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עְרֵצייְלט מֹוַהרָׁא"ש  דֶׂ

ַאז ַא ִאיד כֹות לּוָלב, ֵפֶרק ח', ֲהָלָכה ט"ו( לְ )הִ ֶדער ֵהייִליֶגער ַרְמַב"ם ְשַרייְבט 
ֵזייֶער ַזיין ַדאְרף  ֶער ַדאְרף ִזיְך ֵזייֶער ְפֵרייֶען ִמיט ִדי ִמְצֹות ָוואס ֶער טּוט,

ִמיט ֶדעם ָוואס ֶער ִדיְנט ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ֶווער ְס'ִאיז  ִליְךְפֵריי
ִניְשט ְפֵרייִליְך ִמיט ַזיין ֲעבֹוַדת ה' ֶקען ַבאקּוֶמען אֹויף ֶדעם ַא ְגרֹויֶסע 
ְשְטָראף, ַאזֹוי ִווי ֶדער ָפסּוק ָזאְגט ַביי ִדי ּתֹוָכָחה ַאז ִדי ַאֶלע ְשֶוועֶרע 

ועְלן קּוֶמען ַווייל ְמ'ָהאט ִניְשט ֶגעִדיְנט ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ִמיט ְשְטָראְפן וֶ 
, )ְדָבִרים כ"ח, מ"ז(ִשְמָחה אּון ִמיט ַא ְפֵרייִליְך ַהאְרץ, ִווי ֶדער ָפסּוק ָזאְגט 

ֶווער ֶעס אּון ִשְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב". ֶאת ה' ֱאֹלֶקיָך בְ  ר ֹלא ָעַבְדּתָ ַחת ֲאשֶ "ּתַ 

ל פּון ֵהייִליְגן ֶרִבי'ן ַאז אּום ֶעס ִאיז ְמקּו בָּ
הְשִמיִני ֲעֶצֶרת ֵטיי ְרנָּסָּ  ְלט ֶמען פּון ִהיְמל פַּ

 

אְגט מֶ  אְנֶצע יָּאר. אּום ְשִמיִני ֲעֶצֶרת זָּ אר ִדי גַּ אר ֶיעְדן ֵאייֶנעם פַּ ען ִדי פַּ
אס ִא  אר ֶרעְגן, אּון דָּ ת ֶגֶשם", ֶמען ֶבעט ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן פַּ יז ִדי "ְתִפלַּ

ה  ְרנָּסָּ ֲעִנית ג':(ֶזעְלֶבע ִווי פַּ וייל ַאֶלע ֶגעְברֹויְכן פּוֶנעם ֶמעְנְטש וַּואְקְס )תַּ ן , וַּ
צֹון אר ִאיז גּוט אֹויְסצּונּוְצן ִדי ְסֶפעִציֶעֶלע ֵעת רָּ אּון  דּוְרְך ִדי ֶרעְגן. ֶדעְרפַּ

אר ִדי  ע פַּ ה ִמיט ְגרֹויס ֶשפַּ ְרנָּסָּ אְנֶצע יָּאר.ִזיְך אֹויְסֶבעְטן פַּ  גַּ
ְרנָּ  ה, ִאיז ֶדער ֱאֶמת ִאיז ָאֶבער ַאז ֶווען ְמ'ֶבעט ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויף פַּ סָּ

ס, ַאז ְמ'זָּ  עַּ אל ִניְשט ֶוועְרן ִאין כַּ ה ַאז ְמ'זָּ אְקִטיש ַא ְתִפלָּ אס פַּ אל ִזיְך דָּ
אְגט  "ן, ֵחלֶ ִניְשט אֹויְפֶרעְגן. ֶדער ֶרִבי זָּ ן ס"ח( )ִליקּוֵטי מֹוֲהרַּ ה ק א', ִסימָּ ְרנָּסָּ ַאז פַּ

ס. ֵאיידֶ  עַּ ער ֶוועְנְדט ִזיְך ִאין ִוויִפיל ְמ'ִהיט ִזיְך ָאפ ִניְשט צּו ֶוועְרן ִאין כַּ
ה פּון ִהיְמל, ְפרּוִביְרט ֶמען ִאים ְרנָּסָּ אר ַא ֶמעְנְטש פַּ קֹוֶדם  ְמ'ִוויל ִשיְקן פַּ

ס, ְמ'ִש  עַּ יֹון פּון כַּ אְך וָּואס אֹויס ִמיט ַא ִנסָּ יְקט ִאים אּוְנֶטער ֶעֶפעס ַא זַּ
אְלט דּוְרְך אּון ֶער רֶ  עְגט ֶקען ִאים גּוט אֹויְפֶרעְגן, אּון אֹויב ֶדער ֶמעְנְטש פַּ

אְגט  סּוק זָּ ה, ִווי ֶדער פָּ ְרנָּסָּ אְרִליְרט ֶער ִדי פַּ אן פַּ )ִאיֹוב י"ח, ד'( ִזיְך אֹויף, דַּ

