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ייליגֶע ַמצוֹת
ִיך ְפרֵייעֶן ִמיט ִדי ֵה ִ
זְ

אאז מֶען
אל ְטן ַא ַמצָה ִאין ַהאנְט אּון גֶעזָאגְ ט ַ
ֶעה ְ
ֶבי ג ַ
ייליגֶער ר ִ
אֵיינ ְָמאל ָהאט דֶער ֵה ִ
ַארף זַיין זֵיי ֶער
אלט מֶען גָאט ִאין ִדי ַהאנְטאֶ .מען ד ְ
אלט ַא ַמ ָצה ִאין ִדי ַהאנְטַ ,ה ְ
ַה ְ
ַדיק הרהאק
ייליגֶער צ ִ
ֶסח .דֶער ֵה ִ
ייליגֶע ַמצָה אּום פ ַ
ֶסן ִדי ֵה ִ
ֵייל ְיך ַאז מֶען ִאיז ז ֹוכֶה צּו ע ְ
ְפר ִ
ארק ִליב
קּוׁשן ִדי ַמצוֹת וַוייל עֶר ָהאט ַאזוֹי ְׁש ַט ְ
אר ִד ְיטׁשּוב זיאע ְפלֶעגְ ט ְ
ֶבי ֵלוִי י ְִצ ָחק ִמ ַב ְ
רִ
ֶער ִמיט .אּון ַאזוֹי ְברֶע ְנגְ ט דֶער
ֵייל ְיך ד ְ
ייליגֶע ִמ ְצוָה אּון ִאיז גֶעוֶוען ַאזוֹי ְפר ִ
ֶעהאט ִדי ֵה ִ
ג ַ
קּוׁשן ִדי
ֶר ִליכֶע ִא ְידן ְפלֶעגְ ן ְ
ֵיטב אואח ִס ָימן תעאז סאק א') ַאז ע ְ
(מ ֶסכֶת ְפ ָס ִחיםֵ ,באֵר ה ֵ
ְׁשלָאה ַהקָדוֹׁש ַ
ייליגֶע ַמצוֹת.
ֵה ִ
נּותאא -
ֵיכלָא ִד ְמ ֵה ָימ ָ
ֶערּופן אמ ְ
ֶוערן ִדי ַמצוֹת ָא ְנג ְ
ִאין זו ַֹהר ַהקָדוֹׁש (פ ְַר ַׁשת ֹבא דַף מאא ).ו ְ
ֶסט ,גֵייט ַארַיין ִאין ִאים
ַא ַמ ֲאכָל פּון אֱמּונָהִ .מיט יֶעדֶע ְׁש ִט ְיקל ַמצָה וָואס ַא ִאיד ע ְ
ייסן,
ֶער ְׁש ֶטער ָהאט ַאזוֹי גֶע ֵה ְ
ֶסט מֶען דֶען ַמצָה? נָאר וַוייל דֶער אֵייב ְ
ַארוָואס ע ְ
אֱמּונָה .פ ְ
ֹהר ַהקָדוֹׁש (פ ְַר ַׁשת
קּומט אוֹיס ַאז דָאס ִאיז אֵיין ְׁש ִטיק אֱמּונָהִ .אין ַאן ַא ְנדֶער ְפלַאץ ִאין זו ַ
ְ
ֶסן
פּואה .דָאס ע ְ
ָתאא ַ -א ַמ ֲאכָל פּון ְר ָ
ֵיכלָא ְד ַא ְסו ָ
רּופט עֶר ָאן ִדי ַמצוֹת אמ ְ
ְת ַצוֶה דַף קפאג ) ְ
פּואה ְברּו ֲחנִיּות אּון ֵסיי ַא
ֹיפ'ן מֶענ ְְטׁש ,סֵיי ַא ְר ָ
פּואה או ְ
ייליגֶע ַמצָה ְברֶע ְנ גְ ט ַא ְר ָ
ִדי ֵה ִ
ַׁש ִמיּות.
פּואה ְבג ְ
ְר ָ
ַואׁשן
ֹיסגֶעו ְ
ֶוערט עֶר או ְ
ייליגֶע ַמצָה ו ְ
ֶסן ִדי ֵה ִ
קּומט אוֹיס ַאז וֶוען ַא ִאיד ִאיז ז ֹוכֶה צּו ע ְ
ְ
ֹיטערֶע אּון רֵיינֶע אֱמּונָה,
אקּומט ַא לו ֶ
ֹיסן; עֶר ַב ְ
ִאי ְנגַאנ ְְצן פּון ִאינֶעוֵויינִיג אּון פּון ִא ינ ְְדרו ְ
ֵייס ִטיׁשְ ,ברּו ֲחנִיּות אּון
ארט ְקרֶענְק ִפיזִיׁש אּון ג ְ
יילט פּון ַאלֶע ָס ְ
ֶעה ְ
ֹיסג ֵ
ֶוערט או ְ
אּון ו ְ
ַׁש ִמיּות.
ְבג ְ
ֶבי זָאגְ ט
פּואה ,גֵיי ֶען ִאי ְנאֵיינֶעם .דֶער ר ִ
ַאכן ,אֱמּונָה אּון ְר ָ
דֶער ֱא ֶמת ִאיז ַאז ִדי ְצוֵויי ז ְ
קּומט נָאר וַוייל ֶער
ַיידט ְ
יקּוטי מ ֹו ֲהרַאן ֵחלֶק ב' ִס ָימן ה') ַאז ַאלֶע ְקרֶענְק וָואס ַא ֶמענ ְְטׁש ל ְ
ִ(ל ֵ
ֶעציעֶל ִאיז ָדאס ַאזוֹי
ִיׁשט קַיין אֱמּונָה .דָאס ִאיז ַביי יֶעדֶע ְקרֶענְק ַאזוֹיָ ,אבֶער ְספ ִ
ָהאט נ ְ
ֶערוֶועז אּון גֶערֶעגְ ט פּון יֶעדֶע
ֶוערט זֵייעֶר נ ְ
