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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
ִאים  בָׁ ֵאל הַּ אּו,ְוֵאלֶּה ְשמֹות ְבֵני ִיְשרָׁ ה ֵאת יֲַּעֹקב ִאיש ּוֵביתֹו בָׁ ְימָׁ סּוק  ִמְצרָׁ ֶדער פָּ

ן ִמיטְּ  ט אָּ ֵאל",ן נָּאֶמען 'ֵהייבְּ ט  "ִיְשרָׁ ִאים"אּון ֶער זָּאגְּ בָׁ סּוק  - "הַּ "ֵזיי קּוֶמען", אּון ֶדער פָּ
ט ִמיטְּ  ִדיגְּ ט "יֲַּעֹקב", ן נָּאֶמען 'ֶענְּ אּו"אּון ֶער זָּאגְּ ף ֶמע - "בָׁ ן "ֵזיי ֶזעֶנען ׁשֹוין ֶגעקּוֶמען". ַדארְּ

ט ִמיט אַ  ִדיגְּ ׁשֹון, אּון ֶער ֶענְּ ן ִמיט ֵאיין לָּ ט אָּ סּוק ֵהייבְּ וָּואס ֶדער פָּ ֵטיין ַפארְּ ׁשְּ ֵווייֶטע  ַפארְּ צְּ
 לָּׁשֹון?

ט ִביר לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי זָּאגְּ אס ַמסְּ ן רס"א( )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ח"א סִ  מֹוַהרָּא"ׁש ִאיז דָּ ַאז ֶווען ַא ִאיד ימָּ
טְּ  ׁשְּ ט פּוֶנעם ֵאייֶבערְּ אס קּומְּ ן ַאז דָּ ף ֶער ִוויסְּ ט ַארָּאפ פּון ַזיין ַעבֹוַדת ה', ַדארְּ ן, וָּואס ַפאלְּ

ֵהייבְּ  נְּ ן אּון אָּ ֶוועקְּ ט ַאז ֶדער ִאיד זָּאל ִזיךְּ אֹויפְּ אס ֶגעַמאכְּ אט דָּ אל ִמיט ַא הָּ ַאמָּ ן נָּאכְּ
קֵ  ִריׁשְּ ן.ייט צּו ִדיֶנפְּ טְּ ׁשְּ  ען ֶדעם ֵאייֶבערְּ

ן צּו ט ֶווערְּ אל ִניׁשְּ מָּ אר ֶמען ֵקיינְּ ַפאר טָּ ן, נָּאר ֶווען ֶמען ֶזעֶדערְּ רָּאכְּ ט ַאז ֶמען ִאיז בְּ
ן  ט אָּ ט ֶמען ִזיךְּ אֹויף, אּון ֶמען ֵהייבְּ ן, ֵהייבְּ ֶגעַפאלְּ צּו ִדיֶנען ֶדעם  "פּון יֶּעְצט"ַארָּאפְּ

ן. טְּ ׁשְּ  ֵאייֶבערְּ
ט ֶדער ֵהייִליֶגער ן כ"א( ֶרִבי זָּאגְּ ֵאל" ַאז ֶדער נָּאֶמען  )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ח"א ִסימָּ ֵגייט ַארֹויף "ִיְשרָׁ

ן,  סּוק אָּ ט ֶדער פָּ ַפאר ֵהייבְּ ֵריגָּה. ֶדערְּ ֵאל" אֹויף ַא הֹויֶכע ַמדְּ ְוֵאלֶּה ְשמֹות ְבֵני "ִיְשרָׁ
ה, ְימָׁ ִאים" ִמְצרָׁ בָׁ ן  "הַּ ן וָּואס ֵהייסְּ ׁשְּ טְּ ֵאל""יִ ִדי ֶמענְּ ן ַאז זֵ ְשרָׁ ֵריגָּה, ֵווייסְּ יי , ַא ֶהעֶכעֶרע ַמדְּ

ן  ַרִים, ֵזיי ַפאלְּ ן ִאין ֵאיין קּוֶמען ַקיין ִמצְּ טְּ ֵסֶדר ַהאלְּ רִ כְּ ן פּון פְּ אל אָּ ַאמָּ ן נָּאכְּ יׁש, ַארָּאפ, אּון ֵהייבְּ
ן  אל אֹויף, אּון ֵזיי ֶווערְּ ַאמָּ ן ִזיךְּ נָּאכְּ אל, אּון ֵהייבְּ ַאמָּ ן נָּאכְּ ן, ַווייל ֵזיי אּון ַפאלְּ רָּאכְּ ט צּובְּ ִניׁשְּ

