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 ֶדעְרֵצייְלט מֹוַהָרא"ׁש

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

ִ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  ַבאְגלֵּ

גּוֶטע ַמֲעִשים ָוואס ֶער ָהאט ִדי ּתֹוָרה אּון 
 ַאַרייְנֶגעַכאְפט אֹויף ִדי ֶוועְלט.

ֶעס ִאיז ֶגעקּוֶמען ַאָמאל ַא ִאיד צּו 
מֹוַהָרא"ׁש ִאין ְיִׁשיָבה אּון ֶער ָהאט ֶגעֶבעְטן 

חּוִרים פּון ְיִׁשיָבה פּון מֹוַהָרא"ׁש ַאז ִדי בָ 
יי ְטן ַא ִנְפָטר. ָזאְלן קּוֶמען צּו ַא ְלַוָי' צּו ַבאְגלֵּ

מֹוַהָרא"ׁש ָהאט ֶיעֶנעם ֶגעְפֶרעְגט אֹויב ֶעס 
ַהאְנְדְלט ִזיְך פּון ַא ְסֶפעִציֶעֶלע ְלַוָי' פּון ַא 
ת ִמְצָוה ַאז ֶעס ִאיז ִניְׁשָטא ֶווער ֶעס ָזאל  מֵּ
ייְטן, ָאֶדער ֶער ִוויל ָפׁשּוט ַאז ֶעס ָזאל  ַבאְגלֵּ

ְלַוָי'. ֶיעֶנער ָהאט  ַזיין ֶמער ֶמעְנְטְׁשן ַביי ִדי
ֶגעֶעְנְטֶפעְרט ַאז ֶעס ִאיז ָיא ָדא ֶגענּוג 
יין ַאז ִדי  ֶמעְנְטְׁשן, ָנאר ֶ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  ִּתינֹוקֹות ֶׁשל בֵּ
ית  ֶווען ֶעס ַהאְנְדְלט ִזיְך פּון בֹויֶען ֶדעם בֵּ

ְַקֵליינַ ַאַ  ֵַשיינַ ע אְךע ַז 
ַָווא ַש"מֹוֲהָראס

ַ

עגְַ ְַפל  עְרֵציילְַט ַד  ען. ֵַאיינ  ַָהאר עְרֵציילְַט ַד  אט רַפ 
ַייְטְַצֵווַאַ  ַד ַן, ָשנַַָרֹאשרַָיאי יְךַָהאּבהַה  רֵַזייעַ ַא 

אְרַ עֵוויינְַקְַשט  יטַג  עיַד ַיַּב  ועְרט  ְַיסֹודֹוםַָאדַָר:ַ"ו 
עְנְטשַא ַר"ֵַמָעפַָ ְרַןַפּוטַקּוְמַַמ  ָעפְַַָוסֹופֹוד,ַ"ע  ר"ַל 
ַאּו ַעַ ן ֵַגייר יט ַצּור  ְרַַצּוק ַע  עגְַד; ְַפר  יט ַא  יים ןַז 
בַ  יסַָוואר:ַ"ח  עֵוויַצּואַדַָזַא  יןַינ  עיַד ַיַּב  ועְרט  ר?ַו 
ֵַמילַָ ועא ַו  ַָוואְלְסַַדּון אפְַט אש  ַּב  עָוואְרַן ַג  ןַפּון
ייןַאּודַָגאלְַ עטֵַגייףַסֹוםַּב  יןַמ  יןֵַלייגְַרַד  ְרַןַא  דַע 

יַ- ַא  ַדַָז ַָוואא עַצּוס ֵַוויינ  ען, ַָאּב  אְךַאַ ר סַָוואַז 
ַפּוטַקּוְמַ ְרַן ַאּודַע  יטֵַגייסַעַ ן ְרַַצּוקַצּור  ןַאּודַע 
ַָהאְסַַדּו אפְַַָנאְךט עכ  ייְנג  ר  ַא  יט עְרמ  יְנד  טַא 

