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ט מֹוַהָרא"ש ֵצייל   ֶדער 

ַפאְרַגאְנֶגעֶנע ָוואְך ָהאְבן ִמיר ֶגעְשִריְבן ִאיֶבער 
ַא ֶמעְנְטש ֶרעְדט  ועןִדי ַפאְלְשַקייט פּון ֲחֵבִרים. וֶ 

יין ַאז ֶער ֶקען ִזיְך ַפאְרָלאְזן אֹויף ַזיין ַחֶבר, ִזיְך ַא
ֶוועְרט ֶער ָנאְכֶדעם ֵזייֶער ַאְנטֹויְשט, ַווייל ֶיעֶדער 
ֵמייְנט ָנאר ִזיְך אּון ַזיין ֵאייֶגעֶנע טֹוָבה. ְסֶפעִציֶעל 

ִניְשט ֶווען ֶעס קּוְמט צּו ֶגעְלט ַזאְכן, ֶקען ֶמען ִזיְך 
 ַפאְרָלאְזן אֹויף ַקיין שּום ֶמעְנְטש.

ָדאס ִאיז ַאֶלעס ָאֶבער ֶווען ֶעס ֶרעְדט ִזיְך פּון 
ַגְשִמיּות. ֶווען ֶעס קּוְמט ָאֶבער צּו רּוְחִניּות ָדאְרט 
ַאְרֶבעט ֶעס ִניְשט ַאזֹוי. ָכאְטש ָוואס ַביי רּוְחִניּות 

טּוְנג ֶגעְבן ִניְשט צּו ֶוועְרן ַדאְרף ֶמען אֹויְך ֵזייֶער ַאכְ 
ָאְפֶגעַנאְרט פּון ֶמעְנְטְשן ֶוועְלֶכע ֶקעֶנען ִניְשט 
ֶהעְלְפן ֶדעם ֶמעְנְטש אּון ִאים ֶדעְרֶנעְנֶטעְרן צּום 
ֵאייֶבעְרְשְטן, ַדאְרף ֶמען ָאֶבער ָיא זּוְכן גּוֶטע ֲחֵבִרים 

בֹוַדת ה', ַאזֹוי ִמיט ֶוועֶמען ִזיְך צּו ְשַטאְרְקן ִאין עֲ 
"ִאיש ֶאת ֵרֵעהּו )ְיַשְעָיהּו מא, ו( ִווי ֶדער ָפסּוק ָזאְגט 

ֶמען ַדאְרף ִזיְך ָיא  -ַיְעֹזרּו ּוְלָאִחיו ֹיאַמר ֲחָזק" 
אּון ֵאייֶנער ָזאל  ,ַהאְלְטן ִאיְנֵאייֶנעם ִמיט ֲחֵבִרים

אְכן אּון ְשַטאְרְקן ֶדעם ְצֵווייְטן ִניְשט צּו ֶוועְרן צּוְברָ 
צּוַפאְלן ָנאר ַווייֶטער ָאְנֵגיין ִמיט ַאֶלע ּכֹוחֹות אּון 

 ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ִווי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין.
"ָּכל ַהָגדֹול ֵמֲחֵברֹו ִיְצרֹו ָגדֹול )סּוָּכה נ"ב.(  ַחַז"ל ָזאְגן

ֵהיֶמנּו". ְבַפְשטּות ֵמייְנט ָדאס ַאז ֶווער ֶעס ִאיז 
עֶסער פּון ַזיין ַחֶבר, ָהאט ַא ְגֶרעֶסער ֵיֶצר ָהַרע. ְגרֶ 

ַאְנֵשי ְשלֹוֵמינּו ְפֶלעְגן ָאֶבער ַטייְטְשן ִדי ְגָמָרא ַאז 
ייט אּון ְנז ְמַרֵמז ַזיין ִדי ְגרֹויְסקֵ ֶעס קּוְמט אּו

ייט ִזיְך צּו ַהאְלְטן ִאיְנֵאייֶנעם ִמיט ֲחֵבִרים. ִוויְכִטיְגקֵ 
ֶווער ֶעס ִאיז  -עַטייְטְשט, "ָּכל ַהָגדֹול" ֵזיי ָהאְבן גֶ 