אְלט זִ "טֵֹרף נְַּפשֹו ְבַאפֹו", ֶווען  אפ, ֶער הַּ אְלט ָאֶבער קָּ יְך ֶדער ֶמעְנְטש הַּ
ע פּון פַּ ַא אקּוְמט ֶער ַא ְגרֹויֶסע ֶשפַּ אן בַּ ה.יין אּון ֶרעְגט ִזיְך ִניְשט, דַּ  ְרנָּסָּ

אל ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ְסֶפעצִ  אְרף ֶמען ֶבעְטן ַאֶלעמָּ אר דַּ יֶעל ִאין ֶדעְרפַּ
צֹון פּון ְשִמי יין ַא רּוִאיֶגערִדי ֵעת רָּ יין צּו זַּ אל זֹוֶכה זַּ אּון  ִני ֲעֶצֶרת, ַאז ְמ'זָּ

אל ִניְשט אֹויְפֶרעְגן, אּון ַא אל ִזיְך ֵקייְנמָּ אֶסעֶנער ֶמעְנְטש, ְמ'זָּ זֹוי ֶוועט ֶגעלַּ
ה ְבֶריוַּח. ְרנָּסָּ יין אֹויְך צּו פַּ אִטיש זֹוֶכה זַּ אמַּ  ֶמען שֹוין אֹויטָּ

אְרף ָאֶבער אֹויְך  אְגט ְמ'דַּ "ן, ֵחֶלק א', ֶגעֶדעְנֶקען וָּואס ֶדער ֶרִבי זָּ )ִליקּוֵטי מֹוֲהרַּ

ן ס"ט(  וִסימָּ יין וַּ אר ַא ֶמעְנְטש נָּאר ִאין ְזכּות פּון זַּ ה קּוְמט פַּ ְרנָּסָּ ייב. ַאז פַּ
אְגט ִאין ִדי  אס ִאיְנֵאייֶנעם ִמיט וָּואס ֶדער ֶרִבי זָּ אּון ֶבֱאֶמת ֵגייט דָּ

ה  ן ס"ח( ְפִריֶעְרִדיֶגע תֹורָּ ם, ִסימָּ ה)שָּ סָּ ְרנָּ אְרִליְרט ֶמען ִדי פַּ ס פַּ עַּ , ַאז דּוְרְך כַּ
א וַּוייל וייב, ֶקען ֶער ַאסַּ יין וַּ ְך ֶווען ַא ֶמעְנְטש ִאיז ִאיְנֶדעְרֵהיים ִמיט זַּ

אְבן ִנְסיֹונֹות צּו ֶוועְרן אֹויְפֶגעֶרעְגט, ִניְשט ַאְלץ ִאיז ִדי הֹויז ַא אל הָּ זֹוי מָּ
א ֶגענ וייֶטער ִאיז דָּ אט ֶגעוָּואְלט, אּון ַאזֹוי וַּ אְמֶגענּוֶמען ִווי ֶער הָּ ּוג צּוזַּ

וייב ֶקען ְבֶרעְנֶגען ֶדעם ֶמעְנְטש צּו ֶוועְרן אֹויְפֶגעֶרעְגטִסיב  .ֹות ִווי ִדי וַּ
ה? ֶעס לֹויְנט ִזיְך  ְרנָּסָּ אר פַּ וָּואס טּוט ָאֶבער ִניְשט ַא ֶמעְנְטש פַּ
אל ִניְשט ֶוועְרן אֹויְפֶגעֶרעְגט, ְסֶפעִציֶעל  אְלְטן אּון ֵקייְנמָּ ַאייְנצּוהַּ

ה ְבֶשפַּ ִאיְנֶדעְרֵהיים א ְרנָּסָּ אְבן פַּ ע ָאן ֹויף ִדי וַּוייב, אּון ַאזֹוי ֶוועט ֶמען הָּ
אְרף ִזיְך ָאְנְשְטֶרעְנֶגען ה, ַא ֶמעְנְטש דַּ בָּ אְבֶלעֶמען. ַאְדרַּ יין ְפרָּ ֵבד צּו  קַּ ְמכַּ

אס ֶוועט ִאים ְברֶ  וייב אּון ִאיר ֶשעְצן אּון ַארֹויְפקּוְקן, אּון דָּ יין ִדי וַּ ען עְנגֶ זַּ
אר ִדי ֶמעְנְטְשן פ אְגט פַּ אט ָאְנֶגעזָּ א הָּ בָּ ִשירּות, ַאזֹוי ִווי רָּ ּון ְגרֹויס עַּ

א  ֵבד  טייזַּ ", נט.( ב"מ)ְמחּוזָּ ייךְ ט ִאיר וַּוייֶבער, ֶוועַאייֶעֶרע ְמכַּ  ."ֶוועְרן רַּ
צ ת ֶגֶשם, ִאיז ַא ְגרֹויֶסער ֵעת רָּ אְגט ִדי ְתִפלַּ ת ְמ'זָּ צּו  ֹוןֶדעִריֶבער, ִבְשעַּ

אל ִזיְך ִניְשט  יין ַא רּוִאיֶגער ֶמעְנְטש אּון ֵקייְנמָּ יין צּו זַּ ֵלל זַּ ִמְתפַּ
יין, אּון אֹו ֵער זַּ וייב אּון ִאיר ִניְשט ְמצַּ יין ִדי וַּ ֵבד זַּ יף צּו אֹויְפֶרעְגן, צּו ְמכַּ

