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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ח 'וַּ  נָׁיו'מַּ ֲעֹקב 'יַּ ִיְשלַּ ִכים ְלפָׁ יבֹות ִדי  – ְלאָׁ י תֵׁ מֹוַהָרא"ש ִאיז  - "יֹום"ִאיז ָראשֵׁ
י מֹוֲהַר"ן ח"א ִסיָמן ַמְסִביר ֶדעם ָפסּוק לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט  ן ָפסּוק 'אֹויפְ  רע"ב()ִליקּוטֵׁ

עּו, יֹום ִאם ְבקֹולֹו ִתְשמָׁ ייִביג קּוְקן ָנאר אֹויְפן ַהייְנִטיְגן טָ  הַּ אג  ַאז ַא ִאיד ַדאְרף אֵׁ
ּוְבָראְכן  ַווייל ֶווען ֶמען קּוְקט אֹויף ָוואס ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ֶנעְכְטן  ֶוועְרט ַא ֶמעְנְטש צ

ייְנט וי ִאיְך ָהאב ֶנעְכְטן ִניְשט ַמְצִליַח ֶגעֶווען  ֶוועל ִאיְך הַ ַווייל ֶער ְטַראְכט: "ַאזֹוי וִ 
וייל ֶמען אֹויְך ִניְשט ַמְצִליַח ַזיין"  אּון ִדי ֶזעְלֶבע ָטאר ֶמען ִניְשט קּוְקן אֹויף ָמאְרְגן ַו

ייִביגְשֶווער צּו טּו ְטַראְכט: "ֶעס ֶוועט ִמיר ַזיין זֵׁייֶער . ָנאר גּוְטס" ן פּון ַהייְנט אֵׁ
יז ֶמען ָאֶבער ֶווען ֶמען קּוְקט ָנאר אֹויְפן ַהייְנִטיְגן ָטאג  אֹויף ִדי ֶיעְצִטיֶגע ִמינּוט  אִ 

יין ָטאג ֶקען ִזיְך אַ  .זֵׁייֶער ַמְצִליחַ  ן ֲאִפילּו ִדי ֶמעְנְטש ָפאְרֶנעֶמען צּו טּו ַווייל אֹויף אֵׁ
 ְשֶוועְרְסֶטע ַזאְכן.

ז ַזייןָדאס קּוְמט  ָשו ;אּוְנז ִדי ָפסּוק ְמַרמֵׁ ָוואס ָדאס גֵׁייט ַארֹויף אֹויְפן יֵֶׁצר   ֶווען עֵׁ
ח 'וַּ ען ַיֲעֹקב ֶדעם ִאיד  ִאיז ִדי עֵָׁצה עֶנעפֶ שֶ ָהַרע  קּוְמט טְ  ִכים'מַּ ֲעֹקב 'יַּ ִיְשלַּ   ְלאָׁ
יבֹות " י תֵׁ אג  אּון ַאזֹוי ֶוועט ֶמען ן ַהייְנִטיְגן טָ 'ֶמען ָזאל ָנאר קּוְקן אֹויפְ  -" יֹוםָראשֵׁ

ייֶבעְרְשטְ 'ִמיטְ   .'ס ִהיְלף ַמְצִליַח ַזייןנְ ן אֵׁ
 )תֹוְך ַהַנַחל ְסעּוָדה ְשִליִשית ַוִיְשַלח תש"ע לפ"ק(

 

*** 
 

ן גְַּרִתי, בָׁ ְבְדךָׁ יֲַּעֹקב ִעם לָׁ ר עַּ מַּ ְריַּ ִאיז ְבִגַמְטִרָיא  גְַּרִתיָזאְגט ַרִש"י  ֹכה אָׁ   ג"תַּ
ָאֶבער ִאיְך ָהאב   ַיֲעֹקב ָהאט ֶגעָזאְגט ִאיְך ָהאב ַטאֶקע ֶגעוואֹויְנט ִמיט ָלָבן

 ת.ג ִמְצוֹ "ָאְפֶגעִהיְטן ִדי ַתְריַ 
י מֹוֲהַר"ן ח"א ס"א(מֹוַהָרא"ש ִאיז ַמְסִביר ֶדעם ָפסּוק לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט  ַאז  )ִליקּוטֵׁ

ייְנט ַאז ֶדער יֵֶׁצרַאָמאל ִאיז ִזיְך ֶדער יֵׁצֶ  ָהַרע  ר ָהַרע ִמְתַלבֵׁש ִמיט ִמְצֹות  ָדאס מֵׁ
ירֹות  ן ִווי ֶעס ִאיז ִמְצֹות  אּון ַאזֹוי ַכאְפט ֶעראּון ֶער ַמאְכט ָדאס אֹויְסֶזע ֶנעְמט ֲעבֵׁ

ן"אּון ָדאס ֶוועְרט ָאְנֶגערּוְפן  .ַאַריין ֶדעם ֶמעְנְטש בָׁ ט ֶדער יֵֶׁצר ָהַרע ָוואס טּו - "לָׁ
 ֶער ַמאְכט ִזיְך ִווי ֶער ִוויל ָנאר ִמְצֹות. "וַּוייס",ִזיְך ָאן 