ְגרֹויס אּון ִאיז ַמְצִליַח ִאין ֲעבֹוַדת ה', ִאיז ָדאס 
ַווייל ֶער ָהאט גּוֶטע ֲחֵבִרים ָוואס  -"ֵמֲחֵברֹו" 

אֹויב ָאֶבער ָהאט ֶדער  -ְשַטאְרְקן ִאים. "ִיְצרֹו ָגדֹול" 
ן ֶער ֶקען ִזיְך ִניְשט ֶמעְנְטש ַא ְגרֹויֶסער ֵיֶצר ָהַרע אּו

 -ֵהיֶמנּו" " ְשַטאְרְקן ִאיֶבער ִאים, ִאיז ַא ִסיָמן ַאז
ָדאס קּוְמט פּון ִזיְך ַאֵליין, ַווייל ֶדער ֶמעְנְטש ִאיז ַאן 

 ָחָכם, ֶער ַהאְלט ַאז ֶער ִאיז ְקלּוֶגער פּון-אֹויֶבער
 

 ָדאך  ט ֵווייס   דּו
 יד  ז ַאי ַאַווַדא

 

ֶלע יס  ל  ָנסָ ן פּון ש  יג  ה ַפר  ם ַבייר ָנאט ל 
ט   ש  י)ן ֵאייֶבער  י צּור ָנא, ת ב.(ַתֲענ  ן ֶמעף ַדאר  ם א 

יך   ד   ז  ין, ֶווענ  ֵוויל, ָמאן ֵאיין ֶבעט  ם א  ל, ָמאי צ 
ֶדער  ל, ָמאן ֶצע ַאָמאל, ָמאט הּונ  ן אּול ָנאכ 
ַאָמאנָ  ֶזעף אֹויל, אכ  ַראך  ע ֵאייֶגענֶ ר אּונ  פ   .ש 

קָ  יש  ן שֹויט ֶזען ֶמען ֶוועא ַדי  וג ֶווען ַקייט נ  י ו 
יך  ן ֶקען ֶמעי ַאזֹו ן ֶמען ֶווען, ֶגעב  ה ֵעצָ ן ַא ז 

יר   פ  יך  ט ש  ם ֶדעט ֶבען ֶמעס, ַאֵליינ  ר ֵאייֶנע ז 
ט   ש  יט  ן ֵאייֶבער  צ  ן מ  ט עָמאל  דֶ  -ץ ַהאר  ן ַגאנ 
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ִאיְנֵאייֶנעם ִמיט ֲחֵבִרים, ֶער ֶיעְדן, ֶעס ַפאְסט ִאים ִניְשט ִזיְך צּו ַהאְלְטן 
 יין ַאז ֶער ֶקען ַאֵליין אֹויְך ַמְצִליַח ַזיין.ֶרעְדט ִזיְך ַא

ל ַתֲאִמין "ַא)ב', ד'( ֶרִבי ָנָתן ָהאט ֶגעַטייְטְשט ִדי ִמְשָנה ִאין ָאבֹות 
יין ִביז צּום דּו ֶקעְנְסט ִניְשט ְגֵלייְבן ִאין ִדיר ַאלֵ  -ְבַעְצְמָך ַעד יֹום מֹוְתָך" 

ְשַטאְרְבן. ָהאט ֶרִבי ָנָתן ֶגעַטייְטְשט ַאז ֶמען ֶקען ִניְשט ְגֵלייְבן ִאין ִזיְך 
ֲחֵבִרים. ַווייל ַא ֶמעְנְטש ַאֵליין, ַקיין ָאן  ,ַאֵליין - "ְבַעְצְמָך"ֶווען ֶמען ִאיז 

ג ַאָראְפַפאְלן, אּון ִווי ְשַטאְרק ֶער ָזאל ָנאר ַזיין, ֶקען ֶער ָאֶבער ֵאייִבי
אֹויב ָהאט ֶער ִניְשט ַקיין גּוֶטע ֲחֵבִרים ִמיט ֶוועֶמען ֶער ַהאְלט ִזיְך 
צּוַזאֶמען, ֶוועט ֶער ֵאיין ָטאג ַאֶוועְקַפאְלן. ֶווען ֶמען ַהאְלט ִזיְך ָאֶבער 

