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L"àÈø Çä Éåî è Àìéé Åö ÀøòÆã  
  ןאֹויֶעְר ע ֶגעזּוְנֶט י ְצֵווי

(ִסיּפּוֵרי ַמֲעִׂשיֹות, ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָהאט ֶדעְרֵצייְלט 

ִאיֶּבער ֶדעם ֵהייִליְגן ֶּבעְטֶלער, ָטאג)  ןטְ ייווֵ צְ ַמֲעֶׂשה י"ג, ֶדעם 
ֶדער טֹויֶּבער ֶּבעְטֶלער, ָוואס ָהאט ֶגעָזאְגט, "ִאיר 
ֵמייְנט ַאז ִאי/ ִּבין טֹויּב? ִאי/ ִּבין ָגאְרִניְׁשט טֹויּב, ָנאר 
ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט ְטֶרעְפט ַּביי ִמיר ָגאְרִניְׁשט ָאן ַאז 
ִאי/ ָזאל ֶהעְרן ֵזייֶער ִחָסרֹון, ַווייל ַאֶלע קֹולֹות פּון 
ֶדער ֶוועְלט ֶזעֶנען ָדא/ ָנאר פּון ִחְסרֹונֹות, ֶיעֶדער 

ְטׁש ְׁשֵרייט אֹויף ַזיין ִחָסרֹון, ְדַהיינּו אֹויף ֶדעם ֶמענְ 
ָוואס ֶעס ֶפעְלט ִאים. אּון ֲאִפילּו ַאֶלע ִׂשְמחֹות פּון 
ֶדער ֶוועְלט ֶזעֶנען ַאֶלע ָנאר פּון ִחְסרֹונֹות, ָוואס ֶמען 
ְפֵרייט ִזי/ אֹויף ֶדעם ָוואס ֶעס ָהאט ֶגעֶפעְלט ִּביז 

ט ֶמען ׁשֹוין ָדאס ָוואס ָהאט ֶיעְצט אּון ַהייְנט ָהא
ֶגעֶפעְלט; אּון ַּביי ִמיר ִאיז ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט ָגאְרִניְׁשט 

ט: ָזאגְ י ֶרִּב ר עֵהייִליגֶ ר ֶדע
  ְּכֶׁשָאָדם ִנְכָנס ַּבֲעבֹוַדת"

  

ם ֶדען ִדיֶנען ָאט הֹויְּב  ֶמעְנְטׁש ַאן ֶווע", ַהֵּׁשם
", תֲאַזי ַהֶּדֶרְך ֶׁשַּמְרִאין לֹו ִהְתַרֲחקּון, "ֵאייֶּבעְרְׁשְט 

ן ְׁשִּפירְ ן ָאט הֹויְּב ן ֶמעת, ִהְתַרֲחקּום ִאין ֶמעט ַווייזְ 
ן ֶמעי ִוו טְׁשִּפיְר ן ֶמעד, ֶוועְר ט ָגאְרִניְׁש ז ִאין ֶמעי ִוו

ט ִמים ִּבְלּבּוִליל ַאזֹויִפיט ָהאן ֶמעט, ִניְׁש ם ִאיל ִווי
, ְוָכל ַהַּנ"ל ָעַבר ַעל ָּכל ַהַּצִּדיִקים" ת.ַהַדעַ ת ֲחִליׁשּו

ם ֶהם ֶׁשַהֵּׁש ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמְענּו ִמִּפיֶהם ְּבֵפרּוׁש, ֶׁשִּנְדֶמה לָ 
 ָהאּב ִאיְך ", ֵאין ִמְסַּתֵּכל ּופֹוֶנה ֲאֵליֶהם ְּכָלל ִיְתָּבַרְך 
ט, ֶגעְׁשִּפיְר י ַאזֹוע ַאלֶ ן ָהאְּב י ֵזים, ַצִדיִקין פּוט ֶגעֶהעְר 

ס, אֹויט ִניְׁש י ֵזיט ֶהעְר ן ֶמעז ַאט ֶגעְׁשִּפיְר ן ָהאְּב י ֵזי
ן ֶזעֶנעי ֵזיט, ֶגעְׁשַטאְרְק  ִזיְך ן ָהאְּב י ֵזין? ֶדעס ָוואר ָנא

ן, ִווילְ ר ֵזייעֶ ט ָאְּפֶגעָלאזְ ט ִניְׁש ן אּוק ְׁשַטאְר ן ִליְּב ֶגעְּב 
ע ְגרֹויסֶ ן ֶוועְר  צּון ֶגעֶוועה זֹוכֶ י ֵזין ָהאְּב י ַאזֹור ָנא

  .)מחן ִסיָמ ק ב', ֵחלֶ "ן מֹוֲהרַ י ִלּקּוֵט ( םַצִדיִקי
 ִזיךְ ן ֶמער ָטאן, ֶלעְרֶנען אּון ַדאֶוועֶנען ַדאְרפְ ר ִמין ֶווע
 ְך "ַסמַ ם פּוֶנע ָקאּפם ֶדען ַפאְרְדֵרייעֶ ן ָלאזְ ט ִניְׁש 

ט ֶדעָמאלְ ם, ַהֵׁש ן ָרצֹון טּו צּוט קּוְמ ס עֶ ן ֶווע"ם; מֶ 
(ֵסֶפר ט ָזאגְ י ֶרִּב ר ֶדעה. ִׂשְמחָ ט ִמין טּוס עֶ ן ֶמעף ַדאְר 

: "ְּכֶׁשָאָדם עֹוֶׂשה ִמְצָוה ַהִמדֹות אֹות ִׂשְמָחה, ִסיָמן א)
 ה,ִמְצוָ  ַאן טּום ַּביי ִזיְך ט ְפֵרייְד ן ֶמען ֶווע", ְּבִׂשְמָחה

ר ֶדעז ַאן ִסימָ  ַאז ִאי ֶזה ִסיָמן ֶׁשִּלּבֹו ָׁשֵלם ֵלאלָֹקיו","
  ן.ֵאייֶּבעְרְׁשְט ם צּוט צּוֶגעְקֶלעּבְ ן ִאיְנַגאְנְצ ז ִאי ֶמעְנְטׁש

ן ֶמען ֶווע, ַזאְך ע ִאיְנֶטעֶרעַסאְנטֶ ן ַאן ֶזעט ֶווער ִאי
ן קּוֶמעט ֶדעָמאלְ ן, ֶעְס ר ָאֶדעע, ַקאֶוו ַא ִזיְך ט ַמאְכ 
ר ֵקייֶנעת, ַהַדעַ ת ֲחִליׁשּון פּות ַמְחָׁשבֹוי ִד ן ַאַרייט ִניְׁש 

 צּוי ָראּון ֶדע ִאיְך ן ִּבין: 'ֶעְס ם ַּבייט ִניְׁש ט ְטַראְכ 
ס עֶ ן ֶוועע?' ַקאֶוו ַאר ַפאד ֶוועְר ן ֶדע ִאיְך ן ִּבין?' 'ֶעְס 

ד ֶעְר י ִד ר אּוְנֶטען פּוג ְּפלּוְצלּונְ ת, ִמְצוֹו צּוט קּוְמ 
ת ַמְחָׁשבֹוי ִד ט ִמי"ם מֶ  ְך "ַסמַ ר ֶדען ֵגיי צּוט קּוְמ 
  .ֶמעְנְטׁשם ֶדען ַאָראְּפצּואַוואְרפְ ם ִּבְלּבּוִלין אּות ָזרֹו

  תשפ"ב) ְּבַהֲעלֹוְתךָ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(
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ן ָהאּבְ ן ֶמעְנְטְׁש ע ַזיינֶ ט ִמיח קַֹר י ַאזֹוי ִוור ִמין ֶלעְרֶנעה ַּפְרָׁש ע ָוואְכְנִדיגֶ י ִד ן ִאי, חַוִּיַּקח קַֹר 
  ד.ֶעְר ר ֶדען ִאין ַאייְנֶגעזּוְנֶקעי ֵזין ֶזעֶנעף סֹום צּון אּו, ַרֵּבינּוה מֹׁשֶ ף אֹויט ֶגעְקִריגְ 

ג, ְקלּון ֶגעֶווע ָדאז ִאיח קַֹר , הזֶ ת ִלְׁשטּוה ָרָא ה ַמ ה, ָהיָ  ֶׁשִּפֵּקַח ח ְוקַֹר ט, ָזאגְ "י ַרִׁש 
ץ, ֵּתירּור ֶדעע ַטאֶק ז ִאיס ָדאז ַא ן ָזאגְ ן ֶמען ֶקעת? ְׁשטּוא ַאזַ ן ֶגעטּור עֶ ט ָהאס ַפאְרָווא

 ַא ט ֶגעַהאן אּון דּוְרְכֶגעַפאלְ י ַאזֹור עֶ ז ִאיג, ְקלּוי ַאזֹון ֶגעֶוועז ִאיר עֶ ס ָוואר ֶדעְרַפאע ַטאֶק 
  ה.ַמָּפלָ ע ְגרֹויֶס 

ן אּות ַּתְכִליר ִעיָק ר ֶדעז ַא "ט) ין ִסיָמ ק ב', ֵחלֶ "ן, מֹוֲהַר י ִליקּוֵט (ט ָזאגְ י ֶרּבִ ר ֵהייִליֶגער ֶדע
ן ָא ת, ְּפִׁשיטּון אּות ְּתִמימּוט ִמיר ֵאייֶּבעְרְׁשֶטעם ֶדעט ִדינְ ר עֶ ן ֶוועז ִאיד ִאי ַא ן פּות ְׁשֵלימּו

ת ַּתְכִליר ִעיָק ר ֶדעז ַא ן ָזאגְ ס ָוואם ְמַחְקִריא ָד ן ֶזעֶנע'ְס ל ַוויית. ֲחִקירֹון אּות ָחְכמֹום ׁשּון ַקיי
י ִוו ַזאע ֶיעֶד ן ַפאְרְׁשֵטייט, ְקָלאְרֵקיי ַא ט ִמי ַזאע ֶיעֶד ן ַארֹויְסָהאּבְ ן אּון ַפאְרְׁשֵטיי צּוז ִאי

