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ט מֹוַהָרא"ש ֵצייל   ֶדער 

ַא ִאיד ַדאְרף ִזיְך ְשֶטעְנִדיג ָזאְרְגן ַפאר ַא ְצֵווייְטן 
ד, צּו ֶזען אֹויּב ֶיעֶנער ָהאט ַאֶלעס ָוואס ֶער ִאי

ֶזען  , ַדאְרף ֶמעןִניְשטָהאט ֶיעֶנער אּון אֹויּב . ַדאְרף
ִמיט ָוואס ֶער ֶקען ֶיעֶנעם ַארֹויְסֶהעְלְפן ִאין ַזיין 

 ְפָראְּבֶלעם.
ֶמעְנְטְשן ָהאְּבן ִזיְך ִליּב צּו ָזאְרְגן ַפאר ֶיעֶנעְמ'ס 

ֶכער צּו ַמאְכן ַאז ֶיעֶנער טּוט ַטאֶקע ָנאר רּוְחִניּות, ִזי
ָוואס ֶעס ִאיז אֹויְסֶגעַהאְלְטן. ָדאס ִאיז ָאֶּבער ֵזייֶער 
ִניְשט ִריְכִטיג. ַאַווַדאי ַדאְרף ֶמען ְפרּוִּביְרן ְמַחֵזק צּו 
ַזיין ַא ְצֵווייְטן, ִאים צּו ָזאְגן גּוֶטע ֶוועְרֶטער אּון 

ַמְצִליַח ַזיין אֹויְך ָזאל ֶער  ַאזֹוי ִאים ֶהעְלְפן ַאז
ְּברּוֲחִניּות, ֶדער ִעיָקר ַדאְרף ֶמען ִזיְך ָאֶּבער ָזאְרְגן 
ַפאר ֶיעֶנעְמ'ס ַגְשִמיּות. אּון ִזיְך מֹוֵסר ֶנֶפש ַזיין צּו 

 ֶהעְלְפן אּון צּו טּון ַא טֹוָבה ַפאר ַא ְצֵווייְטן ִאיד.
אל ֶגעֶווען ַא ִאיד ַּביי מֹוַהָרא"ש ִאין שּול ִאיז ַאמָ 

ַא ְגרֹויֶסער ָאִריַמאן, ֶער ָהאט ֶנעֶּבעְך ֶגעַהאט ַא 
ְשֶווער ֶלעְּבן אּון ֶער ִזיְך ֵזייֶער ֶגעמּוְטֶשעט ִמיט 
ַפאְרִשיֶדעֶנע ָצרֹות, ֶער ִאיז ֶגעֶווען ַפאְרִזיְנֶקען ִאין 
 חֹובֹות אּון ֶמען ָהאט ִאים שֹוין ַמָמש ֶגעָוואְלט

ַוואְרְפן פּון ַזיין ִדיָרה. ֵאייְנָמאל ִאיְנִמיְטן ַארֹויסְ 
ַדאֶוועֶנען ִאיז צּוקּוֶמען צּו ִאים ַא ִאיד אּון ִאים 
ָפאְרֶגעַהאְלְטן ַפאְרָוואס ַזיין ְתִפִלין ִליְגט ִניְשט 
אֹויְפ'ן ִריְכִטיְגן ְפַלאץ... ֶדער ִאיד ָהאט ִזיְך ֵזייֶער 

ִאיְך ְפֵריי ִזיְך ֵזייֶער 
 ְשַטאְרק ַאז דּו ָהאְסט

 

על ֶגענּוֶמען ִדי ְשַטאְרֵקייט צּו ַפאְרַמאְכן ַדיין ָסאשֶ 
ן ֶמען ִמיִדיֶע ַאַקאּוְנט. ֶעס ִאיז ַאַסאְך ְשֶטעְרֶקער ֶווע

ל ַמאְכט ָאּפ ָאְּפצּוָלאְזן אּון ַפאְרַמאְכן ִדי ָסאֶשע
ייְנס ִווי ֶווען ֶמען ַמאְכט ָדאס צּו ִמיִדיֶע פּון ִזיְך ַאלֵ 

 ְוכּו'. ֶגעְצִוויְנֶגעֶנעְרֵהייט פּון ַא ַמְשִגיַח ָאֶדער ְמַנֵהל
וייְזט ֶווען ַא ֶמעְנְטש ַמאְכט צּו ַזיין ָסאֶשעל ִמיִדיֶע וַ 

יְך ֶער ֶווער ֶער ִאיז; ֶער ַווייְזט ַאז ֶער ִוויל ַתְכִלית. ִא 
 ן ַאז דּו ֶוועְסט ְטֶרעְפן ַא גּוֶטעָהאף צּום ֵאייֶבעְרְשְט 

