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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

 

ה  ְרֶאה ֲאֶשר ֶהְראָׁ מַּ הכַּ ְמֹנרָׁ ה ֶאת הַּ שָׁ ן עָׁ )ַבִמְדָבר ַחַז"ל ָזאְגן . ה' ֶאת ֹמֶשה כֵּ

ינּו ִאיז ְׁשוֶׁוער גֶׁעוֶׁוען ִווי ַאזֹוי צּו ַמאכְ ַפאר ַאז  ַפְרַׁשת ַהָׁשבּוַע( יׁשַרָבה, ר   ה ַרב  ן ִדי מׁשֶׁ
ער ָהאט ִאים גֶׁעָזאְגט: "נֶׁעם ַא ְׁשִטיקְ  עְרְׁשטֶׁ ייבֶׁ ל ָגאְלד אּון ְמנֹוָרה, ִביז דֶׁער א 

 אּון עֶׁס וֶׁועט וֶׁועְרן ַא ְמנֹוָרה". ,ַוואְרף עֶׁס ַאַריין ִאין פ ייעֶׁר
יין ען ַפאְרְׁשט  ה צ ,ִלְכאֹוָרה ַדאְרף מֶׁ ּו ַפאְרָוואס ִאיז ַאזֹוי ְׁשוֶׁוער גֶׁעוֶׁוען ַפאר מׁשֶׁ

ִלים פּון ִדי ִמְׁשָכן? ער פּון ַאלֶׁע ַאְנדֶׁערֶׁע כ   ַמאְכן ִדי ְמנֹוָרה, מֶׁ
לֶׁק א' ִסיָמן כ"ז( מֹוַהָרא"ׁש ִאיז ָדאס ַמְסִביר לֹויט ִווי דֶׁער רִֶׁבי ָזאְגט  י מֹוֲהַר"ן ח  ַאז )ִליקּוט 

עְרְׁשְטן ייבֶׁ עְנְטְׁשן פּון ִדי וֶׁועְלט ָזאְלן ִדינֶׁען ָנאר דֶׁעם א  אּון ַאוֶׁועק  ,ְכד י ַאלֶׁע מֶׁ
עְרנֶׁע אּון ָגאלְ  עט דּורְ ַוואְרְפן ַאלֶׁע ז ייעֶׁרֶׁע ִזיְלבֶׁ ְך ִדי דֶׁענֶׁע ֲעבֹוָדה ָזָרה'ס, ָדאס גֶׁעׁשֶׁ

ֹום, ַווייל וֶׁוען ִדי ַגאְנצֶׁע וֶׁועְלט לֶׁעְבט ְבָׁשל .ָוואס עֶׁס ִאיז ָדא אֹויף ִדי וֶׁועְלט ָׁשלֹום
יינֶׁער ִמיטְ  ען ְקִריְגט ִזיְך ִניְׁשט א  יינֶׁער ַמְסִביר ַזיין ַפארְ  ַדאן ן ְצו וייְטן,'מֶׁ  ן'קֶׁען א 

יין ע ָצה אֹויף ִדי וֶׁועְלטְצו   עְרְׁשְטן. ,וייְטן ַאז עֶׁס ִאיז ָנאר ָדא א  ייבֶׁ  צּו ִדינֶׁען דֶׁעם א 
יינֶׁ ייְבן ִזיְך גֶׁעוֶׁועְנִליך ָאן וֶׁועְגן גֶׁעְלט, א  ער ִאיז ַאלֶׁע ַמְחלֹוקֶׁת אֹויף ִדי וֶׁועְלט ה 

ער ַמְצִליַח פּון ִאים,  ער גֶׁעְלט פּון ִאיםְמַקנ א דֶׁעם ְצו וייְטן ַאז עֶׁר ִאיז מֶׁ , עֶׁר ָהאט מֶׁ
עְרנֶׁע אּון ָגאְלדֶׁענֶׁע ֲעב ען ָזאל ַאוֶׁועְקַוואְרְפן ִדי ַאלֶׁע ִזיְלבֶׁ ֹוָדה ָזרֹות, ָאבֶׁער וֶׁוען מֶׁ

עְרְׁשְטן, וֶׁועט ַזיין ָׁשלֹום א ייבֶׁ ען ָזאל ִוויְסן ַאז גֶׁעְלט קּוְמט ָנאר פּונֶׁעם א  ֹויף דֶׁער מֶׁ
יינֶׁ עְרְׁשְטן, אוֶׁועְלט, ַווייל ַאז א  ייבֶׁ ּון דֶׁער ער וֶׁועט ַדאְרְפן גֶׁעְלט וֶׁועט עֶׁר ג יין צּום א 

