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פרשת וירא ,י"ח חשון ,שנת תשע"ט לפ"ק

ֵּיילט
ֶּערצ ְ
ֹהרָׁא"ש ד ְ
מו ַּ

בּוע
ַּפ ְר ַּשת ַּה ָׁש ַּ

ֶבי זָאגְט ִ(לקּוטי
וַּיֵּרָׁא ֵּאלָׁיו ה' ְב ֵּאלוֹנֵּי ַּמ ְמרֵּא ,מ ֹו ֲהרָא"ׁש ִאיז ַמ ְס ִביר דֶעם פָסּוק לוֹיט וִוי דֶער ר ִ
מ ֹו ֲה ַר"ן ח ֶלק ב' ִס ָימן נ') ַאז ִדי ַמ ְח ָׁש ָבה ִאיז ִאין ִדי ַהאנְט פּון ַא ֶמענ ְְטׁש ,עֶר קֶען עֶס ְדרייעֶן וִוי ַאזוֹי עֶר
ַאכ ְטן ְצוויי ַמ ְח ָׁשבוֹת אוֹיף איי ְנ ָמאלְ ,ממילָא אוֹיב עֶס קּומֶען
ִיׁשט ֶמעג ְִל ְיך צּו ְטר ְ
וִויל ,עֶס ִאיז נ ְ
ַייך
ַאכ ְטן ,קֶען ֶמען גְ ל ְ
ִיׁשט ְטר ְ
ַאכן וָואס ֶמען ָטאר נ ְ
ֶעכ ֶטע ַמ ְח ָׁשבוֹת ִאין ַא ֶמענ ְְטׁש ,ז ְ
ַארַיין ְׁשל ְ
ֶעכ ֶטע ַמ ְח ָׁשבָהַ ,אזוֹי וִוי ַא פֶע ְרד וָואס
ַאך ,אּון ַאזוֹי גייט ַאוֶועק ִדי ְׁשל ְ
ַאכ ְטן פּון ַאן ַא ְנדֶערֶע ז ְ
ְטר ְ
עלט ִאים
ֶעבט ֶמען ִאים ַא כַאפ ַביי ִדי לייצֶעס ,אּון ֶמען ְׁש ֶט ְ
ַייכן וֶועג ,ג ְ
ָארן פּון גְ ל ְ
ָאפפ ְ
וִויל ַאר ְ
ַייכן וֶועג ,אּון עֶס וִויל
ֹיך ִדי ַמ ְח ָׁשבָה ,וֶוען עֶס וִויל ַארָאפ גיין פּונֶעם ְגל ְ
ֹיפן ְפלַאץַ ,אזוֹי או ְ
או ְ
ַאכן ,אּון
ַאכ ְטן גּו ֶטע ז ְ
ייבט ָאן ְטר ְ
ֶעבט ֶמען ִאים ַא כַאפ ,מֶען ה ְ
ֶעכ ֶטע ַמ ְח ָׁשבוֹת ,ג ְ
ַאכ ְטן ְׁשל ְ
ְטר ְ
ַייכן וֶועג.
ֹיפן גְ ל ְ
ֶמען ִפ ְירט ִאים ַארוֹיף או ְ
ָוארט ַּמ ְמרֵּא וָואס ִאיז ר"ת ַּמ' ְח ָׁשבָה ָׁר'עָה ַּמ' ְח ָׁשבָה ַּא' ֶחרֶת ,וֶוען
רּומז ִאין ִדי ו ְ
דָאס ִאיז ְמ ָ
ַאכט ֶמען גְ לַיי ְך ַאן ַא ְנדֶערֶע ַמ ְח ָׁשבָה.
ֶעכ ֶטע ַמ ְח ָׁשבָהְ ,טר ְ
קּומט ַארַיין ַא ְׁשל ְ
עֶס ְ
ייליגֶע גֶעדַא ְנקֶען עֶר זָאל
ַאכ ְטן נָאר ה ִ
דֶער ִעיקָר פּון ַא ֶמענ ְְטׁש ִאיז ִדי ַמ ְח ָׁשבָה ,עֶר זָאל ְטר ְ
ֶער ְׁש ֶטער אוֹיס ַא ֶמע ְנ ְטׁש
רּוב ְירט דֶער אייב ְ
ֶערפַאר ְפ ִ
ֶער ְׁש ְטן ,אּון ד ְ
ַאכ ְטן פּונֶעם אייב ְ
נָאר ְטר ְ
ִיךִ ,איז עֶר
אלט ז ְ
ֶער ַה ְ
אך ְׁשוֶוערֶע נ ְִסיוֹנוֹת ,אּון אוֹיב עֶר ד ְ
דּור ְך גיין ַא ַס ְ
ַארף ְ
ִמיט דֶעם ,עֶר ד ְ
ֶער ְׁש ְטן.
ייבט ָאן צּו ִפ ְילן דֶעם אייב ְ
ִיך צּו ִאים ,אּון עֶר ה ְ
ֶער ְׁש ֶטער ַבאוַוייזְט ז ְ
ז ֹוכֶה ַאז דֶער אייב ְ
ִיך צּו
ֶער ְׁש ֶטער זָאל ז ְ
דָאס ִאיז ְפ ַׁשט ִאין פָסּוק :וַּיֵּרָׁא ֵּאלָׁיו ה' ַ -אז ַא ִאיד וִויל ַאז דֶער אייב ְ
ֶער ְׁש ְטןִ ,איז ִדי עצָהְ ,ב ֵּאלוֹנֵּי " ַּמ ְמרֵּא" ַּ -מ' ְח ָׁשבָה
ִאים ַבאוַוייזְן ,אּון עֶר זָאל ִפ ְילן דֶעם אייב ְ
ַייך
ֶעכ ֶטע ַמ ְח ָׁשבָה זָאל עֶר גְ ל ְ
קּומט ִאים ַארַיין ַא ְׁשל ְ
ָׁר'עָה ַּמ' ְח ָׁשבָה ַּא' ֶחרֶת ַ -אז וֶוען עֶס ְ
ָאך ַביי
ֲפילּו עֶר ִפ ְילט ַאז עֶר ִאיז נ ְ
ֶּתח ָׁה ֹא ֶּהל  -א ִ
ֹשב פ ַּ
ֶערׁש ,וְהּוא יו ֵּ
ַאכ ְטן פּון ֶעפֶעס ַא ְנד ְ
ְטר ְ
ָאך ֶמערְ ,כ ֹחם ַּהיוֹם -
דּוׁשה ,אּון נ ְ
ֹיבן ַארַיינְצּוגיין ִאין ִדי ְק ָ
ִיׁשט ָא ְנגֶעהו ְ
ָאכנ ְ
ִדי ִטיר ,עֶר ָהאט נ ְ
ֶעכ ֶטע ִמדוֹת ,אוֹיב ָאבֶער ֶער
עֶס ְברֶענְט ִאין ִאים ִדי יצֶר ָהרַעַ ,א פַייעֶר פּון ַתאֲווֹת אּון ְׁשל ְ
ַארן
יילט ַאלֶעס פ ְ
ֶערצ ְ
ֶער ְׁש ְטן ,אּון עֶר ד ְ
צּוריק צּום אייב ְ
ִיך ,אּון עֶר גייט ִ
אלט ז ְ
ֶער ַה ְ
ד ְ
ִיך צּו ִאים.
ֶער ְׁש ֶטער ַאליינְס ַבאוַוייזְט ז ְ
ֶער ְׁש ְטןִ ,איז עֶר ז ֹוכֶה  -וַּיֵּרָׁא ֵּאלָׁיו ה'  -דֶער אייב ְ
אייב ְ
***

