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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

 

ד. ר ִסינַּי ְבֹאֶהל מֹועֵּ ר ה' ֶאל מֶשה ְבִמְדבַּ בֵּ "י ָזאְגט: ַווייל ֶדער ֵאייֶבעְרְשטֶ  וְַּידַּ ער ַרשִׁ
יְדן י אִׁ יב דִׁ  ֵצייְלט ֶער ֵזיי צּו ֶיעֶדע ַצייט. ,ָהאט לִׁ

י ָזאְגט  וי ֶדער ֶרבִׁ יר לֹויט וִׁ יז ָדאס ַמְסבִׁ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק אמֹוַהָרא"ש אִׁ יָמן  ')לִׁ  רַאז ֶיעֶדע ל"ד(סִׁ
יְרן יד ָהאט ַא ְנקּוָדה, ַא ַזאְך ָוואס ָנאר ֶער ֶקען אֹויְספִׁ יְך  .אִׁ יט ֶדעם ֶקען ֶער זִׁ אּון מִׁ

ילּו ֶווען ֶער ֶזעְש  ים, ָאֶבער ֶיעֶנַטאְרְקן ֲאפִׁ יַח פּון אִׁ ער ָהאט ט ַאז ַאְנֶדעֶרע ֶזעֶנען ֶמער ַמְצלִׁ
יְש דָ  י ְנקּוָדה ָוואס ֶער ָהאאְך נִׁ  .טט דִׁ

יק ַצייט, צ יְדן ֶיעֶדע ְשטִׁ י אִׁ ַווייְזן ַאז  ּוֶדעְרַפאר ָהאט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶגעֵצייְלט דִׁ
י יז ַא ֶיעֶדער אִׁ יד רֶגעֵצייְלֶטעַבאזּוְנֶדער ד אִׁ יז  ,אִׁ יד אִׁ ָחשּוב ַביים ַבאזּוְנֶדער ֶיעֶדער אִׁ

 ֵאייֶבעְרְשְטן.
ין ש   יט ֶדעם ֶקען ֶמען אֹויְך ַפאְרְשֵטיין ָדאס ָוואס ֶעס ֶוועְרט ֶגעְבֶרעְנְגט אִׁ ָחן ָערּוְך לְ מִׁ

יג ֵליינְ ַאז ְש )אֹוַרח ַחיִׁים תכח, ד'(  ְדָבר ַפאר ָשבּועֹות.ֶטעְנדִׁ  ט ֶמען ַפְרַשת ַבמִׁ
י ָזאְגט  וי ֶדער ֶרבִׁ יחֹות הָ לֹויט וִׁ יָמן צ"א( )שִׁ צּו ֶלעְרֶנען  ,ַא ְסגּוָלה צּו ָהאְבן ַהְתָמָדהַר"ן סִׁ

יג יד ,ְפַלייסִׁ יְשט ֶרעְדן ַקיין ְשֶלעְכְטס אֹויף ַקיין שּום אִׁ ָדא  ַווייל ֶעס ֶזעֶנען .ַאז ֶמען ָזאל נִׁ
י ּתֹוָרה ין דִׁ יֹות אִׁ יְדן, אּו ,ֶזעְקס הּוְנֶדעְרט טֹויְזְנט אֹותִׁ י ֶזעְקס הּוְנֶדעְרט טֹויְזְנט אִׁ ן ֶקעְגן דִׁ

יד יט ֶדעם פַ  ,אֹויב ֶרעְדט ֶמען ְשֶלעְכְטס אֹויף ַא אִׁ י ֵסֶפר מִׁ ֶסל'ט ֶמען ֵאיין אֹות פּון דִׁ
יז ֶעס ָפסּולּתֹוָרה, אּון ַאז ֶעס ֶפעְלט ֵאיין אֹות פּון  י ּתֹוָרה אִׁ יְשט ַקיין  ,דִׁ אּון ֶמען ָהאט נִׁ

 ֵחֶשק צּו ֶלעְרֶנען.
ְדָבר ַפאר ָשבּועֹותֶדעְרַפאר ֵלייְנט ֶמען ְש  יג ַפְרַשת ַבמִׁ יז  ,ֶטעְנדִׁ יד אִׁ צּו ַווייְזן ַאז ֶיעֶדער אִׁ

יז ֵזייֶער ָחשּוב רַא ֶגעֵצייְלֶטע יד אִׁ יד, ֶיעֶדער אִׁ יְשט ַאֶוועְקַמאְכןֶמען טָ . אִׁ  ,אר ֵקייֶנעם נִׁ
יְשט ַא ְצֵווייְטן יְך אּון נִׁ יְשט זִׁ יט גְ . נִׁ י ּתֹוָרה מִׁ רֹויס אּון ַאזֹוי ֶקען ֶמען צּוֵגיין צּו ְמַקֵבל ַזיין דִׁ

 ֵחֶשק אּון ֶגעְשַמאק.
ְדָבר א(  )ֹזאת ַהּתֹוָרה ַבמִׁ

*** 
 

ם  עָׁ ר ֶאל הָׁ הָׁ ם,וַּיֵֶּרד מֶשה ִמן הָׁ ְבסּו ִשְמֹלתָׁ ם וְַּיכַּ עָׁ דֵּש ֶאת הָׁ יז  וְַּיקַּ מֶשה ַרֵבינּו אִׁ
יְגט אּון ֶגעַוואְשן י ְקֵלייֶדער. ַאָראְפֶגעקּוֶמען פּון ַבאְרג צּום ָפאְלק, ֶער ָהאט ֵזיי ֶגעֵהיילִׁ  דִׁ

י ָזאְגט  וי ֶדער ֶרבִׁ יר ֶדעם ָפסּוק, לֹויט וִׁ יז ַמְסבִׁ יקּוֵטי מֹוַהָרא"ש אִׁ יָמן כ"ה()לִׁ ַאז  מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' סִׁ
י אַ  יט ֶלעְרֶנען אּון ַדאֶוועֶנען, ָאֶבער פּון דִׁ יֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן מִׁ  ְנֶדעֶרע ַזייטֶמען ַדאְרף דִׁ

יְנקְ  יט ֶעְסן, ְטרִׁ יֶכע ַזאְכן, מִׁ יט ֶוועְלְטלִׁ יֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן מִׁ ן אּון ֶקען ֶמען אֹויְך דִׁ
יז ָדאס אֹויךְ ְשָלאְפן, ֶווען ֶמען טּוט ֶעס ַאזֹוי וִׁ   וי ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ֶגעֵהייְסן, אִׁ

 "ֲעבֹוַדת ה'".
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 יז וַּיֵֶּרד מֶשה ִמן הָׁ , מֶשה ַרֵבינּו אִׁ
יְנֶדער,  יֶשע קִׁ ידִׁ י אִׁ ם,ַאָראְפֶגעקּוֶמען צּו דִׁ עָׁ דֵּש ֶאת הָׁ יְגט ָדאס וְַּיקַּ  אּון ֶער ָהאט ֶגעֵהיילִׁ

