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ט מֹוַהָרא"ש ֵצייל   ֶדער 

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

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

ַפלֵ  ט אֹויס ַאז ֶדער ַצִדיק ָזאל ִמתְׁ ט ִניׁשְׁ ל ַזיין ַפאר ֵזיי, ֶפעלְׁ
ן ֶדעם  רֹויס ַאז ֵזיי ֶקעֶנען ַאֵליין ֶבעטְׁ ן ִזיְך גְׁ טְׁ ֵזיי ַהאלְׁ
ט פּון מֹוַהָרא"ׁש ַאז ֶער  ֶרעגְׁ ן. ָהאט ֶדער ִאיד ֶגעפְׁ טְׁ ׁשְׁ ֵאייֶבערְׁ

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

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

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

ַפֵלל ַזיין?  ִמתְׁ
ט ַאז ֶדער ֵתירּוץ  ֶפערְׁ טְׁ מֹוַהָרא"ׁש ָהאט אֹויף ֶדעם ֶגעֶענְׁ
ִאיז ֵזייֶער ָפׁשּוט. ֶעס ִאיז ַטאֶקע ֱאֶמת ַאז ֶיעֶדער ִאיד ֶקען 

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

ן. טְׁ ׁשְׁ ן ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ן אּון ֶבעטְׁ  ֶרעדְׁ
ֶווע ן ֵגייֶען ַאִריֶבער ֵזייֶער ׁשְׁ ׁשְׁ טְׁ ֶרע ָצרֹות אּון ִיסּוִרים. ֶמענְׁ

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

ֶהערְׁ  ן אֹויף ֶדעם. אּון ֶדעִריֶבער אּון ֶער ֶוועט אֹויפְׁ ן צּו ֶבעטְׁ
קּות אּון  ַחזְׁ ף ֶמען ֵגיין צּו ַא ַצִדיק, צּו ַבאקּוֶמען ִדי ִהתְׁ ַדארְׁ

קֵ  ַטארְׁ ן ָנאר ׁשְׁ ֶגעבְׁ ט אֹויפְׁ ָמאל ִניׁשְׁ ייט ַאז ֶמען ָזאל ֵקיינְׁ
ן ׁשְׁ  טְׁ ׁשְׁ ן ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ן צּו ֶבעטְׁ קְׁ ַטארְׁ ִדיג ָזאל ֶמען ִזיְך ׁשְׁ ֶטענְׁ
ַאָמאל.נָ  ַאָמאל אּון ָנאכְׁ  אכְׁ

ן ַאזֹוי ַסאְך ֶדער ַצִדיק ָהאט ׁשֹוין  טְׁ ׁשְׁ ט צּום ֵאייֶבערְׁ ֶגעֶרעדְׁ
ִפָלה, ַאזֹוי ִווי ָדִוד  ִטיק תְׁ ן ֵאיין ׁשְׁ ַאז ֶער ִאיז ׁשֹוין ֶגעָווארְׁ

ט אֹויף ִזיְך  ִהִלים קט, ד( ַהֶמֶלְך ָהאט ֶגעָזאגְׁ ִפָלה". ֶדער )תְׁ "ַוֲאִני תְׁ
ן צּו  ַצִדיק ט ַאזֹויִפיל ֶטעג אּון ָיארְׁ גְׁ ֶרענְׁ בְׁ ָהאט ׁשֹוין ַפארְׁ

ן ִווי ַזיין  ן, ַאז ָדאס ִאיז ׁשֹוין ֶגעָווארְׁ טְׁ ׁשְׁ ן צּום ֵאייֶבערְׁ ֶרעדְׁ

ֶןִאיןֶַזיילֶָזאֶָקאּפןֶַדייזֶַאעֶזֶ 
ֶגּוטֶ  ֶָדאֶ.ןַזאכֶ ע ֶט,ֵהייס ֶס

ֶ

ס ֶֶדּוֲֶאִפילּו פ  עןֶַזייטֶַדאר  נּומ  ג עֶצּוןֶַפאר  ענ  ר  ָנסֶָןֶב  ה,ֶַּפר 
ִליןִֶאיןֶַזייֶָקאּפןֶַדיירִֶדילֶָזא עת.ֶַתכ  טּורֶָאד  ס  ִֶזיךֶ ֶָזאל 

