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ט מֹוַהָרא"ׁש ֵצייל   ֶדער 
 

ַאז ֶיעֶדער ִאיד, ִאין ֶיעְדן )ְפָסִחים קט"ז:( ֲחַז"ל ָזאְגן 
אְרְשֶטעְלן ַאזֹוי ִווי ֶער ַאֵליין ִאיז דֹור, ַדאְרף ִזיְך פָ 

ַארֹויְסֶגעַגאְנֶגען פּון ִמְצַרִים. ִווי ַאזֹוי ֶקען ֶמען ָדאס 
ַבאַווייְזן, ִווי ַאזֹוי ֶקען ַא ִאיד ְשִפיְרן ַהייְנִטיֶגע ַצייְטן 

 ַאזֹוי ִווי ֶער ַאֵליין ִאיז ַארֹויס פּון ִמְצַרִים?
ער ָוואס ֶעס ֵמייְנט ִמְצַרִים, ֶווען ֶמען ֵווייְסט ָאבֶ 

ַדאן ִאיז ֶדער ֵתירּוץ ֵזייֶער ָפשּוט אּון ַפאְרְשֶטעְנְדִליְך. 
ֶווען ִדי ִאיְדן ֶזעֶנען ֶגעֶווען ִאין ִמְצַרִים, ִאיז ֵזייֶער מֹויל 
ֶגעֶווען ִאין ָגלּות, ֵזיי ָהאְבן ִניְשט ֶגעֶרעְדט צּום 

ן ֶגעֶווען אּוְנֶטעְרֶגעָוואְרְפן ֵאייֶבעְרְשְטן. ֵזיי ֶזעֶנע
אּוְנֶטער ֶדעם ְשֶלעְכְטן ַפְרֹעה, ָוואס ִאיז ִדי אֹוִתיֹות 

ַא ְשֶלעְכֶטע מֹויל. ֵזיי ָהאְבן ֶגעֶרעְדט ַזאְכן  -"ֶפה ַרע" 
ָוואס ֶמען ַדאְרף ִניְשט, אּון ֵזיי ָהאְבן ִניְשט ֶגעֶרעְדט 

ען ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן. ִביז ֶוו
ַרֲחָמנּות ֶגעַהאט אֹויף ִדי ִאיִדיֶשע ִקיְנֶדער אּון ֵזיי 
ֶגעִשיְקט ֶדעם ְגרֹויְסן ַצִדיק מֶשה ַרֵבינּו, ָוואס ֶער 
ָהאט אֹויְסֶגעֶלעְרְנט ַפאר ִדי ִאיְדן ַאז ֵזייֶער 

ֹות אּון ֵאייְנִציְגְסֶטע ֵעָצה ַארֹויְסצּוֵגיין פּון ַאֶלע ָצר
ְפָראְבֶלעֶמען ִאיז ָנאר צּו ֶעֶפעֶנען ֶדעם מֹויל אּון 
ָאְנהֹויְבן ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון דּוְרְך ֶדעם ָהאְבן 

ֵטייט ִאין זֹוַהר  ֶעס שְׁ
ֹּא, מא.()פַ ַהָקדֹוש  ַשת ב  ַאז רְׁ

 

ָלא ן: "ֵמיכְׁ ֶגערּופְׁ ט ָאנְׁ נּוָתא", ַאן  ַמָצה ֶווערְׁ ֵהימְׁ ִדמְׁ
ן ט  ֶעסְׁ קְׁ ַטארְׁ ט ֶגעשְׁ ְך ַמָצה ֶווערְׁ פּון ֱאמּוָנה; ַווייל דּורְׁ

ַלאץ  ֵווייֶטע פְׁ ַצֶוה, קפג:(ִדי ֱאמּוָנה. ִוויֶדער אֹויף ַא צְׁ ַשת תְׁ  )ַפרְׁ
ט ֶעס ֶדער זֹוַהר ָאן: ן  רּופְׁ ָווָתא", ַאן ֶעסְׁ ַאסְׁ ָלא דְׁ "ֵמיכְׁ

ט  ש. ָזאגְׁ טְׁ ט אֹויס ֶדעם ֶמענְׁ פּוָאה; ַאז ַמָצה ֵהיילְׁ פּון רְׁ
ֶטער ִאיז ֶעס ֵאיין  'ס ֶווערְׁ ן ֶרִבינְׁ מֹוֲהָרא"ש ַאז ִמיטְׁ

