס גֵּיין פּון ַאֶלע ַאז ֶדער צַּ

ְשיֹות ייֶנע קֻׁ  ."מַּ
יין ֶגעְטֶרעְטן  ייִליֶגער חֹוֶזה זי"ע, ִווי ָנאר ֶער ָהאט ַארַּ יין ֶרִבי'ן ֶדער הֵּ ֶווען ֶער ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען צּו זַּ

אְרָוואס ֶזעְסטּו אֹויס ַאזוֹ  ִדיק ֶגעְפֶרעְגט: "פַּ ייט ִאין ִציֶמער, ָהאט ִאים ֶדער צַּ ייְנט? ֶעס ְשטֵּ י ְטרֹויֶעִריג הַּ
ִמְק  ית הַּ יין אֹויְפן חּוְרָבן בֵּ ר זַּ עֵּ אְרף ְטרֹויֶעְרן אּון ִזיְך ְמצַּ ִים דַּ א ָשמַּ ְלָחן ָערּוְך ַאז ַא ְירֵּ אֶקע ִאין שֻׁ ָדש, טַּ

אְרץ, אֹויפְ  ייְנט ָנאר ִאין הַּ אְרף ֶמען ְשֶטעְנִדיג ָהאְבן'ָאֶבער ָדאס מֵּ ִדיק  ן ָפִנים דַּ ייְכל", אּון ֶדער צַּ ַא ְשמֵּ
ייב ִמיר, ַאז ִמיר ָזאְגן אֹויְך ֶיעֶדע נַּאְכט ִתיקּון ֲחצֹות אּון ִמיר ְטרֹויֶעְרן אֹויְפן  ְמִשיְך ֶגעֶווען, "ְגלֵּ ָהאט מַּ

ייִליְך". ִמְקָדש, ָאֶבער פּון ֶדעְסט ֶוועְגן ֶזעֶנען ִמיר ָנאְך ַאְלץ ְפרֵּ ית הַּ  חּוְרָבן בֵּ
ִדיק ֶרִבי ְשֶמעְלֶקע דֶ  ייִליְגן צַּ ְסִביר ֶגעֶווען ִמיט ַא ָמָשל פּוֶנעם הֵּ ִדיק ָהאט ִאים ָדאס מַּ ער צַּ

אְנד אּון ֶער ָהאט  וייֶטע לַּ אְפט ֶגעָוואְרן ִאין ַא וַּ אְרכַּ ִניְקְלְשבּוְרֶגער זי"ע, ַאזֹוי ִווי ַא ֶקעִניג ָוואס ִאיז פַּ
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שליט"א פון די וואך, קען מען  די איבריגע פילע בריוו פונעם ראש ישיבה
 וועכנטליכן קונטרס "עצתו אמונה". זען אינעם

 

 845-200-7132צו באקומען אין ישיבה, אדער רופט 

יינְ  ִזיְך ָאְפֶגעְשֶטעְלט ִזיְך יי זַּ ייְנד, ֶווען ֶדער 'ָאְפרּוֶען ָדאְרט בַּ ס ַא ְפרַּ
ייְנד ָהאט ֶגעֶזען ַאז ֶדער ֶקעִניג ִאיז ָדאְרט ִאין ֶגעֶפעְנֶגעִניש,  ְפרַּ

ֲעשֶ  ר ֶגעֶווען, ָאֶבער ְלמַּ עֵּ וייְנט אּון ִזיְך ְמצַּ ייֶער ֶגעוֵּ ה ִאיז ָהאט ֶער זֵּ
ייִליְך ייֶער ְפרֵּ ייט ַא ֶער אֹויְך ֶגעֶווען זֵּ יי ִאים. ַאז ֶדער ֶקעִניג ְשטֵּ יין בַּ

אֶקע ִאין ָגלּות, ֶדער  ִדי ֶזעְלֶבע ִאיז אֹויְך ֶיעְצט, ֲאִפילּו ִמיר ֶזעֶנען טַּ
ייֶבעְרְשֶטער ִאיז ָדאְך  אֶקע ָחרּוב, ָאֶבער ֶדער אֵּ ִמְקָדש ִאיז טַּ ית הַּ בֵּ

ייֶער ָנאְנט צּו אִ  ים, אּון ִמיט ֶדעם ִמיט אּוְנז, אּון ִמיר ֶזעֶנען זֵּ
ייֶען. ייֶער ְפרֵּ  ֶקעֶנען ִמיר ִזיְך זֵּ

ייִליֶגער חֹוֶזה ָהאט אֹויְסֶגעִפיְרט, "ֶבֱאֶמת ָוואְלט ִאיְך  אּון ֶדער הֵּ
"ל ָזאְגן  אְרְפט אֹויְסָזאְגן, ָאֶבער ַאזֹוי ִווי ֲחזַּ ִדיר ָדאס ִניְשט ֶגעדַּ