ע עט  ְַּבל  ְַגָמָרַר עטּוא, ַָאְנג  ין ל  ַאּותַט  ין יל  ְַתפ  ןַאּון
יְך ְתּבֹודֵַַז  ַמ  ועד עו  ַג  ַצּון יגְַם ֵַהייל  ען עפ  אש  ַּב  ַ-ר
יסַָווא עַצּואַדַָזַא  ַן...?"ֵוויינ 
יסַָדא ָמשזַא  יַמ  טַָהאַש"מֹוֲהָראסַָוואןַקּוְרצְַןַא 
ַלַ אַ  ַָיאְרַע ַאּונְַן עְרנְַז על  ַג  יט, ַמ  ער ַקּומ  ַפּון ְרַן דַע 

ַאּו ין ַמ  ֵַגייעַ ר אלְַן ַּב  יד ַצּור  ַד ַַצּוק ְרַי ַע  ןַאּוד;
ַוואֹוי יל ַא  עז ַד  ַָוואם אפְַס ַכ  ייט ר  ַא  יְשַן, ַנ  ַא ַט
עזְַ ַַא ַרַָנאע,ַָוואְדקַ לְַגל  יֹוקֵַפר  ְשנ  אַא ַןַאּותַמ  טְַּבל 
ְשֵרַַ-הֲַהָפצַָןַאּואְַגָמָרַ ַ!לֹויַא 

ְךהֱַאמּונֲַַָעָצתֹו) ַ"ג(תשפַל 
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אְך ִזיֶכער ִאין ֶדעם ַהִמְקָדׁש, אּון ֶדעִריֶבער ִאיז דָ 
יי ִניְׁשט ְׁשֶטעְרן פּון ֶלעְרֶנען ַאז ַפאל ַאז ֶמען ָטאר  זֵּ

יין צּו ִדי ְלַוָי'. יי ָזאְלן גֵּ  זֵּ
ַדאן ִאיז מֹוַהָרא"ׁש ַאַריין ִאין ַא ְׁשמּוֶעס ִאיֶבער 
ֶדעם ִעְנָין ַאז ֶדער ִעיָקר ָכבֹוד פּון ַא ִנְפָטר ִאיז ֶווען 
ייְטן ִאים. ֶווען ַא  ֶער ָהאט ִדי ַמְלָאִכים ָוואס ַבאְגלֵּ
ֶכל אּון ֶער ָהאט ָאְנֶגעפּוְלט  ֶמעְנְטׁש ָהאט ֶגעַהאט שֵּ
ַזייֶנע ֶטעג אּון ָיאְרן ִמיט גּוֶטע ַזאְכן, ֶער ָהאט 
ְפרּוִביְרט ַאַרייְנצּוַכאְפן ִווי ֶמער ּתֹוָרה אּון ִמְצֹות, 

ייִליֶגע  ָוואס פּון ֶדעם ֶוועְרן ַבאַׁשאְפן ִפיֶלע הֵּ
ִדי הּוְנֶדעְרֶטער אּון טֹויְזְנֶטער  ַמְלָאִכים. ַדאן ֶוועְלן

ייְטן ֶווען ֶער קּוְמט ַארֹויף אֹויף  ַמְלָאִכים ִאים ַבאְגלֵּ
 ֶיעֶנע ֶוועְלט.

ְסֶפעִציֶעל ֶווען ַא ִאיד ָהאט ִזיְך צּוֶגעוואֹויְנט צּו 
י  ייֶבעְרְׁשְטן. ָזאְגט ֶדער ַּתָנא ְדבֵּ ֶרעְדן ַאַסאְך צּום אֵּ

ִלָיהּו  ֶרק י"אֵּ ַהַמְרֶבה ִשיחֹות ּוְתִפלֹות,  ֶׁשָכל"ְלִפי ב( )פֵּ
ית  ם ְמַלִוין אֹותֹו ַעד ָׁשָעה ֶׁשהּוא ִנְכָנס ְלבֵּ הֵּ

ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֶרעְדט ַאַסאְך צּום  -עֹוָלמֹו" 
ייְטן ִביז ֶער  ייֶבעְרְׁשְטן, ֶוועט ָדאס ִאים ַבאְגלֵּ אֵּ

ֶדן.  ֶוועט ָאְנקּוֶמען ִאין ַגן עֵּ
עֶנען ִזיְך ָגאְרִניְׁשט ָפאְרְׁשֶטעְלן ִדי ִמיר קֶ 

