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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

 

יּו ִלְבֵני נָׁ ֵהן הֵ  ל בַּ ִיְש 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 ',ַבר ַדַעת'ַ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 ֶמען אֹויְך ַדן ַזיין ְלַכף זְ  י  .כּותֲאפִּ 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
יְשט ַדן ַזיין ְלַכף  ים ָטאר ֶמען נִּ  ְזכּות.ָאפ ַאְנֶדעֶרע ֶמעְנְטְשן פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, אִּ

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 טּוט אָהַרע, ָאֶבער ֶווען ַא ָרָשע ֶרעדְ  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  "אַּ ַאז 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 ָפסּוק לֹויט י וַּיֲַּחנּו ְבִקְברֹות הַּ יז ַמְסבִּ וי  מֹוַהָרא"ש אִּ 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,ֶמעְנְטש ַאז ֶער ָזאל טּו י ֵאייְנצִּ יז ָנאר  ן ֲעֵבירֹות, אּון דִּ אִּ
יֶגע ּתֹוָרה, ָנאר ָדאס ַהְרְג'ט ֶדעם ֵיֶצר ָהַרע ָוואס ְבֶרעְנט אִּ  י ֵהיילִּ ין ַא צּו ֶלעְרֶנען דִּ

 ֶ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 יעּור, חֹ טּו אִּ יְמֶטע שִּ יְך ַמאְכן ַא ַבאְשטִּ ק ן ֲעֵבירֹות, אֹויב ֶוועט ֶער זִּ

יֶכע י ּתֹוָרה זִּ ים דִּ יל, ֶוועט אִּ יל אּון ַאזֹויפִּ ר ַארֹויס ְוֹלא ַיֲעֹבר, צּו ֶלעְרֶנען ֶיעְדן ָטאג ַאזֹויפִּ
יֶכער ַזיין ַאן ֶערְ  יד.ֶנעֶמען פּון ַזייֶנע ֲעֵבירֹות אּון ֶער ֶוועט זִּ יֶכער אִּ  לִּ

ר ִסינָׁ ָדאס ָזאְגט ֶדער ָפסּוק  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

ֲאוָׁהוַּיֲַּחנצּו ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה,  תַּ י ַּתֲאוֹות ָוואס ַבאְגָראּו ְבִקְברֹות הַּ ְבן , קּוְמט ֶמען ָ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
ַאַריין ִאין חֹוֶדׁש ָאב, ַא חֹוֶדׁש ִאין ֶיעְצט ִמיר ֵגייֶען 

ָוואס ֶמען ְטרֹויֶעְרט אֹויְפן ֵבית ַהִמְקָדׁש ָוואס ִאיז ָחרּוב 
ֶגעָוואְרן, אּון ֶמען ֶבעט ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאז ֶער ָזאל 

 אֹויְפבֹויֶען.ֶעס ׁשֹוין צּוִריק 
ֶדער ְטרֹויֶער ִאיז ִניְׁשט ָנאר אֹויְפן חּוְרָבן ֵבית 

ִמיט ְצֵוויי טֹויְזְנט  ַהִמְקָדׁש ָוואס ִאיז ָחרּוב ֶגעָוואְרן
, ָנאר ִמיר ְטרֹויֶעְרן אֹויְך אֹויף אּוְנֶזער ָיאר צּוִריק

ד ֶדער ֹמַח פּון ַא ִאי .ֵאייֶגעֶנעם חּוְרָבן ֵבית ַהִמְקָדׁש
ֶטעְנִדיג ְטַראְכְטן ַדאְרף ַזיין ַא ֵבית ַהִמְקָדׁש, ֶעס ַדאְרף ְׁש 

פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן אּון ֶלעְבן ִמיְטן ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון 
ֶווען ֶמען ַפאְרֶגעְסט פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ִאיז ָדאס ַא 

ן ִמיר ְטרֹויֶעְרן ִמיר אּוֶדעם ְגרֹויֶסע חּוְרָבן, אּון אֹויף 
ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאז ִמיר ָזאְלן אֹויְפבֹויֶען אּוְנֶזער 

ֶטעְנִדיג פּוֶנעם ֵאייֶגעֶנע ֵבית ַהִמְקָדׁש, צּו ְטַראְכְטן ְׁש 
 ֵאייֶבעְרְׁשְטן, צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן אּון צּו ֶלעְבן

