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ֵיילט
ֶערצ ְ
מו ַֹּהרָׁא"ש ד ְ

בּוע
ַּפ ְר ַּשת ַּה ָׁש ַּ
ֶבי זָאגְט
ָׁאל .דֶער ר ִּ
ִּכי ִּת ָׁשא אֶת ֹראש ְבנֵי י ְִּשר ֵ
ֶערטְ ,ר' ָׁש ִּעים ְב' ֹח ֶש ְך
ארק ְ
ֶבי" אּון פ ְ
ָאשי תֵיבוֹת "ר ִּ
ָׁאל ִּאיז ר ֵ
ֹר'אש ְב'נֵי יִּ ' ְשר ֵ
ֶבי".
ָאשי תֵיבוֹת "ר ִּ
ֹיך ר ֵ
יִּ ' ָׁדמּו ( ְשמּואֵל א' ב')ִּ ,איז או ְ
ֶבי'ס
נִּישט דָא פּון קיין ְר ָש ִּעים .בֵיידֶע ר ִּ
ֶעדט ְ
מוֹהרָא"ש ִּאיז דָאס מ ְס ִּביר ,אז מֶען ר ְ
ֶבי ִּאיז ביי ִּאים " ִּכי ִּת ָׁשא
ֲס ִּידים ,אֵיין ר ִּ
זֶענֶען צ ִּד ִּיקיםִּ ,די ִּחילּוק ִּאיז נָאר ביי ִּדי ח ִּ
ישע ִּקי ְנדֶער ,עֶר ִּאיז זֵיי
ֵייבט אוֹיף ִּדי קֶעּפ פּון ִּאי ִּד ֶ
ָׁאל" ,עֶר ה ְ
יִּשר ֵ
אֶת ֹראש ְבנֵי ְ
ֶערנְט זֵיי אוֹיס אז דֶער
ֶער ְש ְטן ,עֶר ל ְ
ְמחזֵק ,אּון ְברֶע ְנגְט זֵיי צּום אֵייב ְ
צּוריק קּומֶען צּום
ֶער ְש ֶטער ָהאט זֵיי ִּליב ,אּון אז יֶעדֶער ִּאיד קֶען ִּ
אֵייב ְ
ֵייבט עֶר אוֹיף זֵיי ֶערֶע קֶעּפ.
ֶער ְש ְטן ,אּון אזוֹי ה ְ
אֵייב ְ
ֹיך א צ ִּדיקָ ,אבֶער עֶר ָהאט
ֲפילּו עֶר ִּאיז או ְ
ֶבי ,א ִּ
וִּוידֶער ִּאיז דָא אן א ְנדֶערֶע ר ִּ
ֹיך זיין צ ִּד ִּיקים ,אּון
ָאלן או ְ
ֲס ִּידים זֵיי ז ְ
ֶערנֶען פאר זיינֶע ח ִּ
ֹיסצּול ְ
נִּישט ִּדי ֹכח או ְ
ְ
ייבן ִּמיט זֵייעֶר ִּר ְשעּותִּ ,מיט
ֲס ִּידים ְבל ְ
ֶערפאר ִּאיז " ְר ָׁש ִּעים ְב ֹח ֶש ְך י ִָּׁדמּו"ִּ ,די ח ִּ
ד ְ
ֹש ְך ,אּון ִּמיט זֵיי ֶערֶע ִּד ְמיוֹנוֹת.
זֵייעֶר חו ֶ
ייבן דֶעם קָאּפ ,אז
ֹיפ ֵה ְ
זּוכן אזא צ ִּדיק וָואס קֶען ִּאים או ְ
ארף א מֶענ ְְטש ְ
ֶערפאר ד ְ
ד ְ
ֶר ִּליכֶער ִּאיד אּון א צ ִּדיק.
ֹיך ז ֹוכֶה זיין צּו זיין אן ע ְ
עֶר זָאל או ְ
( ִּליקּוטֵי מ ֹוהֲר"ן ֵחלֶק א' ִּס ָימן קי"א)

(תוֹך הנחל לֵיל שבָת ק ֹודֶש ִּת ָשא תש"ס לפ"ק)

