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ט מֹוַהָרא"ש ֵצייל   ֶדער 
ר ַזיין  ַוותֵּ ָרנּות, צּו מְּ ן ִדי ִמָדה פּון ַותְּ ֶגעבְּ ַפאר ַא אּון ָנאכְּ

ן, ִאיז ָגאר ַא גּו וייטְּ וֵּ ֶטע ַזאְך. ֶווען ַא ִאיד צְּ שְּ טְּ ֶטע אּון ֶגעֶבענְּ
ִטיֶגע ִמָדה, ֶווער ֶער ִזיְך  ן ִדי ִוויכְּ צּוקֹויפְּ ִאיז זֹוֶכה ִזיְך ַאיינְּ
'ָהאט צּוטּון  יי ֶווען מְּ ן, סֵּ ן ַאַסאְך ָצרֹות ִאין ֶלעבְּ ָפארְּ שְּ ַאיינְּ

'ָהאט צּוטּון מִ  ֶדער, ִצי ֶווען מְּ ִנים ִמיט ִדי ַווייב אּון ִקינְּ כֵּ יט שְּ
יי ֶוועֶמען, אּון  ן ִאין שּול, ָאֶדער ִמיט סֵּ ָפָחה, ִמיט ִאידְּ אּון ִמשְּ
ף ֶמען ַאֶלעָמאל  יין, ַדארְּ 'ָהאט צּו טּון ִמיט ִזיְך ַאלֵּ ֲאִפילּו ֶווען מְּ

ר ַוותֵּ ר ַזיין. ֶווער ֶעס ִאיז מְּ ַוותֵּ ט. - מְּ  ֶדער ֶגעִווינְּ
ָרנּות. ַביים ֶרִבי'ן ִאיז ֶגעֶווען ַא  סֹוד ִדי ִמַדת ַהַותְּ רֹויֶסער יְּ גְּ

'ט אֹויף ַקיין  נְּ שְּ ט ֶגע'ֲעקְּ ָמאל ִנישְּ יינְּ ֶדער ֶרִבי ָהאט ָהאט ִזיְך קֵּ
'ָזאל  'ן ֶרִבי'ן ַאז מְּ ט ַפארְּ ייֶנער ָהאט ֶגעָזאגְּ שּום ַזאְך, ֶווען אֵּ

ִכים ֶגעֶווען ץ ַמסְּ צּו ָוואס  טּון ַאזֹוי אּון ַאזֹוי, ָהאט ֶדער ֶרִבי ַאלְּ
ט, צּום סֹוף ָהאט ִזיְך ָאֶבער ַאֶלעָמאל  ֶיעֶנער ָהאט ֶגעָזאגְּ

'ס ָרצֹון. ט ֶדעם ֶרִבינְּ ֶגעִפירְּ  אֹויסְּ
ט ַאז  ט ֶגעָוואלְּ ט ַאז ֶדער ֶרִבי ָהאט ִנישְּ ֶעס ִאיז ַבאַקאנְּ
י  שֵּ ט, ֲאִפילּו ֶווען ַאנְּ ִזיסְּ 'ָזאל ִאים ַבאִדיֶנען ַפאר אּומְּ מְּ

ינּו לֹומֵּ ט ַבאִדיֶנען ֶדעם ֶרִבי'ן, ָהאט ָאֶבער ֶדער  שְּ ן ֶגעָוואלְּ ָהאבְּ
ֶגען ַא ַשָמש ָוואס ָזאל ִאים ַבאִדיֶנען, אּון ָהאט  ֶרִבי ִזיְך ֶגעדּונְּ

ט. ט ַא ֶגעַהאלְּ  ֶיעֶנעם ֶגעָצאלְּ
ֶגעקּוֶמען  ינּו ַאַריינְּ לֹומֵּ י שְּ שֵּ ייֶנער פּון ַאנְּ ָמאל ִאיז אֵּ יינְּ אֵּ

ֶצע הֹויז ִאיז פּול ִמיצּום ֶרִבי  ט'ן אּון ָהאט ֶגעֶזען ַאז ִדי ַגאנְּ

ֶרעכְְּ ְִנישְְְִּזיְךְטֶצעבְּ ַלאפְְּט, ְִזיְךְטקְּ
ַרייבְְְּרִאיסְָוואסְָדאְ;ַאָראפטְִנישְְּ ְטשְּ