 ִמיְטן ֵאייֶבעְרְׁשְטן.
ַאְרֶבעט ֶיעְצט ִאין ִדי ֶטעג פּון  ָדאס ִאיז אּוְנֶזער

חֹוֶדׁש ָאב, ַאז ִמיר ָזאְלן ִזיְך ֶנעֶמען ִאין ִדי ֶהעְנט ַאַריין, 
ִווי ַאזֹוי קּוְמט ֶמען . אּון צּוִריק קּוֶמען צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן

ת ֶלע דֹורֹודּוְרְכאֹויס א  
 ָהאְבן ִזיְך ִדי ִאיִדיֶשע

 

ייְנִוויְגן ִדי ִקיְנֶדער ִמיט  אֶמעס ֶגעִפיְרט צּו א  מ 
ואֶרעֶמע ִניגּוִנים, ִניגּוִנים ָוואס א  ִקיְנד  ייֶנע ו  שֵׁ
אְרֶקע כֹּח   א ְשט  ז  אֶמע ָהאט א  ֶהעְרט פּון ִדי מ 

יי א  ג   ייט זֵׁ אְגלֵׁ ז ָדאס ב   אְנץ ֶלעְבן.אֹויְפ'ן ִקיְנד א 
ייְלן אֹויף ֶרִבי  ינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ֶדעְרצֵׁ ֲחָכמֵׁ

ְכִציג ָיאר ָהאט ֶער )חּוִלין כד:( ֲחִניָנא  יי ִדי א  ז ב  א 
יין פּוס אּון  יין אֹויף אֵׁ אט כֹּח  צּו ְשטֵׁ ָנאְך ֶגעה 
ָאְנטּון ִדי ִשיְך אּון אֹויְסטּון ִדי ִשיְך פּון ִדי 
ִמין ְוֶשֶמן  ְנֶדעֶרע פּוס, ֶער ָהאט ֶגעָזאְגט: "ח  א 

ן ָעְמדּו ִלי בְ  ְלּדּוִתי הֵׁ ָתִני ִאִמי ְבי  ת ֶשָסכ  עֵׁ
ואֶסער אּון ִדי אֹויל  ואֶרעֶמע ו  ִזְקנּוִתי", ִדי ו 
אֶמע ָהאט ִמיר ֶגעְשִמיְרט אּון  יין מ  ָוואס מ 
ייֶנע יּוְנֶגע ָיאְרן ָדאס ֶהעְלְפט ִמיר  ואְשן ִאין מ  ֶגעו 
ִאין ִדי ֶעְלֶטעֶרע ָיאְרן; ָזאְגט אֹויף ֶדעם ֶדער 

ת ֶאְלָעָזר  ייִליֶגער ִמְנח  י תהֵׁ ֶלק ט, ִסיָמן נג( )ִדְברֵׁ ֹוָרה חֵׁ

ואֶרעֶמע  ְשטּות ו  ייְנט ִניְשט ְבפ  ז ָדאס מֵׁ א 
ואֶסער ִמיט אֹויל, ָנאר דָ  ייְנט ֶמען ִדי ו  אס מֵׁ

ואֶרעְמקֵׁ  אֶמע, אּון ִדי אֹויל ו  יין מ   -ייט פּון ז 
אֶמע  יין מ  ָדאס ָהאט  -ָדאס ִאיז ִדי ָחְכָמה פּון ז 

ז א  מ   יין אִאים ֶגעָהאְלְפן; א  ר  ייְגט א  ֶמע לֵׁ
ואֶרעְמקֵׁ  ֲעִשים טֹוִבים ֶהעְלְפט ו  ייט ִאין ִמְצֹות ּומ 

ן ֶעְרִליֶכער  יין א  אְנץ ֶלעְבן ז  ָדאס ֶמען ָזאל א  ג 
 ִאיד.

 (טתשע" ִפְנָחס)ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה, פ' 
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ִזיְך ַא ְקִביעּות  ַמאְכט ִאיד צּוִריק צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן? ָדאס ִאיז דּוְרְך ִדי ּתֹוָרה, ֶווען ַא 
ס אּון ַזיין צּו ֶלעְרֶנען ֶיעְדן ָטאג ּתֹוָרה, ֶוועט ֶער ַארֹויְסֵגיין פּון ַאֶלע ַזייֶנע ְׁשֶלעְכטְ 

 ְשֶטעְנִדיג ָדבּוק צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן.
 

