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ט מֹוַהָרא"ש ֵצייל   ֶדער 

ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש ָהאט ִליּב צּו ָהאְּבן ֲחֵבִרים, 
ֵאייֶנער ַאֵליין. ֶווען ַא ֵקייֶנער ָהאט ִניְׁשט ִליּב צּו ַזיין 

ֶמעְנְטׁש ְדֵרייט ִזיְך ַארּום ַאֵליין, ֶוועְרט ֶער פּון ֶדעם 
ֵזייֶער ְטרֹויֶעִריג אּון ֶדעְפֶרעְסט, ַאזֹוי ַווייט ַאז ִדי 

"אֹו ַחְברּוָתא אֹו )ַתֲעִנית כ"ג.( ַחַז"ל ָזאְגן אֹויף ֶדעם 
ְטְׁשט ער ִווינְ ָאֶדער ָהאט ֶמען ֲחֵבִרים, ָאדֶ  -ִמיתּוָתא" 

"ו. ָדאס ַווייְזט אֹויף ִדי ְגרֹויֶסע ֶמען ִזיְך ֶדעם טֹויט ח
ֶגעְּברֹויְך ָוואס ַא ֶמעְנְטׁש ָהאט צּו ָהאְּבן ֲחֵבִרים, 
ַווייל ָאן ֶדעם ָהאט ֶמען ִניְׁשט ַקיין ׁשּום ַטַעם ִאין 

 ֶלעְּבן.
ֶמען ַדאְרף ָאֶּבער אֹויְך ִוויְסן ִווי ַאזֹוי ִזיְך 
אּוְמצּוֵגיין ִמיט ֲ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. 

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

 

ִדִ  יגִ י יעִֵהייל  םֲִחָכמ 
ָנחֹו)ִןָזאגִ  ִכטמ  ִ:(.ת

ִ

לֹשִָ" ִש  יה ָבר  ִד  יִָהיּום ִָקש  מֹשִ ִלֹום ,ִ"הל 
ֵרי ִד  ִַזאכִ י ִָהאן ִמֹש ִט יִַרֵבינּוה ִנ  טִש 

ַטאנ ע ש  ִַפאר  ין ִב  עז ִד  ער ט  ש  ער  ִֵאייב  טִָהאר
י ִא  פִ ם עַדאר  ִג  ִַווייזִ ט ון ִו  ִַאזֹוי ִעִ י עס טִז 
ִאֹוי ִדִ ס, נֹורִָי ִמ  שִרֹאשה, ִאּוִחֹוד  ין ָרצ  ם,ִש 
עגִ  ר  ִפ  פֹוט בּו)ִתּתֹוס  ִד  יר ח  ִַהַמת  לֹשִָל ִש  יה ָבר  :ִ(םד 

ָווא" ִַפאר  נִ ס עכ  ִר  עט ִמ  ִן יש  ִנ  ִאֹויט םִעדִ ס
י ִַמֲחצ  קִ ת ִַהש  ִָוואל ִעִ ס ֵטייס ִש  ֵביט ער  יִד 

נּו' ּת  הִי  עזִַא',ִז  ערִד  ט  ש  ער  יטִָהארִֵאייב  םִא 
ויזִ  עו  עבִ ִצּוסִָוואןִג  יש ִטִָהארִעִ לִַוויין,ִג  טִנ 

ַטאנ ע ש  ִַפאר  ִָוואן ִָדאס יס ִא  ערִ ז?" פ  ט  נ  טִע 
ע ִד  יטִָר ִש  צִ ה ֻקב  ִ"מ  ִָדארִ ת: ִָהאט הִמֹשִ ט
עִינּוַרבִֵ ַטאנ  ש  ִַפאר  ון ִו  ִַאזֹוי עסִעִ י סִאֹויטִז 
קִ ִַא ִש  ִעִ ל, ִָהאר עט פ  ִע  שס ער  ד  ִִַאנ  יש  טִנ 

ַטאנ ע ש  ִַפאר  ִעִ ן, ִָהאר יש ִט ִנ  ַטאנ עט ש  ןִַפאר 
ו ִו  ִַאזֹוי עי ִק  ִַזיין ען ִמ  עבִ ן ִג  אִַאזִַט

יֵקיי ֵליינ  ִ'ָדבִָק  ִט, ִמּועִָר ַכפִֵט ִי  ִעִַר ִן'ָעֹול ִַא,
ֵליינִ  ִק  בִ ַהאע ִל  עע ִָדאל  ִָזאר עק ִל מ  ִָאפ  עִַאלִ ן
ִת?!"ֲעֵבירֹו

יטִָהאסִָדא עםִא  ערִד  ט  ש  ער  ויזִ רִֵאייב  עו  ן,ִג 
ִַא יִַאז ִא  גִ ד ענ  ר  ִב  יֵקייִַאט ֵליינ  ִק  רִעִ ט,

גִ  ענ  ר  ִב  ִַזייט ִַהארִ ן יִ-ץ ִא  עז ִמ  ין ִא  לִמֹוחִֵם
ִ.תֲעֵבירֹועִַאלִ 

ַצו ההֱִאמּונֲִִָעָצתֹו)  "א(תשפִּת 
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 ִאיםַחֶבר, ָאֶּבער ִאין ִדי ִמינּוט ָוואס ֶעס ֶוועט  ִאיְנֵאייֶנעם ֶוועט ֶער ַטאֶקע ַזיין ַדיין 
אֹויְסקּוֶמען ֶּבעֶסער ַאְנֶדעְרׁש, ֶקעְנְסטּו ִניְׁשט ִוויְסן ָוואס ֶער ֶוועט ֶדעָמאְלְטס טּון. 

