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

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

רֹוי ן ִזיְך גְׁ טְׁ ַפֵלל ַזיין ַפאר ֵזיי, ֵזיי ַהאלְׁ ס ַצִדיק ָזאל ִמתְׁ
ן. ָהאט  טְׁ ׁשְׁ ן ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ַאז ֵזיי ֶקעֶנען ַאֵליין ֶבעטְׁ
ֵטייט  ׁשְׁ ט פּון מֹוַהָרא"ׁש ַאז ֶער ַפארְׁ ֶרעגְׁ ֶדער ִאיד ֶגעפְׁ

ז דָ  ַׁשט ִאין ֶדעם, ֶדער ֶרִבי ָהאט אּונְׁ אְך ַטאֶקע ֶדער פְׁ
ן ֶדעם  ט ַאז ֶיעֶדער ִאיד ֶקען ַאֵליין ֶבעטְׁ נְׁ ֶגעֶלערְׁ אֹויסְׁ

ֶטע ֵעָצה ֵאייֶבערְׁ  סְׁ ִציגְׁ ן, אּון ָדאס ִאיז ִדי ֵאיינְׁ טְׁ ׁשְׁ
ן  ִגיסְׁ ֶלעם, ַאז ֶמען ָזאל ִזיְך אֹויסְׁ ָראבְׁ ן פְׁ ַפאר ֶיעדְׁ

'ן ץ ַפארְׁ ן ַזיין  ָדאס ַהארְׁ ן אּון ִאים ֶבעטְׁ טְׁ ׁשְׁ ֵאייֶבערְׁ
ט ֶדער ֶרִבי ָאן ַא "ַבַעל ַגֲאָוה"  ָוואס רּופְׁ ף, ַפארְׁ ִהילְׁ

ט  ַפֵלל ַזיין?ֵאייֶנעם ָוואס ָזאגְׁ  ַאז ֶער ֶקען ַאֵליין ִמתְׁ
ט ַאז ֶדער  ֶפערְׁ טְׁ מֹוַהָרא"ׁש ָהאט אֹויף ֶדעם ֶ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 ֵגי טְׁ ׁשְׁ יט ֶמען ֵ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

הֹויב וֶ  ׁש ִזיְך ַטאֶקע ִיסּוִרים. ִאין ָאנְׁ טְׁ ועט ֶדער ֶמענְׁ
ן. ֶווען  טְׁ ׁשְׁ ן ַאַסאְך ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ן אּון ֶבעטְׁ קְׁ ַטארְׁ ׁשְׁ
ִטיק ַצייט ֶוועט ֶער  ֵגיין ַא ׁשְׁ ֶעס ֶוועט ָאֶבער ַאִריֶבערְׁ

ֶָזאֶסעֶ  ִֶדיל טִֶניש ֶר
ערֶ  ט  ֶש  ֶַאן ִֶביס ֶֶדּוז ֶַאט

ֶ

ע ִטיל  ֶש  שר ט  ענ  ֶאּוֶמ  עֶַאן רֹויס  ֶג  שֶָר י  ֶבַּ ֶעֶ ן, זִֶאיס
לֶַּ ִֶבכ  ֶל ִֶניש  ייט ֶקַּ ען ל  ָראב  ֶפ  ייֶצּום ֶזַּ עֶַאן ִטיל  רֶש 

ש ט  ענ  ֶאּוֶמ  ֶעֶ ן ִֶאיס ֶז ִֶניש  ייט ֶקַּ ִֶחָסרֹון ייֶצּון ֶזַּ ֶַאן
ע עִדיג  עמ  שרֶש  ט  ענ  ָשנּו;ֶמ  י  ה,ִֶמידֶָעִֶאיִדישֶ ֶַאזִֶאיתֶבַּ

ֶַאזֹו ִֶווי רֹונֲֶֶָחָכֵמינּוי ָרכֶָםִֶזכ  ָבמֹו)ֶןָזאגֶ הִֶלב  ֶעט.(י  זֶַאֶת
ֵֶאיינֶ  ֶפּוע ֶדִֶן ֶפּוםִֶסיָמִניי ִֶאיִדישֶ ן עע ד  ִֶקינ  ִֶאיר זֶַאז
ֵֶזי ענ עי ֶ"ז  ָשִנין י  ֶםבַּ עִדי", עמ  ֶש  ֶָזאגֶ ֶָנאךֶ ג; זֶאּונֶ ן
ָדִרי)ֶ"לֲחזֶַּ ֶכ.(נ  ֶאֹויפֶ ֶם מֹו)ֶקָפסּו'ן ֶכ(ש  ֶכ, ֲעבּורֶ"ֶ:ת ּובַּ

ֵניכֶ  ֶפ  ל ֶעַּ ָאתֹו ִֶיר  י ה ֶםִתה  ֶ"הבּושֶֶָזּו", ִתיֶ, ִבל  ל 
ֱחָטאּו ֶת  מֵֶֶ-", לַּ ֶמ  בּושֶָד הַּ ֶש  ִביָאה ֶמ  ִֶלידֵֶה ַאי תִֶיר 

