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ט מֹוַהָרא"ש ֵצייל   ֶדער 

ן ַאז ִמיר ֶזעֶנען  טְּ שְּ ט ֶדעם ֵאייֶבערְּ ֶגעלֹויבְּ
שֹוין זֹוֶכה ַאַריין צּו ֵגיין ִאיֶנעם יֹום טֹוב 

בּועֹות  ֵתנּו -שָׁ ַמן ַמַתן תֹורָׁ , ִמיר ֵגייֶען זֹוֶכה זְּ
ן ִמיר  פְּ ה; ַדארְּ ַלת ַהתֹורָׁ ֶקען ַזיין צּו ַקבָׁ ֶגעֶדענְּ

ט, ַאז אֹויב ֶמען ִוויל  אגְּ ואס ֶדער ֶרִבי זָׁ וָׁ
ואס ִאיז  ן וָׁ ֶגעסְּ ף ֶמען ַפארְּ ה טּון ַדארְּ שּובָׁ תְּ

ִליְך ַבאנֵ  צְּ ף ִזיְך ֶגענְּ ייֶען, נָׁאר ֶגעֶווען, ֶמען ַדארְּ
ה טּון. שּובָׁ  ַאזֹוי ֶקען ֶמען תְּ

ואס  וָׁ ט ַא ֵשייֶנע ַטַעם ַפארְּ אגְּ א"ש זָׁ מֹוַהרָׁ
בּועֹות; ַווייל ֶדער ֶרִבי ֶמע ס שָׁ ִכיגְּ ט ִמילְּ ן ֶעסְּ

ט  אגְּ ן כו(זָׁ ַר"ן, ִסימָׁ ט ִאיז )ִשיחֹות הָׁ : "ַביי ִדי ֶוועלְּ
ה ַא  חָׁ ֶבער ַביי ִמיר ִאיז ִשכְּ רֹון, אָׁ ה ַא ִחסָׁ חָׁ ִשכְּ
ט ֶווען  ואלְּ ה", ַווייל ֶווען ֶעס וָׁ לָׁ רֹויֶסע ַמעְּ גְּ

ה  חָׁ ט ֶגעֶווען ַקיין ִשכְּ ט ִנישְּ ט ֶמען ִנישְּ ואלְּ וָׁ
ט  ואלְּ ן, ֶמען וָׁ טְּ שְּ ט ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבערְּ ֶגעֶקענְּ
ן פּוֶנעם  טְּ ַראכְּ ט צּו טְּ ֶגעֶהערְּ ט אֹויפְּ ִנישְּ

הֵ  ֶגענְּ ַגאנְּ ֶפעֶלער אּון ַפארְּ כְּ ייט, פּון ַאֶלע דּורְּ
אס  ְך, דָׁ ואס ֶמען ִאיז ַאדּורְּ ֶלעֶמען וָׁ אבְּ רָׁ ַאֶלע פְּ

ט ַאז ֶדער ט ֶגעַמאכְּ ואלְּ ט  וָׁ אל ִנישְּ ש זָׁ טְּ ֶמענְּ
נֵ  אסְּ ן פּון דָׁ צּוֵהייבְּ אל ָאנְּ ַאמָׁ ן נָׁאכְּ רּוִבירְּ יי, פְּ

ה, ֶקען ֶמען  חָׁ א ִשכְּ ט ַאז ֶעס ִאיז דָׁ ֶבער ֶיעצְּ אָׁ
ִריש; ֶדעִריֶבער ִזיְך ַבאנֵ  ן פּון פְּ ֵהייבְּ ייֶען אּון ָאנְּ

ן ִמיר  ה ֶעסְּ ַקֵבל ַזיין ִדי תֹורָׁ ֶווען ִמיר ֵגייֶען מְּ
ֶקען ַאז ִמיר ֶזעֶנען ִווי מִ  ֵדי צּו ֶגעֶדענְּ ס, כְּ ִכיגְּ ילְּ

ט דָׁ  ד ֶעסְּ ֵליין ִקינְּ ן; ַא קְּ אְך נָׁאר ֵניי ֶגעבֹוירְּ
ן  ס צּו ַווייזְּ ִכיגְּ ן ִמיר ִמילְּ ְך, ֶדעִריֶבער ֶעסְּ ִמילְּ
ן ָאן פּון  ן, ִמיר ֵהייבְּ ַאז ִמיר ֶזעֶנען ֵניי ֶגעבֹוירְּ

ַכאּפ ַארֹויס 
יְסל ַצייט  ַאבִּ

 

ים יעּורִּ ֲחָכֵמינּו  .אּון ֶלעְרן ַדייֶנע שִּ
ְבָרָכה ָזאְגן ְכרֹוָנם לִּ ֶווען ַא )ַשָבת לא.(  זִּ

ֶמעְנְטש קּוְמט ַארֹויף אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט 
ים  תִּ ים: "ָקַבְעָת עִּ ְפֶרעְגט ֶמען אִּ

ים צּו  ,ַלתֹוָרה" ְבַּפְשטּות ֵמייְנט ֶמען אִּ
י ֶער ָהאט ֶגעַהאט ַא  ְפֶרעְגן צִּ
יעּור ֶיעְדן ָטאג צּו ֶלעְרֶנען  יֶגע שִּ יעּוְת'דִּ ְקבִּ

י ָזאְגט  ּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן תֹוָרה. ָאֶבער ֶדער ֶרבִּ )לִּ

יָמן רפד(  יז ַא ָלשֹון פּון ֵחֶלק א', סִּ ַאז 'ֶקַבע' אִּ
ְשֵלי כב, כג(וי ֶעס ְשֵטייט 'ְגֵזָלה', ַאזֹוי וִּ  : )מִּ

יז  "ְוָקַבע ֶאת ֹקְבֵעיֶהם ָנֶפש"; ָדאס אִּ
י ְשֵאָלה, ֶמען ְפֶרעְגט ֶדעם  ְּפַשט פּון דִּ
ים ַלתֹוָרה' ָהאְסט  תִּ ֶמעְנְטש: 'ָקַבְעָת עִּ
ַאָראְּפֶגע'ַגְנְב'ט ַצייט צּו ֶלעְרֶנען? ָהאְסט 

