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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

 

ר ִצּוָׁה ה ה ֲאשֶׁ ּתֹורָׁ ת הַּ יךָׁ ֹזאת ֻחקַּ ֵאל ְוִיְקחּו ֵאלֶׁ ל ְבֵני ִיְשרָׁ ֵבר אֶׁ ה  ' ֵלאֹמר דַּ רָׁ פָׁ
ה ִדי  ְפֶרעְגן ַפאְרָוואס ָזאְגט ִדי ּתֹוָרה ֹזאת ֻחַקת "ַהּתֹוָרה", ָדאס ִאיז ְסָפִריםִדי  .ֲאֻדמָׁ

פּון "ָפָרה ִמְצָוה  פּון ִדי ,ֶגעֶזעץ פּון ִדי "ּתֹוָרה", ֶמען ֶרעְדט ָדאְך ָדא ָנאר פּון ֵאיין ִמְצָוה
 ֹזאת ֻחַקת "ַהָפָרה"?, ֶעס ָוואְלט ֶגעַדאְרְפט ְשֵטיין ֲאדּוָמה"

 - אס ָדאס ֵמייְנט ֲאִמיָרה ַרָכהָנאְך ִאיז ְשֶווער, ִדי ָפסּוק ֵהייְבט ָאן ִמיְטן ָלשֹון "ֵלאֹמר" ָוו
ָוואס ָדאס ִאיז  - " ֶאל ְבֵני ִיְשָרֵאלֵברַא ֵווייֶכע ְשְפַראְך, אּון ֶדער ָפסּוק ָזאְגט ַווייֶטער "דַ 

 ַא ְשְטֶרעְנֶגע ָלשֹון.
ַאז ֲאִפילּו )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן ח'( מֹוַהָרא"ש ִאיז ָדאס ַמְסִביר, לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 

 ַאן ֲעֵביָרה ַדאְרף ֶמען ִאיםט ַא ִאיד טּוט ּון "ּתֹוָכָחה", ֶווען ֶמען ֶזעֶעס ִאיז ָדא ַא ִמְצָוה פ
ַאז ֶרִבי  )ֲעָרִכין ט"ז:( ִדי ְגָמָרא ָזאְגט .ִמְצָוהִדי  ןֶבער ִניְשט ֶיעֶדער ֶקען טּוָזאְגן מּוָסר, אָ 

ֶקען ָזאְגן  ֲעִקיָבא ָהאט ֶגעָזאְגט: "ִאיְך וואּוְנֶדער ִמיר אֹויב ֶעס ִאיז ָדא ַהייְנט ֵאייֶנער ָוואס
ן ַהייְנט אֹויב ֶרִבי ֲעִקיָבא ָהאט ָדאס ֶגעָזאְגט ִאין ַזיין דֹור, ָוואס ָזאְלן ִמיר שֹויאּון  ,מּוָסר"

 .ָזאְגן
, טּוט ןֶעס צּו טּו ִווי ַאזֹויִדי ִריְכִטיֶגע ֶוועג ֶווען ֵאייֶנער ָזאְגט מּוָסר אּון ֶער ֵווייְסט ִניְשט 

ינּו ָזאְגן מּוָסר ַאזֹוי ִווי מֶשה ַרבֵ  ַדאְרףֶמען  .ְרֶגערֶער ָגאְרִניְשט אֹויף אּון ֶער ַמאְכט ָנאְך עֶ 
 ַאז ֶווען ִדי ִאיְדן ָהאְבן ֶגעִזיְנִדיְגט )ַשָבת פ"ח:(ָהאט ֶגעָזאְגט מּוָסר, ִווי ִדי ְגָמָרא ֶדעְרֵצייְלט 

ען אֹויף ִדי ְדֵריי ִמיט ִדי ֲעֵביָרה פּון ִדי ֵעֶגל, ָוואס ִדי ִאיְדן ָהאְבן ֶדעָמאְלט עֹוֵבר ֶגעֶוו
ֶשה ַרֵבינּו ַהאְרְבְסֶטע ֲעֵבירֹות, ֲעבֹוָדה ָזָרה, ִגילּו ֲעָריֹות, אּון ְשִפיַכת ָדִמים, ָהאט ֵזיי מ

ְדן ְּתשּוָבה ַאְלץ ִליב!", אּון ַאזֹוי ָהאְבן ִדי ִאיכְ ָנא ַאייךְ ֶגעָזאְגט: "ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט 
ן?! ִאיר ֵווייְסט ֶגעטּו ִאירמֶשה ַרֵבינּו ָוואְלט ֵזיי ָאְנֶגעְשִריְגן "ָוואס ָהאט  ן, אּון ֶוועןֶגעטּו

ּון ֵזיי ָוואס ִאיר ָהאט ָדא ַפאְרָדאְרְבן?!" ָוואְלְטן ִדי ִאיְדן ֶגעָוואְרן ִאיְנַגאְנְצן ְמיּוָאש, א
 ן.ה ֶגעטּואּון ִניְשט ְּתשּובָ  ֶגעֶגעְבןפְ ָוואְלְטן ִאיְנַגאְנְצן אֹוי