ְיִעין אֹותוֹ  ר ְמסַּ ָבא ִלָטהֵּ ייְנט ָדאס , מִ 'ָדאְך 'הַּ ִבים, מֵּ יט ַא ָלשֹון רַּ
יין ֶדעם  ב זַּ רֵּ אְרְפן אֹויְך ַארֹויס ֶהעְלְפן אּון ְמקַּ ִדיִקים דַּ ַאז ִדי צַּ

אר ָהאב ִאיְך ִדיר ָדאס ֶגעָזאְגט"... ייֶבעְרְשְטן, ֶדעְרפַּ  ֶמעְנְטש צּום אֵּ
ם ֶגעָוואְרן פּון דִ  ח מֶשה ִאיז ִנְבָהל ְוִנְשתֹומֵּ י ְקָלאֶרע ֶדער ִיְשמַּ

ייִליְגן חֹוֶזה ָוואס ָהאט ֶגעֶזען ַאֶלעס ָוואס  קֹוֶדש פּוֶנעם הֵּ רּוחַּ הַּ
אְכט, אּון פּון ֶדעָמאְלט ִאיז ֶער ִנְתקַּ  ב ֶגעָוואְרן צּו ֶער ָהאט ֶגעְטרַּ רֵּ

ְלִמיִדים. ייֶנע ְגרֹויֶסע תַּ  ִאים, אּון ֶגעָוואְרן פּון זַּ
אְרף ֶמען ָהאְבן ִאין  ִעיָקר רעדֶ ֶזעט ֶמען פּון ֶדעם ַאז  ילּות דַּ ֲאבֵּ

אְרְקן ייֶער ְשטַּ אְרף ִזיְך ַא ֶמעְנְטש זֵּ אְרץ, ָאֶבער פּון ִאיְנְדרֹויְסן דַּ . הַּ
ֲאִפילּו ֶווען ֶעס גֵּייט אֹויף דּוְרְך ָצרֹות אּון ִיסּוִרים, ָזאל ֶער ָנאר 

אְלְטן פְ  ייֶבעְרְשְטן, אּון ִזיְך הַּ ייִליְך, אּון צּוִריק קּוֶמען צּום אֵּ רֵּ
אְכן ַאְנֶדעֶרע. ייִליְך מַּ  ְפרֵּ

ייִליֶגע ֶטעג ִווי  וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ִאיז זֹוֶכה אֹויְסצּוִניְצן ִדי הֵּ
יין. אְרף צּו זַּ  ֶעס דַּ

ְמָצִרים( ין הַּ ֶלק ט"ו ֶעֶרְך בֵּ ָרא"ש חֵּ  )ִשיחֹות מֹוהַּ
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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 

 

 

 און נאךמעשיות פון תפלה; שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים;  - קול ברסלב

  03303502361/ ענגלאנד  0797040066/ ארץ ישראל  845-414-8429/  212-444-9191

< BreslevCenter.com   <  
 

 אינערהאלב מוסדותינו הק'נייעס 
 

 "אשיינע ברית ביים ראש ישיבה שליט
נאכט ביים ראש -מיט גרויס שמחה איז אפגעהאלטן געווארן פארגאנגענעם מוצש"ק די וואך

האט אויפגעטרעטן מיט א דער ראש ישיבה  או, ביים מלוה מלכה אין קעמפ, וושליט"א בהישי
ת חיזוק, ווי דער ראש ישיבה'ס שטייגער איז יעדע וואך אין קעמפ, ווי פילע אידן פון שיינע דרש

קות, צו קענען אנגיין זבערג קומען צו פארן צו קענען הערן דברי התחדי גאנצע קעטסקיל 
 .ווייטער

גאב"ד קארלסבורג  זיידן כ"ק ןברית איז פארגעקומען אין בארא פארק ביים גרויס יד
  איז געווען סנדק, ויקרא שמו בישראל "מנחם". שליט"אדער זיידע קארלסבורגער רב   שליט"א,

צווישן , און שיינע דיבורים דער ראש ישיבה האט גערעדט, די סעודה איז געווען אין ביהמ"ד
"כן  ,אז "כשם שנכנס לברית", אז פונקט ווי די ברית איז אין שולארויסגעברענגט  אויך אנדערע

מצוה און די חתונה פארקומען אין   יכנס לתורה לחופה ולמעשים טובים", אזוי אויך זאל די בר
געלט און  אריינברענגען אין די קינדער אז דער עיקר איז נאר תורה און תפלה, נישט ,שול

הצעיר  הגה"צ רב ,. דערנאך האבן ביידע געהויבענע זיידעסאויפרייסערישע שמחות
גערעדט דברי תורה וברכה,  ,דקאלרסבורג שליט"א און הגה"צ רבי מרדכי אהרן מייזליש שליט"א

