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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

 

י, נִּ י ֲאדֹּ ר בִּ ה וַּיֹּאמַּ יו ְיהּודָׁ ית ַרָבה, ַויִַׁגׁש, ַפְרָׁשה צ"ג, ָזאְגט אֹויף ֶדעם ֶדער ֶמְדָרׁש  וַּיִּגַּש ֵאלָׁ )ְבֵראׁשִׁ

יָמן ד'(  ָלה" ְיהּוָדה ָהאט ָנאְנטסִׁ ְתפִׁ ָלה, -"ַהָגָׁשה לִׁ יט ְתפִׁ  צּו ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן.ֶגעְטֶרעְטן מִׁ
י ָזאְגט  יֶגער ֶרבִׁ וי ֶדער ֵהיילִׁ יר לֹויט וִׁ יז ָדאס ַמְסבִׁ יָמן רפ"ב( מֹוַהָרא"ׁש אִׁ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ח"א סִׁ יד )לִׁ ַאז ַא אִׁ

יְׁשט ַזיין  יְך אּון אֹויְפֶגעֵלייְגט אּון ֵקייְנָמאל נִׁ יג ַזיין ְפֵריילִׁ ילּו ֶווען ַא צּוְבָראַדאְרף ְׁשֶטעְנדִׁ ְכן, ֲאפִׁ
יד ֶזע יז זֵייֶער ַווייט פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ֶער טּוט ַאַסאְך ֲעֵבירֹות, אּון ָדאסאִׁ ַמאְכט  ט ַאז ֶער אִׁ

ים ַמאְכן טְ  ויל אִׁ יז ָנאר ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ָוואס וִׁ ויְסן ַאז ָדאס אִׁ יג, ַדאְרף ֶער וִׁ ים ְטרֹויֶערִׁ יגאִׁ  רֹויֶערִׁ
י גּוטֶ  אּון יְך דִׁ ים, ָנאר אֹויְפזּוְכן ַביי זִׁ יְׁשט ָלאְזן פּון אִׁ יְך נִׁ ן, ע ַזאְכן ָוואס ֶמען ָהאט ֶגעטּוֶמען ָטאר זִׁ

ילּו  ְצֹות, ֲאפִׁ יד ָהאט ָדאְך ַאַסאְך מִׁ ויֶווען ַווייל ֶיעֶדער אִׁ יְנַגאְנְצן וִׁ יְׁשט אִׁ ְצֹות ֶזעֶנען אֹויְך נִׁ י מִׁ  דִׁ
יְך זֵייעֶ אט ֶעס ָאֶבער ָדאְך ֶעֶפעס גּוטְ ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין, הָ  יט ֶדעם ַדאְרף ֶמען זִׁ יְך, אּון מִׁ ין זִׁ ר ס אִׁ

 ְפֵרייֶען.
יז ָדא ֶעֶפעס גּוטְ  אּוַווייל וו וי ֶדער ָפסּוק ָזאְגט ֶעס אִׁ יז ֶעס ָנאר פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, וִׁ ים ס אִׁ לִׁ )ְתהִׁ

ל,קמה, ט(  כֹּ ידּו ְטֶרעְפְסט ֶעֶפעס גּוטְ  ְמֵמיָלא ֶווען טוֹּב ה' לַּ , ֵמייְנט ָדאס ַאז ֶדער רס ַביי דִׁ
יר, אּון ֶדעְרַפאר ֶקעְנְסטּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן  יט דִׁ יז מִׁ יקּוֵטי ֲהָלכֹות, ַהְׁשָכַמת ֵאייֶבעְרְׁשֶטער אִׁ )לִׁ

 .ַהֹבֶקר א', ב'(

ויל ֶרעְדן צּום  .צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטןן ֶרעְדן אּון ָנאר ַאזֹוי ֶקען ֶמען ַדאֶוועֶנען אּו יד וִׁ ַווייל ֶווען ַא אִׁ
יְך דֶ  ין אִׁ ין ָקאפ "ָוואס בִׁ ים ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ַאַריין ַמְחָׁשבֹות אִׁ , טען ֶווערְ ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ְבֶרעְנְגט אִׁ

יְך ָהא יד פְ ָדאְך ֶגעטּו באִׁ יט ֶדעם ָוואס ַא אִׁ יְסל ן ַאַסאְך ֲעֵבירֹות" ָאֶבער מִׁ י בִׁ יט דִׁ יְך מִׁ ֵרייְדט זִׁ
יְך ֶקעֶנען אֹויְסֶרעְדן ָדאס ַהאְרץ פַ  אְרן גּוֶטע ַזאְכן ָוואס ֶער ָהאט, ָדאס ַמאְכט ַאז ֶער ָזאל זִׁ

 ֵאייֶבעְרְׁשְטן.
ין ָפסּוק,  יז ְפַׁשט אִׁ ה,ָדאס אִׁ יו ְיהּודָׁ ָלה ָזאְגט אֹויף ֶדעם ֶדער ֶמְדָרׁש, ַהָגָׁשה לִׁ  וַּיִּגַּש ֵאלָׁ  -ְתפִׁ

ויל ָאְנֵהייְבן ַדאֶוועֶנען אּון ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ַדאְרף ֶער ְטַראְכְטן,  יד וִׁ יֶווען ַא אִׁ נִּ י ֲאדוֹּ  - בִּ
יְך ָהאב ָדאְך ֶעֶפעס גּוטְ  יר, אִׁ יט מִׁ יז ָדאְך מִׁ יר, אּון ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער אִׁ ין מִׁ ֵבר נָׁא , ַדאןס אִׁ ְידַּ

בָׁ  ְבְדךָׁ דָׁ יעַּ נִּ י - ר ְבֵעיֵני ֲאדֹּ יְך ֶקען אֹויְך ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן.ֶדעָמאְלט פִׁ יְך ַאז אִׁ  ל אִׁ
 )ֹזאת ַהתֹוָרה ַויִַׁגׁש א(

*** 
 

ְש  ב יִּ ד,וֵַּישֶׁ ְפרּו וַּיְִּרבּו ְמאֹּ ה ְויִּ ְחזּו בָׁ ן וֵַּיאָׁ שֶׁ רֶׁץ גֹּ יִּם ְבאֶׁ ְצרַּ רֶׁץ מִּ ֵאל ְבאֶׁ "י,  רָׁ ןָזאְגט ַרׁשִׁ ? ְוֵהיכָׁ
יִּם. ְצרַּ רֶׁץ מִּ יא ֵמאֶׁ הִּ ן שֶׁ שֶׁ רֶׁץ גֹּ  ְבאֶׁ

יר יז ָדאס ַמְסבִׁ י ָזאְגט  ,מֹוַהָרא"ׁש אִׁ וי ֶדער ֶרבִׁ יָמן קס"ט( לֹויט וִׁ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' סִׁ יד )לִׁ ַאז ֶווען ַא אִׁ
יךְ  יז ְפֵריילִׁ י הַ  ַדאן אִׁ ין דִׁ יְׁשט דּוְרְכַפאְלן אִׁ ים ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ַאֵליין ַאז ֶער ָזאל נִׁ יט אִׁ אְרֶבע הִׁ

