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עְרֵצייְלט מֹוַהרָׁא"ש  דֶׂ
 

ן ַאז ֶדער ִעיָקר  ף ֶער ִוויסְּ ׁשּוָבה טּון, ַדארְּ ֶווען ַא ִאיד ִוויל תְּ
ָמאל  ט, ֵקיינְּ ֶגעֶרעגְּ ט ַזיין אֹויפְּ ָמאל ִניׁשְּ ׁשּוָבה ִאיז ֶער ָזאל ֵקיינְּ תְּ

ָמאל ִזיְך ֶוועז, ֵקיינְּ ט ַזיין ֶנערְּ ן ִמיט ַזיין  ִניׁשְּ ִריגְּ קְּ ט ַארּומְּ ִניׁשְּ
ׁש  טְּ ׁש. ֶווען ַא ֶמענְּ טְּ ֶדער, ָאֶדער ִמיט ַקיין ׁשּום ֶמענְּ ַווייּב אּון ִקינְּ
ן אּון  ִווירְּ ֶנערְּ ט ֶקען ִאים ֶדערְּ ִניׁשְּ ט ָדאס ַאז ָגארְּ ַּבאַווייזְּ

ֵקייט, ֶדעָמאלְּ  ֶוועזְּ ֶגען ִאין ֶנערְּ ֶרענְּ ּבְּ ט ֶקען ִאים ַאַריינְּ ִניׁשְּ ט ָגארְּ
ֶגענּוֶמען  ׁשּוָבה ִאיז ָאנְּ ט ַאז ַזיין תְּ ִזיֶכערְּ ֶקען ֶער ַזיין ַפארְּ

ל. ן ִאין ִהימְּ  ֶגעָווארְּ
ט  ַאז ֶדער )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק א', ִסיָמן ו'( ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאגְּ

ט ָאֶדער ֶמען  ֶׁשעמְּ ט ַפארְּ ׁשּוָבה ִאיז ֶווען ֵאייֶנער ֶווערְּ ִעיָקר תְּ
טֶרעדְּ  ִווירְּ ֶנערְּ ט ִזיְך   ט אֹויף ִאים אּון ֶמען ֶדערְּ ִריגְּ ִאים, ֶמען קְּ

ֵלימּות  ט ָאּפ, ָדאס ִאיז ֶדער ׁשְּ ַווייגְּ ׁש ׁשְּ טְּ ִמיט ִאים, אּון ֶדער ֶמענְּ
ׁשּוָבה.  ַהתְּ

ץ  ֶטער גּוט גּוט ִאין ַהארְּ ן ִדי ֶווערְּ צּוֵלייגְּ ף ַאַריינְּ ֶמען ַדארְּ
ׁש ָלנּות, ַזיין ַא ַאַריין, ַאז ֶדער ִעיָקר תְּ ן ַסבְּ ּוָבה ִאיז צּו ָהאּבְּ

ט  ׁש. אּון ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאגְּ טְּ ִדיֶגער ֶמענְּ )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֶגעדּולְּ

ָלנּות ֵחֶלק א', ִסיָמן קנ"ה(  ֵקייט אּון ַסבְּ ִדיגְּ ַאז צּוצּוקּוֶמען צּו ֶגעדּולְּ
ְך ֱאמּוָנה, ֶווען  ט ָנאר דּורְּ ט ִאין ֶקען ֶמען ִניׁשְּ ֵלייּבְּ ׁש גְּ טְּ ַא ֶמענְּ

ט ִזיְך ַאֵליין, ַאֶלעס ִאיז ָנאר  ט ִפירְּ ִניׁשְּ ּבֹוֵרא ָכל עֹוָלִמים ַאז ָגארְּ
ָמאל  ט ִאיז ֶער ֵקיינְּ פּון ֶדעם ּבֹוֵרא ָכל עֹוָלִמים ַאֵליין, ֶדעָמאלְּ

ט ִדיג, ַווייל ֶער ֵווייסְּ ִדיג ֶגעדּולְּ ֶטענְּ ט ִאין ַכַעס, ֶער ִאיז ׁשְּ ַאז  ִניׁשְּ
ט  ט ִדי ֶוועלְּ ץ ִאיז פּוֶנעם ַּבאֶׁשעֶפער ַאֵליין ָוואס ִפירְּ ַאלְּ