 )ְשמֹות לב, לד(ַרִש"י ְבֶרעְנְגט אֹויְפ'ן ָפסּוק,  .ִדי ֶזעְלֶבע ֵגייט ַווייֶטער ָאן ִאין ֶיעְדן דֹור
ְדִּתי", קַּ ְקִדי ּופָׁ ין ַאז ַביי ֶיעֶדע ְשְטָראף ָוואס ֶעס קּוְמט אֹויף ִאיְדן, ִאיז ָדא אִ  "ּוְביֹום פָׁ

'ן ִזיְך ִאיֶבער ִאין ֶיעְדן רְ י ֲעֵבירֹות פּון ֶדעָמאְלט ַחזְ ֶגל, ַווייל דִ ֶדעם ַאִביְסל פּוֶנעם ֵחְטא ָהעֵ 
ן אֹויף ֶדעם ֶוועג פּון ַפאר ִאיְדן, ֶקען ֶעס ָנאר טּו דֹור, אּון ֶווער ֶעס ִוויל ַהייְנט ָזאְגן מּוָסר

 ַאייךְ ֶבעְרְשֶטער ָהאט מֶשה ַרֵבינּו, אֹויף ַא גּוֶטע ֶוועג, צּו ְמַחֵזק ַזיין ִאיְדן "ֶדער ֵאיי
ן אּון צּוִריק קּוֶמען צּום ִדי ִחיזּוק צּו ְּתשּוָבה טּו ָדאס ֶוועט ֵזיי ֶגעְבן ַאְלץ ִליב" אּוןכְ ָנא

 ֵאייֶבעְרְשְטן.

 ַאז ֶדער ַווייְזט ֵזיי ֶערן צּו ֵגיין צּו ַאַזא ַצִדיק ָוואס ִאיז ְמַחֵזק ִאיְדן, ף ֶמען ֶזעֶדעְרַפאר ַדארְ 
 ֶטעְנִדיג קּוֶמען צּום ֵאייֶבעְרְשְטן.ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ֵזיי ִליב, אּון ֵזיי ֶקעֶנען ְש 

ִדי ֲעֵביָרה פּון ִדי  ףָדאס ִאיז ְפַשט ִאין ָפסּוק, ִדי ָפָרה ֲאדּוָמה ִאיז ָדאְך ֶדער ִּתיקּון אֹוי
ה",ֵעֶגל, ָזאְגט ֶדער ָפסּוק,  ּתֹורָׁ ת "הַּ , ָדאס ִאיז ִדי ֶגעֶזעץ פּון ִדי ַגאְנֶצע ּתֹוָרה ֹזאת ֻחקַּ

ַדאְרף ֶמען  ַווייל ַאזֹוי ִווי מֶשה ַרֵבינּו ָהאט ֶגעֶרעְדט צּו ִדי ִאיְדן ָנאְך ִדי ֵחְטא ָהֵעֶגל, ַאזֹוי
 ֶטעְנִדיג ֶרעְדן צּו ִאיְדן, ָנאר ְמַחֵזק ַזיין אּון ְשַטאְרְקן.ְש 

ֵבר" - "ֵלאֹמריֶטער ָדאס ָזאְגט ֶדער ָפסּוק ַווי ר ֶווען ֶמען ִוויל ָזאְגן ְשְטֶרעְנֶגע ֶוועְרֶטע דַּ
 ַפאר ִאיְדן, מּוז ֶעס ַזיין אֹויְך אֹויף ַא ֵווייֶכע ֶוועג פּון ִחיזּוק.

 )ּתֹוְך ַהַנַחל ֵליל שב"ק ֻחַקת ְשַנת תשס"ז(
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רָׁא"ש עְרֵצייְלט מֹוהַּ  דֶׁ

ואס ִמיר  ה וָּ נָּ ִדי ְגֶרעְסֶטע אּון ֶבעְסֶטע ַמתָּ
אְבן ַבא ה פּון הָּ קּוֶמען פּון ֶרִבי'ן ִאיז ִדי ֵעצָּ

אל ִזיְך אֹויְסֶרעְדן  "ִהְתבֹוְדדּות", ַאז ַא ִאיד זָּ
צּום ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויף ַזיין ֵאייֶגעֶנע ְשְפַראְך, 

ן ֵאייֶבעְרְשְטן ַאֶלעס 'ֶער זָּאל ֶדעְרֵצייְלן ַפאְר 
ואס ֵגייט אֹויף  דּוְרְך ְברּוֲחִניּות ִאים וָּ

ְבַגְשִמיּות ַאזֹוי ִווי ֶמען ֶרעְדט ִזיְך אֹויס ַפאר ּו
 ַא גּוֶטער ְפַרייְנד.

