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ט מֹוַהָרא"ש ֵצייל   ֶדער 
 

י ָזאְגט  יָמן ֶדער ֶרבִּ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' סִּ אֹויְפ'ן ( ו"פ)לִּ
ֹקֶצר רּוַח " )ְשמֹות ו, ט(ָפסּוק  ְוֹלא ָשְמעּו ֶאל מֶשה מִּ

יָבה ַפאְרָוואס ֶמעְנְטְשן "ּוֵמֲעבֹוָדה ָקָשה י סִּ , ַאז דִּ
יז ַווייל ֵזיי ָהאְבן  יק, אִּ יְשט צּו צּום ַצדִּ יְך נִּ ֶהעְרן זִּ

ילּו יֶגע אּון ֵרייֶנע ֱאמּוָנה. ֲאפִּ יְכטִּ יְשט ַקיין רִּ אֹויב  נִּ
יֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶער  ֶדער ֶמעְנְטש ְגֵלייְבט ַטאֶקע אִּ
יז ֶדער ְגֶרעְסֶטער  ְגֵלייְבט ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער אִּ
י ֶוועְלט,  יְרט דִּ אּון ְשֶטעְרְקְסֶטער אּון ָנאר ֶער פִּ

יְשט ֶדער ֶמעְנְטש ַאז ֶער  יז ַאֵליין ְגֵלייְבט ָאֶבער נִּ אִּ
ָחשּוב ַביים ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ַאז ֶיעֶדע ְקֵלייֶנע  אֹויְך

יג  יז מֹוָרא'דִּ ַזאְך ָוואס ֶער טּוט ַפאְר'ן ֵאייֶבעְרְשְטן אִּ
ים צּום  ָחשּוב, אּון ָדאס ֶדעְרֶנעְנֶטעְרט אִּ

 ֵאייֶבעְרְשְטן.
ֶדער ֶמעְנְטש ֵמייְנט ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער 

יְך זֵ  יְמל, אּון אֹויב ייֶער ַווייט אֹויבְ ַבאַהאְלט זִּ ין הִּ ן אִּ
ויל ֶמען ֶוועְרן ָנאְנט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, מּוז ֶמען טּון  וִּ
יְך  יֶעֶלע ַזאְכן, ֶמען מּוז זִּ ֶעֶפעס ָגאר ְסֶפעצִּ
יְגן ֶדעם גּוף, אּון ַפאְסְטן, אּון טּון ְשֶוועֶרע  אֹויְסַפיינִּ

ועט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֲעבֹודֹות, אּון ָנאר ַדאן וֶ 
ים. אֹויב ָאֶבער ֶער ֶוועט ָנאר טּון  ַהָנָאה ָהאְבן פּון אִּ

יְך  ָפשּוֶטע ַזאְכן, ַדאן ֶוועט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער זִּ
ים. יְשט אּוְמקּוְקן אֹויף אִּ ְכַלל נִּ  בִּ

ילּו  יז ָאֶבער ַא ְגרֹויֶסער ָטעּות, אּון ֲאפִּ ָדאס אִּ
יז ַאן ֵעָצה פּוֶנעם ֵיֶצר טֹוב ֶעס ֶזעט אֹוי וי ָדאס אִּ ס וִּ

ַפאְרֶגעס ָוואס ִאיז 
 םעֶווען, ֵהייּב ָאן ַא ֵנייעֶ גֶ 

 

 :)ִשיחֹות ָהַר"ן, ִסיָמן כו( טָזאגְ ְּבֶלעְטל ִאין ֶלעְּבן; ֶדער ֶרִּבי 
"ַּביי ִדי ֶוועְלט ִאיז ִשְכָחה ַא ִחָסרֹון, ָאֶּבער ַּביי ִמיר 
ִאיז ִשְכָחה ַא ַמֲעָלה", ֶמעְנְטְשן ֶרעְדן ִזיְך ָאּפ ַאז ֵזיי 

ין גּוֶטע ִזָכרֹון, ֵזיי ַפאְרֶגעְסן ָוואס ָהאְּבן ִניְשט ַקי
ִאיז ֶגעֶווען, ֶמען ֵמייְנט ַאז ָדאס ִאיז ַא ִחָסרֹון, 
ָאֶּבער ֶעס ִאיז ַפאְרֶקעְרט, ֶעס ִאיז ָנאר ַא ַמֲעָלה; 
ֶווען ֶעס ָוואְלט ֶווען ִניְשט ֶגעֶווען ִשְכָחה ָוואְלט ֶמען 

