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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ן ֶאל ֹמֶשה ִמְשכָׁ ְשָכן ֶזעֶנעןוַּיִָׁביאּו ֶאת הַּ י ְבֶרעֶטער פּון מִׁ "י ַאז דִׁ  . ָזאְגט ַרשִׁ
יְשט ֶגעֶקעְנט אֹויְפְשֶטעְלן, משֶ  ה ַרֵבינּו ֶגעֶווען ַאזֹוי ְשֶווער ַאז ֵקייֶנער ָהאט ֶעס נִׁ

וי ַאזֹוי ֶוועט ֶמען ֶקעֶנען אֹויְפְשֶטעְלן ֶדעָהאט ֶגעְפֶרעְגט ֶדעם  ם ֵאייֶבעְרְשְטן וִׁ
ים ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶגעָזאְגט ַאז ֶער ָזאל ְבלֹויז צּוֵלייגְ  ְשָכן, ָהאט אִׁ  ֶנען ַזיימִׁ

יֶבער ְשטֵ  ,ֶהעְנט יְך שֹוין ַאֵליין אֹויְפְשֶטעְלן, אּון ֶדערִׁ ְשָכן ֶווער זִׁ י מִׁ ייט אּון דִׁ
ין ָפסּוק,  ןַווייֶטער אִׁ ִמְשכָׁ ם הַּ יְך ַאֵליין אֹויְפֶגעְשֶטעְלט - הּוקַּ ְשָכן ָהאט זִׁ י מִׁ  .דִׁ

י ָזאְגט  וי ֶדער ֶרבִׁ יר לֹויט וִׁ יז ָדאס ַמְסבִׁ יָמן נ"א( מֹוַהָרא"ש אִׁ יחֹות ָהַר"ן סִׁ ַאז ֶבֱאֶמת )שִׁ
יֶמען ַאז ֶער  יְשט ַבארִׁ יְך ֵקייֶנער נִׁ יג ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ַווייל ָוֶקען זִׁ יְנט ֱאֶמת'דִׁ ואס דִׁ

יז ֶבֱאֶמת ָנאר ַא ַמָתָנה פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן ַאֶלעס ק ּוְמט ָנאר פּון ַא ֶמעְנְטש טּוט אִׁ
יז ַזיין ָרצֹון ַאז ֶער זָ  יָקר ָוואס ֶמען ַפאְרַלאְנְגט פּון ַא ֶמעְנְטש אִׁ ים, ֶדער עִׁ אל ֶוועְלן אִׁ

יֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ֶווען ֶדער ֶמעְנְטשַזיי  ָהאט ן וואֹויל ַאז ֶער ָזאל ֶוועְלן דִׁ
ים ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶהעְלְפן ַאז ֶער ֶוועט ן ַטאֶקע ַזיי ֶדעם ֱאֶמת'ן ָרצֹון ַדאן ֶוועט אִׁ

יד אּון טּו יֶכער אִׁ יַאן ֶעְרלִׁ ים טֹובִׁ ְצֹות אּון ַמֲעשִׁ  ם.ן ַאַסאְך מִׁ
יֹוב מא ג( אֹויְפן ָפסּוק )ַויְִׁקָרא ַרָבה כ"ז ב'( ֲחַז"ל ָזאְגן  לֵּם)אִׁ ִני וֲַּאשַּ , ֶדער ִמי ִהְקִדימַּ

יְך הָ " :ֵאייֶבעְרְשֶטער ָזאְגט יר ַפאר אִׁ אט ֶווער ָהאט ֶגעֵלייְגט ַא ְמזּוָזה אֹויף ַזיין טִׁ
ים ֶגעֶגעְבן ַא הֹויז? ֶווער ָהאט ֶגעֵלייְגט  יְך ָהאב אִׁ אִׁ ית אֹויף ַזיין ֶבֶגד ַפאר אִׁ יצִׁ ים צִׁ

ְנְטש ָדאס ֵמייְנט ַאז ַאֶלעס קּוְמט פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶדער ֶמע "ֶגעֶגעְבן ַא ֶבֶגד?
יֶגע טּוט יְברִׁ י אִׁ שֹוין  ַדאְרף ָנאר ָהאְבן ַא ָרצֹון, ֶער ַדאְרף ֶוועְלן טּון גּוְטס, אּון דִׁ

 ְשֶטער.ֶדער ֵאייֶבערְ 
יָקר ֶדער ָרצֹון, ֶווע יז אֹויְך ֶדער עִׁ יּות אִׁ ילּו ַביי ַגְשמִׁ יז ַאז ֲאפִׁ ן ַא ֶדער ֱאֶמת אִׁ