בֹודֵֶ ֶַזיידִֶמת  ען, ֶַזייקֶעֹוסֵֶרֶָאד  ִמיט ֶן ִֶאינ  ען ב  טִֶמיטֶַאר 
ֲֶהָפצֶָ ועה; ֶו  ס ֶט ֶֶדּון עפ  ֶר  עט ֵֶאיינ  עֶג עבם ענ  ֶי  רֵֶספֶ ֶַאם
ַכדֹומֶ  ֶו  עה, ֶָאד  ענֶ ר ֶב  ֶצּוק ֵֶבים ָרׁשת ד  ֶַהמ  ֶַווארֶ ; ֶצּוט
ענ ע נ עןֶק  ער  וענ עןֶאּוןֶל  ֶן.ַדאו 

ֶעֶ  עס ֶק  ֶַזיין ׁשֶַאן ט  ענ  ֶָהאֶמ  עט ב  ֶג עַאר  ֶכֶָט ֶָיָמיל ןֶאּוו
וע ֶו  ֶעֶ ן ֶקּומ ֶר ֶַארֹויט ִֶאיף ִֶהימ ֶן על ֶז  עט ֶמ  ִֶוון רֶעדֶ י

ׁש ט  ענ  עבֶ ץֶַגאנֶ ןֶַזייטֶָהאֶמ  נֶ ןֶל  ער  וענֶ ןֶאּוטֶג על  עַדאו  ט,ֶג 
ֶַוויי ֶעֶ ל ֶָהאר עָוואלֶ ט ֶג  ק ֶט, ענ  עב  ֶג  ֶאּוט לּוס ֶן עג  ֶג  ֶצּוט
ע ֶן.ג עטּוסֶָדאטֶָהארֶעֶ יִֶוויֶַאזֹוסֶָדאזִֶאים;ֶד 

ךֶ הֱֶאמּונֲֶֶָעָצתֹו) ךֶֶָל   "ב(תשפֶל 
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ן  ן ִאין ֶיעדְׁ טְׁ ַהאלְׁ ַנאטּור, אּון ֶדעִריֶבער ָהאט ֶער ִדי ּכֹוחֹות ִזיְך ֶקעֶנען ֶדערְׁ

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

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

ִקָיהּו  ק. ִחזְׁ ֶרענְׁ ן פּון ִדי קְׁ בְׁ ַטארְׁ ן ַצָווָאה ַווייל ֶער ֵגייט ׁשְׁ ִביאֹות ַאז ֶער ָזאל ָלאזְׁ נְׁ
ן,  ָפֵעל ֶגעָווארְׁ ט ִנתְׁ ַלל ִניׁשְׁ ן, ֶער ִאיז ִבכְׁ ָראקְׁ ׁשְׁ ט ֶדערְׁ ַהֶמֶלְך ָהאט ִזיְך ָאֶבער ִניׁשְׁ

ִביאֹות אּון ֵגיי ַארֹויס פּון ָנאר ֶער ָהא ט צּו ַדיין נְׁ ִדיגְׁ 'ן ָנִביא: "ֶענְׁ ט ַפארְׁ ט ֶגעָזאגְׁ
ט ׁשֹוין ַא  ן ָדִוד ַהֶמֶלְך ַאז ֲאִפילּו ֶווען ֶעס ִליגְׁ קּוָבל פּון ַמיין ַזיידְׁ ָדא. ִאיְך ָהאב מְׁ

ׁש, ָזאל ֶער ִזיְך א טְׁ ז פּון ַא ֶמענְׁ 'ן ַהאלְׁ ד אֹויפְׁ ֶווערְׁ ֶפע ׁשְׁ ַייֵאׁש ַׁשארְׁ ט מְׁ ֹויְך ִניׁשְׁ
ן". אּון ַאזֹוי ִאיז ַטאֶקע  טְׁ ׁשְׁ ן ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ַזיין, ָנאר ֶער ָזאל ַווייֶטער ֶבעטְׁ
ן ֶדעם  ט אּון ֶגעֶבעטְׁ ֵרייט צּום ַוואנְׁ ֶגעדְׁ ִקָיהּו ַהֶמֶלְך ָהאט ִזיְך אֹויסְׁ ֶגעֶווען, ִחזְׁ

