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 Æø Èà Èä ì Æà Èêé Äá Èà úé Åa Äîe Èê Àz Àã Çì Éån Äîe Èê Àö Àø Çà Åî Èê Àì Àê Æì í Èø Àá Çà Àì 'ä ø ÆîàÉéÇå ø ÆL Çà õ
, Èj Æà Àø Æà  è ÀâàÈæ é ÄaÆø øòÆã éå Äå èé Éåì ÷eñ Èt íòÆã øé Äa Àñ Çî æé Äà L"àÈø ÂäÉåîç ï"øäåî éèå÷éì)" ,á

(äîã÷ä  ÷eñ Èt ï Àôé Éåà(âì ìà÷æçé) í Èä Èø Àá Çà äÈé Èä ã Èç Æà - ïééÅì Çà øòÆðéé Åà ïòåÆåòÆâ æé Äà í ÈäÈø Àá Çà ,
íòÆã èé Äî øò Æè ÀL ÀøòÆaéé Åà íòÆã è Àðé ÄãòÆâ èà Èä eðé Äá Èà í ÈäÈø Àá Çà æ Çà é ÄaÆø øòÆã è ÀâàÈæ  øÆò æ Çà

ååòÆâ èà ÈäeàòÆã óé Éåà ñ ÀðééÅì Çà øòÆðéé Åà æé Äà øÆò æ Çà è Àñø è ÀìòåÆå,  Èä øÆò ïeà è ÀLé Äð Àêé Äæ èà
öe ò Æèà Çè ïééÇæ ïeô ,è Àøò Æè ÀLòÆâ íé Äà ï Àaà Èä ñàåÈå ï ÀL Àè Àðò Æî ïeô è Àëà ÇîòÆâ ïeè ÆzçÇø,  ïeô ïeà

 Æè ÀLòÆâ Àøà Èô Àêé Äæ èà Èä øÆò øàÈð ,è Àøò Æè ÀLòÆâ íé Äà ï Àaà Èä ñàåÈå ï ÀL Àè Àðò Æî òÆøòÆã Àð Çà éå Äå é Éåæ Çà è Àìò
ò Æè Àñ Àâé Äö Àðéé Åà é Äã æé Äà øÆòø .è ÀìòåÆå øòÆã óé Éåà L Àè Àðò Æî 

é ÄaÆø øòÆã è ÀâàÈæ,  Àè ÀL Àøò Æaéé Åà íòÆã ïòÆðé Äã ìéå Äå ñàåÈå ãé Äà øòÆãòÆé ïäeè ó Àøà Çã é Éåæ Çà æ Çàï,  øÆò æ Çà
íé Äà è Àøò Æè ÀL ñàåÈå íòÆðéé Å÷ óé Éåà ï À÷e÷ è ÀLé Äð ìàÈæ, òåÆå ÀL ,ò Æîà Çî ,ò Æèà Çè ïééÇæ ì ÈL Èî Àì éå Äå ,ø

 Àðé Ä÷ ,aééåÇå Äà øÆò éå Äå ï Àìò Æè ÀL Àøà Èô Àêé Äæ ìàÈæ øÆò øàÈð ,ï ÀL Àè Àðò Æî òÆøòÆã Àð Çà øòÆã Èà ,øòÆã ñ ÀðééÅì Çà æé
.è ÀìòåÆå øòÆã óé Éåà 

÷eñ Èt ïé Äà è ÇL Àt æé Äà ñà Èã,  í ÈäÈø Àá Çà øà Çô è ÀâàÈæ øò Æè ÀL ÀøòÆaéé Åà øòÆã Æì Èê Àì Àê-  ,øé Äã eö ééÅâ
,øé Äã ïeô øàÈð ï Àè Àëà Çø Àè è Àñ ÀìàÈæ  ïeô ï Àøò Æè ÀL øé Äã ìéå Äå ñàåÈå íòÆðéé Å÷ óé Éåà è ÀLé Äð ÷e÷ ïeà

ï Àè ÀL Àøò Æaéé Åà íòÆã ïòÆðé Äã,  éé Çñ Èê Àö Àø Çà Åî  -  éé Çñ ,ä Èáé Äá Àñ ïéé Çã ïeô ï ÀL Àè Àðò Æî ïeô Èê Àz Àã Çì Éån Äîe  - 
 éé Çñ ,ä Èç Èt ÀL Äî ïeà íé Äá Éåø À÷ òÆðéé Çã ïeô, Èêé Äá Èà úé Åa Äîe  ï Àôé Éåì Àè Àð Çà øàÈð è Àñ ÀìàÈæ õ Æø Èà Èä ì Æà

 Èj Æà Àø Æà ø ÆL Çà - ï Àè ÀL Àøò Æaéé Åà íeö øàÈð óé Éåì Àè Àð Çà ,äÈðeî Æà óé Éåà óé Éåø Çà èééÅâ õÆø Æà,  è ÀëàÇø Àè
éå Äå øàÈð ã é Éåæ Çàe .ï Àè ÀL Àøò Æaéé Åà íòÆã ïòÆðé Äã è Àñ ÀðòÆ÷ 

  Éæ) Çä úàz Éå Èø Æì ä Àê á'(  
  

  

*** 
  

 ã Éà Àî 'ä Çì íé Äà Èè ÂçÇå íé Äò Èø í Éåã Àñ é ÅL Àð Çà Àå - éå Äå èé Éåì ÷eñ Èt íòÆã øé Äa Àñ Çî æé Äà L"àÈø ÂäÉåî 
 è ÀâàÈæ é ÄaÆø øòÆã (æ á"ç ï"øäåî éèå÷éì)ú Çò Çã øòÆã æé Äà L Àè Àðò Æî Çà ïeô ø È÷é Äò øòÆã,  eö è Àðéé Åî ñà Èã

ï Àè ÀL Àøò Æaéé Åà íòÆðeô ï Àñéå Äå, èéé Åè ÀL ñÆò éå Äå  Äàé ÷eñ Èt ï(ã íé Äø Èá Àã)  ä Èz Çà 'ä é Äk ú Çò Çã Èì Èú Åà Àø Èä
,íé Ä÷ ÉìÁà Èä àeä  Çì Àë Äa æé Äà ï Àè ÀL Àøò Æaéé Åà íòÆðeô è ÀLé Äð è ÀëàÇø Àè ñàåÈå L Àè Àðò Æî Çà ïeà è ÀLé Äð ì

 Çç Çà øàÈð L Àè Àðò Æî ïéé Å÷é' L Àè Àðò Æî Çà éå Äå ñé Éåà èäòÆæ ñàåÈå, eô Àêé Äæ ó Àøà Çã ïò Æî ïeà àÇæ Çà ï
.ï Àâé Äãò ÆL ïòÆ÷ øÆò ìééåÇå ,ï Àèé Ää øÆòééÅæ L Àè Àðò Æî 

Leç Àa ïò Æî èäòÆæ ñà Èã ïeà, ò ÀL Äø í ÅL Àì úeò ÀL Äø ï Æòeè ñàåÈå ï ÀL Àè Àðò Æî à Èã æé Äà ñÆò æ Çàúe,  ï Èà
æé Äà äÈø Èö ò Æè ÀñòÆø Àâ é Äã ïeà ,í Çò Çè íeL ïéé Å÷, íÄé Çî ÈL í ÅL Àì ñÆò ï Æòeè ééÅæ æ Çà ï ÀâàÈæ ééÅæ æ Çà,  øàÈð

 è ÀâàÈæ é ÄaÆø øòÆã éå Äå é Éåæ Çà ,ï ÀâòåÆå ñ'ï Àè ÀL Àøò Æaéé Åà ï Àøà Çô(à ,à"ç ï"øäåî éèå÷éì)  òÇø Èä øÆöÅé øòÆã æ Çà
úÉå Àö Äî øà Çô úÉåøé ÅáÂò è Àëà Çî, äÈøéÅáÂò ï Çà ïäeè eö L Àè Àðò Æî Çà eö è ÀãòÆø øÆò, ïeà  è ÀãòÆø øÆò

.äÈå Àö Äî Çà æé Äà ñÆò æ Çà ïéé Çà ÀêàÈð íé Äà 

÷eñ Èt ïé Äà è ÇL Àt æé Äà ñà Èã:  íé Äà Èè ÂçÇå íé Äò Èø í Éåã Àñ é ÅL Àð Çà Àå-  ò ÆñÉåø Àâ ïòåÆåòÆâ ïòÆðòÆæ ééÅæ
íé Äò ÈL Àø,  øòÆa Èà ã Éà Àî 'ä Çì - ï ÀâòåÆå ñ'ï Àè ÀL Àøò Æaéé Åà ï Àøà Çô øàÈð, íÄé Çî ÈL í ÅL Àì øàÈð, eô ïeà ééÅæ ï

.ï Àèé Ää ò Æè Àñ Àøò Æî é Äã Àêé Äæ ïò Æî ó Àøà Çã 

 Éæ) Çä úàz Éå Èø Æì ä Àê ç'( 

 

