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ֵּיילט
ערצ ְ
מוֹּהרָׁא"ש ֶד ְ
ַּ

בּוע
ַּפ ְר ַּשת ַּה ָׁש ַּ
ָׁת ִתי ִג ְש ֵּמיכֶם ְב ִע ָׁתם .מו ַֹהרָא"ׁש ִאיז דָאס ַמ ְס ִביר
ֻק ַּתי ֵּתלֵּכּו וְגוֹּ' וְנ ַּ
ִאם ְבח ֹּ
ֶער ְׁש ֶטער ִׁש ְיקט
ֶבי זָאגְט ִ(ליקּוטֵי מ ֹו ֲהרַ"ן ֵחלֶק א' ִס ָימן ע"ו) ַאז דֶער אֵייב ְ
לוֹיט וִוי דֶער ר ִ
ֵייביג ָהאט דֶער מֶענ ְְטׁש ִדי
ִיׁשט א ִ
ַאר'ן מֶענ ְְטׁש ,נָאר נ ְ
ְׁשטֶענ ְִדיג גּוטֶע ַה ְׁשפָעוֹת פ ְ
קּומט ָאן צּום
ֶעריבֶער קֶען נֶעמֶען ַא לַא ְנגֶע צַייט ִביז עֶס ְ
ֵלים עֶס ְמ ַק ֵבל צּו זַיין ,ד ִ
כִ
ֵייבט
ֶער ְׁש ְטן ,מֶען ְגל ְ
ֶת'דיג ִב ָטחוֹן ִאינֶעם אֵייב ְ
מֶענ ְְטׁש .אוֹיב ָאבֶער מֶען ָהאט ֱאמ ִ
על ְפן ,דַאן קּו ֶמען ִדי ַה ְׁשפָעוֹת ְׁשנֶעלֶער ,מֶען
ֶער ְׁש ֶטער וֶועט זִיכֶער ֶה ְ
ַאז דֶער אֵייב ְ
ַארף עֶס.
אקּומט עֶס ִאין ִדי ִר ְיכ ִטיגֶע צַייט וֶוען מֶען ד ְ
ַב ְ
"חק" מֵיינְט ַא ִמ ְצוָה וָואס מֶען
ֻק ַּתי ֵּתלֵּכּוֹּ ,
דָאס ִאיז ְפ ַׁשט ִאין פָסּוקִ ,אם ְבח ֹּ
ֵייסן אּון
ֶער ְׁשטֶער ָהאט גֶעה ְ
ִיׁשט ,מֶען טּוט עֶס נָאר וַוייל דֶער אֵייב ְ
ַאר ְׁשטֵייט נ ְ
פ ְ
ֵייבן ִאינֶעם
ֶת'דיג ְגל ְ
ֶועסט ֱאמ ִ
ֶער ְׁש ְטן .אוֹיב דּו ו ְ
ֵייבט ִאינֶעם אֵייב ְ
מֶען ְגל ְ
ָסה ִאין
ַרנ ָ
ֶועסטּו ַבאקּומֶען דַיין פ ְ
"ב ִע ָׁתם" ,ו ְ
ָׁת ִתי ִג ְש ֵּמיכֶם ְ
ֶער ְׁש ְטן .דַאן ,וְנ ַּ
אֵייב ְ
ִדי ִר ְיכ ִטיגֶע צַייט.
ֶך זי"ע ְברֶע ְנגְט (נ ֹועַם א ֱִלי ֶמל ְֶךְ ,ב ַהר) פּון זַיין ְברּודֶער דֶער
ֱלי ֶמל ְ
ֶבי ר' א ִ
ֵייליגֶער ר ִ
דֶער ה ִ
נֹּאכל ַּב ָׁשנָׁה
אמרּו ַּמה ַּ
ֹיפ'ן פָסּוק ,ו ְִכי ֹּת ְ
זּוׁשא זי"ע ,או ְ
ֶבי ר' ָ
ֵייליגֶער ר ִ
ה ִ
ִיתי אֶת ִב ְר ָׁכ ִתי ָׁלכֶם
ֱסף אֶת ְתבּו ָׁא ֵּתנּו ,ו ְִצּו ִ
ַּה ְש ִב ִיעת ֵּהן ֹּלא ִנזְרָׁע ו ְֹּלא ֶנא ֹּ
ֶסן ִאין ִדי ְׁש ִמ ָיטה יָאר ,מֶען ָטאר
ֶועלן ִמיר ע ְ
וְגוֹּ' ,אוֹיב וֶועט ִאיר ְפרֶעגְן וָואס ו ְ
ֶער ְׁשטֶערִ ,א ְיך וֶועל ַארַיינ ְִׁש ְיקן ַא ְב ָרכָה
ִיׁשט ַאיינ ְְפלַאנ ְְצן? זָאגְט דֶער אֵייב ְ
אך נ ְ
ָד ְ
ֶעק ְסטֶע יָאר ַאז עֶס וֶועט ׁשוֹין זַיין גֶענּוג פַאר ְדרֵיי יָאר.
ִאין ִדי ז ְ
ִיׁשט דֶער ֵסדֶר פּון פָסּוק צּו
זּוׁשא זי"ע ַאז עֶס ִאיז נ ְ
ֶבי ר' ָ
ֵייליגֶער ר ִ
ְפרֶעגְט דֶער ה ִ
אך ָמאל ִאיז דָא אֵיין ִא ְיב ִריגֶע אוֹת ִאין פָסּוק וָואס
ֶערטַ ,א ַס ְ
ַארק ְ
זָאגְן ִדי ק ְׁשיָא .פ ְ
ֶערטִ ,די ּת ֹורָה זָאל
ַארק ְ
ִיׁשט פ ְ
אך ק ְׁשיוֹת .נ ְ
ֶערט ַא ַס ְ
ַאר ֶענ ְְטפ ְ
ֶוערט פ ְ
ִמיט דֶעם ו ְ
ַייבן ִדי ק ְׁשיָא?
ַארוֹיס ְׁשר ְ
ַארן מֶענ ְְטׁש אָן
ֶער ְׁש ֶטער ִׁש ְיקט ְׁשטֶענ ְִדיג ֶׁשפַע פ ְ
דֶער ּתֵירּוץ ִאיזַ ,אז דֶער אֵייב ְ
ֵייבט ָאן ְפרֶעגְן ק ְׁשיוֹת "פּון וואּו וֶועל ִא ְיך
קַיין ָא ְפ ְׁשטֶעל ,נָאר וֶוען ַא מֶענ ְְטׁש ה ְ
ֶער ְׁש ֶטער מּוז פּון
אקט עֶר ָאפ ִדי ֶׁשפַע ,אּון דֶער אֵייב ְ
ֶסן?" ִמיט דֶעם ַה ְ
אבן צּו ע ְ
ָה ְ
ְפ ִריׁש ַארַיין ִׁש ְיקן ִדי ֶׁשפַע.
ֶערנֶען דֶעם מֶענ ְְטׁש ַאז עֶר זָאל
ֹיסל ְ
דָאס ִאיז ְפ ַׁשט ִאין פָסּוקִ ,די ּת ֹורָה וִויל או ְ
ֶער ְׁש ֶטער וֶועט ִאים
ֵייבן ַאז דֶער אֵייב ְ
ִיׁשט ְפרֶעגְן קַיין ק ְׁשיוֹת ,נָאר עֶר זָאל ְגל ְ
נְ
נֹּאכל ַּב ָׁשנָׁה
אמרּו ַּמה ַּ
על ְפן .וַוייל אוֹיב עֶר וֶועט ְפרֶעגְן ק ְׁשיוֹת ,ו ְִכי ֹּת ְ
זִיכֶער ֶה ְ
ִיתי אֶת ִב ְר ָׁכ ִתי ,דַאן וֶועט
אקן ִדי ֶׁשפַע ,ו ְִצּו ִ
ַּה ְש ִב ִיעת ,וֶועט עֶר ִמיט דֶעם ָא ְפ ַה ְ
ַאר ְפן פּון ְפ ִריׁש ַארַיין ִׁש ְיקן ִדי ַה ְׁשפָעוֹת.
ֶער ְׁש ֶטער ד ְ
דֶער אֵייב ְ
ַחל ,לֵיל שב"ק ְב ַהרְ -בחקו ַֹתי ,תשס"ט)
(ּתו ְֹך ַהנ ַ

