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ט מֹוַהָרא"ש ֵצייל   ֶדער 

ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש ָהאט ִדי ּכֹוחֹות אּון ִדי 
ְצִליַח צּו ַזיין אֹויף ֶמעְגִליְכֵקייְטן ֵזייֶער ְׁשַטאְרק מַ 

ֶדער ֶוועְלט. ֶיעֶדער אֹויף ַזיין ֶוועג ֶקען ָאְנקּוֶמען צּו 
ִדי ֶהעְכְסֶטע אּון ֶבעְסֶטע ַזאְכן. ִדי ִסיָבה ַפאְרָוואס ַא 
ֶמעְנְטׁש ִאיז ִניְׁשט ַמְצִליַח, ִאיז ָנאר ַווייל ֶער ֶגעְבט 

 .ייְטןְׁשֶוועִריקֵ  אֹויף ֶווען ֶעס ֵגייט אֹויף ִאים ַאִריֶבער
ֶווען ֶער ְׁשִפיְרט ַאז ֶעס ֵגייט ִאים ִניְׁשט ַאזֹוי ִווי ֶער 
ָהאט ֶגעְפַלאְנט, ֶוועט ֶער ִאיְנַגאְנְצן אֹויְפֶגעְבן, אּון 
ִזיְך ִניְׁשט ְׁשַטאְרְקן צּו ֵגיין ַווייֶטער. ֶווען ֶמען ָהאט 

ר ֶלעְבן ֵגייט ָאֶבער ֶדעם ֵשֶכל אּון ֶמען ֵווייְסט ַאז ֶדע
ייְטן ֶטעְנִדיג ָדא ְׁשֶוועִריקֵ ֵאייִביג ַאזֹוי, ֶעס ֶזעֶנען ְׁש 

 אּון ְׁשְטרֹויְכלּוְנֶגען אֹויְפ'ן ֶוועג, ֶמען ַדאְרף ִזיְך ָנאר
ְׁשַטאְרְקן ֶעס ִאיֶבעְרצּוקּוֶמען, ַדאן ָוואְלט ֶדער 

ס ֶמעְנְטׁש ֵקייְנָמאל ִניְׁשט אֹויְפֶגעֶגעְבן, אּון ָדא
 ָוואְלט ִאים ֶגעְבֶרעְנְגט צּו ִדי ְגֶרעְסֶטע ַהְצָלָחה.

ַא  -ַיֲעֹקב ָאִבינּו ָהאט ֶגעֶזען ִאין ָחלֹום ַא "ֻסָלם" 
ֵלייֶטער, ָוואס ְׁשֵטייט אֹויף ֶדער ֶעְרד אּון ֵגייט 

'ן ִהיְמל. ָדאס ִאיז ִניְׁשט ָנאר ֶגעֶווען ֶדער ַארֹויף ִביזְ 
-אר ָדאס ִאיז אֹויְך אּוְנֶזער ֶוועגָחלֹום פּון ַיֲעֹקב, נָ 

ַווייֶזער. ַאֶלעס ָוואס ֶעס ָהאט ַפאִסיְרט ִמיט ִדי 
ֵהייִליֶגע ָאבֹות, ִאיז ַא ִסיָמן ַפאר אּוְנז, אּון ֶלעְרְנט 
אּוְנז ֶדעם ֶוועג ִווי ַאזֹוי ִמיר ָזאְלן אֹויְך ֶקעֶנען 

ִבי ר' ֱאִליֶמֶלְך ַאזֹוי ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער רֶ  ,ַמְצִליַח ַזיין
ִמִליֶזעְנְסק זי"ע ָזאְגט ִאיז ַזיין ְתִפָלה: "ּוִמַמְדֵרָגה 
ְלַמְדֵרָגה ַתֲעֵלנּו, ֶׁשִנְזֶּכה ָלבֹוא ְלַמֲעַלת ֲאבֹוֵתינּו 

ֶער ֶבעט ֶדעם  -ַהְקדֹוִׁשים, ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב" 
ֶהעֶכער,  ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאז ֶער ָזאל ֵגיין ֶהעֶכער אּון

'ן זֹוֶכה ַזיין צּו ִדי ַמְדֵריגֹות פּון ִדי ֵהייִליֶגע ָאבֹות, ִביזְ 
 ַאְבָרָהם ִיְצָחק אּון ַיֲעֹקב.