ועֶ,א"ֵחט ֶ עטֶָהאסֶעֶ רֶו  בּושֶָתִֶמידֶַּרֶד  טִֶניש ֶטֶו ועהֶהַּ
ע ייֶצּוןֶקּומ  ֶד.ִזינֶ ןֶקַּ

עטִֶביס ֶֶדּות,ֱֶאמֶ  ו וערֶ ֶַארֵֶזייעֶ רֶַאִריב  נֶ עֶש  סֶעֶ ט;ֶיּוג 
ערֶ ֶצּויֵֶווירֵֶזייעֶ טֶטּו ס ֶֶדּוסֶָוואןֶה  ייב  רַּ עזֶַאטֶש  ןֶמ 
עטּורִֶדיטֶָהא ֶג  ען, ֶמ  אךֶ רִֶדיטֶָהאן אפֶ ֶַאסַּ לַּ עק  ט,ֶצ 

עָשאס ֶ ֶצ  עִריס ֶן, ֶצ  ֶאּון ערֶ ן עט  מ  עש  ֶצ  עט, ֶָאב  ִֶאיךֶ ר
ֶמּו ִֶדיז ֶָזאגֶ ר ֶַאן ייז ֶדַּ ָלחֶָן צ  ֶהַּ ִֶליגֶ ה ִֶאיט יינֶ ן עֶדַּ
ענֶ  ֶה  ֶַאט. ֶֶדּוז ֶו ועס  ייט ֶַארַּ ען ֶנ עמ  ִֶאין ִֶדין יֶדִֶר

ֱֶאמּונֶָ ֶֶדּוה; ֶו ועס  עט ג  ִֶזינ  ֶצּון ט ֶם ש  ער  ֵֶאייב  תִֶשירֹון
ָבחֹו ִתש  ֶו  ִֶאית, עם ק  אנ  ֶדַּ ֶאּון ֶלֹויבֶ ן ען, ד  כ  םֶדּור 
טּו ֵגייֶו ועס  ייןֶפּוןֶַארֹויס  ֵקייַאיינֶ ןֶדַּ נ  עס  עג  ֶט.ג 

אֵֶהֱֶאמּונֲֶֶָעָצתֹו)  הֶתשע"ט(ר 
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ן אֹויף ֶדעם. אּון ֶדעִריֶבער דַ  ן צּו ֶבעטְׁ ֶהערְׁ ן ֶדעם ַאֶפעִטיט, אּון ֶער ֶוועט אֹויפְׁ ִלירְׁ ף ַפארְׁ ארְׁ
קֵ  ַטארְׁ קּות אּון ׁשְׁ ַחזְׁ ט ֶמען ֵגיין צּו ַא ַצִדיק, צּו ַבאקּוֶמען ִדי ִהתְׁ ָמאל ִניׁשְׁ ייט ַאז ֶמען ָזאל ֵקיינְׁ

ן ָנאר ׁשְׁ  ֶגעבְׁ ַאָמאל אּון אֹויפְׁ ן ָנאכְׁ טְׁ ׁשְׁ ן ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ן צּו ֶבעטְׁ קְׁ ַטארְׁ ִדיג ָזאל ֶמען ִזיְך ׁשְׁ ֶטענְׁ
ַאָמאל.  ָנאכְׁ

ן ֵאיין ַאזֹוי ַסאְך ׁשֹוין  ֶדער ַצִדיק ָהאט ן ַאז ֶער ִאיז ׁשֹוין ֶגעָווארְׁ טְׁ ׁשְׁ ט צּום ֵאייֶבערְׁ ֶגעֶרעדְׁ
ט אֹויף ִזיְך  ִפָלה, ַאזֹוי ִווי ָדִוד ַהֶמֶלְך ָהאט ֶגעָזאגְׁ ִטיק תְׁ ִהִלים קט, ד( ׁשְׁ ִפָלה". ֶדער ַצִדיק )תְׁ "ַוֲאִני תְׁ

ט ַאזֹויִפיל ֶטעג גְׁ ֶרענְׁ בְׁ ן, ַאז ָדאס ִאיז ׁשֹוין  ָהאט ׁשֹוין ַפארְׁ טְׁ ׁשְׁ ן צּום ֵאייֶבערְׁ ן צּו ֶרעדְׁ אּון ָיארְׁ
ן  ן ִאין ֶיעדְׁ טְׁ ַהאלְׁ ן ִווי ַזיין ַנאטּור, אּון ֶדעִריֶבער ָהאט ֶער ִדי ּכֹוחֹות ִזיְך ֶקעֶנען ֶדערְׁ ֶגעָווארְׁ

ן אֵ  ן ֶיעדְׁ קְׁ ַטארְׁ ַחֵזק ַזיין אּון ׁשְׁ ן ַמָצב, אּון ֶער ֶקען אֹויְך מְׁ ֶווערְׁ ָמאל ׁשְׁ ייֶנעם ַאז ֶמען ָזאל ֵקיינְׁ
ִפָלה. ן פּון תְׁ ָלאזְׁ ט ָנאכְׁ  ִניׁשְׁ

