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פרשת תרומה ,ד' אדר-א' ,שנת תשע"ט לפ"ק

ֵיילט
ֶׁערצ ְ
מו ַֹּהרָׁא"ש ד ְ

בּוע
ַּפ ְר ַּשת ַּה ָׁש ַּ
ֶבי זָאגְט
ַש"יִ ,לי ִל ְש ִמי .מו ַֹהרָא"ש ִׁאיז דָאס ַמ ְס ִׁביר לוֹיט וִׁוי דֶער ר ִׁ
רּומה .זָאגְט ר ִׁ
ְוי ְִקחּו ִלי ְת ָׁ
אְן
יקּוטי מ ֹו ֲהרַ"ן ֵחלֶק א' ִׁס ָימן א') ַאז ִׁדי ֹכ ַח פּון ּת ֹורָה ִׁאיז זֵייעֶר גְ רוֹיס .דֶער יֵצֶר ָהרַע וִׁויל נָאר ַמ ְ
ִׁ(ל ֵ
דֶעם ֶמענ ְְטש ִׁאי ְנגַאנ ְְצן ְמשּוגֶעַ ,אזוֹי וִׁוי ֲחזַ"ל זָאגְ ן (סו ָֹטה גֵ " ).אין ָאדָם ע ֹובֵר ֲע ֵברָה ֶאלָא ִׁאם ֵכן
ֶערצּו ִׁאיז ִׁדי ּת ֹורָהִׁ .די גַא ְנצֶע ּת ֹורָה ִׁאיז ֵשמוֹת פּונֶעם
רּוח ְשטּות" ,אּון ִׁדי ֵעצָה ד ְ
ְנְִׁנַס ב ֹו ַ
ֶעבט מֶען ִׁאים ַקמֵיעוֹת אּון ֵשמוֹתַ ,אזוֹי
ֶער ְש ְטן .אּון ַאזוֹי וִׁוי ַא מֶענ ְְטש וָואס ִׁאיז ְמשּוגֶע ג ְ
אֵייב ְ
ֵיילט אוֹיס דֶעם מֶענ ְְטש פּון ִׁדי ְמשּוגַעַת'ן וָואס דֶער יֵצֶר ָהרַע וִׁויל
ֵיע וָואס ה ְ
ִׁאיז ִׁדי ּת ֹורָה ִׁדי ַקמ ַ
ָאר ַמאלֶער מֶענ ְְטש.
אְט ִׁאים פַאר ַא נ ְ
ִׁאין ִׁאים ַארַיינ ְְברֶע ְנגֶען ,אּון עֶס ַמ ְ
ֲפילּו ִׁדי ֶמענ ְְט ְשן וָואס ִׁליגְ ן שוֹין ִׁאין ֲעבֵיר ֹות ,זֵיי
ֶבי ִׁ(שיחוֹת ָהרַ"ןִׁ ,ס ָימן י"ט) ַאז א ִׁ
ֶערפַאר זָאגְט דֶער ר ִׁ
ד ְ
ֶעדן ָטאג ֹחק
אְן ַא ִׁשיעּור ִׁאין ּת ֹורָה י ְ
ִׁיך ַמ ְ
ֶועלן זֵיי ז ְ
זֶענֶען צּוגֶעוואוֹינְט צּו טּו ן ֲעבֵירוֹת ,אוֹיב ו ְ
ֶר ִׁליְֶע
אְן פַאר ע ְ
ֶעפן פּון וואּו זֵיי זֶענֶען ,אּון וֶועט זֵיי ַמ ְ
ו ְֹלא יַעֲבוֹר ,וֶועט ִׁדי ּת ֹורָה זֵיי ַארוֹיס ְשל ְ
ִׁא ְידן.
ארק ַאז ֶמען זָאל נִׁ ְישט
ִׁיך ַאזוֹי ְש ַט ְ
ַארלֵייגְט ז ְ
ַארוָואס דֶער יֵצֶר ָהרַע פ ְ
דָאס ִׁאי ז ִׁדי ִׁס ָיבה פ ְ
ַאר ִׁטיג,
ֶערנֶען ּת ֹורָה ִׁאיז ֶער פ ְ
ֵייבן ל ְ
ֵוייסט ַאז אֵיינ ְָמאל ַא מֶענ ְְטש וֶועט ָא ְנה ְ
ֶערנֶען ּת ֹורָה ,עֶר ו ְ
ל ְ
ַארף זַיין
ֶעפן ֶד עם מֶענ ְְטש פּון זַיינֶע צֵיין אּון נֶעגְ ל .אּון דֶער ֶמענ ְְטש ד ְ
ִׁדי ּת ֹורָה וֶועט ַארוֹיס ְשל ְ
ֲפילּו וֶוען
ֶערנֶען ,אּון א ִׁ
ֶעדן ָטאג ֶעפֶענֶען ַא ֵספֶר אּון ל ְ
נִׁישט לָאזְן פּון ִׁאים ,נָאר י ְ
ִׁיך ְ
ארק אּון ז ְ
ְש ַט ְ
ֶבי
ֶוערטֶערַ ,אזוֹי וִׁוי דֶער ר ִׁ
אטש זָאגְ ן ִׁדי ו ְ
ֶערנְט זָאל ֶמען ְָ ְ
נִׁישט וָואס ֶמען ל ְ
ַאר ְשטֵייט ְ
ֶמען פ ְ
ֲפילּו וֶוען מֶען
ַאר ְשטֵיין ,א ִׁ
ֲפילּו ָאן פ ְ
ֶערנֶען א ִׁ
ֶערנְט ִׁ(שיחוֹת ָהרַ"ן ִׁס ָימן ע"ו) ַאז ֶמען קֶען ל ְ
ָהאט אּונְז גֶעל ְ
ַואל ִׁדיגֶע ֹכ ַח.
ֶעלבֶע גֶעו ְ
ֹיך ִׁדי ז ְ
ֵייליגֶע ּת ֹורָה ָהאט עֶס או ְ
ֶוער ֶטער פּון ִׁדי ה ִׁ
זָאגְט ְבלוֹיז ִׁדי ו ְ
ערנֶען ,עֶר
ערן דֶעם מֶענ ְְטש פּון ֶל ְ
ֵייביג וֶועט דֶער יֵצֶר ָהרַע קּומֶען ִׁמיט ַא ְנדֶערֶע וֶועגְ ן צּו ְש ֶט ְ
א ִׁ
ַארנּומֶען ,דֶער ִׁעיקָר
ַאְן ִׁמיט וָואס דֶער מֶענ ְְטש זָאל זַיין פ ְ
רּוקן ַא ְנדֶערֶע ז ְ
ֵייביג אּו ְנ ֶטער ְ
וֶועט א ִׁ
עלן וִׁוי ַא ַצ ִׁדיק אּון זֶען ַאז
אר ְש ֶט ְ
ֲפילּו ַפ ְ
ִׁיך א ִׁ
ֶערנֶען ,אּון עֶר וֶועט ז ְ
נִׁישט ל ְ
ַאז דֶער ֶמענ ְְטש זָאל ְ
ֶערנֶען .אּון פּון ִׁדי ַא ְנדֶערֶע זַייט וֶועט
נִׁישט ל ְ
דֶער ֶמענ ְְטש זָאל ע ֹוסֵק זַיין ִׁאין ַא ְנדֶערֶע ִׁמ ְצוֹת ,נָאר ְ
ייסט
ֶוערטֶער פּון ּת ֹורָה ֵה ְ
ַאר' ן מֶענ ְְטש ַאז וֶוען ֶמען זָאגְט ְבלוֹיז ִׁדי ו ְ
רּובי ְרן ִׁאיבֶער צּו וַוייזְן פ ְ
עֶר ְפ ִׁ
ֹיבן אוֹיף זֶעט אוֹיס
ֶערנְט .פּון או ְ
ייסט עֶס גֶעל ְ
ַאר ְשטֵייט ֵה ְ
ֶערנְט ,נָאר אוֹיב מֶען פ ְ
נִׁישט גֶעל ְ
עֶס ְ
ַאר ְשטֵיין .דֶער יֵצֶר ָהרַע
ֶערנֶען ,עֶר זָאל בֶעסֶער פ ְ
וִׁוי עֶר וִׁויל גָאר ַאז דֶער מֶע ְנ ְטש זָאל בֶעסֶער ל ְ
ֵייסט נִׁי ְשט
ַאְ ְטן ַאז זָאגְן ַאלֵיין ה ְ
ֵוייסט ָאבֶער ַאז ִׁמיט דֶעם וָואס דֶער מֶענ ְְטש וֶועט ְטר ְ
ו ְ
ֵייביג קֶען מֶען
נִׁישט א ִׁ
ֶערנֶען ,וַוייל ְ
ֶערן צּו ל ְ
ֹיפה ְ
ֶערנְט ,וֶועט עֶר צּום סוֹף ִׁאי ְנגַאנ ְְצן או ְ
גֶעל ְ
ַאר ְשטֵיין.
ֶעדּולד צּו פ ְ
ֵייביג ָהאט ֶמען ִׁדי ג ְ
נִׁישט א ִׁ
ַאר ְשטֵיין ,אּון ְ
פ ְ
רּומה ִׁאיז ִׁדי או ִֹׁתיוֹת
ּטּורים ַאז ְת ָׁ
רּומה ,זָאגְט דֶער ַבעַל ַה ִׁ
דָאס זָאגְט דֶער פָסּוקְ ,וי ְִקחּו ִלי ְת ָׁ
ַארף
ֶער ִׁציג ֶטעגִׁ .די ּת ֹורָה ד ְ
ֶעבן ִׁאין פ ְ
ער ְש ֶטער ָהאט גֶעג ְ
"תוֹרָׁה מ"ִׁ ,די ּת ֹורָה וָואס דֶער אֵיי ֶב ְ
ַש"י זָאגְטִ ,לי ִל ְש ִמיִׁ ,די
ֶער ְש ְטן .אּון ר ִׁ
ֶערן צּום אֵייב ְ
ֶערנֶע ְנט ְ
ִׁדי ִׁא ְידן נֶע ֶמען ,אּון דָאס וֶועט זֵיי ד ְ
פּואה ַאנ ְְטקֶעגְ ן דֶעם יֵצֶר ָהרַע וָואס
ֶער ְש ְטן ,דָאס ִׁאיז ִׁדי ְר ָ
ּת ֹורָה ִׁאיז ִׁפיל ִׁמיט ֵשמוֹת פּונֶעם אֵייב ְ
ַארף זַייןֵ ,מ ֵאת ָׁכל ִאיש ַּא ֶׁשר י ְִדבֶׁנּו ִלּב ֹו ,דֶער
אְן דֶעם ֶמענ ְְטשָ .אבֶער עֶס ד ְ
וִׁויל ְמשּוגֶע ַמ ְ
ִׁיך צּו קֶענֶען ַארוֹיס
ארץ ז ְ
אר ְקן זַיין ַה ְ
ַארף ְש ַט ְ
ארץ ,עֶר ד ְ
ֶעבן זַיין ַה ְ
ִׁיך ַאוֶועק ג ְ
ַארף ז ְ
ֶמענ ְְטש ד ְ
ַאר ְדרֵייעֶן ַא קָאפ ַאז עֶר זָאל
ֶעך ִׁמיט וָואס דֶער יֵצֶר ָהרַע וִׁויל ִׁאים פ ְ
ֵיידל ְ
ְדרֵייעֶן פּון ִׁדי ַאלֶע ְדר ְ
ֶערנֶען ּת ֹורָה.
נִׁישט ל ְ
ְ
ארץ ,דֶער
ִׁיך ִׁאין ַה ְ
וֶוען ַא ֶמענ ְְטש וֶועט דָאס טּון ,וֶועט עֶר ִׁמיט דֶעם בוֹיעֶן ַא ִׁמ ְשכָן ַביי ז ְ
ארץ ְש ֶטענ ְִׁדיג.
ֶער ְש ֶטער וֶועט וואוֹינֶען ַביי ִׁאים ִׁאין ַה ְ
אֵייב ְ
רּומה תשס"ט לפ"ק)
ַחל לֵיל שב"ק ְּת ָ
(ּתו ְֹך ַהנ ַ

