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õÆø Èà Èä ú Åà Àå íÄé Çî ÈL Çä ú Æà íé Ä÷ ÉìÁà à Èø Èa úé ÄLàÅø Àa.  è ÀâàÈæ LÈø Àã Æî øòÆã ä ÈaÇø úé ÄLàÅø Àa)

 (å"è ,'à Æã ïeà ï ÀøàåÈåòÆâ ï Àôà ÇLà Ça íÆãÉå÷ æé Äà ì Àîé Ää é Äã æ Çà ï ÀâàÈæ éà Çî ÇL úé Åa é Äã é Äã ÀêàÈð Àøò
 Æã ïeà ï ÀøàåÈåòÆâ ï Àôà ÇLà Ça íÆãÉå÷ æé Äà ã Àø Æò é Äã æ Çà ï ÀâàÈæ ìÅì Ää úé Åa é Äã ïeà ,ã Àø Æò é Äã ÀêàÈð Àøò

e÷ ,ì Àîé Ääò Àî ÄL é ÄaÆø è Àî ÈçÉåé ï Æa ï Éå é Äã é Éåæ Çà éå Äå Àêé Äî øòÆã Àðeàåå Àêé Äà :è ÀâàÈæ ø Æò ïeà é Äà
 ÀøàåÈåòÆâ ï Àôà ÇLà Ça íÆãÉå÷ æé Äà ñÆò ñàåÈå Àêé Äæ ï Àâé Äø À÷ ìÅì Ää úé Åa ïeà éà Çî ÇL úé Åa Àêé Äà ìééåÇå ,ï

 éå Äå é Éåæ Çà ,íòÆðéé Åà Àðé Äà ï ÀøàåÈåòÆâ ï Àôà ÇLà Ça ïòÆðòÆæ òÆãéé Åa æ Çà âàÈæ.ì À÷òÆã ï Àèé Äî tà Èè Çà 
 Äã óéÉåà L Àè Àðò Æî Çà ïeô úé Äì Àë Çz ø È÷é Äò øòÆã æ Çà øé Äa Àñ Çî ñà Èã æé Äà L"àÈø ÇäÉåî è ÀìòåÆå é
òåÆå ,úeé Äî ÀLÇâ èé Äî éé Åñ ïeà úeé Äð Àçeø èé Äî éé Åñ ï Àè ÀL ÀøòÆaéé Åà íòÆã ïòÆðé Äã eö æé Äà ãé Äà Çà ï

 ø Æò ó Àøà Çã Àêé Äì Àø Æò ïééÇæ ìéå Äå Àøà Çô øàÈð ,úeé Äî ÀLÇâ òÆö ÀðàÇâ ïééÇæ ï Àô ÀøàåÇå ÷òåÆå Çà è ÀLé Äð ,è ÀøòÆ÷
éÄæ è Àøé Äô ïò Æî ïòåÆå ,úeé Äî ÀLÇâ é Äã èé Äî Àêé Éåà ï Àè ÀL ÀøòÆaéé Åà íòÆã ïòÆðé Äã ïòÆ÷ ïò Æî éå Äå é Éåæ Çà Àê

.ï Àñéé ÅäòÆâ èà Èä øò Æè ÀL ÀøòÆaéé Åà øòÆã éå Äå é Éåæ Çà ,æé Äà ä ÈëÈì Âä é Äã 
æé Äà ñà Èã  Èã ïòÆðòÆæ éà Çî ÇL úé Åa é Äã ,LÈø Àã Æî ïé Äà è ÇL Àt ÀL Àêà Äã Àðò Æè èé Äî ïòÆâ ÀðàÇâòÆâ âé

 Å÷ Àa Àøà Çäèéé,  Äã ïòÆ÷ ïò Æî æ Çà ï Àè Àìà ÇäòÆâ ééÅæ ï Àaà Èä øà Çô ÀøòÆã ,èééÅ÷ Àâ ÀðòÆø Àè ÀL èé Äî ïòÆðé
 ÀðàÇâ Àðé Äà ÀêéÄæ ó Àøà Çã ïò Æî ,úeé Äð Àçeø èé Äî øàÈð ï Àè ÀL ÀøòÆaéé Åà íòÆã é Äã ïeô ï Àãéé ÅL Àt Èà ï Àö

 Æî æ Çà ,øÆòé Äø Àô ï ÀøàåÈåòÆâ ï Àôà ÇLà Ça æé Äà ì Àîé Ää é Äã æ Çà ééÅæ ï ÀâàÈæ øà Çô ÀøòÆã ,è ÀìòåÆå ó Àøà Çã ïò
.ï ÀëàÇæ ì Àîé Ää èé Äî øàÈð ï Àè ÀL ÀøòÆaéé Åà íòÆã ïòÆðé Äã 

 è Àìéé Åö ÀøòÆã àÈø Èî Àâ é Äã éå Äå (.àì ú Èa ÇL) ÄøÅâ ïò Æîe÷òÆâ ïòÆðòÆæ ñÆò æ Çà eö Àêé Äæ éà Çî ÇL eö íé
 Åø Ç÷ Àî àÈé ééÅæ èà Èä ìÅì Ää øòÆa Èà ,è Àteè ÀLòÆâ ÷òåÆå Çà ééÅæ ø Æò èà Èä ïééÇæ øÅiÇâ Àî ,ïòåÆåòÆâ á

 Äî ÀLÇâ ïé Äà ÀêàÈð ï Àâé Äì ñàåÈå é Äã eìé ÄôÂà ïééÇæ áÅø Ç÷ Àî eö ïòåÆåòÆâ æé Äà ä Èèé ÄL ïééÇæ ìééåÇå ,úeé
 é Äã æ Çà øÆò è ÀâàÈæ øà Çô ÀøòÆãÆðé Äã ïòÆ÷ ïò Æî æ Çà ,ï ÀøàåÈåòÆâ ï Àôà ÇLà Ça øÆòé Äø Àô æé Äà ã Àø Æò ïò

.ï ÀëàÇæ òÆâé Äã'úeé Äî ÀLÇâ èé Äî ,ï ÀëàÇæ ã Àø Æò èé Äî Àêé Éåà ï Àè ÀL ÀøòÆaéé Åà íòÆã 
e÷ ÈçÉåé ï Æa ï Éåò Àî ÄL é ÄaÆø è Àî Æö ÀðàÇâ é Äã è ÀLé Äð ì Çì Àë Äa éé Åè ÀL Àøà Çô Àêé Äà :è ÀâàÈæ ïeà é Äà ò

úÆ÷Éåì Àç ÇîñòÆì Çà èé Äî ïòÆ÷ ïò Æî ,úeé Äð Àçeø èé Äî úeé Äî ÀLÇâ ,ñ Àðéé Åà ñòÆì Çà æé Äà ñÆò ,  ïòÆðé Äã
ïeô ïeà ,ïòÆðòåÆåà Çã ïeà ïòÆð ÀøòÆì ïò Æî ó Àøà Çã èééÇæ ïéé Åà ïeô ,ï Àè ÀL ÀøòÆaéé Åà íòÆã  é Äã

é Éåà è ÀìòåÆå é Äã óé Éåà ï ÀaòÆì ò Æèeâ Çà ï ÀaòÆì ïò Æî ïòÆ÷ èééÇæ òÆøòÆã Àð Çà èééÅâ ïò Æî â Àðà Çì éå Äå , Àê
.è Àñéé Åä ä ÈëÈì Âä é Äã éå Äå Àêé Äæ è Àøé Äô ïò Æî , Àêeø Èò ï Èç Àì ËL ïeô ÷òåÆå Çà è ÀLé Äð 

éé Åà Àðé Äà ï ÀøàåÈåòÆâ ï Àôà ÇLà Ça ïòÆðòÆæ ã Àø Æò ïeà ì Àîé Ää é Äã øÆò è ÀâàÈæ øà Çô ÀøòÆã Çà éå Äå íòÆð
 Àðéé Åà ñòÆì Çà æé Äà ñÆò ìééåÇå ,ì À÷òÆã ï Àèé Äî tà Èè.ñ 

òÆaé Äà æé Äà øò Æè ÀL ÀøòÆaéé Åà øòÆã æ Çà è ÀñééåÅå ñàåÈå L Àè Àðò Æî øòÆã æé Äà ìé Éåàåå ïé Äà ìàÈø
.ï Àè ÀL ÀøòÆaéé Åà íòÆã ïòÆðé Äã ïò Æî ïòÆ÷ ñòÆì Çà èé Äî ïeà ,á Èö Çî òÆãòÆé 

(÷"ôì ç"ñùú úé ÄLàÅø Àa úé ÄLé Äì ÀL ä Èãeò Àñ ì ÇçÇp Çä ÀêÉåz) 
 

 úùøôáúéùàø ,ë"æ  ,éøùúùãåç íéëøáî  ,ïåùçè"òùú úðù ÷"ôì                                                     äðù8 ïåéìâ ,4 )364( 

L"àÈø Çä Éåî è Àìéé Åö Àøò Æã  
  

  