 ייט פּון ַא ִאיד ָוואס ֶרעְדט צּוםְגרֹויְסקֵּ 
ייֶבעְרְׁשְטן. ֶיעֶדע ָוואְרט ָוואס ֶמען ֶרעְדט צּום  סאֵּ

ייֶבעְרְׁשְטן ֶוועְרט פּון ֶדעם ַבאַׁשאְפן ַא ַמְלָאְך  ,אֵּ
ייְטן אֹויף ֶיעֶנע ֶוועלְ  ט אּון ָוואס ֶוועט ִאים ַבאְגלֵּ

ֶער ֶוועט ִאים ָאְפִהיְטן ִדי ַגאְנֶצע ֶוועג ַאז ֶעס ָזאל 
 ִאים ִניְׁשט ַפאִסיְרן ַקיין ׁשּום ְׁשֶלעְכְטס.

ִדי ְלַוָי' פּון ֶמעְנְטְׁשן ָדא אֹויף ֶדער ֶוועְלט ִאיז 
ִניְׁשט ַאזֹוי ִאיְנֶטעֶרעַסאְנט, ִניְׁשט ָדאס ִאיז ֶדער 

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

ען ַאז ֶעס ֶוועט ֶטעְנִדיג ֶגעֶדעְנקֶ ֶלעְבן. ֶמען ַדאְרף ׁשְ 
ַאָמאל קּוֶמען ַא ָטאג ָוואס ֶמען ֶוועט ַדאְרְפן 
ַפאְרָלאְזן ִדי ֶוועְלט, אּון ַדאן ֶוועט ָנאר ַזיין ָחׁשּוב 
ִדי ִמְצֹות ּוַמֲעִשים טֹוִבים ָוואס ֶמען ָהאט 

יי ֶוועְלן ִאי ייְטן  םַאַרייְנֶגעַכאְפט, אּון ָנאר זֵּ ַבאְגלֵּ
 ִדי ַגאְנֶצע ֶוועג.אּון ֶהעְלְפן אֹויף 

ייְלט ַאז ִאין ִדי ְׁשָטאט  מֹוַהָרא"ׁש ָהאט ֶדעְרצֵּ
ב'ֶער ִאיד, ֶמען ֶטעְפִליק ָהאט ֶגעוואֹויְנט ַא ְבֶרְסלֶ 

ֶער ָהאט ֶגעוואֹויְנט  ,ָהאט ִאים ֶגערּוְפן ר' ֶהעְרְׁשָקא
ַזיין ַגאְנץ ֶלעְבן ִאין ֶעֶפעס ַא צּוְבָראְכן ַהייְזֶקעֶלע, 

יינֶ  ער ָהאט ִזיְך ִניְׁשט אּוְמֶגעקּוְקט אֹויף ִאים, אּון קֵּ
ייֶער ַא ָפׁשּוט'ֶער  ֶמען ָהאט ִאים ֶגעַהאְלְטן ַפאר זֵּ

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

צֹות, אּון ֶער ָהאט ֶגעָזאְגט ַאז ֶער ָזאל ַנאְכט ַביי חֲ 
גֵּיין צּום ֶעק ְׁשָטאט ָדאְרט ִווי ֶרִבי ֶהעְרְׁשָקא 
וואֹויְנט אּון ֶער ָזאל קּוְקן ַזיין ֲעבֹוָדה ָוואס ֶער 

 טּוט ֶיעְצט ַביי ֲחצֹות.
ִוי ִיְצָחק  ָאְנקּוֶמעְנִדיג ַאִהין ָהאט ֶרִבי לֵּ

ֶזען ִווי ֶרִבי ֶהעְרְׁשָקא ִזיְצט ַאַרייְנֶגעקּוְקט אּון ֶגע
ֶפר אּון ֶער ֶלעְרְנט  ִאיֶבעְרֶגעבֹויְגן אֹויף ֶעֶפעס ַא סֵּ

ייט אּון ֶגעְׁשַמאק. ֶרִבי ִמיט ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ַוואִריְמקֵּ 
ִוי ִיְצָחק ָהאט ֶגעָזאְגט ַאז ֶדער רֹוֶׁשם ָוואס ֶער  לֵּ

