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א"ש עְרֵצייְלט מֹוַהרָׁ  דֶׂ

ֵטייֶען ָנאְך ִאין ִמיר  שֹוָבִבי"ם, ֶווען  פּון ִדי ֵהייִליֶגע ֶטעגשְׁ
גֶיעֶדער ִאיד  ִרינְׁ ן  ֶקען גְׁ ֶטערְׁ ֶנענְׁ שּוָבה טּון אּון ִזיְך ֶדערְׁ תְׁ

ייט  ֶטע צַּ סְׁ אִסיגְׁ ט ִדי פַּ ן, ֶדעִריֶבער ִאיז ֶיעצְׁ טְׁ שְׁ צּום ֵאייֶבערְׁ
ש ָזאל ִזיְך צּוֶגעוואֹויֶנען שְׁ  טְׁ וֶדה ַאז ַא ֶמענְׁ וַּ ִדיג ִזיְך ִמתְׁ ֶטענְׁ

ט ַאז ֶער ָזאל  ן. ָדאס ֵמיינְׁ טְׁ שְׁ 'ן ֵאייֶבערְׁ ארְׁ יין פַּ צּו זַּ
ן ִמיטְׁ ַא ָזאגְׁ ן: "ִאיְך ָהאב ָדאס רֹויסְׁ טְׁ שְׁ 'ן ֵאייֶבערְׁ ארְׁ 'ן מֹויל פַּ

ֶדעם. ִאיְך ָהאב ֶעס  ֶגעטּון, ֵזיי ִמיר מֹוֵחל אֹויףאּון ָדאס 
ע  וייל ֶדער ֵיֶצר ָהרַּ ֶצעֶרעֶנען, ָנאר וַּ ט ֶגעטּון ִדיר צּו ֶדערְׁ ִנישְׁ

ט אֹויף ִמיר", אּון ַאזֹוי קְׁ ארְׁ טַּ וייֶטער ָזאל  ָהאט ִזיְך ֶגעשְׁ וַּ
ן ַאז ֶבֱאֶמת ִוויל  טְׁ שְׁ 'ן ֵאייֶבערְׁ ארְׁ ן פַּ ֶפערְׁ טְׁ ֶענְׁ ארְׁ ֶמען ִזיְך פַּ

יין וואֹויל.  ֶמען זַּ

ש  טְׁ ן ָוואס ֶדער ֶמענְׁ ֶטעלְׁ שְׁ ט ָפארְׁ ֶמען ֶקען ִזיְך ִנישְׁ
ט פּון ֶדע ִדינְׁ ארְׁ 'ן  םפַּ ארְׁ וֶדה פַּ וַּ ָוואס ֶער ִאיז ִזיְך ִמתְׁ

ן. ַאזַּא מֶ  טְׁ שְׁ ן, ֵאייֶבערְׁ ָראפְׁ טְׁ ט שְׁ ש ֶקען ֶמען שֹוין ִנישְׁ טְׁ ענְׁ
ֵזירֹות.  ֶטע גְׁ ֶלעכְׁ ט ַאָראפ פּון ִזיְך ַאֶלע ִדיִנים אּון שְׁ ֶער ֶנעמְׁ

ן "ל ָזאגְׁ זַּ י(  חַּ ֻחֹקתַּ ת בְׁ שַּ רְׁ ָרא פַּ ִדי ִמינּוט ָוואס ַא  ןַאז ִאי)ִספְׁ
ן, ִאיז טְׁ שְׁ 'ן ֵאייֶבערְׁ ארְׁ וֶדה פַּ וַּ ש ִאיז ִזיְך ִמתְׁ טְׁ ֶדער  ֶמענְׁ

ֵחם אֹויף ִאים. ֶדער  רַּ ייְך ִזיְך מְׁ לַּ ֶטער גְׁ שְׁ ֵאייֶבערְׁ
ש ָזאל ִזיְך  טְׁ אְך, ַאז ֶדער ֶמענְׁ ֶטער ִוויל ָנאר ֵאיין זַּ שְׁ ֵאייֶבערְׁ
יין  ן ַאז ֶער ִוויל זַּ אר ִאים אּון ָזאגְׁ ן ֶדעם ָקאפ פַּ ֵבייגְׁ ַאָראפְׁ

ט חּו )הֹוֵשעַּ יד, ג(  גּוט. ֶדער ָפסּוק ָזאגְׁ שּובּו "קְׁ ָבִרים וְׁ ִעָמֶכם דְׁ
"ל זַּ ן אֹויף ֶדעם ִדי חַּ ֲהָנא, ֵפֶרק כ"ד(  ֶאל ה'", ָזאגְׁ ב כַּ רַּ ָתא דְׁ ִסיקְׁ ַאז )פְׁ

