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 ֶדעְרֵצייְלט מֹוַהָרא"ׁש
ט ַא ַבַעל )יּוָמא פה:( ןַחַז"ל ָזאג   : ָוואס ֵמיינ 

ֶטער צּו טּון  ט ִאים אּונ  ׁשּוָבה? ַאז ֶווען ֶעס קּומ  ת 
ט".  ֵוויי ָמאל, אּון ֶער טּוט ֶעס ִניׁש  ַאן ֲעֵביָרה ֵאיין צ 

רֹוי,  ֶבע פ  ֶטער ִדי ֶזעל  ט ִאים אּונ  ִאין ֶווען ֶעס קּומ 
ֶבע ַצייט, אּון  ַלאץ,ִאין ִדי ֶזעל  ֶבע פ  אּון ֶער  ִדי ֶזעל 

ט ִזיְך צּוִריק פּון טּון ִדי ֲעֵביָרה , ָדאס ִאיז ַא ַהאל 
ִטיֶגער  ׁשּוָבהִריכ   .ַבַעל ת 

ֶקעָדאס ִאיז ַא  ַטאר  ׁש  ׁש  ט  ִחיזּוק ַפאר ַא ֶמענ 
ׁש  ט  ׁשּוָבה טּון, ַווייל ֶווען ַא ֶמענ  ָוואס ִוויל ת 

ט ָאפ ַאז ֶעס ִאיז ׁשֹוין ֶגענּוג ֶגעֶווען מִ  יט ִדי ַמאכ 
ֶטע ַמֲעִשים אּון ֶער ִוויל ִזיְך ֶנעֶמען ִאין ִדי  ֶלעכ  ׁש 
ִליְך  ט וואֹויל אּון ֶער  ט ַאַריין, צּו ַזיין פּון ֶיעצ  ֶהענ 
ן, ִאיז ַדאן ַזיין  ט  ׁש  אּון צּוִריק קּוֶמען צּום ֵאייֶבער 
ט ִווי ַאזֹוי ֶעס  ט ִניׁש  ֶלעם ַאז ֶער ֵווייס  ָראב  ִעיָקר פ 

'ן צּו ט ט אֹויפ  ּון, אּון אֹויב טּוט ֶער ֶעס ִניׁש 

ֶזע צּו ֵגיין ִמיט ַדיין 
 ַווייּב ִאין ִקיְנֶדער צּו

 

ַדייֶנע ֶעְלֶטעְרן אּון צּו ַדיין ַווייּב'ס ֶעְלֶטעְרן, 
אּון צּו ַדייֶנע ֵזייֶדעס אּון ַּבאֶּבעס ַפאר יֹום 

ר ִכיּפּור צּו ֶנעֶמען ַא ְּבָרָכה פּון ֵזיי, ֵזיי ָזאְלן ִדי
ֶּבעְנְטְשן אּון ֶּבעְנְטְשן ַדייֶנע ִקיְנֶדער. ֶעס ִאיז 
ַא ְגרֹויֶסע ַזאְך ֶווען ֶעְלֶטעְרן ֶּבעְנְטְשן ִדי 
ִקיְנֶדער, אּון ָדאס ִאיז חּוץ פּון ִדי ִמְצָוה פּון 
'ִכיּבּוד ָאב ָוֵאם' ָוואס ֶמען ַכאְּפט ַאַריין ַפאר 

ן ִזיְך ֶווען ִקיְנֶדער יֹום ִכיּפּור. ֶעְלֶטעְרן ְפֵרייעֶ 
קּוֶמען צּו ֵזיי ַּבאזּוְכן ֶיעֶדע ְשִטיק ַצייט. ֶדער 
ֵאייֶּבעְרְשֶטער ָזאל ִדיר ֶגעְּבן ֵשֶכל ַאז דּו 
ָזאְלְסט ִוויְסן ִווי ַאזֹוי ֶמען נּוְצט אֹויס ִדי 
ֶטעג, אּון דּו ָזאְלְסט ִוויְסן ָוואס ֶעס ִאיז 

ֶמעְנְטְשן ְטַראְכְטן ַאז  ָחשּוב אֹויְבן ִאין ִהיְמל.
אֹויְבן ִאין ִהיְמל ִאיז ָחשּוב ַתֲעֵניִתים אּון 
ִסיגּוִפים, ַזיין ֶצעְּבָראְכן אּון ֶעְרְנְסט ְוכּו' ְוכּו', 
ֶעס ִאיז ִניְשט ַאזֹוי, אֹויְבן ִאין ִהיְמל ִאיז 
ָחשּוב ֶווען ֶמען ַמאְכט ַא ַנַחת רּוַח ַפאר ַא 