ם,ָפאְלק,  ְבסּו ִשְמֹלתָׁ ער, ֶער ַאזֹוי ַווייט ַאז ֶער ָהאט אֹויְסֶגעַוואְשן אֹויְך ֵזייֶעֶרע ְקֵליידֶ  וְַּיכַּ
י ְנָשָמה, ֶקען מֶ ָהאט ֵזיי אֹויְסֶגעֶלעְרְנט ַאז אֹויְך מִׁ  וי ַא ְקֵלייד ַפאר דִׁ יז וִׁ ען יְטן גּוף, ָוואס אִׁ

יֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן.  אֹויְך דִׁ
 )ֹזאת ַהּתֹוָרה יְִׁתרֹו ה(
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רָׁא"ש ייְלט מֹוהַּ  ֶדעְרצֵּ
ן ַאז ִמיר ֶזעֶנען שֹוין זֹוֶכה  טְּ שְּ ט ֶדעם ֵאייֶבערְּ ֶגעלֹויבְּ

בּועֹותַאַריין צּו ֵגיין ִאיֶנעם יֹום טֹוב  ֵתנּו - שָׁ ַמן ַמַתן תֹורָׁ , זְּ
ן ִמיר  פְּ ה; ַדארְּ ַלת ַהתֹורָׁ ִמיר ֵגייֶען זֹוֶכה ַזיין צּו ַקבָׁ
ה  שּובָׁ ט, ַאז אֹויב ֶמען ִוויל תְּ אגְּ ואס ֶדער ֶרִבי זָׁ ֶקען וָׁ ֶגעֶדענְּ

ואס ִאיז ֶגעֶווען, ֶמען  ן וָׁ ֶגעסְּ ף ֶמען ַפארְּ ף ִזיְך טּון ַדארְּ ַדארְּ
ִליְך ַבאנֵ  צְּ אר ַאזֹוי ֶקען ֶמען תְּ ֶגענְּ ה טּון.ייֶען, נָׁ  שּובָׁ

ט  ואס ֶמען ֶעסְּ וָׁ ט ַא ֵשייֶנע ַטַעם ַפארְּ אגְּ א"ש זָׁ מֹוַהרָׁ
ס  ִכיגְּ בּועֹותִמילְּ ט שָׁ אגְּ ן כו; ַווייל ֶדער ֶרִבי זָׁ ַר"ן, ִסימָׁ : ()ִשיחֹות הָׁ

ֶבער ַביי ִמיר ִאיז  רֹון, אָׁ ה ַא ִחסָׁ חָׁ ט ִאיז ִשכְּ "ַביי ִדי ֶוועלְּ
רֹויֶסע  ה ַא גְּ חָׁ ט ִשכְּ ט ֶווען ִנישְּ ואלְּ ה", ַווייל ֶווען ֶעס וָׁ לָׁ ַמעְּ

ט ִדיֶנען ֶדעם  ט ֶגעֶקענְּ ט ֶמען ִנישְּ ואלְּ ה וָׁ חָׁ ֶגעֶווען ַקיין ִשכְּ
רַ  ט צּו טְּ ֶגעֶהערְּ ט אֹויפְּ ט ִנישְּ ואלְּ ן, ֶמען וָׁ טְּ שְּ ן ֵאייֶבערְּ טְּ אכְּ

הֵ  ֶגענְּ ַגאנְּ ֶפעֶלער אּון ַאֶלע פּוֶנעם ַפארְּ כְּ ייט, פּון ַאֶלע דּורְּ
ט פְּ  ט ֶגעַמאכְּ ואלְּ אס וָׁ ְך, דָׁ ואס ֶמען ִאיז ַאדּורְּ ֶלעֶמען וָׁ אבְּ רָׁ

אל  ַאמָׁ אכְּ ן נָׁ רּוִבירְּ ט פְּ אל ִנישְּ ש זָׁ טְּ ן ַאז ֶדער ֶמענְּ צּוֵהייבְּ ָאנְּ
נֵ  אסְּ א ִש פּון דָׁ ט ַאז ֶעס ִאיז דָׁ ֶבער ֶיעצְּ ה, ֶקען ֶמען יי, אָׁ חָׁ כְּ
ִרישִזיְך ַבאנֵ  ן פּון פְּ ֵהייבְּ ; ֶדעִריֶבער ֶווען ִמיר ייֶען אּון ָאנְּ

ֵדי צּו  ס, כְּ ִכיגְּ ן ִמיר ִמילְּ ה ֶעסְּ ַקֵבל ַזיין ִדי תֹורָׁ ֵגייֶען מְּ
ֶקען ַאז ִמיר ֶזעֶנען ִווי ֵניי ֶגעבוֹ  ד ֶגעֶדענְּ ֵליין ִקינְּ ן; ַא קְּ ירְּ

ה ָהאּב ָנאְך ַאן ֵעצָ 
 ִאיְך ַפאר ִדיר, ֶלעְרן

 

ֶיעְדן ָטאג ִדי ּתֹוָרה ִאין ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן 
וואּו ֶדער ֶרִּבי ִאיז ֵזייֶער ֵשיין )ֵחֶלק א', ִסיָמן סח( 

ַמְסִּביר ָוואס ֶעס ַפאִסיְרט ֶווען ֶמען ֶרעְגט 
ִזיְך אֹויף. ַאז דּוְרְך ַכַעס ַפאְרִליְרט ֶמען ִדי 
ֶגעְלט, ַווייל ַכַעס אּון ֶגעְלט קּוֶמען פּון ִדי 
ֶזעְלֶּבע ְפַלאץ; ֶיעֶדעס ָמאל ֶעס ִאיז 

ֶמען אֹויף ַא ֶמעְנְטש ַּבאֶשעְרט ֶעס ָזאל קּו
ָוואס  -ַא ַרייְכטּום קּוְמט ֶדער ֵיֶצר ָהַרע 

 -ִוויל ִניְשט ֶדער ֶמעְנְטש ָזאל ַרייְך ֶוועְרן 
אּון ְּבֶרעְנְגט ִאים ַא ִנָסיֹון פּון ַכַעס, אּון 
ֶווען ֶדער ֶמעְנְטש ֶרעְגט ִזיְך אֹויף ַפאְרִליְרט 

אס ֶער ָהאט ֶער ִדי ַגאְנֶצע ַעִשירּות ָוו
ֶגעַדאְרְפט ַּבאקּוֶמען, אּון ֶדער ֶרִּבי ִאיז 
ַמְמִשיְך ַאז ַכַעס ִאיז ַאַזא ְשַטאְרֶקע ִנָסיֹון 
ַאז ֲאִפילּו ֶדער ֶמעְנְטש ֵווייְסט ַאז דּוְרְך ִדי 

אְך דָ  -אְרִליְרן ַזיין ַעִשירּות ַכַעס ֶוועט ֶער פַ 
 .ֶרעְגט ֶער ִזיְך אֹויף

ן ָטאג ִדי ּתֹוָרה, ָזאְלְסט ִזיְך גּוט ֶלעְרן ֶיעְד 
ִמְתּבֹוֵדד ַזיין אֹויף ִדי ּתֹוָרה אּון ִזיְך 
אֹויְסֵווייֶנען צּום ֵאייֶּבעְרְשְטן, ֶוועט ִדיר 

