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א"ש ייְלט מֹוַהרָׁ עְרצֵׂ  דֶׂ

ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ַפאְלט ַאַריין ִאין ַא ְפָראְבֶלעם, ֶער ֶדעְרֶזעט ִזיְך 
ִאין ַא ָצָרה, ִאין ַא ְׁשֶוועִריֵקייט, אּון ֶער ֶזעט ִניְׁשט ַקיין ֶוועג ַארֹויס, 

ֶגעֶדעְנֶקען ַאז ַאזֹוי ִווי ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ַא ַדאְרף ֶער ֵאייִביג ִוויְסן אּון 
ָדא ַא ֶוועג ַארֹויס פּוֶנעם  אֹויְך ֶוועג ַאַריין צּום ְפָראְבֶלעם, ִאיז

ֶדער ִעיָקר ִאיז ַאז ֶמען ָטאר ִזיְך ֵקייְנָמאל ִניְׁשט ַפאְרִליְרן  .ְפָראְבֶלעם
ס ִאיז ַאֶלעָמאל ָדא ַא ֶוועג אּון ְקֶלעְרן ַאז ֶעס ִאיז ׁשֹוין ֶעק ֶוועְלט, עֶ 

 ַארֹויס.
ֶמען ַדאְרף ִוויְסן ַאז ַאזֹוי ֵגייט ָדאס ֶלעְבן, ֵסיי ָוואס ֶמען ֶוועט 
ָנאר ֶוועְלן טּון אּון אֹויְסִפיְרן, ֶוועְלן ֵאייִביג ַזיין אֹויף ֶדעם 

יִביג ַאזֹוי ְׁשֶוועִריֵקייְטן אּון ְפָראְבֶלעֶמען, ָדאס ֶלעְבן ֵגייט ִניְׁשט ֵאי
ְגַלאִטיג, ֶעס ַמאְכן ִזיְך ַאֶלעָמאל ְׁשֶטערּוְנֶגען אֹויְפ'ן ֶוועג, ֶדער ִעיָקר 
ָחְכָמה ִאין ֶלעְבן ִאיז צּו ֶגעֶדעְנֶקען ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ִפיְרט ִדי 

ר ֶוועְלט, אּון ִדי ַאֶלע ְׁשֶוועִריֵקייְטן אּון ְפָראְבֶלעֶמען ָהאט אֹויְך ֶדע
ֵאייֶבעְרְׁשֶטער צּוֶגעְׁשֶטעְלט, צּו ֶזען ִווי ַאזֹוי ֶדער ֶמעְנְטׁש ֶוועט ָדאס 

אּון ִמיט ִדי ִריְכִטיֶגע ָרצֹון, ִמיט ַאן ֱאֶמת'ן ִוויְלן, ֶקען ֶמען  .ַהאְנְדֶלען
 ַאֶלעס ַאִריֶבעְרֵגיין.
ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער  ַאז)ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן מ"ו( ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 

ֶגעְבט ִניְׁשט ַקיין ְׁשֶוועִריֵקייְטן ַפאר ַא ֶמעְנְטׁש, ָנאר אֹויף ִוויִפיל 
ַזייֶנע ּכֹוחֹות ֶקעֶנען ֶדעְרֵהייְבן. אֹויב ַא ֶמעְנְטׁש ֵגייט דּוְרְך ַא ֶגעִוויֶסע 

אס ְׁשֶוועִריֵקייט ִאיז ַא ִסיָמן ַאז ֶער ָהאט ַטאֶקע ִדי ּכֹוחֹות דָ 
ִאיֶבעְרצּוקּוֶמען. ֶווען ֶמען ֶנעְמט ָדאס גּוט ַאַריין ִאין ָקאפ, ֵגייט ׁשֹוין 

ַאָמאל ֶגעקּוֶמען צּום ֶרִבי'ן ַא ִאיד ִאיז 
 אּון ִאים ֶדעְרֵצייְלט ַאז ֶמען ְטָראְגט

 

ייֶער  ִאים ָאן ַא ִשידּוְך ָוואס ֶדער ִשידּוְך ַאֵלייְנס ֶגעֶפעְלט ִאים זֵ 
יל ֶער ָאֶבער ֱהיֹות ֶער ַדאְרף ֵגיין וואֹויֶנען ִאין ַא ְצֵווייֶטע ְפַלאץ ִוו

