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.í ÆäÅì Âà Èz Àø Çî Èà Àå ï Éø Âä Çà éÅð Àa íé Äð Âä Ék Çä ì Æà ø ÉîÁà  :é" ÄLÇø è ÀâàÈæ Èz Àø Çî Èà Àå ø ÉîÁà ,
 íé Äì Éåã Àâ øé Ää Àæ Çä Àìíé Äp Çè Àw Çä ì Çò.  

 è ÀâàÈæ é ÄaÆø øòÆã éå Äå èéÉåì øé Äa Àñ Çî ñà Èã æé Äà L"àÈø ÇäÉåî (à"ñø ï Èîé Äñ 'à ÷Æì Åç ï" Çø ÂäÉåî é Åèe÷é Äì)

 íòÆðeô Àêé Éåà ñÆò æé Äà úÉåâÅø Àã Çî òÆðééÇæ ïeô è ÀìàÇô L Àè Àðò Æî Çà ïòåÆå eìé ÄôÂà æ Çà
ï Àè ÀL ÀøòÆaéé Åà. ìééåÇå ò Æî øòÆã èòåÆå é Éåæ Çà ,ï ÆòééÇðà Ça ï Àæeî Àêé Äæ L Àè Àð èòåÆå ø Æò ï Àaéé Åä Àð Èà ï Àæeî

.ï Àè ÀL ÀøòÆaéé Åà íòÆã ïòÆðé Äã eö Lé Äø Àô ïeô 
L Àè Àðò Æî ï Àøà Çô èeâ èééÅâ ñÆò ïòåÆå eìé ÄôÂà øà Çô ÀøòÆã, è Àð ÀøòÆì øÆò, è ÀðòåÆåà Çã øÆò,  øÆò ïeà

é Äô Äç Çà ïeà ÷à Çî ÀLòÆâ Çà è Àì Äà úÉåéé ÇãÉåáÂò ï'ä ú.  Æò æ Çà ïòÆ÷ ÀðòÆãòÆâ øòÆa Èà øÆò ó Àøà Çã ñ
àÇâ Àðé Äà ïééÇæ íé Äà èòåÆå ñÆò ,ï Àìé Äô è ÀLé Äð ÀøàÈâ èòåÆå ø Æò ñàåÈå èéé Çö Çà ïò Æîe÷ ïòÆ÷ ï Àö Àð

ï ÀLàÈìòÆâ Àñé Éåà ïeà ì À÷ Àðeè,  Äç íeL ïéé Ç÷ ï Àìé Äô è ÀLé Äð èòåÆå ø ÆòúÉåé.  Àêé Äæ èòåÆå ø Æò øòÆa Èà
 Àøà Çè ÀL ï Àæeîï Àè Àìà Çä ÀøòÆã ïeà ï À÷,  ÀL ÀøòÆaéé Åà íòÆã ïòÆðé Äã eö Lé Äø Àô ïeô ï Àaéé Åä Àð Èà ïeàï Àè, 

.ï Àè ÀL ÀøòÆaéé Åà íòÆã è Àðé ÄãòÆâ è ÀLé Äð ìà Èî Àðéé Å÷ ÀêàÈð èà Èä øÆò éå Äå é Éåæ Çà 
 ,è ÇL Àt æé Äà ñà Èã Èz Àø Çî Èà Àå øÉåîÁà, íé Äp Çè Àw Çä ì Çò íé Äì Éåã Àâ øé Ää Àæ Çä Àì.  ó Àøà Çã ïò Æî

òÆðééÅì À÷ é Äã óéÉåà òÆñéÉåø Àâ é Äã ïòÆðòÆøàåÈå. â èééÅâ ñÆò ñàåÈå èéé Çö é Äã ïé Äà æ Çà è Àðéé Åî ñà Èã èe
 Äç èà Èä øÆò L Àè Àðò Æî ï Àøà ÇôúÉåé; âò Æè òÆøòåÆå ÀL é Äã øà Çô ï ÀèééÅø Àâeö Àêé Äæ ø Æò ìàÈæ,  é Äã eö

ô ïééÇæ èòåÆå ø Æò ñàåÈå ï Àèéé ÇöeLé ÄìÂç èé Äî ìú Çò Çã Çä úe,  ï Àö ÀðàÇâ Àðé Äà ïééÇæ íé Äà èòåÆå ñÆò
ì À÷ Àðeè,  Àìà ÈîòÆã Àêé Äæ ìàÈæ ø Æò æ Çàè .ï Àè Àìà Çä ÀøòÆã ïòÆðòÆ÷ Àêé Éåà 

('à øÉåîÁà äÈøÉåz Çä úàÉæ)  
*** 

  

 Éåà Àè Æç à ÈNÈð Àå åé È÷ ÉìÁà ìÅl Ç÷Àé é Äk Lé Äà Lé Äà . øòåÆå ÀL æé Äà äÈøÉåà Àë Äì Àøà Çô øòÆã ñàåÈå
 ÷eñ Èt" ï ÉåLÈì é Äã ï Èà è Àtà Çëåé È÷ ÉìÁà  " - "ïééÇæ" øòÆôò ÆLà Ça Äã è ÀLé Äð ïeà ,é  Æâ Æåòòå Àð Äì Æëé ò
 ï ÉåLÈì"íé Ä÷ ÉìÁà" - øò Æã .øòÆôò ÆLà Ça 

 è ÀâàÈæ é ÄaÆø øòÆã éå Äå èéÉåì øé Äa Àñ Çî ñà Èã æé Äà L"àÈø ÇäÉåî (å"ì ï Èîé Äñ 'à ÷Æì Åç ï" Çø ÂäÉåî é Åèe÷é Äì) æ Çà
 Æaéé Åà íòÆðeô Èø Çà è Àîe÷ ï Àè ÀL Àøò Å÷ Àâé Äè Àëé Äì Æò'èeLÈt Çà tàèéé,  ï ÀøòåÆå ïòÆ÷ ñàåÈå

 Àèeâ eö è ÀL Àèéé ÇèòÆâ Àñé Éåà Àè ÀëòÆì ÀL eö øòÆã Èà ,ñ.ñ 
àaéÉå ï Àè ÀL ÀøòÆaéé Åà íòÆðé Äà è ÀaééÅì Àâ L Àè Àðò Æî øòÆã,  è Àðéé Åî øò Æè ÀL ÀøòÆaéé Åà øòÆã æ Çà

 Àèeâ ïééÇæ âé Äã Àðò Æè Àùñ,  Àìà ÈîòÆãè ï ÀaòÆì òÆëé Äì À÷é Äì Àâ òÆ÷à Çî ÀLòÆâ Çà øÆò èà Èä . øòÆa Èà aéÉåà
ïéé Åà Àêé Äæ è ÀãòÆø L Àè Àðò Æî øòÆã, íé Äà èà Èä øò Æè ÀL ÀøòÆaéé Åà øòÆã æ Çà  ø Æò ïeà ,aé Äì è ÀLé Äð

 ,íé Äà ïé Äà ïééÇæ íÅ÷Éåð íÉåì ÈLÀå ñ Çç Àêé Äæ ìéå Äåïà Çã  ÀëòÆì ÀL Çà L Àè Àðò Æî øòÆã èà Èäï ÀaòÆì è .
 Àã ÀðòåÆå ñòÆì Çàè ééÅì Çà L Àè Àðò Æî íòÆã ïé Äà Àêé Äæï. 

÷eñ Èt ïé Äà è ÇL Àt æé Äà ñà Èã. , Éåà Àè Æç à ÈNÈð Àå "åé È÷ ÉìÁà" ìÅl Ç÷Àé é Äk Lé Äà Lé Äà  L Àè Àðò Æî Çà
 è Àìò ÆL øàÈð"ïééÇæ ÀãòÆø øÆò ìééåÇå øàÈð è Àìò ÆL øÆò æ Çà è Àðéé Åî ñà Èã ,øòÆôò ÆLà Ça " Àêé Äæ è

 Çàú ÆîÁàÆa øòÆa Èà ,è ÀëàÇø ÀèòÆâ Àñé Éåà èà Èä Çç Éî ïééÇæ éå Äå èéÉåì øòÆôò ÆLà Ça Çà ïéé  øòÆã æé Äà
 ÀL ï Àô Àìò Æä øàÈð æ Àðeà ìéå Äå ñàåÈå øòÆôò ÆLà Ça øò Æèeâ Çà øò Æè ÀL ÀøòÆaéé Åà.âé Äã Àðò Æè 

)ñ"ùú øÉåîÁà ,÷"áù ìéÅì ,ì ÇçÇp Çä ÀêÉåz( 
  
 

 úùøôøåîà ,â"é ,øééà ,'â ÷øô úåáà è"òùú úðù ÷"ôì                                                                      äðù8 ïåéìâ ,36 )396( 

L"à Èø Çä Éåî è Àìéé Åö ÀøòÆã  
 ִאיִוויל אֹוי  

פּון ִדי ִמְצָוה פּון ֶּפַסח ֵׁשִני ֶקען ֶיעֶדער ִאיד 
ַארֹויְסֶנעֶמען ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ִהְתַחְזקּות ִאין 
ֶיעְדן ַמָצב. ֶעס ֶזעֶנען ֶגעֶווען ֶמעְנְטְׁשן ָוואס 
ֶזעֶנען ֶגעֶווען ָטֵמא ַּביים ֶעְרְׁשְטן ָקְרַּבן ֶּפַסח, 

ְקִריב ַזיין ֶדעם אּון ֵזיי ָהאְּבן ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט מַ 
ָקְרַּבן ֶּפַסח, ֵזיי ָהאְּבן ָאֶּבער ִניְׁשט 
אֹויְפֶגעֶגעְּבן, ָנאר ֵזיי ֶזעֶנען ֶגעקּוֶמען צּום 

ָלָמה "ַצִדיק, צּו מֶׁשה ַרֵּבינּו, אּון ֶגע'ַטֲעָנה'ט 
ַפאְרָוואס ָזאְלן ִמיר ַזיין ֵווייִניֶגער?  -  "ִנָגַרע?

