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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

 

ֵאל ְוִיְקחּו אֵ  ל ְבֵני ִיְשרָׁ ֵבר אֶׁ ר ִצּוָׁה ה' ֵלאֹמר דַּ ה ֲאשֶׁ ּתֹורָׁ ת הַּ ה ֹזאת ֻחקַּ רָׁ ָָׁ  ָָׁ י לֶׁ
ה ִדי  ְפֶרעְגן ַפאְרָוואס ָזאְגט ִדי ּתֹוָרה ֹזאת ֻחַקת "ַהּתֹוָרה", ָדאס ִאיז ְסָפִריםִדי  .ֲאֻדמָׁ

ִמְצָוה פּון "ָפָרה  פּון ִדי ,ֶגעֶזעץ פּון ִדי "ּתֹוָרה", ֶמען ֶרעְדט ָדאְך ָדא ָנאר פּון ֵאיין ִמְצָוה
 ֹזאת ֻחַקת "ַהָפָרה"?, ֶעס ָוואְלט ֶגעַדאְרְפט ְשֵטיין ֲאדּוָמה"

 - אס ָדאס ֵמייְנט ֲאִמיָרה ַרָכהִאיז ְשֶווער, ִדי ָפסּוק ֵהייְבט ָאן ִמיְטן ָלשֹון "ֵלאֹמר" ָוו ָנאךְ 
ָוואס ָדאס ִאיז  - ֵבר" ֶאל ְבֵני ִיְשָרֵאלַא ֵווייֶכע ְשְפַראְך, אּון ֶדער ָפסּוק ָזאְגט ַווייֶטער "דַ 

 ַא ְשְטֶרעְנֶגע ָלשֹון.
ַאז ֲאִפילּו )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן ח'( מֹוַהָרא"ש ִאיז ָדאס ַמְסִביר, לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 

ם ט ַא ִאיד טּוט ַאן ֲעֵביָרה ַדאְרף ֶמען ִאיּון "ּתֹוָכָחה", ֶווען ֶמען ֶזעֶעס ִאיז ָדא ַא ִמְצָוה פ
ַאז ֶרִבי  )ֲעָרִכין ט"ז:( ִדי ְגָמָרא ָזאְגט .ִמְצָוהִדי  ןֶקען טּו ֶבער ִניְשט ֶיעֶדערָזאְגן מּוָסר, אָ 

ֶקען ָזאְגן  ֲעִקיָבא ָהאט ֶגעָזאְגט: "ִאיְך וואּוְנֶדער ִמיר אֹויב ֶעס ִאיז ָדא ַהייְנט ֵאייֶנער ָוואס
אְלן ִמיר שֹוין ַהייְנט אּון אֹויב ֶרִבי ֲעִקיָבא ָהאט ָדאס ֶגעָזאְגט ִאין ַזיין דֹור, ָוואס זָ  ,מּוָסר"

 .ָזאְגן
, טּוט ןֶעס צּו טּו ִווי ַאזֹויִדי ִריְכִטיֶגע ֶוועג ֶווען ֵאייֶנער ָזאְגט מּוָסר אּון ֶער ֵווייְסט ִניְשט 
ינּו ָזאְגן מּוָסר ַאזֹוי ִווי מֶשה ַרבֵ  ַדאְרףֶמען  .ֶער ָגאְרִניְשט אֹויף אּון ֶער ַמאְכט ָנאְך ֶעְרֶגער

 ַאז ֶווען ִדי ִאיְדן ָהאְבן ֶגעִזיְנִדיְגט )ַשָבת פ"ח:(עָזאְגט מּוָסר, ִווי ִדי ְגָמָרא ֶדעְרֵצייְלט ָהאט גֶ 
י ְדֵריי ִמיט ִדי ֲעֵביָרה פּון ִדי ֵעֶגל, ָוואס ִדי ִאיְדן ָהאְבן ֶדעָמאְלט עֹוֵבר ֶגעֶווען אֹויף דִ 

ינּו ֲעָריֹות, אּון ְשִפיַכת ָדִמים, ָהאט ֵזיי מֶשה ַרבֵ  ַהאְרְבְסֶטע ֲעֵבירֹות, ֲעבֹוָדה ָזָרה, ִגילּו
ְדן ְּתשּוָבה ַאְלץ ִליב!", אּון ַאזֹוי ָהאְבן ִדי ִאיכְ ָנא ַאייךְ ֶגעָזאְגט: "ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט 

ן?! ִאיר ֵווייְסט ּוֶגעט ִאירן, אּון ֶווען מֶשה ַרֵבינּו ָוואְלט ֵזיי ָאְנֶגעְשִריְגן "ָוואס ָהאט ֶגעטּו
ּון ֵזיי ָוואס ִאיר ָהאט ָדא ַפאְרָדאְרְבן?!" ָוואְלְטן ִדי ִאיְדן ֶגעָוואְרן ִאיְנַגאְנְצן ְמיּוָאש, א