ִשידּוְך, ַא וואֹויֶלע ֵמייְדל ָוואס ִאיז ֵריין פּון ִדי 
 .ַזאְכן, אּון ִזי ֶוועט ִדיר ַזיין ֶגעְטֵריי ַא ַגאְנץ ֶלעְבן

ן ְמַזְּוִגין יאֵ : ")סֹוָטה ב.(ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ָזאְגן 
, ֶדער ו"ַמֲעָשיי פִ לְ א ֶאלָ ה ִאשָ ם ְלָאדָ  לֹו

ֹויט ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶגעְבט ַפאר ַא ֶמעְנְטש ַא ַווייב ל
ּוְנֶקען ַזייֶנע ַמֲעִשים; ַאז ֶדער ֶמעְנְטש ִאיז ַאייְנֶגעט

רֹאשֹו ְוֻרבֹו ִאין ַזיין ֶטעֶלעָפאן ְוכּו' ֶוועט ֶער 
ַבאקּוֶמען ַא ְפרֹוי ָוואס ִזי ֶוועט אֹויְך ַזיין 

ְנֶגעטּוְנֶקען ִאין ִאיר ֶטעֶלעָפאן; ִזי ֶוועט ַזיין ַאיי
ט ַפאְרנּוֶמען ִמיט ִאיֶרע ַחְבְר'ֶטעס אּון ִזי ֶוועט ִניְש 
ש ַזיין ֶגעְטֵריי צּום ַמאן ְוכּו'. ָאֶבער ַאז ֶדער ֶמעְנְט 

, ֶער ָלאְזט ָאּפ ַזייֶנע ַנאִריְשֵקייְטן, ֶער זּוְכט ַתְכִלית
ְלן ַא ֵשייֶנע ְשטּוב, ֶער ִוויל ַא ִוויל אֹויְפְשֶטע

 ַוואֶרעֶמע ְשטּוב, ֶוועט ֶער זֹוֶכה ַזיין צּו ְטֶרעְפן ַא
 ֵרייֶנע ֵמייְדל ָוואס ֶוועט ַזיין ֶגעְטֵריי ַפאר ִאים.

 ע"ח(תש םְקדֹוִשיי ַאֲחרֵ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו)
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יְגן אֹויף ֶיעֶנעם: "ָוואס אֹויְפֶגעֶרעְגט אּון ֶגעְשִר 
ִוויְלְסטּו פּון ִמיר? אֹויּב ָזאְרְגְסטּו ִזיְך ַאזֹוי 
ְשַטאְרק ַפאר ִמיר, ַדאן ָזאְלְסטּו ִזיְך ֶעְנֶדעְרש 
ָזאְרְגן ַפאר ַמיין ַגְשִמיּות אּון ִניְשט ַפאר ַמיין 

 רּוְחִניּות"...
מֹוַהָרא"ש ָהאט ֶגעֶזען ָוואס ָדאְרט ִאיז 

אְרֶגעקּוֶמען אּון ֶער ִאיז צּוֶגעַגאְנֶגען צּו ֶדעם פָ 
ִאיד אּון ָהאט ִאים ֵזייֶער ְמַחֵזק ֶגעֶווען, אּון ַדאן 
ִאיז מֹוַהָרא"ש ַאַרייְנֶגעַגאְנֶגען ִאין ְשמּוֶעס ִאיֶּבער 

 ֶדעם ִעְנָין.
ַאְנֵשי ְשלֹוֵמינּו ְפֶלעְגן ָזאְגן: "קֹוֶדם ָזאְרג ִזיְך 

ַגְשִמיּות. ִמיט ַמיין רּוְחִניּות ֶוועל ִאיְך ַפאר ַמיין 
ִזיְך שֹוין ַאֵליין ַאן ֵעָצה ֶגעְּבן, ִמיט ַמיין ַגְשִמיּות 

 ָוואְלְסטּו ִמיר ֶגעֶקעְנט ַארֹויְסֶהעְלְפן"...
ֶער ִאיז ֶגעֶווען ֶדער זּון פּון  - ז"ל ֶמעֶכעֶלעי ּבִ רֶ 

ָהאט  - ָנָתן זי"ע יּבִ רֶ פּון , ֶדער זּון ק ז"לי ִיְצחָ ּבִ רֶ 
ָרֵאל י ִיְש ּבִ ַאָמאל ֶגעַהאט צּו ִזיְך ַאְלס ַגאְסט, רֶ 

ָרֵאל ָהאט ֶגעֶּבעְטן פּון י ִיְש ּבִ ַקאְרדּוֶנער ז"ל. רֶ 
ַאז ֶער ָזאל ִאים אֹויְפֶוועְקן  ֶמעֶכעֶלעי ּבִ רֶ 

