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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ְתרֹו, ע יִּ "י וַּיְִּשמַּ ה ְשמּועָׁ ָזאְגט ַרשִׁ ת יַּם סּו, מַּ יעַּ א, ְקרִּ ע ּובָׁ מַּ ְלֶחֶמתה שָׁ ֵלק ף ּומִּ ָוואס  .ֲעמָׁ
ים ֶגעַמאְכט קּוֶמען יְדן ָהאט יְִׁתרֹו ֶגעֶהעְרט ַאז ֶעס ָהאט אִׁ י אִׁ יַעת ַים סּוצּו דִׁ ְלֶחֶמת ? ְקרִׁ ף אּון מִׁ

ים ֶגעַמאְכט קּו י ְצֵוויי ַזאְכן ָהאְבן אִׁ  ֶמען?ֲעָמֵלק, ַדאְרף ֶמען ַפאְרְשֵטיין ַפאְרָוואס ּפּוְנְקט דִׁ
י ָזאְגט  וי ֶדער ֶרבִׁ יר, לֹויט וִׁ יז ָדאס ַמְסבִׁ יָמן ט'(, מֹוַהָרא"ש אִׁ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' סִׁ ן ָּפסּוק 'אֹויפְ )לִׁ

ֵייָׁ" ֵקל חַּ ה לָׁ לָׁ ָלה, צּו ֶרעְדן צּום  "ְתפִּ יז ָנאר ְתפִׁ יָקר פּון ַא ֶמעְנְטש'ס ֶלעְבן אִׁ ַאז ֶדער עִׁ
יְגסְ ער ֶיעדֶ ַווייל  .ֵאייֶבעְרְשְטן י ֵאייְנצִׁ ים, אּון דִׁ יֶבער ַאַסאְך ָצרֹות אּון יִׁסּורִׁ ֶטע ֶמעְנְטש ֵגייט ַארִׁ

יז ָנאר ֶעס צּו ֶדעְרֵצייְלן ַפאְרן ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ֶבעְטן  יְלףֵעָצה אִׁ  .ַזיין הִׁ
י ְגָמָרא ָזאְגט  ים קי"ח.( דִׁ יז ַאזֹוי ְשוֶ )ְּפָסחִׁ יַעת ַים ַאז צּו ָהאְבן ַּפְרָנָסה אִׁ וי ְקרִׁ ף, אּון אֹויְך סּווער וִׁ

יַעת ַים )סֹוָטה ב.(  וי ְקרִׁ יז ַאזֹוי ְשֶווער וִׁ ידּוְך אִׁ י ְצֵוויי אּון ֶמען ֶזע .ףסּוצּו ְטֶרעְפן ַא שִׁ ט ְבחּוש ַאז דִׁ
יְשט  י ֶמעְרְסֶטע ַא ֶמעְנְטש, פּון ֵאיין ַזייט ֶווען ֶמען ָהאט נִׁ יז ֶמען ַזאְכן צּוְבֶרעְכן דִׁ ַקיין ַּפְרָנָסה אִׁ

 ְשיּות אֹויְפ'ן ֵאייֶבעְרְשְטן, וִׁוי ֶדער ֶמְדָרש ָזאְגטזֵייֶער צּוְבָראְכן, אּון ֶמען ֵהייְבט ָאן צּו ָהאְבן ק  
יְמקֵ )ְשמֹות ַרָבה פל"א, סי"ב(  יםַאז ָארִׁ וי ַאֶלע ַאְנֶדעֶרע יִׁסּורִׁ יז ְשֶוועֶרער וִׁ י  .ייט אִׁ ַאְנֶדעֶרע אּון פּון דִׁ

י ְגמָ  וי דִׁ יז אֹויְך זֵייֶער צּוְבָראְכן, וִׁ ידּוְך אִׁ יְשט ֶגעְטָראְפן ַקיין שִׁ ָרא ָזאְגט ַזייט ֶווער ֶעס ָהאט ָנאְכנִׁ
יְך.)ְיָבמֹות סב:(  יְשט ַזיין ְפֵריילִׁ יְשט ַקיין ַווייב, ֶקען נִׁ יְגְסֶטע ֵעָצה ַפאר ֶווער ֶעס ָהאט נִׁ י ֵאייְנצִׁ  אּון דִׁ

יז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶוועטבֵ  יז ָנאר צּו ֶבעְטן ַאַסאְך ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן בִׁ  .ֶהעְלְפן ייֶדע ַזאְכן, אִׁ
ין אַ ַדאְרף ֶמען  יְטן פּון ֶדעם "ֲעָמֵלק" ָוואס ְבֶרעְנְגט ַאַריין ְסֵפיקֹות אִׁ יְך ָאֶבער הִׁ ֲהֵיש "ֶמעְנְטש  זִׁ

ם אָׁ  ְרֵבנּו אִּ יְשט?" ֶמען  - ?"ןיִּ ה' ְבקִּ יר, ָאֶדער נִׁ יט מִׁ יז ָיא מִׁ יז"ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער אִׁ יְשט  אִׁ נִׁ
יט זִׁיךְ  יק, ָוואס ֶער ֶלעְרְנט אֹויס ַפאְרן ֶמעְנְטש .זִׁיֶכער מִׁ , ַאז ֶדעְרַפאר ַדאְרף ֶמען ֵגיין צּו ַא ַצדִׁ

יז ְש  יט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער אִׁ יג מִׁ יםֶטעְנדִׁ יז ְש אִׁ יג ְגֵרייט טֶ , ֶער אִׁ יםעְנדִׁ יםאֹויְסצּוֶהעְרן, אּון  אִׁ  אִׁ
ין ֶיעֶדע ַמָצב.  צּו ֶהעְלְפן אִׁ