א

ער ְשטֶ ער
דֶ ער ֶרבִּ י הָ אט גֶעזָאגְט" :דֶ ער אֵ ייבֶ ְ
הָ אט לִּ יב ַא גֶעפְ ֶרעגְלְ טֶ ער חָ ִּסיד"ָ ,דאס בַּ אדֵ ייט ַא
ענְטש וָ ואס ִּאיז גֶעפְ ֶרעגְלְ ט ִּאין צָ רוֹת ,אּון ָדאְך
מֶ ְ
ערהַּ אלְ ט עֶ ר זִּ יְך אּון עֶ ר בְ לַּייבְ ט נָאנְ ט צּום
דֶ ְ
ער ְשטֶ ער
ער ְש ְטן ַ -אזוֹינְ ס הָ אט דֶ ער אֵ ייבֶ ְ
אֵ ייבֶ ְ
לִּ יב.
יקל פְ לֵייש פְ ֶרעגְלְ ט
וֶוען ִּמיר זֶעעֶ ן וִּ וי ַא ְש ִּט ְ
זִּ יְך אוֹיפְ 'ן פֵ ייעֶ ר ,מֶ ען ְד ֵרייט עֶ ס ִּאיבֶ ער פּון אֵ יין
וייטן ַאז עֶ ס זָאל זַּיין גּוט גֶעפְ ֶרעגְלְ ט
זַּייט צּום ְצ ֵו ְ
ַאריין וִּ וי ָדאס
ישט ַּ
ַּייטןְ ,ט ַּראכְ ְטן ִּמיר נִּ ְ
פּון ַאלֶע ז ְ
ארט ִּאין ִּדי הֵ ייסֶ ע אוֹיל ,וִּ וי
יקל פְ לֵייש פִּ ילְ ט ָד ְ
ְש ִּט ְ
אטן פּון ַאלֶע
ֶוערן אָ פְ גֶעבְ ָר ְ
ַאזוֹי ְשפִּ ְירט עֶ ס צּו ו ְ
ַּייטן .אָ בֶ ער וֶוען ַא מֶ ענְ ְטש זָאל זִּ יְך גּוט
ז ְ
אט ַּראכְ ְטן וֶועט עֶ ר זֶען ַאז עֶ ר ַאלֵיין ִּאיז אוֹיְך
בַּ ְ
ַאזוֹי ,דֶ ער מֶ ענְ ְטש לִּ יגְט אוֹיְך ִּאין בְ ֶרענֶענְ ִּדיגֶע
ֶוערט גּוט גֶעפְ ֶרעגְלְ ט פּון
הֵ ייסֶ ע אוֹיל ,אּון עֶ ר ו ְ
ַּייטן.
ַאלֶע ז ְ
ָדא כַּאפְ ט עֶ ר ַא בְ ִּרי פּון זִּ יְך ַאלֵייןָ ,דא כַּאפְ ט
ערע זַּייט פּון ַא צָ ָרה בַּ יי
עֶ ר ַא בְ ִּרי אוֹיף ִּדי ַאנְ דֶ ֶ
ֶוערט עֶ ר אָ פְ גֶעבְ ִּריט
ארט ו ְ
ערהֵ ייםָ ,ד ְ
ִּאים ִּאינְ דֶ ְ
ֶוערט דֶ ער
ענְט ְשן ,אּון ַאזוֹי ו ְ
ערע מֶ ְ
פּון ַאנְ דֶ ֶ
ַּייטן.
ענְטש גֶעפְ ֶרעגְלְ ט פּון ַאלֶע ז ְ
מֶ ְ
>>>>>>