יְך ִשידּוְך  ַווייל ֶער ְשִפיְרט ַאז ֶער ֶוועט זִ  ִניְשט אֹויְסֶהעְרן ֶדעם
ִבי ִניְשט ֶגעפּוֶנען ָדאס ְפַלאץ ִאין ֶיעֶנעם ָאְרט  ָהאט ִאים ֶדער רֶ 

ַא : "(ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן  ֵחֶלק ב'  ִסיָמן נו; ִשיחֹות ָהַר"ן ִסיָמן קלט) ֶגעָזאְגט
ס ְשְטן  ֶער ָזאל ִזיְך ְטֶרעְפן ָדאֶמעְנְטש ַדאְרף ֶלעְבן ִמיְט'ן ֵאייֶבערְ 
 ."ְפַלאץ וואּו ִאיֶמער ֶער ֶגעפּוְנט ִזיךְ 

ען ִווי ֶקען ֶמען ָזאְגן ַפאר ַא ְצֵווייְטן וואּו צּו וואֹויֶנען ְוכּו'? ִאיְך קֶ 
ז דּו ִדיר ְמַחֵזק ַזיין ָזאְלְסט ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ֶיעְדן ָטאג ַא

ן ָוואס צּו טּון  ִאים ֶבעְטן ָזאְלְסט ָהאְבן ַא ֶגעִפיל ָזאְלְסט ִוויְס 
 ִדי ֵעָצה ֶקען ִאיְך ִדיר ֶגעְבן  ָדאס ִאיז -ָדאְרט וואּו דּו וואֹויְנְסט 

ָנָתן  ִדי ֵעָצה ַפאר ֶדער ָוואס ָהאט ִניְשט ַקיין ֵעָצה. ַאזֹוי ִווי ֶרִבי
ער ֶרִבי ָהאט ַאָמאל ֶגעֶהעְרט ִווי   דֶ )ִשיחֹות ָהַר"ן  ִסיָמן רלח(ְבֶרעְנְגט 

ּו ֵאייֶנער ַדאְווְנט ַמֲעִריב אּון ַכאְפט ָאפ ִדי ֶוועְרֶטער: "ְוַתְקֵננ
ָזאְגט: ְבֵעָצה טֹוָבה ִמְלָפֶניָך"  ָהאט ֶדער ֶרִבי ִזיְך ָאְנֶגערּוְפן אּון ֶגע

ֶניָך'  ַדאְרף ֶמען ָדאְך "ִדי ֶוועְרֶטער פּון 'ְוַתְקֵננּו ְבֵעָצה טֹוָבה ִמְלפָ 
"; ָזאְגן ִמיט ְגרֹויס ַכָווָנה  ָדאס ִאיז ֵזייֶער ַא ָחשּוֶב'ע ְתִפיָלה

ּו ַווייל ֶדער ִעיָקר ְפָראְבֶלעם ִאיז ַאז ֶמען ֵווייְסט ִניְשט ָוואס צ
צּו  טּון  ֶמען ָהאט אֹויף ֶיעֶדע ַזאְך ְסֵפיקֹות ִצי ֶמען ָזאל טּון ַאזֹוי

 ְוַתְקֵננּו ְבֵעָצה: "  ַדאְרף ֶמען ַאַסאְך ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטןַאזֹוי
 ָזאל טֹוָבה ִמְלָפֶניָך  ִרבֹונֹו ֶשל עֹוָלם ֶגעב ִמיר ַא גּוֶטע ֵעָצה ִאיךְ 

ַאזֹוי ָזאְלְסטּו טּון; ַאז דּו ֶקעְנְסט ן"  ִוויְסן ִווי ַאזֹוי ִזיְך צּו ִפירְ 
 .ֵעָצה ֶגעְבן ָזאְלְסטּו טּון ִדי ֵעָצה פּון ִהְתבֹוְדדּות ִזיְך ִניְשט ַקיין

 "פ(תש חְשלַ )ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה 
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 ָדאס ֶלעְבן ִפיל ְגִריְנֶגער.
ֶדער ֶרִבי ְבֶרעְנְגט ֶדערֹויף ַא ַבייְׁשִפיל פּון ַא ִקיְנד. ֶווען 

ֶטע ֶמען ִוויל ָאְנֵרייְצן ַא ִקיְנד ַאז ֶער ָזאל ֶוועְלן ָהאְבן ַא גּו
ַזאְך, ֶוועט ֶמען ִאים ֶעס ַווייְזן אּון ָנאְכֶדעם ֶעס ְגַלייְך 
ַבאַהאְלְטן, אּון ָדאס ֶוועט ַמאְכן ַאז ָדאס ִקיְנד ָזאל ָנאְך 

