
 א

 

  

 

 

   

ùãå÷ä ìëéä ïåéìâ  
êøåã ïáòâòâñéåøà ïåéìâ òëéìèðòëòåå  

áìñøá ùãå÷ä ìëéä úåãñåî âøåáñîàéìéåå  
 ïøî ÷"ë é"ò äãñééúðò"éæ ù"àøäåî  

  ))))NYC((((זמנים זמנים זמנים זמנים 
  7:46הדלקת הנרות...................

  9:14............שב"ק.........מוצאי 
        

 שיעורים כסדרןשיעורים כסדרןשיעורים כסדרןשיעורים כסדרן
  ל"ד-ג"לב' -דברי הימים........נ"ך

  ד"בכורות כ.......................בבלי
  ........מעשרות ז'..........ירושלמי
  'חפרק  ירוביןע...........תוספתא

  י"ב טומאת מת..............רמב"ם
  

 Çòeá ÈL Çä ú ÇL Àø Çt  
  

 .'ä é Äð Âà Èê Éåî Èk ÈêÂòÅø Àì Èz Àá Çä Èà Àå Èê Æn Çò éÅð Àa ú Æà ø Éh Äú à Éì Àå í Éw Äú à Éì é ÄaÆø øòÆã
 ÷eñ Èt íòÆã è ÀL Àèéé Çè(ä"ñ÷ ï Èîé Äñ 'à ÷Æì Åç ï" Çø ÂäÉåî é Åèe÷é Äì)  æ Çà" ÈêÂòÅø"  ïeô ï ÉåLÈì Çà Àêé Éåà æé Äà

 òÇø-  :L Àè Àðò Æî ï Àøà Çô è ÀâàÈæ øò Æè ÀL ÀøòÆaéé Åà øòÆã ïeà .è ÀëòÆì ÀL ÈêÂòÅø Àì Èz Àá Çä ÈàÀå  -  eã
 ,ìééåÇå .øé Äã óéÉåà è Àîe÷ ñàåÈå ñ Àè ÀëòÆì ÀL é Äã ï Àaà Èä aé Äì è Àñ ÀìàÈæ Èê Éåî Èk  -   eã éå Äå é Éåæ Çà

 .óéÉåà Àêé Äæ è Àñ Àøé Äô'ä é Äð Âà -  ÄîÂçÇø Èä ì Çò Ça øòÆã Àêé Äà ïé Äa èé Äî øé Äã èé Äî ééÅâ Àêé Äà ,íé
.úeð ÈîÂçÇø ñéÉåø Àâ 

ñàåÈå Àøà Çô ï Àè ÀL ÀøòÆaéé Åà ï Àôé Éåà úÉåðÂò Çè èé Äî ìeô ìà Èî Àêà Çñ Çà æé Äà L Àè Àðò Æî Çà  ñòÆì Çà
 Àêé Äæ èà Èä ú ÆîÁàÆa æ Çà è ÀLé Äð øòÆa Èà è Àtà Çë ø Æò ,ìéå Äå ø Æò éå Äå é Éåæ Çà è ÀLé Äð èééÅâ  øòÆã

 è ÀLé Äð L Àè Àðò Æî÷òÆâ íé Äà è ÀìàåÈå ñ Æò ïeà ïééÇæ eö ó Àøà Çã ñÆò éå Äå é Éåæ Çà è Àøé ÄôòÆâ Àôé Éåà ïò Æîe
óéÉåà úeð ÈîÂçÇø èà Èä øò Æè ÀL ÀøòÆaéé Åà øòÆã øàÈð ,íé ÄL Àð Éåò òÆa Àøà Çä íòÆã øà Çô  íé Äà

 Ç÷é ÄðééÅì À÷ òÆëé Äì ÀèÆò èé Äî L Àè Àðò Æî ï Àøà Çô èeâ ïééÅâ è ÀLé Äð ìàÈæ ñÆò æ Çà øÆò è Àëà Çî ïeà ï Àèéé
ø úÉåø Èö Àêà Çñ Çà ï Àãéé Çì ï Àô Àøà Çã eö èà Èè ÀL Àð Çà ,t Èà ñòÆì Çà øÆò è Àîe÷ íòÆã èé Äî.ì"ç 

eô ÷òåÆå Çà à Èã èééÅâ é ÄaÆø øòÆã éå Äå ñéÉåà èòÆæ ñÆò L Àèà Èë æ Çà è ÀâàÈæ L"àÈø ÇäÉåî íòÆð
 è ÇL Àt øòÆã ú ÆîÁàÆa øòÆa Èà æé Äà ,÷eñÈt ïé Äà è ÇL Àt ï'èeLÈtèeLÈt ï Àèé Äî ïòÆã Àðé ÄaòÆâ Àêé Éåà ï'

.ïééÅì Çà Àêé Äæ éå Äå è À÷ Àðet øÆá Çç Çà ï Àaà Èä aé Äì ó Àøà Çã ïò Æî æ Çà è ÇL Àt 
,ò Æè ÀðàÈð ïeà íé Äø ÅáÂç ïeô ñÆò æé Äà ø È÷é Äò Àa ?úÉåø Èö L Àè Àðò Æî Çà è Àãéé Çì ñàåÈå ïeô  ïeô

 Çà Àêé Äæ ï ÆòééÅø Àã ñàåÈå ï ÀL Àè Àðò Æî òÆøòÆã Àð Çà Çà è ÀøòåÆå Àêé Äì ÀðòåÆåòÆâ ïeà ,L Àè Àðò Æî íòÆã íeø 
÷é Äøeö ééÅæ ïeà ééÅæ ïeô ïò ÆîòÆð ä Èî È÷ Àð øàÈð ìéå Äå ø Æò ïeà ééÅæ óé Éåà æÆâÉåø Àa L Àè Àðò Æî  ï ÀaòÆâ

 Åå ïeà øòÆa Èà è À÷ ÀðòÆãòÆâ L Àè Àðò Æî Çà ïòåÆå .ïeèòÆâ ï Àaà Èä ééÅæ ñàåÈå ïeô è Àì Àtà Èè æ Çà è Àñééå
 ÇàòÆì Çà ïeà ,úeð ÈîÂçÇø ñéÉåø Àâ èé Äî øò Æè ÀL Àøò Æaéé Åà øòÆã íé Äà è À÷é ÄL úÉåø Èö òÆì Çà èà Èä ñ

íé Äà ï Àëà Çî ñàåÈå ï ÀL Àè Àðò Æî òÆì Çà é Äã æ Çà øÆò è ÀñééåÅå ïà Çã ,ï Éåa ÀL Æç òÆëé Äì Àè À÷ Àðet  tà È÷
,ï Àè ÀL ÀøòÆaéé Åà íòÆðeô íé Äçeì ÀL øàÈð Àêé Éåà ïòÆðòÆæ âà ÈèééåÅå  ééÅæ ïeô è ÀLé Äð ó Àøà Çã øÆò ïeà

eè ä ÈáeL Àz ïeà ï Àè ÀL ÀøòÆaéé Åà íeö ïééÅâ ÷é Äøeö ó Àøà Çã øÆò øàÈð ,ïò ÆîòÆð ä Èî È÷ Àð é Éåæ Çà ïeà ,ï
.ïò ÆîòÆì ÀaàÈø Àt ïeà úÉåø Èö òÆì Çà ïeô ïééÅâ ñéÉåø Çà øÆò èòåÆå 

 ,÷eñ Èt ïé Äà è ÇL Àt æé Äà ñà Èã Éh Äú à Éì Àå í Éw Äú à Éì Èê Æn Çò éÅð Àa ú Æà øä ÈîÈ÷ Àð è ÀLé Äð è Àñ ÀìàÈæ , 
 Æâ è Àñ Àô Àøà Çã eã ìééåÇå ,ñ Àè ÀëòÆì ÀL ïeèòÆâ øé Äã ï Àaà Èä ñàåÈå ï ÀL Àè Àðò Æî ïeô ïò ÆîòÆð ï À÷ ÀðòÆãò

 ,æ Çà ÈêÂòÅø Àì Èz Àá Çä Èà Àå ÀaòÆâ ï ÀL Àè Àðò Æî eã ñàåÈå ñ Àè ÀëòÆì ÀL é Äã ï Àaà Èä aé Äì è Àñ ÀìàÈæ , ,øé Äã ï
,ìééåÇå  Èê Éåî Èk ,óé Éåà Àêé Äæ è Àñ Àøé Äô eã éå Äå é Éåæ Çà ,'ä é Äð Âà ÀêàÈð øò Æè ÀL ÀøòÆaéé Åà øòÆã èééÅâ , 