***
ֶער ְש ֶטער ָהאט
ּופנַּי ֹלא יֵרָׁאּו ,דֶער אֵייב ְ
ֲחרָׁי ָׁ
ית אֶת א ֹ
ָׁא ָׁ
ַּה ִּס ֹר ִּתי אֶת ַּכ ִּפי וְר ִּ
וֲ
ָארנְט,
נִּישט פּון פ ְ
ֶועסט ִּמיר זֶען פּון הּונ ְְטן אּון ְ
משה רבֵינּו ,דּו ו ְ
גֶעזָאגְט פאר ֶ
ֶבי זָאגְט ( ִּליקּוטֵי מ ֹוהֲר"ן ֵחלֶק א' ִּס ָימן ר"נ) אז
מוֹהרָא"ש ִּאיז דָאס מ ְס ִּביר לוֹיט וִּוי דֶער ר ִּ
ָטית ,קֶען
ָחה ְּפר ִּ
ֶער ְש ֶטער ְבה ְשג ָ
ֵוייסט אז אלֶעס ִּפ ְירט דֶער אֵייב ְ
וֶוען א מֶענ ְְטש ו ְ
ֵוייסט עֶר אז דֶער
ייטן ,ו ְ
דּור ְך ְשוֶוערֶע צ ְ
ֲפילּו וֶוען עֶר גֵייט ְ
ארנֶעמֶען ,א ִּ
עֶר אלֶעס פ ְ
גּוטן.
ֶער ְש ֶטער ִּפ ְירט זִּיכֶער אלֶעס צּום ְ
אֵייב ְ
ֶער ְש ְטןַּ " :ה ְראֵנִּי
ֶעטן דֶעם אֵייב ְ
משה רבֵינּו ָהאט גֶעב ְ
דָאס ִּאיז ְּפשט ִּאין ּפָסּוקֶ ,
גּוטן.
ֶער ְש ֶטער צּום ְ
ייך זֶען אז אלֶעס ִּפ ְירט דֶער אֵייב ְ
ֶך"ִּ ,א ְיך וִּויל גְל ְ
נָׁא אֶת ְכ ֹבד ָׁ
נִּישט זיין" ,ווייל וִּוי לאנְג א
ֶער ְש ֶטער גֶעזָאגְט" :דָאס קֶען ְ
ָהאט ִּאים דֶער אֵייב ְ
ֶועלן צּו
ֹיסו ְ
אבן א ְב ִּחירָה ,עֶר זָאל קֶענֶען אלֵיינְס או ְ
ֶעבט ,מּוז עֶר ָה ְ
מֶענ ְְטש ל ְ
ֶער ְש ֶטער.
ֵייבן אז אלֶעס ִּפ ְירט דֶער אֵייב ְ
ְגל ְ
ֶועסט נָאר זֶען פּון הּונ ְְטן ,דָאס מֵיינְט אז
ּופנַּי ֹלא יֵרָׁאּו ,דּו ו ְ
ֲחרָׁי ָׁ
ית אֶת א ֹ
ָׁא ָׁ
וְר ִּ
ָאראוֹיס
צּוריק ,אז אלֶעס ִּאיז גֶעוֶוען גּוטָ ,אבֶער פּון פ ְ
ֶועסטּו זֶען אוֹיף ִּ
ָאכדֶעם ו ְ
נ ְ
אר ְקן ִּמיט
אר ְפן ְשט ְ
ִּיך ד ְ
ֶועסט ז ְ
ֶעכט ,אּון דּו ו ְ
אך ָמאל ְשל ְ
ֹיסזֶען אס ְ
וֶועט עֶס או ְ
גּוטן.
ֶער ְש ֶטער ִּפ ְירט זִּיכֶער אלֶעס צּום ְ
ֵייבן אז דֶער ֵאייב ְ
אֱמּונָה ,צּו ְגל ְ
(זֹאת הת ֹורָה ִּכי ִּת ָשא ח)
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אֵ יינְ מָ אל ִאיז ָאנְ גֶעקּומֶ ען ַא בַּ עַּ ל ַּד ְר ָשן צּו ִדי
עטן ְרשּות פּונֶעם
יטשּוב ,עֶ ר הָ אט גֶעבֶ ְ
אר ִד ְ
ְשטָ אט בַּ ְ
דּושת לֵוִ י זי"ע ַאז עֶ ר זָאל ֶקענֶען הַּ אלְ ְטן ַא
הֵ יילִ יגְ ן ְק ַּ
ֹיטיגְ ט זִ יְך
ישע שּולַ ,אזוֹי וִ וי עֶ ר נו ִ
אט ֶ
ְד ָר ָשה ִאין ִדי ְשטָ ִ
ֶעצט זֵייעֶ ר ִאין גֶעלְ ט פַּ אר הַּ כְ נָסַּ ת ַּכלָה.
י ְ
ֶעבן ְרשּות
דֶ ער הֵ יילִ יגֶער צַּ ִדיק הָ אט ִאים גֶעג ְ
ֹיסגֶענּומֶ ען ִמיט ִאים ִב ְתנַּאי ַאז
אָ בֶ ער עֶ ר הָ אט זִ יְך או ְ
עדן ַּקיין שּום ְשלֶעכְ ְטס אוֹיף ִא ְידן,
ישט ֶר ְ
עֶ ר ֶוועט נִ ְ
אּון דֶ ער בַּ עַּ ל ַּד ְר ָשן הָ אט זִ יְך ָדאס אּונְ טֶ ער גֶענּומֶ ען.
יטן ִדי
לְ מַּ עֲ ֶש ה וֶ וען עֶ ר הָ אט אָ בֶ ער גֶעהַּ אלְ ְטן ִאינְ ִמ ְ
ֶעסן פּון זַּיין צּוזָאג ,אּון עֶ ר הָ אט
ארג ְ
ְד ָר ָשה הָ אט עֶ ר פַּ ְ
ארן ע ֹולָם ַאז
ארפֶ ע ִד ְב ֵרי מּוסָ ר פַּ ְ
עדן ַּש ְ
ֹיבן ֶר ְ
ָאנְ גֶעהו ְ
ארף צּו זַּיין.
ישט אוֹיף וִ וי עֶ ס ַּד ְ
מֶ ען ִפ ְירט זִ יְך נִ ְ
יטשּובֶ ער הָ אט ָדאס
אר ִד ְ
וֶוען דֶ ער הֵ יילִ יגֶער בַּ ְ
ֶעשטֶ עלְ ט אּון גֶעעֶ פֶ ענְ ט
ֹיפג ְ
ערט הָ אט עֶ ר זִ יְך או ְ
גֶעהֶ ְ
דֶ עם ָארוֹן קוֹדֶ ש אּון גֶעזָאגְ ט"ִ :רבוֹנ ֹו ֶשל ע ֹולָם! גְ לֵייב
ישט ,עֶ ר ִאיז ָד אְך נָאר אֵ יין עֵ דּות ,אּון אֵ יין עֵ דּות
ִאים נִ ְ
אשעפֶ ער גֶעב ִאים גֶענּוג גֶעלְ ט
ֵייבט .בַּ ֶ
ישט בַּ אגְ ל ְ
ִאיז נִ ְ
ַאז עֶ ר זָאל ֶקענֶען חֲ תּונָה מַּ אכְ ן זַּיינֶע ִקינְ דֶ ער ,אּון עֶ ר
עדן אוֹיף ַּדיינֶע ִקינְ דֶ ער"...
אר ְפן ֶר ְ
ישט ַּד ְ
זָאל נִ ְ
ייטן פּון הֵ יילִ יגְ ן בַּ עַּ ל ֵשם טוֹב זי"ע ִאיז
ִאין ִדי צַּ ְ
אוֹיְך גֶע ֶווען ַאזַּא בַּ עַּ ל ַּד ְר ָשן אּון מּוסָ ר זָאגֶער ,מֶ ען
יח ,עֶ ר ְפלֶעגְ ט ַארּום
ֶערּופן ר' יוֹסֵ ף מוֹכִ ַּ
ְ
הָ אט ִאים ג
מּוסר ,עֶ ר ְפלֶעגְ ט זֵייעֶ ר
ָ
ארן ִאין ִדי ְשטֶ עט צּו זָאגְ ן
פָ ְ
>>>>>>