 שֹוין ִניְשט ְגלּוְסְטן ִזיְך אֹויְפצּוֶרעְגן.
 (חתשע"ַּבִמְדָּבר )ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה, פ'  
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ט דָׁ  ן ַאז ִמיר ֶזעֶנעֶעסְּ ס צּו ַווייזְּ ִכיגְּ ן ִמיר ִמילְּ ְך, ֶדעִריֶבער ֶעסְּ אר ִמילְּ ןאְך נָׁ , ן ֵניי ֶגעבֹוירְּ
נֵ  אסְּ ן ָאן פּון דָׁ ן.ִמיר ֵהייבְּ ִליֶכע ִאידְּ  יי ַזיין ֶערְּ

ואס ִאיז  ן אֹות 'ב' וָׁ ט ִזיְך ָאן ִמיטְּ ה ֵהייבְּ ט: ֶמען ֶזעט ַאז ִדי תֹורָׁ אגְּ א"ש זָׁ מֹוַהרָׁ
ט אּונְּ  אס קּומְּ אֹויס; דָׁ ארְּ אר אֹויף פָׁ ן נָׁ ן, ֶעס ִאיז ָאפְּ ט פּון ַאֶלע ַזייטְּ ַמאכְּ ֶנען ַפארְּ ז ֶלערְּ

אֹויס;  ארְּ אר אֹויף פָׁ ן אֹויף צּוִריק, נָׁ ט קּוקְּ אר ֶמען ִנישְּ ִליַח ַזיין טָׁ ַאז אֹויב ֶמען ִוויל ַמצְּ
ן. ִליַח ַזיין ִאין ֶלעבְּ אר ַאזֹוי ֶקען ֶמען ַמצְּ ה אּון נָׁ ַקֵבל ַזיין ִדי תֹורָׁ אר ַאזֹוי ֶקען ֶמען מְּ  נָׁ

לִ  ט ֶמען ֶדער ֵהייִליֶגער חֹוֶזה פּון לּובְּ ואס ֶעסְּ וָׁ ט: ַפארְּ אגְּ ֵלינּו זָׁ ֵגן עָׁ כּותֹו יָׁ ין זְּ
ס  ִכיגְּ בּועֹותִמילְּ ן, שָׁ ט ִניצְּ ן ֶקען ֶמען שֹוין ִנישְּ בְּ ארְּ דָׁ ט ַפארְּ ואס ֶווערְּ ן וָׁ ? ַווייל ֶיעֶדע ֶעסְּ

ן ֶקע בְּ ארְּ דָׁ ט ַפארְּ ואס ֲאִפילּו ַאז ֶעס ֶווערְּ ְך; וָׁ אס ַאֶוועק, חּוץ ִמילְּ ט דָׁ פְּ ן ֶמען ֶמען ַווארְּ
ס  ִכיגְּ ט ֶמען ִמילְּ ַפאר ֶעסְּ פּון ֶקעז; ֶדערְּ ן ֶדערְּ ן, ֶמען ֶקען ַמאכְּ אְך נּוצְּ אס נָׁ בּועֹותדָׁ , שָׁ

ן ִאין ֲעֵבירֹות, דּו  ֶגעַפאלְּ אפְּ ט ַארָׁ ש: ֲאִפילּו דּו ִביסְּ טְּ ן ֶמענְּ ן ַפארְּ ַווייל ֶמען ִוויל ַווייזְּ
ן, דָׁ ִביסְּ  וארְּ ן ֶגעוָׁ בְּ ארְּ דָׁ סְּ ט ַפארְּ ן ַא ַצִדיק, ַאזֹוי ִווי אְך ֶקענְּ ה טּון אּון ֶווערְּ שּובָׁ אְך תְּ טּו נָׁ

פּון ֵפייֶנע  ט ֶדערְּ אר ֶמען ַמאכְּ ט ַאֶוועק נָׁ ט ִנישְּ פְּ ואס ֶמען ַווארְּ ְך וָׁ ֶבעֶנע ִמילְּ ארְּ דָׁ ַפארְּ
 ֶקעז.

א ַקיין ִיאּוש"; ֶדער רֶ  ט דָׁ ז ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי: "ֶעס ִאיז ִנישְּ ט אּונְּ נְּ אס ֶלערְּ ִבי דָׁ
ן  ִריגְּ אט ֶגעשְּ ן עח(הָׁ ן )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב', ִסימָׁ תָׁ ט ר' נָׁ אגְּ ל!", זָׁ לָׁ ם כְּ עֹולָׁ : "ֵאין שּום ֵיאּוש בָׁ

ן קנג( ַר"ן, ִסימָׁ אט )ִשיחֹות הָׁ ֶצע ֹכַח, ֶער הָׁ ן ִמיט ַזיין ַגאנְּ ִריגְּ אס ֶגעשְּ אט דָׁ : ֶדער ֶרִבי הָׁ
דֹול: "גִ  קֹול גָׁ ן בְּ ִריגְּ ט ֶגעשְּ ִנישְּ ארְּ ַייֵאש, ֵקיין ֵיאּוש ִאיז גָׁ ט מְּ ד, ַזייט ַאייך ִנישְּ יַוואלְּ

ואס ֶקען  ש וָׁ טְּ א ַקיין ֶמענְּ ט דָׁ א ַאַזא ַזאְך ִווי ִיאּוש, ִנישְּ ט דָׁ ַהאֶנען"; ֶעס ִאיז ִנישְּ ַפארְּ
ואס ֶמען ֶקען ה וָׁ א ַקיין ֲעֵבירָׁ ט דָׁ ה טּון אּון ֶעס ִאיז ִנישְּ שּובָׁ ט תְּ ַתֵקן ַזיין. ִנישְּ ט מְּ  ִנישְּ

ט  אגְּ ן קיב(ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי זָׁ כֹוִלין )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב', ִסימָׁ ה ַמֲאִמין, ֶשיְּ : "ִאם ַאתָׁ
ֵלייב  ס גְּ טְּ ֶלעכְּ ט טּון שְּ סְּ ט ַאז דּו ֶקענְּ סְּ ֵלייבְּ ַתֵקן", אֹויב דּו גְּ כֹוִלין לְּ ֵקל, ַתֲאִמין ֶשיְּ ַקלְּ לְּ

ן ַאז ֶדער אֹויְך ַא ף ִוויסְּ ן ִאין ֶדעם, ֶמען ַדארְּ ֵלייבְּ ף גְּ ן; ֶמען ַדארְּ טְּ ֶרעכְּ ט ַפארְּ סְּ ז דּו ֶקענְּ
אל ִזיְך  ש זָׁ טְּ ט ַאז ֶדער ֶמענְּ ה, ֶער ַווארְּ שּובָׁ ֶזער תְּ ט ָאן אּונְּ ֶטער ֶנעמְּ שְּ ֵאייֶבערְּ

ן צּו ִאים. ֶקערְּ  צּוִריקְּ
אר ֵאיין ַזאְך פּונֶ  ַרע ִוויל נָׁ ֶטער!" ֶער ִוויל ַאז ֶדער ֵיֶצר הָׁ ש: "ֶגעב ִזיְך אּונְּ טְּ עם ֶמענְּ