ן  ָרִטית, ִווי ִדי ֲחַז"ל ָזאגְּ ָגָחה ּפְּ ַהׁשְּ ֵאין ָאָדם נֹוֵקף )חּוִלין ז':( ּבְּ
ט  ׁש ַכאּפְּ טְּ ָלה; ַא ֶמענְּ ַמעְּ ִריִזין ִמלְּ ַמָטה ֶאָלא ִאם ֵכן ַמכְּ ָּבעֹו ִמלְּ ֶאצְּ

ַלאּפ אִ  ט ַקיין קְּ ֶגער ָנאר ַאז ֶמען ָהאט ִניׁשְּ ֵלייֶנעם ִפינְּ ין ֶדעם קְּ
ט ִזיְך ַאֵליין.  ט ִפירְּ ִניׁשְּ ן, ָגארְּ ן קֹוֶדם פּון אֹויבְּ ֶגערּופְּ אֹויסְּ
ָלנּות,  ן ִדי ִמָדה פּון ַסבְּ קֹויפְּ ף ֶמען ִזיְך ַאיינְּ ֶדעם ַדארְּ ִאיֶּבערְּ

ד צּו ֶיעֶדעם ֵאייֶנעם, ּוּבִ  ן ֶגעדּולְּ ֵקייט, ָהאּבְּ ִדיגְּ ַרט צּו ֶגעדּולְּ  ִדיפְּ

י ָהאט ֶגעָזאְגט  ֵווייְסט ָוואס ֶדער ֶרבִּ
יק י ְשמּוֵאל ַאייזִּ יד ֶרבִּ  ַפאר ַזיין ַתְלמִּ

 

ימָ "ן, מֹוֲהַר י ַחיֵ ) יְסל בְ א(תמן סִּ י : "ֶוועְגן ַאבִּ יְרן דִּ לּוט ָזאְלְסטּו ַפאְרלִּ
ֶוועְלט אּון ֶיעֶנע ֶוועְלט? ְקֶרעְכץ ֶעס אֹויס!" ֶיעֶדער ֶמעְנְטש 
ידֹות, ֶער ֵמייְנט ַאז ַאֶלעס קּוְמט  יט ְשֶלעְכֶטע מִּ ֶוועְרט ֶגעבֹויְרן מִּ
י ֵהייֶסע  יג ֶגעֶרעְכט; ָדאס קּוְמט פּון דִּ יז ֵאייבִּ ים אּון ֶער אִּ יְך אִּ זִּ

יֶנעם ֶמעְנְטש. ָאֶבער ַאז ַא ֶמעְנְטש ָהאט ְבלּו יז ָדא אִּ ט ָוואס אִּ
י'ן ָוואס ָהאט אּוְנז ֶגעֶגעְבן ַא ַמָתָנה  ֵשֶכל אּון ֶער ָפאְלְגט ֶדעם ֶרבִּ
ְתבֹוְדדּות", ָדאס ֵהייְסט ַאז ַא ֶמעְנְטש ָזאל אֹויְסְשמּוֶעְסן  "הִּ

ים ֶדעְרֵצייְלן ַאֶלעס ָוואס  ַזיין ַהאְרץ ַפאְר'ן ֵאייֶבעְרְשְטן, אִּ
ידֹות ְוכּו',  ים ֶבעְטן אֹויף ַאֶלע ְשֶלעְכֶטע מִּ ים אּון אִּ ַבאֶדעְרט אִּ
י  ים. ָדאס ָהאט ֶדער ֶרבִּ ים טֹובִּ ָוואְלט ֶדער ֶמעְנְטש ֶגעַהאט ַא ַחיִּ
יְסל ְבלּוט ָזאְלְסטּו  יק, ֶוועְגן ַאבִּ ֶגעָזאְגט: "ְשמּוֵאל ַאייזִּ

יְר  י ֶוועְלט אּון ֶיעֶנע ֶוועְלט? ְקֶרעְכץ ֶעס אֹויס".ַפאְרלִּ  ן דִּ
יְרן? ֵגיי  יְסל ְבלּוט ָזאְלְסטּו ַאֶלעס ַפאְרלִּ ֵטייֶעֶרער ..., ֶוועְגן ַאבִּ
יְך אֹויס ַדיין  יר אּון ֶרעד זִּ ְתבֹוְדדּות, ַכאּפ ַא ְשַּפאצִּ יְסל הִּ ַאבִּ