 ֶווער אּון ְשִוויֶגער.ַטאֶטע ַמאֶמע, ְש 
ֶמען ַדאְרף ֶגעֶדעְנֶקען ַאז אֹויף ַאֶלעס ֶהעְלְפט 
ְתשּוָבה, חּוץ ַאז ֶמען ְטֶשעֶּפעט ַא ְצֵווייְטן, 

)יּוָמא ַאזֹוי ִווי ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ָזאְגן 

ֹום י: "ֲעֵבירֹות ֶשֵּבין ָאָדם ְלָמקֹום פה:(
ת ֶשֵּבין ָאָדם ַלֲחֵבירֹו ַהִכּפּוִרים ְמַכֵּפר, ֲעֵבירֹו

ֹום ַהִכּפּוִרים ְמַכֵּפר ַעד ֶשְיַרֶצה ֶאת יֵאין 
ֲחֵבירֹו"; אֹויּב ַא ֶמעְנְטש טּוט ֵוויי ַא ְצֵווייְטן 
ַדאְרף ֶער ֶיעֶנעם ִאיֶּבער ֶּבעְטן, ֶווער ֶרעְדט 
ָנאְך ַאז ֶמען ִאיז שּוְלִדיג ֶגעְלט ַפאר ַא 

אָצאְלן, ָאֶדער ְצֵווייְטן, ַדאְרף ֶמען ֶיעֶנעם ּבַ 
ִזיְך דּוְרְך קּוֶמען ִמיט ֶיעֶנעם, ִאים ֶּבעְטן ֶער 
ָזאל ַוואְרְטן ָנאְך ַאִּביְסל ִּביז ֶער ֶוועט ִאים 

 "ח(תשע א-הַהְּבָרכָ ת ְוזֹאה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו) ֶקעֶנען ַּבאָצאְלן.
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ֶצע ַצייט אּון ֶער ֶוועט  ן ַפאר ַא קּור  ט  ַהאל  ן ֶוועג, ֶוועט ֶעס ָנאר ָאנ  ִטיג  ִריכ 
ן. ֶדעם צּוִריק ַפאל   ָנאכ 

ן ֵסֶדר, ֶער  צ  ן ַזיין ַגאנ  ף ֶער טֹויׁש  ׁשּוָבה טּון ַדאר  ֵדי צּו ת  ט ַאז כ  ׁש ֵמיינ  ט  ַא ֶמענ 
ֶבעט, ַאֶוועק ֵגיין פּון ַזיין  ֵגיין פּון ִדי ַאר  ָפָחה, ַאֶוועק  ן פּון ִדי ִמׁש  ָלאז  ף ִזיְך ָאפ  ַדאר 
ן ָוואס ֶער ָהאט ֶגעַהאט ִביז  ֶצע ֵסֶדר ִאין ֶלעב  ן ַזיין ַגאנ  ֵסֶדר ַהיֹום, אּון טֹויׁש 

ן ִאין ׁשּול ָנאר צּו ֶלער   ט, אּון ִזיְך ַאַריין ֶזעצ  ֶנען אּון ַדאֶוועֶנען, אּון צּו ִדיֶנען ֶיעצ 
ִמיּות'ִדיֶגע  ֶכע ַגׁש  יכּות ִמיט ֵסיי ֶוועל  ֶטע ַׁשי  ס  ֶדער  ן, ָאן ִדי ִמינ  ט  ׁש  ֶדעם ֵאייֶבער 

ן.  ַזאכ 
ֶווער צּו טּון,  ןָדאס ִאיז ָאֶבער ֵזייֶער ַא ֶטע ַזאְך, ָדאס ִאיז ֵזייֶער ׁש  ֶטעל  ֶגעׁש  ַאיינ 

ז ִדי אּון ָדאס ֶקען זֵ  ֶנען אּונ  ַפאר ֶלער  ֶצע ַצייט. ֶדער  ן ָנאְך ַא קּור  ג ֶצעַפאל  ִרינ  ייֶער ג 
ַלאץ", ָדאס  ֶבע פ  ֶבע ַצייט, אּון ִדי ֶזעל  רֹוי, ִדי ֶזעל  ֶבע פ  ֵהייִליֶגע ַחַז"ל: "ִמיט ִדי ֶזעל 

ן ִמיט ַזיין ַווייב אּון  ׁש ֶקען ַווייֶטער ֶלעב  ט  ט ַאז ַא ֶמענ  ָפָחה, ֶער  ִמיטֵמיינ  ַזיין ִמׁש 
ֵגיין ִמיט ַזיין ַצייט,  ַלאץ, אּון ֶער ֶקען ַווייֶטער ָאנ  ן אֹויף ַזיין פ  ֶקען ַווייֶטער ֶלעב 

