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ט מֹוַהָרא"ש ֵצייל   ֶדער 

ִאין ִדי ַצייְטן פּון ֶרִבי'ן ִאיז ֶגעֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ָוואס ָהאט 
ְצט ִמיט ַקָבָלה ַמֲעִשיֹות; ֶדער ֵהייִליֶגער ֲאִריַז"ל ִאיז ִזיְך ַבאִני

ֵזייֶער ַׁשאְרף ַאז ֶמען ָזאל ִניְׁשט עֹוֵסק ַזיין ִאין ֶדעם, ַווייל ִמיר 
ֶזעֶנען ַאֶלע ְטֵמֵאי ֵמִתים, ִמיר ָהאְבן ִניְׁשט ַהייְנִטיֶגע ַצייְטן ִדי 

יְך ִניְׁשט ַבאִניְצן ִמיט ֵאֶפר ָפָרה ֲאדּוָמה, ְמֵמיָלא ָטאר ֶמען זִ 
)ַעֵיין ְבֵסֶפר ַׁשֲעֵרי ֶדעם, ַווייל ֶמען ֵלייְגט ִזיְך ַאַריין ִאין ַא ַסָכָנה 

ה ִאיז ֶגעֶווען ַא . ְלַמֲעשֶ ְקדּוָׁשה ְלַרִבי ַחִיים ִויַטאל ַזַצ"ל, ֵחֶלק ג' ַׁשַער ו'(
ֶווען ֲחִסיִדים ֶמעְנְטׁש ָוואס ָהאט ִזיְך ָיא ַבאִניְצט ִמיט ֶדעם, 

ָהאט ֶיעֶנער ֶרִבי  ,ָהאְבן ָדאס ֶדעְרֵצייְלט ַפאר ֵזייֶער ֶרִבי
, ֶמען ָזאל ִאים 'ַמְׁשַכְנָתא'ֶגעָזאְגט ֶמען ָזאל ִאים ַמאְכן ַא 

ַארּום ֶנעֶמען ִמיט ַא ְקֵלייד אּון ִאים ְׁשָלאְגן ְוכּו', ִדי ֲחִסיִדים 
י אּון ֶדער ִאיד ִאיז ַמָמׁש ָהאְבן ֶגעָפאְלְגט ֵזייֶער ֶרבִ 

ַאָראְפֶגעַפאְלן ִאין ַא ְׁשֶרעְקִליֶכע ַעְצבּות, ֵמִאיְגָרא ָרָמא ְלֵביָרא 
א, אּון ֶער ִאיז ַמָמׁש ִניְׁשט ֶגעֶווען ַביי ִזיְך, ִדי ִמְׁשָפָחה ֲעִמיְקתָ 

אְפן ָהאְבן ִניְׁשט ֶגעוואּוְסט ָוואס צּו טּון, ֵזיי ֶזעֶנען ַארּום ֶגעלָ 
צּו ַאֶלע ַרָבִנים, ָאֶבער ֵקייֶנער ָהאט ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט 
ַארֹויְסֶנעֶמען ֶדעם ִאיד פּון ַזיין ָמָרה ְׁשחֹוָרה, ִביז ֵזיי ֶזעֶנען 
ָאְנֶגעקּוֶמען צּום ֶרִבי'ן אּון ֶדער ֶרִבי ָהאט ֵזיי ֶגעָהאְלְפן, ֶדער 

ּו ַוואְרְפן ַא ִאיד? ַא קּוְנץ ֶרִבי ָהאט ֶגעָזאְגט: "ַא קּוְנץ ַאָראפ צ
ִאיז אֹויְפצּוֵהייְבן ַא ִאיד", אּון ֶדער ֶרִבי ָהאט ֶגעֶרעְדט ִמיט 
ִאים ִביז ֶער ִאיז ַארֹויס פּון ַזיין ָמָרה ְׁשחֹוָרה אּון ֶער ָהאט 

 צּוִריק ַבאקּוֶמען ַאֶלע ַזייֶנע ַמְדֵריגֹות.
ְלט ֶמען ָזאל ִזיְך ֶזעט ֶמען ַאז ֶדער ֶרִבי ָהאט ֶגעָווא

