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ַהָרא"ש ט מו  ֵצייל   ֶדער 

ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ַארֹויְסֶגענּוֶמען ִדי ִאיִדיֶשע 
ם טֹוב ֶפַסח, ִדי ִאיְדן ֶזעֶנען ֶגעֶווען ִקיְנֶדער פּון ִמְצַרִים אּום יוֹ 

ֶדעָמאְלט ַפאְרִזיְנֶקען ִאין ִדי ֵניין אּון ֶפעְרִציג ַשֲעֵרי טּוְמָאה, 
אּון ִאין ִדי ֶלעְצֶטע ִמינּוט ָהאט ֵזיי ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער 

ָאֶבער ֵזיי ָהאְבן ָנאְכִניְשט  .ַארֹויְסֶגענּוֶמען פּון ִמְצַרִים
ְנט ְמַקֵבל ַזיין ִדי ּתֹוָרה, ֵזיי ָהאְבן קֹוֶדם ֶגעֵצייְלט ְסִפיָרה ֶגעֶקע

ִזיְבן ָוואְכן אּון ֶדעְרָנאְך ָהאְבן ֵזיי ְמַקֵבל ֶגעֶווען ִדי ֵהייִליֶגע 
 ּתֹוָרה.

ַווייֶזער ַפאר ֶיעְדן -ָדאס ִאיז ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ִחיזּוק אּון ֶוועג
יין ִאין ֶלעְבן, ֶיעֶדער ִאיד ִוויל ֶבֱאֶמת ַזיין ִאיד, ִווי ַאזֹוי ָאְנצּוגֵ 

וואֹויל אּון ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ָנאר ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ֶרעְדט 
צּו ֶדעם ֶמעְנְטש צּו טּוהן ֲעֵבירֹות, אּון ֶווען ֶדער ֶמעְנְטש 

ם "דּו ַפאְלט דּוְרְך, קּוְמט ֶדער ֵיֶצר ָהַרע אּון ֶער צּוְבֶרעְכט ִאי
ִביְזט שֹוין ָגאְרִניְשט ֶוועְרט, דּו ֶוועְסט שֹוין ֵקייְנָמאל ִניְשט 

אּון ֶווען ֶדער ֶמעְנְטש ְשַטאְרְקט ִזיְך אּון ֶער  .ַמְצִליַח ַזיין"
קּוְמט ָנאְכַאָמאל אּון ָנאְכַאָמאל צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ְפרּוִביְרט 

ּון ָנאְכַאָמאל צּו צּוְבֶרעְכן ֶדעם ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ָנאְכַאָמאל א
ֶמעְנְטש, ִביז ֶער ִאיז ַלייֶדער ַמְצִליַח ַאַסאְך ָמאל צּו ְמַייֵאש 

 ַזיין ֶדעם ֶמעְנְטש ַאז ֶער ָזאל ַאֶוועְקֵגיין פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן.
ֶדעְרַפאר ֶקען ֶמען ֶנעֶמען ַא ְגרֹויֶסע ִחיזּוק פּון ִדי ְסִפיָרה 

ַאז ֲאִפילּו ֶווען ִדי ִאיְדן ֶזעֶנען שֹוין ַארֹויס פּון ִמְצַרִים,  ֶטעג,
ֶזעֶנען ֵזיי ִניְשט ָאְנֶגעקּוֶמען ְגַלייְך צּו ַקָבַלת ַהּתֹוָרה, ֵזיי ָהאְבן 
קֹוֶדם ֶגעַדאְרְפט דּוְרְכֵגיין ִדי ְסִפיָרה ֶטעג, אּון ִדי ֶזעְלֶבע ִאיז 

וען ֶער ִוויל שֹוין ַארֹויְסֵגיין פּון ַזיין ַביי ֶיעְדן ִאיד, ֲאִפילּו וֶ 
"ָדאס ִאיז ֶעס, פּון ֶיעְצט  :ֵאייֶגעֶנע ִמְצַרִים, ֶער ַמאְכט ָאפ

י ִסּפּוֵר )ט ָזאג  י ֶרבִ ר ֵהייִליֶגער ֶדע
ָחהא, יה ַמֲעשֶ ת ַמֲעִשיֹו  ִמֶבן ֶמֶלְך ּוֶבן ַהִשפ 

 

פּו ַחל  ֶטעא ַאזַ ן ֶמעט ֶהער  ג ָטאט ֶווער  ס עֶ ן ֶווע( ֶשִנת  ר, ֶגעֶלעכ 
ִליר  ט ַנאכ  ר ֶדע ק  ן ֶמען, ָנאֶמען ַזייט ַפאר  ר ֶמעט ֶגעֶדענ 
ף ַארֹויט ֵגייס ָדאט; ַנאכ  ל ַאָמאן ֶגעֶוועז ִאיס עֶ ז אַ ט ִניש  

