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ט מֹוַהָרא"ש ֵצייל   ֶדער 

ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש ָהאט ִליּב צּו ָהאְּבן ֲחֵבִרים, ֵקייֶנער ָהאט 
ֵליין. ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ְדֵרייט ִזיְך ִניְׁשט ִליּב צּו ַזיין ֵאייֶנער ַא

ַארּום ַאֵליין, ֶוועְרט ֶער פּון ֶדעם ֵזייֶער ְטרֹויֶעִריג אּון 
"אֹו )ַתֲעִנית כ"ג.( ֶדעְפֶרעְסט, ַאזֹוי ַווייט ַאז ִדי ַחַז"ל ָזאְגן אֹויף ֶדעם 

ָאֶדער ָהאט ֶמען ֲחֵבִרים, ָאֶדער  -ַחְברּוָתא אֹו ִמיתּוָתא" 
ְׁשט ֶמען ִזיְך ֶדעם טֹויט ַח"ו. ָדאס ַווייְזט אֹויף ִדי ְגרֹויֶסע ִוויְנטְ 

ֶגעְּברֹויְך ָוואס ַא ֶמעְנְטׁש ָהאט צּו ָהאְּבן ֲחֵבִרים, ַווייל ָאן ֶדעם 
 ָהאט ֶמען ִניְׁשט ַקיין ׁשּום ַטַעם ִאין ֶלעְּבן.

יין ִמיט ֶמען ַדאְרף ָאֶּבער אֹויְך ִוויְסן ִווי ַאזֹוי ִזיְך אּוְמצּוגֵ 
ֲחֵבִרים. ֲחֵבִרים אּון גּוֶטע ְפַרייְנד ֶזעֶנען ַטאֶקע ֵזייֶער גּוט אּון 
ֶגעְׁשַמאק צּו ַפאְרְּבֶרעְנֶגען ִמיט ֵזיי, ָאֶּבער ָדאס ֵמייְנט ִניְׁשט ַאז 
ֶמען ֶקען ִזיְך ַפאְרָלאְזן אֹויף ַא ַחֶבר ְּבִליְנֶדעְרֵהייט. ֶיעֶדער 

ְלט ֵמייְנט ִזיְך, ֶיעֶדער זּוְכט ָנאר ַזיין ֶמעְנְטׁש אֹויף ֶדער ֶווע
ֵאייֶגעֶנע טֹוָבה, אּון ֲאִפילּו ַדיין ֶּבעְסֶטער ְפַרייְנד ִאיז אֹויְך ָנאר 
ִאיְנֶטעֶרעִסיְרט ִאין ַזיין ֵאייֶגעֶנע טֹוָבה. ִווי ַלאְנג ֶעס ִאיז 

ער ִאין ֶגעְׁשַמאק ִאיְנֵאייֶנעם ֶוועט ֶער ַטאֶקע ַזיין ַדיין ַחֶבר, ָאּבֶ 
אֹויְסקּוֶמען ֶּבעֶסער ַאְנֶדעְרׁש,  ִאיםִדי ִמינּוט ָוואס ֶעס ֶוועט 

ֶקעְנְסטּו ִניְׁשט ִוויְסן ָוואס ֶער ֶוועט ֶדעָמאְלְטס טּון. ֶדעִריֶּבער 
ֶטעְנִדיג ָהאְּבן ֶדעם ָקאפ אֹויְפ'ן ְפַלאץ אּון ַדאְרף ֶמען ְׁש 

רֹויֶען ַקיין ׁשּום ֶמעְנְטׁש אֹויף ֶגעֶדעְנֶקען ַאז ֶמען ֶקען ִניְׁשט ֶגעטְ 
ֶדער ֶוועְלט, ֶמען ַדאְרף ַהאְלְטן ָאְפן ִדי אֹויְגן אּון ֵקייְנָמאל 

 ֵקייֶנעם ִניְׁשט ֶגעְטרֹויֶען ְּבִליְנֶדעְרֵהייט.
ָדאס ִאיז ָגאר ַא ִוויְכִטיֶגער ְכַלל ָוואס ַא ֶמעְנְטׁש מּוז ִוויְסן 

ין ַזיין ֶלעְּבן ְּבָׁשלֹום אּון ָהאְּבן ַא ְפֵרייִליְך ְכֵדי צּו ֶקעֶנען דּוְרְכֵגי
ֶלעְּבן אֹויף ֶדער ֶוועְלט. ֶמעְנְטְׁשן ָוואס ַפאְרָלאְזן ִזיְך אֹויף 
ֲחֵבִרים ְּבִליְנֶדעְרֵהייט, ֶוועְרן ָנאְכֶדעם ֵזייֶער ַאְנטֹויְׁשט. ֶדער 

ער ָהאט ַמָמׁש ַחֶבר ֶוועֶמען ֶמען ָהאט ַאזֹוי ֶגעְטרֹויֶעט, אּון ֶיענֶ 
צּוֶגעָזאְגט ַאז ֶער ֵגייט ֶהעְלְפן; ֶדער ֶזעְלֶּבער ִאיז ָגאר ֶדער 
ֶעְרְׁשֶטער ִדיר צּו ַּבאְגָראְּבן ֶווען ֶעס קּוְמט ִאים אֹויס ֶּבעֶסער 