עְלְפן,  ער וֶׁועט ִאים הֶׁ עְרְׁשטֶׁ ייבֶׁ עְנְטְׁשן"א  ען צּו ַקיין מֶׁ , אּון "ִאיְך ַדאְרף ִניְׁשט צּוקּומֶׁ
ע ער ִניְׁשט ַזיין ַקיין ַמְחלֹוקֶׁת אֹויף דֶׁער וֶׁועְלט, אּון מֶׁ ן וֶׁועט קֶׁענֶׁען דֶׁעָמאְלט וֶׁועט מֶׁ

 ַאַרייְנְברֶׁעְנגֶׁען ֱאמּוָנה אּון ִיְרַאת ָׁשַמִים ִאין ִדי ַגאְנצֶׁע וֶׁועְלט.
י ֲהָלכֹות, ֹראׁש חֹודֶׁׁש, ֲהָלָכה ז'( רִֶׁבי ָנָתן ָזאְגט  ז אֹויף ִדי )ִליקּוט  ַאז ִדי ְמנֹוָרה ִאיז ְמַרמ 

 ָאבֶׁער ַאלֶׁעס ִאיז גֶׁעוֶׁוען ,ֲחָלִקים 49ָׁשלֹום ְצִוויְׁשן ִאיְדן, ִדי ְמנֹוָרה ָהאט גֶׁעַהאט 
יין ְׁשִטיק ז אֹויף ִדי  .פּון א  ען פּוןיוֹ תִ אוֹ  49ָדאס ִאיז ְמַרמ   ת ָוואס ִאיז ָדא ִאין ִדי נֶׁעמֶׁ

יינֶׁ יין ְׁשִטיק, צּו לֶׁעְבן ִאיְנא  עם ִדי ְצוֶׁועְלף ְׁשָבִטים, ַאז ַאלֶׁע ַדאְרְפן ַזיין פּון א 
 ְבָׁשלֹום.
ינּו, ִווי ַאזֹוי קֶׁען ִאיְך ַמאְכן ִדי ְמנֹורָ ָדאס ִאי ה ַרב  ה? ִווי ז ְׁשוֶׁוער גֶׁעוֶׁוען ַפאר מׁשֶׁ

ן? עֶׁס ִאיז ַאזֹוי קֶׁען ִאיְך ַמאְכן ַאז ַאלֶׁע ִאיְדן ָזאְלן לֶׁעְבן ְבָׁשלֹום, אּון ִזיְך ִניְׁשט ְקִריגְ 
 י ִאיְדן.אְך ָדא ַאזֹויִפיל ַמְחלֹוקֶׁת אּון ִחילּוק י ד עֹות ַבידָ 

ער גֶׁעָזאְגט עְרְׁשטֶׁ ייבֶׁ ַריין נֶׁעם דֶׁעם ְׁשִטיק ָגאְלד אּון ַוואְרף עֶׁס אַ  ,ָהאט ִאים דֶׁער א 
ייְנט נֶׁעם ִדי ַתֲאָוה פּון גֶׁעְלט אּון ַוואְרף עֶׁס ַאַריין ִאין פ   ר, ַאז ִאין פ ייעֶׁר, ָדאס מ  ייעֶׁ

ען ָזא ער ִניְׁשט ָנאְכלֹויְפן גֶׁעְלט, מֶׁ ען ָזאל מֶׁ ל ִוויְסן ַאז גֶׁעְלט גֶׁעְבט ָנאר דֶׁער מֶׁ
ער גֶׁעְלט, אּו ער, אּון ִניְׁשט ְמַקנ א ַזיין ַא ְצו וייְטן ָוואס ָהאט מֶׁ עְרְׁשטֶׁ ייבֶׁ ן ַאזֹוי א 

עְרן ִדי ַמְחלֹוקֶׁת, ַווייל רֹוב ַמְחלֹוקֶׁת קּוְמט ָנאר פּון גֶׁעְלט.  וֶׁועט ִזיְך אֹויְפהֶׁ
 תשנ"א(ְבַהֲעֹלְתָך  ,יתיִׁש לִ ְסעּוָדה ְׁש  ,לחַ נַ ך הַ וֹ )ת
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רָׁא"ש ייְלט מֹוהַּ  ֶדעְרצֵּ
ֶדער ִאיסּור פּון ֶרעְדן אּון ֶהעְרן ָלׁשֹון ָהַרע ִאיז 

ַאז ָלׁשֹון )ֲעָרִכין ט"ו:(  ֵזייֶער ַא ַהאְרֶבע ַזאְך. ֲחַז"ל ָזאְגן
ָהַרע ִאיז ֶעְרֶגער פּון ִדי ְדֵריי ַהאְרְבְסֶטע ֲעֵבירֹות. 