יׁשע ְקרֶענְק .וֶוען ַא ֶמענ ְְטׁש ו ְ
ֵייס ִט ֶ
ַב יי ג ְ
ַאכט נָאר פּון ַא ְנדֶערֶע
ִיׁשט ַאזוֹי וִוי עֶר וִויל ,וֶוען ַא מֶענ ְְטׁש ְטר ְ
ְקלֵיינִיקֵייט וָואס גֵייט נ ְ
ֶעדן אֵיינֶעםָ ,אדֶער וֶוען ַא ֶמענ ְְטׁש
ֵוייטן אּון ִאיז ְבר ֹוגֶז אוֹיף י ְ
מֶענ ְְט ְׁשן ,עֶר ִאיז ְמ ַקנֵא ַא ְצו ְ
ִיך ְׁש ֶטענ ְִדיג וָואס עֶס וֶועט זַיין ,עֶר ָהאט ְפ ָח ִדים
ָארגְ ט ז ְ
ָארגְ ט ,עֶר ז ְ
ֶעמאל ַבאז ְ
ִאיז ַאל ָ
אלט ִאין אֵיין
ַאכן ,עֶר ַה ְ
ֶער ִליכֶע ז ְ
אּון ְׁשרֶעק ַאז עֶס גֵייט קּומֶען ֶעפֶעס גָאר גֶעפ ְ
ֶוערן פּון ִדי ַמ ְח ָׁשבוֹת וָואס פַיינִיגְ ן ִאים,
ִיׁשט פָטּור ו ְ
ַאך אּון עֶר קֶען נ ְ
ַאכ ְטן ַא ז ְ
ֶער ְטר ְ
ִאיב ְ
ַיידן
ֶערוֶוען ְקרֶענְק פּון וָואס מֶע ְנ ְט ְׁשן ל ְ
ארט נ ְ
ַאר ִׁשידֶענֶע ָס ְ
ַוייטער זֶענֶען דָא פ ְ
אּון ַאזוֹי ו ֶ
ֶערפּון ,וִוי
ֶוערן ד ְ
יילט צּו ו ְ
ֶעה ְ
ֹיסג ֵ
יגְס ֶטע וֶועג וִוי ַאזוֹי או ְ
אך .אּון ִדי אֵיינ ְִצ ְ
ֶעך גָאר ַא ַס ְ
נֶעב ְ
דּור ְך
ָאבלֶעמֶעןִ ,איז נָאר ְ
ֵייטן אּון ְפר ְ
ֶועריק ְ
ארט ְׁשו ִ
צּוק ִר ְיכן פּון ִדי ַאלֶע ָס ְ
ֹיס ְ
ַאזוֹי ַארו ְ
ִיׁשט ָדא אוֹיף דֶער
ָארנ ְ
ִיך ִאין קָאפ ַאז עֶס ִאיז ג ְ
ֶעמט ַארַיין ַביי ז ְ
אֱמּונָה .וֶוען ַא ִאיד נ ְ
גּוטס טּון אּון קֵיינֶער ֶקען ִאים
ִיׁשט ְ
ֶער ְׁש ְטן ,קֵיינֶער קֶען ִאים נ ְ
ֶועלט אוֹיסֶער דֶעם אֵייב ְ
ו ְ
ֶועקנֶעמֶען פּון ִאים ָאן
ִיׁשט ַאו ְ
ָארנ ְ
ֶער ְׁש ְטן ,קֵיינֶער קֶען ג ְ
ֶעכ ְטס טּון ָאן דֶעם אֵייב ְ
ִיׁשט ְׁשל ְ
נ ְ
ֶוערט
ערט אּון עֶר ו ְ
ַייט ְ
ֹיסגֶעל ֶ
ֶוערט זַיין ֹמ ַח או ְ
ֶער ְׁש ְטן; דַאן ו ְ
ְרׁשּו ת פּונֶעם אֵייב ְ
יילט פּון ַאלֶע זַיינֶע ְקרֶענְק.
ֶעה ְ
ֹיסג ֵ
או ְ
ֶעטן ֶדעם
ייליגֶע ַמצוֹת ,אּון ב ְ
ִיך זֵייעֶר ְפרֵייעֶן ִמיט ִדי ֵה ִ
ַארף מֶען ז ְ
ֶעריבֶער ד ְ
ד ִ
גּוטע ְסגּולוֹת וָואס ִליגְ ט ִאין ִדי ַמצוֹת.
ֶער ְׁש ְטן ַאז מֶען זָאל ז ֹוכֶה זַיין צּו ִדי ַאלֶע ֶ
אֵייב ְ
אכן ַאן ָא ְנגֶעצוֹיגְ ְנקֵייט פּון ִדי ַמצוֹת ,אּון ַארַיינ ְְברֶע ְנגֶען ִא ְיב ִריגֶע
ִיׁשט ַאז מֶען זָאל ַמ ְ
נ ְ
ֲפילּו זַיין
צּומאל א ִ
ֶועלכֶע קֶענֶען ָ
ַאר ִׁשידֶענֶע וֶועגְ ן ו ְ
ֶסן ִדי ַמצָה אוֹיף פ ְ
חּומרוֹת וִוי ַאזוֹי צּו ע ְ
ְ
ֶעסט
ַארג ְ
חּומרוֹת ַאז מֶען פ ְ
ארנּומֶען ִמיט ִדי ִא ְיב ִריגֶע ְ
ֶוערן ַאזוֹי ַפ ְ
ַא ַס ָכנָה ,מֶען קֶען ו ְ
אׁשעפֶער וָואס ָהאט אּונְז
ֵייבן ִאין ַב ֶ
ֶסט ִדי ַמ ָצה נָאר וַוייל ִמיר גְ ל ְ
פּונֶעם ִעיקָר ַאז מֶען ע ְ
ִיך זֵייעֶר ְפרֵייעֶן.
ַאר ְפן ִמיר ז ְ
ֶסן ִדי ַמצָה ,אּון ִמיט דֶעם ד ְ
ייסן ע ְ
ֶעה ְ
ג ֵ
ֶסח)
ָׁש ְר'ן פ ַ
(קּונ ְְטרֵס ַא כ ֵ