ה ָהאט ֶער ִאים ִניְשט ַּבייַנאְכט ַּביי ֲחצֹות. ְלַמֲעשֶ 
ָרֵאל ָהאט ִאים י ִיְש ּבִ ט אּון רֶ אֹויְפֶגעֶוועְק 

 ֶמעֶכעֶלעי ּבִ ָפאְרֶגעַהאְלְטן ֶדערֹויף. ָהאט ִאים רֶ 
ֶגעָזאְגט: "ַמיין ַטאֶטע ְפֶלעְגט ִמיר ָנאְכָזאְגן פּון 

י ָנָתן ַאז ַא ַמְכִניס אֹוַרח ַדאְרף ִזיְך ּבִ ייְדן רֶ ַמיין זֵ 
אְסט, אּון ָנאר ָזאְרְגן ַפאר ִדי ַגְשִמיּות פּון ַזיין גַ 

 ִניְשט אֹויף ַזיין רּוְחִניּות.
ָדאס ָאֶּבער ִניְשט ָנאר ַּביי ַא ַמְכִניס אֹוַרח. 
ִמיר ַדאְרְפן ִזיְך ְשֶטעְנִדיג צּוֶגעוואֹויֶנען צּו 
ְטַראְכְטן ִווי ַאזֹוי ִמיר ֶקעֶנען ַארֹויְסֶהעְלְפן ַא 

ָנאר  ְצֵווייְטן ִאיד. אּון ַלאו ַדְוָקא ְּברּוֲחִניּות,
 ַטאֶקע ְּבַגְשִמיּות.

פּון ִדי ַאְנֶדעֶרע ַזייט ַדאְרף ֶמען ָאֶּבער ַזיין 
ְגֵרייט ִניְשט צּו ַוואְרְטן אֹויף ַאן ַהָכַרת ַהטֹוב. 
ִניְשט ֵאייִּביג ֶוועט ֶדער ְצֵווייֶטער ַמִכיר טֹוָבה 

ֶמען ָהאט ִאים ֶגעָהאְלְפן.  ֶדעם ָוואס ַזיין אֹויף
יז ָדא ַא ְשֶלעְכֶטע ֶטַבע ַּביי ֶמעְנְטְשן ַאז ייֶדער אִ לֵ 

ֶעס ִאיז ֵזיי ְשֶווער צּו ַמִכיר טֹוָבה ַזיין ֶדעם ָוואס 
ָהאט ֵזיי ֶגעָהאְלְפן, אּון ַאָמאל ֶקען ֶעס ָנאְך ֵגיין 
ָנאְך ַווייֶטער ַאז ֶיעֶנער ִאיז ָגאר ַא "ְמַשֵלם ָרָעה 

צּו ַּבאַדאְנֶקען אּון  ַאְנְשָטאט ִזיְך -ַתַחת טֹוָבה" 
ַמִכיר טֹוָבה ַזיין, ֶוועט ָגאר ֶיעֶנער צּוִריק טּון 

 ְשֶלעְכְטס.
ֶווען ַא ִאיד ֵמייְנט ֶעס ָאֶּבער ִמיט ַאן ֱאֶמת, ֶער 
ִוויל ֶּבֱאֶמת ֶהעְלְפן ַא ְצֵווייְטן, ֶווער ֶער ִניְשט 

ן צּו קּוְקן אֹויף ֶדעם. ֶער ֶוועט ִזיְך מֹוֵסר ֶנֶפש ַזיי
ֶהעְלְפן ֶיעְדן ֵאייֶנעם, ֲאִפילּו ֶווען ֶער ַּבאקּוְמט 

 ָגאְרִניְשט צּוִריק ֶדעְרַפאר.
ֶווען ַא ִאיד ַדאְרף ִהיְלף, ָזאל ֶמען ִזיְך ִניְשט 
ַדאן ָזאְרְגן אֹויף ַזיין רּוְחִניּות, ָנאר ֶזען ִמיט ָוואס 
ֶמען ֶקען ִאים ֶהעְלְפן, ַאָמאל ֶקען ֶמען ִאים 

עְלְפן ְּבגּוף אּון ַאָמאל ִמיט ֶגעְלט, ֶדער ִעיָקר הֶ 
ַדאְרף ֶמען ֶזען ַאז ֶיעֶנער ָזאל ַארֹויְסֵגיין ַא 
צּוְפִריֶדעֶנער. ֶמען ָטאר ֵקייְנָמאל ִניְשט 
ַאֶוועְקִשיְקן ַא ֶמעְנְטש ִמיט ָגאְרִניְשט, ֶמען ַדאְרף 

 ְפרּוִּביְרן צּו טּון ָכאְטש ָוואס ֶמען ֶקען.
מֹוַהָרא"ש ָהאט ֶדעְרֵצייְלט ַא ַמֲעֶשה ָוואס ִאיז 

ם טֹוב ַפאְרָלאְפן ִאין ִדי ַצייט פּון ֵהייִליְגן ַּבַעל שֵ 
זי"ע, ָוואס פּון ֶדעם ֶקעֶנען ִמיר ִזיְך ֶלעְרֶנען ִדי 

ִדי ִהיְלף פּון ַא צּו ַהאְלְטן ייט פּון צּוִריק קֵ ּבְ ַהאְר 
 צּוְּבָראֶכעֶנעם ִאיד.