 úùøôêì ,à"é è"òùú úðù ,ïåùç ÷"ôì                                                                                             äðù8 ïåéìâ ,6 )366( 

L"àÈø Çä Éåî è Àìéé Åö Àøò Æã  
  ?ָוואס ַּבאְגֵלייט ֶדעם ֶמעְנְטׁש

ין ְמַלִוין לֹו ְלָאָדם *א "אֵ  :(ָאבֹות ֵּפֶרק ו')ַחַז"ל ָזאְגן 
ֶּכֶסף ְוָזָהב ְו*א ֲאָבִנים טֹוִבים ּוַמְרָּגִלּיֹות ֶאָלא 

ִדי ָגאְלד אּון ִזיְלֶּבער, ִדי  - ּתֹוָרה ּוַמֲעִׂשים ִּבְלָבד"
יין אֹויף ִדי ס ַא ֶמעְנְטׁש ַזאְמְלט ִזי7 ַאֶגעְלט ָווא

ֶוועְלט, ָדאס ַּבאְגֵלייט ִאים ִניְׁשט אֹויף ֶיעֶנע 
ֶוועְלט, ָנאר ִדי ּתֹוָרה אּון גּוֶטע ַמֲעִׂשים ָוואס ֶער 

 ָהאט ַאַרייְנֶגעַכאְּפט אֹויף ִדי ֶוועְלט.
ֶגעקּוֶמען ַאָמאל ַא ִאיד צּו מֹוַהָרא"ׁש ֶעס ִאיז 

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

ַּבאְגֵלייְטן ַא ִנְפָטר. מֹוַהָרא"ׁש ָהאט ֶיעֶנעם 
7 פּון ַא ֶגעְפֶרעְגט אֹויּב ֶעס ַהאְנֶדעְלט ִזי

ְסֶּפעִציֶעֶלע ְלַוָי' פּון ַא ֵמת ִמְצָוה ַאז ֶעס ִאיז 
ִניְׁשָטא ֶווער ֶעס ָזאל ַּבאְגֵלייְטן, ָאֶדער ֶער ִוויל 
ָּפׁשּוט ַאז ֶעס ָזאל ַזיין ֶמער ֶמעְנְטְׁשן ַּביי ִדי ְלַוָי'. 
ֶיעֶנער ָהאט ֶגעֶעְנְטֶפעְרט ַאז ֶעס ִאיז ָיא ָדא ֶגענּוג 

חּוִרים ן, ָנאר ֶער ֶקען ַּבאְׁשֵטיין ַאז ִדי ּבָ ֶמעְנְטׁשְ 
ָזאְלן אֹוי7 ַאִהיְנקּוֶמען. מֹוַהָרא"ׁש ָהאט ִאים 
ֶגעָזאְגט ַאז אֹויּב ַאזֹוי ָזאל ֶער ִניְׁשט ְמַבֵטל ּתֹוָרה 

ַאז ֶמען (ַׁשָּבת קי"ט:) חּוִרים. ַחַז"ל ָזאְגן ִדי ּבָ פּון ַזיין 
קֹות ֶׁשל ֵּבית ַרָּבן פּון ִדי ִּתינוֹ ִניְׁשט ְׁשֶטעְרט 

 ֶלעְרֶנען, ֲאִפילּו ֶווען ֶעס ַהאְנְדְלט ִזי7 פּון ּבֹויֶען
א7 ִזיֶכער ֶדעם ֵּבית ַהִמְקָדׁש, אּון ֶדעִריֶּבער ִאיז דָ 

ִאין ֶדעם ַפאל ַאז ֶמען ָטאר ֵזיי ִניְׁשט ְׁשֶטעְרן פּון 
 ֶלעְרֶנען ַאז ֵזיי ָזאְלן ֵגיין צּו ִדי ְלַוָי'.

ּון ַדאן ִאיז מֹוַהָרא"ׁש ַאַריין ִאין ַא ְׁשמּוֶעס א
ִאיֶּבער ֶדעם ִעְנָין ַאז ֶדער ִעיָקר ָּכבֹוד פּון ַא ִנְפָטר 
ִאיז ֶווען ֶער ָהאט ִדי ַמְלָאִכים ָוואס ַּבאְגֵלייְטן 
ִאים. ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ָהאט ֶגעַהאט ֵׂשֶכל אּון ֶער 

ַאָמאל ֶמען ָהאט 
  ן 'ֶגעְׁשמּוֶעְסט ִמיְט 

  

ֶרִּבי'ן פּון ֶמעְְטְׁשן ָוואס ָהאְּבן עֹוָלם 
(ִליקּוֵטי ַהֶזה, ָהאט ֶדער ֶרִּבי ֶגעָזאְגט 

: ֶאְפָׁשר ִאיז ָדא מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק ב', ִסיָמן קיט)
אֹויְבן ִאין ִהיְמל ַא ֶוועְלט ָוואס ֵהייְסט 

ְׁשט ָדא 'עֹוָלם ַהֶזה', ַווייל ָדא ִאיז ִי
ַקיין עֹוָלם ַהֶזה, ָאר ָדא ִאיז ֶדער 
ֵגיִהֹום ַאֵלייְס, ַווייל ֶיעֶדער ֵאייֶער 
ִאיז פּול ִמיט ִיסּוִרים; ָאר ֵאיין ֵעָצה 

  ַאְְטלֹויְפן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. ,ִאיז ָדא
 

 )טתשע" ֹחַ (ֲעָצתֹו ֱאמּוָה, פ'  
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ּון ָיאְרן ִמיט גּוֶטע ַזאְכן, ֶער ָהאט ְּפרּוִּביְרט ָהאט ָאְנֶגעפּוְלט ַזייֶנע ֶטעג א
 ַאַרייְנצּוַכאְּפן ִווי ֶמער ּתֹוָרה אּון ִמְצֹות, ָוואס פּון ֶדעם ֶוועְרן ַּבאַׁשאְפן ִפיֶלע

ֵהייִליֶגע ַמְלָאִכים. ַדאן ֶוועְלן ִדי הּוְנֶדעְרֶטער אּון טֹויְזְנֶטער ַמְלָאִכים ִאים ַּבאְגֵלייְטן 
 ֶער קּוְמט ַארֹויף אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט. ֶווען

אּון ְסֶּפעִציֶעל ֶווען ַא ִאיד ָהאט ִזי7 צּוֶגעוואֹויְנט צּו ֶרעְדן ַאַסא7 צּום 
ַהַּמְרֶּבה ִׂשיחֹות  ֶׁשָּכל"ְלִפי (ֵּפֶרק י"ב) ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. ָזאְגט ֶדער ַּתָנא ְדֵבי ֵאִלָיהּו 

ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש  - ֹו ַעד ָׁשָעה ֶׁשהּוא ִנְכָנס ְלֵּבית עֹוָלמֹו" ּוְתִפלֹות, ֵהם ְמַלִוין אֹות
ֶרעְדט ַאַסא7 צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶוועט ָדאס ִאים ַּבאְגֵלייְטן ִּביז ֶער ֶוועט ָאְנקּוֶמען 

 ִאין ַגן ֵעֶדן.
 יד ָוואס ֶרעְדט צּוםייט פּון ַא אִ ט ָפאְרְׁשֶטעְלן ִדי ְגרֹויְסקֵ ִמיר ֶקעֶנען ִזי7 ָגאְרִניׁשְ 

ֶוועְרט פּון ֶדעם  ,ָוואְרט ָוואס ֶמען ֶרעְדט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן סֵאייֶּבעְרְׁשְטן. ֶיעֶדע
ַּבאַׁשאְפן ַא ַמְלָא7 ָוואס ֶוועט ִאים ַּבאְגֵלייְטן אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט אּון ֶער ֶוועט ִאים 

 ים ִניְׁשט ַּפאִסיְרן ַקיין ׁשּום ְׁשֶלעְכְטס.ָאְּפִהיְטן ִדי ַגאְנֶצע ֶוועג ַאז ֶעס ָזאל אִ 
ִדי ְלַוָי' פּון ֶמעְנְטְׁשן ָדא אֹויף ֶדער ֶוועְלט ִאיז ִניְׁשט ַאזֹוי ִאיְנֶטעֶרעַסאְנט, ִניְׁשט 
ָדאס ִאיז ֶדער ִעיָקר. ַפאְרֶקעְרט, ֶדער ֶרִּבי ָהאט ַאָמאל ֶגעָזאְגט ַאז ֲאִפילּו ַא ִנְפָטר 

ֹויס ִמיט ַא ְגרֹויֶסע ְלַוָי'. ִניְׁשט פּון ֶדעם ַדאְרף ֶמען ַמאְכן ַאן ֵעֶסק. ֶמען ַהאְלט ִזי7 ְגר
ֶטעְנִדיג ַדאְרף ָנאר ֶזען ִזי7 גּוט ָאְנצּוְגֵרייְטן ֶדעם ַגאְנְצן ֶלעְּבן. ֶמען ַדאְרף ׁשְ 

