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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
ְמרֵּא, לֹונֵּי מַּ יו ה' ְבאֵּ לָׁ י ט  קּו)לִ מֹוֲהָרא"ׁש ִאיז ַמְסִביר ֶדעם ָפסּוק לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט  וַּיֵּרָׁא אֵּ

זֹוי ֶער ִאיז ִאין ִדי ַהאְנט פּון ַא ֶמעְנְטׁש, ֶער ֶקען ֶעס ְדר ייֶען ִווי אַ ַאז ִדי ַמְחָׁשָבה  (ִסיָמן נ'' בק לֶ "ן ח  רַ הֲ מוֹ 
יָלא אֹויב ֶעס קּוֶמען יינְ ֶמעְגִליְך צּו ְטַראְכְטן ְצו ויי ַמְחָׁשבֹות אֹויף א   ֶעס ִאיז ִניְׁשט, ִוויל ָמאל, ְממ 

 ְגַלייךְ  ןעמֶ ֶקען  ָטאר ִניְׁשט ְטַראְכְטן, ןעמֶ אס ַזאְכן ָוו ,ַאַריין ְׁשֶלעְכֶטע ַמְחָׁשבֹות ִאין ַא ֶמעְנְטׁש
ְרד ָוואס אּון ַאזֹוי ג ייט ַאֶוועק ִדי ְׁשֶלעְכֶטע ַמְחָׁשָבה, ַאזֹוי ִווי ַא ֶפעַאן ַאְנֶדעֶרע ַזאְך, ְטַראְכְטן פּון 

אּון ֶמען ְׁשֶטעְלט ִאים  ,ֶצעסֶגעְבט ֶמען ִאים ַא ַכאפ ַביי ִדי ל יי ,ֶוועג ןִוויל ַאָראְפָפאְרן פּון ְגַלייכְ 
אּון ֶעס ִוויל  ,ֶווען ֶעס ִוויל ַאָראפ ג יין פּוֶנעם ְגַלייְכן ֶוועג ,אֹויְפן ְפַלאץ, ַאזֹוי אֹויְך ִדי ַמְחָׁשָבה

ייְבט ָאן ֶגעְבט ֶמען ִאים ַא ַכאפ, ֶמען  ,ְטַראְכְטן ְׁשֶלעְכֶטע ַמְחָׁשבֹות אּון  ,ְטַראְכְטן גּוֶטע ַזאְכןה 
 ֶוועג. ןאֹויְפן ְגַלייכְ  ֶמען ִפיְרט ִאים ַארֹויף
ְמרֵּאן ִדי ָוואְרט יָדאס ִאיז ְמרּוָמז אִ  ֶחֶרת, ֶווען 'אַּ ְחָׁשָבה 'מַּ ָעה 'רָׁ ְחָׁשָבה 'מַּ ָוואס ִאיז ר"ת  מַּ

 ַאן ַאְנֶדעֶרע ַמְחָׁשָבה. ךְ ְטַראְכט ֶמען ְגַליי ,ֶעס קּוְמט ַאַריין ַא ְׁשֶלעְכֶטע ַמְחָׁשָבה
ייִליֶגע ֶגעַדאְנֶקען ֶער ָז ,ֶדער ִעיָקר פּון ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז ִדי ַמְחָׁשָבה אל ֶער ָזאל ְטַראְכְטן ָנאר ה 

ייֶבעְרְׁשְטן,  ייֶבעְרְׁשֶטער אֹויס ַא ֶמענְ ָנאר ְטַראְכְטן פּוֶנעם א  ְטׁש אּון ֶדעְרַפאר ְפרּוִביְרט ֶדער א 
ִאיז ֶער  ,אּון אֹויב ֶער ֶדעְרַהאְלט ִזיךְ  ,ין ַאַסאְך ְׁשֶוועֶרע ִנְסיֹונֹותֶער ַדאְרף דּוְרְך ג יִמיט ֶדעם, 

ייֶבעְרְׁשֶטער ַבאַווייְזט ִזיְך צּו ִאים ייֶבעְרְׁשטְ  ,זֹוֶכה ַאז ֶדער א  ייְבט ָאן צּו ִפיְלן ֶדעם א   ן.אּון ֶער ה 
יו ה' : ָדאס ִאיז ְפַׁשט ִאין ָפסּוק לָׁ א אֵּ ייֶבעְרְׁשֶטער ָזאל ִזיְך צַאז  - וַּיֵּרָׁ ּו ַא ִאיד ִוויל ַאז ֶדער א 