יג. יז ְטרֹויֶערִׁ י ֲעֵביָרה קּוְמט ָנאר ֶווען ֶמען אִׁ ית, ַווייל דִׁ  ֲעֵביָרה פּון ְפַגם ַהְברִׁ
יֶגע ַחַז"ל ָזאְגן  י ֵהיילִׁ ָיהּו ַרָבה ֵפֶרק)תָ דִׁ יְׁשט ָדא ָנאְך אַ  ז'(: ָנא ְדֵבי ֵאלִׁ יז נִׁ יז ַאזֹוי "ֶעס אִׁ ַזא ָפאְלק ָוואס אִׁ

יִׁים", ֶדעְרַפארּופ ְצרִׁ י מִׁ וי דִׁ יט ַאֶלע ְׁשֶלעְכֶטע ַזאְכן, וִׁ יׁשּוף, אּון מִׁ יט כִׁ יט ֲעֵבירֹות, מִׁ י  ל מִׁ ֶווען דִׁ
ְצַריִׁם, ָהאט ֵזיי יֹוֵסף ַאַרייְנֶגע יְדן ָהאְבן ֶגעמּוְזט ֵגיין ַקיין מִׁ י ָוואְרט אִׁ ין ֹגֶׁשן, דִׁ ן"ְׁשֶטעְלט אִׁ שֶׁ יז  "גֹּ אִׁ

ָיא  יַמְטרִׁ ה","שִּ ְבגִׁ יְׁשט ֶוועְרן  ְמחָׁ יְך, ֶוועְלן זֵיי נִׁ ַאז דּוְרְך ֶדעם ָוואס זֵיי ֶוועְלן ַזיין ְפֵריילִׁ
יִׁים. ְצרִׁ י מִׁ י טּוְמָאה פּון דִׁ  ָנאְכֶגעְׁשֶלעְפט, ַחס ְוָׁשלֹום, ָנאְך דִׁ

יז ְפַׁשט ָו "י ָזאְגט, ָדאס אִׁ יִּםואס ַרׁשִׁ ְצרַּ רֶׁץ מִּ יא ֵמאֶׁ הִּ ן שֶׁ שֶׁ רֶׁץ גֹּ ן? ְבאֶׁ יְדן ְוֵהיכָׁ י אִׁ ילּו דִׁ , ַאז ֲאפִׁ
ין  ְצַריִׁם, ָזאְלן זֵיי ַזיין אִׁ ין ֶדעם ָטֵמא'ֶנעם ַלאְנד מִׁ ן"ֶזעֶנען אִׁ שֶׁ ָיא " "גֹּ יַמְטרִׁ יז ְבגִׁ השִּ ָוואס אִׁ ", ְמחָׁ

יְׁשט ָהאְבן אֹויף ֵזיי ַקיין ַווייל אֹויב ֵזיי ֶוועְלן ַזיין ְפֵריי יִׁים נִׁ ְצרִׁ י מִׁ י טּוְמָאה פּון דִׁ יְך, ֶוועט דִׁ לִׁ
יָטה.  ְׁשלִׁ

 )ֹזאת ַהתֹוָרה ַויִַׁגׁש ח(
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א"ש רָׁ עְרֵצייְלט מוֹּהַּ  דֶׁ

ין ָיאר תק"מ לפ"ק,  יז ֶגעבֹויְרן ֶגעָוואְרן אִּ י ָנָתן אִּ ֶרבִּ
יְרץ ַז"ל אּון ַזיין ַמאֶמע  י הִּ י ַנְפָתלִּ צּו ַזיין ַטאְטן ֶרבִּ
ין ְשָטאט  יז אֹויְפֶגעַוואְקְסן אִּ ַלאְנֶיע ע"ה. ֶער אִּ
יד  יז ֶגעֶווען ַא ְגרֹויֶסער ַתְלמִּ ירֹוב, ַזיין ַטאֶטע אִּ ֶנעמִּ
יז ָאֶבער אֹויְך ֶגעֶווען ַא ְגרֹויֶסער סֹוֵחר אּון  ָחָכם, ֶער אִּ
יעּות צּו ֶלעְרֶנען ֶיעְדן  ַאן עֹוֶשר, ֶער ָהאט ֶגעַהאט ַא ְקבִּ

י  ָטאג ַא ְבַלאט ְגָמָרא, אּון צּו דּוְרְכֶלעְרֶנען ֶיעֶדע ָוואְך דִּ
י ַפְרָשה.  ֶמְדָרש אֹויף דִּ

י ָנָתן ַא ָחָתן ֶגעָוואְרן, אּון  יז ֶרבִּ י ְדַרייְצן ָיאר אִּ ַביי דִּ
ָהאט ֶער ֲחתּוָנה ֶגעַהאט צּו ַזיין ַווייב ֶאְסֵתר ֵשייְנְדל 
ין  י ְגדֹוֵלי ַהדֹור אִּ ע"ה, ַא ָטאְכֶטער פּון ֵאייֶנע פּון דִּ

י אֹויֶעְרָבאְך  ֶיעֶנע ְתקּוָפה, ַהָגאֹון ד ְצבִּ י ָדוִּ ַהָגדֹול ֶרבִּ
יז ֶגעֶווען ָרב אֹויף ְדֵריי ְגרֹויֶסע ְשֶטעט  זי"ע ֶוועְלֶכער אִּ
יֶלע  יץ, אּון אֹויף ָנאְך פִּ יְגַראד, ָמֳאהלּוב אּון ְקֶרעְמנִּ ַשארִּ
יז ֶגעֶווען  י אִּ ד ְצבִּ י ָדוִּ ְקֵלייֶנע ְשֶטעט אּון ֶדעְרֶפער. ֶרבִּ

י ָברּוְכ'ל פּון ְגרוֹ ָגאר ַא  יק ֶרבִּ יֶסער ֶמעְנְטש, ֶדער ַצדִּ
יא  ָיהּו ַהָנבִּ ים ַאז ֵאלִּ יְזש זי"ע ָהאט ֶגעָזאְגט אֹויף אִּ ֶמעֶזעבִּ

יג. יט ְשֶטעְנדִּ ים מִּ יט אִּ  ֵגייט מִּ

יד  יז שֹוין ֶדעָמאְלט ֶגעֶווען ַא ְגרֹויֶסער ַמְתמִּ י ָנָתן אִּ ֶרבִּ
ים, ַאזֹוי אּון ַא ַלְמָדן ָעצּום, ֶער ָהאט  ֶגעֶקעְנט ַש"ס ּופֹוְסקִּ