עסט
מּוטש ְ
ְ
ַאז דּו
זִ יְך ִמיט פַ ְרנ ָָסה טּוט
ִדי עֵ צָ ה וָ ואס דער ר ִבי זָאגְ ט (סֵ פר הַ ִמדֹות ,אֹות
פַרנ ָָסה ַי ֲעסֹק
"מי ש ֵאין לֹו ְ
ימן צז)ִ :
ָממֹוןִ ,ס ָ
פַרנ ָָסהְ ,בוַדַ אי
ּתֹורה וְ ַא ַחר ָכְך ִי ְת ַפלֵל עַ ל ְ
בַ ָ
נִישט ַקיין
י ְִת ַקבֵ ל ְּתפִ ָלתֹו" ,ווער עס ָהאט ְ
ּתֹורה אּון נָאכְ דעם זָאל
ערנען ָ
פ ְַרנ ָָסה זָאל ל ְ
ער ְש ְטן אֹויף פַ ְרנ ָָסה ,וועט
עטן דעם ֵאייב ְ
ער ב ְ
ערן זַ יין
ער ְשטער זִ יכער צּו ה ְ
דער ֵאייב ְ
געבעט.
זָאל ְְסטּו ַאזֹוי טּון ,נָאְך יעדע פֵרק ִמ ְשנַיֹות
בֹודד זַ יין
ערנְ ְסט זָאל ְְסטּו זִ יְך ִמ ְת ֵ
וָואס דּו ל ְ
"היילִ יגער
ער ְש ְטן אּון ִאים זָ אגְ ןֵ :
צּום ֵאייב ְ
בַ אשעפער ,הער אֹויס ַמיין געבעט; ִאיְך
מּוטשע זִ יְך ִמיט פ ְַרנ ָָסה ,עס ִאיז ִמיר זֵ ייער
ְ
ישט וָואס ַא ֵהיים צּו ְברענְ גען
ענְגִ .איְך ָהאב נִ ְ
פַאר ַמ יין וַ וייב אּון ִקי ְנדער ,העלְ ף ִמיר ,געב
ער ְשטער געבְ ן
ִמיר שפַע" ,וועט ִדיר דער ֵאייב ְ
פ ְַרנ ָָסה ְבשפַע.
(עֲצָ תֹו אֱ מּונָה ,פ' כִ י ִתשָ א תשע"ט)
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ישט גּוטֶ ע מַּ עֲ ִשים.
ארהַּ אלְ ְטן מֶ ענְ ְט ְשן אוֹיף זֵייעֶ ֶרע נִ ְ
ארק פָ ְ
ְשטַּ ְ
ארט ִאיז גֶע ֶווען ַא מָ סּור וָ ואס הָ אט זֵייעֶ ר
אֵ יינְ מָ אל ִאיז עֶ ר ָאנְ גֶעקּומֶ ען ִאין ַא ְשטָ אט וָ ואס ָד ְ
יטן פּון ִאיםֶ ,דער ר' יוֹסֵ ף
אבן זֵייעֶ ר ַאסַּ אְך גֶעלִ ְ
ֶעט ֶשעפֶ עט ִדי ִא ְידן פּון ְשטָ אט ,זֵיי הָ ְ
ַאסַּ אְך ג ְ
ֶעש ִריגְ ן אוֹיף ִדי ְשלֶעכְ טֶ ע
ארק ָאנְ ג ְ
ַאריבֶ ער גֶעגַּאנְ גֶען צּו ֶדעם ָמסּור אּון ִא ים זֵייעֶ ר ְשטַּ ְ
מוֹכִ יחַּ ִאיז ִ
וארן נָאְך מֶ ער
וערן בֶ עסֶ ער ִאיז עֶ ר גֶעוָ ְ
מַּ עֲ ִשים וָ ואס עֶ ר טּוט ,אָ בֶ ער ַאנְ ְשטָ אט עֶ ר זָאל וֶ ְ
ערע צָ רוֹת פַּ אר ִדי ִא ְידן אּון ְשטָ אט.
ֹיבן ָאנְ צּוטּון נָאְך גְ ֶרעסֶ ֶ
ֶערעגְ ט אּון עֶ ר הָ אט ָאנְ גֶעהו ְ
ֹיפג ֶ
או ְ
אר ְבן אּון ר' יוֹסֵ ף מוֹכִ יחַּ ִאיז
ֶעשטָ ְ
ָארן ,דֶ ער מָ סּור ִאיז שוֹין ג ְ
ָאפן ַאסַּ אְך י ְ
דּורְך גֶעל ְ
עֶ ס זֶענֶען ְ
יּודלַ ,א זּון פּון דֶ עם ר' יוֹסֵ ף מוֹכִ יחַּ ִ ,איז גֶע ֶווען ַאמָ אל
וארן .אּון ר' ְ
שוֹין אוֹיְך נִ ְפטָ ר גֶעוָ ְ