יק, צּו מֶשה ַרבֵ  "י, ָוואס ָהאט ֶגעְבֶרעְנְגט יְִׁתרֹו ֶער ָזאל קּוֶמען צּום ַצדִׁ ינּו? ֶער ָדאס ָזאְגט ַרשִׁ
יַעת ַים  וי ְקרִׁ יז ַאזֹוי ְשֶווער וִׁ יז ָדא ַזאְכן ָוואס ֶעס אִׁ יז ָדא ףסּוָהאט ֶגעֶהעְרט ַאז ֶעס אִׁ , ֶעס אִׁ

יקֵ  ין ַּפרְ ְשֶווערִׁ יקֵ ָנָסה, ֶעס ייְטן אִׁ יז ָדא ְשֶווערִׁ יז אִׁ יְגְסֶטע ֵעָצה אִׁ י ֵאייְנצִׁ ים, אּון דִׁ ידּוכִׁ ין שִׁ ייְטן אִׁ
ְלֶחֶמת עֲ  י מִׁ י ַאְנֶדעֶרע ַזייט קּוְמט דִׁ יְך צּו ֶוועְנְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ָאֶבער פּון דִׁ ָמֵלק ָוואס ָנאר זִׁ

יְשט?" אּון ְבֶרעְנְגט ַאַריין ְסֵפיקֹות, "ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער דַ  יר ָיא, ָאֶדער נִׁ פּון ֶדעם ָהאט אְרף מִׁ
י ֶער ַפאְרְשַטאֶנען ַאז יק, צּו מֶשה ַרֵבינּו, ֶער ָזאל אִׁ אֹויְסֶלעְרֶנען צּו ֶרעְדן  םמּוז ֶער ֵגיין צּום ַצדִׁ

 צּום ֵאייֶבעְרְשְטן.
 )ֹזאת ַהתֹוָרה יְִׁתרֹו א(

*** 

ם  עָׁ ר ֶאל הָׁ הָׁ ן הָׁ ם,וֵַּיֶרד מֶשה מִּ ְמֹלתָׁ ְבסּו שִּ ם וְַּיכַּ עָׁ ֵדש ֶאת הָׁ יז  וְַּיקַּ מֶשה ַרֵבינּו אִׁ
יְגט אּון ֶגעַוואְשן י ְקֵלייֶדער. ַאָראְּפֶגעקּוֶמען פּון ַבאְרג צּום ָפאְלק, אּון ֶער ָהאט זֵיי ֶגעֵהיילִׁ  דִׁ

י ָזאְגט  וי ֶדער ֶרבִׁ יר ֶדעם ָּפסּוק לֹויט וִׁ יז ַמְסבִׁ יקּומֹוַהָרא"ש אִׁ יָמן כ"ה()לִׁ ַאז ֶמען  ֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' סִׁ
י ַאְנֶדעֶרע ַזי יט ֶלעְרֶנען אּון ַדאֶוועֶנען, ָאֶבער פּון דִׁ יֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן מִׁ יט ֶקען ֶמען ַדאְרף דִׁ
יְנְקן אּון ְשָלאְפן יט ֶעְסן, ְטרִׁ יֶכע ַזאְכן, מִׁ יט ֶוועְלְטלִׁ יֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן מִׁ ֶמען  . אֹויבאֹויְך דִׁ

יז ָדאס אֹויְך "ֲעבֹוַדת ה'".טּוט ֶעס ַאזֹוי  וי ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ֶגעֵהייְסן, אִׁ  וִׁ
י ְנָשָמה. וי ַא ְקֵלייד ַפאר דִׁ יז ַבאַקאְנט ַאז ֶדער גּוף ֶוועְרט ָאְנֶגערּוְפן וִׁ  ֶעס אִׁ

ין ָּפסּוק,  יז ְּפַשט אִׁ םָדאס אִׁ עָׁ ר ֶאל הָׁ הָׁ ן הָׁ יזוֵַּיֶרד מֶשה מִּ י , מֶשה ַרֵבינּו אִׁ  ַאָראְּפֶגעקּוֶמען צּו דִׁ
יְנֶדער,  יֶשע קִׁ ידִׁ ם,אִׁ עָׁ ֵדש ֶאת הָׁ יְגט ָדאס ָפאְלק,  וְַּיקַּ ם,אּון ֶער ָהאט ֶגעֵהיילִׁ ְמֹלתָׁ ְבסּו שִּ  וְַּיכַּ

ְנט ַאז אֹויְך ַאזֹוי ַווייט ַאז ֶער ָהאט אֹויְסֶגעַוואְשן אֹויְך זֵייֶעֶרע ְקֵלייֶדער, ֶער ָהאט זֵיי אֹויְסֶגעֶלערְ 
יֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשטְ  י ְנָשָמה, ֶקען ֶמען אֹויְך דִׁ וי ַא ְקֵלייד ַפאר דִׁ יז וִׁ יְטן גּוף, ָוואס אִׁ  ן.מִׁ

 )ֹזאת ַהתֹוָרה יְִׁתרֹו ה(
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א"ש רָׁ  ֶדעְרֵצייְלט מֹוהַּ

ֵטייֶען ָנאְך ִאין ִמיר   פּון ִדי ֵהייִליֶגע ֶטעגשְׁ
גשֹוָבִבי"ם, ֶווען ֶיעֶדער ִאיד  ִרינְׁ שּוָבה  ֶקען גְׁ תְׁ

ן,  טְׁ שְׁ ן צּום ֵאייֶבערְׁ ֶטערְׁ ֶנענְׁ טּון אּון ִזיְך ֶדערְׁ
ייט ַאז ַא  ֶטע צַּ סְׁ אִסיגְׁ ט ִדי פַּ ֶדעִריֶבער ִאיז ֶיעצְׁ

ש ָזאל ִזיְך צּוֶגעוואֹויֶנען שְׁ  טְׁ ִדיג ִזיְך ֶמענְׁ ֶטענְׁ
ט  ן. ָדאס ֵמיינְׁ טְׁ שְׁ 'ן ֵאייֶבערְׁ ארְׁ יין פַּ וֶדה צּו זַּ וַּ ִמתְׁ