 ן.אּון ִניְשט ְּתשּוָבה ֶגעטּו ֶגעֶגעְבןפְ ָוואְלְטן ִאיְנַגאְנְצן אֹוי
 )ְשמֹות לב, לד(ַרִש"י ְבֶרעְנְגט אֹויְפ'ן ָפסּוק,  .ִדי ֶזעְלֶבע ֵגייט ַווייֶטער ָאן ִאין ֶיעְדן דֹור

ְדִּתי", קַּ ָָׁ ְקִדי ּו ין ַאז ַביי ֶיעֶדע ְשְטָראף ָוואס ֶעס קּוְמט אֹויף ִאיְדן, ִאיז ָדא אִ  "ּוְביֹום פָׁ
ער ִאין ֶיעְדן 'ן ִזיְך ִאיבֶ רְ י ֲעֵבירֹות פּון ֶדעָמאְלט ַחזְ ֶדעם ַאִביְסל פּוֶנעם ֵחְטא ָהֵעֶגל, ַווייל דִ 
ן אֹויף ֶדעם ֶוועג פּון ַפאר ִאיְדן, ֶקען ֶעס ָנאר טּו דֹור, אּון ֶווער ֶעס ִוויל ַהייְנט ָזאְגן מּוָסר

 ַאייךְ  מֶשה ַרֵבינּו, אֹויף ַא גּוֶטע ֶוועג, צּו ְמַחֵזק ַזיין ִאיְדן "ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט
ן אּון צּוִריק קּוֶמען צּום ִדי ִחיזּוק צּו ְּתשּוָבה טּו יי ֶגעְבןָדאס ֶוועט זֵ  ַאְלץ ִליב" אּוןכְ ָנא

 ֵאייֶבעְרְשְטן.

ַאז ֶדער  ַווייְזט ֵזיי ֶערן צּו ֵגיין צּו ַאַזא ַצִדיק ָוואס ִאיז ְמַחֵזק ִאיְדן, ף ֶמען ֶזעֶדעְרַפאר ַדארְ 
 ִדיג קּוֶמען צּום ֵאייֶבעְרְשְטן.ֶטענְ ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ֵזיי ִליב, אּון ֵזיי ֶקעֶנען ְש 

ִדי ֲעֵביָרה פּון ִדי  ףָדאס ִאיז ְפַשט ִאין ָפסּוק, ִדי ָפָרה ֲאדּוָמה ִאיז ָדאְך ֶדער ִּתיקּון אֹוי
ה",ֵעֶגל, ָזאְגט ֶדער ָפסּוק,  ּתֹורָׁ ת "הַּ , ָדאס ִאיז ִדי ֶגעֶזעץ פּון ִדי ַגאְנֶצע ּתֹוָרה ֹזאת ֻחקַּ

אְרף ֶמען ִווי מֶשה ַרֵבינּו ָהאט ֶגעֶרעְדט צּו ִדי ִאיְדן ָנאְך ִדי ֵחְטא ָהֵעֶגל, ַאזֹוי דַ  ַווייל ַאזֹוי
 ֶטעְנִדיג ֶרעְדן צּו ִאיְדן, ָנאר ְמַחֵזק ַזיין אּון ְשַטאְרְקן.ְש 

ֵבר" - "ֵלאֹמרָדאס ָזאְגט ֶדער ָפסּוק ַווייֶטער  ר ֶווען ֶמען ִוויל ָזאְגן ְשְטֶרעְנֶגע ֶוועְרֶטע דַּ
 ַפאר ִאיְדן, מּוז ֶעס ַזיין אֹויְך אֹויף ַא ֵווייֶכע ֶוועג פּון ִחיזּוק.

 )ּתֹוְך ַהַנַחל ֵליל שב"ק ֻחַקת ְשַנת תשס"ז(
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רָׁא"שמוֹ  עְרֵצייְלט הַּ  דֶׁ
אְבן  ואס ִמיר הָּ ה וָּ נָּ ִדי ְגֶרעְסֶטע אּון ֶבעְסֶטע ַמתָּ
ה פּון "ִהְתבֹוְדדּות", ַאז ַא  ַבאקּוֶמען פּון ֶרִבי'ן ִאיז ִדי ֵעצָּ
אל ִזיְך אֹויְסֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויף ַזיין  ִאיד זָּ

אל ֶדעְרֵצייְלן ַפאְר  ן ֵאייֶבעְרְשְטן 'ֵאייֶגעֶנע ְשְפַראְך, ֶער זָּ
ואס ֵגייט אֹויף  דּוְרְך ְברּוֲחִניּות ּוְבַגְשִמיּות ִאים ַאֶלעס וָּ

 ַאזֹוי ִווי ֶמען ֶרעְדט ִזיְך אֹויס ַפאר ַא גּוֶטער ְפַרייְנד.
אס ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְש  אְגט ַאז דָּ ְטן ִאיז ֶדער ֶרִבי זָּ

