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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ֵהן, כֹּ א ֶאל הַּ ם ְוהּובָׁ דָׁ ְהֶיה ְבאָׁ י תִּ ת כִּ עַּ רַּ מֹוַהָרא"ׁש ָזאְגט ַאז ֶדער ָפסּוק קּוְמט  ֶנגַּע צָׁ
י ָזאְגט , ָדאסְמַרֵמז ַזיין יָמן ב'(  ָוואס ֶדער ֶרבִּ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' סִּ יָקר )לִּ פּון ֶגעֶווער ַאז ֶדער עִּ

יַח  יזָמׁשִּ ה " אִּ לָׁ יט ,"צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן -ְתפִּ י ֶוועְלט מִּ יַח ֶוועט ַאייְנֶנעֶמען דִּ  ָמׁשִּ
יַח ֶוועט אֹויְסֶלעְרֶנען ַפאר ַאֶלע ֶמעְנְטְׁש  ָלה, ָדאס ֵמייְנט ַאז ָמׁשִּ י ֶוועְלט, ַאז ֶמען ְתפִּ ן פּון דִּ

יְׁשט יְׁשט ָגאְרנִּ יְׁשט ֵקייֶנעם אּון נִּ אֹויף ֶדער  ֶקען ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ָהאט נִּ
וי ֶדער ָפסּוק ָזאְגט  ,ֶוועְלט האֹויֶסער ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, וִּ פָׁ ים שָׁ מִּ ְך ֶאל עַּ ז ֶאְהפֹּ י אָׁ  "כִּ

ה לִּ  ם ְבֵשם ה'".ְברּורָׁ א ֻכלָׁ  ְקרֹּ
ים, ַא ֶמעְנְטׁש דַ  וי ַאזֹוי ֶוועְרט ֶמען ָנאְנט צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן? ָנאר דּוְרְך ֶרעְדן צּו אִּ יְך וִּ אְרף זִּ

ייֶבעְרְׁשְטן ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן אֹויף ַזיין ֵאייֶגעֶנע ְׁשְפַראְך, ַדאְנֶקען ֶדעם אֵ  צּוֶגעוואֹויֶנען צּו
ים ָהאט אּון ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן אֹויף ָוואס ֶעס ֶפעְלט  ֶערס ָוואס אֹויף ַאֶלע גּוטְ  ָנאְך, אִּ

י ַגאְנֶצע ֶוועְלט. יַח אֹויְסֶלעְרֶנען ַפאר דִּ  אּון ָדאס ֶוועט ָמׁשִּ
יז ַאז ָדאס ֶקען ֶמען אֹויְך ַהייְנט טּון ן ֶיעְצט ָאְנֵהייְבן ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש ֶקען ׁשֹוי .ֶדער ֱאֶמת אִּ

יז ָנאר .ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאז ֶווען ֶמען טּוט ֲעֵבירֹות, ֶוועְרט  ֶדער ְפָראְבֶלעם אִּ
יְׁשט ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער הֶ  יְלט נִּ י ַהאְרץ, אּון ֶמען פִּ י אֹויְגן אּון דִּ עְרט אֹויס ַפאְרְׁשָטאְפט דִּ

יְׁשט ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ַאז ָנאר ֶדעֶיעֶדע ָוואְרט ָוואס ֶמען  יְלט נִּ ים, ֶמען פִּ ר ֶרעְדט צּו אִּ
י ַגאְנֶצע ֶוועְלט. יְרט דִּ  ֵאייֶבעְרְׁשֶטער פִּ
יק יז צּו ֵגיין צּו ַא ַצדִּ י ֵעָצה ֶדעְרצּו אִּ ים צּו ,דִּ יק ָוואס ֶער ֶקען אֹויְפֵהייְבן ֶיעְדן ֶמעְנְטׁש אּון אִּ רִּ

יְבֶרעְנְגן צּום ֵאיי ז ֶבעְרְׁשְטן, ֶער ֶלעְרְנט אֹויס ַפאְרן ֶמעְנְטׁש ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער אִּ
ים, אּון ֶמען ֶקען ְׁש  יט אִּ יג מִּ יג ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן.ְשֶטעְנדִּ  ֶטעְנדִּ

יז אּוְנז ֶדער ָפסּוק ְמַרֵמז ם,  ,ָדאס אִּ דָׁ ְהֶיה ְבאָׁ י תִּ ת כִּ עַּ רַּ ים ֵגייֶנגַּע צָׁ י ְנָגעִּ ֶען ַארֹויף אֹויף דִּ
יְנד ים ְבלִּ י ֲעֵבירֹות ָוואס ַא ֶמעְנְטׁש טּוט ָוואס ָדאס ַמאְכט אִּ יְׁשט צּו  ,דִּ יְׁשט צּו ֶזען אּון נִּ נִּ