ָצה ,ִאים ַבאַווייְזן ייֶבעְרְׁשְטן, ִאיז ִדי ע  לֹונֵּי  ,אּון ֶער ָזאל ִפיְלן ֶדעם א  ְמרֵּא"ְבאֵּ ְחָׁשָבה 'מַּ  -" מַּ
ָבה ָזאל ֶער ְגַלייְך ַאז ֶווען ֶעס קּוְמט ִאים ַאַריין ַא ְׁשֶלעְכֶטע ַמְחׁשָ  -ֶחֶרת 'אַּ ְחָׁשָבה 'מַּ ָעה 'רָׁ 

ל  ְטַראְכְטן פּון ֶעֶפעס ַאְנֶדעְרׁש, ֹאהֶּ ח הָׁ ב פֶּתַּ י ֲאִפילּו ֶער ִפיְלט ַאז ֶער ִאיז ָנאְך ַבי -ְוהּוא יֹושֵּ
יֹום  ,ִדי ִטיר, ֶער ָהאט ָנאְכִניְׁשט ָאְנֶגעהֹויְבן ַאַרייְנצּוג יין ִאין ִדי ְקדּוָׁשה, אּון ָנאְך ֶמער  -ְכֹחם הַּ

ר ַא ַפייֶער פּון ַתֲאוֹות אּון ְׁשֶלעְכֶטע ִמדֹות, אֹויב ָאֶבער עֶ  ,ֶעס ְבֶרעְנט ִאין ִאים ִדי י ֶצר ָהַרע
ייֶבעְרְׁשְטן ,ֶדעְרַהאְלט ִזיךְ  אּון ֶער ֶדעְרצ ייְלט ַאֶלעס ַפאְרן  ,אּון ֶער ג ייט צּוִריק צּום א 

ייֶבעְרְׁשְטן א -ִאיז ֶער זֹוֶכה  ,א  יו ה'  וַּיֵּרָׁ לָׁ ייֶבעְרְׁשֶטער ַאל ייְנס ַבאַווייְזט ִזיְך צּו אִ  -אֵּ  ים. ֶדער א 
 ('א ארָ י  ה ַורָ וֹ תאת הַ )זֹ 

*** 
 

ינָׁיו  א עֵּ יו,וַּיְַּרא וַּיִּשָׁ לָׁ ים עָׁ בִּ צָׁ ים נִּ ה ֲאנָׁשִּ נֵּה ְשֹלשָׁ )בראשית רבה פמ"ח ס"ט( ֶדער ֶמְדָרׁש ָזאְגט  ְוהִּ

ייֶנער ִווי ַא ִׁשיְפס ַקאִפיַטא ,אֹויְסֶגעֶזעהןִדי ְדר יי ַמְלָאִכים ָהאְבן ַאז  ייֶנער ִווי ַא ֶבעֶקער, א  ן, אּון א 
ייֶנער ִווי ַאן ַאַראֶבער  .א 

ייט ִדי  )אבות פרק א'(ָזאְגן  ַחַז"לַמְסִביר לֹויט ִווי ִדי ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש ִאיז  אֹויף ְדר יי ַזאְכן ְׁשט 
ֹות אּון אֹויף ְגִמיַלת ֲחָסִדים, אּון ָדאס ַווייְזט אֹויף ִדי ְדַריי ָאב ,אֹויף ֲעבֹוָדה ,ועְלט, אֹויף תֹוָרהוֶ 

ֶווען ְתִפָלה, ַאְבָרָהם, ִיְצָחק, אּון ַיֲעֹקב, ַאְבָרָהם'ס ִמָדה ִאיז ֶגעֶווען ְגִמיַלת ֲחָסִדים, ִיְצָחק ִאיז ֶגע
 ֹוָרה.אּון ַיֲעֹקב ִאיז ֶגעֶווען ת

ייֶבעְרְׁשֶטער ֶגעִוויְזן ַפאר ַאְבָרָהם, ֶיעְצט ַאז ד ָהאְסט ֶגעָפאְלְגט ֶדעם  ּוָדאס ָהאט ֶדער א 
ייֶבעְרְׁשְטן ייְסן ִזיְך ַמלְ דִ ָוואס ָהאט  ,א  ייֶבעְרְׁשֶטער ַבאַווייְזט ִזיְך צּו ִדיר ,'ןיְך ֶגעה  ִווי  ,אּון ֶדער א 
ייט  יֶעס ְׁשט  לָׁ א אֵּ , פּון ִדי ֶוועְלט, תֹוָרה, ֲעבֹוָדה ַזייְלןֶיעְצט ֶוועְסטּו זֹוֶכה ַזיין צּו ִדי ְדר יי  ו ה',וַּיֵּרָׁ

 אּון ְגִמיַלת ֲחָסִדים.
ס ַקאִפיַטאן ִפיְרט ַווייל ֶער ֶגעְבט צּו ֶעְסן ַפאר ֶמעְנְטְׁשן, ֶדער ִׁשיפְ  ,ֶדער ֶבעֶקער ִאיז ֶקעְגן ֶחֶסד

