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 ֶדעְרֵצייְלט מֹוַהָרא"ׁש

ַא ִאיד ִאיז ֶגעקּוֶמען ַאָמאל צּו מֹוַהָרא"ׁש 
'ן לִ  ָיא אֹויפְׁ ֶקע ַקׁשְׁ ַטארְׁ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן. ִמיט ַא ׁשְׁ

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

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

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

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

'ן ץ ַפארְׁ ן ָדאס ַהארְׁ ִגיסְׁ ן אּון  אֹויסְׁ טְׁ ׁשְׁ ֵאייֶבערְׁ
ט ֶדער ֶרִבי  ָוואס רּופְׁ ף, ַפארְׁ ן ַזיין ִהילְׁ ִאים ֶבעטְׁ

ט ַאז ֶער ָאן ַא " ַבַעל ַגֲאָוה" ֵאייֶנעם ָוואס ָזאגְׁ
ַפֵלל ַזיין?  ֶקען ַאֵליין ִמתְׁ

ט ַאז  ֶפערְׁ טְׁ מֹוַהָרא"ׁש ָהאט אֹויף ֶדעם ֶגעֶענְׁ
ֶדער ֵתירּוץ ִאיז ֵזייֶער ָפׁשּוט. ֶעס ִאיז ַטאֶקע 

ן  ןֱאֶמת ַאז ֶיעֶדער ִאיד ֶקען אּו ף ַאֵליין ֶבעטְׁ ַדארְׁ
ן  טְׁ ׁשְׁ אֹויף ֶיעֶדע ַזאְך, אֹויב ָאֶבער ֶדעם ֵאייֶבערְׁ

ט צּו ַא ט ֶנעֶמען  ֵגייט ֶמען ִניׁשְׁ ַצִדיק, ֶוועט ִניׁשְׁ
ן  צְׁ ַגאנְׁ ֶגע ַצייט ִביז ֶמען ֶוועט ִאינְׁ ַקיין ַלאנְׁ
ן. טְׁ ׁשְׁ ן ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ן אּון ֶבעטְׁ ן צּו ֶרעדְׁ ֶהערְׁ  אֹויפְׁ

ֶוועֶרע ָצר ן ֵגייֶען ַאִריֶבער ֵזייֶער ׁשְׁ ׁשְׁ טְׁ ֹות ֶמענְׁ
ׁש ִזיְך  טְׁ הֹויב ֶוועט ֶדער ֶמענְׁ אּון ִיסּוִרים. ִאין ָאנְׁ

ַטא ן ַאַסאְך ֶדעםַטאֶקע ׁשְׁ ן אּון ֶבעטְׁ קְׁ  רְׁ
 

ַטארְְׁ ְשְׁ ְִזיךְְׁק קְקּו,
ְִנישְְׁ ְאֹויט ְעַדיינְ ף

ְ

ִפילֹו ְנְׁ עת. ְד  ער ְֵהייִליג  בְִר ְר  ְָזאגְְׁי ְִלּקּוטְֵ)ט "ןְמֹוֲהרְַי

ְֵחלְ  ְאק ְכה(ִסימְָ', ֵבהן ְַהֲחִסיִדיםְַהרְׁ הְטֹוִעין ,ְ:ְ"ּוָבז 
אֹ ִפתְׁ ְש  ְֵמֲעבֹוַדתְה'", לּו ָנפְׁ םְש  הְָלה  מ  ןְִאיםְִנדְׁ

ע ְד  ענ עם ְז  ִליכְ ְִזיךְְׁן רְׁ ְע  ְִאידְְׁע ְטֹועְ ן ְו ועה יְֵזין
ִפירְְׁ ְשְׁ לּונְְׁן לּוצְׁ ְפְׁ ִרידְְַָאג ְיְׁ ְֵזיה, ִפירְְׁי ְשְׁ ְִוון יְֵזיי
לֹוירְְׁןְָהאבְְׁ ערְֵזייעְ ןְַפארְׁ ר  יְֵזיסְָוואקְֵחשְ ןְאּוןְבְׁ
ְָהאבְְׁ עַהאן ְג  ְאּוט, ְעְ ן ְַדאכְְׁס ְֵזיְִזיךְְׁט ְַאי יְֵזיז
ענ ע ְז  עַפאלְְׁן ג  ִפיָלהְַאָראפְׁ ְנְׁ ה ְז  ְֵאין ת ֱאמ  ְ"ּוב  ן,

