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ט מֹוַהָרא"ש ֵצייל   ֶדער 

ֶרק ו'( ַחַז"ל ָזאְגן ין ְמַלִוין לֹו "אֵּ  :)ָאבֹות פֵּ
ְלָאָדם ֹלא ֶכֶסף ְוָזָהב ְוֹלא ֲאָבִנים טֹוִבים 

ִדי  - ּוַמְרָגִלּיֹות ֶאָלא ּתֹוָרה ּוַמֲעִשים ִבְלָבד"
ָגאְלד אּון ִזיְלֶבער, ִדי ֶגעְלט ָוואס ַא ֶמעְנְטׁש 

יין אֹויף ִדי ֶוועְלט, ָדאס ַזאְמְלט ִזיְך ַא
ייט ִאים ִניְׁשט אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט, ָנאר ִדי  ַבאְגלֵּ
ּתֹוָרה אּון גּוֶטע ַמֲעִשים ָוואס ֶער ָהאט 

 ַאַרייְנֶגעַכאְפט אֹויף ִדי ֶוועְלט.
ּוֶמען ַאָמאל ַא ִאיד צּו ֶעס ִאיז ֶגעק

מֹוַהָרא"ׁש ִאין ְיִׁשיָבה אּון ֶער ָהאט ֶגעֶבעְטן 
חּוִרים פּון ְיִׁשיָבה ָזאְלן פּון מֹוַהָרא"ׁש ַאז ִדי בָ 

ייְטן ַא ִנְפָטר.  קּוֶמען צּו ַא ְלַוָי' צּו ַבאְגלֵּ
מֹוַהָרא"ׁש ָהאט ֶיעֶנעם ֶגעְפֶרעְגט אֹויב ֶעס 

ת ַהאְנְדְלט ִזיְך פּו ן ַא ְסֶפעִציֶעֶלע ְלַוָי' פּון ַא מֵּ
ִמְצָוה ַאז ֶעס ִאיז ִניְׁשָטא ֶווער ֶעס ָזאל 
ייְטן, ָאֶדער ֶער ִוויל ָפׁשּוט ַאז ֶעס ָזאל  ַבאְגלֵּ
ַזיין ֶמער ֶמעְנְטְׁשן ַביי ִדי ְלַוָי'. ֶיעֶנער ָהאט 
ֶגעֶעְנְטֶפעְרט ַאז ֶעס ִאיז ָיא ָדא ֶגענּוג 

יין ַאז ִדי ֶמעְנְטְׁשן, נָ  אר ֶער ֶקען ַבאְׁשטֵּ
חּוִרים ָזאְלן אֹויְך ַאִהיְנקּוֶמען. מֹוַהָרא"ׁש בָ 

ָהאט ִאים ֶגעָזאְגט ַאז אֹויב ַאזֹוי ָזאל ֶער 
ל ּתֹוָרה ַזיין  חּוִרים. ַחַז"ל ִדי בָ פּון ִניְׁשט ְמַבטֵּ

ִדי ִניְׁשט ַאז ֶמען ְׁשֶטעְרט )ַׁשָבת קי"ט:(  ָזאְגן
ית ַרָבן פּון ֶלעְרֶנען, ֲאִפילּו ֶווען  ִּתינֹוקֹות ֶׁשל בֵּ

ית ַהִמְקָדׁש,  ֶעס ַהאְנְדְלט ִזיְך פּון בֹויֶען ֶדעם בֵּ
אְך ִזיֶכער ִאין ֶדעם ַפאל אּון ֶדעִריֶבער ִאיז דָ 

ַאז ֶמען ָטאר זֵּיי ִניְׁשט ְׁשֶטעְרן פּון ֶלעְרֶנען ַאז 
 זֵּיי ָזאְלן גֵּיין צּו ִדי ְלַוָי'.