אְנֶצע יָּ  אר ִדי גַּ ע פַּ ה ְגִריְנֶגעְרֵהייט ִמיט ְגרֹויס ֶשפַּ ְרנָּסָּ אְבן פַּ  אר.הָּ
ת  קּוְנְטֵרס) הִשְמחַּ  (תֹורָּ
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'ן ט ִזיְך ְגרֹויס אּון ְס'ַפאְסט ִאים ִניְשט ִזיְך ְפֵרייֶען ִמיטְ ַהאלְ 
ֵאייֶבעְרְשְטן ִאיז ַא ִזיְנִדיֶגער אּון ַנאִריֶשער ֶמעְנְטש, אֹויף ִאים ָזאְגט 

ְתַהַדר ִלְפֵני ֶמֶלְך", אּון ַפאְרֶקעְרט, ֶווער "ַאל ִּת )ִמְשֵלי כ"ה, ו'( ֶדער ָפסּוק 
ְשט אֹויף ַזיין ֵאייְגן ָכבֹוד, ֶער ַטאְנְצט אּון ֶער ְפֵרייְדט ִזיְך ְס'קּוְקט ִני

'ן ֵאייֶבעְרְשְטן אּון ִמיט ַזיין ּתֹוָרה, ַאַזא ֶמעְנְטש ָהאט ִדי ִריְכִטיֶגע ִמיטְ 
ָכבֹוד, ַאַזא ֶמעְנְטש ַדאְרף ֶמען ַארֹויְפקּוְקן, ַאזֹוי ִווי ָדִוד ַהֶמֶלְך ָהאט 

ֵעיָני", ֶווען ָפל בְ את ְוָהִייִתי שָ זֹ ִתי עֹוד מִ ֹל"ּוְנקַ ב' ו', כ"ב( -מּוֵאל)ְש ֶגעָזאְגט 
ְמ'ָהאט ֶגעְטָראְגן ֶדעם ֵהייִליְגן ָארֹון ָהאט ָדִוד ַהֶמֶלְך ֶגעַטאְנְצן אּון ִזיְך 

ת ֶרא אֶ "ַוּתֵ )ָשם, ט"ז( 'ן ֵאייֶבעְרְשְטן, ִווי ֶדער ָפסּוק ָזאְגט ֶגעְפֵרייְדט ִמיטְ 
ר ִלְפֵני ה'", ֶעס ִאיז ִאים ִניְשט ָאְנֶגעַגאְנֶגען ַאז ַהֶמֶלְך ָדִוד ְמַפֵזז ּוְמַכְרכֵ 

ְמ'קּוְקט ִאים ַאָראפ, ֶעס ִאיז ִאים ִניְשט ָאְנֶגעַגאְנֶגען ַאז ֶער ֶוועְרט 
'ן ַפאְרֶשעְמט, ֶער ָהאט ָנאר ֶגעַטאְנְצן אּון ִזיְך ֶגעְפֵרייְדט ִמיטְ 

 , ַפאר ִדי ָכבּוד פּון ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה.ְטןֵאייֶבעְרְש 
ֶווען ֶעס קּוְמט צּו ִדי ַהָקפֹות, ֶווען ִאיְדן ַטאְנְצן אּון ְפֵרייֶען ִזיְך 

'ן ֵאייֶבעְרְשְטן אּון ִמיט ַזיין ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה, ָטאר ִזיְך ַא ִאיד ִניְשט ִמיטְ 
ְפֵרייֶען, ִניְשט ִזיְצן ִאין ִדי ַזייט אּון ֶשעֶמען צּו ַטאְנְצן אּון ִזיְך ִמיטְ 

קּוְקן ִווי ֶיעֶנער ַטאְנְצט, ָנאר ַאַרייְנֵגיין ִאיֶנעֵווייִניג צּו ַטאְנְצן 
צּוַזאֶמען ִמיט ַאֶלע ִאיְדן, אּון ִזיְך ְפֵרייֶען אּון ַדאְנֶקען ֶדעם 

ועט ִאים ָאְנקּוְקן ֵאייֶבעְרְשְטן. ֲאִפילּו ַא ֶמעְנְטש ָהאט מֹוָרא ַאז ְמ'וֶ 
ַאז ֶער ִאיז ַנאִריש ַאז ֶער ַטאְנְצט ַאזֹוי ְשַטאְרק, ָטאר ֶער ִניְשט קּוְקן 

 אֹויף ֶדעם.
"ִמְצָוה ְגדֹוָלה )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק ב', ִסיָמן כ"ד( ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ָזאְגט 

ע ִמְצָוה צּו ַזיין ְפֵרייִליְך ִלְהיֹות ְבִשְמָחה ָּתִמיד", ְס'ִאיז ַא ְגרֹויסֶ 
ַאֶלעָמאל, אּון ֶדער ֶרִבי ִאיז ָדאְרט ַמֲאִריְך ַאז ֲאִפילּו ֶווען ַא ֶמעְנְטש 
ֵגייט דּוְרְך ָצרֹות אּון ְשֶוועִריֵקייְטן ִאין ַזיין ֶלעְבן, ַדאְרף ֶער ִזיְך 

