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א"ש ייְלט מֹוַהרָׁ עְרצֵׁ  דֶׂ
 

ַא ִאיד ִאיז ֶגעקּוֶמען ַאָמאל צּו מֹוַהָרא"ׁש ִמיט ַא 
ֶקע ק   ַטארְׁ 'ן ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן. ֶדער ֶרִבי ׁשְׁ ָיא אֹויפְׁ ׁשְׁ

ט  ַאז ֶעס ֶזעֶנען ָדא )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן י'( ָזאגְׁ
ֶכע  ט ֵגיין צּו ַא ַאֶזעלְׁ ן ִניׁשְׁ ַבֲעֵלי ַגֲאָוה ָוואס ֵזיי ִווילְׁ

ט אֹויס ַאז ֶדער  ט ִניׁשְׁ ַצִדיק, ֵזיי ַטֲעָנה'ן ַאז ֶעס ֶפעלְׁ
ן ִזיְך  טְׁ ַפֵלל ַזיין ַפאר ֵזיי, ֵזיי ַהאלְׁ ַצִדיק ָזאל ִמתְׁ
ן.  טְׁ ׁשְׁ ן ֶדעם ֵאייֶבערְׁ רֹויס ַאז ֵזיי ֶקעֶנען ַאֵליין ֶבעטְׁ גְׁ

ט פּון מֹוַהָרא"ׁש ַאז ֶער  ָהאט ֶדער ִאיד ֶרעגְׁ ֶגעפְׁ
ַׁשט ִאין ֶדעם, ֶדער ֶרִבי ָהאט  ֵטייט ֶדער פְׁ ׁשְׁ ַפארְׁ

ז דָ  ט ַאז ֶיעֶדער ִאיד ֶקען אּונְׁ נְׁ ֶגעֶלערְׁ אְך ַטאֶקע אֹויסְׁ
ן, אּון ָדאס ִאיז ִדי  טְׁ ׁשְׁ ן ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ַאֵליין ֶבעטְׁ

לֶ  ָראבְׁ ן פְׁ ֶטע ֵעָצה ַפאר ֶיעדְׁ סְׁ ִציגְׁ עם, ַאז ֶמען ֵאיינְׁ
'ן ץ ַפארְׁ ן ָדאס ַהארְׁ ִגיסְׁ ן  ָזאל ִזיְך אֹויסְׁ טְׁ ׁשְׁ ֵאייֶבערְׁ

ט ֶדער ֶרִבי  ָוואס רּופְׁ ף, ַפארְׁ ן ַזיין ִהילְׁ אּון ִאים ֶבעטְׁ
ט ַאז ֶער ֶקען  ָאן ַא "ַבַעל ַגֲאָוה" ֵאייֶנעם ָוואס ָזאגְׁ

ַפֵלל ַזיין?  ַאֵליין ִמתְׁ
ט ַאז ֶדער מֹוַהָרא"ׁש ָהאט אֹויף ֶדעם  ֶפערְׁ טְׁ ֶגעֶענְׁ

ֵתירּוץ ִאיז ֵזייֶער ָפׁשּוט. ֶעס ִאיז ַטאֶקע ֱאֶמת ַאז 
ן ֶדעם  ןֶיעֶדער ִאיד ֶקען אּו ף ַאֵליין ֶבעטְׁ ַדארְׁ

ן אֹויף ֶיעֶדע ַזאְך, אֹויב ָאֶבער ֵגייט ֶמען  טְׁ ׁשְׁ ֵאייֶבערְׁ
ֶגע ט ֶנעֶמען ַקיין ַלאנְׁ ט צּו ַא ַצִדיק, ֶוועט ִניׁשְׁ  ִניׁשְׁ
ן  ן צּו ֶרעדְׁ ֶהערְׁ ן אֹויפְׁ צְׁ ַגאנְׁ ַצייט ִביז ֶמען ֶוועט ִאינְׁ

ן. טְׁ ׁשְׁ ן ֶדעם ֵאייֶבערְׁ  אּון ֶבעטְׁ
ֶוועֶרע ָצרֹות אּון  ן ֵגייֶען ַאִריֶבער ֵזייֶער ׁשְׁ ׁשְׁ טְׁ ֶמענְׁ
ׁש ִזיְך ַטאֶקע  טְׁ הֹויב ֶוועט ֶדער ֶמענְׁ ִיסּוִרים. ִאין ָאנְׁ

ן ַאַסאְך דֶ  ן אּון ֶבעטְׁ קְׁ ַטארְׁ ן. ֶווען ׁשְׁ טְׁ ׁשְׁ עם ֵאייֶבערְׁ
ִטיק ַצייט ֶוועט  ֵגיין ַא ׁשְׁ ֶעס ֶוועט ָאֶבער ַאִריֶבערְׁ
ן ֶדעם ַאֶפעִטיט, אּון ֶער ֶוועט  ִלירְׁ ֶער ַפארְׁ
ף  ן אֹויף ֶדעם. אּון ֶדעִריֶבער ַדארְׁ ן צּו ֶבעטְׁ ֶהערְׁ אֹויפְׁ

ָוָא נֹוֵגַע ֶנעֶמען ַאן ַהלְּ ה בְּ
ט  י ָזאגְּ כּו'; ֶדער ֶרבִּ  )ֵסֶפרוְּ

 

יָמן מו( ׁשּוָבה, סִּ דֹות, אֹות תְּ י ֶׁשרֹוֶצה ָלׁשּוב, יִּ ַהמִּ ָָּזֵהר : "מִּ
יֹות ַבַעל  הְּ לִּ ׁשּוָבה טּון מִּ ויל תְּ חֹוב", ֶווער ֶעס וִּ