יז ַאָמאל ֶגעֶווען ַא ְשָטאט ָוואס ִדי ֶעס אִ 
ַא ְצָדָקה ָדאְרט ָראֵשי ְקִהָלה ָהאְּבן ֶגעַהאט 

ַקאֶסע ִמיט ָוואס ֵזיי ָהאְּבן ַארֹויְסֶגעָהאְלְפן ִדי 
ָאִריֶמעַלייט פּון ְשָטאט. ֵאייְנָמאל ָהאְּבן ֵזיי ִזיְך 

ִדי  צּוַזאם ֶגעֶזעְצט אֹויף ַאן ֲאִסיָפה דּוְרְכצּוֵגיין
ִּביֶכער, אּון ֵזיי ָהאְּבן ֶגעֶזען ַאז ֵזיי ָהאְּבן ִניְשט 
ֶגענּוג ַהְכָנסֹות, ֵזיי ָהאְּבן ֶגעזּוְכט ַא ֶוועג ִווי ַאזֹוי 
צּו ְשַנייְדן ִדי הֹוָצאֹות צּו ֶקעֶנען ַּבאַלאְנִציְרן ֶדעם 
ּבּוְדְזֶשעט. ָאֶּבער ַאְנְשָטאט צּו ְשַנייְדן פּון ִדי 

ִוויְכִטיֶגע אֹויְסַגאְּבן, ָהאְּבן ֵזיי ַּבאְשָלאְסן צּו אּומְ 
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ת ִאין ְשָטאט, צּו ֶגעְּבן ֵווייִניֶגער ֶגעְלט ַפאר ִדי ָאִריֶמעַלייט קוֹ דָ ְשַנייְדן פּון ִדי צְ 
 ִאין ְשָטאט.

י ן ָאִריַמאן ָוואס ָהאט ַמָמש ֶגעֶלעְּבט אֹויף דִ ָדאְרט ִאין ְשָטאט ִאיז ֶגעֶווען ַא
ַקאֶסע, ֶער ָהאט ָגאְרִניְשט ֶגעַהאט אֹויֶסער ֶדעם. ֶער ְפֶלעְגט ַּבאקּוֶמען  ְצָדָקה

ֶיעֶדע ָוואְך ַא ֵשייֶנע סּוֶמע פּון ִדי ְצָדָקה ַקאֶסע, אּון פּון ֶדעם ָהאט ֶער ֶגעֶלעְּבט. 
ייֶער ֶעְנג ֶגעָוואְרן ָדאס ת, ִאיז ִאים זֵ קוֹ דָ ֶווען ֶמען ָהאט ָאְנֶגעהֹויְּבן ְשַנייְדן פּון ִדי צְ 

ִניְשט ָאְפֶגעְשֶטעְלט ַּביי ֶדעם, ָנאר צּוִּביְסֶלעְך ָהאְּבן ֵזיי  ֶלעְּבן. ֶעס ָהאט ִזיְך ָאֶּבער
ָאְנֶגעהֹויְּבן צּו ֶגעְּבן ָנאְך ֵווייִניֶגער אּון ֵווייִניֶגער, ִּביז ֶדער ָאִריַמאן ִאיז ֶגעְּבִליְּבן 

 ָנאְך ַא ְשִטיְקל ְּברֹויט.ַמָמש הּוְנֶגעְרן 
ֶדער ַּבאְשלּוס צּו ֶגעְּבן ֵווייִניֶגער ְצָדָקה ִאיז ֶגעקּוֶמען פּון ַא ֶגעִוויְסן ָרב ָוואס 
ֶער ִאיז ֶגעֶווען ֶגעְשֶטעְלט אֹויף ִדי ַקאֶסע. אּון ַאזֹוי ִווי ֶדער ָאִריַמאן ִאיז ֶגעְּבִליְּבן 

ְגרֹויֶסע ִקְטרּוג ִאין ִהיְמל אֹויף  ל, ָהאט ָדאס ֶגעַמאְכט אַ ַמָמש ְּבֵעירֹום ּוְבחֹוֶסר כֹ 
 ֶדעם ָרב. אּון ֶעס ִאיז ִנְגָזר ֶגעָוואְרן אֹויף ִאים ָגאר ַא ְשֶוועֶרע ְשְטָראף רח"ל.

