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ט מֹוַהָרא"ש ֵצייל   ֶדער 
ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש ָהאט ִדי ּכֹוחֹות אּון ִדי ֶמעְגִליְכֵקייְטן ֵזייֶער 

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

ס ֵגייט ִאים ִניְׁשט ַאזֹוי ֶווען ֶער ְׁשִפיְרט ַאז עֶ  .ייְטןְׁשֶוועִריקֵ 
ִווי ֶער ָהאט ֶגעְפַלאְנט, ֶוועט ֶער ִאיְנַגאְנְצן אֹויְפֶגעְבן, אּון 
ִזיְך ִניְׁשט ְׁשַטאְרְקן צּו ֵגיין ַווייֶטער. ֶווען ֶמען ָהאט ָאֶבער 
ֶדעם ֵשֶכל אּון ֶמען ֵווייְסט ַאז ֶדער ֶלעְבן ֵגייט ֵאייִביג ַאזֹוי, 

ייְטן אּון ְׁשְטרֹויְכלּוְנֶגען ֶטעְנִדיג ָדא ְׁשֶוועִריקֵ ֶעס ֶזעֶנען ְׁש 
ְׁשַטאְרְקן ֶעס  אֹויְפ'ן ֶוועג, ֶמען ַדאְרף ִזיְך ָנאר

ִאיֶבעְרצּוקּוֶמען, ַדאן ָוואְלט ֶדער ֶמעְנְטׁש ֵקייְנָמאל ִניְׁשט 
ע אֹויְפֶגעֶגעְבן, אּון ָדאס ָוואְלט ִאים ֶגעְבֶרעְנְגט צּו ִדי ְגֶרעְסטֶ 

 ַהְצָלָחה.
ַא ֵלייֶטער,  -ַיֲעֹקב ָאִבינּו ָהאט ֶגעֶזען ִאין ָחלֹום ַא "ֻסָלם" 

'ן ִהיְמל. ָוואס ְׁשֵטייט אֹויף ֶדער ֶעְרד אּון ֵגייט ַארֹויף ִביזְ 
ָדאס ִאיז ִניְׁשט ָנאר ֶגעֶווען ֶדער ָחלֹום פּון ַיֲעֹקב, ָנאר ָדאס 

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

ַאזֹוי ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ר' ֱאִליֶמֶלְך  ,ַמְצִליַח ַזיין
יז ַזיין ְתִפָלה: "ּוִמַמְדֵרָגה ְלַמְדֵרָגה ִמִליֶזעְנְסק זי"ע ָזאְגט אִ 

ַתֲעֵלנּו, ֶׁשִנְזֶּכה ָלבֹוא ְלַמֲעַלת ֲאבֹוֵתינּו ַהְקדֹוִׁשים, ַאְבָרָהם 
ֶער ֶבעט ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאז ֶער ָזאל ֵגיין  -ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב" 

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

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

ט, ַדאְרף ֶער ֶדער ִניֶדעִריְגְסֶטער ֶמעְנְטׁש אֹויף ֶדער ֶוועלְ 
אֹויף ֶדער ֶעְרד ְׁשֵטייט ַא  ָאֶבער ִוויְסן אּון ֶגעֶדעְנְקן ַאז ָדאְרט

'ן ִהיְמל, ֶער ַדאְרף ִזיְך ָנאר צּוַזאְמֶנעֶמען ְגרֹויֶסער ֵלייֶטער ִביזְ 
אּון ָאְנהֹויְבן ַארֹויְפְקִריְכן אֹויְפ'ן ֵלייֶטער, אּון ַדאן ֶוועט ֶער 

 'ן ִהיְמל ַאַריין.ָאְנקּוֶמען ִביזְ 
 ִווי ַאזֹוי ְקִריְכט ֶמען ַארֹויף ֶדעם ֵלייֶטער? ְׁשֵטייט ִאין ֹזַהר

ַאז "סּוָלם" ִאיז ְבִגיַמְטִרָיא "קֹול". ֶדער  )ח"ג רס"ז ע"א(ַהָקדֹוׁש 
 'ןקֹול פּוֶנעם ֶמעְנְטׁש, ָדאס ִאיז ֶדער ֵלייֶטער. ְבלֹויז ִמיטְ 

 

ֶגעּב ַאְכטּוְנג אֹויף ַדייֶנע 
 ִקיְנֶדער; ְקַלאּפ ֵזיי ִניְשט,

 

ֶצעְּבֶרעְך ֵזיי ִניְשט, ָלאז ֵזיי ֶלעְּבן; ַאְנְשָטאט ֵזיי ְשֶטעְכן 
ֶגעּב ֵזיי גּוֶטע ֶוועְרֶטער. ִקיְנֶדער ַדאְרְפן ֵזייֶער ִוויְכִטיג  -

ֵזיי אֹויף, גּוֶטע גּוֶטע ֶוועְרֶטער, גּוֶטע ֶוועְרֶטער ּבֹויט 
 ֶוועְרֶטער ַמאְכט ֵזיי ֶגעזּוְנט.