ן חֹובֹות; ָנאךְּ ָזאגְּ  ן פּון ָהאבְּ ג ֶגעבְּ טּונְּ ט ָזאל ַאכְּ
י  יָמן קכב(ֶדער ֶרבִּ יחֹות ָהַר"ן, סִּ ֶיה )שִּ הְּ : "ּומּוָטב ֶׁשיִּ

ים  בּוׁשִּ ַמלְּ ֵני ֵביתֹו בְּ בְּ מֹו אֹו לִּ ַעצְּ ַבַעל חֹוב לְּ
וָ  ַהֶחנְּ יֹות ַבַעל חֹוב לְּ הְּ לִּ ים", ַא מִּ י אֹו ַלֲאֵחרִּ נִּ

ׁש ַזיין ַא ַבַעל חֹוב ַפאר ֶדערְּ ׁש ָזאל ֶענְּ טְּ יךְּ  ֶמענְּ זִּ
ן; ֵווייטְּ וי צּו ַזיין ַא ַבַעל חֹוב ַפאר ַא צְּ ַאז  ַאֵליין וִּ

ט ָדאֶלער  נְּ ף טֹויזְּ ינְּ ן פִּ ט ָהאבְּ ט ֶיעצְּ סְּ פְּ דּו ַדארְּ
סְּ  ָוָאה ָנאר ָזאלְּ ט ֶנעֶמען ַאן ַהלְּ יׁשְּ טּו נִּ סְּ ט ָזאלְּ

ן דִּ גֵ  יז ַאָפאר ֶטעג ַמאכְּ טּו בִּ ט ֶוועסְּ י יין ָנאךְּ ֶגעלְּ
כּום. ֶצע סְּ  ַגאנְּ

דֹות תש"פ(  )ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה תֹולְּ
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קּות אּוֶמען ֵגיין צּו ַא ַצִדיק, צּו ַבאקּוֶמען  ַחזְׁ קֵ ִדי ִהתְׁ ַטארְׁ ָמאל ן ׁשְׁ ייט ַאז ֶמען ָזאל ֵקיינְׁ
ן ָנאר ׁשְׁ  ֶגעבְׁ ט אֹויפְׁ ן ִניׁשְׁ טְׁ ׁשְׁ ן ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ן צּו ֶבעטְׁ קְׁ ַטארְׁ ִדיג ָזאל ֶמען ִזיְך ׁשְׁ ֶטענְׁ
ַאָמאל. ַאָמאל אּון ָנאכְׁ  ָנאכְׁ
ן ַאז ֶער ִאיז ׁשַאזֹוי ַסאְך ֶדער ַצִדיק ָהאט ׁשֹוין  טְׁ ׁשְׁ ט צּום ֵאייֶבערְׁ ן ֶגעֶרעדְׁ ֹוין ֶגעָווארְׁ

ט אֹויף ִזיְך  ִפָלה, ַאזֹוי ִווי ָדִוד ַהֶמֶלְך ָהאט ֶגעָזאגְׁ ִטיק תְׁ ִהִלים קט, ד( ֵאיין ׁשְׁ ִפָלה". )תְׁ "ַוֲאִני תְׁ
ן, ַאז  טְׁ ׁשְׁ ן צּום ֵאייֶבערְׁ ן צּו ֶרעדְׁ ט ַאזֹויִפיל ֶטעג אּון ָיארְׁ גְׁ ֶרענְׁ בְׁ ֶדער ַצִדיק ָהאט ׁשֹוין ַפארְׁ

ן ִווי ַזיין ַנאטּור, אּון ֶדעִריֶבער ָהאט ֶער ִדי ּכֹוחֹות ִזיְך ֶקעֶנען  ָדאס ִאיז ׁשֹוין ֶגעָווארְׁ
ן  ן ֶיעדְׁ קְׁ ַטארְׁ ַחֵזק ַזיין אּון ׁשְׁ ן ַמָצב, אּון ֶער ֶקען אֹויְך מְׁ ֶווערְׁ ן ׁשְׁ ן ִאין ֶיעדְׁ טְׁ ַהאלְׁ ֶדערְׁ

ִפָלה. ן פּון תְׁ ָלאזְׁ ט ָנאכְׁ ָמאל ִניׁשְׁ  ֵאייֶנעם ַאז ֶמען ָזאל ֵקיינְׁ
ט ֵציילְׁ ָמָרא ֶדערְׁ ָרכֹות י.(  ִדי גְׁ ַבֵקר חֹוֶלה ַזיין )בְׁ ָיהּו ַהָנִביא ִאיז ֶגעקּוֶמען מְׁ ַׁשעְׁ ַאז יְׁ

ִביאֹות ַאז ֶער ָזאל  ט נְׁ ק אּון ֶער ָהאט ִאים ֶגעָזאגְׁ ַראנְׁ ִקָיהּו ַהֶמֶלְך ֶווען ֶער ִאיז ֶגעֶווען קְׁ ִחזְׁ
ן  בְׁ ַטארְׁ ן ַצָווָאה ַווייל ֶער ֵגייט ׁשְׁ ט ָלאזְׁ ִקָיהּו ַהֶמֶלְך ָהאט ִזיְך ָאֶבער ִניׁשְׁ ק. ִחזְׁ ֶרענְׁ פּון ִדי קְׁ

'ן ָנִביא:  ט ַפארְׁ ן, ָנאר ֶער ָהאט ֶגעָזאגְׁ ָפֵעל ֶגעָווארְׁ ט ִנתְׁ ַלל ִניׁשְׁ ן, ֶער ִאיז ִבכְׁ ָראקְׁ ׁשְׁ ֶדערְׁ
קּוָבל פּו ִביאֹות אּון ֵגיי ַארֹויס פּון ָדא. ִאיְך ָהאב מְׁ ט צּו ַדיין נְׁ ִדיגְׁ ן ָדִוד "ֶענְׁ ן ַמיין ַזיידְׁ