א

ֵיילט
ֶערצ ְ
ֹהרָא"ׁש ד ְ
מו ַ
ֶעבט ַאכְ טּונְ ג
דֶ ער אֲ ִר"י הַ ָקדוֹׁש זָאגְ ט ַאז וֶ וער עֶ ס ג ְ
עקל חָ מֵ ץ ְבמֶ ֶׁשְך ֶדעם
יׁשט צּו עֶ ְסן חַ ס וְ ָׁשלוֹם ַקיין ְב ֶר ְ
נִ ְ
ֶערט ַאז עֶ ר
ארזִ יכ ְ
גַאנְ ְצן יוֹם טוֹב פֶ סַ חֶ ,קען עֶ ר זַיין פַ ְ
יטן פּון עֲ בֵ ירוֹת ִדי גַאנְ צֶ ע יָאר.
ֶעה ְ
וֶועט זַיין אָ ְפג ִ
וערע ק ְׁשיָאִ ,מיר זֶעעֶ ן
מֶ ענְ ְט ְׁשן ְפ ֶרעגְ ן אוֹיף דֶ עם ַא ְׁש ֶו ֶ
יׁשט
ֶעבן ַאכְ טּונְ ג נִ ְ
יׁשע ִקינְ דֶ ער ג ְ
ארק ִא ִיד ֶ
ָד אְך וִ וי ְׁש ַט ְ
ַארבֶ עט
עקל חָ מֵ ץ ִאין ְׁשטּוב; מֶ ען ְ
אבן ַקיין ְב ֶר ְ
צּו הָ ְ
ערט ,אּון עֶ ס ִאיז
ְׁשוֶוער ,מֶ ען ֵריינִ יגְ ט אּון מֶ ען זוֹיבֶ ְ
יׁשט מֶ עגְ לִ יְך ְבדֶ ֶרְך הַ טֶ בַ ע ַאז עֶ ס זָאל נָאְך
מַ מָ ׁש נִ ְ
יקל חָ מֵ ץ אּום פֶ סַ ח; אּון פּון
ַייבן בַ יי ַא ִאיד ַא ְׁש ִט ְ
ְבל ְ
יׁשט יֶעדֶ ער ִאיז ז ֹוכֶה צּו ִדי
עסט וֶ ועגְ ן זֶעט מֶ ען ַאז נִ ְ
דֶ ְ
דּורְך ִמיט
גְ רוֹיסֶ ע הַ ְבטָ חָ הֵ ,ליידֶ ער פַ אלְ ט מֶ ען יָא ְ
יטן ִדי יָאר.
עֲ בֵ ירוֹת ִאינְ ִמ ְ
דֶ ער ֵתירּוץ אוֹיף דֶ עם ִאיז ַאז ֶווען ַא ִאיד זָאל זִ יְך
>>>>>>

