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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ פַּ
י א כִּ שָׁ ֵאל ְבֵני ֹראש ֶאת תִּ י ֶדער .יְִּשרָׁ יקּוֵטי) ָזאְגט ֶרבִּ יָמן' א ֵחֶלק ן"מֹוֲהר   לִּ (א"קי סִּ

ֵאל'יִּ  ֵני'בְ  אש'רֹ  יז ְשרָׁ י" ֵתיבֹות ָראֵשי אִּ אְרֶקעְרט אּון "ֶרבִּ ים'רְ , פ  עִּ  ֹחֶשךְ 'בְ  שָׁ
מּו'יִּ  יז'(, ב' א ְשמּוֵאל) דָׁ י" ֵתיבֹות ָראֵשי אֹויךְ  אִּ  ".ֶרבִּ

ָרא יז ש"מֹוה  יר ָדאס אִּ ְסבִּ ז, מ  יְשט ֶרעְדט ֶמען א  יין פּון ָדא נִּ ים ק  י ֵבייֶדע .ְרָשעִּ  ס'ֶרבִּ
ים ֶזעֶנען יקִּ דִּ י, צ  ילּוק דִּ יז חִּ יי ָנאר אִּ י ב  ים דִּ ידִּ י ֵאיין, ֲחסִּ יז ֶרבִּ יי אִּ ים ב  י" אִּ א כִּ שָׁ  תִּ
ֵאל ְבֵני ֹראש ֶאת ְשרָׁ י אֹויף ֵהייְבט ֶער", יִּ י פּון ֶקעּפ דִּ יֶשעאִּ יְנֶדער דִּ יז ֶער, קִּ  זֵיי אִּ

ֵזק ז אֹויס זֵיי ֶלעְרְנט ֶער, ֵאייֶבעְרְשְטן צּום זֵיי ְבֶרעְנְגט אּון, ְמח   ֶדער א 
יב זֵיי ָהאט ֵאייֶבעְרְשֶטער ז אּון, לִּ יד ֶיעֶדער א  יק ֶקען אִּ  צּום קּוֶמען צּורִּ

זֹוי אּון, ֵאייֶבעְרְשְטן  .ֶקעּפ זֵייֶעֶרע אֹויף ֶער ֵהייְבט א 
ויֶדער יז וִּ ן ָדא אִּ ְנֶדעֶרע א  י א  ילּו, ֶרבִּ יז ֶער ֲאפִּ יק א   אֹויךְ  אִּ דִּ  ָהאט ֶער ָאֶבער, צ 
יְשט י נִּ ים ז ייֶנע פ אר אֹויְסצּוֶלעְרֶנען ֹכח   דִּ ידִּ ים ז יין אֹויךְ  ָזאְלן זֵיי ֲחסִּ יקִּ דִּ  אּון, צ 

אר יז ֶדעְרפ  ים" אִּ עִּ מּו ְבֹחֶשךְ  ְרשָׁ י ",יִּדָׁ ים דִּ ידִּ ייְבן ֲחסִּ יט ְבל  ְשעּות ֵזייֶער מִּ יט, רִּ  מִּ
יט אּון, חֹוֶשךְ  זֵייֶער ְמיֹונֹות זֵייֶעֶרע מִּ  .דִּ

אר אְרף ֶדעְרפ  ז א זּוְכן ֶמעְנְטש א   ד  יק א  דִּ ים ֶקען ָוואס צ  ז, ָקאּפ ֶדעם אֹויְפֵהייְבן אִּ  א 
ן ז יין צּו ז יין זֹוֶכה אֹויךְ  ָזאל ֶער יֶכער א  יד ֶעְרלִּ יק א   אּון אִּ דִּ  .צ 

ל תֹוך) נ ח  ָבת ֵליל ה  ָשא קֹוֶדש ש  (ק"לפ ס"תש תִּ

*** 
י ֹרתִּ י ֶאת וֲַּהסִּ פִּ יתָׁ  כַּ אִּ י ֶאת ְורָׁ נַּי ֲאֹחרָׁ אּו ֹלא ּופָׁ  ָהאט ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶדער ,ֵירָׁ
אר ֶגעָזאְגט ֵבינּו מֶשה פ  יר ֶוועְסט דּו, ר  יְשט אּון ּוְנְטןה פּון ןֶזע מִּ  ,ָפאְרְנט פּון נִּ
ָרא יז ש"מֹוה  יר ָדאס אִּ ְסבִּ וי לֹויט מ  י ֶדער וִּ יקּוֵטי) ָזאְגט ֶרבִּ יָמן' א ֵחֶלק ן"מֹוֲהר   לִּ ז( נ"ר סִּ  א 

ז ֵווייְסט ֶמעְנְטש א   ֶווען ֶלעס א  יְרט א  ְשָגָחה ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶדער פִּ ית ְבה   ֶקען, ְּפָרטִּ
ֶלעס ֶער אְרֶנעֶמען א  ילּו, פ  ייְטן ְשֶוועֶרע דּוְרךְ  ֵגייט ֶער ֶווען ֲאפִּ ז ֶער ֵווייְסט, צ   ֶדער א 