ְ

ְאְַ ְִאיז ְֶקענְְּר ְִנישְְְִּזיְךט טְְּט ַהאלְּ ְִאיְ,ןַאיינְּ ְֶקענְְּר טְִנישְְְִּזיְךט
ְ ָראִלירְּ טְּ זְאְַטְִנישְְּטְֵמיינְְּסְָדאְ-ןְַזאכְְּעְגּוטְֶטְִנישְְּטְטּורְִאיְ,ןָקאנְּ

ֶלעכְְּטְֶזענְְּרְִאי ַראנְְּטְֶזענְְּרְִאיזְאְַטְִנישְְּטְֵמיינְְּסְָדאט,ְשְּ סְָדאְ;קקְּ
ְִאי ְִדְז ָחמְָי ְִמלְּ ְָוואה ְֶיעדְֶס ְִאיע ְֵגייד ְַאִריֶבעט ְֶיעֶדער, רְֵאייֶנער
ְָהא ֶוועֶרְט ְשְּ ְִביֶטעֶרְע יֹונֹוע ְַאָמאְ,תִנסְּ ְֶקעל ְֶמען טְִנישְְְִּזיְךן

קְְּ ַטארְּ ֵקייטְְּטְטּוןְֶמעְ,ַאָראפטְַפאלְְּןְֶמעְ,ןשְּ טְקּוקְְּןְֶמעְ,ןַנאִרישְּ
ְֲעֵבירֹו כּות ְוְּ '-ְְ ְַדארְּ ְֶמעף ְָאֶבען ֶקער ְֶגעֶדענְּ ֶטעלְְְִּזיְךן צּושְּ ְ,ןאֹויפְּ
שַפאְאְַ"ְ:טֶגעָזאגְְּןְָהאבְְּםְַצִדיִקייְִוויְַאזֹו שְאְְַ,רִמירְַפאְטְּ ְַפאטְּ
טְְּםְֶדעןְֶגעבְְּטְֶווערְֶוועזְִאירְִעיקְָרְֶדעְ-רְִדירְַפא שןְֶלעצְּ ְ";ַפאטְּ
ְַאזֹו ְִווי ֵוויי ְצְּ שְְּי טְּ ְֶמענְּ ִריגְְּן ְקְּ ְַהיינְְְּ,ִזיְךן ְָהאט ְֶדעט םְֶיעֶנער

ֶגעטּו גְְְּ,ןָאפְּ טְֵגיייְַאזֹוְ,קצּוִריםְִאיטְֶגעבְְּןְאּורְֶיעֶנעטְקּומְְּןְָמארְּ
ְַאֶהעסְאדְָ ְאּור ְֶוועְ,ןַאִהין ְִאיר ְֶדעז ְֶגעִוויֶנער ְֶזעסְָדאר? ןְֶמעט

ְף.סֹוםְַביי
ְַאזֹו ְִאיי ִניּוְאֹויְךז רּוחְּ ְבְּ ְָדאת, צְֶס ְַגאנְּ ְֶלעבְְּע ְִאין ְֵאייז ִטין קְשְּ

ָחמְָ ְֶדעְ,הִמלְּ ְִעיקְָר ְִאיר ְֶמעז ְָטאן ְִנישְְּר ֶגעבְְּט ְֶמעְ,ןאֹויפְּ ְן ףְַדארְּ
ֶקע ֶטעֵאייֶבערְֶדע'ןְֶגעֶדענְּ שְּ ֶטערְֶדעְ,ִליבְִמיְךטְָהאְררְּ שְּ רְֵאייֶבערְּ

ְ ֶבעטְְּםְִאילְָזאְִאיְךטְַווארְּ שּובְָלְָזאְִאיְךְ,ןִאיֶבערְּ ְ.'ןטּוהְתְּ
ְִאי פְְּר ְַדארְּ ְִנישְְּט ְַקייט ְֶטעֶרעפְִן ְֶטעֶרעפְִי, ְִאיי ְֵאייז רֹויסְֶן עְגְּ

