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 ֶדעְרֵצייְלט מֹוַהָרא"ׁש

ֵלי  ט ִאין ִמשְׁ ְך ָזאגְׁ לֶּ ֹלֹמה ַהמֶּ ְך )ט"ז, ל"ב( שְׁ רֶּ "טֹוב אֶּ
רּוחֹו ִמֹּלֵכד ִעיר", ֵאיינֶּער ָוואס ַאַפִים ִמִגּבֹור ּוֹמֵשל ּבְׁ 

ן, ִאיז  עגְׁ רֶּ ט אֹויפְׁ ן אּון ִזיְך ִנישְׁ טְׁ ַהאלְׁ ען ִזיְך ַאיינְׁ קֶּ
ן  ִטיגְׁ ועלְׁ ען גֶּעוֶּ ער ָוואס קֶּ ער פּון ַא ִגּבֹור; אּון דֶּ עסֶּ ּבֶּ
ן ִאין ַא ַכַעס, ִאיז  ַפאלְׁ ט ַאַריינְׁ אֹויף ִזיְך ַאֵליין, ִנישְׁ

עם וָ  ער פּון דֶּ קֶּ ערְׁ טֶּ ָטאט.שְׁ ע שְׁ צֶּ ט ַאיין ַא ַגאנְׁ  ואס נֶּעמְׁ
ז ֲחַז"ל  ן אּונְׁ עם ָפסּוק ָזאגְׁ "ֵאיזֶּהּו )ָאבֹות ד', א'( אֹויף דֶּ

ִטיגֶּער ִגּבֹור,  ער ִריכְׁ וער ִאיז דֶּ רֹו", וֶּ ת ִיצְׁ ִגּבֹור? ַהכֹוֵבש אֶּ
בּוָרה?  ן אֹויף ַזיין גְׁ לֹויּבְׁ ען ָזאל ִאים אֹויסְׁ ט מֶּ ָוואס ַפאסְׁ

ער ָוואס קֶּ  ן אֹויף ִזיְך ַאֵליין, ִזיְך דֶּ קְׁ ַטארְׁ ען ִזיְך שְׁ
ן ִאין ַכַעס  וערְׁ ט וֶּ ן, אּון ִנישְׁ ן אֹויף ַזיינֶּע ַנאטּורְׁ קְׁ ַטארְׁ שְׁ

ט ִאים אֹויף. עגְׁ ען רֶּ וען מֶּ  ֲאִפילּו וֶּ
ט ָוואס ֵגייט  ועלְׁ ער וֶּ ש אֹויף דֶּ טְׁ ענְׁ ָטא ַקיין מֶּ ִנישְׁ

ע  ן ָטאג ַא גֶּעִוויסֶּ ְך יֶּעדְׁ ט דּורְׁ ש, ִנישְׁ ַמת נֶּפֶּ ָצָרה, ַאן ַעגְׁ
ע  ִרישֶּ ער פְׁ טֶּ ען אּונְׁ ן ָטאג קּומֶּ עס ִיסּוִרים; יֶּעדְׁ פֶּ עֶּ
ן ָטאג  ר, יֶּעדְׁ ִריעֶּ וען פְׁ ט גֶּעוֶּ גֶּען ָוואס זֶּענֶּען ִנישְׁ ַפאִסירּונְׁ

ן, שְׁ טְׁ ענְׁ ע מֶּ ערֶּ דֶּ ען צּו טּון ִמיט ַאנְׁ ץ  ָהאט מֶּ אּון ַאלְׁ
עם זֶּענֶּען ָדא גֶּענּוג אּון ָנאְך ִסיּבֹות וָ  ן דֶּ ן ַמאכְׁ ואס ָזאלְׁ

ט. עגְׁ גֶּערֶּ ש אֹויפְׁ טְׁ ענְׁ  מֶּ
ן  ן יֶּעדְׁ עגְׁ רֶּ ש ִזיְך אֹויפְׁ טְׁ ענְׁ ועט ַא מֶּ פּון ַנאטּור אֹויס וֶּ

ִפיָלה ִאיז ַאזֹוי  ִדי ַזאְך פּון תְּ
ק ַטארְּ  ֶווען ֶמען ִאיז ִזיְך ;שְּ

 

ּבֹוֵדד ן אֹויף ַא ַזאְך,  ,ִמתְּ טְּ שְּ ֶמען ֶּבעט ֶדעם ֵאייֶּבערְּ
ט ז ֲאִפילּו ֶעס ֶזעט אֹויס אַ  ָמאל ִנישְּ ִדי ַזאְך ֶוועט ֵקיינְּ

ֶמען  ,ר ֶמען ֶּבעט אֹויף ַא ֶגעִוויֶסע ִמיָדהָאֶדע ,ֶגעֶשען
ן ֶמען ִוויל ַזיין ֶּבעֶסער אּון ִדי  ,ִוויל ִזיְך טֹוישְּ

ן  ָשבֹות ָזאגְּ ט'ַמחְּ ט  ,ֶּבעט ִנישְּ טּו ִנישְּ סְּ ט ִווילְּ ַווייל ֶעכְּ
ט ֶעס ָנאר ,ַזיין גּוט סְּ טּו  ,דּו ָזאגְּ סְּ ט ִווילְּ ָאֶּבער ֶעכְּ

ט ָשבֹותאֹויּב ֶמען שְּ  ';ִנישְּ ט ִאיֶּבער ִדי ַמחְּ גְּ ִרינְּ ֶמען  ,פְּ
ֲאִפילּו  ,ֶמען ֶּבעט צּו ַזיין ַא ַצִדיק ,ֶּבעט ָיא ַפאר ֶדעם

ק ַטארְּ ט ַאזֹוי שְּ ִנישְּ  ַּביים סֹוףר ָאֶּבע ,ֶמען ִוויל ָנאכְּ
לְּ  ן אֹויף ָוואס  ,ט ֶמען'פֹועְּ ֶמען ִאיז זֹוֶכה צּו ִדי ַזאכְּ

