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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

 

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

ינּו ִאיז ְׁשוֶׁוער ַפאר ַאז  ַפְרַׁשת ַהָׁשבּוַע( יׁשַרָבה, ר   ה ַרב  גֶׁעוֶׁוען ִווי ַאזֹוי צּו ַמאְכן ִדי מׁשֶׁ
ער ָהאט ִאים גֶׁעָזאְגט: "נֶׁעם ַא ְׁשִטיְקל ָגאלְ  עְרְׁשטֶׁ ייבֶׁ ד אּון ְמנֹוָרה, ִביז דֶׁער א 

 אּון עֶׁס וֶׁועט וֶׁועְרן ַא ְמנֹוָרה". ,ַוואְרף עֶׁס ַאַריין ִאין פ ייעֶׁר
יין ען ַפאְרְׁשט  ה צּו ַפאְרָוואס ִאיז ַאזוֹ  ,ִלְכאֹוָרה ַדאְרף מֶׁ י ְׁ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 

עְנְטְׁשן פּון ִדי  עְרְׁשְטןְכד י ַאלֶׁע מֶׁ ייבֶׁ אּון ַאוֶׁועק  ,וֶׁועְלט ָזאְלן ִדינֶׁען ָנאר דֶׁעם א 
עְרנֶׁע אּון ָגאְלדֶׁענֶׁע ֲעבֹוָדה ָזָרה'ס, ָדאס גֶׁעׁשֶׁ  עט דּוְרְ  ִדי ַוואְרְפן ַאלֶׁע ז ייעֶׁרֶׁע ִזיְלבֶׁ

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

יין ע ָצה אֹויף ִדי וֶׁועְלט עְרְׁשְטן. ,ְצו וייְטן ַאז עֶׁס ִאיז ָנאר ָדא א  ייבֶׁ  צּו ִדינֶׁען דֶׁעם א 
ייְבן ִזי יינֶׁער ִאיז ַאלֶׁע ַמְחלֹוקֶׁת אֹויף ִדי וֶׁועְלט ה  ְ  גֶׁעוֶׁועְנִלי  ָאן וֶׁועְגן גֶׁעְלט, א 

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

ען ָזאל עְרְׁשְטן, וֶׁועט ַזיין ָׁשלֹום אוֹ  מֶׁ ייבֶׁ יף דֶׁער ִוויְסן ַאז גֶׁעְלט קּוְמט ָנאר פּונֶׁעם א 
עְרְׁשטְ  ייבֶׁ יינֶׁער וֶׁועט ַדאְרְפן גֶׁעְלט וֶׁועט עֶׁר ג יין צּום א  ן, אּון דֶׁער וֶׁועְלט, ַווייל ַאז א 

עְלְפן,  ער וֶׁועט ִאים הֶׁ עְרְׁשטֶׁ ייבֶׁ עְנְטְׁשןִאיְ  ַדאְרף ִניְׁשט צּוקּו"א  ען צּו ַקיין מֶׁ , אּון "מֶׁ
ען וֶׁו ער ִניְׁשט ַזיין ַקיין ַמְחלֹוקֶׁת אֹויף דֶׁער וֶׁועְלט, אּון מֶׁ עט קֶׁענֶׁען דֶׁעָמאְלט וֶׁועט מֶׁ

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

יינֶׁעדִ  יין ְׁשִטיק, צּו לֶׁעְבן ִאיְנא  ם י ְצוֶׁועְלף ְׁשָבִטים, ַאז ַאלֶׁע ַדאְרְפן ַזיין פּון א 
 ְבָׁשלֹום.