ים ב: "ַהאְרץ צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ָזאג אִּ ויל רִּ יְך וִּ ֹונֹו ֶשל עֹוָלם, אִּ
יט ֵקייֶנעם,  יְגן מִּ יְשט ְקרִּ יְך נִּ ויל זִּ יְך וִּ ַזיין ַא גּוֶטער ֶמעְנְטש, אִּ

יב ָהאְבן ֶיעְדן ֵאייֶנעם". יְך ָזאל לִּ יר אִּ  ֶהעְלף מִּ
ְדָבר תש)ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה  "פ(ַבמִּ  
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ׁשּוָבה ֶגעטּון, אּון  ט ַאז ֶער ָהאט ׁשֹוין תְּ ֶדער, ָוואס ָדאס ַווייזְּ ַווייּב אּון ִקינְּ
ל. ן ִאין ִהימְּ ן אֹויבְּ ֶגענּוֶמען ֶגעָווארְּ ׁשּוָבה ִאיז ָאנְּ  ַזיין תְּ

ָלנּות ִאין  ן ִדי ֵטייֶעֶרע ִמָדה פּון ַסבְּ קֹויפְּ ף ִזיְך ַאיינְּ טּוּב, ַא ִאיד ַדארְּ ׁשְּ
טּוּב.  ָרָכה ִאין ׁשְּ ט ַא ּבְּ גְּ ֶרענְּ ֶטע ִמָדה אּון ָדאס ּבְּ סְּ ָוואס ָדאס ִאיז ִדי ֶׁשענְּ
ָמאל  ן ִזיְך ֵקיינְּ ן, ָוואס ֵזיי ָהאּבְּ ׁשְּ טְּ ט פּון ָּפׁשּוֶטע ֶמענְּ ֵציילְּ ַאזֹוי ִווי ֶמען ֶדערְּ

ן פְּ טּוּב, אּון ֵזיי ֶזעֶנען ֶגעָהאלְּ ט ִאין ׁשְּ ִריגְּ ט ֶגעקְּ רֹויֶסע  ִניׁשְּ ן ִמיט גְּ ֶגעָווארְּ
ָנָסה. ֶדער ֵהן ִמיט ַּפרְּ ׁשּועֹות, ֵהן ִמיט ֶגעָראֶטעֶנע ִקינְּ ִטיֶגע יְּ  ֶמעכְּ

ק  ָפאלְּ ן ִׁשיָנאֶווער ָרב זי"ע ִאיז ֶגעקּוֶמען ַא ָּפארְּ ָנאְך ֵאיין  -צּום ֵהייִליגְּ
ן צּוַזאֶמען  ִציג ָיאר ֶלעּבְּ ָוואנְּ ט צּו ַא ִדין תֹוָרה. ֵזי -אּון צְּ ן ִניׁשְּ י ָהאּבְּ

ן ִזיְך  ן ַאז ֵזיי ֶוועלְּ ָלאסְּ ן ִזיְך ַּבאׁשְּ ִוויׁשְּ ן ֵזיי צְּ ֶדער ל"ע, ָהאּבְּ ֶגעַהאט ַקיין ִקינְּ
ַאָמאל ֲחתּוָנה  ן ָנאכְּ ֶגען ַאז ֵּבייֶדע ֶוועלְּ ֶרענְּ ָׁשר ֶוועט ֶדער ַמָזל ֵזיי ּבְּ 'ן, ֶאפְּ ֶגטְּ

ן ָהאּבְּ  ֶדעֶרע אּון ֵזיי ֶוועלְּ ן ִמיט ַאנְּ ֶדער. ָנאר ָוואס ִאיז ֶגעֶווען ִדי ָהאּבְּ ן ִקינְּ
ָנָסה, ֶדער ַמאן  ִליְך ִמיט ַּפרְּ ֶמעגְּ ִדין תֹוָרה? ַאזֹוי ִווי ֵזיי ֶזעֶנען ֶגעֶווען ַפארְּ

ט ֶגעֶווען קַ  ָמאל ִניׁשְּ ן ֵזיי ִאיז ֵקיינְּ ִוויׁשְּ ִריק, אּון צְּ יין ָהאט ֶגעַהאט ַא ַפאּבְּ
ִריֶגערֵ  ֶטער קְּ ן ֵזיי ִזיְך יי, ַזייׁשּום ֶווערְּ ן ֲחתּוָנה ֶגעַהאט ָהאּבְּ ט ֵזיי ָהאּבְּ