"חַ יָב ָאדָ ם ל ְִראֹות ֶאת
עַ צְ מֹו כְ ִאילּו הּוא יָצָ א
ָאר ְשטֶ עלְן
ארף זִ יְך פ ְ
ִמ ִמצְ ָריִם" ,יֶעדֶ ער ִאיד דַ ְ
ַאזֹוי וִ וי עֶ ר ַאלֵיין ִאיז גֶעוֶוען ִאין ִמצְ ַריִם אּון דֶ ער
אֹויסגֶעלֵייזְ ט.
ְ
ער ְשטֶ ער הָ אט ִאים
ֵאייבֶ ְ
ִישט גְ ִרי ְנג דָ אס ְמ ַק ֵיים צּו זַיין ,וִ וי ַאזֹוי
'איז נ ְ
ְס ִ
ָוארן
ֶקען ַא מֶ ענ ְְטש בֶ אֱ מֶ ת פִ ילְן ַאז עֶ ר ִאיז גֶעו ְ
אֹויסגֶעלֵייזְ ט פּון ִמצְ ַריִם?
ְ
ערן ִדי הֵ יילִיגֶע
וֶוען ַא ִאיד ִאיז ָאבֶ ער זֹוכֶה צּו הֶ ְ
עֵ צֹות פּון ֶרבִ י'ן ,וָואס עֶ ר ִאיז אּונְז ְמ ַק ֵרב צּום
ער ְש ְטן ,עֶ ר עֶ ֶפענְט אּונְז אֹויף דָ אס מֹויל ַאז
ֵאייבֶ ְ
ער ְש ְטן ,סֵ יי
עדן צּום ֵאייבֶ ְ
ִמיר זָאלְן ָאנְהֹויבְ ן ֶר ְ
מּוטשֶ עט
ְ
ערע פְ ָראבְ לֶעם ִמיט וָואס ַא ִאיד
וָואסֶ ֶ
יּות'דיגֶע פְ ָראבְ לֶעם ָאדֶ ער
ִ
זִ יְך ,זָאל עֶ ס זַיין ַא ג ְַש ִמ
ִיּות'דיגֶע פְ ָראבְ ֶלעם ,דֶ ער מֶ ענ ְְטש פִ ילְט זִ יְך
ִ
רּוחנ
ַא ְ
ִישט
ייטן ,עֶ ר ֶקען זִ יְך נ ְ
מַ מָ ש וִ וי גֶעבִ ינְדֶ ען ִאין ֵק ְ
ִישט וִ וי ַאזֹוי
ֵוייסט נ ְ
ַאן עֵ צָ ה גֶעבְ ן ,עֶ ר ו ְ
ערפּון .אּון דַ אן הֹויבְ ט עֶ ר ָאן צּו
צּוק ִריכְ ן דֶ ְ
רֹויס ְ
ַא ְ
עטן דֶ עם
ער ְש ְטן ,צּו בֶ ְ
עדן צּום ֵאייבֶ ְ
ֶר ְ
ער ְשטֶ ער הֶ עלְפְ ט ִאים,
ער ְש ְטן ,אּון דֶ ער ֵאייבֶ ְ
ֵאייבֶ ְ
דָ אס ִאיז מַ מָ ש וִ וי עֶ ר ִאיז ַאלֵיין ַארֹויס פּון זַיין
ִמצְ ַריִם.
ער ְש ְטן ַאז
ָאמיר לֹויבְ ן אּון דַ אנ ְֶקען דֶ עם ֵאייבֶ ְ
ל ִ
ֵוייסן פּון הֵ יילִיגְ ן ֶרבִ י'ן ,אּון ִמיר פְ רּובִ ְירן
ִמיר ו ְ
ֶעדן טָ אג צּום
עדן י ְ
ִאים צּו פָא ְלגְ ן צּו ֶר ְ
ֶעראטֶ עוֶועט צּו
ער ְש ְטןִ ,מיר הָ אבְ ן ַאן עֵ צָ ה ג ַ
ֵאייבֶ ְ
ֶוערן פּון ַאלֶע ְשלֶעכְ טֶ ע ִמצְ ִריִים ,אּון דַ אן וֶועלְן
ו ְ
ִמיר מַ מָ ש ְשפִ ְירן וִ וי ִמיר ֶזענֶען ַאלֵיין ַארֹויס פּון
ִמצְ ַריִם.
בֹותינּו ִמ ִמצְ ַריִם!
אֲ שֶ ר גְ ָאלָנּו וְ ג ַָאל ֶאת אֲ ֵ
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יׁשט צּו עֶ ְסן ַקיין חָ מֵ ץ אּום פֶ סַ ח,
ְפ ֵרייעֶ ן ַא גַאנְ ץ יָאר ִמיט דֶ עם וָ ואס עֶ ר הָ אט ז ֹוכֶה גֶע ֶווען נִ ְ
עֶ ר זָאל זִ יְך ְפ ֵרייעֶ ן ִמיט דֶ עם וָ ואס עֶ ר הָ אט ז ֹוכֶה גֶעוֶ וען צּו עֶ ְסן מַ צָ ה אּום פֶ סַ חֶ ,דעמָ אלְ ט
יטן פּון עֲ בֵ ירוֹת ִדי גַאנְ צֶ ע יָאר.
ֶעה ְ
וָ ואלְ ט עֶ ר זִ יכֶער גֶעוֶ וען אָ ְפג ִ
ערמַ אנֶען פּון ִדי
