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א"ש עְרֵצייְלט מֹוַהר   דֶׂ

ִמיט ָוואס ִאיז ַא ֶמעְנְטׁש ֶהעֶכער אּון ְגֶרעֶסער פּון ַא 
ָלה ֶהעֶכער ַווייל ֶער ִאיז ְבֵהָמה? ֶדער ֶמעְנְטׁש ִאיז ַא ַמעְ 

ַח ַהִדיבּור, ֶער ֶקען ֶרעְדן. ַא  -ר" בֵ דַ "מְ  ֶער ָהאט ֶדעם כֹּ
ַמָתָנה ִמיט ָוואס ַאְנֶדעֶרע ַבאֶׁשעֶפעִניְׁשן ֶזעֶנען ִניְׁשט 
ַבאָׁשאְנֶקען ֶגעָוואְרן. ֶווען ֶדער ֶמעְנְטׁש ִאיז ַבאַׁשאְפן 

"ַוְיִהי ָהָאָדם )ְבֵראִׁשית ב, ז( ֶגעָוואְרן, ָזאְגט ֶדער ָפסּוק 
א", ֶעס ער ַתְרגּום "ְלרּוַח ְמַמְללָ ַטייְטְׁשט דֶ  ,ֶפׁש ַחָיה"ְלנֶ 
ייֶער ָסאְרט ַבאֶׁשעֶפעִניׁש יז ַבאַׁשאְפן ֶגעָוואְרן ַא נֵ אִ 

 ָוואס ֶקען ֶרעְדן.
יב ִאיז ִדי ַגאְנצֶ  יְסקֵ אוֹּ ייט פּוֶנעם ֶמעְנְטׁש ע ְגרוֹּ

ֶמעְנְטׁש ֶזען ַטאֶקע ָדאס ַאז ֶער ֶקען ֶרעְדן, ַדאְרף ֶדער 
ָפן. צּו ֶרעְדן  יְפ'ן ִריְכִטיְגן אוֹּ צּו נּוְצן ִדי ֵטייֶעֶרע ַמָתָנה אוֹּ

יל צּו ֶלעְרֶנען ִמיטְ  יל ָנאר גּוֶטע ַזאְכן, צּו נּוְצן ִדי מוֹּ 'ן מוֹּ
אּון ַדאֶוועֶנען אּון צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, צּו נּוְצן 

יל צּו  ְטְׁשן אּון ֵזיי ְמַחֵזק ַזיין אּון ֶרעְדן צּו ֶמענְ ֶדעם מוֹּ
יְך צּוִריק קּוֶמען צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן.  ְׁשַטאְרְקן ַאז ֵזיי ָזאְלן אוֹּ

ֶדער ֶמעְנְטׁש ַכאְפט ִניְׁשט ָוואֶסעֶרע כוֹּחוֹּת ֶער ָהאט 
יֶסע ַזאְכן ָוואס ֶער ֶקען  יל, ִדי ֶגעַוואְלִדיֶגע ְגרוֹּ ִאין ַזיין מוֹּ

יְפטּון דּוְר  ְך ַזיין ֶרעְדן. ֶדער ֶמעְנְטׁש ֶקען צּוקּוֶמען צּו אוֹּ
יְך  יף ֶדער ֶוועְלט, אּון ֶער ֶקען אוֹּ ַאֶלע גּוֶטע ַזאְכן אוֹּ
יז  יְסֶהעְלְפן ַאְנֶדעֶרע ֶמעְנְטְׁשן, אּון ָדאס ַאֶלעס ְבלוֹּ ַארוֹּ

יל.  ִמיט ַזיין מוֹּ
ֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן כ"ֶדער ֶרִבי ָזאְגט  ַאז ֶיעֶדער א( )ִליקּוֵטי מוֹּ

