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עְרֵצייְלט מֹוַהרָׁא"ש  דֶׂ

ִאין ִדי ַצייְטן פּון ֶרִבי'ן ִאיז ֶגעֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ָוואס 
ָהאט ִזיְך ַבאִניְצט ִמיט ַקָבָלה ַמֲעִשיֹות; ֶדער ֵהייִליֶגער 

ֶמען ָזאל ִניְׁשט עֹוֵסק ַזיין ֲאִריַז"ל ִאיז ֵזייֶער ַׁשאְרף ַאז 
ִאין ֶדעם, ַווייל ִמיר ֶזעֶנען ַאֶלע ְטֵמֵאי ֵמִתים, ִמיר ָהאְבן 
ִניְׁשט ַהייְנִטיֶגע ַצייְטן ִדי ֵאֶפר ָפָרה ֲאדּוָמה, ְמֵמיָלא ָטאר 
ֶמען ִזיְך ִניְׁשט ַבאִניְצן ִמיט ֶדעם, ַווייל ֶמען ֵלייְגט ִזיְך 

)ַעֵיין ְבֵסֶפר ַׁשֲעֵרי ְקדּוָׁשה ְלַרִבי ַחִיים ִויַטאל ַזַצ"ל, ה ַאַריין ִאין ַא ַסָכנָ 

ה ִאיז ֶגעֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ָוואס ָהאט . ְלַמֲעשֶ ֵחֶלק ג' ַׁשַער ו'(
ִזיְך ָיא ַבאִניְצט ִמיט ֶדעם, ֶווען ֲחִסיִדים ָהאְבן ָדאס 

ֶגעָזאְגט ֶמען ָהאט ֶיעֶנער ֶרִבי  ,ֶדעְרֵצייְלט ַפאר ֵזייֶער ֶרִבי
, ֶמען ָזאל ִאים ַארּום ֶנעֶמען 'ַמְׁשַכְנָתא'ָזאל ִאים ַמאְכן ַא 

ִמיט ַא ְקֵלייד אּון ִאים ְׁשָלאְגן ְוכּו', ִדי ֲחִסיִדים ָהאְבן 
ֶגעָפאְלְגט ֵזייֶער ֶרִבי אּון ֶדער ִאיד ִאיז ַמָמׁש 

ִאיְגָרא ָרָמא ַאָראְפֶגעַפאְלן ִאין ַא ְׁשֶרעְקִליֶכע ַעְצבּות, מֵ 
א, אּון ֶער ִאיז ַמָמׁש ִניְׁשט ֶגעֶווען ַביי ִזיְך, ְלֵביָרא ֲעִמיְקתָ 

ִדי ִמְׁשָפָחה ָהאְבן ִניְׁשט ֶגעוואּוְסט ָוואס צּו טּון, ֵזיי 
ֶזעֶנען ַארּום ֶגעָלאְפן צּו ַאֶלע ַרָבִנים, ָאֶבער ֵקייֶנער ָהאט 

עם ִאיד פּון ַזיין ָמָרה ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט ַארֹויְסֶנעֶמען דֶ 
ְׁשחֹוָרה, ִביז ֵזיי ֶזעֶנען ָאְנֶגעקּוֶמען צּום ֶרִבי'ן אּון ֶדער 
ֶרִבי ָהאט ֵזיי ֶגעָהאְלְפן, ֶדער ֶרִבי ָהאט ֶגעָזאְגט: "ַא קּוְנץ 
ַאָראפ צּו ַוואְרְפן ַא ִאיד? ַא קּוְנץ ִאיז אֹויְפצּוֵהייְבן ַא 

אט ֶגעֶרעְדט ִמיט ִאים ִביז ֶער ִאיז ִאיד", אּון ֶדער ֶרִבי הָ 
ַארֹויס פּון ַזיין ָמָרה ְׁשחֹוָרה אּון ֶער ָהאט צּוִריק 

 ַבאקּוֶמען ַאֶלע ַזייֶנע ַמְדֵריגֹות.
ֶזעט ֶמען ַאז ֶדער ֶרִבי ָהאט ֶגעָוואְלט ֶמען ָזאל ִזיְך 

אס ֶקען אֹויְפֵהייְבן, ִניְׁשט ַזיין ֶצעְבָראְכן אּון ֶצעְקַלאְפט, דָ 
ֶמען ָנאר זֹוֶכה ַזיין ֶווען ֶמען ֶלעְבט ִמיט ֱאמּוָנה, ֶמען 
ֵווייְסט ַאז ַאֶלעס ִאיז פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן אּון ַאז ִמיט 

