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 ֶדעְרֵצייְלט מֹוַהָרא"ׁש

ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש ָהאט ִדי ּכֹוחֹות אּון ִדי 
ִליַח צּו ַזיין אֹויף ֶמעְגִליְכֵקייְטן ֵזייֶער ְׁשַטאְרק ַמצְ 

ֶ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 

 .ייְטןֶוועִריקֵ אֹויף ֶווען ֶעס ֵגייט אֹויף ִאים ַאִריֶבער ְׁש 
ֶ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 

עְבן ֵגייט ָאֶבער ֶדעם ֵשֶכל אּון ֶמען ֵווייְסט ַאז ֶדער לֶ 
ייְטן ֶטעְנִדיג ָדא ְׁשֶוועִריקֵ ֵאייִביג ַאזֹוי, ֶעס ֶזעֶנען ְׁש 

 אּון ְׁשְטרֹויְכלּוְנֶגען אֹויְפ'ן ֶוועג, ֶמען ַדאְרף ִזיְך ָנאר
ְׁשַטאְרְקן ֶעס ִאיֶבעְרצּוקּוֶמען, ַדאן ָוואְלט ֶדער 
ֶמעְנְטׁש ֵקייְנָמאל ִניְׁשט אֹויְפֶגעֶגעְבן, אּון ָדאס 

 ואְלט ִאים ֶגעְבֶרעְנְגט צּו ִדי ְגֶרעְסֶטע ַהְצָלָחה.וָ 
ַא  -ַיֲעֹקב ָאִבינּו ָהאט ֶגעֶזען ִאין ָחלֹום ַא "ֻסָלם" 

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

ַווייֶזער. -ָדאס ִאיז אֹויְך אּוְנֶזער ֶוועג פּון ַיֲעֹקב, ָנאר
ַאֶלעס ָוואס ֶעס ָהאט ַפאִסיְרט ִמיט ִדי ֵהייִליֶגע 
ָאבֹות, ִאיז ַא ִסיָמן ַפאר אּוְנז, אּון ֶלעְרְנט אּוְנז ֶדעם 

ַאזֹוי  ,ֶוועג ִווי ַאזֹוי ִמיר ָזאְלן אֹויְך ֶקעֶנען ַמְצִליַח ַזיין
י ר' ֱאִליֶמֶלְך ִמִליֶזעְנְסק זי"ע ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרבִ 

ָזאְגט ִאיז ַזיין ְתִפָלה: "ּוִמַמְדֵרָגה ְלַמְדֵרָגה ַתֲעֵלנּו, 
ֶׁשִנְזֶּכה ָלבֹוא ְלַמֲעַלת ֲאבֹוֵתינּו ַהְקדֹוִׁשים, ַאְבָרָהם 

ֶער ֶבעט ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאז ֶער  -ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב" 
'ן זֹוֶכה ַזיין צּו ִדי עֶכער, ִביזְ ָזאל ֵגיין ֶהעֶכער אּון הֶ 

וואֹויל ִאיז ַאייְך אּון 
 וואֹויל ִאיז ֵאייֶער ֵחֶלק ַאז

 

ִאיר ֶהעְלְפט ֵאייֶער ַמאֶמע ִתְחֶי', ָדאס ִאיז ָדאְך ִדי 
ִדי ֵהייִליֶגע ֲחָכִמים ָזאְגן אּוְנז  ְגֶרעְסֶטע ִמְצָוה.

ַאז ִדי ִמְצָוה פּון ְמַכֵבד ַזיין ַטאֶטע רּוַשְלִמי ֵפָאה א, א( )יְ 
ַמאֶמע ִאיז ֲחמּורֹות ֶשַבֲחמּורֹות, ֶעס ִאיז פּון ִדי 
ַהאְרְבְסֶטע ִמְצוֹות, ָנאְך ָזאְגן אּוְנז ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם 

: "ִבְזַמן ֶשָאָדם ְמַכֵבד ֶאת ָאִביו )ִקידּוִשין ל:(ִלְבָרָכה 
ֶאת ִאּמֹו, ֹאֵמר ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא, ַמֲעֶלה ֲאִני וְ 

ֲעֵליֶהם ְּכִאילּו ַדְרִתי ֵביֵניֶהם ְוִכְבדּוִני", ֶדער 
ֵאייֶבעְרְשֶטער ָזאְגט, אֹויב ֶזעְנט ִאיר ְמַכֵבד ִדי 