ם ְּפָראְּבֶלער ֶדעג. ַּתֲענּוע ְגֶרעְסֶט י ִד י ֵזיי ַּביז ִאיס ָדאז, ִאיס עֶ ס ָוואן אּוט ַאְרֶּבעס עֶ י ַאזֹו
ס ָוואי ִד ן, ֶמעְנְטְׁש ל ָצאע ְקֵליינֶ  ַא ן צּוקּוֶמער ָנאן ֶקעֶנעם ֶדע צּוז ַא ר ָאֶּבעז ִאים ֶדעט ִמי

ס ַפאְרָוואן? ֶמעְנְטְׁש ע ָּפׁשּוֶט י ִד ן טּור ָאֶּבען ָזאלְ ס ָוואן, ֶגעִריּבְ ן אּוג ְקלּור ֵזייעֶ ן ֶזעֶנע
ת ַּתְכִליר ִעיָק ר ֶדעז ַא ז ִאית ֱאֶמ ר ֶדער ָנא ט?ֶוועלְ ר ֶדעף אֹוין ֶגעָוואְר ן ַּבאַׁשאפְ י ֵזין ֶזעֶנע

ם פּוֶנעת ִמְצוֹוי ִד ן טּו צּור ָנאז ִאיט ֶוועלְ ר ֶדעף אֹוין ַאָראְּפֶגעקּוֶמען ֶזעֶנער ִמיס ַפאְרָווא
ס ַפאְרָוואן ַפאְרְׁשֵטייט ִניְׁש ף ַדאְר 'ְמ ת, ָחְכמֹום ׁשּון ַקיין ָא ט ָּפׁשּוֶטעְרֵהיין ֵאייֶּבעְרְׁשְט 

י ִד ן טּון ֶגעֵהייְס ז אּונְ ט ָהאר ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶדעס ַפאְרָוואז, ִאיס עֶ י ַאזֹוי ִווז ִאי ַזאע ֶיעֶד 
ט ִניְׁש ן אּון ֵאייֶּבעְרְׁשְט ם פּוֶנען ָהאּבְ א מֹוָר ן אּות, ִמְצוֹ ע ַאלֶ ה ְלַמֲעֶׂש ן טּוט ָּפׁשּור ָנאת, ִמְצוֹ 

סֹוף "ב, י"ג) ית קֶֹהלֶ (ק ָּפסּון ִאין ַאַרייס ָדאט ַטייְטְׁש י ֶרּבִ ר ֶדע ם.ְוָׁשלֹוס ַח ת ֲעֵבירֹון ַקיין טּו
 ַהֶּמֶלה ְׁשמֹ, ַהּכֹל ִנְׁשָמע ֶאת ָהֱאִהים ְיָרא ְוֶאת ִמְצוָֹתיו ְׁשמֹור ִּכי ֶזה ָּכל ָהָאָדם רָּדבָ 

ר ֵאייֶּבעְרְׁשֶטעם פּוֶנען ָהאּבְ  צּוא מֹוָר ר ָנאז ִאיד ִאי ַא ן פּות ַּתְכִליר ֶדעז ַא ס אֹויז אּונְ ט ֶלעְרנְ 
ן ֶמעְנְטְׁש ר ֶיעֶדען ֶקעס ָדאל ַוויי, ָהָאָדם 'ָּכל'ִּכי ֶזה ל ַוויית, ִמְצוֹ ע ַזיינֶ ן ִהיְט  צּון אּו

  ן.ֶמעְנְטְׁש ע ְקלּוגֶ ר ָגאר ַפאר ָנאט ִניְׁש ז ִאיס ָדאן, ַּבאַווייזְ 
ם פּוֶנעד ִאי ַא ק ַאֶווער ָנאט ֶנעְמ ס ָדאן, ָא ט ִניְׁש ץ ֶעְרֶגען ִאין ֶמעט קּוְמ ת ָחְכמֹוט ִמי

י ִווי ַאזֹות ִמְצוֹ ע ַאלֶ ן טּו צּות, ְּפִׁשיטּון אּות ְּתִמימּוז ִאיט ִאיִדיְׁשֵקייר ִעיָק ר ֶדען, ֵאייֶּבעְרְׁשְט 
ט, ֶעְרְקֶלעְר ס עֶ ן ָהאּבְ ם ֲחָכִמיע ֵהייִליגֶ י ִד י ִוון אּון, ֶגעֵהייְס ז אּונְ ט ָהאר ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶדע
י ְגדֹולֵ ן פּום ְסָפִריי ִד  ֲאִפילּון. ַפאְרֶווען אּוס ַפאְרָוואק ִחילּון ַקייט ִניְׁש ל ִּבְכלַ ז ִאי'ְס ן אּו

ר ֵספֶ ר ֶדעל ְלָמָׁש י ִוות, ִמְצוֹ ף אֹוים ַטֲעִמין ֶגעֶגעּבְ ן אּון ֶגעֶווער ַמְסִּבין ָהאּבְ ס ָוואל ִיְׂשָרֵא 
ם ַטֲעִמיע אֹויְסְׁשִליְסִליכֶ י ִד ע ַטאֶק ז ִאיס ָדאז ַא ן ָזאגְ  צּוט ֶגעֵמיינְ ט ִניְׁש י ֵזין ָהאּבְ , ַהִחינּו

י ִד ר ָאֶּבע, ְדרּוׁש ְּבֶדֶרל ֵׂשכֶ ר אּוְנֶזע צּוה ִמְצוָ י ִד ל ַאִּביְס ן ַזייב ְמַקֵר  צּור ָנאת, ִמְצוֹ י ִד ן פּו
  ן.ֵאייֶּבעְרְׁשְט ם פּוֶנען ִווילְ ם ֶדען טּו צּום, ַטעַ י ְּבלִ ק חֹ ַא ז אּונְ י ַּבין ַזייף ַדאְר ן ַאֵלייה ִמְצוָ 

י צִ ר ִאיֶּבעט ְטַראכְ  ֶמעְנְטׁש ַא ן, ַאֵליית ִמְצוֹ י ִד ן ִאית ָחְכמֹוט ִמיז ִאיע ֶזעְלּבֶ י ִד ן אּו
ן אּות חּוְמרֹוע ַאלֶ ט ִמיה ִמְצוָ י ִד ן ֶגעטּוט ָהאר עֶ  אֹויּבן, ֶגעֶוועא יֹוצֵ ע ַטאֶק ט ָהאר עֶ 

ם ִאיט ֶוועס ָדאן, ֵאייֶּבעְרְׁשְט ם פּוֶנען ֶדעְרַווייֶטעְר ר ָנא אֹוים ִאיס ָדאט ֶוועם, ִדְקדּוִקי
ע ַאלֶ ט ֵלייגְ 'ְמ ן ֶוועז ִאי ַזאע ֶּבעְסֶט י ִד ה. ִמְצוָ  ַא ן טּו צּוט ַאֶּפעִטים ֶדען ַאֶוועְקֶנעֶמע

 ִזיט ְפֵריי'ְמ ן אּוע, ֶּבעְסֶט ס ָדאן ֶקע'ְמ י ַאזֹוי ִוון אּוס ָוואט טּו'ְמ ן אּוט, ַזיי ַא ן ִאית ָחְכמֹו
  .ןַזיי צּום ְמַקֵייה זֹוכֶ ז ִאי'ְמ ס ָוואה ִמְצוָ ע ֶיעֶד ט ִמי

ת אֹוִתיֹוע ֶזעְלּבֶ י ִד ז ִאי" חקַֹר ר, "חֹוֵק  ַא ן אּום ָחכָ ר ְגרֹויֶסע ַא ן ֶגעֶווער ָאֶּבעז ִאיח קַֹר 
ת ַטֲענֹון אּות ָחְכמֹוע ַגאְנצֶ ט ִמין ֶגעקּוֶמעז ִאיר עֶ ן אּו, ִּפֵּקַח  ַא ן ֶגעֶוועז ִאיח קַֹר ", רֵחֶק י "ִוו

 ַא  ָדאז ִאיד, ְקֵליין ַגאְנצְ ם ֶדע'ט ַּפְטְר ת ְּתֵכלֶ ן פּום ָפאֶדען ֵאיי אֹויּבה, ִמְצוָ ע ֶיעֶד ף אֹוי
'ט ַּפְטְר ה ְמזּוזָ ן ֵאיי אֹויּבת, ִציִצין פּור ָּפטּור ִזיֶכעת ְּתֵכלֶ ן פּור ָנאט ֶגעַמאכְ ז ִאיס ָוואד ְקֵליי

ס ַפאְרָוואה. ְמזּוזָ ן פּור ָּפטּור ִזיֶכעם ְסָפִרי טִמיל פּו ְׁשטּוּב ַא  ָדאז ִאי, ְׁשטּוּבע ַגאְנצֶ י ִד 
ט, ַאְרֶּבעה ְמזּוזָ ן פּוה ִמְצוָ י ִד י ַאזֹוי ִווט ַפאְרְׁשֵטייר עֶ ז ַא ט ַאייְנֶגעֶרעְד ר ָאֶּבע ִזיר עֶ ט ָהא
ן אּות ָחְכמֹוע ַזיינֶ ן פּון ֶגעקּוֶמעז ִאיס ַאֶלעס ָדאט? ַאְרֶּבעת ִציִצין פּוה ִמְצוָ י ִד י ַאזֹוי ִוו

  ן.ַאַרייד ֶעְר ר ֶדען ִאיט ֶגעִפיְר ע ַטאֶק ם ִאיט ָהאס ָדאן אּות, ֲחִקירֹו
 )ח תשס"א)קַֹר ל ַהַּנַח  ּתֹו  

 



 ב

 

ֶוועְרד ַאז ִאי/ ָזאל ֶהעְרן ֵזייֶער ִחָסרֹון, ַווייל ִאי/ ֶלעּב ַאַזא ַחִיים טֹוִבים ָוואס 
  ֶעס ָהאט ָגאר ֵקיין ׁשּום ִחָסרֹון ִניְׁשט".