ן ֶלעבְׁ  ִליבְׁ ן, אּון ֶער ִאיז ֶגעבְׁ טְׁ ׁשְׁ  ן.ֵאייֶבערְׁ
ן ִמיט ִדי ִלימּוִדים אּון  טְׁ ִקָיהּו ַהֶמֶלְך ָהאט ִזיְך ֶגעַהאלְׁ ַפאר ַווייל ִחזְׁ ַטאֶקע ֶדערְׁ
ן ַאז ֶער ָהאט ֶגעַהאט  פְׁ ן ָדִוד ַהֶמֶלְך, ָהאט ָדאס ִאים ֶגעָהאלְׁ ֵעצֹות פּון ַזיין ַזיידְׁ

ן. ֲאִפילּו ֶווען ֶער ָהאט גֶ  צּוֶגעבְׁ ט אֹויפְׁ ַקייט ִניׁשְׁ ַטארְׁ בִדי ׁשְׁ ט ַא נְׁ  הָאּועֶהערְׁ
ט  ץ ִניׁשְׁ ַאלְׁ ן, ָהאט ֶער ָנאכְׁ בְׁ ַטארְׁ ן ַאז ֶער ֵגייט ׁשְׁ טְׁ ׁשְׁ פּוֶנעם ֵאייֶבערְׁ
ן. ֶדער ֹּכַח ֶקען ֶמען ָנאר ַבאקּוֶמען ֶווען  טְׁ ׁשְׁ ן ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ט צּו ֶבעטְׁ ֶגעֶהערְׁ אֹויפְׁ

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

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

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

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

ט ֶער ַא ֵהיימִ  ֶרעפְׁ ג טְׁ ִלינְׁ לּוצְׁ ׁשפְׁ טְׁ ן ֶמענְׁ ַראְך אּון ֶער ֶקען  ָוואס יׁשְׁ פְׁ ֶקען ַזיין ׁשְׁ
ט  ד, אּון ֶיעֶנער הֹויבְׁ ֶנען ִווי ִאים ִזיְך אֹויְך אֹויס ִאין ֶיעֶנע ַלאנְׁ צּוֶלערְׁ ָאן אֹויסְׁ

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

חֹוָרה ַפאר ט  ֵפייֶנע סְׁ ֶלען ַווייל ָדארְׁ דְׁ ט ֵגיין ַהאנְׁ ִביִליג, אּון וואּו ֶמען ָזאל ִניׁשְׁ
ט. ֶגעַנארְׁ ן גּוט ָאפְׁ  ֶוועט ֶמען ֶווערְׁ

ף דָ  ן ַפאר ִש ֶדער סֹוֵחר ַדארְׁ צְׁ ן ֵאייֶנעם אְך ַטאנְׁ ָראפְׁ ָחה ַאז ֶער ָהאט ֶגעטְׁ מְׁ
ט ִאים  ָפארְׁ ִטיֶגע ֶוועג אּון ׁשְׁ ט ִאים ִדי ִריכְׁ ט ִאים ַארֹויס אּון ַווייזְׁ פְׁ ָוואס ֶהעלְׁ

ט ַקיין ֵשֶכל, ֶוועט ֶער ַא ֶבעט. אֹויב ָאֶבער ָהאט ֶדער סֹוֵחר ִניׁשְׁ יין ַאזֹויִפיל ַארְׁ
ן צּו ֶיעֶנעם, אּון ַדאן ִאיז ָחָכם, ֶער וֶ -ַזיין ַאן אֹויֶבער ט צּוֶהערְׁ  ֵזייֶערועט ִזיְך ִניׁשְׁ
ִליְך ַאז ֶער  ן ִאין ַזיין ִמיִסיֶע.ֶוועט ֶמעגְׁ ַפאלְׁ כְׁ ק דּורְׁ ַטארְׁ  ֵזייֶער ׁשְׁ
ֶבע זַ  ָׁשָמה פּון אַ  ְךאִדי ֶזעלְׁ ט ַאָראפ אֹויף ֶדער  ִאיז ִמיט ִדי נְׁ ִאיד ָוואס קּומְׁ