ַבאַהאְלֶטעֶנע ַזאְך.  ֶמער ֶוועְלן אּון ְׁשְטֶרעְבן צּו ַבאקּוֶמען ִדי
ְטׁש, ֶווען ֶער ִוויל ֶמענְ  ערִדי ֶזעְלֶבע ִאיז אֹויְך ִמיט ַא ְגרֹויסֶ 

צּוקּוֶמען צּו ַא גּוֶטע ַזאְך, ֶוועט ֶעס ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער 
צּוָמאל ַבאַהאְלְטן, ֶער ֶוועט ִאים אּוְנֶטער ְׁשֶטעְלן 
ְׁשֶוועִריֵקייְטן אֹויְפ'ן ֶוועג, אּון ָדאס ֶוועט ָנאְך ֶמער 

ַאז ֶער ָזאל ֶעס ַארֹויְסְבֶרעְנֶגען ִדי ֵחֶׁשק פּוֶנעם ֶמעְנְטׁש 
ַדְוָקא ָיא ֶוועְלן ַבאקּוֶמען. אּון אֹויב ֶוועט ֶער ִניְׁשט 
אֹויְפֶגעְבן ַזיין ָרצֹון, ֶער ֶוועט ְפרּוִביְרן ַווייֶטער ִמיט ַאֶלע 
ּכֹוחֹות, ֶוועט ֶער דּוְרְכְבֶרעְכן אּון ַאִריֶבעְרֵגיין ִאיֶבער ַאֶלע 

ָאְנקּוֶמען צּו ַזיין ִציל. ִדי  ָסאְרט ְׁשֶוועִריֵקייְטן אּון
"ְמִניעֹות", ִדי ְׁשֶטערּוְנֶגען, ֶוועְלן ִאיֶבעְרֶגעְדֵרייט ֶוועְרן צּו 

 "ְנִעימּות", צּו ַא ִזיְסֵקייט.

ֶעס ִאיז ַאָמאל ֶגעקּוֶמען צּו מֹוַהָרא"ׁש ַא ִאיד ִזיְך צּו 
ֶסע ַזאְך ָוואס דּוְרְכֶרעְדן אּון ֶבעְטן ַאן ֵעָצה ִאיֶבער ַא ֶגעִווי

ֶער ָהאט ֵזייֶער ְׁשַטאְרק ֶגעָוואְלט דּוְרְכִפיְרן, ֶער ָהאט ָאֶבער 
ֶגעַהאט אֹויף ֶדעם ֵזייֶער ַאַסאְך ְׁשֶוועִריֵקייְטן אּון 
ְׁשֶטערּוְנֶגען. ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ַדאן ְפַרייָטאג ַפְרַׁשת ַוֵיָרא, 

ֲעִביר ֶסְדָרה ַזיין, אּון מֹוַהָרא"ׁש ָהאט ֶגעַהאְלְטן ִאיְנִמיְטן מַ 
א ֶאת ְר "ַויַ )ְבֵראִׁשית כד( ֶער ָהאט פּוְנְקט ֶגעַהאְלְטן ַביים ָפסּוק 

ַהָמקֹום ֵמָרחֹוק", ִדי ּתֹוָרה ֶדעְרֵצייְלט ָדאְרט ַאז ֶווען 
ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָהאט ֶגעְטָראְגן ַזיין זּון ִיְצָחק צּו ִדי ֲעֵקיָדה, 

ֶדעם ְפַלאץ פּון ֶדער ַווייְטְנס, ָזאְגט ַרִׁש"י ִווי ָהאט ֶער ֶגעֶזען 
ַ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, 

ז ַמָמׁש ֶדער ֶעְנְטֶפער צּו ַזיין אּון ִאים ֶגעָזאְגט ַאז ָדאס ִאי
ִווי ַאזֹוי ֶזעט ֶמען ִדי  ,ְפָראְבֶלעם. ִדי ּתֹוָרה ֶלעְרְנט אּוְנז

ִריְכִטיֶגע ְפַלאץ וואּו ֶמען ַדאְרף ֵגיין? ֶווען ֶמען ֶזעט ָדאְרט 
ַא ָוואְלְקן, ֶמען ֶזעט ַאז ֶדער ֶוועג צּום ְפַלאץ ִאיז 