אס ֶרעְדן צּום  ֶדער ֶרִבי זָּאְגט ַאז דָּ
ואס ַא ֵאייֶבעְרְשְטן ִאיז ִדי ְגֶרעְסֶטע זַ  אְך וָּ

ן, ֶעס ִאיז ְגֶרעֶסער אּון ֶמעְנְטש ֶקען טּו
שּוב'ֶער פּון ַאֶלעס, אּון ַטאֶקע ֶדעְר  ַפאר חָּ

ַרע ֵזייֶער ְשַטאְרק ַפאְרֵלייְגט ִזיְך ֶדער ֵיצֶ  ר הָּ
ַאֶלע ִמיְטֶלען ַאז  ִמיט ְפרּוִביְרט ֶער ֶדעם, אֹויף

ַא ִאיד זָּאל ִניְשט ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶער 
ן 'ְפרּוִביְרט צּו ַמאְכן ֲחִליַשת ַהַדַעת ַפאְר 

ֶיעֶדער ֵאייֶנער ַדאְרף 
 ִחיזּוק ָאְנצּוֵגיין ִאין ֶלעְבן  

 

ת אּון אֹויְך ְבַגְשִמיּות; אֹויף ֶיעְדן ֵאייֶנעם ְברּוֲחִניּוֵסיי 
ייְטן ִאין ֶלעְבן, ֶדער ֵעָצה ִאיז צּו ֵגייט ִאיֶבער ְשֶוועִריקֵ 

ְטֶרעְפן ַא ַצִדיק ָוואס ֶגעְבט ִחיזּוק. ִמיר ָהאְבן ִבְזִכיֹות 
ִחיָנם ֶגעְטָראְפן ֶדעם ֵהייִליְגן ֶרִבי'ן ָוואס ִאיז אּוְנז 

אּון ְשַטאְרְקט אּוְנז ַאז ִמיר ָזאְלן ֶגעֶדעְנֶקען ַאז  ְמַחֵזק
'ט ְר ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִפיְרט ִדי ֶוועְלט, ֶדער ֶרִבי ַחזְ 

ִמיט אּוְנז ִדי ָפשּוט'ֶע ֱאמּוָנה: "ֲאִני ַמֲאִמין ֶבֱאמּוָנה 
ָכל ְשֵלָמה, ֶשַהבֹוֵרא ִיְתָבַרְך ְשמֹו הּוא בֹוֵרא ּוַמְנִהיג לְ 

ַהְברּוִאים, ְוהּוא ְלַבּדֹו ָעָשה ְועֹוֶשה ְוַיֲעֶשה ְלָכל 
ַהַמֲעִשים", ִאיְך ְגֵלייב ִמיט ַמיין ַגאְנֶצע ַהאְרץ ַאז ֶדער 
ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ַאֶלעס ַבאַשאְפן אּון ֶער ִפיְרט 
ַאֶלעס; ֶער טּוט ַאֶלעס, ֶער ָהאט ַאֶלעס ֶגעטּון אּון ֶער 

ַאֶלעס טּון. ָדאס צּו ְטַראְכְטן אּון ֶלעְבן ִמיט ֶדעם ֶוועט 
ַמאְכט ְפֵרייִליְך ֶדעם ֶמעְנְטש, ַווייל ִווי ֶמער ַא ֶמעְנְטש 

 'ט ֱאמּוָנה, ֶוועְרט ֶער ֶמער ְפֵרייִליְך אּון רּוִאיג.ְר ַחזְ 
ָהאט ֶדער ֶרִבי ֶגעָזאְגט  -"ַאְלט ָטאר ֶמען ִניְשט ַזיין" 

, ַאן ַאְלֶטער ָחִסיד ִאיז ִניְשט גּוט צּו ַר"ן ִסיָמן נא()ִשיחֹות הָ 
ַזיין, אּון ַאן ַאְלֶטער ַצִדיק ִאיז ִניְשט גּוט צּו ַזיין; ֶמען 

ייֶען. ַאז ֶטעְנִדיג אֹויְפְפִריְשן אּון ִזיְך ַבאנֵ ַדאְרף ִזיְך ְש 
אְנט ֶמען קּוְמט ִזיְך צּוַזאם ַאְנֵשי ְשלֹוֵמינּו, ֶמען ֶדעְרמַ 

'ט ִאיֶבער ְשמּוֶעְסן ְר ִזיְך ָוואס ִמיר ַפאְרָמאְגן, ֶמען ַחזְ 
ָדאס ְפִריְשט אֹויף ַאז ֶמען ָזאל  -פּון ֵהייִליְגן ֶרִבי'ן 

 ִניְשט ַאייְנְשָלאְפן.
 תשע"ח( ֻחַקת)ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה, פ'  
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ש ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶמעְנטְ ֶדעם  , ַאייְנֶרעְדןֶמעְנְטש
אְבן.  ֶהעְרט ִאים ִניְשט אֹויס אּון ֶער ַדאְרף ִאים ִניְשט הָּ

אט ֶדעְרֵצייְלט  ַר"ן אֹות י', י"ב( ֶדער ֶרִבי הָּ ַאז ִאין )ִשְבֵחי הָּ
ַזייֶנע יּוְנֶגע יָּאְרן ְפֶלעְגט ֶער ֵזייֶער ַאַסאְך ֶרעְדן צּום 