אְרָלאְזן ִדי ֶגעֶדעְנֶקען ַאז ֶעס ֶוועט ַאָמאל קּוֶמען ַא ָטאג ָוואס ֶמען ֶוועט ַדאְרְפן פַ 
ֶוועְלט, אּון ַדאן ֶוועט ָנאר ַזיין ָחׁשּוב ִדי ִמְצֹות ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים ָוואס ֶמען ָהאט 

 ַּבאְגֵלייְטן אּון ֶהעְלְפן אֹויף ִדי ַגאְנֶצע ֶוועג. םַאַרייְנֶגעַכאְּפט, אּון ָנאר ֵזיי ֶוועְלן ִאי
אט ֶטעְּפִליק ָהאט ֶגעוואֹויְנט ַא מֹוַהָרא"ׁש ָהאט ֶדעְרֵצייְלט ַאז ִאין ִדי ְׁשטָ 

ֶער ָהאט ֶגעוואֹויְנט ַזיין ַגאְנץ  ,ב'ֶער ִאיד, ֶמען ָהאט ִאים ֶגערּוְפן ר' ֶהעְרְׁשָקאְּבֶרְסלֶ 
ֶלעְּבן ִאין ֶעֶּפעס ַא צּוְּבָראְכן ַהייְזֶקעֶלע, ֵקייֶנער ָהאט ִזי7 ִניְׁשט אּוְמֶגעקּוְקט אֹויף 

 ִאים, אּון ֶמען ָהאט ִאים ֶגעַהאְלְטן ַפאר ֵזייֶער ַא ָּפׁשּוט'ֶער ֶמעְנְטׁש.
ֶׁשער ַז"ל ֶגערּוְפן ַזיין ֵאייֶדעם ֶרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק ַז"ל ֵאייְנָמאל ָהאט ֶרִּבי ַאֲהֹרן ִקיְּבִליטְ 

ִאיְנִמיְטן ִדי ַנאְכט ַּביי ֲחצֹות, אּון ֶער ָהאט ֶגעָזאְגט ַאז ֶער ָזאל ֵגיין צּום ֶעק ְׁשָטאט 
ט ָדאְרט ִווי ֶרִּבי ֶהעְרְׁשָקא וואֹויְנט אּון ֶער ָזאל קּוְקן ַזיין ֲעבֹוָדה ָוואס ֶער טּוט ֶיעצְ 

 ַּביי ֲחצֹות.
ָאְנקּוֶמעְנִדיג ַאִהין ָהאט ֶרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק ַאַרייְנֶגעקּוְקט אּון ֶגעֶזען ִווי ֶרִּבי 
ֶהעְרְׁשָקא ִזיְצט ִאיֶּבעְרֶגעּבֹויְגן אֹויף ֶעֶּפעס ַא ֵסֶפר אּון ֶער ֶלעְרְנט ִמיט ַא 

י ִיְצָחק ָהאט ֶגעָזאְגט ַאז ֶדער רֹוֶׁשם ייט אּון ֶגעְׁשַמאק. ֶרִּבי ֵלוִ ואְלִדיֶגע ַוואִריְמקֵ ֶגעוַ 
ַגאְנץ ֶלעְּבן. ֶער ָהאט  ַזייןָוואס ֶער ָהאט ֶדעָמאְלט ַּבאקּוֶמען ִאיז ֶגעְּבִליְּבן ַּביי ִאים 

ֶגעֶזען ַא ִאיד ָוואס ִאיז ַא ָּפׁשּוט'ֶער ֶמעְנְטׁש, ֶער ֶוועט ִניְׁשט ַּבאקּוֶמען ַקיין ָּכבֹוד 
ען. ֶער ִזיְצט ָאֶּבער אּון ֶלעְרְנט ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה ִמיט ַאַזא ֵחֶׁשק אּון ַפאר ַזיין ֶלעְרנֶ 

 ֶגעְׁשַמאק.
ֶווען ֶרִּבי ֶהעְרְׁשָקא ִאיז ִנְפָטר ֶגעָוואְרן ִאיז ֵקייֶנער ִניְׁשט ֶגעקּוֶמען צּו ַזיין ְלַוָי'. 

ֶמעְנְטְׁשן. ֶרִּבי ַאֲהֹרן ִקיְּבִליְטֶׁשער ִמיט ַּביי ִדי ְלַוָי' ָהאְּבן ִזי7 ַּבאֵטייִליְגט ָנאר ְדֵריי 
 ַזיין ֵאייֶדעם ֶרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק אּון ָנא7 ַא ִאיד.

ֶרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק ָהאט ִזי7 ֶגעוואּוְנֶדעְרט ַפאְרָוואס ֵקייֶנער ִאיז ִניְׁשט ֶגעקּוֶמען צּו 
ִאיד ִאיז ִּבְכַלל ִניְׁשט ֶגעֶווען ַאַזא א7 ָיא ֶגעוואּוְסט ַאז ֶדער ִדי ְלַוָי', ֶער ָהאט דָ 

ָּפׁשּוט'ֶער ִאיד. ָהאט ִאים ַזיין ְׁשֶווער ַּבארּוִאיְגט אּון ֶגעָזאְגט ַאז ֶעס ַמאְכט ִניְׁשט 
צּוִפיל אֹויס ִוויִפיל ֶמעְנְטְׁשן ֶעס ֶזעֶנען ָדא ֶיעְצט אּוְנְטן ַּביי ִדי ְלַוָי'. ֶווען ֶדער ֶרִּבי 

ְמט ָאֶּבער ַארֹויף אֹויְבן אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט, ֶוועט ֶער ָהאְּבן ֶגענּוג אּון ֶהעְרְׁשָקא קּו
ָנא7 ַּבאְגֵלייֶטעְרס. ִדי ֶצעְנְדִליֶגע טֹויְזְנֶטער ַמְלָאִכים ֶוועְלֶכע ֶזעֶנען ַּבאַׁשאְפן 

ִעיָקר פּון ִדי ֶגעָוואְרן פּון ִדי ִפיֶלע ִמְצֹות ָוואס ֶער ָהאט ַאַרייְנֶגעַכאְּפט, אּון ּבְ 
ִליְכִטיֶגע ֶנעְכט ָוואס ֶער ִאיז ֶגעִזיְצן אּון ֶגעֶלעְרְנט אּון ֶגעֶרעְדט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. 

  ִדי ְלַוָי' ָדאְרט אֹויְבן, ָדאס ִאיז ֶדער ִעיָקר ָוואס ִאיז ִאיְנֶטעֶרעַסאְנט.
ֶווען ֶעס קּוְמט אֹויס ַפאר ַא 

ָי', ִאיז ַדאן ֶמעְנְטׁש צּו ֵגיין צּו ַא ְלוַ 
ִדי ַצייט ָוואס ֶער ַדאְרף ִזי7 
ִאיֶּבעְרְקֶלעְרן אּון ֶגעֶדעְנֶקען ֶדעם 
ְּפַלאץ וואּו ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש קּוְמט 
צּום סֹוף ָאן. אּון ָדאס ָזאל ִאים 

ְלן ַזייֶנע ֶטעג אּון ּוְׁשַטאְרְקן ָאְנצּופ
ָיאְרן ִמיט גּוֶטע ַזאְכן, ַאז ֶער ָזאל 

ִמיט ָוואס ַארֹויְפצּוקּוֶמען ָהאְּבן 
אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט. ֶווען ֶמען ִפיְרט 
ַאן ָארֹון פּון ַא ִנְפָטר ָוואס ָהאט 
אֹויְסֶגענּוְצט ִדי ַצייט ִאין ַזיין ֶלעְּבן, 
ַדאן ִאיז ָדאס ִניְׁשט ַא ָּפׁשּוט'ֶער 
ָארֹון, ָנאר ָדאס ִאיז ַאן ָארֹון 

ֹון ָוואס ִאיז ַהקֹוֶדׁש, ַא ֵהייִליֶגער ָאר
  ָאְנֶגעפּוְלט ִמיט ִפיֶלע ֵהייִליֶגע 
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  ּוְתׁשּובֹות ְּבֶרְסֶלבְׁשֵאלֹות 
  

ִּבין ִאי ׁשֹוין ְגֵרייט ָנאְכַאָמאל 
 ֲחתּוָנה צּו ָהאְּבן?