ט  ֵציילְׁ ָמָרא ֶדערְׁ ָרכֹות י.( ִדי גְׁ ִקָיהּו )בְׁ ַבֵקר חֹוֶלה ַזיין ִחזְׁ ָיהּו ַהָנִביא ִאיז ֶגעקּוֶמען מְׁ ַׁשעְׁ ַאז יְׁ
ט נְׁ  ק אּון ֶער ָהאט ִאים ֶגעָזאגְׁ ַראנְׁ ן ַהֶמֶלְך ֶווען ֶער ִאיז ֶגעֶווען קְׁ ִביאֹות ַאז ֶער ָזאל ָלאזְׁ

ט  ִקָיהּו ַהֶמֶלְך ָהאט ִזיְך ָאֶבער ִניׁשְׁ ק. ִחזְׁ ֶרענְׁ ן פּון ִדי קְׁ בְׁ ַטארְׁ ַצָווָאה ַווייל ֶער ֵגייט ׁשְׁ
'ן ָנִביא:  ט ַפארְׁ ן, ָנאר ֶער ָהאט ֶגעָזאגְׁ ָפֵעל ֶגעָווארְׁ ט ִנתְׁ ַלל ִניׁשְׁ ן, ֶער ִאיז ִבכְׁ ָראקְׁ ׁשְׁ ֶדערְׁ

ט צּו דַ  ִדיגְׁ ן ָדִוד ַהֶמֶלְך "ֶענְׁ קּוָבל פּון ַמיין ַזיידְׁ ִביאֹות אּון ֵגיי ַארֹויס פּון ָדא. ִאיְך ָהאב מְׁ יין נְׁ
ׁש, ָזאל ֶער ִזיְך  טְׁ ז פּון ַא ֶמענְׁ 'ן ַהאלְׁ ד אֹויפְׁ ֶווערְׁ ֶפע ׁשְׁ ט ׁשֹוין ַא ַׁשארְׁ ַאז ֲאִפילּו ֶווען ֶעס ִליגְׁ

ַייֵאׁש ַזיין, ָנאר ֶער ָזאל  ט מְׁ ן". אּון ַאזֹוי ִאיז ַטאֶקע אֹויְך ִניׁשְׁ טְׁ ׁשְׁ ן ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ַווייֶטער ֶבעטְׁ
ן, אּון  טְׁ ׁשְׁ ן ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ט אּון ֶגעֶבעטְׁ ֵרייט צּום ַוואנְׁ ֶגעדְׁ ִקָיהּו ַהֶמֶלְך ָהאט ִזיְך אֹויסְׁ ֶגעֶווען, ִחזְׁ

ן. ן ֶלעבְׁ ִליבְׁ  ֶער ִאיז ֶגעבְׁ
ִקָיהּו  ַפאר ַווייל ִחזְׁ ן ִמיט ִדי ִלימּוִדים אּון ֵעצֹות פּון ַטאֶקע ֶדערְׁ טְׁ ַהֶמֶלְך ָהאט ִזיְך ֶגעַהאלְׁ

ט  ַקייט ִניׁשְׁ ַטארְׁ ן ַאז ֶער ָהאט ֶגעַהאט ִדי ׁשְׁ פְׁ ן ָדִוד ַהֶמֶלְך, ָהאט ָדאס ִאים ֶגעָהאלְׁ ַזיין ַזיידְׁ
ב ט ַא נְׁ ן. ֲאִפילּו ֶווען ֶער ָהאט ֶגעֶהערְׁ צּוֶגעבְׁ ׁשְׁ  הָאּואֹויפְׁ ן ַאז ֶער ֵגייט פּוֶנעם ֵאייֶבערְׁ טְׁ

ן. ֶדער ֹּכַח ֶקען  טְׁ ׁשְׁ ן ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ט צּו ֶבעטְׁ ֶגעֶהערְׁ ט אֹויפְׁ ץ ִניׁשְׁ ַאלְׁ ן, ָהאט ֶער ָנאכְׁ בְׁ ַטארְׁ ׁשְׁ
ט ִזיְך צּו צּו ִדי ֵעצֹות פּוֶנעם ַצִדיק.  ֶמען ָנאר ַבאקּוֶמען ֶווען ֶמען ֶהערְׁ

ׁש ִאיז ַאן אֹויֶבער טְׁ ט ַאז ֶער ֶוועט ִזיְך ֶקעֶנען ַאֵליין ַאן ָחָכם אּו-ֶווען ַא ֶמענְׁ ֶלערְׁ ן ֶער קְׁ
ט  ֶגעץ ִניׁשְׁ ן ָאן ִדי ֵעצֹות פּון ַצִדיק, ִאיז ָדאס ֵזייֶער ַנאִריׁש, ֶער ֶוועט ִאין ֶערְׁ ֵעָצה ֶגעבְׁ

ט. ִליַח ַזיין אֹויף ֶדער ֶוועלְׁ ט ֶקעֶנען ַמצְׁ קּוֶמען, אּון ֶער ֶוועט ִניׁשְׁ  ָאנְׁ
ן ַפאר מֹוַהָרא"ׁש ָהאט גֶ  ט אֹויף ֶדעם ַא ָמָׁשל ַאז ַא סֹוֵחר ִאיז ַאָמאל ֶגעָפארְׁ עָזאגְׁ