ֲאִפילּו ֶווען ַא ִאיד ִליְגט ַמָמׁש ִאין ֶדער ֶעְרד, ֶער 
ְׁשִפיְרט ַאז ֶער ִאיז ַמָמׁש ָגאְרִניְׁשט ֶוועְרד, ֶער ִפיְלט 

ער ִניֶדעִריְגְסֶטער ֶמעְנְטׁש אֹויף ַאז ֶער ִאיז ַמָמׁש דֶ 
ֶדער ֶוועְלט, ַדאְרף ֶער ָאֶבער ִוויְסן אּון ֶגעֶדעְנְקן ַאז 

אֹויף ֶדער ֶעְרד ְׁשֵטייט ַא ְגרֹויֶסער ֵלייֶטער  ָדאְרט
'ן ִהיְמל, ֶער ַדאְרף ִזיְך ָנאר צּוַזאְמֶנעֶמען אּון ִביזְ 

ייֶטער, אּון ַדאן ֶוועט ָאְנהֹויְבן ַארֹויְפְקִריְכן אֹויְפ'ן לֵ 
 'ן ִהיְמל ַאַריין.ֶער ָאְנקּוֶמען ִביזְ 

ִווי ַאזֹוי ְקִריְכט ֶמען ַארֹויף ֶדעם ֵלייֶטער? ְׁשֵטייט 
ַאז "סּוָלם" ִאיז  )ח"ג רס"ז ע"א(ִאין ֹזַהר ַהָקדֹוׁש 

ָטא ַאַזא ַזאךְׁ ַאז מ   ןע  ִנישְׁ
ַפאלְׁ ;  ִאיז שֹוי  ַפארְׁ

 

שּוָבה טּו  אּו ןע  תְׁ ש ק  טְׁ ןענְׁ ןער מ  ֵהייבְׁ  י ןעד    ָאנְׁ
ןע, ָלאט  ןעַפאלְׁ  ִאי  ַא בְׁ ט ג  ֵניי. ַאז דּו ִביסְׁ ָדאסְׁ  פּונְׁ

ט: "ו וןע  ִבי ָזאגְׁ ןער ר  ט; ד  ט ִליגְׁ  ָדארְׁ ַלייב ִנישְׁ ןע   בְׁ מ 
ןע  ַא פּוס ַא ןע ֵגייט מ  ָלאט  ןע בְׁ ט  ןעכְׁ ןעד  ַריי  ֵגייט ִאי  ַא ג 
לַ  ט בְׁ ןע  ִנישְׁ ןער ןִעיָקר ָטאר מ  ייבְׁ  ַא פּוס ַארֹויס, ד 

ןע ִפיס"; ַא פּוס ַאַריי  ַא פּוס  ֵטיי  ִמיט ֵבייד  שְׁ
ןע  ִאיז  -ַארֹויס, ַא פּוס ַאַריי  ַא פּוס ַארֹויס  ִביז מ 

ןע ַמןֲעִשי ט  ןעכְׁ ל  ִריכְׁ  פּו  ִדי שְׁ ה ַארֹויס צּו קְׁ  .םזֹוכ 
 "א(תשפא ַוֵיצֵ ה ֱאמּונָ  ןֲעָצתֹו)
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'ן קֹול ַאֵליין, ֶקען ֶמען ְבלֹויז ִמיטְ ְבִגיַמְטִרָיא "קֹול". ֶדער קֹול פּוֶנעם ֶמעְנְטׁש, ָדאס ִאיז ֶדער ֵלייֶטער. 
 ַארֹויְפְקִריְכן אּון ָאְנקּוֶמען צּו ִדי ֶהעְכְסֶטע אּון ֶבעְסֶטע ְׁשַטאְפֶלען ִאין ֶלעְבן.

ֶער ֶגעֶווען ַביים ֵהייִליְגן ְקדּוַׁשת ֵלִוי  ֵאייֶדער ֶרִבי ָנָתן ִאיז ֶגעָוואְרן ְמקּוָרב צּום ֵהייִליְגן ֶרִבי'ן, ִאיז
זי"ע. ֵאייְנָמאל ִאיז ֶער ֶגעִזיְצן ִאיְנֵאייֶנעם ִמיט ִדי ֲחִסיִדים ַביי ְמַלֶוה ַמְלָּכה, ֶמען ָהאט ֶגעַמאְכט 