ן ֶמען אֹויְסְׁשֶטעְלן אֹויף ֶקע - ֶדער ֵׁשם הוי"ה -ֶדער ָנאֶמען פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן 
ְצֶוועְלף ֶוועְגן, אּון ָדאס ֶזעֶנען ֶקעְגן ִדי ְצֶוועְלף ֲחָדִׁשים, ֶיעֶדע חֹוֶדׁש ַׁשייְנט ַאן 

 –ִאין חֹוֶדׁש ָאב ַׁשייְנט ֶדער ִצירּוף אֹויף ִדי ֶוועג  .ַאְנֶדעֶרע ִצירּוף פּוֶנעם ֵׁשם
ְׁשַמע 'ְסֵכת ּו'הַ  ט( )ְדָבִרים כז יבֹות פּוֶנעם ָפסּוק, ָוואס ָדאס ִאיז ִדי ָראֵׁשי ּתֵ "הוי"ה"
ִאיִדיֶׁשע ִקיְנֶדער ֶהעְרְטס צּו, ֶדעם  – יֹום ַהֶזה ִנְהֵייָת ָלָעם ַלה' ֱאֹלֶקיָך'ָרֵאל הַ ְש 'יִ 

 ַהייְנִטיְגן ָטאג ֶזעְנט ִאיר ֶגעָוואְרן ַא ָפאְלק צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן.
אּון ֶמען  ַׁשייְנט ִאין ֶדעם חֹוֶדׁש ָאב? ,ֵׁשם פּון ֶדעם ָפסּוק ַפאְרָוואס פּוְנְקט ֶדער

ֶזעט ַאן ִאיְנֶטעֶרעַסאְנֶטע ַזאְך, ֶעס ִאיז ָאְנֶגענּוֶמען ַביי ִאיְדן ַאז ֶווען ֶמען ִוויל ָזאְגן 
יס ָזאְגן , ָאֶבער ֶמען ָטאר ָדאְך ִניְׁשט ַארוֹ ֶדער ָנאֶמען פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן – ֶדעם ֵׁשם

ִדי ֶוועג ִווי ַאזֹוי ֶעס ַׁשייְנט ִאין חֹוֶדׁש ָאב "ֶדעם ֵׁשם  ֶדעם ֵׁשם, ָזאְגט ֶמען ֶעס אֹויף
 ַפאְרָוואס פּוְנְקט אֹויף ֶדעם ֶוועג?. "ה"יָ וַ הַ 

ַאז פּון ֶדעם )ְבָרכֹות ס"ג:(  מֹוַהָרא"ׁש ִאיז ָדאס ַמְסִביר לֹויט ִווי ִדי ְגָמָרא ָזאְגט
יֹום ַהֶזה ִנְהֵייָת ְלָעם ַלה' ֱאֹלֶקיָך, 'ָרֵאל הַ ְש 'ְׁשַמע יִ 'ְסֵכת ּו'ֶדעְרַמאְנְטן ָפסּוק, הַ אֹויְבנְ 

ֶלעְרְנט ֶמען ַארֹויס ִפיר ַזאְכן, אּון ִדי ִפיר ַזאְכן ֶזעֶנען ִדי ְיסֹודֹות ִווי ַאזֹוי ַא ִאיד ֶקען 
עְרְׁשְטן, אּון ֶדעְרַפאר ִאיז ֶעס ַטאֶקע ַפאִסיג ִזיְך ְגִריְנֶגעְרֵהייט צּוִריק ֶקעְרן צּום ֵאייבֶ 

ַפאר ֶיעְצט ִאין חֹוֶדׁש ָאב ֶווען ֶיעֶדער ִוויל צּוִריק אֹויְפבֹויֶען ַזיין ֵאייֶגעֶנע ֵבית 
ַהִמְקָדׁש, אּון אֹויְך ִאיז ֶעס ִוויְכִטיג ַפאר ֶיעְדן ִאיד ִאין ֶיעְדן ַמָצב, אּון ֶדעְרַפאר ִאיז 

 עוואֹויְנט צּו ָזאְגן ֶדעם ֵׁשם אֹויף ֶדעם ֶוועג.ֶמען צּוגֶ 
 

ִדי ֶעְרְׁשֶטע ַזאְך ֶלעְרְנט ִדי ְגָמָרא ַארֹויס פּון ֶדעם ָפסּוק, "ַהיֹום ַהֶזה" ִנְהֵייָת ְלָעם 
ֶדער ַלה' ֱאֹלֶקיָך, ַאז ֶיעְדן ָטאג ַדאְרף ַא ֶמעְנְטׁש ְטַראְכְטן ַאז ַהייְנט ָהאט 

 ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶגעֶגעְבן ִדי ּתֹוָרה ַפאר ִדי ִאיְדן צּום ֶעְרְׁשְטן ָמאל.
ָדאס ִאיז ִדי ֶעְרְׁשֶטע אּון ִוויְכִטיְגְסֶטע ַזאְך ָוואס ַא ִאיד ַדאְרף ִוויְסן ֶווען ֶער ִוויל 