ן  .ֶמען ָהאט ֶגעֶּבעטְּ
סְּ  ּודז אַ   דּוע, ֶשפַ ן ִגיסְּ  ִזיְךל ָזאס עֶ ע, ֶשפַ ט ִווילְּ

סְּ  ֶריוַ ן ָהאּבְּ ט ָזאלְּ צּוט ִנישְּ ח, ּבְּ ִצמְּ טּו ,םּבְּ סְּ ן ִהיטְּ  ָזאלְּ
 ע.ֶשפַ ט קּומְּ  ,ןאֹויגְּ י ִד  ִזיְךט ִהין ֶמעז אַ ן, אֹויגְּ ע ַדיינֶ 

'ן ָפסּוק ט ָזאגְּ  ש"מֹוֲהָרא ִהִלים קמה, טו(אֹויפְּ : "ֵעיֵני )תְּ
ִעתֹו", ֹכל  ָלם ּבְּ ַאָתה נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת ָאכְּ ַשֵּברּו, וְּ ֵאֶליָך יְּ

ַשֵּברּו'  שַ ֶקען ֶמען ֵלייֶנען ִמיט ַא ִשין ' –'יְּ ֵּברּו', ַא יְּ
ִביָר  ָלשֹון פּון ַאָתה נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת השְּ ט "וְּ , ֶדעָמאלְּ

ִעתֹו"  ָלם ּבְּ ַפייט קּומְּ  –ָאכְּ  ט.ַציין ִאיז שְּ
ֶוועֶר  אַ ז ִאיס עֶ  ר ָאֶּבען, אֹויגְּ י ִד ן ִהיטְּ  צּו ִזיְךן ִנָסיֹוע שְּ
ט ָהאן ֶמען; ֶלעּבְּ ן ִאיס ַאֶלעט ָהאן ֶמע, ִזיְךט לֹוינְּ ס עֶ 

חָ ה, ֱאמּונָ  ֵקייה, ִשמְּ נְּ ִרידְּ ד ֶגעדּולְּ ת, ַּביִ ם ָשלֹוט, צּופְּ
ֶדעי ִד  צּו נּוחָ ר, ִקינְּ  ת.ַהַדעַ ב ִישּון אּוה מְּ

 "ב(תשפא ָנשה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו)
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ער ַאלֶּעָמאל  ער ֵווייִניגֶּער, ָאּבֶּ ֵווייטֶּ ער אּון ַא צְׁ ִריש, ֵאיינֶּער מֶּ ָטאג פּון פְׁ
ת'עֶּ תֵ  ִטיגֶּע אּון ֱאמֶּ ן ִריכְׁ ש ָהאּבְׁ טְׁ ענְׁ ער מֶּ ועט דֶּ ָוואס ִזיְך וֶּ ירּוִצים ַפארְׁ

ער, אּון ַאָמאל  דֶּ ן. ַאָמאל אֹויף ִדי ַווייּב, ַאָמאל אֹויף ִדי ִקינְׁ עגְׁ צּורֶּ אֹויפְׁ
ן  שְׁ טְׁ ענְׁ ט ַקיין מֶּ ט ִנישְׁ עלְׁ ס פֶּ ן ַארּום אּון ַארּום, עֶּ שְׁ טְׁ ענְׁ ע מֶּ ערֶּ דֶּ אֹויף ַאנְׁ

ועז וֶּ ש נֶּערְׁ טְׁ ענְׁ עם מֶּ ן דֶּ ן ַמאכְׁ ן, אּון  אּון ִסיּבֹות ָוואס ָזאלְׁ גֶּעצֹויגְׁ אּון ָאנְׁ
ען ָזאל  ען ֵגיין ַאזֹוי ַווייט ַאז מֶּ ס קֶּ גֶּען ִאין ַכַעס. ִּביז עֶּ ענְׁ רֶּ ּבְׁ ִאים ַאַריינְׁ
ן  ן יֶּעדְׁ עקְׁ רֶּ שְׁ ען, ָאנְׁ שֶּ ִוויטְׁ ן אּון קְׁ ֵרייעֶּ ִציָחה, שְׁ ֵגיין ַמָמש ִאין ַא רְׁ ַאַריינְׁ

ן ָזאלְׁ  שְׁ טְׁ ענְׁ ן, ַאז מֶּ נֶּעּבְׁ ערְׁ ֵטייט דֶּ ן ִזיְך צּו גֶּעפּונֶּען ָוואס שְׁ ערְׁ ן ַמָמש ִציטֶּ
 ִאין ַזיינֶּע ד' ַאמֹות. 

ן.  עּבְׁ ַפאל ִאין לֶּ כְׁ ט צּו ַא דּורְׁ ן ָוואס ִפירְׁ ועגְׁ ָדאס ִאיז ֵאיינֶּע פּון ִדי וֶּ
ן אֹויף ַדיין  ִטיגְׁ ועלְׁ ט גֶּעוֶּ טּו ִנישְׁ סְׁ ענְׁ ָחָכם, "אֹויּב קֶּ ס ִאיז ָדא ַא ַמֲאַמר הֶּ עֶּ

ע ן אֹויף יֶּענֶּעם", ַא ֵאייגֶּענֶּע ַכַעס, קֶּ ִטיגְׁ ועלְׁ ט גֶּעוֶּ טּו ִזיכֶּער ִנישְׁ סְׁ נְׁ
ן ִמיט  ֵרייעֶּ ן אֹויף יֶּענֶּעם, שְׁ עגְׁ ר ִזיְך רֶּ ועט עֶּ ט ַאז אֹויּב וֶּ ש ֵמיינְׁ טְׁ ענְׁ מֶּ
ער  ן; דֶּ ענֶּען יֶּענֶּעם ַּבאִזיגְׁ עם קֶּ ר ִמיט דֶּ ועט עֶּ ן, וֶּ ֵווייטְׁ ַכַעס אֹויף ַא צְׁ

