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עְרֵצייְלט מֹוַהרָׁא"ש  דֶׂ
ֶרק ו'(ַחַז"ל ָזאְגן  ין ְמַלִוין לֹו ְלָאָדם ֹלא "אֵּ  :)ָאבֹות פֵּ

ֶכֶסף ְוָזָהב ְוֹלא ֲאָבִנים טֹוִבים ּוַמְרָגִלּיֹות ֶאָלא ּתֹוָרה 
ִדי ָגאְלד אּון ִזיְלֶבער, ִדי ֶגעְלט  - ּוַמֲעִשים ִבְלָבד"

יין אֹויף ִדי ֶוועְלט, ָוואס ַא ֶמעְנְטׁש ַזאְמְלט ִזיְך ַא
ייט ִאים ִניְׁשט אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט, ָנאר ִדי  ָדאס ַבאְגלֵּ
ּתֹוָרה אּון גּוֶטע ַמֲעִשים ָוואס ֶער ָהאט 

 ַאַרייְנֶגעַכאְפט אֹויף ִדי ֶוועְלט.
ּוֶמען ַאָמאל ַא ִאיד צּו מֹוַהָרא"ׁש ִאין ֶעס ִאיז ֶגעק

ְיִׁשיָבה אּון ֶער ָהאט ֶגעֶבעְטן פּון מֹוַהָרא"ׁש ַאז ִדי 
חּוִרים פּון ְיִׁשיָבה ָזאְלן קּוֶמען צּו ַא ְלַוָי' צּו בָ 

ייְטן ַא ִנְפָטר. מֹוַהָרא"ׁש ָהאט ֶיעֶנעם ֶגעְפֶרעְגט  ַבאְגלֵּ
פּון ַא ְסֶפעִציֶעֶלע ְלַוָי' פּון ַא אֹויב ֶעס ַהאְנֶדעְלט ִזיְך 

ת ִמְצָוה ַאז ֶעס ִאיז ִניְׁשָטא ֶווער ֶעס ָזאל  מֵּ
ייְטן, ָאֶדער ֶער ִוויל ָפׁשּוט ַאז ֶעס ָזאל ַזיין  ַבאְגלֵּ
ֶמער ֶמעְנְטְׁשן ַביי ִדי ְלַוָי'. ֶיעֶנער ָהאט ֶגעֶעְנְטֶפעְרט 

ָנאר ֶער ֶקען ַאז ֶעס ִאיז ָיא ָדא ֶגענּוג ֶמעְנְטְׁשן, 
יין ַאז ִדי בָ  חּוִרים ָזאְלן אֹויְך ַאִהיְנקּוֶמען. ַבאְׁשטֵּ

מֹוַהָרא"ׁש ָהאט ִאים ֶגעָזאְגט ַאז אֹויב ַאזֹוי ָזאל ֶער 
ל ּתֹוָרה ַזיין  חּוִרים. ַחַז"ל ָזאְגן ִדי בָ פּון ִניְׁשט ְמַבטֵּ

ת ֶׁשל ִדי ִּתינֹוקוֹ ִניְׁשט ַאז ֶמען ְׁשֶטעְרט )ַׁשָבת קי"ט:( 
ית ַרָבן פּון ֶלעְרֶנען, ֲאִפילּו ֶווען ֶעס ַהאְנְדְלט ִזיְך  בֵּ

ית ַהִמְקָדׁש, אּון ֶדעִריֶבער ִאיז דָ  פּון בֹויֶען אְך ֶדעם בֵּ
יי ִניְׁשט ְׁשֶטעְרן  ִזיֶכער ִאין ֶדעם ַפאל ַאז ֶמען ָטאר זֵּ

יי ָזאְלן גֵּיין צּו ִדי ְלַוָי'.  פּון ֶלעְרֶנען ַאז זֵּ
ַדאן ִאיז מֹוַהָרא"ׁש ַאַריין ִאין ַא ְׁשמּוֶעס  אּון

ִאיֶבער ֶדעם ִעְנָין ַאז ֶדער ִעיָקר ָכבֹוד פּון ַא ִנְפָטר 
ייְטן ִאים.  ִאיז ֶווען ֶער ָהאט ִדי ַמְלָאִכים ָוואס ַבאְגלֵּ
ֶכל אּון ֶער ָהאט  ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ָהאט ֶגעַהאט שֵּ