ינּו, ִווי ַאזֹוי קֶׁען ִאיְ  ַמאְכן ִדי ְמנֹורָ  ה ַרב  ה? ִווי ָדאס ִאיז ְׁשוֶׁוער גֶׁעוֶׁוען ַפאר מׁשֶׁ
יז עְבן ְבָׁשלֹום, אּון ִזיְ  ִניְׁשט ְקִריְגן? עֶׁס אִ ַאזֹוי קֶׁען ִאיְ  ַמאְכן ַאז ַאלֶׁע ִאיְדן ָזאְלן לֶׁ 

 אְ  ָדא ַאזֹויִפיל ַמְחלֹוקֶׁת אּון ִחילּוק י ד עֹות ַביי ִאיְדן.דָ 
ער גֶׁעָזאְגט עְרְׁשטֶׁ ייבֶׁ ַריין נֶׁעם דֶׁעם ְׁשִטיק ָגאְלד אּון ַוואְרף עֶׁס אַ  ,ָהאט ִאים דֶׁער א 

ייְנט נֶׁעם ִדי תַ  רִאין פ ייעֶׁר, ָדאס מ  ייעֶׁ , ַאז ֲאָוה פּון גֶׁעְלט אּון ַוואְרף עֶׁס ַאַריין ִאין פ 
ען ָזאל ִוויְסן ַאז גֶׁעְלט גֶׁעְבט ָנאר דֶׁ  ער ִניְׁשט ָנאְכלֹויְפן גֶׁעְלט, מֶׁ ען ָזאל מֶׁ ער 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 זִ   יְ  אֹויְפהֶׁ
 תשנ"א(ְבַהֲעֹלְתָ   ,יתיִׁש לִ ְסעּוָדה ְׁש  ,לחַ נַ   הַ וֹ )ת
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רָׁא"ש ייְלט מֹוהַּ  ֶדעְרצֵּ
 

 

ֶדער ִאיסּור פּון ֶרעְדן אּון ֶהעְרן ָלׁשֹון ָהַרע 
)ֲעָרִכין ט"ו:(  ִאיז ֵזייֶער ַא ַהאְרֶבע ַזאְך. ֲחַז"ל ָזאְגן

ַאז ָלׁשֹון ָהַרע ִאיז ֶעְרֶגער פּון ִדי ְדֵריי 
)ְפָסִחים  ִדי ְגָמָראַהאְרְבְסֶטע ֲעֵבירֹות. ָנאְך ָזאְגט 

ַאז ֵאייֶנער ָוואס ֶרעְדט ָאֶדער ֶהעְרט אּון קי"ח( 
ֶ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 ְׁש 
ַ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, לֵ 

ָמָרא ֵאייֶנער ֶמער אּון ֵאייֶנער ֵווייִניֶגער. ִדי גְ 
ַאז ֶיעֶדער ֶוועְרט ִנְכָׁשל )ָבָבא ַבְתָרא קס"ה.(  ָזאְגט

ִאין ָלׁשֹון ָהַרע, ֵקייֶנער ִאיז ִניְׁשט ֵריין פּון 
ֶדעם. אּון ִדי ֵאייְנִציְגְסֶטע ֶוועג ִווי ַאזֹוי ַא 
ֶמעְנְטׁש ֶקען ָיא ִניצּול ֶוועְרן פּון ִדי ַהאְרֶבע 

צּו ֶבעְטן ֶדעם  .ָלהְתפִ דּוְרְך ַזאְך, ִאיז ָנאר 
ֵאייֶבעְרְׁשְטן ֶיעְדן ָטאג ַאז ֶמען ָזאל ִניְׁשט 
 .ֶרעְדן אּון ִניְׁשט ְמַקֵבל ַזיין ַקיין ָלׁשֹון ָהַרע

אּון ָנאר ִמיט ִדי ִהיְלף פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ֶקען 
 ֶמען ֶגעַראֶטעֶוועט ֶוועְרן פּון ֶדעם.

