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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ִמְצִריוְַּיִהי ה' ֶאת יֹוֵסף וְַּיִהי ִאיש  ְצִליחַּ וְַּיִהי ְבֵבית ֲאדֹונָׁיו הַּ  מֹוַהָרא"ׁש ִאיז ַמְסִביר, מַּ
ִאיד ַא ַאז ֲאִפילּו ֶווען )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן י"ב( ֶדעם ָפסּוק לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 

ִניְׁשט ְטן, אֹויב ָאֶבער ִגיְבט ֶער ַפאְלט דּוְרְך ִמיט ֲעֵבירֹות, ֶער ִאיז ַווייט פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁש 
 ,ן ֶוועג"ט ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן: "ַבאֶׁשעֶפער ֶהעְלף ִמיר, ַווייז ִמיר ֶדעם ִריְכִטיגְ אֹויף, ֶער ֶבע

 ֶוועט ֶער ִזיֶכער צּום סֹוף ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד.
ֹוִטיַפר ָהאט פא ֲאדֹונָׁיו ִכי ה' ִאּתֹו, רְ וַּיַּ יְפן ָפסּוק אוֹ )ֶמְדָרׁש ַתְנחּוָמא ְוֵיֶׁשב( ֶדער ֶמְדָרׁש ָזאְגט 

ְפֶרעְגט ֶדער ֶמְדָרׁש: "ִווי ַאזֹוי ָהאט ֶדער  .ן ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ִאיז ִמיט יֹוֵסףֶגעֶזע
ער ָזאְגט דֶ  "ָטֵמא'ֶנער גֹוי פֹוִטיַפר ֶגעוואּוְסט ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ִאיז ִמיט יֹוֵסף?

יז ֶמְדָרׁש ַאז יֹוֵסף ָהאט ִניְׁשט אֹויְפֶגעֶהעְרט צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ֶווען ֶער אִ 
ֶבעְרְׁשְטן: ַאַרייְנֶגעַגאְנֶגען ַבאִדיֶנען ַזיין ֶהער, ָהאט ֶער ְׁשִטיֶלעְרֵהייט ֶגעֶבעְטן ֶדעם ֵאיי

יְגן עְלף ִמיר ַאז ִאיְך ָזאל ֶגעִפיֶנען ֵחן ִאין ִדי אוֹ "ַבאֶׁשעֶפער, ָנאר דּו ֶקעְנְסט ִמיר ֶהעְלְפן, הֶ 
ָוואס פּון ַמיין ֶהער, ֶער ָזאל ַזיין צּוְפִריְדן ִמיט ִמיר", אּון פֹוִטיַפר ָהאט ִאים ֶגעְפֶרעְגט: "

ט: ִמיר ִכיׁשּוף?" ָהאט יֹוֵסף ֶגעֶעְנְטֶפערְ  טָזאְגְסטּו ָדאְרט ְׁשִטיֶלעְרֵהייט? דּו ַמאְכְסט ִמי
ּון ט ִאים ַאז ִאיְך ָזאל ַמְצִליַח ַזיין" אּון פם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ִאיְך ֶבע"ֵניין, ִאיְך ֶרעד ָנאר צּו

ָהאט ִזיְך יֹוֵסף ַאזֹוי  ן ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ִאיז ִמיט יֹוֵסף.ֶדעם ָהאט פֹוִטיַפר ֶגעֶזע
ִים, ַמָצב ֶווען ֶער ִאיז ַפאְרָוואְרְפן ֶגעָוואְרן ַקיין ִמְצרַ ֶגעֶקעְנט ֶדעְרַהאְלְטן ִאין ַזיין ְׁשֶוועֶרע 

 ֶער ָהאט ִניְׁשט אֹויְפֶגעֶהעְרט צּו ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ֶער ָזאל ַמְצִליַח ַזיין.
ְצִליחַּ וְַּיִהי ְבֵבית ֲאדוֹ ָדאס ִאיז ְפַׁשט ִאין ָפסּוק,  נָׁיו וְַּיִהי ה' ֶאת יֹוֵסף וְַּיִהי ִאיש מַּ

ִמְצִרי, ֶגעֶווען ִאין ִדי ִמְצִרי'ֶׁשע הֹויז,  יֹוֵסף ָהאט ֵזייֶער ַמְצִליַח ֶגעֶווען, ֲאִפילּו ֶער ִאיז הַּ
אר ָהאט ַווייל ֶער ָהאט ִזיְך ֶדעְרַהאְלְטן, אּון ֶער ָהאט ֶגעֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ֶדעְרפַ 

 ִדי ֶהעְכְסֶטע ַמְדֵריגֹות. ֶער ַמְצִליַח ֶגעֶווען, אּון ָאְנקּוֶמען צּו
 ט( ֵיֶׁשב)ֹזאת ַהתֹוָרה ַו

*** 
ה. ַו ִמי ּוְשמֹו ִחירָׁ ד ִאיש ֲעֻדלָׁ יו וֵַּיט עַּ ה ֵמֵאת ֶאחָׁ  ַרִׁש"י ָזאְגט ַאז ִדי ְׁשָבִטיםֵיֶרד ְיהּודָׁ

ֶגעָזאְגט ַאז ֶער ָוואְלט ייט ַווייל ֵזיי ָהאְבן ט ְיהּוָדה פּון ַזיין ְגרֹויְסקֵ ָהאְבן ַאָראְפֶגעִניֶדערְ 
אל ִניְׁשט ַהאְלְטן ַאז ֶמען ָזאל ִניְׁשט ַפאְרקֹויְפן יֹוֵסף אּון ֶדער ַטאֶטע ַיֲעֹקב ָזֶגעֶקעְנט צּוִריקְ 

ִחיָרה, ֶמען  "ַא ֶמעְנְטׁש"ָזאְגט ֶדער ָפסּוק ַאז ְיהּוָדה ִאיז ֶגעַגאְנֶגען צּו  ָהאְבן ַאזֹויִפיל ַצַער.
 ַווייֶטער ִאין ִדי ַפְרָׁשה ;ׁש" אּון ִניְׁשט "ַזיין ַחֶבר"ָפסּוק רּוְפט ִאים ָאן "ַא ֶמעְנטְ ט ַאז ֶדער ֶזע

ִעִזים ְביַּד , ָאֶבער ְׁשֵטייט ה ֶאת ְגִדי הָׁ ח ְיהּודָׁ ִמי "ֵרֵעהּו"וִַּיְשלַּ ֲעֻדלָׁ , ָדא ֶוועְרט ֶער הָׁ
 ׁשֹוין ָאְנֶגערּוְפן "ַזיין ַחֶבר".