ט  ד, ֶער ָהאט ִניׁשְׁ ֶרעמְׁ ד ִאיז ִאים ֶגעֶווען ֵזייֶער פְׁ ד, ֶדער ַלאנְׁ ן צּו ַא ַווייֶטע ַלאנְׁ טְׁ ֶגעֶׁשעפְׁ
ן, אּון ֶער ִניטְׁ  ׁשְׁ טְׁ ט ִדי ֶמענְׁ ט ֶגעֶקענְׁ ַלאץ, ֶער ָהאט ִניׁשְׁ ט ֶדעם פְׁ ט ִדי ֶגעֶקענְׁ ַאָמאל ֶגעֶקענְׁ

ט ִווי ַאזֹוי  ט ִניׁשְׁ ן, ֶער ֵווייסְׁ לֹוירְׁ ן ַפארְׁ צְׁ ַגאנְׁ ט ַארּום ִאינְׁ ֵרייט ִזיְך ָדארְׁ ַראְך. ֶער דְׁ פְׁ ׁשְׁ
ׁש טְׁ ן ֶמענְׁ ט ֶער ַא ֵהייִמיׁשְׁ ֶרעפְׁ ג טְׁ ִלינְׁ לּוצְׁ ן, אּון פְׁ טְׁ ט ֶגעֶׁשעפְׁ ן ָדארְׁ ן צּו ִפירְׁ צּוהֹויבְׁ  ָוואס ָאנְׁ

פְׁ  ט ֶקען ַזיין ׁשְׁ ד, אּון ֶיעֶנער הֹויבְׁ ָאן ִאים ַראְך אּון ֶער ֶקען ִזיְך אֹויְך אֹויס ִאין ֶיעֶנע ַלאנְׁ
ט ִאים צּו וואּו ֶמען ֶקען  ד, ֶער ַווייזְׁ ֶנען ִווי ַאזֹוי ֶמען ֵגייט ִזיְך אּום ִאין ֶיעֶנע ַלאנְׁ צּוֶלערְׁ אֹויסְׁ

ן גּוטֶ  ן, וואּו ֶמען ֶקען ִפירְׁ ָלאפְׁ ן אּון ׁשְׁ ֶלען ֵפייֶנע ֵגיין ֶעסְׁ דְׁ ַהאנְׁ ן אּון ִזיְך ַאיינְׁ טְׁ ע ֶגעֶׁשעפְׁ
חֹוָרה ַפאר ן גּוט  סְׁ ט ֶוועט ֶמען ֶווערְׁ ֶלען ַווייל ָדארְׁ דְׁ ט ֵגיין ַהאנְׁ ִביִליג, אּון וואּו ֶמען ָזאל ִניׁשְׁ
ט. ֶגעַנארְׁ  ָאפְׁ

ף דָ  ן ַפאר ִש ֶדער סֹוֵחר ַדארְׁ צְׁ ן ֵאיינֶ אְך ַטאנְׁ ָראפְׁ ָחה ַאז ֶער ָהאט ֶגעטְׁ ט מְׁ פְׁ עם ָוואס ֶהעלְׁ
ט ִאים ַא ָפארְׁ ִטיֶגע ֶוועג אּון ׁשְׁ ט ִאים ִדי ִריכְׁ ֶבעט. אֹויב ִאים ַארֹויס אּון ַווייזְׁ יין ַאזֹויִפיל ַארְׁ
ט ַקיין ֵשֶכל, ֶוועט ֶער ַזיין ַאן אֹויֶבער ט -ָאֶבער ָהאט ֶדער סֹוֵחר ִניׁשְׁ ָחָכם, ֶער ֶוועט ִזיְך ִניׁשְׁ

ן צּו ֶיעֶנע ִליְך ַאז ֶער  ֵזייֶערם, אּון ַדאן ִאיז צּוֶהערְׁ ן ִאין ַזיין ֶוועט ֶמעגְׁ ַפאלְׁ כְׁ ק דּורְׁ ַטארְׁ ֵזייֶער ׁשְׁ
 ִמיִסיֶע.

ֶ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 ָדא צּו טּון, ִווי  ט ִניׁשְׁ ט ֶמען ִזיְך ָדא ַאן ֵעָצה? ָוואס ִאיז ָיא ֵווייסְׁ ַאזֹוי ֶגעבְׁ

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

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

ׁש ַזיין ַא גְׁ  טְׁ ן ֶדעם ַצִדיק. אֹויב ֶער רֹויֶסער ִטיֵפׁשֶמענְׁ גְׁ ן אּון ָפאלְׁ ט צּוֶהערְׁ  ִוויל ִזיְך ִניׁשְׁ
ל ֶדער ֵהייִליֶגער  ן ַזיין ֵאייִניקְׁ ֶגערּופְׁ ָיא זי"ע ָהאט ַאָמאל ַאַריינְׁ ֶדער ֵהייִליֶגער ַבַעל ַהַתנְׁ