ֶלער ָהאט ֶדעְרֵצייְלט ַּבֲאִריכּות ִווי ַאזֹוי ֶער ָהאט ַאַזא ֶדער טֹויֶּבער ֶּבעטְ 
ֶגעְׁשַמאֶקע אּון גּוֶטע ֶלעְּבן, ֶער ֶלעְּבט ַא ַחִיים טֹוִבים, ַאֶלעס ַווייל ֶער 
ַפאְרַמאְכט ַזייֶנע אֹויֶעְרן, ֶער ֶהעְרט ִזי/ ִניְׁשט צּו צּו ִדי ַנאִריְׁשֵקייְטן פּון ֶדער 

  ֶוועְלט.
ְנְטׁש ֶהעְרט ְׁשֶרעֶקעִדיֶגע ַזאְכן ָוואס טּוט ִזי/ אֹויף ֶדער ֶוועְלט, אּון ַא ֶמע

ֶער הֹויְּבט ָאן ָהאְּבן ְּפָחִדים, ַא ֶמעְנְטׁש ֶהעְרט גּוֶטע ַזאְכן ָוואס ַאְנֶדעֶרע 
ְּבן ָהאְּבן, אּון ֶער הֹויְּבט ָאן ְמַקֵנא צּו ַזיין ֶיעֶנעם, ַאזֹויִפיל ְּפָראְּבֶלעֶמען הֹוי

ִזי/ ָאן ְּבלֹויז ִמיט ֶהעְרן צּוִפיל ִאיְּבִריֶגע ַזאְכן, ָוואס אֹויּב ָוואְלט ֶמען ַאִּביְסל 
  ֶגעִהיְטן אֹויף ִדי אֹויֶעְרן, ָוואְלט ֶמען ֶעס ְגִריְנֶגעְרֵהייט ֶגעֶקעְנט ַאייְנְׁשָּפאְרן.

ְדן ִמיט ֶדעם ָוואס ָגאר ַאַסא/ ָצרֹות אּון ְּפָראְּבֶלעֶמען ֶקען ֶמען ַפאְרַמיי
ֶמען ָהאט ִניְׁשט ַאֶזעְלֶכע ָאֶפעֶנע ָאְנֶגעְׁשִּפיְצֶטע אֹויֶעְרן, ִמיט ֶדעם ָוואס ֶמען 
ַהאְלט ִזי/ צּוִריק פּון ֶהעְרן ַאֶלעס ָוואס טּוט ִזי/ ַארּום ִזי/, אּון ִּבְכַלל פּון צּו 

  ּוט ִזי/ אֹויף ֶדער ֶוועְלט.ֶהעְרן ְסַּתם ִאיְּבִריֶגע ַנאִריֶׁשע ַזאְכן ָוואס ט
ְוָיֵתד (ְדָבִרים כ"ג, י"ד) "ָּדַרׁש ַּבר ַקָּפָרא, ַמאי ִּדְכִתיב (ְּכתּובֹות ה'.) ֲחַז"ל ָזאְגן 

ִּתְהֶיה ְל8 ַעל ֲאֵזֶנ8, ַאל ִּתְקֵרי ֲאֵזֶנ8 ֶאָּלא ַעל ָאְזֶנ8, ֶׁשִאם ִיְׁשַמע ָאָדם ָּדָבר 
ְצָּבעֹו ְּבָאְזָניו", ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ַּבאַׁשאְפן ִדי ֶׁשֵאינֹו ָהגּון ַיִּניַח אֶ 

ִפיְנֶגעְרס ֵזיי ָזאְלן ַזיין ְׁשִּפיִציג, ַאז אֹויּב ֶהעְרט ַא ֶמעְנְטׁש ֶעֶּפעס ָוואס טֹויג 
ִניְׁשט, ָזאל ֶער ַאַרייְנְׁשֶטעְקן ִדי ִפיְנֶגער ִאיֶנעם אֹויֶער, ֶער ָזאל ִניְׁשט ֶקעֶנען 

"ָּתָנא ְּדֵבי ַרִּבי (ָׁשם) ְרן ַזאְכן ָוואס ֶמען ַדאְרף ִניְׁשט ֶהעְרן. ָנא/ ָזאְגן ֲחַז"ל ֶהע
ִיְׁשָמֵעאל, ִמְּפֵני ָמה אֹוֶזן ּכּוָּלּה ָקָׁשה ְוָהַאְלָיה ַרָּכה? ֶׁשִאם ִיְׁשַמע ָאָדם ָּדָבר 

ר ַגאְנֶצער אֹויֶער ַהאְרט אּון ֶׁשֵאינֹו ָהגּון, ָיכֹוף ַאְלָיה ְלתֹוָכּה. ַפאְרָוואס ִאיז ֶדע
ָנאר ֶדער ֶלעְּפל פּוֶנעם אֹויֶער ִאיז ֵוויי/? ַאז אֹויּב ֶהעְרט ֶמען ֶעֶּפעס ִניְׁשט 
גּוט, ָזאל ֶמען ַאַרייְנֵּבייְגן ֶדעם ֶלעְּפל ִאיֶנעם אֹויֶער אּון ִזי/ ִניְׁשט צּוֶהעְרן. 

  ְנט ַאְכטּוְנג צּו ֶגעְּבן אֹויף ִדי אֹויֶעְרן.ַאזֹוי ַווייט ָהאְּבן ֲחַז"ל אּוְנז ֶגעָוואְר 
ַא ֶמעְנְטׁש ֵמייְנט ַאז ֶער ֶוועט ְקלּוג ֶוועְרן אֹויּב ֶוועט ֶער אֹויְסֶהעְרן ָוואס 
ֶיעֶדער ַנאר ָהאט צּו ָזאְגן אּון ַפאְרקֹויְפן, ָדאס ִאיז ִּבְכַלל ִניְׁשט ַקיין ִסיָמן פּון 

ַא ַמֲאַמר ֶהָחָכם, "ַא ֶמעְנְטׁש ִמיט ְגרֹויֶסע אֹויֶעְרן, ְקלּוְגַׁשאְפט, ֶעס ִאיז ָדא 
ִאיז ַא ְגרֹויֶסער ׁשֹוֶטה", ָדאס ֵמייְנט ִניְׁשט ַאז ֶדער ִפיִזיֶׁשער אֹויֶער ִאיז ְגרֹויס, 
ָנאר ֵאייֶנער ָוואס מּוז ַאַרייְנְׁשֶטעְקן ַאן אֹויֶער ִאיֶּבעָראל, ֶער מּוז ֶהעְרן ָוואס 

צּו ֶרעְדן, ֶער מּוז ֶהעְרן ַאֶלע ֵנייֶעס, ֶער מּוז ִמיְטַהאְלְטן ַאֶלעס ֶיעֶדער ָהאט 
ָוואס טּוט ִזי/, ַאֶלעס ָוואס ֶיעֶדער ֶרעְדט, אּון ׁשֹוין ָאְּפֶגעֶרעְדט ֶווען ֶמען 

  ֶהעְרט ִזי/ צּו צּו ֵרייד פּון ִמיִנים אּון ֶאִּפיקֹוְרִסים, ַרֲחָמָנא ִליְצָלן.
ְּבֶרעְנְגט ַאֶלע ָצרֹות אֹויְפ'ן ֶמעְנְטׁש, ָדאס ִאיז ָוואס ָדאס ִאיז ָוואס 

ְּבֶרעְנְגט ַאַריין ִאיֶנעם ֶמעְנְטׁש ִאיְּבִריֶגע ְׁשֶרעְקִליֶכע ְּפָחִדים, ָדאס ְּבֶרעְנְגט 
ִאים ַאַריין ִקְנָאה ָוואס ְּבֶרעְנְגט צּו ִׂשְנָאה, אּון ָנאְכֶדעם ַווייֶטער צּו ִפיֶלע 

ֶמען אּון ַעְגַמת ֶנֶפׁש, אּון ַאזֹוי ַווייֶטער קֹויְפט ִזי/ ַא ֶמעְנְטׁש ַאיין ְּפָראְּבֶלע
ַאזֹויִפיל ְׁשֶוועִריֵקייְטן ִאין ֶלעְּבן ָוואס ָוואְלט ִּבְכַלל ִניְׁשט אֹויְסֶגעֶפעְלט, ֶער 

  ָוואְלט ַאֶלעס ֶגעֶקעְנט אֹויְסַמייְדן ְּבלֹויז ִמיְט'ן ִהיְטן ִדי אֹויֶעְרן.
ן ָדאס ִאיז ִדי ְּבִחיָרה פּוֶנעם ֶמעְנְטׁש ַאֵליין, ִווי ֶדער ַמֲאַמר ֶהָחָכם, אּו

"ֶווער ֶעס ִוויל ִניְׁשט ֶהעְרן, ָזאל ַפאְרְׁשָטאְּפן ַזייֶנע אֹויֶעְרן", ַא ֶמעְנְטׁש מּוז 
 ִניְׁשט ִמיְטַהאְלְטן ַאֶלעס ָוואס ֶיעֶדער ְּפלֹויֶדעְרט, ַאז ֶמען ֶזעט ַא קּוְּפֶקע

ְׁשמּוֶעְסן מּוז ֶמען ִזי/ ִניְׁשט ַאְלץ ַאַרייְנְׁשטּוְּפן ִדי ָנאז ָדאְרט צּו ֶהעְרן אּון 
ִמיְטַהאְלְטן, ֶמען ֶקען רּוִאיג ֵגיין ַווייֶטער אּון ֶמען ֶוועט ָגאְרִניְׁשט ַפאְרַּפאְסן 

דּו ַדאְרְפְסט  ֶעֶּפעס ִוויְכִטיג צּום ֶלעְּבן. אֹויּב ִאיז ָדא ֶעֶּפעס ֵנייִטיג ָוואס
ִוויְסן, ֶוועט ֶמען ׁשֹוין קּוֶמען צּו ִדיר ֶעס ֶדעְרֵצייְלן, ַא ְקלּוֶגער ֶמעְנְטׁש ַדאְרף 

  ִזי/ ַאַרייְנִמיְׁשן ִאיֶּבעָראל, ֶמען ְׁשָּפאְרט ִזי/ ָנאר ַאיין ִפיֶלע ָצרֹות.
ָניו ְּדָבִרים ְּבֵטִלים ִמְּפֵני "ָּתנּו ַרָּבָנן, ַאל ַיְׁשִמיַע ָאָדם ְלָאזְ (ָׁשם) ֲחַז"ל ָזאְגן 

ֶׁשֵהן ִנְכוֹות ְּתִחָּלה ְלֵאיָבִרים", ַא ֶמעְנְטׁש ָזאל ִניְׁשט ָלאְזן ַזייֶנע אֹויֶעְרן ֶהעְרן 
ַנאִריְׁשֵקייְטן, ַווייל ִדי אֹויֶעְרן ֶזעֶנען ִדי ֶעְרְׁשֶטע ָוואס ֶוועְרן ָאְּפֶגעְּבִריֶעט. ִדי 

עְרן ֶיעֶדע ְׁשטּות, ֶוועְרן ִדי ֶעְרְׁשֶטע ָאְּפֶגעְּבִריֶעט, אֹויֶעְרן ָוואס ַדאְרף הֶ 
  ֶדעִריֶּבער ַדאְרף ֶמען ָדאס ֶמעְרְסֶטע ִהיְטן ִדי אֹויֶעְרן.

