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  ַטַעם ִאין ִאיִדיְׁשֵקייטַא 

ַא ִאיְנֶגעְרַמאן ִאיז ַאָמאל ֶגעקּוֶמען צּו 
הרה"ק ֶרִּבי ָדִוד מֶׁשה ִמְטׁשּוְרְטקֹוב זי"ע 
אּון ִזי* ָאְּפֶגעֶרעְדט ַאז ֶלעְצְטְנס ָהאט ַזיין 
ְׁשֶווער אֹויְפֶגעֶהעְרט צּו ַדאֶוועֶנען, ֶער 

ֶמער ִניְׁשט ִאין ׁשּול אּון ֶער ַדאֶוועְנט ֵגייט 
אּון ַאזֹוי ִווי ֶדער ִאיְנֶגעְרַמאן  .ֶמער ִניְׁשט

ָהאט ֶגעוואּוְסט ַאז ַזיין ְׁשֶווער ֵגייט ַאַסא* 
צּו ֶדעם ַצִדיק, ָהאט ֶער ֶגעֶּבעְטן ֶדעם 
ַצִדיק אֹויּב ֶער ֶקען ֶרעְדן ִמיט ַזיין ְׁשֶווער, 

ָזאל ִזי* ַפאֶרעְכְטן אּון אּון ֶזען ַאז ֶער 
 צּוִריק ָאְנהֹויְּבן צּו ַדאֶוועֶנען.

ֶדער ַצִדיק ָהאט ֶגעָלאְזט רּוְפן ֶדעם 
  ר ָהאט ִאים ֶגעְפֶרעְגט אֹויּבְׁשֶווער, אּון עֶ 

  

ט זּוכְ , ְפֵרייִלי�ט ַזיי
  ןִאיס גּוְט ף אֹוי

  

 ִזי�ט ָזאלְ ר ִאיה, טֹובָ ה ֵעצָ ן אַ ן. ֶלעּבְ ר ֵאייעֶ 
ר ֶדעס ָוואן ַזאכְ ע גּוטֶ ן ַאָראְּפְׁשַרייּבְ 
ג ָטאן ֶיעְד ן אּו, ַאיי�ט ִמיט טּור ֵאייֶּבעְרְׁשֶטע

ט ֶעְמ ם; ֶדעף אֹויט ַציין ַמאכְ  ִזי�ר ִאיט ָזאלְ 
ף אֹוים ִאיט ַדאְְק ן אּול ֶצעְט ם ֶדעס ַארֹוי

  ל:ֵּבייְׁשִּפים צּוס, גּוְט ס ָדא
 ִאי�) 1ז אַ ר ִדיק ַדאְ  ִאי�ם, עֹולָ ל ׁשֶ  ִרּבֹוֹו"

 אַ ן ִּבי ִאי�ד, ִקיְ ן ַדיין ִּבי ִאי�ד, ִאי אַ ן ִּבי
ט ֶגעזּוְ ן ִּבי ִאי�) 2ל. ִיְׂשָראֵ ם עַ ן פּוק ֵחלֶ 

ס ֵוויי ִאי�) 3ם. ִּגיִדי"ה ּוְׁשסָ ם ֵאיָבִרי"ח ְּבַרמַ 
ע ַאֶזעְלכֶ ר ִמיט ֶלעְרְ ס ָווא'ן ֶרִּבין ֵהייִליגְ ן פּו

 ֶר, ִדי צּון ֶרעְד ל ָזאן ֶמען; ֶלעּבְ ן ִאית ֵעצֹוע ֵׁשיי
 ִאי�) 4ת. ִמְצוֹוי ִד ט ִמין ְפֵרייעֶ  ִזי�ל ָזאן ֶמע

 ִדי�ק ַדאְ  ִאי�ה; ִמְׁשָּפחָ ע ֵׁשייֶ א ַאזַ  ָהאּב
ר, ִקיְֶדעע ַמייֶ ר ַפא, ַווייּבן/ַמאן ַמייר ַפא
ר ַפאן, ֶעְס ן ַמייר ַפאן, ֶעְלֶטעְר ע ַמייֶ ר ַפא

 ֶי ַאזֹון"; ָאֶטעֶמען ַמייר ַפאר, ְקֵלייֶדעע ַמיי
ן אּום ֲחָסִדיי ִד ן אֹויְסֶרעֶכעֶער ִאיט ָזאלְ 

ר ֶמען אּור ֶמען ֶוועְר ר ִאיט ֶוועת, טֹובֹו
ן אּור ֶמעו, ָּפאִזיִטיור ֶמען אּור ֶמע, ְפֵרייִלי�

ם ָאְכֶדען", ֵעדֶ ן גַ ן "ִאיט ַאַרייְֶגעְׁשֶלעּפְ ר ֶמע
ף אֹוין ֵאייֶּבעְרְׁשְט ם ֶדען ֶּבעְט ר ִאיט ָזאלְ 
ם ִאי צּו ִזי�ן אּוט ַדאְרפְ ר ִאיס ָוואס ַאֶלע

ל ִּפיְְט ע ֶיעדֶ ף אֹוין אֹויְסֵווייֶען אּון אֹויְסֶרעְד 
  .י�ַאיט ַּבאֶדעְר ס ָווא

ם צּוט ֶרעְד ן ֶמען ֶווע ַאְֶדעְרׁשר ָגאז ִאיס עֶ 
ז ִאין ֶמען ֶווע -ם ִאיט ֶּבען ֶמען, ֵאייֶּבעְרְׁשְט 

ן פּוט ֶּבען ֶמען ֶוועי ִוור, ַדאְְקַּבאן אּו ְפֵרייִלי�
  ה.ְׁשחֹוָר ה ָמָר ן אּות ַעְצבּו

  "ב)תשפי ַמְסעֵ ת ַמּטֹוה ֱאמּוָ  ֲעָצתֹו(
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י ִד , יֶכםֵק ַנֲחמּו ַנֲחמּו ַעִּמי יֹאַמר ֱאר ֶדע", ַנֲחמּות ַׁשּבָ ן "פּוה ַהְפטֹוָר י ִד ר ִמין ֵלייֶנע ָווא

ן ָהאּבְ ן ִאיְד י ִד , "ז)נ', אי ַרָּבִת ה ֵאיכָ (ן ָזאגְ "ל ֲחזַ י ִוור, ִקיְנֶדעע ִאיִדיֶׁש י ִד ט ְטֵרייְס ר ֵאייֶּבעְרְׁשֶטע
ט ָטאְּפלְ ן ֶזעֶנעי ֵזים", ֵחְטא ָחְטָאה ְירּוָׁשַליִ "ה א', ח') ֵאיכָ (ט ָזאגְ ק ָּפסּור ֶדעי ִווט, ָטאְּפלְ ט ֶגעִזיְנִדיגְ 

ִּכי ָלְקָחה ִמַּיד ה' ִּכְפַלִים ְּבָכל "ה מ', ב') ְיַׁשְעיָ (ק ָּפסּון ִאיט ְׁשֵטייס עֶ י ִוון, ֶגעָוואְר ט ֶגעְׁשְטָראפְ 
  .')אה מ', ְיַׁשְעיָ (" יֶכםֵק ַנֲחמּו ַנֲחמּו ַעִּמי יֹאַמר ֱאט, "ֶגעְטֵרייְס ט ָטאְּפלְ ן ֶוועְר י ֵזין אּו", ַחּטֹאֶתיָה 
ע ִאיִדיֶׁש  ִזין ְטֵרייְסְט י ַאזֹוי ִווט? ֶגעְטֵרייְס ט" ָטאְּפלְ ן "ועְר וֶ ס ָדאן פּוט ְּפַׁש ז ִאיס ָווא

  ן?ָוֶאְתַחנָ ת ַּפְרַׁש ה, ַּפְרָׁש ע ָוואֶכעִדיגֶ י ִד ט ִמית ַׁשְייכּוס עֶ ט ָהאס ָוואן אּור? ִקיְנֶדע
ל ִוויִפין ִאיר ָנא ִזיט ֶוועְנְד ת, ָצרֹוע ַזיינֶ ע ַאלֶ ן פּוט ָהא ֶמעְנְטׁש ַא ס ָוואט ְטֵרייְס ר ִעיָק ר ֶדע