ַאז ֵאייֶנער ָוואס )ְפָסִחים קי"ח(  ִדי ְגָמָראָנאְך ָזאְגט 
ֶרעְדט ָאֶדער ֶהעְרט אּון ֶנעְמט ָאן ָלׁשֹון ָהַרע, ִאיז 
ָראּוי ֶער ָזאל ֶגעָוואְרְפן ֶוועְרן ַפאר ִדי ִהיְנט. ָדאס 
ִאיז ַווייל ָדאס ִאיז ִדי ֵסֶדר פּון ִהיְנט ַאז ֵזיי ִביְלן 

ע ִאיז ֶדער ָוואס ִאיז ֶטעְנִדיג, אּון ִדי ֶזעְלבֶ ׁשְ 
ַפאְרנּוֶמען ִמיט ָלׁשֹון ָהַרע'ס, ֶער ִאיז ֵאייִביג 
ַפאְרנּוֶמען צּו ִביְלן אֹויף ֶמעְנְטְׁשן, אּון ֶדעִריֶבער 

 ִאיז ָדאס ַזיין עֹוֶנׁש.
ייֶדער ֶוועְרט ֶיעֶדער ִנְכָׁשל ִאין ֶדעם, ֵאייֶנער לֵ 

)ָבָבא  ָמָרא ָזאְגטֶמער אּון ֵאייֶנער ֵווייִניֶגער. ִדי גְ 

ַאז ֶיעֶדער ֶוועְרט ִנְכָׁשל ִאין ָלׁשֹון ָהַרע, ַבְתָרא קס"ה.( 
ֵקייֶנער ִאיז ִניְׁשט ֵריין פּון ֶדעם. אּון ִדי 
ֵאייְנִציְגְסֶטע ֶוועג ִווי ַאזֹוי ַא ֶמעְנְטׁש ֶקען ָיא 

ט גְּ ֶרענְּ  מֹוַהָרא"ׁש בְּ
טֶ  ֶטעֶרעַסאנְּ  עַאן ִאינְּ

 

ט ִאין ֵסֶפר  גְּ ֶרענְּ ט ֶגעבְּ ַזאךְּ ָוואס ֶווערְּ
לֹמֹה ַהֶמֶלךְּ הָ  ִפיֹות, ַאז ׁשְּ ָרׁש ַתלְּ אט ֶמדְּ

ל  גְּ ֶגער ַא ִרינְּ ן אֹויף ַזיין ִפינְּ ָראגְּ ֶגעטְּ
ֵריי אֹוִתיֹות ט אֹויף ֶדעם דְּ ִריצְּ ֶגעקְּ  - אֹויסְּ

ֶלעגְּ  .ג' ז' י' ן אֹויף ֶדעם אּון ֶער פְּ ט קּוקְּ
ן ִניׁשְּ  ִתים ָהאבְּ ָׁשרְּ ֶלען. ִדי מְּ ֵמייכְּ ט ׁשְּ
ן אֹו ַטאֶנען ָוואס ִאיז ָדא צּו קּוקְּ ׁשְּ יף ַפארְּ

ל אּון ָוואס ִאיז ָדא צּו  גְּ ֶדעם ִרינְּ
ט ׁשְּ  ֶרעגְּ ן ֶגעפְּ ֶלען, ֶווען ֵזיי ָהאבְּ ֵמייכְּ  לֹמֹהׁשְּ

ַׁשט פּון ֶדעם ִרינְּ  ל אּון ַהֶמֶלךְּ ָוואס ִאיז פְּ גְּ
 ָוואס ֵמייֶנען ִדי אֹוִתיֹות ג' ז' י', ָהאט ֶער
ִביר ֶגעֶווען ַאז ָדאס ִאיז ִדי ָראׁשֵ  י ֵזיי ַמסְּ

ֶטער: "ַג'ם ֶז'ה ַי'ֲעבֹו ר" ֵתיבֹות פּון ִדי ֶווערְּ
ָדאס ֶוועט אֹויךְּ ַאִריֶבער ֵגיין. ֶיעֶדעס  -

ָמאל ֶווען ֶער ָהאט ַא ָצָרה ִאיז ֶער ִזיךְּ 
ַחזֵ   ק: "ַגם ֶזה ַיֲעבֹור", ָדאס ֶוועט אֹויךְּ מְּ

 ַאִריֶבער ֵגיין.
רּוֶדער ֵטייֶעֶרער, ֶנעם ִדיר ַאַריין ִדי  בְּ
ק ַאז "ַגם ֶזה  אֹוִתיֹות ג'ז'י' אּון ֶגעֶדענְּ
ֶטער ֶוועט ִדיר  ׁשְּ ַיֲעבֹור", ֶדער ֵאייֶבערְּ

ֵגיין פּון ַדיינֶ  ט ַארֹויסְּ ן אּון דּו ֶוועסְּ פְּ ע ֶהעלְּ
רָ  ֶלעֶמען.פְּ  אבְּ