יְרט ֵאייֶבעְרְשֶטער יֶכער פִּ ֶלעס זִּ  .גּוְטן צּום א 
יז ָדאס ט אִּ ין ְּפש  ֵבינּו מֶשה ,ָּפסּוק אִּ י": ֵאייֶבעְרְשְטן ֶדעם ֶגעֶבעְטן ָהאט ר  ְרֵאנִּ  הַּ

יךְ  ",ְכֹבֶדךָׁ  ֶאת נָׁא ויל אִּ ייךְ  וִּ ז ןֶזע ְגל  ֶלעס א  יְרט א   .גּוְטן צּום ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶדער פִּ
ים ָהאט יְשט ֶקען ָדאס: "ֶגעָזאְגט ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶדער אִּ וי ו וייל", ז יין נִּ אְנג וִּ  א   ל 

יָרה א   ָהאְבן ֶער מּוז, ֶלעְבט ֶמעְנְטש ֵלייְנס ֶקעֶנען ָזאל ֶער, ְבחִּ  צּו אֹויְסֶוועְלן א 
ז ְגֵלייְבן ֶלעס א  יְרט א   .ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶדער פִּ

יתָׁ  אִּ י ֶאת ְורָׁ נַּי ֲאֹחרָׁ ז ֵמייְנט ָדאס, ּוְנְטןה פּון ןֶזע ָנאר ֶוועְסט דּו ,ֵירָׁאּו ֹלא ּופָׁ  א 
יק אֹויף ןֶזע ֶוועְסטּו ָנאְכֶדעם ז, צּורִּ ֶלעס א  יז א   ָפאְראֹויס פּון ָאֶבער, גּוט ֶגעֶווען אִּ

אךְ  ןאֹויְסֶזע ֶעס ֶוועט ס  יךְ  ֶוועְסט דּו אּון, ְשֶלעְכט ָמאל א  אְרְפן זִּ אְרְקן ד  יט ְשט   מִּ
ז ְגֵלייְבן צּו, ֱאמּוָנה יְרט ייֶבעְרְשֶטעראֵ  ֶדער א  יֶכער פִּ ֶלעס זִּ .גּוְטן צּום א 

תֹוָרה ֹזאת) י ה  ָשא כִּ (ח תִּ

(384) 24, גליון 8שנה      לפ"ק שנת תשע"ט, א'-אדר חי", תשאפרשת 

רָׁא"ש ֶדעְרֵצייְלט מֹוהַּ
ְרָשן צּו ִדי  ל דַּ עַּ ֵאייְנָמאל ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען ַא בַּ
אְרִדיְטשּוב, ֶער ָהאט ֶגעֶבעְטן ְרשּות פּוֶנעם  ְשָטאט בַּ

אְלְטן ת ֵלִוי זי"ע ַאז ֶער ָזאל ֶקעֶנען הַּ ַא  ֵהייִליְגן ְקדּושַּ
ְדָרָשה ִאין ִדי ְשָטאִטיֶשע שּול, ַאזֹוי ִווי ֶער נֹויִטיְגט ִזיְך 

ָלה. ת כַּ ְכָנסַּ אר הַּ  ֶיעְצט ֵזייֶער ִאין ֶגעְלט פַּ
ִדיקֶדער ֵהייִליֶגער  ָהאט ִאים ֶגעֶגעְבן ְרשּות  צַּ

ָאֶבער ֶער ָהאט ִזיְך אֹויְסֶגענּוֶמען ִמיט ִאים ִבְתנַּאי ַאז 
יין שּום ְשֶלעְכְטס אֹויף ִאיְדן, ֶער ֶוועט נִ  יְשט ֶרעְדן קַּ

ְרָשן ָהאט ִזיְך ָדאס אּוְנֶטער ֶגענּוֶמען.  ל דַּ עַּ אּון ֶדער בַּ
ֲעשֶ  אְלְטן ִאיְנִמיְטן ִדי ְלמַּ ה ֶווען ֶער ָהאט ָאֶבער ֶגעהַּ

יין צּוָזאג, אּון ֶער ָהאט  אְרֶגעְסן פּון זַּ ְדָרָשה ָהאט ֶער פַּ
אְרן עֹוָלם ַאז  ָאְנֶגעהֹויְבן אְרֶפע ִדְבֵרי מּוָסר פַּ ֶרעְדן שַּ

יין. אְרף צּו זַּ  ֶמען ִפיְרט ִזיְך ִניְשט אֹויף ִווי ֶעס דַּ
אְרִדיְטשּוֶבער ָהאט ָדאס  ֶווען ֶדער ֵהייִליֶגער בַּ
ֶגעֶהעְרט ָהאט ֶער ִזיְך אֹויְפֶגעְשֶטעְלט אּון ֶגעֶעֶפעְנט 

ט: "ִרבֹונֹו ֶשל עֹוָלם! ְגֵלייב ֶדעם ָארֹון קֹוֶדש אּון ֶגעָזאגְ 
אְך ָנאר ֵאיין ֵעדּות, אּון ֵאיין ֵעדּות ִאים ִניְשט, ֶער ִאיז דָ 
אְגֵלייְבט אֶשעֶפער ֶגעב ִאים ֶגענּוג ֶגעְלט  .ִאיז ִניְשט בַּ בַּ

