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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

 

ם תֹּ  תָׁ ים אֹּ לִּ ְנחָׁ ים ּובַּ יַּמִּ יִּם בַּ מַּ ת בַּ ְשקֶׁשֶׁ יר ְוקַּ ר לוֹּ ְסנַּפִּ ל ֲאשֶׁ לּו כֹּ ֶדער  אלו
ירֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ֶגעֵהייְסן ַאז ִפיש ֶמעג ֶמען ֶעְסן ָנאר אֹויב ֶעס ָהאט "  - ְסנַּפִּ

תָוואס ִמיט ֶדעם ְשִוויְמט ֶער, אּון אֹויְך " ְפלּוס פֶׁעדֶׁעְרן" ְשקֶׁשֶׁ " ָוואס שּוְפן - קַּ
 ֶזעֶנען ִווי ַא ַפאְנֶצער אֹויף ַזיין גּוף.

)ִליקּוֵטי ַאז ָדאס קּוְמט אּוְנז ְמַרֵמז ַזיין ָדאס ָוואס ֶדער ֶרִבי ָזאְגט  מֹוַהָרא"ש ָזאְגט
ר ִאיד, ַאז ֶווען ַא ִאיד ִוויל ְתשּוָבה טּוהן, ֶער ִוויל ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכעמֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן ו'( 

י ְבשוֹּב"ַדאְרף ֶער ַזיין  קִּ צוֹּא ּובָׁ י ְברָׁ קִּ  ַאז פּון ֵאיין ַזייט ַדאְרף ֶמען , ָדאס ֵמייְנט"בָׁ
טֹוִבים,  ס, ַאַרייְנַכאְפן ִווי ֶמער תֹוָרה ּוִמְצֹות ּוַמֲעִשיםְפרּוִביְרן צּו טּוהן ִווי ֶמער גּוטְ 

ר ָאֶבער פּון ִדי ַאְנֶדעֶרע ַזייט מּוז ֶמען ִזיְך זֵייעֶ  .אּון ִזיְך צּוִריק ַהאְלְטן פּון ֲעֵבירֹות
ַפאְלט דּוְרְך אּון ֶמען  ַאז ֲאִפילּו ֶעס ֵגייט ִניְשט ִווי ֶמען ִוויל, ֲאִפילּו ֶמען ,ְשַטאְרְקן

ְגַלייְך  ָהאט ִזיְך ִניְשט אֹויְפֶגעִפיְרט ִווי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין, אּון ֶדער ֵיֶצר ָהַרע קּוְמט
 ֶוועְסט שֹוין ֶמער ִניְשט ּודד, "דּו ִביְזט שֹוין ָגאְרִניְשט ֶווערְ  :צּוְבֶרעְכן ֶדעם ֶמעְנְטש

ָטאר ֶמען ִזיְך ִניְשט ָלאְזן פּון ִאים, "ִאיְך ִבין ַטאֶקע  .ַזיין ַקיין ֶעְרִליֶכער ִאיד"
אְרט ָנאְך ֶגעַפאְלן, ָאֶבער ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ִמיר ָנאְך ַאְלץ ִליב, ֶער ַווכְ דּורְ 

ִאיְך ֶוועל ִמיר אֹויְסֶרעְדן ִדי  .ץ צּוִריק קּוֶמען צּו ִאיםאֹויף ִמיר, ִאיְך ֶקען ָנאְך ַאלְ 
ַהאְרץ ַפאר ִאים, ִאיְך ֶוועל ְתשּוָבה טּוהן, אּון ִאיְך ִבין שֹוין צּוִריק ַביים 

 ."ֵאייֶבעְרְשְטן

ִליְכן צּו ִדי ָדאס קּוְמט אּוְנז ֶדער ָפסּוק ְמַרֵמז ַזיין, ִדי ִאיִדיֶשע ִקיְנֶדער ֶוועְרן צּוֶגעגְ 
רֶׁץ" )ְבֵראִשית מח, טז( ִפיש, ִווי ֶדער ָפסּוק ָזאְגט  אָׁ רֶׁב הָׁ ב ְבקֶׁ רֹּ ְדּגּו לָׁ אּון ִדי ִאיְדן  "ְויִּ

וי ֶדער ַדאְרְפן ְשִוויֶמען ִאין ַוואֶסער, ָוואס ָדאס ֵגייט ַארֹויף אֹויף ֶלעְרֶנען תֹוָרה, וִ 
י )ְיַשְעי' נה, א(ָפסּוק ָזאְגט  יִּם" "הוֹּ מַּ א ְללּו לַּ מו ל צָׁ , אּון אֹויְך ְתִפָלה ֶוועְרט כָׁ