 ַזייןיְבן ַביי ִאים ָהאט ֶדעָמאְלט ַבאקּוֶמען ִאיז ֶגעְבלִ 
ַגאְנץ ֶלעְבן. ֶער ָהאט ֶגעֶזען ַא ִאיד ָוואס ִאיז ַא 
ָפׁשּוט'ֶער ֶמעְנְטׁש, ֶער ֶוועט ִניְׁשט ַבאקּוֶמען ַקיין 
ָכבֹוד ַפאר ַזיין ֶלעְרֶנען. ֶער ִזיְצט ָאֶבער אּון ֶלעְרְנט 

ֶׁשק אּון ֶגעְׁשמַ  ייִליֶגע ּתֹוָרה ִמיט ַאַזא חֵּ  אק.ִדי הֵּ
ֶווען ֶרִבי ֶהעְרְׁשָקא ִאיז ִנְפָטר ֶגעָוואְרן ִאיז 
ייֶנער ִניְׁשט ֶגעקּוֶמען צּו ַזיין ְלַוָי'. ַביי ִדי ְלַוָי'  קֵּ
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יי ֶמעְנְטְׁשן. ֶרִבי ַאֲהֹרן  ייִליְגט ָנאר ְדרֵּ ָהאְבן ִזיְך ַבאטֵּ
ִוי ִיְצָחק אּון נָ  ייֶדעם ֶרִבי לֵּ  אְך ַא ִאיד.ִקיְבִליְטֶׁשער ִמיט ַזיין אֵּ

ייֶנער  ִוי ִיְצָחק ָהאט ִזיְך ֶגעוואּוְנֶדעְרט ַפאְרָוואס קֵּ ֶרִבי לֵּ
אְך ָיא ֶגעוואּוְסט ִאיז ִניְׁשט ֶגעקּוֶמען צּו ִדי ְלַוָי', ֶער ָהאט דָ 

ַאז ֶדער ִאיד ִאיז ִבְכַלל ִניְׁשט ֶגעֶווען ַאַזא ָפׁשּוט'ֶער ִאיד. ָהאט 
ִאיְגט אּון ֶגעָזאְגט ַאז ֶעס ַמאְכט ִניְׁשט ִאים ַזיין ְׁשֶווער ַבארּו

צּוִפיל אֹויס ִוויִפיל ֶמעְנְטְׁשן ֶעס ֶזעֶנען ָדא ֶיעְצט אּוְנְטן ַביי 
ִדי ְלַוָי'. ֶווען ֶדער ֶרִבי ֶהעְרְׁשָקא קּוְמט ָאֶבער ַארֹויף אֹויְבן 
אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט, ֶוועט ֶער ָהאְבן ֶגענּוג אּון ָנאְך 

ייֶטעְרס. ִדי ֶצעְנְדִליֶגע טֹויְזְנֶטער ַמְלָאִכים ֶוועְלֶכע ֶזעֶנען ַבא ְגלֵּ
ַבאַׁשאְפן ֶגעָוואְרן פּון ִדי ִפיֶלע ִמְצֹות ָוואס ֶער ָהאט 
ַאַרייְנֶגעַכאְפט, אּון ְבִעיָקר פּון ִדי ִליְכִטיֶגע ֶנעְכט ָוואס ֶער 

ייֶבעְרְׁשְטן. ִדי ִאיז ֶגעִזיְצן אּון ֶגעֶלעְרְנט אּון ֶגעֶרעְדט  צּום אֵּ
ְלַוָי' ָדאְרט אֹויְבן, ָדאס ִאיז ֶדער ִעיָקר ָוואס ִאיז 

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

ַלאץ וואּו ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש קּוְמט צּום סֹוף ָאן. אּון ָדאס ֶדעם פְ 
ְלן ַזייֶנע ֶטעג אּון ָיאְרן ִמיט גּוֶטע ּוָזאל ִאים ְׁשַטאְרְקן ָאְנצּופ

ַזאְכן, ַאז ֶער ָזאל ָהאְבן ִמיט ָוואס ַארֹויְפצּוקּוֶמען אֹויף ֶיעֶנע 
ָטר ָוואס ָהאט ֶוועְלט. ֶווען ֶמען ִפיְרט ַאן ָארֹון פּון ַא ִנפְ 