ָך ֱאמּוָנה, פ' )ֲעָצתֹו   ַהֲעלֹתְּ  (טתשע"בְּ
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צּו ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ֶיעְדן  .ָלהְתפִ דּוְרְך ִניצּול ֶוועְרן פּון ִדי ַהאְרֶבע ַזאְך, ִאיז ָנאר 
אּון ָנאר ִמיט ִדי ִהיְלף  .ָטאג ַאז ֶמען ָזאל ִניְׁשט ֶרעְדן אּון ִניְׁשט ְמַקֵבל ַזיין ַקיין ָלׁשֹון ָהַרע

 פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ֶקען ֶמען ֶגעַראֶטעֶוועט ֶוועְרן פּון ֶדעם.
ט ָדאס ִאיְנֶדעְרְפִרי, ְגַלייְך ָנאְכן ָזאְגן ִבְרַכת ַהתֹוָרה ֵלייְגט ִדי ֶבעְסֶטע ִאיז ֶווען ֶמען טּו

ֶמען צּו ַא קּוְרֶצע ְתִפָלה, ֶמען ֶבעט ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאז ֶמען ָזאל ִניְׁשט ִנְכָׁשל ֶוועְרן ֶדעם 
 ָטאג ִאין ָלׁשֹון ָהַרע.

ט ַאז ֶמען ִאיז ָיא דּוְרְכֶגעַפאְלן ִמיט ן ֶמען ֶזעָראְכן ֶוועְרן ֶוועאּון ֶמען ָטאר ִניְׁשט צּובְ 
ָלׁשֹון ָהַרע, ָנאר ִזיְך ְׁשַטאְרְקן ָכאְטׁש פּון ֶיעְצט אּון ַווייֶטער ִניְׁשט צּו ֶרעְדן ַקיין ָלׁשֹון 

ִאיז ָמאל ָוואס ֶמען ָהאט ִזיְך צּוִריק ֶגעַהאְלְטן פּון ֶרעְדן ַא ָלׁשֹון ָהַרע  סָהַרע. ַווייל ֶיעֶדע
ׁשֹוין ֵזייֶער ָחׁשּוב אּון ֵטייֶער, ֵאיין ָוואְרט ָלׁשֹון ָהַרע ֵווייִניֶגער ִאיז ֵזייֶער ָחׁשּוב ִאין 

 ִזיְך צּוִריק צּו ַהאְלְטן אּוןִהיְמל, אּון ֶדעִריֶבער ַדאְרף ֶמען ֶיעֶדע ָמאל ַבאזּוְנֶדער ְפרּוִביְרן 
 .טעְדן ָוואס ֶמען ַדאְרף ִניׁשְ ִניְׁשט רֶ 

ַאן ִאיְנֶטעֶרעַסאְנֶטע ַזאְך ֶזעט ֶמען ַאז ֶווען ֵאייֶנער קּוְמט ָזאְגן ַא ָלׁשֹון ָהַרע ֶוועְרט 
ֶעס ְגַלייְך ָאְנֶגענּוֶמען. ֲאִפילּו ֶווען ֶדער ָלׁשֹון ָהַרע ִאיז ֶגעָזאְגט ֶגעָוואְרן אֹויף ַא ֶמעְנְטׁש 

ֶגעוואּוְסט ַאז ֶער ִאיז ֶעְרִליְך אּון גּוט. ֶווען  ָוואס ֶמען ֶקען ִאים, אּון ֶמען ָהאט ֵאייִביג
 ֵאייֶנער קּוְמט ָאֶבער ִמיט ַא גּוֶטע ָלׁשֹון ָהַרע אֹויף ֶיעֶנעם ֶוועט ֶמען ֶעס ְגַלייְך ָאְנֶנעֶמען.

 ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ַמאְכט ָדאס ַאז ֶעס ָזאל ַזיין ַאזֹוי ֶגעְׁשַמאק צּו ֶהעְרן ַא ָלׁשֹון ָהַרע, אּון
ַאז ֶמען ָזאל ֶעס ְגַלייְך ָאְנֶנעֶמען. ֶמען ָטאר ִזיְך ָאֶבער ִניְׁשט ָלאְזן פּון ִאים, ֶמען ַדאְרף ִזיְך 
ְׁשַטאְרְקן אּון ִניְׁשט ָאְנֶנעֶמען ַקיין ְׁשֶלעְכְטס אֹויף ְצֵווייְטן ִאיד, אּון ִדי ֵעָצה ֶדעְרצּו ִאיז 