ן: "ִאיְך ִבין שֹוין  אגְּ אל אּון זָׁ אל ַפאר ַאֶלעמָׁ ן ֵאיין מָׁ ַמאכְּ פְּ אל ַביי ִזיְך אָׁ ש זָׁ טְּ ֶדער ֶמענְּ
ה  ונָׁ ש ִאין ֲעֵבירֹות ִאיז ַזיין ַכוָׁ טְּ אפ ַא ֶמענְּ ט ַארָׁ פְּ אל ֶער ַווארְּ ן!" ֶיעֶדעס מָׁ ַפאלְּ ַפארְּ

ן צּו נָׁ  ֶהערְּ ן אּון אֹויפְּ ֶגעבְּ אל אֹויפְּ ש זָׁ טְּ ש, ֶדער ֶמענְּ טְּ ִליש ַדַעת ַזיין ֶדעם ֶמענְּ אר ַמחְּ
ס: "פּון  ִכיגְּ ן ִמילְּ ג פּון ֶעסְּ הָׁ ז ֶדער ִמנְּ ט אּונְּ אס ַווייזְּ ִליְך; דָׁ ן ַזיין גּוט אּון ֶערְּ אִבירְּ רָׁ פְּ

אס ֵהי ט ֶמען ֶקעז", דָׁ ְך ַמאכְּ ֶבעֶנע ִמילְּ ארְּ דָׁ ש ַפארְּ טְּ ֶבעֶנער ֶמענְּ ארְּ דָׁ ט: "פּון ַא ַפארְּ יסְּ
רֹויֶסער ַצִדיק". ן ַא גְּ  ֶקען ֶווערְּ

ט  ק ִזיְך אּון ֵהייב ִזיְך אֹויף!" אּון ֵזיי ִנישְּ ַטארְּ ַפאר ֶבעט ִאיְך ִדיר: "שְּ ֶדערְּ
ט ַביי ִדיר. מֹוהַ  ַלאפְּ ט שְּ ֶצעקְּ ֶלעגְּ א"ש פְּ ִדיג ַחזְּ רָׁ ִמי ֹראש )'ן ֶדעם ַמֲאַמר ַחַז"ל רְּ ֶטענְּ רּוַשלְּ יְּ

ה ח( כָׁ ה, ֵפֶרק ד, ֲהלָׁ נָׁ ִאילּו ֹלא ַהשָׁ ה, ַמֲעֶלה ֲאִני ֲעֵליֶכם כְּ ֶתם ֲעֵליֶכם עֹול תֹורָׁ ן ֶשִקַבלְּ : "ֵכיוָׁ
ה  ַקֵבל אֹויף ִזיְך ֶדעם עֹול תֹורָׁ ש ִאיז מְּ טְּ ֵמיֶכם", ֶווען ַא ֶמענְּ אֶתם ִמיְּ אס ֵהי -ֲחטָׁ ט, דָׁ יסְּ

ה  ֶנען ִדי ֵהייִליֶגע תֹורָׁ אר צּו ֶלערְּ ט ִזיְך פָׁ ן ִאיְך  -ֶער ֶנעמְּ ֶטער: ֶרעכְּ שְּ ט ֶדער ֵאייֶבערְּ אגְּ זָׁ
ט. ִדיגְּ ט ֶגעִזינְּ אל ִנישְּ מָׁ אט ֵקיינְּ ש הָׁ טְּ ִאילּו ֶדער ֶמענְּ  כְּ

ה ִאין יֹום טֹוב  ַקֵבל ִדי תֹורָׁ ט ֶווען ִמיר ֶזעֶנען מְּ ַפאר, ֶיעצְּ בּועֶדערְּ , ֵהייב ָאן ֹותשָׁ
ֶטער  שְּ ן ֶרִבי'ן, ֶוועט ִדיר ֶדער ֵאייֶבערְּ ן ֵסֶדר ֶדֶרְך ַהִלימּוד פּון ֵהייִליגְּ ֶנען אֹויפְּ ֶלערְּ

ט. ִדיגְּ ט ֶגעִזינְּ אל ִנישְּ מָׁ ט ֵקיינְּ אסְּ ִאילּו דּו הָׁ  ֶרעֶכעֶנען כְּ
ט ט ָאֶדער ִנישְּ סְּ נְּ ואס דּו ֶלערְּ ט וָׁ ֵטייסְּ שְּ ט ִצי דּו ַפארְּ ֶטער קּוק ִנישְּ אג ִדי ֶווערְּ ; דּו זָׁ

אס  ט, אּון ֲאִפילּו דָׁ ט יָׁא ִצי ִנישְּ ֵטייסְּ שְּ ט ַקיין ִחילּוק ִצי דּו ַפארְּ ה, ִנישְּ פּון ִדי תֹורָׁ
א  ֶנען. ֶעס ִאיז דָׁ טּו ַווייֶטער ֶלערְּ סְּ אלְּ ן זָׁ ֵריי ֶעקְּ ִנים ִווי ַא ִשיְך ִמיט דְּ אט ַא פָׁ ֶנען הָׁ ֶלערְּ

ן ִזיְך צּו ֶעסְּ  ואס ִפירְּ ֶלעְך וָׁ ֶרעפְּ בּועֹותן קְּ אס שָׁ ן; דָׁ ֵריי ֶעקְּ ט ִמיט דְּ , ֶעס ִאיז ֶגעַמאכְּ
ם אּון ַתם  כָׁ ז ִדי ַמֲעֶשה פּוֶנעם חָׁ ט אּונְּ ַמאנְּ וואּו ֶדער ֶרִבי י ַמֲעִשיֹות, ַמֲעֶשה ט( )ִספּורֵ ֶדערְּ

אט זִ  ֶבער ֶער הָׁ ֶטער, אָׁ ט ַאז ֶדער ַתם ִאיז ֶגעֶווען ַא שּוסְּ ֵציילְּ ט ֶדערְּ ט ֶגעֶקענְּ יְך ִנישְּ
ן,  ֵריי ֶעקְּ ן ַא שּוְך ִמיט דְּ ט ַמאכְּ ֶלעגְּ ט ֵשייֶנע ִשיְך, ֶער פְּ ֶנען ִווי ַאזֹוי ֶמען ַמאכְּ ֶלערְּ ֶדערְּ

ט  אט ִנישְּ ֶגעֶזען ִווי ַא שּוְך, דָׁ ֶעס הָׁ ן שּוְך אֹויסְּ ֵריי ֶעִקיגְּ ט ֶער ֶנעֶמען ֶדעם דְּ ֶלעגְּ אְך פְּ
ַחֶיה ַזיין מִ  אב ִאיְך אּון ִזיְך מְּ ואס ַפאר ַא ֵשייֶנע ִשיְך הָׁ ט: "וָׁ אגְּ יט ֶדעם אּון ֶגעזָׁ