 ַאזֹוי.
ַפאְרָלאְזן ֶקען ֶמען ִזיְך ָנאר אֹויְפ'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. אֹויף 

ִניְׁשט ַפאְרָלאְזן, ִווי ֶדער ָפסּוק ָזאְגט  ֶמעְנְטְׁשן ֶקען ֶמען ִזיְך
ְס'ִאיז ַפאְלׁש צּו ַוואְרְטן אֹויף  -"ְוָׁשְוא ְתׁשּוַעת ָאָדם" )ְתִהִלים ס, יג( 

יין ַאז ְס'ִאיז ֶזעט ַא ִדי ִהיְלף פּון ַא ֶמעְנְטׁש. ִווי ֶמער ַא ֶמעְנְטׁש
ֵזיי ֶקעֶנען ִניְׁשט, ֵזיי  ;ַא ָׁשאד ִזיְך צּו ַפאְרָלאְזן אֹויף ֶמעְנְטְׁשן

 ְלְפן; ַאְלץ ֶמער ֶעְפְנט ִזיְךִוויְלן ִניְׁשט, אּון ֵזיי ֶוועְלן ִניְׁשט ֶהע
 

ֵיכֵ הֵ " ֵַהקֹוֶדׁשל ִֵאי" טִֵניׁש ֵז
צֵ  צּומ  ֵמ  ִֵאים ֵַקיין ֵׁשּון ַלאם ֵץפ 

ֵ

ִֵאי ֵדִֵן ֵֶוועלֵ י ִֵניׁש ֵט; ִֵאיט ּבּורֵ ן ס  ִֵוויִליַאמ  ֵאּוג ִֵניׁש ֵן ןִֵאיט
ֶטעט ֵ יכֵ ל,ֵ"ׁש  כֵֶזִֵאי"ֵַהקֹוֶדׁשלֵה  צֹול,ֵש  ֵק.ִחיזּוןֵאּותֵע 
ִרי ֵק  ִֵֵזיךֵ ג ִֵניׁש  ֵַדייטִֵמיט ֵַווייּבן ֵזִֵ, ִֵוויי לֵַל ֵייּבֵ ּב  ןֵוואֹויֶנען
ֶטערֵ עִֵאירֵֶטִֵמי ארֵ ֵַמאךֵ ן.ֵֶעל  יכֵ "ֵַאטֵד  םֵֶנע";ֵַהקֹוֶדׁשלֵה 
ִריםֵַצא ֶגעַליים,ֲֵחב  ַטארֵ ןֵאּוטִֵאינ  יטִֵמיִֵזיךֵ קֵׁש  ֵַמאךֵ י.ֵז 
אהֵַחּבּורֵ ֵַא מ  יינ  טּוֵאֹויךֵ ,ֵו ואךֵ ֵַאלֵא  ס  אל  הֹויּבֵ ֵז  ןֵַמאכֵ ןֵָאנ 
ֵׁשּוֵַא ֵָאֵהֹויּבל; ִֵמין לׁשט עּודֹוֵׁש  ֵס  ֵֶמעת; ֵַדארֵ ן טִֵניׁש ֵף
ֵֶמע ִֵוור ויי ו  ֵצ  יי ר  ֵד  ֶגעַלייי ִֵאינ  ֵאּוט, ֵֶלערֵ ן ִריוֵַאן ֵּב  ןֵפּוו

תֹו תֹו)ֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵה.ֱאמּונֵ ֲֵעצ  רּומֵ הֱֵאמּונֵ ֲֵעצ  ֵ"ב(תשפהֵת 
ֵ
 

 

 

>>>>>> 

 



 ב

 

 

  

אֹויף ַזיין מֹויל צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. ֶער הֹויְּבט ָאן ֶמער אּון ֶמער צּו ְׁשִפיְרן ַאז ֶדער 
ִדי ַהאְנט אּון ִאיז ִאים ְגֵרייט צּו ֶהעְלְפן ִאיז ָנאר ֶדער  ֵאייְנִציְגְסֶטער ָוואס ְׁשֵטייט ִאים צּו

ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ַאֵליין. ִדי ָראֵׁשי ֵתיבֹות פּון ִדי ֶוועְרֶטער "ָׁש'ְוא ְת'ׁשּוַעת ָא'ָדם" ִאיז ִדי ֶזעְלֶּבע 
ַרֵמז אֹויף ֶדעם ַאז ִווי ֶמער ְש'ָפַתי ִת'ְפָתח". ָדאס ִאיז מְ  ִווי ִדי ֶוועְרֶטער "ֲא'ָראֵׁשי ֵתיבֹות 

ְמ'ֶזעט ִווי ַפאְלׁש ְס'ִאיז ִזיְך צּו ַפאְרָלאְזן אֹויף ִדי ִהיְלף פּון ֶמעְנְטְׁשן, ַאְלץ ֶמער ֶרעְדט ֶמען 
 צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

עְנְטׁש, ָדאס ִאיז ַּביי ַאֶלע ָסאְרט ַזאְך ַאזֹוי ַאז ֶמען ֶקען ִזיְך ִניְׁשט ַפאְרָלאְזן אֹויף ַא מֶ 
ְסֶפעִציֶעל ֶזעט ִזיְך ֶעס ָאֶּבער ֶמער ַארֹויס ֶווען ֶעס קּוְמט צּו ֶגעְלט ַזאְכן. ֶדער ֶרִּבי ְפֶלעְגט 
ָאְנָוואֶרעֶנען ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו ַאז ֶמען ָזאל ֵזייֶער ַאְכטּוְנג ֶגעְּבן אֹויף ִדי ֶגעְלט, ִניְׁשט צּו 