י ֵעָצה יז דִּ יְלן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ָוואס אִּ ֵהן, ?פִּ כֹּ א ֶאל הַּ ים ְבֶרעְנְגן צּום  ְוהּובָׁ ֶמען ָזאל אִּ
יק יז דֶ  ,ַצדִּ יק ֶוועט אֹויְפֵהיָוואס ֶער אִּ יְבן ֶדעם ער ֹכֵהן ְמָׁשֵרת ַביים ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ֶדער ַצדִּ

ים ְבֶרעְנְגן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן.  ֶמעְנְטׁש אּון אִּ
יַע א'(  )ֹזאת ַהתֹוָרה ַתְזרִּ

*** 
 

ד  דָׁ בוֹּ בָׁ ֲחֶנה מוֹּשָׁ מַּ חּוץ לַּ יְצן ֵיֵשב מִּ י ַמֲחָנה ַאֵליין אּון . ַא ְמֹצָרע ַדאְרף זִּ יְנְדרֹויְסן פּון דִּ אִּ
 ָאְפֶגעזּוְנֶדעְרט פּון ֶמעְנְטְׁשן.

י ָזאְגט וי ֶדער ֶרבִּ יר לֹויט וִּ יז ָדאס ַמְסבִּ יָמן י"ד(  מֹוַהָרא"ׁש אִּ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' סִּ ַאז אֹויב ַא )לִּ
ויל ֶלעְבן ְבׁשָ  ויל ָהאְבן ָׁשלֹום, ֶער וִּ יט ֶמעְנְטׁש וִּ ְׁשָפָחה,ַאְנֶדעֶרע לֹום מִּ יט ַזיין מִּ  ֶמעְנְטְׁשן, מִּ

יְך ַאֵליין, ַדאן  יט זִּ ויְסן אּון ֶגעֶדעְנְקן ְׁש דַ אּון מִּ יג אְרף ֶער ָהאְבן יְִּרַאת ָׁשַמיִּם, ֶער ַדאְרף וִּ ֶטעְנדִּ
י ֶוועְלט. ֵאייְנָמאל ֶמען ֶנעְמט זִּיךְ  יְרט דִּ ין ָקאפ ַדא ַאז ָנאר ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער פִּ ן ָדאס ַאַריין אִּ

יְׁשט ׁש יז ָגאְרנִּ יט ֵקייֶנעם, ַווייל ֶמען ֵווייְסט ַאז ֵקייֶנער אִּ יְׁשט מִּ יְך ׁשֹוין נִּ יְגט ֶמען זִּ יג, ְקרִּ ּוְלדִּ
יְרט צּום גּוְטן.  ַאֶלעס ָהאט ָנאר ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶגעפִּ

יז דָ  יג ַוויֶדער ְמֹצָרע אִּ אְכט יל ֶער ָהאט ֶגעֶרעְדט ָלׁשֹון ָהַרע, ֶער ָהאט ֶגעמַ אְך ֶגעָוואְרן ְקֶרעצִּ
יז ֶגעקּוֶמען ַווייל ֶער ָהאט ַפאְרֶגעְסן פּוֶנעם  ויְׁשן ֶמעְנְטְׁשן, אּון ָדאס אִּ ַמְחלֹוֶקת ְצוִּ

יְרט ַאֶלעס יְׁשט ֶגעֶדעְנְקט ַאז ָנאר ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער פִּ , אּון ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ֶער ָהאט נִּ
יְצן ָאְפֶגעזּוְנדֶ ֶדערְ  י ַמֲחָנה, ֶער ָזאל זִּ יקּון ַאז ֶער ָזאל ַארֹויס ֵגיין פּון דִּ יז ַזיין תִּ עְרט פּון ַפאר אִּ

יְרן ַקיין ַמְחלֹוֶקת, ָנאר אֵ  יְׁשט פִּ יְׁשט ֶרעְדן, ֶער ֶקען נִּ יין ַזאְך ֶקען ֶמעְנְטְׁשן, ֶער ֶקען צּו ֵקייֶנעם נִּ
י יְך אִּ יז ָדא ַא ַבאֶׁשעֶפער אֹויף ֶדעֶער טּוהן, ֶער ֶקען זִּ ר ֶבעְרְטַראְכְטן אּון ֶזעהן ַאז ֶעס אִּ

ים ֶקען ֶמען ֶרעְדן.  ֶוועְלט אּון ָנאר צּו אִּ
ד  ָזאְגט ֶדער ָפסּוק,ֶדעְרַפאר  דָׁ בוֹּ בָׁ שָׁ ֲחֶנה מוֹּ מַּ חּוץ לַּ יְצט  .ֵיֵשב מִּ ֶווען ֶדער ְמֹצָרע זִּ

יְטן ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ֶווען ֶער ֶוועט ָאְנהֹויְבן ֶרעדְ  יז ֶער ָנאר מִּ יְנְדרֹויְסן ַאֵליין אִּ ן צּום אִּ
ְרַאת ָׁשַמיִּם אּון ֶער ֶוועט ׁשֹוין אֹויְפֶהעְרן צּו ֶרעְדן ָלׁשֹון  ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ֶוועט ֶער ַבאקּוֶמען יִּ