יף ַזיין ָפִנים, ֶיעֶדער ָהאט ִזיְבן  ָרה אוֹּ ֶמעְנְטׁש ָהאט ַא ְמנוֹּ
יְגן, ִדי ְצֵוויי  יף ִזיְך, ָדאס ֶזעֶנען ִדי ְצֵוויי אוֹּ ִליְכט אוֹּ
יל. אּון ֶדער  יֶעְרן, ִדי ְצֵוויי ָנאז ֶלעֶכער, אּון ִדי מוֹּ אוֹּ

יְנֶדען אּון צּו ֵהייִליְגן ִדי ַאְרֶבעט פּוֶנעם ֶמעְנְטׁש ִאיז צּו ָאְנצִ 
יְפַׁשייֶנען אּון ֶעס  ַח אוֹּ ִזיְבן ִליְכט, אּון ַדאן ֶוועט ַזיין מֹּ
ֶוועט ָנאר ְבֶרעֶנען אּון ְטַראְכְטן פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן 

 ֶטעְנִדיג.ְׁש 
יף גּוֶטע  יְגן צּו קּוְקן ָנאר אוֹּ ֶמען ַדאְרף ֵהייִליְגן ִדי אוֹּ

יף ַזאְכן ָוואס ֶמען ֵהייִליֶגע ַזאכְ  ן אּון ִניְׁשט ַחס ְוָׁשלוֹּם אוֹּ

ועג ָטאן י עדְ ה ִמְקו  ן ִאיי ֵגי ט ו 
 עַאל  ר ִדין פּון ֵגייק ַאו וע

 

עם; ִדיִני ער ד  בִ ר ֵהייִליג  ת אֹות ַהִמדֹור ֵספ  ) טָזאגְ י ר 

ל ִנְתַבטֵ ה ִמְקו  ת ְטִבילַ י ְידֵ ל עַ ": (ן כבִסימָ ן, ַהִדית ַהְמָתקַ 
עז ַאה", ָבָאה ִויׁשּועָ ת ַהָצרֹו ן ִאי ִזיךְ 'ט טֹוְבלְ ן מ 
עז ִאיה ִמְקו   ען אּות ָצרֹוע ַאל  ל ְמַבטֵ ן מ  ה זֹוכ  ז ִאין מ 
עט ָזאגְ  ָנאךְ ה. ְיׁשּועָ  ַא צּו בִ ר ד  : (ת פאאֹום, ׁשָ ) יר 
עז ַאן", ַהִדיק ַמְמִתיה ַהִמְקו  " ה ִמְקו  ן ִאיט ֵגיין מ 

עט נ עְמ  וען מ  ן י עדְ ה ִמְקו  ן ִאיי ֵגי; םִדיִניע ַאל  ק ַאו 
ועְסטּוף, אֹויט ְׁשֵטייְס  דּון ו וע ְגַלייךְ ג ָטא ן ַזייה זֹוכ   ו 
 .םִניִסיע ְגרֹויס   צּו

 (פתש" םִמְׁשָפִטי)ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה 
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יֶעְרן צּו ֶהעְרן ָנאר גּוֶטע ֶעְרִליֶכע  ָטאר ִניְׁשט, ֶמען ַדאְרף ֵהייִליְגן ִדי אוֹּ
ַזאְכן, ִזיְך צּוצּוֶהעְרן צּו ָוואס ִדי ַצִדיִקים ֶלעְרֶנען אּוְנז, אּון ִניְׁשט צּו ֶהעְרן 

יְגן ִני י ַווייֶטער ַדאְרף ֶמען ֵהייִליְגן ִדי ָנאז ַזאְכן ָוואס טוֹּ ְׁשט, אּון ַאזוֹּ
יף ַסְבָלנּות, ַאז ֶמען ָזאל ָהאְבן "ֲאִריַכת ַאַפִים"  ֶלעֶכער, ָדאס יף אוֹּ ֵגייט ַארוֹּ

י ִווי ֶמען ָהאט ֶגעָוואְלט.  יְפֶרעְגן ֶווען ַזאְכן ֵגייֶען ִניְׁשט ַאזוֹּ אּון ִזיְך ִניְׁשט אוֹּ
יל, צּו ֶרעְדן ָנאר גּוֶטע ַזאְכן, צּו ֶרעְדן צּום אּון ֶדעְרָנא ְך קּוְמט ִדי מוֹּ