  

 ְׁשֵאָלה:
 ְלָכבֹוד ֶדער רֹאׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א,

קֹוֶדם ָּכל ַא ְיַיֵׁשר ּכַֹח ַפאר ִדי ֵטייֶעֶרע 
  ּוִרים ָוואס ָהאט ִאין ִזי ַא ִׁשיע

  

 ֶהער פּון ַאיי ֶגעַוואְלִדיֶגע ֵחן, ֲאִפילּו ֶווען ִאי
  ָנאְכַאָמאל אּון ָנאְכַאָמאל, ִדי ֶזעְלֶּבע ַזא רִאיֶּבע

  

ה ֶקען ֶמען ִאיז ֶעס ֶגעְׁשַמאק צּו ֶהעְרן, ִווי אֹוי ִאין ִדי ִניגּוִנים פּון ֱאמּונָ 
 ייט אּון ַאן ִהְתעֹוְררּות.ֶהעֶכעְרֵק ַאן ִפיְלן 

ַאיי אֹוי ִוויל ִאי ִזי ַּבאַדאְנֶקען אֹויף ֶדעם ָוואס ִאי ָהאּב 
 ָהאּב ב"ה ֶגעֶזען ַאַסא ֶגעֶּבעְטן ִמְתַּפֵלל צּו ַזיין ַפאר ִמיר, אּון ִאי

 ְגרֹויֶסע ִׁשינּוִיים ְלטֹוָבה.
ַמיין ְׁשֵאָלה ִאיז ֶיעְצט ַאזֹוי, ִאי ָהאּב ִזי ֶגע'ֶגט אּון ִאי ִוויל זּוְכן ַא 

, ִאי ְׁשִּפיר ָאֶּבער ַאז היָ בְ ִר ִמְצַות ִּפְרָיה וְ ְצֵווייֶטע ִׁשידּו אּון ְמַקֵיים ַזיין 
ִאי ָהאּב ִניְׁשט ּכֹוחֹות ֶדעְרצּו ָנאְכַאָמאל ִזי אּוְנֶטעְרצּוֶנעֶמען ַא ְּכתּוָבה, 
ּוִּבְפַרט ַאז ִאי ַדאְרף ָנא אֹוי אֹויְסַהאְלְטן ַמיין ֶגעֶוועֶזעֶנע ִמְׁשָּפָחה, 

ֶרער ִווי ֶווען ִמיר ֶזעֶנען ֶגעֶווען ָוואס ָדאס ָקאְסט ִמיר ָנא ֵטייעֶ 
 צּוַזאֶמען.

ָזאל ִאי ׁשֹוין זּוְכן ַא ְפִריֶׁשע ִׁשידּו, ָכאְטׁש ָוואס ִאי ִּבין ֵזייֶער ֶעְנג 
ִאין ֶגעְלט, אּון ִאי ְׁשִּפיר ִניְׁשט ַאז ִאי ִּבין ׁשֹוין ְגֵרייט ָנאְכַאָמאל צּו 

 ?ְפרֹוי ֶגעְּבן ִליְּבַׁשאְפט ַפאר ַא 
ִאי ָהאף ֶדער רֹאׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ֶוועט ִמיר ֶגעְּבן ַאן ֵעָצה ָוואס צּו 
טּון, אֹויֶסער ִדי ֵעצֹות פּון ּתֹוָרה אּון ְּתִפָלה ָוואס ָדאס טּו ִאי ׁשֹוין, אּון 

 יר.אֹויּב ֶדער רֹאׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ֶקען ַווייֶטער ִמְתַּפֵלל ַזיין ַפאר ִמ 
 ַא ְגרֹויְסן ְיַיֵׁשר ֹּכַח, ֲעִקיָבא

   ְּתׁשּוָבה:
ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר  

 ֶחׁשָון, ְׁשַנת תשע"ט ִלְפָרט ָקָטן-יֹום ג' ַּפְרַׁשת ְל ְל, ז' ַמר
 ְלָכבֹוד ֲעִקיָבא ֵנרֹו ָיִאיר. 

 ִאי ָהאּב ֶעְרַהאְלְטן ַדיין ְּבִריוו.
רּוֶדער: ַוואְרף ַאֶוועק ַדייֶנע ָחְכמֹות ִאי ֶּבעט ִדיר ֵזייֶער ֵטייֶעֶרער ּבְ 

ַהְמדּומֹות. ִווי ְקלּוג ִמיר ָזאְלן ָנאר ַזיין ֶזעֶנען ִמיר ִניְׁשט ְקלּוֶגער פּון ִדי 
: "א טֹוב ֱהיֹות ָהָאָדם (ְּבֵראִׁשית ב, יח)ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה; ִדי ּתֹוָרה ָזאְגט 
 עְנְטׁש ָזאל ַזיין ַאֵליין.ְלַבּדֹו", ֶעס ִאיז ִניְׁשט גּוט ַאז ַא ֶמ 

ֹויְרן קּוק ָוואס ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָהאט ֶגעָזאְגט ֶווען ֶער ָהאט ַפאְרל
בּועֹות תקס"ז. ִדי ֶחְבָרה ְקדּוָׁשה ָהאְּבן ֵזייֶער ְׁשֶנעל ֶעֶרב ָׁש  -ַזיין ַווייּב 

ר ַזיין ָנא ַפאְרן ֶגעַמאְכט ִדי ָטֲהָרה אּון ֶמען ָהאט ַּבאִוויְזן ִאיר צּו ְמַקּבֵ 
ְזַמן ַאזֹוי ַאז ֶדער ֶרִּבי ָהאט ָנא ֶגעֶקעְנט ַהאְלְטן ֲאֵבלּות ַפאר יֹום טֹוב, 

: "ֶווען (ְּפעּוַלת ַהַצִדיק, ִסיָמן תרפו, ְסִעיף ָקָטן מ)ָהאט ֶדער ֶרִּבי ֶדעָמאְלט ֶגעָזאְגט 
ייְסן ֶמען ָזאל ִמיר ׁשֹוין ִאי ָזאל ִמי ִניְׁשט ֶׁשעֶמען, ָוואְלט ִאי ֶגעֵה 

: "א טֹוב ֱהיֹות (ְּבֵראִׁשית ב, יח)ְטָראְגן ַא ִׁשידּו ִוויַּבאְלד ִדי ּתֹוָרה ָזאְגט נְ ָא 
ָהָאָדם ְלַבּדֹו", ֶעס ִאיז ִניְׁשט גּוט ַפאְרן ֶמעְנְטׁש צּו ַזיין ָאן ַא ַווייּב, 

ִמיר ָאְנרּוְפן ַאז ִאי ִּבין ַא 'א ֶדעִריֶּבער ִוויל ִאי ִניְׁשט ַאז ּתֹוָרה ָזאל 
 טֹוב'".

ַאַודַאי ָזאְלְסטּו ָנאְכַאָמאל ֲחתּוָנה ָהאְּבן; ָדאס ַאז דּו ָהאְסט ִניְׁשט 
ַקיין ּכֹוחֹות אּון דּו ְׁשִּפיְרְסט ַאז דּו ֶקעְנְסט ִניְׁשט ֶגעְּבן ַקיין ִליְּבַׁשאְפט 

יְסט ַא ְּפַלג גּוף, אּון ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ַפאר ַא ְפרֹוי, ָדאס ִאיז ַווייל דּו ּבִ 
: "ָּכל ָאָדם ֶׁשֵאין לֹו ִאָּׁשה ָׁשרּוי ְּבא ִׂשְמָחה, ְּבא (ְיָבמֹות סב:)ִלְבָרָכה ָזאְגן 

ְּבָרָכה, ְּבא טֹוָבה", ַאז ֶמען ָהאט ִניְׁשט ֲחתּוָנה ָהאט ֶמען ִניְׁשט ִדי ַאֶלע 
ועְסט ְטֶרעְפן ַדיין ִׁשידּו ֶוועְסטּו ְגַליי ַּבאקּוֶמען גּוֶטע ַזאְכן; ֶווען דּו וֶ 

.ְפִריֶׁשע ּכֹוחֹות אּון דּו ֶוועְסט ֶוועְרן ְפֵרייִלי 
דּו ִוויְלְסט ִניְׁשט אּוְנֶטער ְׁשַרייְּבן ַא ְּכתּוָבה ַווייל דּו ָהאְסט ִניְׁשט ַקיין 

ָרָכה ִאין ִדי ֶגעְלט אּון ִוויִפיל ֶגעְלט? ָאן ַא ַווייּב ִאיז ִניְׁשט ָדא ַקיין ּבְ 
ֶגעְלט דּו ָזאְלְסט ָנאר ַפאְרִדיֶנען ֶוועט ִניְׁשט ַזיין ִאין ֶדעם ַקיין ְּבָרָכה, 

: "ִעיָקר ָהֲעִׁשירּות ָּבָאה (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק א', ִסיָמן סט)ַווייל ֶדער ֶרִּבי ָזאְגט 
ִׁשירּות קּוְמט ִּבְזכּות ִדי ַווייּב; ֶדעְרַפאר ַאז ִּבְזכּות ָהִאָּׁשה", ֶדער ִעיָקר עַ 

דּו ֶוועְסט ֲחתּוָנה ָהאְּבן אּון דּו ֶוועְסט ְמַכֵּבד ַזיין ַדיין ַווייּב ֶוועְסטּו זֹוֶכה 
ַזיין צּו ָהאְּבן ַּפְרָנָסה ְּבֶריַוח, דּו ֶוועְסט ֶקעֶנען אֹויְסַהאְלְטן ַדיין ַגאְנֶצע 

 ִמְׁשָּפָחה.
  יֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ָזאְלְסט ָהאְּבן ַהְצָלָחה ִאין ַאֶלע ַדייֶנע ֶוועְגן.ֶדער ֵאי

  

