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 ֶדעְרֵצייְלט מֹוַהָרא"ׁש
ַא ִאיד ַדאְרף ִזיְך ְשֶטעְנִדיג ָזאְרְגן ַפאר ַא 

ן אֹויּב ֶיעֶנער ָהאט ַאֶלעס ְצֵווייְטן ִאיד, צּו ֶזע
, ִניְשטָהאט ֶיעֶנער אּון אֹויּב . ָוואס ֶער ַדאְרף

ֶזען ִמיט ָוואס ֶער ֶקען ֶיעֶנעם  ַדאְרף ֶמען
 ַארֹויְסֶהעְלְפן ִאין ַזיין ְפָראְּבֶלעם.

ֶמעְנְטְשן ָהאְּבן ִזיְך ִליּב צּו ָזאְרְגן ַפאר ֶיעֶנעְמ'ס 
אְכן ַאז ֶיעֶנער טּוט ַטאֶקע רּוְחִניּות, ִזיֶכער צּו מַ 

ָנאר ָוואס ֶעס ִאיז אֹויְסֶגעַהאְלְטן. ָדאס ִאיז 
ָאֶּבער ֵזייֶער ִניְשט ִריְכִטיג. ַאַווַדאי ַדאְרף ֶמען 
ְפרּוִּביְרן ְמַחֵזק צּו ַזיין ַא ְצֵווייְטן, ִאים צּו ָזאְגן 

ָזאל גּוֶטע ֶוועְרֶטער אּון ַאזֹוי ִאים ֶהעְלְפן ַאז ֶער 
ַמְצִליַח ַזיין אֹויְך ְּ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.
ן ַא ַּביי מֹוַהָרא"ש ִאין שּול ִאיז ַאָמאל ֶגעֶווע

ִאיד ַ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 

פּון ַזיין ִדיָרה. ֵאייְנָמאל  ַארֹויְסַוואְרְפן ֶגעָוואְלט
ִאיְנִמיְטן ַדאֶוועֶנען ִאיז צּוקּוֶמען צּו ִאים ַא ִאיד 
אּון ִאים ָפאְרֶגעַהאְלְטן ַפאְרָוואס ַזיין ְתִפִלין 
ִליְגט ִניְשט אֹויְפ'ן ִריְכִטיְגן ְפַלאץ... ֶדער ִאיד 

ף ָהאט ִזיְך ֵזייֶער אֹויְפֶגעֶרעְגט אּון ֶגעְשִריְגן אֹוי
ֶיעֶנעם: "ָוואס ִ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 

ען אּון ֶער ִאיז צּוֶגעַגאְנֶגען צּו ֶדעם ָפאְרֶגעקּומֶ 

ַטארְׁ י ַזי ֵריי ִד ט ִמיק שְׁ י דְׁ
ִפילֹו ִרי -ת תְׁ ח  ת ַשחְׁ  הִמנְׁ

 

ֵריי ִד ן ַדאֶוועב; ַמֲעִרין אּו ִפילֹוי דְׁ י  ט ִמית תְׁ ן, ִמנְׁ
אר; ִסידּו ַא ט ִמי אס ד  טֶ ן ַדיין ַזייל ז  סְׁ קְׁ ֶטערְׁ ע שְׁ

טֶ ן ַדיי, ַזאְך סְׁ ִטיגְׁ אל ַוויי - ַזאְךע ִוויכְׁ ט אלְׁ הַ ס ד 
ַטארְׁ ד ִאים ֶדע ַלייבְׁ  צּוק שְׁ ן ַזיין אּוד ִאי ַא ן בְׁ