ואס ָוואס ָדאס ִאיז תֹוָרה, אּון ֶדער ַאַראֶבער ָו ,ָוואס ִאיז ֶקעְגן ִדי ַים ַהַתְלמּוד ,ֶמעְנְטְׁשן אֹויְפן ַים
ייט ִאי "לאֵּ עמָׁ ְש יִּ "ֶוועְרט ֶגערּוְפן  ֶער ָהאט ִאים )בראשית טז, א( ָפסּוק  ןִאיז ֶקעְגן ְתִפָלה, ִווי ֶעס ְׁשט 

מַּ ל א  עמָ ְׁש ֶגערּוְפן יִ  י שָׁ ייט  ,ָוואס ָדאס ִאיז ְתִפָלה "ךְ יֵּ נְ ל עָׁ אֶּ  ה' ע"כִּ אּון אֹויף ִדי ְדַריי ַזאְכן ְׁשט 
 ִדי ֶוועְלט. 

 (ה'א רָ י  ה ַורָ וֹ תאת הַ )זֹ 
 
 

 
 

 

 (367) 7, גליון 8שנה                                                                                           לפ"ק פרשת וירא, י"ח חשון, שנת תשע"ט

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רָׁא"ש ייְלט מֹוהַּ עְרצֵּ  דֶּ
 

ַאז ֶעס ִאיז ָדא ַאָמאל ָוואס )ַשָבת ק"כ.( ַחַז"ל ָזאְגן 
ַא ֶמעְנְטש ִאיז ַמְצִליַח ָנאר דּוְרְך ֶדעם ָוואס ֶער 
ָהאט קֹוֶדם ֶגעַהאט ַא דּוְרְכַפאל. דּוְרְך ֶדעם ָוואס 
ֶער ָהאט ְפרּוִביְרט אּון ֶעס ִאיז ִאים ִניְשט 
ֶגעַגאְנֶגען, ֶער ִאיז דּוְרְכֶגעַפאְלן ִאין ַזיין 

ּוְנג, ַדְוָקא דּוְרְך ֶדעם ִאיז ֶער ַמְצִליַח, אּוְנֶטעְרֶנעמ
ַווייל ַאזֹוי ֶלעְרְנט ֶער ִזיְך אֹויס ִדי ִריְכִטיֶגע ֶוועג 

ַווייֶטער. ֶדער  אּוןָוואס ֶער ָזאל ָיא טּון פּון ֶיעְצט 
דּוְרְכַפאל ְבֶרעְנְגט ִאים ָגאר צּו ַזיין ַהְצָלָחה. ִדי 

ד ַעל "א   מ"ג.()ִגיִטין ְגָמָרא ָזאְגט אֹויְך  ין ָאָדם עֹומ 
ן ִנְכָשל ָבֶהם"  י ּתֹוָרה ֶאָלא ִאם כ  ַא ֶמעְנְטש  -ִדְבר 

ִאיז ִניְשט ַמְצִליַח ִאין ֶלעְרֶנען, ָנאר ָנאְכֶדעם ָוואס 
ֶער ָהאט ֶגעַהאט ַא דּוְרְכַפאל, אּון ָדאס ָהאט ִאים 

 ְנֶגען.ֶגעְבֶרעְנְגט ַאז ֶער ָזאל ִזיְך ֶמער ָאְנְשְטֶרע
ָדאס ֶזעט ֶמען אֹויְך ְבַגְשִמיּות. ֶדער ְסָטאֶלער 
ֶוועט ִזיְך קֹוֶדם ִפיל ָמאל גּוט צּוַהאְקן ִדי ֶהעְנט 

ייֶדער ֶער ֶוועט ִזיְך גּוטפּוֶנעם ַהאֶמער  , א 
ֶדעְרֶלעְרֶנען ִדי ַאְרֶבעט. ִווי ַלאְנג ֶעֶלעְקָטאִריָשאן 
ֶוועט ִזיְך גּוט אֹויְסֶלעְרֶנען ַזיין ַפאְך, ֶוועט ֶער 
-אֹויְפ'ן ֶוועג ָנאְך ַכאְפן ְשַטאְרֶקע ֶעֶלעְקְטִריק

יי ִזיְך ֶדעְרְשֶרעְקן פּון  ַשאְקס. אּון אֹויב ֶוועְלן ז 
ייֶער דּוְרְכַפאל אּון יי  ז  הֹויְבן ִדי ֶהעְנט, ֶוועְלן ז 

ייְנָמאל ִניְשט ַמְצִליַח ַזיין. אֹויב ָאֶבער  ִזיֶכער ק 
יי נּוְצן ֶדעם דּוְרְכַפאל ַאְלס ַא ֶלעְקִצֶיע צּו  ֶוועְלן ז 

לֹויז  ָזאג בְּ
ט:   ָדאס ָווארְּ

 