יז מֹוַהָרא"ׁש ַאַריין ִאין ַא ְׁשמּוֶעס ַדאן אִ 
 ִאיֶבער ֶדעם ִעְנָין ַאז ֶדער ִעיָקר ָכבֹוד פּון אַ 
ִנְפָטר ִאיז ֶווען ֶער ָהאט ִדי ַמְלָאִכים ָוואס 
ייְטן ִאים. ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ָהאט ֶגעַהאט  ַבאְגלֵּ
ֶכל אּון ֶער ָהאט ָאְנֶגעפּוְלט ַזייֶנע ֶטעג אּון  שֵּ

ֵקייְנָמאל ָזאְלְסט 
 ִניְשט ֶרעְדן צּו

 

ַדייֶנע ִקיְנֶדער אֹויף ַאְנֶדעֶרע ִאיְדן אּון 
ַאְנֶדעֶרע ֶרִבי'ס; ֶווען ִדי ִקיְנֶדער קּוֶמען 
ַאֵהיים ִמיט ַזאְכן פּון ֵחֶדר, פּון ֶדעם ֶרִבי'ן 

ָזאְלְסטּו ָדאס ִניְשט  -פּון ֶיעֶנעם ֶרִבי'ן 
ען ַמאְכט ַאֶוועק ַאֶוועק ַמאְכן, ַווייל ֶווען מֶ 

ֶדעם אּון ֶיעֶנעם, ַביים סֹוף ַמאְכן ִדי 
ֵזיי ַמאְכן ַאֶלעֶמען  -ִקיְנֶדער ַא ְפָשָרה 

 ַאֶוועק...
ֶרעד ִמיט ַדייֶנע ִקיְנֶדער ָנאר גּוְטס; ַאֶלע 
ֶוועְרֶטער ָזאְלן ַזיין גּוְטס, ֶוועְסטּו ֶזען ַנַחת 

 פּון ֵזיי.
 תשפ"א( ֹנחַ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו)
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ִמיט גּוֶטע ַזאְכן, ֶער ָהאט ְפרּוִביְרט ַאַרייְנצּוַכאְפן ִווי ֶמער ּתֹוָרה אּון ִמְצֹות, ָוואס פּון ֶדעם ֶוועְרן  ָיאְרן
ייְטן  ַבאַׁשאְפן ִפיֶלע ייִליֶגע ַמְלָאִכים. ַדאן ֶוועְלן ִדי הּוְנֶדעְרֶטער אּון טֹויְזְנֶטער ַמְלָאִכים ִאים ַבאְגלֵּ הֵּ

 ט ַארֹויף אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.ֶווען ֶער קּומְ 
י  ייֶבעְרְׁשְטן. ָזאְגט ֶדער ַּתָנא ְדבֵּ ְסֶפעִציֶעל ֶווען ַא ִאיד ָהאט ִזיְך צּוֶגעוואֹויְנט צּו ֶרעְדן ַאַסאְך צּום אֵּ

ִלָיהּו ֶרק י"ב(  אֵּ ית עֹוָלמֹו"  ֶׁשָכל"ְלִפי )פֵּ ם ְמַלִוין אֹותֹו ַעד ָׁשָעה ֶׁשהּוא ִנְכָנס ְלבֵּ ַהַמְרֶבה ִשיחֹות ּוְתִפלֹות, הֵּ
ייְטן ִביז ֶער ֶוועט ָאְנקּוֶמען ִאין  - ייֶבעְרְׁשְטן, ֶוועט ָדאס ִאים ַבאְגלֵּ ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֶרעְדט ַאַסאְך צּום אֵּ

ֶדן.  ַגן עֵּ
ייֶבעְרְׁשְטן. ֶיעֶדע ייט פּון ַא ִאיד ָוואס ֶרעְדט צּוםִניְׁשט ָפאְרְׁשֶטעְלן ִדי ְגרֹויְסקֵּ ִמיר ֶקעֶנען ִזיְך ָגאְר   סאֵּ

ייֶבעְרְׁשְטן ֶוועְרט פּון ֶדעם ַבאַׁשאְפן ַא ַמְלָאְך ָוואס ֶוועט ִאים  ,ָוואְרט ָוואס ֶמען ֶרעְדט צּום אֵּ
ייְטן אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט אּון ֶער ֶוועט  ִאים ָאְפִהיְטן ִדי ַגאְנֶצע ֶוועג ַאז ֶעס ָזאל ִאים ִניְׁשט ַפאִסיְרן ַבאְגלֵּ

 ַקיין ׁשּום ְׁשֶלעְכְטס.
ִדי ְלַוָי' פּון ֶמעְנְטְׁשן ָדא אֹויף ֶדער ֶוועְלט ִאיז ִניְׁשט ַאזֹוי ִאיְנֶטעֶרעַסאְנט, ִניְׁשט ָדאס ִאיז ֶדער ִעיָקר. 

