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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ם יֶכם ְבִעתָׁ ִתי ִגְשמֵּ ' ְונָׁתַּ לֵּכּו ְוגוֹּ י תֵּ תַּ מֹוַהָרא"ׁש ִאיז ָדאס ַמְסִביר  .ִאם ְבֻחקֹּ
 ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ִׁשיְקט)ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן ע"ו( לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 

 ִדי ן ֶמעְנְטׁש, ָנאר ִניְׁשט ֵאייִביג ָהאט ֶדער ֶמעְנְטׁש'ֶטעְנִדיג גּוֶטע ַהְׁשָפעֹות ַפארְ ְׁש 
ן צּום ֶקען ֶנעֶמען ַא ַלאְנֶגע ַצייט ִביז ֶעס קּוְמט אָ  יֶבערֶדערִ  ,ל צּו ַזייןֵכִלים ֶעס ְמַקבֵ 

ן ְגֵלייְבט אֹויב ָאֶבער ֶמען ָהאט ֱאֶמת'ִדיג ִבָטחֹון ִאיֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ֶמע .ֶמעְנְטׁש
ן ָפעֹות ְׁשֶנעֶלער, ֶמעִדי ַהְׁש  עןקּומֶ  ַדאןַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶוועט ִזיֶכער ֶהעְלְפן, 

 ַבאקּוְמט ֶעס ִאין ִדי ִריְכִטיֶגע ַצייט ֶווען ֶמען ַדאְרף ֶעס.
ק"ָדאס ִאיז ְפַׁשט ִאין ָפסּוק,  לֵּכּו, "חֹּ י תֵּ תַּ ֵמייְנט ַא ִמְצָוה ָוואס ֶמען  ִאם ְבֻחקֹּ

ָהאט ֶגעֵהייְסן אּון ַפאְרְׁשֵטייט ִניְׁשט, ֶמען טּוט ֶעס ָנאר ַווייל ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער 
אֹויב דּו ֶוועְסט ֱאֶמת'ִדיג ְגֵלייְבן ִאיֶנעם  .ֶמען ְגֵלייְבט ִאיֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן

ם", ַדאן .ֵאייֶבעְרְׁשְטן יֶכם "ְבִעתָׁ ִתי ִגְשמֵּ ין ֶוועְסטּו ַבאקּוֶמען ַדיין ַפְרָנָסה אִ  ,ְונָׁתַּ
 ִדי ִריְכִטיֶגע ַצייט.

 פּון ַזיין ְברּוֶדער ֶדער)נֹוַעם ֱאִליֶמֶלְך, ְבַהר( ְבֶרעְנְגט  ֱאִליֶמֶלְך זי"ע ר'ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי 
נָׁה , אֹויְפ'ן ָפסּוק, זּוָׁשא זי"ע ר'ֵהייִליֶגער ֶרִבי  שָׁ ל בַּ אכַּ ה נֹּ אְמרּו מַּ ְוִכי תֹּ

ף ֶאת ְתבּו א ֶנֱאסֹּ ע ְולֹּ א ִנְזרָׁ ן לֹּ ְשִביִעת הֵּ ֶכםהַּ ִתי לָׁ נּו, ְוִצִּויִתי ֶאת ִבְרכָׁ תֵּ  אָׁ
 ,' ֶמען ָטאר  ,אֹויב ֶוועט ִאיר ְפֶרעְגן ָוואס ֶוועְלן ִמיר ֶעְסן ִאין ִדי ְׁשִמיָטה ָיארְוגוֹּ

ָרָכה ָזאְגט ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער, ִאיְך ֶוועל ַאַרייְנִׁשיְקן ַא בְ  ?אְך ִניְׁשט ַאייְנְפַלאְנְצןדָ 
 ֶטע ָיאר ַאז ֶעס ֶוועט ׁשֹוין ַזיין ֶגענּוג ַפאר ְדֵריי ָיאר.ִאין ִדי ֶזעְקסְ 

ּו ַאז ֶעס ִאיז ִניְׁשט ֶדער ֵסֶדר פּון ָפסּוק צ זּוָׁשא זי"ע ר'ְפֶרעְגט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי 
ואס ַאַסאְך ָמאל ִאיז ָדא ֵאיין ִאיְבִריֶגע אֹות ִאין ָפסּוק ָו ,ַפאְרֶקעְרט .ְׁשָיאָזאְגן ִדי ק  

ִדי ּתֹוָרה ָזאל  ,ִניְׁשט ַפאְרֶקעְרט .ִמיט ֶדעם ֶוועְרט ַפאְרֶעְנְטֶפעְרט ַאַסאְך ק ְׁשיֹות
 ְׁשָיא?ַארֹויס ְׁשַרייְבן ִדי ק  

 ֶטעְנִדיג ֶׁשַפע ַפאְרן ֶמעְנְטׁש ָאןֶדער ֵּתירּוץ ִאיז, ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ִׁשיְקט ְׁש 
ֶוועל ִאיְך  אּוֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֵהייְבט ָאן ְפֶרעְגן ק ְׁשיֹות "פּון ווַקיין ָאְפְׁשֶטעל, ָנאר 

ער מּוז פּון ָהאְבן צּו ֶעְסן?" ִמיט ֶדעם ַהאְקט ֶער ָאפ ִדי ֶׁשַפע, אּון ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשטֶ 
 ְפִריׁש ַאַריין ִׁשיְקן ִדי ֶׁשַפע.

