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ֵיילט
ֶערצ ְ
מו ַֹּהרָׁא"ש ד ְ

בּוע
ַּפ ְר ַּשת ַּה ָׁש ַּ

ֲרן ַה ֹכ ֵהן ,דֶער ֹכ ֵהן גָדוֹל ,זָאל ְטרָאגְ ן
ָׁאל ַּעל ִלבוַֹ ,אה ֹ
ָׁשא ַּא ֲה ֹרן ֶאת ְשמוֹת ְבנֵי י ְִשר ֵ
וְנ ָׁ
ֹסף זי"ע ְברֶענְגְ ט פּון
ֲקב יו ֵ
ייליגֶער ּתו ְֹלדוֹת ַּיע ֹ
ארץ ְש ֶטענ ְִדיג .דֶער ֵה ִ
ֹיפן ַה ְ
ֹשן או ְ
דֶעם חו ֶ
ֶעדן
ֶעדן ִאידִ ,אין י ְ
ַאך פּון ִדי ּת ֹורָה ,גֵייט ַארוֹיף אוֹיף י ְ
ַּב ַּעל ֵשם טוֹב זי"עַ ,אז יֶעדֶע ז ְ
ִיצן ִדי ִמ ְצוָה פּונֶעם ֹח ֶשן?
ַאר ְש ֵטיין ,וִוי ַאזוֹי קֶען מֶען נ ְ
ַארף מֶען פ ְ
דוֹר ,לוֹיט זַיין ַמצָב .ד ְ
יקּוטי מ ֹו ֲהרַ"ן ֵחלֶק א' ִס ָימן ו') ַאז יֶעדֶער
ֶבי זָאגְ ט ִ(ל ֵ
מו ַֹה ָרא"ש ִאיז דָאס ַמ ְס ִביר לוֹיט וִוי דֶער ר ִ
ֶער ְש ְטן .דָאס טּוט אּונְז דֶער ֹח ֶשן
ִאיד ִאיז וִוי ַא ִד ַימאנְט ְש ֵטיין ִאינֶעם ְקרוֹין פּונֶעם אֵייב ְ
ָאליר ,דָאס וַוייזְט אּונְז ַאז
וַוייזְן ,יֶעדֶער ֵשבֶט ָהאט ַאן ַא ְנ ֶד ער ְש ֵטייןִ ,מיט ַאן ַא ְנדֶער ק ִ
ֶער ְש ְטן א ֹויף
ִיך זַיינֶע נְקּודוֹת וָואס עֶר קֶען טּון .יֶעדֶער ִדינְט דֶעם אֵייב ְ
יֶעדֶער ִאיד ָהאט ז ְ
ֶוערן
ִישט ו ְ
ֶער ַפאר ָטאר מֶען נ ְ
ֵוייטן .ד ְ
קּוקן אוֹיף ַא ְצו ְ
ִישט ְ
זַיין אֵייגְ ְנ ַא ְר ִטיגְ ן וֶועג ,מֶען קֶען נ ְ
ִישט טּון ,וַוייל דּו
ַאכן וָואס דּו קֶענ ְְסט נ ְ
ֵוייטער קֶען טּון ז ְ
ָאכן ,וֶוען מֶען זֶעט ַאז ַא ְצו ֶ
צּובר ְ
ְ
ִישט טּון.
ַאכן וָואס יֶענֶער קֶען נ ְ
קֶענ ְְסט טּון ַא ְנדֶערֶע ז ְ
ַדיק דֶער ֹכ ֵהן גָדוֹל .יֶעדֶער ִאיד מּוז
ארץ פּון צ ִ
ֹיפ'ן ַה ְ
ָאבֶער ִדי ַאלֶע ְש ֵטיינֶער מּוזְן ִליגְ ן או ְ
ֶעבן ,וִוי ַאזוֹי צּו ִדינֶען דֶעם
ַדיק ,וָואס זָאל ִאים וַוייזְן ִדי ִר ְיכ ִטיגֶע וֶועג ִאין ל ְ
גֵיין צּו ַא צ ִ
ַדיק
ֶער ְש ְטן ,אּון דָאס ִאיז דֶער ְשלֵימּות פּון ַא צ ִ
ֶעבן ִמ ְיטן אֵייב ְ
ֶער ְש ְטן ,וִוי ַאזוֹי צּו ל ְ
אֵייב ְ
ִיך פַאר זֵיי ,אּון
ָארגְ ט ז ְ
ארץ ,עֶר ָהאט זֵיי ִאי ְנזִין ,עֶר ז ְ
וֶוען עֶר ְטרָאגְ ט ִדי ִא ְידן אוֹיף זַיין ַה ְ
ֶער ְש ְטן.
ֶערנְט זֵיי אוֹיס ִדי ִר ְיכ ִטיגֶע וֶועג צּו ִדינֶען דֶעם אֵייב ְ
ל ְ
ַדיק ַשיינְט ַארַיין דֶעם "אוֹר" פּון
ְּתּומים" ,דֶער צ ִ
אּורים ו ִ
ֶעליגְ ן ִדי " ִ
ִאינֶעם ֹח ֶשן ִאיז ג ִ
ַאפן וִוי ֶמער
ֶער ְש ְטן ִב ְּת ִמימּות ְּופ ִשיטוֹתַ ,ארַיינְצּוכ ְ
"ּת ִמימּות" ,צּו ִדינֶען דֶעם אֵייב ְ
ְ
ייסן.
ֶעה ְ
ֶער ְש ֶטער ָהאט עֶס ג ֵ
ֶר ֵהייט וִוי ַאזוֹי דֶער אֵייב ְ
ֲשים טו ִֹבים פָשּוט'ע ְ
ּומע ִ
ִמ ְצוֹת ַ
ַאכן וָואס
יגְס ֶטע ז ְ
ִויכ ִט ְ
"ח ֶשן ַּה ִמ ְש ָׁפט" ,דָאס ִאיז פּון ִדי ו ְ
ייסן ֹ
ֶעה ְ
ֹיך ג ֵ
דֶער ֹח ֶשן ָהאט או ְ
ֶעדן ָטאג זָאל מֶען
ִיך ַאלֵיין ִמ ְשפָט'ן .י ְ
ֶערנְט אוֹיסַ ,אז יֶעדֶער זָאל ז ְ
ַדיק ל ְ
דֶער צ ִ
אשעפֶער,
"ב ֶ
ֶער ְש ְטןַּ :
ֶעדן ִמ ְיטן אֵייב ְ
דּור ְך ר ְ
ִיך ַא ְ
ַארָאפ' ַג ְנ ְב' ֶענֶען ַא ִמינּוט ְצוֵויי ,אּון ז ְ
ַּאכן ָׁוואס דּו
גּוטע ז ְ
ֶועלט? ִא ְיך ַּדאנְק ִדיר ַּפאר ַּאלֶע ֶ
וָׁואס טּו ִא ְיך ָׁדא אוֹיף דֶער ו ְ
עלף ִמיר ִמיט
עלף ִמיר ִמיט ָׁדאסֶ ,ה ְ
ַּוייטערֶ ,ה ְ
עלף ִמיר אוֹיף ו ֶ
ֶעב ְסט ִמירֶ ,ה ְ
ג ְ
ֶער ְש ְטן ,אּון אוֹיף ַאזַא
ֶעבן ִמ ְיטן אֵייב ְ
ַואטע ל ְ
דּור ְך זַיין ְפ ִריו ֶ
ִיך יֶעדֶער ְ
ֶעדט ז ְ
ָׁדאס" ַאזוֹי ר ְ
ַש ִמיּות.
וֶועג ִאיז מֶען זֵייעֶר ַמ ְצ ִל ַיח ְברּו ֲחנִיּות ְּובג ְ
***