Æðeô øàÈð è Àîe÷ ñòÆì Çà æ Çà ï À÷ ÀðòÆãòÆâ è ÀñòåÆå eã ìà Èî Àðéé Åà ïeà ,úeð ÈîÂçÇø èé Äî íò
eLÈt é Äã Àêé Éåà ïééÇæ íéÅé Ç÷ Àî ïòÆðòÆ÷ eè ÀñòåÆå ïà Çã ,ï Àè ÀL ÀøòÆaéé Åà eö ÷eñ Èt ïé Äà è ÇL Àt Æò'è

éÅæ æ Çà ï À÷ ÀðòÆãòÆâ è ÀñòåÆå eã ìééåÇå ,ïééÅì Çà Àêé Äæ éå Äå è À÷ Àðet øÆá Çç íòÆã ï Àaà Èä aé Äì øàÈð ïòÆðòÆæ é
.øòÆôò ÆLà Ça ïeô íé Äçeì ÀL 

éÅøÂç Çà úé ÄLé Äì ÀL ä Èãeò Àñ ì ÇçÇp Çä ÀêÉåz)-(÷"ôì à"ñùú íé ÄLÉåã À÷ 
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L"àÈø Çä Éåî è Àìéé Åö ÀøòÆã  
  

  ַא קּוְנץ ִאיז אֹויְפצּוֵהייְּבן
ִאין ִדי ַצייְטן פּון ֶרִּבי'ן ִאיז ֶגעֶווען ַא ֶמעְנְטׁש 
ָוואס ָהאט ִזי, ַּבאִניְצט ִמיט ַקָּבָלה ַמֲעִׂשיֹות; ֶדער 
ֵהייִליֶגער ֲאִריַז"ל ִאיז ֵזייֶער ַׁשאְרף ַאז ֶמען ָזאל 
ִניְׁשט עֹוֵסק ַזיין ִאין ֶדעם, ַווייל ִמיר ֶזעֶנען ַאֶלע 

אְּבן ִניְׁשט ַהייְנִטיֶגע ַצייְטן ִדי ְטֵמֵאי ֵמִתים, ִמיר הָ 
ֵאֶפר ָּפָרה ֲאדּוָמה, ְמֵמיָלא ָטאר ֶמען ִזי, ִניְׁשט 
ַּבאִניְצן ִמיט ֶדעם, ַווייל ֶמען ֵלייְגט ִזי, ַאַריין ִאין 

(ַעֵיין ְּבֵסֶפר ַׁשֲעֵרי ְקדּוָׁשה ְלַרִּבי ַחִיים ִויַטאל ַזַצ"ל, ֵחֶלק ַא ַסָּכָנה 

ה ִאיז ֶגעֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ָוואס ָהאט ְלַמֲעׂשֶ  .ג' ַׁשַער ו')
ִזי, ָיא ַּבאִניְצט ִמיט ֶדעם, ֶווען ֲחִסיִדים ָהאְּבן 

ָהאט ֶיעֶנער ֶרִּבי  ,ָדאס ֶדעְרֵצייְלט ַפאר ֵזייֶער ֶרִּבי
, ֶמען 'ַמְׁשַּכְנָּתא'ֶגעָזאְגט ֶמען ָזאל ִאים ַמאְכן ַא 
ְקֵלייד אּון ִאים ָזאל ִאים ַארּום ֶנעֶמען ִמיט ַא 

ְׁשָלאְגן ְוכּו', ִדי ֲחִסיִדים ָהאְּבן ֶגעָפאְלְגט ֵזייֶער ֶרִּבי 
אּון ֶדער ִאיד ִאיז ַמָמׁש ַאָראְּפֶגעַפאְלן ִאין ַא 
ְׁשֶרעְקִליֶכע ַעְצבּות, ֵמִאיְגָרא ָרָמא ְלֵביָרא 

א, אּון ֶער ִאיז ַמָמׁש ִניְׁשט ֶגעֶווען ַּביי ִזי,, ֲעִמיְקּתָ 
ִמְׁשָּפָחה ָהאְּבן ִניְׁשט ֶגעוואּוְסט ָוואס צּו טּון,  ִדי

ֵזיי ֶזעֶנען ַארּום ֶגעָלאְפן צּו ַאֶלע ַרָּבִנים, ָאֶּבער 

צּו  ִזי� ַא ָׁשאד
  ַפאְרָלאְזן אֹויף ַא 

  

ִיְׁשט ָּבָׂשר ָוָדם; ַא ֶמעְְטׁש ָהאט ֵקייֶעם 
אֹויף ִדי ֶוועְלט. ִיְׁשט ָדא ַקיין ֲחֵבִרים, ַא 
ֶמעְְטׁש ִאיז ֵאייֶער ַאֵליין אֹויף ִדי ֶוועְלט, 
ִדי ֲחֵבִרים ֶזעֶען גּוט ִוויַלאְג ֵזיי ֶקעֶען 

  .ַהָָאה ָהאְּבן ַא ּוְצן, ַא טֹוַבת
'ט ִמיט אּוְז ְר מֹוַהָרא"ׁש ָהאט ָדאס ֶגע'ַחזְ 

ַזיין ַגאְץ ֶלעְּבן, ַאז ִמיר ָזאְלן ֶלעְּבן ַאן 
ֱאֶמת'ֶע ֶלעְּבן אּון ִוויְסן ָוואס ֶמעְְטְׁשן 
ֶזעֶען. ִיְׁשט ָאְכלֹויְפן ֶמעְְטְׁשן אּון ִזי� 

ן ִיְׁשט ַפאְרָלאְזן אֹויף ֶמעְְטְׁשן, ָאר ֶלעּבְ 
ִמיְטן ַּבאֶׁשעֶפער; ְטַראְכְטן פּון ִאים אּון 
ִזי� ַפאְרָלאְזן ָאר אֹויף ִאים, ַאזֹוי ִווי 

: "ָּברּו� (ִיְרְמָיהּו יז, ז)ִיְרְמָיהּו ַהִָביא ָזאְגט 
ַהֶּגֶבר", ֶגעֶּבעְְטְׁשט ִאיז ֶדער ֶמעְְטׁש, 
"ֲאֶׁשר ִיְבַטח ַּבה'", ָוואס ַפאְרָלאְזט ִזי� 

ר אֹויְפ'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, "ְוָהָיה ה' ָא
ִמְבַטחֹו", ֶוועט ִאים ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 

 ֶהעְלְפן.
 )טתשע"ם ְקדֹוִׁשי(ֲעָצתֹו ֱאמּוָה, פ'  
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ֵקייֶנער ָהאט ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט ַארֹויְסֶנעֶמען ֶדעם ִאיד פּון ַזיין ָמָרה ְׁשחֹוָרה, ִּביז ֵזיי ֶזעֶנען 
ער ֶרִּבי ָהאט ֵזיי ֶגעָהאְלְפן, ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶגעָזאְגט: "ַא קּוְנץ ַאָראּפ ָאְנֶגעקּוֶמען צּום ֶרִּבי'ן אּון דֶ 

צּו ַוואְרְפן ַא ִאיד? ַא קּוְנץ ִאיז אֹויְפצּוֵהייְּבן ַא ִאיד", אּון ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶגעֶרעְדט ִמיט ִאים ִּביז 
 ִריק ַּבאקּוֶמען ַאֶלע ַזייֶנע ַמְדֵריגֹות.ֶער ִאיז ַארֹויס פּון ַזיין ָמָרה ְׁשחֹוָרה אּון ֶער ָהאט צּו

ֶזעט ֶמען ַאז ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶגעָוואְלט ֶמען ָזאל ִזי, אֹויְפֵהייְּבן, ִניְׁשט ַזיין ֶצעְּבָראְכן אּון 
ִאיז ֶצעְקַלאְּפט, ָדאס ֶקען ֶמען ָנאר זֹוֶכה ַזיין ֶווען ֶמען ֶלעְּבט ִמיט ֱאמּוָנה, ֶמען ֵווייְסט ַאז ַאֶלעס 

  פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אּון ַאז ִמיט ְּתִפיָלה ֶקען ֶמען ַאֶלעס ַּבאקּוֶמען.
: ֶיעְדן ָטאג ֵגייט ַארֹויס ַא ַּבת קֹול פּון ִהיְמל ָוואס רּוְפט (ַהְקָדָמה, ד.)ֶדער זֹוַהר ַהָקדֹוׁש ָזאְגט 