יל ִאיז ִדי ִוויְכִטיְגְסֶטע  ֵאייֶבעְרְׁשְטן אּון צּו ֶלעְרֶנען אּון ַדאֶוועֶנען, אּון ִדי מוֹּ
יל ֶקען ֶמען  פּון ַאֶלעס אּון ָדאס ִאיז ִדי ְׁשִליְסל צּו ַאֶלעס, ִמיט ִדי מוֹּ

 ַאֶלע ַמְדֵריגוֹּת.צּוקּוֶמען צּו 
יְסקֵ  ייט ייט אּון ִדי ִוויְכִטיְגקֵ ַווייל ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֶהעְרט אּון ֶזעט ִדי ְגרוֹּ

יל, ֶקען עֶ  יֶעְרן, ִדי ָנאז אּון מוֹּ יְגן, ִדי אוֹּ ֶוועְרן צּוַפאְלן, ֶעס  רפּון ִהיְטן ִדי אוֹּ
ֶכה ִאיז ַטאֶקע ֵזייֶער גּוֶטע אּון ִוויְכִטיֶגע ַזאְכן, ָאבֶ  י ִאיז ֶמען זוֹּ ער ִווי ַאזוֹּ

 צּו?ְר ֶדע
יל,  ַח ָוואס ֶער ָהאט ִאין ַזיין מוֹּ יֶסע כֹּ ֶווען ַא ִאיד ֵווייְסט ָאֶבער ִדי ְגרוֹּ
יְפֶהעְרן צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, צּו ֶבעְטן ֶדעם  ֶוועט ֶער ִניְׁשט אוֹּ

יז ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶוועט ֶהעְלְפן ֵאייֶבעְרְׁשְטן ֵאייְנָמאל ִאין ָנאְכַאָמאל בִ 
 אּון ֶמען ֶוועט צּוקּוֶמען צּו ַאֶלעס ָוואס ֶמען ֶקען ָנאר צּוקּוֶמען.

ָרה ָיִאירּו ִׁשְבַעת ַהֵנרוֹּת")ַבִמְדָבר ח, ב( ֶדער ָפסּוק ָזאְגט  " ֶאל מּול ְפֵני ַהְמנוֹּ
ָרה ַדאְרְפן ַזיי - יְגן צּו ִדי ִמיֶטעְלְסֶטע. ַדאְרף ַאֶלע ִליְכט פּון ִדי ְמנוֹּ ן ֶגעבוֹּ

ָרה ַפאְרְׁשֵטיין, ַאז ִדי ִמיֶטעְלְסֶטע ִליְכט ִאיז ָדאְך ֶגעְׁשַטאֶנען  ֶמען ִלְכאוֹּ
יְגן צּו ִאים,  ִאיְנִמיְטן ְגַלייְך, אּון ִדי ַאְנֶדעֶרע ֶזעְקס ֶזעֶנען ֶגעֶווען ֶגעבוֹּ

ירּו ֵׁשֶׁשת ַהֵנרוֹּת", ָנאר ֶזעְקס ֶזעֶנען ָוואְלט ָדאְך ֶגעַדאְרְפט ְׁשֵטיין "ָיאִ 
יְגן?  ֶגעֶווען ֶגעבוֹּ

יל, ַאֶלע ִזיְבן  ָנאר ֶדער ֵתירּוץ ִאיז ַאז ִדי ִזיֶבעֶטע ִליְכט ִאיז ֶקעְגן ִדי מוֹּ
יְגן, ִדי ְצֵוויי  יף ַזיין ָקאפ, ִדי ְצֵוויי אוֹּ ִליְכט ָוואס ֶדער ֶמעְנְטׁש ָהאט אוֹּ