ַחל לֵיל שב"ק ְּת ַצוֶה תשע"א לפ"ק)
(ּתו ְֹך ַהנ ַ

ֹיך ַארוֹיף
ּוב ֵצאת ֹו ו ְֹלא יָׁמּות .דָאס גֵייט או ְ
ִש ַּמע קוֹל ֹו ְב ֹבא ֹו ֶאל ַּה ֹקדֶש ִל ְפנֵי ה' ְ
ְונ ְ
ֶער ְש ְטן ,עֶר
ַאלט ַאוֶועק פּונֶעם אֵייב ְ
ֶעדן דוֹר .וֶוען ַא מֶענ ְְטש פ ְ
ֶעדן ִאידִ ,אין י ְ
אוֹיף י ְ
ִישט ַקיין
אר ְבן ,עֶר ִפ ְילט נ ְ
ֶעש ָט ְ
ֶער ְש ְטן ,דָאס ִאיז ַאזוֹי וִוי ֶער ִאיז ג ְ
ֶעסט פּונֶעם אֵייב ְ
ַארג ְ
פ ְ
עדן
ֶער ְש ְטן ,יֶ ְ
אך צּום אֵייב ְ
ֶעדן ַא ַס ְ
ֶערצּו ִאיז ,צּו ר ְ
ֶעבן .אּון ִדי ֵעצָה ד ְ
שּום ִחיוֹת ִאין זַיין ל ְ
ער ְש ְטן,
ארץ ִמ ְיטן אֵיי ֶב ְ
ֶסן דָאס ַה ְ
ֹיס ְשמּוע ְ
ִיך או ְ
ֶט ִליכֶע ִמינּוט ,אּון ז ְ
ֶעבן ע ְ
ָטאג ַאוֶועק ג ְ
ֶער ְש ְטן.
אּון ַאזוֹי וֶועט מֶען ְש ֶטענ ְִדיג גֶעדֶענ ְְקן פּונֶעם אֵייב ְ
ּובצֵאת ֹו ו ְֹלא ָׁימּות,
ִש ַּמע קוֹל ֹו ְב ֹבא ֹו ֶאל ַּה ֹקדֶש ִל ְפנֵי ה' ְ
דָאס זָאגְ ט דֶער פָסּוקְ ,ונ ְ
ֶעדן צּום
ֶער ְש ְטןַ ,א ַסא ְך ר ְ
ַארן אֵייב ְ
ערן זַיין קוֹל פ ְ
ַארף ְש ֶטענ ְִדיג לָאזְן ֶה ְ
ַא מֶענ ְְטש ד ְ
אר ְבן ,דָאס מֵיינְט ַאז עֶר וֶועט
ִישט ְש ַט ְ
ֶער ְש ְטן .אּון דַאן ,ו ְֹלא יָׁמּות ,וֶועט עֶר נ ְ
אֵייב ְ
אך צּום
ֶעדט ַא ַס ְ
ֶער ְש ְטן קֵיינ ְָמאל .וואוֹיל ִאיז דֶעם וָואס ר ְ
ַאלן פּונֶעם אֵייב ְ
ִישט ַאוֶועק פ ְ
נ ְ
ֶועלט.
ֶועלט אּון אוֹיף יֶענֶע ו ְ
גּוטס אוֹיף ִדי ו ְ
אבן ַאלֶעס ְ
ֶער ְש ְטן ,וֶועט עֶר ָה ְ
אֵייב ְ
( ֹזאת ַהּת ֹו ָרה ְּת ַצוֶה ג')

א

יבן ִאיבֶ ער ִדי
ֶעש ִר ְ
אבן ִמיר ג ְ
ארגַאנְ גֶענֶע וָ ואְך הָ ְ
ִדי פַ ְ
עדט זִ יְך ַאיין
פַ אלְ ְש ַקייט פּון חבֵ ִריםֶ .ווען ַא מֶ ענְ ְטש ֶר ְ
וערט עֶ ר
ארלָאזְ ן אוֹיף זַיין חַ בֶ ר ,וֶ ְ
ַאז עֶ ר ֶקען זִ יְך פַ ְ
ֹישט ,וַ וייל יֶעדֶ ער מֵ יינְ ט נָאר זִ יְך
נָאכְ דֶ עם זֵייעֶ ר ַאנְ טו ְ
קּומט צּו
ְ
עציעֶ ל וֶוען עֶ ס
אּון זַיין אֵ ייגֶענֶע טוֹבָ הְ .ספֶ ִ
ארלָאזְ ן אוֹיף ַקיין
ישט פַ ְ
גֶעלְ ט זַאכְ ןֶ ,קען מֶ ען זִ יְך נִ ְ
שּום מֶ ענְ ְטש.
עדט זִ יְך פּון
ָדאס ִאיז ַאלֶעס אָ בֶ ער וֶ וען עֶ ס ֶר ְ
ארט
רּוחנִ יּות ָד ְ
ְ
קּומט אָ בֶ ער צּו
ְ
ג ְַש ִמיּותֶ .ווען עֶ ס
ארף
רּוחנִ יּות ַד ְ
ָאטש וָ ואס בַ יי ְ
ישט ַאזוֹי .כ ְ
ַארבֶ עט עֶ ס נִ ְ
ְ
וערן
ישט צּו וֶ ְ
ֶעבן נִ ְ
מֶ ען אוֹיְך זֵייעֶ ר ַאכְ טּונְ ג ג ְ
ישט הֶ עלְ ְפן
ַארט פּון מֶ ענְ ְט ְשן וֶ ועלְ כֶע ֶקענֶען נִ ְ
אָ ְפגֶענ ְ
ער ְש ְטן,
ערן צּום אֵ ייבֶ ְ
ערנֶענְ טֶ ְ
דֶ עם מֶ ענְ ְטש אּון ִאים ֶד ְ
ארף מֶ ען אָ בֶ ער יָא זּוכְ ן גּוטֶ ע חבֵ ִרים ִמיט וֶ ועמֶ ען זִ יְך
ַד ְ
אר ְקן ִאין עבו ַֹדת ה'ַ ,אזוֹי וִ וי דֶ ער פָ סּוק זָאגְ ט
צּו ְשטַ ְ
>>>>>>