יין ֶדעם ָקְרַּבן ֶּפַסח, ִמיר ִוויְלן אֹוי. ַמְקִריב זַ 
אּון ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ֵזיי ֶגעֶגעְּבן 
ֶגעֶרעְכט אּון ֵזיי ֶוועְלן ֶקעֶנען ַמאְכן ֶדעם ָקְרַּבן 

 ֶּפַסח ִאין ֶּפַסח ֵׁשִני.
ָדאס ִאיז ַא מּוָסר ַהְׂשֵּכל ַפאר ֶיעְדן ִאיד, 

ט ִניְׁש  ֶמען ֶקען ִזיְך 
  ָפאְרְׁשֶטעְלן ָדאס

  

ייט פּון ֶדער ָוואס ֶגעְּבט ָנאְך ַפאר ַא ְגרֹויְסקֵ 
ְצֵווייְטן, ַאזֹוי ִווי ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה 

ַאז ֶעס ִאיז ַאָמאל ֶגעֶווען ַא (ַּתֲעִנית כה.) ֶדעְרֵצייְלן 
ֶעס ָהאט ִניְׁשט  -ָרֵאל ְטרּוֶקעִניׁש ִאין ֶאֶרץ ִיְׂש 

 ֶגעֶרעְגְנט ַא ַגאְנץ ִוויְנֶטער, ָהאט ֶמען ֶגעַמאְכט ַא
ֶזר יֹום ְּתִפיָלה אּון ֶדער ֵהייִליֶגער ַּתָנא ֶרִּבי ֱאִליעֶ 
יר ִאיז צּוֶגעַגאְנֶגען צּום ָעמּוד, ֶער ָהאט ֶגעֶּבעְטן פִ 
ער אּון ְצָוואְנִציג ְּתִפילֹות ַאז ֶעס ָזאל ֶרעֶגעֶנען ָאּבֶ 

  .ֶגעקּוֶמען ֶרעְגןיז ִניְׁשט ֶעס ִא 
ען ִאיז ֶדער ֵהייִליֶגער ַּתָנא ֶרִּבי ֲעִקיָבא צּוֶגעַגאְנגֶ 
נּו צּום ָעמּוד אּון ֶגעָזאְגט: "ָאִבינּו ַמְלֵּכינּו, ֵאין לָ 

, אּון ֶמֶלְך ֶאָּלא ָאָּתה, ָאִבינּו ַמְלֵּכינּו ַרֵחם ָעֵלינּו"
ַטאְרֶקע ֵגיין ַא ְׁש  ֶעס ָהאט ְגַלייְך ָאְנֶגעַפאְנֶגען צּו

  .ֶרעְגן
ִקיָבא ָהאט ֶדער עֹוָלם ָאְנֶגהֹויְּבן ְׁשמּוֶעְסן ַאז ֶרִּבי עֲ 

ֹות ִאיז ְגֶרעֶסער פּון ֶרִּבי ֱאִליֶעֶזר ַווייל ַזייֶנע ְּתִפיל
 ַּבת ֶזעֶנען ְגַלייְך ָאְנֶגענּוֶמען ֶגעָוואְרן, ִאיז ַארֹויס ַא

וייל ֶרִּבי קֹול פּון ִהיְמל אּון ֶגעָזאְגט: "ִניְׁשט וַ 
ייֶנע ֲעִקיָבא ִאיז ְגֶרעֶסער פּון ֶרִּבי ֱאִליֶעֶזר ֶזעֶנען זַ 

ְּתִפילֹות ָאְנֶגענּוֶמען ֶגעָוואְרן, ָנאר ַווייל ֶרִּבי 
 ֶער ֶגעְּבט ָנאְך, אּון ֶווער ֶעס - ֲעִקיָבא ִאיז ַא ַוְּתָרן 

ֶגעְּבט ָנאְך ַפאר ַא ְצֵווייְטן, ֶהעְרט ֶדער 
 ר אֹויס ַזייֶנע ְּתִפילֹות". ֶזעט ֶמען פּוןֵאייֶּבעְרְׁשֶטע

ֶגעְּבן ַפאר ַא ְכ ייט פּון ָנאֶדעם ָדאס ְגרֹויְסקֵ 
 ְצֵווייְטן.

 )טתשע"ֱאמֹור (ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה, פ'  
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אּון ֲחָדִׁשים ִמיט ֲאִפילּו ֶווען ֶעס לֹויְפן דּוְר. ֶטעג ָוואְכן 
ָגאְרִניְׁשט, ַדאְרף ֶמען ֶגעֶדעְנְקן ַאז ֶעס ִאיז ֵקייְנָמאל ִניְׁשט צּו 
ְׁשֶּפעט, ֶמען ֶקען ֵאייִּביג ָאְנֵהייְּבן פּון ֵניי צּו ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער 
ִאיד, ַאזֹוי ִווי ִדי ִאיְדן ָוואס ָהאְּבן ַפאְרַּפאְסט ֶדעם ֶעְרְׁשְטן 

ַסח, ָוואס ֶדעָמאְלט ֶזעֶנען ִדי ִאיְדן ַאַריין ִאין ִדי ָקְרַּבן ּפֶ 
ְקדּוָׁשה, אּון ֵזיי ָהאְּבן ָנא. ַאְלץ ֶגעַהאט ַא ַּתָקָנה, אּון ִדי 

 ֶזעְלֶּבע ִאיז ַּביי ֶיעְדן ִאיד.
ֶדער ַצִדיק ֶרִּבי ִיְׂשָרֵאל ַסאַלאְנֶטער ַז"ל ִאיז ַאָמאל 

ֶטער ַאִּביְסל ְׁשֶּפעט ַּבייַנאְכט, ֶער ַאַרייְנֶגעַגאְנֶגען צּו ַא ׁשּוסְ 
ָהאט ִזי. ַאְנְטׁשּוְלִדיְגט ַפאְר'ן קּוֶמען ַאזֹוי ְׁשֶּפעט, ָאֶּבער ַמָמׁש 
ֶיעְצט ָהאט ִזי. ַזיין ִׁשי. צּוִריְסן, אּון ֶער ִוויל ִוויְסן אֹויּב ֶדער 

ֶגעָזאְגט:  ׁשּוְסֶטער ֶקען ֶעס ָנא. ַפאֶרעְכְטן. ָהאט ֶדער ׁשּוְסֶטער
 "ִווי ַלאְנג ִדי ִליְכט ְּבֶרעְנט ָנא., ֶקען ִאי. ֶעס ָנא. ַפאֶרעְכְטן".

ֶרִּבי ִיְׂשָרֵאל ַז"ל ִאיז ֵזייֶער ִנְתעֹוֵרר ֶגעָוואְרן פּון ִדי ֶוועְרֶטער 
ָוואס ֶער ָהאט ֶגעֶהעְרט, "ָדאס ִאיז ָדא. ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע מּוָסר 

ג ִדי ִליְכט, ָוואס ָדאס ִאיז ִדי ְנָׁשָמה, ְּבֶרעְנט ַהְׂשֵּכל, ִווי ַלאנְ 
ָנא., ֶקען ֶמען ַאֶלעס ַפאֶרעְכְטן", אּון ֶער ְפֶלעְגט ָדאס 
ִאיֶּבעְר'ַחְזְר'ן ַזיין ַגאְנץ ֶלעְּבן, "ִווי ַלאְנג ַא ֶמעְנְטׁש ֶלעְּבט ָנא., 

 ֶקען ֶער ַאֶלעס ַפאֶרעְכְטן".
"ַקיין ִיאּוׁש ִאיז  מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן ח') (ִליקּוֵטי ֶדער ֶרִּבי ָזאְגט

ָגאְרִניְׁשט ַפאְרַהאן", "אֹויּב דּו ְגֵלייְּבְסט ַאז דּו ֶקעְנְסט 
ַווייל (ָׁשם, קי"ב),  ַפאְרַדאְרְּבן, ְגֵלייּב ַאז דּו ֶקעְנְסט אֹוי. ַפאֶרעְכְטן"
 ְכְטן.ִווי ַלאְנג ַא ֶמעְנְטׁש ֶלעְּבט ֶקען ֶער ַאֶלעס ַפאֶרע

ֵאיין ַזא. ַדאְרף ֶמען ָאֶּבער ֶגעֶדעְנְקן ַאז ָדאס ַדאְרף ֵגיין 
דּוְר. ַא ַצִדיק, ַאזֹוי ִווי ִמיר ֶזען ַאז ִדי ִאיְדן ָוואס ָהאְּבן 
ֶגעָוואְלט ַמְקִריב ַזיין ֶדעם ָקְרַּבן ֶּפַסח ָהאְּבן ֶגעַדאְרְפט ֵגיין צּום 

ט ֵזיי ֶגעָהאְלְפן, אּון ִדי ֶזעְלֶּבע ִאיז ַצִדיק מֶׁשה ַרֵּבינּו אּון ֶער ָהא
ִאין ַאֶלע דֹורֹות, ֶווען ַא ִאיד ַכאְּפט ִזי. ַאז ֶער ַפאְרְּבֶרעְנְגט ִדי 
ָיאְרן ִמיט ַנאִריְׁשֵקייְטן, אּון ֶער ֵגייט צּום ַצִדיק, אּון ֶער ָפאְלְגט 

אֶרעְכְטן ָוואס ֶדער ַצִדיק ֶלעְרְנט ִאים, ֶוועט ֶער ִזיֶכער ַאֶלעס פַ 
 אּון ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד.