ַאז ֶמען ִוויל ַמְצִליַח ַזיין ִאין ֶלעְּבן, ַדאְרף ֶמען נּוְצן ִדי אֹויֶעְרן אֹויְפ'ן 
יֶּבעְרְׁשְטן ִאין ִדי אֹויֶעְרן, ֶהעְרן ָנאר ֶדעם ִריְכִטיְגן ֶוועג, ַאַרייְנֶנעֶמען ֶדעם ֵאי

קֹול פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ָדאס ֵמייְנט ַאז ֶמען ֶיעֶדע ַזא/ ָוואס ֶמען ֶהעְרט ָזאל 
ֶמען ֶנעֶמען ַאְלס ֶרֶמז ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ֶגעָוואְלט ֶעֶּפעס ָזאְגן ִווי 

ן; אּון ַאזֹוי ַווייֶטער ֶהעְרט ֶמען ִזי/ צּו צּום קֹול פּון ִדי ַאזֹוי ֶער ַדאְרף ִזי/ ִפיְר 
ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה, צּום קֹול פּון ִדי ֵהייִליֶגע ֲחָכִמים אּון ַצִדיִקים ָוואס ֶלעְרֶנען 
אּוְנז ֶדעם ִריְכִטיְגן ֶוועג ִווי ַאזֹוי ִזי/ צּו ִפיְרן; אּון ַדאן ֶוועְלן ִמיר ָהאְּבן ִדי 

  ְנְסֶטע ַהְצָלָחה ִאין ֶלעְּבן.ֶׁשע
ָדאס ֶלעְּבן ִאיז ִפיל ֶׁשעֶנער אּון ֶּבעֶסער ֶווען ֶמען ִמיְׁשט ִווי ֵווייִניֶגער ַא 
ַקאֶׁשע, ָוואס ִאי/ ַדאְרף ֶהעְרן ֶוועט ֶמען ִמיר ׁשֹוין קּוֶמען ֶדעְרֵצייְלן, אֹויֶסער 

  ן ִזי/ ִמיְׁשן. ֶדעם ָהאּב ִאי/ ָגאְרִניְׁשט ָוואס צּו ָזאְגן אּו

  
  

  ֶדעְרֵצייְלט מֹוַהָרא"ׁש<<<<<<  

 ְּבִריוו פּוֶנעם רֹאׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ַא  

 ןפּון ֶלעּבְ ר ְׁשֶוועס ָדא
  דִקינְ ט ֶגעֶצעְרְטלְ  ַא 

  

ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר  
 ,ִסיָון, ְׁשַנת תשפ"ב ִלְפָרט ָקָטן י"גיֹום א' ַּפְרַׁשת ְּבַהֲעלֹוְת 

ו.ְּבִריור ֵאייעֶ ן ֶעְרַהאְלְט  ָהאּב ִאי  
ן ֶגעֶווען ָיאְר ע ַאלֶ ט ֶזענְ ר ִאיט ְׁשַרייּבְ ר ִאי'; ְוכּון ַמאר ֵאייעֶ  ְּבנֹוֵגעַ 

 ַאיין ֶמעט ָהא -ט ֶגעָוואלְ ט ָהאר ִאיס ָוואד, ִקינְ ט ֶגעֶצעְרְטלְ  ַא 
ן ַמאר ֵאייעֶ ן ֶווער; ְׁשֶווער ֵזייעֶ  ַאייס ָדאז ִאיט ֶיעצְ ן אּון, ָנאְכֶגעֶגעּבְ 

 ִזין ָא ט הֹויּבְ ר ִאיז, ְּברֹוגֶ ר ִאיט ֶוועְר ט, ִווילְ ר ִאיס ָווא ְגַלייט ִניְׁש ט טּו
  ה.ֵעצָ ן ַא ט ֶּבער ִאיס; אֹויט ְּפַלאצְ ס עֶ ז ִּבי -ן אֹויְפֶעְס 

 ַא ט ָהאן ֶמעז ַא ט ֵווייְס ן ֶמען ֶווען, ִוויְס ר ִאיט ָזאלְ ס ֶעְרְׁשְטנְ 
ר, ֶגעָהאְלֶפעֶנע ַא ט ִּכְמעַ ן ׁשֹוין ֶמעז ִאי -ף ִהילְ ט ֶּבען ֶמען אּום ְּפָראְּבֶלע

ר, ֶפעֶלע ַא ט ָהאן ֶמעז ַא ן ַזייה מֹוֶד ט ִניְׁש ל ִווין ֶמען ֶוועז ִאיה ָצָר י ִד 
ן ִּבי ִאיר, ִמיט ֶהעְלפְ ט, ָזאגְ ר ִאיף; ִהילְ ט ֶּבע ֶמעְנְטׁש ַא ן ֶווער ָאֶּבע

י ִד  -ן ַמאן ַמייע ְטֶׁשעּפֶ  ִאיר, ִמיט קּוְמ ס ַאֶלען ֵמיי ִאיט, ֶגעֶצעְרְטלְ 
  ן.ֶגעָהאְלפְ ט ִּכְמעַ ן ׁשֹויז ִאיי ְפרֹו

ל ָזאר עֶ ן ֵאייֶּבעְרְׁשְט ם ֶדעס ֶּבעְט ת. ְוִהְתּבֹוְדדּוה ְּתִפילָ ז ִאיה ֵעצָ י ִד 
ט. ֶזענְ ר ִאית ַרֲחָמנּוע ְגרֹויֶס  ַא י ִוום ִאיט ָזאגְ , ַאייף אֹוין ָהאּבְ ת ַרֲחָמנּו

י ֵזיס ָווא ַזאע ֶיעֶד ', ְוכּוט ֶגעֶצעְרְטלְ ף אֹוין ַוואְקְס ס ָוואר ִקיְנֶדעל ַוויי
י ִד ת, ַרֲחָמנּוע ְגרֹויֶס  ַא ן ֶזעֶנעי ִד  -ן ַּבאקּוֶמעי ֵזין ָהאּבְ ט ֶגעָוואלְ ן ָהאּבְ 

  ה:ְּתִפילָ י ִד ן ֵאייֶּבעְרְׁשְט ם ֶדען ֶּבעְט ר ִאיט ָזאלְ ן; ֶלעּבְ ט ִניְׁש ן ֶקעֶנע
ר ֵקייֶנעז ַא ן ֶגעֶדעְנֶקעל ָזא ִאיר ִמיף ֶהעלְ ר, ַּבאֶׁשעֶפער ֵהייִליֶגע"

ר ִקיְנֶדעע ַמיינֶ ט, ְקֶנעכְ ן ַמייט ִניְׁש ז ִאין ַמאן ַמייט; ָגאְרִניְׁש ר ִמיט קּוְמ 
ט, ְקֶנעכְ ע ַמיינֶ ט ִניְׁש ן ֶזעֶנען ֶעְלֶטעְר ע ַמיינֶ ט, ְקֶנעכְ ע ַמיינֶ ט ִניְׁש ן ֶזעֶנע

ט; ְקֶנעכְ ן ַדיין ִּבי ִאיר, עַּבאֶׁשעפֶ ר ִדיר ַפאט ְקֶנעכְ ר ִמין ֶזעֶנעע ַאלֶ 
ן ַדאְרפְ ר ִקיְנֶדעע ַמיינֶ ן אּון ַמאן ַמיי, ִאיר ָנאן ֶזעֶנער ִמין, ִדיֶנע ִדי
  ט.ְקֶנעכְ ע ַדיינֶ 

ן ַמייף אֹויט גּון קּוְק ל ָזא ִאיר ִמיף ֶהעלְ ר, ַּבאֶׁשעֶפער ֵהייִליֶגע
ר, ִמין פּו ַאְנֶדעְרׁשט ְטַראכְ ר עֶ ן ֶווע ֲאִפילּון ָהאּבְ  ִליּבם ִאיל ָזא ִאין, ַמא
י ַאזֹוי ִווט ִניְׁש ט טּור עֶ  ֲאִפילּום ְּבָׁשלֹום ִאיט ִמין ֶלעּבְ ל ָזא ִאיל, ִווי ִאי
  ס.גּוְט ר ָנאם ִאין ִאין ֶזעל ָזא ִאיר ִמיף ֶהעלְ 

"ם; ֶמ  "ַסַמ ם פּוֶנעל ֶנעגְ י ִד ן פּור ִמיע ַראֶטעֶוור, ֵאייֶּבעְרְׁשֶטע
ן, ַנאטּוְר ע ַפאְרִּביֶסענֶ ע ַאֶזעְלכֶ  ָהאּב ִאיצּוס ַהאט ִמיד ֶרע ִאי 

ט ַׁשאפְ ן ֶמעי ִווי ַאזֹום ִאיף אֹויף ַׁשא ִאין; ַמאן ַמיי צּור ְּבִעיָק ע, ַאְנֶדעֶר 
 ָהאּב ִאיר", "ִדיס ֵהיי ִאיר", "ִמי ַמאר", "ִמי טּוט: "ְקֶנעכְ  ַא ף אֹוי
ר ֵהייִליֶגעט?" ִניְׁש ט ֶהעְרְס  דּול", "ָמאט טֹויְזנְ ט ֶגעָזאגְ ן ׁשֹויר ִדי

ט ִניְׁש  ִאיד ֶרעס ַפאְרָוואם? ִאי צּוי ַאזֹו ִאיד ֶרעס ַפאְרָוואר, ַּבאֶׁשעֶפע
ל ֶווען ֶוועס? ִזין אּון ֵׁשיי, ֵווייל ֶווען ֶוועי? ְפרֹוע גּוֶט  ַא ן ַזיין ׁשֹוי ִאי
ל ֶווען ֶווען? טּוה ְּתׁשּובָ  ִאין ֵמייס ָוואן? ַמאן ַמיין ַזייד ְמַכּבֵ  ִאיִאי 