עְרְשְטן, ַווייל ֶמען ִניְשט ֶגעֶקעְנט ִדיֶנען ֶדעם ֵאייּבֶ 
ָוואְלט ִניְשט אֹויְפֶגעֶהעְרט צּו ְטַראְכְטן פּוֶנעם 
ַפאְרַגאְנֶגעְנֵהייט, פּון ַאֶלע דּוְרְכֶפעֶלער אּון ַאֶלע 
ְּפָראְּבֶלעֶמען ָוואס ֶמען ִאיז דּוְרְך, אּון ָדאס ָוואְלט 
ֶגעַמאְכט ַאז ֶדער ֶמעְנְטש ָזאל ִניְשט ֶוועְלן 

אל ְּפרּוִּביְרן צּו ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד, ָאֶּבער ָנאְכַאמָ 
ֶיעְצט ַאז ֶעס ִאיז ָדא ִשְכָחה, ֶקען ֶמען ִזיְך ַּבאֵנייֶען 

 אּון ָאְנֵהייְּבן פּוְנָדאְסֵניי.
ָדאס ִאיז ַמָמש ָוואס דּו ַדאְרְפְסט ֶיעְצט ֶהעְרן; ָלאז 

ֵנייֶע ֶלעְּבן,  ָאּפ ַאֶלע ַאְלֶטע ַזאְכן אּון ֵהייּב ָאן אַ 
ַפאְרֶגעס ָוואס ִאיז ֶגעֶווען, ֶעס ֶוועט ִדיר ִניְשט 
ֶהעְלְפן ָדאס ָוואס דּו ְטַראְכְסט ָטאג אּון ַנאְכט פּון 
ָוואס ִאיז ַאִריֶּבער ְוכּו' ְוכּו'; ָהאְסט ִזיְך שֹוין ֶגענּוג 
 ֶגעֶגעְסן ָדאס ֶגעזּוְנט, ֶיעְצט ִאיז ַצייט ָאְנצּוֵהייְּבן ַא 

 ֵנייֶעם ְּבֶלעְטל.
"א(תשפי ַוְיִח ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו)
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יט ְשֶוועֶרע ַזאְכן,   יֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן מִּ יְך ָאְנְשְטֶרעְנֶגען צּו דִּ ַאז ֶדער ֶמעְנְטש ָזאל זִּ
יְשט ט יז ֶעס ָאֶבער ֶבֱאֶמת ָנאר ַאן ֵעָצה פּוֶנעם ֵיֶצר ָהַרע. ַווייל רֹוב ֶמעְנְטְשן ֶקעֶנען נִּ ּון אִּ

ים ַא וי ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ֶרעְדט אִּ י ַקיין ְשֶוועֶרע אּון ְגרֹויֶסע ֲעבֹודֹות, אּון ַאזֹוי וִּ יין ַאז דִּ
יְשט ָהאְבן יְשט ֶוועְרד, ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ַדאְרף ָדאס נִּ יז ָגאְרנִּ ְצֹות אִּ יט  ;ָפשּוֶטע מִּ מִּ

יְשט ַקיין  ֶדעם ֶוועְרט ֶדער ֶמעְנְטש צּוְבָראְכן, אּון יְסט ַאז ֶער ָהאט ַטאֶקע נִּ ֶער ַבאְשלִּ
 ֶוועג צּו ֶוועְרן ָנאְנט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ֶער ֶגעְבט ַאֶלעס אֹויף.

י ָפשּוֶטע ַזאְכן, ָדאס  יק ֶלעְרְנט ָאֶבער אֹויס פּוְנְקט ַפאְרֶקעְרט, ַאז ַדְוָקא דִּ ֶדער ַצדִּ
י  ין דִּ יד ָוואס ֶזעט אֹויס אִּ וי ָפשּוֶטע ַזאְכן, ַדְוָקא ָדאס ְבֶרעְנְגט ַא אִּ אֹויְגן פּון ֶמעְנְטְשן וִּ