ִריׁש. ן פּון פְּ ֵהייבְּ נְּ ִדיג אָּ ֶטענְּ ף ׁשְּ ן ַאז ַאזֹוי מּוז ֶעס ֵגיין, ַאז ֶמען ַדארְּ  ֵווייסְּ
סּוק,  ט ֶדער פָּ אּו",ִוויֶדער זָּאגְּ ן  ֵאת "יֲַּעֹקב" ִאיש ּוֵביתֹו "בָׁ ן וָּואס ֵהייסְּ ׁשְּ טְּ  "יֲַּעֹקב"ִדי ֶמענְּ

רֵ  ֶלעֶנעֶרע ַמדְּ אּו",יגָּה, ַביי ֵזיי ִאיז ַא קְּ ַרִים, ֶווען ֵזיי פַ  "בָׁ ן ֵזיי ֶזעֶנען ׁשֹוין ֶגעקּוֶמען אֹויף ִמצְּ אלְּ
ט ַאז ן ִניׁשְּ ט אֹויף, ַווייל ֵזיי ֵווייסְּ ן ִזיךְּ ׁשֹוין ִניׁשְּ ן, אּון ֵהייבְּ ן ֵזיי ׁשֹוין ִליגְּ ַלייבְּ ז ֶעס מּו ַארָּאפ, בְּ

ט ט ִזיךְּ אֹויף.אּו ַאזֹוי ַזיין, ַאז ֶמען ַפאלְּ  ן ֶמען ֵהייבְּ
נִ  ן פּון גָּארְּ רָּאכְּ ן צּובְּ ט ֶווערְּ ן, אּון ִניׁשְּ קְּ ַטארְּ ִדיג ׁשְּ ֶטענְּ ף ַא ִאיד ִזיךְּ ׁשְּ ַפאר ַדארְּ ט, אֹויב ֶדערְּ יׁשְּ

ן. ט ֶמען ִזיךְּ אֹויף, אּון ֶמען ֵגייט ַווייֶטער אָּ ַפאל, ֵהייבְּ כְּ אט ַא דּורְּ  ֶמען הָּ
 

מֹות א  ()ֹזאת ַהּתֹורָּה ׁשְּ
*** 

ֵאל, ֶטער ֶזעֶנען רָּאֵׁשי ּתֵ  ְוֵאלֶּה ְשמֹות ְבֵני ִיְשרָׁ ט ַאז ִדי ֶווערְּ יבֹות ֶדער ַבַעל ַהּטּוִרים זָּאגְּ
'ְרגּום ְב'קֹול נָׁ'ִעים יָׁ'ִש  ד תַּ חָׁ א ְו'אֶּ ר ְש'נִַּים ִמ'ְקרָׁ 'ֵסדֶּ ר ל'ֹוֵמד הַּ 'שֶּ ם אַּ דָׁ יר ִי'ְחיֶּה ְו'אָׁ

ם,  'רּוִכים ְל'עֹולָׁ 'בֹות אַּ 'ִנים רַּ ןשָׁ ם יְַּשִלים )ברכות ח.(  ַאזֹוי ִווי ִדי ֵהייִליֶגע ַחַז"ל זָּאגְּ ְלעֹולָׁ
ִציבּור ם הַּ יו עַּ ְרִשיֹותָׁ ם פַּ דָׁ ְרִש  אָׁ ְשִלים פַּ מַּ ל הַּ כָׁ ְרגּום, שֶּ ד תַּ חָׁ א ְואֶּ ם ְשנַּים ִמְקרָׁ יו עַּ יֹותָׁ

יו, יו ּוְשנֹותָׁ ֲאִריִכין לֹו יָׁמָׁ ִציבּור מַּ ה ַזיין, ׁשְּ  הַּ רָּ ׁש זָּאל ֶיעֶדע וָּואךְּ ַמֲעִביר ֶסדְּ טְּ ַנים ַא ֶמענְּ
גּום, ַווייל  ד ַּתרְּ ֶאחָּ א וְּ רָּ רָּהִמקְּ ן.וֶ  ֶווער ֶעס ִאיז ַמֲעִביר ֶסדְּ ֶגע יָּארְּ ן ַלאנְּ  ועט ֶלעבְּ

רָּה, ַפארְּ  ט ֶעס ַאַריין ִאין ִדי וָּואֶכעִדיֶגע ֶסדְּ ֵטיין, ִווי קּומְּ ׁשְּ ֶבער ַפארְּ ף ֶמען אָּ אט ַדארְּ וָּואס הָּ
רָּה ַזיין? ף ַמֲעִביר ֶסדְּ ַרֵמז ֶגעֶווען, ַאז ֶמען ַדארְּ א מְּ ט דָּ קְּ  ִדי ּתֹורָּה פּונְּ