יג  יֶבעְרֵגיין אֹויף אֹויְסְנֵוויינִּ ַווייט ַאז ֶער ָהאט ֶגעֶקעְנט אִּ
י ַרייֶע. ַזיין ְשֶווער ָהאט  ין דִּ ין ַש"ס אִּ ֶיעֶדע תֹוְספֹות אִּ
ים, אּון ֶער ָהאט ֶגעָהאְפט  ֵזייֶער ְשַטאְרק ֶגעַהאְלְטן פּון אִּ

י ָנָתן וֶ  יֶבעְרֶנעֶמען ַזיין ַרָבנּות ָנאְך ַזייֶנע ַאז ֶרבִּ ועט אִּ
יג.  הּוְנֶדעְרט אּון ְצָוואְנצִּ

יז ֶגעֶווען ֵזייֶער ְגרֹויס, ָהאט ֶער  ָכאְטש ַזיין ְשֶווער אִּ
יְשט ֶגעַהאְלְטן פּוֶנעם ֶדֶרְך ַהַבַעֵש"ט, ֶער ְפֶלעְגט  ָאֶבער נִּ

י יְנֶדער אּון ֵאיידִּ יְשט ָאְנָזאְגן ַזייֶנע קִּ יְך נִּ ֶמער ַאז ֵזיי ָזאְלן זִּ
יז ָאֶבער  י ָנָתן אִּ ים. ֶווען ֶרבִּ ידִּ י ֲחסִּ ְתַחֵבר ַזיין צּו דִּ מִּ
יֶשע  ידִּ י ַחסִּ ְדָרש אּון ֶגעֶלעְרְנט ָהאְבן דִּ ין ֵבית ַהמִּ יְצן אִּ ֶגעזִּ
יְך  ים אּון זִּ יט אִּ ְדָרש ֶגעֶרעְדט מִּ ין ֵבית ַהמִּ יְנֶגעַלייט אִּ אִּ

יד ֶגע'ַטֲעָנה' יֵדי ַהַמגִּ י ַתְלמִּ יג ַאז דִּ ים, אֹויְפַווייְזְנדִּ יט אִּ ט מִּ

 אְגטמֹוַהָרא"ׁש זָ 
 ֶווער ֶעס ִהיט ַאז

 

ַאזֹוי ִווי  .ִדי אֹויְגן ֶוועט ָהאְבן ַפְרָנָסה ִזיְך
: "ֵעיֵני ֹכל ֵאֶליָך )ְתִהִלים קמה, טו(ֶעס ְׁשֵטייט 

ְיַשֵברּו, ְוַאָתה נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם 
רּו'ְבִעתֹו",  בֵּ ֶקען ֶמען ֵלייֶנען ִמיט ַא  - 'ְישַׂ

רּו''ְישֶַַׁׂליָך ִׁשין "ֵעיֵני ֹכל ֵא  ", ַאז ֶמען בֵּ
ָדאס ֵהייְסט ֶמען  -ֶצעְבֶרעְכט ִדי אֹויְגן 

קּוְקט ִניְׁשט ַקיין ֲעֵבירֹות, "ְוַאָתה נֹוֵתן 
ֶוועט ֶדער  -ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם ְבִעתֹו"

 ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶגעְבן ַפְרָנָסה ִאין ַצייט.
 

 (טתשע"ַוִיַגׁש )ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה, פ' 
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יֶנען ֶדעם  יְך אֹויְפֶוועְקן ַזיין ַהאְרץ צּו דִּ יְט'ן ֵגיין צּו ֵזיי ֶוועט זִּ ים, אּון מִּ יקִּ ֶזעֶנען ָגאר ְגרֹויֶסע ַצדִּ
יט ַאן ֱאֶמת.  ֵאייֶבעְרְשְטן מִּ

ים פּון ֵזייֶעֶרע ֶוועְרֶטער ָהאְבן ֶגע'פֹוְעלְ  יקִּ י ַצדִּ ים אּון ֶער ָהאט ָאְנֶגעהֹויְבן צּו ָפאְרן צּו דִּ 'ט אֹויף אִּ
י זּוָשא זי"ע, צּו הרה"ק י'ן ֶרבִּ יְזש זי"ע, צּום ֶרבִּ י ָברּוְכ'ל פּון ֶמעֶזעבִּ יז ֶגעָפאְרן צּו ֶרבִּ י  ֶיעֶנעם דֹור. ֶער אִּ ֶרבִּ

יץ זי"ע, צּו הרה"ק רֶ  יְטש זי"ע, אּון ָמְרְדַכי פּון ְקֶרעְמנִּ ְפָראבִּ י ָשלֹום מִּ יץ זי"ע, צּו הרה"ק ֶרבִּ ינִּ לִּ י ְגַדְלי' מִּ בִּ
יב ֶגעַהאט אּון ַאַסאְך  ים ֵזייֶער לִּ ים ָהאְבן אִּ יקִּ י ַצדִּ יק זי"ע. דִּ ַחֶמעְלנִּ י ַאְבָרָהם דֹוב מִּ צּו הרה"ק ֶרבִּ

ים. יט אִּ  ֶגעֶרעְדט מִּ
יז ֶער ָאְנֶגעקּוֶמען צּו ים ְשֶפעֶטער אִּ י"ַע ָוואס ָהאט אִּ יְטשּוב זִּ ְצָחק פּון ַבאְרדִּ י יִּ י ֵלוִּ יק ֶרבִּ יְגן ַצדִּ ם ֵהיילִּ

ְתעֹוֵרר ֶגעוָ  יז ֵזייֶער נִּ י ָנָתן אִּ יְבַשאְפט "ַמיין ָנָתְנ'ֶלע". ֶרבִּ יט לִּ ים ֶגערּוְפן מִּ ואְרן ֵזייֶער ְמַקֵרב ֶגעֶווען אּון אִּ
ים, ֶעס ָהאט אֹויְפגֶ  יקִּ י ַצדִּ יז ַביי דִּ יֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ֶבֱאֶמת, ָאֶבער ְלַמֲעֶשה אִּ עהֹויְבן ַזיין ַהאְרץ צּו דִּ

ויְרְטַשאְפט, ֶער ָהאט ֶגעַהאְלְטן ַאז ָדאס ַפאְרְבֶרעְנֶגען ַביי יֶשע וִּ ידִּ י ַחסִּ יְדן פּון דִּ יְשט ֶגעֶווען צּוְפרִּ  ֶער נִּ
יז ְסַתם י ֶזעְלֶבע  ְסעּודֹות אּון ְשמּוֶעְסן אִּ ין דִּ י ַצייט ֶווען אִּ יז ַא ָשאד צּו ַפאְרְבֶרעְנֶגען דִּ יטּול ְזַמן, ֶעס אִּ בִּ

יֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן. יְצן אּון ֶלעְרֶנען אּון דִּ  ַצייט ֶקען ֶמען זִּ
ים ֵזייֶער ֶגעָפאְלן, עֶ  יז אִּ ים, ֶעס אִּ יקִּ י ַאֶלע ַצדִּ י ֲעבֹוָדה פּון דִּ יְשט ֶער ָהאט ֶגעֶזען דִּ ר ָהאט ָאֶבער נִּ

