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עְרֵצייְלט מֹוַהרָׁא"ש  דֶׂ
ן ַאז ִמיר ֶזעֶנען שֹוין זֹוֶכה ַאַריין צּו ֵגיין  טְּ שְּ ט ֶדעם ֵאייֶבערְּ ֶגעלֹויבְּ

בּועֹותִאיֶנעם יֹום טֹוב  ֵתנּו - שָׁ ַמן ַמַתן תֹורָׁ , ִמיר ֵגייֶען זֹוֶכה ַזיין צּו זְּ
ט, ַאז אֹויב  אגְּ ואס ֶדער ֶרִבי זָׁ ֶקען וָׁ ן ִמיר ֶגעֶדענְּ פְּ ה; ַדארְּ ַלת ַהתֹורָׁ ַקבָׁ

ואס ִאיז ֶגעֶווען, ֶמען  ן וָׁ ֶגעסְּ ף ֶמען ַפארְּ ה טּון ַדארְּ שּובָׁ ף ֶמען ִוויל תְּ ַדארְּ
ִליְך ַבאנֵ  צְּ אר ַאזֹוי ֶקען ֶמען תְּ ִזיְך ֶגענְּ ה טּון.ייֶען, נָׁ  שּובָׁ

ס  ִכיגְּ ט ִמילְּ ואס ֶמען ֶעסְּ וָׁ ט ַא ֵשייֶנע ַטַעם ַפארְּ אגְּ א"ש זָׁ מֹוַהרָׁ
בּועֹות ט שָׁ אגְּ ן כו; ַווייל ֶדער ֶרִבי זָׁ ַר"ן, ִסימָׁ ט ִאיז ()ִשיחֹות הָׁ : "ַביי ִדי ֶוועלְּ

רֹויֶסע  ה ַא גְּ חָׁ ֶבער ַביי ִמיר ִאיז ִשכְּ רֹון, אָׁ ה ַא ִחסָׁ חָׁ ה", ַווייל ִשכְּ לָׁ ַמעְּ
ט  ט ֶמען ִנישְּ ואלְּ ה וָׁ חָׁ ט ֶגעֶווען ַקיין ִשכְּ ט ֶווען ִנישְּ ואלְּ ֶווען ֶעס וָׁ
ט צּו  ֶגעֶהערְּ ט אֹויפְּ ט ִנישְּ ואלְּ ן, ֶמען וָׁ טְּ שְּ ט ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבערְּ ֶגעֶקענְּ

רַ  הֵ טְּ ֶגענְּ ַגאנְּ ן פּוֶנעם ַפארְּ טְּ ֶפעֶלער אּון ַאֶלע אכְּ כְּ ייט, פּון ַאֶלע דּורְּ
ט ַאז ֶדער פְּ  ט ֶגעַמאכְּ ואלְּ אס וָׁ ְך, דָׁ ואס ֶמען ִאיז ַאדּורְּ ֶלעֶמען וָׁ אבְּ רָׁ

אל  ַאמָׁ אכְּ ן נָׁ רּוִבירְּ ט פְּ אל ִנישְּ ש זָׁ טְּ נֵ ֶמענְּ אסְּ ן פּון דָׁ צּוֵהייבְּ ֶבער ָאנְּ יי, אָׁ
א ִש  ט ַאז ֶעס ִאיז דָׁ ה, ֶקען ֶמען ִזיְך ַבאנֵ ֶיעצְּ חָׁ ן פּון כְּ ֵהייבְּ ייֶען אּון ָאנְּ

ִריש ס, פְּ ִכיגְּ ן ִמיר ִמילְּ ה ֶעסְּ ַקֵבל ַזיין ִדי תֹורָׁ ; ֶדעִריֶבער ֶווען ִמיר ֵגייֶען מְּ
ֶקען ַאז ִמיר ֶזעֶנען ִווי ֵניי ֶגעבוֹ  ֵדי צּו ֶגעֶדענְּ ט כְּ ד ֶעסְּ ֵליין ִקינְּ ן; ַא קְּ ירְּ

ן ַאז ִמיר ֶזעֶנעדָׁ  ס צּו ַווייזְּ ִכיגְּ ן ִמיר ִמילְּ ְך, ֶדעִריֶבער ֶעסְּ אר ִמילְּ ן ֵניי אְך נָׁ
ן נֵ ֶגעבֹוירְּ אסְּ ן ָאן פּון דָׁ ן., ִמיר ֵהייבְּ ִליֶכע ִאידְּ  יי ַזיין ֶערְּ

ן אֹות 'ב'  ט ִזיְך ָאן ִמיטְּ ה ֵהייבְּ ט: ֶמען ֶזעט ַאז ִדי תֹורָׁ אגְּ א"ש זָׁ מֹוַהרָׁ
אֹויס;  ארְּ אר אֹויף פָׁ ן נָׁ ן, ֶעס ִאיז ָאפְּ ט פּון ַאֶלע ַזייטְּ ַמאכְּ ואס ִאיז ַפארְּ וָׁ

ט אּונְּ  אס קּומְּ ט דָׁ אר ֶמען ִנישְּ ִליַח ַזיין טָׁ ֶנען ַאז אֹויב ֶמען ִוויל ַמצְּ ז ֶלערְּ
ַקֵבל ַזיין ִדי  אר ַאזֹוי ֶקען ֶמען מְּ אֹויס; נָׁ ארְּ אר אֹויף פָׁ ן אֹויף צּוִריק, נָׁ קּוקְּ

ן. ִליַח ַזיין ִאין ֶלעבְּ אר ַאזֹוי ֶקען ֶמען ַמצְּ ה אּון נָׁ  תֹורָׁ
לִ  ואס ֶדער ֵהייִליֶגער חֹוֶזה פּון לּובְּ וָׁ ט: ַפארְּ אגְּ ֵלינּו זָׁ ֵגן עָׁ כּותֹו יָׁ ין זְּ