ִאיְך ֶזע ָּבחּוִרים ֶזעֶנען ַאזֹוי ֶצעְקַלאְּפט אּון ֶדעְרְשָלאְגן, 
ֵגייט ֶעס ִניְשט, ֶמען  -ִוויִפיל ִאיְך ִוויל ֵזיי אֹויְפֶלעְּבן 

ָהאט ֵזיי ַאזֹוי ֶגעַּפייִניְגט, ֶמען ָהאט ֵזיי ַאֶוועק 
ֶגעֶרעְדט צּו ֵזיי ָנאר פּון ֵגיִהנֹום, פּון ֶגעַמאְכט, 

ְשַוואְרֶצע ַמְלָאִכים. ֶדעִריֶּבער ֶּבעט ִאיְך ִדיר ֵזייֶער 
ֶיעְדן  -ָזאְלְסט אֹויְפּבֹויֶען ַדייֶנע ִקיְנֶדער, ֶגעּב ֵזיי 

 גּוֶטע ֶוועְרֶטער, ֶוועְלן ֵזיי ַוואְקְסן ֶגעזּוְנט. -ֵאייֶנעם 
 "ב(תשפא צֵ ַויֵ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו)
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ַארֹויְפְקִריְכן אּון ָאְנקּוֶמען צּו ִדי ֶהעְכְסֶטע אּון ֶבעְסֶטע קֹול ַאֵליין, ֶקען ֶמען 
 ְׁשַטאְפֶלען ִאין ֶלעְבן.

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

ַביי ְמַלֶוה ַמְלָּכה, ֶמען ָהאט ֶגעַמאְכט ָדאְרט ַא גֹוָרל ֶווער ֶעס ָזאל ֵגיין קֹויְפן 
י ָנָתן ֵבייֶגעֶלעְך ַפאר ִדי ְסעּוָדה, אּון ֶדער גֹוָרל ִאיז ֶגעַפאְלן אֹויף ֶרִבי ָנָתן. ֶרבִ 

ִאיז ֶגעַגאְנֶגען צּום ֶבעֶקער, אֹויְפ'ן ֶוועג ִאיז ֶער ָאֶבער ֶגעָוואְרן ֵזייֶער 
ֶדעְרִביֶטעְרט, ֶער ָהאט ֵזייֶער ְׁשַטאְרק ֶגעָוואְלט ַזיין ָנאְנט צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן אּון 

ַראְכְטן ִמיט ַזיין ַאן ֱאֶמת'ֶער ֶעְרִליֶכער ִאיד, אּון ֶער ָהאט ָאְנֶגעהֹויְבן טְ 
ִביֶטעְרִניׁש: "צּוִליב ֶדעם ִבין ִאיְך ַבאַׁשאְפן ֶגעָוואְרן? צּו קֹויְפן ֵבייֶגעֶלעְך?!" ֶער 
ָהאט ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט ֵגיין ַווייֶטער צּו קֹויְפן ִדי ֵבייֶגעֶלעְך. ֶער ִאיז ֶגעַגאְנֶגען ִאין 

ִדי ַווייֶבער ׁשּול, ֶער ָהאט ֶגענּוֶמען ַא ְתִהִלים ֶעֶפעס ַא ֵלייִדיְגן ֵבית ַהִמְדָרׁש ִאין 
אּון ָאְנֶגעהֹויְבן צּו ָזאְגן אּון ֵזייֶער ֵווייֶנען, ֶער ָהאט ֶבֱאֶמת ֶגעָוואְלט ַזיין ַאן 
ֶעְרִליֶכער ִאיד. ֶער ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען ִביז ַקאִפיְטל נ' ִמיט ְגרֹויֶסע ְבִכיֹות, פּון 

 מּוְטֶׁשעִניׁש ָהאט ֶער ַאייְנֶגעְדִריְמְלט.ְגרֹויס אֹויסְ 
'ן ִהיְמל אּון ֶער ֶער ָהאט ֶגע'ָחלֹוְמ'ט ִווי ֶער ֶזעט ַא ְגרֹויֶסע ֵלייֶטער ִביזְ 

ְפרּוִביְרט ַארֹויְפצּוְקִריְכן אֹויְפ'ן ֵלייֶטער. ֶער ִאיז ַארֹויף ֶעְטִליֶכע ְטֶרעפ, אּון ֶער 
ְלן, ֶער ָהאט ָנאְכַאָמאל ְפרּוִביְרט ַארֹויף צּו ְקִריְכן, ֶער ִאיז צּוִריק ַאָראְפֶגעַפא

