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ייְלט מֹוַהרָׁא"ש עְרצֵּ  דֶׂ
 

אס  ית", דָּ ת ְבֵראשִׁ בָּ ת רּוְפט ֶמען "שַׁ בָּ ֶדעם שַׁ
ת  ְרשַׁ ואְך פַׁ י וָּ וייל ֶמען ֵלייְנט דִׁ אר וַׁ יְשט נָּ יז נִׁ אִׁ
יז  ת אִׁ בָּ וייל ֶדער שַׁ ית, נָּאר אֹויְך וַׁ ְבֵראשִׁ

ית"  יט  -"ֵראשִׁ ת פּוֶנעם יָּאר, מִׁ בָּ ֶדער ֶעְרְשֶטער שַׁ
אפ ֶדעם ֵהייְבט ֶמען ָא יז ֶדער קָּ י יָּאר, ֶעס אִׁ ן דִׁ

יְך אֹויף ֶדעם  יְרט זִׁ וי ַאזֹוי ֶמען פִׁ פּוֶנעם יָּאר, וִׁ
וייל  אְנץ יָּאר, וַׁ יְרן ַא גַׁ יְך פִׁ ת ַאזֹוי ֶוועט ֶמען זִׁ בָּ שַׁ

אפ. אְכ'ן קָּ  ֶדער גּוף ֵגייט נָּ
אְכְטן  ייְנצּוְטרַׁ ת ַארַׁ בָּ יז גּוט ֶדעם שַׁ אר אִׁ ֶדעְרפַׁ

אְכן ַא  יְך מַׁ וי אּון זִׁ אן וִׁ ֶנֶפש אּון ַא ְפלַׁ ֶחְשבֹון הַׁ
יט גּוֶטע  ואס קּוְמט מִׁ י יָּאר וָּ יְצן דִׁ ַאזֹוי אֹויְסצּונִׁ
יְך  אְך צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון זִׁ יט ֶרעְדן ַאסַׁ אְכן, מִׁ זַׁ
ה. ַאזֹוי ֶוועְרט אֹויְך  י ּתֹורָּ ין דִׁ ים אִׁ יעּורִׁ אְכן שִׁ מַׁ

ְברֵ  יְגן "דִׁ ין ֶגעְבֶרעְנְגט פּון ֵהיילִׁ ים" זי"ע ַאז אִׁ יִׁ י חַׁ
ייֶנע  ֵדר ֶגעֶווען זַׁ יְך ְמסַׁ אט ֶער זִׁ ית הָּ ת ְבֵראשִׁ בָּ שַׁ

אְנֶצע יָּאר. י גַׁ ים אֹויף דִׁ יעּורִׁ  שִׁ
וי ֶעס  ת וִׁ בָּ יְצן ֶדעם שַׁ אֹויב ֶמען ֶוועט אֹויְסנִׁ
ויל  ואס ֶמען וִׁ יט גּוֶטע ְרצֹונֹות, וָּ יין, מִׁ אְרף צּו זַׁ דַׁ

אס יָּאר טּון, ֶוועט נָּ  אְכֶדעם קּוֶמען ַא גּוֶטע יָּאר, דָּ
אְכן. יט ַאֶלע גּוֶטע זַׁ  פּול מִׁ

ואס  יֶכע גּוֶטע ְנקּודֹות וָּ יֶבעְרֵגיין ֶעְטלִׁ יר אִׁ אמִׁ לָּ
ית,  ת ְבֵראשִׁ בָּ אְרֶנעֶמען ֶיעְצט, שַׁ יְך פָּ ֶמען ֶקען זִׁ

אְנֶצע יָּאר. י גַׁ  אֹויף דִׁ

אְרף י ֶעְרְשֶטע זַׁאְך דַׁ אְרֶנעֶמען צּו  דִׁ יד פָּ יְך ַא אִׁ זִׁ
ש,  ְדרָּ מִׁ ין ֵבית הַׁ ן אִׁ ְניָּ יט מִׁ אג מִׁ אֶוועֶנען ֶיעְדן טָּ דַׁ
וי  ין ֶדעם, וִׁ ְלֵזל אִׁ ֶמען ֶזעט ַאז ֶמעְנְטְשן ֶזעֶנען ְמזַׁ

אְגן  "ל זָּ זַׁ כֹות ו:( חַׁ יז גָּאר ַא )ְברָּ אֶוועֶנען אִׁ ַאז דַׁ

יְסט  ֶיעְצט ֶווען דּו בִּ
ְחָיה ְוַעל   ָטרּוד ַעל ַהמִּ

 

ען ַפְרָנָסה, ָזאְלְסטּו אֹויְך ְבֶרעְנגֶ צּו  ַהַכְלָכָלה
יְסל ּתֹוָרה.  ַארֹויְסַכאְפן ַאבִּ
י ָזאְגט  יֶגער ֶרבִּ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק א', ֶדער ֵהיילִּ )לִּ

יָמן רפד(  ְכרֹוָנם סִּ אֹויף ֶדעם ָוואס ֲחָכֵמינּו זִּ
ְבָרָכה ָזאְגן  ֶווען ַא ֶמעְנְטש קּוְמט )ַשָבת לא.( לִּ
יָרה אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט ְפֶרעְגטַארֹויף ָנאְך דִּ   י ְפטִּ