ֶגעָזאְגט ַאז ֲאִפילּו ַא ִנְפָטר ַהאְלט ִזיְך ְגרֹויס ִמיט ַא ְגרֹויֶסע ְלַוָי'.  ַפאְרֶקעְרט, ֶדער ֶרִבי ָהאט ַאָמאל
ייְטן ֶדעם ַגאְנְצן ֶלעְבן.  ֶסק. ֶמען ַדאְרף ָנאר ֶזען ִזיְך גּוט ָאְנצּוְגרֵּ ִניְׁשט פּון ֶדעם ַדאְרף ֶמען ַמאְכן ַאן עֵּ

ַאָמאל קּוֶמען ַא ָטאג ָוואס ֶמען ֶוועט ַדאְרְפן ַפאְרָלאְזן ִדי ֶטעְנִדיג ֶגעֶדעְנֶקען ַאז ֶעס ֶוועט ֶמען ַדאְרף ְׁש 
ֶוועְלט, אּון ַדאן ֶוועט ָנאר ַזיין ָחׁשּוב ִדי ִמְצֹות ּוַמֲעִשים טֹוִבים ָוואס ֶמען ָהאט ַאַרייְנֶגעַכאְפט, אּון 

ייְטן אּון ֶהעְלְפן אֹויף ִדי ַגאְנֶצע ֶווע םָנאר זֵּיי ֶוועְלן ִאי  ג.ַבאְגלֵּ
ייְלט ַאז ִאין ִדי ְׁשָטאט ֶטעְפִליק ָהאט ֶגעוואֹויְנט ַא ְבֶרְסלֶ  ב'ֶער ִאיד, ֶמען ָהאט מֹוַהָרא"ׁש ָהאט ֶדעְרצֵּ

ֶער ָהאט ֶגעוואֹויְנט ַזיין ַגאְנץ ֶלעְבן ִאין ֶעֶפעס ַא צּוְבָראְכן ַהייְזֶקעֶלע,  ,ִאים ֶגערּוְפן ר' ֶהעְרְׁשָקא
ייֶנער ָהאט ִזיְך נִ  יְׁשט אּוְמֶגעקּוְקט אֹויף ִאים, אּון ֶמען ָהאט ִאים ֶגעַהאְלְטן ַפאר זֵּייֶער ַא ָפׁשּוט'ֶער קֵּ

 ֶמעְנְטׁש.
ִוי ִיְצָחק ַז"ל ִאיְנִמיְטן ִדי ַנאכְ  ייֶדעם ֶרִבי לֵּ ייְנָמאל ָהאט ֶרִבי ַאֲהֹרן ִקיְבִליְטֶׁשער ַז"ל ֶגערּוְפן ַזיין אֵּ ט אֵּ

אט ֶגעָזאְגט ַאז ֶער ָזאל גֵּיין צּום ֶעק ְׁשָטאט ָדאְרט ִווי ֶרִבי ֶהעְרְׁשָקא וואֹויְנט אּון ַביי ֲחצֹות, אּון ֶער הָ 
 ֶער ָזאל קּוְקן ַזיין ֲעבֹוָדה ָוואס ֶער טּוט ֶיעְצט ַביי ֲחצֹות.

ִוי ִיְצָחק ַאַרייְנֶגעקּוְקט אּון ֶגעֶזען ִווי ֶרִבי  ֶהעְרְׁשָקא ִזיְצט ָאְנקּוֶמעְנִדיג ַאִהין ָהאט ֶרִבי לֵּ
ֶפר אּון ֶער ֶלעְרְנט ִמיט ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ַוואִריְמקֵּ  ייט אּון ֶגעְׁשַמאק. ֶרִבי ִאיֶבעְרֶגעבֹויְגן אֹויף ֶעֶפעס ַא סֵּ

ִוי ִיְצָחק ָהאט ֶגעָזאְגט ַאז ֶדער רֹוֶׁשם ָוואס ֶער ָהאט ֶדעָמאְלט ַבאקּוֶמען ִאיז ֶגעְבִליְבן ַביי ִאים  ַזיין לֵּ
ַגאְנץ ֶלעְבן. ֶער ָהאט ֶגעֶזען ַא ִאיד ָוואס ִאיז ַא ָפׁשּוט'ֶער ֶמעְנְטׁש, ֶער ֶוועט ִניְׁשט ַבאקּוֶמען ַקיין ָכבֹוד 