יֶעְרן, ִדי נָ  יל, אוֹּ יְגן צּו ִדי מוֹּ יל, ַאֶלע ַדאְרְפן ַזיין ֶגעבוֹּ אז ֶלעֶכער אּון ִדי מוֹּ
יל, ַפאר ִדי ַאֶלע ַזאְכן ַדאְרף ֶמען ָנאר  ַאֶלע ַדאְרְפן ֵזיי צּוקּוֶמען צּו ִדי מוֹּ
יְך ַאַסאְך  יל ַאֵליין ַדאְרף ֶמען אוֹּ יף ִדי מוֹּ ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן. אּון אוֹּ

יל ָנאר צּו ֶבעְטן  ַאז ֶמען ָזאל ֶעס נּוְצן ָנאר צּו גּוְטן, ֶמען ָזאל נּוְצן ִדי מוֹּ
ֶלעְרֶנען אּון ַדאֶוועֶנען, צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן אּון צּו ֶרעְדן צּו ַאְנֶדעֶרע 

יְך ְמַחֵזק צּו ַזיין צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ִני ְׁשט ַח"ו ֶמעְנְטְׁשן, ֵזיי אוֹּ
ֶזעט ֶמען  ַפאְרֶקעְרט צּו ֶרעְדן ַנאִריְׁשַקייְטן אּון ַזאְכן ָוואס ֶמען ָטאר ִניְׁשט.

יל פּון ַא  פּון ֶדעם ָוואֶסעֶרע ֶגעַוואְלִדיֶגע כוֹּחוֹּת ֶעס ִליְגט ִאין ִדי מוֹּ
יס ִווי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין, ֶקען מֶ  ען ֶמעְנְטׁש, ָוואס ֶווען ֶמען נּוְצט ָדאס אוֹּ

 דּוְרְך צּוקּוֶמען צּו ִדי ְגֶרעְסֶטע ַמְדֵריגוֹּת.
ֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן ב'( ֶדער ֶרִבי ָזאְגט  ַאז ֶעס ֶזעֶנען ָדא ִפיר ָסאְרְטן )ִליקּוֵטי מוֹּ

יל ָדאס  יְסנּוְצן ִדי מוֹּ ֶוועְרֶטער ָוואס ַא ֶמעְנְטׁש ֶקען ֶרעְדן, אּון ִמיט ֶדעם אוֹּ
"ִדיבּור ֶׁשל ְתׁשּוָבה", "ִדיבּור ֶׁשל ַעִׁשירּות",  :ָסאְרְטן ֶזעֶנעןֶבעְסֶטע. ִדי ִפיר 

"ִדיבּור ֶׁשל ַמְלכּות", אּון "ִדיבּור ֶׁשל ְצָדָקה". ָלאִמיר דּוְרְכֵגיין ִדי ִפיר 
י ִמיר ֶקעֶנען ֵזיי נּוְצן.  ָסאְרְטן ִדיבּוִרים אּון ֶזען ִווי ַאזוֹּ

יֶנען צּו ֶרעְדן ְׁש ַא ִאיד ַדאְרף  -ִדיבּור ֶׁשל ְתׁשּוָבה   ֶטעְנִדיגִזיְך צּוֶגעוואוֹּ
יְסְׁשמּוֶעְסן ִמיטְ  י ִווי ֶמען צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ִזיְך אוֹּ 'ן ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ַאזוֹּ

ת ַרָבה לח, ד( ֶרעְדט ִזיְך דּוְרְך ִמיט ַא ָנאְנֶטער ְפַרייְנד. ַחַז"ל ָזאְגן  יְפ'ן )ְׁשמוֹּ אוֹּ
ֵׁשַע יד, ג( ָפסּוק  "ְקחּו ִעָמֶכם ְדָבִרים ְוׁשּובּו ֶאל ה'", ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער )הוֹּ

ַפאְרַלאְנְגט ִניְׁשט פּון ַא ֶמעְנְטׁש ָנאר ַאז ֶער ָזאל ֶרעְדן צּו ִאים. ַווייל 
יְבן צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן ֵאייְנָמאל אּון ִזיְך  ֶדער ֶמעְנְטׁש ֶוועט ָאְנהוֹּ

