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 ֶדעְרֵצייְלט מֹוַהָרא"ׁש
כֹות לּוָלב, ֵפֶרק ח', לְ )הִ ֶדער ֵהייִליֶגער ַרְמַב"ם ְשַרייְבט 

ַאז ַא ִאיד ַדאְרף ִזיְך ֵזייֶער ְפֵרייֶען ִמיט ִדי ( ֲהָלָכה ט"ו
 ִליְךֵזייֶער ְפֵרייַזיין ַדאְרף  ֶער ִמְצֹות ָוואס ֶער טּוט,

ִמיט ֶדעם ָוואס ֶער ִדיְנט ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון 
ֶווער ְס'ִאיז ִניְשט ְפֵרייִליְך ִמיט ַזיין ֲעבֹוַדת ה' ֶקען 

ְגרֹויֶסע ְשְטָראף, ַאזֹוי ִווי  ַבאקּוֶמען אֹויף ֶדעם ַא
ֶדער ָפסּוק ָזאְגט ַביי ִדי ּתֹוָכָחה ַאז ִדי ַאֶלע 
ְשֶוועֶרע ְשְטָראְפן ֶוועְלן קּוֶמען ַווייל ְמ'ָהאט ִניְשט 
ֶגעִדיְנט ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ִמיט ִשְמָחה אּון ִמיט ַא 

, ְדָבִרים כ"ח, מ"ז()ְפֵרייִליְך ַהאְרץ, ִווי ֶדער ָפסּוק ָזאְגט 
ִשְמָחה ֶאת ה' ֱאֹלֶקיָך בְ  ר ֹלא ָעַבְדּתָ ַחת ֲאשֶ "ּתַ 

ֶווער ֶעס ַהאְלט ִזיְך ְגרֹויס אּון אּון ּוְבטּוב ֵלָבב". 
'ן ֵאייֶבעְרְשְטן ְס'ַפאְסט ִאים ִניְשט ִזיְך ְפֵרייֶען ִמיטְ 

ִאים ִאיז ַא ִזיְנִדיֶגער אּון ַנאִריֶשער ֶמעְנְטש, אֹויף 
ְתַהַדר ִלְפֵני "ַאל ִּת )ִמְשֵלי כ"ה, ו'( ָזאְגט ֶדער ָפסּוק 

ֶמֶלְך", אּון ַפאְרֶקעְרט, ֶווער ְס'קּוְקט ִניְשט אֹויף 
ַזיין ֵאייְגן ָכבֹוד, ֶער ַטאְנְצט אּון ֶער ְפֵרייְדט ִזיְך 

'ן ֵאייֶבעְרְשְטן אּון ִמיט ַזיין ּתֹוָרה, ַאַזא ִמיטְ 
ִדי ִריְכִטיֶגע ָכבֹוד, ַאַזא ֶמעְנְטש  ֶמעְנְטש ָהאט

ַדאְרף ֶמען ַארֹויְפקּוְקן, ַאזֹוי ִווי ָדִוד ַהֶמֶלְך ָהאט 
את ְוָהִייִתי זֹ ִתי עֹוד מִ ֹל"ּוְנקַ ב' ו', כ"ב( -)ְשמּוֵאלֶגעָזאְגט 

ֵעיָני", ֶווען ְמ'ָהאט ֶגעְטָראְגן ֶדעם ֵהייִליְגן ָפל בְ שָ 
ְך ֶגעַטאְנְצן אּון ִזיְך ֶגעְפֵרייְדט ָארֹון ָהאט ָדִוד ַהֶמלֶ 

)ָשם, ט"ז( 'ן ֵאייֶבעְרְשְטן, ִווי ֶדער ָפסּוק ָזאְגט ִמיטְ 

ר ִלְפֵני ה'", ֶעס ֶרא ֶאת ַהֶמֶלְך ָדִוד ְמַפֵזז ּוְמַכְרכֵ "ַוּתֵ 

ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם 
 ה)סֹוטָ  ִלְבָרָכה ָזאְגן

 

ועג  :ח:( ָאָדם מֹוֵדד ָבּה", אֹויף ִדי וֶׁ ִמָדה שֶׁ "בַּ
עְנְטש ִפיְרט ִזיְך, "מֹוְדִדין לֹו",  זֹוי אַּ מֶׁ ִווי אַּ