ים ַלּתֹוָרה?" ָזאְגט ֶדע ּתִּ ים: "ָקַבְעָּת עִּ ר ֶמען אִּ
יז ַא ָלשֹון פּון 'ְגֵזָלה', ַאז י, ַאז 'ֶקַבע' אִּ וי ֶרבִּ ֹוי וִּ

ְשֵלי כב, כג(ֶעס ְשֵטייט  : "ְוָקַבע ֶאת קְֹבֵעיֶהם )מִּ
י ְנָשָמה: "ד ּו ָהאְסט ָנֶפש", ֶמען ְפֶרעְגט דִּ

יְסל ּתֹוָרה?" 'בְ ַארֹויְסֶגע'ַגנְ  ט ֶיעְדן ָטאג ַאבִּ
יְך ְשַטאְרְקן צּו ֶלעְרֶנען ֶיעְדן  ֶדעְרַפאר ָזאְלְסטּו זִּ

יְסל חּוָמש  ְקָרא ְוֶאָחד  -ָטאג ַאבִּ ם מִּ ְשַניִּ
ְשַניֹות אּון ְגָמָרא. יְסל מִּ  ַּתְרגּום, ַאבִּ

ים תשע"ט( ָצבִּ  )ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה נִּ
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ֶבער ֶמעְנְטְשן זֶ  אְך אָּ יְך הֹויֶכע ְגרֹויֶסע זַׁ יז זִׁ ין ֶדעם, ֶמען אִׁ ְלֵזל אִׁ עֶנען ְמזַׁ
יְרט  אְרלִׁ ידּות, אּון דּוְרְך ֶדעם פַׁ ְיחִׁ יְנֶדעְרֵהיים בִׁ אֶוועֶנען אִׁ מֹוֶרה ֵהיֶּתר צּו דַׁ
ְרכּו, אּון  ה, בָּ יבּור, ֶעְנְטֶפעְרן ָאֵמן, ְקדּושָּ ה ְבצִׁ לָּ ה פּון ְּתפִׁ ְצוָּ י מִׁ ֶמען דִׁ

ה. אּון ֶבֱאמֶ  ּתֹורָּ יַאת הַׁ ואס ְקרִׁ אְרוָּ יין ֵּתירּוץ פַׁ א קַׁ יְשטָּ ייְנט נִׁ יז שֹוין הַׁ ת אִׁ
ט אֹויף ֶיעֶדע  ְמעַׁ א כִׁ יז שֹוין דָּ ייְנט אִׁ וייל הַׁ ן, וַׁ ְניָּ יט מִׁ אֶוועֶנען מִׁ יְשט צּו דַׁ נִׁ
אר ְשֶפעט,  יז גָּ י בִׁ אר ְפרִׁ ים פּון גָּ נִׁ ְניָּ א מִׁ יז דָּ ש, אּון ֶעס אִׁ ְדרָּ מִׁ גַׁאס ַא ֵבית הַׁ

אֶוועֶנען.אּון ֶמען ֶקען  ן צּו דַׁ ְניָּ יג ְטֶרעְפן ַא מִׁ  ְשֶטעְנדִׁ
אְסטּו  ואס הָּ יב צּו צּוְבֶרעְכן ֶדעם ֶמעְנְטש, "וָּ ֶבער לִׁ אט אָּ ע הָּ רַׁ ֶדער ֵיֶצר הָּ
אְך  יְזט דָּ וי ַאזֹוי דּו ֶזעְסט אֹויס, דּו בִׁ אְך יָּא וִׁ אֶוועֶנען? דּו ֵווייְסט דָּ צּו ֵגיין דַׁ

וייט פּוֶנעם ֵאיי א ֵזייֶער וַׁ יט ֲעֵבירֹות, אּון דָּ יְזט פּול מִׁ ֶבעְרְשְטן, דּו בִׁ
יְשט ַאזַׁא  אְרף נִׁ ש? ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער דַׁ ְדרָּ מִׁ ין ֵבית הַׁ אֶוועֶנען אִׁ קּוְמְסטּו דַׁ
יְנט  אְרגִׁ ואס פַׁ ע וָּ רַׁ יז נָּאר ֶדער ְשֶלעְכֶטער ֵיֶצר הָּ אס אִׁ ֶבער דָּ אֶוועֶנען", אָּ דַׁ

יְשט ֶדעם ֶמעְנְטש, וַׁ  יְך נִׁ ין אִׁ אְרֶקעְרט, אֹויב בִׁ יז פּוְנְקט פַׁ וייל ֶדער ֱאֶמת אִׁ
יְך ֶוועל  יְך ֶקען יָּא, אִׁ ואס אִׁ אְטש טּון וָּ יְך כָּ אֶקע ַאזֹוי ְשֶלעְכט, ֶוועל אִׁ טַׁ
יר ֶהעְלְפן ַארֹויְסצּוֵגיין פּון ַאֶלע  אס ֶוועט מִׁ ין שּול אּון דָּ אֶוועֶנען אִׁ אְטש דַׁ כָּ