ר אּון ָדאס ַמְסִביר ַאז ַאזֹוי ֶדעְרֶקעְנט ֶמען ֶווער ֶעס ִאיז ַאן ֱאֶמת'ֶער ַחבֶ מֹוַהָרא"ׁש ִאיז 
אן ָהאט ֶווער ִניְׁשט. ֶווען ֶעס ֵגייט גּוט ַפאר ַא ֶמעְנְטׁש אּון ֶער ִאיז ְברּום ַהַמֲעָלה אּון דַ 

ָנאר ֵזיי ִוויְלן ִזיְך ָפׁשּוט ֶער ֲחֵבִרים, ֵמייְנט ָדאס ִניְׁשט ַאז ֵזיי ֶזעֶנען ֱאֶמת'ֶע ֲחֵבִרים, 
 ֵהייְבט ט ֶמען ֶווער ֶעס ִאיז ַאן ֱאֶמת'ֶער ַחֶבר? ֶווען ֶדער ֶמעְנְטׁשֶווען ֶזע ֲחְנְפ'ֶעֶנען צּו ִאים.

וייֶטער צּו ָאן ֵגיין ַבאְרג ַאָראפ, ֶער ַפאְרִליְרט ַזיין ְגדּוָלה אּון ֶדער ַחֶבר ְׁשֵטייט ִאים ָנאְך וַ 
 ט ִאים ַארֹויְסצּוֶהעְלְפן, ָדאס ֵמייְנט ַאן ֱאֶמת'ֶער ַחֶבר.ִדי ַהאנְ 

י ְגדּוָלה ט ֶמען ָדא ִאין ָפסּוק, ָנאְכֶדעם ָוואס ִדי ְׁשָבִטים ָהאְבן ַאֶוועק ֶגענּוֶמען דִ אס ֶזעדָ 
ה ָלבּוז, ֶעס פּון ְיהּוָדה, אּון ָנאְך ִדי ַמֲעֶשה פּון ָתָמר ָוואס ְיהּוָדה ָהאט ֶגעָזאְגט ֶפן ִנְהיָ 

 ִאיז ֶגעֶווען ַא ִבָזיֹון ַפאר ְיהּוָדה, אּון פּון ֶדעְסט ֶוועְגן ָהאט ִאים ֶדער ַחֶבר ִניְׁשט
 ָאְפֶגעָלאְזט, ָדאס ֵהייְסט ַאן ֱאֶמת'ֶער ַחֶבר.

ט ט ַביי ַזיין ַחֶבר ַאז ֶער ִאיז ֶגעַפאְלן, ָזאל ֶער ִאים ִניְׁש ן ֶדעְרַפאר ֶווען ֵאייֶנער ֶזעאּו
אּון  ִאים ֶמער ְמַחֵזק ַזיין, ַווייל ְתׁשּוָבה ֶהעְלְפט ֵאייִביג,ֶער ָזאל ָאְפָלאְזן, ָנאר ַפאְרֶקעְרט 

 ִמיט ַאִביְסל ִחיזּוק ֶקען ֶמען ִאים צּוִריק ְבֶרעְנְגן צּום גּוְטן.
 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ח' ֶעֶרְך ַחֶבר(
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רָׁא"ש  ֶדעְרֵצייְלט מֹוהַּ
 

ה ִליְכט, ֶווען  ִמיר ִציְנֶדען ָאן ִדי ֵהייִליֶגע ֲחנּוכָּ
ה, ִמיר  מָּ אס אֹויף אּוְנֶזער ַהאְרץ אּון ְנשָּ ַלייְכט דָּ
ה ֶטעג  ַדאְרְפן אֹויְסנּוְצן ִדי ֵהייִליֶגע ֲחנּוכָּ

ַאז  ,אֹויְפצּוַשייֶנען ַאזֹוי ְשַטאְרקאֹויְפצּוַלייְכְטן אּון 
אל שֹוין ָאְנַהאְלְטן אֹויְך אֹויף ַווייֶטער, אֹויף  אס זָּ דָּ

 ִדי ַגאְנֶצע יָּאר.

ואס ִמיר ַדאְרְפן ִזיְך  ִדי ֶעְרְשֶטע ַזאְך ִמיט וָּ
אֹויף ִדי ן קּוְקן 'אֹויְפְפִריְשן ִאין ִדי ֶטעג, ִאיז ִמיטְ 

ן קּוְקן אֹויף ִדי גּוֶטע 'גּוֶטע ַזייט פּון אּוְנז, ִמיטְ 
אְבן, אּון ַדאְנֶקען ֶדעם  ואס ִמיר הָּ ִקים וָּ ֲחלָּ
ואס ֶער ֶגעְבט  ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויף ִדי ַאֶלע גּוְטס וָּ

 אּוְנז.
ה ֶזעֶנען ֶגעְשֶטעְלט ְלהֹודֹות  ִדי ֶטעג פּון ֲחנּוכָּ

אְגט ַביי "ַעל ַהִניִסים" ִדי  ּוְלַהֵלל, ַאזֹוי ִווי ֶמען זָּ
ה ְלהֹודֹות  ְבעּו ְשמֹוַנת ְיֵמי ֲחנּוכָּ ֶוועְרֶטער "ְוקָּ
דֹול", ִדי ֶטעג ֶזעֶנען ֶגעְשֶטעְלט צּו  ּוְלַהֵלל ְלִשְמָך ַהגָּ
אְטש ַא  לֹויְבן אּון צּו ַדאְנֶקען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן. כָּ

ץ יָּאר ַדאְרף ֶמען אֹויְך ַדאְנֶקען ֶדעם ַגאנְ 
ה ֶמער  ֶבער ִדי ֶטעג פּון ֲחנּוכָּ ֵאייֶבעְרְשְטן, ִאיז אָּ

ל ַפאר ֶדעם.  ְמסּוגָּ

ט ַקיין  ֵזיי ִנישְׁ
ט ֶזעץ ָלן, ֶיעצְׁ  ַבטְׁ

 

ן ִדי ֵהייִליֶגע  נֹוָרה ֶקעגְׁ ִדיךְׁ ַאָראּפ ַביי ִדי מְׁ
מּוֶעס ט, אּון שְׁ ן  סאֹוי יךְׁ דִ  ִליכְׁ ִמיטְׁ

ק ִאים אּון ָפִנים, ַדאנְׁ ן ָּפִנים בְׁ טְׁ שְׁ לֹויב  ֵאייֶבערְׁ
. ִאים אֹויף ִדי ֲחָסִדים ָוואס ֶער טּוט ִמיט ִדיר

ִליךְׁ ֶמען ֶקען ִזיךְׁ ִנישְׁ  ִליקְׁ ן ִווי גְׁ ֶטעלְׁ שְׁ  ט ָפארְׁ
ן פּון ִדי ֵעָצה פּון  ִמיר ֶזעֶנען ַאז ִמיר ֵווייסְׁ