ט, אּון ִמיט ֶדעם ַאֶלעם ֶקען ֶמען אֹויְך ַאזֹוי ִמיט   ֶבע ֵסֶדר ַהיֹום ִווי ִביז ֶיעצ  'ן ֶזעל 
ׁשּוָבה טּון.  ת 
ט, אְך ַא ֶמענ  ֶוועט דָ  ֶבע ִווי ִביז ֶיעצ  ט ִדי ֶזעל  ַלייב  ן, ַאז אֹויב ַאֶלעס ב  ֶרעג  ׁש פ  ט 

ף ֶמען ָיא טּון צּו ַזיין ַאן ֱאֶמת'עֶ  ׁשּוָבה? ָוואס ַדאר  ט ת   רִווי ַאזֹוי טּון ֶמען ֶדעָמאל 
ן ִמיר ִדי ָווא ֶפער אֹויף ֶדעם ָזאג  ט  ׁשּוָבה? ֶדער ֶענ  טֹוָרה, ָנאר ִאין ִדי ַהפ   ְךַבַעל ת 

ז  ט אּונ  ׁשּוָבה טּון. ֶדער ָפסּוק ָזאג  ׁש טּון צּו ת  ט  ף ַא ֶמענ  : )הֹוֵׁשַע י"ד, ג'(ֵאיין ַזאְך ַדאר 
ׁשּובּו ֶאל ה'  ָבִרים ו  חּו ִעָמֶכם ד  ן  -ק  הֹויב  ף ֶעֶפעֶנען ַזיין מֹויל אּון ָאנ  ַא ִאיד ַדאר 

ן, אּון  ט  ׁש  ן צּום ֵאייֶבער  ׁשּוָבה.צּו ֶרעד   ַאזֹוי טּוט ֶמען ת 
ן ַאֶלע ַמייֶנע  ָלאז  ן: "ַבאֶׁשעֶפער, ִאיְך ִוויל ָאפ  ט  ׁש  'ן ֵאייֶבער  ט ַפאר  ַא ִאיד ָזאג 
ט ָאן  ֶטע ַמֲעִשים אּון צּוִריק קּוֶמען צּו ִדיר", "ַבאֶׁשעֶפער, ִאיְך ִוויל פּון ַהיינ  ֶלעכ  ׁש 

ט טּון ֹות אּון ִניׁש  ַקיין ֲעֵבירֹות", "ַבאֶׁשעֶפער ֵזיי ִמיר מֹוֵחל אֹויף  טּון ָנאר ִמצ 
ט ָזאל  ף ִמיר ַאז פּון ֶיעצ  ט, ֶהעל  ט ֶגעטּון גּוט ִביז ֶיעצ  ַאֶלעס ָוואס ִאיְך ָהאב ִניׁש 
ן  ֶרעד  ִליְך". אּון ַאזֹוי ַווייֶטער ֶקען ֶיעֶדער ִזיְך אֹויס  ִאיְך ׁשֹוין ַזיין וואֹויל אּון ֶער 

ִטיֶגע ֶוועג, ִמיט צּום ֵאיי ַאר  נ  ַראְך, אֹויף ַזיין ֵאייג  פ  ן אֹויף ַזיין ֵאייֶגעֶנע ׁש  ט  ׁש  ֶבער 
ן. אּון ֶווען ַא ִאיד ֶוועט ָדאס טּון, ֶוועט ִאים ֶדער  ַזייֶנע ֵאייֶגעֶנע ֶגעִפיל 

ן צּו ִזיְך, ֶער וֶ  ֶטער  ֶנענ  ן אּון ִאים ֶדער  ֶהער  ֶטער ִזיֶכער אֹויס  ׁש  ועט ִזיֶכער ֵאייֶבער 
ִליֶכער ִאיד. ן ַאן ֱאֶמת'ֶער ֶער  ׁשּוָבה טּון אּון ֶווער   ת 

ט ָדאס  ן קּומ  ט  ׁש  ן צּום ֵאייֶבער  ט ָאן צּו ֶרעד  ׁש הֹויב  ט  הֹויב ֶווען ַא ֶמענ  ִאין ָאנ 
ט ִווי ֵקי ט, ֶער ִפיל  ט צּו ִדי ַוואנ  ט ִווי ֶער ֶרעד  ִפיר  ֶווער, ֶער ׁש  יֶנער ָאן ֵזייֶער ׁש 