יט ְסֵפיקֹות א יז ֶגעֶווען פּול מִּ יק. ֶער אִּ וי ַאזֹוי ֶער ֶקען אֹויְך זֹוֶכה ַזיין צּו ֶוועְרן ַא ַצדִּ י ֶוועג וִּ ּון ֶגעוואּוְסט דִּ
י יֶגע ֶוועג אִּ יְכטִּ י רִּ וי ַאזֹוי דִּ יְשט ַארֹויס ֶגעַהאט ְקָלאר ָוואס אּון וִּ ים, ֶער ָהאט נִּ ְלבּולִּ יֶנען ֶדעם בִּ ז צּו דִּ

 ֵאייֶבעְרְשְטן.
ים ַביי ַא ְמַלֶוה ַמְלָכה, ֶמען ָהאט ֶגעַמאְכט ַא  ידִּ יט ַא ְגרּוֶפע ֲחסִּ יְצן צּוַזאֶמען מִּ יז ֶער ֶגעזִּ ֵאייְנָמאל אִּ

יז אֹויְסֶגעַפא י גֹוָרל אִּ י ָנָתן אּון ֶער גֹוָרל ֶווער ֶעס ָזאל ֵגיין קֹויְפן ֵבייְגֶלעְך ַפאר ְמַלֶוה ַמְלָכה, דִּ ְלן אֹויף ֶרבִּ
יז ֶגעָוואְרן ֵזייֶער  ין ַזיין ַמָצב אּון ֶער אִּ יז ֶגעַגאְנֶגען קֹויְפן. אֹויְפ'ן ֶוועג ָהאט ֶער ַאַרייְנֶגעְטַראְכט אִּ אִּ

יְך ַבאַשאְפן ֶגעָוואְרן? צּו קֹויְפן ֵבייְגֶלעְך?!"  ין אִּ יֶטעְרט. "אֹויף ֶדעם בִּ ֶגעְטַראְכט. ֶער ָהאט  ָהאט ֶער -ֶדעְרבִּ
יז ֶגעָוואְרן ֵזייֶער צּוְבָראְכן פּון דֶ  י ֶוועְלט, אּון ֶער אִּ ית אֹויף דִּ  עם.ַאַרייְנֶגעְטַראְכט ָוואס ֶוועט ַזיין ַזיין ַתְכלִּ

דְ  יֶנעם ְגרֹויְסן ֵבית ַהמִּ יז ַאַריין אִּ י ֵבייְגֶלעְך אּון ֶער אִּ יְך ָאְפֶגעָלאְזט פּון דִּ יז ֶער ָהאט זִּ ָרש ָוואס אִּ
יְך ַאֶוועק י ַנאְכט, ֶער ָהאט זִּ יְטן דִּ יְנמִּ יג אִּ ין ַווייֶבער שּו ֶגעֶווען ֵליידִּ ים, אּון ֶגעֶזעְצט אִּ לִּ יט ַא ְתהִּ ל מִּ

יֹות, ֶער ָהאט ֵזייֶער ֶגעֵווייְנט אּון ֶגע יט ְגרֹויס ְבכִּ יְטל מִּ יְטל ָנאְך ַא ַקאפִּ ֵווייְנט אּון ָאְנֶגעהֹויְבן ָזאְגן ַא ַקאפִּ
יְטל נ', אּו יז ַקאפִּ ים בִּ לִּ יש, ַאזֹוי ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט ְתהִּ יֶטעְרנִּ יְך פּון ְגרֹויס בִּ יְשט ֶגעֶקעְנט קּוֶמען צּו זִּ ן פּון נִּ

יז ַאייְנֶגעְשָלאְפן. יז ֶער ֶגעָוואְרן ָאְפֶגעְשַוואְכט אּון ֶער אִּ יל ֵווייֶנען אִּ  ַאזֹויפִּ
יְרט ֶער ָהאט ֶגע'ָחל יְמל, ֶער ָהאט ְפרּובִּ יְז'ן הִּ י ֶעְרד בִּ וי ֶער ֶזעט ַא ְגרֹויֶסער ֵלייֶטער פּון דִּ ֹוְמ'ט וִּ

יְרט ָנאְכַאָמאל ַארֹויְפצּוֵגיין עֶ  יז ָאֶבער ַאָראְפֶגעַפאְלן, ֶער ָהאט ְפרּובִּ ר ַארֹויְפצּוֵגיין אֹויְפ'ן ֵלייֶטער ֶער אִּ
יז ָאֶבער ָנאְכַאָמאל ַאָרא יז ֶער אִּ יְרט ַארֹויְפצּוֵגיין ֶהעֶכער אִּ וי ֶמער ֶער ָהאט ְפרּובִּ ְפֶגעַפאְלן, וִּ

יז ֶער ָהאט ֶגעַכאְפט ַאַזא ְטַראְסק ַא יְך ָנאְך ֶמער צּוְקַלאְפט, בִּ ז ַאָראְפֶגעַפאְלן פּון ַא ְגֶרעֶסעֶרע ְפַלאץ אּון זִּ
י יז ֵאייֶנער ָאְנֶגעקּוֶמען ֶער ָהאט אֹויְפֶגעֶגעְבן אּון ֶער ָהאט ֶמער נִּ יְרט ַארֹויְפצּוֵגיין, אּון ַדאן אִּ ְשט ְפרּובִּ

יז ֶגעֶווען  יְך!". ָדאס אִּ יְך אּון ֶדעְרַהאְלט זִּ יג: "ְדַראֶפע זִּ ים ְמַחֵזק ֶגעֶווען אּון ֶגעְשַטאְרְקט, ָזאֶגעְנדִּ אּון אִּ
יחֹות.  סֹוף ָיאר תקס"ב לפ"ק ַפאר ְסלִּ

ין ֶיעֶנע ַצייט הָ  יָפא, ֶער ְפֶלעְגט ָפאְרן צּו ַאַסאְך אִּ יְטן ָנאֶמען ר' לִּ יד מִּ ירֹוב ַא אִּ ין ֶנעמִּ אט ֶגעוואֹויְנט אִּ
יז  ירֹוב, אִּ יְשט ַווייט פּון ֶנעמִּ יז נִּ ין ְשָטאט ְבֶרְסֶלב, ָוואס אִּ ים, אּון ֶווען ֶער ָהאט ֶגעֶהעְרט ַאז אִּ יקִּ ַצדִּ

י ים, אּון ַאזֹוי ָהאט ֶער ַטאֶקע ַאַרייְנֶגעקּוֶמען וואֹויֶנען ַא ַצדִּ ק, ָהאט ֶער ַבאקּוֶמען ֵחֶשק צּו ֵגיין צּו אִּ
י ְתעֹוֵרר ֶגעָוואְרן פּון דִּ יז ֵזייֶער נִּ י ָתֹבא. ֶער אִּ י'ן אֹויף ַשָבת ַפְרַשת כִּ יז ֶגעָפאְרן צּום ֶרבִּ  ֶגעטּון, ֶער אִּ