ן ִמיטְׁ ַאז ֶער ָזאל ַא ָזאגְׁ 'ן רֹויסְׁ ארְׁ 'ן מֹויל פַּ
ן: "ִאיְך ָהאב ָדאס אּון ָדאס  טְׁ שְׁ ֶגעטּון, ֵאייֶבערְׁ

ט  ֵזיי ִמיר מֹוֵחל אֹויף ֶדעם. ִאיְך ָהאב ֶעס ִנישְׁ
וייל ֶדער ֵיֶצר  ֶצעֶרעֶנען, ָנאר וַּ ֶגעטּון ִדיר צּו ֶדערְׁ
ט אֹויף ִמיר", אּון ַאזֹוי קְׁ ארְׁ טַּ ע ָהאט ִזיְך ֶגעשְׁ  ָהרַּ
'ן  ארְׁ ן פַּ ֶפערְׁ טְׁ ֶענְׁ ארְׁ וייֶטער ָזאל ֶמען ִזיְך פַּ וַּ

יין וואֹויל. ן ַאז ֶבֱאֶמת ִוויל ֶמען זַּ טְׁ שְׁ  ֵאייֶבערְׁ

ן ָוואס ֶדער  ֶטעלְׁ שְׁ ט ָפארְׁ ֶמען ֶקען ִזיְך ִנישְׁ
ט פּון ֶדע ִדינְׁ ארְׁ ש פַּ טְׁ ָוואס ֶער ִאיז ִזיְך  םֶמענְׁ

א מֶ  ן. ַאזַּ טְׁ שְׁ 'ן ֵאייֶבערְׁ ארְׁ וֶדה פַּ וַּ ש ֶקען ִמתְׁ טְׁ ענְׁ
ט ַאָראפ פּון  ן, ֶער ֶנעמְׁ ָראפְׁ טְׁ ט שְׁ ֶמען שֹוין ִנישְׁ
ן "ל ָזאגְׁ זַּ ֵזירֹות. חַּ ֶטע גְׁ ֶלעכְׁ  ִזיְך ַאֶלע ִדיִנים אּון שְׁ

י(  ֻ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  ֶמענְׁ
ֵחם אֹויף ִאים.  רַּ ייְך ִזיְך מְׁ לַּ ֶטער גְׁ שְׁ ֶדער ֵאייֶבערְׁ

ט  גְּ ֶרענְּ י ָנָתן בְּ ֶרבִּ
יָמן רלח(  יחֹות ָהַר"ן, סִּ  ַאז)שִּ

 

וי ֵאייֶנער  ט וִּ י ָהאט ַאָמאל ֶגעֶהערְּ ֶדער ֶרבִּ
י  ט ָאפ דִּ יב אּון ֶער ַכאפְּ ט ַמֲערִּ ונְּ ַדאוְּ

ֶטער:  , "ְוַתְקֵננּו ְבֵעָצה טֹוָבה ִמְלָפֶניָך"ֶווערְּ
ֶטער פּון  י ֶווערְּ ט: "דִּ י ֶגעָזאגְּ ָהאט ֶדער ֶרבִּ

ֵעָצה טֹו ֵננּו בְּ ַתקְּ ף ֶמען דָ 'וְּ ָפֶניָך', ַדארְּ לְּ אְך ָבה מִּ
רֹויס ַכָוונָ  יט גְּ ן מִּ יז ֵזייֶער ַא ָזאגְּ ה, ָדאס אִּ

ֶלעם  עָחׁשּובֶ  ָראבְּ יָקר פְּ יָלה"; ַווייל ֶדער עִּ פִּ תְּ
ט ָוואס צּו טּון, ֶמען  יׁשְּ ט נִּ יז ַאז ֶמען ֵווייסְּ אִּ

י ֵפיקֹות צִּ ֶמען ָזאל טּון  ָהאט אֹויף ֶיעֶדע ַזאְך סְּ
ן ֶדעם  ף ֶמען ַאַסאְך ֶבעטְּ ַאזֹוי צּו ַאזֹוי, ַדארְּ

ן:  טְּ ׁשְּ "ְוַתְקֵננּו ְבֵעָצה טֹוָבה ִמְלָפֶניָך, ֵאייֶבערְּ
ִרּבֹונֹו ֶשל עֹוָלם ֶגעּב ִמיר ַא גּוֶטע ֵעָצה ִאיְך 

, ַאזֹוי ָזאל ִוויְסן ִווי ַאזֹוי ִזיְך צּו ִפיְרן"
טּו טּון, ַאז דּו סְּ ט ַקיין  ָזאלְּ יׁשְּ יְך נִּ ט זִּ סְּ ֶקענְּ

י ֵעָצה פּון  טּו טּון דִּ סְּ ן ָזאלְּ ֵעָצה ֶגעבְּ
דּות. בֹודְּ תְּ  הִּ

 

רֹו )ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה, פ'   תְּ  (טתשע"יִּ
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ן ֶדעם ָקאפ  ֵבייגְׁ ש ָזאל ִזיְך ַאָראפְׁ טְׁ אְך, ַאז ֶדער ֶמענְׁ ֶטער ִוויל ָנאר ֵאיין זַּ שְׁ ֶדער ֵאייֶבערְׁ
ט יין גּוט. ֶדער ָפסּוק ָזאגְׁ ן ַאז ֶער ִוויל זַּ אר ִאים אּון ָזאגְׁ חּו )הֹוֵשעַּ יד, ג(  פַּ ָבִרים "קְׁ ִעָמֶכם דְׁ

"ל זַּ ן אֹויף ֶדעם ִדי חַּ שּובּו ֶאל ה'", ָזאגְׁ ֲהָנא, ֵפֶרק כ"ד(  וְׁ ב כַּ רַּ ָתא דְׁ ִסיקְׁ ט )פְׁ ֶטער ָזאגְׁ שְׁ ַאז ֶדער ֵאייֶבערְׁ
ש טְׁ ט פּוֶנעם ֶמענְׁ ִנישְׁ ף ָגארְׁ ארְׁ ֶטער ,ַאז ֶער דַּ ש ָזאל  .ָנאר ֶווערְׁ טְׁ ֶער ִוויל ָנאר ַאז ֶדער ֶמענְׁ