ְצֹות ָוואס  י ָפשּוֶטע מִּ יט דִּ יְך ְשַטאְרְקן מִּ יד ָזאל זִּ ָנאְנט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן. אּון ֶווען ַא אִּ
ים ְבֶרעְנֶגען ָנאְנט  וי ֶיעְדן ָטאג, ֶוועט ָדאס אִּ יד ֶער טּוט ֵסיי וִּ צּום ֵאייֶבעְרְשְטן. ַא אִּ

ְלָחן ָערּוְך, ֶער ֶוועט  י ָפשּוֶטע ֲהָלכֹות פּון שֻׁ יְשט ַאז אֹויב ֶער ֶוועט ְבלֹויז טּון דִּ ַכאְפט נִּ
יְך ַוואְשן ֶנעְגל ַוואֶסער, י אּון זִּ יְנֶדעְרְפרִּ ין שּול  אֹויְפְשֵטיין אִּ ֶער ֶוועט ַקיין ַדאֶוועֶנען אִּ

ְניָ  יט מִּ יְשט מִּ יְך אּון נִּ יְסל ּתֹוָרה, ֶער ֶוועט ַהאְנְדֶלען ֶעְרלִּ ן, ֶער ֶוועט ֶלעְרֶנען ֶיעְדן ָטאג ַאבִּ
יז  יד טּוט, ַדְוָקא ָדאס אִּ י ַאֶלע ַזאְכן ָוואס ֶיעֶדער ָפשּוֶטער אִּ אֹויְסַנאְרן ַקיין ֶמעְנְטְשן; דִּ

יְך ַהאְלְטן ַביי ֵזייֶער ָחשּוב אּון ֵטייֶער ַביים ֵאייֶבעְרְשְטן י ָפשּוֶטע ַזאְכן ֶוועְלן זִּ . אּון דִּ
יג, ַווייל ָדאס ֶזעֶנען ַזאְכן ָוואס ֶער ֶקען ְש  ים ַפאר ֵאייבִּ ויֶדעְראּום אִּ יג ְמַקֵיים ַזיין. וִּ ֶטעְנדִּ

יְשט ְבַלייְבן, ַווייל ָדאס ֶזעֶנען נִּ  י ְשֶוועֶרע אּון ְגרֹויֶסע ַזאְכן, ָדאס ֶוועט נִּ יְשט ַזאְכן דִּ
 ָוואס ֶקעֶנען ָאְנַהאְלְטן ַפאר ַא ֶלעְנֶגעֶרע ַצייט.

ייט הֹויְך ַביים ַדאֶוועֶנען ְשמֹוָנה ֶעְשֵרה, ַאז ֵאייֶנער ָוואס ְשרֵ )ְבָרכֹות כ"ד:(  ֲחַז"ל ָזאְגן
יז ְשַוואְך. ַווייל ֶדער ֶמעְנְטש ָוואס ְשַרי יָמן ַאז ַזיין ֱאמּוָנה אִּ יז ַא סִּ יט הֹויְך, ֵמייְנט ַאז אִּ

יְמל, ַאז ָנאר אֹויב ֶמען ֶוועט ֵזייֶער הֹויְך  ין הִּ יז ַאזֹוי ַווייט הֹויְך אִּ ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער אִּ
יְשט ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ְשֵטייט ַהאְרט  ְשַרייֶען ֶוועט ֶער ֶהעְרן. ֶער ַכאְפט ָאֶבער נִּ

ים, אּון ֶהעְרט אוֹ  ילּו ֶנעְבן אִּ יס ֶיעֶדעס ָוואְרט ָוואס קּוְמט ַארֹויס פּון ַזיין מֹויל, אּון ֲאפִּ
יל.  ֶווען ָדאס ֶוועְרט ֶגעָזאְגט ֵזייֶער ְשטִּ

י  ים דִּ ַחַז"ל ָזאְגן ַאז ֶווער ֶעס ֶעְנְטֶפעְרט הֹויְך "ָאֵמן ְיֵהא ְשֵמיּה ַרָבא" צּוַרייְסט ֶמען אִּ
יג ָיאר. זֶ  יֶבעצִּ ין פּון זִּ וי ֶעְנְטֶפעְרן ָאֵמן ְיֵהא ְגַזר דִּ יַקייט וִּ וי ַאַזא ְקֵליינִּ עט ֶמען פּון ֶדעם וִּ

יֶגע ֹכַח צּו ַראֶטעֶווען ַא ֶמעְנְטש'ס ֶלעְבן פּון ַאֶלע  ְשֵמיּה ַרָבא ָהאט ַאַזא ֶגעַוואְלדִּ
 ְשֶוועֶרע ְגֵזירֹות.