מֹוַהָרא"ׁש ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה 
 ָהאט ֶדעְרֵצייְלט פּון ָהַרב

 

ַבַעל  ,ַהָקדֹוׁש ֶרִבי ֶבְנִציֹון ְמ'ָבאבּוב ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו
ַאז ַאָמאל ֶזעֶנען צּו ִאים ְמַחֵבר ֵסֶפר "ְקדּוַׁשת ִציּון", 

ַא ִתיקּון  חּוִרים אּון ֶגעֶבעְטן ֶער ָזאל ֵזיי ֶגעְבןֶגעקּוֶמען בָ 
ֲעֵבירֹות, ֵזיי ָהאְבן ִאים אֹויְסֶדעְרֵצייְלט  עַפאר ֵזייֶעֶר 

ַאֶלע ֵזייֶעֶרע ֲחְטאֹות ְנעּוִרים ָוואס ֵזיי ָהאְבן ֶגעטּון אּון 
ֶגעֶבעְטן ַא ִתיקּון, ָהאט ֶער ֵזיי ֶגעָזאְגט ֵזיי ָזאְלן ֶלעְרֶנען 

חּוִרים ִדי בָ ֶיעְדן ָטאג ַא ְבַלאט ְגָמָרא, ָהאְבן ִאים 
וער, ָהאט ֶדער ֶגעָזאְגט ַאז ָדאס ִאיז ֵזיי ֵזייֶער ְׁשוֶ 

ב ֵזיי ֶגעָזאְגט: "ֶווען ִאיְך ָוואְלט ַאייְך ָבאבּוב'ֶער ָר 
ֶגעָזאְגט ִאיר ָזאְלט ִזיְך ָאְפְבֶרעֶנען ַאייֶעֶרע ֶהעְנט אּון 

ָחה ָדאס ְמ ַמאְכן ִגְלגּול ֶׁשֶלג ָוואְלט ִאיר ֶגעָלאְפן ִמיט ִש 
טּון, ִאיר ַוואְרט ִאיְך ָזאל ַאייְך ֶגעְבן ַאַזא ִתיקּון? ָדא 

ַא ְבַלאט ְגָמָרא, ִאיז  -ֶגעב ִאיְך ֶעְנק ַא ְגִריְנֶגע ִתיקּון 
ֶעְנק ְׁשֶווער צּו ֶלעְרֶנען?!" ֶזעט ֶמען פּון ֶדעם ַאז ֶלעְרֶנען 

ע ִתיקּון ֶמער ֶיעְדן ָטאג ַא ְבַלאט ְגָמָרא ִאיז ַא ְגֶרעֶסעֶר 
ִווי ַאֶלע ָסאְרט ִסיגּוִפים, ִווי ַפאְרְבֶרעֶנען ִדי ֶהעְנט אּון 

 ַמאְכן ִגְלגּול ֶׁשֶלג.
 תשע"ח( ךהעלותב)ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה, פ'  
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ט ָדאס ִאיְנֶדעְרְפִרי, ְגַלייְך ִדי ֶבעְסֶטע ִאיז ֶווען ֶמען טּו
ָנאְכן ָזאְגן ִבְרַכת ַהתֹוָרה ֵלייְגט ֶמען צּו ַא קּוְרֶצע ְתִפָלה, 
ֶמען ֶבעט ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאז ֶמען ָזאל ִניְׁשט ִנְכָׁשל 

 ֶוועְרן ֶדעם ָטאג ִאין ָלׁשֹון ָהַרע.
ט ַאז ן ֶמען ֶזעָראְכן ֶוועְרן ֶוועאּון ֶמען ָטאר ִניְׁשט צּובְ 

ֶמען ִאיז ָיא דּוְרְכֶגעַפאְלן ִמיט ָלׁשֹון ָהַרע, ָנאר ִזיְך 
ְׁשַטאְרְקן ָכאְטׁש פּון ֶיעְצט אּון ַווייֶטער ִניְׁשט צּו ֶרעְדן 

ָמאל ָוואס ֶמען ָהאט ִזיְך  סַקיין ָלׁשֹון ָהַרע. ַווייל ֶיעֶדע
ִאיז ׁשֹוין ֵזייֶער צּוִריק ֶגעַהאְלְטן פּון ֶרעְדן ַא ָלׁשֹון ָהַרע 