רְֵ ְִמַמדְׁ ְַלֲעלֹות ִריִכין צְׁ ְש  ְֵמֲחַמת ְַרק ָלל, ָגהְכְׁ
ְֵמָחָדש ִרין ַגבְׁ ְּוִמתְׁ ִרין עֹורְׁ ְִמתְׁ ָאז ְוְׁ ֵרָגה, ַמדְׁ ְלְׁ
בּוִליםְ ַהִבלְׁ ְוְׁ ְַהַתֲאוֹות ֵהם ְש  ִליפֹות, ַהּקְׁ

ַהדְִ ִניעֹותְַכַנ"ל,וְׁ ַהמְׁ ַהַמֲחָשבֹותְוְׁ יֹונֹותְוְׁ ַעלְֵכןְְמְׁ
ְ ְֵמָחָדש", ְַפַעם ָכל ְבְׁ ַגֵבר ִהתְׁ ְלְׁ ִריִכין עצְׁ רְָאב 

ֱאמְ  ְב  ְִאית ְָדאז ְִנישְְׁס ְַקייט ִפילְָן ְנְׁ ְָדאה, זְִאיס
ְָנא יֹוְַאר ְִדמְׁ ְָוואן עס ְד  ְֵיצְ ר ְָהרְָר גְְׁע ענְׁ ר  טְבְׁ

ְַאַריי שםְִאינ ען טְׁ ענְׁ ְו ועְמ  ְִאירְעְ ן ִליחְַז ןְאּוְַמצְׁ
ְעְ  ער ְק  ְשֹוין ְֵגיין ען ְַווייט  ְִאיר ְדְִן דּושְָי ה,ְקְׁ

עָמאלְְׁ עזְַארְעְ טְַמאכְְׁטְד  שרְד  טְׁ ענְׁ ןְָהאבְְׁלְָזאְמ 
ֵפיקֹות,ְַהַדעְַתְֲחִלישּו ִניעּוןְאּותְסְׁ כּותְמְׁ ע';ְוְׁ ןְמ 

עףְאֹויןְקּוקְְׁטְִנישְְׁרְָטא ערְָנאם,ְד  ערְַווייט  ןְִדינ 
ע ערְְׁםְד  טְְֵׁאייב  ְן.שְׁ

ְ"ג(תשפהְָשרְָיְַחיְֵהְֱאמּונְְֲָעָצתֹו)
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ן  ִלירְׁ ִטיק ַצייט ֶוועט ֶער ַפארְׁ ֵגיין ַא ׁשְׁ ן. ֶווען ֶעס ֶוועט ָאֶבער ַאִריֶבערְׁ טְׁ ׁשְׁ ֵאייֶבערְׁ
ן צּו  ֶהערְׁ ף ֶדעם ַאֶפעִטיט, אּון ֶער ֶוועט אֹויפְׁ ן אֹויף ֶדעם. אּון ֶדעִריֶבער ַדארְׁ ֶבעטְׁ

קֵ  ַטארְׁ קּות אּון ׁשְׁ ַחזְׁ ייט ַאז ֶמען ָזאל ֶמען ֵגיין צּו ַא ַצִדיק, צּו ַבאקּוֶמען ִדי ִהתְׁ
ן ָנאר ׁשְׁ  ֶגעבְׁ ט אֹויפְׁ ָמאל ִניׁשְׁ ן ֶדעם ֵקיינְׁ ן צּו ֶבעטְׁ קְׁ ַטארְׁ ִדיג ָזאל ֶמען ִזיְך ׁשְׁ ֶטענְׁ

ַא ן ָנאכְׁ טְׁ ׁשְׁ ַאָמאל.ֵאייֶבערְׁ  ָמאל אּון ָנאכְׁ
 

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

ִפָלה". ֶדער ַצִדיק ָהאטד(  ן צּו  "ַוֲאִני תְׁ ט ַאזֹויִפיל ֶטעג אּון ָיארְׁ גְׁ ֶרענְׁ בְׁ ׁשֹוין ַפארְׁ
ן ִווי ַזיין ַנאטּור, אּון ֶדעִריֶבער  ן, ַאז ָדאס ִאיז ׁשֹוין ֶגעָווארְׁ טְׁ ׁשְׁ ן צּום ֵאייֶבערְׁ ֶרעדְׁ
ן ַמָצב, אּון ֶער ֶקען  ֶווערְׁ ן ׁשְׁ ן ִאין ֶיעדְׁ טְׁ ַהאלְׁ ָהאט ֶער ִדי ּכֹוחֹות ִזיְך ֶקעֶנען ֶדערְׁ