אֹויְפֵהייְבן, ִניְׁשט ַזיין ֶצעְבָראְכן אּון ֶצעְקַלאְפט, ָדאס ֶקען 
ֶמען ָנאר זֹוֶכה ַזיין ֶווען ֶמען ֶלעְבט ִמיט ֱאמּוָנה, ֶמען ֵווייְסט 
ַאז ַאֶלעס ִאיז פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן אּון ַאז ִמיט ְתִפיָלה ֶקען 

 .ֶמען ַאֶלעס ַבאקּוֶמען

ִאים" א ִלְבָך ַבַחטָּ ", ַאל ְיַקנֵּ
אץ ַהאְר ן ַדיי  ןְגלּוְסְט ט ִניְש ל זָּ

 

עְנְטְש ע ִזיְנִדיג   צּו ל ַהּיֹוםה' ִכי ִאם ְבִיְרַאת ן, "מ  י ִמְשלֵּ )" כָּ

א, ז(יכג,  ְרִליכ   צּור נָּ ואן ִאיְד ע ע  עבְ ס וָּ 'ן ִמיְט ן ל 
עְרְשְט  ייב  ין ִאין, אֵּ אְלְס י זֵּ אן ַגאְנצְ  אַ ן ְגלּוְסְט  טּוזָּ  ג.טָּ

אי ַאזֹו עט הָּ ער ד  ייִליג  בִ ר הֵּ תָּ י ר  אגְ ן נָּ עזָּ ן ַזייר ַפאט ג 
בִ ד ַתְלִמי ען ַנְחמָּ י ר  כָּ  ִזְכרֹונֹור טּוְלְטִשינ  א ִניְשטָּ ה: "ִלְברָּ
וע אן, ַזייא ְמַקנֵּ  צּום ו  ען אַ ר נָּ ְרִליכ  ז ִאים ִאיד, ִאיר ע 
עְנְטְש ע ַרייכ  י ִד  ֲאִפילּו; ן"ַזיי צּוא ְמַקנֵּ ט גּו ואן מ  ס וָּ

אבְ  עלְ ן, ַפאַלאצְ ן הָּ יינ  ט, ג  ִליע שֵּ ייַמאְנְט ם, כֵּ ן אּון דֵּ
וא ע -ט ִניְש ס וָּ ענ  אט ִמיל פּון ז  וייטָּ עס ע  ג; וֵּ  ִזיְךן ק 

יז אַ ן ִאיְנְדרֹויְס ן פּון ַדאְכְט  אבְ י זֵּ עק, ְגִלין הָּ ב  ֱאמ  ר אָּ ת ב 
ע ענ  ין ז  אן אּור ַצעַ ט ִמיל פּוי זֵּ וייטָּ  ג.וֵּ

ע  עִריב  ער ד  ִאיםר: "ִדי ִאיְךט ב  א ִלְבָך ַבַחטָּ ", ַאל ְיַקנֵּ
בִ ן; ַזאכְ ע ַאל  י ִד  צּוט ִניְש ט ְגלּוְס  תָּ י ר  אן נָּ אגְ ט הָּ עזָּ ט: ג 

ועלְ י ִד " ען אּוט ִניְש ז ִאיט ו  ען מ  אבְ ט ִניְש ס ע  ן ק  ס ע  ן", הָּ
אְרִניְש ז ִאי ע ןאּוא דָּ ט גָּ ען מ  אבְ ט ִניְש ן ק  ם עֹולָּ ן פּון הָּ
ל ַהּיֹוםה' ִכי ִאם ְבִיְרַאת ה, "ַהז   ְרִליכ   צּוט ְגלּוְס ", כָּ ע ע 

ען אּוא יָּ ז ִאיה ּוְתִפלָּ ה תֹורָּ ן, "ִאיְד  ען מ  ין ק  אבְ י זֵּ ן"; הָּ
בֵּ  תֹו)         ה.ְלַמֲעש  ן ְוהָּ  "ב(תשפב' -יַאֲחרֵּ ה ֱאמּונָּ  ֲעצָּ
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: ֶיעְדן ָטאג ֵגייט ַארֹויס ַא ַבת קֹול פּון )ַהְקָדָמה, ד.(ֶדער זֹוַהר ַהָקדֹוׁש ָזאְגט 
אן ִמְנכֹון ִדי ֲחׁשֹוָכא ְמַהְפָכן ִלְנהֹוָרא, ְוָטֲעִמין ְמִריָרא ִהיְמל ָוואס רּוְפט אֹויס: "מַ 