ִאיז ֶגעַפאְלן אֹויף  ָדאְרט ַא גֹוָרל ֶווער ֶעס ָזאל ֵגיין קֹויְפן ֵבייֶגעֶלעְך ַפאר ִדי ְסעּוָדה, אּון ֶדער גֹוָרל
ט, ֶרִבי ָנָתן. ֶרִבי ָנָתן ִאיז ֶגעַגאְנֶגען צּום ֶבעֶקער, אֹויְפ'ן ֶוועג ִאיז ֶער ָאֶבער ֶגעָוואְרן ֵזייֶער ֶדעְרִביֶטעְר 

ער ִאיד, אּון ֶער ָהאט ֵזייֶער ְׁשַטאְרק ֶגעָוואְלט ַזיין ָנאְנט צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן אּון ַזיין ַאן ֱאֶמת'ֶער ֶעְרִליכֶ 
ֶער ָהאט ָאְנֶגעהֹויְבן ְטַראְכְטן ִמיט ִביֶטעְרִניׁש: "צּוִליב ֶדעם ִבין ִאיְך ַבאַׁשאְפן ֶגעָוואְרן? צּו קֹויְפן 
ֵבייֶגעֶלעְך?!" ֶער ָהאט ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט ֵגיין ַווייֶטער צּו קֹויְפן ִדי ֵבייֶגעֶלעְך. ֶער ִאיז ֶגעַגאְנֶגען ִאין 

עס ַא ֵלייִדיְגן ֵבית ַהִמְדָרׁש ִאין ִדי ַווייֶבער ׁשּול, ֶער ָהאט ֶגענּוֶמען ַא ְתִהִלים אּון ָאְנֶגעהֹויְבן צּו ֶעפֶ 
ָזאְגן אּון ֵזייֶער ֵווייֶנען, ֶער ָהאט ֶבֱאֶמת ֶגעָוואְלט ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד. ֶער ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען ִביז 

 ט ְגרֹויֶסע ְבִכיֹות, פּון ְגרֹויס אֹויְסמּוְטֶׁשעִניׁש ָהאט ֶער ַאייְנֶגעְדִריְמְלט.ַקאִפיְטל נ' ִמי
'ן ִהיְמל אּון ֶער ְפרּוִביְרט ַארֹויְפצּוְקִריְכן ֶער ָהאט ֶגע'ָחלֹוְמ'ט ִווי ֶער ֶזעט ַא ְגרֹויֶסע ֵלייֶטער ִביזְ 

עפ, אּון ֶער ִאיז צּוִריק ַאָראְפֶגעַפאְלן, ֶער ָהאט ָנאְכַאָמאל אֹויְפ'ן ֵלייֶטער. ֶער ִאיז ַארֹויף ֶעְטִליֶכע ְטרֶ 
ְפרּוִביְרט ַארֹויף צּו ְקִריְכן, ֶער ִאיז ָאֶבער ַאְלץ צּוִריק ֶגעַפאְלן, ֶער ָהאט ְפרּוִביְרט ִמיט ְׁשֶטעְרֶקעֶרע 

ער ַווייֶטער ַאָראְפֶגעַפאְלן. ִווי ֶהעֶכער ֶער ּכֹוחֹות צּו ְקִריְכן ָנאְך ֶהעֶכער אֹויְפ'ן ֵלייֶטער, ֶער ִאיז ָאבֶ 
ְקַלאפ ֶווען ֶער ִאיז ֶגעַפאְלן. ִביז ֶער ִאיז  ֶדערִאיז ֶגעְקָראְכן, ַאְלץ ְׁשֶטעְרֶקער ִאיז ֶגעֶווען 

אט ַארֹויְפֶגעְקָראְכן ָגאר הֹויְך, אּון ַדאן ִאיז ֶער ֶגעַפאְלן ִמיט ַא ְׁשַטאְרֶקע ְקַלאפ, אּון ֶער הָ 
 אֹויְפֶגעֶגעְבן... ֶמער ֶקען ֶער ִניְׁשט.

ַאָראפ צּו ִאים: "ְדַראֶפע ִזיְך, אּון  ייטאּון ַדאן ָהאט ֶער ֶגעֶזען ִווי ֵאייֶנער ְׁשֵטייט פּון אֹויְבן אּון ְׁשרֵ 
 ְקִריְך אּון ַהאְלט ִזיְך ְׁשַטאְרק ָאן! -ַהאְלט ִזיְך!" 