ט  "ִכי  )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק ב', ִסיָמן ה(:ַזאְך, ַווייל ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ
ֵלי ח   ֵהם ֵיש סֹובְׁ ָלאֹות, וְׁ ָלִאים, ֶשֵיש ָלֶהם ַמכֹות ֻמפְׁ

ִפיַלת ָהֱאמּוָנה", ֶעס  ִביל נְׁ ָלִאים ַרק ִבשְׁ ִלים ֶהח  סֹובְׁ
ן ַמֲחלֹות  ן ָוואס ָהאבְׁ שְׁ טְׁ ֶזעֶנען ָדא ֵזייֶער ַאַסאְך ֶמענְׁ
ט ַקיין  ן ִנישְׁ ן ָדאס ָנאר ַווייל ֵזיי ָהאבְׁ אּון ֵזיי ַליידְׁ

ט אֹו ט ַמָצה אּון ֶעס ֱאמּוָנה; קּומְׁ יס ֶווען ֶמען ֶעסְׁ
ט ֶמען  ט ִדי ֱאמּוָנה ֶווערְׁ קְׁ ַטארְׁ ט ֶגעשְׁ ֶווערְׁ

ט. ֶגעֵהיילְׁ  אֹויסְׁ
ט אּון ֶער  ט ֶגעזּונְׁ ֹּא ָעֵלינּו ִנישְׁ ש ִאיז ל טְׁ ֶווען ַא ֶמענְׁ
ֶטער, ֶדער  רֹויֶסער ָדאקְׁ ן ַביי ַא גְׁ ֵגייט ִזיְך ֵהיילְׁ

ט ִאים: "ִאיְך ָהא ֶטער ָזאגְׁ ב ַפאר ִדיר ָנאר ֵאיין ָדאקְׁ
ן, ָאֶבער ִדי  ֵהיילְׁ ִליְך אֹויסְׁ צְׁ פּוָאה, ָדאס ֶוועט ִדיר ֶגענְׁ רְׁ
ש  טְׁ ט ַא ֶמענְׁ ט", ָוואלְׁ ט ַאַסאְך ֶגעלְׁ ֶמעֶדעִצין ָקאסְׁ
ט ַאִבי ֶער  ן ַאֶלעס אֹויף ֶדער ֶוועלְׁ ִזיֶכער ַאֶוועק ֶגעֶגעבְׁ

ט ן, ַאזֹוי ִווי ַרִש"י ָזאגְׁ ֵני  ֹוב ב, ד(:)ִאי ָזאל ֶלעבְׁ "ֵכן ֶדֶרך בְׁ
רֹועֹו  ֶשרֹוֶאה ַהֶחֶרב ָבָאה ַעל רֹּאשֹו, ֵמִגין ִבזְׁ ָאָדם; כְׁ

ָממֹון  ִאיש בְׁ ָכל ֶשֵכן ָכל ֲאֶשר לְׁ ָפָניו, וְׁ ִיֵתן"; ִאיז  -לְׁ
ן ִדי ֵהייִליֶגע  ט צּו קֹויפְׁ ָדאְך ִזיֶכער ַאז ֶווען ֶעס קּומְׁ

רּוחְׁ  ז אֹויס בְׁ ט אּונְׁ ִניּות אּון ֶעס ַמָצה ָוואס ָדאס ֵהיילְׁ
ף ֶמען  ן, ַדארְׁ טְׁ שְׁ ט צּום ֵאייֶבערְׁ ז ָנאנְׁ ט אּונְׁ גְׁ ֶרענְׁ בְׁ

כּו'. ן וְׁ גְׁ ט ַקארְׁ ָחָבה אּון ִנישְׁ ַיד רְׁ ן ַמָצה בְׁ  ִזיֶכער קֹויפְׁ
ָרא תשע"ח( )ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה ַוִיקְׁ

 

>>>>>> 

 



 ב

 

ֵזיי זֹוֶכה ֶגעֶווען ַארֹויְסצּוֵגיין פּון ִמְצַרִים, אּון ֵזיי ָהאְבן ַבאקּוֶמען ֶדעם יֹום טֹוב ֶפַסח, ָוואס ִאיז 
)ְשמֹות י"ד, ִדי מֹויל ֵהייְבט ָאן צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן. ֶדער ָפסּוק ָזאְגט  -אֹוִתיֹות "ֶפה ָסח"  ִדי