ט ֶעס ַא גְׁ ֶרענְׁ דּות, אּון מֹוַהָרא"ש בְׁ בֹודְׁ ַריין ִהתְׁ
ז.  ִאין אּונְׁ

ִמיֵדי ֵהיָכל ַהקֹוֶדש ן  ָברּוךְׁ ַהֵשם ִמיר ַתלְׁ ֶזעצְׁ
ט , קֹוֶדם ִמיט ִדי ִזיךְׁ ַאֶוועק ַביי ִדי ֲחנּוָכה ִליכְׁ

ט ִדי  ֵציילְׁ ֶדער, אּון ֶמען ַפארְׁ ַווייב אּון ִקינְׁ
ֶטער ָהאט ֶגעט שְׁ ּון ִניִסים ָוואס ֶדער ֵאייֶבערְׁ

ֶדעם ִאיז ֶמען ִזיךְׁ  ט, אּון ָנאכְׁ  אּון ֶער טּוט ֶיעצְׁ
ַחֶיה ָוואֶסעֶרע ֵשייֶנע בֹוֵדד, ַאּה! ַא מְׁ  ִמתְׁ

ן ֶקען  ִטיֶלע ֶלעבְׁ ן ֵאייֶדעֶלע שְׁ ֶלעבְׁ ֶמען ִזיךְׁ ָאּפְׁ
כּו'. ן וְׁ  ָאן ֶדעם ָוואס ֵאייֶנער ָזאל ִוויסְׁ

 

ַלח)ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה, פ'   (התשע" ַוִישְׁ
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אט צּו קּוְקן אֹויף ִדי  אט, ַאְנְשטָּ ואס ֶמען הָּ אט צּו קּוְקן אֹויף ִדי ְשֶלעְכֶטע ַזאְכן וָּ ַאְנְשטָּ
ואס ֶמען רֹות אּון ִיסּוִרים וָּ אט, ַדאְרף ֶמען ִזיְך צּוֶגעו צָּ ואֹויֶנען צּו קּוְקן אֹויף ִדי גּוֶטע הָּ

ואס ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער טּוט ִמיט  ִדים וָּ אט, אֹויף ִדי ִפיֶלע טֹובֹות אּון ֲחסָּ ואס ֶמען הָּ ַזאְכן וָּ
 ֶטעְנִדיג.אּוְנז שְ 

ַרע ַמאְכט ְבִליְנד ֶדעם ֶמע אל נִ ֶדער ֵיֶצר הָּ ואס יְשט ֶזעְנְטש ַאז ֶער זָּ ִדים וָּ ן ִדי גּוֶטע ֲחסָּ
ה ִליְכט, ַדאְרף מֶ  ֶבער ַביי ִדי ֲחנּוכָּ ן ען ַאַרייְנְטַראְכְטן אּון ֶזעֶער ַבאקּוְמט, ֶווען ֶמען ִזיְצט אָּ

אט אֹויְגן צּו ֶזען, אֹויֶעְר  "הַ ַאז ֶמען ִאיז בָּ  ה ִאיז ֶגעזּוְנט, ַאז ֶמען הָּ חָּ ן צּו ֶגעזּוְנט, ַאז ִדי ִמְשפָּ
ֶהעְרן, ֵצייֶנער צּו ֶעְסן, ֶהעְנט ָאְנצּוַכאְפן, אּון ִפיס צּו ֵגיין. ַאז ֶמען ִאיז זֹוֶכה ַאַרייְנצּוַכאְפן 
אְרד אּון ֵפאֹות, ִמיט ִציִצית, ִמיט ַא ַקאְפל, ַאז  ִמְצֹות ּוַמֲעִשים טֹוִבים, ַאז ֶמען ֵגייט ִמיט בָּ

ה אֹויפְ  אט ַא ְמזּוזָּ ת, ַאז ֶמען ֶעְסט ן 'ֶמען הָּ ִטיר, ַאז ֶמען ֵלייְגט ְתִפִלין, ַאז ֶמען ִהיט ַשבָּ
ה, צּו ַדאֶוועֶנען, צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון  ֵשר'ס. ַאז ֶמען ִאיז זֹוֶכה צּו ֶלעְרֶנען תֹורָּ כָּ

 ִדי ִליְסֶטע ֶעְנִדיְגט ִזיְך ִניְשט.

אטיין, ֶזעְטַראְכט ִאין ֶדעם ַארַ ֶווען ֶמען  ואס ֶמען הָּ ֶוועְגט  ,ט ֶמען ַאז ִדי ִפיֶלע גּוְטס וָּ
אט. אּון ַדאן הֹויְבט ֶמען ָאן צּו  ואס ֶמען הָּ ִקים וָּ גָּאר ְשַטאְרק ִאיֶבער ִדי ְשֶלעְכֶטע ֲחלָּ

 ַדאְנֶקען אּון צּו לֹויְבן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן.
אס ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן ִאיז ַא  ואס ִאיז ַשאְרף פּון ְצֵוויי דָּ "ֶחֶרב ִפיִפיֹות", ַא ְשֶוועְרד וָּ

פּון ֵאיין ַזייט ַדאְרף ֶמען ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון פּון ִדי ַאְנֶדעֶרע ַזייט ַדאְרף ֶמען  .ַזייְטן
אְפט  אל ִאיז ִדי ַהאְרץ ַפאְרְשטָּ אּון ֶמען ֶקען ִניְשט ַדאְנֶקען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן. ַא ַסְך מָּ

ֶבער ַאז ֶמען הֹויְבט ָאן  ואס ֶמען ַדאְרף, אָּ אס מֹויל צּו ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן וָּ ֶעֶפעֶנען דָּ
אט שֹוין יָּא ואס ֶמען הָּ ֶבעְרְשְטן אּון ֶמען ַדאְנְקט ֶדעם ֵאיי ,קֹוֶדם צּו קּוְקן אֹויף ִדי ַזאְכן וָּ

אס ט ֶמען ֶדערֹויף, ַדאן ֶזע אְלְפן, אּון דָּ אל ֶגעהָּ אט שֹוין ַא ַסְך מָּ ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער הָּ
אְכִניְשט. אט נָּ ואס ֶמען הָּ  ֶעֶפעְנט ִדי ַהאְרץ צּו ֶבעְטן אֹויְך ִדי ִאיְבִריֶגע ַזאְכן וָּ

