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ט מֹוַהָרא"ש ֵצייל   ֶדער 

ן ִאין ִדי ֵהייִליֶגע  ֶרעטְּ ֶגעטְּ ט ַאַריינְּ ן ֶיעצְּ ִמיר ָהאבְּ
ֶטעג פּון ׁשֹוָבִבי"ם, ָוואס ֶדער ֵהייִליֶגער ֲאִר"י 

ן ֶזעֶנען ָגאר  דֹוׁשַהקָ  ַגֶלה ֶגעֶווען ַאז ִדי ָוואכְּ ָהאט מְּ
ִטיֶגע ֶטעג  ׁשּוָבה, ִאין ִדי ֶיעצְּ סּוָגל אֹויף תְּ ק מְּ ַטארְּ ׁשְּ
ן,  טְּ ׁשְּ ן צּום ֵאייֶבערְּ ֶטערְּ ֶנענְּ ֶגער ִזיְך צּו ֶדערְּ ִרינְּ ִאיז גְּ

ן ַאֶלעס ָוואס ֶמען ָהאט ֶגעטּון ִאין רְּ אּון ַפא טְּ ֶרעכְּ
ן.  ֶלעבְּ

ט אֹויס ִוויִפיל ַתֲעֵניִתים  דֹוׁשי ַהקָ ֶדער ֲאִר" נְּ ֶרעכְּ
ן טְּ ף ַפאסְּ ׁש ַדארְּ טְּ  אֹויף ֶיעֶדע ֲעֵביָרה ,ַא ֶמענְּ

ָׁשלֹום ֶדער ָוואס ֶער ָהאט ַחס וְּ עֹוֵבר ֶגעֶווען.  ַבאזּונְּ
ן ִדי ַאֶלע ַתֲעֵניִתים,  טְּ ן ַפאסְּ פְּ ן ִמיר ַדארְּ אֹויב ֶוועלְּ
ן צּו ֶקעֶנען  ט ֶגענּוג ֶטעג ִאין ֶלעבְּ ן ִמיר ִניׁשְּ ָהאבְּ

ן ִדי ַאֶלע ַתֲעֵניִתים. ִדיגְּ  ֶענְּ
ט ַא ָמָׁשל ַאז ֶעס  ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ָהאט ֶגעָזאגְּ

רֹויֶסער עֹוֶׁשר ָוואס ָהאט גְּ  ִאיז ֶגעֶווען ַאָמאל אַ 
ט. ֶדער עֹוֶׁשר ָהאט  ֶגעַהאט ָגאר ַאַסאְך ֶגעלְּ
ן  גְּ ג ַאז ֶווער ֶעס ִוויל ָבארְּ דּונְּ ן ַא ֶמעלְּ ֶגעֶגעבְּ ַארֹויסְּ
ן ִוויִפיל ֶמען  גְּ ט ֶקען קּוֶמען צּו ִאים אּון ָבארְּ ֶגעלְּ
ֵטייט ִזיְך ַאז ֶעס ֶזעֶנען ֶגעֶווען  ׁשְּ ִוויל. ַפארְּ

ט ִאיבֶ  ן ִזיְך צּוֶגעַכאפְּ ֶכע ָהאבְּ ן ֶוועלְּ ׁשְּ טְּ ֶגענּוג ֶמענְּ ערְּ
ט ַפאר  גְּ צּו אּון ֶדער עֹוֶׁשר ָהאט ַטאֶקע ֶגעָבארְּ ֶדערְּ
ט, אּון ֶער ָהאט  ן ִוויִפיל ֶמען ָהאט ָנאר ֶגעָוואלְּ ֶיעדְּ

בֹונֹות ִאין ַזיין בּוְך. ן ַאֶלע ֶחׁשְּ ִריבְּ ׁשְּ  ַפארְּ
ֶגען ַזייֶנע ֵאיין ָטאג ִאיז ֶדער עֹוׁשֶ  ֶגעַגאנְּ ר ִאיֶבערְּ

ט ַאז דּו  דּו סְׁ ַרייבְׁ שְׁ
ֵרייט צּו טּון ט גְׁ יסְׁ  בִּ

 