ייֶנע ִקיְנֶדער, אּון ֶער  אְכן זַּ ַאז ֶער ָזאל ֶקעֶנען ֲחתּוָנה מַּ
ייֶנע ִקיְנֶדער"... אְרְפן ֶרעְדן אֹויף דַּ  ָזאל ִניְשט דַּ

ל שֵ  עַּ ייְטן פּון ֵהייִליְגן בַּ ם טֹוב זי"ע ִאיז ִאין ִדי צַּ
ְרשָ אֹויְך  ל דַּ עַּ א בַּ ן אּון מּוָסר ָזאֶגער, ֶמען ֶגעֶווען ַאזַּ

, ֶער ְפֶלעְגט ַארּום  ָהאט ִאים ֶגערּוְפן ר' יֹוֵסף מֹוִכיחַּ
ָפאְרן ִאין ִדי ְשֶטעט צּו ָזאְגן מּוָסר, ֶער ְפֶלעְגט ֵזייֶער 

עְסט ַאז דּו מּוְטש  
ִזיְך ִמיט ַפְרָנָסה טּוט

 

ִבי ָזאְגט  ער ר  ר ַהִמדֹות, אֹות ִדי ֵעָצה ָוואס ד  )ֵספ 

ֵאין לֹו ַפְרָנָסה ַיֲעֹסק ָממֹון, ִסיָמן צז( : "ִמי ש 
ַבּתֹוָרה ְוַאַחר ָכְך ִיְתַפֵלל ַעל ַפְרָנָסה, ְבַוַדאי 

ס ָהאט ִניְש  וער ע  ט ַקיין ִיְתַקֵבל ְּתִפָלתֹו", ו 
עם ָזאל  ען ּתֹוָרה אּון ָנאְכד  עְרנ  ַפְרָנָסה ָזאל ל 
ועט  עְרְשְטן אֹויף ַפְרָנָסה, ו  עם ֵאייב  עְטן ד  ר ב  ע 

ער ִזי עְרְשט  ער ֵאייב  עְרן ַזיין ד  ער צּו ה  כ 
עט עב   .ג 

ק ִמְשַניֹות  ע ֵפר  ָזאְלְסטּו ַאזֹוי טּון, ָנאְך י עד 
עְרְנְסט ָזאְלְסטּו ִזיְך ִמְתבֹוֵדד ַזיין  ָוואס דּו ל 

ער  עְרְשְטן אּון ִאים ָזאְגן: "ֵהייִליג  צּום ֵאייב 
עט; ִאיְך  עב  ער אֹויס ַמיין ג  ער, ה  עפ  ַבאש 
ר  ס ִאיז ִמיר ֵזייע  ע ִזיְך ִמיט ַפְרָנָסה, ע  מּוְטש 
ען  עְנג  ְנג. ִאיְך ָהאב ִניְשט ָוואס ַאֵהיים צּו ְבר  ע 

עב ַפאר מַ  עְלף ִמיר, ג  ער, ה  יין ַווייב אּון ִקיְנד 
עְבן  ער ג  עְרְשט  ער ֵאייב  ועט ִדיר ד  ַפע", ו  ִמיר ש 

ַפע. ַפְרָנָסה ְבש 
 (טתשע" ִתָשא ִכי)ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה, פ'  
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אְרק פָ  ֲעִשים.ְשטַּ אְלְטן ֶמעְנְטְשן אֹויף ֵזייֶעֶרע ִניְשט גּוֶטע מַּ  אְרהַּ
ֶגעקּוֶמען ִאין ַא ְשָטאט ָוואס ָדאְרט ִאיז ֶגעֶווען ַא ָמסּור ָוואס ָהאט ֵזייֶער ֵאייְנָמאל ִאיז ֶער ָאנְ 

אְך ֶגעִליְטן פּון ִאים, ֶדער ר' יֹוֵסף  אְך ֶגעְטֶשעֶפעט ִדי ִאיְדן פּון ְשָטאט, ֵזיי ָהאְבן ֵזייֶער ַאסַּ ַאסַּ
אְנֶגען צּו ֶדעם ָמסּור אּון אִ  אְרק ָאְנֶגעְשִריְגן אֹויף ִדי ְשֶלעְכֶטע מֹוִכיחַּ ִאיז ַאִריֶבער ֶגעגַּ ים ֵזייֶער ְשטַּ

ֲעִשים ָוואס ֶער טּוט, ָאֶבער ַאְנְשָטאט ֶער ָזאל ֶוועְרן ֶבעֶסער ִאיז ֶער  ָנאְך ֶמער ֶגעָוואְרן מַּ
אר ִדי   ִאיְדן אּון ְשָטאט.אֹויְפֶגעֶרעְגט אּון ֶער ָהאט ָאְנֶגעהֹויְבן ָאְנצּוטּון ָנאְך ְגֶרעֶסעֶרע ָצרֹות פַּ

אְך ָיאְרן, ֶדער ָמסּור ִאיז שֹוין ֶגעְשָטאְרְבן אּון ר' יֹוֵסף מֹוִכיחַּ ִאיז  ֶעס ֶזעֶנען דּוְרְך ֶגעָלאְפן ַאסַּ
ִאיז ֶגעֶווען ַאָמאל  ,שֹוין אֹויְך ִנְפָטר ֶגעָוואְרן. אּון ר' יּוְדל, ַא זּון פּון ֶדעם ר' יֹוֵסף מֹוִכיחַּ 