יז יז ֶווען ֶעס קּוְמט צּו ַכְשרּות. ֶעס אִּ י ֶזעְלֶבע אִּ ַהייְנט ָדא צּו ַבאקּוֶמען  ָברּוְך ה' דִּ
יְשט ְשֶווער צּו ֶעְסן ָנאר ָכֵשר'ס ְכַלל נִּ יז בִּ ים, ֶעס אִּ יט גּוֶטע ֶהְכֵשרִּ  .ַאֶלע ָסאְרט ֶעְסן מִּ

ין מֹויל, ֶער ֶזעט ַאז ֶעס  יד ֶגעְבט ַאְכטּוְנג אֹויף ָוואס ֶער ֶנעְמט ַאַריין אִּ ָאֶבער ֶווען ַא אִּ
יז ָדאס ֵזייֶער ָחשּוב ַביים ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ָזאל ָהאבְ  ן ַא ֶהְכֵשר אּון ַזיין ָנאר ָכֵשר, אִּ

יֶגער ַרְמַב"ם  ים צּו ֱאמּוָנה. ֶדער ֵהיילִּ יןָדאס ְבֶרעְנְגט אִּ יוו  ְשַרייְבט אִּ ְנָחה ַא ְברִּ )ַעֵיין ֶדֶגל מִּ

ם ַפְרַשת ֵעֶקב(  י ֶמעְנְטְשן וֶ  צּוֶאְפַריִּ ְשיֹות אֹויף דִּ יְך ָאְפֶגעֶרעְדט ַאז ֵזיי ָהאְבן קֻׁ ועְלֶכע ָהאְבן זִּ
יְבן ַאז ָדאס קּוְמט פּון ֶדעם ָוואס ֵזיי ָהאְבן ֶגעֶגעְסן  ֱאמּוָנה, ָהאט ֵזיי ֶדער ַרְמַב"ם ֶגעְשרִּ

ין ֵזייֶער ְבלּוט אּון ָהא יז ַאַריין אִּ יְשט ָכֵשר'ֶע ֶעְסן, אּון ָדאס אִּ ט ַפאְרְשָטאְפט ֵזייֶער ֹמַח נִּ
וי ָדאס ַאֵליין ַאז ַא ֶמעְנְטש ֶגעְבט ַאְכטּוְנג צּו ֶעְסן  יֶגע ֱאמּוָנה. ֶזעט ֶמען וִּ י ֵהיילִּ פּון דִּ
יְנג צּו טּון, ָדאס ֶדעְרֶנעְנֶטעְרט ָאֶבער ֶדעם  יז ַטאֶקע ְגרִּ ָנאר ָכֵשר'ס, ַא ַזאְך ָוואס אִּ

 ְשְטן.ֶמעְנְטש צּום ֵאייֶבעְר 
יְדן ֶזעֶנען  י אִּ ְלָחָמה ֶווען דִּ יֶטעֶרע ֶוועְלט מִּ י בִּ מֹוַהָרא"ש ָהאט ֶדעְרֵצייְלט ַאז ָנאְך דִּ
יֶקע, ָהאְבן ֵזיי ֶגעְטָראְפן ֶדער ַמָצב פּון ַכְשרּות ֵזייֶער ְשַוואְך. ֶעס  ֶגעקּוֶמען ַקיין ַאֶמערִּ

יֶגע כָ  יְשט ֶגעֶווען ַקיין ֶגעֶהערִּ יז נִּ יְשט ֶגעֶווען צּו ַבאקּוֶמען אִּ יז נִּ יָטה, אּון ֶעס אִּ ֵשר'ֶע ְשחִּ
ְש לָ ַקיין חָ  ין ֶדעם, ַאזֹוי ב יִּ יְך ַאַרייְנֶגעֵלייְגט אִּ יְדן ָהאְבן זִּ יֶכע אִּ ָרֵאל. ָנאר ֶגעֵצייְלֶטע ֶעְרלִּ