ָחׁשּוב אּון ֵטייֶער, ֵאיין ָוואְרט ָלׁשֹון ָהַרע ֵווייִניֶגער ִאיז 
ֵזייֶער ָחׁשּוב ִאין ִהיְמל, אּון ֶדעִריֶבער ַדאְרף ֶמען ֶיעֶדע 

ִניְׁשט  ִזיְך צּוִריק צּו ַהאְלְטן אּוןָמאל ַבאזּוְנֶדער ְפרּוִביְרן 
 .טעְדן ָוואס ֶמען ַדאְרף ִניְׁש 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 ָוואס ֶמען ֶקען ִאים, אּון ֶמען ָהאט ֵאייִביג

ֶגעוואּוְסט ַאז ֶער ִאיז ֶעְרִליְך אּון גּוט. ֶווען ֵ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 

ַאז ֶמען ָזאל ֶעס  ֶגעְׁשַמאק צּו ֶהעְרן ַא ָלׁשֹון ָהַרע, אּון
ְ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 ָנאר 

 ֵאייֶבעְרְׁשְטן.ְתִפָלה, צּו ֶבעְטן ַאַסאְך ֶדעם 
ואֹויֶנען ִניְׁשט צּו ַדאְרְפן ת ַדאְרף ִזיְך ַא ִאיד צּוֶגעוֶבֱאמֶ 

ֵאייִביג ֶהעְרן ַאֶלעס. ֵאייֶנער ָוואס מּוז ִזיְך ִאיֶבעָראל 
ַאַרייְנְׁשֶטעְקן ַזיין ָקאפ, ֶער מּוז ַאֶלעס ֶהעְרן אּון 

ט ֶמעְגִליְך ַאז ֶער ִמיְטַהאְלְטן, ַאַזא ֵאייֶנער ִאיז ִכְמַעט ִניְׁש 
ָזאל ִניְׁשט צּוקּוֶמען צּו ֶהעְרן ַזאְכן ָוואס ֶמען ַדאְרף ִניְׁשט 
אּון ָוואס ֶמען ָטאר ִניְׁשט ֶהעְרן. אּון ֵאייְנָמאל ֶמען ֶהעְרט 
ַזאְכן ָוואס ֶמען ַדאְרף ִניְׁשט, ַדאן ֵגייט ֶעס ַאַריין ִאין 

יֶער ַא ְגרֹויֶסע ֹכַח, ֶווען ַהאְרץ ַאַריין. ֶוועְרֶטער ָהאְבן ֵזי
ֲאִפילּו אֹויף ִדי ִמינּוט  ֶמען ֶהעְרט ַזאְכן ָוואס טֹויְגן ִניְׁשט,

ט אֹויס ַאז ֶמען ָהאט ֶעס ִניְׁשט ָאְנֶגענּוֶמען, ֵגייט ֶעס ֶזע
ָאֶבער ַאַריין ִאין ֹמַח, אּון ָדאס ֶקען ָנאְכֶדעם ָׁשאְטן ַפאְרן 

 ֶמעְנְטׁש.
"ַמאן ְדָאְדנֹוי ַרְבְרִבין, )ִיְתרֹו עה:(  ָזאְגט דֹוׁשֶדער זֹוַהר ַהקָ 
ֶווער ֶעס ָהאט ְגרֹויֶסע אֹויֶעְרן, ִאיז ַא  -ִטְפָׁשא ְבִליֵביּה" 

ת ִאין ַזיין ַהאְרץ. ָדאס ֵגייט ּוִסיָמן ַאז ֶער ָהאט ִטְפׁש
י ַארֹויף אֹויף ִדי ֶמעְנְטְׁשן ָוואס ָהאְבן ְגרֹויֶסע אֹויֶעְרן, ֵזי