 ַׁשָּבת ְּבֵראִׁשית
  

ָדאס  "ַׁשָּבת ְּבֵראִׁשית",ֶדעם ַׁשָּבת רּוְפט ֶמען 
ִאיז ִניְׁשט ָנאר ַווייל ֶמען ֵלייְנט ִדי ָווא* ַּפְרַׁשת 
ְּבֵראִׁשית, ָנאר אֹוי* ַווייל ֶדער ַׁשָּבת ִאיז 

ֶדער ֶעְרְׁשֶטער ַׁשָּבת פּוֶנעם ָיאר,  - "ֵראִׁשית" 
ִאיז ֶדער ִמיט ֶדעם ֵהייְּבט ֶמען ָאן ִדי ָיאר, ֶעס 

ָקאּפ פּוֶנעם ָיאר, ִווי ַאזֹוי ֶמען ִפיְרט ִזי* אֹויף 
ֶדעם ַׁשָּבת ַאזֹוי ֶוועט ֶמען ִזי* ִפיְרן ַא ַגאְנץ ָיאר, 

 ן ָקאּפ.'ַווייל ֶדער גּוף ֵגייט ָנאכְ 
ֶדעְרַפאר ִאיז גּוט ֶדעם ַׁשָּבת ַאַרייְנצּוְטַראְכְטן 

ַהֶנֶפׁש אּון ַא ְּפַלאן ִווי אּון ִזי* ַמאְכן ַא ֶחְׁשּבֹון 
ַאזֹוי אֹויְסצּוִניְצן ִדי ָיאר ָוואס קּוְמט ִמיט גּוֶטע 

ַא ֶמעְְטׁש ָוואס ַלייְדט 
  אֹויף ֵגייְסִטיֶׁשע ְּפָראְּבֶלעֶמען,

  

אֹויּב ֶוועט ֶער ֶעֶמען ֶדעם ֶרִּביְ'ס ֵעצֹות ִּבְּתִמימּות 
ּוְפִׁשיטֹות ֶוועט ֶער ֶוועְרן אֹויְסֶגעֵהייְלט, ִיְׁשט ְסַּתם 
אֹויְסֶגעֵהייְלט ָאר ֶער ֶוועט ַזיין ֶגעזּוְֶטער ִווי ְסַּתם 

ייֶער ָוואס ֵווייְסט ִיְׁשט פּון ֶרִּביְ'ס ִלימּוִדים. ָדאס אֵ 
ת! ִאי' ָהאּב ְּבָרָכה, ָדאס ִאיז ַא ְמִציאּו ִאיז ִיְׁשט ַקיין

ָדאס ׁשֹוין ֵּבייֶגעוואֹויְט ֶצעְְדִליֶגער ָמאל, ָאֶּבער 
ֵאייֶער ָוואס ִאיז ַאן אֹויֶּבער ָחָכם, ֶער ִאיז ְקלּוֶגער פּון 

י'ן, ַּביי ִאים ִאיז ִדי ַגאְֶצע ַזא' פּון ֱאמּוָה צּו ָּפׁשּוט ֶרּבִ 
ְוכּו', ַאַזא ֵאייֶער ֶוועט ִיְׁשט אֹויְסֶגעֵהייְלט ֶוועְרן 
ֲאִפילּו ֶער ֶוועט ְטֶרעְפן ֶדעם ְגֶרעְסְטן ֶטעֶרעִּפיְסט, ָדאס 

ָוואס ֶמען ֶקען ִזי' ִמיט ֶדעם ִיְׁשט  תְמִציאּוִאיז ַא 
 ְֶגען.ִדי 

: "ָהִעָקר (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק ב', ִסיָמן ה)ֶדער ֶרִּבי ָזאְגט 
ׂש ֶאת ַעְצמֹו, ּוְלַחֵזק ל ֶאָחד ְלַחּפֵ הּוא ָהֱאמּוָה, ְוָצִריך ּכָ 

ֱאמּוָה", ֶדער ִעיָקר אֹויף ָוואס ַא ֶמעְְטׁש ֶאת ַעְצמֹו ּבֶ 
י ֵיׁש מּוָה, "ּכִ ִאיז צּו אֱ  -ַדאְרף ַאְרֶּבעְטן צּו צּוקּוֶמען 

ֵיׁש ָלֶהם ַמּכֹות ֻמְפָלאֹות, ְוֵהם סֹוְבִלים סֹוְבֵלי ֳחָלִאים, ׁשֶ 
ִביל ְִפיַלת ָהֱאמּוָה", ַווייל ֶעס ֶזעֶען ְׁש ֶהֳחָלִאים ַרק ּבִ 

ָדא ֵזייֶער ַאַסא' ֶמעְְטְׁשן ָוואס ָהאְּבן ִאיְֶטעֶרעַסאְֶטע 
ייֶער ְׁשַטאְרק, ָאר ַווייל ַמֲחלֹות אּון ֵזיי ַלייְדן ֶעֶּבע' זֵ 

ֵזיי ָהאְּבן ִיְׁשט ַקיין ֱאמּוָה; ָדאס ֵגייט ַארֹויף אֹויף 
ֵגייְסִטיֶׁשע ְּפָראְּבֶלעֶמען, ָוואס ֵזייֶער  -ִיּסּוֵרי ַהֶֶפׁש 

ַאַסא' ֶמעְְטְׁשן ַלייְדן ִזי' ֶעֶּבע' ַצאם פּון ִדי ָסאְרט 
י ַעל ְיֵדי ְִפיַלת ייֶטער: "ּכִ ַמֲחלֹות. ֶדער ֶרִּבי ָזאְגט ַוו

לֹא  -ֵאין מֹוִעיל ָלֶהם ִאים ַמּכֹות ֻמְפָלאֹות ׁשֶ ָהֱאמּוָה, ּבָ 
ֹ ְרפּואֹות, ְולֹא ְּת  א ְזכּות ָאבֹות", ֶווען ַא ֶמעְְטׁש ִפָלה, ְול

ָהאט ִיְׁשט ַקיין ֱאמּוָה, ֶער ַלייְדט ֶעֶּבע' פּון ִדי 
ֹון ֱאמּוָה, ַאַזא ֵאייֶעם ַמֲחלֹות ָוואס קּוֶמען פּון ִחָסר

ֶהעְלְפט ִיְׁשט ַקיין ְרפּואֹות, ֶעס ֶהעְלְפט ִיְׁשט ַקיין 
ְּתִפיָלה אּון אֹוי' ִיְׁשט ְזכּות ָאבֹות, ָדאס ֵגייט ַארֹויף 
אֹויף ִדי ִיסּוִרים ָוואס ֶמעְְטְׁשן ַמאְכן ֶעֶּבע' ִמיט פּון 

ייִיְגט ֵזיי פּון ַאֶלע ָסאְרט ְיסּוֵרי ַהֶֶפׁש; ֶעס ּפַ 
ֶיעֶדער ִמיט ַזייֶע ְׁשֶלעְכֶטע ַמְחָׁשבֹות אּון  -ִאיֶעֵווייִיג 

  ִדי ֵאייְִציְגְסֶטער ְרפּוָאה אֹויף ֶדעם ִאיז ֱאמּוָה.
 )חתשע" ידַ קּול ּפְ הֵ ְק יַ וַ (ֲעָצתֹו ֱאמּוָה, פ' 

 

<<<<<<  

 



 ב

 

ַאזֹוי ֶוועְרט  .ַזאְכן, ִמיט ֶרעְדן ַאַסא* צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון ִזי* ַמאְכן ִׁשיעּוִרים ִאין ִדי ּתֹוָרה
ַׁשָּבת ְּבֵראִׁשית ָהאט ֶער ִזי* ְמַסֵדר ִאין ַאז  זי"עייִליְגן "ִדְבֵרי ַחִיים" אֹוי* ֶגעְּבֶרעְנְגט פּון הֵ 

 ֶגעֶווען ַזייֶנע ִׁשיעּוִרים אֹויף ִדי ַגאְנֶצע ָיאר.
ָוואס ֶמען  אֹויּב ֶמען ֶוועט אֹויְסִניְצן ֶדעם ַׁשָּבת ִווי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין, ִמיט גּוֶטע ְרצֹונֹות,

 ל ִמיט ַאֶלע גּוֶטע ַזאְכן.ּוֶמען ַא גּוֶטע ָיאר, פֶדעם קּון, ֶוועט ָנאכְ ִוויל ָדאס ָיאר טּו
ַׁשָּבת  ,ָלאִמיר ִאיֶּבעְרֵגיין ֶעְטִליֶכע גּוֶטע ְנקּודֹות ָוואס ֶמען ֶקען ִזי* ָפאְרֶנעֶמען ֶיעְצט