ָלִליּו אּולָ י ִד ף אֹוית ִבכ  ֶגעס  ט ֶוועס עֶ ה, ָהֲעִתידָ ה ג  ן ַפאר 
ִליכ  ז ִאיס ָוואג ֶטעת ָגלּוי ִד ן ֶווער   ן אּוט, ַנאכ   צּון צּוֶגעג 
ָרִטּיּו אֹויְך  ם.ֵאייֶנען ֶיעד  י ַבית ִבפ 
ֶדע, ִשידּוְך אַ ף אֹויט ַוואר  ן ֶמעט, ַנאכ  ז ִאיס עֶ ן ֶווע ם ָנאכ 
ק   –ה ֲחתּונָ ט ָהאן ֶמעג, ָטאט ֶווער  ס עֶ ן ֶווע ן ֶמעט ֶגעֶדענ 
. ִשידּוְך ַא ף אֹויט ֶגעַוואר  ל ַאָמאט ָהאן ֶמעז אַ ט ִניש  

ֶדע ֶדעף אֹויט ַוואר  ן ֶמען ֶוועם ָנאכ   ַמָמשז ִאיס עֶ ר, ִקינ 
ז אַ ן שֹויט ֵמיינ  ן ֶמעט, ַוואר  ן ֶמעט, ֵוויינ  ן ֶמעט; ַנאכ  
ַוויין, שֹויט ַוואר  ן ֶמע טֹויש  ן ֶמעט ֶווער  ל ֶדער   חֹוֶדשט, ַאנ 
לּונ  ט; ַנאכ   ַמָמשז ִאיס עֶ , חֹוֶדש ָנאְך לּוצ  ג, ָטאט ֶווער  ג ּפ 
ֶגעס  ן ֶמען אּו לַ ז ִאיס עֶ ז אַ ט ַפאר   ט.ַנאכ  ן ֶגעֶוועל ִבכ 
ג   ַאייְך ִאיְךט ֶבע ֶדען ָהאב  ט ֶווער יִא ט, ִניש  ט ָזאר  ר. ִקינ 
 ִזיְךט ֶנעמ  ה, טֹובָ ה ַקָבלָ ן ֵאיין, טּור ִאיט ָזאל   ַזאְךן ֵאיי
ֶקע צּור ָפא ט  ם ֶדען ַדאנ  ש  נ  ג. ָטאן ֶיעד  ן ֵאייֶבער  ט ֶרעכ 
ט  'ן ַפאר  ס אֹוי ש  ן ֶלעב  ר ֵאייעֶ ן פּון ַזאכ  ע גּוטֶ ן ֵאייֶבער 
ק  ן אּו נ  ס ָדאם; ִאיט ַדאנ  ל ִהימ  ן ִאין ִטיר  י ִד ף אֹוי טֶעפ 
שּועֹור ַפא  "ב(תשפ' א-יַאֲחֵר ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו)       ת.י 
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ַדאְרף קֹוֶדם  קּוְמט ֶמען ָנאְכִניְשט ְגַלייְך ָאן ֶדעְרצּו, ֶעס .ֶוועל ִאיְך שֹוין ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד"
ִדי ְסִפיָרה ֶטעג, ֵאיין ָטאג "ֶחֶסד ֶשִבְגבּוָרה", ֵאיין ָטאג "ְגבּוָרה ֶשִבְגבּוָרה", ַאִריֶבער ֵגיין אֹויף ִאים 

ָדאס ֵמייְנט ַאז ֶיעְדן ָטאג ְדֵרייֶען ִזיְך ַאִריֶבער אֹויְפן ֶמעְנְטש ַאֶלע ִמיֵני ַמָצִבים אּון ְשֶוועִריַקייְטן 
צּוִריק צּום  .ֶדער ֶמעְנְטש ָהאט ֵשֶכל אּון ֶער ֶדעְרַהאְלט ִזיְךְברּוֲחִניּות ּוְבַגְשִמיּות, אּון ֶווען 

ִוויִפיל ּתֹוָרה ּוִמְצֹות ֶער ֶקען, ֶוועט ֶער סֹוף ָכל סֹוף  ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ֶער ְפרּוִביְרט ַאַרייְנצּוַכאְפן
ֶוועט ַבאקּוֶמען ִדי ּתֹוָרה פּוֶנעם בּועֹות צּו ַקָבַלת ַהּתֹוָרה, ֶער יֹום טֹוב שָ ם ָאְנקּוֶמען צּו

 ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד.