ער ַאז ִמיט ַכעַ  ת ִאיז ָאּבֶּ ט ָאן ִאין ֱאמֶּ ען ִנישְׁ ט מֶּ ִציָחה קּומְׁ ס אּון רְׁ
ועג  ִטיגֶּע וֶּ ן ִמיט ֹכַח. ִדי ִריכְׁ ֵווייטְׁ ען ַא צְׁ ט ֵּבייקּומֶּ ען ִנישְׁ ען קֶּ גֶּעץ, מֶּ רְׁ עֶּ
ְך ַאַסאְך  ען ִאיז ָנאר דּורְׁ ועמֶּ ען ִמיט ֵסיי וֶּ צּוקּומֶּ כְׁ ִליַח צּו ַזיין ִזיְך דּורְׁ ַמצְׁ

ד, ִווי נָ  ָלנּות אּון גֶּעדּולְׁ ט ַסבְׁ וערְׁ ען וֶּ ט ַאַריין ִאין ַכַעס אּון מֶּ ען ַפאלְׁ אר מֶּ
ט  ִלירְׁ ען ַפארְׁ ף; מֶּ עם ַקאמְׁ ן דֶּ לֹוירְׁ ען שֹוין ַפארְׁ ט, ָהאט מֶּ עגְׁ גֶּערֶּ אֹויפְׁ
ט  ען ִנישְׁ ען קֶּ ן ַאז מֶּ לֹוירְׁ ען ַפארְׁ ן, ֵסיי ַפאר ִזיְך ַאֵליין ָהאט מֶּ ע ַזייטְׁ ֵּביידֶּ

ן, וַ  עּבְׁ ִליַח ַזיין ִאין לֶּ רֹוגֶּז ַאזֹוי ַמצְׁ ען צּו ַזיין ּבְׁ נּומֶּ ץ ַפארְׁ ען ִאיז ַאלְׁ וייל מֶּ
ען  ן אּון מֶּ ט ִמיט רֹויִשיגֶּע ַכַעִס'יגֶּע גֶּעִפילְׁ גֶּעִפילְׁ ען ִאיז ָאנְׁ אֹויף יֶּענֶּעם, מֶּ
ט  ִלירְׁ ן ָקאפ, אּון ֵסיי ִמיט יֶּענֶּעם ַפארְׁ ַלייכְׁ ן ִמיט ַא גְׁ טְׁ ַראכְׁ ט טְׁ ען ִנישְׁ קֶּ

ען ִזיְך ִני ען קֶּ ען ַאז מֶּ ען ִמיט ֵקיינֶּעם.מֶּ קּומֶּ כְׁ ט דּורְׁ  שְׁ
ט אּון  ר ֵווייסְׁ ט ִאין ִזיְך ַאַריין ִדי ֵהייִליגֶּע ֱאמּוָנה, עֶּ וען ַא ִאיד נֶּעמְׁ וֶּ
ט  ר ַהאלְׁ ער ַאֵליין, עֶּ טֶּ שְׁ ערְׁ ער ֵאייּבֶּ ט ָנאר דֶּ ט ַאז ַאלֶּעס ִפירְׁ לֹויּבְׁ גְׁ

ו ָטא פּון וֶּ ס ִאיז ִנישְׁ ן ַאז עֶּ ִדיג ַפאר ִדי אֹויגְׁ ענְׁ טֶּ ן, שְׁ ען מֹוָרא צּו ָהאּבְׁ עמֶּ
שּות פּונֶּעם  ס טּון ָאן רְׁ טְׁ לֶּעכְׁ ער שְׁ ס טּון ָאדֶּ ט גּוטְׁ ען ִמיר ִנישְׁ ֵקיינֶּער קֶּ
ד,  ט ִמיט גֶּעדּולְׁ ר ַווארְׁ ָלנּות, עֶּ ץ ַסבְׁ ש ָהאט ַאלְׁ טְׁ ענְׁ ן, ַאַזא מֶּ טְׁ שְׁ ערְׁ ֵאייּבֶּ

ט נִ  עלְׁ ר שֶּ ט, עֶּ ֵרייט ִנישְׁ ר שְׁ ט, עֶּ ט ִזיְך ִנישְׁ עגְׁ ר רֶּ עט ָנאר עֶּ ר ּבֶּ ט, עֶּ ישְׁ
ש ִאין  ט ִזיְך ָנאר אֹויף ִאים; אּון ָכאטְׁ ָלאזְׁ ן אּון ַפארְׁ טְׁ שְׁ ערְׁ עם ֵאייּבֶּ דֶּ
ער  ער פּון ִאים, יֶּעדֶּ קֶּ ערְׁ טֶּ ער ִאיז שְׁ זֶּען ִווי יֶּעדֶּ ען אֹויסְׁ הֹויּב קֶּ ָאנְׁ

ט ִאין ִדי ַזייט ִמיט  גֶּעֵלייגְׁ ן ַאיינְׁ ף ִזיצְׁ ר ַדארְׁ ט ִאים, אּון עֶּ ָלנּות ַּבאִזיגְׁ ַסבְׁ
ען  ר ִאיז ֵּבייגֶּעקּומֶּ ט ִזיְך ַארֹויס ַאז עֶּ עלְׁ טֶּ ער צּום סֹוף שְׁ ד, ָאּבֶּ אּון גֶּעדּולְׁ
ג צּום  ִלינְׁ לּוצְׁ ר ָהאט פְׁ ט ִזיְך ִווי ַאזֹוי עֶּ ערְׁ דֶּ ער וואּונְׁ ן ֵאיינֶּעם, יֶּעדֶּ יֶּעדְׁ
ע ֱאמּוָנה אּו קֶּ ַטארְׁ ט פּון ַזיין שְׁ ן סֹוף גֶּעוואּונֶּען, ָדאס ַאלֶּעס קּומְׁ