 (ִׂשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ט"ו ֶעֶר. ֶּפַסח ֵׁשִני)
        

  ַא ִהיְמל ֶמעְנְטׁש
ֶּפַסח ֵׁשִני ֶמעג ֶמען ָהאְּבן ָחֵמץ אּון ַמָצה צּוַזאֶמען 
ִאיְנֶדעְרֵהיים, ָדאס ֶלעְרְנט אּוְנז ַאז ֶמען ֶקען ָהאְּבן ַגְׁשִמיּות אּון 
רּוְחִניּות ִאיְנֵאייֶנעם. ֶעס ִאיז ָדא ַא ָטעּות ַּביי ֶמעְנְטְׁשן ַאז צּו 
ַזיין ַא ַצִדיק, ַא "ִהיְמל ֶמעְנְטׁש", ַדאְרף ֶמען ִזי. ִאיְנַגאְנְצן 
ָאְּפֵׁשייְדן פּון ִדי ֶוועְלט, ִזי. ַאייְנְׁשַּפאְרן ִאיְנֶדעְרֵהיים אּון ִניְׁשט 

(ְּבֵראִׁשית ַרָּבה ד, ז)  ֶּבער ֶדער ֱאֶמת ָזאְגן ֲחַז"לֶרעְדן ִמיט ֵקייֶנעם. אָ 

ַפאְרָוואס ֵהייְסט ִדי ִהיְמל "ָׁשַמִים"? ַווייל ֶעס ִאיז 
צּוַזאְמֶגעְׁשֶטעְלט פּון ֵאׁש אּון ַמִים, פּון ֵפייֶער אּון פּון ַוואֶסער, 

יֶער, אּון פּון ְצֵוויי ֶקעְגְנַזייִטיֶגע ַזאְכן, ַוואֶסער ֶלעְׁשט אֹויס ֵפי
ֵפייֶער ְטרּוְקְנט אֹויס ַוואֶסער, אּון ֶווען ִדי ֵּבייֶדע ַזאְכן ְׁשֶטעְלן 

 ִזי. צּוַזאם ֶוועְרט ָדאס ַא ִהיְמל.
ָדאס ֵמייְנט ַא "ִהיְמל ֶמעְנְטׁש", פּון ֵאיין ַזייט ֶלעְּבט ֶער אֹויף 

ַהאְנְדְלט ִמיט ן ִקיְנֶדער אּון ֶער ּוי ֶוועְלט ִמיט ַזיין ַווייּב אדִ 
  ֶמעְנְטְׁשן, ָאֶּבער פּון ִדי ַאְנֶדעֶרע ַזייט ִאיז ֶער ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד,

  

ֶער ַדאֶוועְנט ְדֵריי 
ָמאל ַא ָטאג ִמיט 
ִמְנָין, ֶער ַכאְּפט 
ַאַריין ֶיעְדן ָטאג 
ֶעְטִליֶכע ְּפסּוִקים 
חּוָמׁש ַאִּביְסל 
ִמְׁשַניֹות ַאִּביְסל 

ֻׁשְלָחן ְגָמָרא ַאִּביְסל 
ָערּו.. ָדאס ִאיז ַא 
ִריְכִטיֶגע ִהיְמל 

 ֶמעְנְטׁש.
(ִׂשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק י"ד 

 ֶעֶר. ֶּפַסח ֵׁשִני)

 

  ְׁשֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ְּבֶרְסֶלב
  

ָוואס טּו ִאי ַאז ַמיין ַווייּב ֶׁשעְצט 
 ְׁשֶוועֶרע ַאְרֶּבעט?ִניְׁשט ַמיין 

 ְׁשֵאָלה:
 ְלָכבֹוד ֶדער רֹאׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א,

קֹוֶדם ָּכל ַא ְגרֹויְסן ְיַיֵׁשר ּכַֹח ַפאר ִדי ִׁשיעּוִרים, ֶעס ֶגעְּבט ִמיר ַאַסא ּכַֹח צּו ֶקעֶנען 
 ָאְנֵגיין ִאיֶנעם ָטאג ֶטעְגִליְכן ֶלעְּבן.

אס ַאְרֶּבעט ְצֶוועְלף ָׁשָעה ַא ָטאג, ֶזעְכִציג ָׁשָעה ַא ָווא, ִאי ִּבין ַא ִאיְנֶגעְרַמאן ָוו
צּו ֶקעֶנען ַאֵהייְמְּבֶרעְנֶגען ַּפְרָנָסה, אּון אֹויֶסער ֶדעם ְּפרּוִּביר ִאי אֹוי צּו ֶהעְלְפן 

 ען.ִאיְנֶדעְרֵהיים ִמיט ִדי ִקיְנֶדער אּון ִמיט ַאֶלעס ַארּום, ֶמער פּון ִוויִפיל ִאי ֶק 
ה ְׁשִּפיר ִאי ָאֶּבער ִווי ִאי ַּבאקּום צּוִריק ְּבלֹויז ַא ְׁשטֹויס פּון ַמיין ַווייּב, ְלַמֲעֶׂש 

 ִווי ַאזֹוי ֶקען ִאי ַווייֶטער ַאזֹוי ָאְנֵגיין?
 ְיַיֵׁשר ּכַֹח, ַיֲעקֹב

 
  ְּתׁשּוָבה:

ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 
 ִאָייר, ְׁשַנת תשע"ט ִלְפָרט ָקָטןיֹום ב' ַּפְרַׁשת ֱאמֹור, ח' 

 ְלָכבֹוד ַיֲעקֹב ֵנרֹו ָיִאיר.
 ִאי ָהאּב ֶעְרַהאְלְטן ַדיין ְּבִריוו.

: "ֶאֱעֶׂשה ּלֹו (ְּבֵראִׁשית ב, יח)אֹויְפן ָּפסּוק (ְיָבמֹות סג.) ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ָזאְגן אּוְנז 
'עֹוַזְרּתֹו', ְקִריְגט ֶער ַא ֶהעְלֶפער, 'א  -ֵעֶזר ְּכֶנְגּדֹו", 'ָזָכה' ִאיז ֶדער ֶמעְנְטׁש זֹוֶכה 

'ְּכֶנְגּדֹו', ְקִריְגט ֶער ַא ְפרֹוי ָוואס ֵגייט ַפאְרֶקעְרט פּון ִאים;  -ָזָכה' ִאיז ֶער ִניְׁשט זֹוֶכה 
ס ִאיז ָאְנֶגעָהאְנֶגען ִאיֶנעם ַמאן, אֹויּב ֶדער ַמאן טּוט ֶזעט ֶמען פּון ֶדעם ַאז ַאֶלע

ְּתׁשּוָבה ִאיז ֶער זֹוֶכה ַאז ִדי ַווייּב ֶהעְלְפט ִאים, ִזי ֶוועְרט ִאים ַאן 'עֹוֶזֶרת', ָאֶּבער ַאז 
אְּפט כַ  -ִווי דּו רּוְפְסט ָדאס [ֶמען טּוט ִניְׁשט ְּתׁשּוָבה ֶדעָמאְלט ִאיז ִזי ַאְנְטֶקעְגן ִאים 

 ַדייֶנע ֵּבייֶנער. ּוןֶלק פּון ִדיר, ַא ֵּביין פ, ַווייל ִזי ִאיז ַא ֵח ]ֶמען פּוֶנעם ַווייּב ַא ְׁשטֹויס
ם טֹוב ָהאט אּוְנז ְמַגֶלה ֶגעֶווען ַאז ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ִזיְנִדיְגט ֶדער ֵהייִליֶגער ַּבַעל ֵׁש 

ן ַזייֶנע ִקיְנֶדער; אֹויּב ִזיְנִדיְגט ֶער 'ְּבִדיּבּור', 'ְּבַמֲחָׁשָבה' ֶוועט ֶער ַלייְדן ִיסּוִרים פּו
ֶער ֶרעְדט ָוואס ֶמען ָטאר ִניְׁשט ֶדעָמאְלט ֶוועט ֶער ַלייְדן פּון ַזיין ַווייּב, אּון אֹויּב 
 ֶמען ִזיְנִדיְגט 'ְּבַמֲעֶׂשה', ֶדעָמאְלט ַלייְדט ֶמען פּון ֶמעְנְטְׁשן. ֶדעְרַפאר ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש
ֶזעט ַאז ֶער ַלייְדט פּון ַזייֶנע ִקיְנֶדער, פּון ַזיין ַווייּב אּון פּון ֶמעְנְטְׁשן, ַדאְרף ֶער 
ְגַליי ְּתׁשּוָבה טּון אֹויף ָוואס ֶער ָהאט ֶגעִזיְנִדיְגט ְּבַמֲחָׁשָבה, ִדיּבּור ּוַמֲעֶׂשה, 

ֶער ֶוועט ֶמער ִניְׁשט ַלייְדן ַקיין דּוְרְכֶדעם ֶוועט ַאֶוועק ֵגיין פּון ִאים ַאֶלע ָצרֹות אּון 
 ִיסּוִרים.