ט  "ַטאֶטע", י ָזאגְּ יקּוֵטיַווייל ֶדער ֶרבִּ  )לִּ

יָמן צו יל(מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק ב', סִּ ֶשֵאין יְּ : "ֲאפִּ ין ּו כְּ כֹולִּ
יל ָלל, ֲאפִּ ַדֵבר כְּ בּור לְּ ין ַרק דִּ רִּ ַדבְּ ֶשמְּ ּו כְּ

ילּו ֶמען  ֹאד", ֲאפִּ ֶאָחד, ַגם ֵכן טֹוב מְּ
יבּורִּ  ט ַקיין דִּ ישְּ ים ָוואס צּו ָהאט נִּ

ן, ֶמען ֶקען ָנאר  טְּ שְּ ן צּום ֵאייֶבערְּ ֶרעדְּ
יז ָדאס אֹויְך ֵזייֶער  ט אִּ ן ֵאיין ָווארְּ ָזאגְּ

ין הִּ  ֶטער ָחשּוב אִּ שְּ ל; ֶדער ֵאייֶבערְּ ימְּ
יר, וַ  ט פּון דִּ ן ַא ָווארְּ ט צּו ֶהערְּ וארְּ

ן 'ַאֶלעס ָוואס ֵגייט ַאִריֶבער אֹויפ  
ׁש ִאיז ָנאר ַאז  ט  ׁש ָזאל ֶמענ  ט  ֶדער ֶמענ 

ֵריי: "ַטאֶטע". ן ַא ׁש   ֶגעב 
 (טתשע"א ָר יֵ וַ )ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה, פ'  
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 ָלָחה.ַהצְ  ייֶערַדאְרף ִזיְך ַאְכטּוְנג ֶגעְבן, ֶוועט ָדאס ַזיין ֶדער סֹוד פּון ז   ֶמעןִוויְסן פּון ָוואס 

אּון ִדי ֶזעְלֶבע ִאיז אֹויְך ְברּוֲחִניּות. ֶווען ַא ִאיד ְשְטֶרעְנְגט ִזיְך ָאן אּון ֶער ְפרּוִביְרט צּו ַזיין 
ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד אּון ַמְצִליַח ַזיין ִאין ַזיין ֲעבֹוַדת ה', ַדאן ָטאר ֶער ִניְשט ֶוועְרן צּוְבָראְכן 

אר ַפאְרֶקעְרט, ֶער ָזאל נּוְצן ֶדעם דּוְרְכַפאל ִזיְך צּו ֶלעְרֶנען ֶדעְרפּון ַפאר פּון ַא דּוְרְכַפאל. נָ 
ייֶבעְרְשְטן ַאז ֶעס ָזאל ֶמער ִניְשט ַפאִסיְרן, אּון ַדאן  ְשֶפעֶטער, אּון ֶער ָזאל ֶבעְטן ֶדעם א 

 יֶכער ִאיד.ֶוועט ֶער ִזיֶכער ַמְצִליַח ַזיין אּון ֶוועְרן ַאן ֱאֶמת'ֶער ֶעְרלִ 
יין  וייְטן. ֶמען ַהאְלט ִאין א  ֶדער ְפָראְבֶלעם הֹויְבט ִזיְך ָנאר ָאן ֶווען ֶמען קּוְקט אֹויף ַא ְצו 
וייֶטער ֶוועט ָזאְגן צּו ִמיר. אּון ַדאן, ֶווען ֶמען ָהאט ַא  ַהאְלְטן ָקאפ ָוואס ֶדער ְצו 

ויי, ֶיעְצט ֶוועט ֶיעֶדער ֶזען ַאז ִאיְך ִבין ְשְטרֹויְכלּוְנג, ֶוועְרט ֶמען ְגַלייְך צּוְקלַ  אְפט "אֹוי ו 
ָגאְרִניְשט ֶוועְרט". ַא ַפאְרְשֶטעְנְדִליֶכער ֶמעְנְטש ֶוועט ָאֶבער ִניְשט קּוְקן ֶדערֹויף. ֶער ֶוועט 

יין אּון ִוויְסן ַאז ִדי ֶמעְנְטְשן ֶוועְלֶכע קּוְקן ָאֶדער ְקרּוֶמען אֹויף ִאים, ֶוועְלן ִאים  ַפאְרְשט 
ָגאְרִניְשט ֶהעְלְפן. אּון אֹויב ִוויל ֶער ַמְצִליַח ַזיין ַדאְרף ֶער ִזיְך ִניְשט צּוְקַראְצן פּון ָוואס 
ַאְנֶדעֶרע ְטַראְכְטן אּון ָזאְגן אֹויף ִאים. ָנאר נּוְצן ַזייֶנע דּוְרְכֶפעֶלער אֹויף ִזיְך ֶבעֶסער 

