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 ֶדעְרֵצייְלט מֹוַהָרא"ׁש

ַאז ֶעס ִאיז ָדא ַאָמאל ָוואס ַא )ַשָבת ק"כ.( ַחַז"ל ָזאְגן 
ֶדעם ָוואס ֶער ָהאט  ֶמעְנְטש ִאיז ַמְצִליַח ָנאר דּוְרְך

קֹוֶדם ֶגעַהאט ַא דּוְרְכַפאל. דּוְרְך ֶדעם ָוואס ֶער ָהאט 
ְפרּוִביְרט אּון ֶעס ִאיז ִאים ִניְשט ֶגעַגאְנֶגען, ֶער ִאיז 
דּוְרְכֶגעַפאְלן ִאין ַזיין אּוְנֶטעְרֶנעמּוְנג, ַדְוָקא דּוְרְך ֶדעם 

ט ֶער ִזיְך אֹויס ִדי ִאיז ֶער ַמְצִליַח, ַווייל ַאזֹוי ֶלעְרנְ 
 אּוןִריְכִטיֶגע ֶוועג ָוואס ֶער ָזאל ָיא טּון פּון ֶיעְצט 

ַווייֶטער. ֶדער דּוְרְכַפאל ְבֶרעְנְגט ִאים ָגאר צּו ַזיין 
ד "א  )ִגיִטין מ"ג.( ַהְצָלָחה. ִדי ְגָמָרא ָזאְגט אֹויְך  ין ָאָדם עֹומ 

ן ִנְכָשל  י ּתֹוָרה ֶאָלא ִאם כ  ַא ֶמעְנְטש  -ָבֶהם" ַעל ִדְבר 
ִאיז ִניְשט ַמְצִליַח ִאין ֶלעְרֶנען, ָנאר ָנאְכֶדעם ָוואס ֶער 
ָהאט ֶגעַהאט ַא דּוְרְכַפאל, אּון ָדאס ָהאט ִאים 

 ֶגעְבֶרעְנְגט ַאז ֶער ָזאל ִזיְך ֶמער ָאְנְשְטֶרעְנֶגען.

י ִלּקּוטֵ )ט אג  ז  י ֶרבִ ר ֵהייִליֶגער ֶדע

ִריך  : "ן כה(ִסימ  , אק ֵחלֶ "ן מֹוֲהר    ִכי צ 
 

ֲעלֹות ֶאל  ל  ֶמה ו  ד  מ  מֹו ֵמה  צ  הֹוִציא ֶאת ע  ם ל  ל ָאד  כ 
ֵשֶכל",  ׁש ַאה  ט  אר   ֶמענ  ֵגייף ד  יינֶ ן פּון ַארֹויס  יֹונֹוע ז  ת ִדמ 

אקּוֶמען אּו אז ִאיס ו ואל; ֵשכֶ ן ב  ז יִא ס ו ואן אּול ֵשכֶ ס ד 
א יֹונֹוס ד  אס ו ואס ַאֶלעת? ִדמ  ט  'ן ִמיט  ט ה  ׁש   -ן ֵאייֶבער 
א ׁש ַאל; ֵשכֶ ז ִאיס ד  ט  אכ   ֶמענ  ר  ֶטער ֶדעט: 'ט  ׁש  ר ֵאייֶבער 
ֶטער ֶדעא, ד  ז ִאי ׁש  וֶ ז ִאיר ֵאייֶבער  ה  צֶ י דִ ה מ  אנ  ִריָאע ג  ה, ב 
ֶטער ֶדע ׁש  אר ֵאייֶבער  א יך  ִא ט ו ואר  ר עֶ , ִליב ִמיך  ט ה  ל ז 

טּו ִפיִלין ָאנ  א ִאיך  ט ו ואר  ר עֶ ן, ת  א -ם' ִאי צּון ֶרעד  ל ז  ס ד 
ֶדערֶ ל; ֵשכֶ ז ִאי אכ  ע ַאנ  אכ  ן ֶמעס ו ואן ז  ר  ן ֶמען אּוט ט 

ייט ֶווע -ן ֶגעִוויֶנעט ֶווער ֶדע אֹויבט, 'ֶרעד    אֹויבן אּוט גּון ז 
ייט ֶווען ֶגעִוויֶנעט ֶווער ֶיעֶנע א -ט' גּוט ִניׁש  ן ז  ז ִאיס ד 
מֶ  כֹּח  ס ַאֶלע ד  מ  אכ  ן ֶמעז ַאן אּוה, ה  ר  ל ֶווע ִאיך   אֹויבט: 'ט 