ס ָוואט ַטייְטְׁש  ׁש"מֹוֲהָרא
 ן:ַדאֶוועֶנעם ַבייט ָזאגְ ן ֶמע

 

ט ִמיר ָבחּו ַא ט ֶזען ֶמעז ַא ְּכֵׁשָרה",  -"ִאם ְּכִמָּדָתּה 
ר ֶדעז ַא ט ַווייזְ ס ָדאט, גּון ׁשֹויז ִאית ִמידֹוע גּוטֶ 
 .טגּון ַזייט ֶווער עֶ ן אּוט גּוז ִאיר ָבחּו
ן ָיגֵ  ְזכּותֹו ֱאִליֶמֶלְךי ֶרבִ ר ֵהייִליֶגער ֶדעי ִווי ַאזֹו

ֵיׁש ְבֵני ָאָדם : (בַוֵיׁשֶ , ֱאִליֶמֶלְך םנֹועַ ) טָזאגְ  ָעֵלינּו
ָבֶהם ֵאיֶזה  ֶׁשֵיׁשֶהם ְמֻקְלָקִלים, ַרק ַמֲחַמת ֶׁשַּמֲעֵׂשי

ִמָּדה טֹוָבה ִמַצד ַהֶּטַבע, ְּדַהְינּו ֶׁשהּוא ֵלב טֹוב, גֹוֵמל 
ֹות ִעם ְבֵני ָאָדם, ֶזה מֹוִעיל ָלֶהם בֵ ֹוטֵ ֶחֶסד, ְועֹוֶׂשה 

ס ָוואן ֶמעְנְטְׁש א דָ ן ֶזעֶנעס עֶ ֶׁשחֹוְזִרים ְלמּוָטב", 
 צּוף ַדאְר ס עֶ י ִווי ַאזֹוט ִניְׁש ן ֶזעֶנעם ַמֲעִׂשיע ֶעֶר ֵזיי
ן ָהאבְ י ֵזיר ָאֶבען, ַזאכְ ע גּוטֶ ט ִניְׁש ן טּועֶ י ֵזין, ַזיי

 ַא ר ַפאד ֶחסֶ ן טּועֶ י ֵזיץ, ַהאְר ט גּו ַא ; ִזיְךן ִאיס גּוְט 
ן קּוֶמע צּוק צּוִריי ֵזיט ֶהעְלפְ ס ָדאד, ִאין ְצֵווייְט 

 ן.טּו הְתׁשּובָ ן אּון ֵאייֶבעְרְׁשְט ם צּו
ַאְך "( ם כג, וְתִהִלי)ק ָפסּור ֶדעם ֶדעט ִמיט ַטייְטְׁש ר עֶ 

 ַא ז ִאיד ִיְרְּדפּוִני ָּכל ְיֵמי ַחָיי", 'ַאְך' טֹוב ָוֶחסֶ 
ל ַאִביְס  -'ַאְך טֹוב'  יְךזִ ן ִאיט ָהאן ֶמעז ַא ט, ִמיעּו
ז 'ִיְרְּדפּוִני ָּכל ְיֵמי ַחָיי, ַא ן ֶהעְלפְ ט ֶוועס ָדאס, גּוְט 

 '.ְוַׁשְבִתי ְבֵבית ה' ְלֹאֶרְך ָיִמים
 (פ"תש ִיְתרֹומּוָנה )ֲעָצתֹו אֱ 
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ש טְׁ ט פּוֶנעם ֶמענְׁ ִנישְׁ ף ָגארְׁ ארְׁ ט ַאז ֶער דַּ ֶטער ָזאגְׁ שְׁ ָנאר  ,ֶדער ֵאייֶבערְׁ
ֶטער ן צּו  .ֶווערְׁ ש ָזאל ֶרעדְׁ טְׁ ִאים אּון ִזיְך ֶער ִוויל ָנאר ַאז ֶדער ֶמענְׁ

יין אֹויף ַאֶלעס. אן ֶוועט ֶער ִאים שֹוין מֹוֵחל זַּ יין, אּון דַּ וֶדה זַּ וַּ  ִמתְׁ
ט "ן ֵחֶלק א ֶדער ֶרִבי ָזאגְׁ ס ' ִסיָמן ד'( )ִליקּוֵטי מֹוֲהרַּ ַאז ֶווען ַא ִאיד טּוט חַּ

ייֶנע ֵביינֶ  ט ִאין זַּ ִריצְׁ ֶגעקְׁ יינְׁ ט ָדאס ַארַּ ָשלֹום ַאן ֲעֵביָרה, ֶווערְׁ ער, ַאזֹוי וְׁ
ט ֵקאל לב, כז(  ִווי ֶדער ָפסּוק ָזאגְׁ ֶחזְׁ מֹוָתם". )יְׁ צְׁ ל עַּ ִהי ֲעֹונֹוָתם ֲחקּוָקה עַּ תְׁ "וַּ