ִדיֶגע  ַפאַרא צּוֶקערְּ ואסְּ ִדיג ִאיז ַמיין ִשיְך, וָׁ אִניגְּ ט, ִווי ִזיס ִאיז ַמיין ִשיְך, ִווי הָׁ ֶגעַמאכְּ
ן: "אֹויב ִאיז עֶ  ֶרעגְּ ט ִאים פְּ ֶלעגְּ ואס ִשיְך, ַא וואֹויֶלע ִשיְך", ַזיין ַווייב פְּ וָׁ ס יָׁא ַאזֹוי, ַפארְּ

ט  ֶלעגְּ ט ַפאר ַדיין ִשיְך?" פְּ סְּ ט ִווי דּו ֶנעמְּ ס ַאַסאְך ֶמער ֶגעלְּ ֶטערְּ ֶדעֶרע שּוסְּ ֶנעֶמען ַאנְּ
אס ִאיז ַזיין ַמֲעֶשה אּון  אס צּו טּון ִמיט ִמיר? דָׁ אט דָׁ ואס הָׁ ן: "וָׁ ֶפערְּ טְּ ֶדער ַתם ִאיר ֶענְּ

ואס אס ִאיז ַמיין ַמֲעֶשה, אּון וָׁ אִמיר ֶזען ִוויִפיל  דָׁ ן, לָׁ ֵווייטְּ ן פּון ַא צְּ ף ֶמען ֶרעדְּ ַדארְּ
ַיד". ִדין ִמַיד לְּ  ִאיך ַפארְּ

ן ִמיר  בּועֹותֶדעִריֶבער ֶעסְּ ֶקען, ַאז ֲאִפילּו  שָׁ ֶלעְך, צּו ֶגעֶדענְּ ֶרעפְּ ֵריי ֶעִקיֶגע קְּ דְּ
ֵריי עֶ  ִנים ִווי ַא ִשיְך ִמיט  דְּ אט ַא פָׁ ֶזער ַדאֶוועֶנען הָׁ ' ַזיין ִמיט אּונְּ ַחיָׁ אל ֶמען ִזיְך מְּ ן זָׁ קְּ

ן  אלְּ ן זָׁ ֵריי ֶעקְּ ִנים ִווי ַא ִשיְך ִמיט דְּ אט ַא פָׁ ֶנען הָׁ אס ֶלערְּ ן ִדיֶדעם, אּון ַאז דָׁ אגְּ  ִמיר זָׁ
 

ט  אגְּ אט ֶגעזָׁ ואס ֶדער ַתם הָׁ שֹונֹות וָׁ ַאֶלע לְּ
אס ִאיז  ֶגען צּו ַזיין ִשיֶכעֶלע; ַווייל דָׁ אּון ֶגעִזינְּ

ן: "ַא  ֶדער סֹוד ִליַח ַזיין ִאין ֶלעבְּ פּון ַמצְּ
ה  קּודָׁ ַחֶיה ַזיין ִמיט ֶיעֶדע נְּ אל ִזיְך מְּ ש זָׁ טְּ ֶמענְּ

ֵלימּות". ה, ֲאִפילּו ֶעס ִאיז ַווייט פּון שְּ  טֹובָׁ
בּועֹות ן  שָׁ ַלייבְּ טּו אֹויף בְּ סְּ אלְּ ט זָׁ ַבייַנאכְּ

דֹוש ֵטייט ִאין זֹוַהר ַהקָׁ ט; ֶעס שְּ ֶצע ַנאכְּ  ַא ַגאנְּ
ה ח.( )הַ  מָׁ דָׁ עֹון ַבר יֹוחָׁ קְּ ִאי ִאיז ַאז ֶרִבי ִשמְּ

ֶגעֶווען  בּועֹותאֹויפְּ ט ִמיט  שָׁ ֶצע ַנאכְּ ַא ַגאנְּ
ט  נְּ אט ֶגעֶלערְּ ִמיִדים, אּון ֶמען הָׁ ַזייֶנע ַתלְּ

תּוִבים  ִביִאים ּוכְּ ה נְּ ה  -תֹורָׁ שָׁ פּון ֶיעֶדע ַפרְּ
סּו ן פָׁ טְּ סּוק אּון ֶדעם ֶלעצְּ ֶטער פָׁ שְּ ק, ֶדער ֶערְּ

ִביִאים  אּון ַאזֹוי אֹויְך ַביי ֶיעֶדע ֵסֶפר פּון נְּ
סּוק אּון ֶדעם ֶטער פָׁ שְּ תּוִבים ֶדער ֶערְּ  ּוכְּ
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יעדע וואך אנגעהויבן פון זונטאג, איז  ,אין שו"ע איז מוהרא"ש און מעביר סדרה געווען ווי די הלכה
געווען נאכאמאל צו ענדיגן גאנץ ספר ויקרא. אבער  א גרויס שמחה ביי זיי היינט אז מ'האט זוכה

ן דאווענען 'פארקערט ווער עס וויל נאר שלימות, און ווארט ביז פרייטאג צו מעביר סדרה זיין נאכ
איז ער און צוליב דעם איז ער למעשה נישט אנגעקומען מעביר סדרה צו זיין, תפילין וכו', די מיט 

מעורר זיין אז  'ן". דער ראש ישיבה האט אויסגעפירט מיטונתחוזק א "חוזק חוזק עךיעצט נעב
סעודה, ך די צייט נאיעצט אין די זומערדיגע לאנגע שבת נאכמיטאגס, בלייבט נאך איבער גענוג 

 פן אויך עפעס צו לערנען ביז מנחה.כאאריינצו ;און פארברענגען מיט די משפחה ,שלאפן
רעדן  -ארומגערעדט איבער די גרויסקייט פון תפלה ביי שלש סעודות האט דער ראש ישיבה 

מ'קען לעבן און אטעמען  אוצום אייבערשטן, בפרט אז מ'געפינט זיך דא אינדרויסן פון שטאט, וו
האט ן אייבערשטן, דא איז מען ארומגענומען מיט גראז און ביימער. דער ראש ישיבה 'מיטנאר 

בעל עגלה, און עס איז געווארן א טרעפיק, איז  אז אמאל איז דער רבי געפארן מיט אדערציילט 
דער בעל עגלה אריינגעפארן אין וואלד און געזאגט פאר רבין "איך פאר אראפ פון די געהעריגע 

רנאך קום איך צוריק צום אלטן וועג", האט דער רבי עלאז אויס דעם טרעפיק, אבער דוועג, איך 
ך טו דאך אויך די זעלבע זאך, עס זעט אויס ווי איך זיך צעפייערט און געזאגט פאר די ארומיגע "אי

וועג, אבער באמת איז דאס גאר אן אלטן וועג, דער וועג פון אונזערע אבות  םהאב גענומען א נייע
אברהם יצחק און יעקב", און האט ארויסגעברענגט אז רעדן צום אייבעשטן איז נישט קיין 

דעם, נאר ווייל אין ברסלב האט מען זייער אסאך  ע זאך", אלע צדיקים האבן גערעדט פון'"ברסלב
 ע זאך".'גערעדט פון דעם, ווייל דאס איז געווען אן עיקר ביים רבין, מיינט מען אז עס א "ברסלב

מ'מאכט חתונה א קינד, און געענדיגט,  -האט דער ראש ישיבה געזאגט  -עס מאכט זיך ליידער 
, און פלוצלינג רוףן קוים ווארטן צו הערן א ווארט, א מ'הערט מער נישט פון אים, די עלטערן קענע

, וואס פארא שמחה איז מאמע דער טעלעפאן קלינגט, דער קינד זיך דערמאנט אז ער האט טאטע
שטער ווארט אז מיר ער! די זעלבע זאך פי כמה וכמה, באין שיעור וערך, דער אייבזיי דאס פאר

ן צו אים, וואס פארא שמחה ווערט אין אלע וועלטן זיינע קינדער זאלן טראכטן פון אים און רעד
 ווען א איד דערמאנט זיך פונעם אייבערשטן, און זאגט אפילו נאר איין ווארט צום אייבערשטן.