יְמ'ֶער רָ  וי ֶדער ֶצעהלִּ יְך מוֹ  ב זי"ע ָוואסוִּ צּוְשֶטעְלן ַא ָכֵשר'ֶע ר ֶנֶפש ֶגעֶווען אֹויפְ סֵ ָהאט זִּ
יָטה, אּון  יֶגע ְשחִּ יְלכִּ יְלְך אּון ָכֵשר'ֶע מִּ יק פּון ָכֵשר'ֶע מִּ יט  אֹויְך ַא ַפאְברִּ ְפָראדּוְקְטן, אּון מִּ

יֶלע אִּ  ֶדעם ָהאט  "ו.יְדן פּון צּו ֶעְסן ְטֵריפֹות חֶער ֶגעַראֶטעֶוועט פִּ
יז ַאָמאל ֶגעקּוֶמען ין ֶיעֶנע ַצייט אִּ יְגן ַסאְטַמאר אִּ יד צּום ֵהיילִּ י'ן זי"ע אּון  ַא אִּ ֶרבִּ

יֶשע פּוֶטער ַפאר יל ַזיין צּו ֶגעְבן גֹוי'אִּ יְנֶדער, ַווייל  ֶגעְפֶרעְגט אֹויב ֶער ֶקען ֵמקִּ ַזייֶנע קִּ
ְלָחן ָערּוְך ֶקען ֶמען ְטרֶ  ין שֻׁ ים אֹויףאִּ ויֶסע ֶהֵּתרִּ י ָהאט פּוֶטער פּון ַא גֹוי. ֶדער  עְפן ֶגעוִּ ֶרבִּ

יז ֶעס ָבָשר ֶבָחָלב?" ֶדער  יט ַא ְשֵמייְכל אּון ֶגעָזאְגט: "ָאֶבער ֶאְפָשר אִּ ים ֶגעֶעְנְטֶפעְרט מִּ אִּ
יֶשע  וי קּוְמט ַאֶהער ָבָשר ֶבָחָלב צּו גֹוי'אִּ י ֶוועְרֶטער, וִּ יְך ֶגעוואּוְנֶדעְרט אֹויף דִּ יד ָהאט זִּ אִּ

יְשטפּוֶטער? ֶער ָהאט ָאֶבער גֶ  יז נִּ י פּוֶטער. ֶעס אִּ יְשט ֶגענּוְצט דִּ יֶבער  עָפאְלְגט אּון נִּ ַארִּ
יז ַטאֶקע ֶגעֶווען  י אִּ יְך ַארֹויְסֶגעְשֶטעְלט ַאז ֶדער ֶרבִּ ַקיין ַלאְנֶגע ַצייט אּון ֶעס ָהאט זִּ

יֶגע ַבאְשטַ  יְשן ְפֵליישִּ יק ְפֶלעְגט ַאַרייְנמִּ י ֶגעֶרעְכט. ַווייל ֶדער ַפאְברִּ ין דִּ אְנְדֵטייְלן אִּ
 פּוֶטער ֶעס צּו ֶגעְבן ַא גּוְטן ַטַעם.

ְצָוה פּון  י מִּ יז דִּ יז ָדא ָוואס ֶיעֶדער ֶקען ְמַקֵיים ַזיין, ָדאס אִּ ְצָוה אִּ ָנאְך ַא ְקֵלייֶנע מִּ
ְצָוה י מִּ יְשט יֹוֵצא ַזיין דִּ ָנאר אֹויב  ְצָדָקה. ַביי ֶדעם ֵמייֶנען אֹויְך ֶמעְנְטְשן ַאז ֶמען ֶקען נִּ

יְשט ַאז ֶדער  ֶמען ֶגעְבט ָגאר ְגרֹויֶסע סּוֶמעס ֶגעְלט ַפאר ְצָדָקה. אּון ֶמען ַכאְפט נִּ
יד ֶגעְבט ַפאר  י. ֶיעֶדע ְפרּוָטה ָוואס ַא אִּ יט ַא ֶפענִּ יְדן אֹויְך מִּ יז צּוְפרִּ ֵאייֶבעְרְשֶטער אִּ

ים צּום ֵאייֶבעְרְש  יז ַאז ֶעס ֵגייט ָנאְך ַווייֶטער, ְצָדָקה ֶדעְרֶנעְנֶטעְרט אִּ ְטן. אּון ֶדער ֱאֶמת אִּ
יטְ  ילּו ָאן ַקיין ֵאיין ְפרּוָטה, ְבלֹויז מִּ ְצָוה פּון ְצָדָקה ֲאפִּ י מִּ 'ן ֶגעְבן ַא ֶמען ֶקען טּון דִּ