 יין ַווייֶטער ִמיט ַא ְשַטאְרַקייט ִביז ֶער ֶוועט סֹוף ָכל סֹוף  ַמְצִליַח ַזיין.אֹויְפצּוהֹויְבן אּון ג  
ייְלט ִדי ַמֲעֶשה פּוֶנעם ָחָכם ִמיטְ  י ַמֲעִשיֹות ַמֲעֶשה ט'( 'ן ַּתם ֶדער ֶרִבי ָהאט ֶדעְרצ  ַאז ֶדער )ִספּור 

ֶטעְנִדיג צּוִריק ן אֹויף ִאים, ֶער ָהאט שְ ֶטעְנִדיג ֶגעקּוְקט ָוואס ֶמעְנְטְשן ָזאגְ ָחָכם ָהאט שְ 
ייֶער ְקלּוג, ִאיז  ֶגעקּוְקט צּו ֶזען אֹויב ֶמען ַלאְכט ִניְשט פּון ִאים, אּון ָכאְטש ֶער ִאיז ֶגעֶווען ז 
ט ֶער צּום סֹוף ָאְנֶגעקּוֶמען ִאין ַא ִטיֶפע ֶגעֶדעְכֶטע ְבָלאֶטע. ִוויֶדער ֶדער ַּתם ִאיז ַטאֶקע ִנישְ 

ייִליְך אּון  ייֶער ְפר  ֶגעֶווען ַאזֹוי ְקלּוג, ֶער ָהאט ָאֶבער ֶגעַהאט ִדי ַמְעָלה ַאז ֶער ִאיז ֶגעֶווען ז 
ֶער ָהאט ָגאְרִניְשט ֶגעקּוְקט ָוואס ַאְנֶדעֶרע ֶמעְנְטְשן ָזאְגן אֹויף ִאים, ֶער ְפֶלעְגט ָזאְגן: 

ַזיין ַמֲעֶשה אּון ָדאס ִאיז ַמיין ַמֲעֶשה. ַפאְרָוואס "ָוואס ָהאב ִאיְך ִמיט ֶיעֶנעם? ָדאס ִאיז 
ָזאל ִאיְך קּוְקן אֹויף ֶיעֶנעם?", אּון דּוְרְך ֶדעם ָהאט ֶער ַטאֶקע ָגאר ְשַטאְרק ַמְצִליַח ֶגעֶווען 

 אּון ֶער ִאיז ֶגעָוואְרן ֶדער ִמיִניְסֶטער ִאיֶבער ַאֶלע ִמיִניְסָטאְרן.

יר ֶזעֶען ְבַגְשִמיּות ַאז ֶווען ַא ֶמעְנְטש ַפאְלט ַאָראפ אּון צּוְקַלאְפט ִזיְך, אּון ֶער ְשִפיְרט מִ 
וייְטן  יין אֹויְפְשֶטעְלן, ַדאן ֶוועט ֶער זּוְכן אּון ֶבעְטן ִהיְלף פּון ַא ְצו  ַאז ֶער ֶקען ִזיְך ִניְשט ַאל 

 ּון ִאים ֶהעְלְפן ִזיְך אֹויְפְשֶטעְלן.ָוואס ָזאל ִאים ֶגעְבן ַא ַהאְנט א
יין אֹויְפהֹויְבן, ֶער ֶזעט  ְברּוֲחִניּות ִאיז ִדי ֶזעְלֶבע ַזאְך. ֶווען ַא ֶמעְנְטש ֶקען ִזיְך ִניְשט ַאל 

ַאז ַאז ֶער ַפאְלט אּון ַפאְלט, ַדאְרף ֶער ג יין צּו ַא ַצִדיק ָוואס ָזאל ִאים ֶקעֶנען ֶגעְבן ַא ַהאְנט 
יין אֹויף ִדי ִפיס.  ֶער ָזאל ֶקעֶנען ְשט 

ַאז ֶווען ַא ִאיד ִאיז ְמקּוָשר צּו ַא ַצִדיק, ַדאן ֶוועט ֶער ִניְשט )ָשם, ִסיָמן ט"ז( ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 
ִזיְך ֶדער ֱאֶמת'ֶער ַצִדיק ֶלעְרְנט אֹויס ֶדעם ֶמעְנְטש ַאז ֶער ָזאל ִוויְסן ִווי ַאזֹוי  ַאָראְפַפאְלן.