ַדאְרְפן ִאיֶבעָראל ַאַרייְנְׁשֶטעְקן ֵזייֶער אֹויֶער, ֵזיי ַדאְרְפן 
ַאֶלעס ֶהעְרן אּון ִמיְטַהאְלְטן. ָדאס ִאיז ִניְׁשט ַקיין ִסיָמן 

ת. ַאן ֱאֶמת'ֶער ָחָכם, ִזיְצט ִזיְך ּופּון ָחְכָמה ָנאר פּון ִטְפׁש
ְׁשט ַאַריין ִאין ַזיין ִוויְנְקל אּון ֶער ְׁשטּוְפט ִזיְך ִני

ֶוועט ֶער  -ִאיֶבעָראל, ֶער ֵווייְסט ַאז ָוואס ֶער ַדאְרף ֶהעְרן 
ִאיז  -ְמֵמיָלא ֶהעְרן, אּון ָוואס ֶער ַדאְרף ִניְׁשט ֶהעְרן 

 ַטאֶקע ֶבעֶסער ַאז ֶער ָזאל ֶעס ִניְׁשט ֶהעְרן.
ֶוועְגן  )ִספּוֵרי ַמֲעִשיֹות, ַמֲעֶשה י"ג( ֶדער ֶרִבי ָהאט ֶדעְרֵצייְלט

ֶדעם טֹויְבן ֶבעְטֶלער, ֶער ָהאט ָגאְרִניְׁשט ֶגעֶהעְרט ָוואס 
ֶמעְנְטְׁשן ֶרעְדן, אּון ַטאֶקע ֶדעְרַפאר ָהאט ֶער ֶגעֶלעְבט ַא 

 ְגִליְקִליְך ֶלעְבן.
ָהאט ִאין ַזייֶנע  ֵהייִליֶגער ַבַעל ַהַתְנָיא זי"עֶדער 

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

 ִאיְך ֶהעְרן?"

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

 צּו ֶהעְרן ָנאר ָוואס ֶער ַדאְרף.ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאז ֶער ָזאל צּוקּוֶמען צּו ֶדעם 
ֵאייְנָמאל ִאיז ֶער ֶגעִזיְצן צּוַזאֶמען ִמיט ָנאְך ַתְלִמיִדים ַפאר ַזיין ֶרִבי'ן 

, ֶדער ַבַעל ֵׁשם טֹוב ָהאט ַדאן ֶגעֶרעְדט צּו ֵהייִליֶגער ַבַעל ֵׁשם טֹוב זי"ע ֶדער
ייט פּון ֶרִבי ַנְחָמן הֹוִריֶדעְנֶקער, אּון ִמיִדים ִאיֶבער ִדי ְגרֹויְסקֵ ִדי ַאְנֶדעֶרע ַתלְ 

ֵזיי ָהאְבן ֶגעֶזען ִווי ֶרִבי ַנְחָמן ֵבייְגט ִזיְך צּו אּון ְפרּוִביְרט צּו ֶהעְרן, ֶעס ִאיז 
ֵזיי ֶגעֶווען ֵזייֶער ִאיְנֶטעֶרעַסאְנט. ָהאט ֵזיי ֶדער ַבַעל ֵׁשם טֹוב ֶגעָזאְגט: ִאיר 

ר ֶהעְרט ִבְכַלל ִניְׁשט ָוואס ִאיְך ֶרעְדט ֶיעְצט, ֶער ָהאט ָזאְלט ִוויְסן ַאז עֶ 
'ט ַאז ֶער ָזאל לְ ַאזֹויִפיל ֶגעֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ִביז ֶער ָהאט ֶגע'פֹועְ 

ַמָמׁש ִניְׁשט ֶהעְרן ָוואס ֶער ַדאְרף ִניְׁשט, אּון ֶדעְרַפאר ֶהעְרט ֶער ִניְׁשט ָוואס 
ִווי ֶער ָהאט ֶגעֶזען ִווי ַמיין מֹויל ָׁשאְקְלט ִזיְך  ָאֶבער ַאזֹויִאיְך ָזאג ֶיעְצט, 