ָיאר ֵאייֶדער ֶער ִאיז ֶגעקּוֶמען צּום ֶרִבי'ן. ֶווען ֶער ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען  ָדאס ִאיז ֶגעֶווען אּוְמֶגעֶפער ַא
צּום ֵהייִליְגן ֶרִבי'ן ָהאט ֶער ֶדעְרֶקעְנט ַאז ֶדער ֶרִבי ִאיז ֶגעֶווען ֶדער ָוואס ָהאט ִאים ַדאן ְמַחֵזק 

ייְנָמאל, ָנאר ְקִריְכן אּון ִזיְך ֶדעְרַהאְלְטן ִמיט ֶגעֶווען אּון ֶגעְׁשַטאְרְקט ַאז ֶער ָזאל ִניְׁשט אֹויְפֶגעְבן קֵ 
 ַאֶלע ּכֹוחֹות.

ֶדעְרָנאְך ָהאט ִאים ֶדער ֶרִבי ַארֹויְסֶגענּוֶמען אֹויף ַא ְׁשַפאִציר, ֶרִבי ָנָתן ָהאט ִזיְך אֹויְסֶגעֶרעְדט 
ָהאט ַארֹויְפֶגעֵלייְגט ִדי ַהאְנט אֹויף ַזיין  ַפאְר'ן ֶרִבי'ן ַאֶלעס ָוואס ִליְגט ִאים אֹויְפ'ן ַהאְרץ, ֶדער ֶרִבי

ַאְקְסל אּון ִאים ֶגעָזאְגט: "ָנאְך ֶדעם ַאֶלעם ִאיז גּוט ֶווען ֶמען ֶרעְדט ִזיְך אֹויס צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאזֹוי 
ען ֶדעם ָחלֹום, ָוואס ֶדער ִווי ֶמער ֶרעְדט ִזיְך אֹויס צּו ַא גּוֶטער ְפַרייְנד". ַדאן ָהאט ֶרִבי ָנָתן ַפאְרְׁשַטאנֶ 

ֶלעְבן, דּוְרְך -ֶוועג ִאיז ִווי ַאזֹוי ֶמען ֶקען ִזיְך ֶדעְרַהאְלְטן אּון ַארֹויְפְקִריְכן אֹויף ֶדעם ְׁשֶוועְרן ֵלייֶטער
ְׁשְפַראְך, ִזיְך ֶטעְנִדיג צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן אֹויף ִדי ֵאייֶגעֶנע ִזיְך צּו צּו ֶרעְדן ְׁש  ֶדעם ָוואס ֶמען ֶגעוואֹויְנט

ייְטן ְברּוֲחִניּות ּוְבַגְׁשִמיּות, אֹויְסצּוֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאֶלעס ָוואס ֶמען ֵגייט ַאִריֶבער ְׁשֶוועִריקֵ 
ן אּו ייְטןָדאס ֶגעְבט ִדי ֹּכַח אּון ְׁשַטאְרֵקייט ַפאְר'ן ֶמעְנְטׁש ִאיֶבעְרצּוקּוֶמען ַאֶלע ָסאְרט ְׁשֶוועִריקֵ 

 'ן ָאְנקּוֶמען צּו ִדי ֶהעְכְסֶטע ְׁשַטאְפל פּון ַהְצָלָחה.ַארֹויְפְקִריְכן ְטֶרעְפל ָנאְך ְטֶרעְפל ִביזְ 
ֶדער ֵלייֶטער ִאיז ַטאֶקע ֵזייֶער ְׁשֶווער אּון הֹויְך, ֶמען ַדאְרף ָאֶבער ָנאר קּוְקן אֹויף ֵאיין ְטֶרעְפל 

ְגַלייְך ַארֹויף ִביז אֹויְבן, ֶקען ֶמען ֶווען ֶצעְבָראְכן ַאז ֶמען ָהאט ָנאְך ַאזֹוי אֹויְפַאָמאל. אֹויב קּוְקט ֶמען 
ַסאְך ַארֹויְפצּוְקִריְכן, ֶווען ֶמען ָאֶבער ָנאר אֹויף ֵאיין ְטֶרעְפל אֹויְפַאָמאל ִאיז ֶעס ִפיל ְגִריְנֶגער. אּון 