ֶדעִריֶּבער ֶּבעט ִאי ִדיר ֵזייֶער ָזאְלְסט ָהאְּבן ַסְבָלנּות ַווייֶטער צּו ֶהעְלְפן ִאין 
ְׁשטּוּב ִמיט ָוואס ֶעס ֶפעְלט אֹויס. ֲאִפילּו ֶעס קּוְמט ִדיר ָאן ֵזייֶער ְׁשֶווער ַווייל ַדיין 

א ָזאְלְסטּו ַווייֶטער ֶהעְלְפן. ֶדער ֵהייִליֶגער טּוְסט, ָד  ְנט ִניְׁשט ָוואס דּוַווייּב ַאֶנעְרֶקע
ַכר : "ְלפּום ַצֲעָרא ַאְגָרא", לֹויט ִווי ְׁשֶווער ֶעס ִאיז ַאזֹויִפיל ְׂש (ָאבֹות ה, כג)ַּתָנא ָזאְגט 

אּון פּון ִזי ְקִריְגן ֶוועְסטּו ַּבאקּוְמט ֶמען; ָזאְלְסטּו ִזי צּוִריק ַהאְלְטן פּון ֶעְנְטֶפעְרן 
זֹוֶכה ַזיין ַאז ִדי ְׁשִכיָנה ֶוועט רּוֶען ַּביי ִדיר, דּו ֶוועְסט ָהאְּבן ַּפְרָנָסה ְּבֶריַוח אּון זֹוֶכה 

 ַזיין צּו ַאֶלעס גּוְטס.
יז ִדיר ָהאּב ַסְבָלנּות אּון ִפיר ִזי ַווייֶטער צּו ִאיר ִמיט ִליְּבַׁשאְפט, ֲאִפילּו ִזי ִא 

ְמַצֵער. קּוק ִווי ַאזֹוי אּוְנֶזעֶרע ֲחָכִמים ָהאְּבן ִזי ֶגעִפיְרט ִמיט ֵזייֶעֶרע ַווייֶּבער, ֶדער 
ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ִחָייא ָהאט ֶגעַהאט ַא ְׁשֶוועֶרע ְׁשטּוּב, ַאזֹוי ִווי ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה 

ָייא ַהָוה ָקא ְמַצֲעָרא ֵליּה ְדִביְתהּו", ַרב ִחָייא'ס ַווייּב : "ֶרִּבי ִח (ְיָבמֹות סג.)ֶדעְרֵצייְלן 
ְפֶלעְגט ִאים ֵזייֶער ַאַסא ְמַצֵער ַזיין, ִמיט ֶדעם ַאֶלעם: "ִּכי ַהָוה ְמַׁשַּכח ִמיִדי", ֶווען 

יּה, ּוַמְייֵתי ֶער ְפֶלעְגט ֶזען ַא גּוֶטע ַזא ָוואס ַזיין ַווייּב ָהאט ִליּב, "ִצֵּייר ֵליּה ְּבסּוְדֵר 
ִניֲהֵלּה", ְפֶלעְגט ֶער ָדאס ַאֵהיים ְּבֶרעְנֶגען ַפאר ִאיר. ֶווען ַרב ָהאט ֶגעֶזען ִווי ַזיין ֶרִּבי 
 ְטָראְגט ַאֵהיים ֵׁשייֶנע ַזאְכן ַפאר ַזיין ַווייּב ָהאט ֶער ִאים ֶגעְפֶרעְגט: "ֶרִּבי ִאי

א ְמַצֵער ֶדעם ֶטע ַזאְכן, ִזי ִאיז ָד ט ֶדער ֶרִּבי ִאיר גּוַפאְרְׁשֵטיי ִניְׁשט, ַפאְרָוואס ְּבֶרעְנגְ 
ֶרִּבי'ן?!" ָהאט ִאים ֶרִּבי ִחָייא ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ַּדֵּיינּו ֶׁשְמַגְדלֹות ָּבֵנינּו, ּוַמִּצילֹות 

יט אֹויף אֹוָתנּו ִמן ַהֵחְטא", ִמיר ִאיז ֶגענּוג ַאז ִזי ַראֶטעֶוועט ִמיר פּון ֲעֵבירֹות אּון ִזי צִ 
ִדי ִקיְנֶדער; ֶזעט ֶמען פּון ֶדעם ִווי ְׁשַטאְרק ֶמען ַדאְרף ַאְכטּוְנג ֶגעְּבן צּו ְמַכֵּבד ַזיין 

 ִדי ַווייּב.
 ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ִדיר ֶגעְּבן ּכַֹח ַווייֶטער צּו ֶהעְלְפן אּון ֶעס ָזאל ַזיין ַּביי ִדיר ָנאר ָׁשלֹום.

 )טתשע"ֱאמֹור (ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה, פ' 
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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 
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 )כטפּון ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן ( ִדי ֶלעְּבְנְסֶגעִׁשיְכֶטע
ייְטן אּון ְמִניעֹות, ְׁשֶוועִריֵק ִאין קּוְרְצן פּון ְפִריֶער: ְטָראץ ִדי 

 ַהאְלט ִזי ֶדער ַצִדיק ר' יּוְדל ַז"ל ְׁשַטאְרק ַּביים ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן. 
  

 קמד
ִמיט ר' יּוְדל ַּביים ִאין ָאְנהֹויּב ָנא ַא ַמֲעֶׂשה ָהאט ַּפאִסיְרט 

ִמיט ֶעְטִליֶכע ֶרִּבי'ן, ֶדער ֶרִּבי ָהאט ִזי ֵאייְנָמאל ְמַפְלֵּפל ֶגעֶווען 
ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו ִאיֶּבער ַא ְּפַׁשט ִאין ַא ְגָמָרא, אּון ִדי ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו 

'ֶעֶנען ָוואס ִאיז ֶדער ִריְכִטיֶגער ְק ְס ָהאְּבן ֶגעָזאְגט ַאז ר' יּוְדל ֶוועט ּפַ 
י ַאְנֵׁשי ְּפַׁשט, אּון ר' יּוְדל ָהאט ֶגעָזאְגט ַאז ֶדער ְּפַׁשט ִאיז ִווי ִד 

 ְׁשלֹוֵמינּו ָהאְּבן ֶגעָזאְגט, אּון ִניְׁשט ִווי ֶדער ֶרִּבי.
ָהאט ֶדער ֶרִּבי ִאים ֶגעְפֶרעְגט, "אֹויּב ֶוועל ִאי ִדיר אֹויְפַווייְזן 
ַאז ִאי ִּבין ָיא ֶגעֶרעְכט, ֶוועט ֶמען ִדיר ֶקעֶנען ֶגעְּבן ְׁשִמיץ 

וען ֶדעְרצּו, אּון ֶדער ֶרִּבי ָהאט ִאים [ְקֶלעּפ]?", ָהאט ֶער ַמְסִּכים ֶגעוֶ 
 ַטאֶקע אֹויְפֶגעִוויְזן ַאז ֶער ִאיז ָיא ֶגעֶווען ֶגעֶרעְכט ִמיט ַזיין ְּפַׁשט.