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

ייֶנע ֵביינֶ  ט ִאין זַּ ִריצְׁ ֶגעקְׁ יינְׁ ט ָדאס ַארַּ טֶווערְׁ ֵקאל לב, כז(  ער, ַאזֹוי ִווי ֶדער ָפסּוק ָזאגְׁ ֶחזְׁ ִהי )יְׁ תְׁ "וַּ
ש ָזאל  טְׁ ט ַאז ִדי ֵבייֶנער פּוֶנעם ֶמענְׁ אכְׁ מֹוָתם". אּון ָדאס מַּ צְׁ ל עַּ ֲעֹונֹוָתם ֲחקּוָקה עַּ

ֶדעם ַאֶלע ָצרֹות אּון ִיסּוִרים ט ָנאכְׁ גְׁ ֶרענְׁ ן. ָדאס בְׁ ן ֶווערְׁ ָראכְׁ ש צּובְׁ טְׁ 'ן ֶמענְׁ , ֶדער אֹויפְׁ
ש טְׁ ש. ֶווען ֶדער ֶמענְׁ טְׁ רֹויֶעִריֶגער ֶמענְׁ ֶטער אּון טְׁ ִביֶטערְׁ ט ַא ֶדערְׁ ש ֶווערְׁ טְׁ ט ָאֶבער  ֶמענְׁ ָזאגְׁ

אן ֵגייֶען ַארֹויס ִדי ַארֹויס ִמיטְׁ  ן ַאֶלעס ָוואס ֶער ָהאט ֶגעטּון, דַּ טְׁ שְׁ 'ן ֵאייֶבערְׁ ארְׁ 'ן מֹויל פַּ
ייֶנע ֵבייֶנער, עֶ  ֶטער פּון זַּ ט ַא ֶווערְׁ ט ַאֶוועק פּון ִאים ַאֶלע ָצרֹות, אּון ֶער ֶווערְׁ ס ֶנעמְׁ

ש. טְׁ ֵרייִליֶכער ֶמענְׁ  פְׁ

אֶוועֶנען לֹויט ִדי א' ב'  יים דַּ ן ִמיר ֵאייִביג ִדי ִוּדּוי בַּ נּו בָ 'אָ  –אּון ֶדעִריֶבער ָזאגְׁ מְׁ נּו 'שַּ דְׁ גַּ
ֶבע 'גָ  וייֶטער. אּון ִדי ֶזעלְׁ נּו אּון ַאזֹוי וַּ לְׁ א'ס" ֵגייט ֶעס אֹויְך לֹויט ִדי זַּ ל ֵחטְׁ ֶגע "עַּ אנְׁ יי ִדי לַּ בַּ

יין, ִמיט ֶדעם ֵגייט  וֶדה צּו זַּ וַּ ט ִדי אֹוִתיֹות אֹויף ִזיְך ִמתְׁ וייל ִמיט ֶדעם ָוואס ֶמען נּוצְׁ א' ב'. וַּ
 ַארֹויס ִדי ַאֶלע אֹוִתיֹות פּון ִדי ֵבייֶנער.
וַּ  וייל ָדאס ִזיְך ִמתְׁ ט ַאזֹויִפיל אּון ֶדעִריֶבער, וַּ פְׁ רֹויס אּון ֶעס ֶהעלְׁ יין ִאיז ַאזֹוי גְׁ וֶדה זַּ

ן  יין ֶיעדְׁ וֶדה זַּ וַּ ֵקן ֶגעֶווען ַאז ֶמען ָזאל ִזיְך ִמתְׁ תַּ ש, ֶדעִריֶבער ָהאט ֶמען ַאזֹוי מְׁ טְׁ 'ן ֶמענְׁ ארְׁ פַּ
ָרָכה פּו יי ִדי בְׁ וֶדה אֹויְך בַּ וַּ ֲחנּון, אּון ֵטייל ֶזעֶנען ִזיְך ִמתְׁ יי תַּ ע קֹוֵלנּו", אֹויְך ִדי ָטאג בַּ מַּ ן "שְׁ

ט  ָקדֹוש ֶזעֶנען ִזיְך ָדארְׁ ִמָטה פּון ֲאִר"י הַּ ל הַּ ע ֶשעַּ מַּ ִריַאת שְׁ ן ָטאג ִדי קְׁ ן ֶיעדְׁ ָוואס ָזאגְׁ
וֶדה. וַּ ַאָמאל ִמתְׁ  ָנאכְׁ

ט ֶדער ָקאפ  ש ִנישְׁ טְׁ אְך ָמאל ָהאט ֶדער ֶמענְׁ וייל ַאסַּ ט ֶגענּוג, וַּ ָדאס ִאיז ָאֶבער ִנישְׁ
יין א ף אֹויף זַּ ארְׁ ש דַּ טְׁ ט. ֶדער ֶמענְׁ ט ָוואס ֶער ָזאגְׁ ט ֲאִפילּו ִנישְׁ אכְׁ רַּ אץ, אּון ֶער טְׁ לַּ 'ן פְׁ ֹויפְׁ

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

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

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

ט  ט ֶגעֶווען וואֹויל, אּון ַאז ֶער ֵגייט שֹוין פּון ֶיעצְׁ ן ַאז ֶער ִאיז ִנישְׁ טְׁ שְׁ 'ן ֵאייֶבערְׁ ארְׁ אֶקע פַּ טַּ
וייֶטער  ט דָ ִביג ֵאייאּון וַּ ן ָנאר גּוט. ֶער ֵווייסְׁ ִפירְׁ ִליְך אּון ִזיְך אֹויפְׁ יין ֶערְׁ אְך ָאֶבער ִטיף ִאין זַּ