 ִאיז ָדאס ַאזֹוי ִווי ִאיר ֶזעְנט ִמיְך ְמַכֵבד. -ֶעְלֶטעְרן 
ֶדער ֵווייְסן ִניְשט פּון ִדי אֹוי ֶגעַוואְלד, ִוויִפיל ִקינְ 

ִמְצָוה פּון ִּכיבּוד ָאב ָוֵאם, ִוויִפיל ִקיְנֶדער ֶזעֶנען ַאזֹוי 
ַאַרייְנֶגעטּון ִמיט ְפֶרעְנְדס, ֶמען לֹויְפט ַארֹויס פּון 
ְשטּוב ִמיט ַחְבְר'ֶטעס, ֶמען ָלאְזט ִאיֶבער ִדי ַמאֶמע 

ֶגעמּוְטֶשעֶטע ַמאֶמע ִמיט ִדי ְשטּוב ַאְרֶבעט. ִדי אֹויְס 
ַדאְרף ַאֶלעס טּון ַפאר ִדי ִקיְנֶדער אּון ִדי ִקיְנֶדער 
ֶזעֶנען ִניְשט ֶגעֶלעְרְנט ָוואס ִאיז ָדאס ַא "ַמאֶמע", 
ָוואס ִאיז ָדאס "ֶלעְבן", ֶמען ִאיז ְמַזְלֵזל ִאין ִדי 
ַמאֶמע, ְשֶפעֶטער ֶווען ֶמען ֶוועְרט ַאֵלייְנס ַא ַמאֶמע 

ֶדעָמאְלט ַכאְפט ֶמען  -ן ֶמען ֶקען קֹוים ָאֶטעֶמען אּו
וואֹויל ִאיז ַאייְך ַאז ִאיר  ִזיְך, ֶמען ָהאט ֲחָרָטה.

 ֶהעְלְפט ִאין ְשטּוב.
 "ג(תשפ ֶלְךה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו)
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 ָׁשהאֹויף ִדי ַפרְ  טַא ָווארְ 
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 ַמְדֵריגֹות פּון ִדי ֵהייִליֶגע ָאבֹות, ַאְבָרָהם ִיְצָחק אּון ַיֲעֹקב.
ֲאִפילּו ֶווען ַא ִאיד ִליְגט ַמָמׁש ִאין ֶדער ֶעְרד, ֶער ְׁשִפיְרט ַאז ֶער ִאיז ַמָמׁש ָגאְרִניְׁשט 

ִניֶדעִריְגְסֶטער ֶמעְנְטׁש אֹויף ֶדער ֶוועְלט, ַדאְרף ֶוועְרד, ֶער ִפיְלט ַאז ֶער ִאיז ַמָמׁש ֶדער 
אֹויף ֶדער ֶעְרד ְׁשֵטייט ַא ְגרֹויֶסער ֵלייֶטער  ֶער ָאֶבער ִוויְסן אּון ֶגעֶדעְנְקן ַאז ָדאְרט

ער, 'ן ִהיְמל, ֶער ַדאְרף ִזיְך ָנאר צּוַזאְמֶנעֶמען אּון ָאְנהֹויְבן ַארֹויְפְקִריְכן אֹויְפ'ן ֵלייטֶ ִביזְ 
 'ן ִהיְמל ַאַריין.אּון ַדאן ֶוועט ֶער ָאְנקּוֶמען ִביזְ 

ַאז  )ח"ג רס"ז ע"א(ַהָקדֹוׁש  ִווי ַאזֹוי ְקִריְכט ֶמען ַארֹויף ֶדעם ֵלייֶטער? ְׁשֵטייט ִאין ֹזַהר
לֹויז פּוֶנעם ֶמעְנְטׁש, ָדאס ִאיז ֶדער ֵלייֶטער. בְ  ִגיַמְטִרָיא "קֹול". ֶדער קֹול"סּוָלם" ִאיז בְ 

קֹול ַאֵליין, ֶקען ֶמען ַארֹויְפְקִריְכן אּון ָאְנקּוֶמען צּו ִדי ֶהעְכְסֶטע אּון ֶבעְסֶטע  'ןִמיטְ 
 ְׁשַטאְפֶלען ִאין ֶלעְבן.