ָׁשלֹום. "ִאיז ָוואס ִאיז ִדי ִדין  ט ּבְּ ט, ָנאר ֶגעֶלעּבְּ ִריגְּ ט ֶגעקְּ ָמאל ִניׁשְּ ֵקיינְּ
ט ֶדער ֵהייִליֶגער ִׁשיָנאֶווער ָרב זי"ע. ִזי ָהאט ֶגע'ַטֲעָנה'ט  -תֹוָרה?"  ֶרעגְּ פְּ

ַלייּבְּ  ִריק ָזאל ּבְּ ֵדי ֶער ָזאל ַאז ָדאס ַפאּבְּ ָנָסה, כְּ ן ַּפרְּ ן ַּביי ִאים, ֶער ָזאל ָהאּבְּ
ן ָקאּפ; אּון ֶער ָהאט ֶגע'ַטֲעָנה'ט, ֵניין! ָדאס  ָלארְּ ֶנען ִמיט ַא קְּ ֶקעֶנען ֶלערְּ
ן ָאן ֶדעם  ִריק ָזאל ַזיין ַווייּב ֶנעֶמען, ָווארּום ֶער ֶוועט ִזיְך ַאן ֵעָצה ֶגעּבְּ ַפאּבְּ

ִריק, אּון ִזי נֶ  ן פּון ַפאּבְּ ׁש ָהאּבְּ ט, ָזאל ִזי ָכאטְּ ִניׁשְּ ן ָאן ָגארְּ ַלייּבְּ עֶּבעְך ֶוועט ּבְּ
ָנָסה. ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ִׁשיָנאֶווער ָרב זי"ע ָהאט ָדאס  וואּו צּו ֶנעֶמען ַּפרְּ
ק  ן ַפאר ֶענְּ ַלייּבְּ ִריק ֶוועט ּבְּ ן: "ֶדער ַפאּבְּ ֶגערּופְּ ט ָהאט ֶער ִזיְך ָאנְּ ֶגעֶהערְּ

'ן, ִאיֶּבער ַא ָיאר ִאין ִדי ַצייט ֶוועט ִאיר ֵּבייֶדע, אִ  ט ֶגטְּ יר ֶוועט ִזיְך ִניׁשְּ
ן ַא ֶּבן ָזָכר!", אּון ַאזֹוי ִאיז ֶגעֶווען.  ָהאּבְּ

ן ִזיְך  ִריגְּ ק ָוואס קְּ ָפאלְּ ֶזעט ֶמען פּון ֶדעם ָוואס ִאיז ֶדער ֹכַח פּון ַא ָּפארְּ
ִדיֶגע ט אּון ֶזעֶנען ֶגעדּולְּ ָמאל ִניׁשְּ ט  ֵקיינְּ ׁשְּ טְּ ן ֶגעֶּבענְּ ן, ַאז ֵזיי ֶווערְּ ׁשְּ טְּ ֶמענְּ

ט ַאז ֶמען ָזאל  ן. אּון ַאזֹוי ָהאט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ֶגעָוואלְּ ִמיט ַאֶלעם גּוטְּ
ט  'ן ַווייּב, אּון ֶער ָהאט ֶגעָזאגְּ רֹויס ָכבֹוד ַפארְּ ן גְּ ֶגעּבְּ )ִשיחֹות ָהַר"ן, ִסיָמן רס"ג ָאּפְּ

ן ַמאן : "ֶדער ַסֶמ"ְך רס"ד( - ִוויׁשְּ לֹוֶקת צְּ ֶמ"ם טּוט ַאֶלעס ֶעס ָזאל ַזיין ַא ַמחְּ
ִׁשיל צּו ַזיין ִמיט ֲעֹונֹות ֵדי ֵזיי ַמכְּ ׁש   אּון ַווייּב, כְּ טְּ כּו'". ַא ֶמענְּ אּון ֲחָטִאים וְּ

ן ָהאט ַזיין ַווייּב? ַצַער  ן: ִוויִפיל ַצַער אּון ַליידְּ טְּ ַראכְּ ף ִזיְך ַּבאטְּ ַדארְּ
ק ִמיט ִדי ָהִעיּבּור, וְּ  ַטארְּ ֶׁשעט ִזיְך ֵזייֶער ׁשְּ כּו', ִזי מּוטְּ ַהִגידּול, וְּ ַהֵליָדה, וְּ