ם יֹום ֶדעג ָטאן ֶיעד  ג ָזא
ה   ית  ֶלעכ  ן אּום יל  ין ַאַרייט פ   ןא 

 

סּוק  י ד   יי פ  יל  ה  ייֶגענֶ  עַדיינֶ ם ת  ילֹוע א  פ  ֶלעג  ן ֶמעת. ת  ט פ 
ון ֶהער   ש  י ו  ינּוי ַאנ  לֹומ  ֶלעג   ש  ין ָזאג  ן פ  יל  ה  ן ֶמעט ָהאם, ת 

וט ֶגעֶהער   יי ו  ט  ם צּון ֶרעד  י ז  ש  ייֶבער  יט  ן א  מ  ינ  י ד  ן א 
מֹור   ז  ית  י מ  יל  ים; ה  ֶלעג  י ז  ש  ן פ  סּוק  י ד  ן ַטייט  יי פ  יל  ה  ם, ת 

ו טד ָדו  י ו  י) ַהֶמֶלך  ָזאג  ל  ה  "טֹוב ַלֲחסֹות ַבה'  :ם קיח, ח(ת 
טַֹח ָבָאָדם",  ב  יס עֶ מ  יך  ר ֶבעֶסעז א  ָלאז   צּו ז  'ן אֹויפ  ן ַפאר 

ט   ש  ייֶבער  ון א  יך  י ו  ָלאז   ז  ש  ף אֹוין ַפאר  ט  י לֹא ןֶמענ  , "ה' ל 
י ָאָדם יָרא, ַמה ַיֲעֶשה ל  ֶטער ֶדע", )שם, ו( א  ש  ייֶבער  יר א  ז א 

י יט מ  יך  ר, מ  יש   ָהאב א  ו וייט   ַאן פּוא מֹורָ ט נ  טּון; צ  ס   ָזאל 
יי ד  ן ָזאג  י ַאזֹו ל  ה   ם.ת 
ט  ם צּוט ֶרעד  ן ֶמעס ָוואט ָוואר  ס ֶיעֶדע ש  ייֶבער  ט ַמאכ  ן א 

שמֶ ר ֶדעז ַא ט  ֶקען ֶווער  ל ָזא ענ  ֶטער  יר ש  יך  ט מ  יי ז  ס עֶ ן, ַאל 
יי ַאף אֹויט בֹוי ק  ַטאר  יי ַאן אּוט ש  ק  יֶכער  ייב  ן ֶמעט, ז  ט ה 
יר  ן ָא פ  ט  ם ֶדען ש  ש  ייֶבער   ן.א 

יי ַאֲחר  )ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה  דֹוש   תש"פ(ם ק 
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 ְתִפיָלה ֶקען ֶמען ַאֶלעס ַבאקּוֶמען.
: ֶיעְדן ָטאג ֵגייט ַארֹויס ַא ַבת )ַהְקָדָמה, ד.(ֶדער זֹוַהר ַהָקדֹוׁש ָזאְגט 

אן ִמְנכֹון ִדי ֲחׁשֹוָכא ְמַהְפָכן ֹול פּון ִהיְמל ָוואס רּוְפט אֹויס: "מַ ק
ִלְנהֹוָרא, ְוָטֲעִמין ְמִריָרא ְלִמְתָקא ַעד ָלא ֵייתֹון ָהָכא", ֶווער פּון ַאייְך 

 -ִליְכִטיג אּון פּון ִביֶטער  -ֶקען ִאיֶבעְרְדֵרייֶען אּון ַמאְכן פּון טּוְנְקל 
ְנכֹון ִדְמַחָכאן ְבָכל יֹוָמא ִלְנהֹוָרא ְדָנִהיר?" ֶווער ַוואְרט אן מִ ִזיס? "מַ 

ֶיעְדן ָטאג ֶעס ָזאל ִליְכִטיג ֶוועְרן? ֶדער ֶמעְנְטׁש ֶוועט ָהאְבן ַא ֵחֶלק 
ְלעֹוָלם ַהָבא; ַווייל ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז זֹוֶכה, ֶער ַמאְכט פּון ַזיין 

ַמאְכט ֶער  -ייט עְבן, פּון ַזיין טּוְנְקְלקֵ ַא ִזיס לֶ  -ִביֶטער ֶלעְבן 
ייט ִאיז ַבאַהאְלְטן ֶדער ִליְכִטיג; ֶער ֵווייְסט ַאז ִאין ִדי טּוְנְקְלקֵ 