עב ֶרעכְ ן ַא מֶ ענְ ְטׁש אּון ִאים נָאר ֶד ְ
דֶ ער יֵצֶ ר הָ ַרע הָ אט לִ יב צּו צֶ ְ
דּורכְ גֶעפַ אלְ ןַ .אנְ ְׁשטָ אט דֶ ער מֶ ענְ ְטׁש זָאל זִ יְך ְפ ֵרייעֶ ן ִמיט ִדי
ְׁשלֶעכְ טֶ ע זַאכְ ן ִאין וָ ואס עֶ ר ִאיז ְ
ִפילֶע גּוטֶ ע זַאכְ ן וָ ואס עֶ ר טּוט ,יֶעדֶ ער ִאיד ִאיז ָאנְ גֶעפּולְ ט ִמיט ִמ ְצוֹתַ ,אזוֹי וִ וי חֲ זַ"ל זָאגְ ן
יקנִ ים ֶׁשבָ ְך ְמל ִֵאים
ֹיפ'ן פָ סּוק ִ(ׁשיר הַ ִׁש ִירים ד' ,ז') "'כְ פֶ לַח הָ ִרּמוֹן ַר ָק ֵתְך'  -אֲ ִפילּו ֵר ָ
ְ(ב ָרכוֹת נ"ז ):או ְ
ויׁשן ִדי ִא ְידן זֶענֶען אוֹיְך פּול ִמיט ִמ ְצוֹת וִ וי ַא
ֵיידיגְ גֵייעֶ ר ְצוִ ְ
ִמ ְצווֹת כְ ִרּמוֹן"  -אֲ ִפילּו ִדי ל ִ
יׁשט
ארף זִ יְך ַא ִאיד זֵייעֶ ר ְפ ֵרייעֶ ן .דֶ ער יֵצֶ ר הָ ַרע וִ ויל ָדאְך אָ בֶ ער נִ ְ
ִמילְ גְ רוֹים ,אּון ִמיט דֶ עם ַד ְ
ַאז דֶ ער ִאיד זָאל זִ יְך ְפ ֵרייעֶ ן ִמיט ִדי ִמ ְצוֹת ,עֶ ר וִ ויל נָאר ַאז ַא ִאיד זָאל זַיין ְטרוֹיעֶ ִריג אּון
ַאריין.
ַאפט דֶ עם מֶ ענְ ְטׁש ִאין זַיין זַאק ַ
ַאריינְ גֶעכ ְ
ֵוייסט ַאז ַאזוֹי הָ אט עֶ ר ַ
עב ָראכְ ן ,וַ וייל עֶ ר ו ְ
צֶ ְ
ארלִ ְירט זַיין
ער ְׁש ְטן ,עֶ ר פַ ְ
ערט פּונֶעם אֵ ייבֶ ְ
ערוַ וייטֶ ְ
וערט עֶ ר דֶ ְ
וֶוען ַא מֶ ענְ ְטׁש ִאיז ְטרוֹיעֶ ִריג וֶ ְ
ארף
יׁשט לָאזְ ן פּון ִאיםַ ,א ִאיד ַד ְ
ארן זִ יְך ָאבֶ ער נִ ְ
ער ְׁש ְטןִ .מיר טָ ְ
חֵ ֶׁשק צּו ִדינֶען ֶדעם אֵ ייבֶ ְ
ֹיפזּוכְ ן ִדי גּוטֶ ע נְ קּודוֹת וָ ואס עֶ ר הָ אט ִאין זִ יְך אּון ִמיט
ארף או ְ
ְׁשטֶ ענְ ִדיג זַיין ְפ ֵריילִ יְך ,עֶ ר ַד ְ
אקע
ער ְׁשטֶ ער הֶ עלְ ְפן ַאז עֶ ר ֶוועט טַ ֶ
דֶ עם זִ יְך זֵייעֶ ר ְפ ֵרייעֶ ן ,אּון ַדאן וֶ ועט ִאים ֶדער אֵ ייבֶ ְ
ׁשלֶעכְ ְטס (לִ יקּוטֵ י מוֹהֲ ַר"ן
ת'דיגֶער עֶ ְרלִ יכֶער ִאיד ,עֶ ר ֶוועט זִ יְך אָ ְפלָאזְ ן פּון ַאלֶעם ְ
ֶוער ן ַאן אֱ מֶ ִ
ו ְ
חֵ לֶק א' ִסימָ ן רמ"ב).
יׁשן
ַאראפ פּון ִא ִיד ְ
ֵיידער ָ
ְהּודה הָ אט גֶעהַ אט ַא ַתלְ ִמיד וָ ואס ִאיז ל ֶ
דֶ ער הֵ יילִ יגֶער נו ַֹדע ִבי ָ
ְהּודה הָ אט זִ יְך
ערנָאְך ַא ִביׁשּוף .דֶ ער נו ַֹדע ִבי ָ
וארן ַא ַגלַח אּון דֶ ְ
וֶועג ִביז עֶ ר ִאיז ל"ע גֶעוָ ְ
אס ְירן ַאזַא זַאְך ַאז זַיין ַתלְ מּוד זָאל
ֶעקענְ ט פַ ִ
זֵייעֶ ר ְמצַ עֵ ר גֶעוֶ וען אוֹיף דֶ עם ַאז עֶ ס הָ אט ג ֶ
עפן ִמיט דֶ עם ַתלְ מּוד אּון ִאים ַאלֵיין
רּוב ְיר ט זִ יְך צּו ְט ֶר ְ
ֹיסגֵיין לְ ַת ְרבּות ָרעָ ה .עֶ ר הָ אט ְפ ִ
ַארו ְ
אקע מַ ְצלִ יחַ גֶעוֶוען זִ יְך
ערצּוִ ,ביז עֶ ר הָ אט טַ ֶ