אֶטערִ י דִ ן ֶגעִוויֶנע יי ִאיך  ל ֶוועי ל  ֵרייִליך  ן ז  א -' פ  ז ִאיס ד 
יֹוס ַאֶלע  ן.ִדמ 
מֶ  כֹּח  ן פּוס ַארֹוין ֶמעט ֵגייי ַאזֹוי ִוו ד  מ  ך  ה? ה  ִפיל   דּור  ה ת 

ד בֹוד  ִהת  אנּוצ  ן ֶמעז ַאת; ּוו  ן פּוה ֵעצ  י דִ ט ִמי ִזיך  ט ב 
ִׁשיח   ִׁשיח  ס ו וא, מ  ֶגעט ֶווע מ  ֶרענ  ב  יינ   -ט ֶוועל  י דִ ן ִאין ַאר 

אן ֶמע מּוֶעס   ִזיך  ל ז  ׁש  ט  'ן ִמיט  ן אֹויס  ׁש  ִׁשיח  ן, 'ֵאייֶבער  ' מ 
ׁשֹור ֶדעז ִאי ִמי' ֵמִסיח  ן 'פּון ל  ִׁשיח  ם, ִאל  אכ  ט ֶווע מ  ן מ 
טּומֶ ע ַאלֶ  אל  ע ׁש  מּוֶעס  ן ז  טּוט ֵמיינ  ס ו ואן; ׁש  ן ֶמעז ַאם? ׁש 
ר אֹויֶסע -ם ֵאייֶנען ֶיעד  ן פּון אּום ֵאייֶנען ֶיעד   צּוט ֶרעד  
ט  ם צּו ׁש  ט  ם פּוֶנען אּון ֵאייֶבער  ׁש   ן.ֵאייֶבער 
אן ֶיעד  ט ֵגיין ֶמעז ַא ט  'ן ִמיט  ן ֶרעד  ל ַאִביס  ג ט  ׁש  , ןֵאייֶבער 
ֵצייל  ן ֶמע ט  ם ֶדעט ֶדער  ׁש  ט, טּון ֶמעס ו ואס ַאֶלען ֵאייֶבער 
אכ  ן ֶמעס ו ואס ַאֶלע ר  אר  י ִווט, ט  ט  ן ִבי ִאיך  ק ׁש 

נ אר   אר  אן ֶלעב  י ֵגי ִאיך  ז ַאן ֵמיי ִאיך  ט; פ   ִאיך  ג, ֵאייִביר פ 
אב ִאיך  ז ַאן ֵמיי אך   ִאיך  , ה  ֶגע ִאיך  , טּון אּו מ  אר  ז ַאס פ 
ִניׁש  ן ִבי ִאיך   אר  פ  ל ַאִביס   נ אך  ל ֶווע ִאיך  ן אּוט ג  אר  ן ד 

ֵגיי אז  ן אּוט ֶוועל  י דִ ן פּון ַאֶוועק  ל  יין ִאיֶבער  אבן מ  ן אּו ה 
אס גּוט   ׁש  ר פ  ט  ואן ֶמענ  ם ֶדעט ֶבען ֶמעט, ִניׁש  ן ֶקע ִאיך  ס ו 

ט   ׁש  אֶׁשעֶפער ֵהייִליֶגען: "ֵאייֶבער  א ִאיך  ר יִמ ף ֶהעל  ר, ב  ל ז 
אֶוועֶנען ֵגיין ֶקעֶנע ֵריי דִ ן ד  ִפילֹוי ד  י  ט ִמית ת  ר ֵהייִליֶגען, ִמנ 

אֶׁשעֶפע א ִאיך  ר ִמיף ֶהעל  ר ב  יינ  ל ז  ׁש ַאן ֶעֶפעֶנעט ה   ַא, חּומ 
נ יֹו א ִאיך  ת; ִמׁש  ִריג  ט ִניׁש  ם ֵקייֶנעט ִמי ִזיך  ל ז  א -ן" ק  ס ד 

תֹועֲ )               ל.ֵשכֶ ז ִאי  "ג(תשפ ֶלך  ה ֱאמּונ   צ 
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יְך קֹוֶדם ִפיל ָמאל גּוט ָדאס ֶזעט ֶמען אֹויְך ְבַגְשִמיּות. ֶדער ְסָטאֶלער ֶוועט זִ 
ייֶדער ֶער ֶוועט ִזיְך גּוט ֶדעְרֶלעְרֶנען ִדי ַאְרֶבעט.  צּוַהאְקן ִדי ֶהעְנט פּוֶנעם ַהאֶמער, א 