ן  אֹויְך ָלאזְׁ ט ָנאכְׁ ָמאל ִניׁשְׁ ן ֵאייֶנעם ַאז ֶמען ָזאל ֵקיינְׁ ן ֶיעדְׁ קְׁ ַטארְׁ ַחֵזק ַזיין אּון ׁשְׁ מְׁ
ִפָלה.  פּון תְׁ

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

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

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

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

ן. ן ֶלעבְׁ ִליבְׁ  ִאיז ֶגעבְׁ
ן ִמיט ִדי ִלימּוִדים אּון טַ  טְׁ ִקָיהּו ַהֶמֶלְך ָהאט ִזיְך ֶגעַהאלְׁ ַפאר ַווייל ִחזְׁ אֶקע ֶדערְׁ

ן ַאז ֶער ָהאט ֶגעַהאט ִדי  פְׁ ן ָדִוד ַהֶמֶלְך, ָהאט ָדאס ִאים ֶגעָהאלְׁ ֵעצֹות פּון ַזיין ַזיידְׁ
ן. ֲאִפילּו ֶווען ֶער ָהאט ֶגעֶהערְׁ  צּוֶגעבְׁ ט אֹויפְׁ ַקייט ִניׁשְׁ ַטארְׁ בׁשְׁ פּוֶנעם  הָאּוט ַא נְׁ

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

 צּו ִדי ֵעצֹות פּוֶנעם ַצִדיק.
ׁש ִאיז ַאן אֹויֶבערֶווען ַא ֶמע טְׁ ט ַאז ֶער ֶוועט ִזיְך ֶקעֶנען -נְׁ ֶלערְׁ ָחָכם אּון ֶער קְׁ

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

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

ט ֶגעֶקענְׁ  ַלאץ, ֶער ָהאט ִניׁשְׁ ט ֶדעם פְׁ ט ֶגעֶקענְׁ ן, אּון ֶער ָהאט ִניׁשְׁ ׁשְׁ טְׁ ט ִדי ֶמענְׁ
ַאָמאל ֶגעֶקענְׁ  ֵרייטִניטְׁ ַראְך. ֶער דְׁ פְׁ ן,  ט ִדי ׁשְׁ לֹוירְׁ ן ַפארְׁ צְׁ ַגאנְׁ ט ַארּום ִאינְׁ ִזיְך ָדארְׁ

ג  ִלינְׁ לּוצְׁ ן, אּון פְׁ טְׁ ט ֶגעֶׁשעפְׁ ן ָדארְׁ ן צּו ִפירְׁ צּוהֹויבְׁ ט ִווי ַאזֹוי ָאנְׁ ט ִניׁשְׁ ֶער ֵווייסְׁ
ן ט ֶער ַא ֵהייִמיׁשְׁ ֶרעפְׁ ׁש טְׁ טְׁ ַראְך אּון ֶער ֶקען ִזיְך אֹויְך  ָוואס ֶמענְׁ פְׁ ֶקען ַזיין ׁשְׁ

ט  ד, אּון ֶיעֶנער הֹויבְׁ ֶנען ִווי ַאזֹוי ֶמען ִאים אֹויס ִאין ֶיעֶנע ַלאנְׁ צּוֶלערְׁ ָאן אֹויסְׁ
ן אּון  ט ִאים צּו וואּו ֶמען ֶקען ֵגיין ֶעסְׁ ד, ֶער ַווייזְׁ ֵגייט ִזיְך אּום ִאין ֶיעֶנע ַלאנְׁ

לָ  חֹוָרה ׁשְׁ ֶלען ֵפייֶנע סְׁ דְׁ ַהאנְׁ ן אּון ִזיְך ַאיינְׁ טְׁ ן גּוֶטע ֶגעֶׁשעפְׁ ן, וואּו ֶמען ֶקען ִפירְׁ אפְׁ
ן  ַפאר ט ֶוועט ֶמען ֶווערְׁ ֶלען ַווייל ָדארְׁ דְׁ ט ֵגיין ַהאנְׁ ִביִליג, אּון וואּו ֶמען ָזאל ִניׁשְׁ

ט. ֶגעַנארְׁ  גּוט ָאפְׁ
ף דָ  ן ַפאר ִש ֶדער סֹוֵחר ַדארְׁ צְׁ חָ אְך ַטאנְׁ ן ֵאייֶנעם מְׁ ָראפְׁ ה ַאז ֶער ָהאט ֶגעטְׁ