ואס ַא ֶמעְנְטש ֶקען טּוִדי ְגֶרעְסֶטע זַ  ן, ֶעס ִאיז אְך וָּ
שּוב'ֶער פּון ַאֶלעס, אּון ַטאֶקע ֶדעְרַפאר  ְגֶרעֶסער אּון חָּ

ַרע ֵזייֶער ְשַטאְרק אֹויףַפאְרֵלייְגט ִזיְך ֶדער ֵיצֶ   ֶדעם, ר הָּ
אל נִ  ִמיט ְפרּוִביְרט ֶער יְשט ַאֶלע ִמיְטֶלען ַאז ַא ִאיד זָּ

ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶער ְפרּוִביְרט צּו ַמאְכן ֲחִליַשת 
ֶמעְנְטש ַאז ֶדער ֶדעם  , ַאייְנֶרעְדןן ֶמעְנְטש'ַהַדַעת ַפאְר 

ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶהעְרט ִאים ִניְשט אֹויס אּון ֶער ַדאְרף 
אְבן.  ִאים ִניְשט הָּ

ִדי ֶעְרְשֶטע ַזאְך 
 ִאיְנֶדעְרְפִרי ָזאְלְסטּו

 

ֵגיין ִאין שּול ַדאֶוועֶנען ַשְחִרית ִמיט ִמְנָין 
ן ֶוועְסטּו ַמְצִליַח ַזיין ִאין ַאֶלע ַדייֶנע ֶוועְגן, אּו

 ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶוועט ִדיר ַבאְגִליְקן ִמיט
 ַאֶלעס גּוְטס.

: "ָכל )ְבָרכֹות ו:(ה ָזאְגן ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרכָ 
 ָהָרִגיל ָלבֹא ְלֵבית ַהְכֶנֶסת ְולֹא ָבא יֹום ֶאָחד

עְנְטש ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ְמָשֵאיל בֹו", ֶווען ַא מֶ 
ַדאְווְנט ֶיעְדן ָטאג ִמיט ִמְנָין אּון ֵאיין ָטאג 

ר ַפאְרֶפעְלט ֶער צּו קּוֶמען ִאין שּול ְפֶרעְגט ֶדע
ֶער  עְרְשֶטער אֹויף ֶדעם ֶמעְנְטש ַפאְרָוואסֵאייבֶ 

ְנְטש ִאיז ִניְשט ֶגעקּוֶמען ִאין שּול; אֹויב ֶדער ֶמע
ְשִפיְרט ִזיְך ִניְשט גּוט ֶהעְלְפט ִאים ֶדער 

יב ֵאייֶבעְרְשֶטער ִמיט ַא ְרפּוָאה, ַאזֹוי אֹויְך אֹו
ֶדער ֶער ָהאט ַאְנֶדעֶרע ְשֶטערּוְנֶגען ַמאְכט 

ט ֶמען פּון ֵאייֶבעְרְשֶטער ִמיט ִאים ִניִסים. ֶזע
ייט פּון ֵגיין ִאין שּול ֶיעְדן ֶדעם ָדאס ְגרֹויְסקֵ 

 ָטאג ַדאֶוועֶנען.
)ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ָהאט ֶגעָזאְגט 

 : "אֹויב ֶמען ָוואְלט ֶווען ֶגעֶגעְבןֵחֶלק ב', ִסיָמן קיא(
ן ֶמעְנְטש עְגִליְכֵקייט ַפאר ַא טֹויְט ֶדעם מֶ 

ַארֹויְסצּוְקִריְכן פּון ַזיין ֵקֶבר ַדאֶוועֶנען ֵאיין 
יין ְתִפיָלה אּון ְגַלייְך ָנאְכֶדעם ַדאְרף ֶער צּוִריק גֵ 

אְך ואְלט ֶער ֶגעַדאְווְנט"; ִאיז דָ ִאין ֵקֶבר, אֹוי וָ 
ה ָהעֹוָלם י אּוְנז, ָכל ְזַמן ִמיר ֶלעְבן ָבזֶ אַאַודַ 

 ֶנען.ַדאְרְפן ִמיר ִזיְך ְפֵרייֶען ַאז ִמיר ֶקעֶנען ַדאֶווע
 

 (טתשע"ֻחַקת )ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה, פ'  
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אט ֶדעְרֵצייְלט  ַר"ן אֹות י', י"ב( )ִש ֶדער ֶרִבי הָּ ַאז ִאין ַזייֶנע יּוְנֶגע יָּאְרן ְפֶלעְגט ֶער ְבֵחי הָּ
ן 'ֵזייֶער ַאַסאְך ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויף ִאיִדיש, ֶער ְפֶלעְגט ֶדעְרֵצייְלן ַפאְר 

ואס ֶעס ִאיז ַאדּוְרְך אֹויף ִאים ְבַגְשִמיּות אּון ְברּוחֲ  ִניּות, אּון ַאֶלע ֵאייֶבעְרְשְטן ַאֶלעס וָּ
אט ֶער ַאֶלעס  אט ִאים ֶגעֶפעְלט, הָּ ואס ֶעס הָּ אְבן. וָּ ואְלט הָּ אט ֶגעוָּ ואס ֶער הָּ ַזאְכן וָּ