יְרן ַמְחלֹוֶקת. ָהַרע אּון  פִּ
יעַ   ְמֹצָרע תשס"א לפ"ק(-)תֹוְך ַהַנַחל ֵליל שב"ק פ' ַתְזרִּ
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רָׁא"ש  ֶדעְרֵצייְלט מוֹּהַּ

ֶווען ֶעס קּוְמט חֹוֶדׁש ִניָסן ִאיז ִדי ִריְכִטיֶגע ַצייט 
ִזיְך צּו ַבאֵנייֶען, צּו ַפאְרֶגעְסן ַאֶלעס ָוואס ֶעס ִאיז 
ֶגעֶווען ִביז ֶיעְצט, אּון ָאְנֵהייְבן פּון ְפִריׁש צּו ִדיֶנען 

 ֵאייֶבעְרְׁשְטן.ֶדעם 
ֶדער ָפסּוק ָזאְגט אֹויף חֹוֶדׁש ִניָסן: "'ַהחֹוֶדׁש' ַהֶזה 
ָלֶכם ֹראׁש 'ֲחָדִׁשים', ִראׁשֹון הּוא ָלֶכם 'ְלָחְדֵׁשי' 
ַהָׁשָנה", ֶעס ֶוועְרט ְדֵריי ָמאל ֶדעְרַמאְנט ֶדער ָוואְרט 

י ֵניי". ְדֵריי ָמאל ִאיז ַא ֲחָזָקה, ֶיעְצט ִאיז דִ  -"ָחָדׁש 
 ִריְכִטיֶגע ַצייט ִזיְך צּו ַבאַנייֶען ִאיְנַגאְנְצן.

ֶבֱאֶמת ֶקען ִזיְך ַא ִאיד ַבאַנייֶען ֶיעְדן ָטאג, ֶמען 
 מּוז ִניְׁשט ַוואְרְטן ִביז חֹוֶדׁש ִניָסן, ֶדער ֶרִבי ָזאְגט

ַאז ַא ִאיד ַדאְרף ֶיעְדן ָטאג )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן רס"א( 
ְנֵהייְבן פּון ֵניי. ֶיעְצט ָאֶבער, פּון חֹוֶדׁש ִניָסן, פּון ָא

ַׁשָבת ַהחֹוֶדׁש, ֶקען ַא ֶמעְנְטׁש ֶנעֶמען ַא ְפִריֶׁשע 
ִהְתַחְדׁשּות, ִזיְך צּו ַבאֵנייֶען ַטאֶקע ִאין ֶדעם ִעְנָין, 

ס   עְס'קּוְמט פֶּ  ח, ִאיִדישֶּ
ארְ  ן ד   ָהאְבן ְפןְפרֹויעֶּ

 

עְלְפן ִמיט ִדי  עס ָוואס ָזאְלן ַארֹויְסהֶּ עְרקֶּ עְלפֶּ הֶּ
ח, אּון ְס  ס  אר פֶּ עט צּו ֵרייִניְגן פ  ע ַאְרבֶּ וערֶּ ען ְשוֶּ ענֶּ 'זֶּ

ען ָדאס ִניְשט  ענֶּ ענֶּער ָוואס קֶּ ע מֶּ עִוויסֶּ ָדא גֶּ
עלְ  וייל ְס'ָקאְסט צּוִפיל גֶּ אְלְטן ו  ט, "דּו אֹויְסה 

אר ִדי  עְלט פ  ע גֶּ יין ג אְנצֶּ נֶּעְמְסט ִמיר צּו מ 
עס". עְרקֶּ  רֹוימֶּ

ען  אְכְטן אּון זֶּ ייְנְטר  ער ַאר  אְרף ָאבֶּ אן ד  ער מ  וער דֶּ וֶּ
עְרפּון, ִדי אְרִדינֶּען דֶּ ס ֵגייט פ  אְרף ָדאס  עֶּ וייב ד  ו 

ארְ ָדאְך  אְנ'ס ָהאְבן פ  ר 'ן מ  ענֶּע טֹוָבה, ַאז עֶּ ֵאייגֶּ
ע ָזאל קֶּ  ען צּו ַא ֵשיינֶּ ענֶּען ַאֵהייְמקּומֶּ

ע הֹויז ערֹויְמטֶּ ר ָזאל , אֹויְפגֶּ ע ָהאְבן ַא רֵ ַאז עֶּ יינֶּ
ע הֹויז ח'ִדיגֶּ ס  אְנגֶּען ַאפֶּ אְרל  ר פ  אְרָוואס ָזאל עֶּ ז . פ 