בּו ְוַיֲחנּו ִלְפֵני ִפי ַהִחיֹרת" ֵזייֶער מֹויל ִאיז ַארֹויס אֹויף ֶדער ְפֵריי, ֵזייֶער מֹויל ִאיז שֹוין  ב'( "ְוָישֻׁ
ְרַמאְכט, ֵזיי ָהאְבן שֹוין ָאְנֶגעהֹויְבן צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן; אּון ַאזֹוי ֶזעֶנען ִניְשט ֶגעֶווען ַפא

ֵזיי אֹויְסֶגעֵלייְזט ֶגעָוואְרן פּון ֶדעם ְשֶוועְרן ָגלּות ִמְצַרִים אּון פּון ַאֶלע ֵזייֶעֶרע ָצרֹות אּון 
 ְפָראְבֶלעֶמען.

יְלט ִזיְך ִאיֶבער ִאין ֶיעְדן דֹור ַביי ֶיעְדן ִאיד. ֶיעֶדער ֶמעְנְטש ָהאט ָדאס ִאיז ַא ַזאְך ָוואס ְשפִ 
ִזיְך ַזייֶנע ֵאייֶגעֶנע ָצרֹות אּון ְפָראְבֶלעֶמען, ֶיעֶדער מּוְטֶשעט ִזיְך ִמיט ְשֶוועִריֵקייְטן ְברּוֲחִניּות 

ע ָגלּות ֶווען ֶער ִאיז אּוְנֶטעְרֶגעָוואְרְפן אּוְנֶטער אּון ְבַגְשִמיּות, ֶיעֶדער ָהאט ִזיְך ַזיין ְפִריַוואטֶ 
ַזייֶנע ַבאְגֶרעִניצּוְנֶגען; ִביז ֶווען ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶהעְלְפט ַאז ֶמען ְטֶרעְפט ַאן ֱאֶמת'ן ַצִדיק 

ְגִריְנֶגעְרֵהייט ָוואס ֶקען ֶהעְלְפן ֶדעם ֶמעְנְטש, ֶער ֶלעְרְנט אֹויס ַפאְר'ן ֶמעְנְטש ַאז ֶער ֶקען 
ֶגעָהאְלְפן ֶוועְרן, ַאז ֶער ָהאט ַא ֶוועג צּו ֶוועְרן אֹויְסֶגעֵלייְזט פּון ַזיין ָגלּות, ַארֹויְסצּוֵגיין פּון 
ַאֶלע ַזייֶנע ָצרֹות אּון ְפָראְבֶלעֶמען, אּון ֶדער ֶוועג ִאיז ַאז ֶער ָזאל ֶעֶפעֶנען ַזיין מֹויל אּון ָאְנֵהייְבן 

ְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, צּו ֶדעְרֵצייְלן ַפאְר'ן ֵאייֶבעְרְשְטן ַאֶלעס ָוואס ֶער ֵגייט ַאִריֶבער, אּון צּו ֶרע
ַדאן ֶוועט ִאים ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶהעְלְפן אּון ִאים ַארֹויְסֶנעֶמען פּון ַזייֶנע ָצרֹות, ֶער ֶוועט ִאים 

 ּועֹות אּון ְרפּואֹות.ֶהעְלְפן אּון ִאים ִשיְקן ַאֶלע ְיש
ֶווען ַא ֶמעְנְטש ִאיז זֹוֶכה צּו ֶדעם, ֶער ְטֶרעְפט ַא ַצִדיק ָוואס ֶעְפְנט ִאים ָדאס מֹויל אּון 
ַמאְכט ִאים ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן; ַאַזא ֶמעְנְטש ְשִפיְרט ַטאֶקע ֶבֱאֶמת ַאז ֶער ַאֵליין ִאיז ַארֹויס 

 ִאיז אֹויְסֶגעֵלייְזט ֶגעָוואְרן פּון ַזיין ֵאייֶגעֶנע ִמְצַרִים.פּון ִמְצַרִים, ֶער 
"ְפקּוָדא ָבַתר )ַפְרַשת ֹבא, מ:( ֶמען ִפיְרט ִזיְך צּו ָזאְגן ַפאר ִדי ַהָגָדה ֶדעם ְשִטיְקל זֹוַהר ַהָקדֹוש 

יְפ'ן ֶיעְדן ֶמעְנְטש צּו ֶדעְרֵצייְלן ָדא", ָזאְגט ָדאְרט ֶדער ֵהייִליֶגער זֹוַהר ַאז ֶעס ִליְגט ַא ְפִליְכט אוֹ 
ִדי ִנִסים ָוואס ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ֶגעטּון ִמיט ִאים. ֶווען ַא ֶמעְנְטש ָהאט ַא ֵנס,   ְשֶטעְנִדיג