ֲעִמין ְמִריָרא ְלִמְתָקא ַעד ָלא ֵייתֹון ָהָכא", ֶווער אן ִמְנכֹון ִדי ֲחׁשֹוָכא ְמַהְּפָכן ִלְנהֹוָרא, ְוטָ אֹויס: "מַ 
אן ִמְּנכֹון ִזיס? "מַ  -ִליְכִטיג אּון פּון ִּביֶטער  -פּון ַאיי, ֶקען ִאיֶּבעְרְדֵרייֶען אּון ַמאְכן פּון טּוְנְקל 

ל ִליְכִטיג ֶוועְרן? ֶדער ֶמעְנְטׁש ִּדְמַחָּכאן ְּבָכל יֹוָמא ִלְנהֹוָרא ְדָנִהיר?" ֶווער ַוואְרט ֶיעְדן ָטאג ֶעס ָזא
ֶוועט ָהאְּבן ַא ֵחֶלק ְלעֹוָלם ַהָּבא; ַווייל ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז זֹוֶכה, ֶער ַמאְכט פּון ַזיין ִּביֶטער ֶלעְּבן 

ייט ִאיז ְלקֵ ַמאְכט ֶער ִליְכִטיג; ֶער ֵווייְסט ַאז ִאין ִדי טּוְנקְ  -ייט ַא ִזיס ֶלעְּבן, פּון ַזיין טּוְנְקְלקֵ  -
ֶדער  -ַּבאַהאְלְטן ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער, ִאין ִדי ִּביֶטעְרִניׁש ִאיז ַּבאַהאְלְטן ֶדער ִזיֶסער ַּבאֶׁשעֶפער 

 ִאיז ַא ַצִדיק.

  ְמַכֵּבד ַזיין ַא ְצֵווייְטן
יר אֹויף ִדי ִפיר אּון ִמיר ְׁשֵטייֶען ֶיעְצט ִאין ִדי ֵהייִליֶגע ְסִפיָרה ֶטעג. ִאין ִדי ֶטעג ְטרֹויֶעְרן מִ 

ַווייל ֵזיי  ,ְצָוואְנִציג טֹויְזְנט ַּתְלִמיִדים פּון ֶרִּבי ֲעִקיָבא ֶוועְלֶכע ֶזעֶנען ֶגעְׁשָטאְרְּבן ִאין ִדי ֶטעג
ן ָהאְּבן ִזי, ִניְׁשט ְמַכֵּבד ֶגעֶווען ֵאייֶנער ֶדעם ְצֵווייְטן, אּון ִניְׁשט ֶגעֶלעְּבט ְּבָׁשלֹום ֵאייֶנער ִמיטְ 

 ְצֵווייְטן.
ֶדעִריֶּבער ִאיז ֶיעְצט ִדי ִריְכִטיֶגע ַצייט ַאז ִמיר ָזאל ְּפרּוִּביְרן ִזי, צּו ַפאְרֶּבעֶסעְרן ַטאֶקע ִאין 

ְּבָׁשלֹום ִמיט ֶיעְדן ֶלעְּבן ֶדעם ִהיְנִזיְכט, ַאז ִמיר ָזאְלן ָיא ְמַכֵּבד ַזיין ַא ְצֵווייְטן, ַאז ִמיר ָזאְלן 
 ֵאייֶנעם.
יָּבה ָוואס ַמאְכט ַאז ֶמען ָזאל ִניְׁשט ְמַכֵּבד ַזיין ַא ְצֵווייְטן ִאיז ַווייל ֶמען ָהאט ִניְׁשט ַקיין ִדי סִ 

ֵרייֶנע ֱאמּוָנה. ֶווען ַא ִאיד ָהאט ַא ֵרייֶנע ֱאמּוָנה, ֶער ֵווייְסט אּון ֶער ְגֵלייְּבט ַאז ֶער ֶקען ִזי, ִניְׁשט 
ַאֶלעס אֹויף ֶדער ֶוועְלט קּוְמט ָנאר פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ַדאן ֶוועט ֶער  ִריְרן ָאֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,

ִניְׁשט ְמַקֵנא ַזיין ַא ְצֵווייְטן, ֶער ֶוועט ִניְׁשט ַאֶוועְקַמאְכן ַא ְצֵווייְטן, ֶער ֶוועט ִוויְסן ַאז ַאֶלעס 
ַאֵליין ֶגעְּבן, אּון ֵקייֶנער ֶקען ִאים ָדאס  ָוואס ֶער ַדאְרף צּו ָהאְּבן ֶוועט ִאים ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער

ין ָאָדם נֹוֵגַע "ְּבִׁשְמ> ִיְקָראּו> ּוִבְמקֹוְמ> יֹוִׁשיבּו>, אֵ (יּוָמא לח:) ִניְׁשט צּוַכאְּפן. ַאזֹוי ִווי ִדי ֲחַז"ל ָזאְגן 
ּה ֲאִפילּו ִּכְמ<א ִניָמא", ֵקייֶנער ֶקען ִניְׁשט ַּבֶמה ֶׁשּמּוָכן ַלַחֵברֹו, ְוֵאין ַמְלכּות נֹוַגַעת ְּבַמְלכּות ֲחֶבְרּתָ 

 ָאְנִריְרן ָוואס ֶעס ַּבאַלאְנְגט צּו ַא ְצֵווייְטן.
ֶווען ַא ִאיד ָהאט ָאֶּבער ִניְׁשט ִדי ְקָלאֶרע ֱאמּוָנה, ַדאן הֹויְּבט ֶער ָאן ֶוועְרן ְטרֹויֶעִריג 

, צּו ֶּבעְטן ְׁשִריט ן ַאְנְׁשָטאט צּו טּון ִדי ִריְכִטיֶגעַפאְרָוואס ַא ְצֵווייֶטער ָהאט ֶמער פּון ִאים, אּו
ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ָוואס ֶמען ַדאְרף, ַאְנְׁשָטאט ֶדעם ִאיז ֶמען ְמַקֵנא ֶדעם ְצֵווייְטן, אּון ֶמען ֶוועְרט 

 ס ַדאְרף צּו ַזיין.ַדאן ֶקען ֶמען ִזי, ִניְׁשט ִליּב ָהאְּבן ִווי עֶ  ְּברֹוֶגז אֹויף ַא ְצֵווייְטן, אּון

ֶדעִריֶּבער ִאיז ֶיעְצט ִדי ַצייט ִזי, ְׁשַטאְרְקן ִאין ֱאמּוָנה, ֶמען ָזאל ִזי, צּוֶגעוואֹויֶנען צּו ֶרעְדן 
צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ָוואס ֶמען ַדאְרף. ֶווען ַא ִאיד ֶגעוואֹויְנט ִזי, צּו צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אֹויף 

ְׁשְּפַרא,, ַדאן ַּבאקּוְמט ֶער ַא ֵרייֶנע ֱאמּוָנה, אּון ַדאן ֶוועט ֶער ׁשֹוין אֹויָטאַמאִטיׁש ִניְׁשט ַזיין 
ְמַקֵנא ַזיין ֵקייֶנעם, אּון ֶער ֶוועט ִזי, ִניְׁשט ַדאְרְפן ְקִריְגן ִמיט ֵקייֶנעם, אּון ֶקעֶנען ֶלעְּבן ְּבָׁשלֹום 

 ִמיט ֶיעְדן ֵאייֶנעם.
עם ִאיז ָדאס ִאיז אֹוי, ַא ְּפַראְקִטיֶׁשע ֵעָצה ַארֹויְפצּוקּוְקן אֹויף ַא ְצֵווייְטן אּון ֶזען אֹויֶסער דֶ 

ָנאר ָדאס גּוְטס ַּביי ֶיעְדן, אּון ֲאִפילּו ֶווען ֶעס ֶזעט אֹויס ַאז ֶיעֶנער ָהאט ֶגעטּון ְׁשֶלעְכְטס, ָזאל 
פּון ָאְּפֶגעִהיְטן ֶמען ֶוועְרט ָוואס ֶמען טּוט ָדאס עם ִמיט דֶ . ַווייל ֶמען ִאים ַדן ַזיין ְלַּכף ְזכּות

 ְׁשֶלעְכֶטע ְגֵזירֹות, ָאֶדער ִדיִנים ַחס ְוָׁשלֹום.
ַאז ַפאר ֶמען ֶגעְּבט ַארֹויס ַא ְׁשֶלעְכֶטע ְגֵזיָרה אֹויף (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן קי"ג) ֶדער ֶרִּבי ָזאְגט 
ֶמען ֶדעם ֶמעְנְטׁש ַאֵליין אֹויּב ֶער ִאיז ַמְסִּכים צּו ִדי ְגֵזיָרה. ַפאְרְׁשֵטייט ִזי, ַאז ַא ֶמעְנְטׁש, ְפֶרעְגט 