 )קּוְנְטֵרס ְסִפיַרת ָהעֹוֶמר(

ָנאְך ַא ִוויְכִטיֶגע ַזאְך ֶלעְרֶנען ִמיר פּון ִדי ְסִפיָרה ֶטעג, ַאז ַפאר ֶמען ֵגייט ְמַקֵבל ַזיין ִדי ּתֹוָרה 
בּועֹות, ַדאְרף ֶמען קֹוֶדם ֵצייְלן ִדי ֶטעג, ָדאס ֶלעְרְנט אּוְנז ַאז ֶיעֶדער ָטאג ִאיז ַא אּום יֹום טֹוב שָ 

 ֶגעֵצייְלֶטער ָטאג, ַא ִוויְכִטיֶגער ָטאג, ֶיעְדן ָטאג ֶקען ֶמען גּוט אֹויְסִניְצן ִמיט גּוֶטע ַזאְכן.
יֹום ְככֻּלֹו", ַא ֵחֶלק פּוֶנעם ָטאג ִאיז ַאזֹוי ִווי ַא ַגאְנֶצע ָטאג, "ִמְקַצת הַ )ְפָסִחים ד( ִדי ְגָמָרא ָזאְגט 

ְמֵמיָלא ֲאִפילּו ֶווען ֶעס ִאיז שֹוין ַאִריֶבער ֶגעַגאְנֶגען רֹוב ָטאג, אּון ֶמען ֶגעְבט ִזיְך ַא קּוק ָאן ִווי 
ְשט אֹויְפֶגעְבן אֹויף ֶדעם ָטאג אּון ַאזֹוי ֶדער ָטאג ִאיז ַאִריֶבער ִמיט ָגאְרִניְשט, ָטאר ֶמען ִני

ְטַראְכְטן "ִדי ַהייְנִטיֶגע ָטאג ִאיז שֹוין ֶדעְרָנאְך, ָמאְרְגן ֶוועל ִאיְך ְפרּוִביְרן ַאַריין צּו ַכאְפן גּוֶטע 
ֶעס ִאיז ָנאְך  ַזאְכן, ָמאְרְגן ֶוועל ִאיְך ֶלעְרֶנען, ָמאְרְגן ֶוועל ִאיְך ַדאֶוועֶנען", ַווייל ֲאִפילּו אֹויב

ֶגעְבִליְבן ָנאר ֶעְטִליֶכע ִמינּוט פּוֶנעם ָטאג, ֶקען ֶמען ָנאְך ַפאֶרעְכְטן ֶדעם ַגאְנְצן ָטאג, אֹויב ֶוועט 
ֶמען אֹויְסִניְצן ִדי ֶעְטִליֶכע ִמינּוט ָוואס ֶעס ִאיז ָנאְך ֶגעְבִליְבן צּו ֶלעְרֶנען ַאִביְסל ּתֹוָרה, צּו טּוהן 

 ִמְצֹות ּוַמֲעִשים טֹוִבים, ֶוועט ֶמען ִמיט ֶדעם אֹויְפֵהייְבן ֶדעם ַגאְנְצן ָטאג. ֶעֶפעס
ָדאס ֶלעְרֶנען ִמיר פּון ִדי ְסִפיָרה ֶטעג, ֶיעֶדער ָטאג ִאיז ַא ֶגעֵצייְלֶטער ָטאג, אּון ֶווען ֶמען ֶוועט 

אְרף צּו ַזיין, ֶוועט ֶמען ֶקעֶנען ְמַקֵבל ַזיין ִדי ָאְנֵהייְבן פּון ֶיעְצט אֹויְסצּוִניְצן ֶיעְדן ָטאג ִווי ֶעס דַ 
 בּועֹות.ּתֹוָרה פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן אּום יֹום טֹוב שָ 

 )קּוְנְטֵרס ְיֵמי ַהְסִפיָרה(
 

עְנְטש ַדאְרף ֵצייְלן ְסִפיָרה ַפאר ְלַעְצְמֶכם. ֶיעֶדער מֶ  -ָלֶכם ֲחַז"ל ָזאְגן אֹויְפן ָפסּוק ּוְסַפְרֶּתם 
ִזיְך ַאֵליין. ָדאס קּוְמט אּוְנז ֶלעְרֶנען ַאז ִדי ַאֶלע ִהְתַחְזקּות ָוואס ֶמען ֶקען ַארֹויְסֶלעְרֶנען פּון ִדי 