ֶׁשק אּון ֶגעְׁשַמאק. ייִליֶגע ּתֹוָרה ִמיט ַאַזא חֵּ  ַפאר ַזיין ֶלעְרֶנען. ֶער ִזיְצט ָאֶבער אּון ֶלעְרְנט ִדי הֵּ
ייֶנער ִניְׁשט ֶגעקּוֶמען צּו ַזיין ְלַוָי'. ַביי ִדי ְלַוָי' ָהאְבן ִזיְך ֶווען ֶרִבי  ֶהעְרְׁשָקא ִאיז ִנְפָטר ֶגעָוואְרן ִאיז קֵּ

ִוי ִיְצָחק אּון ָנאְך ַא ייֶדעם ֶרִבי לֵּ יי ֶמעְנְטְׁשן. ֶרִבי ַאֲהֹרן ִקיְבִליְטֶׁשער ִמיט ַזיין אֵּ ייִליְגט ָנאר ְדרֵּ   ִאיד.ַבאטֵּ
ייֶנער ִאיז ִניְׁשט ֶגעקּוֶמען צּו ִדי ְלַוָי', ֶער ָהאט  ִוי ִיְצָחק ָהאט ִזיְך ֶגעוואּוְנֶדעְרט ַפאְרָוואס קֵּ ֶרִבי לֵּ

אְך ָיא ֶגעוואּוְסט ַאז ֶדער ִאיד ִאיז ִבְכַלל ִניְׁשט ֶגעֶווען ַאַזא ָפׁשּוט'ֶער ִאיד. ָהאט ִאים ַזיין ְׁשֶווער דָ 
עָזאְגט ַאז ֶעס ַמאְכט ִניְׁשט צּוִפיל אֹויס ִוויִפיל ֶמעְנְטְׁשן ֶעס ֶזעֶנען ָדא ֶיעְצט אּוְנְטן ַביי ַבארּוִאיְגט אּון גֶ 

ן ִדי ְלַוָי'. ֶווען ֶדער ֶרִבי ֶהעְרְׁשָקא קּוְמט ָאֶבער ַארֹויף אֹויְבן אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט, ֶוועט ֶער ָהאְבן ֶגענּוג אּו
ייֶטעְרס.  ִדי ֶצעְנְדִליֶגע טֹויְזְנֶטער ַמְלָאִכים ֶוועְלֶכע ֶזעֶנען ַבאַׁשאְפן ֶגעָוואְרן פּון ִדי ִפיֶלע ָנאְך ַבאְגלֵּ

ִמְצֹות ָוואס ֶער ָהאט ַאַרייְנֶגעַכאְפט, אּון ְבִעיָקר פּון ִדי ִליְכִטיֶגע ֶנעְכט ָוואס ֶער ִאיז ֶגעִזיְצן אּון 
ייֶבעְר  ְׁשְטן. ִדי ְלַוָי' ָדאְרט אֹויְבן, ָדאס ִאיז ֶדער ִעיָקר ָוואס ִאיז ֶגעֶלעְרְנט אּון ֶגעֶרעְדט צּום אֵּ

 ִאיְנֶטעֶרעַסאְנט.
ֶווען ֶעס קּוְמט אֹויס ַפאר ַא ֶמעְנְטׁש צּו גֵּיין צּו ַא ְלַוָי', ִאיז ַדאן ִדי ַצייט ָוואס ֶער ַדאְרף ִזיְך 

עֶדער ֶמעְנְטׁש קּוְמט צּום סֹוף ָאן. אּון ָדאס ָזאל ִאים ִאיֶבעְרְקֶלעְרן אּון ֶגעֶדעְנֶקען ֶדעם ְפַלאץ וואּו יֶ 
ְלן ַזייֶנע ֶטעג אּון ָיאְרן ִמיט גּוֶטע ַזאְכן, ַאז ֶער ָזאל ָהאְבן ִמיט ָוואס ַארֹויְפצּוקּוֶמען ּוְׁשַטאְרְקן ָאְנצּופ

ט אֹויְסֶגענּוְצט ִדי ַצייט ִאין ַזיין ֶלעְבן, אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט. ֶווען ֶמען ִפיְרט ַאן ָארֹון פּון ַא ִנְפָטר ָוואס ָהא
ייִליֶגער ָארֹון ָוואס ִאיז  ַדאן ִאיז ָדאס ִניְׁשט ַא ָפׁשּוט'ֶער ָארֹון, ָנאר ָדאס ִאיז ַאן ָארֹון ַהקֹוֶדׁש, ַא הֵּ

ייִליֶגע ְסָפִרים ָוואס ֶער ָהאט זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ֶלעְרֶנען   ַזיין ַגאְנץ ֶלעְבן.ָאְנֶגעפּוְלט ִמיט ִפיֶלע הֵּ
ֶדער ַצִדיק ֶרִבי ְצִבי ֱאִליֶמֶלְך ִמְבָלאְזׁשּוב זי"ע, ֶדער "ְצִבי ַלַצִדיק", ְפֶלעְגט ַאַסאְך ָזאְגן ִמְׁשַניֹות. 