נּוֶמעֶנעם ַארֹויְסֶגעַכאְּפט פּון ַדיין ַפאְר 
ינּוט ַפאר תֹוָרה?  ָטאג ַאָּפאר מִּ

יז ֶדע ֶמעְנְטש ָוואס ַכאְּפט  םוואֹויל אִּ
יֶגע  י ֵהיילִּ ַארֹויס ַצייט צּו ֶלעְרֶנען דִּ

 "ב(תשפר ֱאמֹוה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו)   .תֹוָרה
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נֵ  אסְּ ִליֶכע ִאידְּ דָׁ  ן.יי ַזיין ֶערְּ
ט ִזיְך  ה ֵהייבְּ ט: ֶמען ֶזעט ַאז ִדי תֹורָׁ אגְּ א"ש זָׁ מֹוַהרָׁ
ן,  ט פּון ַאֶלע ַזייטְּ ַמאכְּ ואס ִאיז ַפארְּ ן אֹות 'ב' וָׁ ָאן ִמיטְּ
ז  ט אּונְּ אס קּומְּ אֹויס; דָׁ ארְּ ן נָׁאר אֹויף פָׁ ֶעס ִאיז ָאפְּ
ט  אר ֶמען ִנישְּ ִליַח ַזיין טָׁ ֶנען ַאז אֹויב ֶמען ִוויל ַמצְּ ֶלערְּ

אֹויס; נָׁאר ַאזֹוי ֶקען קּוקְּ  ארְּ ן אֹויף צּוִריק, נָׁאר אֹויף פָׁ
אר ַאזֹוי ֶקען ֶמען  ה אּון נָׁ ַקֵבל ַזיין ִדי תֹורָׁ ֶמען מְּ

ן. ִליַח ַזיין ִאין ֶלעבְּ  ַמצְּ
ֵלינּו  ֵגן עָׁ כּותֹו יָׁ ִלין זְּ ֶדער ֵהייִליֶגער חֹוֶזה פּון לּובְּ

ב ס שָׁ ִכיגְּ ט ֶמען ִמילְּ ואס ֶעסְּ וָׁ ט: ַפארְּ אגְּ ּועֹות? ַווייל זָׁ
ן ֶקען ֶמען שֹוין  בְּ ארְּ דָׁ ט ַפארְּ ואס ֶווערְּ ן וָׁ ֶיעֶדע ֶעסְּ
ואס  ְך; וָׁ אס ַאֶוועק, חּוץ ִמילְּ ט דָׁ פְּ ן, ֶמען ַווארְּ ט ִניצְּ ִנישְּ
אס נָׁאְך  ן ֶקען ֶמען דָׁ בְּ ארְּ דָׁ ט ַפארְּ ֲאִפילּו ַאז ֶעס ֶווערְּ

ט ַפאר ֶעסְּ פּון ֶקעז; ֶדערְּ ן ֶדערְּ ן, ֶמען ֶקען ַמאכְּ ֶמען  נּוצְּ
ש:  טְּ ן ֶמענְּ ן ַפארְּ בּועֹות, ַווייל ֶמען ִוויל ַווייזְּ ס שָׁ ִכיגְּ ִמילְּ
ט  ן ִאין ֲעֵבירֹות, דּו ִביסְּ ֶגעַפאלְּ אפְּ ט ַארָׁ ֲאִפילּו דּו ִביסְּ

ן, דָׁ  וארְּ ן ֶגעוָׁ בְּ ארְּ דָׁ ה טּון ַפארְּ שּובָׁ טּו נָׁאְך תְּ סְּ אְך ֶקענְּ
בֶ  ארְּ דָׁ ן ַא ַצִדיק, ַאזֹוי ִווי ַפארְּ ואס אּון ֶווערְּ ְך וָׁ עֶנע ִמילְּ

פּון  ט ֶדערְּ ט ַאֶוועק נָׁאר ֶמען ַמאכְּ ט ִנישְּ פְּ ֶמען ַווארְּ
 ֵפייֶנע ֶקעז.

ז ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי: "ֶעס ִאיז  ט אּונְּ נְּ אס ֶלערְּ דָׁ
ן  ִריגְּ אט ֶגעשְּ א ַקיין ִיאּוש"; ֶדער ֶרִבי הָׁ ט דָׁ )ִליקּוֵטי ִנישְּ

ן עח( ל!", : "ֵאין שמֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב', ִסימָׁ לָׁ ם כְּ עֹולָׁ ּום ֵיאּוש בָׁ
ן  תָׁ ט ר' נָׁ אגְּ ן קנג(זָׁ ַר"ן, ִסימָׁ אס )ִשיחֹות הָׁ אט דָׁ : ֶדער ֶרִבי הָׁ

קֹול  ן בְּ ִריגְּ אט ֶגעשְּ ֶצע ֹכַח, ֶער הָׁ ן ִמיט ַזיין ַגאנְּ ִריגְּ ֶגעשְּ
ַייֵאש, ֵקיין  ט מְּ ד, ַזייט ַאייך ִנישְּ דֹול: "ִגיַוואלְּ  ִיאּושגָׁ

ט ִנישְּ א ַאַזא ַזאְך  ִאיז גָׁארְּ ט דָׁ ַהאֶנען"; ֶעס ִאיז ִנישְּ ַפארְּ
ט  ואס ֶקען ִנישְּ ש וָׁ טְּ א ַקיין ֶמענְּ ט דָׁ ִווי ִיאּוש, ִנישְּ
ואס  ה וָׁ א ַקיין ֲעֵבירָׁ ט דָׁ ה טּון אּון ֶעס ִאיז ִנישְּ שּובָׁ תְּ

ַתֵקן ַזיין. ט מְּ  ֶמען ֶקען ִנישְּ
ט  אגְּ ן קיב()ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי זָׁ : ן ֵחֶלק ב', ִסימָׁ

