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נָׁה ןאּוַמא  ֹראׁש ַהׁשָׁ
 

זֹוֶכה צּו ַזיין  ֶזעֶנעןוואֹויל ִאיז אּוְנז ַאז ִמיר 
ה ִאין אּוַמאן ַביים ֵהייִליְגן ֶרִבי'ן, דָׁ  נָׁ אס ֹראׁש ַהׁשָׁ

ואס ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער  ִאיז ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ְזכּות וָׁ
אְרִניְׁשט  אט אּוְנז ְמַזֶכה ֶגעֶווען, ֶמען ֶקען ִזיְך גָׁ הָׁ

אְרְׁשֶטעְלן ִדי ְגרֹויְסקֵ  אט פָׁ ייט ֶדעְרפּון, ֶדער ֶרִבי הָׁ
אְגט  ן ת"ג(ֶגעזָׁ ַאז ֶווער ֶעס ִאיז זֹוֶכה צּו  )ַחֵיי מֹוֲהַר"ן ִסימָׁ

נָׁהאֹויף  ִאים יין ַבייזַ  ַדאְרף ַזיין ֵזייֶער  ,ֹראׁש ַהׁשָׁ
ִאְכלּו ַמְׁשַמִנים ּוְׁשתּו ַמְמַתִקים ִכי ֶחְדַות "ְפֵרייִליְך, 

ֻעְזֶכם אט ִזיְך  .)ְנֶחְמיָׁה ח, י( "ה' ִהיא מָׁ ֶדער ֶרִבי הָׁ
אל אֹויְסֶגעְדרּוְקט  ן תצ"א(ַאמָׁ "ֶווער ֶעס : )ַחֵיי מֹוֲהַר"ן ִסימָׁ

ה, ַדאְרף ִניְׁשט  נָׁ ִאיז ֶגעֶווען ַביי ִמיר ֹראׁש ַהׁשָׁ
ה צּו טּון ַתֲעֵניִתיםֵאייֶגעֶנע ַפאְסְטן ַקיין  ; ְתׁשּובָׁ

אּון ֶווער ֶעס ִאיז ִניְׁשט ֶגעֶווען ַביי ִמיר ֹראׁש 
אס ַפאְסְטן". ַאזֹוי  ה ֶוועט ִאים ִניְׁשט ֶהעְלְפן דָׁ נָׁ ַהׁשָׁ

אט ֶדער ֶרִבי ַמְחִׁשיב ֶגעֶווען ֶווער ֶעס  ְׁשַטאְרק הָׁ
ה. נָׁ  ִאיז זֹוֶכה צּו ַזיין ַביי ִאים אֹויף ֹראׁש ַהׁשָׁ

ֶדעִריֶבער ַדאְרְפן ִמיר ֵזייֶער ְפֵרייִליְך ַזיין ַאז 
אְבן זֹוֶכה ֶגעֶווען ִאיֶבעְרצּוקּוֶמען ַאֶלע  ִמיר הָׁ

ייְטן אּון קּוֶמען צּום ֶרִבי'ן אֹויף ֹראׁש ְׁשֶוועִריקֵ 
ה, ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו ִפיְרן ִזיְך צּו ַטאְנְצן אּון ִזיְך ַהׁשָׁ  נָׁ

ֶנעם ִדיר ִמיט ַא 
 'לְקֵלייֶנע ִמְשַניֹות

 

 ִמיט ַא ְתִהִלים'ל ַאז דּו ָזאְלְסט ָהאְבן ָוואס
ָזאְלְסט ִזיְך  ן ֶוועג אּון דּו'צּו ֶלעְרֶנען אֹויפְ 

 .ִניְשט ְמַטֵמא ַזיין ִדי אֹויְגן
 ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ַא ט,עְרֵציילְ דֶ  מֹוֲהָרא"ש ָהאט

ק ְשמּוֵאל ְטֶשעְטִשי יֶער ָחִסיד ֶרבִ 'ְבֶרְסֶלב
"ַביים  :, ֶער ָהאט ֶגעָזאְגטהִלְבָרכָ  ִזְכרֹונֹו

ַאֵהייְמָפאְרן פּון אּוַמאן וואּו ֶמען ָהאט 
ֶגעָזאְגט ִדי 'ִתיקּון ַהְכָלִלי', ָנאְכן ַזיין ִאין 

ַדאְרף ֶמען שֹוין  -אְרט ִקיֶעוו ִאין ֶעיְרפָ 
ְגן צּוִריְקָפאְרן צּום ֶרִביְנ'ס ִציֹון ָנאְכַאָמאל ָזא

אְרט ִדי 'ִתיקּון ַהְכָלִלי', פּון ִדי ְשמּוִציֶגע ֶעיְרפָ 
ין וואּו ֶמען ִאיז ִזיְך ְמַטֵמא ִדי אֹויְגן, ִבְפַרט ִא 

י ָוואס ִדי אּוְקֵרייִניֶשע גֹוִים ֶזעֶנען דִ  ,ִקיֶעוו
 ן".ִניְדִריְגְסֶטע ָוואס ִאיז ַפאְרַהא

ִאיֶשע ָמאִוויס, ֶנעם ַא 'ַאְנְשָטאט קּוְקן גֹוי
 - ִמְשַניֹות אּון ָזאג ַא ֵפֶרק אּון ָנאְך ַא ֵפֶרק