ְנְטְׁשן ֶזעֶנען ָאֶּבער ֵזייֶער ִניְׁשט ָפאְרִזיְכִטיג ַּביי ֶדעם, ֶווען ֶעס ַפאְרִליְרן ִאיִדיׁש ֶגעְלט. ֶמע
קּוְמט ֵאייֶנער ָוואס ָזאְגט צּו ָגאְלֶדעֶנע ְגִליְקן אֹויּב ֶמען ֶוועט ַאייְנְׁשֶטעְקן ַּביי ִאים ָדאס 

ְפְלט, ְטַראְכט ֶמען ִניְׁשט ֶגעְלט, ֶער ָזאְגט צּו ַאז ֶמען ֶוועט ַמאְכן ֶדערֹויף ָטאְפְלט אּון ְטִרי
אּון  .ְצֵוויי ָמאל ֵאייֶדער ֶמען ֶגעְּבט ֶיעֶנעם ַאֶוועק ָדאס ַגאְנֶצע אֹויְסֶגעָהאֶרעֶוועֶטע ֶגעְלט

ֶעס ֵגייט ִניְׁשט ַאִריֶּבער ַקיין ַלאְנֶגע ַצייט אּון ִדי ַגאְנֶצע ֶגעְלט ִאיז ׁשֹוין ַפאְרלֹויְרן אּון ֶמען 
ען ָנאְך ֶמעְגִליְך קֶ אֹויְסֶגעֶזעְקְלט ִאיְנַגאְנְצן. ִדי ֵאייְנִציְגְסֶטע ַזאְך ָוואס ֶמען  ֶדעְרֶזעט ִזיְך

 צּוִריק ַּבאקּוֶמען פּון ֶיעֶנעם, ִאיז ָנאר ַאז ֶער ֶוועט ִדיר ֶאְפָׁשר ִאיֶּבעְרֶּבעְטן...
ָרֵאל ָוואס ְפֶלעְגט ִיְש  ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ַאָמאל ַא ִאיד פּון ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו פּון ֶאֶרץ

ַארֹויְסָפאְרן ֶיעֶדעס ָיאר ַקיין חּוץ ָלָאֶרץ צּוַזאְמצּוְׁשֶטעְלן ֶגעְלט. ֵאייְנָמאל ָהאט ֶער ֶגעַהאט 
ַּביי ִזיְך ָאְפֶגעְׁשָפאְרט ַא ְסכּום פּון ִפיְנף טֹויְזְנט ָדאֶלער, אּון ַדאן ִאיז צּוֶגעקּוֶמען צּו ִאים ַא 

ן ִאים ִאיֶּבעְרֶגעֶרעְדט ַאז ֶער ָזאל ַאייְנֵלייְגן ָדאס ַגאְנֶצע ֶגעְלט ַּביי ִאים, אּון ֶער ֶמעְנְטׁש אּו
ֶוועט ָדאס צּוִריק ַּבאקּוֶמען ִמיט ָגאר ְגרֹויֶסע ַפאְרִדיְנְסְטן, ִפיל ֶמער פּון ִדי ֶגעְלט ָוואס ֶער 

עְדן, ֶער ִאיז ֶגעֶווען ָגאר ְפֵרייִליְך אֹויף ִדי יין. ֶדער ִאיד ָהאט ִזיְך ֶגעָלאְזט ִאיֶּבער רֶ ֵלייְגט ַא
ְגרֹויֶסע ְמִציָאה ָוואס ִאיז ִאים אּוְנֶטער ֶגעקּוֶמען, אּון ָהאט ַאִהיְנֶגעֶגעְּבן ַפאר ֶיעֶנעם ַזיין 

יֶּבער ַא ַגאְנֶצע ָאְפֶגעְׁשָפאְרֶטע ֶגעְלט. ָנאְך ֶמער ִאיז ֶער ְפֵרייִליְך ֶגעָוואְרן ֶווען ֶעס ִאיז ַאִר 
חֹוֶדׁש אּון ֶיעֶנער ָהאט ִאים ׁשֹוין ָאְנֶגעהֹויְּבן ַאַרייְנצּוִׁשיְקן ִדי חֹוֶדׁש'ִליֶכע ְסכּום ָוואס ֵזיי 

 יָהאְּבן ָאְפֶגעְׁשמּוֶעְסט, אּון ַאזֹוי ַווייֶטער ָהאט ֶער ַּבאקּוֶמען ִדי ְצֵווייֶטע חֹוֶדׁש, אּון דִ 
עֶווען ָגאר ְגרֹויס. ָאֶּבער ָדא ָהאט ִזיְך ֶעס ֶגעֶעְנִדיְגט... ֶווען ֶעס ְמָחה פּון ֶדעם ִאיד ִאיז גֶ ִש 