אבְ  "ל זָּאְגן ַאְנֶדעֶרע ְפרָּ זַׁ וי חַׁ כֹות טז.( ֶלעֶמען, וִׁ ים ֶזעֶנען )ְברָּ שִׁ ְדרָּ ֵּתי מִׁ י בָּ ַאז דִׁ
יְגט ֶדעם ֶמעְנְטש, ַאזֹוי אֹויְך ֶדער ֵבית  יְגט אּון ֵהיילִׁ ואס ֵריינִׁ ְקֶוה וָּ וי ַא מִׁ וִׁ

יְגט ֶדעם ֶמעְנְטש פּון ַאֶלע ֲעֵבירֹות, אּון ֶדעְר  יְגט אּון ֵריינִׁ ש ֵהיילִׁ ְדרָּ מִׁ אר הַׁ פַׁ
אֶוועֶנען  ין שּול דַׁ יְך ֶהעְרְשט ֵגיין אִׁ יט ֲעֵבירֹות, ֶוועל אִׁ יל מִׁ יְך פִׁ ין אִׁ אֹויב בִׁ

יין ְשֶלעְכְטס. יר ֶהעְלְפן ַארֹויְסצּוֵגיין פּון מַׁ אס ֶוועט מִׁ  אּון דָּ

ֲעבִׁ  אְרצּוֶנעֶמען צּו מַׁ יְך פָּ ייט זִׁ יז ֶיעְצט ַא גּוֶטע צַׁ יין אֹויְך אִׁ ה זַׁ יר ֶסְדרָּ
א  ים, אּון דָּ מִׁ יכּות יָּ אר ֲארִׁ יֵני ְסגּולֹות פַׁ ואְך, ֶמעְנְטְשן זּוְכן ַאֶלע מִׁ ֶיעֶדע וָּ

אְגן  "ל זָּ זַׁ וי חַׁ "ל, וִׁ זַׁ ה פּון חַׁ א ַא ְסגּולָּ יז דָּ כֹות ח.( אִׁ ם )ְברָּ ים ָאדָּ ְשלִׁ ם יַׁ ְלעֹולָּ
ְר  ים פַׁ ְשלִׁ מַׁ ל הַׁ יבּור ֶשכָּ צִׁ ם הַׁ יו עִׁ יֹותָּ ְרשִׁ ין לֹו פַׁ ימִׁ ְשלִׁ יבּור מַׁ צִׁ ם הַׁ יו עִׁ יֹותָּ שִׁ

ים ַאז ֶווער  מִׁ יֶגע ֲחכָּ י ֵהיילִׁ אֶרע צּוזָּאג פּון דִׁ יו, ֶזעט ֶמען ַא ְקלָּ יו ּוְשנֹותָּ מָּ יָּ
אְנג. יין, ֶוועט ֶלעְבן לַׁ ה זַׁ יר ֶסְדרָּ ֲעבִׁ  ֶעס ֶוועט מַׁ

ה זַׁ  יר ֶסְדרָּ ֲעבִׁ יז ֶווען ֶמען ֵהייְבט ָאן מַׁ י ֶבעְסֶטע זַׁאְך אִׁ יין שֹוין פּון דִׁ
רּוְך  ן עָּ ְלחָּ ין שֻׁ ְסְק'ְנט אִׁ וי ֶעס ֶוועְרט ֶגע'פַׁ אג, ַאזֹוי וִׁ י' רפ"ה זּוְנטָּ ים סִׁ יִׁ ח חַׁ )אֹורַׁ

יף ג'(  יין, אּון ֶדער ְסעִׁ ה זַׁ יר ֶסְדרָּ ֲעבִׁ אג ָאְנֵהייְבן מַׁ ַאז ֶמען ֶקען שֹוין פּון זּוְנטָּ
ה ה ְברּורָּ ְשנָּ ם( ְבֶרעְנְגט  מִׁ יְרן, ַאז ֶדער )שָּ יְך ַאזֹוי פִׁ "א ְפֶלעְגט זִׁ יֶגער ְגרָּ ֵהיילִׁ

י,  יז ֵשנִׁ ה בִׁ ה פּון ָאְנֵהייב ֶסְדרָּ יר ֶסְדרָּ ֲעבִׁ יז ֶמען מַׁ אג אִׁ אס ֵמייְנט ַאז זּוְנטָּ דָּ
יְגט ֶמען  אג ֶעְנדִׁ ייטָּ יז ְפרַׁ וייֶטער בִׁ י, אּון ַאזֹוי וַׁ ישִׁ יז ְשלִׁ י בִׁ אג פּון ֵשנִׁ אְנטָּ מָּ

ה אְנֶצע ֶסְדרָּ י גַׁ  .דִׁ
יין  ה זַׁ יר ֶסְדרָּ ֲעבִׁ יז ֶבעֶסער צּו מַׁ אְגט ַאז ֶעס אִׁ דֹוש זָּ קָּ "י הַׁ אְטש ֶדער ֲארִׁ כָּ

יאּו י ְמצִׁ ֶבער קּוְקן אֹויף דִׁ אְרף ֶמען אָּ אג, דַׁ ייטָּ ה ְפרַׁ אְנֶצע ֶסְדרָּ י גַׁ ת, דִׁ
י ה זַׁ יר ֶסְדרָּ ֲעבִׁ יְשט מַׁ יי רֹוב ֶמעְנְטְשן ַאז ֶמען ֶקען נִׁ יש ֶזעהט ֶמען בַׁ אְקטִׁ ין פַׁ