ֶווען ר' יּוְדל ָהאט ֶגעַכאּפט ִדי ְקֶלעּפ, ָהאט ֶער ֶגעַהאט 
 ֲחִליׁשּות ַהַדַעת פּון ֶדעם, ֶער ָהאט ֶגעַהאט ַטֲענֹות אֹויְפ'ן ֶרִּבי'ן

ִאיז ֶער ַאֵהייְמֶגעַגאְנֶגען  ָנאְר ַפאְרָוואס ֶעס קּוְמט ִאים ִדי ְקֶלעּפ. ֶדע
אּון ֶגעְטָראְפן ַזיין ָטאְכֶטער ַאז ִזי ִאיז ֵזייֶער ְקַראְנק ֶגעָוואְרן א 

 ָעֵלינּו, ִאיז ֶער ְגַליי צּוִריק ֶגעקּוֶמען צּום ֶרִּבי'ן.
עְרֵצייְלט ַאַזא ַמֲעֶׂשה, "ְס'ִאיז ֶדער ֶרִּבי ָהאט ִאים ֶדעָמאְלט ֶד 

ֶגעֶווען ַא ִמיל ִאין ַדאְנִציג, ָוואס ָהאט ֶגעָמאְלן אֹויף ִפיר אּון 
ְצָוואְנִציג ְׁשֵטייֶנער, אּון ָדאְרט ִאיז ֶגעֶווען ֶעֶּפעס ַא ִניְׁשט גּוֶטער 
ֵגייְסט ָוואס ָהאט ִניְׁשט ֶגעָלאְזט ָמאְלן. ָהאט ַא ִּכיׁשּוף ַמאֶכער 
ֶגעֶגעְּבן ַאן ֵעָצה ַאז ְמ'ָזאל ִאים ִאיֶּבעְרָלאְזן ֵאייְנס פּון ִדי ִפיר אּון 
ְצָוואְנִציג ְׁשֵטייֶנער, ָדאְרט ָזאל ֶמען ָמאְלן ַזאְמד, אּון ַאזֹוי ֶוועט ֶער 

עס גלויבט זיך נישט, אבער ס'איז דאך א פאקט, אז פילע 
בחורים אין ישיבה זענען זוכה צו ענדיגן ש"ס. ס'זעט אויס ווי א 
געלעכטער, וואס איז שוין ווערד ווען מ'זאגט דורך ש"ס? דער 
אמת איז אבער אז 'לאכן לאכט דער וואס לאכט דער לעצטער', 
ווען עס וועט קומען דעם לעצטן טאג וועט מען זען אויבן אין הימל 

האט זוכה געווען צו זאגן אסאך די די חשיבות פון א איד וואס 
הייליגע תורה, אין פארגלייך צו א צווייטן וואס האט פארברענגט 
זיינע יארן מיט נארישקייטן, מיט'ן פרובירן אויפצואווייזן אז זאגן 

  הייסט נישט געלערנט...
ביים סיום איז דער ראש ישיבה שליט"א אריין אין א לענגערע 

פון לערנען יעדן טאג די הייליגע שמועס איבער די גרויסקייט 
תורה, וואס דאס מיינט פאר איד, די פילע גוטע זאכן וואס דאס 

  ברענגט אויפ'ן איד ברוחניות ובגשמיות.
מען האט געזינגען ווארימע ניגונים, און נאכ'ן סיום איז דער 
עולם זיך צעגאנגען מיט א געוואלדיגע התעוררות און התחזקות, 

יטער אין לערנען די הייליגע תורה מיט גרויס זיך צו שטארקן ווי
  פלייס.

  ותשחק ליום אחרון!
***  

  מוסדותדי סוקסעספולע פארטי לטובת 
זונטאג במשך א גאנצן טאג, האבן  דעם פארגאנגענעם

הונדערטער פרויען געשטראמט צום לעכטיגן ווינקל אין 
עס געפינט זיך די  אופעל זאל, וופצום עטרת א ,וויליאמסבורג

עס  אוד תורה היכל הקודש ברסלב, און ווהייליגע ישיבה און תלמו
 קומען פאר כסדר די וועלט בארימטע חתונות בחנם.

פרויען פון אלע קרייזן און עידזשעס זענען געקומען שטיצן די 
הייליגע מוסדות וואס געבט חיות און לעבן פאר זיי דורך די 

די  ים, האט ליינס, און אזוי ווייטער.שיעורים, ספרים, קונטרס
פארטי איז ב"ה געווען א געוואלדיגע סוקסעס, און עס איז 
אריינגעקומען גאר אסאך פינאנציעלע און מאראלישע שטיצע 

  פאר די הייליגע מוסדות.
מיטן אייבערשטנ'ס הילף וועט מען ווייטער אנגיין מיט מער 

עצות פון הייליגן רבין  מוט און פלייס צו פארשפרייטן די הייליגע
 ן 'און מחזק זיין אידן צו לעבן מיט

נעמען צו אנטייל  וואס זענען נישט אנגעקומעןדי אלע פרויען 
ביי די פארטי, קענען אריינרופן אין אפיס איבערצוגעבן זייער 

. אדער קען 101עקס.  718-384-1652ברייטהארציגע נדבה, אויף 
ד אויפ'ן אויטאמאטישן מען מנדב זיין מיט א קרעדיט קאר

און  212-444-9169סיסטעם, דורכ'ן רופן די פרויען האטליין 
  .1און  9דערנאך דרוקן 

  בזכות נשים צדקניות
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  ַל"ג ָּבעֹוֶמר
ֶדער ָטאג ַל"ג ָּבעֹוֶמר ִאיז ֵזייֶער ַא ְגרֹויֶסער ָטאג, ֶעס ֶוועְרט ָאְנֶגערּוְפן ִדי "יֹוָמא ְדִהילּוָלא" פּון ֶרִּבי 

ֶּפעְרֶזעְנִליֶכע ִׂשְמָחה. ֶער ֵטייְלט ֶדעָמאְלט אֹויס ֵטייֶעֶרע ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוָחִאי, ֶדער ָטאג ִאיז ֶרִּבי ִׁשְמעֹון'ס 
ת, אּון ַמָּתנֹות ַפאר ֶיעְדן ֵאייֶנעם, ַאזֹוי ִווי ַרייֶכע ְמחּוָּתִנים ִפיְרן ִזי צּו ֵטייְלן ַּביי ַא ִׂשְמָחה ֵטייֶעֶרע ַמָּתנֹו

.ָעָליו ִּבְׁשַעת (ְּבָרכֹות ט.)  טִדי ְגָמָרא ָזאגְ  ַאזֹוי ֵטייְלט ֶרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוי ְּכַדאי הּוא ֶרִּבי ִׁשְמעֹון ִלְסֹמ"
 ַהְדַחק". ַצִדיִקים ָהאְּבן ָדאס ֶגעַטייְטְׁשט ַאז ֶווען ַא ִאיד ֶגעִפיְנט ִזי ִאין ַא ְׁשַעת ַהְדַחק, ֶעס ִאיז ִאים ֶעְנג,

 ין ִדי ְזכּות פּון ֶדעם ְגרֹויְסן ַּתָנא ֶרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוָחִאי.ֶער ִאיז ִאין ַא ָצָרה, ֶקען ֶער ֶגעָהאְלְפן ֶוועְרן ִא 
ֲאִפילּו ֶווער ֶעס ִאיז ִניְׁשט זֹוֶכה צּו ָפאְרן אֹויף ִמירֹון צּו ַזיין ַּביי ֶרִּבי ִׁשְמעֹון ִאין ֶדעם ָטאג פּון ַל"ג 

ואּו ֶער ִאיז. ָדאס ֶוועְרט ֶגעֶרעְכְנט ַמָמׁש ַאזֹוי ִווי ֶמען ָּבעֹוֶמר, ֶקען ִזי ָאֶּבער ַּבאֶהעְפְטן צּום ַצִדיק פּון ו
ֶדעְרַפאר ִאיז ֶדער ָטאג ַל"ג  ִאיז ָדאְרט, ַווייל וואּו ֶדער ֶמעְנְטׁש ְטַראְכט ָדאְרט ִאיז ֶדער ַגאְנֶצער ֶמעְנְטׁש.

ַאֶלעס גּוְטס, ֶמען ֶזעְצט ִזי ַאֶוועק אּון ֶמען ָּבעֹוֶמר ֵזייֶער ַא ְגרֹויֶסער ָטאג, ֶמען ֶקען ֶדעָמאְלט ּפֹוְעְל'ן 
 י.ֶּבעט ִזי אֹויס ַּביים ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ָוואס ֶמען ִוויל, ִאין ְזכּות פּוֶנעם ַּבַעל ִהילּוָלא ֶרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחִא 

ן ֵסֶפר, אּון ֶמען ֶרעְדט צּום ְסֶּפעִציֶעל ֶווען ֶמען ֶעְפְנט אֹויף ַא ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ֶמען ִזיְצט אֹויְפ'
ֹור ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶוועְרט ָדאס ֶגעֶרעְכְנט ַאזֹוי ִווי ֶמען ִאיז ַּביים ִציּון. ַאזֹוי ֶוועְרט ֶגעְּבֶרעְנְגט ִאין ֵסֶפר "ְמא

(ִליקּוֵטי  ן ַאזֹוי ָזאְגט ֶדער ֶרִּביַאז ֶדער ַצִדיק ִאיז ַּבאַהאְלְטן ִאין ַזיין ֵסֶפר. אּו (ִיְׂשַמח ֵלב, ַמֶסֶכת ַׁשָּבת) ֵעיַנִים"

ַאז ֶדער ָּפִנים, ֵׂשֶכל אּון ְנָׁשָמה פּוֶנעם ַצִדיק ִליְגט ִאין ַזיין ֵסֶפר, אּון ֶדעְרַפאר ֶווען  מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן קצ"ב)
  ז ַּביי ַזיין ִציּון.ֶמען ִזיְצט ַּביים ֵסֶפר פּוֶנעם ַצִדיק ֶוועְרט ֶעס ֶגעֶרעְכְנט ַאזֹוי ִווי ֶמען ִאי

י ֶווער ֶעס ִאיז ָיא זֹוֶכה צּו ָפאְרן אֹויף ִמירֹון צּו ַזיין ַמָמׁש ַּביים ִציּון ִאיז ִניְׁשט ָדא ַקיין אַאַוַד 
ַצִדיק, ְגֶרעֶסעֶרע ַזא פּון ֶדעם. ֲאִפילּו ַא ַגאְנץ ָיאר ִאיז אֹוי ֵזייֶער ַא ְגרֹויֶסע ַזא צּו ֵגיין צּו ֵקֶבר פּון ַא 

ֹון אּון ִזיֶכער ֶווען ֶעס ִאיז ִאין ִדי יֹוָמא ְדִהילּוָלא פּון ֶדעם ַצִדיק. אּון ָנאְכֶדעְרצּו ַּביי ֶרִּבי ִׁשְמעֹון ִאין ִמיר
 ַל"ג ָּבעֹוֶמר, ֶקען ֶמען ִזיֶכער ּפֹוְעְל'ן ְגרֹויֶסע ְיׁשּועֹות אּון ְרפּואֹות אּון ַאֶלעס גּוְטס.