ְגִליְטְׁשן, ַדאְרף ֶמען ִזיְך ָאֶבער ְׁשַטאְרְקן אּון ָאְנהֹויְבן ֶווען ֶמען ַהאְלט ִזיְך ִאין ֵאיין צּוִריק ַאָראפְ 
ְקִריְכן. ָדאס ִאיז ֶדער ֶלעְבן פּון ַא ֶמעְנְטׁש. ֶמען ֶקען ִניְׁשט קּוְקן אֹויף ִדי דּוְרְכֶפעֶלער,  ָנאְכַאָמאל צּו

ֹויב ֶוועט ֶמען ִניְׁשט אֹויְפֶגעְבן, ֶוועט ֶמען ֶמען ַדאְרף ָנאר ְפרּוִביְרן ָנאְכַאָמאל אּון ָנאְכַאָמאל, אּון א
 ִזיֶכער ַמְצִליַח ַזיין.

ֶדער קֹול ִאיז ִדי ְטֶרעפ פּוֶנעם ֵלייֶטער. ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָהאט אּוְנז ֶגעֶגעְבן ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ַמָתָנה 
ִדי ֶהעְכְסֶטע ְׁשַטאְפל, אּון ִמיט ֶדעם מֹויל ֶוועְלן  ִדי מֹויל. ִמיט ֶדעם מֹויל ֶוועְלן ִמיר ַארֹויְפְקִריְכן צּו -

 ייְטן.ִמיר ַאִריֶבער ְקִריְכן ַאֶלעס ָסאְרט ְׁשֶוועִריקֵ 
ַאז ֶדער ָוואְרט קֹול ִאיז ַאזֹוי ִווי ַא ֵלייֶטער. ֶעס הֹויְבט ִזיְך ָאן )ַעֵיין ֶזַרע קֹוֶדׁש ַפְרַׁשת ַוֵיֵצא(  ןַצִדיִקים ָזאגְ 

'ן "ל" ָוואס "ק" ָוואס ְׁשֵטייט ַזיין ִפיְסל ְׁשֵטייט ִטיף אּוְנְטן אֹויף ֶדער ֶעְרד, אּון ֶעְנִדיְגט ִזיְך ִמיטְ ִמיט'ן 
ַזיין טּוֶרעם ְׁשַטאְרט ַארֹויס הֹויְך אֹויף ַארֹויף. ֶדער קֹול ִפיְרט ֶדעם ֶמעְנְטׁש פּון ִדי ִטיְפְסֶטע ְפֶלעֶצער, 

 ַלאץ.ִביז צּום ֶהעְכְסְטן פְ 
ֶדער ֵלייֶטער ִאיז ִניְׁשט ָנאר ֶדער "קֹול" פּון ְתִפָלה, ָנאר אֹויְך ֶדער "קֹול" פּון תֹוָרה. ַחַז"ל ָזאְגן 

ּון ִווי ַלאְנג ֶדער קֹול פ -"ַהּקֹול קֹול ַיֲעֹקב ְוַהָיַדִים ְיֵדי ֵעָשו" )ְבֵראִׁשית כז, כב( אֹויְפ'ן ָפסּוק )ְבֵראִׁשית ַרָבה סה, כ( 
ֵזיי  ַיֲעֹקב, ִדי ִאיְדן, ֶוועְרט ֶגעֶהעְרט ִאין ִדי ָבֵתי ְּכֵנִסיֹות אּון ָבֵתי ִמְדָרׁשֹות, ֶקעֶנען ִדי ֶהעְנט פּון ֵעָשו

ֶעס ֶזעֶנען ָדא ְצֵוויי ָסאְרט קֹולֹות ָוואס  -ָגאְרִניְׁשט ְׁשֶלעְכְטס טּון. ֶדער ָפסּוק ָזאְגט "ַהּקֹול קֹול" 
ֶדעם ֶמעְנְטׁש, ָדאס ִאיז ֶדער "קֹול תֹוָרה" אּון ֶדער "קֹול ְתִפָלה". ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֶזעט ַאז ִדי  ֶהעְלְפן

ֶהעְנט פּון ֵעָשו ָהאְבן ִאים ַאַרייְנֶגעַכאְפט, ֶער ִזיְנְקט ִטיף ִאין ִדי ְׁשֶלעְכְטס פּון ֵעָשו, ַדאְרף ֶער 
פּון תֹוָרה אּון ְתִפָלה, אּון ַדאן ֶוועְלן ֵזיי ִניְׁשט ָהאְבן ַקיין ׁשּום ְׁשִליָטה  ָאְנהֹויְבן צּו נּוְצן ִדי קֹולֹות

 אֹויף ִאים.