ייְנס פּון ִדי ֶוועְגן ָוואס דֶ   צּולֵׁייְגן ֶמער ִמְצֹות  ָוואס ֶדערער יֵֶׁצר ָהַרע ִניְצט  ִאיז צּואֵׁ
ייְסן  אּון דּוְרְך ֶדעם ָוואס ַא ֶמעְנְטש ָפאלְ  ייֶבעְרְשֶטער ָהאט ִניְשט ֶגעהֵׁ ִאים  ְגטאֵׁ

ָהאט  ָגאְרִניְשט  ִווי ִדי תֹוָרה אּון ֶער טּוט ֶמער ִוויִפיל ֶער ַדאְרף  טּוט ֶער ָנאְכֶדעם
ייְסן  יו אּוְנז ֶגעהֵׁ לָׁ ְוֹלא ָזאְלְסט ִניְשט צּולֵׁייְגן צּו ִדי תֹוָרה  ְכדֵׁי  -ֹלא תֹוִסיף עָׁ
נּו  ע ִממֶּ  ֶנעֶמען.ְכדֵׁי דּו ָזאְלְסט ִניְשט קּוֶמען ָנאְכֶדעם ַאָראפְ  -ִתְגרַּ

ן גְַּרִתי,עִ ָדאס ָהאט ַיֲעֹקב ֶגעִשיְקט ָזאְגן ַפאר עֵָׁשו  ַפאר ֶדעם יֵֶׁצר ָהַרע   בָׁ  ם לָׁ
ייְסט ָלָבן   ִאיְך ָהאב ִמיְך ֲאִפילּו ֶגעֶקעְנט ַפאְרֶמעְסְטן ִמיט ִדי יֵֶׁצר ָהַרע ָוואס הֵׁ

רְ "וְ  ְרִתי""יַּ תַּ מַּ ג ִמְצֹות ִאיְך "ִדי ַתְריַ  "ָנאר"ָאְפֶגעִהיְטן ָהאב אּון ִאיְך  ג ִמְצֹות שָׁ
 ע ִמְצֹות.טֶ ייגְ עלֵׁ גֶ ָהאב ִמיְך ִניְשט ֶגעָלאְזט ַפאְרִפיְרן פּון ַזייֶנע צּו

 )ֹזאת ַהתֹוָרה ַוִיְשַלח ב(
 

 

 

 

 (371) 11, גליון 8שנה                                                                                      לפ"ק שנת תשע"טכסלו,  "זט, וישלחפרשת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רָׁא"ש עְרֵצייְלט מֹוהַּ  דֶּ
 

 

ֶעס ִאיז ֶגעקּוֶמען ַאָמאל ַא ִאיד צּום ֵהייִליְגן 
ַחזֹון ִאיׁש ַזַצ"ל, ֶדער ִאיד ָהאט ֶגעֵווייְנט ִמיט 
ְבִכיֹות ֲעצּומֹות ַאז ֶער קּוְמט ֶיעְצט פּוֶנעם 

ַאז ֶמען ָהאט ָדאְקֶטער, אּון ֶדער ָדאְקֶטער ָזאְגט 
ֶגעִפיֶנען ַביי ִאים ַא ֶגעֶפעְרִליֶכע ְקֶרעְנק אּון ֶער 
ָהאט ִניְׁשט ֶמער ִווי ִפיר ֶטעג צּו ֶלעְבן. ֶדער ִאיד 
ָהאט ֵזייֶער ֶגעֵווייְנט ַאז ֶער ִציֶטעְרט ַפאְרן טֹויט, 

 אּון ֶער ֵווייְסט ִניְׁשט ָוואס צּו טּון.
ֶגעֶעְפְנט ַא חּוָמׁש  ֶדער ַחזֹון ִאיׁש ַזַצ"ל ָהאט

ְבֵראִׁשית אּון ָאְנֶגעהֹויְבן ֵלייֶנען ִדי ְפסּוִקים פּון 
ַמֲעֶשה ְבֵראִׁשית ָוואס ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָהאט 
ַבאַׁשאְפן ִדי ֶעְרְׁשֶטע ָטאג "ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ֹבֶקר יֹום 

ְרְׁשֶטער ֶאָחד".. אּון ַאזֹוי ַווייֶטער ָוואס ֶדער ֵאייֶבע
ָהאט ַבאַׁשאְפן ִדי ְצֵווייֶטע ָטאג אּון ִדי ְדִריֶטע 
ָטאג אּון ִדי ֶפעְרֶטע ָטאג "ַוַיַעש ֱאֹלִהים ֶאת ְׁשֵני 
ַהְמֹאֹרת ַהְגֹדִלים".. "ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ֹבֶקר יֹום 

אּון  ְרִביִעי".. אּון ֶדער ַחזֹון ִאיׁש ָהאט אֹויְסֶגעִפיְרט
ֶדעם ִאיד: "קּוק ָוואס ֶדער  ֶגעָזאְגט ַפאר

ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָהאט ַאְלץ ַבאַׁשאְפן ִאין ִפיר ֶטעג. 
ִדי ִהיְמל אּון ֶעְרד, ִהיְמֶלען, ַיִמים אּון ַיָבָׁשה, ְגָראז 
ִמיט ֵבייֶמער, ִדי זּון אּון ִדי ְלָבָנה ִמיט ִדי 