ט ִאים  ָפארְׁ ִטיֶגע ֶוועג אּון ׁשְׁ ט ִאים ִדי ִריכְׁ ט ִאים ַארֹויס אּון ַווייזְׁ פְׁ ָוואס ֶהעלְׁ
ט ַקיין ֵשֶכל, ֶוועט ֶערַא ֶבעט. אֹויב ָאֶבער ָהאט ֶדער סֹוֵחר ִניׁשְׁ  יין ַאזֹויִפיל ַארְׁ

 

ן צּו ֶיעֶנעם, אּון ַדאן ִאיז  ָחָכם, ֶער ֶוועט-ַזיין ַאן אֹויֶבער ט צּוֶהערְׁ ִליְך ַאז ֶער  ֵזייֶערִזיְך ִניׁשְׁ ן ִאין ַזיין ִמיִסיֶע.ֶוועט ֶמעגְׁ ַפאלְׁ כְׁ ק דּורְׁ ַטארְׁ  ֵזייֶער ׁשְׁ
ֶבע זַ  ָׁשָמה פּון אַ  ְךאִדי ֶזעלְׁ ט ִאיז ִמיט ִדי נְׁ ט ִניׁשְׁ ט אּון ֵווייסְׁ ט ַאָראפ אֹויף ֶדער ֶוועלְׁ ט ֶמען ִזיְך ָדא ַאן  ִאיד ָוואס קּומְׁ ָוואס ֶער ָהאט ָדא צּו טּון, ִווי ַאזֹוי ֶגעבְׁ

ט ִאים גּוטֶ  ט ַא ַצִדיק ָוואס ֶגעבְׁ ט גּוט צּו טּון? אּון ֶעס קּומְׁ ן אֹויף ֶדער ֵעָצה? ָוואס ִאיז ָיא גּוט צּו טּון אּון ָוואס ִאיז ִניׁשְׁ צּוֵגיין ֶדעם ֶלעבְׁ כְׁ ע ֵעצֹות ִווי ַאזֹוי דּורְׁ
ן ַא ִזיֶסע גוֶ  ִמיּות, ֶער ָזאל ָהאבְׁ ַגׁשְׁ רּוֲחִניּות ּובְׁ ִליַח ַזיין בְׁ ן אֹוָפן, ַאז ֶער ָזאל ַמצְׁ טְׁ סְׁ 'ן ֶׁשענְׁ ט אֹויפְׁ קּוֶמען ועלְׁ ֶדעם ָזאל ֶער ָאנְׁ ט, אּון אֹויְך ָנאכְׁ ן אֹויף ִדי ֶוועלְׁ ּוֶטע ֶלעבְׁ

ט, ַדארְׁ  קּוֶמען אֹויף ֶיעֶנע ֶוועלְׁ ף ָאנְׁ רֹויֶסער ִטיֵפׁשף דָ וואּו ֶערַדארְׁ ׁש ַזיין ַא גְׁ טְׁ ן ֶדעם ַצִדיק. אֹויב ֶער אְך ֶדער ֶמענְׁ גְׁ ן אּון ָפאלְׁ ט צּוֶהערְׁ  ִוויל ִזיְך ִניׁשְׁ
ל ֶדער ֵהייִליֶגער ֶצַמח ֶצֶדק זי"ע ן ַזיין ֵאייִניקְׁ ֶגערּופְׁ ָיא זי"ע ָהאט ַאָמאל ַאַריינְׁ ַלייְך ָנאְך ַזיין ֲחתּוָנה, אּון ִאים ָוואס ָהאט גֶ  ,ֶדער ֵהייִליֶגער ַבַעל ַהַתנְׁ ן גְׁ טְׁ עַהאלְׁ

ט ָוואס ֶער ָהאט ֶגעטּון ִמיט  ֶרעגְׁ ט ַבייִדי ֶגעפְׁ ֶטעקְׁ ֶגעׁשְׁ ט ַאז ֶער ָהאט ֶעס ַאיינְׁ ֶפערְׁ טְׁ ל ָהאט ֶגעֶענְׁ ן. ֶדער ֵאייִניקְׁ ט ָוואס ֶער ָהאט ַבאקּוֶמען אֹויף ַנדְׁ ן  ֶגעלְׁ ַא ֶגעִוויסְׁ
ן פּון ִדי ַפארְׁ עֹוֶׁשר ִאין ִוויֶטעבְׁ  טְׁ ָראֶצענְׁ ן פְׁ ֶגעבְׁ ן, אּון ֶדער עֹוֶׁשר ֶוועט ִאים ַאָראפְׁ טְׁ ִמיט ֶגעֶׁשעפְׁ ן ֶדערְׁ ק ַאז ֶיעֶנער ָזאל ַמאכְׁ ָיא ָהאט ִאיםסְׁ ן. ֶדער ַבַעל ַהַתנְׁ טְׁ סְׁ  ִדינְׁ