אֹויְסֶגענּוְצט ִדי ַצייט ִאין ַזיין ֶלעְבן, ַדאן ִאיז ָדאס ִניְׁשט ַא 
ייִליֶגער  ָפׁשּוט'ֶער ָארֹון, ָנאר ָדאס ִאיז ַאן ָארֹון ַהקֹוֶדׁש, ַא הֵּ
ייִליֶגע ְסָפִרים ָוואס  ָארֹון ָוואס ִאיז ָאְנֶגעפּוְלט ִמיט ִפיֶלע הֵּ

 צּו ֶלעְרֶנען ַזיין ַגאְנץ ֶלעְבן.ֶער ָהאט זֹוֶכה ֶגעֶווען 
ֶדער ַצִדיק ֶרִבי ְצִבי ֱאִליֶמֶלְך ִמְבָלאְזׁשּוב זי"ע, ֶדער "ְצִבי 
ייְנָמאל ִאיז  ַלַצִדיק", ְפֶלעְגט ַאַסאְך ָזאְגן ִמְׁשַניֹות. אֵּ
ַאַרייְנֶגעקּוֶמען צּו ִאים ַאן ֶעְלֶטעֶרער ָחִסיד, ֶיעֶנער ִאיז ָנאְך 

ייִליֶגער ֶרִבי ָדִוד'ל ִדינֹוב'ֶער ֶגעֶווען בַ  יי ַזיין ַטאֶטע'ן, ֶדער הֵּ
י ִיָששָכר" זי"ע, אּון ייִליְגן "ְבנֵּ ֶדער  זי"ע ֶדער זּון פּוֶנעם הֵּ
 ָחִסיד ָהאט ֶגעֶזען ִווי ֶדער ַצִדיק ִזיְצט אּון ָזאְגט ִמְׁשַניֹות.

ָהאט ִזיְך  אְלן, אּון ֶערַפאר ֶדעם ָחִסיד ִאיז ָדאס ִניְׁשט ֶגעפָ 
ָאְנֶגערּוְפן ִמיט ַא ְׁשִטיְקל ְגִריְנְגֶׁשעצּוְנג: "ִאיר ֶזעְנט אֹויְך 

ֶטעְנִדיג ַפאְרנּוֶמען ִמיט ִמְׁשַניֹות?" ֶווען ֶדער ַצִדיק ָהאט ׁשְ 
ֶגעֶהעְרט ִדי ֶוועְרֶטער ָהאט ֶער ָאְנֶגעהֹויְבן ְקַלאְפן ִמיט ִדי 

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

ייְנט צּו  ֶדער ָחִסיד ָהאט ִניְׁשט ַפאְרְׁשַטאֶנען ָוואס ֶער מֵּ
ָזאְגן, ָהאט ִאים ֶדער ַצִדיק ָאְנֶגעהֹויְבן ַמְסִביר ַזיין אּון 

ייְגן ִדי ְׁשֶרעְקִליֶכע פַ  ַכאְפט ַא  ַחד אּון ְׁשֶרעק ָוואס ֶעסַאָראְפלֵּ
ֶמעְנְטׁש ִאין ַזיין ֶלעְצֶטער ָטאג ֶווען ֶעס קּוְמט צּו ִאים ֶדער 

ַחד ַאז פַ  ַמְלָאְך ַהָמֶות ִמיט ִדי טֹויְזְנט אֹויְגן. ַאַזא ְׁשֶרעְקִליֶכער
יין. אּון ֶער ָהאט  ִדי ְנָׁשָמה ְפִליט ִאים ַארֹויס פּון ֶדעם ַאלֵּ

ִמְׁשַניֹות ֶקען ֶמען ֶגעַראֶטעֶוועט  אֹויְסֶגעִפיְרט: "ָאֶבער דּוְרְך
ֶוועְרן פּון ִאים! נּו, ָזאל ִאיְך ִניְׁשט ֶלעְרֶנען אּון ָזאְגן ַאַסאְך 

 ִמְׁשַניֹות?!"
וייְסן ַאז ֶמען ֶקען ֶלעְרֶנען ִמְׁשַניֹות ְלִעילּוי  ֶמעְנְטְׁשן וֵּ