ֶעס ָהאט ָאְנֶגעהֹויְּבן צּו ֶעְגֶּבעְרן ִאיֶנעם ָקאפ פּון ֶדעם ָרב ַמְחָשבֹות פּון ְכִפירֹות 
ִפיקֹוְרסּות רח"ל, אּון ֶעס ִאיז ִניְשט דּוְרְך ַקיין ַלאְנֶגע ַצייט ִּביז ֶער ָהאט אּון אַ 

ַאִריֶּבער 'ן רח"ל. ֵאיין מֹוָצֵאי ַשָּבת ִאיז ֶער ָאְפֶגעַמאְכט ַאז ֶער ִוויל ִזיְך ֵגיין ְשַמדְ 
'ן רח"ל. ל ִזיְך ְשַמדְ ֶגעַגאְנֶגען צּום ַגַלח פּון ְשָטאט אּון ִאים ֶגעֶּבעְטן ַאז ֶער ִווי

ָדאס ִאיז ֶגעקּוֶמען פּון ֶדעם ִקְטרּוג ָוואס ִאיז ֶגעֶווען אֹויף ִאים ִאין ִהיְמל אֹויף 
ת אּון ִדי ָאִריֶמעַלייט ֶזעֶנען אֹויְסֶגעַגאְנֶגען קוֹ דָ ֶדעם ָוואס ֶער ָהאט ֶגעְשִניְטן ִדי צְ 

 פּון הּוְנֶגער.
ֶמעְקט ֶדער ַגאְנֶצער ֵעֶסק, ֶעס ִאיז ִאים ֶגעֶווען ְש ַפאְר'ן ַגַלח ָהאט ִניְשט ֶגע

ֵזייֶער ָמאְדֶנע ִדי ַגאְנֶצע ַמֲעֶשה. ַפאְרָוואס ָזאל ַא ָחשּוב'ֶער ָרב ִזיְך ְפלּוְצִליְנג ֶוועְלן 
'ן? ֶער ָהאט מֹוָרא ֶגעַהאט ַאז ָדאס ִאיז ֶאְפָשר ֶעֶפעס ַאן אּוְנֶטעְרֶגעְשֶטעְלֶטע ְשַמדְ 

ְך ִמיט ָוואס ֶמען ִוויל ִאים ֶעֶפעס ָאְפטּון. אּון ֶדעִריֶּבער ָהאט ֶער ִזיְך ִניְשט ַזא
 ֶגעָיאְגט צּו ֶעְרִפיְלן ֶדעם ָרב'ס ַפאְרַלאְנג.

ֶער ָהאט קֹוֶדם ַאַרייְנֶגערּוְפן ֶדעם ָרב אּון ִאים ְמַכֵּבד ֶגעֶווען ִזיְך צּו ֶזעְצן ֶעֶפעס 
'ן ָרב ַא ְכְשמּוֶעְסן ִדי ַזאְך. ִאיְנְצִוויְשן ָהאט ֶער ֶגעֶגעְּבן ַפאְר ֶעְסן אּון ַאזֹוי דּוְר 

ְשַטאְרֶקע ְּבָראְנְפן, פּון ָוואס ֶדער ָרב ָהאט ֶגעְטִריְנֶקען ַאִּביְסל אּון ָנאְך ַאִּביְסל, 
עְכן, אּון ַאזֹוי ִאיז ִּביז ֶער ִאיז ַאָראְפֶגעַפאְלן ִאיְנַגאְנְצן ִשיכֹור אּון ָאְנֶגעהֹויְּבן ְּברֶ 

 ֶער ֶגעְּבִליְּבן ָדאְרט ְשָלאְפן אֹויף ֶדער ֶעְרד.
ם טֹוב זי"ע ֶגעִזיְצן ַּביי ָשלש ִאין ִדי ֶזעְלֶּבע ַצייט ִאיז ָנאְך ֶדער ֵהייִליֶגער ַּבַעל שֵ 

, אּון ֶער ָהאט ְסעּודֹות ִאיְנֵאייֶנעם ִמיט ַזייֶנע ַתְלִמיִדים ִאין ִדי ְשָטאט ֶמעֶזעִּביְזש
ֶגעֶזען ִמיט רּוַח ַהקֹוֶדש ַאֶלעס ָוואס ֵגייט ֶנעֶּבעְך ַאִריֶּבער אֹויף ֶדעם ָרב. אּון ֶער 