ֶטעְנִדיג ָהאְּבן ֶדעם ָקאפ אֹויְפ'ן ְפַלאץ אּון ֶגעֶדעְנֶקען ַאז ֶמען ֶדעִריֶּבער ַדאְרף ֶמען ְׁש 
ִניְׁשט ֶגעְטרֹויֶען ַקיין ׁשּום ֶמעְנְטׁש אֹויף ֶדער ֶוועְלט, ֶמען ַדאְרף ַהאְלְטן ָאְפן ִדי ֶקען 

 אֹויְגן אּון ֵקייְנָמאל ֵקייֶנעם ִניְׁשט ֶגעְטרֹויֶען ְּבִליְנֶדעְרֵהייט.
ן דּוְרְכֵגיין ָדאס ִאיז ָגאר ַא ִוויְכִטיֶגער ְכַלל ָוואס ַא ֶמעְנְטׁש מּוז ִוויְסן ְכֵדי צּו ֶקעֶנע

ַזיין ֶלעְּבן ְּבָׁשלֹום אּון ָהאְּבן ַא ְפֵרייִליְך ֶלעְּבן אֹויף ֶדער ֶוועְלט. ֶמעְנְטְׁשן ָוואס ַפאְרָלאְזן 
ִזיְך אֹויף ֲחֵבִרים ְּבִליְנֶדעְרֵהייט, ֶוועְרן ָנאְכֶדעם ֵזייֶער ַאְנטֹויְׁשט. ֶדער ַחֶבר ֶוועֶמען ֶמען 

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

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

ְס'ִאיז ַפאְלׁש צּו  -"ְוָׁשְוא ְתׁשּוַעת ָאָדם" )ְתִהִלים ס, יג( ַפאְרָלאְזן, ַאזֹוי ִווי ֶדער ָפסּוק ָזאְגט 
יין ַאז ְס'ִאיז ַא ָׁשאד ֶזעט ַא ַוואְרְטן אֹויף ִדי ִהיְלף פּון ַא ֶמעְנְטׁש. ִווי ֶמער ַא ֶמעְנְטׁש

ֵזיי ֶקעֶנען ִניְׁשט, ֵזיי ִוויְלן ִניְׁשט, אּון ֵזיי ֶוועְלן ִניְׁשט  ;אֹויף ֶמעְנְטְׁשן ִזיְך צּו ַפאְרָלאְזן
ֶהעְלְפן; ַאְלץ ֶמער ֶעְפְנט ִזיְך אֹויף ַזיין מֹויל צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. ֶער הֹויְּבט ָאן 

ְׁשֵטייט ִאים צּו ִדי ַהאְנט אּון ִאיז  ֶמער אּון ֶמער צּו ְׁשִפיְרן ַאז ֶדער ֵאייְנִציְגְסֶטער ָוואס
ִאים ְגֵרייט צּו ֶהעְלְפן ִאיז ָנאר ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ַאֵליין. ִדי ָראֵׁשי ֵתיבֹות פּון ִדי 

ְש'ָפַתי  ִווי ִדי ֶוועְרֶטער "ֲא'ֶוועְרֶטער "ָׁש'ְוא ְת'ׁשּוַעת ָא'ָדם" ִאיז ִדי ֶזעְלֶּבע ָראֵׁשי ֵתיבֹות 
ח". ָדאס ִאיז ְמַרֵמז אֹויף ֶדעם ַאז ִווי ֶמער ְמ'ֶזעט ִווי ַפאְלׁש ְס'ִאיז ִזיְך צּו ִת'ְפתָ 

 ַפאְרָלאְזן אֹויף ִדי ִהיְלף פּון ֶמעְנְטְׁשן, ַאְלץ ֶמער ֶרעְדט ֶמען צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ָלאְזן אֹויף ַא ֶמעְנְטׁש, ָדאס ִאיז ַּביי ַאֶלע ָסאְרט ַזאְך ַאזֹוי ַאז ֶמען ֶקען ִזיְך ִניְׁשט ַפאְר 
ְ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, 

יִדיׁש ֶגעְלט. ֶמעְנְטְׁשן ֶזעֶנען ָאֶּבער ֵזייֶער ִניְׁשט ָפאְרִזיְכִטיג ַּביי ִניְׁשט צּו ַפאְרִליְרן אִ 
ֶדעם, ֶווען ֶעס קּוְמט ֵאייֶנער ָוואס ָזאְגט צּו ָגאְלֶדעֶנע ְגִליְקן אֹויּב ֶמען ֶוועט 