ֶער ָהאט ֶגעַהאט ַא ְפָראְבֶלעם אּון ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ִאים ֶגעָהאְלְפן, ַדאְרף ֶער ָדאס 
ער ֶדעְרֵצייְלן אּון ְמַפְרֵסם ַזיין ַפאר ֶיעְדן ֵאייֶנעם; ֶווען ַא ֶמעְנְטש ָהאט ָאֶבער ֶגעַהאט ַאַזא ִזיכֶ 

ְגרֹויֶסער ֵנס ַאז ֶער ָהאט ֶגעְטָראְפן ַא ַצִדיק, ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי, ָוואס ָהאט ִאים ֶגעֶעְפְנט ִדי 
צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶער ָהאט ִאים ֶגעֶעְפְנט ִדי מֹויל ַאז ֶער ָזאל מֹויל ַאז ֶער ָזאל ָאְנהֹויְבן צּו ֶרעְדן 

ָאְנהֹויְבן ֶלעְרֶנען ִדי ֵהייִליֶגע תֹוָרה, ֶער ָהאט ִאים ֶגעִוויְזן ַא ֶוועג ַאז אֹויְך ֶער ֶקען זֹוֶכה ַזיין צּו 
יל ָדאס ֶוועט ִאים שֹוין ַארֹויְסֶהעְלְפן ֶלעְרֶנען תֹוָרה ֶיעְדן ָטאג; ִאיז ָדאס ֶדער ְגֶרעְסֶטער ֵנס. ַווי

ִמיט ַאֶלע ַזייֶנע ְפָראְבֶלעֶמען ָוואס ֶוועְלן ִאים ָנאר אּוְנֶטעְרקּוֶמען ִאין לֹויף פּון ַזיין ַגאְנץ ֶלעְבן. 
ֶוועט ִזיְך ֵסיי ָוואס ֶדער ְפָראְבֶלעם ֶוועט ָנאר ַזיין, ֶוועט ֶער ִוויְסן ֶדעם ִריְכִטיְגן ַאְדֶרעס, ֶער 

ֶוועְנְדן ָנאר צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון אֹויף ֶדעם ֶוועג ֶוועט ֶער ַאֶלעָמאל ִזיְך ֶקעֶנען ַארֹויְסְדֵרייֶען 
 פּון ֶיעֶדע ָצָרה.

ַא ֶמעְנְטש ֶרעְדט ִזיְך ַאיין ַאז ָנאר ַא ְגרֹויֶסער ַצִדיק ֶקען ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן. ַא ֶמעְנְטש 
יְנט ַאז אֹויב ִאיז ֶער ָנאְכִניְשט ַאזֹוי אֹויְסֶגעַאְרֶבעט ִווי ֶדער ְגרֹויֶסער ֶעְרִליֶכער ִאיד, ִאיז ֶער ֵמי

ָנאְך ֵזייֶער ַווייט פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן אּון ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶהעְרט ִזיְך ִניְשט צּו צּו ַזייֶנע 
ַאז ָנאר ֶווען ֶעס ִאיז שֹוין ַמָמש ֶעק ֶוועְלט, ֶער ָהאט שֹוין ְפרּוִביְרט ְתִפלֹות. ַא ֶמעְנְטש ְקֶלעְרט 

ַאֶלעס אֹויף ֶדער ֶוועְלט אּון ָגאְרִניְשט ָהאט ֶגעָהאְלְפן, ָנאר ֶדעָמאְלט ֶקען ֶער ִזיְך ֶעְרְשט ֶוועְנְדן 
ְסַתם ַאזֹוי ֶרעְדן אֹויף ַזיין ֵאייֶגעֶנע צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ֲאִפילּו ֶדעָמאְלט ֶקען ֶער ִניְשט 

ְשְפַראְך צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ָנאר אֹויב ֶער ֶוועט אֹויְסָזאְגן ַגאְנץ ְתִהִלים, ָנאר ֶדעָמאְלט ֵהייְסט ֶעס 
 ֱאֶמת'ִדיג ֶגעֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן.