ׁש, ָזאל  טְׁ ז פּון ַא ֶמענְׁ 'ן ַהאלְׁ ד אֹויפְׁ ֶווערְׁ ֶפע ׁשְׁ ט ׁשֹוין ַא ַׁשארְׁ ַהֶמֶלְך ַאז ֲאִפילּו ֶווען ֶעס ִליגְׁ
ן". אּון ַאזֹוי  טְׁ ׁשְׁ ן ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ַייֵאׁש ַזיין, ָנאר ֶער ָזאל ַווייֶטער ֶבעטְׁ ט מְׁ ֶער ִזיְך אֹויְך ִניׁשְׁ

ן ֶדעם ִאיז ַטאֶקע גֶ  ט אּון ֶגעֶבעטְׁ ֵרייט צּום ַוואנְׁ ֶגעדְׁ ִקָיהּו ַהֶמֶלְך ָהאט ִזיְך אֹויסְׁ עֶווען, ִחזְׁ
ן. ן ֶלעבְׁ ִליבְׁ ן, אּון ֶער ִאיז ֶגעבְׁ טְׁ ׁשְׁ  ֵאייֶבערְׁ

ן ִמיט ִדי ִלימּוִדים אּון ֵעצֹות  טְׁ ִקָיהּו ַהֶמֶלְך ָהאט ִזיְך ֶגעַהאלְׁ ַפאר ַווייל ִחזְׁ ַטאֶקע ֶדערְׁ
ַקייט פּון ַזיי ַטארְׁ ן ַאז ֶער ָהאט ֶגעַהאט ִדי ׁשְׁ פְׁ ן ָדִוד ַהֶמֶלְך, ָהאט ָדאס ִאים ֶגעָהאלְׁ ן ַזיידְׁ

ב ט ַא נְׁ ן. ֲאִפילּו ֶווען ֶער ָהאט ֶגעֶהערְׁ צּוֶגעבְׁ ט אֹויפְׁ ן ַאז ֶער  הָאּוִניׁשְׁ טְׁ ׁשְׁ פּוֶנעם ֵאייֶבערְׁ
ֶגעהֶ  ט אֹויפְׁ ץ ִניׁשְׁ ַאלְׁ ן, ָהאט ֶער ָנאכְׁ בְׁ ַטארְׁ ן. ֶדער ֵגייט ׁשְׁ טְׁ ׁשְׁ ן ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ט צּו ֶבעטְׁ ערְׁ

ט ִזיְך צּו צּו ִדי ֵעצֹות פּוֶנעם ַצִדיק.  ֹּכַח ֶקען ֶמען ָנאר ַבאקּוֶמען ֶווען ֶמען ֶהערְׁ
ׁש ִאיז ַאן אֹויֶבער טְׁ ט ַאז ֶער ֶוועט ִזיְך ֶקעֶנען ַאֵליין ַאן -ֶווען ַא ֶמענְׁ ֶלערְׁ ָחָכם אּון ֶער קְׁ

ן ָאן ט  ֵעָצה ֶגעבְׁ ֶגעץ ִניׁשְׁ ִדי ֵעצֹות פּון ַצִדיק, ִאיז ָדאס ֵזייֶער ַנאִריׁש, ֶער ֶוועט ִאין ֶערְׁ
ט. ִליַח ַזיין אֹויף ֶדער ֶוועלְׁ ט ֶקעֶנען ַמצְׁ קּוֶמען, אּון ֶער ֶוועט ִניׁשְׁ  ָאנְׁ

ן ַפאר  ט אֹויף ֶדעם ַא ָמָׁשל ַאז ַא סֹוֵחר ִאיז ַאָמאל ֶגעָפארְׁ מֹוַהָרא"ׁש ָהאט ֶגעָזאגְׁ
ט גֶ  ד, ֶער ָהאט ִניׁשְׁ ֶרעמְׁ ד ִאיז ִאים ֶגעֶווען ֵזייֶער פְׁ ד, ֶדער ַלאנְׁ ן צּו ַא ַווייֶטע ַלאנְׁ טְׁ עֶׁשעפְׁ

ט ִדי  ַאָמאל ֶגעֶקענְׁ ן, אּון ֶער ִניטְׁ ׁשְׁ טְׁ ט ִדי ֶמענְׁ ט ֶגעֶקענְׁ ַלאץ, ֶער ָהאט ִניׁשְׁ ט ֶדעם פְׁ ֶגעֶקענְׁ
גַ  ט ַארּום ִאינְׁ ֵרייט ִזיְך ָדארְׁ ַראְך. ֶער דְׁ פְׁ ט ִווי ַאזֹוי ׁשְׁ ט ִניׁשְׁ ן, ֶער ֵווייסְׁ לֹוירְׁ ן ַפארְׁ צְׁ אנְׁ

ט ֶער ֶרעפְׁ ג טְׁ ִלינְׁ לּוצְׁ ן, אּון פְׁ טְׁ ט ֶגעֶׁשעפְׁ ן ָדארְׁ ן צּו ִפירְׁ צּוהֹויבְׁ ׁש ָאנְׁ טְׁ ן ֶמענְׁ  ָוואס ַא ֵהייִמיׁשְׁ
ט  ד, אּון ֶיעֶנער הֹויבְׁ ַראְך אּון ֶער ֶקען ִזיְך אֹויְך אֹויס ִאין ֶיעֶנע ַלאנְׁ פְׁ ָאן ִאים ֶקען ַזיין ׁשְׁ