ר ֶגעֶווען ַביים ֵאייֶדער ֶרִבי ָנָתן ִאיז ֶגעָוואְרן ְמקּוָרב צּום ֵהייִליְגן ֶרִבי'ן, ִאיז עֶ 
ֵהייִליְגן ְקדּוַׁשת ֵלִוי זי"ע. ֵאייְנָמאל ִאיז ֶער ֶגעִזיְצן ִאיְנֵאייֶנעם ִמיט ִדי ֲחִסיִדים ַביי 
ְמַלֶוה ַמְלָּכה, ֶמען ָהאט ֶגעַמאְכט ָדאְרט ַא גֹוָרל ֶווער ֶעס ָזאל ֵגיין קֹויְפן ֵבייֶגעֶלעְך 

יז ֶגעַפאְלן אֹויף ֶרִבי ָנָתן. ֶרִבי ָנָתן ִאיז ֶגעַגאְנֶגען צּום ַפאר ִדי ְסעּוָדה, אּון ֶדער גֹוָרל אִ 
ֶבעֶקער, אֹויְפ'ן ֶוועג ִאיז ֶער ָאֶבער ֶגעָוואְרן ֵזייֶער ֶדעְרִביֶטעְרט, ֶער ָהאט ֵזייֶער 

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

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

 רֹויֶסע ְבִכיֹות, פּון ְגרֹויס אֹויְסמּוְטֶׁשעִניׁש ָהאט ֶער ַאייְנֶגעְדִריְמְלט.גְ 
'ן ִהיְמל אּון ֶער ְפרּוִביְרט ֶער ָהאט ֶגע'ָחלֹוְמ'ט ִווי ֶער ֶזעט ַא ְגרֹויֶסע ֵלייֶטער ִביזְ 

, אּון ֶער ִאיז צּוִריק ַארֹויְפצּוְקִריְכן אֹויְפ'ן ֵלייֶטער. ֶער ִאיז ַארֹויף ֶעְטִליֶכע ְטֶרעפ
ַאָראְפֶגעַפאְלן, ֶער ָהאט ָנאְכַאָמאל ְפרּוִביְרט ַארֹויף צּו ְקִריְכן, ֶער ִאיז ָאֶבער ַאְלץ 
צּוִריק ֶגעַפאְלן, ֶער ָהאט ְפרּוִביְרט ִמיט ְׁשֶטעְרֶקעֶרע ּכֹוחֹות צּו ְקִריְכן ָנאְך ֶהעֶכער 

ַווייֶטער ַאָראְפֶגעַפאְלן. ִווי ֶהעֶכער ֶער ִאיז ֶגעְקָראְכן,  אֹויְפ'ן ֵלייֶטער, ֶער ִאיז ָאֶבער
ְקַלאפ ֶווען ֶער ִאיז ֶגעַפאְלן. ִביז ֶער ִאיז  ֶדערַאְלץ ְׁשֶטעְרֶקער ִאיז ֶגעֶווען 

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

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

אר ֵאייֶדער ֶער ִאיז ֶגעקּוֶמען צּום ֶרִבי'ן. ֶווען ֶער ָדאס ִאיז ֶגעֶווען אּוְמֶגעֶפער ַא יָ 
ִ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 ִניְׁשט אֹויְפֶגעְבן 

 ְנָמאל, ָנאר ְקִריְכן אּון ִזיְך ֶדעְרַהאְלְטן ִמיט ַאֶלע ּכֹוחֹות.ֵקיי
ֶדעְרָנאְך ָהאט ִאים ֶדער ֶרִבי ַארֹויְסֶגענּוֶמען אֹויף ַא ְׁשַפאִציר, ֶרִבי ָנָתן ָהאט ִזיְך 

ט ָהא אֹויְסֶגעֶרעְדט ַפאְר'ן ֶרִבי'ן ַאֶלעס ָוואס ִליְגט ִאים אֹויְפ'ן ַהאְרץ, ֶדער ֶרִבי
ַארֹויְפֶגעֵלייְגט ִדי ַהאְנט אֹויף ַזיין ַאְקְסל אּון ִאים ֶגעָזאְגט: "ָנאְך ֶדעם ַאֶלעם ִאיז גּוט 
ֶווען ֶמען ֶרעְדט ִזיְך אֹויס צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאזֹוי ִווי ֶמער ֶרעְדט ִזיְך אֹויס צּו ַא גּוֶטער 