זֶע צּו ַמאכְ ן מַ אכְ ן
ַא שֵׁ יינֶע
ַשבָּ ת
ערצֵׁ ייל שֵׁ יינֶע
עּודה; זִ ינְג זְ ִמירֹות אּון ֶד ְ
ְס ָּ
ינְדערִ .די
ַמע ֲִשיֹות פַאר ַדיין וַוייב אּון ִק ֶ
יש ֵׁקייט
יד ְ
ְסעּודֹות ַשבָּ ת ֶזענֶען ַא ְיסֹוד ִאין ִא ִ
אּון ַא יְסֹוד ִאין ִחינּוְך.
ערצֵׁ יילְ ן
גְ ֵׁרייט ִדיר ָּאן ֵׁשיי ֶנע ַמע ֲִשיֹות צּו ֶד ְ
עּודה; ַהיינְ ט ִאיז ָּדא ָּאן ַא
ַשבָּ ת בַ יי ִדי ְס ָּ
אבן גּוטֶ ע
ִשיעּור ַמע ֲֶשה ִביכְ לֶעְך וָּואס ָּה ְ
זָּאלְסטּו זִ ינְ גֶען
ְ
ערצֵׁ יילְן .אֹויְך
ַמע ֲִשיֹות צּו ֶד ְ
עּודה ,וָּואס ֶדער ֵׁהיילִ יגֶער
זְ ִמירֹות בַ יי ִדי ְס ָּ
יקר ִאין
ֶר ִבי זָּאגְ ט ַאז ָּדאס ִאיז ַאן עִ ָּ
יש ֵׁקייט; פַאר דּו ַמאכְ ְסט ִקידּוש זִ ינְ ג
יד ְ
ִא ִ
ֶעמט
ִישט לַאנְג ,עֶ ס נ ְ
ֶעמט נ ְ
ָּשלֹום ֲעלֵׁי ֶכם ,עֶ ס נ ְ
ִאי ְנגַא ְנ ְצן ַאפָּ אר ִמינּוט.
לֵׁייטן ִדיר פּון שּול
ְ
ִדי ַמ ְל ָּאכִ ים וָּואס בַ אגְ
ַואר ְטן צּו ֶזען וָּ ואס עֶ ס טּוט זִ יְך ִאין ַדיין
ו ְ
ְשטּוב ,זָּאל ְְסטּו ֵׁזיי וַ וייזְ ן וָּואס ֵׁמיינְט ַאן
ֶעריג,
עֶ ְרלִיכֶער ִאיד; ַאז אֲ פִ ילּו ֶמען ִאיז הּונְ ג ִ
ֶערוְ ון צּו
ישט ַקיין נ ְ
ִמיד ,אּון ֶמען ָּהאט נִ ְ
זִ י ְנגֶעןָּ ,דאְך פִ ְירט ֶמען זִ יְך וִ וי ַאן עֶ ְרלִ יכֶער
אלְסטּו ְשמּועֶ ְסן ִמיט
עּודה ָּז ְ
ִאיד .בַ יי ִדי ְס ָּ
ַארצֵׁ ייל ִאיר ֵׁשיינֶע זַאכְ ן וָּ ואס דּו
ַדיין וַ וייב; פ ְ
וָּוארט אֹויף ִדי
ְ
ערט ,אּון ַא ֵׁשיינֶע
ֶעה ְ
אסט ג ֶ
ָּה ְ
עט ְש ֶקענֶען פּון ֶדעם אּון
ישט ְס ַתם פְ לֶ ְ
פ ְַר ָּשה ,נִ ְ
יֶענֶעם לָּשֹון ָּה ַרע אּון ְרכִ ילּות.
(עֲצָּ תֹו אֱ מּונָּה ,פ' ְתרּומָּ ה תשע"ט)
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ארף זִ יְך יָא
ָאחיו יֹאמַ ר חזָק"  -מֶ ען ַד ְ
"איש אֶ ת ֵרעֵ הּו י ְַעזֹרּו ּולְ ִ
(יְ ַש ְעיָהּו מא ,ו) ִ
ישט
ֵוייטן נִ ְ
אר ְקן דֶ עם ְצו ְ
הַ אלְ ְטן ִאינְ אֵ יינֶעם ִמיט חבֵ ִרים ,אּון אֵ יינֶער זָאל ְש ַט ְ
צּוב ָראכְ ן אּון צּופַ אלְ ן נָאר וַ וייטֶ ער ָאנְ גֵיין ִמיט ַאלֶע ּכוֹחוֹת אּון ִדינֶען
וערן ְ
צּו וֶ ְ
ארף צּו זַיין.
ער ְש ְטן וִ וי עֶ ס ַד ְ
דֶ עם אֵ ייבֶ ְ
חַ זַ"ל זָאגְ ן (סּוּכָה נ"בּ" ).כָל הַ גָדוֹל מֵ חבֵ ר ֹו יִ ְצר ֹו גָדוֹל הֵ ימֶ נּו"ְ .בפַ ְשטּות מֵ יינְ ט
ָדאס ַאז וֶוע ר עֶ ס ִאיז גְ ֶרעסֶ ער פּון זַיין חַ בֶ ר ,הָ אט ַא גְ ֶרעסֶ ער יֵצֶ ר הָ ַרעַ .אנְ ֵשי
קּומט אּונְ ז ְמ ַרמֵ ז זַיין ִדי
ְ
ייט ְשן ִדי גְ מָ ָרא ַאז עֶ ס
ְשלוֹמֵ ינּו ְפלֶעגְ ן ָאבֶ ער טַ ְ
אבן
ֹיס ֵקייט אּון וִ ויכְ ִטיגְ ֵק ייט זִ יְך צּו הַ אלְ ְטן ִאינְ אֵ יינֶעם ִמיט חבֵ ִרים .זֵיי הָ ְ
גְ רו ְ
ייט ְשטּ" ,כָל הַ גָדוֹל"  -וֶוער עֶ ס ִאיז גְ רוֹיס אּון ִאיז ַמ ְצלִ יחַ ִאין עבו ַֹדת ה',
גֶעטַ ְ
אר ְקן ִאים" .י ְִצר ֹו
ִאיז ָדאס "מֵ חבֵ ר ֹו"  -וַ וייל עֶ ר הָ אט גּוטֶ ע חבֵ ִרים וָ ואס ְשטַ ְ
גָדוֹל"  -אוֹיב אָ בֶ ער הָ אט ֶדער מֶ ענְ ְטש ַא גְ רוֹיסֶ ער ֵיצֶ ר הָ ַרע אּון עֶ ר ֶקען זִ יְך