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

ן ֱאֶמת'ִדיג  צְׁ גַּאנְׁ ט ִאינְׁ ט ֶעס ִנישְׁ ש ֵמיינְׁ טְׁ ֶדער ֱאֶמת ִאיז ָאֶבער ַאז ֲאִפילּו ֶווען ֶדער ֶמענְׁ
ֲעֶשה פּון ִבלְׁ  יי ִדי מַּ ט אֹויְך. ַאזֹוי ִווי ִמיר ֶזעֶען בַּ ָעם, ִאיז ֶעס אֹויְך ֵזייֶער ָחשּוב אּון ֶעס נּוצְׁ

ט ֶדער ָפסּוק  ט ָדארְׁ ָבר כה, לד( ָזאגְׁ ִמדְׁ ָאְך ה' ָחָטאִתי" )בַּ לְׁ ָעם ֶאל מַּ ֹיאֶמר ִבלְׁ ָעם ָהאט  -"וַּ ִבלְׁ
ט, ֶער ָהאט  ִדיגְׁ וֶדה ַאז ֶער ָהאט ֶגעִזינְׁ וַּ ָאְך ַאז ֶער ִאיז ִזיְך מֹוֶדה אּון ִמתְׁ לְׁ 'ן מַּ ארְׁ ט פַּ ֶגעָזאגְׁ

ָרש  ט אֹויף ֶדעם ֶדער ֶמדְׁ ִטיג. ָזאגְׁ ט ֶגעטּון ִריכְׁ ָבה כ', ל"ו(  ִנישְׁ ָבר רַּ ִמדְׁ ָעם ִאיז ֶגעֶווען ַא )בַּ ַאז ִבלְׁ
לּוֶגער ֶמענְׁ  ט קְׁ וֶדה אּון ָזאגְׁ וַּ ש ִאיז ִזיְך ִמתְׁ טְׁ ט ַאז ִווי ָנאר ַא ֶמענְׁ ש, ֶער ָהאט ֶגעוואּוסְׁ טְׁ

ס טּון.  טְׁ ֶלעכְׁ ן אּון שְׁ ִרירְׁ ט ָאנְׁ ָאְך ִאים ִנישְׁ לְׁ יין שּום מַּ אן ֶקען קַּ ט", דַּ ִדיגְׁ  "ִאיְך ָהאב ֶגעִזינְׁ
ָעם א ָרָשע ִווי ִבלְׁ ט ֶזעט ֶמען פּון ֶדעם ַאז ֲאִפילּו ַאזַּ , ָוואס ֶער ָהאט ִזיֶכער ֶגעָוואלְׁ

וֶדה ֶגעֶווען, ָהאט ֶמען ִאים  וַּ ד ֶער ָהאט ִזיְך ָאֶבער ִמתְׁ אלְׁ ס טּון; ִוויבַּ טְׁ ֶלעכְׁ וייֶטער אֹויְך שְׁ וַּ
ן. ִאיז דָ  ָראפְׁ טְׁ ט שְׁ ט ֶגעֶקענְׁ זשֹוין ִנישְׁ יי אּונְׁ וייט פּון צּו  ,אְך ִזיֶכער בַּ ָוואס ִמיר ֶזעֶנען ָגאר וַּ

י ִליְך, ָנאר ֶער ָהאט ַא זַּ יין וואֹויל אּון ֶערְׁ ָעם, ֶיעֶדער ִאיד ִוויל ֶבֱאֶמת זַּ ין ַאזֹוי ִווי ִבלְׁ
ע ֶוועֶרע ֵיֶצר ָהרַּ וֶדהִאיז דָ  ;שְׁ וַּ ן, ִאיז אְך ִזיֶכער ַאז ֶווען ֶער ִאיז ִזיְך ִמתְׁ טְׁ שְׁ 'ן ֵאייֶבערְׁ ארְׁ  פַּ

 

ֶטער ִאים ַאֶלעס מֹוֵחל, אּו שְׁ ן ֶעס ֶקען ֶדער ֵאייֶבערְׁ
ס צּו ִאים. טְׁ ֶלעכְׁ יין שְׁ ן קַּ אִסירְׁ ט פַּ  ָגאר ִנישְׁ

ִדיג ֶווען ַא ִאיד ֶוועט ִזיְך צּוֶגעוואֹויֶנען שְׁ  ֶטענְׁ
וֶדה צּו  וַּ ן אּון ִזיְך ִמתְׁ טְׁ שְׁ ן ֶדעם ֵאייֶבערְׁ צּוֶבעטְׁ ִאיֶבערְׁ
ן  ט ָזאגְׁ הֹויב ֶוועט ֶער ֶעס ִנישְׁ יין, ֲאִפילּו ֶווען ִאין ָאנְׁ זַּ

ן ֱאֶמת אּון ִמיטְׁ יטְׁ מִ  צְׁ ן 'ן גַּאנְׁ ץ, ֶוועלְׁ ארְׁ ן הַּ צְׁ 'ן גַּאנְׁ
ֵגיין ֶמער אּון  יינְׁ ֶלעְך ַארַּ ֶטער צּוִביסְׁ ָאֶבער ִדי ֶווערְׁ
ן  אֶקע ָיא ָזאגְׁ ץ, ִביז ֶער ֶוועט ֶעס טַּ ארְׁ יין הַּ ֶמער ִאין זַּ

ִליֶכער  .ִמיט ַאן ֱאֶמת ן ַאן ֱאֶמת'ֶער ֶערְׁ ֶער ֶוועט ֶווערְׁ
יין גּוט אּון וואֹויל אֹויף ִדי ִאיד, אּון עֶ  ס ֶוועט ִאים זַּ

ט. ט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועלְׁ  ֶוועלְׁ
 

ָרא"ש ֵחֶלק ט"ו ֶעֶרְך ִוּדּוי(  )ִשיחֹות מֹוהַּ
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 ִווי ָנאר ַא ֶמעְנְטׁש
ן ִאיז ִזיְך ִמְתַווֶדה אּו