מענטש גייט דורך שוועריקייטן, און וויל זיך  רדער ראש ישיבה האט ארויסגעברענגט אז יעדע
און צאלן שווערע א טערעפיסט, יכאלאג, אויסצורעדן, אנשטאט זאלסט יעצט גיין צו א פס

קען זיך אליינס טערעפיסט געלטער, ענדערש גיי צום אייבערשטן און רעד זיך אויס צו אים. דער 
שטער ווארט פשוט אויף דיר עראפילו נישט העלפן, אפילו ווען ער זאל וועלן, אבער דער אייב

דיין ענגשאפט. קוק אין ביהמ"ד  פאר האט ער דיר געשיקטדערזאלסט רעדן צו אים, און נאר 
 .האט עפעס א צרהוועסטו זען, ווער נעמט ארויס א תהלים? איינער וואס 

אויב " ,מוד. דער ראש ישיבה האט געזאגטליסדר דרך ה םדערנאך איז דער שמועס אריבער צו
 ילאבער מאך דיך א חשבון, וויפ .ףדו האסט א חברותא מיט וועם דו לערנסט, געב עס נישט אוי

ערב שבת, און אזוי ווייטער,  און שבת יישפילבום טעג א יאר האסטו נישט קיין חבורתא, צ
 -טעג א יאר. מאך דיר א באזונדערע סדר  150ביז  100צוזאמען קען עס אויסקומען א גוטע 

דאס  יעדן טאג צו "זאגן" א בלאט גמרא, און אפאר פרקים משניות, און -אויסער דיין חברותא 
 .גלייכן

בבלי און ירושלמי, און מיט א בלאט גמרא נאך מעריב האט דער ראש ישיבה פארגעלערנט 
 דעם האט זיך דער שיינער געהויבענער שבת געשלאסן.

 השבת נועם הנשמות!
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 די איבריגע פילע בריוו פונעם ראש ישיבה
 שליט"א פון די וואך, קען מען זען אינעם

 וועכנטליכן קונטרס "עצתו אמונה".
 

 845-200-7132צו באקומען אין ישיבה, אדער רופט 
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ו ַי"ג ִמצְּ ֶנען ִדי ַתרְּ ן ֶלערְּ אלְּ עֹוֵרר ֶגעֶווען ַאז ֵזיי זָׁ אט ֶער ֵזיי מְּ סּוק, ַאזֹוי אֹויְך הָׁ ן פָׁ טְּ ֹות; ֶרִבי ֶלעצְּ
עֹון ַבר יֹוחָׁ  ן  ִאי ִאיזִשמְּ אלְּ ִמיִדים ַאז ֵזיי זָׁ ט ַזייֶנע ַתלְּ שְּ טְּ אט ֶגעֶבענְּ ֵרייִליְך אּון ֶער הָׁ ֶגעֶווען ֵזייֶער פְּ

ה. ַלת ַהתֹורָׁ  זֹוֶכה ַזיין צּו ַקבָׁ
ן אֹויְך אֹויף  ַלייבְּ בּועֹותִמיר בְּ ן ֶדעם ִתיקּון ֵליל  שָׁ אגְּ ט צּו זָׁ בּועֹותַבייַנאכְּ ט ֶדעם שָׁ אגְּ ; ֶמען זָׁ

ן טְּ שְּ ט  ֶערְּ אגְּ ֶדעם זָׁ אכְּ ה, נָׁ ה תֹורָׁ ה ֲחִמשָׁ ה פּון ֲחִמשָׁ רָׁ סּוק פּון ֶיעֶדע ֶסדְּ ן פָׁ טְּ סּוק אּון ֶדעם ֶלעצְּ פָׁ
ֶדעם  אכְּ סּוק, נָׁ ן פָׁ טְּ תּוִבים אּון ֶדעם ֶלעצְּ ִביִאים ּוכְּ סּוק פּון ֶיעֶדע ֵסֶפר פּון נְּ ן פָׁ טְּ שְּ ֶמען ֶדעם ֶערְּ

וֹות.  ַי"ג ִמצְּ ט ֶמען ִדי ַתרְּ נְּ אט ֶלערְּ אס הָׁ סּוִקים דָׁ ר ִתיקּון, ִדי ַאֶלע ִאיֶבעִריֶגע פְּ אס ִאיז ֶדער ִעיקָׁ דָׁ
אד  סּוק; ַא שָׁ ן פָׁ טְּ סּוק אּון ֶדעם ֶלעצְּ ֶטער פָׁ שְּ ר ִתיקּון ִאיז ֶדער ֶערְּ ֶבער ֶדער ִעיקָׁ ט, אָׁ ֶמען צּוֶגעֵלייגְּ

ַפאר ֵגייט ֶמע פּון, ֶדערְּ ט ֶדערְּ ן ִנישְּ ן ֵווייסְּ שְּ טְּ ט ַקיין ֹכַח צּו ַאז ֶמענְּ אט ִנישְּ ן ַווייל ֶמען הָׁ אפְּ לָׁ ן שְּ
ן ִתיקּון. רֹויסְּ ן ֶדעם גְּ אגְּ  זָׁ

בּועֹות ִלים;  שָׁ טּוִתים ַוֲהבָׁ ֶגען ִמיט ֲחֵבִרים ִמיט שְּ ֶרענְּ בְּ ט ַקיין ַצייט צּו ַפארְּ ט ִאיז ִנישְּ ַבייַנאכְּ
בּועֹות ט. מֶ  שָׁ רֹויֶסע ַנאכְּ ט ִאיז ֵזייֶער ַא גְּ ן ַבייַנאכְּ מּוֶעסְּ ט צּו שְּ ן ִנישְּ ג ֶגעבְּ טּונְּ ף ֵזייֶער ַאכְּ ען ַדארְּ

ט; ֶמען ֶקע רֹויֶסע ַנאכְּ ט, ַווייל ֶעס ִאיז ֵזייֶער ַא גְּ ואסלְּ ן פֹועְּ ַבייַנאכְּ שּועֹות; ִדי ַאֶלע וָׁ  'ן ַאַסאְך יְּ
ַתם צּו רֵ  ן אֹויף סְּ ַלייבְּ ֶרעֶסעֶרע ִת בְּ ן ִאיז ַא גְּ מּוֶעסְּ ן אּון שְּ ן. ָאֶדער ייֶכערְּ אפְּ לָׁ ן ֵגיין שְּ אלְּ יקּון ַאז ֵזיי זָׁ