ח פְ  )ֵאיָכה ב, יט(ָאְנֶגערּוְפן ַוואֶסער, ִווי ֶדער ָפסּוק ָזאְגט  לַּ ְך נֹּ בו יִּם לִּ מַּ י לַּ ְפלִּ נוי "שִּ
ן , קּוְמט אֹויס ַאז ַא ִאיד ִאיז ִווי ַא ִפיש ָוואס ַדאְרף ְשִוויֶמען ִאין תֹוָרה אּוה'"

 ִפָלה.תְ 
ת"אּון ֶדער ִאיד ַדאְרף ָהאְבן  ְשקֶׁשֶׁ יר ְוקַּ יר , פּון ֵאיין ַזייט "ְסנַּפִּ ְפלּוס  -"ְסנַּפִּ

עְרן" ִשים צּו ֶקעֶנען גּוט ְשִוויֶמען, צּו ֶקעֶנען ַאַרייְנַכאְפן ַאַסאְך ִמְצֹות ּוַמעֲ  פֶׁעדֶׁ
ת יְך ָהאְבן, טֹוִבים, ָאֶבער פּון ִדי ַאְנֶדעֶרע ַזייט ַדאְרף ֶמען אוֹ  ְשקֶׁשֶׁ  שּוְפן"  -"קַּ

פּוֶנעם  ָדאס ֵמייְנט ַאז ֶמען ַדאְרף ָהאְבן ַא ַפאְנֶצער, ִזיְך ִניְשט צּו ָלאְזן צּוְבֶרעְכן
 יְנט ִזיְך.ֵיֶצר ָהַרע ֵקייְנָמאל ִניְשט, ִניְשט ַקיין ִחילּוק ִאין ָוואֶסעֶרע ַמָצב ֶמען ֶגעפִ 

ְש "ַאז אֹויב ֶמען ֶזעהט ַאז ִדי ִפיש ָהאט ִנָדה נ"א:( )ִדי ְגָמָרא ָזאְגט  ת קַּ , "שּוְפן -קֶׁשֶׁ
יר "ִאיז ִזיֶכער ַאז ֶעס ָהאט  עְרן -ְסנַּפִּ  ָדאס ִאיז ְמַרֵמז ַאז ֶדער ִעיָקר  "ְפלּוס פֶׁעדֶׁ

ט ֶוועְרן ִאיז ֶדער ַפאְנֶצער, ֶדער ִעיָקר ַדאְרף ֶמען ִזיְך ָנאר זֵייֶער ְשַטאְרְקן אּון ִניְש 
צּוְבָראְכן פּון ַקיין שּום ַזאְך, אּון אֹויב ֶמען ְשַטאְרְקט ִזיְך, ֶוועט שֹוין ֶדער 

ָוואס ֶלעְרֶנען ֶדעם  ,ֶמען ֶוועט ִזיְך צּוֶהעְרן צּו ִדי ַצִדיִקיםַאז  ,ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶהעְלְפן
 אּון ַזיין ָנאְנט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן. "ַים ַהָחְכָמה"ֶוועג ִווי ַאזֹוי צּו ְשִוויֶמען ִאין 

 

 )תֹוְך ַהַנַחל ְסעּוָדה ְשִליִשית, ְשִמיִני, תשס"ט לפ"ק(
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רָׁא"ש ייְלט מוֹּהַּ  דֶׁעְרצו
ר ַזיין  ַוותֵּ ָרנּות, צּו מְּ ן ִדי ִמָדה פּון ַותְּ ֶגעבְּ אּון ָנאכְּ

ֶטע  שְּ טְּ ן, ִאיז ָגאר ַא גּוֶטע אּון ֶגעֶבענְּ וייטְּ וֵּ ַפאר ַא צְּ
ן ִדי  צּוקֹויפְּ ַזאְך. ֶווען ַא ִאיד ִאיז זֹוֶכה ִזיְך ַאיינְּ
ן ַאַסאְך ָצרֹות  ָפארְּ שְּ ִטיֶגע ִמָדה, ֶווער ֶער ִזיְך ַאיינְּ ִוויכְּ
'ָהאט צּוטּון ִמיט ִדי ַווייב אּון  יי ֶווען מְּ ן, סֵּ ִאין ֶלעבְּ
ִנים אּון  כֵּ 'ָהאט צּוטּון ִמיט שְּ ֶדער, ִצי ֶווען מְּ ִקינְּ
יי ֶוועֶמען,  ן ִאין שּול, ָאֶדער ִמיט סֵּ ָפָחה, ִמיט ִאידְּ ִמשְּ

ף  אּון יין, ַדארְּ 'ָהאט צּו טּון ִמיט ִזיְך ַאלֵּ ֲאִפילּו ֶווען מְּ
ר ַוותֵּ ר ַזיין. ֶווער ֶעס ִאיז מְּ ַוותֵּ  - ֶמען ַאֶלעָמאל מְּ