ִאיז ָאֶבער ַאְלץ צּוִריק ֶגעַפאְלן, ֶער ָהאט ְפרּוִביְרט ִמיט ְׁשֶטעְרֶקעֶרע ּכֹוחֹות צּו 
ְקִריְכן ָנאְך ֶהעֶכער אֹויְפ'ן ֵלייֶטער, ֶער ִאיז ָאֶבער ַווייֶטער ַאָראְפֶגעַפאְלן. ִווי 

ְקַלאפ ֶווען ֶער ִאיז  ֶדערֶכער ֶער ִאיז ֶגעְקָראְכן, ַאְלץ ְׁשֶטעְרֶקער ִאיז ֶגעֶווען ֶהע
ֶגעַפאְלן. ִביז ֶער ִאיז ַארֹויְפֶגעְקָראְכן ָגאר הֹויְך, אּון ַדאן ִאיז ֶער ֶגעַפאְלן ִמיט ַא 

 ְׁשט.ְׁשַטאְרֶקע ְקַלאפ, אּון ֶער ָהאט אֹויְפֶגעֶגעְבן... ֶמער ֶקען ֶער ִני
ַאָראפ צּו  ייטאּון ַדאן ָהאט ֶער ֶגעֶזען ִווי ֵאייֶנער ְׁשֵטייט פּון אֹויְבן אּון ְׁשרֵ 

 ְקִריְך אּון ַהאְלט ִזיְך ְׁשַטאְרק ָאן! -ִאים: "ְדַראֶפע ִזיְך, אּון ַהאְלט ִזיְך!" 
ֶרִבי'ן. ֶווען ָדאס ִאיז ֶגעֶווען אּוְמֶגעֶפער ַא ָיאר ֵאייֶדער ֶער ִאיז ֶגעקּוֶמען צּום 

ֶער ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען צּום ֵהייִליְגן ֶרִבי'ן ָהאט ֶער ֶדעְרֶקעְנט ַאז ֶדער ֶרִבי ִאיז 
ֶגעֶווען ֶדער ָוואס ָהאט ִאים ַדאן ְמַחֵזק ֶגעֶווען אּון ֶגעְׁשַטאְרְקט ַאז ֶער ָזאל 

 ַהאְלְטן ִמיט ַאֶלע ּכֹוחֹות.ִניְׁשט אֹויְפֶגעְבן ֵקייְנָמאל, ָנאר ְקִריְכן אּון ִזיְך ֶדעְר 
ֶדעְרָנאְך ָהאט ִאים ֶדער ֶרִבי ַארֹויְסֶגענּוֶמען אֹויף ַא ְׁשַפאִציר, ֶרִבי ָנָתן ָהאט 
 ִזיְך אֹויְסֶגעֶרעְדט ַפאְר'ן ֶרִבי'ן ַאֶלעס ָוואס ִליְגט ִאים אֹויְפ'ן ַהאְרץ, ֶדער ֶרִבי

ַזיין ַאְקְסל אּון ִאים ֶגעָזאְגט: "ָנאְך ֶדעם ָהאט ַארֹויְפֶגעֵלייְגט ִדי ַהאְנט אֹויף 
ַאֶלעם ִאיז גּוט ֶווען ֶמען ֶרעְדט ִזיְך אֹויס צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאזֹוי ִווי ֶמער ֶרעְדט 
ִזיְך אֹויס צּו ַא גּוֶטער ְפַרייְנד". ַדאן ָהאט ֶרִבי ָנָתן ַפאְרְׁשַטאֶנען ֶדעם ָחלֹום, 

י ַאזֹוי ֶמען ֶקען ִזיְך ֶדעְרַהאְלְטן אּון ַארֹויְפְקִריְכן אֹויף ָוואס ֶדער ֶוועג ִאיז ִוו
ִזיְך צּו צּו ֶרעְדן  ֶלעְבן, דּוְרְך ֶדעם ָוואס ֶמען ֶגעוואֹויְנט-ֶדעם ְׁשֶוועְרן ֵלייֶטער

ֶטעְנִדיג צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן אֹויף ִדי ֵאייֶגעֶנע ְׁשְפַראְך, ִזיְך אֹויְסצּוֶרעְדן צּום ְׁש 
ייְטן ְברּוֲחִניּות ּוְבַגְׁשִמיּות, ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאֶלעס ָוואס ֶמען ֵגייט ַאִריֶבער ְׁשֶוועִריקֵ 

ָדאס ֶגעְבט ִדי ֹּכַח אּון ְׁשַטאְרֵקייט ַפאְר'ן ֶמעְנְטׁש ִאיֶבעְרצּוקּוֶמען ַאֶלע ָסאְרט 
'ן ָאְנקּוֶמען צּו ִדי עְפל ִביזְ אּון ַארֹויְפְקִריְכן ְטֶרעְפל ָנאְך ְטרֶ  ייְטןְׁשֶוועִריקֵ 