ִווי ַלאְנג ֶעֶלעְקָטאִריָשאן ֶוועט ִזיְך גּוט אֹויְסֶלעְרֶנען ַזיין ַפאְך, ֶוועט ֶער אֹויְפ'ן ֶוועג 
יי ִזיְך ֶדעְרְשֶרעְקן פּון -עְקְטִריקָנאְך ַכאְפן ְשַטאְרֶקע ֶעלֶ  ַשאְקס. אּון אֹויב ֶוועְלן ז 

ייְנָמאל ִניְשט ַמְצִליַח ַזיין.  יי ִזיֶכער ק  ייֶער דּוְרְכַפאל אּון הֹויְבן ִדי ֶהעְנט, ֶוועְלן ז  ז 
יי נּוְצן ֶדעם דּוְרְכַפאל ַאְלס ַא ֶלעְקִצֶיע צּו ִוויְסן  ֶמעןפּון ָוואס  אֹויב ָאֶבער ֶוועְלן ז 

 ַהְצָלָחה. ייֶערַדאְרף ִזיְך ַאְכטּוְנג ֶגעְבן, ֶוועט ָדאס ַזיין ֶדער סֹוד פּון ז  
אּון ִדי ֶזעְלֶבע ִאיז אֹויְך ְברּוֲחִניּות. ֶווען ַא ִאיד ְשְטֶרעְנְגט ִזיְך ָאן אּון ֶער ְפרּוִביְרט 

יין ִאין ַזיין ֲעבֹוַדת ה', ַדאן ָטאר ֶער ִניְשט צּו ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד אּון ַמְצִליַח זַ 
ֶוועְרן צּוְבָראְכן פּון ַא דּוְרְכַפאל. ָנאר ַפאְרֶקעְרט, ֶער ָזאל נּוְצן ֶדעם דּוְרְכַפאל ִזיְך צּו 
ייֶבעְרְשְטן ַאז ֶעס ָזאל ֶמער  ֶלעְרֶנען ֶדעְרפּון ַפאר ְשֶפעֶטער, אּון ֶער ָזאל ֶבעְטן ֶדעם א 

יְשט ַפאִסיְרן, אּון ַדאן ֶוועט ֶער ִזיֶכער ַמְצִליַח ַזיין אּון ֶוועְרן ַאן ֱאֶמת'ֶער ֶעְרִליֶכער נִ 
 ִאיד.

וייְטן. ֶמען ַהאְלט  ֶדער ְפָראְבֶלעם הֹויְבט ִזיְך ָנאר ָאן ֶווען ֶמען קּוְקט אֹויף ַא ְצו 
וייֶטער ֶוועט  יין ַהאְלְטן ָקאפ ָוואס ֶדער ְצו  ָזאְגן צּו ִמיר. אּון ַדאן, ֶווען ֶמען ִאין א 

ויי, ֶיעְצט ֶוועט ֶיעֶדער ֶזען  ָהאט ַא ְשְטרֹויְכלּוְנג, ֶוועְרט ֶמען ְגַלייְך צּוְקַלאְפט "אֹוי ו 
ַאז ִאיְך ִבין ָגאְרִניְשט ֶוועְרט". ַא ַפאְרְשֶטעְנְדִליֶכער ֶמעְנְטש ֶוועט ָאֶבער ִניְשט קּוְקן 

יין אּון ִוויְסן ַאז ִדי ֶמעְנְטְשן ֶוועְלֶכע קּוְקן ָאֶדער ְקרּוֶמען ֶדערֹויף. עֶ  ר ֶוועט ַפאְרְשט 
אֹויף ִאים, ֶוועְלן ִאים ָגאְרִניְשט ֶהעְלְפן. אּון אֹויב ִוויל ֶער ַמְצִליַח ַזיין ַדאְרף ֶער ִזיְך 

אֹויף ִאים. ָנאר נּוְצן ַזייֶנע  ִניְשט צּוְקַראְצן פּון ָוואס ַאְנֶדעֶרע ְטַראְכְטן אּון ָזאְגן
דּוְרְכֶפעֶלער אֹויף ִזיְך ֶבעֶסער אֹויְפצּוהֹויְבן אּון ג יין ַווייֶטער ִמיט ַא ְשַטאְרַקייט ִביז 

 ֶער ֶוועט סֹוף ָכל סֹוף  ַמְצִליַח ַזיין.
ייְלט ִדי ַמֲעֶשה פּוֶנעם ָחָכם ִמיטְ  י ַמֲעִשיֹות ַמֲעֶשה ט'( )ִספּו 'ן ַּתםֶדער ֶרִבי ָהאט ֶדעְרצ  ר 