  ִאין ַא ִוויְנְקל ַא רּוִאיג ְּפַלאץ
ן ִדי ָוואס ָפאְרן ָיא ַקיין ִמירֹון אּום ַל"ג ָּבעֹוֶמר ַדאְרְפן ִוויְסן ַאז ֶרִּבי ִׁשְמעֹון ֶגעִפיְנט ִזי ִניְׁשט ָנאר ִאי

ַגאְנֶצע ַּבאְרג ִדי ְמָעָרה, ָנאר ֶער ִאיז אֹוי ִאין ַגאְנֶצע ֶגעְגְנט ַארּום, ִאין ִדי ַגאְנֶצע ַּבאְרג פּון ִמירֹון. ִדי 
ְמָעָרה. ָהאט ִדי ְקדּוָׁשה פּון ֶרִּבי ִׁשְמעֹון, ֶמען ַדאְרף ִזי ִניְׁשט מֹוֵסר ֶנֶפׁש ַזיין ִזי ַאֵרייְנצּוְׁשטּוְּפן ִאין ִדי 

ִּבי ִׁשְמעֹון, אּון ֶמען ְטֶרעְפט ִזי ַא רּוִאיג ְּפַלאץ ִאין ַא ִוויְנְקל, אּון פּון ָדאְרט ִאיז ֶמען ִזי ְמַקֵׁשר צּו ֶר 
ֶמען ֶּבעט ִזי אֹויס ַּביים ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאֶלעס ָוואס ֶמען ַדאְרף. ֶדער ְזכּות פּון ֶרִּבי ִׁשְמעֹון ִמיט ַאֶלע 

יט ְגרֹויֶסע ַצִדיִקים ָוואס ִליְגן ָדאְרט ַּבאַהאְלְטן ִאיז ִזיֶכער ֵמִגין ַאז ֶמען ָזאל ְׁשֶנעל ֶגעָהאְלְפן ֶוועְרן ִמ 
 ָוואס ֶמען ַדאְרף.

-ַאן ִאיְנֶטעֶרעַסאְנֶטע ַזא ֶזעט ֶמען ַּביי ֶרִּבי ִׁשְמעֹון ִאין ִמירֹון, ֶעס קּוֶמען ִזי צּוַזאם ַאֶלע ִנְׁשמֹות
ן ְסַפְרִדים, ַאֶלע ִיְׂשָרֵאל פּון ְקֵליין ִּביז ְגרֹויס. ַרָּבִנים אּון ַאְדמֹוִרי"ם, ֲחִסיִדים אּון ִמְתַנְגִדים, ַאְׁשְּכַנִזים אּו

ָדאס ְּפַלאץ ָדאְרט, ַווייל ִדי ְגרֹויֶסע ַצִדיִקים ָהאְּבן ַא ְׁשְּפַרא צּו  קּוֶמען צּו ֶרִּבי ִׁשְמעֹון אּון ֶגעִפיֶנען ִזי
ֵטייט ַא ִאין ֵסֶפר ֵּבית ַאֲהרֹן פּון ֶדעם ַצִדיק ֶרִּבי ַאֲהרֹן ַקאְרִליֶנער זי"ע ְׁש  ֶיעְדן ִאיד ָאן אֹויְסַנאם.

אר ֶגעַוואְלִדיֶגע ָלׁשֹון: "ַאזֹוי ִווי ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִאיז ַפאר ֶיעְדן ֵאייֶנעם, ַאזֹוי ִאיז ֶרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוי פַ 
י ֶיעְדן ֵאייֶנעם, אּון ֲאִפילּו ַפאר ִניְדִריֶגע ֶמעְנְטְׁשן". ֶזעט ֶמען ַאז ֶיעֶדער ִאיד ֶקען ָהאְּבן ִחיֹות פּון ֶרּבִ 

  ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוָחִאי, אּון ֶדעְרַפאר ָפאְרן ַאזֹויִפיל ִאיְדן צּו ַזיין ִציּון, אּון ּפֹוְעְל'ן אֹויס ַאֶלעס גּוְטס.
  ִׁשיְסן ִמיט ַא ַפייל אּון ּבֹויְגן

ֹויְגן אּום ַל"ג ָּבעֹוֶמר, ִאיז ַא ַאז צּו ִׁשיְסן ִמיט ַא ַפייל אּון ּב (ֵסֶפר ַהִמדֹות אֹות ָּבִנים ִסיָמן ס"ג) ֶדער ֶרִּבי ָזאְגט
י ְסגּוָלה ַפאר ִקיְנֶדער. ָדאס ֵמייְנט ֵסיי ַא ְסגּוָלה צּו ָהאְּבן ִקיְנֶדער, אּון ֵסיי ַא ְסגּוָלה צּו ָהאְּבן ַנַחת פּון ִד 

ְמַקֵיים ַזיין ָוואס ֶדער ֶרִּבי ָזאְגט, ִקיְנֶדער, אּון ֵזיי אֹויְפִציֶען ְגִריְנֶגעְרֵהייט. ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו ִפיְרן ִזי צּו 
  אּון ִׁשיְסן ִמיט ַא ַפייל אּון ּבֹויְגן אּום ַל"ג ָּבעֹוֶמר.

ֶמען ֶקען ָדאס ַפאְרְׁשֵטיין לֹויט ִדי ַמֲעֶׂשה ָוואס ֶדער ֶמְדָרׁש ֶדעְרֵצייְלט ַאז ֶעס ִאיז ַאָמאל ֶגעקּוֶמען ַא 
יֹוַחִאי ַאז ֵזיי ִוויְלן ִזי ֶגט'ן ַווייל ֶעס ִאיז ׁשֹוין דּוְר ַא ַלאְנֶגע ַצייט פּון  ָפאְלק צּו ֶרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר-ָּפאר

ָהאט ֵזיי ֶרִּבי ִׁשְמעֹון ֶגעָזאְגט ַאז ֵזיי  ֵזייֶער ֲחתּוָנה אּון ֵזיי ָהאְּבן ָנאְכִניְׁשט זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ָהאְּבן ִקיְנֶדער.
זֹוי ִווי ַּביי ֵזייֶער ֲחתּוָנה ָהאְּבן ֵזיי ֶגעַמאְכט ַא ְגרֹויֶסע ְסעּוָדה, ָזאְלן ֵזיי ֶיעְצט ֶקעֶנען ִזי ֶגט'ן ָאֶּבער ַא 

ֵזיי ָהאְּבן ַאזֹוי ֶגעטּון, ֵזיי ָהאְּבן ֶגעַמאְכט ַא ְגרֹויֶסע ְסעּוָדה  ְסעּוָדה ַּביים ִזי ֶגט'ן.אֹוי ַמאְכן ַא ְגרֹויֶסע 
ֶדער ַמאן ָהאט ִזי ָאְנֶגעְטִריְנְקן ִמיט ַוויין ַּביי ִדי ְסעּוָדה, אּון ָנא ִדי ְסעּוָדה ָהאט ַּביי ֵזיי ִאיְנֶדעְרֵהיים, 

ֶער ֶגעָזאְגט צּו ַזיין ַווייּב ִׁשיּכֹור'ֶעְרֵהייט: "ֶווען דּו ֵגייְסט ֶיעְצט ַאֵהיים צּו ַדיין ַטאֶטע'ס הֹויז ֶקעְנְסטּו 
ֶכע גּוֶטע ַזא ָוואס דּו ַדאְרְפְסט פּון ָדא אּון ֶעס ִמיְטֶנעֶמען ִמיט ִדיר", אּון ַאזֹוי ִדיר אֹויְסְקלֹויְּבן ֵסיי ֶוועלְ 

ֶווען ֶדער ַמאן ִאיז ׁשֹוין ִטיף ֶגעְׁשָלאְפן, ָהאט ִדי ְפרֹוי ֶגעָזאְגט  ִאיז ֶער ַאייְנֶגעְׁשָלאְפן ִׁשיּכֹור'ֶעְרֵהייט.
ְפֵהייְּבן ֶדעם ַמאן ִמיט ַזיין ֶּבעט אּון ִאים ַאִריֶּבעְרְטָראְגן צּו ִאיר ַפאר ִאיֶרע ְקֶנעְכט ַאז ֵזיי ָזאְלן אֹוי