ִאיז ֶגעקּוֶמען צּום ְדִריְטן חֹוֶדׁש ָהאט ִאים ֶיעֶנער ְקָלאר ֶגעְׁשֶטעְלט ַאז ֶער ָהאט ָאְנֶגעֶזעְצט 
ז ֶמער ִניְׁשט ָדא צּו ֶעס טּוט ִאים ֵזייֶער ַלייד, ָאֶּבער ָדאס ֶגעְלט ִאי ;ֶדעם ַגאְנְצן ֶגעֶׁשעְפט

 ַּבאקּוֶמען. אּון ֶדער ִאיד ִאיז ֶנעֶּבעְך ֶגעְּבִליְּבן ְּבֵעירֹום ּוְבחֹוֶסר ֹכל.
ֶווען מֹוַהָרא"ׁש ָהאט ֶגעֶהעְרט ִדי ַמֲעֶשה ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט ַפאר ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו ַאז ִדי 

'ן ְר ִאין ֵאיין ָוואֶרעֶנען אּון ַחזְ ָוואס ֶער ַהאְלט  םיף ֶדעַמֲעֶשה ִאיז ַא ֶלעֶּבעִדיֶגער ַּבייְׁשִפיל אוֹ 
ַאז ֶמען ֶקען ִזיְך ִניְׁשט ַפאְרָלאְזן אֹויף ֶמעְנְטְׁשן, ֶמען ֶקען ִניְׁשט ֶגעְטרֹויֶען ַקיין ֶמעְנְטְׁשן, אּון 

ַאֶוועְקצּוֶגעְּבן ִדי ַגאְנֶצע ֶגעְלט ַזאְכן. ָדאס ִאיז ֵזייֶער ַנאִריׁש  ער ִניְׁשט ֶווען ֶעס קּוְמט צּוִזיכֶ 
 ָאְפֶגעְׁשָפאְרֶטע ֶגעְלט ַפאר ַא ֶמעְנְטׁש ָוואס ִוויל ְּבלֹויז ְׁשִפיְלן ִמיר ִדיר.

ָדאס ִאיז ִניְׁשט ֶעֶפעס ַא אּוְמֶגעֶוועְנִליֶכע ַפאִסירּוְנג ָוואס ֶגעֶׁשעט ֶזעְלְטן, ָדאס ִאיז ַא 
ַאז ֶמעְנְטְׁשן ֶוועְרן ַאַרייְנֶגעַכאְפט ִאין ַאַזא ָסאְרט ַפאְסְטֶקע. ֶעס ָטאג ֶטעְגִליֶכע ֶעְרַׁשיינּוְנג 

ֶזעֶנען ָדא ֶגעִריֶּבעֶנע ְׁשִוויְנְדֶלער ֶוועְלֶכע ֵגייֶען ַארּום צּו ַפאְרַנאְרן ֶמעְנְטְׁשן ַאז אֹויּב ֶמען 
יף ֶדעם ְגרֹויס ֶגעְלט. אּון ֶווען ֶדער ֶוועט ַאייְנְׁשֶטעְקן ָדאס ֶגעְלט ַּביי ֵזיי, ֶוועט ֶמען ַמאְכן אוֹ 

ֶנעץ, ֶער ָהאט ִזיְך ׁשֹוין ָאְנֶגעְקִליְּבן  אְפט ֶגענּוג ִפיׁש ִאין ַזייןְׁשִוויְנְדֶלער ָהאט ׁשֹוין ַאַרייְנֶגעכַ 
ְפט אֹויס ֶגענּוג אּון ָנאְך ֶגעְלט, ַדאן הֹויְּבט ֶער ִזיְך אֹויף אּון ַאְנְטלֹויְפט ֶדעְרִמיט, אּון ֶער רּו

 ַאז ֶער ָהאט ָפׁשּוט ָאְנֶגעֶזעְצט אּון ֶער ָהאט ֶמער ִניְׁשט ָדאס ֶגעְלט.
ֶמען ַדאְרף ָפׁשּוט נּוְצן ַאִּביְסל ֶדעם ֵשֶכל אּון ַאַרייְנְקֶלעְרן ַאז אֹויּב ַא ְפִריַוואֶטער 

ַא ִסיָמן ׁשֹוין ִדי ַּבאְנק ֶגעְּבט, ִאיז  ֶמעְנְטׁש ָזאְגט ַאז ֶער ֶקען ֶגעְּבן ֶמער ְפָראֶצעְנט פּון ִוויִפיל
 ַאז ֶער ִאיז ַא ִליְגֶנער. ָדאס ְׁשֶמעְקט ׁשֹוין ִניְׁשט פּון ַקיין אֹויְסֶגעַהאְלֶטעֶנע ֶגעֶׁשעְפְטן.

 אּון ֶעְרִליְך ַפאְרְׁשֵטייט ִזיְך ַאז ִאין ָאְנהֹויּב ֶוועט ֶיעֶנער ָאְנְׁשֶטעְלן ַא ֵׁשיין ָפִנים,
 

ִדי גּוֶטע ִדיֶרעְקִצֶיע. ָדאס ַאְרֶּבעט ַאזֹוי ִווי ֶדער ִׁשיְקן ֶיעְדן חֹוֶדׁש ִדי ַּבאְׁשִטיְמֶטע ָצאלּוְנֶגען, אּון ִמיט ֶדעם ֶגעְּבן ֶדעם ֶגעִפיל ַאזֹוי ִווי ַאֶלעס ָפאְרט אֹויף ַאַריינְ 
אּון  ֶגעלּוְנֶגעֶנע ְׁשִוויְנְדֶלער ֶזעֶען ֶדעְרצּו ַאז ִאין ָאְנהֹויּב ָזאל ֶדער ֶמעְנְטׁש ַפאְרִדיֶנען ֶעֶפעס ְקֵלייִניַקייְטן,ְׁשִפיְלן, וואּו ִדי -ְׁשִפיל פּון ִדי ָלאֶטעִריֶעס אּון ִדי ֶגעְמְּבל

