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  ַא ֶוועג ַארֹויס

ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ַפאְלט ַאַריין ִאין ַא ְּפָראְּבֶלעם, ֶער 
ֶדעְרֶזעט ִזי* ִאין ַא ָצָרה, ִאין ַא ְׁשֶוועִריֵקייט, אּון ֶער 
ֶזעט ִניְׁשט ַקיין ֶוועג ַארֹויס, ַדאְרף ֶער ֵאייִּביג ִוויְסן אּון 

ַאזֹוי ִווי ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ַא ֶוועג ַאַריין צּום  ֶגעֶדעְנֶקען ַאז
ָדא ַא ֶוועג ַארֹויס פּוֶנעם  אֹוי* ְּפָראְּבֶלעם, ִאיז

ֶדער ִעיָקר ִאיז ַאז ֶמען ָטאר ִזי* ֵקייְנָמאל  .ְּפָראְּבֶלעם
ִניְׁשט ַפאְרִליְרן אּון ְקֶלעְרן ַאז ֶעס ִאיז ׁשֹוין ֶעק ֶוועְלט, 

 ל ָדא ַא ֶוועג ַארֹויס.ֶעס ִאיז ַאֶלעָמא
ֶמען ַדאְרף ִוויְסן ַאז ַאזֹוי ֵגייט ָדאס ֶלעְּבן, ֵסיי ָוואס 
ֶמען ֶוועט ָנאר ֶוועְלן טּון אּון אֹויְסִפיְרן, ֶוועְלן ֵאייִּביג 
ַזיין אֹויף ֶדעם ְׁשֶוועִריֵקייְטן אּון ְּפָראְּבֶלעֶמען, ָדאס 

ַלאִטיג, ֶעס ַמאְכן ִזי* ֶלעְּבן ֵגייט ִניְׁשט ֵאייִּביג ַאזֹוי גְ 
ַאֶלעָמאל ְׁשֶטערּוְנֶגען אֹויְפ'ן ֶוועג, ֶדער ִעיָקר ָחְכָמה ִאין 
ֶלעְּבן ִאיז צּו ֶגעֶדעְנֶקען ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִפיְרט ִדי 
ֶוועְלט, אּון ִדי ַאֶלע ְׁשֶוועִריֵקייְטן אּון ְּפָראְּבֶלעֶמען ָהאט 

ער צּוֶגעְׁשֶטעְלט, צּו ֶזען ִווי ַאזֹוי אֹוי* ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשטֶ 
אּון ִמיט ִדי ִריְכִטיֶגע  .ֶדער ֶמעְנְטׁש ֶוועט ָדאס ַהאְנְדֶלען

 ָרצֹון, ִמיט ַאן ֱאֶמת'ן ִוויְלן, ֶקען ֶמען ַאֶלעס ַאִריֶּבעְרֵגיין.
ַאז ֶדער (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן מ"ו) ֶדער ֶרִּבי ָזאְגט 

ְׁשֶטער ֶגעְּבט ִניְׁשט ַקיין ְׁשֶוועִריֵקייְטן ַפאר ַא ֵאייֶּבעְר 
ֶמעְנְטׁש, ָנאר אֹויף ִוויִפיל ַזייֶנע ּכֹוחֹות ֶקעֶנען 

ס ָוואר ִעיקָ ר ֶדעז ִאיה ֱאמּונָ 
  ןִאין ַאַרייְנֵלייגְ ף ַדאְר ן ֶמע

  

  ם:ֲחָלִקיי ְדֵרין ִאיט ֶצעֵטיילְ ט ֶוועְר ה ֱאמּונָ ר, ִקיְנֶדע
י ִד ט ִמין ֶלעְרֶנע צּוז ִאי -ע ִוויְכִטיְגְסטֶ ן אּוע ֶעְרְׁשטֶ י ִד 

ט ֶוועלְ י ִד ר, ַּבאֶׁשעֶפעם פּוֶנעז ִאיס ַאֶלעז ַאר ִקיְנֶדע
ר ֶדעס; ַאֶלעט ִפיְר ר ֵאייֶנעת, ַהַּביִ ל ַּבעַ  ַאט ָהא

ם ׁשּון ַקייס, ַאֶלעט טּון אּוס ַאֶלעט ַמאְכ ר ַּבאֶׁשעֶפע
 דּוְרְך ר ָנאט, ִניְׁש ט ַּפאִסירְ ן אּוט ִניְׁש ט ֶגעֶׁשע ַזאְך 

ם פּוֶנעס ָדאז ִאיע, ָקאָראנֶ ט קּוְמ ס עֶ ז ַא ם.ִאי
ם פּוֶנעס ָדאז ִאי, ִזיְך ן ֵהייְּב ן ְּפַרייזְ י ִד ז ַאר; ַּבאֶׁשעֶפע
ס ָדאז ִאיג, ֶטעע ֵהייסֶ ן קּוֶמעס עֶ ז ַאר; ַּבאֶׁשעֶפע

ן, ִוויְנְט ם ְׁשטּוֶרען קּוֶמעס עֶ ז ַאר; ַּבאֶׁשעֶפעם פּוֶנע
ן פּוז ִאיס ַאֶלעס ַאֶלעת, ִמְלָחמֹוס, צּוַנאִמי

  ר.ַּבאֶׁשעֶפע
ם; ַצִדיִקין פּור ִקיְנֶדעי ִד  צּוט ֶרעְד ק, ֵחלֶ ע ְצֵווייטֶ י ִד 

ם פּוֶנעם, ַצִדיִקיע ֵהייִליגֶ ן פּות ַמֲעִׂשיֹוי ֵזיט ֶדעְרֵציילְ 
ן ָיגֵ  ְזכּותֹוק ִליֶזעְנְס ן פּו ֱאִליֶמֶלְך י ֶרִּב 'ן ֶרִּבין ֵהייִליגְ 
ן פּון אּו ָעֵלינּון ָיגֵ  ְזכּותֹוא זּוָׁש י ֶרִּב ן ֵהייִליגְ ן פּו, ָעֵלינּו

  ם.ַצִדיִקיע ַאלֶ 
י ִד ף אֹויט ֵהייְּב ; ִזיְך ן ִאיה ֱאמּונָ ז ִאיק ֵחלֶ ע ְדִריטֶ י ִד 

ן ֶזעֶנעס ָוואר ִקיְנֶדעי ִד ט ֶנעְמ ף, אֹויי ֵזיט ּבֹויר, ִקיְנֶדע
ר ִקיְנֶדען ֶוועף. אֹויי ֵזיט ּבֹוין אּוט ֶצעְקַלאּפְ  ִזיְך י ַּבי

ק, קּון: "ָזאגְ י ֵזיר ִאיט ָזאלְ ט", ִניְׁש ן ֶקע ִאיְך ן: "ָזאגְ 
ר ֵזייעֶ ז ִאיס ָדאן"; ְּפרּוִּביְר ר ָלאִמיא; יָ ט ֶקעְנְס  דּו

ס ָווא ְמַחֵנְך  ַאן ָהאְּב ן ָזאלְ י ֵזיר, ִקיְנֶדער ַפאג ִוויְכִטי
  "ב)תשפ ְּבַהֲעלֹוְתךָ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(    ף.אֹויי ֵזיט ּבֹוי
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ה ַמְלָאִכי ִמָּקֵדׁש ֶאל ֶמֶל ֱאדֹום ּכֹה ָאַמר ָאִחי ִיְׂשָרֵאל ַאָּתה ָיַדְעָּת ֵאת ָּכל  םַוִּיְׁשַלח מֹׁשֶ

ט ָהא ַרֵּבינּוה מֹׁשֶ י ִווה ַּפְרָׁש ע ָוואְכְנִדיגֶ י ִד ן ִאין ֶלעְרֶנער ִמי, ַהְּתָלָאה ֲאֶׁשר ְמָצָאְתנּו
י ִד ס ָוואן ְׁשֶוועִריֵקייְט ע ַאלֶ ם ִאיג ֶדעְרֵצייְלְנִדים, ֱאדֹון פּוג ֶקעִנים צּום ְׁשלּוִחיט ֶגעִׁשיקְ 
ם צּון ֶגעְׁשִריּבְ ן ָהאּבְ ן ִאיְד י ִד י ִוון אּום, ִמְצַריִ ן ִאין ַאִריֶּבעְרֶגעַגאְנֶגען ֶזעֶנער ִקיְנֶדעע ִאיִדיֶׁש 

ז ַא ם ִאיר עֶ ט ֶּבעט ֶיעצְ ן אּוט, ָדאְר ן פּוט ַארֹויְסֶגעַראֶטעֶוועי ֵזיט ָהאר עֶ ן אּון ֵאייֶּבעְרְׁשְט 
  ד.ַלאנְ ן ַזיין דּוְרְכֵגיין ִאיְד י ִד ן ָלאזְ ל ָזאר עֶ 

ה, ַהְקָדָמ ע ַגאְנצֶ י ִד ט אֹויְסֶגעֶפעלְ ט ָהאס ַפאְרָוואן ַפאְרְׁשֵטיין ֶמעף ַדאְר ה ִלְכאֹוָר 
ר עֶ ט ָהאס ַפאְרָוואם, ִמְצַריִ ן ִאיט ִמיְטֶגעַמאכְ ץ ַאלְ ן ָהאּבְ ן ִאיְד י ִד ס ָוואן ֶדעְרֵציילְ  צּום ִאי