 אֹויף ִדי ַגאְנֶצע ָיאר. ,ְּבֵראִׁשית
 ַדאֶוועֶנען ִמיט ִמְנָין

אְרֶנעֶמען צּו ַדאֶוועֶנען ֶיעְדן ָטאג ִמיט ִמְנָין ִאין ֵּבית יד פָ ִדי ֶעְרְׁשֶטע ַזא* ַדאְרף ִזי* ַא אִ 
ַאז (ְּבָרכֹות ו:)  ןָזאגְ ַחַז"ל ַהִמְדָרׁש, ֶמען ֶזעט ַאז ֶמעְנְטְׁשן ֶזעֶנען ְמַזְלֵזל ִאין ֶדעם, ִווי 

ֵזל ִאין ֶדעם, ֶמען ִאיז ַדאֶוועֶנען ִאיז ָגאר ַא הֹויֶכע ְגרֹויֶסע ַזא* ָאֶּבער ֶמעְנְטְׁשן ֶזעֶנען ְמַזלְ 
ִזי* מֹוֶרה ֵהיֶּתר צּו ַדאֶוועֶנען ִאיְנֶדעְרֵהיים ִּבְיִחידּות, אּון דּוְר* ֶדעם ַפאְרִליְרט ֶמען ִדי 

אּון ֶּבֱאֶמת  .ְרכּו, אּון ְקִריַאת ַהּתֹוָרהִמְצָוה פּון ְּתִפָלה ְּבִציּבּור, ֶעְנְטֶפעְרן ָאֵמן, ְקדּוָׁשה, ּבָ 
ין ַהייְנט ִניְׁשָטא ַקיין ֵּתירּוץ ַפאְרָוואס ִניְׁשט צּו ַדאֶוועֶנען ִמיט ִמְנָין, ַווייל ַהייְנט ִאיז ׁשוֹ 

ִאיז ׁשֹוין ָדא ִּכְמַעט אֹויף ֶיעֶדע ַגאס ַא ֵּבית ַהִמְדָרׁש, אּון ֶעס ִאיז ָדא ִמְנָיִנים פּון ָגאר ְפִרי 
 ג ְטֶרעְפן ַא ִמְנָין צּו ַדאֶוועֶנען.ֶטעְנִדיִּביז ָגאר ְׁשֶּפעט, אּון ֶמען ֶקען ְׁש 

ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ָהאט ָאֶּבער ִליּב צּו צּוְּבֶרעְכן ֶדעם ֶמעְנְטׁש, "ָוואס ָהאְסטּו צּו ֵגיין 
א* ֵזייֶער ַווייט פּוֶנעם ְסט אֹויס, דּו ִּביְזט דָ א* ָיא ִווי ַאזֹוי דּו ֶזעַדאֶוועֶנען? דּו ֵווייְסט דָ 

ל ִמיט ֲעֵבירֹות, אּון ָדא קּוְמְסטּו ַדאֶוועֶנען ִאין ֵּבית ַהִמְדָרׁש? ֶדער ּוייֶּבעְרְׁשְטן, דּו ִּביְזט פאֵ 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ַדאְרף ִניְׁשט ַאַזא ַדאֶוועֶנען", ָאֶּבער ָדאס ִאיז ָנאר ֶדער ְׁשֶלעְכֶטער ֵיֶצר ָהַרע 

, ַווייל ֶדער ֱאֶמת ִאיז ּפּוְנְקט ַפאְרֶקעְרט, אֹויּב ִּבין ִאי* ָוואס ַפאְרִגיְנט ִניְׁשט ֶדעם ֶמעְנְטׁש
ן ָוואס ִאי* ֶקען ָיא, ִאי* ֶוועל ָכאְטׁש ַדאֶוועֶנען טּו ַטאֶקע ַאזֹוי ְׁשֶלעְכט, ֶוועל ִאי* ָכאְטׁש

ַחַז"ל אְּבֶלעֶמען, ִווי ִאין ׁשּול אּון ָדאס ֶוועט ִמיר ֶהעְלְפן ַארֹויְסצּוֵגיין פּון ַאֶלע ַאְנֶדעֶרע ְּפרָ 
ַאז ִדי ָּבֵּתי ִמְדָרִׁשים ֶזעֶנען ִווי ַא ִמְקֶוה ָוואס ֵרייִניְגט אּון ֵהייִליְגט ֶדעם (ְּבָרכֹות טז.)  ןָזאגְ 

ֶמעְנְטׁש, ַאזֹוי אֹוי* ֶדער ֵּבית ַהִמְדָרׁש ֵהייִליְגט אּון ֵרייִניְגט ֶדעם ֶמעְנְטׁש פּון ַאֶלע ֲעֵבירֹות, 
ל ַדאֶוועֶנען אּון ִאי* ֶהעְרְׁשט ֵגיין ִאין ׁשּועְרַפאר אֹויּב ִּבין ִאי* ִפיל ִמיט ֲעֵבירֹות, ֶוועל אּון דֶ 

 ס.ְסצּוֵגיין פּון ַמיין ְׁשֶלעְכטְ ָדאס ֶוועט ִמיר ֶהעְלְפן ַארֹוי
 ַמֲעִביר ֶסְדָרה ַזיין

יין ֶיעֶדע ָווא*, זַ ֲעִביר ֶסְדָרה אֹוי* ִאיז ֶיעְצט ַא גּוֶטע ַצייט ִזי* ָפאְרצּוֶנעֶמען צּו מַ 
אּון ָדא ִאיז ָדא ַא ְסגּוָלה פּון ַחַז"ל, ִווי  ָיִמים, ֶמעְנְטְׁשן זּוְכן ַאֶלע ִמיֵני ְסגּולֹות ַפאר ֲאִריכּות

ַּפְרִׁשיֹוָתיו ל ַהַמְׁשִלים ּכָ ם ַהִציּבּור ׁשֶ ְׁשִלים ָאָדם ַּפְרִׁשיֹוָתיו עִ ְלעֹוָלם יַ (ְּבָרכֹות ח.)  ןָזאגְ ַחַז"ל 
ט ֶמען ַא ְקָלאֶרע צּוָזאג פּון ִדי ֵהייִליֶגע ֲחָכִמים ין לֹו ָיָמיו ּוְׁשנֹוָתיו, ֶזעם ַהִציּבּור ַמְׁשִלימִ עִ 

 ַאז ֶווער ֶעס ֶוועט ַמֲעִביר ֶסְדָרה ַזיין, ֶוועט ֶלעְּבן ַלאְנג.
ַאזֹוי ִווי ֶעס  ָרה ַזיין ׁשֹוין פּון זּוְנָטאג,ִדי ֶּבעְסֶטע ַזא* ִאיז ֶווען ֶמען ֵהייְּבט ָאן ַמֲעִביר ֶסדְ 

ַאז ֶמען ֶקען ׁשֹוין פּון זּוְנָטאג (אֹוַרח ַחִיים ִסי' רפ"ה ְסִעיף ג') 'ְנט ִאין ֻׁשְלָחן ָערּו* קְ סְ ֶוועְרט ֶגע'ּפַ 
ַאז ֶדער ֵהייִליֶגער ְגָר"א (ָׁשם) ְּבֶרעְנְגט  ה ְּברּוָרהֶסְדָרה ַזיין, אּון ֶדער ִמְׁשנָ ָאְנֵהייְּבן ַמֲעִביר 

ְפֶלעְגט ִזי* ַאזֹוי ִפיְרן, ָדאס ֵמייְנט ַאז זּוְנָטאג ִאיז ֶמען ַמֲעִביר ֶסְדָרה פּון ָאְנֵהייּב ֶסְדָרה ִּביז 
ְפַרייָטאג ֶעְנִדיְגט ֶמען ִדי ַגאְנֶצע ֵׁשִני, ָמאְנָטאג פּון ֵׁשִני ִּביז ְׁשִליִׁשי, אּון ַאזֹוי ַווייֶטער ִּביז 

  ֶסְדָרה.

ָכאְטׁש ֶדער ֲאִר"י ַהָקדֹוׁש ָזאְגט ַאז ֶעס ִאיז ֶּבעֶסער צּו 
ַמֲעִביר ֶסְדָרה ַזיין ִדי ַגאְנֶצע ֶסְדָרה ְפַרייָטאג, ַדאְרף ֶמען 

ת, ַפאְקִטיׁש ֶזעהט ֶמען ַּביי ֶּבער קּוְקן אֹויף ִדי ְמִציאּואָ 
ְׁשן ַאז ֶמען ֶקען ִניְׁשט ַמֲעִביר ֶסְדָרה ַזיין רֹוב ֶמעְנטְ 

ְפַרייָטאג, אּון ְסֶּפעִציֶעל ִאין ִדי קּוְרֶצע ִוויְנֶטער 
ס ִאיז ִּכְמַעט ִניְׁשט ֶמעְגִלי* צּו ַמֲעִביר ֶסְדָרה ְפַרייָטאגְ 

ַזיין, אּון ַאזֹוי ֵגייט דּוְר* ַא ָווא* ָנא* ַא ָווא* אּון ֶמען 
ן ַווייל ֶמען ִוויל ֶעס ָנאר טּו ט ַמֲעִביר ֶסְדָרה,ִאיז ִניְׁש 

 ְפַרייָטאג.
ֶדעְרַפאר ֶקען ֶמען ִזי* ַּביי ֶדעם ַפאְרָלאְזן אֹויף ִדי ָּפׁשּוט'ֶע ֲהָלָכה ִאין ֻׁשְלָחן ָערּו*, ַאז 

ֶמען אֹוי* זֹוֶכה ַזיין  ֶמען ֶקען ׁשֹוין ָאְנֵהייְּבן ַמֲעִביר ֶסְדָרה ַזיין פּון זּוְנָטאג, אּון ַאזֹוי ֶוועט
  צּו ִדי ַאֶלע גּוֶטע ְסגּולֹות ָוואס ָדאס ְּבֶרעְנְגט ִמיט ִזי*.