א

אּבן חֲ בֵ ִריםֵ ,קיינֶער
יֶעדֶ ער מֶ ענְ ְטׁש הָ אט לִ יּב צּו הָ ְ
יׁשט לִ יּב צּו זַיין אֵ יינֶער ַאלֵיין .וֶ וען ַא מֶ ענְ ְטׁש
הָ אט נִ ְ
וערט עֶ ר פּון דֶ עם זֵייעֶ ר
ְד ֵרייט זִ יְך ַארּום ַאלֵייןֶ ,ו ְ
עסטַ ,אזוֹי וַ וייט ַאז ִדי חַ זַ"ל זָאגְ ן
עפ ֶר ְ
ְטרוֹיעֶ ִריג אּון ֶד ְ
יתּותא" ָ -אדֶ ער
ָ
רּותא א ֹו ִמ
א ֹויף דֶ עם ַ(תעֲ נִ ית כ"ג" ).א ֹו ַח ְב ָ
ָאדער וִ וינְ ְט ְׁשט מֶ ען זִ יְך ֶדעם טוֹיט
הָ אט מֶ ען חֲ בֵ ִריםֶ ,
ֶעּברוֹיְך וָ ואס ַא
חַ "וָ .דאס וַ וייזְ ט אוֹיף ִדי גְ רוֹיסֶ ע ג ְ
אּבן חֲ בֵ ִרים ,וַ וייל ָאן דֶ עם הָ אט מֶ ען
מֶ ענְ ְטׁש הָ אט צּו הָ ְ
ֶעּבן.
יׁשט ַקיין ׁשּום ַטעַ ם ִאין ל ְ
נִ ְ
אּומצּוגֵיין
ְ
ויסן וִ וי ַאזוֹי זִ יְך
ארף אָ ּבֶ ער אוֹיְך וִ ְ
מֶ ען ַד ְ
אקע
ִמיט חֲ בֵ ִרים .חֲ בֵ ִרים אּון גּוטֶ ע ְפ ַריינְ ד זֶענֶען טַ ֶ
אר ְּב ֶרענְ גֶען ִמיט זֵיי,
ֶעׁשמַ אק צּו פַ ְ
זֵייעֶ ר גּוט אּון ג ְ
ארלָאזְ ן אוֹיף
יׁשט ַאז מֶ ען ֶקען זִ יְך פַ ְ
אָ ּבֶ ער ָדאס מֵ יינְ ט נִ ְ
ֶעדער מֶ ענְ ְטׁש אוֹיף ֶדער ֶוועלְ ט
ַא חַ בֶ ר ְּבלִ ינְ דֶ ע ְרהֵ ייט .י ֶ
מֵ יינְ ט זִ יְך ,יֶעדֶ ער זּוכְ ט נָאר זַיין אֵ ייגֶענֶע טוֹבָ ה ,אּון
עסטֶ ער ְפ ַריינְ ד ִאיז אוֹיְך נָאר
אֲ ִפילּו ַדיין ּבֶ ְ
עס ְירט ִאין זַיין אֵ ייגֶענֶע טוֹבָ ה .וִ וי לַאנְ ג עֶ ס
ער ִ
ִאינְ טֶ ֶ
אקע זַיין ַדיין
ֶעׁשמַ אק ִאינְ אֵ יינֶע ם וֶ ועט עֶ ר טַ ֶ
ִאיז ג ְ
חַ בֶ ר ,אָ ּבֶ ער ִאין ִדי ִמינּוט וָ ואס עֶ ס ֶוועט ִאים
ויסן
יׁשט וִ ְ
ערׁשֶ ,קענְ ְסטּו נִ ְ
ֹיסקּומֶ ען ּבֶ עסֶ ער ַאנְ דֶ ְ
או ְ
ארף מֶ ען
עריּבֶ ער ַד ְ
וָ ואס עֶ ר וֶ ועט דֶ עמָ אלְ ְטס טּון .דֶ ִ
>>>>>>