  ם?ֱאדֹוד ַלאנְ 'ן דּוְרכְ ן דּוְרְכֵגייל ִוויר עֶ ז ַא ה טֹובָ י ִד ן ֶּבעְט ט ֶגעֶקענְ  ְגַלייט ִניְׁש 
ַּבָּצר ם ד', ב') ְּתִהִלי(ק ָּפסּו'ן אֹויפְ ן קצ"ה) ִסיָמ ', אק ֵחלֶ "ן, מֹוֲהַר י ִליקּוֵט (ט ָזאגְ י ֶרּבִ ר ֵהייִליֶגער ֶדע
ן ַאֵלייה ָצָר י ִד ן ִאי ֲאִפילּוז ַא ק, ָּפסּום ֶדעט ִמין ֶלעְרֶנעז אּונְ ט קּוְמ  ַהֶּמֶלד ָדוִ , יִהְרַחְבָּת ּלִ 

ן ֶּבעְט ר ִמין אּון ָהאפְ ר ִמיס ָוואם ֶדער אֹויֶסעה, ַהְרָחבָ ן ַא ס ֶעֶּפעא ָד  אֹויץ ַאלְ ר ִזיֶכעז ִאי
 אֹויר ָאֶּבען ֶמען ֶקעה, ָצָר י ִד ן פּון ֶוועְר ר ָּפטּון ִאיְנַגאְנצְ ן ָזאלְ ר ִמיז ַא ן ֵאייֶּבעְרְׁשְט ם ֶדע

ל ִפין ַזייט ֶגעֶקענְ ט ָוואלְ 'ְס , ֶגעֶפעְרִליי ַאזֹוט ִניְׁש ז ִאי'ְס ז ַא ן ַאֵלייה ָצָר י ִד ן ִאין ְטֶרעפְ 
  ה.ָצָר י ִד ן ִאין ַזאכְ ע גּוֶט ס ֶעֶּפע אֹויט ַאַרייְנֶגעֵלייגְ ט ָהאר ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶדער, ֶעְרֶגע

ט ֶמעְנְטׁש ָהאר ֶיעֶדעל ַוויי, ֶמעְנְטׁשן ֶיעְד ר ַפאת ִהְתַחְזקּוע ֶגעַוואְלִדיגֶ  ַא ז ִאיס ָדא
ִזי ר ֶדעט ֶווע אֹויּבל, ִוויר עֶ י ִווי ַאזֹוס ַאֶלעט ִניְׁש ט ֵגיים ֵקייֶנעת, ָצרֹול ֶּפעְק ן ַזיי ָדא

ן ִאין ַזאכְ ע גּוֶט  אֹוין ְטֶרעפְ ן ֶקער עֶ ז ַא ן ֶזער עֶ ט ֶווען, ַּבאְטַראְכְט ט גּור ָאֶּבע ִזי ֶמעְנְטׁש
ל ָזאר עֶ  ֶמעְנְטׁשם ֶדען אֹויְפצּואֶוועְק ר ָנא ָדאן ֶזעֶנען ְּפָראְּבֶלעֶמעע ַאלֶ י ִד ת, ָצרֹוע ַאלֶ י ִד 

ן פּון אּול, ֵׂשכֶ ע ִריְכִטיגֶ י ִד ט ָהא ֶמעְנְטׁשר ֶדען ֶווען אּון, ֵאייֶּבעְרְׁשְט ם צּון קּוֶמעק צּוִרי
 צּור ָּפטּוף סֹול ּכָ ף סֹוה זֹוכֶ ר עֶ ז ִאין, ֵאייֶּבעְרְׁשְט ם צּוק צּוִרי ִזיר עֶ ט ֶקעְר ת ָצרֹוע ַזיינֶ ע ַאלֶ 

  ת.ָצרֹוע ַזיינֶ ע ַאלֶ ן פּון ֶוועְר 
ט ִניְׁש ל ֵקייְנָמאת, ָצרֹוע ַאלֶ ן ִאי אֹוין ֵאייֶּבעְרְׁשְט ם ֶדען ְטֶרעפְ  צּו, ּכַֹח ר ֶדע

 ַא ז ִאיס ָדאר, ְׁשֶווער ֵזייעֶ ט ֵגיין ֶלעּבְ ס ָדאן ֶווע ֲאִפילּון, ֵאייֶּבעְרְׁשְט ם פּוֶנען ַאֶוועְקצּוֵגיי
ם, ֶדעט ִמין ֶגעָוואְר ן ַּבאָׁשאְנֶקען ֶזעֶנער ִקיְנֶדעע ִאיִדיֶׁש ר ָנאס ָווא ּכַֹח ר ְסֶּפעִציֶעֶלע

 ֲאִפילּוי, ֵזיר ַפאט ִׁשיקְ ר ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶדעס ָוואס ַאֶלעה ְּבַאֲהבָ ן ָא ן ֶנעֶמער ִקיְנֶדעע ִאיִדיֶׁש 
ן ַקייף אֹוין ֵאייֶּבעְרְׁשְט ם פּוֶנען ֵׁשייְד ט ִניְׁש  ִזין ֶקעֶנעי ֵזי, ִליּבט ִניְׁש ס ָדאן ָהאּבְ י ֵזין ֶווע
ט ִניְׁש ן ֵגייעֶ ן ַזאכְ ר ָנאי ִוו, ּכַֹח ם ֶדעט ִניְׁש ן ָהאּבְ ם ָהעֹולָ ת אּומֹוי ִד ר ִוויֶדעל. ַפאם ׁשּו

ע ֵזייֶעֶר  ֲאִפילּון ֶׁשעְלְט י ֵזין, ִׁשיְמפְ ן אּון ֶׁשעְלְט ן ָא י ֵזין הֹויּבְ ג, ִריְכטּונְ ן גּוְט ם ִאיֶנע
  ת.ָצרֹוי ִד ן ִאין ֵאייֶּבעְרְׁשְט ם ֶדען ְטֶרעפְ  צּו ּכַֹח ם ֶדעט ִניְׁש ל ִּבְכלַ ן ָהאּבְ י ֵזיל ַווייר, ָאְּפֶגעֶטע
י ִווי ַאזֹור ְׂשכַ ן ֶּבעְט ם ָהעֹולָ ת אּומֹוי ִד ן ֶוועלְ א ָלבֹוד ְלָעִתיז ַא ה ג.) ָזָר ה ֲעבֹוָד (ן ָזאגְ "ל ֲחזַ 

י ֵזין ֶווען אּוה, סּוּכָ ן פּוה ִמְצוָ י ִד ט ִמין אֹויְסְּפרּוִּביְר ר ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶדעי ֵזיט ֶווען, ִאיְד י ִד 
ן אּוה סּוּכָ י ִד ן ְׁשטֹויְס ן ֶוועלְ י ֵזין אּוס, ֵהייר ָגאן ֶוועְר ט ֶוועה סּוּכָ י ִד ן ִאין ִזיצְ ן ׁשֹוין ֶוועלְ 

ן ֶווע ֲאִפילּוי, גֹו ַא ן אּוד ִאי ַא ן ְצִוויְׁש ק ִחילּור ֶדען ַארֹויְסְׁשֶטעלְ  ִזיט ֶווען ַדאן. ַארֹויְסֵגיי
ט ִמין ַארֹויְסֵגייר עֶ ט ֶווען, ֶרעגְ ר ָאֶדעץ ִהי צּוִליּבה סּוּכָ י ִד ן פּון ַארֹויְסֵגייז מּוד ִאיר ֶדע

ן אּוט ְׁשטֹויְס י גֹו ַא ר ָאֶּבען, צּוִריְקֵגיין ׁשֹוין ֶקעֶנע צּון ֶּבעְנֶקען אּון ַוואְרְט ן אּוה, ַהְכָנעָ 
  .ַזאע ַגאְנצֶ י ִד ף יאֹוט ֶׁשעלְ 

ּכֹה ָאַמר ם ֱאדֹון פּוג ֶקעִני'ן ַפאְר ן ָזאגְ ט ֶגעִׁשיְק ט ָהא ַרֵּבינּוה מֹׁשֶ ז ַא ט ָזאגְ "י ַרִׁש 
ז ַא ן ַארֹויְסצּוְּבֶרעְנֶגעי ְּכֵד , ֵזיין ְצִוויְׁש ט ְּבִריֶדעְרַׁשאפְ י ִד ט ֶדעְרַמאנְ ט ָהאר עֶ , ָאִחי ִיְׂשָרֵאל

, ו"טת ְּבֵראִׁשי( ִּכי ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲען פּוב חֹום ֶדען ַזיים ְמַקֵייט ֶגעַדאְרפְ  אֹוים ֱאדֹוט ָוואלְ ת ֶּבֱאֶמ 

, ִזיר ַפאל ִיְׂשָרֵא ץ ֶאֶר ן ַּבאקּוֶמען ִאיְד י ִד ז ַא ת ַטֲענֹון ַקיין ָהאּבְ ט ִניְׁש ר עֶ ל ָזאר ֶדעְרַפא, י"ג)
  ד.ַלאנְ ן ַזיין ַאִריֶּבעְרֵגיין ִאיְד י ִד ן ָלאזְ  צּון ַארֹויְסֶהעְלפְ ל ַאזֹויִפי ָכאְטׁשל ָזאר עֶ ן אּו

ר ֶמע ָנאס עֶ ן ֶמען ֶקע'ן ֶרִּבין ֵהייִליגְ ן פּור ֶוועְרֶטעע אֹויְּבְנֶדעְרַמאְנֶט י ִד ט ִמי
ן ַזיי צּום ְמַקֵיין אּוְנֶטעְרֶנעֶמעט ֶגעֶקענְ ט ִניְׁש  ִזיל ֵקייְנָמאן ָוואְלְט ם גֹויִ י ִד ז ַא ן, ַפאְרְׁשֵטיי
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ֶדעְרֵהייְּבן. אֹויּב ַא ֶמעְנְטׁש ֵגייט דּוְר* ַא ֶגעִוויֶסע ְׁשֶוועִריֵקייט ִאיז ַא ִסיָמן ַאז ֶער 
קּוֶמען. ֶווען ֶמען ֶנעְמט ָדאס גּוט ַאַריין ִאין ָהאט ַטאֶקע ִדי ּכֹוחֹות ָדאס ִאיֶּבעְרצּו