( ֹזאת ַהת ֹו ָרה וַי ָרא א')

ֶדרָׁש זָאגְט
נִּצ ִּבים ָׁעלָׁיו ,דֶער מ ְ
ָׁשים ָׁ
ַּיִּשא עֵּינָׁיו וַּי ְַּרא ו ְִּהנֵּה ְש ֹל ָׁשה אֲנ ִּ
ו ָׁ
ַאפ ַיטאן ,אּון
ֹיסגֶעזֶעהן ,איינֶער וִוי ַא בֶעקֶער ,איינֶער וִוי ַא ִׁש ְיפס ק ִ
אבן או ְ
ַאז ִדי ְדריי ַמ ְל ָא ִכים ָה ְ
איינֶער וִוי ַאן ַארַאבֶער.
ַאכן ְׁשטייט ִדי
מ ֹו ֲהרָא"ׁש ִאיז דָאס ַמ ְס ִביר לוֹיט וִוי ִדי ַחזַ"ל זָאגְ ן (אבות פרק א') אוֹיף ְדריי ז ְ
ֲס ִדים ,אּון דָאס וַוייזְט אוֹיף ִדי ְדרַיי ָאבוֹת
ועלט ,אוֹיף ת ֹורָה ,אוֹיף עֲב ֹודָה ,אּון אוֹיף גְ ִמילַת ח ָ
וֶ ְ
ֲס ִדים ,י ְִצחָק ִאיז גֶעוֶוען ְת ִפלָה,
ָהם'ס ִמדָה ִאיז גֶעוֶוען גְ ִמילַת ח ָ
ֲקבַ ,א ְבר ָ
ָהם ,י ְִצ ָחק ,אּון יַע ֹ
ַא ְבר ָ
ֲקב ִאיז גֶעוֶוען ת ֹורָה.
אּון יַע ֹ
ָאלגְט דֶעם
אסט גֶעפ ְ
ֶעצט ַאז דּו ָה ְ
ָהם ,י ְ
ֶער ְׁש ֶטער גֶעוִויזְן פַאר ַא ְבר ָ
דָאס ָהאט דֶער אייב ְ
ִיך צּו ִדיר ,וִוי
ֶער ְׁש ֶטער ַבאוַוייזְט ז ְ
ִיך ַמ ְל'ן ,אּון דֶער אייב ְ
ייסן ז ְ
ֶער ְׁש ְטן ,וָואס ָהאט ִד ְיך גֶעה ְ
אייב ְ
ֶועלט ,ת ֹורָה ,עֲב ֹודָה,
ַיילן פּון ִדי ו ְ
ֶועסטּו ז ֹוכֶה זַיין צּו ִדי ְדריי ז ְ
ֶעצט ו ְ
עֶס ְׁשטייט וַּיֵּרָׁא ֵּאלָׁיו ה' ,י ְ
ֲס ִדים.
אּון גְ ִמילַת ח ָ
ַאפ ַיטאן ִפ ְירט
ֶסן פַאר מֶענ ְְט ְׁשן ,דֶער ִׁש ְיפס ק ִ
ֶעבט צּו ע ְ
דֶער בֶעקֶער ִאיז קֶעגְן ֶחסֶד ,וַוייל עֶר ג ְ
ֹיפן יַם ,וָואס ִאיז קֶעגְ ן ִדי יַם ַה ַת ְלמּוד ,וָואס דָאס ִאיז ת ֹורָה ,אּון דֶער ַארַאבֶער וָואס
ֶמענ ְְט ְׁשן או ְ
ֶערּופן "יִּ ְש ָׁמע ֵּאל" ִאיז קֶעגְן ְת ִפלָה ,וִוי עֶס ְׁשטייט ִאין פָסּוק (בראשית טז ,א) עֶר ָהאט ִאים
ֶוערט ג ְ
ו ְ
ַאכן ְׁשטייט
"כי ָׁש ַּמע ה' ֶּאל ָׁע ְניֵּ ְך" וָואס דָאס ִאיז ְת ִפלָה ,אּון אוֹיף ִדי ְדרַיי ז ְ
ֶערּופן ִי ְׁש ָמעאל ִּ
ג ְ
ֶועלט.
ִדי ו ְ