ס  ִכיגְּ ט ֶמען ִמילְּ בּועֹותֶעסְּ ן שָׁ בְּ ארְּ דָׁ ט ַפארְּ ואס ֶווערְּ ן וָׁ ? ַווייל ֶיעֶדע ֶעסְּ
ואס  ְך; וָׁ אס ַאֶוועק, חּוץ ִמילְּ ט דָׁ פְּ ן, ֶמען ַווארְּ ט ִניצְּ ֶקען ֶמען שֹוין ִנישְּ

ן ֶקע בְּ ארְּ דָׁ ט ַפארְּ ן, ֶמען ֶקען ֲאִפילּו ַאז ֶעס ֶווערְּ אְך נּוצְּ אס נָׁ ן ֶמען דָׁ
ס  ִכיגְּ ט ֶמען ִמילְּ ַפאר ֶעסְּ פּון ֶקעז; ֶדערְּ ן ֶדערְּ בּועֹותַמאכְּ , ַווייל ֶמען שָׁ

ן ִאין ֲעֵבירֹות, דּו  ֶגעַפאלְּ אפְּ ט ַארָׁ ש: ֲאִפילּו דּו ִביסְּ טְּ ן ֶמענְּ ן ַפארְּ ִוויל ַווייזְּ
ן, דָׁ ִביסְּ  וארְּ ן ֶגעוָׁ בְּ ארְּ דָׁ סְּ ט ַפארְּ ן ַא אְך ֶקענְּ ה טּון אּון ֶווערְּ שּובָׁ אְך תְּ טּו נָׁ

אר  ט ַאֶוועק נָׁ ט ִנישְּ פְּ ואס ֶמען ַווארְּ ְך וָׁ ֶבעֶנע ִמילְּ ארְּ דָׁ ַצִדיק, ַאזֹוי ִווי ַפארְּ
פּון ֵפייֶנע ֶקעז. ט ֶדערְּ  ֶמען ַמאכְּ

א ַקיין  ט דָׁ ז ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי: "ֶעס ִאיז ִנישְּ ט אּונְּ נְּ אס ֶלערְּ דָׁ
ן ִיאּוש"; ֶדער רֶ  ִריגְּ אט ֶגעשְּ ן עח(ִבי הָׁ : "ֵאין שּום )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב', ִסימָׁ

ן  תָׁ ט ר' נָׁ אגְּ ל!", זָׁ לָׁ ם כְּ עֹולָׁ ן קנג(ֵיאּוש בָׁ ַר"ן, ִסימָׁ אס )ִשיחֹות הָׁ אט דָׁ : ֶדער ֶרִבי הָׁ
דֹול: "גִ  קֹול גָׁ ן בְּ ִריגְּ אט ֶגעשְּ ֶצע ֹכַח, ֶער הָׁ ן ִמיט ַזיין ַגאנְּ ִריגְּ ד, ֶגעשְּ יַוואלְּ

 ֶמְדָרׁש) ןָזאגְ ה ִלְבָרכָ ם ִזְכרֹונָ  ֲחָכֵמינּו

 טָהאר ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶדען ֶווע( הְפִליָא
 

: (ת כ, בְׁשמֹו) תַהִדְברֹות ֲעֶשרֶ י דִ ן ָאְנֶגעהֹויבְ ן אּוה ּתֹורָ י דִ ן ֶגעֶגעבְ 
ִֹכי ה' ֱאלֶֹקיָך", " ן: אֹויְסֶגעְׁשִריגְ  ְגַלייךְ  ַרֵבינּוה מֹׁשֶ ט ָהאָאנ
ס ֵאיינְ ר ֶקׁשֶ ר ֶדעז ִאיס ָוואן ְפֶרעגְ ע ַאלֶ !" יגֹו יָעַשנִ א ֶׁשלֹ"

ז ִאיס עֶ ה: "ִלְבָרכָ  ִזְכרֹונֹו ׁש"מֹוֲהָראט ָזאגְ ? ןְצֵווייְט 'ן ִמיְט 
ט ָהאר ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶדען ֶוועא; ַקְׁשיָ ן ַקייט ִניְׁש ל ִבְכלַ 

י ַאזֹון וארְ ֶגעוָ  ַרֵבינּוה מֹׁשֶ ז ִאיה ּתֹורָ י דִ ן ָזאגְ ן ָאְנֶגעהֹויבְ 
ן ֵאייֶבעְרְׁשְט ם ֶדען ַדאְנֶקען ָאְנֶגעהֹויבְ ט ָהאר עֶ ז ַא ְפֵרייִליךְ 

ט ִניְׁש ן ִבי ִאיךְ ד, ִאי ַאן ִבי ִאיךְ ם ַהׁשֵ  ָברּוךְ !' יגֹו יָעַשנִ א ֶׁשלֹ'
ג ֵאייִבין ֶמעז ִאים ֶדעט ִמי ִזיךְ ט ְפֵריידְ ן ֶמעז ַאי"; גֹון ַקיי

ן ָזאגְ ר ָנאט ִוויְלְס  דּוס ָוואט, ִניְׁש  ִאיךְ ן ִביי גֹו ַא, "ְפֵרייִליךְ 
 ."טִניְׁש  ִאיךְ ן ִביי גֹו ַאר ָאֶבען, ָזאגְ  ֶקעְנְסטּור ִמיף אֹוי

 "פ(תש אָנש)ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה 
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א ַאַזא  ט דָׁ ַהאֶנען"; ֶעס ִאיז ִנישְּ ט ַפארְּ ִנישְּ ארְּ ַייֵאש, ֵקיין ֵיאּוש ִאיז גָׁ ט מְּ ַזייט ַאייך ִנישְּ
ט  ה טּון אּון ֶעס ִאיז ִנישְּ שּובָׁ ט תְּ ואס ֶקען ִנישְּ ש וָׁ טְּ א ַקיין ֶמענְּ ט דָׁ ַזאְך ִווי ִיאּוש, ִנישְּ

