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עְרֵצייְלט מֹוַהרָׁא"ש  דֶׂ
ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט צּוֶגעָזאְגט , )ְבָרכֹות י"ז.(ַחַז"ל ָזאְגן 

ַא ְגֶרעֶסעֶרע ְשַכר ַפאר ִדי ְפרֹויֶען ִווי ַפאר ִדי ֶמעֶנער. 
ְגרֹויֶסע ְשַכר? ַווייל ֵזיי  אַפאְרָוואס ַבאקּוֶמען ִדי ְפרֹויֶען ַאזַ 

ֶהעְלְפן ֵזייֶעֶרע ֶמעֶנער צּו ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה, ֵזיי ֶזעֶנען ְמַחֵזק 
אּון ֵזיי ְשַטאְרְקן ֵזייֶעֶרע ֶמעֶנער ַאז ֵזיי ָזאְלן ַזיין וואֹויל 
אּון ֶעְרִליְך, אּון ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ִווי ֶעס ַדאְרף צּו 

ֹויְך ַווייל ֵזיי ְטָראְגן ֵזייֶעֶרע ִקיְנֶדער ִאין ֵחֶדר צּו ַזיין, אּון א
 ֶלעְרֶנען ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה.

ֶמען ֶקען ִזיְך ָגאְרִניְשט ָפאְרְשֶטעְלן ִדי ְגרֹויְסֵקייט פּון ַא 
ִאיִדיֶשע ְפרֹוי ָוואס ְשֵטייט צּו ִאיר ַמאְנ'ס ַזייט, ִזי קּוְקט 

ן ִאים, ִזי קּוְקט ַארֹויף ָדאס ָוואס ֶער ַארֹויף ָדאס גּוְטס פּו
ְשְטֶרעְנְגט ִזיְך ָאן צּו ֵגיין ֶלעְרֶנען אּון ַדאֶוועֶנען אּון צּו ַזיין 
וואֹויל אּון ֶעְרִליְך, אּון ִזיֶכער ֶרעְדט ִזי ִאים ִניְשט ָאּפ אּון 

ִזי ִזי ַמאְכט ִניְשט ַאֶוועק ַזייֶנע גּוֶטע ַזאְכן. ִמיט ֶדעם ָוואס 
ִאיז ְמַחֵזק ִאיר ַמאן, ֶוועט ִזי זֹוֶכה ַזיין צּו ּפּוְנְקט ַאַזא 
ְגרֹויֶסע ְשַכר ִווי ִאים, ִזי ֶוועט ִזיְך ֵטייְלן ִמיט ַזיין ֵחֶלק ִאין 
ַגן ֵעֶדן, אּון ֶעס ֶוועט ִאיר ַזיין גּוט אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון אֹויף 

 ֶיעֶנע ֶוועְלט.
י ְפרֹוי ֵטייְלט ִזיְך ִמיט ִדי ְשַכר פּון ֶווען ֶמען ָזאְגט ַאז דִ 

ֶוועט ָנאר פּון ֵזיי ִאיר ַמאן, ֵמייְנט ָדאס ִניְשט ַאז ֶיעֶדער 
 ,ַאז ִמיט ֶדעם ָוואס ִזי ֶהעְלְפט ִאיר ַמאן .ַבאקּוֶמען ַהאְלב

ֶוועְרט ַאָראְּפֶגענּוֶמען ַא ֵחֶלק פּון ַזיין ְשַכר אּון ֶמען ֶגעְבט 
)ְבָרכֹות כ"ד.( י ְפרֹוי. ָדאס ִאיז ַא ָטעּות. ֲחַז"ל ָזאְגן ֶעס ַפאר דִ 

ֶמעְנְטש, ַאזֹוי ִווי ֶדער  ַמאן אּון ְפרֹוי ֶזעֶנען ִווי ֵאיין ִדיַאז 
ַאז אֹויְבן ִאין ִהיְמל )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן רס"ה( ֶרִבי ָזאְגט 

וייב, ֵאיין ְנָשָמה. ָנאר ֶווען ֶזעֶנען ִדי ְנָשָמה פּון ַא ַמאן אּון וַ 
ִדי ְנָשָמה קּוְמט ַאָראּפ אֹויף ֶדער ֶוועְלט ֶוועְרט ֶעס 