יין  ןן ַאיועְגְנס אִ אּוְנֶטעְרוֶ  ָבת, ֶווען ֶער ָהאט ֶגעֶזען ַאז ֶער ֶוועט שֹוין ִניְשט ָאְנקּוֶמען צּו זַּ ֶעֶרב שַּ
ָבת ִאין ֶדעם ֶדעְרְפל וואּו ֶער ִאיז  ייְבן אֹויף שַּ ָבת, ָהאט ֶער ֶגעְקֶלעְרט צּו ְבלַּ אר שַּ אן ְשָטאט פַּ דַּ

 ֶגעֶווען. 
ָהאט ֶגעוואֹויְנט ַא ִאיד, אּון ר' יּוְדל ָהאט ֶגעְפֶרעְגט ֶדעם ִאיד אֹויב ֶער ָדאְרט ִאין ֶדעם ֶדעְרְפל 

יין  ָבת, ֶדער ִאיד ָהאט ִאים ֶגעָזאְגט ַאז ֶער ֶנעְמט ִאים ֶגעְרן ַארַּ יי ִאים אֹויף שַּ ֶקען ַאייְנְשֵטיין בַּ
יין ִפי ָבת, ָאֶבער ֶער ָהאט ִניְשט קַּ ָבת שאֹויף שַּ , אּון ְפֵלייש ֶוועט ִזיְך ר' יּוְדל ִזיֶכער ִניְשט אֹויף שַּ

ָבת. אר ֶוועט ֶער ִניְשט ָהאְבן צּוִפיל צּו ֶעְסן שַּ אְרָלאְזן אֹויְפן ָאְרִטיְגן שֹוֵחט, אּון ֶדעְרפַּ  פַּ
אְפן צּום ַאְנֶדעְרן דָ  וייט פּון אְרף, ִניְש ָהאט ר' יּוְדל ֶגעְקֶלעְרט ַאז ֶער ֶוועט ִזיְך ַאִריֶבער כַּ ט וַּ

ָבת. ָאֶבער ָאְנצּוקּוֶמען צּום ְצֵווייְטן  ָדאְרט, אּון ָדאְרט ֶוועט ֶער ִזיֶכער ֶקעֶנען ְטֶרעְפן ִפיש אֹויף שַּ
ייְך דָ  ייְכל, ֶעס ָהאט אֹויְסֶגעֶזעהן ִווי ַא ְקֵלייֶנער טַּ אְרְפט ַאִריֶבער ֵגיין ַא ְקֵליין טַּ אְרף ָהאט ֶמען ֶגעדַּ

ייְך ִמיט ִדי ִפיס, ָאֶבער ַאזֹוי ִווי ִניְשט צ אְכט ַאִריֶבער צּו ֵגיין ֶדעם טַּ ּו ִטיף, אּון ר' יּוְדל ָהאט ֶגעְטרַּ
ואֶסער,  יין פּוס ִאין וַּ ייְנֵלייְגן זַּ אְנְצן ִאין ֶדעם  ִאיזֶער ָהאט ָנאר ֶגעָוואְלט ַארַּ יין ֶגעטַּ ַא הּוְנט ַארַּ

ואֶסער אּון ר' יּוְדל ָהאט ֶגעֶזע אְרְשֶוועְמט ֶדעם הּוְנט, אּון ֶדער הּוְנט ִאיז  ן ִווי ִדיוַּ ואֶסער פַּ וַּ
ֶווען ר' יּוְדל ָהאט ָדאס ֶגעֶזען ָהאט ֶער ָאְנֶגעהֹויְבן צּו  ֶדעְרְטָראְנֶקען ֶגעָוואְרן אּון ֶגעְשָטאְרְבן.

יינֶ  אְנֶקען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויף זַּ אר ְפֵרייד אּון דַּ ע ְגרֹויֶסע ֲחָסִדים ַאז ֶער ָהאט ִאים ֵווייֶנען פַּ
אֶטעֶוועט פּון ַא ִזיֶכעֶרע ייְך ָוואְלט ֶער אֹויְך  רֶגערַּ אְנֶגען ִאין טַּ ייְנֶגעגַּ וייל ֶווען ֶער ָוואְלט ַארַּ טֹויט, וַּ

אְך ִטיֶפער ִווי ֶעס ָהאט אֹויְסגֶ  ייְך ִאיז ֶגעֶווען ַאסַּ וייל ֶדער טַּ עֶזען פּון ֶדעְרְטָראְנֶקען ֶגעָוואְרן, וַּ
 ְדרֹויְסן.