ט.  ֶדער ֶגעִווינְּ
סֹוד ִדי ִמַדת  רֹויֶסער יְּ ַביים ֶרִבי'ן ִאיז ֶגעֶווען ַא גְּ

ָמאל ִנישְּ  יינְּ ָרנּות. ֶדער ֶרִבי ָהאט ָהאט ִזיְך קֵּ ט ַהַותְּ
ייֶנער ָהאט  'ט אֹויף ַקיין שּום ַזאְך, ֶווען אֵּ נְּ שְּ ֶגע'ֲעקְּ
'ָזאל טּון ַאזֹוי אּון ַאזֹוי,  'ן ֶרִבי'ן ַאז מְּ ט ַפארְּ ֶגעָזאגְּ
ִכים ֶגעֶווען צּו ָוואס ֶיעֶנער  ץ ַמסְּ ָהאט ֶדער ֶרִבי ַאלְּ
ט, צּום סֹוף ָהאט ִזיְך ָאֶבער ַאֶלעָמאל  ָהאט ֶגעָזאגְּ

ֶגעִפירְּ  'ס ָרצֹון.אֹויסְּ  ט ֶדעם ֶרִבינְּ
ט  ט ַאז ֶדער ֶרִבי ָהאט ִנישְּ ֶעס ִאיז ַבאַקאנְּ
ט,  ִזיסְּ 'ָזאל ִאים ַבאִדיֶנען ַפאר אּומְּ ט ַאז מְּ ֶגעָוואלְּ
ט ַבאִדיֶנען  ן ֶגעָוואלְּ ינּו ָהאבְּ לֹומֵּ י שְּ שֵּ ֲאִפילּו ֶווען ַאנְּ

ואס ִמיר ֶדער ִעיָקר וָ 
 ַדאְרְפן ִמיְטֶנעֶמען פּון

 

ּפּוִרים ִאיז ָדאס ָוואס ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה 
: "ַחָייב ִאיִניׁש ִלְבסּוֵמי ְבפּוַרָיא, )ְמִגיָלה ז:(ָזאְגן 

ַעד ְדלֹא ָיַדע ֵבין ָארּור ָהָמן ְלָברּוְך ָמְרְדַכי", 
ָוואס ֶדער ֶמען ַדאְרף צּוקּוֶמען צּו ִוויְסן ַאז 

ֵאייֶבעְרְׁשֶטער טּוט ִאיז גּוט; ַאז ֶעס קּוְמט 
ֶנעֶמען נְ אֹויף ִמיר ָארּור ַהָמן ַדאְרף ִאיְך ֶעס ָא 

ְבַאֲהָבה ּפּוְנְקט ַאזֹוי ִווי ֶווען ֶעס קּוְמט אֹויף 
ִמיר ָברּוְך ָמְרְדַכי. ָדאס ִאיז ֶדער ִחיּוב פּון 

ל ִזיְך ְטִריְנֶקען אּום ּפּוִרים, ֶמען ָזא
ִאיֶבעְרֶגעְבן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן אּון ִוויְסן ַאז 
ַאֶלעס ָוואס ֵגייט ַאִריֶבער אֹויף ִמיר ִאיז 

 ְלטֹוָבה.
)ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק א', ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ָזאְגט 

ל ְמֹאָרעֹוָתיו ֵהם כָ : "ְכֶׁשָאָדם יֹוֵדַע ׁשֶ ִסיָמן ד'(
 ֹ את ַהְבִחיָנה ִהיא ֵמֵעין עֹוָלם ַהָבא" ְלטֹוָבתֹו, ז

ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֵווייְסט ַאז ַאֶלעס ָוואס ֵגייט 
ָדאס  -ִאיֶבער אֹויף ִאים ִאיז ַפאר ַזיין טֹוָבה 

 ִאיז ֵמֵעין עֹוָלם ַהָבא.
 (טתשע" ְׁשִמיִני)ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה, פ'  
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ֶגען ַא ַשָמש ָוואס ָזאל ִאים ַבאִדיֶנען, אּון ָהאט ֶדעם ֶרִבי'ן, ָהאט ָאֶבער ֶדער ֶרִבי ִזיְך ֶגעדּונְּ 
ט. ט ַא ֶגעַהאלְּ  ֶיעֶנעם ֶגעָצאלְּ

ֶגעקּוֶמען צּום ֶרִבי'ן אּון ָהאט ֶגעֶזען ַאז  ינּו ַאַריינְּ לֹומֵּ י שְּ שֵּ ייֶנער פּון ַאנְּ ָמאל ִאיז אֵּ יינְּ אֵּ
ֶצע הֹויז ִאיז פּול ִמי ן ַווייל ֶדער ֶרִבי ָהאט ַדאן רֹויְך. ֶער ָהאט ִזיְך זֵּייעֶ  טִדי ַגאנְּ ָראקְּ שְּ ר ֶדערְּ