ט ִני ט אּון ֵווייסְׁ ט ֶמען ִזיְך ָדא ֶוועלְׁ ט ָוואס ֶער ָהאט ָדא צּו טּון, ִווי ַאזֹוי ֶגעבְׁ ׁשְׁ
ט גּוט צּו טּון? אּון ֶעס  ַאן ֵעָצה? ָוואס ִאיז ָיא גּוט צּו טּון אּון ָוואס ִאיז ִניׁשְׁ
ן  צּוֵגיין ֶדעם ֶלעבְׁ כְׁ ט ִאים גּוֶטע ֵעצֹות ִווי ַאזֹוי דּורְׁ ט ַא ַצִדיק ָוואס ֶגעבְׁ קּומְׁ

רּוֲחִניּות אֹויף דֶ  ִליַח ַזיין בְׁ ן אֹוָפן, ַאז ֶער ָזאל ַמצְׁ טְׁ סְׁ 'ן ֶׁשענְׁ ט אֹויפְׁ ער ֶוועלְׁ
ט, אּון אֹויְך  ן אֹויף ִדי ֶוועלְׁ ן ַא ִזיֶסע גּוֶטע ֶלעבְׁ ִמיּות, ֶער ָזאל ָהאבְׁ ַגׁשְׁ ּובְׁ

ט,  קּוֶמען אֹויף ֶיעֶנע ֶוועלְׁ ף ָאנְׁ קּוֶמען וואּו ֶערַדארְׁ ֶדעם ָזאל ֶער ָאנְׁ ף ָנאכְׁ ַדארְׁ
ׁש ַזייןדָ  טְׁ רֹויֶסער ִטיֵפׁש אְך ֶדער ֶמענְׁ ן אּון  אֹויב ֶער ַא גְׁ ט צּוֶהערְׁ ִוויל ִזיְך ִניׁשְׁ

ן ֶדעם ַצִדיק. גְׁ  ָפאלְׁ
ל ֶדער  ן ַזיין ֵאייִניקְׁ ֶגערּופְׁ ָיא זי"ע ָהאט ַאָמאל ַאַריינְׁ ֶדער ֵהייִליֶגער ַבַעל ַהַתנְׁ

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

ט ַביי ַא  ֶטעקְׁ ֶגעׁשְׁ ט ַאז ֶער ָהאט ֶעס ַאיינְׁ ֶפערְׁ טְׁ ל ָהאט ֶגעֶענְׁ ן. ֶדער ֵאייִניקְׁ ַנדְׁ
ן עֹוֶׁשר ִאין ִווי ן, אּון ֶדער ֶגעִוויסְׁ טְׁ ִמיט ֶגעֶׁשעפְׁ ן ֶדערְׁ ק ַאז ֶיעֶנער ָזאל ַמאכְׁ סְׁ ֶטעבְׁ

ָיא  ן. ֶדער ַבַעל ַהַתנְׁ טְׁ סְׁ ִדינְׁ ן פּון ִדי ַפארְׁ טְׁ ָראֶצענְׁ ן פְׁ ֶגעבְׁ עֹוֶׁשר ֶוועט ִאים ַאָראפְׁ
ט אּון ֵלייג ֶעס ַאַריין ִאין ִדי  ָהאט ִאים ט: "ֵגיי ֶנעם צּוִריק ָדאס ֶגעלְׁ ֶגעָזאגְׁ

ֶקע ָוואס פּוׁשְׁ  ן אֹויף ִדי "ֶרִבי ֵמִאיר ַבַעל ַהֵנס" פּוׁשְׁ ֶקע" אּון ֶער ָהאט ִאים ֶגעִוויזְׁ
'ן ִטיׁש... ן אֹויפְׁ  ִאיז ֶגעִליגְׁ

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

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

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

ט: "ָוואס ָזאל ִאיְך טּו ָיא ֵזיי ֶגעָזאגְׁ ן ַאז ֲאִפילּו ַמייֶנע ַדאן ָהאט ֶדער ַבַעל ַהַתנְׁ
ט בֵ  נְׁ ן? ֶווען ִאיְך ָהאב ֶגעֶלערְׁ גְׁ ט ָפאלְׁ ן ִמיר ִניׁשְׁ ֶדער ִווילְׁ ַמיין ֶרִבי'ן, ֶדער  ייִקינְׁ