ָיאְרן ִמיט גּוֶטע ַזאְכן, ֶער  ָאְנֶגעפּוְלט ַזייֶנע ֶטעג אּון

ג ִניְשט צּו ֶגעּב ַאְכטּונְ 
 ייֶען ִאין ְשטּוּב, ֶעסְשר  

 

יין ְוכּו'; ִּבְפַרט ֶעֶרב ַשָּבת  ָזאל ִדיר ִניְשט ָאְנג 
ָזאְלְסטּו ִזיְך ַאייְנַהאְלְטן ִמיט ַאֶלע ּכֹוחֹות 
ייִליֶגער ִחיָד"א  ִניְשט צּו ֶוועְרן ְּבַכַעס. ֶדער ה 

ֶפר ֲעבֹוַדת ַהקֹוֶדש  ֹוָרה ְּבֶאְצַּבע )מְשַרייְּבט ִאין ס 

ָטן ִאין ַאז ֶעֶרב ַשָּבת קּוְמט ֶדער שָ ִסיָמן ד, אֹות קמ( 
ֶיעֶדע ְשטּוּב אּון ַמאְכט ֶעס ָזאל אֹויְסְּבֶרעְכן ַא 
ַמְחלֹוֶקת ְצִוויְשן ַמאן אּון ַווייּב, ַווייל ֶער ָהאט 
ייֶער מֹוָרא ֶווען ִדי ַמאן אּון ַווייּב ַפאְרְטָראְגן  ז 

ְּבִעיָקר ַשָּבת קֹוֶדש, ַווייל ֶווען ִדי ַמאן אּון ִזיְך, 
ַווייּב ַפאְרְטָראְגן ִזיְך אּון ֶלעְּבן צּוַזאֶמען 
ְּבַאֲהָבה ְוָשלֹום, ֶדעָמאְלט ָהאט ֶער ִניְשט ַקיין 
יי אּון ֶער ֶוועְרט ַארֹויס  שּום ְשִליָטה אֹויף ז 

עְרַפאר ֶגעְטִריְּבן פּון ַאַזא ָסאְרט ְשטּוּב; דֶ 
ייֶּבעְרְשְטן  ייֶער ַאַסאְך ֶּבעְטן ֶדעם א  ַדאְרף ֶמען ז 
ַאז ֶמען ָזאל ִזיְך ִניְשט ְקִריְגן, ֶעס ָזאל ָגאְרִניְשט 
ייֶזעְרן אֹויף  יין אּון ֶמען ָזאל ִזיְך ִניְשט ּב  ָאְנג 

ייִניק    ייט ָוואס ַפאִסיְרט.ֶיעֶדע ְקל 
 תש"פ( ְך)ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה לֶ 
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 ָהאט ְפרּוִביְרט ַאַרייְנצּוַכאְפן ִווי ֶמער ּתֹוָרה אּון ִמְצֹות, ָוואס פּון ֶדעם ֶוועְרן ַבאַׁשאְפן ִפיֶלע
ייְטן ֶווען עֶ  ייִליֶגע ַמְלָאִכים. ַדאן ֶוועְלן ִדי הּוְנֶדעְרֶטער אּון טֹויְזְנֶטער ַמְלָאִכים ִאים ַבאְגלֵּ ר הֵּ

 קּוְמט ַארֹויף אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.
ייֶבעְרְׁשְטן. ָזאְגט ֶדער  אּון ְסֶפעִציֶעל ֶווען ַא ִאיד ָהאט ִזיְך צּוֶגעוואֹויְנט צּו ֶרעְדן ַאַסאְך צּום אֵּ

ִלָיהּו  י אֵּ ֶרק י"ב( ַּתָנא ְדבֵּ ם ְמַלִוין אֹותֹו  ֶׁשָכל"ְלִפי )פֵּ ַעד ָׁשָעה ֶׁשהּוא ַהַמְרֶבה ִשיחֹות ּוְתִפלֹות, הֵּ
ית עֹוָלמֹו"  ייְטן  -ִנְכָנס ְלבֵּ ייֶבעְרְׁשְטן, ֶוועט ָדאס ִאים ַבאְגלֵּ ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֶרעְדט ַאַסאְך צּום אֵּ