ן. ֶמען  ט ַאז ֶעס ָזאל ִזיְך ֶעֶפעס רּוק  ט אֹויס, אּון ֶער ֶזעט ִניׁש  ט ִאים ִניׁש  ֶהער 
ן ִאין  ט  ׁש  ן ֶדעם ֵאייֶבער  ִפיר  ט ָאן צּו ׁש  ט ִניׁש  ן ַאז ֶמען הֹויב  ק  ף ָאֶבער ֶגעֶדענ  ַדאר 

לָ  ׁש טּוט ֲעֵבירֹות ַרֲחָמָנא ִליצ  ט  ץ ֵאיין ָטאג, ֶווען ַא ֶמענ  ט ַזיין ֹמַח אּון ַהאר  ן ֶווער 
ן ַאז  ט  ן, ֶעס ֶקען ִזיְך ִאים ַדאכ  ט  ׁש  ט ֶדעם ֵאייֶבער  ט ִניׁש  ִפיר  ט אּון ֶער ׁש  ָטאפ  ׁש  ַפאר 
ל, אּון ַאז ֶדער  ן ִאין ִהימ  ֶגעץ ַווייט אֹויב  ט ִזיְך ֶער  ֶטער ַבאַהאל  ׁש  ֶדער ֵאייֶבער 

לַ  ט ִבכ  ֶטער ֶהער  ׁש  ט צּו ִאיֵאייֶבער  ט אֹויס ָוואס ֶער ֶרעד   .םל ִניׁש 
ט  ג  ֶרענ  ט  ט אֹויף ֶדעם, ֶער ׁש  ט ִניׁש  ט ִזיְך ָאֶבער אּון קּוק  ק  ַטאר  ׁש ׁש  ט  ֶווען ַא ֶמענ 
ֶטער, ֶוועט  ן ָטאג, ֲאִפילּו ָנאר ַאָפאר ֶווער  ן ֶיעד  ט  ׁש  ן צּום ֵאייֶבער  ִזיְך ָאן צּו ֶרעד 

ן ִאין ֶדעם  ֶער ִזיֶכער צּום סֹוף ִליֶכער ִאיד, אּון ֶער ֶוועט ִפיל  ן ַאן ֱאֶמת'ֶער ֶער  ֶווער 
ט  ט ַצייט, ֶדער ָפסּוק ָזאג  ט, ֶעס ֶנעמ  ט ִאיֶבער ַנאכ  ַאֶלע ַטֲעִמים. ֶעס ֵגייט ִניׁש 

ִהִלים לָאֶבער  ט ֶעס אֹויס ֶוועט ִאיר זֶ ( 'ד, ט")ת  רּוִביר  אּו ִכי טֹוב ה', פ  ען ַאז ַטֲעמּו ּור 
ן  ן ִמיט  ַמאק צּו ֶלעב  ֶטער ִאיז גּוט, אּון ֶעס ִאיז ֵזייֶער ֶגעׁש  ׁש  ֶדער ֵאייֶבער 

ן. ט  ׁש   ֵאייֶבער 
ֶבע ַווייב"  ז ִדי ֵהייִליֶגע ַחַז"ל: "ִמיט ִדי ֶזעל  ֶנען אּונ  ט  -ָדאס ֶלער  ס  פ  דּו ַדאר 

פָ  ן ַדיין ַווייב אּון ַדיין ִמׁש  ָלאז  ט ָאפ  ט ַדיין ִניׁש  ׁשּוָבה טּון, ִניׁש  ָחה צּו ֶקעֶנען ת 
ט ַדיין ַווייב ֶוועט  ֶקער  ן, ַפאר  ט  ׁש  ט ִדיְך פּון צּוִריק ֵגיין צּום ֵאייֶבער  ֶטער  ַווייב ׁש 

ט  ָמָרא ָזאג  ִליְך ִווי ִדי ג  ן צּו ַזיין ֶער  פ  ָבמֹות סִדיר ָנאְך ֶהעל  ַנֲעֵשית לֹו  -: "ָזָכה ג.(")י 
ף,  -ֹלא ָזָכה ֵעֶזר,  ֵטייט ִאים ִדי ַווייב צּו ִהיל  ׁש ִאיז זֹוֶכה, ׁש  ט  דֹו", ֶווען ַא ֶמענ  ֶנג  כ 

ט ִאים, ֶזעט  ֶטער  ן ִאים אּון ִזי ׁש  ט זֹוֶכה, ִאיז ַזיין ַווייב ֶקעג  אּון אֹויב ֶער ִאיז ִניׁש 
ט ִזיְך ִאיֶנעם ַמאן, אֹויב  ד  ֶער ִאיז וואֹויל ֶוועט ִאים ֶמען פּון ֶדעם ַאז ַאֶלעס ֶווענ 