ן אֹויף ִדי ַווייּב, אּון ִאיר  ָמנּות ָהאּבְּ ף ֶמען ֵזייֶער ַרחְּ ַפאר ַדארְּ ֶדער, ֶדערְּ ִקינְּ
ן ֶרִּבי'ן  ט ֶדעם ֵהייִליגְּ גְּ ׁש ָוואס ָפאלְּ טְּ ן. וואֹויל ִאיז ֶדער ֶמענְּ פְּ ֶהעלְּ ַארֹויסְּ

ט.וֶ  ט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועלְּ  ועט ִאים גּוט ַזיין אֹויף ִדי ֶוועלְּ
ָתב ז'(  )ֲאֶׁשר ַּבַנַחל ִאיִדיׁש, ֵחֶלק א', ִמכְּ

 
ט  ַאז ֶווער ֶעס ִוויל )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק א', ִסיָמן ט"ו( ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאגְּ

ן ֶדעם ִּפירְּ ט ַאז  ׁשְּ ָּפט, ָדאס ֵמיינְּ ִחיַנת ִמׁשְּ אֹור ַהָגנּוז ָזאל עֹוֵסק ַזיין ִאין ּבְּ
ָוואס  ּבֹון, "ַפארְּ ן ַא ֶחׁשְּ ָּפט'ן, ֶער ָזאל ַמאכְּ ׁש ָזאל ִזיְך ַאֵליין ִמׁשְּ טְּ ֶדער ֶמענְּ
ָּפט'ן אֹויף ֶיעֶדע  ט אֹויף ִמיר ִדי ָצָרה?" אּון ֶווען ַא ִאיד ֶוועט ִזיְך ִמׁשְּ קּומְּ

ן. ַזאְך ט מֹוָרא ָהאּבְּ ִניׁשְּ ט ֶוועט ֶער ׁשֹוין פּון ָגארְּ ט ִזיְך, ֶדעָמאלְּ  ִווי ֶער ִפירְּ
ן ַחַתם סֹוָפר זי"ע, ַאז ֶער ִאיז  ט אֹויף ֶדעם ֵהייִליגְּ ֵציילְּ ט ֶדערְּ ֶעס ֶווערְּ
'ט  לְּ ט, אּון ֶמען ָהאט ֶגע'ּפֹועְּ ן ַזיין ֶגעזּונְּ ָחץ ֶוועגְּ ָמאל צּו ַא ֶמרְּ ן ֵאיינְּ ֶגעָפארְּ
ט,  ָטא ָדארְּ ט ֶווען ֵקייֶנער ִאיז ׁשֹוין ִניׁשְּ ַפאר ִאים ַאז ֶער ָזאל ַזיין ַּבייַנאכְּ
ט ַארֹויס ִדי  ַלאץ וואּו ֶעס קּומְּ ט ַזיין ַאֵליין ִאין ֶדעם ּפְּ ֶער ָהאט ֶגעָוואלְּ

פּוָאה. ל ַוואֶסער ָוואס ֶעס ִאיז ַא רְּ ֶוועּבְּ  ׁשְּ
ן, אּון ִווי ָנאר ֶער ִאיז  ֶנע ִטירְּ רֹויֶסע ַאייֶזערְּ ֵוויי גְּ ן ִאיז ֶגעֶווען צְּ טְּ ָדארְּ
ן אּון  ֶנע ִטירְּ רֹויֶסע ַאייֶזערְּ ֵוויי גְּ ן אֹויף ִאים ִדי צְּ ָלאסְּ ׁשְּ ַאַריין ָהאט ִזיְך ַפארְּ
ֶצע ִציֶמער פּול ַווייל ִאיז ִדי ַגאנְּ ט ַארֹויס, ֶדערְּ ט ֶגעֶקענְּ  ֶער ָהאט ִניׁשְּ
ן, אּון ֶער ָהאט  ן ִאיז ֶגעָווארְּ טְּ ן ִמיט ַּפאֶרע פּון ִדי ִהיץ ָוואס ָדארְּ ֶגעָווארְּ
ט  ִטיקְּ ׁשְּ ט ַאז ֶער ֵגייט ֶדערְּ ִּפירְּ ט ַארֹויס ֵגיין, ֶער ָהאט ֶגעׁשְּ ט ֶגעֶקענְּ ִניׁשְּ
ט ִאים ַאַזא  ָוואס קּומְּ ָּפט'ן, ַפארְּ ן ִזיְך צּו ִמׁשְּ ֶגעהֹויּבְּ ן. ָהאט ֶער ָאנְּ ֶווערְּ