ואס ֶעס ִאיז ֶגעֶווען צּוִריק קּוֶמען צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ַאז ֶמען ָטאר ִניְׁשט ְטַראְכְטן וָ 
ֶנעְכְטן, ֶעס ִאיז ִניְׁשט ַקיין ִחילּוק ָוואס ֶמען ָהאט ֶגעטּוהן ִביז ֶיעְצט, ֶקען ֶמען ֶיעְדן 
ָטאג צּוִריק קּוֶמען אּון ָאְנֵהייְבן פּון ֵניי צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ַאזֹוי ִווי ֶדער 

 עֶגעְבן ִדי ֶעְרְׁשֶטע ָמאל ִדי ּתֹוָרה ַפאר ִדי ִאיְדן.ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָוואְלט ַהייְנט גֶ 
ַאזֹוי אֹויְך ָטאר ֶמען ִניְׁשט ְטַראְכְטן ָוואס ֶעס ֶוועט ַזיין ָמאְרְגן, "ִאיְך ֶוועל ַהייְנט 
 ,ָאְנֵהייְבן צּו ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה, ָאֶבער ֶווער ָזאְגט ַאז ָמאְרְגן ֶוועט ֶעס ָנאְך ָאְנַהאְלְטן?"

ֶעס ִאיז ִניְׁשט ַקיין ִחילּוק ָוואס ֶעס ֵגייט ַזיין ָמאְרְגן, ֶיעְדן ָטאג ַדאְרף ַא ִאיד 
ְפרּוִביְרן ַאַרייְנצּוַכאְפן צּו ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה, אּון ִדי ּתֹוָרה ֶוועט ֵהייִליְגן אּון ֵרייִניְגן ֶדעם 

 ְׁשְטן.ֶמעְנְטׁש, אּון ִאים צּוִריק ְבֶרעְנְגן צּום ֵאייֶבעְר 
 

ְגַלייְך ַאַריין ִאין ָקאפ  םיְבן צּו ֶלעְרֶנען, קּוְמט ִאיוֹ ֶווען ַא ִאיד ִוויל ָאֶבער ָאְנה
ִאיְדן  ,ְגרֹויֶסע לֹוְמִדיםָדא "ֶווער ִבין ִאיְך צּו ֶקעֶנען ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה? ֶעס ִאיז ַטאֶקע 

ייֶער ֶלעְבן אּון ִזיְצן אּון ָהאֶרעֶווען אּון ֶזעֶנען ַמְצִליַח ִאין ִדי ָוואס ֶגעְבן ִזיְך ַאֶוועק זֵ 
ִניְׁשט צּו צּו ֵזייֶער ְׁשִפיץ ִפיְנֶגער, ִווי ֶקען ִאיְך ִזיְך ָאֶבער ּתֹוָרה, ִאיְך קּום ָדאְך 
 ן?"ֶקען ִאיְך אֹויְך זֹוֶכה ַזיין צּו ֶלעְרֶנעַאזֹוי ַפאְרְגַלייְכן צּו ֵזיי? ִווי 

אֹויף ֶדעם קּוְמט ִדי ְצֵווייֶטע ַזאְך ָוואס ִדי ְגָמָרא ֶלעְרְנט ַארֹויס פּון ֶדעם ָפסּוק, 
ַביים ֶלעְרֶנען  - "ֲעשּו ִכּתֹות ִכּתֹות ְוִעְסקּו ַבּתֹוָרה -ָרֵאל ַהיֹום ְוכּו' ַהְסֵכת ּוְׁשַמע ִיְש "

ִאיְדן ָוואס ֶקעֶנען ִזיְך ַאַרייְנֵלייְגן ָדא ַטאֶקע  ֶזעֶנעןּתֹוָרה ִאיז ָדא ַאַסאְך ִכּתֹות, ֶעס 
אֹויב ָאֶבער ִביְזטּו  ;ִאין ּתֹוָרה, אּון ֶלעְרֶנען ִמיט ַא ְגרֹויֶסע ִעיּון אּון ִמיט ִפְלפּוִלים

קּוְקן  פּון ַאן ַאְנֶדעֶרע ִכָּתה, דּו ֶקעְנְסט ִניְׁשט ֶלעְרֶנען ַאזֹוי ְבִעיּון, ַדאְרְפְסטּו ִניְׁשט
)ִשיחֹות ָהַר"ן ִסיָמן ָזאְגט ֶדער ֶרִבי . אֹויף ֶיעֶנעם, ַווייל ֶיעֶנער ֵגייט ִאין ַאן ַאְנֶדעֶרע ִכָּתה