ען ִזיְך ִמיט ִאים; אַּ  זֹוי ִפיְרט מֶׁ ועְלן אַּ ז ִמיר וֶׁ
ועט  ען וֶׁ עם ְצֵווייְטן, מֶׁ ער דֶׁ יין ֵאיינֶׁ מֹוֵחל זַּ

ער אּוְנז  ,יֶׁעְדן ִליב ָהאְבן עְרְשטֶׁ ער ֵאייבֶׁ ועט דֶׁ וֶׁ
ועט אּוְנז ִליב  ער וֶׁ עְרְשטֶׁ ער ֵאייבֶׁ יין, דֶׁ מֹוֵחל זַּ

ְלץ  ָהאְבן. עְגט אַּ מֹוֲהָרא"ש ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ְפלֶׁ
ען קֶׁ  עְלן צּו ָזאְגן: "מֶׁ ען ִזיְך ִניְשט ָפאְרְשטֶׁ

ועט אּוְנז  ִבי וֶׁ ער רֶׁ ְדֵריגֹות דֶׁ אר אַּ מַּ ָוואס פַּ
אְלְטן  ועְלן ִזיְך הַּ ז ִמיר וֶׁ ען אַּ עְנגֶׁ צּוְברֶׁ

ועְלן ִזיְך ִליב ָהאְבן" ְחדּות, ִמיר וֶׁ  .ְבאַּ
ם ָיאר  עם ֵנייעֶׁ ר, ְלָכבֹוד דֶׁ ייְך ֵזייעֶׁ עט ִאיְך אַּ בֶׁ

ָבא ָעֵלינּו לְ  'אְר הַּ ת פַּ ען, -טֹוָבה, ְת'ֵהא ְש'נַּ ִג'ינֶׁ
'אְר  ת פַּ ועְלן -ְת'ֵהא ְש'נַּ ז ִמיר וֶׁ 'עְבן; אַּ גֶׁ

ען אְרִגינֶׁ עְבן אּון פַּ אְרגֶׁ ער  ,פַּ ועט דֶׁ וֶׁ
'אְר  ער אּוְנז פַּ עְרְשטֶׁ ג'ּוִטיְגן אּון אּוְנז -ֵאייבֶׁ

'ְרָנָסה ְג'דֹוָלה. ע, פַּ פַּ עְבן ְגרֹויס שֶׁ  גֶׁ
ע  לֶׁ אר אַּ עט פַּ ייְך, ִאיְך בֶׁ אר אַּ עט פַּ ִאיְך בֶׁ
ע ִאיְדן, ִמיר ָזאְלן  לֶׁ אר אַּ ְנֵשי ְשלֹוֵמינּו אּון פַּ אַּ
ע  ָהאְבן אַּ גּוט ָיאר, אַּ ִזיס ָיאר, אַּ ְפ'ֵרייִליכֶׁ

ע ָיאר, אַּ ָיאר פ'ּול ִמיט ְג'ִליק. אקֶׁ 'עְשמַּ  גֶׁ
ְךה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו) ֵילֶׁ  "ב(תשפ וַּ
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ִאיז ִאים ִניְשט ָאְנֶגעַגאְנֶגען ַאז ְמ'קּוְקט ִאים ַאָראפ, ֶעס ִאיז ִאים 
ְנֶגעַגאְנֶגען ַאז ֶער ֶוועְרט ַפאְרֶשעְמט, ֶער ָהאט ָנאר ִניְשט ָא

, ַפאר ִדי ָכבּוד פּון 'ן ֵאייֶבעְרְשְטןֶגעַטאְנְצן אּון ִזיְך ֶגעְפֵרייְדט ִמיטְ 
 ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה.