און דערנאך האט דער עלטער זיידע כ"ק גאב"ד קארלסבורג שליט"א אויפגעטרעטן מיט דברי 
 .תורה וברכה

ע שטער זאל העלפן דער ראש ישיבה זאל זען נחת פון דעם קינד און אלע אנדערערדער אייב
קינדער, און זאל זוכה זיין ווייטער צו קענען איבערגעבן די הייליגע עצות און חיזוק פון הייליגן 

 .ן פאר אידן איבער די גאנצע וועלט אזוי ווי ער האט מקבל געווען פון מוהרא"ש ז"ל'רבי
 !םכשם שנכנס לברית כן יכנס לתורה ולחופה ולמעשים טובי

*** 

 כולל היכל הקודש ברסלבדי אין וויליאמסבורג לטובת  טיי אוונט
קומען א שיינע מסיבה לטובת די געפאר איז מיטוואך נאכט פרשת חוקת דעם פארגאנגענעם

עס הארעווען  או, וושליט"א ן ראש ישיבה'ע כולל וואס ווערט אנגעפירט דורכ'בארימטע ברסלב
, טייערע אברכים וואס תורתם אומנתם, און אינגעלייט און זענען זיך ממית באהלה של תורה

 .ן לערנען ש"ס ופוסקים'ן די הייליגע ווענט פון כולל מיטזענען זיך משלים אי
ווי אויך אסאך אינגעלייט וואס ארבעטן במשך דעם טאג, נוצן אויס די צופרי אדער ביינאכט 

סדרים, ווען מ'איז זיך משלים אין די צופרי און ביינאכט  לערנען אין כוללינצוקומען אישעות 
 מיט'ן לימוד שלחן ערוך הלכה למעשה.

איז א רייכע נאכטמאל  ,הי"ו אייזיק ראטהקומען אין שטוב פון מו"ה געפאר איזדי מסיבה 
 .פאר אלע משתתפיםסערווירט געווארן 

מו"ה יענקי פיש הי"ו  .בשבת אחים גם יחד רייט געווארןגא געשמאקער פראגראם איז צוגע
הי"ו האט  מו"ה יואלי מאשקאוויטש ,יין ערשטע ראש השנה אין אומאןזאיבער האט דערציילט 

מו"ה  דערנאך האט גערעדטן ראש ישיבה, 'מיטאין קעמפ זומער  ןאיבער זיין ערשט דערציילט
 אייבערשטן'ן ווען מ'לעבט מיט ערווי אזוי די פרנסה ווערט פיל גרינג משה יחיאל פעלדמאן הי"ו

און אזוי ווייטער האבן פילע אנשי שלומינו דערציילט ווי אזוי זיי , לערנט אונז ראש ישיבהווי דער 
 אינטערעסאנטע געשיכטעס אויפ'ן וועג.זענען מקורב געווארן צום הייליגן רבי'ן, מיט 

 דער עולם האט זיך אנגערופן מיט שיינע סכומים ארויסצוהעלפן דעם חשוב'ן כולל.
 !דהנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יח

*** 

 סיום מסכת תענית, הונדערט און איין מאל
ן איין די וואך מאנטאג איז פארגעקומען אין קעמפ א שיינע סיום מסכת תענית, הונדערט או

 .י"ונמאל, דורך הבחור החשוב לייבי ראטה 
נאכדעם וואס ער האט זוכה געווען מסיים צו זיין גאנץ ש"ס, האט ער זיך גענומען צו מסכת 
תענית, עס איבערצוגיין הונדערט און איין מאל, אזוי ווי מוהרא"ש האט געזאגט פאר די בחורים, 

 ן.און די וואך האט ער זוכה געווען עס צו ענדיג
אין בית המדרש זיך מאנטאג נאכט נאך מעריב איז זיך דער עולם צוזאמגעקומען 

האט גערעדט און  ראש ישיבה שליט"אמיטצופרייען מיט די שמחה של תורה. דער 
ארויסגעברענגט אז אויסער די געוואלדיגע התמדת התורה פונעם בחור המסיים, דארף מען 

גרייט צו דאס עסן פאר די בחורים, און ערגעגעבנקייט פאר די ישיבה, אז ער ארויסהייבן זיין איב
באגלייטן  און דאס וועט אים זיכער אזוי ווייטער העלפט ער ארויס מיט וואס עס פעלט נאר אויס.

 וויסן ווי אזוי זיך אן עצה צו געבן איןצו נאך די חתונה, זיין גאנץ לעבן, אז ער וועט מצליח זיין אויך 
 יעדן מצב.

 כי הם חיינו!
 

 חיזוק צום טיר
 
 

איר קענט באקומען אלע ספרי 
ברסלב, קונטרסים, דרשות, 

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

 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
 דעם ספר הקדושעס וועט ארויסהעלפן דאס דרוקן 

 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
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