ט ִאים צּו וואּו ֶמען  ד, ֶער ַווייזְׁ ֶנען ִווי ַאזֹוי ֶמען ֵגייט ִזיְך אּום ִאין ֶיעֶנע ַלאנְׁ צּוֶלערְׁ אֹויסְׁ
ן, וואּו ֶמען ָלאפְׁ ן אּון ׁשְׁ ֶלען  ֶקען ֵגיין ֶעסְׁ דְׁ ַהאנְׁ ן אּון ִזיְך ַאיינְׁ טְׁ ן גּוֶטע ֶגעֶׁשעפְׁ ֶקען ִפירְׁ

חֹוָרה ַפאר ט ֶוועט ֶמען  ֵפייֶנע סְׁ ֶלען ַווייל ָדארְׁ דְׁ ט ֵגיין ַהאנְׁ ִביִליג, אּון וואּו ֶמען ָזאל ִניׁשְׁ
ט. ֶגעַנארְׁ ן גּוט ָאפְׁ  ֶווערְׁ
ף דָ  ן ַפאר ִש ֶדער סֹוֵחר ַדארְׁ צְׁ ָחה ַאז ֶער ָהאט גֶ אְך ַטאנְׁ ן ֵאייֶנעם ָוואס מְׁ ָראפְׁ עטְׁ

ט ִאים ַא ָפארְׁ ִטיֶגע ֶוועג אּון ׁשְׁ ט ִאים ִדי ִריכְׁ ט ִאים ַארֹויס אּון ַווייזְׁ פְׁ יין ַאזֹויִפיל ֶהעלְׁ
ט ַקיין ֵשֶכל, ֶוועט ֶער ַזיין ַאן אֹויֶבער ֶבעט. אֹויב ָאֶבער ָהאט ֶדער סֹוֵחר ִניׁשְׁ ָחָכם, -ַארְׁ

ט צּו ן צּו ֶיעֶנעם, אּון ַדאן ִאיז ֶער ֶוועט ִזיְך ִניׁשְׁ ִליְך ַאז ֶער  ֵזייֶערֶהערְׁ ֵזייֶער ֶוועט ֶמעגְׁ
ן ִאין ַזיין ִמיִסיֶע. ַפאלְׁ כְׁ ק דּורְׁ ַטארְׁ  ׁשְׁ

ֶבע זַ  ָׁשָמה פּון אַ  ְךאִדי ֶזעלְׁ ט אּון  ִאיז ִמיט ִדי נְׁ ט ַאָראפ אֹויף ֶדער ֶוועלְׁ ִאיד ָוואס קּומְׁ
ט ָוואס ֶער ָהאט דָ  ט ִניׁשְׁ ט ֶמען ִזיְך ָדא ַאן ֵעָצה? ָוואס ִאיז ֵווייסְׁ א צּו טּון, ִווי ַאזֹוי ֶגעבְׁ

ט ִאים  ט ַא ַצִדיק ָוואס ֶגעבְׁ ט גּוט צּו טּון? אּון ֶעס קּומְׁ ָיא גּוט צּו טּון אּון ָוואס ִאיז ִניׁשְׁ
'ן ׁשֶ  ט אֹויפְׁ ן אֹויף ֶדער ֶוועלְׁ צּוֵגיין ֶדעם ֶלעבְׁ כְׁ ן אֹוָפן, ַאז גּוֶטע ֵעצֹות ִווי ַאזֹוי דּורְׁ טְׁ סְׁ ענְׁ

ן אֹויף ִדי  ן ַא ִזיֶסע גּוֶטע ֶלעבְׁ ִמיּות, ֶער ָזאל ָהאבְׁ ַגׁשְׁ רּוֲחִניּות ּובְׁ ִליַח ַזיין בְׁ ֶער ָזאל ַמצְׁ
ט,  קּוֶמען אֹויף ֶיעֶנע ֶוועלְׁ ף ָאנְׁ קּוֶמען וואּו ֶערַדארְׁ ֶדעם ָזאל ֶער ָאנְׁ ט, אּון אֹויְך ָנאכְׁ ֶוועלְׁ

ף דָ  רֹויֶסער ִטיֵפׁשאְך ֶדער ַדארְׁ ׁש ַזיין ַא גְׁ טְׁ ן אּון  אֹויב ֶער ֶמענְׁ ט צּוֶהערְׁ ִוויל ִזיְך ִניׁשְׁ
ן ֶדעם ַצִדיק. גְׁ  ָפאלְׁ

ל ֶדער ֵהייִליֶגער  ן ַזיין ֵאייִניקְׁ ֶגערּופְׁ ָיא זי"ע ָהאט ַאָמאל ַאַריינְׁ ֶדער ֵהייִליֶגער ַבַעל ַהַתנְׁ
לַ  ,ֶצַמח ֶצֶדק זי"ע ן גְׁ טְׁ ט ָוואס ָוואס ָהאט ֶגעַהאלְׁ ֶרעגְׁ ייְך ָנאְך ַזיין ֲחתּוָנה, אּון ִאים ֶגעפְׁ

ל ָהאט ִדי ֶער ָהאט ֶגעטּון ִמיט  ן. ֶדער ֵאייִניקְׁ ט ָוואס ֶער ָהאט ַבאקּוֶמען אֹויף ַנדְׁ ֶגעלְׁ
ק ַאז  סְׁ ן עֹוֶׁשר ִאין ִוויֶטעבְׁ ט ַביי ַא ֶגעִוויסְׁ ֶטעקְׁ ֶגעׁשְׁ ט ַאז ֶער ָהאט ֶעס ַאיינְׁ ֶפערְׁ טְׁ ֶגעֶענְׁ

ן ֶיענֶ  טְׁ ָראֶצענְׁ ן פְׁ ֶגעבְׁ ן, אּון ֶדער עֹוֶׁשר ֶוועט ִאים ַאָראפְׁ טְׁ ִמיט ֶגעֶׁשעפְׁ ן ֶדערְׁ ער ָזאל ַמאכְׁ
ָיא ָהאט ִאים ן. ֶדער ַבַעל ַהַתנְׁ טְׁ סְׁ ִדינְׁ ט אּון  פּון ִדי ַפארְׁ ט: "ֵגיי ֶנעם צּוִריק ָדאס ֶגעלְׁ ֶגעָזאגְׁ