 ָקאּפ, ֵגייט ׁשֹוין ָדאס ֶלעְּבן ִפיל ְגִריְנֶגער.
ֶדער ֶרִּבי ְּבֶרעְנְגט ֶדערֹויף ַא ַּבייְׁשִּפיל פּון ַא ִקיְנד. ֶווען ֶמען ִוויל ָאְנֵרייְצן ַא 

ֶוועט ֶמען ִאים ֶעס ַווייְזן אּון ָנאְכֶדעם ִקיְנד ַאז ֶער ָזאל ֶוועְלן ָהאְּבן ַא גּוֶטע ַזא*, 
ֶעס ְגַליי* ַּבאַהאְלְטן, אּון ָדאס ֶוועט ַמאְכן ַאז ָדאס ִקיְנד ָזאל ָנא* ֶמער ֶוועְלן 

ַּבאַהאְלֶטעֶנע ַזא*. ִדי ֶזעְלֶּבע ִאיז אֹוי* ִמיט ַא  אּון ְׁשְטֶרעְּבן צּו ַּבאקּוֶמען ִדי
ֶער ִוויל צּוקּוֶמען צּו ַא גּוֶטע ַזא*, ֶוועט ֶעס ֶדער  ֶמעְנְטׁש, ֶווען ערְגרֹויסֶ 

ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער צּוָמאל ַּבאַהאְלְטן, ֶער ֶוועט ִאים אּוְנֶטער ְׁשֶטעְלן ְׁשֶוועִריֵקייְטן 
אֹויְפ'ן ֶוועג, אּון ָדאס ֶוועט ָנא* ֶמער ַארֹויְסְּבֶרעְנֶגען ִדי ֵחֶׁשק פּוֶנעם ֶמעְנְטׁש ַאז 

ֶעס ַדְוָקא ָיא ֶוועְלן ַּבאקּוֶמען. אּון אֹויּב ֶוועט ֶער ִניְׁשט אֹויְפֶגעְּבן ַזיין  ֶער ָזאל
ָרצֹון, ֶער ֶוועט ְּפרּוִּביְרן ַווייֶטער ִמיט ַאֶלע ּכֹוחֹות, ֶוועט ֶער דּוְרְכְּבֶרעְכן אּון 

צּו ַזיין ִציל. ִדי  ַאִריֶּבעְרֵגיין ִאיֶּבער ַאֶלע ָסאְרט ְׁשֶוועִריֵקייְטן אּון ָאְנקּוֶמען
"ְמִניעֹות", ִדי ְׁשֶטערּוְנֶגען, ֶוועְלן ִאיֶּבעְרֶגעְדֵרייט ֶוועְרן צּו "ְנִעימּות", צּו ַא 

 ִזיְסֵקייט.
ֶעס ִאיז ַאָמאל ֶגעקּוֶמען צּו מֹוַהָרא"ׁש ַא ִאיד ִזי* צּו דּוְרְכֶרעְדן אּון ֶּבעְטן ַאן 

ואס ֶער ָהאט ֵזייֶער ְׁשַטאְרק ֶגעָוואְלט דּוְרְכִפיְרן, ֵעָצה ִאיֶּבער ַא ֶגעִוויֶסע ַזא* וָ 
ֶער ָהאט ָאֶּבער ֶגעַהאט אֹויף ֶדעם ֵזייֶער ַאַסא* ְׁשֶוועִריֵקייְטן אּון ְׁשֶטערּוְנֶגען. 
ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ַדאן ְפַרייָטאג ַּפְרַׁשת ַוֵיָרא, מֹוַהָרא"ׁש ָהאט ֶגעַהאְלְטן ִאיְנִמיְטן 

א ְר "ַויַ ) "ב, ד'(ְּבֵראִׁשית כָרה ַזיין, אּון ֶער ָהאט ּפּוְנְקט ֶגעַהאְלְטן ַּביים ָּפסּוק ַמֲעִביר ֶסדְ 
ֶאת ַהָמקֹום ֵמָרחֹוק", ִדי ּתֹוָרה ֶדעְרֵצייְלט ָדאְרט ַאז ֶווען ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָהאט 

ַלאץ פּון ֶדער ֶגעְטָראְגן ַזיין זּון ִיְצָחק צּו ִדי ֲעֵקיָדה, ָהאט ֶער ֶגעֶזען ֶדעם ּפְ 
ַווייְטְנס, ָזאְגט ַרִׁש"י ִווי ַאזֹוי ָהאט ֶער ֶגעוואּוְסט וואּו ֶדער ְּפַלאץ ִאיז? ַווייל ֶער 

 ָהאט ֶגעֶזען ַא ָוואְלְקן אֹויְפ'ן ַּבאְרג.
ָהאט מֹוַהָרא"ׁש ֶגעִוויְזן ַפאר ֶדעם ִאיד וואּו ֶער ַהאְלט, אּון ִאים ֶגעָזאְגט ַאז 

ִווי ַאזֹוי  ,ֶדער ֶעְנְטֶפער צּו ַזיין ְּפָראְּבֶלעם. ִדי ּתֹוָרה ֶלעְרְנט אּוְנז ָדאס ִאיז ַמָמׁש
ֶזעט ֶמען ִדי ִריְכִטיֶגע ְּפַלאץ וואּו ֶמען ַדאְרף ֵגיין? ֶווען ֶמען ֶזעט ָדאְרט ַא 

ְלט, ָוואְלְקן, ֶמען ֶזעט ַאז ֶדער ֶוועג צּום ְּפַלאץ ִאיז ַפאְרָוואְלְקְנט אּון ַפאְרֶנעּפְ 
ֶדער ֶוועג ִאיז ִניְׁשט ְגַליי* אּון ְגַלאִטיג, ִאיז ָדאס ַא ִסיָמן ַאז ֶמען ִאיז אֹויְפ'ן 
ִריְכִטיְגן ֶוועג, ֶמען ַדאְרף ָנאר ָהאְּבן ִדי ְׁשַטאְרֵקייט ָאְנצּוֵגיין אּון ִזי* ִניְׁשט 

  ְנצּוקּוֶמען צּום ִציל.ֶדעְרְׁשֶרעְקן פּוֶנעם ָוואְלְקן, אּון ַדאן ִאיז ֶמען ַמְצִליַח ָא
 

 ןַזיי ַמְצִליַח ן ֶקער ֶיעֶדע
ָלאִמיר ֶנעֶמען ַא ַּבייְׁשִּפיל ֶדער ִעְנָין פּון ֶלעְרֶנען ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה. ַאַסא* 
ֶמעְנְטְׁשן ֶלעְרֶנען ִניְׁשט, ַווייל ֵזיי ְקֶלעְרן ַאז ֶעס ִאיז צּו ְׁשֶווער, ֵזיי ָהאְּבן צּוִפיל 

ט ַמְצִליַח צּו ֶקעֶנען ֶלעְרֶנען. ְׁשֶוועִריֵקייְטן אּון ְׁשֶטערּוְנֶגען, אּון ֵזיי ֶזעֶנען ִניְׁש 
ָאֶּבער ֶדער ֱאֶמת ִאיז ַאז ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֵמייְנט ֶעס ֱאֶמת'ִדיג, ֶוועט ֶער ְטֶרעְפן 

(ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן רפ"ו) ֶוועְגן ִאיֶּבעְרצּוקּוֶמען ִדי ְׁשֶוועִריֵקייְטן. ֶדער ֶרִּבי ָזאְגט 

 ,ֶמען ְפֶרעְגט ַא ֶמעְנְטׁש אֹויְבן ִאין ִהיְמל "ָקַבְעָּת ִעִּתים ַלּתֹוָרה"אֹויף ֶדעם ָוואס 
ָהאט ַּבאְׁשִטיְמט ַא ֶער ֶמעְנְטׁש אֹויּב  םְפֶרעְגט ֶדע ז ֶמעןְּבַּפְׁשטּות ֵמייְנט ָדאס ַא

ה", ַצייט צּו ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה, ָאֶּבער ֶדער ָוואְרט "ֶקַבע" ֶקען אֹוי* ֵמייֶנען ְגֵניבָ 
'ט בְ ַטייְטְׁשט ֶדער ֶרִּבי ַאז ֶמען ְפֶרעְגט ֶדעם ֶמעְנְטׁש אֹויּב ֶער ָהאט ַאָראּפ ֶגע'ַגנְ 

ַצייט צּו ֶלעְרֶנען. ִאי* ֵווייס ַאז דּו ָהאְסט ִניְׁשט ֶגעַהאט ַקיין ִאיְּבִריג ַצייט, ָאֶּבער 
 יְסל ַצייט ַפאר ּתֹוָרה?'ֶעֶנען ַאּבִ בְ ָהאְסטּו ָכאְטׁש ְּפרּוִּביְרט ַאָראְּפצּו'ַגנְ 

"ִהֵלל ְמַחֵייב ֶאת ָהֲעִנִּיים, ֶרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ַחְרסּום ְמַחֵייב (יּוָמא לה:)  ןָזאגְ "ל ֲחזַ 
ָדאס ֵמייְנט ַאז ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש  - ֶאת ָהֲעִׁשיִרים, יֹוֵסף ְמַחֵייב ֶאת ָהְרָׁשִעים" 

ֶער ַפאְרֶעְנְטֶפעְרט ִזי* ַפאְרָוואס ֶער ָהאט אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט אּון ף קּוְמט ַארֹוי
ם, ָאֶדער ֶער ִאיז ֶגעֶווען צּו ַריי* אּון עִניְׁשט ֶגעֶלעְרְנט ַווייל ֶער ִאיז ֶגעֶווען צּו ָארֶ 

ַפאְרנּוֶמען ִמיט ִדי ֶגעֶׁשעְפְטן, ָאֶדער ַאז ֶער ָהאט ֶגעַהאט ְׁשֶוועֶרע ִנְסיֹונֹות, ָזאְגט 
ר ָזאל קּוְקן ִדי ַצִדיִקים ָוואס ָהאְּבן ֶגעֶלעְרְנט ּתֹוָרה ֲאִפילּו ִמיט ִדי ֶמען ִאים ַאז עֶ 

  ַאֶלע ְׁשֶוועִריֵקייְטן.