 ֵאייֶבעְרְׁשְטן.ָנאר ְתִפָלה, צּו ֶבעְטן ַאַסאְך ֶדעם 
ואֹויֶנען ִניְׁשט צּו ַדאְרְפן ֵאייִביג ֶהעְרן ַאֶלעס. ֵאייֶנער ת ַדאְרף ִזיְך ַא ִאיד צּוֶגעוֶבֱאמֶ 

ָוואס מּוז ִזיְך ִאיֶבעָראל ַאַרייְנְׁשֶטעְקן ַזיין ָקאפ, ֶער מּוז ַאֶלעס ֶהעְרן אּון ִמיְטַהאְלְטן, 
ט ֶמעְגִליְך ַאז ֶער ָזאל ִניְׁשט צּוקּוֶמען צּו ֶהעְרן ַזאְכן ָוואס ַאַזא ֵאייֶנער ִאיז ִכְמַעט ִניׁשְ 

ֶמען ַדאְרף ִניְׁשט אּון ָוואס ֶמען ָטאר ִניְׁשט ֶהעְרן. אּון ֵאייְנָמאל ֶמען ֶהעְרט ַזאְכן ָוואס 
יֶער ַא ְגרֹויֶסע ֶמען ַדאְרף ִניְׁשט, ַדאן ֵגייט ֶעס ַאַריין ִאין ַהאְרץ ַאַריין. ֶוועְרֶטער ָהאְבן ֵזי

ט אֹויס ַאז ֶמען ֲאִפילּו אֹויף ִדי ִמינּוט ֶזע ֹכַח, ֶווען ֶמען ֶהעְרט ַזאְכן ָוואס טֹויְגן ִניְׁשט,
ָהאט ֶעס ִניְׁשט ָאְנֶגענּוֶמען, ֵגייט ֶעס ָאֶבער ַאַריין ִאין ֹמַח, אּון ָדאס ֶקען ָנאְכֶדעם ָׁשאְטן 

 ַפאְרן ֶמעְנְטׁש.
ֶווער ֶעס  -"ַמאן ְדָאְדנֹוי ַרְבְרִבין, ִטְפָׁשא ְבִליֵביּה" )ִיְתרֹו עה:(  ָזאְגט דֹוׁשֶדער זֹוַהר ַהקָ 

ת ִאין ַזיין ַהאְרץ. ָדאס ֵגייט ַארֹויף ּוָהאט ְגרֹויֶסע אֹויֶעְרן, ִאיז ַא ִסיָמן ַאז ֶער ָהאט ִטְפׁש
י ַדאְרְפן ִאיֶבעָראל ַאַרייְנְׁשֶטעְקן ֵזייֶער אֹויף ִדי ֶמעְנְטְׁשן ָוואס ָהאְבן ְגרֹויֶסע אֹויֶעְרן, ֵזי

אֹויֶער, ֵזיי ַדאְרְפן ַאֶלעס ֶהעְרן אּון ִמיְטַהאְלְטן. ָדאס ִאיז ִניְׁשט ַקיין ִסיָמן פּון ָחְכָמה ָנאר 
ְׁשט ַאַריין ת. ַאן ֱאֶמת'ֶער ָחָכם, ִזיְצט ִזיְך ִאין ַזיין ִוויְנְקל אּון ֶער ְׁשטּוְפט ִזיְך ִניּופּון ִטְפׁש

ֶוועט ֶער ְמֵמיָלא ֶהעְרן, אּון ָוואס ֶער  -ִאיֶבעָראל, ֶער ֵווייְסט ַאז ָוואס ֶער ַדאְרף ֶהעְרן 
 ִאיז ַטאֶקע ֶבעֶסער ַאז ֶער ָזאל ֶעס ִניְׁשט ֶהעְרן. -ַדאְרף ִניְׁשט ֶהעְרן 

ֶוועְגן ֶדעם טֹויְבן ֶבעְטֶלער, ֶער ָהאט  )ִספּוֵרי ַמֲעִשיֹות, ַמֲעֶשה י"ג( ֶדער ֶרִבי ָהאט ֶדעְרֵצייְלט
ָגאְרִניְׁשט ֶגעֶהעְרט ָוואס ֶמעְנְטְׁשן ֶרעְדן, אּון ַטאֶקע ֶדעְרַפאר ָהאט ֶער ֶגעֶלעְבט ַא 

 ְגִליְקִליְך ֶלעְבן.
ֶהעְרן. ָהאט ִאין ַזייֶנע ֶעְלֶטעֶרע ָיאְרן ְׁשַוואְך ֶגעֶקעְנט  ֵהייִליֶגער ַבַעל ַהַתְנָיא זי"עֶדער 