ֵזיי ָהאְּבן ַאזֹוי ֶגעטּון, ֵזיי ָהאְּבן ִאים ַאִריֶּבער ֶגעְטָראְגן צּו ִאיר ַטאֶטע'ס הֹויז ִמיט ַזיין  ַטאֶטע'ס הֹויז.
אט ֶגעֶזען וואּו ֶער ֶגעִפיְנט ִזי, ָהאט ֶער ִאיר ֶּבעט. ֶווען ֶדער ַמאן ָהאט ִזי ֶדעְרֶוועְקט אּון ֶער ָה 

ֶגעְפֶרעְגט: "וואּו ֶגעִפין ִאי ִזי ָדא?" ָהאט ִזי ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "דּו ָהאְסט ִמיר ֶגעָזאְגט ַאז ִאי ֶקען 
ָראְגן צּו ַמיין ַטאֶטע'ס הֹויז, ֶנעֶמען ֵסיי ֶוועְלֶכע גּוֶטע ַזא ָוואס ִאי ִוויל פּון ַדיין הֹויז, אּון ֶעס ַאֵהיים ְט 

 אּון ֶדעְרַפאר ָהאּב ִאי ִדיר ֶגענּוֶמען, ָדאס ִאיז ִדי ֶּבעְסֶטע ַזא ָוואס ִאי ָהאּב ִזי אֹויְסֶגעְקִליְּבן"...
אּון ֶגעְפֶרעְגט ָוואס ֶזעֶנען ֵזיי צּוִריק ֶגעַגאְנֶגען צּו ֶרִּבי ִׁשְמעֹון, ֵזיי ָהאְּבן ִאים ֶדעְרֵצייְלט ִדי ַמֲעֶׂשה, 

ֵזיי ָזאְלן טּון ַווייֶטער. ֶווען ֶער ָהאט ֶגעֶהעְרט ִדי ַמֲעֶׂשה ָהאט ֶער ֵזיי ֶגעָזאְגט: "אֹויּב ַאזֹוי, ַאז ִאיר ָהאט 
ז ִאיר ָזאְלט ִזי ַאזֹוי ְׁשַטאְרק ִליּב, ָזאְלט ִאיר ַטאֶקע ְּבַלייְּבן ִאיְנֵאייֶנעם, אּון ִאי וואּוְנְטׁש ַאיי ָאן ַא 

ֶגעָהאְלְפן ֶוועְרן ִמיט ִקיְנֶדער". אּון ַאזֹוי ִאיז ַטאֶקע ֶגעֶווען ַאז ֵזיי ֶזעֶנען ֶגעָהאְלְפן ֶגעָוואְרן ִמיט 
 ֶזעט ֶמען ִווי ֶרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחִאי ָהאט ֶגעָהאְלְפן ִאיְדן צּו ָהאְּבן ִקיְנֶדער. ִליְכִטיֶגע ֶגעזּוְנֶטע ִקיְנֶדער.

 אּון ֶדעְרַפאר ִאיז ֶדער ָטאג ַל"ג ָּבעֹוֶמר, ָוואס ֶדעָמאְלט ִאיז ַזיין יֹוָמא ְדִהילּוָלא, ְמסּוָגל ַפאר ִקיְנֶדער.
  (ִׂשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֶעֶר ַל"ג ָּבעֹוֶמר)
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        נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'

  אין היכל הישיבה קומענדיגע וואך פרישע חתונה
הי"ו, עב"ג ישראל סאמעט וועט אי"ה פארקומען די חתונה פון הבה"ח בהר פ'  דאנערשטאגדעם קומענדיגן 

. די חתונה וועט פארקומען אין בית המדרש היכל הקודש "ר דניאל בוים שליט"א מחשובי אנ"שמוההרה"ח בת 
 ברסלב אין וויליאמסבורג.

פריערדיגע חתונות, וועט דאס מאל אויך אלעס ווערן צוגעשטעלט גענצליך אומזיסט פאר ביידע ווי ביי די 
זייטן, אלע משפחות פון די קהלה לייגן צו א האנט צוצושטעלן אלע געברויכן פון די חתונה, און גלייכצייטיג איז 

  חתונות אין ישיבה.ערווארטעט אז דאס וואס זיין גאר א פרייליכע חתונה, ווי ביי די פריערדיגע 
ביי  .ת נאך מער שטילער און באשיידענערמיט יעדע פרישע חתונה וואס קומט פאר אין שול, ווערן די חתונו

יעדע פרישע חתונה קומען אויף פרישע געדאנקען ווי אזוי צו מאכן די חתונה נאך מער היימיש און אידיש, ווי 
יטיגע צוועקן, און די חתונות ווערן מער פרייליך און מער פשוט אזוי אויסצוגעבן נאך ווייניגער געלט פאר אומנו

 און איינפאך.

צו די זעלבע צייט, מאכן אבער די חתונות גאר הויכע קולות. פאר די פילע מחותנים וואס ברעכן אונטער די 
אן  לאסט פון די אומגעהויערע גרויסע הוצאות החתונה, וואס איז פאר כמעט יעדן אוממעגליך צו באצאלן

חובות; פאר די מחותנים הערט זיך די נייעס איבער די אומזיסטע חתונות אין זייערע אויערן ווי קולות וברקים 
שווארץ אויף ווייס אז ס'איז  קלאראויף די העכסטע טענער. די אומזיסטע חתונות מאנען און פאדערן, זיי ווייזן 

ייט און שלוות הנפש, נישט ווי ס'איז שוין איינגעגעסן מעגליך חתונה צו מאכן די קינדער מיט אן אמת'ע רואיגק
  .געווארן ביי מענטשן אז א חתונה מוז קראנק מאכן די עלטערן פון ביידע זייטן רחמנא ליצלן

שעה פון די חתונה, וואס האט מען דעמאלט פון די אלע געלטער וואס מ'האט  פארווען עס ענדיגט זיך די 
גסטע זאך וואס בלייבט, איז דאך נאר די נחת וואס מ'וועט האבן שפעטער פון געווארפן אין מיסט? די איינצי

די פילע חובות מיט וואס מ'וועט  - אויב האט מען נישט דעם ריכטיגן שכל  -פאלק, און אויך -דעם פרישן פאר
 .זיך מוטשען צו באצאלן פאר די קומענדיגע יארן

די קלוגע חתן כלה, וואס טוען די ריכטיגע שריט, זיי געבן  דעריבער איז ווערד צו באגריסן די קלוגע מחותנים,
נישט אויס קיין איבריגע געלטער פאר די נאכט פון חתונה, זיי טראכטן נאר פון תכלית, וואס וועט זיין נאך די 

  חתונה, דער עיקר ציל איז אויפצושטעלן א אידישע שטוב, א בית נאמן בישראל.
לפן אז ס'איז זאל א קשר של קימא און א בנין עדי עד, מיט דורות ישרים דער אייבערשטער זאל זיי טאקע הע

  ומבורכים געזונטערהייט.
 כי טובה חכמה מפנינים!

***  

 יגט און מ'הויבט ווידער אן נ"ךמ'ענד
דעם פארגאנגענעם זונטאג האבן אנשי שלומינו זוכה געווען צו ענדיגן גאנץ נביאים וכתובים, און מאנטאג 

  אנגעהויבן פון פריש צו לערנען דעם טעגליכן שיעור פון צוויי פרקים נ"ך, אנהויבנדיג פון ספר יהושע.האט מען 
ווי באקאנט האט מוהרא"ש זי"ע איינגעפירט אז אלע אנשי שלומינו זאל יעדן טאג לערנען א דף גמרא בבלי, 

א בי"ת נצחי אויף יענע וועלט. מיט א דף ירושלמי, און א פרק אין תוספתא, וואס מיט דעם בויט מען זיך אויף 
ען יעדן טאג צוויי פרקים אין עטליכע יאר צוריק האט דער ראש ישיבה שליט"א צוגעלייגט אז מ'זאל אויך לערנ

. איין מחזור אין נ"ך האט דער ראש ישיבה שליט"א פארגעלערנט יעדן טאג, און די אלע וועלכע הויבן יעצט נ"ך
מחיה זיין מיט די הערליכע שיעורים, ביים סוף פון יעדן קאפיטל ווערט אויך אן נאכאמאל נ"ך, וועלן זיך 

אויסגעשמועסט די מוסר און התחזקות וואס מ'קען ארויסנעמען פון דעם קאפיטל. מ'קען הערן די אלע 
ון א 2הערליכע שיעורים אויפ'ן "קול ברסלב" טעלעפאן ליין [זע די נומערן ביים סוף פונעם גליון] און דרוקן 

  .8דערנאך 
בארעכן זיך און מאך זיך א אינעם "מכתב יומי" די וואך דינסטאג האט דער ראש ישיבה שליט"א געשריבן: "

חשבון אז דו זאלסט אויך זוכה זיין צו לערנען און מסיים זיין כאטש איין מאל אין דיין לעבן גאנץ נביאים 
מוסר ספר"; ווען מען לערנט נ"ך זעט מען אן  וכתובים. דער הייליגער רבי האט געזאגט: "נ"ך איז מיין

סאנטע זאך, יעדעס מאל ווען עס איז געווען שלעכטע צייטן פאר די אידן, א רשע איז געקומען און עאינטער
געוואלט שלעכטס טון, האבן זיי געשריגן צום אייבערשטער און דער אייבערשטער האט זיי געהאלפן. נאכדעם 