יּות ַדאְרף ֶער אֹויְך ָהאְבן ַא ְשַטאְרֶקע רָ  יַח ַזיין ְבַגְשמִׁ ויל ַמְצלִׁ צֹון אּון ָנאר ֶמעְנְטש וִׁ
יַח ַזיין. ֶדער ָפסּוק ָזא ל חַּ ְגט ַאזֹוי ֶקען ֶער ַמְצלִׁ ְשִביעַּ ְלכָׁ חַּ ֶאת יֶָׁדךָׁ ּומַּ י פֹותֵּ

צֹון", ְכאֹוָרה ָוואְלט ֶגעַדאְרְפט ְשֵטיין  "רָׁ ל חַּ לִׁ ְשִביעַּ ְלכָׁ חַּ ֶאת יֶָׁדךָׁ ּומַּ י פֹותֵּ
זֹון" ְנז ֶדער ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶגעְבט ַפאר ֶיעְדן צּו ֶעְסן? ָנאר ָדאס ָזאְגט אּו -"מָׁ

ויְלן, ֵאייְנָמאל ֶדער  -עְרְשֶטער ֶגעְבט ַפאר ֶיעְדן ַא "ָרצֹון" ָפסּוק, ֶדער ֵאייבֶ  ַא וִׁ
ויל, אָ  ֶבער ֶווען ֶמעְנְטש ֶוועט ָהאְבן ַא ָרצֹון ֶוועט ֶער שֹוין ָהאְבן ַאֶלעס ָוואס ֶער וִׁ

יְשט. יְשט ַקיין ָרצֹון, ַדאן ָהאט ֶער ָגאְרנִׁ  ַא ֶמעְנְטש ָהאט נִׁ
יט ֶדעם ֶקען ֶמע ְשָכן ָהאט ֶגעַדאְרְפט ֶוועְרן מִׁ י מִׁ ן ַפאְרְשֵטיין ַפאְרָוואס דִׁ

י  אֹויְפֶגעבֹויֶעט אֹויף ֶדעם ֶוועג ַאז מֶשה ַרֵבינּו ָזאל ְבלֹויז צּוֵלייְגן ַזיין ֶהעְנט אּון דִׁ
יט ֶדעם גֶ  יְך ַאֵליין אֹויְפְשֶטעְלן. ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט מִׁ ְשָכן ָזאל זִׁ ואְלט עָומִׁ

יְש  יְנֶדער ַאז ָגאְרנִׁ יֶשע קִׁ ידִׁ יְשט ַאֵלייַווייְזן ַפאר אִׁ טּון, ַאֶלעס קּוְמט  ןט ֶקען ֶמען נִׁ
ֶמען ָהאט ַא ָנאר פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶמען ַדאְרף ָנאר צּוֵלייְגן ַא ַהאְנט צּו ַווייְזן ַאז 

יז זֹוֶכה צּו טּוָרצֹון אּון ַדאן ֶהעְלְפט שֹוין ֶדער ֵאייֶבעְרְשטֶ  ן ַאַסאְך ער ַאז ֶמען אִׁ
ים. ים טֹובִׁ ְצֹות אּון ַמֲעשִׁ  מִׁ

 )תֹוְך ַהַנַחל ֵליל ַשָבת קֹוֶדש פ' ויק"פ תשס"ז לפ"ק(
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רָׁא"ש ייְלט מֹוהַּ  ֶדעְרצֵּ

יְגן  יז ַאָמאל ֶגעָפאְרן צּום ֵהיילִּ י ָנָתן אִּ ֶרבִּ
יז  ים אִּ יט אִּ ין אּוַמאן, אּון מִּ יּון אִּ יְנ'ס צִּ ֶרבִּ
יֶנער.  י ַנְחָמן טּוְלְטשִּ יד ֶרבִּ יְטֶגעָפאְרן ַזיין ַתְלמִּ מִּ

אּוַמאן, ָהאְבן ֵזיי  ֶווען ֵזיי ֶזעֶנען ָאְנֶגעקּוֶמען ַקיין
י  ין ַאְכַסְנָיה, אּון ֶרבִּ י ֶרעְנְצֶלעְך אִּ יֶבעְרֶגעָלאְזט דִּ אִּ