(בראשית רבה פמ"ח ס"ט)

( ֹזאת ַהת ֹו ָרה וַי ָרא ה')

א

חַ זַ"ל זָאגְן ַ(שבָ ת ק"כַ ).אז עֶ ס ִאיז ָדא ַאמָ אל וָ ואס
דּורְך דֶ עם וָ ואס עֶ ר
ענְטש ִאיז מַ צְ לִ יחַ נָאר ְ
ַא מֶ ְ
דּורְך דֶ עם וָ ואס
דּורכְ פַ אלְ .
הָ אט קוֹדֶ ם גֶעהַ אט ַא ְ
ישט
עֶ ר הָ אט פְ רּובִ ְירט אּון עֶ ס ִאיז ִאים נִ ְ
דּורכְ גֶעפַ אלְ ן ִאין זַיין
ְ
גֶעגַאנְ גֶען ,עֶ ר ִאיז
דּורְך דֶ עם ִאיז עֶ ר מַ ְצלִ יחַ ,
ערנֶעמּו ְנגַ ,דוְ ָקא ְ
אּונְ טֶ ְ
ֶערנְ ט עֶ ר זִ יְך אוֹיס ִדי ִריכְ ִטיגֶע וֶועג
וַ וייל ַאזוֹי ל ְ
ֶעצט אּון וַ וייטֶ ער .דֶ ער
וָ ואס עֶ ר זָאל יָא טּון פּון י ְ
דּורכְ פַ אל בְ ֶרענְ גְט ִאים גָאר צּו זַיין הַ ְצלָחָ הִ .די
ְ
ָאדם עוֹמד עַ ל
גְמָ ָרא זָאגְט אוֹיְך (גִ ִיטין מ"ג" ).אין ָ
ִדבְ רי ּתו ָֹרה אֶ לָא ִאם כן נִ כְ ָשל בָ הֶ ם" ַ -א מֶ ענְ ְטש
ֶערנֶען ,נָאר נָאכְ דֶ עם וָ ואס
ישט מַ ְצלִ יחַ ִאין ל ְ
ִאיז נִ ְ
דּורכְ פַ אל ,אּון ָדאס הָ אט ִאים
עֶ ר הָ אט גֶעהַ אט ַא ְ
גֶעבְ ֶרענְ גְט ַאז עֶ ר זָאל זִ יְך מֶ ער ָאנְ ְש ְט ֶרענְ גֶען.
ָדאס זֶעט מֶ ען אוֹיְך בְ ג ְַש ִמיּות .דֶ ער ְסטָ אלֶער
אקן ִדי הֶ ענְ ט
וֶועט זִ יְך קוֹדֶ ם פִ יל מָ אל גּוט צּוהַ ְ
פּונֶעם הַ אמֶ ער ,איידֶ ער עֶ ר וֶועט זִ יְך גּוט
ישאן
אר ָ
ֶעקטָ ִ
ַארבֶ עט .וִ וי לַאנְ ג עֶ ל ְ
ֶערנֶען ִדי ְ
ערל ְ
דֶ ְ
ֶערנֶען זַיין פַ אְך ,וֶועט עֶ ר
ֹיסל ְ
וֶועט זִ יְך גּוט או ְ
ֶעק ְט ִריק-
אר ֶקע עֶ ל ְ
אוֹיפְ 'ן וֶועג נָאְך כַאפְ ן ְשטַ ְ
עקן פּון
ער ְש ֶר ְ
אקס .אּון אוֹיב וֶועלְ ן זיי זִ יְך דֶ ְ
ַש ְ
דּורכְ פַ אל אּון הוֹיבְ ן ִדי הֶ ענְ ט ,וֶועלְ ן זיי
זייעֶ ר ְ
ישט מַ ְצלִ יחַ זַיין .אוֹיב אָ בֶ ער
זִ יכֶער קיינְ מָ אל נִ ְ
ֶעק ִציֶע צּו
דּורכְ פַ אל ַאלְ ס ַא ל ְ
נּוצן דֶ עם ְ
וֶועלְ ן זיי ְ
>>>>>>