אְגט  א זָּ רָּ ואס ִדי ְגמָּ אס וָּ כֹות ז.( )בְ ֶדער ֵהייִליֶגער "ְקדּוַשת ֵלִוי" זי"ע ִאיז ַמְסִביר דָּ ַאז ַא רָּ
מּור', אּון ַא 'ַצִדיק ְוטֹוב לוֹ 'ִאיז  'ַצִדיק גָּמּור' אְגט ֶער ַאז 'ַצִדיק ְוַרע לוֹ 'ִאיז  'ַצִדיק ֶשֵאינֹו גָּ . זָּ

אר ַאז ִאיז ִאים גּוט אּון ֵפיין, ֶער ִאיז ַא  'ַצִדיק גָּמּור'ַא  ַצִדיק 'פּון ִאים ֶהעְרט ֶמען ֵאייִביג נָּ
ֶבער ַא עֶ  'ְוטֹוב לוֹ  אְגט. אָּ ואס ֶער ַפאְרמָּ ַצִדיק ֶשֵאינֹו 'ר קּוְקט נָּאר אֹויף ִדי גּוֶטע ַזאְכן וָּ

מּור אס 'ַצִדיק ְוַרע לוֹ 'ִאיז ַא  'גָּ , ֶמען ֶהעְרט ֵאייִביג פּון ִאים ִווי ְשֶלעְכט ֶעס ֵגייט ִאים דָּ
אט.ִדי ְשלֶ נָּאר ט , ֶער ֶזע'ַצִדיק ְוַרע לוֹ 'ֶלעְבן, ֶער ִאיז ַא  ואס ֶער הָּ ִקים וָּ  עְכֶטע ֲחלָּ

א ֶטַבע, ִניְשט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער  אר דָּ ואְלט ַאַרייְנְבֶרעְנֶגען ַאז ֶעס נָּ אְבן ֶגעוָּ ִנים הָּ ִדי ְיוָּ
אר ַאז ִדי ֶוועְלט ִפיְרט ִזיְך ִמיט ֶטַבע  ל, ֶעס ֶגעֶשעִפיְרט ִדי ֶוועְלט נָּ ט ַזאְכן פּון ִמְקֶרה אּון ַמזָּ

אר ִזיְך  ִנים, ֶער ְגֵלייְבט ִניְשט ַאז נָּ ה פּון ִדי ְיוָּ ַאֵליין. ֶווען ַא ִאיד ַפאְלט ַאַריין ִאין ִדי ְקִליפָּ
רֹות ףֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִפיְרט ִדי ֶוועְלט, ַדאן ִאיז ֶער אֹוי ואס ֶעס  ;ֶגעַהאְקֶטע צָּ ֶיעֶדע ַזאְך וָּ

אט ִזיְך ִניְשט צּו ֶוועם צּו ִאינְ  ַמאְכט ִאים ,ֵגייט ִאים ִניְשט גּוט ַגאְנְצן ַפאְרלֹויְרן, ֶער הָּ
אל ִאים ֶהעְלְפן. אט ִניְשט ֶווער ֶעס זָּ  ֶוועְנְדן אּון ֶער הָּ

ִנים, אּון  ִאים ַבאִזיְגט ִדי ְיוָּ אְבן ִדי ֵהייִליֶגע ַחְשמֹונָּ ה הָּ ֶבער ִאין ִדי ֶטעג פּון ֲחנּוכָּ ֶיעְצט אָּ
ִאים ֶזעֶנען ֶגעֶווען ַא ַסְך ֵווייִניֶגער אּון ַא ַסְך ְשַוואֶכער  ִניְשט אֹויף ַא ֶדֶרְך ַהֶטַבע, ִדי ַחְשמֹונָּ

ֶבער ִזיְך ֶגעַהאְלְטן ִמיטְ  אְבן אָּ ִנים, ַווייל ֵזיי הָּ אְבן ֶגעֶבעְטן ֶדעם 'פּון ִדי ְיוָּ ן ֵאייֶבעְרְשְטן, ֵזיי הָּ
אט ֵזיי ֶדער ֵאייֶבעְר  ִנים. אּון ֵאייֶבעְרְשְטן, הָּ אְבן ַבאִזיְגט ִדי ְיוָּ אְלְפן אּון ֵזיי הָּ ְשֶטער ֶגעהָּ

א ַקיין ֶדֶרְך ַהֶטַבע, ַאֶלעס ִפיְרט נָּאר ֶדער  אס ַדאְרף אּוְנז אֹויְך ֶלעְרֶנען ַאז ֶעס ִניְשט דָּ דָּ
אס, ֶעֶפעְנט ֶמען אֹויף ִדי מֹויל אּון מֶ  ען ַדאְנְקט ֶדעם ֵאייֶבעְרְשֶטער, אּון ֶווען ֶמען ֵווייְסט דָּ

אט, אּון ֶמען ֶבעֵאייֶבעְרְשְטן ַפאר ִדי גּוֶטע ַזאְכן וָּ   ט אֹויְך אֹויף ַווייֶטער.ואס ֶמען הָּ
אְבן ִדי ַגן ֵעֶדן אֹויף ִדי ֶוועְלט.  אס צּו טּוהן, ֶוועט ֶער הָּ ֶווען ַא ִאיד ֶגעוואֹויְנט ִזיְך צּו דָּ

 ְגִליְקִליְכְסֶטער ֶמעְנְטש אֹויף ֶדער ֶוועְלט.ֶער ֶוועט ַזיין ֶדער 

 
אְרט ַא גְ  רֹויֶסע ֶווען ֶעס ֶוועְרט טּוְנְקל ִאין ַא ִציֶמער וואּו ֶמעְנְטְשן ְדֵרייֶען ִזיְך, ֶוועְרט דָּ

ה. ֵאייֶנער ֶזע לָּ ייְטן אּון ֶעס ַאַריין ֵאייֶנער ִאיֶנעם ְצֵווִניְשט ֶדעם ְצֵווייְטן, ֶמען ַהאְקט  טֶבהָּ
אל ֶעס ֶוועְרט ִליְכִטיג  ערטֹויג ִניְשט דֶ  ב. ֵאייְנמָּ ש ַא ְמַחי', ֶמען ֶזעַמצָּ ט וואּו ֶיעֶדער ִאיז ַממָּ

 ְשֵטייט, אּון ַדאן ֶקען ֶיעֶדער ֵגיין ַזיין ֶוועג ָאן ַדאְרְפן ְשֶטעְרן ַא ְצֵווייְטן.
ה ֶטעג, ֶווען ֶמען ִציְנדְ ִאין ִדי ֵהייִלי ה, אּון ִמירָאן ִדי ִליְכֶטעֶלע טֶגע ֲחנּוכָּ  ְך פּון ִדי ְמנֹורָּ