י' ים ָוואס ֶער ָהאט ֶגעֶהעְרט ַביים ֶרבִּ יבּורִּ יֶען צּום ֵאייֶבעְרְשְטן דִּ ים ָאְנֶגעהֹויְבן צִּ ן אּון ַזיין ַהאְרץ ָהאט אִּ
ין  יְך ֶזע ַא ֵנייֶע ְנָשָמה אִּ יֶכע ָמאל: "אִּ י ֶדעְרַמאְנט ֶעְטלִּ יט ַא ְגרֹויֶסע ְבֶרען. ֶיעֶנעם ַשָבת ָהאט ֶדער ֶרבִּ מִּ

י ְנָשָמה. ֶדער עֹוָלם ָהאט אּוְקַרייֶנע ָנאְנט צּו ְבֶרְסֶלב", אּון ֶער ָהאט ֶגעֶרע י ְגרֹויְסֵקייט פּון דִּ יֶבער דִּ ְדט אִּ
יט ֶדעם. י ֵמייְנט מִּ יְשט ֶגעוואּוְסט ֶוועם ֶדער ֶרבִּ  נִּ

יק ֶגעָפאְרן צּו ַזיין ְשָטאט  יָפא צּורִּ יז ר' לִּ יחֹות", אִּ יז ַדאן ֶגעֶווען "א' ְסלִּ מֹוָצֵאי ַשָבת קֹוֶדש, ָוואס אִּ
ירֹוב, עֶ  י ֶנעמִּ י ֵבייֶנער דִּ ין דִּ יְגן אִּ ים ָנאְך ֶגעלִּ יז אִּ וי ֶעס אִּ יחֹות, אּון ַאזֹוי וִּ ין שּול ָזאְגן ְסלִּ יז ֶגעַגאְנֶגען אִּ ר אִּ

יט  יחֹות מִּ י ְסלִּ י'ן, ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט דִּ ְתעֹוְררּות ָוואס ֶער ָהאט ַבאקּוֶמען ַשָבת ַביים ֶרבִּ ְבֶרען אּון  ְגרֹויסהִּ
י ֶשָעָנה ַכָווָנה מִּ  י" "מִּ י ה' ַעֵננִּ וי "ַעֵננִּ יחֹות, וִּ יְקֶלעְך פּון ְסלִּ י ֶלעְצֶטע ְשטִּ ילּו ַביי דִּ יט ֶגעְשַמאק, אּון ֲאפִּ

יְך ָאפ, ָהאט ֶער ֶעס ָאֶבער  יְקֶלעְך ָוואס ֶמען ַכאְפט שֹוין ֶגעֶוועְנלִּ י ְשטִּ ְלַאְבָרָהם" אּון ַאזֹוי ַווייֶטער, דִּ
יט  ין שּול ָהאְבן ֶגעָזאְגט מִּ יְנֶגעַלייט אִּ י אִּ יט ְגרֹויס ַכָווָנה. ֶווען דִּ יג אּון מִּ ְגרֹויס ֵחֶשק ְשַטייט אּון רּואִּ

יחֹות  ים אֹויְסֶגעְפֶרעְגט ָנאְך ְסלִּ יָפא, ָהאְבן ֵזיי אִּ ְתעֹוְררּות ָוואס ָהאט ָאְנֶגעַכאְפט ֶדעם ר' לִּ י הִּ ֶגעֶזען דִּ
יז, הָ  י ַמֲעֶשה אִּ יְך ַאַריין ָוואס דִּ ין ְשָטאט ְבֶרְסֶלב, ָהאט זִּ יְשט ַווייט, אִּ אט ֶער ֵזיי ֶדעְרֵצייְלט ַאז ָדא נִּ

ים אֹויף ַשָבת אּון יז ֶגעַגאְנֶגען צּו אִּ יְקל פּון ַבַעל ֵשם טֹוב, אּון ֶער אִּ יק, ַאן ֵאיינִּ יֶשער ַצדִּ  ֶגעצֹויְגן ַא ְפרִּ
ְתעֹוֵרר גֶ  יז ֶער ֵזייֶער נִּ יז ֶער ֵזייֶער ָדאְרט אִּ י ָנָתן ָהאט ָדאס ֶגעֶהעְרט אִּ עָוואְרן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן. ֶווען ֶרבִּ

ים  יק אִּ יק ְטֶרעְפן ָדאס ָוואס ֶער זּוְכט, ֶאְפָשר ֶוועט ֶדער ַצדִּ ְתעֹוֵרר ֶגעָוואְרן, ֶאְפָשר ֶוועט ֶער ַביי ֶדעם ַצדִּ נִּ
יְרן אֹוי ים פִּ יט אֹויְך ְמעֹוֵרר ַזיין אּון אִּ יְך צּוַזאם ֶגעְשֶטעְלט מִּ יְגן ֶוועג. ָנאְך ֶיעֶנעם ָטאג ָהאט ֶער זִּ יְכטִּ ְפ'ן רִּ

י'ן. יְנֵאייֶנעם ֶגעָפאְרן צּום ֶרבִּ י ַזְלָמן אּון ֵזיי ֶזעֶנען אִּ י אּון ֶרבִּ י ַנְפָתלִּ  ֶרבִּ
י ָנָתן ֶדעְרֶקעְנט ַאז י'ן ָהאט ֶרבִּ יז ָאְנֶגעקּוֶמען צּום ֶרבִּ יז  ֶווען ֶער אִּ יז ֶגעֶווען ֶדער ָוואס אִּ י אִּ ֶדער ֶרבִּ

י ָהאט ֶגעֶרעְדט  יְך". ֶדער ֶרבִּ יְך אּון ֶדעְרַהאְלט זִּ ים ֶגעָזאְגט "ְדַראֶפע זִּ ין ָחלֹום אּון אִּ ים אִּ ֶגעקּוֶמען צּו אִּ
יק ַצייט. יט ֵזיי ַא ְשטִּ  מִּ

י ָנָתן שֹוין ֶגעֶהעְרט  יג ָדאְרט ָהאט ֶרבִּ ַזייֶעְנדִּ
יָקר ֹראש ַהָשָנה, ֶער ַאז ַביי יז ֶדער עִּ י'ן אִּ ם ֶרבִּ

יְשט ֶקעֶנען  ָהאט ַפאְרְשַטאֶנען ַאז ֶער ֶוועט נִּ
יז ֶער ַאֵהיים  יז ֹראש ַהָשָנה, אִּ ְבַלייְבן ָדאְרט בִּ
יק צּו קּוֶמען צּום  יְטן ֶחְשבֹון צּורִּ ֶגעָפאְרן מִּ

י'ן אֹויף ֹראש ַהָשָנה.  ֶרבִּ
יְך ְפַרייָטאג ַפְר  ים, כ"ז ֶאלּול, ָהאט זִּ ָצבִּ ַשת נִּ