ט  ְמעַׁ יז כִׁ אְגס אִׁ ייטָּ ויְנֶטער ְפרַׁ י קּוְרֶצע וִׁ ין דִׁ יֶעל אִׁ אג, אּון ְסֶפעצִׁ ייטָּ ְפרַׁ
אְך ַא  ואְך נָּ יין, אּון ַאזֹוי ֵגייט דּוְרְך ַא וָּ ה זַׁ יר ֶסְדרָּ ֲעבִׁ יְך צּו מַׁ יְשט ֶמעְגלִׁ נִׁ

אר  ויל ֶעס נָּ וייל ֶמען וִׁ ה, וַׁ יר ֶסְדרָּ ֲעבִׁ יְשט מַׁ יז נִׁ ואְך אּון ֶמען אִׁ טּון וָּ
אג. ייטָּ  ְפרַׁ

ין  ה אִׁ כָּ שּוט'ֶע ֲהלָּ י פָּ אְזן אֹויף דִׁ אְרלָּ יי ֶדעם פַׁ יְך בַׁ אר ֶקען ֶמען זִׁ ֶדעְרפַׁ
אג, אּון  יין פּון זּוְנטָּ ה זַׁ יר ֶסְדרָּ ֲעבִׁ רּוְך, ַאז ֶמען ֶקען שֹוין ָאְנֵהייְבן מַׁ ן עָּ ְלחָּ שֻׁ

י ַאֶלע גּוֶטע  יין צּו דִׁ אס ְבֶרעְנְגט ַאזֹוי ֶוועט ֶמען אֹויְך זֹוֶכה זַׁ ואס דָּ ְסגּולֹות וָּ
יְך. יט זִׁ  מִׁ

אְגן  ין זָּ יעּור אִׁ ייט ָאְנֵהייְבן ַא שִׁ י צַׁ יז דִׁ ית" אִׁ ת ְבֵראשִׁ בָּ ין "שַׁ ֶיעְצט אִׁ
יל ֶער ֶקען,  ויפִׁ אג ַא ֵפֶרק ָאֶדער ְצֵוויי, ֶיעֶדער ֵאייֶנער וִׁ יֹות, ַא ֶיעְדן טָּ ְשנַׁ מִׁ

ה ָאְנֵהייְבן פּו שָּ יְסֶלעְך דּוְרְכֵגיין שִׁ כֹות אּון ַאזֹוי צּובִׁ ֶסֶכת ְברָּ ן ָאְנהֹויב מַׁ
אל. אְכַאמָּ אל אּון נָּ אְכַאמָּ ין, אּון ָאְנֵהייְבן נָּ ֶסֶכת עּוְקצִׁ יז מַׁ ה בִׁ ְשנָּ ְדֵרי מִׁ  סִׁ

יְגט ֶדעם ֶמעְנְטש, אּון  יְגט אּון ֵריינִׁ אט ַא ֹכחַׁ ַאז ֶעס ֵהיילִׁ יֹות הָּ ְשנַׁ מִׁ
יְגט ְדֵרי ה, ֶעס ֵריינִׁ מָּ יֹות ְנשָּ י אֹותִׁ יז דִׁ ה אִׁ ְשנָּ יֶבער צּו ֶוועְרן גּוט, מִׁ ים אִׁ יט אִׁ

ֶנה, ֶעס טֹויְשט ֶדעם ֶמעְנְטש צּום  יֹות ְמשַׁ י אֹותִׁ יז דִׁ ה אִׁ ְשנָּ ה, מִׁ מָּ י ְנשָּ דִׁ
ש זָּאְגט  יֹות( גּוְטן, ֶדער ֶמְדרָּ ְלפִׁ ש ּתַׁ ְדרָּ א ְבמִׁ עֲ )מּובָּ ֵשר ֶבן יַׁ יר ַאז אָּ יים טִׁ יְצט בַׁ ֹקב זִׁ

יין  יְשט ַארַׁ אְזט ֶער נִׁ יֹות לָּ ְשנַׁ אְגט מִׁ אט ֶגעזָּ ינֹום, אּון ֶווער ֶעס הָּ פּון ֵגהִׁ
סּוק  ין פָּ ן ֵעֶדן, אּון ַאזֹוי ֶזעט ֶמען אִׁ ין גַׁ יְך אִׁ ים צּו זִׁ יְרט אִׁ אְרט, נָּאר ֶער פִׁ דָּ

ים ל'(  לִׁ יז רָּ )ְּתהִׁ י, אִׁ 'ְפשִׁ 'ן ְש'אֹול נַׁ יתָּ מִׁ יֹות ֶה'ֱעלִׁ ְשנַׁ ה, מִׁ ְשנָּ אֵשי ֵּתיבֹות מִׁ
יְך  יז ֵזייֶער גּוט זִׁ אר אִׁ ית, ֶדעְרפַׁ ְחּתִׁ ֶנעְמט ַארֹויס ֶדעם ֶמעְנְטש פּון ְשאֹול ּתַׁ