אֹויְסֶלעְרֶנען ֶדעם ֶמעְנְטׁש ַאז ֶער ָזאל  ָדאס ִאיז ְפַׁשט ִאין ָפסּוק, ִדי ּתֹוָרה ִוויל
ֶוועט ִאים ִניְׁשט ְפֶרעְגן ַקיין ק ְׁשיֹות, ָנאר ֶער ָזאל ְגֵלייְבן ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער 

נָׁהַווייל אֹויב ֶער ֶוועט ְפֶרעְגן ק ְׁשיֹות,  .ִזיֶכער ֶהעְלְפן שָׁ ל בַּ אכַּ ה נֹּ אְמרּו מַּ  ְוִכי תֹּ
ְשִביִעת, ִתיֶוועט ֶער ִמיט ֶדעם ָאְפַהאְקן ִדי ֶׁשַפע,  הַּ ֶוועט  ַדאן, ְוִצִּויִתי ֶאת ִבְרכָׁ

 ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ַדאְרְפן פּון ְפִריׁש ַאַריין ִׁשיְקן ִדי ַהְׁשָפעֹות.
 

 ְבח קֹוַתי, תשס"ט(-)ּתֹוְך ַהַנַחל, ֵליל שב"ק ְבַהר
 

 

 (398) 38, גליון 8שנה                                    לפ"ק שנת תשע"ט ',האבות פרק מברכים חודש סיון,  אייר, כ"ז, בחקותיפרשת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רָׁא"ש הַּ ייְלטדֶ  מוֹּ  עְרצֵּ
 

 

י ָהאט ֶגעָזאְגט: "ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער  ֶדער ֶרבִּ
יד" יב ַא ֶגעְפֶרעְגְלֶטער ָחסִּ אדֵ  ,ָהאט לִּ ייט ַא ָדאס בַּ

ין ָצרֹות, אּון דָ  יז ֶגעְפֶרעְגְלט אִּ אְך ֶמעְנְטש ָוואס אִּ
ייְבט ָנאְנט צּום  יְך אּון ֶער ְבלַּ אְלט ֶער זִּ ֶדעְרהַּ

ַאזֹויְנס ָהאט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער  -ֵאייֶבעְרְשְטן 
יב.  לִּ

יְקל ְפֵלייש ְפֶרעְגְלט  וי ַא ְשטִּ יר ֶזעֶען וִּ ֶווען מִּ
יֶבער פּון ֵאיין  יְך אֹויְפ'ן ֵפייֶער, ֶמען ְדֵרייט ֶעס אִּ זִּ

ייט צּום ְצוֵ  יין גּוט ֶגעְפֶרעְגְלט זַּ וייְטן ַאז ֶעס ָזאל זַּ
וי ָדאס  יין וִּ יְשט ַארַּ יר נִּ אְכְטן מִּ ייְטן, ְטרַּ פּון ַאֶלע זַּ
וי  י ֵהייֶסע אֹויל, וִּ ין דִּ יְלט ָדאְרט אִּ יְקל ְפֵלייש פִּ ְשטִּ
יְרט ֶעס צּו ֶוועְרן ָאְפֶגעְבָראְטן פּון ַאֶלע  ַאזֹוי ְשפִּ

ייְטן. ָאֶבער ֶווען  יְך גּוט זַּ ַא ֶמעְנְטש ָזאל זִּ
יז אֹויְך  אְכְטן ֶוועט ֶער ֶזען ַאז ֶער ַאֵליין אִּ אְטרַּ בַּ
יֶגע  ין ְבֶרעֶנעְנדִּ יְגט אֹויְך אִּ ַאזֹוי, ֶדער ֶמעְנְטש לִּ
ֵהייֶסע אֹויל, אּון ֶער ֶוועְרט גּוט ֶגעְפֶרעְגְלט פּון 

ייְטן.  ַאֶלע זַּ
יְך  י פּון זִּ אְפט ֶער ַא ְברִּ אְפט ָדא כַּ ַאֵליין, ָדא כַּ

יי  ייט פּון ַא ָצָרה בַּ י ַאְנֶדעֶרע זַּ י אֹויף דִּ ֶער ַא ְברִּ
יט  יְנֶדעְרֵהיים, ָדאְרט ֶוועְרט ֶער ָאְפֶגעְברִּ ים אִּ אִּ
פּון ַאְנֶדעֶרע ֶמעְנְטְשן, אּון ַאזֹוי ֶוועְרט ֶדער 

ייְטן.  ֶמעְנְטש ֶגעְפֶרעְגְלט פּון ַאֶלע זַּ

מֹוַהָרא"ׁש ָזאְגט ַאז 
 ֶדער ִעיָקר ָזאל ַא 

 