קּומט פּון זִ יְך ַאלֵיין,
אר ְקן ִאיבֶ ער ִאיםִ ,איז ַא ִסימָ ן ַאז "הֵ ימֶ נּו" ָ -דאס ְ
ישט ְשטַ ְ
נִ ְ
ֶעדן,
וַ וייל דֶ ער מֶ ענְ ְטש ִאיז ַאן אוֹיבֶ ער-חָ כָם ,עֶ ר הַ אלְ ט ַאז עֶ ר ִאיז ְקלּוגֶער פּון י ְ
עדט זִ יְך ַאיין
ישט זִ יְך צּו הַ אלְ ְטן ִאינְ אֵ יינֶעם ִמיט חבֵ ִרים ,עֶ ר ֶר ְ
אסט ִאים נִ ְ
עֶ ס פַ ְ
ַאז עֶ ר ֶקען ַאלֵיין אוֹיְך ַמ ְצלִ יחַ זַיין.
ייט ְשט ִדי ִמ ְשנָה ִאין ָאבוֹת (ב' ,ד') "ַאל ַתא ִמין ְבעַ ְצ ְמָך עַ ד
ֶר ִבי נ ָָתן הָ אט גֶעטַ ְ
אר ְבן .הָ אט ֶר ִבי
ֵייבן ִאין ִדיר ַאלֵיין ִביז צּום ְשטַ ְ
ישט גְ ל ְ
יוֹם מו ְֹתָך"  -דּו ֶקענְ ְסט נִ ְ
ֵייבן ִאין זִ יְך וֶ וען מֶ ען ִאיז " ְבעַ ְצ ְמָך" -
ישט גְ ל ְ
ייט ְשט ַאז מֶ ען ֶקען נִ ְ
נ ָָתן גֶעטַ ְ
ארק עֶ ר זָאל נָאר זַיין,
ַאלֵייןָ ,אן ַקיין חבֵ ִרים .וַ וייל ַא מֶ ענְ ְטש ַאלֵיין ,וִ וי ְשטַ ְ
ישט ַקיין גּוטֶ ע חבֵ ִרים
אפפַ אלְ ן ,אּון אוֹיב הָ אט עֶ ר נִ ְ
ַאר ְ
ייביג ָ
ֶקען עֶ ר אָ בֶ ער אֵ ִ
ועקפַ אלְ ן .וֶוען מֶ ען
ִמיט וֶ ועמֶ ען עֶ ר הַ אלְ ט זִ יְך צּוזַאמֶ ען ,וֶ ועט עֶ ר אֵ יין טָ אג ַא ֶו ְ
הַ אלְ ט זִ יְך אָ בֶ ער ִאינְ אֵ יינֶעם ִמיט גּוטֶ ע חבֵ ִריםַ ,דאן ֶווען עֶ ס וֶ ועט אֵ יינֶעם גֵיין
אר ְקן אּון ְשטֶ עלְ ן אוֹיף ִדי ִפיס ,אּון ֶווען
ְשוֶוער ֶוועט ִאים ֶדער ְצוֵוייטֶ ער ְשטַ ְ
אבן ַא ְשוַ ואכֶע ִמינּוט ,וֶועט ִאים דֶ ער עֶ ְר ְשטֶ ער קּומֶ ען
דֶ ער ְצוֵוייטֶ ער וֶועט הָ ְ
ַייבן ְשטֶ ענְ ִדיג אוֹיף ִדי גּוטֶ ע ֶרעלְ ְסן.
צּו ִהילְ ף ,אּון ַאזוֹי ֶוועלְ ן בֵ יידֶ ע ְבל ְ
עפן
עציעֶ ל וֶ וען עֶ ס הַ אנְ ְדלְ ט זִ יְך פּון חבֵ ִרים ֶוועלְ כֶע ְד ֵרייעֶ ן זִ יְך אּון ֶש ְ
ְספֶ ִ
ִח יוֹת פּון דֶ עם זֶעלְ ְבן צַ ִדיקִ ,איז ָדאס נָאְך ִפיל מֶ ער וִ ויכְ ִטיג ַאז זֵיי זָאלְ ן זִ יְך
ערןַ .אזוֹי וִ וי ֶר ִבי ִש ְמעוֹן בַ ר
אר ְקן אֵ יינֶער דֶ עם ַאנְ ֶד ְ
הַ אלְ ְטן צּוזַאמֶ ען אּון זִ י ְך ְשטַ ְ
יבּותא ַתלְ יָא"  -אּונְ זֶער
יוֹחַ ִאי הָ אט גֶעזָאגְ ט פַ אר זַיינֶע ַתלְ ִמ ִידים" :אנַן ְבחַ ִב ָ
וישן אּונְ זַ .אנְ ֵשי
'איז ָדא ְצוִ ְ
אפט וָ ואס ְס ִ
יב ַש ְ
הַ ְצלָחָ ה ֶווענְ ְדט זִ יְך ִאין ִדי לִ ְ
אשי ֵתיבוֹת פּון "אַ 'נְ ֵשי ַנ'חַ ל
וארט "אנַן" ִאיז ִדי ָר ֵ
ְשלוֹמֵ ינּו ְפלֶעגְ ן זָאגְ ן ַאז ִדי וָ ְ
ֶעשמַ אק ִאינֶעם הֵ יילִ יגְ ן ֶר ִבינְ 'ס
נ'וֹבֵ עַ "ַ ,אז ִא ְידן וָ ואס ְש ִפ ְירן ַא ִח יוֹת אּון ַא ג ְ
עצ יעֶ ל הַ אלְ ְטן צּוזַאמֶ ען ִמיט גְ רוֹיס
אר ְפן זִ יְך ְספֶ ִ
ימּודים אּון עֵ צוֹתַ ,ד ְ
לִ ִ
ֶעבן ִדי ִריכְ ִטיגֶע
אר ְקן ִאינְ אֵ יינֶעם ,אּון ָדאס וֶועט זֵיי ג ְ
אפט אּון זִ יְך ְש ַט ְ
יב ַש ְ
לִ ְ
ּכוֹחוֹת צּו ְמ ַקבֵ ל זַיין נָאְך מֶ ער אּון מֶ ער פּון הֵ יילִ יגְ ן ֶר ִבי'ן .זֵייעֶ ר לִ יכְ ט ֶוועט
ַאסאְך מֶ ער אּו ן ַאסַ אְך וַ וייטֶ ער ,אּון ֶקענֶען מַ ְש ִפיעַ זַיין אוֹיף נָאְך ִא ְידן