אּוְנז אֹויס ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִאיז ַאֶלעָמאל  קּוְמט ָאֶבער ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי אּון ֶלעְרְנט
ִמיט ֶיעְדן ִאיד. ִניְשט ַקיין ִחילּוק ִווי ַאזֹוי ֶמען ֶזעט אֹויס, ִניְשט ַקיין ִחילּוק ִווי ְגרֹויס ָאֶדער 

ָוואְרט ָוואס קּוְמט ְקֵליין ֶמען ִאיז, ַאְלץ ְשֵטייט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ְגֵרייט אֹויְסצּוֶהעְרן ֶיעֶדעס 
ַארֹויס פּון ֶיעְדן ִאיד'ס מֹויל. ֶדער ִאיד ַדאְרף ָפשּוט ֶעֶפעֶנען ָדאס מֹויל אּון ָזאְגן ַפאְר'ן 
ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויף ִאיִדיש, אֹויף ַזיין ֵאייֶגעֶנע ַמאֶמע ָלשֹון, ֶדעם ְפָראְבֶלעם ָוואס ֵגייט אֹויף ִאים 

וי ֶער ָוואְלט ִזיְך אֹויְסֶגעֶרעְדט צּו ַא ָנאְנֶטער גּוֶטער ְפַרייְנד. ִדי ַגאְנֶצע ִסיָבה ַאִריֶבער, ַאזֹוי וִ 
ַפאְרָוואס ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ַמאְכט ַאז ֶעס ָזאל ִבְכַלל קּוֶמען ִדי ָצָרה אֹויְפ'ן ֶמעְנְטש, ִאיז ָנאר 

ְטש, ֶער ִוויל ִאים אֹויְפֶוועְקן פּון ַזיין ְשָלאף, ֶער ֶדעְרַפאר ַווייל ֶער ִוויל ֶדעְרַמאֶנען ֶדעם ֶמענְ 
 ִוויל ַאז ֶדער ֶמעְנְטש ָזאל שֹוין ֶעֶפעֶנען ַזיין מֹויל אּון ָאְנהֹויְבן צּו ֶרעְדן צּו ִאים.

ייט אּון אּון ִדי ֶזעְלֶבע ִאיז ִמיט ִלימּוד ַהתֹוָרה. ַא ֶמעְנְטש ֵמייְנט ַאז ָנאר אֹויב ֶער ַפאְרְשטֵ 
ֶקען ֶלעְרֶנען ֵזייֶער ִטיף אּון ְבִעיּון, ָנאר ֶדעָמאְלט ִאיז ֶעס ָחשּוב, ָנאר ַדאן ִאיז ֶעס ֶעֶפעס ֶוועְרד; 
אֹויב ָאֶבער ֶקען ֶער ִניְשט ֶלעְרֶנען ַאזֹוי ִטיף, ֶער ַפאְרְשֵטייט ִניְשט ָוואס ֶער ֶלעְרְנט, ֶער 

ֶלעְרְנט, ַדאן ִאיז ִדי תֹוָרה ִניְשט ֶגעַמאְכט ַפאר ִאים, ֶער ֶקען ִניְשט  ֶגעֶדעְנְקט ִניְשט ָוואס ֶער
אּון ֶער ַדאְרף ִניְשט ֶלעְרֶנען ַקיין תֹוָרה. אּון ַאזֹוי ֵגייט ַאִריֶבער ֶטעג אּון ָוואְכן, ֲחָדִשים אּון 

ֵסֶפר, אּון ָדאס ַמאְכט ַאז ֶדער ֶמעְנְטש  ָיאְרן, ָוואס ֶדער ֶמעְנְטש ֶעְפְנט ִניְשט אֹויף ַקיין ִאיִדיש
ָזאל ֶוועְרן ֵזייֶער ֶצעְבָראְכן, ֶער ְשִפיְרט ִזיְך פּוְסט אּון ֵלייִדיג, ֶער ָהאט ִניְשט ַקיין שּום ִספּוק 

 ִאין ֶלעְבן.
אּוְנז אֹויס ַא "ֵסֶדר ֶדֶרְך  אּון ֶלעְרְנטִסיָמן ע"ו(  ,)ִשיחֹות ָהַר"ןקּוְמט ָאֶבער ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי 

ַהִלימּוד", ַא ֶוועג ִווי ַאזֹוי ֶיעֶדער ִאיד ָאן אֹויְסַנאם ֶקען זֹוֶכה ַזיין צּו ֶלעְרֶנען תֹוָרה ֶיעְדן ָטאג. 
ֲאִפילּו ֶווען ַא ֶמעְנְטש ָהאט ִניְשט ַקיין ַצייט, ַקיין ֹכַח אּון ֹמַח, צּו ֶקעֶנען ֶלעְרֶנען אּון 