מֹוהַ ָרא"ׁש זָ אגְ ט ַאז
יקר זָ אל ַא
דֶ ער עִ ָ
ער ְׁש ְטן אֹויף
עטן דֶ עם ֵאייבֶ ְ
מֶ ענְ ְטׁש בֶ ְ
'ש ְמחָ ה' ,וַ וייל אֹויב מֶ ען ִאיז פְ ֵריילִ יְך
ִ
הָ אט מֶ ען ׁשֹוין ְממֵ ילָא ַאלְ צְ ִדינְ גַ .א
יׁשט ,עֶ ר
ָארנִ ְ
ארף ג ְ
פְ ֵריילִ יכֶ ער מֶ ענְ ְטׁש דַ ְ
ִאיז מָ לֵ א ִש ְמחָ ה ִמיט וָ ואס עֶ ר הָ אט יָא
קּוקט ְׁשטֶ ענְ ִדיג אֹויף דָ אס וָ ואס
ְ
אּון עֶ ר
יׁשט
עֶ ר הָ אט יָאָ .אבֶ ער וֶ וען מֶ ען ִאיז נִ ְ
פְ ֵריילִ יְך זֶ עט מֶ ען ְׁשטֶ ענְ ִדיג וָ ואס מֶ ען
יׁשט; אֲ פִ ילּו מֶ ען זָ אל הָ אבְ ן כָ ל טּוב
הָ אט נִ ְ
עדט מֶ ען זִ יְך וַ וייטֶ ער ָאּפ אּון מֶ ען ִאיז
ֶר ְ
ידן.
יׁשט צּופְ ִר ְ
נִ ְ
ער ְׁש ְטן
עטן דֶ עם ֵאייבֶ ְ
עריבֶ ער זָ אלְ ְסטּו בֶ ְ
דֶ ִ
יטיוו אּון פְ ֵריילִ יְך,
ַאז דּו זָ אלְ ְסט זַ יין ּפָ אזִ ִ
ֶעדן
ער ְׁש ְטן י ְ
עטן דֶ עם ֵאייבֶ ְ
ועסט בֶ ְ
ַאז דּו וֶ ְ
ועסטּו זַ יין דֶ ער
טָ אג אֹויף ִש ְמחָ ה וֶ ְ
יקלִ יכְ ְסטֶ ער אֹויף דֶ ער וֶועלְ ט.
גְ לִ ְ
קֹותי תשע"ח)
(עֲצָ תֹו אֱ מּונָה ,פ' בְ חֻ ַ