י ָנָתן ַארֹויְסֶגעָלאְזט אֹויְפ'ן ֶוועג צּוַזאֶמען  ֶרבִּ
י'ן  י, צּו ָפאְרן צּום ֶרבִּ י ַנְפָתלִּ יט ַזיין ַחֶבר ֶרבִּ מִּ
אֹויף ַשָבת אּון שֹוין ְבַלייְבן ָדאְרט אֹויף ֹראש 

יז ַדאן אֹויְסֶגעַפאְלן  ָמאְנָטאג אּון ַהָשָנה ָוואס אִּ
יְנְסָטאג.  דִּ

י ֵזיי  י'ן ָהאט ֶדער ֶרבִּ יג צּום ֶרבִּ ָאְנקּוֶמעְנדִּ
יְרן אֹויף ַא ֵנייֶעם  יְך ֶוועל ַאייְך פִּ ֶגעָזאְגט: "אִּ
י ָנָתן  ֶוועג". ְפַרייָטאג צּו ַנאְכְטס ָהאט ֶרבִּ

י'ן אּון עֶ  ְתעֹוֵררֶגעֶגעְסן ַביים ֶרבִּ יז ֵזייֶער נִּ  ר אִּ
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אּון ַדאן ִאיז ֵאייֶנער 
ָאְנֶגעקּוֶמען אּון ִאים 
ְמַחֵזק ֶגעֶווען, 

י ְְ ָזאֶגעְנִדיג: "ְדַראֶפע זִ 
 אּון ֶדעְרַהאְלט ִזי ְְ!"
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יז ֶגעָוואְר  יְך ֶצעַגאְנֶגען, ֶיעֶדער אִּ יז זִּ י ְסעּוָדה ֶווען ֶדער עֹוָלם אִּ ים ָוואס ֶער ָהאט ֶגעֶהעְרט. ָנאְך דִּ יבּורִּ י דִּ ן פּון דִּ

ים  ין אִּ יְשט ֶגעֶקעְנט ֵגיין ְשָלאְפן, ֶעס ָהאט ֶגעְבֶרעְנט אִּ י ָנָתן נִּ יֶסע ַא ְגרוֹ ַאֵהיים ֶגעַגאְנֶגען ְשָלאְפן, ָהאט ָאֶבער ֶרבִּ
יְגן צּום ֵאייבֶ  יְנְדרֹויְסן פּון ְשָטאט אּון ֶגעְשרִּ יְרן אִּ יז ֶגעַגאְנֶגען ְשַפאצִּ ְתעֹוְררּות אּון ַא ֵפייֶער, ֶער אִּ עְרְשְטן: הִּ

ין ַהאְרְצן ַארַ  יר ַאַריין ָדאס ֵפייֶער אִּ ין ְבֶרְסֶלב ְבֶרעְנט ַא ֵפייֶער, ֵפייֶער מִּ בֹונֹו ֶשל עֹוָלם, אִּ יין!" ֶער ָהאט ֶגעֶרעְדט "רִּ
י'ן אֹויף ֹראש יְבן ַביים ֶרבִּ יז שֹוין ֶגעְבלִּ י ָנָתן אִּ י ַגאְנֶצע ַנאְכט. ֶרבִּ  ַהָשָנה אּון ֶער אּון ֶגעֵווייְנט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן דִּ

ְתעֹוֵרר ֶגעָוואְרן ָדאְרְטן. יג נִּ יז מֹוָרא'דִּ  אִּ
י ֶטעג פּון ֲעשֶ  ין ֵאייֶנע פּון דִּ יְך אֹויְסֶגעֶרעְדט ַזיין אִּ יַוואט אּון זִּ י'ן ְפרִּ י ָנָתן ַאַריין צּום ֶרבִּ יז ֶרבִּ ֶרת ְיֵמי ְתשּוָבה אִּ

ים ֵזייֶער ְמַחֵזק  ים אּון אִּ יט אִּ י ָהאט ֶגעֶרעְדט מִּ יֶבער. ֶדער ֶרבִּ ים ַארִּ ַגאְנֶצע ַהאְרץ, ַאֶלעס ָוואס ֵגייט אֹויף אִּ
י ָהאט אִּ  ְשַניֹות אּון ֶגעֶווען, ֶדער ֶרבִּ ים מִּ יֶכע ַהְנָהגֹות ָוואס צּו טּון, צּו ָזאְגן ֶיעְדן ָטאג ַאְכְצן ְפָרקִּ ים ֶגעֶגעְבן ֶעְטלִּ

י ָהאט ֶגעֶרעְדט צּו  יר, ֶדער ֶרבִּ ים צּו ַכאְפן ַא ְשַפאצִּ יט אִּ י ַארֹויְסֶגעַגאְנֶגען מִּ יז ֶדער ֶרבִּ יבּוֵרי ָנאְך. ֶדעְרָנאְך אִּ ים דִּ אִּ
ְת  יְשט ֶוועְרן צּוְבָראְכן אּון צּוַפאְלן פּון ַקיין שּום ַזאְך אֹויף ֶדער ֶוועְלט, ָוואס ֶעס ָזאל הִּ יְך ַחְזקּות ַאז ֶמען ָטאר נִּ זִּ

י ְשמּוֶעס יְטן דִּ יְנמִּ יג ְשַטאְרְקן אּון ֶדעְרַהאְלְטן, אּון אִּ יְך ְשֶטעְנדִּ יט ַא ֶמעְנְטש ַדאְרף ֶער זִּ ָהאט ֶדער  ָנאר ְדֵרייֶען מִּ
יז ֵזייֶער גּוט ַא ים ֶגעָזאְגט: "אּון ַווייֶטער אִּ י ָנָתְנ'ס ַאְקְסל אּון אִּ י ַארֹויְפֶגעֵלייְגט ַזיין ַהאְנט אֹויף ֶרבִּ ז ֶמען ֶרעְדט ֶרבִּ

יְך אֹויס ַפאר ַאן ֱאֶמת'ן גּוטְ  וי ֶמען ֶרעְדט זִּ יְך אֹויס ָדאס ַהאְרץ ַפאְרן ֵאייֶבעְרְשְטן ַאזֹוי וִּ ן ְפַרייְנד". ַדאן ָהאט ֶדער זִּ
יְשט ָדא ַקיין ַאְנֶדעֶרע ֵעָצה ַפאר יז נִּ ְתבֹוְדדּות, ַאז ֶעס אִּ י ֵעָצה פּון הִּ י ֶעְרְשֶטע ָמאל ֶגעָזאְגט דִּ ים דִּ י אִּ ַא  ֶרבִּ