ד, חּוץ  ינְׁ ן ַדייֶנע זִּ צּוֶמעקְׁ ט ָאפְׁ ַאֶלעס אֹויף ֶדער ֶוועלְׁ
ַח  ט ַקיין כֹּ ישְׁ טּו נִּ ן;  -ֵאיין ַזאְך ָהאסְׁ טְׁ צּו ַפאסְׁ

ט י ָהאט ֶגעָזאגְׁ ן ַאז ֶדער ֶרבִּ ויסְׁ טּו וִּ סְׁ ַעֵיין ַחֵיי ) ָזאלְׁ

יָמן תצא יר "( מֹוֲהַר"ן, סִּ ט פּון מִּ ָוואס  -ֶווער ֶעס ֵווייסְׁ
ט פּון  ישְׁ ט נִּ ן, אּון ֶווער ֶעס ֵווייסְׁ טְׁ ף ֶער ַפאסְׁ ַדארְׁ

יר  ט  -מִּ ן"; ַאז ֶמען ֵווייסְׁ טְׁ ים ַפאסְׁ ט אִּ פְׁ ָוואס ֶהעלְׁ
ט טּון  ישְׁ ף ֶמען נִּ י'ן ַדארְׁ ן ֶרבִּ יגְׁ י ֵעצֹות פּון ֵהיילִּ פּון דִּ

ַתֵקן  ֶוועֶרע ֲעבֹודֹות צּו מְׁ ים, ָנאר ַקיין שְׁ ָגמִּ י פְׁ ַזיין דִּ
יֶסע ֵעָצה פּון  י זִּ יט דִּ ן מִּ טְׁ ֶרעכְׁ ֶמען ֶקען ַאֶלעס ַפארְׁ
'ן  ן ַאֶלעס ַפארְׁ ֵציילְׁ ן אּון ֶדערְׁ טְׁ שְׁ ן צּום ֵאייֶבערְׁ ֶרעדְׁ

ן. טְׁ שְׁ  ֵאייֶבערְׁ
ט  ט ַאז ֶווען ֶער ָוואלְׁ ירּוש ֶגעָזאגְׁ פִּ י ָהאט בְׁ ֶדער ֶרבִּ

ין ַזייֶנע  ט אִּ ן צּו ָוואס ֶמען ֶווען ֶגעוואּוסְׁ ֶגע ָיארְׁ יּונְׁ
ן,  טְׁ שְׁ ט צּום ֵאייֶבערְׁ ֶקען צּוקּוֶמען ַאז ֶמען ֶרעדְׁ
ֶוועֶרע  יט שְׁ ֶשעט מִּ ט ַאזֹוי ֶגעמּוטְׁ ישְׁ יְך נִּ ט ֶער זִּ ָוואלְׁ
ין  ט ָנאר עֹוֵסק ֶגעֶווען אִּ ֲעבֹודֹות, ֶער ָוואלְׁ

יְך צּוֶגעוואֹויֶנע טּו זִּ סְׁ ַפאר ָזאלְׁ דּות; ֶדערְׁ בֹודְׁ תְׁ ן צּו הִּ
ַראְך ָוואס דּו  פְׁ ן אֹויף ַדיין שְׁ טְׁ שְׁ ן צּום ֵאייֶבערְׁ ֶרעדְׁ
ים ַאֶלעס  ט אִּ סְׁ ן. ָזאלְׁ ט צּו ֶרעדְׁ ט צּוֶגעוואֹוינְׁ יסְׁ בִּ
ֶגעטּון אּון  ט ָאפְׁ ן, ַאֶלעס ָוואס דּו ָהאסְׁ ֵציילְׁ ֶדערְׁ
ן ֶער ָזאל ָדאס  ים ֶבעטְׁ ן, אּון אִּ ֶגע ָיארְׁ ַדייֶנע יּונְׁ