ְגַלייְך ֶּבעְנְטְשן  ָזאלָהאט ְפלּוְצִליְנג ַּבאפֹויְלן ַפאר ֵאייֶנע פּון ַזייֶנע ַתְלִמיִדים ַאז ֶער 
אּון ַאייְנְשַפאֶנען ִדי ֶפעְרד אּון ַאִריֶּבעְרָפאְרן צּו  ִּבְרַכת ַהָמזֹון אּון ַמאְכן ַהְבָדָלה,

ם טֹוב ָהאט ִאים ֶגעֶגעְּבן ַא ְשִטיְקל ֶיעֶנעם ְשָטאט צּום ַגַלח'ס הֹויז. ֶדער ַּבַעל שֵ 
ֶגעָזאְגט: "ֶווען דּו ֶוועְסט  םַחָלה ָוואס ִאיז ֶגעְּבִליְּבן פּון ָשלש ְסעּודֹות, אּון ִאי

 ען ָדאְרט, ֶוועְסטּו שֹוין ַאֵליין ַפאְרְשֵטיין ָוואס דּו ַדאְרְפְסט צּו טּון".ָאְנקּומֶ 
י ָהאט ִאים ַּבאפֹויְלן. ּבִ ֶדער ַתְלִמיד ִאיז ְגַלייְך ֶגעָלאְפן אּון ֶגעטּון ָוואס ֶדער רֶ 

ֶער ֶגעֶזען ִווי ֶווען ֶער ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען צּום ַגַלח'ס הֹויז אּון ֶגעֶעְפְנט ִדי ִטיר, ָהאט 
ֶדער ָרב ִליְגט אֹויף ֶדער ֶעְרד ִאיְנַגאְנְצן ַפאר'ִשיכֹור'ט. ֶדער ָרב ָהאט ִזיְך ֶעְרֶוועְקט 
אּון ֶגעְשִפיְרט ַאז ֶער ִאיז ֵזייֶער הּוְנֶגעִריג, ֶדער ַגַלח ָהאט ִאים ֶגעָוואְלט ֶגעְּבן 

אְרְשַטאֶנען ָוואס ֶער ַדאְרף טּון. ֶער ֶעֶפעס צּו ֶעְסן, ֶדער ַתְלִמיד ָהאט ָאֶּבער פַ 
ם טֹוב ָהאט ִאים ָהאט ַארֹויְסֶגענּוֶמען ֶדעם ְשִטיְקל ַחָלה ָוואס ֶדער ַּבַעל שֵ 

ֶגעֶגעְּבן, אּון ֶעס ֶגעֶגעְּבן ַפאְר'ן ָרב. ֶער ָהאט ֶגעָהאְלְפן ֶדעם ָרב ִזיְך צּו ֵגיין ַוואְשן 
 ִציא, אּון ֶדער ָרב ָהאט ִזיְך ְמַחי' ֶגעֶווען.ִדי ֶהעְנט אּון ַמאְכן ַאן ַהמוֹ 

ָנאְכ'ן ֶעְסן ִדי ַחָלה, ָהאט ֶדער ָרב ַּבאקּוֶמען ַא ְשַטאְרֶקע ִהְרהּור ְתשּוָבה, ֶער 
ַמְחָשבֹות, ֶער ָהאט  ָהאט ֱאֶמת'ִדיג ֲחָרָטה ֶגעַהאט אֹויף ַזייֶנע ַנאִריֶשע ְשֶלעְכֶטע

ְך ַאֵליין ַאז ֶער ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען צּו ַאַזא ִניְדִריֶגע ַמָצב, ֶער ִאיז ִזיְך ֶגעֶשעְמט פּון ִזי
 ְגַלייְך ַאְנְטָלאְפן פּוֶנעם ַגַלח'ס הֹויז אּון ֶער ָהאט ֱאֶמת'ִדיג ְתשּוָבה ֶגעטּון.

ייט ֶווען ֶמען ַהאְלט ָנאר צּוִריק ָדאס ִהיְלף ָוואס קֵ ּבְ ֶזעֶען ִמיר פּון ֶדעם ִדי ַהאְר 
ִאיד ָהאט ֶגעַדאְרְפט ַּבאקּוֶמען. אּון ֶעס ִאיז ָדאְך ִזיֶכער ַאז ַפאְרֶקעְרט, ֶווען ַא  ַא

ִאיד ְשְטֶרעְנְגט ִזיְך ָאן ָיא צּו ֶהעְלְפן ַא ְצֵווייְטן, ַדאן ֶוועט ֶער צּוִריק ַּבאקּוֶמען ַפאר 
ן ְגִריְנֶגער ַמאְכן ָדאס ֶדעם ַאַסאְך ֶמער, ֶדער ֵאייֶּבעְרְשֶטער ֶוועט ִאים ֶהעְלְפן אּו