שּוט ִאיִדיש, ַאזֹוי ִווי ֶמען ֶרעְדט ִזיְך אֹויס צּו ַא 'ֶדעְרֵצייְלט ַפאְר  ן ֵאייֶבעְרְשְטן, אֹויף פָּ
 ְפַרייְנד. רגּוֶטע

אט ִזיְך אל ֶעס הָּ ֶבער ֶגעַמאְכט ַאַסאְך מָּ אט ֶגעִפיְלט ַאז ֶדער  אָּ ואס ֶער הָּ וָּ
אט ֶגע ט ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ְר יפִ ְש ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶהעְרט ִאים ִניְשט אֹויס, ֶער הָּ

אל ַאז ֶער ֶבעַדאְרף ִאים ִניְשט  אט ֶגעֶזען ַאַסאְך מָּ אְבן, ַווייל ֶער הָּ  ט ֶדעםהָּ
ם ִמן ַהְסתַ  ט ֶעֶפעס אֹויף ֶדעְרִמיט, אּוןט ִניְשט אֹויס ִווי ֶער טּוֵאייֶבעְרְשְטן אּון ֶעס ֶזע

אְבן.  ִוויל ִאים ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִניְשט אֹויְסֶהעְרן, אּון ֶער ַדאְרף ִאים ִניְשט הָּ

אט ֶדער ֶרִבי אֹויְפֶגעֶהעְרט  אל הָּ צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ַאזֹוי ַווייט ַאז צּומָּ
אג, ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ַדאְרף  אד ִדי ִמי אּון ְפלָּ אט ֶגעִפיְלט ַאז ֶעס ִאיז ַא שָּ ַווייל ֶער הָּ

אט  .ִאים ֵסיי ִווי ִניְשט, ֶער ֶהעְרט ִאים ֵסיי ִווי ִניְשט אֹויס ֶבער נָּאְך ֶעְטִליֶכע ֶטעג הָּ אָּ
עְרֶגעְטַראְכט, ַאז ֶעס ֶקען ִניְשט ַזיין ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ַדאְרף ִזיְך ֶדער ֶרִבי ִאיבֶ 

ן, ֶער ֶהעְרט ִזיֶכער אֹויס ַזייֶנע  ַרֲחמָּ אְך ַאן ָאב הָּ ִאים ִניְשט, ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִאיז דָּ
אט ַווי .ְתִפלֹות אט ֶער ִזיְך ַווייֶטער ֶגעְשַטאְרְקט, אּון ֶער הָּ יֶטער ֶגעֶרעְדט צּום ַאזֹוי הָּ

 ֵאייֶבעְרְשְטן.
ואס ֶער ִאיז צּוֶגעקּוֶמען,  אְגט, ַאז ַאֶלע ַמְדֵריגֹות צּו וָּ אט ְשֶפעֶטער ֶגעזָּ ֶדער ֶרִבי הָּ
אט  ואס ֶער הָּ ואְרן ַאַזא ְגרֹויֶסער ַצִדיק, ִאיז נָּאר ֶגעֶווען דּוְרְך ֶדעם וָּ ַאז ֶער ִאיז ֶגעוָּ

ואְלט ֶגעוואּוְסט ִאין דִ ֶגעֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְר  י יּוְנֶגע ְשְטן אֹויף ִאיִדיש, אּון ֶווען ֶער וָּ
ואס ֶמען ֶקען ַאְלץ צּוקּוֶמען יָּאְרן ִדי ְגרֹויְסקֵ  ייט פּון ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון צּו וָּ

אְרִניְשט ֶגעפַ דּוְרְך ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן ואְלט ֶער גָּ ִזיְך ְמַסֵגף ֶגעֶווען, ֶער אְסט אּון , וָּ
ואְלט ֶגעֶרעְדט צּום  ואְלט נָּאר ֶגעֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן ֶמער אּון ֶמער, ֶער וָּ וָּ

אט ֶגעֶרעְדט ִאין ַא יָּאר. אג ִוויִפיל ֶער הָּ  ֵאייֶבעְרְשְטן ִאין ֵאיין טָּ
אס ִאיז ַא גְ  ֵליין ִאיז דּוְרְך ֶגעַגאְנֶגען ט ַאז ֶדער ֶרִבי ַארֹויֶסע ִחיזּוק, ֶווען ֶמען ֶזעדָּ

אט אֹויְך ִדי ֶזעְלֶבע נִ  יֹון, ֶער הָּ ט ִווי ֵקייֶנער ַדאְרף ִאים ִניְשט אּון ֵקייֶנער ְר יפִ ְש ֶגעסָּ
ֶבער ִזיְך ֶדעְרַהאְלְטן אּון ֶער ִאיז ַווייֶטער  אט אָּ ֶהעְרט ִאים ִניְשט אֹויס, ַאזֹוי ִווי ֶער הָּ