עס  וייב מּוז ַאלֶּ יין ו  ען ַאז ִזיַאֵליין ז  ר דֶּ  טּון? ִוויל עֶּ
ען ִא  עְנגֶּ עְרְשְטרֶּ ער ִדי ָמאס אּון ָזאל ִזיְך ִאיבֶּ יבֶּ

ֲחָמָנא ִליְצָלן אְמְבָראְך ר  וען צּוז  עְרוֶּ אְפן ַא נֶּ ? כ 
עָמאְלט טּון? לֵ  ר דֶּ ועט עֶּ ען ָוואס וֶּ עְרט מֶּ ער הֶּ יידֶּ

וען ִאי ֲעִשיֹות ה' ִיְשְמֵרנּו, וֶּ ע מ  עְלכֶּ ע ַאזֶּ ע ִפילֶּ ִדישֶּ
עְרְטָראְגן ִדי עְנט ִאיבֶּ ן ָהאְבן ִניְשט גֶּעקֶּ  ְפרֹויעֶּ

וען ָהאטְש  עְרוֶּ אְסט ִאין ְשטּוב אּון ִדי נֶּ ע ל  וערֶּ  וֶּ
יי ֵזיי לֹא ָעֵלינּו. אְכט ב  עְקר   גֶּ

עְלְפן ִאין ג אס, ַאְנְשָטאט צּו גֵ  יין ַאְנְשָטאט צּו הֶּ
עְלט עְבן גֶּ אר ֲחֵבִרים, ַאְנְשָטאט צּו גֶּ עְלְפן פ  אר  הֶּ פ 

רְ  אְרף ִדי עֶּ ועְקן, ד  ע ְצָדָקה ְצוֶּ ערֶּ ע ְצָדָקה ַאְנדֶּ ְשטֶּ
אר ִדי  עְלט פ  עְרֵהיים, צּו גֶּעְבן ָדאס גֶּ יין ִאיְנדֶּ ז 

ען ִהיְלף צּו ִדי ַאְרבֶּ  ען נֶּעמֶּ ענֶּ וייב ַאז ִזי ָזאל קֶּ עט, ו 
עְכן. עְרְברֶּ  אּון ִניְשט אּוְנטֶּ

 

ְבָת ְלֵרֲעָך ָכמֹוָך!  ְוָאה 
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ִאיז ֶגעֶווען ֶנעְכְטן, ִניְׁשט ַקיין ִחילּוק ָוואס ֶעס ַאַרייְנצּוֶנעֶמען ְקָלאר ִאין ָקאפ: "ִניְׁשט ַקיין ִחילּוק ָוואס ֶעס 
טּון גּוֶטע ֶוועט ַזיין ָמאְרְגן, ִאיְך ֶוועל ְפרּוִביְרן צּו קּוְקן ָנאר אֹויְפ'ן ַהייְנִטיְגן ָטאג, אּון ֶזען ָוואס ִאיְך ֶקען אֹויפְ 

 ַזאְכן".
ִאיז ִדי ַצייט צּו ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן: "ַבאֶׁשעֶפער ֶהעְלף ֶדעְרַפאר ֶווען ֶמען ֵלייְנט ִדי ַפְרַׁשת ַהחֹוֶדׁש, 

ְרְטַראְכְטן ִמיר ִאיְך ָזאל זֹוֶכה ַזיין צּו ִדי ִמָדה פּון ִהְתַחְדׁשּות, ִאיְך ָזאל ֶיעְדן ָטאג ָאְנֵהייְבן פּון ֵניי, ִניְׁשט ִאיֶבע
ט מֹוָרא ָהאְבן ָוואס ֶעס ֶוועט ַזיין ַווייֶטער, ָנאר ִאיְך ָזאל ִמיר ָוואס ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ִביז ֶיעְצט, אּון ִניְׁש 

ְׁשִמיּות, ְׁשֶטעְנִדיג ָקאְנֶצעְטִריְרן אֹויף ִדי ֶיעְצִטיְגן ִמינּוט, ָוואס ִאיְך ֶקען ֶיעְצט טּון גּוֶטע ַזאְכן ְברּוֲחִניּות ּוְבגַ 
 ן".אּון ַאזֹוי ֶוועל ִאיְך ֵזייֶער ַמְצִליַח ַזיי

י ָדאס ִאיז ֶבֱאֶמת ִדי ַפְרַׁשת ַהחֹוֶדׁש, ִדי ִמְצָוה פּון ִקידּוׁש ַהחֹוֶדׁש, ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָהאט ֶגעֵהייְסן ַאז דִ 
ֶוועְרט ֶעס ִאיְדן ָזאְלן ֵצייְלן ִדי ֲחָדִׁשים לֹויט ִדי ְלָבָנה צּו ַווייְזן ַאז ִאיְדן ֶזעֶנען ַאזֹוי ִווי ִדי ְלָבָנה, סֹוף חֹוֶדׁש 