ֶווער ִאיְנֵאייֶנעם ִמיט גּוֶטע ֲחֵבִרים, ַדאן ֶווען ֶעס ֶוועט ֵאייֶנעם ֵגיין ְש 
ֶוועט ִאים ֶדער ְצֵווייֶטער ְשַטאְרְקן אּון ְשֶטעְלן אֹויף ִדי ִפיס, אּון ֶווען 
ֶדער ְצֵווייֶטער ֶוועט ָהאְבן ַא ְשַוואֶכע ִמינּוט, ֶוועט ִאים ֶדער ֶעְרְשֶטער 

ֶטע ֶטעְנִדיג אֹויף ִדי גּוקּוֶמען צּו ִהיְלף, אּון ַאזֹוי ֶוועְלן ֵבייֶדע ְבַלייְבן ְש 
 ֶרעְלְסן.

ְסֶפעִציֶעל ֶווען ֶעס ַהאְנְדְלט ִזיְך פּון ֲחֵבִרים ֶוועְלֶכע ְדֵרייֶען ִזיְך אּון 
יֹות פּון ֶדעם ֶזעְלְבן ַצִדיק, ִאיז ָדאס ָנאְך ִפיל ֶמער ִוויְכִטיג ַאז ֵזיי ֶשעְפן חִ 

עם ַאְנֶדעְרן. ַאזֹוי ָזאְלן ִזיְך ַהאְלְטן צּוַזאֶמען אּון ִזיְך ְשַטאְרְקן ֵאייֶנער דֶ 
ִווי ֶרִבי ִשְמעֹון ַבר יֹוַחִאי ָהאט ֶגעָזאְגט ַפאר ַזייֶנע ַתְלִמיִדים: "ֲאַנן 

אּוְנֶזער ַהְצָלָחה ֶוועְנְדט ִזיְך ִאין ִדי ִליְבַשאְפט ָוואס  -ְבַחִביבּוָתא ַתְלָיא" 
עְגן ָזאְגן ַאז ִדי ָוואְרט "ֲאַנן" ְס'ִאיז ָדא ְצִוויְשן אּוְנז. ַאְנֵשי ְשלֹוֵמינּו ְפלֶ 

ֹוֵבַע", ַאז ִאיְדן ָוואס ְשִפיְרן ַא 'ַחל נ'ְנֵשי נַ 'ִאיז ִדי ָראֵשי ֵתיבֹות פּון "אַ 
יֹות אּון ַא ֶגעְשַמאק ִאיֶנעם ֵהייִליְגן ֶרִביְנ'ס ִלימּוִדים אּון ֵעצֹות, ַדאְרְפן חִ 

ִמיט ְגרֹויס ִליְבַשאְפט אּון ִזיְך ְשַטאְרְקן ִזיְך ְסֶפעִציֶעל ַהאְלְטן צּוַזאֶמען 
ִאיְנֵאייֶנעם, אּון ָדאס ֶוועט ֵזיי ֶגעְבן ִדי ִריְכִטיֶגע ּכֹוחֹות צּו ְמַקֵבל ַזיין 

ֵזייֶער ִליְכט ֶוועט ַשייֶנען ַאַסאְך  .ָנאְך ֶמער אּון ֶמער פּון ֵהייִליְגן ֶרִבי'ן
ן ֶקעֶנען ַמְשִפיַע ַזיין אֹויף ָנאְך ִאיְדן אּון ֵזיי ֶמער אּון ַאַסאְך ַווייֶטער, אּו

 ֶדעְרֶנעְנֶטעְרן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן.
ֶטעְנִדיג ֶגעֶזען ַביי ַאְנֵשי ְשלֹוֵמינּו ַאז ֵזיי ָהאְבן ִזיְך ָדאס ָהאט ֶמען ְש 

ט ַאז ֶרִבי ֶגעַהאְלְטן ִאיְנֵאייֶנעם ֵזייֶער ְשַטאְרק. מֹוַהָרא"ש ָהאט ֶדעְרֵציילְ 
'ן ָנאֶמען ֶרִבי ַאְבָרָהם ְשֶטעְרְנַהאְרץ ַז"ל ָהאט ֶגעַהאט ַא גּוֶטע ַחֶבר ִמיטְ 