ֶעב ֶרענְ גְ ט דֶ ְ
אבן ִאים ג ְ
ְפ ֶרעגְ ן ִדי ִסיבוֹת וָ ואס הָ ְ
עפן ִמיט ִאים.
צּו ְט ֶר ְ
ֹיבןָ ,דאס ִאיז
ערצֵ יילְ ט ִדי מַ עֲ ֶשה וִ וי ַאזוֹי עֶ ס הָ אט זִ יְך ָאנְ גֶעהו ְ
הָ אט דֶ ער ַתלְ מּוד דֶ ְ
ֶערנְ ט ִאין ִדי י ְִׁשיבָ ה פּונֶעם נו ַֹדע
גֶע ֶווען וֶ וען עֶ ר ִאיז גֶעוֶ וען ַא בָ חּור אּון עֶ ר הָ אט גֶעל ְ
אבן
ֶעדן טָ אג הָ ְ
ֶעסן "טֶ עג" ,י ְ
אבן גֶעג ְ
חּורים הָ ְ
ְהּודה .דֶ עמָ אלְ ט ִאיז גֶעוֶ וען דֶ ער סֵ דֶ ר ַאז ִדי בָ ִ
ִבי ָ
ֵוייטן בַ עַ ל הַ בַ יִ ת פּון ְׁשטָ אט.
ֶעסן בַ יי ַא ְצו ְ
זֵיי גֶעג ְ
ֶעסן בַ יי ַא בַ עַ ל הַ בַ יִת ,דֶ ער בַ עַ ל
אֵ יינְ מָ אל ִאין ַאן עֶ ֶרב פֶ סַ ח הָ אט דֶ ער בָ חּור גֶעג ְ
ֵוייצל ִאינֶעם קּוגְ ל.
אפן ַא ו ְ
ֶעט ָר ְ
אפל קּוגְ ל ,אּון מֶ ען הָ אט ג ְ
ארטָ ְ
הַ בַ יִת'טֶ ע הָ אט גֶעמַ אכְ ט ַא ַק ְ
ְהּודה צּו ְפ ֶרעגְ ן אוֹיב מֶ ען מֶ עג עֶ ְסן
יקט דֶ עם בָ חּור צּום נו ַֹדע ִבי ָ
ֶעׁש ְ
דֶ ער בַ עַ ל הַ בַ יִ ת הָ אט ג ִ
ְהּודה ִמיט ִדי ְׁשאֵ לָה .דֶ ער
ַאריבֶ ער גֶעגַאנְ גֶען צּום נו ַֹדע ִבי ָ
דֶ עם קּוגְ ל ,אּון דֶ ער בָ חּור ִאיז ִ
ֹיבן ְמפַ לְ פֵ ל זַיין ִאין ִדי הֲ ָלכָה" ,עֶ ס זֶענֶען ָדא פו ְֹס ִקים וָ ואס זֶענֶען
ְהּודה הָ א ט ָאנְ גֶעהו ְ
נו ַֹדע ִבי ָ
עֶ ס ַמ ִתיר ,אּון עֶ ס ִאיז ָדא פו ְֹס ִקים וָ ואס אֲ ְס ְר'ן עֶ ס"" ,אָ בֶ ער לְ ַמעֲ ֶשה"  -הָ אט ֶדער נו ַֹדע
אר'ן בָ חּור
ֶעפ ְירט " -הַ אלְ ט ִאיְך ַאז עֶ ס ִאיז ָאסּור" אּון עֶ ר הָ אט גֶעזָאגְ ט פַ ְ
ֹיסג ִ
ְהּודה או ְ
ִבי ָ
ארוָ ואס עֶ ר פַ ְס ְק'נְ ט ַאזוֹי.
פַ ְ
ֶעריג ,עֶ ס ִאיז גֶעוֶוען עֶ ֶרב פֶ ַסח ,וֶ וען חָ מֵ ץ טָ אר
דֶ ער בָ חּור ִאיז אָ בֶ ער גֶע ֶווען זֵייעֶ ר הּונְ ג ִ
יׁשט עֶ ְסן ,אּון פּון גְ רוֹיס הּונְ גֶער הָ אט דֶ ער
יׁשט עֶ ְסן אּון מַ צָ ה ֶקען מֶ ען נָאכְ נִ ְ
מֶ ען ׁשוֹין נִ ְ
ֶערעכְ נְ ט עֶ ְטלִ יכֶע
ֹיסג ֶ
ְהּודה הָ אט ָדאְך או ְ
בָ חּור זִ יְך גֶעמַ אכְ ט ֶדעם חֶ ְׁשבוֹן ַאז דֶ ער נו ַֹדע ִבי ָ
ֶעט ַראכְ ט אּון גֶעטּון ,אּון עֶ ר הָ אט
ִׁשיטוֹת וָ ואס הַ אלְ ְטן ַאז מֶ ען מֶ עג עֶ ס יָא עֶ ְסן ...ג ְ
ְהּודה
אר'ן בַ עַ ל הַ בַ יִ ת הָ אט עֶ ר גֶעזָאגְ ט ַאז דֶ ער נו ַֹדע ִבי ָ
ֶעסן ֶדעם גַאנְ ְצן קּוגְ ל ...אּון פַ ְ
ֹיפגֶעג ְ
או ְ
אר ְב ֶרענְ ט דֶ עם קּוגְ ל.
הָ אט עֶ ס גֶע'אֲ סַ ְר'ט ,אּון ַאז עֶ ר הָ אט ׁשוֹין פַ ְ
עטן אוֹיף
ַארבֶ ְ
יבן ְ