ֵלייג ַאֶוועק 
 ַאֶלע ָוואֶכעִדיֶגע

 

ַזאְכן אּון ֵזיי ְמַקֵבל ַשָבת ִווי ֶעס ַפאְסט; 
מֹוַהָרא"ש ָהאט ָנאְכֶגעָזאְגט פּוֶנעם 
ֵהייִליְגן ּתֹוְלדֹות ַיֲעֹקב יֹוֵסף ְזכּותֹו ָיֵגן 
ָעֵלינּו, ָוואס ָהאט ָנאְכֶגעָזאְגט פּון ַזיין ֶרִבי 

ם טֹוב זי"ע, אֹויף שֵ ֶדער ֵהייִליֶגער ַבַעל 
ָדאס ָוואס ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ָזאְגן 

: "ֵמת ְבֶעֶרב ַשָבת ִסיָמן ָיָפה )ְכתּובֹות כג:(
לֹו", אֹויב ֵאייֶנער ְשַטאְרְבט ֶעֶרב ַשָבת ִאיז 
ָדאס ַא גּוֶטע ִסיָמן; ָזאְגט ֶער ַאז אֹויב ַא 

ֶמעְנְטש  רי ַא טֹויֶטעֶמעְנְטש ִאיז ַביי ִזיְך ִוו
ֶעֶרב ַשָבת, ֶער ֶנעְמט ַאֶוועק פּון ִזיְך אּום 

ַאֶלע ַזייֶנע ַזאְכן ָוואס ֶער ַדאְרף ְמַסֵדר ַזיין 
אּון ֵלייְגט ַאֶלעס ַאֶוועק ְכֵדי צּו ְמַקֵבל 

 ִסיָמן. רִאיז ָדאס ַא גּוֶטע -ַשָבת ַזיין 
 (טתשע"ַוֵיֵצא )ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה, פ'  
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ֶדעם ָוואס ֶדער ָדאְקֶטער ֶגעְבט ִדיר ָנאר ִפיר  ְׁשֶטעְרְנס. אּון דּו ֶדעְרְׁשֶרעְקְסט ִזיְך ָנאְך פּון
 ֶטעג צּו ֶלעְבן?! דּו ֵווייְסט ָוואס ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶקען ָנאְך טֹויְׁשן ִאין ִדי ִפיר ֶטעג?"

"ַאז דּו ָזאְלְסט ִזיְך גּוט  -ָהאט ִאים ֶדער ַחזֹון ִאיׁש ֶגעָזאְגט  -"ִאיְך ָוואְלט ִדיר ֶגעָראְטן" 
יְסֵווייֶנען צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ָזאְלְסט ִאים ֶבעְטן ַא ַגאְנֶצע ְרפּוָאה, אּון דּו ֶוועְסט ָנאְך ֶזען אוֹ 

 ִווי דּו ֶוועְסט ָהאְבן ֲאִריַכת ָיִמים ּוְׁשַנִים ֶגעזּוְנֶטעְרֵהייט".
ׁשּול, ֶער ָהאט ִזיְך ֶדער ִאיד ָהאט ַאזֹוי ֶגעטּון, ֶער ָהאט ֶגעְטָראְפן ֶעֶפעס ַא ֵלייִדיֶגע 
'ט ַא ְיׁשּוָעה, ֶער לְ ָדאְרט גּוט אֹויְסֶגעֵווייְנט צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ֶער ָהאט ַטאֶקע ֶגע'פֹועְ 

 ִאיז ֶגעזּוְנט ֶגעָוואְרן אּון ֶער ָהאט ָנאְך ֶגעֶלעְבט ָנאְכֶדעם ֶצען ָיאר ֶגעזּוְנט אּון ְפִריׁש.
צּו צּוְבֶרעְכן ֶדעם מּוט פּוֶנעם ֶמעְנְטׁש, ַאז ֶדער ֶמעְנְטׁש ָזאל ִזיְך  ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ָהאט ִליב

אְך ִניְׁשט ֶמער ִווי ַא ָפׁשּוֶטער ִאיד, ִווי ַאזֹוי ְׁשִפיְרן ְקֵליין, ֶער ָזאל ְטַראְכְטן ַאז ֶער ִאיז דָ 
 ְתִפָלה?'ן ְגרֹויֶסע ַזאְכן ִמיט ַדיין ָפׁשּוֶטע לְ ֶוועְסטּו ֶקעֶנען פֹועְ 

ֶדער ֱאֶמת ִאיז ָאֶבער ַאז ִמיר ָהאְבן ִאין ִזיְך ֶגעַוואְלִדיֶגע מֹוָרא'ִדיֶגע ּכֹוחֹות. ֶיעֶדער ִאיד 
ָהאט ַא ְגרֹויְסן ֹּכַח ִאין ַזיין מֹויל, אּון ֶער ֶקען ְבלֹויז ִמיט ַזיין מֹויל אֹויְפטּון ָגאר ְגרֹויֶסע 