ֵזיי ְפֶלעְגן ָהאְבן ַא ַצייט ֶיעְדן ָטאג ֶווען ֵזיי ָהאְבן ִזיְך  .ָמְרְדַכי שֹוֵחט ַז"ל
עֶרעְדט ִאין ֶגעְטָראְפן אֹויף ַא ֶגעִוויֶסע ְפַלאץ אּון ָדאְרט ָהאְבן ֵזיי גֶ 

'ן ֶרִביְנ'ס ֲעבֹוַדת ה', ֵזיי ָהאְבן ִזיְך ֶגעְשַטאְרְקט ֵאייֶנער ֶדעם ְצֵווייְטן ִמיטְ 
ֵעצֹות. ֵאייְנָמאל אּום יֹום ִּכיפּור, ֶווען ֶמען ִזיְצט ַא ַגאְנְצן ָטאג ִאין שּול 

ַאְבָרָהם אּון ֶעס ִאיז ִניְשָטא ַקיין ַצייט צּו ְשמּוֶעְסן, ָהאט ֶרִבי 
ְשֶטעְרְנַהאְרץ ֶגעְקֶלעְרט ַאז ֲאִפילּו ֶער ֶקען ַטאֶקע ִניְשט ֶיעְצט ֵגיין 
ְשמּוֶעְסן ִמיט ַזיין ַחֶבר ַאזֹוי ִווי ֶגעֶוועְנִליְך, ֶוועט ֶער ָאֶבער ָנאְכַאְלץ 

, אּון ַאִהיְנֵגיין ַאֵליין צּו ֶדעם ְפַלאץ וואּו ֵזיי ֶרעְדן ֶיעְדן ָטאג ִאיְנֵאייֶנעם
ֶער ֶוועט ִזיְך ַאֵליין ֶדעְרַמאֶנען אּון ִאיֶבעְרְטַראְכְטן ִדי ִדְבֵרי ִחיזּוק ָוואס 
ֵזיי ְפֶלעְגן ְשמּוֶעְסן ְצִוויְשן ִזיְך. ִווי ַפאְרוואּוְנֶדעְרט ִאיז ֶער ָאֶבער 

 ן ַחֶבר ֶרִביֶגעְטָראְפן ַזיי ֶגעָוואְרן ֶווען ֶער ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען ַאִהין אּון ָדאְרט
 

ס ִהְתַרְגשּות אּון ִזיְך ֵזייֶער ְשַטאְרק ְמַחֵזק ֶגעֶווען ֵאייֶנער ֶדעם ָמְרְדַכי שֹוֵחט. ַפאר ַזיין ַחֶבר ִאיז אֹויְך ֵבייֶגעַפאְלן ֶדעם ֶזעְלְבן ֶגעַדאְנק, ֵזיי ָהאְבן ֶגעֵווייְנט פּון ְגרֹוי
 ְצֵווייְטן.

ֶטעְנִדיג צּוַזאֶמען, ַווייל ָנאר ָדאס ִאיז ֶרעְדן פּון ֶדעם אּון ְמעֹוֵרר ַזיין ִאיֶבער ִדי ִוויְכִטיְגַקייט ַאז ַאְנֵשי ְשלֹוֵמינּו ָזאל ִזיְך ַהאְלְטן ְש  מֹוַהָרא"ש ְפֶלעְגט ַאַסאְך
 ֶדער ֶוועג צּו ַהְצָלָחה.

ַאז ֶער ָהאט ֶגעֶהעְרט פּון ַאן ֱאֶמת'ן ַצִדיק ָוואס ָהאט ֶגעָזאְגט ַאז ֶווען ֶווען ֶער ָוואְלט ֶגעַהאט ֵאייֶנעם, ֵסיי  )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן מ"ח(ֶדער ֶרִבי ָהאט ֶגעָזאְגט 
ְשַטאְרק ֶגעָהאְלְפן אּון ֶער ָוואְלט ִפיל ֶמער ים ֵזייֶער ֶווער ֶעס ָזאל ָנאר ַזיין, ָוואס ָזאל ִאים ָזאְגן "ַמיין ְברּוֶדער, ְשַטאְרק ִזיְך אּון ֶדעְרַהאְלט ִזיְך", ָוואְלט ָדאס אִ 

