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בּוע
ַּפ ְר ַּשת ַּה ָׁש ַּ

קּומט
ְהּובא ֶאל ַּה ֹּכ ֵהן ,מו ַֹהרָא"ׁש זָאגְט ַאז דֶער פָסּוק ְ
ַּעת ִּכי ִּת ְהיֶה ְב ָׁא ָׁדם ו ָׁ
נֶגַּע ָׁצר ַּ
יקּוטי מ ֹו ֲהרַ"ן ֵחלֶק א' ִּס ָימן ב') ַאז דֶער ִּעיקָר גֶעוֶוער פּון
ֶבי זָאגְט ִּ(ל ֵ
ְמ ַרמֵז זַיין ,דָאס וָואס דֶער ר ִּ
ֶועלט ִּמיט
ער ְש ְטן"ָ ,מ ִּׁש ַיח וֶועט ַאיי ְננֶעמֶען ִּדי ו ְ
ייב ְ
ֶעדן צּום ֵא ֶ
ָמ ִּׁש ַיח ִּאיז " ְת ִּפ ָׁלה  -צּו ר ְ
ֶועלטַ ,אז ֶמען
ֶערנֶען פַאר ַאלֶע מֶענ ְְט ְׁשן פּון ִּדי ו ְ
ֹיסל ְ
ְת ִּפלָהָ ,דאס מֵיינְט ַאז ָמ ִּׁש ַיח וֶועט או ְ
נִּיׁשט אוֹיף דֶער
ָאר ְ
נִּיׁשט ג ְ
נִּיׁשט קֵיינֶעם אּון ְ
ֶער ְׁש ְטןַ ,אז ַא ֶמענ ְְטׁש ָהאט ְ
ֶעדן צּום אֵייב ְ
קֶען ר ְ
"כי ָׁאז ֶא ְה ֹּפ ְך ֶאל ַּע ִּמים ָׁש ָׁפה
ֶער ְׁש ְטן ,וִּוי דֶער פָסּוק זָאגְט ִּ
ֶועלט ,אוֹיסֶער דֶעם אֵייב ְ
ו ְ
רּורה ִּל ְק ֹּרא כֻלָׁם ְב ֵשם ה'".
ְב ָׁ
ִּיך
ארף ז ְ
ֶעדן צּו ִּאיםַ ,א מֶענ ְְטׁש ַד ְ
דּור ְך ר ְ
ֶער ְׁש ְטן? נָאר ְ
ֶוערט ֶמען נָאנְט צּום אֵייב ְ
וִּוי ַאזוֹי ו ְ
ֶער ְׁש ְטן
ַאך ,דַא ְנקֶען דֶעם ֵאייב ְ
ֶער ְׁש ְטן אוֹיף זַיין אֵייגֶענֶע ְׁש ְפר ְ
ֶעדן צּום אֵייב ְ
צּוגֶעוואוֹינֶען צּו ר ְ
ָאך,
ֶעלט ִּאים נ ְ
ֶער ְׁש ְטן אוֹיף וָואס עֶס פ ְ
ֶעטן דֶעם אֵייב ְ
גּוטס וָואס עֶר ָהאט אּון ב ְ
אוֹיף ַאלֶע ְ
ֶועלט.
ֶערנֶען פַאר ִּדי גַא ְנצֶע ו ְ
ֹיסל ְ
אּון ָדאס וֶועט ָמ ִּׁש ַיח או ְ
ֵייבן
ֶעצט ָא ְנה ְ
ֹיך ַהיינְט טּון .יֶעדֶער ֶמענ ְְטׁש קֶען ׁשוֹין י ְ
דֶער ֱאמֶת ִּאיז ַאז ָדאס קֶען מֶען או ְ
ֶוערט
ָאבלֶעם ִּאיז נָאר ַאז וֶוען ֶמען טּוט ֲעבֵירוֹת ,ו ְ
ֶער ְׁש ְטן .דֶער ְפר ְ
ֶעדן צּום אֵייב ְ
ר ְ
ערט אוֹיס
ֶער ְׁש ֶטער ֶה ְ
נִּיׁשט ַאז דֶער אֵייב ְ
ארץ ,אּון ֶמען ִּפ ְילט ְ
אפט ִּדי אוֹיגְן אּון ִּדי ַה ְ
ַאר ְׁש ָט ְ
פ ְ
ֶער ְׁש ְטןַ ,אז נָאר דֶער
נִּיׁשט דֶעם אֵייב ְ
ֶעדט צּו ִּאים ,מֶען ִּפ ְילט ְ
ָוארט וָואס ֶמען ר ְ
יֶעדֶע ו ְ
ֶועלט.
ֶער ְׁש ֶטער ִּפ ְירט ִּדי גַא ְנצֶע ו ְ
אֵייב ְ
ֶעדן מֶענ ְְטׁש אּון ִּאים צּו ִּריק
ֵייבן י ְ
ֹיפה ְ
ֶערצּו ִּאיז צּו גֵיין צּו ַא ַצ ִּדיק ,וָואס עֶר קֶען או ְ
ִּדי ֵע ָצה ד ְ
ֶער ְׁש ֶטער ִּאיז
ַארן מֶענ ְְטׁש ַאז דֶער אֵייב ְ
ֶערנְט אוֹיס פ ְ
ֶער ְׁש ְטן ,עֶר ל ְ
ְברֶע ְנגְן צּום אֵיי ב ְ
ֶער ְׁש ְטן.
ֶעדן צּום אֵייב ְ
ְש ֶטענ ְִּדיג ִּמיט ִּאים ,אּון ֶמען קֶען ְׁש ֶטענ ְִּדיג ר ְ
ַּעת ִּכי ִּת ְהיֶה ְב ָׁא ָׁדםִּ ,די ְנג ִָּעים גֵייעֶן ַארוֹיף אוֹיף
דָאס ִּאיז אּונְז דֶער פָסּוק ְמ ַרמֵז ,נֶגַּע ָׁצר ַּ
נִּיׁשט צּו
נִּיׁשט צּו זֶען אּון ְ
אכט ִּאים ְב ִּלינְדְ ,
ִּדי ֲעבֵירוֹת וָואס ַא מֶענ ְְטׁש טּוט וָואס ָדאס ַמ ְ
ְהּובא ֶאל ַּה ֹּכ ֵהן ,מֶען זָאל ִּאים ְברֶע ְנגְן צּום
ֶער ְׁש ְטן ,וָואס ִּאיז ִּדי ֵעצָה? ו ָׁ
ִּפ ְילן דֶעם אֵייב ְ
ֹיפהֵי ְיבן דֶעם
ַדיק וֶועט או ְ
ֶער ְׁש ְטן ,אּון דֶער צ ִּ
ַדיק ,וָואס עֶר ִּאיז ֶדער ֹכ ֵהן ְמ ָׁשרֵת ַביים אֵייב ְ
צ ִּ
ֶער ְׁש ְטן.
מֶענ ְְטׁש אּון ִּאים ְברֶע ְנגְן צּום אֵייב ְ
***