 ְסִפיָרה ֶטעג, ָדאס ַאֶלעס ַדאְרף ֶמען טּוהן ַפאר ִזיְך ַאֵליין אּון ִניְשט קּוְקן אֹויף ַא ְצֵווייְטן.
ַאזֹוי ִווי ֶעס ִאיז ָדא ַא ֵיֶצר ָהַרע ָוואס ֶרעְדט ָאפ ֶדעם ֶמעְנְטש פּון ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן. 
ִאיז ָדא ַא ַפאְרֶקעְרֶטע ֵיֶצר ָהַרע ָוואס ֶרעְדט צּו ֶדעם ֶמעְנְטש ַאז ֶער ָזאל קּוְקן אֹויף ַאְנֶדעֶרע 

ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ִמיט ַאַזא ְשַטאְרַקייט אּון ְבֶרען, ַאז ֶדער  ֶעְרִליֶכע ִאיְדן אּון ֶזעהן ִווי ַאזֹוי
ֶמעְנְטש ָזאל ַבאקּוֶמען ֲחִליַשת ַהַדַעת פּון ֶדעם, "ֶיעֶנער ִאיז ַאזֹוי וואֹויל אּון גּוט, אּון ִאיְך ֶקען 

ָנָוה, ֶדער ֶמעְנְטש ַהאְלט ִזיְך ְקֵליין ַאז ֶער ֶעס ִניְשט ַבאַווייְזן". אֹויְבן אֹויף ֶזעהט ָדאס אֹויס ִווי עֲ 
ֶקען ִניְשט ַאזֹוי גּוט. ָאֶבער ֶבֱאֶמת ִאיז ָדאס ַגֲאָוה, ֶדער ֶמעְנְטש ַהאְלט ִזיְך ְגרֹויס ַאז ִאים ַפאְסט 

עט ָנאר ַזיין צּוְפִריְדן ֶער ַהאְלט, ֶער ֶוו ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויף ַזיין ְשַטאְפל וואּו ִניְשט צּו ִדיֶנען ֶדעם
ָאֶבער ֶדער ֱאֶמת ִאיז  אֹויב ֶער ֶקען ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויף ַא ְשַטאְפל פּוְנְקט ִווי ַזיין ַחֶבר.

ער ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֵלייְגט ֶיעְדן ֶמעְנְטש ַאַריין ִאין ַאן ַאְנֶדעֶרע ַמָצב, אּון ֶדער ֵאייֶבעְרְשטֶ 
ִוויל ֶזעהן ִווי ַאזֹוי ֶדער ֶמעְנְטש ֶוועט ִזיְך ְשַטאְרְקן אּון ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן לֹויט ַזיין ְשַטאְפל 
אּון לֹויט ַזייֶנע ֶמעְגִליְכֵקייְטן אּון אּוְמְשֶטעְנְדן. ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ַא ַבאזּוְנֶדעֶרע ָסאְרט 

עְדן ִאיד ַבאזּוְנֶדער, אּון ֶמען ָטאר ֵקייְנָמאל ִניְשט קּוְקן אֹויף ַא ְצֵווייְטן, ֵסיי אֹויף ַנַחת רּוַח פּון יֶ 
 ֵאייֶנעם ָוואס ִאיז ֶעְרֶגער אּון ֵסיי אֹויף ֵאייֶנעם ָוואס ִאיז ֶבעֶסער.

ט ֶוועְרן צּוְבָראְכן פּון ַא ֶדעְרַפאר ָטאר ֶמען ִזיְך ִניְשט ָלאְזן פּוֶנעם ֵיֶצר ָהַרע, אּון ֵקייְנָמאל ִניְש 
ֶטעְנִדיג ַדאְרף ֶמען קּוְקן ָנאר אֹויף ִזיְך ַאֵליין, אּון ֶזען ָוואס ֶמען ֶקען טּון ֶעֶפעס ַא ְצֵווייְטן, ְש 

 ַנַחת רּוַח ַפאְרן ֵאייֶבעְרְשְטן.
אט ֶגעִדיְנט ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ֶדער ֶרִבי ָזאְגט אֹויְפן ָפסּוק "ֶאָחד ָהָיה ַאְבָרָהם" ַאז ַאְבָרָהם הָ 

ִמיט ֶדעם ַאז ֶער ִאיז ֶגעֶווען ֵאייֶנער ַאֵליין, ֶער ָהאט ִניְשט ֶגעקּוְקט אֹויף ַא ְצֵווייְטן. אּון ָדאס 
ם ַדאְרף ֶיעֶדער ִאיד ָנאְכַמאְכן אּון ָנאר קּוְקן אֹויף ִזיְך ַאֵליין, אּון ִניְשט ֶוועְרן צּוְבָראְכן פּון ֶדע

 ָוואס ֶמען ֶזעהט ַאז ַא ְצֵווייֶטער ִאיז ֶמער ַמְצִליַח.
ֶדער ֶרִבי ָהאט ֶדעְרֵצייְלט ִדי ַמֲעֶשה פּוֶנעם ָחָכם ִמיְטן ַּתם, ַאז ֶדער ַּתם ִאיז ֶגעֶווען ַא 