יֹו ְעְְֶ;ןִדמְּ פְְּס ְֶהעלְּ ְעְְֶ,טִנישְְּט ְִאיס ְֶוועְאְַז ְפּוג ְַמאכְְּן ְֶגעלְְּן ןְאּוט
ְַמאכְְּקְחֹוזְֶ ְפּון ָראֶכענְֶן שְְּעְֶצעבְּ טְּ ְִדְְטֶנעמְְְּ.ןֶמענְּ ְאּותְֵעצֹוי לְֵשכְֶן
הֹויבְְּרְִאיטְֶוועְ-'ןְֶרִביןְפּו ְןְָאנְּ ִפירְּ הְֵעצְָיְִדְְ;ןֶלעבְְּןְִאיםְַטעְְַַאְןְשְּ
טְְּםְצּוןְֶרעדְְּןְפּו שְּ ןְפּוהְֵעצְָיְִדְןְאּו,ְַזאְךעְֶיעדְֶןְֶבעטְְּםְִאיְ,ןֵאייֶבערְּ

ֶקע ְַדאנְּ ְֶדען טְְּם שְּ זּוכְְְּ,ןֵאייֶבערְּ ְאֹויפְּ ְגּוטְֶן ְַזאכְְּע ְָוואן רְֶדעס
ֶטע שְּ ֶקעםְִאיןְאּוְ,טטּורְֵאייֶבערְּ טְֶיְִדְזְִאיסְָדאְ;ןַדאנְּ סְּ קְּ ֶטערְּ עְשְּ

טְֶיְִדְְ,יֶטעֶרעפְִ ְ"ב(תשפְוצְַהְֱאמּונְְֲָעָצתֹו)ְְְְְְְְְה.ֵעצְָעְֶבעסְּ
ְ
ְ
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ן ַווייל ֶדער ֶרִבי ָהאט ַדאן רֹויְך. ֶער ָהאט ִזיְך זֵּייעֶ  ָראקְּ שְּ ר ֶדערְּ
ג, ָוואס רֹויְך ִאיז ֶגעֶווען ַפאר ֶדעם  דּונְּ ִצינְּ טְּ ֶגען ַאנְּ ן פּון ַא לּונְּ ֶגעִליטְּ
ט פּון ֶעֶפעס  ַלייְך ֶגעֶזען ַאז ָדאס קּומְּ ָפשֹות. ֶער ָהאט גְּ ַמָמש ַסָכַנת נְּ

ו 'ן אֹויוְּ ט אֹויפְּ ֶרענְּ ַלייְך ָוואס ָהאט צּוֶגעבְּ ן, ֶער ָהאט ֶעס גְּ
ֶטער ַאז ִדי הֹויז ָזאל  סְּ ן אּון ֶפענְּ ט ִדי ִטירְּ נְּ ֶגענּוֶמען אּון ֶגעֶעפְּ ַאָראפְּ
ן ִאין ִדי ַזייט אּון  ן. ֶדער ַשָמש ִאיז ֶגעִזיצְּ ֶטערְּ לּופְּ ִזיְך אֹויסְּ
ַרייֶען אֹויף ִאים  ן שְּ ֶגעהֹויבְּ ט, אּון ֶדער ִאיד ָהאט ָאנְּ לְּ ִרימְּ ֶגעדְּ

ט ַזיין ַפא ָוואס ֶער טּוט ִנישְּ ג, ַפארְּ טּונְּ ט ַאכְּ ט ִנישְּ ָוואס ֶער ֶגעבְּ רְּ
ט ִאים דָ  ף צּו ַזיין, ֶמען ָצאלְּ ֶבעט ִווי ֶעס ַדארְּ ג ַארְּ טּונְּ אְך ֶער ָזאל ַאכְּ

ט דָ  וייסְּ 'ן ֶרִבי'ן, אּון ֶער וֵּ ן אֹויפְּ ט אֹויף ִדי ֶגעבְּ אְך ַאז ֶדער ֶרִבי ַליידְּ
ֶגען, אּון דָ  ט?!לּונְּ לְּ ִרימְּ ט ֶער אּון ֶער דְּ  א ִזיצְּ

וייִניג צּום ֶרִבי'ן, אּון ֶגעֶזען ִווי  ָנאְך ִאיז ֶער ַאַריין ִאיֶנעוֵּ ֶדערְּ
ט  ִנישְּ ייט ַאזֹוי ִווי ָגארְּ קֵּ ט ִאין ֶבעט ִמיט ַא רּוִאיגְּ ֶדער ֶרִבי ִליגְּ