אְרֶפע ְׁשֶוועְרד ָוואס ַהאְקט ֶרעְכְטס אּון ִליְנְקס. ֶווען ִמיר ָזאְלן ִזיְך ַזאְכן. ְתִפָלה ִאיז ִווי ַא ׁשַ 
ְׁשַטאְרְקן אּון ִוויְסן אּוְנֶזעֶרע ּכֹוחֹות אּון ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן אֹויף ֶיעֶדע ַזאְך ָוואס ִמיר 

 ע ְיׁשּועֹות.'ן ָגאר ְגרֹויסֶ לְ 'פֹועְ ַדאְרְפן, ָוואְלְטן ִמיר ֶגעֶקעְנט אֹויסְ 
אּון ְסֶפעִציֶעל ֶווען ִמיר ַלאֶנען ִזיְך ָאן אֹויף ִדי ֹּכַח פּון ִדי ְגרֹויֶסע ַצִדיִקים, ִמיר ֵגייֶען ִאין 
ֵזייֶעֶרע ֶוועְגן אּון ִמיר ֶזעֶנען ַווייֶטער ַמְמִׁשיְך צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאזֹוי ִווי ֵזיי ָהאְבן 

 'ן ַאֶלעס.לְ ֶקעֶנען ִמיר ָנאְך ַאַסאְך ֶמער, ְׁשֶנעֶלער אּון ְגִריְנֶגער פֹועְ ֶגעֶרעְדט, ַדאן 
ִרי ְסְטֶרעִליְסֶקער זי"ע ָהאט ַאָמאל ַפאִסיְרט ַא ַמֲעֶשה, ֶמען ַביים ֵהייִליְגן ַצִדיק ֶרִבי אּו

ֶגעֶווען ֵאיין ְׁשִטיק ְפַלאם ָהאט ִאים ֶגערּוְפן "ֶדער 'ָשָרף' פּון ְסְטֶרעִליְסק", ַווייל ֶער ִאיז 
ֵפייֶער ַפאְר'ן ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ַזיין ַדאֶוועֶנען ִאיז ַטאֶקע ֶגעֶווען ִמיט ַא ְגרֹויֶסע ְבֶרען אּון 
ֵפייֶער. ֵאייְנָמאל ָהאט ֶער ֶגעַהאְלְטן ִאיְנִמיְטן ַדאֶוועֶנען ִמיט ְגרֹויס ְבֶרען, אּון ֶדעְרַווייל ִאיז 

ּוְרְכֶגעָפאְרן ַא גֹוי'ִאיֶׁשער ָפִריץ אּון ֶגעֶהעְרט ַזיין ַדאֶוועֶנען, ֶדער ָפִריץ ִאיז ֵזייֶער ָדאְרט ד
ִנְתָפֵעל ֶגעָוואְרן פּוֶנעם ַדאֶוועֶנען אּון ֶער ָהאט אֹויְסֶגעַוואְרט ִביז ֶדער ַצִדיק ָהאט 

 ֶגעֶעְנִדיְגט ַדאֶוועֶנען.
ִריץ צּוֶגעַגאְנֶגען צּום ַצִדיק אּון ֶגעָזאְגט: "ִאיְך ְקֶלער ַאז אֹויב ָנאְכ'ן ַדאֶוועֶנען ִאיז ֶדער פָ 

ֶזעְנט ִאיר ָנאְכִניְׁשט אֹויְסֶגעֵלייְזט ֶגעָוואְרן פּון ָגלּות ָנאְך ַאַזא ַדאֶוועֶנען, ֶוועט ִאיר ׁשֹוין 
אְגן ַאז אֹויב ֶדער ַצִדיק ָהאט ֵקייְנָמאל ִניְׁשט ַארֹויְסֵגיין פּון ָגלּות". ֶער ָהאט ֶגעֵמייְנט צּו זָ 

ַאזֹוי ֶגעַדאֶוועְנט ִמיט ַאַזא ְבֶרען אּון ֵפייֶער אּון ֶער ֶקען ִניְׁשט ְבֶרעְנֶגען ִמיט ֶדעם ָמִׁשיַח'ן, 
ָהאט ִאים ֶדער ַצִדיק ַמְסִביר ֶגעֶווען ִמיט ַא ָמָׁשל  'ן ִדי ְיׁשּוָעה?לְ ֶווער ֶדען ֶוועט ֶקעֶנען פֹועְ 

ֶקעִניג ָוואס ָהאט ֶגעַהאט ִאין ַזיין ָגאְרְטן ָגאר ַא ְגרֹויְסן אּון ִדיְקן בֹוים, ַמָמׁש ֵאייְנס  צּו ַא
ִאין ִדי ֶוועְלט. ֶדער ֶקעִניג ָהאט ֶגעָוואְלט ַאָראְפְׁשַנייְדן ֶדעם בֹוים אּון בֹויֶען אֹויף ֶדעם 

אט ֶגעוואּוְסט ַאז ָדאס ֶוועט ִניְׁשט ַזיין ַקיין ְפַלאץ ֵׁשייֶנע ַפאַלאְצן אּון ָגאְרֶטעֶנעס, ֶער הָ 
ְגִריְנֶגע ַאְרֶבעט ַאָראְפצּוֶנעֶמען ֶדעם בֹוים, אּון ֶדעִריֶבער ָהאט ֶער אֹויְסֶגערּוְפן ַאז ֶווער ֶעס 

ע ַבאלֹוינּוְנג ֶוועט ֶקעֶנען ַבאַווייְזן ַאָראְפצּוְׁשַנייְדן ֶדעם בֹוים, ֶוועט ַבאקּוֶמען ָגאר ַא ְגרֹויסֶ 
 פּוֶנעם ֶקעִניג.