ָלנּות.  ַסבְׁ
ע  קֶּ ַטארְׁ ָטא ָנאְך ַאַזא שְׁ ט, "ִנישְׁ רּוקְׁ גֶּעדְׁ ַא ָחָכם ָהאט ִזיְך אֹויסְׁ
ר  ָלנּות ִאיז ֵזייעֶּ ן", ִדי ִמָדה פּון ַסבְׁ טְׁ ַהאלְׁ ענֶּען ַאיינְׁ בּוָרה, ִווי ִזיְך צּו קֶּ גְׁ

ט  ַעט ִנישְׁ ס ִאיז ִכמְׁ ן, עֶּ עּבְׁ ען ִאין לֶּ לֶּ דְׁ צּוַהאנְׁ ִטיג ִזיְך ַאיינְׁ ִליְך צּו ִוויכְׁ עגְׁ מֶּ
ער ַא  ד, ִווי מֶּ ש ָהאט גֶּעדּולְׁ טְׁ ענְׁ ער ַא מֶּ עם, ִווי מֶּ ָלָחה ָאן דֶּ ן ַהצְׁ ָהאּבְׁ

ן. עּבְׁ ִליַח ִאין לֶּ ר ַמצְׁ ער ִאיז עֶּ ץ מֶּ ט ַאיין ַזיין ַכַעס, ַאלְׁ ש ַהאלְׁ טְׁ ענְׁ  מֶּ
ועט  ש וֶּ טְׁ ענְׁ ִדיגֶּער מֶּ ָנאְך ַא ַמֲאָמר ִאיז ָדא פּונֶּעם ָחָכם, "ַא גֶּעדּולְׁ

ער ָהא טֶּ עגְׁ ן ַא גֶּערֶּ פְׁ עלְׁ ט צּו הֶּ ט ִנישְׁ ס", ֵקיינֶּער זּוכְׁ ערְׁ פֶּ עלְׁ ן ַאַסאְך הֶּ ּבְׁ
ש ָהאט  טְׁ ענְׁ וען ַא מֶּ ן ִאים, וֶּ ֵטיין נֶּעּבְׁ ַאָמאל שְׁ ען ִוויל ִניטְׁ ש, מֶּ טְׁ ענְׁ מֶּ
ר  ועט עֶּ ן, וֶּ עגְׁ צּורֶּ ט ִזיְך אֹויפְׁ ס קּומְׁ וען עֶּ ער ֲאִריכּות ַאָפִים, ֲאִפילּו וֶּ ָאּבֶּ

ן, ִזיְך ַא ער ִליּב ָהאּבְׁ ועט ִאים יֶּעדֶּ ָלנּות, וֶּ ן ִמיט ַסבְׁ טְׁ ן אּון ַווארְׁ טְׁ ַהאלְׁ יינְׁ
ר ִפיל  ועט עֶּ ט, אּון ַאזֹוי וֶּ ֵטיין צּו ִדי ַהאנְׁ ועט ִאים שְׁ ער וֶּ אּון יֶּעדֶּ

ִליַח ַזיין. ענֶּער ַמצְׁ  שֶּ
ֵקייט", ן רּוִאיגְׁ טּו ָהאּבְׁ ועסְׁ ד, וֶּ ער ָחָכם, "ִמיט גֶּעדּולְׁ ט דֶּ  ָנאְך ָזאגְׁ
ן ִדי  קֹויפְׁ ר ִזיְך ַאיינְׁ ן, מּוז עֶּ עּבְׁ ן ַא רּוִאיג לֶּ ש ִוויל ָהאּבְׁ טְׁ ענְׁ אֹויּב ַא מֶּ
ש.  ַות ַהנֶּפֶּ ן ִישּוב ַהַדַעת אּון ַשלְׁ ועט ִאים גֶּעּבְׁ ָלנּות, ָדאס וֶּ ִמָדה פּון ַסבְׁ

ל ִנישְׁ  ן פּון ַכַעס, ִאיז ַזיין ֵשכֶּ טְׁ ַהאלְׁ ט ַאיינְׁ ען ִזיְך ִנישְׁ ס קֶּ וער עֶּ ט "וֶּ
ט  ַראכְׁ ר טְׁ ל, עֶּ ע ֵשכֶּ ָלארֶּ ן", ֵאיינֶּער ָוואס ָהאט ַא קְׁ צְׁ ַגאנְׁ סּוָדר ִאינְׁ מְׁ
ר  ן, עֶּ עגְׁ רֶּ ט אֹויפְׁ ן אּון ִזיְך ִנישְׁ טְׁ ַהאלְׁ ר ִזיְך ַאיינְׁ ען עֶּ ן, קֶּ טְׁ שְׁ ערְׁ פּונֶּעם ֵאייּבֶּ
ער  ן ִאים אֹויף ִאיז ָנאר ַא ִנָסיֹון ָוואס דֶּ עגְׁ ן ָוואס רֶּ ט ַאז ִדי ַזאכְׁ ֵווייסְׁ

ענֶּען אֵ  ועט ִזיְך קֶּ ר וֶּ ט צּו זֶּען אֹויּב עֶּ עלְׁ טֶּ גֶּעשְׁ ערְׁ טֶּ ער ָהאט אּונְׁ טֶּ שְׁ ערְׁ ייּבֶּ
ט  גְׁ ענְׁ רֶּ ד ּבְׁ ן ִאין ַכַעס. "גֶּעדּולְׁ ַפאלְׁ ט ַאַריינְׁ ען אּון ִנישְׁ ן ִאין ִדי ַראמֶּ טְׁ ַהאלְׁ