אְפְלט אּון ַאייְנְׁשֶטעְקן ַּביי ִאים ָדאס ֶגעְלט, ֶער ָזאְגט צּו ַאז ֶמען ֶוועט ַמאְכן ֶדערֹויף טָ 
ְטִריְפְלט, ְטַראְכט ֶמען ִניְׁשט ְצֵוויי ָמאל ֵאייֶדער ֶמען ֶגעְּבט ֶיעֶנעם ַאֶוועק ָדאס ַגאְנֶצע 

אּון ֶעס ֵגייט ִניְׁשט ַאִריֶּבער ַקיין ַלאְנֶגע ַצייט אּון ִדי ַגאְנֶצע  .אֹויְסֶגעָהאֶרעֶוועֶטע ֶגעְלט
ען ֶדעְרֶזעט ִזיְך אֹויְסֶגעֶזעְקְלט ִאיְנַגאְנְצן. ִדי ֶגעְלט ִאיז ׁשֹוין ַפאְרלֹויְרן אּון מֶ 

ען ָנאְך ֶמעְגִליְך צּוִריק ַּבאקּוֶמען פּון ֶיעֶנעם, ִאיז ָנאר ַאז קֶ ֵאייְנִציְגְסֶטע ַזאְך ָוואס ֶמען 
 ֶער ֶוועט ִדיר ֶאְפָׁשר ִאיֶּבעְרֶּבעְטן...

ָרֵאל ָוואס ְפֶלעְגט ֵמינּו פּון ֶאֶרץ ִיְש ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ַאָמאל ַא ִאיד פּון ַאְנֵׁשי ְׁשלוֹ 
ַארֹויְסָפאְרן ֶיעֶדעס ָיאר ַקיין חּוץ ָלָאֶרץ צּוַזאְמצּוְׁשֶטעְלן ֶגעְלט. ֵאייְנָמאל ָהאט ֶער 
ֶגעַהאט ַּביי ִזיְך ָאְפֶגעְׁשָפאְרט ַא ְסכּום פּון ִפיְנף טֹויְזְנט ָדאֶלער, אּון ַדאן ִאיז 

ים ַא ֶמעְנְטׁש אּון ִאים ִאיֶּבעְרֶגעֶרעְדט ַאז ֶער ָזאל ַאייְנֵלייְגן ָדאס צּוֶגעקּוֶמען צּו אִ 
ַגאְנֶצע ֶגעְלט ַּביי ִאים, אּון ֶער ֶוועט ָדאס צּוִריק ַּבאקּוֶמען ִמיט ָגאר ְגרֹויֶסע 

עָלאְזט יין. ֶדער ִאיד ָהאט ִזיְך גֶ ַפאְרִדיְנְסְטן, ִפיל ֶמער פּון ִדי ֶגעְלט ָוואס ֶער ֵלייְגט ַא
ִאיֶּבער ֶרעְדן, ֶער ִאיז ֶגעֶווען ָגאר ְפֵרייִליְך אֹויף ִדי ְגרֹויֶסע ְמִציָאה ָוואס ִאיז ִאים 
אּוְנֶטער ֶגעקּוֶמען, אּון ָהאט ַאִהיְנֶגעֶגעְּבן ַפאר ֶיעֶנעם ַזיין ַגאְנֶצע ָאְפֶגעְׁשָפאְרֶטע ֶגעְלט. 

וען ֶעס ִאיז ַאִריֶּבער ַא חֹוֶדׁש אּון ֶיעֶנער ָהאט ִאים ָנאְך ֶמער ִאיז ֶער ְפֵרייִליְך ֶגעָוואְרן וֶ 
 אְּבן ָאְפֶגעְׁשמּוֶעְסט, אּוןׁשֹוין ָאְנֶגעהֹויְּבן ַאַרייְנצּוִׁשיְקן ִדי חֹוֶדׁש'ִליֶכע ְסכּום ָוואס ֵזיי הָ 

 

ן ֶדעם ִאיד ִאיז ֶגעֶווען ָגאר ְגרֹויס. ָאֶּבער ָדא ָהאט ִזיְך ֶעס ֶגעֶעְנִדיְגט... ֶווען ֶעס ִאיז ֶגעקּוֶמען ְמָחה פּוִש  יַאזֹוי ַווייֶטער ָהאט ֶער ַּבאקּוֶמען ִדי ְצֵווייֶטע חֹוֶדׁש, אּון דִ 
ער ָדאס ֶגעְלט ִאיז ֶמער ִניְׁשט ֶעס טּוט ִאים ֵזייֶער ַלייד, ָאּבֶ  ;צּום ְדִריְטן חֹוֶדׁש ָהאט ִאים ֶיעֶנער ְקָלאר ֶגעְׁשֶטעְלט ַאז ֶער ָהאט ָאְנֶגעֶזעְצט ֶדעם ַגאְנְצן ֶגעֶׁשעְפט