ואס ֶמען ֶקען ה וָׁ א ַקיין ֲעֵבירָׁ ַתֵקן ַזיין. דָׁ ט מְּ  ִנישְּ
ט  אגְּ ן קיב(ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי זָׁ כֹוִלין )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב', ִסימָׁ ה ַמֲאִמין, ֶשיְּ : "ִאם ַאתָׁ

ֵלייב  ס גְּ טְּ ֶלעכְּ ט טּון שְּ סְּ ט ַאז דּו ֶקענְּ סְּ ֵלייבְּ ַתֵקן", אֹויב דּו גְּ כֹוִלין לְּ ֵקל, ַתֲאִמין ֶשיְּ ַקלְּ לְּ
ן ַאז ֶדער אֹויְך ַא ף ִוויסְּ ן ִאין ֶדעם, ֶמען ַדארְּ ֵלייבְּ ף גְּ ן; ֶמען ַדארְּ טְּ ֶרעכְּ ט ַפארְּ סְּ ז דּו ֶקענְּ

אל ִזיְך  ש זָׁ טְּ ט ַאז ֶדער ֶמענְּ ה, ֶער ַווארְּ שּובָׁ ֶזער תְּ ט ָאן אּונְּ ֶטער ֶנעמְּ שְּ ֵאייֶבערְּ
ן צּו ִאים. ֶקערְּ  צּוִריקְּ

אר ֵאיין ַזאְך פּונֶ  ַרע ִוויל נָׁ ֶטער!" ֶער ִוויל ַאז ֶדער ֵיֶצר הָׁ ש: "ֶגעב ִזיְך אּונְּ טְּ עם ֶמענְּ
ן: "ִאיְך ִבין שֹוין  אגְּ אל אּון זָׁ אל ַפאר ַאֶלעמָׁ ן ֵאיין מָׁ ַמאכְּ פְּ אל ַביי ִזיְך אָׁ ש זָׁ טְּ ֶדער ֶמענְּ

ה נָׁ  ונָׁ ש ִאין ֲעֵבירֹות ִאיז ַזיין ַכוָׁ טְּ אפ ַא ֶמענְּ ט ַארָׁ פְּ אל ֶער ַווארְּ ן!" ֶיעֶדעס מָׁ ַפאלְּ אר ַפארְּ
ן צּו  ֶהערְּ ן אּון אֹויפְּ ֶגעבְּ אל אֹויפְּ ש זָׁ טְּ ש, ֶדער ֶמענְּ טְּ ִליש ַדַעת ַזיין ֶדעם ֶמענְּ ַמחְּ
ס: "פּון  ִכיגְּ ן ִמילְּ ג פּון ֶעסְּ הָׁ ז ֶדער ִמנְּ ט אּונְּ אס ַווייזְּ ִליְך; דָׁ ן ַזיין גּוט אּון ֶערְּ אִבירְּ רָׁ פְּ

אס ֵהי ט ֶמען ֶקעז", דָׁ ְך ַמאכְּ ֶבעֶנע ִמילְּ ארְּ דָׁ ש ַפארְּ טְּ ֶבעֶנער ֶמענְּ ארְּ דָׁ ט: "פּון ַא ַפארְּ יסְּ
רֹויֶסער ַצִדיק". ן ַא גְּ  ֶקען ֶווערְּ

ט  ַלאפְּ ט ֶצעקְּ ק ִזיְך אּון ֵהייב ִזיְך אֹויף!" אּון ֵזיי ִנישְּ ַטארְּ ַפאר ֶבעט ִאיְך ִדיר: "שְּ ֶדערְּ
ט שְּ ַביי ִדיר. מֹוהַ  ֶלעגְּ א"ש פְּ ִדיג ַחזְּ רָׁ ה )'ן ֶדעם ַמֲאַמר ַחַז"ל רְּ ֶטענְּ כָׁ ה, ֵפֶרק ד, ֲהלָׁ נָׁ ִמי ֹראש ַהשָׁ רּוַשלְּ יְּ

ֵמיֶכם", ח( אֶתם ִמיְּ ִאילּו ֹלא ֲחטָׁ ה, ַמֲעֶלה ֲאִני ֲעֵליֶכם כְּ ֶתם ֲעֵליֶכם עֹול תֹורָׁ ן ֶשִקַבלְּ : "ֵכיוָׁ
ה  ַקֵבל אֹויף ִזיְך ֶדעם עֹול תֹורָׁ ש ִאיז מְּ טְּ אס ֵהי -ֶווען ַא ֶמענְּ אר דָׁ ט ִזיְך פָׁ ט, ֶער ֶנעמְּ יסְּ

ה  ֶנען ִדי ֵהייִליֶגע תֹורָׁ ִאילּו ֶדער  -צּו ֶלערְּ ן ִאיְך כְּ ֶטער: ֶרעכְּ שְּ ט ֶדער ֵאייֶבערְּ אגְּ זָׁ
ט. ִדיגְּ ט ֶגעִזינְּ אל ִנישְּ מָׁ אט ֵקיינְּ ש הָׁ טְּ  ֶמענְּ

ה ִאין יֹום טֹוב  ַקֵבל ִדי תֹורָׁ ט ֶווען ִמיר ֶזעֶנען מְּ ַפאר, ֶיעצְּ בּועֶדערְּ , ֵהייב ָאן ֹותשָׁ
ֶטער  שְּ ן ֶרִבי'ן, ֶוועט ִדיר ֶדער ֵאייֶבערְּ ן ֵסֶדר ֶדֶרְך ַהִלימּוד פּון ֵהייִליגְּ ֶנען אֹויפְּ ֶלערְּ