ֲעשֶ  יי ֶדעם ִאיד פּוֶנעם ֶעְרְשְטן ֶדעְרְפל, ְלמַּ ָבת בַּ יין שַּ ה ָהאט ֶער ִזיְך ֶגעמּוְזט צּוִריק ֶקעְרן צּו זַּ
ֶער ָהאט ָאֶבער ֶגעֶבעְטן ֶדעם ִאיד אֹויב ֶער ֶקען ִאים טּון ַא ֶחֶסד אּון ַארּום ֵגיין ִאין ְשָטאט זּוְכן 

אְנֶגען צּו ֶדעם אֹויב עֶ  ְסִכים ֶגעֶווען אּון ֶער ִאיז ֶגעגַּ ר ֶקען ְטֶרעְפן ֶעְרֶגעץ ִפיש. ֶדער ִאיד ָהאט מַּ
אְפט ָדאְרט ָגאר ַא ְגרֹויֶסע ִפיש, ָהאט ֶער אֹויבְ  ייְך, ָהאט ֶער ֶגעֶזען ִווי ֵאייֶנער כַּ אְנְטן טַּ ְנֶדעְרמַּ

אְר  אְרקֹויְפט ִאיז ֶער ֶגעֶבעְטן ֶיעֶנעם ַאז ֶער ָזאל ִאים פַּ קֹויְפן ִדי ִפיש, ֶווען ֶיעֶנער ָהאט ִאים ָדאס פַּ
ֶגעְשֶטעְלט צּו ָקאְכן, אּון ִזיְך ֶגעְפֵרייט ַאז ֶער ָהאט ִמיט ֶעס ְשֶנעל ַאֵהיים ֶגעָלאְפן ֶדעְרִמיט אּון 

יין ֶדעם ָחשּובְ  ֵבד צּו זַּ אְסט.ָוואס ְמכַּ  'ן גַּ
ייָטאג ייֶעְנִדיג נַּאְכְטס בַּ -צּו-ְפרַּ אר ִדי ְסעּוָדה ָהאט ר' יּוְדל ַאייְנֶגעְדִריְמְלט זַּ יים ִזיְנֶגען ְזִמירֹות פַּ

אֶטע ר' יֹוֵסף מֹוִכיחַּ ִאיז ִאים ֶגעקּוֶמען ִאין ָחלֹום  יין טַּ ָאְפֶגעמּוְטֶשעט פּון ִדי ְשֶוועֶרע ֶוועג, אּון זַּ
יין ִקיְנד, דּו ָזאְלְסט וִ  ויְסן ַאז ִאיְך ִבין ְמגּוְלָגל ִאין ֶדעם ִפיש, אּון ִדי ִסיָבה אּון ִאים ֶגעָזאְגט: "מַּ

אר ֶדעם ָמסּור  וייל ִאיְך ָהאב ֶגעָזאְגט מּוָסר פַּ אְרְפט ְמגּוְלָגל ֶוועְרן ִאיז וַּ אְרָוואס ִאיְך ָהאב ֶגעדַּ פַּ
אְך עֶ  ְרֶגער, אּון ֶדער ָמסּור ִאיז ְמגּוְלָגל אֹויף ִדי ִניְשט ִריְכִטיֶגע ֶוועג אּון ֶער ִאיז ֶגעָוואְרן ָנאְך ַאסַּ

ייְך יין . ֶגעָוואְרן ִאין ֶדעם הּוְנט ָוואס דּו ָהאְסט ֶגעֶזען ִזיְך ְטֶרעְנֶקען ִאין טַּ ֶער ִאיז ֶגעקּוֶמען צּו זַּ
אר ִדי נֵ  ִתיקּון דּוְרְך ֶדעם ָוואס דּו ָהאְסט אְנְקט ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן פַּ ס ָוואס ֶעס ֶגעֵווייְנט אּון ֶגעדַּ

יין ִתיקּון". אקּוֶמען מַּ ָווָנה ַאז ִאיְך ָזאל בַּ  ִאיז ִדיר ֶגעֶשען, אּון ֶיעְצט ֶזע צּו ֶעְסן ֶדעם ִפיש ִמיט כַּ
אְרָוואס ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער  אֶנען פַּ אְרְשטַּ אְפט ָהאט ֶער שֹוין פַּ ֶווען ר' יּוְדל ָהאט ִזיְך אֹויְפֶגעכַּ

ָבת אּוְנֶטעְרֶוועְגְנס אּון ֶזען ִדי ָהאט ִמיט ִאים ַא ייְבן אֹויף שַּ אְרְפט ְבלַּ זֹוי ֶגעִפיְרט ַאז ֶער ָהאט ֶגעדַּ
אְכן ָוואס ֶער ָהאט ֶגעֶזען.  ַאֶלע זַּ

אְרְבקֵ  ֲעֶשה ִדי הַּ אר ֶמעְנְטְשן ֶווען ֶמען ֵווייְסט ִניְשט ִדי ֶזעט ֶמען פּון ִדי מַּ ייט פּון ָזאְגן מּוָסר פַּ
יין ִדי ִמְצָוה פּון הֹוֵכחַּ תֹוִכיחַּ ֶאת  ִריְכִטיֶגע ֶוועג ִווי ַאזֹוי ֶעס צּו טּון. ֵיים זַּ ֶווען ֵאייֶנער ִוויל ְמקַּ

ְזקּות, צּוֲעִמיֶתָך, ֶער ִוויל ָיא ָזאְגן מּוָסר, ִאיז ִדי ִריְכִטיֶגע ֶוועג ָנאר צּו ֶרעְדן ִדיבּורֵ   י ֱאמּוָנה ְוִהְתחַּ
 