זָאג בְּ לֹויז
ָוארט:
דָ אס ו ְּ
"טַ אטֶ ע" ,וַוייל דֶ ער ֶרבִּ י זָאגְּ ט (לִּיקּוטֵ י
מֹוהֲ ַר"ן ,חֵ לֶק ב'ִּ ,סימָ ן צו)" :אֲ פִּ ילּו כְּ שֶ ֵאין ְּיכֹולִּין
לְּדַ בֵ ר כְּ לָל ,אֲ פִּ ילּו כְּ שֶ ְּמדַ בְּ ִּרין ַרק ִּדבּור
ֶאחָ ד ,גַם כֵן טֹוב ְּמאֹד" ,אֲ פִּ ילּו מֶ ען
יבּורים וָואס צּו
ִּישט ַקיין ִּד ִּ
הָ אט נ ְּ
ער ְּש ְּטן ,מֶ ען ֶקען נָאר
עדן צּום ֵאייבֶ ְּ
ֶר ְּ
ָוארט ִּאיז דָ אס אֹויְך זֵייעֶ ר
זָאגְּ ן ֵאיין ו ְּ
ער ְּשטֶ ער
ימל; דֶ ער ֵאייבֶ ְּ
חָ שּוב ִּאין ִּה ְּ
ָוארט פּון ִּדיר,
ערן ַא ו ְּ
וארט צּו הֶ ְּ
ַו ְּ
ַאלֶעס וָואס גֵייט ַא ִריבֶ ער אֹויפ'ן
מֶ ענטׁש ִאיז נָאר ַאז דֶ ער מֶ ענטׁש זָאל
גֶעבן ַא ׁש ֵריי" :טַ אטֶ ע".
(עֲצָ תֹו אֱ מּונָה ,פ' ַו ֵי ָרא תשע"ט)
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ארף זִ יְך ַאכְ טּו ְנג גֶעבְ ן ,וֶועט ָדאס זַיין דֶ ער סוֹד פּון זייעֶ ר הַ ְצלָחָ ה.
ויסן פּון וָ ואס מֶ ען ַד ְ
וִ ְ
אּון ִדי זֶעלְ בֶ ע ִאיז אוֹיְך בְ רּוחֲ נִ יּות .וֶוען ַא ִאיד ְש ְט ֶרע ְנגְט זִ יְך ָאן אּון עֶ ר פְ רּובִ ְירט צּו זַיין
ֶוערן צּובְ ָראכְ ן
ישט ו ְ
ַאן עֶ ְרלִ יכֶער ִאיד אּון מַ ְצלִ יחַ זַיין ִאין זַיין עֲ בו ַֹדת ה'ַ ,דאן טָ אר עֶ ר נִ ְ
ערפּון פַ אר
ֶערנֶען דֶ ְ
דּורכְ פַ אל זִ יְך צּו ל ְ
נּוצן דֶ עם ְ
ערט ,עֶ ר זָאל ְ
אר ֶק ְ
דּורכְ פַ אלָ .נ אר פַ ְ
פּון ַא ְ
אס ְירן ,אּון ַדאן
ישט פַ ִ
ער ְש ְטן ַאז עֶ ס זָאל מֶ ער נִ ְ
עטן דֶ עם אייבֶ ְ
ְשפֶ עטֶ ער ,אּון עֶ ר זָאל בֶ ְ
וערן ַאן אֱ מֶ ת'עֶ ר עֶ ְרלִ יכֶער ִאיד.
וֶועט עֶ ר זִ יכֶער מַ ְצלִ יחַ זַיין אּון וֶ ְ
וייטן .מֶ ען הַ אלְ ט ִאין איין
קּוקט אוֹיף ַא ְצו ְ
דֶ ער פְ ָראבְ לֶעם הוֹיבְ ט זִ יְך נָאר ָאן וֶוען מֶ ען ְ
הַ אלְ ְטן ָקאפ וָ ואס דֶ ער ְצווייטֶ ער וֶועט זָאגְן צּו ִמיר .אּון ַדאן ,וֶוען מֶ ען הָ אט ַא
ֶעצט וֶועט יֶעדֶ ער זֶען ַאז ִאיְך ִבין