ֶמעקְׁ  ט -ן ַאֶלעס ָאפְׁ ֶגעֶמעקְׁ ן ָאפְׁ  .ֶוועט ַאֶלעס ֶווערְׁ
ַשלַ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו)  ח תשע"ט(בְׁ
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ט, ָאֶבער   ט ָגאר ַאַסאְך ֶגעלְּ גְּ ֶגעָבארְּ ִביֶכער אּון ֶגעֶזען ַאז ֶער ָהאט ׁשֹוין ַארֹויסְּ
ט, אּון  ן ָדאס ֶגעלְּ ט צּוִריק צּו קּוֶמען אּון ַבאָצאלְּ ן ִניׁשְּ ן ִקיֶמערְּ ׁשְּ טְּ ִדי ֶמענְּ

ֶטערְּ  ק ֶגעׁשְּ ַטארְּ ן ָדאס ָהאט ִאים ֵזייֶער ׁשְּ ן ָוואס ָהאבְּ ׁשְּ טְּ ן ִדי ֶמענְּ ִוויׁשְּ ט. צְּ
ט פּון ֶדעם עֹוֶׁשר ִאיז אֹויְך ֶגעֶווען ֵאייֶנער ָוואס ָהאט  ט ֶגעלְּ גְּ ֶגעָבארְּ
ט,  ט ִאין ַא ֶגעֶׁשעפְּ ֶטעקְּ ֶגעׁשְּ ט אּון ֶער ָהאט ָדאס ַאיינְּ ל ֶגעלְּ ט ַאִביסְּ גְּ ֶגעָבארְּ

ִלי ט ַמצְּ ט ָהאט ָאֶבער ִניׁשְּ ן ָדאס ֶדער ֶגעֶׁשעפְּ לֹוירְּ ַח ֶגעֶווען, ֶער ָהאט ַפארְּ
רֹויֶסע ִיסּוִרים פּון ֶדעם ַאז ֶער ֶקען  ט, אּון ֶער ָהאט ֶגעַהאט גְּ ֶצע ֶגעלְּ ַגאנְּ

'ן עֹוֶׁשר ן ַפארְּ ט ַבאָצאלְּ ן ַאז ֲאִפילּו ֶער . ִניׁשְּ ָלאסְּ ׁש ָהאט ַבאׁשְּ טְּ ֶדער ֶמענְּ
ן, ט צּו ַבאָצאלְּ ט ָדאס ֶגעלְּ ׁש ַאזֹויִפיל טּון ַאז  ָהאט ַטאֶקע ִניׁשְּ ף ֶער ָכאטְּ ַדארְּ

ן.  ֶבעטְּ ן אּון ִאים ִאיֶבערְּ ֶפערְּ טְּ ֶענְּ ֵגיין צּום עֹוֶׁשר אּון ִזיְך ַפארְּ ֶער ָזאל ַאִריֶבערְּ
ט ִדי ִסיָבה  ֵציילְּ ן ֶדעם עֹוֶׁשר אּון ִאים ֶדערְּ ֶגעֶבעטְּ ֶווען ֶער ָהאט ִאיֶבערְּ

ן זַ  ט ָצאלְּ ָוואס ֶער ֶקען ִניׁשְּ ט: ַפארְּ ֶפערְּ טְּ יין חֹוב, ָהאט ִאים ֶדער עֹוֶׁשר ֶגעֶענְּ
ט פּון ִמיר?  גְּ ט ֶגעָבארְּ ט ָוואס דּו ָהאסְּ ל ֶגעלְּ "ָוואס ֵגייט ִמיר ָאן ָדאס ִביסְּ
ן  ׁשְּ טְּ ֶדעֶרע ֶמענְּ ֶטער ָוואס ַאנְּ ֶוועֶרע ֶגעלְּ ן ִדי ׁשְּ ט ֶקעגְּ ִניׁשְּ ָדאס ִאיז ַמָמׁש ָגארְּ

ִדיג. ֶדעִריבֶ  צּוֵגיין ֶזעֶנען ִמיר ׁשּולְּ ֶנעֶמען ַארּומְּ ֶטערְּ טּו ִזיְך אּונְּ ער, אֹויב ֶוועסְּ
ן  ן, ֲאִפילּו ֵזיי ָזאלְּ ן ִמיר ַבאָצאלְּ ן ַאז ֵזיי ָזאלְּ ׁשְּ טְּ עֹוֵרר ַזיין ִדי ַאֶלע ֶמענְּ אּון מְּ
קּוֶמען  ץ אֹויסְּ ַאלְּ ֵליין ֵחֶלק פּון ֵזייֶער חֹוב, ֶוועט ֶעס ָנאכְּ ן ַא קְּ ָנאר ַבאָצאלְּ