כֹוִלין  ֵקל, ַתֲאִמין ֶשיְּ ַקלְּ כֹוִלין לְּ ה ַמֲאִמין, ֶשיְּ "ִאם ַאתָׁ
ס  טְּ ֶלעכְּ ט טּון שְּ סְּ ט ַאז דּו ֶקענְּ סְּ ֵלייבְּ ַתֵקן", אֹויב דּו גְּ לְּ
ף  ן; ֶמען ַדארְּ טְּ ֶרעכְּ ט ַפארְּ סְּ ֵלייב אֹויְך ַאז דּו ֶקענְּ גְּ

ן ִאין ֶדעם, ֶמען ַדארְּ  ֵלייבְּ ן ַאז ֶדער גְּ ף ִוויסְּ
ט ַאז  ה, ֶער ַווארְּ שּובָׁ ֶזער תְּ ט ָאן אּונְּ ֶטער ֶנעמְּ שְּ ֵאייֶבערְּ

ן צּו ִאים. ֶקערְּ אל ִזיְך צּוִריקְּ ש זָׁ טְּ  ֶדער ֶמענְּ
ש:  טְּ ַרע ִוויל נָׁאר ֵאיין ַזאְך פּוֶנעם ֶמענְּ ֶדער ֵיֶצר הָׁ

אל  ש זָׁ טְּ ֶטער!" ֶער ִוויל ַאז ֶדער ֶמענְּ ַביי "ֶגעב ִזיְך אּונְּ
ן: "ִאיְך  אגְּ אל אּון זָׁ אל ַפאר ַאֶלעמָׁ ן ֵאיין מָׁ ַמאכְּ פְּ ִזיְך אָׁ
אפ  ט ַארָׁ פְּ אל ֶער ַווארְּ ן!" ֶיעֶדעס מָׁ ַפאלְּ ִבין שֹוין ַפארְּ
ִליש  ה נָׁאר ַמחְּ ונָׁ ש ִאין ֲעֵבירֹות ִאיז ַזיין ַכוָׁ טְּ ַא ֶמענְּ

ֶגעבְּ  אל אֹויפְּ ש זָׁ טְּ ש, ֶדער ֶמענְּ טְּ ן ַדַעת ַזיין ֶדעם ֶמענְּ
אס  ִליְך; דָׁ ן ַזיין גּוט אּון ֶערְּ אִבירְּ רָׁ ן צּו פְּ ֶהערְּ אּון אֹויפְּ
ס: "פּון  ִכיגְּ ן ִמילְּ ג פּון ֶעסְּ הָׁ ז ֶדער ִמנְּ ט אּונְּ ַווייזְּ
ט:  אס ֵהייסְּ ט ֶמען ֶקעז", דָׁ ְך ַמאכְּ ֶבעֶנע ִמילְּ ארְּ דָׁ ַפארְּ
רֹויֶסער  ן ַא גְּ ש ֶקען ֶווערְּ טְּ ֶבעֶנער ֶמענְּ ארְּ דָׁ "פּון ַא ַפארְּ

 יק".ַצדִ 
ק ִזיְך אּון ֵהייב ִזיְך  ַטארְּ ַפאר ֶבעט ִאיְך ִדיר: "שְּ ֶדערְּ
א"ש  ט ַביי ִדיר. מֹוַהרָׁ ַלאפְּ ט ֶצעקְּ אֹויף!" אּון ֵזיי ִנישְּ

ט שְּ  ֶלעגְּ ִדיג ַחזְּ פְּ ִמי ֹראש )'ן ֶדעם ַמֲאַמר ַחַז"ל רְּ ֶטענְּ רּוַשלְּ יְּ

ה ח( כָׁ ה, ֵפֶרק ד, ֲהלָׁ נָׁ ן ֶשִקַבלְּ ַהשָׁ ה, : "ֵכיוָׁ ֶתם ֲעֵליֶכם עֹול תֹורָׁ
ֵמיֶכם", ֶווען  אֶתם ִמיְּ ִאילּו ֹלא ֲחטָׁ ַמֲעֶלה ֲאִני ֲעֵליֶכם כְּ

ה  ַקֵבל אֹויף ִזיְך ֶדעם עֹול תֹורָׁ ש ִאיז מְּ טְּ אס  -ַא ֶמענְּ דָׁ
ֶנען ִדי ֵהייִליֶגע  אר צּו ֶלערְּ ט ִזיְך פָׁ ט, ֶער ֶנעמְּ ֵהייסְּ

ה  ֶטער -תֹורָׁ שְּ ט ֶדער ֵאייֶבערְּ אגְּ ִאילּו זָׁ ן ִאיְך כְּ : ֶרעכְּ
ט. ִדיגְּ ט ֶגעִזינְּ אל ִנישְּ מָׁ אט ֵקיינְּ ש הָׁ טְּ  ֶדער ֶמענְּ

ה  ַקֵבל ִדי תֹורָׁ ט ֶווען ִמיר ֶזעֶנען מְּ ַפאר, ֶיעצְּ ֶדערְּ
ן ֵסֶדר  ֶנען אֹויפְּ בּועֹות, ֵהייב ָאן ֶלערְּ ִאין יֹום טֹוב שָׁ

ן ֶרִבי'ן, ֶוועט ִדיר דֶ  ער ֶדֶרְך ַהִלימּוד פּון ֵהייִליגְּ
אל  מָׁ ט ֵקיינְּ אסְּ ִאילּו דּו הָׁ ֶטער ֶרעֶכעֶנען כְּ שְּ ֵאייֶבערְּ

ט. ִדיגְּ ט ֶגעִזינְּ  ִנישְּ
ט  סְּ נְּ ואס דּו ֶלערְּ ט וָׁ ֵטייסְּ שְּ ט ִצי דּו ַפארְּ קּוק ִנישְּ
ט  ה, ִנישְּ ֶטער פּון ִדי תֹורָׁ אג ִדי ֶווערְּ ט; דּו זָׁ ָאֶדער ִנישְּ