ֶקע" אּון ֶער הָ  ן אֹויף ִדי "ֶרִבי ֵמִאיר ַבַעל ַהֵנס" ֵלייג ֶעס ַאַריין ִאין ִדי פּוׁשְׁ אט ִאים ֶגעִוויזְׁ
'ן ִטיׁש... ן אֹויפְׁ ֶקע ָוואס ִאיז ֶגעִליגְׁ  פּוׁשְׁ

ט ַפאר  ֶצע ֶגעלְׁ ן ַזיין ַגאנְׁ ֶגעבְׁ ט ַאז ֶדער ֵזייֶדע ִוויל ַאֶוועקְׁ ֶלערְׁ ל ָהאט ֶגעקְׁ ֶדער ֵאייִניקְׁ
ֶווער  ָדָקה, ֶעס ִאיז ִאים ֶגעֶווען ֵזייֶער ׁשְׁ ן, אּון ֶער ִאיז ִזיְך ֶגעַגאֶנען צְׁ גְׁ ָדאס צּו ָפאלְׁ

 ַווייֶטער אֹויף ַזיין ֶוועג.
ֶגע ַצייט אּון ִדי ַווייב פּוֶנעם ֶצַמח ֶצֶדק ִאיז  ֶגען ַקיין ַלאנְׁ ט ַאִריֶבער ֶגעַגאנְׁ ֶעס ִאיז ִניׁשְׁ

ט ַפאר ִאיר ַמאן אּון ַפארְׁ  ק אּון ֶגעֵוויינְׁ סְׁ ן ַאז ֶדער עֹוֶׁשר פּון 'ֶגעקּוֶמען פּון ִוויֶטעבְׁ ן ַזיידְׁ
ָראט קְׁ ֶגען ַבאנְׁ ט, ֶער ִאיז ֶגעַגאנְׁ ֶגעֶזעצְׁ ק ָהאט ָאנְׁ סְׁ ט  ,ִוויֶטעבְׁ ִניׁשְׁ אּון ֶעס ִאיז ָגארְׁ

ט. ֶצע ֶגעלְׁ ן פּון ִדי ַגאנְׁ ִליבְׁ  ֶגעבְׁ
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ט: "ָוואס  ָיא ֵזיי ֶגעָזאגְׁ ַדאן ָהאט ֶדער ַבַעל ַהַתנְׁ
ן ִמיר ָזאל ִאיְך טּון ַאז ֲאִפילּו מַ  ֶדער ִווילְׁ ייֶנע ִקינְׁ

ט בֵ  נְׁ ן? ֶווען ִאיְך ָהאב ֶגעֶלערְׁ גְׁ ט ָפאלְׁ ַמיין  ייִניׁשְׁ
ן  ׁש, ָהאבְׁ ִריטְׁ ֶרִבי'ן, ֶדער ֵהייִליֶגער ַמִגיד פּון ֶמעזְׁ

ז ִאים ִמיר  ט ֲאִפילּו ֶווען ֶער ָהאט אּונְׁ גְׁ ֶגעָפאלְׁ
ן ִאין ֶוועג ָאן ַקיין ׁשּום  ָפארְׁ ן ַארֹויסְׁ בֹון, ֶגעֵהייסְׁ ֶחׁשְׁ

ַראֶגעס, ָנאר ִמיר  ט ַקיין פְׁ ֶרעגְׁ ט ֶגעפְׁ ן ִניׁשְׁ ִמיר ָהאבְׁ
ט ִאין ֶוועג". ֶגעָלאזְׁ ַלייְך ַארֹויסְׁ ן ִזיְך גְׁ  ָהאבְׁ

ָמאל  ט ַא ַמֲעֶשה. ֵאיינְׁ ֵציילְׁ אּון ֶער ָהאט ֵזיי ֶדערְׁ
ן ַפאר ַזייֶנע  ָהאט ֶדער ֵהייִליֶגער ַמִגיד ֶגעֵהייסְׁ

ִמיִדים ַאז ֵזיי ן ִאין ֶוועג, אּון  ַתלְׁ ָלאזְׁ ן ִזיְך אֹויסְׁ ָזאלְׁ
ן  ן. ֵזיי ָהאבְׁ ט וואּו צּו ָפארְׁ ט ֶגעָזאגְׁ ֶער ָהאט ֵזיי ִניׁשְׁ
ַלייְך  ן גְׁ ֵאלֹות, ָנאר ֵזיי ָהאבְׁ ט ַקיין ׁשְׁ ֶרעגְׁ ט ֶגעפְׁ ִניׁשְׁ
ט  ֶגעָלאזְׁ ד אּון ִזיְך ַארֹויסְׁ ט ִדי ֶפערְׁ ַפאנְׁ ֶגעׁשְׁ ַאיינְׁ

ן ִציל.אֹויף ִדי ַרייֶזע צּום אּו טְׁ ַבאַקאנְׁ  מְׁ
ן ִזיְך ִדי  ִציג ִקיָלאֶמעֶטער ָהאבְׁ ן ַא פּופְׁ 'ן ָפארְׁ ָנאכְׁ
ן  רּוֶען פּוֶנעם ֶוועג אּון ֵזיי ָהאבְׁ ט ָאפְׁ פְׁ ד ֶגעַדארְׁ ֶפערְׁ
ל אּון  פְׁ ֵליין ֶדערְׁ ט ִאין ַא קְׁ ֶטעלְׁ ֶגעׁשְׁ ִזיְך ָאפְׁ