ֶדעם ָחלֹום, ָוואס ֶדער ֶוועג ִאיז ִווי ַאזֹוי ְפַרייְנד". ַדאן ָהאט ֶרִבי ָנָתן ַפאְרְׁשַטאֶנען 
ֶלעְבן, דּוְרְך ֶדעם -ֶמען ֶקען ִזיְך ֶדעְרַהאְלְטן אּון ַארֹויְפְקִריְכן אֹויף ֶדעם ְׁשֶוועְרן ֵלייֶטער

ֶטעְנִדיג צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן אֹויף ִדי ֵאייֶגעֶנע ִזיְך צּו צּו ֶרעְדן ְׁש  ָוואס ֶמען ֶגעוואֹויְנט
ְפַראְך, ִזיְך אֹויְסצּוֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאֶלעס ָוואס ֶמען ֵגייט ַאִריֶבער ְׁש 

ייְטן ְברּוֲחִניּות ּוְבַגְׁשִמיּות, ָדאס ֶגעְבט ִדי ֹּכַח אּון ְׁשַטאְרֵקייט ַפאְר'ן ֶמעְנְטׁש ְׁשֶוועִריקֵ 
'ן ַארֹויְפְקִריְכן ְטֶרעְפל ָנאְך ְטֶרעְפל ִביזְ אּון  ייְטןִאיֶבעְרצּוקּוֶמען ַאֶלע ָסאְרט ְׁשֶוועִריקֵ 

 ָאְנקּוֶמען צּו ִדי ֶהעְכְסֶטע ְׁשַטאְפל פּון ַהְצָלָחה.
ֶדער ֵלייֶטער ִאיז ַטאֶקע ֵזייֶער ְׁשֶווער אּון הֹויְך, ֶמען ַדאְרף ָאֶבער ָנאר קּוְקן אֹויף 

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

ְקִריְכן. ָדאס  ִליְטְׁשן, ַדאְרף ֶמען ִזיְך ָאֶבער ְׁשַטאְרְקן אּון ָאְנהֹויְבן ָנאְכַאָמאל צּוַאָראְפגְ 
ִאיז ֶדער ֶלעְבן פּון ַא ֶמעְנְטׁש. ֶמען ֶקען ִניְׁשט קּוְקן אֹויף ִדי דּוְרְכֶפעֶלער, ֶמען ַדאְרף 

ב ֶוועט ֶמען ִניְׁשט אֹויְפֶגעְבן, ֶוועט ָנאר ְפרּוִביְרן ָנאְכַאָמאל אּון ָנאְכַאָמאל, אּון אֹוי
 ֶמען ִזיֶכער ַמְצִליַח ַזיין.

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

 ייְטן.ְׁשֶוועִריקֵ  ְקִריְכן ַאֶלע מֹויל ֶוועְלן ִמיר ַאִריֶבער 'ןִמיטְ ְׁשַטאְפל, 
ַאז ֶדער ָוואְרט קֹול ִאיז ַאזֹוי ִווי ַא ֵלייֶטער. ֶעס )ַעֵיין ֶזַרע קֹוֶדׁש ַפְרַׁשת ַוֵיֵצא(  ןַצִדיִקים ָזאגְ 

יְסל ְׁשֵטייט ִטיף אּוְנְטן אֹויף ֶדער ֶעְרד, אּון הֹויְבט ִזיְך ָאן ִמיט'ן "ק" ָוואס ַזיין פִ 
'ן "ל" ָוואס ַזיין טּוֶרעם ְׁשַטאְרט ַארֹויס הֹויְך אֹויף ַארֹויף. ֶדער קֹול ֶעְנִדיְגט ִזיְך ִמיטְ 

 ִפיְרט ֶדעם ֶמעְנְטׁש פּון ִדי ִטיְפְסֶטע ְפֶלעֶצער, ִביז צּום ֶהעְכְסְטן ְפַלאץ.
יְׁשט ָנאר ֶדער "קֹול" פּון ְתִפָלה, ָנאר אֹויְך ֶדער "קֹול" פּון תֹוָרה. ֶדער ֵלייֶטער ִאיז נִ 