ט יָׁא צִ  ֵטייסְּ שְּ ט, אּון ַקיין ִחילּוק ִצי דּו ַפארְּ י ִנישְּ
ֵריי  ִנים ִווי ַא ִשיְך ִמיט דְּ אט ַא פָׁ ֶנען הָׁ אס ֶלערְּ ֲאִפילּו דָׁ
ן  ואס ִפירְּ א וָׁ ֶנען. ֶעס ִאיז דָׁ טּו ַווייֶטער ֶלערְּ סְּ אלְּ ן זָׁ ֶעקְּ
ט ִמיט  בּועֹות, ֶעס ִאיז ֶגעַמאכְּ ֶלעְך שָׁ ֶרעפְּ ן קְּ ִזיְך צּו ֶעסְּ

ז ִדי מַ  ט אּונְּ ַמאנְּ אס ֶדערְּ ן; דָׁ ֵריי ֶעקְּ ם דְּ כָׁ ֲעֶשה פּוֶנעם חָׁ
ט י ַמֲעִשיֹות, ַמֲעֶשה ט( )ִספּורֵ אּון ַתם  ֵציילְּ וואּו ֶדער ֶרִבי ֶדערְּ
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ט  אט ִזיְך ִנישְּ ֶבער ֶער הָׁ ֶטער, אָׁ ַאז ֶדער ַתם ִאיז ֶגעֶווען ַא שּוסְּ
ט  ֶלעגְּ ט ֵשייֶנע ִשיְך, ֶער פְּ ֶנען ִווי ַאזֹוי ֶמען ַמאכְּ ֶלערְּ ט ֶדערְּ ֶגעֶקענְּ
ֶגעֶזען ִווי ַא שּוְך,  ט אֹויסְּ אט ִנישְּ ן, ֶעס הָׁ ֵריי ֶעקְּ ן ַא שּוְך ִמיט דְּ ַמאכְּ

ַחֶיה ַזיין ִמיט דָׁ  ן שּוְך אּון ִזיְך מְּ ֵריי ֶעִקיגְּ ט ֶער ֶנעֶמען ֶדעם דְּ ֶלעגְּ אְך פְּ
ט, ִווי  אב ִאיְך ֶגעַמאכְּ ואס ַפאר ַא ֵשייֶנע ִשיְך הָׁ ט: "וָׁ אגְּ ֶדעם אּון ֶגעזָׁ

ִדיֶגע ִזיס ִאי ַפאַרא צּוֶקערְּ ואסְּ ִדיג ִאיז ַמיין ִשיְך, וָׁ אִניגְּ ז ַמיין ִשיְך, ִווי הָׁ
ן: "אֹויב ִאיז ֶעס  ֶרעגְּ ט ִאים פְּ ֶלעגְּ ִשיְך, ַא וואֹויֶלע ִשיְך", ַזיין ַווייב פְּ
ט ִווי  ס ַאַסאְך ֶמער ֶגעלְּ ֶטערְּ ֶדעֶרע שּוסְּ ואס ֶנעֶמען ַאנְּ וָׁ יָׁא ַאזֹוי, ַפארְּ

סְּ  ואס דּו ֶנעמְּ ן: "וָׁ ֶפערְּ טְּ ט ֶדער ַתם ִאיר ֶענְּ ֶלעגְּ ט ַפאר ַדיין ִשיְך?" פְּ
אס ִאיז ַמיין  אס ִאיז ַזיין ַמֲעֶשה אּון דָׁ אס צּו טּון ִמיט ִמיר? דָׁ אט דָׁ הָׁ
אִמיר ֶזען ִוויִפיל  ן, לָׁ ֵווייטְּ ן פּון ַא צְּ ף ֶמען ֶרעדְּ ואס ַדארְּ ַמֲעֶשה, אּון וָׁ

ַיד". ִדין ִמַיד לְּ  ִאיך ַפארְּ
ֶקען,  ֶלעְך, צּו ֶגעֶדענְּ ֶרעפְּ ֵריי ֶעִקיֶגע קְּ בּועֹות דְּ ן ִמיר שָׁ ֶדעִריֶבער ֶעסְּ
ן  ֵריי ֶעקְּ ִנים ִווי ַא ִשיְך ִמיט  דְּ אט ַא פָׁ ֶזער ַדאֶוועֶנען הָׁ ַאז ֲאִפילּו אּונְּ
ִנים  אט ַא פָׁ ֶנען הָׁ אס ֶלערְּ ' ַזיין ִמיט ֶדעם, אּון ַאז דָׁ ַחיָׁ אל ֶמען ִזיְך מְּ זָׁ

ן ִדי ִווי ַא אגְּ ן ִמיר זָׁ אלְּ ן זָׁ ֵריי ֶעקְּ ואס ֶדער  ִשיְך ִמיט דְּ שֹונֹות וָׁ ַאֶלע לְּ
אס ִאיז ֶדער  ֶגען צּו ַזיין ִשיֶכעֶלע; ַווייל דָׁ ט אּון ֶגעִזינְּ אגְּ אט ֶגעזָׁ ַתם הָׁ
ַחֶיה ַזיין ִמיט  אל ִזיְך מְּ ש זָׁ טְּ ן: "ַא ֶמענְּ ִליַח ַזיין ִאין ֶלעבְּ סֹוד פּון ַמצְּ

קּודָׁ  ֵלימּות".ֶיעֶדע נְּ ה, ֲאִפילּו ֶעס ִאיז ַווייט פּון שְּ  ה טֹובָׁ
ט; ֶעס  ֶצע ַנאכְּ ן ַא ַגאנְּ ַלייבְּ טּו אֹויף בְּ סְּ אלְּ ט זָׁ בּועֹות ַבייַנאכְּ שָׁ

דֹוש ֵטייט ִאין זֹוַהר ַהקָׁ ה ח.( שְּ מָׁ דָׁ עֹון ַבר יֹוחָׁ  )ַהקְּ ִאי ִאיז ַאז ֶרִבי ִשמְּ
ֶצע נַ  בּועֹות ַא ַגאנְּ ֶגעֶווען שָׁ ִמיִדים, אּון ֶמען אֹויפְּ ט ִמיט ַזייֶנע ַתלְּ אכְּ