ַזיין ָנאר ְפֵרייִליְך  ָאְנְשְטֶרעְנֶגען אּון ְפרּוִביְרן ִמיט ַאֶלע כֹוחֹות צּו
ְשֶטעְנִדיג, אּון ִזיְך ֲאִפילּו ַנאִריש ַמאְכן ִמיט ְשטּוִתים, ַאִבי ֶער ָזאל 

 ַזיין ְפֵרייִליְך.
כֹות ְנִפיַלת ַאַפִים, ֲהָלָכה ד', אֹות ה'( לְ )ִליקּוֵטי ֲהָלכֹות, הִ ֶרִבי ָנָתן ִאיז ָדאס ַמְסִביר 

ען ֱאֶמת'ִדיג ִוויְסן אּון ַפאְרְשֵטיין ִווי ְשַטאְרק ַאז ֶווען ַא ִאיד ָזאל ֶוו
ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ִאים ִליב, ִווי ָחשּוב ֶער ִאיז ִאין ִהיְמל, ִווי 
ְגרֹויס ֶעס ִאיז ִדי ֲחִשיבּות פּון ַזייֶנע ִמְצֹות אּון ַמֲעִשים טֹוִבים, ִווי 

ן ְבלֹויז ֶדעְרַפאר ָוואס ֶער ִאיז ֶגעבֹויְרן ֵטייֶער ֶער ִאיז ַביים ֵאייֶבעְרְשטְ 
ֶגעָוואְרן ַאְלס ִאיד; ָוואְלט ֶער פּון ֶדעם ַאֵליין שֹוין ֶגעָוואְרן ַאזֹוי 
ְפֵרייִליְך, ַאז ֶער ָוואְלט ִניְשט אֹויְפֶגעֶהעְרט צּו ַטאְנְצן אּון ִזיְך ְפֵרייֶען 

 ִמיט ֶדעם ַא ַגאְנְצן ָטאג.
ֶזעֶנען ִמיר ִאין ָגלּות, ִמיר ֶזעֶנען ַווייט פּוֶנעם ָנאר ֵלייֶדער 

ֵאייֶבעְרְשְטן, ִמיר ְשִפיְרן ִניְשט ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִאיז ִמיט אּוְנז 
אּון ֶער ָהאט אּוְנז ִליב, ֶדעְרַפאר ַדאְרף ֶמען ְטֶרעְפן ַאֶלע ָסאְרט ֵעצֹות 

ִליְך צּו ַמאְכן. ָאֶבער ִווי ָנאר ַא ִאיד ֶוועְרט אּון ֶוועְגן ִווי ַאזֹוי ִזיְך ְפֵריי
ְפֵרייִליְך, ֶוועְרט ֶער שֹוין ֶדעְרֶנעְנֶטעְרט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶער הֹויְבט 
שֹוין ָאן צּו ְשִפיְרן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ַדאן ֶוועְרט ֶער שֹוין ְפֵרייִליְך 

 ַאֵליין.'ן ֵאייֶבעְרְשְטן ִמיטְ 
ַא ַּתְלִמיד פּון ֶרִבי ָנָתן ָהאט ַאָמאל ֶגעְטָראְפן ַזיין ֶרִבי'ן ַביי ַא 
ֲחתּוָנה פּון ַא ַווייֶטע ָקרֹוב, אּון ֶרִבי ָנָתן ָהאט ָדאְרט ֵזייֶער ֶגעַטאְנְצן 
אּון ִזיְך ֶגעְפֵרייְדט, ֶדער ַּתְלִמיד ָהאט ִניְשט ֶגעֶקעְנט ַפאְרְשֵטיין 
ַפאְרָוואס ֶרִבי ָנָתן ַטאְנְצט ַאזֹויִפיל אּון ְפֵרייְדט ִזיְך ַאזֹוי ְשַטאְרק ַביי 
ִדי ֲחתּוָנה, ֶער ִאיז ֶגעֶווען ְבלֹויז ַא ַווייֶטער ָקרֹוב, אּון ֶער ִאיז ִניְשט 

ָהאט ִאים ֶרִבי ָנָתן  .ֶגעֶווען ֶעֶפעס ְסֶפעִציֶעל ָנאְנט ִמיט ִדי ְמחּוָּתִנים
ְרְקֶלעְרט ַאז ֶער ַטאְנְצט ִבְכַלל ִניְשט צּוִליב ִדי ֲחתּוָנה, ֶער ַטאְנְצט עֶ 

ְבלֹויז ַווייל ֶער ְפֵרייְדט ִזיְך אּון ֶער ַדאְנְקט ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ַאז ֶער 
ִאיז ַא ִאיד, ַאז ֶער ִאיז זֹוֶכה צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן; אֹויב ָאֶבער 

ֶער ִזיְך ֶנעֶמען ַטאְנְצן ְסַּתם ַאזֹוי ִאין ַא ְגִריֶנעם ִדיְנְסָטאג, ֶוועט ֶוועט 
ָדאס אֹויְסֶזען ֵזייֶער ָמאְדֶנע, ָאֶבער ַאז ֶעס ַמאְכט ִזיְך ִאים ַא גּוֶטע 
ֶגעֶלעְגְנֵהייט ַאז ֶער ִאיז ַביי ַא ֲחתּוָנה, ָהאט ֶער ָדאְך שֹוין ַאֶלע 

ן ִזיְך ְפֵרייֶען ָדאְרט, אּון ֶדעִריֶבער נּוְצט ֶער ָדאס ֶרעְכְטן צּו ַטאְנְצן אּו
 ַטאֶקע אֹויס צּו ִדי ַמאְקִסימּום...