ט ָוואס ֶער  ,ֶצַמח ֶצֶדק זי"ע ֶרעגְׁ ַלייְך ָנאְך ַזיין ֲחתּוָנה, אּון ִאים ֶגעפְׁ ן גְׁ טְׁ ָוואס ָהאט ֶגעַהאלְׁ
ל ָהאט ִדי ָהאט ֶגעטּון ִמיט  ן. ֶדער ֵאייִניקְׁ ט ָוואס ֶער ָהאט ַבאקּוֶמען אֹויף ַנדְׁ ֶגעלְׁ

ן עֹוֶׁשר ט ַביי ַא ֶגעִוויסְׁ ֶטעקְׁ ֶגעׁשְׁ ט ַאז ֶער ָהאט ֶעס ַאיינְׁ ֶפערְׁ טְׁ ק ַאז ֶיעֶנער  ֶגעֶענְׁ סְׁ ִאין ִוויֶטעבְׁ
ן פּון ִדי  טְׁ ָראֶצענְׁ ן פְׁ ֶגעבְׁ ן, אּון ֶדער עֹוֶׁשר ֶוועט ִאים ַאָראפְׁ טְׁ ִמיט ֶגעֶׁשעפְׁ ן ֶדערְׁ ָזאל ַמאכְׁ

ָיא ָהאט ִאים ן. ֶדער ַבַעל ַהַתנְׁ טְׁ סְׁ ִדינְׁ ט אּון ֵלייג ֶעס  ַפארְׁ ט: "ֵגיי ֶנעם צּוִריק ָדאס ֶגעלְׁ ֶגעָזאגְׁ
ֶקע ָוואס  ַאַריין ִאין ן אֹויף ִדי "ֶרִבי ֵמִאיר ַבַעל ַהֵנס" פּוׁשְׁ ֶקע" אּון ֶער ָהאט ִאים ֶגעִוויזְׁ ִדי פּוׁשְׁ

'ן ִטיׁש... ן אֹויפְׁ  ִאיז ֶגעִליגְׁ
ט ַפאר  ֶצע ֶגעלְׁ ן ַזיין ַגאנְׁ ֶגעבְׁ ט ַאז ֶדער ֵזייֶדע ִוויל ַאֶוועקְׁ ֶלערְׁ ל ָהאט ֶגעקְׁ ֶדער ֵאייִניקְׁ

ָדָקה, ֶעס ִאיז ִאי ן, אּון ֶער ִאיז ִזיְך ֶגעַגאֶנען ַווייֶטער צְׁ גְׁ ֶווער ָדאס צּו ָפאלְׁ ם ֶגעֶווען ֵזייֶער ׁשְׁ
 אֹויף ַזיין ֶוועג.

ֶגע ַצייט אּון ִדי ַווייב פּוֶנעם ֶצַמח ֶצֶדק ִאיז  ֶגען ַקיין ַלאנְׁ ט ַאִריֶבער ֶגעַגאנְׁ ֶעס ִאיז ִניׁשְׁ
ק אּון ֶגעֵוויינְׁ  סְׁ ן ַאז ֶדער עֹוֶׁשר פּון ט ַפאר ִאיר ַמאן אּון ַפארְׁ ֶגעקּוֶמען פּון ִוויֶטעבְׁ 'ן ַזיידְׁ

ָראט קְׁ ֶגען ַבאנְׁ ט, ֶער ִאיז ֶגעַגאנְׁ ֶגעֶזעצְׁ ק ָהאט ָאנְׁ סְׁ ן פּון  ,ִוויֶטעבְׁ ִליבְׁ ט ֶגעבְׁ ִניׁשְׁ אּון ֶעס ִאיז ָגארְׁ
ט. ֶצע ֶגעלְׁ  ִדי ַגאנְׁ

ט: "ָוואס ָזא ָיא ֵזיי ֶגעָזאגְׁ ֶדער ַדאן ָהאט ֶדער ַבַעל ַהַתנְׁ ל ִאיְך טּון ַאז ֲאִפילּו ַמייֶנע ִקינְׁ
ט בֵ  נְׁ ן? ֶווען ִאיְך ָהאב ֶגעֶלערְׁ גְׁ ט ָפאלְׁ ן ִמיר ִניׁשְׁ ַמיין ֶרִבי'ן, ֶדער ֵהייִליֶגער ַמִגיד פּון  ייִווילְׁ

ן ִמיר  ׁש, ָהאבְׁ ִריטְׁ ןִאים ֶמעזְׁ ָפארְׁ ן ַארֹויסְׁ ז ֶגעֵהייסְׁ ט ֲאִפילּו ֶווען ֶער ָהאט אּונְׁ גְׁ ִאין  ֶגעָפאלְׁ
ַלייְך  ן ִזיְך גְׁ ַראֶגעס, ָנאר ִמיר ָהאבְׁ ט ַקיין פְׁ ֶרעגְׁ ט ֶגעפְׁ ן ִניׁשְׁ בֹון, ִמיר ָהאבְׁ ֶוועג ָאן ַקיין ׁשּום ֶחׁשְׁ