ָפשֹות.  ג, ָוואס רֹויְך ִאיז ֶגעֶווען ַפאר ֶדעם ַמָמש ַסָכַנת נְּ דּונְּ ִצינְּ טְּ ֶגען ַאנְּ ן פּון ַא לּונְּ ֶגעִליטְּ
ו 'ן אֹויוְּ ט אֹויפְּ ֶרענְּ ט פּון ֶעֶפעס ָוואס ָהאט צּוֶגעבְּ ַלייְך ֶגעֶזען ַאז ָדאס קּומְּ ן, ֶער ֶער ָהאט גְּ

ֶטער ַאז ִדי הֹויז ָזאל ִזיְך  סְּ ן אּון ֶפענְּ ט ִדי ִטירְּ נְּ ֶגענּוֶמען אּון ֶגעֶעפְּ ַלייְך ַאָראפְּ ָהאט ֶעס גְּ
ט, אּון ֶדער ִאיד ָהאט  לְּ ִרימְּ ן ִאין ִדי ַזייט אּון ֶגעדְּ ן. ֶדער ַשָמש ִאיז ֶגעִזיצְּ ֶטערְּ לּופְּ אֹויסְּ

ַרייֶען אֹויף ִאים ַפא ן שְּ ֶגעהֹויבְּ ט ָאנְּ ָוואס ֶער טּוט ִנישְּ ג, ַפארְּ טּונְּ ט ַאכְּ ט ִנישְּ ָוואס ֶער ֶגעבְּ רְּ
ט ִאים דָ  ף צּו ַזיין, ֶמען ָצאלְּ ֶבעט ִווי ֶעס ַדארְּ 'ן ַזיין ַארְּ ן אֹויפְּ ג ֶגעבְּ טּונְּ אְך ֶער ָזאל ַאכְּ

ט דָ  וייסְּ ֶגען, אּון דָ ֶרִבי'ן, אּון ֶער וֵּ ט אֹויף ִדי לּונְּ ט ֶער אּון ֶער אְך ַאז ֶדער ֶרִבי ַליידְּ א ִזיצְּ
ט?! לְּ ִרימְּ  דְּ

ט ִאין ֶבעט  וייִניג צּום ֶרִבי'ן, אּון ֶגעֶזען ִווי ֶדער ֶרִבי ִליגְּ ָנאְך ִאיז ֶער ַאַריין ִאיֶנעוֵּ ֶדערְּ
ט ֶדעם ֶרִבי'ן  ֶרעגְּ ט. ָהאט ֶער ֶגעפְּ ט ַפאִסירְּ ט ָוואלְּ ִנישְּ ייט ַאזֹוי ִווי ָגארְּ קֵּ ִמיט ַא רּוִאיגְּ

ָוואס  ן ִדי ַפארְּ ֶטערְּ לּופְּ ן אּון אֹויסְּ ג ֶגעבְּ טּונְּ ן ֶדעם ַשָמש ֶער ָזאל ַאכְּ ט ֶגעֶבעטְּ ֶער ָהאט ִנישְּ
וייֶטע ָמאל  וֵּ ֶטע ָמאל ֶבעט ֶמען, ִדי צְּ שְּ ט: "ִדי ֶערְּ ֶפערְּ טְּ טּוב. ָהאט ִאים ֶדער ֶרִבי ֶגעֶענְּ שְּ

רֵּ  ט ֶמען ִזיְךשְּ ִריֶטע ָמאל ֶרעגְּ ט א ;ייט ֶמען, אּון ִדי דְּ ט ֶגעָוואלְּ ּון ַאזֹוי ִווי ִאיְך ָהאב ִנישְּ
ֶטע"... שְּ ן ִמיט ִדי ֶערְּ ֶגעהֹויבְּ ט ָאנְּ ִריֶטע, ָהאב ִאיְך ִנישְּ קּוֶמען צּו ִדי דְּ  ָאנְּ

ן,  וייטְּ וֵּ ט פּון ַא צְּ ש ַליידְּ טְּ ז, ֶווען ַא ֶמענְּ ִדיֶגע ִלימּוד ַפאר אּונְּ ָדאס ִאיז ַא ֶגעַוואלְּ
ט ֶער ַאז ֶער וֶ  יינְּ ן. ֶדער מֵּ ִדיגְּ ן אּון ִמיט ֶדעם ֶוועט ִזיְך ֶעס ֶענְּ ָזאגְּ ועט ֶיעֶנעם גּוט ַאַריינְּ

ייֶנער  לֹוֶקת פּון ָוואס ֶיעֶדער אֵּ ֶוועֶרע ַמחְּ ִציֶען ִאין ַא שְּ ֱאֶמת ִאיז ָאֶבער ַאז ָדאס ֶקען ַאַריינְּ
ש  טְּ לּוֶגער ֶמענְּ ן. ַא קְּ ט ָנאְך ֶוועט ָנאר ַליידְּ ַלייֶגעבְּ ן ָמאל, אּון ִמיט שֹוין גְּ טְּ שְּ ְך ַביים ֶערְּ