ְדֵרייֶען אּון ַמאְכן פּון ְלִמְתָקא ַעד ָלא ֵייתֹון ָהָכא", ֶווער פּון ַאייְך ֶקען ִאיֶבעְר 
אן ִמְנכֹון ִדְמַחָכאן ְבָכל יֹוָמא ִלְנהֹוָרא ִזיס? "מַ  -ִליְכִטיג אּון פּון ִביֶטער  -טּוְנְקל 

ְדָנִהיר?" ֶווער ַוואְרט ֶיעְדן ָטאג ֶעס ָזאל ִליְכִטיג ֶוועְרן? ֶדער ֶמעְנְטׁש ֶוועט ָהאְבן 
ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז זֹוֶכה, ֶער ַמאְכט פּון ַזיין ִביֶטער  ַא ֵחֶלק ְלעֹוָלם ַהָבא; ַווייל

ַמאְכט ֶער ִליְכִטיג; ֶער ֵווייְסט ַאז ִאין  -ייט ַא ִזיס ֶלעְבן, פּון ַזיין טּוְנְקְלקֵ  -ֶלעְבן 
ייט ִאיז ַבאַהאְלְטן ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער, ִאין ִדי ִביֶטעְרִניׁש ִאיז ִדי טּוְנְקְלקֵ 

 ֶדער ִאיז ַא ַצִדיק. -אַהאְלְטן ֶדער ִזיֶסער ַבאֶׁשעֶפער בַ 

ִמיר ְׁשֵטייֶען ֶיעְצט ִאין ִדי ֵהייִליֶגע ְסִפיָרה ֶטעג. ִאין ִדי ֶטעג ְטרֹויֶעְרן ִמיר 
ועְלֶכע ֶזעֶנען אֹויף ִדי ִפיר אּון ְצָוואְנִציג טֹויְזְנט ַתְלִמיִדים פּון ֶרִבי ֲעִקיָבא וֶ 

ַווייל ֵזיי ָהאְבן ִזיְך ִניְׁשט ְמַכֵבד ֶגעֶווען ֵאייֶנער ֶדעם  ,ֶגעְׁשָטאְרְבן ִאין ִדי ֶטעג
 ְצֵווייְטן, אּון ִניְׁשט ֶגעֶלעְבט ְבָׁשלֹום ֵאייֶנער ִמיְטן ְצֵווייְטן.

יְרן ִזיְך צּו ֶדעִריֶבער ִאיז ֶיעְצט ִדי ִריְכִטיֶגע ַצייט ַאז ִמיר ָזאל ְפרּובִ 
ַפאְרֶבעֶסעְרן ַטאֶקע ִאין ֶדעם ִהיְנִזיְכט, ַאז ִמיר ָזאְלן ָיא ְמַכֵבד ַזיין ַא ְצֵווייְטן, ַאז 

 ְבָׁשלֹום ִמיט ֶיעְדן ֵאייֶנעם.ֶלעְבן ִמיר ָזאְלן 
ֶמען  ִדי ִסיָבה ָוואס ַמאְכט ַאז ֶמען ָזאל ִניְׁשט ְמַכֵבד ַזיין ַא ְצֵווייְטן ִאיז ַווייל

ָהאט ִניְׁשט ַקיין ֵרייֶנע ֱאמּוָנה. ֶווען ַא ִאיד ָהאט ַא ֵרייֶנע ֱאמּוָנה, ֶער ֵווייְסט אּון 
ֶער ְגֵלייְבט ַאז ֶער ֶקען ִזיְך ִניְׁשט ִריְרן ָאֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ַאֶלעס אֹויף ֶדער 

יְׁשט ְמַקֵנא ַזיין ַא ְצֵווייְטן, ֶוועְלט קּוְמט ָנאר פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ַדאן ֶוועט ֶער נִ 
ֶער ֶוועט ִניְׁשט ַאֶוועְקַמאְכן ַא ְצֵווייְטן, ֶער ֶוועט ִוויְסן ַאז ַאֶלעס ָוואס ֶער ַדאְרף 
צּו ָהאְבן ֶוועט ִאים ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ַאֵליין ֶגעְבן, אּון ֵקייֶנער ֶקען ִאים ָדאס 