 ֶלעְּבן, ַאזֹוי ִווי ֶער ָהאט ֶגעָהאְלְפן ֶדעם ְצֵווייְטן ִאיד.
 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש ֵחֶלק ח' ֶעֶרְך ֶעְזָרה ְוֵחֶלק ט' ֶעֶרְך ְצָדָקה(

 

<<<<<< 

 
<<<<<< 

 

די הארבע פראגע פון "כסף מנלן", פון וואו מ'וועט נעמען דאס געלט דערפאר, אין די צייט וואס 
די חברים פון וועמען מ'האט געבארגט פאר די פריערדיגע שמחות זענען נאכנישט באצאלט 

שפיל ווי אזוי יעדער קען זיך ערלויבן געווארן. און אט זעט מען ווידעראמאל א לעבעדיגע ביי
רואיגערהייט חתונה צו מאכן די קינדער. די חתונה נאכט קאסט נישט קיין געלט, און די איבריגע 

 הוצאות החתונה איז אויף אזא פארנעם וואס יעדער געווענליכער אינגערמאן קען זיך ערלויבן.
ט "מסכים" חתונה צו האבן אויף אזא און דער גרעסטער חידוש איז אז די חתן כלה זענען ניש

פשוטן אופן, נאר זיי "בעטן" זיך גאר ביי זייערע עלטערן אז די חתונה זאל זיין אין ישיבה, און אז 
מ'זאל אויסגעבן אויף די חתונה בלויז די מינימאלסטע וואס איז שייך. דאס איז צו פארדאנקען די 

קייטן אויף וואס מ'בארגט זיך אן געלט ברענגט גוטע חינוך וואס זיי באקומען אז די אלע נאריש
נישט קיין שום תועלת אין לעבן, עס מאכט גארנישט פרייליך, און גלייכצייטיג זעען זיי די 
פריערדיגע חתונות אין ישיבה, די שיינע שטיבער וואס זענען אויפגעשטעלט געווארן לשם 

האבן קיין הארץ דרוקענישן ולתפארת, טראץ דעם וואס די עלטערן האבן נישט געדארפט 
 צוליב די חתונה. 

 שמח תשמח רעים האהובים!
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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 

 

 חיזוק צום טיר
 
 

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

ליווערט דע 'ס, און נאך;SD'ס, USBסידי'ס, 
 צו אייער טיר!

 רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

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

 
 
 

 

 

 

 איין שלעכט ווארט
צי ווייסט איר די כח פון א ווארט וואס 

ווערט ארויסגערעדט? וואס איין 
 שלעכט ווארט קען אפטון?

 קול ברסלב
212-444-9191 
1, 2,  1,  7,  1,  25  

 

 

 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'

 סיום מסכת עירובין,פראכטפולער 
 מוצש"ק תולדות הבעל"טדעם קומענדיגן 

נדיגע וואך מוצש"ק תולדות וועט אי"ה פארקומען ברוב פאר והדר דער די קומע
גרויסארטיגער סיום מסכת עירובין וואס איז געלערנט געווארן אין די ראמען פונעם דף הקהלה 

 במשך די לעצטע פאר חדשים.
 די הכנות גייען אן מיט'ן פולסטן שוואונג, און עס איז ערווארטעט גאר א רייכער פראגראם מיט

 פילע איבעראשונגען פון וואס יעדער וועט הנאה האבן.
אנשי שלומינו וואס האבן זיך אנגעשטרענגט טאג איין טאג אויס צו לערנען דעם שיעור גמרא, 
וועלן יעצט זיך פרייען בשמחה של תורה, ווען מ'איז זוכה צו ענדיגן די גאנצע מסכתא, און 

ווייטער ממשיך צו זיין צו לערנען דעם שיעור גמרא  גלייכצייטיג זיך אנגארטלען מיט א פרישקייט
 יעדן טאג אן אויסנאם.

 מו"הוויליאמסבורג ביי מ'קען שוין קויפן טיקעטס צום מעמד אין די פאלגנדע געגנטער, אין 
-646-391יצחק משה רייך הי"ו  מו"הבארא פארק ביי , אין 347-404-8738נחמן נתן קרויס הי"ו 

מו"ה קרית יואל ביי , אין 347-585-9054יאקאבאוויטש הי"ו  וןבנצימו"ה ברסלב ביי , אין 9053
 .845-467-5299יואל טייטעלבוים הי"ו 

צוליב דעם מצב וועלן אריינגעלאזט ווערן אין זאל נאר א געצוימטע צאל מענטשן. די זאל האט 
לויבט, און מ'וועט סעקיוריטי וואס וועלן זיכער מאכן אז ס'גייען נישט אריין מער מענטשן ווי ער