ן  ן צּו ֶווער  פ  ט ִזי ֶוועט ִאים ָנאְך ֶמער צּוֶהעל  ֶקער  ן ָנאר ַפאר  ֶטער  ט ׁש  ַזיין ַווייב ִניׁש 
ִליְך אּון ַזיין ׁש ֶזעט ַאז ַזיין ַווייב ִאיז  ֶער  ט  ן. אּון ֶווען ַא ֶמענ  ט  ׁש  ט צּום ֵאייֶבער  ָנאנ 

ן ִאים, ִאיז ַא ן ֶדעם  ָנאְך ֶקעג  ׁשּוָבה טּון אּון ֶבעט  ף ָנאְך ֶמער ת  ִסיָמן ַאז ֶער ַדאר 
ן, אּון ַדאן ֶוועט ׁשֹוין ַזיין ַווייב ַזיין ִמיט ִאים. ט  ׁש   ֵאייֶבער 

ט:  ֶרעג  ֶטער ָהאט ִאים ֶגעפ  ׁש  ֶמען ֶזעט ַביי ָאָדם ָהִראׁשֹון, ֶווען ֶדער ֵאייֶבער 
ן פּוֶנעם עֵ  טּו ֶגעֶגעס  ט: "ִדי ַווייב ָוואס דּו "ָהאס  ֶפער  ט  ץ ַהַדַעת?" ָהאט ֶער ֶגעֶענ 

ן ט ִמיר ֶגעֶגעב  ן פּוֶנעם ֵעץ ַהַדַעת" ,ָהאס  ן צּו ֶעס  ט אֹויף  ,ִזי ָהאט ִמיר ֶגעֶגעב  ָזאג 
ט ִדיְך  ֶדעם ַרִׁש"י: "ָדא ֶזעט ֶמען ַאז ֶער ִאיז ֶגעֶווען ַא ָכפּוי טֹוָבה", אֹויב דּו ָהאס 

ן פּוֶנעםִניׁש   ט ֶגעֶגעס  ן אֹויף ַדיין ֵיֶצר ָהַרע, אּון דּו ָהאס  ק  ַטאר  ט ׁש  ֵעץ  ט ֶגעֶקענ 
ט  ס  ד אֹויף ַדיין ַווייב? ֶווען דּו ָוואל  טּו ַארֹויף ִדי ׁשּול  ס  פ  ָוואס ַוואר  ַהַדַעת, ַפאר 

ֶדער   ט טּון ַאנ  ִביר ֶגעֶווען ַפאר ַדיין ַווייב ַאז ֶמען ָטאר ִניׁש  ׁש ִווי ֶדער ַמס 
ט,  ֶטער  ט ֶגעׁש  ִכים ֶגעֶווען אּון ִדיְך ִניׁש  ט ִזי ַמס  ן, ָוואל  ֶטער ָהאט ֶגעֵהייס  ׁש  ֵאייֶבער 
ׁש ִוויל ַאֵליין ַזיין וואֹויל, ֶוועט ַזיין ַווייב ִאים  ט  ֶזעט ֶמען ַאז אֹויב ַא ֶמענ 

ן. ֶטער  ט ׁש  ִניׁש   ָגאר 
ֶבע ַצייט" ִאין "ִדי ֶזע אּון ַאזֹוי אֹויְך ִאין ֶיעֶדע ַצייט ֶקען ֶמען ִדיֶנען ֶדעם  -ל 

ֶנען אּון  ׁש, ַאָמאל ֶקען ֶמען ֶלער  ֶדער  ן. ֶיעֶדע ַצייט ִאיז ַטאֶקע ַאנ  ט  ׁש  ֵאייֶבער 
ט ֶמען ֶדעם  ן, אּון ַאָמאל ִדינ  ט  ׁש  ן צּום ֵאייֶבער  ַדאֶוועֶנען, ַאָמאל ֶקען ֶמען ֶרעד 

ן ִמיט   ט  ׁש  ט, ֶדער ִעיָקר ֵאייֶבער  ן פּון טּון ָוואס ֶמען ָטאר ִניׁש  ט  'ן ִזיְך צּוִריק ַהאל 
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ן ִדי ַצייט. ג  ֶרענ  ב  ט ַפאר   ִאיז ַאז ֶמען ָזאל ִניׁש 
ַלאץ"  ֶבע פ  ֶטער ִאיז ִאיֶבעָראל,  -אּון ִאין "ִדי ֶזעל  ׁש  ֶדער ֵאייֶבער 