 ָדא צּו ַּבאקּוֶמען. אּון ֶדער ִאיד ִאיז ֶנעֶּבעְך ֶגעְּבִליְּבן ְּבֵעירֹום ּוְבחֹוֶסר ֹכל.
ִאין ֵאיין ָוואס ֶער ַהאְלט  םער ַּבייְׁשִפיל אֹויף ֶדעיגֶ ֶווען מֹוַהָרא"ׁש ָהאט ֶגעֶהעְרט ִדי ַמֲעֶשה ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט ַפאר ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו ַאז ִדי ַמֲעֶשה ִאיז ַא ֶלעֶּבעדִ 

ֶגעְלט ַזאְכן. ָדאס  ער ִניְׁשט ֶווען ֶעס קּוְמט צּו'ן ַאז ֶמען ֶקען ִזיְך ִניְׁשט ַפאְרָלאְזן אֹויף ֶמעְנְטְׁשן, ֶמען ֶקען ִניְׁשט ֶגעְטרֹויֶען ַקיין ֶמעְנְטְׁשן, אּון ִזיכֶ ְר ָוואֶרעֶנען אּון ַחזְ 
 ְלן ִמיר ִדיר.ז ֵזייֶער ַנאִריׁש ַאֶוועְקצּוֶגעְּבן ִדי ַגאְנֶצע ָאְפֶגעְׁשָפאְרֶטע ֶגעְלט ַפאר ַא ֶמעְנְטׁש ָוואס ִוויל ְּבלֹויז ְׁשִפיִאי

ע ֶעְרַׁשיינּוְנג ַאז ֶמעְנְטְׁשן ֶוועְרן ַאַרייְנֶגעַכאְפט ִאין ַאַזא ָדאס ִאיז ִניְׁשט ֶעֶפעס ַא אּוְמֶגעֶוועְנִליֶכע ַפאִסירּוְנג ָוואס ֶגעֶׁשעט ֶזעְלְטן, ָדאס ִאיז ַא ָטאג ֶטעְגִליכֶ 
ועט ֶמען יּב ֶמען ֶוועט ַאייְנְׁשֶטעְקן ָדאס ֶגעְלט ַּביי ֵזיי, וֶ ָסאְרט ַפאְסְטֶקע. ֶעס ֶזעֶנען ָדא ֶגעִריֶּבעֶנע ְׁשִוויְנְדֶלער ֶוועְלֶכע ֵגייֶען ַארּום צּו ַפאְרַנאְרן ֶמעְנְטְׁשן ַאז אוֹ 

ֶנעץ, ֶער ָהאט ִזיְך ׁשֹוין ָאְנֶגעְקִליְּבן ֶגענּוג אּון ָנאְך ֶגעְלט, ַדאן  אְפט ֶגענּוג ִפיׁש ִאין ַזייןַמאְכן אֹויף ֶדעם ְגרֹויס ֶגעְלט. אּון ֶווען ֶדער ְׁשִוויְנְדֶלער ָהאט ׁשֹוין ַאַרייְנֶגעכַ 
 ִמיט, אּון ֶער רּוְפט אֹויס ַאז ֶער ָהאט ָפׁשּוט ָאְנֶגעֶזעְצט אּון ֶער ָהאט ֶמער ִניְׁשט ָדאס ֶגעְלט.הֹויְּבט ֶער ִזיְך אֹויף אּון ַאְנְטלֹויְפט ֶדעְר 

עְנט פּון ִוויִפיל ִדי ַּבאְנק ֶגעְּבט, ֶקען ֶגעְּבן ֶמער ְפָראצֶ  ֶמען ַדאְרף ָפׁשּוט נּוְצן ַאִּביְסל ֶדעם ֵשֶכל אּון ַאַרייְנְקֶלעְרן ַאז אֹויּב ַא ְפִריַוואֶטער ֶמעְנְטׁש ָזאְגט ַאז ֶער
 ַא ִסיָמן ַאז ֶער ִאיז ַא ִליְגֶנער. ָדאס ְׁשֶמעְקט ׁשֹוין ִניְׁשט פּון ַקיין אֹויְסֶגעַהאְלֶטעֶנע ֶגעֶׁשעְפְטן.ׁשֹוין ִאיז 

ן ֶעְרִליְך ַאַרייְנִׁשיְקן ֶיעְדן חֹוֶדׁש ִדי ַּבאְׁשִטיְמֶטע ָצאלּוְנֶגען, אּון ִמיט ֶדעם ֶגעְּבן ֶדעם אּו ַפאְרְׁשֵטייט ִזיְך ַאז ִאין ָאְנהֹויּב ֶוועט ֶיעֶנער ָאְנְׁשֶטעְלן ַא ֵׁשיין ָפִנים,
ִפיְלן, וואּו ִדי ֶגעלּוְנֶגעֶנע ְׁשִוויְנְדֶלער ְׁש -ֶעס אּון ִדי ֶגעְמְּבלֶגעִפיל ַאזֹוי ִווי ַאֶלעס ָפאְרט אֹויף ִדי גּוֶטע ִדיֶרעְקִצֶיע. ָדאס ַאְרֶּבעט ַאזֹוי ִווי ֶדער ְׁשִפיל פּון ִדי ָלאֶטעִרי