 צּוס ָוואל ַאזֹויִפי ָנא ָהאּב ִאין? ֶדע ִאין ִּביר ֶווען? ִּבי ִאיז ַא 
  ט!גּון ַזיין פּוט ַווייי ַאזֹו ָדאן ִּבי ִאין, ַפאְרֶרעְכְט 

י ִד ר ִמין ִאין ַאַריין ַׁשייה; ֱאמּונָ ר ִמי ֶגעּבר, ַּבאֶׁשעֶפער ֵהייִליֶגע
, דּור ָנאז ִאיס ַאֶלעז ַא ן ֶגעֶדעְנֶקען אּון ִוויְס ל ָזא ִאיה, ֱאמּונָ ע ִליְכִטיגֶ 

ן פּוז ִאיס ַאֶלע - ר ִקיְנֶדעע ַמיינֶ ן, ַמאן ַמיי. דּור ָנא -ט ָגאְרִניְׁש א ִניְׁשָט 
ס עֶ ז ַא ן אּור, ִדין פּוס ָדאז ִאי - ל ִווי ִאיי ַאזֹוי ִוור ִמיט ֵגייס עֶ ז ַא ר. ִדי
ס עֶ ז ַא ן אּור, ִדין פּור ַווייֶטעס ָדאז ִאי -ל ִווי ִאיי ַאזֹוי ִווט ִניְׁש ט ֵגיי
 צּו ִזיס ָוואף אֹויא ִניְׁשָט ז ִאיט, גּוס ַאֶלע ָדאז ִאי - ר ִדין פּוס ַאֶלעז ִאי

  ן".ֶרעגְ 
ע ַאייֶעֶר  צּוט ֵלייגְ ן; ֵאייֶּבעְרְׁשְט ם ֶדען ֶּבעְט ר ִאיט ָזאלְ י ַאזֹו

ן פּון ֶוועְר ט אֹויְסֶגעֵלייזְ ט ַצייי ִד ט ִמיר ִאיט ֶווע -ת ְּתִפילֹוע ֵאייֶגענֶ 
  ת.ָגלּוע ְׁשֶוועֶר ר ֵאייעֶ 
  ם.ִעְנָיִניע ַאלֶ ן ִאיה ַהְצָלָח ן ָהאּבְ ט ָזאלְ ר ִאין ֶהעְלפְ ל ָזאר ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶדע

  "ב)תשפ ְּבַהֲעלֹוְתה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(
<<<<<<  
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  ְׁשֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ְּבֶרְסֶלב

  זִאי עַמאֶמ י ִד ן ֶווע
 ןַטאְט ם ֶדער ְמַצעֵ 

 ְׁשֵאָלה:
  ְלָכבֹוד ֶדער רֹאׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א,

טּון ַאז ר ָוואס ָזאל ִאי ָאֶּבעת, ְׁשֵאלֹוע ִאי ִפיל ַאִּביְסל ְׁשֶלעְכט ִמיט ַמייֶנע ִפילֶ 
  .ְס'ִאיז ִמיר ְׁשֶווער

ַדְוָקא  דֶרע ִאי. ַזיין ַמיין ַמאֶמע ְמַכֵּבד צּוף ִאי ַדאְרף ֵזייֶער ִוויְכִטיג ִחיזּוק אֹוי
ַמיין ַטאֶטע, ַווייל ִאי ֶזע ִווי ַמיין ַמאֶמע ֵלייְגט ַאֶוועק ן ַמיין ַמאֶמע אּון ִניְׁשט פּון פּו

ַמיין ַטאֶטע, ֶער ֵגייט צּוְגרּוְנד פּון ִאיר, ִזי ִאיז ִאים ֵזייֶער ִניְׁשט ְמַכֵּבד, ֵׁשיין ֶגעָזאְגט, ִדי 
  .ִקיְנֶדער ִאיז ִזי ֶמער ְמַכֵּבד פּון ַמיין ַטאֶטע, ַווייל ִדי ֶטעֶרעִּפי ָהאט ִאיר ָאְנֶגעָזאְגט ַאזֹוי

ָנא ִדי ֲחתּוָנה ָזאל ז אּון ַאְנְׁשָטאט ַא  ,ּוְגְנטַמיין ַטאֶטע ָהאט ֶגעַהאט ַא ְׁשֶוועֶרע י
  .ֶוועְרן, ִאיז ִאים ֵזייֶער ְׁשֶווערר ִאים ֶּבעֶסע

 ., ָאֶּבער ִאי ֶקען ִניְׁשט ֶוועְרן ְּבִליְנדןִאי ֵווייס ַאז ִאי ַדאְרף ִניְׁשט ַאֶלעס ֶזע
ַמאֶמע ַמאְכט ַאֶוועק ַמיין ַטאֶטע, ָוואס ָזאל  ֶווען ַמיין ,ְלָמָׁשל ַּביי ַא ַׁשָּבת'ִדיֶגע ְסעּוָדה

צּום ן ִניְׁשט ַאַרייְנְּבֶרעְנֶגען ַזאכְ ר ֶמען ַפאְרְפרֹויְרן, ִאי ֶקע ִאי טּון? ִאי ֶווער ַמָמׁש
  ר.ַווייֶטעי ַאזֹון אּו, ִטיׁש

  ?ֶדער רֹאׁש ְיִׁשיָבה ָהאט ַאן ֵעָצה ַפאר ִמיר
  ְיַיֵׁשר ּכַֹח 

  ְּתׁשּוָבה:
ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר  

 יֹום ב' ַּפְרַׁשת ְׁשַלח, כ"א ִסיָון, ְׁשַנת תשפ"ב ִלְפָרט ָקָטן
  ִאי ָהאּב ֶעְרַהאְלְטן ֵאייֶער ְּבִריוו.

, ִזין ְקִריגְ ן ֶעְלֶטעְר ן ֶוועד צַ  ַא ן ֶנעֶמען אּון ַאַרייְנִמיְׁש ט ִניְׁש  ִזין ָטאְר ר ִקיְנֶדע
 ן.ַזייר ָנאל ָזאס ָוואן ַזייל ָזא - ן ֶעְלֶטעְר י ִד ן ַזייד ְמַכּבֵ ן ַדאְרפְ ר ִקיְנֶדע

ן ְפֶרעגְ ם ִאיט ָזאלְ ר ִאיע; ַטאֶט ר ֵאייעֶ ן ַזייד ְמַכּבֵ ט ָזאלְ ה ָחְכָמ ר ֵאייעֶ ט ִמיר ִאי
י ִוון ְׁשִּפיְר ל ָזאר עֶ ע, ַטאֶט  ַא י ִוון ְׁשִּפיְר ל ָזאר עֶ ן, ַמאכְ  צּוס ָוואן אּון טּו צּוי ַאזֹוי ִוון ַזאכְ 
ט ָזאלְ ר ִאיע; ַמאֶמ ר ֵאייעֶ ן ַזייד ְמַכּבֵ ר ִאיט ָזאלְ  אֹויק. ַאֶוועט ִניְׁש ם ִאיט ַמאכְ ן ֶמע

  ן.ַזייד ְמַכּבֵ ע ֵּבייֶד י ֵזיט ָזאלְ ר ִאיד, צַ  ַא ן ֶנעֶמען אֹופָ ן יֵא ם ְּבׁשּו
ן ִׁשְמעֹוי ַרּבִ ם, ָוֵא ב ָא ד ִּכיּבּון פּוט ְגרֹויְסֵקייס ָדאן ָפאְרְׁשֶטעלְ ט ִניְׁש  ִזין ֶקען ֶמע

י ִד ס ְגרֹויי ַאזֹוז ִאיס עֶ : "ָגדֹול ִהיא ִּכיּבּוד ָאב ָוֵאם", , ז)אן ִקידּוִׁשיי ְירּוַׁשְלִמ (ט ָזאגְ י יֹוָחִא ר ּבַ 
א יֹוֵתר ִמְּכבֹודֹו", הּוע, "ֶׁשֶהֱעִדיפֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו ַמאֶמ ן אּוע ַטאֶט ן ַזייד ְמַכּבֵ ן פּוה ִמְצוָ 
ן ֵאייֶּבעְרְׁשְט ם ֶדעי ִווע ַמאֶמ ע ַטאֶט ד ְמַכּבֵ ר ֶמעט ַזייז, אּונְ ט ָזאגְ ר ייֶּבעְרְׁשֶטעֵא ר ֶדע

  ס.ַאֵליינְ 
י ִד ף אֹויר ְׂשכַ ן ַּבאקּוֶמער עֶ ט ֶוועע, ַמאֶמ ע ַטאֶט ד ְמַכּבֵ ז ִאיס ָוואם ֶדעז ִאיל וואֹוי

: "ֵאּלּו ְּדָבִרים ֶׁשָאָדם )א, אה ֵּפָא (ן ָזאגְ ה ִלְבָרכָ ם ִזְכרֹונָ  ֲחָכֵמינּוט. ֶוועלְ ע ֶיענֶ ן אּוט ֶוועלְ 
ר ֶדעאֹוֵכל ֵּפירֹוֵתיֶהן ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ְוַהֶּקֶרן ַקֶּיֶמת ּלֹו ָלעֹוָלם ַהָּבא, ִּכיּבּוד ָאב ָוֵאם ְוכּו'", 

ן אּוט ֶוועלְ י ִד ף אֹויי ֵסים ָוֵא ב ָא ד ִּכיּבּון פּוה ִמְצוָ י ִד ר ַפאר ְׂשכַ ט ַּבאָצאלְ ר ֵאייֶּבעְרְׁשֶטע
  ט.ֶוועלְ ע ֶיענֶ ף אֹויי ֵסי

  ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ִאיר ָזאְלט ָהאְּבן ַהְצָלָחה ִאין ַאֶלע ִעְנָיִנים.
  "ב)תשפח ְׁשלַ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(
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"ִניְׁשט אּוְמִזיְסט ָהאט ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער אּוְנז ֶגעֶגעְּבן 
ָהאט ֶדער ָחָכם ִזי/  - ְצֵוויי אֹויֶעְרן אּון ֵאיין מֹויל" 

"ָנאר ַאז ִמיר ָזאְלן ֶהעְרן ֶמער פון ִוויִפיל ִמיר  - אֹויְסֶגעְדרּוְקט 
ְמט ִמיר ֶעֶּפעס ֶדעְרֵצייְלן, ֶרעְדן", ָדאס ֵהייְסט ַאז ֵאייֶנער קּו

ֶוועל ִאי/ ִאים אֹויְסֶהעְרן ִמיט ֵּבייֶדע אֹויֶעְרן, ָאֶּבער ַאז ִאי/ 
ָזאל ִזי/ ֵגיין ִמיְׁשן ִאין ְּפֶלעֶצער וואּו ִאי/ קּום ִניְׁשט ַאַריין, ִאי/ 
ָזאל ֶהעְרן פּון ֶדעם אּון ִאיֶּבעְרָזאְגן ַפאר ֶיעֶנעם, ָדאס ֶוועט 

  ר ָנאר ְּבֶרעְנֶגען ְּפָלאְנֶטער ִאין ֶלעְּבן.ִמי
אֹויף ֶדעם ֶוועְלן ִמיר ָיא נּוְצן ִדי אֹויֶעְרן, ִזי/ גּוט צּוצּוֶהעְרן 
צּו ִדי ֶוועְרֶטער ָוואס ִמיר ָהאְּבן ֶיעְצט ֶגעֵלייְנט, ָדאס ֶוועט 

ֶנע אּוְנז ְּבֶרעְנֶגען ִפיל ַהְצָלָחה אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיע
  ֶוועְלט.