ייְנָמאל ִאיז ַאַרייְנֶגעקּוֶמען צּו ִאים ַאן ֶעְלֶטעֶרער ָחִסיד, ֶיעֶנער ִאיז ָנאְך ֶגעֶווען ַביי ַזיין ַטאטֶ  ע'ן, ֶדער אֵּ
י ִיָששָכר" זי"ע, אּון ייִליְגן "ְבנֵּ ייִליֶגער ֶרִבי ָדִוד'ל ִדינֹוב'ֶער זי"ע ֶדער זּון פּוֶנעם הֵּ ֶדער ָחִסיד ָהאט  הֵּ

 ֶגעֶזען ִווי ֶדער ַצִדיק ִזיְצט אּון ָזאְגט ִמְׁשַניֹות.
ְנֶגערּוְפן ִמיט ַא ְׁשִטיְקל ְגִריְנְגֶׁשעצּוְנג: אְלן, אּון ֶער ָהאט ִזיְך ָאַפאר ֶדעם ָחִסיד ִאיז ָדאס ִניְׁשט ֶגעפָ 

ֶטעְנִדיג ַפאְרנּוֶמען ִמיט ִמְׁשַניֹות?" ֶווען ֶדער ַצִדיק ָהאט ֶגעֶהעְרט ִדי ֶוועְרֶטער ָהאט "ִאיר ֶזעְנט אֹויְך ׁשְ 
ְמט ׁשֹוין ֶדער ִמיט ִדי טֹויְזְנט ֶער ָאְנֶגעהֹויְבן ְקַלאְפן ִמיט ִדי ִפיְנֶגער אּון ֶגעָזאְגט: "אֹוי אֹוי, ַבאְלד קּו

 אֹויְגן"...
ייְנט צּו ָזאְגן, ָהאט ִאים ֶדער ַצִדיק ָאְנֶגעהֹויְבן  ֶדער ָחִסיד ָהאט ִניְׁשט ַפאְרְׁשַטאֶנען ָוואס ֶער מֵּ

ייְגן ִדי ְׁשֶרעְקִליֶכע פַ  ֶמעְנְטׁש ִאין ַזיין ַחד אּון ְׁשֶרעק ָוואס ֶעס ַכאְפט ַא ַמְסִביר ַזיין אּון ַאָראְפלֵּ
ַחד פַ  ֶלעְצֶטער ָטאג ֶווען ֶעס קּוְמט צּו ִאים ֶדער ַמְלָאְך ַהָמֶות ִמיט ִדי טֹויְזְנט אֹויְגן. ַאַזא ְׁשֶרעְקִליֶכער
יין. אּון ֶער ָהאט אֹויְסֶגעִפיְרט: "ָאֶבער דּוְרְך ִמְׁשַניֹות ֶקען  ַאז ִדי ְנָׁשָמה ְפִליט ִאים ַארֹויס פּון ֶדעם ַאלֵּ

 ֶמען ֶגעַראֶטעֶוועט ֶוועְרן פּון ִאים! נּו, ָזאל ִאיְך ִניְׁשט ֶלעְרֶנען אּון ָזאְגן ַאַסאְך ִמְׁשַניֹות?!"
וייְסן ַאז ֶמען ֶקען ֶלעְרֶנען ִמְׁשַניֹות ְלִעילּוי ִנְׁשַמת ַא ִנְפָטר, ֶווען ַא ִאיד גֵּייט ַאֶוועק פּון ִדי  ֶמעְנְטְׁשן וֵּ