ָדאס ֶוועט ִדיר אֹויְסַוואְשן ַדיין ְנָשָמה; 
ט ָמאִוויס ִאיז ַא ֶשֶקר אּון ַא ִדְמיֹון, ֶעס ֶנעְמ 

 ַח פּוֶנעם ֶמעְנְטש אּון ֶעס ְבֶרעְנטצּו ֶדעם מֹ
מַֹח, דּוְרְכֶדעם ַפאְרִליְרט ֶמען ִדי  יאֹויס דִ 

ַאזֹוי ִווי ֶדער ֶרִבי  .ַגאְנֶצע ַטַעם ִאין ַדאֶוועֶנען
: "ִכי ָכל נ( ןִסימָ ', אק )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחלֶ ָזאְגט 

ֶווער ֶעס  ַהפֹוֵגם ַבְבִרית, ֵאין ָיכֹול ְלִהְתַפֵלל",
ן ֶער ִהיט ִזיְך ִניְשט ִדי אֹויגְ  ,ִאיז פֹוֵגם ִבְבִרית

ֶדער ֶקען  -אּון ֶער קּוְקט ָמאִוויס פּון גֹוִים 
יז ִניְשט ַדאֶוועֶנען, ָדאס ַגאְנֶצע ַדאֶוועֶנען ִא 

 .ִאים ַאן ָאְפקּוֶמעִניש
 תשע"ז( ַהֲאִזינּוה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו)
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נָׁה גֹות ֹראׁש ַהׁשָׁ  ַהְנהָׁ
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נָׁה אֹויף ִדי ְגרֹויֶסע ְזכּות  ֵאי ֹראׁש ַהׁשָׁ אְבן זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ַזיין ִאין  ַאזְפֵרייֶען מֹוצָׁ ִמיר הָׁ
ה. נָׁ  אּוַמאן ַביים ֶרִבי'ן אֹויף ֹראׁש ַהׁשָׁ

אְבן ֵשֶכל אּון ַאז מִ  אְבן ׁשֹוין יָׁא זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ַזיין ַביים ֶרִבי'ן, ַדאְרְפן ִמיר הָׁ יר הָׁ
ַגאְנְצן יָׁאר ִדי ְפ'ן אֹויְך ַאֵהיים ֶנעֶמען פּון ִדי ֵהייִליֶגע ִלּמּוִדים פּון ֶרִבי'ן, ִמיְטֶנעֶמען אֹוי

ואס ֶדער ֶרִבי ֶלעְרְנט אּו אל אּוְנז ַבאְגֵלייְטן אֹויף ְׁש ַאֶלע ִלּמּוִדים וָׁ אס זָׁ ֶטעְנִדיג ְנז, ַאז דָׁ
 אּון אּוְנז ִפיְרן אֹויְפן ִריְכִטיְגן ֶוועג.

ואס ֶדער ֶרִבי ֶלעְרְנט אּוְנז ִאיז צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן ֶיעֶדער  ,ִדי ֶעְרְׁשֶטע ַזאְך וָׁ
אל ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן אֹויף אס ִאיִדיׁש, ַדאְרְפן  .ַזיין ְׁשְפַראְך ֶמעְנְטׁש זָׁ ַביי אּוְנז ִאיז דָׁ

ן 'ִמיר ִזיְך צּוֶגעוואֹויֶנען צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן אֹויף ִאיִדיׁש, צּו ֶדעְרֵצייְלן ַפאְר 
אְבֶלעֶמען  ואס ֶמען ֵגייט דּוְרְך, ַאֶלע ְפרָׁ ואס ֶמען ִמיט ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאֶלעס וָׁ ְטֶׁשעט ִזיְך מּווָׁ

ואְלט ִזיְך אֹויְסֶגעֶרעְדט ַפאר ַאן ֱאֶמת'ן גּוֶטער ַחֶבר.  ְברּוֲחִניּות ּוְבַגְׁשִמיּות, ַאזֹוי ִווי ֶמען וָׁ
ה פּון ֶרעְדן צּום  ֶעס ִאיז ִניְׁשט ֶמעְגִליְך ַמְצִליַח צּו ַזיין אֹויף ֶדער ֶוועְלט ָאן ִדי ֵעצָׁ

ט ֶמעְגִליְך צּו ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד ָאן ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ִאיז ִניְׁש  ֶעסֵאייֶבעְרְׁשְטן, 
אְגט  ן ק'(  ,ֵחֶלק ב' ,)ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ןֶדער ֶרִבי זָׁ ַאז ַאֶלע ַצִדיִקים ֶזעֶנען צּוֶגעקּוֶמען צּו ֵזייֶעֶרע ִסימָׁ

אְבן ֶגעֶרעְדט  ואס ֵזיי הָׁ  צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן.ַמְדֵריגֹות נָׁאר דּוְרְך ֶדעם וָׁ
ה, ִמיטְ  חָׁ ן מֹויל ֶקען ֶמען ָאְנקּוֶמען צּו ַאֶלע גּוֶטע 'ֶדער מֹויל ִאיז ֶדער ְׁשִליְסל צּו ַהְצלָׁ