<<<<<<

ענְטש וֶועט
ער ְשטֶ ער וִּ ויל זֶען וִּ וי דֶ ער מֶ ְ
ער ְשטֶ ער לִּ יב ,דֶ ער אֵ ייבֶ ְ
ָדאס הָ אט דֶ ער אֵ ייבֶ ְ
אשעפֶ ער אוֹיף דֶ ער וֶועלְ ט ,אּון עֶ ר וֶועט גֵיין צּו ִּאים.
ערמַּ אנֶען ַאז עֶ ס ָדא ַא בַּ ֶ
זִּ יְך דֶ ְ
ארוָ ואס עֶ ר גֶעבְ ט ִּאים ִּדי
ער ְש ְטן פַּ ְ
ַאנְ ְשטָ אט צּו הָ אבְ ן טַּ עֲ נוֹת אּון קֻ ְשיוֹת אוֹיפְ 'ן אֵ ייבֶ ְ
ייטן ,עֶ ר וֶועט
יק ְ
ֶוער ֵ
אר ְקן ִּמיט ִּדי ַאלֶע ְשו ִּ
ענְטש ְשטַּ ְ
ַאלֶע צָ רוֹת ,וֶועט זִּ יְך דֶ ער מֶ ְ
ער ְשטֶ ער
ער ְש ְטן ,אּון ַּדאן וֶועט ִּאים דֶ ער אֵ ייבֶ ְ
ישט ַאוֶועק גֵיין פּונֶעם אֵ ייבֶ ְ
נָאכְ ַאלְ ץ נִּ ְ
ֹיסגֵיין פּון ַאלֶע זַּיינֶע צָ רוֹת אּון פְ ָראבְ לֶעמֶ ען.
הֶ עלְ פְ ן ַאז עֶ ר וֶועט ַארו ְ
אשעט זַּיינֶע ָשאף,
וֶוען יַּעֲ קֹ ב ָאבִּ ינּו ִּאיז גֶעוֶוען בַּ יי לָבָ ן הָ אֲ ַּר ִּמי אּון עֶ ר הָ אט גֶעפַּ ֶ
ֹיסגֶענּומֶ ען ַאז עֶ ר וֶועט בַּ אקּומֶ ען ִּדי ֶשעפֶ עלֶעך וֶועלְ כֶע זֶענֶען "עַּ קֻ ִּדים
הָ אט עֶ ר זִּ יְך או ְ
ֶעקןָ ,אדֶ ער
ֶעקן ,גְרוֹיסֶ ע פְ ל ְ
לּואים" ִּ -די ֶשעפֶ עלֶעך וֶועלְ כֶע הָ אבְ ן ְקלֵיינֶע פְ ל ְ
ּוט ִּ
נְ קֻ ִּדים ְ
ייטן.
ֶעקן אוֹיף ִּדי ִּפיס ַאזוֹי וִּ וי ִּדי פִּ יס וָ ואלְ ְטן גֶעוֶוען גֶעבִּ ינְ דֶ ען ִּאין ֵק ְ
פְ ל ְ
ייטן ִּאין לֶעבְ ן ,וִּ וי ג ְֶרעסֶ ער ַא
יק ְ
ֶוער ֵ
דּורכְ גֶעגַּאנְ גֶען ַאסַּ אְך ְשו ִּ
ָאבינּו ַאלֵיין ִּאיז ְ
יַּעֲ קֹ ב ִּ
ער ְשטֶ ער פְ רּובִּ ְירט ִּאים אוֹיס
ייטן הָ אט עֶ ר ,דֶ ער אֵ ייבֶ ְ
יק ְ
ֶוער ֵ
ערע ְשו ִּ
צַּ ִּדיק ִּאיזַ ,אלְ ס ג ְֶרעסֶ ֶ
ער ְש ְטן ְט ָראץ ִּדי
ישט ַאוֶועק גֵיין פּונֶעם אֵ ייבֶ ְ
ערהַּ אלְ ְטן אּון נִּ ְ
אוֹיב עֶ ר וֶועט זִּ יְך ֶקענֶען דֶ ְ
ארפְ ט ַאנ ְְטלוֹיפְ ן וַּ וייל זַּיין בְ רּודֶ ער עֵ ָשו הָ אט
ֶעד ְ
ייטן .קוֹדֶ ם הָ אט יַּעֲ קֹ ב ג ַּ
יק ְ
ֶוער ֵ
ַאלֶע ְשו ִּ
ִּאים נָאר גֶעוָ ואלְ ט הַּ ְרגְ'עֶ נֶען ,נָאכְ דֶ עם וֶוען עֶ ר ִּאיז שוֹין ָא ְנגֶעקּומֶ ען צּו לָבָ ן הָ אט עֶ ר
עריבֶ ער הָ אט יַּעֲ קֹ ב גֶעוָ ואלְ ט ְמ ַּרמֵ ז זַּיין ַאז
ַּיידן ַאסַּ אְך צָ רוֹת פּון ִּאים אוֹיְך .דֶ ִּ
גֶעהַּ אט צּו ל ְ
ֶעקןִּ ,די חֲ ִּשיבּות פּון ַא ִּאיד ִּאיז וֶוען
ֶעמט ַּדוְ ָקא ִּדי ֶשעפֶ עלֶעך וֶועלְ כֶע הָ אבְ ן ִּדי פְ ל ְ
עֶ ר נ ְ
ֶעקן ְ -קלֵיינֶע פְ ָראבְ לֶעמֶ ען ,סֵ יי וֶוען
ערהַּ אלְ ְטן סֵ יי וֶוען עֶ ר הָ אט ְקלֵיינֶע פְ ל ְ
עֶ ר ֶקען זִּ יְך דֶ ְ
ֶעקן אוֹיף ִּדי
ֶעקן  -גְרוֹיסֶ ע פְ ָראבְ לֶעמֶ ען ,אּון סֵ יי וֶוען עֶ ר הָ אט ִּדי פְ ל ְ
עֶ ר הָ אט גְרוֹיסֶ ע פְ ל ְ
ישט ַארוֹיס זֶען פּון
ייטן אּון עֶ ר ֶקען זִּ יְך נִּ ְ
פִּ יס ,עֶ ר ְשפִּ ְירט וִּ וי עֶ ר ִּאיז גֶעבִּ ינְ דֶ ען ִּאין ֵק ְ
ער ְשטֶ ער פִּ ְירט ִּדי
זַּיינֶע פִּ ילֶע פְ ָראבְ לֶעמֶ ען ,אּון ִּמיט-דֶ עםַ-אלֶעם ְגלֵייבְ ט עֶ ר ַאז דֶ ער אֵ ייבֶ ְ
ער ְשטֶ ער נָאר פַּ אר זַּיין טוֹבָ ה ,אּון עֶ ר גֵייט ְשטֶ ענ ְִּדיג
וֶועלְ טַ ,אז ַאלֶעס טּוט דֶ ער אֵ ייבֶ ְ
ענְטש ִּאיז גָאר חָ שּוב אּון טֵ ייעֶ ר.
ער ְש ְטןַ ,אזַּא מֶ ְ
צּוריק צּום אֵ ייבֶ ְ
ִּ
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עקן וָ ואס ְשלָאגְט ִּאיםַ ,א
ִּאין זֹהַּ ר הַּ ָקד ֹוש ְשטֵ ייט ַאז ַא ִּטיפֵ ש הָ אט מו ָֹרא פּונֶעם ְשטֶ ְ
ארף
עקן ,אּון פּון ִּאים ַּד ְ
ֵוייסט אָ בֶ ער ַאז עֶ ס ִּאיז ָדא אֵ יינֶער וָ ואס הַּ אלְ ט דֶ עם ְשטֶ ְ
חָ ָכם ו ְ
עֶ ר מו ָֹרא הָ אבְ ן.
נִּישט גֶעזּונְ ט רח"ל ,עֶ ר הָ אט צָ רוֹת
ענְטש ,עֶ ר ִּאיז ְ
וֶוען עֶ ס קּומֶ ען צָ רוֹת אוֹיף ַא מֶ ְ
ַאריין גֶעפַּ אלְ ן ִּאין
ענְט ְשן ,עֶ ר ִּאיז ַּ
ערע מֶ ְ
פּון זַּיינֶע ִּקינְ דֶ ער ,עֶ ר הָ אט צָ רוֹת פּון ַאנְ דֶ ֶ