ֵדי צּו ת   ַפאר כ  ַלאץ, אּון ֶדער  ׁשּוָבה טּון ֶקען ֶמען אֹויף ֶיעֶדע פ 
ן ַמָצב, ֶדער  ב  'ן ֶזעל  ַלאץ אּון אֹויפ  ן פ  ב  'ן ֶזעל  ן אֹויפ  ַלייב  ַווייֶטער ב 
ן צּום  ן ֶרעד  הֹויב  ף ֶמען ָנאר ֶעֶפעֶנען ָדאס מֹויל אּון ָאנ  ִעיָקר ַדאר 

ַראְך, אּון ָדאס ִאיז ִדי ֶוו פ  ן אֹויף ִדי ֵאייֶגעֶנע ׁש  ט  ׁש  עג ָוואס ֵאייֶבער 
ִליֶכער  ן ַאן ֶער  ן ַאז ֶער ָזאל ֶווער  ט  ׁש  ׁש צּום ֵאייֶבער  ט  ט ֶדעם ֶמענ  ִפיר 

 ִאיד.
ֶטע  ס  ִטיג  ס פּון ִדי ִוויכ  ן ֵאיינ  ק  ף ָאֶבער אֹויְך ֶגעֶדענ  ֶמען ַדאר 

ׁש   ׁשּוָבה, ַאז ֶדעם ֵאייֶבער  סֹודֹות פּון ת  'ס ַרֲחָמנּות ִאיז ָאן ַקיין י  נ  ט 
ֶרע ׁש ָהאט ָנאר ג  ט  ַפאר, ָוואֶסעֶרע ֲעֵבירֹות ַא ֶמענ  ִניץ. אּון ֶדער 

ֶטע ֲעֵבירֹות, ָהאט ֶדער  ס  ג  ֶגעטּון, ֲאִפילּו ֶער ָהאט ֶגעטּון ִדי ֶער  ָאפ 
ֶטער ָנא ׁש  ץ ַרֲחָמנּות אֹויף ִאים אּון ֶער ֶקען ָנאכ  ֵאייֶבער  ץ כ  ַאל  ַאל 

ׁשּוָבה טּון.  ת 
ט  ֵטייט ִאין ִשיחֹות ָהַר"ן ִסיָמן ע"א( )ֶדער ֶרִבי ָזאג  אֹויף ֶדעם ָוואס ֶעס ׁש 

ָלן  ִרית ַרֲחָמָנא ִליצ  ַגם ַהב  זֹוַהר ַהָקדֹוׁש ַאז אֹויף ִדי ֲעֵביָרה פּון פ 
ט אֹויף ֶדעם ַאז  ׁשּוָבה, ָהאט ֶדער ֶרִבי ֶגעָזאג  ט ַקיין ת  ט ִניׁש  פ  ֶהעל 

ט ֶדעם ֵטייט ִניׁש  ׁש  ַׁשט ִאין ֶדעם זֹוַהר ֵקייֶנער ַפאר  ָנאר ֶער, אּון  ,פ 
ׁשּוָבה אֹויף ֶדעם, ֲאִפילּו ֶווען ֶדער  ט ָיא ת  פ  ט ַאז ֶעס ֶהעל  ֶער ָזאג 

ט. ִדיג  ׁש ָהאט ֵזייֶער ַאַסאְך ֶגעִזינ  ט   ֶמענ 
ִביר  ִפִלין, ה"ד, אֹות ד'( ֶרִבי ָנָתן ִאיז ֶעס ַמס  ַאז ָדאס ִאיז )ִליקּוֵטי ֲהָלכֹות ת 

ט דֶ  ט ִניׁש  פ  ן ַאז ֶעס ֶהעל  ף ֶהער  ׁש, ַאז ֶער ַדאר  ט  ער ִנָסיֹון פּוֶנעם ֶמענ 
ׁש  ט  ֶטער ִוויל ֶזען ָוואס ֶדער ֶמענ  ׁש  ׁשּוָבה, אּון ֶדער ֵאייֶבער  ַקיין ת 
ט ַקיין ֵשֶכל, אּון ַאזֹוי  ׁש ָהאט ִניׁש  ט  ט טּון. אֹויב ֶדער ֶמענ  ֵגייט ֶיעצ 

ט ַאז ט ֶער ַאֶלעס אֹויף,  ִווי ֶער ֶהער  ׁשּוָבה ֶגעב  ט ַקיין ת  ט ִניׁש  פ  ֶהעל 
ן. אֹויב ָאֶבער ֶדער  ט  ן פּון ֵבייֶדע ֶוועל  ַפאל  ט ֶער ַטאֶקע ַפאר  ַדאן ֶווער 
ט ַאז ָדאס ִאיז ַזיין ִנָסיֹון, אּון ֶער  לּוג אּון ֶער ֵווייס  ׁש ִאיז ק  ט  ֶמענ 