ט, ֶנעְמט ִנְׁשַמת ַא ִנְפָטר, ֶווען ַא ִאיד גֵּייט ַאֶוועק פּון ִדי ֶוועלְ 
ִמְׁשַניֹות ָוואס ֶמען ֶוועט  אּתָ ַמֶסכְ  ִזיְך ֶיעֶדער אּוְנֶטער אַ 

וייְסן ָאֶבער ִניְׁשט ַאז ֶמען  ֶלעְרֶנען ְלִעילּוי ִנְׁשָמתֹו. ֶמעְנְטְׁשן וֵּ
ייֶגעֶנע ְנָׁשָמה. "ִמְׁשָנה"  ֶקען אֹויְך ֶלעְרֶנען ִמְׁשַניֹות ַפאר ִדי אֵּ

ָמה", אּון אֹויב ֶקען ָדאס ֶהעְלְפן אּון ִאיז ִדי אֹוִתיֹות "ְנׁשָ 
וייְטְנ'ס ְנָׁשָמה, ֶקען ֶעס ִזיֶכער ייְבן ַא ְצוֵּ אֹויְפהֹויְבן אּון  ֶדעְרהֵּ

ייֶגעֶנע ְנָׁשָמה. ַפאְרָוואס ָזאל ַא ֶמעְנְטׁש ַוואְרְטן  ייִליְגן ִדי אֵּ הֵּ
ט ַדאְרְפן ִביז ֶער ֶוועט ַאֶוועְקגֵּיין פּון ֶדער ֶוועְלט אּון ֶער ֶווע

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

ייֶגעֶנע ְנָׁשָמה,  אּון ַאזֹוי ַדאְרף ֶער ִניְׁשט צּוקּוֶמען ַפאר ַזיין אֵּ
וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ָלאְזט ִזיְך ִניְׁשט  צּו ֶיעֶנעְמ'ס טֹובֹות.

ַנאְרן, ָנאר ֶער ַכאְפט ַאַריין ִווי ֶמער ּתֹוָרה, ִווי ֶמער ִמְצֹות אּון 
גּוֶטע ַזאְכן אֹויף ִדי ֶוועְלט, ַווייל ָנאר ָדאס ֶוועט ִאים 

י יי אֹויף יְטן אֹויף ׁשְ ַבאְגלֵּ יי אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון סֵּ ֶטעְנִדיג סֵּ
 ֶיעֶנע ֶוועְלט.

ֶלק ד' ֶעֶרְך ְלָוָיה ת ִמְצָוה( )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש חֵּ ֶלק ט"ז ֶעֶרְך מֵּ  ְוחֵּ
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מיידל שולע, נאך א בית  נאך א ,ווערט נאר גרעסער און שענער פון טאג צו טאג מיט נאך א חדר
 וועלט. המדרש, און נאך חבורות, איבער די גאנצע

צייט האט זיך אויך געעפענט אין טבריה א בית המדרש היכל הקודש פאר די  אין די זעלבע
תלמידים וואס וואוינען אין דעם געגנט, און דער ראש ישיבה האט טאקע געגעבן א שיעור פאר די 

 ווי באשריבן פארגאנגענע וואך, מתפללים אינעם טאג פונעם רבינ'ס יארצייט חול המועד סוכות,
 א בית המדרש אויפ'ן רבינ'ס נאמען. שמחה אז מען עפענט אויף ארויסברענגענדיג די

דער ראש ישיבה האט זיי געזאגט צוויי וויכטיגע נקודות וואס אויב זיי וועלן דאס טון וועט דער 
רעדן פון  ,בית המדרש האבן גרויס הצלחה, איינס אז מען זאל שטענדיג נאר רעדן פון רבינ'ס דיבורים

רויס פונעם רבינ'ס שיחות, די צווייטע תקנה איז, אז יעדער זאל נאר זיין די חיזוק וואס קומט א
פארנומען מיט יענעמ'ס גשמיות, זען צי ער האט אויף שבת צו מאכן וכדומה, און נישט זיין 
פארנומען מיט יענעמ'ס רוחניות, ווי למשל ווען יענער קומט אין בית המדרש דאווענען וכדומה, דער 