ֶמעְנְטׁש ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן אֹויף 
'ִשְמָחה', ַווייל אֹויב ֶמען ִאיז ְפֵרייִליְך 
ָהאט ֶמען ׁשֹוין ְמֵמיָלא ַאְלְצִדיְנג. ַא 
ְפֵרייִליֶכער ֶמעְנְטׁש ַדאְרף ָגאְרִניְׁשט, ֶער 

ָוואס ֶער ָהאט ָיא ִאיז ָמֵלא ִשְמָחה ִמיט 
אּון ֶער קּוְקט ְׁשֶטעְנִדיג אֹויף ָדאס ָוואס 
ֶער ָהאט ָיא. ָאֶבער ֶווען ֶמען ִאיז ִניְׁשט 
ְפֵרייִליְך ֶזעט ֶמען ְׁשֶטעְנִדיג ָוואס ֶמען 
ָהאט ִניְׁשט; ֲאִפילּו ֶמען ָזאל ָהאְבן ָכל טּוב 
ֶרעְדט ֶמען ִזיְך ַווייֶטער ָאּפ אּון ֶמען ִאיז 

 ִניְׁשט צּוְפִריְדן.
ֶדעִריֶבער ָזאְלְסטּו ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן 
 ַאז דּו ָזאְלְסט ַזיין ָּפאִזיִטיוו אּון ְפֵרייִליְך,

ַאז דּו ֶוועְסט ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ֶיעְדן 
 עריף ִשְמָחה ֶוועְסטּו ַזיין דֶ ָטאג אֹו

 .ֶוועְלט ערדֶ אֹויף  רְגִליְקִליְכְסֶטע
 (חתשע" ְבֻחקֹוַתי)ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה, פ'  
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וי ֶדער ֶמעְנְטש ֶוועט ָדאס ָהאט ֶדער ֵאי ויל ֶזען וִּ יב, ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער וִּ יֶבעְרְשֶטער לִּ
ים.  אֶשעֶפער אֹויף ֶדער ֶוועְלט, אּון ֶער ֶוועט ֵגיין צּו אִּ אֶנען ַאז ֶעס ָדא ַא בַּ יְך ֶדעְרמַּ זִּ

ֲענֹות אּון ֻקְשיֹות אֹויְפ'ן ֵאייֶבעְרְשְטן פַּ  י ַאְנְשָטאט צּו ָהאְבן טַּ ים דִּ אְרָוואס ֶער ֶגעְבט אִּ
יקֵ  י ַאֶלע ְשֶווערִּ יט דִּ אְרְקן מִּ יְך ֶדער ֶמעְנְטש ְשטַּ ייְטן, ֶער ֶוועט ַאֶלע ָצרֹות, ֶוועט זִּ

ים ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער  אן ֶוועט אִּ יְשט ַאֶוועק ֵגיין פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון דַּ ָנאְכַאְלץ נִּ
ייֶנע ָצרֹות אּון ְפָראְבֶלעֶמעןֶהעְלְפן ַאז ֶער ֶוועט ַאר  .ֹויְסֵגיין פּון ַאֶלע זַּ

ייֶנע ָשאף,  אֶשעט זַּ י אּון ֶער ָהאט ֶגעפַּ מִּ יי ָלָבן ָהֲארַּ יז ֶגעֶווען בַּ ינּו אִּ ֲעֹקב ָאבִּ ֶווען יַּ
ים  ֻקדִּ י ֶשעֶפעֶלעך ֶוועְלֶכע ֶזעֶנען "עַּ אקּוֶמען דִּ יְך אֹויְסֶגענּוֶמען ַאז ֶער ֶוועט בַּ ָהאט ֶער זִּ

ים"  ים ּוְטלּואִּ י ֶשעֶפעֶלעך ֶוועְלֶכע הָ  -ְנֻקדִּ אְבן ְקֵלייֶנע ְפֶלעְקן, ְגרֹויֶסע ְפֶלעְקן, ָאֶדער דִּ
ין ֵקייְטן. יְנֶדען אִּ יס ָוואְלְטן ֶגעֶווען ֶגעבִּ י פִּ וי דִּ יס ַאזֹוי וִּ י פִּ  ְפֶלעְקן אֹויף דִּ

יקֵ  אְך ְשֶווערִּ יז דּוְרְכֶגעגַּאְנֶגען ַאסַּ ינּו ַאֵליין אִּ ֲעֹקב ָאבִּ וי ְגֶרעֶסער ַא יַּ ין ֶלעְבן, וִּ ייְטן אִּ
דִּ  יקֵ צַּ יז, ַאְלס ְגֶרעֶסעֶרע ְשֶווערִּ ים אֹויס יק אִּ יְרט אִּ ייְטן ָהאט ֶער, ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ְפרּובִּ

י  יְשט ַאֶוועק ֵגיין פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן ְטָראץ דִּ אְלְטן אּון נִּ יְך ֶקעֶנען ֶדעְרהַּ אֹויב ֶער ֶוועט זִּ
יקֵ  ֲעֹקבַאֶלע ְשֶווערִּ יין ְברּוֶדער ייְטן. קֹוֶדם ָהאט יַּ וייל זַּ אְרְפט ַאְנְטלֹויְפן וַּ ֵעָשו ָהאט  ֶגעדַּ