  )ַמְצִליחַ י ַזיס קּוְנְטרֵ (

  ֶדעְרֵצייְלט מֹוַהָרא"ׁש<<<<<<  
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  )גקמ(פּון ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן  ֶלעְּבְנְסֶגעִׁשיְכֶטעי ִד 
ה ְּתׁשּובָ י ְיֵמ ת ֲעֶׂשֶר ן פּוג ֶטעי ִד ן פּוע ֵאיינֶ ן ִאי ִאין קּוְרְצן פּון ְפִריֶער:

  ה.ָׁשעָ ר ִפיר ַפא ִזי טִציעֶ ס ָוואה ּתֹוָר ע ַלאְנגֶ  ַא י ֶרּבִ ר ֶדעט ָזאגְ 
  חתקי

ע ַגאְנצֶ י ִד ר עֶ ז ִאיה, ּתֹוָר ע ַלאְנגֶ י ִד ט ֶגעָזאגְ ט ָהאי ֶרּבִ ר ֶדען ֶווע
ז ִאיט ֶגעזּוכְ ע ֵהייִליגֶ ן ַזיית, ִהְתַלֲהבּוע ֶגעַוואְלִדיגֶ  ַא ן ִאין ֶגעֶוועט ַציי

  ם.ְפַלאע ְׁשַטאְרֶק  ַא ט ִמיט ֶגעַׁשיינְ ן אּוט רֹוין ֶגעֶווע
ף ַדאְר  ֶמעְנְטׁש ַא ז ַא ט ָדאְר י ֶרּבִ ר ֶדעט ָזאגְ ה ּתֹוָר ע ַלאְנגֶ י ִד ן ִאיְנִמיְט 

י ִד  צּוה ַמְדֵרגָ ן ֵאיין פּוה ְּתִפלָ ן אּוה ּתֹוָר ן ַזייט ִמיר ֶהעֶכעץ ַאלְ ן ֵגיי
 ֶמעְנְטׁש ַא ז ִּביר, ֶּבעֶסען אּור ֶּבעֶסעס עֶ ט ֶוועְר ל ָמאס ֶיעֶדעע, ְצֵווייֶט 

י ִווץ ְּפַלאי ִד  צּון ָאְנקּוֶמען ֶקער עֶ ה, ַמְדֵרגָ ע ֶהעְכְסֶט י ִד  צּון צּוקּוֶמען ֶקע
י ִוון, ַאֵליין ְט ֵאייֶּבעְרְׁש ם פּוֶנעה ּתֹוָר י ִד ת ה'" ּתֹוַר ת "ֶּבֱאֶמ ז ִאיה ּתֹוָר י ִד 

ה ב') ֲהָלכָ ', אק ֵּפֶר ה, ַהָׁשנָ  רֹאׁשי ְירּוַׁשְלִמ ה ג'; ֲהָלכָ ק ג', ֵּפֶר ם, ִּביּכּוִריי ְירּוַׁשְלִמ (ן ָזאגְ "ל ֲחזַ 

ט ָהאן ַאֵלייר עֶ ז ַא ט ָזאגְ ר ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶדעה", ְּתִחּלָ  ִקַּיְמִתיָה י ֲאנִ "
ן ֶרעֶכעֶנע"ל ֲחזַ י ִוון אּום, ֵאייֶנען ֶיעְד ר ַפא ָנאה ּתֹוָר י ִד ן ֶגעֶוועם ְמַקֵיי

י ִד ם ְמַקֵייז ִאין ַאֵלייר ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶדעז ַא ת ו'.) ְּבָרכֹוה י"ד. סֹוָט (ס אֹוי
"ל ֲחזַ י ִוות ה'", ְּתִפלַ ג "ִדי'ֱאֶמתז ִאיה ְּתִפלָ י ִד ן אּוה; ּתֹוָר י ִד ן פּות ִמְצוֹו
ק ָּפסּור ֶדעי ִווט, ַדאֶווענְ ן ַאֵלייר ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶדעז ַא ת ז'.) ְּבָרכֹו(ן ָזאגְ 
 צּון ָא ט קּוְמ ד ִאי ַא ן ֶוועי". ְוִׂשַּמְחִּתים ְּבֵבית ְּתִפָּלִת " , ז')ו"נה ְיַׁשְעיָ (ט ָזאגְ 

ם ִאיֶנעא, הּו ָּברּוף סֹום ֵאין ִאיֶנעל ִנְכלָ ן ֶוועְר  צּוה, ַמְדֵריגָ ע ֶהעְכְסֶט י ִד 
ם פּוֶנעה ּתֹוָר י ִד  - ה ּתֹוָר ן ַזייט ֶוועְר ט ֶדעָמאלְ ן, ַאֵליין ֵאייֶּבעְרְׁשְט 
  ן.ַאֵלייה ְּתִפלָ 'ס ֵאייֶּבעְרְׁשְטנְ ם ֶדע - ה ְּתִפלָ ן ַזיין אּון, ַאֵליין ֵאייֶּבעְרְׁשְט 

ז ַא ט אֹויְסֶגעְדרּוְק  ִזיר עֶ ט ָהאט, ֶגעָזאגְ ס ָדאט ָהאי ֶרּבִ ר ֶדען ֶווע
ן ֶמעז ַא ן, ֵאייֶּבעְרְׁשְט ם צּול ִּביטּוע ְׁשַטאְרֶק א ַאזַ  צּון קּוֶמעף ַדאְר ן ֶמע
  י".ִמְּלָפנַ ן ָרצֹוי ְיִה ן "ָזאגְ ן ֶקעֶנעל ָזא

  טתקי
ן ֶזעֶנעת קֹולֹוע ַאלֶ ז ַא ה ּתֹוָר י ִד ן ִאיט ֶגעָזאגְ ט ָהאי ֶרּבִ ר ֶדען ֶווע

ל קֹור ֶדע אֹויז ַא ט צּוֶגעֵלייגְ י ֶרּבִ ר ֶדעט ָהאט, אֹויְבְנֶדעְרַמאנְ י ִוות, ַעזּו
ן פּוה ְּבִחינָ  ַא  אֹויז ִאיה, ְצָדָק ן ֶגעּבְ ם ַּביין ְקַלאּפְ ס ָוואת ַמְטֵּבעֹוי ִד ן פּו

  ה.ִדְקדּוָׁש ת ַעזּו
  תקכ

י ִד ר ַפאת ַׁשּבָ  ַא ן ֶגעֶוועז ִאי ן,ֶחְׁשוָ  חֹוֶדׁש רֹאׁש, נַֹח ת ַּפְרַׁש ת ַׁשּבָ 
י ִד ט ֶדעָמאלְ ן ֶגעֶוועז ִאיס עֶ ם, ִמְריָ ר ָטאְכֶטע'ן ֶרִּבים פּוֶנעה ֲחתּונָ 

  ת,ַׁשּבָ ן ַגאְנצְ ם ֶדע ְפֵרייִליר ֵזייעֶ ן ֶגעֶוועז ִאיי ֶרּבִ ר ֶדען אּול, ָפאְרְׁשִּפי
  

 ַא ט ִּכְמעַ ן ֶגעַטאְנצְ ט ָהאר עֶ ם, ִאיי ַּבין ֶגעֶזעט ִניְׁש ם ַפאְרֶדעל ֵקייְנָמאן ֶמעט ָהא'ן ֶרִּבים ַּביין ֶגעֶזעט ֶדעָמאלְ ט ָהאן ֶמעס ָוואץ ֶטענְ י ִד ג. ָטאן ַגאְנצְ  ַא ן ֶגעַטאְנצְ ט ָהאר עֶ 
ט ִמיז ְּבלֹויט ָאְנֶגעַגאְרְטלְ ג ַזייֶעְנִדי ְׁשלֹוֵמינּוי ַאְנֵׁש ט ִמיט ֶגעַדאֶווענְ ט ָהאי ֶרּבִ ר ֶדע ת.ַׁשּבָ ם ֶיעֶנע'ן ֶרִּבים ַּביין ֶגעֶזען ֶמעט ָהאן ַזאכְ ע ִאיְנֶטעֶרעַסאְנֶט  ַאַסאת. ַׁשּבָ ן ַגאְנצְ 

  ת.ְסעּודֹו ָׁשלׁשם ֶדען ֶגעֶדעְנֶקעט גּון ָזאלְ י ֵזיט ֶגעָזאגְ י ֵזיט ָהאר עֶ ן אּו ְׁשלֹוֵמינּוי ַאְנֵׁש ט ִמין ֶגעֶזעְס י ֶרּבִ ר ֶדעז ִאית ְסעּודֹו ָׁשלׁשי ַּביה. ִׂשְמָח ס ְגרֹוין פּוע ַפאְטֵׁשיילֶ  ַא 
ף אֹויץ ֶעְרֶגען ֶגעֶוועז ִאיר עֶ ן אּון, אֹויְסַגאּבְ ע ַזיינֶ ע ַאלֶ ר ַפא ֶרעְנְדֶלעט טֹויְזנְ ן ֶגעֶגעּבְ ם ִאיט ָהאר ָיאם ֶיעֶנען פּוה ַהָׁשנָ  רֹאׁשם אּוז ַא ט ֶדעָמאלְ ט ְרֵציילְ ֶדעט ָהאר עֶ 