 ֶהעְכְסֶטע ְׁשַטאְפל פּון ַהְצָלָחה.
ֶדער ֵלייֶטער ִאיז ַטאֶקע ֵזייֶער ְׁשֶווער אּון הֹויְך, ֶמען ַדאְרף ָאֶבער ָנאר קּוְקן 
אֹויף ֵאיין ְטֶרעְפל אֹויְפַאָמאל. אֹויב קּוְקט ֶמען ְגַלייְך ַארֹויף ִביז אֹויְבן, ֶקען 

ן ֶווען ֶצעְבָראְכן ַאז ֶמען ָהאט ָנאְך ַאזֹוי ַסאְך ַארֹויְפצּוְקִריְכן, ֶווען ֶמען ָאֶבער ֶמע
ָנאר אֹויף ֵאיין ְטֶרעְפל אֹויְפַאָמאל ִאיז ֶעס ִפיל ְגִריְנֶגער. אּון ֶווען ֶמען ַהאְלט 

ְׁשַטאְרְקן אּון ָאְנהֹויְבן ִזיְך ִאין ֵאיין צּוִריק ַאָראְפְגִליְטְׁשן, ַדאְרף ֶמען ִזיְך ָאֶבער 
ְקִריְכן. ָדאס ִאיז ֶדער ֶלעְבן פּון ַא ֶמעְנְטׁש. ֶמען ֶקען ִניְׁשט קּוְקן  ָנאְכַאָמאל צּו

אֹויף ִדי דּוְרְכֶפעֶלער, ֶמען ַדאְרף ָנאר ְפרּוִביְרן ָנאְכַאָמאל אּון ָנאְכַאָמאל, אּון 
 ֶוועט ֶמען ִזיֶכער ַמְצִליַח ַזיין.אֹויב ֶוועט ֶמען ִניְׁשט אֹויְפֶגעְבן, 

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

 ייְטן.ְׁשֶוועִריקֵ  ְקִריְכן ַאֶלע מֹויל ֶוועְלן ִמיר ַאִריֶבער ן'ִמיטְ ֶהעְכְסֶטע ְׁשַטאְפל, 
ִטיף אּוְנְטן אֹויף ֶדער ֶעְרד,  ַזיין ִפיְסל ְׁשֵטייטַאז ֶדער ָוואְרט קֹול ִאיז ַאזֹוי ִווי ַא ֵלייֶטער. ֶעס הֹויְבט ִזיְך ָאן ִמיט'ן "ק" ָוואס )ַעֵיין ֶזַרע קֹוֶדׁש ַפְרַׁשת ַוֵיֵצא(  ןַצִדיִקים ָזאגְ 

 ֶצער, ִביז צּום ֶהעְכְסְטן ְפַלאץ.'ן "ל" ָוואס ַזיין טּוֶרעם ְׁשַטאְרט ַארֹויס הֹויְך אֹויף ַארֹויף. ֶדער קֹול ִפיְרט ֶדעם ֶמעְנְטׁש פּון ִדי ִטיְפְסֶטע ְפֶלעאּון ֶעְנִדיְגט ִזיְך ִמיטְ 
"ַהּקֹול קֹול ַיֲעֹקב )ְבֵראִׁשית כז, כב( אֹויְפ'ן ָפסּוק )ְבֵראִׁשית ַרָבה סה, כ( ער "קֹול" פּון ְתִפָלה, ָנאר אֹויְך ֶדער "קֹול" פּון תֹוָרה. ַחַז"ל ָזאְגן ֶדער ֵלייֶטער ִאיז ִניְׁשט ָנאר דֶ 

ט ִאין ִדי ָבֵתי ְּכֵנִסיֹות אּון ָבֵתי ִמְדָרׁשֹות, ֶקעֶנען ִדי ֶהעְנט פּון ֵעָשו ֵזיי ָגאְרִניְׁשט ְׁשֶלעְכְטס ִווי ַלאְנג ֶדער קֹול פּון ַיֲעֹקב, ִדי ִאיְדן, ֶוועְרט ֶגעֶהעְר  -ְוַהָיַדִים ְיֵדי ֵעָשו" 
ֹוָרה" אּון ֶדער "קֹול ְתִפָלה". ֶווען ַא ֶעס ֶזעֶנען ָדא ְצֵוויי ָסאְרט קֹולֹות ָוואס ֶהעְלְפן ֶדעם ֶמעְנְטׁש, ָדאס ִאיז ֶדער "קֹול ת -טּון. ֶדער ָפסּוק ָזאְגט "ַהּקֹול קֹול" 