ט ִאין ֶוועג". ֶגעָלאזְׁ  ַארֹויסְׁ
ן ַפאר  ָמאל ָהאט ֶדער ֵהייִליֶגער ַמִגיד ֶגעֵהייסְׁ ט ַא ַמֲעֶשה. ֵאיינְׁ ֵציילְׁ אּון ֶער ָהאט ֵזיי ֶדערְׁ
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ט זַ  ט ֶגעָזאגְׁ ן ִאין ֶוועג, אּון ֶער ָהאט ֵזיי ִניׁשְׁ ָלאזְׁ ן ִזיְך אֹויסְׁ ִמיִדים ַאז ֵזיי ָזאלְׁ ייֶנע ַתלְׁ
ַלייְך  ן גְׁ ֵאלֹות, ָנאר ֵזיי ָהאבְׁ ט ַקיין ׁשְׁ ֶרעגְׁ ט ֶגעפְׁ ן ִניׁשְׁ ן. ֵזיי ָהאבְׁ וואּו צּו ָפארְׁ

ֶגעָלאזְׁ  ד אּון ִזיְך ַארֹויסְׁ ט ִדי ֶפערְׁ ַפאנְׁ ֶגעׁשְׁ ן ַאיינְׁ טְׁ ַבאַקאנְׁ ט אֹויף ִדי ַרייֶזע צּום אּומְׁ
 ִציל.

רּוֶען  ט ָאפְׁ פְׁ ד ֶגעַדארְׁ ן ִזיְך ִדי ֶפערְׁ ִציג ִקיָלאֶמעֶטער ָהאבְׁ ן ַא פּופְׁ 'ן ָפארְׁ ָנאכְׁ
ל אּון  פְׁ ֵליין ֶדערְׁ ט ִאין ַא קְׁ ֶטעלְׁ ֶגעׁשְׁ ן ִזיְך ָאפְׁ פּוֶנעם ֶוועג אּון ֵזיי ָהאבְׁ

ֶגען ִאיֶנעם ַאַריינְׁ  ד ִזיְך ֶגעַגאנְׁ ט ִדי ֶפערְׁ ן ֶגעָלאזְׁ ֶמע. ֵזיי ָהאבְׁ ׁשְׁ ֶרעטְׁ ן קְׁ ִטיגְׁ ָארְׁ
ט ִזיְך ַא ִאיד ִאיֶנעם דָ  ן אֹויב ֶעס ֶגעפּונְׁ רּוֶען, אּון ֵזיי ֶזעֶנען ֶגעַגאֶנען זּוכְׁ ף. ֵזיי ָאפְׁ ארְׁ
ט ֵאיין ִאי ן ַאז ֶעס וואֹוינְׁ ט אּון ֶגעוואֹויר ֶגעָווארְׁ ֶרעגְׁ ֶגעפְׁ ן ִזיְך ָנאכְׁ ד ִאיֶנעם ָהאבְׁ

ף אּון ֵזיי ֶזעֶנען ַאִריֶבער ֶגעַגאֶנען צּו ִאים.דָ   ארְׁ
ן ֶגעֶזען ַאז ֶער ִאיז  ֵרייד, ֵזיי ָהאבְׁ רֹויס פְׁ ֶגענּוֶמען ִמיט גְׁ ֶדער ִאיד ָהאט ֵזיי אֹויפְׁ

ט אֹויב ֶעס ֶגעפּוֶנען ִזיְך ֶרעגְׁ ן ִאים ֶגעפְׁ ִליֶכער ִאיד, אּון ֵזיי ָהאבְׁ ן ִאין ָנאְך ִאידְׁ  ַאן ֶערְׁ
ֶטער דָ  סְׁ ִציגְׁ ט ַאז ֶער ִאיז ֶדער ֵאיינְׁ ט. ֶדער ִאיד ֵזיי ֶגעָזאגְׁ נְׁ ֶגעגְׁ ף ָאֶדער ִאין ִדי אּומְׁ ארְׁ

ִציג  ַרייִסיג ֶפערְׁ ֶטער ׁשּול ִאיז דְׁ סְׁ טְׁ ט, ֶדער ֶנענְׁ נְׁ ֶגעגְׁ ֶצע אּומְׁ ִאיד ִאין ִדי ַגאנְׁ
ף. ָאֶבער ַאזֹוי ִווי ֶער ִקיָלאֶמעֶטער ַווייט פּוֶנעם דָ  ָנָסה ִאיֶנעם  ָהאט ֵפייןארְׁ ַפרְׁ

ט ַאֶוועק ִציֶען דָ  ן, ִוויל ֶער ִזיְך ִניׁשְׁ ן ַאֶלע ָיארְׁ סְׁ ֶגעָוואקְׁ ט אֹויפְׁ ף אּון ֶער ִאיז ָדארְׁ ארְׁ
ט.   פּון ָדארְׁ

ן ִאים  ט אֹויף ֶדעם אּון ֵזיי ָהאבְׁ ֶדערְׁ ן ִזיְך ֵזייֶער ֶגעוואּונְׁ ִדי ֲחִסיִדים ָהאבְׁ
ִמימּו ט ִמיט תְׁ ֶרעגְׁ ס ֶגעפְׁ ת: "ִווי ַאזֹוי ֶקען ָדאס ַזיין ַאז ַא ִאיד ָזאל וואֹויֶנען ַאֵליינְׁ