יֹות. ְשנַׁ ין מִׁ יעּור אִׁ אְכן ַא שִׁ  צּו מַׁ

יְסל  בִׁ אג אַׁ אְרֶנעֶמען צּו ֶלעְרֶנען ֶיעְדן טָּ יְך ֶיעְצט פָּ אְרף ֶמען זִׁ אֹויְך דַׁ
א ֶוועְרט ֶער  רָּ ֲעבֹור, ֶווען ַא ֶמעְנְטש ֶלעְרְנט ְגמָּ א ֹחק ְוֹלא יַׁ רָּ ְגמָּ
ים פּון ַאֶלעם  יְטן אִׁ ואס הִׁ ים וָּ ְלָאכִׁ יר ְגרֹויס מַׁ י פִׁ יט דִׁ ַארּוְמֶגענּוֶמען מִׁ

ים  יִׁ חַׁ ין ֵסֶפר הַׁ וי ֶעס ֶוועְרט ֶגעְבֶרעְנְגט אִׁ ְפרַׁ ְשֶלעְכְטס, וִׁ "ל מִׁ ֲהרַׁ מַׁ יו ֶשל הַׁ אג )ְלָאחִׁ

"ל(  יֵאל.זַׁ ֵאל א'ֹורִׁ ֵאל ְר'פָּ 'יכָּ יֵאל מִׁ 'ְברִׁ אֵשי ֵּתיבֹות גַׁ יז רָּ א אִׁ רָּ  ַאז ְגמָּ
אג,  א ֶיעְדן טָּ רָּ אט ְגמָּ יז זֹוֶכה צּו ֶלעְרֶנען ַא ְבלַׁ ט ֶווען ַא ֶמעְנְטש אִׁ ְפרַׁ ּובִׁ

<<<<<< 

 

>>>>>> 

 



 



 ג
 

 
  

י ְשֹלֹמה'קֶ  יק ֶרבִׁ דִׁ וי ֶדער צַׁ ה פּון ַא ֶמעְנְטש, וִׁ ים ַא צּורָּ אס ֶגעְבט אִׁ ע דָּ
אג  א ַא טָּ רָּ ף ְגמָּ יְשט ַא דַׁ יֶלער זי"ע ְפֶלעְגט זָּאְגן ַאז ֶווער ֶעס ֶלעְרְנט נִׁ ְזֶוועהִׁ
ת ַא  בָּ אר ֶלעְרְנט ֶמען ֶדעם שַׁ ן, ֶדעְרפַׁ יְצלָּ נָּא לִׁ ֲחמָּ ה רַׁ ה פּון ַא ְבֵהמָּ אט ַא צּורָּ הָּ

אְנץ  אס ֶוועט ֶהעְלְפן ַאז ֶמען זָּאל שֹוין ַא גַׁ א, אּון דָּ רָּ אט ְגמָּ אר ֶלעְרֶנען ְבלַׁ יָּ
א. רָּ  ְגמָּ

ה אּון  בָּ ש רַׁ אג, ֶמְדרָּ ש ֶיעְדן טָּ ין ֶמְדרָּ יעּור אִׁ אְכן ַא שִׁ יְך צּו מַׁ יז גּוט זִׁ אֹויְך אִׁ
ין ֶדעם  ר ֵסֶפר, אּון ֶעס אִׁ י ֶבעְסֶטע מּוסָּ ים ֶזעֶנען דִׁ שִׁ ְדרָּ י מִׁ א, דִׁ ְנחּומָּ ש ּתַׁ ֶמְדרָּ

אְך סֹודֹות הַׁ  אְלְטן גָּאר ַאסַׁ אהַׁ יֶנער זי"ע בַׁ אְרלִׁ י ַאֲהֹרן קַׁ יק ֶרבִׁ דִׁ ה. ֶדער צַׁ ּתֹורָּ
"י  וייל ֶדער ֲארִׁ ש, וַׁ ין ֶמְדרָּ ט אִׁ אְגן ְפשַׁ ְדֵקנּו ֶוועט זָּ יחַׁ צִׁ שִׁ אט ֶגעזָּאְגט ַאז מָּ הָּ
יט  דֹוש מִׁ קָּ ל ֵשם טֹוב הַׁ עַׁ ר, אּון ֶדער בַׁ יר ֶגעֶווען ֶדעם ֹזהַׁ ְסבִׁ אט מַׁ דֹוש הָּ קָּ הַׁ

ים  ידִׁ ְלמִׁ ייֶנע ּתַׁ ש זַׁ ֶבער אֹויף ֶמְדרָּ דֹוש, אָּ קָּ "י הַׁ יר ֶגעֶווען ֶדעם ֲארִׁ ְסבִׁ אְבן מַׁ הָּ
ין  יעּור אִׁ אְכן ַא שִׁ יְך צּו מַׁ אְך זִׁ יז ַא גּוֶטע זַׁ אר אִׁ ט, ֶדעְרפַׁ אְגן ְפשַׁ יחַׁ זָּ שִׁ ֶוועט מָּ

יְגט ֶמען ייט ֶעְנדִׁ י צַׁ יז ְבֶמֶשְך דִׁ יְקל בִׁ אג ַא ְשטִׁ ש, ֶלעְרֶנען ֶיעְדן טָּ ֶדעם  ֶמְדרָּ
ש. אְנְצן ֶמְדרָּ  גַׁ