ַפאְרְׁשֵטייט ִניְׁשט ִבְכַלל ָוואס ֶמען ָזאְגט,  ַאז ֶמען ֶקען ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה ֲאִפילּו ֶמען ע"ו(
ָגאְרִניְׁשט, ְבלֹויז ִמיְטן ָזאְגן ִדי ֶוועְרֶטער ִאיז ֶמען ְמַקֵיים אּון ֲאִפילּו ֶמען ֶגעֶדעְנְקט 

ִדי ִמְצָוה פּון ִלימּוד ַהּתֹוָרה, אּון ָדאס ֵרייִניְגט ֶדעם ֶמעְנְטׁש אּון ְבֶרעְנְגט ִאים צּוִריק 
 צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן.

 

"ִאיְך ִוויל ַטאֶקע ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה, ָאֶבער ִאיְך ִבין ַאזֹוי אֹויב ַא ֶמעְנְטׁש ֶוועט ָזאְגן, 
ִיסּוִרים ָוואס ִאיְך ֵגיי דּוְרְך, ַאז ִאיְך ֶקען ִזיְך  צּוְבָראְכן אּון צּוַהאְקט פּון ִדי ָצרֹות אּון

 ָפׁשּוט ִניְׁשט צּוַזאם ֶנעֶמען אּון ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה".
יֶטע ַזאְך ָוואס ִדי ַחַז"ל ֶלעְרֶנען ַארֹויס פּון ֶדעם ָפסּוק, אֹויף ֶדעם קּוְמט ִדי ְדִר 

ִכְּתתּו ַעְצְמֶכם ַעל ִדְבֵרי ּתֹוָרה, ֶׁשֵאין ִדְבֵרי ּתֹוָרה ִמְתַקְיִמין  -ַהְסֵכת ּוְׁשַמע ִיְשָרֵאל "
ִדי ּתֹוָרה ָוואס ַא ֶמעְנְטׁש ֶלעְרְנט ֶווען ֶעס ִאיז ִאים  -ָה" יִמי ֶׁשֵמִמית ַעְצמֹו ָעלֶ ֶאָלא בְ 

ְׁשֶווער, ֶווען ֶער ִאיז ֶגעְדרּוְקט, ָדאס ַהאְלט ִזיְך ַביים ֶמעְנְטׁש, אּון ֶדעְרַפאר ַדְוָקא 
י ֶדעָמאְלט ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ָהאט ָצרֹות ִאיז ַזיין ֵאייְנִציְגְסֶטע ֵעָצה צּו ַאְנְטלֹויְפן צּו דִ 

ַאז ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֶזעהט ַאז ֶעס קּוְמט )ֵפֶרק ו'( ָנא ְדֵבי ֵאִלָיהּו ְׁשֵטייט ִאין ּתָ  .ּתֹוָרה
אֹויף ִאים ָצרֹות אּון ִיסּוִרים, ָזאל ֶער לֹויְפן צּו ִדי ּתֹוָרה, אּון ֶדעָמאְלט ֶוועְלן ַאֶלע 

 ִיסּוִרים ַאֶוועק ֵגיין פּון ִאים.
 

יין ָוואְרט ָוואס ֶער ֶלעְרְנט, ֶער אֵ ֲאִפילּו ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ַפאְרְׁשֵטייט ִניְׁשט ַקיין 
צּו ָזאְגן ִדי ֶוועְרֶטער, אֹויף ֶדעם קּוְמט ִדי ֶפעְרֶטע ַארֹויס צּוְבֶרעְכט ִזיְך ִדי ֵציין קֹוים 



 

>>>>>> 

 

<<<<<< 

 

<<<<<< 

 



 ג
 

 
  



 

B
re

sl
ev

C
en

te
r.

co
m

\a
n

sw
er

s 

 שליט"א פון די וואך, די איבריגע פילע בריוו פונעם ראש ישיבה
 וועכנטליכן קונטרס "עצתו אמונה". קען מען זען אינעם

 

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

ֶדעם ָפסּוק,  ַזאְך ָוואס ֶמען ֶלעְרְנט ַארֹויס פּון
ַהס ְוַאַחר ַכְך ִכֵּתת, ְדָאַמר  -ַהְסֵכת ּוְׁשַמע ִיְשָרֵאל "

ַא  -" ָרָבא ְלעֹוָלם ִיְלַמד ָאָדם ּתֹוָרה ְוַאַחר ַכְך ֶיְהֶגה
ֶמעְנְטׁש ַדאְרף קֹוֶדם ָזאְגן ַאַסאְך ּתֹוָרה, ֲאִפילּו ֶער 

ָזאְגט ַאַסאְך  ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש .ַפאְרְׁשֵטייט ָגאְרִניְׁשט
ֹמַח צּום סֹוף ֶעֶפעֶנען, אּון ֶער ַזיין ּתֹוָרה, ֶוועט ִזיְך 

ֶוועט ַפאְרְׁשֵטיין אּון ֶקעֶנען ִדי ַגאְנֶצע ּתֹוָרה ָוואס 
 ֶער ָהאט ֶגעֶלעְרְנט.