קֶ  ט אּון ֵלייג ֶעס ַאַריין ִאין ִדי פּוׁשְׁ ט: "ֵגיי ֶנעם צּוִריק ָדאס ֶגעלְׁ 'ן ֶגעָזאגְׁ ן אֹויפְׁ ֶקע ָוואס ִאיז ֶגעִליגְׁ ן אֹויף ִדי "ֶרִבי ֵמִאיר ַבַעל ַהֵנס" פּוׁשְׁ ע" אּון ֶער ָהאט ִאים ֶגעִוויזְׁ
 ִטיׁש...

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

ֶגע ַצייט אּון ִדי ַווייב פּוֶנעם ֶצַמח ֶצֶדק ִאיז ֶגעקּוֶמען פּון ִוויטֶ  ֶגען ַקיין ַלאנְׁ ט ַאִריֶבער ֶגעַגאנְׁ ט ַפאר ִאיר מַ ֶעס ִאיז ִניׁשְׁ ק אּון ֶגעֵוויינְׁ סְׁ ן ַאז אן אּון ַפארְׁ עבְׁ 'ן ַזיידְׁ
ָראט קְׁ ֶגען ַבאנְׁ ט, ֶער ִאיז ֶגעַגאנְׁ ֶגעֶזעצְׁ ק ָהאט ָאנְׁ סְׁ ט. ,ֶדער עֹוֶׁשר פּון ִוויֶטעבְׁ ֶצע ֶגעלְׁ ן פּון ִדי ַגאנְׁ ִליבְׁ ט ֶגעבְׁ ִניׁשְׁ  אּון ֶעס ִאיז ָגארְׁ

ט: "ָוואס ָזאל ִאיְך טּון ַא ָיא ֵזיי ֶגעָזאגְׁ ט בֵ ַדאן ָהאט ֶדער ַבַעל ַהַתנְׁ נְׁ ן? ֶווען ִאיְך ָהאב ֶגעֶלערְׁ גְׁ ט ָפאלְׁ ן ִמיר ִניׁשְׁ ֶדער ִווילְׁ ַמיין ֶרִבי'ן, ֶדער  ייז ֲאִפילּו ַמייֶנע ִקינְׁ
ן ִמיר  ׁש, ָהאבְׁ ִריטְׁ ן ִאין ֶוועג ָאִאים ֵהייִליֶגער ַמִגיד פּון ֶמעזְׁ ָפארְׁ ן ַארֹויסְׁ ז ֶגעֵהייסְׁ ט ֲאִפילּו ֶווען ֶער ָהאט אּונְׁ גְׁ ט ֶגעָפאלְׁ ֶרעגְׁ ט ֶגעפְׁ ן ִניׁשְׁ בֹון, ִמיר ָהאבְׁ ן ַקיין ׁשּום ֶחׁשְׁ

ט ִאין ֶוועג". ֶגעָלאזְׁ ַלייְך ַארֹויסְׁ ן ִזיְך גְׁ ַראֶגעס, ָנאר ִמיר ָהאבְׁ  ַקיין פְׁ
מִ  ן ַפאר ַזייֶנע ַתלְׁ ָמאל ָהאט ֶדער ֵהייִליֶגער ַמִגיד ֶגעֵהייסְׁ ט ַא ַמֲעֶשה. ֵאיינְׁ ֵציילְׁ ן ִאין ֶוועג, אּון ֶער ָהאט ֵזיי אּון ֶער ָהאט ֵזיי ֶדערְׁ ָלאזְׁ ן ִזיְך אֹויסְׁ יִדים ַאז ֵזיי ָזאלְׁ
ֶגעׁשְׁ  ַלייְך ַאיינְׁ ן גְׁ ֵאלֹות, ָנאר ֵזיי ָהאבְׁ ט ַקיין ׁשְׁ ֶרעגְׁ ט ֶגעפְׁ ן ִניׁשְׁ ן. ֵזיי ָהאבְׁ ט וואּו צּו ָפארְׁ ט ֶגעָזאגְׁ ט אֹויף ִדי רַ ִניׁשְׁ ֶגעָלאזְׁ ד אּון ִזיְך ַארֹויסְׁ ט ִדי ֶפערְׁ ייֶזע צּום ַפאנְׁ