ט. ִדיגְּ  ֶדעם ִאיז ַאֶלעס ֶגעֶענְּ
יין  ן. ֲאִפילּו ַביי ִזיְך ַאלֵּ ט ִאין ֶלעבְּ ִזיכְּ ן ִהינְּ ט צּוִניץ ִאין ֶיעדְּ ָרנּות קּומְּ ִדי ִמָדה פּון ַותְּ

ט פּון ִזיְך ֶמער פּון ִוויִפיל גְּ ַלאנְּ ש ַפארְּ טְּ ֶדעם  ִאיז ָדא ַאָמאל ָוואס ַא ֶמענְּ ֶער ֶקען, אּון ָנאכְּ
פּון, ֶער  ן ֶדערְּ ָראכְּ ט ֶער זֵּייֶער ֶצעבְּ צֹונֹות, ֶווערְּ ן ַאֶלע ַזייֶנע רְּ ִפירְּ ט אֹויסְּ ֶווען ֶער ֶקען ִנישְּ
ף ֶמען ַזיין ַא  ס. ַדארְּ ט ַקיין שּום גּוטְּ ט ִנישְּ גְּ ֶרענְּ יין, אּון ָדאס בְּ ט אֹויף ִזיְך ַאלֵּ ט ֶגעֶרעגְּ ֶווערְּ

ָרן אוֹ  ט ַותְּ ן ַאז ִנישְּ ן, אּון ִוויסְּ ייטְּ קֵּ ַוואכְּ ייֶגעֶנע שְּ יין ִדי אֵּ טֵּ שְּ יין, צּו ַפארְּ יְך אֹויף ִזיְך ַאלֵּ
ף ִזיְך  ט, ַא ִאיד ַדארְּ ֶקערְּ קּוֶמען צּו טּון ַאֶלעס ָוואס ֶמען ִוויל. ַפארְּ ַאֶלעָמאל ֶקען ֶמען ָאנְּ

ייֶען ִמיט ִדי גּוֶטע ַזאכְּ  רֵּ ן אּון ִזיְך פְּ קְּ ַטארְּ ן שְּ קּוקְּ יין ַארֹויפְּ ן ָוואס ֶער ָהאט, ֶער ָזאל ִזיְך ַאלֵּ
ֹות ּוַמֲעִשים טֹוִבים.ִאיז ַאז ֶער  ן ִמצְּ ַכאפְּ ל, אּון ַאַריינְּ ֶנען ַאִביסְּ  זֹוֶכה צּו ַדאֶוועֶנען אּון ֶלערְּ

ֶטע ַזאְך צּו ַזיין ַא  סְּ ִטיגְּ ט צּו ָשלֹום ַבִית ִאיז אֹויְך ִדי ִוויכְּ ָרן, ֶווען ֶווען ֶעס קּומְּ ַותְּ
ט ָנאכְּ  ן ִנישְּ ויי, ֶדער ַמאן ָאֶדער ִדי ַווייב, ִווילְּ וֵּ ייֶנער פּון ִדי צְּ ןגֶ אֵּ 'ן ֶדעם עבְּ פְּ , ָנאר זֵּיי רֹודְּ

ן ִביזְּ  וייטְּ וֵּ וייֶטער צְּ וֵּ ן, ָאֶדער ֶוועט ֶדער צְּ ויי ַזאכְּ וֵּ ס פּון ִדי צְּ יינְּ ן אֵּ 'ן סֹוף, ַדאן ֶוועט ַפאִסירְּ
ן ַאזֹוי צֶ  ֶווען ֶווערְּ ן ַא ֶנערְּ ָשלֹום ַכאפְּ ט ִביז ֶער ֶוועט ַחס וְּ ַלאפְּ ט אּון ֶצעקְּ ִריקְּ עדְּ

ִריֶגערֵּ  ן ִדי קְּ ָראְך, ָאֶדער ֶוועלְּ בְּ ָלן, אּוןצּוַזאמְּ ן צּו ַא ֶגט ַרֲחָמָנא ִליצְּ ייֶדע אויף  ייֶען ִפירְּ בֵּ
ן ַלי ֶפעֶלער ֶטע ֶוועלְּ סְּ ן, אּון ָדאס ֶמערְּ ייֶדע ַליידְּ ן בֵּ ש ֶוועלְּ טְּ ֶדער. ֶווען ַא ֶמענְּ ן ִדי ִקינְּ ידְּ

ט ֶער ִזיְך ַא ָפארְּ ר, שְּ ַוותֵּ ֶכל אּון ִאיז מְּ  יין ִפיֶלע ָצרֹות.ָהאט ָאֶבער שֵּ
ַחנְֵּך ַזיין ִדי  ף ַטאֶקע מְּ ש ָוואס ֶמען ַדארְּ ֶדער, ָכאטְּ ט צּו ִדי ִקינְּ ַאזֹוי אֹויְך ֶווען ֶעס קּומְּ