ֶדן.  ִביז ֶער ֶוועט ָאְנקּוֶמען ִאין ַגן עֵּ
ייֶבעְרְׁשְטן.  ָוואס ֶרעְדט צּוםייט פּון ַא ִאיד ִמיר ֶקעֶנען ִזיְך ָגאְרִניְׁשט ָפאְרְׁשֶטעְלן ִדי ְגרֹויְסקֵּ  אֵּ

ייֶבעְרְׁשְטן סֶיעֶדע ֶוועְרט פּון ֶדעם ַבאַׁשאְפן ַא ַמְלָאְך ָוואס ֶוועט  ,ָוואְרט ָוואס ֶמען ֶרעְדט צּום אֵּ
ייְטן אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט אּון ֶער ֶוועט ִאים ָאְפִהיְטן ִדי ַגאְנֶצע ֶוועג ַאז ֶעס ָזאל ִאים  ִאים ַבאְגלֵּ

 ִניְׁשט ַפאִסיְרן ַקיין ׁשּום ְׁשֶלעְכְטס.
ִדי ְלַוָי' פּון ֶמעְנְטְׁשן ָדא אֹויף ֶדער ֶוועְלט ִאיז ִניְׁשט ַאזֹוי ִאיְנֶטעֶרעַסאְנט, ִניְׁשט ָדאס ִאיז 

ס ִמיט ַא ֶדער ִעיָקר. ַפאְרֶקעְרט, ֶדער ֶרִבי ָהאט ַאָמאל ֶגעָזאְגט ַאז ֲאִפילּו ַא ִנְפָטר ַהאְלט ִזיְך ְגרֹוי
ייְטן  ֶסק. ֶמען ַדאְרף ָנאר ֶזען ִזיְך גּוט ָאְנצּוְגרֵּ ְגרֹויֶסע ְלַוָי'. ִניְׁשט פּון ֶדעם ַדאְרף ֶמען ַמאְכן ַאן עֵּ

ֶטעְנִדיג ֶגעֶדעְנֶקען ַאז ֶעס ֶוועט ַאָמאל קּוֶמען ַא ָטאג ָוואס ֶמען ֶדעם ַגאְנְצן ֶלעְבן. ֶמען ַדאְרף ְׁש 
ָלאְזן ִדי ֶוועְלט, אּון ַדאן ֶוועט ָנאר ַזיין ָחׁשּוב ִדי ִמְצֹות ּוַמֲעִשים טֹוִבים ָוואס ֶוועט ַדאְרְפן ַפאְר 

יי ֶוועְלן ִאי ייְטן אּון ֶהעְלְפן אֹויף ִדי ַגאְנֶצע ֶוועג. םֶמען ָהאט ַאַרייְנֶגעַכאְפט, אּון ָנאר זֵּ  ַבאְגלֵּ
ייְלט ַאז ִאין ִדי ְׁשָטאט  ב'ֶער ִאיד, ֶטעְפִליק ָהאט ֶגעוואֹויְנט ַא ְבֶרְסלֶ מֹוַהָרא"ׁש ָהאט ֶדעְרצֵּ

ֶער ָהאט ֶגעוואֹויְנט ַזיין ַגאְנץ ֶלעְבן ִאין ֶעֶפעס ַא צּוְבָראְכן  ,ֶמען ָהאט ִאים ֶגערּוְפן ר' ֶהעְרְׁשָקא
ייֶנער ָהאט ִזיְך ִניְׁשט אּוְמֶגעקּוְקט אֹויף ִאים, אּון ֶמען ָהאט ִאים גֶ  עַהאְלְטן ַפאר ַהייְזֶקעֶלע, קֵּ

ייֶער ַא ָפׁשּוט'ֶער ֶמעְנְטׁש.  זֵּ
ִוי ִיְצָחק ַז"ל ִאיְנִמיְטן ִדי  ייֶדעם ֶרִבי לֵּ ייְנָמאל ָהאט ֶרִבי ַאֲהֹרן ִקיְבִליְטֶׁשער ַז"ל ֶגערּוְפן ַזיין אֵּ אֵּ

ט ִווי ֶרִבי ֶהעְרְׁשָקא ַנאְכט ַביי ֲחצֹות, אּון ֶער ָהאט ֶגעָזאְגט ַאז ֶער ָזאל גֵּיין צּום ֶעק ְׁשָטאט ָדאְר 
 וואֹויְנט אּון ֶער ָזאל קּוְקן ַזיין ֲעבֹוָדה ָוואס ֶער טּוט ֶיעְצט ַביי ֲחצֹות.