ן ִציל. טְׁ ַבאַקאנְׁ  אּומְׁ
ן זִ  רּוֶען פּוֶנעם ֶוועג אּון ֵזיי ָהאבְׁ ט ָאפְׁ פְׁ ד ֶגעַדארְׁ ן ִזיְך ִדי ֶפערְׁ ִציג ִקיָלאֶמעֶטער ָהאבְׁ ן ַא פּופְׁ 'ן ָפארְׁ ל אּון ָנאכְׁ פְׁ ֵליין ֶדערְׁ ט ִאין ַא קְׁ ֶטעלְׁ ֶגעׁשְׁ ֶגען ַאַריינְׁ יְך ָאפְׁ ֶגעַגאנְׁ

רֶ  ן קְׁ ִטיגְׁ ט ִזיְךִאיֶנעם ָארְׁ ן אֹויב ֶעס ֶגעפּונְׁ רּוֶען, אּון ֵזיי ֶזעֶנען ֶגעַגאֶנען זּוכְׁ ד ִזיְך ָאפְׁ ט ִדי ֶפערְׁ ן ֶגעָלאזְׁ ֶמע. ֵזיי ָהאבְׁ ׁשְׁ ן ִזיְך  ַא ִאיד ִאיֶנעם דָ עטְׁ ף. ֵזיי ָהאבְׁ ארְׁ
ט ֵאיין ִאיד ִאיֶנעם דָ  ן ַאז ֶעס וואֹוינְׁ ט אּון ֶגעוואֹויר ֶגעָווארְׁ ֶרעגְׁ ֶגעפְׁ  ף אּון ֵזיי ֶזעֶנען ַאִריֶבער ֶגעַגאֶנען צּו ִאים.ארְׁ ָנאכְׁ

ִליֶכער ִאיד, אּון ֵזיי  ן ֶגעֶזען ַאז ֶער ִאיז ַאן ֶערְׁ ֵרייד, ֵזיי ָהאבְׁ רֹויס פְׁ ֶגענּוֶמען ִמיט גְׁ ט אֹויב ֶעס ֶגעפּוֶנען ִזיְךֶדער ִאיד ָהאט ֵזיי אֹויפְׁ ֶרעגְׁ ן ִאים ֶגעפְׁ ן  ָהאבְׁ ָנאְך ִאידְׁ
ף ִאין דָ  ֶגעגְׁ ארְׁ ֶצע אּומְׁ ֶטער ִאיד ִאין ִדי ַגאנְׁ סְׁ ִציגְׁ ט ַאז ֶער ִאיז ֶדער ֵאיינְׁ ט. ֶדער ִאיד ֵזיי ֶגעָזאגְׁ נְׁ ֶגעגְׁ ִציג ָאֶדער ִאין ִדי אּומְׁ ַרייִסיג ֶפערְׁ ֶטער ׁשּול ִאיז דְׁ סְׁ טְׁ ט, ֶדער ֶנענְׁ נְׁ

 ֶדעְרֵצייְלט מֹוַהָרא"ׁש>>>>>>  

 

 

 

 

>>>>>> 

 



 ג
 

 
  



 

ף. ָאֶבער ַאזֹוי ִווי ֶער ִקיָלאֶמעֶטער ַווייט פּוֶנעם דָ  ארְׁ
ָנָסה ִאיֶנעם דָ פַ  ָהאט ֵפיין ט רְׁ 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: "ִווי  ט ִמיט תְׁ ֶרעגְׁ ן ִאים ֶגעפְׁ ֶדעם אּון ֵזיי ָהאבְׁ

ס ַאזוֹ  י ֶקען ָדאס ַזיין ַאז ַא ִאיד ָזאל וואֹויֶנען ַאֵליינְׁ
ֶצע ָיאר ָאן ִאין ַא דָ  ֵגיין ַא ַגאנְׁ כְׁ ף אּון ֶעס ָזאל דּורְׁ ארְׁ

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

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

ן  ן ַווייֶטער, ֵזיי ָהאבְׁ ֵרייט צּו ָפארְׁ ד ֶזעֶנען ׁשֹוין גְׁ ֶפערְׁ
ן  ֵרייט צּו ָפארְׁ ד אּון ִזיְך ֶגעגְׁ ט ִדי ֶפערְׁ ַפאנְׁ ֶגעׁשְׁ ַאיינְׁ

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

ף צּו ֵגיין וואֹוינֶ ַאֶוועק צּו ִציֶען פּון דָ  ען ִאין ַא ארְׁ
ן... ן ִאידְׁ ִוויׁשְׁ ָטאט צְׁ רֹויֶסע ׁשְׁ  גְׁ