יּון, אּוןָנָתן ָהאט ָאְנֶגעהֹויְבן לֹויפְ  יְנ'ס צִּ  ן צּום ֶרבִּ
ים ָאְנֶגעהֹויְבן  יֶנער ָהאט אִּ י ַנְחָמן טּוְלְטשִּ ֶרבִּ

יּון.  ָנאְכצּולֹויְפן צּום צִּ
י ָנָתן ַבאֶמעְרְקט ַאז ר' אֹויְפ'ן ֶוועג הָ  אט ֶרבִּ

יְסן, ָהאט ֶער  יז ֶצערִּ יֶנער'ס ֶרעְקל אִּ ַנְחָמן טּוְלְטשִּ
ים ֶגעָזאְגט "ֵגיי קֹוֶדם אּון ֵניי צּו ַדיין ֶרעְקל, אּון  אִּ
י ַנְחָמן  יּון", ֶרבִּ ָנאְכֶדעם ֶוועְסטּו קּוֶמען צּום צִּ

יֶנער ָהאט ָאֶבער ֵזייֶער ֶגעָווא ְלט ַזיין טּוְלְטשִּ
י ָנָתן ַביים  יט ֶרבִּ יּון, ֶער ָהאט צּוַזאֶמען מִּ צִּ

וי ַאזֹוי ֶער ֶגעָוואְלט צּו יֶגע ֲעבֹוָדה וִּ ֶזען ַזיין ֵהיילִּ
יּון, ָהאט ֶער  ֶבעט ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ַביים צִּ
י ָנָתן ַאז ֶער ֶוועט שֹוין ַבאְלד  ֶגעָזאְגט ַפאר ֶרבִּ

יק ָנאְכֶדעם ָוואס ְמ'ֶוועט צּו צּוֵנייֶען ֶדעם ֶרעְקל, רִּ
יּון יְשט  .קּוֶמען פּון צִּ י ָנָתן ָהאט ָאֶבער נִּ ֶרבִּ

יז ים ֶגעָזאְגט: "ָדאס אִּ ים ֶגעֶווען אּון ָהאט אִּ   ַמְסכִּ
 

ֶלעְרֶנען ִאין ֶזע צּו 
 ַווייּב ְשטּוּב; ֶווען ַדיין

 

ֶוועט ֶזען ִווי דּו ֶלעְרְנְסט ֶוועט ִזי ִדיר ֶשעְצן 
ד ַזיין. ַאז ֶמען ֶלעְרְנט אֹויְפן  אּון ִדיר ְמַכּבֵּ
ֶדר ֶדֶרְך ַהִלימּוד" ֶקען ֶמען ֶלעְרֶנען ִאין  "סֵּ
ְשטּוּב; ֶמען ַדאְרף ִניְשט ַקיין ַחְברּוָתא, ָנאר 
ֶמען ִזיְצט ִאין ְשטּוּב אּון ֶמען ֶלעְרְנט אֹויְפן 

ט קֹול. דּוְרְכֶדעם ֶוועְרן ִדי ֶוועְנט ָאְנֶגעַזאפְ 
ייֶען ִמיט ִדי ִזיֶסע ְגָמָרא ִניגּון, ִדי ֶוועְנט ְשרֵּ 
 .ַארֹויס: "ָדא וואֹויְנט ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד!"

ינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה זָ  : )ַתֲעִנית יא.(אְגן ַאזֹוי ִווי ֲחָכמֵּ
יתֹו ֶשל ָאָדם  יתֹו ֶשל ָאָדם ְוקֹורֹות ּבֵּ "ּבֵּ
ְמִעיִדים ּבֹו", ִדי ֶוועְנט פּוֶנעם ְשטּוּב ָזאְגן 
דּות ָוואס ֶעס טּוט ִזיְך ִאין ְשטּוּב; ִדי ַדאְך  עֵּ
ְשַרייט ַארֹויס ָוואס ָדא טּוט ִזיְך, ַאזֹוי ִווי ֶעס 

ייט  : "ִכי ֶאֶבן ִמִקיר ִתְזָעק, ()ֲחַבקּוק ב, יאְשטֵּ
ץ ַיֲעֶנָנה"; ִאין ַאַזא ְשטּוּב ַוואְקְסן  עֵּ ְוָכִפיס מֵּ
ִדי ִקיְנֶדער אֹויף ִמיט ַא ַטאֶטע ָוואס ֶלעְרְנט, 
ִדי ַמאן ֶוועְרט ָחשּוב ִאין ַזיין ַווייּב'ס אֹויְגן 