ֶנעְפְלט, ֶדער ֶוועג ִאיז ִניְׁשט ְגַלייְך ַפאְרָוואְלְקְנט אּון ַפאְר 
אּון ְגַלאִטיג, ִאיז ָדאס ַא ִסיָמן ַאז ֶמען ִאיז אֹויְפ'ן ִריְכִטיְגן 
ֶוועג, ֶמען ַדאְרף ָנאר ָהאְבן ִדי ְׁשַטאְרֵקייט ָאְנצּוֵגיין אּון ִזיְך 

ִליַח ִניְׁשט ֶדעְרְׁשֶרעְקן פּוֶנעם ָוואְלְקן, אּון ַדאן ִאיז ֶמען ַמצְ 
 ָאְנצּוקּוֶמען צּום ִציל.

ָלאִמיר ֶנעֶמען ַא ַבייְׁשִפיל ֶדער ִעְנָין פּון ֶלעְרֶנען ִדי 
ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה. ַאַסאְך ֶמעְנְטְׁשן ֶלעְרֶנען ִניְׁשט, ַווייל ֵזיי 
ְקֶלעְרן ַאז ֶעס ִאיז צּו ְׁשֶווער, ֵזיי ָהאְבן צּוִפיל ְׁשֶוועִריֵקייְטן 

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

)ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן רפ"ו( ְׁשֶוועִריֵקייְטן. ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 

ֶמען ְפֶרעְגט ַא ֶמעְנְטׁש אֹויְבן ִאין ִהיְמל אֹויף ֶדעם ָוואס 
 ז ֶמעןְבַפְׁשטּות ֵמייְנט ָדאס ַא ,"ָקַבְעָּת ִעִּתים ַלּתֹוָרה"

ָהאט ַבאְׁשִטיְמט ַא ַצייט צּו ֶער ֶמעְנְטׁש אֹויב  םְפֶרעְגט ֶדע
ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה, ָאֶבער ֶדער ָוואְרט "ֶקַבע" ֶקען אֹויְך ֵמייֶנען 

ה", ַטייְטְׁשט ֶדער ֶרִבי ַאז ֶמען ְפֶרעְגט ֶדעם ֶמעְנְטׁש ְגֵניבָ 
'ט ַצייט צּו ֶלעְרֶנען. ִאיְך ֵווייס בְ אֹויב ֶער ָהאט ַאָראפ ֶגע'ַגנְ 

ַאז דּו ָהאְסט ִניְׁשט ֶגעַהאט ַקיין ִאיְבִריג ַצייט, ָאֶבער 
יְסל ַצייט 'ֶעֶנען ַאבִ בְ ָהאְסטּו ָכאְטׁש ְפרּוִביְרט ַאָראְפצּו'ַגנְ 

 ַפאר ּתֹוָרה?
"ִהֵלל ְמַחֵייב ֶאת ָהֲעִנִיים, ֶרִבי )יּוָמא לה:( ִדי ְגָמָרא ָזאְגט 

ֶאְלָעָזר ֶבן ַחְרסּום ְמַחֵייב ֶאת ָהֲעִׁשיִרים, יֹוֵסף ְמַחֵייב ֶאת 
ף ָדאס ֵמייְנט ַאז ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש קּוְמט ַארֹוי -ָהְרָׁשִעים" 

אּון ֶער ַפאְרֶעְנְטֶפעְרט ִזיְך ַפאְרָוואס ֶער אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט 
ם, ָאֶדער עָהאט ִניְׁשט ֶגעֶלעְרְנט ַווייל ֶער ִאיז ֶגעֶווען צּו ָארֶ 

ֶער ִאיז ֶגעֶווען צּו ַרייְך אּון ַפאְרנּוֶמען ִמיט ִדי ֶגעֶׁשעְפְטן, 
ָאֶדער ַאז ֶער ָהאט ֶגעַהאט ְׁשֶוועֶרע ִנְסיֹונֹות, ָזאְגט ֶמען 

ַאז ֶער ָזאל קּוְקן ִדי ַצִדיִקים ָוואס ָהאְבן ֶגעֶלעְרְנט ִאים 
 ּתֹוָרה ֲאִפילּו ִמיט ִדי ַאֶלע ְׁשֶוועִריֵקייְטן.