ן  ן ַאז ֲחַז"ל ָזאגְּ ֶגעַפאלְּ ׁשּוָנה פּון ֶחֶנק? ִּביז ֶעס ִאיז ִאים ַאיינְּ )ַׁשָּבת ִמיָתה מְּ

ֵּפידֹו ֶׁשל ָחָכם ֵאינֹו ַמֲאִריְך ָיִמים; אּון ַאזֹוי ִווי ֶעס ק"ה:(  ֶהסְּ ַעֵצל ּבְּ ָכל ַהִמתְּ
רֹויֶסער ָגאֹון, ֶרִּבי ָדוִ  ן ַא גְּ ַתֵלק ֶגעָווארְּ ט ִנסְּ ׁש ַז"ל, אּון ִאיז ֶדעָמאלְּ ד ַדייטְּ

ט ַאז ָדאס מּוז  ֶטעלְּ ֶגעׁשְּ ִּפיד ֶגעֶווען, ָהאט ֶער ַצאמְּ ט ַמסְּ ֶער ָהאט ִאים ִניׁשְּ
ַקֵּבל ֶגעֶווען ַאז ֶער  ַזיין ִדי ִסיָּבה פּון ַזיין ַמָצב, אּון ֶער ָהאט אֹויף ִזיְך מְּ

ַלייְך ֶווע ִּפיד ַזיין גְּ ֶדער  יין, אּוןן ֶער ֶוועט ַארֹויס גֵ ֶוועט ִאים ַמסְּ וואּונְּ
ט  נְּ ן ִזיְך ַאֵליין ֶגעֶעפְּ ן ָהאּבְּ ֶוועֶרע ִטירְּ ֶדער ִאיז ֶגעֶׁשען ַאז ִדי ׁשְּ ִאיֶּבער וואּונְּ
ט ַארֹויס ֵגיין, אּון ֶער  ן אּון ָהאט ֶגעֶקענְּ אּון ַאזֹוי ִאיז ֶער ִניצֹול ֶגעָווארְּ

ן ָוו ן ַאֶלע ִאידְּ ט צּוַזאם רּופְּ ַלייְך ֶגעָלאזְּ ן ִזיְך ֶגעפּוֶנען ִאין ָהאט גְּ אס ָהאּבְּ
ֵּפד. רֹויֶסע ֶהסְּ ט אֹויף ִאים ַא גְּ ָחץ אּון ָהאט ֶגעָזאגְּ  ֶמרְּ

ּבֹון אֹויף ֶיעֶדע ַזאְך,  ן ִמיט ַא ֶחׁשְּ ף ֶלעּבְּ פּון ֶדעם ֶזעט ֶמען ִווי ֶמען ַדארְּ
ן  ָרכֹות ה':(ִווי ִדי ֲחַז"ל ָזאגְּ ִריְך הּוא דְּ )ּבְּ ָׁשא ּבְּ ֹלא , ִמי ָחִׁשיד קּודְּ ָעִביד ִדיָנא ּבְּ

ׁש ִאיז ִמיט ַא  טְּ 'ן ֶמענְּ ט אֹויפְּ יָנא? ֶיעֶדע ַזאְך ָוואס ֶעס קּומְּ ִטיֶגער ַדיְּ ִריכְּ
ָּפט'ן אֹויף ֶיעֶדע ַזאְך, אּון ַאזֹוי ֶוועט  ף ִזיְך ַא ִאיד ִמׁשְּ ַפאר ַדארְּ ּבֹון. ֶדערְּ ֶחׁשְּ

ן אוֹ  טְּ ׁשּוָבה טּון, אּון ֶעס ֶוועט ַלייכְּ ט. ֶער ֶקעֶנען תְּ רֹויֶסער ִליכְּ יף ִאים ַא גְּ
ן אֹויף ֶדעם עֹוָלם. ט ַנארְּ ט ִזיְך ִניׁשְּ ׁש ָוואס ָלאזְּ טְּ  וואֹויל ִאיז ֶדעם ֶמענְּ

ָתב ח'(  )ֲאֶׁשר ַּבַנַחל ִאיִדיׁש, ֵחֶלק א', ִמכְּ
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 נאך פילע בריוו פונעם ראש ישיבה שליט"א אין אלע
 אינעם וועכנטליכן קונטרס "עצתו אמונה". ,נושאים