ן ִמיר  ׁש, ָהאבְׁ ִריטְׁ ט ֲאִפילּו ֶווען ֶער ָהאט ִאים ֵהייִליֶגער ַמִגיד פּון ֶמעזְׁ גְׁ ֶגעָפאלְׁ
ן ִאין ֶווע ָפארְׁ ן ַארֹויסְׁ ז ֶגעֵהייסְׁ ט אּונְׁ ן ִניׁשְׁ בֹון, ִמיר ָהאבְׁ ג ָאן ַקיין ׁשּום ֶחׁשְׁ

ט ִאין ֶוועג". ֶגעָלאזְׁ ַלייְך ַארֹויסְׁ ן ִזיְך גְׁ ַראֶגעס, ָנאר ִמיר ָהאבְׁ ט ַקיין פְׁ ֶרעגְׁ  ֶגעפְׁ
ָמאל ָהאט ֶדער ֵהייִליֶגער ַמִגיד  ט ַא ַמֲעֶשה. ֵאיינְׁ ֵציילְׁ אּון ֶער ָהאט ֵזיי ֶדערְׁ

ן ַפאר ַזייֶנע תַ  ן ִאין ֶוועג, אּון ֶער ָהאט ֶגעֵהייסְׁ ָלאזְׁ ן ִזיְך אֹויסְׁ ִמיִדים ַאז ֵזיי ָזאלְׁ לְׁ
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ַלייְך  ן גְׁ ֵאלֹות, ָנאר ֵזיי ָהאבְׁ ט ַקיין ׁשְׁ ֶרעגְׁ ט ֶגעפְׁ ן ִניׁשְׁ ן. ֵזיי ָהאבְׁ ט וואּו צּו ָפארְׁ ט ֶגעָזאגְׁ ֵזיי ִניׁשְׁ
ט אֹויף דִ  ֶגעָלאזְׁ ד אּון ִזיְך ַארֹויסְׁ ט ִדי ֶפערְׁ ַפאנְׁ ֶגעׁשְׁ ן ִציל.ַאיינְׁ טְׁ ַבאַקאנְׁ  י ַרייֶזע צּום אּומְׁ

רּוֶען פּוֶנעם ֶוועג אּון ֵזיי  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 ןַאַריינְׁ ָהאבְׁ ִטיגְׁ ֶגען ִאיֶנעם ָארְׁ ֶמע. ֵזיי  ֶגעַגאנְׁ ׁשְׁ ֶרעטְׁ קְׁ

ט ִזיְך ַא ִאיד ִאיֶנע ן אֹויב ֶעס ֶגעפּונְׁ רּוֶען, אּון ֵזיי ֶזעֶנען ֶגעַגאֶנען זּוכְׁ ד ִזיְך ָאפְׁ ט ִדי ֶפערְׁ ן ֶגעָלאזְׁ ם ָהאבְׁ
ט ֵאיין ִאיד ִאיֶנעם דָ  ן ַאז ֶעס וואֹוינְׁ ט אּון ֶגעוואֹויר ֶגעָווארְׁ ֶרעגְׁ ֶגעפְׁ ן ִזיְך ָנאכְׁ ף. ֵזיי ָהאבְׁ ף אּון דָ ארְׁ ארְׁ

 ֵזיי ֶזעֶנען ַאִריֶבער ֶגעַגאֶנען צּו ִאים.
ִליֶכער ִאיד,  ן ֶגעֶזען ַאז ֶער ִאיז ַאן ֶערְׁ ֵרייד, ֵזיי ָהאבְׁ רֹויס פְׁ ֶגענּוֶמען ִמיט גְׁ ֶדער ִאיד ָהאט ֵזיי אֹויפְׁ

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

ִציג ִקיָלאֶמעֶטער ַווייט פּוֶנעם דָ  ַרייִסיג ֶפערְׁ ף. ָאֶבער ַאזֹוי ִווי ֶער ָהאט ֵפייׁשּול ִאיז דְׁ ָנָסה  ןארְׁ ַפרְׁ
ט ַאֶוועק ִציֶען פּון ִאיֶנעם דָ  ן, ִוויל ֶער ִזיְך ִניׁשְׁ ן ַאֶלע ָיארְׁ סְׁ ֶגעָוואקְׁ ט אֹויפְׁ ף אּון ֶער ִאיז ָדארְׁ ארְׁ