 )טתשע" לֶ , פ' ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה(ֶגענּוֶמען פּון ֵסֶפר 
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 )טֶטע פּון ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן (ִדי ֶלעְּבְנְסֶגעִׁשיכְ 
ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָהאט ָנא ַאְלס יּוְנג ִקיְנד ַאַסא ִאין קּוְרְצן פּון ְפִריֶער: ֶדער 

  ְמִסיַרת ֶנֶפׁש, ָאןיט ְגרֹויס ֶגעָהאֶרעֶוועט אּון ֶגעִדיְנט ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִמ 
 ָוואס ֵאייֶנער ָזאל ֲאִפילּו ִוויְסן ֶדעְרפּון. ֶדעם

 אנ
ִקיְנֶדעִריֶׁשע ָיאְרן ַאַסא לֹויְפן צּום ֵקֶבר פּון ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ְפֶלעְגט ִאין ַזייֶנע 

ם טֹוב זי"ע, אּון ָדאְרט ְפֶלעְגט ֶער ֶּבעְטן אּון ִמְתַּפֵלל יְדן ֶדער ֵהייִליֶגער ַּבַעל ֵׁש ַזיין ַזי
ֶער  ַזיין ַאז ֶער ָזאל זֹוֶכה ַזיין צּו ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד, ֶער ְפֶלעְגט ֶּבעְטן ַזיין ֵזייֶדע

 ָזאל ִאים ֶהעְלְפן ֶוועְרן ַאן ֱאֶמת'ֶער ֶעְרִליֶכער ִאיד.
ֶגעֶוועְנִלי ְפֶלעְגט ֶער ַאִהיְנֵגיין ִאיְנִמיְטן ִדי ַנאְכט, ֲאִפילּו ִאיְנִמיְטן ִדי ִוויְנֶטער, 

יק ְפֶלעְגט ִאין ִדי ְפָראְסִטיֶגע ֶנעְכט, ְפֶלעְגט ֶער אֹוי ַאִהיְנֵגיין, אּון אֹויְפ'ן ֶוועג צּוִר 
ֶער ֵגיין ִאין ִמְקֶוה. ָדאְרט ִאיז ֶגעֶווען ְצֵוויי ִמְקָואֹות, ֵאייְנס פּון ִאיֶנעֵווייִניג אּון ֵאייְנס 
פּון ִאיְנְדרֹויְסן, אּון ֶדער ֶרִּבי ָהאט אֹויְסֶגעְקִליְּבן צּו ֵגיין ַדְוָקא ִאין ִדי ְדרֹויְסְנִדיֶגע 

, ָכאְטׁש ָוואס ֶער ִאיז ׁשֹוין ֵסיי ִווי ֶגעֶווען דּוְרְכֶגעְפרֹויְרן ָוואס ִאיז ֶגעֶווען ָגאר ַקאְלט
ם טֹוב זי"ע, ֵסיי פּון ִדי ַלאְנֶגע ֶוועג ָוואס ֶער ָהאט ין ַּביים ִציּון פּון ַּבַעל ֵׁש פּון ַזי

ם ִדי ַלאְנֶגע ֶגעַדאְרְפט ֵגיין פּון ַזיין הֹויז ָוואס ִאיז ֶגעֶווען ַווייט פּון ִציּון, אּון ָנאְכֶדע
ַצייט ָוואס ֶער ִאיז ֶגעֶווען ַּביים ִציּון ִאין ִדי ֶקעְלט, אּון ֶדעְרָנא ִדי ֶוועג צּוִריק צּום 
ִמְקֶוה, פּון ֶדעְסט ֶוועְגן ִאיז ֶער ַדְוָקא ֶגעַגאְנֶגען ִאין ִדי ִמְקֶוה פּון ִאיְנְדרֹויְסן ָוואס ִאיז 

 אט ִזי ֶגעָוואְלט ְמַסֵגף ַזיין.ֶגעֶווען ָגאר ַקאְלט, ַווייל ֶער ָה 
ֶדער ֶרִּבי ַאֵליין ָהאט ֶדעְרֵצייְלט ַאז ָדאס ְפֶלעְגט ֶער טּון ָנא ַזייֶעְנִדיג ַאְלט ְּבלֹויז 

 ֶזעְקס ָיאר.
 נב

ֶדער ֶרִּבי ְפֶלעְגט ֵזייֶער ַאַסא ֵווייֶנען צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִאין ַזייֶנע יּוְנֶגע ָיאְרן, 
ָטאג ָהאט ֶער ֶגעֵווייְנט אּון ֶגעֵווייְנט ָגאר ַאַסא צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶיעֶדע ַזא צּו  ֶיעְדן

ָוואס ֶער ָהאט ֶגעָוואְלט זֹוֶכה ַזיין צּוצּוקּוֶמען ִאין ֲעבֹוַדת ה', ְפֶלעְגט ֶער אֹויף ֶדעם 
.ֵווייֶנען ֵזייֶער ַאַסא 

ָהאט ִזי ֵזייֶער ֶגעמּוְטֶׁשעט ִאין ֶלעְרֶנען, ֶער  ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶדעְרֵצייְלט ַאז ֶער
ָהאט ָאְנֶגעהֹויְּבן ֶלעְרֶנען ִמְׁשַניֹות אּון ֶער ָהאט ָגאְרִניְׁשט ַפאְרְׁשַטאֶנען, ָהאט ֶער 
ֵזייֶער ַאַסא ֶגעֵווייְנט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאז ֶער ָזאל זֹוֶכה ַזיין צּו ַפאְרְׁשֵטיין, ִּביז ֶדער 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ִאים ֶגעָהאְלְפן ַאז ֶער ָהאט ׁשֹוין ֶגעֶקעְנט ֶלעְרֶנען ִמְׁשַניֹות, אּון 

ֵזייֶער אֹויף ֵזיי אֹוי צּו ָנא ְסָפִרים ָוואס ֶער ָהאט ַווייֶטער ַאזֹוי ִאיז ֶער ֶגעַגאְנֶגען 
עְרֶנען אּון ַפאְרְׁשֵטיין, ִּביז ֶווען ֶער ֶגעֵווייְנט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאז ֶער ָזאל זֹוֶכה צּו לֶ 

 ָהאט זֹוֶכה ֶגעֶווען ֶדעְרצּו.
ֶדעְרָנא ִאיז ֶער ֶגעַגאְנֶגען ַווייֶטער צּו ִדי ַקָּבָלה ְסָפִרים, ֶער ָהאט ָאְנֶגעהֹויְּבן 

ַפאְרְׁשַטאֶנען "ל, אּון ֶער ָהאט ִוויֶדער ִניְׁשט ֶלעְרֶנען זֹוַהר ַהָקדֹוׁש אּון ִּכְתֵבי ָהֲאִריזַ 
ָוואס ָדאְרט ְׁשֵטייט, אּון ֶער ָהאט ַאַסא ֶגעֵווייְנט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִּביז ֶווען ֶער ָהאט 

 זֹוֶכה ֶגעֶווען אֹוי ָדאס צּו ַפאְרְׁשֵטיין.
ט ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶגעָזאְגט ַאז ִאין ָאְנהֹויּב ָהאט ֶער ַמָמׁש ִניְׁשט ַפאְרְׁשַטאֶנען ָּפׁשּו

ְּפַׁשט ִאין ֵסיי ָוואס ֶער ָהאט ֶגעָוואְלט ֶלעְרֶנען, ֶער ָהאט ִזי ָאֶּבער ֵזייֶער ֶגעְׁשַטאְרְקט 
 אּון ֶער ָהאט ַאַסא אּון ִניְׁשט אֹויְפֶגעֶגעְּבן, ֶער ָהאט ַווייֶטער ֶגעֶלעְרְנט ֵזייֶער ַאַסא

ּון ֶער ָהאט ִזי ֶגעְּפָלאְגט ַווייֶטער אֹויְפ'ן ֶגעֵווייְנט אּון ֶגעֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, א
 ֶלעְרֶנען, ִּביז ֶווען ֶער ָהאט זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ֶלעְרֶנען אּון ַפאְרְׁשֵטיין ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה.

 נג
ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶדעְרֵצייְלט ַאז ֶווען ֶער ִאיז ֶגעֶווען ַא ִקיְנד פּון ֶזעְקס ָיאר ַאְלט, 

ֶער ֵזייֶער ְׁשַטאְרק ֶגעָוואְלט ַזיין ַא ַצִדיק, ֶער ָהאט ֶגעָוואְלט ְמַקֵּבל ַזיין ֶדעם ָהאט 
ייט. ֶער ִאיז ֶגעַגאְנֶגען ִאין ִמְקֶוה ִמיט ְזִריזּות ְקדּוָׁשה אּון ֶדעְרהֹויְּבְנֵק  ַׁשָּבת ִמיט ְגרֹויס

ים ֶגעָלאְפן ִזי ָאְנטּון ַׁשָּבת'ִדיג, אּון ְגַליי ָנא ֲחצֹות, פּון ִמְקֶוה ִאיז ֶער ְגַליי ַאֵהי
פּון ָדאְרט ִאיז ֶער ְגַליי ֶגעָלאְפן ִאין ׁשּול, ֶער ָהאט ִזי ֶגעְדֵרייט ִאין ׁשּול ַארֹויף אּון 
ַאָראּפ אּון ֶער ָהאט ֶגעָוואְלט ְׁשִּפיְרן ִדי ְקדּוָׁשה פּון ַׁשָּבת, ִדי ְקדּוָׁשה פּון ִדי ְנָׁשָמה 

יָרה, אּון ֶער ָהאט ֵזייֶער ֶגעָוואְלט ֶזען ֶעֶּפעס ֶהעֶכעְרס, ֶער ָהאט ָאֶּבער ָגאְרִניְׁשט ְיֵת 
 ֶגעְׁשִּפיְרט אּון ֶגעֶזען.