ישט
ְקלַ אּפ זִ יְך נִ ְ
ַא ָראּפ אּון קּוק זִ יְך
דּורכְ פַ אל; ֶרבִ י נ ָָתן פְ לֶ עגְ ט
ישט ָאן וִ וי ַא ְ
נִ ְ
"קטֹן
ַאסַ אְך חַ זְ ְר'ן דֶ עם ּפָ סּוק ִ(איֹוב ג ,יט)ָ :
ימל] וֶ ועט
[אין ִה ְ
ארט ִ
וְ גָדֹול שָ ם הּוא" ,דָ ְ
ויסן וֶ וער עֶ ס ִאיז גְ רֹויס אּון וֶ וער עֶ ס
מֶ ען וִ ְ
ִאיז ְקלֵ יין.
מֶ ען זֶ עט ַאמָ אל ַאז עֶ ס ַרעַ ְש'ט זִ יְך דָ א
וייסט
ִמיט ֵאיינֶעם ,מֶ ען ֶקען מֵ יינֶען וֶ וער וֵ ְ
ימל
וָ ואס יֶענֶער ִאיזָ ,אבֶ ער אֹויבְ ן ִאין ִה ְ
יט ַאמָ אל פּון יֶענֶעם .אּון
וייסט מֶ ען נִ ְ
וֵ ְ
ערט אֹויְך ,עֶ ס ֶקען זַ יין ַא מֶ ענְ ְטש
אר ֶק ְ
פַ ְ
ישט פּון ִאים ,מֶ ען
וייסט נִ ְ
וָ ואס ֵקיינֶער וֵ ְ
אטלָ ,אבֶ ער
ישט פּון ִאים ַקיין בְ ַר ְ
מַ אכְ ט נִ ְ
ימל ִאיז עֶ ר זֵ ייעֶ ר חָ שּוב וַ וייל
אֹויבְ ן ִאין ִה ְ
ֶעדן טָ אג דַ אוֶ וענֶען
עֶ ר גֵייט ִאין שּול י ְ
קּומט ִאים ָאן זֵ ייעֶ ר ְשוֶ וער,
ְ
אֲ פִ ילּו עֶ ס
ער ְש ְטן ,עֶ ר
עדט עֶ ר צּום ֵאייבֶ ְ
ַאזֹוי אֹויְך ֶר ְ
ערט ִאים
ארצֵ יילְ ט יֶעדֶ ע זַ אְך וָ ואס בַ אדֶ ְ
פַ ְ
ימל.
 דָ אס ִאיז חָ שּוב אֹויבְ ן ִאין ִה ְ(עֲצָ תֹו אֱ מּונָה ,פ' ְתרּומָ ה תשע"ט)
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יׁשט
ֶעדענְ ֶקען ַאז מֶ ען ֶקען נִ ְ
ֹיפ'ן ְפלַאץ אּון ג ֶ
אּבן דֶ עם ָקאפ או ְ
ְׁשטֶ ענְ ִדיג הָ ְ
ָאפן ִדי אוֹיגְן
ארף הַ אלְ ְטן ְ
ֶעטרוֹיעֶ ן ַקיין ׁשּום מֶ ענְ ְטׁש אוֹיף דֶ ער וֶועלְ ט ,מֶ ען ַד ְ
ג ְ
ערהֵ ייט.
ֶעטרוֹיעֶ ן ְּבלִ ינְ דֶ ְ
יׁשט ג ְ
אּון ֵקיינְ מָ אל ֵקיינֶעם נִ ְ
ויסן כְ דֵ י צּו ֶקענֶען
ָדאס ִאיז גָאר ַא וִ ויכְ ִטיגֶער כְ לַל וָ ואס ַא מֶ ענְ ְטׁש מּוז וִ ְ
ֶעּבן אוֹיף דֶ ער ֶוועלְ ט.
אּבן ַא ְפ ֵריילִ יְך ל ְ
ֶעּבן ְּב ָׁשלוֹם אּון הָ ְ
דּורכְ גֵיין זַיין ל ְ
ְ
וערן נָאכְ דֶ עם זֵייעֶ ר
ערהֵ ייטֶ ,ו ְ
ארלָאזְ ן זִ יְך אוֹיף חֲ בֵ ִרים ְּבלִ ינְ דֶ ְ
מֶ ענְ ְט ְׁשן וָ ואס פַ ְ
ֶעטרוֹיעֶ ט ,אּון יֶענֶער הָ אט מַ מָ ׁש
ֹיׁשט .דֶ ער חַ בֶ ר ֶוועמֶ ען מֶ ען הָ אט ַאזוֹי ג ְ
ַאנְ טו ְ
צּוגֶעזָאגְ ט ַאז עֶ ר גֵייט הֶ עלְ ְפן; דֶ ער זֶעלְ ּבֶ ער ִאיז גָאר דֶ ער עֶ ְר ְׁשטֶ ער ִדיר צּו
קּומט ִאים אוֹיס ּבֶ עסֶ ער ַאזוֹי.
אּבן וֶ וען עֶ ס ְ
ּבַ אגְ ָר ְ
ער ְׁש ְטן .אוֹיף מֶ ענְ ְט ְׁשן ֶקען מֶ ען זִ יְך
ֹיפ'ן אֵ ייּבֶ ְ
ארלָאזְ ן ֶקען מֶ ען זִ יְך נָאר או ְ
פַ ְ
ָאדם" -
ארלָאזְ ןַ ,אזוֹי וִ וי דֶ ער פָ סּוק זָאגְ ט ְ(ת ִהלִ ים ס ,יג) "וְ ָׁשוְ א ְתׁשּועַ ת ָ
יׁשט פַ ְ
נִ ְ
ואר ְטן אוֹיף ִדי ִהילְ ף פּון ַא מֶ ענְ ְטׁש .וִ וי מֶ ער ַא מֶ ענְ ְטׁש זֶעט
'איז פַ אלְ ׁש צּו וַ ְ
ְס ִ
יׁשט ,זֵיי וִ וילְ ן
ארלָאזְ ן אוֹיף מֶ ענְ ְט ְׁשן; זֵיי ֶקענֶען נִ ְ
'איז ַא ָׁשאד זִ יְך צּו פַ ְ
ַאיין ַאז ְס ִ
עדן
יׁשט הֶ עלְ ְפן; ַאלְ ץ מֶ ער עֶ ְפנְ ט זִ יְך אוֹיף זַיין מוֹיל צּו ֶר ְ
יׁשט ,אּון זֵיי ֶוועלְ ן נִ ְ
נִ ְ
ֹיּבט ָאן מֶ ער אּון מֶ ער צּו ְׁש ִפ ְירן ַאז ֶדער אֵ יינְ ִציגְ ְסטֶ ער
ער ְׁש ְטן .עֶ ר הו ְ
צּום אֵ ייּבֶ ְ
וָ ואס ְׁשטֵ ייט ִאים צּו ִדי הַ אנְ ט אּון ִאיז ִאים גְ ֵרייט צּו הֶ עלְ ְפן ִאיז נָאר דֶ ער
ָא'דם"
"ׁש'וְ א ְת'ׁשּועַ ת ָ
וערטֶ ער ָ
אׁשי ֵתיבוֹת פּון ִדי וֶ ְ
ער ְׁשטֶ ער ַאלֵייןִ .די ָר ֵ
אֵ ייּבֶ ְ
ערטֶ ער "אֲ ' ְש'פָ ַתי ִת ְ'פ ָתח"ָ .דאס ִאיז ְמ ַרמֵ ז
אׁשי ֵתיבוֹת וִ וי ִדי וֶו ְ
ִאיז ִדי זֶעלְ ּבֶ ע ָר ֵ
ארלָאזְ ן אוֹיף ִדי ִהילְ ף
'איז זִ יְך צּו פַ ְ
אוֹיף ֶדעם ַאז וִ וי מֶ ער ְמ'זֶעט וִ וי פַ אלְ ׁש ְס ִ
ער ְׁש ְטן.
עדט מֶ ען צּום אֵ ייּבֶ ְ
פּון מֶ ענְ ְט ְׁשןַ ,אלְ ץ מֶ ער ֶר ְ
ארלָאזְ ן אוֹיף ַא
יׁשט פַ ְ
ארט זַאְך ַאזוֹי ַאז מֶ ען ֶקען זִ יְך נִ ְ
ָדאס ִאיז ּבַ יי ַאלֶע סָ ְ
קּומט צּו גֶעלְ ט
ְ
עציעֶ ל זֶעט זִ יְך עֶ ס ָאּבֶ ער מֶ ער ַארוֹיס ֶווען עֶ ס
מֶ ענְ ְטׁשְ ,ספֶ ִ
וארענֶען ַאנְ ֵׁשי ְׁשלוֹמֵ ינּו ַאז מֶ ען זָאל זֵייעֶ ר ַאכְ טּונְ ג
זַאכְ ן .דֶ ער ֶר ִּבי ְפלֶעגְ ט ָאנְ וָ ֶ
ארלִ ְירן ִא ִידיׁש גֶעלְ ט .מֶ ענְ ְט ְׁשן זֶענֶען אָ ּבֶ ער
יׁשט צּו פַ ְ
ֶעּבן אוֹיף ִדי גֶעלְ ט ,נִ ְ
ג ְ