 ָהאט ֶער ִזיְך צּוֶגעבֹויְגן צּו ֶקעֶנען ֶהעְרן.
ֶהעְרן אּון ֶרעְדן  ִדי ִסיָבה ַפאְרָוואס ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז ַפאְרנּוֶמען צּו

ַא ֶמעְנְטׁש ֵגייט ֵלייִדיג, ֶער  ייְטן ִאיז ָנאר ַווייל ֶער ֵגייט ֵלייִדיג. ֶוועןַנאִריְׁשקֵ 
טּוט ִניְׁשט ָגאְרִניְׁשט, ִפיְלט ֶער ִניְׁשט ַקיין ִסיפּוק ִאין ֶלעְבן, אּון ָדאס 

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

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

אְרן ֶמעְנְטׁש, אּון ֵאייְנָמאל ֶמען ַבאקּוְמט ִמְצֹות, ָדאס ְבֶרעְנְגט ָיא ִסיפּוק פַ 
ִסיפּוק פּון גּוֶטע ַזאְכן ֶפעְלט ׁשֹוין ִניְׁשט אֹויס צּו ֶרעְדן אּון ַזיין ַפאְרנּוֶמען 

 ִמיט ַנאִריְׁשַקייְטן.
וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ֶבעט ַאַסאְך ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאז ֶער ָזאל ִניְׁשט 

יְׁשט ֶהעְרן ָוואס ֶער ַדאְרף ִניְׁשט, ָנאר ַזיין ַפאְרנּוֶמען ִמיט גּוֶטע ֶרעְדן אּון נִ 
 ֶטעְנִדיג. ֶוועט ִאים ַזיין גּוט אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.ַזאְכן ְׁש 

 ה()ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ה' ְוֵחֶלק י"ב ֶעֶרְך ָלׁשֹון ָהַרע, ְוֵחֶלק ט"ו ֶעֶרְך ְׁשִמיעָ 
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 breslevcenter@gmail.com גליון אויף אימעילצו באקומען דעם 
  347-630-2876 טעלעפאן מעסידזשינג/ chizikyomi@gmail.comיומי אימעיל חיזוק 

 

 מוסדותינו הק' נייעס אינערהאלב
 

 תלמיד הישיבהפרייליכע חתונה פון א 
זונטאג נאכט איז געגאנגען אונטער די חופה החתן דעם 

, מתלמידי הישיבה, המופלג בתוי"ש יענקי יאקאבאוויטש ני"ו
א זון פון הרה"ח ר' שמחה יאקאבאוויטש הי"ו מחשובי אנ"ש 

אין לערערין א , פון בארא פארק, מיט די חשובע כלה שתחי'
ר' מאיר דוד פארקאש  די טאכטער פון הרה"חסקול, בית פיגא 

 .הי"ו, מחשובי אנ"ש פון וויליאמסבורג
די פרייליכע חתונה איז פארגעקומען אין די "ויואל משה" 

קרובים זאל אין וויליאמסבורג, ווי הונדערטער אנ"ש און 
ידידים פון ביידע מחותנים, די בחורים פון די הייליגע ישיבה ו

פון מוהרא"ש ז"ל  תלמידים דין ראש ישיבה שליט"א, און 'מיט
פון נאנט און ווייט, זענען זיך געקומען מיטפרייען ביי די שמחה, 

 .און אנווינטשן פאר די בעלי שמחה
ביי איין ווינקל פונעם זאל האט זיך ספעציעל אנגעזען 
סעמפלס פון די ספרים וואס דער מחותן מו"ה מאיר דוד 

קן, און האבן ופארקאש הי"ו האט געספאנסערט צו דר
א הערליכע נייע אקומען דעם נאמען "מהדורת פארקאש": ב
 50, די ערשטע "ליקוטי מוהר"ן"דוש ע פונעם ספר הקגאלפיוא