 אּון ַאֶלעס טֹויְשט ִזיְך צּום גּוְטן.
 (טתשע" ְפקּוַדיפ' )ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה,  
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י'ן, אּון אֹויב ָפאְלְגט  י, ַדאְרף ֶמען ָפאְלְגן ֶדעם ֶרבִּ ֵזייֶער ָמאְדֶנע, אֹויב ָפאְרט ֶמען צּו ַא ֶרבִּ
י ָהאט דָ  ים? ֶדער ֶרבִּ י'ן, ַפאְרָוואס ָפאְרט ֶמען צּו אִּ יְשט ֶדעם ֶרבִּ יד ֶמען נִּ אְך ֵזייֶער ַמְקפִּ

ויְלְסטּו  יֶגע ְקֵלייֶדער, אֹויב וִּ יֶסעֶנע אּון ְשמּוצִּ יט ַקיין ֶצערִּ יְשט ֵגיין מִּ ֶגעֶווען ַאז ְמ'ָזאל נִּ
י'ן, ָזאְלְסטּו קֹוֶדם צּורִּ  יְקֵגיין אּון צּוֵנייֶען ֶדעם ֶרעְקל, אּון ָנאְכֶדעם ֶקעְנְסטּו קּוֶמען צּום ֶרבִּ

י'ן".  קּוֶמען צּום ֶרבִּ
י ָזאְגט יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק א ֶדער ֶרבִּ יָמן קכ"ז( )לִּ יָרה ַפאְר'ן ', סִּ י ְקֵלייֶדער ֶזעֶנען ַא ְשמִּ ַאז דִּ

יֶבער ַדאְרף ֶמען ֵזייֶער ַאְכטּונְ  י ְקֵלייֶדער ַאז ֵזיי ָזאְלן ַאֶלעָמאל ֶמעְנְטש, אּון ֶדערִּ ג ֶגעְבן אֹויף דִּ
י ְקֵלייֶדער ַאֵליין ֶוועְלן  יג, ַווייל דִּ יְסן ָאֶדער ְשמּוצִּ יְשט ֶצערִּ ַזיין זֹויֶבער אּון ַגאְנץ, נִּ

וי ֶעס ַדאְרף צפָ  יט ֵזיי וִּ יְשט ָאפ מִּ יְך נִּ  ּו ַזיין.אְרַהאְלְטן ֶדעם ֶמעְנְטש אֹויב ֶער ֶגעְבט זִּ
י ַצֵדיֶקת ָא י'ן, דִּ י ָטאְכֶטער פּון ֶרבִּ יֶרע ַחֶבְר דִּ יט אִּ יז ַאָמאל ֶגעַגאְנֶגען מִּ 'ֶטעס ָנאְך ְדל, אִּ

יְך ַאָראפְ  יז ֶגעָוואְרן ֶגעָלאְזט ַא ְשֶוועֶרע גָ ְצָדָקה, אּון ֶעס ָהאט זִּ י ַגאְנֶצע ֶוועג אִּ אס ֶרעְגן, דִּ
יק ְבָלאֶטע, אּון ֶיע יְנ'ס ֵאיין ְשטִּ יג, ָאֶבער ֶדעם ֶרבִּ יז ֶגעָוואְרן ֵזייֶער ְשמּוצִּ ְדְנ'ס ְקֵלייֶדער אִּ

יְך  י ַחֶבר'ֶטעס ָהאְבן זִּ יְנַגאְנְצן זֹויֶבער ָאן ַקיין שּום ְפֶלעק. דִּ יְבן אִּ יז ֶגעְבלִּ ָטאְכֶטער'ס ְקֵלייד אִּ
וי יר ֶגעְפֶרעְגט וִּ י ָהאט ָדאס ֶגעֶקעְנט ַבאַווייְזן,  ֵזייֶער ֶגעוואּוְנֶדעְרט אֹויף ֶדעם אּון אִּ ַאזֹוי זִּ

ילּו ֶווען ְמ'ֵגייט  יר ַמיין ַטאֶטע אֹויְסֶגעֶלעְרְנט, ַאז ֲאפִּ י ֵזיי ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ָדאס ָהאט מִּ ָהאט זִּ
יג"... יְשט ֶוועְרן ְשמּוצִּ ין ְבָלאֶטע, ָזאל ֶמען אֹויְך נִּ  אִּ