יז שֹוין ָאְנֶגעקּוֶמען צּו ָלָבן ָהאט ֶער  ְרְג'ֶעֶנען, ָנאְכֶדעם ֶווען ֶער אִּ ים ָנאר ֶגעָוואְלט הַּ אִּ
ֲעֹקב ֶגעָוואְלט מְ  יֶבער ָהאט יַּ ים אֹויְך. ֶדערִּ אְך ָצרֹות פּון אִּ ייְדן ַאסַּ אט צּו לַּ יין ַאז ֶגעהַּ ֵמז זַּ רַּ

יז ֶווען  יד אִּ יבּות פּון ַא אִּ י ֲחשִּ י ְפֶלעְקן, דִּ י ֶשעֶפעֶלעך ֶוועְלֶכע ָהאְבן דִּ ְוָקא דִּ ֶער ֶנעְמט דַּ
אְלְטן ֵסיי ֶווען ֶער ָהאט ְקֵלייֶנע ְפֶלעְקן  יְך ֶדעְרהַּ ְקֵלייֶנע ְפָראְבֶלעֶמען, ֵסיי ֶווען  -ֶער ֶקען זִּ

י  -ן ֶער ָהאט ְגרֹויֶסע ְפֶלעקְ  י ְפֶלעְקן אֹויף דִּ ְגרֹויֶסע ְפָראְבֶלעֶמען, אּון ֵסיי ֶווען ֶער ָהאט דִּ
יְשט ַארֹויס ֶזען פּון  יְך נִּ ין ֵקייְטן אּון ֶער ֶקען זִּ יְנֶדען אִּ יז ֶגעבִּ וי ֶער אִּ יְרט וִּ יס, ֶער ְשפִּ פִּ

יט יֶלע ְפָראְבֶלעֶמען, אּון מִּ ייֶנע פִּ י ַאֶלעם ְגֵלייְבט עֶ -ֶדעם-זַּ יְרט דִּ ר ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער פִּ
יין טֹוָבה, אּון ֶער ֵגייט שְ  אר זַּ יג ֶוועְלט, ַאז ַאֶלעס טּוט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָנאר פַּ ֶטעְנדִּ

יז ָגאר ָחשּוב אּון ֵטייֶער. א ֶמעְנְטש אִּ יק צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ַאזַּ  צּורִּ
 

ָקדוֹ  ר הַּ ין ֹזהַּ יֵפשאִּ ים, ַא  ש ְשֵטייט ַאז ַא טִּ ָהאט מֹוָרא פּוֶנעם ְשֶטעְקן ָוואס ְשָלאְגט אִּ
אְרף  ים דַּ אְלט ֶדעם ְשֶטעְקן, אּון פּון אִּ יז ָדא ֵאייֶנער ָוואס הַּ ָחָכם ֵווייְסט ָאֶבער ַאז ֶעס אִּ

 ֶער מֹוָרא ָהאְבן.
יז יְשט ֶגעזּוְנט רח"ל, ֶער ָהאט ָצרֹות  ֶווען ֶעס קּוֶמען ָצרֹות אֹויף ַא ֶמעְנְטש, ֶער אִּ נִּ

ין  אְלן אִּ יין ֶגעפַּ יז ַארַּ יְנֶדער, ֶער ָהאט ָצרֹות פּון ַאְנֶדעֶרע ֶמעְנְטְשן, ֶער אִּ ייֶנע קִּ פּון זַּ
י ֵסיי ֶוועְלֶכע ָצרֹות אּון  ים ָנאְך, צִּ ֲעֵלי חֹובֹות לֹויְפן אִּ י בַּ ְשֶוועֶרע חֹובֹות אּון דִּ

יקֵ  יֶשע ייְטן ְשֶווערִּ ידִּ יְטן ַאֶלע אִּ ַא ֶמעְנְטש ֵגייט ָנאר דּוְרְך, ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָזאל ָאְפהִּ
אְרף ֶמען שְ  יְנֶדער, דַּ יְשט ֶדער ְשֶטעְקן ָוואס ְשָלאְגט, קִּ יז נִּ יג ֶגעֶדעְנֶקען ַאז ֶעס אִּ ֶטעְנדִּ

יְנֶטערֶ  יְשט אִּ יז נִּ אְלט ֶדעם ְשֶטעְקן, ֶעס אִּ אְנט מֹוָרא צּו ָהאְבן פּוֶנעם ָנאר ֵאייֶנער הַּ עסַּ
יז ֶער ֵזייֶער  יְצן פּוֶנעם ְשֶטעְקן, אִּ אשִּ יְרן צּו בַּ יְך ְפרּובִּ ְשֶטעְקן, אֹויב ֶדער ֶמעְנְטש ֶוועט זִּ

יש ארִּ יְך דּוְרְך , נַּ אְלט ֶדעם ְשֶטעְקן אּון זִּ יז צּו ֵגיין צּו ֶדעם ָוואס הַּ יֶגע ֶוועג אִּ יְכטִּ י רִּ דִּ
יז ֶרעְדן  יָבה אִּ י סִּ ים ְפֶרעְגן ָוואס דִּ ים אּון אִּ יט אִּ יְך אֹויְסְשמּוֶעְסן מִּ ים, זִּ יט אִּ אְרָוואסמִּ  פַּ