ֶווען ֶעס קּוְמט צּו ִדי ַהָקפֹות, ֶווען ִאיְדן ַטאְנְצן אּון ְפֵרייֶען ִזיְך 
יֶבעְרְשְטן אּון ִמיט ַזיין ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה, ָטאר ִזיְך ַא ִאיד 'ן ֵאיִמיטְ 

ִניְשט ֶשעֶמען צּו ַטאְנְצן אּון ִזיְך ִמיְטְפֵרייֶען, ִניְשט ִזיְצן ִאין ִדי 
ַזייט אּון קּוְקן ִווי ֶיעֶנער ַטאְנְצט, ָנאר ַאַרייְנֵגיין ִאיֶנעֵווייִניג צּו 

ֶלע ִאיְדן, אּון ִזיְך ְפֵרייֶען אּון ַדאְנֶקען ֶדעם ַטאְנְצן צּוַזאֶמען ִמיט ַא
ֵאייֶבעְרְשְטן. ֲאִפילּו ַא ֶמעְנְטש ָהאט מֹוָרא ַאז ְמ'ֶוועט ִאים ָאְנקּוְקן 
ַאז ֶער ִאיז ַנאִריש ַאז ֶער ַטאְנְצט ַאזֹוי ְשַטאְרק, ָטאר ֶער ִניְשט 

 קּוְקן אֹויף ֶדעם.

"ִמְצָוה )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק ב', ִסיָמן כ"ד( ער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ָזאְגט דֶ 
ְגדֹוָלה ִלְהיֹות ְבִשְמָחה ָּתִמיד", ְס'ִאיז ַא ְגרֹויֶסע ִמְצָוה צּו ַזיין 
ְפֵרייִליְך ַאֶלעָמאל, אּון ֶדער ֶרִבי ִאיז ָדאְרט ַמֲאִריְך ַאז ֲאִפילּו ֶווען 

ייט דּוְרְך ָצרֹות אּון ְשֶוועִריֵקייְטן ִאין ַזיין ֶלעְבן, ַדאְרף ַא ֶמעְנְטש גֵ 
ֶער ִזיְך ָאְנְשְטֶרעְנֶגען אּון ְפרּוִביְרן ִמיט ַאֶלע כֹוחֹות צּו ַזיין ָנאר 
ְפֵרייִליְך ְשֶטעְנִדיג, אּון ִזיְך ֲאִפילּו ַנאִריש ַמאְכן ִמיט ְשטּוִתים, ַאִבי 

 ֵרייִליְך.ֶער ָזאל ַזיין פְ 
כֹות ְנִפיַלת ַאַפִים, ֲהָלָכה ד', אֹות לְ )ִליקּוֵטי ֲהָלכֹות, הִ ֶרִבי ָנָתן ִאיז ָדאס ַמְסִביר 

ַאז ֶווען ַא ִאיד ָזאל ֶווען ֱאֶמת'ִדיג ִוויְסן אּון ַפאְרְשֵטיין ִווי ה'( 
ז ִאין ְשַטאְרק ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ִאים ִליב, ִווי ָחשּוב ֶער ִאי

ִהיְמל, ִווי ְגרֹויס ֶעס ִאיז ִדי ֲחִשיבּות פּון ַזייֶנע ִמְצֹות אּון ַמֲעִשים 
טֹוִבים, ִווי ֵטייֶער ֶער ִאיז ַביים ֵאייֶבעְרְשְטן ְבלֹויז ֶדעְרַפאר ָוואס 
ֶער ִאיז ֶגעבֹויְרן ֶגעָוואְרן ַאְלס ִאיד; ָוואְלט ֶער פּון ֶדעם ַאֵליין שֹוין 

ְרן ַאזֹוי ְפֵרייִליְך, ַאז ֶער ָוואְלט ִניְשט אֹויְפֶגעֶהעְרט צּו ֶגעָווא
 ַטאְנְצן אּון ִזיְך ְפֵרייֶען ִמיט ֶדעם ַא ַגאְנְצן ָטאג.

ָנאר ֵלייֶדער ֶזעֶנען ִמיר ִאין ָגלּות, ִמיר ֶזעֶנען ַווייט פּוֶנעם 
ֶטער ִאיז ִמיט ֵאייֶבעְרְשְטן, ִמיר ְשִפיְרן ִניְשט ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְש 

אּוְנז אּון ֶער ָהאט אּוְנז ִליב, ֶדעְרַפאר ַדאְרף ֶמען ְטֶרעְפן ַאֶלע 
ָסאְרט ֵעצֹות אּון ֶוועְגן ִווי ַאזֹוי ִזיְך ְפֵרייִליְך צּו ַמאְכן. ָאֶבער ִווי 
ָנאר ַא ִאיד ֶוועְרט ְפֵרייִליְך, ֶוועְרט ֶער שֹוין ֶדעְרֶנעְנֶטעְרט צּום 