אְך ָוואֶסעֶרע גּוֶטע ַמָזל דּו ָהאְסט ַאז דּו ַפאְרִדיְנְסט דָ  ָדאס ָזאל ֶגעְּבן ֶדעם ַאֶפעִטיט ַפאְר'ן ֶמעְנְטׁש ַאַרייְנצּוֵלייְגן ָנאְך אּון ָנאְך ֶגעְלט, ֵזיי ָזאְגן ִאים: "דּו ֶזעְסט
אר ִאיז ֶדער ָוואס ָפאְלְגט ֵזיי אּון ֵלייְגט ַטאֶקע ּון ֶדער נַ פּוֶנעם ֶגעֶׁשעְפט, ֶיעְצט ֵלייג ַאַריין ַדיין ַגאְנֶצע ֶגעְלט אּון דּו ֶוועְסט ָנאְך ַמאְכן ֶדערֹויף ֵכֶפל ִכְפַלִים"... א

 יין ַא ְגרֹויֶסע סּוֶמע ֶגעְלט, אּון ָדאְרט ֶעְנִדיְגט ִזיְך ִדי ַמֲעֶשה...ַארַ 
רּוִּביר פְ  .אְך ַאז ֶעס ֵגייט ַאזֹוי, ַאָמאל ַפאְרִדיְנט ֶמען אּון ַאָמאל ַפאְרִליְרט ֶמעןאּון צּוָמאל ֵגייט ֶעס ָנאְך ַווייֶטער. ֵזיי ֶקעֶנען ָזאְגן ַפאר ַא ֶמעְנְטׁש: "דּו ֵווייְסט דָ 

ְנְטׁש ֵגייט אּון ֶער ָּבאְרְגט ִזיְך ָנאְך ָאן ְפִריֶׁשע ֶגעְלֶטער ָנאְך ֵאיין ָמאל אּון ַדאן ֶוועְסטּו צּוִריק ַמאְכן ָדאס ַגאְנֶצע ֶגעְלט ִמיט ָנאְך ְגרֹויֶסע ַפאְרִדיְנְסְטן", אּון ֶדער ֶמע
ָנאְך אֹויְך ִאיֶּבעְרְּבַלייְּבן ִאין ִדי ַזייט. אּון ִווי ַפאְרְׁשֶטעְנְדִליְך ַפאְרִליְרט ֶער אֹויְך  םעֶנען ָאְפָצאְלן אּון ֶעס ֶוועט ִאיִמיט ִדי ָהאֶפענּוְנג ַאז ָנאְכֶדעם ֶוועט ֶער ַאֶלעס קֶ 

ִניְׁשט ְדֵרייֶען אֹויְפ'ן ַגאס ַווייל ֶער ִוויל ׁשֹוין ֶלע ָצרֹות. ֶער ֶקען ִזיְך ׁשֹוין אֹויְך ֶגעָוואְרן ַא ְגרֹויֶסער ַּבַעל חֹוב צּו ַזייֶנע ַא רֶגעְלט, אּון ֶיעְצט ִאיז עֶ  עָּבאְרְגטֶ ֶגעִדי 
 ִניְׁשט ְטֶרעְפן ַזייֶנע ַּבֲעֵלי חֹובֹות.

ן ֶדער ַמְלָאְך ַהָמֶות אּון ֶמען ִליְגט ׁשֹוין אֹויְפ'ן ֵּבית ין ָאאּון ִאיְנְצִוויְׁשן, ִווי ַלאְנג ֶמען ְדֵרייט ִזיְך ַארּום צּו ָּבאְרְגן פּון ֶדעם אּון ַּבאָצאְלן ַפאר ֶיעֶנעם, קּוְמט ׁשוֹ 
ִדי ֶּבעְסֶטע  ַאז ֶגעְלט ְׁשֵמייְכְלט צּו ַא ֶמעְנְטׁש אֹויף ִדי ֶוועְלט, ֶעס ַהְרְג'ט ִאים ָאֶּבער אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.)ִתקּון ג' ֵמַהִתּקּוִנים ָהַאֲחרֹוִנים( עֹוָלם. ֶעס ְׁשֵטייט ִאין ִתקּוֵני זֹוַהר 

 וייל ָנאר אֹויף ִאים ֶקען ֶמען ִזיְך ֱאֶמת'ִדיג ַפאְרָלאְזן.ַזאְך ִאיז ָנאר ֶווען ֶמען ַפאְרָלאְזט ִזיְך ִניְׁשט אֹויף ֶמעְנְטְׁשן, ֶמען ָהאט ָנאר ִּבָטחֹון ִאיֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, וַ 