צּוק ַל אפְ ט "אוֹי וויי ,י ְ
ֶוערט מֶ ען ְגלַייְך ְ
ְש ְטרוֹיכְ לּו ְנג ,ו ְ
קּוקן דֶ ערוֹיף .עֶ ר וֶועט
נִישט ְ
אר ְשטֶ ענ ְְדלִ יכֶער מֶ ענ ְְטש וֶועט אָ בֶ ער ְ
ֶוערט"ַ .א פַ ְ
ישט ו ְ
ָארנִ ְ
ג ְ
קּוקן ָאדֶ ער ְקרּומֶ ען אוֹיף ִאים ,וֶועלְ ן ִאים
ויסן ַאז ִדי מֶ ענְ ְט ְשן וֶועלְ כֶע ְ
אר ְשטיין אּון וִ ְ
פַ ְ
אצן פּון וָ ואס
צּוק ַר ְ
ישט ְ
ארף עֶ ר זִ יְך נִ ְ
ישט הֶ עלְ פְ ן .אּון אוֹיב וִ ויל עֶ ר מַ ְצלִ יחַ זַיין ַד ְ
ָארנִ ְ
ג ְ
דּורכְ פֶ עלֶער אוֹיף זִ יְך בֶ עסֶ ער
נּוצן זַיינֶע ְ
ערע ְט ַראכְ ְטן אּון זָאגְן אוֹיף ִאים .נָאר ְ
ַאנְ דֶ ֶ
אר ַקייט בִ יז עֶ ר וֶועט סוֹף כָל סוֹף מַ ְצלִ יחַ זַיין.
אוֹיפְ צּוהוֹיבְ ן אּון גיין וַ וייטֶ ער ִמיט ַא ְשטַ ְ
יט'ן ַּתם ִ(ספּורי ַמעֲ ִשיוֹת ַמעֲ ֶשה ט') ַאז דֶ ער
ערציילְ ט ִדי מַ עֲ ֶשה פּונֶעם חָ כָם ִמ ְ
דֶ ער ֶרבִ י הָ אט דֶ ְ
צּוריק
ענְט ְשן זָא ְגן אוֹיף ִאים ,עֶ ר הָ אט ְשטֶ ענ ְִדיג ִ
ֶעקּוקט וָ ואס מֶ ְ
ְ
חָ ָכם הָ אט ְשטֶ ענְ ִדיג ג
ָאטש עֶ ר ִאיז גֶעוֶוען זייעֶ ר ְקלּוגִ ,איז
ישט פּון ִאים ,אּון כ ְ
ֶעקּוקט צּו זֶען אוֹיב מֶ ען לַאכְ ט נִ ְ
ְ
ג
נִישט
אקע ְ
עֶ ר צּום סוֹף ָא ְנגֶעקּומֶ ען ִאין ַא ִטיפֶ ע גֶעדֶ עכְ טֶ ע בְ לָאטֶ ע .וִ וידֶ ער דֶ ער ַּתם ִאיז טַ ֶ
גֶעוֶוען ַאזוֹי ְקלּוג ,עֶ ר הָ אט אָ בֶ ער גֶעהַ אט ִדי מַ ְעלָה ַאז עֶ ר ִאיז גֶעוֶוען זייעֶ ר פְ ריילִ יְך אּון
ענְט ְשן זָאגְן אוֹיף ִאים ,עֶ ר פְ לֶעגְט זָאגְן:
ערע מֶ ְ
ֶעקּוקט וָ ואס ַאנְדֶ ֶ
ְ
ישט ג
ָארנִ ְ
עֶ ר הָ אט ג ְ
ארוָ ואס
"וָ ואס הָ אב ִאיְך ִמיט יֶענֶעם? דָ אס ִאיז זַיין מַ עֲ ֶשה אּון ָדאס ִאיז מַ יין מַ עֲ ֶשה .פַ ְ
ארק מַ ְצלִ יחַ גֶעוֶוען
אקע גָאר ְשטַ ְ
דּורְך דֶ עם הָ אט עֶ ר טַ ֶ
קּוקן אוֹיף יֶענֶעם?" ,אּון ְ
זָאל ִאיְך ְ
ארן.
יסטָ ְ
יסטֶ ער ִאיבֶ ער ַאלֶע ִמינִ ְ
וארן דֶ ער ִמינִ ְ
אּון עֶ ר ִאיז גֶעוָ ְ