ישט ָאנְ קּומֶ ען צּו זַּיין
ערוֶ ועגְ נְ ס ִאין ַאן עֶ ֶרב ַּשבָ ת ,וֶוען עֶ ר הָ אט גֶעזֶען ַאז עֶ ר וֶ ועט שוֹין נִ ְ
אּונְ טֶ ְ
ער ְפל וואּו עֶ ר ִאיז ַּדאן
ַּייבן אוֹיף ַּשבָ ת ִאין דֶ עם דֶ ְ
ֶערט צּו ְבל ְ
ֶעקל ְ
ְשטָ אט פַּ אר ַּשבָ ת ,הָ אט עֶ ר ג ְ
גֶע ֶווען.
ֶעפ ֶרעגְ ט דֶ עם ִאיד אוֹיב עֶ ר
יּודל הָ אט ג ְ
ער ְפל הָ אט גֶעוואוֹינְ ט ַא ִאיד ,אּון ר' ְ
ארט ִאין דֶ עם דֶ ְ
ָד ְ
ַאריין
ֶערן ַּ
ֶעמט ִאים ג ְ
ֶקען ַאיינְ ְשטֵ יין בַּ יי ִאים אוֹיף ַּשבָ ת ,דֶ ער ִאיד הָ אט ִאים גֶעזָאגְ ט ַאז עֶ ר נ ְ
ישט
יּודל זִ יכֶער נִ ְ
ישט ַּקיין ִפיש אוֹיף ַּשבָ ת ,אּון ְפלֵייש וֶ ועט זִ יְך ר' ְ
אוֹיף ַּשבָ ת ,אָ בֶ ער עֶ ר הָ אט נִ ְ
צּופיל צּו עֶ ְסן ַּשבָ ת.
אבן ִ
ישט הָ ְ
ערפַּ אר וֶ ועט עֶ ר נִ ְ
ָאר ִטיגְ ן שוֹחֵ ט ,אּון דֶ ְ
ֹיפן ְ
ארלָאזְ ן או ְ
פַּ ְ
ישט וַּ וייט פּון
ארף ,נִ ְ
ערן ָד ְ
ַּאפן צּום ַאנְ דֶ ְ
ַאריבֶ ער כ ְ
ֶערט ַאז עֶ ר וֶועט זִ יְך ִ
ֶעקל ְ
יּודל ג ְ
הָ אט ר' ְ
ֵוייטן
עפן ִפיש אוֹיף ַּשבָ ת .אָ בֶ ער ָאנְ צּוקּומֶ ען צּום ְצו ְ
ארט וֶ ועט עֶ ר זִ יכֶער ֶקענֶען ְט ֶר ְ
ארט ,אּון ָד ְ
ָד ְ
ֹיסגֶעזֶעהן וִ וי ַא ְקלֵיינֶער טַּ ייְך
ַאריבֶ ער גֵיין ַא ְקלֵיין טַּ ייכְ ל ,עֶ ס הָ אט או ְ
אר ְפט ִ
ֶעד ְ
ארף הָ אט מֶ ען ג ַּ
ָד ְ
ַאריבֶ ער צּו גֵיין ֶדעם טַּ ייְך ִמיט ִדי ִפיס ,אָ בֶ ער ַאזוֹי וִ וי
ֶעט ַּראכְ ט ִ
יּודל הָ אט ג ְ
ישט צ ּו ִטיף ,אּון ר' ְ
נִ ְ
ַאריין גֶעטַּ אנְ ְצן ִאין דֶ עם
ַאריינְ לֵייגְ ן זַּיין פּוס ִאין וַּ ואסֶ ערִ ,איז ַא הּונְ ט ַּ
עֶ ר הָ אט נָאר גֶעוָ ואלְ ט ַּ
ועמט דֶ עם הּונְ ט ,אּון דֶ ער הּונְ ט ִאיז
אר ְשוֶ ְ
יּודל הָ אט גֶעזֶען וִ וי ִדי וַּ ואסֶ ער פַּ ְ
וַּ ואסֶ ער אּון ר' ְ
ֹיבן צּו
יּודל הָ אט ָדאס גֶעזֶען הָ אט עֶ ר ָאנְ גֶעהו ְ
אר ְבןֶ .ווען ר' ְ
ֶעש ָט ְ
וארן אּון ג ְ
ער ְט ָראנְ ֶקען גֶעוָ ְ
דֶ ְ
ער ְש ְטן אוֹיף זַּיי ֶנע גְ רוֹיסֶ ע חֲ סָ ִדים ַאז עֶ ר הָ אט ִאים
וֵויינֶען פַּ אר ְפ ֵרייד אּון ַּדאנְ ֶקען ֶדעם אֵ ייבֶ ְ
ַאריינְ גֶעגַּאנְ גֶען ִאין טַּ ייְך וָ ואלְ ט עֶ ר אוֹיְך
ֶערער טוֹיט ,וַּ וייל וֶוען עֶ ר וָ ואלְ ט ַּ
ֶעראטֶ עוֶ ועט פּון ַא זִ יכ ֶ
ג ַּ
ֹיס ֶגעזֶען פּון