ט. ִדיגְּ ט ֶגעִזינְּ אל ִנישְּ מָׁ ט ֵקיינְּ אסְּ ִאילּו דּו הָׁ  ֶרעֶכעֶנען כְּ
ט ט ָאֶדער ִנישְּ סְּ נְּ ואס דּו ֶלערְּ ט וָׁ ֵטייסְּ שְּ ט ִצי דּו ַפארְּ ֶטער קּוק ִנישְּ אג ִדי ֶווערְּ ; דּו זָׁ

אס  ט, אּון ֲאִפילּו דָׁ ט יָׁא ִצי ִנישְּ ֵטייסְּ שְּ ט ַקיין ִחילּוק ִצי דּו ַפארְּ ה, ִנישְּ פּון ִדי תֹורָׁ
א  ֶנען. ֶעס ִאיז דָׁ טּו ַווייֶטער ֶלערְּ סְּ אלְּ ן זָׁ ֵריי ֶעקְּ ִנים ִווי ַא ִשיְך ִמיט דְּ אט ַא פָׁ ֶנען הָׁ ֶלערְּ

ן ִזיְך צּו ֶעסְּ  ואס ִפירְּ ֶלעְך וָׁ ֶרעפְּ בּועֹותן קְּ אס שָׁ ן; דָׁ ֵריי ֶעקְּ ט ִמיט דְּ , ֶעס ִאיז ֶגעַמאכְּ
ם אּון ַתם  כָׁ ז ִדי ַמֲעֶשה פּוֶנעם חָׁ ט אּונְּ ַמאנְּ וואּו ֶדער ֶרִבי י ַמֲעִשיֹות, ַמֲעֶשה ט( )ִספּורֵ ֶדערְּ

אט זִ  ֶבער ֶער הָׁ ֶטער, אָׁ ט ַאז ֶדער ַתם ִאיז ֶגעֶווען ַא שּוסְּ ֵציילְּ ט ֶדערְּ ט ֶגעֶקענְּ יְך ִנישְּ
ן,  ֵריי ֶעקְּ ן ַא שּוְך ִמיט דְּ ט ַמאכְּ ֶלעגְּ ט ֵשייֶנע ִשיְך, ֶער פְּ ֶנען ִווי ַאזֹוי ֶמען ַמאכְּ ֶלערְּ ֶדערְּ

ט  אט ִנישְּ ֶגעֶזען ִווי ַא שּוְך, דָׁ ֶעס הָׁ ן שּוְך אֹויסְּ ֵריי ֶעִקיגְּ ט ֶער ֶנעֶמען ֶדעם דְּ ֶלעגְּ אְך פְּ
ַחֶיה ַזיין מִ  אב ִאיְך אּון ִזיְך מְּ ואס ַפאר ַא ֵשייֶנע ִשיְך הָׁ ט: "וָׁ אגְּ יט ֶדעם אּון ֶגעזָׁ

ִדיֶגע  ַפאַרא צּוֶקערְּ ואסְּ ִדיג ִאיז ַמיין ִשיְך, וָׁ אִניגְּ ט, ִווי ִזיס ִאיז ַמיין ִשיְך, ִווי הָׁ ֶגעַמאכְּ
ן: "אֹויב ִאיז עֶ  ֶרעגְּ ט ִאים פְּ ֶלעגְּ ואס ִשיְך, ַא וואֹויֶלע ִשיְך", ַזיין ַווייב פְּ וָׁ ס יָׁא ַאזֹוי, ַפארְּ

ט  ֶלעגְּ ט ַפאר ַדיין ִשיְך?" פְּ סְּ ט ִווי דּו ֶנעמְּ ס ַאַסאְך ֶמער ֶגעלְּ ֶטערְּ ֶדעֶרע שּוסְּ ֶנעֶמען ַאנְּ
אס ִאיז ַזיין ַמֲעֶשה אּון  אס צּו טּון ִמיט ִמיר? דָׁ אט דָׁ ואס הָׁ ן: "וָׁ ֶפערְּ טְּ ֶדער ַתם ִאיר ֶענְּ

ואס אס ִאיז ַמיין ַמֲעֶשה, אּון וָׁ אִמיר ֶזען ִוויִפיל  דָׁ ן, לָׁ ֵווייטְּ ן פּון ַא צְּ ף ֶמען ֶרעדְּ ַדארְּ
ַיד". ִדין ִמַיד לְּ  ִאיך ַפארְּ

ן ִמיר  בּועֹותֶדעִריֶבער ֶעסְּ ֶקען, ַאז ֲאִפילּו  שָׁ ֶלעְך, צּו ֶגעֶדענְּ ֶרעפְּ ֵריי ֶעִקיֶגע קְּ דְּ
ֵריי עֶ  ִנים ִווי ַא ִשיְך ִמיט  דְּ אט ַא פָׁ ֶזער ַדאֶוועֶנען הָׁ ' ַזיין ִמיט אּונְּ ַחיָׁ אל ֶמען ִזיְך מְּ ן זָׁ קְּ

ן  אלְּ ן זָׁ ֵריי ֶעקְּ ִנים ִווי ַא ִשיְך ִמיט דְּ אט ַא פָׁ ֶנען הָׁ אס ֶלערְּ ן ִדיֶדעם, אּון ַאז דָׁ אגְּ  ִמיר זָׁ
אס  ֶגען צּו ַזיין ִשיֶכעֶלע; ַווייל דָׁ ט אּון ֶגעִזינְּ אגְּ אט ֶגעזָׁ ואס ֶדער ַתם הָׁ שֹונֹות וָׁ ַאֶלע לְּ