יד, ָהאט ֶמען שֹוין ֶגעטּון ַא ְגרֹויֶסע  ְצָדָקה. ְשֵמייְכל אּון ַא גּוט ָוואְרט ַפאר ַא ְצֵווייְטן אִּ
י ֲחַז"ל ָזאְגן  וי דִּ בֹות קי"א:( ַאזֹוי וִּ ית מט, יב( אֹויְפ'ן ָפסּוק )ְכתֻׁ ם ֵמָחָלב", ַאז ֶעס )ְבֵראשִּ ַניִּ "ּוְלֶבן שִּ

יז ָחשּוב'ֶער צּו ַווייס  י ֵצייֶנער פּון ֶיעֶנעם, ָדאס ֵמייְנט צּו ַמאְכן ֶיעֶנעם ַמאְכן אִּ דִּ
יְך, ֶמער פּון וי ְפֵריילִּ יְלְך.צ וִּ יְנֶקען מִּ  ּו ֶגעְבן ֶיעֶנעם צּו ְטרִּ

י ַגאְנֶצע  יְך ַארּום צּוְבָראְכן אּון צּוְקַלאְפט, ֵזיי ֶזעֶנען ְברֹוֶגז אֹויף דִּ ֶמעְנְטְשן ְדֵרייֶען זִּ
יְשט יְרן ַאז ֵקייֶנער ַדאְרף ֵזיי נִּ יְשט אֹויף זֵ  ָהאְבן ֶוועְלט, ֵזיי ְשפִּ ייֶער אּון ֵקייֶנער קּוְקט נִּ

יט ֶדעם ָוואס ֶמען ֶגעְבט ַא ְשֵמייְכל אּון ַא גּוט ָוואְרט ַפאר ַאַזא ֶמעְנְטש,  ַזייט; אּון מִּ
יז ָנאְך ָיא ֶעֶפעס ֶוועְרד. יְרט ַאז ֶער אִּ  ֶקען ֶמען ֶיעֶנעם ַמָמש ַראֶטעֶווען. ֶיעֶנער ְשפִּ

יז ָדא ַא ַמָצב ָוואס ַא ֶמעְנְטש שֹוין ַאזֹוי צּוְבָראְכן אּון ֶדעְפֶרעְסט, ַאז  אּון ַאָמאל אִּ
ים ָפאְרְשָלאְגן ַאז דּו ֶוועְסט ֶגעְבן  ים. ֶקעְנְסט אִּ יְשט צּו אִּ ילּו ֶגעְלט ֶרעְדט שֹוין נִּ ֲאפִּ
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יְשט ָהאְבן,  ַאַסאְך ֶגעְלט, ֶער ַדאְרף ֶעס ָאֶבער נִּ
ין ֶלעְבן. ָאֶבע יְשט ַקיין ַטַעם אִּ יְרט נִּ ר ֶער ְשפִּ

ילּו ַאַזא ֶמעְנְטש ֶקען ֶמען אֹויְך אֹויְפֶלעְבן  ֲאפִּ
ים ַאז ֶער  יט ַא גּוט ָוואְרט, ֶווען ֶמען ָזאְגט אִּ מִּ
ין ֶלעְבן, ֶער ֶוועט  ָהאט ָנאְך ַא ָהאֶפענּוְנג אִּ

יַח ַזיין.  ָנאְך ַאָמאל ַמְצלִּ
יֶמעַלייט  יז ַאָמאל ֶגעֶווען ְצֵוויי ָארִּ ֶעס אִּ

יְנֵאייֶנעם ֶגעַגאְנֶגען ָנאְך  ֶוועְלֶכע ֶזעֶנען אִּ
יד פּון  יז ֶגעֶווען ַא ָחסִּ ֶגעְלט. ֵאייֶנער פּון ֵזיי אִּ
י ָנָתן. ֵאייְנָמאל ָהאט ֶדער ְצֵווייֶטער  ֶרבִּ
יְך ֵזייֶער צּוְקֶרעְכְצט ַאז ֶער ָהאט  יַמאן זִּ ָארִּ
ים  יְשט ַקיין ֹכַח צּו ַזיין ְשֶווער ֶלעְבן. ָהאט אִּ נִּ