ע  ִאיך  ר, ָיִאי ֵנרֹור ... ִליבֶּ
ע וער ֵזייעֶּ ר ִדיט בֶּ  טִניש  ר וֶּ

 

ָראכ   עב  ען פּון צֶּ עס   דּוס ָוואם דֶּ ט ֵגייס עֶּ ז ַאט זֶּ
ע עס   דּון אּוט ַציי ַאַסאך  ר ַאִריבֶּ שֶּ  דּון אּו ִזיך  ט מּוט 
ס   ס   דּון, ָאט ִניש  ט קּומ  ִפיר  ס   דּוי ִווט ש   ַאט ַטאפ 
כּוט ַוואנ   כּו' ו  על ַוויי', ו  בִ ר דֶּ ק ֵחלֶּ "ן, מֹוֲהרַ י ִליקּוטֵ ) טָזאג  י רֶּ

ָנס ַבֲעבֹוַדת ַהֵשם, ֲאזַ : (חמן ִסימָ ב',  ָאָדם ִנכ  שֶּ ך  כ  רֶּ י ַהֶֶּּ
ִא  ַמר  ִחיִקין אֹושֶּ ַמר  ה לֹו שֶּ מֶּ ִנד  ַרֲחקּות, ו  תֹו ין לֹו ִהת 

ָלל ִלָכֵנס ַלֲעבֹוַדת ֵאין ַמִניִחין אֹותֹו כ  ָלה ו  ַמע   ִמל 
ועס עֶּ ט ֵגייי ַאזֹוַהֵשם",  וער  ל ִווין עמֶּ ן וֶּ ן ַאן וֶּ
ע ִליכֶּ ר  עד, ִאיר עֶּ שר דֶּ ט  ענ  ִפיר   מֶּ עי ִווט ש  ף ַדאר  ר ֵקיינֶּ

קֶּ ט ָהאר עֶּ ט, ִניש  ם ִאי ַטאר  ַאיֹוע ש  עז ַאת ר  ן מֶּ
ער   ַווייטֶּ ער  עם; ִאיט דֶּ עט ִפיר   -ר ָאבֶּ בִ ר דֶּ ס: אֹויי רֶּ

ב ָקר  ּלֹו ִהת  ַרֲחקּות הּוא ַרק כֻּ ת ָכל ַהִהת  ֱאמֶּ ּות", "ּובֶּ
וע ַאר ָנאז ִאיס ָדא עי ַאזֹוי ִווג וֶּ ער  ל ִווין מֶּ טֶּ נֶּענ  ער  ן דֶּ
ע שם דֶּ ט  ענ  ט  ם צּו מֶּ ש  ער  ע אֹויבן אּון, ֵאייבֶּ שר דֶּ ט  ענ   מֶּ
ַטאר  ז ִאי ַהאל  ר עֶּ ן אּו יך  זִ י ַביק ש  ער  ן ַדא, ִזיך  ט דֶּ
וע ער עֶּ ט וֶּ עס ַאלֶּ וער עֶּ ן אּון ֵגייר ַאִריבֶּ ן ַזייה זֹוכֶּ ט וֶּ
ֵריגֹוע ַאלֶּ  צּו ַהאר ָנאז ִאיס ָוואת ַמד   .ןַפאר 

עֵ ת ַמּטֹוה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו)  "פ(תשי ַמס 
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צּוֵטייְלט ִאין ְצֵוויי גּוִפים, ַפאר ִדי ַמאן אּון ַפאר ִדי ַווייב. קּוְמט אֹויס ַאז 
ַזאֶמען ִמיט ֶווען ֵזיי ֶהעְלְפן ִזיְך ַארֹויס ֵאייֶנער ֶדעם ְצֵווייְטן, ֵזיי ֶלעְבן צּו

 ִליְבַשאְפט אּון ָשלֹום, ַבאקּוֶמען ֵבייֶדע ִדי ֶזעְלֶבע ְשַכר ִאיְנֵאייֶנעם.
ֶער ִאיז  אֹויף ֶרִבי ֲחִניָנא ֶבן דֹוָסא ַאז)ַּתֲעִנית כ"ה.( ִדי ְגָמָרא ֶדעְרֵצייְלט 