ֶגעִהיטְׁ  פְׁ טְׁ ם פּוֶנען א  שְׁ  ן.ֵאייֶבערְׁ
ִאי ֵנרֹור ... ֵטייֶעֶרע אבְׁ ט ֶוועסְׁ  דּור, י  ֶוועֶר ן ה  ע שְׁ
ִניעּו קּוֶמער ִדיט ֶוועס עֶ ת, מְׁ ֶטערְׁ ֶוועֶר ן אּונְׁ ע שְׁ
יֹונֹו אן ֵאיית; ִנסְׁ טּוג ט  נּוֶמע ןַזיי ֶוועסְׁ ט ִמין ַפארְׁ
ס   נ  ֵווייטֶ  אַ ה, ַפרְׁ אע צְׁ ִריטֶ  ַא , ַווייבן ַדייט ִמיג ט  ע דְׁ
א ֶדעֶר ט ִמיג ט  ֶגעע ַאנְׁ ֶטערּונְׁ אְך -ן שְׁ טּו ד  סְׁ אלְׁ  ז 
י ִד ט קּומְׁ ס עֶ ן ֶווען אּוט, ַזייי ִד ן ִאין ֵלייגְׁ ס ַאֶלע
טּו -ן ַדאֶוועֶנען פּוט ַציי סְׁ אלְׁ לֹויפְׁ  ז  טְׁ ל שּום צּון ַאנְׁ
טְׁ ם ֶדען ֶבעטְׁ ן אּון ַדאֶוועֶנען אּו שְׁ  ן.ֵאייֶבערְׁ
ַטארְׁ ן ַזייט ֶוועסְׁ  דּוז אַ  טּו -ם ֶדען ִאיק שְׁ ר ֵזייעֶ  ֶוועסְׁ

ַטארְׁ  ִליחַ ק שְׁ  ן.ַזיי ַמצְׁ
תֹו) ֵראִשיה ֱאמּונ   ֲעצ   "ג(תשפת בְׁ
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ִאיד אּון ָהאט ִאים ֵזייֶער ְמַחֵזק ֶגעֶווען, אּון ַדאן ִאיז מֹוַהָרא"ש 
 ַאַרייְנֶגעַגאְנֶגען ִאין ְשמּוֶעס ִאיֶּבער ֶדעם ִעְנָין.

ת. ִמיט ַאְנֵשי ְשלֹוֵמינּו ְפֶלעְגן ָזאְגן: "קֹוֶדם ָזאְרג ִזיְך ַפאר ַמיין ַגְשִמיּו
ַמיין רּוְחִניּות ֶוועל ִאיְך ִזיְך שֹוין ַאֵליין ַאן ֵעָצה ֶגעְּבן, ִמיט ַמיין ַגְשִמיּות 

 ָוואְלְסטּו ִמיר ֶגעֶקעְנט ַארֹויְסֶהעְלְפן"...
, ֶדער זּון ק ז"לי ִיְצחָ ּבִ ֶער ִאיז ֶגעֶווען ֶדער זּון פּון רֶ  - ז"ל ֶמעֶכעֶלעי ּבִ רֶ 
ָרֵאל י ִישְ ּבִ אט ַאָמאל ֶגעַהאט צּו ִזיְך ַאְלס ַגאְסט, רֶ הָ  -י ָנָתן ּבִ רֶ פּון 

ַאז ֶער ָזאל  ֶמעֶכעֶלעי ּבִ ָרֵאל ָהאט ֶגעֶּבעְטן פּון רֶ י ִישְ ּבִ ַקאְרדּוֶנער ז"ל. רֶ 
ה ָהאט ֶער ִאים ִניְשט ִאים אֹויְפֶוועְקן ַּבייַנאְכט ַּביי ֲחצֹות. ְלַמֲעשֶ 

ָרֵאל ָהאט ִאים ָפאְרֶגעַהאְלְטן ֶדערֹויף. ָהאט שְ י יִ ּבִ אֹויְפֶגעֶוועְקט אּון רֶ 
ֶגעָזאְגט: "ַמיין ַטאֶטע ְפֶלעְגט ִמיר ָנאְכָזאְגן פּון ַמיין  ֶמעֶכעֶלעי ּבִ ִאים רֶ 