ן.  ן ֶווערְׁ ָראכְׁ ש ָזאל צּובְׁ טְׁ ט ַאז ִדי ֵבייֶנער פּוֶנעם ֶמענְׁ אכְׁ אּון ָדאס מַּ
ֶדעם ַאֶלע ָצרֹות אּון ִיסּוִרים ט ָנאכְׁ גְׁ ֶרענְׁ ש ָדאס בְׁ טְׁ 'ן ֶמענְׁ , ֶדער אֹויפְׁ

ש. ֶווען ֶדער  טְׁ רֹויֶעִריֶגער ֶמענְׁ ֶטער אּון טְׁ ִביֶטערְׁ ט ַא ֶדערְׁ ש ֶווערְׁ טְׁ ֶמענְׁ
ש טְׁ ט ָאֶבער ַארֹויס ִמיטְׁ  ֶמענְׁ ן ַאֶלעס ָזאגְׁ טְׁ שְׁ 'ן ֵאייֶבערְׁ ארְׁ 'ן מֹויל פַּ

ייֶנע ֵבייֶנער,  ֶטער פּון זַּ אן ֵגייֶען ַארֹויס ִדי ֶווערְׁ ָוואס ֶער ָהאט ֶגעטּון, דַּ
ֵרייִליֶכער עֶ  ט ַא פְׁ ט ַאֶוועק פּון ִאים ַאֶלע ָצרֹות, אּון ֶער ֶווערְׁ ס ֶנעמְׁ

ש. טְׁ  ֶמענְׁ

אֶוועֶנען לֹויט ִדי א'  יים דַּ ן ִמיר ֵאייִביג ִדי ִוּדּוי בַּ אּון ֶדעִריֶבער ָזאגְׁ
נּו בָ 'אָ  –ב'  מְׁ נּו גָ 'שַּ דְׁ ֶבע 'גַּ וייֶטער. אּון ִדי ֶזעלְׁ נּו אּון ַאזֹוי וַּ לְׁ יי ִדי זַּ בַּ

וייל ִמיט ֶדעם ָוואס  א'ס" ֵגייט ֶעס אֹויְך לֹויט ִדי א' ב'. וַּ ל ֵחטְׁ ֶגע "עַּ אנְׁ לַּ
יין, ִמיט ֶדעם ֵגייט ַארֹויס  וֶדה צּו זַּ וַּ ט ִדי אֹוִתיֹות אֹויף ִזיְך ִמתְׁ ֶמען נּוצְׁ

 ִדי ַאֶלע אֹוִתיֹות פּון ִדי ֵבייֶנער.
וַּ  וייל ָדאס ִזיְך ִמתְׁ רֹויס אּון ֶעס אּון ֶדעִריֶבער, וַּ יין ִאיז ַאזֹוי גְׁ וֶדה זַּ

ֵקן ֶגעֶווען  תַּ ש, ֶדעִריֶבער ָהאט ֶמען ַאזֹוי מְׁ טְׁ 'ן ֶמענְׁ ארְׁ ט ַאזֹויִפיל פַּ פְׁ ֶהעלְׁ
ֲחנּון, אּון ֵטייל ֶזעֶנען ִזיְך  יי תַּ ן ָטאג בַּ יין ֶיעדְׁ וֶדה זַּ וַּ ַאז ֶמען ָזאל ִזיְך ִמתְׁ

ָרָכה פּו יי ִדי בְׁ וֶדה אֹויְך בַּ וַּ ן ִמתְׁ ן ֶיעדְׁ ע קֹוֵלנּו", אֹויְך ִדי ָוואס ָזאגְׁ מַּ ן "שְׁ
ט  ָקדֹוש ֶזעֶנען ִזיְך ָדארְׁ ִמָטה פּון ֲאִר"י הַּ ל הַּ ע ֶשעַּ מַּ ִריַאת שְׁ ָטאג ִדי קְׁ

וֶדה. וַּ ַאָמאל ִמתְׁ  ָנאכְׁ
ש  טְׁ אְך ָמאל ָהאט ֶדער ֶמענְׁ וייל ַאסַּ ט ֶגענּוג, וַּ ָדאס ִאיז ָאֶבער ִנישְׁ

ט ֶדער ָקאפ א ט ָוואס ֶער ִנישְׁ ט ֲאִפילּו ִנישְׁ אכְׁ רַּ אץ, אּון ֶער טְׁ לַּ 'ן פְׁ ֹויפְׁ
ייֶנע  אְך אּון ִמיט זַּ רַּ פְׁ יין ֵאייֶגעֶנע שְׁ ף אֹויף זַּ ארְׁ ש דַּ טְׁ ט. ֶדער ֶמענְׁ ָזאגְׁ