ט מֹוַהרָּא"ׁש לֹויט ִווי ֶדער רֶ  טזָּאגְּ ן י"ט( ִבי זָּאגְּ ה 'ַאז ִמיטְּ  )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ח"א ִסימָּ רָּ ן ַמֲעִביר ֶסדְּ
ט זֶ  ִרית", אּון ִווי ַבאַקאנְּ ַגם ַהבְּ ה פּון "פְּ ֶבע ֲעֵבירָּ ט ֶמען ִדי ַהארְּ עֶנען ִדי ֶטעג פּון ַזיין, ַפאֶרעכְּ

ִבי"ם פַ  ׁשֹובָּ ן, ֶדערְּ טְּ סּוגָּל צּו ַאֶלעס ַפאֶרעכְּ ֶפעִציֶעל מְּ מוֹ סְּ ַׁשת ׁשְּ ן ַפרְּ ט אָּ ת, אר ֶווען ֶמען ֵהייבְּ
ִבי"ם ן ִדי ׁשֹובָּ ן ִזיךְּ אָּ ַרֵמז וָּואס ַדאן ֵהייבְּ ֵהיי ַאז ֶמען ֶטעג, ִאיז ִדי ּתֹורָּה מְּ נְּ ן ַמֲעִביר זָּאל אָּ בְּ

רָּה צּו ַזיין ן. ֶסדְּ טְּ  אּון ִמיט ֶדעם ֶוועט ֶמען ַאֶלעס ַפאֶרעכְּ
מֹות ב(  )ֹזאת ַהּתֹורָּה ׁשְּ
 

 
 

 
 

 

 (376) 16, גליון 8שנה                                                                                       לפ"ק שנת תשע"ט טבת, א"כ, שמותפרשת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

א"ש רָׁ עְרֵצייְלט מֹוהַּ  דֶּ
 

ן ִאין ִדי ֵהייִליֶגע  ֶרעטְּ ֶגעטְּ ט ַאַריינְּ ן ֶיעצְּ ִמיר ָהאבְּ
 דֹוׁשֶטעג פּון ׁשֹוָבִבי"ם, ָוואס ֶדער ֵהייִליֶגער ֲאִר"י ַהקָ 

ק  ַטארְּ ן ֶזעֶנען ָגאר ׁשְּ ַגֶלה ֶגעֶווען ַאז ִדי ָוואכְּ ָהאט מְּ
ֶגער  ִרינְּ ִטיֶגע ֶטעג ִאיז גְּ ׁשּוָבה, ִאין ִדי ֶיעצְּ סּוָגל אֹויף תְּ מְּ

ן, אּון ַפא טְּ ׁשְּ ן צּום ֵאייֶבערְּ ֶטערְּ ֶנענְּ ן רְּ ִזיְך צּו ֶדערְּ טְּ ֶרעכְּ
ן.  ַאֶלעס ָוואס ֶמען ָהאט ֶגעטּון ִאין ֶלעבְּ

ט אֹויס ִוויִפיל ַתֲעֵניִתים ַא  דֹוׁשי ַהקָ ֶדער ֲאִר" נְּ ֶרעכְּ
ן טְּ ף ַפאסְּ ׁש ַדארְּ טְּ ֶדער  ,ֶמענְּ אֹויף ֶיעֶדע ֲעֵביָרה ַבאזּונְּ

ן ִמיר  ָוואס ֶער ָהאט ַח"ו עֹוֵבר ֶגעֶווען. אֹויב ֶוועלְּ
ט  ן ִמיר ִניׁשְּ ן ִדי ַאֶלע ַתֲעֵניִתים, ָהאבְּ טְּ ן ַפאסְּ פְּ ַדארְּ

ן ִדי ַאֶלע ֶגענּוג ֶטעג ִאין ֶלע ִדיגְּ ן צּו ֶקעֶנען ֶענְּ בְּ
 ַתֲעֵניִתים.

ט ַא ָמָׁשל ַאז ֶעס ִאיז  ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ָהאט ֶגעָזאגְּ
רֹויֶסער עֹוֶׁשר ָוואס ָהאט ֶגעַהאט  ֶגעֶווען ַאָמאל אַ  גְּ

ן ַא  ֶגעֶגעבְּ ט. ֶדער עֹוֶׁשר ָהאט ַארֹויסְּ ָגאר ַאַסאְך ֶגעלְּ
ג ַאז ֶווער עֶ  דּונְּ ט ֶקען קּוֶמען צּו ֶמעלְּ ן ֶגעלְּ גְּ ס ִוויל ָבארְּ

ֵטייט ִזיְך ַאז ֶעס  ׁשְּ ן ִוויִפיל ֶמען ִוויל. ַפארְּ גְּ ִאים אּון ָבארְּ
ן ִזיְך  ֶכע ָהאבְּ ן ֶוועלְּ ׁשְּ טְּ ֶגענּוג ֶמענְּ ֶזעֶנען ֶגעֶווען ִאיֶבערְּ
צּו אּון ֶדער עֹוֶׁשר ָהאט ַטאֶקע  ט ֶדערְּ צּוֶגעַכאפְּ