ֶפעִטיט ַפאְר'ן ֶמעְנְטׁש ַאַרייְנצּוֵלייְגן ָנאְך אּון ָנאְך ֶגעְלט, ֶזעֶען ֶדעְרצּו ַאז ִאין ָאְנהֹויּב ָזאל ֶדער ֶמעְנְטׁש ַפאְרִדיֶנען ֶעֶפעס ְקֵלייִניַקייְטן, אּון ָדאס ָזאל ֶגעְּבן ֶדעם אַ 
ּון דּו ֶוועְסט ָנאְך ַמאְכן אְך ָוואֶסעֶרע גּוֶטע ַמָזל דּו ָהאְסט ַאז דּו ַפאְרִדיְנְסט פּוֶנעם ֶגעֶׁשעְפט, ֶיעְצט ֵלייג ַאַריין ַדיין ַגאְנֶצע ֶגעְלט אן ִאים: "דּו ֶזעְסט דָ ֵזיי ָזאגְ 

 ֵלייְגט ַטאֶקע ַאַריין ַא ְגרֹויֶסע סּוֶמע ֶגעְלט, אּון ָדאְרט ֶעְנִדיְגט ִזיְך ִדי ַמֲעֶשה... אר ִאיז ֶדער ָוואס ָפאְלְגט ֵזיי אּוןֶדערֹויף ֵכֶפל ִכְפַלִים"... אּון ֶדער נַ 
ְפרּוִּביר  .אְרִליְרט ֶמעןאְך ַאז ֶעס ֵגייט ַאזֹוי, ַאָמאל ַפאְרִדיְנט ֶמען אּון ַאָמאל פַ אּון 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  םֶוועט ֶער ַאֶלעס ֶקעֶנען ָאְפָצאְלן אּון ֶעס ֶוועט ִאי ִמיט ִדי ָהאֶפענּוְנג ַאז ָנאְכֶדעם

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

ם, קּוְמט ׁשֹוין ָאן ֶדער ַמְלָאְך ַהָמֶות אּון ֶמען ִליְגט ׁשֹוין אֹויְפ'ן ֵּבית אּון ִאיְנְצִוויְׁשן, ִווי ַלאְנג ֶמען ְדֵרייט ִזיְך ַארּום צּו ָּבאְרְגן פּון ֶדעם אּון ַּבאָצאְלן ַפאר ֶיעֶנע
יף ֶיעֶנע ֶוועְלט. ִדי ֶּבעְסֶטע ַאז ֶגעְלט ְׁשֵמייְכְלט צּו ַא ֶמעְנְטׁש אֹויף ִדי ֶוועְלט, ֶעס ַהְרְג'ט ִאים ָאֶּבער אוֹ )ִ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 ִאיאן ָהאט ֶגעוואֹויְנט ַא ִאיד פּון ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו ִמיטְ ִאין אּומַ 
ִאיְך ָזאל ַאז ִמיר ַארֹויס אּון ֶּבעט ַפאר ִמיר  ףן: "ָאַמר ָרָבא, ָאַמר ָרָבא, ָרָבא, ָרָבא, ֶהעלְ ָהאט ִזיְך ֶגעמּוְטֶׁשעט ִמיט ַא ָצָרה, ְפֶלעְגט ֶער ִאיְנִמיְטן ֶלעְרֶנען ָזאגְ 
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ֶגעַראֶטעֶוועט ֶוועְרן פּון ִדי ָצָרה. ָאַמר ַאַּבֵיי, ַאַּבֵיי, ַאַּבֵיי, ֶהעְלף ִמיר ַארֹויס ִמיט  
ט ֶדעְרַמאְנט ַא ָנאֶמען פּון ַתָנא ֶדעם ְפָראְּבֶלעם". אּון ַאזֹוי ַווייֶטער ֶווען ֶער ָהא

ָאֶדער ַאמֹוָרא, ָהאט ֶער ֶגעֶּבעְטן פּון ֶיעֶנעם ַאז ֶער ָזאל ִאים קּוֶמען צּו ִהיְלף. ִדי 
ֶמעְנְטְׁשן ֶוועְלֶכע ָהאְּבן ָדאס צּוֶגעקּוְקט ָהאְּבן ֶגעְׁשִפיְרט ַאז ֶער ֶרעְדט ַמָמׁש צּו ִדי 

ֶוועְרן ֶדעְרַמאְנט ִאין ִדי ְגָמָרא. ַאזֹוי ִווי ֶעס ֶוועְרט ֶגעְּבֶרעְנְגט ֵהייִליֶגע ַצִדיִקים ָוואס 
ִאין ְירּוַׁשְלִמי ַאז ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֶלעְרְנט תֹוָרה ַדאְרף ֶער ִזיְך ָפאְרְׁשֶטעְלן ַאזֹוי ִווי 