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

ס ִאין ַא דָ  "ִווי ֶצע ַאזֹוי ֶקען ָדאס ַזיין ַאז ַא ִאיד ָזאל וואֹויֶנען ַאֵליינְׁ ֵגיין ַא ַגאנְׁ כְׁ ף אּון ֶעס ָזאל דּורְׁ ארְׁ
ן?" כּו? ָאן צּו ֶזען ַא ִאיד ַפאר ִדי אֹויגְׁ דּוָׁשה, אּון ָברְׁ  ָיאר ָאן ַקיין ׁשּול, ָאן ַקיין ַקִדיׁש, קְׁ

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

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

ֵרייט ִזיְך ַאֶוועק צּו ִציֶען פּון דָ  ף צּו ֵגיין וואּון ֶער גְׁ ן...ארְׁ ן ִאידְׁ ִוויׁשְׁ ָטאט צְׁ רֹויֶסע ׁשְׁ  אֹויֶנען ִאין ַא גְׁ
ָוואס ֵזייֶער ֶרִבי ָהאט ֵזיי ַארֹויס ֶגעִׁש  ַטאֶנען ַפארְׁ ׁשְׁ ן ֵזיי ַפארְׁ ט אֹויף ֶדעם ֶוועג. ֵזיי ַדאן ָהאבְׁ יקְׁ
ט ִמיט ֶדעם אִ  ן ֶגעֶרעדְׁ ֶטער ָוואס ֵזיי ָהאבְׁ ִליֶכע ֶווערְׁ ן ֶגעֶזען ִווי ִדי ֶעטְׁ ֶגעטּון ָהאבְׁ ן ׁשֹוין אֹויפְׁ יד ָהאבְׁ

ן. רֹויֶסע ַזאכְׁ ֶכע גְׁ  ַאֶזעלְׁ
ַלייְך  ן גְׁ ל: "קּוק ִווי ִמיר ָהאבְׁ ט צּו ַזיין ֵאייִניקְׁ ט אּון ֶגעָזאגְׁ ִדיגְׁ ָיא ָהאט צּוֶגעֶענְׁ אּון ֶדער ַבַעל ַהַתנְׁ

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

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

ט. ט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועלְׁ ִטיג אֹויף ִדי ֶוועלְׁ  אֹויס, ֶוועט ִאים ַזיין וואֹויל אּון ִליכְׁ
ֵחֶלק ט"ו ֶעֶרְך ַצִדיק( )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק י"א  ֶעֶרְך ֱאמּוַנת ֲחָכִמים וְׁ
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ן אייבערשטנ'ס הילף '"ק און זינגען זמירות שב"ק, הערן דרשות התחזקות, פון וואס מען וועט מיטסעודות שב
 ארויסנעמען התחזקות און כח אנצוגיין פאר זיך פאר די בני בית און די קינדער פאר א לאנגע צייט.

ע זענען שוין געווארן נגען דעם גאנצן האטעל מיט אלע צימערן, פון וואס פילע צענדליגיאפגעד מען האט
 ן געהויבענעם שבת.'ט מען האט מפרסם געווען די נייעס איבעריזי צייטאויסגעכאפט אין די קורצע 

א צימער, ווייל ווי עס זעט אויס וועט נישט זיין  נעמעןאנשי שלומינו ווערן געבעטן מען זאל זיך צואיילן און 
באטייליגן, און בפרט אז מען וויל צוערשט געבן די גענוג צימערן צו אקאמאדירן אלע וואס ווילן זיך 

געלעגנהייט פאר אנשי שלומינו תלמידי היכל הקודש זאלן קענען ארויסנעמען א צימער, בעפאר מען עפנט 
ן ברייטן ציבור וואס וויל אויך האבן די זכיה מיטצוהאלטן אזא שיינעם און געהויבענעם שבת 'אויף פאר

 .אינאיינעם מיטן ראש ישיבה
. צו באשטעלן רופט מו"ה פארפאלקפאר א  985$ביז שבת חנוכה איז דא אן "עירלי ביורד ספעשל" פון 