 347-509-4908מען אין ישיבה, אדער רופט צו באקו
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שיות פון תפלה; רעסעפיס; און נאךשיעורים; מע -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; ; חיזוק יומי; ניגונים; שיעורים - קול ברסלב

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

< BreslevCenter.com   <  
 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'

 אנשי שלומינו עפענען א בית הדפוס אין ירושלים עיה"ק
שוין א שיינע שטיק צייט וואס "היכל הקודש" אין ירושלים האט זיך גאר שטארק אויסגעברייטערט, 

אינאיינעם מיט די לימודים פון הייליגן רבי'ן אזוי ווי מוהרא"ש  אנשי שלומינו אין ירושלים זענען זיך מחזק
האט אונז געלערנט, מ'איז זיך מחזק מיט די שיעורים און ספרים פונעם ראש ישיבה שליט"א, און מ'האלט 
עס נישט נאר פאר זיך אליין, נאר מ'פארגינט אויך פאר אנדערע אידן, אז זיי זאלן אויך קענען אויפלעבן מיט 

ת פון הייליגן רבי'ן, זיי זאלן אויך קענען טרעפן א וועג אין לעבן זיך צו קענען אן עצה געבן ברוחניות עצו
 ובגשמיות.

אידן אין ירושלים עיה"ק נעמען אויף די מפיצים מיט גרויס פרייד, זיי זענען זיך מחי' מיט די ספרים, 
ון די פארלאנג איז געווארן גאר גרויס, ביז די קונטרסים, און גליונות, עס לעבט אויף זייער גאנצע שטוב, א

איבערגעגעבענע מפיצים האבן זיך געזען מיט א פראבלעם אז די הוצאות צו דרוקן די ספרים ווערט צו 
 גרויס און זיי וועלן עס נישט קענען נאכקומען.

עפענען א בית  דערפאר האבן זיי זיך אריינגעלייגט אין דעם ענין און געזען אז אויב וועט מען אליין
גרויס פרייד די הדפוס, וועלן די הוצאות פון דרוקן זיין פיל ביליגער, און יעצט האט מען אויפגענומען מיט 

גוטע בשורה איבער דאס עפענונג פונעם בית הדפוס אין עיה"ק ירושלים, וואו מען וועט דרוקן ספרים און 
ן אידישע קינדער איבער גאנץ ירושלים בפרט און , צו פארשפרייטן צווישמאשינעןקונטרסים מיט אייגענע 
 גאנץ ארץ ישראל בכלל.

פארשטייט זיך אז ביים איינקויפן די נייע מאשינען דארף מען האבן דאס געלט דערפאר, און דעריבער 
זענען אנשי שלומינו ארויסגעקומען מיט א בקשה צו אלע אידן אין ארץ ישראל וואס זענען זיך מחי' מיט די 

גע ספרים, אז זיי זאלן צולייגן א פלייצע און ארויסהעלפן דאס אויפשטעלן דעם בית הדפוס, וואס היילי
 דאס איז א זכות הרבים לדורות.

 ןזאל זייגעשריבן א בריוו בעטנדיג אלע אנשי שלומינו נהייט האט דער ראש ישיבה שליט"א געלעג יצו ד
"אייער עובדא זאל זיין איר רה ס האט געזאגט פאר זיין פטימקיים זיין די צוואה פון הייליגן רבי נתן ווא

זאלט דרוקן די ספרים, עס זאל זיין 'יפוצו מעינותיך חוצה'; איר זאלט זיין שטארק מיט 'געלט' מיט 'רצון' 
אט א חלק אין ה וואס דעם איז וואויל" אז בריוו זיין צו ענדיגט א"שליט ישיבה ראש דעראון מיט 'טירחא'", 

 ייטן דעם רבינ'ס עצות פאר אנדערע, דער וועט זוכה זיין צו אלע ברכות און צו אלע ישועות".פארשפר
אידן אין ארץ ישראל וואס ווילן מנדב זיין פאר דעם צוועק קענען דאס טון ביי אלע "נדרים פלוס" דורכ'ן 

 אויסוועלן מנדב צו זיין פאר'ן חשבון פון "היכל הקודש ירושלים".
 !רי רבינו נביא את משיח צדקנועל ידי הפצת ספ