קּוְמט אֹויס ַאז פּון ֶדעם ָפסּוק ַהְסֵכת ּוְׁשַמע 
רֹויס ֶדער ֵׁשם ִיְשָרֵאל ַהיֹום, ָוואס פּון ָדא קּוְמט ַא

ָוואס ַׁשייְנט ִאין ֶדעם חֹוֶדׁש ָאב, פּון ֶדעם ָפסּוק 
קּוְמט ַארֹויס ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ִחיזּוק ַפאר ֶיעְדן ִאיד, 

ייֶען צּו ֶלעְרֶנען ֶטעְנִדיג ַבאנֵ ַאז ֶמען ַדאְרף ִזיְך ְׁש 
ּתֹוָרה אּון ֲאִפילּו ֶמען ַפאְרְׁשֵטייט ִניְׁשט ָזאל ֶמען 

ְך ֶלעְרֶנען, אּון ֲאִפילּו ֶווען ֶמען ָהאט ָצרֹות ִאיז אֹוי
אֹויְך ָנאר ִדי ֵאייְנִציֶגע ֵעָצה צּו ַאְנְטלֹויְפן צּו ִדי 

 ּתֹוָרה.
ִדי ַאֶלע ִלּמּוִדים ִאיז ֵזייֶער ִוויְכִטיג צּו ֶגעֶדעְנְקן 

חֹוֶדׁש ָאב, ַווייל  ֶווען ֶעס קּוְמט ׁשֹוין ֶדערֶיעְצט 
דּוְרְך ִדי ּתֹוָרה ַבאקּוְמט ַא ֶמעְנְטׁש ֵשֶכל אּון ֶער 
ֶוועְרט צּוֶגעִביְנֶדען צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ִמיט ֶדעם 
ַפאֶרעְכט ֶער ַזיין ֵאייֶגעֶנע חּוְרָבן ֵבית ַהִמְקָדׁש, ֶער 

ׁש, דּוְרְך בֹויֶעט אֹויף ִאין ַזיין ֹמַח ֶדעם ֵבית ַהִמְקדָ 
צּו ַזיין ֹמַח צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן  דנְ יֶדעם ָוואס ֶער בִ 

 דּוְרְך ִדי ּתֹוָרה.
ֶדעְרַפאר ִאיז ָאְנֶגענּוֶמען ַביי ִאיְדן צּו ָזאְגן ֶדעם 

"ה", ַווייל ִדי ִחיזּוק יָ וַ ֵׁשם אֹויף ִדי ֶוועג "ֵׁשם הַ 
ִניץ ָוואס קּוְמט ַארֹויס פּון ֶדעם ָפסּוק ֶקען צּו

 ֶטעְנִדיג.קּוֶמען ַפאר ֶיעְדן ִאיד ְׁש 

ִאין ִדי ְסָפִרים ַהְקדֹוִׁשים ֶוועְרט ֶגעְבֶרעְנְגט 
ס ַטֲעִמים ַפאְרָוואס ִאיְדן ִפיְרן ִזיְך צּו ֶעְסן ִמיְלִכיגְ 

יין ֶטעג פּון ֹראׁש חֹוֶדׁש ָאב ִביז ִּתְׁשָעה ִאין ִדי נַ 
 ִמיטָאֶבער )ַעֵיין ספה"ק ֶזַרע קֹוֶדׁש פ' ָבָלק ופ' ְדָבִרים(, ְבָאב 

, ַווייל ְׁשֵטייןֶדעם ֶקען ֶמען ָדאס ֵזייֶער גּוט ַפאְר 
ֶיעְצט ִאין ֶדעם חֹוֶדׁש ִאיז ִדי ִריְכִטיֶגע ַצייט ִזיְך צּו 

ּתֹוָרה, קּוְמט אֹויס ַאז ִדי ֶטעג ֶזעֶנען ֶנעֶמען ֶלעְרֶנען 
בּועֹות ָוואס ַמָמׁש ַאזֹוי ִווי ֶדער יֹום טֹוב ׁשָ 