, ַדאְרף ֶער ָאְנהֹויְבן צּו נּוְצן ִדי קֹולֹות פּון תֹוָרה אּון ֶמעְנְטׁש ֶזעט ַאז ִדי ֶהעְנט פּון ֵעָשו ָהאְבן ִאים ַאַרייְנֶגעַכאְפט, ֶער ִזיְנְקט ִטיף ִאין ִדי ְׁשֶלעְכְטס פּון ֵעָשו
 ועְלן ֵזיי ִניְׁשט ָהאְבן ַקיין ׁשּום ְׁשִליָטה אֹויף ִאים.ְתִפָלה, אּון ַדאן וֶ 

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

 טּון.ַמאֶמע ָנאְכַאְלץ ֵאייִביג ַזיין צּו ַזיין ַהאְנט אּון ַארֹויְסֶהעְלְפן, ִאים ָאְפַוואְׁשן, אֹויְפהֹויְבן, אּון ֵׁשיין ָאנְ 
 ֶטעְנִדיג צּום אֹויֶבעְרְׁשְטן. ֶוועט ָדאס ִמיְטֵגיין ִמיט ִאים ֵסיי וואּו ִאיֶמער. ֲאִפילּו ֶווען ֶדער ֶמעְנְטׁש ֶוועט ִזיְךֶרעְדט ְׁש ִדי ֶזעְלֶבע ִאיז ָדאס ֶרעְדן. ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש 

 ַארֹויְסְׁשֶלעְפן פּון ֵסיי ֶוועְלְכן ְפָראְבֶלעם.ַפאְרְׁשִמיְרן ִמיט ִדי ֶעְרְגְסֶטע ַזאְכן, ֶוועט ָדאס ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן ִמיְטֵגיין ִמיט ִאים, אּון ִאים 
עְכְסְטן ְטֶרעְפל אֹויְפ'ן ֵלייֶטער. ֶמען ֶקען ִניְׁשט ִאין ֶמען ַדאְרף ָאֶבער ָהאְבן ַאַסאְך ֶגעדּוְלד. ֶמען ֶקען ִניְׁשט אֹויף ֵאייְנָמאל ַארֹויף ַטאְנְצן פּון אּוְנְטן ִביז צּום הֶ 

ל ָנאְך ְטֶרעְפל. ֶמען ֶבעט אּון ֶמען ֶבעט ֶדעם רֹויְסֵגיין פּון ַאֶלע ְׁשֶוועִריַקייְטן, פּון ַאֶלע ָצרֹות אּון ְפָראְבֶלעֶמען. ֶמען ַדאְרף ֵגיין צּוְׁשַטייְטֶלעְך ְטֶרעפְ ֵאיין ִמינּוט ַא
ֶוועְרט ֶמען צּוִביְסֶלעְך ֶגעָהאְלְפן ֶמער אּון ֶמער. אֹויב ִוויל ֶמען ַארֹויְפַטאְנְצן ֶעְטִליֶכע ְטֶרעפ אֹויף  ֵאייֶבעְרְׁשְטן ָנאְכַאָמאל אּון ָנאְכַאָמאל אֹויף ֶיעֶדע ַזאְך, אּון ַאזֹוי

 ְנצּוהֹויְבן ָנאְכַאָמאל ִמיט ַא ְפִריְׁשֵקייט.ְרן ִדי מּוט ָאֵאייְנָמאל, ֶקען ֶמען ֵזייֶער ְגִריְנג ַאָראְפַפאְלן אּון ִזיְך ֵזייֶער ְׁשַטאְרק צּוְקַלאְפן, אּון ַדאן ֶקען ֶמען ַפאְרִלי
)ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ּוְתִהָלִתי ֶאְחָטם ְלָך", ָזאְגט אֹויף ֶדעם ֶדער ֶרִבי )ְיַׁשְעָיהּו מה, ט( ַביי ְתִפָלה ַדאְרף ֶמען ָהאְבן ַאַסאְך ַסְבָלנּות אּון ֲאִריַכת ַאַפִים. ֶדער ָפסּוק ָזאְגט 

ף ָּכל סֹוף ֶוועט ִדי ָנאז ַווייְזט אֹויף "ֲאִריַכת ַאַפִים", ֶמען ַדאְרף ָהאב ֶגעדּוְלד אּון אֹויְסַוואְרְטן אֹויף ִדי ְיׁשּוָעה, ָאֶבער סוֹ  ,ַאז ְתִפָלה ֶוועְרט ָאְנֶגערּוְפן ִדי ָנאזִסיָמן ב'( 
ֶטעְנִדיג. ֶער ֶהעְרט ִניְׁשט אֹויף צּו ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ֶוועט ֶער ִזיֶכער ֶזען צּום סֹוף ִדי אס ֶדעְרַהאְלט ִזיְך ְׁש וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוו ִדי ְיׁשּוָעה ִזיֶכער ָאְנקּוֶמען.