קּומט אֵ יינֶער וָ ואס זָאגְ ט צּו
ְ
ארזִ יכְ ִטיג ּבַ יי ֶדעםֶ ,ווען עֶ ס
יׁשט פָ ְ
זֵייעֶ ר נִ ְ
עקן ּבַ יי ִאים ָדאס גֶעלְ ט ,עֶ ר זָאגְ ט צּו
יקן אוֹיּב מֶ ען וֶ ועט ַאיינְ ְׁשטֶ ְ
גָאלְ דֶ ענֶע גְ לִ ְ
יׁשט ְצוֵויי מָ אל
יפלְ טְ ,ט ַראכְ ט מֶ ען נִ ְ
אפלְ ט אּון ְט ִר ְ
ַאז מֶ ען ֶוועט ַמאכְ ן דֶ ערוֹיף טָ ְ
ארע ֶוועטֶ ע גֶעלְ ט .אּון
ֹיסגֶעהָ ֶ
ֶעּבט יֶענֶעם ַא ֶוועק ָדאס גַאנְ צֶ ע או ְ
אֵ יידֶ ער מֶ ען ג ְ
ַאריּבֶ ער ַקיין לַאנְ גֶע צַ ייט אּון ִדי גַאנְ צֶ ע גֶעלְ ט ִאיז ׁשוֹין
יׁשט ִ
עֶ ס גֵייט נִ ְ
ֶעקלְ ט ִאינְ גַאנְ ְצןִ .די אֵ יינְ ִציגְ ְסטֶ ע זַאְך
ֹיסגֶעז ְ
ערזֶעט זִ יְך או ְ
ארלו ְֹירן אּון מֶ ען דֶ ְ
פַ ְ
צּוריק ּבַ אקּומֶ ען פּון יֶענֶעםִ ,איז נָאר ַאז עֶ ר ֶוועט
וָ ואס מֶ ען ֶק ען נָאְך מֶ עגְ לִ יְך ִ
עטן...
ערּבֶ ְ
ִדיר אֶ ְפ ָׁשר ִאיּבֶ ְ
עֶ ס ִאיז גֶעוֶ וען ַאמָ אל ַא ִאיד פּון ַאנְ ֵׁשי ְׁשלוֹמֵ ינּו פּון אֶ ֶרץ י ְִש ָראֵ ל וָ ואס
צּוׁשטֶ עלְ ן גֶעלְ ט.
ַאמ ְ
ָָארץ צּוז ְ
ֶעדעס יָאר ַקיין חּוץ ל ֶ
ארן י ֶ
ֹיספָ ְ
ְפלֶעגְ ט ַארו ְ
ארט ַא ְסכּום פּון ִפינְ ף טוֹיזְ נְ ט
ֶעׁשפָ ְ
אֵ יינְ מָ אל הָ אט עֶ ר גֶעהַ אט ּבַ יי זִ יְך אָ ְפג ְ
עדט ַאז
ֶער ְ
ערג ֶ
ָדאלֶער ,אּון ַדאן ִאיז צּוגֶעקּומֶ ען צּו ִאים ַא מֶ ענְ ְטׁש אּון ִאים ִאיּבֶ ְ
צּוריק
עֶ ר זָאל ַאיינְ לֵייגְ ן ָדאס גַאנְ צֶ ע גֶעלְ ט ּבַ יי ִאים ,אּון עֶ ר וֶ ועט ָדאס ִ
אר ִדינְ ְס ְטןִ ,פיל מֶ ער פּון ִדי גֶעלְ ט וָ ואס עֶ ר לֵייגְ ט
ּבַ אקּומֶ ען ִמיט גָאר גְ רוֹיסֶ ע פַ ְ
עדן ,עֶ ר ִאיז גֶע ֶווען גָאר ְפ ֵריילִ יְך אוֹיף
ַא ייןֶ .דער ִאיד הָ אט זִ יְך גֶעלָאזְ ט ִאיּבֶ ער ֶר ְ
ֶעּבן פַ אר
ַאהינְ גֶעג ְ
ִדי גְ רוֹיסֶ ע ְמ ִציָאה וָ ואס ִאיז ִאים אּונְ טֶ ער גֶעקּומֶ ען ,אּון הָ אט ִ
וארן ֶווען
ארטֶ ע גֶעלְ ט .נָאְך מֶ ער ִאיז עֶ ר ְפ ֵריילִ יְך גֶעוָ ְ
ֶעׁשפָ ְ
יֶענֶעם זַיין גַאנְ צֶ ע ָא ְפג ְ
יקן ִדי
צּוׁש ְ
ַאריינְ ִ
ֹיּבן ַ
ַאריּבֶ ער ַא חוֹדֶ ׁש אּון יֶענֶער הָ אט ִאים ׁשוֹין ָאנְ גֶעהו ְ
עֶ ס ִאיז ִ
ֶעׁשמּועֶ ְסט ,אּון ַאזוֹי וַ וייטֶ ער הָ אט עֶ ר
אּבן אָ ְפג ְ
חוֹדֶ ׁש'לִ יכֶע ְסכּום וָ ואס זֵיי הָ ְ
ּבַ אקּומֶ ען ִדי ְצוֵוייטֶ ע חוֹדֶ ׁש ,אּון ִדי ִש ְמחָ ה פּון דֶ עם ִאיד ִאיז גֶעוֶוען גָאר גְ רוֹיס.
יטן חוֹדֶ ׁש
אָ ּבֶ ער ָדא הָ אט זִ יְך עֶ ס גֶעעֶ נְ ִדיגְ טֶ ...ווען עֶ ס ִאיז גֶעקּומֶ ען צּום ְד ִר ְ
ֶעצט דֶ עם גַאנְ ְצן
ֶעׁשטֶ עלְ ט ַאז עֶ ר הָ אט ָאנְ גֶעז ְ
הָ אט ִאים יֶענֶער ְקלָאר ג ְ
יׁשט ָדא צּו
עפט; עֶ ס טּוט ִאים זֵייעֶ ר לַייד ,אָ ּבֶ ער ָדאס גֶעלְ ט ִאיז מֶ ער נִ ְ
ֶעׁש ְ
ג ֶ
ּובחוֹסֶ ר כֹל.
יּבן ְּבעֵ ירוֹם ְ
ֶעּבלִ ְ
ּבַ אקּומֶ ען .אּון דֶ ער ִאיד ִאיז נֶעּבֶ עְך ג ְ
ערט ִדי מַ עֲ ֶשה הָ אט עֶ ר גֶעזָאגְ ט פַ אר ַאנְ ֵׁשי
וֶוען מוֹהַ ָרא"ׁש הָ אט גֶעהֶ ְ
ייׁש ִפיל אוֹיף ֶדעם וָ ואס עֶ ר הַ אלְ ט
עדיגֶער ּבַ ְ
ְׁשלוֹמֵ ינּו ַאז ִדי מַ עֲ ֶשה ִאיז ַא לֶעּבֶ ִ
ארלָאזְ ן אוֹיף מֶ ענְ ְט ְׁשן,
יׁשט פַ ְ
וארענֶען אּון חַ זְ ְר'ן ַאז מֶ ען ֶקען זִ יְך נִ ְ
ִאין אֵ יין וָ ֶ
קּומט צּו
ְ
יׁשט וֶ וען עֶ ס
ֶעטרוֹיעֶ ן ַקיין מֶ ענְ ְט ְׁשן ,אּון זִ י ֶכער נִ ְ
יׁשט ג ְ
מֶ ען ֶקען נִ ְ
ַאריׁש
גֶעלְ ט זַאכְ ןָ .דאס ִאיז זֵייעֶ ר נ ִ
גַאנְ צֶ ע
ִדי
ֶעּבן
ועקצּוג ְ
ַא ֶו ְ
ארטֶ ע גֶעלְ ט פַ אר ַא מֶ ענְ ְטׁש
ֶעׁשפָ ְ
אָ ְפג ְ
וָ ואס וִ ויל ְּבלוֹיז ְׁש ִפילְ ן ִמיר ִדיר.
יׁשט עֶ פֶ עס ַא
ָדאס ִאיז נִ ְ
אסירּונְ ג וָ ואס
אּומגֶעוֶוענְ לִ יכֶע פַ ִ
ְ
ֶעׁשעט זֶעלְ ְטןָ ,דאס ִאיז ַא ָטאג
ג ֶ
טֶ עגְ לִ יכֶע עֶ ְר ַׁשיינּונְ ג ַאז מֶ ענְ ְט ְׁשן
ארט
ַאפט ִאין ַאזַא סָ ְ
ַאריינְ גֶעכ ְ
ֶוערן ַ
ו ְ
ֶעריּבֶ ענֶע
אס ְט ֶקע .עֶ ס זֶענֶען ָדא ג ִ
פַ ְ
ְׁשוִ וינְ ְדלֶער וֶ ועלְ כֶע גֵייעֶ ן ַארּום צּו
ַארן מֶ ענְ ְט ְׁשן ַאז אוֹיּב מֶ ען ֶוועט
ארנ ְ
פַ ְ
עקן ָדאס גֶעלְ ט ּבַ יי זֵייֶ ,וועט
ַאיינְ ְׁשטֶ ְ
מֶ ען מַ אכְ ן אוֹיף דֶ עם גְ רוֹיס גֶעלְ ט.
אּון ֶווען דֶ ער ְׁשוִ וינְ ְדלֶער הָ אט ׁשוֹין
אפט גֶענּוג ִפיׁש ִאין זַיין
ַאריינְ גֶע ַכ ְ
ַ