אט ֶער נָּאְכֶדעם זֹוֶכה  ָאְנֶגעַגאְנֶגען, ֶער אט ַווייֶטער ֶגעֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, הָּ הָּ
אס ַדאְרף ֶיעֶדער ִאיד נָּאְכַמאְכן.  ֶגעֶווען צּו ַאֶלע ַזייֶנע ְגרֹויֶסע ַמְדֵריגֹות. אּון דָּ

אְגט  אט ֶגעזָּ ן צ"ו( )ִליקּוטֵ ֶדער ֱאֶמת ִאיז ַאז ֶדער ֶרִבי הָּ ַאז ֶער ִוויל ַאז י מֹוֲהַר"ן ח"ב ִסימָּ
ֶבער ִניְשט  אס ִאיז אָּ אג ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן. דָּ אְלן ַא ַגאְנְצן טָּ ַזייֶנע ֶמעְנְטְשן זָּ
א  אג ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן? ֶעס ִאיז דָּ ֶמעְגִליְך, ִווי ַאזֹוי ֶקען ַא ֶמעְנְטש ַא ַגאְנְצן טָּ

ואס ֶמען ַדאְרף טּוַאְנֶדערֶ  ַאַסאְך אג, ַא ֶמעְנְטש ַדאְרף ֶעְסן, ע ַזאְכן וָּ ן ְבֶמֶשְך ֶדעם טָּ
ה, ִווי ַאזֹוי ֶקען  סָּ ְטִריְנֶקען, ֶלעְרֶנען, ַדאֶוועֶנען, אּון ֶער ַדאְרף אֹויְך עֹוֵסק ַזיין ִאין ַפְרנָּ

אג ֶרעְדן צּום אֵ  אְגן ַאז ֶמען ַדאְרף ַא ַגאְנְצן טָּ  ייֶבעְרְשְטן?ֶמען זָּ
אג  אס ֵמייְנט ִניְשט ַאז ֶמען ַדאְרף ִזיְצן ַא ַגאְנְצן טָּ נָּאר ֶדער ֱאֶמת ִאיז ַאז דָּ

ְפֶגעזּוְנֶדעְרט פּון ֶמעְנְטְשן אּון ֶרעְדן צּום  ן ַווייֶטער ַאֶלעס ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶמען ֶקען טּואָּ
אג, נָּ  ואס ֶמען טּוט ֶגעֶוועְנִליְך דּוְרְכ'ן טָּ אל ֶמען טּואוָּ ואס ֶמען טּוט זָּ ן 'ן ִמיטְ ר וָּ

אל ֶמען  אְגט מֹוֶדה ֲאִני, זָּ ֵאייֶבעְרְשְטן. ֶווען ֶמען ְשֵטייט אֹויף ִאיְנֶדעְרְפִרי אּון ֶמען זָּ
אְבן ַא  אל ַהייְנט הָּ ְגַלייְך ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן: "ַבאֶשעֶפער ֶהעְלף ִמיר ַאז ִאיְך זָּ

אג, ַראֶטעֶווע ִמיְך אּון ַמיין ַווייב אּון ִקיְנֶדער פּון ַאֶלעם ְשֶלעְכְטס, גּוֶטע  ֶגעְשַמאֶקע טָּ
אל ַהייְנט ַאַרייְנַכאְפן ַאַסאְך גּוְטס, ַאַסאְך ִמְצֹות אּון ַמֲעִשים  ֶהעְלף ִמיר ַאז ִאיְך זָּ

 טֹוִבים" א.א.וו.
אגאּון  ואס ֶמען  ,ַאזֹוי ַא ַגאְנְצן טָּ אל ֶמען טּון נָּאר ִמיְטן ,ּוטטֵסיי וָּ ֵאייֶבעְרְשְטן.  זָּ

ואס ֶמען טּוט אל ַמְצִליַח ַזיין  ,ֶיעֶדע ַזאְך וָּ ֶבעט ֶמען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ַאז ֶמען זָּ
אְפן, ֶבעֶדעְרִמיט. ִביז וֶ  אל ֵגי ֵאייֶבעְרְשְטןט ֶמען ֶדעם וען ֶמען ֵגייט ְשלָּ ין ַאז ֶמען זָּ

אְפן ֶגעז אּון אֹויְפְשֵטיין ֶגעזּוְנֶטעְרֵהייט, אּון ַאזֹוי ַווייֶטער. ַאזֹוי ֶקען  ּוְנֶטעְרֵהייטְשלָּ
אל ַא ַגאְנְצן טָּ  אְגט, ַאז ֶמען זָּ אט ֶגעזָּ ואס ֶדער ֶרִבי הָּ אג ֶרעְדן צּום ֶמען ְמַקֵיים ַזיין וָּ