ָזאג ִאיְך,  -ָהאט ֶער ַדאן ֶגעָזאְגט: "ַפאְרָוואס ַדאְרף ִאיְך גּוט ֶהעְרן? ָוואס ִאיְך ִוויל ָזאְגן 
 אְרָוואס ַדאְרף ִאיְך ֶהעְרן?"ִאיְנֶטעֶרעִסיְרט ִמיר ִניְׁשט, ְמֵמיָלא פַ  -ֶיעֶנער ָזאְגט  אּון ָוואס

, ֶדער ֵזייֶדע פּון ֶרִבי'ן, ָהאט ֶגעַהאט ִדי ִמיָדה י"עִבי ַנְחָמן הֹוִריֶדעְנֶקער זֶדער ַצִדיק רֶ 
ַאז ֶער ָהאט ַמָמׁש ִניְׁשט ֶגעֶהעְרט ַא ַזאְך ָוואס ֶער ָהאט ִניְׁשט ֶגעַדאְרְפט ֶהעְרן, ָדאס ִאיז 

צּו ֶגעֶווען ַווייל ֶער ָהאט ַאַסאְך ֶגעֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאז ֶער ָזאל צּוקּוֶמען צּו ֶדעם 
 ֶהעְרן ָנאר ָוואס ֶער ַדאְרף.

ֵהייִליֶגער  ֵאייְנָמאל ִאיז ֶער ֶגעִזיְצן צּוַזאֶמען ִמיט ָנאְך ַתְלִמיִדים ַפאר ַזיין ֶרִבי'ן ֶדער
ִמיִדים , ֶדער ַבַעל ֵׁשם טֹוב ָהאט ַדאן ֶגעֶרעְדט צּו ִדי ַאְנֶדעֶרע ַתלְ ַבַעל ֵׁשם טֹוב זי"ע
ייט פּון ֶרִבי ַנְחָמן הֹוִריֶדעְנֶקער, אּון ֵזיי ָהאְבן ֶגעֶזען ִווי ֶרִבי ַנְחָמן ִאיֶבער ִדי ְגרֹויְסקֵ 

ֵבייְגט ִזיְך צּו אּון ְפרּוִביְרט צּו ֶהעְרן, ֶעס ִאיז ֵזיי ֶגעֶווען ֵזייֶער ִאיְנֶטעֶרעַסאְנט. ָהאט ֵזיי 
ר ֶהעְרט ִבְכַלל ִניְׁשט ָוואס ִאיְך ֶרעְדט ֶדער ַבַעל ֵׁשם טֹוב ֶגעָזאְגט: ִאיר ָזאְלט ִוויְסן ַאז עֶ 

'ט ַאז ֶער ָזאל לְ ֶיעְצט, ֶער ָהאט ַאזֹויִפיל ֶגעֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ִביז ֶער ָהאט ֶגע'פֹועְ 
ַמָמׁש ִניְׁשט ֶהעְרן ָוואס ֶער ַדאְרף ִניְׁשט, אּון ֶדעְרַפאר ֶהעְרט ֶער ִניְׁשט ָוואס ִאיְך ָזאג 

ִווי ֶער ָהאט ֶגעֶזען ִווי ַמיין מֹויל ָׁשאְקְלט ִזיְך ָהאט ֶער ִזיְך צּוֶגעבֹויְגן  ָאֶבער ַאזֹויֶיעְצט, 
 צּו ֶקעֶנען ֶהעְרן.

ייְטן ִאיז ָנאר ֶהעְרן אּון ֶרעְדן ַנאִריְׁשקֵ  ִדי ִסיָבה ַפאְרָוואס ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז ַפאְרנּוֶמען צּו
ַא ֶמעְנְטׁש ֵגייט ֵלייִדיג, ֶער טּוט ִניְׁשט ָגאְרִניְׁשט, ִפיְלט ֶער  ַווייל ֶער ֵגייט ֵלייִדיג. ֶווען

ן ַפאְרנּוֶמען ִמיט ִניְׁשט ַקיין ִסיפּוק ִאין ֶלעְבן, אּון ָדאס ְבֶרעְנְגט ִאים ַאז ֶער ָזאל ֶוועְר 
ער ֶדער ֱאֶמת ִאיז ַאז ייְטן, ֶער ָהאְפט ַאז ַאזֹוי ֶוועט ֶער ַבאקּוֶמען ַזיין ִסיפּוק. ָאבֶ ַנאִריְׁשקֵ 

ָדאס ְבֶרעְנְגט ִניְׁשט ַקיין ִסיפּוק, ֶמען ַדאְרף ָנאר ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאז ֶמען ָזאל ַזיין 
ַפאְרנּוֶמען ִמיט גּוֶטע ַזאְכן, ִמיט ֶלעְרֶנען, ִמיט ַדאֶוועֶנען, אּון ִמיט טּון ִמְצֹות, ָדאס 