ֶוועְלט, ֲאִפילּו ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש קּוְקט ִזיְך ָאן אּון ֶעס ֶזעט ִאים ִבְכַלל ִניְׁשט  ערַזאְכן אֹויף דֶ 
אְך אל ַמְצִליַח ַזיין ִאין ֶלעְבן, ַזיין ַגאְנֶצע ֶלעְבן ִאיז ֵאיין ְׁשִטיק  אֹויס ִווי ֶער ֶוועט נָׁ ַאמָׁ

אט ׁשֹוין ְפרּוִביְרט ִזיְך  אל ֶער הָׁ דּוְרְכַפאל ֵסיי ְברּוֲחִניּות אּון ֵסיי ְבַגְׁשִמיּות, ִוויִפיל מָׁ
אל ִניְׁשט ֶגעלּוְנֶגען. אִ  ,ֶנעֶמען ִאין ִדי ֶהעְנט ַאַרייןצּו אֹויְפצּוהֹויְבן אּון ִזיְך  יז ֶעס ֵקייְנמָׁ

אט ִאין ַזיין מֹויל ואס ֶער הָׁ ֶבער ִוויְסן ִדי ֹכַח וָׁ אל אָׁ ואְלט ֶער ָאְנֶגעהֹויְבן  ,ֶווען ַא ִאיד זָׁ וָׁ
ואְלט ֶדעְרֵציילְ  ַבר, ֶער 'ַפאְר  טֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ֶער וָׁ ן ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַזיין ַגאְנֶצע עָׁ

וא אְבן אֹויף ַווייֶטער ְברּוֲחִניּות ֶגעְלט וָׁ ואס ֶער ַדאְרף הָׁ ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאֶלעס וָׁ
ואְלט ֶער צּוִביְסֶלעְך ַארֹויסְ  אְבֶלעֶמען אְקרָׁ ֶגעּוְבַגְׁשִמיּות, אּון ַאזֹוי וָׁ ְכן פּון ַאֶלע ַזייֶנע ְפרָׁ

ואְלט מַ אּון ְׁשֶוועִריקֵ  ן.'ִאין ֶלעְבן אֹויפְ  ֶגעֶוועןְצִליַח ייְטן, אּון ֶער וָׁ  ן ֶׁשעְנְסְטן אֹופָׁ
אְגט  ַר"ןֶדער ֶרִבי זָׁ ן רכ"ח(  ,)ִשיחֹות הָׁ ַאז ֲאִפילּו אֹויב ֶמען ֶקען ְטֶרעְפן ֶגעֵצייְלֶטע ֶעְרִליֶכע ִסימָׁ

ֶבער ֵזייֶער צּופְ  ואס ֶרעְדן ִניְׁשט צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ֶזעֶנען ֵזיי אָׁ לֹויֶגעֶנע ֶמעְנְטְׁשן, ֵזיי ִאיְדן וָׁ
ואס ֶגעוואֹויְנט ִזיְך צּו צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן  אְבן ִניְׁשט ַקיין ִיׁשּוב ַהַדַעת. ַא ִאיד וָׁ הָׁ
ואס  ַבאקּוְמט ֶער ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ִיׁשּוב ַהַדַעת, ֶער ֶוועְרט ַא רּוִאיֶגער ֶמעְנְטׁש, ֶער ֵווייְסט וָׁ

אפ אֹויְפן ְפַלאץ. ָאן ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן ִאיז ֶדער ֶמעְנְטׁש ֶער ִוויל  אט ֶדעם קָׁ אּון ֶער הָׁ
אְפן, ֲאִפילּו ֶווען ֶער ֶלעְרְנט אּון ֶער ַדאֶוועְנט ִאיז אֹויְך ַאֶלעס  ַפאְרְׁשלָׁ

ואס ֶער ִוויל ִאין ֶלעְבן, זַ  אֶפעֶנעְרֵהייט, ֶער ֵווייְסט ִניְׁשט וָׁ אְפט.ַפאְרְׁשלָׁ  יין ֹמַח ְׁשלָׁ
ֶבער ָאן ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ֲאִפילּו פּון ָאְנַפאְנג ִאיז ֶעס ֵזייֶער  ֶווען ֶמען הֹויְבט אָׁ

לֹום.וְ ס ִווי ֶמען ֶרעְדט צּו ִדי ַוואְנט חַ  ְׁשִפיְרןְׁשֶווער, ֶמען ֶקען  ואס ְגֵלייְבט  ׁשָׁ ַא ִאיד וָׁ
ֶבער אּון ֵווייְסט ַאז דֶ  אל, ֶער ֶהעְרט אֹויס אָׁ א אּון ֶער ִאיז ִאיֶבערָׁ ער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ִאיז דָׁ

ֶיעְדן ֶמעְנְטׁש, ֶוועט ֶער ִזיְך ָאְנְׁשְטֶרעְנֶגען צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן ֲאִפילּו ֶווען ֶעס ִאיז 
 םר ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶהעְרט ִאיַאז ֶדע ְׁשִפיְרןְׁשֶווער, אּון ִמיט ִדי ַצייט ֶוועט ֶער ָאְנהֹויְבן 

חֹות. אס ֶוועט ִאים ְבֶרעְנֶגען צּו ִדי ְגֶרעְסֶטע ַהְצלָׁ אס ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן  אֹויס, אּון דָׁ דָׁ
אְבן פּון ִזיֶכעְרקֵ -ְבֶרעְנְגט ַאַריין ִאיֶנעם ֶמעְנְטׁש ַא ֶזעְלְבס א הָׁ אל ִניְׁשט מֹורָׁ ייט, ֶמען זָׁ