 .917-232-9070שמעון פיש הי"ו 
צוליב דעם גרויסן פארלאנג פון אנשי שלומינו תושבי ארץ הקודש, וואס ווילן נישט פארפאסן אזא שיינעם 

רייזע אגענטור "פלען איט רייט" ערלעדיגט בס"ד גאר א  באקאנטע י, האט דן סיום'"שבת התוועדות" מיט
ה אלי "פון ארץ ישראל קיין ניו יארק פאר גאר א גוטע פרייז. פאר מער פרטים קען מען רופן מו פליגערגוטע 

 .718-506-4341 קנאלל אויף
 !הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד
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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 

 

 

 אלע חסידות'ער
אין סיי וועלכע חסידות דו געפונסט זיך נאר, 

קענסטו אויך נעמען דעם רבינ'ס עצות; 
 ס'איז נישט קיין סתירה מיט דיין חסידות

 קול ברסלב
212-444-9191 

1, 2,  1 ,  8 ,  1 ,  23  
 

 

 עצתו אמונה
 אויף ּפָאסט

 סובסקרייבט אייך צו באקומען די
 "עצתו אמונה" יעדע וואך אויף די פאסט

 

 $ א וואך2.99פאר די ביליגע פרייז פון בלויז 
 

זייט אויך פון די גליקליכע וואס זענען זיך מחיה יעדע וואך מיט 
 עצות און חיזוק אין לעבן די פילע

718-387-2691  #3  
subscribe@kerenhadfusa.org 

 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 א"טישל ש שניטצלערהערמו"ה 
 םישוה במוסדותינו הקדחמוממלמד 

 למזל טוב יידלמצו די געבורט פון א 
*** 

 הי"ואליעזר שטרויס מו"ה 
 צו די געבורט פון א אינגל למזל טוב

*** 

 הי"ומשולם פינטער מו"ה 
 צו די געבורט פון א מיידל למזל טוב

 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'

 "הדלקת נר חנוכה היכל הקודש" ווערט פריש
 ן "קרן הדפסה"'איבערגעדרוקט דורכ

נייעס ביי אנשי שלומינו בכלל און ביי די מפיצים בפרט, אז דער  גוטעמיט גרויס פרייד ווערט אויפגענומען די 
 נר חנוכה". נייעם איבערגעארבעטן "סדר הדלקת מיט'ן"קרן הדפסה היכל הקודש" גייט אט אט צום דרוק 

וואס ווערט יאר יערליך צוכאפט ביי אנשי שלומינו, אנטהאלט די  ,דער "סדר הדלקת נר חנוכה היכל הקודש"
סדר הדלקת נר חנוכה, מיט שיינע שטיקלעך פון מוהרא"ש זי"ע צוזאם גענומען פון די פילע ספרים, שיינע 

וצן די גרויסע צייט ביים צינדן די הייליגע חנוכה געדאנקען און חיזוק ווערטער וואס וועקט אויף א איד אויסצונ
 ליכט, און איבער די גרויסע עת רצון וואס מ'קען דעמאלטס פועלן גאר גרויסע זאכן.

אויך אנטהאלט עס פילע גאר ווארימע תפילות אויף פארשידענע ענינים ווי אויף גוטע קינדער, אויף שידוכים, 
הקדושים איז דא א גרויסע עת רצון  ווי באקאנט פון ספרים ף חנוכה.פרנסה, וואס מוהרא"ש האט געשריבן אוי

די תפילות עפענען אויף  אלעס וואס מען דארף, אייבערשטןזיצנדיג ביי די חנוכה ליכט, זיך אויסצובעטן ביים 
 ן גאר גרויסע ישועות.'דאס הארץ צום אייבערשטן, און פועל

ארבעט פון עטליכע חדשים, האלט מען שוין אט דא אז מען גרייט זיך שוין צו גיין צום דרוק. מען  אסאךנאך 
ן שטייגער 'ע הגה. אויפהאט אלעס פריש איבערגעארבעט, דער דעזיין, די אויסשטעל, די אותיות, און מיט א גוט

 ווי מען האט איבערגעמאכט די "הגדה של פסח", און דער "תיקון ליל שבועות".
ן דעם גרויסן איינמאליגן ע הוצאות. מען קען נעמען א חלק איפארשטייט זיך אז דאס ציעט אריין אין גרויס