 ֶדער ַתָנא ָאֶדער ַאמֹוָרא ְׁשֵטייט ִאים ַפאר ִדי אֹויְגן.
ַא ֶמעְנְטׁש ָוואס זּוְכט ֱאֶמת'ֶע ֲחֵבִרים ֶקען ֶנעֶמען  .גּוֶטע ֲחֵבִרים ָדאס ֶזעֶנען ָיא

ִדי ֵהייִליֶגע ַתָנִאים אּון ֲאמֹוָרִאים ַפאר ַזייֶנע ֲחֵבִרים, ֶווען ֶער ֶלעְרְנט ִמְׁשַניֹות ָאֶדער 
ִרים, אּון ֶער ֶקען ִזיְך ְגָמָרא ָזאל ֶער ְׁשִפיְרן ִווי ִדי ֵהייִליֶגע ַצִדיִקים ֶזעֶנען ַזייֶנע ֲחבֵ 

ַמְזִכיר ַזיין ַּביי ֵזיי ַאז ֵזיי ָזאְלן ִאים ַארֹויְסֶהעְלְפן, אּון ֵזיי ֶוועְלן ִאים ַטאֶקע ִזיֶכער 
 ֶהעְלְפן.

ען ֶדעְרַמאְנט ִדי ֶנעֶמען פּון מֶ ַאז ֶווען )ֵסֶפר ַהִמדֹות, ַצִדיק ח"ב אֹות כ'( ֶדער ֶרִּבי ָזאְגט 
ט ָדאס ַאז ֶמען ָזאל ֶקעֶנען ְּבֶרעְנֶגען ְיׁשּועֹות ַמָמׁש ֶׁשֹלא ְכֶדֶרְך ַהֶטַבע. ַצִדיִקים ֶהעְלפְ 

ֶרִּבי ָנָתן ָהאט ֶגעַמאְכט ַא ֵסֶפר "ְׁשמֹות ַהַצִדיִקים" וואּו ֶעס ֶוועְרט אֹויְסֶגעֶרעְכְנט 
ְרְך ֶדעם. ָאֶּבער ֶווען ַאֶלע ַצִדיִקים צּו ָזאְגן ֵזייֶעֶרע ֶנעֶמען אּון ֶגעָהאְלְפן ֶוועְרן דּו

ֶמען ֶלעְרְנט אּון ֶמען ַּבאֶגעֶגעְנט ִזיְך ִמיט ֶנעֶמען פּון ַצִדיִקים, ִאיז ָדאס ִדי ֶזעְלֶּבע 
 ָחׁשּוב, אּון ֶמען ֶקען ָדאס אֹויְסנּוְצן אֹויף ִזיְך אֹויְסצּוֶּבעְטן ַא ְיׁשּוָעה.

)ַעֵיין ְּבַמֶסֶכת ְדַמאי ּוְבעֹוד ַהְרֶּבה ֶבר" ְפן ַא "חָ ִאין ַחַז"ל ֶוועְרט ַא ַתְלִמיד ָחָכם ָאְנֶגערּו

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

 ועט ִאים ַארֹויְסֶהעְלְפן ִאין ֶלעְּבן.וֶ 
ֵזייֶער ַהאְרּב ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ַדאְרף ֶלעְרֶנען ִמיט ַא ַחֶבר )ְּבָרכֹות ס"ג:( ִדי ְגָמָרא ָזאְגט 

אּון ִניְׁשט ַאֵליין. פּון ֶדעְסט ֶוועְגן ָהאט ִמיר ֶגעֶזען ַאַסאְך ְגרֹויֶסע ַצִדיִקים ַאז ֵזיי 
אְרְׁשָלאְסן ַּביי ִזיְך ִאיְנֶדעְרֵהיים אּון ָיא ֶגעֶלעְרְנט ַאֵליין. ָדאס ִאיז ֶזעֶנען ֶגעֶווען פַ 

ֶגעֶווען ַווייל ֵזיי ָהאְּבן ֶגענּוֶמען ִדי ֵהייִליֶגע ַתָנִאים אּון ֲאמֹוָרִאים ַאְלס ֲחֵבִרים. 
 ְס'ִאיז ִניְׁשָטא ַקיין ֶּבעֶסעֶרע ֲחֵבִרים פּון ֶדעם.