ֵטיין; ָזאל ֶער אֹויְך ַווייֶטער ֶלעְרֶנען ֶיעְדן ָטאג תֹוָרה. ֶער ָזאל ָזאְגן ִדי ֶוועְרֶטער פּון תֹוָרה ַפאְרְש 
ֲאִפילּו ֶער ַפאְרְשֵטייט ִניְשט ָוואס ֶער ָזאְגט, אּון ֲאִפילּו ֶער ֶגעֶדעְנְקט ִניְשט ָוואס ֶער ֶלעְרְנט, 

פּון ִלימּוד ַהתֹוָרה. אּון ֶווען ַא ֶמעְנְטש ֶוועט ַאזֹוי טּון, ֶוועט אּון ִמיט ֶדעם ָהאט ֶער ִדי ִמְצָוה 
ִאים ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶהעְלְפן ַאז צּום סֹוף ֶוועט ֶער ַפאְרְשֵטיין ַאֶלעס ָוואס ֶער ָהאט 

 ֶגעֶלעְרְנט.
יֶבעְרְשְטן אֹויף ֶדעם ֶדעְרַפאר ֶווען ֶעס קּוְמט ֶדער יֹום טֹוב ֶפַסח, ַדאְנֶקען ִמיר ֶדעם ֵאי

ָוואס ֶער ָהאט ַארֹויְסֶגענּוֶמען ִדי ִאיְדן פּון ִמְצַרִים. ָאֶבער ִניְשט ָנאר אֹויף ִדי ְיִציַאת ִמְצַרִים פּון 
ֶדעָמאְלט, ָנאר אֹויְך אֹויף ֶדעם ָוואס ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ֶגעָהאְלְפן ַאז ֶמען ָהאט ֶגעְטָראְפן 

ָוואס ֶקען אּוְנז ַהייְנט אֹויְך ַארֹויְסֶנעֶמען פּון אּוְנֶזער ִמְצַרִים. ַאזֹוי ִווי מֶשה ַרֵבינּו ָהאט  ַא ַצִדיק
ֶדעָמאְלט ֶגעֶעְפְנט ֶדעם מֹויל פּון ִדי ִאיְדן אּון ֵזיי צּוֶגעְבֶרעְנְגט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ַאזֹוי אֹויְך 

 ֶגעָהאְלְפן ַאז ִמיר ָהאְבן ַא ַצִדיק ָוואס ֶלעְרְנט אּוְנז ָדאס אֹויס. ָהאט אּוְנז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער
 )קּוְנְטֵרס ַא ָכֵשְר'ן ֶפַסח(
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 דער אויבן אין הימל מיט וואס זיךגוטע קליי ער האט ,וועט אים יעצט היטן
דאס זענען קליידער  -העלפן אנדערע די מצוות פון  ,אזוי זאגט דער רבי .קליידןצואנ

 .בן אין הימלוידי נשמה זאל זיך נישט דארפן שעמען א ,פאר די נשמה
, וועט חיותו דיין טאטע האט זוכה געווען צו משמש זיין מוהרא"ש בחיים ,ועל כולם

דיין טאטע איז געווען זייער  .ער זיכער ווייטער משמש זיין מוהרא"ש אויבן אין הימל
אר מוהרא"ש, איך האב געזען אסאך ביי מוהרא"ש, עס זענען געווען אסאך געטריי פ

וואס האבן משמש געווען, אבער נישט יעדער איז געווען געטריי, אסאך האבן געהאט 
והרא"ש אן קיין מאיז געווען געטריי פאר  ליו השלום, דיין טאטע עןאינטערעס אייגענע

 .מש ביי א צדיקזעלטן צו זען אזא מש ;שום אייגענע נגיעות
איך וועל איר  ;דיר און דיין טייערע מאמע ,ןטר זאל דיר טרייסעער אייבערשטד
דער אייבערשטער זאל . מיט דיינע ברידערס ,איר טרייסטן ,נדער שרייבן א בריווובאז

 ."נוית המתים במהרה בימימיר זאלן זוכה זיין צו משיח צדקינו און צו תחיהעלפן 
נט זיך פון דעם טייערן איד, נעמען זיך אנשי שלומינו פאר אז יעצט ווען מען געזעגע

מען וועט אויך טון אזוי ווי דעם נפטר, טון חסד איינער מיט'ן צווייטן, לערנען בהתמדה 
 טראץ די פילע טירדות.