ַמאן אּון ֶער ָהאט ִזי* ָאְנֶגעְׁשְטֶרעְנְגט צּו עִהֵלל ִאיז ֶגעֶווען ַא ְגרֹויֶסער ָארֶ 
ז ַארֹויף אֹויְפ'ן ַדא* ִאין ַא ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה, ִווי ִדי ַּבאַקאְנֶטע ַמֲעֶׂשה ַאז ֶער ִאי

ְגרֹויֶסע ְׁשֵניי צּו ֶקעֶנען ִמיְטַהאְלְטן ָדאס ֶלעְרֶנען ִאין ֵּבית ַהִמְדָרׁש, ֶווען ֶער ָהאט 
'ן ׁשֹוֵמר פּון ֵּבית ַהִמְדָרׁש. ֶרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ִניְׁשט ֶגעַהאט ָדאס ֶגעְלט צּו ֶגעְּבן ַפאְר 

ְגרֹויֶסער עֹוֶׁשר, אּון פּון ֶדעְסט ֶוועְגן ָהאְּבן ַזייֶנע ֶגעֶׁשעְפְטן  ַחְרסּום ִאיז ֶגעֶווען ַא
ִאים ִניְׁשט ֶגעְׁשֶטעְרט פּון צּו ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה. אּון ִדי ֶזעְלֶּבע ִאיז ִמיט יֹוֵסף ַהַצִדיק 

יין ֶעְרִלי* ָוואס ָהאט ֶגעַהאט ְגרֹויֶסע ִנְסיֹונֹות, אּון ֶער ָהאט ִזי* ֶגעְׁשַטאְרְקט צּו זַ 
אּון ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. קּוְמט אֹויס ַאז ִדי ַצִדיִקים ֶזעֶנען ְמַחֵייב ֶיעְדן 
ֵאייֶנעם, ַאז ֶווער ֶעס ָהאט ִזי* ָיא ַארֹויְסֶגעְדֵרייט פּון ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה ִמיט ִדי 

 ָסאְרט ִּתירּוִצים, ֶוועט ַּבאקּוֶמען ַאן עֹוֶנׁש.
"ַּגם (ִמְׁשֵלי יז) א* ִלְכאֹוָרה ַדאְרף ֶמען ָאֶּבער ַפאְרְׁשֵטיין, ֶדער ָּפסּוק ָזאְגט דָ 

ַצִּדיק ;א טֹוב", ַא ַצִדיק זּוְכט ִניְׁשט צּו ַּבאְׁשְטָראְפן ֶמעְנְטְׁשן, ֶער זּוְכט ָענֹוׁש לַ 
ם. אּון ָדא ָזאְגן ַחַז"ל ַאז ִדי ִניְׁשט ַאז ֶמעְנְטְׁשן ָזאְלן ַּבאקּוֶמען ַאן עֹוֶנׁש דּוְר* ִאי

ַצִדיִקים ֶוועְלן ְּבֶרעְנֶגען ַאן עֹוֶנׁש אֹויף ִדי ֶוועְלֶכע ָהאְּבן ִניְׁשט ֶגעֶלעְרְנט ַקיין 
 ּתֹוָרה.

 ָנאר ֶמען ֶקען ָזאְגן ְּפַׁשט ַאִּביְסל ַאְנֶדעְרׁש, ֶמען ֶרעְדט ִניְׁשט פּון ֶיעֶנע ֶוועְלט,

  
  

  ֶדעְרֵצייְלט מֹוַהָרא"ׁש<<<<<<  

 ְּבִריוו פּוֶנעם רֹאׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ַא  

ד,ִקינְ ן ַדיין ִאיס גּוְט  זּו  
  ֶעְרִליק צּוִרין ֶוועְר י זִ ט ֶווע

  

ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר  
 ִסיָון, ְׁשַנת תשפ"ב ִלְפָרט ָקָטן כ"ז, חקַֹר  ַּפְרַׁשת' אם יֹו

 רָיִאי ֵנרֹוד ... ְלָכבֹו
ו.ְּבִריון ַדיין ֶעְרַהאְלְט  ָהאּב ִאי  
ע ְגֶרעֶסעֶר  ַא א ָד ז ִאיי ִווג; ֵווייָטאן ַדייז ִאי ְׁשֶרעְקִליי ִווי, ֵוויי אֹו

י ִד ן פּו ָאּפ ִזיט ִקילְ ד ִקינְ  ַא י ִוון ֶזע צּוע ַמאֶמ ע ַטאֶט  ַא ר ַפאג ֵווייָטא
ז ִאיס ָוואג ֵווייָטאן אּור ַצעַ ע ְגֶרעְסֶט י ִד  ָדאז ִאיס עֶ ג? ֶוועע ִאיִדיֶׁש 

  ן.ַפאְרַהא
ל ִווי ָדאז ִאיל ַפאן ַדייי ַּבי, ָזאְלְסטּון ִוויְס ן, ֶּבעְט ר ֵזייעֶ ר ִדי ִאי

ז ִאיס עֶ ן, ַראֶטעֶווע ָנאס ָדאן ֶקען ֶמעם, ֲחָסִדיס ְגרֹויט ִמי ָנאס ָדא
  .ַווייּבן ַדיין אּור ִדין ִאיי ָּתלּו

ט ַאְנְׁשָטאר, ָטאְכֶטען ַדייי ַּבין ַזאכְ ע גּוֶט ן זּוכְ  ָזאְלְסטּוס ֶעְרְׁשְטנְ 
ר ֶדעס. גּוְט ן זּוכְ  ָזאְלְסטּו -ת ַׁשּבָ ט ִהיי זִ  אֹויּבן ִניְׁשֶטעְר ן אּון זּוכְ 

ן ֶמען ֶווע, ב)רפן ִסיָמ , אק ֵחלֶ "ן מֹוֲהַר י ִלּקּוֵט (ט ֶגעֶלעְרנְ ז אּונְ ט ָהאי ֶרּבִ ר ֵהייִליֶגע
ם ֶיעֶנען ֶמעט ֶוועע, ָרָׁש  ַא ן ַזייל ָזאר ֶיעֶנע ֲאִפילּון, ַזאכְ ע גּוֶט ט זּוכְ 

ס עֶ ם; ֶיעֶנען ִאיס גּוְט ן קּוְק  דּוְר -ק ַצִדי ַא ן ַזיי צּון ִאיֶּבעְרְדֵרייעֶ ן ֶקעֶנע
ן ִאי'ן ֶרִּבין פּור ֶוועְרֶטעע ֵהייִליגֶ י ִד ן ִאין ַאַרייְנקּוְק ט ָזאְלְס  דּוי ְּכַדאז ִאי

  ב.רפן ִסיָמ 
ט ָּפׁשּון ֶטעֶלעָפאן ַדיין ָנאְכקּוְק ת ַׁשּבָ י מֹוָצֵא  ָזאְלְסטּוס ַפאְרָווא

ר ִאין ִאין זּוכְ  ָזאְלְסטּו ֶעְנֶדעְרׁש'? ְוכּוט ֶגעֶטעְקְס ת ַׁשּבָ ט ָהאי זִ  אֹויּבן ֶזע
  ב.ָחׁשּוז ִאיי זִ י ִוור, ִאין פּוט ַהאלְ ן ֶמעי ִוון ְׁשִּפיְר ל ָזאי זִ ס, גּוְט 

ן ֶמעט ָהאה ֲהָלכָ י ּפִ ל עַ י; ְּבָגלּות ַׁשּבָ ט ִהיי זִ ז ַא ה ִׂשְמָח ר ַפאץ ַטאנְ 
ת ַׁשּבָ ל ְמַחלֵ ז ִאיס עֶ ר ֶווער ָנאת ַׁשּבָ ל ְמַחלֵ  ַא ן פּון ִדין ַקייט ִניְׁש 

ס ֶעֶּפען ְטֶרעפְ  צּון ִניְׁשֶטעְר ן אּון זּוכְ  ָזאְלְסטּוס ַפאְרָוואא, ְּבַפְרֶהְסיָ 
ד ִקינְ  ַא ר, ִאיט ִמיג רּוִאיט ִניְׁש ט ִּביְס  דּוז ַא ר ִזיֶכעט ְׁשִּפיְר י זִ ס? ְׁשֶלעְכְט 

ם ִאין פּון ַהאְלְט ן ֶעְלֶטעְר י ִד ס ָוואג אֹויְסְנֵווייִנין פּוט ֵווייְס ן אּוט ְׁשִּפיְר 
  ב.ָחׁשּוז ִאיי זִ י ִוון ְׁשִּפיְר ל ָזאי זִ ג, ִוויְכִטיר ֵזייעֶ ז ִאיס ָדאר; ִאיר ָאֶדע

ס עֶ ס נֵ  ַא ן ַמאכְ ל ָזאר עֶ ן ֵאייֶּבעְרְׁשְט ם ֶדען ֶּבעְט  ָזאְלְסטּוס ְצֵווייְטנְ 
ל ָזאי זִ ן, טּוה ְּתׁשּובָ ל ָזאי זִ ט, ֵגייְס ע ֵהייִליגֶ  ַא ר ִאין ִאין ַאַרייְנֵגייל ָזא