ַמאן אּון ֶער ָהאט ִזיְך עִהֵלל ִאיז ֶגעֶווען ַא ְגרֹויֶסער ָארֶ 
ָאְנֶגעְׁשְטֶרעְנְגט צּו ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה, ִווי ִדי ַבאַקאְנֶטע ַמֲעֶשה 

ר ִאיז ַארֹויף אֹויְפ'ן ַדאְך ִאין ַא ְגרֹויֶסע ְׁשֵניי צּו ֶקעֶנען ַאז עֶ 
ִמיְטַהאְלְטן ָדאס ֶלעְרֶנען ִאין ֵבית ַהִמְדָרׁש, ֶווען ֶער ָהאט 
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'ן ִניְׁשט ֶגעַהאט ָדאס ֶגעְלט צּו ֶגעְבן ַפאְר 
ׁשֹוֵמר פּון ֵבית ַהִמְדָרׁש. ֶרִבי ֶאְלָעָזר ֶבן 

ען ַא ְגרֹויֶסער עֹוֶׁשר, אּון פּון ַחְרסּום ִאיז ֶגעֶוו
ֶדעְסט ֶוועְגן ָהאְבן ַזייֶנע ֶגעֶׁשעְפְטן ִאים ִניְׁשט 
ֶגעְׁשֶטעְרט פּון צּו ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה. אּון ִדי 
ֶזעְלֶבע ִאיז ִמיט יֹוֵסף ַהַצִדיק ָוואס ָהאט 
ֶגעַהאט ְגרֹויֶסע ִנְסיֹונֹות, אּון ֶער ָהאט ִזיְך 

צּו ַזיין ֶעְרִליְך אּון ִדיֶנען ֶדעם ֶגעְׁשַטאְרְקט 
ֵאייֶבעְרְׁשְטן. קּוְמט אֹויס ַאז ִדי ַצִדיִקים 
ֶזעֶנען ְמַחֵייב ֶיעְדן ֵאייֶנעם, ַאז ֶווער ֶעס ָהאט 
ִזיְך ָיא ַארֹויְסֶגעְדֵרייט פּון ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה ִמיט 
 ִדי ָסאְרט ִּתירּוִצים, ֶוועט ַבאקּוֶמען ַאן עֹוֶנׁש.

אֹוָרה ַדאְרף ֶמען ָאֶבער ַפאְרְׁשֵטיין, ִלכְ 
"ַגם ָענֹוׁש )ִמְׁשֵלי יז( אְך ֶדער ָפסּוק ָזאְגט דָ 

ַצִדיק ֹלא טֹוב", ַא ַצִדיק זּוְכט ִניְׁשט צּו לַ 
ַבאְׁשְטָראְפן ֶמעְנְטְׁשן, ֶער זּוְכט ִניְׁשט ַאז 
ֶמעְנְטְׁשן ָזאְלן ַבאקּוֶמען ַאן עֹוֶנׁש דּוְרְך ִאים. 

ּון ָדא ָזאְגן ַחַז"ל ַאז ִדי ַצִדיִקים ֶוועְלן א
ְבֶרעְנֶגען ַאן עֹוֶנׁש אֹויף ִדי ֶוועְלֶכע ָהאְבן 

 ִניְׁשט ֶגעֶלעְרְנט ַקיין ּתֹוָרה.
ָנאר ֶמען ֶקען ָזאְגן ְפַׁשט ַאִביְסל ַאְנֶדעְרׁש, 

ר ֶמען ָנא ֶמען ֶרעְדט ִניְׁשט פּון ֶיעֶנע ֶוועְלט,
אְך ָדא אֹויף ֶדער ֶוועְלט. ֶדער ֶרעְדט ַטאֶקע נָ 

ָוואְרט "ְמַחֵייב" ֶקען ֵמייֶנען ַאז ֵזיי ַמאְכן 
)ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק  ִחיּוב ַהְמִציאּות"ֶדעְרפּון ַא "מְ 

ִהֵלל ָהאט ֶגעֶעְפְנט ַא ֶוועג אּון א' ִסיָמן נ"ב( 
ֶגעִוויְזן ַפאר ֶיעְדן ַאז ֲאִפילּו ַאן ָאִריַמאן ָהאט 