אל ִוויְסן אּון ֶגעֶדעְנֶקען ַאז נָׁאר ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ִפיְרט ִדי ֶוועְלט,  ֵקייֶנעם, ֶמען זָׁ
ָאן ְרׁשּות פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן. ַא ִאיד ַא ְצֵווייְטן ֵקייֶנער ֶקען ִניְׁשט ְׁשֶלעְכְטס טּון ַפאר 

ואס ֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַבאקּוְמט ַא ְׁשַטאְרֶקע ֱאמּונָׁ  ה, ֶער ֵווייְסט אּון ֶער ִפיְלט ַאז וָׁ
אְבן, אּון  א הָׁ נָׁאר ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ִאיז ֶדער ַבַעל ַהַבִית, נָׁאר פּון ִאים ַדאְרף ֶמען מֹורָׁ

אְבן. ואס ֶמען ַדאְרף הָׁ  נָׁאר פּון ִאים ַדאְרף ֶמען ֶבעְטן ַאֶלעס וָׁ
ואס ֶמען ַדא ֶנעֶמען פּון אּוַמאן ִאיז ָאְנצּוהֹויְבן מְ ְרף ַאֵהייֶדעִריֶבער, ִדי ֶעְרְׁשֶטע ַזאְך וָׁ

אְבן ַא ְגִליְקִליְך ֶלעְבן.  ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן אֹויף ִאיִדיׁש, אּון ַאזֹוי ֶוועט ֶמען הָׁ

ואס ֶמען ַדאְרף ִזיְך פָׁ  ין ְפֵרייִליְך, ִניְׁשט ֶטעְנִדיג צּו ַזיאְרֶנעֶמען ִאיז ְׁש ִדי ְצֵווייֶטע ַזאְך וָׁ
אלצּו ַזיין ֶגעַפאְלן ַביי ִזיְך, ַא ִאיד ַדאְרף ִזיְך  ואס ֶער  ַאֶלעמָׁ ְמַחי' ַזיין ִמיט ִדי גּוֶטע ַזאְכן וָׁ

אט. ואס ֶער הָׁ ִקים וָׁ אט, ִזיְך ְפֵרייֶען ִמיט ֶדעם, אּון ִניְׁשט קּוְקן אֹויף ִדי ְׁשֶלעְכֶטע ֲחלָׁ  הָׁ
ן רפ"ב(  ,ֵחֶלק א' ,)ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ןאט אּוְנז ֶדער ֶרִבי אֹויְסֶגעֶלעְרְנט ֵסיי ְברּוֲחִניּות, הָׁ  ַאז ַא ִסימָׁ

אט ִליב צּו  ףִאיד ַדאְרף קּוְקן נָׁאר אֹוי ַרע הָׁ אט. ֶדער ֵיֶצר הָׁ ואס ֶער הָׁ ִדי ִפיְנֶטעֶלע גּוְטס וָׁ
אְרִניְׁשט וֶ  ועְרד, ֶער ִאיז פּול ִמיט ֲעֵבירֹות אּון ַאז צּוְבֶרעְכן ַא ֶמעְנְטׁש ַאז ֶער ִאיז ׁשֹוין גָׁ
אְבן.  ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ַדאְרף ִאים ׁשֹוין ִניְׁשט הָׁ

ואס ֶער ֶנעֶבעְךֶדער ֶמעְנְטׁש ֵמייְנט  אְכן,  ַאז ֶער טּוט ַא גּוֶטע ַזאְך ִמיט ֶדעם וָׁ ִאיז צּוְברָׁ
אְכן ֶוועְגן ַזייֶנע ֲעֵבירוֹ ֶער ִאיז דָׁ  ֶבער ִניְׁשט אְך צּוְברָׁ אט ֶגעטּון. ֶער ַכאְפט אָׁ ואס ֶער הָׁ ת וָׁ

ואס ִוויל ִאים ַאֶוועק ֶגעְׁשֶלעפְ נְ ַאז ִמיט ֶדעם ֶוועְרט ֶער ַאַריי ַרע וָׁ ט ִאיֶנעם ֶנעץ פּון ֵיֶצר הָׁ
אְכן ֶוועט ֶער ׁשוֹ  ואס ֶער ֶוועְרט צּוְברָׁ ין ֶמער ְׁשֶלעְפן פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ַווייל ִמיט ֶדעם וָׁ

אְבן ַקיין ֵחֶׁשק ַמְמִׁשיְך צּו ַזיין צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ֶער ֶוועט ִאיְנַגאְנְצן  ִניְׁשט הָׁ
 אֹויְפֶגעְבן.