 קענט איר האבן א זכות אינעם ספר. 500$זכות. פאר בלויז 
ל צו י, אדער שיקט א אימע103עקסטענשאן  718-387-2691ט דעם "קרן הדפסה" אויף צו מנדב זיין רופ

donate@kerenhadfusa.org. 
היסטארישער  ישראל איבער אן אין אנדערע נייעס אין הדפסה, קומט אריין פרייליכע באריכטן פון ארץ

 .פריש איבערגעדרוקטיעצט ספר "קדושת ישראל" פון מוהרא"ש ווערט  נטער הייליגער, דער באקאדורכברוך
אלטן מען האט אלץ איבערגעדרוקט קאפיעס פונעם ערשטן נאך אסאך יארן וואס  געלויבט דעם אייבערשטן,

יב. מען האט קאם איבערגעמאכט דעם ספר פון אנהודרוק פונעם ספר "קדושת ישראל", האט מען יעצט פול
די הייליגע ווערטער, הערליך אויסגעשטעלט מיט שיינע קלארע אותיות, פריש מנקד געווען,  געטייפט פריש

וי אויך האט מען גוט איבערגעקוקט אלע מראי מקומות, זיכער צו מאכן אז עס איז דורכגעגאנגען א גוטע הגה, אז
 ווען אן ארבעט פון עטליכע חדשים.גוט צוגעצייכענט, וואס דאס אליינס איז גע

. כאטש אלע אן אויסנאםאלע וואס האבן געלערענט דעם הייליגן ספר זענען עדות, אז דער ספר איז ממש 
א חידוש, עס שלעפט דעם מענטש צוריק ספרים פון מוהרא"ש זענען זייער שטארק, איז אבער דער ספר ממש 

ע געוואוינהייטן, און פירט אים ארויף נעמט ארויס דעם מענטש פון אלע זיינע שלעכט עס ,אייבערשטןצום 
 .אויפ'ן ריכטיגן וועג

( קען מען ווערן שותף מיטן דרוקן דעם הייליגן ספר )מען וועט קענען 315$פאר טויזנט שקל )בערך 
( קען מען אפקויפן דעם 3,150$קל )בערך פאר צען טויזנט ש ,אריינלייגן א נאמען און לע"נ ביים סוף ספר(

 .011-52-7644-664אויף  ארץ ישראל קיין רופןצו מנדב זיין קען מען  נאמען פונעם מהדורה.
 נו!יעל ידי הפצת ספרי רבינו, נביא את משיח צדק

*** 

 צענדליגע צימערן שוין ארויסגענומען ביים
 אין קראון פלאזא האטעלשבת התוועדות 

צו א גרויסע שבת התוועדות מיט אלע אנשי שלומינו זיך מען גרייט ווי געמאלדן די פארגאנגענע וואך, 
וועט  און ,ן פרייליכן סיום סדר מועד'טאינאיינעם, וואס וועט אפגעראכטן ווערן ברוב פאר והדר צוזאמען מי

 אאינעם הערליכן קראון פלאזהבעל"ט פרשת פקודי  ודשקת שב מיט'ן אייבערשטנ'ס הילףפארקומען 
 סטעמפארד האטעל.

ן שנעל פארענדן באן, 'ן אויפעארויפגעשפרינג רוך ה'די שמחה איז גאר גרויס ביי אנשי שלומינו ווען מען איז ב
, און עס גלייבט זיך קוים אז מען האט שוין ברוך השם גמראא בלאט נאך און מען לערנט יעדן טאג 

ברכות, שבת, עירובין, פסחים,  ותדי מסכת ,סיום הש"סדי פאריגע ט ידורכגעלערנט אין די בערך צוויי יאר זי
התוועדות ן שבת 'ן אייבערשטנ'ס הילף וועט מען אין די קומענדיגע וואכן ביז'שקלים, יומא, סוכה, ביצה. מיט

 א דריטל פון גאנץ ש"ס.באלד איז  וואסות הש"ס פון סדר מועד: תענדיגן די איבעריגע מסכ
מען וועט פארברענגען בשבת אחים, דאווענען אינאיינעם, עסן די , א הערליכע שבתווערט ערווארטעט עס 
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 זייט מתפלל!
 

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