ַחֶיה ַזיין ִמיט ֶיעֶדע  ִאיז ֶדער סֹוד אל ִזיְך מְּ ש זָׁ טְּ ן: "ַא ֶמענְּ ִליַח ַזיין ִאין ֶלעבְּ פּון ַמצְּ
ֵלימּות". ה, ֲאִפילּו ֶעס ִאיז ַווייט פּון שְּ ה טֹובָׁ קּודָׁ  נְּ

בּועֹות ֵטייט ִאין זֹוַהר  שָׁ ט; ֶעס שְּ ֶצע ַנאכְּ ן ַא ַגאנְּ ַלייבְּ טּו אֹויף בְּ סְּ אלְּ ט זָׁ ַבייַנאכְּ
דֹוש ה ח.( )הַ  ַהקָׁ מָׁ דָׁ עֹון ַבר יֹוחָׁ קְּ ֶגעֶווען ַאז ֶרִבי ִשמְּ בּועֹותִאי ִאיז אֹויפְּ ט  שָׁ ֶצע ַנאכְּ ַא ַגאנְּ

תּוִבים  ִביִאים ּוכְּ ה נְּ ט תֹורָׁ נְּ אט ֶגעֶלערְּ ִמיִדים, אּון ֶמען הָׁ פּון ֶיעֶדע  -ִמיט ַזייֶנע ַתלְּ
סּו ן פָׁ טְּ סּוק אּון ֶדעם ֶלעצְּ ֶטער פָׁ שְּ ה ֶדער ֶערְּ שָׁ ק, אּון ַאזֹוי אֹויְך ַביי ֶיעֶדע ֵסֶפר פּון ַפרְּ

סּוק אּון ֶדעם ֶטער פָׁ שְּ תּוִבים ֶדער ֶערְּ ִביִאים ּוכְּ אט ֶער ֵזיי  נְּ סּוק, ַאזֹוי אֹויְך הָׁ ן פָׁ טְּ ֶלעצְּ
ו ַי"ג ִמצְּ ֶנען ִדי ַתרְּ ן ֶלערְּ אלְּ עֹוֵרר ֶגעֶווען ַאז ֵזיי זָׁ עֹון ַבר יֹוחָׁ מְּ ֶגעֶווען  ִאי ִאיזֹות; ֶרִבי ִשמְּ

ן זֹוֶכה ַזיין צּו  אלְּ ִמיִדים ַאז ֵזיי זָׁ ט ַזייֶנע ַתלְּ שְּ טְּ אט ֶגעֶבענְּ ֵרייִליְך אּון ֶער הָׁ ֵזייֶער פְּ
ה. ַלת ַהתֹורָׁ  ַקבָׁ

ן אֹויְך אֹויף  ַלייבְּ בּועֹותִמיר בְּ ן ֶדעם ִתיקּון ֵליל  שָׁ אגְּ ט צּו זָׁ בּועֹותַבייַנאכְּ ; ֶמען שָׁ
ן טְּ שְּ ט ֶדעם ֶערְּ אגְּ ה  זָׁ ה ֲחִמשָׁ ה פּון ֲחִמשָׁ רָׁ סּוק פּון ֶיעֶדע ֶסדְּ ן פָׁ טְּ סּוק אּון ֶדעם ֶלעצְּ פָׁ

תּוִבים  ִביִאים ּוכְּ סּוק פּון ֶיעֶדע ֵסֶפר פּון נְּ ן פָׁ טְּ שְּ ט ֶמען ֶדעם ֶערְּ אגְּ ֶדעם זָׁ אכְּ ה, נָׁ תֹורָׁ
וֹות.  ַי"ג ִמצְּ ט ֶמען ִדי ַתרְּ נְּ ֶדעם ֶלערְּ אכְּ סּוק, נָׁ ן פָׁ טְּ ר אּון ֶדעם ֶלעצְּ אס ִאיז ֶדער ִעיקָׁ דָׁ

ר ִתיקּון  ֶבער ֶדער ִעיקָׁ ט, אָׁ אט ֶמען צּוֶגעֵלייגְּ אס הָׁ סּוִקים דָׁ ִתיקּון, ִדי ַאֶלע ִאיֶבעִריֶגע פְּ
ט  ן ִנישְּ ן ֵווייסְּ שְּ טְּ אד ַאז ֶמענְּ סּוק; ַא שָׁ ן פָׁ טְּ סּוק אּון ֶדעם ֶלעצְּ ֶטער פָׁ שְּ ִאיז ֶדער ֶערְּ

ַפאר ֵגייט ֶמע פּון, ֶדערְּ ן ֶדערְּ רֹויסְּ ן ֶדעם גְּ אגְּ ט ַקיין ֹכַח צּו זָׁ אט ִנישְּ ן ַווייל ֶמען הָׁ אפְּ לָׁ ן שְּ
 ִתיקּון.

בּועֹות טּוִתים  שָׁ ֶגען ִמיט ֲחֵבִרים ִמיט שְּ ֶרענְּ בְּ ט ַקיין ַצייט צּו ַפארְּ ט ִאיז ִנישְּ ַבייַנאכְּ
ִלים;  בּועֹותַוֲהבָׁ ט. מֶ  שָׁ רֹויֶסע ַנאכְּ ט ִאיז ֵזייֶער ַא גְּ ן ַבייַנאכְּ ג ֶגעבְּ טּונְּ ף ֵזייֶער ַאכְּ ען ַדארְּ

ט; ֶמען ֶקע רֹויֶסע ַנאכְּ ט, ַווייל ֶעס ִאיז ֵזייֶער ַא גְּ ן ַבייַנאכְּ מּוֶעסְּ ט צּו שְּ 'ן לְּ ן פֹועְּ ִנישְּ
ואס שּועֹות; ִדי ַאֶלע וָׁ ַתם צּו רֵ  ַאַסאְך יְּ ן אֹויף סְּ ַלייבְּ ן ִאיז ַא בְּ מּוֶעסְּ ן אּון שְּ ייֶכערְּ