אֶטעֶוועט ֶוועְרן פּוֶנעם ְשֶטעְקן. ים, אּון ָנאר ַאזֹוי ֶוועט ֶער ֶגערַּ  ֶער ְשָלאְגט אִּ
יקֵ  יין ֵעָצה ָנאר צּו גֵ ֶווען ַא ֶמעְנְטש ָהאט ְשֶווערִּ יז זַּ יְך ייְטן אִּ יין צּום ֵאייֶבעְרְשְטן אּון זִּ

י ַאֶלע ָצרֹות.  אֶטעֶוועט ֶוועְרן פּון דִּ ים, אּון ָנאר ַאזֹוי ֶקען ֶער ֶגערַּ יט אִּ אֹויְסְשמּוֶעְסן מִּ
ְנחּוָמא ֵתֵצא ב( ֶדער ֶמְדָרש ָזאְגט אְנֶקען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ֶווען ֶעס  )תַּ אְרף דַּ ַאז ַא ֶמעְנְטש דַּ

י קּוְמט א ים צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, דִּ ים ְשֶלעְפן אִּ סּורִּ י יִּ וייל דִּ ים, וַּ סּורִּ ים ָצרֹות אּון יִּ ֹויף אִּ
ים,  אן ֵגייט ֶדער ֶמעְנְטש צּו אִּ יז ָדא, אּון דַּ ים ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער אִּ אֶנען אִּ ָצרֹות ֶדעְרמַּ

ים ֶער  יְךָזאל אּון ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶהעְלְפט אִּ ייֶנע פּון ַאֶלע  ֶעןַארֹויס ְדֵריי זִּ  ָצרֹות.זַּ
י ַאֶלע ְפָראְבֶלעֶמען  יין ֵשֶכל, ֶער ֵמייְנט ַאז דִּ יְשט קַּ ויֶדער אֹויב ֶדער ֶמעְנְטש ָהאט נִּ וִּ
יז  ָזל אּון ֶער אִּ אט ַא ְשֶלעְכֶטע מַּ ֶזעֶנען פּוְנְקט ַאזֹוי ֶגעֶשען, ֶער ָהאט פּוְנְקט ֶגעהַּ

ייְנֶגעפַּ  "ל ָזאְגן ַארַּ זַּ אן ֶוועט ֶדער ְפָראְבֶלעם ָנאר ֶעְרֶגער ֶוועְרן. חַּ ין ַא ְפָראְבֶלעם, דַּ אְלן אִּ
ָיהּו ֵפֶרק ב'( )תָ  ין אֹוָתם ָעָליו" ָנא ְדֵבי ֵאלִּ ין, ּכֹוְפלִּ ּסּורִּ ֵעט ְביִּ ְמבַּ ין  -"הַּ ֶווען ַא ֶמעְנְטש ְשטֹויְסט אִּ

ישְ  ין, ֶער ְגֵלייְבט נִּ ּסּורִּ י יִּ ים ָדאס ֶגעשִּ דִּ אר ַא גּוֶטע ט ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט אִּ יְקט פַּ
אְפט ָאֶבער ֶדעם  ין ָנאְך ֶגעָטאְפְלט. ֶווען ֶדער ֶמעְנְטש כַּ ּסּורִּ י יִּ אן ֶוועְרן דִּ יָבה, דַּ סִּ

ים ֶגעשִּ  ים, ֶער ֵגיֶמעֶסעְדְזש ָוואס ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט אִּ סּורִּ יט יִּ יק יְקט מִּ יט צּורִּ
ים אּון ָצרֹות ַאֶוועק ֵגיין פּון  סּורִּ י יִּ אן ֶוועְלן דִּ צּום ֵאייֶבעְרְשְטן אּון ֶער טּוט ְתשּוָבה, דַּ

ים.  אִּ
יְך  יז זֹוֶכה זִּ יז ֶדעם ָוואס אִּ וואֹויל אִּ
ייֶנע ַאֶלע  אְרק ְטָראץ זַּ אְלְטן ְשטַּ צּו הַּ
יין  ְפָראְבֶלעֶמען, ֶער ֵווייְסט ַאז זַּ

יז ֵאיינְ  יְך ֶוועְנְדן אִּ יֶגע ַאְדֶרעס וואּו זִּ צִּ
אן ֶוועט ֶער  יים ֵאייֶבעְרְשְטן, דַּ ָנאר בַּ
אֶטעֶוועט ֶוועְרן פּון ַאֶלע ָצרֹות אּון  ֶגערַּ
יְך ֶקעֶנען  ים, ֶער ֶוועט זִּ סּורִּ יִּ
ייֶנע ְשֶוועֶרע  ַארֹויְסְדֵרייֶען פּון ַאֶלע זַּ

ן ַא ְפָראְבֶלעֶמען, אּון ֶער ֶוועט ָהאבְ 
י ֶוועְלט אּון אֹויף  יְך ֶלעְבן אֹויף דִּ יְקלִּ ְגלִּ