אֹויּב ֶמען ְפֶרעְגט ֶגעֶהעִריג ֶדעם ֶמעְנְטׁש, ֶוועט ֶער ִזיֶכער ָזאְגן ַאז ֶעס קּוְמט ִאים ִניְׁשט ַאַזא 
יְטן ֶמעְנְטׁש, ְלָמָׁשל ֶווען ֵאייֶנער ֶדעְרֵצייְלט ִאים: עֹוֶנׁש, ֶדעְרַפאר ְפֶרעְגט ֶמען ִאים אֹויף ַא ְצֵווי

"דּו ֵווייְסט, ֶיעֶנער ָהאט ֶגעטּון ָדאס ִאיז ָדאס" אּון ֶווען ֶדער ֶמעְנְטׁש ֶהעְרט ָדאס, ֶוועְרט ֶער 
! ַפאר ַאַזא ַזא, "ַפאר ַאַזא ַזא, קּוְמט ֶיעֶנעם ִמיָתה :'ְנט ְגַליי, אֹויף ֶיעֶנעםקְ סְ ֶגעֶרעְגט אּון ֶער ּפַ 

ָוואס ֶער ָהאט ֶגעטּון, ַדאְרף ֶמען ִאים ֶגעְּבן ַא ַהאְרְּבן עֹוֶנׁש!". אּון ֶדער ֶמעְנְטׁש ַכאְּפט ִניְׁשט ַאז 
  ן ֶעֶּפעס ַאן ֶעְנִליֶכע ַזא,,'ְנט ֶער אֹויף ִזי, ַאֵליין, ַווייל ַאָמאל ָהאט ֶער אֹוי, ֶגעטּוקְ סְ ִמיט ֶדעם ּפַ 

  

'ְנט אֹויף ֶיעֶנעם, ָהאט קְ סְ ט ֶדעם ָוואס ֶער ּפַ אּון ִמי
 'ְנט ַאן עֹוֶנׁש אֹויף ִזי, ַאֵליין.קְ סְ ֶער ֶגע'ּפַ 

(ָאבֹות ג) ָדאס ִאיז ְּפַׁשט ָוואס ִדי ִמְׁשָנה ָזאְגט 

"ְוִנְפָרִעין ִמן ָהָאָדם ִמַּדְעּתֹו ְוֶׁשAא ִמַּדְעּתֹו". ֶווען ֶמען 
ְׁשְטָראְפט ַא ֶמעְנְטׁש ְפֶרעְגט ֶמען ִאים "ִמַּדְעּתֹו", ֶמען 
ְפֶרעְגט ִאים ָוואס ֶער ַאֵליין ַהאְלט ַאז ֶעס קּוְמט ִזי, 

עֹוֶנׁש. ָאֶּבער ֶעס ִאיז אֹוי, "ֶׁש<א  ןַאַפאר ִאים 
ְעּתֹו", ֶער ֵווייְסט ִניְׁשט ַאז ֶמען ְפֶרעְגט ִאים אֹויף ִמּדַ 

ִאים ַאֵליין, ֶער ֵמייְנט ַאז ֶמען ְפֶרעְגט ִאים אֹויף ַא 
'ְנט אֹויף ֶיעֶנעם, ַאזֹוי קְ סְ ְצֵווייְטן. אּון ִווי ַאזֹוי ֶער ּפַ 

  טּוט ֶמען ַפאר ִאים.
  

 

  ְׁשֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ְּבֶרְסֶלב

  
  
  
  
  

וואּו ֶזעֶנען ַאֶלע ְּתִפלֹות ָוואס 
  ֶגעֶוועןיר ָהאְּבן ִמְתַּפֵלל ִמ 

 ַפאר ִׁשְמִעי ָעָליו ַהָׁשלֹום?
 ְׁשֵאָלה:

 ְלָכבֹוד ֶדער רֹאׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א,
וייג ע"ה וֵ צְ ְד נְ ֶעס טּוט ִמיר ַאזֹוי ֵוויי ַאז ִׁשְמִעי עֶ 

ִאיז ִנְפָטר ֶגעָוואְרן, אּון ָנא ֶמער ְׁשֶטעְכט ִמיר וואּו 
אּון ְטֶרעְרן ָוואס ֶזעֶנען ֶגעַגאְנֶגען ִדי ַאֶלע ְּתִפלֹות 

ְמ'ָהאט ַפאְרָגאְסן צּו ֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַפאר 
 ַזיין ְרפּוָאה.

ִאי ֵווייס ִניְׁשט פּון ָנא ַא ֶמעְנְטׁש ָוואס ָהאט 
ַאזֹויִפיל ִמְתַּפֵלל ֶגעֶווען, ַאזֹויִפיל ֶגעֵווייְנט אּון 

 ֶגעֶּבעְטן, ִווי ִׁשְמִעי ע"ה.
י צּו ָזאְגן, ָאֶּבער ִאי ִּבין ִאי ֶׁשעם זִ 

 ,ֶגעְׁשַטאֶנען ַּביי ַזיין ְלַוָיה אּון ִזי ֶגעְּבָראְכן ָקאּפ
אֹויּב ַאזֹויִפיל ְּתִפלֹות אּון ַאזֹויִפיל ְטֶרעְרן ֶזעֶנען 
 ִזי ִניְׁשט ֶגעֶעְנְטֶפעְרט ֶגעָוואְרן, ִווי ַאזֹוי ֶקען ִאי

ּו ֶּבעְטן אּון ִמְתַּפֵלל ַזיין, ָנא ְׁשַטאְרְקן ַווייֶטער צ
ִווי ַאזֹוי ֶקען ִאי ָהאְפן ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶוועט 
ֶעְנְטֶפעְרן ַמייֶנע ְּתִפלֹות ָוואס ֶזעֶנען ִניְׁשט ִמיט 
ְטֶרעְרן אּון ִניְׁשט ַאזֹויִפיל ָׁשעֹות, אּון ִניְׁשט ִמיט 

ּון ַאַזא ֵריין ַאַזא ֶצעְּבָראְכן ַהאְרץ, אּון ִניְׁשט פ
 ַהאְרץ ִווי ִׁשְמִעי?

ִאי ָהאף ֶדער רֹאׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ֶוועט ִמיר 
 ֶקעֶנען ְמַחֵזק ַזיין.

 ַא ְגרֹויְסן ְיַיֵׁשר ּכַֹח 

  ְּתׁשּוָבה:
ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

  כ"ג יֹום א' ַּפְרַׁשת ַאֲחֵרי ב',
 ִניָסן, ְׁשַנת תשע"ט ִלְפָרט ָקָטן

 ְלָכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר.
 ִאי ָהאּב ֶעְרַהאְלְטן ַדיין ְּבִריוו.

ֶעס ִאיז ַפאר אּוְנז ֵזייֶער ְׁשֶווער ַאָראְּפצּוְׁשִליְנֶגען 
ִדי ִּביֶטעֶרע ֵנייֶעס ַאז ִמיר ָהאְּבן ַפאְרלֹויְרן ַא 

 ִׁשְמִעי ָעָליו ַהָׁשלֹום. - ֵטייֶעֶרע ַּתְלִמיד ַהְיִׁשיָבה 
יְסן ָגאְרִניְׁשט אּון ִמיר ַפאְרְׁשֵטייֶען ִמיר ֵווי

ָגאְרִניְׁשט, ִמיר ֵווייְסן ָנאר ֵאיין ַזא ַאז ֶדער 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִפיְרט ִדי ֶוועְלט אּון ַאֶלעס ָוואס ֶדער 

ְׁשֶטעְנִדיג ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער טּוט ִאיז גּוט. ִמיר ַדאְרְפן 
אּון ִמיר ַפאְרְׁשֵטייֶען  'ן: "ִמיר ֵווייְסן ָגאְרִניְׁשטְר ַחזְ 

ָגאְרִניְׁשט"; ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִפיְרט ִדי ֶוועְלט, 
(ְדָבִרים לב, ל ֱאמּוָנה ְוֵאין ָעֶול, ַצִּדיק ְוָיָׁשר הּוא -"ֵא 

", ַפאְרָוואס? ַפאר ֶווען? אּון ַפאר וואּו? ָדאס ד)
 ָהאט ִניְׁשט ִמיט אּוְנז.

(ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק ב', ִסיָמן ט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאגְ 

: ָדאס ָוואס ֶעס ִאיז ָדא ַקְׁשיּות אֹויְפן נב)

ãé Äà Çà ñàåÈå  Çà èà Èä
 èòåÆå ,äÈðeîÁà òÆðéé Åø
 Çà ïééÇæ àÅð Ç÷ Àî è ÀLé Äð 
 ÀLé Äð èòåÆå øÆò ,ï ÀèééåÅå Àö è
ééåÅå Àö Çà ï Àëà Çî À÷òåÆå Çàï Àè.    
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", אּון ָדאס ִאיז ַאזֹוי ַדאְרף צּו ַזיין, "ְוָכ ָנֶאה ְוָיֶפה לֹו -ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 

ֶלעס ייט פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ַווייל אֹויּב ִמיר ָוואְלְטן ַא ִדי ֵׁשייְנֵק 
 -א ֶגעֶווען ַזיין ֵׂשֶכל ַאזֹוי ִווי אּוְנֶזער ֵׂשֶכל אְרְׁשַטאֶנען ָוואְלט ָד פַ 

ייט פּוֶנעם יס ַאז ָדאס ִאיז ֶדער ֵׁשייְנֵק ַחס ְוָׁשלֹום; קּוְמט אֹו
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ַאז ִמיר ַפאְרְׁשֵטייֶען ִאים ִניְׁשט. ָאֶּבער ֶדער ֶרִּבי ָהאט 

ִאיז ֶדעם ָוואס ָהאט ִניְׁשט ַקיין ַקְׁשיּות אֹויְפן  אֹויְסֶגעִפיְרט: "וואֹויל
 ֵאייֶּבעְרְׁשְטן".

ַאְנְטֶקעְגן ִדי ֱאמּוָנה; מֹוַהָרא"ׁש  ַקְׁשָיאֶיעֶדע "ַפאְרָוואס?" ִאיז ַא 
ַא גֹוי ְפֶרעְגט ַפאְרָוואס, ַא ִאיד  -ָזאְגט: "ָלָמה? יֹאְמרּו ַהּגֹוִים" 

ִאיד ְגֵלייְּבט ִאיֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ַאזֹוי ִווי  ְפֶרעְגט ִניְׁשט ַפאְרָוואס, ַא 
ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶגעָזאְגט ִווי ַאזֹוי? ָאט ַאזֹוי, ַאזֹוי ִווי ֶעס ֵגייט, ַאזֹוי 

"ַאְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשָּכָכה לֹו", וואֹויל ִאיז ַפאר ַא ִאיד ָוואס ֶער   -ִאיז גּוט 
 : "ֶׁשָּכָכה לֹו".ְׁשֶטעְנִדיג'ט ְר ַחזְ  ְׁשיּות, ָנאר ֶערָהאט ִניְׁשט ַקיין ַק 

ֶווען ֶמען ֶזעט ִווי יּוְנֶגע ֶמעְנְטְׁשן ֶוועְרן ַאֶוועְקֶגעִריְסן פּון ִדי 
ֶוועְלט ַדאְרף ֶמען ֶגעֶדעְנֶקען ָוואס ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ֶדעְרֵצייְלן 

ַּתָנא ֶרִּבי ֲעִקיָבא ִאיז ַאָמאל ֶגעִזיְצן ַאז ֶדער ֵהייִליֶגער (ְירּוַׁשְלִמי ְּבָרכֹות כ.) 
ִמיט ַזייֶנע ַּתְלִמיִדים אּון ֶגעֶלעְרְנט ּתֹוָרה אּוְנֶטער ִדי ָׁשאְטן פּון ַא 
ַפייְגן ּבֹוים, ֶווען ֶעס ִאיז ֶגעקּוֶמען ִדי ַצייט ָוואס ִדי ַפייְגן ֵהייְּבן ָאן 

ֶדער ַּבַעל ַהַּבִית ְׁשֵטייט אֹויף  ֶוועְרן ֶגעַצייִטיְגט ָהאְּבן ֵזיי ֶגעֶזען ִווי
ֶנעֶמען ִדי ֵזיי קּוֶמען ֶלעְרֶנען ַאָראּפְ  ֶיעְדן ִאיְנֶדעְרְפִרי ָנא ַפאר

ֶגעַצייִטיְגֶטע ַפייְגן, ֵזיי ָהאְּבן ִזי ֵזייֶער ֶגעוואּוְנֶדעְרט ַפאְרָוואס ֶער 
ם עְטַראְכט ַאז ִמן ַהְסַּת ְׁשֵטייט אֹויף ַאזֹוי ְפִרי ָדאס צּו טּון, ֵזיי ָהאְּבן גֶ 

אט מֹוָרא ַאז ֵזיי ֶוועְלן ִאיז ֶדער ַּבַעל ַהַּבִית ֵזיי חֹוֵׁשד אּון ֶער ָה 
'ֶנען פּון ִדי ֶגעַצייִטיְגֶטע ַפייְגן, ֶדעִריֶּבער ֶפעֶדעְרט ֶער ִזי ֶיעְדן בְ ַגנְ 

ייְגן, ָהאְּבן ֵזיי ִאיְנֶדעְרְפִרי ַאָראְּפצּוֶנעֶמען ִדי ְפִריֶׁשע ֶגעַצייִטיְגֶטע פַ 
ַמְחִליט ֶגעֶווען ַאז ֵזיי ֶוועְלן ֵגיין צּו ַא ְצֵווייֶטע ְּפַלאץ. ֶווען ֶדער ַּבַעל 
ַהַּבִית ָהאט ֶגעֶזען ַאז ֵזיי ֶזעֶנען ַאֶוועק פּון ִדי ָׁשאְטן פּון ַזיין ּבֹוים 

ָדא ָהאט ָדאס ִאים ֵזייֶער ֶגעְׁשֶטעְרט, ֶער ָהאט ֵזיי ֶגעָזאְגט: "ַאף ֲח 
ִמְצָוה ַּדֲהִויָתן ְנִהיִגין ְוָעְבִדין ַעֵמי ְמַנְעּתּוַּנּה ִמיִּני?" ִדי ֵאיין ִמְצָוה 
ָוואס ִאי ָהאּב ֶגעַהאט ַאז ִאיר ְפֶלעְגט ֶלעְרֶנען אּוְנֶטער ַמיין ַפייְגן 
ּבֹוים ָהאט ִאיר אֹוי ַאֶוועְקֶגענּוֶמען פּון ִמיר? ָהאְּבן ֵזיי ִאים 

"ִמיר ֶזעֶנען ַאֶוועק ֶגעַגאְנֶגען ַווייל ִמיר ָהאְּבן ֶגעֶזען ַאז דּו  ֶגעָזאְגט:
'ֶנען ַפייְגן. ֶדער ַּבַעל ַהַּבִית ָהאט בְ ז חֹוֵׁשד ַאז ִמיר ֶוועְלן ַגנְ ִּביְסט אּונְ 

ִרי, ֶער ָהאט ואס ֶער ְׁשֵטייט אֹויף ַאזֹוי פְ ֵזיי ִניְׁשט ֶגעֶעְנְטֶפעְרט ַפאְרוָ 
עֶּבעְטן ַאז ֵזיי ָזאְלן צּוִריק קּוֶמען ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה אּוְנֶטער ֵזיי ָאֶּבער גֶ 

ַזיין ַפייְגן ּבֹוים. ֶדעם קּוֶמעְנִדיְגן ָטאג ִאיז ֶער ִניְׁשט אֹויְפֶגעְׁשַטאֶנען 
ַפאְרָטאְגס ְקלֹויְּבן ִדי ַפייְגן, ֶער ָהאט ֶגעַוואְרט ִדי זּון ָזאל 

ן ָהאט אֹויְפֶגעַׁשייְנט ֶזעֶנען ַאֶלע ַפייְגן אֹויְפַׁשייֶנען אּון ֶווען ִדי זּו
ַפאְרפֹויְלט ֶגעָוואְרן, ָהאְּבן ִדי ֲחָכִמים ַפאְרְׁשַטאֶנען ַפאְרָוואס ֶער 

ִרי ַאָראְּפצּוֶנעֶמען ִדי ַפייְגן, אּון ֵזיי ייט אֹויף ֶיעְדן ָטאג ַאזֹוי פְ ְׁשֵט 
ָמַתי עֹוָנָתּה ֶׁשל ְּתֵאָנה ִלְלקֹט ָהאְּבן ֶגעָזאְגט: "ַּבַעל ַהְּתֵאָנה יֹוֵדַע ֵאי

 ְוָהָיה לֹוְקָטּה", ֶדער ַּבַעל ַהַּבִית פּוֶנעם ַפייְגן ּבֹוים ֵווייְסט ּפּוְנְקְטִלי
ֶווען ֶעס ִאיז ִדי ַצייט ַאָראְּפצּוֶנעֶמען ִדי ַפייְגן פּון ּבֹוים, "ָּכ ַהָקדֹוׁש 