ר ָזאל ֶעֶּפעס טּון ם, אּון ַזיין ַווייב ָהאט ֶגעמּוְטֶשעט ַאז עֶ עֶגעֶווען ֵזייֶער ָארֶ 
ֶדעְרצּו, ַאז ֶער ָזאל ֶבעְטן ַאִביְסל פּון ַזיין ְשַכר אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט. ִאיז ֶער 
ַארֹויְסֶגעַגאְנֶגען אּון ֶער ָהאט ִמְתַּפֵלל ֶגעֶווען ַאז ֶמען ָזאל ִאים ֶגעְבן ֶעֶּפעס, 

אט ִאים ֶגעֶגעְבן ַא ָגאְלֶדעֶנער ָוואס הָ  ִאיז ַארֹויְסֶגעקּוֶמען ַאזֹוי ִווי ַא ַהאְנט
ִפיְסל. ְשֶּפעֶטער ָהאט ִזי ֶגעֶזען ִאין ָחלֹום ִווי ַאֶלע ַצִדיִקים ִזיְצן ִאין ַגן ֵעֶדן 
ַביי ַא ִטיש פּון ְדֵריי ִפיס, אּון ֵזיי ָהאְבן ָנאר ַא ִטיש פּון ְצֵוויי ִפיס. ָהאט ִזי 

ֶגעְבן ֶדעם ִפיְסל, ַווייל ִזי ִוויל ִניְשט ַאז ֵזיי  ִאים ֶגעֵהייְסן ַאז ֶער ָזאל צּוִריק
ָזאְלן ָהאְבן ֵווייִניֶגער אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט, אּון ֶער ִאיז ֶגעַגאְנֶגען אּון ֶער ָהאט 

 ָדאס צּוִריק ֶגעֶגעְבן.

ֶזעט ֶמען פּון ֶדעם ַאז אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט ֶזעֶנען ִדי ַמאן אּון ְפרֹוי 
עם ִאין ַגן ֵעֶדן, ֵזיי ִזיְצן צּוַזאֶמען ַביי ֵאיין ָגאְלֶדעֶנעם ִטיש, ֵזיי ִאיְנֵאיינֶ 

ַבאקּוֶמען ִדי ֶזעְלֶבע ְשַכר ִאיְנֵאייֶנעם, ַווייל ֵזיי ָהאְבן ִזיְך ַארֹויְסֶגעָהאְלְפן 
קּוֵני ֹזַהר )ִּת ֵאייֶנער ֶדעם ְצֵווייְטן, ַאזֹוי ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער זֹוַהר ַהָקדֹוש ָזאְגט 

ַאז ַא ְפרֹוי ֶהעְלְפט ַארֹויס ֶדעם ַמאן אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע ִּתיקּון י"ד( 
 ֶוועְלט.

ֶדער ֱאֶמת ִאיז ַאז ֶעס ַדאְרף ִניְשט ַאזֹוי ַזיין ַאז ַא ְפרֹוי ָזאל ְשִּפיְרן ַאז ִזי 
ז ֶער ֶהעְלְפט ַארֹויס ַזיין ַווייב. ֶהעְלְפט ִאיר ַמאן אּון ֶדער ַמאן ָזאל ְשִּפיְרן ַא

ָפאְלק -ֶעס ֶהעְרְשט ַא ִריְכִטיֶגע ָשלֹום ִאיְנֶדעְרֵהיים, ֶווען ִדי ָּפארֶווען ַווייל 
ָהאְבן ִזיְך ֱאֶמת'ִדיג ִליב, ְשִּפיְרט ֶיעֶדער פּון ֵזיי ַאז ֵזיי ֶהעְלְפן ִזיְך ַאֵליין, ֵזיי 

יין ִציל, ַאזֹוי ִווי ֵזיי ֶזעֶנען ֵאיין ֶמעְנְטש, ֶיעֶדער ֶלעְבן ִאיְנֵאייֶנעם ִמיט אֵ 
ִזיְך  ֶמעןֶהעְלְפט ֶדעם ְצֵווייְטן ֶהעְלְפט  ֶמעןְשִּפיְרט ַאז ִמיט ֶדעם ָוואס 

 ַאֵליין. ָדאס ִאיז ַאן ֱאֶמת'ֶע אּון ִריְכִטיֶגע ִליְבַשאְפט.
ְטן ַאז ֲאִפילּו ֶווען ַא ְפרֹוי ָהאט ַאז ִדי ֵבית ִהֵלל ַהאלְ )ִגיִטין צ.( ַחַז"ל ָזאְגן 