ן טְׁ שְׁ ן צּום ֵאייֶבערְׁ ֶרעדְׁ ן, ִזיְך אֹויסְׁ יין צּו  .ֵאייֶגעֶנע ֶגעִפילְׁ וֶדה זַּ וַּ ִזיְך ִמתְׁ
ןִאים, אּון ִאים ִאיבֶ  ֶבעטְׁ אר ַא  .ערְׁ ש פַּ טְׁ ן ֶדעם ֶמענְׁ אכְׁ אּון ָדאס ֶוועט מַּ

ש, אּון ֶעס ֶוועט ַאָראפְׁ  טְׁ ֵרייִליֶכער ֶמענְׁ ֶנעֶמען פּון ִאים ַאֶלע פְׁ
ס. טְׁ ֶלעכְׁ  שְׁ

 

ש פּון ִזיְך  טְׁ ט צּוִריק ֶדעם ֶמענְׁ אלְׁ ן ָוואס הַּ אכְׁ ֵאייֶנע פּון ִדי זַּ
ט דָ  יי ִזיְך ַאז ֶער ֵמיינְׁ ט בַּ אכְׁ רַּ יין ִאיז ָדאס ָוואס ֶער טְׁ וֶדה זַּ וַּ אְך ִמתְׁ

ן ַאז  טְׁ שְׁ 'ן ֵאייֶבערְׁ ארְׁ אֶקע פַּ ט טַּ ט. ֶער ָזאגְׁ ט ֱאֶמת'ִדיג ָוואס ֶער ָזאגְׁ ִנישְׁ
ט אּון  ט ֶגעֶווען וואֹויל, אּון ַאז ֶער ֵגייט שֹוין פּון ֶיעצְׁ ֶער ִאיז ִנישְׁ

וייֶטער  ט דָ ִביג ֵאייוַּ ן ָנאר גּוט. ֶער ֵווייסְׁ ִפירְׁ ִליְך אּון ִזיְך אֹויפְׁ יין ֶערְׁ אְך זַּ
ט ֱאֶמת'ִדיג  ט ָדאס ִנישְׁ ץ ֶדעם ֱאֶמת ַאז ֶער ָזאגְׁ ארְׁ ָאֶבער ִטיף ִאין הַּ

ֶבעט ַאז ִמיטְׁ  ֶגעַארְׁ ק אֹויסְׁ ארְׁ טַּ ט ַאזֹוי שְׁ ִנישְׁ ץ, ֶער ִאיז ָנאכְׁ ארְׁ ן הַּ צְׁ אנְׁ 'ן גַּ
ן.ֶער ֶוועט שֹוין קֵ  אלְׁ פַּ כְׁ ַאָמאל דּורְׁ ט ָנאכְׁ ָמאל ִנישְׁ  יינְׁ

ט  ט ֶעס ִנישְׁ ש ֵמיינְׁ טְׁ ֶדער ֱאֶמת ִאיז ָאֶבער ַאז ֲאִפילּו ֶווען ֶדער ֶמענְׁ
ט אֹויְך. ַאזֹוי  ן ֱאֶמת'ִדיג ִאיז ֶעס אֹויְך ֵזייֶער ָחשּוב אּון ֶעס נּוצְׁ צְׁ אנְׁ גַּ ִאינְׁ

ֲעֶשה פּון ִבלְׁ  יי ִדי מַּ ט ֶדער ָפסּוק ִווי ִמיר ֶזעֶען בַּ ט ָדארְׁ ָבר כה, ָעם, ָזאגְׁ ִמדְׁ )בַּ

ָאְך ה' ָחָטאִתי" לד(  לְׁ ָעם ֶאל מַּ ֹיאֶמר ִבלְׁ 'ן  -"וַּ ארְׁ ט פַּ ָעם ָהאט ֶגעָזאגְׁ ִבלְׁ
ט, ֶער  ִדיגְׁ וֶדה ַאז ֶער ָהאט ֶגעִזינְׁ וַּ ָאְך ַאז ֶער ִאיז ִזיְך מֹוֶדה אּון ִמתְׁ לְׁ מַּ

ָרש  ט אֹויף ֶדעם ֶדער ֶמדְׁ ִטיג. ָזאגְׁ ט ֶגעטּון ִריכְׁ ָבה כ', ל"ו(  ָהאט ִנישְׁ ָבר רַּ ִמדְׁ )בַּ

לּוֶגער ֶמענְׁ  ָעם ִאיז ֶגעֶווען ַא קְׁ ט ַאז ִווי ַאז ִבלְׁ ש, ֶער ָהאט ֶגעוואּוסְׁ טְׁ
אן  ט", דַּ ִדיגְׁ ט "ִאיְך ָהאב ֶגעִזינְׁ וֶדה אּון ָזאגְׁ וַּ ש ִאיז ִזיְך ִמתְׁ טְׁ ָנאר ַא ֶמענְׁ