ֶנען דֶ  ֶדער אּון זֵּיי ֶלערְּ ף ָדאס ָאֶבער צּוגֵּיין ִקינְּ ן, ַדארְּ ן ֶוועג ִווי ַאזֹוי ִזיְך צּו ִפירְּ ִטיגְּ עם ִריכְּ
ֶדער  ָרנּות, ַווייל אֹויב גֵּייט ֶמען ִמיט ִדי ִקינְּ ָלנּות אּון ַותְּ ִמיט ַא אֹויְך ִמיט ַאַסאְך ַסבְּ

טַ  קֶ אשְּ ֶדער ערְּ ן ִדי ִקינְּ ִלירְּ ָשלֹום ַפארְּ ֶרעם, ֶקען ֶמען ַחס וְּ טְּ סְּ  .ֶעקְּ
ק, ַאז ָנאר ִמיטְּ  ַטארְּ ִנים ֶזעט ֶמען ָדאס ָגאר שְּ כֵּ ט צּו שְּ ר ַזיין ֶקען ֶווען ֶעס קּומְּ ַוותֵּ 'ן מְּ

ִריגְּ  ן צּוקְּ שְּ טְּ ִליַח ַזיין. ֶמענְּ קֵּ  ן ִזיְךֶמען ַמצְּ ייֶנע ַנאִרישְּ לֵּ ִנים ַפאר קְּ כֵּ ן, ַווייל ֶער ִמיט ִדי שְּ ייטְּ
ל ָדא  ט ֶזעקְּ ט ֶדעם ִמיסְּ ייגְּ ן ָהאט ֶגעלֵּ רֹויסְּ דְּ ן ִאינְּ ט ַזאכְּ ייגְּ ט, ַווייל ֶער ָהאט ֶגעלֵּ ָאֶדער ָדארְּ

ן. אּון  ייֶנע ַזאכְּ לֵּ ֶדעֶרע קְּ ן, ָאֶדער צּוִליב ַאנְּ ייגְּ ט צּו לֵּ פְּ ט ֶעס ֶגעַדארְּ ט וואּו ֶער ָוואלְּ ִנישְּ
ט דָ  ף ֶמען ַזיין גּוט, ֶמען וואֹוינְּ ן ַדארְּ ט ַאז ִמיט ַא ָשכֵּ ט ִנישְּ יין הֹויז ִמיט אְך אִ ֶמען ַכאפְּ ין אֵּ

ייֶדע.  ס ַפאר בֵּ טְּ ֶלעכְּ קּוֶמען שְּ ט ֶוועט ָנאר ַארֹויסְּ ִריגְּ ֶיעֶנעם, ִטיר ַביי ִטיר, אּון פּון ַזיין ֶצעקְּ
ִדיֶנען. ייֶדע ָנאר ַפארְּ ן בֵּ ר ַזיין ַפאר ֶיעֶנעם, ֶוועלְּ ַוותֵּ  ִמיט ֶדעם ָוואס ֶמען מְּ

ש ָוואס ָהאט  טְּ וואֹויל ִאיז ֶדעם ֶמענְּ
ייֶנעם, ֶער שֵּ  ן אֵּ ר ַפאר ֶיעדְּ ַוותֵּ ֶכל אּון ִאיז מְּ

ט ָנאר ַאז ֶיעֶנעם ָזאל ַזיין גּוט אּון  זּוכְּ
יין אֹויְך  ט ֶוועט ִאים ַאלֵּ וואֹויל, ֶדעָמאלְּ
ט  ייֶנער ָוואס זּוכְּ ט אֵּ ֶקערְּ גֵּיין גּוט, אּון ַפארְּ
ט  ייֶגעֶנע טֹוָבה אּון ִנישְּ ָנאר ַזיין אֵּ

'ס, ֶדעם ֶוועט יין אֹויְך  ֶיעֶנעמְּ ַפאר ִאים ַאלֵּ
ט ַזיין גּוט. וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ֶבעט  ִנישְּ
ן ֶער ָזאל  טְּ שְּ ייֶבערְּ ַאַסאְך ֶדעם אֵּ
ֶטע ִמדֹות,  ֶלעכְּ ן פּון ִזיְך ַזייֶנע שְּ ַרייסְּ ַארֹויסְּ
ייֶנעם, ַזיין  ן אֵּ ן ַפאר ֶיעדְּ ֶגעבְּ ֶער ָזאל ָנאכְּ

ייֶנעם, ֶוועט ִאי ן אֵּ ם ַזיין גּוט גּוט ִמיט ֶיעדְּ
ט. ט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועלְּ  אֹויף ִדי ֶוועלְּ