ה ְּתִפילָ ה; ּתֹוָר י ִד ן פּוג ֶוועי ִד ן ִאין ֵגיין, ֵאייֶּבעְרְׁשְט ם צּון צּוִריְקקּוֶמע
ז ִאיה ְּתִפילָ ע, ֶטבַ י ִד ט טֹויְׁש ה ְּתִפילָ , ַזאע ֶיעֶד ן פּור ְׁשֶטעְרֶקעז ִאי

ט ִניְׁש ן ֶמען ֶקע -ה ְּתִפילָ ט ִמי'ט ּפֹוְעלְ ן ֶמעס ָוואע, ַהֶטבַ  ִמֶדֶרה ְלַמֲעלָ 
 ֶוועְסטּו - ן ֵאייֶּבעְרְׁשְט ם ֶדעט ֶּבעג; ֶוועע ַאְנֶדעֶר ם ׁשּון ַקיי דּוְר'ן ּפֹוְעלְ 

  ב.ְּבָקרֹוה ְיׁשּועָ  ַא ן ֶזע
  ם.ִעְנָיִניע ַאלֶ ן ִאיה ַהְצָלָח ן ָהאּבְ ט ָזאְלְס ן ֶהעְלפְ ל ָזאר ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶדע

  "ב)תשפח קַֹר ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(

 

<<<<<<  

 

ן ֶדעְרַהאְלְט ט ֶגעֶקענְ ט ִניְׁש  ִזיט ָוואלְ י ֵזיל ַוויית, ָגלּון ַלייְד  צּוב חֹום ֶדע
ן ְטֶרעפְ ס ָוואן, ִאיְד י ִד ר ָנאן, ְׁשֶוועִריֵקייְט י ֵזיף אֹויר ַאִריֶּבעט ֵגייס עֶ ן ֶווע
י ֵזין ֶווע ֲאִפילּוז ַא ן ְגלֹויּבְ ן אּון ֵווייְס י ֵזית, ָצרֹוי ִד ן ִאית ָהְרָחבֹוי ִד ץ ַאלְ 

י ֵזיר ָנאן, ֵאייֶּבעְרְׁשְט ם פּוֶנעה טֹובָ  ַא ר ָנאר ִזיֶכעס עֶ ז ִאית ָצרֹון ָהאּבְ 
ה זֹוכֶ ם ֶדע דּוְרן אּון, ְׁשֶוועִריֵקייְט ע ַאלֶ י ִד ן ִמיְטַמאכְ ט ֶגעֶקענְ ן ָהאּבְ 

  ל.ִיְׂשָרֵא ץ ֶאֶר ן ַּבאקּוֶמע צּון ַזיי
ן ֵגייעֶ ר ִמין ֶווע ֲאִפילּון, ַזייק ְמַחזֵ ן אּון ְׁשַטאְרְק  ִזיר ָלאִמי

ת טֹובֹוי ִד ן זּוכְ  צּון ֶגעֶדעְנֶקער ִמין ָזאלְ ת, ָצרֹון אּון ְׁשֶוועִריֵקייְט ר ַאִריֶּבע
ר ִמיס ָוואן ַזאכְ ע גּוֶט י ִד ז, אּונְ ט ִמיט טּור ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶדעס ָווא

ע ַאלֶ ר ִאיֶּבען ְׁשַטאְרְק ן ֶקעֶנע ִזיר ִמין ֶוועלְ ם ֶדע דּוְרן אּון, ַּבאקּוֶמע
ן ֵגייעֶ ר ִמיס ָוואק ִחילּון ַקייט ִניְׁש  ְפֵרייִלין ַזיין ֶוועלְ ר ִמין, ְׁשֶוועִריֵקייְט 

ן אּון ִאיְד ע ֶעְרִליכֶ ע ִדיגֶ 'ֱאֶמתן ַזיין ֶוועלְ ר ִמין, ֶלעּבְ ן ִאיר ַאִריֶּבעץ ַאלְ 
  ט.ֶוועלְ ע ֶיענֶ ף אֹוין אּוט ֶוועלְ י ִד ף אֹוין ַזייט גּוז אּונְ ט ֶווע'ְס 

)ה)תשסת ֻחַּק ל ַהַּנַח  ּתֹו" 

  <<<<<<  א ווארט אויף די פרשה
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  ְׁשֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ְּבֶרְסֶלב

ן פּוס ַארֹוי ִזין ֶמעט ֶזעי ַאזֹוי ִוו
 ?ןְּפָראְּבֶלעֶמע (OCD)י" ִד י ִס  ָאּה"
 ְׁשֵאָלה:

  ְלָכבֹוד ֶדער רֹאׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א,
ַטאֶקע ַאַסא רּוִאיֶגער ר ִאי ְׁשִּפי ,ֵאייְנצּוְׁשָלאְפןר ְגִריְנֶגעי ַאזֹוי ִווה ְׁשֵאלָ ן ַמייף אֹויר ַא ְגרֹויְסן ְיַיֵׁשר ּכַֹח ַפאר ִדי ֶעְנְטֶפע

  .ָאֶּבער ִאי ִוויל ְׁשַרייְּבן ִאיֶּבער ָנא ַא ַזא ָוואס ַּפייִניְגט ִמי ֵזייֶער ְׁשַטאְרקה, ְּתׁשּובָ י ִד  ַּבאקּוֶמעןַזייט ִאי ָהאּב 
ִאיֶּבעְרצּוקּוְקן ִדי ן ִאי ִּבין ַפאְרנּוֶמע ,ָאְנֶגעצֹויְגְנֵקייטע ֶגעֶפעְרִליכֶ  ַא  ִאי ָהאּבן ְׁשָלאפְ י ֵגי ִאיר ֵאייֶדעט ַנאכְ ע ֶיעֶד 

 יצִ  ִדי ֶפעְנְסֶטערן ִאיֶּבעְרקּוְק ט, ִדי ִקיְנֶדער ַאז ֵזיי ְׁשָלאְפן ַפאְרִזיֶכעְר ן ִאיֶּבעְרקּוְק  ג,ָאְרֶדענּונְ ן ִאיז ִאיס ַאֶלעז ַא  הֹויזע ַגאְנצֶ 
ז ִאיס עֶ  אֹויּבל ָנאְכַאָמאן אּול ֵאייְנָמאק קּו ִאי, ֶפעְרִליָדאְרט ִאיז ֶעס ַמָמׁש ֶגע ,ִדי ֶגעז יַּביל ְסֶּפעִציעֶ , ַפאְרַמאְכטט ֶזעֶנען גּו

ִאי רּוִאיֶגער ַאז ִזי ר ַאזֹוי ְׁשִּפי לַוויי, ַפאר ַמיין ַווייּבן ְׁשָלאפְ ן ַאז ִאי מּוז ֵגייץ ִאי ָהאּב ֵזייֶער ַאַסא ַלַח  .ןָאְנֶגעִציְנֶדעט ִניְׁש 
ֵגיי ִאי ִניְׁשט ט, ַנאכְ י ִד ן אּון אֹויּב קּום ִאי ַארֹויס פּון ֶּבעט ִאיְנִמיְט  ן.ְׁשָלאפְ ט ֵגייי זִ ר ֵאייֶדעל ַאָמאָנאכְ ן ֶוועט ֶעס ִאיֶּבעְרקּוְק 

ָזאל ֶעס ִניְׁשט ַדאְרְפן ִאיֶּבעְרקּוְקן יְּכֵד , ַאַריין ִאין ָקא ִאי.  
ר ָדא ְׁשִּפי ,ַאֶלע ְּפָראְּבֶלעֶמעןי ֱאמּוָנה ֵגייֶען ַאֶוועק ִד  ִזין ֶנעְמט ַאַריין ִאיֶמען  רֹאׁש ְיִׁשיָבה ָזאְגט ֵאייִּביג ַאז אֹויּב רֶדע

ה ְיִׁשיבָ  רֹאׁשר ֶדעט ָהאר ֶאְפָׁש . ִאי ִפיל ִווי ִאי ַלייד אֹויף ִדי ֶנעְרֶווען ,ִחָסרֹון ֱאמּוָנהר ִאי ָאֶּבער ַאז ֶעס ִאיז ֶמער ִווי ָנא
  ר?ִמיר ַפאה ֵעצָ ן ַא "א ְׁשִליָט 

  ְיַיֵׁשר ּכַֹח 
  ְּתׁשּוָבה:

ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר  
 ח ִסיָון, ְׁשַנת תשפ"ב ִלְפָרט ָקָטן", כחקַֹר  ַּפְרַׁשתם ב' יֹו

 רָיִאי ֵנרֹוד ... ְלָכבֹו
ן ֶקען ֶמע ו.ְּבִריון ַדיין ֶעְרַהאְלְט  ָהאּב ִאיט ְׁשָלאגְ ן ֶמער ֶמעי ִוות; ַמְחָׁשבֹוע ְׁשֶלעְכֶט ט ָסאְר י ִד ט ִמין ְׁשָלאגְ ט ִניְׁש  ִזי

ִּכי ֶזה ֶטַבע ּוְסֻגַּלת ֶׁשל ֵאּלּו ן עב)ִסיָמ , אק ֵחלֶ "ן מֹוֲהַר י ִלּקּוֵט (ט ָזאגְ י ֶרּבִ ר ֶדע ר.ְׁשֶטעְרֶקער ָנאי ֵזין ֶוועְר  -ת ַמְחָׁשבֹוט ָסאְר י ִד ט ִמי ִזי :
י ִווע, ָּכל ַמה ֶּׁשרֹוִצים ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ֵאּלּו ַהַּמֲחָׁשבֹות, ָהָר ר ֵיצֶ ע ְׁשמּוִציגֶ ע ְׁשֶלעְכֶט י ִד ט ַאְרֶּבעי ַאזֹוַהְיָצִרין ָהָרִעים ַהְמזָֹהִמים, 