ס טּון.  טְׁ ֶלעכְׁ ן אּון שְׁ ִרירְׁ ט ָאנְׁ ָאְך ִאים ִנישְׁ לְׁ יין שּום מַּ  ֶקען קַּ
ָעם , ָוואס ֶער ָהאט ֶזעט ֶמען פּון ֶדעם ַאז ֲאִפילּו ַאזַּא ָרָשע ִווי ִבלְׁ

ד ֶער ָהאט ִזיְך  אלְׁ ס טּון; ִוויבַּ טְׁ ֶלעכְׁ וייֶטער אֹויְך שְׁ ט וַּ ִזיֶכער ֶגעָוואלְׁ
ן.  ָראפְׁ טְׁ ט שְׁ ט ֶגעֶקענְׁ וֶדה ֶגעֶווען, ָהאט ֶמען ִאים שֹוין ִנישְׁ וַּ ָאֶבער ִמתְׁ

זִאיז דָ  יי אּונְׁ י ,אְך ִזיֶכער בַּ וייט פּון צּו זַּ ין ַאזֹוי ָוואס ִמיר ֶזעֶנען ָגאר וַּ
ִליְך, ָנאר ֶער ָהאט  יין וואֹויל אּון ֶערְׁ ָעם, ֶיעֶדער ִאיד ִוויל ֶבֱאֶמת זַּ ִווי ִבלְׁ

ע ֶוועֶרע ֵיֶצר ָהרַּ וֶדהִאיז דָ  ;ַא שְׁ וַּ  אְך ִזיֶכער ַאז ֶווען ֶער ִאיז ִזיְך ִמתְׁ
ן, ִאיז טְׁ שְׁ 'ן ֵאייֶבערְׁ ארְׁ ֶטער ִאים ַאֶלעס מֹוֵחל, אּו פַּ שְׁ ן ֶעס ֶדער ֵאייֶבערְׁ

ס צּו ִאים. טְׁ ֶלעכְׁ יין שְׁ ן קַּ אִסירְׁ ט פַּ  ֶקען ָגאר ִנישְׁ
ן ֶדעם ֶווען ַא ִאיד ֶוועט ִזיְך צּוֶגעוואֹויֶנען שְׁ  צּוֶבעטְׁ ִדיג ִאיֶבערְׁ ֶטענְׁ

הֹויב ֶוועט ֶער  יין, ֲאִפילּו ֶווען ִאין ָאנְׁ וֶדה צּו זַּ וַּ ן אּון ִזיְך ִמתְׁ טְׁ שְׁ ֵאייֶבערְׁ
ן מִ  ט ָזאגְׁ ן ֱאֶמת אּון ִמיטְׁ יטְׁ ֶעס ִנישְׁ צְׁ אנְׁ ן ָאֶבער 'ן גַּ ץ, ֶוועלְׁ ארְׁ ן הַּ צְׁ אנְׁ 'ן גַּ

ץ, ִביז ֶער  ארְׁ יין הַּ ֵגיין ֶמער אּון ֶמער ִאין זַּ יינְׁ ֶלעְך ַארַּ ֶטער צּוִביסְׁ ִדי ֶווערְׁ
ן ִמיט ַאן ֱאֶמת אֶקע ָיא ָזאגְׁ ן ַאן ֱאֶמת'ֶער  .ֶוועט ֶעס טַּ ֶער ֶוועט ֶווערְׁ

ִליֶכער ִאיד, אּון עֶ  ט ֶערְׁ יין גּוט אּון וואֹויל אֹויף ִדי ֶוועלְׁ ס ֶוועט ִאים זַּ
ט.  אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועלְׁ

 

ָרא"ש ֵחֶלק ט"ו ֶעֶרְך ִוּדּוי(  )ִשיחֹות מֹוהַּ
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 נאך פילע בריוו פונעם ראש ישיבה שליט"א אין אלע
 אינעם וועכנטליכן קונטרס "עצתו אמונה". ,נושאים

 347-509-4908צו באקומען אין ישיבה, אדער רופט 
 

נאמען פון רבי'ן נאך נישט געווען באקאנט בכלל פאר זייער אסאך אידן, 
און חפץ ה' בידו הצליח אז ער האט זוכה געווען אריינצוברענגען די 

 עצות און לימודים פון רבי'ן אין די גאנצע וועלט.
און דאס איז אונזער פליכט ווייטער ממשיך צו זיין, יעדער האט זיך 

ר קען איבערגעבן די לימודים ווייטער פאר נאך אידן, זיין וועג ווי אזוי ע
אויב דער אייבערשטער האט אונז געהאלפן און אונז געברענגט צום 