ַאסאְך ִטיפֶ ער וִ וי עֶ ס הָ אט או ְ
וארן ,וַּ וייל ֶדער טַּ ייְך ִאיז גֶע ֶווען ַּ
ער ְט ָראנְ ֶקען גֶעוָ ְ
דֶ ְ
ֹיסן.
ְדרו ְ
ער ְפל,
ערן צּו זַּיין ַּשבָ ת בַּ יי ֶדעם ִאיד פּונֶעם עֶ ְר ְש ְטן דֶ ְ
צּוריק ֶק ְ
לְ מַּ עֲ ֶש ה הָ אט עֶ ר זִ יְך גֶעמּוזְ ט ִ
עטן ֶדעם ִאיד אוֹיב עֶ ר ֶקען ִאים טּון ַא חֶ סֶ ד אּון ַארּום גֵיין ִאין ְשטָ אט זּוכְ ן
עֶ ר הָ אט אָ בֶ ער גֶעבֶ ְ
עפן עֶ ְרגֶעץ ִפיש .דֶ ער ִאיד הָ אט מַּ ְסכִ ים גֶע ֶווען אּון עֶ ר ִאיז גֶעגַּאנְ גֶען צּו דֶ עם
אוֹיב עֶ ר ֶקען ְט ֶר ְ
ארט גָאר ַא גְ רוֹיסֶ ע ִפיש ,הָ אט עֶ ר
ַּאפט ָד ְ
ערמַּ אנְ ְטן טַּ ייְך ,הָ אט עֶ ר גֶעזֶען וִ וי אֵ יינֶער כ ְ
ֹיב נְ דֶ ְ
או ְ
ֹיפט ִאיז עֶ ר
ארקו ְ
ֹיפן ִדי ִפישֶ ,ווען יֶענֶער הָ אט ִאים ָדאס פַּ ְ
אר קו ְ
עטן יֶענֶעם ַאז עֶ ר זָאל ִאים פַּ ְ
גֶעבֶ ְ
ֶעפ ֵרייט ַאז עֶ ר הָ אט ִמיט
ֶעשטֶ עלְ ט צּו ָקאכְ ן ,אּון זִ יְך ג ְ
ער ִמיט אּון עֶ ס ג ְ
ָאפן ֶד ְ
ְשנֶעל ַאהֵ יים גֶעל ְ
ַּאסט.
שּוב'ן ג ְ
וָ ואס ְמכַּבֵ ד צּו זַּיין ֶדעם חָ ְ
ימלְ ט זַּייעֶ נְ ִדיג
ֶעד ִר ְ
יּודל ַאיינְ ג ְ
עּודה הָ אט ר' ְ
ְפ ַּרייטָ אג-צּו-נַּאכְ ְטס בַּ יים זִ ינְ גֶען זְ ִמירוֹת פַּ אר ִדי ְס ָ
וערע ֶוועג ,אּון זַּיין ַּטאטֶ ע ר' יוֹסֵ ף מוֹכִ יחַּ ִאיז ִאים גֶעקּומֶ ען ִאין חָ לוֹם
ֶעמּוט ֶשעט פּון ִדי ְש ֶו ֶ
ְ
אָ ְפג
ויסן ַאז ִאיְך ִבין ְמגּולְ גָל ִאין דֶ עם ִפיש ,אּון ִדי ִסיבָ ה
אּון ִאים גֶעזָאגְ ט" :מַּ יין ִקינְ ד ,דּו זָאלְ ְסט וִ ְ
ֶוערן ִאיז וַּ וייל ִאיְך הָ אב גֶעזָאגְ ט מּוסָ ר פַּ אר דֶ עם מָ סּור
אר ְפט ְמגּולְ גָל ו ְ
ֶעד ְ
ארוָ ואס ִאיְך הָ אב ג ַּ
פַּ ְ
ַאסאְך עֶ ְרגֶער ,אּון ֶדער מָ סּור ִאיז ְמגּולְ גָל
וארן נָאְך ַּ
ישט ִריכְ ִטיגֶע וֶ ועג אּון עֶ ר ִאיז גֶעוָ ְ
אוֹיף ִדי נִ ְ
אסט גֶעזֶען זִ יְך ְט ֶרענְ ֶקען ִאין טַּ ייְך .עֶ ר ִאיז גֶעקּומֶ ען צּו זַּיין
וארן ִאין דֶ עם הּונְ ט וָ ואס דּו הָ ְ
גֶעוָ ְ
ער ְש ְטן פַּ אר ִדי ֵנס וָ ואס עֶ ס
ֶעדאנְ ְקט דֶ עם אֵ ייבֶ ְ
אסט גֶעוֵויינְ ט אּון ג ַּ
דּורְך ֶדעם וָ ואס דּו הָ ְ
ִתיקּון ְ
ֶעצט זֶע צּו עֶ ְסן דֶ עם ִפיש ִמיט כַּוָ ונָה ַאז ִאיְך זָאל בַּ אקּומֶ ען מַּ יין ִתיקּון".
ֶעשען ,אּון י ְ
ִאיז ִדיר ג ֶ