אְגט ֶדער ֶרִבי ַאז ֶמען ַדאְרף טּון פּוְנְקט ַפאְרֶקעְרט, ִניְׁשט קּוְקן אֹויף ִדי  ֶדעְרַפאר זָׁ
ואס ֶמען הָׁ  ואס ֶמען טּוט. ֲחַז"ל ְׁשֶלעְכְטס וָׁ אט ֶגעטּון, נָׁאר קּוְקן אֹויף ִדי גּוֶטע ַזאְכן וָׁ

אְגן  כֹות נ"ז.( זָׁ ִנים ֶׁשְבָך ְמֵלִאים ִמְצֹות ְכִרּמֹון")ְברָׁ , ֶיעֶדער ִאיד ִאיז ָאְנֶגעִפיְלט ִמיט "ֲאִפילּו ֵריקָׁ
אס ִמְצֹות, אּון אֹויף ֶדעם ַדאְרף ֶמען קּוְקן, אּון ִמיט ֶדעם ַדאְר  ף ֶמען ִזיְך ְׁשַטאְרְקן, אּון דָׁ

אל ֶוועְרן ִאיְנַגאְנְצן גּוט.  ֶוועט ׁשֹוין ַמאְכן ַאז ֶמען זָׁ
אּון ִדי ֶזעְלֶבע ִאיז אֹויְך ְבַגְׁשִמיּות. ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז צּוֶגעוואֹויְנט צּו קּוְקן נָׁאר אֹויף 

רֹות, ֶער  ואס ִזיְך ְמַחי' ַזייֶנע דּוְרְכֶפעֶלער אּון אֹויף ַזייֶנע צָׁ אט ִמיט וָׁ ִפיְלט ִניְׁשט ַאז ֶער הָׁ
אְגט ֶדער ֶרִבי  ן קצ"ה(  ,ֵחֶלק א' ,)ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ןצּו ַזיין. זָׁ סּוק 'אֹויפְ ִסימָׁ ר ִהְרַחְבתָׁ )ְתִהִלים ד', ב'( ן פָׁ "ַבצָׁ
בֹות ִלי", ַאז ֲאִפילּו ִאין ִדי רֹות ֶקען ֶמען אֹויְך ְטֶרעְפן ַהְרחָׁ ֶזעט  ,ֶווען ֶמען קּוְקט גּוט .צָׁ

ואס ַא  אְך גּוְטס וָׁ א ֶגענּוג אּון נָׁ ב ִאיז ִניְׁשט ַאזֹוי ְׁשֶלעְכט, ֶעס ִאיז דָׁ ֶמען ַאז ֶדער ַמצָׁ
ִקים,  ֶבער ִניְׁשט אֹויף ֶדעם, ֶער קּוְקט נָׁאר אֹויף ִדי ְׁשֶוועֶרע ֲחלָׁ אט, ֶער קּוְקט אָׁ ֶמעְנְטׁש הָׁ

 ַגאְנְצן צּוַפאְלן.ֶוועְרט ֶער פּון ֶדעם ִאינְ 
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אְגט  ן כ"ד(  ,ֵחֶלק ב' ,)ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ןֶדער ֶרִבי זָׁ ה ִלְהיֹות ְבִש ִסימָׁ ה ְגדֹולָׁ ִמיד","ִמְצוָׁ ה תָׁ ֶעס ִאיז  ְמחָׁ
ה ַא ְגרֹויֶסע  אל.ִמְצוָׁ יט ֶעס ִאיז ִניְׁשט ְגִריְנג צּו ַזיין ְפֵרייִליְך, ְבֶטַבע צִ  צּו ַזיין ְפֵרייִליְך ַאֶלעמָׁ

ֶבער ֶמען ַדאְרף ִזיְך ָאְנְׁשְטֶרעְנֶגען יָׁא צּו ַא ֶמעְנְטׁש ֶמער צּו ְטרֹויֶעִריְגֵקייט ִווי צּו ִש  ה, אָׁ ְמחָׁ
ֶטעְנִדיג ַזיין ְפֵרייִליְך, ֶמען ַדאְרף ִזיְך ָאְנְׁשְטֶרעְנֶגען ִניְׁשט צּו ַזיין ֶגעַפאְלן ַביי ִזיְך, נָׁאר ְׁש 

אטקּוְקן אֹויף ִדי גּוֶטע חֲ  ואס ֶמען הָׁ ִקים וָׁ אּון ִמיט  ,ֵסיי ְברּוֲחִניּות אּון ֵסיי ְבַגְׁשִמיּות ,לָׁ
 ֶדעם ִזיְך ְמַחי' אּון ְמַחֵזק ַזיין.

אִמיר ִזיְך פָׁ  אְבן זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ַזיין ִאין אּוַמאן, לָׁ ְרֶנעֶמען פּון ֶיעְצט אּון אַאז ִמיר הָׁ
אְלְגן ֶדעם ֶרִבי'ן אְלן ַזיין ְפֵרייִליְך, אּון ַזיין ַווייֶטער צּו פָׁ אֹויְפֶגעֵלייְגט אּון גּוְטמּוִטיג  ִמיר זָׁ

 ֶטעְנִדיג.ְׁש 

נָׁה אט אּוְנז ֶגעֶגעְבן ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ַמתָׁ , ַא ֶוועג ִווי 'ֵסֶדר ֶדֶרְך ַהִלימּוד'ַא  ,ֶדער ֶרִבי הָׁ
ב ֶער ִאיז, ֶקען זֹוֶכה ַזיין ַאזֹוי ֶיעֶדער ִאיד ָאן אוֹ  ואֶסעֶרע ַמצָׁ יְסַנאם, ִניְׁשט ַקיין ִחילּוק ִאין וָׁ