 ָזאְגן ִמְׁשַניֹות
ֶיעְצט ִאין "ַׁשָּבת ְּבֵראִׁשית" ִאיז ִדי ַצייט ָאְנֵהייְּבן ַא ִׁשיעּור ִאין ָזאְגן ִמְׁשַניֹות, ַא ֶיעְדן 

ער ֵאייֶנער ִוויִפיל ֶער ֶקען, ָאְנֵהייְּבן פּון ָאְנהֹויּב ַמֶסֶכת ְּבָרכֹות ָטאג ַא ֵּפֶרק ָאֶדער ְצֵוויי, ֶיעדֶ 
צּוִּביְסֶלע* דּוְרְכֵגיין ִׁשָׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה ִּביז ַמֶסֶכת עּוְקִצין, אּון ָאְנֵהייְּבן ָנאְכַאָמאל  אּון ַאזֹוי

 אּון ָנאְכַאָמאל.
ִמְׁשַניֹות ָהאט ַא ֹּכַח ַאז ֶעס ֵהייִליְגט אּון ֵרייִניְגט ֶדעם ֶמעְנְטׁש, אּון ְדֵרייט ִאים ִאיֶּבער 
צּו ֶוועְרן גּוט, ִמְׁשָנה ִאיז ִדי אֹוִתיֹות ְנָׁשָמה, ֶעס ֵרייִניְגט ִדי ְנָׁשָמה, ִמְׁשָנה ִאיז ִדי אֹוִתיֹות 

ַאז ָאֵׁשר ֶּבן (מּוָבא ְּבִמְדָרׁש ַּתְלִּפיֹות) ּום גּוְטן, ֶדער ֶמְדָרׁש ָזאְגט ְמַׁשֶנה, ֶעס טֹויְׁשט ֶדעם ֶמעְנְטׁש צ
ַיֲעֹקב ִזיְצט ַּביים ִטיר פּון ֵגִהינֹום, אּון ֶווער ֶעס ָהאט ֶגעָזאְגט ִמְׁשַניֹות ָלאְזט ֶער ִניְׁשט 

(ְּתִהִלים ל') ָּפסּוק  ט ֶמען ִאיןזֹוי ֶזעִאין ַגן ֵעֶדן, אּון ַאַאַריין ָדאְרט, ָנאר ֶער ִפיְרט ִאים צּו ִזי* 

     
  

>>>>>>  

  ְׁשֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ְּבֶרְסֶלב 
  

  
 ִזי ִמיט ַּפְרָנָסה, ָזאל ִאי מּוְטֶׁשע ִזי ִאי
  ַאַרייְנָלאְזן ִאין ַלאֶטעִריֶעס אּון ֶגעְמְּבִליְנג?

 

 ְׁשֵאָלה:
 ְלָכבֹוד ֶדער רֹאׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א,

ָׁשלֹום ּוְבָרָכה, ִאי ָהאּב ֶגעָוואְלט ְפֶרעְגן ֶוועְגן 
ע ַאְנֶדעֶרע קֹויְפן ִדי ַלאֶטעִרי, ָאֶדער ַפאְרִׁשיֶדענֶ 

ּגֹוָרלֹות, ִווי אֹוי ִאיז ָדא ֶגעִוויֶסע ַפאְרֶמעְסְטן וואּו 
ְמ'ָצאְלט ַאַריין ֶגעְלט אֹויְפ'ן ֶחְׁשּבֹון ַאז אֹויּב 
 ְס'ֶוועט ַזיין ַאזֹוי אּון ַאזֹוי ֶוועט ֶמען ֶגעִוויֶנען ַאַסא

ן ֶגעְלט, ִוויל ִאי ִוויְסן אֹויּב ִדי ַאֶלע ַזאְכן ֶזעֶנע
 אֹויְסֶגעַהאְלְטן ַעל ִּפי ֲהָלָכה.

 ֶלעְצְטְנס ֵגייט ִמיר ְׁשֶווער ִאין ַּפְרָנָסה, ָהאּב ִאי
ִזי ַאַרייְנֶגעָלאְזט ִאין ִדי ַזאְכן, ִאי ֵווייס ָאֶּבער 
ִניְׁשט אֹויּב ָדאס ִאיז אֹויְסֶגעַהאְלְטן, ָאֶדער ֶאְפָׁשר 

 ַּתְדלּות ַפאר ַּפְרָנָסה.ִאיז ָדאס ָגאר ִאין ְּכַלל פּון ִהְׁש 
ִאי ֶהער ַאז ְס'ֶזעֶנען ָדא ֶמעְנְטְׁשן ָוואס ֶוועְרן 
ַפאְרקֹויְפט ַפאר ֶדעם אּון ֵזיי ַפאְלן ַאַריין ִאין 
ְגרֹויֶסע חֹובֹות, פּון ִדי ַאְנֶדעֶרע ַזייט ֶזעט ֶמען ָאֶּבער 

ֶנעס ַאז ֵזיי ַּביי ֶמעְנְטְׁשן ָוואס ֵלייְגן ִזי ַאַריין ִאין ִּביזְ 
ֶקעֶנען אֹוי ַאַרייְנַפאְלן ִאין חֹובֹות, אּון ֶאְפָׁשר ִאיז 
ָדא ֶעֶּפעס ַאן ֵעָצה ַאז ְמ'ָזאל ִניְׁשט ֶוועְרן ַפאְרקֹויְפט 

 ַפאר ֶדעם?
 ְיַיֵׁשר ּכַֹח, ַאֲהרֹן.

   ְּתׁשּוָבה:
ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר  

ְׂשֵרה לׁש עֶ ת ַהֲאִזינּו, ח' ִּתְׁשֵרי, ְׁש יֹום ב' ַּפְרַׁש 
 ִמדֹות, ְׁשַנת תשע"ט ִלְפָרט ָקָטן

 ְלָכבֹוד ַאֲהרֹן ֵנרֹו ָיִאיר. 
 ִאי ָהאּב ֶעְרַהאְלְטן ַדיין ְּבִריוו.

ִדי  -ֶזע צּו ָזאְגן ֶיעְדן ָטאג ֶדעם "ִּתיקּון ַהְּכָלִלי" 
ֶצען ַקאִּפיְטֶלע ְּתִהיִלים ָוואס ֶדער ֶרִּבי ָהאט ְמַגֶלה 

ֵקן ַזיין ְּפַגם ַהְּבִרית [ַקאִּפיְטל ט"ז, ֶגעֶווען צּו ְמַת 
ל"ב, מ"א, מ"ב, נ"ט, ע"ז, צ', ק"ה, קל"ז, ק"נ]; 
ַווייל ָדאס ָוואס ַא ֶמעְנְטׁש מּוְטֶׁשעט ִזי ַאזֹוי 
ְׁשֶווער צּו ְּבֶרעְנֶגען ַּפְרָנָסה קּוְמט ַווייל ֶמען ָהאט 

 ַהְּבִרית.ְּפַגם  -ִניְׁשט ְמַתֵקן ֶדעם ִּתיקּון ַהְּכָלִלי 
: "ַמאן (ִּפְנָחס, רמד:)ֶדער זֹוַהר ַהָקדֹוׁש ָזאְגט 

ִּדְמַזְלֵזל ְּבִפרּוִרין ְּדַנֲהָמא, ֲעִנּיּוָתא ָרִדיף ֲאַּבְתֵריּה", 
פּון ְּברֹויט ֶוועט ַוואְרְפט ַאָראּפ ְּבֶרעְקֶלע ֶווער ֶעס 
ִפירּוִרין ֵזל ּבְ ן ָאִריַמאן, "ָּכל ֶׁשֵּכן ַמאן ִּדְמַזלְ ֶער ַזיין ַא 

א ִזיֶכער ַאז אֹויּב ֶמען ִאיז מֹוִציא ְּדמֹוָחא", ִאיז ָד 
ֶזַרע ְלַבָטָלה ַרֲחָמָנא ִלְצָלן ַפאְרִליְרט ֶמען ָדאס ַמָזל 
אּון ֶמען ֶוועְרט ַאן ָאִריַמאן; אּון ַאז ֶמען ָזאְגט ִדי 
 ֶצען ַקאִּפיְטֶלע ְּתִהיִלים ַפאְרֶרעְכט ֶמען ָוואס ֶמען
ָהאט ּפֹוֵגם ֶגעֶווען, אּון ֶמען ִאיז זֹוֶכה צּו ַּפְרָנָסה 

 .(ַעֵיין ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק א', ִסיָמן כט)ְּבָנֵקל 
ַאז דּו מּוְטֶׁשעְסט ִזי ִמיט ַּפְרָנָסה ָזאְלְסטּו ֶנעֶמען 
ִדי ֵעָצה פּון ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן ִזי ִמְתּבֹוֵדד ַזיין ֶיעְדן 
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ְפִׁשי, ִאיז ָראֵׁשי ֵּתיבֹות ִמְׁשָנה, ִמְׁשַניֹות ֶנעְמט ַארֹויס ֶדעם ֶמעְנְטׁש פּון 'אֹול נַ 'ן ְׁש 'ֱעִליָת מִ 'הֶ 
 ְׁשאֹול ַּתְחִּתית, ֶדעְרַפאר ִאיז ֵזייֶער גּוט ִזי* צּו ַמאְכן ַא ִׁשיעּור ִאין ִמְׁשַניֹות.