"ַהּקֹול קֹול ַיֲעֹקב ְוַהָיַדִים ְיֵדי )ְבֵראִׁשית כז, כב( אֹויְפ'ן ָפסּוק )ְבֵראִׁשית ַרָבה סה, כ( ַחַז"ל ָזאְגן 
ועְרט ֶגעֶהעְרט ִאין ִדי ָבֵתי ְּכֵנִסיֹות אּון ִווי ַלאְנג ֶדער קֹול פּון ַיֲעֹקב, ִדי ִאיְדן, וֶ  -ֵעָשו" 

ָבֵתי ִמְדָרׁשֹות, ֶקעֶנען ִדי ֶהעְנט פּון ֵעָשו ֵזיי ָגאְרִניְׁשט ְׁשֶלעְכְטס טּון. ֶדער ָפסּוק ָזאְגט 
ֶעס ֶזעֶנען ָדא ְצֵוויי ָסאְרט קֹולֹות ָוואס ֶהעְלְפן ֶדעם ֶמעְנְטׁש, ָדאס ִאיז  -"ַהּקֹול קֹול" 

ֶדער "קֹול תֹוָרה" אּון ֶדער "קֹול ְתִפָלה". ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֶזעט ַאז ִדי ֶהעְנט פּון ֵעָשו 
ָהאְבן ִאים ַאַרייְנֶגעַכאְפט, ֶער ִזיְנְקט ִטיף ִאין ִדי ְׁשֶלעְכְטס פּון ֵעָשו, ַדאְרף ֶער 

 ֶדעְרֵצייְלט מֹוַהָרא"ׁש>>>>>>  
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, אּון ַדאן ֶוועְלן ֵזיי ָאְנהֹויְבן צּו נּוְצן ִדי קֹולֹות פּון תֹוָרה אּון ְתִפָלה
 ִניְׁשט ָהאְבן ַקיין ׁשּום ְׁשִליָטה אֹויף ִאים.

ַאז ֶדער ִדיבּור ֶוועְרט  )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן ע"ח(ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 
 ָאְנֶגערּוְפן "ֵאם ַהָבִנים". ִאין ַקָבָלה ֶ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 צּוְקַלאְפן, ֶוועט ִדי ַמאֶמע ָנאְכַאְלץ 

ג ַזיין צּו ַזיין ַהאְנט אּון ַארֹויְסֶהעְלְפן, ִאים ָאְפַוואְׁשן, ֵאייִבי
 אֹויְפהֹויְבן, אּון ֵׁשיין ָאְנטּון.

ֶטעְנִדיג צּום ִדי ֶזעְלֶבע ִאיז ָדאס ֶרעְדן. ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֶרעְדט ְׁש 
ילּו אֹויֶבעְרְׁשְטן. ֶוועט ָדאס ִמיְטֵגיין ִמיט ִאים ֵסיי וואּו ִאיֶמער. ֲאפִ 

ֶווען ֶדער ֶמעְנְטׁש ֶוועט ִזיְך ַפאְרְׁשִמיְרן ִמיט ִדי ֶעְרְגְסֶטע ַזאְכן, ֶוועט 
ָדאס ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן ִמיְטֵגיין ִמיט ִאים, אּון ִאים 

 ַארֹויְסְׁשֶלעְפן פּון ֵסיי ֶוועְלְכן ְפָראְבֶלעם.
ען ֶקען ִניְׁשט אֹויף ֶמען ַדאְרף ָאֶבער ָהאְבן ַאַסאְך ֶגעדּוְלד. מֶ 

ֵאייְנָמאל ַארֹויף ַטאְנְצן פּון אּוְנְטן ִביז צּום ֶהעְכְסְטן ְטֶרעְפל אֹויְפ'ן 
ֵלייֶטער. ֶמען ֶקען ִניְׁשט ִאין ֵאיין ִמינּוט ַארֹויְסֵגיין פּון ַאֶלע 
ְׁשֶוועִריַקייְטן, פּון ַאֶלע ָצרֹות אּון ְפָראְבֶלעֶמען. ֶמען ַדאְרף ֵגיין 
צּוְׁשַטייְטֶלעְך ְטֶרעְפל ָ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 ֶמען 

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

 ַפאְרִליְרן ִדי מּוט ָאְנצּוהֹויְבן ָנאְכַאָמאל ִמיט ַא ְפִריְׁשֵקייט.
ת אּון ֲאִריַכת ַאַפִים. ַביי ְתִפָלה ַדאְרף ֶמען ָהאְבן ַאַסאְך ַסְבָלנּו