>>>>>>

צּוקלַאפְ ט זִ יְך ,אּון עֶ ר ְשפִ ְירט
ַאראפ אּון ְ
ענְטש פַ אלְ ט ָ
ִמ יר זֶעעֶ ן בְ ג ְַש ִמיּות ַאז וֶוען ַא מֶ ְ
וייטן
עטן ִהילְ ף פּון ַא ְצו ְ
ישט ַאליין אוֹיפְ ְשטֶ עלְ ןַ ,דאן וֶועט עֶ ר זּוכְ ן אּון בֶ ְ
ַאז עֶ ר ֶקען זִ יְך נִ ְ
וָ ואס זָאל ִאים גֶעבְ ן ַא הַ אנְ ט אּון ִאים הֶ עלְ פְ ן זִ יְך אוֹיפְ ְשטֶ עלְ ן.
ֹיפהוֹיבְ ן ,עֶ ר זֶעט
ישט ַאליין או ְ
ענְטש ֶקען זִ יְך נִ ְ
בְ רּוחֲ נִ יּות ִאיז ִדי זֶעלְ בֶ ע זַאְך .וֶוען ַא מֶ ְ
ארף עֶ ר גיין צּו ַא צַ ִדיק וָ ואס זָאל ִאים ֶקענֶען גֶעבְ ן ַא הַ אנְ ט ַאז
ַאז עֶ ר פַ אלְ ט אּון פַ אלְ טַ ,ד ְ
עֶ ר זָאל ֶקענֶען ְשטיין אוֹיף ִדי פִ יס.
נִישט
קּושר צּו ַא צַ ִדיקַ ,דאן וֶועט עֶ ר ְ
דֶ ער ֶרבִ י זָאגְט ָ(שםִ ,סימָ ן ט"ז) ַאז וֶוען ַא ִאיד ִאיז ְמ ָ
ויסן וִ וי ַאזוֹי זִ יְך
ענְטש ַאז עֶ ר זָאל וִ ְ
ֶערנְ ט אוֹיס דֶ עם מֶ ְ
ַאראפְ פַ אלְ ן .דֶ ער אֱ מֶ ת'עֶ ר צַ ִדיק ל ְ
ָ
ֶעדן מַ צָ ב ,אּון ָדאס
אר ַקייט ִאין י ְ
ערהַ אלְ ְטן ִמיט ַא ְשטַ ְ
צּו פִ ְירן אּון וִ וי ַאזוֹי זִ יְך צּו ֶקענֶען דֶ ְ
עטן
ארף נָאר ַאסַ אְך בֶ ְ
ישט פַ אלְ ן קיינְ מָ אל .מֶ ען ַד ְ
ענְטש ַאז עֶ ר זָאל נִ ְ
וֶועט הֶ עלְ פְ ן דֶ עם מֶ ְ
ער ְש ְטן ַאז מֶ ען זָאל ְט ֶרעפְ ן דֶ עם ִריכְ ִטיגְן צַ ִדיק וָ ואס ֶקען ָדאס בַ אוַ וייזְ ן ,אּון
דֶ עם אייבֶ ְ
נִישט הֶ עלְ פְ ן.
ָאר ְ
ענְטש וָ ואס ֶקען ג ְ
ַארן אּון גיין צּו ַא מֶ ְ
ישט זִ יְך לָאזְ ן נ ְ
נִ ְ
ארף זּוכְ ן דֶ עם
ענְטש ַד ְ
ערציילְ ט ַא מַ עֲ ֶשה ִאיבֶ ער דֶ עם וִ וי ַאזוֹי ַא מֶ ְ
מוֹהַ ָרא"ש הָ אט דֶ ְ
ַאריי ְנגֶעקּומֶ ען צּו
אקע הֶ עלְ פְ ןַ .א ִאיד ִאיז ַאמָ אל ַ
ִריכְ ִטיגְן עֶ ְרלִ יכְ ן ִאיד וָ ואס ֶקען ִאים טַ ֶ
דּורכְ גֶעפַ אלְ ן ִמיט גָאר
ארץ ַאז עֶ ר ִאיז לַיידֶ ער ְ
עדט ָדאס הַ ְ
ֶער ְ
ֹיסג ֶ
זַיין ֶרבִ י'ן אּון זִ יְך או ְ
ארעכְ ְטן אּון ְּתשּובָ ה
ארבֶ ע עֲ בירוֹת אּון עֶ ר זּוכְ ט ַא וֶועג ַארוֹיס ,וִ וי ַאזוֹי עֶ ר ֶקען ָדאס פַ ֶ
הַ ְ
טּון.
ֶעשטֶ עלְ ט ַאז זַיין ְּתשּובָ ה ִאיז גָאר
ערט אּון ִאים ְקלָאר ג ְ
ֹיסגֶעהֶ ְ
זַיין ֶרבִ י הָ אט ִאים או ְ
ישט ַקיין וֶועג וִ וי ַאזוֹי
ְשוֶוער ,אּון עֶ ר הָ אט נִ ְ
ִאים צּו הֶ עלְ פְ ן ,נָאר עֶ ר וָ ואלְ ט ִאים גֶע'עצָ ה'ט
ערגיין צּום היילִ יגְן "חַ זוֹן
ַאריבֶ ְ
ַאז עֶ ר זָאל ִ
ִאיש" ,נָאר עֶ ר וֶועט ִאים ֶקענֶען הֶ עלְ פְ ן .דֶ ער
וארן פּון ִדי עצָ ה ,עֶ ר
ערט גֶעוָ ְ
ער ִציטֶ ְ
ִאיד ִאיז דֶ ְ
עטן בַ יים ֶרבִ י'ן ַאז נָאר דָ אס זָאל
הָ אט זִ יְך גֶעבֶ ְ
ייסן ,וַ וייל ָדאס וָ ואס עֶ ר ִאיז
נִישט ה ְ
ְ
עֶ ר
אר'ן ֶרבִ י'ן ִאיז
עדט פַ ְ
ֶער ְ
ֹיסג ֶ
גֶעקּומֶ ען אּון זִ יְך או ְ
ִאים אוֹיְך זייעֶ ר ְשוֶוער ָאנְ גֶעקּומֶ ען ,עֶ ר הָ אט
ָדאס גֶעטּון מַ מָ ש ִמיט ְמ ִס ַירת נֶפֶ ש ,אּון עֶ ר
ישט ִדי כוֹחוֹת צּו גיין צּום חַ זוֹן ִאיש צּו
הָ אט נִ ְ
עטן ַא ְּתשּובָ ה .דֶ ער ֶרבִ י הָ אט ִאים אָ בֶ ער
בֶ ְ
ערע עצָ ה
ישט ַקיין ַאנְ דֶ ֶ
גֶעזָאגְט ַאז עֶ ר הָ אט נִ ְ
פַ אר ִאים .בְ לית בְ ר ָירה הָ אט דֶ ער ִאיד ִמיט ַא
ארץ גֶעמּוזְ ט מַ ְסכִ ים זַיין צּו
צּובְ ָראכֶענֶע הַ ְ
דֶ עם ,אּון עֶ ר הָ אט צּוגֶעזָאגְט פַ אר זַיין ֶרבִ י'ן ַאז
ערציילְ ן וָ ואס דֶ ער
צּוריק קּומֶ ען דֶ ְ
עֶ ר וֶועט ִ
ְט.
ג
ָא
ז
ֶע
ג
ים
א
ִ
אט
חַ זוֹן ִאיש הָ
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...וָואס ָהאּב ִא ְיך
ִמיט יֶענֶעם? ָדאס
ֲשה אּון
ִאיז זַיין ַמע ֶ
ָדאס ִאיז ַמיין
ַארוָואס
ֲשה ,פ ְ
ַמע ֶ
קּוקן אוֹיף
זָאל ִא ְיך ְ
ֵוייטן?...
ַא ְצו ְ