ייְטן אּון דּוְרְכֶפעֶלער אּון ֶער ָהאט ִניְשט ֶגעַהאט עַגאְנֶגען ַאַסאְך ְשֶוועִריקֵ ַווייל אֹויף ֶיעֶנעם ַצִדיק ִאיז אֹויְך ַאִריֶבער גֶ  ֵרז ֶגעֶווען ִאין ֲעבֹוַדת ה',ֶגעָלאְפן ִאיז ִזיְך ְמזַ 
 ָזאל ִאים ְשַטאְרְקן.ואס ֵקייֶנער וָ 

ּוז ָהאְבן גּוֶטע ֲחֵבִרים ָוואס ָזאְלן ִאים ְשַטאְרְקן אּון ֶרִבי ָנָתן ָהאט ֶגעָזאְגט ַאז ָדאס ָהאט ֶדער ֶרִבי ֶגעָזאְגט אֹויף ִזיְך ַאֵליין. ָדאס ַווייְזט ִווי ַווייט ַא ֶמעְנְטש מ
ִווי ְגֶרעֶסער ַא ֶמעְנְטש  .ַצִדיק ַדאְרף אֹויְך ָהאְבן ִחיזּוק. ַפאְרֶקעְרט, ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ַפאְרֵלייְגט ִזיְך ָנאְך ֶמער אֹויף ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד ְמַחֵזק ַזיין, ַאז ֲאִפילּו ַא ְגרֹויֶסער

 ס ִחיזּוק.ִאיז, ַאְלץ ֶמער ִוויל ִאים ֶדער ֵיֶצר ָהַרע צּוְבֶרעְכן. אּון ֶדעִריֶבער ַדאְרף ֶער ָהאְבן ְגרֹוי
ַפאְרָוואס ָהאט ָאָדם ָהִראשֹון ֶגעִזיְנִדיְגט? ַווייל  -ָשֹלש" ֶעס ִאיז ָדא ַאן ִאיְנֶטעֶרעַסאְנֶטע ֶמְדָרש ְפִליָאה "ַמה ָרָאה ָאָדם ַלְחֹטא? ְלִפי ֶשָרָאה ִבְשַתִים ְוֹלא ָרָאה בְ 

ַאז ֶיעֶדער ֶמעְנְטש ַדאְרף ָהאְבן )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן ל"ד( ֵריי. מֹוַהָרא"ש ְפֶלעְגט ָדאס ַטייְטְשן לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט ֶער ָהאט ֶגעֶזען ָנאר ְצֵוויי אּון ִניְשט ֶגעֶזען דְ 
ַאז קֹוֶדם ַדאְרף ַא ֶמעְנְטש ֵגיין ַא ַצִדיק ָוואס ָזאל )ִליקּוֵטי ֲהָלכֹות ִבְרַכת ַהָמזֹון ה"ג( ְסִביר ְדֵריי ְנקּודֹות "ְנֻקַדת ָהַרב", "ְנֻקַדת ֶהָחֵבר", אּון "ְנֻקַדת ַעְצמֹו". ֶרִבי ָנָתן ִאיז ָדאס מַ 

מּוֶעְסן אּון ִזיְך ְשַטאְרְקן ִאיְנֵאייֶנעם ִמיט ִדי ן ִזיְך ִאיֶבעְרצּוְש ִאים אֹויְסֶלעְרֶנען ִדי ִריְכִטיֶגע ֶוועג ִווי ַאזֹוי ִזיְך צּו ִפיְרן. ֶדעְרָנאְך ַדאְרף ֶמען ָהאְבן ַא ַחֶבר ִמיט ֶוועֶמע
 יֶבעְרְשְטן ַאֵליין ַאז ֶער ָזאל ַמְצִליַח ַזיין.ֵעצֹות פּוֶנעם ֶרִבי'ן. אּון ֶדעְרָנאְך ַא ֶמעְנְטש ִזיְך ַאֵליין ְשַטאְרְקן ִמיט'ן ֵאייֶבעְרְשְטן, צּו ֶבעְטן ֶדעם ֵאי