"ְבִׁשְמָך ִיְקָראּוָך ּוִבְמקֹוְמָך יֹוִׁשיבּוָך, )יּוָמא לח:( ֲחַז"ל ָזאְגן  ִניְׁשט צּוַכאְפן. ַאזֹוי ִווי ִדי
ין ָאָדם נֹוֵגַע ַבֶמה ֶׁשּמּוָכן ַלַחֵברֹו, ְוֵאין ַמְלכּות נֹוַגַעת ְבַמְלכּות ֲחֶבְרָתּה ֲאִפילּו אֵ 

 ְגט צּו ַא ְצֵווייְטן.ִכְמֹלא ִניָמא", ֵקייֶנער ֶקען ִניְׁשט ָאְנִריְרן ָוואס ֶעס ַבאַלאנְ 
ֶווען ַא ִאיד ָהאט ָאֶבער ִניְׁשט ִדי ְקָלאֶרע ֱאמּוָנה, ַדאן הֹויְבט ֶער ָאן ֶוועְרן 
ְטרֹויֶעִריג ַפאְרָוואס ַא ְצֵווייֶטער ָהאט ֶמער פּון ִאים, אּון ַאְנְׁשָטאט צּו טּון ִדי 

ָוואס ֶמען ַדאְרף, ַאְנְׁשָטאט ֶדעם ִאיז , צּו ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ְׁשִריט ִריְכִטיֶגע
ַדאן ֶקען  ֶמען ְמַקֵנא ֶדעם ְצֵווייְטן, אּון ֶמען ֶוועְרט ְברֹוֶגז אֹויף ַא ְצֵווייְטן, אּון

 ֶמען ִזיְך ִניְׁשט ִליב ָהאְבן ִווי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין.

ָנה, ֶמען ָזאל ִזיְך ֶדעִריֶבער ִאיז ֶיעְצט ִדי ַצייט ִזיְך ְׁשַטאְרְקן ִאין ֱאמּו
צּוֶגעוואֹויֶנען צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן ָוואס ֶמען ַדאְרף. ֶווען ַא ִאיד ֶגעוואֹויְנט 
ִזיְך צּו צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן אֹויף ַזיין ְׁשְפַראְך, ַדאן ַבאקּוְמט ֶער ַא ֵרייֶנע 

יָטאַמאִטיׁש ִניְׁשט ְמַקֵנא ַזיין ֵקייֶנעם, אּון ֶער ֱאמּוָנה, אּון ַדאן ֶוועט ֶער ׁשֹוין אוֹ 
ֶוועט ִזיְך ִניְׁשט ַדאְרְפן ְקִריְגן ִמיט ֵקייֶנעם, אּון ֶקעֶנען ֶלעְבן ְבָׁשלֹום ִמיט ֶיעְדן 

 ֵאייֶנעם.
אֹויֶסער ֶדעם ִאיז ָדאס ִאיז אֹויְך ַא ְפַראְקִטיֶׁשע ֵעָצה ַארֹויְפצּוקּוְקן אֹויף ַא 

יְטן אּון ֶזען ָנאר ָדאס גּוְטס ַביי ֶיעְדן, אּון ֲאִפילּו ֶווען ֶעס ֶזעט אֹויס ַאז ְצֵווי
ִמיט ֶדעם . ַווייל ֶיעֶנער ָהאט ֶגעטּון ְׁשֶלעְכְטס, ָזאל ֶמען ִאים ַדן ַזיין ְלַכף ְזכּות

ער ִדיִנים ְׁשֶלעְכֶטע ְגֵזירֹות, ָאדֶ פּון ָאְפֶגעִהיְטן ֶמען ֶוועְרט ָוואס ֶמען טּוט ָדאס 
 ַחס ְוָׁשלֹום.

ַאז ַפאר ֶמען ֶגעְבט ַארֹויס ַא )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן קי"ג( ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 
ְׁשֶלעְכֶטע ְגֵזיָרה אֹויף ַא ֶמעְנְטׁש, ְפֶרעְגט ֶמען ֶדעם ֶמעְנְטׁש ַאֵליין אֹויב ֶער ִאיז 