עְגִליְכֵקייט צּו ֶלעְרֶנען. ֶרִבי ֶאְלָעָזר ֶבן ִדי מֶ 
ַחְרסּום ִאיז ֶגעֶווען ַא מּוְסֶטער צּו ַווייְזן ַאז 
ֲאִפילּו ַא ַפאְרנּוֶמעֶנער עֹוֶׁשר ָהאט ַא ֶוועג צּו 
ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה. אּון יֹוֵסף ַהַצִדיק ָהאט 
ֶדעְרְקֶלעְרט ַאז ֲאִפילּו ַא ֶמעְנְטׁש ָוואס ָהאט 

 ֶוועֶרע ִנְסיֹונֹות ֶקען אֹויְך ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה.ְׁש 

אּון פּון ֵזיי ַדאְרף ִזיְך ֶיעֶדער ָאְפֶלעְרֶנען 
ַאז ֲאִפילּו ִמיט ַאֶלע ְׁשֶוועִריֵקייְטן, ִאיז ֵאייִביג 
ָדא ַא ֶוועג ַארֹויס, ֶעס ִאיז ֵאייִביג ָדא ַא ֶוועג 

 ְפָראְבֶלעֶמען.ִאיֶבעְרצּוקּוֶמען ַאֶלע ָסאְרט 
ֶמען ֶקען ַאָמאל ְטַראְכְטן ַאז ָנאר ֶיעְצט 
ֶזעֶנען ָדא ִדי ְפָראְבֶלעֶמען, ְׁשֶפעֶטער ֶוועט 
ׁשֹוין ַאֶלעס ַזיין ְמסּוָדר, ֶעס ֶוועט ַאֶלעס ַזיין 

, אּון ֶדעָמאְלט ֶוועט ֶמען ִזיְך אּון ְגַלאִטיג גּוט
 ֶנעֶמען ִאין ִדי ֶהעְנט ַאַריין.

ָבחּור ְטַראְכט ַאז ֶיעְצט ָהאט ֶער ַטאֶקע ַא 
ַאַסאְך ְׁשֶטערּוְנֶגען אּון ְׁשֶוועִריֵקייְטן, ָאֶבער 
ֶווען ֶער ֶוועט ֲחתּוָנה ָהאְבן ֶוועט ֶער ַזיין 
ֶגעֶהעִריג ְמסּוָדר, אּון ַדאן ֶוועט ֶער ִזיְך ֶנעֶמען 
ִאין ִדי ֶהעְנט ַאַריין. ֶווען ֶער ָהאט ָאֶבער 

ָנה ֶזעט ֶער ַאז ֶעְרְׁשט ַדאן הֹויְבט ִזיְך ָאן ֲחתּו
ִדי ְׁשֶוועִריֵקייְטן, אּון ַדאן ִוויל ֶער ֶעס 
ָאְפֵלייְגן אֹויף ְׁשֶפעֶטער ֶווען ַזייֶנע ִקיְנֶדער 
ֶוועְלן ׁשֹוין ְגרֹויס ֶוועְרן, אּון ֶדעָמאְלט ָהאט 
 ֶער ַווייֶטער ְׁשֶוועִריֵקייְטן ַטאֶקע פּון ַזייֶנע
ִקיְנֶדער, אּון ֶער ְקֶלעְרט ַאז ָנאְכ'ן ֲחתּוָנה 
ַמאְכן ַאֶלע ִקיְנֶדער, ֶוועט ֶער ׁשֹוין ָהאְבן ַא 
רּוִאיְגֵקייט, ָאֶבער ֶדעָמאְלט קּוֶמען אּוְנֶטער 

 ַאְנֶדעֶרע ְפָראְבֶלעֶמען.
ֶדער ְּכַלל ִאיז: ַא ֶמעְנְטׁש ֶקען ִזיְך ֵאייִביג 

ט ַאַריין, ֶער ֶקען ֵאייִביג ֶנעֶמען ִאין ִדי ַהאנְ 
אֹויְסִפיְרן ַאֶלעס ָוואס ֶער ִוויל ֱאֶמת'ִדיג טּון, 

ָאֶבער  .ֵסיי ְברּוֲחִניּות אּון ֵסיי ְבַגְׁשִמיּות
אּוְנֶטער קּוֶמען  אֹויְך ַאֶלעָמאל ֶוועְלן

ְׁשֶוועִריֵקייְטן אּון ְׁשְטרֹויְכלּוְנֶגען אֹויְפ'ן ֶוועג, 
ָראְבֶלעם ָהאט ַא ֶוועג ַארֹויס, אּון אּון ֶיעֶדע פְ 