ְשְטן, ֶער הֹויְבט שֹוין ָאן צּו ְשִפיְרן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ֵאייֶבעְר 
 'ן ֵאייֶבעְרְשְטן ַאֵליין.ַדאן ֶוועְרט ֶער שֹוין ְפֵרייִליְך ִמיטְ 

ַא ַּתְלִמיד פּון ֶרִבי ָנָתן ָהאט ַאָמאל ֶגעְטָראְפן ַזיין ֶרִבי'ן ַביי ַא 
, אּון ֶרִבי ָנָתן ָהאט ָדאְרט ֵזייֶער ֲחתּוָנה פּון ַא ַווייֶטע ָקרֹוב

ֶגעַטאְנְצן אּון ִזיְך ֶגעְפֵרייְדט, ֶדער ַּתְלִמיד ָהאט ִניְשט ֶגעֶקעְנט 
ַפאְרְשֵטיין ַפאְרָוואס ֶרִבי ָנָתן ַטאְנְצט ַאזֹויִפיל אּון ְפֵרייְדט ִזיְך 

ז ַא ַווייֶטער ַאזֹוי ְשַטאְרק ַביי ִדי ֲחתּוָנה, ֶער ִאיז ֶגעֶווען ְבלֹוי
ָקרֹוב, אּון ֶער ִאיז ִניְשט ֶגעֶווען ֶעֶפעס ְסֶפעִציֶעל ָנאְנט ִמיט ִדי 

ָהאט ִאים ֶרִבי ָנָתן ֶעְרְקֶלעְרט ַאז ֶער ַטאְנְצט ִבְכַלל  .ְמחּוָּתִנים
ִניְשט צּוִליב ִדי ֲחתּוָנה, ֶער ַטאְנְצט ְבלֹויז ַווייל ֶער ְפֵרייְדט ִזיְך אּון 

ַדאְנְקט ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ַאז ֶער ִאיז ַא ִאיד, ַאז ֶער ִאיז זֹוֶכה ֶער 
צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן; אֹויב ָאֶבער ֶוועט ֶער ִזיְך ֶנעֶמען 
ַטאְנְצן ְסַּתם ַאזֹוי ִאין ַא ְגִריֶנעם ִדיְנְסָטאג, ֶוועט ָדאס אֹויְסֶזען 

ַמאְכט ִזיְך ִאים ַא גּוֶטע ֶגעֶלעְגְנֵהייט  ֵזייֶער ָמאְדֶנע, ָאֶבער ַאז ֶעס
ַאז ֶער ִאיז ַביי ַא ֲחתּוָנה, ָהאט ֶער ָדאְך שֹוין ַאֶלע ֶרעְכְטן צּו 
ַטאְנְצן אּון ִזיְך ְפֵרייֶען ָדאְרט, אּון ֶדעִריֶבער נּוְצט ֶער ָדאס ַטאֶקע 

 אֹויס צּו ִדי ַמאְקִסימּום...
יי ִדי ֵהייִליֶגע ַהָקפֹות, ֶגעְבט ֶמען אּוְנז ֶיעְצט, ֶווען ִמיר ַהאְלְטן בַ 

ִדי ֶגעֶלעְגְנֵהייט צּו ַטאְנְצן אּון ִזיְך ְפֵרייֶען ִמיט ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה 
'ן ֵאייֶבעְרְשְטן, ָלאִמיר ָדאס אֹויְסנּוְצן ִווי ֶעס ַדאְרף צּו אּון ִמיטְ 

ָגאְרִניְשט, ָנאר ַטאְנְצן אּון ַזיין, ִניְשט קּוְקן אֹויף ֵקייֶנעם אּון אֹויף 
 'ן ַגאְנְצן ֹכַח.ִזיְך ְפֵרייֶען ִמיטְ 

כֹות ְנִפיַלת ַאַפִים, לְ )ִליקּוֵטי ֲהָלכֹות, הִ ֶרִבי ָנָתן ְשמּוֶעְסט אֹויס ַבֲאִריכּות 

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

ֶבֱאֶמת ִניְשָטא ִמיט ָוואס צּו ַזיין ְפֵרייִליְך אֹויף ִדי ֶוועְלט. ִדי 
ֶוועְלט ִאיז פּול ִמיט ַאזֹויִפיל ָצרֹות אּון ִיסּוִרים, ֶיעֶדער ֶמעְנְטש ָאן 