ָנאר ַפאְרְבֶרעְנט ָדאס ֶעְסן פּוֶנעם ַמאן, ֶמעג ֶער ִאיר שֹוין ֶגט'ן. ָדאס ִאיז 
ֵזייֶער ִאיְנֶטעֶרעַסאְנט. ַפאְרָוואס ָזאל ֶמען ֶגט'ן ַא ַווייב ַווייל ִזי ָהאט 

אג ַאז ֶעְסן ֶוועְרט ַפאְרְבֶרעְנט, ַפאְרְבֶרעְנט ָדאס ֶעְסן? ֶעס ַמאְכט ִזיְך ֶיעְדן טָ 
 ָדאס ִאיז ֵזייֶער ַא ָנאְרַמאֶלע ַזאְך, ָדאס ַווייְזט ִניְשט אֹויף ַקיין ְשֶלעְכְטֵקייט.

ָנאר ֶווען ֶמען ֶוועט גּוט קּוְקן ָוואס ִדי ֵהייִליֶגע ַחַז"ל ָזאְגן, ֶוועט ֶמען 
ְבֶרעְנט "ִדי" ֶעְסן, ֶעס ְשֵטייט ַאז ִזי ֶזען ַאז ֵזיי ָזאְגן ִניְשט ַאז ִזי ָהאט ַפאְר 

גּוט ָהאט ִזי ַאֵליין ָהאט ַפאְרְבֶרעְנט "ַזיין" ֶעְסן. ָדאס ֵמייְנט ַאז ַפאר ִאיר 
ַאְכטּוְנג ֶגעְבן ַאז ָדאס ֶעְסן ָזאל ִניְשט ַפאְרְבֶרעְנט ֶוועְרן, אּון ִדי 

ִאים. ָדאס ַווייְזט שֹוין ָיא אֹויף ַפאְרְבֶרעְנֶטע ֲחָלִקים ֶגעְבט ִזי ָנאר ַפאר 
 ְשֶלעְכֶטע ִמידֹות.

ַווייל ִאין ְשטּוב ַדאְרף ֶהעְרְשן ַאן ַהאְרָמאְנֶיע, ֶמען ֶלעְבט ִאיְנֵאייֶנעם. 
אֹויב ִאיז ָדא גּוֶטע ַזאְכן, ֵטייְלן ֵזיי ִזיְך ֵבייֶדע ִמיט ֶדעם. אּון אֹויב ִאיז ָדא 

אְך, ֵטייְלן ִזיְך ֵבייֶדע ִמיט ִדי ַצַער אּון ַעְגַמת ֶנֶפש. אֹויב ַח"ו ַא ְשֶלעְכֶטע זַ 
ָדאס ֶעְסן ִאיז ַפאְרְבֶרעְנט ֶגעָוואְרן ִאיז ָדאס ִדי ָשאְדן פּון ֵבייֶדע. אּון ִמיט 
ֶדעם ָוואס ִזי ֶגעְבט ָנאר ַפאר ִאים ָדאס ַפאְרְבֶרעְנֶטע אּון ַפאר ִזיְך ֶנעְמט ִזי 

 ע, ִאיז ָדאס ַא ִסיָמן ַאז ִזי טֹויג ִניְשט.ִדי גּוטֶ 
ַאז ֶווען ֶמען ֶלעְבט ָיא ִאיְנֵאייֶנעם, ֶמען  ,אְך ִזיֶכעראּון ַפאְרֶקעְרט ִאיז דָ 

ֵטייְלט ִזיְך ִמיט ֶיעֶדע ַזאְך, ִאיז ָדאס ַא ִסיָמן ַאז ִאין ֶדעם הֹויז ֶלעְבט ֶמען 
ת, אּון ַאזֹוי ִווי ֵזיי יִ ֱאֶמת'ֶע ָשלֹום בַ  ִמיט גּוֶטע ִמדֹות, ָדאְרט ֶהעְרְשט ַאן

ָהאְבן ִזיְך ֶגעֵטייְלט אֹויף ִדי ֶוועְלט, ֶוועְלן ֵזיי ִזיְך אֹויְך ֵטייְלן ִמיט ֵזייֶער 
 ְגרֹויֶסע ְשַכר אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.