יחֹות מֹוַהָרא"ש, ֵחֶלק י"ב,  ים()שִּ  ֶעֶרְך ְבָגדִּ

י ְצַוואְנְגס ֶדער ְקלֹויְזְנבּוְרֶגער רָ  ין דִּ יז ֶגעֶווען אִּ ב ַז"ל ָהאט ֶדעְרֵצייְלט ַאז ֶווען ֶער אִּ
יט ַא ְגרּוֶפע פּון הּוְנֶדעְרֶטער  יז ֶער ֶגעֶווען ָדאְרט מִּ ים ימ"ש, אִּ י ֵדייְטֶשע ְרָשעִּ ַלאֶגעְרן ַביי דִּ

ויְנֶגען ֶגעָוואְרן צּו ַאְרֶבעְטן ֵזייֶער ְשֶווער, ֵזיי ָהאְבן יְדן, ֶוועְלֶכע ֶזעֶנען ֶגעְצוִּ בֹויֶען  ֶגעַדאְרְפט אִּ
יז ֶגעֶווען ָגאר ַא ְשֶוועֶרע ַאְרֶבעט, ְמ'ָהאט ֶגעַדאְרְפט  יְגל, ָדאס אִּ ַא ְגרֹויֶסע ַוואְנט פּון צִּ

יְשן דִּ  יְגל, מִּ י צִּ י ְשֶלעְפן דִּ י ַגאְנֶצע ַצייט ָאן אֹויְפֶהער, אֹויב דִּ י ֶצעֶמעְנט, אּון ַאְרֶבעְטן דִּ
וי ֵאייֶנער רּו ים ָהאְבן ַבאֶמעְרְקט וִּ ים ְגַלייְך עֶ ְרָשעִּ י ַאְרֶבעט, ָהאְבן ֵזיי אִּ יְטן דִּ יְנמִּ יְך ָאפ אִּ ט זִּ

יְצָלן.  ֶגעָשאְסן צּום טֹויט אֹויְפ'ן ְפַלאץ ַרֲחָמָנא לִּ
יְך ַאָראפְ ֵאי יֶגע ֶגעָלאְזט ָגאר ַא ְשַטאְרֶקע גָ ין ָטאג ָהאט זִּ יֶפעדִּ יז ֶגעֶווען ַא צִּ אס ֶרעְגן, ְס'אִּ

ים ָהאְבן  י ְרָשעִּ יֶנעם ֶהעְמְדל. דִּ יְדן ָהאְבן ָאְנֶגעַהאט ְבלֹויז ַא דִּ י אִּ יְנְדרֹויְסן, אּון דִּ ֶקעְלט אִּ
יְשט ֶגעָוואְלט ֶהעְרן ַקיין ש יָחה ַאז ֶווער ָאֶבער נִּ יט ְרצִּ יְגן מִּ ים, ֵזיי ָהאְבן ֶגעְשרִּ ירּוצִּ ּום תִּ

יְצָלן. ֶיעֶדער ָהאט  ינּוט ֶוועט ֶגעָשאְסן ֶוועְרן ַרֲחָמָנא לִּ ְס'ֶוועט אֹויְפֶהעְרן ַאְרֶבעְטן ַפאר ֵאיין מִּ
יְדן ֶזעֶנען ֶגעוֶ  י אִּ יְך, דִּ וי ֶגעֶוועְנלִּ וען דּוְרְכֶגעֵווייְקט אּון ֶגעמּוְזט בֹויֶען ֶדעם ַוואְנט וִּ

יְשט ֶגעֶקעְנט בֹויֶען  ְכַלל נִּ ַפאְרְפרֹויְרן אּון קֹוים ֶגעֶקעְנט ַאְרֶבעְטן, אּון ֶבֱאֶמת ָהאְבן ֵזיי בִּ
י ְשֶוועֶרע  יב דִּ ין ְפַלאץ צּולִּ יְשט ֶגעֶקעְנט ַהאְלְטן אִּ יְך נִּ י ֶצעֶמעְנט ָהאט זִּ ֶדעָמאְלט ַווייל דִּ

יְשט ֶגעֶקעְנט אֹויְסַהאְלְטןאּון לֵ ֶרעְגְנס,  יְדן ֶוועְלֶכע ָהאְבן ֶעס נִּ יֶלע , ייֶדער ֶזעֶנען ֶגעֶווען אִּ פִּ
 ֶזעֶנען ֶנעֶבעְך ֶגע'ַהְרְג'ט ֶגעָוואְרן ָדאְרט.