 ָמָראגְ 
צּו ֶלעְרֶנען ֶיעְדן ָטאג ַאִּביְסל ְגָמָרא ֹחק ְו9א ַיֲעבֹור,  ֶמען ִזי* ֶיעְצט ָפאְרֶנעֶמען אֹוי* ַדאְרף

ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֶלעְרְנט ְגָמָרא ֶוועְרט ֶער ַארּוְמֶגענּוֶמען ִמיט ִדי ִפיר ְגרֹויס ַמְלָאִכים ָוואס 
(ְלָאִחיו ֶׁשל ַהַּמֲהַר"ל ִווי ֶעס ֶוועְרט ֶגעְּבֶרעְנְגט ִאין ֵסֶפר ַהַחִיים  ס,יְטן ִאים פּון ַאֶלעם ְׁשֶלעְכטְ הִ 

 ֹוִריֵאל.'ָפֵאל א'יָכֵאל ְר 'ְבִריֵאל מִ 'ַאז ְגָמָרא ִאיז ָראֵׁשי ֵּתיבֹות גַ ִמְּפַראג ַז"ל) 
ָטאג, ָדאס ֶגעְּבט ִאים ַא ּוִּבְפַרט ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז זֹוֶכה צּו ֶלעְרֶנען ַא ְּבַלאט ְגָמָרא ֶיעְדן 

ְפֶלעְגט ָזאְגן ַאז ֶווער ֶעס  יֶלער זי"עעהִ וצּוָרה פּון ַא ֶמעְנְטׁש, ִווי ֶדער ַצִדיק ֶרִּבי ְׁש9ֹמה'ֶקע ְזוֶ 
ֶלעְרְנט ִניְׁשט ַא ַדף ְגָמָרא ַא ָטאג ָהאט ַא צּוָרה פּון ַא ְּבֵהָמה ַרֲחָמָנא ִליְצָלן, ֶדעְרַפאר ֶלעְרְנט 

עם ַׁשָּבת ַא ְּבַלאט ְגָמָרא, אּון ָדאס ֶוועט ֶהעְלְפן ַאז ֶמען ָזאל ׁשֹוין ַא ַגאְנץ ָיאר ֶלעְרֶנען ֶמען דֶ 
 ְגָמָרא.

 ֶמְדָרׁש
אֹוי* ִאיז גּוט ִזי* צּו ַמאְכן ַא ִׁשיעּור ִאין ֶמְדָרׁש ֶיעְדן ָטאג, ֶמְדָרׁש ַרָּבה אּון ֶמְדָרׁש 

ֶנען ִדי ֶּבעְסֶטע מּוָסר ֵסֶפר, אּון ֶעס ִאין ֶדעם ַּבאַהאְלְטן ָגאר ַאַסא* ַּתְנחּוָמא, ִדי ִמְדָרִׁשים ֶזע
ָהאט ֶגעָזאְגט ַאז ָמִׁשיַח ִצְדֵקנּו ֶוועט  זי"עֶדער ַצִדיק ֶרִּבי ַאֲהֹרן ַקאְרִליֶנער  .סֹודֹות ַהּתֹוָרה

יר ֶגעֶווען ֶדעם ֹזַהר, אּון ֶדער ַּבַעל ָזאְגן ְּפַׁשט ִאין ֶמְדָרׁש, ַווייל ֶדער ֲאִר"י ַהָקדֹוׁש ָהאט ַמְסּבִ 
ֵׁשם טֹוב ַהָקדֹוׁש ִמיט ַזייֶנע ַּתְלִמיִדים ָהאְּבן ַמְסִּביר ֶגעֶווען ֶדעם ֲאִר"י ַהָקדֹוׁש, ָאֶּבער אֹויף 

 ,ֶמְדָרׁש ֶמְדָרׁש ֶוועט ָמִׁשיַח ָזאְגן ְּפַׁשט, ֶדעְרַפאר ִאיז ַא גּוֶטע ַזא* ִזי* צּו ַמאְכן ַא ִׁשיעּור ִאין
 ֶלעְרֶנען ֶיעְדן ָטאג ַא ְׁשִטיְקל ִּביז ְּבֶמֶׁש* ִדי ַצייט ֶעְנִדיְגט ֶמען ֶדעם ַגאְנְצן ֶמְדָרׁש.

 ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ָהאט ִדי ִפיר ִׁשיעּוִרים ִאין ִמְקָרא, ִמְׁשָנה, ְגָמָרא, ֶמְדָרׁש, ָהאט ֶער אַ 
 אּון ֶער ֶוועט ַּבאקּוֶמען ִדי ְּבָרכֹות ָוואס ִיְצָחק ָהאטֶגעְׁשַמאֶקע ְסעּוָדה ַפאר ַזיין ְנָׁשָמה, 

 ְוִתיֹרש, -ְוֹרב ָּדָגן  - ּוִמְׁשַמֵני ָהָאֶרץ  - ִמַּטל ַהָׁשַמִים  - ְוִיֵּתן ְל; ָהֱא9ִקים ֶגעֶּבעְנְטְׁשט ַיֲעֹקב, 
ּוִמְׁשַמֵני  .ָדאס ִאיז ִמְקָרא -  ַהָׁשַמִיםִמַּטל (ְּבֵראִׁשית ַרָּבה ס"ו, ג) ֶדער ֶמְדָרׁש ָזאְגט אֹויף ֶדעם  ָוואס

  .ָדאס ִאיז ֶמְדָרׁש -  ְוִתיֹרשָדאס ִאיז ְגָמָרא,  - ְוֹרב ָּדָגןָדאס ִאיז ִמְׁשָנה,  -  ָהָאֶרץ
אְּבן ַא גּוט ִאין ֶדעם ַׁשָּבת ֶוועט ֶער ִזיֶכער הָ ם ֶווען ַא ִאיד ֶנעְמט ִזי* אּוְנֶטער ִדי ִלימּוִדי

ָיאר, ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶוועט ִאים ִׁשיְקן ַאֶלע גּוֶטע ַהְׁשָּפעֹות ְּברּוֲחִניּות  טֶגעֶּבעְנְטְׁש 
  .ּוְּבַגְׁשִמיּות אֹויף ֵאייִּביג

 (ּתֹו* ַהַּנַחל שב"ק ַּבּבֹוֶקר פ' ְּבֵראִׁשית תשס"ט לפ"ק)
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יי אֹויף ַא ְּפַלאץ וואּו ֵקייֶנער ִאיז ִניְׁשט ָטאג; גֵ 
ָדאְרט אּון ֵוויין ִזי אֹויס צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶּבעט 
ִאים ֶער ָזאל ַרֲחָמנּות ָהאְּבן אֹויף ִדיר אּון ִדיר 
ֶגעְּבן ַּפְרָנָסה ְגִריְנֶגעְרֵהייט, ֶּבעט ִאים: 

אֹויף ִמיר, "ֵהייִליֶגער ַּבאֶׁשעֶפער ָהאּב ַרֲחָמנּות 
ֶגעּב ִמיר ַּפְרָנָסה ִאי ָזאל ֶקעֶנען ְמַפְרֵנס ַזיין 
ַמיין ַווייּב אּון ִקיְנֶדער; ֶעס ִאיז ִמיר ַאזֹוי 
 ָהאּב ִניְׁשט ַקיין ּכַֹח, ִוויִפיל ִאי ְׁשֶווער, ִאי

 .ַפאְרִדין ִאיז ֶעס ִמיר ִניְׁשט ֶגענּוג"
ְסטּו ַאז ֶעס ִאיז ֵטייֶעֶרער ְּברּוֶדער, ִוויְסן ָזאלְ 

 ִניְׁשט ָדא ַקיין ִזיֶסעֶרע אּון ֶגעְׁשַמאֶקעֶרע ַזא
ִווי ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֶרעְדט ִזי אֹויס ַזיין ַהאְרץ 
צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶער ֵווייְנט צּו ִאים אּון ֶער 
ַפאְרֵצייְלט ִאים ַאֶלעס ָוואס ֵגייט ַאִריֶּבער אֹויף 