ן ַאז ֶמען  טְּ שְּ ן; ֶמען ֶבעט ֶדעם ֵאייֶבערְּ טְּ שְּ ן ֵאייֶבערְּ בֹוֵדד ִמיטְּ ט ֶמען ָאֶדער ִאיז ֶמען ִזיְך ִמתְּ נְּ ֶלערְּ
ּה אּון זַ  ה כּולָׁ ל ַהתֹורָׁ ץ יָׁאר ִשיעּוִרים ִאין כָׁ ֶנען ַא ַגאנְּ אל זֹוֶכה ַזיין צּו ֶלערְּ בּוק ִאין ִאים.זָׁ  יין דָׁ

ן ֲעלֹות ַהשַ  ט ַפארְּ אגְּ ֶוה; ֶדער ֶרִבי זָׁ רֹויֶסע ַזאְך צּו ֵגיין ִאין ִמקְּ ן ַחר ִאיז ַא גְּ )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק א', ִסימָׁ

ה, ֶשהּוא נו( יֹון ֵמֲחִמִשים ַשֲעֵרי ִבינָׁ ֶעלְּ ֶוה ֶשל ַשַער נ', ֶשהּוא ַשַער הָׁ בּועֹות ִהיא ִמקְּ ֶוה ֶשל שָׁ : "ַהִמקְּ
ֶוה יֹום טֹוב  'ט ִזיְך ִאין ִמקְּ לְּ דֹוִלים", ֶווען ֶמען טֹובְּ ַרֲחִמים גְּ יֹון וְּ יֹון, ֶחֶסד ֶעלְּ ַדַעת ֶעלְּ בּועֹות ֵשֶכל וְּ שָׁ

ן  ט ֵשֶכל אּון ֶמען ִאיז ֲעלֹות ַהשַ ַפארְּ שּועֹות; ֶמען ַבאקּומְּ רֹויֶסע יְּ ִשיְך צּו ַזיין גְּ ַחר ִאיז ֶמען זֹוֶכה ַממְּ
ן. רֹויֶסע ַזאכְּ אר גְּ  זֹוֶכה צּו גָׁ

ן ֶדעם 'ִתיקּון ֵליל  ִדיגְּ ן ֶענְּ אכְּ ַפאר, נָׁ בּועֹותֶדערְּ 'ןשָׁ לְּ ֶוה ִזיְך טֹובְּ ן ִאין ִמקְּ טּו לֹויפְּ סְּ אלְּ  ' זָׁ
ט 'ַשַער ַהֲחִמיִשים' אּון דּו  ואס ֶעס ֵמיינְּ ט וָׁ ט ִנישְּ ֵטייסְּ שְּ ִשיטֹות; ֲאִפילּו דּו ַפארְּ ִמימּות ּוִבפְּ ִבתְּ
ֵטייט יָׁא ִצי ֶמען  שְּ כּו'. ֶדער ִתיקּון ֶגעֶשעט פּון ִזיְך ַאֵליין, ִצי ֶמען ַפארְּ ט וְּ ִנישְּ ארְּ ט גָׁ ֵווייסְּ

ט, דּו ֵגי ֵטייט ִנישְּ שְּ ֶלב ַפארְּ ֶרסְּ ן ִמבְּ מָׁ ַעל ַדַעת ַרֵבינּו ַנחְּ ל ַהַצִדיִקים, וְּ ֶוה 'ַעל ַדַעת כָׁ י ִאין ִמקְּ
דֹוִשים'. יו ַהקְּ ִמידָׁ ַתלְּ  וְּ

ה  כָׁ רָׁ ם ִלבְּ רֹונָׁ ֵמינּו ִזכְּ ַשִני גֹוי. ֲחכָׁ ֵריי ִדיר ֶשֹלא עָׁ ץ יֹום טֹוב; פְּ ן ַא ַגאנְּ צְּ טּו ַטאנְּ סְּ אלְּ ר זָׁ ֶדער ִעיקָׁ
ן  אגְּ לִ זָׁ ש פְּ רָׁ ט יָאה( )ֶמדְּ אגְּ אט ֶגעזָׁ ה, ֶער הָׁ ן ִדי תֹורָׁ אט ֶגעֶגעבְּ ֶטער הָׁ שְּ מֹות כ, ב(ֶווען ֶדער ֵאייֶבערְּ : "ָאֹנִכי )שְּ

ואס ִאיז ֶדער  ן וָׁ ֶרעגְּ ַשִני גֹוי!" ַאֶלע פְּ ן: "ֶשֹלא עָׁ ִריגְּ ֶגעשְּ ַלייְך אֹויסְּ אט מֶשה ַרֵבינּו גְּ ה' ֱאֹלֶהיָך", הָׁ
וֵ  ן צְּ ס ִמיטְּ ט ַקיין קַ ֶקֶשר ֵאיינְּ ַלל ִנישְּ ה: "ֶעס ִאיז ִבכְּ כָׁ רָׁ רֹונֹו ִלבְּ א"ש ִזכְּ ט מֹוַהרָׁ אגְּ ן? זָׁ יָׁא; ֶווען וייטְּ שְּ

ֵרייִליְך ַאז ֶער  ן ַאזֹוי פְּ וארְּ ה ִאיז מֶשה ַרֵבינּו ֶגעוָׁ ן ִדי תֹורָׁ אגְּ ן זָׁ ֶגעהֹויבְּ אט ָאנְּ ֶטער הָׁ שְּ ֶדער ֵאייֶבערְּ
ֶקען "ֶשֹל ן ַדאנְּ ֶגעהֹויבְּ אט ָאנְּ ט ַקיין גֹוי"; ַאז הָׁ רּוְך ַהֵשם ִאיְך ִבין ַא ִאיד, ִאיְך ִבין ִנישְּ ַשִני גֹוי!" בָׁ א עָׁ

אר  ט נָׁ סְּ ואס דּו ִווילְּ ט, וָׁ ֵרייִליְך, "ַא גֹוי ִבין ִאיְך ִנישְּ ט ִזיְך ִמיט ֶדעם ִאיז ֶמען ֵאייִביג פְּ ֵריידְּ ֶמען פְּ
ֶבע ן, אָׁ אגְּ טּו זָׁ סְּ ן אֹויף ִמיר ֶקענְּ אגְּ ט".זָׁ  ר ַא גֹוי ִבין ִאיְך ִנישְּ

ר תשע" בָׁ ה, פ' ַבִמדְּ תֹו ֱאמּונָׁ  (ח)ֲעצָׁ
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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;  - ברסלב קול

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

< BreslevCenter.com   <  
 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
 דער ראש ישיבה שליט"א מאכט חתונה אין בית המדרש

אי"ה פארקומען די חתונה פון בנו בכורו דעם קומענדיגן דינסטאג, אסרו חג שבועות, וועט 
פונעם ראש ישיבה שליט"א, החתן שלמה ני"ו, עב"ג בת מו"ה יואל טייטלבוים שליט"א. די 
חתונה וועט אי"ה פארקומען אין בית המדרש היכל הקודש ברסלב אין וויליאמסבורג, און אזוי 

ונה נאכט זיין אויפ'ן ביליגסטן ווי ביי די פריעדיגע חתונות אין בית המדרש, וועט אויך די חת
 פארנעם, אן דעם וואס עס זאל קאסטן א פרוטה פאר די מחותנים.