'ן ֶעס ֶזעֶנען ִזיְך צּוַזאְמֶגעקּוֶמען ִדי ְגרֹויֶסע ִגיבֹוִרים אּון ְׁשַטאְרֶקע ֶמעְנְטְׁשן פּון ִאיֶבעְר 
 ַגאְנְצן ַלאְנד, ֶטעג אּון ֶנעְכט ָהאְבן ֵזיי ֶגעַאְרֶבעט אּון ְפרּוִביְרט ַאָראְפצּוְׁשַנייְדן ֶדעם בֹוים,

ֶעס ִאיז ֵזיי ָאֶבער ִניְׁשט ֶגעַגאְנֶגען, ֶדער בֹוים ִאיז ֶגעֶווען צּו ְגרֹויס אּון ִדיק ַאז ֲאִפילּו ִדי 
 ְגֶרעְסֶטע ִגיבֹוִרים ָהאְבן ֶעס ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט ַבייקּוֶמען.

ָנאְכ'ן ַאְרֶבעְטן ֶטעג אּון ָוואְכן אֹויְפ'ן 
ג, ָהאְבן ֵזיי ַאֶלע בֹוים ָאן ַקיין ׁשּום ֶעְרָפאלְ 

ֶגעהֹויְבן ֶהעְנט, אּון ֶגעָזאְגט ַפאְר'ן ֶקעִניג ַאז 
ֶדער בֹוים ֶקען ִניְׁשט ַאָראְפְׁשַנייְדן. אּון ַדאן 
ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען ַא ִאיְנֶגער ָבחּור'ל אּון 
ֶגעָזאְגט ַאז ֶער ֶנעְמט ִזיְך אּוְנֶטער 

 .ַאָראְפצּוְׁשַנייְדן ֶדעם בֹוים..
ַאֶלע ָהאְבן ֶגעַלאְכט פּון ִאים אּון 
ֶגעְפֶרעְגט ִמיט וואּוְנֶדער: "אֹויב ִדי ְגרֹויֶסע 

ֶגעבֹויֶעֶטע ִגיבֹוִרים ָהאְבן ָדאס ִניְׁשט -ֶפעְסט
ַאזֹוי ֶוועְסטּו, ַא  ֶגעֶקעְנט ַבאַווייְזן, ִווי

ִאיְנֶגער ְׁשַוואֶכער ָבחּור'ל, ֶעס ֶקעֶנען 
 "דּוְרְכִפיְרן?

ֶדער ָבחּור ָהאט ִזיְך ָאֶבער ִניְׁשט 
ֶדעְרְׁשָראְקן, ֶער ָהאט ֶגענּוֶמען ַא ַהאֶמער, 
אּון ִמיט ֶעְטִליֶכע ְקֶלעפ אֹויְפ'ן בֹוים, ָהאט 
ִזיְך ֶדער בֹוים אּוְנֶטער ֶגעְבָראְכן אּון ִאיז 

 ַאָראְפֶגעַפאְלן...
 ֶדער ֶקעִניג ִמיט ִדי ְגרֹויֶסע ִגיבֹוִרים
ָהאְבן ִזיְך ֵזייֶער ֶגעוואּוְנֶדעְרט ִווי ַאזֹוי ֶדער 
ָבחּור ָהאט ֶגעֶקעְנט ַבאַווייְזן ַאַזא ְׁשַטאְרֶקע 
ְגבּוָרה. ֶדער ָבחּור ָהאט ֵזיי ָאֶבער ַמְסִביר 
 ֶגעֶווען ַאז ֶעס ִאיז ֵזייֶער ָפׁשּוט. "ִאיְך ָהאב
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לֹויז ִמיטְּ  מֹויל ֶקען 'ן בְּ
טּון ָגא ר ֶיעֶדער ִאיד אֹויפְּ

ן. ֶווען ִמיר  רֹויֶסע ַזאכְּ גְּ
ן קְּ ַטארְּ ן ִזיךְּ שְּ אּון  ָזאלְּ

ֶזעֶרע ּכֹוחֹות א ן אּונְּ ּון ִוויסְּ
שְּ  ן ֶדעם ֵאייֶבערְּ ן ֶבעטְּ טְּ

ֶיעֶדע ַזאךְּ ָוואס ִמיר 
ן ִמיר  טְּ ן, ָוואלְּ פְּ ַדארְּ

ָגאר  ט'לְּ 'ּפֹועְּ ֶגעאֹויסְּ 
רֹויֶסע יְּשּועֹות.  גְּ
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ְכן ָוואס ִדי ִגיבֹוִרים ָהאְבן ֶגעַאְרֶבעט אֹויְפ'ן בֹוים, ִאיז ׁשֹוין ֶדער ַבאֶמעְרְקט ַאז ִאין ִדי ֶטעג אּון ָווא