ה אְגט  .צּו ֶלעְרֶנען תֹורָׁ ַר"ןֶדער ֶרִבי זָׁ ן ע"ו(  ,)ִשיחֹות הָׁ ה ֲאִפילּו ֶווען ִסימָׁ ַאז ֶמען ֶקען ֶלעְרֶנען תֹורָׁ
אְגט ְבלֹויז ִדי ֶוועְרֶטער, ֲאִפילּו ֶמען ַפאְר  אְגט, אּון ֶמען ֶמען זָׁ ואס ֶמען זָׁ ְׁשֵטייט ִניְׁשט וָׁ

אט ֶגעֶלעְרְנט. ואס ֶמען הָׁ  ֶגעֶדעְנְקט ִניְׁשט וָׁ
ִדי ֶזעְלֶבע . ַאזֹוי ִווי ֶדער גּוף ַדאְרף ֶעְסן, אּון אֹויב ֶעְסט ֶער ִניְׁשט ֶקען ֶער ִניְׁשט ָאְנֵגיין

ה אֹויְך ֶעְסן, אּון ָאן ֶדעם ֶקען מָׁ ה ִאיז ִדי  .ֶער ִניְׁשט ָאְנֵגיין ַדאְרף ִדי ְנׁשָׁ מָׁ ִדי ֶעְסן ַפאר ִדי ְנׁשָׁ
אְגט  ה, ַאזֹוי ִווי ֶדער ֶרִבי זָׁ ַר"ןֵהייִליֶגע תֹורָׁ ן כ"ג(  ,)ִשיחֹות הָׁ ואס ֶעְסט ֶיעְדן ִסימָׁ "וואֹויל ִאיז ֶדעם וָׁ

אר ַקאִפיְטֶלעְך ְת  ִקים ִמְׁשַניֹות, אּון ְטִריְנְקט ַאפָׁ אר ְפרָׁ אג ַאפָׁ ִהִלים, אּון טּוט ִזיְך ָאן ִמיט טָׁ
ה. .ִמְצֹות" מָׁ ה ִאיז ִדי ֶעְסן ַפאר ִדי ְנׁשָׁ  נָׁאר ִדי תֹורָׁ
א ַאַסאְך לֵ  ֶבער דָׁ אט ִניְׁשט ַקיין ִאיְדן ייֶדער ֶזעֶנען אָׁ ואס ֶלעְרֶנען ִניְׁשט, ַווייל ֶמען הָׁ וָׁ

אְפן  אט נָׁאְכִניְׁשט ֶגעְטרָׁ א צּו ֶלעְרֶנען, ֶמען ֶגעדּוְלד צּו ֶלעְרֶנען, ֶמען הָׁ ִדי ַפאִסיֶגע ַחְברּותָׁ
ֶבער ִמיטְ  אְכִניְׁשט ֶגעֶקעְנט צּוַזאְמֶנעֶמען צּו ַא ֶגעֶהעִריֶגע ֵסֶדר פּון ֶלעְרֶנען. אָׁ אט ִזיְך נָׁ ן 'הָׁ

ט ַקיין פּון ֶרִבי'ן ֶקען ֶיעֶדער ִאיד זֹוֶכה ַזיין צּו ֶלעְרֶנען, ֶמען ַדאְרף ִניְׁש  'ֵסֶדר ֶדֶרְך ַהִלימּוד'
א, אּון ַאזֹוי רָׁ ׁש, ִדי ִמְׁשַניֹות, ִדי ְגמָׁ אפ ֶדעְרצּו, ֶמען ַדאְרף ְבלֹויז ֶעֶפעֶנען ֶדעם חּומָׁ  קָׁ

אְגן ִדי ֶוועְרֶטער ַווייֶטער ִרים, אּון ָאְנהֹויְבן זָׁ אס ֶקען ֶיעֶדער ִאיד טּון, . ַאֶלע ַאְנֶדעֶרע ְספָׁ דָׁ
אס ְבֶרעְנְגט ַאַריין ִאיֶנעם אס ְבֶרעְנְגט  אּון דָׁ ֶמעְנְטׁש ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ִסיפּוק ִאין ֶלעְבן, דָׁ

אל ִפיְלן ִדי ִזיְסקֵ  ה, ֶעס ְבֶרעְנְגט ַאז ֶמען זָׁ הַאַריין ַא ֵחֶׁשק צּו ִדי תֹורָׁ ֶדער  .ייט פּון ִדי תֹורָׁ
אְגט ַאז ֶווען ַא ִאיד ֶוועט ֶלעְרֶנען אֹויף ֶדעם ֶוועג צּום סֹוף ִאים ֶעֶפעֶנען ִדי  ֶוועט ִזיְך ,ֶרִבי זָׁ

אט ֶגעֶלעְרְנט. ואס ֶער הָׁ  טֹויֶעְרן אּון ֶער ֶוועט ַפאְרְׁשֵטיין אּון ֶקעֶנען ַאֶלעס וָׁ
אְדֶנע, ֶעס ֶזעט אֹויס ֵזייֶער אְבן פּון " מָׁ ואס ֶוועל ִאיְך הָׁ אְגן ִדי ֶוועְרֶטער? וָׁ ְסַתם צּו זָׁ