ט ַפאר ֶיעדְּ  גְּ ט, ֶגעָבארְּ ן ִוויִפיל ֶמען ָהאט ָנאר ֶגעָוואלְּ
בֹונֹות ִאין ַזיין בּוְך. ן ַאֶלע ֶחׁשְּ ִריבְּ ׁשְּ  אּון ֶער ָהאט ַפארְּ

ֶגען ַזייֶנע  ֶגעַגאנְּ ֵאיין ָטאג ִאיז ֶדער עֹוֶׁשר ִאיֶבערְּ
ט  גְּ ֶגעָבארְּ ִביֶכער אּון ֶגעֶזען ַאז ֶער ָהאט ׁשֹוין ַארֹויסְּ

ט, ָאבֶ  ט ָגאר ַאַסאְך ֶגעלְּ ן ִניׁשְּ ן ִקיֶמערְּ ׁשְּ טְּ ער ִדי ֶמענְּ
ט, אּון ָדאס  ן ָדאס ֶגעלְּ צּוִריק צּו קּוֶמען אּון ַבאָצאלְּ

ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי 
 )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן,ָזאְגט 

 

 אהֵ ה ִלְזּכֹות ִלְתשּוָבה, יְ : "ִמי ֶשרֹוצֶ ֵחֶלק ב', ִסיָמן עג(
ָָּגל ָרִגיל ַבֲאִמיַרת ְתִהִלים, ִּכי ֲאִמיַרת ְתִהִלים ְמס  

ָזאל ָזאְגן  ,ִלְתשּוָבה", ֶווער ֶעס ִוויל ְתשּוָבה טּון
ין ֶדעִריֶבער ַאז ִמיר ֶזעֶנען ֶיעְצט ַאַריין ִא  ;ְתִהיִלים

ם ִדי שֹוָבִבי"ם ֶטעג ָזאְלְסטּו ָזאְגן ֶיעְדן ָטאג ֶדע
 יֹום ְתִהיִלים.

ֶדער ֶרִבי ָהאט ַאָמאל ֶגעָזאְגט ַאז ֶמען ַדאְרף 
יד ָאְפַדאְנֶקען ֶדעם ַצִדיק ֶרִבי ְרָפֵאל פּון ֶבעְרִש 

ַרב ַהָקדֹוש ֶרִבי ִפְנָחס ַא ַתְלִמיד פּון הָ  ,זי"ע
ִמָקאִריץ זי"ע, אֹויף ֶדעם ָוואס ֶער ָהאט ַאַריין 
ֶגעְבֶרעְנְגט ִאין ִדי ֶוועְלט ַאז ֶמען ֶקען ָזאְגן 
ְתִהיִלים ֲאִפילּו ַקאְלט ָאן ַקיין ִהְתעֹוְררּות. ֶער 

ילּו ַא ְפֶלעְגט ָזאְגן ַפאר ַזייֶנע ֶמעְנְטְשן: "ָזאְגט ֲאפִ 
ְטן ַקאִפיְטל ְתִהיִלים, ָנאר ֶדער ִעיָקר ִאיר ַקאלְ 

ר ָזאְלט ָזאְגן ְתִהִלים"; ֶדער ֶרִבי ָהאט ָדאס ֵזייעֶ 
ִאין  אֹויְסֶגעלֹויְבט, ַווייל ֶער ָהאט ַאַריין ֶגעְבֶרעְנְגט

 ֶדער ֶוועְלט צּו ָזאְגן ְתִהיִלים.
 (טתשע"ְשמֹות )ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה, פ' 
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ט.  ֶטערְּ ק ֶגעׁשְּ ַטארְּ ָהאט ִאים ֵזייֶער ׁשְּ
ן  ן ָוואס ָהאבְּ ׁשְּ טְּ ן ִדי ֶמענְּ ִוויׁשְּ צְּ
ט פּון ֶדעם עֹוֶׁשר ִאיז אֹויְך  ט ֶגעלְּ גְּ ֶגעָבארְּ

ט ֶגעֶווען ֵאייֶנער ָוואס ָהא גְּ ט ֶגעָבארְּ
ט אּון ֶער ָהאט ָדאס  ל ֶגעלְּ ַאִביסְּ
ט, ֶדער  ט ִאין ַא ֶגעֶׁשעפְּ ֶטעקְּ ֶגעׁשְּ ַאיינְּ
ִליַח  ט ַמצְּ ט ָהאט ָאֶבער ִניׁשְּ ֶגעֶׁשעפְּ
ֶצע  ן ָדאס ַגאנְּ לֹוירְּ ֶגעֶווען, ֶער ָהאט ַפארְּ
רֹויֶסע  ט, אּון ֶער ָהאט ֶגעַהאט גְּ ֶגעלְּ