י ִווי ַאזֹום, ִחנָ ת ַמְּתנַ  ַא ן ֵאייֶּבעְרְׁשְט ם ֶדעט ֶּבען ֶמען ֶוועא ַדְוָק ן אּו, ןֵאייֶּבעְרְׁשְט ם צּוט ֶרעְד ר עֶ 
ם ֶדען ֶגעֶּבעְט ט ָהא ַרֵּבינּוה מֹׁשֶ ל ה'", ָוֶאְתַחַּנן ֶא ה "ַּפְרָׁש ע ָוואֶכעִדיגֶ י ִד  ָאְנהֹויּבט ָזאגְ "י ַרִׁש 

  ם.ִאי ִזיט קּוְמ 'ְס ל ַווייט ִניְׁש ם, ִחנָ ת ַמְּתנַ  ַא ן ֶגעּבְ ם ִאיל ָזאר עֶ ן ֵאייֶּבעְרְׁשְט 
ת, ְּבַגְׁשִמיּוי ֵסין אּות ְּברּוְחִניּוי ֵסין, ֶלעּבְ ן ִאיט ָהאר עֶ ס ָוואס ַאֶלעז ַא ט ַאֶנעְרֶקענְ ד ִאי ַא ן ֶווע

ם, ֲחָסִדיע ְגרֹויֶס ע ַזיינֶ ט ִמין ֶגעָׁשאְנֶקעס ָדאם ִאיט ָהאס ָוואן, ֵאייֶּבעְרְׁשְט ם פּוֶנעה ַמָּתנָ  ַא ר ָנאז ִאי
ן ֶּבעְט  ֶמעְנְטׁשר ֶדען ֶקען, ֵאייֶּבעְרְׁשְט ם פּוֶנעת ַמָּתנֹור ָנאז ִאיס ַאֶלעס ָוואר ֶדעְרַפאע ַטאֶק ן אּו

, ןְגֶרעִניצְ ן ַקייא ָד ט ִניְׁש  ָדאז ִאין ֵאייֶּבעְרְׁשְט ם ַּבייל ַווייל, ִוויר עֶ ס ָוואס ַאֶלען ֵאייֶּבעְרְׁשְט ם פּוֶנע
ם, ִאיט ֶּבע ֶמעְנְטׁשר ֶדעי ִוון ֶהעְר  צּור ָנאט ַוואְר ר עֶ ן, ֶגעּבְ ס ַאֶלע ָדאז אּונְ ן ֶקער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶדע
ט ֶווען, ֶּבעְט ר ָנאן ֶוועלְ ר ִמיס ָוואן אּו", ַהְׁשִמיִעִני ֶאת קֹוֵל"ם ב', י"ד) ַהִׁשיִריר ִׁשי(ט ָזאגְ ק ָּפסּור ֶדעי ִוו
  ת.ָצרֹוע ַזיינֶ ע ַאלֶ ן פּוט ֶגעְטֵרייְס ר עֶ ט ֶוועְר ה, ַהָּכָר י ִד  צּוט קּוְמ  ֶמעְנְטׁש ַא ן ֶווען; ֶגעּבְ ז אּונְ ר עֶ 

ט ָהאר ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶדעז ַא ט ֵמיינְ ר עֶ ל ַווייר ָנא ִזיט ֶנעְמ  ֶמעְנְטׁש ַא ן פּות ָצרֹוע ַאלֶ 
ן אּון, אֹויְסֶהעְר ט ִניְׁש ם ִאיל ִוויר עֶ ם, ִאיף אֹויז ְּברֹוגֶ ז ִאיר ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶדעז ַא ם, ִאין פּון ַפאְרֶגעְס 

ט זּוכְ ר ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶדעז ַא ת ֱאֶמ ם ֶדער ָאֶּבעט ֵווייְס 'ְמ ן ֶוועת. ָצרֹון אֹויְסֵטיילְ ר ָנאם ִאיל ִוויר עֶ 
ן ְׁשַטאְרְק  ִזי ֶמעְנְטׁשר ֶדעט ֶווען, גּוְט ם צּור ָנאז ִאיז אּונְ ט ֶגעּבְ ר עֶ ס ָוואס ַאֶלעה, טֹובָ ר אּוְנֶזער ָנא

ם ִאיט ֶווען ַדאן אּוף, ַדאְר ר עֶ ס ָוואס ַאֶלעף אֹויר ֵאייֶּבעְרְׁשֶטעם ֶדען ֶּבעְט ן אּון ֶרעְד  צּור ַווייֶטע
  ן.ֶלעּבְ ן ִאיט גּון ַזיי

ר רּוִאיֶגע ַא ן ָהאּבְ ט ֶווע'ְמ ן ֶווער ָנאן ֵאייֶּבעְרְׁשְט ם צּון ֶרעְד  צּון ַוואְרְט ט ִניְׁש ר ָאֶּבען ֶקע'ְמ 
ן אּור ְמסּוָד ז ִאי'ְמ ן ֶוועי ֵסין, ֵאייֶּבעְרְׁשְט ם צּון ֶרעְד ל ַאֶלעָמאף ַדאְר  ֶמעןת, ַהַדעַ ב ִיׁשּו ַא , מַֹח 

ם, ִּבְלּבּוִליט ִמיל פּון אּון ֶצעָפאְר ן ִאיְנַגאְנצְ ט ְׁשִּפיְר 'ְמ ן ֶוועי ֵסין אּוק, ֶגעְׁשַמאט ִמי ִזיט ֶרעְד 'ְס 
ן פּור ֶוועְרֶטע עֶ 'ֱאֶמתי ִד ס ַארֹויט קּוְמ ל ַאָמאט, ַפאְרֶקעְר ן. ֵאייֶּבעְרְׁשְט ם צּון ֶרעְד ן ֶמעף ַדאְר ץ ַאלְ 

  ."ב)קין ִסיָמ ', אק ֵחלֶ "ן, מֹוֲהַר י ִליקּוֵט (ן אֹויְסֶגעָלאְׁש ן אּול טּוְנְק ן ִאיְנַגאְנצְ  ִזיט ִפילְ 'ְמ ן ֶוועא ַדְוָק ץ ַהאְר 
ָוֶאְתַחַּנן ֶאל ק, "ָּפסּון ִאין ַאַרייס ָדאן צ"ט) ִסיָמ ', אק ֵחלֶ "ן, מֹוֲהַר י ִליקּוֵט (ט ַטייְטְׁש י ֶרּבִ ר ֵהייִליֶגער ֶדע

ָּבֵעת  ל,ֶגעִפי ַא ן ָא י ֵסין אּול ֶגעִפי ַא ט ִמיי ֵסין, ֵאייֶּבעְרְׁשְט ם ַּביין ֶּבעְט  ִזיץ ַאלְ ף ַדאְר ד ִאי ַא ", ה'
ט ֶוועם ֶדעט ִמין אּון, ֶעֶפעֶנע ִזיט ֶוועץ ַהאְר ן ַזיין ֶוועט ַציי ַא ן קּוֶמעט ֶווען ַדאן אּור, ַהִהוא ֵלאמֹ

  ת.ְּתִפלֹוע ַאלֶ ן ַזייה ַמֲעלָ ר עֶ 
ט ֶוועף סֹול ּכָ ף סֹוז, אּונְ ט ְטֵרייְס ר ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶדעס ָוואט ִמיה ֶנָחָמ ע ָטאְּפְלֶט י ִד ז ִאיס ָדא

ן אּון ֶגעִפילְ ט ִמיי ֵסית, ְּתִפלֹוט ָסאְר ע ֵּבייֶד  צּון צּוקּוֶמעט ֶגעמּוזְ ט ָהאר עֶ ז ַא ן ֶזע ֶמעְנְטׁשר ֶדע
ט ַארֹויְסֶגעֶרעְד ט ָהאר עֶ ס ָוואר ֶוועְרֶטעע ָּפׁשּוֶט י ִד  דּוְרר ָנאל ַוויים, ֶדען ָא י ֵסין אּוק, ֶגעְׁשַמא