 הייליגן רבי'ן, דארפן מיר דאס פארגינען אויך פאר נאך איינעם.
נארישע מענטשן האבן מורא פון די "כאפערס", די געטרייע מפיצים 

די הייליגע ספרים און קונטרסים.  וואס טראגן ארום און פארשפרייטן
וואס וויל זיי דען? וואס שטייט אין די קונטרסים? די איינציגסטע זאך 
וואס די קונטרסים ברענגען ארויס איז דאך נאר צו מקרב זיין יעדן איד 
צום אייבערשטן, צו ווייזן פאר יעדן איינציגסטן מענטש אז ער האט נאך 

ף דער וועלט, אז ער זאל קיינמאל נישט אויך א וועג מצליח צו זיין אוי
אויפגעבן נאר שטענדיג זיך אויפהויבן און זיך מחזק זיין, צו וויסן א וועג 
ווי אזוי מחנך צו זיין די קינדער, ווי אזוי צו האבן שלום בית, און נאך 
פילע גוטע עצות אין לעבן. ווען דער מפיץ קומט צום טיר מיט א 

עקומען צו פארכאפן מענטשן קיין ברסלב, קונטרס, איז ער נישט דא ג
ער איז געקומען מזכה צו זיין אידן מיט חיזוק און אמונה, מיט עצות און 
הילף, מ'זאל ווייטער קענען אנגיין אין לעבן, נאר אויך ארייננעמען דעם 

 אייבערשטן אין זייער לעבן.
דערנאך איז און האט מען געבענטשט ברכת המזון, נאך די דרשה 

נטאציע איבער די עגעשטעלט געווארן א שיינע סלייד פרעזפאר
גרויסקייט פון הפצה, מען האט געהערט ערשטהאנטיגע מעשיות פון 

האבן זיי מחיה ווי אזוי די הייליגע ספרים און קונטרסים  אידןפילע 
ווי אויך האט מען געהערט די  .געווען און זיי געגעבן א נייעם לעבן

ערשטע דרשה וואס מוהרא"ש זי"ע האט געגעבן אין ישיבה תפארת 
האט מען געדאווענט מעריב און דערנאך און אין יאר תשס"ט.  התורה

זיך צוגאנגען מיט פרישע קבלות טובות זיך צו שטארקן איז  דער עולם
ווייטער מיט די לימודים פון מוהרא"ש און ארויסהעלפן דאס 

 פארשפרייטן איבער די וועלט.
דער אייבערשטער זאל העלפן אז מיר זאלן טאקע זיך ווייטער האלטן 
 אינאיינעם און ממשיך זיין צו דינען דעם אייבערשטן מיט שמחה אזוי ווי

מוהרא"ש האט אונז געלערנט, ביז מיר וועלן שוין זוכה זיין צו די גאולה 
 שלימה בב"א.

 לזכר עולם יהיה צדיק! 
*** 

 צו די פלעי גאר גרויסע אינטערעסע
 און דער ארעמאן" "דער בערגער

 און מאנטאג משפטים אגטנוזדעם 
העכסט אינטערעסאנטע פלעי  די נייעס איבער די גאר דראמאטישע

"דער בערגער און דער ארעמאן" וואס ווערט אהערגעשטעלט 
ה דורך די "בית פיגא ברסלב" תלמידות, איז קומענדיגע וואך אי"

עשפרייט ביי פרויען און מיידלעך. כאטש וואס געווארן זייער שנעל צ
מ'האט צוגעגרייט צו מאכן דריי מאל די פלעי, לויפן אבער אויס די 

 ל.טיקעטס גאר שנע
אין לויף פון די יארן האט די סקול שוין אויפגעשפילט גאר שיינע 

ר הייליגער רבי האט פארשטעלונגען פון די מעשיות וואס דע
דערציילט, אבער דאס מאל אנטשפרעכט עס צו זיין גאר א 
פראפעסינאלע געלונגענע פלעי, וואס וועט האלטן געשפאנט די 

 צושויער און זיי באגלייטן אויף ווייטער פאר א לאנגע צייט.
די פארשטעלונג וועט זיין פון די מעשה וואס דער הייליגער רבי האט 

ן נאמען "דער בערגער און דער ארעמאן", וואס איז די דערציילט, מיט'
 צענטע מעשה אינעם הייליגן ספר "סיפורי מעשיות".