ער ְשטֶ ער
ארוָ ואס דֶ ער אֵ ייבֶ ְ
אר ְשטַּ אנֶען פַּ ְ
ַּאפט הָ אט עֶ ר שוֹין פַּ ְ
ֹיפגֶעכ ְ
יּודל הָ אט זִ יְך או ְ
וֶוען ר' ְ
ערוֶ ועגְ נְ ס אּון זֶען ִדי
ַּייבן אוֹיף ַּשבָ ת אּונְ טֶ ְ
אר ְפט ְבל ְ
ֶעד ְ
ֶעפ ְירט ַאז עֶ ר הָ אט ג ַּ
הָ אט ִמיט ִאים ַא זוֹי ג ִ
ַאלֶע זַּאכְ ן וָ ואס עֶ ר הָ אט גֶעזֶען.
ישט ִדי
ֵוייסט נִ ְ
אר ְב ֵק ייט פּון זָאגְ ן מּוסָ ר פַּ אר מֶ ענְ ְט ְשן ֶווען מֶ ען ו ְ
זֶעט מֶ ען פּון ִדי ַּמעֲ ֶשה ִדי הַּ ְ
יח אֶ ת
ִריכְ ִטיגֶע וֶ ועג וִ וי ַאזוֹי עֶ ס צּו טּוןֶ .ווען אֵ יינֶער וִ ויל ְמ ַּקיֵים זַּיין ִדי ִמ ְצוָ ה פּון ה ֹוכֵחַּ תוֹכִ ַּ
יבּורי אֱ מּונָה וְ ִה ְתחַּ זְ קּות ,צּו
עדן ִד ֵ
יתָך ,עֶ ר וִ ויל יָא זָאגְ ן מּוסָ רִ ,איז ִדי ִריכְ ִטיגֶע וֶועג נָאר צּו ֶר ְ
עֲ ִמ ֶ
ער ְש ְטן אּון זֵיי
עדן צּו מֶ ענְ ְט ְשן פּונֶעם אֵ ייבֶ ְ
ֶר ְ
אר ְקן אּון ְמ ַּחזֵק זַּיין אוֹיף ִדי גּוטֶ ע זַּאכְ ן
ְשטַּ ְ
וָ ואס זֵיי טּועֶ ן יָא ,אּון ָדאס וֶ ועט שוֹין פּון זִ יְך
צּוריק
ִ
ועקן ִדי מֶ ענְ ְט ְשן אּון זֵיי
ֹיפ ֶו ְ
ַאלֵיין או ְ
ער ְש ְטן.
ְב ֶרענְ גְ ן צּום אֵ ייבֶ ְ
"מיט גּוטֶ ע
דֶ ער ֶר ִבי הָ אט ַאמָ אל גֶעזָאגְ טִ :
ייביג ,אּון אוֹיב זֶעט
ֶוערטֶ ער פו ְֹעלְ 'ט מֶ ען אֵ ִ
ו ְ
מֶ ען ַאמָ אל ַאז מֶ ען הָ אט גֶע'פו ְֹעלְ 'ט ִמיט ַא
גּוטנְ ס
ויסן ַאז ִמיט ְ
ארף מֶ ען וִ ְ
ארפֶ ע ֶוועגַּ ,ד ְ
ַּש ְ
ערפַּ אר
וָ ואלְ ט מֶ ען מֶ ער גֶע'פו ְֹעלְ 'ט" .אּון דֶ ְ
עדן פּון ִדי ְשלֶעכְ ְטס וָ ואס
ַאנְ ְשטָ אט צּו ֶר ְ
ארף
מֶ ענְ ְט ְשן טּועֶ ן אּון זֵיי מּוסָ ר'ן ֶדערוֹיףַּ ,ד ְ
גּוטס וָ ואס
ְ
עדן נָאר פּון ִדי
ערש ֶר ְ
מֶ ען עֶ נְ דֶ ְ
אר ְקן
מֶ ענְ ְט ְשן טּועֶ ן ,אּון זֵיי ְמחַּ זֵק זַּיין אּון ְשטַּ ְ
צּו טּון מֶ ער גּוטֶ ע זַּאכְ ן ,צּו טּון מֶ ער ִמ ְצוֹת אּון
מַּ עֲ ִשים טו ִֹבים ,אּון ַּדאן ֶוועט ִדי ְשלֶעכְ ְטס
ארט מּוסָ ר
ַא ֶוועק פַּ אלְ ן פּון זִ יְך ַאלֵייןִ .די סָ ְ
ֹיפטּוןָ ,דאס ִאיז ֶדער
וֶועט ַאסַּ אְך מֶ ער או ְ
ִריכְ ִטיגֶער ֶוועג ְמ ַּקיֵים זַּיין ִדי ִמ ְצוָ ה פּון ה ֹוכ ֵַּח
עס ְטן אוֹפָ ן.
ֹיפ'ן בֶ ְ
יתָך או ְ
תוֹכִ יחַּ אֶ ת עֲ ִמ ֶ
(שיחוֹת מוֹהַּ ָרא"ש חֵ לֶק ח' וְ חֵ לֶק ט' עֶ ֶרְך ת ֹוכָחָ ה)
ִ