ן 'ִדיש, ֶער ְפֶלעְגט ֶדעְרֵצייְלן ַפאְר ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויף ִאי
ואס ֶעס ִאיז ַאדּוְרְך אֹויף ִאים  ֵאייֶבעְרְשְטן ַאֶלעס וָּ
אט  ואס ֶער הָּ ְבַגְשִמיּות אּון ְברּוֲחִניּות, אּון ַאֶלע ַזאְכן וָּ
אט ֶער  אט ִאים ֶגעֶפעְלט, הָּ ואס ֶעס הָּ אְבן. וָּ ואְלט הָּ ֶגעוָּ

שּוט ִאיִדיש, 'ַאֶלעס ֶדעְרֵצייְלט ַפאְר  ן ֵאייֶבעְרְשְטן, אֹויף פָּ
 ְפַרייְנד. רַאזֹוי ִווי ֶמען ֶרעְדט ִזיְך אֹויס צּו ַא גּוֶטע

אט ִזיְך אל ֶעס הָּ ֶבער ֶגעַמאְכט ַאַסאְך מָּ ואס ֶער  אָּ וָּ
אט ֶגעִפיְלט ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶהעְרט ִאים ִניְשט  הָּ

אט ֶגע ז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ַדאְרף ט ַאְר יפִ ְש אֹויס, ֶער הָּ
אל ַאז ִאים ִניְשט  אט ֶגעֶזען ַאַסאְך מָּ אְבן, ַווייל ֶער הָּ הָּ

ט ִניְשט אֹויס ִווי ֵאייֶבעְרְשְטן אּון ֶעס ֶזע ט ֶדעםֶער ֶבע
ם ִוויל ִאים ִמן ַהְסתַ  ט ֶעֶפעס אֹויף ֶדעְרִמיט, אּוןֶער טּו

ֹויְסֶהעְרן, אּון ֶער ַדאְרף ִאים ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִניְשט א
אְבן.  ִניְשט הָּ

אט ֶדער ֶרִבי אֹויְפֶגעֶהעְרט צּו  אל הָּ ַאזֹוי ַווייט ַאז צּומָּ
אט ֶגעִפיְלט ַאז ֶעס  ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ַווייל ֶער הָּ
אג, ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ַדאְרף  אד ִדי ִמי אּון ְפלָּ ִאיז ַא שָּ

 .וי ִניְשט, ֶער ֶהעְרט ִאים ֵסיי ִווי ִניְשט אֹויסִאים ֵסיי וִ 
אט ִזיְך ֶדער ֶרִבי  אְך ֶעְטִליֶכע ֶטעג הָּ ֶבער נָּ אָּ
ִאיֶבעְרֶגעְטַראְכט, ַאז ֶעס ֶקען ִניְשט ַזיין ַאז ֶדער 
ֵאייֶבעְרְשֶטער ַדאְרף ִאים ִניְשט, ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִאיז 

ן,  ַרֲחמָּ אְך ַאן ָאב הָּ  .ֶער ֶהעְרט ִזיֶכער אֹויס ַזייֶנע ְתִפלֹותדָּ
אט  אט ֶער ִזיְך ַווייֶטער ֶגעְשַטאְרְקט, אּון ֶער הָּ ַאזֹוי הָּ

 ַווייֶטער ֶגעֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן.
אט ְשֶפעֶטער ֶגעזָּאְגט, ַאז ַאֶלע ַמְדֵריגֹות צּו  ֶדער ֶרִבי הָּ

ואס ֶער ִאיז צּוֶגעקּוֶמען, ַאז ֶער ִאי ואְרן ַאַזא וָּ ז ֶגעוָּ
אט  ואס ֶער הָּ ְגרֹויֶסער ַצִדיק, ִאיז נָּאר ֶגעֶווען דּוְרְך ֶדעם וָּ
ֶגעֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויף ִאיִדיש, אּון ֶווען ֶער 

ואְלט ֶגעוואּוְסט ִאין דִ  ייט פּון י יּוְנֶגע יָּאְרן ִדי ְגרֹויְסקֵ וָּ
ואס ֶמען ֶקען ַאְלץ ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון צּו וָּ 

ואְלט ֶער צּוקּוֶמען דּוְרְך ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן , וָּ
אְרִניְשט ֶגעפַ  ואְלט נָּאר גָּ אְסט אּון ִזיְך ְמַסֵגף ֶגעֶווען, ֶער וָּ

ואְלט  ֶגעֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן ֶמער אּון ֶמער, ֶער וָּ
אט ֶגעֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן ִאין ֵאיין טָּ  אג ִוויִפיל ֶער הָּ

 ֶגעֶרעְדט ִאין ַא יָּאר.
אס ִאיז ַא גְ  ט ַאז ֶדער ֶרִבי רֹויֶסע ִחיזּוק, ֶווען ֶמען ֶזעדָּ