ל ַצִּדיִקים ְלַסֵּלק ִמן ָהעֹוָלם ְוהּוא ָּברּו הּוא יֹוֵדַע ֵאיָמַתי עֹוָנָתן ֶׁש 
ְמַסְּלָקן", ַאזֹוי אֹוי ֵווייְסט ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ּפּוְנְקְטִלי ֶווען ֶעס 

  .י ְנָׁשָמה פּון ִדי ַצִדיִקיםִאיז ִדי ַצייט צּוִריק צּו ֶנעֶמען ִד 
ְׁשֵאלֹות: "וואּו ֶדעִריֶּבער ָזאְלְסטּו ִניְׁשט ְפֶרעְגן ַקיין ַקְׁשיּות אּון 

ֶזעֶנען ִדי ְּתִפילֹות?" "ַפאְרָוואס ִאיז ֶער ִנְפָטר ֶגעָוואְרן?" ַווייל ֶמען 
ָטאר ֶמען ִניְׁשט ְפֶרעְגן: "ַפאְרָוואס? ַפאר ֶווען? ַפאר וואּו?" ָנאר 

'ן ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִפיְרט ִדי ְר ַדאְרף ַהאְלְטן ִאין ֵאיין ַחזְ  ֶמען
 ַאזֹוי ִווי ֶרִּבי ֲעִקיָבא ָהאט ֶגעָזאְגט. -ֶוועְלט 

וואֹויל ִאיז ַפאר ֶדעם ָוואס ָהאט ִניְׁשט ַקיין ַקְׁשיּות, ֶדער ֶמעְנְטׁש 
 ִאיז זֹוֶכה צּו ֶלעְּבן ַא ַחִיים טֹוִבים.

  ָזאְלְסט ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן
  ָהאְּבן ַהְצָלָחה ִאין ַאֶלע ִעְנָיִנים.

 )טתשע" (ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה, פ' ַאֲחֵרי ב'
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'ֶעֶנען ְׁשֶלעְכְטס אֹויף ַא קְ סְ יְׁשט צּו ּפַ ֶדעְרַפאר, אֹויּב ַא ֶמעְנְטׁש ִהיט ִזי, ָאּפ נִ 
ְצֵווייְטן, ִמיט ֶדעם ֶוועְרט ֶער ֶגעַראֶטעֶוועט פּון ַאֶלעם ְׁשֶלעְכְטס, ַווייל ֶמען ֶקען 
ִאים ָגאְרִניְׁשט טּון ָנאר אֹויּב ֶער ִאיז ַאֵליין ַמְסִּכים ֶדערֹויף. ֶדעְרַפאר ִאיז ִדי 

 ַאז ֶווען ֶמען ֶהעְרט ְׁשֶלעְכְטס אֹויף ֵאייֶנעם, ָזאל ֶמען ֶיעֶנעםִריְכִטיֶגע ֶוועג צּו טּון 
ַדן ַזיין ְלַּכף ְזכּות, ֶעס ִאיז ִזיֶכער ֶגעֶווען ִסיּבֹות ָוואס ָהאט ֶיעֶנעם צּוֶגעְּבֶרעְנְגט 

ִווי ִדי  ָדאס צּו טּון. אּון ַדאן ֶוועט ֶמען ִאים אֹוי, ַדן ַזיין ְלַּכף ְזכּות פּון ִהיְמל, ַאזֹוי
 "ַהָּדן ֶאת ַהְּבִריֹות ְלַּכף ְזכּות, ָּדִנין אֹותֹו ְלַּכף ְזכּות".(ַׁשָּבת קכ"ז:) ְגָמָרא ָזאְגט 

אּון ִדי ֶזעְלֶּבע אֹוי, ֶווען ֶמען ֶהעְרט ַא ָצָרה ָוואס ִאיז ֶגעֶׁשען צּו ַא ֶמעְנְטׁש, 
ט ִזי, ֶיעֶנעם" א.ד.ג. ַווייל ִמיט ֶדעם ַרֲחָמָנא ִליְצָלן, ָזאל ֶמען ִניְׁשט ָזאְגן "ֶעס קּומְ 

נּו 'ְנט ֶמען אֹויף ִזי, ַאֵליין. ַפאְרֶקעְרט, ֶמען ָזאל ָזאְגן ַא ְּתִפָלה, "ה' ִיְׁשְמרֵ קְ סְ ּפַ 
ְוַיִצֵלנּו" "ַרֲחָמָנא ִליְצָלן" "אֹויף ַקיין ׁשּום ִאיד ֶגעַדאְכט" א.ד.ג. ִמיט ֶדעם ַווייְזט 

 ִניְׁשט ֶדעם עֹוֶנׁש, אּון ֶמען ַראֶטעֶוועט ִזי, פּון ַאַסא, עֹוְנִׁשים.ֶמען, ַאז ֶמען ִוויל 
ַאז ֵאייֶדער ֶעס קּוְמט ַא ְׁשֶלעְכֶטע ְגַזר ִדין, ְפֶרעְגט ֶמען ֶדעם (ָׁשם) ֶדער ֶרִּבי ָזאְגט 

קּוְמט  .טֶמעְנְטׁש ַאֵליין אּון ֶמען ְפֶרעְגט אֹוי, ַאֶלע ֶמעְנְטְׁשן פּון ִדי ַגאְנֶצע ֶוועלְ 
אֹויס ַאז ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש ָהאט ֶדעם ֹּכַח ַאֶוועְקצּוֶנעֶמען ְגֵזירֹות פּון ִאיִדיֶׁשע 
ִקיְנֶדער, אֹויּב ֶער ֶגעוואֹויְנט ִזי, צּו ְשֶטעְנִדיג ַדן צּו ַזיין ֶמעְנְטְׁשן ְלַּכף ְזכּות, ַאז 

א ֶוועג ַראֶטעֶוועט ֶער ַאֶלע ִאיְדן פּון ֶמעְנְטְׁשן ֶזעֶנען ִניְׁשט ׁשּוְלִדיג, אּון אֹויף ַאזַ 
 ַאֶלעם ְׁשֶלעְכְטס.

אֹוי, ְּברּוֲחִניּות ֶקען ֶמען ֶהעְלְפן ֶמעְנְטְׁשן דּוְר, ֶדעם ָוואס ֶמען ִאיז ֵזיי ַדן ְלַּכף 
יז ַדן ַא ַאז ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש אִ (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן רפ"ב) ְזכּות. ֶדער ֶרִּבי ָזאְגט 

ְצֵווייְטן ְלַּכף ְזכּות, ִמיט ֶדעם ַמאְכט ֶער ַאז ֶיעֶנער ָזאל ַטאֶקע ֶוועְרן גּוט, ַאזֹוי ִווי 
אֹויּב ֶוועְסטּו קּוְקן אֹויף ִדי  -"ְועֹוד ְמַעט ְוֵאין ָרָׁשע" (ְּתִהִלים לז, י) ֶדער ָּפסּוק ָזאְגט 

ֶווען  - ע. ַדאן, "ְוִהְתּבֹוַנְנָּת ַעל ְמקֹומֹו ְוֵאיֶנּנּו" ֶיעֶנער ִאיז ִניְׁשט ַקיין ָרׁשָ  ָוואסִּביְסל 
דּו ֶוועְסט ִאים ָנאְכֶדעם ָאְנקּוְקן ִאיז ֶער ׁשֹוין ִניְׁשט אֹויף ִדי ֶזעְלֶּבע ְּפַלאץ, ֶער ִאיז 

ף ׁשֹוין אֹויף ַא ֶהעֶכעֶרע ַמְדֵריָגה, ַווייל ִמיט ֶדעם ָוואס דּו ָהאְסט ִאים ַדן ֶגעֶווען ְלּכַ 
 ְזכּות, ַאז ֶער ָהאט ָנאר ֶגעֵמייְנט גּוט, ִמיט ֶדעם ֶוועְרט ֶיעֶנער ַטאֶקע גּוט.

וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס נּוְצט אֹויס ִדי ֶטעג פּון ְסִפיָרה ִזי, צּו ְׁשַטאְרְקן ִאין 
ֶלעְּבן ֶדעם ואֹויֶנען צּו אּון ִזי, צּוֶגעו ֱאמּוָנה, צּו ֶרעְדן ַאַסא, צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,

עֶּפעֶנען ׁשֶ ֵאייֶגעֶנעם ֶלעְּבן ָאן קּוְקן אֹויף ַא ְצֵווייְטן, ִניְׁשט ְמַקֵנא ַזיין אּון ִניְׁשט טְ 
ַא ְצֵווייְטן. ָנאר קּוְקן אֹויף ִדי גּוְטס פּון ֶיעֶנעם אּון ַדן ַזיין ֶיעְדן ְלַּכף ְזכּות, ַדאן 

ייֶּבעְרְׁשֶטער ֶוועט אֹוי, ָנאר קּוְקן אֹויף ַזיין ֶוועט ֶער ִזיֶכער ַמְצִליַח ַזיין, ֶדער אֵ 
 גּוְטס, אּון ֶעס ֶוועט ִאים ֵקייְנָמאל ָגאְרִניְׁשט ֶפעְלן.