ֶטעְנִדיג ֶגעקּוְקט ָוואס ֶמעְנְטְשן ָזאְגן אֹויף ִאים, ֶער ָהאט ַאז ֶדער ָחָכם ָהאט ְש 
ֶטעְנִדיג צּוִריק ֶגעקּוְקט צּו ֶזען אֹויב ֶמען ַלאְכט ִניְשט פּון ִאים, אּון ָכאְטש ֶער ִאיז ְש 

ייֶער ְקלּוג, ִאיז ֶער צּום סֹוף ָאְנֶגעקּוֶמען ִאין ַא ִטיֶפע ֶגעֶדעְכֶטע ְבָלאֶטע.  ֶגעֶווען ז 
ִוויֶדער ֶדער ַּתם ִאיז ַטאֶקע ִניְשט ֶגעֶווען ַאזֹוי ְקלּוג, ֶער ָהאט ָאֶבער ֶגעַהאט ִדי 
ייִליְך אּון ֶער ָהאט ָגאְרִניְשט ֶגעקּוְקט ָוואס  ייֶער ְפר  ַמְעָלה ַאז ֶער ִאיז ֶגעֶווען ז 

עְנְטְשן ָזאְגן אֹויף ִאים, ֶער ְפֶלעְגט ָזאְגן: "ָוואס ָהאב ִאיְך ִמיט ֶיעֶנעם? ַאְנֶדעֶרע מֶ 
ָדאס ִאיז ַזיין ַמֲעֶשה אּון ָדאס ִאיז ַמיין ַמֲעֶשה. ַפאְרָוואס ָזאל ִאיְך קּוְקן אֹויף 

ן ֶער ִאיז ֶיעֶנעם?", אּון דּוְרְך ֶדעם ָהאט ֶער ַטאֶקע ָגאר ְשַטאְרק ַמְצִליַח ֶגעֶווען אּו
 ֶגעָוואְרן ֶדער ִמיִניְסֶטער ִאיֶבער ַאֶלע ִמיִניְסָטאְרן.

ִמיר ֶזעֶען ְבַגְשִמיּות ַאז ֶווען ַא ֶמעְנְטש ַפאְלט ַאָראפ אּון צּוְקַלאְפט ִזיְך, אּון ֶער 
יין אֹויְפְשֶטעְלן, דַ  אן ֶוועט ֶער זּוְכן אּון ֶבעְטן ִהיְלף ְשִפיְרט ַאז ֶער ֶקען ִזיְך ִניְשט ַאל 

וייְטן ָוואס ָזאל ִאים ֶגעְבן ַא ַהאְנט אּון ִאים ֶהעְלְפן ִזיְך אֹויְפְשֶטעְלן.  פּון ַא ְצו 
יין אֹויְפהֹויְבן, ֶער  ְברּוֲחִניּות ִאיז ִדי ֶזעְלֶבע ַזאְך. ֶווען ַא ֶמעְנְטש ֶקען ִזיְך ִניְשט ַאל 

אְלט אּון ַפאְלט, ַדאְרף ֶער ג יין צּו ַא ַצִדיק ָוואס ָזאל ִאים ֶקעֶנען ֶגעְבן ֶזעט ַאז ֶער פַ 
יין אֹויף ִדי ִפיס.  ַא ַהאְנט ַאז ֶער ָזאל ֶקעֶנען ְשט 

ַאז ֶווען ַא ִאיד ִאיז ְמקּוָשר צּו ַא ַצִדיק, ַדאן ֶוועט ֶער ִניְשט  ֶדער ֶרִבי ָזאְגט
ר ַצִדיק ֶלעְרְנט אֹויס ֶדעם ֶמעְנְטש ַאז ֶער ָזאל ִוויְסן ִווי ַאזֹוי ֶדער ֱאֶמת'עֶ  ַאָראְפַפאְלן.