 ַׁשת ַוֵיֵצא(ְר )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ְלפַ  ט אֹויְך אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.ְגרֹויֶסע ְיׁשּוָעה, ֶער ֶוועט ָאְנקּוֶמען צּו ָוואס ֶער ַדאְרף ָאְנקּוֶמען אֹויף ִדי ֶוועְלט, אּון ֶעס ֶוועט ִאים ַזיין גּו
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ער פלעגט באשיינען דעם . ביי אלע מתפללים שטארק באליבט
האלטן די תפילות שבת ויום בית המדרש פאר לאנגע יארן, מיט

ער פלעגט זיך צוהערן מיט טוב, סיפורי מעשיות, שלש סעודות, 
ן מיט 'דורשט צו די דברי אלקים חיים די ווערטער פון הייליגן רבי

ביז צו זיין  וואך נאך וואך, געוועןזיך מחי'  האטוואס ער 
 ., חול המועד פסח תש"פהסתלקות

וואס האט  ,נחום וויינבערג הי"ו מו"היעצט האט זיין אייניקל 
ענדיגן צו אים אלץ אזוי געטריי באדינט ביים לעבן, זוכה געווען 

זיין גרויסן זיידן, און איז עס  שרייבן א ספר תורה לעילוי נשמת
דער זיידע איז  אוהמדרש וופאר דעם הייליגן בית  געוועןמנדב 

 .געווען א שטענדיגער מתפלל
איז פארגעקומען די סיום  דינסטאג אווענט פארגאנגענע וואך

ן זיך צוזאם געקומען א זענעעס  כתיבת האותיות אין בית המדרש
דער לומינו תושבי קרית יואל והגלילות, גרויסער עולם אנשי ש

ראש ישיבה שליט"א איז זיך פערזענליך געקומען באטייליגן ביים 
מעמד, און האט אויפגעטרעטן מיט דברי חיזוק. דער ראש 
ישיבה האט געזאגט אז יעצט ווען מען שרייבט א ספר תורה, איז 
די צייט זיך צו פרייען מיט די וואס לערנען בפועל די הייליגע 

גערופן ארויפדער ראש ישיבה און גלייכצייטיג האט תורה, 
י"ו מתלמידי הישיבה נהבחור החשוב משה שמואל שטעסל 

וואס האט שוין זוכה געווען אין די פארגאנגענהייט צו ענדיגן 
מסכת תענית זוכה געווען צו ענדיגן  יעצטגאנץ ש"ס, און האט 

 .מאל 101
דערנאך האט דער ראש ישיבה שטארק ארום גערעדט איבער 

הייליגער רבי האט אונז געגעבן, דער די גרויסע מתנה וואס דער 
"סדר דרך הלימוד", וואס איז געמאכט פאר יעדן איד אין אלע 

, נישט קיין חילוק עלטערמצבים. "נישט קיין חילוק וועלכע 
וויאזוי דיין מח טראכט, נישט קיין חילוק ווי גוט דו פארשטייסט, 

דרך  נישט קיין חילוק אפילו ווי גוט דו קענסט עברי, דער סדר
 .הלימוד איז געמאכט פאר דיר!" האט דער ראש ישיבה געזאגט

מוהרא"ש פלעגט זאגן: ווער עס פאלגט דעם הייליגן רבין און 
נעמט אן דעם סדר דרך הלימוד און איז  עררן, אלאזט זיך נישט נ

זוכה דורכצוזאגן כל התורה כולה, וועט מען נישט לייגן א גוף אין 
און צוואנציג, נאר מען וועט אריינלייגן א די ערד נאך די הונדערט 

הייליגע "ספר תורה" אין "ארון הקודש" און מען וועט פארמאכן 
 .דעם "פרוכת"

פארוואס האבן די ברכות פון יעקב געדארפט צוגיין מיט אזא 
געפאּפטע וועג, מיט "גניבה"? פלעגט מוהרא"ש זאגן, אז מען 

", וועט ?עתים לתורה וועט פרעגן א איד נאך זיין פטירה "קבעת
אזוי האב איך געקענט מאכן א קביעות יעדן טאג?  ער זאגן "ווי

איך בין געווען טרוד מיט פרנסה, חובות, געזונט, א ווייב מיט 
קינדער?" וועט מען אים זאגן אז דו האסט זיך געדארפט גנב'נען 
צייט, א משנה'לע דא, א גמרא'לע דארט, א קאפיטל יעצט, א 

"איז א לשון  - זאגט דער הייליגער רבי -"קבעת" פרק שפעטער. 
גנב'ענען" צייט צו לערנען.  -פון גנב'ענען", מען דארף "קובע זיין 
אלקים"  פון יצחק, "ויתן לך ווען יעקב האט באקומען די ברכות

חז"ל אין מדרש רבה, אז ער האט באקומען "מטל השמים" זאגן 
גן" איז גמרא, איז חומש, "משמני הארץ" איז משניות, "ד