ט אֹויף ַקיין ׁשּום זַ  ט ִניׁש  ט ִזיְך צּוִריק צּו קּוק  ק  ַטאר  אְך ָנאר ֶער ׁש 
ֶנעֶמען ַזיין  ֶטער ִזיֶכער ָאנ  ׁש  ן, ֶוועט ֶדער ֵאייֶבער  ט  ׁש  ֵגיין צּום ֵאייֶבער 

ׁשּוָבה אּון ֶער ֶוועט ַאֶלעס ַפא ן ר  ת  ִליְך ֶלעב  ִליק  ן ַא ג  ן אּון ָהאב  ט  ֶרעכ 
ט. ט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועל   אֹויף ִדי ֶוועל 

ט ַקיין ִחילּוק פּון  ט ֶמען פּון ֵאייֶנעם, ִניׁש  ַפאר, אֹויב ֶהער  ֶדער 
רֹויֶסע ֲעֵביָרה  ֶוועם, ַאז ֶעס ִאיז ָדא ַאָמאל אֹויף ַא ֶגעִוויֶסע ָגאר ג 
ט  ׁשּוָבה, "אֹויב דּו ָהאס  ט ַקיין ת  ט ׁשֹוין ִניׁש  פ  ָוואס אֹויף ֶדעם ֶהעל 

ס   ף ֶמען ֶגעטּון ָדאס אּון ָדאס, ֶקענ  ׁשּוָבה טּון", ַדאר  ט ת  טּו ׁשֹוין ִניׁש 
ׁש ִאיז ָנאר ַא ָׁשִליַח פּוֶנעם ַסַמְך ט  ן ַאז ֶיעֶנער ֶמענ  ֶמם צּו -ִוויס 

ן, אּון ֶמען ָטאר ִזיְך  ט  ׁש  ׁש פּוֶנעם ֵאייֶבער  ט  ן ֶדעם ֶמענ  ַווייֶטער  ֶדער 
ֶטער ָהאט ִניׁש   ׁש  ן צּו ִאים, ֶדער ֵאייֶבער  ט ַקיין צּוֶהער  ֶטעל  ט ֶגעׁש 

ן ֶווער ֶעס  'ן ַגן ֵעֶדן אּון ֵגיִהֹנם, צּו ֶקעֶנען ָזאג  ׁש אֹויפ  ט  ׁשּום ֶמענ 
ן ֶווער ֶעס ֶקען  ט ָזאג  ׁש ִניׁש  ט  ַפאר ֶקען ַקיין ׁשּום ֶמענ  ֵגייט וואּו. ֶדער 
ט ִזיְך ָנאר ִאיֶנעם  ד  ט, ָדאס ֶווענ  ׁשּוָבה טּון ָאֶדער ִניׁש  ָיא ת 

ׁש  ֵאייבֶ  ן, אּון ֶדעם ֵאייֶבער  ט  ׁש  'ס ַרֲחָמנּות ִאיז ָאן ַא ִׁשיעּור, אּון ער  נ  ט 
ׁשּוָבה. ן ָוואס טּוט ת  ט ָאן ֶיעד   ֶער ֶנעמ 

ִליחֹות  ֶטע ָמאל ֶגעקּוֶמען צּום ֶרִבי'ן ִאין ִדי ס  ׁש  ֶרִבי ָנָתן ִאיז ִדי ֶער 
ט ַאז ַביים ֶרִבי'ן ִאיז ֶטעג ַפאר ֹראׁש ַהָׁשָנה, ֶווען ֶער ָהאט ֶגעֶהער  

ֶדער ִעיָקר צּו קּוֶמען צּו ִאים אֹויף ֹראׁש ַהָׁשָנה, ִאיז ֶער ֶגעקּוֶמען 
ֶטע ָמאל אֹויף ֹראׁש ַהָׁשָנה, אּון ֶער ִאיז ׁשֹוין  ׁש  ט ִדי ֶער  ֶדעָמאל 

ץ ֲעשֶ  ן אֹויף ַגאנ  ִליב  ט ֶגעב  ׁשּוָבה.ָדאר  ֵמי ת   ֶרת י 
י ֶטעג ִאיז ֶער ַאַריין צּום ֶרִבי'ן, אּון ִזיְך ִאין ֵאייֶנע פּון דִ 

ץ, ַאֶלעס ָוואס ֵגייט אֹויף ִאים  ֶצע ַהאר  ט ַזיין ַגאנ  ֶגעֶרעד  אֹויס 
ט  ַחֵזק ֶגעֶווען, אּון ָהאט ִאים ֶגעָזאג  ְך, ֶדער ֶרִבי ָהאט ִאים מ  ַאדּור 