ֶוערע חוֹבוֹת אּון ִּדי בַּ עֲ לֵי חוֹבוֹת לוֹיפְ ן ִּאים נָאְךִּ ,צי סֵ יי וֶועלְ כֶע צָ רוֹת אּון
ְשו ֶ
ישע
יטן ַאלֶע ִּא ִּיד ֶ
ער ְשטֶ ער זָאל אָ פְ ִּה ְ
דּורְך ,דֶ ער אֵ ייבֶ ְ
ייטן ַא מֶ ענְ ְטש גֵייט נָאר ְ
יק ְ
ֶוער ֵ
ְשו ִּ
עקן וָ ואס ְשלָאגְט,
ישט דֶ ער ְשטֶ ְ
ארף מֶ ען ְש טֶ ענ ְִּדיג גֶעדֶ ענְ ֶקען ַאז עֶ ס ִּאיז נִּ ְ
ִּקינְ דֶ ערַּ ,ד ְ
ערעסַּ אנְט מו ָֹרא צּו הָ אבְ ן פּונֶעם
ישט ִּאינְ טֶ ֶ
עקן ,עֶ ס ִּאיז נִּ ְ
נָאר אֵ יינֶער הַּ אלְ ט דֶ עם ְשטֶ ְ
עקןִּ ,איז עֶ ר זֵייעֶ ר
יצן פּונֶעם ְשטֶ ְ
אש ְ
עקן ,אוֹיב דֶ ער מֶ ענ ְְטש וֶועט זִּ יְך פְ רּובִּ ְירן צּו בַּ ִּ
ְשטֶ ְ
דּורְך
עקן אּון זִּ יְך ְ
ַּארישִּ ,די ִּריכְ ִּטיגֶע וֶועג ִּאיז צּו גֵיין צּו דֶ עם וָ ואס הַּ אלְ ט דֶ עם ְשטֶ ְ
נ ִּ
ארוָ ואס
ֹיס ְשמּועֶ ְסן ִּמיט ִּאים אּון ִּאים פְ ֶרעגְן וָ ואס ִּדי ִּסיבָ ה ִּאיז פַּ ְ
עדן ִּמיט ִּאים ,זִּ יְך או ְ
ֶר ְ
עקן.
ֶוערן פּונֶעם ְשטֶ ְ
ֶעראטֶ עוֶועט ו ְ
עֶ ר ְשלָאגְט ִּאים ,אּון נָאר ַאזוֹי וֶועט עֶ ר ג ַּ
ער ְש ְטן אּון זִּ יְך
ייטן ִּאיז זַּיין עֵ צָ ה נָאר צּו ֵגיין צּום אֵ ייבֶ ְ
יק ְ
ֶוער ֵ
וֶוען ַא מֶ ענְ ְטש הָ אט ְשו ִּ
ֶוערן פּון ִּדי ַאלֶע צָ רוֹת.
ֶעראטֶ עוֶועט ו ְ
ֹיס ְשמּועֶ ְסן ִּמיט ִּאים ,אּון נָאר ַאזוֹי ֶקען עֶ ר ג ַּ
או ְ
ער ְש ְטן וֶוען עֶ ס
ארף ַּדאנְ ֶקען דֶ עם אֵ ייבֶ ְ
ענְטש ַּד ְ
חּומא ֵתצֵ א ב) ַאז ַא מֶ ְ
(תנְ ָ
דֶ ער מֶ ְד ָרש זָאגְט ַּ
ער ְש ְטןִּ ,די
ִּסּורים ְשלֶעפְ ן ִּאים צּום אֵ ייבֶ ְ
ִּסּורים ,וַּ וייל ִּדי י ִּ
קּומט א וֹיף ִּאים צָ רוֹת אּון י ִּ
ְ
ענְטש צּו ִּאים,
ער ְשטֶ ער ִּאיז ָדא ,אּון ַּדאן גֵייט דֶ ער מֶ ְ
ערמַּ אנֶען ִּאים ַאז דֶ ער אֵ ייבֶ ְ
צָ רוֹת דֶ ְ
ער ְשטֶ ער הֶ עלְ פְ ט ִּאים עֶ ר זָאל זִּ יְך ַארוֹיס ְד ֵרייעֶ ן פּון ַאלֶע זַּיינֶע צָ רוֹת.
אּון דֶ ער אֵ ייבֶ ְ
ישט ַּקיין ֵשכֶל ,עֶ ר מֵ יינְ ט ַאז ִּדי ַאלֶע פְ ָראבְ לֶעמֶ ען
ענְטש הָ אט נִּ ְ
וִּ וידֶ ער אוֹיב דֶ ער מֶ ְ
ֶעשען ,עֶ ר הָ אט פּונְ ְקט גֶעהַּ אט ַא ְשלֶעכְ טֶ ע מַּ זָל אּון עֶ ר ִּאיז
זֶענֶען פּונְ ְקט ַאזוֹי ג ֶ
ֶוערן .חַּ זַּ"ל זָאגְן
ַאריינְ גֶעפַּ אלְ ן ִּאין ַא פְ ָראבְ לֶעםַּ ,דאן וֶועט דֶ ער פְ ָראבְ לֶעם נָאר עֶ ְרגֶער ו ְ
ַּ
ֹיסט ִּאין
ענְטש ְשטו ְ
ִּּסּוריןּ ,כוֹפְ לִּ ין או ָֹתם עָ לָיו"  -וֶוען ַא מֶ ְ
ָ(תנָא ְדבֵ י אֵ לִּ יָהּו פֵ ֶרק ב') "הַּ ְמבַּ עֵ ט בְ י ִּ
יקט פַּ אר ַא גּוטֶ ע
ֶעש ְ
ער ְשטֶ ער הָ אט ִּאים ָדאס ג ִּ
ישט ַאז דֶ ער אֵ ייבֶ ְ
ִּּסּורין ,עֶ ר ְגלֵייבְ ט נִּ ְ
ִּדי י ִּ
ִּּסּורין נָאְך גֶעטָ אפְ לְ ט .וֶוען דֶ ער מֶ ענְ ְטש כַּאפְ ט אָ בֶ ער דֶ עם
ֶוערן ִּדי י ִּ
ִּסיבָ הַּ ,דאן ו ְ
צּוריק
ִּסּורים ,עֶ ר גֵייט ִּ
יקט ִּמיט י ִּ
ֶעש ְ
ער ְשטֶ ער הָ אט ִּאים ג ִּ
עד ְזש וָ ואס דֶ ער אֵ ייבֶ ְ
מֶ עסֶ ְ
ִּסּורים אּון צָ רוֹת ַאוֶועק גֵיין פּון
ער ְש ְטן אּון עֶ ר טּוט ְתשּובָ הַּ ,דאן וֶועלְ ן ִּדי י ִּ
צּום אֵ ייבֶ ְ
ִּאים.
וואוֹיל ִּאיז דֶ עם וָ ואס ִּאיז ז ֹוכֶה זִּ יְך
ארק ְט ָראץ זַּיינֶע ַאלֶע
צּו הַּ אלְ ְטן ְשטַּ ְ
ֵוייסט ַאז זַּיין
פְ ָראבְ לֶעמֶ ען ,עֶ ר ו ְ
ַאד ֶרעס וואּו זִּ יְך וֶוענְ ְדן ִּאיז
אֵ יינְ ִּציגֶע ְ
ער ְש ְטןַּ ,דאן וֶועט עֶ ר
נָאר בַּ יים אֵ ייבֶ ְ
ֶוערן פּון ַאלֶע צָ רוֹת אּון
ֶעראטֶ עוֶועט ו ְ
ג ַּ
ֶקענֶען
ִּסּורים ,עֶ ר וֶועט זִּ יְך
י ִּ
ֶוערע
ֹיס ְד ֵרייעֶ ן פּון ַאלֶע זַּיינֶע ְשו ֶ
ַארו ְ
פְ ָראבְ לֶעמֶ ען ,אּון עֶ ר וֶועט הָ אבְ ן ַא
יקלִּ יְך לֶעבְ ן אוֹיף ִּדי וֶועלְ ט אּון אוֹיף
גְלִּ ְ
יֶענֶע וֶועלְ ט.
ּסּורין)
בּורה וְ עֶ ֶרְך ִּי ִּ
(שיחוֹת מוֹהַּ ָרא"ש חֵ לֶק י"א עֶ ֶרְך גְ ָ
ִּ