ַשיינֶען ַ
ער ְש ְטן.
ערן צּום אֵ ייבֶ ְ
ערנֶענְ טֶ ְ
אּון זֵיי ֶד ְ
אבן זִ יְך
ָדאס הָ אט מֶ ען ְש טֶ ענְ ִדיג גֶעזֶען בַ יי ַאנְ ֵשי ְשלוֹמֵ ינּו ַאז זֵיי הָ ְ
ַאב ָרהָ ם
ערצֵ יילְ ט ַאז ֶר ִבי ְ
ארק .מ ֹו הַ ָרא"ש הָ אט דֶ ְ
גֶעהַ אלְ ְטן ִאינְ אֵ יינֶעם זֵייעֶ ר ְש ַט ְ
יט'ן נָאמֶ ען ֶר ִבי מָ ְר ְדכַי שוֹחֵ ט
ארץ זַ"ל הָ אט גֶעהַ אט ַא גּוטֶ ע חַ בֶ ר ִמ ְ
ערנְ הַ ְ
ְשטֶ ְ
אפן אוֹיף ַא
ֶעט ָר ְ
אבן זִ יְך ג ְ
ֶעדן טָ אג וֶוען זֵיי הָ ְ
אבן ַא צַ ייט י ְ
זַ"ל .זֵיי ְפלֶעגְ ן הָ ְ
אבן זִ יְך
עדט ִאין עבו ַֹדת ה' ,זֵיי הָ ְ
ֶער ְ
אבן זֵיי ג ֶ
ארט הָ ְ
גֶעוִ ויסֶ ע ְפלַאץ א ּון ָד ְ
יט'ן ֶר ִבינְ 'ס עֵ צוֹת .אֵ יינְ מָ אל אּום יוֹם ּכִ יפּור,
ֵוייטן ִמ ְ
אר ְקט אֵ יינֶער ֶדעם ְצו ְ
ֶעשטַ ְ
ג ְ
ישטָ א ַקיין צַ ייט צּו
יצט ַא גַאנְ ְצן טָ אג ִאין שּול אּון עֶ ס ִאיז נִ ְ
וֶוען מֶ ען זִ ְ
אקע
ֶערט ַאז א ִפילּו עֶ ר ֶקען טַ ֶ
ֶעקל ְ
ארץ ג ְ
ערנְ הַ ְ
ַאב ָרהָ ם ְשטֶ ְ
ְשמּועֶ ְסן ,הָ אט ֶר ִבי ְ
ֶעצט גֵיין ְשמּועֶ ְסן ִמיט זַיין חַ בֶ ר ַאזוֹי וִ וי גֶע ֶווענְ לִ יְך ,וֶ ועט עֶ ר אָ בֶ ער
ישט י ְ
נִ ְ
ֶעדן טָ אג ִאינְ אֵ יינֶעם ,אּון
עדן י ְ
ַאהינְ גֵיין ַאלֵיין צּו דֶ עם ְפלַאץ וואּו זֵיי ֶר ְ
נָאכְ ַאלְ ץ ִ
ער ְט ַראכְ ְטן ִדי ִד ְב ֵרי ִחיזּוק וָ ואס זֵיי
ערמַ אנֶען אּון ִאיבֶ ְ
עֶ ר ֶוועט זִ יְך ַאלֵיין ֶד ְ
וארן ֶווען עֶ ר
ערט ִאיז עֶ ר אָ בֶ ער גֶעוָ ְ
ארוואּונְ ֶד ְ
וישן זִ יְך .וִ וי פַ ְ
ְפלֶעגְ ן ְשמּועֶ ְסן ְצוִ ְ
אפן זַיין ַחבֶ ר ֶר ִבי מָ ְר ְדכַי שוֹחֵ ט .פַ אר זַיין
ֶעט ָר ְ
ארט ג ְ
ַאהין אּו ן ָד ְ
ִאיז ָאנְ גֶעקּומֶ ען ִ
אבן גֶעוֵויינְ ט פּון גְ רוֹיס
ֶעדאנְ ק ,זֵיי הָ ְ
חַ בֶ ר ִאיז אוֹיְך בֵ ייגֶעפַ אלְ ן דֶ עם זֶעלְ ְבן ג ַ
ֵוייטן.
ארק ְמחַ זֵק גֶעוֶ וען אֵ יינֶער דֶ עם ְצו ְ
ִה ְת ַרגְ שּות אּון זִ יְך זֵייעֶ ר ְשטַ ְ
עדן פּון דֶ עם אּון ְמעו ֵֹרר זַיין ִאיבֶ ער ִדי
מ ֹו הַ ָרא"ש ְפלֶעגְ ט ַאסַ אְך ֶר ְ
וִ ויכְ ִטיגְ ַקייט ַאז ַאנְ ֵשי ְשלוֹמֵ ינּו זָאל זִ יְך הַ אלְ ְטן ְש טֶ ענְ ִדיג צּוזַאמֶ ען ,וַ וייל נָאר
ָדאס ִאיז ֶדער ֶוועג צּו הַ ְצלָחָ ה.
דֶ ער ֶר ִבי הָ אט גֶעזָאגְ ט (לִ יקּוטֵ י
מוֹה ַר"ן חֵ לֶק ב' ִסימָ ן מ"ח) ַאז עֶ ר הָ אט
ערט פּון ַאן אֱ מֶ ת'ן צַ ִדיק וָ ואס
גֶעהֶ ְ
הָ אט גֶעזָאגְ ט ַאז וֶ וען וֶ וען עֶ ר
וָ ואלְ ט גֶעהַ אט אֵ יינֶעם ,סֵ יי וֶ וער
עֶ ס זָאל נָאר זַיין ,וָ ואס זָאל ִאים
ארק זִ יְך
זָאגְ ן "מַ יין ְברּודֶ ערְ ,שטַ ְ
ערהַ אלְ ט זִ יְך" ,וָ ואלְ ט ָדאס
אּון דֶ ְ
ארק גֶעהָ אלְ ְפן אּון
ִאים זֵייעֶ ר ְשטַ ְ
ָאפן ִאיז
עֶ ר וָ ואלְ ט ִפיל מֶ ער גֶעל ְ
זִ יְך ְמ ַז ֵרז גֶעוֶ וען ִאין עבו ַֹדת ה',
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וֶוען עֶס וֶועט אֵיינֶעם
גֵיין ְׁשוֶוער ,וֶועט ִאים
ֵוייטער
דֶער ְׁצו ֶ
עלן
אר ְׁקן אּון ְׁש ֶט ְׁ
ְׁש ַט ְׁ
אוֹיף ִדי ִפיס