ט ִיסּוִרים פּון ֶדעם ַאז ֶער ֶקען  ִניׁשְּ
'ן עֹוֶׁשר ן ַפארְּ ׁש ָהאט . ַבאָצאלְּ טְּ ֶדער ֶמענְּ

ן ַאז ֲאִפילּו ֶער ָהאט ַטאֶקע  ָלאסְּ ַבאׁשְּ
ף ֶער  ן, ַדארְּ ט צּו ַבאָצאלְּ ט ָדאס ֶגעלְּ ִניׁשְּ
ׁש ַאזֹויִפיל טּון ַאז ֶער ָזאל  ָכאטְּ
ֵגיין צּום עֹוֶׁשר אּון ִזיְך  ַאִריֶבערְּ

ן אּון ִאים ִאיבֶ  ֶפערְּ טְּ ֶענְּ ן. ֶווען ַפארְּ ֶבעטְּ ערְּ
ן ֶדעם עֹוֶׁשר אּון  ֶגעֶבעטְּ ֶער ָהאט ִאיֶבערְּ
ָוואס ֶער  ט ִדי ִסיָבה ַפארְּ ֵציילְּ ִאים ֶדערְּ
ן ַזיין חֹוב, ָהאט ִאים  ט ָצאלְּ ֶקען ִניׁשְּ
ט: "ָוואס ֵגייט  ֶפערְּ טְּ ֶדער עֹוֶׁשר ֶגעֶענְּ
ט  ט ָוואס דּו ָהאסְּ ל ֶגעלְּ ִמיר ָאן ָדאס ִביסְּ

ט  גְּ פּון ִמיר? ָדאס ִאיז ַמָמׁש ֶגעָבארְּ
ֶטער  ֶוועֶרע ֶגעלְּ ן ִדי ׁשְּ ט ֶקעגְּ ִניׁשְּ ָגארְּ
ן ֶזעֶנען ִמיר  ׁשְּ טְּ ֶדעֶרע ֶמענְּ ָוואס ַאנְּ
טּו ִזיְך  ִדיג. ֶדעִריֶבער, אֹויב ֶוועסְּ ׁשּולְּ
עֹוֵרר  צּוֵגיין אּון מְּ ֶנעֶמען ַארּומְּ ֶטערְּ אּונְּ

ן מִ  ן ַאז ֵזיי ָזאלְּ ׁשְּ טְּ יר ַזיין ִדי ַאֶלע ֶמענְּ
ן ַא  ן ָנאר ַבאָצאלְּ ן, ֲאִפילּו ֵזיי ָזאלְּ ַבאָצאלְּ
ֵליין ֵחֶלק פּון ֵזייֶער חֹוב, ֶוועט ֶעס  קְּ
ֶטער ָמאל  נְּ קּוֶמען טֹויזְּ ץ אֹויסְּ ַאלְּ ָנאכְּ
ט ִמיר  ט פּון ִוויִפיל דּו ִביזְּ ֶמער ֶגעלְּ
ן  צְּ ַגאנְּ ִדיג, אּון ַדאן ֶוועל ִאיְך ִדיר ִאינְּ ׁשּולְּ

 ֶדעם חֹוב". מֹוֵחל ַזיין אֹויף
ִמיט ֶדעם ָמָׁשל ָהאט ֶדער ֶרִבי 

קֵ  רֹויסְּ ט ִדי גְּ גְּ ֶרענְּ ֶגעבְּ ייט פּון ַארֹויסְּ
ן צּוִריק צּו  ֶדעֶרע ִאידְּ עֹוֵרר ַזיין ַאנְּ מְּ
ן. ֶווען ַא ִאיד ִאיז  טְּ ׁשְּ קּוֶמען צּום ֵאייֶבערְּ
ט ֵזיי  קְּ ַטארְּ ן, ֶער ׁשְּ ֶדעֶרע ִאידְּ ַחֵזק ַאנְּ מְּ

ן ִניׁשְּ  ן ַביי ַאז ֵזיי ָזאלְּ ָראכְּ ט ַזיין ַאזֹוי ֶצעבְּ
ט  ן ִזיְך ֶנעֶמען ִאין ִדי ֶהענְּ ִזיְך, ַאז ֵזיי ָזאלְּ
ַאַריין צּוִריק צּו קּוֶמען צּום 
ֶטער  ׁשְּ ן; ַדאן ִאיז ֶדער ֵאייֶבערְּ טְּ ׁשְּ ֵאייֶבערְּ
ׁש אֹויף ַאֶלע ַזייֶנע  טְּ מֹוֵחל ַפאר ֶדעם ֶמענְּ