ָוואס  ט ֶדעם ֶרִבי'ן ַפארְּ ֶרעגְּ ט. ָהאט ֶער ֶגעפְּ ט ַפאִסירְּ ֶער ָהאט ָוואלְּ
ן  ֶטערְּ לּופְּ ן אּון אֹויסְּ ג ֶגעבְּ טּונְּ ן ֶדעם ַשָמש ֶער ָזאל ַאכְּ ט ֶגעֶבעטְּ ִנישְּ
ֶטע ָמאל ֶבעט  שְּ ט: "ִדי ֶערְּ ֶפערְּ טְּ טּוב. ָהאט ִאים ֶדער ֶרִבי ֶגעֶענְּ ִדי שְּ

רֵּ  וייֶטע ָמאל שְּ וֵּ ט ֶמען ֶמען, ִדי צְּ ִריֶטע ָמאל ֶרעגְּ ייט ֶמען, אּון ִדי דְּ
ִריֶטע, א ;ִזיְך קּוֶמען צּו ִדי דְּ ט ָאנְּ ט ֶגעָוואלְּ ּון ַאזֹוי ִווי ִאיְך ָהאב ִנישְּ

ֶטע"... שְּ ן ִמיט ִדי ֶערְּ ֶגעהֹויבְּ ט ָאנְּ  ָהאב ִאיְך ִנישְּ
ש  טְּ ז, ֶווען ַא ֶמענְּ ִדיֶגע ִלימּוד ַפאר אּונְּ ָדאס ִאיז ַא ֶגעַוואלְּ

ט ֶער ַאז ֶער וֶ  יינְּ ן, מֵּ וייטְּ וֵּ ט פּון ַא צְּ ן ַליידְּ ָזאגְּ ועט ֶיעֶנעם גּוט ַאַריינְּ
ן. ֶדער ֱאֶמת ִאיז ָאֶבער ַאז ָדאס  ִדיגְּ אּון ִמיט ֶדעם ֶוועט ִזיְך ֶעס ֶענְּ
ייֶנער  לֹוֶקת פּון ָוואס ֶיעֶדער אֵּ ֶוועֶרע ַמחְּ ִציֶען ִאין ַא שְּ ֶקען ַאַריינְּ

ש  טְּ לּוֶגער ֶמענְּ ן. ַא קְּ ט ָנאְך ֶוועט ָנאר ַליידְּ ַלייֶגעבְּ ְך ַביים שֹוין גְּ
ט. ִדיגְּ ן ָמאל, אּון ִמיט ֶדעם ִאיז ַאֶלעס ֶגעֶענְּ טְּ שְּ  ֶערְּ

ן.  ט ִאין ֶלעבְּ ִזיכְּ ן ִהינְּ ט צּוִניץ ִאין ֶיעדְּ ָרנּות קּומְּ ִדי ִמָדה פּון ַותְּ
ט פּון  גְּ ַלאנְּ ש ַפארְּ טְּ יין ִאיז ָדא ַאָמאל ָוואס ַא ֶמענְּ ֲאִפילּו ַביי ִזיְך ַאלֵּ

ט  ִזיְך ֶמער פּון ִוויִפיל ֶדעם ֶווען ֶער ֶקען ִנישְּ ֶער ֶקען, אּון ָנאכְּ
פּון,  ן ֶדערְּ ָראכְּ ט ֶער זֵּייֶער ֶצעבְּ צֹונֹות, ֶווערְּ ן ַאֶלע ַזייֶנע רְּ ִפירְּ אֹויסְּ
ט ַקיין  ט ִנישְּ גְּ ֶרענְּ יין, אּון ָדאס בְּ ט אֹויף ִזיְך ַאלֵּ ט ֶגעֶרעגְּ ֶער ֶווערְּ

ָרן אוֹ  ף ֶמען ַזיין ַא ַותְּ ס. ַדארְּ יין, צּו שּום גּוטְּ יְך אֹויף ִזיְך ַאלֵּ
ט ַאֶלעָמאל  ן ַאז ִנישְּ ן, אּון ִוויסְּ ייטְּ קֵּ ַוואכְּ ייֶגעֶנע שְּ יין ִדי אֵּ טֵּ שְּ ַפארְּ
ט, ַא ִאיד  ֶקערְּ קּוֶמען צּו טּון ַאֶלעס ָוואס ֶמען ִוויל. ַפארְּ ֶקען ֶמען ָאנְּ