ֶמע. זֵ ַאַריינְׁ  ׁשְׁ ֶרעטְׁ ן קְׁ ִטיגְׁ ֶגען ִאיֶנעם ָארְׁ יי ֶגעַגאנְׁ
רּוֶען, אּון ֵזיי ֶזעֶנען  ד ִזיְך ָאפְׁ ט ִדי ֶפערְׁ ן ֶגעָלאזְׁ ָהאבְׁ
ט ִזיְך ַא ִאיד ִאיֶנעם  ן אֹויב ֶעס ֶגעפּונְׁ ֶגעַגאֶנען זּוכְׁ

ף.דָ  ט אּון ֶגעוואֹויר  ארְׁ ֶרעגְׁ ֶגעפְׁ ן ִזיְך ָנאכְׁ ֵזיי ָהאבְׁ
ט ֵאיין ִאיד ִאיֶנעם דָ  ן ַאז ֶעס וואֹוינְׁ ף אּון ֶגעָווארְׁ ארְׁ

 עֶנען ַאִריֶבער ֶגעַגאֶנען צּו ִאים.זֶ  ֵזיי
רֹויס  ֶגענּוֶמען ִמיט גְׁ ֶדער ִאיד ָהאט ֵזיי אֹויפְׁ
ִליֶכער  ן ֶגעֶזען ַאז ֶער ִאיז ַאן ֶערְׁ ֵרייד, ֵזיי ָהאבְׁ פְׁ
ט אֹויב ֶעס  ֶרעגְׁ ן ִאים ֶגעפְׁ ִאיד, אּון ֵזיי ָהאבְׁ

ן ִאין דָ  ֶגעפּוֶנען ִזיְך ף ָאֶדער ִאין דִ ָנאְך ִאידְׁ י ארְׁ
ט ַאז ֶער ִאיז ֶדער  ט. ֶדער ִאיד ֵזיי ֶגעָזאגְׁ נְׁ ֶגעגְׁ אּומְׁ
ט, ֶדער  נְׁ ֶגעגְׁ ֶצע אּומְׁ ֶטער ִאיד ִאין ִדי ַגאנְׁ סְׁ ִציגְׁ ֵאיינְׁ
ִציג ִקיָלאֶמעֶטער  ַרייִסיג ֶפערְׁ ֶטער ׁשּול ִאיז דְׁ סְׁ טְׁ ֶנענְׁ

ף. ָאֶבער ַאזֹוי ִווי ֶער ָהאט ֵפייןַווייט פּוֶנעם דָ   ארְׁ
ָנָסה ִאיֶנע ט ם דָ ַפרְׁ ף אּון ֶער ִאיז ָדארְׁ ארְׁ

ט ַאֶוועק  ן, ִוויל ֶער ִזיְך ִניׁשְׁ ן ַאֶלע ָיארְׁ סְׁ ֶגעָוואקְׁ אֹויפְׁ
ט.   ִציֶען פּון ָדארְׁ

ט אֹויף  ֶדערְׁ ן ִזיְך ֵזייֶער ֶגעוואּונְׁ ִדי ֲחִסיִדים ָהאבְׁ
ִמימּות:  ט ִמיט תְׁ ֶרעגְׁ ן ִאים ֶגעפְׁ ֶדעם אּון ֵזיי ָהאבְׁ

יין ַאז ַא ִאיד ָזאל וואֹויֶנען "ִווי ַאזֹוי ֶקען ָדאס זַ 
ס ִאין ַא דָ  ֵגיין ַא ַאֵליינְׁ כְׁ ף אּון ֶעס ָזאל דּורְׁ ארְׁ

דּוָׁשה,  ֶצע ָיאר ָאן ַקיין ׁשּול, ָאן ַקיין ַקִדיׁש, קְׁ ַגאנְׁ
ן?" כּו? ָאן צּו ֶזען ַא ִאיד ַפאר ִדי אֹויגְׁ  אּון ָברְׁ

ט פּון ֶדעם ִאיד אּון זֶ  נְׁ ן ִזיְך ֶגעֶזעגְׁ  עֶנעןֵזיי ָהאבְׁ
גֶ צּוִריק ֶגעַגא ֶמע צּו ֶזען אֹויב ִדי נְׁ ׁשְׁ ֶרעטְׁ ען צּו ִדי קְׁ

ן ַווייֶטער, ֵזיי  ֵרייט צּו ָפארְׁ ד ֶזעֶנען ׁשֹוין גְׁ ֶפערְׁ
ֵרייט צּו  ד אּון ִזיְך ֶגעגְׁ ט ִדי ֶפערְׁ ַפאנְׁ ֶגעׁשְׁ ן ַאיינְׁ ָהאבְׁ
ן  ן צּו ָפארְׁ ֶגעהֹויבְׁ ן ָאנְׁ ן ַווייֶטער. ֶווען ֵזיי ָהאבְׁ ָפארְׁ
ן ֶדעם ִאיד'ס הֹויז,  ֶגעָפארְׁ כְׁ ַאָמאל דּורְׁ ֶזעֶנען ֵזיי ָנאכְׁ
ט ַארֹויף  ן ֶגעֶזען ִווי ֶדער ִאיד ָלאֶדענְׁ אּון ֵזיי ָהאבְׁ
ס אֹויף ֶוועֶגעֶנער אּון ֶער  ֶצע ָהאב אּון גּוטְׁ ַזיין ַגאנְׁ

ֵרייט ִזיְך ַאֶוועק צּו ִציֶען פּון דָ  ף צּו ֵגיין גְׁ ארְׁ
ן...וואֹויֶנען ִאין ַא גְׁ  ן ִאידְׁ ִוויׁשְׁ ָטאט צְׁ  רֹויֶסע ׁשְׁ