 ֲעֵבירֹות.
ֶפעִציֶעל ֶווען ַא ִאי ד ִאיז זֹוֶכה צּו סְּ

ן ַא ֵסֶפר ָוואס ֶוועט  ֵווייטְּ ן ַפאר ַא צְּ ֶגעבְּ
עֹוֵרר ַזיין צּו  ַחֵזק ַזיין אּון מְּ ֶיעֶנעם מְּ
ׁשּוָבה, ִאיז ָדאס ָנאְך ֶמער ָחׁשּוב. ַווייל  תְּ
ׁש, ֶוועט  טְּ ט צּו ַא ֶמענְּ ֶווען ֶמען ֶרעדְּ

ט ֵאייִביג ַפאסְּ  ַקֵבל טְּ ִניׁשְּ ן ַפאר ֶיעֶנעם מְּ
ֶטער, ֶער ֶוועט ִזיְך  צּו ַזיין ִדי ֶווערְּ

ֶטער, אֹויְך  צּוֶנעֶמען ִדי ֶווערְּ ֶׁשעֶמען ָאנְּ
ט ִאין  ט ֶיעצְּ ֶקען ַזיין ַאז ֶיעֶנער ִאיז ִניׁשְּ
ן ִחיזּוק ָאֶדער מּוָסר.  ֶטע צּו ֶהערְּ ִדי ִגיסְּ
ט ָאֶבער ַפאר ֶיעֶנעם ַא  ֶווען ֶמען ֶגעבְּ

ן ֵסֶפר, ַדאן ֶוועט ֶעס ֶיעֶנער ַא ֵלייגְּ ַריינְּ
ֶפעֶטער, ֶווען ֵקייֶנער  ִאין ַטאׁש; אּון ׁשְּ

ט ֶזען, אּון ֶווען ֶער ֶוועט ַזיין  ֶוועט ִניׁשְּ
ֶטעִאין ִדי  ֶוועט ֶער ֶעס ֶקעֶנען  ,ִגיסְּ

ֶנען, אּון ָדאס ֶוועט ִאים  ֵלייֶנען אּון ֶלערְּ
ן. טְּ ׁשְּ ֶגען צּום ֵאייֶבערְּ ֶרענְּ  צּוִריק בְּ

ן ֵגייֶען ׁשְּ טְּ ַאִריֶבער ַאַסאְך  ֶמענְּ
ֶוועִריקֵ  רּוֲחִניּות ׁשְּ ן, בְּ ן ִאין ֶלעבְּ ייטְּ

ִמיּות, אּון ִמיט ֶדעם ָוואס ֶמען  ַגׁשְּ ּובְּ
ן פּון ִדי  זּוכְּ ן צּו ַפארְּ ׁשְּ טְּ ט ַפאר ֶמענְּ ֶגעבְּ
קּות פּון  ַחזְּ ִדיֶגע ֵעצֹות אּון ִהתְּ ֶגעַוואלְּ
ֶרִבי'ן, ֶקען ֶמען ִמיט ֶדעם ַמָמׁש 

ֶדער, אּון ִדי שְּ ַראֶטעֶווען  ַכר ִאיִדיֶׁשע ִקינְּ
ַבאר. ַׁשאצְּ  אֹויף ֶדעם ִאיז אּומְּ

 

 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק י' ֶעֶרְך ַהָפָצה 
קּות. ַחֵיי מֹוֲהַר"ן ִסיָמן תמ"ז( ַחזְּ ֶעֶרְך ִהתְּ  וְּ
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שוין יעדער אהיים זיך אויסצורוען פארן  
קומענדיגן טאג, וואס יעדער האט זיך זיינע 
געשעפטן, דער ביי די ארבעט, און דער אין 
כולל, א.א.וו. מען האט תיכף שיין צוריק 
מסדר געווען די טישן און בענק און 
אויפגערוימט דער בית המדרש, אזוי אז 

שוין מען זאל קענען מארגן אינדערפרי 
 קומען לערנען און דאווענען ווי יעדן טאג.

דעם קומענדיגן אינדערפרי, ווען די 
מחותנים האבן געזאגט "מודה אני", האבן 
זיי געדאנקט דעם אייבערשטן אויף די 
גרויסע חסדים אז זיי האבן זוכה געווען 
חתונה צו מאכן א קינד, און באזונדער 
געדאנקט אז זיי האבן דאס געקענט טון 
מיט א רואיגע און פרייליכע געוויסן, זיי 
דארפן נישט אויפשטיין א טאג נאך די 
חתונה און זיך דערזען אז די פילע געלטער 
וואס זענען אוועקגעווארפן געווארן נעכטן 
נאכט פאר א טייערע חתונה איז שוין לאנג 
אוועקגעבלאזן געווארן ווי א זייפן בלאז, 

ויערן ווי א און די חובות זענען געבליבן ה
 שווערע שטיין אויפ'ן הארץ.