יָטאַמאִטיׁש ֶוועְרן גּוט אּון  ין אוֹּ יְסֶרעְדן ַפאר ִאים, ַדאן ֶוועט ֶער ׁשוֹּ אוֹּ
ין ַבאקּוֶמען ַאֶלע גּוֶטע ַזאְכן ְברּוֲחִניּות ּוְבַגְׁשִמיּות אּון  יל, ֶער ֶוועט ׁשוֹּ וואוֹּ

 ֶער ֶוועט ָהאְבן ַאן ֶעְרִליְך אּון ְפֵרייִליְך ֶלעְבן.
יֶנען צּו ֶרעְדן ָפאִזיִטיוו,  -ל ַעִׁשירּות ִדיבּור ׁשֶ  ַא ִאיד ַדאְרף ִזיְך צּוֶגעוואוֹּ

יג. ְׁש  יף ֶיעֶדע ַזאְך ִמיט ַא גּוֶטע אוֹּ ֶטעְנִדיג צּו ָזאְגן ַאז ַאֶלעס צּו קּוְקן אוֹּ
יף ִדי ַזאְכן ָוו אס ֵגייט ִאים גּוט ָברּוְך ה', אּון ִניְׁשט ִזיְך זּוְכן ָאְפצּוֶרעְדן אוֹּ

ִהי ָעִׁשיר )ֵפֶרק ד'( ֵגייֶען ִאים ִניְׁשט גּוט. ִדי ִמְׁשָנה ָזאְגט ִאין ָאבוֹּת  "ֵאיזוֹּ
" ַהשָ  ֶׁשר ִאיז ֵאייֶנער ָוואס ִאיז ְפֵרייִליְך ִמיט ָוואס ֶער  -ֵמַח ְבֶחְלקוֹּ ַאן עוֹּ

ער טּוט ָהאט. ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֶגעֶדעְנְקט אּון ֵווייְסט ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשטֶ 
ן  ָנאר גּוְטס, ֶיעֶדע ַזאְך ָוואס ַפאִסיְרט צּו ִאים ָהאט ַא פּוְנְקְטִליֶכער ֶחְׁשבוֹּ
י ִאיז גּוט ַפאר ִאים, ַדאן  י ָהאט ֶעס ֶגעַדאְרְפט ַזיין אּון ָנאר ַאזוֹּ ַאז ַאזוֹּ

ְפֶרעְגן ֶוועט ֶער ִניְׁשט זּוְכן ִזיְך ָאְפצּוֶרעְדן, ָנאר ֶווען ֵאייֶנער ֶוועט ִאים 
יְבט ִאיז ֶדער ָוואס ֶער ַמאְכט, ֶוועט ֶער ׁשְ  ֶטעְנִדיג ֶעְנְטֶפעְרן: "ֶגעלוֹּ

ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ַאז ַאֶלעס ֵגייט ִמיר ֵזייֶער גּוט". אּון ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש 
יְנט ִזיְך צּו צּו ֶרעְדן ִמיט ַא ְבֵרייְטַקייט ַאז ַאֶלעס ִאיז ִאים גּוט, ַדאן  ֶגעוואוֹּ

י ַאז ַאֶלעס ֶוועט ִאים ַזיין גּוט.וֶ   ועט ֶעס ַטאֶקע ֶוועְרן ַאזוֹּ
ִדי ֶוועְרֶטער ָוואס ַא ִאיד ַדאְרף ָזאְגן  ֶזעֶנעןָדאס  -ִדיבּור ֶׁשל ַמְלכּות 

ָרה, אּון  ֶיעְדן ָטאג, ֶער ַדאְרף ַדאֶוועֶנען, ֵלייֶנען ְקִריַאת ְׁשַמע, ֶלעְרֶנען תוֹּ
י ַווייֶטער ִדי ַא יל. ֶווען ַא ַאזוֹּ ת ָוואס ֶמען ַדאְרף ָזאְגן ִמיט ִדי מוֹּ ֶלע ִמְצוֹּ