ֵאייֶבעְרְׁשֶטער, ִאין ִדי ִביֶטעְרִניׁש ִאיז ַבאַהאְלְטן ֶדער ִזיֶסער 
 ֶדער ִאיז ַא ַצִדיק. -ַבאֶׁשעֶפער 

ִמיר ְׁשֵטייֶען ֶיעְצט ִאין ִדי ֵהייִליֶגע ְסִפיָרה ֶטעג. ִאין ִדי ֶטעג 
ְטרֹויֶעְרן ִמיר אֹויף ִדי ִפיר אּון ְצָוואְנִציג טֹויְזְנט ַתְלִמיִדים פּון ֶרִבי 

ַווייל ֵזיי ָהאְבן ִזיְך  ,ֲעִקיָבא ֶוועְלֶכע ֶזעֶנען ֶגעְׁשָטאְרְבן ִאין ִדי ֶטעג
ַכֵבד ֶגעֶווען ֵאייֶנער ֶדעם ְצֵווייְטן, אּון ִניְׁשט ֶגעֶלעְבט ִניְׁשט מְ 

 ְבָׁשלֹום ֵאייֶנער ִמיְטן ְצֵווייְטן.
ֶדעִריֶבער ִאיז ֶיעְצט ִדי ִריְכִטיֶגע ַצייט ַאז ִמיר ָזאל ְפרּוִביְרן ִזיְך 

ַכֵבד צּו ַפאְרֶבעֶסעְרן ַטאֶקע ִאין ֶדעם ִהיְנִזיְכט, ַאז ִמיר ָזאְלן ָיא מְ 
 ְבָׁשלֹום ִמיט ֶיעְדן ֵאייֶנעם.ֶלעְבן ַזיין ַא ְצֵווייְטן, ַאז ִמיר ָזאְלן 

ִדי ִסיָבה ָוואס ַמאְכט ַאז ֶמען ָזאל ִניְׁשט ְמַכֵבד ַזיין ַא ְצֵווייְטן 
ִאיז ַווייל ֶמען ָהאט ִניְׁשט ַקיין ֵרייֶנע ֱאמּוָנה. ֶווען ַא ִאיד ָהאט ַא 

ֶער ֵווייְסט אּון ֶער ְגֵלייְבט ַאז ֶער ֶקען ִזיְך ִניְׁשט ִריְרן ֵרייֶנע ֱאמּוָנה, 
ָאֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ַאֶלעס אֹויף ֶדער ֶוועְלט קּוְמט ָנאר פּוֶנעם 
ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ַדאן ֶוועט ֶער ִניְׁשט ְמַקֵנא ַזיין ַא ְצֵווייְטן, ֶער ֶוועט 

ֶער ֶוועט ִוויְסן ַאז ַאֶלעס ָוואס ֶער ִניְׁשט ַאֶוועְקַמאְכן ַא ְצֵווייְטן, 
ַדאְרף צּו ָהאְבן ֶוועט ִאים ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ַאֵליין ֶגעְבן, אּון 

)יּוָמא ֵקייֶנער ֶקען ִאים ָדאס ִניְׁשט צּוַכאְפן. ַאזֹוי ִווי ִדי ֲחַז"ל ָזאְגן 

ן ָאָדם נֹוֵגַע ַבֶמה ֶׁשּמּוָכן י"ְבִׁשְמָך ִיְקָראּוָך ּוִבְמקֹוְמָך יֹוִׁשיבּוָך, אֵ לח:( 
ַלַחֵברֹו, ְוֵאין ַמְלכּות נֹוַגַעת ְבַמְלכּות ֲחֶבְרָתּה ֲאִפילּו ִכְמֹלא ִניָמא", 

 ֵקייֶנער ֶקען ִניְׁשט ָאְנִריְרן ָוואס ֶעס ַבאַלאְנְגט צּו ַא ְצֵווייְטן.
אן הֹויְבט ֶער ֶווען ַא ִאיד ָהאט ָאֶבער ִניְׁשט ִדי ְקָלאֶרע ֱאמּוָנה, דַ 

ָאן ֶוועְרן ְטרֹויֶעִריג ַפאְרָוואס ַא ְצֵווייֶטער ָהאט ֶמער פּון ִאים, אּון 
, צּו ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ְׁשִריט ַאְנְׁשָטאט צּו טּון ִדי ִריְכִטיֶגע

ָוואס ֶמען ַדאְרף, ַאְנְׁשָטאט ֶדעם ִאיז ֶמען ְמַקֵנא ֶדעם ְצֵווייְטן, אּון 
ַדאן ֶקען ֶמען ִזיְך ִניְׁשט ִליב  ועְרט ְברֹוֶגז אֹויף ַא ְצֵווייְטן, אּוןֶמען וֶ 

 ָהאְבן ִווי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין.