תּוִבים  ִביִאים ּוכְּ ה נְּ ט תֹורָׁ נְּ אט ֶגעֶלערְּ ה ֶדער  -הָׁ שָׁ פּון ֶיעֶדע ַפרְּ
סּוק, אּון ַאזֹוי אֹויְך ַביי ֶיעֶדע ֵסֶפר  ן פָׁ טְּ סּוק אּון ֶדעם ֶלעצְּ ֶטער פָׁ שְּ ֶערְּ

סּו ֶטער פָׁ שְּ תּוִבים ֶדער ֶערְּ ִביִאים ּוכְּ סּוק,  ק אּון ֶדעםפּון נְּ ן פָׁ טְּ ֶלעצְּ
ַי"ג  ֶנען ִדי ַתרְּ ן ֶלערְּ אלְּ עֹוֵרר ֶגעֶווען ַאז ֵזיי זָׁ אט ֶער ֵזיי מְּ ַאזֹוי אֹויְך הָׁ

עֹון ַבר יֹוחָׁ  וֹות; ֶרִבי ִשמְּ אט ִמצְּ ֵרייִליְך אּון ֶער הָׁ ִאי ִאיז ֶגעֶווען ֵזייֶער פְּ
אלְּ  ִמיִדים ַאז ֵזיי זָׁ ט ַזייֶנע ַתלְּ שְּ טְּ ה.ֶגעֶבענְּ ַלת ַהתֹורָׁ  ן זֹוֶכה ַזיין צּו ַקבָׁ

ן ֶדעם ִתיקּון ֵליל  אגְּ ט צּו זָׁ בּועֹות ַבייַנאכְּ ן אֹויְך אֹויף שָׁ ַלייבְּ ִמיר בְּ
סּוק פּון  ן פָׁ טְּ סּוק אּון ֶדעם ֶלעצְּ ן פָׁ טְּ שְּ ט ֶדעם ֶערְּ אגְּ בּועֹות; ֶמען זָׁ שָׁ

דֶ  ה, נָׁאכְּ ה תֹורָׁ ה ֲחִמשָׁ ה פּון ֲחִמשָׁ רָׁ ט ֶמען ֶדעם ֶיעֶדע ֶסדְּ אגְּ עם זָׁ
ן  טְּ תּוִבים אּון ֶדעם ֶלעצְּ ִביִאים ּוכְּ סּוק פּון ֶיעֶדע ֵסֶפר פּון נְּ ן פָׁ טְּ שְּ ֶערְּ
ר  אס ִאיז ֶדער ִעיקָׁ וֹות. דָׁ ַי"ג ִמצְּ ט ֶמען ִדי ַתרְּ נְּ ֶדעם ֶלערְּ סּוק, נָׁאכְּ פָׁ

ט אט ֶמען צּוֶגעֵלייגְּ אס הָׁ סּוִקים דָׁ ֶבער ִתיקּון, ִדי ַאֶלע ִאיֶבעִריֶגע פְּ , אָׁ
סּוק; ַא  ן פָׁ טְּ סּוק אּון ֶדעם ֶלעצְּ ֶטער פָׁ שְּ ר ִתיקּון ִאיז ֶדער ֶערְּ ֶדער ִעיקָׁ
ן  אפְּ לָׁ ַפאר ֵגייט ֶמען שְּ פּון, ֶדערְּ ט ֶדערְּ ן ִנישְּ ן ֵווייסְּ שְּ טְּ אד ַאז ֶמענְּ שָׁ

ן ִתיקּון. רֹויסְּ ן ֶדעם גְּ אגְּ ט ַקיין ֹכַח צּו זָׁ אט ִנישְּ  ַווייל ֶמען הָׁ
בּועֹות ֶגען ִמיט  שָׁ ֶרענְּ בְּ ט ַקיין ַצייט צּו ַפארְּ ט ִאיז ִנישְּ ַבייַנאכְּ

ט ִאיז ֵזייֶער ַא  בּועֹות ַבייַנאכְּ ִלים; שָׁ טּוִתים ַוֲהבָׁ ֲחֵבִרים ִמיט שְּ
ן  מּוֶעסְּ ט צּו שְּ ן ִנישְּ ג ֶגעבְּ טּונְּ ף ֵזייֶער ַאכְּ ט. ֶמען ַדארְּ רֹויֶסע ַנאכְּ גְּ

ט, ַווייל ֶעס ִאיז ֵזייעֶ  ט; ֶמען ֶקען פֹועְּ ַבייַנאכְּ רֹויֶסע ַנאכְּ 'ן לְּ ר ַא גְּ
ַתם צּו רֵ  ן אֹויף סְּ ַלייבְּ ואס בְּ שּועֹות; ִדי ַאֶלע וָׁ ן אּון ַאַסאְך יְּ ייֶכערְּ

ן. ָאֶדער  אפְּ לָׁ ן ֵגיין שְּ אלְּ ֶרעֶסעֶרע ִתיקּון ַאז ֵזיי זָׁ ן ִאיז ַא גְּ מּוֶעסְּ שְּ
בֹוֵדד  ט ֶמען ָאֶדער ִאיז ֶמען ִזיְך ִמתְּ נְּ ן; ֶמען ֶבעט ֶלערְּ טְּ שְּ ן ֵאייֶבערְּ ִמיטְּ

ץ יָׁאר  ֶנען ַא ַגאנְּ אל זֹוֶכה ַזיין צּו ֶלערְּ ן ַאז ֶמען זָׁ טְּ שְּ ֶדעם ֵאייֶבערְּ
בּוק ִאין ִאים. ּה אּון ַזיין דָׁ ה כּולָׁ ל ַהתֹורָׁ  ִשיעּוִרים ִאין כָׁ