ָרן( ֶלק י"ב ֶעֶרְך ַותְּ  )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש חֵּ
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 ן ִזיךְ ֶמעְנְטְשן צּוְקִריגְ 
ִמיט ִדי ְשֵכִנים ַפאר 

ייְטן, ְקֵלייֶנע ַנאִריְשקֵ 
 ַווייל ֶער ָהאט ֶגעֵלייְגט
ֶדעם ִמיְסט ֶזעְקל ָדא 

 ...ָאֶדער ָדאְרט
>>>>>> 
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 די איבריגע פילע בריוו פונעם ראש ישיבה
 שליט"א פון די וואך, קען מען זען אינעם

 וועכנטליכן קונטרס "עצתו אמונה".
 

 646-334-2858צו באקומען אין ישיבה, אדער רופט 

 .זעלטןטובות, און איידלקייט, וואס מען טרעפט 
עס זענען צוריק געהערט געווארן גאר גוטע גריסן, ווי די חשובע נגידים האבן גאר 

עס האט זיך שטארק אנגעזען די דרך ארץ און איידלקייט פון די  רק הנאה געהאט,שטא
ן אייבערשטנ'ס הילף איז 'מיט זיך אנגערופן מיט ווארימע סכומים.זיי האבן און  בחורים,

 עס אריבער מיט גאר גרויס הצלחה, דער אייבערשטער זאל העלפן ווייטער.
 

 ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר!
*** 

 אין פולן שוואונג קאמפיין קמחא דפסחא
 

אין די יעצטיגע טעג ווען מ'גייט זיך צום יום טוב פסח, האט זיך שוין אנגעהויבן די 
לן אלע ם צו שטעלן געלט צו קענען אויסצאצוזאקמחא דפסחא קאמפיין 

 .איינגעשטעלטע אין אונזערע מוסדות אויף פסח
שולדיג איבער הונדערט טויזנט דאלער פאר עס האלט יעצט ביי א מצב אז מען איז 

 די איינגעשטעלטע פון די מוסדות, פון די ישיבה, פון די תלמוד תורה און די סקול.
 געווארן מיט א געוואלדיגע הצלחה איז דער קאמפיין געקרוינטאין די לעצטע יארן 

מיט ם אנגערופן נשי שלומינו האבן זיך זייער ווארעא, ס הילף'ן אייבערשטנ'מיט
, און מען האט געקענט אויסצאלן אלע איינגעשטעלטע פאר פסח און גרעסערע סכומים

וועלן אידן זיך אנרופן ס הילף 'ן אייבערשטנ'מיט .זיי פארשאפט א שמחת יום טוב
רופט  און מיט דעם האבן א גלייכע חלק אין די הייליגע ארבעט.ווארעם אויך דאס יאר, 

 .718-384-1652 #101 ציגע נדבה,ברייטהאר אייערגעבן אריין צו 
 

 !כל דכפין ייתי ויכול
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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   <  
 

 

 מוסדותינו הק' נייעס אינערהאלב
 אין ישיבהטעג פרייליכע פורים 

 

בהיכל זענען זיך אנשי שלומינו צוזאם געקומען צו די סעודת פורים אום פורים נאכמיטאג 
נץ בתופים ובמחולות, און עט פייערליכעאין  געלאזטמען ארויסהאט , נאך די סעודה הישיבה

וואס מיר זענען ניצול געווארן  -געדאנקט דעם אייבערשטן אויף אלע זיינע חסדים, בימים ההם 
אז  - ובזמן הזה. "קימו וקבלו היהודים" - פון המן הרשע, און מקבל געווען די תורה פון פריש

אונז שטענדיג אנצוהייבן פון  מיר האבן זוכה געווען צו וויסן פונעם הייליגן רבי'ן, וואס לערנט
פריש, זיך נישט לאזן פארפירן פונעם יצר הרע, נאר שטענדיג נאכאמאל צוריק קומען צום 

 אייבערשטן, זיך אויסרעדן צום אייבערשטן, און אזוי וועלן מיר זיכער שטענדיג מצליח זיין.
וייט זיך צו פרייען א גרויסער עולם אנשי שלומנו זענען זיך צוזאם געקומען פון נאנט און ו

זיכער גע'פועל'ט ישועות און רפואות פאר און מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף האט מען אינאיינעם, 
 די גאנצע יאר.