ֶדעְרֵצייְלן ַפאְר'ן ֵאייֶבעְרְשְטן,  ֶמעְנְטש אֹויף ֶדער ֶוועְלט, ָנאר ַאז ֶער ָזאל ַאְנְטלֹויְפן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ַאז ֶער ָזאל
וי ֶמען ֶרע יּות, ַאזֹוי וִּ יּות ּוְבַגְשמִּ ים דּוְרְך ְברּוֲחנִּ י ֵאייֶגעֶנע ְשְפַראְך, ַאֶלעס ָוואס ֵגייט אֹויף אִּ יְך אֹויס אֹויף דִּ ְדט זִּ

 ַפאר ַאן ֱאֶמת'ֶער גּוֶטער ַחֶבר.
ין ֶרבִּ  י ֶוועְרֶטער ֶזעֶנען ַאַריין אִּ וי ַא ֵפייֶער, ַדאן ָהאט ֶער ַפאְרְשַטאֶנען ַאז ֶער ֶוועט שֹוין דִּ י ָנָתְנ'ס ַהאְרץ וִּ

יעֹות אּון  ים, ָוואֶסעֶרע ָסאְרט ְמנִּ יֶבער ֵגיין אֹויף אִּ יד. ָוואס ֶעס ֶוועט ָנאר ַארִּ יֶכער אִּ יֶכער ַזיין ַאן ֶעְרלִּ זִּ
ים, עֶ  ְלבּולִּ יֵקייְטן, ְסֵפיקֹות אּון בִּ ר ֶוועט ָנאר ָהאְבן; ֶוועט ֶער ָדאס ַאֶלעס ֶדעְרֵצייְלן ַפאְרן ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ְשֶווערִּ

יז ֶער שֹוין ֶגעְבלִּ  יְגן ֶוועג. אּון פּון ַדאן אִּ יְכטִּ יְרן אֹויְפן רִּ ים פִּ ים ֶהעְלְפן אּון אִּ יְבן ְמקּוָרב ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶוועט אִּ
י'ן אוֹ  יז אּון ָדבּוק צּום ֶרבִּ ין ַא שּול ָוואס אִּ יז ַאַריין אִּ י ָנָתן ָהאט ָדאס ְגַלייְך ְמַקֵיים ֶגעֶווען, ֶער אִּ יג. אּון ֶרבִּ יף ֵאייבִּ

ים  יג ַפאר אִּ יְך אֹויְסֶגעָגאְסן ָדאס ַהאְרץ ַפאְרן ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶדעְרֵצייְלְנדִּ יג, אּון ֶער ָהאט זִּ ַאֶלעס ֶגעֶווען ַדאן ֵליידִּ
יז  יְגן אֹויְפ'ן ַהאְרץ.ָוואס אִּ ים ֶגעלִּ  אִּ

י ָנָתן ֶיעְדן אִּ  יז ָאֶבער ֶרבִּ ים, אִּ ידִּ ים, ָגאר ְגרֹויֶסע ַתְלמִּ ידִּ י ָהאט ֶגעַהאט ַאַסאְך ַתְלמִּ יֶבער ָכאְטש ָוואס ֶדער ֶרבִּ
יְשט ָנאר ֶגעוֶ  יז נִּ ים אִּ ימּודִּ י'ְנס לִּ יְגן. ֶער ָהאט ַפאְרְשַטאֶנען ַאז ֶדעם ֶרבִּ וען ַפאר ֶדעָמאְלט, ָנאר ֶעס ֶוועט ֶגעְשטִּ

י יז ָמשִּ יֶען בִּ י ָהאט ֶגעָזאְגט: "ַמיין ֵפייֶער ֶוועט שֹוין ְטלִּ וי ֶדער ֶרבִּ יג, ַאזֹוי וִּ ַח ֶוועט קּוֶמען". שֹוין ְבַלייְבן אֹויף ֵאייבִּ
ים, ַאֶלע תֹורֹות אּון ְש  יְבן ַאֶלע ְסָפרִּ י ָנָתן ָהאט ָאְפֶגעְשרִּ י ָנָתן ֶרבִּ ים ָוואס ֶרבִּ י ְסָפרִּ י'ן, אֹויֶסער דִּ מּוֶעְסן פּון ֶרבִּ

ין יֶ  עְדן ָהאט ַאֵליין ֶגעַמאְכט ָוואס ֶזעֶנען ְמַחָי' אּון ְמַחֵזק, ֶעס ְבָלאְזט ַאַריין ַא ָהאֶפענּוְנג אּון ַא ְשַטאְרֵקייט אִּ
יְך דִּ  יז זִּ יְגן ָטאג אִּ יְז'ן ַהייְנטִּ י ְירּוָשה ָוואס ֶלעְרְנט ֶעס. בִּ יט דִּ ים, מִּ יֶגע ְסָפרִּ יט ַזייֶנע ֵהיילִּ י ַגאְנֶצע ֶוועְלט ְמַחָי' מִּ

י'ן. יֶבער ֶגעָלאְזט פּון ֶרבִּ  ָוואס ֶער ָהאט אּוְנז אִּ
י ָנָתן, ְפֶלעְגט ָאְנה יֶבער ֶגענּוֶמען ֶרבִּ יד מּוְבָהק ָוואס ָהאט אִּ יֶנער זי"ע, ֶדער ַתְלמִּ י ַנְחָמן טּוְלְטשִּ ֹויְבן ַזיין ֶרבִּ

יבֶ  י ָנָתן ָהאט אּוְנז אִּ יֶגער ֶרבִּ י ֶוועְרֶטער: "ֶדער ֵהיילִּ יט דִּ י ָנָתן מִּ ילּוָלא פּון ֶרבִּ י ְסעּוַדת הִּ ער ֶגעָלאְזט ַא ְדָרָשה ַביי דִּ
יְך צּוֵטייְלן צּו יר זִּ י'ן, ָלאמִּ יְגן ֶרבִּ י ְירּוָשה" אּון ַאזֹוי ְגרֹויֶסע ְירּוָשה ָוואס ֶער ָהאט ַבאקּוֶמען פּון ֵהיילִּ יט דִּ ַזאֶמען מִּ

י ָנָתן ָוואס ֶזעֶנען ְמַחָי' ֶיעְדן  ים פּון ֶרבִּ יבּורִּ יֶמע דִּ יֶגע ַווארִּ י ֵהיילִּ ין ַא ְשמּוֶעס פּון דִּ יז ֶער ַאַריין אִּ  ֵאייֶנעם.אִּ
יר  יֶגע ְירּוָשה, ָלאמִּ י ֵהיילִּ יט דִּ יְך אֹויְך ְשַטאְרְקן מִּ יר זִּ י ַאֶלע ֵעצֹות אּון ָלאמִּ ֶלעְרֶנען, ֶהעְרן אּון ְמַקֵיים ַזיין דִּ

יַח ַזיין אֹויף דִּ  יר ַמְצלִּ י'ן, אּון ַאזֹוי ֶוועְלן מִּ יֶבער ֶגעָלאְזט פּון ֶרבִּ י ָנָתן ָהאט אּוְנז אִּ ים ָוואס ֶרבִּ מּודִּ י ֶוועְלט אּון לִּ
ים.  אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט ָלֶנַצח ְנָצחִּ