ה ִציְנדְ  חָּ ה טֶזעֶנען נָּאְך פּון ִדי ְמַהְדִרין ִמן ַהְמַהְדִרין ַאז ֶיעֶדער פּון ִדי ִמְשפָּ אּון  ,ָאן ִדי ְמנֹורָּ
אְך ַא ִליְכְטל אס אֹויְפַשייֶנען אּון אֹויְפלַ  ,ֶיעֶדע ַנאְכט ֵלייְגט ֶמען צּו נָּ ייְכְטן אּוְנֶזער ַדאְרף דָּ

אְלן ָאְנהֹויְבן ֶזע ֶלעְבן, ַאז אְך ֶמעְנְטְשןִמיר זָּ א נָּ א  ן ַאז ֶעס ִאיז דָּ אֹויף ֶדער ֶוועְלט, ֶעס ִאיז דָּ
אְרט ַפאְרִשיֶדעֶנע ֶמעְנְטְשן,  אט  ערדֶ ֶיעאּון ַאֶלע סָּ    אּון ֶמען ַדאְרף ,ֶגעִפיְלןַזייֶנע ֶמעְנְטש הָּ

 ָאְנהֹויְבן ִזיְך צּו ֶרעֶכעֶנען ִמיט ֶיעֶנעְמ'ס ֶגעִפיְלן,
אר  ן ִאין ַאְנֶדעֶרע ֶמעְנְטְשן,ִניְשט ַאַרייְנצּוַהאקְ  נָּ

אל ִזיְך ֵגיין ַזיין ֵאייֶגעֶנע ֶוועג.  ֶיעֶדער זָּ
ה ִליְכט ִציְנדְ ִדי  ָאן "ַעד ֶשִתְכֶלה ֶמען  טֲחנּוכָּ

ֶרֶגל ִמן ַהּׁשּוק" ִביז ֶעס ֶוועט ִזיְך אֹויְפֶהעְרן ִדי 
אְגן פּון  אס ַארּום ְטרָּ ַרע אּון ְרִכילּות, דָּ שֹון הָּ לָּ
ה  ֵאייֶנעם צּום ְצֵווייְטן אּון ָאְנֵזייֶען ַמְחלֹוֶקת. ֲחנּוכָּ
לֹום  ואס ַדאְרף ַאַרייְנְבֶרעְנֶגען שָּ ִאיז ַא ַצייט וָּ
אְלן ִזיְך ַהאְלְטן ִאיְנֵאייֶנעם,  ה, ַאֶלע ִאיְדן זָּ ְוַשְלוָּ
אר ְשַטאְרְקן אּון ְמַחֵזק ַזיין ֵאייֶנער ֶדעם  נָּ
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 ְצֵווייְטן, אּון ִניְשט ַמאְכן ַח"ו ַקיין ַמְחלֹוֶקת ְצִוויְשן ִאיְדן.

לֹום הֹויְבט ִזיְך ָאן ַביי ִזיְך ַאֵליין. ֶווען ַא ֶמעְנְטש ִאיז ֶער ֶלעְבט ִניְשט  ִניְשט צּוְפִריְדן ִמיט ִזיְך ַאֵליין, שָּ
לֹום ִמיט ִזיְך ַאֵליין. ַדאן ֶוועט ֶער ִזיְך אֹויְך ְקִריְגן ִמיט ַזייֶנע ַארּוִמיֶגע. ֶווען ַא ֶמעְנְטש ַהאְלט ִזיְך  ְבשָּ

ֶבער ְפֵרייִליְך, ֶער ַהאְלט פּון ִזיְך ַאֵליין, ֶער ֶלעְבט ְבשָּ  לֹום ִמיט אָּ לֹום ִמיט ִזיְך, ֶוועט ֶער אֹויְך ֶלעְבן ְבשָּ
 ַאְנֶדעֶרע ֶמעְנְטְשן.

לֹום ִמיט ֶיעְדן ִאיד, אּו אל ֶלעְבן ְבשָּ ה ִאיז ִדי ִריְכִטיֶגע ַצייט צּו ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ַאז ֶמען זָּ ן ֲחנּוכָּ
 אְרט ַמְחלֹוֶקת.ן ַקיין שּום סָּ יִניְשט ַזיין ַפאְרִמיְשט אִ 

ואס  אְך ַא ַזאְך צּו וָּ אס ִאיז נָּ אף. דָּ ֶווען ֶעס ֶוועְרט ִליְכִטיג ִאין ְשטּוב ֶוועְקט ֶמען ִזיְך אֹויף פּון ְשלָּ
ה ל, ִדי ִליְכִטיְגקֵ  ֲחנּוכָּ ה ִליְכט ְבֶרעְנֶגען ַאַרייןִאיז ְמסּוגָּ ואס ִדי ֲחנּוכָּ אֹויף ֶדעם ֶמעְנְטש פּון ֶוועְקט  ,ייט וָּ

אְפט אֹויף ִדי ֶוועְלט. ואס ֶער ְשלָּ אף וָּ  ַזיין ִטיְפן ְשלָּ
ואס  ה ְקִריֶכער, ַא ֶמעְנְטש וָּ נָּ אְפן, ִווי ַא ְלבָּ ַארּום  ְשַפאִציְרטֶמעְנְטְשן ְדֵרייֶען ִזיְך ַארּום ַפאְרְשלָּ

ֶבער ַזיין ֹמַח  אף. ֶעס ֶזעט אֹויס ִווי ֶדער ֶמעְנְטש קּוְמט אּון ֵגייט, ֶער ֵגייט ָאן ִאין ֶלעְבן, אָּ ִאיְנִמיְטן ְשלָּ
אְפט, ֶער ְטַראְכט ִניְשט פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן.  ְשלָּ

אְפט? ֶווען ַא ִאיד ֶרעְדט צּום  ַוואְךִווי ַאזֹוי ֶקען ַא ֶמעְנְטש ִוויְסן אֹויב ֶער ִאיז  ָאֶדער ֶער ְשלָּ
אְפט ֶער, ַזיין ֹמַח ִאיז  ֵאייֶבעְרְשְטן ִאיז ֶער אֹויף, אּון ֶווען ֶער ֶרעְדט ִניְשט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ַדאן ְשלָּ

אְפן.  ַפאְרְשלָּ
אְגט  אף, זָּ אט ִזיְך אֹויְפֶגעֶוועְקט פּון ַזיין ְשלָּ סּוקֶווען ַיֲעֹקב הָּ תֹו )ְבֵראִשית כה, טז(  ֶדער פָּ "ַוִייַקץ ַיֲעֹקב ִמְּׁשנָּ