ֶדן ִאיֶבער ִדי ֲעֵביָרה פּון ֶעְסן ֶדעם ֶמְדָרש, ַפאְרָוואס ָהאט ָאָדם ָהִראשֹון ֶגעִזיְנִדיְגט? ָנאְכֶדעם ָוואס ֶער ִאיז ַפאְרְטִריְבן ֶגעָוואְרן פּון ַגן עֵ  ָדאס ִאיז ְפַשט ִאין
ַאז הּוְנֶדעְרט אּון ְדַרייִסיג ָיאר ָהאט ֶער ֶנעֶבעְך ֶגעִזיְנִדיְגט. ָדאס ַאֶלעס ִאיז )ֵעירּוִבין י"ח:( ט פּוֶנעם ֵעץ ַהַדַעת, ִאיז ֶער ֶגעָוואְרן ַאזֹוי ֶגעַפאְלן ַביי ִזיְך, ַאז ִדי ְגָמָרא ָזאגְ 

 . אּוןַאֵליין ָוואס ִאיז ֶגעֶווען ַזיין ֶרִביער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶגעקּוֶמען ַווייל ֶער ָהאט ָנאר ֶגעֶזען ְצֵוויי ְנקּודֹות, ֶער ָהאט ֶגעַהאט ִדי ְנֻקָדה פּון ַא ֶרִבי, ָדאס ִאיז ֶגעֶווען דֶ 
 םִאי ֶער ָהאט ָאֶבער ִניְשט ֶגעַהאט ִדי ְדִריֶטע ְנֻקָדה ָוואס ָדאס ִאיז ַא ַחֶבר. ֶער ָהאט ִניְשט ֶגעַהאט ַא ַחֶבר ָוואס ָזאל .ֶגעַהאט ַזיין ֵאייֶגעֶנע ְנֻקָדהאֹויְך ֶער ָהאט 

ִביז ֶער ָהאט ֶגעְטָראְפן ַזיין זּון  .אּון ֶדעִריֶבער ָהאט ֶער ִזיְך ִניְשט ֶגעֶקעְנט אֹויְפהֹויְבן ,יְזט ַאָראְפֶגעַפאְלן? הֹויב ִזיְך אֹויף אּון ֵגיי ַווייֶטער"ְשַטאְרְקן אּון ָזאְגן: "בִ 
ַאז ֶער ָהאט ֶגע'ַהְרְג'ט ֶהֶבל, ָהאט ִאים ַקִין ֶגעֶעְנְטֶפעְרט ַאז ֶער ָהאט ְתשּוָבה  ֲעֵבָרהיט ַזיין אּון ִאים ֶגעְפֶרעְגט ָוואס ֶעס ִאיז ֶגעָוואְרן מִ )ְבֵראִשית ַרָבה כ"ב, י"ג( ַקִין 

ן ֶיעְצט צּו ַזיין גּוט? אּון ִאיְך ָהאב ּון אּון ָאְנהֹויְבן פּוֶגעטּון. ַדאן ָהאט ִזיְך ָאָדם ָהִראשֹון ֶגעְקַלאְפט ִאין ָפִנים אּון ֶגעָזאְגט: "ַאזֹוי ֵגייט ֶעס? ֶמען ֶקען ְתשּוָבה ט
 ַאֶלעס ִאיז ֶגעֶווען ַווייל ֶער ָהאט ִניְשט ֶגעַהאט ַקיין ַחֶבר ִמיט ֶוועֶמען ִזיְך דּוְרְכצּוֶרעְדן אּון ִזיְך ְשַטאְרְקן. ָדאס "?!ָדאס ָגאְרִניְשט ֶגעוואּוְסט

ֲחֵבִרים", ַווייל ָאן ט ֶגעָזאְגט: "ִאיְך ָהאב ַאַסאְך ֶגעֶלעְרְנט פּון ַמייֶנע ֶרִבי'ס, ָאֶבער ָנאְך ֶמער ָהאב ִאיְך ֶגעֶלעְרְנט פּון ַמייֶנע ַאז ר' ֲחִניָנא ָהא)ַתֲעִנית ז'.( ַחַז"ל ָזאְגן 
ַאז ַא ֶמעְנְטש ֶוועְרט ֵאייִביג כֹות ֵדעֹות ֵפֶרק ו'( לְ )הִ ַרְמַב"ם ְשַרייְבט  ִדי ִהְתַחְזקּות ָוואס ֶמען ַבאקּוְמט פּון ַא ַחֶבר, ֶוועט ֶמען ַאֶוועְקַפאְלן אֹויְך פּוֶנעם ֶרִבי'ן. ֶדער