ָ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
ט ִמיט ֶדעם ִאיד הָ  ֶגעטּון ֶגעֶרעדְׁ ן ׁשֹוין אֹויפְׁ אבְׁ

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

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

ן ִדי עֵ  גְׁ ט ִאים אֹויס, ָפאלְׁ נְׁ צֹות ָוואס ֶדער ַצִדיק ֶלערְׁ
ט אּון  ִטיג אֹויף ִדי ֶוועלְׁ ֶוועט ִאים ַזיין וואֹויל אּון ִליכְׁ

ט.  אֹויף ֶיעֶנע ֶוועלְׁ
 

ֵחֶלק ט"ו ֶעֶרְך ַצִדיק( )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק י"א  ֶעֶרְך ֱאמּוַנת ֲחָכִמים וְׁ

B
re

sl
ev

C
en

te
r.

co
m

\a
n

sw
er

s 

 ֶדעְרֵצייְלט מֹוַהָרא"ׁש>>>>>>  

 

 

 

זיך דער הייליגער רבי נתן זכותו יגן עלינו האט 
זאגט גאט  -: "וואס חכמינו זכרונם לברכה זאגן אויסגעדרוקט

אזוי"; דאס קען מען שפירן באשיינפערליך ביים אריינקוקן 
דעם מענטש צום  , ווי יעדעס ווארט קלעבט צוספראין דעם 

אייבערשטן, און געבט א וועג צו לעבן מיט'ן אייבערשטן און 
גיין אויף די תורה וועג, אזוי ווי די הייליגע חכמים זאגן )ספרי 

למוד  ?עקב ו, ו:( "רצונך שתכיר את מי שאמר והי' העולם
 .אגדה"

ויבן בעז"ה מיט מסכת המכון עצתו אמונה האט אנגע
ר ראש ישיבה שליט"א האט תענית, נאכדעם וואס דע

אויסגעדרוקט זיין באגער ארויסצוקומען מיט די חידושים 
אויף די מסכתא. אזוי אויך אז די מסכתא האבן פילע בחורים 
שיחיו מסיים געווען דעם פארגאנגענעם ראש השנה, 
שליסנדיג א תקופה פון פערציג טעג, אנגעהויבן פון חמשה 

דעם מסכתא יעדן טאג עשר באב, וואס זיי האבן געלערנט 
מיט מסירות נפש און גרויס יגיעה, זוכה זיין צו די סגולה פון 

סגולה, זוכה זיין צו א  דימוהרא"ש, וואס האט מגלה געווען 
 .זיווג הגון

דער ספר איז אויסגעשטעלט זענען לויט די סדר הדפים, 
אמגענומען פון די בריוון אין ספר איש אמונות, און וזאון איז צ

 .עצתו אמונהספר 
כאטש דער ספר איז מלא וגדוש מיט הערליכע עצות, 

פה מן הים פון יזוק און הדרכה, פארט אבער איז דאס כטיח
וואס איז פארהאן פונעם ראש ישיבה שליט"א אויף די 
מסכתא, מכון עצתו אמונה האפט מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף 

פילע דאס צו איבערדרוקן ביי א קומענדיגע געלעגנהייט מיט 
 .הוספות

אז דער  מינו בעטן ווייטער דעם אייבערשטןאנשי שלו
ראש ישיבה שליט"א זאל זוכה זיין צו קענען ווייטער אנגיין 

בצת התורה ואמונה, געזונטערהייט, רמיט די געוואלדיגע ה
און דרשות  ספריםאון זוכה זיין ארויסצוגעבן די פילע בריוו, 

 .די וועלט אריינצוברענגען דעם אייבערשטן אין
 נופך ספיר ויהלום!

 >>>>>>  נייעס
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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 
 1152354380/ ארגענטינא  3235003462בעלגיע 

  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  03303502361נגלאנד / ע 0797040066ארץ ישראל 
 1152354370/ ארגענטינא  3235003461בעלגיע 
 breslevcenter@gmail.com גליון אויף אימעילצו באקומען דעם 

 

 

 פרנסה און שידוכים
מען  צוויי זאכן מיט וואס מענטשן מוטשען זיך,

מיינט אז עס איז נישטא צו באקומען, אבער 
 פאקטיש קען עס יעדער האבן מיט'ן ריכטיגן שכל

 קול ברסלב
212-444-9191 

1, 2,  1 ,  9,  1,  33  
 

 

 

 חיזוק צום טיר
 
 

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

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

 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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 ב מוסדותינו הק'אינערהאלס נייע