טֶ  נְּ ִדיג, אּון ַדאן ֶוועל טֹויזְּ ט ִמיר ׁשּולְּ ט פּון ִוויִפיל דּו ִביזְּ ער ָמאל ֶמער ֶגעלְּ
ן מֹוֵחל ַזיין אֹויף ֶדעם חֹוב". צְּ ַגאנְּ  ִאיְך ִדיר ִאינְּ

קֵ  רֹויסְּ ט ִדי גְּ גְּ ֶרענְּ ֶגעבְּ עֹוֵרר ִמיט ֶדעם ָמָׁשל ָהאט ֶדער ֶרִבי ַארֹויסְּ ייט פּון מְּ
ן צּוִריק  ֶדעֶרע ִאידְּ ַחֵזק ַזיין ַאנְּ ן. ֶווען ַא ִאיד ִאיז מְּ טְּ ׁשְּ צּו קּוֶמען צּום ֵאייֶבערְּ

ן ַביי  ָראכְּ ט ַזיין ַאזֹוי ֶצעבְּ ן ִניׁשְּ ט ֵזיי ַאז ֵזיי ָזאלְּ קְּ ַטארְּ ן, ֶער ׁשְּ ֶדעֶרע ִאידְּ ַאנְּ
ט ַאַריין צּוִריק צּו קּוֶמען צּום  ן ִזיְך ֶנעֶמען ִאין ִדי ֶהענְּ ִזיְך, ַאז ֵזיי ָזאלְּ

ׁשְּ  ׁש אֹויף ַאֶלע ֵאייֶבערְּ טְּ ֶטער מֹוֵחל ַפאר ֶדעם ֶמענְּ ׁשְּ ן; ַדאן ִאיז ֶדער ֵאייֶבערְּ טְּ
 ַזייֶנע ֲעֵבירֹות.

ן ַא ֵסֶפר ָוואס  ֵווייטְּ ן ַפאר ַא צְּ ֶפעִציֶעל ֶווען ַא ִאיד ִאיז זֹוֶכה צּו ֶגעבְּ סְּ
ׁשּוָבה, ִאיז ָדאס  עֹוֵרר ַזיין צּו תְּ ַחֵזק ַזיין אּון מְּ ָנאְך ֶמער ֶוועט ֶיעֶנעם מְּ

ט ֵאייִביג ַפאסְּ  ׁש, ֶוועט ִניׁשְּ טְּ ט צּו ַא ֶמענְּ ן ַפאר טְּ ָחׁשּוב. ַווייל ֶווען ֶמען ֶרעדְּ
צּוֶנעֶמען ִדי  ֶטער, ֶער ֶוועט ִזיְך ֶׁשעֶמען ָאנְּ ַקֵבל צּו ַזיין ִדי ֶווערְּ ֶיעֶנעם מְּ

ט ִאין  ט ֶיעצְּ ֶטער, אֹויְך ֶקען ַזיין ַאז ֶיעֶנער ִאיז ִניׁשְּ ן ֶווערְּ ֶטע צּו ֶהערְּ ִדי ִגיסְּ
ט ָאֶבער ַפאר ֶיעֶנעם ַא ֵסֶפר, ַדאן ֶוועט ֶעס  ִחיזּוק ָאֶדער מּוָסר. ֶווען ֶמען ֶגעבְּ

ט ֶזען, ֶפעֶטער, ֶווען ֵקייֶנער ֶוועט ִניׁשְּ ן ִאין ַטאׁש; אּון ׁשְּ ֵלייגְּ אּון  ֶיעֶנער ַאַריינְּ
ֶטעֶווען ֶער ֶוועט ַזיין ִאין ִדי  ֶנען,  ֶוועט ֶער ,ִגיסְּ ֶעס ֶקעֶנען ֵלייֶנען אּון ֶלערְּ