י ָנָתן ַאז ַא ַמְכִניס אֹוַרח ַדאְרף ִזיְך ָנאר ָזאְרְגן ַפאר ִדי ַגְשִמיּות ּבִ ייְדן רֶ זֵ 
 ט אֹויף ַזיין רּוְחִניּות.פּון ַזיין ַגאְסט, אּון ִנישְ 

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

 ַגְשִמיּות.ִאיד. אּון ַלאו ַדְוָקא ְּברּוֲחִניּות, ָנאר ַטאֶקע ּבְ 
פּון ִדי ַאְנֶדעֶרע ַזייט ַדאְרף ֶמען ָאֶּבער ַזיין ְגֵרייט ִניְשט צּו ַוואְרְטן 
אֹויף ַאן ַהָכַרת ַהטֹוב. ִניְשט ֵאייִּביג ֶוועט ֶדער ְצֵווייֶטער ַמִכיר טֹוָבה ַזיין 

עְכֶטע ייֶדער ִאיז ָדא ַא ְשלֶ ֶמען ָהאט ִאים ֶגעָהאְלְפן. לֵ  ֶדעם ָוואס אֹויף
ֶטַבע ַּביי ֶמעְנְטְשן ַאז ֶעס ִאיז ֵזיי ְשֶווער צּו ַמִכיר טֹוָבה ַזיין ֶדעם ָוואס 
ָהאט ֵזיי ֶגעָהאְלְפן, אּון ַאָמאל ֶקען ֶעס ָנאְך ֵגיין ָנאְך ַווייֶטער ַאז ֶיעֶנער 

ֶקען אּון ַאְנְשָטאט ִזיְך צּו ַּבאַדאנְ  -ִאיז ָגאר ַא "ְמַשֵלם ָרָעה ַ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 קּוְקן אֹויף ֶדעם. ֶער ֶוועט ִזיְך מֹוֵסר ֶנֶפש ַזיין צּו 

 ֶיעְדן ֵאייֶנעם, ֲאִפילּו ֶווען ֶער ַּבאקּוְמט ָגאְרִניְשט צּוִריק ֶדעְרַפאר.ֶהעְלְפן 
ֶ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 

אּון ַאָמאל ִמיט ֶגעְלט, ֶדער ִעיָקר ַדאְרף ֶמען ֶזען ַאז ֶיעֶנער ֶהעְלְפן ְּבגּוף 
ָזאל ַארֹויְסֵגיין ַא צּוְפִריֶדעֶנער. ֶמען ָטאר ֵקייְנָמאל ִניְשט ַאֶוועְקִשיְקן ַא 
ֶמעְנְטש ִמיט ָגאְרִניְשט, ֶמען ַדאְרף ְפרּוִּביְרן צּו טּון ָכאְטש ָוואס ֶמען 

 ֶקען.
אט ֶדעְרֵצייְלט ַא ַמֲעֶשה ָוואס ִאיז ַפאְרָלאְפן ִאין ִדי ַצייט מֹוַהָרא"ש הָ 

ם טֹוב זי"ע, ָוואס פּון ֶדעם ֶקעֶנען ִמיר ִזיְך ֶלעְרֶנען ִדי פּון ֵהייִליְגן ַּבַעל שֵ 
 ִדי ִהיְלף פּון ַא צּוְּבָראֶכעֶנעם ִאיד.צּו ַהאְלְטן ייט פּון צּוִריק קֵ ּבְ ַהאְר 

וען ַא ְשָטאט ָוואס ִדי ָראֵשי ְקִהָלה ָהאְּבן ֶגעַהאט ֶעס ִאיז ַאָמאל ֶגעוֶ 
ַא ְצָדָקה ַקאֶסע ִמיט ָוואס ֵזיי ָהאְּבן ַארֹויְסֶגעָהאְלְפן ִדי ָדאְרט 

ָאִריֶמעַלייט פּון ְשָטאט. ֵאייְנָמאל ָהאְּבן ֵזיי ִזיְך צּוַזאם ֶגעֶזעְצט אֹויף ַאן 
אּון ֵזיי ָהאְּבן ֶגעֶזען ַאז ֵזיי ָהאְּבן ִניְשט ֲאִסיָפה דּוְרְכצּוֵגיין ִדי ִּביֶכער, 