"תירוש" איז אגדה. וועט א מענטש פרעגן "וויאזוי קען איך זוכה 
זיין צו די ברכות? איך בין אזוי פארנומען!", דערפאר האט ער עס 

עטע" וועג, מיר זאלן זיך 'גנב'געדארפט באקומען אויף אזא "גע
לערנען דערפון, אז מען קען עס באקומען די ברכות נאר דורך זיך 

חומש,  צו האבןאיז זוכה  מעןייט צו לערנען. און אז ענען צ'גנב
א געבענטשטער מענטש מען איז משניות, גמרא, און מדרש, 

 .וועלט י וועלט און אויף יענעאויף ד
דער ראש ישיבה האט נאך אסאך מאריך געווען איבער די 
חשיבות פון מעביר סדרה זיין אנגעהויבן פון זונטאג, פון שלום 

נאך פארשידענע ענינים, פון וואס דער גאנצער ציבור בית, און 
האט שטארק הנאה געהאט און ארויסגענומען גאר אסאך חיזוק 

דערנאך האט מען געהאט די געלעגענהייט  .אויף למעשה
אריינצושרייבן אן אות אין די נייע ספר תורה, ווי דער מנהג איז, 

 .און מען איז זיך צוגאנגען מיט פרייליכע געמיטער
 דעם שבת קודש פרשת ויצא האי"וועט פלאן לויט'ן 

ספר תורה  די נייעהכנסת ספר תורה,  געפראוועט ווערן א שיינע
האט ז"ל ן ליינען פון שטוב ווי ר' ראובן 'ארויסגיין פארוועט 

צום בית המדרש היכל  אויפ'ן וועג. געוואוינט אויף מעזיבוזש רד
 דיהקודש אויף פרעמישלאן רד. מיט שמחה, טענץ און געזאנג, 

ן אייבערשטנ'ס הילף גענוצט ווערן פאר 'ספר תורה וועט מיט
 .ת התורה מדי שבת בשבתואקרי

 שישו ושמחו בשמחת התורה!
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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 

 

 

 נאךסיי ווי דערשוין 
 ךזאל איך נא ?גןזיך פלא ךיא לאז סאוופאר

. ךאנרעד יבין שוין סיי וואיך  ?פרובירן
 !אויך פאר דיר א וועגדא איז טיש קפא

 קול ברסלב
212-444-9191 

1, 2,  1 ,  8 ,  1 ,  26  
 

 

 חיזוק צום טיר
 
 

איר קענט באקומען אלע ספרי ברסלב, 
קונטרסים, "עצתו אמונה", דרשות, ניגונים, 

דעליווערט צו  'ס, און נאך;SD'ס, USBסידי'ס, 
 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 
 

 ו"הי פאפנהייםיצחק מו"ה 
 יםלשורד היכל הקודש י"המיב גבאי

 למזל טוב אינגלצו די געבורט פון א 
*** 

 הי"ו אןמשלום ניימו"ה 
 למזל טוב מיידלצו די געבורט פון א 
*** 

 הי"ו ושע ראבינאוויטשימו"ה 
 צו די געבורט פון א מיידל למזל טוב

 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'

 שיעור הלכה אין ישיבהביים סיום שיינע 
וואס שבת הלכות  פוןאויף א מקצוע די וואך מאנטאג נאכט איז פארגעקומען א הערליכע סיום 

 ען ביים שיעור הלכה אין ישיבה.מ'האט יעצט געענדיגט לערנ
דער שיעור ווערט פארגעלערנט יעדן טאג דורך חשוב'ן מגיד שיעור הרה"ג מו"ה אלחנן חיים רוטה 

פילע חשובע בחורים, די , און ווערט מיטגעהאלטן דורך ראש ישיבה שליט"אשליט"א, א זון פונעם 
 די צייט ווי עס דארף צו זיין און זענען זיך משלים בלימוד הלכה.העלדן פון ישיבה, וואס נוצן אויס 

גאנצע מקצוע אין הלכות שבת, מ'האט גע'חזר'ט און יעצט ווען מ'האט געענדיגט דורכאקערן א 
 ראש ישיבה שליט"אארויסגעקומען מיט תלמידו בידם, האט מען געמאכט א שיינעם סיום ביים 

 אינדערהיים.
האט גערעדט איבער די וויכטיגקייט פון לערנען און קענען הלכה, אזוי ווי  ראש ישיבה שליט"אדער 

רבי האט פארלאנגט אז מ'זאל יעדן טאג לערנען הלכה, דאס איז דער יסוד פון א איד, דער הייליגער 
נאר אזוי קען ער וויסן ווי אזוי זיך צו פירן, נישט חס ושלום זיך אוועקצורירן קיין טראפ פון הייליגן 