ן ֲעלֹות ַהשַ  ֶוה; דֶ ַפארְּ רֹויֶסע ַזאְך צּו ֵגיין ִאין ִמקְּ ער ֶרִבי ַחר ִאיז ַא גְּ
ט  אגְּ ן נו(זָׁ ֶוה ֶשל )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק א', ִסימָׁ בּועֹות ִהיא ִמקְּ ֶוה ֶשל שָׁ : "ַהִמקְּ

ַדַעת  ה, ֶשהּוא ֵשֶכל וְּ יֹון ֵמֲחִמִשים ַשֲעֵרי ִבינָׁ ֶעלְּ ַשַער נ', ֶשהּוא ַשַער הָׁ
דֹוִלים", ֶווען מֶ  ַרֲחִמים גְּ יֹון וְּ יֹון, ֶחֶסד ֶעלְּ ֶוה ֶעלְּ 'ט ִזיְך ִאין ִמקְּ לְּ ען טֹובְּ

ן ֲעלֹות ַהשַ  בּועֹות ַפארְּ ִשיְך צּו ַזיין יֹום טֹוב שָׁ ַחר ִאיז ֶמען זֹוֶכה ַממְּ
ט ֵשֶכל אּון ֶמען ִאיז זֹוֶכה צּו גָׁאר  שּועֹות; ֶמען ַבאקּומְּ רֹויֶסע יְּ גְּ

ן. רֹויֶסע ַזאכְּ  גְּ
ן ֶדעם 'ִתיקּון ֵליל ִדיגְּ ן ֶענְּ ַפאר, נָׁאכְּ ן  ֶדערְּ טּו לֹויפְּ סְּ אלְּ בּועֹות' זָׁ שָׁ

ט  ֵטייסְּ שְּ ִשיטֹות; ֲאִפילּו דּו ַפארְּ ִמימּות ּוִבפְּ 'ן ִבתְּ לְּ ֶוה ִזיְך טֹובְּ ִאין ִמקְּ
כּו'.  ט וְּ ִנישְּ ט גָׁארְּ ט 'ַשַער ַהֲחִמיִשים' אּון דּו ֵווייסְּ ואס ֶעס ֵמיינְּ ט וָׁ ִנישְּ

ֵטייט יָׁא ִצי ֶמען ֶדער ִתיקּון ֶגעֶשעט פּון ִזיְך ַאֵליין, ִצי מֶ  שְּ ען ַפארְּ
ַעל ַדַעת  ל ַהַצִדיִקים, וְּ ֶוה 'ַעל ַדַעת כָׁ ט, דּו ֵגיי ִאין ִמקְּ ֵטייט ִנישְּ שְּ ַפארְּ

דֹוִשים'. יו ַהקְּ ִמידָׁ ַתלְּ ֶלב וְּ ֶרסְּ ן ִמבְּ מָׁ  ַרֵבינּו ַנחְּ
ַשִני ֵריי ִדיר ֶשֹלא עָׁ ץ יֹום טֹוב; פְּ ן ַא ַגאנְּ צְּ טּו ַטאנְּ סְּ אלְּ ר זָׁ  ֶדער ִעיקָׁ

ן  אגְּ ה זָׁ כָׁ רָׁ רֹונָׁם ִלבְּ ֵמינּו ִזכְּ ִליָאה( גֹוי. ֲחכָׁ ש פְּ רָׁ ֶטער )ֶמדְּ שְּ ֶווען ֶדער ֵאייֶבערְּ
ט  אגְּ אט ֶגעזָׁ ה, ֶער הָׁ ן ִדי תֹורָׁ אט ֶגעֶגעבְּ מֹות כ, ב(הָׁ : "ָאֹנִכי ה' ֱאֹלֶהיָך", )שְּ

ַשִני  ן: "ֶשֹלא עָׁ ִריגְּ ֶגעשְּ ַלייְך אֹויסְּ אט מֶשה ַרֵבינּו גְּ ן הָׁ ֶרעגְּ גֹוי!" ַאֶלע פְּ
רֹונֹו  א"ש ִזכְּ ט מֹוַהרָׁ אגְּ ן? זָׁ ֵווייטְּ ן צְּ ס ִמיטְּ ואס ִאיז ֶדער ֶקֶשר ֵאיינְּ וָׁ

ט ַקיין קַ  ַלל ִנישְּ ה: "ֶעס ִאיז ִבכְּ כָׁ רָׁ ֶטער ִלבְּ שְּ יָׁא; ֶווען ֶדער ֵאייֶבערְּ שְּ
וארְּ  ה ִאיז מֶשה ַרֵבינּו ֶגעוָׁ ן ִדי תֹורָׁ אגְּ ן זָׁ ֶגעהֹויבְּ אט ָאנְּ ֵרייִליְך הָׁ ן ַאזֹוי פְּ

רּוְך ַהֵשם ִאיְך  ַשִני גֹוי!" בָׁ ֶקען "ֶשֹלא עָׁ ן ַדאנְּ ֶגעהֹויבְּ אט ָאנְּ ַאז ֶער הָׁ
ט ִזיְך ִמיט ֶדעם  ֵריידְּ ט ַקיין גֹוי"; ַאז ֶמען פְּ ִבין ַא ִאיד, ִאיְך ִבין ִנישְּ

ו ט, וָׁ ֵרייִליְך, "ַא גֹוי ִבין ִאיְך ִנישְּ ט נָׁאר ִאיז ֶמען ֵאייִביג פְּ סְּ אס דּו ִווילְּ
ט". ֶבער ַא גֹוי ִבין ִאיְך ִנישְּ ן, אָׁ אגְּ טּו זָׁ סְּ ן אֹויף ִמיר ֶקענְּ אגְּ  זָׁ

ר תשע" בָׁ ה, פ' ַבִמדְּ תֹו ֱאמּונָׁ  (ח)ֲעצָׁ

 

 ֶדעְרֵצייְלט מֹוַהָרא"ׁש>>>>>>  

 

 .חיזוק, פאר יעדן אידאון  אמונה כע פעולות פון פארשפרייטןדי גאנצע וועלט מיט אירע הערלי
 ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל!