ַא ַת ְל ִמיד ָחכָם
ֶערּופן
ֶוערט ָא ְנג ְ
ו ְ
"חבֶר"ַ .א ַת ְל ִמיד
ָ
ָחכָםַ ,א ַצ ִדיקִ ,איז
ֶעס ֶטער ַח ֶבר
דֶער ב ְ
ַאר'ן ֶמענ ְְטׁש.
פ ְ
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ֹיּבט עֶ ר זִ יְך אוֹיף אּון
יּבן גֶענּוג אּון נָאְך גֶעלְ טַ ,דאן הו ְ
ֶעקלִ ְ
נֶעץ ,עֶ ר הָ אט זִ יְך ׁשוֹין ָאנְ ג ְ
ֶעצט אּון עֶ ר הָ אט מֶ ער
רּופט אוֹיס ַאז עֶ ר הָ אט פָ ׁשּוט ָאנְ גֶעז ְ
ער ִמיט ,אּון עֶ ר ְ
ֹיפט דֶ ְ
ַאנְ ְטלו ְ
יׁשט ָדאס גֶעלְ ט.
נִ ְ
ֶערן ַאז אוֹיּב ַא ְפ ִריוַ ואטֶ ער
ַאריינְ ְקל ְ
יסל דֶ עם ֵשכֶל אּון ַ
נּוצן אַ ִּב ְ
ארף פָ ׁשּוט ְ
מֶ ען ַד ְ
ֶעּבטִ ,איז ׁשוֹין ַא
ויפיל ִדי ּבַ אנְ ק ג ְ
ֶעּבן מֶ ער ְפ ָראצֶ ענְ ט פּון וִ ִ
מֶ ענְ ְטׁש ָז אגְ ט ַאז עֶ ר ֶקען ג ְ
עפ ְטן.
ֶעׁש ְ
ֹיסגֶעהַ אלְ טֶ ענֶע ג ֶ
יׁשט פּון ַקיין או ְ
עקט ׁשוֹין נִ ְ
ִסימָ ן ַאז עֶ ר ִאיז ַא לִ יגְ נֶער .דָ אס ְׁשמֶ ְ
אר ְׁשטֵ ייט זִ יְך ַאז ִאין ָאנְ הוֹיּב וֶועט יֶע ֶנער ָאנְ ְׁשטֶ עלְ ן ַא ֵׁשיין פָ נִ ים ,אּון עֶ ְרלִ יְך
פַ ְ
ֶעפיל ַאזוֹי וִ וי
ֶעּבן דֶ עם ג ִ
ימטֶ ע צָ אלּונְ גֶען ,אּון ִמיט דֶ עם ג ְ
אׁש ִט ְ
ֶעדן חוֹדֶ ׁש ִדי ּבַ ְ
יקן י ְ
ַאריינְ ִׁש ְ
ַ
ַארּבֶ עט ַאזוֹי וִ וי דֶ ער ְׁש ִפיל פּון ִדי
עק ִציֶעָ .דאס ְ
ארט אוֹיף ִדי גּוטֶ ע ִד ֶיר ְ
ַאלֶעס פָ ְ
ערצּו ַאז ִאין
ֶעמ ְּבלְׁ -ש ִפילְ ן ,וואּו ִדי גֶעלּונְ גֶענֶע ְׁשוִ וינְ ְדלֶער זֶעעֶ ן דֶ ְ
עריעֶ ס אּון ִדי ג ְ
לָאטֶ ִ
עטיט
ֶעּבן דֶ עם אַ פֶ ִ
ייטן ,אּון ָדאס זָאל ג ְ
יק ְ
אר ִדינֶען עֶ פֶ עס ְקלֵיינִ ַ
ָאנְ הוֹיּב זָאל דֶ ער מֶ ענְ ְטׁש פַ ְ
ערע
ֶעסט ָדאְך וָ ואסֶ ֶ
ַאריינְ צּולֵייגְ ן נָאְך אּון נָאְך גֶעלְ ט ,זֵיי זָאגְ ן ִאים" :דּו ז ְ
אר'ן מֶ ענְ ְטׁש ַ
פַ ְ
ַאריין ַדיין גַאנְ צֶ ע גֶעלְ ט
ֶעצט לֵייג ַ
עפט ,י ְ
ֶעׁש ְ
אר ִדינְ ְסט פּונֶעם ג ֶ
אסט ַאז דּו פַ ְ
גּוטֶ ע מַ זָל דּו הָ ְ
ֶועסט נָאְך מַ אכְ ן דֶ ערוֹיף כֵפֶ ל כִ ְפלַיִם" ...אּון דֶ ער ַנאר ִאיז דֶ ער וָ ואס פָ אלְ גְ ט זֵיי
אּון דּו ו ְ
ארט עֶ נְ ִדיגְ ט זִיְך ִדי מַ עֲ ֶשה...
ַאריין ַא גְ רוֹיסֶ ע סּומֶ ע גֶעלְ ט ,אּון ָד ְ
אקע ַ
אּון לֵייגְ ט טַ ֶ
ֵוייסט דָ אְך ַאז
אּון צּומָ אל גֵייט עֶ ס נָאְך וַ וייטֶ ער .זֵיי ֶקענֶען זָאגְ ן פַ אר ַא מֶ ענְ ְטׁש" :דּו ו ְ
רּוּביר נָאְך אֵ יין מָ אל אּון
ארלִ ְירט מֶ עןְ .פ ִ
אר ִדינְ ט מֶ ען אּון ַאמָ אל פַ ְ
עֶ ס גֵייט ַאזוֹיַ ,אמָ אל פַ ְ
אר ִדינְ ְס ְטן" ,אּון דֶ ער
צּוריק מַ אכְ ן ָדאס גַאנְ צֶ ע גֶעלְ ט ִמיט נָאְך גְ רוֹיסֶ ע פַ ְ
ֶועסטּו ִ
ַדאן ו ְ
יׁשע גֶעלְ טֶ ער ִמיט ִדי הָ אפֶ ענּונְ ג ַאז נָאכְ דֶ עם
ארגְ ט זִ יְך נָאְך ָאן ְפ ִר ֶ
מֶ ענְ ְטׁש גֵייט אּון עֶ ר ּבָ ְ
ַייּבן ִאין ִדי זַייט.
ער ְּבל ְ
וֶועט עֶ ר ַאלֶעס ֶקענֶען אָ ְפצָ אלְ ן אּון עֶ ס וֶועט ִאים נָאְך אוֹיְך ִאיּבֶ ְ
ֶעצט ִאיז עֶ ר ׁשוֹין
ארגְ טֶ ע גֶעלְ ט ,אּון י ְ
ארלִ ְירט עֶ ר אוֹיְך ִדי גֶעּבָ ְ
אר ְׁשטֶ ענְ ְדלִ יְך פַ ְ
אּון וִ וי פַ ְ
יׁשט ְד ֵרייעֶ ן
וארן ַא גְ רוֹיסֶ ער ּבַ עַ ל חוֹב צּו זַיינֶע ַאלֶע צָ רוֹת .עֶ ר ֶקען זִ יְך ׁשוֹין נִ ְ
אוֹיְך גֶעוָ ְ
עפן זַיינֶע ּבַ עֲ לֵי חוֹבוֹת.
יׁשט ְט ֶר ְ
ֹיפ'ן גַאס וַ וייל עֶ ר וִ ויל נִ ְ
או ְ
ארגְ ן פּון דֶ עם אּון ּבַ אצָ אלְ ן פַ אר
ויׁשן ,וִ וי לַאנְ ג מֶ ען ְד ֵרייט זִ יְך ַארּום צּו ּבָ ְ
אּון ִאינְ ְצוִ ְ
ֹיפ'ן ּבֵ ית ע ֹולָם .עֶ ס ְׁשטֵ ייט
קּומט ׁשוֹין ָאן דֶ ער מַ לְ אָ ְך הַ מָ וֶת אּון מֶ ען לִ יגְ ט ׁשוֹין או ְ
יֶענֶעםְ ,
ִאין ִתקּונֵי זוֹהַ ר ִ(תקּון ג' מֵ הַ ִתּקּונִ ים הָ ַאחֲ רוֹנִ ים) ַאז גֶעלְ ט ְׁשמֵ ייכְ לְ ט צּו ַא מֶ ענְ ְטׁש אוֹיף ִדי וֶועלְ ט,
ארלָאזְ ט זִ יְך
עסטֶ ע זַאְך ִאיז נָאר וֶוען מֶ ען פַ ְ
עֶ ס הַ ְרגְ 'ט ִאים אָ ּבֶ ער אוֹיף יֶענֶע וֶועלְ טִ .די ּבֶ ְ
ער ְׁש ְטן ,וַ וייל נָאר אוֹיף ִאים ֶקען
יׁשט אוֹיף מֶ ענְ ְט ְׁשן ,מֶ ען הָ אט נָאר ִּבטָ חוֹן ִאינֶעם אֵ ייּבֶ ְ
נִ ְ
ארלָאזְ ן.
ת'דיג פַ ְ
מֶ ען זִ יְך אֱ מֶ ִ