ן ֶהעְר ן ַאִהיְנֶגעַגאְנֶגער עֶ ז ִאיה, ּתֹוָר ע הֹויכֶ ר ֵזייעֶ ט ֶגעָזאגְ ט ָדאְר ט ָהאן ֶמע וואּוץ ְּפַלא ַא ף אֹוין ֶגעֶוועז ִאיר עֶ ן אּוה, ּתֹוָר  ִליּבק ְׁשַטאְר ר ֵזייעֶ  ָדאט ָהאר עֶ ן אּוץ, ְּפַלא ַא 
 ֶרעְנְדֶלעט טֹויְזנְ ע ַגאְנצֶ י ִד ן ֶגעֶגעּבְ ם ִאיט ָהאי ֶרּבִ ר ֶדען אּון, ַאַרייְנָלאזְ ט ֶגעָוואלְ ט ִניְׁש ם ִאיט ָהאס ָוואר ִטים ַּבייר ׁשֹוֵמ  ַא ט ָדאְר ן ֶגעְׁשַטאֶנעז ִאיס עֶ ר ָאֶּבעה, ּתֹוָר י ִד 
ן ֶקער עֶ ן אּור, ׁשֹוֵמ 'ן ַפאְר ן ֶגעּבְ  צּוט ִניְׁש ס עֶ , ֶרעְנְדֶלעט טֹויְזנְ י ִד ף אֹויע ָהָר ר ֵיצֶ ע ְגרֹויֶס  ַא ט ֶגעַהאט ָהאר עֶ ז ַא ט ֶגעָזאגְ ט ָהאי ֶרּבִ ר ֶדע ן.ַאַרייְנָלאזְ א יָ ם ִאיל ָזאר עֶ ז ַא 

  ט.ָדאְר  ִזיט ֶגעפּונְ ס ָוואע ָהָר ר ֵיצֶ ם ֶדע ֲאִפילּו
ז ַא 'ן ֶרִּבין פּון ַפאְרְׁשַטאֶנעט ָהאן ֶמען אּוט, ֶגעֶהעְר ט ָהאר עֶ ס ָוואט ָדאְר ט ֶגעֶהעְר ן אּוט ָדאְר ן ַאַרייר עֶ ז ִאין אּו ֶרעְנְדֶלעט טֹויְזנְ י ִד ן ֶגעֶגעּבְ א יָ ר עֶ ט ָהאה ְלַמֲעֶׂש 

י ִד ן פּוט ְּפָראֶצענְ ע ְקֵליינֶ  ַא ר ָגאר ָנאר ָאֶּבעז ִאיס עֶ ט. ֶגעֶהעְר ט ָדאְר ט ָהאר עֶ ס ָוואה ּתֹוָר י ִד ן פּוז ִאים", חֹוָת  ְּבתֹום חֹוָת ה "ּתֹוָר י ִד ט, ֶגעָזאגְ ט ָהאר עֶ ס ָוואה ּתֹוָר י ִד 
  ט.ֶגעֶהעְר ט ָדאְר ט ָהאר עֶ ס ָוואן פּוק ֵחלֶ ן ְקֵליי ַא ה, ּתֹוָר 

  אתקכ
ר י"ד, כ') ַּבִּמְדָּב (ק ָּפסּו'ן אֹויפְ ת ְסעּודֹו ָׁשלׁשי ַּביה ּתֹוָר ט ֶגעָזאגְ י ֶרּבִ ר ֶדעט ָהא ֶדעְרָנא"ה ְמַגלֶ ט ָהאר עֶ ן אּוי", ּכֹוִס ת "ֵּתיבֹוי ָראֵׁש ז ִאיס ָווא", ַוּיֹאֶמר ה' ָסַלְחִּתי ִּכְדָבֶר

  ."ז)קען ִסיָמ ', אק ֵחלֶ "ן, מֹוֲהַר י ִליקּוֵט ן ִאי(ה ּתֹוָר י ִד ן פּום ְּפָרִקיי ָראֵׁש ט ֶגעְדרּוְק ר ָנאר ָאֶּבעט ָהאן ֶמעם, ֶדעף אֹוין ַזאכְ ע וואּוְנֶדעְרִליכֶ ן ֶגעֶווע
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  שיעורים; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס; און נאך -  קוואל פון חיזוק (פרויען)

212-444-9169 /845-351-9060  
  438-320-9090 / קאנאדא03303502363/ ענגלאנד  0797040069ארץ ישראל 

   347-630-2876 טעלעפאן מעסידזשינג/ chizikyomi@gmail.comיומי אימעיל חיזוק 

 

  

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

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

 

ן ָזאגְ ט ֶגעֶעְנִדיגְ ט ֶדעָמאלְ ט ָהאן ָנָת י ֶרּבִ 
ט ָהאי ֶרּבִ ר ֶדען אּוע, ַמאֶמ ן ַזיי ָנא ַקִּדיׁש

ר עֶ י ִווה, ּתֹוָר י ִד ן ִאים ֶדען פּו אֹויט ֶגעֶרעְד 
ל ִיְתַּגֵּד " ַקִּדיׁשן פּוח נּוַס ר ֶדעט ָדאְר ט ֶדעְרַמאנְ 
  א".ַרּבָ  ְׁשֵמיּה ְוִיְתַקֵּדׁש

  תקכב
ן ֶגעֶזעט ָהאן ֶמעס ָוואה ִׂשְמָח ע ְגרֹויֶס י ִד 

ט ָגאְרִניְׁש  ִזין ֶמען ֶקע'ן, ֶרִּבים ַּבייט ֶדעָמאלְ 
ן ַעיִ י ַאְׁשֵר ן, "ִאיֶּבעְרֶדעְרֵציילְ ן אּון ָפאְרְׁשֶטעלְ 

ן ָהאּבְ ס ָוואן אֹויגְ י ִד ן ֶזעֶנעל וואֹוית", זֹאה ָרֲאָת 
  ן.ִמיְטֶגעַהאְלְט ן אּון ֶגעֶזעס ָדא

ן ַווייל ַאִּביְס ן ֶגעְטִריְנֶקעט ָהאי ֶרּבִ ר ֶדע
ן ָפאְרקּוֶמעט ֶוועס ָוואה ַהֲחתּונָ ת ִׂשְמַח י ִד ד ְלָכבֹו

ן ָא ן ֶגעַטאְנצְ ט ָהאר עֶ ן אּו, ואוָ י ִד ן ִאיְנִמיְט 
 ִזיי ֶרּבִ ר ֶדעט ָהאן ַטאְנצְ ן ִאיְנִמיְט ר. אֹויְפֶהע

י ַאזֹוט ָהאן אּול יּוְד ף ר' אֹויט ָאְנֶגעַליינְ 
ן ַא ט ֶדעָמאלְ ן ֶגעִזיְנֶגעט ָהאן ֶמען. ֶגעַטאְנצְ 
ן, ִניגּוע ִדיגֶ 'ִהְתעֹוְררּותע ְׁשַטייֶט  ַא ן, ִניגּון ֶעְרְנְסְט 

ן ֵהייִליגְ ן פּון ֶגעֶווע ֶגעֶוועְנִליז ִאיר ֵסֶד ר ֶדעי ִוו
ס עֶ ן. ִניגּות ִהְתעֹוְררּון ַא ף אֹוין ַטאְנצְ  צּו'ן ֶרִּבי
ס ָוואן ִניגּור ֶדע ְׁשלֹוֵמינּוי ַאְנֵׁש י ַּביט ַּבאַקאנְ ז ִאי
ט ָהאי ֶרּבִ ר ֶדען, ֶגעִזיְנֶגעט ֶדעָמאלְ ט ָהאי ֶרּבִ ר ֶדע

ן ֶמעט רּופְ ן ִניגּום ֶדעט ִמיז ַא ט ֶגעָזאגְ ט ֶדעָמאלְ 
י ִד  ַאָראּפט רּופְ ן ֶמען, ֵעֶד ן גַ ן פּות ְנָׁשמֹוי ִד  ַאָראּפ
ס ָוואה ִמְׁשָּפָח י ִד ן ִאים ַצִדיִקיי ִד ן פּות ְנָׁשמֹו
י ִד ן פּות ְנָׁשמֹוי ִד ט ֵמיינְ ס ָדאט, ִניְׁש ן ׁשֹוין ֶלעּבְ 

ר ַּבַעל ֵהייִליֶגער ֶדעע ֵזייֶד ן ַזיים; ַצִדיִקיע ֵהייִליגֶ 
ר הֹויִריֶדעְנֶקען ַנְחָמ י ֶרּבִ ע ֵזייֶד ן ַזייֵׁשם טֹוב זי"ע, 

  ה.ִלְבָרכָ ם ִזְכרֹונָ ת, ַצֵדיֶק י ִד ע ַמאֶמ ן ַזיין אּוזי"ע, 
  תקכג

ר ֵזייעֶ ט ֶדעָמאלְ ן ֶגעֶוועז ִאיי ֶרּבִ ר ֶדע
ט ָהאי ֶרּבִ ר ֶדעת, ְסעּודֹו ָׁשלׁשם ֶיעֶנעי ַּבי ְפֵרייִלי
ן ְטִריְנֶקען ֶקעס עֶ ר ֶוועז ַא ט ֶגעָזאגְ ט ֶדעָמאלְ 

ת, ֲעֵבירֹוף אֹוין ַזייר ְמַכּפֵ ם ֶדעט ִמיר עֶ ן ֶקען, ַוויי
ד ִאיר גּוֶטע ַא ז ַא ט, "אֹויְסֶגעְדרּוְק  ִזיט ָהאר עֶ 

ן", ַזיית ֲעוֹונֹול מֹוֵח ר עֶ ן ֶקען, ַווייק ְטִרינְ  ַא ט טּו
י ִד ט ֶגעָזאגְ ר עֶ ט ָהא ֶדעְרָנאן אּו

  ."א)תקכן ִסיָמ ן ִאיר ְפִריעֶ ע זֶ (ה ּתֹוָר ע אֹויְּבְנֶדעְרַמאְנֶט 
  דתקכ

 ִזיי ֶרּבִ ר ֶדעט ָהא קֹוֶדׁשת ַׁשּבָ י מֹוָצֵא 
ט ִניְׁש ל ֵקייְנָמא ִזיט ָהאר עֶ ז ַא ן אֹויְפֶגעטּו