ִזיְך צּו ִפיְרן אּון ִווי ַאזֹוי ִזיְך צּו ֶקעֶנען ֶדעְרַהאְלְטן ִמיט ַא ְשַטאְרַקייט ִאין ֶיעְדן ַמָצב, 
ייְנמָ  אל. ֶמען ַדאְרף אּון ָדאס ֶוועט ֶהעְלְפן ֶדעם ֶמעְנְטש ַאז ֶער ָזאל ִניְשט ַפאְלן ק 

ייֶבעְרְשְטן ַאז ֶמען ָזאל ְטֶרעְפן ֶדעם ִריְכִטיְגן ַצִדיק ָוואס  ָנאר ַאַסאְך ֶבעְטן ֶדעם א 
ֶקען ָדאס ַבאַווייְזן, אּון ִניְשט ִזיְך ָלאְזן ַנאְרן אּון ג יין צּו ַא ֶמעְנְטש ָוואס ֶקען 

 ִניְשט ֶהעְלְפן.ָגאְר 
י יְלט ַא ַמֲעֶשה ִאיֶבער ֶדעם ִווי ַאזֹוי ַא ֶמעְנְטש ַדאְרף זּוְכן מֹוַהָרא"ש ָהאט ֶדעְרצ 

ֶדעם ִריְכִטיְגן ֶעְרִליְכן ִאיד ָוואס ֶקען ִאים ַטאֶקע ֶהעְלְפן. ַא ִאיד ִאיז ַאָמאל 
ַאַרייְנֶגעקּוֶמען צּו ַזיין ֶרִבי'ן אּון ִזיְך אֹויְסֶגעֶרעְדט ָדאס ַהאְרץ ַאז ֶער ִאיז ַלייֶדער 

ירֹות אּון ֶער זּוְכט ַא ֶוועג ד ִווי ַאזֹוי ֶער ֶקען ַארֹויס, ּוְרְכֶגעַפאְלן ִמיט ָגאר ַהאְרֶבע ֲעב 
 ָדאס ַפאֶרעְכְטן אּון ְּתשּוָבה טּון.

ר ָהאט ִניְשט ַקיין ֶוועג ִווי ַאזֹוי ִאים צּו ֶהעְלְפן, ָנאר ֶער ְשֶווער, אּון עֶ  ַזיין ֶרִבי ָהאט ִאים אֹויְסֶגעֶהעְרט אּון ִאים ְקָלאר ֶגעְשֶטעְלט ַאז ַזיין ְּתשּוָבה ִאיז ָגאר
ייִליְגן "ַחזֹון ִאיש", ָנאר ֶער ֶוועט ִאים ֶקעֶנען ֶהעְלְפן. ֶדער ִאיד ִאי ָוואְלט ִאים ָצה'ט ַאז ֶער ָזאל ַאִריֶבעְרג יין צּום ה  ָצה, ֶער ֶגע'ע  ז ֶדעְרִציֶטעְרט ֶגעָוואְרן פּון ִדי ע 

ייְסן, ַווייל ָדאס ָוואס ֶער ִאיז ֶגעקּוֶמען אּון ִזיְך הָ  ייֶער ְשֶווער אט ִזיְך ֶגעֶבעְטן ַביים ֶרִבי'ן ַאז ָנאר ָדאס ָזאל ֶער ִניְשט ה  אֹויְסֶגעֶרעְדט ַפאְר'ן ֶרִבי'ן ִאיז ִאים אֹויְך ז 
, אּון ֶער ָהאט ִניְשט ִדי כֹוחֹות צּו ג יין צּום ַחזֹון ִאיש צּו ֶבעְטן ַא ְּתשּוָבה. ֶדער ֶרִבי ָהאט ִאים ָאֶבער ָאְנֶגעקּוֶמען, ֶער ָהאט ָדאס ֶגעטּון ַמָמש ִמיט ְמִסיַרת ֶנֶפש

יָרה ָהאט ֶדער ִאיד ִמיט ַא צּוְבָראֶכעֶנע ַהא ית ְבר  ָצה ַפאר ִאים. ְבל  ּוְזט ַמְסִכים ַזיין צּו ֶדעם, אּון ֶער ָהאט ְרץ ֶגעמֶגעָזאְגט ַאז ֶער ָהאט ִניְשט ַקיין ַאְנֶדעֶרע ע 
ייְלן ָוואס ֶדער ַחזֹון ִאיש ָהאט ִאים ֶגעָזאְגט.  צּוֶגעָזאְגט ַפאר ַזיין ֶרִבי'ן ַאז ֶער ֶוועט צּוִריק קּוֶמען ֶדעְרצ 