ֶדעְרַווייל ָהאְּבן ֶמעְנְטְׁשן ָאְנֶגעהֹויְּבן קּוֶמען ִאין ׁשּול, ֶעֶּפעס ַא ָחׁשּוֶבער ִאיד ִאיז 
עְלט ַּביי ַזיין ְׁשֶטעְנֶדער אּון ָאְנֶגעהֹויְּבן ָזאְגן ִׁשיר ַהִׁשיִרים, ָאְנֶגעקּוֶמען אּון ִזי ֶגעְׁשֶט 

ִאיז ֶדער ֶרִּבי ֶגעַגאְנֶגען אּון ִזי ַאַרייְנֶגעְׁשֶטעְקט ֶדעם ָקאּפ אּוְנֶטער'ן ְׁשֶטעְנֶדער, ַאזֹוי 
וען ַאז ֶער ִאיז ָדאְרט, אּון ִווי ֶער ִאיז ֶגעֶווען ַא ְקֵליין ִקיְנד ָהאט ֶמען ִניְׁשט ַמְקִּפיד ֶגעוֶ 

ַאזֹוי ִאיז ֶער ֶגעִליְגן ָדאְרט אּון ֶער ָהאט ָאְנֶגעהֹויְּבן ֵווייֶנען צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶער ָהאט 
ֶגעֵווייְנט אּון ֶגעֵווייְנט ַפאר ֶעְטִליֶכע ָׁשָעה ִּביז ַּבייַנאְכט, ַאזֹוי ַסא ָהאט ֶער ֶגעֵווייְנט 

 ֶגעְׁשָוואְלן פּון ַאזֹויִפיל ֵווייֶנען.אֹויפְ ְגן ֶזעֶנען ֶגעָוואְרן ַאז ַזייֶנע אֹוי
ֶדעְרָנא ָהאט ֶער ֶגעֶעְפְנט ִדי אֹויְגן, אּון ַדאן ָהאט ִזי ִאים ֶגעַדאְכט ַאז ֶער ֶזעט 

ַצייט ַא ְסֶּפעִציֶעֶלע אֹור, ַווייל ֶער ָהאט ֶגעַהאט צּוֶגעַמאְכט ִדי אֹויְגן ַפאר ַאַזא ַלאְנֶגע 

צּו ֶלעְרֶנען ַזיין ַגאְנץ ְסָפִרים ָוואס ֶער ָהאט זֹוֶכה ֶגעֶווען 
 ֶלעְּבן.

ֶדער ַצִדיק ֶרִּבי ְצִבי ֱאִליֶמֶל7 ִמְּבָלאְזׁשּוב זי"ע, ֶדער "ְצִבי 
אל ִאיז ַלַּצִּדיק", ְפֶלעְגט ַאַסא7 ָזאְגן ִמְׁשַניֹות. ֵאייְנמָ 

ַאַרייְנֶגעקּוֶמען צּו ִאים ַאן ֶעְלֶטעֶרער ָחִסיד, ֶיעֶנער ִאיז ָנא7 
ֶגעֶווען ַּביי ַזיין ַטאֶטע'ן, ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָדִוד'ל ִדינֹוב'ֶער 

ֶדער  זי"ע ֶדער זּון פּוֶנעם ֵהייִליְגן "ְּבֵני ִיָׂשׂשָכר" זי"ע, אּון
 ִדיק ִזיְצט אּון ָזאְגט ִמְׁשַניֹות.ָחִסיד ָהאט ֶגעֶזען ִווי ֶדער צַ 

אְלן, אּון ֶער ָהאט ִזי7 ַפאר ֶדעם ָחִסיד ִאיז ָדאס ִניְׁשט ֶגעפָ 
ָאְנֶגערּוְפן ִמיט ַא ְׁשִטיְקל ְגִריְנְגֶׁשעצּוְנג: "ִאיר ֶזעְנט אֹוי7 

ֶטעְנִדיג ַפאְרנּוֶמען ִמיט ִמְׁשַניֹות?" ֶווען ֶדער ַצִדיק ָהאט ְׁש 
י ֶוועְרֶטער ָהאט ֶער ָאְנֶגעהֹויְּבן ְקַלאְּפן ִמיט ִדי ֶגעֶהעְרט דִ 

ִפיְנֶגער אּון ֶגעָזאְגט: "אֹוי אֹוי, ַּבאְלד קּוְמט ׁשֹוין ֶדער ִמיט ִדי 
 טֹויְזְנט אֹויְגן"...

ֶדער ָחִסיד ָהאט ִניְׁשט ַפאְרְׁשַטאֶנען ָוואס ֶער ֵמייְנט צּו ָזאְגן, 
ָאְנֶגעהֹויְּבן ַמְסִּביר ַזיין אּון ַאָראְּפֵלייְגן ִדי ָהאט ִאים ֶדער ַצִדיק 

ַחד אּון ְׁשֶרעק ָוואס ֶעס ַכאְּפט ַא ֶמעְנְטׁש ִאין ְׁשֶרעְקִליֶכע ּפַ 
ַזיין ֶלעְצֶטער ָטאג ֶווען ֶעס קּוְמט צּו ִאים ֶדער ַמְלָא7 ַהָמֶות 

ַאז ִדי ְנָׁשָמה ַחד ּפַ  ִמיט ִדי טֹויְזְנט אֹויְגן. ַאַזא ְׁשֶרעְקִליֶכער
ְפִליט ִאים ַארֹויס פּון ֶדעם ַאֵליין. אּון ֶער ָהאט אֹויְסֶגעִפיְרט: 
"ָאֶּבער דּוְר7 ִמְׁשַניֹות ֶקען ֶמען ֶגעַראֶטעֶוועט ֶוועְרן פּון ִאים! 

 נּו, ָזאל ִאי7 ִניְׁשט ֶלעְרֶנען אּון ָזאְגן ַאַסא7 ִמְׁשַניֹות?!"
ען ֶקען ֶלעְרֶנען ִמְׁשַניֹות ְלִעילּוי ִנְׁשַמת ַא ֶמעְנְטְׁשן ֵווייְסן ַאז מֶ 

י7 ֶיעֶדער ִנְפָטר, ֶווען ַא ִאיד ֵגייט ַאֶוועק פּון ִדי ֶוועְלט, ֶנעְמט זִ 
ִמְׁשַניֹות ָוואס ֶמען ֶוועט ֶלעְרֶנען ְלִעילּוי  אּתָ ַמֶסכְ  אּוְנֶטער אַ 

ען ֶקען אֹוי7 ִנְׁשָמתֹו. ֶמעְנְטְׁשן ֵווייְסן ָאֶּבער ִניְׁשט ַאז מֶ 
ֶלעְרֶנען ִמְׁשַניֹות ַפאר ִדי ֵאייֶגעֶנע ְנָׁשָמה. "ִמְׁשָנה" ִאיז ִדי 
אֹוִתיֹות "ְנָׁשָמה", אּון אֹויּב ֶקען ָדאס ֶהעְלְפן אּון ֶדעְרֵהייְּבן ַא 

אֹויְפהֹויְּבן אּון ֵהייִליְגן ִדי  ְצֵווייְטְנ'ס ְנָׁשָמה, ֶקען ֶעס ִזיֶכער
ה. ַפאְרָוואס ָזאל ַא ֶמעְנְטׁש ַוואְרְטן ִּביז ֶער ֵאייֶגעֶנע ְנָׁשמָ 

ֶוועט ַאֶוועְקֵגיין פּון ֶדער ֶוועְלט אּון ֶער ֶוועט ַדאְרְפן ָהאְּבן 
ְגרֹויס ַרֲחִמים ַאז ֵאייֶנער ָזאל ַטאֶקע ֶלעְרֶנען ִמְׁשַניֹות ַפאר 
ִאים? ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ָהאט ֵׂשֶכל ַוואְרט ֶער ִניְׁשט ִּביז 

עָמאְלט, ָנאר ֶער ֶלעְרְנט ַאֵלייְנס ִמְׁשַניֹות צּו ַמאְכן ַאן ִעלּוי דֶ 
ַפאר ַזיין ֵאייֶגעֶנע ְנָׁשָמה, אּון ַאזֹוי ַדאְרף ֶער ִניְׁשט צּוקּוֶמען 

 צּו ֶיעֶנעְמ'ס טֹובֹות.
וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ָלאְזט ִזי7 ִניְׁשט ַנאְרן, ָנאר ֶער ַכאְּפט 

ּתֹוָרה, ִווי ֶמער ִמְצֹות אּון גּוֶטע ַזאְכן אֹויף ִדי  ַאַריין ִווי ֶמער
ֶטעְנִדיג ֶוועְלט, ַווייל ָנאר ָדאס ֶוועט ִאים ַּבאְגֵלייְטן אֹויף ְׁש 

  ֵסיי אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון ֵסיי אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.
 