 .ֵאייֶבעְרְשְטן

אג ֶטעְגִליְכן ֶלעְבן ַאז ֶווען ַא ֶמעְנְטש ֵגייט צּו צּו ַזיין ַחֶבר אּון  ֶמען ֶזעט ִאין טָּ
אב  אְגן: "ִאיְך הָּ ה", ֶוועט ִאים ֶדער ַחֶבר זָּ עָּ אְגט ִאים: "ִאיְך ִוויל ֶרעְדן ִמיט ִדיר ַא שָּ זָּ

ה",  עָּ ֶבער וֶ אֹויב ִניְשט ַאזֹויִפיל ַצייט צּו ֶרעְדן ַא שָּ ֶרעְדן צּו ועט ֶמען ְסַתם ָאְנֵהייְבן אָּ
ָאן ַקיין ַבאְשִטיְמֶטע ַצייט, ַדאן ֶקען ִזיְך ַפאְרִציֶען ַא ְשמּוֶעס ֲאִפילּו ַפאר ֶעְטִליֶכע 

ה. עָּ  שָּ
אס ִאיז ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ִלימּוד ַפאר אּוְנז אֹויְך ֶווען ֶעס קּוְמט צּו ֶרעְדן צּום  דָּ

ה, וֶ  ,ֵאייֶבעְרְשְטן עָּ פ ַאז ֶער ֵגייט ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן ַא שָּ וען ַא ֶמעְנְטש ַמאְכט אָּ
ֶבער  אְבן ַקיין ֶגעדּוְלד צּו ֶרעְדן ִבְכַלל, ֶווען ֶמען ֵהייְבט אָּ ֶוועט ֶער ֶגעֶוועְנִליְך ִניְשט הָּ

ֶעס יָּא ַפאְרִציֶען ֶלעְנֶגער, אּון  ָאן ֶרעְדן ֶעְטִליֶכע ִדיבּוִרים צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶקען ִזיְך
שּוב ַביים  ֲאִפילּו ֶווען ֶעס ְבַלייְבט נָּאר ַביי ֶעְטִליֶכע ֶוועְרֶטער, ִאיז ֶעס אֹויְך ֵזייֶער חָּ

ואס ֶמען ֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן ִאיז ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע  סֵאייֶבעְרְשְטן, ֶיעֶדע ואְרט וָּ וָּ
ואס  ה וָּ חָּ אְרְשֶטעְלן.ַהְצלָּ אְרִניְשט פָּ  ֶמען ֶקען ִזיְך גָּ

ֶדער ֱאֶמת ִאיז ַאז ֶווען ֶמען ֶגעוואֹויְנט ִזיְך צּו צּו ֶרעְדן אּון צּו ֶבעְטן ֶדעם 
ואס ֶמען טּוט, ַדאן פּון ִדי קּוְרֶצע ִדיבּוִרים  ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויף ֶיעֶדע ְטִריט אּון ְשִריט וָּ

א  ואס ֶמען ֶרעְדט דָּ הוָּ עָּ אג ַא שָּ אְרט, ֶוועט ִזיְך צּוַזאם ְקַלייְבן ְבֶמֶשְך ֶדעם טָּ  ,אּון דָּ
אט ֶגעֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן. ,אּון ֲאִפילּו ֶמער ואס ֶמען הָּ  וָּ

אל ֶמען ֶרעְדט ִזיְך אֹויס ִמיְטן ֵאייֶבעְרְשְטן ַביי אס  ֵאייְנמָּ ֶיעֶדע ַזאְך, ַדאן ֶוועְרט דָּ
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שליט"א פון די  די איבריגע פילע בריוו פונעם ראש ישיבה
 וועכנטליכן קונטרס "עצתו אמונה". וואך, קען מען זען אינעם

 

 845-200-7132צו באקומען אין ישיבה, אדער רופט 

ַגאְנֶצע ֶלעְבן ֵאיין ְשִטיק רּוְחִניּות, ֵאיין ְשִטיק ֵאייֶבעְרְשֶטער. ַווייל ֲאִפילּו ִדי 
אס ַגאְנֶצע  ַגְשִמיּות'ִדיֶגע ַזאְכן ְשמּוֶעְסט ֶמען אֹויְך אֹויס ִמיְטן ֵאייֶבעְרְשְטן, דָּ

 ִניּות.ְשִטיק רּוחְ  ַאֶלעְבן ֶוועְרט 
אל ִניְשט ִפיְלן ַאז ֶער ִאיז ַאֵליין, ָאֶדער ַאז ֶער ִאיז  ַאַזא ֶמעְנְטש ֶוועט ֵקייְנמָּ

ב ֶער ִאיז, ֶוועט ֶער 'ִניְשט אֹויפְ  ואֶסעֶרע ַמצָּ ן ְפַלאץ, ַווייל וואּו ֶער ִאיז, ִאין וָּ
ַאֶלעס ֶדעְרֵצייְלן ַפאְרן ִוויְסן ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִאיז ִמיט ִאים, אּון ֶער ֶוועט 