ב

ַא ִטיפֵּׁש ָהאט מו ָֹרא
עקן וָואס
פּונֶעם ְׁׁש ֶט ְׁ
ְׁׁש ָלאגְׁט ִאיםַ ,א ָחכָם
ֵּוייסט ָאבֶער ַאז עֶס ִאיז
ו ְׁ
אלט
ָדא אֵּיינֶער וָואס ַה ְׁ
עקן
דֶעם ְׁׁש ֶט ְׁ
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זיינע פילע אנדערע שיעורים בכל מקצועות התורה .ווי אויך האט ער גאר שטארק צוגעהאלפן די
ישיבה און די מוסדות אין פילע הינזיכטן.
דער חתן איז געווען גלייך נאך פסח ביי מוהרא"ש'ס ציון אין יבנאל און דארט אויסגעזאגט גאנץ
תהלים ,וואס ווי באקאנט האט מוהרא"ש זי"ע צוגעזאגט אז ער וועט זיך משתדל זיין מיט אלע זיינע
כו חות צו טרעפן א שידוך פאר יעדע בחור אדער מיידל וואס וועט קומען צו זיין ציון און אויסזאגן
גאנץ תהלים לזכותו.
זאל דער אייבערשטער העלפן דער זיווג זאל עולה יפה זיין ,און זיי זאלן אויפשטעלן א שיינע
ערליכע אידישע שטוב ,מיט דורות ישרים ומבורכים.
עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים קול חתן וקול כלה!
***

הערליכע סיום הש"ס אין ישיבה

צום דריטן וואך נאכאנאנד האבן מיר זוכה געווען מיטצוהאלטן א סיום הש"ס אין ישיבה .די וואך
האבן די בחורים זיך מיטגעפריידט מיט די שמחה פון ווען הבחור החשוב דוד ניישטיין ני"ו האט
זוכה געווען צו ענדיגן גאנץ ש"ס.
עס איז פארגעקומען א שיינע סעודה לכבודה של תורה ,ביי די סעודה האט מען געזינגען
אינאיינעם שיינע ניגונים ,און דערנאך האט דער ראש ישיבה שליט"א געזאגט א דרשה ,ער האט
ארויסגעברענגט די גרויסקייט פון אזא יונגער בחור ,קוים בר מצוה געהאט ,וואס האט שוין זוכה
געווען צו ענדיגן גאנץ ש"ס ,און זוכה געווען צו א צלם אלקים ,אזוי ווי דער רבי האט געזאגט אז ווער
ס'איז זוכה צו ענדיגן ש"ס באקומט א צלם אלקים ,א ליכטיג פנים.
דער ראש ישיבה שליט"א האט גערעדט פונעם הייליגן יום טוב שבועות וואס דערנענטערט זיך
שוין ,ווען מיר זענען זוכה צו מקבל זיין די הייליגע תורה ,און יעדער איד קען זוכה זיין צו לערנען די
הייליגע תורה ,נאר אידן זענען דאך פאריאגט און פארפלאגט און נישט יעדער קומט אן צו לערנען,
און נישט יעדער פארשטייט לערנען ,און אזוי ווייטער איז דא פילע שטערונגען וואס מאכן אז
מענטשן זאלן מיינען אז לימוד התורה איז נישט געמאכט געווארן פאר זיי; ווען מען פאלגט אבער
דעם הייליגן רבי'ן ,מ'נעמט דעם "סדר דרך הלימוד" פון רבי'ן ,אז מ'קען זאגן די ווערטער פון תורה,
אפילו מ'פארשטייט וואס מ'זאגט ,דעמאלט קען יעדער זוכה זיין צו לערנען תורה יעדן טאג ,און
מיט די צייט באקומט מען א געשמאק אין די הייליגע תורה ,און צוביסלעך פארשטייט מען מער און
מער וואס מ'לערנט.
צום שלוס האט דער ראש ישיבה שליט"א אויסגעפירט אז יעדער זאל זיך אפלערנען פון דעם
בחור ,און אויך אנהויבן לערנען תורה יעדן טאג ,וועט מען האבן א געשמאק און א סיפוק אין לעבן,
און זוכה זיין צו אלעס גוטס.
נאכ'ן סיום איז דער עולם זיך צעגאנגען מיט א שטארקע התעוררות און התחזקות ,זיך מחזק צו
זיין ווייטער אין לערנען די הייליגע תורה מיט גרויס פלייס.
שישו ושמחו בשמחת התורה!
***

"עצתו אמונה" צו באקומען אויף די פאסט

עצתו אמונה פעולתו אמת!