ְפֵרייֶען ִמיט ִדי  שּוְסֶטער אּון ֶער ְפֶלעְגט ַמאְכן ִשיְך ִמיט ְדֵריי ֶעְקן, ָאֶבער ֶער ְפֶלעְגט ִזיְך ֵזייֶער
ִשיְך ָוואס ֶער ָהאט ֶגעַמאְכט, ֶער ְפֶלעְגט ֵזייֶער אֹויְסלֹויְבן ַזייֶנע ִשיְך ַאז ֵזיי ֶזעֶנען ֵזייֶער ֵשייֶנע 
ִשיְך. ֶווען ַזיין ַווייב ָהאט ִאים ֶגעְפֶרעְגט ַאז אֹויב ֶער ַמאְכט ָיא ַאֶזעְלֶכע ֵשייֶנע ִשיְך, ַדאן 

ֶגעְלט ָוואס ִדי ַאְנֶדעֶרע שּוְסֶטעְרס ֶבעְטן ַסאְך ִניְשט ֶבעְטן ֶדעְרַפאר ִדי ֶזעְלֶבע  ס ֶקען ֶערַפאְרָווא
ַפאר ֵזייֶעֶרע ִשיְך? ָהאט ֶדער ַּתם ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ָוואס ָהאט ָדאס ִמיט ִמיר? ָדאס ִאיז ֶיעֶנעְמ'ס 

אְרָוואס ַדאְרף ִאיְך קּוְקן אֹויף ַא ְצֵווייְטן? ָלאִמיר ַאֵליין ַמֲעֶשה אּון ָדאס ִאיז ַמיין ַמֲעֶשה. אּון פַ 
ַמאְכן ַא ֶחְשבֹון ִוויִפיל ָהאט ִמיר ֶגעָקאְסט צּו ַמאְכן ִדי ִשיְך, אּון ִוויִפיל ִאיְך ַפאְרִדין אֹויף ֶדעם, 

ִוויִפיל ַא ְצֵווייֶטער ַמאְכט אֹויף  אּון ִמיט ֶדעם ְפֵריי ִאיְך ִזיְך, אּון ֶעס ִאיְנֶטעֶרעִסיְרט ִמיר ִניְשט
 ַזייֶנע ִשיְך".

ֶווען ֶדער ֶרִבי ָהאט ֶגעֶעְנִדיְגט ִדי ַמֲעֶשה, ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט: "אּון אֹויב ֶדער ַדאֶוועֶנען ִאיז 
ז ִמיר ַדאְרְפן ִניְשט ִווי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין ִאיז ֶעס ִווי ַא שּוֶכעֶלע ִמיט ְדֵריי ֶעְקן". ָדאס ֵמייְנט ַא

ט ְפרּוִביְרן צּו ֵגיין ִאין ִדי ֵהייִליֶגע ֶוועְגן פּון ֶדעם ַּתם, אּון ֲאִפילּו ֶווען ִדי ּתֹוָרה ּוְתִפָלה ֶזעֶנען ִניְש 
ַאזֹוי הּוְנֶדעְרט ְפָראֶצעְנט ִווי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין, ָזאל ֶמען ִזיְך ָאֶבער ְפֵרייֶען ֶדעְרִמיט. אּון 

ְשָטאט צּו קּוְקן אֹויף ַא ְצֵווייְטן ָוואס ֶקען ֶבעֶסער, ָזאל ֶמען קּוְקן אֹויף ָוואס ֶמען ַפאְרִדיְנט ַאנְ 
ַאֵליין פּון ִדי גּוֶטע ַמֲעִשים ָוואס ֶמען טּוט, אּון ִזיְך ְפֵרייֶען ִמיט ֶדעם, אּון ַדאן ֶוועט ֶמען זֹוֶכה 

 ן ָנאְך ֶבעֶסער.ַזיין ִזיְך צּו ְשַטאְרְקן אּון ֶוועְר 
וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס נּוְצט אֹויס ִדי ֵהייִליֶגע ֶטעג פּון ְסִפיָרה ִזיְך צּו ְשַטאְרְקן ִאין ֲעבֹוַדת ה', 

 ֶוועט ִאים ַזיין גּוט אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.
 )ִליקּוֵטי ֲהָלכֹות, ֶפַסח, ה"ט אֹות כ"ב(
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י אזוי מוהרא"ש האט אונז ן וועג וו'תפלה און יראת שמים על דרך ישראל סבא, מיט די אלע הייליגע עצות פון הייליגן רבי'ן, אויפ
 .איז ווייטער ממשיך ראש ישיבה שליט"א, דער דער געלערנט