 !אין מלווין לו לאדם, אלא תורה מצוות ומעשים טובים
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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 
  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 
 breslevcenter@gmail.com גליון אויף אימעילצו באקומען דעם 

 

 



 

 ס אינערהאלב מוסדותינו הק'נייע
 ”לעךלעך פאר קינדער’מעשה"הערליכע ביכל 

 גייט שוין צום דרוק בעזרת השם
 ,”לעךלעך פאר קינדער’מעשה"ביכלעך קינדער סעריע  אין דיערשטע  יאין די יעצטיגע טעג גייט צום דרוק ד

ן ראש ישיבה ’געשריבן געווארן דורכ ,שפראךדיגע מעשיות, אראפגעשריבן אויף א קלארע ’אנגעפילט מיט תוכן
ן היימישן 'א, מיט אויג פארכאפנדע בילדער וואס ציעט די אויגן פון די טייערע צאן קדשים, געמאלן דורכ”שליט

 .ו”ה יחיאל בליאש הי”מעלער פון ארץ ישראל מו
ן איז געדרוקט געווארן א, או”ן ראש ישיבה שליט’די מעשיות זענען אראפגעשריבן געווארן וועכנטליך דורכ

קונטרסים, מיט ” עצתו אמונה"אין א שווארץ און ווייס בילד, במשך די לעצטע יאר ביים סוף פון די וועכענטליכע 
שפעטער איז עס געדרוקט געווארן וועכנטליך אינעם קרית ברסלב בלעטל  .וואס אלע האבן זיך מחיה געווען

לעך, האט מען דאס צוזאם ’ין אנגעזאמעלט א שיינע צאל מעשהמיט א קאלירטע בילד. ווען עס האט זיך שו
מיט שיינע גרויסע געפינטלטע אותיות, אויף שטארקע אי"ה מען גייט עס דרוקן יעצט גענומען לפונדק אחד, און 

געאייגענט פאר קינדער. דער גאנצער ביכל איז איבערגעקוקט געווארן פארן גיין צום , דויערהאפטיגע פאפיר
 ווי אזוי עס אויסצושטעלן אויפ'ן בעסטן אופן.ן ראש ישיבה, און האט אנגעוויזן אויף יעדע פרט ’רכדרוק דו

 ,תינוקות של בית רבן , דיבאקן אין די טייערע קינדערלעךנס הילף אריי’ן אייבערשטנ'ביכל וועט מיט יד
עט זיי העלפן וואקסן אין יראת שמחה של מצוה, מידות טובות, תמימות, און וו אמונה, דרך ארץ, תורה, תפילה, 

 .לעבן ץגאנ זייערשמים וואס וועט זיי באגלייטן 
איך האב באקומען “ט: ”דער ראש ישיבה שרייבט איבער דעם נייעם ביכל אין א בריוו פון זונטאג ויקרא העעל

וואס דו  איך בין אזוי איבערגענומען פון די שיינע ארבעט”; לעך פאר קינדערלעך’מעשה“דעם קינדער ביכל 
האסט אהערגעשטעלט; אזוי שיין די גרעפיקס, אזוי שיין די אויסשטעל; דאס וועט זיין א שטארקע זאך פאר די 
מפיצים, מען וועט גיין מיט דעם ביי די הייזער, עלטערן וועלן דאס זען וועלן זיי דאס נעמען פאר די קינדער; די 

 .”מעשיות זענען פול מיט יראת שמים און ריינע אמונה
 זיין צו באקומען.די נייע ביכלעך גייען שוין צום דרוק אין די טעג, און בקרוב וועט מען עס בעזרת השם שוין 

 !והודעתם לבניך ולבני בניך
*** 

 חסידי ברסלב געדענקען צום גוטןברוך דיין האמת: 
 ר' יצחק ראזענבערג ז"להרה"ח דעם איש החסד 
די שווערע בשורה איבער די פטירה פון הרה"ח ר' יצחק ראזענבערג  מיט צער און ווייטאג איז אויפגענומען

 דאנערשטאג טהרה.פארגאגענעם ז"ל, וואס האט צוריק געגעבן זיין לויטערע נשמה צום באשעפער, 
ר' יצחק ראזענבערג וואס טראץ דעם וואס ער איז געווען א גאר פארנומענע מענטש, זייענדיג אן 

אבער זיכער געמאכט גוט אויסצונוצן זיינע טעג, און זיי אנגעפילט מיט תורה, אויסגערופענע דאקטער, האט 
 מצוות און מעשים טובים, ער האט צווישן זיינע פילע לימודים געענדיגט עטליכע הונדערט מאל משניות.