 ֵאייֶבעְרְשְטן.
אְבן  ה הָּ טָּ ֶווען ֶמען ֶוועט ַארֹויְפקּוֶמען אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט ֶוועט ֶמען ֵזייֶער ֲחרָּ
אְך ֶגעַהאט ַאזֹויִפיל  אב דָּ אט ִניְשט ֶגעֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, "ִאיְך הָּ אֹויב ֶמען הָּ

א בִ  אב ִאיְך ֶגעַדאְרְפט 'ין ִאיְך ֶגעַגאְנֶגען אֹויפְ ִאיְבִריֶגע ַצייט, דָּ א הָּ ן ַגאס, דָּ
אר  אְך ִאין ִדי ַצייט ֶגעֶקעְנט ַאַרייְנַכאְפן ַאפָּ אב דָּ ַוואְרְטן אֹויף ֵאייֶנעם, ִאיְך הָּ
ואס ֶמען ֶרעְדט צּום  ה וָּ ִדיבּוִרים צּום ֵאייֶבעְרְשְטן", ֶיעֶדע ְקֵלייֶנע ְתִפלָּ

ואס ֶמען ֶקען ִזיְך ֵאייֶבעְרְש  ה ַפאְרן ֶמעְנְטש, וָּ חָּ ְטן ִאיז ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ַהְצלָּ
אר ַווייל ֶער  אְרְשֶטעְלן, אּון ַא ֶמעְנְטש ִאיז ִזיְך ִמְתַרֵשל ִאין ֶדעם, נָּ אְרִניְשט פָּ גָּ

שּוב אֹויב ֶמען ֶרעְדט ַא ֶלעְנֶגעֶרע ְשמּוֶעס ִמי ן 'טְ ֵמייְנט ַאז ֶעס ִאיז נָּאר חָּ
 .ֵאייֶבעְרְשְטן

אט ֵשֶכל אּון נּוְצט אֹויס ִדי ַצייט, ֶער ַכאְפט  ואס הָּ וואֹויל ִאיז ֶדער ֶמעְנְטש וָּ
אְטש ֶעְטִליֶכע ֶוועְרֶטער צּום ֵאייֶבעְרְשְטן,  אג צּו ֶרעְדן כָּ ַאַריין צּו ֶרעְדן ֶיעְדן טָּ

 אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.ֶוועט ִאים ִזיֶכער גּוט ַזיין אֹויף ִדי ֶוועְלט 
א"ש ח"ב וח"ד ֶעֶרְך ִהְתבֹוְדדּות(  )ִשיחֹות מֹוַהרָּ
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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 

 

 

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

  03303502361/ ענגלאנד  0797040066/ ארץ ישראל  845-414-8429/  212-444-9191

< BreslevCenter.com   <  
 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
 

 געביידע אין אומאן מאכט פארשריט יעדן טאג בעז"ה
חדשים פון יעצט וועלן מיר זיך אלע  דרייגעלויבט דעם אייבערשטן אז אין בלויז 

ן אויף ראש השנה תש"פ 'געפינען אין שטאט אומאן בצל הקודש פון הייליגן רבי
 .הבעל"ט

ענדיגן דעם בנין, אזוי אז פארדי בוי מייסטערס שטרענגען זיך אן און איילן זיך צו צו 
און ריינע ווינקל אינעם ווירבלענדיגן שטאט אנשי שלומינו זאלן האבן א רואיגע 

 .מיר זאלן קענען פארברענגען די פאר טעג מיט הרחבת הדעת אואומאן, וו
 

 :זינט דעם פארגאנגעם ראש השנה איז שוין געמאכט געווארן אסאך פארשריט
 .6און  5* מען האט ארויפגעצויגן די סטרוקטור פון שטאק 

 .שטאקן 6רויסענדיגע ווענט פון אלע * מען האט שוין ב"ה געענדיגט די ד
 .* די טרעפ פון פארנט און פון הונטן זענען שוין געענדיגט ביז אויבן

 .ר שעפט איז שוין פארענדיגטאטיעלעווע ער* ד
 .ן דאך'* מען האט ארויפגעצויגן די קוימען פאר די צוויי גיגאנטישע בוילערס ביז

 

 :יעצט גייט ווייטער אן די ארבעט פלייסיג
 .ן דרויסנדיגע דאך, עס זאל נישט אריינרעגענען'לייגט יעצט די פעך אויפ* מ'
 .גאלאנדיגער וואסער טאנק 12,500ענדיגט די '* מ
דלען פרישע וואסער גענוג ורט אויף די זעקס קוועלער עס זאל בעז"ה שפעארב'* מ

 .ן געברויך'פאר
 .ערסנדיגט צו אינסטאלירן די צוויי גיגאנטישע הייס וואסער בויל* מ'ע

 .* מ'ענדיגט די צווייטע שטאק פון די שלאף צימערן, די טיילס, און בית הכסא'ס
 

זאל קומען צו מיר  ,"ווער עס גלייבט אין מיר ,מיר אלע הערן דעם הייליגן רבינ'ס רוף
 ,ן וואס האט געזאגט'רבי ןאויף ראש השנה", מיר גלייבן מיט אמונת חכמים אין הייליג