ֶצע ָיאר ָאן ַקיין ׁשּול, ָאן ַקיין ַקִדיׁש, ִאין ַא דָ  ֵגיין ַא ַגאנְׁ כְׁ ף אּון ֶעס ָזאל דּורְׁ ארְׁ
ן?" כּו? ָאן צּו ֶזען ַא ִאיד ַפאר ִדי אֹויגְׁ דּוָׁשה, אּון ָברְׁ  קְׁ

ן ִזיְך ֶגעזֶ  ט פּון ֶדעם ִאיד אּון זֶ ֵזיי ָהאבְׁ נְׁ גֶ צּוִריק ֶגעַגא עֶנעןעגְׁ ען צּו ִדי נְׁ
ן  ן ַווייֶטער, ֵזיי ָהאבְׁ ֵרייט צּו ָפארְׁ ד ֶזעֶנען ׁשֹוין גְׁ ֶמע צּו ֶזען אֹויב ִדי ֶפערְׁ ׁשְׁ ֶרעטְׁ קְׁ
ן ן ַווייֶטער. ֶווען ֵזיי ָהאבְׁ ֵרייט צּו ָפארְׁ ד אּון ִזיְך ֶגעגְׁ ט ִדי ֶפערְׁ ַפאנְׁ ֶגעׁשְׁ  ַאיינְׁ

ן ֶדעם ִאיד'ס הֹויז, אּון ֵזיי  ֶגעָפארְׁ כְׁ ַאָמאל דּורְׁ ן ֶזעֶנען ֵזיי ָנאכְׁ ן צּו ָפארְׁ ֶגעהֹויבְׁ ָאנְׁ
ס אֹויף  ֶצע ָהאב אּון גּוטְׁ ט ַארֹויף ַזיין ַגאנְׁ ן ֶגעֶזען ִווי ֶדער ִאיד ָלאֶדענְׁ ָהאבְׁ

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

ָוואס ֵזייֶער ֶרִבי ָהאט ֵזיי ַארֹויס ֶגעִׁש  ַטאֶנען ַפארְׁ ׁשְׁ ן ֵזיי ַפארְׁ ט אֹויף ַדאן ָהאבְׁ יקְׁ
ט ִמי ן ֶגעֶרעדְׁ ֶטער ָוואס ֵזיי ָהאבְׁ ִליֶכע ֶווערְׁ ן ֶגעֶזען ִווי ִדי ֶעטְׁ ט ֶדעם ֶוועג. ֵזיי ָהאבְׁ

ן. רֹויֶסע ַזאכְׁ ֶכע גְׁ ֶגעטּון ַאֶזעלְׁ ן ׁשֹוין אֹויפְׁ  ֶדעם ִאיד ָהאבְׁ
ל: "קּוק ִווי  ט צּו ַזיין ֵאייִניקְׁ ט אּון ֶגעָזאגְׁ ִדיגְׁ ָיא ָהאט צּוֶגעֶענְׁ אּון ֶדער ַבַעל ַהַתנְׁ

ֵאל ן ַקיין ׁשּום ׁשְׁ ֶרעגְׁ ֶזער ֶרִבי'ן ָאן צּו פְׁ ט אּונְׁ גְׁ ַלייְך ֶגעָפאלְׁ ן גְׁ ֹות, אּון ִאיְך ִמיר ָהאבְׁ
ן"... גְׁ ל ָזאל ִמיר ָפאלְׁ ט זֹוֶכה ַאז ַמיין ֵאייִניקְׁ  ִבין ִניׁשְׁ

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

ִטיג אֹויף  ט ִאים אֹויס, ֶוועט ִאים ַזיין וואֹויל אּון ִליכְׁ נְׁ ֵעצֹות ָוואס ֶדער ַצִדיק ֶלערְׁ
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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 שיעורים; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס; און נאך - קוואל פון חיזוק )פרויען(
212-444-9169 /845-351-9060 

 438-320-9090קאנאדא / 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, 

דעליווערט  '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

 
 
 

 

 

 

 ארויסגעדרייטלוג ק
יך שלאגן פנים ז ןעמ ןעק ץאלישט נ

 ןענף מען זיך קערא, צומאל דםבפני
 וועגע ארויסדרייען אויף א קלוג

 קול ברסלב
212-444-9191 

1, 2,  1,  7,  1,  35  
 

 

 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
 גרויסארטיגער סיום מסכת

 ב"קשאי מוצדעם עירובין 
ויסארטיגן סיום מסכת עירובין וואס גרדי לעצטע צוגרייטונגען ווערן יעצט געמאכט צום 

צו זיין גאר א געשמאקער מעמד, ווען פרעכט שטפארקומען דעם מוצאי שב"ק, און אנוועט 
אז מיר האבן זוכה געווען צו ענדיגן מסכת  אייבערשטןפרייען און דאנקען דעם מ'וועט זיך 

 עירובין, און זיך גרייטן מיט א פרישקייט אנצוהויבן מסכת פסחים.
סעודה וועט זיין רייכע א  עפענען זיך די טירן, 8:45פאלגנד איז דער סדר המעמד: אום 