(זֹאת ַהת ֹורָה ַתז ְִּרי ַע א')

ֹיסן פּון ִּדי ַמ ֲחנָה ַאלֵיין אּון
ִּיצן ִּאינ ְְדרו ְ
ַארף ז ְ
מוֹּשבוֹּ ַ .א ְמ ֹצרָע ד ְ
ֵשב ִּמחּוץ ַּל ַּמ ֲחנֶה ָׁ
ָׁב ָׁדד י ֵ
ֶערט פּון מֶענ ְְט ְׁשן.
ָא ְפגֶעזּו ְנד ְ
יקּוטי מ ֹו ֲהרַ"ן ֵחלֶק א' ִּס ָימן י"ד) ַאז אוֹיב ַא
ֶבי זָאגְט ִּ(ל ֵ
מו ַֹהרָא"ׁש ִּאיז דָאס ַמ ְס ִּביר לוֹיט וִּוי דֶער ר ִּ
ָחה,
ֶעבן ְב ָׁשלוֹם ִּמיט ַא ְנדֶערֶע מֶענ ְְט ְׁשןִּ ,מיט זַיין ִּמ ְׁשפ ָ
אבן ָׁשלוֹם ,עֶר וִּויל ל ְ
מֶענ ְְטׁש וִּויל ָה ְ
וִּויסן אּון גֶעדֶענ ְְקן ְׁש ֶטענ ְִּדיג
ַארף ְ
אבן י ְִּר ַאת ָׁש ַמיִּם ,עֶר ד ְ
ארף עֶר ָה ְ
ִּיך ַאלֵייןַ ,דאן ַד ְ
אּון ִּמיט ז ְ
ִּיך ָדאס ַארַיין ִּאין קָאפ ַדאן
ֶעמט ז ְ
ֶועלט .אֵיינ ְָמאל מֶען נ ְ
ֶער ְׁש ֶטער ִּפ ְירט ִּדי ו ְ
ַאז נָאר דֶער אֵייב ְ
נִּיׁשט ׁש ְּול ִּדיג,
ָאר ְ
ֵוייסט ַאז קֵיינֶער ִּאיז ג ְ
נִּיׁשט ִּמיט קֵיינֶעם ,וַוייל ֶמען ו ְ
ִּיך ׁשוֹין ְ
ְק ִּריגְט מֶען ז ְ
גּוטן.
ֶעפ ְירט צּום ְ
ֶער ְׁש ֶטער ג ִּ
ַאלֶעס ָהאט נָאר דֶער אֵייב ְ
אכט
ֶעמ ְ
ֶעדט לָׁשוֹן ָהרַע ,עֶר ָהאט ג ַ
ֶעציג וַוייל עֶר ָהאט גֶער ְ
ָוארן ְקר ִּ
אך גֶעו ְ
דֶער ְמ ֹצרָע ִּאיז ָד ְ
ֶעסן פּונֶעם
ַארג ְ
וִּויׁשן מֶענ ְְט ְׁשן ,אּון ָדאס ִּאיז גֶעקּו ֶמען וַוייל עֶר ָהאט פ ְ
ַמ ְחל ֹוקֶת ְצ ְ
ֶער ְׁש ֶטער ִּפ ְירט ַאלֶעס ,אּון
נִּיׁשט גֶעדֶענ ְְקט ַאז נָאר דֶער אֵייב ְ
ֶער ְׁש ְטן ,עֶר ָהאט ְ
אֵייב ְ
ערט פּון
ִּיצן ָא ְפגֶעזּו ְנ ֶד ְ
ֶער פַאר ִּאיז זַיין ִּתיקּון ַאז עֶר זָאל ַארוֹיס גֵיין פּון ִּדי ַמ ֲחנָה ,עֶר זָאל ז ְ
ד ְ
ַאך קֶען
נִּיׁשט ִּפ ְירן קַיין ַמ ְחל ֹוקֶת ,נָאר ֵאיין ז ְ
ֶעדן ,עֶר קֶען ְ
נִּיׁשט ר ְ
מֶענ ְְט ְׁשן ,עֶר קֶען צּו קֵיינֶעם ְ
אׁשעפֶער אוֹיף דֶער
ַאכ ְטן אּון זֶעהן ַאז עֶס ִּאיז דָא ַא ַב ֶ
ֶער ְטר ְ
ִּיך ִּאי ב ְ
עֶר טּוהן ,עֶר קֶען ז ְ
ֶעדן.
ֶועלט אּון נָאר צּו ִּאים קֶען מֶען ר ְ
ו ְ
ִּיצט
מוֹּשבוֹּ  .וֶוען דֶער ְמ ֹצרָע ז ְ
ֵשב ִּמחּוץ ַּל ַּמ ֲחנֶה ָׁ
ֶערפַאר זָאגְ ט דֶער פָסּוקָׁ ,ב ָׁדד י ֵ
ד ְ
ֶעדן צּום
ֹיבן ר ְ
ֶער ְׁש ְטן ,אּון וֶוען עֶר וֶועט ָאנְהו ְ
ֹיסן ַאלֵיין ִּאיז עֶר נָאר ִּמ ְיטן אֵייב ְ
ִּאינ ְְדרו ְ
ֶעדן לָׁשוֹן
ערן צּו ר ְ
ֹיפ ֶה ְ
ֶער ְׁש ְטן ,וֶועט עֶר ַבאקּומֶען י ְִּר ַאת ָׁש ַמיִּם אּון עֶר וֶועט ׁשוֹין או ְ
אֵייב ְ
ָהרַע אּון ִּפ ְירן ַמ ְחל ֹוקֶת.
ַחל לֵיל שב"ק פ' ַתז ְִּרי ַעְ -מ ֹצרָע תשס"א לפ"ק)
(תו ְֹך ַהנ ַ
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ֵיילט
ֶערצ ְ
מוֹּהרָׁא"ש ד ְ
ַּ
קּומט חוֹדֶ ׁש נִ יסָ ן ִאיז ִדי ִריכְ ִטיגֶע צַ ייט
וֶוען עֶ ס ְ
ֶעסן ַאלֶעס וָ ואס עֶ ס ִאיז
ארג ְ
זִ יְך צּו בַ אנֵייעֶ ן ,צּו פַ ְ
ייבן פּון ְפ ִריׁש צּו ִדינֶען
ֶעצט ,אּון ָאנְ הֵ ְ
גֶעוֶוען ִביז י ְ
ער ְׁש ְטן.
דֶ עם אֵ ייבֶ ְ
דֶ ער פָ סּוק זָאגְ ט אוֹיף חוֹדֶ ׁש נִ יסָ ן'" :הַ חוֹדֶ ׁש' הַ זֶה
ָלכֶם רֹאׁש 'חֲ דָ ִׁשים'ִ ,ראׁשוֹן הּוא ָלכֶם 'לְ חָ ְד ֵׁשי'
וארט
ערמַ אנְ ט דֶ ער וָ ְ
ֶוערט ְד ֵריי מָ אל דֶ ְ
הַ ָׁשנָה" ,עֶ ס ו ְ
ֶעצט ִאיז ִדי
"חָ ָדׁש  -נֵיי"ְ .ד ֵריי מָ אל ִאיז ַא חֲ ז ָָקה ,י ְ
ִריכְ ִטיגֶע צַ ייט זִ יְך צּו בַ אנַייעֶ ן ִאינְ גַאנְ ְצן.
ֶעדן טָ אג ,מֶ ען
בֶ אֱ מֶ ת ֶקען זִ יְך ַא ִאיד בַ אנַייעֶ ן י ְ
ואר ְטן ִביז חוֹדֶ ׁש נִ יסָ ן ,דֶ ער ֶר ִבי זָאגְ ט
יׁשט וַ ְ
מּוז נִ ְ
ֶעדן טָ אג
ארף י ְ
(לִ יקּוטֵ י מוֹהֲ ַר"ן חֵ לֶק א' ִסימָ ן רס"א) ַאז ַא ִאיד ַד ְ
ֶעצט אָ בֶ ער ,פּון חוֹדֶ ׁש נִ יסָ ן ,פּון
ייבן פּון נֵיי .י ְ
ָאנְ הֵ ְ
יׁשע
ַׁשבָ ת הַ חוֹדֶ ׁשֶ ,קען ַא מֶ ענְ ְטׁש נֶעמֶ ען ַא ְפ ִר ֶ
אקע ִאין דֶ עם ִענְ יָן,
ִה ְתחַ ְדׁשּות ,זִ יְך צּו בַ אנֵייעֶ ן טַ ֶ
>>>>>>