בֹוים ֵזייֶער ָאְפֶגעְׁשַוואְכט ֶגעָוואְרן, אּון ֶיעְצט, ָנאְך ַאזֹויִפיל ַהאְקן, ֶקען ֶמען ֶעס ְגִריְנג ַאָראפֶנעֶמען 
ָנאר ִדי ִגיבֹוִרים ָהאְבן ָפׁשּוט ֶגעהֹויְבן ֶהעְנט אּון ִמיט ֶעְטִליֶכע ְׁשַטאְרֶקע ְקֶלעפ ִמיט ַא ַהאֶמער, 

ס, אּון ֶאְפָׁשר ֶוועל ִאיְך ֶקעֶנען 'אֹויְפֶגעֶגעְבן, אּון ֶדעִריֶבער ָהאב ִאיְך ֶגעְקֶלעְרט ַאז ִאיְך ֶוועל טּון ַמיינְ 
 יֶבער ָהאט ִאיְך ַטאֶקע ַמְצִליַח ֶגעֶווען".ֶעְנִדיְגן ִדי ַאְרֶבעט ָוואס ֵזיי ָהאְבן ָאְנֶגעהֹויְבן. אּון ֶדעִר 
ָהאט ֶדער ָשָרף פּון ְסְטֶרעִליְסק ַמְסִביר ֶגעֶווען  -"ִדי ֶזעְלֶבע ִאיז ִמיט ִדי ִאיִדיֶׁשע ִקיְנֶדער ִאין ָגלּות" 

אֹויְפ'ן בֹוים. ִדי ִגיבֹוִרים  "ִמיט ֶיעֶדע גּוֶטע ַזאְך ָוואס ַא ִאיד טּוט, ֶגעְבט ֶער ָנאְך ַא ַהאק -ַפאְר'ן ָפִריץ 
ֶגעְבן ֵזייֶער ְׁשַטאְרֶקע ְקֶלעפ אֹויְפ'ן בֹוים, ָאֶבער ַאזֹוי ִווי ֶעס ִאיז ָנאְכִניְׁשט  -ִדי ְגרֹויֶסע ַצִדיִקים  -

ְצן ָאְפצּוַהאְקן ֶדעם ֶגעקּוֶמען ִדי ִריְכִטיֶגע ַצייט פּון ִדי ְגאּוָלה, ָהאְבן ֵזיי ָנאְכִניְׁשט ֶדעם ֹּכַח ִאיְנַגאנְ 
בֹוים, ֵזיי ְׁשַוואְכן ֶעס ָאֶבער ֵזייֶער ְׁשַטאְרק ָאפ. ֶווען ֶעס ֶוועט קּוֶמען ֶדער ֶלעְצֶטער דֹור ֶווען ָמִׁשיַח 

ן, ַווייל ֵזיי ַדאְרף ׁשֹוין צּו קּוֶמען, ַדאן ֶוועְלן ֲאִפילּו ָפׁשּוֶטע ִאיְדן אֹויְך ָהאְבן ֶדעם ֹּכַח ִאים צּו ְבֶרעְנֶגע
 קּוֶמען ׁשֹוין ָנאְכֶדעם ָוואס ִדי ְגרֹויֶסע ַצִדיִקים ָהאְבן ַאזֹויִפיל ַאַרייְנֶגעַאְרֶבעט ִדי ַאֶלע ָיאְרן. ֵזיי ֶוועְלן

ְנֶגען ִדי ָנאר ִזיְך ַדאְרְפן ָאְנְׁשְטֶרעְנֶגען אּון ִניְׁשט הֹויְבן ִדי ֶהעְנט, אּון ִמיט ֶדעם ַאֵליין ֶוועְלן ֵזיי ְבֶרע
 ְגאּוָלה ְׁשֵליָמה".

ַאן ֶעְנִליֶכער ָמָׁשל ֶוועְרט אֹויְך ֶגעְבֶרעְנְגט פּון ֶרִבי ַאְבָרָהם ֶבן ֶרִבי ַנְחָמן ָוואס ָהאט ָדאס 
ֶרִבי ָנָתן ִווי ַאזֹוי ָדאס ֶווען ֶמען ָהאט ֶגעְפֶרעְגט פּון )ּכֹוְכֵבי אֹור, ַמֲעִשיֹות ּוְמָׁשִלים( ָנאְכֶגעָזאְגט פּון ֶרִבי ָנָתן 

ן ֶקען ַזיין ַאז ָמִׁשיַח ָהאט ִניְׁשט אֹויְסֶגעֵלייְזט ִדי ִאיְדן ִאין ִדי ַצייט פּון ִדי ְגרֹויֶסע ַצִדיִקים, ִווי ַאזֹוי ֶקע
ן ֶעְנִליֶכער ָמָׁשל צּו ַא ַזיין ַאז ִמיר ֶוועְלן ַהייְנט ָיא זֹוֶכה ַזיין ֶדעְרצּו. ָהאט ֶרִבי ָנָתן ֶגעָזאְגט אֹויף ֶדעם ַא