ואס ֶוועל ִאיְך אֹויְפטּון ִמיט אל ִאיְך ֶעְנֶדעְרׁש ֶלעְרֶנען  ֶדעם? וָׁ ר ִאין ִדי ַצייט זָׁ ֶדעם? ֶאְפׁשָׁ
אב  ",ֶגעֶהעִריג? ואס הָׁ אֹויף ִדי ַאֶלע ַקְׁשיּות, ַדאְרף ִזיְך ַא ֶמעְנְטׁש ַאֵלייְנס גּוט ָאְנקּוְקן, "וָׁ

ואס טּו ִאיְך ֶיעְצט ט ַבאְטַראְכְטן, ֶוועט ֶווען ֶמען ֶוועט ִזיְך גּו "?ִאיְך ֶגעטּון ִביז ַהייְנט, אּון וָׁ
אְרִניְׁשט, ַווייל אֹויב ֶמען ִוויל נָׁאר  ֶמען ֶזען ַאז ֶעס לֹויְפן דּוְרְך ִדי ֶטעג אּון יָׁאְרן ִמיט גָׁ

אְך ִניְׁשט ֶלעְרֶנען ֶגעֶהעִריג, אּון ַאַסאְך ֶמעְנְטְׁשן  ֶלעְרֶנען ֶגעֶהעִריג, אּון רֹוב ַצייט ֶקען ֶמען דָׁ
אְרִניְׁשט.ֶקעֶנען ִבְכַלל נִ   יְׁשט ֶלעְרֶנען ֶגעֶהעִריג, ֵגייט ַאֶוועק ִדי ַצייט ִמיט גָׁ

פ פּון צּו  ואס ֶרעְדט ִאים אָׁ אל ִזיְך ַא ֶמעְנְטׁש ִניְׁשט צּוֶהעְרן צּו ֵאייֶנעם וָׁ ֶדעְרַפאר זָׁ
ואס ֶער ה, ִאין ִדי ַצייט וָׁ אְגן ַאַסאְך תֹורָׁ אְך ַאז ַזייֶנע  ֶלעְרֶנען אֹויְפן ֶרִבי'ְנס ֶוועג, צּו זָׁ ֶזעט דָׁ

אְלְגט ֶדעם ֶרִבי'ן ַכאְפט ֶער ַאַריין  אְרִניְׁשט, אּון ֶווען ֶער פָׁ ֶטעג ֵגייֶען ִאים ַאִריֶבער ִמיט גָׁ
ה ואס ֶעס ֶוועט ִאים .ַאַסאְך תֹורָׁ אג, וָׁ צּוִניץ קּוֶמען ִדי ַאֶלע  גּוט ֶעס ֶוועט קּוֶמען ֵאיין טָׁ

ִקים ִמְׁשַניֹות, ִדי  רּוְך, אּון ַאֶלע ְפרָׁ ן עָׁ ִנים ִאין ֻׁשְלחָׁ א, ִדי ַאֶלע ִסימָׁ רָׁ ַאֶלע ְבֶלעֶטער ְגמָׁ
אט ַאַרייְנֶגעַכאְפט אֹויף ִדי ֶוועְלט. ואס ֶער הָׁ  ַקאִפיְטֶלעְך ְתִהִלים, וָׁ

ה אֹויף אּו נָׁ אְלְגן ֶדעם ֶרִבי'ן אּון קּוֶמען ֹראׁש ַהׁשָׁ אְבן זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו פָׁ ַמאן, ַאז ִמיר הָׁ
אט  אְלְגן ֶדעם ֶרִבי'ן אּון ָאְנהֹויְבן ֶלעְרֶנען ְפַלייִסיג ַאזֹוי ִווי ֶדער ֶרִבי הָׁ ַדאְרְפן ִמיר ֶזען צּו פָׁ

 אּוְנז אֹויְסֶגעֶלעְרְנט.
אִמיר  נָׁה אֹויְך אֹויף ִדי ַגאְנֶצע יָׁאר, לָׁ אִמיר ַמְמִׁשיְך ַזיין ֶדעם ֶרִבי'ְנס ֹראׁש ַהׁשָׁ לָׁ

ֵהיים ִדי ַאֶלע ֵהייִליֶגע ֵעצֹות פּון ֶרִבי'ן, ֶוועט אּוְנז ַזיין גּוט אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון ִמיְטֶנעֶמען ַא
 אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.

ה( לָׁ צֹון", ַהְבדָׁ  )ַמֲחזֹור "ֵעת רָׁ
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 שיעורים; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס; און נאך - קוואל פון חיזוק )פרויען(
212-444-9169 /845-351-9060 

 438-320-9090/ קאנאדא 03303502363ענגלאנד /  0797040069ארץ ישראל 
 1152354380/ ארגענטינא  3235003462בעלגיע 

  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 
 1152354370/ ארגענטינא  3235003461בעלגיע 
 breslevcenter@gmail.com גליון אויף אימעילצו באקומען דעם 

 

 

 די הייליגע טעג
דרשות, שיעורי תורה, ניגונים, נוסח, מעשיות 

 פאר קינדער, און נאך; אויף די הייליגע טעג
 כותראש השנה, יום כיפור, און סו

 > קול ברסלב< 
212-444-9191 

1, 1,  9  
 

 

 

 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 
 "ה עס צו שיקן צו אייך אהייםבעז און מיר וועלן פרובירן

 
 
 

 

 

 