ָזאְגט "ִאיְך ָהאּב 
יין ֶגעִזיְנִדיְגט", ֶקען קַ 

ׁשּום ַמְלָאְך ִאים 
 <<<<<< ִניְׁשט ָאְנִריְרן
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אין סיי וועלכע מצב א איד געפונט זיך נאר קען ער אייביג זיין נאנט צום אייבערשטער איז שטענדיג מיט אים, און 
 רשטן.אייבערשטן, און ער קען זיך שטענדיג צוריק קערן צום אייבע

יעצט, אין די צייט פון די יומא דהילולא קדישא, דערמאנען זיך אידן ווי אזוי זיי האבן באקומען חיזוק פון די 
הייליגע ספרים און קונטרסים פון מוהרא"ש במשך די אלע יארן, און נוצן אויס די צייט ווייטער ממשיך צו זיין צו 

ליגע ספרים און צו מקיים זיין וואס דארט שטייט, און מיט דעם זיך איינקויפן א פרייליך און לערנען די היי
 גליקליך לעבן ברוחניות ובגשמיות.

דורכאויס די גאנצע וואך, ובפרט אין די טאג פון יארצייט, האבן צענדליגע טויזנטער אידן פון איבער די גאנצע 
יבנאל און זיך אויסגעבעטן בדבר ישועה ורחמים. פילע האבן זוכה וועלט פוקד געווען דעם ציון הקדוש אין 

געווען אויסצוזאגן גאנץ תהלים בלי הפסק ביים ציון הק', אזוי ווי מוהרא"ש האט צוגעזאגט אין זיין צוואה אז 
יענעם א  ווער עס וועט אויסזאגן גאנץ תהלים ביי זיין קבר וועט ער זיך משתדל זיין צו איינרייסן און פועל'ן פאר

ישועה, און ספעציעל ווען א בחור אדער מיידל וועט דארט אויסזאגן תהלים, וועלן זיי זיכער געהאלפן ווערן מיט 
 א שידוך בקרוב ובניקל.

מוהרא"ש האט געשריבן אין זיין צוואה אז אזוי ווי ביי זיין לעבן זענען אידן נתעורר געווארן צו תשובה דורך 
ך זיין נאך זיין הסתלקות אז ווער עס וועט קומען צו זיין קבר וועט נתעורר ווערן תשובה אים, די זעלבע וועט אוי

צו טון און זיך צוריק צו קערן צום אייבערשטן. און דאס האט ספעציעל געקענט זען יעצט ביי די יומא דהילולא, 
ידן האבן שופך שיח געווען די געוואלדיגע התעוררות וואס האט געהערשט אויפ'ן פלאץ, ווען פילע טויזנטער א

 און זיך אויסגעגאסן דאס הארץ ביים ציון הק'.
דאהי אין אמעריקע איז פארגעקומען דער צענטראלער סעודת הילולא בבית מדרשינו אין וויליאמסבורג. עס 

י די זענען זיך צוזאמגעקומען פילע אידן פון איבעראל זיך צו שטארקן אינאיינעם אין דעם געהויבענעם טאג. בי
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 

און די לימודים זענען ווייטער חי  מוהרא"ש מיט אונז וואס האט אונז געלערנט די הייליגע לימודים פון רבי'ן,
 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 זייער שווער, 
די וועלט, אז מוהרא"ש האט אונז אזויפיל געגעבן אין לעבן, ער האט אזוי סאך געהאלפן אזויפיל אידן איבער 

ס'איז ממש נישט מעגליך דאס אראפצוברענגען און איבערדערציילן, כל המוסיף גורע, וויפיל מ'וועט רעדן וועט 
קיינמאל נישט זיין גענוג. דעריבער איז דער עיקר צו רעדן פון די לימודים און די עצות פון מוהרא"ש, ווי אזוי מיר 

טער פארשפרייטן, דאס זענען גרעסטע מופתים פון מוהרא"ש, און דאס קענען זיך שטארקן אין זיי און דאס וויי
מ'האט תים וואס עיקר מופ האט געזאגט אויפ'ן רבי'ן, אז די איז וואס מיר דארפן חזר'ן כסדר. אזוי ווי רבי נתן

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

וואס קען העלפן אידן, ער קען אין זיי אריינברענגען א ריינע אמונה, ער קען אין זיי דער איז אן אמת'ער רבי, 
נדיג אויפצוהויבן און זיך שטארקן צו דינען דעם א שטארקייט און א פרישקייט זיך שטעאריינברענגען 

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

ון דאס האט אים געטוישט זיין לעבן, ס'האט אים בחור'ל און ער האט געטראפן א ספר'ל פון הייליגן רבי'ן, א
והרא"ש נישט געהאלטן דעם סוד פאר זיך, נאר ער האט זיך , און דאן האט מאייבערשטןגעברענגט נאנט צום 

לעבן צו פארשפרייטן דעם הייליגן רבינ'ס ווערטער איבער די גאנצע וועלט. אין יענע  גענומען פאר א ציל אין
צייטן איז דער נאמען פון רבי'ן נאך נישט געווען באקאנט בכלל פאר זייער אסאך אידן, און חפץ ה' בידו הצליח 

 און לימודים פון רבי'ן אין די גאנצע וועלט.ען די עצות אז ער האט זוכה געווען אריינצוברענג
און דאס איז אונזער פליכט ווייטער ממשיך צו זיין, יעדער האט זיך זיין וועג ווי אזוי ער קען איבערגעבן די 

האט אונז געהאלפן און אונז געברענגט צום הייליגן  אייבערשטערלימודים ווייטער פאר נאך אידן, אויב דער 
 רבי'ן, דארפן מיר דאס פארגינען אויך פאר נאך איינעם.