ישע
'קּומט פֶּ סחִ ,אידִ ֶּ
ְס ְ
פְ רֹויעֶּ ן דארְ פְ ן הָ אבְ ן
ַארֹויסהֶּ עלְ פְ ן ִמיט דִ י
ְ
הֶּ עלְ פֶּ ערְ קֶּ עס וָואס זָאלְ ן
ְשוֶּוערֶּ ע ַארְ בֶּ עט צּו רֵ יינִ יגְ ן פאר פֶּ סח ,אּון ְס'זֶּענֶּען
ישט
דָ א גֶּעוִ ויסֶּ ע מֶּ ענֶּער וָואס קֶּ ענֶּען דָ אס נִ ְ
אסט צּופִ יל גֶּעלְ ט" ,דּו
אֹויסהאלְ ְטן ווייל ְס'קָ ְ
ְ
ֶּעמ ְסט ִמיר צּו מיין גאנְ צֶּ ע גֶּעלְ ט פאר דִ י
נ ְ
רֹוימֶּ ערְ קֶּ עס".
דֶּ ער מאן דארְ ף ָאבֶּ ער ַאריינְ ְטראכְ ְטן אּון זֶּען וֶּוער
עֶּ ס גֵייט פארְ דִ ינֶּען דֶּ ערְ פּון ,דִ י ווייב דארְ ף דָ אס
אר'ן מאנְ 'ס אֵ ייגֶּענֶּע טֹובָ הַ ,אז עֶּ ר
דָ אךְ הָ אבְ ן פ ְ
ֵשיינֶּע
יימקּומֶּ ען צּו ַא
זָאל קֶּ ענֶּען ַאהֵ ְ
ֶּערֹוימטֶּ ע הֹויזַ ,אז עֶּ ר זָאל הָ אבְ ן ַא רֵ יינֶּע
ְ
אֹויפְ ג
פֶּ סח'דִ יגֶּע הֹויז .פארְ וָואס זָאל עֶּ ר פארְ לאנְ גֶּען ַאז
זיין ווייב מּוז ַאלֶּ עס ַאלֵ יין טּון? וִ ויל עֶּ ר דֶּ ען ַאז זִ י
זָאל זִ יךְ ִאיבֶּ ערְ ְש ְטרֶּ ענְ גֶּען ִאיבֶּ ער דִ י מָ אס אּון
יצלָ ן?
אך רחֲ מָ נָא לִ ְ
אמבְ רָ ְ
כאפְ ן ַא נֶּערְ וֶּוען צּוז ְ
וָואס וֶּועט עֶּ ר דֶּ עמָ אלְ ט טּון? לֵ יידֶּ ער הֶּ ערְ ט מֶּ ען
פִ ילֶּ ע ַאזֶּעלְ כֶּ ע מע ֲִשיֹות ה' יִ ְש ְמרֵ נּו ,וֶּוען ִאידִ ישֶּ ע
ישט גֶּעקֶּ ענְט ִאיבֶּ ערְ ְטרָ אגְ ן דִ י
פְ רֹויעֶּ ן הָ אבְ ן נִ ְ
אסט ִאין ְשטּוב אּון דִ י נֶּערְ וֶּוען הָ אט
ְשוֶּוערֶּ ע ל ְ
ֶּעקראכְ ט ביי זֵיי ל ֹא עָ לֵ ינּו.
ג ְ
ַאנְ ְשטָ אט צּו הֶּ עלְ פְ ן ִאין גאסַ ,אנְ ְשטָ אט צּו ֵגיין
הֶּ עלְ פְ ן פאר חֲ בֵ רִ יםַ ,אנְ ְשטָ אט צּו גֶּעבְ ן גֶּעלְ ט פאר
ֶּועקן ,דארְ ף דִ י עֶּ רְ ְשטֶּ ע ְצדָ קָ ה
ַאנְ דֶּ ערֶּ ע ְצדָ קָ ה ְצו ְ
זיין ִאינְ דֶּ ערְ הֵ יים ,צּו גֶּעבְ ן דָ אס גֶּעלְ ט פאר דִ י
ווייב ַאז זִ י זָאל קֶּ ענֶּען נֶּעמֶּ ען ִהילְ ף צּו דִ י ַארְ בֶּ עט,
ישט אּונְ טֶּ ערְ בְ רֶּ עכְ ן.
אּון נִ ְ
וְ ָאהבְ תָ לְ רֵ עֲךָ כָ מֹוךָ !
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יׁשט ַקיין ִחילּוק וָ ואס עֶ ס
יׁשט ַקיין ִחילּוק וָ ואס עֶ ס ִאיז גֶעוֶוען נֶעכְ ְטן ,נִ ְ
ַאריינְ צּונֶעמֶ ען ְקלָאר ִאין ָקאפ" :נִ ְ
ַ
ֹיפטּון גּוטֶ ע
ֹיפ'ן הַ יינְ ִטיגְ ן ָטאג ,אּון זֶען וָ ואס ִאיְך ֶקען או ְ