ֶיעְצט, ֶווען ִמיר ַהאְלְטן ַביי ִדי ֵהייִליֶגע ַהָקפֹות, ֶגעְבט ֶמען אּוְנז ִדי 
ה אּון ֶגעֶלעְגְנֵהייט צּו ַטאְנְצן אּון ִזיְך ְפֵרייֶען ִמיט ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹורָ 

'ן ֵאייֶבעְרְשְטן, ָלאִמיר ָדאס אֹויְסנּוְצן ִווי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין, ִניְשט ִמיטְ 
קּוְקן אֹויף ֵקייֶנעם אּון אֹויף ָגאְרִניְשט, ָנאר ַטאְנְצן אּון ִזיְך ְפֵרייֶען 

 'ן ַגאְנְצן ֹכַח.ִמיטְ 
כֹות ְנִפיַלת ַאַפִים, ֲהָלָכה לְ ָלכֹות, הִ )ִליקּוֵטי הֲ ֶרִבי ָנָתן ְשמּוֶעְסט אֹויס ַבֲאִריכּות 

ַאז ֶיעֶדער ֶמעְנְטש ָוואס ָהאט ָנאר ַא ְטָראפ ֵשֶכל, ֲאִפילּו ַא גֹוי, ד'( 
אֹויב ֶוועט ֶער גּוט ַאַרייְנְטַראְכְטן ֶווער ֶער ֶזען ַאז ְס'ִאיז ֶבֱאֶמת 

ועְלט. ִדי ֶוועְלט ִאיז פּול ִניְשָטא ִמיט ָוואס צּו ַזיין ְפֵרייִליְך אֹויף ִדי וֶ 
ִמיט ַאזֹויִפיל ָצרֹות אּון ִיסּוִרים, ֶיעֶדער ֶמעְנְטש ָאן אֹויְסַנאם 
מּוְטֶשעט ִזיְך אֹויף ִדי ֶוועְלט ִמיט ַאזֹויִפיל ְשֶוועִריֵקייְטן אּון 

ְך. ְפָראְבֶלעֶמען, ַאז ְס'ִאיז ֱאֶמת'ִדיג ִניְשָטא ִמיט ָוואס צּו ַזיין ְפֵרייִלי
ֲאִפילּו ֶווען ֶמען ָהאט שֹוין ָיא ַא גּוְטן ָטאג, ֶווען ֶעס ֵגייט שֹוין ָיא 
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ֶעֶפעס גּוט ַפאר ַא ֶמעְנְטש, ִאיז ֶעס ֶגעֶוועְנִליְך אֹויְך 
 אֹויְסֶגעִמיְשט ִמיט ִפיֶלע ְשֶוועִריֵקייְטן אּון ָצרֹות.
ַמאְכן ַא ִדי ֵאייְנִציְגְסֶטע ַזאְך ָוואס ֶקען ְפֵרייִליְך 

ֶמעְנְטש אֹויף ֶדער ֶוועְלט, ִאיז ָנאר ֱאמּוָנה. ֶווען ַא ִאיד 
ְגֵלייְבט אּון ֵווייְסט ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִפיְרט ִדי 
ַגאְנֶצע ֶוועְלט, אּון ֲאִפילּו ִדי ַזאְכן ָוואס ֶזעֶען אֹויס ַאז 

ֹוָבה, אּון ְס'ִאיז ִניְשט גּוט, ִאיז ֶבֱאֶמת ָנאר ַפאר ַזיין ט
ֶער ֵווייְסט ַאז ֶער ְבַלייְבט ִניְשט אֹויף ִדי ֶוועְלט ַפאר 
ֵאייִביג, ֵאיין ָטאג ֶוועט ֶער ַאֶוועְקֵגיין פּון ִדי ֶוועְלט אּון 
ַדאן ֶוועט ִזיְך ָאְנהֹויְבן ַזיין ִריְכִטיֶגע ֶלעְבן, ֶדעָמאְלט 

ר ַבאקּוֶמען ֶוועט ֶער ָהאְבן ְמנּוָחה, ֶדעָמאְלט ֶוועט עֶ 
ְשַכר אֹויף ֶיעֶדע ְקֵלייֶנע גּוֶטע ַזאְך ָוואס ֶער ָהאט 
ַאַרייְנֶגעַכאְפט צּו טּון אֹויף ִדי ֶוועְלט, אֹויף ֶיעֶדע ִמְצָוה 
ָוואס ֶער ָהאט ְמַקֵיים ֶגעֶווען אֹויף ִדי ֶוועְלט, אֹויף 

ן ַאן ֶיעֶדעס ָמאל ָוואס ֶער ָהאט ִזיְך צּוִריק ֶגעַהאְלְטן פּו
ֲעֵביָרה, אּון אֹויף ֶיעֶדע ָמאל ָוואס ֶער ָהאט ִזיְך 

 ;ָאְנֶגעְשְטֶרעְנְגט צּו טּון ֶדעם ָרצֹון פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן
 ָנאר ַאַזא ֶמעְנְטש ֶקען ֱאֶמת'ִדיג ַזיין ְפֵרייִליְך.