עְנְטְשן פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן אּון ֵזיי ֶרעְדן צּו מֶ 
אְכן  יין אֹויף ִדי גּוֶטע זַּ ֵזק זַּ אְרְקן אּון ְמחַּ ְשטַּ
ָוואס ֵזיי טּוֶען ָיא, אּון ָדאס ֶוועט שֹוין פּון ִזיְך 
ַאֵליין אֹויְפֶוועְקן ִדי ֶמעְנְטְשן אּון ֵזיי צּוִריק 

 ְבֶרעְנְגן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן.
ִבי ָהאט ַאָמאל ֶגעָזאְגט: "ִמיט גּוֶטע ֶדער רֶ 

 ט'ט ֶמען ֵאייִביג, אּון אֹויב ֶזעלְ ֶוועְרֶטער פֹועְ 
'ט ִמיט ַא לְ ֶמען ַאָמאל ַאז ֶמען ָהאט ֶגע'פֹועְ 

אְרף ֶמען ִוויְסן ַאז ִמיט גּוְטְנס  אְרֶפע ֶוועג, דַּ שַּ
אר  .'ט"לְ ָוואְלט ֶמען ֶמער ֶגע'פֹועְ  אּון ֶדעְרפַּ

ָטאט צּו ֶרעְדן פּון ִדי ְשֶלעְכְטס ָוואס ַאְנְש 
אְרף  ֶמעְנְטְשן טּוֶען אּון ֵזיי מּוָסר'ן ֶדערֹויף, דַּ
ֶמען ֶעְנֶדעְרש ֶרעְדן ָנאר פּון ִדי גּוְטס ָוואס 
אְרְקן  יין אּון ְשטַּ ֵזק זַּ ֶמעְנְטְשן טּוֶען, אּון ֵזיי ְמחַּ

אְכן, צּו טּון ֶמער מִ  ְצֹות אּון צּו טּון ֶמער גּוֶטע זַּ
אן ֶוועט ִדי ְשֶלעְכְטס  ֲעִשים טֹוִבים, אּון דַּ מַּ

אְלן פּון ִזיְך ַאֵליין ִדי ָסאְרט מּוָסר . ַאֶוועק פַּ
אְך ֶמער אֹויְפטּון,  ָדאס ִאיז ֶדער ֶוועט ַאסַּ

יין ִדי ִמְצָוה פּון הֹוֵכחַּ  גֶוועִריְכִטיֶגער  ֵיים זַּ ְמקַּ
 .עְסְטן אֹוָפןן בֶ 'אֹויפְ  תֹוִכיחַּ ֶאת ֲעִמיֶתָך

ָרא"ש ֵחֶלק ח' ְוֵחֶלק ט' ֶעֶרְך תֹוָכָחה(  )ִשיחֹות מֹוהַּ
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ִמיט גּוֶטע ֶוועְרֶטער 
ן 'ט ֶמען ֵאייִביג, אּולְ ּפֹועְ 

ֶמען ַאָמאל  טאֹויב ֶזע
'ט לְ ַאז ֶמען ָהאט ֶגע'ּפֹועְ 

, ִמיט ַא ַשאְרֶפע ֶוועג
ַדאְרף ֶמען ִוויְסן ַאז 
ן ִמיט גּוְטְנס ָוואְלט ֶמע

 ...'טלְ ֶמער ֶגע'ּפֹועְ 
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די איבריגע פילע בריוו פונעם ראש 
ישיבה שליט"א פון די וואך, קען 

אינעם וועכנטליכן קונטרס מען זען 
 "עצתו אמונה".

 ספתא!וששה סדרי ת הדרן עלך
ן אייבערשטנ'ס הילף האט מען די וואך געענדיגט צום 'עס איז גרויס די פרייד ביי אלע אנשי שלומינו אז מיט

 מחזור אין תוספתא.ניינצנטע האט מען אנגעהויבן די  גאטאנערשד, און דעם ששה סדרי תוספתאמאל אכצנטע 
טאג א דף גמרא פון תלמוד בבלי  שוין אסאך יארן וואס ס'איז איינגעפירט ביי אנשי שלומינו צו לערנען יעדן

 און א דף פון תלמוד ירושלמי, אזוי ווי עס איז געדרוקט אין די לוח ברסלב.
אין יאר תשנ"ח לפ"ק אינעם יום טוב שבועות, דער טאג וואס מיר זענען מקבל די תורה פון דאסניי, האט 

פתא, און מיט דעם האט מען א גאנצע מוהרא"ש צוגעלייגט אז מען זאל אויך לערנען יעדן טאג א פרק פון תוס
 'וספתא.ת'רושלמי י'בלי ב", בית"

מען זעהט אז בגשמיות זוכט יעדער צו האבן א שיינע געשמאקע גרויסע הויז פאר זיך און פאר די משפחה מיט 
דעתו של אדם.  אז א דירה נאה איז איינס פון די זאכן וואס זענען מרחיבין)סוכה נ"ז:( ישוב הדעת, און אזוי זאגן חז"ל 

און אויב אזוי דארף דאך א מענטש זיכער זוכן אז ער זאל האבן א שיינע גוטע הויז אויך אויף יענע וועלט, וואס 
'וספתא, וואס איז די ת'רושלמי און י'בלי בדאס בלייבט אויף אייביג, און מיט דעם וואס מען לערנט יעדן טאג 

איין מאל און נאכאמאל, מיט דעם בויעט מען זיך אויף א שיינע ", און מען גייט עס איבער ביתראשי תיבות "
 הערליכע געשמאקע הויז אויף יענע וועלט, וואס דאס בלייבט פארן מענטש אויף אייביג.