יל צּו ֶרעְדן  יְנט צּו ַזיין מוֹּ ָרה אּון ְתִפָלה, ֶער ֶגעוואוֹּ ִאיד ָזאְגט ַאַסאְך תוֹּ
י ֶגעֵהייִליְגט ַאז ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש  יל ַאזוֹּ ָנאר גּוֶטע ַזאְכן, ַדאן ֶוועְרט ַזיין מוֹּ

ֵרר צּוִריק צּו קּוֶמען צּום ָוואס ֶהעְרט ִאים נָ  יְך ִנְתעוֹּ אר ֶרעְדן, ֶוועְרט אוֹּ
 ֵאייֶבעְרְׁשְטן.

יף צּו טּון ֶדעְרִמיט  -ִדיבּור ֶׁשל ְצָדָקה  יְך נּוְצן אוֹּ יל ַדאְרף ֶמען אוֹּ ִדי מוֹּ
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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 
 

יז ִמיטְ קוֹּ דָ ְצָדָקה. צּוָמאל ֶקען ֶמען טּון ַאַסאְך ֶמער אּון ְגֶרעֶסעֶרע צְ  'ן ת ְבלוֹּ
יל, ַאַסאְך ֶמער פּון ִוויִפיל ֶמען ָוואְלט ֶגעֶקעְנט טּון ִמיט ֶגעְלט. ֶווען ֶמען  מוֹּ

ֶקען  ;ייְטןֶזעט ִווי ַא ְצֵווייֶטער ִאיד ִאיז צּוְבָראְכן, ֶיעֶנער ֵגייט דּוְרְך ְׁשֶוועִריקֵ 
ִמיט ֶמען ַאָמאל ִמיט ֵאיין גּוט ָוואְרט ַראֶטעֶווען ַמָמׁש ֶיעֶנעְמ'ס ֶלעְבן. 

ֶגעְלט ֶקען ֶמען ִניְׁשט ֵאייִביג ֶהעְלְפן ַא ֶמעְנְטׁש, ִניְׁשט ֵאייִביג ִאיז ֶיעֶנעְמ'ס 
ְפָראְבֶלעם ָדאס ֶגעְלט ָוואס ֶפעְלט ִאים, ֵזייֶער ַאַסאְך ָמאל ֶקען ֶעס ַזיין 

יב ֶיענֶ ַאְנֶדעֶרע ְׁשֶוועִריקֵ  עְמ'ס ייְטן אּון ְפָראְבֶלעֶמען, אּון ֲאִפילּו אוֹּ
אְך ָאֶבער ְפָראְבֶלעם ִאיז ַטאֶקע ָיא ַאז ֶעס ֶפעְלט ִאים ֶגעְלט, ָהאט ֶמען דָ 

ת. ָאֶבער ִמיט ֶעְטִליֶכע  בוֹּ יְסָצאְלן ֶיעְדְנ'ס חוֹּ ִניְׁשט ֶגענּוג ֶגעְלט צּו ֶקעֶנען אוֹּ
עְמט ְקֵלייֶנע ֶוועְרֶטער ִמיט ָוואס ֶמען ַמאְכט ְפֵרייִליְך ַא ְצֵווייְטן, ֶמען נֶ 

יס פּון ַזיין ֶעְנְגַׁשאְפט אּון  ט, ָהאט ֶמען ִאים ִפיל צּוְקַלאְפְטֵקייֶיעֶנעם ַארוֹּ
 ֶמער ֶגעָהאְלְפן ִווי ֶמען ָוואְלט ִאים ֶגעֶגעְבן ַאַסאְך ֶגעְלט.