ֵאייֶנער ָוואס ָהאט ִניְשט ַקיין ֱאמּוָנה, ֶער ְגֵלייְבט 
ער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִפיְרט ִאים אֹויף ְטִריט אּון ִניְשט ַאז דֶ 

ְשִריט אּון ֶיעֶדע ַזאְך ָוואס ֶער ֵגייט דּוְרְך ִאיז ִמיט ַא 
פּוְנְקְטִליֶכער ֶחְשבֹון, ֶער ְגֵלייְבט ִניְשט ַאז ְס'ִאיז ָדא 
ָנאְך ַא ֶוועְלט ָוואס ָדאְרט ַבאקּוְמט ֶמען ְשַכר אֹויף ִדי 

ֲעִשים ָוואס ֶמען ָהאט ֶגעטּון אֹויף ִדי ֶוועְלט, גּוֶטע מַ 
ַאַזא ֶמעְנְטש ָהאט ֶבֱאֶמת ִניְשט ִמיט ָוואס ִזיְך צּו 
ְפֵרייֶען אֹויף ִדי ֶוועְלט, ֶער ְבָראט ִזיְך אּון ֶער ְפֶרעְגְלט 
ִזיְך ִאין ָצרֹות אּון ִאין ִיסּוִרים, אּון ֶער ָהאט ִניְשט ִמיט 

 צּו ְטֵרייְסְטן.ָוואס ִזיְך 
ֶדעְרַפאר ָזאְגן ִמיר ַביי ִדי ַהָקפֹות ֶדעם ַקאִפיְטל כ"ט 
ִאין ְּתִהִלים, ָוואס ָדאס ִאיז ְמסּוָגל ַאֶוועְקצּוְטַרייְבן 
פּוֶנעם ֶמעְנְטש ִדי רּוַח ְשטּות, ִדי ְשֶלעְכֶטע ַמְחָשבֹות 

ֹמַח, ַאזֹוי ִווי ֶדער ָוואס ָהאְבן ִזיְך ַאַרייְנֶגעַכאְפט ִאין ַזיין 
"ַהִשְבָעה קֹולֹות )ֵסֶפר ַהִמדֹות, אֹות ְקִליָפה, ִסיָמן ו'( ֶרִבי ָזאְגט 

ֶשָאַמר ָדִוד ַעל ַהַמִים, ְבִדבּוָרן ַמְכִניִעין ָהרּוַח ָרָעה". 
ַווייל ִדי ֵאייְנִציְגְסֶטע ֶוועג צּו ֶוועְרן ֱאֶמת'ִדיג ְפֵרייִליְך 

ְכ'ן ַאֶוועְקְטַרייְבן פּון ִזיְך ִדי ְשֶלעְכֶטע ִאיז ָנאר דּוְר 
ַמְחָשבֹות פּון ְכִפיָרה ָוואס ַכאְפן ִזיְך ַאַריין ִאיֶנעם 
ֶמעְנְטש'ס ֹמַח. ִווי ַלאְנג ִדי רּוַח ְשטּות ֶגעפּוְנט ִזיְך ִאין 
ִאים, ֶער ָהאט ִניְשט ַא ְקָלאֶרע אּון ֵרייֶנע ֱאמּוָנה ִאיֶנעם 

עְרְשְטן, ֶוועט ֶער ֵקייְנָמאל ִניְשט ֶקעֶנען ַזיין ֵאייבֶ 
ם מ"ב, ָוואס ָדאס ִאיז ֶדער "ָאָנא ְפֵרייִליְך. אֹויְך ֶדער שֵ 

ְבֹכַח", ָהאט אֹויְך ִדי ְסגּוָלה ַאֶוועְקצּוְטַרייְבן פּוֶנעם 
ֶמעְנְטש ַאֶלע ְשֶלעְכֶטע ַמִזיִקים ָוואס ִוויְלן 

ִאיֶנעם ֶמעְנְטש ְכִפירֹות אּון ֱאִפיקֹוְרסּות ַאַרייְנְבֶרעְנֶגען 
ַרֲחָמָנא ִליְצָלן אּון ִאים ַאֶוועְקְשֶלעְפן פּוֶנעם 

 ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ַאזֹוי ִאים ֶדעְרִביֶטעְרן ָדאס ֶלעְבן.
ֶוועט ַא ֶמעְנְטש ְפֶרעְגן, "ִאיְך ֵווייס ַטאֶקע ַאז ָנאר 

אְבן ַא גּוט ֶלעְבן אֹויף ִדי ֶוועְלט, ִמיט ֱאמּוָנה ֶקען ִאיְך הָ 
ָוואס ָזאל ִאיְך ָאֶבער טּון ַאז ִאיְך ָהאב ֶנעֶבעְך ַפאְרלֹויְרן 
ַמיין ֱאמּוָנה? ִאיְך ָהאב ִזיְך ָאְנֶגעֵלייְנט ִמיט ְשֶלעְכֶטע 
ַזאְכן, ִאיְך ָהאב ִזיְך ָאְנֶגעֶהעְרט ִמיט ְכִפיָרה'ִדיֶגע ַזאְכן, 