יט ֶדער ְקלֹויְזְנבּוְרֶגער רָ  יְגל מִּ יז ֶגעְשַטאֶנען ָדאְרט ַביים ַוואְנט אּון ֶגעֵלייְגט צִּ ב ַז"ל אִּ
יקֵ גְ  יד, לֵ רֹויס ְשֶווערִּ יז ֶגעְשַטאֶנען ָנאְך ַא אִּ ים אִּ יד, ָוואס ייֶדער ַא ְפרֵ ייט, אּון ֶנעְבן אִּ ייֶער אִּ

יְך  י ַאְרֶבעט רּוְפט זִּ יְטן דִּ יְנמִּ י ְשֶוועֶרע ַאְרֶבעט. ַאזֹוי אִּ יְרט צּו ַפאְלן פּון דִּ ָהאט אֹויְך ֶגעְשפִּ
יד ָאן צּום ְקלֶדער ְפרֵ  י ֹויְזְנבּוְרֶגער רָ ייֶער אִּ יר ָנאְכַאְלץ ַמאְכן דִּ י, ָמאְרְגן ֶוועט אִּ ב ַז"ל: "נּו, ֶרבִּ

יר ֶוועְרן ָדא ַאזֹוי  יד ָנאְכֶדעם ָוואס מִּ ויְלט ָנאְכַאְלץ ַזיין ַא אִּ יר וִּ י גֹוי'? אִּ ְבָרָכה 'ֶשֹלא ָעַשנִּ
ים ֶדער ְקלֹויְזְנבּוְרֶגער רָ  יְגט?"... ָהאט אִּ יְך ב זַ ֶגעַפיינִּ "ל ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ַאְדַרֶבה, ֶיעְצט ֶוועל אִּ
יט ָנאְך ֶמער ֵחֶשק אּון ַכָווָנה י ְבָרָכה מִּ יז ְמסּוָגל,  .ַמאְכן דִּ יְך ֶזע צּו ָוואס ַא גֹוי אִּ ֶיעְצט ֶווען אִּ

יְך  ְשעּות, ְפֵריי אִּ יט ַאַזא רִּ יְדן מִּ י אִּ יְגן דִּ ין ַאז ֵזיי ֶקעֶנען ַאזֹוי אֹויְסַפיינִּ יְך בִּ יְך ָנאְך ֶמער ַאז אִּ זִּ
יְשט ַקיין גֹוי!"...  נִּ

ין ֵאיין ְשטּוב, ַווייל )ֲעבֹוָדה ָזָרה כ"ב.( ֲחַז"ל ָזאְגן  יט ַא גֹוי אִּ יְשט ְמַיֵחד ַזיין מִּ יְך נִּ ַאז ְמ'ָטאר זִּ
ים. ָנאְך ָזאְגן ֲחַז"ל  יַכת ָדמִּ ְפרִּ ֵזיי ֶזעֶנען ָחשּוד אֹויף ְשפִּ ְמעֹון ַבר י, ְבַהֲעלֹוְתָך ט', י'( )סִּ י שִּ "ָאַמר ֶרבִּ

ים ָנאר  ויל אִּ יד אּון וִּ יא ְבָידּוַע ֶשֵעָשו שֹוֵנא ְלַיֲעֹקב", ַא גֹוי ָהאט ַפייְנט ַא אִּ י, ֲהָלָכה הִּ יֹוַחאִּ
 ַהְרְג'ֶעֶנען.

יד, ֶקען מֶ  יז ֶגעבֹויְרן ֶגעָוואְרן ַאְלס אִּ יט ֶדעם ַאֵליין, ַאז ְמ'אִּ יְך מִּ  ין ֵזייֶער ְפֵרייֶען. וֹ שען זִּ
 

יל ויפִּ יז שֹוין ָגא וִּ יד ַאז ֶער אִּ ויל ָנאר ֶצעְבֶרעְכן ַא אִּ יְשט ֶוועְרד, ֶער ֶלעְרְנטֶדער ֵיֶצר ָהַרע וִּ  ְרנִּ
 

וי  יְשט אֹויף וִּ יְך נִּ יְרט זִּ יְשט, ֶער פִּ יְשט, ֶער ַדאֶוועְנט נִּ נִּ
יז ָאֶבער  יט ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין, אִּ ָנאְכַאְלץ ָדא ֵאיין ַזאְך מִּ

יז ַאז  יְך ַאֶלעָמאל ְמַחֶיה ַזיין, ָדאס אִּ יד ֶקען זִּ ָוואס ַא אִּ
יְשט  יד, ָדאס ֵקייֶנער נִּ יז ֶגעבֹויְרן ֶגעָוואְרן ַא אִּ ֶער אִּ