די און פארשפרייטן רייע מפיצים וואס טראגן ארום אבן מורא פון די "כאפערס", די געטן המענטשנארישע 
די איינציגסטע זאך וואס די  ?וואס שטייט אין די קונטרסים ?ל זיי דעןוואס ווי און קונטרסים.הייליגע ספרים 

איינציגסטן , צו ווייזן פאר יעדן אייבערשטןאיז דאך נאר צו מקרב זיין יעדן איד צום  קונטרסים ברענגען ארויס
נאר שט אויפגעבן זאל קיינמאל ני אז ער האט נאך אויך א וועג מצליח צו זיין אויף דער וועלט, אז ערמענטש 

ם זיך אויפהויבן און זיך מחזק זיין, צו וויסן א וועג ווי אזוי מחנך צו זיין די קינדער, ווי אזוי צו האבן שלושטענדיג 
ות אין לעבן. ווען דער מפיץ קומט צום טיר מיט א קונטרס, איז ער נישט דא געקומען בית, און נאך פילע גוטע עצ

און אמונה, מיט עצות און הילף, ן אידן מיט חיזוק צו פארכאפן מענטשן קיין ברסלב, ער איז געקומען מזכה צו זיי
 לעבן.זייער אין  אייבערשטןמ'זאל ווייטער קענען אנגיין אין לעבן, נאר אויך ארייננעמען דעם 

איז פארגעשטעלט געווארן א שיינע סלייד דערנאך און האט מען געבענטשט ברכת המזון, נאך די דרשה 
פון פילע מפיצים ווי נטאציע איבער די גרויסקייט פון הפצה, מען האט געהערט ערשטהאנטיגע מעשיות עפרעז

אזוי די הייליגע ספרים און קונטרסים זענען מחי' און מחזק אזויפיל טויזנטער אידישע קינדער איבער די גאנצע 
זיך צוגאנגען מיט פרישע קבלות טובות זיך צו שטארקן ווייטער מיט די דער עולם דערנאך איז און  וועלט.

 מוהרא"ש און ארויסהעלפן דאס פארשפרייטן איבער די וועלט. לימודים פון
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 

 "א.בב
 

 לזכר עולם יהיה צדיק! 
*** 

 אידן זענען מתפלל לרפואת הבחור יצחק בן אהובה שושנה
 

פון די רעדאקציע פון די "חיזוק  ,ממזכי את הרבים ,וויטשאלאיציק מענדפארגאנגעם וואך איז הבחור החשוב 
איז דער חשובער בחור דעם זונטאג  .געפארן קיין אייראפע צו מתפלל זיין אויף קברי צדיקים", יומי המתורגם

פונעם הק' ציון ער האט מתפלל געווען ביים  אורויס פון ליזענסק וון וועג א'אין א טעקסי אויפן וועג 'געפארן אויפ
מוטשעט פון ען הונטערשטן זיץ, זייענדיג אויסג'ן רבי אלימלך זי"ע, און איז זיך רואיג געשלאפן אויפ'רביהייליגן 

גאנצן לאנגע רייזע, ווען פלוצלינג האט דער קאר געכאפט א שרעקליכן גליטש אויף די אייז, און האט זיך אינ די
איז דער בחור איז נעבעך גאר שווער געשעדיגט געווארן אינעם עקסידענט, און  .רחמנא ליצלן איבערגעדרייט

ביז יעצט האט ער זיך ליידער  אין א שווערן מצב, אוןאין ריישא אין איילעניש אריינגעפירט געווארן אין שפיטאל 
 .אלץ נישט אויפגעוועקטכנא

ס הילף האט מען אים מיטוואך אפגעפירט מיט א פריוואטע פליגער, מיט באגלייטונג פון אייבערשטנ'מיט'ן 
 .בירן אים צו ראטעוועןווואו די דאקטוירים פר ,קיין ארץ ישראלרים, ידאקטו

 פאר א גאנצע רפואה בקרוב. בה שושנההופאר יצחק בן א אייבערשטןאון בעטן דעם מתפלל זענען אידן 
 ל כביר ולא ימאס תפלת הרבים!-הן ק
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די איבריגע פילע בריוו פונעם ראש ישיבה 
שליט"א פון די וואך, קען מען זען אינעם 

 וועכנטליכן קונטרס "עצתו אמונה".
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שיעורים; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס; און נאך -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 < שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים; און נאך - קול ברסלב
  03303502361ענגלאנד /  0797040066/ ארץ ישראל  845-414-8429

< BreslevCenter.com   <  
 

 

 ~ נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק' ~
 

 ס'מערן זיך חתונות אין היכל הבית המדרש
 ך מער שטילער און באשיידענער.מיט יעדע פרישע חתונה וואס קומט פאר אין שול, ווערן די חתונות נא

היימיש און קומען אויף פרישע געדאנקען ווי אזוי צו מאכן די חתונה נאך מער ע חתונה ביי יעדע פריש
פרייליך מער געבן נאך ווייניגער געלט פאר אומנויטיגע צוועקן, און די חתונות ווערן צואויסווי אזוי אידיש, 

 מער פשוט און איינפאך.און 
די פילע מחותנים וואס ברעכן אונטער  . פארדי חתונות גאר הויכע קולותאבער מאכן  צייט, די זעלבעו צ

אן דן אוממעגליך צו באצאלן כמעט יעדי לאסט פון די אומגעהויערע גרויסע הוצאות החתונה, וואס איז פאר 
ות וברקים אויערן ווי קולזייערע אומזיסטע חתונות אין נייעס איבער די הערט זיך די פאר די מחותנים  חובות;

ען און פאדערן, זיי ווייזן אויף שווארץ אויף ווייס אז ס'איז אויף די העכסטע טענער. די אומזיסטע חתונות מאנ
מעגליך חתונה צו מאכן די קינדער מיט אן אמת'ע רואיגקייט און שלוות הנפש, נישט ווי ס'איז שוין 

 .רחמנא ליצלן זייטןק מאכן די עלטערן פון ביידע איינגעגעסן געווארן ביי מענטשן אז א חתונה מוז קראנ
 ה פארקומען די חתונה פון הבה"ח לייבי הי"ו בן מו"הפ' משפטים וועט אי"מאנטאג קומענדיגן דעם 