אְרן ֶמעְנְטׁש, אּון ֵאייְנָמאל ֶמען ַבאקּוְמט ִסיפּוק פּון גּוֶטע ַזאְכן ְבֶרעְנְגט ָיא ִסיפּוק פַ 
 ייְטן.ין ַפאְרנּוֶמען ִמיט ַנאִריְׁשקֵ ֶפעְלט ׁשֹוין ִניְׁשט אֹויס צּו ֶרעְדן אּון ַזי

 

וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ֶבעט 
ַאַסאְך ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאז ֶער 

יְׁשט ֶהעְרן ָזאל ִניְׁשט ֶרעְדן אּון נִ 
ָוואס ֶער ַדאְרף ִניְׁשט, ָנאר ַזיין 
ַפאְרנּוֶמען ִמיט גּוֶטע ַזאְכן 

ֶטעְנִדיג. ֶוועט ִאים ַזיין גּוט אֹויף ׁשְ 
 ִדי ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.

 ה()ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ה' ְוֵחֶלק י"ב ֶעֶרְך ָלׁשֹון ָהַרע, ְוֵחֶלק ט"ו ֶעֶרְך ְׁשִמיעָ 
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ָזאג ִאיְך,  -ָוואס ִאיְך ִוויל ָזאְגן 
-ֶיעֶנער ָזאְגט  אּון ָוואס

 ִאיְנֶטעֶרעִסיְרט ִמיר ִניְשט
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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 



 ד

 

 
 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 נאךאון מעשיות 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'
 בית המדרש,אכטע חתונה אין היכל 

 מיט גרויס שמחה און פרייד
עב"ג הי"ו, עזרא בן מו"ה י"ו ה נחמן נתן בויםאיז געגאנגען אונטער די חופה החתן דינסטאג דעם 

קודש . די פרייליכע חתונה איז פארגעקומען אין בית המדרש היכל האייזיק אפפעל הי"ו ה"מובת 
זיך  א שיינע ציבור משפחה און באקאנטע זענען זיך צוזאם געקומען אוברסלב אין וויליאמסבורג, וו

 .חתן וכלה תשמח מיטצופרייען מיט די
 ןסט'פשוטפ'ן איז פארגעקומען אוי -אין ישיבה חתונות  זיבןאזוי ווי די פריערדיגע  -די חתונה 

אבער די שמחה וואס איז געווען ביי די חתונה האט מען פאר קיין געלט אויף דער  ,אופן וואס שייך
ענט פאר די סן מציאות נישט געקאסט קיין איין וועלט נישט געקענט קויפן, בשעת עס האט אי

 מחותנים.
ס; עס איז עס שוין כמעט נישט קיין נייעשוין ביים אכטן חתונה אין בית המדרש,  שטייענדיג

קינדער תונה צו מאכן די געווענליכע ערשיינונג, אז ס'איז יא מעגליך חווערט שוין מער און מער ווי א 
 יגן געוויסן, אן דעם וואס מ'זאל זיך דארפן אנ'חובות'ן פאר לאנגע יארן.מיט א רוא

מען האט  אוצום קבלת פנים אין בית המדרש, וואיז מען זיך צוזאם געקומען  אום פינעווע צייט
געזונגען שיינע ווארימע ניגונים. די געהויבענע חופה איז פארגעקומען אין הויף פון בית המדרש, און 
בשעת די חופה האבן די בחורים אנגעגרייט די סעודת החתונה אין בית המדרש. נאך די חופה איז 

עס איז געווען אנגעגרייט בילקעלעך, פיש און דיפס, און  אואריינגעקומען אין בית המדרש, וו מען
וויפיל ער האט וואס און אין די זייט איז געווען ווארימע עסן, וואס יעדער האט געקענט נעמען 

 .לויט זיין באגער געוואלט
ון אנשי שלומינו, איינע די פיש, א די עסן ביי די חתונה איז צוגעשטעלט געווארן דורך די פרויען פ

און דאס אלעס ווערט . פס און סאלאטן, און אזוי ווייטערצווייטע די קוגלען, א דריטע די די
 צוגעשטעלט אין פלאסטיק געשיר פון די ישיבה.

שום באצאלטע סארווירער אדער רוימער. ביי די מענער האבן  ביי די חתונה איז נישט געווען קיין
די בחורים פון ישיבה צוגעגרייט און אראפגערוימט, און די זעלבע ביי פרויען האבן די מיידלעך פון 
די סקול געטוען די אלע ארבעט. און א פרוי פון אנשי שלומינו האבן גענומען די בילדער ביי די 

 פרויען.
דער עולם האט זיך געהויבן אין די אום אכט אזייגער איז דער חתן אריינגעקומען צום טאנצן, 

 און פרייד.חתן מיט גרויס שמחה  לופטן, און משמח געווען דעם
 די ניין פרייליכעך אנגעזען א מערקווערדיגער רינג פון צווישן די פילע רינגען ביים טאנצן, האט זי