ס ָדאא ַדְוָק ט, ַפאְרְׁשָטאּפְ ן ִאיְנַגאְנצְ ן ֶגעֶוועז ִאיץ ַהאְר ן ַזיין ֶוועת ֱאֶמ ן ַא ט ִמין ֵאייֶּבעְרְׁשְט ם צּו
ט ִזיְסֵקייי ִד ן ְׁשִּפיְר ן ָאְנהֹויּבְ ן אּון ֵאייֶּבעְרְׁשְט ם צּוט ָנאנְ ן ֶוועְר ן ֶקעֶנע צּוט ֶגעְּבֶרעְנגְ ם ִאיט ָהא

  ן.ֵאייֶּבעְרְׁשְט ם פּוֶנע
ע ֶעְטִליכֶ ן ֶרעְד  צּון ְׁשַטאְרְק  ִזין ָאְנצּוהֹויּבְ ט ַצייע ִריְכִטיגֶ י ִד ז ִאי, ַנֲחמּות ַׁשּבָ ם אּוט, ֶיעצְ 

ר אנָ ל ָזא'ְמ ן ֶגעַפאלְ י ִוו, ִזיט ְׁשִּפיְר 'ְמ ג ִניְדִריי ִווק ִחילּון ַקייט ִניְׁש ן, ֵאייֶּבעְרְׁשְט ם צּור ֶוועְרֶטע
'ן ַפאְר ה ַהְצָלָח ע ֶגעַוואְלִדיגֶ  ַא ז ִאין ֵאייֶּבעְרְׁשְט ם צּוט ֶרעְד ד ִאי ַא ס ָוואט ָוואְר ס ֶיעֶדעל ַוויין, ַזיי

  ט.ֶוועלְ ע ֶיענֶ ף אֹוין אּוט ֶוועלְ י ִד ף אֹוין ֶהעְלפְ ם ִאין אּון ַּבאְגֵלייְט ם ִאיט ֶוועס ָדאן אּו, ֶמעְנְטׁש
  ן)ָוֶאְתַחנָ ת ְלַּפְרַׁש  ׁש"מֹוֲהָראת ִׂשיחֹו(



 ב

 

  
  

ֶעס ִאיז ֱאֶמת ָוואס ֶמען ֶדעְרֵצייְלט ַאז ֶער ָהאט 
ֶגעָזאְגט ַאז ֶעס אֹויְפֶגעֶהעְרט צּו ַדאֶוועֶנען. ָהאט ֶדער ִאיד 

ִאיז ֱאֶמת, אּון ִדי ִסיָּבה ֶדעְרצּו ִאיז ַווייל ֶער ָהאט ַּבאֶמעְרְקט 
ַאז ֶווען ֶער ְׁשֶטעְלט ִזי* ַדאֶוועֶנען קּוֶמען ִאים ַאַריין ִאין 
ָקאּפ ַאֶלע ָסאְרט ְׁשֶלעְכֶטע ֶגעַדאְנֶקען, אּון ִוויִפיל ֶער ָהאט 

אְקֶלען ֶדעְרפּון ִאיז ֶעס ִאים ִניְׁשט ְּפרּוִּביְרט ִזי* ָאְּפצּוׁשָ 
ֶגעַגאְנֶגען, ֶער ֶקען ִניְׁשט ָּפטּור ֶוועְרן פּון ִדי ְׁשֶלעְכֶטע 
ַמְחָׁשבֹות, אּון ֶדעִריֶּבער ָהאט ֶער ֶגעְקֶלעְרט ַאז ֶעס ִאיז ׁשֹוין 
ֶעְנֶדעְרׁש ִניְׁשט צּו ַדאֶוועֶנען ִּבְכַלל אּון ָּפטּור ַאן ֵעֶסק. 

ַדאֶוועֶנען  ָטאט צּו ָהאְּבן ַאַזא צּוַהאְקֶטע אּון ַנאִריֶׁשעַאְנְׁש 
ִמיט ֶיעְנץ ָּפִנים, ֶוועט ֶער ֶעְנֶדעְרׁש ָאְּפָלאְזן ֶדעם ַגאְנְצן 

 ַדאֶוועֶנען.
ֶדער ַצִדיק ָהאט ִאים אֹויְסֶגעֶהעְרט אּון ֶדעְרָנא* ָהאט ֶער 

ִטיג "אֹויּב ֶוועְסטּו ִאים אֹויְפֶגעְקֶלעְרט ַאז ֶער טּוט ִניְׁשט ִריכְ 
ִניְׁשט ַדאֶוועֶנען ֶוועט ִזיֶכער ָגאְרִניְׁשט ְּבַלייְּבן פּון ַדיין 

אֹויּב ָאֶּבער דּו ֶוועְסט ִזי* ָאְנְׁשְטֶרעְנֶגען  ,ַגאְנֶצע ִאיִדיְׁשֵקייט
ֶעס ֶזעט אֹויס, ֶוועְלן  צּו ַדאֶוועֶנען ֲאִפילּו ֶעס ֶזעט אֹויס ִווי

ַצייט ִזי* ַצאְמקּוֶמען ִדי ַאֶלע ְיִגיעֹות ָוואס דּו  ָאֶּבער ִמיט ִדי
ָהאְסט ִזי* ֶגעְּפָלאְגט צּו ַדאֶוועֶנען, אּון דּו ֶוועְסט זֹוֶכה ַזיין 

 ַאז ַדיין ַדאֶוועֶנען ֶוועט ָיא ָהאְּבן ַא ֵׁשייֶנעם ָּפִנים".
ק. אּון ֶער ָהאט ָדאס ִאים ֵׁשיין ַאַריין ֶגעַטייְטְׁשט ִאין ָּפסּו

"ה' ִיְסֹּפר ִּבְכתֹוב ַעִּמים", ָהאט (ְּתִהִלים פז, ו)  ֶדער ָּפסּוק ָזאְגט
ֶדער ַצִדיק ֶגעַטייְטְׁשט ֶדעם ָּפסּוק "ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֵצייְלט 
אֹויף ִדי ֶוועג ִווי ַאזֹוי ִדי ֶפעְלֶקער ְׁשַרייְּבן". ֶווען ִדי ִאיְדן 

ֶמען "ֵאייְנס", "ֶצען" "הּוְנֶדעְרט"  ְׁשַרייְּבן נּוֶמעְרן ְׁשַרייְּבט
א.א.וו. אּון ִדי ֶזעְלֶּבע אֹויף ָלׁשֹון ַהקֹוֶדׁש, ְׁשַרייְּבט ֶמען אֹוי* 

", "ֵמָאה" א.א.וו. ֲעָׂשָרהִדי נּוֶמעְרן ִמיט ֶוועְרֶטער, "ֶאָחד", "
  ןּוֶמעְרן ָוואס ֵזיי ְׁשַרייּבְ ִוויֶדער ַּביי ִדי גֹוִים ָהאְּבן ֵזיי ִדי נ

  

 ". אּון ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֵצייְלט ִדי נּוֶמעְרן לֹויט ִווי ִדי גֹוִים ֵצייְלן ֶעס.100", "10", "1" לֵּבייְׁשִּפים צּו
ֶווען דּו ַדאֶוועְנְסט ַאַזא צּוַהאְקֶטע ַדאֶוועֶנען, ִוויִפיל דּו ְּפרּוִּביְרְסט ִזי* ָאְנצּוְׁשְטֶרעְנֶגען צּו  :אּון ֶדער ַצִדיק ָהאט ִאים ַמְסִּביר ֶגעֶווען

ַמָמׁש ָגאְרִניְׁשט ֶעס ִאיז ", ודּו ִפיְלְסט ַמָמׁש ַאז ִדי ַגאְנֶצע ַדאֶוועֶנען ִאיז ָנאר ַא "ִזיָרא .ֵגייט ֶעס ִניְׁשט, ַדאֶוועֶנען ִווי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין
'ס" ִּביז ֶעס קּוְמט ֵאיין ָטאג אּון ָדאס ַהאְרץ ואּון ַאזֹוי ְקלֹויְּבט ִזי* צּוַזאם ַאַסא* "ִזיָרא ָיא. א* ֶעסִאיז דָ  "וָאֶּבער ַא "ִזיָראֶוועְרד. 