דּוְרְך ַא ְׁשֶוועִריַקייט, ֶער  ם'ן ָנאֶמען ר' ַמִתְתָיהּו, ֶער ָהאט ִזיְך ֶגעִפיְרט ַאז ֶווען ֶעס ִאיז אֹויף ִאיט ַא ִאיד פּון ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו ִמיטְ ִאין אּוַמאן ָהאט ֶגעוואֹוינְ 
ִאיְך ָזאל ַאז ִמיר ַארֹויס אּון ֶּבעט ַפאר ִמיר  ףַמר ָרָבא, ָרָבא, ָרָבא, ֶהעלְ ָהאט ִזיְך ֶגעמּוְטֶׁשעט ִמיט ַא ָצָרה, ְפֶלעְגט ֶער ִאיְנִמיְטן ֶלעְרֶנען ָזאְגן: "ָאַמר ָרָבא, ָא

אֶמען פּון ַתָנא ַאזֹוי ַווייֶטער ֶווען ֶער ָהאט ֶדעְרַמאְנט ַא נָ  ֶגעַראֶטעֶוועט ֶוועְרן פּון ִדי ָצָרה. ָאַמר ַאַּבֵיי, ַאַּבֵיי, ַאַּבֵיי, ֶהעְלף ִמיר ַארֹויס ִמיט ֶדעם ְפָראְּבֶלעם". אּון
ס צּוֶגעקּוְקט ָהאְּבן ֶגעְׁשִפיְרט ַאז ֶער ֶרעְדט ַמָמׁש צּו ָאֶדער ַאמֹוָרא, ָהאט ֶער ֶגעֶּבעְטן פּון ֶיעֶנעם ַאז ֶער ָזאל ִאים קּוֶמען צּו ִהיְלף. ִדי ֶמעְנְטְׁשן ֶוועְלֶכע ָהאְּבן ָדא

ר ִזיְך ָפאְרְׁשֶטעְלן ִאין ִדי ְגָמָרא. ַאזֹוי ִווי ֶעס ֶוועְרט ֶגעְּבֶרעְנְגט ִאין ְירּוַׁשְלִמי ַאז ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֶלעְרְנט תֹוָרה ַדאְרף עֶ  ִדי ֵהייִליֶגע ַצִדיִקים ָוואס ֶוועְרן ֶדעְרַמאְנט
 ַאזֹוי ִווי ֶדער ַתָנא ָאֶדער ַאמֹוָרא ְׁשֵטייט ִאים ַפאר ִדי אֹויְגן.

ֶער ֶלעְרְנט ִמְׁשַניֹות ֶמעְנְטׁש ָוואס זּוְכט ֱאֶמת'ֶע ֲחֵבִרים ֶקען ֶנעֶמען ִדי ֵהייִליֶגע ַתָנִאים אּון ֲאמֹוָרִאים ַפאר ַזייֶנע ֲחֵבִרים, ֶווען  ַא .ָדאס ֶזעֶנען ָיא גּוֶטע ֲחֵבִרים
ִזיְך ַמְזִכיר ַזיין ַּביי ֵזיי ַאז ֵזיי ָזאְלן ִאים ַארֹויְסֶהעְלְפן, אּון ֵזיי ֶוועְלן ִאים  ָאֶדער ְגָמָרא ָזאל ֶער ְׁשִפיְרן ִווי ִדי ֵהייִליֶגע ַצִדיִקים ֶזעֶנען ַזייֶנע ֲחֵבִרים, אּון ֶער ֶקען

 ַטאֶקע ִזיֶכער ֶהעְלְפן.
אל ֶקעֶנען ְּבֶרעְנֶגען ְיׁשּועֹות ַמָמׁש ֶׁשֹלא ְכֶדֶרְך ען ֶדעְרַמאְנט ִדי ֶנעֶמען פּון ַצִדיִקים ֶהעְלְפט ָדאס ַאז ֶמען זָ מֶ ַאז ֶווען )ֵסֶפר ַהִמדֹות, ַצִדיק ח"ב אֹות כ'( ֶדער ֶרִּבי ָזאְגט 
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ַהֶטַבע. ֶרִּבי ָנָתן ָהאט ֶגעַמאְכט ַא ֵסֶפר "ְׁשמֹות ַהַצִדיִקים" וואּו ֶעס 
ֶוועְרט אֹויְסֶגעֶרעְכְנט ַאֶלע ַצִדיִקים צּו ָזאְגן ֵזייֶעֶרע ֶנעֶמען אּון 

ֶווען ֶמען ֶלעְרְנט אּון ֶמען  ֶגעָהאְלְפן ֶוועְרן דּוְרְך ֶדעם. ָאֶּבער
ַּבאֶגעֶגעְנט ִזיְך ִמיט ֶנעֶמען פּון ַצִדיִקים, ִאיז ָדאס ִדי ֶזעְלֶּבע ָחׁשּוב, 

 אּון ֶמען ֶקען ָדאס אֹויְסנּוְצן אֹויף ִזיְך אֹויְסצּוֶּבעְטן ַא ְיׁשּוָעה.
ֵיין ְּבַמֶסֶכת )עַ ֶבר" ִאין ַחַז"ל ֶוועְרט ַא ַתְלִמיד ָחָכם ָאְנֶגערּוְפן ַא "חָ 