ֶוועְלט ִמיט ַאזֹויִפיל ְשֶוועִריֵקייְטן  אֹויְסַנאם מּוְטֶשעט ִזיְך אֹויף ִדי
אּון ְפָראְבֶלעֶמען, ַאז ְס'ִאיז ֱאֶמת'ִדיג ִניְשָטא ִמיט ָוואס צּו ַזיין 
ְפֵרייִליְך. ֲאִפילּו ֶווען ֶמען ָהאט שֹוין ָיא ַא גּוְטן ָטאג, ֶווען ֶעס ֵגייט 

ֶוועְנִליְך אֹויְך שֹוין ָיא ֶעֶפעס גּוט ַפאר ַא ֶמעְנְטש, ִאיז ֶעס ֶגע
 אֹויְסֶגעִמיְשט ִמיט ִפיֶלע ְשֶוועִריֵקייְטן אּון ָצרֹות.

ִדי ֵאייְנִציְגְסֶטע ַזאְך ָוואס ֶקען ְפֵרייִליְך ַמאְכן ַא ֶמעְנְטש אֹויף 
ֶדער ֶוועְלט, ִאיז ָנאר ֱאמּוָנה. ֶווען ַא ִאיד ְגֵלייְבט אּון ֵווייְסט ַאז 

יְרט ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט, אּון ֲאִפילּו ִדי ַזאְכן ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער פִ 
ָוואס ֶזעֶען אֹויס ַאז ְס'ִאיז ִניְשט גּוט, ִאיז ֶבֱאֶמת ָנאר ַפאר ַזיין 
טֹוָבה, אּון ֶער ֵווייְסט ַאז ֶער ְבַלייְבט ִניְשט אֹויף ִדי ֶוועְלט ַפאר 

 ֶדעְרֵצייְלט ָרא"ׁשמֹוה  >>>>>>  

 

 

 

 

 >>>>>> 

 



 ג
 

 
  

ָרא"ׁש>>>>>>    ֶדעְרֵצייְלט מֹוה 

 

 

 

ִדי ֶוועְלט אּון ַדאן ֶוועט ִזיְך ָאְנהֹויְבן ַזיין ֵאייִביג, ֵאיין ָטאג ֶוועט ֶער ַאֶוועְקֵגיין פּון 
ִריְכִטיֶגע ֶלעְבן, ֶדעָמאְלט ֶוועט ֶער ָהאְבן ְמנּוָחה, ֶדעָמאְלט ֶוועט ֶער ַבאקּוֶמען ְשַכר 
אֹויף ֶיעֶדע ְקֵלייֶנע גּוֶטע ַזאְך ָוואס ֶער ָהאט ַאַרייְנֶגעַכאְפט צּו טּון אֹויף ִדי ֶוועְלט, 

עֶדע ִמְצָוה ָוואס ֶער ָהאט ְמַקֵיים ֶגעֶווען אֹויף ִדי ֶוועְלט, אֹויף ֶיעֶדעס ָמאל אֹויף יֶ 
ָוואס ֶער ָהאט ִזיְך צּוִריק ֶגעַהאְלְטן פּון ַאן ֲעֵביָרה, אּון אֹויף ֶיעֶדע ָמאל ָוואס ֶער ָהאט 

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

ֵאייֶנער ָוואס ָהאט ִניְשט ַקיין ֱאמּוָנה, ֶער ְגֵלייְבט ִניְשט ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִפיְרט 
יֶכער ִאים אֹויף ְטִריט אּון ְשִריט אּון ֶיעֶדע ַזאְך ָוואס ֶער ֵגייט דּוְרְך ִאיז ִמיט ַא פּוְנְקְטלִ 

ֶחְשבֹון, ֶער ְגֵלייְבט ִניְשט ַאז ְס'ִאיז ָדא ָנאְך ַא ֶוועְלט ָוואס ָדאְרט ַבאקּוְמט ֶמען ְשַכר 
אֹויף ִדי גּוֶטע ַמֲעִשים ָוואס ֶמען ָהאט ֶגעטּון אֹויף ִדי ֶוועְלט, ַאַזא ֶמעְנְטש ָהאט 

י ֶוועְלט, ֶער ְבָראט ִזיְך אּון ֶער ְפֶרעְגְלט ֶבֱאֶמת ִניְשט ִמיט ָוואס ִזיְך צּו ְפֵרייֶען אֹויף דִ 
 ִזיְך ִאין ָצרֹות אּון ִאין ִיסּוִרים, אּון ֶער ָהאט ִניְשט ִמיט ָוואס ִזיְך צּו ְטֵרייְסְטן.