צוביסלעך ווערט עס מער און מער א פאקט, אז מ'קען חתונה מאכן די קינדער מיט א 
רואיגע געוויסן, אן דעם וואס ס'זאל דרוקן ביים הארץ, און די מחותנים קענען אהיימגיין נאך די 

 דארפןמיט א שמחה און פרייד אז מ'האט זוכה געווען חתונה צו מאכן די קינדער, אן חתונה 
 אהיימשלעפן א זאק חובות אויף די איינגעבויגענע פלייצעס.

די טייערע איבריגע צוגעהער אין לעבן העלפן צופאלק וועט גארנישט -פאר די פרישע פאר
ל "יעדער" טוט אזוי, און די עלטערן מוזן זיך וואס מ'געבט אויס לרחצה פון אלע זייטן, בלויז וויי

נעבעך ספראווען מיט די געלט וואס זיי האבן געבארגט/געשנארט/גע'גנב'ט בלויז צו קענען 
 אויסזען ווי שיינע אהערגעשטעלטע מחותנים.

ווער ס'האט שוין מיטגעהאלטן מיט די אייגענע אויגן א חתונה אין בית המדרש, ווייסט אז 
ער איז ב"ה נישט פאר די חתונה, די שמחה און פרייד ביי יעדע חתונה באזונדעס פעלט גאר

יעדער איז פרייליך, יעדער איז צופרידן, גארנישט ווייניגער ווי ביי סיי  אויפ'ן העכסטן פארנעם.
 די מיסט? פארוועלכע חתונה. צו וואס פעלט אויס צו ווארפן בלוטיגע געלטער 

נה קומט פאר אין שול, פאר אומזיסט, זענען שוין די איבריגע פארשטייט זיך אז ווען די חתו
הוצאות החתונה אויך אויפ'ן מינימאלסטן אופן. און אזוי קומט אויס אז די מחותנים דארפן זיך 
נישט אנבארגן קיין געלט חתונה צו מאכן די קינדער, נאר קען שעפן נחת פון די פרישע פאר 

 יט.פאלק מיט א רואיג און פרייליך געמ
דער ראש ישיבה שליט"א זאגט אז די גאנצע חתונה, פון די שידוך שליסן ביז נאך די שבע 
ברכות, הכל בכל מכל כל, קאסט אים נישט מער ווי צווישן זיבן און אכט טויזנט דאלער. דאס 
קומט אויס ביליגער ווי די בר מצוה פון דעם חתן, וואס דעמאלט האט מען אים געקויפט 

אין ברסלב, און דאס האט  איז לין, רש"י'ס און רבינו תם'ס, אזוי ווי דער מנהגצוויי פאר תפ
 שוין געקאסט מער פון דאס גאנצע חתונה מאכן.

שטער העלפן אז דער זיווג זאל עולה יפה זיין, זיי זאלן אויפשטעלן א בית ערזאל דער אייב
און דער ראש ישיבה שליט"א זאל זען אסאך אידיש נחת פון  ,לשם ולתפארת נאמן בישראל

 אלע זיינע קינדער געזונטערהייט.
 !שמח תשמח רעים האהובים

*** 

 שליט"אן ראש ישיבה 'שיינע שבת מברכים סיון מיט
 אין שטעטל בלומינג גראוו יצ"ו

שבת מברכים סיון, איז דער ראש ישיבה  ,קותיפארגאנגענעם שבת קודש פרשת בח
שליט"א ארויסגעקומען צו מחזק זיין דעם שיינעם בית המדרש היכל הקודש ברסלב, וואס איז 

א שבת בעפאר שבועות תשע"ז, אינעם נייעם  ,געגרינדעט געווארן גענוי צוויי יאר צוריק
 בליענדן שטעטל בלומינג גראוו יצ"ו אין שכנות פון קרית יואל.

ן 'איז געווען א שיינע קידוש נאכ ,נאך מוסף און תיקון הכללי ,ת קודש אינדערפרישב
ער האט אנגעהויבן נט סיפורי מעשיות, ר ראש ישיבה שליט"א האט פארגעלערדאווענען. דע

וועל איך אנהייבן  ,דער רבי האט געזאגט "איך זע אז תורה'ס העלפט שוין נישטמיט דעם וואס 
, און אין די מעשיות האט דער רבי אריינגעפלאכטן מוסר עצות און צו פארציילן מעשיות"

 הדרכה צו נוצן טעגליך אין לעבן.
אז רבי עקיבא האט געזאגט "איך די חז"ל געזאגט נאכדער ראש ישיבה ביים שמועס האט 

מ'קען נאך היינט זאגן מוסר", האט דער ראש ישיבה ערקלערט, אז דער רבי  יוואונדער זיך צ
אגט אז "מ'דארף וויסן וויאזוי צו זאגן מוסר. נישט יעדער איז ראוי צו זאגן מוסר, דער האט געז

זיך  וואס ווייסט נישט ווי צו זאגן מוסר, קען נאך חלילה ערגער מאכן", און ווי רבי נתן האט
 לעפל מוסר, דארף מען א גאנץ שיסל התחזקות". ןאמאל אויסגעדרוקט: "פאר יעד

סדר דרך הלימוד. און  'ןישיבה ארומגערעדט איבערדערנאך האט דער ראש 
", די אלע וואס האבן געפאלגט ונתחזק "חזק חזק שריגןויסגעברענגט אז מ'האט יעצט געאר

 חיזוק צום טיר
 
 

קענט באקומען אלע ספרי איר 
ברסלב, קונטרסים, דרשות, ניגונים, 

 'ס, און נאך;SD'ס, USB סידי'ס,
 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
 

מוהרא"ש האט צוגעזאגט און מבטיח געווען 
עס וועט ארויסהעלפן דאס דרוקן דעם  אז ווער

 ספר הקדוש

 אשר בנחל
 גרויסע ישועה און געהאלפן וועט זיכער זען א

 ווערן למעלה מדרך הטבע מיט וואס ער דארף.
 

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

 845-248-1651 רופט שוין
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 עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים
 קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה

 

צום אייבערשטן אויף זיינע גרויסע  מיט לויב און דאנק
חסדים, וויל איך לאדענען אלע אנשי שלומינו, קרובים 

 וידידים, צו די שמחת החתונה פון מיין זון

 ני"ושלמה הבחור החתן 
 וואס וועט פארקומען אי"ה

 נשא, אסרו חג שבועות, הבעל"ט דינסטאג
 בבית המדרש היכל הקודש ברסלב וויליאמסבורג

27 Skillman St. 
 8:00בשעה  שמחת חתן וכלה

 דער אייבערשטער זאל אייך געבן שמחה ונחת
 פון אלע קינדער געזונטערהייט

 יואל ראטה