ִנְׁשָמתֹו. ֶמעְנְטְׁשן  ִמְׁשַניֹות ָוואס ֶמען ֶוועט ֶלעְרֶנען ְלִעילּוי אּתָ ַמֶסכְ  יְך ֶיעֶדער אּוְנֶטער אַ ֶוועְלט, ֶנעְמט זִ 
ייֶגעֶנע ְנָׁשָמה. "ִמְׁשָנה" ִאיז ִדי אֹוִתיוֹ  וייְסן ָאֶבער ִניְׁשט ַאז ֶמען ֶקען אֹויְך ֶלעְרֶנען ִמְׁשַניֹות ַפאר ִדי אֵּ ת וֵּ

וייְטְנ'ס ְנָׁשָמה, ֶקען ֶעס ִזיֶכער"ְנָׁשָמה", אּון א ייְבן ַא ְצוֵּ אֹויְפהֹויְבן אּון  ֹויב ֶקען ָדאס ֶהעְלְפן אּון ֶדעְרהֵּ
ייֶגעֶנע ְנָׁשָמה. ַפאְרָוואס ָזאל ַא ֶמעְנְטׁש ַוואְרְטן ִביז ֶער ֶוועט ַאֶוועְקגֵּיין פּון ֶדער ֶוועְלט  ייִליְגן ִדי אֵּ הֵּ

ייֶנער ָזאל ַטאֶקע ֶלעְרֶנען ִמְׁשַניֹות ַפאר ִאים? ֶווען ַא אּון ֶער ֶוועט ַדאְרְפן הָ  אְבן ְגרֹויס ַרֲחִמים ַאז אֵּ
ייְנס ִמְׁשַניֹות צּו ַמאְכן ַאן ִעלּוי  ֶכל ַוואְרט ֶער ִניְׁשט ִביז ֶדעָמאְלט, ָנאר ֶער ֶלעְרְנט ַאלֵּ ֶמעְנְטׁש ָהאט שֵּ

ייֶגעֶנע ְנָׁשָמה, אּון ַאזֹוי   ַדאְרף ֶער ִניְׁשט צּוקּוֶמען צּו ֶיעֶנעְמ'ס טֹובֹות.ַפאר ַזיין אֵּ
וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ָלאְזט ִזיְך ִניְׁשט ַנאְרן, ָנאר ֶער ַכאְפט ַאַריין ִווי ֶמער ּתֹוָרה, ִווי ֶמער ִמְצֹות 

ייְטן אֹויף ְׁש  יי אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון גּוֶטע ַזאְכן אֹויף ִדי ֶוועְלט, ַווייל ָנאר ָדאס ֶוועט ִאים ַבאְגלֵּ ֶטעְנִדיג סֵּ
יי אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט. ֶלק ד' ֶעֶרְך ְלָוָיה                 אּון סֵּ ת ִמְצָוה( )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש חֵּ ֶלק ט"ז ֶעֶרְך מֵּ  ְוחֵּ
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 אלע נושאים, נאך פילע בריוו פונעם ראש ישיבה שליט"א אין
 וועכנטליכן קונטרס "עצתו אמונה" אינעם קען מען ליינען

 718-387-2691 3# ישיבה, אדער רופטצו באקומען אין 
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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 

 

 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

 
 
 

 

 

 

 טראמפ אדער ביידען?
גאר וויכטיגע וואלן קומען יעצט פאר אין 

 אמעריקע, פאר וועמען זאל מען וועלן?
 ?וועט עס טראמפ באווייזן צו מאכן

 קול ברסלב
212-444-9191 

1, 2, 2, 6, 4  
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 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק' 
 שיינע סיום הש"ס אין ישיבה

די וואך דינסטאג איז פארגעקומען א שיינע סיום הש"ס אין ישיבה, ווען הבחור החתן שמעי 
 איינהארן ני"ו האט זוכה געווען מסיים צו זיין גאנץ ש"ס.

זענען זיך צוזאמגעקומען די תלמידי הישיבה און פילע קרובים און באקאנטע זיך מיטצופרייען עס 
 מיט די שמחה.