ב

ֶוער ֶטער
גּוטע ו ְ
ִמיט ֶ
ֵייביג ,אּון
ּפו ְֹע ְל'ט ֶמען א ִ
אוֹיב זֶעט ֶמען ַא ָמאל
ַאז ֶמען ָהאט גֶע'ּפו ְֹע ְל'ט
ארפֶע וֶועג,
ִמיט ַא ַש ְ
ִויסן ַאז
ארף ֶמען ו ְ
ַד ְ
ָואלט ֶמען
גּוטנְס ו ְ
ִמיט ְ
ֶמער גֶע'ּפו ְֹע ְל'ט...

<<<<<<
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הדרן עלך ששה סדרי תוספתא!

ג

BreslevCenter.com\answers

עס איז גרויס די פרייד ביי אלע אנשי שלומינו אז מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף האט מען די וואך געענדיגט צום
אכצנטע מאל ששה סדרי תוספתא ,און דעם דאנערשטאג האט מען אנגעהויבן די ניינצנטע מחזור אין תוספתא.
שוין אסאך יארן וואס ס'איז איינגעפירט ביי אנשי שלומינו צו לערנען יעדן טאג א דף גמרא פון תלמוד בבלי
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
מוהרא"ש צוגעלייגט אז מען זאל אויך לערנען יעדן טאג א פרק פון תוספתא ,און מיט דעם האט מען א גאנצע
"בית" ,ב'בלי י'רושלמי ת'וספתא.
מען זעהט אז בגשמיות זוכט יעדער צו האבן א שיינע געשמאקע גרויסע הויז פאר זיך און פאר די משפחה מיט
ישוב הדעת ,און אזוי זאגן חז"ל (סוכה נ"ז ):אז א דירה נאה איז איינס פון די זאכן וואס זענען מרחיבין דעתו של אדם.
און אויב אזוי דארף דאך א מענטש זיכער זוכן אז ער זאל האבן א שיינע גוטע הויז אויך אויף יענע וועלט ,וואס
דאס בלייבט אויף אייביג ,און מיט דעם וואס מען לערנט יעדן טאג ב'בלי י'רושלמי און ת'וספתא ,וואס איז די
ראשי תיבות "בית" ,און מען גייט עס איבער איין מאל און נאכאמאל ,מיט דעם בויעט מען זיך אויף א שיינע
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
איין מאל אדורך צו גיין און ענדיגן בבלי ירושלמי און תוספתא ,און זיי גייען אוועק פון די וועלט אן קיין תורה ,און
עס איז א גרויס רחמנות אויף זייערע נשמות .דעריבער דארף מען האבן שכל און זעהן אריינצוכאפן צו לערנען
יעדן טאג כאטש א דף בבלי ,א דף ירושלמי און א פרק תוספתא ,און מיט גרייט מען זיך אן גוטע שפעזן
מיטצונעמען אויף יענע וועלט.
דער נייער מחזור אין תוספתא האט געברענגט א פרישע חשק פאר פילע אנשי שלומינו זיך אנצושליסן אין די
לימודים .יעדע וואך ווערט געדרוקט דער קונטרס "בי"ת נצחי" ,אין וואס עס איז אריינגעדרוקט די דריי לימודים
פאר די גאנצע וואך ,און אזוי קען מען עס גרינגערהייט מיטנעמען וואו מען גייט נאר ,און אזוי וועט מען נישט
פארפאסן א טאג אן די לימודים .דער קונטרס איז דא צו באקומען יעדע וואך ביי די "קרן הדפסה היכל הקודש"
אינעם בנין הישיבה אין וויליאמסבורג.
גדול יהיה כבוד הבי"ת הזה!

די איבריגע פילע בריוו פונעם ראש
ישיבה שליט"א פון די וואך ,קען
מען זען אינעם וועכנטליכן קונטרס
"עצתו אמונה".
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נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
פרישע אפטיילונגען אויף "קול ברסלב" ציען גרויס אינטערעסע