יק()ֵסֶפר ְפֻעַלת   ַהַצדִּ
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שיעורים; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס; און נאך -קוואל פון חיזוק )פרויען(   
03303502363/ ענגלאנד  0797040069/ ארץ ישראל  845-414-8426/ 212-444-9169  

 breslevcenter@gmail.com גליון אויף אימעילצו באקומען דעם 
  347-630-2876 טעלעפאן מעסידזשינג/ chizikyomi@gmail.comיומי אימעיל חיזוק 

 

 

/  212-444-9191 < שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים; און נאך - קול ברסלב
  03303502361/ ענגלאנד  0797040066/ ארץ ישראל  845-414-8429

< BreslevCenter.com   <  
 

 הגליון נתנדב לזכות יחזקאל בן רחל פיגא, וזו' הענדיל בת שיינדל, ובנם נחמן נתן

 

 

 חיזוק צום טיר
 
 

איר קענט באקומען אלע ספרי ברסלב, 
 קונטרסים, דרשות, ניגונים, סידי'ס,

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

 רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

347-509-4908 
 בעז"ה עס צו שיקן צו אייך אהיים פרובירןמיר וועלן 

 

 

 
 

 

 

 בית המדרש היכל הקודש ברסלב
נתייסדה ע"י כ"ק מרן מוהרא"ש זי"ע

 תורתו מגן לנו
 מיר ווילן איינלאדענען אלע אנשי שלומינו צו די 

 סעודת הילולא
 צו די יומא דהילולא קדישא פון

 הקדוש אור נפלא אשר כל רז לא אניס ליהמורינו הגאון 

 זצוק"ל נתן מברסלב מורינו רבי
 דעם קומענדיגן

 פרשת ויחי הבעל"ט מאנטאג נאכט
 בבית מדרשינו אין וויליאמסבורג

27 Skillman St 
7:30בשעה 

 

מיר וועלן איבער'חזר'ן די הייליגע לימודים פון רבי נתן 
הייליגע וועגן וואס ער און זיך שטארקן צו גיין אין זיינע 

 האט מקבל געווען פון הייליגן רבי'ן.
 

 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
 

שאלות ותשובות "עצתו אמונה" 
 בריוו 500דערגרייכט 

 

די שאלות ותשובות פונעם ראש ישיבה שליט"א 
איז שוין ברייט באקאנט אין די היימישע וועלט, די 

האלטן מיט ווי עס וואס ליינען דעם גליון יעדע וואך, 
 ווערט אריינגעלייגט יעדע וואך איין בריוו אינעם גליון,

 ועצת" נטליכן קונטרססגענומען פונעם וועכיורא
פון אידן וועלכע האבן אנגעפרעגט זייערע  , "הנומא

ספיקות און צווייפלענישן, און דער ראש ישיבה 
שליט"א ענטפערט זיי בטוב טעם ודעת מיט די 
לימודים און עצות פון הייליגן רבי'ן, לויט ווי 

 ז געלערנט.מוהרא"ש זי"ע האט אונ
אין די יעצטיגע טעג פון יום טוב חנוכה זענען די 
צאל בריוו, די שאלות ותשובות, אנקומען צו פינף 
הונדערט. דאס איז א גרויסע פרייד ביי אנשי שלומינו, 
וועלכע זענען זיך מחיה מיט די פילע עצות און לעבן, 

 די חיזוק און הדרכה, וואס מ'שעפט פון די בריוו.
ויסער די פילע הונדערטער אנדערע דאס איז א

בריוו, נישט מיט א שאלה, וואס איז געשריבן געווארן 
דורכ'ן ראש ישיבה שליט"א פול מיט אזויפיל עצות 

 און חיזוק.
די אלע בריוו ווערן געדרוקט יעדע וואך אין א 
קונטרס "עצתו אמונה", וואס איז דא צו באקומען 

 ויליאמסבורג.ביים קרן הדפסה "היכל הקודש" אין ו
ע צייט, ווען דעם ספעציעלדאס קומט אין א 

יאר זינט  55ערב חנוכה איז געווארן  פארגאנגענעם
האט אנגעהויבן שרייבן די הייליגע  ע"ימוהרא"ש ז

מחיה און משמח זענען ספרים "אשר בנחל", וואס 
צענדליגע טויזנטער אידן איבער די גאנצע וועלט, און 

וקט טויזנטער מאל. די ספרים איז שוין געווארן געדר
האבן געהאט די גרעסטע חשיבות ביי מוהרא"ש, אזוי 
ווייט אז ער האט געהייסן אז אויף זיין מצבה זאל מען 

זיין טיטל "מחבר ספרי אשר  סארויסשרייבן אל
בנחל", אויך איז באקאנט די הבטחה פון מוהרא"ש 

מאל אין די בריוו, אז ווער עס פיל וואס ער שרייבט 
דארף סיי וועלכע ישועה, זאל דרוקן א באנד אשר 

 בנחל, און ער וועט זיכער געהאלפן ווערן.
די בריוון פונעם ראש ישיבה שליט"א גייען אין די 
פיסטריט פונעם ספר הקדוש "אשר בנחל", אזוי ווי 
דער ראש ישיבה שליט"א זאגט שטענדיג אז אלע 
זיינע עצות און לימודים נעמט ער פון דארט, 
מוהרא"ש האט געשריבן אזויפיל ספרים און בריוו, 
מיט עצות און חיזוק אויף סיי וועלכע מצב א מענטש 

 זאל זיך נאר געפינען.
ב"ה זייער  זענעןדי קונטרסים "עצתו אמונה" 

צוליב די גרויסע פארלאנג האט מען אויפגעכאפט. 
שוין אין די קורצע צייט געדרוקט אין פארשפרייט 

 יזנטער דערפון אין אלע געגנטער.שווערע טו
 

 !לדעת את המעשה אשר יעשון
 

 מוסדות היכל הקודש ברסלב
נתייסדה ע"י כ"ק מוהרא"ש זי"ע

 

 מיר וואונטשן א הארציגע ברכת מזל טוב פאר

 תחי' וזוגתוהי"ו יעקב לעזער מו"ה 
 טובלמזל  ווילינג אינגלעךצגעבורט פון צו די 

 

 

, איז מנהלת פון בית פיגא, די געטרייע מרת לעזער תחי'די חשובע 
גאר שטארק קול, זי איז ברסלב'ע ס דיביין פון -די רוקן

איבערגעגעבן פאר די סקול, זיך אפגעבנדיג מיט יעדן קינד 
 .באזונדער מצליח צו זיין אויפ'ן שענסטן און בעסטן אופן

דער אייבערשטער זאל העלפן אז די גרויסע זכותים זאלן זיי 
 רעקינד י צווילינגדיש נחת פון דביישטיין צו זען פיל אי

 און פון אלע קינדער געזונטערהייט
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