יא, עס שטעלט זיך ב"ה ארויס, אז עס 
זענען דא אידן וואס באווייזן דעם קונץ פון 
צוזאם ברענגן אלע דריי זאכן צוזאמען 
"חתונה מאכן די קינדער", און יא, "די 
חתונה איז פרייליך אויפן העכסטן פארנעם 

צו און יעדער איז העכסט צופרידן", און 
צן אן קיין ּפעני אנדעם אויך "ארויסגיין אינג

 חובות".
 שישו ושמחו, שמחה מתוך שמחה!

*** 

וועד הכשרות היכל הקודש 
 ברסלב געגרינדעט

 
 

 
מוהרא"ש זי"ע  פלעגטווי באקאנט 

זייער צו געבן אסאך מעורר זיין אכטונג 
נישט צו אויף כשרות המאכלים, שטארק 

דער ראש ישיבה און עסן סיי וואו און וואס, 
שליט"א רעדט כסדר ארום ווי שטארק 
מ'דארף נזהר זיין אויף וואס מען נעמט 

 אריין אין מויל.
יעצט האט א תלמיד הישיבה געעפענט 
אן עסן געשעפט אין בארא פארק, און 
וועלנדיג זיכער זיין אז אלעס אויסגעהאלטן 

, האט בתכלית הכשרות ן בעסטן וועג'אויפ
אז דער ראש ישיבה טן עער זייער געב

שליט"א זאל אים געבן א תעודת הכשר. 
דערפאר האט דער ראש ישיבה שליט"א 
געגרינדעט א "וועד הכשרות", וואס ווערט 

 , דידי חכמיםיבעז"ה געפירט דורך די תלמ
, וועלכע פון כולל היכל הקודש רבני הכולל

מאכן זיכער אז יעדע אינגרידיענט וואס 
ים איז קומט אריין אין די מאכל

אויסגעהאלטן בתכלית הכשרות למהדרין 
 מן המהדרין.

די משגיחים נעמען אלע הוראות און 
הדרכות פונעם ראש ישיבה שליט"א, וואס 
מאכט זיכער אז אלעס ווערט געפירט 

 בעזהשי"ת על צד היותר טוב.
אסורות, הוא ניצול  מי שנזהר ממאכלות

 ת!רעו מחיות
 (ספר המידות, אות אכילה)
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 breslevcenter@gmail.com גליון אויף אימעילצו באקומען דעם 
  347-630-2876 טעלעפאן מעסידזשינג/ chizikyomi@gmail.comיומי אימעיל חיזוק 
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 מרדכי בן רות, להצלחה בכל העניניםהגליון נתנדב לזכות 

 סימן טוב ומזל טוב  
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

 י"וה בנצי יאקאבאוויטש מו"ה
 עב"ג למזל טובזיין שמחת החתונה צו 

 

עס זאל זיין א קשר דער אייבערשטער זאל העלפן 
בני חיי ומזוני  של קימא און א בנין עדי עד, מיט

 דורות ישרים ומבורכיםאון  רויחי,
 

 

 

 

 

 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
 

 נאך א חתונה ָאן חובות פארגעקומען אין וויליאמסבורג
ן בנציון במו"ה אוונט, ווען החתן  דעם מאנטאגגאר א פרייליכע חתונה איז פארגעקומען 

איז געגאנגען אונטער די חופה מיט די כלה די טאכטער הי"ו שמחה יאקאבאוויטש  מו"ה
 משה ארי' שניטצלער הי"ו. מו"הפון 

די חתונה איז געווען צוגעשטעלט גענצליך בחינם פאר ביידע מחותנים אינעם בית 
המדרש היכל הקודש ברסלב וויליאמסבורג, אינעם זעלבן בית המדרש ווי דער חתן האט 

 ע יארן מיט תורה, תפלה ומעשים טובים.פארברענגט זיינע בחוריש
פינעף אזייגער נאכמיטאג איז מען זיך צוזאם געקומען צום קבלת פנים, וואס איז געווען 

ר פנים יפות, און בשיין צוגעגרייט אין ביהמ"ד. דער חתן האט אויפגענומען אלע געסט בס
 שיינע ניגונים. צוריק געווינטשן בצהלות פנים, בשעת דער עולם האט געזונגען ןיעד

עס איז יעצט צום  אובית המדרש, וו ןזעקס א זייגער איז מען ארויס אין גאס פארנט פו
ערשטן מאל גענוצט געווארן די נייע חופה וואס איז געווארן אויפגעשטעלט ספעציעל צו 

יט נוצן פאר די חתונות אין בית המדרש. אויף די פיר זייטן פון די חופה איז געווארן אויפגעני
 ן.'רבי ןשיינע מאמרים פו

פאלטישאנער דיין, איז מכובד געווארן מיט סידור  ,הרה"ג ר' יצחק שטיין שליט"א
ברוך יודא  מו"המיט כתובה ליינען איז מכובד געווארן דער זיידע פון די כלה  .קידושין