קֹום ַהֶזה" אף? ֶווען ֶמען  .ַוֹיאֶמר ָאֵכן ֵיש ה' ַבמָּ ִווי ַאזֹוי ֵווייְסט ֶמען ַאז ֶמען ִאיז אֹויְפֶגעְשַטאֶנען פּון ְשלָּ
קֹום ַהזֶ  אְגן ִמיט ַא פּול מֹויל "ָאֵכן ֵיש ה' ַבמָּ ה", ֶמען ֵווייְסט אּון ֶמען ִפיְלט ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶקען זָּ

א ִמיט אּוְנז שְ   ֶטעְנִדיג, אּון ֶמען הֹויְבט צּו ֶרעְדן צּו ִאים.ִאיז דָּ
חֹו ֶשל ַאֲהֹרן ֶשֹלא ִשינָּה", ַאֶלע ְמפֹוְרִשים מּוְטֶשען זִ  אְגט ַרִש"י "ְלַהִגיד ְשבָּ יְך ִמיט ַביי ַאֲהֹרן ַהֹכֵהן זָּ

אט אס ִאיז ִדי ַגאְנֶצע ְגרֹויְסַקייט פּון ַאֲהֹרן ַהֹכֵהן ַאז ֶער הָּ ואס ֶדער ַאְנֶדעְרש פּון ֶגעטּוהן  ִניְשט ֶדעם, דָּ וָּ
אט ֶגעֵהייְסן?  ֵאייֶבעְרְשֶטער הָּ

ה" א ְמַרֵמז ַא ְצֵווייֶטע ַזאְך "ֶשֹלא ִשינָּ ֶבער ַרִש"י ִאיז דָּ אְפן, אּון ֶער  ַאֲהֹרן ַהֹכֵהן - אָּ ִאיז ִניְשט ֶגעְשלָּ
אט ֶער  אט ָאְנֶגעִציְנֶדען הָּ ואס ֶער הָּ ה וָּ אְפן. ִמיט ִדי ֵהייִליֶגע ְמנֹורָּ אְזט ַאְנֶדעֶרע ִאיְדן ְשלָּ אט ִניְשט ֶגעלָּ הָּ

אְפן אְזט ְשלָּ אט ִניְשט ֶגעלָּ אט אֹויְפֶגעֶוועְקט ַאַריין ֶגעְבֶרעְנְגט ַא ִליְכִטיְגַקייט אֹויף ִדי ֶוועְלט, ֶעס הָּ , ֶעס הָּ
אל ֶעֶפעֶנען ִדי מֹויל אּון ָאְנהֹויְבן צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן.  ִאיְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ַאז ֶמען זָּ

ה ַבאקּוְמט ֶמען פּון ַא ַצִדיק, ֶווען ַא ִאיד ִאיז זֹוֶכה צּו ֵגיין צּו ַא ַצִדיק, ֶוועְרט ֶער  נָּ ִדי ַמתָּ
אס ִאיז אֹוי אְגט ַאז דָּ אף אּון ֶער הֹויְבט ָאן ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן. ֶדער ֶרִבי זָּ ְפֶגעֶוועְקט פּון ַזיין ְשלָּ

ה ז ִאין ִדי ֶוועְרֶטער פּון ִדי ִמְשנָּ ר", ַאז ֶמען ִאיז ַאן בֵ דַ "ְסַתם ֶחֶרש ֵאינֹו שֹוֵמַע ְוֵאינֹו מְ )ְתרּומֹות ֵפֶרק א'(  ְמרּומָּ
ֶמען ֶרעְדט  - ר"בֵ דַ ֶמען ֶהעְרט ִניְשט צּו צּום קֹול  פּון ַצִדיק, ַדאן ִאיז ֶמען ַאן "ֵאינֹו מְ  -"ֵאינֹו שֹוֵמַע" 

אף ואס ֶקען ִאים אֹויְפֶוועְקן פּון ְשלָּ , ִניְשט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן. ַא ִאיד ַדאְרף אֹויְפזּוְכן אּון ְטֶרעְפן ַא ַצִדיק וָּ
ואס ֶקען אל ָאְנהֹויְבן צּו  וָּ אר ֶער זָּ אְפן ַזייֶנע ֶטעג אּון יָּאְרן, נָּ אל ִניְשט ַפאְרְשלָּ ִאים ְמעֹוֵרר ַזיין ַאז ֶער זָּ

 ֶלעְבן ִמיְטן ֵאייֶבעְרְשְטן.
אְגט ן פ"ג(  ֶדער ֶרִבי זָּ ִשיַח ֶוועְרט ָאְנֶגערּוְפן אֹויף ִדי לָּש)ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסימָּ ' יחַ שִ מֵ 'ֹון פּון ַאז מָּ

אל ֶעֶפעֶנען ִדי מֹויל אּון ֶרעְדן צּום  ִשיַח ִצְדֵקנּו ֶוועט ַאַרייְנְבֶרעְנֶגען ַאז ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט זָּ ִאְלִמים. מָּ
אְגט סּוק זָּ ה ְברּורָּ "ִכי ָאז ֶאְהפֹ )ְצַפְניָּה ג, ט(  ֵאייֶבעְרְשְטן. ַאזֹוי ִווי ֶדער פָּ פָּ ם ְבֵשם ְך ֶאל ַעִמים שָּ ה ִלְקֹרא ֻכלָּ

ֵמינּו ָאֵמן. ה ְביָּ ד". ִבְמֵהרָּ ְבדֹו ְשֶכם ֶאחָּ  ה' ְלעָּ
א"ש ֶעֶרְך ) ֵני ִשיחֹות מֹוַהרָּ הִעְניָּ  (ֲחנּוכָּ

 
 

 

אויף זיין מאמע'ס נאמען נאמען פונעם רבי'נס מאמע פיגא, ווי באקאנט האט דער רבי געוואלט אז מען זאל אים רופן 
רבינו נחמן בן פיגא, דאס איז געווען אלס הכרת הטוב, ווייל ווען דער רבי איז געווען א קליין קינד פלעגט אים זיין 
מאמע נעמען צום ציון פון איר זיידע דער הייליגער בעל שם טוב, און זי פלעגט דארט אסאך בעטן דעם אייבערשטן 

סן אן ערליכער איד, און דער רבי האט געהאלטן אז דאס האט אים געהאלפן צוצוקומען אז דער קינד זאל אויסוואק
און דאס דארף מיר זיך אפלערנען פון די צדיקת פיגא, אז מיר זאלן אסאך בעטן דעם  צו וואס ער איז צוגעקומען.

ערן בעטן דעם אייבערשטן אייבערשטן אויף די הצלחה פון די קינדער, אלעס ווענדט זיך אין תפלה, ווי מער די עלט
און דאס לייגט מען אריין אויך אין די טייערע קינדער אז זיי  אויף די הצלחה פון די קינדער, וועלן זיי מער מצליח זיין.