, ִּכי הּוא ְּכמֹו ֶמעְנְטׁש'ן אֹויפְ ר ְׁשֶטעְרֶקע ִזיי ֵזין ְׁשַטאְרְק י, יֹוֵתר ְויֹוֵתר ֵהם ִמְתַּגְּבִרים ֵזיף אֹוין ְׁשַטאְרְק  ִזיל ִווין ֶמער ֶמע
ם, ּוִמְסַּתֵּכל ִמן ַהַּצד ִּכְלַאַחר ָיד ַעל ֶזה ֵאייֶנען פּוק ַאֶוועט לֹויפְ ן ֶמען ֶוועי ִווי ַאזֹון ֶזעֶנעת ַמְחָׁשבֹוי ִד ֶׁשָאָדם ּבֹוֵרַח ִמָּדָבר, 
ק, ַוֲאַזי ַהָּדָבר ַהֶּזה ִמְתַּגֵּבר ָעָליו ְּביֹוֵתר, ַאֶוועט לֹויפְ ן ֶמעס ָוואן פּו ַזאע ֶיענֶ ף אֹויק צּוִריט קּוקְ ן ֶמען אּוַהָּדָבר ֶׁשָּבַרח ִמֶּמּנּו, 

ן ֶמעז ַא ר עֶ ט ֶזע -ק צּוִריט קּוְק ן ֶמעי ִווט ֶזער ֶיעֶנען ֶוועל ַווייר, ִּכי א ִהִּסיַח ַּדְעּתֹו ִמֶּזה, ְׁשֶטעְרֶקע ַזאע ֶיענֶ ט ֶוועְר ט ֶדעָמאלְ 
ן, ַרק ַאְּדַרָּבא, ֶׁשִּמְסַּתֵּכל ְּבָכל ַּפַעם ְלַאֲחָריו ַעל זֹאת ָנאְכלֹויפְ ר ַווייֶטעל ָזאר עֶ ם ִאיט ַמאכְ ס ָדאט, ָאְּפֶגעָלאזְ ט ִניְׁש ם ִאיט ָהא

ע ְׁשֶלעְכֶט י ִד ט ֶּבעַאְר י ַאזֹוי; ֵזיף אֹויק צּוִריט קּוְק ן ֶמעי ִוון ֶזעעֶ י ֵזין ֶווער ְׁשֶטעְרֶקער ָנאן ֶוועְר י ֵזיה, ַאְדַרּבָ ַהַּמֲחָׁשָבה, 
  ר.ְׁשֶטעְרֶקעי ֵזין ֶוועְר  - י ֵזיף אֹוין ְׁשַטאְרְק  ִזיל ִווין ֶמער ֶמעי ִוות, ַמְחָׁשבֹו
ר ֵקייֶנעת, ַרֲחָמנּוס ְגרֹוי ַא ז ִאיי ֵזיף אֹוי -  (OCD)י" ִד י ִס  ָאּה" ִזיט רּופְ ס ָוואע ָהָר ר ֵיצֶ י ִד ן פּו ֶנעֶּבען ַלייְד ס ָוואע ַאלֶ י ִד 

ס ָוואי ְפרֹו ַא ט ֵהייְס ס ָדאר. ְׁשֶווער ִּביֶטעז ִאי -ם ֵאייֶנעא ַאזַ ט ִמין ֶלעּבְ ס ָוואי ִד ף אֹוי אֹויי, ֵזיז ִאיס עֶ ר ְׁשֶוועי ִווט ִניְׁש ט ֵווייְס 
ט ִמי ִזיט ַּפייִניגְ  ַווייּבן ַזייס ָוואן ַמא ַא ט, ַפאְרֶקעְר ר ָאֶדעת, ַמְחָׁשבֹוי ִד ט ִמי ִזיט ַּפייִניגְ ס ָוואן ַמא ַא  צּוט ֶגעַהאה ֲחתּונָ ז ִאי
ן ֶמעד ִוויַּבאלְ ן אּום, ֵאייֶנען ֶיעְד ן פּור ְׁשֶטעְרֶקען ֶזעֶנעת ַמְחָׁשבֹוי ִד ל ַוויין, ֶלעּבְ ס ָדאר ְׁשֶווער ִּביֶטעז ִאיי ֵזי - ע ָהָר ר ֵיצֶ ם ֶדע

 - ר ֶעְרֶגער ָנאט ֶוועְר ס עֶ ל ַוויית, ַמְחָׁשבֹוי ִד ט ִמין ְקִריגְ ט ִניְׁש  ִזיר ָטאן ֶמעז ַא ט, ָזאגְ י ֶרּבִ ר ֶדעס ָווא ַזאי ִד ט ִניְׁש ט ֵווייְס 
ן אּוק, צּוִרין קּוֶמעי ֵזין אּוק ַאֶוועי ֵזיט ְׁשטּוּפְ ן ֶמעל ַוויים, ִיסּוִריע ְׁשֶרעְקִליכֶ ט ַלייְד ן ֶמען אּו ִזיט ַּפייִניגְ ן ֶמעז ַא ס ָדאט ַּפאִסיְר 

 - ר ְפִריעֶ י ִוור ְׁשֶטעְרֶקע ַאַסאס ָדאז ִאיק צּוִרין קּוֶמעי ֵזין ֶווען אּוק, צּוִרין קּוֶמעי ֵזין אּוק ַאֶוועל ָנאְכַאָמאי ֵזיט ְׁשטּוּפְ ן ֶמע
ט ֶּבער ֶדעְרַפאת'. ַמְחָׁשבֹוי ִד ן ֶעְנְטֶפעְר  צּון זּוכְ ט ִניְׁש ן, ַמאכְ ג ִוויְסְנִדיט ִניְׁש  ִזיז 'ִאיע ָהָר ר ֵיצֶ ם ֶדער ַפאה ֵעצָ י ִד  .ִיְׁשְמֵרנּום ַהֵׁש 
ס ַאֶלע אֹויּבן קּוְק ט ִניְׁש י ֵגין, לֹויפְ ס עֶ ז ָלא -ה ַמְחָׁשבָ ע ֶנעַגאִטיֶווא ַאזַ ן ַאַרייר ִדיט קּוְמ ס עֶ ן ֶווער, ְּברּוֶדער ִליֶּבען ַמייר ִדי ִאי
ק צּוִריי ֵזין קּוֶמע -ה ַמְחָׁשבָ י ִד ט ֶעְנְטֶפעְר ן ֶמער ֶמעי ִוול ַוויין'; ָא ט ִניְׁש ר ִמיט ֵגייס עֶ ט 'ְטַראכְ ן, לֹויפְ ס עֶ ז ָלאר ָנאט, גּוז ִאי

  ר.ְׁשֶטעְרֶקע
י ַזיה; ִׂשְמָח ף אֹוין ַאְרֶּבעְט  ָזאְלְסטּו אֹויס ַאֶלע טּוג, ִזינְ ן אּוץ ַטאנְ ם, ִניגּוִניע ְפֵרייִליכֶ ם, ִניגּוִניע ֶלעֶּבעִדיגֶ ר ֶהע, ְפֵרייִלי

ַזיין  ט: ַּגם ַעְצבּות הּוא ַמִּזיק ְמאֹד ְונֹוֵתן ּכַֹח ְלֶזה ַהֵּיֶצר ָהָרע ָהָעב ַהַּגְׁשִמי,ָדאְר ט ָזאגְ י ֶרּבִ ר ֶדע. ְפֵרייִליט ַמאכְ ס ָווא
 ,ִׂשְמָחה ,אּון ַפאְרֶקעְרט ,י ַמְחָׁשבֹותַפאר ִדי ַזא, ֶעס ַמאְכט ְׁשֶטעְרֶקער ִד ן ֶדעְרִּביֶטעְרט אּון ֶדעְּפֶרעְסט ִאיז ֵזייֶער ְמסּוּכָ 

ֶעס ִאיז ְּכַדאי ָזאְלְסט ַאַסא ֶלעְרֶנען ִדי ּתֹוָרה  .ֶעס ֶצעְּבֶרעְכט ֶדעם ֵיֶצר ָהָרע ,ֶנעְמט ַאֶוועק ִדי ַאֶלע ַמְחָׁשבֹות -ְפֵרייִליְכֵקייט 
  ת.ַמְחָׁשבֹוע ְׁשֶלעְכֶט י ִד ן פּון ֶוועְר ט אֹויְסֶגעֵהיילְ  ֶוועְסטּו ,ֶרִּבי ָנָתן ןֵהייִליגְ  ָלה פּוןאּון ָזאְגן ִדי ְּתִפיִסיָמן עב) ', אק ֵחלֶ "ן מֹוֲהַר י (ִלּקּוֵט 

ף אֹוין ָהאּבְ ת ַרֲחָמנּול ָזאר עֶ ם ִאיט ֶּבען, ֵאייֶּבעְרְׁשְט ם צּוץ ַהאְר ן ַדייס אֹוי ִזיד ֶרען; ַזייד ִמְתּבֹוֵד  ִזי ָזאְלְסטּום ּכּולָ ל ְועַ 
 ָאּהר "ַפאה ְרפּוָא י ִד ז ִאית ִהְתּבֹוְדדּו ן.ֵאייֶּבעְרְׁשְט ם פּוֶנער ָנאט ְטַראכְ ס ָוואץ ַהאְר ע ֵריינֶ  ַא ן אּו מַֹח ע ֵריינֶ  ַא ן ָהאּבְ ט ָזאְלְס ר, ִדי
ר ֶדעק, ְויֹוֶרה לֹו ַּדְרֵכי ַהְּתׁשּוָבה, ַצִדי ַא  צּון ֵגייל ָזאן ֶמעם ָהֱאֶמת, ָחכָ : ֵיֵל ֵאֶצל ם)ָׁש (ט ָזאגְ י ֶרּבִ ר ֶדעי ִווי ַאזֹו. (OCD)י" ִד י ִס 