אט אֹויְך ַאֵליין ִאיז דּוְרְך ֶגעַגאְנֶגען ִדי ֶזעְלֶבע נִ  יֹון, ֶער הָּ סָּ
ט ִווי ֵקייֶנער ַדאְרף ִאים ִניְשט אּון ֵקייֶנער ֶהעְרט ְר יפִ ְש ֶגע

ֶבער ִזיְך ֶדעְרַהאְלְטן  ִאים אט אָּ ִניְשט אֹויס, ַאזֹוי ִווי ֶער הָּ
אט ַווייֶטער  אּון ֶער ִאיז ַווייֶטער ָאְנֶגעַגאְנֶגען, ֶער הָּ
אְכֶדעם זֹוֶכה  אט ֶער נָּ ֶגעֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, הָּ
אס ַדאְרף  ֶגעֶווען צּו ַאֶלע ַזייֶנע ְגרֹויֶסע ַמְדֵריגֹות. אּון דָּ

 ער ִאיד נָּאְכַמאְכן.ֶיעדֶ 

אט ֶגעזָּאְגט  )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֶדער ֱאֶמת ִאיז ַאז ֶדער ֶרִבי הָּ

ן צ"ו(  אְלן ַא ַגאְנְצן ח"ב ִסימָּ ַאז ֶער ִוויל ַאז ַזייֶנע ֶמעְנְטְשן זָּ
ֶבער ִניְשט אס ִאיז אָּ אג ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן. דָּ  טָּ

אג ֶרעְדן צּום  ֶמעְגִליְך, ִווי ַאזֹוי ֶקען ַא ֶמעְנְטש ַא ַגאְנְצן טָּ
א ַאַסאְך ַאְנֶדערֶ  ואס ֶמען ֵאייֶבעְרְשְטן? ֶעס ִאיז דָּ ע ַזאְכן וָּ

אג, ַא ֶמעְנְטש ַדאְרף ֶעְסן, ַדאְרף טּו ן ְבֶמֶשְך ֶדעם טָּ
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ה, ִווי ַאזֹוי ְטִריְנֶקען, ֶלעְרֶנען, ַדאֶוועֶנען, אּון ֶער ַדאְרף אוֹ  סָּ יְך עֹוֵסק ַזיין ִאין ַפְרנָּ
אג ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן? אְגן ַאז ֶמען ַדאְרף ַא ַגאְנְצן טָּ  ֶקען ֶמען זָּ

אג  אס ֵמייְנט ִניְשט ַאז ֶמען ַדאְרף ִזיְצן ַא ַגאְנְצן טָּ נָּאר ֶדער ֱאֶמת ִאיז ַאז דָּ
ְפֶגעזּוְנֶדעְרט פּון ֶמעְנְטְשן אּון רֶ  ן ַווייֶטער ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶמען ֶקען טּועְדן צּום אָּ

א אג, נָּ ואס ֶמען טּוט ֶגעֶוועְנִליְך דּוְרְכ'ן טָּ ואס ֶמען טּוט זָּאל ֶמען טּוַאֶלעס וָּ ן ר וָּ
ן ֵאייֶבעְרְשְטן. ֶווען ֶמען ְשֵטייט אֹויף ִאיְנֶדעְרְפִרי אּון ֶמען זָּאְגט מֹוֶדה ֲאִני, 'ִמיטְ 

ייְך ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן: "ַבאֶשעֶפער ֶהעְלף ִמיר ַאז ִאיְך זָּאל זָּאל ֶמען ְגלַ 
אג, ַראֶטעֶווע ִמיְך אּון ַמיין ַווייב אּון ִקיְנֶדער  אְבן ַא גּוֶטע ֶגעְשַמאֶקע טָּ ַהייְנט הָּ

גּוְטס,  פּון ַאֶלעם ְשֶלעְכְטס, ֶהעְלף ִמיר ַאז ִאיְך זָּאל ַהייְנט ַאַרייְנַכאְפן ַאַסאְך
 ַאַסאְך ִמְצֹות אּון ַמֲעִשים טֹוִבים" א.א.וו.

אגאּון  ואס ֶמען ט ,ַאזֹוי ַא ַגאְנְצן טָּ  זָּאל ֶמען טּון נָּאר ִמיְטן ,ּוטֵסיי וָּ
ואס ֶמען טּוט ֶבעט ֶמען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ַאז ֶמען זָּאל  ,ֵאייֶבעְרְשְטן. ֶיעֶדע ַזאְך וָּ

אְפן, ֶבעט. ִביז וֶ ַמְצִליַח ַזיין ֶדעְרִמי ַאז  ֵאייֶבעְרְשְטןט ֶמען ֶדעם וען ֶמען ֵגייט ְשלָּ
אְפן ֶגעזּוְנֶטעְרֵהייטֶמען זָּאל ֵגי אּון אֹויְפְשֵטיין ֶגעזּוְנֶטעְרֵהייט, אּון ַאזֹוי  ין ְשלָּ