עֶווען ֶווען ֶדער ַצִדיק ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ֶמעְנֶדעֶלע ִמִריְמנּוב זי"ע ִאיז גֶ 
ֵבית  ןְנֶגעְרַמאן, ִאיז ֶער ֶגעִזיְצן אּון ֶגעֶלעְרְנט ַא ַגאְנְצן ָטאג ִאייאִ ָנאְך ַא 

ַהִמְדָרש. ַזיין ַווייב ָהאט ַמְסִכים ֶגעֶווען ֶדעְרצּו אּון ִזי ָהאט ִאים 
ַארֹויְסֶגעָהאְלְפן ַאז ֶער ָזאל ֶקעֶנען ִזיְצן אּון ֶלעְרֶנען אּון ִדיֶנען ֶדעם 

ייֶבעְרְשְטן. ִזי ְפֶלעְגט ִאים ְבֶרעְנֶגען ֶיעְדן ָטאג צּו ֶעְסן ִאין שּול, ַאז ֶער אֵ 
 ָזאל ִזיְך ִניְשט ַדאְרְפן ְשֶטעְרן פּון ֶלעְרֶנען.

ֵאיין ָטאג ֶווען ִזי ִאיז ֶגעַגאְנֶגען צּום ֶבעֶקער קֹויְפן ַא ְברֹויט ַפאר ִאיר 
ֶמער ִניְשט ֶגעָוואְלט ֶגעְבן אֹויף ָבאְרג,  ַמאן, ָהאט ֶדער ֶבעֶקער ִאיר

ִאיז שֹוין ֶגעֶווען שּוְלִדיג ַאַסאְך ֶגעְלט, אּון ַאזֹוי ִאיז  ָנאְכֶדעם ָוואס ִזי
ען צּו ֶעְסן ַפאר גֶ ַאִריֶבער ָנאְך ַא ָטאג ָוואס ִזי ָהאט ִניְשט ֶגעֶקעְנט ְבֶרענְ 

ּוֶמען ֶדער ְדִריֶטער ָטאג, ָהאט ִזי ִזיְך ִאיר ַמאן. ֶווען ֶעס ִאיז שֹוין ֶגעק
ֶגעְשַטאְרְקט אּון ִזיְך ִאיז ָנאְכַאָמאל ֶגעַגאְנֶגען ֶבעְטן ֶדעם ֶבעֶקער ַאז ִאיר 
ָזאל ִאיר ֶגעְבן ָנאְך ֵאיין ְברֹויט אֹויף ָבאְרג, ַווייל ִאיר ַמאן ָהאט שֹוין ִניְשט 

עֶקער ָהאט ָאֶבער ְבשּום אֹוָפן ֶגעָוואְלט ֶגעְבן ֶגעֶגעְסן ַפאר ְדֵריי ֶטעג. ֶדער בֶ 
ָנאְך ַא ְברֹויט, ֶער ָהאט ֶגע'ַטֲעָנה'ט ַאז ֶער ֵווייְסט ִניְשט ִווי ַאזֹוי ִזי ֶוועט 

 ִאים ַאָמאל ֶקעֶנען ַבאָצאְלן.
ֶבעֶקער  ִזי ָהאט ָאְנֶגעהֹויְבן ֵזייֶער צּו ֵווייֶנען, ִזי ָהאט ִזיְך ֶגעֶבעְטן ַביים

ַאז ֶער ָזאל ַרֲחָמנּות אֹויף ִאיר אּון אֹויף ִאיר ַמאן. ִזי ָהאט ִניְשט ֶגעֶקעְנט 
צּוקּוְקן ִווי ִאיר ַמאן ָהאט שֹוין ִניְשט ֶגעֶגעְסן ַפאר ְדֵריי ֶטעג. ֶדעָמאְלט 

ער ָנאר ָהאט ִאיר ֶדער ֶבעֶקער ֶגעָזאְגט: "ִאיְך ֶוועל ַאייְך ֶגעְבן ַא ְברֹויט, ָאבֶ 
 אֹויב ִאיר ֶגעְבט ִמיר ַאֶוועק ֵאייֶער ַגאְנֶצער ֵחֶלק ִאין ַגן ֵעֶדן!"