ייֶען ִמיט ִדי גּוֶטע ַזאכְּ  רֵּ ן אּון ִזיְך פְּ קְּ ַטארְּ ף ִזיְך שְּ ן ָוואס ֶער ַדארְּ
ן ַאז ֶער  קּוקְּ יין ַארֹויפְּ זֹוֶכה צּו ַדאֶוועֶנען ִאיז ָהאט, ֶער ָזאל ִזיְך ַאלֵּ

ֹות ּוַמֲעִשים טֹוִבים. ן ִמצְּ ַכאפְּ ל, אּון ַאַריינְּ ֶנען ַאִביסְּ  אּון ֶלערְּ
ֶטע ַזאְך צּו  סְּ ִטיגְּ ט צּו ָשלֹום ַבִית ִאיז אֹויְך ִדי ִוויכְּ ֶווען ֶעס קּומְּ

ויי, ֶדער ַמאן ָאֶדער ִדי ַווייב, ַזיין ַא  וֵּ ייֶנער פּון ִדי צְּ ָרן, ֶווען אֵּ ַותְּ
ט ָנאכְּ  ן ִנישְּ ןגֶ ִווילְּ ן ִביזְּ עבְּ וייטְּ וֵּ 'ן ֶדעם צְּ פְּ 'ן סֹוף, ַדאן , ָנאר זֵּיי רֹודְּ

וייֶטער  וֵּ ן, ָאֶדער ֶוועט ֶדער צְּ ויי ַזאכְּ וֵּ ס פּון ִדי צְּ יינְּ ן אֵּ ֶוועט ַפאִסירְּ
ן ַאזֹוי צֶ  ן ֶווערְּ ָשלֹום ַכאפְּ ט ִביז ֶער ֶוועט ַחס וְּ ַלאפְּ ט אּון ֶצעקְּ ִריקְּ עדְּ

ִריֶגערֵּ  ן ִדי קְּ ָראְך, ָאֶדער ֶוועלְּ בְּ ֶווען צּוַזאמְּ ן צּו ַא ֶגט ַא ֶנערְּ ייֶען ִפירְּ
ָלן, אּון ייֶדע אויף  ַרֲחָמָנא ִליצְּ ן, אּון ָדאס  ֶפעֶלערבֵּ ייֶדע ַליידְּ ן בֵּ ֶוועלְּ
ן ַלי ֶטע ֶוועלְּ סְּ ֶכל ֶמערְּ ש ָהאט ָאֶבער שֵּ טְּ ֶדער. ֶווען ַא ֶמענְּ ן ִדי ִקינְּ ידְּ

ט ֶער ִזיְך ַא ָפארְּ ר, שְּ ַוותֵּ  יין ִפיֶלע ָצרֹות.אּון ִאיז מְּ
ש ָוואס ֶמען  ֶדער, ָכאטְּ ט צּו ִדי ִקינְּ ַאזֹוי אֹויְך ֶווען ֶעס קּומְּ

ֶנען דֶ  ֶדער אּון זֵּיי ֶלערְּ ַחנְֵּך ַזיין ִדי ִקינְּ ף ַטאֶקע מְּ ן ַדארְּ ִטיגְּ עם ִריכְּ
ף ָדאס ָאֶבער צּוגֵּיין אֹויְך ִמיט ַאַסאְך  ן, ַדארְּ ֶוועג ִווי ַאזֹוי ִזיְך צּו ִפירְּ

ֶדער  ָרנּות, ַווייל אֹויב גֵּייט ֶמען ִמיט ִדי ִקינְּ ָלנּות אּון ַותְּ ִמיט ַא ַסבְּ
טַ  קֶ אשְּ ֶדער ערְּ ן ִדי ִקינְּ ִלירְּ ָשלֹום ַפארְּ ֶרעם, ֶקען ֶמען ַחס וְּ טְּ סְּ  .ֶעקְּ

ק, ַאז ָנאר  ַטארְּ ִנים ֶזעט ֶמען ָדאס ָגאר שְּ כֵּ ט צּו שְּ ֶווען ֶעס קּומְּ
ִריגְּ ִמיטְּ  ן צּוקְּ שְּ טְּ ִליַח ַזיין. ֶמענְּ ר ַזיין ֶקען ֶמען ַמצְּ ַוותֵּ ִמיט  ן ִזיְך'ן מְּ