ְשִפיר ֶמער ִניְשט ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ִאיְך ְשִפיר  אּון ִאיְך
ִזיְך ַאזֹוי ַווייט פּון ִדי ֵהייִליֶגע ֱאמּוָנה, ָוואס ָזאל ִאיְך 

אֹויף ֶדעם ָהאט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער  ֶיעְצט טּון?"
ַרֲחָמנּות ֶגעַהאט אֹויף אּוְנז אּון אּוְנז ֶגעִשיְקט ֶדעם 

י'ן, ָוואס ֶער ָהאט ֶדעם ֹכַח אּוְנז ֵהייִליְגן ֶרבִ 
אֹויְסצּוֵהייְלן אּון אּוְנז ַארֹויְסְשֶלעְפן פּון ִדי ְבָלאִטיֶגע 

 זּוְמְפן ִאין ָוואס ִמיר ֶזעֶנען ַאַרייְנֶגעַפאְלן.
)ִספּוֵרי ַמֲעִשיֹות, ַמֲעֶשה ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ָהאט ֶדעְרֵצייְלט 

עֶווען ַא ַבת ֶמֶלְך ָוואס ַאן ַאְכָזִריּות'ִדיֶגער ַאז ְס'ִאיז גֶ י"ג( 
ֶקעִניג ִאיז ִאיר ָנאְכֶגעָלאְפן אּון ִאיר ֶגעָוואְלט ַהְרְג'ֶעֶנען, 
ִזי ִאיז ַאְנְטָלאְפן צּו ַא ֶפעְסטּוְנג פּון ַוואֶסער, אּון ֶדער 
ֶקעִניג ָהאט ִאיר ָנאְכֶגעָשאְסן ִמיט ֶצען ֶעְרֵליי ַפייְלן, 

ִאיז ֶגעֶווען ַבאְשִמיְרט ִמיט ֶצען ֶעְרֵליי ַסם, אּון  ָוואס
ַאזֹוי ִאיז ִזי ַאַרייְנֶגעָלאְפן ִאיֶנעם ֶפעְסטּוְנג אּון ָדאְרט 
ֶגעַפאְלן ֲחָלשּות, אּון ֶדער ֶרִבי ָהאט אֹויְסֶגעִפיְרט, "אּון 

 ִאיְך ֵהייל ִזי".
אִליְבט ַביים ִדי ַבת ֶמֶלְך ִאיז ֶיעֶדער ִאיד, ָוואס ִאיז בַ 

ֵאייֶבעְרְשְטן ִווי ַאן ֵאייְנִציג ִקיְנד, אּון ֶדער ְשֶלעְכֶטער 
ִרְשעּות'ִדיֶגער ֶקעִניג ִאיז ֶדער ֵיֶצר ָהַרע, ֶער ִאיז ָדאְך 
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 שליט"א אין אלע נושאים פילע בריוו פונעם ראש ישיבהנאך 
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שיעורים; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס; און נאך -קוואל פון חיזוק )פרויען(   
03303502363/ ענגלאנד  0797040069/ ארץ ישראל  845-351-9060/ 212-444-9169  

 breslevcenter@gmail.com גליון אויף אימעילצו באקומען דעם 
  347-630-2876 טעלעפאן מעסידזשינג/ chizikyomi@gmail.comיומי אימעיל חיזוק 

 

 

 און נאךמעשיות פון תפלה; שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים;  - קול ברסלב

  03303502361/ ענגלאנד  0797040066/ ארץ ישראל  845-351-0910/  212-444-9191

< BreslevCenter.com   <  
 

ַאַזא ָרָשע ְמרּוָשע, ֶער ִוויל ָנאר 
ִאים ַהְרְג'ֶעֶנען ֶדעם ִאיד, ֶער ִוויל ָנאר 

ֶלעְבן אֹויף ִדי ֶוועְלט  ֶדעְרִביֶטעְרן ָדאס
אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט. ֶדער ֵיֶצר ָהַרע 
ִשיְסט ַאַריין ִאיֶנעם ִאיד ִדי ַפייְלן ָוואס 
ֶזעֶנען ַבאְשִמיְרט ִמיט ַסם פּון ְכִפירֹות 
אּון ֱאִפיקֹוְרסּות, ֶער ְבֶרעְנְגט ַאַריין 
ִאיֶנעם ֹמַח פּוֶנעם ֶמעְנְטש ַמְחָשבֹות 

ן ְכִפיָרה, ֶער ִוויל ִאים ָנאר פּו
ַאֶוועְקַרייְסן פּון ַזיין ֱאמּוָנה, ֶער ָזאל 
ָאְפָלאְזן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ַווייל ִווי 

ַביי ַא ִאיד ָנאר ִדי ֱאמּוָנה ֶוועְרט ְשַוואְך 
ִאיז ֶער שֹוין ַא ַפאְרִטיֶגער, ֶער 

יין ַפאְרִליְרט ַזיין מּוט, ֶער ַפאְרִליְרט זַ 
ֶלעְבן אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע 
ֶוועְלט, אּון ֶדער ִאיד ֵווייְסט שֹוין ִניְשט 