ֶגענּוג ַהְכָנסֹות, ֵזיי ָהאְּבן ֶגעזּוְכט ַא ֶוועג ִווי ַאזֹוי צּו ְשַנייְדן ִדי הֹוָצאֹות 
צּו ֶקעֶנען ַּבאַלאְנִציְרן ֶדעם ּבּוְדְזֶשעט. ָאֶּבער ַאְנְשָטאט צּו ְשַנייְדן פּון ִדי 

ת קוֹ דָ יְסַגאְּבן, ָהאְּבן ֵזיי ַּבאְשָלאְסן צּו ְשַנייְדן פּון ִדי צְ אּוְמִוויְכִטיֶגע אוֹ 
 ִאין ְשָטאט, צּו ֶגעְּבן ֵווייִניֶגער ֶגעְלט ַפאר ִדי ָאִריֶמעַלייט ִאין ְשָטאט.

ן ָאִריַמאן ָוואס ָהאט ַמָמש ֶגעֶלעְּבט ָדאְרט ִאין ְשָטאט ִאיז ֶגעֶווען ַא
ע, ֶער ָהאט ָגאְרִניְשט ֶגעַהאט אֹויֶסער ֶדעם. ֶער ַקאסֶ  אֹויף ִדי ְצָדָקה

ְפֶלעְגט ַּבאקּוֶמען ֶיעֶדע ָוואְך ַא ֵשייֶנע סּוֶמע פּון ִדי ְצָדָקה ַקאֶסע, אּון פּון 
ת, קוֹ דָ ֶדעם ָהאט ֶער ֶגעֶלעְּבט. ֶווען ֶמען ָהאט ָאְנֶגעהֹויְּבן ְשַנייְדן פּון ִדי צְ 

ִניְשט  ָוואְרן ָדאס ֶלעְּבן. ֶעס ָהאט ִזיְך ָאֶּבערִאיז ִאים ֵזייֶער ֶעְנג ֶגע
ָאְפֶגעְשֶטעְלט ַּביי ֶדעם, ָנאר צּוִּביְסֶלעְך ָהאְּבן ֵזיי ָאְנֶגעהֹויְּבן צּו ֶגעְּבן ָנאְך 
ֵווייִניֶגער אּון ֵווייִניֶגער, ִּביז ֶדער ָאִריַמאן ִאיז ֶגעְּבִליְּבן ַמָמש הּוְנֶגעְרן 

 ְקל ְּברֹויט.ָנאְך ַא ְשִטי
ֶדער ַּבאְשלּוס צּו ֶגעְּבן ֵווייִניֶגער ְצָדָקה ִאיז ֶגעקּוֶמען פּון ַא ֶגעִוויְסן ָרב 
ָוואס ֶער ִאיז ֶגעֶווען ֶגעְשֶטעְלט אֹויף ִדי ַקאֶסע. אּון ַאזֹוי ִווי ֶדער 

 עַמאְכט אַ ָאִריַמאן ִאיז ֶגעְּבִליְּבן ַמָמש ְּבֵעירֹום ּוְבחֹוֶסר ֹכל, ָהאט ָדאס גֶ 
ְגרֹויֶסע ִקְטרּוג ִאין ִהיְמל אֹויף ֶ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 

, אּון ֶעס ִאיז ִניְשט דּוְרְך ַקיין ןִליְצלָ א ֲחָמנָ ְכִפירֹות אּון ַאִפיקֹוְרסּות רַ 
א 'ן ַרֲחָמנָ ַלאְנֶגע ַצייט ִּביז ֶער ָהאט ָאְפֶגעַמאְכט ַאז ֶער ִוויל ִזיְך ֵגיין ְשַמדְ 