ן. טְּ ׁשְּ ֶגען צּום ֵאייֶבערְּ ֶרענְּ  אּון ָדאס ֶוועט ִאים צּוִריק בְּ
ֶוועִריקֵ  ן ֵגייֶען ַאִריֶבער ַאַסאְך ׁשְּ ׁשְּ טְּ רּוֲחִניּות ֶמענְּ ן, בְּ ן ִאין ֶלעבְּ ייטְּ

ׁשְּ  טְּ ט ַפאר ֶמענְּ ִמיּות, אּון ִמיט ֶדעם ָוואס ֶמען ֶגעבְּ ַגׁשְּ ן פּון ִדי ּובְּ זּוכְּ ן צּו ַפארְּ
קּות פּון ֶרִבי'ן, ֶקען ֶמען ִמיט ֶדעם ַמָמׁש  ַחזְּ ִדיֶגע ֵעצֹות אּון ִהתְּ ֶגעַוואלְּ

ֶדער, אּון ִדי שְּ  ַבאר.ַראֶטעֶווען ִאיִדיֶׁשע ִקינְּ ַׁשאצְּ  ַכר אֹויף ֶדעם ִאיז אּומְּ
ֵטייט ִזיְך ַאז ֶדער  ׁשְּ ט אוֹ  "םמֶ  ְך"ַסמַ ַפארְּ ן, ֶמען ֶקען ָדאס ִניׁשְּ טְּ ַהאלְּ יסְּ

ט דָ  ֶווער ַהאקְּ ֶבעט ׁשְּ ֶיע. ֶער ַארְּ ֶצע ָהאֶרעַוואנְּ ֶטער ִמיט ֶדעם ַזיין ַגאנְּ אְך אּונְּ
ן ִדי ֵחֶׁשק צּו ַזיין  ִלירְּ ן ַאז ֶמען ָזאל ַפארְּ ׁשְּ טְּ ן ִדי מּוט פּון ֶמענְּ ֶרעכְּ צּו צּובְּ

ָפִרים ֶזעֶנע ִליְך, אּון ִדי ֵהייִליֶגע סְּ עֹוֵדד ַאז ֶמען וואֹויל אּון ֶערְּ ַחֵזק אּון מְּ ן מְּ
ׁש  טְּ ן פּון ַקיין ׁשּום ַזאְך, ַווייל ֵסיי ָוואס ַא ֶמענְּ ֶרעכְּ ן צּובְּ ט ָלאזְּ ָזאל ִזיְך ִניׁשְּ
ן, ֶקען ֶער ֵאייִביג צּוִריק קּוֶמען צּום  ֶגעטּון ִאין ֶלעבְּ ָהאט ָנאר ָאפְּ

ן. אּון ֶדעִריֶבער ֶוועט ֶדער  טְּ ׁשְּ ן  "םמֶ  ְך"ַסמַ ֵאייֶבערְּ ֶטערְּ ן צּו ׁשְּ ן ַאֶלע ֶוועגְּ זּוכְּ
ָפִרים פּון ֶרִבי'ן. ן ִדי ֵהייִליֶגע סְּ ֵרייטְּ פְּ ׁשְּ  ָדאס ַפארְּ

ט אֹויף ִזיְך  ֵציילְּ  ַאז ֵאייֶדער ַזיין)ִספּוֵרי ַמֲעִשיֹות, ַמֲעֶשה ז'( ֶדער ֶרִבי ָהאט ֶדערְּ
ֶגעקּוֶמען  ָׁשָמה ִאיז ַאָראפְּ ט הָ נְּ ֶגע'ַטֲעָנה'ט  "םמֶ  ְך"אט ֶדער ַסמַ אֹויף ֶדער ֶוועלְּ

ט ָדא  ט, ָהאט ֶער ׁשֹוין ִניׁשְּ ט ַאָראפ אֹויף ֶדער ֶוועלְּ ָׁשָמה קּומְּ ַאז אֹויב ִדי נְּ
ן. ָהאט  'ן ַסמַ ָוואס צּו זּוכְּ ט ַפארְּ ָׁשָמה מּוז  "םמֶ  ְך"ֶמען ֶגעָזאגְּ ַאז ִדי נְּ