אט ֶגעזָּאְגט, ַאז ֶמען ואס ֶדער ֶרִבי הָּ זָּאל ַא  ַווייֶטער. ַאזֹוי ֶקען ֶמען ְמַקֵיים ַזיין וָּ
 .אג ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטןַגאְנְצן טָּ 

 

 

אג ֶטעְגִליְכן ֶלעְבן ַאז ֶווען ַא ֶמעְנְטש ֵגייט צּו צּו ַזיין ַחֶבר אּון  ֶמען ֶזעט ִאין טָּ
ה", ֶוועט ִאים ֶדער ַחֶבר זָּא עָּ ְגן: "ִאיְך זָּאְגט ִאים: "ִאיְך ִוויל ֶרעְדן ִמיט ִדיר ַא שָּ

ה",  עָּ אב ִניְשט ַאזֹויִפיל ַצייט צּו ֶרעְדן ַא שָּ ֶבער ֶוועט ֶמען ְסַתם ָאְנֵהייְבן אֹויב הָּ אָּ
ֶרעְדן ָאן ַקיין ַבאְשִטיְמֶטע ַצייט, ַדאן ֶקען ִזיְך ַפאְרִציֶען ַא ְשמּוֶעס ֲאִפילּו ַפאר צּו 

ה. עָּ  ֶעְטִליֶכע שָּ
אס ִאיז ַא ֶגעַוואְלִדיגֶ  ע ִלימּוד ַפאר אּוְנז אֹויְך ֶווען ֶעס קּוְמט צּו ֶרעְדן צּום דָּ

פ ַאז ֶער ֵגייט ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן ַא  ,ֵאייֶבעְרְשְטן ֶווען ַא ֶמעְנְטש ַמאְכט אָּ
אְבן ַקיין ֶגעדּוְלד צּו ֶרעְדן ִבְכַלל, ֶווען ֶמען  ה, ֶוועט ֶער ֶגעֶוועְנִליְך ִניְשט הָּ עָּ שָּ

ֶבער ָאן ֶרעְדן ֶעְטִליֶכע ִדיבּוִרים צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶקען ִזיְך ֶעס יָּא הֵ  ייְבט אָּ
ַפאְרִציֶען ֶלעְנֶגער, אּון ֲאִפילּו ֶווען ֶעס ְבַלייְבט נָּאר ַביי ֶעְטִליֶכע ֶוועְרֶטער, ִאיז 

שּוב ַביים ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶיעֶדע ואְר  סֶעס אֹויְך ֵזייֶער חָּ ואס ֶמען ֶרעְדט צּום וָּ ט וָּ
אְרְשֶטעְלן. אְרִניְשט פָּ ואס ֶמען ֶקען ִזיְך גָּ ה וָּ חָּ  ֵאייֶבעְרְשְטן ִאיז ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ַהְצלָּ

ֶדער ֱאֶמת ִאיז ַאז ֶווען ֶמען ֶגעוואֹויְנט ִזיְך צּו צּו ֶרעְדן אּון צּו ֶבעְטן ֶדעם 
ואס ֶמען טּוט, ַדאן פּון ִדי קּוְרֶצע ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויף ֶיעֶדע ְטִריט אּון  ְשִריט וָּ

אְרט, ֶוועט ִזיְך צּוַזאם ְקַלייְבן ְבֶמֶשְך ֶדעם  א אּון דָּ ואס ֶמען ֶרעְדט דָּ ִדיבּוִרים וָּ
ה עָּ אג ַא שָּ אט ֶגעֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן. ,אּון ֲאִפילּו ֶמער ,טָּ ואס ֶמען הָּ  וָּ

 

אל ֶמען ֶרעְדט ִזיְך אֹויס ִמיְטן ֵאייֶבעְרְשְטן ַביי ֶיעֶדע ַזאְך, ַדאן ֶוועְרט  ֵאייְנמָּ
אס ַגאְנֶצע ֶלעְבן ֵאיין ְשִטיק רּוְחִניּות, ֵאיין ְשִטיק ֵאייֶבעְרְשֶטער. ַווייל ֲאִפילּו ִדי  דָּ

אס ַגאְנֶצע ַגְשִמיּות'ִדיֶגע ַזאְכן ְשמּוֶעְסט ֶמען א ֹויְך אֹויס ִמיְטן ֵאייֶבעְרְשְטן, דָּ
 ְשִטיק רּוְחִניּות. ַאֶלעְבן ֶוועְרט 

אל ִניְשט ִפיְלן ַאז ֶער ִאיז ַאֵליין, ָאֶדער ַאז ֶער ִאיז  ַאַזא ֶמעְנְטש ֶוועט ֵקייְנמָּ
ב ֶער 'ִניְשט אֹויפְ  ואֶסעֶרע ַמצָּ ִאיז, ֶוועט ֶער ן ְפַלאץ, ַווייל וואּו ֶער ִאיז, ִאין וָּ

ִוויְסן ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִאיז ִמיט ִאים, אּון ֶער ֶוועט ַאֶלעס ֶדעְרֵצייְלן ַפאְרן 
 ֵאייֶבעְרְשְטן.