ש,  א, ֶמְדרָּ רָּ ה, ְגמָּ ְשנָּ א, מִׁ ְקרָּ ין מִׁ ים אִׁ יעּורִׁ יר שִׁ י פִׁ אט דִׁ ֶווען ַא ֶמעְנְטש הָּ
י  אקּוֶמען דִׁ ה, אּון ֶער ֶוועט בַׁ מָּ יין ְנשָּ אר זַׁ ה פַׁ אֶקע ְסעּודָּ אט ֶער ַא ֶגעְשמַׁ הָּ

ֲעֹקב, ְויִׁ  אט ֶגעֶבעְנְטְשט יַׁ ק הָּ ְצחָּ ואס יִׁ כֹות וָּ ים ְברָּ ֱאֹלקִׁ ם  -ֵּתן ְלָך הָּ יִׁ מַׁ שָּ ל הַׁ טַׁ  -מִׁ
ָאֶרץ  ֵני הָּ ְשמַׁ ן  -ּומִׁ גָּ אְגט אֹויף ֶדעם  -ְוֹרב דָּ ש זָּ ואס ֶדער ֶמְדרָּ יֹרש, וָּ ית ְותִׁ )ְבֵראשִׁ

ה ס"ו, ג(  בָּ ם רַׁ יִׁ מַׁ שָּ ל הַׁ טַׁ ָאֶרץ  -מִׁ ֵני הָּ ְשמַׁ א. ּומִׁ ְקרָּ יז מִׁ אס אִׁ ה,  -דָּ ְשנָּ יז מִׁ אס אִׁ דָּ
ן  גָּ יֹרש דָּ  -ְוֹרב דָּ א, ְותִׁ רָּ יז ְגמָּ ש. -אס אִׁ יז ֶמְדרָּ אס אִׁ  דָּ

יֶכער  ת ֶוועט ֶער זִׁ בָּ ין ֶדעם שַׁ ים אִׁ ימּודִׁ י לִׁ יְך אּוְנֶטער דִׁ יד ֶנעְמט זִׁ ֶווען ַא אִׁ
יְקן ַאֶלע גּוֶטע  ים שִׁ אְבן ַא גּוט ֶגעֶבעְנְטְשט יָּאר, ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶוועט אִׁ הָּ

יּו עֹות ְברּוֲחנִׁ ְשפָּ יג.הַׁ יּות אֹויף ֵאייבִׁ ְשמִׁ  ת ּוְבגַׁ
ית תשס"ט לפ"ק( בֹוֶקר פ' ְבֵראשִׁ ל שב"ק בַׁ חַׁ נַׁ  )ּתֹוְך הַׁ
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 שליט"א אין אלע נושאים פילע בריוו פונעם ראש ישיבהנאך 
 וועכנטליכן קונטרס "עצתו אמונה". קען מען זען אינעם

 

 845-200-7132פט צו באקומען אין ישיבה, אדער רו

 בשמחת בית השואבה.
*** 

סיום אויף מסכת תמיד, פון די טעגליכע שיעור  ראיז געווען א שיינע פרייטאג חול המועד
דערפרי, עס איז זיך צוזאמגעקומען א וואס דער ראש ישיבה שליט"א לערנט פאר יעדן אינ

שיינער עולם אין די סוכה, און דער ראש ישיבה האט גערעדט אז מ'זעט ווי א איד כאפט אריין 
יעדן טאג א בלאט גמרא, וואס זעט אויס ווי א קלייניקייט, אבער מיט די צייט ענדיגט מען נאך 

 נץ ש"ס. א מסכתא און נאך א מסכתא, ביז מ'איז זוכה צו ענדיגן גא
*** 

אויף די צווייטע טעג יום טוב זענען אריינגעקומען פילע אנשי שלומינו אויף וויליאמסבורג 
 מיטצוהאלטן די געהויבענע טעג פון יום טוב צווישן אנשי שלומינו.

איז געווען א גרויסע התעוררות ביי די הושענות, דער ראש ישיבה שליט"א  הושענה רבה
חזק געווען אנשי שלומינו אויף פארשידענע ענינים, ובפרט איבער האט מעורר געווען און מ

דעם ענין נישט אריינצונעמען אינדערהיים קיין שום כלים וואס מ'קען זען אויף דעם שלעכטע 
זאכן, דער ראש ישיבה שליט"א האט געזאגט אז יעצט קען א מענטש מיינען אז פאר אים און 

ווען עס וועט אבער אריבערגיין א צען צוואנציג יאר, פאר זיין משפחה וועט עס נישט שאטן, 
וועט מען זען דעם גרויסן חילוק פון ווער עס האט געפאלגט די רבנים און נישט אריינגענומען 
אין שטוב קיין שלעכטע זאכן, ער וועט האבן א שיינע משפחה און זען אסאך אידיש נחת פון די 

חכם און מיינט אז ער קען זיין קלוגער, -יז אן אויבערקינדער און אייניקלעך, ווידער ווער עס א
וועט זיך דעמאלט רייסן די האר פון קאפ זעענדיג ווי זיין גאנצע משפחה איז צוגרונד געגאנגען 

 רחמנא ליצלן.
*** 

האט מען געטאנצן די הקפות מיט  ,די צווייטע טעג יום טוב, שמיני עצרת און שמחת תורה
ך געפריידט מיט די הייליגע תורה, אז מען האט זוכה געווען די גאנצע גרויס פרייד, מען האט זי

יאר צו לערנען אסאך די הייליגע תורה, און אז עס קומט א פרישע יאר וואס מען וועט אנפילן 
 מיט אסאך לימוד התורה און מיט מצות ומעשים טובים.