י יְך ֶדער ָחסִּ י ָנָתן ֶגעָזאְגט: "אִּ ד פּון ֶרבִּ
יְזטּו ַאַריין  יְשט. ָנאְך סּוכֹות בִּ יר נִּ ַפאְרְשֵטיי דִּ
יר ֶגעֶגעְבן ְצֵוויי  י'ן, אּון ֶער ָהאט דִּ צּו ַדיין ֶרבִּ
יט  יש, דּו ָהאְסט ֶגעקֹויְפט ֶדעְרמִּ הּוְנֶדעְרט ַריינִּ

י יז דִּ ויְנֶטער, אּון ֶעס אִּ י וִּ ר ָנאְך ָהאְלץ ַפאר דִּ
ין  יְך, בִּ ויֶדעְראּום אִּ יְבן ָנאְך. וִּ יֶבעְרֶגעְבלִּ אִּ
י ָנָתן, אּון  י'ן ֶרבִּ ֶגעֶווען יֹום טֹוב ַביי ַמיין ֶרבִּ
יְשט ֶגעְבן ַקיין ֶגעְלט ַווייל ֶער  יר נִּ ֶער ֶקען מִּ
יְך ַאֵליין. אּון ֶיעְצט ֶזע  יְשט ַפאר זִּ ָהאט אֹויְך נִּ

ין  יְך בִּ יְך ַאז אִּ יְך אִּ יר"... פּון ָגאר ֶמער ְפֵריילִּ דִּ
ים ֶדער ְצֵווייֶטער ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ָדאס  ָהאט אִּ
יר  י ָהאט מִּ ילּוק. ַמיין ֶרבִּ יז ַטאֶקע ֶדער חִּ אִּ
יְך אֹויס. ַדיין  ֶגעֶגעְבן ֶגעְלט, ָאֶבער ָדאס נּוְצט זִּ

ְתַחְזקּות יר ֶגעֶגעְבן הִּ י ָהאט דִּ אּון ָדאס  ,ֶרבִּ
יְך יְשט אֹויס"... ֶזעט ֶמען  נּוְצט זִּ ֵקייְנָמאל נִּ

יט ַאַזא  פּון ֶדעם ָוואס ֶמען ֶקען אֹויְפטּון מִּ
וי ְבלֹויז ֶגעְבן ַא ְשֵמייְכל אּון  יַקייט וִּ ְקֵליינִּ

יד. ּזּוק ַפאר ַא ְצֵווייְטן אִּ  חִּ
ְצָוה פּון  י מִּ אּון ָדאס ֶזעט ֶמען אֹויְך ַביי דִּ

ים. ַפאְרָוואס יקּור חֹולִּ יְשט  בִּ ָזאל ַא ֶמעְנְטש נִּ
ֵגיין ַבאזּוְכן ַא ְקַראְנְקן? ַווייל ֶער ֵמייְנט ַאז 

ְגרֹויֶסע  אֹויב ֶער ֵגייט מּוז ֶער טּון ֶעֶפעס ָגאר
יְשט ַאז  ַזאְכן ַפאר ֶיעֶנעם. אּון ֶער ַכאְפט נִּ
יְך ְמַחי' ַזיין ְבלֹויז ֶווען  ֶדער ְקַראְנֶקער ֶוועט זִּ

ינּוט ֶמען ֵגייט ַא יֶכע מִּ ים ַפאר ֶעְטלִּ ַריין צּו אִּ
ים ַא גּוט ָוואְרט.  אּון ֶמען ָזאְגט אִּ

י  יר ֶגעֶדעְנֶקען ַאז דִּ יֶבער ַדאְרְפן מִּ ֶדערִּ
יז ֵזייֶער ָחשּוב  יר טּוֶען אִּ יֵקייְטן ָוואס מִּ ְקֵליינִּ
י ָפשּוֶטע  ַביים ֵאייֶבעְרְשְטן. אּון ַדְוָקא דִּ

ְצֹות, ָדא י ְקֵלייֶנע מִּ ס ֶוועט אּוְנז ְבֶרעְנֶגען דִּ
ְגֶרעְסֶטע ַזאְכן, ָדאס ֶוועט אּוְנז ֶדעְרֶנעְנֶטעְרן 
יֶכע  צּום ֵאייֶבעְרְשְטן אּון אּוְנז ַמאְכן ַפאר ֶעְרלִּ