אר נישט פעלן", "אויך וועם איך קען נישט פאררעכטן א "יעדער זאל קומען, קיינער ט
גאנץ יאר, קען איך פאררעכטן ראש השנה", און מיר אלע בעטן דעם אייבערשטן אז 

ן בתמימות ובפשיטות און קומען קיין 'מיר זאל האבן די זכי' צו פאלגן דעם הייליגן רבי
די הייליגע טעג זיך אומאן אויף קומענדיגן ראש השנה הממשמש ובא, און אויסנוצן 

 .די גאנצע משפחהפאר אויסצובעטן א גוט יאר פאר זיך און 
פילע האבן זיך שוין טאקע איינגעהאנדלט טיקעטס צו פארן צום הייליגן רבי'ן אויף 
ראש השנה קיין אומאן, אזוי אויך האבן שוין פילע ארויסגענומען א בעט אינעם נייעם 

א אין א מען מיט'ן ראש ישיבה שליט"בנין, צו פארברענגען דעם יום טוב צוזא
 היימישע ערליכע אטמספער.

האט געבעטן ביי אלע אנשי שלומינו אז מ'זאל שוין  ראש ישיבה שליט"אדער 
ארויסנעמען א בעט ווי פריער, ווייל עס זענען פארהאן פילע אידן וועלכע ווארטן צו 

ין קדימה פאר די דינגען א בעט, און פון ראש חודש אב אן וועט מער נישט זיין קיין ד
אלע וועלכע האבן גענומען א בעט פאריאר, מ'וועט אנהויבן ארויסגעבן אלע בעטן פאר 

 יעדן וואס בעט.
עטליכע מאל  ראש ישיבה שליט"אן די טעגליכע בריוון פון די וואך האט דער אי

נגען א בעט מעורר געווען אז מ'זאל נישט ווארטן אויף די לעצטע מינוט, נאר שוין די
 לד איז שוין נישטא דא קיין בעטן.אינ'ם בנין, ווייל בא

עס איז גאר אנדערש דער ראש השנה ווען מ'איז צוזאמען אויף איין פלאץ, מ'הערט 
זיך  טווען פון מוהרא"ש, מ'שטארקדיבורים פון הייליגן רבי'ן וואס מיר האבן מקבל גע

 ארט.די קינדער געפונען זיך אין אן אפגעהיטענעם אינאיינעם, און 
 .347-452-1936צו דינגען א בעט קען מען רופן 

 !מי שהיה אצלי על ראש השנה, ראוי לו לשמוח כל השנה
 

 חיזוק צום טיר 
 
 

איר קענט באקומען אלע ספרי 
ברסלב, קונטרסים, דרשות, 

'ס, און SD'ס, USB ניגונים, סידי'ס,
 דעליווערט צו אייער טיר! נאך;

 רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

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

 אהיים.

 

 

 
 

 

 

 הבטחת מוהרא"ש
 

 געווען אז ווערמוהרא"ש האט צוגעזאגט און מבטיח 
 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 
 זיווגים הגונים, רפואות וישועות.געהאלפן ווערן מיט בני חיי ומזוני, 

 845-248-1651 רופט שוין

 

 

 

 
 

  

אין נאמען פון די פילע טויזנטער אידן איבער די וועלט 
און וועלכע שעפן חיזוק און התעוררות פון די חיזוק 

 וואונטשן ;שיעורים און דרשותעצות, 
 א הארציגע ברכת מזל טוב פאר'ןמיר 

 

 ראש ישיבה שליט"א
 צו די געבורט פון א אינגל למזל טוב

 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז דער ראש ישיבה שליט"א זאל זען אסאך 
דורות ישרים קינדער און תלמידים,  זיינע אידיש נחת פון דעם קינד און פון אלע

ומבורכים, געזונט און פרנסה מיט פיל אידיש נחת. דער אייבערשטער זאל 
די  מיטהעלפן אז דער ראש ישיבה שליט"א זאל ווייטער קענען ממשיך זיין 

עבודת הקודש צו מחזק זיין אידישע קינדער איבער די גאנצע וועלט, 
נדער, אזוי ווי מוהרא"ש אריינברענגען די עצות פון הייליגן רבי'ן אין אידישע קי

 ומזוני רויחי וסייעתא דשמיאאריכיברוכי חייהאט אונז געלערנט, מיט בני
 

 ה"ומען איוועט פארק טכאנכאוו די
 חקת אין 'ק פ"דעם מוצאי שב

 בלסהיכל הקודש ברה נחמ
177 Old Route 17, Monticello, NY, 12701 

ביי  ,פ' בלק גאטנוה פארקומען ז"יא טעוו תירדי ב
 א"רג שליטובלסד קאר"בצ גא"גההק "כ
 קראפ בארא - בורג לסיראי ה' קאר המדרשבית 

1556 53th St. 

 פונקטליך - 9:30ברית  - 8:30ית רחש
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