ט ֲחָרָטה". גְׁ ענְׁ רֶּ ָלָחה, ַכַעס ּבְׁ  ַהצְׁ
ן ִמי טְׁ שְׁ ערְׁ עם ֵאייּבֶּ ן דֶּ עטְׁ ע אּון ֵריינֶּע ָלאִמיר ּבֶּ ָלארֶּ ן ַא קְׁ ן ָהאּבְׁ ר ָזאלְׁ

ען ַאז  קֶּ ענְׁ ץ גֶּעדֶּ ן ַאלְׁ ן ַאז ִמיר ָזאלְׁ טְׁ שְׁ ערְׁ עם ֵאייּבֶּ ן דֶּ עטְׁ ֱאמּוָנה, ָלאִמיר ּבֶּ
ט  ָמאל ִנישְׁ ן ִמיר ִזיְך ֵקיינְׁ ועלְׁ ט ַאלֶּעס, אּון ַאזֹוי וֶּ ר ַאֵליין ִפירְׁ ָנאר עֶּ

ן ַזיין רּוִאיגֶּע אּו ועלְׁ ן, ִמיר וֶּ עגְׁ רֶּ ן ַאלֶּעָמאל; אֹויפְׁ שְׁ טְׁ ענְׁ ענֶּע מֶּ ִרידֶּ ן צּופְׁ
ן צּוטּון ִמיט  ן ָהאּבְׁ ועלְׁ וער, ִמיר וֶּ וֶּ ז ֵגיין שְׁ ועט אּונְׁ ס וֶּ וען עֶּ ֲאִפילּו וֶּ
ן ִמיר  ועלְׁ ע ַמָצִבים, וֶּ וערֶּ וֶּ ן ִאין שְׁ עפְׁ רֶּ ן ִזיְך טְׁ ועלְׁ ן, ִמיר וֶּ שְׁ טְׁ ענְׁ ע מֶּ וערֶּ וֶּ שְׁ

ן  ועלְׁ ן, ִמיר וֶּ טְׁ ַהאלְׁ ערְׁ ענֶּען דֶּ ועט ִזיְך קֶּ ן, אּון ָדאס וֶּ עגְׁ רֶּ ט אֹויפְׁ ִזיְך ִנישְׁ
ן. עּבְׁ ָלָחה ִאין לֶּ ע ַהצְׁ טֶּ עסְׁ ע אּון ּבֶּ טֶּ סְׁ ענְׁ גֶּען ִדי שֶּ ענְׁ רֶּ ז ּבְׁ  אּונְׁ
רֵ ) טְׁ ִליחַ י ַזיס קּונְׁ  (ַמצְׁ
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 שעה מיט א קאר. אויב וויל מען 7נעמען דעם וועג דורך מאלדאווא וואס נעמט בערך 
ץ, קען מען פארן א יאריבערגיין נאך א גרענאויסמיידן דאס דארפן און  ,אויסמיידן מאלדאווא

שעה מיט א  11שע טעריטאריע. דער וועג געדויערט עינילענגערע וועג בלויז אין די אוקר
 .שעה מיט א באס 12קאר, און 

זייער קליין, און  יאס, רומעניע איז, אז דער עירפארט איז נעם עירפארט איןפראבלעם פו יד
איז נישט געאייגנט פאר אסאך מענטשן, ווי אויך איז שווער צוצושטעלן טראנפארטאציע פון 

 .דארט
שעה  8. דער וועג נעמט ארום קישינוב, מאלדאוואנאך א נאנטע עירפארט צו אומאן איז אין  (2

ועג נעמט אזוי חוץ פון די צייט ביים גרעניץ. )דער ו -שעה מיט א באס  12מיט א קאר, אדער 
לאנג, טראץ וואס עס גאנץ נאנט צו אומאן, צוליב וואס מען דארף ארומפארן די גאנצע 

 "טראנסניסטריע" טעריטאריע פון מאלדאווע(
איז אן אומסטאבילע איז אבער אויך פראבלאמאטיש, מאלדאווע מאלדאווע אנקומען אין 

פאר די געברויכן פון אזויפיל און פרימיטיווע לאנד, די שאסייען זענען נישט געבויעט 
ך האקט, ווי אויעפאלן, די ראודס זענען צעמענטשן, די אינפאראסטראקטור איז אלט און צ

גרעניץ אין די לעצטע חדשים. מיט ם מאלדאווע געהאט פראבלעמען בייאידן האבן אסאך 
עלן טראנפארטאציע אויך פון ן אייבערשטנ'ס הילף צוצושט'דעם אלעם האפן מיר מיט

 .דארט
. די פוילישע פוילן עירפארטס איןנאך אן אפציע )רעקעמאנדירט דורך אונז( זענען די  (3

עירפארטס זענען דאס מערסטע צוגעפאסט צו קענען אקאמאדירן אסאך מענטשן בעז"ה, 
אויך איז דא דארט א באקוועמע באן סיסטעם אריין קיין אוקריינא, וואס מיר ארבעטן שווער 

רמאציע אבאן א געשמאקע וועג קיין אומאן לתועלת הציבור. מער אינפצוצושטעלן דורך די 
 דערוועגן וועט אי"ה נאכפאלגן.