<<<<<<

<<<<<<

דּורכְ פֶ עלֶער אּון
ייטן אּון ְ
יק ְ
וער ֵ
ַאריבֶ ער ֶגעגַאנְ גֶען ַאסַ אְך ְשוֶ ִ
וַ וייל אוֹיף יֶענֶעם צַ ִדיק ִאיז אוֹיְך ִ
אר ְקן.
עֶ ר הָ אט נִ י ְשט גֶעהַ אט ֵקיינֶער וָ ואס זָאל ִאים ְשטַ ְ
ֶר ִבי נ ָָתן הָ אט גֶעזָאגְ ט ַאז ָדאס הָ אט דֶ ער ֶר ִבי גֶעזָאגְ ט אוֹיף זִ יְך ַאלֵייןָ .דאס וַ וייזְ ט וִ וי וַ וייט
אר ְקן אּון ְמחַ זֵק זַייןַ ,אז א ִפילּו ַא
אבן גּוטֶ ע חבֵ ִרים וָ ואס זָאלְ ן ִאים ְשטַ ְ
ַא מֶ ענְ ְטש מּוז הָ ְ
ארלֵייגְ ט זִ יְך נָאְך מֶ ער
ערט ,דֶ ער יֵצֶ ר הָ ַרע פַ ְ
אר ֶק ְ
אבן ִחיזּוק .פַ ְ
ארף אוֹיְך הָ ְ
גְ רוֹיסֶ ער צַ ִדיק ַד ְ
אוֹיף ַאן עֶ ְרלִ יכֶער ִאיד .וִ וי גְ ֶרעסֶ ער ַא מֶ ענְ ְטש ִאיזַ ,אלְ ץ מֶ ער וִ ויל ִאים ֶדער יֵצֶ ר הָ ַרע
אבן גְ רוֹיס ִחיזּוק.
ארף עֶ ר הָ ְ
עריבֶ ער ַד ְ
צּוב ֶרעכְ ן .אּון דֶ ִ
ְ
ָאדם ל ְַחטֹא? לְ ִפי ֶש ָרָאה ִב ְש ַתיִם
ערעסַ אנְ טֶ ע מֶ ְד ָרש ְפלִ יָאה "מַ ה ָרָאה ָ
עֶ ס ִאיז ָדא ַאן ִאינְ טֶ ֶ
ָאדם הָ ִראשוֹן גֶעזִ ינְ ִדיגְ ט? וַ וייל עֶ ר הָ אט גֶעזֶען נָאר ְצוֵויי
ארוָ ואס הָ אט ָ
וְ ֹלא ָרָאה ְב ָשֹלש"  -פַ ְ
שן לוֹיט וִ וי ֶדער ֶר ִבי זָאגְ ט (לִ יקּוטֵ י מוֹה ַר"ן חֵ לֶק
ייט ְ
ישט גֶעזֶען ְד ֵריי .מוֹהַ ָרא"ש ְפלֶעגְ ט ָדאס טַ ְ
אּון נִ ְ
אבן ְד ֵריי נְ קּודוֹת "נְ קֻ ַדת הָ ַרב"" ,נְקֻ ַדת הֶ חָ בֵ ר" ,אּון "נְ קֻ ַדת
ארף הָ ְ
ֶעדער מֶ ענְ ְטש ַד ְ
א' ִסימָ ן ל"ד) ַאז י ֶ
ארף ַא מֶ ענְ ְטש גֵיין ַא
עַ ְצמוֹ"ֶ .ר ִבי נ ָָתן ִאיז ָדאס מַ ְס ִביר (לִ יקּוטֵ י הלָכוֹת ִב ְרכַת הַ מָ זוֹן ה"ג) ַאז קוֹדֶ ם ַד ְ
ארף מֶ ען
ערנָאְך ַד ְ
ֶערנֶען ִדי ִריכְ ִטיגֶע וֶ ועג וִ וי ַאזוֹי זִ יְך צּו ִפ ְירן .דֶ ְ
ֹיסל ְ
צַ ִדיק וָ ואס זָאל ִאים או ְ
אר ְקן ִאינְ אֵ יינֶעם ִמיט ִדי עֵ צוֹת
צּושמּועֶ ְסן אּון זִ יְך ְשטַ ְ
ער ְ
אבן ַא חַ בֶ ר ִמיט ֶווע מֶ ען זִ יְך ִאיבֶ ְ
הָ ְ
עטן דֶ עם
ער ְש ְטן ,צּו בֶ ְ
אר ְקן ִמיט'ן אֵ ייבֶ ְ
ערנָאְך ַא מֶ ענְ ְטש זִ יְך ַאלֵיין ְשטַ ְ
פּונֶעם ֶר ִבי'ן .אּון ֶד ְ
ער ְש ְטן ַאלֵיין ַאז עֶ ר זָאל מַ ְצלִ יחַ זַיין.
אֵ ייבֶ ְ
ָאדם הָ ִראשוֹן גֶעזִ ינְ ִדיגְ ט? נָאכְ דֶ עם וָ ואס
ארוָ ואס הָ אט ָ
ָדאס ִאיז ְפ ַשט ִאין דֶ עם מֶ ְד ָרש ,פַ ְ
וארן פּון גַן עֵ דֶ ן ִאיבֶ ער ִדי עבֵ ָירה פּון עֶ ְסן פּונֶעם עֵ ץ הַ ַדעַ תִ ,איז עֶ ר
יבן גֶעוָ ְ
אר ְט ִר ְ
עֶ ר ִאיז פַ ְ
ייסיג יָאר הָ אט
ערט אּון ְד ַר ִ
ירּובין י"חַ ):אז הּונְ ֶד ְ
וארן ַאזוֹי גֶעפַ אלְ ן בַ יי זִ יְךַ ,אז ִדי גְ מָ ָרא זָאגְ ט (עֵ ִ
גֶעוָ ְ
עֶ ר נֶעבֶ עְך גֶעזִ ינְ ִדיגְ טָ .דאס ַאלֶעס ִאיז גֶעקּומֶ ען וַ וייל עֶ ר הָ אט נָאר גֶעזֶען ְצוֵויי נְ קּודוֹת ,עֶ ר