(שיחוֹת מוֹהַ ָרא"ׁש חֵ לֶק ה' עֶ ֶרְך חֲ בֵ ִרים וְ חֵ לֶק ג' עֶ ֶרְך ִּבטָ חוֹן)
ִ
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יט'ן נָאמֶ ען ר' מַ ִת ְתיָהּו ,עֶ ר
ִאין אּומַ אן הָ אט גֶעוואוֹינְ ט ַא ִאיד פּון ַאנְ ֵׁשי ְׁשלוֹמֵ ינּו ִמ ְ
ֶעמּוט ֶׁשעט
ְ
יקייט ,עֶ ר הָ אט זִ יְך ג
ֶוער ַ
דּורְך ַא ְׁשו ִ
ֶעפ ְירט ַאז וֶוען עֶ ס ִאיז אוֹיף ִאים ְ
הָ אט זִ יְך ג ִ
ֶערנֶען זָאגְ ןָ" :אמַ ר ָרבָ אָ ,אמַ ר ָרבָ אָ ,רבָ אָ ,רבָ א ,הֶ עלְ ף
יטן ל ְ
ִמיט ַא צָ ָרהְ ,פלֶעגְ ט עֶ ר ִאינְ ִמ ְ
ֶוערן פּון ִדי צָ ָרהָ .אמַ ר אַ ּבַ יֵי,
ֶעראטֶ עוֶועט ו ְ
ִמיר ַארוֹיס אּון ּבֶ עט פַ אר ִמיר ַאז ִאיְך זָאל ג ַ
אּבלֶעם" .אּון ַאזוֹי וַ וייטֶ ער וֶוען עֶ ר הָ אט
אַ ּבַ יֵי ,אַ ּבַ יֵי ,הֶ עלְ ף ִמיר ַארוֹיס ִמיט דֶ עם ְפ ָר ְ
עטן פּון יֶענֶעם ַאז עֶ ר זָאל ִאים
ערמַ אנְ ט ַא נָאמֶ ען פּון ַתנָא ָאדֶ ער ַאמו ָֹרא ,הָ אט עֶ ר גֶעּבֶ ְ
דֶ ְ
עדט
ֶעׁש ִפ ְירט ַאז עֶ ר ֶר ְ
אּבן ג ְ
ֶעקּוקט הָ ְ
ְ
אּבן ָדאס צּוג
קּומֶ ען צּו ִהילְ ףִ .די מֶ ענְ ְט ְׁשן וֶועלְ כֶע הָ ְ
ֶוערט
ערמַ אנְ ט ִאין ִדי גְ מָ ָראַ .אזוֹי וִ וי עֶ ס ו ְ
ֶוערן דֶ ְ
יקים וָ ואס ו ְ
מַ מָ ׁש צּו ִדי הֵ יילִ יגֶע צַ ִד ִ
אר ְׁשטֶ עלְ ן ַאזוֹי
ארף עֶ ר זִ יְך פָ ְ
ֶערנְ ט תו ָֹרה ַד ְ
רּוׁשלְ ִמי ַאז וֶוען ַא מֶ ענְ ְטׁש ל ְ
ֶעּב ֶרענְ גְ ט ִאין יְ ַ
ג ְ
וִ וי דֶ ער ַתנָא ָאדֶ ער ַאמו ָֹרא ְׁשטֵ ייט ִאים פַ אר ִדי אוֹיגְ ן.
ָדאס זֶענֶען יָא גּוטֶ ע חֲ בֵ ִריםַ .א מֶ ענְ ְטׁש וָ ואס זּוכְ ט אֱ מֶ ת'עֶ חֲ בֵ ִרים ֶקען נֶעמֶ ען ִדי
ֶערנְ ט ִמ ְׁשנַיוֹת ָאדֶ ער גְ מָ ָרא
הֵ יילִ יגֶע ַתנ ִָאים אּון אֲ מו ָֹר ִאים פַ אר זַיינֶע חֲ בֵ ִרים ,וֶוען עֶ ר ל ְ
יקים זֶענֶען זַיינֶע חֲ בֵ ִרים ,אּון עֶ ר ֶקען זִ יְך מַ זְ כִ יר זַיין ּבַ יי
זָאל עֶ ר ְׁש ִפ ְירן וִ ו י ִדי הֵ יילִ יגֶע צַ ִד ִ
אקע זִ יכֶער הֶ עלְ ְפן.
ֹיסהֶ עלְ ְפן ,אּון זֵיי וֶועלְ ן ִאים טַ ֶ
זֵיי ַאז זֵיי זָאלְ ן ִאים ַארו ְ
יקים
ערמַ אנְ ט ִדי נֶעמֶ ען פּון צַ ִד ִ
דֶ ער ֶר ִּבי זָאגְ ט (סֵ פֶ ר הַ ִמדוֹת ,צַ ִדיק ח"ב אוֹת כ') ַאז וֶוען מֶ ען דֶ ְ
הֶ עלְ ְפט ָדאס ַאז מֶ ען זָאל ֶקענֶען ְּב ֶרענְ גֶען יְ ׁשּועוֹת מַ מָ ׁש ֶׁשֹלא כְ דֶ ֶרְך הַ טֶ בַ עֶ .ר ִּבי נ ָָתן הָ אט
יקים צּו זָאגְ ן
ֶערעכְ נְ ט ַאלֶע צַ ִד ִ
ֹיסג ֶ
ֶוערט או ְ
יקים" וואּו עֶ ס ו ְ
"ׁשמוֹת הַ צַ ִד ִ
גֶעמַ אכְ ט ַא סֵ פֶ ר ְ
ֶערנְ ט אּון מֶ ען ּבַ אגֶעגֶענְט
דּורְך דֶ עם .אָ ּבֶ ער וֶוען מֶ ען ל ְ
ֶוערן ְ
זֵייעֶ ֶרע נֶעמֶ ען אּון גֶעהָ אלְ ְפן ו ְ
נּוצן אוֹיף
ֹיס ְ
יקיםִ ,איז ָדאס ִדי זֶעלְ ּבֶ ע חָ ׁשּוב ,אּון מֶ ען ֶקען ָדאס או ְ
זִ יְך ִמיט נֶעמֶ ען פּון צַ ִד ִ
עטן ַא יְׁשּועָ ה.
ֹיסצּוּבֶ ְ
זִ יְך או ְ
ֶערּופן ַא "חָ בֶ ר" (עַ יֵין ְּבמַ סֶ כֶת ְד ַמאי ְּובעוֹד הַ ְרּבֶ ה ְמקוֹמוֹת)ָ .דאס
ְ
ֶוערט ַא ַתלְ ִמיד חָ כָם ָאנְ ג
ִאין חַ זַ"ל ו ְ
עסטֶ ער חַ בֶ ר פַ אר ַא מֶ ענְ ְטׁש .וֶוען ַא ִאיד
מֵ יינְ ט ַאז ַא ַתלְ ִמיד חָ כָם אּון ַא צַ ִדיק ִאיז דֶ ער ּבֶ ְ
ֹיסהֶ עלְ ְפן ִאין
ִאיז נָאנְ ט ִמיט ַא צַ ִדי קַ ,דאן הָ אט עֶ ר ַא ִריכְ ִטיגֶער חַ בֶ ר וָ ואס וֶועט ִאים ַארו ְ
ֶעּבן.
ל ְ
ֶערנֶען ִמיט ַא חַ בֶ ר אּון
ארף ל ְ
ארּב ַאז ַא מֶ ענְ ְטׁש ַד ְ
ִדי גְ מָ ָרא זָאגְ ט ְ(ּב ָרכוֹת ס"ג ):זֵייעֶ ר הַ ְ
יקים ַאז זֵיי זֶענֶען גֶעוֶוען
עסט וֶועגְ ן הָ אט ִמיר גֶעזֶען ַאסַ אְך גְ רוֹיסֶ ע צַ ִד ִ
יׁשט ַאלֵיין .פּון דֶ ְ
נִ ְ
ֶערנְ ט ַאלֵייןָ .דאס ִאיז גֶעוֶוען וַ וייל זֵיי הָ אּבְ ן
ערהֵ יים אּון יָא גֶעל ְ
ָאסן ּבַ יי זִ יְך ִאינְ דֶ ְ
אר ְׁשל ְ
פַ ְ
ערע
יׁשטָ א ַקיין ּבֶ עסֶ ֶ
'איז נִ ְ
גֶענּומֶ ען ִדי הֵ יילִ יגֶע ַתנ ִָאים אּון אֲ מו ָֹר ִאים ַאלְ ס חֲ בֵ ִריםְ .ס ִ
חֲ בֵ ִרים פּון דֶ עם.
ֶעמט זֵיי ַאלְ ס
יקים אּון נ ְ
עפט זִ יְך נָאר צּו ִדי הֵ יילִ יגֶע צַ ִד ִ
וואוֹיל ִאיז דֶ עם וָ ואס ּבַ אהֶ ְ
ארלָאזְ ן אוֹיף ְס ַתם חֲ בֵ ִרים
ֶעטרוֹיעֶ ן אּון זִ יְך פַ ְ
יׁשט צּו ג ְ
ֶעּבט ַאכְ טּונְ ג נִ ְ
חֲ בֵ ִרים ,אּון עֶ ר ג ְ
ֹיׁשן.
וֶועלְ כֶע ֶקענֶען ִאים זֵייעֶ ר ַאנְ טו ְ