ִוי ִיְצָחק ַאַרייְנֶגעקּוְקט אּון ֶגעֶזען ִווי ֶרִבי ֶהעְרְׁשָקא ִזיְצט  ָאְנקּוֶמעְנִדיג ַאִהין ָהאט ֶרִבי לֵּ
ֶפר אּון ֶער ֶלעְרְנט ִמיט ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ַוואִריְמקֵּ ִאיֶבעְרֶגעבֹויְגן אֹויף ֶעֶפעס  ייט אּון ַא סֵּ

ִוי ִיְצָחק ָהאט ֶגעָזאְגט ַאז ֶדער רֹוֶׁשם ָוואס ֶער ָהאט ֶדעָמאְלט ַבאקּוֶמען ִאיז  ֶגעְׁשַמאק. ֶרִבי לֵּ
ִאיז ַא ָפׁשּוט'ֶער ֶמעְנְטׁש, ֶער ַגאְנץ ֶלעְבן. ֶער ָהאט ֶגעֶזען ַא ִאיד ָוואס  ַזייןֶגעְבִליְבן ַביי ִאים 

ייִליֶגע ּתֹוָרה  ֶוועט ִניְׁשט ַבאקּוֶמען ַקיין ָכבֹוד ַפאר ַזיין ֶלעְרֶנען. ֶער ִזיְצט ָאֶבער אּון ֶלעְרְנט ִדי הֵּ
ֶׁשק אּון ֶגעְׁשַמאק.  ִמיט ַאַזא חֵּ

ייֶנער ִניְׁש  ט ֶגעקּוֶמען צּו ַזיין ְלַוָי'. ַביי ִדי ְלַוָי' ֶווען ֶרִבי ֶהעְרְׁשָקא ִאיז ִנְפָטר ֶגעָוואְרן ִאיז קֵּ
ִוי ִיְצחָ  ייֶדעם ֶרִבי לֵּ יי ֶמעְנְטְׁשן. ֶרִבי ַאֲהֹרן ִקיְבִליְטֶׁשער ִמיט ַזיין אֵּ ייִליְגט ָנאר ְדרֵּ ק ָהאְבן ִזיְך ַבאטֵּ

 אּון ָנאְך ַא ִאיד.
ִוי ִיְצָחק ָהאט ִזיְך ֶגעוואּוְנֶדעְרט ַפאְרָוו ייֶנער ִאיז ִניְׁשט ֶגעקּוֶמען צּו ִדי ְלַוָי', ֶער ֶרִבי לֵּ אס קֵּ

אְך ָיא ֶגעוואּוְסט ַאז ֶדער ִאיד ִאיז ִבְכַלל ִניְׁשט ֶגעֶווען ַאַזא ָפׁשּוט'ֶער ִאיד. ָהאט ִאים ַזיין ָהאט דָ 
עְנְטְׁשן ֶעס ֶזעֶנען ָדא ְׁשֶווער ַבארּוִאיְגט אּון ֶגעָזאְגט ַאז ֶעס ַמאְכט ִניְׁשט צּוִפיל אֹויס ִוויִפיל מֶ 

ֶיעְצט אּוְנְטן ַביי ִדי ְלַוָי'. ֶווען ֶדער ֶרִבי ֶהעְרְׁשָקא קּוְמט ָאֶבער ַארֹויף אֹויְבן אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט, 
ייֶטעְרס. ִדי ֶצעְנְדִליֶגע טֹויְזְנֶטער ַמְלָאִכים ֶוועְלֶכע ֶזענֶ  ען ֶוועט ֶער ָהאְבן ֶגענּוג אּון ָנאְך ַבאְגלֵּ

ַבאַׁשאְפן ֶגעָוואְרן פּון ִדי ִפיֶלע ִמְצֹות ָוואס ֶער ָהאט ַאַרייְנֶגעַכאְפט, אּון ְבִעיָקר פּון ִדי ִליְכִטיֶגע 
ייֶבעְרְׁשְטן. ִדי ְלַוָי' ָדאְרט אֹויְבן,  ֶנעְכט ָוואס ֶער ִאיז ֶגעִזיְצן אּון ֶגעֶלעְרְנט אּון ֶגעֶרעְדט צּום אֵּ