 שטעלט צו קוקן אויף יענעמ'ס גוטס.יז געבית המדרש א
ער יצר הרע צו מאכן דערנאך האט דער ראש ישיבה אויסגעפירט אז אין היכל הקודש פרובירט ד

יך און מיט דעם איז ער מרחק מענטשן פון ברסלב, דארף מען זען שטענדיג צו ז עפעס א מחלוקת
 ם אנדערן.ליבן האבן איינער דעם צווייטן, נאר זיך מחזק זיין איינער דע

מוהרא"ש זי"ע פלעגט זאגן אז ווען דער הייליגער רבי איז געווען אין שטאט טברי' איז ער 
געשטאנען ביים קבר רבי עקיבא און געוויזן אויף יבנאל "דא איז גוט צו וואוינען", דער בית המדרש 

ץ. דער גאנצער אאיז דאך א חלק אין יבנאל, קען מען זאגן אז דער רבי האט געוויזן אויף דעם פל
 שיעור קען מען הערן אויפ'ן טעלעפאן ליין "קול ברסלב".

אין א בריוו ערב שבת קודש פרשת בראשית האט דער ראש ישיבה געשריבן "עס איז דא גוטע 
נייעס, עס האט זיך געעפנט א תלמוד תורה היכל הקודש אין די שטאט טבריה. ביז דערווייל איז עס 

ן געעפנט די מוסדות אין וויליאמסבורג מיט געציילטע קינדער, וואס פון דעם קליין, אזוי ווי מיר האב
 ז געווארן א שיינע גרויסע קהילה".אי

ע מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף וועט פון דעם ווינקל ארויסקומען א לעכטיגקייט פאר די גאנצ
 אומגעגנט און פאר די גאנצע וועלט.

 זה הקטן גדול יהיה!

 >>>>>>  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  0797040066ארץ ישראל 
 1152354370/ ארגענטינא  3235003461בעלגיע 
 breslevcenter@gmail.com גליון אויף אימעילצו באקומען דעם 

 

 

 היילטה שמח
פון אלע  טלייהעגסשמחה ווערט מען אוימיט 

סארט רענק. וועלכע ק ןופראבלעמען א
 ?םעד וצ ןא מען טקומ יוזא יוו ןוא ?שמחה

 קול ברסלב
212-444-9191 

1, 2,  1 ,  9,  1,  17 
 

 

 

 חיזוק צום טיר
 
 

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

'ס, SD'ס, USBדרשות, ניגונים, סידי'ס, 
 דעליווערט צו אייער טיר! און נאך;

 רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

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

 אהיים

 
 
 

 

 

 

  סימן טוב ומזל טוב
 

 הי"ודוד ניישטיין החתן 
 צו זיין שידוך שליסן למזל טוב עב"ג בת

 הי"ומאיר דוד פארקאש מו"ה 
*** 

 הי"ו יואל פעדערמו"ה 
 למזל טוב חתונה פון זיין טאכטער עב"גצו די 

*** 

 הי"ו דארפעראהרן יצחק אפעלמו"ה 
 למזל טובצו די אפשערן פון זיין זון 

*** 

 הי"ומשולם פינטער מו"ה 
 צו די געבורט פון א מיידל למזל טוב

*** 

 הי"ויודא ארי' טורנהיים מו"ה 
 צו די געבורט פון א מיידל למזל טוב

 

 לרגל שמחת נישואי בתו למזל טובהי"ו  יואל פעדערהפצת הגליון בבארא פארק נתנדב ע"י מו"ה 

>>>>>> 

 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
 

 ראש חודש פארברענג פאר געקליבענע
 צאל תומכים פון "כולל היכל הקודש"

דה ביים ראש די פארגאנגענע וואך איז פארגעקומען א שיינע ראש חודש סעו
ישיבה שליט"א אינדערהיים, מיט א געקליבענע צאל געלאדענטע געסט, וואס 
שטרענגען זיך אן ארויסצוהעלפן מיט גרעסערע סכומים די באקאנטע "כולל היכל 

 הקודש", וואו די אינגעלייט זיצן און לערנען על התורה ועל העבודה.
חודש, דער ראש ישיבה א רייכע סעודה איז סערווירט געווארן לכבוד ראש 