קּוקן נָאר או ְ
רּוב ְירן צּו ְ
ארגְ ןִ ,איְך וֶועל ְפ ִ
וֶועט זַיין מָ ְ
זַאכְ ן".
אׁשעפֶ ער הֶ עלְ ף
ער ְׁש ְטן" :בַ ֶ
עטן דֶ עם אֵ ייבֶ ְ
ערפַ אר וֶוען מֶ ען לֵיינְ ט ִדי פַ ְר ַׁשת הַ חוֹדֶ ׁשִ ,איז ִדי צַ ייט צּו בֶ ְ
דֶ ְ
יׁשט ִאיבֶ ע ְר ְט ַראכְ ְטן
ייבן פּון נֵיי ,נִ ְ
ֶעדן טָ אג ָאנְ הֵ ְ
ִמיר ִאיְך זָאל ז ֹוכֶה זַיין צּו ִדי ִמ ָדה פּון ִה ְתחַ ְדׁשּותִ ,איְך זָאל י ְ
אבן וָ ואס עֶ ס וֶועט זַיין וַ וייטֶ ער ,נָאר ִאיְך זָאל ִמיר
יׁש ט מו ָֹרא הָ ְ
ֶעצט ,אּון נִ ְ
וָ ואס עֶ ס ִאיז גֶעוֶוען ִביז י ְ
ּוב ַג ְׁש ִמיּות,
ֶעצט טּון גּוטֶ ע זַאכְ ן ְברּוחֲ נִ יּות ְ
ֶעצ ִטיגְ ן ִמינּוט ,וָ ואס ִאיְך ֶקען י ְ
עט ִר ְירן אוֹיף ִדי י ְ
ְׁשטֶ ענְ ִדיג ָקאנְ צֶ ְ
אּון ַאזוֹי וֶועל ִאיְך זֵייעֶ ר מַ ְצלִ יחַ זַיין".
ייסן ַאז ִדי
ער ְׁשטֶ ער הָ אט גֶעהֵ ְ
ָדאס ִאיז בֶ אֱ מֶ ת ִדי פַ ְר ַׁשת הַ חוֹדֶ ׁשִ ,די ִמ ְצוָ ה פּון ִקידּוׁש הַ חוֹדֶ ׁש ,דֶ ער אֵ ייבֶ ְ
ֶוערט עֶ ס
ִא ְידן זָאלְ ן צֵ יילְ ן ִדי חֲ ָד ִׁשים לוֹיט ִדי לְ בָ נָה צּו וַ וייזְ ן ַאז ִא ְידן זֶענֶען ַאזוֹי וִ וי ִדי לְ בָ נָה ,סוֹף חוֹדֶ ׁש ו ְ
ֶעבן פּון
צּוריק גְ רוֹיסַ ,אזוֹי גֵייט ָדאס ל ְ
ֶוערט ִ
ֶוערט עֶ ס בַ אנֵייעֶ ט אּון ו ְ
ְקלֶענֶער אּון ְקלֶענֶער ,אָ בֶ ער נָאכְ דֶ עם ו ְ
ֶוערט ְקלֶענֶער אּון ְקלֶענֶער ,אָ בֶ ער נָאכְ דֶ עם
ַא ִאיד ,מֶ ען ִפילְ ט ַאסַ אְך מָ אל ַאז מֶ ען פַ אלְ ט אּון פַ אלְ ט ,מֶ ען ו ְ
צּוריק גְ רוֹיסַ ,אזוֹי גֵייט עֶ ס ִאיבֶ ער נָאכְ ַאמָ אל אּון נָאכְ ַאמָ אל.
ֶוערט ִ
בַ אנֵייעֶ ט מֶ ען זִ יְך אּון מֶ ען ו ְ
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וארן רֹאׁש חוֹדֶ ׁש נִ יסָ ן ,וַ וייל ָדאס ִאיז דֶ ער גַאנְ צֶ ער ִענְ יָן פּון ֶר ִבי'ןְׁ ,שטֶ ענְ ִדיג זִ יְך
דֶ ער ֶר ִבי ִאיז גֶעבו ְֹירן גֶעוָ ְ
ייבן פּון נֵיי.
ערצֵ יילְ ט ִ(ׁש ְבחֵ י הָ ַר"ן ִסימָ ן ו') ַאז עֶ ר ַאלֵיין ְפלֶעגְ ט ְׁשטֶ ענְ ִדיג ָאנְ הֵ ְ
צּו בַ אנֵייעֶ ןַ ,אזוֹי וִ וי דֶ ער ֶר ִבי הָ אט דֶ ְ
אפגֶעפַ אלְ ן ְברּוחֲ נִ יּות ,הָ אט עֶ ר
ַאר ְ
ָארן פּון ֶר ִבי'ן ,וֶוען עֶ ס הָ אט זִ יְך גֶעמַ אכְ ט ַאז עֶ ר ִאיז ָ
ִאין ִדי יּונְ גֶע י ְ