יְדן.  אִּ
ית ַפְרַשת ָוֵאָרא תשע"ה לפ"ק( ישִּ  )ּתֹוְך ַהַנַחל ְסעּוָדה ְשלִּ
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 ; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס; און נאךשיעורים - 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 נאךתפלה; מעשיות פון 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, 

 'ס, און נאך;SD'ס, USBניגונים, סידי'ס, 
 ערט צו אייער טיר!דעליוו

 רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

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

 
 
 

 

 

 

 שובבי"ם
"ם א טרויעריגע צייט אדער א איז שובבי

 עס בכלל א זאךפרייליכע צייט? צי איז 
 וואס האט עפעס מיט מיר?

 קול ברסלב
212-444-9191 

1, 2,  1,  7,  1,  70 
 

 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 הי"ו שלום יוסף יאקאבאוויטש מו"ה

 למזל טוב די געבורט פון א אינגלצו 
*** 

 הי"ו מנחם מענדל שימשאוויטש מו"ה

 למזל טוב די געבורט פון א מיידלצו 
*** 

 הי"ו ישראל קרויס המו"

 למזל טוב די געבורט פון א אינגלצו 
*** 

 הי"ו לוי יצחק זאפיר מו"ה

 למזל טוב די געבורט פון א אינגלצו 
*** 

 הי"ו וואלווי שטערן מו"ה

 למזל טוב די געבורט פון א אינגלצו 
*** 

 הי"ו נתי שווארץ החתן

 למזל טוב זיין שמחת החתונה עב"גצו 

 

נייעס אינערהאלב 
 מוסדותינו הק'

 

 ן דינייע אפטיילונגען אי
 "עצתו אמונה" עוועכענטליכ

 מעשיות און גורלות פאר קינדער
 "קול ברסלב"מפתח פון 

מיט'ן אין די לעצטע וואכן האט מען צוגעלייגט 
עטליכע זייער שיינע אפטיילונגען אייבערשטנ'ס הילף 

עצתו אמונה אויסגאבע וואס וועכנטליכע אין די 
אנטהאלט די בריוו פון ראש ישיבה שליט"א פון די 

 לעצטע וואך.
צום ערשט איז צוגעקומען יעדע וואך א שיינע מעשה, 
געשריבן דורכן ראש ישיבה שליט"א ספעציעל פאר 

שיינע געמאלענע בילד, ספעציעל  מיט אקינדער, 
עלער פאר די עצתו אמונה געמאלן דורך א בארימטע מ

פאר קינדער. יעדע וואך קומט א שיינע מעשה וואס 
לערנט אויס שיינע מוסר השכל און ברענגט אריין יראת 

די קינדער וואס נעמען ארויס א שיינע מוסר  שמים.
השכל אדער געדאנק, און שיקן עס אריין, וועלן אריינגיין 

 אין עטליכע שיינע גורלות.
 ,מען זייער א פראקטישע אפטיילונגאויך איז צוגעקו

"מפתח פון קול ברסלב", דארט וועט בעז"ה 
אויסגערעכנט ווערן יעדע וואך אלע נייע שיעורים, 

און נאך, וואס איז ארויף אויפ'ן  דרשות, אינטערוויוס
ליין, אויף א שיינע מסודר'דיגע טעלעפאן "קול ברסלב" 

יך דרשות פון ווי או וועג, מ'זאל עס קענען גרינג טרעפן.
די פארגאנגענע יארן אויף די פרשה, וואס מ'קען הערן 

 אויפ'ן ליין.
מאכט ליכטיג אייער שטוב, שרייבט אייך איין פאר 

"עצתו אמונה" סובסקריבשאן צו באקומען די 
פאר די סומע פון בלויז וועכענטליך אויף די פאסט, 

 רופט דעם "קרן הדפסה" אויף$ א וואך. 2.99
, אדער שיקט אן אימעיל 3עקסטענשאן  718-387-2691

 .subscribe@kerenhadfusa.orgצו 
 עצתו אמונה, פעולתו אמת!

 

 הי"ו החתן יעקב הלל פארקאשע"י  נתנדבבבארא פארק לשבוע זו הגליון הפצת 