 (ִׂשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ח' ֶעֶר, ָדן ֶאת ֲחֵבירֹו)
  

>>>>>>  

 

אין די יעצטיגע טעג קען מען שוין דינגען א בעט אינעם נייעם בנין אין אומאן, צו פארברענגען 
ר. צו דינגען א דעם יום טוב צוזאמען מיט'ן ראש ישיבה שליט"א אין א היימישע ערליכע אטמספע

  .347-452-1963בעט קען מען רופן 
  !לפניך כבני מרוןן כל באי עולם יעברוו

***  

  סיום הש"ס בעז"ה התוועדות  שבת
  קומענדיגע יאר אין קראון פלאזא האטעל

אנשי שלומינו חסידי ברסלב היכל הקודש גרייטן זיך מיט גרויס שמחה צום גרויסן סיום הש"ס 
קודש פרשת ויגש ז' טבת, וואס וועט בעזרת השם יתברך געפראוועט ווערן קומענדיגע יאר שבת 

 ן ראש ישיבה שליט"א.'אינעם שיינעם "קראון פלאזא האטעל", אינאיינעם מיט

ביי יעדער אינגערמאן מאנשי שלומינו איז א פשוטע זאך אז איינע פון די ערשטע שיעורים איז צו 
  לערנען יעדן טאג א בלאט גמרא.

פלעגט כסדר נאכזאגן פון ספר ווי העמודים אז "א בלאט גמרא א טאג איז א חיוב אויף  מוהרא"ש
א מענטש ווי הנחת תפילין". איי דו האסט נישט קיין קאפ? דו האסט טירדות? דיין חבורתא קומט 

ן און זאג די הייליגע ווערטער פון די גמרא, 'נישט? נעם דיר דעם סדר דרך הלימוד פון הייליגן רבי
  זוי וועסטו זוכה זיין דורכצוגיין כל התורה כולה.א

פאר זיבן יאר צוריק זענען געווען פילע אינגעלייט און בחורים וואס האבן זיך צוגעהערט וואס 
מוהרא"ש זאגט, און טאג איין טאג אויס האבן זיי זיך נישט געלייגט שלאפן איידערן לערנען א בלאט 

זיך צו זיין זוכה  וועלן זיי יעצטר, הזורעים בדמעה ברנה יקצורו, ן הארעווען זיבן יא'גמרא. יעצט נאכ
  פרייען מיט דעם גרויסן שמחת התורה, צו ענדיגן כל הש"ס כולה.

אלע  אוצו דעם גרויסן געלעגנהייט האט מען אפגעדינגען דעם גאנצן האטעל מיט אלע צימערן, וו
ת און פארברענגען דעם גאנצן שבת די היכל הקודש וועלן ארויסקומען מיט זייערע משפחויתלמ

  פראגראם. רקודש מיט א רייכע
  בקרוב וועט געמאלדן ווערן די דעטאלן איבער רעזערווירן צימערן.

  כי הם חיינו!
***  

  נייע מיידל קעמפ ווערט אפגעקויפט
מיט פרייד איז געווארן אויפגענומען די נייעס ביי אנשי שלומינו אז אין די יעצטיגע טעג איז 

  לאסן געווארן דער מקח פאר א נייע מיידל קעמפ אין סאוט פאלסבורג אין די קעטסקילס.געש
אזוי ווי די משפחות פון אנשי שלומינו צואוואקסן זיך קע"ה אויף א גרויסן פארנעם, איז געזען 
 געווארן פאר נויטיג צו טרעפן א נייעם גרויסן קעמפ פאר זומער באזונדער פאר די מיידלעך, וואו זיי

זאלן קענען פארברענגען דעם זומער אויף א געשמאקן ערליכן פארנעם, מיט אמונה און יראת 
  שמים, אונטער די פירערשאפט פון די חשובע מנהלת מרת לעזער שתחי'.

דערפאר האט זיך די הנהלת המוסדות אריינגעלייגט צו זוכן און טרעפן א גוטע קעמפ וואס זאל 
, און מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף האט מען מצליח געווען אפצוקויפן זיין געאייגנט פאר די מיידלעך

  דעם נייעם קעמפ.
 כה תאמר לבית יעקב!

  די איבריגע פילע בריוו פונעם ראש ישיבה
  שליט"א פון די וואך, קען מען זען אינעם

  וועכנטליכן קונטרס "עצתו אמונה".
  

 646-334-2858צו באקומען אין ישיבה, אדער רופט 

>>>>>>  
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שיעורים; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס; און נאך - קוואל פון חיזוק (פרויען)   
03303502363/ ענגלאנד  0797040069/ ארץ ישראל  845-414-8426/ 212-444-9169  

  breslevcenter@gmail.com גליון אויף אימעילצו באקומען דעם 

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

 

  

  נאךאון מעשיות 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'נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק' 
  

  יערליכע פארטי פאר די מוסדות
אונזערע הייליגע מוסדות. אין די לעצטערע  דעם קומענדיגן זונטאג קומט פאר די יערליכע פארטי פאר

יארן, ווען מ'האט אנגעהויבן מאכן די פארטי, האט זיך עס ארויסגעשטעלט צו זיין גאר א גרויסער 
סוקסעס. הונדערטער פרויען האבן אנטייל גענומען ביי די און זיך משתתף געווען מיט גאר שיינע 

ון ארויסהעלפן אזעלכע הייליגע מוסדות אין וואס די סכומים, פארשטייענדיג די געוואלדיגע מצוה פ
טייערע קינדער ווערן מחונך מיט די הייליגע עצות פון רבי'ן, און איז א לייכט טורעם פאר די גאנצע וועלט, 

  ווען צענדליגע טויזנטער אידן פון איבער די וועלט שעפן חיות און התחזקות פון אט די הייליגע מוסדות.
באערט ווערן ביי די פארטי די חשובע מנהלת פון "בית פיגא" מרת לעזער שתחי', וואס דאס יאר וועט 

איז גאר שטארק איבערגעגעבן פאר די סקול און פאר די קינדער, פונעם ערשטן טאג ווען די סקול איז 
געעפנט געווארן. די עלטערן וועלן אויסדרוקן זייער טיפסטע הכרת הטוב פאר די געוואלדיגע ארבעט 

  וואס די חשובע מנהלת לייגט אריין מיט'ן גאנצן הארץ טאג טעגליך אין סקול.
עס איז ערווארטעט גאר א גרויסע באטייליגונג ביי די פארטי. די חשובע פרויען וועלן אנטייל נעמען 
און זיך משתתף זיין מיט גרויסע סכומים, די דעטאלן איבער די פארטי זעט אינעם בייגעלייגטן מודעה. די 
אלע פרויען וועלכע קענען נישט אנטייל נעמען ביי די פארטי, קענען אריינרופן אין אפיס איבערצוגעבן 

. אדער קען מען מנדב זיין מיט א קרעדיט 101עקס.  718-384-1652זייער ברייטהארציגע נדבה, אויף 
און דערנאך דרוקן  212-444-9169קארד אויפ'ן אויטאמאטישן סיסטעם, דורכ'ן רופן די פרויען האטליין 
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  בזכות נשים צדקניות!

***  

  נסיעה קיין ארץ ישראל פונעם ראש ישיבה מיט די תלמידים
דעם פארגאנגענעם פרייטאג האט דער ראש ישיבה שליט"א זיך צוריק געקערט פון ארץ ישראל מיט 

ציון הקדוש פון מוהרא"ש זי"ע א גרופע בחורים, נאכ'ן וויילן דארט פאר עטליכע טעג אויף א נסיעה צום 
  אין יבנאל, און צו נאך פילע קברי צדיקים.

ט שידוכים 'פועל', און געאינאיינעם מען אויסגעזאגט גאנץ תהלים ביים ציון הקדוש אין יבנאל האט
אין זיין צוואה, און ער האט געהייסן דאס אויסקריצן אויף זיין פאר די בחורים, ווי מוהרא"ש שרייבט 

וועט קומען צו זיין ציון און אויסזאגן תהלים לזכותו וועט ער  וואסבחור אדער מיידל יעדע "אז מצבה, 
און דערנאך איז מען ארומגעפארן צו פילע ציונים הקדושים אין צפת, עמוקה,  ן פאר אים א שידוך".'פועל

  מירון, טבריה, און ירושלים.
וריק קיין ניו יארק, אנקומענדיג אהיים דאנערשטאג נאכט האט מען זיך ארויסגעלאזט אויפ'ן צ

  פרייטאג אינדערפרי, מיט פילע זעק מיט ישועות.
  צדיקים במיתתם קרויים חיים!