 ר ָוואס ִאיז ִאיְנֶטעֶרעַסאְנט.ָדאס ִאיז ֶדער ִעיקָ 
ֶווען ֶעס קּוְמט אֹויס ַפאר ַא ֶמעְנְטׁש צּו גֵּיין צּו ַא ְלַוָי', ִאיז ַדאן ִדי ַצייט ָוואס ֶער ַדאְרף ִזיְך 
ִאיֶבעְרְקֶלעְרן אּון ֶגעֶדעְנֶקען ֶדעם ְפַלאץ וואּו ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש קּוְמט צּום סֹוף ָאן. אּון ָדאס ָזאל 

ְלן ַזייֶנע ֶטעג אּון ָיאְרן ִמיט גּוֶטע ַזאְכן, ַאז ֶער ָזאל ָהאְבן ִמיט ָוואס ּוְׁשַטאְרְקן ָאְנצּופ ִאים
ַארֹויְפצּוקּוֶמען אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט. ֶווען ֶמען ִפיְרט ַאן ָארֹון פּון ַא ִנְפָטר ָוואס ָהאט אֹויְסֶגענּוְצט 

ָדאס ִניְׁשט ַא ָפׁשּוט'ֶער ָארֹון, ָנאר ָדאס ִאיז ַאן ָארֹון ַהקֹוֶדׁש, ַא  ִדי ַצייט ִאין ַזיין ֶלעְבן, ַדאן ִאיז
ייִליֶגע ְסָפִרים ָוואס ֶער ָהאט זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו  ייִליֶגער ָארֹון ָוואס ִאיז ָאְנֶגעפּוְלט ִמיט ִפיֶלע הֵּ הֵּ

 ֶלעְרֶנען ַזיין ַגאְנץ ֶלעְבן.
ִמְבָלאְזׁשּוב זי"ע, ֶדער "ְצִבי ַלַצִדיק", ְפֶלעְגט ַאַסאְך ָזאְגן ִמְׁשַניֹות.  ֶדער ַצִדיק ֶרִבי ְצִבי ֱאִליֶמֶלְך

ייְנָמאל ִאיז ַאַרייְנֶגעקּוֶמען צּו ִאים ַאן ֶעְלֶטעֶרער ָחִסיד, ֶיעֶנער ִאיז ָנאְך ֶגעֶווען ַביי ַזיין  אֵּ
ייִליֶגער ֶרִבי ָדִוד'ל ִדינֹוב'ֶער זי"ע ֶדע ייִליְגן "ְבנֵּי ִיָששָכר" זי"ע, אּוןַטאֶטע'ן, ֶדער הֵּ  ר זּון פּוֶנעם הֵּ

 ֶדער ָחִסיד ָהאט ֶגעֶזען ִווי ֶדער ַצִדיק ִזיְצט אּון ָזאְגט ִמְׁשַניֹות.
אְלן, אּון ֶער ָהאט ִזיְך ָאְנֶגערּוְפן ִמיט ַא ְׁשִטיְקל ַפאר ֶדעם ָחִסיד ִאיז ָדאס ִניְׁשט ֶגעפָ 

ֶטעְנִדיג ַפאְרנּוֶמען ִמיט ִמְׁשַניֹות?" ֶווען ֶדער ַצִדיק ָהאט ֶזעְנט אֹויְך ְׁש ְגִריְנְגֶׁשעצּוְנג: "ִאיר 
ֶגעֶהעְרט ִדי ֶוועְרֶטער ָהאט ֶער ָאְנֶגעהֹויְבן ְקַלאְפן ִמיט ִדי ִפיְנֶגער אּון ֶגעָזאְגט: "אֹוי אֹוי, ַבאְלד 

 קּוְמט ׁשֹוין ֶדער ִמיט ִדי טֹויְזְנט אֹויְגן"...
ייְנט צּו ָזאְגן, ָהאט ִאים ֶדער ַצִדיק ֶדער  ָחִסיד ָהאט ִניְׁשט ַפאְרְׁשַטאֶנען ָוואס ֶער מֵּ