פונעם רייכן די מעשה פאר זיך איז גאר א דראמאטישע ערציילונג, 
וואס האט זיך משדך געווען מיט אן ארעמאן, ווי אזוי  )בערגער( סוחר

י שווערע מיטמאכענישן די חתן און כלה זענען צעטיילט געווארן, ד
וואס זיי ביידע זענען דורכגעגאנגען פאר לאנגע יארן, ביז צו די פרייליכע 
ענדע ווען זיי האבן זיך ענדליך צוזאמגעטראפן און גליקליך חתונה 

. אין לויף פון די סצענעס וועט מען מיטהאלטן לעבעדיג די געהאט
ן רואיגע מצבים, און פרייליכע און טרויעריגע מאמענטן, אנגעצויגענע או

זען ווי אזוי אמונה און תפילה באגלייטן יעדן איד דורך די שווערסטע 
 אומשטענדן.

די פלעי וועט פארקומען אי"ה אין די זאלן פון עדן פאלאס אין 
פלאשינג עוועניו, דעם קומענדיגן זונטאג פ'  420וויליאמסבורג אויף 

ביינאכט,  8:00אזייגער נאכמיטאג און אום  2:00אום  (Feb. 16)משפטים 
ביינאכט. מ'קען  8:00אום  (Feb. 17)און אויך אום מאנטאג פ' משפטים 

-718שוין קויפן טיקעטס דורכ'ן אריינרופן אין אפיס פון די סקול אויף 
אויך קען מען קויפן טיקעטס ביי אלע  .201עקסטאנשאן  384-1652

אין  "טויס טא דיסקאווער"ציעס, און ביי "פארקאש טליתים" לאקא
 .וויליאמסבורג און אין בארא פארק

כאפט אריין צו קויפן טיקעטס ווי שנעלער, ווי לאנג עס איז נאך דא 
 .צו באקומען

 לבית יעקב אלו הנשים!
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שיעורים; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס; און נאך -קוואל פון חיזוק )פרויען(   
03303502363/ ענגלאנד  0797040069/ ארץ ישראל  845-351-9060/ 212-444-9169  
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 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
 יומא דהילולא קדישא פון מוהרא"ש זי"ע

די יומא דהילולא קדישא פון כ"ק מרן מוהרא"ש זי"ע איז אויסגענוצט געווארן דורך אידן 
זיך צו דערמאנען די ליכטיגע  ,און דורך אנשי שלומינו בפרט ,גארער וועלט בכללאיבער דער 

זכרונות פון מוהרא"ש און צו איבער'חזר'ן זיינע הייליגע לימודים און עס אנהאלטן אויך אויף 
 ווייטער.

אין לויף פון זיין גאנצן הייליגן לעבן האט מוהרא"ש נאר געוואלט איין זאך, און אויף דעם 
ער געארבעט טאג און נאכט, אריינצוברענגען די לימודים פון הייליגן רבי'ן אין יעדע האט 

אידישע הויז איבער די גאנצע וועלט. צו שטארקן און מחזק זיין יעדן איד אז ער זאל וויסן און 
געדענקען אלעמאל אז דער אייבערשטער איז שטענדיג מיט אים, און אין סיי וועלכע מצב א 

זיך נאר קען ער אייביג זיין נאנט צום אייבערשטן, און ער קען זיך שטענדיג צוריק איד געפונט 
 קערן צום אייבערשטן.

יעצט, אין די צייט פון די יומא דהילולא קדישא, דערמאנען זיך אידן ווי אזוי זיי האבן 
ון באקומען חיזוק פון די הייליגע ספרים און קונטרסים פון מוהרא"ש במשך די אלע יארן, א

נוצן אויס די צייט ווייטער ממשיך צו זיין צו לערנען די הייליגע ספרים און צו מקיים זיין וואס 
 דארט שטייט, און מיט דעם זיך איינקויפן א פרייליך און גליקליך לעבן ברוחניות ובגשמיות.

דן דורכאויס די גאנצע וואך, ובפרט אין די טאג פון יארצייט, האבן צענדליגע טויזנטער אי
פון איבער די גאנצע וועלט פוקד געווען דעם ציון הקדוש אין יבנאל און זיך אויסגעבעטן בדבר 

 מתפלל זייןאזוי ווי מוהרא"ש האט צוגעזאגט אין זיין צוואה אז ווער עס וועט  ,ישועה ורחמים
. פילע האבן זיין קבר וועט ער זיך משתדל זיין צו איינרייסן און פועל'ן פאר יענעם א ישועהביי 

אזוי ווי מוהרא"ש האט מבטיח זוכה געווען אויסצוזאגן גאנץ תהלים בלי הפסק ביים ציון הק', 
וועט  וואס בחור אדער מיידל יעדער געווען און געהייסן דאס אויסקריצן אויף זיין מצבה אז

, וועלן זיי זיכער געהאלפן ווערן מיט א שידוך בקרוב לזכותו תהליםגאנץ דארט אויסזאגן 
 ובניקל.