עְרְׁשְטן, ַדאן ֵלייְגט ֶמען צּו ָנאר ֵאיין "ֵאייְנֶסער", ֶמען ֵלייְגט צּו ֶוועְקט ִזי* אֹויף אּון ֶמען הֹויְּבט ָאן ְׁשִּפיְרן ַא ָנאְנְטַׁשאְפט צּום ֵאייּבֶ 
'ס" ָהאְסטּו ׁשֹוין ַא ִמיְלָיאן! ואֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ָוואס ִאיז ֶדער ֶאָחד ָיִחיד ּוְמיּוָחד, אּון ֶווען ֶמען ֵלייְגט צּו ַאן "ֵאייְנֶסער" צּו ֶזעְקס "ִזירָ 

זֹוי 'ס" ֶמען ֵלייְגט צּו, ֶיעֶדעס ָמאל ָוואס ֶמען ְׁשְטֶרעְנְגט ִזי* ָאן צּו טּון ַא גּוֶטע ַזא*, ֲאִפילּו ֶווען ֶעס ִניְׁשט ַאואאּון ִווי ֶמער "ִזירָ 
אֹויּב ָהאט ֶמען ֶדעם ֵאייְנִציְגן ", אֹויּב ִאיז ָאֶּבער ֶדער "ֵאייְנֶסער" אֹויף ִדי ִליְנֶקע ַזייט, וֶגעלּוְנֶגען, ֲאִפילּו ֶווען ֶעס ִאיז ָנאר ַא "ִזיָרא

 ְגֶרעֶסער ֶוועְרן ִדי נּוֶמעְרן. ץ'ס" ֶמען ֵלייְגט צּו, ַאלְ וַּבאֶׁשעֶפער ִמיט ִזי*, ַדאן ִווי ֶמער "ִזיָרא
ַעם ִאין ִאיִדיְׁשֵקייט, ָזאל ֶער ִזי* ִמיט ִדי ֶוועְרֶטער ָהאט ִאים ֶדער ַצִדיק ֵזייֶער ְמַחֵזק ֶגעֶווען, ַאז ֲאִפילּו ֶער ְׁשִּפיְרט ִניְׁשט ַקיין טַ 

  ָאְנְׁשְטֶרעְנֶגען צּו טּון ָוואס אּון ִווי ַאזֹוי ֶער ֶקען ָנאר, אּון סֹוף ָּכל סֹוף ֶוועט ֶער ִזיֶכער ַמְצִליַח ַזיין.
ֶלעְרֶנען אּון ַדאֶוועֶנען, ֶער ְׁשִּפיְרט ִניְׁשט  ִאין ַזייןַמאק ֶווען ַא ִאיד ִדיְנט ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ָאן ַקיין ֶגעִפיל, ֶער ְׁשִּפיְרט ִניְׁשט ַקיין ֶגעְׁש 

ֶעס קּוְמט ִאים ָאן ַאַסא*  ַווייל ַקיין ַטַעם ִאין ִדי ִמְצֹות ָוואס ֶער ִאיז ְמַקֵיים, ִאיז ָדאס ָנא* ַאַסא* ֶמער ָחׁשּוב ַּביים ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.
אּון ֶדעִריֶּבער ִאיז ָדאס ָנא* ֶמער ָחׁשּוב, ֶדער  .ֵאייֶנעם ָוואס ְׁשִּפיְרט ָיא ַא ֶגעְׁשַמאק ֶדעִריןְׁשֶוועֶרער ָדאס צּו טּון ִווי ַפאר 

 ִוויִפילאּון ֶווען ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶזעט ַאז ֶדער ִאיד ְׁשְטֶרעְנג ִזי* ָאן אּון ִדיְנט ִאים  .ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ַא ְגרֹויֶסע ַנַחת רּוַח פּון ֶדעם
אּון ֶקעֶנען ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִּבְׁשֵלימּות  גּוְטן ַטַעםֶקען, ֶוועט ֶער ִאים ִזיֶכער צּום סֹוף ֶהעְלְפן ַאז ֶער ָזאל ָיא ַּבאקּוֶמען ֶדעם  ֶער

 יֹות אּון ֶגעְׁשַמאק.ִמיט ַא חִ 

אֹויּב ַא ֶמעְנְטׁש ָזאְגט ִדיר ַאז ֶער ָהאט ִזי* ֶגעְּפָלאְגט אּון ֶער ָהאט  -י ּוָמָצאִתי, ַּתֲאִמין "ִאם ֹיאַמר ְל> ָאָדם ָיַגְעּתִ (ְמִגיָלה ו':) ֲחַז"ל ָזאְגן 
ְּבלֹויז ְׁשָיא, אֹויּב ָהאט ֶיעֶנער ַטאֶקע ַמְצִליַח ֶגעֶווען, ַדאְרף ֶמען ִניְׁשט ִאים ְגֵלייְּבן". ְׁשֶטעְלט ִזי* ַא קַ  ּוטסְ ַמְצִליַח ֶגעֶווען, ַדאן ָזאלְ 

ַא ַזא* ָוואס ֶמען ֶקען ִניְׁשט ֶזען ִמיט ִדי ָנאר ְגֵלייְּבן ַדאְרף ֶמען  .א* ֶזען ִמיט ִדי אֹויְגן ַאז ֶער ָהאט ַמְצִליַח ֶגעֶוועןְגֵלייְּבן, ֶמען ֶקען דָ 
 אֹויְגן.

ן ֶעס קּוְמט צּו רּוְחִניּות, ֶווען ֶעס קּוְמט צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ָדאְרט ַאז ֶוועֵּפירֹות ֲהָלָכה ה') (ִליקּוֵטי ֲהָלכֹות ִּבְרַכת הַ ָזאְגט ֶרִּבי ָנָתן 
ְטׁש ָוואס ְּפָלאְגט ִזי* אּון ַדאְרף ֶמען ָיא ְגֵלייְּבן, ִניְׁשט ֵאייִּביג ֶזעט ֶמען ִמיט ִדי ְפֵלייִׁשיֶגע אֹויְגן ִדי ַהְצָלָחה, ַאָמאל ִאיז ָדא ַא ֶמענְ 

ַאז ֶער ָהאט ִזיֶכער  ט ִזי* צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון ֶער ֶזעט ִניְׁשט ַאז ֶער ָזאל ַמְצִליַח ַזיין. ַדאְרף ֶמען ָאֶּבער ְגֵלייְּבןמּוְטֶׁשע
עְסֶטע ַהְצָלָחה. ֶווען ַא ִאיד ָהאט ַא ֵרייֶנע ַמְצִליַח ֶגעֶווען, ַווייל ָדאס ַאֵליין ַאז ֶער ְּפָלאְגט ִזי* ַפאְר'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ָדאס ִאיז ַזיין ְגרֶ 

ַא ְגרֹויֶסע ַהְצָלָחה, ֲאִפילּו ָנאר  ֱאמּוָנה, ֵווייְסט ֶער ַאז ֶיעֶדע ְקֵלייִניֵקייט ָוואס ֶער ָהאט ִזי* ָאְנֶגעְׁשְטֶרעְנְגט ַפאְר'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִאיז ָגאר
ר ֶגעְטַראְכט ַאז ֶער ִוויל ַזיין וואֹויל, ֶוועְרט ָדאס אֹוי* ִניְׁשט ַפאְרלֹויְרן, ֶיעֶדע ַזא* ֶוועְרט ַא גּוֶטע ַמְחָׁשָבה, ֲאִפילּו ֶער ָהאט ָנא

ואְרְטן, ֶוועט ַסְבָלנּות אּון אֹויְסוַ  ַאֶוועְקֶגעֵלייְגט, אּון ַאזֹוי ַזאְמְלט ִזי* ָאן ַאַסא* גּוֶטע ַזאְכן פּוֶנעם ֶמעְנְטׁש, אּון אֹויּב ֶער ֶוועט ָהאְּבן ִדי
 ֶער צּום סֹוף אֹוי* ֶקעֶנען זֹוֶכה ַזיין צּו ֶזען ַזיין ַהְצָלָחה ִמיט ִדי ֵאייֶגעֶנע אֹויְגן ָאֶפעֶנעְרֵהייט.