 ִאיז ֶמען זֹוֶכה צּו ָהאְּבן ַּפְרָנָסה. ִאים, דּוְר ֶדעם
מֹוַהָרא"ׁש ָזאְגט ַאז ָדאס ִאיז ְמרּוָמז ִאין 

ה", : "ַוָּיבֹא ַהַחְדָרה ַוֵּיְבְּך ָׁשָּמ (ְּבֵראִׁשית מג, ל)ָּפסּוק 
: "ַוִּיְרַחץ ָּפָניו, ַוֵּיֵצא א)(ָׁשם, לָנאְכֶדעם ְׁשֵטייט 

ֶחם"; ַווייל ִדי ְטֶרעְרן ַוִּיְתַאַּפק, ַוּיֹאֶמר ִׂשימּו לָ 
ָוואס ַא ֶמעְנְטׁש ֵווייְנט ִזי אֹויס צּום 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אּון ַוואְׁשט ִזי ָאּפ ֶדעְרִמיט ַזיין 
ָּפִנים, ָדאס ֶנעְמט ַאָראּפ ַאֶלע ֲעֵבירֹות פּוֶנעם 
ֶמעְנְטׁש, ָדאס ַוואְׁשט ָאּפ ֶדעם ֶמעְנְטׁש פּון ַאֶלע 

ס ִּביז ֶמען ִאיז זֹוֶכה צּו ָהאְּבן ַזייֶנע ְׁשֶלעְכְט 
 ַּפְרָנָסה.

ַאז דּו ֶוועְסט ִזי צּו ֶגעוואֹויֶנען צּו ַמאְכן 
ְׁשמּוֶעְסן ַדיין ַהאְרץ ְתּבֹוְדדּות, דּו ֶוועְסט אֹויְס ִה 

ֶוועט ִדיר ִליְכִטיג ֶוועְרן ַדיין  ,צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן
ן ִמיט ֱאמּוָנה, דּו ֶלעְּבן, דּו ֶוועְסט ָאְנֵהייְּבן ֶלעּבְ 

ֶרעְגן אֹויף ֶיעֶדע ֶוועְסט ִזי ִניְׁשט אֹויפְ 
ייט ָוואס ֵגייט ַאְנֶדעְרׁש ִווי דּו ִוויְלְסט ְקֵלייִניֵק 

ֶעס ָזאל ֵגיין, ָוואס ָדאס ִאיז אֹוי ַא ְגרֹויֶסע 
ְסגּוָלה ַפאר ַּפְרָנָסה, ַאזֹוי ִווי ֶדער ֶרִּבי ָזאְגט 

: "ַּכַעס ִאיז ַמִזיק ִדי , ֵחֶלק א', ִסיָמן סח)(ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן
 ַּפְרָנָסה".

ִמיר ָזאְגן ְדֵריי ָמאל ָטאג ֶדעם ִמְזמֹור "ְּתִהָלה 
; ֶווען ֶמען ָזאְגט ּפֹוֵתַח ֶאת (ְּתִהִלים, קמה)ְלָדִוד" 

ם פּון ען ִאיְנִזיֶנען ָהאְּבן ֶדעם ֵׁש ָיֶד ַדאְרף ֶמ 
 יבֹותֵּת י פֵ סֹו ּוןאיבֹות "י, ִדי ָראֵׁשי ֵּת ּפִ " ַא ַחָּת 

ם ֵׁש , ֶדער "יּפִ " ַא ַחָּת ִאיז  ֶדייָ  ֶאת ַח וֵֹת ּפפּון 
ִאיז ְמסּוָגל אֹויף ַּפְרָנָסה; ַווייל ַאז ֶמען ְׁשַנייְדט 

] ֶדעם ָצאְרן [ַאִּפי] ָוואס ָדאס ִאיז ִדי ֵּת ָאּפ [חֹו
ַּכַעס, דּוְרְכֶדעם ִאיז ֶמען זֹוֶכה צּו ָהאְּבן ַּפְרָנָסה, 

ֹום ֶמען ְׁשַנייְדט ִניְׁשט ָאּפ אּון אֹויּב ַחס ְוָׁשל
 ֶדעם ַאִּפי ַפאְרִליְרט ֶמען ִדי ַּפְרָנָסה.

ָלאז ִדי ָאּפ פּון ִדי ַאֶלע ִדְמיֹונֹות פּון 
ס; ָדאס לְ ּבְ עְמ ַלאֶטעִריֶעס אּון ַאְנֶדעֶרע ָסאְרט גֶ 

ָטן ִווי ַאזֹוי צּו ִאיז ַאֶלעס ַא ְׁשִּפיל פּוֶנעם ָׂש 
ויי ַפאר ִדי ָוואס ַפאְלן ַפאְרַנאְרן ֶמעְנְטְׁשן. וֵ 

ַאַריין ִאין ֶדעם ִּביֶטעְרן ֶנעץ, ֶמען ַפאְרִליְרט ִדי 
ַגאְנֶצע ֶגעְלט אּון ָנאְכֶדעם ַפאְרִליְרט ֶמען ָדאס 

 ֶלעְּבן ַהֵׁשם ְיַרֵחם.
  ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ִדיר
 ֶגעְּבן ַא ָיאר ִמיט ְגרֹויס ֶׁשַפע.

  

 )טתשע" ַהֲאִזינּו, פ' ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה(ֶגענּוֶמען פּון ֵסֶפר 
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 )זִדי ֶלעְּבְנְסֶגעִׁשיְכֶטע פּון ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן (
ֶער ְפֶלעְגט ן אּו, ן ְפֶלעְגט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ֶלעְרֶנען ָגאר ַאַסאַזיין ַגאְנץ ֶלעּבְ ִאין קּוְרְצן פּון ְפִריֶער: 

 .ַאְלץ ֶלעְרֶנען ֵזייֶער ְׁשֶנעל
 טל

ֶדער ֶרִּבי ְפֶלעְגט ַאַסא ֶרעְדן פּון ֶדעם ַאז ְס'ִאיז גּוט צּו ֶלעְרֶנען ְׁשֶנעל, ְמ'ָזאל ִזי ִניְׁשט ָאְּפְׁשֶטעְלן 
ֶנעל צּוִפיל ַאַרייְנצּוְטַראְכְטן אּון ְמַדְקֵדק ַזיין ִאין ֶיעֶדע ַזא ַּביים ֶלעְרֶנען, ָנאר ְמ'ָזאל ֶלעְרֶנען ָּפׁשּוט אּון ְׁש 

ֶרע ּון ְּפרּוִּביְרן צּו ַפאְרְׁשֵטיין ָדאס ָוואס ֶמען ֶלעְרְנט ֶיעְצט אֹויְפ'ן ְּפַלאץ, ִניְׁשט ְפֶרעְגן ַקְׁשיּות פּון ַאְנֶדעא
ט, ֶלעְרנְ 'ְמ ַפאְרְׁשֵטייט ִניְׁשט ֶעֶּפעס ָוואס 'ְמ אּון ֲאִפילּו ֶווען ֶעס ַמאְכט ִזי ַאז  .ֶלעֶצער אּון ַאְנֶדעֶרע ַזאְכןּפְ 

ָדאס ׁשֹוין ְׁשֶּפעֶטער  עןֶמ ִניְׁשט ְּבַלייְּבן ָדאְרט ְׁשֶטעְקן ָנאר ֵגיין ַווייֶטער, אּון ֶגעֶוועְנִלי ֶוועט  עןֶמ ָזאל 
 ֶוועט ִזי רּוְקן ַווייֶטער. עןֶמ ַפאְרְׁשֵטיין ֶווען 

ייֶע, אּון ְמ'ֶוועט ועְרֶטער ִאין ִדי ֵר ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶגעָזאְגט ַאז ַּביים ֶלעְרֶנען ַדאְרף ֶמען ָנאר ָזאְגן ִדי וֶ 
ׁשֹוין ְמֵמיָלא ַפאְרְׁשֵטיין. ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ִוויל ְגַליי ַפאְרְׁשֵטיין ְקָלאר ַאֶלעס ָוואס ֶער ֶלעְרְנט, ֶער ֶוועט 

ְּבַלייְּבן ִמיט ָגאְרִניְׁשט, ֶער  ִניְׁשט ֵגיין ַווייֶטער ִּביז ֶער ַפאְרְׁשֵטייט ֶדעם ְׁשִטיְקל, ַדאן ֶוועט ֶער ֶגעֶוועְנִלי
ן ֶוועט ֶוועְרן ִאיְנַגאְנְצן ֶצעִמיְׁשט אּון ִּבְכַלל ָגאְרִניְׁשט ַפאְרְׁשֵטיין. ְמ'ַדאְרף ָנאר ַאַרייְנֵלייְגן ֶדעם ָקאּפ אּו