ט ִזיְך ַאז אֹויב ֶמען ְפֶרעְגט ֶגעֶהעִריג ֶדעם ֶמעְנְטׁש, ַמְסִכים צּו ִדי ְגֵזיָרה. ַפאְרְׁשֵטיי
ֶוועט ֶער ִזיֶכער ָזאְגן ַאז ֶעס קּוְמט ִאים ִניְׁשט ַאַזא עֹוֶנׁש, ֶדעְרַפאר ְפֶרעְגט ֶמען 
ִאים אֹויף ַא ְצֵווייְטן ֶמעְנְטׁש, ְלָמָׁשל ֶווען ֵאייֶנער ֶדעְרֵצייְלט ִאים: "דּו ֵווייְסט, 

אט ֶגעטּון ָדאס ִאיז ָדאס" אּון ֶווען ֶדער ֶמעְנְטׁש ֶהעְרט ָדאס, ֶוועְרט ֶער ֶיעֶנער הָ 
 "ַפאר ַאַזא ַזאְך קּוְמט ֶיעֶנעם ִמיָתה! :'ְנט ְגַלייְך אֹויף ֶיעֶנעםְק סְ ֶגעֶרעְגט אּון ֶער פַ 

 

'ְנט ֶער אֹויף ִזיְך ַאֵליין, ַווייל ַאָמאל ְק סְ ֹוֶנׁש!" אּון ֶדער ֶמעְנְטׁש ַכאְפט ִניְׁשט ַאז ִמיט ֶדעם פַ ַהאְרְבן ע ןַפאר ַאַזא ַזאְך ָוואס ֶער ָהאט ֶגעטּון, ַדאְרף ֶמען ִאים ֶגעְבן ַא
 יף ִזיְך ַאֵליין.'ְנט ַאן עֹוֶנׁש אוֹ ְק סְ 'ְנט אֹויף ֶיעֶנעם, ָהאט ֶער ֶגע'פַ ְק סְ אּון ִמיט ֶדעם ָוואס ֶער פַ  ָהאט ֶער אֹויְך ֶגעטּון ֶעֶפעס ַאן ֶעְנִליֶכע ַזאְך,

תֹו", ֶמען ְפֶרעְגט "ְוִנְפָרִעין ִמן ָהָאָדם ִמַדְעתֹו ְוֶׁשֹּלא ִמַדְעתֹו". ֶווען ֶמען ְׁשְטָראְפט ַא ֶמעְנְטׁש ְפֶרעְגט ֶמען ִאים "ִמַדעְ )ָאבֹות ג( ָדאס ִאיז ְפַׁשט ָוואס ִדי ִמְׁשָנה ָזאְגט 
עֹוֶנׁש. ָאֶבער ֶעס ִאיז אֹויְך "ֶׁשֹלא ִמַדְעתֹו", ֶער ֵווייְסט ִניְׁשט ַאז ֶמען ְפֶרעְגט ִאים אֹויף ִאים ַאֵליין, ֶער  ןַאַפאר קּוְמט ִזיְך ִאים  ִאים ָוואס ֶער ַאֵליין ַהאְלט ַאז ֶעס

 י טּוט ֶמען ַפאר ִאים.'ְנט אֹויף ֶיעֶנעם, ַאזוֹ ְק סְ ֵמייְנט ַאז ֶמען ְפֶרעְגט ִאים אֹויף ַא ְצֵווייְטן. אּון ִווי ַאזֹוי ֶער פַ 
'ֶעֶנען ְׁשֶלעְכְטס אֹויף ַא ְצֵווייְטן, ִמיט ֶדעם ֶוועְרט ֶער ֶגעַראֶטעֶוועט פּון ַאֶלעם ְׁשֶלעְכְטס, ַווייל ֶמען ֶקען ְק סְ ֶדעְרַפאר, אֹויב ַא ֶמעְנְטׁש ִהיט ִזיְך ָאפ ִניְׁשט צּו פַ 

ַדן  ֶמען ֶיעֶנעםיין ַמְסִכים ֶדערֹויף. ֶדעְרַפאר ִאיז ִדי ִריְכִטיֶגע ֶוועג צּו טּון ַאז ֶווען ֶמען ֶהעְרט ְׁשֶלעְכְטס אֹויף ֵאייֶנעם, ָזאל ִאים ָגאְרִניְׁשט טּון ָנאר אֹויב ֶער ִאיז ַאלֵ 
ַדאן ֶוועט ֶמען ִאים אֹויְך ַדן ַזיין ְלַכף ְזכּות פּון ִהיְמל, ַאזֹוי ִווי ִדי ַזיין ְלַכף ְזכּות, ֶעס ִאיז ִזיֶכער ֶגעֶווען ִסיבֹות ָוואס ָהאט ֶיעֶנעם צּוֶגעְבֶרעְנְגט ָדאס צּו טּון. אּון 