ַאז ֶדער ִדיבּור ֶוועְרט ָאְנֶגערּוְפן "ֵאם ַהָבִנים". ִאין ַקָבָלה  )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן ע"ח(ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 
ֶוועְרט ָדאס ֶרעְדן פּוֶנעם ֶמעְנְטׁש ָאְנֶגערּוְפן ַאזֹוי ִווי ַא ַמאֶמע. ָדאס ֶלעְרְנט אּוְנז ַאז ַאזֹוי ִווי ַא 
ַמאֶמע ָלאְזט ֵקייְנָמאל ִניְׁשט ִאיֶבער ִאיר ִקיְנד. ִוויִפיל ָדאס ִקיְנד ָזאל ִזיְך ָנאר ַפאְרְׁשִמיְרן אּון ִזיְך 

ַמאֶמע ָנאְכַאְלץ ֵאייִביג ַזיין צּו ַזיין ַהאְנט אּון ַארֹויְסֶהעְלְפן, ִאים ָאְפַוואְׁשן,  צּוְקַלאְפן, ֶוועט ִדי
 אֹויְפהֹויְבן, אּון ֵׁשיין ָאְנטּון.

ֶטעְנִדיג צּום אֹויֶבעְרְׁשְטן. ֶוועט ָדאס ִמיְטֵגיין ִדי ֶזעְלֶבע ִאיז ָדאס ֶרעְדן. ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֶרעְדט ְׁש 
ים ֵסיי וואּו ִאיֶמער. ֲאִפילּו ֶווען ֶדער ֶמעְנְטׁש ֶוועט ִזיְך ַפאְרְׁשִמיְרן ִמיט ִדי ֶעְרְגְסֶטע ַזאְכן, ִמיט אִ 

ֶוועט ָדאס ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן ִמיְטֵגיין ִמיט ִאים, אּון ִאים ַארֹויְסְׁשֶלעְפן פּון ֵסיי ֶוועְלְכן 
 ְפָראְבֶלעם.

אְבן ַאַסאְך ֶגעדּוְלד. ֶמען ֶקען ִניְׁשט אֹויף ֵאייְנָמאל ַארֹויף ַטאְנְצן פּון אּוְנְטן ִביז ֶמען ַדאְרף ָאֶבער הָ 
צּום ֶהעְכְסְטן ְטֶרעְפל אֹויְפ'ן ֵלייֶטער. ֶמען ֶקען ִניְׁשט ִאין ֵאיין ִמינּוט ַארֹויְסֵגיין פּון ַאֶלע 
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 נאך פילע בריוו פונעם ראש ישיבה שליט"א אין אלע נושאים,
 אינעם וועכנטליכן קונטרס "עצתו אמונה" ליינעןקען מען 

 #718-387-2691 3צו באקומען אין ישיבה, אדער רופט 
 
 
 

ֶלעֶמען. ֶמען ַדאְרף ֵגיין צּוְׁשַטייְטֶלעְך ְטֶרעְפל ְׁשֶוועִריַקייְטן, פּון ַאֶלע ָצרֹות אּון ְפָראבְ 
ָנאְך ְטֶרעְפל. ֶמען ֶבעט אּון ֶמען ֶבעט ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ָנאְכַאָמאל אּון ָנאְכַאָמאל 
אֹויף ֶיעֶדע ַזאְך, אּון ַאזֹוי ֶוועְרט ֶמען צּוִביְסֶלעְך ֶגעָהאְלְפן ֶמער אּון ֶמער. אֹויב ִוויל 

ַארֹויְפַטאְנְצן ֶעְטִליֶכע ְטֶרעפ אֹויף ֵאייְנָמאל, ֶקען ֶמען ֵזייֶער ְגִריְנג ַאָראְפַפאְלן ֶמען 
אּון ִזיְך ֵזייֶער ְׁשַטאְרק צּוְקַלאְפן, אּון ַדאן ֶקען ֶמען ַפאְרִליְרן ִדי מּוט ָאְנצּוהֹויְבן 

 ָנאְכַאָמאל ִמיט ַא ְפִריְׁשֵקייט.
ן ָהאְבן ַאַסאְך ַסְבָלנּות אּון ֲאִריַכת ַאַפִים. ֶדער ָפסּוק ָזאְגט ַביי ְתִפָלה ַדאְרף ֶמע