"אוצר  ר ספרנייע ער, ד"אשר בנחל"דוש קה רפס פוןבענדער 
די , זיבן יארצו ענדיגן אין  הטיילט כל התורה כולעגניאי ,יומי"

ספעציעל  ,משניות מיט גרויסע אותיות-קליינע טאשן
, און נאך, געדרוקט אין ייגענט צו זאגן ח"י פרקים משניותגעא
בארימטע בית הדפוס אין יבניאל "ניצוני קודש", -ועלטדי ו

אנגעפירט דורך מו"ה מאור בניזרי הי"ו. פילע באטייליגטע 
נדערט די הערליכע דרוק, אוהאבן זיך אפגעשטעלט און באוו

 .ן פלאץ באשטעלט וואס זיי דארפן'און אויפ
דער חתן נ"י האט זוכה געווען אז צו די חופה האט ער שוין 

ש"ס, א זאך צו וואס ווייניג זענען זוכה. אזוי אויך די  געענדיגט
באקאנטע "חיזוק יומי" קארטלעך, מיט וואס טויזנטער אידן 

חתן דעם ארבעט פון די האבן זיך שוין מחי' געווען, איז געווען 
ני"ו, און מ'האט זיך זייער משמח געווען מיט די "חיזוק יומי 

 ".קארטלעך
אלס  ןעוועגאיז ן תח רעצו דערמאנען אז ד איז כדאיאויך 

ער , וואו לע אין יבנא"ש זי"ארהומציון הקדוש פון ם ייבבחור 
יך דערנאך איז און קורצל ,ספר תהלים גאנץ זאגטגעהאט אויס

בן ירש האט געש"מוהרא ן געווארן למזל טוב, אזוי וויתחער א 
 קריצןאויס הייסן דאסעג טאה רעאין זיין הייליגע צוואה, און 

ועט קומען אדער מיידל וואס ובחור אויף זיין מצבה, אז יעדער 
 ןייז הכוז הלים ברציפות, וועטרט אויסזאגן תר און דאבק צו זיין

דאס און  .הייטרעגנירג ך בקרובן שידוו טרעפן דעם ריכטיגצ
 .לאפערליך טויזנטער מניישאבגעזען ין האט מען שו

 

 לחמשה קולות!כל המשמח חתן וכלה זוכה 
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 סימן טוב ומזל טוב 
 

 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 

 הי"ו וויטשחם מענדל שימשאנמ מו"ה
 

 למזל טוב ינגלאצו די געבורט פון א 
 

 ער זאלדער אייבערשטער זאל העלפן 
 זען אסאך אידיש נחת געזונטערהייט,

 ומבורכים.דורות ישרים 
 

 

 
 
 

 

 

 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.

 

 

 
 

 

 

 מוהרא"שהבטחת 
 

 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.

 

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

 

 יחזקאל בן רחל פיגא, וזו' הענדיל בת שיינדל, ובנם נחמן נתןהגליון נתנדב לזכות 

 מוסדות היכל הקודש ברסלב
נתייסדה ע"י כ"ק מוהרא"ש זי"ע

 

 מיר וואונטשן א הארציגע ברכת מזל טוב פאר

 ני"ויענקי יאקאבאוויטש  מו"ה

 י"וה שמחה בן מוה"ר
 למזל טוב עב"ג  צו זיין שמחת החתונה

 י"וה מאיר דוד פארקאש בת מוה"ר
 

 ברכת מזל טוב פאר די חשובע זיידע און באבע און גלייכצייטיג א

 תחי' וזוגתו שליט"אאברהם חיים פארקאש מוה"ר 
 

פיל אידיש א בנין עדי עד,  ז עס זאל זיין א קשר של קימא אוןדער אייבערשטער זאל העלפן א
 מיט סייעתא דשמיא ,דורות ישרים ומבורכים נחת געזונטערהייט, פרנסה בשפע,

 

 