ט, אּון ֶער ָזאל ִזיְך  קּוֶמען אֹויף ֶדער ֶוועלְּ ן ַאן ֵעָצה. ֶדער ַסמַ ַאָראפְּ  ְך"ֵגיין זּוכְּ
ן  "םמֶ  טְּ ֶגען אּון ֶער ִאיז צּוִריק ֶגעקּוֶמען ִמיט ַאן ַאלְּ ִאיז ַאֶוועק ֶגעַגאנְּ

ט ַאז זֵ  ט אּון ֶגעָזאגְּ ן ֶגעַלאכְּ ׁש אּון ֵזיי ָהאבְּ טְּ ן ַאן ֶמענְּ ָראפְּ ן ׁשֹוין ֶגעטְּ יי ָהאבְּ
 ֵעָצה...

ן... ֶמען ֶוועט  אּון ִדי ֵעָצה ִאיז ַטאֶקע ֶגעֶווען ָדאס, ַאז ֶמען ֶוועט ַלאכְּ
ָפִרים ֶלב'ֶע סְּ ֶרסְּ ן ִדי בְּ ַלאכְּ פּון ,אֹויסְּ ן ֶדערְּ אּון ִדי ֵעָצה  ,ֶמען ֶוועט חֹוֶזק ַמאכְּ

ֶבעט ַטאֶקע ֵזייֶער גּוט ן . ֶווען ַא מֶ ..ַארְּ ט ָאֶבער ִמיט ַאן ֱאֶמת'ִדיגְּ ׁש קּוקְּ טְּ ענְּ
ָפִרים ֶזעֶנען  'ס סְּ ן ֶרִבינְּ ִליק, ֶזעט ֶער ַאז ֶדעם ֵהייִליגְּ ַחיָ בְּ ַחֵזק ַא ִאיד מְּ ' אּון מְּ

ן ֶדעם ֹכַח צּוִריק צּו  ָפִרים ָהאבְּ ֶטע ַמָצִבים, ִדי ֵהייִליֶגע סְּ סְּ ֶווערְּ ִאין ִדי ׁשְּ
ן ִאיד  ֶגען ֶיעדְּ ֶרענְּ ן.בְּ טְּ ׁשְּ  צּום ֵאייֶבערְּ

ן צּום  קּוָרב ֶגעָווארְּ ן ַאז ַאזֹוי ִווי ֶער ַאֵליין ִאיז מְּ ט ָזאגְּ ֶלעגְּ מֹוַהָרא"ׁש פְּ
ִׁשיַבת ֶנֶפׁש"  ן ֶדעם ֵסֶפר "מְּ ְך ֶדעם ָוואס ַא ִאיד ָהאט ֶגעֶגעבְּ ן ֶרִבי'ן דּורְּ ֵהייִליגְּ

ן  ָראפְּ ֶדעם ֵסֶפר אּון ֶגעֶזען ִדי ַפאר ַזיין ָפאֶטער. אּון מֹוַהָרא"ׁש ָהאט ֶגעטְּ
ט ַפאר ַאן  קּות, אּון ָדאס ָהאט ִאים ֶגעַמאכְּ ַחזְּ ֶטער פּון ִהתְּ ֵהייִליֶגע ֶווערְּ
ט ִאין ֶדעם  ֶגעֵלייגְּ ִליֶכער ִאיד, ֶדעִריֶבער ָהאט ֶער ִזיְך ַווייֶטער אֹויְך ַאַריינְּ ֶערְּ

ָפִרים ַפאר ֶיעדְּ  ן ִדי ֵהייִליֶגע סְּ ֵרייטְּ פְּ ׁשְּ ן ִאיד, אּון ִמיט ֶדעם צּוִריק צּו ַפארְּ
ן. טְּ ׁשְּ ן צּום ֵאייֶבערְּ ֶגען ַאֶלע ִאידְּ ֶרענְּ  בְּ