ָוואס ֵזייֶער ֶרִבי  ַטאֶנען ַפארְׁ ׁשְׁ ן ֵזיי ַפארְׁ ַדאן ָהאבְׁ
ן ָהאט ֵזיי ַארֹויס ֶגעִׁש  ט אֹויף ֶדעם ֶוועג. ֵזיי ָהאבְׁ יקְׁ

ן  ֶטער ָוואס ֵזיי ָהאבְׁ ִליֶכע ֶווערְׁ ֶגעֶזען ִווי ִדי ֶעטְׁ
ן ׁשֹוין א ט ִמיט ֶדעם ִאיד ָהאבְׁ ֶגעטּון ֶגעֶרעדְׁ ֹויפְׁ

ן. רֹויֶסע ַזאכְׁ ֶכע גְׁ  ַאֶזעלְׁ
ט אּון  ִדיגְׁ ָיא ָהאט צּוֶגעֶענְׁ אּון ֶדער ַבַעל ַהַתנְׁ
ַלייְך  ן גְׁ ל: "קּוק ִווי ִמיר ָהאבְׁ ט צּו ַזיין ֵאייִניקְׁ ֶגעָזאגְׁ
ן ַקיין ׁשּום  ֶרעגְׁ ֶזער ֶרִבי'ן ָאן צּו פְׁ ט אּונְׁ גְׁ ֶגעָפאלְׁ

ֵאלֹות, אּון ִאיְך ִבין ִניׁשְׁ  ל ׁשְׁ ט זֹוֶכה ַאז ַמיין ֵאייִניקְׁ
ן"... גְׁ  ָזאל ִמיר ָפאלְׁ

וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ִאיז זֹוֶכה צּו ֵגיין צּו ַא 
ן אֹויף ֶדעם  פְׁ ֶהעלְׁ ַצִדיק ָוואס ֶקען ִאים ַארֹויסְׁ
ט, ֶער ִאיז  ן ֶוועג אֹויף ֶדער ֶוועלְׁ ֶווערְׁ ן אּון ׁשְׁ גְׁ ַלאנְׁ

ן ִדי ֵעצֹות ָוואס  גְׁ ט זֹוֶכה צּו ָפאלְׁ נְׁ ֶדער ַצִדיק ֶלערְׁ
ִטיג אֹויף  ִאים אֹויס, ֶוועט ִאים ַזיין וואֹויל אּון ִליכְׁ

ט. ט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועלְׁ  ִדי ֶוועלְׁ
ֵחֶלק ט"ו ֶעֶרְך ַצִדיק( )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק י"א  ֶעֶרְך ֱאמּוַנת ֲחָכִמים וְׁ
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 סימן טוב ומזל טוב 
 
 

 הי"ו בוים( ניאלד)ב"ר  ערשיה מו"ה
 למזל טוב  צו די געבורט פון א מיידל

*** 

 הי"ו ייןטשיינ ןמחנ מו"ה
 הק'חה במוסדותינו מומ דמלמ

 למזל טוב ה פון זיין זוןוצמ רב תחמי שדצו 
 י"ונ מעוןש רוחבה

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
 קומט ארויס בקרוב# 4טאנץ מיט אמונה 

ן לאנג ערווארטעטער 'ן ציבור, אז די ארבעט אויפ'ן חשוב'עס איז אונז א פרייד צו לאזן וויסן פאר
גייט אן אין פולן שוואונג, און עס איז  ,דער פערטער אין דער סעריע פון "טאנץ מיט אמונה" ,אלבום

 .ארויסצוקומען בקרוב וועג אויפ'ןשוין בעז"ה 
גרויסע כחות, סיי גאר פריערדיגע אלבומס זענען אויך אריינגעלייגט געווארן די אין טראץ דעם וואס 

איז אבער ביי דעם נייעם אלבום אריינגעלייגט  ,סיי אין די אינהאלט און אין די מוזיק, סיי אין די ניגונים,
 געווארן נאך פיל מער כחות.

רקעט פון אמעריקע מען האט ב"ה באוויזן צוזאם צושלעפן די בעסטע מוזיקאנטן אין די אידישע מא
און ארץ ישראל, עס וועט זינגען דערויף א הערליכע כאר, אזוי אויך ווערן צוגעגרייט הערליכע ניגונים, 
ועל כולם א גאר גאר רייכע תוכן פון ניגונים, וואס וועקן אויף א מענטש זיך צוריקצוקערן צום 

אריין א ליבשאפט צום אייבערשטן און  אייבערשטן, בלאזן אריין א חיות אין אידישע קינדער, און געבן
 זיין תורה.

די פריערדיגע אלבומס אין די סעריע זענען גאר שטארק אויפגעכאפט געווארן ביים היימישן ציבור, 
טאטע מאמע וויל אידישקייט, וואס יעדער אויף  ניגונים זענען פול מיט אמונה און יראת שמים, חיזוקדי 

ן דערמיט; און די מפיצים זאגן אז יעדער בעט און וויל האבן די מוזיק ע קינדער זאלן אויפוואקסאז זייער
 , און ווארטן שוין קוים אויף א פרישער אלבום.ראש ישיבה שליט"אאלבומס פונעם 

 ה אין די נאנטע טעג.ווארט מיט שפאנונג אויפ'ן נייעם אלבום וואס קומט ארויס אי"
 שירו לה' שיר חדש!