קֵּ  ייֶנע ַנאִרישְּ לֵּ ִנים ַפאר קְּ כֵּ ט ֶדעם ִדי שְּ ייגְּ ן, ַווייל ֶער ָהאט ֶגעלֵּ ייטְּ
ל ָדא  ט ֶזעקְּ ן ִמיסְּ ט ַזאכְּ ייגְּ ט, ַווייל ֶער ָהאט ֶגעלֵּ ָאֶדער ָדארְּ

ן, ָאֶדער  ייגְּ ט צּו לֵּ פְּ ט ֶעס ֶגעַדארְּ ט וואּו ֶער ָוואלְּ ן ִנישְּ רֹויסְּ דְּ ִאינְּ
ן  ט ַאז ִמיט ַא ָשכֵּ ט ִנישְּ ן. אּון ֶמען ַכאפְּ ייֶנע ַזאכְּ לֵּ ֶדעֶרע קְּ צּוִליב ַאנְּ

ט דָ  ף ֶמען ַזיין גּוט, ֶמען וואֹוינְּ יין הֹויז ִמיט ֶיעֶנעם, אְך אִ ַדארְּ ין אֵּ
קּוֶמען  ט ֶוועט ָנאר ַארֹויסְּ ִריגְּ ִטיר ַביי ִטיר, אּון פּון ַזיין ֶצעקְּ
ר ַזיין ַפאר ֶיעֶנעם,  ַוותֵּ ייֶדע. ִמיט ֶדעם ָוואס ֶמען מְּ ס ַפאר בֵּ טְּ ֶלעכְּ שְּ

ִדיֶנען. ייֶדע ָנאר ַפארְּ ן בֵּ  ֶוועלְּ
ש ָוואס ָהאט שֵּ  טְּ ר ַפאר וואֹויל ִאיז ֶדעם ֶמענְּ ַוותֵּ ֶכל אּון ִאיז מְּ

ט ָנאר ַאז ֶיעֶנעם ָזאל ַזיין גּוט אּון וואֹויל,  ייֶנעם, ֶער זּוכְּ ן אֵּ ֶיעדְּ
ייֶנער  ט אֵּ ֶקערְּ יין אֹויְך גֵּיין גּוט, אּון ַפארְּ ט ֶוועט ִאים ַאלֵּ ֶדעָמאלְּ
'ס, ֶדעם ֶוועט ט ֶיעֶנעמְּ ייֶגעֶנע טֹוָבה אּון ִנישְּ ט ָנאר ַזיין אֵּ  ָוואס זּוכְּ
ט ַזיין גּוט. וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ֶבעט  יין אֹויְך ִנישְּ ַפאר ִאים ַאלֵּ
ן פּון ִזיְך ַזייֶנע  ַרייסְּ ן ֶער ָזאל ַארֹויסְּ טְּ שְּ ייֶבערְּ ַאַסאְך ֶדעם אֵּ
ייֶנעם, ַזיין גּוט ִמיט  ן אֵּ ן ַפאר ֶיעדְּ ֶגעבְּ ֶטע ִמדֹות, ֶער ָזאל ָנאכְּ ֶלעכְּ שְּ

ייֶנעם, ֶוועט ִאי ן אֵּ ט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶיעדְּ ם ַזיין גּוט אֹויף ִדי ֶוועלְּ
ט. ָרן(     ֶוועלְּ ֶלק י"ב ֶעֶרְך ַותְּ  )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש חֵּ
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ויסן אז ס'איז קיינמאל צו צו נעמען אין די הענט אריין, דארף א איד ו
שפעט, מ'קען אייביג אנהויבן פון ניי, ווען מ'דערמאנט זיך נאר קען מען 
גלייך צוריק קומען צום אייבערשטן, און דער אייבערשטער נעמט אויף 

 יעדן איינעם, סיי ווען, מיט ברייטע ארעמעס.
אינגעלייט אויפגעשפילט האבן עטליכע טאלאנטפולע  נאך ברכת המזון

די נארישקייט פון מענטשן ארויסצוברענגען א הערליכע פארשטעלונג 
וואס זוכן א לעזונג פאר זייערע פראבלעמען איבעראל נאר נישט ביים 