שליט"א. ביי במשך דעם יום טוב האבן מיר געהערט דברות קודש פונעם ראש ישיבה 
נעילת החג האט דער ראש ישיבה ארום גערעדט אז אזוי ווי עס הויבט זיך אן דער נייער יאר, 
זאלן מיר זיך נישט לאזן נארן, נאר מיר זאלן אנהויבן מיט א פרישקייט צו לערנען יעדן טאג די 

מיר זיך  הייליגע תורה, און דאן ווען עס וועט קומען דעם קומענדיגן יאר שמחת תורה וועלן
האבן מיט וואס צו פרייען אז מיר האבן אנגעפילט דאס יאר מיט גוטע זאכן, און ווען עס וועט 
קומען דער לעצטער טאג פונעם מענטש וועט ער האבן מיט וואס צו גיין צום טיש, ווייל נאר די 

, און תורה און מצות וואס דער מענטש כאפט אריין אויף די וועלט, נאר דאס בלייבט פון אים
 נאר דאס נעמט מען מיט אויף יענע וועלט.

ספעציעל דער ענין פון מעביר סדרה זיין די פרשת השבוע יעדע וואך, א זאך וואס איז 
ליידער זייער נאכגעלאזט ביי אסאך מענטשן, און די סיבה דערצו איז ווייל מען וויל עס טון 

. ווען מען זאל ווען אבער טון אזוי ווי דוקא פרייטאג, און מען יאגט נישט אן דאס צו פארענדיגן
דער שלחן ערוך לערנט אונז, אז פון זונטאג קען מען שוין אנהויבן מעביר סדרה זיין די 
וואכעדיגע פרשה, וואלט דאס יעדער איד געקענט באווייזן. זונטאג לערנט מען ביז שני און 

ען עס קומט סוף וואך האט מען מאנטאג ביז שלישי, און אזוי ווייטער די גאנצע וואך, און וו
געענדיגט די גאנצע סדרה. אויסער דער חיוב וואס ס'איז דא צו לערנען די פרשה יעדע וואך 
שנים מקרא ואחד תרגום, איז מען אויך זוכה צו די געוואלדיגע הבטחה וואס חז"ל זאגן צו: "כל 

א איד איז מעביר סדרה איז  אז ווען -המשלים פרשיותיו עם הציבור, משלימין לו ימיו ושנותיו"
 ער זוכה צו א גוטע לאנגע לעבן.

דער הערליכער יום טוב האט איבערגעלאזט א שטארקע רושם אויף אנשי שלומינו וועלכע 
 האבן געשעפט פרישע חיזוק והתעוררות צום נייעם יאר.

 שישו ושמחו בשמחת התורה!
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שיעורים; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס; און נאך -קוואל פון חיזוק )פרויען(   
03303502363/ ענגלאנד  0797040069/ ארץ ישראל  845-351-9060/ 212-444-9169  

 breslevcenter@gmail.com גליון אויף אימעילצו באקומען דעם 
  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  845-351-0910/  212-444-9191

< BreslevCenter.com  <  
 

 
 סימן טוב ומזל טוב 

 

 מזל טוב פארברכת ארציגע מיר וואונטשן א ה

 י"וה ראובן בירנבוים מו"ה
 ל טובלמזגעבורט פון א מיידל  דיצו 

*** 

 י"וה ןנתן חיים סאלאמא החתן
 ל טובלמזוואס איז א חתן געווארן 

*** 

 י"וה ברוך מרדכי פעקעטע מו"ה
 ל טובלמז נחמן נתן נ"ידי אפשערן פון זיין זון צו 

 

 
 

 
 
 

 

 חיזוק צום טיר
 
 

איר קענט באקומען אלע ספרי 
ברסלב, קונטרסים, דרשות, ניגונים, 

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

 רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

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

 

 
 

 

 

 הבטחת מוהרא"ש
 

זאגט און מבטיח געווען אז מוהרא"ש האט צוגע
 ווער 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 
ומזוני, זיווגים  "אשר בנחל" און געהאלפן ווערן מיט בני חיי

 הגונים, רפואות וישועות.

 845-248-1651 רופט שוין

 

 

 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
 

 א פרייליכער קידוש פאר פופציג דאלער
דער  איז פארגעקומען א פשוטע אבער פרייליכע שמחה אין ישיבה, ווען דאנערשטאג עםד

ע, און מו"ה ראובן בירנבוים הי"ו האט געגעבן א נאמען פאר זיין ניי געבוירן מיידעל גרויסער מפיץ
 געגעבן קידוש אין ישיבה, און די גאנצע שמחה האט אים געקאסט ווייניגער פון פופציג דאלער.