ְׁשֶוועֶרע ַלאְנד ָוואס ִאיז ֶגעֶווען ָגאר ְׁשַטאְרק ַבאֶפעְסִטיְגט, אּון ִוויִפיל ְׁשַטאְרֶקע ָסאְלַדאְטן ֶמען ָהאט 
ֶפע פּון ַאְלֶטע ָנאר ֶגעְבֶרעְנְגט ֵזיי ַאייְנצּוֶנעֶמען, ֶזעֶנען ֵזיי ַאֶלע צּוַפאְלן. ִביז ֶעס ֶזעֶנען ֶגעקּוֶמען ַא ְגרּו

אּון ְׁשַוואֶכע ַלייט ִמיט ְפרֹויֶען אּון ִקיְנֶדער, אּון ֵזיי ָהאְבן ֶעס ָיא ַאייְנֶגענּוֶמען. ַווייל ָנאְכֶדעם ָוואס ִדי 
עְנגּוְנג ְׁשַטאְרֶקע ָסאְלַדאְטן ָהאְבן ׁשֹוין ַאזֹוי ַסאְך ָאְפֶגעְׁשַוואְכט ֶדעם מֹויֶער, ַאז ִמיט ַאִביְסל ָאְנְׁשְטרֶ 

 ָהאְבן ֶעס ׁשֹוין ִדי ְׁשַוואֶכע ֶמעְנְטְׁשן אֹויְך ֶגעֶקעְנט ַבאִזיְגן.
ֶדעִריֶבער ַדאְרְפן ִמיר ִוויְסן ַאז ַהייְנִטיֶגע ַצייְטן ִאיז ִפיל ְגִריְנֶגער צּו ֶוועְרן ָנאְנט צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן 

ַרע, ַווייל ִדי ְגרֹויֶסע ַצִדיִקים ָהאְבן ׁשֹוין ֶגעַאְרֶבעט ַפאר אּוְנז אּון ַאייְנֶנעֶמען אּון ַבאִזיְגן ֶדעם ֵיֶצר הָ 
 ֵזייֶער ַאַסאְך.

ָדאס ִאיז אֹויְך ַא ִחיזּוק ַפאר ֶיעְדן ֶמעְנְטׁש, ַאז ֲאִפילּו ֶווען ֶער ֶזעט ַאז ֶער ָהאט ׁשֹוין ַאזֹויִפיל 
יְׁשט ֶגעֶזען ַקיין ְיׁשּוָעה, ֶער ָהאט ׁשֹוין ַאזֹויִפיל ְפרּוִביְרט, ֶגעֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן אּון ֶער ָהאט ָנאְכנִ 

ֶגעַאְרֶבעט אּון ֶגעֶבעְטן ַאז ֶער ָזאל ַארֹויְסֵגיין פּון ַזייֶנע ְׁשֶלעְכֶטע ִמדֹות אּון ֶער ָהאט ִזיְך ָנאְכִניְׁשט 
ֶבעט ִאיז ִניְׁשט ֶגעֶווען אּוְמִזיְסט, ֶעס ָהאט ִזיֶכער ֶגעִריְרט, ַדאְרף ֶער ָאֶבער ִוויְסן ֶדעם ֱאֶמת ַאז ִדי ַאְר 

ֵזייֶער ְׁשַטאְרק ֶדעְרֶנעְנֶטעְרט ִדי ְיׁשּוָעה, אּון אֹויב ֶוועט ֶער ָהאְבן ֶדעם ֵשֶכל ִניְׁשט אֹויְפצּוֶגעְבן ָנאר 
ּוָעה ׁשֹוין ֵזייֶער ָנאְנט, אּון ֶער ֶוועט 'ן ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ִאיז ַזיין ְיׁשַווייֶטער ָאְנַהאְלְטן ִמיטְ 

ִזיֶכער ֶקעֶנען דּוְרְכְבֶרעְכן ֶדעם מֹויֶער אּון ַאָראְפְבֶרעְנֶגען ֶדעם בֹוים, ֲאִפילּו ֶעס ֶזעט אֹויס ִווי ֶעס ָהאט 
 ִזיְך ֶדעְרַווייל ָנאְכִניְׁשט ֶגעִריְרט פּון ָאְרט.

 ְך ִגלּוי ֵאִלָיהּו, ִגיבֹור, ְרפּוָאה()ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ט"ז ֶערֶ 

 
 

 
 

 

>>>>>> 

 



 ד

 

 
 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

שיעורים; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס; און נאך -קוואל פון חיזוק )פרויען(   
03303502363/ ענגלאנד  0797040069ישראל / ארץ  845-414-8426/ 212-444-9169  

 breslevcenter@gmail.com גליון אויף אימעילצו באקומען דעם 
  347-630-2876 טעלעפאן מעסידזשינג/ chizikyomi@gmail.comיומי אימעיל חיזוק 

 

 

/  212-444-9191 < שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים; און נאך - קול ברסלב
  03303502361/ ענגלאנד  0797040066/ ארץ ישראל  845-414-8429

< BreslevCenter.com   <  
 

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

 
 סימן טוב ומזל טוב 

 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

 י"וה ברוין דודמואל ש מו"ה
 למזל טוב יידלמדי געבורט פון א צו 

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

 , דורות ישרים ומבורכיםגעזונטערהייט
 

 

 

 

 

 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

 י"וה שמחה סאלז מו"ה
 למזל טוב אינגלדי געבורט פון א צו 

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

 , דורות ישרים ומבורכיםגעזונטערהייט
 

 