פונעם אייבערשטער האט זיי דער אייבערשטער נאכאמאל געשיקט א רשע זאל  האבן זיי ווייטער פארגעסן
קומען מלחמה האלטן מיט זיי און ווען זיי האבן ווייטער געזען אז זיי קענען זיך נישט קיין עצה געבן האבן זיי 

חס ושלום נאכאמאל תשובה געטון; פון דעם קען זיך יעדער מענטש לערנען וואס ער האט צו טון ווען ער האט 
  ".א צרה

  ובהם נהגה יומם ולילה!
***  

  הערליכע סיום הש"ס אין ישיבה
די וואך מיטוואך איז פארגעקומען א הערליכע סעודה לכבודה של תורה, ווען הבחור החשוב לייבי ראטה 

  ש"ס. ני"ו האט זוכה געווען צו ענדיגן גאנץ

  טירחיזוק צום 
  
  

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
  זיכער זען א גרויסע ישועה און געהאלפןוועט 

  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

ָאְּפָלאְזן ִדי ַאֶלע ִאיְּבִריֶגע ְׁשֵטייֶנער". ֶדער ֶרִּבי ָהאט ִאים ִמיט 
ען ַאז ֵאייֶנע פּון ִדי ִפיר אּון ְצָוואְנִציג ָראֵׁשי ֶדעם ְמַרֵמז ֶגעֶוו

ֵאיָבִרים פּוֶנעם ָטאְכֶטער ֶוועט ְׁשַטאְרְּבן, ָאֶּבער ִזי ֶוועט ְּבַלייְּבן 
 ֶלעְּבן.

ֶדער ֶרִּבי ָהאט ִאים ֶגעָזאְגט, "ֶווען דּו ָוואְלְסט ִניְׁשט 
ְקֶלעּפ, ָוואְלט ִזי  ְמַהְרֶהר ֶגעֶווען אֹויף ִמיר ַּביים ַּבאקּוֶמען ִדי

ִאיְנַגאְנְצן ֶגעזּוְנט ֶגעָוואְרן, ַאזֹוי ִווי דּו ָהאְסט ָאֶּבער ָיא ֶגעַהאט 
 ֵאֶברַּתְרעֹוֶמת אֹויף ִמיר, ֶדעִריֶּבער ֶוועט ַזיין ַאזֹוי, ַאז ָנאר ֵאיין 

 ֶוועט ְׁשַטאְרְּבן אּון ִזי ֶוועט ְּבַלייְּבן ֶלעְּבן".
ע ֶגעֶווען, ִאיר ְקֵליין ִפיְנֶגער פּון ַהאְנט אּון ַאזֹוי ִאיז ַטאֶק 

 ִאיז ִאיְנַגאְנְצן ָאְּפֶגעְׁשָטאְרְּבן, ָאֶּבער ִזי ִאיז ֶגעזּוְנט ֶגעָוואְרן.
 קמה

ָדאס ִאיז ָאֶּבער ָנאר ֶגעֶווען ִאין ָאְנהֹויּב פּון ַזיין ִהְתַקְרבּות 
ַאַסא ְמִניעֹות אּון צּום ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן, ַאז ֶער ָהאט ֶגעַהאט 

ִנְסיֹונֹות, ָאֶּבער ְגַליי ֶווען ֶער ָהאט זֹוֶכה ֶגעֶווען ִזי ִאיְנַגאְנְצן 
ְמַבֵטל צּו ַזיין צּום ֶרִּבי'ן, ִאיז ֶער ָגאר ְׁשַטאְרק ֶגעְׁשִטיְגן, ִּביז ֶער 

עְּבן. ִאיז ֶגעָוואְרן ַא ֶגעַוואְלִדיֶגער ְגרֹויֶסער ִחידּוׁש ַזיין ַגאְנץ לֶ 
 ֶער ִאיז ֶגעֶווען ַאן ָאֶפעֶנער ַּבַעל מֹוֵפת, ֶער ָהאט ֶגעַמאְכט ַאַסא
אֹותֹות ּומֹוְפִתים, אּון ֶער ָהאט ֶגעֶזען ָגאר וואּוְנֶדעְרִליֶכע 

 ַמְראֹות אּון ֶחְזיֹונֹות.
 קמו

ָדאְרט ִאין ֶמעְדֶוועִדיְווֶקע ֶזעֶנען ַאַסא ֶמעְנְטְׁשן ִנְתַקֵרב 
ן צּום ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן, אּון ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֵזיי ֶדעְרֶנעְנֶטעְרט ֶגעָוואְר 

צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. [ַפאר ַאַסא ֶמעְנְטְׁשן ָוואס ֶזעֶנען ִנְתַקֵרב 
ֶגעָוואְרן צּו ִאים ָדאְרט ִאין ֶמעְדֶוועִדיְווֶקע, ָהאט ֶדער ֶרִּבי 

  .]ר "ְמִסַּלת ְיָׁשִרים"ֶגעֵהייְסן ֵזיי ָזאְלן ֶלעְרֶנען ֶדעם ֵספֶ 
 זקמ

ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ִאיז ֵזייֶער ְׁשַטאְרק ַּבאַקאְנט ֶגעָוואְרן ִאין 
ְׁשָטאט ֶמעְדֶוועִדיְווֶקע ַאְלס ַא ְגרֹויֶסער ַּבַעל מֹוֵפת אּון ַא 
ַמְמִּתיק ִדיִנים. ֵאייְנָמאל ָהאט ֶדער ֶרִּבי ֶגעָזאְגט, "ִאי ֵווייס 

א ִּפְדיֹון, ַווייל ְמ'ַדאְרף ָד  ִווי ַאזֹוי ִדי ַצִדיִקים ַמאְכן ַא ִניְׁשט 
ֶקעֶנען ַאֶלע ִפיר אּון ְצָוואְנִציג ָּבֵּתי ִדיִנים, אּון ֶווען ְמ'ְּבֶרעְנְגט 

ְמ'ִאיז ֶיעֶנעם  ֵזיי ַא ִּפְדיֹון, ַדאְרְפן ֵזיי ִוויְסן ִאין ֶוועְלְכן ֵּבית ִדין
ִאיז ַמְמִּתיק ִדי ְמ'ַמאְכט ַא ִּפְדיֹון אּון ְמ'ן ַאז א ַזייַדן. ְס'ֶקען ָד 

ָגאר ַדן ִאין  ֶיעֶנעםִדיִנים ַּביי ֵאיין ֵּבית ִדין, אּון ֶּבֱאֶמת ִאיז ֶמען 
ַאן ַאְנֶדעְרן ֵּבית ִדין. ֶדעִריֶּבער ַדאְרף ֶמען ִוויְסן קֹוֶדם ִאין 

ָנא ַמאְכן ֶדעם ִּפְדיֹון ֶוועְלְכן ֵּבית ִדין ְמ'ִאיז ֶיעֶנעם ַדן, אּון ֶדעְר 
 אּון ַהְמָּתָקה ָדאְרט ַּביי ֶיעֶנעם ֵּבית ִדין".

 "ֶקען ַאֶלע ִפיר  -ָהאט ֶדער ֶרִּבי ֶגעָזאְגט  -"ָאֶּבער ִאי ִאי"
אּון ְצָוואְנִציג ָּבֵּתי ִדיִנים, אּון ִאי ֶקען אֹוי ַמאְכן ַאן ַאִּפיל פּון 

וייְטן ִּביז צּו ַאֶלע ִפיר אּון ְצָוואְנִציג. ָדאס ֵאיין ֵּבית ִדין צּום ְצוֵ 
ֵהייְסט ַאז ִאי ֶקען ָזאְגן ַאז ְס'ֶגעֶפעְלט ִמיר ִניְׁשט ֶדער ְּפַסק פּון 
ֶדעם ֵּבית ִדין אּון ִאי ִוויל ְמ'ָזאל ֶעס ִמְׁשָּפט'ן ִאין ַא ְצֵווייְטן 

ּון ְצָוואְנִציג ָּבֵּתי ֵּבית ִדין, אּון ַאזֹוי ַווייֶטער צּו ַאֶלע ִפיר א
ִדיִנים. אּון ַאזֹוי ֶוועְרט ָכאְטׁש ֶדעְרַווייל ָאְּפֶגעְׁשטּוְּפט ֶדער 

א ֶדער ֶמעְנְטׁש ִמְצוֹת אּון ט, אּון ִאיְנְצִוויְׁשן טּוט ָד ִמְׁשּפָ 
 ַמֲעִׂשים טֹוִבים, אּון ָדאס ֶהעְלְפט ִאים ַארֹויס ַּביים ִמְׁשָּפט".

 "ְּפֻעַּלת ַהַצִדיק"ֶגענּוֶמען פּון ֵסֶפר  -  אי"ה ְמטקּו ָפאְרֶזעצּוְנג
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  ביהמ"ד היכל הקודש ברסלב 

  נתייסדה ע"י כ"ק מרן מוהרא"ש זי"ע
27 Skillman St. 

  חיתנ מיאש ןמ קדישו ירע
  הננו מודיעים לכל אנשי שלומינו שיתקיים אי"ה 

  סעודת הילולת התנא האלקי
  רבי שמעון בר יוחאי

   בית מדרשינובמיטוואך נאכט 
 הגבאים
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