ֶמען ֶקען ִזיְך ְׁשַטאְרְקן ֶדערֹויף. ֶדער ִעיָקר ַאז 
ֶמען ָזאל ַאַריין ֶנעֶמען ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ִאין 
ֶלעְבן, ֶמען ָזאל ֶיעֶדע ַזאְך אֹויְסְׁשמּוֶעְסן אּון 
ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ַדאן ֶוועט ַאֶלעס 

 יין גּוט.זַ 
 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ג' ֶעֶרְך ְמִניעֹות( 
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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  03303502361ענגלאנד /  0797040066ארץ ישראל 
 breslevcenter@gmail.com גליון אויף אימעילצו באקומען דעם 

 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'

 דעם זונטאג און מאנטאג -מיליאן פרוטה'לעך" קאמפיין  25"
קאמפיין, וואס וועט מיליאן פרוטה'לעך"  25שטייענדיג בלויז א טאג צוויי אפגערוקט צום גרויסארטיגן "

ל' סיון, וואקסט די שפאנונג ביי אנשי שלומינו בפרט -שעה, דעם זונטאג און מאנטאג, כ"ט 36לויפן פאר בלויז 
בכלל זיך אנצושטרענגען אריינצוברענגען ווי מער געלט צום קאמפיין, און מיט דעם ארויסהעלפן  און ביי אידן

 דעם ראש ישיבה שליט"א צו קענען אנגיין מיט די הייליגע ארבעט.
פון אלע עקן וועלט קומען אריין רופן פון אידישע קינדער וואס ווילן ביישטייערן צו די הייליגע מוסדות, 

יל דער ראש ישיבה שליט"א האט געטון פאר זיי און פאר אזויפיל אידן, אריינגעברענגט אין זיי א וויסנדיג וויפ
מצליח זיין  ווי אזוי זיי קענעןליבשאפט צו אידישקייט, זיי געוויזן א וועג אז זיי קענען אויך זיין ערליכע אידן, און 

 סיי ברוחניות און סיי בגשמיות.
ע נאכט קלענערע מסיבות אין אלע היימישע געגענטער, ארויסצואווייזן הכרת במשך די וואך איז געווען יעד

הטוב פאר די אלע חשובע אינגעלייט וועלכע האבן זיך אונטערגענומען א ציל אריינצוברענגען שיינע סכומים 
 פאר'ן יעצטיגן קאמפיין.

, און נאך, דורכ'ן רופן "קול מ'קען הערן אלע אפדעיטס איבער'ן קאמפיין, מיט אינטערוויוס, דרשות, נייעס
. אויך קען מען זיך דארט פארבינדען צום אפיס פון קאמפיין צו מנדב זיין אדער 8ברסלב", און דרוקן נומער 

 charidy.com/breslevארויסצוהעלפן דעם קאמפיין. מ'קען שוין מנדב זיין פאר'ן קאמפיין אויפ'ן לינק 
דער קאמפיין וועט געקרוינט ווערן מיט הצלחה, צו קענען אביסל מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף האפן מיר אז 

 פארגרינגען די שווערע לאסט וואס הויערט אויפ'ן ראש ישיבה שליט"א צו קענען דעקן די פילע הוצאות.
 פרוטה ופרוטה מצטרפת!

*** 

 שמחת פדיון הבן ביים ראש ישיבה שליט"א
שמחת פדיון הבן, פאר'ן בן הבכור פון מו"ה שלמה פארגעקומען א הערליכע וואך איז פארגאנגענע די 

 ראטה הי"ו, א זון פונעם ראש ישיבה שליט"א.
די שמחה איז פארגעקומען אין בית המדרש פונעם גרויסן זיידן הגה"צ קארלסבורגער רב שליט"א, מיט די 

געווארן, און דער באטייליגונג פון אלע קרובי המשפחה און אנשי שלומינו. א שיינע סעודה איז סערווירט 
 פדיון איז אפגעהאלטן געווארן מיט גרויס דערהויבנקייט.

די הונדערטער באטייליגטע האבן זיך צוגעהערט צו די דברות הקודש פונעם זיידן הגה"צ קארלסבורגער רב 
שליט"א, וואס האט בתוך הדברים ארויסגעברענגט זיין התרגשות מיטצוהאלטן אזא שמחה ביי אזא חשובער 

 ניקל וואס איז מקרב אזויפיל אידישע קינדער לאביהם שבשמים.איי
דער אייבערשטער זאל העלפן אז דער ראש ישיבה שליט"א זאל זען פיל אידיש נחת פון אלע קינדער און 

 אייניקלעך געזונטערהייט.
 שמחה ונחת לרוב!