ְמֵמיָלא ַאֶלעס ׁשֹוין  עןֶמ ָזאְגן ִדי ֶוועְרֶטער, אּון ַאזֹוי ֶוועט ָּפׁשּוט מַֹח ִאין ֶדעם ָוואס ְמ'ֶלעְרְנט, אּון 
ֶעס ְׁשֶּפעֶטער ַפאְרְׁשֵטיין, אּון  עןֶמ ֶיעְצט ִניְׁשט ַפאְרְׁשַטאֶנען ֶעֶּפעס, ֶוועט  עןֶמ ַפאְרְׁשֵטיין, אּון אֹויּב ָהאט 

ָראְּבֶלעם, ֶוועט ְׁשֶּפעֶטער אֹוי ִניְׁשט ַפאְרְׁשֵטיין, ִאיז אֹוי ִניְׁשט ַקיין ּפְ  עןֶמ ֲאִפילּו ְס'ֶוועט ַזיין ַזאְכן ָוואס 
 ייְגט ַאֶלעס ִאיֶּבער.ָרה ְׁשֵט יְנַכאְּפן ַאַסא ּתֹוַווייל ִדי ֲחִׁשיבּות פּון ֶלעְרֶנען אּון ַאַרי

"ְוָאַמר ָרָבא ְלעֹוָלם ִליְגִריס ִאיִניׁש, ְוַאף ַעל ַּגב ִדְמַׁשֵּכַח, ְוַאף ַעל ַּגב ְדָלא (ֲעבֹוָדה ָזָרה י"ט.) ֲחַז"ל ָזאְגן 
ַא ֶמעְנְטׁש  -ָגְרָסה ְּכִתיב ְוא ְּכִתיב ָטֲחָנה"  ,ְלַתֲאָבהָגְרָסה ַנְפִׁשי (ְּתִהיִלים קי"ט, כ') ָאַמר, ֶׁשֶנֱאַמר ָיַדע ַמאי ָק 

ֶטעְנִדיג ֶלעְרֶנען, ֲאִפילּו ֶער ַפאְרֶגעְסט ָוואס ֶער ֶלעְרְנט, אּון ֲאִפילּו ֶער ַפאְרְׁשֵטייט ִּבְכַלל ִניְׁשט ָזאל ְׁש 
 .ָוואס ֶער ָזאְגט

ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֶלעְרְנט ְׁשֶנעל, ֶוועט ֶער ָאְנקּוֶמען צּו ֶלעְרֶנען ָגאר ַאַסא ּתֹוָרה, אּון ַאזֹוי ֶוועט ֶער 
ֶעְנִדיְגן ֵאייְנָמאל אּון יי זֵ ֶקעֶנען ִאיֶּבעְרֵגיין ַאַסא ָמאל ִדי ַאֶלע ְסָפִרים ָוואס ֶער ָהאט ֶגעֶלעְרְנט, ֶער ֶוועט 

אּון ַאזֹוי ֶוועט ֶער ׁשֹוין ְמֵמיָלא ַפאְרְׁשֵטיין ִדי ְצֵווייֶטע אּון ְדִריֶטע ָמאל ַאֶלעס ָוואס ֶער ָהאט ָנאְכַאָמאל, 
 ֶגעֶלעְרְנט, ֲאִפילּו ִדי ַזאְכן ָוואס ֶער ָהאט ִניְׁשט ַפאְרְׁשַטאֶנען ַּביים ֶעְרְׁשְטן ָמאל.

ם, ְס'ְׁשֶווער ַאֶלעס ַאָראְּפצּוְׁשַרייְּבן, ָדאס ִאיז ָאֶּבער ֶּבֱאֶמת ֶדער ֶרִּבי ְפֶלעְגט ֵזייֶער ַאַסא ֶרעְדן פּון ֶדע
 ֵזייֶער ַא גּוֶטע ֵעָצה אּון ַא גּוֶטע ֶוועג ִווי ַאזֹוי ַא ֶמעְנְטׁש ֶקען דּוְר ֶדעם זֹוֶכה ַזיין צּו ֶלעְרֶנען ָגאר ַאַסא
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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 

 

  

/  212-444-9191 > שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים; און נאך -  קול ברסלב

   03303502361ענגלאנד /  0797040066/ ארץ ישראל  845-414-8429

< BreslevCenter.com   >  

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

ן ִווי ֵאייֶנער ָוואס ֶלעְרֶנען ֵזייֶער ּתֹוָרה, אּון ֶער ֶוועט ֶעס ָנא ֶּבעֶסער ַפאְרְׁשֵטיי
 ְׁשַטאְרק ְּבִעיּון אּון ְׁשֶטעְלט ִזי ָאּפ ַּביי ֶיעְדן ְׁשִטיְקל ַּבאזּוְנֶדער.

ָדאס ֶלעְרֶנען ִמיט צּוִפיל ִעּיּון ֶצעִמיְׁשט ֵזייֶער ֶדעם ֶמעְנְטׁש, ַאַסא ֶמעְנְטְׁשן 
ֶלעְרֶנען צּוִליּב ֶדעם, ַווייל ֵזיי ָהאְּבן ְגַליי  ָהאְּבן ִאיְנַגאְנְצן אֹויְפֶגעֶהעְרט צּו

'ן ְגֶרעְסְטן ָמאס ְקָלאְרֵקייט, אּון ֶדעְרָנא ֶזעֶנען ֶגעָוואְלט ַאֶלעס ַפאְרְׁשֵטיין ִמיְט 
ֵזיי ֶגעְּבִליְּבן ִמיט ֵלייִדיֶגע ֶהעְנט. ֶווען ַא ִאיד ֶנעְמט ָאֶּבער ֶדעם ֶוועג אּון ֶער 

ִדי ּתֹוָרה ּתֹוָרה ִמיט ַא ְׁשֶנעְלֵק  ֶלעְרְנט ַאַסא ייט ָּפׁשּוט'ֶעְרֵהייט, ַדאן ֶוועט ִזי
ַהאְלְטן ַּביי ִאים, ֶער ֶוועט זֹוֶכה ַזיין צּו ֶלעְרֶנען אּון ֶעְנִדיְגן ִדי ַגאְנֶצע ּתֹוָרה, 

, אּון ַאֶלע ַאְנֶדעֶרע ְגָמָרא אּון ּפֹוְסִקים, ַּתַנ" אּון ִמְדָרִׁשים, ִסְפֵרי זֹוַהר אּון ַקָּבָלה
 ְסָפִרים פּון ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה.

 מ
ֵאייְנָמאל ָהאט ֶדער ֶרִּבי אֹויְסֶגעֶרעְכְנט ָוואס ַא ֶמעְנְטׁש ַדאְרף ַאְלץ ֶלעְרֶנען 
ֶיעְדן ָטאג, ַאזֹוי ַסא ַאז ְס'ִאיז ֲאִפילּו ִניְׁשָטא ֶגענּוג ַצייט ִאין ָטאג ַפאר ֶדעם. ֶער 

'ן ִרי"ף אּון יְסֶגעֶרעְכְנט ַאז ְמ'ַדאְרף ֶעְנִדיְגן ֶיעֶדעס ָיאר ַגאְנץ ַׁש"ס ִמיְט ָהאט אֹו
רֹא"ׁש, ד' ֶחְלֵקי ֻׁשְלָחן ָערּו ִמיט ַאֶלע ְמפֹוְרִׁשים, ַאֶלע ִמְדָרִׁשים אּון ַאֶלע ִסְפֵרי 

ֲאִריַז"ל, אּון אֹויֶסער ַהזֹוַהר אּון ִּתּקּוִנים אּון זַֹהר ָחָדׁש, ַאֶלע ִסְפֵרי ַקָּבָלה פּון 
ֶדעם ַדאְרף ֶמען אֹוי ָהאְּבן ַא ְׁשִטיְקל ִׁשיעּור ֶיעְדן ָטאג צּו ֶלעְרֶנען ַאִּביְסל 
ְּבִעיּון, אּון ַאזֹוי ַווייֶטער ָהאט ֶער אֹויְסֶגעֶרעְכְנט ָנא ִפיֶלע ַזאְכן ָוואס ְמ'ַדאְרף 

ן ְּתִהִלים ֶיעְדן ָטאג, ִמיט ַאַסא ְּתִחּנֹות אּון ַאְלץ ֶלעְרֶנען. ִווי אֹוי ַדאְרף ֶמען ָזאגְ 
.אֹויְסצּוֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אֹויף ִדי ֵאייֶגעֶנע ְׁשְּפַרא ַּבָקׁשֹות ִזי 

ֶדעָמאְלט ָהאט ֶדער ֶרִּבי ָנאְכַאָמאל ֶגעֶרעְדט פּון ֶדעם ַאז ְמ'ַדאְרף ֶלעְרֶנען 
ת, אּון ִזי ִניְׁשט ְמַבְלֵּבל ַזיין ִמיט ִדְקדּוִקים פּון ֵאיין ֵזייֶער ְׁשֶנעל ִמיט ְזִריזּו

 ְּפַלאץ צּום ְצֵווייְטן.
אּון ִווי ְס'ְׁשֶטעְלט ִזי ַארֹויס ִאיז ָדאס ָּבדּוק ּוְמֻנָּסה, ֶווען ַא ִאיד ֶלעְרְנט 

ְׁשַטאְרק ַמְצִליַח ִאין אֹויף ֶדעם ֵסֶדר ֶדֶר ַהִלימּוד פּון ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן, ִאיז ֶער ָגאר 
 ֶלעְרֶנען.