ובפרט מיט טערעפי וואס פארנארט מענטשן אז מען גייט  ,אייבערשטן
מען האט  אוגעהאלפן ווערן, און צום סוף זעט מען זיך ביים זעלבן פלאץ וו

גייט מען ארויס אבער די עצות פון הייליגן רבי'ן,  אנגעהויבן, ווען מען נעמט
פון אלע סארט פראבלעמען, מען ווערט געהאלפן מיט אלעס וואס 

מיט א  תאז מען נעמט די עצה פון התבודדו מ'דארף, ספעציעל
אויף די אייגענע שפראך  אייבערשטן, זיך אויסצורעדן צום שטארקייט

 אלעס וואס ליגט אויפ'ן הארץ.
די אנוועזנדע האבן גאר שטארק הנאה געהאט פונעם שפיל, וואס איז 
געווען גאר אינטערעסאנט און פרייליך, און צו די זעלבע צייט שטארק 

 ארויסגעברענגט דעם מוסר השכל.
 ונעשים!והימים האלה נזכרים 
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 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 גליון אויף אימעילצו באקומען דעם 

 

 

 

 ס אינערהאלב מוסדותינו הק'נייע
 תורה וועלט באוויינט די פטירה פון

 "לרבי חיים קנייבסקי זצהגאון הגדול 
געהערט ען האט נו" האט זיך ארויס געשריגן פון די הערצער פון כלל ישראל, ווען מ"נהפך לאבל מחול

ס א ווארט, 'לט וועלטן מיט זיינז דער גאון וצדיק וואס האט געשאקא ,שושן פורים, פארגאנגענעם ערב שבת קודש
 .נסתלק געווארן לחיי העולם הבא, צום ווייטאג פון אלע שיכטן פון כלל ישראלאיז 

און ביי שלש  צו רעדן ביי סיפורי מעשיותן ראש ישיבה שליט"א 'שבת קודש, ווען עס איז אויסגעקומען פאר
תורה פונעם גרויסן גאון, ווי ער האט יעדעס ה תבה ארויסגעברענגט די גרויסע התמדהאט דער ראש ישי ,סעודות

יאר מסיים געווען ערב פסח ביי תענית בכורים נישט איין מסכת נאר כל התורה כולה. יעדע רגע איז געווען ביי אים 
נט, ער האט געהאט שיעורים צו ענדיגן יעדעס יאר, גאנץ ש"ס בבלי, ש"ס ירושלמי, אלע ויסגערעכאויסגענוצט און א

, די ספרי הפוסקים, ווי דער רמב"ם, ארבעה טורים, שולחן ערוך, און נאך, וואס דושברייתות, אלע מדרשים, זוהר הק
אין אן עיבור יאר, ווי היי יאר  ער האט אנגעהויבן ערב פסח, און געענדיגט מיט צוועלף חדשים שפעטער, און

חודש אדר, דורכצוגיין און מחבר זיין א צווייטן תשפ"ב, האט ער עס געענדיגט אום פורים, און פלעגט אויסנוצן דעם 
ספר איבער אן ענין, און יעצט אום שושן פורים, א טאג נאכן מסיים זיין כל התורה כולה צענדליגע מאל, האט ער 

טער ארון ולא לעבעדיגע ספר תורה, אן אנגעפ אויבן נשמה צום אייבערשטן, און עס קומט ארויףצוריק געגעבן זיין 
 .ליגע מאל כל התורה כולהדענהקודש מיט צ

שטער האט געגעבן עראון מאכן טראכטן כאילו דער אייב און וויל אונז צוברעכן "ם צו גייןסאבער דא קומט דער 
שליט"א האט דער ראש ישיבה  ,"ניין"צדיקים און גאונים.  עדי געציילטזיין זיסע און לעכטיגע תורה נאר פאר 

ע זיינע איז נישט געווארן א גאון דורך א גוטע קאפ, אדרבה, ער האט אל ל"צדער גרויסער גאון רבי חיים ז"געזאגט, 
, אויף זיך ש"ס, געזאגט אלע הייליגע ספרים, און ווי דער גאון האט עדות געזאגט 'געזאגט' יארן פון אלס קינד נאך