ֶרעֶסעֶרע ִת  ט ֶמען ָאֶדער ִאיז ֶמען ִזיְך גְּ נְּ ן. ָאֶדער ֶלערְּ אפְּ לָׁ ן ֵגיין שְּ אלְּ יקּון ַאז ֵזיי זָׁ
אל זֹוֶכה ַזיין צּו  ן ַאז ֶמען זָׁ טְּ שְּ ן; ֶמען ֶבעט ֶדעם ֵאייֶבערְּ טְּ שְּ ן ֵאייֶבערְּ בֹוֵדד ִמיטְּ ִמתְּ

ּה אּון זַ  ה כּולָׁ ל ַהתֹורָׁ ץ יָׁאר ִשיעּוִרים ִאין כָׁ ֶנען ַא ַגאנְּ בּוק ִאין ִאים.ֶלערְּ  יין דָׁ
ן ֲעלֹות ַהשַ  ט ַפארְּ אגְּ ֶוה; ֶדער ֶרִבי זָׁ רֹויֶסע ַזאְך צּו ֵגיין ִאין ִמקְּ )ִליקּוֵטי ַחר ִאיז ַא גְּ

ן נו( יֹון מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק א', ִסימָׁ ֶעלְּ ֶוה ֶשל ַשַער נ', ֶשהּוא ַשַער הָׁ בּועֹות ִהיא ִמקְּ ֶוה ֶשל שָׁ : "ַהִמקְּ
דֹוִלים", ֶווען  ַרֲחִמים גְּ יֹון וְּ יֹון, ֶחֶסד ֶעלְּ ַדַעת ֶעלְּ ה, ֶשהּוא ֵשֶכל וְּ ֵמֲחִמִשים ַשֲעֵרי ִבינָׁ

ֶוה יֹום טֹוב  'ט ִזיְך ִאין ִמקְּ לְּ ן ֶמען טֹובְּ בּועֹות ַפארְּ ִשיְך ֲעלֹות ַהשַ שָׁ ַחר ִאיז ֶמען זֹוֶכה ַממְּ
ן. רֹויֶסע ַזאכְּ אר גְּ ט ֵשֶכל אּון ֶמען ִאיז זֹוֶכה צּו גָׁ שּועֹות; ֶמען ַבאקּומְּ רֹויֶסע יְּ  צּו ַזיין גְּ

ן ֶדעם 'ִתיקּון ֵליל  ִדיגְּ ן ֶענְּ אכְּ ַפאר, נָׁ בּועֹותֶדערְּ ֶוה ִזיְך שָׁ ן ִאין ִמקְּ טּו לֹויפְּ סְּ אלְּ ' זָׁ
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 ראש ישיבה שליט"א אין אלענאך פילע בריוו פונעם 
 אינעם וועכנטליכן קונטרס "עצתו אמונה". ,נושאים

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

'ן לְּ ִשיטֹות; ֲאִפילּו דּו  טֹובְּ ִמימּות ּוִבפְּ ִבתְּ
ט 'ַשַער  ואס ֶעס ֵמיינְּ ט וָׁ ט ִנישְּ ֵטייסְּ שְּ ַפארְּ
כּו'. ֶדער  ט וְּ ִנישְּ ארְּ ט גָׁ ַהֲחִמיִשים' אּון דּו ֵווייסְּ
ֵטייט  שְּ ִתיקּון ֶגעֶשעט פּון ִזיְך ַאֵליין, ִצי ֶמען ַפארְּ

ט, דּו ֵגי ֵטייט ִנישְּ שְּ ֶוה יָׁא ִצי ֶמען ַפארְּ י ִאין ִמקְּ
ן  מָׁ ַעל ַדַעת ַרֵבינּו ַנחְּ ל ַהַצִדיִקים, וְּ 'ַעל ַדַעת כָׁ

דֹוִשים'. יו ַהקְּ ִמידָׁ ַתלְּ ֶלב וְּ ֶרסְּ  ִמבְּ
ץ יֹום טֹוב;  ן ַא ַגאנְּ צְּ טּו ַטאנְּ סְּ אלְּ ר זָׁ ֶדער ִעיקָׁ
ה  כָׁ רָׁ ם ִלבְּ רֹונָׁ ֵמינּו ִזכְּ ַשִני גֹוי. ֲחכָׁ ֵריי ִדיר ֶשֹלא עָׁ פְּ

ן  אגְּ לִ זָׁ ש פְּ רָׁ אט יָאה( )ֶמדְּ ֶטער הָׁ שְּ ֶווען ֶדער ֵאייֶבערְּ
ט  אגְּ אט ֶגעזָׁ ה, ֶער הָׁ ן ִדי תֹורָׁ מֹות כ, ב(ֶגעֶגעבְּ : )שְּ

ַלייְך  אט מֶשה ַרֵבינּו גְּ "ָאֹנִכי ה' ֱאֹלֶהיָך", הָׁ
ן  ֶרעגְּ ַשִני גֹוי!" ַאֶלע פְּ ן: "ֶשֹלא עָׁ ִריגְּ ֶגעשְּ אֹויסְּ

וֵ  ן צְּ ס ִמיטְּ ואס ִאיז ֶדער ֶקֶשר ֵאיינְּ ט וָׁ אגְּ ן? זָׁ וייטְּ
ט  ַלל ִנישְּ ה: "ֶעס ִאיז ִבכְּ כָׁ רָׁ רֹונֹו ִלבְּ א"ש ִזכְּ מֹוַהרָׁ