היכל בית המדרש ט פארקומען אין עו, עב"ג בת מו"ה יצחק קאפלאן הי"ו. די חתונה וואייזיק אפפעל הי"
י די פריערדיגע חתונה, וועט דאס מאל עס אויך ווערן . און ווי ביאין וויליאמסבורגהקודש ברסלב 

צוגעשטעלט גענצליך אומזיסט פאר ביידע זייטן, אלע משפחות פון די קהלה לייגן צו א האנט צוצושטעלן 
יליכע חתונה, אזוי חתונה, און גלייכצייטיג איז ערווארטעט אז דאס וואס זיין גאר א פרי אלע געברויכן פון די

 ווי ביי די פריערדיגע חתונות אין ישיבה.
איבערגעקלוגט אין  חז"ל דערציילן אז רבי יהושע בן חנניה האט געזאגט אז קיינער האט אים נאכנישט אזוי

האט געדארפט אנקומען אין א שטאט, האט ער געטראפן א אינגל  ווען ער .עפעס א קליין יונגלווי זיין לעבן 
און אים געפרעגט דעם וועג צו די שטאט, האט דער אינגל געענטפערט: "פון די זייט איז דא א קורצע און 

פון די אנדערע זייט איז דא א לאנגע און קורצע וועג"... רבי יהושע איז געגאנגען צו די קורצע  לאנגע וועג, און
און לאנגע וועג, ער איז טאקע אנגעקומען שנעל צו די שטאט, עס איז אבער געווען דארט אזויפיל פעלדער 

יז ער צוריקגעגאנגען צום און וועלדער אז עס איז געווען זייער שווער אריינצוגיין אין שטאט פון דארט, א
אינגל און אים פארגעהאלטן אז ער האט דאך געזאגט אז דארט איז א קורצע וועג, דער אינגל האט זיך אבער 
פארענטפערט אז ער האט דאך אויך צוגעלייגט אז עס איז א לאנגע וועג... האט אים רבי יהושע געקושט 

דישע קינדער וואס פונעם גרעסטען ביז'ן קלענסטן זענען זיי אויפ'ן שטערן און געזאגט: "וואויל איז פאר די אי
 זייער קלוג".

וואס איז די געוואלדיגע חכמה געווען דא פון דעם אינגל? ווען מען קוקט זיך צו ווי אזוי די חתונות און 
ער שמחות גייען צו ביי אונז, זעט מען אז מען דארף זיין גאר גאר קלוג צו קענען פארשטיין דאס וואס ד

קליינער אינגל האט פארשטאנען, ליידער זענען דא ערוואקסענע באזעסענע מענטשן וועלכע פארשטייען 
נישט אז דאס זיך אנבארגן מיט געלט פאר א שמחה איז טאקע א קורצע געשמאקע וועג, עס וועט טאקע זיין 

נג, ווען עס קומט צום אויף די מינוט א שיינע שמחה, אבער נאכדעם ווערט דער וועג גאר שווער און לא
ל, ל ביז מעכויפן פון בערל צו שמערל, פון געצבאצאלן איז עס בכלל נישט אזוי געשמאק, מען דארף ארומל

בארגן פון איינעם און באצאלן פאר'ן צווייטן. און אויב בלייבט מען שולדיג געלט פאר מענטשן דארף מען 
אפקומען אויף דער וועלט, און נאכאמאל דארפן חתונה נאכאמאל מגלגול ווערן, מען דארף נאכאמאל אר

 מאכן א שטוב מיט קינדער...
וואס מ'האט  רפון די אלע געלטעדעמאלט וואס האט מען ווען עס ענדיגט זיך די פינף שעה פון די חתונה, 

געווארפן אין מיסט? די איינציגסטע זאך וואס בלייבט איז דאך נאר די נחת וואס מ'וועט האבן שפעטער פון 
די פילע חובות מיט וואס  -אויב האט מען נישט דעם ריכטיגן שכל  -אויך פאלק, און -דעם פרישן פאר

 קומענדיגע יארן. מ'וועט זיך מוטשען צו באצאלן פאר די
דעריבער איז ווערד צו באגריסן די קלוגע מחותנים, די קלוגע חתן כלה, וואס טוען די ריכטיגע שריט, זיי 

אס וועט זיין געבן נישט אויס קיין איבריגע געלטער פאר די נאכט פון חתונה, זיי טראכטן נאר פון תכלית, וו
 שע שטוב, א בית נאמן בישראל., דער עיקר ציל איז אויפצושטעלן א אידינאך די חתונה

זאל זיי טאקע העלפן אז ס'איז זאל א קשר של קימא און א בנין עדי עד, מיט דורות  טעראייבערשדער 
 ישרים ומבורכים געזונטערהייט.

 כי טובה חכמה מפנינים!
*** 

 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 איבער דער 
און זיך צו דערמאנען די ליכטיגע זכרונות פון מוהרא"ש  ,און דורך אנשי שלומינו בפרט ,גארער וועלט בכלל

 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 האט ער 

ער די געארבעט טאג און נאכט, אריינצוברענגען די לימודים פון הייליגן רבי'ן אין יעדע אידישע הויז איב
גאנצע וועלט. צו שטארקן און מחזק זיין יעדן איד אז ער זאל וויסן און געדענקען אלעמאל אז דער 

 !ללמתפס ייטז
 

בעטן דעם זענען מתפלל און  רעדניק אידישע
רפואה פון א חשובער  נצעאויף די גא אייבערשטן

עשעדיגט ג רעווש ראגוואס איז נעבעך בחור 
 טנשרעקליכע עקסידעגעווארן אין א 

 שנהוש הבוהא בןצחק י
 קרובב מהישללרפואה 

 חיזוק צום טיר
 
 

ברסלב, איר קענט באקומען אלע ספרי 
 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
 

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

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

 

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

 845-248-1651 רופט שוין
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