צּו ִפיְרן אּון ִווי ַאזֹוי ִזיְך צּו ֶקעֶנען ֶדעְרַהאְלְטן ִמיט ַא ְשַטאְרַקייט ִאין ֶיעְדן ַמָצב, אּון ָדאס 
ייְנָמאל. ֶמען ַדאְרף ָנאר ַאַסאְך ֶבעְטן  ֶוועט ֶהעְלְפן ֶדעם ֶמעְנְטש ַאז ֶער ָזאל ִניְשט ַפאְלן ק 

ייֶבעְרְשְטן ַאז ֶמען ָזאל  ְטֶרעְפן ֶדעם ִריְכִטיְגן ַצִדיק ָוואס ֶקען ָדאס ַבאַווייְזן, אּון ֶדעם א 
 ִניְשט ֶהעְלְפן.ָגאְר ִניְשט ִזיְך ָלאְזן ַנאְרן אּון ג יין צּו ַא ֶמעְנְטש ָוואס ֶקען 

ייְלט ַא ַמֲעֶשה ִאיֶבער ֶדעם ִווי ַאזֹוי ַא ֶמעְנְטש ַדאְרף זּוְכן ֶדע ם מֹוַהָרא"ש ָהאט ֶדעְרצ 
ִריְכִטיְגן ֶעְרִליְכן ִאיד ָוואס ֶקען ִאים ַטאֶקע ֶהעְלְפן. ַא ִאיד ִאיז ַאָמאל ַאַרייְנֶגעקּוֶמען צּו 
ַזיין ֶרִבי'ן אּון ִזיְך אֹויְסֶגעֶרעְדט ָדאס ַהאְרץ ַאז ֶער ִאיז ַלייֶדער דּוְרְכֶגעַפאְלן ִמיט ָגאר 

ירֹות אּון ֶער זּוְכט ַא ֶוועג  ִווי ַאזֹוי ֶער ֶקען ָדאס ַפאֶרעְכְטן אּון ְּתשּוָבה רֹויס, ַאַהאְרֶבע ֲעב 
 טּון.

 ַאז ַזיין ְּתשּוָבה ִאיז ָגאר ַזיין ֶרִבי ָהאט ִאים אֹויְסֶגעֶהעְרט אּון ִאים ְקָלאר ֶגעְשֶטעְלט
 

ְשֶווער, אּון ֶער ָהאט ִניְשט ַקיין ֶוועג ִווי ַאזֹוי 
ָצה'ט  ָוואְלט ִאיםֶהעְלְפן, ָנאר ֶער ִאים צּו  ֶגע'ע 

ייִליְגן "ַחזֹון  ַאז ֶער ָזאל ַאִריֶבעְרג יין צּום ה 
ִאיש", ָנאר ֶער ֶוועט ִאים ֶקעֶנען ֶהעְלְפן. ֶדער 
ָצה, ֶער  ִאיד ִאיז ֶדעְרִציֶטעְרט ֶגעָוואְרן פּון ִדי ע 
ָהאט ִזיְך ֶגעֶבעְטן ַביים ֶרִבי'ן ַאז ָנאר ָדאס ָזאל 

ייְסן, ַווייל ָדאס ָוואס ֶער ִאיז ֶער ִניְשט ה  
ֶגעקּוֶמען אּון ִזיְך אֹויְסֶגעֶרעְדט ַפאְר'ן ֶרִבי'ן ִאיז 
ייֶער ְשֶווער ָאְנֶגעקּוֶמען, ֶער ָהאט  ִאים אֹויְך ז 
ָדאס ֶגעטּון ַמָמש ִמיט ְמִסיַרת ֶנֶפש, אּון ֶער 
 ָהאט ִניְשט ִדי כֹוחֹות צּו ג יין צּום ַחזֹון ִאיש צּו
ֶבעְטן ַא ְּתשּוָבה. ֶדער ֶרִבי ָהאט ִאים ָאֶבער 
ָצה  ֶגעָזאְגט ַאז ֶער ָהאט ִניְשט ַקיין ַאְנֶדעֶרע ע 
יָרה ָהאט ֶדער ִאיד ִמיט ַא  ית ְבר  ַפאר ִאים. ְבל 
צּוְבָראֶכעֶנע ַהאְרץ ֶגעמּוְזט ַמְסִכים ַזיין צּו 

ן ֶרִבי'ן ַאז ֶדעם, אּון ֶער ָהאט צּוֶגעָזאְגט ַפאר ַזיי
ייְלן ָוואס ֶדער  ֶער ֶוועט צּוִריק קּוֶמען ֶדעְרצ 

 ַחזֹון ִאיש ָהאט ִאים ֶגעָזאְגט.
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ָוואס ָהאּב ִאיְך ...
ִמיט ֶיעֶנעם? ָדאס 

ּון ִאיז ַזיין ַמֲעֶשה א
ָדאס ִאיז ַמיין 

ַפאְרָוואס  ,ַמֲעֶשה
 ָזאל ִאיְך קּוְקן אֹויף

 ...ַא ְצֵווייְטן?
>>>>>> 
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ַחד אּון ֶווען ֶדער ִאיד ִאיז ַאַרייְנֶגעקּוֶמען צּום ַחזֹון ִאיש ִאיז ַארֹויְפֶגעַפאְלן אֹויף ִאים ַאַזא פַ 
ּו ַארֹויְסֶרעְדן ַא ָוואְרט, ֶער ָהאט ָאְנֶגעהֹויְבן צּו ְטַראְכְטן ֶגעֶקעְנט ֲאִפילִניְשט ֶער ָהאט  ַאזְשֶרעק, 