ס ַּבאֶהעְפט ִזיְך ָנאר צּו ִדי ֵהייִליֶגע ַצִדיִקים אּון ֶנעְמט ֵזיי וואֹויל ִאיז ֶדעם ָווא
ַאְלס ֲחֵבִרים, אּון ֶער ֶגעְּבט ַאְכטּוְנג ִניְׁשט צּו ֶגעְטרֹויֶען אּון ִזיְך ַפאְרָלאְזן אֹויף ְסַתם 

 ֲחֵבִרים ֶוועְלֶכע ֶקעֶנען ִאים ֵזייֶער ַאְנטֹויְׁשן.
 ה' ֶעֶרְך ֲחֵבִרים ְוֵחֶלק ג' ֶעֶרְך ִּבָטחֹון( )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק

 

 מוסדות. די הייליגענעמען באשטייערונגען פאר צוטוב פורים צו נדיבים בעם, צוזאמ
סנדיג פון וועלכע ישיבה ידי בחורים זענען אויפגענומען געווארן מיט גרויס פרייד, וו

יעדער  און אייבערשטן, א ישיבה וו'די בחורים לעבן מיט אועס האנדלט זיך, א ישיבה וו
התמדה רבה, בחורים וואס זענען אויסגעצייכנט מיט יראת בבחור לערנט יעדן טאג 

 .זעלטןשמים, מדות טובות, און איידלקייט, וואס מען טרעפט 
עס זענען צוריק געהערט געווארן גאר גוטע גריסן, ווי די חשובע נגידים האבן גאר 

 עס האט זיך שטארק אנגעזען די דרך ארץ און איידלקייט פון די שטארק הנאה געהאט,
ן אייבערשטנ'ס הילף איז 'מיט זיך אנגערופן מיט ווארימע סכומים.זיי האבן און  בחורים,

 עס אריבער מיט גאר גרויס הצלחה, דער אייבערשטער זאל העלפן ווייטער.
 

 ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר!
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 שיעורים; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס; און נאך - קוואל פון חיזוק )פרויען(
212-444-9169 /845-351-9060 

 438-320-9090א / קאנאד03303502363/ 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 גליון אויף אימעילקומען דעם צו בא

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 א"שליט נחמן ניישטייןמו"ה 
 מוסדותינו הקדושיםב מלמד מומחה

 פון זיין זון שמחת החתונה למזל טוב דיצו 

 הי"ושלום יוסף החתן מו"ה 

 תב עב"ג

 א"שליט אברהם משה שטראססערמו"ה 
 מנהל מוסדותינו הקדושים

*** 

 א"שליט משה קרויסמו"ה 

 פון זיין זון למזל טוב שידוך שליסן דיצו 

 הי"ו אשרהחתן מו"ה 

 בת עב"ג

 א"שליט יואל טייטלבויםמו"ה 
 גבאי בית המדרש היכל הקודש, קרית יואל

 חינוך אפטיילונג
אציאונג מיט פארבעסערט אייער ב

. הערט חיזוק און עצות, אייערע קינדער
 שמועסן און געדאנקען, איבער חינוך.

 קול ברסלב
212-444-9191 

1, 4,  2 
 

 

 

 

 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 
 

יט אויך פון די גליקליכע וואס זענען זיך מחיה יעדע וואך זי
 מיט די פילע עצות און חיזוק אין לעבן

718-387-2691  #3  
subscribe@kerenhadfusa.org 

 

 

 

 נאך פילע בריוו פונעם ראש ישיבה שליט"א 
 אינעם וועכנטליכן קונטרס "עצתו אמונה"

 #718-387-2691 3צו באקומען אין ישיבה, אדער רופט 
 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
 פרייליכע פורים טעג אין ישיבה

פורים גאר פרייליכע דערהויבענע פורים טעג האבן אנשי שלומינו מיטגעהאלטן אין ישיבה. פרייטאג 
האט , נאך די סעודה בהיכל הישיבהזענען זיך אנשי שלומינו צוזאם געקומען צו די סעודת פורים מיטאג 

נץ בתופים ובמחולות, און געדאנקט דעם אייבערשטן אויף עט פייערליכעאין  געלאזטארויס זיךמען 
וואס מיר זענען ניצול געווארן פון המן הרשע, און מקבל געווען די תורה  -אלע זיינע חסדים, בימים ההם 

נעם הייליגן רבי'ן, אז מיר האבן זוכה געווען צו וויסן פו - ובזמן הזה. "קימו וקבלו היהודים" - פון פריש
וואס לערנט אונז שטענדיג אנצוהייבן פון פריש, זיך נישט לאזן פארפירן פונעם יצר הרע, נאר שטענדיג 
נאכאמאל צוריק קומען צום אייבערשטן, זיך אויסרעדן צום אייבערשטן, און אזוי וועלן מיר זיכער 

 שטענדיג מצליח זיין.
קענען גרייטן צום שבת קודש. דער שבת איז אריבער מיט א מ'האט געענדיגט די סעודה פרי, זיך צו 

פרייליכע און געשמאקע געמיט, און אום מוצאי שבת קודש איז מען זיך ווידער צוזאמגעקומען אין 
ישיבה ממשיך צו זיין מיט שמחת פורים. מ'האט געטאנצן און זיך געפריידט און געדאנקט דעם 

 אייבערשטן אויף אלע זיינע חסדים.
נטאג נאכמיטאג איז מען זיך צוזאמגעקומען צו א סעודת שושן פורים, דער ראש ישיבה שליט"א זו

האט גערעדט איבער דעם וואס דער רבי האט געזאגט פאר רבי נתן, "שושן פורים איז אויך פורים", 
רים, דאס איז געווען ווען רבי נתן האט איין יאר זייער שטארק געוואלט אנקומען צום רבי'ן אויף פו