ֶדעִריֶבער ִאיז ֶיעְצט ִדי ַצייט ִזיְך ְׁשַטאְרְקן ִאין ֱאמּוָנה, ֶמען ָזאל 
ַדאְרף. ֶווען ִזיְך צּוֶגעוואֹויֶנען צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן ָוואס ֶמען 

ַא ִאיד ֶגעוואֹויְנט ִזיְך צּו צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן אֹויף ַזיין 
ְׁשְפַראְך, ַדאן ַבאקּוְמט ֶער ַא ֵרייֶנע ֱאמּוָנה, אּון ַדאן ֶוועט ֶער ׁשֹוין 
אֹויָטאַמאִטיׁש ִניְׁשט ְמַקֵנא ַזיין ֵקייֶנעם, אּון ֶער ֶוועט ִזיְך ִניְׁשט 

ְקִריְגן ִמיט ֵקייֶנעם, אּון ֶקעֶנען ֶלעְבן ְבָׁשלֹום ִמיט ֶיעְדן  ַדאְרְפן
 ֵאייֶנעם.

אֹויֶסער ֶדעם ִאיז ָדאס ִאיז אֹויְך ַא ְפַראְקִטיֶׁשע ֵעָצה 
ַארֹויְפצּוקּוְקן אֹויף ַא ְצֵווייְטן אּון ֶזען ָנאר ָדאס גּוְטס ַביי ֶיעְדן, אּון 

ז ֶיעֶנער ָהאט ֶגעטּון ְׁשֶלעְכְטס, ָזאל ֲאִפילּו ֶווען ֶעס ֶזעט אֹויס ַא
ָוואס ֶמען טּוט ָדאס ִמיט ֶדעם . ַווייל ֶמען ִאים ַדן ַזיין ְלַכף ְזכּות

ְׁשֶלעְכֶטע ְגֵזירֹות, ָאֶדער ִדיִנים ַחס פּון ָאְפֶגעִהיְטן ֶמען ֶוועְרט 
 ְוָׁשלֹום.

ַאז ַפאר ֶמען ֶגעְבט קי"ג( )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 
ַארֹויס ַא ְׁשֶלעְכֶטע ְגֵזיָרה אֹויף ַא ֶמעְנְטׁש, ְפֶרעְגט ֶמען ֶדעם 
ֶמעְנְטׁש ַאֵליין אֹויב ֶער ִאיז ַמְסִכים צּו ִדי ְגֵזיָרה. ַפאְרְׁשֵטייט ִזיְך ַאז 

ן ַאז אֹויב ֶמען ְפֶרעְגט ֶגעֶהעִריג ֶדעם ֶמעְנְטׁש, ֶוועט ֶער ִזיֶכער ָזאגְ 
ֶעס קּוְמט ִאים ִניְׁשט ַאַזא עֹוֶנׁש, ֶדעְרַפאר ְפֶרעְגט ֶמען ִאים אֹויף ַא 
ְצֵווייְטן ֶמעְנְטׁש, ְלָמָׁשל ֶווען ֵאייֶנער ֶדעְרֵצייְלט ִאים: "דּו ֵווייְסט, 
ֶיעֶנער ָהאט ֶגעטּון ָדאס ִאיז ָדאס" אּון ֶווען ֶדער ֶמעְנְטׁש ֶהעְרט 

"ַפאר  :'ְנט ְגַלייְך אֹויף ֶיעֶנעםקְ סְ עְגט אּון ֶער פַ ָדאס, ֶוועְרט ֶער ֶגערֶ 
ַאַזא ַזאְך קּוְמט ֶיעֶנעם ִמיָתה! ַפאר ַאַזא ַזאְך ָוואס ֶער ָהאט ֶגעטּון, 
ַדאְרף ֶמען ִאים ֶגעְבן ַא ַהאְרְבן עֹוֶנׁש!". אּון ֶדער ֶמעְנְטׁש ַכאְפט 