ווי אויך האט זי  זאלן לעבן מיטן אייבערשטן און רעדן צום אייבערשטן, און דאס וועט זיי באגלייטן א גאנץ לעבן.
 שידענע וויכטיגע נקודות אין חינוך, וואס איז וויכטיג צו וויסן פאר די עלטערן.ארויסגעברענגט פאר

פאר די פרויען, אין וואס ער האט  ראש ישיבה שליט"אביים אוונט האט מען אויפגעשפילט א דרשה פונעם 
מעורר געווען די עלטערן צו ארבעטן צוזאמען מיט'ן מוסד און מחנך זיך און זיך אפגעבן מיט די קינדער ווי עס דארף 

דליכקייט פון סמארטפאונס, וואס אויסער די אלע צו זיין, און גלייכצייטיג שטארק מעורר געווען איבער די שע
שלעכטע זאכן וואס עס ברענגט מיט זיך, איז עס א געפערליכע פראבלעם פאר די קינדער, ווען די עלטערן זענען 

זייער שטארק פאר די  נישט אינטערעסירט אין די קינדער, און דאס שאדט פארנומען מיט'ן טעלעפאן און זענען
 חינוך פון די קינדער.

האט מען פארטיילט די "נחת רעפארט" קארטלעך פון יעדע מיידל, אין וואס עס איז אריינגעשריבן די דערנאך 
עדע באזונדער לויט אירע גוטע חלקים פון יעדעס קינד, ווי אזוי יעדעס קינד איז די בעסטע און צייכנט זיך אויס י

 מעגליכקייטן.
יט א זעלטענע סוקסעס, און מען די עלטערן האבן זייער הנאה געהאט פון די אסיפה וואס איז געקרוינט געווארן מ

ט אפן די סייעתא דשמיא ביי טריט און שריט, ווי די סקול האט זיך אזוי שיין אהער געשטעלט, צו די צופרידנהייט זע
 מיט די קינדער צוגלייך.פון די עלטערן 

 

 חנוך לנער על פי דרכו!
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שיעורים; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס; און נאך -קוואל פון חיזוק )פרויען(   
03303502363/ ענגלאנד  0797040069ארץ ישראל /  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

 

 
 

 

 
 

 

 חיזוק צום טיר
 
 

ספרי ברסלב, איר קענט באקומען אלע 
 קונטרסים, דרשות, ניגונים, סידי'ס,

USB ,ס'SD;ס, און נאך' 
 דעליווערט צו אייער טיר!

 רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

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

 

 

 
 

 

 

 הבטחת מוהרא"ש
 

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

 אשר בנחל
 וועט זיכער זען א גרויסע ישועה און געהאלפן
 ווערן למעלה מדרך הטבע מיט וואס ער דארף.

 

יעצט האט איר די געלעגנהייט צו האבן א חלק אין דרוקן "אשר בנחל" און 
 הגונים, רפואות וישועות.געהאלפן ווערן מיט בני חיי ומזוני, זיווגים 

 845-248-1651 רופט שוין

 

 

 

צו ראש ישיבה שליט"א  םדע האט מכבד געווען  דער קארלסבורגער רב שליט"א
מוצאי שבת איז דער ראש ישיבה געפארן קיין . ן עמוד'ארשחרית פדאווענען 

יבנאל צום ציון פון מוהרא"ש, און איז דארט געווען א גאנצע נאכט און 
אויפן , און פעלדון פון דארט געפארן צום לופט, אגעדאווענט שחרית ביים ציון

וועג צוריק האט דער ראש ישיבה געמאכט א סטאפ אין אומאן צו זיין ביים ציון 
 .פון הייליגן רבין

געווארן אפגעשטופט קיין ניו יארק דער פליגער  איז זייענדיג אבער אין אומאן,
און דער ראש ישיבה מיט זיין משפחה האבן געדארפט ווארטן שעה,  15מיט 
אידן האבן דארט אויך  אסאךלאנגע שעות אינעם לופטפעלד, נאך  פילעפאר 

זייער שווער צו ווארטן דאס געווען  געווארט, און פארשטייט זיך אז פאר יעדן איז
 עסן און וועש וכדומה, און דער ראש ישיבהאזוי לאנג אין לופטפעלד אן קיין 

יסגעברענגט ווי ווייט מיר זענען גליקליך אז מיר זענען מקורב צום האט ארו
הייליגן רבי'ן, וואס געבט אריין אין אונז א ריינע אמונה צו וויסן און גלייבן אז איד 

נאר  אייבערשטערגייט נישט, א איד פירט מען פון אויבן, און אלעס פירט דער 
טרעפן א  ם דרך הלימוד קען מעןפאר'ן טובה פונעם מענטש, און ווען מ'האט דע

טרייסט אין די הייליגע תורה, אין סיי וועלכע שווערע מצבים א מענטש טרעפט 
זיך אומגעראכטן, קען ער דארט אויך לערנען די הייליגע תורה און זיך שטארקן 

 מיט דעם.
עגאנגען מיט גרויס הנאה פון זענען אנשי שלומינו אהיימגנאך ברכת המזון  

 .פארברענגדעם שיינעם 
 !ואני אבטח בך

*** 

 אין כולל היכל הקודש מנחותסיום מסכת 
די וואך מיטוואך אינדערפרי איז פארגעקומען א שיינע פרישטאג סעודה 
אינעם כולל היכל הקודש אין וויליאמסבורג, ווי די חשובע כולל אינגעלייט האט 

פאריאר  געמאכט א סיום אויף מסכת מנחות וואס מ'האט געלערנט אין כולל.
געעפנט א כולל אין וויליאמסבורג, פאר די  ראש ישיבה שליט"אהאט דער 

 ותם.ינו וועלכע זענען תורתם אומנחשובע אינגעלייט אנשי שלומ
חשיבות פונ'ם כולל, ווי רעדט איבער די ביים סיום האט דער ראש ישיבה גע

חז"ל זאגן אז פון ווען דער בית המקדש איז חרוב געווארן האט דער 
גארנישט אויף דער וועלט נאר די ד' אמות פון הלכה, די חשיבות  אייבערשטער

דער כולל באשטייט נאר פון פון אינגעלייט וואס זיצן און לערנען הלכה. 
אינגעלייט וואס האלטן אמת'דיג ביים לערנען, און נוצן אויס דעם טאג מיט לימוד 

 הלכה וואס איז זייער וויכטיג.
מיט א בלאט גמרא, אזוי ווי יעדן אינדערפרי הויבט מען אבער אן דעם טאג 

 ראש ישיבה שליט"א. דער ן כולל אין יבנאלמוהרא"ש האט איינגעפירט אין זיי
לערנט פאר יעדן אינדערפרי א בלאט גמרא, און דערנאך חזר'ט מען עס איבער 

און יעצט האבן די חשובע  ן כולל פאר די ערשטע שעה פון טאג,אימיט מער עיון 
 אינגעלייט מסיים געווען מסכת מנחות.