***  

   הקמת המצבה פון הבחור החשוב שמעון ענדצווייג ע"ה
קומען דער מעמד הקמת המצבה פון הבחור החשוב שמעון ענדצווייג ע"ה, געפאראיז  דעם מיטוואך

און ן נפטר, 'ן חשוב'דברי הספד אויפהאט געהערט מען  אוהחיים אין קרית יואל, וואין בית 
וואס מיר קענען זיך ארויסלערנען פון אים, ווי ער איז אנגעגאנגען מיט זיינע שיעורי ארויסגעברענגט 

לה, משניות, חומש רש"י, און אזוי ווייטער שיעורים בכל התורה כו ,תורה, און זיך אנגעפילט מיט ש"ס
ן אייבערשטן אויף אידיש, וואס דאס אלעס קומט אים יעצט 'ועל כולם אסאך תפילות פארגאסן פאר

  .ן עולם האמת'צונוץ אויפ
  תהא נשמתו צרורה בצרור החיים!

***  

  דינגען בעטן אויף ראש השנה אין אומאן
האנדלט טיקעטס כאטש וואס מיר שטייען נאך הארט נאך פסח, האבן שוין פילע אידן זיך שוין איינגע

צו פארן צום הייליגן רבי'ן אויף ראש השנה קיין אומאן, אזוי ווי דער הייליגער רבי האט געבעטן אז יעדער 
  זאל קומען צו אים אויף ראש השנה, און ער האט צוגעזאגט געוואלדיגע הבטחות אויף דעם.

ראש השנה ביי מיר ", הכל הראש השנה שלי עולה על"  (חיי מוהר"ן, סימן תג): דער רבי האט געזאגט
. ווי פארכטיג איז דער יום מיין גאנצע זאך איז ראש השנה, קיינער טאר נישט פעלןאיז גרעסער פון אלעס, 

טוב ראש השנה ווען מ'שרייבט אפ אין הימל פאר יעדן מענטש אלעס וואס וועט פאסירן צו אים במשך 
אז ער וועט זיין אן אדוואקאט פאר די אלע וואס די גאנצע יאר, און דער רבי האט זיך אונטערגענומען 

  קומען צו אים אויף ראש השנה, ער וועט זיכער מאכן אז מ'וועט אנשרייבן פאר זיי א גוט געבענטשט יאר.
ווען א מענטש הערט אזעלכע געוואלדיגע הבטחות, וויל ער דאך זיכער קומען צום רבי'ן אויף ראש 

יאר קומען צו נאך טויזנטער אידן פון איבער די גאנצע וועלט  השנה, און מען זעט טאקע אז יעדעס
  מיטצוהאלטן דעם רבינ'ס ראש השנה אין אומאן.

  חיזוק צום טיר
  
  

איר קענט באקומען אלע ספרי ברסלב, 
  קונטרסים, דרשות, ניגונים, סידי'ס,

USB ,ס'SD ,און נאך;'ס  
  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 אהרן שלמה שווארץ מו"ה
  למזל טובצו די געבורט פון א מיידל 

  

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

  קינדער געזונטערהייט, דורות ישרים ומבורכים

?ֶגעֶעְפְנט ַא חּוָמׁש ִדי ָווא ָהאּב ִאי  
ן ַּתְרגּום; זּוְנָטאג ִּביז ֵׁשִני, 'ֶיעְדן ָטאג חּוָמׁש ַרִׁש"י ִמיְט ֶזע צּו ֶלעְרֶנען 

ָמאְנָטאג ִּביז ְׁשִליִׁשי, אּון ַאזֹוי ַווייֶטער. ַאזֹוי ֶוועְסטּו זֹוֶכה ַזיין צּו ֶעְנִדיְגן 
י ֶיעֶדע ָווא ִדי ַּפְרָׁשה ָוואס ָדאס ִאיז ַא ְסגּוָלה ַפאר ֲאִריכּות ָיִמים, ַאזֹוי ִוו

"ְלעֹוָלם ַיְׁשִלים ָאָדם ַּפְרִׁשיֹוָתיו ִעם  (ְּבָרכֹות ח.)ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ָזאְגן 
ַהִּצּבּור ְׁשַנִים ִמְקָרא ְוֶאָחד ַּתְרגּום, ֶׁשָּכל ַהַּמְׁשִלים ַּפְרִׁשיֹוָתיו ִעם ַהִּצּבּור 

ֲעִביר ֶסְדָרה ֶוועט זֹוֶכה ַזיין צּו ַמֲאִריִכין ּלֹו ָיָמיו ּוְׁשנֹוָתיו", ֶווער ֶעס ִאיז ַמ 
ֲאִריכּות ָיִמים ּוְׁשַנִים; ַהַגם ֶדער ֲאִריַז"ל ְׁשַרייְּבט ַאז ֶמען ָזאל ַמֲעִביר ֶסְדָרה 

ֶעֶרב ַׁשָּבת, ָאֶּבער ֶמען ָטאר ִזי ִניְׁשט ָלאְזן ַנאְרן. ֶמען ַדאְרף  -ַזיין ְפַרייָטאג 
אּון ִזי ַמאְכן ַא ֶחְׁשּבֹון: ָוואס טּו ִאי? ָהאּב ִאי  ֶטעְנִדיג קּוְקן אֹויף ִזיְׁש 

ֶגעֶעְפְנט ַא חּוָמׁש ִדי ָווא? ָהאּב ִאי ַמֲעִביר ֶסְדָרה ֶגעֶווען ָפאִריֶגע ָווא? ַאז 
ֶמען ֵהייְּבט ָאן פּון זּוְנָטאג, אּון ֶיעְדן ָטאג ֶלעְרְנט ֶמען ַאִּביְסל חּוָמׁש ַרִׁש"י 

ַּתְרגּום, ִאיז ֶמען זֹוֶכה ַאז ֶמען ֶעְנִדיְגט ֶיעֶדע ָווא ִדי ֶסְדָרה אּון ֶמען ן 'ִמיְט 
 ִאיז זֹוֶכה צּו ֶלעְּבן ִמיט ִדי ַּפְרָׁשה ֶיעְדן ָטאג.

(אֹוַרח ַחִיים, ִסיָמן רפ"ה, ְסִעיף 'ְנט ִאין ׁשּוְלָחן ָערּו ְק ְס טּו ַאזֹוי ִווי ֶעס ֶוועְרט ֶגע'ּפַ 

ִראׁשֹון ְוֵאיַל ָחׁשּוב ִעם ַהִּצּבּור", פּון זּוְנָטאג ֶקען ֶמען ׁשֹוין : "ִמּיֹום ג)
פּוֶנעם (ָׁשם) ָאְנֵהייְּבן ַמֲעִביר ֶסְדָרה ַזיין. אּון ֶדער ִמְׁשֶנה ְּברּוָרה ְּבֶרעְנְגט ַאָראּפ 

ָהאט ֶער ְגָר"א ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ַאז ֶער ָהאט ִזי ַאזֹוי ֶגעִפיְרט, ֶיעְדן ָטאג 
ַמֲעִביר ֶסְדָרה ֶגעֶווען ַאִּביְסל; זּוְנָטאג ִּביז ֵׁשִני, ָמאְנָטאג ִּביז ְׁשִליִׁשי, 
ִדיְנְסָטאג ִּביז ְרִביִעי אּון ַאזֹוי ַווייֶטער. ַאז ֶמען ֵגייט אֹויף ֶדעם ֶוועג, 

ֹוף ָיאר ִאיז ֶדעָמאְלט ִאיז ֶמען ַמֲעִביר ֶסְדָרה ֶיעֶדע ָווא, אּון ֶווען ֶעס קּוְמט ס
  ְמָחה ַאז ֶמען ָהאט ְמַסֵּים ֶגעֶווען ֲחִמָׁשה חּוְמֵׁשי ּתֹוָרה.ֶמען מֹוָרא'ִדיג ְּבִׂש 

 )טתשע"ְׁשמֹות (ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה, פ' 

 
 

 
 

  סימן טוב ומזל טוב 
  

  מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

  י"וה יצחק אייזיק ראטה מו"ה
  למזל טוב אינגלדי געבורט פון א צו 

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

  געזונטערהייט, דורות ישרים ומבורכים
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