נייעס אינערהאלב 
 מוסדותינו הק'

 פדיון נפש ערב ראש השנה 
ווי באקאנט פלעגן אנשי שלומינו זיך פירן צו געבן 

אום ערב ראש השנה אין  פאר מוהרא"ש יעדעס יאר
אומאן "פדיון נפש", אזוי ווי דער רבי זאגט )שיחות 
הר"ן, סימן רי"ד( אז ערב ראש השנה זאל מען געבן א 

 פדיון.
מוהרא"ש האט געזאגט אז די גרעסטע צדקה וואס 
עס איז פארהאן איז צו געבן געלט צו קענען מער און 

ועלט, מער פארשפרייטן דעם רבינ'ס עצות אויף דער ו
דאס איז די בעסטע וועג ווי אזוי מחי' צו זיין מענטשן, 
און דאס בלייבט פאר די מענטשן אויף אייביג. דעריבער 
פלעגט מוהרא"ש נוצן די געלט פון די פדיונות אויף צו 
דרוקן דעם רבינ'ס ספרים און צו בויען דעם רבינ'ס 
מוסדות, צו קענען מיט דעם ווייטער פארשפרייטן דעם 

 נ'ס ליכט אויף די גאנצע וועלט.רבי
דאס יאר וועלן אנשי שלומינו ווייטער געבן "פדיון 
נפש" אין אומאן פאר דעם זעלבן צוועק, מען וועט 
קענען געבן דעם "פדיון נפש" פאר'ן ראש ישיבה 
שליט"א ערב ראש השנה אין אומאן, מ'קען זען די זמנים 

עסטל א באזונדערע ק פאר פדיון נפש אין אומאן אין
 אינעם גליון פון די זמנים אין אומאן.

דאס ארויסהעלפן פארשפרייטן דעם רבינ'ס עצות 
אויף דער וועלט, איז די בעסטע הכנה צום הייליגן ראש 

 השנה.
 !פדה בשלום נפשי

*** 

 נעמט ארייןאומאן עירוב 
 היכל הקודש דעם בנין

האט געמאלדן אז אויך וועד העירוב ד'אומאן די 
ט דער עירוב ארום אומאן ארייננעמען אויך דאס יאר ווע

 דעם בנין היכל הקודש אינעם עירוב.
וועד  יזענען זייער מכיר טובה ד י שלומינואנש

ן אנטקעגן קומען אנשי שלומינו 'העירוב אין אומאן, פאר
ן אונטערגענומען א קאסטבארן פראיעקט 'מיט

אויסצוברייטערן דעם עירוב עס זאל אויך ארייננעמען 
בנין היכל הקודש אויף די בילאצערקאווסקע גאס  דעם

 .אויף ראש השנה
דער עירוב וועט זייער צוניץ קומען, בפרט היי יאר 

דער נאכט, און  זונטאגוואס ראש השנה פאלט אויס 
, און אזוי אויף שבת קודשאין אומאן איז שוין  ציבור

וועט מען בעז"ה קענען גיין און קומען מיט הרחבת 
ביים ציון אייבערשטן פאר'ן יסן דאס הארץ הדעת אויסג

 .ן א גוט געבענטשט יאר'און פועלהקדוש 
 !שמחים לשמרו ולערב עירובו

  

 >>>>>>  שו"ת ברסלב

 

 להצלחה בכל הענינים הי"ו מו"ה יצחק אהרן וויינבערגהפצת הגליון בבארא פארק נתנדב ע"י 

 ד "היכל הקודש" ברסלב"מהבי
 אומאן - 28בליצרקובסקיה 

 

 גזמנים לראש השנה תשפ"
 

 שבת פרשת נצבים
 

 6:45............................זמן הדלקת הנרות.
 7:30...................מנחה וקבלת שבת.........

 באטע פרייטאג צו נאכטס נאך די סעודה
 9:30שחרית............................................

 קידושא רבה מיט סיפורי מעשיות נאכ'ן דאווענען
 7:00.....................מנחה ושלש סעודות....

 8:06........................זמן מוצאי שב"ק.......
 

 ערב ראש השנה
 1:00ליל זכור ברית.... מוצאי שב"קסליחות 

 פדיון נפש נאך סליחות 
 8:00שחרית ערב ראש השנה....................

  שחריתפדיון נפש נאך 
 

 ראש השנה
 6:30זמן הדלקת הנרות.............................

 .בזמן הדלקת הנרות...........מנחה.............
 8:00............................ביידע טעג שחרית

 12:00תקיעת שופר דרשה........................
 5:00............................................תשליך

 6:00..............................ביידע טעג מנחה
 6:30.............................ביידע טעג דרשה

 8:00......................זמן מוצאי יו"ט...........
 

 
 אויף ּפָאסט צו אייער טיר
סובסקרייבט אייך צו באקומען יעדע 

וואך אויף פאסט די עצתו אמונה, גליון 
היכל הקודש, קרית ברסלב בלעטל, בית 

 נצחי קליינע און גרויסע
718-387-2691  #3  

subscribe@kerenhadfusa.org 
 

 

 

 נאך פילע בריוו פונעם ראש ישיבה שליט"א 
 אינעם וועכנטליכן קונטרס "עצתו אמונה"

 #718-387-2691 3צו באקומען אין ישיבה, אדער רופט 