 "ַהָדן ֶאת ַהְבִריֹות ְלַכף ְזכּות, ָדִנין אֹותֹו ְלַכף ְזכּות".)ַׁשָבת קכ"ז:( ְגָמָרא ָזאְגט 
ּו ַא ֶמעְנְטׁש, ַרֲחָמָנא ִליְצָלן, ָזאל ֶמען ִניְׁשט ָזאְגן "ֶעס קּוְמט ִזיְך ֶיעֶנעם" א.ד.ג. ַווייל ִמיט ֶדעם אּון ִדי ֶזעְלֶבע אֹויְך ֶווען ֶמען ֶהעְרט ַא ָצָרה ָוואס ִאיז ֶגעֶׁשען צ

ן ׁשּום ִאיד ֶגעַדאְכט" א.ד.ג. ִמיט ֶדעם ַווייְזט ֶמען, נּו ְוַיִצֵלנּו" "ַרֲחָמָנא ִליְצָלן" "אֹויף ַקיי'ְנט ֶמען אֹויף ִזיְך ַאֵליין. ַפאְרֶקעְרט, ֶמען ָזאל ָזאְגן ַא ְתִפָלה, "ה' ִיְׁשְמרֵ ְק סְ פַ 
 ַאז ֶמען ִוויל ִניְׁשט ֶדעם עֹוֶנׁש, אּון ֶמען ַראֶטעֶוועט ִזיְך פּון ַאַסאְך עֹוְנִׁשים.

קּוְמט  .יין אּון ֶמען ְפֶרעְגט אֹויְך ַאֶלע ֶמעְנְטְׁשן פּון ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלטַאז ֵאייֶדער ֶעס קּוְמט ַא ְׁשֶלעְכֶטע ְגַזר ִדין, ְפֶרעְגט ֶמען ֶדעם ֶמעְנְטׁש ַאלֵ )ָׁשם( ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 
ַכף ְזכּות, ַאז יְך צּו ְשֶטעְנִדיג ַדן צּו ַזיין ֶמעְנְטְׁשן לְ אֹויס ַאז ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש ָהאט ֶדעם ֹכַח ַאֶוועְקצּוֶנעֶמען ְגֵזירֹות פּון ִאיִדיֶׁשע ִקיְנֶדער, אֹויב ֶער ֶגעוואֹויְנט זִ 

 ֶמעְנְטְׁשן ֶזעֶנען ִניְׁשט ׁשּוְלִדיג, אּון אֹויף ַאַזא ֶוועג ַראֶטעֶוועט ֶער ַאֶלע ִאיְדן פּון ַאֶלעם ְׁשֶלעְכְטס.
ַאז ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז ַדן ַא )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן רפ"ב( ט אֹויְך ְברּוֲחִניּות ֶקען ֶמען ֶהעְלְפן ֶמעְנְטְׁשן דּוְרְך ֶדעם ָוואס ֶמען ִאיז ֵזיי ַדן ְלַכף ְזכּות. ֶדער ֶרִבי ָזאגְ 

ועְסטּו קּוְקן אֹויף ִדי אֹויב וֶ  -"ְועֹוד ְמַעט ְוֵאין ָרָׁשע" )ְתִהִלים לז, י( ְצֵווייְטן ְלַכף ְזכּות, ִמיט ֶדעם ַמאְכט ֶער ַאז ֶיעֶנער ָזאל ַטאֶקע ֶוועְרן גּוט, ַאזֹוי ִווי ֶדער ָפסּוק ָזאְגט 
ֶווען דּו ֶוועְסט ִאים ָנאְכֶדעם ָאְנקּוְקן ִאיז ֶער ׁשֹוין ִניְׁשט אֹויף ִדי ֶזעְלֶבע ְפַלאץ, ֶער  -ֶיעֶנער ִאיז ִניְׁשט ַקיין ָרָׁשע. ַדאן, "ְוִהְתבֹוַנְנָת ַעל ְמקֹומֹו ְוֵאיֶננּו"  ָוואסִביְסל 