ָנאְכֶגעְשֶלעְפט ָנאְך ֵזיי. ֶקען ֶוועְרן  יָבה ַארּום ִאים, אּון ֶדעִריֶבער ַדאְרף ֶמען ִזיְך ִהיְטן ִזיְך ִניְשט צּו ְדֵרייֶען ִמיט ְשֶלעְכֶטע ֲחֵבִרים ַווייל ֶמעןבִ ָנאְכֶגעְשֶלעְפט צּו ִדי סְ 
ֶטעְנִדיג, אּון ַדאן ֶוועט ֶער ִזיֶכער אֹויְך ֶוועְרן ָנאְכֶגעְשֶלעְפט ָנאְך ֵזיי אּון ְצִוויְשן גּוֶטע ֲחֵבִרים ְש ָנאר  ְךאּון ַפאְרֶקעְרט, ֶווען ַא ֶמעְנְטש ָהאט ֵשֶכל, ְדֵרייט ֶער ִזי

 ֹויל ִאיז ִאים אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.ֶוועְרן ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד. ווא
 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש ֵחֶלק ג' ֶעֶרְך ֲחֵבִרים ְושֹו"ת ְבֶרְסֶלב ִמְכָתב ה'קי"ב(
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 רהאלב מוסדותינו הק'נייעס אינע
 שובבי"םדעם  ענדיגן הישיבה בחורי

 מיט פולע קעשענעס
דער ראש ישיבה שליט"א האט מעורר געווען די בחורים פאר די שובבי"ם טעג מיט די ווערטער וואס 
מוהרא"ש פלעגט זאגן: "ווען מען גייט ארויס פון די חנוכה טעג, מען האט געצינדן די הייליגע חנוכה 

ן גייט אריין אין שובבי"ם, דארף מען זיך משלים זיין מיט תשובה, תורה, תפלה, ומעשים ליכט, מע
טובים, אזוי וועט מען אריינגיין אין אדר און אין פורים מיט שמחה ווי חז"ל זאגן "משנכנס אדר מרבין 

 בשמחה", און פרייליך קען מען נאר זיין ווען מען טוט תשובה".
אג ביים חיזוק שיעור, געפאדערט און געמאנט פון די תלמידים, זיך צו דער ראש ישיבה האט יעדן ט

נעמען אין די הענט אריין און נישט דורכלאזן די טעג מיט גארנישט, נאר אויסנוצן די צייט צו די 
מאקסימום, מיט תורה און תפלה. דער ראש ישיבה האט מעורר געווען אז מען דארף נוצן די מתנה וואס 

ונז געגעבן דער "סדר דרך הלימוד", אז מען זאל שטענדיג לערנען נישט קיין חילוק צי דער רבי האט א
מען האט דעם קאפ אויפ'ן פלאץ אדער נישט, צי מען פארשטייט אדער נישט, צי מען געדענקט אדער 

 נישט.
ם די בחורים האבן טאקע אפגעראכטן די הייליגע שובבי"ם טעג אין ישיבה אויף אזא וועג, די בחורי

 האבן אויסגענוצט די צייט ווי עס דארף צו זיין, מיט תשובה און מעשים טובים.
אלע בחורים האבן געענדיגט יעדן טאג גאנץ מסכת תענית, וואס דאס אליינס קומט אן צו א סך הכל 
פון איבער "פופציג טויזענט בלאט גמרא", דאס איז אויסער די טויזענטער פרקים משניות, טויזענטער 

לעך תהלים, און נאך שיעורים וואס יעדער בחור האט זוכה געווען צו ענדיגן פאר זיך, אין צוגאב קאפיט
 צו די שיעורים וואס דער ראש ישיבה שליט"א לערנט פאר שיעור עיון גמרא און משניות.

און אזוי גייען די בחורים צו צום חודש אדר, מיט פילע קעשענעס מיט תשובה, תורה און תפלה, וואס 
 נאר אזוי איז מען זוכה צו די ריכטיגע שמחה.