 

 

 

 

 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
 וואך אין "בית פיגא" קומענדיגענחת אוונט" חינוך און "

חינוך און פארגעקומען די "פ' וישב וועט אי"ה מיטוואך די קומענדיגע וואך 
זיך צוזאם געקומען די עלטערן פון די וואו עס וועלן נחת אוונט" אין סקול, 

תלמידות, איבערצושמועסן מיט די מחנכות, צו שעפן נחת איבער די הצלחה פון 
י מחנכים איז דאס די די קינדער. ווען די עלטערן ארבעטן אינאיינעם מיט ד

 גרעסטע טובה פאר די קינדער.
ווי אויך ווערן געלאדענט צום "חינוך און נחת אוונט" די מאמעס וואס האבן 
נאר אינגלעך אין חדר, און אלע פרויען פון אנשי שלומינו, זיך צו שטארקן 

מיט  אינאיינעם אין חינוך הילדים, צו הערן עצות און חיזוק ווי אזוי זיך אפצוגעבן
 די קינדער ווי עס דארף צו זיין, און זיי מחנך זיין על דרכי התורה והיראה.

דער אוונט וועט בעז"ה זיין גאר א געשמאקער, גאר א שיינע פראגראם איז 
צוגעגרייט מיט דרשות און סליידס, פון וואס די חשובע מאמעס וועלן זיכער 

 זייער הנאה האבן.
ט די "נחת רעפארט" קארטלעך פון יעדע פארטיילווערט אויך ביים אוונט 

מיידל, אין וואס עס איז אריינגעשריבן די גוטע חלקים פון יעדעס קינד, ווי אזוי 
יעדעס קינד איז די בעסטע און צייכנט זיך אויס יעדע באזונדער לויט אירע 

 מעגליכקייטן.
דער אוונט וועט פארקומען מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף דעם קומענדיגן 

 Franklin 160אוונט, אינעם נייעם בנין פון די סקול, אויף  8:30ואך אום מיטו
Ave. 

 חנוך לנער על פי דרכו!
*** 

 שיינער סיום אויף מסכת פאה תלמוד ירושלמי
דעם פארגאנגענעם מוצאי שב"ק איז פארגעקומען א שיינע סיום אויף מסכת 

דורכ'ן ראש ישיבה פאה פון תלמוד ירושלמי, וואס ווערט פארגעלערנט טעגליך 
 שליט"א, יעדן אינדערפרי נאך א דף.

דער סיום איז פארגעקומען אין הויז פון מו"ה יעקב לעסער הי"ו, די 
משתתפים ביים שיעור זענען זיך צוזאמגעקומען צו א רייכע סעודת מלוה מלכה, 
מען האט געהערט דברות קודש פונעם ראש ישיבה שליט"א וואס האט 

די וויכטיגקייט צו האבן א שיעור תורה יעדן טאג, און די  ארומגערעדט איבער
ספעציעלע מעלה פון לערנען תלמוד ירושלמי, וואס איז ווי א בחינה פון א מת 

 מצוה, ווייניג אידן זענען עוסק אין דעם.
דערנאך האבן גערעדט עטליכע משתתפים, מען האט געזינגען זמירות, און 

אויפצושטיין דעם קומענדיגן אינדערפרי  אהיימגעגאנגען מיט פרישע כוחות
 צייטליך, צו קענען מיטהאלטן דעם הערליכן שיעור.

מ'קען אויך הערן דעם שיעור יעדן טאג אויפ'ן "קול ברסלב" טעלעפאן ליין, 
 זעט די נומערן צום ליין, דא אונטן אויפ'ן גליון.

 שישו ושמחו בשמחת התורה!
*** 

טער פונקט פאר נייער נייער בנין פון היכל הקודש, צענ
 הערליכער רואיגער אידישע געגענט אין אומאן

אידן צו קויפן  לעצטענס האט זיך אנגעהויבן אנצוזען א גרויסע אינטערעסע ביי
אין אומאן, ארויס פון די רוישיגע געגנט  נט פונעם נייעם בניןשטחים אין די געג
 .עס איז נאך דערווייל פארהעלטענסמעסיג ביליג או, ווגאר נאנט צום ציון

דער נייער בנין ווערט געזען צו זיין דער צענטער פון א נייער רואיגער אידישע 
געגענט פאר די צענדליגע טויזנטער אידן וואס קומען אויף ראש השנה צו וויילן 

 אין אומאן. ן'ביים הייליגן רבי
אן אינטערעסאנטע פאקט וואס איז לעצטענס  איז מערקווערדיגעס 

פרעסע, אז א לאט אין אומאן נעבן דעם אוקריינישע באריכטעט געווארן אין די 
הויפט  רינע, אריינגערעכט דעציון הק' איז די טייערסטע צו קויפן פון גאנץ אוקרי

 .שטאט קיעוו
 הראש השנה שלי עולה על הכל!

 
 סימן טוב ומזל טוב  

 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 י"וה שמואל בלעדי מו"ה

 מזכה את הרבים עם ה"חיזוק יומי המתורגם"
 די געבורט פון א מיידל למזל טובצו 

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

 דורות ישרים ומבורכים, געזונטערהייט
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