ייְגן ִדי ְׁשֶרעְקִליֶכע פַ  ַחד אּון ְׁשֶרעק ָוואס ֶעס ַכאְפט ַא ָאְנֶגעהֹויְבן ַמְסִביר ַזיין אּון ַאָראְפלֵּ
ִאים ֶדער ַמְלָאְך ַהָמֶות ִמיט ִדי טֹויְזְנט אֹויְגן.  ֶמעְנְטׁש ִאין ַזיין ֶלעְצֶטער ָטאג ֶווען ֶעס קּוְמט צּו

יין. אּון ֶער ָהאט פַ  ַאַזא ְׁשֶרעְקִליֶכער ַחד ַאז ִדי ְנָׁשָמה ְפִליט ִאים ַארֹויס פּון ֶדעם ַאלֵּ
ִאיְך ִניְׁשט אֹויְסֶגעִפיְרט: "ָאֶבער דּוְרְך ִמְׁשַניֹות ֶקען ֶמען ֶגעַראֶטעֶוועט ֶוועְרן פּון ִאים! נּו, ָזאל 

 ֶלעְרֶנען אּון ָזאְגן ַאַסאְך ִמְׁשַניֹות?!"
וייְסן ַאז ֶמען ֶקען ֶלעְרֶנען ִמְׁשַניֹות ְלִעילּוי ִנְׁשַמת ַא ִנְפָטר, ֶווען ַא ִאיד גֵּייט ַאֶוועק  ֶמעְנְטְׁשן וֵּ

ֶמען ֶוועט ֶלעְרֶנען ְלִעילּוי ִמְׁשַניֹות ָוואס  אּתָ ַמֶסכְ  פּון ִדי ֶוועְלט, ֶנעְמט ִזיְך ֶיעֶדער אּוְנֶטער אַ 
ייֶגעֶנע ְנָׁשָמה.  וייְסן ָאֶבער ִניְׁשט ַאז ֶמען ֶקען אֹויְך ֶלעְרֶנען ִמְׁשַניֹות ַפאר ִדי אֵּ ִנְׁשָמתֹו. ֶמעְנְטְׁשן וֵּ

וייטְ  ייְבן ַא ְצוֵּ ְנ'ס ְנָׁשָמה, "ִמְׁשָנה" ִאיז ִדי אֹוִתיֹות "ְנָׁשָמה", אּון אֹויב ֶקען ָדאס ֶהעְלְפן אּון ֶדעְרהֵּ
ייֶגעֶנע ְנָׁשָמה. ַפאְרָוואס ָזאל ַא ֶמעְנְטׁש ַוואְרְטן ִביז  ֶקען ֶעס ִזיֶכער ייִליְגן ִדי אֵּ אֹויְפהֹויְבן אּון הֵּ

ייֶנער ָזאל  ֶער ֶוועט ַאֶוועְקגֵּיין פּון ֶדער ֶוועְלט אּון ֶער ֶוועט ַדאְרְפן ָהאְבן ְגרֹויס ַרֲחִמים ַאז אֵּ
ֶכל ַוואְרט ֶער ִניְׁשט ִביז ֶדעָמאְלט, ַטאֶקע ֶלעְרנֶ  ען ִמְׁשַניֹות ַפאר ִאים? ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ָהאט שֵּ

ייֶגעֶנע ְנָׁשָמה, אּון ַאזֹוי ַדאְרף ֶער  ייְנס ִמְׁשַניֹות צּו ַמאְכן ַאן ִעלּוי ַפאר ַזיין אֵּ ָנאר ֶער ֶלעְרְנט ַאלֵּ
 ִניְׁשט צּוקּוֶמען צּו ֶיעֶנעְמ'ס טֹובֹות.

ואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ָלאְזט ִזיְך ִניְׁשט ַנאְרן, ָנאר ֶער ַכאְפט ַאַריין ִווי ֶמער ּתֹוָרה, ִווי ֶמער ו
ייְטן אֹויף ְׁש  יי ִמְצֹות אּון גּוֶטע ַזאְכן אֹויף ִדי ֶוועְלט, ַווייל ָנאר ָדאס ֶוועט ִאים ַבאְגלֵּ ֶטעְנִדיג סֵּ

יי אֹויף ֶיענֶ   ע ֶוועְלט.אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון סֵּ
 

ֶלק ד' ֶעֶרְך ְלָוָיה ת ִמְצָוה( )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש חֵּ ֶלק ט"ז ֶעֶרְך מֵּ  ְוחֵּ
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 שליט"א אין אלע נושאים פילע בריוו פונעם ראש ישיבהנאך 
 וועכנטליכן קונטרס "עצתו אמונה". קען מען זען אינעם

 

 <<<<<< 845-200-7132צו באקומען אין ישיבה, אדער רופט 
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שיעורים; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס; און נאך -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; שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים;  - קול ברסלב

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

< BreslevCenter.com   <  
 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 מזל טוב פארברכת מיר וואונטשן א הארציגע 
 שליט"א יואל פארקאש מו"ה

 גבאי בית המדרש "היכל הקודש" קרית יואל

 ל טובלמזנפתלי הערש ני"ו די שמחת בר מצוה פון זיין בחור צו 
*** 

 מזל טוב פארברכת מיר וואונטשן א הארציגע 
 הי"ו ראובן בירענבוים מו"ה

 ל טובלמזנחמן חיים ני"ו די אפשערן פון זיין זון צו 
*** 

 י"וה ישראל משה גאלדמאן מו"ה
 ל טובלמזדי געבורט פון א אינגל צו 

 

 
 

 

 
 

 

 

 חיזוק צום טיר
 
 

איר קענט באקומען אלע ספרי 
ברסלב, קונטרסים, דרשות, 

'ס, און SD'ס, USBניגונים, סידי'ס, 
 נאך; דעליווערט צו אייער טיר!
 רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

347-509-4908 
 מיר וועלן פרובירן בעז"ה

 עס צו שיקן צו אייך אהיים.
 

 
 
 

 

 

 

 טייערע בחורים,
הויבט אן דעם זמן מיט א פרישקייט, 
הערט די הערליכע שיעורים פונעם 

 ראש ישיבה שליט"א אויף

 פתיחת הזמן
212-444-9191 

2,1,6,1 
 

 

 

 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
 דער ראש ישיבה שליט"א

 באזוכט אין קרית ברסלב ליבערטי
גאר פרי א זיך ארויסגעלאזט ”האט דער ראש ישיבה שליט די וואך דינסטאג

ליבערטי, דער ראש  אין פון שטאט צו באזוכן דעם שטעטל קרית ברסלבפארטאגס 
אין שטעטל זעקס אזייגער אינדערפרי, א איז אנגעקומען אין בית המדרש ”ישיבה שליט
אבן געלערנט ל מיט אינגעלייט וואס הוכולל בוקר איז געווען פארטיגער בשעת דער 

, און די אינגעלייט פלייסיג, פון וואס דער ראש ישיבה שליט"א האט זייער הנאה געהאט
 האבן זיך זייער געפריידט צו די פלוצלינגדיגע באזוך פונעם ראש ישיבה שליט"א.

ן דאווענען האט דער ראש ישיבה 'דערנאך האט מען געדאווענט צוזאמען, און נאכ
גמרא און דערנאך ארום גערעדט שטארקע יסודות  אטא בלשליט"א פארגעלערנט 

 .וויאזוי עלטערן און מלמדים דארפן רעדן צו קינדער
חדר, דער ראש  די קינדער אין נאכדעם האט דער ראש ישיבה שליט"א באזוכט

ישיבה האט געשמועסט מיט די טייערע קינדערלעך, דער ראש ישיבה האט געפרעגט 
דער ראש און רבי איז געווארן רבי?"  רהייליגע עראזוי ד"ווער ווייסט ווי ,די קינדער

און  ."ןאייבערשטם "ווייל ער האט אסאך גערעדט צו ,ישיבה האט אויסגעפירט
ווי ער  ,מעשה פון תפלה""רציילן א דעאינגל זאל  סדערנאך האט ער געבעטן יעדע

האט געהאט א פראבלעם, און ער האט געבעטן דעם אייבערשטן, און דער 
און דערנאך האבן די קינדער שיין געזינגען צוזאמען  שטער האט געהאלפן.עריבאי

 מיט'ן ראש ישיבה. 
מיידלעך אין קלענערע כן די וראש ישיבה שליט"א געגאנגען באז ערדערנאך איז ד