ֶעצטַ ,אזוֹי וִ וי ִאיְך וָ ואלְ ט נָאְך ֵקיינְ מָ אל
ייבן פּון י ְ
"איְך וֶועל ָאנְ הֵ ְ
ֶעבן ,נָאר עֶ ר הָ אט גֶעזָאגְ טִ :
ֹיפגֶעג ְ
יׁשט או ְ
נִ ְ
ֶעצט ָאן ִדי עֶ ְר ְׁשטֶ ע מָ אל"ַ ,אזוֹי ְפלֶעגְ ט עֶ ר טּון יֶעדֶ ע מָ אל וָ ואס
ער ְׁש ְטןִ ,איְך הֵ ייב י ְ
ֶעדינְ ט דֶ עם אֵ ייבֶ ְ
יׁשט ג ִ
נִ ְ
ַאפילּו
ֶעדן טָ אג ,אּון ִ
אפגֶעפַ אלְ ן .אּון דֶ ער ֶר ִבי הָ אט גֶעזָאגְ טַ ,אז ָדאס ְפלֶעגְ ט זַיין בַ יי ִאים י ְ
ַאר ְ
עֶ ר ִאיז ָ
אפגֶעפַ אלְ ן אּון ָאנְ גֶעהוֹיבְ ן פּון ְפ ִריׁש .אּון ַאזוֹי הָ אט עֶ ר מַ ְצלִ יחַ
ַאר ְ
עֶ ְטלִ יכֶע מָ אל ַא טָ אג .וָ ואס עֶ ר ִאיז ָ
וארן ַא גְ רוֹיסֶ ער צַ ִדיק.
גֶעוֶוען אּון גֶעוָ ְ
יׁשט גֶעוֶוען" .אֵ יינֶע פּון
דֶ ער ֶר ִבי הָ אט גֶעזָאגְ ט( :חַ יֵי מוֹהֲ ַר"ן ִסימָ ן רמ"ז) "ַאזַא ִחידּוׁש וִ וי ִמיר ִאיז נָאְך ֵקיינְ מָ אל נִ ְ
אבן גֶעזָאגְ ט אוֹיף דֶ עם ִאיז ַאז דֶ ער ֶר ִבי ִאיז גֶעוֶוען ַא גֶעוַ ואלְ ִדיגֶער
ִדי ְפ ָׁש ִטים וָ ו אס ַאנְ ֵׁשי ְׁשלוֹמֵ ינּו הָ ְ
ֶערנְ ט דֶ ער ֶר ִבי אוֹיס
"ה ְתחַ ְדׁשּות" ,זִ יְך ְׁשטֶ ענְ ִדיג צּו בַ אנֵייעֶ ן .אּון ָדאס ל ְ
אקע ִאין דֶ עם ִענְ יָן פּון ִ
"חידּוׁש" טַ ֶ
ִ
אסיג וָ ואס דֶ ער ֶר ִבי ִאיז
ערפַ אר ִאיז זֵייעֶ ר פַ ִ
אוֹיְך פַ אר אּונְ זַ ,אז ִמיר זָאלְ ן זִ יְך אוֹיְך ְׁשטֶ ענְ ִדיג בַ אנֵייעֶ ן ,אּון דֶ ְ
ארק ְמסּוגָל זִ יְך צּו בַ אנַייעֶ ן.
וארן רֹאׁש חוֹדֶ ׁש נִ יסָ ן ,וָ ואס דֶ עמָ אלְ ט ִאיז ִדי צַ ייט ְׁשטַ ְ
גֶעבו ְֹירן גֶעוָ ְ
ער ְׁש ְטןַ ,אזוֹי וִ וי דֶ ער ֶר ִבי זָאגְ ט
עדן צּום אֵ ייבֶ ְ
ֶעצט בַ אנֵייעֶ ן ִאין ִדי זַאְך פּון ֶר ְ
ארף מֶ ען זִ יְך י ְ
יקר ַד ְ
דֶ ער ִע ָ
ֶעבן זֵיי
קּומט זּומֶ ער ל ְ
אר ְבן אָ פ ַאלֶע בֵ יימֶ ער אּון גְ ָראזְ ן ,אּון וֶוען עֶ ס ְ
ִ(שיחוֹת הָ ַר"ן ִסימָ ן צ"ח) ַאז ִאין וִ וינְ טֶ ער ְׁשטַ ְ
ַאפן ִמיט ִדי בֵ יימֶ ער ,אּון זִ יְך אוֹיְך בַ אנֵייעֶ ן ַאזוֹי וִ וי זֵיי.
יטכ ְ
ַא ֶל ע אוֹיף ,אּון דֶ עמָ אלְ ט ֶקען זִ יְך דֶ ער מֶ ענְ ְטׁש ִמ ְ
ויׁשן ִדי גְ ָראז אּון בֵ יימֶ ער ,אּון דֶ ער
ֹיפ'ן פֶ עלְ ד ְצוִ ְ
ער ְׁש ְטן או ְ
עדן צּום אֵ ייבֶ ְ
אּון דֶ עמָ אלְ ט ִאיז זֵייעֶ ר גּוט צּו ֶר ְ
ער ְׁש ְטן ,אּון ִדי
עדן צּום אֵ ייבֶ ְ
עראל ֶר ְ