. ֵאיין מֹוָצֵאי ַשָּבת ִאיז ֶער ַאִריֶּבער ֶגעַגאְנֶגען צּום ַגַלח פּון ְשָטאט ןִליְצלָ 
. ָדאס ִאיז ןִליְצלָ א 'ן ַרֲחָמנָ ַאז ֶער ִוויל ִזיְך ְשַמדְ  אּון ִאים ֶגעֶּבעְטן

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

 אֹויְסֶגעַגאְנֶגען פּון הּוְנֶגער.
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ֶמעְקט ֶדער שְ 'ן ַגַלח ָהאט ִניְשט ֶגעַפאְר 
ַגאְנֶצער ֵעֶסק, ֶעס ִאיז ִאים ֶגעֶווען ֵזייֶער 
ָמאְדֶנע ִדי ַגאְנֶצע ַמֲעֶשה. ַפאְרָוואס ָזאל ַא 

'ן? ֶער ָחשּוב'ֶער ָרב ִזיְך ְפלּוְצִליְנג ֶוועְלן ְשַמדְ 
ָהאט מֹוָרא ֶגעַהאט ַאז ָדאס ִאיז ֶאְפָשר ֶעֶפעס 

ּוְנֶטעְרֶגעְשֶטעְלֶטע ַזאְך ִמיט ָוואס ֶמען ַאן א
ִוויל ִאים ֶעֶפעס ָאְפטּון. אּון ֶדעִריֶּבער ָהאט 
ֶער ִזיְך ִניְשט ֶגעָיאְגט צּו ֶעְרִפיְלן ֶדעם ָרב'ס 

 ַפאְרַלאְנג.
ֶער ָהאט קֹוֶדם ַאַרייְנֶגערּוְפן ֶדעם ָרב אּון 

עס ֶעְסן אּון ִאים ְמַכֵּבד ֶגעֶווען ִזיְך צּו ֶזעְצן ֶעפֶ 
ַאזֹוי דּוְרְכְשמּוֶעְסן ִדי ַזאְך. ִאיְנְצִוויְשן ָהאט 

'ן ָרב ַא ְשַטאְרֶקע ְּבָראְנְפן, פּון ֶער ֶגעֶגעְּבן ַפאְר 
ָוואס ֶדער ָרב ָהאט ֶגעְטִריְנֶקען ַאִּביְסל אּון 
ָנאְך ַאִּביְסל, ִּביז ֶער ִאיז ַאָראְפֶגעַפאְלן 

ר אּון ָאְנֶגעהֹויְּבן ְּבֶרעְכן, אּון ִאיְנַגאְנְצן ִשיכוֹ 
ַאזֹוי ִאיז ֶער ֶגעְּבִליְּבן ָדאְרט ְשָלאְפן אֹויף ֶדער 

 ֶעְרד.
ִאין ִדי ֶזעְלֶּבע ַצייט ִאיז ָנאְך ֶדער ֵהייִליֶגער 

ם טֹוב זי"ע ֶגעִזיְצן ַּביי ָשלש ְסעּודֹות ַּבַעל שֵ 
ִדי ְשָטאט  ִאיְנֵאייֶנעם ִמיט ַזייֶנע ַתְלִמיִדים ִאין

ֶמעֶזעִּביְזש, אּון ֶער ָהאט ֶגעֶזען ִמיט רּוַח 
ַהקֹוֶדש ַאֶלעס ָוואס ֵגייט ֶנעֶּבעְך ַאִריֶּבער 
אֹויף ֶדעם ָרב. אּון ֶער ָהאט ְפלּוְצִליְנג 
ַּבאפֹויְלן ַפאר ֵאייֶנע פּון ַזייֶנע ַתְלִמיִדים ַאז 

זֹון אּון ַמאְכן ְגַלייְך ֶּבעְנְטְשן ִּבְרַכת ַהמָ  ָזאלֶער 
ַהְבָדָלה, אּון ַאייְנְשַפאֶנען ִדי ֶפעְרד אּון 
ַאִריֶּבעְרָפאְרן צּו ֶיעֶנעם ְשָטאט צּום ַגַלח'ס 