מען זעט ליידער מענטשן וואס עס קען זיי דורכגיין די גאנצע זיבעציג יאר און זיי האבן נישט זוכה געווען אפילו 
גיין און ענדיגן בבלי ירושלמי און תוספתא, און זיי גייען אוועק פון די וועלט אן קיין תורה, און  איין מאל אדורך צו

עס איז א גרויס רחמנות אויף זייערע נשמות. דעריבער דארף מען האבן שכל און זעהן אריינצוכאפן צו לערנען 
רייט מען זיך אן גוטע שפעזן יעדן טאג כאטש א דף בבלי, א דף ירושלמי און א פרק תוספתא, און מיט ג

 מיטצונעמען אויף יענע וועלט.
דער נייער מחזור אין תוספתא האט געברענגט א פרישע חשק פאר פילע אנשי שלומינו זיך אנצושליסן אין די 

געדרוקט דער קונטרס "בי"ת נצחי", אין וואס עס איז אריינגעדרוקט די דריי לימודים יעדע וואך ווערט  .לימודים
די גאנצע וואך, און אזוי קען מען עס גרינגערהייט מיטנעמען וואו מען גייט נאר, און אזוי וועט מען נישט פאר 

דער קונטרס איז דא צו באקומען יעדע וואך ביי די "קרן הדפסה היכל הקודש"  פארפאסן א טאג אן די לימודים.
 אינעם בנין הישיבה אין וויליאמסבורג.

 

 הזה! הבי"ת כבוד יהיה גדול
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און נאךשיעורים; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס;  -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 < און נאך שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים; - קול ברסלב
  03303502361/ ענגלאנד  0797040066/ ארץ ישראל  845-414-8429

< BreslevCenter.com   <  
 

 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
 

 פרישע אפטיילונגען אויף "קול ברסלב" ציען גרויס אינטערעסע
ליין "קול ברסלב" ווערן פארפלייצט טאג טעגליך מיט צענדליגע טויזנטער די ליניעס פונעם טעלעפאן 

די פילע  חיזוק און עצות פון הייליגן רבי'ן.שעפן ווילן רופן פון איבער די גאנצע וועלט, פון אידן וועלכע 
דרשות, שיעורים, ניגונים, און נאך פיל מער, זענען א קוואל פון לעבן פאר ן אויפ'ן ליין, די פילע אפטיילונגע

און צו  אייבערשטןאזויפיל אידן וואס זוכן אביסל ליכטיגקייט און ווארעמקייט, זיך צו דערנענטערן צום 
 מצליח זיין אין לעבן ברוחניות ובגשמיות.

ן די לעצטע שטיק צייט איז צוגעלייגט געווארן נאך פארשידענע אפטיילונגען אויפ'ן ליין, וואס האט אי
 געצויגן גרויס אינטערעסע ביי אידן, וועלכע האבן זייער הנאה דערפון.

נייע אפטיילונג "פאמיליע ווינקל", כשמו כן הוא א געשמאקע וואך געעפנט געווארן די צום ערשט איז די 
קען הנאה האבן, דארט געפונט זיך די "מעשיות פון תפלה", ווי אידן ווינקל וואו די גאנצע פאמיליע 

דערציילן זייערע פערזענליכע איבערלעבענישן, ווי אזוי זיי האבן געהאט א פראבלעם, און זיי האבן מתפלל 
האט זיי געהאלפן. דאס איז איינגעטיילט  אייבערשטעראון דער  אייבערשטןגעווען און געבעטן דעם 

 דער פאר אינגעלייט, פאר בחורים, און פאר אינגלעך.באזונ
אינעם "פאמיליע ווינקל" קען מען אויך הערן די הייליגע מעשיות פון רבי'ן, פון ספר הקדוש ספורי 
מעשיות, דערציילט אויף גאר א געשמאקע פארנעם פאר קינדער, פון וואס די קינדער זענען זיך זייער מחי', 

אפטיילונג פון ספורי צדיקים, וואו מ'קען הערן גאר הערליכע מעשיות פון צדיקים  ווי אויך איז דא אן
דערציילט דורך חשובע מלמדים פאר קינדער, פול מיט יראת שמים און מדות טובות, און גאר שיין און 

 געשמאק אראפגעלייגט אז די קינדער זאלן הנאה האבן.
שטורעם פון די מעין מעניו, האט געמאכט א  7נומער , וואס איז פלאצירט אויף פאמיליע ווינקל""די 

געצויגן צו זיך טויזנטער מענטשן וואס קומען אריין צו הערן טעגליך די האט ביים היימישן עולם, און 
עס קאסט  .אייבערשטןווי אזוי אידן ווערן געהאלפן פשוט דורכ'ן בעטן דעם  פרישע פערזענליכע מעשיות

ן געלט, עס קאסט נישט קיין כח, נאר מ'נוצט די אור אלטע אויסגעפרואווטע סגולה ביי כלל נישט קיי
אויף זיינע זאכן,  אייבערשטןיעדער בעט דעם אויף די אייגענע שפראך,  אייבערשטןישראל, צו בעטן דעם 

און  ,אייבערשטןאון מ'שעפט גרויס חיזוק פון דעם צו זען אז ממש אויף יעדע זאך קען מען בעטן דעם 
 מ'ווערט געהאלפן ממש וואונדערליך.