ְך ַאֵליין, ַווייל ַאָמאל ָהאט 'ְנט ֶער אֹויף ִזיקְ סְ ִניְׁשט ַאז ִמיט ֶדעם פַ 
אּון ִמיט ֶדעם ָוואס ֶער  ן ֶעֶפעס ַאן ֶעְנִליֶכע ַזאְך,ֶער אֹויְך ֶגעטּו

 'ְנט ַאן עֹוֶנׁש אֹויף ִזיְך ַאֵליין.קְ סְ 'ְנט אֹויף ֶיעֶנעם, ָהאט ֶער ֶגע'פַ קְ סְ פַ 
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 נאך פילע בריוו פונעם ראש ישיבה שליט"א אין אלע
 עצתו אמונה".אינעם וועכנטליכן קונטרס " ,נושאים

 347-509-4908צו באקומען אין ישיבה, אדער רופט 
 
 

)ָאבֹות ג( ָדאס ִאיז ְפַׁשט ָוואס ִדי ִמְׁשָנה ָזאְגט 

ין ִמן ָהָאָדם ִמַדְעתֹו ְוֶׁשֹּלא ִמַדְעתֹו". ֶווען "ְוִנְפָרעִ 
ֶמען ְׁשְטָראְפט ַא ֶמעְנְטׁש ְפֶרעְגט ֶמען ִאים 
"ִמַדְעתֹו", ֶמען ְפֶרעְגט ִאים ָוואס ֶער ַאֵליין ַהאְלט 

עֹוֶנׁש. ָאֶבער ֶעס ִאיז  ןַאַפאר ַאז ֶעס קּוְמט ִזיְך ִאים 
ר ֵווייְסט ִניְׁשט ַאז ֶמען אֹויְך "ֶׁשֹלא ִמַדְעתֹו", עֶ 

ְפֶרעְגט ִאים אֹויף ִאים ַאֵליין, ֶער ֵמייְנט ַאז ֶמען 
ְפֶרעְגט ִאים אֹויף ַא ְצֵווייְטן. אּון ִווי ַאזֹוי ֶער 

 'ְנט אֹויף ֶיעֶנעם, ַאזֹוי טּוט ֶמען ַפאר ִאים.קְ סְ פַ 
 

ֶדעְרַפאר, אֹויב ַא ֶמעְנְטׁש ִהיט ִזיְך ָאפ ִניְׁשט צּו 
'ֶעֶנען ְׁשֶלעְכְטס אֹויף ַא ְצֵווייְטן, ִמיט ֶדעם קְ סְ פַ 

ֶוועְרט ֶער ֶגעַראֶטעֶוועט פּון ַאֶלעם ְׁשֶלעְכְטס, ַווייל 
ֶמען ֶקען ִאים ָגאְרִניְׁשט טּון ָנאר אֹויב ֶער ִאיז 
ַאֵליין ַמְסִכים ֶדערֹויף. ֶדעְרַפאר ִאיז ִדי ִריְכִטיֶגע 

ען ֶהעְרט ְׁשֶלעְכְטס אֹויף ֶוועג צּו טּון ַאז ֶווען מֶ 
ַדן ַזיין ְלַכף ְזכּות, ֶעס ִאיז  ֵאייֶנעם, ָזאל ֶמען ֶיעֶנעם

ִזיֶכער ֶגעֶווען ִסיבֹות ָוואס ָהאט ֶיעֶנעם 
צּוֶגעְבֶרעְנְגט ָדאס צּו טּון. אּון ַדאן ֶוועט ֶמען ִאים 

ָמָרא אֹויְך ַדן ַזיין ְלַכף ְזכּות פּון ִהיְמל, ַאזֹוי ִווי ִדי גְ 
"ַהָדן ֶאת ַהְבִריֹות ְלַכף ְזכּות, ָדִנין )ַׁשָבת קכ"ז:( ָזאְגט 

 אֹותֹו ְלַכף ְזכּות".
אּון ִדי ֶזעְלֶבע אֹויְך ֶווען ֶמען ֶהעְרט ַא ָצָרה 
ָוואס ִאיז ֶגעֶׁשען צּו ַא ֶמעְנְטׁש, ַרֲחָמָנא ִליְצָלן, ָזאל 

עֶנעם" א.ד.ג. ַווייל ֶמען ִניְׁשט ָזאְגן "ֶעס קּוְמט ִזיְך יֶ 
'ְנט ֶמען אֹויף ִזיְך ַאֵליין. ַפאְרֶקעְרט, קְ סְ ִמיט ֶדעם פַ 

נּו ְוַיִצֵלנּו" ֶמען ָזאל ָזאְגן ַא ְתִפָלה, "ה' ִיְׁשְמרֵ 
"ַרֲחָמָנא ִליְצָלן" "אֹויף ַקיין ׁשּום ִאיד ֶגעַדאְכט" 
א.ד.ג. ִמיט ֶדעם ַווייְזט ֶמען, ַאז ֶמען ִוויל ִניְׁשט 

ם עֹוֶנׁש, אּון ֶמען ַראֶטעֶוועט ִזיְך פּון ַאַסאְך ֶדע
 עֹוְנִׁשים.