ם טֹוב ָהאט ִאים ֶגעֶגעְּבן ַא הֹויז. ֶדער ַּבַעל שֵ 
ְשִטיְקל ַחָלה ָוואס ִאיז ֶגעְּבִליְּבן פּון ָשלש 

"ֶווען דּו ֶוועְסט ֶגעָזאְגט:  םְסעּודֹות, אּון ִאי
ָאְנקּוֶמען ָדאְרט, ֶוועְסטּו שֹוין ַאֵליין 

 ַפאְרְשֵטיין ָוואס דּו ַדאְרְפְסט צּו טּון".
ֶדער ַתְלִמיד ִאיז ְגַלייְך ֶגעָלאְפן אּון ֶגעטּון 

י ָהאט ִאים ַּבאפֹויְלן. ֶווען ֶער ּבִ ָוואס ֶדער רֶ 
ֶגעֶעְפְנט  ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען צּום ַגַלח'ס הֹויז אּון

ִדי ִטיר, ָהאט ֶער ֶגעֶזען ִווי ֶ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 

ער ַתְלִמיד ָהאט ָאֶּבער ֶגעְּבן ֶעֶפעס צּו ֶעְסן, דֶ 
ַפאְרְשַטאֶנען ָוואס ֶער ַדאְרף טּון. ֶער ָהאט 
ַארֹויְסֶגענּוֶמען ֶדעם ְשִטיְקל ַחָלה ָוואס ֶדער 

ם טֹוב ָהאט ִאים ֶגעֶגעְּבן, אּון ֶעס ַּבַעל שֵ 
ֶגעֶגעְּבן ַפאְר'ן ָרב. ֶער ָהאט ֶגעָהאְלְפן ֶדעם ָרב 

ֶהעְנט אּון ַמאְכן ַאן ִזיְך צּו ֵגיין ַוואְשן ִדי 
 ַהמֹוִציא, אּון ֶדער ָרב ָהאט ִזיְך ְמַחי' ֶגעֶווען.

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

ט ִזיְך ֶגעֶשעְמט פּון ַמְחָשבֹות, ֶער ָהא ְשֶלעְכֶטע
ִזיְך ַאֵליין ַאז ֶער ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען צּו ַאַזא 
ִניְדִריֶגע ַמָצב, ֶער ִאיז ְגַלייְך ַאְנְטָלאְפן פּוֶנעם 
ַגַלח'ס הֹויז אּון ֶער ָהאט ֱאֶמת'ִדיג ְתשּוָבה 

 ֶגעטּון.
ייט ֶווען ֶמען קֵ ּבְ ֶזעֶען ִמיר פּון ֶדעם ִדי ַהאְר 

צּוִריק ָדאס ִהיְלף ָוואס ַא ִאיד ַהאְלט ָנאר 
ָהאט ֶגעַדאְרְפט ַּבאקּוֶמען. אּון ֶעס ִאיז ָדאְך 
ִזיֶכער ַאז ַפאְרֶקעְרט, ֶווען ַא ִאיד ְשְטֶרעְנְגט 
ִזיְך ָאן ָיא צּו ֶהעְלְפן ַא ְצֵווייְטן, ַדאן ֶוועט ֶער 
צּוִריק ַּבאקּוֶמען ַפאר ֶדעם ַאַסאְך ֶמער, ֶדער 

ֶטער ֶוועט ִאים ֶהעְלְפן אּון ְגִריְנֶגער ֵאייֶּבעְרשְ 
ַמאְכן ָדאס ֶלעְּבן, ַאזֹוי ִווי ֶער ָהאט ֶגעָהאְלְפן 

 ֶדעם ְצֵווייְטן ִאיד.
 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש ֵחֶלק ח' ֶעֶרְך ֶעְזָרה ְוֵחֶלק ט' ֶעֶרְך ְצָדָקה(
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ווען מען שפירט אינגאנצן צוריסן און צופליקט, 
וואס טוט מען אין אזא צייט? הערט א שיינעם 