 ִווי ִזיְך ַאִהיְנצּוטּון.
ֶדעְרַפאר ָהאְבן ִמיר ֶדעם ֵהייִליְגן 

ָוואס ֶער ִאיז אּוְנֶזער ָדאְקֶטער,  ,ֶרִבי'ן
 ֶווען ִמיר ָזאְלן .ֶער ֶקען אּוְנז אֹויְסֵהייְלן

ַאֶוועְקַוואְרְפן אּוְנֶזער ֵשֶכל אּון ֶנעֶמען 
ִדי ֵעצֹות אּון ִלימּוִדים פּון ֵהייִליְגן 
ֶרִבי'ן, ֶוועט ֶער ַארֹויְסֶנעֶמען פּון אּוְנז 
ִדי ִגיְפִטיֶגע ַסם ָוואס ֶדער ֵיֶצר ָהַרע 
ָהאט ַאַרייְנֶגעָשאְסן ִאין אּוְנז, ִמיר 

ן ִאין ֱאמּוָנה, ֶוועְלן ִזיְך ֶקעֶנען ְשַטאְרְק 
אּון ִמיר ֶוועְלן ֶקעֶנען ַהָנָאה פּון אּוְנֶזער 
ֶלעְבן אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע 

 ֶוועְלט.
ַאְנֵשי ְשלֹוֵמינּו ִפיְרן ִזיְך ַאז ֶווען 
ְמ'ַטאְנְצט ִמיט ִדי ֵסֶפר ּתֹוָרה ִאין ַהאְנט 
אּום ִשְמַחת ּתֹוָרה, ְשֶוועְרט ֶמען ַאז 

ַלייְך ֶווען ְמ'ֶוועט ַאֶוועְקֵגיין פּון ִדי גְ 
ֶוועְלט, ָזאל ֶמען ֵגיין צּום ֵהייִליְגן ֶרִבי'ן 
ַפאר ַא ִּתיקּון. ַאזֹוי ִווי ֶדער ֶרִבי ָהאט 
ַאָמאל ֶגעָזאְגט ַפאר ֵאייֶנעם ָוואס ָהאט 
ֶגעַהאְלְטן ַביים ַאֶוועְקֵגיין פּון ִדי ֶוועְלט 

ץ ַאז פֶ ן ִבְנִקיַטת חֵ ַאז ֶער ָזאל ְשֶוועְר 
ְגַלייְך ָנאְך ַזיין ְפִטיָרה ָזאל ֶער קּוֶמען 

)ַעֵיין צּום ֶרִבי'ן ֶער ָזאל ִאים ְמַתֵקן ַזיין 

 .ֵסֶפר ְפעּוַלת ַהַצִדיק, ִסיָמן תתמ"ה(
ֶדער ֱאֶמת ִאיז ָאֶבער ַאז אֹויב ֶדער 
ֹכַח פּון ִשְמַחת ּתֹוָרה ִמיט ִדי ֵסֶפר 

ין ַהאְנט ִאיז ַאזֹוי ְגרֹויס ַאז ּתֹוָרה אִ 
ְמ'ֶקען ַדאן פֹוְעְל'ן צּו קּוֶמען צּום ֶרִבי'ן 
ָנאְכ'ן ְשַטאְרְבן, ִאיז ָדאְך ִזיֶכער ַאז 
ְמ'ֶקען ֶדעָמאְלט פֹוְעְל'ן ַאז ָנאְך ָדא 
אֹויף ִדי ֶוועְלט ַביים ֶלעְבן ָזאל ֶמען 

י'ן, זֹוֶכה ַזיין קּוֶמען צּום ֵהייִליְגן ֶרבִ 
ֶמען ָזאל זֹוֶכה ַזיין צּו  ַאז ָדאס ֵמייְנט

ֶלעְרֶנען ִדי ְסָפִרים פּון ֵהייִליְגן ֶרִבי'ן אּון 
צּו ָפאְלְגן ַזייֶנע ֵעצֹות אּון ִלימּוִדים, אּון 
ַאזֹוי ֶוועט ֶמען ָנאְך ָדא אֹויף ִדי ֶוועְלט 
ֶקעֶנען ַבאקּוֶמען ֶדעם ִריְכִטיְגן ִּתיקּון, 

ן ַא ְגִליְקִליֶכע אּון ֶגעְשַמאֶקע אּון ָהאבְ 
 ֶלעְבן.
 
 
 

 

 

 

 << נייע לאקאלע נומערן >>
 

אויפ'ן פארלאנג פונעם חשוב'ן ציבור האבן 
 מיר צוגעשטעלט פרישע לאקאלע נומערן 

 קרית יואל און מאנסי פאר
 

 845-351-0910קול ברסלב..............
 

 845-351-9060קוואל פון חיזוק.......
 

 

 

 

 

 

 

 חיזוק צום טיר
 
 

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

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

 רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

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

 

 

 
 

 

 

 הבטחת מוהרא"ש
 

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

 אשר בנחל
 וועט זיכער זען א גרויסע ישועה און געהאלפן
 ווערן למעלה מדרך הטבע מיט וואס ער דארף.

 

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

 845-248-1651 רופט שוין
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