ַחֵזק  ט אֹויס ִדי ֵהייִליֶגע ׁשֹוָבִבי"ם ֶטעג צּו מְּ וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס נּוצְּ
ן אּון זֵ  ֶטער ַזיין ָנאְך ִאידְּ ׁשְּ ן, ֶדער ֵאייֶבערְּ טְּ ׁשְּ ן צּום ֵאייֶבערְּ ֶטערְּ ֶנענְּ יי ֶדערְּ

עט ִאים ִזיֶכער מֹוֵחל ַזיין אֹויף ַאֶלע ַזייֶנע ֲעֵבירֹות, אּון ֶעס ֶוועט ִאים ַזיין ֶוו
ט. ט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועלְּ  גּוט אֹויף ִדי ֶוועלְּ

קּות. ַחֵיי מֹוֲהַר"ן ִסיָמן תמ"ז( ַחזְּ ֶעֶרְך ִהתְּ  )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק י' ֶעֶרְך ַהָפָצה וְּ
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 עצתו אמונה
 ביי אייער טיר
 סובסקרייבט אייך צו באקומען די

 "עצתו אמונה" יעדע וואך אויף די פאסט
 

 $ א וואך2.99פאר די ביליגע פרייז פון בלויז 
 

קליכע וואס זענען זיך מחיה זייט אויך פון די גלי
 אין לעבן יעדע וואך מיט די פילע עצות און חיזוק

718-387-2691  #3 
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 מ'קומט אריין נאר מיט א שמייכל



 ד

 

 
 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 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 אויף אימעילגליון צו באקומען דעם 

 

 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 מיר וועלן פרובירן

 
 
 

 

 

 

 מלמדים שטיבל
 נייע אפטיילונג!

שיעורים אין חינוך, מלמדים שמועסן זיך 
 דורך, חיזוק, עצות, שאלות ותשובות, און נאך.

 קול ברסלב
212-444-9191 

1, 4,  2 
 

 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 הי"ו חיים ישעי' דעפריס החתן

 למזל טוב וואס איז א חתן געווארן עב"ג
*** 

 הי"ו ןייטשיינשלום יוסף  החתן

 למזל טוב וואס איז א חתן געווארן עב"ג
*** 

 הי"ו פארקאשיעקב הלל  החתן

 למזל טוב וואס איז א חתן געווארן עב"ג
*** 

 הי"ו חיים צוקער החתן

 למזל טוב וואס איז א חתן געווארן עב"ג
*** 

 הי"ו העניך אינדיגמו"ה 

 ובטל למזהלל מרדכי נ"י אפשערן פון זיין זון צו די 
*** 

 תחי' וזוגתו הי"ו נתן יוסף בורשטייןמו"ה 

 למזל טוב די געבורט פון א מיידלצו 
 פארשפרייטן דעם  מיט'ןדי געוואלדיגע זכותים וואס איר האט, 

און איבער די  ייליגן רבינ'ס לימודים איבער גאנץ ארץ ישראלה
פיל אידיש נחת פון  ןוועלט, זאלן אייך ביישטיין צו זעגאנצע 

 דעם קינד און פון אלע קינדער געזונטערהייט, בני ברוכי,
 חי, וסייעתא דשמיארוי חיי ארוכי, ומזוני 

 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
 

 עטליכע פרישע חתנים אין ישיבה
עטליכע פרישע חתנים די בחורים אין ישיבה פרייען זיך מיט די שמחה פון 

 אין ישיבה די וואך.
הבה"ח חיים ישעי' הי"ו בן מו"ה יודל דעפריס הי"ו פון ענגלאנד, איז א חתן 

 געווארן למזל טוב עב"ג בת מו"ה אלימלך שארף שליט"א פון בארא פארק. 
הבה"ח שלום יוסף הי"ו בן מו"ה נחמן ניישטיין שליט"א פון בארא פארק, 

ינו הקדושים, איז א חתן געווארן למזל טוב עב"ג בת מלמד מומחה במוסדות
מו"ה אברהם משה שטראססער שליט"א פון ברסלב, מנהל ישיבתינו 