 ה)ְוֵחֶלק ט"ז ֶעֶר7 ֵמת ִמְצוָ  (ִׂשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ד' ֶעֶר7 ְלָוָיה
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קינדער, שידוכים, שלום בית, און נאך פילע זאכן, און זיי האבן זיך 
אריבערגעכאפט קיין יבנאל און זיך אויסגעבעטן דארטן, און גלייך דערנאך 

  האבן זיי געזען א גרויסע ישועה.
ן 'אויך וועט מען מיט): אין די צוואה (סימן המוהרא"ש שרייבט 

אייבערשטנ'ס הילף קענען פועל'ן ביי מיין קבר אלע ערליי ישועות. ווען מען 
על וועט קומען מתפלל זיין ביי מיין קבר, וועל איך זיין א מליץ יושר און איך וו

נישט רוען ביז איך וועל זען צו ברענגען די ישועה פאר דעם וואס איז געקומען 
דאס זעט מען ממש בחוש טאג טעגליך ווי מענטשן , און "אויף מיין קבר

  ת ביים הייליגן ציון.פועל'ן אלע סארט ישועות און רפואו
  !יותר מבחייהןן גדולים צדיקים במיתת

***  

שטעלט צו א דירעקטע ליין צו  "קול הלשון"
 ראש ישיבה'ס שיעורים

מטעם קול הלשון פון ארץ ישראל איז געמאלדן געווארן א בשורה טובה, 
וואס רופן אריין צו הערן דעם ראש ישיבה'ס  אז צוליב די פילע פארלאנגען

שיעורים, האבן זיי צוגעשטעלט א דירעקטע ליין, ווי מ'וועט קענען אנקומען 
אין ארץ דער נייער נומער . אויף קול הלשון תיכף צום ראש ישיבה'ס שיעורים

  .073-2951514איז  לישרא
  !שמעו ותחי נפשכם

  פון דף דהמשך 
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שיעורים; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס; און נאך - קוואל פון חיזוק (פרויען)   
03303502363/ ענגלאנד  0797040069/ ארץ ישראל  845-414-8426/ 212-444-9169  

  breslevcenter@gmail.com גליון אויף אימעילצו באקומען דעם 

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

 

  

/  212-444-9191 > שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים; און נאך -  קול ברסלב

   03303502361/ ענגלאנד  0797040066/ ארץ ישראל  845-414-8429

< BreslevCenter.com   >  

 
  הגליון נתנדב לזכות יחזקאל בן רחל פיגא, וזו' הענדיל בת שיינדל, ובנם נחמן נתן

אּון ֶער ָהאט ֶגעֵווייְנט ַאזֹויִפיל, אּון ֶדעָמאְלט ִאיז ׁשֹוין ֶגעֶווען ַנאְכט אּון 
ָאְנֶגעִציְנֶדען ִדי ִליְכט, ָהאט ִזי ִאים ֶגעַדאְכט ַאז ֶער ֶזעט ׁשֹוין ֶגעַהאט ְמ'ָהאט 

ַאִּביְסל ייט, אּון ִמיט ֶדעם ָהאט ֶער ִזי יְגֵק ֶעֶּפעס ַא ְסֶּפעִציֶעֶלע ִליְכִט 
 ַּבארּוִאיְגט.

 נד
ָדאס ֵווייֶנען ָהאט ֶדער ֶרִּבי ָאְנֶגעַהאְלְטן ַפאר ַזיין ַגאְנץ ֵהייִליג ֶלעְּבן, ֶער 

 ְפֶלעְגט ַאַסא ֵווייֶנען צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.
ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶגעָזאְגט ַאז ָדאס קּוְמט ַווייל ַזיין ִמְׁשָּפָחה ְׁשַטאְמט פּון 

ת ֵּבית ָדִוד, אּון ֶדעִריֶּבער ָהאְּבן ֵזיי ֶגעֶוועְנִלי ַא ֶצעְּבָראְכן ַהאְרץ, ֵזיי ַמְלכּו
ֵווייֶנען ַאַסא, אּון ָהאְּבן ִניְׁשט ֶגעֶוועְנִלי ַא ְׁשֵמייְכל אֹויְפ'ן ָּפִנים. ַווייל ָדִוד 

, ָוואס ִאיז ֶמעְרְסְטְנס א ֶגעַמאְכט ֶדעם ֵסֶפר ְּתִהִליםאט ָד ַהֶמֶל ָעָליו ַהָׁשלֹום ָה 
ַהאְרִציֶגע ֶוועְרֶטער פּון ַא ֶצעְּבָראְכן ַהאְרץ, פּול ִמיט ֶגעְׁשֵרייֶען אּון ֶגעֵווייֶנען 
צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶדעִריֶּבער ָהאְּבן ַזייֶנע ֵאייִניְקֶלע אֹוי ֶגעֶוועְנִלי ַא 

 ֶצעְּבָראְכן ַהאְרץ.
עֶטער, ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ר' ָּברּוְכ'ל פּון ֶמעֶזעִּביְזׁש אֹוי ֶדעם ֶרִּביְנ'ס פֶ 

זי"ע, ָהאט ֶמען ֶגעֶוועְנִלי ֶגעֶזען ֶמער ִמיט ַא ֶצעְּבָראְכְנֵקייט, ִניְׁשט ִמיט ַא 
 ְפֵרייִליֶכע ָּפִנים.

 נה
יֶער ֵאיין ָמאל ִאיז ֶדער ֶרִּבי ֶגעִזיְצן ִאין ַזיין ִציֶמער אּון ֶגעֵווייְנט ֵזי

ְׁשַטאְרק צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶער ָהאט ַאזֹויִפיל ֶגעֵווייְנט ִּביז ֶווען ִדי ְטֶרעְרן 
ָהאְּבן ָאְנֶגעהֹויְּבן ִריֶנען אֹויף ֶדער ֶעְרד, ִדי ַגאְנֶצע ֶעְרד ִאיז ֶגעָוואְרן ַנאס פּון 

ֶגעְקֶלעְּבט צּו ֶדער ֶעְרד פּון ַזייֶנע ְטֶרעְרן, ִּביז ֶווען ַזייֶנע ִׁשי ֶזעֶנען ֶגעָוואְרן צּו
 ִדי ַנאְסֵקייט פּון ִדי ְטֶרעְרן.

 נו
אֹוי ִאיז ֶגעֶווען ַאָמאל ִאין ִדי ְׁשֶּפעֶטעְרִדיֶגע ָיאְרן, ֶווען ֶדער ֶרִּבי ִאיז 
ׁשֹוין ֶגעֶווען ַּבאוואּוְסט אֹויף ֶדער ֶוועְלט, ִאיז ֶגעֶווען ַאָמאל ִאין יֹום סּוּכֹות 

ר ֶרִּבי ִאיז ַארּוְמֶגעַגאְנֶגען ִמיט ִדי ד' ִמיִנים ַארּום ִדי ִּביָמה צּו ָזאְגן ֶווען ֶדע
הֹוַׁשֲענֹות, ָהאְּבן ִדי ֶמעְנְטְׁשן ָנאְכֶדעם ֶגעֶזען ַאז ִדי ַגאְנֶצע ֶוועג ָוואס ֶדער ֶרִּבי 

ְרָגאְסן ַּביים ִאיז ַארּוְמֶגעַגאְנֶגען ִאיז ַנאס פּון ְטֶרעְרן ָוואס ֶדער ֶרִּבי ָהאט ַפא
 ַארּוְמֵגיין ִדי ִּביָמה.

 נז
ַמָּתָנה  ֵאייְנָמאל ָהאט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ֶגעֶגעְּבן ַזיין ַאְלֶטע ַטִלית ַפאר ַא 

ַפאר ֵאייֶנעם פּון ַזייֶנע ֶמעְנְטְׁשן, אּון ֶער ָהאט ֶיעֶנעם ָאְנֶגעָזאְגט, "ָזאְלְסט 
ֵזייֶער ַאְכטּוְנג ֶגעְּבן ְמַכֵּבד צּו ַזיין ֶדעם ַטִלית, ַווייל ַאזֹויִפיל ֶפעִדיֶמער ִוויִפיל 

 ַפאְרָגאְסן צּום ְס'ִאיז ָדא ִאין ֶדעם ַטִלית, ַאזֹויִפיל ְטֶרעְרן ָהאּב ִאי
 ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִּביז ִאי ָהאּב ֶגעוואּוְסט ָוואס ָדאס ֵמייְנט ַא ַטִלית".