 והימים האלה נזכרים ונעשים!
*** 

 שפיל אין היכל הקודש וויליאמסבורג "שושן פורים"שיינע 
מוצאי שבת קודש אין היכל  דעם פארגאנגענעםהונדערטער אידן זענען זיך צוזאם געקומען 

הישיבה אין וויליאמסבורג צום סעודת שושן פורים, וואו מ'האט זיך געוואשן לכבוד סעודת 
מלוה מלכה און מ'האט געזינגען זמירות פון מוצש"ק, דערנאך האט מען געהערט א שמועס 

זער פונעם ראש ישיבה שליט"א וואס האט ארויסגעברענגט ווי שטארק עס דארף זיין אונ
שמחה אז עס איז אריבער אויף אונז אזא הייליגע יום טוב פורים, און מיר האבן געהאט די זכיה 

 צו טון די מצות היום, ליינען די מגילה, געבן משלוח מנות, מתנות לאביונים, א.א.וו.
דערנאך האט מען געזען א שיינע פרעזענטאציע פון מוהרא"ש זי"ע ביי פארשידענע יארן 

די ריקודין, און מ'האט געהאט די זכיה צו הערן אויסצוגן פון די הייליגע ווערטער  אום פורים,
פון מוהרא"ש, בשעת עס גיסן זיך פון זיינע אויגן טייכן טרערן, ווען ער רעדט איבער די גרויסע 
רחמנות וואס ער האט אויף בחורים און מיידלעך, ווי קיינער פארשטייט נישט וואס עס גייט 

יף זיי, און ווי ער האט גענומען אויף זיך זיי צו העלפן מיט די גרעסטע מסירות נפש, אריבער או
און ווי דער סמ"ך מ"ם האט זיך פארלייגט אויף אים, אלעס נאר ווייל ער נעמט ארויס די 

 הייליגע נשמות וואס דער סטרא אחרא האט שוין געהאט אין זיין טאש.
ם און אינגעלייט אויפגעשפילט א הערליכע דערנאך האבן עטליכע טאלאנטפולע בחורי

ן וואס ווערט געברענגט אין ספר "כוכבי אור" פון "דער 'פארשטעלונג פון די מעשה הייליגן רבי
בן מלך וואס איז געווארן אן אינדיג", ווי מ'האט אויף א געשמאקע אופן ארויסגעברענגט גאר 

זיך אראפ צו אונז, מיט אונזערע דמיונות, שיינע מוסר השכל, ווי אזוי דער הייליגער רבי לאזט 
און שמועסט מיט אונז און גיט זיך אפ מיט אונז, און אזוי שטאטעלעך, אן דעם וואס מיר כאפן 
אפילו, ברענגט דער הייליגער רבי אונז צו צו די גרעסטע מדריגות, צו וואס די גרעסטע צדיקים 

 עבן מיט אייבערשטן, א.א.וו.זענען צוגעקומען, ווי רעדן צום אייבערשטן, און ל
דער שפיל פון וואס אלע האבן שטארק הנאה געהאט, איז געשפילט געווארן דורך הרב 
יחזקאל סאמעט שליט"א, הרב מרדכי אינדיג שליט"א, מו"ה מיכל ראזענפעלד הי"ו, מו"ה 
 העניך אינדיג הי"ו, הב' משה ראזענבערג הי"ו, הב' נתנאל פארקאש הי"ו, און הב' בערל

 שניטצלער הי"ו.
די אנוועזנדע האבן גאר שטארק הנאה געהאט פונעם שפיל, וואס איז געווען גאר 

 אינטערעסאנט און פרייליך, און צו די זעלבע צייט שטארק ארויסגעברענגט דעם מוסר השכל.
*** 

 דורך נדיבי עם בעצם יום הפורים גענומעןפשיין אוי ישיבהה בחורי
אויך דאס יאר ארומגעגאנגען זענען די בחורים פון ישיבה נע יארן אזוי ווי אין די פארגאנגע

 מוסדות. די הייליגעיום טוב פורים צו די נדיבים בעם, צוזאמנעמען באשטייערונגען פאר  אום
סענדיג פון וועלכע ישיבה עס ידי בחורים זענען אויפגענומען געווארן מיט גרויס פרייד, וו

יעדער בחור  אודי בחורים לעבן מיטן אייבערשטן, א ישיבה וו אוהאנדעלט זיך, א ישיבה וו
התמדה רבה, בחורים וואס זענען אויסגעצייכנט מיט יראת שמים, מדות בלערנט יעדן טאג 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

 י"וה קרויסישראל  מו"ה
 די געבורט פון א מיידל למזל טובצו 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז ער זאל זען אסאך 
אידיש נחת פון דעם קינד און פון אלע זיינע קינדער 

 געזונטערהייט, דורות ישרים ומבורכים
 

 חיזוק צום טיר
 
 

איר קענט באקומען אלע ספרי ברסלב, 
 דרשות, ניגונים, סידי'ס,קונטרסים, 
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
 ארויסהעלפן דאס דרוקן דעם ספר הקדושעס וועט 

 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 
 ת.געהאלפן ווערן מיט בני חיי ומזוני, זיווגים הגונים, רפואות וישועו

 845-248-1651 רופט שוין

>>>>>> 

 

<<<<<< 

 

 
 

 