ב
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ַאריינְ גֶעקּומֶ ען צּום חַ זוֹן ִאיש ִאיז ַארוֹיפְ גֶעפַ אלְ ן אוֹיף ִאים ַאזַא פַ חַ ד אּון
וֶוען דֶ ער ִאיד ִאיז ַ
וארט ,עֶ ר הָ אט ָאנְ גֶעהוֹיבְ ן צּו ְט ַראכְ ְטן
עדן ַא וָ ְ
ֹיס ֶר ְ
ֶעקענְט אֲ פִ ילּו ַארו ְ
ישט ג ֶ
ְש ֶרעקַ ,אז עֶ ר הָ אט נִ ְ
ֶעצט אּון עֶ ר
ֶעסן פּון ַאלֶעס וָ ואס ִאיז גֶעוֶוען ִביז י ְ
ארג ְ
ַאז עֶ ר גייט שוֹין ְּתשּובָ ה טּון ,עֶ ר וֶועט פַ ְ
ֶעקּוקט אוֹיפְ 'ן היילִ יגְן חַ זוֹן
ְ
ֶעשטַ אנֶען אּון ג
וֶועט שוֹין זִ יכֶער זַיין ַאן עֶ ְרלִ יכֶער ִאיד .עֶ ר ִאיז ג ְ
וארט.
עדן ַא וָ ְ
ֹיס ֶר ְ
ֶעקענְ ט ַארו ְ
ישט ג ֶ
ִאיש ,עֶ ר הָ אט אָ בֶ ער נִ ְ
אר ְקט אּון גֶעזָאגְט ַאז עֶ ר זָאל פּון הַ יינְ ט ָאן פְ רּובִ ְירן זִ יְך צּו
ֶעשטַ ְ
דֶ ער חַ זוֹן ִאיש הָ אט ִאים ג ְ
ֶערנֶען ִמ ְשנֶה
פִ ְירן נָאר עֶ ְרלִ יְך אּון גיין נָאר אוֹיף גּוטֶ ע וֶועגְן ,אּון עֶ ר זָאל זִ יְך צּוגֶעוואוֹינֶען צּו ל ְ
רּורה".
בְ ָ
וארן ַא נַייעֶ ר מֶ ענְ ְטש
ֶעשפִ ְירט וִ וי עֶ ר ִאיז גֶעוָ ְ
ֹיסגֶעגַאנְ גֶען אּון עֶ ר הָ אט ג ְ
דֶ ער ִאיד ִאיז ַארו ְ
יקן צּום היילִ יגְן
אר'ן ִש ְ
ֶעדאנְ ְקט פַ ְ
צּוריק גֶעגַא ְנגֶען צּו זַיין ֶרבִ י'ן אּון ִאים ג ַ
ִאינְ גַאנ ְְצן .עֶ ר ִאיז ִ
אקע
ערציילְ ט וָ ואס דֶ ער חַ זוֹן ִאיש הָ אט ִאים גֶעזָאגְט ,אּון עֶ ר הָ אט טַ ֶ
חַ זוֹן ִאיש ,עֶ ר הָ אט ִאים דֶ ְ
רּורה ,אּון עֶ ר הָ אט
יט'ן ִמ ְשנֶה בְ ָ
ֶערנֶען ַאסַ אְך שֻׁ לְ חָ ן עָ רּוְך או ַֹרח חַ יִים ִמ ְ
ָאנְ גֶעהוֹיבְ ן צּו ל ְ
אקע
ארף ,אּון עֶ ר ִאיז טַ ֶ
ָאנְ גֶעהוֹיבְ ן מַ ְקפִ יד צּו זַיין אוֹיף יֶעדֶ ע הֲ ָלכָה עֶ ס ְמ ַקיים צּו זַיין וִ וי מֶ ען ַד ְ
וארן ַאן עֶ ְרלִ יכֶער ִאיד.
גֶעוָ ְ
אר'ן ְצוֶועק זִ יְך
ֶענּוצט פַ ְ
ארף נָאר ג ְ
דּורְךַ ,ד ְ
ענְטש גייט ְ
דּורכְ פֶ עלֶער וָ ואס ַא מֶ ְ
ִדי ַאלֶע ְ
ֶוערן צּובְ ָראכְ ן אּון ַאלֶעס
ערט חַ "ו ,צּו ו ְ
אר ֶק ְ
ישט אוֹיף פַ ְ
אוֹיפְ צּוהוֹיבְ ן אּון גיין וַ וייטֶ ער ,אּון נִ ְ
ארף מֶ ען זּוכְ ן ַאן עֶ ְרלִ יכֶער ִאיד
ישט ַאליין בַ אוַ וייזְ ןַ ,דאן ַד ְ
אוֹיפְ גֶעבְ ן .אּון אוֹיב ֶקען מֶ ען ָדאס נִ ְ
ענְטש וִ וי ַאזוֹי ָדאס צּו טּון .וֶוען ַא ִאיד וֶועט זִ יְך ַאזוֹי
ֶערנֶען דֶ עם מֶ ְ
אּון ַא צַ ִדיק וָ ואס זָאל ל ְ
ארק מַ ְצלִ יחַ זַיין אוֹיף ִדי וֶועלְ ט אּון אוֹיף יֶענֶע וֶועלְ ט.
פִ ְירן וֶועט עֶ ר זִ יכֶער ְשטַ ְ
(שיחוֹת מוֹהַ ָרא"ש חלֶק ט"ו עֶ ֶרְך נְ פִ ילָה ,וְ חלֶק ד' עֶ ֶרְך כִ ָשלוֹן וְ עֶ ֶרְך צַ ִדיק)
ִ
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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
אייזיק אפפעל הי"ו ,איז א חתן געווארן למזל טוב עב"ג בת מו"ה יצחק
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
ארויפקריצן אויף זיין מצבה ,אז יעדער בחור אדער מיידל וואס וועט
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
אייבערשטער זאל העלפן ס'זאל זיין א קשר של קימא און בנין עדי עד,
מיט דורות ישרים ומבורכים.
דבר נאה ומתקבל!
***