ַאז ֵאייֶדער ֶעס קּוְמט ַא )ָׁשם( ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 
ְׁשֶלעְכֶטע ְגַזר ִדין, ְפֶרעְגט ֶמען ֶדעם ֶמעְנְטׁש ַאֵליין 
אּון ֶמען ְפֶרעְגט אֹויְך ַאֶלע ֶמעְנְטְׁשן פּון ִדי ַגאְנֶצע 

אֹויס ַאז ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש ָהאט ֶדעם קּוְמט  .ֶוועְלט
ֹכַח ַאֶוועְקצּוֶנעֶמען ְגֵזירֹות פּון ִאיִדיֶׁשע ִקיְנֶדער, 
אֹויב ֶער ֶגעוואֹויְנט ִזיְך צּו ְשֶטעְנִדיג ַדן צּו ַזיין 
ֶמעְנְטְׁשן ְלַכף ְזכּות, ַאז ֶמעְנְטְׁשן ֶזעֶנען ִניְׁשט 

אֶטעֶוועט ֶער ַאֶלע ׁשּוְלִדיג, אּון אֹויף ַאַזא ֶוועג רַ 
 ִאיְדן פּון ַאֶלעם ְׁשֶלעְכְטס.

אֹויְך ְברּוֲחִניּות ֶקען ֶמען ֶהעְלְפן ֶמעְנְטְׁשן דּוְרְך 
ֶדעם ָוואס ֶמען ִאיז ֵזיי ַדן ְלַכף ְזכּות. ֶדער ֶרִבי 

ַאז ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן רפ"ב( ָזאְגט 
ֵווייְטן ְלַכף ְזכּות, ִמיט ֶדעם ַמאְכט ֶער ִאיז ַדן ַא צְ 

ַאז ֶיעֶנער ָזאל ַטאֶקע ֶוועְרן גּוט, ַאזֹוי ִווי ֶדער 
 -"ְועֹוד ְמַעט ְוֵאין ָרָׁשע" )ְתִהִלים לז, י( ָפסּוק ָזאְגט 

ֶיעֶנער ִאיז  ָוואסאֹויב ֶוועְסטּו קּוְקן אֹויף ִדי ִביְסל 
ִהְתבֹוַנְנָת ַעל ְמקֹומֹו ִניְׁשט ַקיין ָרָׁשע. ַדאן, "וְ 

ֶווען דּו ֶוועְסט ִאים ָנאְכֶדעם ָאְנקּוְקן ִאיז  -ְוֵאיֶננּו" 
ֶער ׁשֹוין ִניְׁשט אֹויף ִדי ֶזעְלֶבע ְפַלאץ, ֶער ִאיז ׁשֹוין 
אֹויף ַא ֶהעֶכעֶרע ַמְדֵריָגה, ַווייל ִמיט ֶדעם ָוואס דּו 

ַאז ֶער ָהאט ָנאר ָהאְסט ִאים ַדן ֶגעֶווען ְלַכף ְזכּות, 
 ֶגעֵמייְנט גּוט, ִמיט ֶדעם ֶוועְרט ֶיעֶנער ַטאֶקע גּוט.

וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס נּוְצט אֹויס ִדי ֶטעג פּון 
ְסִפיָרה ִזיְך צּו ְׁשַטאְרְקן ִאין ֱאמּוָנה, צּו ֶרעְדן ַאַסאְך 

ואֹויֶנען צּו ֶלעְבן אּון ִזיְך צּוֶגעו צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן,
ם ֵאייֶגעֶנעם ֶלעְבן ָאן קּוְקן אֹויף ַא ְצֵווייְטן, ֶדע

עֶפעֶנען ַא ְצֵווייְטן. ׁשֶ ִניְׁשט ְמַקֵנא ַזיין אּון ִניְׁשט טְ 
ָנאר קּוְקן אֹויף ִדי גּוְטס פּון ֶיעֶנעם אּון ַדן ַזיין ֶיעְדן 
ְלַכף ְזכּות, ַדאן ֶוועט ֶער ִזיֶכער ַמְצִליַח ַזיין, ֶדער 

ֶטער ֶוועט אֹויְך ָנאר קּוְקן אֹויף ַזיין גּוְטס, ֵאייֶבעְרׁשְ 
 אּון ֶעס ֶוועט ִאים ֵקייְנָמאל ָגאְרִניְׁשט ֶפעְלן.