שעה מיט  9, פון דארט נעמט די וועג ריישאסטע עירפארט אין פוילן צו אומאן איז טדי נענ
מיט א באן וועט עס געדויערן  -שעה מיט א באס )חוץ די צייט ביים גרעניץ  16קאר אדער 

 אסאך שנעלער(.אי"ה 
, פון ביידע נעמט די וועג ארום לובליןאדער  קראקעאביסל ווייטער זענען די עירפארטס אין 

 (.ט באס )חוץ די צייט ביים גרעניץשעה מי 17שעה מיט קאר אדער  12
, וואס איז ארום ווארשעדערנאך איז דא דער גרויסער עירפארט אין פוילנ'ס הויפטשטאט 

 ר.נאך איין שעה ווייטע
 :אנדערע ארומיגע לענדערעירפארטס אין  (4

די וועג קיין אומאן פון דארט נעמט  .מיט דירעקט פלייטס פון ניו יארק ;בודאפעסט, אונגארן
 (.. )חוץ די צייט ביים גרעניץשעה מיט א באס 20שעה מיט קאר אדער  14

שעה מיט  16מט אויך דירעקט פלייטס פון ניו יארק. די וועג פון דארט נע ;וויען, עסטרייך
 שעה מיט א באס )חוץ די צייט ביים גרעניץ(. 25קאר, אדער 
שעה מיט א קאר  13וואס געדויערט  קאשויהאט א קליינע עירפארט אין שטאט  סלאוואקיע

 .שעה מיט א באס. )חוץ די צייט ביים גרעניץ( 17און 
טראנספארטאציע און פלען איט רייט וויל קלארשטעלן אז זיי זענען דא בלויז צוצושטעלטן 

אינפארמאציע. אבער דער באשלוס אריינצוגיין אין א לאנד אין א מלחמה צושטאנד איז אויף 
נטער וואס מיר דארפן דורכפארן זענען נישט ממש אין די טש די געגאחריות. כא אייגענע אייער

 מלחמה זאנע, זענען זיי פארט אין א לאנד וואס איז יעצט אין א מלחמה צושטאנד.
 

  וואס מיר שטעלן צו דאס יאר: עספאלגענד זענען די אפציעס פון די סערוויס
איינצעלע טיקעטס צו פארשידענע עירפארט אין די ארומיגע נאר מיר וועלן פארקויפן  (1

 לענדער )נישט קיין גרופ טיקעט(.
נטירן די טראנפארטאציע אנצוקומען צום עירפארט; און מען אביי דעם קענען מיר נישט גאר

דארף געדענקען אז היינט זענען רוב טיקעטס "נישט ריפאנדעבל", )אלע קאוויד ריפאנד 
פאליסיס זענען שוין עקספייערט, און דערפאר וועט די טרעוול אינשורענס וועט נישט דעקן 
א נייע טיקעס אין פאל מען פארפאסט די פליגער(. ווי אויך דארף מען געדענקען אז די 

 ין די לענדער האלטן זיך אין איין טוישן.געזעצן אריינצוגיין א
בעזר השם וועלן מיר היי יאר אויך צושטעלן א דירעקט טשארטער פלייט קיין ריישא מיט  (2

טראנפארטאציע פונעם עירפארט קיין אומאן דורך א באקוועמע באן, מיט בעטן, עסן וכדו'. 
אי"ה אין די  נישט באשטעטיגט אבער מיר האפן עס צו באשטעטיגןכדער באן איז נא

 קומענדיגע צוויי וואכן.
אויב די סיטואציע וועט זיך טוישן, וועלן מיר מעגליך טוישן די טשארטער קיין קישינוב, 

 מאלדאווא )אדער גאר קיין אוקריינע( מיט באסעס קיין אומאן.
טיקעטס" צו איינע פון די עירפארטס אין די ארומיגע -מיר וועלן בעז"ה פארקויפן "גרופ (3

ער, מיט טראנספארטאציע פון דארט קיין אומאן פאר א מינאמאלע אפצאל. )די אפציע לענד
 .וועט זיין גרייט אי"ה אין צוויי וואכן ארום(

 

  וויכטיג צו געדענקען פאר די וואס ווילן זיין צוריק אויף מיטוואך צום גדליה:
בעסטע וועגן פון און מיר פרובירן צו ארבעטן אויף די בעסטע אופנים צו קענען צושטעלן די 

צוריק צום לופטפעלד, מיר קענען אבער נישט נעמען דעם אחריות דערויף. דאס הייסט, אז אפילו 
ציע, איז מעגליך אז די וועג וועט נעמען לענגער, אדער מען קען אטרמיר שטעלן צו די טראנפא

כערן אז איר וועט קענען ווערן אויפגעהאלטן ביים גרעניץ, און עס איז נישט מעגליך מיר זאל פארזי
מיר קענען  כאפן אייער פליגער באצייטענס. און מיר וועלן נישט באצאלן פאר פרישע טיקעטס.

בלויז נעמען אחריות אויף די טשארטער, וואס דארט האבן מיר די מעגליכקייט בעז"ה 
געדויערט  ץאויפצוהאלטן דעם פליגער אויב מען זעט אז די וועג אדער דער דורכגאנג ביים גרעני

מיר ראטן דערפאר צו נעמען לכתחילה א פליגער אויף דאנערשטאג, אויב  לענגער ווי ערווארטעט.
איר נעמט נישט דעם טשארטער. )נעמט אין אכט: אז עס וועט זיין זייער שווער צו כאפן א פרישע 

 .אס פליען(פליגער, אויב איר פארפאסט אייער פליגער מיטוואך, צוליב די ווייניג פליגערס וו
ביז דא איז די מעלדונג פון "פלען איט רייט" מיט די פילע דעטאלן און אפציעס וואס זיי האבן 
ארויסגעשטעלט, פון וואס יעדער קען זיך אויסוועלן די אפציע וואס איז אים דאס מערסטע 

 ססיי וועלכע אפדעיטמיט צוגעפאסט. מיר האפן בעז"ה צו האלטן אינפארמירט אנשי שלומינו 
 .ע דעם רבינ'ס ראש השנה אין אומאןבנוג

נשי שלומינו אין אומאן, און ווי שוין באריכטעט גייט ווייטער אן די בוי ארבעט ביים בנין פון א
שטער העלפן אז אויך היי יאר וועלן מיר זוכה זיין צו זיין ביים ערתפילות וועט דער אייב פילע מיט

 ן א גוט יאר.'עלרבינ'ס ציון אויף ראש השנה, און אויספו
 מי יתן לי אבר כיונה, אעופה ציון הקדוש אומנה!