ווילט  ויבאצוגרייטן די פלעצער נאר לויט וויפיל טיקעטס עס זענען פארקויפט געווארן, דעריבער 
ען וועט קענען קויפן . מווי פריערדי טיקעטס צו קויפן  טזע, האבן א זיץ ביים הערליכן מעמדאיר 

 .תביז דריי טעג פאר דעם מעמד, דאס הייסט מיטוואך תולדונאר טיקעטס 
אזוי ווי ביים פארגאנגענעם סיום איז די פרויען זַאל נישט געווען צוגעשטעלט ווי מ'דארף, האבן 
מיר דאס מאל אריינגעלייגט באזונדערע כוחות אז די פרויען זאלן האבן א באקוועמע פלאץ, און 

 קענען מיטהאלטן דעם גאנצן מעמד.
 אר קינדער ביז דריי יאר אלט.עס וועט זיין צוגעשטעלט בעביסיטינג פאר אומזיסט, פ

 !הדרן עלך מסכת עירובין
*** 

 צוויי פרייליכע חתונות פון תלמידי הישיבה
די וואך מאנטאג האבן די בחורים פון ישיבה און אנשי שלומינו זיך מיטגעפריידט ביי די חתונה 

אונטער די חופה  פון החתן יעקב איידליס הי"ו, בן מו"ה דוד יודא איידליס הי"ו וואס איז געגאנגען
עב"ג בת מו"ה מאיר דוד פארקאש הי"ו. עס איז געווען גאר א פרייליכע חתונה, די בחורים האבן 

 געטאנצן און משמח געווען אויף גאר א שיינעם פארנעם.
א טאג דערויף, אום דינסטאג, איז פארגעקומען נאך א חתונה, ווען החתן שמעון איינהארן הי"ו, 

איינהארן הי"ו, איז געגאנגען אונטער די חופה עב"ג בת מו"ה משה ארי' בן מו"ה שאול חיים 
 שניצלער הי"ו.

די חתונה איז פארגעקומען אין ישיבה, און אזוי ווי ביי אלע פריערדיגע חתונות אין ישיבה האט 
עס דאס מאל אויך נישט געקאסט קיין איין פרוטה פאר די מחותנים. עס דערפרייט דאס הארץ 

י תלמידי היכל הקודש האבן דעם קאפ אויפ'ן פלאץ, זיי זוכן נישט אויסגעבן טייער אידיש צו זען וו
געלט פאר נארישע כבוד המדומה, זיך איינצורעדן אז איינער קוקט עס בכלל ארויף, נאר מ'מאכט 
חתונה אויפ'ן פשוט'סטן און ביליגסטן אופן, בלויז ווייל דער אייבערשטער האט געהייסן אז 

 חתונה מאכן די קינדער.מ'דארף 
ווי מ'האט שוין געזען ביי די פריערדיגע חתונות אין בית המדרש, זענען די חתונות געווען גאר 
גאר פרייליך, מ'האט געטאנצן און משמח געווען אויף גאר א שטארקן פארנעם, און עס האט זיך 

פן געלט אין מיסט, ארויסגעשטעלט אז די אלע איבריגע נארישקייטן אויף וואס מענטשן וואר
העלפן בכלל נישט ארויס צו די שמחה, די איינציגסטע זאך וואס האט געפעלט ביי די חתונות איז 

 נאר געווען די חובות.
ווער עס האט שוין זיך אמאל פערזענליך באטייליגט ביי א חתונה אין ישיבה, ווייסט ווי פרייליך 

גערופענע "נארמאלע" -ן א חתונה אין אן אזויאון געשמאק דאס איז, גארנישט אונטערשטעליג פו
חתונה זאל, און ווען מ'זעט נאכדעם א צווייטע חתונה וואונדערט מען זיך פארוואס מענטשן געבן 

 אויס אידיש געלט פאר אזעלכע נארישקייטן, וואס ברענגען נישט קיין שום ניצן פאר קיינעם.
זיך נישט חתונה צו מאכן די קינדער, איז מיט איינע פון די הויפט סיבות פארוואס מענטשן יאגן 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 ברסלבהי"ו, איידליס  יעקבהחתן 

 למזל טוב זיין שמחת החתונה עב"גצו 
*** 

 סטעטן איילענדהי"ו, שמעון איינהארן החתן 

 צו זיין שמחת החתונה עב"ג למזל טוב
 

 

>>>>>> 

 

 כוס תנחומין
 

 מיט א שווער הארץ זענען מיר זיך
 משתתף מיט די צער און ווייטאג פון

 שליט"א יצחק לעזער הרה"צ רבי
 זיין טאטעפון אויף די הסתלקות 

 "לצז יחזקאל שרגאר "ב שבייניבנימין  ר'הרה"ח 
 יון וירושליםהמקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי צ

 