ים יָמן י'( ַאֶוועק ֶנעֶמען פּון אִּ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק ב', סִּ  .)לִּ
י  י ַפאְרֶקעְרֶטע ַפאְרָוואס ַמאְכט ֶמען דִּ ְבָרָכה אֹויף דִּ

י גֹוי', ְמ'ַדאְנְקט ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ַאז  -ֶוועג  'ֶשֹלא ָעַשנִּ
יְשט ַקיין גֹוי, ְמ'ָוואְלט ֶעְנֶדעְרש ֶגעַדאְרְפט ַמאְכן  יז נִּ ְמ'אִּ
י', צּו ַדאְנֶקען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן  י ְיהּודִּ י ְבָרָכה 'ֶשָעַשנִּ דִּ

י י ַאז ְמ'אִּ יד. ָנאר ֶווען ְמ'ָוואְלט ֶגעַמאְכט דִּ ז ָיא ַא אִּ
ְבָרָכה ַאזֹוי, ָוואְלט ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ֶגעֶקעְנט קּוֶמען אּון 

יְסט ֶדע יד? ָדאס  ןֶצעְבֶרעְכן ֶדעם ֶמעְנְטש: "דּו בִּ ַא אִּ
יֶבער  יד?", ֶדערִּ יְך אֹויף ַא אִּ יְרט זִּ יד? ַאזֹוי פִּ ֵהייְסט ַא אִּ

יְשט ַקיין גֹוי,  ַדאְנְקט ֶמען יז נִּ ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ַאז ְמ'אִּ
יְשט ָאְפְפֶרעְגן. יז ַא ַזאְך ָוואס ְמ'ֶקען נִּ  אּון ָדאס אִּ

יר  יר ַדאְנֶקען אּון לֹויְבן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ַאז מִּ ָלאמִּ
יְנֶדער! יֶשע קִּ ידִּ  ֶזעֶנען אִּ

יחֹות מֹוַהָרא"ש, ֵחֶלק י"ב, ֶעֶרְך  ם()שִּ  גֹויִּ
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ָדאס ָהאט ִמיר 
ַמיין ַטאֶטע 
ז אֹויְסֶגעֶלעְרְנט, אַ 
יט ֲאִפילּו ֶווען ְמ'ֵגי
ל ִאין ְבָלאֶטע, ָזא

 ֶמען אֹויְך ִניְשט
 <<<<<< ...ֶוועְרן ְשמּוִציג
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 די איבריגע פילע בריוו פונעם ראש ישיבה
 פון די וואך, קען מען זען אינעם שליט"א

 וועכנטליכן קונטרס "עצתו אמונה".
 646-334-2858אין ישיבה, אדער רופט צו באקומען 
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שיעורים; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס; און נאך -קוואל פון חיזוק )פרויען(   
03303502363ענגלאנד  / 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  0797040066ישראל  / ארץ 845-414-8429/  212-444-9191

< BreslevCenter.com   <  
 

 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
 

 שיינע שידוכים פון צוויי תלמידי הישיבה
די וואך זונטאג איז למזל טוב געשלאסן געווארן א פרישע 
שידוך צווישן צוויי חשובע מחותנים מאנשי שלומינו, ווען 

הי"ו פון בארא  אהב' נחמן נתן בוים ני"ו, א זון מו"ה עזר
פארק, איז א חתן געווארן צו די טאכטער פון מו"ה אייזיק 

 אפפעל הי"ו.
ער האט , ישיבה נט איןדער חתן האט פלייסיג געלער
מסכת נאך מסכת, און  טאויסגענוצט די צייט און געענדיג

געהאט שיעורים אין אלע חלקים פון די תורה. אזוי אויך 
דרוקן העלפט ער זייער אסאך ארויס אינעם בית הדפוס צו 
 ןזענעאון פארשפרייטן צענדליגע טויזנטער ספרים, וואס 

 ן איבער די גאנצע וועלט.מחזק און מעודד איד
דער מחותן מצד החתן מו"ה עזרא הי"ו איז א זון פון 

דניאל שליט"א פון די חשובע תלמידים פון מוהרא"ש  ר"והמ
שוין צענדליגע יארן, וואס איז עוסק אין פארשפרייטן דעם 

ס אור און דערמיט דערנענטערן אידן צום אייבערשטן 'רבינ
 שוין אסאך יארן.