ניגונים אפטיילונג אויף "קול ברסלב"
אויסגעברייטערט

אויפ'ן פארלאנג פון פילע צוהערער ,איז לעצטנס געווארן צוגעלייגט
א נייע זאך ביי די ניגונים אפטיילונג ,צו קענען הערן אלע ניגונים אויף
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.
דער נייער אפציע איז אויף  5און דערנאך  0פון די מעין מעניו אויף
"קול ברסלב" [זעט די נומערן צו רופן אינעם קעסטל אונטן פונעם
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,
פול מיט אמונה ויראת שמים ,און עצות והדרכות פאר'ן לעבן.
שמעו ותחי נפשכם!

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

מיר וואונטשן א הארציגע ברכת מזל טוב פאר

מו"ה שבתי מזרחי הי"ו

צו די אפשערן פון זיין אינגל מאיר מיכאל למזל טוב
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
ביישטיין צו האבן געזונט פרנסה און נחת ,ער זאל זען אסאך אידיש נחת
פון דעם קינד און פון אלע זיינע קינדער ,דורות ישרים ומבורכים

סימן טוב ומזל טוב

סימן טוב ומזל טוב

סימן טוב ומזל טוב

מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

צו די געבורט פון א מיידל למזל טוב

מו"ה ברוך ברדוגו הי"ו

החתן לייבי אפפעל ני"ו

צו די געבורט פון א אינגל למזל טוב

וואס איז א חתן געווארן למזל טוב עב"ג

דער אייבערשטער זאל העלפן אז ער זאל זען אסאך
אידיש נחת פון דעם קינד און פון אלע זיינע קינדער
געזונטערהייט ,דורות ישרים ומבורכים

דער אייבערשטער זאל העלפן אז ער זאל זען אסאך
אידיש נחת פון דעם קינד און פון אלע זיינע קינדער
געזונטערהייט ,דורות ישרים ומבורכים

מו"ה יואל לאנדא הי"ו

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

דער אייבערשטער זאל העלפן אז ער זאל אויפשטעלן
א בית נאמן בישראל ,עס זאל זיין א קשר של קימא,
און א בנין עדי עד ,דורות ישרים ומבורכים

קוואל פון חיזוק (פרויען)  -שיעורים; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס; און נאך

 / 845-414-8426 /212-444-9169ארץ ישראל  / 0797040069ענגלאנד 03303502363
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צו באקומען דעם גליון אויף אימעיל breslevcenter@gmail.com

חיזוק יומי אימעיל  /chizikyomi@gmail.comטעלעפאן מעסידזשינג 347-630-2876

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