ן, ָהגֹות ִווי ַאזֹוי ִזיְך צּו ִפיר  ָנא ֶגעִוויֶסע ַהנ  ְך ָהאט ִאים ֶדער ֶרִבי ֶדער 
ַפאִציר, אּון ֶדער ֶרִבי ָהאט  'ן ַגאס ַפאר ַא ׁש  ֶגענּוֶמען אֹויפ  ַארֹויס 

ַחֵזק ֶגעֶווען.  ִאים ֵזייֶער מ 
ט אֹויף  ט ַזיין ֵהייִליג ַהאנ  ן ָהאט ֶדער ֶרִבי ַארֹויף ֶגעֵלייג  ִוויׁש  צ  ִאינ 

ט: ל, אּון ִאים ֶגעָזאג  ס  "אּון ַווייֶטער ִאיז ֵזייֶער גּוט ַאז  ֶרִבי ָנָתן'ס ַאק 
ן, ַאזֹוי ִווי ֶמען  ט  ׁש  ן ֵאייֶבער  ץ ַפאר  ט ִזיְך אֹויס ָדאס ַהאר  ֶמען ֶרעד 

ד!" ַריינ  ן פ  ט ִזיְך אֹויס ַפאר ַאן ֱאֶמת'ן גּוט   ֶרעד 
ַטאֶנען ַאז ֶער  ׁש  ט, ַאז ַדאן ָהאט ֶער ַפאר  ָהאט ֶרִבי ָנָתן ֶגעָזאג 

ִליֶכער ִאיד, ַווייל ָוואס ֶעס ֶוועט ָנאר ֶוועט ׁשֹוין  ִזיֶכער ַזיין ַאן ֶער 
ן  ְך ֵגיין, ָוואס ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ֶוועט ִאים ֶוועל  אֹויף ִאים ַאדּור 
ן, ֶוועט ֶער  ֶגען ֶער ֶוועט ָנאר ָהאב  ֶטערּונ  ן, ָוואֶסעֶרע ׁש  ֶרעכ  צּוב 

ן, אּו ט  ׁש  ן ֵאייֶבער  ן ַפאר  ֵצייל  ן, ַאֶלעס ֶדער  ט  ׁש  ן ֶדעם ֵאייֶבער  ן ֶבעט 
ן. פ  ֶטער ֶוועט ִאים ִזיֶכער ֶהעל  ׁש   אּון ֶדער ֵאייֶבער 

ס ַווייל ֵקייֶנער  נ  ט ִזיְך ַבאַצייט  ׁש ָוואס ַכאפ  ט  וואֹויל ִאיז ֶדער ֶמענ 
ט ֶווען ֶעס ֶוועט קּוֶמען ַזיין ַצייט, ַאזֹוי ִווי ר' ֱאִליֶעֶזר  ט ִניׁש  ֵווייס 

ט ָהאט גֶ  ׁשּוָבה ֵאיין ָטאג ַפאר   (ַׁשָבת קנ"ג.)עָזאג  ן" '"טּו ת  ב  ַטאר  ן ׁש 
ט דָ  ט, "ֶמען ֵווייס  ֶרעג  ִמיִדים ֶגעפ  ן ִאים ַזייֶנע ַתל  ט ֶווען ָהאב  אְך ִניׁש 

ט: "ָדאס ָהאב ִאיְך ַטאֶקע  ֶפער  ט  ן?" ָהאט ֶער ֶגעֶענ  ב  ַטאר  ֶמען ֵגייט ׁש 
ט  ט, טּו ַהיינ  ן, ֶגעֵמיינ  ב  ַטאר  טּו ׁש  ן ֶוועס  ג  ָׁשר ָמאר  ׁשּוָבה, ַווייל ֶאפ  ת 

ׁשּוָבה טּון". ן ָטאג ת  טּו ֶיעד   ַאזֹוי ֶוועס 
ׁשּוָבה ֵחֶלק ח', י', י"ב(  )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֶעֶרְך ת 
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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 03303502363/ ענגלאנד  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 

 יום כיפור, און סוכות
 > קול ברסלב< 

212-444-9191 
1, 1,  9  

 

 

 

 חיזוק צום טיר
 
 

איר קענט באקומען אלע ספרי ברסלב, 
נה", דרשות, ניגונים, קונטרסים, "עצתו אמו

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

 רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

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

 
 
 

 

 

 

 

 שמחת סיום הש"ס לרגלהי"ו  הבחור החשוב שמעון רוטההפצת הגליון בבארא פארק נתנדב ע"י 

 אויף ּפָאסט צו אייער טיר
צו באקומען יעדע  סובסקרייבט אייך

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 3ער רופט צו באקומען אין ישיבה, אד