ְּפָלאְגט ִזי* צּו ֶלעְרֶנען אּון ר וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ִאיז זֹוֶכה ִזי* צּו ֶדעְרַהאְלְטן אּון ִניְׁשט ֶוועְרן צּוְּבָראְכן פּון ַקיין ׁשּום ַזא*, אּון עֶ 
ַנַחת רּוַח פּון ִאים, אּון ֶעס ַדאֶוועֶנען ֲאִפילּו ֶווען ֶער ָהאט ָנאְכִניְׁשט ֶדעם ֶגעְׁשַמאק, ֶוועט ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִזיֶכער ָהאְּבן ַא ְגרֹויֶסער 

  (ִׂשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ט"ז ֶעֶר* ְיִגיעֹות)                                                         ט.ֶוועט ִאים ַזיין גּוט אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועלְ 

 

  ֶדעְרֵצייְלט מֹוַהָרא"ׁש<<<<<<  

 ְּבִריוו פּוֶנעם רֹאׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ַא  

ט, גּוט ִניְׁש ט ְׁשִּפיְרְס  דּון ֶווע
  ןֵאייֶּבעְרְׁשְט ם צּור ֶנעְנֶטע ִּביְסטּו

  

ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר  
 , ְׁשַנת תשפ"ב ִלְפָרט ָקָטןבָא -םְמַנֵח ד' , םְדָבִרי ' ַּפְרַׁשתביֹום 

 רָיִאי ֵנרֹוד ... ְלָכבֹו
ט ְׁשִּפיְרְס  דּוף ָהא ִאיר, ֶּבעֶסען ׁשֹוי ִזיט ָזאְלְס  דּור ִדיר ַפאט ֶּבע ִאי

  ל.ִיְׂשָרֵא י חֹולֵ ר ְּׁשָא  ְּבתֹוב ְּבָקרֹוה ְׁשֵליָמ ה ְרפּוָא  ַא ן ָהאּבְ 
ן, ֵאייֶּבעְרְׁשְט ם צּוט ָנאנְ י ַאזֹוט ִּביְס  דּון ֶוועט ֶיעְצ ן; ַּבְטלָ ן ַקייט ִניְׁש י ַזי

ְׁשִכיָנה ְלַמֲעָלה : "ת יב:)ַׁשּבָ (ן ָזאגְ ה ִלְבָרכָ ם ִזְכרֹונָ  ֲחָכֵמינּוט. ַצייי ִד ס אֹויץ נּו
ט ֶיעצְ ה; חֹולֶ ם פּוֶנע ָקאּפם ַּבייט רּור ַּבאֶׁשעֶפער ֶדע", ְמַרֲאׁשֹוָתיו ֶׁשל חֹוֶלה

ר ִדיי ַּביר, ִדיט ִמיר ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶדע ִזיט ֶגעפּונְ ', ְוכּור ַאִריֶּבעט ֵגייְס  דּון ֶווע
ם ִאיט ִמיץ ַהאְר ן ַדייס אֹוי ִזיס ְׁשמּועֶ ם, ִאי צּוד ֶרעם, ִאיט ֶּבער; ִדין ֶנעּבְ ן אּו

  ת.ְיׁשּועֹוע ְגרֹויֶס ן ֶזע ֶוועְסטּו -
ט ָהאי ֶרּבִ ר ֶדעם. ַהִׁשיִריר ִׁשיג ָטאן ֶיעְד ן ָזאגְ  ָזאְלְסטּו ּכַֹח ט ָהאְס  דּו אֹויּב

ָּכל ָהְרפּואֹות ֶׁשָּבעֹוָלם ֻּכָּלם ְּכלּוִלים ְּבִׁשיר : "ג)רמן ִסיָמ "ן, ָהַר ת ִׂשיחֹו(ט ֶגעָזאגְ 
ן ָזאגְ ן אּון ַאייְנֵטיילְ ס ָדא ֶקעְנְסטּו -  ּכַֹח ל ַאִּביְס ר ָנאט ָהאְס  דּוז ַא "; ַהִּׁשיִרים

  ג.ָטאן ֶיעְד ל ַאִּביְס 
ק צּוִריט ִּביְס  דּוז ַא ה ְּבׂשּוָר ע גּוֶט י ִד ן ֶהעְר  צּוף ָהאן אּוט ַוואְר  ִאי

  ל.ַאָמאי ִווי ַאזֹו -ק ְׁשַטאְר ן אּוט ֶגעזּונְ 
 "ב)תשפם ְדָבִריה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(



 ג
 

 
    

  ְׁשֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ְּבֶרְסֶלב

 ִאין ֶקעי ַאזֹוי ִוו
י ִד ן ִאיֶּבעְרצּוֶּבעְט 

 ָהאּב ִאין ֶוועֶמע
 ?טֶגעְטֶׁשעֶּפע

 ְׁשֵאָלה:
  ְלָכבֹוד ֶדער רֹאׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א,

ָּבחּור ָהאּב ִאי ֵזייֶער ְׁשַטאְרק ֶגעְטֶׁשעֶּפעט אּון ֵוויי  סַאלְ 
 ,ָרב פּון ַמיין ְקִהָלהם ֶדע פּון ַמייֶנע ֲחֵבִרים אּון אֹוי עֶגעטּון ֶעְטִליכֶ 

ַהייְנט ַפאְרְׁשֵטיי ִאי ַאז  .ְקִהָלהי ִד ן ִאי ִאיֶנעְרִליֶכע ִסְכסּו ןַא  צּוִליּב
ִזי ִּבְכַלל ִניְׁשט ֶגעַדאְרְפט ט ִאי ָוואלְ  ,ִאי ָהאּב ִניְׁשט גּוט ֶגעטּון

ף. אּון ִאי ָהאּב ְׁשַטאְרק ֲחָרָטה ֶדערֹוית, ַמְחלֹוֶק י ִד ן ַאַרייְנִמיְׁשן ִאי
צּו ֵגיין ֵזיי ר ִמיי ן ַּבי'ִאי ְּפרּוִּביר ֶקען ִאי ִניְׁשט ּפֹוְעלְ  ָאֶּבער ִוויִפיל
ִאי ִפיל ִווי ִדי ֶעְרד ֵגייט ִמי ֵאייְנְׁשִליְנֶגען אֹויּב ִאי  ,ִאיֶּבעְרֶּבעְטן

  ם?ֶדעף אֹוי ִאיז ָדא ֶעֶּפעס ַא ְגִריְנֶגע ֵעָצה ,ֶוועל ֵזיי ִאיֶּבעְרֶּבעְטן
  ּכַֹח ר ְיַיֵׁש 

  ְּתׁשּוָבה:
ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר  
 ח ִסיָון, ְׁשַנת תשפ"ב ִלְפָרט ָקָטן", כחקַֹר  ַּפְרַׁשתם ב' יֹו

 רָיִאי ֵנרֹוד ... ְלָכבֹו
ו.ְּבִריון ַדיין ֶעְרַהאְלְט  ָהאּב ִאי  

 ֶעְנֶדעְרׁש'ט; רֹוְדפְ 'ֶגעט ָהאְס  דּום ֶוועע ַאלֶ י ִד ר ִאיֶּבעט ֶּבעי ֵגי
  ל.ִהיְמ ן ִאין אֹויבְ ר ֵאייֶדעי ִווא ָד ן ֶוועְר ט ַפאְרֶׁשעְמ  ָזאְלְסטּו

'ן רֹוְדפְ ן ִאיק ֵחלֶ  ַא ט ֶנעְמ ס עֶ ר ֶווער ַפאר ִּביֶטען אּוי ֵווי
ן ָזאגְ ה ִלְבָרכָ ם ִזְכרֹונָ  ֲחָכֵמינּוע. ַאלֶ ן ַלייְד ת ַמְחלֹוֶק י ַּבין; ִאיְד ע ַאְנֶדעֶר 

ר ִקיְנֶדעע ְקֵליינֶ  ֲאִפילּו, ְׁשֶרעְקִליי ַאזֹוז ִאית ַמְחלֹוֶק : ה יח, ד)ַרָּב ר ַּבִּמְדָּב (
ת, ַמְחלֹוֶק ף אֹויף ְׁשְטָרא ַא ס ַאלְ ט ֶוועלְ י ִד ן פּון ַאֶוועְקֶגענּוֶמען ֶוועְר 

ן ָקָט  ַא ר ַפא עֹוֶנׁשן ַקייט ִניְׁש ט ֶגעּבְ ה ַמָּט ל ֶׁש ן ִדית ֵּבי', ְרַאיָ א ְוָה 
ן ַקייא ִניְׁשָט ז ִאיה ַמֲעלָ ל ֶׁש ן ִדית ֵּביי ַּבי אֹויר, ָיאן ְדַרייצְ י ִד ר אּוְנֶטע
ע ַאלֶ ן ֶזעֶנעח קַֹר י ַּבין אּור, ֶהעֶכען אּור ָיאג ְצָוואְנִצין פּור ָנא עֹוֶנׁש