ּון ְקֶלעֶנער אּון ְקֶלעֶנער, ָאֶבער ָנאְכֶדעם ֶוועְרט ֶעס ַבאֵנייֶעט אּון ֶוועְרט צּוִריק ְגרֹויס, ַאזֹוי ֵגייט ָדאס ֶלעְבן פ
ֶדעם ַא ִאיד, ֶמען ִפיְלט ַאַסאְך ָמאל ַאז ֶמען ַפאְלט אּון ַפאְלט, ֶמען ֶוועְרט ְקֶלעֶנער אּון ְקֶלעֶנער, ָאֶבער ָנאכְ 

 ַבאֵנייֶעט ֶמען ִזיְך אּון ֶמען ֶוועְרט צּוִריק ְגרֹויס, ַאזֹוי ֵגייט ֶעס ִאיֶבער ָנאְכַאָמאל אּון ָנאְכַאָמאל.

פּון ֶרִבי'ן, ְׁשֶטעְנִדיג ִזיְך  ֶדער ֶרִבי ִאיז ֶגעבֹויְרן ֶגעָוואְרן ֹראׁש חֹוֶדׁש ִניָסן, ַווייל ָדאס ִאיז ֶדער ַגאְנֶצער ִעְנָין
 ַאז ֶער ַאֵליין ְפֶלעְגט ְׁשֶטעְנִדיג ָאְנֵהייְבן פּון ֵניי.)ִׁשְבֵחי ָהַר"ן ִסיָמן ו'(  צּו ַבאֵנייֶען, ַאזֹוי ִווי ֶדער ֶרִבי ָהאט ֶדעְרֵצייְלט

ז ֶער ִאיז ַאָראְפֶגעַפאְלן ְברּוֲחִניּות, ָהאט ֶער ִאין ִדי יּוְנֶגע ָיאְרן פּון ֶרִבי'ן, ֶווען ֶעס ָהאט ִזיְך ֶגעַמאְכט ַא
יְנָמאל ִניְׁשט אֹויְפֶגעֶגעְבן, ָנאר ֶער ָהאט ֶגעָזאְגט: "ִאיְך ֶוועל ָאְנֵהייְבן פּון ֶיעְצט, ַאזֹוי ִווי ִאיְך ָוואְלט ָנאְך ֵקי

ֶעְרְׁשֶטע ָמאל", ַאזֹוי ְפֶלעְגט ֶער טּון ֶיעֶדע ָמאל ָוואס  ִניְׁשט ֶגעִדיְנט ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ִאיְך ֵהייב ֶיעְצט ָאן ִדי
ֶער ִאיז ַאָראְפֶגעַפאְלן. אּון ֶדער ֶרִבי ָהאט ֶגעָזאְגט, ַאז ָדאס ְפֶלעְגט ַזיין ַביי ִאים ֶיעְדן ָטאג, אּון ַאִפילּו 

ֹויְבן פּון ְפִריׁש. אּון ַאזֹוי ָהאט ֶער ַמְצִליַח ֶעְטִליֶכע ָמאל ַא ָטאג. ָוואס ֶער ִאיז ַאָראְפֶגעַפאְלן אּון ָאְנֶגעה
 ֶגעֶווען אּון ֶגעָוואְרן ַא ְגרֹויֶסער ַצִדיק.

"ַאַזא ִחידּוׁש ִווי ִמיר ִאיז ָנאְך ֵקייְנָמאל ִניְׁשט ֶגעֶווען". ֵאייֶנע פּון  )ַחֵיי מֹוֲהַר"ן ִסיָמן רמ"ז( ֶדער ֶרִבי ָהאט ֶגעָזאְגט:
אס ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו ָהאְבן ֶגעָזאְגט אֹויף ֶדעם ִאיז ַאז ֶדער ֶרִבי ִאיז ֶגעֶווען ַא ֶגעַוואְלִדיֶגער ִדי ְפָׁשִטים ָוו

אֹויס "ִחידּוׁש" ַטאֶקע ִאין ֶדעם ִעְנָין פּון "ִהְתַחְדׁשּות", ִזיְך ְׁשֶטעְנִדיג צּו ַבאֵנייֶען. אּון ָדאס ֶלעְרְנט ֶדער ֶרִבי 
ז, ַאז ִמיר ָזאְלן ִזיְך אֹויְך ְׁשֶטעְנִדיג ַבאֵנייֶען, אּון ֶדעְרַפאר ִאיז ֵזייֶער ַפאִסיג ָוואס ֶדער ֶרִבי ִאיז אֹויְך ַפאר אּונְ 

 ֶגעבֹויְרן ֶגעָוואְרן ֹראׁש חֹוֶדׁש ִניָסן, ָוואס ֶדעָמאְלט ִאיז ִדי ַצייט ְׁשַטאְרק ְמסּוָגל ִזיְך צּו ַבאַנייֶען.
ֶמען ִזיְך ֶיעְצט ַבאֵנייֶען ִאין ִדי ַזאְך פּון ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ַאזֹוי ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט ֶדער ִעיָקר ַדאְרף 