ן ֶלעְרֶנעם ִאיט ֶווער עֶ ם, ַּדְרֵכי ַהָחְכָמה, ֵעצֹות ְנכֹונֹות, ַעל ָּכל ָּדָבר, ֶדען פּון ַארֹויְסצּוְקִריכְ י ַאזֹוי ִוון ֶלעְרֶנעם ִאיט ֶוועק ַצִדי
ם ָחכָ ר ֶדעז ִאיי ֶרּבִ ר ֶדעט; אֹויְסֶגעֵהיילְ ן ֶוועְר ר עֶ ט ֶוועי ַאזֹוָעֵרל, ְוָׁשב ְוָרָפא לֹו, , ָאז ִיָּכַנע ְלָבבֹו ֶה ַזאע ֶיעֶד ף אֹוית ֵעצֹוע גּוֶט 

ף אֹוין ֶּבעְט ם ִאין, ֵאייֶּבעְרְׁשְט ם צּוץ ַהאְר ס ָדאן אֹויְסֶרעְד  ִזין פּוה ֵעצָ י ִד ת, ִהְתּבֹוְדדּון פּוה ֵעצָ י ִד ז אּונְ ט ֶלעְרנְ ר עֶ ס ָוואת ָהֱאֶמ 
  ע.ָהָר ר ֵיצֶ י ִד ן פּוס אֹויט ֵרייִניגְ ת ִהְתּבֹוְדדּוה; ֱאמּונָ ף אֹוית, ַמְחָׁשבֹוע גּוֶט 

  ת, ָאז ִיָּכַנע ְלָבבֹו ֶהָעֵרל, ְוָׁשב ְוָרָפא לֹו.ָהֱאֶמ ם ָחכָ ם פּוֶנעת ֵעצֹוי ִד ט נּוצְ ס ָוואם ֶדעז ִאיל וואֹוי
  ם.ִעְנָיִניע ַאלֶ ן ִאיה ַהְצָלָח ן ָהאּבְ ט ָזאְלְס ן ֶהעְלפְ ל ָזאר ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶדע

  "ב)תשפח קַֹר ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(
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ַטאֶקע ָנא* ָדא ר ֶמען ֶרעְדט ָנא
אֹויף ֶדער ֶוועְלט. ֶדער ָוואְרט 
"ְמַחֵייב" ֶקען ֵמייֶנען ַאז ֵזיי 

ב ְמחּויָ ַמאְכן ֶדעְרפּון ַא "
(ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א'  ַהְמִציאּות"

ִהֵלל ָהאט ֶגעֶעְפְנט ַא ִסיָמן נ"ב) 
ֶוועג אּון ֶגעִוויְזן ַפאר ֶיעְדן ַאז 

אט ִדי ֲאִפילּו ַאן ָאִריַמאן הָ 
ֶמעְגִליְכֵקייט צּו ֶלעְרֶנען. ֶרִּבי 
ֶאְלָעָזר ֶּבן ַחְרסּום ִאיז ֶגעֶווען ַא 
מּוְסֶטער צּו ַווייְזן ַאז ֲאִפילּו ַא 
ַפאְרנּוֶמעֶנער עֹוֶׁשר ָהאט ַא 
ֶוועג צּו ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה. אּון יֹוֵסף 
ַהַצִדיק ָהאט ֶדעְרְקֶלעְרט ַאז 

אס ָהאט ֲאִפילּו ַא ֶמעְנְטׁש ָוו
ְׁשֶוועֶרע ִנְסיֹונֹות ֶקען אֹוי* 

 ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה.

אּון פּון ֵזיי ַדאְרף ִזי* ֶיעֶדער 
ָאְּפֶלעְרֶנען ַאז ֲאִפילּו ִמיט ַאֶלע 
ְׁשֶוועִריֵקייְטן, ִאיז ֵאייִּביג ָדא ַא 
ֶוועג ַארֹויס, ֶעס ִאיז ֵאייִּביג ָדא 
ַא ֶוועג ִאיֶּבעְרצּוקּוֶמען ַאֶלע 

  ְּפָראְּבֶלעֶמען.ט ָסאְר 
ֶמען ֶקען ַאָמאל ְטַראְכְטן ַאז 
ָנאר ֶיעְצט ֶזעֶנען ָדא ִדי 
ְּפָראְּבֶלעֶמען, ְׁשֶּפעֶטער ֶוועט 
ׁשֹוין ַאֶלעס ַזיין ְמסּוָדר, ֶעס 

אּון  ֶוועט ַאֶלעס ַזיין גּוט
, אּון ֶדעָמאְלט ֶוועט ְגַלאִטיג

ֶמען ִזי* ֶנעֶמען ִאין ִדי ֶהעְנט 
 ַאַריין.
ָּבחּור ְטַראְכט ַאז ֶיעְצט  ַא

ָהאט ֶער ַטאֶקע ַאַסא* 
ְׁשֶטערּוְנֶגען אּון ְׁשֶוועִריֵקייְטן, 
ָאֶּבער ֶווען ֶער ֶוועט ֲחתּוָנה 
ָהאְּבן ֶוועט ֶער ַזיין ֶגעֶהעִריג 
ְמסּוָדר, אּון ַדאן ֶוועט ֶער ִזי* 
ֶנעֶמען ִאין ִדי ֶהעְנט ַאַריין. ֶווען 

תּוָנה ֶזעט ֶער ֶער ָהאט ָאֶּבער חֲ 
ַאז ֶעְרְׁשט ַדאן הֹויְּבט ִזי* ָאן ִדי 
ְׁשֶוועִריֵקייְטן, אּון ַדאן ִוויל ֶער 
ֶעס ָאְּפֵלייְגן אֹויף ְׁשֶּפעֶטער ֶווען 
ַזייֶנע ִקיְנֶדער ֶוועְלן ׁשֹוין ְגרֹויס 
ֶוועְרן, אּון ֶדעָמאְלט ָהאט ֶער 
ַווייֶטער ְׁשֶוועִריֵקייְטן ַטאֶקע 

ע ִקיְנֶדער, אּון ֶער פּון ַזיינֶ 
ְקֶלעְרט ַאז ָנאְכ'ן ֲחתּוָנה ַמאְכן 
ַאֶלע ִקיְנֶדער, ֶוועט ֶער ׁשֹוין 
ָהאְּבן ַא רּוִאיְגֵקייט, ָאֶּבער 
ֶדעָמאְלט קּוֶמען אּוְנֶטער 

 ַאְנֶדעֶרע ְּפָראְּבֶלעֶמען.
ֶדער ְּכַלל ִאיז: ַא ֶמעְנְטׁש 
ֶקען ִזי* ֵאייִּביג ֶנעֶמען ִאין ִדי 

אְנט ַאַריין, ֶער ֶקען ֵאייִּביג הַ 
אֹויְסִפיְרן ַאֶלעס ָוואס ֶער ִוויל 
ֱאֶמת'ִדיג טּון, ֵסיי ְּברּוֲחִניּות אּון 

ָאֶּבער ַאֶלעָמאל  .ֵסיי ְּבַגְׁשִמיּות
אּוְנֶטער קּוֶמען  אֹוי* ֶוועְלן

ְׁשֶוועִריֵקייְטן אּון ְׁשְטרֹויְכלּוְנֶגען 
אֹויְפ'ן ֶוועג, אּון ֶיעֶדע 

ָראְּבֶלעם ָהאט ַא ֶוועג ַארֹויס, ּפְ 
אּון ֶמען ֶקען ִזי* ְׁשַטאְרְקן 
ֶדערֹויף. ֶדער ִעיָקר ַאז ֶמען ָזאל 
ַאַריין ֶנעֶמען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
ִאין ֶלעְּבן, ֶמען ָזאל ֶיעֶדע ַזא* 
אֹויְסְׁשמּוֶעְסן אּון ֶּבעְטן ֶדעם 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון ַדאן ֶוועט 

 ַזיין גּוט. ַאֶלעס
 (ִׂשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ג' ֶעֶר* ְמִניעֹות) 

 

  ֶדעְרֵצייְלט מֹוַהָרא"ׁש<<<<<<  
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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 

  541152354380/ ארגענטינא  3235003462בעלגיע 
   347-630-2876 מעסידזשינגטעלעפאן / 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 
  541152354370/ ארגענטינא  3235003461בעלגיע 
  breslevcenter@gmail.com גליון אויף אימעילצו באקומען דעם 

 

  קינדער מעשיות פאר
הערליכע מעשיות, שיין און דראמאטיש דערציילט, 

מיט א טיפע און שיינע מוסר השכל, דערציילט 
  פאר קינדער דורך חשובע מלמדים

  קול ברסלב
212-444-9191 

1, 7,  3 

  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!

  רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

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

        נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'

 פאר בעלגיע און ארגענטינאלאקאלע נומערן  "קול ברסלב"
די ליניעס פונעם טעלעפאן ליין "קול ברסלב" ווערן פארפלייצט טאג טעגליך מיט צענדליגע טויזנטער רופן פון 

ווילן שעפן חיזוק און עצות פון הייליגן רבי'ן. די פילע אפטיילונגען אויפ'ן ליין, איבער די גאנצע וועלט, פון אידן וועלכע 
די פילע דרשות, שיעורי תורה, שיעורי התחזקות, ניגונים, פערזענליכע געשיכטעס, מעשיות פון תפלה, 

אזונדערע ליין "קוואל אינטערסאנטע אינטערוויוס, קינדער אפטיילונג, שיעורים מיטצוזאגן ובלכתך בדרך, ווי אויך די ב
פון חיזוק" פאר פרויען און מיידלעך וואס איז פול מיט גאר אינהאלטספולע אינטערעסאנטע אפטיילונגען, און נאך 
פיל מער; זענען א קוואל פון לעבן פאר אזויפיל אידן וואס זוכן אביסל ליכטיגקייט און ווארעמקייט, זיך צו דערנענטערן 

  ליח זיין אין לעבן ברוחניות ובגשמיות.צום אייבערשטן און צו מצ
פילע פארלאנגען קומען כסדר אריין פון אידן אין פארשידענע לענדער איבער די וועלט וואס זענען זיך מחי' מיט די 
טעלעפאן ליניעס, אבער עס קאסט זיי פיל געלט צו קענען רופן די נומערן אויף אמעריקא, און זיי בעטן מען זאל זיי 

זונדערע לאקאלע נומערן אין זייערע לענדער עס זאל זיי זיין גרינגער אנצוקומען צו די הערליכע זאכן צושטעלן בא
  אויפ'ן ליין.

מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף האט א חשובער נדבן אויסגעצאלט דאס צושטעלן פרישע לאקאלע נומערן אין בעלגיע 
ופן צו "קול ברסלב", דאס איז אין צוגאב צו די לאקאלע און ארגענטינא, פון וואו עס קומט לעצטנס אריין גאר אסאך ר

נומערן וואס איז שוין דא ביז יעצט אין אמעריקא, א באזונדערע נומער פאר אפסטעיט ניו יארק, ארץ ישראל, ענגלאנד, 
  און קאנאדא.

די נומערן אין  .3235003462, "קוואל פון חיזוק" 3235003461די לאקאלע נומערן אין בעלגיע זענען "קול ברסלב" 
. מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף וועט 451152354380, "קוואל פון חיזוק" 541152354370ארגענטינא זענען "קול ברסלב" 

  דאס פיל פארגרינגערן פאר די ארטיגע אידן זיך צו קענען מחי' זיין מיט'ן לויטערן קוואל פון הייליגן רבי'ן.
פון אידן וואס זייער לעבן איז אויפגעראכטן געווארן א דאנק די  עס קומען כסדר אריין פילע דאנק מעסעזשעס

טעלעפאן ליניעס. פון די גאר ברייטע אויסוואל פון אזויפיל אינטערעסאנטע אפטיילונגען אויפ'ן ליין, איז דא גענוג 
און געבט אים מוט  פאר יעדן איינעם צו טרעפן זיין ווינקל פון וואס ער האט די מערסטע הנאה, און וואס איז אים מחזק

צוריק צו קומען צום אייבערשטן אין אלע אומשטענדן. אויב האט איר נאכנישט אויספרובירט דעם ליין, איז יעצט די 
צייט דאס צו טון, איר וועט זיך מחיה זיין מיט יעדע אויסוואל באזונדער, און האבן א געוואלדיגע ניצן דערפון אין אלע 

  לע נומערן פון אלע געגנטער קען מען זען יעדע וואך ביים סוף פונעם גליון.די לאקא אספעקטן אין לעבן.
  !שמעו ותחי נפשכם

***  

  ברסלב ליבערטיתורה היכל הקודש  חומש סעודה אין תלמוד
, ברסלב ליבערטיקרח איז פארגעקומען די שיינע "חומש סעודה" אין די חדר אין פארגאנגענעם מאנטאג דעם 

די נאכדעם וואס א טאג פריער, אום זונטאג, איז פארגעקומען די חומש סעודה אין תלמוד תורה אין וויליאמסבורג. 
זיסע קינדערלעך פון כיתה א' האבן געפייערט דעם פרייליכן מסיבת "חומש סעודה", ווען זיי האבן זוכה געווען צו 

 ן לערנען אין די הייליגע חומש.ענדיגן לערנען די הייליגע עברי, און זיי הויבן שוין א
די הערצער פון די פילע עלטערן, זיידעס און באבעס, וואס זענען זיך געקומען משתתף זיין ביים שיינעם חומש 
סעודה זענען געווען איבערגעפילט מיט ווארעמקייט און נחת זעענדיג די זיסע ריינע נשמה'לעך מיט די קרוינדעלעך 

ען אזוי זיס און הארציג די הייליגע ניגונים, און זאגן די הייליגע פסוקים פון פרשת ויקרא, ווי אויף זייערע קעפעלעך זינג
הר"ר יוסף שניטצלער שליט"א האט אויפגעטרעטן און זיך באדאנקט אין  דער מנהג איז ביים מעמד התחלת חומש.

האט אריינגעארבעט גאר אסאך כחות ן חשובן מלמד הר"ר בערל שניצלער שליט"א וואס 'נאמען פון די מוסדות פאר
  .די גאנצע יאר, ווי מען זעט ווי די גאנצע כיתה קען ברוך השם די עברי זייער פיין

וואס האט  ,הר"ר אהרן וועבערמאן שליט"א ,דערנאך האט מען ארויפגערופן א זיידע פון איינע פון די קינדער
וועט זיי בעזר השם וואס דאס ט אריין אין די קינדער, אמונה וואס מ'לייגריינע און שטארקע די ארויסגעברענגט 

לנגדי תמיד, אלץ וועלן זיי וויסן אז דער  עלן אלץ מקיים זיין דעם שויתי ה'באגלייטן זייער גאנץ לעבן, ווען זיי וו
  .באשעפער איז ביי זיי, מיט זיי און נעבן זיי, און אלץ וואס מען דארף קען מען אים און דארף מען אים בעטן

דער שטעטל קרית ברסלב האט זיך גאר שיין און גרויס פארברייטערט אין די קורצע צייט פון איר עקזיסטענץ, 
פילע משפחות ציען זיך כסדר אריבער צו דעם הייליגן שטעטל, וואו מען לעבט מיט'ן אייבערשטן און מען אטעמט 

  ייט וואס זעט זיך אן אויף יעדן פון קליין ביז גרויס.אמונה, וואס דאס ברענגט אויטאמאטיש א רואיגקייט און צופרידנה
אינאיינעם מיט די בליענדע וואוקס פונעם שטעטל, צואוואקסט זיך אויך די ארטיגע מוסדות אויף גאר א שנעלער 
ראטע, ווי די קינדער לערנען און דאווענען און לעבן מיט'ן אייבערשטן, די שטאב פון גאר ספעציעלע חשובע מחנכים 

. דער אייבערשטער זאל ווייטער זיי זאלן אויסוואקסן ערליכע אידן יראי ה' בן זיך אפ מיט יעדעס קינד באזונדער,גע
  העלפן די קינדער זאלן וואקסן און בליען מיט תורה ויראת שמים. 

  !אין העולם מתקיים אלא בזכות הבל תינוקות של בית רבן

  סימן טוב ומזל טוב 
  

  הי"ו יצחק יונה זאבעלמו"ה 
  למזל טוב מיידלצו די געבורט פון א 

***  

  הי"ו נפתלי גאלד החתן
  למזל טוב זיין שידוך שליסן עב"גצו 

 הפצת הגליון בבארא פארק נתנדב ע"י מו"ה אלי ציג הי"ו, להצלחה בכל הענינים

   
  

אין נאמען פון די פילע טויזנטער אידן 
איבער די וועלט וועלכע שעפן חיזוק 

און התעוררות פון די געוואלדיגע 
יוו; ורים, דרשות, און ברחיזוק שיע

  וואונטשן מיר א הארציגע
  חשוב'ן ברכת מזל טוב פאר'ן

  

  ראש ישיבה שליט"א
  

  צו די אפשערן פון זיין זון
  למזל טובמענדל נ"י 

  

דער אייבערשטער זאל העלפן דער ראש 
ישיבה שליט"א זאל זען פיל אידיש נחת 

פון דעם קינד און פון אלע קינדער 
אייבערשטער זאל געזונטערהייט. דער 

העלפן אז דער ראש ישיבה שליט"א זאל 
ווייטער קענען ממשיך זיין מיט די 

עבודת הקודש צו מחזק זיין אידישע 
קינדער איבער די גאנצע וועלט, 

אריינברענגען די עצות פון הייליגן רבי'ן 
אין אידישע קינדער, אזוי ווי מוהרא"ש 

 ברוכי חיי האט אונז געלערנט, מיט בני

  רויחי וסייעתא דשמיא ומזוני כיארי

 
  סימן טוב ומזל טוב 

  

שמעון עוזר פערל מו"ה 
  תחי'וזוגתו  שליט"א

  צו די שמחת החתונה פון זייער
  טאכטער עב"ג למזל טוב

זענען די  ר' שמעון עוזר מיט זיין משפחה
רוקנביין פון היכל הקודש אין ירושלים, וואו זיי 
העלפן ארויס און שטעלן צו אלעס וואס פעלט 

, איבערטייטשן, צוגרייטןדרוקן,  ובפרטזיך, 
די הייליגע ספרים און קונטרסים,  אויסשטעלן,

וועכנטליכע גליונות, וואס ווערן איבערגעזעצט 
  אויף לשון הקודש, להחיות בהם נפש כל חי.

עס איז נישט מעגליך צו ציילן און רעכענען זייער 
פילע זכותים, וויפיל צענדליגע טויזנטער אידן זיי 

י האבן שוין געראטעוועט און געשטעלט אויף ד
פיס ברוחניות ובגשמיות. זאל דער אייבערשטער 
העלפן אז די אלע זכותים זאל זיי ביישטיין צו זען 

פיל אידיש נחת געזונטערהייט, דער זיווג זאל 
עולה יפה זיין, און זיי זאלן געבענטשט ווערן מיט 

  רויחי וסייעתא דשמיא ומזוני אריכי ברוכי חיי בני