*** 

 "לעובדא ולמעשה", נייע אפטיילונג אויף "קול ברסלב"
גאר שיינע גריסן הערט מען צוריק פון די נייע אפטיילונג אויף "קול ברסלב" מיט'ן נאמען "לעובדא 

 ולמעשה", וואס האט זיך אנגעהויבן מיט עטליכע וואכן צוריק.
היכל אלע בתי מדרשים די גבאים פון פון וועכנטליך איז געווידמעט צו הערן ר נייער אפטיילונג דע

וואס קענען ארויסהעלפן און שיינע דיבורים וואס מען האט דארט גערעדט די וועלט, הקודש איבער 
יג צו הערן ייטקינדער, צו וויסן וואס זיי האבן צו טון לעובדא ולמעשה, און גלייכצמחזק זיין נאך אידישע 

אין יענע געגנט, און נאך פארשידענע אביסל נייעס און אנטוויקלונגען וואס האבן זיך אפגעשפילט 
 אינטערעסאנטע נושאים וואס קומען אריין מענין לענין.

דאס איז גאר א שיינע און קאלירפולע אפטיילונג, פילע טויזנטער צוהערער זענען זיך מחי' דערמיט 
נער פארברייטערט ווערן וואך איין וואך אויס, און מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף וועט עס נאך מער און שע

 צו די צופרידנהייט פון די מקשיבים.
פאר פאמיליע ווינקל, און נאכאמאל  7פאר אידיש,  1אנצוקומען צו דעם אפטיילונג דארף מען דרוקן 

 פאר'ן אפטיילונג לעובדא ולמעשה. 7
 ותחי נפשכם! ושמע

  נייעס >>>>>>
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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 

 

 

 

 

 מתיקות התורה
די תורה איז זיס?! אפשר פאר'ן רב, דיין, 

תלמיד חכם; נישט פאר מיר... די תורה קען 
 אבער יא זיין זיס פאר דיר, הערט ווי אזוי:

 קול ברסלב
212-444-9191 

1, 2,  1,  8,  2,  21  
 

 

 

 

 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!

 פארלאנג צורופט אריין מיט אייער 

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

 
 
 

 

 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 הי"ויודל איינהארן מו"ה 
 צו די געבורט פון א אינגל למזל טוב

*** 

 הי"ולדארפער עברוך אפמו"ה 
 ט"שידוך שליסן פון זיין זון למזצו די 

 הי"ו עב"ג בתשלמה החתן 

 הי"ויואל בער ווייזער מו"ה 
*** 

 הי"ויצחק שמואל פרענקל מו"ה 
 גבאי ביהמ"ד היכל הקודש ירושלים

 ט"בר מצוה פון זיין זון למזשמחת צו די 
 ני"ו שמעון הבחור 

*** 

 הי"ו ישראל מאיר קראסניאנסקיהחתן 
 שליסן עב"ג למזל טוב צו זיין שידוך

*** 

 הי"ויעקב גוטמאן החתן 
 צו זיין שידוך שליסן עב"ג למזל טוב

*** 

 הי"ויוסף כ"ץ החתן 
 צו זיין שידוך שליסן עב"ג למזל טוב

 

 ב מוסדותינו הק'אינערהאלס נייע

 תורה פונדאסניי גייט מקבל זיין דיען מ
עס קומט דער הייליגער יום טוב שבועות, אידישע קינדער זענען זייער פרייליך מקבל צו זיין די תורה פון פריש, זיך באנייען מיט 
די הייליגע תורה, צו לערנען יעדן טאג די הייליגע תורה, און מקיים צו זיין אלעס וואס דער אייבערשטער הייסט אונז אין די הייליגע 

 תורה.
די עצות פון הייליגן רבי'ן און לעבן מיט דעם, וואס זיי האבן א אן א ספעציעלער שמחה איז ביי ברסלב'ע חסידים, וואס נעמען 

וועג ווי אזוי צו לערנען די הייליגע תורה יעדן טאג. דער הייליגער רבי האט אונז געגעבן א סדר דרך הלימוד אז מ'קען לערנען תורה 
זאגן די ווערטער פון די הייליגע תורה, אפילו מ'פארשטייט נישט וואס מ'זאגט און אפילו מ'געדענקט נישט וואס מ'האט בלויז מיט'ן 

 געלערנט.
ווען א מענטש מיינט אז ער קען נאר לערנען תורה אויב ער האט געהעריגע שיעור, א געהעריגע חברותא, ער פארשטייט קלאר 

ר זאל קענען לערנען יעדן טאג פון יאר, ווייל ס'מאכט זיך כסדר צייטן וואס מ'קען נישט לערנען יעדע זאך, דאן איז נישט מעגליך ע
 געהעריג, און אויב מ'איז אנגעוויזן אויף אזויפיל זאכן כדי צו קענען לערנען, גייט דורך א גרויס חלק פון יאר וואס מ'לערנט נישט.

ער צו לערנען, זיי האבן נישט קיין גוטע קאפ און פארשטייען נישט קיין אויך זענען דא מענטשן וואס פאר זיי איז בכלל שוו
לערנען, אדער זענען זיי פאריאגט מיט די שווערע ארבעט צו ברענגען פרנסה, און קענען זיך נישט צוזאמנעמען צו לערנען אביסל 

עשה ווען זיי קוקן זיך ארום זעען זיי אז ס'גייט זיי תורה, און דערנאך זענען דא געוויסע וואס האבן יא צייט, יא א גוטע קאפ, אבער למ
 דורך טעג וואכן און חדשים וואס זיי עפענען נישט קיין אידיש ספר.