  ט!ַאלְ ג ָטאן ֵאיין פּור ִקיְנֶדעע ְקֵליינֶ י ִד  ֲאִפילּון, ֶגעָוואְר ט ֶגעְׁשְטָראפְ 
ט ָהאְס  דּום ֶווער ִאיֶּבעט ֶּבען ׁשֹויי ֵגיט, ִמינּון ַקייט ִניְׁש ט ַוואְר 

ן ַדאְרפְ ר ֵאייֶדעי ִווא ָד ט ַפאְרֶׁשעְמ ן ֶוועְר  ֶעְנֶדעְרׁשן; ֶגעטּוי ֵווי
ף אֹויט ַּבאקּוְמ ן ֶמעס ָוואם ּוָמִרים ָקִׁשים עֹוְנִׁשיי ִד ן ַאִריֶּבעְרֵגיי

  ת.ַמְחלֹוֶק 
 ַא ן ִאין ַאַרייְנְדֵרייעֶ ר ִדיל ִווין ֶמעז ַא ר, ַווייֶטען אּוט ַהיינְ ן פּו

 ָזאְלְסטּו -ם ָׁשַמיִ ם ְלֵׁש  ֲאִפילּון, ַזייל ָזאס ָוואן ַזייל ָזאת, ַמְחלֹוֶק 
ם ֶדע ִזי ַמאן. ֶלעּבְ 'ן ַפאְר ט ַאְנְטלֹויפְ ן ֶמעי ִווי ַאזֹון ַאְנְטלֹויפְ 

ת ֶּפלֶ ן ּבֶ ן אּוט, ֶגעַמאכְ ט ָהאת ֶּפלֶ ן ּבֶ ן אֹון פּו ַווייּבי ִד ס ָוואן ֶחְׁשּבֹו
י ְצֵוויע ַאלֶ ן פּון אּוח קַֹר ן פּוט ָאְנֶגעֶהעצְ ן ֶגעקּוֶמעם ַאֵהייז ִאי

ה מֹׁשֶ : "ְׁשטּוּבן ִאין ֶגעְׁשִריגְ ט ָהאר עֶ ם, ַרָּבִניג פּוְפִצין אּוט הּוְנֶדעְר 
ח קַֹר : "ִטיׁש'ן אֹויפְ ט ֶגעַהאְק ט ָהאר עֶ ט!" ֶגעֶרעכְ ט ִניְׁש ז ִאי ַרֵּבינּו

ן ֶדעְרֵציילְ ר. ָאְנִפיֶרעי ִד ן פּון ֶגעֶוועז ִאיר עֶ ג!" ַמְנִהיר ֶעְכֶטער ֶדעז ִאי
ר: ִמיג ָזאט, ֶגעְפֶרעגְ ם ִאיט ָהא ַווייּבן ַזיים, כ) ָׁש (ם ֲחָכִמיע ֵהייִליגֶ י ִד 

ר ִדיז ִאיס ָוואת? ַמְחלֹוֶק י ִד ן פּו ָהאְסטּוס ָווא, ַמה ָּל ַּבֲהֵדי ְּפלּוְגֵּתיּה
, ִאי ַאֲהרֹן ַּכֲהָנא ַרָּבא ַאְּת ַּתְלִמיָדאט? ֶגעֶרעכְ ז ִאיס עֶ ר ֶוועק ִחילּו ַא 

ר ֶדעט ִּביְס  דּון אּון ּכֵֹה ר ֶדען ַאֲהרֹ ז ִאי -ט ֶגעֶרעכְ ז ִאיה מֹׁשֶ  אֹויּב
ט ֶגעֶרעכְ ז ִאיח קַֹר  אֹויּבן אּו, ַאְּת ַּתְלִמיָדא ִאי קַֹרח ַּכֲהָנא ַרָּבהד, ַּתְלִמי

י זִ ט ָהאי ַאזֹוד! ַּתְלִמיר ֶדער ַווייֶטעט ִּביְס  דּון אּון ּכֵֹה ר ֶדעח קַֹר ז ִאי -
  ט.ֶגעַראֶטעֶוועם ִאי

  ת.ַמְחלֹוֶק ן פּון ַאְנְטלֹויפְ ץ ַאלְ ט ָזאְלְס  דּו
  "ב)תשפח קַֹר ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(
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  <<<<<<  נייעס

אונטערברעכן אונטער דעם גרויסן יאך, יעדער וועט זיך משתתף זיין מיט שיינע גרעסערע  
סכומים, און מיט די גרויסע זכותים וועלן מיר אלע געהאלפן ווערן מיט אלעס וואס מיר 

  בגשמיות.נויטיגן זיך ברוחניות ו
  עולם חסד יבנה!

*** 

  מאל 40לערנען אין ישיבה בחורים 
  מסכת תענית ביז ראש השנה

דעם פרייטאג ואתחנן, חמשה עשר באב, האט זיך אנגעהויבן די מסכת תענית טומל אין 
ישיבה, די בחורים זענען צוגענאגלט צו די בענקלעך, די אויגן צוגעשמידט צו א גמרא מסכת 

  פלייסיג מיט חשק, און מ'ענדיגט יעדן טאג נאכאמאל גאנץ מסכת תענית. תענית, מען לערנט
אין יאר תשע"א, פאר חמשה עשר באב, האט מוהרא"ש געזאגט פאר'ן ראש ישיבה אז ער 
גייט אריבערקומען אין קעמפ אום חמשה עשר באב, א טאג וואס איז מסוגל פאר שידוכים, און 

ם. ביי די סעודה לכבוד חמשה עשר באב האט מוהרא"ש ער וועט פועל'ן שידוכים פאר די בחורי
גערעדט א לאנגע צייט צו די בחורים, און ביים סוף פון די דרשה האט מוהרא"ש געזאגט אז אלע 
בחורים פון זיבעצן יאר און העכער וואס וועלן ענדיגן יעדן טאג מסכת תענית אין די פערציג טעג 

זיי אי"ה טרעפן זייער שידוך גלייך נאך ראש השנה.  פון חמשה עשר באב ביז ראש השנה, וועלן
אלע בחורים האבן זיך צוגעכאפט דערצו און האבן דורכגעלערנט מסכת תענית יעדן טאג ביז 
ראש השנה און גלייך נאך ראש השנה האבן אנגעהויבן ווערן חתנים אין ישיבה, און אין לויף 

אפן זייער שידוך, זיי האבן ב"ה שיין חתונה פונעם ווינטער זמן תשע"ב, האבן אלע בחורים געטר
  געהאט און אויפגעשטעלט ערליכע אידישע שטובער לשם ולתפארת.

זייט דעמאלט האלט עס ווייטער אן יאר יערליך, די פרישע בחורים ענדיגן מסכת תענית 
פערציג מאל פון חמשה עשר באב ביז ראש השנה, און ב"ה פילע שידוכים זענען געשלאסן 

רן אין דעם זכות אין לויף פון די יארן. אויך פילע בחורים פון אנדערע ישיבות, וואס האלטן געווא
מיט די דרשות און שיעורים פונעם ראש ישיבה שליט"א, האבן זיך אויך צוגעכאפט צו דעם, זיי 
האבן אויך געלערנט מסכת תענית פערציג מאל, און זענען ב"ה אויך געהאלפן געווארן מיט 

  ידוכים.שיינע ש
אנהויב די וואך האט דער ראש ישיבה שליט"א נאכאמאל מעורר געווען די בחורים זיך 
צוצוגרייטן די מסכת תענית, ווייל פרייטאג חמשה עשר באב וועט מען אנהויבן לערנען גאנץ 
מסכת תענית יעדן טאג ביז ראש השנה. פארשטייט זיך אז די בחורים האבן קוים געקענט ווארטן 

  ם טאג, און מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף וועט דאס יאר אויך קומען פילע חתנים אין ישיבה.אויף דע
אין אנדערע נייעס האבן פילע אנשי שלומינו אנגעהויבן די וואך דעם פרישן מחזור אין לימוד 
תוספתא, און אין נ"ך, ווי געמאלדן פארגאנגענע וואך. אויסער די פילע שיעורים וואס מען לערנט 

טאג, האבן זיך פילע אויך צוגעכאפט צו די צוויי לימודים, לכבוד דעם וואס מען האט עס  יעדן
  יעצט אנגעהויבן פון פריש.