ֶגעֶקעְנט ֲאִפילּו ַארֹויְסֶרעְדן ַא ָוואְרט, ֶער ִניְשט ֶער ָהאט  ַאזַחד אּון ְשֶרעק, ים ַאַזא פַ ֶווען ֶדער ִאיד ִאיז ַאַרייְנֶגעקּוֶמען צּום ַחזֹון ִאיש ִאיז ַארֹויְפֶגעַפאְלן אֹויף אִ 
שֹוין ִזיֶכער ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער  ען ִביז ֶיעְצט אּון ֶער ֶוועטָהאט ָאְנֶגעהֹויְבן צּו ְטַראְכְטן ַאז ֶער ג ייט שֹוין ְּתשּוָבה טּון, ֶער ֶוועט ַפאְרֶגעְסן פּון ַאֶלעס ָוואס ִאיז ֶגעֶוו
ייִליְגן ַחזֹון ִאיש, ֶער ָהאט ָאֶבער ִניְשט ֶגעֶקעְנט ַארֹויְסֶרעדְ   ן ַא ָוואְרט.ִאיד. ֶער ִאיז ֶגעְשַטאֶנען אּון ֶגעקּוְקט אֹויְפ'ן ה 

ייְנט ָאן ְפרּוִביְרן ִזיְך צּו ִפיְרן ָנאר ֶעְרִליְך אּון ג יין ָנאר אֹויף גּוֶטע ֶוועְגן, אּון ֶער ָזאל ִזיְך ֶדער ַחזֹון ִאיש ָהאט ִאים ֶגעְשַטאְרְקט אּון ֶגעָזאְגט ַאז ֶער ָזאל פּון הַ 
 צּוֶגעוואֹויֶנען צּו ֶלעְרֶנען ִמְשֶנה ְברּוָרה".

ַנייֶער ֶמעְנְטש ִאיְנַגאְנְצן. ֶער ִאיז צּוִריק ֶגעַגאְנֶגען צּו ַזיין ֶרִבי'ן אּון ִאים ֶגעַדאְנְקט  ֶדער ִאיד ִאיז ַארֹויְסֶגעַגאְנֶגען אּון ֶער ָהאט ֶגעְשִפיְרט ִווי ֶער ִאיז ֶגעָוואְרן ַא
ייְלט ָוואס ֶדער ַחזֹון ִאיש ָהאט ִאים ֶגעָזאְגט, אּון עֶ  ייִליְגן ַחזֹון ִאיש, ֶער ָהאט ִאים ֶדעְרצ  ְלָחן ר ָהאט ַטאֶקע ָאְנֶגעהֹויַפאְר'ן ִשיְקן צּום ה  ְבן צּו ֶלעְרֶנען ַאַסאְך שֻׁ

ן ַדאְרף, אּון ֶער ִאיז ַטאֶקע ֶגעָוואְרן ַאן 'ן ִמְשֶנה ְברּוָרה, אּון ֶער ָהאט ָאְנֶגעהֹויְבן ַמְקִפיד צּו ַזיין אֹויף ֶיעֶדע ֲהָלָכה ֶעס ְמַקי ים צּו ַזיין ִווי ֶמעָערּוְך אֹוַרח ַחִיים ִמיטְ 
 ֶעְרִליֶכער ִאיד.

יִדי  ין ַווייֶטער, אּון ִניְשט אֹויף ַפאְרֶקעְרט ח"ו, צּו ֶוועְרן ַאֶלע דּוְרְכֶפעֶלער ָוואס ַא ֶמעְנְטש ג ייט דּוְרְך, ַדאְרף ָנאר ֶגענּוְצט ַפאְר'ן ְצֶוועק ִזיְך אֹויְפצּוהֹויְבן אּון ג 
יין ַבאַווייְזן, ַדאן ַדאְרף ֶמען זּוְכן ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד אּון ַא ַצִדיק ָוואס ָזאל ֶלעְרֶנען ֶדעם ֶמעְנְטש ָדאס נִ ֶמען צּוְבָראְכן אּון ַאֶלעס אֹויְפֶגעְבן. אּון אֹויב ֶקען  יְשט ַאל 

 ן אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.ְלט אּוִווי ַאזֹוי ָדאס צּו טּון. ֶווען ַא ִאיד ֶוועט ִזיְך ַאזֹוי ִפיְרן ֶוועט ֶער ִזיֶכער ְשַטאְרק ַמְצִליַח ַזיין אֹויף ִדי ֶווע
ֶלק ד' ֶעֶרְך ִכָשלֹון ְוֶעֶרְך ַצִדיק( ֶלק ט"ו ֶעֶרְך ְנִפיָלה, ְוח   )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש ח 
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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 
 1152354380/ ארגענטינא  3235003462בעלגיע 

  347-630-2876 טעלעפאן מעסידזשינג/ chizikyomi@gmail.comיומי אימעיל חיזוק 
 

 

 

 און נאךמעשיות פון תפלה; י; ניגונים; שיעורים; חיזוק יומ - קול ברסלב
212-444-9191  /845-351-0910 

 438-300-8080/ קאנאדא  03303502361/ ענגלאנד  0797040066ארץ ישראל 
 1152354370/ ארגענטינא  3235003461בעלגיע 
 breslevcenter@gmail.com גליון אויף אימעילצו באקומען דעם 

 

 

 אפזאגן שידוכים
 א רייכער שיעור איבער דעם ענין פון אפזאגן שידוכים,

ווי ען יא אפצוזאגן און ווען נישט? ווי אזוי ווייסט מען וו
 אזוי האט זיך געשאפן די יעצטיגע "שידוכים קריזיס"?