 מא
'ן ָוואס ְר 'ַחזְ אֹוי ָהאט ֶדער ֶרִּבי ִניְׁשט ֶגעַהאְלְטן ַאז ְמ'ָזאל ְגַליי ִאיֶּבעְר 

ְמ'ָהאט ֶגעֶלעְרְנט, ָנאר ְמ'ָזאל ַאֶלעָמאל ֵגיין ִאין ַא ֵסֶדר, ָאְנהֹויְּבן ֶדעם ֵסֶפר פּון 
ֶע ַווייֶטער אּון ַווייֶטער ִּביז ְמ'ֶעְנִדיְגט ֶדעם ַגאְנְצן ייְנהֹויּב אּון ֵגיין ִאין ִדי ֵר ָא 

ֵסֶפר, אּון ֶעְרְׁשט ַדאן ָזאל ֶמען ָאְנהֹויְּבן ָנאְכַאָמאל ֶדעם ֵסֶפר פּון ָאְנהֹויּב אּון 
  ֶעְנִדיְגן ִדי ַגאְנֶצע, אּון ַאזֹוי ַווייֶטער ָנאְכַאָמאל אּון ָנאְכַאָמאל.

 ָפאְרֶזעצּוְנג קּוֶמעְנִדיֶגע ָווא אי"ה
 

  חיזוק צום טיר
  
  

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

USB ,ס'SD;ס, און נאך'  
  דעליווערט צו אייער טיר!

  רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

347-509-4908  
  בעז"ה עס צו שיקן צו אייך אהיים מיר וועלן פרובירן

  הבטחת מוהרא"ש
  

  מוהרא"ש האט צוגעזאגט און מבטיח געווען אז ווער
  דאס דרוקן דעם ספר הקדושעס וועט ארויסהעלפן 

  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 
  געהאלפן ווערן מיט בני חיי ומזוני, זיווגים הגונים, רפואות וישועות.

 845-248-1651 שויןרופט 

  סימן טוב ומזל טוב 
  

  מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

  י"וה וויטשאקצינשה אמ מו"ה
  ל טובלמז געבורט פון א מיידלזיין צו 

  

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

  ישרים ומבורכים, דורות געזונטערהייט
  

  היכל הקודש ברסלב דותוסמ
 נתייסדה ע"י כ"ק מוהרא"ש זי"ע

 

  חומיןנתוס כ
  פאר ונטשןאוור טיפסטע טרייסט נזעואאויסדרוקן מיר ווילן 

  חי'ת וזוגתו א"שליטפארקאש חיים  ברהםא ר"המו

  שפחהמדי גאנצע  ראפאון 
  טעאט/זייער זון/ברודער ןורויערן אויף די פטירה פטוועלכע 

  אשליט"הם חיים אברר "ב ל"ז אלפר ןמלקלונימוס קר'  ח"הרה
  

וויסן פון קיין  טשם, מ'זאל מער ניאבילי ציון וירושליאתכם בתוך שאר  םחני המקום
צח יבולע המות לנר ש", ויהאידישע קינדער יייז נאר זיין שמחות ב, ס'אצרותון צער א

   בימינו אמן הרהאל צדק במבביאת גו
  

        מוסדותינו הק'מוסדותינו הק'מוסדותינו הק'מוסדותינו הק'    אינערהאלבאינערהאלבאינערהאלבאינערהאלבנייעס נייעס נייעס נייעס 
        

  הערליכע יום טוב סוכות ביי אנשי שלומינו
גאר א שיינער יום טוב איז אריבער אויף אנשי שלומינו דעם סוכות, ווען מיר 
האבן געשעפט פרישע כוחות און חיזוק פונעם יום טוב, וואס דאס וועט אונז 

  באגלייטן אויפ'ן גאנצן יאר.
 טודת הילולא צו די יארצייעסיז פארגעקומען דער מ א"והחאוונט מיטוואך 

אין מדרש ה תיבאין הויף פון גרויסע סוכה  יגן רבי'ן, אין דפון היילי
עליע א קאפ, שלומינו נשיא עליענען זיך צוזאמגעקומען פז סע .גרובוויליאמס

ט אהדערנאך  .ובט םושיינע ניגונים לכבוד יולם מיט עהאט מהנה געווען דעם 
ווי פיל  נדיגענג, ארויסברדשוגערעדט דברות ק ראש ישיבה שליט"אדער 

די געוואלדיגע מתנה אז מיר האבן דעם אויף  אייבערשטןמ'דארף דאנקען דעם 
פון אינדרויסן הייליגן רבי'ן, יעדער מענטש אויף דער וועלט מוטשעט זיך, כאטש 

י יעדן גייט גוט און נאר פאר מיר גייט עס נישט ווי איך וויל, איז קען זיך דאכטן וו
ין לעבן, אבער דער אמת אז יעדער האט זיינע אייגענע שוועריקייטן און נסיונות א

ברוחניות און בגשמיות, און מיט די עצות און לימודים פון הייליגן רבי'ן, קען 
ף די וועלט און אויף יענע זיך שטעלן אויף די פיס און מצליח זיין אויאיד יעדער 
  וועלט.
יף אין בית המדרש וואו מען האט געטאנצן און זיך ון בענטשן איז מען ארנאכ'

  געפריידט בשמחת בית השואבה.
זענען אריינגעקומען פילע אנשי שלומינו אויף  אויף די צווייטע טעג יום טוב

וויליאמסבורג מיטצוהאלטן די געהויבענע טעג פון יום טוב צווישן אנשי 
  שלומינו.

זיך געפריידט מיט  ן האטמעדי הקפות האט מען געטאנצן מיט גרויס פרייד, 
 זוכה געווען די גאנצע יאר צו לערנען אסאך די ען האטמדי הייליגע תורה, אז 

הייליגע תורה, און אז עס קומט א פרישע יאר וואס מען וועט אנפילן מיט אסאך 
  לימוד התורה און מיט מצות ומעשים טובים.

במשך דעם יום טוב האבן מיר געהערט דברות קודש פונעם ראש ישיבה 
שליט"א. ביי נעילת החג האט דער ראש ישיבה ארום גערעדט אז אזוי ווי עס 

ייער יאר, זאלן מיר זיך נישט לאזן נארן, נאר מיר זאלן אנהויבן הויבט זיך אן דער נ
מיט א פרישקייט צו לערנען יעדן טאג די הייליגע תורה, און דאן ווען עס וועט 

ואס צו פרייען קומען דעם קומענדיגן יאר שמחת תורה וועלן מיר זיך האבן מיט ו
עס וועט קומען דער  לט דאס יאר מיט גוטע זאכן, און וועןאז מיר האבן אנגעפי

לעצטער טאג פונעם מענטש וועט ער האבן מיט וואס צו גיין צום טיש, ווייל נאר 
די תורה און מצות וואס דער מענטש כאפט אריין אויף די וועלט, נאר דאס 

  בלייבט פון אים, און נאר דאס נעמט מען מיט אויף יענע וועלט.
רשת השבוע יעדע וואך, א זאך ספעציעל דער ענין פון מעביר סדרה זיין די פ

וואס איז ליידער זייער נאכגעלאזט ביי אסאך מענטשן, און די סיבה דערצו איז 
 ווייל מען וויל עס טון דוקא פרייטאג, און מען יאגט נישט אן דאס צו פארענדיגן.

ווען מען זאל ווען אבער טון אזוי ווי דער שלחן ערוך לערנט אונז, אז פון זונטאג 
שוין אנהויבן מעביר סדרה זיין די וואכעדיגע פרשה, וואלט דאס יעדער  קען מען

איד געקענט באווייזן. זונטאג לערנט מען ביז שני און מאנטאג ביז שלישי, און 
אזוי ווייטער די גאנצע וואך, און ווען עס קומט סוף וואך האט מען געענדיגט די 

לערנען די פרשה יעדע וואך גאנצע סדרה. אויסער דער חיוב וואס ס'איז דא צו 
שנים מקרא ואחד תרגום, איז מען אויך זוכה צו די געוואלדיגע הבטחה וואס 

אז  -חז"ל זאגן צו: "כל המשלים פרשיותיו עם הציבור, משלימין לו ימיו ושנותיו"
  ווען א איד איז מעביר סדרה איז ער זוכה צו א גוטע לאנגע לעבן.

איבערגעלאזט א שטארקע רושם אויף אנשי דער הערליכער יום טוב האט 
  שלומינו וועלכע האבן געשעפט פרישע חיזוק והתעוררות צום נייעם יאר.

  

  שישו ושמחו בשמחת התורה!

>>>>>>  

 