אבער מיט'ן סדר דרך הלימוד פון הייליגן רבי'ן, קען יעדער איד זוכה זיין צו לערנען תורה, מ'נעמט א משניות און מ'הויבט אן זאגן 
ר לויט וויפיל ער קען, און דאס קען מען טון צו יעדע צייט אונטער סיי וועלכע אומשטענדען, און דאס די ווערטער, יעדער איינע

 ברענגט אריין אינעם מענטש א געוואלדיגע גלוסטעניש צו וועלן לערנען נאך און נאך תורה.
הייליגע תורה, יעדער לויט זיין און די זעלבע זאך איז מיט גמרא, שלחן ערוך, תהלים, חומש רש"י, און אלע חלקים פון די 

 געשמאק און געפיל, קען יעדער איינציגסטער איד זוכה זיין צו לערנען די הייליגע תורה יעדן איינציגסטן טאג פון זיין לעבן.
ע פאר דערפאר איז יעצט גאר גרויס די שמחה אז מיר זענען זוכה פון פריש מקבל צו זיין די הייליגע תורה, און מיר נעמען זיך אל

אז פון יעצט און ווייטער וועלן מיר יעדן טאג לערנען תורה, וואס דאס איז די שפייז פאר די נשמה, אזוי ווי ווען א מענטש עסט נישט 
שפירט ער נישט גוט, ער קען נישט טראכטן גראד, די זעלבע איז ווען די נשמה עסט נישט, מ'לערנט נישט קיין תורה, ווערט דער 

, ער ווייסט נישט וואס פעלט אים, ער ווייסט נישט וואס נאגט אים, ער איז דעפרעסט און צעבראכן, און מענטש צערודערט
גארנישט מאכט אים פרייליך, ווען מ'איז אבער זוכה צו לערנען די הייליגע תורה, ווערט דער מענטש א פרייליכער געשמאקער 

 און אויף יענע וועלט. צופרידענער מענטש, די תורה באגלייט אים אויף די וועלט
דער ראש ישיבה שליט"א וועט אי"ה זיין אין קרית ברסלב ליבערטי אויף שבועות, די פילע חשובע איינוואוינער פון שטעטל 

 זענען מקבל פנים די פילע געסט וואס קומען צו פארן אויף יום טוב.
 מתוקים מדבש ונופת צופים!

*** 

 ן, א וואך נאך שבועותהכנות צום "אנשי חיל" קאמפיי
און הר"ר אהרן וועבערמאן  נגעפירט דורך מו"ה אהרן פיש הי"וא ,ווי יאר יערליך טוען די געטרייע עסקנים פון אנשי שלומינו

 .אראנדזשירן דעם יערליכן קאמפיין לטובת די הייליגע מוסדות ,שליט"א
דער ראש ישיבה שליט"א האט , קאמפיין לויפן אויף א נייע צוגאנגאויף די בקשה פון ראש ישיבה שליט"א וועט דער היי יעריגע 

געזאגט אז וויל אז יעדער איינער פון די קהילה זאל האבן א חלק אין די קאמפיין, דאס הייסט אז יעדער זאל נעמען א 
דעם נאמען "אנשי חיל"  רעאליסטישער ציל צו וואס ער קען בעזרת השם דערגרייכן. דער היי יעריגער קאמפיין וואס וועט טראגן

"טיעמס" זאלן  400וועט נישט האבן א ציל פון געלט וויפיל מען וויל אויפטרייבן, נאר עס וועט האבן דער ציל אז לכל הפחות 
אנקומען צום ציל וואס זיי האבן גענומען אויף זיך. דער ראש ישיבה שליט"א זאגט, אז ער וויל מיט דעם צייגן אז יעדע סכום וואס א 

 .יד געבט פאר צדקה איז חשוב און טייערא
ינו אנשי שלומ אוגעפארן בטירחא דגופא צו אלע שטעט וומעוסקים בצרכי ציבור באמונה ארו וואכן, זענען די רעאין די לעצטע

קאמפיין  מט דעם ציבור, הקדוש ברוך הוא ישלם שכרם. מען האט מסביר געווען די וועג וויאזוי דערעוואוינען, און האבן אנגעוואר
וויפיל מען וויל דערגרייכן, ביז יעצט זענען שוין אונטער  צילנעמען א אונטערצוגנהייט זיך עוועט ארבעטן און געגעבן די געל

 .שטרות פון אנשי שלומינו וואס האבן גענומען א ציל בסייעתא דשמיא 180געשריבן געווארן איבער 
ייען יעצט אין א גאר קריטישע מאמענט, מען דארף יעצט גאר נויטיג האבן עס דארף באטאנט ווערן אז די הייליגע מוסדות שט

פרישע בנינים אין אלע חלקים פון די קהלה און די מוסדות, מען בויעט יעצט פרישע מקוואות טהרה, בתי מדרשים, חדרים פאר 
בה שליט"א בעט נישט מען זאל געבן פון אנדערע געברויכן פאר די הייליגע קהלה. דער ראש ישי פילעאינגלעך, מיידל שולעס, און 

 .באקאנטע זיי זאלן צושטייער געבן רופן די קרובים אוןזאל די אייגענע געלט, ער בעט מען 
מען געזען ווי אנשי שלומינו האבן זיך איבערגעגעבן און אויפגעטריבן גאר שיינע סכומים, מען אין די פארגאנגענע יארן האט 

ידן זענען מכיר טובה דעם ראש ישיבה און די הייליגע מוסדות, און ווארטן ארויס מען זאל זיי רופן, און האט געזען ווי רוב רובם א
האבן מיט גרויס ווארימקייט אויפגענומען די גבאי צדקה וואס האבן געבעטן מען זאל זיי העלפן צוזאם שטעלן דאס געלט וואס זיי 

 .האבן זיך אונטער גענומען
וועלן ן קאמפיין, אנשי שלומינו 'ילף ערווארט מען אויך היי יאר מען זאל שטארק מצליח זיין מיטאייבערשטנ'ס ה 'ןמיט

וואס באלייכט  ,בריק "היכל הקודש"א חלק אין דעם הייליגן אמונה פא נהייט פאר כלל ישראל צו נעמעןווידעראמאל געבן די געלעג

 להצלחה בכל העניניםהי"ו, אברהם חיים קלאגסברוין ע"י מו"ה במאנסי  ;, יארצייט ד' סיוןע"ה לע"נ ר' בנציון ב"ר יעקב איצקאוויטשמו"ה יואל פעדער הי"ו,  נתנדב ע"י בבארא פארקהפצת הגליון 

>>>>>> 

 