ען אידן נתעורר געווארן מוהרא"ש האט געשריבן אין זיין צוואה אז אזוי ווי ביי זיין לעבן זענ
צו תשובה דורך אים, די זעלבע וועט אויך זיין נאך זיין הסתלקות אז ווער עס וועט קומען צו זיין 
קבר וועט נתעורר ווערן תשובה צו טון און זיך צוריק צו קערן צום אייבערשטן. און דאס האט 

התעוררות וואס האט ספעציעל געקענט זען יעצט ביי די יומא דהילולא, די געוואלדיגע 
געהערשט אויפ'ן פלאץ, ווען פילע טויזנטער אידן האבן שופך שיח געווען און זיך אויסגעגאסן 

 דאס הארץ ביים ציון הק'.
דאהי אין אמעריקע איז פארגעקומען דער צענטראלער סעודת הילולא בבית מדרשינו אין 

איבעראל זיך צו שטארקן  וויליאמסבורג. עס זענען זיך צוזאמגעקומען פילע אידן פון
אינאיינעם אין דעם געהויבענעם טאג. ביי די סעודה האט מען געהערט דברות קודש פונעם 
ראש ישיבה שליט"א וואס האט ארויסגעברענגט ווי שטארק מיר דארפן דאנקען דעם 
אייבערשטן אויף די געוואלדיגע מתנה וואס מיר האבן באקומען אז מיר האבן געהאט 

יט אונז וואס האט אונז געלערנט די הייליגע לימודים פון רבי'ן, און די לימודים מוהרא"ש מ
 זענען ווייטער חי וקים, מיר דארפן עס נאר ווייטער לערנען און חזר'ן.

דער ראש ישיבה שליט"א האט געזאגט אז ווען ס'קומט צו רעדן פון מוהרא"ש, איז דאס 
עגעבן אין לעבן, ער האט אזוי סאך געהאלפן זייער שווער, מוהרא"ש האט אונז אזויפיל ג

אזויפיל אידן איבער די וועלט, אז ס'איז ממש נישט מעגליך דאס אראפצוברענגען און 
איבערדערציילן, כל המוסיף גורע, וויפיל מ'וועט רעדן וועט קיינמאל נישט זיין גענוג. דעריבער 

מוהרא"ש, ווי אזוי מיר קענען זיך איז דער עיקר צו רעדן פון די לימודים און די עצות פון 
שטארקן אין זיי און דאס ווייטער פארשפרייטן, דאס זענען גרעסטע מופתים פון מוהרא"ש, 
און דאס איז וואס מיר דארפן חזר'ן כסדר. אזוי ווי רבי נתן האט געזאגט אויפ'ן רבי'ן, אז די 

ער איד וואס איז געקומען צום עיקר מופתים וואס מ'האט געזען ביים רבי'ן איז געווען אז יעד
רבי'ן, ער האט אויסגעהערט און גענומען די עצות פון רבי'ן, איז געווארן איבערגעדרייט צו א 
נייער מענטש, ער איז געווארן אן אמת'ער ערליכער איד. דאס איז אן אמת'ער רבי, דער וואס 

ער קען אין זיי אריינברענגען א קען העלפן אידן, ער קען אין זיי אריינברענגען א ריינע אמונה, 
שטארקייט און א פרישקייט זיך שטענדיג אויפצוהויבן און זיך שטארקן צו דינען דעם 

 אייבערשטן.
דער ראש ישיבה שליט"א האט ארויסגעברענגט וואס מוהרא"ש האט געטון ווען ער איז 

'ן, און דאס האט אים געווען א יונגער בחור'ל און ער האט געטראפן א ספר'ל פון הייליגן רבי
געטוישט זיין לעבן, ס'האט אים געברענגט נאנט צום אייבערשטן, און דאן האט מוהרא"ש 
נישט געהאלטן דעם סוד פאר זיך, נאר ער האט זיך גענומען פאר א ציל אין לעבן צו 
פארשפרייטן דעם הייליגן רבינ'ס ווערטער איבער די גאנצע וועלט. אין יענע צייטן איז דער 

 על הטוב יזכרו המנדבים להפצת הגליון 
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 און צו די יארצייט פון רבי נתן זצוק"ל
 

 

 

 חיזוק צום טיר
 
 

איר קענט באקומען אלע ספרי 
"עצתו  ברסלב, קונטרסים,

 דרשות, ניגונים, סידי'ס, אמונה",
USB ,ס'SD;ס, און נאך' 

 דעליווערט צו אייער טיר!
 רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

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

 אייך אהיים.

 

 

 
 

 

 

ציטערט פון די מ'
 נע שאטןעגיאי

 

קומט מען זעלבס אזוי באוי ו
 .ךיז יצו זיין שטארק בי, זיכערקייט

 :שאונ יאין ד רייכע שיעור אהערט 

212-444-9191 
1, 2 ,  1,  6 ,  1,  75 
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