 ס.ֶדעָמאְלט ֶעְסט ֶמען אֹויְך ִמיְלִכיגְ 
ֶווען ַא ִאיד ֶוועט אֹויְסנּוְצן ִדי ֶטעג פּון חֹוֶדׁש 

אּון  .ָאב צּו ַמאְכן ַא ֵנייֶע ַהְתָחָלה צּו ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה
ילּו ֶווען ֶעס קּוְמט ִאים ָאן ֵזייֶער ְׁשֶווער, ָזאל ֲאפִ 

ֶוועט ִאים  .ֶער ָכאְטׁש ָזאְגן ִדי ֶוועְרֶטער פּון ּתֹוָרה
ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶהעְלְפן ַאז ִדי ּתֹוָרה ֶוועט ׁשֹוין 
ְבַלייְבן ִאין ִאים אֹויְך אֹויף ַא ַגאְנץ ָיאר, ֶער ֶוועט 

אּון ֵחֶׁשק ַווייֶטער צּו ֶלעְרֶנען  ַבאקּוֶמען ִדי ֹכחַ 
 ּתֹוָרה ַא ַגאְנץ ָיאר.

וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ִאיז זֹוֶכה אֹויְסצּונּוְצן ִדי 
 .ֶטעג ִווי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין

 ָאב(-ם)ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֶעֶרְך חֹוֶדׁש ְמַנחֵ 
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 ןאמוא ןיא "הקודש היכל" מדרשה בית אין זיצן פון פעאמ
 347-770-2290 :רופט ץיז א ינגעןדצו 
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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 מעסידזשינג טעלעפאן/ 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   <  
 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
 

 ישיבה זון פון ראש ,אלחנן ראטה נ"י החשוב הבחור
 מאל 101איז מסיים מסכת תענית  ,שליט"א

פארגאנגענעם דאנערשטאג איז פארגעקומען אין קעמפ א שיינע סיום מסכת תענית הונדערט און 
 .איין מאל, דורך הבחור החשוב אלחנן ראטה ני"ו דער זון פון ראש ישיבה שליט"א

האט ער זיך  ,נאכדעם וואס ער האט זוכה געווען מסיים צו זיין גאנץ ש"ס, נאך פאר זיין בר מצוה
גענומען צו מסכת תענית, עס איבערצוגיין הונדערט און איין מאל, אזוי ווי מוהרא"ש האט געזאגט 

 .פאר די בחורים, און די וואך האט ער זוכה געווען עס צו ענדיגן
עולם צוזאמגעקומען אין בית המדרש זיך מיטצופרייען מיט די שמחה של  נאך מעריב איז זיך דער

תורה. דער ראש ישיבה שליט"א האט גערעדט און ארויסגעברענגט זיין גרויסע שמחה אז אז זיין זון 
מאל, ווי מוהרא"ש האט אויסגעלערענט, און האט זיך  101האט זוכה געווען צו ענדיגן מסכת תענית 

 101 -וואס איז די לענגסטע מסכת אין ש"ס מיט ווערטער  -ענדיגן מסכת ברכות יעצט גענומען צו 
מיט זיין זון האבן רציילט אז שוין עטליכע יאר וואס ער דעמאל. אזוי אויך האט דער ראש ישיבה 

, דער ראש ישיבה האט ארויסגעברענגט אז נט בחברותא דעם הייליגן זוהר הקדושצוזאמען געלער
 שכל קען ער גוט אויסנוצן די צייט, און אריינכאפן אסאך גוטע זאכן אין לעבן.ווען א יונגער בחור האט 

אויסער זיין  -דער בחור ט אז ארויסגעברענגשליט"א מרדכי אינדיג  "רדערנאך האט דער מנהל הר
, איז ער אלץ גרייט ארויסצוהעלפן די הייליגע מוסדות מיט וואס נאר עס פעלט אויס -גרויס התמדה 

 ן די צייט ווי עס דארף צו זיין.און אז מיר דארפן זיך לערנען פון אים ווי אויסצונוצ
ר האט זיך באדאנקט פאר עדער חשובער בחור המסיים געזאגט עטליכע ווערטער, דערנאך האט 

 אויף די גרויסע חסדים. אייבערשטןזיין טאטע, און געדאנקט דעם 
 !כי הם חיינו

*** 

 נייעם בניןים ביאין אומאן  העפטיגע ארבעט
רבעט צוצוגרייטן אלעס על ביים נייעם בנין היכל הקודש אין אומאן גייט אן פיבערהאפטיג די א