יל ִווי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין, ֶוועט ֶער ָהאְבן ַא  יס ַזיין מוֹּ ֶווען ַא ִאיד נּוְצט אוֹּ
יף ֶיעֶנע ֶוועְלט.ְגִליְקִלי יף ִדי ֶוועְלט אּון אוֹּ  ְך ֶלעְבן אוֹּ

 

ַהָרא"ׁש ֵחֶלק ט' ֶעֶרְך ִדיבּור( ת מוֹּ  )ִשיחוֹּ
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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  

 breslevcenter@gmail.com גליון אויף אימעילצו באקומען דעם 
  347-630-2876 טעלעפאן מעסידזשינג/ chizikyomi@gmail.comיומי אימעיל חיזוק 

 

 

 און נאךמעשיות פון תפלה; שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים;  - קול ברסלב

  03303502361/ ענגלאנד  0797040066/ ארץ ישראל  845-351-0910/  212-444-9191

< BreslevCenter.com   <  
 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
 די פלעיסעס מיט קסוטארקע ש

 "דער בערגער און דער ארעמאן"
די גאר דראמאטישע העכסט די געשפרעך פונעם טאג איז יעצט איבער 

 איזוואס  ,"דער בערגער און דער ארעמאן" פארשטעלונג אינטערעסאנטע
דורך די "בית פיגא ברסלב" זונטאג און מאנטאג וואך  געווארן די אהערגעשטעלט

פון עדן פאלאס אין וויליאמסבורג, מיט די באטייליגונג פון  אין די זאלןתלמידות, 
נאנט און ווייט מיטצוהאלטן פון  ןהונדערטער פרויען וואס זענען געקומען צו פאר

 די פלעי.
ג איז די פלעי געשפילט געווארן צוויי מאל, איינמאל נאכמיטאג און די אום זונטא

צווייטע מאל ביינאכט, און אום מאנטאג איז די פלעי פארגעקומען איינמאל 
 פארנאכטס.

אלע באטייליגטע פרויען זענען געווען גאר שטארק באגייסטערט ווי שיין עס איז 
הייליגער רבי האט דערציילט, און ווי  געשפילט די מעשה וואס דערויפאגעווארן 

 פאכמאניש די מיידלעך האבן עס אהערגעשטעלט מיט לעבעדיגע פארבן.
ווען מ'האט געדרוקט צום ערשטן מאל דעם הייליגן רבינ'ס ספר "ספורי 

אז מ'זאל עס דרוקן אויך אין אידיש, אז געזאגט דער הייליגער רבי מעשיות", האט 
ל די הייליגע ווייפרויען און קינדער זאלן עס אויך קענען ליינען און פארשטיין, 

אויפצואוועקן א מענטש פון שלאף, ער  מעשיות האבן אין זיך געוואלדיגע כוחות
זאל נישט פארשלאפן זיינע טעג און יארן מיט נארישקייטן, נאר געדענקען דעם 

און צו  אייבערשטןתכלית אז מיר זענען דא אויף דער וועלט נאר צו ווערן נאנט צום 
 .אייבערשטןלעבן מיט'ן 

מ'שפילט  , און זיכער וועןדאס איז סתם אזוי ווען מ'ליינט די הייליגע מעשיות
מעשה לעבעדיג, גייט דאס אריין אין די ביינער און עס וועקט אויף דעם אויף די 

אויסער די פילע מוסר השכל'ס וואס מ'קען פשוט  .אייבערשטןאיד צום 
 ארויסנעמען פון די מעשיות, ליגט אין דעם נאך געוואלדיגע גרויסע סודות התורה.