ִאין ָאְנהֹויב ָהאט ִזי מֹוָרא ֶגעַהאט ָדאס צּו טּון, ָאֶבער צּום סֹוף ָהאט ִזי 
ַמְסִכים ֶגעֶווען צּום ֶגעֶשעְפט, אּון ִזי ָהאט ִאים אּוְנֶטעְרֶגעְשִריְבן ַא ֶצעְטל 
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ז ִזי ֶגעְבט ִאים ַאֶוועק ִאיר ַגאְנֶצע ַגן ֵעֶדן, אּון ֶער ַא
ָזאל ִאיר ֶגעְבן ַא ְברֹויט. ֶער ָהאט ִאיר ַטאֶקע ֶגעֶגעְבן 
ַא ְברֹויט אּון ִזי ִאיז ְגַלייְך ֶגעָלאְפן ִמיט ֵאיין ָאֶטעם צּו 

 ְטָראְגן ֶדעם ְברֹויט ַפאר ִאיר ַמאן ִאין שּול.
ָאְנֶגעקּוֶמען ִאין שּול ָהאט ִזי ֶגעֶזען ַאז  ֶווען ִזי ִאיז

ִאיר ַמאן ִאיז ֵזייֶער ְשַוואְך אּון ַפאר'ַחָלש'ט. ְגַלייְך ֶווען 
ִזי ָהאט ִאים ֶגעְבֶרעְנְגט ָדאס ְברֹויט, ָהאט ִזיְך ֶדער 
ַצִדיק ֶגעַוואְשן אּון ֶגעֶגעְסן. ֶער ָהאט ִאיר ֶגעָזאְגט: 

ז ֶווען דּו ְבֶרעְנְגְסט ֶווען ִמיר ִניְשט "ָזאְלְסט ִוויְסן ַא
 ַרֲחָמָנא ִליְצָלןֶיעְצט ֶדעם ְברֹויט, ָוואְלט ִאיְך 

 אֹויְסֶגעַגאְנֶגען ַפאר הּוְנֶגער".
ֶגעֶזעְצט אּון ִזי ָהאט ִוויְשן ָהאט ִזי ִזיְך ַאָראּפְ ִאיְנצְ 

יר ַמאן ָאְנֶגעהֹויְבן ֵזייֶער ְשַטאְרק צּו ֵווייֶנען. ֶווען אִ 
ָהאט ִאיר ֶגעְפֶרעְגט ַפאְרָוואס ִזי ֵווייְנט, ָהאט ִזי 
ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ִאיְך ָהאב ַפאְרקֹויְפט ַמיין ַגאְנֶצע עֹוָלם 
ַהָבא ַפאר ִדי ֵאייֶנע ְברֹויט. ִאיְך ְפֵריי ִזיְך ַאז ִמיט ֶדעם 

עט ָהאב ִאיְך ֶגעַראֶטעֶוועט ַדיין ֶלעְבן, ָאֶבער ָוואס ֶוו
ֶיעְצט ַזיין ִמיט ִמיר?" ֶדער ַצִדיק ָהאט ִאיר ַבארּוִאיְגט 
אּון ֶגעָזאְגט: "דּו ַדאְרְפְסט ִזיְך ִבְכַלל ִניְשט ָזאְרְגן, ִאין 
ֶדעם ְזכּות פּון ַדיין ְמִסיַרת ֶנֶפש, ֶוועְסטּו זֹוֶכה ַזיין צּו 

ִמיט ִמיר ַא ְגרֹויְסן ְשַכר, אּון דּו ֶוועְסט ַזיין צּוַזאֶמען 
 ִאין ַגן ֵעֶדן".

ָיאְרן ְשֶּפעֶטער ֶווען ִזי ִאיז ִנְפָטר ֶגעָוואְרן ָהאט 
ֶמען ִאיר ֶגעֵלייְגט ִאיֶנעם ֶזעְלְבן אֹוֶהל ֶנעְבן ִאיר ַמאן. 
ָכאְטש ָוואס ֶעס ִאיז ִניְשט ֶגעֶווען ַאייְנֶגעִפיְרט ִאין 

ָדאס  .ֶנעְבן ַא ַצִדיקֶיעֶנע ַצייְטן צּו ֵלייְגן ִדי ֶרעִביִצין 
ִאיז ֶגעֶווען ַא ִסיָמן אּון ַא ֶרֶמז אֹויף ֶדעם ַאז ִזי ָהאט 

 זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ַזיין ִמיט ִאים ִאיְנֵאייֶנעם ִאין ַגן ֵעֶדן.
ֶזעט ֶמען פּון ֶדעם ִדי ְגרֹויְסֵקייט פּון ַא ִאיִדיֶשע 

אן. ִזי ִאיז ִאים ְפרֹוי ָוואס ֶגעְבט ִזיְך ַאֶוועק ַפאר ִאיר מַ 
ְמַחֵזק אּון ְשַטאְרְקט ִאים, ִזי ֶהעְלְפט ִאים ַארֹויס ַאז 
ֶער ָזאל ֶקעֶנען ַזיין וואֹויל אּון ֶעְרִליְך, ַאז ֶער ָזאל 
רּוִאיֶגעְרֵהייט ֶקעֶנען ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶיעֶדער 

ועט ִזי ֵאייֶנער לֹויט ַזיין ַדְרָגה, אּון ִאין ֶדעם ְזכּות וֶ 
ִזיֶכער זֹוֶכה ַזיין צּו ָגאר ַא ְגרֹויֶסע ְשַכר ֵסיי אֹויף ִדי 

 ֶוועְלט אּון ֵסיי אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.
 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש ֵחֶלק ט"ז ֶעֶרְך ִאָשה ְוֶעֶרְך ְזכּות(
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 שיעורים; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס; און נאך - קוואל פון חיזוק )פרויען(
212-444-9169 /845-351-9060 

 438-320-9090/ קאנאדא 03303502363/ ענגלאנד  0797040069ארץ ישראל 
  347-630-2876 טעלעפאן מעסידזשינג/ chizikyomi@gmail.comיומי אימעיל חיזוק 

 

 

 און נאךמעשיות פון תפלה; שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים;  - קול ברסלב
212-444-9191  /845-351-0910 

 438-300-8080/ קאנאדא  03303502361/ ענגלאנד  0797040066ארץ ישראל 
 breslevcenter@gmail.com גליון אויף אימעילצו באקומען דעם 

 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
 סיום מסכת שבת - מעמד "ש"ס איד"

בלויז א טאג צוויי אפגערוקט פונעם שטייענדיג 
זונטאג פרשת ראה, י"ט דעם גרויסארטיגן מעמד "ש"ס איד", 

אויף סיום  ווען אנשי שלומינו וועלן מאכן דעם גרויסןאב, 
און אנהויבן אינאיינעם מסכת מסכת שבת פונעם דף הקהלה, 

י התרגשות גאר גרויס מיטצוהאלטן דעם ובין, איז דעיר
 געהויבענעם מעמד.

מ'האט זיך געפלאגט און זיך אנגעשטרענגט אריינצוכאפן 
 יעדן איינציגסטן טאג א בלאט גמרא, נישט קיין חילוק ווי

רויס די טירדות און שטערונגען זענען געווען, און יעצט קומט ג
 די צייט זיך צו פרייען מיט די גרויסע שמחה.

תורה אין פראכטפולן בנין התלמוד נייעם אין די זאלן פונעם עט פארקומען דער מעמד וו
נדערטער אידן וואו הו, Liberty, NY 12754 .39 Chestnut Stליבערטי, אויפ'ן אדרעס 

, און זיך שטארקן מיט פרישע כוחות ביים געשמאקן מעמד איינעםנוועלן פארברענגען אי
 צו לערנען יעדן טאג די הייליגע תורה.

 גרויסןעמען דעם נאז ס'זאל קענען אריינגעווארן אויסגעארבעט  זענען ןזאל ריזיגע די
ציבור וואס איז ערווארטעט, אויף א באקוועמען פארנעם, אז יעדער זאל קענען הערן און 

 זען און מיטהאלטן דעם געשמאקן מעמד.
טאלאנטפולע די אזייגער פונקטליך וועט מען זיך וואשן צו א רייכע סעודה,  5אום  

ס פון די "הלווים" קווייער וועלן מהנה זיין דעם עולם, באגלייט מיט פראפעסיאנאלע זינגער
וועט מסיים מ'. חשובע בעלי דרשנים וועלן האלטן דעם עולם געשפאנט. און גראמען מוזיק

וועט זאגן דברות דער ראש ישיבה שליט"א אנהויבן מסכת עירובין, און און זיין מסכת שבת 
זיך ארויסלאזן אין פרייליכע טענץ, און נאך ברכת המזון וועט דערנאך וועט מען  קודש.