מיטוואך נאכמיטאג איז למזל טוב געשלאסן געווארן דעם 
מו"ה בן י"ו נך, ווען הב' אברהם יצחק אייזנער שידוא נאך 

פון קרית טאהש קאנאדע, איז א חתן געווארן צו הי"ו נתנאל 
 .הי"ומאיר דוד פארקאש  ה"ומדי טאכטער פון 

דער חתן איז א תלמיד הישיבה די לעצטע פאר יאר, וואו 
און געענדיגט פילע חלקים פון די נט לערעער האט פלייסיג ג

צולייגן א האנט צותורה, אין די פרייע צייט איז ער אלץ גרייט 
, ער האט נישט געקוקט אויף און צו העלפן די הייליגע ישיבה

צו  ןקעגעטון מיט גרויס חשק אלעס וואס ער  נארגארנישט 
 ן.'רבי משמש זיין דעם הייליגן

איז ברייט  ,מו"ה מאיר דוד הי"ו ,דער מחותן מצד הכלה
'ס נבאקאנט מיט זיינע פעולות צו פארשפרייטן דעם רבי

לעכטיגע עצות אויף די גאנצע וועלט אויף פארשידענע 
ת נפש צו העלפן דרוקן און ואופנים, אזוי אויך מיט זיין מסיר

ף די ן ותלמידיו אוי'פארשפרייטן די ספרים פון הייליגן רבי
ער  וואס "אוצר יומי" יםספר רליכעעה יספעציעל ד, וועלט

 ןייז הכו, מיט וואס יעדער איד קען זהאט געדרוקט
 ע ספרים.נאך פילאון  ,הלוכ הרותלערנען כל הוצדורכ

קיין יבנאל, צום  ןביידע חתנים האבן זוכה געווען צו פאר
אויסגעזאגט גאנץ דארט און ציון הקדוש פון מוהרא"ש זי"ע, 

ספר תהלים ברציפות, אזוי ווי מוהרא"ש האט צוגעזאגט, און 
ויף זיין מצבה, אז יעדער בחור געהייסן דאס ארויפקריצן א

אדער מיידל וואס וועט קומען צו זיין קבר און דארט 
אויסזאגן גאנץ ספר תהלים ברציפות, וועט ער זיך משתדל 
 זיין פאר זיי אז זיי זאלן טרעפן זייער שידוך גרינג און שנעל.
ווי אויך סיי ווער ס'וועט קומען צו זיין קבר און דארט מתפלל 

נגען א ישועה זיין, וועט ער טון אלעס וואס ער קען צו ברע
פאר דעם מענטש, ער זאל געהאלפן ווערן מיט וואס ער 

 דארף.
דעם מסכת תענית  טגעענדיגביידע חתנים האבן  אויך
, פון ג פאר פערציג טעג אין א צואין קעמפ יעדן טאזומער 

חמשה עשר באב ביז ראש השנה, אזוי ווי מוהרא"ש האט 
מאל מסכת  40געזאגט פאר די בחורים אז זיי זאלן לערנען 

 .תענית, און דורך דעם וועלן זיי טרעפן זייער שידוך
שטער העלפן אז זיי זאלן אויפשטעלן אן ערזאל דער אייב

 ערליכן אידישן הויז, א בית נאמן בישראל.
 !עוד ישמע בערי יהודה

 

 
 סימן טוב ומזל טוב 

 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

 י"ונ ם יצחק אייזנערברהאהחתן 
 עב"ג בת למזל טובוואס איז א חתן געווארן 

 י"וה ארקאשאיר דוד פמ מו"ה
עס זאל זיין א קשר של דער אייבערשטער זאל העלפן אז 

 דורות ישרים ומבורכים עדי עד מיטקימא און א בנין 
 

 

 

 

 

 

 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 
 צו שיקן צו אייך אהיים. און מיר וועלן פרובירן בעז"ה עס

 

 

 
 

 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

 י"וה ראזענבערגוסף יים יח מו"ה
 ג"עב למזל טוב שמחת החתונה ןייזצו 

 

עס זאל זיין דער אייבערשטער זאל העלפן אז 
 עדי עד מיטא קשר של קימא און א בנין 

 דורות ישרים ומבורכים
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 ישיבה "תפארת התורה" ברסלב

 

 

 347-304-0328צו מנדב זיין די הוצאות פון דרוקן דעם גליון, רופט 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

 י"ונ חמן נתן בויםנהחתן 
 י"וה זראע מו"הבן 

 עב"ג בת למזל טובוואס איז א חתן געווארן 
 י"וה ק אפפעליזייא מו"ה

עס זאל זיין א קשר של דער אייבערשטער זאל העלפן אז 
 דורות ישרים ומבורכים עדי עד מיטקימא און א בנין 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