 קול ברסלב
212-444-9191 

1, 2,  1 ,  9,  1,  22  
 

 

 

 חיזוק צום טיר
 
 

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

 'ס, און נאך;SD'ס, USBסידי'ס, 
 צו אייער טיר! דעליווערט

 רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

347-509-4908 
 בעז"ה עס צו שיקן צו אייך אהיים און מיר וועלן פרובירן

 
 
 

 

 

 

  ו עב"ג למזל טובהי"ו לרגל שמחת נישואי ליפא לעווימו"ה החתן הפצת הגליון בבארא פארק נתנדב ע"י 
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 רהאלב מוסדותינו הק'נייעס אינע

 הערליכע שבת אין שטעטל מיט'ן ראש ישיבה שליט"א
דעם פארגאנגענעם שבת קודש פרשת לך האט דער ראש ישיבה שליט"א געפראוועט אין שטאט ברסלב ליבערטי, וואס 

 האט גאר שטארק מחזק געווען און אויפגעהייטערט די ארטיגע חשובע איינוואוינער.
ישיבה שליט"א איינגעטיילט אין עטליכע שולן פון שטאט, פרייטאג צו נאכטס האט דער ראש  די תפלות האט דער ראש

ישיבה שליט"א געדאווענט אינעם נייעם בית המדרש "פעולת הצדיק" אויף די רעדקליף גאס, אינדערפרי אין בית המדרש 
 טווין ברידזש. "אשר בנחל" אויף דענמאן, און שלש סעודות אין בית המדרש "עצתו אמונה", אויף

ווי די אידן אין שטעטל געבן איבער איז עס געווען גאר א געשמאקער שבת מיט'ן ראש ישיבה שליט"א, עס אריינגעבלאזן 
 אין זיי א פרישן גייסט, זיך צו שטארקן און אנגיין ווייטער מיט'ן הייליגן רבינ'ס עצות און לימודים.

 .פון די וואך ""קרית ברסלב בלעטלצייטונג נען אין די א לענגערע באריכט איבער'ן שבת קען מען ליי
 השבת נועם הנשמות!

*** 

 בית המדרש אין שטעטל נייע ,בית המדרש "פעולת הצדיק"
טראץ דעם גרויסן פארלאנג פון פילע אנשי שלומינו וואס זוכן זיך ארויס צו ציען און קומען וואוינען אינעם שטעטל "קרית 

ש ישיבה גאר שטארק אז די פרייזן פון די דירות זאל בלייבן סטאביל, דער ראש ישיבה וויל אז ברסלב", פרובירט דער רא
ארבעטן פשוט צו קענען האבן א דאך זיך איבער אינגעלייט זאלן קענען לעבן מיט רואיגקייט און מנוחת הנפש, און נישט דארפן 

 .ן קאפ'איבער
 -שט אזוי שנעל אפקויפן יעדע דירה וואס די שכנים לייגן נאר ארויס ן אז מען זאל נידערפאר האט דער ראש ישיבה געבעט

גרויסן פארלאנג, דער ראש ישיבה זאגט אז ענדערש זאל מען אביסל אויסווארטן און  הייבן די פרייזן, אויסנוצדיג דעם אויב זיי
 .נען אביסל ווייטער איינס פונעם צווייטןנאר קויפן הייזער וואס מען בעט די ריכטיגע מארקעט פרייז, אפילו אויב די הייזער זע

מען טרעפט א שטח פאר  אודי זעלבע זאך ווען עס קומט צו בויען פרישע הייזער גייט מען אויף דעם זעלבן סיסטעם, נאר וו
ין א גוטע פרייז קויפט מען עס אפ און מען בויעט דארט הייזער, אזוי ארום איז אויסגעקומען אז כאטש מען וואוינט טאקע א

קענען גיין צופיס שבת אין איין בית המדרש, אזוי ווי אינדערוואכן וואס מען  אזוי נאנט צו , זענען אסאך הייזער נישטגעגנטאיין 
נט וואו די אינגעלייט א בית המדרש אין יעדע פרישע געג נט מען יעדע שטיק צייט נאך. צוליב דעם עפקען פארן מיט א קאר