. ָדאס ֵמייְנט ַאז ַא ַתְלִמיד ָחָכם אּון ַא ַצִדיק ה ְמקֹומֹות(ַהְרּבֵ ְדַמאי ּוְבעֹוד 
ִאיז ֶדער ֶּבעְסֶטער ַחֶבר ַפאר ַא ֶמעְנְטׁש. ֶווען ַא ִאיד ִאיז ָנאְנט 
ִמיט ַא ַצִדיק, ַדאן ָהאט ֶער ַא ִריְכִטיֶגער ַחֶבר ָוואס ֶוועט ִאים 

 עְלְפן ִאין ֶלעְּבן.ַארֹויְסהֶ 
ֵזייֶער ַהאְרּב ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ַדאְרף ֶלעְרֶנען )ְּבָרכֹות ס"ג:(  ןָזאגְ "ל ֲחזַ 

ִמיט ַא ַחֶבר אּון ִניְׁשט ַאֵליין. פּון ֶדעְסט ֶוועְגן ָהאט ִמיר ֶגעֶזען 
 ֶזעֶנען ֶגעֶווען ַפאְרְׁשָלאְסן ַּביי ִזיְךואס וָ ַאַסאְך ְגרֹויֶסע ַצִדיִקים 

ִאיְנֶדעְרֵהיים אּון ָיא ֶגעֶלעְרְנט ַאֵליין. ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ַווייל ֵזיי 
ָהאְּבן ֶגענּוֶמען ִדי ֵהייִליֶגע ַתָנִאים אּון ֲאמֹוָרִאים ַאְלס ֲחֵבִרים. 

 ְס'ִאיז ִניְׁשָטא ַקיין ֶּבעֶסעֶרע ֲחֵבִרים פּון ֶדעם.
צּו ִדי ֵהייִליֶגע וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ַּבאֶהעְפט ִזיְך ָנאר 

ַצִדיִקים אּון ֶנעְמט ֵזיי ַאְלס ֲחֵבִרים, אּון ֶער ֶגעְּבט ַאְכטּוְנג ִניְׁשט 
צּו ֶגעְטרֹויֶען אּון ִזיְך ַפאְרָלאְזן אֹויף ְסַתם ֲחֵבִרים ֶוועְלֶכע ֶקעֶנען 

 ִאים ֵזייֶער ַאְנטֹויְׁשן.
 ֶלק ג' ֶעֶרְך ִּבָטחֹון()ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ה' ֶעֶרְך ֲחֵבִרים ְוחֵ 

 

 
  



 

B
re

sl
ev

C
en

te
r.

co
m

\a
n

sw
er

s 

>>>>>> 

 

 ֶדעְרֵצייְלט מֹוַהָרא"ׁש>>>>>>  

 

 



 ד

 

 
 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 ן תפלה; רעסעפיס; און נאךשיעורים; מעשיות פו - 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 

 

 

 

 נאךאון מעשיות 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 

 

 

 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
 "עצתו אמונה פארברענג" אין וויליאמסבורג

פייער פון הייליגן רבי'ן ברענט וואס א טאג שטערקער און שטערקער איבער די גאנצע וועלט, די  דאס
לימודים און עצות פון הייליגן רבי'ן ווערן מער און מער פארשפרייט, אזויפיל אידן איבער דער גארער וועלט 

רים, קונטרסים, און גליונות, מען באקומט גאר אן אנדערע סארט בליק אין לעבן, מיט די ספזענען זיך מחי' 
ן, סיי ברוחניות און סיי בגשמיות, ווען מען איז זוכה צו שפירן די און אלעס טוישט זיך אזוי שיין צום גוט

 זיסקייט פון הייליגן באשעפער, וואס דער רבי ברענגט אריין אין אונז.
ביי אלע , זענען גאר שטארק אויפגעכאפט ראש ישיבה שליט"אספעציעל די שיעורים און בריוו פונעם 

ערן אראפגעלייגט ווי מוהרא"ש האט עס געלערנט מיט אונז, וו ,די עצות פון הייליגן רבי'ןאידישע קינדער, 
, ספעציעל געאייגנט פאר'ן היינטיגן דור, אין די שיעורים און בריוו אויף אזא שיינע קלארע און גרינגע וועג

איד אין יעדן מצב זיך צו קענען ן דאס געבט א וועג פאר יעדינטיגע נסיונות און שוועריקייטן; מיט די הי
 .אייבערשטןדערהאלטן מיט א שטארקייט, איבערקומען אלע איבערגייעכצער, און צוריק קומען צום 

צע וועלט עפענען זיך כסדר נאך און נאך בתי מדרשים "היכל הקודש", וואו אין פילע שטעט איבער די גאנ
עס קומען זיך צוזאם חברים וואס טרינקען אלע פונעם זעלבן הייליגן און לויטערן קוואל, און זענען זיך מחזק 

 ערנט אונז.ל ראש ישיבה שליט"אאינאיינעם מיט די זיסע עצות און חיזוק פון הייליגן רבי'ן, לויט ווי דער 
כאטש וואס מען וואוינט ווייט, זענען אבער די הערצער  ;און די זעלבע איז מיט די חבורות היכל הקודש

ניגוני אמונה, זינגט איין מאל א וואך, מען תלמידי היכל הקודש צוזאם  ען זיךגאר אסאך שטעט קומן ינאנט, א
מען דערציילט מעשיות פון תפלה, מעשיות פון הפצה, מעשיות ווי אזוי מען האט זוכה געווען מקורב ווערן 