אט ַקיין קַ  ֶטער הָׁ שְּ יָׁא; ֶווען ֶדער ֵאייֶבערְּ שְּ
ה ִאיז מֶשה ַרֵבינּו  ן ִדי תֹורָׁ אגְּ ן זָׁ ֶגעהֹויבְּ ָאנְּ
ן  ֶגעהֹויבְּ אט ָאנְּ ֵרייִליְך ַאז ֶער הָׁ ן ַאזֹוי פְּ וארְּ ֶגעוָׁ

ֶקען "ֶשֹל רּוְך ַהֵשם ִאיְך ִבין ַא ַדאנְּ ַשִני גֹוי!" בָׁ א עָׁ
ט ִזיְך  ֵריידְּ ט ַקיין גֹוי"; ַאז ֶמען פְּ ִאיד, ִאיְך ִבין ִנישְּ
ֵרייִליְך, "ַא גֹוי ִבין  ִמיט ֶדעם ִאיז ֶמען ֵאייִביג פְּ
ן אֹויף ִמיר  אגְּ אר זָׁ ט נָׁ סְּ ואס דּו ִווילְּ ט, וָׁ ִאיְך ִנישְּ

ֶבע ן, אָׁ אגְּ טּו זָׁ סְּ ט".ֶקענְּ  ר ַא גֹוי ִבין ִאיְך ִנישְּ
ר תשע" בָׁ ה, פ' ַבִמדְּ תֹו ֱאמּונָׁ  (ח)ֲעצָׁ
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שיעורים; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס; און נאך -קוואל פון חיזוק )פרויען(   
03303502363/ ענגלאנד  0797040069/ ארץ ישראל  845-351-9060/ 212-444-9169  

 breslevcenter@gmail.com גליון אויף אימעילצו באקומען דעם 
  347-630-2876 טעלעפאן מעסידזשינג/ chizikyomi@gmail.comיומי אימעיל חיזוק 

 

 

 און נאךמעשיות פון תפלה; שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים;  - קול ברסלב

  03303502361/ ענגלאנד  0797040066/ ארץ ישראל  845-351-0910/  212-444-9191

< BreslevCenter.com   <  
 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'

 מ'גייט מקבל זיין די תורה פונדאסניי
אידישע קינדער זענען זייער פרייליך מקבל צו זיין די עס קומט דער הייליגער יום טוב שבועות, און 

תורה פון פריש, זיך באנייען מיט די הייליגע תורה, צו לערנען יעדן טאג די הייליגע תורה, און מקיים צו 
 תורה. הייסט אונז אין די הייליגע אייבערשטערזיין אלעס וואס דער 

די עצות פון הייליגן רבי'ן און לעבן אן א ספעציעלער שמחה איז ביי ברסלב'ע חסידים, וואס נעמען 
מיט דעם, וואס זיי האבן א וועג ווי אזוי צו לערנען די הייליגע תורה יעדן טאג. דער הייליגער רבי האט 

פון די הייליגע  די ווערטערבלויז מיט'ן זאגן אונז געגעבן א סדר דרך הלימוד אז מ'קען לערנען תורה 
 מ'פארשטייט נישט וואס מ'זאגט און אפילו מ'געדענקט נישט וואס מ'האט געלערנט., אפילו תורה

ווען א מענטש מיינט אז ער קען נאר לערנען תורה אויב ער האט געהעריגע שיעור, א געהעריגע 
קענען לערנען יעדן טאג פון  זאך, דאן איז נישט מעגליך ער זאליעדע קלאר חברותא, ער פארשטייט 

, און אויב מ'איז אנגעוויזן אויף יאר, ווייל ס'מאכט זיך כסדר צייטן וואס מ'קען נישט לערנען געהעריג
 זאכן כדי צו קענען לערנען, גייט דורך א גרויס חלק פון יאר וואס מ'לערנט נישט.אזויפיל 

וער צו לערנען, זיי האבן נישט קיין גוטע קאפ און אויך זענען דא מענטשן וואס פאר זיי איז בכלל שו
ארבעט צו ברענגען פרנסה, שווערע פארשטייען נישט קיין לערנען, אדער זענען זיי פאריאגט מיט די 

געוויסע וואס האבן יא און קענען זיך נישט צוזאמנעמען צו לערנען אביסל תורה, און דערנאך זענען דא 
קאפ, אבער למעשה ווען זיי קוקן זיך ארום זעען זיי אז ס'גייט זיי דורך טעג וואכן און צייט, יא א גוטע 

 חדשים וואס זיי עפענען נישט קיין אידיש ספר.
קען יעדער איד זוכה זיין צו לערנען תורה, מ'נעמט א פון הייליגן רבי'ן, מיט'ן סדר דרך הלימוד אבער 

ן זאגן די ווערטער, יעדער איינער לויט וויפיל ער קען, און דאס קען מען טון צו משניות און מ'הויבט א
יעדע צייט אונטער סיי וועלכע אומשטענדען, און דאס ברענגט אריין אינעם מענטש א געוואלדיגע 

 גלוסטעניש צו וועלן לערנען נאך און נאך תורה.
וך, תהלים, חומש רש"י, און אלע חלקים פון די הייליגע גמרא, שלחן ערזאך איז מיט און די זעלבע 

תורה, יעדער לויט זיין געשמאק און געפיל, קען יעדער איינציגסטער איד זוכה זיין צו לערנען די הייליגע 
 תורה יעדן איינציגסטן טאג פון זיין לעבן.