ער האט גערעדט צו זיי הדרכה וויאזוי זיך צו פירן ערליך און מאכן א  ,בית פיגא סקול
אלעס וואס זיי  ינסערשטן, און אזוי אויך זען צו פאלגן די לערערנחת רוח פאר'ן אייב

די שיינקייט פון גיין איבער גערעדט מהייסן, אויך האט די ראש ישיבה שליט"א ארו
טראגט איר וואס די סקול  -רבי'ס מאמע  ןהייליג עםאון ווי ד ,אנגעטון צניעות'דיג

איז געגאנגען אנגעטון מיט א געוואלדיגע צניעות פון וואס מען דארף זיך  -נאמען 
 .אפלערנען פאר אונז אויך

 געהאט א שטארקע חיזוק פונעם באזוך. בןהאאין שטעטל דער ציבור אנשי שלומינו 
 בנים אתם לה' אלוקיכם!

*** 

 רשהמדת שיינע בר מצוה אין בי
איז פארגעקומען א הערליכע שמחת בר פרשת נח מיטוואך  דעם פארגאנגענעם

בן מצוה אין ביהמ"ד היכל הקודש ברסלב אין וויליאמסבורג, ווען הב' יעקב יוסף נ"י 
איז אריין לעול התורה והמצות. דער קלוגער בחור איז פון  הי"ו סאלימו"ה ראובן ברוך 

מען לייגט  אודי תלמידים פון די הייליגע ברסלב'ע תלמוד תורה אין וויליאמסבורג, וו
מצות און מעשים טובים, און ואריין אין די קינדער אז דער עיקר אין לעבן אז נאר תורה 

ן אייבערשטן וועט מען האבן א גוטע לעבן, מען דארף זוכן צו 'נאר אז מען לעבט מיט
אייבערשטן, און אים קען מען צופרידן שטעלן, און מענטשן קען  פאר'ןגעפעלן נאר 

 ט צופרידן שטעלן.מען סיי ווי ניש
ווען א בר מצוה אויף אן אזוי גערופענע ראדערפאר איז ביי די קינדער א בושה צו פ

א.א.וו.  און מוזיק "נארמאלע" וועג, אין א זאל, מיט א קעיטערער, מיט מיניטשורס
 דיוואס בסך הכל וועט מען זיך קענען איינרעדן אז מען וועט ווערן ארויפגעקוקט ביי 

פון די אנדערע זייט וועט מען צאפן דאס בלוט פונעם טאטן וואס דארף  חברים, אבער
אויסבלוטיגן מיט שווערע חובות פאר זיין תכשיט'ל. וואס דערמיט איז מען ר"ל עובר 

 ן באפעל פון אייבערשטן "כבד את אביך ואת אמיך".'אויפ
זיי זאלן ן אייבערשטן בעטן זייערע עלטערן אז 'די טייערע קינדער וואס לעבן מיט

זענען גענוג פרייליך מאכן זייער בר מצוה וואס פשוטער און וואס קלענער, ווייל זיי 
 וואס זיי ווערן שוין מחויב במצוות, זיי הייבן אן צו לייגן תפילין א.א.וו. בלויז מיט דעם

 בחנם. ן פראווען א בר מצוה אין בית המדרש'און זיי זענען העכסט צופרידן מיט
ן ראש ישיבה שליט"א 'פארזיך באדאנקט עם בר מצוה בחור האט דער טאטע פונ

בר מצוה אין בית המדרש אנשטאט אין א זאל מיט  יפראווען דדאס געזאגט אז און 
 זיבן טויזנט דאלער.אלע צוגעהערן האט אים געשפארט איבער 

 !ומשפע מצות תפילין יתמשך עלי להיות לי חיים ארוכים ושפע קודש
 

 על הטוב יזכרו המנדבים להפצת הגליון 
 

 החתן ארי פיש הי"ו, צו זיין שמחת החתונה למזל טוב -בארא פארק 
 .Dahill Rd 369 צאנזבני תורה  להק ד"ביהמב ךל 'פ ק"שב אווארפןב

  Ft. Hamilton Pkwy 5401"כרם מנחם" אין זאל  וירא 'ג חתונה
 9:30שמחת חתן וכלה בשעה 
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