 ֶוועְרט ֶיעֶנער ַטאֶקע גּוט. ע ַמְדֵריָגה, ַווייל ִמיט ֶדעם ָוואס דּו ָהאְסט ִאים ַדן ֶגעֶווען ְלַכף ְזכּות, ַאז ֶער ָהאט ָנאר ֶגעֵמייְנט גּוט, ִמיט ֶדעםִאיז ׁשֹוין אֹויף ַא ֶהעֶכערֶ 
ֶרעְדן ַאַסאְך צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ִזיְך צּוֶגעוואֹויֶנען צּו ֶלעְבן ֶדעם  וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס נּוְצט אֹויס ִדי ֶטעג פּון ְסִפיָרה ִזיְך צּו ְׁשַטאְרְקן ִאין ֱאמּוָנה, צּו

ן ֶיעְדן ְלַכף ְזכּות, ַדאן עֶפעֶנען ַא ְצֵווייְטן. ָנאר קּוְקן אֹויף ִדי גּוְטס פּון ֶיעֶנעם אּון ַדן ַזייׁשֶ ֵאייֶגעֶנעם ֶלעְבן ָאן קּוְקן אֹויף ַא ְצֵווייְטן, ִניְׁשט ְמַקֵנא ַזיין אּון ִניְׁשט טְ 
 )ִשיחוֹת מוַֹהָרא"ׁש ֵחֶלק ח' ֶעֶרְך ָדן ֶאת ֲחֵבירוֹ(        .ייְנָמאל ָגאְרִניְׁשט ֶפעְלןֶוועט ֶער ִזיֶכער ַמְצִליַח ַזיין, ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶוועט אֹויְך ָנאר קּוְקן אֹויף ַזיין גּוְטס, אּון ֶעס ֶוועט ִאים קֵ 
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 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'

 פארשפרייטען דרוקט און מען מ
 וואס זענען מחי' און מחזק די הייליגע ספרים

טער אן מיט זייער הייליגע ציל פון אלעמען באקאנטע קרן הדפסה היכל הקודש גייט וויי יד
ס ספרים. פילע ספרים ווערן כסדר געדרוקט מיט די ’דרוקן און פארשפרייטן דעם הייליגן רבינ

' און מחזק, און גאנצע פלייס, און אידן פון איבער די גאנצע וועלט צוכאפן עס און זענען זיך מחי
 רוחניות ובגשמיות.עס געבט זיי א וועג אין לעבן צו קענען מצליח זיין ב

לעצטנס זענען געדרוקט געווארן פילע נייע ספרים וואס זענען שוין נישט געווען צו באקומען 
 .פאר א לאנגע צייט, און עס איז געווען א גרויסע פארלאנג עס ווידער צו דרוקן

דעם הגדה של פסח האט מען איבערגעדרוקט פאר יום טוב , העעל"ט פסחטוב יום לכבוד 
לשון הקודש, אזוי אויך זענען ארויס לאור עולם נאך פילע שיינע אין אידיש און  , איןועאור זר

א ", "פארליר זיך נישט"ספרים פול מיט אמונה, חיזוק און עצות, צום ביישפיל די ספרים 
קלאפ זיך "”, א נייע וועלט"”, א גוטע וואך"”, קדושת ישראל"”, אוצר האמונה"”, אידישע שטוב

 ., און נאך פילע ספרים”נישט אראפ
יו עס ס פון ’אזוי אויך האט מען יעצט איינגעקויפט א פרישע מאשין צו קענען מאכן קאפי

אין זיך פילע ניגונים און דרשות, אזוי אויך ווערט יעצט געמאכט פילע  ענטהאלט, וואס בי'ס
ארן , וואס איז גאר שטארק געוו”איך דארף נישט קיינעם"קאפיס פונעם נייעם סידי 

 אויפגעכאפט.
אין דעם פראיעקט פון דעם נייעם אלבום איז אריינגענומען געווארן דאס בעסטע פון דאס 
בעסטע. דער ראש ישיבה האט אויסגעוועלט און געקליבן די בעסטע ניגונים פון ישיבה, און 
ב"ה עס איז געלונגען צוזאם צו שלעפן א פראפעסיאנאלע סטעף פון די בעסטע מוזיקאלישע 

קספערטן פון אמעריקע און ארץ ישראל וואס האבן באגלייט און אראנזשירט דעם גאנצן ע
 פראיעקט, און אויסגעשטעלט די מוזיק מיט די באגלייטונג פון א גאר רייכע היימישע כאאר.