*** 

 "סיום הש"ס -שבת התוועדות " מ'דערנענטערט זיך שוין צום
"שבת התוועדות אנשי שלומינו חסידי ברסלב היכל הקודש גרייטן זיך מיט גרויס שמחה צום גרויסן 

, וואס וועט בעזרת השם יתברך הבעל"ט שבת קודש פרשת ויגש", דעם קומענדיגן סיום הש"ס -
 .געפראוועט ווערן אינעם שיינעם "קראון פלאזא האטעל", אינאיינעם מיט'ן ראש ישיבה שליט"א

אינגערמאן מאנשי שלומינו איז א פשוטע זאך אז איינע פון די ערשטע שיעורים איז צו  ןיעדביי 
לערנען יעדן טאג א בלאט גמרא. מוהרא"ש פלעגט כסדר נאכזאגן פון ספר ווי העמודים אז "א בלאט 
 גמרא א טאג איז א חיוב אויף א מענטש ווי הנחת תפילין". איי דו האסט נישט קיין קאפ? דו האסט

טירדות? דיין חבורתא קומט נישט? נעם דיר דעם סדר דרך הלימוד פון הייליגן רבי'ן און זאג די הייליגע 
דורכגיין כל התורה צו ענדיגן גאנץ ש"ס און גלייכצייטיג ווערטער פון די גמרא, אזוי וועסטו זוכה זיין 

 .כולה
וואס האבן זיך צוגעהערט וואס פאר זיבן יאר צוריק זענען געווען פילע אינגעלייט און בחורים 

מוהרא"ש זאגט, און טאג איין טאג אויס האבן זיי זיך נישט געלייגט שלאפן איידערן לערנען א בלאט 
גמרא. יעצט נאכ'ן הארעווען זיבן יאר, הזורעים בדמעה ברנה יקצורו, וועלן זיי יעצט זוכה זיין זיך צו 

 .כל הש"ס כולה פרייען מיט דעם גרויסן שמחת התורה, צו ענדיגן
צו דעם גרויסן געלעגנהייט האט מען אפגעדינגען דעם גאנצן האטעל מיט אלע צימערן, וואו אלע 
תלמידי היכל הקודש וועלן ארויסקומען מיט זייערע משפחות און פארברענגען דעם גאנצן שבת קודש 

ועדות מיט'ן ראש די אלע וואס האבן שוין מיטגעהאלטן אמאל א שבת התו מיט א רייכער פראגראם.
 ישיבה שליט"א, ווייסן די געשמאק דערפון; אזא הערליכע שבת איז ממש מעין עולם הבא.

שבת, וואס איז שטארק מעורר אנשי שלומינו מיטצוהאלטן דעם גרויסן  ראש ישיבה שליט"אדער 
ראש דאס וועט גלייכצייטיג זיין א געוואלדיגע לימוד פאר די קינדער. אין א בריוו די וואך שרייבט דער 

דאך פאר די קינדער ברענג מיט דיינע קינדער צום שבת; דער עיקר איז "צו די תלמידים:  ישיבה שליט"א
זיי זאלן זען צו וואס מען קען זוכה זיין אז מען פאלגט דעם רבי'ן און מען לערנט יעדן טאג תורה. חכמינו 
זכרונם לברכה זאגן )ביצה טז.(: "כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד יום הכפורים", ראש 

בן דעם יאר, "חוץ מהוצאת שבתות, והוצאת השנה שרייבט מען אפ וויפיל געלט דער מענטש וועט הא
ימים טובים", חוץ וואס א מענטש דארף האבן פאר שבת און יום טוב, "והוצאת בניו לתלמוד תורה", און 
חוץ וואס מען געבט אויס פאר די קינדער זיי זאלן לערנען תורה, דאס ווענדט זיך שוין אינעם מענטש 

יף מוסיפין לו", אויב שפארט מען וועט מען באקומען ווייניגער אליינס, "שאם פחת פוחתין לו, ואם הוס
 -און אויב געבט מען אויס געלט וועט מען אים מוסיף זיין, דעם "שבת התועדות תלמידי היכל הקודש 

שבת סיום הש"ס" איז אינעם כלל פון "הוצאת בניו לתלמוד תורה". וואו מען וועט פייערן א "שבת 
הקודש", און "שבת סיום הש"ס", אז מיר האבן זוכה געווען צו לערנען און ענדיגן התוועדות תלמידי היכל 

 ."גאנץ ש"ס; דאס וועט אריינגיין אין די קינדער אז זיי זאלן אנהייבן לערנען ש"ס
געציילטע צימערן זענען נאך עוועליבעל, און ווער ס'האט זיך נאכנישט געמאלדן ווערט געבעטן צו 

די הכנות צו דעם רעזעווירן א צימער ווי שנעלער, ביי די חשובע אינגעלייט וואס געבן זיך אפ מיט 
 געהויבענעם שבת, וכל הקודם זכה.

 .917-541-1197ר' ליפא שווארץ  -וויליאמסבורג . 718-506-4341ר' אלי' קנאלל  -בארא פארק 
 .845-248-8044ר' יואל שניטצלער  -קרית יואל . 917-789-3095ר' ברוך יאקאבאוויטש  -מאנסי 

 השבת נועם הנשמות!

 על הטוב יזכרו המנדבים להפצת הגליון 
 

 הי"ו בוים( ניאלד)ב"ר ערשי המו"ה  -בארא פארק 
 זל טובמל לדדי געבורט פון א מייו צ

 .St 41 1011ברסלב  "שדוקה להיכ"ד "קידוש בביהמ
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 טירחיזוק צום 
 
 

איר קענט באקומען אלע ספרי ברסלב, 
דרשות,  "עצתו אמונה", קונטרסים,

 'ס, און נאך;SD'ס, USB ניגונים, סידי'ס,
 דעליווערט צו אייער טיר!

 רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

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

 

 

 
 

 

 

 ןזאלפא סעוויל אלכ'
מיין לעבן,  וצ חכ ןייהאב מער נישט קיך א

 רעדעי ,לאלעס גייט פארקערט ווי איך ווי
 ?איך אנטלויפן ןעק ואוו אכט מיר צרות,מ

 הערט א רייכע שיעור אין דעם נושא אויף:
 ברסלבקול 

212-444-9191 
2,  1 ,  6 ,  1 ,  28 

 

 

 

 