ַאז ִאין ִוויְנֶטער ְׁשַטאְרְבן ָאפ ַאֶלע ֵבייֶמער אּון ְגָראְזן, אּון ֶווען ֶעס קּוְמט זּוֶמער ֶלעְבן ֵזיי )ִשיחֹות ָהַר"ן ִסיָמן צ"ח( 
ֵזיי. ע אֹויף, אּון ֶדעָמאְלט ֶקען ִזיְך ֶדער ֶמעְנְטׁש ִמיְטַכאְפן ִמיט ִדי ֵבייֶמער, אּון ִזיְך אֹויְך ַבאֵנייֶען ַאזֹוי ִווי ַאלֶ 

ֶדער אּון ֶדעָמאְלט ִאיז ֵזייֶער גּוט צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן אֹויְפ'ן ֶפעְלד ְצִוויְׁשן ִדי ְגָראז אּון ֵבייֶמער, אּון 
י ֱאֶמת ִאיז, ַאז ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט ִאיז ֵאיין ְגרֹויֶסע ֶפעְלד, ֶמען ֶקען ִאיֶבעָראל ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון דִ 

 ְגָראז אּון ֵבייֶמער ֶהעְלְפן צּו ֶדעם ֶמעְנְטׁש צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן.
ִדי ַגאְנֶצע ַהְצָלָחה פּון ַא ִאיד ִאין ֲעבֹוַדת ה', ֶווען ֶמען ַבאֵנייֶעט ִזיְך ֶיעֶדע אּון ֶבֱאֶמת ֶוועְנְדט ִזיְך ִאין ֶדעם 

ָמאל פּון ְפִריׁש, דּוְרְך ֶדעם ְׁשֵטייְגט ֶמען ֵזייֶער ְׁשַטאְרק ֶהעֶכער אּון ֶהעֶכער. ֶיעֶדע ַזאְך ָוואס ֶמען טּוט ִאין 
יט ַאזֹוי ִווי ֶעס ָוואְלט ֶגעֶווען ִדי ֶעְרְׁשֶטע ָמאל ָוואס ֶמען טּוט ֶעס, ֶמען ֲעבֹוַדת ה' ַדאְרף ַזיין ִמיט ַא ְפִריְׁשֵקי

 ֵגייט ַדאֶוועֶנען ַׁשְחִרית, "ֶיעְצט ִאיז ִדי ֶעְרְׁשֶטע ָמאל ָוואס ִאיְך ֵגיי ַדאֶוועֶנען ַׁשְחִרית", ֶמען ֵגייט ַדאֶוועֶנען
ִאיְך ֵגיי ַדאֶוועֶנען  ִמְנָחה", ֶמען ֵגייט ַדאֶוועֶנען ַמֲעִריב, ֲאִפילּו ֶמען ִמְנָחה, "ֶיעְצט ִאיז ִדי ֶעְרְׁשֶטע ָמאל ָוואס 

אל ִאיז ִמיד אּון ָאְפֶגעמּוְטֶׁשעט פּון ַא ַגאְנֶצע ָטאג, ְפִריְׁשט ֶמען ִזיְך אֹויף ַווייל ֶמען ֵגייט ֶיעְצט ִדי ֶעְרְׁשֶטע מָ 
 ֵגיין ַדאֶוועֶנען ַמֲעִריב.

ֶעְרְׁשֶטע ַמֲעִריב פּוֶנעם ָיאר, ֹראׁש ַהָׁשָנה ַבייַנאְכט, ַדאֶוועְנט ֶיעֶדער ִמיט ְגרֹויס ַכָווָנה אּון ֶמען ֶזעט ַאז ִדי 
ִהְתעֹוְררּות, ַווייל ָדאס ִאיז ִדי ֶעְרְׁשֶטע ְתִפָלה פּון ָיאר ַדאֶוועְנט ֶמען ֶעס ִמיט ַא ֶגעְׁשַמאק, ָאֶבער ֶבֱאֶמת 

יב ַדאֶוועֶנען ַאזֹוי, ֶווען ֶמען ֵהייְבט ָאן ֶיעֶדע ָמאל פּון ֵניי, ֶדעָמאְלט ִאיז ֶיעֶדע ְתִפָלה ִדי ַדאְרף ֶמען ֶיעֶדע ַמֲעִר 
 ֶעְרְׁשֶטע ְתִפָלה ָוואס ֶמען ַדאֶוועְנט, אּון ֶמען ַדאֶוועְנט ֶעס ִמיט ְגרֹויס ֶגעְׁשַמאק.