ער ְשטֶ ער ַאלֵיין וָ ואס ִאיז גֶעוֶ וען
הָ אט גֶעהַ אט ִדי נְ קֻ ָדה פּון ַא ֶר ִביָ ,דאס ִאיז גֶע ֶווען ֶדער אֵ ייבֶ ְ
ישט גֶעהַ אט ִדי
זַיין ֶר ִבי .אּון עֶ ר הָ אט אוֹיְך גֶעהַ אט זַיין אֵ ייגֶענֶע נְ קֻ ָדה .עֶ ר הָ אט אָ בֶ ער נִ ְ
אר ְקן
ישט גֶעהַ אט ַא חַ בֶ ר וָ ואס זָאל ִאים ְשטַ ְ
ְד ִריטֶ ע נְ קֻ ָדה וָ ואס ָדאס ִאיז ַא חַ בֶ ר .עֶ ר הָ אט נִ ְ
עריבֶ ער הָ אט עֶ ר זִ יְך
אפגֶעפַ אלְ ן? הוֹיב זִ יְך אוֹיף אּון גֵיי וַ וייטֶ ער" ,אּון דֶ ִ
ַאר ְ
"ביזְ ט ָ
אּון זָאגְ ןִ :
אשית ַרבָ ה כ"ב ,י"ג) אּון ִאים
(ב ֵר ִ
אפן זַיין זּון ַקיִן ְ
ֶעט ָר ְ
ֹיבןִ .ביז עֶ ר הָ אט ג ְ
ֹיפהו ְ
ֶעקענְ ט או ְ
ישט ג ֶ
נִ ְ
וארן ִמיט זַיין עבֵ ָרה ַאז עֶ ר הָ אט גֶע'הַ ְרגְ 'ט הֶ בֶ ל ,הָ אט ִאים ַק ִין
ֶעפ ֶרעגְ ט וָ ואס עֶ ס ִאיז גֶעוָ ְ
ג ְ
ַאפט ִאין פָ נִ ים אּון
ֶעקל ְ
ָאדם הָ ִראשוֹן ג ְ
ערט ַאז עֶ ר הָ אט ְתשּובָ ה גֶעטּוןַ .דאן הָ אט זִ יְך ָ
גֶעעֶ נְ ְטפֶ ְ
ֶעצט צּו זַיין גּוט? אּון ִאיְך
ֹיבן פּון י ְ
גֶעזָאגְ טַ" :אזוֹי גֵייט עֶ ס? מֶ ען ֶקען ְתשּובָ ה טּון אּון ָאנְ הו ְ
ישט גֶעהַ אט ַקיין
ֶעוואּוסט?!"ָ .דאס ַאלֶעס ִאיז גֶעוֶ וען וַ וייל עֶ ר הָ אט נִ ְ
ְ
ישט ג
ָארנִ ְ
הָ אב ָדאס ג ְ
אר ְקן.
עדן אּון זִ יְך ְשטַ ְ
צּור ְ
דּורכְ ֶ
חַ בֶ ר ִמיט וֶ ועמֶ ען זִ יְך ְ
ֶערנְ ט פּון מַ יינֶע ֶר ִבי'ס,
"איְך הָ אב ַאסַ אְך גֶעל ְ
חַ זַ"ל זָאגְ ן ַ(תענִ ית ז'ַ ).אז ר' חנִ ינָא הָ אט גֶעזָאגְ טִ :
ֶערנְ ט פּון מַ יינֶע חבֵ ִרים" ,וַ וייל ָאן ִדי ִה ְתחַ זְ קּות וָ ואס מֶ ען
אָ בֶ ער נָאְך מֶ ער הָ אב ִאיְך גֶעל ְ
(הלְ כוֹת דֵ עוֹת
ייבט ִ
ועקפַ אלְ ן אוֹיְך פּונֶעם ֶר ִבי'ן .דֶ ער ַר ְמבַ "ם ְש ַר ְ
אקּומט פּון ַא ַחבֶ רֶ ,וועט מֶ ען ַאוֶ ְ
ְ
בַ
ארף
עריבֶ ער ַד ְ
ֶעפט צּו ִדי ְס ִביבָ ה ַארּום ִאים ,אּון דֶ ִ
ֶעשל ְ
ייביג נָאכְ ג ְ
וערט אֵ ִ
פֵ ֶרק ו') ַאז ַא מֶ ענְ ְטש ֶו ְ
ֶעפט
ֶעשל ְ
וערן נָאכְ ג ְ
ישט צּו ְד ֵרייעֶ ן ִמיט ְשלֶעכְ טֶ ע חבֵ ִרים וַ וייל מֶ ען ֶקען וֶ ְ
יטן זִ יְך נִ ְ
מֶ ען זִ יְך ִה ְ
וישן גּוטֶ ע חבֵ ִרים
ערטֶ ,ווען ַא מֶ ענְ ְטש הָ אט ֵשכֶלְ ,ד ֵרייט עֶ ר זִ יְך נָאר ְצוִ ְ
אר ֶק ְ
נָאְך זֵיי .אּון פַ ְ
וערן ַאן עֶ ְרלִ יכֶער
ֶעפט נָאְך זֵיי אּון ֶו ְ
וערן נָאכְ גֶע ְשל ְ
ְש טֶ ענְ ִדיג ,אּון ַדאן ֶוועט עֶ ר זִ יכֶער אוֹיְך ֶו ְ
ִאיד .וואוֹיל ִאיז ִאים אוֹיף ִדי ֶוועלְ ט אּון אוֹיף יֶענֶע ֶוועלְ ט.
(שיחוֹת מוֹהַ ָרא"ש חֵ לֶק ג' עֶ ֶרְך חבֵ ִרים וְ שוֹ"ת ְב ֶר ְסלֶב ִמכְ ָתב ה'קי"ב)
ִ
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די איבריגע פילע בריוו פונעם ראש ישיבה
שליט"א פון די וואך ,קען מען זען אינעם
וועכנטליכן קונטרס "עצתו אמונה".