 שלחן ערוך.
רבי פארלאנגט פון זיינע תלמידים צו טון יעדן איינציגסטן טאג, צו רעדן צום צוויי זאכן האט דער 

און צו לערנען הלכה, און דאס איז געקניפט און געבינדען איינס מיט'ן צווייטן, אז מ'רעדט  אייבערשטן
ט מען א שטארקע און קלארע אמונה, מ'ווייסט און מ'פארשטייט אז עס באקומ אייבערשטןאסאך צום 

דער אייבערשטער איז אלעס, און מיר טוען גארנישט,  ,אייבערשטןאיז גארנישט דא אויסער דעם 
דארף מען אבער אין די זעלבע צייט חזר'ן הלכה, צו געדענקען אז אלעס טוט טאקע נאר דער 

הייסט אונז, זיך צו פירן אויפ'ן וועג פון די  אייבערשטערפן טון וואס דער אבער מיר דאר ,אייבערשטער
 הייליגע תורה.

נתנאל  ה"מו בה קטנהחשוב'ן מנהל פון ישי דערנאך האט מען געהערט עטליכע ווערטער פונעם
, און הרה"ג מו"ה אלחנן חיים רוטה שליט"א פארקאש שליט"א, און פונעם חשוב'ן מגיד שיעור

מרדכי אינדיג שליט"א וואס האט ארויסגעברענגט וואס ער  דערנאך האט גערעדט דער מנהל מו"ה
ראש ישיבה האט מיטגעהאלטן אלע יארן אין ישיבה, אז די בחורים וואס האבן זיך צוגעהערט צום 

און פרובירט צו פאלגן די אלע עצות פון הייליגן רבי'ן, האבן זייער שיין מצליח געווען אין לעבן  שליט"א
 ברוחניות ובגשמיות.

חיזוק די בחורים זענען ארויס מיט שטארקע דער סיום האט זיך געענדיגט מיט א געהויבענע געמיט, 
 הלכה.ווייטער צו ממשיך זיין מיט'ן לערנען און זיך משלים זיין אין 

 ד!אין לו להקב"ה בעולמו אלא ד' אמות של הלכה בלב
*** 

 הכנסת ספר תורה דעם שבת קודש אין
  עצי תמרים קרית יואל "היכל הקודשבית המדרש "

, ווען דעם אין קרית יואל, שכונת עצי תמריםגרויס שמחה הערשט אין בית המדרש היכל הקודש 
שבת קודש פרשת ויצא הבא עלינו לטובה וועט מיטן אייבערשטנ'ס הילף אריינגעגעבן ווערן א נייע 

 .אין שול ספר תורה
ראובן  מו"העווארן לעילוי נשמת דעם אומפארגעסליכן הרה"ח דער נייער ספר תורה איז געשריבן ג

וויינבערג ז"ל, וואס כאטש עס זענען געווען שולן נענטער צו זיין הויז פלעגט אלץ קומען דאווענען נאר 
  אין בית המדרש היכל הקודש.

 ,ון זומעראון אין די גרעסטע היצן פ אין די גרעסטע פרעסטן פון ווינטער ,יאר 96עלטער פון טיפן אין 
אלעס נאר כדי צו קענען זאגן נאך א קדיש,  ,פלעגט ער קומען מיט די גרעסטע שמחה אין בית המדרש

 .נאך א קריאת שמע, און ענטפערן נאך אן אמן
ת נפש איד וואס איז אויפגעוואקסן אין רוסלאנד אונטער די ואיז געווען א מסיר ז"לר' ראובן 

זוכה געווען צו היטן אידישקייט מיט די  האט ער אלע שוועריקייטן טראץם, און קאמוניסטישע רשעי
ער האט זוכה געווען אויפגעשטעלט א הערליכע אידישע דור פון קינדער און ת נפש, וגרעסטע מסיר
 .ן אייבערשטן'וואס לעבן מיטיראים ושלמים און אייניקלעך 

ווי ער  ,ר פנים יפותודש מיט זיין סבסט געווען אין בית המדרש היכל הקאואיז באווז"ל ר' ראובן 
פלעגט אויפנעמען יעדן איד מיט א גרויסע שמייכל. די מתפללים קענען נישט פארגעסן ווי ער פלעגט 
זיך אלץ אינטערעסירן וואס ער און די משפחה טוען, און כמים פנים אל פנים איז ר' ראובן געווען 
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 זייט מתפלל!
 

 פייגלא  בןיצחק פאר ר' 
 פאר א גאנצע און שנעלע רפואה בקרוב

 
 

 

>>>>>> 

 

 שלמה הרה"ג ר' שמואל בן שרה פערל לזכות רפואה  || לע"נ חנה ע"ה ב"ר דוד הי"ו דמאן הי"ו לרגל נישואיו בשעטו"מ הפצת הגליון נתנדב ע"י החתן מו"ה יוסי פעל