 ציען זיך אריין.
ל, "רעדקליף" איז בית המדרש פון שטעט נט האט זיך געעפנט די נייעסטעדי נייעס אז אין דער "רעדקליף" געג יעצט קומט

 יב שטעטל, דער ראש ישיבה האט א נאמען געגעבן דער בית המדרש "פעולת הצדיק"גלייך ביים אנהו
י ערשטע בית המדרש איז די גרויסע פינפטער בית המדרש אין שטעטל, דדער נייער בית המדרש "פעולת הצדיק" איז דער 

נט מיט'ן נאמען נט זיך אין די "דענמען" געגוגעפ שטוב פונעם ראש ישיבה שליט"א, די צווייטעהאשקי ביים  181אויף  שול
פערטע איז אויף "מארקס" מיט'ן  'ן נאמען "עצתו אמונה", דידריטע איז אויף די "טווין ברידזש" גאס מיט "אשר בנחל", די

 ."מקור השמחה", און יעצט איז צוגעקומען דער פינפטער בית המדרש מיט'ן נאמען "פעולת הצדיק" נאמען
דער אייבערשטער זאל העלפן אז פון אלע בתי מדרשים אין שטעטל זאל ארויס קומען אסאך תורה, תפלה, התחזקות, 

 שיעורים, סיומים, שמחות, און פילע מצות ומעשים טובים.
 א ביתך!ואני ברוב חסדך אבו

*** 

 ירושלים עיה"ק " איןהיכל הקודש"ישיבה קטנה 
אנשי שלומינו אין ירושלים דאנקען דעם אייבערשטן "ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה" אז נאך אסאך תפלות וואס 

ן וועג וואס 'געבויט אויפזיי האבן געבעטן דעם אייבערשטן אז זייערע טייערע בחורים זאלן קענען לערנען אין א ישיבה וואס איז 
זיי ווילן א ישיבה וואס איז געבויעט אויף  ,נפשם חשקם בתורהוואס דער הייליגער רבי האט אונז געלערענט, די טייערע בחורים 

מען איז מהדר צו "מעביר  אולערנען יעדן טאג, א ישיבה וואס "התבודדות" איז נישט עפעס א שרעקעדיגע זאך, א פלאץ וו
, א מגיד שיעור וואס וועט כסדר דערמאנען די עצות פון הייליגן יסל" ווי עס שטייט אין שולחן ערוךיעדן טאג אבסדרה זיין 

אכצן פרקים משניות, און יעצט געלויבט דעם אייבערשטן זענען זייערע תפלות יעדן טאג בפרט פאר בחורים ווי זאגן  ,ן'רבי
נגע ואין ירושלים פאר י "ט צום ערשטן מאל א ישיבה קטנה "היכל הקודשנן ווען עס האט זיך יעצט ב"ה געעפנתקבל געוואר

קות און זם מיט די עצות, התחאקסן און שטייגן בתורה ויראת שמידי בחורים וועלן וו ובחורים נאך די בר מצוה, א ישיבה ווא
 .אש ישיבה האט אראפ געשטעלטוועג וואס דער ר פ'ןן, א ישיבה וואס וועט ווערן געפירט אוי'דיבורים פון הייליגן רבי

מע עמען הייבט אן דעם טאג מיט א וואר ית המדרש היכל הקודש ירושלים, וואודערווייל האט זיך די ישיבה פלאצירט אין ב
ן עסן פת שחרית, איז דא א סדר היום וואס מען דארף לערנען. דער מגיד שיעור איז הר"ר משה שמואל 'שחרית, און נאכ

דער . אסאך מקבל געווען פונעם ראש ישיבה וויאזוי זיך צו באגיין מיט בחורים למיד הישיבה, וואס האטשטעסל שליט"א א ת
 .פון דעם ווינקל זאל ארויסקומען גוטע תלמידים וואס וועלן אויסוואקסן גרויסע ערליכע אידןאז אייבערשטער זאל העלפן 

 ינקותא כלילא דוורדא!

 ומזל טוב  סימן טוב
 

 הי"ו ליפא לעווימו"ה החתן 

 הי"ו שמחה לעווימו"ה בן 
 למז"ט עב"ג צו זיין שמחת החתונה

*** 

 הי"ושלום אלי' אינדיג מו"ה 
 למזל טוב צו די געבורט פון א אינגל

 

 >>>>>>  שו"ת ברסלב

 

 

 