*** 

 מסיבה פאר'ן כולל הקודש ברסלב
מסיבה פאר'ן כולל היכל הקודש, ווי אנשי שיינע דעם דינסטאג נאכט איז פארגעקומען אין קרית יואל א 

אינגעלייט וואס זיצן און הארעווען  פלייסיגעשלומינו האבן געהאט די געלעגנהייט ארויסצוהעלפן די 
און זענען זיך משלים בלימוד הלכה למעשה. דער ראש ישיבה שליט"א איז ארויסגעפארן בהתמדה רבה 

 קיין קרית יואל זיך משתתף צו זיין ביי די מסיבה.
אויסגעשטעלט אז מען אבער אמצונעמען געלט, למעשה האט זיך וזמען האט צוזאמגערופן די מסיבה צ

ן רעדן פון רבי'ן, עס איז געווארן אזוי ליכטיג, עס איז האט אינגאנצן פארגעסן פון געלט, מען האט אנגעהויב
געווען אזוי שיין. אזוי ווי עס האט אמאל פאסירט ביי רבי נתן, ער איז געגאנגען מנחם אבל זיין איינעם פון 
אנשי שלומינו און מען האט זיך פארשמועסט פון רבי'ן ביז עס איז געווארן אזא ליכטיגקייט, מען האט 

אנצן און פאטשן: "אשרינו מה טוב חלקינו שזכינו להתקרב לרבינו", שפעטער ערשט האט אנגעהויבן ט
, מען האט ביים מסיבהמען זיך געכאפט 'ווי קענען מיר טאנצן, מיר זענען דאך אבלים?!' אזוי איז געווען 

 .פון רבי'ןי' געווען מיט די עצות אינגאנצן פארגעסן פון געלט און פון אלעס אנדערש, מען האט זיך מח
ווען מען רעדט פון רבי'ן באקומט מען פלוצלינג אן התעוררות תשובה צו טון, מען געבט זיך א כאפ אויף 
פון שלאף, מען הייבט אן טראכטן: 'וואו בין איך אויף די וועלט? וואס איז דער תכלית? וואס טו איך דא?' 

 .ען צום אייבערשטןן הייבט אן בענקמען הייבט אן טראכטן פונעם אייבערשטן, מע
 !ביום ההוא ישליך האדם את אלילי כספו ואת אלילי זהבו

*** 

 פרייליכע חתונה פון א תלמיד הישיבה
החתן  א חשובער תלמיד הישיבה, איז געגאנגען אונטער די חופה , ל"ג בעומר,די פארגאנגענע וואך

די שמחה איז געווען  הי"ו. א ברייעריונתן יודהי"ו, עב"ג בת מו"ה  משהני"ו, בן מו"ה  יקותיאל פעלדמאן
 גאר גרויס, מ'האט זיך געפריידט און געטאנצן און משמח געווען די חתן כלה אויף א הערליכן פארנעם.

מסכת תענית, דער ראש ישיבה שליט"א  101ביי איינע פון די שבע ברכות האט דער חתן מסיים געווען 
פון א חתן וואס איז זוכה צוצוגיין צו זיין חתונה מיט  גרויסקייטהאט גערעדט און ארויסגעברענגט די 

 אזויפיל טויזנטער בלאט גמרא, אויסער די פילע אנדערע לימודים וואס ער האט זוכה געווען צו לערנען.
דער אייבערשטער זאל העלפן ער זאל זוכה זיין אויפצושטעלן א בית נאמן בישראל, מיט פיל אידיש 

 ם.נחת, דורות ישרים ומבורכי
 !ויזכו לבנות בית נאמן בישראל

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 חיזוק צום טיר

 
 

רי ברסלב, איר קענט באקומען אלע ספ
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.

 
 
 

 

 

 

 

 וואס נאך דארפסטו?
 "אלעס קומט מיר און יעדער קומט מיר",

נגט אזויפיל צרות פאר עדאס איז וואס בר
 גארנישט. מירר קומט עקיינ ניין,מענטשן. 

 הערט א רייכע שיעור אין דעם נושא:

 קול ברסלב
212-444-9191 
1,  2,  1,  6,  2,  18  

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 הי"ו יקותיאל פעלדמאן מו"ה

 עב"ג למזל טוב זיין שמחת החתונהצו 
 

עס זאל זיין דער אייבערשטער זאל העלפן 
 ,א קשר של קימא און א בנין עדי עד

 דורות ישרים ומבורכים
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