און ווי אלע וואס האבן געזען דעם גאון קענען עדות  ,ר מצוה אנגעהויבן דורכצוזאגן ש"סשוין פאר זיין בט ער הא
זאגן, אז אזוי האט ער זיך געפירט כל ימיו, ווי מען האט געזען ווי ער זאגט דורך ש"ס. און, אזוי ווי דער הייליגער רבי 

יים לערנען דארף מען נאר ב ם בלימוד רק האמירה בלבד, וממילא יבין",זאגט אין שיחות הר"ן סימן ע"ו, "אין צריכי
ן, ווי ביים דעם גרויסן גאופאסירט טאקע זאגן די ווערטער, און צום סוף וועט מען ממילא פארשטיין. און דאס האט 

האט ער  צייט, און מיט זיין גרויס התמדה נט זיין קאפ, און עס איז נישט דורך קיין לאנגעדי הייליגע תורה האט געעפ
מאמר חז"ל, איז געווען ביי  'פארשטופטע'ע גערופענ-אז ער האט געקענט כל התורה כולה, יעדע אזוי זוכה געווען

 .אים כמונח בקופסא
ערנען פאר אז זיי זאלן אויך אזוי טון, און אז מען זאל אויסל עדער גרויסער גאון האט טאקע מעודד געווען אנדער

ה האט ש"ס און זיך מאכן א ציל צו ענדיגן ש"ס אויף די בר מצוה. דער ראש ישיב 'זאגן'די קינדער אז מען זאל 
געזאגט, יעצט איז די צייט זיך מחזק צו זיין אין התמדת התורה, אנצופילן דעם גרויסן חלל וואס דער גאון האט 

האט דער ראש ישיבה געזאגט, "אפשר וועסטו זוכה זיין צו ווערן דער  ,געלאזט אויף דער וועלט, "הייב אן זאגן ש"ס"
 קומענדיגער רבי חיים!"

 !דבריהם הן הן זכרונם
*** 

 פרייליכע פורים טעג אין ישיבה
, נאך די סעודה בהיכל הישיבהומען צו די סעודת פורים נצוזאם געזיך אנשי שלומינו  האבןאום פורים נאכמיטאג 

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

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

פאר לאנגע שעות האט מען געטאנצן  בערשטן, און אזוי וועלן מיר זיכער שטענדיג מצליח זיין.זיך אויסרעדן צום איי
הייליגער אויף דעם ניגון, "אפילו איך ווייס איך בין געווען נישט גוט, ווייס איך אז איך קען נאכאלץ זיין גוט, 

 באשעפער איך הייב אן פון יעצט".
א גרויסער עולם אנשי שלומנו זענען זיך צוזאם געקומען פון נאנט און ווייט זיך צו פרייען אינאיינעם, און מיט'ן 

 אייבערשטנ'ס הילף האט מען זיכער גע'פועל'ט ישועות און רפואות פאר די גאנצע יאר.
האט זיך מען , הונדערטער אידן זענען זיך צוזאם געקומעןמוצש"ק איז פארגעקומען די סעודת שושן פורים, 

גערעדט איבער דער ראש ישיבה שליט"א געזינגען זמירות פון מוצש"ק, דערנאך האט און  צו די סעודהגעוואשן 
דעם וואס דער רבי האט געזאגט פאר רבי נתן, "שושן פורים איז אויך פורים", דאס איז געווען ווען רבי נתן האט איין 

ט אנגעקומען אום שושן יאר זייער שטארק געוואלט אנקומען צום רבי'ן אויף פורים, אבער למעשה איז ער ערש
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 

 אוקריינא-רוסלאנד
חיזוק, דרשות, ניגונים, און בריוו; איבער די 

אנגייענדע מלחמה אין אוקריינא, וואס דארף 
 ווי אזוי האלט מען זיך רואיגזיין אונזער בליק, 

 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

 
 
 

 

 

 

 זייט מתפלל!
 

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

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 הי"ו גאלואהרן פארטמו"ה 
 למזל טובה פון זיין זון שמחצו די 

 הי"ו ןושמע ןהחת

 הי"ו קורץאלי'  ה"ג בת מו"עב
*** 

 הי"ו ריספחיים ישעי' דעמו"ה 
 צו די געבורט פון א אינגל למזל טוב

 
 

>>>>>> 

 

 >>>>>>  שו"ת ברסלב
 

 