ַאז ֶער ג ייט שֹוין ְּתשּוָבה טּון, ֶער ֶוועט ַפאְרֶגעְסן פּון ַאֶלעס ָוואס ִאיז ֶגעֶווען ִביז ֶיעְצט אּון ֶער 
ייִליְגן ַחזֹון ֶוועט שֹוין ִזיֶכער ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד. ֶער ִאיז ֶגעְשַטאֶנען  אּון ֶגעקּוְקט אֹויְפ'ן ה 

 ִאיש, ֶער ָהאט ָאֶבער ִניְשט ֶגעֶקעְנט ַארֹויְסֶרעְדן ַא ָוואְרט.
ֶדער ַחזֹון ִאיש ָהאט ִאים ֶגעְשַטאְרְקט אּון ֶגעָזאְגט ַאז ֶער ָזאל פּון ַהייְנט ָאן ְפרּוִביְרן ִזיְך צּו 

ָנאר אֹויף גּוֶטע ֶוועְגן, אּון ֶער ָזאל ִזיְך צּוֶגעוואֹויֶנען צּו ֶלעְרֶנען ִמְשֶנה ִפיְרן ָנאר ֶעְרִליְך אּון ג יין 
 ְברּוָרה".

ֶדער ִאיד ִאיז ַארֹויְסֶגעַגאְנֶגען אּון ֶער ָהאט ֶגעְשִפיְרט ִווי ֶער ִאיז ֶגעָוואְרן ַא ַנייֶער ֶמעְנְטש 
ייִליְגן  ִאיְנַגאְנְצן. ֶער ִאיז צּוִריק ֶגעַגאְנֶגען צּו ַזיין ֶרִבי'ן אּון ִאים ֶגעַדאְנְקט ַפאְר'ן ִשיְקן צּום ה 

ייְלט ָוואס ֶדער ַחזֹון ִאיש ָהאט ִאים ֶגעָזאְגט, אּון ֶער ָהאט ַטאֶקע  ַחזֹון ִאיש, ֶער ָהאט ִאים ֶדעְרצ 
ְלָחן ָערּוְך אֹוַרח ַחִיים ִמיטְ  ְשֶנה ְברּוָרה, אּון ֶער ָהאט 'ן מִ ָאְנֶגעהֹויְבן צּו ֶלעְרֶנען ַאַסאְך שֻׁ

ָאְנֶגעהֹויְבן ַמְקִפיד צּו ַזיין אֹויף ֶיעֶדע ֲהָלָכה ֶעס ְמַקי ים צּו ַזיין ִווי ֶמען ַדאְרף, אּון ֶער ִאיז ַטאֶקע 
 ֶגעָוואְרן ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד.

ֶגענּוְצט ַפאְר'ן ְצֶוועק ִזיְך ִדי ַאֶלע דּוְרְכֶפעֶלער ָוואס ַא ֶמעְנְטש ג ייט דּוְרְך, ַדאְרף ָנאר 
יין ַווייֶטער, אּון ִניְשט אֹויף ַפאְרֶקעְרט ַח"ו, צּו ֶוועְרן צּוְבָראְכן אּון ַאֶלעס  אֹויְפצּוהֹויְבן אּון ג 

יין ַבאַווייְזן, ַדאן ַדאְרף ֶמען זּוְכן ַאן ֶעְרִליֶכעֶמען אֹויְפֶגעְבן. אּון אֹויב ֶקען  ר ִאיד ָדאס ִניְשט ַאל 
אּון ַא ַצִדיק ָוואס ָזאל ֶלעְרֶנען ֶדעם ֶמעְנְטש ִווי ַאזֹוי ָדאס צּו טּון. ֶווען ַא ִאיד ֶוועט ִזיְך ַאזֹוי 

 ִפיְרן ֶוועט ֶער ִזיֶכער ְשַטאְרק ַמְצִליַח ַזיין אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.
 