ּוְתִהָלִתי ֶאְחָטם ְלָך", ָזאְגט אֹויף ֶדעם )ְיַׁשְעָיהּו מה, ט( ֶדער ָפסּוק ָזאְגט 
 ,ַאז ְתִפָלה ֶוועְרט ָאְנֶגערּוְפן ִדי ָנאז)ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן ב'( ֶדער ֶרִבי 

ען ַדאְרף ָהאב ֶגעדּוְלד אּון ִדי ָנאז ַווייְזט אֹויף "ֲאִריַכת ַאַפִים", מֶ 
אֹויְסַוואְרְטן אֹויף ִדי ְיׁשּוָעה, ָאֶבער סֹוף ָּכל סֹוף ֶוועט ִדי ְיׁשּוָעה 

ֶטעְנִדיג. ֶער וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ֶדעְרַהאְלט ִזיְך ְׁש  ִזיֶכער ָאְנקּוֶמען.
ר ִזיֶכער ֶזען ֶהעְרט ִניְׁשט אֹויף צּו ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ֶוועט עֶ 

צּום סֹוף ִדי ְגרֹויֶסע ְיׁשּוָעה, ֶער ֶוועט ָאְנקּוֶמען 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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 ֶדעְרֵצייְלט מֹוַהָרא"ׁש>>>>>>  

 

 

 

במוצאי שבת" שמועסן צווישן מו"ה אהרן וועבערמאן הי"ו און מו"ה יענקי 
פיש הי"ו, ווי אויך שיינע מעשיות פון די צדיקים וואס זייער יארצייט געפאלט 

בער באזוכן אין די וואך דורך מו"ה מנשה איצקאוויטש הי"ו, שמועסן אי
טורמע, און יעדע וואך נייע חידושים און אינטערוויוס. די אפטיילונג "לעובדא 
ולמעשה" דורך מו"ה אהרן וועבערמאן הי"ו וואס גייט איבער וואס עס איז 
געווען די וואך אין די בתי מדרשים און מוסדות היכל הקודש איבער די גארער 

ואס איז גאר אינטערעסאנט. די ליל וועלט, יעדע וואך מיט פרישע געסט ו
שישי פראגראם "א בליק מיט די ברסלב'ע ברידער", צוויי די צוויי ברידער 
מו"ה יואל און מו"ה אברהם הערש וועבערמאן שיחיו, וואס שמועסן איבער די 
נייעס פון די וואך, וועלטליכע נייעס, אידישע נייעס, היכל הקודש נייעס, און 

פילע אינהאלטסרייכע אינטערוויוס יעדע וואך, פון וואס שטעטל נייעס, מיט 
די צוהערערער זענען זיך מחי'. אויך קען מען הערן "פערזענליכע מעשיות", ווי 
מענטשן דערציילן זייערע אייגענע איבערלעבענישן ווי אזוי זיי זענען געהאלפן 

ראך, ווי געווארן דורך תפלה, דורך בעטן דעם אייבערשטן אויף די אייגענע שפ
אויך פערזענליכע מעשיות פון הפצה, און נאך פילע גאר אינטערעסאנטע 

 שמועסן און פארברענגען.
איז די "קינדער ווינקל", עס קומט גאר שיינע סורפרייזעס פאר די  5נומער 

חשובע קינדער, וואס אנטשפרעכט צו האלטן די קינדער געשפאנט מיט גאר 
 שיינע מעשיות און פראגראמען.

הערט מען "היכל נגינה", א רייכע זאמלונג פון ניגונים, שטייטע און  6ומער נ
שנעלע, קורצע און לאנגע, וואס וועקן דאס הארץ צום אייבערשטן און לעבן 

 אויף דעם מענטש מיט אמונה און די עצות פון הייליגן רבי'ן.
, די אלע 2און דערנאך  9עס איז כדאי אויסצוהערן אויף נומער 

מליכקייטן מיט וואס מען קען זיך באנוצן בשעת'ן הערן דעם ליין, אזוי באקווע
 ווי זאכן האבן זיך געטוישט פונעם אלטן סיסטעם.

מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף האפן מיר אז גאנץ בקרוב וועט דער נייער 
סיסטעם זיין פולשטענדיג אויפגעשטעלט, אלע קנעפלעך וועלן ארבעטן ווי 

אלע לאקאלע נומערן וועלן שוין זיין אריבערגעפירט. מיר  עס דארף צו זיין, און
בעטן די הילף פון אנשי שלומינו און די חשובע צוהערער אז יעדער זאל צולייגן 
עטליכע תפלות, בעטן דעם אייבערשטן אז מיר זאלן מצליח זיין, וואס דאס 
וועט זיין בלויז אייער הצלחה צו קענען הנאה האבן פון דעם געשמאקן 

 יפגעפרישטן טעלעפאן ליניע.או
 שמעו ותחי נפשכם!

 >>>>>>  נייעס
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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; שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים;  - קול ברסלב
212-444-9191  /845-351-0910 

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

 

 

 ש ישיבהשמועס מיט'ן ראא 
 איבער צוויי שעה,פון  ,סעוא שיינע רייכע שמגאר 

אין וואס מען שמועסט  ,ראש ישיבה שליט"אמיט'ן 
 העומדים על הפרקענינים  עליאויס פ

 קול ברסלב
212-444-9191 

1, 2,  1 ,  9,  1,  36  
 

 

 

 חיזוק צום טיר
 
 

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

 'ס, און נאך;SDס, 'USBסידי'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
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 ב מוסדותינו הק'אינערהאלס נייע

 "קול ברסלב" ווערט איבערגעפרישט
וי די צענדליגע טויזענטער צוהערער איבער די וועלט האבן שוין זיכער געהערט און באמערקט, ו

ווערט יעצט איבערגעפרישט די "קול ברסלב" טעלעפאן ליין, און גלייכצייטיג אויך די ליין פאר פרויען 
 "קוואל פון חיזוק".

פירן די טעלעפאן ליניע צו א אזוי ווי דער אייבערשטער האט געפירט אז מיר האבן געמוזט אריבער
נייע פירמע, האט מען שוין אינאיינוועגס אויך אביסל ארומגעטוישט די ליין, עס שענער און בעסער 

 אויסגעשטעלט, צו די הנאה פון די פילע צוהערער.
פארשטייט זיך אז עס גייט נישט אין איין מינוט, עס גייט אריין אין דעם א געוואלד מיט צייט, כח, און 
ארבעט, און דעריבער נעמט צייט ביז זאכן זענען זיך מסדר אין פלאץ ווי עס דארף צו זיין. דער עיקר 
שוועריקייט ביי די חשובע צוהערער איז געווען דאס וואס די נומערן פירן נאך צום אלטן סיסטעם און 

יף אויפ'ן ליין נישט יעדער האט געקענט מיטהאלטן אלע נייע שיעורים און שמועסן וואס זענען ארו
ביים נייעם סיסטעם. דאס אריבערפירן די נומערן האט זיך פארצויגן לענגער ווי געראכטן, און די 
פארוואלטונג פון קול ברסלב טוט זיך אנטשולדיגן אויף די עגמת נפש וואס דאס האט אנגעברענגט 

עצות און שכל אין לעבן,  פאר אזויפיל אידישע קינדער וואס ווארטן מיט דארשט צו הערן נאך און נאך
די חיזוק און לימודים פון הייליגן רבי'ן וואס זענען מחי' נפשות און בלאזן אריין לופט צום אטעמען און 

 אקסיגן צום לעבן.
שרייבנדיג די שורות זענען בלויז די קאנאדישע נומערן שוין אריבערגעפירט געווארן צום נייעם 

ם אייבערשטן אז ווען איר וועט ליינען דעם באריכט וועלן שוין סיסטעם, און מיר בעטן און האפן צו
אלע לאקאלע נומערן פון אלע געגנטער זיין אריבערגעפירט. דערווייל האבן מיר צוגעשטעלט 
צייטווייליגע לאקאלע נומערן פאר אמעריקע און ארץ ישראל, וואס וועט ווארשיינליך אויפהערן 

לטע נומערן וועלן שוין פירן צום נייעם סיסטעם. פאר "קול ארבעטן נאכדעם וואס די ארגינעלע א
. פאר "קוואל פון 0723701948און אין ארץ ישראל  845-299-2224ברסלב" רופט אין אמעריקע 

 .0723701916און אין ארץ ישראל  718-705-5382חיזוק" רופט אין אמעריקע 
און קומט מיט אנדערע אויסוואלן  די נייע סיסטעם פון "קול ברסלב" איז אנדערש אויסגעשטעלט