ֹיפעֶ ְסן ֶדעם קּוגְ ל הָ אט אָ בֶ ער דֶ ער יֵצֶ ר הָ ַרע ָאנְ גֶעה ֹו ְ
גְ לַייְך נָאכְ 'ן או ְ
ֶעסן חָ מֵ ץ
אסט גֶעג ְ
וארן ַאז דּו הָ ְ
ארק נִ כְ ָׁשל גֶעוָ ְ
דֶ עם בָ חּור" ,קּוק וִ וי ַאזוֹי דּו ִביזְ ט ַאזוֹי ְׁש ַט ְ
ֶעב ֶרענְ גְ ט ִאין ִאים ַא
ַאריינְ ג ְ
ארב ,אּון ַאזוֹי הָ אט עֶ ר ַ
אּום פֶ סַ ח וָ ואס ָדאס ִאיז ַאזוֹי הַ ְ
ערנָאְך וַ וייל עֶ ר הָ אט עוֹבֵ ר גֶע ֶווען אוֹיף
אר ֶקע מָ ָרה ְׁשחו ָֹרה אּון יִאּוׁש ַאז עֶ ר ִאיז ׁשוֹין ֶד ְ
ְׁשטַ ְ
ארבֶ ע ִאיסּור.
ַאזַא הַ ְ
אר ְפט לֵיינֶען ְק ִריַאת ְׁש ַמע ֶׁשל הַ ִּמטָ ה ,הָ אט עֶ ר
ֶעד ְ
בַ יינַאכְ ט וֶ וען דֶ ער בָ חּור הָ אט ג ַ
ֶעצט לֵיינֶען ְק ִריַאת ְׁשמַ ע? ִאיְך הָ אב ָדאְך גֶעטּון הַ יינְ ט ַאזַא
"איְך גֵיי י ְ
ֶעט ַראכְ ט צּו זִ יְך ִ
ג ְ
ער ְפ ִרי הָ אט עֶ ר ׁשוֹין ַאוַ ְדַאי
יׁשט גֶעלֵיינְ ט ְק ִריַאת ְׁשמַ עִ .אינְ ֶד ְ
ארבֶ ער ִאיסּור" ,אּון עֶ ר הָ אט נִ ְ
הַ ְ
ואׁשן נֶעגְ ל וַ ואסֶ ער ,וַ וייל עֶ ר הָ אט ָדאְך ׁשוֹין עוֹבֵ ר גֶעוֶ וען אוֹיף ַאן ִאיסּור כ ֵָרת,
יׁשט גֶעוַ ְ
זִ יְך נִ ְ
יסן פּון כְ לַל י ְִש ָראֵ ל ,אּון ַאזוֹי ִאיז עֶ ס גֶעגַאנְ גֶען וַ וייטֶ ער אּון
ֶער ְ
אּון עֶ ר ִאיז ׁשוֹין סֵ יי וִ וי אָ ְפג ִ
אפגֶעפַ אלְ ן ַאז עֶ ר הָ אט זִ יְך
ַאר ְ
וַ וייטֶ ער ,פּון אֵ יין עֲ בֵ ָירה צּו נָאְך ַאן עֲ בֵ ָירהִ ,ביז עֶ ר ִאיז ַאזוֹי ָ
ערנָאְך ַא ִביׁשּוף.
וארן ַא ַגלַח ,אּון דֶ ְ
ֶע'ׁשמַ ְד'ט אּון גֶעוָ ְ
ל"ע ג ְ
עדט ִמיט ִאיםִ ,ביז עֶ ר הָ אט ִאים מַ ְחזִ יר
ֶער ְ
הּודה הָ אט ג ֶ
אר ְׁשטֵ ייט זִ יְך ַאז דֶ ער נו ַֹדע ִב ְי ָ
פַ ְ
וארן
צּוריק גֶעוָ ְ
ייטן ,אּון ִאיז ִ
יׁש ֵק ְ
ַאר ְ
ואר ְפן ַאלֶע זַיי ֶנע נ ִ
ועקגֶעוָ ְ
ִב ְתׁשּובָ ה גֶעוֶ וען ,עֶ ר הָ אט ַא ֶו ְ
ַאן עֶ ְרלִ יכֶער ִאיד.
ֶערנְ ט אּונְ ז ַאז מֶ ען
זֶעט מֶ ען פּון ִדי מַ עֲ ֶשה ִדי וִ ויכְ ִטיגְ ֵקייט פּון ָדאס וָ ואס דֶ ער ֶר ִבי ל ְ
קּוקן נָאר אוֹיף ִדי גּוטֶ ע נְ קּודוֹת וָ ואס מֶ ען הָ אט ,וַ וייל אוֹיב מֶ ען וֶ ועט זִ יְך
ארף ְׁשטֶ ענְ ִדיג ְ
ַד ְ
קּוקן אוֹיף ִדי ְׁשלֶעכְ טֶ ע חֲ ל ִָקים וָ ואס מֶ ען
אר ְקן ִמיט ִדי גּוטֶ ע זַאכְ ן ,נָאר מֶ ען ֶוועט ְ
יׁשט ְׁשטַ ְ
נִ ְ
יׁש ֵקייט רח"ל.
ועקגֵיין ִאינְ גַאנְ ְצן פּון ִא ִיד ְ
ייקלֶען ִביזְ 'ן ַאוֶ ְ
ער ֵק ְ
הָ אטֶ ,קען מֶ ען זִ יְך ַאזוֹי וַ וייט ֶד ְ
קּוקן נָאר אוֹיף ִדי גּוטֶ ע חֲ ל ִָקים וָ ואס עֶ ר הָ אט,
ארק זִ יְך צּו ְ