די ליניעס פונעם טעלעפאן ליין "קול ברסלב" ווערן פארפלייצט טאג טעגליך מיט צענדליגע טויזנטער
רופן פון איבער די גאנצע וועלט ,פון אידן וועלכע ווילן שעפן חיזוק און עצות פון הייליגן רבי'ן .די פילע
אפטיילונגען אויפ'ן ליין ,די פילע דרשות ,שיעורים ,ניגונים ,און נאך פיל מער ,זענען א קוואל פון לעבן פאר
אזויפיל אידן וואס זוכן אביסל ליכטיגקייט און ווארעמקייט ,זיך צו דערנענטערן צום אייבערשטן און צו
מצליח זיין אין לעבן ברוחניות ובגשמיות.
אין די לעצטע שטיק צייט איז צוגעלייגט געווארן נאך פארשידענע אפטיילונגען אויפ'ן ליין ,וואס האט
געצויגן גרויס אינטערעסע ביי אידן ,וועלכע האבן זייער הנאה דערפון.
צום ערשט איז די וואך געעפנט געווארן די נייע אפטיילונג "פאמיליע ווינקל" ,כשמו כן הוא א געשמאקע
ווינקל וואו די גאנצע פאמיליע קען הנאה האבן ,דארט געפונט זיך די "מעשיות פון תפלה" ,ווי אידן
דערציילן זייערע פערזענליכע איבערלעבענישן ,ווי אזוי זיי האבן געהאט א פראבלעם ,און זיי האבן מתפלל
געווען און געבעטן דעם אייבערשטן און דער אייבערשטער האט זיי געהאלפן .דאס איז איינגעטיילט
באזונדער פאר אינגעלייט ,פאר בחורים ,און פאר אינגלעך.
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',
ווי אויך איז דא אן אפטיילונג פון ספורי צדיקים ,וואו מ'קען הערן גאר הערליכע מעשיות פון צדיקים
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.
די "פאמיליע ווינקל" ,וואס איז פלאצירט אויף נומער  7פון די מעין מעניו ,האט געמאכט א שטורעם
ביים היימישן עולם ,און האט געצויגן צו זיך טויזנטער מענטשן וואס קומען אריין צו הערן טעגליך די
פרישע פערזענליכע מעשיות ווי אזוי אידן ווערן געהאלפן פשוט דורכ'ן בעטן דעם אייבערשטן .עס קאסט
נישט קיין געלט ,עס קאסט נישט קיין כח ,נאר מ'נוצט די אור אלטע אויסגעפרואווטע סגולה ביי כלל
ישראל ,צו בעטן דעם אייבערשטן אויף די אייגענע שפראך ,יעדער בעט דעם אייבערשטן אויף זיינע זאכן,
און מ'שעפט גרויס חיזוק פון דעם צו זען אז ממש אויף יעדע זאך קען מען בעטן דעם אייבערשטן ,און
מ'ווערט געהאלפן ממש וואונדערליך.
מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף וועט צוגעלייגט ווערן מיט די צייט נאך פארשידענע אינטערעסאנטע זאכן
צום "פאמיליע ווינקל".
צו די זעלבע צייט איז געעפנט געווארן נאך אפטיילונגען אויפ'ן סיסטעם .אויף נומער  6פון די מעין מעניו
איז געשטעלט געווארן דער אפטיילונג פון "שיעורים כסדרן מיטצוזאגן" ,אזוי ווי פילע אידן לערנען אויפ'ן
סדר דרך הלימוד ,צו זאגן די ווערטער פון די הייליגע תורה ,ובפרט צו זאגן משניות און תהלים ,קען מען
אויף דעם אפטיילונג הערן פארגעזאגט משניות און תהלים אויף גאר א געשמאקן בא'טעמ'טן פארנעם ,אז
מ'זאל עס קענען מיטזאגן סיי ווען ,ביים פארן אויפ'ן וועג אדער ביי די ארבעט ,אדער סיי ווי א מענטש
האט נישט א ספר צו די האנט ,קען ער אריינרופן און מיטזאגן די ווערטער פון די הייליגע תורה.
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.
משניות קען מען הערן איינגעטיילט סיי לויט די מסכתות ,און אויך לויט'ן סדר פון ח"י פרקים א טאג,
וואס אויף דעם וועג ענדיגט מען גאנץ ששה סדרי משנה יעדן חודש .תהלים איז אויך איינגעטיילט סיי לויט
די קאפיטלעך ,און סיי לויט'ן יום השבוע ,צו קענען ענדיגן תהלים יעדע וואך .גלייכצייטיג קען מען דארט
אויך מיטזאגן תיקון הכללי ,תפלת הדרך ,און פרשת המן .עס איז ערווארטעט צו ווערן צוגעלייגט נאך זאכן
פון וואס מענטשן וועלן זייער הנאה האבן.
ביי נומער  2פון די מעין מעניו ,ביי די שיעורים פון ראש ישיבה שליט"א ,איז אויך געווארן צוגעלייגט נאך
 2קנעפלעך .איינס איז אויף  2און דערנאך  10וואו מ'קען הערן שיעורים אויף חינוך פונעם ראש ישיבה
שליט"א ,מ'קען דארט הערן קורצערע שיעורים אין חינוך ,ארויסגענומען פון די גמרא שיעורים ,ווען דער
ראש ישיבה שליט"א זאגט אסאך מאל דברי חיזוק והדרכה פאר די מלמדים נאכ'ן טעגליכן גמרא שיעור.
און אויך קען מען הערן לענגערע שיעורים אין חינוך וואס דער ראש ישיבה שליט"א זאגט פון צייט צו
צייט.
אויף  2און דערנאך  11איז דא די אפטיילונג פון בריוו פונעם ראש ישיבה שליט"א ,מ'קען דארט הערן
פארגעליינט שאלות ותשובות און בריוון פונעם ראש ישיבה שליט"א ,פול מיט עצות און חיזוק צו יעדן
מצב.
דאס אלעס איז אין צוגאב צו די ביז יעצטיגע ברייטע אויסוואלן אויפ'ן ליין .אויב האט איר נאכנישט
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.
ישמע חכם ויוסף לקח!

יי שר כח !

הבטחת מוהרא"ש

חיזוק צום טיר

מיר ווילן זיך באדאנקען פאר אלע אידן
וועלכע האבן מתפלל געווען פאר

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

אשר בנחל

אין דעם זכות איז ער ב"ה ארויס פונעם מצב סכנה ,און
מ'בעט אז מ'זאל ווייטער מתפלל זיין פאר אים פאר א
גענצליכע רפואה שלימה בקרוב

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

לרפואה שלימה בקרוב

וועט זיכער זען א גרויסע ישועה און געהאלפן
ווערן למעלה מדרך הטבע מיט וואס ער דארף.

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