 >>>>>>  נייעס
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 שיעורים; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס; און נאך - פרויען(קוואל פון חיזוק )
212-444-9169 /845-351-9060 

 438-320-9090/ קאנאדא 03303502363/ ענגלאנד  0797040069ארץ ישראל 
  347-630-2876 טעלעפאן מעסידזשינג/ chizikyomi@gmail.comיומי אימעיל חיזוק 

 

 

 

 און נאךמעשיות פון תפלה; גונים; שיעורים; חיזוק יומי; ני - קול ברסלב
212-444-9191  /845-351-0910 

 438-300-8080/ קאנאדא  03303502361/ ענגלאנד  0797040066ארץ ישראל 
 breslevcenter@gmail.com גליון אויף אימעילצו באקומען דעם 

 

 

 

 קנאה
די שלעכטע מדה פון קנאה עסט אויף דעם מענטש, 

פארוואס גייט יענעם בעסער ווי מיר? ווי אזוי זעט 
 מען זיך ארויס דערפון? איז דא אן עצה?

 קול ברסלב
212-444-9191 

1, 2,  1,  8,  2,  30  
 

 

 

 

 חיזוק צום טיר
 
 

ב, איר קענט באקומען אלע ספרי ברסל
קונטרסים, "עצתו אמונה", דרשות, ניגונים, 

 'ס, און נאך;SD'ס, USBסידי'ס, 
 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

 
 
 

 

 

 

 ב מוסדותינו הק'אינערהאלס נייע
 "אנשי חיל" קאמפיין גרויס ענטוזיאזם אינעם

ל הקודש", מיט'ן נאמען "אנשי חיל". די וואך גייט אן דער יערליכער קאמפיין פאר די הייליגע ישיבה און מוסדות "היכ
פילע אנשי שלומינו האבן זיך אונטערגענומען א ציל אריינצוברענגען א שיינע סכום פון קרובים און באקאנטע, און ברוך ה' 
קאמפיין ווערט געקרוינט מיט סוקסעס, אנשי שלומינו זענען מכיר טובה פאר אלע גוטע זאכן וואס מען באקומט טאג 

 רך די הייליגע מוסדות, און שטרענגען זיך אן מיט אלע כוחות אנצוקומען צום ציל.טעגליך דו
דער קאמפיין וועט לויפן אי"ה ביז זונטאג, און מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף וועט יעדער אן אויסנאם אנקומען צו זיין ציל 

נעמען נאר א ציל וועט ער קען אויספירן, אינעם קאמפיין. ווי באקאנט האט מען דאס יאר זיך מער פארלייגט אז יעדער זאל 
נישט צו נעמען אויף זיך אן התחייבות מער פון די יכולת, און דעריבער איז ערווארטעט אז יעדער אן אויסנאם פון די "אנשי 

 חיל" וועט אנפילן זיין ציל וואס ער האט זיך אונטערגענומען.
יעצט אין א גאר קריטישע מאמענט, מען דארף יעצט גאר נויטיג עס דארף באטאנט ווערן אז די הייליגע מוסדות שטייען 

האבן פרישע בנינים אין אלע חלקים פון די קהלה און די מוסדות, מען בויעט יעצט פרישע מקוואות טהרה, בתי מדרשים, 
יט"א בעט אנדערע געברויכן פאר די הייליגע קהלה. דער ראש ישיבה של פילעחדרים פאר אינגלעך, מיידל שולעס, און 

 .רופן די קרובים און באקאנטע זיי זאלן צושטייער געבןזאל נישט מען זאל געבן פון די אייגענע געלט, ער בעט מען 
אין די פארגאנגענע יארן האט מען געזען ווי אנשי שלומינו האבן זיך איבערגעגעבן און אויפגעטריבן גאר שיינע סכומים, 

ענען מכיר טובה דעם ראש ישיבה און די הייליגע מוסדות, און ווארטן ארויס מען זאל זיי מען האט געזען ווי רוב רובם אידן ז
רופן, און האבן מיט גרויס ווארימקייט אויפגענומען די גבאי צדקה וואס האבן געבעטן מען זאל זיי העלפן צוזאם שטעלן 

 .דאס געלט וואס זיי האבן זיך אונטער גענומען
ן קאמפיין, אנשי שלומינו וועלן 'רווארט מען אויך היי יאר מען זאל שטארק מצליח זיין מיטאייבערשטנ'ס הילף ע 'ןמיט

וואס  ,ווידעראמאל געבן די געלעגנהייט פאר כלל ישראל צו נעמען א חלק אין דעם הייליגן אמונה פאבריק "היכל הקודש"
 .חיזוק, פאר יעדן אידאון  הבאלייכט די גאנצע וועלט מיט אירע הערליכע פעולות פון פארשפרייטן אמונ

 charidy.com/breslev  ףיוא רעדא - 8און דרוקט  "סלברב לוק"ן רופט ייפמאק םמנדב זיין צוצו 
*** 

 אלע בעטן שוין אויספארקויפט אינעם בנין אין אומאן
אויף די גרויסע נאכפראגע פון פילע אידן וואס ווילן נעמען א בעט אינעם בנין היכל הקודש אין אומאן אויף דעם 

איז מער נישטא צו באקומען קיין בעטן, אלע פלעצער זענען קומענדיגן ראש השנה תשפ"ג הבעל"ט, ווילן מיר מעלדן אז עס 
 שוין ארויסגעדינגען.