*** 

 אוקריינע עפנט די גרעניצן מיט אמעריקע
ומען די גוטע נייעס אז די וואך האט אוקריינע געעפנט די גרעניצן פון מיט פרייד איז געווארן אויפגענ

אמעריקע, זיי ערלויבן שוין אריינצוקומען צו זיי אין לאנד פון אמעריקע, דערווייל איז עס אבער נאר בתנאי אז 
 מ'שפארט זיך דארט איין פאר צוויי וואכן.

וואס ווילן פארן צום הייליגן רבינ'ס ציון אויף ראש דאס איז גאר גוטע נייעס פאר אזויפיל אמעריקאנע אידן 
 השנה, און מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף וועלן בקרוב ווערן אראפגענומען אלע באגרעניצונגען.

 איש בל יעדר!
*** 

 סיום מסכת שבת -מעמד "ש"ס איד" 
ג א בלאט גמרא חק איינע פון די זאכן וואס איז גאר שטארק ביי אנשי שלומינו, איז דאס לערנען יעדן טא

 ולא יעבור, עס איז נישטא אזא זאך אז ס'זאל דורכגיין א טאג אן לערנען דעם טעגליכן דף הקהלה.
יעצט האלט מען אינמיטן מסכת שבת, וואס מ'גייט אי"ה ענדיגן דעם זומער, און מ'גרייט זיך אויף גאר א 

זיך צוזאמקומען זיך צו פרייען אז מ'איז זוכה צו שיינעם סיום, מעמד "ש"ס איד", ווען אלע אנשי שלומינו וועלן 
 זיין א "ש"ס איד", אז מ'עפנט יעדן טאג אויף די הייליגע גמרא.

 דער מעמד ווערט פארקומען זונטאג פרשת ראה, מער דעטאלן איבער'ן מעמד וועט נאכפאלגן אי"ה.
 !נגיל ונשיש בזאת התורה

 

 

 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 
 און מיר וועלן פרובירן בעז"ה עס צו שיקן צו אייך אהיים.

 
 
 

 

 

 

 פרוטה'לעך קאמפיין
נייעס, אפדעיטס, שיעורים, 

 אינטערוויוס, חיזוק קאלס, און נאך.
העלפט ארויס הערט אויס, זייט אייך מחי', און 

דעם ראש ישיבה שליט"א צו קענען ווייטער 
 אנגיין מיט זיין הייליגע ארבעט.

 קול ברסלב
212-444-9191 8 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 הי"ו גדלי' דוד בלום מו"ה
 געבורט פון א אינגל למזל טובצו די 

*** 

 הי"וברוך יאקאבאוויטש  מו"ה
 אינגל למזל טובצו די געבורט פון א 

*** 

 הי"ויעקב יאקאבאוויטש  מו"ה
 צו די געבורט פון א מיידל למזל טוב

*** 

 הי"וישראל פוקס  מו"ה
 צו די געבורט פון א מיידל למזל טוב

 

 על הטוב יזכרו המנדבים להפצת הגליון 
 

 הי"ו ברוך יאקאבאוויטשמו"ה 
 למזל טוב אינגלצו די שמחה פונעם געבורט פון א 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ברסלבמוסדות היכל הקודש 
נתייסדה ע"י כ"ק מוהרא"ש זי"ע

 

 מיר וואונטשן א הארציגע ברכת מזל טוב פאר

 תחי' וזוגתוהי"ו יעקב לעזער מו"ה 
 למזל טוב א אינגלצו די געבורט פון 

 
 

, מנהלת פון בית פיגא, די געטרייע מרת לעזער תחי'די חשובע 
ביין פון די ברסלב'ע סקול, זי איז גאר שטארק -איז די רוקן

איבערגעגעבן פאר די סקול, זיך אפגעבנדיג מיט יעדן קינד 
 באזונדער מצליח צו זיין אויפ'ן שענסטן און בעסטן אופן.
 דער אייבערשטער זאל העלפן אז די גרויסע זכותים זאלן
 זיי ביישטיין צו זען פיל אידיש נחת פון דעם קינד און פון

 אלע קינדער געזונטערהייט

 