ביים סיום האט צוערשט גערעדט דער מחותן מו"ה משה ארי' שניצלער הי"ו, וואס האט 
הש"ס ארויסגעברענגט זיינע דאנק געפילן צום אייבערשטן אז ער איז זוכה מיטצוהאלטן נאך א סיום 

אין זיין משפחה, נאכדעם וואס די פריערדיגע קינדער האבן שוין זוכה געווען מסיים צו זיין ש"ס, און 
גלייכצייטיג געדאנקט דעם אייבערשטן אויף די זכי' צו זיין ביים הייליגן רבי'ן, און דורך דעם זען 

 אזויפיל נחת ביי אלע קינדער.
האט געזינגען ווארעמע ניגונים, און דאן האט דערנאך האט דער חתן געמאכט דעם סיום, מ'

גערעדט דער טאטע מו"ה שאול חיים איינהארן הי"ו, מיט לויב און דאנק צום אייבערשטן אז זיין זון 
האט זוכה געווען מסיים צו זיין ש"ס, און מיט דברי ברכה ער זאל ווייטער ממשיך זיין צו לערנען די 

 הייליגע תורה זיין גאנץ לעבן.
נאך האט גערעדט דער ראש ישיבה שליט"א, וואס האט גערעדט בשבחו פונעם חשוב'ן חתן דער

וואס האט אויסער זיין התמדת התורה, אויך אסאך געהאלפן אין ישיבה, און איז באקאנט מיט זיינע 
מדות טובות. ווי אויך אז דער חתן האט דעם ריכטיגן שכל נישט אויסצונוצן דאס געלט פון די עלטערן 

אר נארישקייטן, און דערפאר האט ער געבעטן זיינע עלטערן אז ער וויל זיין חתונה זאל פארקומען פ
 אין ישיבה, עס זאל נישט קאסטן קיין איבריג געלט.

דער ראש ישיבה שליט"א האט ארויפגערופן נאך עטליכע חתנים וואס זייער חתונה איז געפלאנט 
פון זיי האט ארויסגעברענגט זייער שמחה אז זיי קענען פארצוקומען בקרוב אין ישיבה, און יעדער 

האבן א פשוטע חתונה, דער עיקר שמחה איז נאך די חתונה אז מ'איז זוכה אויפצושטעלן א בית נאמן 
 בישראל.

 כי טוב סחרה מכל סחורה!
*** 

 מוצש"ק תולדות הבעל"ט סיום מסכת עירובין,
ום מסכת עירובין, וואס וועט פארקומען אי"ה דעם ווי מער מ'דערנענטערט זיך צום גרויסארטיגן סי

קומענדיגן מוצש"ק פרשת תולדות, ווערן העפטיגער די צוגרייטונגען צום גאר שיינעם מעמד מיט'ן 
 רייכן פראגראם, אזוי ווי ביי די פריערדיגע גרויסע סיומים, מיט פרישע איבעראשונגען.

עטס צום מעמד, עס איז ערווארטעט א גרויסער גאר בקרוב וועט מען אי"ה אנהויבן פארקויפן טיק
ציבור וואס וועט זיכער שטארק הנאה האבן, און זיך שטארקן מיט'ן לימוד גמרא יעדן טאג חק ולא 

 יעבור.
 סיום וועט נאכפאלגן אי"ה. 'ןמער איינצלהייטן איבער

 שישו ושמחו בשמחת התורה!
 
 

 
 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 לעיקוואד הי"ו, הלל לעבאוויטשמו"ה 

 די געבורט פון א אינגל למזל טובצו 
 

 

 

 כולל "היכל הקודש" ברסלב
 

 

 פאר ציגע ברכת מזל טובראהוואונטשן א מיר 

 הי"ו משה ארי' שניצלערמו"ה 
 י"ונ שלוםהבחור החשוב  זוןפון זיין  שמחת בר מצוהצו די 

 

בן בלב ונפש עגעגרעביא יווואס איז אז ר' משה ארי'ויסע הכרת הטוב פאר דיג א גרזענען שולמיר 
 .חבת הדעתלערנען מיט הר ןעקענ ןזאללייט אינגעדי ז א ןכאמ וצ רעפאר'ן כולל, זיכ

 ער זאל זען פיל אידיש ןותים זאל אים ביישטיידי געוואלדיגע זכאז פן לעהזאל  אייבערשטערדער 
 .תעדה תבחרפרנסה בריווח און המיט  טייהזונטערעיקלעך גאיינאון נחת פון אלע קינדער 

 

 וללכה ירבח דישן אונטוו
ער, בנציון יאקאבאוויטש, ססזער, שלמה ראטה, שרגא הכהן שטראהרב יונה זינגער, יעקב לע

 רענזייא םהרבא, אלחנן ראטה, ישעי' איידליס ,דליסיחזקאל שארף, הערשי בוים, יעקב איי
 

 

 הפצת הגליון נתנדב
 הי"ושאול חיים איינהארן  ה"ומ

 להצלחה בכל הענינים