  !אין שמחה כשמחת התורה
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  רעסעפיס; און נאךשיעורים; מעשיות פון תפלה;  -  קוואל פון חיזוק (פרויען)

212-444-9169 /845-351-9060  
  438-320-9090/ קאנאדא 03303502363/ ענגלאנד  0797040069ארץ ישראל 

  541152354380/ ארגענטינא  3235003462בעלגיע 
   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 
  541152354370/ ארגענטינא  3235003461בעלגיע 
  breslevcenter@gmail.com גליון אויף אימעילצו באקומען דעם 

 

זכרונות פונעם גאב"ד 
  ירושלים זצ"ל

ר' שלום אינהאלטסרייכע אינטערוויו מיט הרה"ח 
 וועבערמאן שליט"א, מנהל בית רחל, קרית יואל

 

212-444-9191 
1, 7, 5, 264 

  חיזוק צום טיר
  
  

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

  'ס, און נאך;SD'ס, USBסידי'ס, 
  דעליווערט צו אייער טיר!
  צו רופט אריין מיט אייער פארלאנג

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

        מוסדותינו הק'מוסדותינו הק'מוסדותינו הק'מוסדותינו הק'    אינערהאלבאינערהאלבאינערהאלבאינערהאלבס ס ס ס נייענייענייענייע

  באנקעט לטובת דעם "בית התבשיל" דעם זונטאג עקב
רעדן איבער דעם וועט נישט זיין גענוג. אונטער די נאר צוויי ווערטער, אבער וויפיל מען וועט  - בית התבשיל" "

 גאנצע וועלט, א וועלט פון חסד, א וועלט פון גמילת חסדים. א לייכט זויללדיגע ווערטער ליגט א וצוויי אומש
  .וואס פארשפרייט א שיין אין די גאנצע קהלה

איינע פון די שענסטע רינגעלעך אין די גאלדענע קייט פון חסד וואס אונזער קהלה איז ב"ה באשאנקען געווארן 
", אין אמת'ן אריין איז די נאמען בית התבשיל נישט די עקט פונעם "בית התבשילאיאיז בלי ספק די מאסיווע פר

איז , עס ארויס פון אונטער די צוויי ווערטער בית התבשיל וועלכע גייעןפאסיגע נאמען פאר די אקטיוויטעטן 
  .ט עסן פאר מענטשן, נאר עס איז אסאך אסאך מער פון דעםעבמען ג אונישט בלויז א בית התבשיל וו

אל געווען א זאך וואס איז נוגע געווען בפרטיות פאר עטליכע פון אסאך, אבער, דא ביי בית התבשיל" איז אמ"
  .אונז אין קהלה איז עס על הכלל כולו יצא יעדער איינער האט הנאה דערפון

די אונטערנעמונג פונעם בית התבשיל איז דירעקט נישט קיין גרינגע זאך, בלויז די פאקט אז אין די לעצטע 
איז שוין גענוג ארויסצוברענגן די , 50,000$רי די סומע פון ען גראסיבית התבשיל אויסגעטיילט א פאר וואכן האט

  פונעם בית התבשיל. פלייצעס דישווערע עול וואס ליגט אויף 
די בית התבשיל איז ווי א שירעם וואס נעמט אריין אונטער זיך יעדע זאך וואס האט צו טון מיט חסד, יעדע זאך 

  .ארויסהעלפן אנשי שלומינווואס קען 
שבת שווערע געלטער פאר  ןאיינציג ןבית התבשיל" שפארט פאר אנשי שלומינו מדי שבת בשבתו יעד"

און אנדערע  אויסגעטיילט עסן ,כיגע יארעלייאין די איין ק ,בית התבשיל" האט בלויז פאריאר. "מאכלי שבת
, א אבער יא! ס'איז א מציאות אר וואס הערט זיך ווי א גוזמעס איז א ציפע $,250,000פון  דאין די ווער פראדוקטן

 פערטל מיליאן דאלער!
וואס . ש”פאר אנ 75,000$אבער לאמיר גיין אביסל ווייטער, די פסח חלוקה אליינס האט אפגעשפארט איבער 

  וב.טם בית התבשיל שטעלט צו פאר יעדע יו דער די חלוקה וואס אויסערדאס איז 
לט צו מדי שבת בשבתו קאלטע וואסער פאר אנשי שלומינו בשעת'ן זיך שלעפן אין די בית התבשיל" שטע"

 - א יאר, אזוי נישט מיר נישט דיר  10,000$דאס קאסט אפ  ,באשעפער ןהיצן זיך שופך שיח צו זיין פאר'ן הייליג
באן פון גמילת ם נעהאט מען אויך אריינגענומען אי -א פראיעקט וואס געהער בכלל נישט צו א "בית התבשיל" 

  .חסדים
ך פון אנשי שלומינו איז אלעס עכטיגע שמייכלידי עול צו טראגן איז אומבאשרייבליך שווער, אבער צו זען די ל

שוין געדארפט אויסבארגען געלט בלויז ן די חשובע אינגעלייט וואס זענען נושא בעול ווערד, וויפיל מאל האב
  !ניזאציעאהייליגע ארג ן דיפו די עקזיסטענץאנצוהאלטן זיכער צו מאכן 

אז א בריק שטייט אויף זוילן וואס שטעקן זיך אריין ביז אונטער  זי"ע חפץ חיים ןעס ווערט געברענגט פון הייליג
חפץ חיים די זעלבע איז ביי גמילת  ערדי וואסער, אויב עס איז נישט דא קיין זוילן איז נישט דא קיין בריק. זאגט ד

מענט, די איינציגסטע וועג אז עס זאל קענען זיין אנדוחסדים. חסד איז א בריק, די כח האחדות זענען די זוילן, די פ
  .גמילת חסדים, איז נאר מיט א כח האחדות, ווען יעדער איינער העלפט צו דערצו

צו די הנאה פון אנשי שלומינו, ווען יעדער איינער האט ך ה', דער בית התבשיל גייט שוין אן איבער פיר יאר ברו
געקומען צו א  איז דער בית התבשילהנאה אדער פון די חלוקה'ס אדער פון די אנדערע פראיעקטן. אבער יעצט 

ו ווארעמע הערצער פון אנשי שלומינו, מאכט אייך צווייטער אנגיין אן די ברייטע און שוין נישט  נעןקעזיי מצב אז 
קהילה אן קיין בית התבשיל, נישטא  עדי אויגן פאר א מינוט און טראכט וויאזוי ס'וועט אויסקוקן אונזער הייליג

 , און אזוי ווייטער.קיין חלוקות, נישטא קיין וואסער זיך שלעפנדיג אין די היצן צום ביהמ"ד
הכרת הטוב צו די הייליגע  ן אונזערווייזמיר וועלן זיך יעצט אנגארטלען אלע אינאיינעם, און ארויס

  $. 75,000אנצוקומען צום ציל פון ארויסהעלפן דעם בית התשביל אונטערנעמונג, און 
דער ראש ישיבה שליט"א האט געשריבן די וואך א בריוו פאר אנשי שלומינו, לכבוד דער באפארשטייענדן 

, איר אלע ווייסן פון די גרויסע לכבוד אנשי שלומינו הי"ובאנקעט דעם זונטאג לטובת דעם בית התבשיל, "
טואונגען פונעם "בית התבשיל" אין קרית ברסלב ליבערטי, וואס ווערט אנגעפירט דורך ר' שלמה יאקאבאוויטש 
ני"ו. צענדליגע משפחות באקומען עסן, די בית התבשיל פארטיילט שווערע טויזענטער דאלארן יעדע וואך, ובנוסף 

גאנצע שטעטל. על כן בעט איך אייך אלע, נעמט א חלק אין די גרויסע מצוה, זייט לזה פארטיילט מען עסן פאר די 
אייך משתת, ביי די מסיבה וואס וועט פארקומען זונטאג פרשת עקב אין שטוב פון האברך הנ"ל, ובזכות המצוה 