אֱ מֶ ת ִאיזַ ,אז ִדי גַאנְ צֶ ע וֶועלְ ט ִאיז אֵ יין גְ רוֹיסֶ ע פֶ עלְ ד ,מֶ ען ֶקען ִאיבֶ ָ
ער ְׁש ְטן.
עדן צּום אֵ ייבֶ ְ
גְ ָראז אּון בֵ יימֶ ער הֶ עלְ ְפן צּו דֶ עם מֶ ענְ ְטׁש צּו ֶר ְ
אּון בֶ אֱ מֶ ת וֶוענְ ְדט זִ יְך ִאין דֶ עם ִדי גַאנְ צֶ ע הַ ְצלָחָ ה פּון ַא ִאיד ִאין עֲ בו ַֹדת ה' ,וֶוען מֶ ען בַ אנֵייעֶ ט זִ יְך יֶעדֶ ע
ארק הֶ עכֶער אּון הֶ עכֶער .יֶעדֶ ע זַאְך וָ ואס מֶ ען טּוט ִאין
דּורְך דֶ עם ְׁשטֵ ייגְ ט מֶ ען זֵייעֶ ר ְׁשטַ ְ
מָ אל פּון ְפ ִריׁשְ ,
יׁש ֵקי יט ַאזוֹי וִ וי עֶ ס וָ ואלְ ט גֶעוֶוען ִדי עֶ ְר ְׁשטֶ ע מָ אל וָ ואס מֶ ען טּוט עֶ ס ,מֶ ען
ארף זַיין ִמיט ַא ְפ ִר ְ
עֲ בו ַֹדת ה' ַד ְ
ֶעצט ִאיז ִדי עֶ ְר ְׁשטֶ ע מָ אל וָ ואס ִאיְך גֵיי ַדאוֶוענֶען ַׁש ְח ִרית" ,מֶ ען גֵייט דַ אוֶוענֶען
גֵייט ַדאוֶוענֶען ַׁש ְח ִרית" ,י ְ
ֶעצט ִאיז ִדי עֶ ְר ְׁשטֶ ע מָ אל וָ ואס ִאיְך גֵיי ַדאוֶוענֶען ִמנְ חָ ה" ,מֶ ען גֵייט ַדאוֶוענֶען מַ עֲ ִריב ,אֲ ִפילּו מֶ ען
ִמנְ חָ ה" ,י ְ
ֶעצט ִדי עֶ ְר ְׁשטֶ ע מָ אל
יׁשט מֶ ען זִ יְך אוֹיף וַ וייל מֶ ען גֵייט י ְ
ֶעמּוט ֶׁשעט פּון ַא גַאנְ צֶ ע טָ אגְ ,פ ִר ְ
ְ
ִאיז ִמיד אּון אָ ְפג
גֵיין ַדאוֶוענֶען מַ עֲ ִריב.
מֶ ען זֶעט ַאז ִדי עֶ ְר ְׁשטֶ ע מַ עֲ ִריב פּונֶעם יָאר ,רֹאׁש הַ ָׁשנָה בַ יינַאכְ טַ ,דאוֶוענְ ט יֶעדֶ ער ִמיט גְ רוֹיס כַוָ ונָה אּון
ֶעׁשמַ אק ,אָ בֶ ער בֶ אֱ מֶ ת
ִה ְתעו ְֹררּות ,וַ וייל ָדאס ִאיז ִדי עֶ ְר ְׁשטֶ ע ְת ִפלָה פּון יָאר ַדאוֶוענְ ט מֶ ען עֶ ס ִמיט ַא ג ְ
ייבט ָאן יֶעדֶ ע מָ אל פּון נֵיי ,דֶ עמָ אלְ ט ִאיז יֶעדֶ ע ְת ִפלָה ִדי
ארף מֶ ען יֶעדֶ ע מַ עֲ ִר יב ַדאוֶוענֶען ַאזוֹי ,וֶוען מֶ ען הֵ ְ
ַד ְ
ֶעׁשמַ אק.
עֶ ְר ְׁשטֶ ע ְת ִפלָה וָ ואס מֶ ען ַדאוֶוענְ ט ,אּון מֶ ען ַדאוֶוענְ ט עֶ ס ִמיט גְ רוֹיס ג ְ
ֶערנֶעןִ ,צי זָאל עֶ ס זַיין ִמ ְק ָראִ ,מ ְׁשנָה,
ֶעצט זִ יְך ל ְ
ֶערנֶען ,יֶעדֶ ע מָ אל וָ ואס מֶ ען ז ְ
אּון ִדי זֶעלְ בֶ ע ִאיז בַ יים ל ְ
ֶערנֶען ִדי נֵייעֶ לִ ימּוד",
ֶעצט ִדי עֶ ְר ְׁשטֶ ע מָ אל ל ְ
"איְך גֵיי י ְ
ייבן פּון ְפ ִריׁשִ ,
גְ מָ ָראָ ,אדֶ ער מֶ ְד ָרׁש ,זָאל מֶ ען ָאנְהֵ ְ
יקר ִאיז זִ יְך ְׁשטֶ ענְ ִדיג צּו בַ אנֵייעֶ ן אּון