האבן גאר טאקע געזען יעצט ביי די פלעיס, ווי די פרויען  און דאס האט מען
שטארק הנאה געהאט און באקומען אסאך חיזוק און התעוררות פון דעם שיינעם 

פון עצות חיזוק און די אינהאלטספולן פלעי, זאכן וואס מ'קען מיטנעמען אין לעבן, 
 ד אויף טריט און שריט.הייליגן רבי'ן העלפן און באגלייטן יעדן אי

 למען תספר באזני בנך!
*** 

 מסיבת מלוה מלכה "הכרת הטוב"
 קומענדיגן מוצש"ק תרומה

צו  אלע אנשי שלומינו די "רענט קאמפיין" געבט איבער אז זיי טוען איינלאדענען
" וואס ווערט אהערגעשטעלט הכרת הטוב"א הערליכע מלוה מלכה און מסיבת 

באצאלן די די אלע טייערע אינגעלייט וואס נעמען אנטייל און העלפן צו  לכבוד
 .במשך די גאנצע יאר פאר די בנינים פון די הייליגע מוסדותרענט 

נקייט דורך מו"ה ט אנגעפירט מיט גרויס איבערגעגעבווער "רענט קאמפיין" די
טראגן דעם  וועלכעשבתי דוד מארקוס הי"ו און מו"ה אשר בער אינדארסקי הי"ו 

די די הייליגע ישיבה.  'ן בנין פוןליכע רענט פאר'עול און העלפן באצאלן די חודש
ן מיט גרויס ווארעמקייט יעדן חודש צוויי חשובע אינגעלייט ווערן אויפגענומע

א פלייצע און לייגן שפירן א זכיה צו קענען צווועלכע  ,דורך אנשי שלומינו
אראפ דעם נעמען זיי באצאלן די חודש'ליכע רענט, וואס מיט דעם העלפן ארויס

עול וואס איז געליגן אויפן ראש ישיבה שליט"א, אזוי אז דער ראש  ןפינאנציעל
לייגן צואריינ, עבן מיט מער הרחבת הדעת מיט אונזישיבה שליט"א קען זיך אפג

און  אייבערשטןדי עצות און חיזוק פון הייליגן רבי'ן, אונז מקרב זיין צום ן אונז יא
 .אין לעבן אנצוגייןחיזוק תורה און תפלה און אונז שטארקן מיט 

אנשפרעכט צו זיין מיט א הערליכע געשמאקע פראגראם פון וואס מסיבה די 
 ןקומענדיגעם דוועט בעז"ה פארקומען  , עסאלע וועלן בעז"ה זייער הנאה האבן

 27מוצש"ק פרשת תרומה אין ביהמ"ד היכל הקודש אין וויליאמסבורג אויף 
 .סקילמאן סט

 עזוב תעזוב עמו!
 

 פצת הגליון על הטוב יזכרו המנדבים לה
 

 ו"ואל וועבערמאן היי ה"ומ
 ינגל למזל טובורט פון א אגעבדי שמחה פונעם לכבוד 

 
 

 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 
און מיר וועלן פרובירן בעז"ה עס צו שיקן 

 צו אייך אהיים.
 

 

 
 

 

 

 מיליאן א
 ערלאד

 

וען ו ?ל האבן אסאך געלטוויווער 
מיליאן דאלער, א  טאיר באקומ

 ?טון דערמיט ריוואס וועט א

212-444-9191 
1,  2 ,  1,  6 ,  1 ,  81  
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 סימן טוב ומזל טוב 
 

 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 י"וה ליפא שווארץ מו"ה

 למזל טוב ו"ני יטאמ פשערן פון זיין זוןאדי צו 
ר' ליפא איז גאר שטארק איבערגעגעבן פאר די מוסדות בכלל און פאר יעדן פון אנשי 

אלעס וואס פעלט זיך אויס, זאל  ג איז ער גרייט ארויסצוהעלפן מיטשלומינו בפרט, שטענדי
ער זאל זען אסאך גרויסע זכותים זאלן אים ביישטיין,  די אלעדער אייבערשטער העלפן אז 

 און פון אלע זיינע קינדער געזונטערהייט, דורות ישרים ומבורכים נדדעם קי אידיש נחת פון
*** 

 א"ליטש יסשעי' איידלי מו"ה
 םישודמוסדותינו הקמחה במומלמד 

 למזל טוב יידלמדי געבורט פון א צו 
*** 

 י"וה אןמרעבאל וועיו מו"ה
 די געבורט פון א אינגל למזל טובצו 

 
 

 

 
 

 

 

 