אס ֶמען ֶזעְצט ִזיְך ֶלעְרֶנען, ִצי ָזאל ֶעס ַזיין ִמְקָרא, ִמְׁשָנה, אּון ִדי ֶזעְלֶבע ִאיז ַביים ֶלעְרֶנען, ֶיעֶדע ָמאל ָוו
ימּוד", ְגָמָרא, ָאֶדער ֶמְדָרׁש, ָזאל ֶמען ָאְנֵהייְבן פּון ְפִריׁש, "ִאיְך ֵגיי ֶיעְצט ִדי ֶעְרְׁשֶטע ָמאל ֶלעְרֶנען ִדי ֵנייֶע לִ 

ֶער ַמְצִליַח ַזיין, ַווייל ֶדער ִעיָקר ִאיז ִזיְך ְׁשֶטעְנִדיג צּו ַבאֵנייֶען אּון אּון ֶווען ַא ִאיד ִפיְרט ִזיְך ַאזֹוי ֶוועט ֶער ֵזיי
 ַמאְכן ְׁשֶטעְנִדיג ַא ְפִריֶׁשע ַהְתָחָלה.

, ֶרִבי ָנָתן ָהאט ֶדעְרֵצייְלט ַאז ַביים ֶרִבי'ן ָהאט ֶמען ָדאס אֹויְך ֶגעֶזען ִווי ֶער ָהאט ִזיְך ְׁשֶטעְנִדיג ַבאֵנייֶעט
עם ָנאְכֶדעם ָוואס ֶער ָהאט ֶגעֶעְנִדיְגט ְמַגֶלה ַזיין ֶגעַוואְלִדיֶגע תֹורֹות אּון ַהָשגֹות, ָהאט ֶמען ִאים ְגַלייְך ָנאְכדֶ 

ַווייל ", ֶגעְטָראְפן ֵווייֶנען אּון ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן "ִווי ַאזֹוי ֶקען ִאיְך זֹוֶכה ַזיין צּו ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד?
 ֶער ְפֶלעְגט ֵאייִביג ָאְנֵהייְבן פּון ְפִריׁש, אּון ַאזֹוי ִאיז ֶער צּוֶגעקּוֶמען צּו ִדי ֶהעְכְסֶטע ַמְדֵריגֹות.

ן ֲאִפילּו ְבַגְׁשִמיּות ִאיז ַא ְגרֹויֶסע טֹוָבה ַפאְר'ן ֶמעְנְטׁש ֶווען ֶמען ַבאֵנייֶעט ִזיְך ְׁשֶטעְנִדיג ַווייל ֶווען ֶמע
 ט ַאְלט אּון ָנאְכֶגעָלאְזט ַפאְלט ֶמען ַאַריין ִאין ַא ָמָרה ְׁשחֹוָרה אּון ִדיְפֶרעִסֶיע, אּון ֶמען ַפאְרִליְרט ִדיֶוועְר 

 

ַאֶפעִטיט צּום ֶלעְבן, ֶמען ַדאְרף ִזיְך ָנאר ְׁשַטאְרְקן אּון ִזיְך ַבאֵנייֶען, 
 אּון ַאזֹוי ָהאט ֶמען ַא ְפֵרייִליֶכע ֶלעְבן.

ַאז ֶיעֶדעס ָמאל ָוואס ֶמען )ַחֵיי מֹוֲהַר"ן ִסיָמן תל"ו(  ֶרִבי ָזאְגט ֶדער
ֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ָזאל ֶמען ָנאְכַאָמאל ָאְנֵהייְבן ִמיט ַא 
ְפִריְׁשֵקייט, "ִרבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ִאיְך ֵהייב פּון ֶיעְצט ָאן צּו ַזיין ַאן 

ָמה ַנְפְׁשָך, אֹויב ִביז ֶיעְצט ִאיז אֹויְך ֶגעֶווען ֶעְרִליֶכער ִאיד". ַווייל מְ 
גּוט, ֶוועט פּון ֶיעְצט ַזיין ָנאְך ֶבעֶסער, אּון אֹויב ִאיז ִביז ֶיעְצט 
ִניְׁשט ֶגעֶווען גּוט, ַדאְרף ֶמען ָדאְך ִזיֶכער ָאְנֵהייְבן פּון ְפִריׁש, פּון 

 ֶיעְצט צּו ַזיין גּוט.
יג ֶגעֶזען, ַאז ִדי ֶוועְלֶכע ָהאְבן ִזיְך ְׁשַטאְרק ָדאס ָהאט ֶמען ֵאייבִ 

ַאַרייְנֶגעֵלייְגט ִאין ִדי ִמָדה פּון "ִהְתַחְדׁשּות", ָהאְבן ָגאר ֶׁשעֶנער 
ַמְצִליַח ֶגעֶווען. ַווייל ֶווען ֶמען ֵהייְבט ָאן ְׁשֶטעְנִדיג פּון ֵניי, טּוט 

 ֶגעְׁשַמאק.ֶמען ַאֶלעס ִמיט ַאַסאְך ֶמער ֵחֶׁשק אּון 
 חֹוֶדׁש ִניָסן( -ֶעֶרְך ַפְרַׁשת ַהחֹוֶדׁש  )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש
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ּון ִאיְך ֶוועל ָאְנֵהייְבן פ
ֶיעְצט, ַאזֹוי ִווי ִאיְך 

ל ָוואְלט ָנאְך ֵקייְנָמא
ם ִניְשט ֶגעִדיְנט ֶדע
 ...ֵאייֶבעְרְשְטן
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 די איבריגע פילע בריוו פונעם ראש ישיבה
 שליט"א פון די וואך, קען מען זען אינעם

 וועכנטליכן קונטרס "עצתו אמונה".
 