 ֶיעֶנע ֶוועְלט.
ין(  ּסּורִּ ָרא"ש ֵחֶלק י"א ֶעֶרְך ְגבּוָרה ְוֶעֶרְך יִּ יחֹות מֹוהַּ  )שִּ
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ָהאט מֹוָרא  ַא ִטיפֵּׁש
ן ָוואס  ֶטעקְׁ פּוֶנעם ׁשְׁ
ט ִאים, ַא ָחָכם  ָלאגְׁ ׁשְׁ
ט ָאֶבער ַאז ֶעס ִאי ז וֵּוייסְׁ

ט  ייֶנער ָוואס ַהאלְׁ ָדא אֵּ
ן ֶטעקְׁ  ֶדעם ׁשְׁ
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 .מו"ה משה נתן שטיינער הי"ו מחשובי חסידי סקווירא בירושליםגעווארן למזל טוב עב"ג בת 
, וואס אויסער נעם ראש ישיבה שליט"אפואיבערגעגעבענער תלמיד  רדער חתן איז א געטרייע

האט דער חתן ני"ו געהאט די זכיה צו האבן  ,זיינע גוטע מידות מיט וואס ער איז אויסגעצייכענט
ן לערנען פלייסיג און 'געענדיגט ש"ס צו זיין בר מצוה, און האט אויסגענוצט זיינע בחורישע יארן מיט

מאל מסכת תענית, אויסער  101מאל משניות,  101זיין האט שוין ביז יעצט זוכה געווען צו מסיים 
ווי אויך האט ער גאר שטארק צוגעהאלפן די  זיינע פילע אנדערע שיעורים בכל מקצועות התורה.

 ישיבה און די מוסדות אין פילע הינזיכטן.
אויסגעזאגט גאנץ דארט און אין יבנאל ביי מוהרא"ש'ס ציון גלייך נאך פסח געווען איז דער חתן 

 תהלים, וואס ווי באקאנט האט מוהרא"ש זי"ע צוגעזאגט אז ער וועט זיך משתדל זיין מיט אלע זיינע
חות צו טרעפן א שידוך פאר יעדע בחור אדער מיידל וואס וועט קומען צו זיין ציון און אויסזאגן וכ

 גאנץ תהלים לזכותו.
שטער העלפן דער זיווג זאל עולה יפה זיין, און זיי זאלן אויפשטעלן א שיינע ערזאל דער אייב

  , מיט דורות ישרים ומבורכים.ערליכע אידישע שטוב
 !יהודה ובחוצות ירושלים קול חתן וקול כלהעוד ישמע בערי 

*** 
 

 הערליכע סיום הש"ס אין ישיבה
צום דריטן וואך נאכאנאנד האבן מיר זוכה געווען מיטצוהאלטן א סיום הש"ס אין ישיבה. די וואך 

ניישטיין ני"ו האט  דודווען הבחור החשוב האבן די בחורים זיך מיטגעפריידט מיט די שמחה פון 
 זוכה געווען צו ענדיגן גאנץ ש"ס.

האט מען געזינגען  די סעודה בייסעודה לכבודה של תורה, שיינע פארגעקומען א עס איז 
געזאגט א דרשה, ער האט דער ראש ישיבה שליט"א  האטדערנאך און אינאיינעם שיינע ניגונים, 

ור, קוים בר מצוה געהאט, וואס האט שוין זוכה ארויסגעברענגט די גרויסקייט פון אזא יונגער בח
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.
ות וואס דערנענטערט זיך דער ראש ישיבה שליט"א האט גערעדט פונעם הייליגן יום טוב שבוע

י שוין, ווען מיר זענען זוכה צו מקבל זיין די הייליגע תורה, און יעדער איד קען זוכה זיין צו לערנען ד
אך פאריאגט און פארפלאגט און נישט יעדער קומט אן צו לערנען, דהייליגע תורה, נאר אידן זענען 

איז דא פילע שטערונגען וואס מאכן אז  און נישט יעדער פארשטייט לערנען, און אזוי ווייטער
ווען מען פאלגט אבער  ;מיינען אז לימוד התורה איז נישט געמאכט געווארן פאר זיי ןלאזמענטשן 

דעם הייליגן רבי'ן, מ'נעמט דעם "סדר דרך הלימוד" פון רבי'ן, אז מ'קען זאגן די ווערטער פון תורה, 
ר זוכה זיין צו לערנען תורה יעדן טאג, און אפילו מ'פארשטייט וואס מ'זאגט, דעמאלט קען יעדע

מיט די צייט באקומט מען א געשמאק אין די הייליגע תורה, און צוביסלעך פארשטייט מען מער און 
 מער וואס מ'לערנט.