אּון וֶוען ַא ִאיד ִפ ְירט זִ יְך ַאזוֹי וֶועט עֶ ר זֵיי עֶ ר מַ ְצלִ יחַ זַיין ,וַ וייל דֶ ער ִע ָ
יׁשע הַ ְתחָ לָה.
מַ אכְ ן ְׁשטֶ ענְ ִדיג ַא ְפ ִר ֶ
ערצֵ יילְ ט ַאז בַ יים ֶר ִבי'ן הָ אט מֶ ען ָדאס אוֹיְך גֶעזֶען וִ וי עֶ ר הָ אט זִ יְך ְׁשטֶ ענְ ִדיג בַ אנֵייעֶ ט,
ֶר ִבי נ ָָתן הָ אט דֶ ְ
נָאכְ דֶ עם וָ ואס עֶ ר הָ אט גֶעעֶ נְ ִדיגְ ט ְמ ַגלֶה זַיין גֶעוַ ואלְ ִדיגֶע תוֹרוֹת אּון הַ ָשגוֹת ,הָ אט מֶ ען ִאים גְ לַייְך נָאכְ דֶ עם
ער ְׁש ְטן "וִ וי ַאזוֹי ֶקען ִאיְך ז ֹוכֶה זַיין צּו זַיין ַאן עֶ ְרלִ יכֶער ִאיד?" ,וַ וייל
עטן דֶ עם אֵ ייבֶ ְ
אפן וֵויינֶען אּון בֶ ְ
ֶעט ָר ְ
ג ְ
ייבן פּון ְפ ִריׁש ,אּון ַאזוֹי ִאיז עֶ ר צּוגֶעקּומֶ ען צּו ִדי הֶ עכְ ְסטֶ ע מַ ְד ֵריגוֹת.
ייביג ָאנְ הֵ ְ
עֶ ר ְפלֶעגְ ט אֵ ִ
אר'ן מֶ ענְ ְטׁש וֶוען מֶ ען בַ אנֵייעֶ ט זִ יְך ְׁשטֶ ענְ ִדיג וַ וייל וֶוען מֶ ען
אֲ ִפילּו ְבג ְַׁש ִמיּות ִאיז ַא גְ רוֹיסֶ ע טוֹבָ ה פַ ְ
ארלִ ְירט ִדי
עסיֶע ,אּון מֶ ען פַ ְ
יפ ֶר ִ
ַאריין ִאין ַא מָ ָרה ְׁשחו ָֹרה אּון ִד ְ
ֶוער ט ַאלְ ט אּון נָאכְ גֶעלָאזְ ט פַ אלְ ט מֶ ען ַ
ו ְ
אר ְקן אּון זִ יְך בַ אנֵייעֶ ן,
ארף זִיְך נָאר ְׁשטַ ְ
ֶעבן ,מֶ ען ַד ְ
עטיט צּום ל ְ
אַ פֶ ִ
ֶעבן.
אּון ַאזוֹי הָ אט מֶ ען ַא ְפ ֵריילִ יכֶע ל ְ
דֶ ער ֶר ִבי זָאגְ ט (חַ יֵי מוֹהֲ ַר"ן ִסימָ ן תל"ו) ַאז יֶעדֶ עס מָ אל וָ ואס מֶ ען
ייבן ִמיט ַא
ער ְׁש ְטן ,זָאל מֶ ען נָאכְ ַאמָ אל ָאנְ הֵ ְ
עדט צּום אֵ ייבֶ ְ
ֶר ְ
ֶעצט ָאן צּו זַיין ַאן
יׁש ֵקייט"ִ ,רבוֹנ ֹו ֶׁשל ע ֹולָםִ ,איְך הֵ ייב פּון י ְ
ְפ ִר ְ
ֶעצט ִאיז אוֹיְך גֶעוֶוען
עֶ ְרלִ יכֶער ִאיד" .וַ וייל ְממָ ה נ ְַפ ְׁשָך ,אוֹיב ִביז י ְ
ֶעצט
ֶעצט זַיין נָאְך בֶ עסֶ ער ,אּון אוֹיב ִאיז ִביז י ְ
גּוט ,וֶועט פּון י ְ
ייבן פּון ְפ ִריׁש ,פּון
ארף מֶ ען ָדאְך זִ יכֶער ָאנְ הֵ ְ
יׁשט גֶעוֶוען גּוטַ ,ד ְ
נִ ְ
ֶעצט צּו זַיין גּוט.
י ְ
ארק
אבן זִ יְך ְׁשטַ ְ
ייביג גֶעזֶעןַ ,אז ִדי וֶועלְ כֶע הָ ְ
ָדאס הָ אט מֶ ען אֵ ִ
אבן גָאר ֶׁשענֶער
"ה ְתחַ ְדׁשּות" ,הָ ְ
ַאריינְ גֶעלֵייגְ ט ִאין ִדי ִמ ָדה פּון ִ
ַ
ייבט ָאן ְׁשטֶ ענְ ִדיג פּון נֵיי ,טּוט
מַ ְצלִ יחַ גֶעוֶוען .וַ וייל וֶוען מֶ ען הֵ ְ
ֶעׁשמַ אק.
מֶ ען ַאלֶעס ִמיט ַאסַ אְך מֶ ער חֵ ֶׁשק אּון ג ְ