 646-334-2858צו באקומען אין ישיבה, אדער רופט 
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און נאך שיעורים; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס; -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 

 

 

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

  03303502361/ ענגלאנד  0797040066/ ארץ ישראל  845-414-8429/  212-444-9191

< BreslevCenter.com   <  
 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק' 
 

 קונטרס "א כשר'ן פסח"
שטייענדיג פאר דעם הייליגן און פרייליכן 
יום טוב פסח, האט מען פון פריש 
איבערגעדרוקט דעם קונטרס "א כשר'ן 

אין די צייט ווען מען גרייט זיך פסח". יעצט 
צו דעם הייליגן און פרייליכן יום טוב פסח, 
איז די בעסטע צייט צו חזר'ן וואס דער 

ווי אזוי זיך  הייליגער רבי לערנט אונז,
צוצוגרייטן צום יום טוב ווי עס דארף צו זיין, 
און ווי אויסצונוצן דעם יום טוב אויפ'ן 

 בעסטן אופן.
א קלארן בליק אויף די אלע זאכן, און וועט דער קונטרס געבט 

פארשאפען אן אמת'ן עונג יום טוב פאר די אלע וועלכע ליינען דעם 
 קונטרס, און זענען מקיים וואס דארט שטייט.

דער קונטרס, ווי אויך די הערליכע הגדה של פסח "אור זרוע" אין 
אידיש און אין לשון הקודש, און נאך פילע אנדערע ספרים און 

סקילמען  27קונטרסים, איז דא צו באקומען בהיכל הישיבה אויף 
 סט. 

 כאילו הוא יצא ממצרים!
*** 

 מ'גרייט זיך צו א זומער פון אמונה
די צען וואכן וואס מיר פארן ארויס אין קעמפ פאר די זומער, איז א 
צייט פאר אנשי שלומינו זיך צו שטארקן אינאיינעם מיט אמונה, אן 

 ריהעב"."אמונה 
לעך און מיידלעך, זאפן זיך אן מיט אינגמענער און פרויען, 

הויפענעס אמונה. שיעורים פון אמונה, שמועסן פון אמונה, יעדער 
לעבט מיט'ן אייבערשטן, און דאס בלייבט שוין איינגעקריצט אין די 

 ביינער פאר די גאנצע קומענדיגע יאר.
ס'שווער אראפצושרייבן די געפילן פון הארץ וואס דאס מיינט א 
זומער אין "מחנה היכל הקודש", אבער די אלע משפחות וואס האבן 
שוין זוכה געווען מיטצוהאלטן א זומער אין קעמפ, ווייסן און שפירן 
וואספארא גוטע ווירקונג דאס האט געהאט אויף זיי און אויף זייערע 

אמונה, מ'לעבט מיט'ן אייבערשטן, און מ'לעבט קינדער, מ'אטעמט 
מיט די עצות פון הייליגן רבי'ן, און נאך זומער שפירט מען זיך ווי 
מ'קומט ארויס פון אן "אמונה ריהעב", ס'ווילט זיך שרייען אין די 
גאסן אז ס'איז דא א באשעפער אויף דער וועלט, און מ'קען האבן 

 אזא זיס לעבן מיט'ן אייבערשטן.
עוועליבעל, אנשי שלומינו וואס ציילטע באנגעלאוס זענען נאך גע

ווילן האבן א זומער אינעם "אמונה ריהעב", זאלן זיך מעלדן ווי 
פריער, אז מ'זאל קענען אלעס מסדר זיין אויפ'ן בעסטן פארנעם, צו 

 יעדנ'ס צופרידנהייט.
 .347-957-5459צו דינגען א באנגעלאו קען מען רופן 

 

 ות יפצחו לפניכם רנה!ההרים והגבע
 
 

 
 

 

 

 

 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 
 און מיר וועלן פרובירן בעז"ה עס צו שיקן צו אייך אהיים.

 

 

 
 

 

 

 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

 הטבע מיט וואס ער דארף.ווערן למעלה מדרך 
 

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 רופט שוין

 

 

 

אויב ווילט איר זוכה זיין אין די 
געוואלדיגע מצוה פון געבן קמחא דפסחא, 

 אלע איינגעשטעלטע צו קענען אויסצאלן
 במוסדותינו הק' אויף יום טוב פסח

 

  #101 718-384-1652 אין אפיסרופט 

 
 

 

 

 