זאגן עדות אלע עלטערן, זעט מען אויף די תלמידים ותלמידות א געוואלדיגע חן, אן איידלקייט, אן הכרת פניהם ענתה בם. ווי עס 
ערליכקייט און א תמימות וואס מען טרעפט נישט געווענליך. דאס קומט נאר פון די הייליגע תורה וואס די קינדער לערנען פלייסיג 

, וואס דאס אייבערשטן אויף די אייגענע שפראךדי קינדער רעדן צום וואס  און פון דעםוואס די תורה איז אילת אהבים ויעלת חן, 
 הייליגט און איידלט אויס דער מענטש.

ניסים אלץ האבן זיי צו פארציילן  ,ן אייבערשטן'דיג מיטנעדי קינדער'ס ליפן שאקלען זיך כסדר און רעדן און שמועסן שט
שטער האט זיי געהאלפן ערדערציילן "מעשיות פון תפלה", ווי דער אייב זיישטער האט געטון מיט זיי, רעוואס דער אייבונפלאות 

 .די תפילות וואס זיי האבן געבעטן און האט צוגעהערט צו
ן 'לעבן מיטזיי שוין רא"ש האט אונז אויסגעלערנט אז ווען די אמונה ווערט איינגעבאקן אין די יונגע הערצערלעך, דאן וועלן הומ

שוין קיינמאל נישט אוועקגיין פונעם וועלן  זיימיטוואקסן מיט זיי אלע יארן, די ריינע אמונה וועט לעבן,  נץטן זייער גאאייבערש
מיט זיי  איזזיין, וועלן זיי וויסן אז זיי האבן זיך צו וועם צו ווענדן, דער אייבערשטער  נאראייבערשטן. אין יעדן מצב וואס זיי וועלן 

 .ר וועט זיי קיינמאל נישט פארלאזןשטענדיג, און ע
ן עסועלף יאר צוריק ווען ער איז געזרציילט פאר'ן ראש ישיבה מיט צודעוואס מוהרא"ש האט איבערצוגיין עס איז מערקווירדיג 

תלמוד תורה, האט מוהרא"ש דאן נייע אלע פרטים איבער די און איז איבערגעגאנגען  ביי מוהרא"ש יענעם חול המועד פסח
ערשטער ברסלב'ער בית המדרש אין  דערציילט וואס עס האט זיך אפגעשפילט אין וויליאמסבורג ווען מען האט געגרינדעט דער

 .ר פריערפופציג יאאיבער וויליאמסבורג מיט 
 רשדהמת ער בי'אין יענע יארן איז ברסלב געווען א מושג פון וואס זייער ווייניג האבן בכלל געהערט דערפון, אין אינעם ברסלב

י פון בית המדרש אויסגערעדט פאר האט מען זיך דאן זייער געמוטשעט מיט מנין. ביי איין געלעגענהייט האט זיך דער גבא
ווי שטארק ער מוטשעט זיך צוזאמצושטעלן דער מנין יעדן שבת.  -וואס איז נאך געווען דאן א פרישער יונגערמאן  -מוהרא"ש 

און  האט מוהרא"ש זיך צושמייכלט און זיך אנגערופן, "זארגט נישט, דא אין וויליאמסבורג וועט נאך זיין א ברסלב'ע תלמוד תורה!",
אריבערגעפארן דארט באסעס פון פארשידענע חדרים, האט מוהרא"ש זיך אנגערופן צו אים, "דו זעסט די  ווען עס איז דעמאלט

 ."תלמוד תורה ברסלב וויליאמסבורג"אויף זיי געשריבן באסעס? אזוי וועלן ארום פארן באסעס וואס וועט שטיין 
ווי א גרויסער גוזמא, האט ער זיך אנגערופן צו מוהרא"ש, "איר חלומ'ט  ן גבאי וואס האט דאס געהערט האט דאס אויסגעזען'פאר

 חלום איז מקוים געווארן"! עראז ד "זעט מען ברוך השם -ן ראש ישיבה 'האט מוהרא"ש אויסגעפירט פאר -בהקיץ!", "יעצט" 
ערשטע שטייענדיג צוועלף יאר שפעטער, זעט מען די הערליכע פירות וואס זענען ארויסגעקומען פונעם חדר, טייל פון די 

מיט א ברען צום למדים מומחים אין די מוסדות, אלע זענען אויפגעוואקסן לשם ולתפארת זענען שוין היינט מ אין חדר קינדער
 הייליגן באשעפער.