גייט חתונה פון ביז יעצט מיט'ן חתן וואס חתונה געהאט אין ישיבה, די אכט  אינגעלייט וואס האבן
ב"ה גארנישט אין לעבן צוליב דעם  , עס פעלט זייהדי קומענדיגע וואך אי"אין בית המדרש האבן 

 ערנ'ס הערצער.שול, און רחמנות געהאט אויף זייערע עלט וואס זיי האבן חתונה געהאט אין
, מצוה טאנץצען אזייגער האט מען געענדיגט טאנצן, און נאכ'ן בענטשן איז מען צוגעגאנגען צום 

די זיידעס, מחותנים, און חתן  אויסרופנדיג "יעמוד יעמוד"דער שמש האט געזינגען דעם שיינעם 
 די ריקודין לפני הכלה.צו טאנצן  ,כלה

פרייליכערהייט, געגאנגען איז יעדער אהיים  ווען די חתונה איז פארטיג געווארן, א פערטל צו עלף,
חתן כלה און די מחותנים יעדער אהיים צו זיך מיט פרייליכע אויך די ע צייט זענען די זעלבצו און 

פאר די פרייליכע חתונה קיין  געמיטער און א גרינגע געוויסן, וויסנדיג אז מען האט נישט געבארגט
 איין דאלער, און מ'איז נישט געווארן קיין בעל חוב צוליב חתונה מאכן.

מיטגלידער האבן זיך אויסגעדרוקט אז זיי האבן נאך קיינמאל נישט מיטגעהאלטן פילע משפחה 
אזא פרייליכע לעבעדיגע חתונה, און צו וואס פעלט טאקע אויס צו פארשווענדען אידיש געלט 

 אומזיסט?
שטער העלפן אז דער זיווג זאל עולה יפה זיין, און זיי זאלן אויפשטעלן א בית ערזאל דער אייב

בישראל, און כמותם ירבו בישראל, עס זאל צוריק קומען די ריכטיגע געשמאק ביי א אידישע נאמן 
שמחה, ווען מ'פרייט זיך אז מ'איז זוכה אז נאך א פארפאלק שטעלט אויף א ערליכע אידישע שטוב 

 םאר מענטשן נאר מ'טוט דעשטער וויל, מ'זוכט נישט צו געפעלן פעראזוי ווי דער אייב
 , וואס דאס האט אלע חן אויף דער וועלט.רצוןנ'ס שטעראייב

 

 קול מצהלות חתנים מחופתם!
 

 חיזוק צום טיר
 
 

איר קענט באקומען אלע ספרי ברסלב, 
 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
 

 מוהרא"ש האט צוגעזאגט און מבטיח געווען אז ווער
 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.

 

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

 845-248-1651 רופט שוין

 

 

 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 י"וה רענזיים יצחק אברהא החתן

 ו"הי תנאלנ ה"מובן 
 למזל טוב עב"ג הנותחה תחמש זייןו צ

 ו"הי דוד פארקאש אירמ ה"מות ב
 א"שליט אברהם חייםר "מוהבן 

 

אייבערשטער זאל העלפן אז עס זאל זיין א קשר של קימא און א דער 
בנין עדי עד, פיל אידיש נחת געזונטערהייט, פרנסה בשפע, דורות 

 ומבורכים, מיט סייעתא דשמיא ישרים
 

 

 

 
 

 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

 י"וה קוסבתי מארש ה"ומ
 בלמזל טו ט פון א אינגלרובעדי גו צ

פאר די  יתבש 'ר ראפהכרת הטוב האבן א שטארקע  תודסומדי 
ויסצוהעלפן מיט רא גידנעטשוואס ער לייגט אריין כוחות פילע 

 ןידי רענט פאר'ן בנ ןלעטשוזאמצוצמיט'ן  טרפבו ,וואס מ'דארף
תים זאלן זכו עדי גרויסהעלפן אז אייבערשטער דער  זאל .הבישיה

נחת געזונטערהייט, פרנסה  זען פיל אידיש לאז רע ,ןיאים ביישטי
 ומבורכים, מיט סייעתא דשמיא בשפע, דורות ישרים

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 י"וה ן נתן בויםמחנ החתן

 ו"הי עזרא ה"מובן 
 א"שליט ניאלד ר"הומ ג"הרה ונכד

 למזל טוב עב"ג הנותחה תחמש זייןו צ
 ו"הי פפעלא קיזייא ה"מות ב

 

אייבערשטער זאל העלפן אז עס זאל זיין א קשר של קימא און א דער 
בנין עדי עד, פיל אידיש נחת געזונטערהייט, פרנסה בשפע, דורות 

 ומבורכים, מיט סייעתא דשמיא ישרים
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