ַאז )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן ב'( ּוְתִהָלִתי ֶאְחָטם ְלָך", ָזאְגט אֹויף ֶדעם ֶדער ֶרִבי )ְיַׁשְעָיהּו מה, ט( 
ֹויף "ֲאִריַכת ַאַפִים", ֶמען ַדאְרף ָהאב ִדי ָנאז ַווייְזט א ,ְתִפָלה ֶוועְרט ָאְנֶגערּוְפן ִדי ָנאז

ֶגעדּוְלד אּון אֹויְסַוואְרְטן אֹויף ִדי ְיׁשּוָעה, ָאֶבער סֹוף ָּכל סֹוף ֶוועט ִדי ְיׁשּוָעה ִזיֶכער 
 ָאְנקּוֶמען.

ֶטעְנִדיג. ֶער ֶהעְרט ִניְׁשט אֹויף צּו ֶבעְטן וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ֶדעְרַהאְלט ִזיְך ְׁש 
ם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ֶוועט ֶער ִזיֶכער ֶזען צּום סֹוף ִדי ְגרֹויֶסע ְיׁשּוָעה, ֶער ֶוועט ָאְנקּוֶמען ֶדע

צּו ָוואס ֶער ַדאְרף ָאְנקּוֶמען אֹויף ִדי ֶוועְלט, אּון ֶעס ֶוועט ִאים ַזיין גּוט אֹויְך אֹויף 
 ֶיעֶנע ֶוועְלט.

 ַׁשת ַוֵיֵצא(ְר )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ְלפַ 
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212-444-9191  /845-351-0910 

 438-300-8080/ קאנאדא  03303502361/ ענגלאנד  0797040066ארץ ישראל 
 breslevcenter@gmail.com גליון אויף אימעילצו באקומען דעם 

 

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

 
 
 

 

 

 

 וין אלטטאטי איז ש
אזוי ווי דו פירסט זיך צו דיינע עלטערן, 
אזוי וועלן דיינע קינדער זיך פירן צו דיר. 
 נעם אריין דיין טאטע און זיי אים מכבד.

 קול ברסלב
212-444-9191 

1, 2,  1,  7,  1,  41  
 

 

 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
שמחת התורה ביי הונדערטער אנשי שלומינו מיט 

 ע משפחות ביים סיום מסכת עירוביןזייער
פון אנשי שלומינו זענען זיך צוזאם געקומען פייערן דעם גרויסן מאמענט פון א ריזיגן ציבור 

מסיים זיין מסכת עירובין, און התחלת מסכת פסחים, פארגאנגענעם מוצאי שבת קודש אין 
 וויליאמסבורג.

עס איז נישט מעגליך צו באשרייבן דעם גרויסן שמחה וואס יעדער האט געשפירט אין הארץ 
וך השם מען האט זוכה געווען אין די לעצטע הונדערט און פינף טעג צו לערנען יעדן וויסענדיג אז בר

טאג א בלאט גמרא, וואס אין די טאג איז אריינגערעכענט פילע פארנומענע ימים טובים טעג, 
שמחות, די "קאראנע טעג", און בפרט די שטורעמישע ערב ראש השנה טעג זייענדיג פארוואגלט 

צום צווייטן, און נישט אויסלאזן קיין איין טאג, און זיך נישט געלייגט שלאפן אן א  פון איין עירפארט
 בלאט גמרא.

א שיינע סעודת מלוה מלכה איז סערווירט געווארן לכבוד דעם מעמד, און ביי יעדנ'ס פלאץ איז 
 געווען א שיינע מתנה א "קריאת שמע שעל המיטה נוסח האריז"ל".

ען געווארן גאר שיינע ניגוגים דורך די קינדער פון די טאלאנטפולע בשעת די מעמד איז געזינג
"אידיש נחת" כאר, אנגעפירט דורך ר' משה קרויס, צוזאמען מיט די הערליכע "הלוים" כאר, 

 אנגעפירט דורך ר' אברמי דאנציגער.
ר' משה קרויס מיט די "אידיש נחת" קינדער האבן איבעראשט דעם ציבור מיט'ן פאכמאניש 

אפזינגען א נייעם ניגון וואס ר' יוסי גרין האט פארפאסט איבער די חשיבות פון לימוד משניות, אר
" וואס קומט בעזרת השם ארויס אין די נאנטע 4דער ניגון וועט זיין אויף זיין נייעם סידי "אידיש נחת 

 טעג.
חיים מאיר ערפס, אזוי אויך האט מען געהערט א שיינעם אויפטריט פונעם זינגער און גראמער ר' 

וואס האט מיט קונצליכע גראמען אויפגעשפילט צוזאמען מיט א ילד הפלא די חשיבות פון לערנען 
 יעדן טאג א בלאט גמרא, וואס דורך דעם ווערט מען געראטעוועט פון אלעם שלעכטס.