ערט ,וֶ וען ַא ִאיד ְׁשטַ ְ
אר ֶק ְ
פַ ְ
ער ְׁש ְטן ,עֶ ר ִאיז
קּוקט זִ יְך גּוט ָאן אּון זֶעט ַאז עֶ ר ִאיז זֵייעֶ ר וַ וייט פּונֶעם אֵ ייבֶ ְ
אֲ ִפילּו ֶווען עֶ ר ְ
אר ְקט עֶ ר זִ יְך צּו
עסט וֶ ועגְ ן ְׁשטַ ְ
וערע עֲ בֵ ירוֹת ,אּון פּון ֶד ְ
דּורכְ גֶעפַ אלְ ן ִמיט ְׁשוֶ ֶ
ׁשוֹין ֵליידֶ ער ְ
אקע
וערט טַ ֶ
קּוקן נָאר אוֹיף ִדי גּוטֶ ע זַאכְ ן וָ ואס עֶ ר הָ אט גֶעטּוןַ ,דאן ִאיז עֶ ר ז ֹוכֶה ַאז עֶ ר ֶו ְ
ְ
ת'דיגֶער עֶ ְרלִ יכֶער ִאיד.
ַאן אֱ מֶ ִ
דּורְך דֶ עם וָ ואס עֶ ר וֶ ועט
ֶר ִבי נ ָָתן זָאגְ ט ַאז מָ ִׁשיחַ ֶוועט ַאיינְ נֶעמֶ ען ִדי ֶוועלְ ט ְ
קּוקן אוֹיף ִדי גּוטֶ ע זַאכְ ן
אר ְקן אּון נָאר ְ
ארף זִ יְך נָאר ְׁש ַט ְ
ַאריינְ ְב ֶרענְ גֶען דֶ עם לִ ימּודַ ,אז מֶ ען ַד ְ
ַ
וָ ואס מֶ ען טּוט אּון זִ יְך ְפ ֵרייעֶ ן ִמיט דֶ עם ,אּון ַאזוֹי זָאגְ ן חֲ זַ"ל ְ(פ ִס ְיק ָתא ְד ַר ִבי כַהֲ נָא) ַאז מָ ִׁשיחַ וֶועט
יׁשע
אבן ִאין זִ יְך ִדי גּוטֶ ע זַאכְ ן פּון ַאלֶע ִא ִיד ֶ
זַיין ָאנְ גֶעטּון ִמיט ַאזַא בֶ גֶד וָ ואס וֶועט הָ ְ
ִקינְ דֶ ער.
ָׁש ְר'ן פֶ ַסח)
(קּונְ ְט ֵרס ַא כ ֵ
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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
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חיזוק צום טיר

הבטחת מוהרא"ש

זעלטענע געלעגנהייט

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

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

איר קענט יעצט באקומען א  SDקארטל
אנגעפילט מיט אלע אלבוימס פון די
הערליכע ניגונים פון ישיבה מיט נאך 250
געשמאקע שיעורים ,פאר די ביליגע פרייז
פון בלויז [ $4.99רעגולער .]$9.99

רופט שוין 845-248-1651

רופט שוין 347-509-4908

רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

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

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.

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

קוואל פון חיזוק (פרויען)  -שיעורים; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס; און נאך

 / 845-414-8429 / 212-444-9191ארץ ישראל  / 0797040066ענגלאנד 03303502361
< < BreslevCenter.com
ד

צו באקומען דעם גליון אויף אימעיל breslevcenter@gmail.com
חיזוק יומי אימעיל  /chizikyomi@gmail.comטעלעפאן מעסידזשינג 347-630-2876

 / 845-414-8426 /212-444-9169ארץ ישראל  / 0797040069ענגלאנד 03303502363