 !והודעתם לבניך ולבני בניך

 >>>>>>  נייעס
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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 אימעילעם צו באקומען ד

 

 

 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
 ן ראש ישיבה שליט"א'געהויבענע יום טוב פסח מיט

די איינוואוינער פון קרית ברסלב ליבערטי געהאט די זכיה זיך צו געפונען במחיצת פונעם ראש  דעם יום טוב פסח האבן
 .ויילט אין שטעטל א גאנץ יום טובישיבה שליט"א וואס האט געו

, מען פסח יום טובווי די חשובע איינוואוינער פון שטעטל געבן איבער, איז עס געווען גאר א הערליכער און דערהויבענער 
 קריצט אין די ביינער פאר א לאנגע צייט.געינוט, און עס וועט בלייבן איינהאט זיך מחי' געווען און הנאה געהאט יעדע מ

רייטן דעם יום טוב ווי עס דארף איז שוין ארויסגעפארן עטליכע טעג פאר יום טוב, צו קענען צוג ראש ישיבה שליט"אדער 
אסאך עוסק געווען אין אלע קהל'ישע ענינים וואס פעלט אויס  ראש ישיבה שליט"אצו זיין, און במשך די פאר טעג האט דער 

 פאר'ן שטעטל.
ביים  שטעטלן עירוב אין 'עמד זיכוי הפת פאראיז פארגעקומען די מ ען דעם חמץ,, נאכ'ן פארברענערב פסח אינדערפרי
בודקים פונעם עירוב, וואס זענען זיך מוסר נפש א גאנץ יאר בודק  חשובע , מיט די באטייליגונג פון דיראש ישיבה אינדערהיים

ראש ישיבה ר, דערנאך האט דער איז כש רובמאכן אז דער עיצו זיכער יעדן ערב שבת צו זיין דעם עירוב, און גייען ארום 
שבת געגעבן פאר אלע בודקים א מצה פונעם פאריעריגן עירוב, אלס אות זכרון פאר זייער איבערגעגעבנקייט פאר'ן  שליט"א

 קודש.
גלייך ביי חצות האט ערשטן מאל האט מען געבאקן דאס יאר ערב פסח מצות אינעם נייעם מצה בעקעריי אין שטעטל, צום 

 האט פארגעזאגט הלל. ראש ישיבה שליט"אדער באקן די מצות מיט גרויס שמחה, אנגעהויבן מען 
בתי  אלעאין  געבן שיעורים אוןם טוב האט דער ראש ישיבה שליט"א איינגעטיילט די תפלות צו דאווענען במשך דעם יו

 מדרשים אין שטאט.
אין לויף פונעם יום טוב האט דער ראש ישיבה שליט"א אסאך גערעדט און פארגעלערנט און מחזק געווען אידישע קינדער, 

געארבעט שווער און געליטן ביטערע צרות, ביז משה רבינו איז סח", די אידן זענען געווען אין מצרים, -בעיקר מיט דעם "פה
געקומען און זיי אויסגעלערנט צו רעדן און שרייען צום אייבערשטן, ווייל נאר דאס איז די איינציגסטע וועג ארויס פון אלע 

אגס, אין סיי וועלכע צרה א צרות, און אזוי האט ער זיי ארויסגענומען פון מצרים. און דאס דארפן מיר אויך טון היינט צו ט
מענטש איז נאר אריינגעפאלן, האט ער נאר איין אדרעס, זיך צו ווענדן צום אייבערשטן, זיך אויסרעדן צו אים דאס גאנצע 

 הארץ, און אזוי וועט ער אויסגעלייזט ווערן פון אלע זיינע צרות און פראבלעמען.
ודות, דאנקען אסאך דעם אייבערשטן אויף אלע גוטע זאכן וואס ער אויך האט מען גערעדט ווי מ'דארף זוכן די גוטע נק

געבט אונז, און אזוי ווערט די הארץ געעפנט און מ'קען גרינגער רעדן און בעטן דעם אייבערשטן. ווען א איד געוואוינט זיך צו 
ראש ישיבה אין א בריוו שרייבט דער  צו רעדן צום אייבערשטן האט ער א גליקליכע און געשמאקע לעבן ברוחניות ובגשמיות.