שליט"א האט נישט געגעבן קיין פארמאלע דרשה, נאר פארברענגט און 
געשמועסט מיט די פארזאמלטע, גאר געשמאקע שיינע שמועסן פון וואס דער 

 עולם האט גאר שטארק הנאה געהאט.
טייל פון די שמועסן איז רעקארדירט געווארן און מען קען עס הערן אויף "קול 

ען האט גערעדט פון די מגילת סתרים, די באהאלטענע סודות וואס ברסלב", מ
דער רבי האט געזאגט וואס ווען זיין ביז משיח וועט קומען, אריינגערעכנט וואס 
עס וועט ווערן פון רוסלאנד. מען האט גערעדט פון די כולל אינגעלייט, וואס מען 

ע רבנים, איבער כולל לערנט יעצט, די מקצועות וואס זיי פארהערן זיך ביי פיל
געלט, איבער פארשידענע צדקה צוועקן, וועלכע זענען וויכטיגער פון די אנדערע, 
ווי אזוי ווייסט מען פאר וועמען צו געבן, מען האט געשמועסט פון די היסטאריע 
פון די קהלה און די מוסדות, וועלכע קינדער נעמט מען יא און און וועמען נישט, 

שיות וואס האט זיך אפגעשפילט אין לויף פון די יארן, מיט מיט פארשידענע מע
 נאך גאר אסאך אינטערעסאנטע פארשידנארטיגע נושאים.

נאכ'ן בענטשן ברכת המזון האט מען זיך ארויסגעלאזט אין א טענצל, און דער 
ציבור איז זיך צעגאנגען מיט פרייליכע געפילן, נאך אזא געשמאקע ראש חודש 

 אש ישיבה שליט"א.פארברענג מיט'ן ר
מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף איז אין פלאן צו מאכן כסדר אזעלכע סארט ראש 
חודש פארברענגען מיט'ן ראש ישיבה שליט"א, ספעציעל פאר די חשובע 
תומכים וואס ברענגען גרעסערע געלטער צו קענען די הוצאות פונעם כולל פאר'ן 

 גאנצן חודש.
היכל הקודש איז ברייט באקאנט, דער ראש  די אייגנארטיגקייט פון דעם כולל

ישיבה שליט"א נעמט נישט אריין אין כולל סתם אינגעלייט וואס זוכן צו לערנען 
אביסל אויף יוצא צו זיין, פאר דעם צוועק קען מען גיין ארבעטן און נאך אנקומען 

ן צו לערנען גענוג און נאך אינדערפרי און ביינאכט, אין כולל היכל הקודש קומע
אריין נאר די אינגעלייט וואס זענען באמת תורתם אומנתם, זיי האבן גארנישט 
עפעס אנדערש אויסער די הייליגע תורה, און מיט'ן ציל צו לערנען און אנקומען 
און זיך פארהערן, און אויסוואקסן דיינים און גדולי תורה. און ווי עס זאגן עדות סיי 

אג אין כולל, איז ממש נישטא צו וועמען צו ווער עס גייט נאר אריין אינמיטן ט
רעדן, די כולל אינגעלייט זענען איבערגעבויגן איבער די ספרים, עס הערט זיך א 
געשמאקע קול תורה, און מען זעט נישט און מען הערט נישט קיין שום זאך 

 אויסער לימוד התורה.
 כי הם חיינו ואורך ימינו!

*** 

 שנייע תלמוד תורה און בית המדר
 אין שטאט טבריה "היכל הקודש"

מיט גרויס פרייד האבן אנשי שלומינו אויפגענומען די גאר פרייליכע נייעס אז 
נט א פרישע תלמוד תורה היכל ווינטער זמן תשפ"ג האט זיך געעפ ן פרישן'אויפ

הקודש, יעצט איז עס אין גליל ארץ ישראל אין שטאט טבריה. דאס איז א 
לע אנשי שלומינו, ווען מען זעט אז די קהילה וואס געוואלדיגע שמחה ביי א

מוהרא"ש האט אויפגעשטעלט און געארבעט שווער אויף דעם זיין גאנצן לעבן 
>>>>>> 

 