ווי באקאנט האט דער ראש ישיבה שליט"א געמאכט גאר א שטארקע התעוררות נישט 
אויסצוברענגען אידיש געלט אויף טייערע חתונות וואס קיינער פארדינט גארנישט דערפון, נאר די 

 חה חובות'ן זיך אן און בלייבן מיט די הארץ ווייטאג פאר א לאנגע צייט.בעלי שמ
עס איז אבער גאנץ פארשטענדליך אז נאכ'ן מאכן טייערע קידושים, וואכנאכטס, בר מצוה'ס, 
און אזוי ווייטער, קען מען נישט אנקומען צום שידוך און מאכן א ביליגע חתונה. דערפאר איז שיין 

שי שלומינו הויבן שוין אן נאך פון יונגערהייט, ווען דאס קינד ווערט געבוירן, צו זען ווי אזוי אנ
מ'מאכט פשוטע ביליגע שמחות, יעדער פריידט זיך מיט און יעדער וואונטש אן מזל טוב, און דער 

 ן מיט א פרייליך און רואיג הארץ.שבעל שמחה קען יעדן צוריק וואונט
ן פיל אידיש נחת פון דעם קינד און פון אלע זיינע זאל דער אייבערשטער העלפן ער זאל זע

 קינדער, בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצות.
 שמחה ונחת לרוב!

*** 

 פרייליכע שטימונג אסרו חג סוכות
 אין ישיבה צום פרישן חתן

 רגרויס שמחה הערשט אין ישיבה צום פרייליכן בשורה פונעם פרישן שידוך פון א חשובע
ני"ו בן מו"ה אבנר הי"ו פון יבנאל עיר  ןדער חתן איז הב' נתן חיים סאלאמא תלמיד הישיבה.
 ברסלב בארה"ק.

מאל מסכת תענית פון חמשה עשר באב ביז  40דער חתן האט פארגאנענעם זומער געלערנט 
 .אין ישיבה פאר די בחורים וואס מוהרא"ש צוגעזאגטראש השנה און מיט דעם געטון די סגולה 

ער האט אויסגעזאגט גאנץ  אוער געווען ביים ציון הק' פון מוהרא"ש זי"ע וו אזוי אויך איז
תהילים, אזוי האט ער געטון די ביידע סגולות וואס מוהרא"ש זי"ע האט געגעבן און צוגעזאגט אז 

 ווער עס וועט זיי טון וועלן זיי טרעפן זייער שידוך.
נט יעדן טאג רער האט געלע אושיבה, וולדיגע התמדת התורה אין יאויסער זיין געווא ,דער חתן

אויך אסאך האט ער  ,זיינע פילע שיעורים, אין חומש, משניות, גמרא, שו"ע, הלכה וכו' וכו'
ארויסגעהאלפן דעם ראש ישיבה שליט"א און צוגעלייגט א פלייצע צו וואו ער האט נאר געקענט. 

וי דער ראש ישיבה שליט"א זאגט אלץ און יעצט האט ער ב"ה זוכה געווען צו טרעפן זיין שידוך, ו
 אז די אלע וואס העלפן די מוסדות וועלן זוכה זיין צו טון א גוטע שידוך.

 !עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים
*** 

 הערליכע יום טוב סוכות ביי אנשי שלומינו
געשעפט גאר א שיינער יום טוב איז אריבער אויף אנשי שלומינו דעם סוכות, ווען מיר האבן 
 פרישע כוחות און חיזוק פונעם יום טוב, וואס דאס וועט אונז באגלייטן אויפ'ן גאנצן יאר.

איז פארגעקומען די סעודת הילולא צו די יארצייט פון הייליגן רבי'ן. די  מיטוואך אוונט חוה"מ
, אזוי ווי סעודה איז פארגעקומען אין די גרויסע סוכה אין הויף פון בית המדרש אין וויליאמסבורג

עס געגאנגען א שטארקע רעגן האט מען שנעל געענדיגט די סעודה און געבענטשט און דערנאך 
איז מען ארויף אין בית המדרש וואו דער ראש ישיבה שליט"א האט גערעדט דברות קודש, צום 

דער ערשט האט ער ארויסגעברענגט אז די רעגן אום סוכות איז א נסיון פון באשעפער צו זען אויב 
מענטש וועט זיך ווייטער האלטן פרייליך אפילו ווען זאכן גייען נישט אזוי ווי ער וויל, און דערנאך 
האט דער ראש ישיבה שליט"א גערעדט איבער די געוואלדיגע מתנות וואס דער רבי געבט אונז, 

דער  בפרט די שטארקע אמונה וואס דער רבי ברענגט אריין אין אונז, אז מיר זאלן שפירן אז
אייבערשטער איז מיט אונז אין יעדן מצב, און אזוי ווייטער אלע געוואלדיגע עצות פון הייליגן 
רבי'ן, מיר דארפן דאנקען דעם אייבערשטן אויף די געוואלדיגע מתנה אז מיר האבן דעם הייליגן 

ווי יעדן  רבי'ן, יעדער מענטש אויף דער וועלט מוטשעט זיך, כאטש פון אינדרויסן קען זיך דאכטן
גייט גוט און נאר פאר מיר גייט עס נישט ווי איך וויל, איז אבער דער אמת אז יעדער האט זיינע 
אייגענע שוועריקייטן און נסיונות אין לעבן, ברוחניות און בגשמיות, און מיט די עצות און לימודים 

יין אויף די וועלט און אויף פון הייליגן רבי'ן, קען יעדער איד זיך שטעלן אויף די פיס און מצליח ז
יענע וועלט. נאך די דרשה האט מען זיך ארויסגעלאזט אין פרייליכע טענץ און זיך געפריידט 
>>>>>> 

 