דארף מען בעטן און בעטן דעם אייבערשטן, אבער מען דארף אכטונג געבן; אסאך מאל ווען מען איז אזוי  אודאי" ,שליט"א
קען מען אמאל אריינפאלן אין דחיקת השעה, מען קען צומאל האבן אזוי ווי טענות 'איך בעט און  -אריינגעטון נאר אין בעטן 

אים צו  -ער איז זייער וויכטיג ווען מען בעט דעם אייבערשטן בעט און גארנישט, איך באקום נישט קיין ענטפער'; דעריב
ם יו"ב )קהלת ז, יד(: אויפ'ן פסוק ג("ל א"קוטי מוהר"ן חי)ל דער רבי זאגט. ן, זוכן גוטס, זוכן נקודות טובותדאנקען און לויב

איז גוט, לעב מיט דעם הרגשה, אבער וויסן זאלסטו  ב", דאסטוה ביה", ווען עס גייט גוט, דו שפירסט דעם אייבערשטן, "הבטו
זוך אויף אלוקית, זוך אין די  -ה" אה", ווען דו שפירסט גארנישט, אלעס איז פארלאשן, דו זעסט נאר שלעכטס, "רעם ריוב"ו

אז דו זאלסט נישט נאר עוסק זיין אין דאס האב איך דיר געמיינט צו זאגן . חושך דעם אייבערשטן, דאנק דעם אייבערשטן
דאנקען, אזוי וועסטו זען דאס רחמנות פונעם אייבערשטן,  -בעטן דעם אייבערשטן, דו דארפסט אויך אין די צייט פון בעטן 

 ".וועסטו נישט אריינפאלן אין עצבות
דער ערשטן טאג חול ות, געגעבן יעדע נאכט א שיעור התחזק ראש ישיבה שליט"אהאט דער אין די טעג פון חול המועד 

אויפ'ן מען קען הערן אלע שיעורים אנשי שלומינו אין ירושלים עיה"ק, איז אויך געווען א ספעציעלע שיעור פאר המועד 
 ב".טעלעפאן ליין "קול ברסל

 .צייטונג ""קרית ברסלבבאריכט איבער'ן הערליכן יום טוב אין שטעטל, קען מען ליינען אינעם  עאויספירליכגערע א לענ
נטער, זענען די ארטיגע אידן זיך צוזאמגעקומען און געדאווענט אויך אין אלע בתי מדרשים "היכל הקודש" אין אלע געג

ט די עצות און לימודים פון הייליגן רבי'ן, וואס זענען מחי' און מחזק אינאיינעם במשך דעם יום טוב, און זיך געשטארקט מי
 יעדן איד אין יעדן מצב.

 !חסל סידור פסח כהלכתו
*** 

 צוועלף יאר אפגעצייכנט צו די עפענונג
 ל הקודש ברסלבפון תלמוד תורה היכ

שטער געהאלפן אז דער ראש ישיבה ערגלייך נאך פסח תש"ע, האט דער אייב ,אין די יעצטיגע טעג ,מיט צוועלף יאר צוריק
מיט נאך א הייפעלע פון אנשי שלומינו זענען אריינגעשפרינגען אינעם ים, און בס"ד געעפענט די טויערן פונעם נייעם חדר 

 .אמסבורג מיט בלויז עטליכע קינדעראן געעפענט אין ווילי"היכל הקודש", וואס האט זיך ד
מוסדות  פארצווייגטע צואוואקסן צו די פילע 'ז זיך עס ברוך האון פון דעם אי עס איז נישט דורך מער פון עטליכע יאר,

אין וויליאמסבורג, קרית יואל,  ט דעמאלטינט זיוואס האבן זיך געעפ און נאך,"היכל הקודש", חדרים, מיידל שולעס, כוללים, 
 .ברסלב ליבערטי און אין ירושליםאין 

א פלאץ וואו די קינדער ווערן נתחנך מיט תורה  סווייטע אפקלאנג, אלא גאר סדות היכל הקודש האבן שוין היינט די מו

 א נייע זמן
 מען הויבט יעצט אן א נייעם זמן, איך שפיר

 ז איך בין אויפגעפרישט, ווי אזויאבער נישט א
 אליין ווערן באנייעט צום נייעם זמן?קען איך 

 קול ברסלב
212-444-9191 

1, 2,  1,  8,  2,  1  
 

 

 

 

 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!

 רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

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

 
 
 

 

 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 הי"ו ןאמרעאברהם יושע וועבמו"ה 
 י"נל חיים יחזקאין זון יזאפשערן פון צו די 

*** 

 הי"ו ווייזערמשה  החתן
 למזל טוב זיין שידוך שליסןצו 

 הי"ו פתלי זאבעלנ ה"מו בת ג"בע
*** 

 הי"ו שקאוויטשיואל מא ה"מו
 למזל טוב ון א מיידלפ די געבורטצו 

*** 

 הי"ו דארפעראהרן אפעל ה"מו
 למזל טוב ון א מיידלפ די געבורטצו 

*** 

 הי"ו ווייס זעליג ה"מו
 למזל טוב ון א מיידלפ די געבורטצו 

 

>>>>>> 

 

 >>>>>>  לעבנ'ס געשיכטע פון רבי'ן
 

 