 פאר אלע באטייליגטע.מתנות חשובע וערן ספעציעלע טיילט ופאר
געווארן צוגעשטעלט  איז גרויסער פארקינג לאט א ,ינגאיז נישטא קיין פארק ביים זאל

ס'איז בלויז געציילטע פון וואו   .Darbee Ln. corner Grant Stאויף נישט ווייט פון זאל, 
 ע[.מינוט צוצוגיין צום זאל ]זע בייגעלייגט די מאפ

ען מיט די מאכן קיין פראבלעמנישט ס'זאל זיך טן צו אלע אנווייזונגען, ביטע זיך האל
 שכנים און די באאמטע.

 שישו ושמחו בשמחת התורה!
*** 

 אומאן קייןראש השנה  פאזיטיווע נייעס איבער די נסיעה אויף
איבער די באפארשטייענדע  מער און מער פאזיטיווע נייעס קומט אריין פון אוקריינע,

צום ביישפיל האבן זיי די וואך נסיעה צום הייליגן רבי'ן אין אומאן אויף ראש השנה, 
קריינע פון אזויגערופענע "רויטע באשטעטיגט אז אפילו די וואס קומען אריין אין או

דאס מיינט לענדער וואס האט נאך א הויכע ראטע פון אנגעשטעקטע פונעם לענדער", 
שעה פאר'ן פארן, און ס'איז  72, אויב האט מען גענומען א טעסט אין די וויירוס

זיך נישט דארפן איינשפארן בכלל מען ארויסגעקומען אז מ'האט נישט די וויירוס, וועט 
 אנקומענדיג אהין.

אידישע קינדער זענען ווייטער מתפלל אז מ'זאל זוכה זיין צו זיין ביים הייליגן רבי'ן אויף 
זוי ווי דער רבי האט געבעטן און פארלאנגט פון אלע זיינע תלמידים, און זוכה ראש השנה, א

 זיין דורך דעם צו א גוט געבענטשט יאר מיט אלע ברכות און ישועות.
דער הייליגער רבי האט געבעטן און פארלאנגט אז מיר זאלן קומען צו אים אויף ראש 

איך השנה, און ער האט צוגעזאגט צו העלפן די אלע וואס קומען צו אים, "אפילו די וועלכע 
האט דער  -קען נישט העלפן א גאנץ יאר, קען איך אבער יא העלפן אום ראש השנה" 

 הייליגער רבי זיך אויסגעדריקט.
אין אומאן אויף  צו זיין דערפאר זענען אידן ממשיך מתפלל צו זיין אז מ'זאל זוכה זיין

 ראש השנה, אן קיין שום שוועריקייטן, און אויס'פועל'ן אלע גוטע ישועות פאר'ן גאנצן יאר.
 י מרון!וכל באי עולם עוברין לפניך כבנ

 

 חיזוק צום טיר
 
 

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

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

 רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

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

 
 
 

 

 

 

 !?נישט פרייליךלץ אאכנ
ס אוו ןכאובירט אזויפיל זפרשוין  אסטה

ייל האט ויר מאכן פרייליך, דערודזאלן 
 ?נישט געהאלפןאבער גאר

 הערט א רייכע שיעור אין דעם נושא:

 קול ברסלב
212-444-9191 
1,  2,  1,  6,  2,  65  

 

 

 

 אומאן ראש השנה!
 

 אלע אייערע געברויכן פאר אומאן
 עירליין טיקעטס; טרעוול אינשורענס; און נאך

 ~ בעסטע פרייזן און שנעלסטע סערוויס ~
 אייער פריינד

 אלי קנאלל
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 סימן טוב ומזל טוב 
 

 י"ע פצת הגליון נתנדבה

 הי"ו ראטהד "בבראייזיק צחק ימו"ה 
 למזל טוב ו"ני יואלפשערן פון זיין זון אצו די 

דער אייבערשטער זאל העלפן ער זאל זען פיל אידיש 
 נחת ביי דעם קינד און ביי אלע קינדער געזונטערהייט
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