אְבן  ה הָּ טָּ ֶווען ֶמען ֶוועט ַארֹויְפקּוֶמען אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט ֶוועט ֶמען ֵזייֶער ֲחרָּ
אט ִניְשט ֶגעֶרעְדט צּום  אְך ֶגעַהאט ַאזֹויִפיל אֹויב ֶמען הָּ אב דָּ ֵאייֶבעְרְשְטן, "ִאיְך הָּ

א ִבין ִאיְך ֶגעַגאְנֶגען אֹויפְ  אב ִאיְך ֶגעַדאְרְפט ַוואְרְטן 'ִאיְבִריֶגע ַצייט, דָּ א הָּ ן ַגאס, דָּ
אר ִדיבּוִרים  אְך ִאין ִדי ַצייט ֶגעֶקעְנט ַאַרייְנַכאְפן ַאפָּ אב דָּ אֹויף ֵאייֶנעם, ִאיְך הָּ

ואס ֶמען ֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן ִאיז ַא צּו ה וָּ ם ֵאייֶבעְרְשְטן", ֶיעֶדע ְקֵלייֶנע ְתִפלָּ
אְרְשֶטעְלן, אּון  אְרִניְשט פָּ ואס ֶמען ֶקען ִזיְך גָּ ה ַפאְרן ֶמעְנְטש, וָּ חָּ ֶגעַוואְלִדיֶגע ַהְצלָּ

שּוב  ַא ֶמעְנְטש ִאיז ִזיְך ִמְתַרֵשל ִאין ֶדעם, נָּאר ַווייל ֶער ֵמייְנט ַאז ֶעס ִאיז נָּאר חָּ
 .ן ֵאייֶבעְרְשְטן'אֹויב ֶמען ֶרעְדט ַא ֶלעְנֶגעֶרע ְשמּוֶעס ִמיטְ 

אט ֵשֶכל אּון נּוְצט אֹויס ִדי ַצייט, ֶער ַכאְפט  ואס הָּ וואֹויל ִאיז ֶדער ֶמעְנְטש וָּ
אְטש ֶעְטִליֶכע ֶוו אג צּו ֶרעְדן כָּ עְרֶטער צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ַאַריין צּו ֶרעְדן ֶיעְדן טָּ

 ֶוועט ִאים ִזיֶכער גּוט ַזיין אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.
א"ש ח"ב וח"ד ֶעֶרְך ִהְתבֹוְדדּות(  )ִשיחֹות מֹוַהרָּ
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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.com יומי אימעילחיזוק 

 

 מוסדותינו הק' נייעס אינערהאלב
 

 "הארץ קאמפיין" געווען א גרויסער סוקסעס ברוך ה'
געקומען די וואך מאנטאג און דינסטאג לטובת די מוסדות דער "הארץ קאמפיין" וואס איז פאר

היכל הקודש ברסלב אין וויליאמסבורג איז ב"ה געווען א געוואלדיגער סוקסעס. ווען מ'איז ב"ה 
שעה וואס די קאמפיין  36אנגעקומען צו די סומע פון איבער א מיליאן דאלער אין די קורצע צייט פון 

 איז אנגעגאנגען.
עס האט אבער נישט בן געשטעלט דעם ציל אנצוקומען צו א האלב מיליאן דאלער, די מוסדות הא

-א-גענומען צו לאנג אנצוקומען צו דעם ציל, און דאן האט מען ארויפגערוקט דעם ציל צו א דריי
פערטל מיליאן, און ווען אום דינסטאג נאכמיטאג איז שוין אויך דער ציל דערגרייכט געווארן, האט 

פגערוקט צו א מיליאן דאלער, און ביים ענדיגן דעם קאמפיין, דינסטאג צוועלף אזייגער מען עס ארוי
 ביינאכט, איז מען אנגעקומען צו די סומע פון איבער א מיליאן דאלער.

דער רבי האט געזאגט, "פון געלט זאלט איר צו מיר נישט רעדן", ביים רבי'ן האט מען נישט 
ייט זיך אז מ'דארף האבן געלט, און זיכער ווען עס קומט צו גוטע געמאכט קיין עסק פון געלט. פארשט

זאכן, צו בויען מוסדות התורה, צו דרוקן ספרים וואס זענען מקרב אידישע קינדער צום אייבערשטן; 
אבער מ'דארף געדענקען אז געלט איז נישט דער עיקר, וואס עס בלייבט איבער איז נאר די תורה 

 ס מ'טוט אויף דער וועלט.ומצות ומעשים טובים ווא
ווי  .געווען אז אזויפיל טויזנטער אידן האבן אנטייל גענומען אינעם קאמפיין אבער דער חידוש איז

עס האט זיך ארויסגעוויזן איז היבש אונטערגעשאצט געווארן די גרויסע צאל אידן וואס הערן די דברי 
זענען זיך מחיה און שעפן חיזוק און הדרכה  וויפיל אידן און דרשות פונעם ראש ישיבה שליט"א,חיזוק 