 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ח' ֶעֶרְך ָדן ֶאת ֲחֵבירֹו(
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תפלה; רעסעפיס; און נאךשיעורים; מעשיות פון  -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; ומי; ניגונים; שיעורים; חיזוק י - קול ברסלב

  03303502361/ ענגלאנד  0797040066/ ארץ ישראל  845-351-0910/  212-444-9191

< BreslevCenter.com   <  
 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'

 בעטן אויף ראש השנה אין אומאן ט שויןדינגפארמ'
שטייענדיג אין די טונקלקייט פון קאראנא, הויבט שוין אן צו שיינען ביי אונז די 

צו פארן  פונעם רבינ'ס ראש השנה, מיר גרייטן זיך אויפ'ן הייליגן ראש השנהליכטיגקייט 
צו מקבל זיין אלע תיקונים פון הייליגן רבי'ן, און גלייכצייטיג בעטן מיר דעם קיין אומאן 

ות און אייבערשטן אז מיר זאלן קענען אנקומען צום הייליגן רבי'ן אן קיין שום מניע
 שטערונגען.

ראש ", הראש השנה שלי עולה על הכל" )חיי מוהר"ן, סימן תג(: דער רבי האט געזאגט
מיין גאנצע זאך איז ראש השנה, קיינער טאר נישט עסער פון אלעס, השנה ביי מיר איז גר

. ווי פארכטיג איז דער יום טוב ראש השנה ווען מ'שרייבט אפ אין הימל פאר יעדן פעלן
מענטש אלעס וואס וועט פאסירן צו אים במשך די גאנצע יאר, און דער רבי האט זיך 

ר די אלע וואס קומען צו אים אויף ראש אונטערגענומען אז ער וועט זיין אן אדוואקאט פא
ווען א  השנה, ער וועט זיכער מאכן אז מ'וועט אנשרייבן פאר זיי א גוט געבענטשט יאר.

מענטש הערט אזעלכע געוואלדיגע הבטחות, וויל ער דאך זיכער קומען צום רבי'ן אויף 
ן פון איבער די ראש השנה, און מען זעט טאקע אז יעדעס יאר קומען צו נאך טויזנטער איד

 גאנצע וועלט מיטצוהאלטן דעם רבינ'ס ראש השנה אין אומאן.
פארשטעלן דעם פארגאנגענעם ראש השנה, שטייענדיג אין שול ווער האט זיך געקענט 

און שרייענדיג "מי יחיה ומי ימות", ווי שטארק דאס וואס זיך אנזען דאס יאר, ווי דער 
ונקטליך ווער ס'זאל געכאפט ווערן פונעם האט אנגעשריבן פאר יעדן פ אייבערשטער

וויירוס און ווער נישט, ווער ס'זאל עס איבערלעבן און ווער נישט, ווער ס'זאל האבן מער 
סימפטאמען און ווער ווייניגער, און די איבריגע פילע עגמת נפש וואס קומט מיט דערמיט 

וען מיר זאלן דאס וויסן אום פון אלע זייטן, וואס ווירקט אזוי שטארק אויף יעדן מענטש. ו
ראש השנה, וואלטן מיר דאך זיכער איינגעריסן וועלטן און מתפלל געווען פון טיפן הארץ 

 אז ס'זאל קומען נאר א גוטע און געבענטשטע יאר אויף אלע אידישע קינדער.
דערפאר זעט מען יעצט א שטארקע אויפשטייג פון אידן וועלכע ווילן פארן צום הייליגן 

'ן אויף ראש השנה, וואס ער האט צוגעזאגט אזעלכע געוואלדיגע הבטחות צו העלפן רבי
א שיינע כאטש וואס מ'האלט נאך  און פועל'ן א גוט יאר פאר די אלע וואס קומען צו אים.

פאר חדשים פאר ראש השנה, האבן שוין אבער פילע אידן זיך איינגעקויפן טיקעטס צו 
 זיין ביים הייליגן רבי'ן אויף ראש השנה.