BreslevCenter.com\answers

די שאלות ותשובות "עצתו אמונה" זענען שוין ברייט באקאנט ביים היימישן ציבור איבער דער
גארער וועלט .די שאלות ותשובות האבן געמאכט גאר א גרויסע מהפכה אויף דער וועלט ,דער
ראש ישיבה שליט"א באקומט טעגליך גאר אסאך ווענדונגען פון איבעראל צו ענטפערן יעדן מיט
זיין שא לה און זיין פראבלעם ,אידן טרעפן זיך אסאך מאל אין א פלאנטער און א צרה וואס זיי ווייסן
נישט וואו אהין זיך צו ווענדן" ,וועמען קען מען פרעגן אזא שאלה?"  -פרעגן זיי זיך ,אידן זוכן איינעם
וואס פון איין זייט וועט ער קענען פארשטיין וואס דער היינטיגער דור מאכט מיט ,צו וויסן די
אמת'ע רעאליטעט ,און פון די אנדערע זייט זוכט ער אויך נישט צו באקומען פון דעם כבוד און געלט
א.ד.ג ,.און דאס איז וואס זיי טרעפן ב"ה ביים ראש ישיבה שליט"א ,וואס האט מקבל געווען פון
מוהרא"ש זי"ע וויאזוי מ'דארף זיך באציען צו יעדן איד ,און ארויסהעלפן יענעם ,און זיך אריינלייגן
אין יענעמ'ס פראבלעם ,און נישט קוקן אויף די אייגענע כבוד ,נישט זאגן "אזא שאלה פאסט מיר
נישט זיך צו באפאסן דערמיט" ,און נישט זוכן צו מאכן געלט אויף אידישע קינדער'ס צרות.
דא אינעם גליון ברענגען מיר יעדע וואך איין בריוו פון "עצתו אמונה" ,אבער יעדע וואך קומט
ארויס מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף א קונטרס אין וואס עס איז צוזאמגענומען אלע בריוו פון די וואך,
סיי די טעגליכע בריוו וואס דער ראש ישיבה שליט"א שרייבט יעדן טאג פאר אלע תלמידים און
אנ"ש ,סיי בריוו געשריבן פאר יחידים ,און בעיקר די שאלות ותשובות ,וואו עס ווערט געענטפערט
אלע אקטועלע שאלות וואס מענטשן פרעגן אן ווי אזוי זיך אן עצה צו געבן אין לעבן אין
פארשידענע מצבים ,און דאס ווערט געענטפערט מיט א קלארע דעת תורה און פראקטישן בליק,
לויט'ן רבינ'ס עצות ווי אזוי מיר האבן מקבל געווען פון מוהרא"ש זי"ע.
דער וועכענטליכער קונטרס ווערט צעשפרייט דורך די מפיצים ,און ווערט צוכאפט דורך אידן
בכל מקומות מושבותיהם ,וואס זענען זיך מחיה מיט די קלארע געשמאקע עצות אויף יעדן מצב.
אויך איז דער קונטרס דא צו באקומען יעדן סוף וואך אין ישיבה ,און ווי אויך ווערט עס
ארויסגעשיקט אויף בליץ פאסט אויפ'ן פארלאנג.
לעצטנס איז געווארן א גרויסע פארלאנג פון אידן אז זיי ווילן עס קענען באקומען אין א געדרוקטן
פארמאט אויף די פאסט ,דעריבער איז מיט פרייד אויפגענומען די נייעס אז עס וועט אי"ה זיין צו
באקומען פון היינט און ווייטער אויך אויף די פאסט .צו באקומען קען מען זיך פארבינדען אויפ'ן
נומער .845-200-1732

די איבריגע פילע בריוו פונעם ראש ישיבה
שליט"א פון די וואך ,קען מען זען אינעם
וועכנטליכן קונטרס "עצתו אמונה".
צו באקומען אין ישיבה ,אדער רופט 845-200-7132

ג

נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'