ֶדעְרַפאר ָזאְגן ִמיר ַביי ִדי ַהָקפֹות ֶדעם ַקאִפיְטל כ"ט ִאין ְּתִהִלים, ָוואס ָדאס ִאיז 
צּוְטַרייְבן פּוֶנעם ֶמעְנְטש ִדי רּוַח ְשטּות, ִדי ְשֶלעְכֶטע ַמְחָשבֹות ָוואס ְמסּוָגל ַאֶוועְק 

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

ִים, ְבִדבּוָרן ַמְכִניִעין ָהרּוַח ָרָעה". ַווייל ִדי "ַהִשְבָעה קֹולֹות ֶשָאַמר ָדִוד ַעל ַהמַ 
ֵאייְנִציְגְסֶטע ֶוועג צּו ֶוועְרן ֱאֶמת'ִדיג ְפֵרייִליְך ִאיז ָנאר דּוְרְכ'ן ַאֶוועְקְטַרייְבן פּון ִזיְך ִדי 

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

ם מ"ב, ָוואס ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶוועט ֶער ֵקייְנָמאל ִניְשט ֶקעֶנען ַזיין ְפֵרייִליְך. אֹויְך ֶדער שֵ 
ָהאט אֹויְך ִדי ְסגּוָלה ַאֶוועְקצּוְטַרייְבן פּוֶנעם ֶמעְנְטש ַאֶלע  ָדאס ִאיז ֶדער "ָאָנא ְבֹכַח",

ְשֶלעְכֶטע ַמִזיִקים ָוואס ִוויְלן ַאַרייְנְבֶרעְנֶגען ִאיֶנעם ֶמעְנְטש ְכִפירֹות אּון ֱאִפיקֹוְרסּות 
ן ַאזֹוי ִאים ֶדעְרִביֶטעְרן ַרֲחָמָנא ִליְצָלן אּון ִאים ַאֶוועְקְשֶלעְפן פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, אּו

 ָדאס ֶלעְבן.

ֶוועט ַא ֶמעְנְטש ְפֶרעְגן, "ִאיְך ֵווייס ַטאֶקע ַאז ָנאר ִמיט ֱאמּוָנה ֶקען ִאיְך ָהאְבן ַא 
ֶנעֶבעְך ַפאְרלֹויְרן ַמיין  גּוט ֶלעְבן אֹויף ִדי ֶוועְלט, ָוואס ָזאל ִאיְך ָאֶבער טּון ַאז ִאיְך ָהאב

ֱאמּוָנה? ִאיְך ָהאב ִזיְך ָאְנֶגעֵלייְנט ִמיט ְשֶלעְכֶטע ַזאְכן, ִאיְך ָהאב ִזיְך ָאְנֶגעֶהעְרט ִמיט 
ְכִפיָרה'ִדיֶגע ַזאְכן, אּון ִאיְך ְשִפיר ֶמער ִניְשט ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ִאיְך ְשִפיר ִזיְך ַאזֹוי 

אֹויף ֶדעם ָהאט ֶדער  ִדי ֵהייִליֶגע ֱאמּוָנה, ָוואס ָזאל ִאיְך ֶיעְצט טּון?" ַווייט פּון
ֵאייֶבעְרְשֶטער ַרֲחָמנּות ֶגעַהאט אֹויף אּוְנז אּון אּוְנז ֶגעִשיְקט ֶדעם ֵהייִליְגן ֶרִבי'ן, ָוואס 

ן פּון ִדי ְבָלאִטיֶגע זּוְמְפן ֶער ָהאט ֶדעם ֹכַח אּוְנז אֹויְסצּוֵהייְלן אּון אּוְנז ַארֹויְסְשֶלעפְ 
 ִאין ָוואס ִמיר ֶזעֶנען ַאַרייְנֶגעַפאְלן.