; עס איז שוין דורך די לעצטע מינוט צו באצאלן וויכטיגע מעלדונג פאר די אלע וואס האבן געגעבן א דעפאזיט פאר א בעט
טס פאר די אלע וואס האבן נאכנישט דעם גאנצן באלאנס. די וואך, ראש חודש תמוז, וועט מען אי"ה צוריקגעבן די דעפאזי

 אויסצאלט זייער גאנצע באלאנס.
וועלכע האבן שוין יא אויסגעצאלט זייער באלאנס, וועלן מיר מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף פרובירן צוצושטעלן די אלע פאר 

ן א מלחמה צושטאנד, דעם שבת ויום טוב אין אומאן אויף א געשמאקע פארנעם. ווי באקאנט געפינט זיך אוקריינע יעצט אי
זאכן זענען פיל שווערער צו שאפן און ברענגען ווי א געווענליכע יאר. געוויסע ווייטערע שטעט וואס זענען יעצט אויפ'ן 
פראנט פון די מלחמה, זענען די פלעצער פון וואו מען פלעגט ברענגען פילע נויטיגע געברויכן און יעצט קען מען גארנישט 

מיר זענען מתפלל און מיר זענען זיך משתדל דאס מערסטע וואס מעגליך אז אלעס זאל זיין  באקומען פון דארט.
 צוגעשטעלט על צד היותר טוב צו יעדנ'ס צופרידנהייט.

 !ראש השנה שלי עולה על הכל
*** 

 די פארשידענע אפציעס ווי אזוי אנצוקומען
 קיין אומאן אויף ראש השנה תשפ"ג הבעל"ט

 845-678-3555 ל אגענטורע" טראוופלען איט רייטארימטע "צוגעשטעלט דורך די ב
מיט גרויס התרגשות גרייטן זיך אנשי שלומינו צום קומענדיגן ראש השנה הבעל"ט. טראצדעם וואס מען האלט אין אזא 

ן בענקען ס הארץ און קען נישט אויפהערנ'יעדאבער , ציעט די אנדערע שלאגן זיך ארום איינע מיט לענדעראומזיכערע צייט, 
אנשי שלומינו בעטן ביים אייבערשטן זוכה צו זיין מקיים  ן קומענדיגן ראש השנה.'ן אין אומאן אויפ'צו זיין ביים הייליגן רבי

 יפאר ד צו זיין דעם רבינ'ס בקשה "קיינער טאר נישט פעלן" און באקומען די אלע תיקונים וואס דער רבי האט צוגעזאגט
 אין די טעג. ן'ליגן רבייאון ווי גרעסער די מניעות זענען, אלץ מער איז מען זוכה צו באקומען ביים הי וואס קומען צו זיין ציון.

סערוויס בכלל, און בפרט ווען עס  עער גוטט זיך אויס מיט זיינ"פלען איט רייט" וואס צייכ אלעמען באקאנטע יקומט אריין ד
צושטעלן וועגן ון טוען אלעס וואס נאר מעגליך צורויס פון וועג, אקומט צו אומאן ראש השנה, גייען זיי נאך אסאך מער א

 :טשטעלהאט ארויסגע "פלען איט רייט" מודעה וואס יפאלגענד איז ד ן.'פאר אנשי שלומינו צו קענען פארן צום רבי
ענער גט די פלהיות מיר קענען נישט פאראויסזאגן אויב עס וועט זיך עפעס טוישן ביז ראש השנה, האבן מיר ארויסגעליי

ינע דערווייל יאין אוקר לופטפעלדעראלע יעצט זענען די ערשטע זאך דארף מען וויסן אז  לויט די יעצטיגע אומשטענדן.
שפארט, אבער די גרעניץ קיין אוקראינע איז נישט פארשפארט, מען קען אריינקומען מיט א קאר, טרעין, אדער באס, ארפ

 מאן אויף היי יאר ראש השנה תשפ"גוואס מיר גייען בעז"ה צושטעלן צו קענען קיין או דערפאר לייגן מיר ארויס די אפציעס
, פון דארט קען מען יאס, רומעניעסטער עירפארט צו אומאן אינדרויסן פון אוקריינא )מיט א קאר( איז אין טדער נענ (1

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 הי"ו זלמן וויזלהחתן 
 למזל טוב זיין שידוך שליסן עב"גצו 

*** 

 הי"ויצחק שמואל פרענקל מו"ה 
 גבאי ביהמ"ד היכל הקודש ירושלים

 ט"למז שמחת בר מצוה פון זיין זוןצו די 

 י"ונ שמעון הבחור
*** 

 הי"ו אפלבויםיצחק מו"ה 
 ט"למז שמחת בר מצוה פון זיין זוןצו די 

 י"ונ יוסף הבחור
*** 

 הי"ו יואל מענדלאוויטשמו"ה 
 אליעזר שלמה נ"י צו די אפשערן פון זיין זון 

*** 

 הי"ו דוד ראבינאוויטשמו"ה 
 צו די געבורט פון א אינגל למזל טוב

*** 

 הי"ו אשר יעקב בלוםמו"ה 
 אטאר קרן הדפסה היכל הקודשאדמיניסטר

 צו די געבורט פון א אינגל למזל טוב
 

ר' אשר יעקב געבט זיך אפ מיט א זעלטענע 
געטריישאפט און מסירות נפש אנפירנדיג די אמונה 

", וואס געבט ארויס קרן הדפסה היכל הקודשפאבריק "
טעגליך פון ספרים און קונטרסים, ביז סידי'ס און יו עס 

ס אינדערמיט, ווי אויך וועכנטליך די בי'ס, און אלע
 פילע גליונות און קונטרסים להחיות בהם נפש

 .גליון היכל הקודשכל חי, ובפרט דעם וועכנטליכן 
זאל דער אייבערשטער העלפן אז די גרויסע זכותים 

זאלן אים ביישטיין, ער זאל זען פיל אידיש נחת 
ם, געזונטערהייט, פרנסה בשפע, דורות ישרים ומבורכי

 מיט סייעתא דשמיא

 
 

 >>>>>>  שו"ת ברסלב

 

>>>>>> 

 