צד היותר טוב צו זיין גרייט אויף ראש השנה פאר אנשי שלומינו וואס ווילן פארברענגען דעם יום טוב 
אין אן אפגעזונטערטן אפגעהיטענעם פלאץ, צוזאמען בדיבוק חברים, מיט דרשות און התחזקות 

 .פונעם ראש ישיבה שליט"א
 פאר די מקוה ר אז עס איז שוין אנגעקומען די נייע פילטערפון די וועד קרן הבנין געט מען איבע

 .10,000$ט פון א פירמע אין ארץ ישראל פאר קרוב צו לעוואס מ'האט באשט
 :פאלגענד איז א טיילווייזע ליסטע פון אפדעיטס צום בנין אין אומאן אין די לעצטע וואכן

 .ג* דער דאך פון דרויסן איז שוין כמעט אינגאנצן פארטי
איז ספעציעל דיזיינט געווארן אויף אזא אופן אז מ'זאל קענען נוצן און הנאה ך דרך אגב, דער דא

צוים,  עפונעם דאך. אין די צוקונפט וועט דער דאך בעז"ה ארומגענומען ווערן מיט א שיינע שטארק
ן דאך צו לערנען און הנאה האבן פון די הערליכע 'זעצן אויפון מען וועט זיך דארט קענען אראפא

 .ן צוים זענען שוין אינסטאלירט געווארן'די אייזענעס פארמע וואס מ'קען פון דארט זען. ארפאנא
 .ארבעט אויף די לעקטער, פלאמבינג און טיילס פון די צווייטע שטאק פון די שלאף צימערן* מ'

ו צ -ווי אויבן דערמאנט  -* מ'ארבעט אויף די אינסטאלירונג פון די נייע סאפיסטיקירטע פילטער 
 .האלטן ריין די וואסער פון די מקוה

קלענערע גאנצן שטח ארום, כדי די * מ'ארבעט יעצט אויס די פלענער ארום צו צוימען דעם 
 .קינדער זאלן האבן א גרויסע פלאץ וואו זיך צו שפילן אונטער די אויפזיכט פון די מלמדים

, נאכדעם וואס זאל-עסאר די אויס די פלענער צו באשטעלן נייע טישן און בענק פ* מ'ארבעט 
 .פאראיאר האט זיך ארויסגעשטעלט אז די טישן און בענק זענען נישט געווען באקוועם

* בעז"ה וועט מען היי יאר נוצן צוויי שטאק פון די שלאף צימערן, און עס וועט נאר זיין אכט בעטן 
 .אין א צימער

מיט יעדן טאג נענטער צו ראש השנה, ווערט גרעסער די התרגשות און התעוררות ביי אידישע 
השנה, זוכה צו זיין צו די געוואלדיגע קינדער צו פארן קיין אומאן צום הייליגן רבי'ן אויף ראש 

הבטחות וואס דער הייליגער רבי האט צוגעזאגט פאר די אלע וואס קומען צו אים אויף ראש השנה, 
צו נעמען דעם הייליגן רבי'ן פאר אן אדוואקאט ביים גרויסן יום הדין, צו ווערן אנגעשריבן אין הימל 

 .ן צרות חס ושלוםפאר א זיס ליכטיג יאר אן קיין פראבלעמען או
אלע בעטן אינ'ם בנין זענען שוין אפגעדינגען געווארן אויף דעם יאר, און יעצט קען מען שוין 

די מאפע  .דינגען זיצן אינעם גרויסן היכל בית המדרש פאר די ווארעמע תפלות אום שבת ויום טוב
צו דינגען א זיץ קען מען רופן אדער א באזונדערע קעסטל אין דעם גליון. פון די זיצן קען מען זען אין 

 .347-770-2290ן סטטעק
 

  ויאמרו הנה יום הדין!
 

 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

 י"וה אלי קנאלל מו"ה
 די געבורט פון א אינגל למזל טובצו 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז ער זאל זען אסאך 
אידיש נחת פון דעם קינד און פון אלע זיינע קינדער 

 געזונטערהייט, דורות ישרים ומבורכים
 

 

 
 
 

 

 

 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.
 

 

 
 

 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

 י"וה משולם פינטער מו"ה
 צו די געבורט פון א מיידל למזל טוב

 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז ער זאל זען 
אסאך אידיש נחת פון דעם קינד און פון אלע זיינע 

 קינדער געזונטערהייט, דורות ישרים ומבורכים
 

 

 
 
 

 

 

 אומאן ראש השנה!
 

 אלע אייערע געברויכן פאר אומאן
 עירליין טיקעטס; טרעוול אינשורענס; און נאך

 ~ בעסטע פרייזן און שנעלסטע סערוויס ~
 אייער פריינד

 אלי קנאלל
 