 שיעור מיט א קלארקייט אין דעם נושא

 קול ברסלב
212-444-9191 

1, 2,  1 ,  9,  1,  25  
 

 

 

 חיזוק צום טיר
 
 

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

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

 רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

347-509-4908 
 בעז"ה עס צו שיקן צו אייך אהיים און מיר וועלן פרובירן
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נייעס אינערהאלב 
 מוסדותינו הק'

 

א פרישע מחזור אין 
 תלמוד ירושלמי

דעם מאנטאג חיי שרה האבן פילע אנשי 
שלומינו זיך מיטגעכאפט מיט'ן וואגן, און 

 ם נייעםאנגעהויבן מיט א פרישקייט דע
 מחזור אין תלמוד ירושלמי.

ווי באקאנט האט מוהרא"ש זי"ע 
איינגעפירט אז אנשי שלומינו זאלן לערנען 
יעדן טאג א בלאט גמרא תלמוד בבלי, א דף 
אין תלמוד ירושלמי, און א פרק אין תוספתא, 
און מיט דעם זיך אויפבויען א בי"ת נצחי, אן 

 גע הויז פאר זיך אויף יענע וועלט.אייבי
אנשי שלומינו לערנען יעדן טאג דעם  פילע

"בית נצחי", און שפירן א געוואלדיגע סיפוק 
רוחני וגשמי אין די לימודים. דער הייליגער 
רבי האט אונז געגעבן א סדר דרך הלימוד, אז 
מען זאל לערנען יעדן טאג די הייליגע תורה 
אפילו אויב מען פארשטייט נישט וואס מען 

נישט וואס מען זאגט און מען געדענקט 
לערנט, אויף דעם וועג קען יעדער איד זוכה 
זיין צו לערנען יעדן טאג די הייליגע תורה, 
טייל מאל פארשטייט מען מער און טייל מאל 
ווייניגער, צומאל קען מען לערנען געהעריג 
מיט א חברותא און צומאל קען מען בלויז 
אפזאגן די ווערטער, אבער קיין איין טאג גייט 

 ער אן צו לערנען די הייליגע תורה.שט אריבני
אינעם טעגליכן בריוו פונעם ראש ישיבה 
שליט"א פון די וואך זונטאג שרייבט דער 
ראש ישיבה פאר אנשי שלומינו, "הדרן עלך 
תלמוד ירושלמי והדרך עלן, מיר ענדיגן היינט 
גאנץ תלמוד ירושלמי און מארגן הויבן מיר אן 

ע צייט דו זאלסט נאכאמאל. עס איז א גוט
אנהויבן לערנען יעדן טאג דעם בית נצחי, א 
בלאט ב'בלי א בלאט י'רושלמי און א פרק 
ת'וספתא, מיט דעם בויט מען זיך א ב'י'ת' 
נצחי בזה ובבא; דאס נעמט מען מיט, דאס 
וועט אונז באגלייטן אויף די וועלט און אויף 

 ".יענע וועלט
דער ראש ישיבה שליט"א האט ווידער 
אנגעהויבן פארלערנען דעם טעגליכע בלאט 
גמרא אין ירושלמי, און מען קען דאס 
מיטהאלטן בעז"ה אויפ'ן "קול ברסלב" 

 טעלעפאן ליין.
 ולירושלים עירך ברחמים תשוב!

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 הי"ו ברוך אפפעלדארפערמו"ה 
 פון זיין זון עב"גלמזל טוב  החתונהצו די שמחת 

 י"וה אפפעלדארפערלמה ש חתןה
*** 

 הי"ו ישראל חיים ברויןמו"ה 
 צו די שמחת בר מצוה למזל טוב פון זיין זון

 ני"ואפרים פישל הבחור 
*** 

 הי"ועמרם רייכמאן מו"ה 
 למזל טוב צו די געבורט פון א אינגל

*** 

 הי"ו נח הערש ווייסמו"ה 
 למזל טוב צו די געבורט פון א אינגל

 