ייבן פּון
ִא ְיך וֶועל ָא ְנ ֵה ְ
ֶעצטַ ,אזוֹי וִוי ִא ְיך
י ְ
ְמאל
ָאך קֵיינ ָ
ָואלט נ ְ
ו ְ
ֶעדינְט דֶעם
ִישט ג ִ
נ ְ
ֶער ְש ְטן...
אֵייב ְ

(שיחוֹת מוֹהַ ָרא"ׁש עֶ ֶרְך פַ ְר ַׁשת הַ חוֹדֶ ׁש  -חוֹדֶ ׁש נִ יסָ ן)
ִ

ב
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די איבריגע פילע בריוו פונעם ראש ישיבה
שליט"א פון די וואך ,קען מען זען אינעם
וועכנטליכן קונטרס "עצתו אמונה".
צו באקומען אין ישיבה ,אדער רופט 646-334-2858

ג

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
פסח" .יעצט אין די צייט ווען מען גרייט זיך
צו דעם הייליגן און פרייליכן יום טוב פסח,
איז די בעסטע צייט צו חזר'ן וואס דער
הייליגער רבי לערנט אונז ,ווי אזוי זיך
צוצוגרייטן צום יום טוב ווי עס דארף צו זיין,
און ווי אויסצונוצן דעם יום טוב אויפ'ן
בעסטן אופן.
דער קונטרס געבט א קלארן בליק אויף די אלע זאכן ,און וועט
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
קונטרסים ,איז דא צו באקומען בהיכל הישיבה אויף  27סקילמען
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
"אמונה ריהעב".
מענער און פרויען ,אינגלעך און מיידלעך ,זאפן זיך אן מיט
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
קינדער ,מ'אטעמט אמונה ,מ'לעבט מיט'ן אייבערשטן ,און מ'לעבט
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.
געציילטע באנגעלאוס זענען נאך עוועליבעל ,אנשי שלומינו וואס
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.
צו דינגען א באנגעלאו קען מען רופן .347-957-5459
ההרים והגבעות יפצחו לפניכם רנה!

אויב ווילט איר זוכה זיין אין די
געוואלדיגע מצוה פון געבן קמחא דפסחא,
צו קענען אויסצאלן אלע איינגעשטעלטע
במוסדותינו הק' אויף יום טוב פסח
רופט אין אפיס 718-384-1652 #101

הבטחת מוהרא"ש

חיזוק צום טיר

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

איר קענט באקומען אלע ספרי ברסלב,
קונטרסים ,דרשות ,ניגונים ,סידי'ס,
'USBס'SD ,ס ,און נאך;
דעליווערט צו אייער טיר!

אשר בנחל

וועט זיכער זען א גרויסע ישועה און געהאלפן
ווערן למעלה מדרך הטבע מיט וואס ער דארף.
יעצט האט איר די געלעגנהייט צו האבן א חלק אין דרוקן "אשר בנחל" און
געהאלפן ווערן מיט בני חיי ומזוני ,זיווגים הגונים ,רפואות וישועות.

רופט שוין 845-248-1651

רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

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

קול ברסלב  -שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים; מעשיות פון תפלה; און נאך

קוואל פון חיזוק (פרויען)  -שיעורים; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס; און נאך
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צו באקומען דעם גליון אויף אימעיל breslevcenter@gmail.com
חיזוק יומי אימעיל  /chizikyomi@gmail.comטעלעפאן מעסידזשינג 347-630-2876
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