  ".זאלט איר זוכה זיין צו ברכות וישועות און צו א גוט געבענטשט יאר, אמן
אז אלע אנשי שלומינו וועלן זיך שטארקן אינאיינעם און נישט לאזן דעם בית התבשיל עס איז ערווארטעט 

  סימן טוב ומזל טוב 
  

  הי"ו בנציון אפנהיים החתן
  למזל טוב זיין שידוך שליסן עב"גצו 

***  

  הי"ו בורשטייןנתן יוסף  מו"ה
  למזל טוב די געבורט פון א אינגלצו 

***  

  הי"ו אברהם בלטי מו"ה
  למזל טוב די געבורט פון א אינגלצו 

***  

  הי"ו נתן טולידאנו מו"ה
  למזל טוב די געבורט פון א מיידלצו 

  )ז(קמפּון ֶרִּבי'ן  ֶלעְּבְנְסֶגעִׁשיְכֶטע
ף אֹויט קּוְמ ר ִציּבּור ְגרֹויֶסע ִאין קּוְרְצן פּון ְפִריֶער: ַא 

  'ןֶרִּבין ֵהייִליגְ ם צּוה ֲחנּוּכָ ת ַׁשּבָ 
ן, ָנָת י ֶרּבִ ר ַפאט ֶגעָזאגְ ט ֶדעָמאלְ ט ָהאי ֶרּבִ ר ֶדע

"ר ִּבירּו ַא ן ֶגעֶגעּבְ ר ִדי ָהאּב ִאין פּוה, ַהְמַדֶּמ  ְוִזּכּו
י ִחידּוֵׁש  ַאַסאן ַזיי ְמַחֵדׁשן ָאְנהֹויּבְ ן ׁשֹוי ֶקעְנְסטּוט ֶיעְצ 
  ה".ּתֹוָר 

י ֶרּבִ ט ָהאט ֶדעָמאלְ ן פּון, ֶגעֶוועע ַטאֶק ז ִאיי ַאזֹו
ן פּוס ָוואם, ִחידּוִׁשיע ַזיינֶ ן ָאְּפְׁשַרייּבְ ן ָאְנֶגעהֹויּבְ ן ָנָת 
ת", ַהָלכֹוי ִליקּוֵט ר "ֵספֶ ג ֵהייִלין ַזיין ֶגעָוואְר ז ִאים ֶדע
י ִד ט לֹוין ֶגעֶוועז ִאים ִחידּוִׁשיי ִד ן פּו ָאְנהֹויּבי ִד ס ָווא

  ה.ּתֹוָר ע אֹויְּבְנֶדעְרַמאְנֶט 
י ַאְנֵׁש ר ַפאט ֶגעָזאגְ ט ֶדעָמאלְ י ֶרּבִ ר ֶדעט ָהא אֹוי
 עֶ 'ָּכֵׁשרן אּוע גּוֶט  ַא ן ֶגעֶגעּבְ  ַאיי ָהאּב ִאי, "ְׁשלֹוֵמינּו

ן אּוה", ּתֹוָר י ִחידּוֵׁש ן ַזיי ְמַחֵדׁשט ֶמעגְ ר ִאיה, ַהְמַדֶּמ  ּכַֹח 
ט ִמין ַזייג ַמִׂשיט ֶקענְ ר ִאיט, "ֶגעָזאגְ ט ָהאי ֶרּבִ ר ֶדע

ט ִמין ַזייג ַמִׂשין ֶקע ִאיס ָוואס ָדאה, ַהְמַדֶּמ  ּכַֹח ר ֵאייעֶ 
  ל".ֵׂשכֶ ן ַמיי

ר ַפא ֶלעְקִציעֶ ר מּוָס ס ַאלְ ן ִדיֶנעף ַדאְר ס ָדא[
ס ַארֹוי ִזין ְׁשֶטעלְ ס ָווא ְׁשלֹוֵמינּוי ַאְנֵׁש ן פּוע ֶגעִוויֶס 

י ִד ט לֹויה ּתֹוָר י ִחידּוֵׁש  ְמַחֵדׁשן ֶזעֶנעע ֶוועְלכֶ י ִד ן ֶקעגְ 
ט ָהאי ֶרּבִ ר ֶדעם. ְסָפִרי'ס ֶרִּבינְ ן ֵהייִליגְ ן פּות ַהְקָדמֹו

ט "ֶגעָזאגְ  ְּבֵפירּוׁש ָדאָהאּב ִאי ע גּוֶט  ַא ן ֶגעֶגעּבְ  ַאיי
י ִחידּוֵׁש ן ַזיי ְמַחֵדׁשט ֶמעגְ ר ִאיה, ַהְמַדֶּמ  ֹּכַח  עֶ 'רָּכֵׁש ן אּו

ר ֶדעס ָוואה ּתֹוָר י ִד ן ִאין אּו, "א)תקכן ִסיָמ "ן, מֹוֲהַר י ַחיֵ (ה" ּתֹוָר 
ק ֵחלֶ "ן, מֹוֲהַר י ִליקּוֵט (ה ֲחנּוּכָ ת ַׁשּבָ ם ֶיעֶנעט ֶגעָזאגְ ט ָהאי ֶרּבִ 

ז ִאיד ִאי ַא ן ֶוועז ַא י ֶרּבִ ר ֶדעט ָדאְר ט ָזאגְ ן נ"ד) ִסיָמ ', א
ן ַזייט, ֶוועלְ ע ֶיענֶ ן פּוג ְׁשֶטעְנִדין ֶגעֶדעְנֶקע צּוה זֹוכֶ 

ט ָהאן ַדאן, ֵאייֶּבעְרְׁשְט ם צּוט צּוֶגעְקֶלעּבְ ז ִאיה ַמְחָׁשָב 
ן אּוה, ַהְמַדֶּמ  ֹּכַח ע לֹויֶטעֶר ן אּוע ְקָלאֶר  ַא  ֶמעְנְטׁשר ֶדע
  ה.ּתֹוָר ע ֵהייִליגֶ י ִד ן ִאין ַזיי ְמַחֵדׁשן ֶקער עֶ 

ן ִסיָמ ', אק ֵחלֶ "ן, מֹוֲהַר י ִליקּוֵט (ט ָזאגְ י ֶרּבִ ר ֵהייִליֶגער ֶדע

ט ָהאר ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶדעז ַא ן ְגֵלייּבְ ף ַדאְר ד ִאי ַא ז ַא ס"א) 
ע ַזיינֶ ן פּון ַפאְרֶגעִניגְ ן אּו רּוַח ת ַנַח ע ֶגעַוואְלִדיגֶ  ַא 

ם, ֵקייֶנען פּון ֶׁשעֶמעט ִניְׁש  ִזיר ָטאן ֶמעה, ּתֹוָר י ִחידּוֵׁש 
ם, ְסָפִרי ַאַסאן ֶגעָוואְר ט ַפאְרַפאְס ן ׁשֹוין ֶזעֶנעז ִאיס עֶ 

ן אּום, ְסָפִרי ַאַסאן ֶוועְר ט ַפאְרַפאְס  ָנאט ֶוועס עֶ ן אּו
  ט.ֶוועלְ י ִד ר ַפאס אֹויט ֶפעלְ ר ֵספֶ ע ֶיעֶד 

ם ִחידּוִׁשין ַזיי ְמַחֵדׁשן אּון ְׁשַטאְרְק  ִזין ַדאְרפְ ר ִמי
ן ֶמען אּום, ְסָפִרי'ס ֶרִּבינְ ן ֵהייִליגְ ן פּות ְיסֹודֹוי ִד ף אֹוי

ם ֶדעט ִמין אּון, ַפאְרְׁשְּפֵרייְט ן אּון ְדרּוְק ס ָדאף ַדאְר 
ַיְגִּדיל ּתֹוָרה ן, ֵאייֶּבעְרְׁשְט ם צּון ִאיְד  ָנאן ַזייב ְמַקֵר 

  ר].ְוַיְאִּדי
  "ְּפֻעַּלת ַהַצִדיק"ֶגענּוֶמען פּון ֵסֶפר  - אי"ה קּוְמט ָפאְרֶזעצּוְנג
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 הפצת הגליון בבארא פארק נתנדב ע"י מו"ה שלמה יאקאבאוויטש הי"ו, להצלחה בכל הענינים