אייבערשטנ'ס הילף וועט צוגעלייגט ווערן מיט די צייט נאך פארשידענע אינטערעסאנטע זאכן מיט'ן 
 צום "פאמיליע ווינקל".

פון די מעין מעניו  6אפטיילונגען אויפ'ן סיסטעם. אויף נומער  די זעלבע צייט איז געעפנט געווארן נאךצו 
לערנען אויפ'ן איז געשטעלט געווארן דער אפטיילונג פון "שיעורים כסדרן מיטצוזאגן", אזוי ווי פילע אידן 

קען מען ובפרט צו זאגן משניות און תהלים, ד, צו זאגן די ווערטער פון די הייליגע תורה, סדר דרך הלימו
אויף גאר א געשמאקן בא'טעמ'טן פארנעם, אז אויף דעם אפטיילונג הערן פארגעזאגט משניות און תהלים 

מ'זאל עס קענען מיטזאגן סיי ווען, ביים פארן אויפ'ן וועג אדער ביי די ארבעט, אדער סיי ווי א מענטש 
 ן די ווערטער פון די הייליגע תורה.האט נישט א ספר צו די האנט, קען ער אריינרופן און מיטזאג

דער אפטיילונג האלט נאך אינמיטן ווערן אפדעיטעט, משניות קען מען שוין הערן גאנץ סדר זרעים, און 
א גרויס חלק פון סדר מועד, און תהלים קען מען שוין הערן ביז קאפיטל ק', און עס ווערט כסדר צוגעלייגט 

 נאך און נאך.
הערן איינגעטיילט סיי לויט די מסכתות, און אויך לויט'ן סדר פון ח"י פרקים א טאג,  משניות קען מען

וואס אויף דעם וועג ענדיגט מען גאנץ ששה סדרי משנה יעדן חודש. תהלים איז אויך איינגעטיילט סיי לויט 
יג קען מען דארט די קאפיטלעך, און סיי לויט'ן יום השבוע, צו קענען ענדיגן תהלים יעדע וואך. גלייכצייט

אויך מיטזאגן תיקון הכללי, תפלת הדרך, און פרשת המן. עס איז ערווארטעט צו ווערן צוגעלייגט נאך זאכן 
 פון וואס מענטשן וועלן זייער הנאה האבן.

, איז אויך געווארן צוגעלייגט נאך ראש ישיבה שליט"אפון די מעין מעניו, ביי די שיעורים פון  2ביי נומער 
ראש ישיבה וואו מ'קען הערן שיעורים אויף חינוך פונעם  10און דערנאך  2נעפלעך. איינס איז אויף ק 2

די גמרא שיעורים, ווען דער , מ'קען דארט הערן קורצערע שיעורים אין חינוך, ארויסגענומען פון שליט"א
די מלמדים נאכ'ן טעגליכן גמרא שיעור. דברי חיזוק והדרכה פאר זאגט אסאך מאל  ראש ישיבה שליט"א

זאגט פון צייט צו  ראש ישיבה שליט"אאון אויך קען מען הערן לענגערע שיעורים אין חינוך וואס דער 
 צייט.

הערן דארט מ'קען , ראש ישיבה שליט"אפונעם  די אפטיילונג פון בריוואיז דא  11און דערנאך  2אויף 
, פול מיט עצות און חיזוק צו יעדן ראש ישיבה שליט"אפארגעליינט שאלות ותשובות און בריוון פונעם 

 מצב.
ליין. אויב האט איר נאכנישט דאס אלעס איז אין צוגאב צו די ביז יעצטיגע ברייטע אויסוואלן אויפ'ן 

אויספרובירט דעם ליין, איז יעצט די צייט דאס צו טון, איר וועט זיך מחיה זיין מיט יעדע אויסוואל 
 באזונדער, און האבן א געוואלדיגע ניצן דערפון אין אלע אספעקטן אין לעבן.

 ף לקח!ישמע חכם ויוס
 

 !כחשר יי 
 

 נקען פאר אלע אידןאדאב ךיז ןלווייר מ
  ראפ ןעוועמתפלל גאבן ה עלכעוו

 יצחק בן אהובה שושנה
 לרפואה שלימה בקרוב

 

און  ,רויס פונעם מצב סכנהה א"כות איז ער בדעם זין א
 מתפלל זיין פאר אים פאר א רעטייוו למ'בעט אז מ'זא
 שלימה בקרוב האופר עכילגענצ

 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 
 און מיר וועלן פרובירן בעז"ה עס צו שיקן צו אייך אהיים.

 

 הבטחת מוהרא"ש
 

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

 אשר בנחל
 וועט זיכער זען א גרויסע ישועה און געהאלפן

 הטבע מיט וואס ער דארף.ווערן למעלה מדרך 
 

יעצט האט איר די געלעגנהייט צו האבן א חלק אין דרוקן "אשר בנחל" און 
 געהאלפן ווערן מיט בני חיי ומזוני, זיווגים הגונים, רפואות וישועות.

 845-248-1651 רופט שוין
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