די איבריגע פילע בריוו פונעם ראש ישיבה
שליט"א פון די וואך ,קען מען זען אינעם
וועכנטליכן קונטרס "עצתו אמונה".

נייעס אינערהאלב
מוסדותינו הק'
שיינער שידוך פון א תלמיד הישיבה
גרויס שמחה און פרייד הערשט ביי די בחורים אין
ישיבה ,וואס פרייען זיך מיט די שמחה פון נאך א
חבר וואס איז א חתן געווארן למזל טוב .הבחור
החשוב דוד ראבינאוויטש ני"ו ,א זון פון ביאלע רבי
פון בארא פארק שליט"א ,איז א חתן געווארן למזל
טוב עב"ג בת מוה"ר שלמה ברוך בלוי שליט"א,
מחשובי אנ"ש אין אשדוד.
דער חתן האט פלייסיג געלערנט אין ישיבה ,וואו
ער האט אויסגענוצט די צייט און געענדיגט מסכת
נאך מסכת ,און געהאט שיעורים אין אלע חלקים פון
די תורה .ער איז אויך געווען פון די בחורים וואס
האבן געענדיגט מסכת תענית אין קעמפ יעדן טאג
פאר פערציג טעג אין א צו ,פון חמשה עשר באב ביז
ראש השנה ,אזוי ווי מוהרא"ש האט געזאגט פאר די
בחורים אז זיי זאלן לערנען  40מאל מסכת תענית,
און דורך דעם וועלן זיי טרעפן זייער שידוך .אויסער
דעם האט ער פיל ארויסגעהאלפן דעם ראש ישיבה
ווען נאר ער האט געקענט.
די ישיבה האט א ספעציעלע הכרת הטוב פאר'ן
מחותן מצד החתן דער ביאלע רבי שליט"א ,וואס
פאר צען יאר צוריק ,ווען די ישיבה האט געהאלטן
אין די ערשטע יארן פון כל התחלות קשות ,האט די
ישיבה געהאט איר אכסניה אין זיין ביהמ"ד ביאלע
אין בארא פארק.
דער מחותן מצד הכלה ,מוה"ר שלמה ברוך בלוי
שליט"א ,איז פון די תלמידים פון מוהרא"ש פאר
לאנגע יארן ,און געבט זיך אוועק לייב און לעבן
ווייטער צו פארשפרייטן זיינע הייליגע עצות פאר די
גאנצע וועלט ,אויף פארשידענע אופנים.
זאל דער אייבערשטער העלפן אז זיי זאלן
אויפשטעלן אן ערליכן אידישן הויז ,א בית נאמן
בישראל.
עוד ישמע בערי יהודה!