אינעם נייעם בנין אין  ןבעטדי דינגען אנגעהויבן פארמען שוין  האטאין די יעצטיגע טעג 
אומאן, צו פארברענגען דעם יום טוב צוזאמען מיט'ן ראש ישיבה שליט"א אין א היימישע 

מ'בעט דעם עולם זיך אנצורופן ווי פריער, ווייל פאריאר זענען פילע  ערליכע אטמספער.
שוין נישט געווען  ינוט און ס'איזארויסגעפאלן ווען זיי האבן זיך דערמאנט די לעצטע מ

 .מער קיין בעטן צו באקומען
 !לפניך כבני מרוןן כל באי עולם יעברוו

*** 

 פון א תלמיד הישיבהחתונה  פרייליכע
אליעזר שמן ני"ו, בן מו"ה החתן אונטער די חופה  וואך איז געגאנגען פארגאנגענע די

 מאיר הי"ו, וואס איז חתן געווארן למזל טוב עב"ג בת מו"ה פישל שערמאן הי"ו.
חתונה פארגעקומען אויף גאר א צוליב די פארארדענונגען פון די רעגירונג, איז די 

קליינעם פארנעם, לויט די אנווייזונגען פון די געזונטהייט באאמטע, זיכער צו מאכן אז 
 קיינער ווערט נישט אנגעשטעקט.

די חתונה איז טאקע געווען קליין, אבער די שמחה איז געווען גאר גרויס, מ'האט זיך 
 ן כלה אויף א הערליכן פארנעם.געפריידט און געטאנצן און משמח געווען די חת

דער חתן איז ברייט באקאנט מיט זיינע מדות טובות, אויסער זיינע פילע שיעורים וואס 
יבה שליט"א, ער לערנט יעדן טאג, איז ער אויך גאר שטארק איבערגעגעבן פאר'ן ראש יש

ער העלפט ארויס כסדר מיט אלעס וואס פעלט נאר אויס, וואונטשן מיר אים יעצט אז די 
ער זאל זוכה זיין אלע גרויסע זכותים זאלן אים ביישטיין, דער אייבערשטער זאל העלפן 

 ת ישרים ומבורכים.אויפצושטעלן א בית נאמן בישראל, מיט פיל אידיש נחת, דורו
 !ויזכו לבנות בית נאמן בישראל

 
 

 

 

 

 חיזוק צום טיר
 
 

איר קענט באקומען אלע ספרי 
ברסלב, קונטרסים, "עצתו 
אמונה", דרשות, ניגונים, 

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

 ער פארלאנג צורופט אריין מיט איי

347-509-4908 
 
 

 

 

 

 

 

 קןעקען נישט שמ'כ
קיין  קן, איך שפיר נישטעמש קען נישטיך א

 ,ה יא זען"קען ב ךיא רעבא טעם אין עסן,
 ןכאז ע, גיין, און נאך פיל גוטןרעה

 :ע שיעור אין דעם נושאכייר א טהער

 קול ברסלב
212-444-9191 

1,  2,  1,  6,  2,  4 
 

 מוסדות היכל הקודש ברסלב
 נתייסדה ע"י כ"ק מוהרא"ש זי"ע

 

 מיר וואונטשן א הארציגע ברכת מזל טוב פאר

 הי"ו  עזר שמןילאמו"ה  ןתהח
 ג"עב למזל טוב יין שמחת החתונהזצו 

 

ראש ישיבה  האלפן דעםעג ךאסא ובער חתן האט גארחשער ד
אר נ ךיז טאת, מיט וואס ס'הוסדומהייליגע  יד ןוא שליט"א

זכותים  דער אייבערשטער זאל העלפן אז די גרויסעאויסגעפעלט, 
א בנין עדי  ןוא אמייעס זאל זיין א קשר של קביישטיין  יםאזאלן 

ער זאל זוכה זיין אויפצושטעלן א בית נאמן בישראל, מיט פיל עד, 
 ת ישרים ומבורכים.אידיש נחת, דורו

 

 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 הי"ו פרים פראממערא מו"ה

 למזל טוב לגניאצו די געבורט פון א 
*** 

 הי"ו גליקמאן מואלש מו"ה
 למזל טוב מיידלצו די געבורט פון א 

 

 אסאךען זאלן ז דער אייבערשטער זאל העלפן זיי
 מבורכיםים ואידיש נחת געזונטערהייט, דורות ישר

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