 ר' יצחק האט געטריי באדינט מוהרא"ש זי"ע און האט געהאט די זכיה צו ראטעווען דאס לעבן פון מוהרא"ש
ווען ער האט געהאט דעם שווערן הארץ אטאקע אחרון של פסח, און האט געגעבן פאר די וועלט די זכיה צו 

 האבן מוהרא"ש מיט אונז פאר נאך עטליכע גוטע יארן.
אויך איז ר' יצחק געטריי געשטאנען צו די האנט פונעם ראש ישיבה שליט"א, געהאלפן דעם ראש ישיבה ביים 

וסדות, און בכלל מיט אלעם וואס ער האט נאר געקענט. ר' יצחק איז אלץ געווען א עפענען די הייליגע מ
 פרייליכער איד, און זיך קיינמאל געמישט אין קיין מחלוקת, נאר אלץ געהאט א גוט ווארט פאר יעדן.

יטערע ברוך דיין האמת, איך האב יעצט געהערט די באין א בריוו איז דער ראש ישיבה מנחם דעם חשובן זון: "
, ער איז טדיין טאטע איז מיר געווען זייער א גוטער פריינ .איז נפטר געווארןעליו השלום דיין טאטע אז נייעס 

 ,ער האט מיר אלץ מחזק געווען ,פנט די ישיבה ביזן לעצטן טאגעמיטגעשטאנען מיט מיר פון ווען מיר האבן גע
 .אלץ געגעבן גוטע ווערטער

התקרבות צו מוהרא"ש ביז ממש לעצטנס ווען אנהויב פון זיין ט יעדן טאג פון אויך האט דיין טאטע געלערנ
וועט  -די פרקים משניות  ,די תורה .י פרקים משניות, מיט נאך אסאך שיעורים"ח -ער איז אריין אין שפיטאל 

ז אפגעהיטן פון ער אי ,כטיגידארפסט נישט זארגן פאר דיין טאטע, אים איז יעצט גוט און לדו  .אים היטן אין קבר
 ס.אלעם שלעכט

ציג שעה א מעת לעת נגעגעבן פאר אידישע קינדער זיין גאנץ לעבן, פיר און צווא דיין טאטע האט זיך אוועק
 ,בראכענע אידןעער האט געהאלפן צ באקומען גארנישט באצאלט.אן  ,האט ער געטון פאר אנדערע

ווען עס איז מיר אנגעקומען א  .פש האט ער געהאלפןות פון חולי ניל שווערע פרשיבראכענע נשמות, אזויפעצ
 דאס  ;ת נפשוהאט ער אלץ געהאלפן מיט אזא מסיר -שווערע פרשה צו העלפן איינעם אויסהיילן בגוף ונפש 

 

 

 יום טוב פסח
 חיזוק, דרשות, שיעורים, מעשיות פאר קינדער,

נוסח ההגדה, הלכות, און נאך; לכבוד דער 
 פרייליכן און הייליגן יום טוב פסח

 קול ברסלב
212-444-9191 
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 חיזוק צום טיר
 
 

איר קענט באקומען אלע ספרי ברסלב, 
קונטרסים, "עצתו אמונה", דרשות, 

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

 פט אריין מיט אייער פארלאנג צורו

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

 
 
 

 

 

 

 המקום ינחם אתכם
 

 נען מיר זיךמיט א שווער הארץ זע
 משתתף מיט די צער און ווייטאג פון

 הי"ו משה ראזענבערג מו"ה
 און די גאנצע משפחה

 

 וועלכע טרויערן אויף די פטירה פון זייער טאטע

 ז"לאברהם ר'  בןיצחק  ר'
 יםדמעה מעל כל פנ ה' אלקיםלנצח ומחה  תבלע המו

>>>>>> 

 

 ע"י מו"ה יודי פריינד הי"ו, לע"נ אביו ר' אברהם יעקב ב"ר שלום יוסף ע"ה ת.נ.צ.ב.ה. נתנדבהפצת הגליון בבארא פארק 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 הי"ויודא אייזנער החתן 

 הי"ונתנאל אייזנער ו"ה בן מ
 צו זיין שידוך שליסן למזל טוב עב"ג

 שליט"איואל טייטלבוים בת מו"ה 
 גבאי ביהמ"ד "היכל הקודש" קרית יואל, עצי תמרים

 

 