סימן טוב ומזל טוב
מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

החתן דוד ראבינאוויטש הי"ו
וואס איז א חתן געווארן למזל טוב עב"ג
דער אייבערשטער זאל העלפן עס זאל זיין א
קשר של קימא און א בנין עדי עד ,מיט בני חיי
ומזוני רויחי ,און דורות ישרים ומבורכים

זייטס מתפלל!

הבטחת מוהרא"ש

חיזוק צום טיר

אידישע קינדער זענען מתפלל און בעטן דעם
אייבערשטן אויף די גאנצע רפואה פון א חשובער
בחור וואס איז נעבעך גאר שווער געשעדיגט
געווארן אין א שרעקליכע עקסידענט

מוהרא"ש האט צוגעזאגט און מבטיח געווען אז ווער
עס וועט ארויסהעלפן דאס דרוקן דעם ספר הקדוש

איר קענט באקומען אלע ספרי ברסלב,
קונטרסים ,דרשות ,ניגונים ,סידי'ס,
'USBס'SD ,ס ,און נאך;
דעליווערט צו אייער טיר!

יצחק בן אהובה שושנה
לרפואה שלימה בקרוב

אשר בנחל

וועט זיכער זען א גרויסע ישועה און געהאלפן
ווערן למעלה מדרך הטבע מיט וואס ער דארף.
יעצט האט איר די געלעגנהייט צו האבן א חלק אין דרוקן "אשר בנחל" און
געהאלפן ווערן מיט בני חיי ומזוני ,זיווגים הגונים ,רפואות וישועות.

רופט שוין 845-248-1651

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

רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

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

קוואל פון חיזוק (פרויען)  -שיעורים; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס; און נאך

 / 845-414-8426 /212-444-9169ארץ ישראל  / 0797040069ענגלאנד 03303502363

ד

צו באקומען דעם גליון אויף אימעיל breslevcenter@gmail.com

חיזוק יומי אימעיל  /chizikyomi@gmail.comטעלעפאן מעסידזשינג 347-630-2876