יך אפלערנען פון דעם זצום שלוס האט דער ראש ישיבה שליט"א אויסגעפירט אז יעדער זאל 
תורה יעדן טאג, וועט מען האבן א געשמאק און א סיפוק אין לעבן, בחור, און אויך אנהויבן לערנען 

 און זוכה זיין צו אלעס גוטס.
מחזק צו התעוררות און התחזקות, זיך שטארקע נאכ'ן סיום איז דער עולם זיך צעגאנגען מיט א 

 ווייטער אין לערנען די הייליגע תורה מיט גרויס פלייס.זיין 
 שמחת התורה!שישו ושמחו ב

*** 
 

 "עצתו אמונה" צו באקומען אויף די פאסט
בור איבער דער מונה" זענען שוין ברייט באקאנט ביים היימישן צידי שאלות ותשובות "עצתו א

די שאלות ותשובות האבן געמאכט גאר א גרויסע מהפכה אויף דער וועלט, דער גארער וועלט. 
מיט  ןטפערן יעדנצו עאל גען פון איבערך גאר אסאך ווענדונראש ישיבה שליט"א באקומט טעגלי

לה און זיין פראבלעם, אידן טרעפן זיך אסאך מאל אין א פלאנטער און א צרה וואס זיי ווייסן זיין שא
 םפרעגן זיי זיך, אידן זוכן איינע -נישט וואו אהין זיך צו ווענדן, "וועמען קען מען פרעגן אזא שאלה?" 

צו וויסן די ר מאכט מיט, פארשטיין וואס דער היינטיגער דוקענען  רעוואס פון איין זייט וועט 
 געלט און כבוד םעדאון פון די אנדערע זייט זוכט ער אויך נישט צו באקומען פון  אליטעט,עראמת'ע 

ביים ראש ישיבה שליט"א, וואס האט מקבל געווען פון און דאס איז וואס זיי טרעפן ב"ה  ,.ד.ג.א
יינלייגן וויאזוי מ'דארף זיך באציען צו יעדן איד, און ארויסהעלפן יענעם, און זיך אר ע"ימוהרא"ש ז

"אזא שאלה פאסט מיר  ןגאז טנישאין יענעמ'ס פראבלעם, און נישט קוקן אויף די אייגענע כבוד, 
 .נישט זיך צו באפאסן דערמיט", און נישט זוכן צו מאכן געלט אויף אידישע קינדער'ס צרות

אמונה", אבער יעדע וואך קומט יעדע וואך איין בריוו פון "עצתו דא אינעם גליון ברענגען מיר 
אייבערשטנ'ס הילף א קונטרס אין וואס עס איז צוזאמגענומען אלע בריוו פון די וואך, ארויס מיט'ן 

שרייבט יעדן טאג פאר אלע תלמידים און  ראש ישיבה שליט"אסיי די טעגליכע בריוו וואס דער 
ס ווערט געענטפערט עיקר די שאלות ותשובות, וואו עון בוו געשריבן פאר יחידים, אאנ"ש, סיי ברי

אין געבן אין לעבן  מענטשן פרעגן אן ווי אזוי זיך אן עצה צואלע אקטועלע שאלות וואס 
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.
ווערט צוכאפט דורך אידן דער וועכענטליכער קונטרס ווערט צעשפרייט דורך די מפיצים, און 

יהם, וואס זענען זיך מחיה מיט די קלארע געשמאקע עצות אויף יעדן מצב. בכל מקומות מושבות
אויך איז דער קונטרס דא צו באקומען יעדן סוף וואך אין ישיבה, און ווי אויך ווערט עס 

 ארויסגעשיקט אויף בליץ פאסט אויפ'ן פארלאנג.
פון אידן אז זיי ווילן עס קענען באקומען אין א געדרוקטן  גרויסע פארלאנגלעצטנס איז געווארן א 

ה זיין צו איז מיט פרייד אויפגענומען די נייעס אז עס וועט אי"פארמאט אויף די פאסט, דעריבער 
באקומען פון היינט און ווייטער אויך אויף די פאסט. צו באקומען קען מען זיך פארבינדען אויפ'ן 

 .845-200-1732 נומער
 עצתו אמונה פעולתו אמת!
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 די איבריגע פילע בריוו פונעם ראש ישיבה
 שליט"א פון די וואך, קען מען זען אינעם

 וועכנטליכן קונטרס "עצתו אמונה".
 

 845-200-7132 אדער רופט צו באקומען אין ישיבה,
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  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   <  
 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
 זעקסטע פרייליכע "רייכע" חתונה אין ביהמ"ד,

 קאסט נישט קיין פרוטה פאר די מחותנים
איז געגאנגען אונטער די חופה החתן ישראל  דעם פארגאנגענעם דאנערשטאג, ל"ג בעומר,

דניאל בוים שליט"א. די פרייליכע חתונה איז  מוה"רעב"ג בת בן מו"ה שלמה הי"ו, י"ו הסאמעט 
א שיינע ציבור משפחה  אוקודש ברסלב אין וויליאמסבורג, וופארגעקומען אין בית המדרש היכל ה

, אדער מיט די טייערע צו פרייען מיט'ן רייכן בענדנישט זיך  ;און באקאנטע זענען זיך צוזאם געקומען
חתן וכלה, וואס האבן יעצט  תנאר זענען געקומען זיך מיטפרייען מיט די גרויסע שמח, .ד.ג.אסטעיק 

 .זוכה געווען אויפצושטעלן זייער נייער שטוב
אופן  ןסט'פשוטפ'ן איז פארגעקומען אוי -אין ישיבה חתונות  5אזוי ווי די פריערדיגע  -די חתונה 

אבער די שמחה וואס איז געווען ביי די חתונה האט מען פאר קיין געלט אויף דער וועלט  ,וואס שייך
 נישט געקענט קויפן, בשעת עס האט אין מציאות נישט געקאסט קיין איין צענט פאר די מחותנים.