וועט מען זינגען די זמירות למוצאי  9:00לכבוד דעם פרייליכן סיום, און אום  צוגעשטעלט
 .שבת

פאר עס וועט רעדן הר"ר אלימלך שארף שליט"א, וואס עס מיינט צו זיין א "ש"ס איד", 
צו מאכן אזא גרויסארטיגן סיום  פארוואס עס פעלטדי גאנצע פאמיליע, און זיך און פאר 

 ברוב עם ביים ענדיגן א מסכתא.
אן אזוי מיט יארן צוריק האט גאסט רעדנער וועט דערציילן ווי טאלאנטפולער א חשובער 

מצליח געווען איינצלנער איד, מיט א שטארקע רצון צו העלפן אידן קענען לערנען תורה, 
 די גאנצע אידישע וועלט, און מאכן אז יעדער זאל קענען לערנען תורה.ממש איבערצודרייען 

מסיים זיין מסכת עירובין און גלייך אנהויבן מסכת פסחים, און דאן זיך וועט מען 
אז מיר זענען זוכה צו לערנען  אייבערשטןדאנקען דעם ארויסלאזן אין פייערליכע טענץ צו 

דברות אויפטרעטן מיט  ראש ישיבה שליט"אדער וועט דערנאך  זיין הייליגע תורה יעדן טאג.
 קודש.

ער מעמד וועט מהנה זיין דעם עולם די באקאנטע "אידיש נחת" קינדאין לויף פונעם 
פון  אינגעלייטדי טאלאנטפולע , אינאיינעם מיט הי"ו , אנגעפירט דורך ר' משה קרויסקווייער

 וועט מהנה זיין דעם ציבור ר' חיים מאיר ערפס הי"ו.ווי אויך  די "הלוים" קווייער.
פאזירער ר' יוסי גרין הי"ו, מקאבארימטן  ט געווארן דורך וועלטרפאסא נייער ניגון, פא

 און נאך פילע איבעראשונגען במשך דעם סיום. וועט אויפגעשפילט ווערן ביים מעמד.
ה געהאלטן ווערן זייער אי"שארף, אלע זמנים וועלן  11:45דער מעמד וועט זיך ענדיגן אום 

ר צו קומען צייטליך, נישט צו פארפאסן קיין פונקטליך, דעריבער בעט מען דעם חשובן ציבו
 איין מינוט פון דעם געשמאקן סיום.

-347נחמן נתן קרויס הי"ו  מו"הוויליאמסבורג ביי אין  קען מען קויפןטיקעטס צום מעמד 
ברסלב ביי , אין 646-391-9053יצחק משה רייך הי"ו  מו"הבארא פארק ביי , אין 404-8738

יואל טייטעלבוים מו"ה קרית יואל ביי , אין 347-585-9054יאקאבאוויטש הי"ו  וןבנצימו"ה 
 .845-467-5299הי"ו 
 מאכטוליב דעם מצב וועלן אריינגעלאזט ווערן אין זאל נאר א געצוימטע צאל מענטשן. צ

 .זיכער צו האבן אייערע טיקעטס באצייטנס
אזוי ווי ביים פארגאנגענעם סיום איז די פרויען זַאל נישט געווען צוגעשטעלט ווי מ'דארף, 

מאל אריינגעלייגט באזונדערע כוחות אז די פרויען זאלן האבן א באקוועמע האבן מיר דאס 
וועט זיין צוגעשטעלט בעביסיטינג ווי אויך  פלאץ, און קענען מיטהאלטן דעם גאנצן מעמד.

 פאר אומזיסט, פאר קינדער ביז דריי יאר אלט.
 !הדרן עלך מסכת עירובין

*** 

 הישיבה א תלמידפון  חתונה שיינע
האבן די בחורים פון ישיבה און אנשי שלומינו זיך מיטגעפריידט ביי די  דינסטאגאך די וו

וואס איז האדמו"ר מביאלא שליט"א, א זון פון הי"ו,  יושע ראבינאוויטשחתונה פון החתן 
 .שליט"א פון בית שמשנאדבורנא מהאדמו"ר געגאנגען אונטער די חופה עב"ג בת 

עס איז געווען גאר א פרייליכע די חתונה איז פארגעקומען אין שטאט בארא פארק, 
 ן געטאנצן און משמח געווען אויף גאר א שיינעם פארנעם.חתונה, די בחורים האב

 שמח תשמח רעים האהובים!
 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 אמסבורגויליוהי"ו,  חזקאל סאמעטי מו"ה
 נו הקדושיםיתומומחה במוסדמלמד 

 למזל טוב יידלמ א ןופ טרוי געבדצו 
*** 

 לברסבהי"ו,  וסף פריעדמאןי ה"ומ

 למזל טוב יידלמ א ןופ טרוי געבדצו 
*** 

  ארא פארקבהי"ו,  ראבינאוויטשושע יהחתן 

 צו זיין שמחת החתונה עב"ג למזל טוב
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 הי"ו סף פריעדמאןוי מו"הי "ע נתנדבהפצת הגליון 
 זונטערהייטגע רעדניקפון אלע  נחת אידיש ךזאל אים געבן אסא אייבערשטערער ד