אבער למעשה איז ער ערשט אנגעקומען אום שושן פורים. און דער ראש ישיבה שליט"א האט 
ארויסגעברענגט אז דאס איז א שטארקע לימוד פאר אונז, אז נישט קיין חילוק וואס מ'האט אלץ 
פארפאסט, אפילו מ'שפירט אז מ'איז אנגעקומען שפעט, מ'האט זיך דערמאנט שפעט זיך צו נעמען אין 

י הענט אריין, דארף א איד וויסן אז ס'איז קיינמאל צו שפעט, מ'קען אייביג אנהויבן פון ניי, ווען ד
מ'דערמאנט זיך נאר קען מען גלייך צוריק קומען צום אייבערשטן, און דער אייבערשטער נעמט אויף 

 יעדן איינעם, סיי ווען, מיט ברייטע ארעמעס.
 ער גע'פועל'ט ישועות און רפואות פאר די גאנצע יאר.מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף האט מען זיכ

 והימים האלה נזכרים ונעשים!
*** 

 פרייליכע חתונות אין בית המדרש
דעם פארגאנגענעם דינסטאג תצוה איז געגאנגען אונטער די חופה החתן מו"ה אהרן לונגער הי"ו בן 

  מו"ה מרדכי הי"ו, עב"ג בת מו"ה ישראל מרדכי פרושינובסקי הי"ו.
און דעם מאנטאג כי תשא איז פארגעקומען די חתונה פון החתן מו"ה שלום יוסף הי"ו בן מו"ה נחמן 
ניישטיין שליט"א, מלמד מומחה במוסדותינו הקדושים, עב"ג בת מו"ה אברהם משה שטראססער 

 שליט"א, מנהל ישיבתינו הקדושה. 
המדרש, וואס האט "גארנישט"  'סטע חתונות בהיכל הבית22'סטע און 21דאס זענען געווען די 

 געקאסט פאר די מחותנים, אזוי ווי ביי די אלע פריערדיגע חתונות אין ישיבה.
עס דערפרייט דאס הארץ צו זען ווי תלמידי היכל הקודש האבן דעם קאפ אויפ'ן פלאץ, זיי זוכן נישט 

איינער קוקט עס בכלל אויסגעבן טייער אידיש געלט פאר נארישע כבוד המדומה, זיך איינצורעדן אז 
ארויף, נאר מ'מאכט חתונה אויפ'ן פשוט'סטן און ביליגסטן אופן, בלויז ווייל דער אייבערשטער האט 

 געהייסן אז מ'דארף חתונה מאכן די קינדער.
ווי מ'האט שוין געזען ביי די פריערדיגע חתונות אין בית המדרש, זענען די חתונות געווען גאר גאר 

געטאנצן און משמח געווען אויף גאר א שטארקן פארנעם, און עס האט זיך פרייליך, מ'האט 
ארויסגעשטעלט אז די אלע איבריגע נארישקייטן אויף וואס מענטשן ווארפן געלט אין מיסט, העלפן 
בכלל נישט ארויס צו די שמחה. די איינציגסטע זאך וואס האט געפעלט ביי די חתונות איז נאר געווען די 

 חובות.
אייבערשטער זאל העלפן זיי זאלן אויפצושטעלן בתים נאמנים לה' ולתורתו, מיט דורות ישרים  דער

 ומבורכים.
 !שמח תשמח רעים האהובים

*** 

 בעצם יום הפורים גענומעןפשיין אוי הישיבה בחורי
ום י אויך דאס יאר ארומגעגאנגען אוםזענען די בחורים פון ישיבה אזוי ווי אין די פארגאנגענע יארן 

 ע"י החתן שלמה אהרן בליקזילבער הי"ו נתנדבבבארא פארק לשבוע זו הגליון הפצת 

 

>>>>>> 

 

 מוסדות היכל הקודש ברסלב
ע"י כ"ק מוהרא"ש זי"ע נתייסדה

 

  

אין נאמען פון די פילע טויזנטער אידן איבער די 
וועלט וועלכע שעפן חיזוק און התעוררות פון די 

חיזוק שיעורים און בריוו, וואונטשן מיר א 
 הארציגן ברכת מזל טוב פאר'ן

 ראש ישיבה שליט"א
 צו די געבורט פון א אינגל למזל טוב

 

יבערשטער זאל העלפן דער ראש ישיבה שליט"א דער אי
זאל זען פיל אידיש נחת פון דעם קינד פון אלע קינדער און 
אייניקלעך געזונטערהייט. און ווייטער קענען ממשיך זיין 

די עבודת הקודש צו מחזק זיין אידישע קינדער איבער  מיט
די גאנצע וועלט, אריינברענגען די עצות פון הייליגן רבי'ן 

ן אידישע קינדער, אזוי ווי מוהרא"ש האט אונז געלערנט, אי
 ומזוני רויחי וסייעתא דשמיאאריכיברוכי חיימיט בני
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