 נח
ֶדער ֶרִּבי ָהאט ְקָלאר ֶגעָזאְגט ַאז ַאֶלע ְגרֹויֶסע ַמְדֵריגֹות צּו ָוואס ֶער ָהאט 

ֶגעֶרעְדט צּום  זֹוֶכה ֶגעֶווען, ִאיז ַאֶלעס ֶגעֶווען ָנאר ַווייל ֶער ָהאט ֵזייֶער ַאַסא
'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון ִזי אֹויְסֶגעֵווייְנט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶגעְׁשמּוֶעְסט ִמיְט 

 ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.
ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָהאט ֶגעָזאְגט ַאז ֵסיי ֶוועְלֶכער ֶמעְנְטׁש ָוואס ֶוועט ִאים 

ִליְגן ֶוועג, אּון ַזיין ַא ְׁשַטאְרֶקער ַעְקָׁשן ָנאְכטּון, ֶער ֶוועט ֵגיין אֹויף ֶדעם ֵהיי
אֹוי צּו ֶרעְדן ַאַסא צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶוועט ֶיעֶנער אֹוי זֹוֶכה ַזיין צּוצּוקּוֶמען 

ָוואס ֶער ַדאְרף צּוקּוֶמען, ַווייל ַאֶלעס ֶוועְנְדט ִזי ָנאר ִאין ִוויִפיל ַאֶלעס צּו 
עְדן ַאַסא צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, צּו ַמאְכן ַאַסא ְּתִפָלה אּון ְמ'ָהאֶרעֶוועט צּו ֶר 

  עְטן ַּביים ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.ִהְתּבֹוְדדּות, אּון צּו ֵווייֶנען אּון ִזי ּבֶ 
  

 ָפאְרֶזעצּוְנג קּוֶמעְנִדיֶגע ָווא אי"ה

 

  חיזוק צום טיר
  
  

איר קענט באקומען אלע ספרי ברסלב, 
  קונטרסים, דרשות, ניגונים, סידי'ס,

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

  רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

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

  סימן טוב ומזל טוב 
  

  מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

  י"וה פינטערולם שמ מו"ה
  ג"ל טוב עבלמז יין שמחת החתונהזצו 

  

לפן עס זאל זיין א קשר עהדער אייבערשטער זאל 
ן נחת וא געזונט פרנסה, עדי עדון א בנין א אשל קימ

  דורות ישרים ומבורכיםמיט 

  סימן טוב ומזל טוב 
  

  מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

  י"וה עזרא בוים מו"ה
  ט"למזאליעזר שלמה זיין זון פון  אפשערן דיצו 

  

דער אייבערשטער זאל העלפן אז ער זאל זען אסאך 
קינדער  פון אלע זיינע דעם קינד און אידיש נחת פון

  , דורות ישרים ומבורכיםגעזונטערהייט

        מוסדותינו הק'מוסדותינו הק'מוסדותינו הק'מוסדותינו הק'    אינערהאלבאינערהאלבאינערהאלבאינערהאלבנייעס נייעס נייעס נייעס 
  שיינע סיום אויף ירושלמי מסכת ברכות

דעם פארגאנגענעם דאנערשטאג האבן אנשי שלומינו זוכה געווען צו ענדיגן מסכת 
ברכות פון תלמוד ירושלמי, אויפ'ן סדר וואס מ'לערנט יעדן טאג א דף. מ'איז זיך 

 גרויסע שמחה.צוזאמגעקומען אין ישיבה פאר א שיינעם סיום לכבוד די 

טאג א דף  שוין אסאך יארן וואס ס'איז איינגעפירט ביי אנשי שלומינו צו לערנען יעדן
אזוי ווי עס איז  ,אתפאון א פרק אין תוסא דף פון תלמוד ירושלמי, , גמרא פון תלמוד בבלי

'רושלמי י'בלי ב", ביתאון מיט דעם האט מען א גאנצע " געדרוקט אין די לוח ברסלב.
  'וספתא.ת

ט אז בגשמיות זוכט יעדער צו האבן א שיינע געשמאקע גרויסע הויז פאר זיך און מען זע
אז א דירה נאה איז איינס (סוכה נ"ז:) פאר די משפחה מיט ישוב הדעת, און אזוי זאגן חז"ל 

דעתו של אדם. און אויב אזוי דארף דאך א מענטש זיכער  פון די זאכן וואס זענען מרחיבין
זוכן אז ער זאל האבן א שיינע גוטע הויז אויך אויף יענע וועלט, וואס דאס בלייבט אויף 

'וספתא, וואס איז די ת'רושלמי און י'בלי באייביג, און מיט דעם וואס מען לערנט יעדן טאג 
איין מאל און נאכאמאל, מיט דעם בויעט מען ", און מען גייט עס איבער ביתראשי תיבות "

זיך אויף א שיינע הערליכע געשמאקע הויז אויף יענע וועלט, וואס דאס בלייבט פארן 
  מענטש אויף אייביג.

מען זעט ליידער מענטשן וואס עס קען זיי דורכגיין די גאנצע זיבעציג יאר און זיי האבן 
גיין און ענדיגן בבלי ירושלמי און תוספתא, און  נישט זוכה געווען אפילו איין מאל אדורך צו

זיי גייען אוועק פון די וועלט אן קיין תורה, און עס איז א גרויס רחמנות אויף זייערע נשמות. 
צו לערנען יעדן טאג כאטש א דף בבלי, א  , כאפט ער ארייןלכשא מענטש האט אבער וען ו

זיך אן גוטע שפעזן מיטצונעמען אויף  עררייט דף ירושלמי און א פרק תוספתא, און מיט ג
  יענע וועלט.

ם שבת דעם פארגאנגענע ןביוהעג, וואס האט זיך אנירושלמימחזור אין  ןיעצטיגביים 
דעם לימוד, און יעצט  ןיא ןסמינו זיך אנגעשלאע אנשי שלו, האבן נאך פיללוברכים אלמ

ין מסכת ברכות, און מ'האט אנגעהויבן יז וצ זוכה געווען מסייםמחה שס יורג טיהאט מען מ
  .האפ תכפרישקייט מס א טמי

איבער דעם וואס דער הייליגער  ארומגערעדט ראש ישיבה שליט"אם האט דער ויס םביי
אויף יענע וועלט אז  אויפטון קענעןזיך די גאנצע תורה, ער זאל רבי אז א איד זאל דורכגיין 

איז געווען אין אלע חלקים פון די תורה, אזוי ווי מ'זעט מענטשן וועלכע טוען זיך אויף אז  ער
  שטעט איבער די וועלט.זיי זענען שוין געווען אין אסאך לענדער און 

שטארק ארויסגעברענגט די גרויסקייט פונעם  ראש ישיבה שליט"אווי אויך האט דער 
"סדר דרך הלימוד" פון הייליגן רבי'ן, אז מ'קען לערנען תורה אפילו מ'פארשטייט נישט 

אזוי קען א מענטש מצליח זיין וואס מ'זאגט און מ'געדענקט נישט וואס מ'לערנט, ווייל נאר 
ע שיעורים יעדן איינציגסטן טאג פון יאר, ביי יעדן מענטש מאכט זיך צייטן צו לערנען זיינ

"סדר דרך און מצבים וואס ער קען נישט לערנען געהעריג, און אויב נעמט מען דעם 
  איז מען זוכה אז ס'גייט נישט דורך א טאג אן לימוד התורה. הלימוד" פון הייליגן רבי'ן

ושלמי, מ'קען געבט יעדן אינדערפרי א שיעור אין בבלי און יר ראש ישיבה שליט"אדער 
"קול ברסלב" טעלעפאן ליין [זעט די נומערן אונטן אין א אויפ'ן יעדן טאג הערן די שיעורים 

  באזונדערע קעסטל].
  !ןניומא טבא לרבנא בידע

***  

  בהינה פון א תלמיד הישותח עיינש
 תןהח ,הבישדי חתונה פון א תלמיד הי ןעמוקיז פארגעא טוואךמידעם פארגאנגענעם 

 עיר ביתב י"הי"ו, אב ןה יצחק קאפלא"ג בת מו"ו, עב"הי יר מרדכ"ב ולם פינטערה מש"מו
  שמש.
, און עטליכע בחורים פון ן אין ארץ ישראל אין בית שמשעמוקעגראפחתונה איז די 

געווען א איז ס'. זיך מיטצופרייען ביי די חתונהאל רשי ץרשיבה זענען געפארן קיין אי
  .הנופרייליכע חת

  !הוביםתשמח רעים האמח ש
***  

  פילע ישועות ביים ציון הקדוש אין יבנאל
אין די לעצטערע צייטן הערט מען פון פילע גרויסע ישועות וואס זענען גע'פועל'ט 
געווארן ביים ציון הקדוש פון מוהרא"ש אין יבנאל, פילע אידן דערציילן איבער גרויסע 

  זאכן, נחת פון ן געזונט, פרנסה, לעגאלע איפראבלעמען מיט וואס זיי האבן זיך געמוטשעט, 
  ג

>>>>>>  

 

  המשך בדף ג