 און באקוועמליכקייטן. פאלגנד וועלן מיר איבערגיין אין קורצן טייל פון די נייע אויסשטעל.
, הערט מען אלע נייע זאכן וואס זענען ארויף אויפ'ן ליין, 0פאר אידיש, און דערנאך  1ווען מען דרוקט 

ליין, און דארט קען מען אלץ גיין צו א קומענדיגע א 0און טייל זאכן קען מען הערן אויך דארט אויף 
 .0קעסטל דורכ'ן דרוקן # און מען קען גיין אויף צוריק דורכ'ן דרוקן 

הערט מען חיזוק יומי, יעדן טאג עטליכע קורצע מינוט מיט שכל און חיזוק פאר'ן טאג.  1אויף נומער 
יעסטע שיעורי התחזקות, און נאך א חידוש אויך איז דארט דא אן אפטיילונג אנצוקומען שנעל צו די ני

איז דארט געווארן צוגעלייגט, "היינטיגע שיעורי תורה", וואו מען קען הערן יעדן טאג די היינטיגע 
שיעורים, סיי צו לערנען און סיי מיטצוזאגן, א בלאט בבלי און א בלאט ירושלמי מיט א פרק תוספתא, 

דורכ'ן ראש ישיבה שליט"א וואס איז ממש מחי' נפשות. ווי אויך צוויי פרקים נ"ך פארגעלערנט 
געפונט זיך אויך דער אפטיילונג "עניני דיומא", א זאמלונג פון אלעס וואס געפונט זיך  1אונטער נומער 

 אויפ'ן ליין, אויסגעשטעלט לויט'ן סדר פון מועדי וזמני השנה.
ארט קען מען הערן אלע שיעורי איז געווארן די אפטיילונג פון שיעורי התחזקות, ד 2נומער 

התחזקות, די טעגליכע שיעורים, די וועכנטליכע שיעורים פונעם ראש ישיבה שליט"א, וואס ווי 
באקאנט האבן זיי דעם כח צו נעמען סיי וועלכן איד, אין סיי וועלכע מצב ער געפונט זיך נאר, און אים 

קען מען דארט הערן שיינע חיזוק שטיקלעך ברענגען נענטער צום אייבערשטן לויט זיין דרגא. אויך 
 ארויסגעשניטן פון די גמרא שיעורים, מיט נאך פילע שיעורי התחזקות אין אנדערע געלעגענהייטן. 

איז שיעורי תורה, גאר א רייכע אויסוואל פון שיעורים אין פילע חלקים פון די הייליגע תורה,  3נומער 
שמאק, נישט צו לאנג און נישט צו טיף, אויף גאר א אלעס פארגעלערנט בטוב טעם ודעת מיט גע

בא'טעמ'טע פארנעם, אז יעדער זאל קענען שפירן די זיסקייט פון די הייליגע תורה. פילע אידן האבן זיך 
אויסגעדרוקט אז זיי האבן אלץ געמיינט אז זיי וועלן שוין קיינמאל נישט פארשטיין א שטיקל גמרא, ביז 

מען צו די זיסע געשמאקע שיעורים ווי דער ראש ישיבה שליט"א לערנט פאר א ווען זיי זענען אנגעקו
בלאט גמרא אזוי שיין און לייכט. אויך געפונט זיך דארט דער אפטיילונג "שיעורים כסדרן מיטצוזאגן", 
גאר א גרויסע אויסוואל פון שיעורי תורה צו קענען מיטזאגן זייענדיג אונטערוועגנס, גמרא בבלי, 

י, תוספתא, משניות, חומש, שלחן ערוך, און נאך, פון וואס פילע אידן זענען גאר שטארק נהנה, ירושלמ
 אויך קען מען מיטזאגן גאנץ תהלים, תיקון הכללי, תפלת הדרך און נאך.

איז שמועסן און פארברענגען, דארט קען מען מיטהאלטן גאר שיינע רייכע אינטערוויוס און  4נומער 
יואל טייטלבוים שליט"א. די נייע מוצאי שב"ק פראגראם מיט'ן נאמען "חמין  שמועסן דורך מו"ה

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 הי"ו וויילדי דוד מו"הן במין בניהחתן 
 ג"עב למזל טוב איז א חתן געווארןוואס 

*** 

 הי"ו יודל דעפריסמו"ה 
 פון זיין זון הוצמ רשמחת בצו די 

 למזל טוב ו"יה נחםאברהם מ
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