עס איז געווארן אראפגעכאפט אין די פארגעשריטנסטע רעקארדינג סטודיאס, און געווארן 
טע מיקסינג מומחים. דער אייבערשטער האט געהאלפן אז עס געמיקסט דורך די בעסע

ארויסגעקומען א גאר רייכער אלבום, מיט א קאלעקציע פון ניגונים וואס בארירן די טיפסטע 
סטרינעס פון הארץ, פלאקערן אויף די אידישע נשמה, און בלאזט אריין חיות אין אידישע 

פאר יום טוב, און עס וועט ווידער זיין צו קינדער. די סידיס זענען שוין צוכאפט געווארן 
 באקומען נאך די ספירה טעג.

ביים קרן הדפסה  אוןזענען דא צו באקומען ביי די מפיצים  , פרישע און אלטע,אלע ספרים
וואס שיקט כסדר ארויס פילע ארדערס איבער די גאנצע וועלט פון ספרים און , היכל הקודש

 .718-387-2691רופט די "קרן הדפסה" אויף   ן.’ון הייליגן רביקונטרסים פונעם הייליגן קוואל פ
 יפוצו מעיינותיך חוצה!

*** 

 קול ברסלב אויף ספירה אלבום
שטייענדיג אין די טעג פון ספירה, ווען דער מנהג איז נישט צו הערן קיין מוזיק, אבער 

ן אמונה, וואס אידישע קינדער ווילן זיך נאכאלץ מחזק זיין מיט די אידישע ניגונים פו
דערנענטערן א איד צום אייבערשטן, האט די באקאנטע "קול ברסלב" טעלעפאן ליין 
צוגעלייגט א גאר נוצבארע קנעפל, מיט ווארימע און הערליכע ניגונים, געזינגען אן מוזיק, 

 ספעציעל פאר די ימי הספירה.
בה שליט"א, וואס טוט די אפטיילונג אנטהאלט הערליכע ניגונים געזינגען דורכ'ן ראש ישי

אנווארעמען דאס הארץ זיך צוריק צו קערן צום באשעפער און דערמיט זיך גרייטן אויף קבלת 
 התורה, צו מקבל זיין אויף זיך דעם עול תורה, טון נאר וואס דער אייבערשטער וויל.

 6ן פאר היכל נגינה, און דא 5פאר אידיש,  1צו הערן דעם אלבום אויף קול ברסלב, דרוקט 
פאר ניגונים לימי הספירה. די ניגונים זענען אויך זייער געאייגנט איינשלעפן די קינדער ביינאכט, 

 און אין איינוועגס זיי אויפוועקן צום אייבערשטן.
 ועל ידי זה יושפע שפע רב בכל העולמות!

 ארויסגעווארפן פון ישיבה
אז די ישיבה וויל דיר נישט אננעמען, אז זיי ווארפן 
דיך ארויס, מיינט נישט אז דער אייבערשטער האט 
 דיך אויך אוועקגעווארפן, זיין טיר איז אפן פאר דיר

 קול ברסלב
212-444-9191 

1, 2,  1,  8,  2,  3  
 

 

 

 

 חיזוק צום טיר
 
 

נט באקומען אלע ספרי ברסלב, איר קע
קונטרסים, "עצתו אמונה", דרשות, 

 'ס, און נאך;SD'ס, USBניגונים, סידי'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

 
 
 

 

 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 י"וה יחזקאל סאמעטמו"ה 
 מלמד מומחה במוסדותינו הקדושים

 למזל טוב מיידלצו די געבורט פון א 
*** 

 הי"ו יוסף שניטצלערמו"ה 
 מלמד מומחה במוסדותינו הקדושים

 למזל טוב אינגלצו די געבורט פון א 
*** 

 הי"ו אייזיק אפפעל מו"ה
 למזל טובפון זיין זון  שמחה דיצו 

 הי"ו גדלי' אפפעל החתן

 הי"ו צחק יואל ג'בראימו"ה  בת עב"ג

 

 >>>>>>  לעבנ'ס געשיכטע פון רבי'ן
 

 

 נתנדב ע"י מו"ה מנחם יושע בן רבקה להצלחה בכל הענינים, לע"נ הרה"ק רבי ישעי' בן רבי משה זי"ע הפצת הגליון