ַאז ְס'ִאיז ֶגעֶווען ַא ַבת ֶמֶלְך )ִספּוֵרי ַמֲעִשיֹות, ַמֲעֶשה י"ג( ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ָהאט ֶדעְרֵצייְלט 
אּון ִאיר ֶגעָוואְלט ַהְרְג'ֶעֶנען, ִזי  ָוואס ַאן ַאְכָזִריּות'ִדיֶגער ֶקעִניג ִאיז ִאיר ָנאְכֶגעָלאְפן

ִאיז ַאְנְטָלאְפן צּו ַא ֶפעְסטּוְנג פּון ַוואֶסער, אּון ֶדער ֶקעִניג ָהאט ִאיר ָנאְכֶגעָשאְסן ִמיט 
ֶצען ֶעְרֵליי ַפייְלן, ָוואס ִאיז ֶגעֶווען ַבאְשִמיְרט ִמיט ֶצען ֶעְרֵליי ַסם, אּון ַאזֹוי ִאיז ִזי 

אְפן ִאיֶנעם ֶפעְסטּוְנג אּון ָדאְרט ֶגעַפאְלן ֲחָלשּות, אּון ֶדער ֶרִבי ָהאט ַאַרייְנֶגעלָ 
 אֹויְסֶגעִפיְרט, "אּון ִאיְך ֵהייל ִזי".

ִדי ַבת ֶמֶלְך ִאיז ֶיעֶדער ִאיד, ָוואס ִאיז ַבאִליְבט ַביים ֵאייֶבעְרְשְטן ִווי ַאן ֵאייְנִציג 
ְשעּות'ִדיֶגער ֶקעִניג ִאיז ֶדער ֵיֶצר ָהַרע, ֶער ִאיז ָדאְך ַאַזא ִקיְנד, אּון ֶדער ְשֶלעְכֶטער ִר 

 ִאים ֶדעְרִביֶטעְרן ָדאסָרָשע ְמרּוָשע, ֶער ִוויל ָנאר ַהְרְג'ֶעֶנען ֶדעם ִאיד, ֶער ִוויל ָנאר 
יֶנעם ִאיד ִדי ֶלעְבן אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט. ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ִשיְסט ַאַריין אִ 

ַפייְלן ָוואס ֶזעֶנען ַבאְשִמיְרט ִמיט ַסם פּון ְכִפירֹות אּון ֱאִפיקֹוְרסּות, ֶער ְבֶרעְנְגט ַאַריין 
ִאיֶנעם ֹמַח פּוֶנעם ֶמעְנְטש ַמְחָשבֹות פּון ְכִפיָרה, ֶער ִוויל ִאים ָנאר ַאֶוועְקַרייְסן פּון 

ן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ַווייל ִווי ָנאר ִדי ֱאמּוָנה ֶוועְרט ְשַוואְך ַזיין ֱאמּוָנה, ֶער ָזאל ָאְפָלאזְ 
ַביי ַא ִאיד ִאיז ֶער שֹוין ַא ַפאְרִטיֶגער, ֶער ַפאְרִליְרט ַזיין מּוט, ֶער ַפאְרִליְרט ַזיין ֶלעְבן 

יְשט ִווי ִזיְך אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט, אּון ֶדער ִאיד ֵווייְסט שֹוין נִ 
 ַאִהיְנצּוטּון.

ָוואס ֶער ִאיז אּוְנֶזער ָדאְקֶטער, ֶער ֶקען  ,ֶדעְרַפאר ָהאְבן ִמיר ֶדעם ֵהייִליְגן ֶרִבי'ן
ֶווען ִמיר ָזאְלן ַאֶוועְקַוואְרְפן אּוְנֶזער ֵשֶכל אּון ֶנעֶמען ִדי ֵעצֹות אּון  .אּוְנז אֹויְסֵהייְלן

ן ֶרִבי'ן, ֶוועט ֶער ַארֹויְסֶנעֶמען פּון אּוְנז ִדי ִגיְפִטיֶגע ַסם ָוואס ֶדער ִלימּוִדים פּון ֵהייִליגְ 
ֵיֶצר ָהַרע ָהאט ַאַרייְנֶגעָשאְסן ִאין אּוְנז, ִמיר ֶוועְלן ִזיְך ֶקעֶנען ְשַטאְרְקן ִאין ֱאמּוָנה, אּון 

 ְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.ִמיר ֶוועְלן ֶקעֶנען ַהָנָאה פּון אּוְנֶזער ֶלעְבן אֹויף ִדי ֶווע

ַאְנֵשי ְשלֹוֵמינּו ִפיְרן ִזיְך ַאז ֶווען ְמ'ַטאְנְצט ִמיט ִדי ֵסֶפר ּתֹוָרה ִאין ַהאְנט אּום 
ען ִשְמַחת ּתֹוָרה, ְשֶוועְרט ֶמען ַאז ְגַלייְך ֶווען ְמ'ֶוועט ַאֶוועְקֵגיין פּון ִדי ֶוועְלט, ָזאל מֶ 

ֵ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 ַאז ֶער ָזאל ְשֶוועְרן 

ר קּוֶמען צּום ֶרִבי'ן ֶער ָזאל ִאים ְמַתֵקן ץ ַאז ְגַלייְך ָנאְך ַזיין ְפִטיָרה ָזאל עֶ פֶ ִבְנִקיַטת חֵ 
 .)ַעֵיין ֵסֶפר ְפעּוַלת ַהַצִדיק, ִסיָמן תתמ"ה(ַזיין 

ֶדער ֱאֶמת ִאיז ָאֶבער ַאז אֹויב ֶדער ֹכַח פּון ִשְמַחת ּתֹוָרה ִמיט ִדי ֵסֶפר ּתֹוָרה ִאין 
קּוֶמען צּום ֶרִבי'ן ָנאְכ'ן ְשַטאְרְבן, ִאיז  ַהאְנט ִאיז ַאזֹוי ְגרֹויס ַאז ְמ'ֶקען ַדאן פֹוְעְל'ן צּו

ָדאְך ִזיֶכער ַאז ְמ'ֶקען ֶדעָמאְלט פֹוְעְל'ן ַאז ָנאְך ָדא אֹויף ִדי ֶוועְלט ַביים ֶלעְבן ָזאל ֶמען 
י ֶמען ָזאל זֹוֶכה ַזיין צּו ֶלעְרֶנען דִ  ַאז זֹוֶכה ַזיין קּוֶמען צּום ֵהייִליְגן ֶרִבי'ן, ָדאס ֵמייְנט

ְ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, אּון ָהאְבן ַא ְגִליְקִליֶכע 

 אּון ֶגעְשַמאֶקע ֶלעְבן.
>>>>>> 
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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 

 438-300-8080א / קאנאד 03303502361/ ענגלאנד  0797040066ארץ ישראל 
 1152354370/ ארגענטינא  3235003461בעלגיע 
 breslevcenter@gmail.com גליון אויף אימעילצו באקומען דעם 

 

 

 טעגליכע עצות און חיזוק
הויבט אן דעם טאג מיט א צוויי דריי מינוט 
עצות און חיזוק פון הייליגן רבי'ן, דער טאג 

 וועט האבן גאר אן אנדערן געשמאק
 > קול ברסלב< 

212-444-9191 
1, 1,  1  

 

 

 

 חיזוק צום טיר
 
 

אלע ספרי ברסלב,  איר קענט באקומען
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 
 בעז"ה עס צו שיקן צו אייך אהיים און מיר וועלן פרובירן

 
 
 

 

 

 

 

 ע"י הבחור החתן שמעון ניישטיין הי"ו, להצלחה בכל ענינים; הבחור החשוב שמעון בר"י ראטה הי"ו, לרגל שמחת סיום הש"סהפצת הגליון בבארא פארק נתנדב 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 הי"ון לעוו נתמו"ה 
 למזל טוב צו די געבורט פון א מיידל

 

 

 היכל הקודש ברסלב ביהמ"ד 
 ש הישיבה שליט"אבנשיאות רא

27 Skillman St. 
 

 תפלה  זמני
 

 הושענא רבה
 10:00..........................משנה תורה ליינען

 8:30................................................שחרית
 

 שמיני עצרת
 10:00שחרית................................................

 6:30.....................................................מנחה
 געזעגענען פון די סוכה

 

 שמחת תורה
 9:00...................................................שחרית
 6:15.....................................................מנחה

 

 נעילת החג
 

 הגבאים -א פרייליכן יום טוב 
 

 

 

 

 ן'יבר  ןופ לעבנ'ס געשיכטע>>>>>>  

 

 

 