אין לעבן פון די לימודים פון הייליגן רבי'ן ווי מוהרא"ש זי"ע האט אונז געלערנט, און דער ראש ישיבה 
שליט"א איז דאס מפרסם איבער די גאנצע וועלט. אזויפיל אידן האבן זיך משתתף געווען אינעם 

כומים, אבער מיט דעם האבן זיי ארויסגעוויזן זייער הכרת קאמפיין, טייל אפילו מיט גאר קליינע ס
דעם הייליגן  הטוב פאר'ן ראש ישיבה שליט"א אויף די פילע גוטס וואס זיי האבן גענאסן פון אים.
 רבינ'ס דיבורים און עצות קענען העלפן יעדן איד אין סיי וועלכע מצב ער געפונט זיך נאר.

י חשובע עסקנים וועלכע האבן צושטאנד געברענגט דעם עס קומט זיך א גרויסער דאנק פאר ד
קאמפיין, און אריינגעלייגט אזויפיל צייט און כח פאר די הצלחה פונעם קאמפיין. דינסטאג נאכט, ווען 
דער קאמפיין האט זיך געענדיגט, האבן די עסקנים ארויסגעשטעלט א מעלדונג זיך צו באדאנקען פאר 

 ף געווען אינעם קאמפיין, און צוגעהאלפן צום סוקסעס.די אלע וועלכע האבן זיך משתת
דער אייבערשטער זאל העלפן אז דער ראש ישיבה שליט"א זאל ווייטער קענען אנגיין 
רואיגערהייט מיט זיין הייליגע ארבעט צו מחזק זיין אידישע קינדער און זיי דערנענטערן צום 

 אייבערשטן.
 ים!ישראל אין להם אלא לב אחד לאביהם שבשמ

*** 

 "מחנה תפארת התורה" מען פארט ארויס אין
אזוי ווי אלע יארן וועלן די בחורים דאס יאר אויך ארויספארן אין קעמפ צו וויילן אויף די זומער 
וואכן, ווייט אוועק פון די שטאט, וואו זיי וועלן אויסניצן די טעג פון זומער מיט תורה און עבודה, 

 ישע פראבלעמען, און זיך קונה זיין אסאך גוטע זאכן.אפגעזונדערט פון די אלע שטאט
די זומער וואכן זענען די בעסטע הכנה צו די הייליגע טעג, מען פארברענגט אין קעמפ נאר מיט די 
ביימער און הימל און מיט'ן אייבערשטן, עס איז גארנישט דא פאר די אויגן, נאר זיך קונה צו זיין תורה 

צוגיין צום ראש השנה, דער יום הדין, מיט די אלע גוטע זאכן וואס מען ויראת שמים, און מיט דעם 
 האט זיך איינגעקויפט אינעם זומער.

נאך זומער וועלן אלע בחורים פארן אינאיינעם מיטן אייבערשטנ'ס הילף אויף ראש השנה אין 
בה, און רעכטן אומאן, אזוי ווי די לעצטיגע יארן וואס אלע בחורים פארן אינאיינעם מיטן ראש הישי

 אפ דעם יום טוב אין אומאן די תפלות און די סעודות בדיבוק חברים.
מיטן אייבערשטנ'ס הילף וועט דער זומער אויך זיין א גרויסע סוקסעס, אזוי ווי אין די פארגאנגענע 

 יארן, און זיך אנשעפן פילע הויפענעס מיט תורה ויראה.
 ההרים והגבעות יפצחו לפניכם רנה!
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 מוסדות היכל הקודש ברסלב
 

די  פארהייליגע מוסדות  נעמט אהיים א פושקע פון די
צו ווערן בדבר ישועה  געוואלדיגע סגולות געהאלפן

ורחמים ביים ליכט צינדען און צו יעדע צייט, דורכ'ן 
די הייליגע מוסדות וואס זענען א לייכט  זק זייןמח

 וועלטגאנצע טורעם פאר די 
 

 א פולע פושקע און צו באקומען א נייעאויסצוליידיגן 
 

 

 347-760-5924בארא פארק  - 347-578-5726וויליאסבורג 
 845-238-0804קרית יואל  - 917-789-3095מאנסי 

 יזוק צום טירח
 
 

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
 ווערן למעלה מדרך הטבע מיט וואס ער דארף.

 

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

 845-248-1651 רופט שוין

 

 

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

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

 

 מיר וואונטשן א הארציגע ברכת מזל טוב פאר

 שליט"אמרדכי אינדיג ה "מו
 מנהל התלמוד תורה ועורך גליון היכל הקודש

 

 צו די געבורט פון א מיידל למזל טוב
 

פיל אידיש נחת  ער זאל זעןדער אייבערשטער זאל העלפן אז 
 פרנסההייט, געזונטערפון דעם קינד און פון אלע קינדער 

 בשפע, דורות ישרים ומבורכים, מיט סייעתא דשמיא

 

 