מען האט געזונגען  אוצום קבלת פנים אין בית המדרש, ווצוערשט איז מען זיך צוזאם געקומען 
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 

פיש און דיפס, און אין די  עס איז געווען אנגעגרייט בילקעלעך, אואריינגעקומען אין בית המדרש, וו
 וויפיל ער האט געוואלטוואס און זייט איז געווען ווארימע עסן, וואס יעדער האט געקענט נעמען 

 .לויט זיין באגער
די עסן ביי די חתונה איז צוגעשטעלט געווארן דורך די פרויען פון אנשי שלומינו, איינע די פיש, א 

און סאלאטן, און אזוי ווייטער. און די פליישן ווערט  צווייטע די קוגלען, א דריטע די דיפס
און דאס אלעס ווערט צוגעשטעלט אין . רך די "בית התבשיל" פון די קהלהצוגעשטעלט דו

 פלאסטיק געשיר פון די ישיבה.
תונה איז נישט געווען קיין שום באצאלטע סארווירער אדער רוימער. ביי די מענער האבן ביי די ח

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.
עו אמות הסיפים, די ודי ריכטיגע שמחה האט זיך אנגעהויבן ווען דער חתן איז אריינגעקומען, וינ

מען בענד"  7שרייבן, און ווען איינער האט געזוכט די "בא םטענץ און די שמחה איז געווען נישט צו
יל די גאנצע מוזיק וואס האט געשפילט אזוי שיין האט ער עס בשום אופן נישט געקענט טרעפן, ווי

חתונה, וואס יענע ארימע  טע טייערעראיז געווען נישט מער פון א פשוטער טעיפ פון א רעקארדי
טויזנט דאלער פאר די מוזיק, אבער  שיינע פאר אמחותנים בעלי חובות האבן נעבעך אריינגעלייגט 

 האט דא משמח געווען ביי די רייכע חתונה אן קיין פרוטה אחת.
"יעמוד יעמוד" סיסטעם, וואס האט  ןוואויל באקאנט ט'ןיז צוגעגאנגען מידי מצוה טאנץ א

די זיידעס, מחותנים, און חתן כלה האבן געטאנצט די  עןן נישט מער פון א האלבע שעה, ווגענומע
 ריקודין לפני הכלה.

פרייליכערהייט, געגאנגען איז יעדער אהיים  ווען די חתונה איז פארטיג געווארן, א פערטל צו עלף,
חתן כלה און די מחותנים יעדער אהיים צו זיך מיט פרייליכע אויך די די זעלבע צייט זענען צו און 

געמיטער און א גרינגע געוויסן, וויסנדיג אז מען האט נישט געבארגט אדער געשנארט פאר די 
 צוליב חתונה מאכן.פרייליכע חתונה קיין איין דאלער, און מ'איז נישט געווארן קיין בעל חוב 

נמאל נישט מיטגעהאלטן ייק אז זיי האבן נאך טקורדעגסידער האבן זיך אוילגטשפחה מימ עפיל
ען אידיש געלט דטאקע אויס צו פארשווענ תונה, און צו וואס פעלטא פרייליכע לעבעדיגע חאז
 ?טסיזמאו

שטער העלפן אז דער זיווג זאל עולה יפה זיין, און זיי זאלן אויפשטעלן א בית ערזאל דער אייב
נאמן בישראל, און כמותם ירבו בישראל, עס זאל צוריק קומען די ריכטיגע געשמאק ביי א אידישע 

ערליכע אידישע שטוב  שמחה, ווען מ'פרייט זיך אז מ'איז זוכה אז נאך א פארפאלק שטעלט אויף א
 םאר מענטשן נאר מ'טוט דעשטער וויל, מ'זוכט נישט צו געפעלן פעראזוי ווי דער אייב

 , וואס דאס האט אלע חן אויף דער וועלט.נ'ס רצוןשטעראייב
 קול מצהלות חתנים מחופתם!

*** 

 שיינע שידוך פון א תלמיד הישיבה
די בשורה פונעם שידוך שליסן פון הב' משה מיט גרויס שמחה האבן אנשי שלומנו אויפגענומען 

חתן א , וואס איז דים פון מוהרא"ש זי"עיפון די לאנגיעריגע תלמ ,ראזענבערג ני"ו בן מו"ה יצחק הי"ו

 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
 עס וועט ארויסהעלפן דאס דרוקן דעם ספר הקדוש

 אשר בנחל
 און געהאלפןוועט זיכער זען א גרויסע ישועה 

 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

 

 

 

 

>>>>>> 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 י"וה שה ראזענבערגמ החתן

 ג"עב למזל טוב איז א חתן געווארןואס ו
 

זאל זיין א קשר דער אייבערשטער זאל העלפן אז עס 
של קימא און א בנין עדי עד, פיל אידיש נחת 
 געזונטערהייט, פרנסה בשפע, דורות ישרים

 ומבורכים, מיט סייעתא דשמיא
 

 

 

 
 

 

 