 משנכנס אדר מרבין בשמחה!
*** 

 די בחורים גרייטן זיך אויף פורים
ע ישיבה איז שוין גאר שטארק באקאנט אין די היינטיגע טעג, עס איז ברייט 'די הייליגע ברסלב

אויף די טייערע בחורים, באוואוסט די גרויסע פעולות פון די הייליגע ישיבה, סיי וואס מען קען זען 
הכרת פניהם ענתה בם, די תורה און תפלה, די יראת שמים און מדות טובות, וואס זיי האבן זיך 
איינגעקויפט בין כותלי הישיבה; און סיי די געוואלדיגע שיעורים וואס דער ראש ישיבה געבט יעדן טאג 

אידן איבער די וועלט, וועלכע זענען זיך  אין ישיבה, און ווערט געהערט דורך פילע צענדליגע טויזנטער
טעגליכע קורצע אויסצוגן פון די דרשות,  -מחי' מיט די דרשות, און גלייכצייטיג מיט די "חיזוק יומי" 

גאר אסאך אידן זאגן עדות אז די דרשות האבן געטוישט זייער לעבן צום גוטן אין אלע הינזיכטן, וואס 
ילע זענען זיך מחיה מיט די הערליכע ניגונים פון אמונה וואס האט סיי ברוחניות און סיי בגשמיות. פ

אזוי אויך שעפן פילע אידן זייער גאנצע אידישקייט און לעבן פון די הייליגע בריוו  ,איינגענומען די וועלט
 .וועכנטליךטער אידן נפון די קונטרסים "עצתו אמונה", וואס ווערט פארשפרייט און צוכאפט דורך טויז

צוריק ווען די  ןרדיג דער גרויסער חילוק וויאזוי עס האט אויסגעזען מיט יארייז זייער מערקוועס א
ישיבה איז געעפנט געווארן, ביז היינט. אין אנהויב האט מען פארטריבן די בחורים און נישט געוואלט 

ישיבה ברענגט פאר הערן בכלל פון די ישיבה, נישט באגרייפנדיג די געוואלדיגע תועלת וואס די הייליגע 
די בחורים און פאר יעדן איינעם, און אצינד איז דאס פונקט פארקערט, ווען עס הערשט אזא צמאון א 

אויף די ישיבה, לא צמא ללחם ולא צמא למים, אידן שפירן פאר א גרויסע זכי' צו קענען האבן  טרשאד
 את דבר ה'.א חלק אין די געוואלדיגע פעולות פון די הייליגע ישיבה, לשמוע 

רק אז פארגאנגענעם יאר האט מען בשום אופן נישט געקענט אאיז שוין אזוי שט נאכפראגעדי 
נאכקומען דער פארלאנג, פון אלע זייטן האט מען געבעטן אז די בחורים זאלן ארויפצוקומען צו זיי אום 

 פורים, און דאס איז ב"ה געווען גאר שיינע הכנסה פאר די הייליגע ישיבה.
מען נישט קענען ארויפגיין צו קיינעם נאר מיט א פאראויס י ווי די צייט זייער באגרעניצט. וועט אזו

צו באשטעלן די בחורים צו קומען משמח זיין ביי אייך  917-232-9070באשטימטע אפוינטמענט. רופט 
 אום פורים.

 !ליהודים היתה אורה ושמחה
 

 מ'גרייט זיך אויף פורים
פארגעלערנט מגילת אסתר, שיעורים אויף 

ים, מעשיות פאר קינדער, זיך אויסלערנען פור
 ליינען די מגילה, פורים'דיגס, און נאך

 קול ברסלב
212-444-9191 
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 חיזוק צום טיר
 
 

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

 'ס, און נאך;SD'ס, USBניגונים, סידי'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

 
 
 

 

 

 

 >>>>>>  לעבנס געשיכטע פון רבי'ן 
 

 

 זייט מתפלל!
 

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

 

 טוב ומזל טוב  סימן
 

 י"וה יעקב דוב כהןמו"ה 

 למזל טוב אינגלדי געבורט פון א צו 
*** 

 י"וה עזרא בויםמו"ה 

 למזל טוב די געבורט פון א מיידלצו 
*** 

 י"וה ברוך נוסבויםמו"ה 

 למזל טוב די געבורט פון א מיידלצו 
 