הר"ר אלימלך שארף שליט"א האט אויפגעטרעטן מיט א שיינע דרשה, ער האט ארויסגעברעגט 
מיר דארפן געדענקען אז מיר זענען "ש"ס אידן", און דאס איז אונזער שטאלץ און דאס איז אז 

 אונזער לעבן.
דערנאך האט מען געהערט א שיינעם נייעם ניגון וואס ר' יוסי גרין האט פארפאסט ספעציעל 

חת לכבוד דעם סיום, איבער די ווערטער פון די גמרא )יבמות קכ"א.( "אמר רבן גמליאל, פעם א
הייתי מהלך בספינה, וראיתי ספינה אחת שנשברה, והייתי מצטער על תלמיד חכם שבה ומנו רבי 
עקיבא, וכשעליתי ביבשה בא וישב ודן לפני בהלכה, אמרתי לו בני מי העלך, אמר לי דף של ספינה 

אפט זיך נזדמן לי וכל גל וגל שבא עלי נענעתי לו ראשי", ווי ער האט ארויסגעברענגט אז אויב מען כ
אן אינעם "דף גמרא" קען מען איבערקומען אלע שטורעמעס און שווערע כוואליעס, פון וואס דער 

 ציבור האט שטארק הנאה געהאט.
אויך האט מען געטיילט פלעקס פאר פארשידענע עסקנים און נדבנים וואס האבן ארויסגעהאלפן 

שיינער סיום זאל קענען אפגעראכטן  די הייליגע מוסדות, און האבן צוגעלייגט א פלייצע אז דער
 ווערן מיט סוקסעס.

דערנאך האט דער ראש ישיבה שליט"א אויפגעטרעטן און האט ארויסגעברענגט ווי מען זעט אז 
יעדער אינגערמאן האט א חלום תיכף נאך די חתונה צו האבן "אן אייגענע דירה", מען טראכט אז 

ים, "מיר האבן מקבל געווען פון מוהרא"ש א סגולה צו מען וויל נישט וואוינען אויף יענעמ'ס חסד
האבן אן אייגענע דירה, צו לערנען יעדן טאג א דף ב'בלי, א דף י'רושלמי, און א פרק ת'וספתא, וואס 

 א "בית נצחי". -דאס איז ראשי תיבות בי"ת, און דאס וועט אונז געבן אויך א בית אויף יענע וועלט 
טארק ארום גערעדט פונעם רבינ'ס דרך הלימוד, )שיחות הר"ן דער ראש ישיבה האט אויך ש

סימן ע"ו( "כי אין צריכים בלימוד רק האמירה בלבד". דאס איז די גרויסע שמחה ביים דעם סיום, אז 
אלע האלטן מיט די דף גמרא, נישט נאר די איין פראצענט לומדים, די איין פראצענט גוטע קעפ, די 

ייט, דא זאגט יעדער איינער גמרא, עלטערע אידן, מיטל יעריגע, איין פראצענט כולל אינגעל
אינגעלייט, ארבייטער, כולל אינגעלייט, ישיבה בחורים, ארבייטער בחורים, און אפילו קינדער. דאס 
איז דעם רבינ'ס חידוש, ער געבט א וועג צו לערנען פאר יעדן איינעם אין יעדן מצב. דו קענסט אויך 

יגע תורה. דו קענסט אויך האבן א שייכות מיטן אייבערשטן. דו קענסט אויך האבן קונה זיין די הייל
 שלום בית.

נאך ברכת המזון האט דער ראש ישיבה שליט"א געטיילט א קליינע פסחים גמרא פאר אלע 
  משתתפים צו קענען מיטנעמען און לערנען סיי ווי אימער.

 אין שמחה כשמחת התורה!
 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 בארא פארקהי"ו,  נתן שווארץ החתן

 טובוואס איז א חתן געווארן עב"ג למזל 
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