 הקדושה. 
הבה"ח יעקב הלל הי"ו בן מו"ה יואל פארקאש שליט"א פון קרית יואל, 
גבאי בית המדרש היכל הקודש אין קרית יואל, איז א חתן געווארן למזל טוב 

 ישראל מאיר הוירוויץ הי"ו פון בארא פארק. עב"ג בת מו"ה 
הבה"ח חיים הי"ו בן מו"ה ירמי' צוקער הי"ו פון ירושלים עיה"ק, איז א חתן 

 געווארן למזל טוב עב"ג בת מו"ה נחמן שניצער הי"ו פון ירושלים עיה"ק. 
די שטימונג אין ישיבה איז גאר פרייליך, יעדער פריידט זיך מיט די פילע 

פליסן כסדר, דער אייבערשטער זאל העלפן ס'זאל גיין ווייטער שמחות וואס 
און ווייטער, אלע בחורים זאלן זוכה זיין צו טרעפן זייער שידוך בקרוב, און 
אויפשטעלן שיינע אידישע שטיבער, בתים נאמנים לה' ולתורתו לשם 

 ולתפארת.
לעבן, דער אייבערשטער זאל העלפן אז די אלע חתנים זאלן מצליח זיין אין 

א קשר של קימא און א בנין עדי עד, און ס'זאל ארויסקומען דורות  ס'זאל זיין
 ישרים ומבורכים.

 שמח תשמח רעים האהובים!
*** 

פרישע שיפמענט "אשר בנחל" אין אידיש 
 אנגעקומען אין בית הדפוס

בפרט, די מפיצים אידן אין אמעריקע בכלל, און מיט גרויס שמחה האבן 
נייעס אז עס איז נארוואס אנגעקומען אין בית פרייליכע  אויפגענומען די

קטע "אשר בנחל אויף פרישער שיפמענט פון די איבערגעדרוהדפוס א 
 ש" מיט הערליכע מפתחות און תוכן הענינים.יאיד

טויזנטער אידן זענען זיך מחיה טאג טעגליך מיטן לערנען יעדן טאג עטליכע 
ת ומוהרא"ש האט געשריבן מיט מסיר בריוו אין ספר הקדוש אשר בנחל וואס

נפש, און יעדער וואס לערנט דאס איז עדות ווי עס פלאמט אים אויף דאס 
הארץ צום אייבערשטן, און עס וועקט אים אויף אז ער זאל זיך נישט פארלאזן 

רציילן יפן צום אייבערשטן און אים אויסדעראויף קיין מענטשן נאר גלייך לו
אז נישט קיין חילוק וואס דאס הארץ עס וועקט אויף  אלעס וואס דרוקט אים.

עס איז דורך אויף א מענטש, זאל ער זיך אויפשטעלן און אנהייבן פונדאסניי 
 דינען דעם אייבערשטן.

ווען מען לערנט אין דעם הייליגן ספר שפירט דער מענטש ווי מוהרא"ש 
יך יעצט, און נט זעדט ממש צום אים אין זיין מצב וואו ער פערזענליך געפור

ער איז  און פלאנטערנישן וואו ער טרעפט ענטפערס צו אלע זיינע ספיקות
 אריינגעפאלן.

מוהרא"ש האט זיך אויסגעדריקט אויף דעם ספר גאר גרויסע זאכן, 
מוהרא"ש זי"ע האט צוגעזאגט אז ווער עס וועט נאר דרוקן דעם הייליגן ספר, 

 וועט ער האבן א ישועה וואס ער דארף.
ספעציעל די נייע אויפלאגע, מיט הערליכע מפתחות צו קענען גרינג טרעפן 
חיזוק אויף סיי וועלכער ענין מ'זוכט, א מפתח פון אלע ספרים און צדיקים 
וואס זענען דערמאנט אינעם ספר, א מפתח פון סיפורי צדיקים, פון תפלות, 

פר, מיט וואס און נאך. דאס האט געבט גאר א נייעם אויסזען צום הערליכן ס
 אידן זענען זיך זייער מחיה.

 עם ה' חזקו ונתחזקה!

 

 ע"י מו"ה אייזיק ראטה הי"ו נתנדבבבארא פארק לשבוע זו הגליון הפצת 
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