זעקסטע פרייליכע "רייכע" חתונה אין ביהמ"ד,
קאסט נישט קיין פרוטה פאר די מחותנים

דעם פארגאנגענעם דאנערשטאג ,ל"ג בעומר ,איז געגאנגען אונטער די חופה החתן ישראל
סאמעט הי"ו בן מו"ה שלמה הי"ו ,עב"ג בת מוה"ר דניאל בוים שליט"א .די פרייליכע חתונה איז
פארגעקומען אין בית המדרש היכל הקודש ברסלב אין וויליאמסבורג ,וואו א שיינע ציבור משפחה
און באקאנטע זענען זיך צוזאם געקומען; נישט זיך צו פרייען מיט'ן רייכן בענד ,אדער מיט די טייערע
סטעיק א.ד.ג ,.נאר זענען געקומען זיך מיטפרייען מיט די גרויסע שמחת חתן וכלה ,וואס האבן יעצט
זוכה געווען אויפצושטעלן זייער נייער שטוב.
די חתונה  -אזוי ווי די פריערדיגע  5חתונות אין ישיבה  -איז פארגעקומען אויפ'ן פשוט'סטן אופן
וואס שייך ,אבער די שמחה וואס איז געווען ביי די חתונה האט מען פאר קיין געלט אויף דער וועלט
נישט געקענט קויפן ,בשעת עס האט אין מציאות נישט געקאסט קיין איין צענט פאר די מחותנים.
צוערשט איז מען זיך צוזאם געקומען צום קבלת פנים אין בית המדרש ,וואו מען האט 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 מען
אריינגעקומען אין בית המדרש ,וואו עס איז געווען אנגעגרייט בילקעלעך ,פיש און דיפס ,און אין די
זייט איז געווען ווארימע עסן ,וואס יעדער האט געקענט נעמען וואס און וויפיל ער האט געוואלט
לויט זיין באגער.
די עסן ביי די חתונה איז צוגעשטעלט געווארן דורך די פרויען פון אנשי שלומינו ,איינע די פיש ,א
צווייטע די קוגלען ,א דריטע די דיפס און סאלאטן ,און אזוי ווייטער .און די פליישן ווערט
צוגעשטעלט דורך די "בית התבשיל" פון די קהלה .און דאס אלעס ווערט צוגעשטעלט אין
פלאסטיק געשיר פון די ישיבה.
ביי די ח תונה איז נישט געווען קיין שום באצאלטע סארווירער אדער רוימער .ביי די מענער האבן
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.
די ריכטיגע שמחה האט זיך אנגעהויבן ווען דער חתן איז אריינגעקומען ,וינועו אמות הסיפים ,די
טענץ און די שמחה איז געווען נישט צום באשרייבן ,און ווען איינער האט געזוכט די " 7מען בענד"
וואס האט געשפילט אזוי שיין האט ער עס בשום אופן נישט געקענט טרעפן ,ווייל די גאנצע מוזיק
איז געווען נישט מער פון א פשוטער טעיפ פון א רעקארדירטע טייערע חתונה ,וואס יענע ארימע
מחותנים בעלי חובות האבן נעבעך אריינגעלייגט א שיינע פאר טויזנט דאלער פאר די מוזיק ,אבער
האט דא משמח געווען ביי די רייכע חתונה אן קיין פרוטה אחת.
די מצוה טאנץ איז צוגעגאנגען מיט'ן וואויל באקאנטן "יעמוד יעמוד" סיסטעם ,וואס האט
גענומען נישט מער פון א האלבע שעה ,ווען די זיידעס ,מחותנים ,און חתן כלה האבן געטאנצט די
ריקודין לפני הכלה.
ווען די חתונה איז פארטיג געווארן ,א פערטל צו עלף ,איז יעדער אהיים געגאנגען פרייליכערהייט,
און צו די זעלבע צייט זענען אויך די חתן כלה און די מחותנים יעדער אהיים צו זיך מיט פרייליכע
געמיטער און א גרינגע געוויסן ,וויסנדיג אז מען האט נישט געבארגט אדער געשנארט פאר די
פרייליכע חתונה קיין איין דאלער ,און מ'איז נישט געווארן קיין בעל חוב צוליב חתונה מאכן.
פילע משפחה מיטגלידער האבן זיך אויסגעדרוקט אז זיי האבן נאך קיינמאל נישט מיטגעהאלטן
אזא פרייליכע לעבעדיגע חתונה ,און צו וואס פעלט טאקע אויס צו פארשווענדען אידיש געלט
אומזיסט?
זאל דער אייבערשטער העלפן אז דער זיווג זאל עולה יפה זיין ,און זיי זאלן אויפשטעלן א בית
נאמן בישראל ,און כמותם ירבו בישראל ,עס זאל צוריק קומען די ריכטיגע געשמאק ביי א אידישע
שמחה ,ווען מ'פרייט זיך אז מ'איז זוכה אז נאך א פארפאלק שטעלט אויף א ערליכע אידישע שטוב
אזוי ווי דער אייבערשטער וויל ,מ'זוכט נישט צו געפעלן פאר מענטשן נאר מ'טוט דעם
אייבערשטנ'ס רצון ,וואס דאס האט אלע חן אויף דער וועלט.
קול מצהלות חתנים מחופתם!

***

שיינע שידוך פון א תלמיד הישיבה

מיט גרויס שמחה האבן אנשי שלומנו אויפגענומען די בשורה פונעם שידוך שליסן פון הב' משה
ראזענבערג ני"ו בן מו"ה יצחק הי"ו ,פון די לאנגיעריגע תלמידים פון מוהרא"ש זי"ע ,וואס איז א חתן
>>>>>>

סימן טוב ומזל טוב

הבטחת מוהרא"ש

חיזוק צום טיר

מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

מוהרא"ש האט צוגעזאגט און מבטיח געווען אז ווער
עס וועט ארויסהעלפן דאס דרוקן דעם ספר הקדוש

איר קענט באקומען אלע ספרי ברסלב,
קונטרסים ,דרשות ,ניגונים ,סידי'ס,
'USBס'SD ,ס ,און נאך;
דעליווערט צו אייער טיר!

החתן משה ראזענבערג הי"ו

וואס איז א חתן געווארן למזל טוב עב"ג
דער אייבערשטער זאל העלפן אז עס זאל זיין א קשר
של קימא און א בנין עדי עד ,פיל אידיש נחת
געזונטערהייט ,פרנסה בשפע ,דורות ישרים
ומבורכים ,מיט סייעתא דשמיא

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.

רופט שוין 845-248-1651

רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

347-509-4908
און מיר וועלן פרובירן בעז"ה עס צו שיקן צו אייך אהיים.

קול ברסלב  -שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים; מעשיות פון תפלה; און נאך

קוואל פון חיזוק (פרויען)  -שיעורים; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס; און נאך
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צו באקומען דעם גליון אויף אימעיל breslevcenter@gmail.com
חיזוק יומי אימעיל  /chizikyomi@gmail.comטעלעפאן מעסידזשינג 347-630-2876
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