זיין די הייליגע תורה,  דערפאר איז יעצט גאר גרויס די שמחה אז מיר זענען זוכה פון פריש מקבל צו
און מיר נעמען זיך אלע פאר אז פון יעצט און ווייטער וועלן מיר יעדן טאג לערנען תורה, וואס דאס איז 
די שפייז פאר די נשמה, אזוי ווי ווען א מענטש עסט נישט שפירט ער נישט גוט, ער קען נישט טראכטן 

מ'לערנט נישט קיין תורה, ווערט דער מענטש גראד, די זעלבע איז ווען די נשמה עסט נישט, 
צערודערט, ער ווייסט נישט וואס פעלט אים, ער ווייסט נישט וואס נאגט אים, ער איז דעפרעסט און 
צעבראכן, און גארנישט מאכט אים פרייליך, ווען מ'איז אבער זוכה צו לערנען די הייליגע תורה, ווערט 

תורה באגלייט אים אויף די וועלט און פרידענער מענטש, די דער מענטש א פרייליכער געשמאקער צו
 אויף יענע וועלט.

 מתוקים מדבש ונופת צופים!
*** 

 פרייליכע חתונה פון א תלמיד הישיבה
ני"ו,  פנחס דוד וועבערמאןהחתן  א חשובער תלמיד הישיבה, איז געגאנגען אונטער די חופה די וואך
, פון קרית הי"ושמואל לייב פעלבערבוים עב"ג בת מו"ה חבר הנהלת המוסדות, הי"ו,  אהרןבן מו"ה 

די שמחה איז געווען גאר גרויס, מ'האט זיך געפריידט און געטאנצן און משמח געווען  .טאהש קאנאדא
 די חתן כלה אויף א הערליכן פארנעם.

אזוי ווי ביי די פריערדיגע חתונות, האט די חתונה נאכט דאס מאל אויך נישט געקאסט קיין איין 
טה פאר די מחותנים, און די חתן כלה זענען געווען זייער פרייליך חתונה צו האבן, אזוי ווי דער פרו

האט געהייסן, אן דעם וואס דאס זאל דארפן מאכן א שווער הארץ מיט בלוטיגע חובות  אייבערשטער
איז "קאראנע צייטן", נאר זיי זענען זייער פרייליך רירה ווייל ס'און נישט נאר בלית ב .פאר די עלטערן

 לכתחלה חתונה צו האבן אויפ'ן קלענסטן און ביליגסטן וועג וואס שייך.
טעלן א בית נאמן בישראל, מיט פיל אידיש זוכה זיין אויפצוש ןזאל זיידער אייבערשטער זאל העלפן 

 נחת, דורות ישרים ומבורכים.
 !ויזכו לבנות בית נאמן בישראל

*** 

 עצתו אמונה חלק ג' ארויס פון דרוק
 -מיט גרויס פרייד ווערט אויפגענומען די נייעס אז דער דריטער באנד פונעם ספר "עצתו אמונה" 

 .פונעם ראש ישיבה שליט"א, איז שוין דא צו באקומען אין א ווייכע דעקל פארמאט ותשובותשאלות 
זיך משתתף זיין און האבן א חלק אין די געוואלדיגע זיכוי הרבים קען מען  - חכם לב יקח מצוות

פונעם קומענדיגן חלק. מען קען איבערגעבן א נדבה פערזענליך פאר'ן ראש ישיבה שליט"א, אדער 
 צו געבן א קרעדיט קארד דורכ'ן טעלעפאן, אזוי אויך קען מען שיקן אן אימעיל 347-831-1391רופט 

  '".עצתו אמונה חלק ד"און צושרייבן צום סאבזשעקט ליין  mail@kerenhadfusa.org צו
 !יאיתלח תריי באיתלן תייראו

 
 
 

 

 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 
 מיר וועלן פרובירן בעז"ה עס צו שיקן צו אייך

 
 
 

 

 

 

 

 יעדן ראתורה איז פי ד
נאר פאר פאר מיר, ס'איז  טשינ זיא הע, די תורנ"

 ם וואס פארשטייען אוןיאון דיינתלמידי חכמים 
 ",ןע, איך קען נישט לערנען מצליח אין תורהנעז

 !ורה איז אויך פאר דירתפאלש, די דאס איז 
 רייכע שיעור אין דעם נושא:הערט א 

 קול ברסלב
212-444-9191 

1,  2 ,  1 ,  6 ,  2 ,  21  
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 מוסדות היכל הקודש ברסלב
 נתייסדה ע"י כ"ק מוהרא"ש זי"ע

 

 המקום ינחם אתכם
 משתתף מיט די צער פון מיט א שווער הארץ זענען מיר זיך

 תחי'ש)פראממער(  מרת ניימאנן
 וואס טרויערט אויף די פטירה פון איר מאמע ע"ה

 

מיר זענען אייך שולדיג א גרויסע הכרת הטוב פאר די פילע לייסטונגען 
וואס איר העלפט כסדר ארויס אונזערע הייליגע מוסדות, פאר די פילע 

מסירות נפש מיט וואס איר געבט זיך אוועק ארויסצוהעלפן די 
איר זאלט מער מוסדות צו יעדע צייט. זאל דער אייבערשטער העלפן 

זען פיל אידיש נחת פון אלע  איר זאלט נאר יין צער,נישט וויסן פון ק
 ובות.אייניקלעך, לאורך ימים ושנים ט-קינדער, אייניקלעך, און אור

 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 הי"ואהרן וועבערמאן  מו"ה
 פון זיין זון תונהמחת החשצו די 

 הי"ו עב"ג בתפנחס דוד  החתן
 הי"ושמואל לייב פעלבערבוים  מו"ה

*** 

 הי"ו טשיואל שלום זעלקאושרי מו"ה
 למזל טוב י"נ ףסומשה י פשערן פון זיין אינגלאצו די 

*** 

 הי"ו זרחימ םייחוסף י מו"ה
 צו די געבורט פון א מיידל למזל טוב

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 על הטוב יזכרו המנדבים להפצת הגליון 
 

 ו"יה שיפ יקה יענ"ומ
 לזכות ברכה והצלחה בכל הענינים

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "בית נצחי" און "העצתו אמונ"באקומען קען 'מ
 ץ אמעריקעטליך אויף די פאסט איבער גאנוועכנ
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