ֶלק ט"ו ֶעֶרְך נְ  ֶלק ד' ֶעֶרְך ִכָשלֹון ְוֶעֶרְך ַצִדיק()ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש ח   ִפיָלה, ְוח 
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תפלה; רעסעפיס; און נאך שיעורים; מעשיות פון -קוואל פון חיזוק )פרויען(   
03303502363/ ענגלאנד  0797040069/ ארץ 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 < חיזוק יומי; ניגונים; און נאךשיעורים;  - 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"ונ לייבי אפפעל החתן
 וואס איז א חתן געווארן למזל טוב עב"ג

 

ער זאל אויפשטעלן  דער אייבערשטער זאל העלפן אז
א בית נאמן בישראל, עס זאל זיין א קשר של קימא, 

 א בנין עדי עד, דורות ישרים ומבורכיםאון 
 

 

 
 
 

 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

 י"וה ברוך ברדוגו מו"ה
 די געבורט פון א אינגל למזל טובצו 

 

העלפן אז ער זאל זען אסאך דער אייבערשטער זאל 
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 יואל לאנדא מו"ה
 די געבורט פון א מיידל למזל טובצו 

 

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

 , דורות ישרים ומבורכיםגעזונטערהייט
 

 

 
 
 

 

 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
 נאך א שידוך פון א תלמיד הישיבה

דער ווינטער זמן האט זיך אנגעהויבן מיט'ן רעכטן פוס, ווען נאך א 
בחור פון ישיבה איז א חתן געווארן למזל טוב. הבה"ח לייבי ני"ו בן מו"ה 

איז א חתן געווארן למזל טוב עב"ג בת מו"ה יצחק  אייזיק אפפעל הי"ו,
 קאפלאן הי"ו, אב"י בעיר בית שמש.

יעצט פאר ראש השנה, האט דער חתן געלערנט פערציג מאל מסכת 
תענית, פון חמשה עשר באב ביז ראש השנה, אזוי ווי מוהרא"ש האט 
צוגעזאגט פאר די בחורים אז דורך דעם וועלן זיי זוכה זיין צו טרעפן 
זייער שידוך, און יעצט האט ער ב"ה זוכה געווען אנצוקומען צו דעם 

 גליקליכן מינוט.
גלייכצייטיג איז דער חתן לעצטנס געפארן קיין יבנאל, צום ציון 
הקדוש פון מוהרא"ש זי"ע, דארט האט ער אויסגעזאגט גאנץ ספר 
תהלים ברציפות, אזוי ווי מוהרא"ש האט צוגעזאגט, און געהייסן דאס 

רויפקריצן אויף זיין מצבה, אז יעדער בחור אדער מיידל וואס וועט א
קומען צו זיין קבר און דארט אויסזאגן גאנץ ספר תהלים ברציפות, וועט 
ער זיך משתדל זיין פאר זיי אז זיי זאלן טרעפן זייער שידוך גרינג און 

 שנעל.
די בחורים פון ישיבה פרייען זיך מיט מיט די שמחה. דער 

שטער זאל העלפן ס'זאל זיין א קשר של קימא און בנין עדי עד, אייבער
 מיט דורות ישרים ומבורכים.

 

 !דבר נאה ומתקבל
*** 

ניגונים אפטיילונג אויף "קול ברסלב" 
 אויסגעברייטערט

אויפ'ן פארלאנג פון פילע צוהערער, איז לעצטנס געווארן צוגעלייגט 
קענען הערן אלע ניגונים אויף א נייע זאך ביי די ניגונים אפטיילונג, צו 

איין מאל אויף "שאפפעל", דאס מיינט אז ווען מ'גייט אריין צו דעם 
נייעם אפציע וועט מען הערן אלע ניגונים יעדעס מאל אויף א אנדערן 

 סדר.
פון די מעין מעניו אויף  0און דערנאך  5דער נייער אפציע איז אויף 

ינעם קעסטל אונטן פונעם "קול ברסלב" ]זעט די נומערן צו רופן א
גליון[, און דאס קען זייער גוט צוניץ קומען אינמיטן די ארבעט אדער 
אינמיטן דרייוון, נישט צו דארפן מישן אהער און אהין, נאר קענען מיט א 
רואיגקייט זיך צוהערן צו די הערליכע ווארימע און לעבעדיגע ניגונים, 

 דרכות פאר'ן לעבן.פול מיט אמונה ויראת שמים, און עצות וה
 

 !שמעו ותחי נפשכם

<<<<<< 

 

 תפארת התורה ברסלב מוסדות
נתייסדה ע"י כ"ק מוהרא"ש זי"ע

 

 מיר וואונטשן א הארציגע ברכת מזל טוב פאר

 הי"ושבתי מזרחי מו"ה 
 למזל טוב מאיר מיכאלצו די אפשערן פון זיין אינגל 

 

 

מיר זענען שולדיג א געוואלדיגע הכרת הטוב פאר ר' שבתי, וואס איז 
אזוי שטארק איבערגעגעבן פאר די מוסדות אין יעדן פרט און צו יעדע 
צייט, דער אייבערשטער זאל העלפן אז די גרויסע זכותים זאלן אים 

זען אסאך אידיש נחת האבן געזונט פרנסה און נחת, ער זאל ביישטיין צו 
 דורות ישרים ומבורכים ,קינדערזיינע קינד און פון אלע  פון דעם

 