ארקט מען זיך צוזאמען לעבן האט זיך געטוישט צום גוטן, און אזוי שט צום הייליגן רבי'ן, און ווי אזוי די גאנצע
 עבודת ה'. אין

דורכ'ן  און מסיים זיין גלייכצייטיג מאכט מען ביי די חבורות פילע סיומים, וואס מען איז זוכה צו לערנען
קנאת סופרים תרבה חכמה, מען לערנט זיך איינער פון צווייטן ווי אזוי זיך  .סדר דרך הלימוד פון הייליגן רבי'ן

 און אזוי ווייטער מיט אלע גוטע זאכן.און יראת שמים, ן אמונה יצו שטארקן אין תורה און תפלה, א
אלע היימישע געגנטער, און די זעלבע איז אין ארץ ישראל זענען שוין דא היינט וועכנטליכע חבורות אין 

 אין ענגלאנד און אין קאנאדא, און אין נאך פילע אידישע געגנטער איבער די גאנצע וועלט.
איז גרויס די פרייד ביי אנשי שלומינו אז  דאס איז אבער נישט געווען ביז היינט אין אמעריקע, און דעריבער

אויך אין אמעריקע. די וואך איז פארגעקומען די ערשטע "עצתו אמונה חבורות אנגעהויבן מאכן מען האט 
זיך  איזא שיינער ציבור אנשי שלומינו , אין וויליאמסבורג פארברענג" אין שטוב פון איינער פון די חברים

ניגוני אמונה, ען אינאיינעם פאר א שעה, מען האט געזינגען צוזאמגעקומען דעם מאנטאג נאכט צו פארברענג
געשמועסט פון שיינע מעשיות פון מען האט  ,אייבערשטןא איד צום ניגונים וואס שלעפן צוריק  אידישע די

 י טייערע און ליכטיגע ירושה פון הייליגן רבי'ן.געטיילט איינער מיט'ן אנדערן מיט דתפלה און הפצה, און זיך 
אייבערשטנ'ס הילף וועט ער ווייטער אנהאלטן יעדע וואך, מען וועט זיך צוזאמקומען און זיך מחזק מיט'ן 

 בשמחה ובטוב לבב. אייבערשטןזיין, און שעפן פרישע כוחות אנצוגיין מיט'ן דינען דעם 
 יעזורו ולאחיו יאמר חזק!איש את רעהו 

*** 

 נייע אפטיילונג "נוסח שבת ויום טוב" אויף קול ברסלב
און שמועסן, שיעורים, דרשות, ניגונים, סיפורים, דברי חיזוק, נאך א רינגעלע אין דעם הערליכע קייט פון 

ן אינעם גליון צוויי וואכן פיל מער, וואס מען קען הערן אויפ'ן "קול ברסלב" טעלעפאן ליין, ווי ברייט באשריב
שבת ויום טוב", פון וואס פילע אידן  אפטיילונג "נוסחדעם פרישן ן צוגעקומעיעצט , איז )משפטים( צוריק

 האבן זיך שוין מחי' געווען און וועלן זיך נאך מחי' זיין.
טרעפט מען זיך מיט א הערליכן פאר נוסח,  4, און פאר היכל נגינה 5פאר אידיש,  1דרוקן נומער ביים 

לשבת ויום טוב, אין צוגאב צו די נוסח פון ימים נוראים וואס איז שוין געווען ביז יעצט  נוסחון פאויסוואל 
 אויפ'ן ליין.

ממקומך, ברכות קידוש, שוכן עד, שחרית,  די נוסח פון דאווענען קבלת שבת,דערווייל קען מען שוין הערן 
אייבערשטנ'ס ; און מיט'ן הפטורה, ראש חודש בענטשן; און אויף יום טוב קען מען הערן מערבית און קידוש

 הילף וועט בקרוב צוגעלייגט ווערן נאך.
אך מיט נברסלב,  איןעס און מוצאי שבת, ווי מען זינגט  אויך קען מען דארט הערן די זמירות לשבת קודש

 קודש.שיינע ניגונים וואס מען קען זינגען לכבוד שבת 
גאר שטארק הנאה געהאט פון בן אידן וואס האצוריק געהערט געווארן פון שוין פילע גוטע גריסן זענען 

 דעם נייעם אפטיילונג.
 !כבד את ה' מגרונך

 צעשטויסןאון צעבראכן 
 ןוא ןכאאיך בין צעברווען  - למאורכתית 

 שווער, יוזאדאס לעבן גייט מיר עשטויסן, צ
 ?ןאויפלייכט זיךווי אזוי קען איך 

 קול ברסלב
212-444-9191 
1, 2,  1,  8,  1,  100  

 

 

 חיזוק צום טיר
 
 

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

 'ס, און נאך;SD'ס, USBניגונים, סידי'ס, 
 ר!דעליווערט צו אייער טי

 רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

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

 
 
 

 

 

 

  >>>>>>  לעבנס געשיכטע פון רבי'ן
 

 

 זייט מתפלל!
 

 פייגלא  בןיצחק פאר ר' 
 פאר א גאנצע און שנעלע רפואה בקרוב

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 י"וה בערמאןעוויואל  ה"מו

 למזל טוב פון א מיידל טרובעגדי צו 
*** 

 י"וה שטיישראל שלום זעלקאוו ה"מו

 למזל טוב פון א מיידל טרובעגדי צו 
 