 "המו די איבריגע ברכות איז מכובד געווארן דער זיידעמיט , טשאבע רב. הי"ו צלערטשני
 .הי"ו ישי וועבער

נאך די חופה איז מען אריין אין בית המדרש צו די סעודה. דאס עסן איז געווארן 
צוגעשטעלט געווארן דורך די פרויען פון אנשי שלומינו. איינער האט געמאכט די פיש, א 
צווייטע די קוגלען, א דריטע די דיפס, א.א.וו.. פלייש האט מען גענומען פונעם 'בית 

 ' וואס נעמט צוזאמען די איבעריגע מאכלים וואס בלייבט איבער פון שמחה זאלן.התבשיל
ביים סעודה האט מען נישט סערווירט דאס עסן, נאר די פלייש און צושפייז איז אלעס 

נאכטס, און יעדער האט זיך אליינס  ךגעווען אויסגעלייגט אין בעקעלעך, אזוי ווי ביי די ווא
רצון איש ואיש. מען האט געגעסן אין ּפעיּפער גודס וואס די גענומען וואס ער דארף, כ

 ישיבה האט צוגעשטעלט, און עס האט געהאט אלע טעמים...
אום אכט אזייגער האט מען אנגעהויבן טאנצן. בשעת'ן טאנצן איז געווען שמחות ובכיות 

וואס זיי )לשון סיפורי מעשיות, מעשה פון די זיבן בעטלערס( מענטשן האבן געוויינט פאר
קענען דאס נישט באווייזן, זיי האבן געטראכט "וואס פעלט דען פון אזא חתונה? פארוואס 

ווען מען קען דאס מאכן אומזיסט אן קיין חובות!".  ,דארפן מיר אויסגעבן שווערע געלטער
אנדערע האבן געלאכט, מען האט געלאכט פון פרייד אז מיר האבן א רבי וואס מאכט אונז 

מה און ווערן א ומיר זאלן זיך נישט פארלירן פאר נישטיגע כבוד המד ,ס צו טוןקלאר ווא
 ן גאנצן לעבן.'בעל חוב אויפ

פאר די מוזיק איז נישט געווען קיין בענד, און נישט קיין זינגער, עס האט געשפילט א 
נה, מענטשן האבן געפרעגט "וואו איז דער ופשוט'ע טעיפ אפגעכאפט פון אן אנדערע חת

ווען מען האט  אז דער עולם טאנצט אזוי פרייליך און לעבעדיג?", ילער? ווער זינגט דא?שפ
 זיי געענטפערט אז "דא שפילט א פשוטע טעיּפ", זענען זיי געבליבן אן לשון.

א פרוי מאנשי  -ביי די מענער האט א בחור געכאפט, און ביי די פרויען  -פיקטשערס 
 שלומינו.

מען זיך געשטעלט צום מצוה טאנץ. אנשטאט א "גראמער" וואס אום צען אזייגער האט 
זאל גראמען )"גראגערן" אין קאפ( און אויפהאלטן דעם עולם ביז אין די פריע פארטאגס 

האט דער שמש פון בית המדרש אויסגערופן "יעמוד יעמוד". אויף אלע פענימער  -שעה'ן 
ת דער שמש האט געשריגן "יעמוד האט זיך אנגעזען א שמייכל פון אויער צו אויער בשע

יעמוד", אלע האבן געזאגט פה אחד "וואס פעלט אויס צו זיצן דא און משוגע ווערן פון 
 גיין ביז אינמיטן דער נאכט"...גליידי

 געלט" פאר'ן גראמער, אויב ער-א זיידע האט אנגעפרעגט אויב מ'דארף געבן "שבת
אויסגעפירט אז אויב ברויך מען יא געבן  מאכט נישט מער ווי א "יעמוד"... און ער האט

געלט", וויל ער געבן טאפלט... אלס הכרת הטוב פאר'ן נישט אויפהאלטן -פאר דעם "שבת
 די גאנצע נאכט, צו קענען אויפמארגנס אנהויבן דעם טאג ווי געהעריג.

איז רטיג מיט די חתונה, דער עולם אצן פנאזייגער איז מען שוין געווען אינגא 10:50אום 
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 סימן טוב ומזל טוב 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

 י"וה שלום שניטצלער ר' פיץהמ
 צו די געבורט פון א מיידל למזל טוב

 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז ער זאל זען 
חיי ומזוני  אסאך אידיש נחת געזונטערהייט, בני

 מיט דורות ישרים ומבורכים רויחי,
 

 

 

 

 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 שליט"א יואל פארקאש מוה"ר

 []העיס קט.ש קרית יואל דוקהיכל הד "ביהמבאי ג
 למזל טוב ינגלאדי געבורט פון א צו 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז ער זאל זען אסאך 
 , בני חיי ומזוני רויחי,אידיש נחת געזונטערהייט

 ומבורכיםמיט דורות ישרים 
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