<<<<<<

נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
פריידיגע געפילן צום שידוך שליסן
ביים ראש ישיבה שליט"א

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

אין נאמען פון די פילע טויזנטער אידן איבער די
וועלט וועלכע שעפן חיזוק און התעוררות פון די
געוואלדיגע חיזוק שיעורים און דרשות,
וואונטשן מיר א הארציגע ברכת מזל טוב פאר'ן

ראש ישיבה שליט"א
צו די שידוך שליסן פון זיין זון למזל טוב

הבחור שלמה ני"ו
עב"ג בת

מוה"ר יואל טייטלבוים שליט"א

גבאי ביהמ"ד היכל הקודש ברסלב קרית יואל [עצי תמרים]
דער אייבערשטער זאל העלפן אז עס זאל זיין א קשר של
קימא און א בנין עדי עד מיט דורות ישרים ומבורכים ,געזונט
און פרנסה מיט פיל אידיש נחת .דער אייבערשטער זאל העלפן
אז דער ראש ישיבה שליט"א זאל ווייטער קענען ממשיך זיין
מיט די עבודת הקודש צו מחזק זיין אידישע קינדער איבער די
גאנצע וועלט ,אריינברענגען די עצות פון הייליגן רבי'ן אין
אידישע קינדער ,אזוי ווי מוהרא"ש האט אונז געלערנט ,מיט
בני ברוכי חיי אריכי ומזוני רויחי וסייעתא דשמיא

מיט התרגשות'דיגע געפילן און גרויס פרייד נעמען אנשי שלומינו אויף די פרייליכע
בשורה מיט'ן שידוך שליסן פונעם עלטסטן זון פונעם ראש ישיבה שליט"א ,הבחור
החשוב שלמה ני"ו ,מיט די טאכטער פון מוה"ר יואל טייטלבוים שליט"א ,גבאי דבית
המדרש היכל הקודש ברסלב קרית יואל ,שכונת עצי תמרים.
דער חתן איז פון די חשובע תלמידים אין ישיבה ,וואו ער האט אויסגענוצט זיינע
בחור'ישע יארן על התורה ועל העבודה .ער איז באליבט ביי אלע בחורים אין ישיבה מיט
זיינע מדות טובות ,ער איז באקאנט מיט זיין התמדת התורה ,אויסער די שיעורי הישיבה
האט ער זוכה געווען צו ענדיגן פאר זיך צענדליגע מאל ששה סדרי משנה ,ער האט זוכה
געווען מסיים צו זיין ש"ס ,און נאך פילע שיעורים .ווי אויך העלפט ער ארויס גאר אסאך
אינעם בית הדפוס ,צו קענען דרוקן און פארשפרייטן די ספרים פון הייליגן רבי'ן ,און
מקרב זיין אידישע קינדער צום אייבערשטן מיט די עצות און לימודים פון הייליגן רבי'ן.
די כלה איז א לערערין אין די "בית פיגא" סקול ,וואו זי איז באקאנט מיט אירע מדות
טובות און מיט איר איבערגעגעבנקייט פאר יעדע תלמידה בלב ונפש.
אנשי שלומינו בפרט און אידן איבער די גאנצע וועלט בכלל ,פרייען זיך מיט מיט די
שמחה בבית הראש ישיבה שליט"א ,ווי באקאנט פאר יעדן וויפיל דער ראש ישיבה
שליט"א האט שוין אזויפיל ארויסגעהאלפן אידישע קינדער איבעראל מיט די
געוואלדיגע דרשות און חיזוק ,וואס ער געבט איבער די עצות און לימודים פון הייליגן
רבי'ן ,לויט ווי מיר האבן מקבל געווען פון מוהרא"ש זי"ע ,אויף די היינטיגע שפראך,
אויפ'ן היינטיגן פארנעם ,אז יעדער איד ,אין סיי וועלכע מצב ער איז ,זאל זיך קענען אן
עצה געבן אין לעבן ,און זאל קענען זיין נאנט צום אייבערשטן.
זאל דער אייבערשטער העלפן אז ער זאל זוכה זיין צו זען פיל אידיש נחת פון אלע
זיינע קינדער ,עס זאל זיין א קשר של קימא און א בנין עדי עד ,מיט דורות ישרים
ומבורכים.
ומשמחה זו יושפע שפע רב לנו ולכל ישראל!
***

דער מצב פארבעסערט זיך ביי
הבחור יצחק בן אהובה שושנה

געלויבט דעם אייבערשטן אז עס זענען געקומען גוטע גריסן פון ארץ ישראל ,אז דער
מצב פון הבחור החשוב איציק מענדלאוויטש ני"ו גייט צום בעסערונג ,און ער איז שוין
ארויס פונעם קריטישן מצב.
אין א שמועס נעכטן מיט'ן ראש ישיבה שליט"א ,האט ער דערציילט אז ער איז געווען
מיט עטליכע וואכן צוריק ביי הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א ,און אים געבעטן א
ברכה ער זאל טרעפן א שידוך ,האט אים רבי חיים אנגעוואונטשן א 'רפואה שלימה',
האט ער נאכאמאל געבעטן א ברכה פאר א שידוך האט ער געזאגט 'בקרוב' .יעצט ווען
מען האט פארציילט פאר רבי חיים אז ער האט געהאט א שווערע עקסידענט און מען
פארשטייט וואס ער האט אנגעוואונטשן א 'רפואה שלימה' ,האט רבי חיים געזאגט
"יעצט זאל ער מאכן א סיום הש"ס וועט ער טרעפן א שידוך".
איציק האט געזאגט פאר'ן ראש ישיבה אז ער האלט שוין ממש ביי סוף ש"ס ,און גייט
בקרוב מאכן א סיום ביים שטוב פון רבי חיים.
פון די מעשה זעט באשיינפערליך ווי תפילה העלפט ,אזויפיל אידן האבן מתפלל
געווען פאר אים ,און געלויבט דעם אייבערשטן אז ער איז שוין ארויס פונעם שרעקליכן
מצב סכנה אין וואס ער האט זיך געפינען.
מען בעט אז מען זאל ווייטער מתפלל זיין פאר הבחור יצחק בן אהובה שושנה פאר א
גאנצע רפואה.
תפלות ישראל עושה רושם!

כוס תנחו מין

סימן טוב ומזל טוב

חיזוק צום טיר

מיט א שווער הארץ זענען מיר זיך
משתתף מיט די צער און ווייטאג פון

מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

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

דער אייבערשטער זאל העלפן אז ער זאל זען
אסאך אידיש נחת פון דעם קינד און פון אלע זיינע
קינדער געזונטערהייט ,דורות ישרים ומבורכים

רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

מו"ה אלימלך שארף הי"ו

וואס טרויערט אויף די פטירה פון זיין טאטע

הרה"ח ר' משה ב"ר שמואל ז"ל
המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבילי ציון וירושלים

מו"ה אליעזר הירשפעלד הי"ו
צו די געבורט פון א אינגל למזל טוב

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

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