זיך צוגעיאגט צו ענדיגן דעם פרישטאג ווי שנעלער, נישט צו שטערן מען האט 
 די חשובע אינגעלייט פון דעם סדר הלימוד.

 !טוב סחרה מכל סחורהכי 
*** 

 די וואך אין "בית פיגא" אוונט"און חינוך  "נחת
אין סקול, עס  אוונט" און חינוך "נחתאיז פארגעקומען די מיטוואך די וואך 

ת, איבערצושמועסן מיט די זענען זיך צוזאם געקומען די עלטערן פון די תלמידו
ווען די עלטערן ארבעטן מחנכות, צו שעפן נחת איבער די הצלחה פון די קינדער. 

 איז דאס די גרעסטע טובה פאר די קינדער. אינאיינעם מיט די מחנכים
די חשובע מנהלת מרת לעסער תחי' האט גערעדט פאר די עלטערן, זי האט 
ארויסגעברענגט די יסודות פון אונזער סקול, וואס רופט זיך "בית פיגא" אויפ'ן 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

 י"וה שה אירגאסמ מו"ה
 למזל טוב אינגלדי געבורט פון א צו 

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

 , דורות ישרים ומבורכיםגעזונטערהייט
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 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
 כ"א כסליו סעודת הודאה

ארויסגעפארן קיין קרית  ראש ישיבה שליט"אמיטוואך נאכט איז דער די וואך 
, צו דאנקען לכבוד דעם גרויסן טאג כ"א כסליו סעודת הודאהיואל אפצורעכטן א 

השיחרור פון ו אין דעם יום הצלהם אייבערשטן אויף זיינע גרויסע חסדידעם 
 ר זי"ע.רביה"ק מסאטמא

פילע אנשי שלומינו זענען זיך צוזאמגעקומען, א רייכע סעודה איז סערווירט 
געווארן, און מען האט געזינגען אינאיינעם חסדי ה' כי לא תמנו, מ'האט געדאנקט 

אויף די גרויסע נסים וואס ער האט געטון מיט אונז  אייבערשטןאון געלויבט דעם 
 אין דעם טאג.

האט גערעדט דברות קודש, ווי מ'דארף דאנקען דעם  ראש ישיבה שליט"אדער 
אז מיר זענען היינט ערליכע חסידישע אידן על אדמת אמעריקע, און  אייבערשטן

דאס ט דאס איז אלעס צו פארדאנקען דעם הייליגן סאטמאר רבי'ן וואס הא
ארומגערעדט איבער די  ראש ישיבה שליט"אאריינגעברענגט, דערנאך האט דער 

די אינגעלייט אין קרית יואל קומען זיך צוזאם גרויסקייט פון לערנען גמרא יעדן טאג, 
ווי העמודים, א זון פון  גמרא, ער האט נאכגעזאגט פון ספריעדע נאכט צו א שיעור 

א בלאט גמרא יעדן טאג דארף זיין א חיוב אויף א  של"ה הקדוש, וואס שרייבט אז
 איד אזוי ווי הנחת תפלין.

נאך די מסיבה איז זיך דער עולם צוגאנגען מיט א געהויבענע געפיל, מיט פרישע 
  כוחות ווייטער ממשיך צו זיין אין עבודת ה'.

 !חסדי ה' כי לא תמנו
*** 

 פארברענגי"ט כסליו 
זענען זיך אנשי שלומינו צוזאמגעקומען אין וויליאמסבורג נאכט  דינסטאגדי וואך 

ווען דער הייליגער בעל  ,כסליו "טלכבוד דעם גרויסן טאג י פארברענגא אפצורעכטן 
און גלייכצייטיג לכבוד דעם סיום  .התניא זי"ע איז געראטעוועט געווארן פון תפיסה

האט פארגעלערנט פאר די  ראש ישיבה שליט"אוואס דער מנחות פון מסכת 
 לעצטע פאר חדשים יעדן אינדערפרי.

מען האט זיך געוואשן צו א שיינע סעודה, און געזונגען ווארימע ניגונים לרגל דעם 
 .ויון לרגל דעם גרויסן טאג י"ט כסלסיום א

דערנאך האט דער ראש ישיבה געזאגט טרעפליכע ווערטער. דער ראש ישיבה 
האט ארויסגעברענגט אז דאס האט ער מקבל געווען פון מוהרא"ש אז מ'קען נישט 

א טאג. דער ראש ישיבה  גמרא זיין א ברסלבע חסיד אן לערנען כאטש איין בלאט
 סדר ן'טאג נאר מיטלערנען א בלאט א  צוהאט געזאגט אז מ'קען נישט מצליח זיין 

. ווייל , צו קענען לערנען אפילו ווען מ'פארשטייט נישט וואס מ'זאגטדרך הלימוד
אויב א מענטש מוז אייביג אלעס פארשטיין ווי איז מעגליך צו לערנען "יעדן" טאג? 
עס איז לא ימלט אז עס מאכט זיך טעג וואס די קאפ איז נישטא, אדער די צייט איז 

דות, שמחות, ימים טובים, סתם שווערע טעג. א רינישטא, עס זענען דא משפחה ט
איז נישט א מאשין. א איד דארף אפמאכן ביי זיך, יעבור עלי מה, איך וועל מענטש 

אפזאגן דעם בלאט גמרא יעדן טאג, אז דער באשעפער וועט העלפן וועל איך עס 
 .אויך פארשטיין

דער ראש ישיבה האט ארויסגעברעגט די געוואלדיגע תועלת פון עפענען די גמרא 
 חינוךן פ'ס האט אויף די שלום בית און אויאינדערהיים, וואס פארא גוטע השפעה ע

די און ן מאן אויב ער לערנט, '. א ווייב באקומט א רעספעקט פארפון די קינדער
 .יעדן טאג קינדער וואקסן אויף מיט דעם אז דער טאטע עפענט א אידיש ספר

צוריק געקומען י רציילט אז ער איז דינסטאג אינדערפדערהאט ראש ישיבה דער 
יין באבע ע"ה. פון א נסיעה קיין ארץ ישראל, וואו ער איז געפארן צו די יארצייט פון ז

מיט זיין גרויסן זיידן דער געווען אויף שבת אין מירון  דער ראש ישיבה איז
פרייטאג צו נאכטס האט מען געדאווענט אויבן אין די  .קארלסבורגער רב שליט"א

 .בית המדרש מראה יחזקאלשבת אינדערפרי האט מען געדאווענט אין , און מערה