ז ִאיס ָוואס ָדאן אּות, ָאבֹות ְזכּוט ִמיט ַּבאנּוצְ 
ז ִאי, "צ)רן ִסיָמ ן ִאיר ְפִריעֶ ע זֶ (ל ִיְׂשָרֵא ץ ֶאֶר ן ִאין ֶגעֶווע
  י.ֵזיר ַפאה טֹובָ  ַא ן ֶגעֶווער ָגאן ֶגעֶווע

  התקכ
י ֶרּבִ ט ִמין ֶגעָפאְר י ֶרּבִ ר ֶדעז ִאי תַׁשּבָ  ָנא

, ְׁשלֹוֵמינּוי ַאְנֵׁש ע ִפילֶ  ָנאט ִמים ִאיְנֵאייֶנען, ָנָת 
ס ָוואה ֲחתּונָ י ִד  צּוה, ִמְׁשָּפָח י ִד ט ִמי אֹוין אּו
ז ִאיס ָוואק, ָוואְלְטִׁשיְס ט ְׁשָטאן ִאין ֶגעֶוועז ִאי

ן פּור ִקיָלאֶמעֶטעג ְדַרייִסיט הּוְנֶדעְר  ְּבֶעֶר
  ב.ְּבֶרְסלֶ ט ְׁשָטא

  "ְּפֻעַּלת ַהַצִדיק"ֶגענּוֶמען פּון ֵסֶפר  - אי"ה קּוְמט ָפאְרֶזעצּוְנג

 

  פאליציי אין ישיבה
אביסל היסטאריע פון די בראשית יארן אין ישיבה, 

ווען שלעכטע מענטשן האבן נאר געוואלט 
  פארמאכן די ישיבה אויף אלע וועגן

  קול ברסלב
212-444-9191 

1, 2,  1,  8,  2,  35 

  חיזוק צום טיר
  
  

איר קענט באקומען אלע ספרי ברסלב, 
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

        נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'

  תורה היכל הקודש וויליאמסבורג חומש סעודה אין תלמוד
אין די ברסלבע חדר אין וויליאמסבורג, די זיסע קינדערלעך  "חומש סעודה" די שיינעאיז פארגעקומען דעם זונטאג קרח 

מסיבת "חומש סעודה", ווען זיי האבן זוכה געווען צו ענדיגן לערנען די הייליגע דעם פרייליכן פון כיתה א' האבן געפייערט 
 עברי, און זיי הויבן שוין אן לערנען אין די הייליגע חומש.

וואס זענען זיך געקומען משתתף זיין ביים שיינעם חומש סעודה און באבעס, זיידעס  ,די הערצער פון די פילע עלטערן
נחת זעענדיג די זיסע ריינע נשמה'לעך מיט די קרוינדעלעך אויף זייערע  ווארעמקייט און איבערגעפילט מיט געוועןזענען 

קעפעלעך זינגען אזוי זיס און הארציג די הייליגע ניגונים, און זאגן די הייליגע פסוקים פון פרשת ויקרא, ווי דער מנהג איז ביים 
  מעמד התחלת חומש.

האט גערעדט און ארויסגעברענגט די גרויסע שמחה אז מען האלט  חמן ניישטיין שליט"אהר"ר נדער חשובער מלמד 
שוין דא ביים ענדיגן לערנען די הייליגע עברי, ער האט באדאנקט די חשובע עלטערן וואס האט אזוי שיין מיטגעארבעט א 

ער גערעדט איבער די וויכטיגקייט זיכער צו  גאנץ יאר מיט די קינדער און גע'חזר'ט מיט זיי די הייליגע עברי, ווי אויך האט
מאכן אז יעדעס קינד קען גוט די עברי, וואס דאס איז ממש דער יסוד ער זאל קענען אויפוואקסן אן ערליכער איד. דערנאך 

דער ראש ישיבה , און ביים סוף האט אויפגעטרעטן מיט עטליכע ווערטער מנהל הר"ר מרדכי אינדיג שליט"אהאט דער 
  ן איבערגענומען מיט גרויס פרייד.א געטיילט פאר די טייערע קינדער זייער "ערשטע אייגענע סידור", וואס זיי האבשליט"

איז באקאנט פאר אלעמען אז דארט לייגט מען דער עיקר דגוש אויף אויסלערנען די קינדער  תלמוד תורה די ברסלב'ע
צוויי מאל א יאר ווי למשל -ארויס איין נאר ווייסן, און מען נעמט עס "אמונה", אז אמונה זאל נישט זיין נאך א זאך וואס זיי

ן אייבערשטן, די אמונה זאל זיין ביי זיי קלאר און זיכער, זיי 'פסח ביינאכט, אדער פורים נאכמיטאג, נאר אז זיי זאלן לעבן מיט
אויך יט זיי אייביג און איבעראל, ווי ש דא מזאלן אויפוואקסן פון די יונגסטע עלטער וויסנדיג אז דער באשעפער איז ממ

אידן, און האבן  סלייגט מען א געוואלדיגע געוויכט אז די קינדער זאלן וויסן זייער חשיבות אז זיי זענען געבוירן געווארן אל
באקומען די הייליגע תורה פונעם אייבערשטן, און נאר אויב מען פאלגט דעם אייבערשטן קען מען האבן א גוטע לעבן, 

  אפילו אויף דער וועלט.
ן דעם תלמוד תורה געט מען שטארק אכטונג אז די קינדער זאלן אויפוואקסן געזונט אויך בנפש, ווי יעדער מלמד גיבט יא

אכטונג נישט צו פארשעמען קיין קינד. מען לערנט אויס די קינדער וויאזוי מען לעבט מיט אנדערע מענטשן זיך רעכענען 
לן. מען איז מחנך די קינדער מיט שמחת המצוות, מען פארציילט פאר די קינדער אזעלעכע מעשיות ס געפי'מיט א צווייטנ

פון צדיקים וואס רעדן צו קליינע קינדער, און מען לערנט זיי אויס אז אויך זיי קענען זיין א צדיק, און קענען וואקסן ערליכע 
  אידן.

עס זענען שוין דא פילע אינגעלייט תלמידים פון די הייליגע תלמוד ברוך השם, עס זענען ארויסגעקומען הערליכע פירות, 
בער על דרך ישראל ליכע אידישע שטיזענען יראי השם, וואס לעבן מיטן אייבערשטן, און פירן ערוואס תורה, אינגעלייט 

  סבא.
  !אין העולם מתקיים אלא בזכות הבל תינוקות של בית רבן

***  

  החיים" אפגעקויפטנייע היכל הקודש קאנטרי "אילן 
פרייליכע נייעס קומט אריין די וואך, איבער די אפקויף פון א נייעם קאנטרי "אילן החיים" פאר אנשי שלומינו פאר'ן 

  זומער, וואס געפונט זיך נעבן דעם שטעטל ברסלב אין ליבערטי.
ווערט איבערגעפילט מיט אין די לעצטע פאר יאר טרעפט מען זיך יעדן זומער אינעם זעלבן פראבלעם, די שטעטל 

אזויפיל אנשי שלומינו וואס קומען אויף זומער, און עס פאלן ארויס פילע משפחות וואס ווילן קומען אויף זומער צו זיין 
אינאיינעם מיט אנשי שלומינו, ווייל עס איז נישטא קיין פלאץ וואו צו זיין אין שטעטל, וואס איז שוין אזוי אויך היבש 

  איבערגעפילט.
וליב דעם האט דער ראש ישיבה שליט"א זיך יעצט אריינגעווארפן אין דעם נייעם פראיעקט אפצוקויפן א קאנטרי אין די צ

געגנט פון שטעטל, אלעס פאר דעם איינעם צוועק אז אנשי שלומינו זאלן האבן א ריינעם ווינקל צו לעבן מיט'ן אייבערשטן 
  מיט די עצות פון הייליגן רבי'ן.

צום אינגערמאן וואס איז געשטעלט געווארן אלס גבאי אינעם נייעם קאנטרי שרייבט דער ראש ישיבה  אין א בריוו
איך טראכט צו רופן די נייע קאנטרי מיט'ן נאמען "אילן החיים", מוהרא"ש האט ארויסגעגעבן א ספר מיט'ן שליט"א, "

עס איז אריבער דעם רבינ'ס זאך פון איין תלמיד  נאמען אילן החיים. מוהרא"ש ברענגט אינעם ספר די השתלשלות ווי אזוי
צום צווייטן. דער הייליגער רבי האט איבערגעגעבן פאר רבי נתן, רבי נתן האט איבערגעגעבן פאר זיין תלמיד רבי נחמן 

תיבות  טולטשינער, ער פאר זיין זון רבי אברהם בן רבי נחמן, און נאכדעם פאר הרב החסיד רבי לוי יצחק; דאס איז די ראשי
דאס איז פאסיג פאר א ברסלב'ער קאנטרי, וואס מען זיצט אונטער די ביימער און מען לעבט.  פון 'איל"ן', א בוים פון לעבן.

 ,"'רוח'כשתסעו וישאלו אתכם מה פעלתם תאמרו דער רבי געבט אונז לעבן, דער רבי האט געזאגט (חיי מוהר"ן, סימן ד): "
  יר מקבל געווען ביי מיר, זאלט איר זאגן 'רוח חיים', לופט צום לעבן.מען וועט ענק פרעגן וואס האט א

געב איבער פאר אלע משפחות וואס קומען אז ביי אונז אין קאנטרי קען מען נאר שווימען בצניעות, מיט א שווים קלייד, 
אונז קוקט מען בכלל נישט קליידער פאר די קינדער. ביי  –אויך זאלסטו איבערגעבן מען זאל נישט איינקויפן פאר טייער 

  "אויף די וואס געבן אויס געלט פאר קליידער, א שאד צו אויסגעבן געלט פאר די זאכן.
מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף וועט עס זיין א שיינע געשמאקע זומער, סיי ברוחניות און סיי בגשמיות, מען וועט זיך מחזק זיין 

  אינאיינעם מיט די עצות פון הייליגן רבי'ן.
  הרים והגבהות יפצחו לפניכם רנה!ה

  סימן טוב ומזל טוב 
  

  הי"ו ישראל פוקסמו"ה 
  למזל טוב מיידלצו די געבורט פון א 

  <  לעבנס געשיכט פון רבי'ן<<<<<

 