 קונטרס "א וועג צו לערנען" ווערט צוכאפט רנייע
ן נאמען "א וועג צו לערנען", נישט לאנג צוריק איז ארויסגעקומען דער נייער קונטרס מיט'

איבערגעזעצט אויף אידיש פונעם קונטרס "סדר דרך הלימוד" וואס מוהרא"ש האט געשריבן, און ווי 
דער נאמען זאגט איז דאס ממש כשמו כן הוא, עס געבט א וועג צו לערנען תורה פאר יעדן אידיש קינד 

רבי האט אונז געגעבן א סדר דרך הלימוד אז דער הייליגער אין סיי וועלכע מצב ער געפונט זיך נאר. 
מ'קען לערנען תורה בלויז מיט'ן זאגן די ווערטער פון די הייליגע תורה, אפילו מ'פארשטייט נישט וואס 

 מ'זאגט און אפילו מ'געדענקט נישט וואס מ'האט געלערנט.
ר, א געהעריגע ווען א מענטש מיינט אז ער קען נאר לערנען תורה אויב ער האט געהעריגע שיעו

חברותא, ער פארשטייט קלאר יעדע זאך, דאן איז נישט מעגליך ער זאל קענען לערנען יעדן טאג פון 
יאר, ווייל ס'מאכט זיך כסדר צייטן וואס מ'קען נישט לערנען געהעריג, און אויב מ'איז אנגעוויזן אויף 

 יאר וואס מ'לערנט נישט. ס חלק פוןאזויפיל זאכן כדי צו קענען לערנען, גייט דורך א גרוי
אויך זענען דא מענטשן וואס פאר זיי איז בכלל שווער צו לערנען, זיי האבן נישט קיין גוטע קאפ און 
פארשטייען נישט קיין לערנען, אדער זענען זיי פאריאגט מיט די שווערע ארבעט צו ברענגען פרנסה, 

און דערנאך זענען דא געוויסע וואס האבן יא  און קענען זיך נישט צוזאמנעמען צו לערנען אביסל תורה,
צייט, יא א גוטע קאפ, אבער למעשה ווען זיי קוקן זיך ארום זעען זיי אז ס'גייט זיי דורך טעג וואכן און 

 חדשים וואס זיי עפענען נישט קיין אידיש ספר.
רנען תורה, מ'נעמט א אבער מיט'ן סדר דרך הלימוד פון הייליגן רבי'ן, קען יעדער איד זוכה זיין צו לע

משניות און מ'הויבט אן זאגן די ווערטער, יעדער איינער לויט וויפיל ער קען, און דאס קען מען טון צו 
יעדע צייט אונטער סיי וועלכע אומשטענדען, און דאס ברענגט אריין אינעם מענטש א געוואלדיגע 

ע זאך איז מיט גמרא, שלחן ערוך, תהלים, און די זעלב גלוסטעניש צו וועלן לערנען נאך און נאך תורה.
חומש רש"י, און אלע חלקים פון די הייליגע תורה, יעדער לויט זיין געשמאק און געפיל, קען יעדער 

 איינציגסטער איד זוכה זיין צו לערנען די הייליגע תורה יעדן איינציגסטן טאג פון זיין לעבן.
לימוד" מיט צענדליגע יארן צוריק, מיט'ן ציל מוהרא"ש האט געשריבן דעם קונטרס "סדר דרך ה

אויסצושמועסן דעם וועג צו לערנען וואס דער הייליגער רבי האט אונז געגעבן, מיט חיזוק און עצות ווי 
אזוי דאס מקיים צו זיין, און ווי אזוי יעדער איד קען הנאה האבן פון דעם. אין לויף פון די יארן האט מען 

קונטרס הונדערטער מאל, עס איז צושפרייט געווארן ביי אידישע קינדער  שוין איבערגעדרוקט דעם
איבער די גאנצע וועלט, און עס האט געמאכט אזויפיל אידן זאלן אנהויבן טראכטן אז זיי קענען אויך 

 האבן א שייכות מיט די הייליגע תורה, א זאך וואס זיי האבן בכלל נישט גע'חלומ'ט דערפון.
ט"א האט זיך אויסגעדרוקט לעצטנס ביי א שיעור אז מען וואלט געקענט מאכן דער ראש ישיבה שלי

 יעדן איד ער זאל לערנען, מען זאל אים נאר אויסזאגן פון דעם סדר דרך הלימוד פון הייליגן רבי'ן.
יעצט האט מען צום ערשטן מאל איבערגעטייטשט דעם קונטרס אויף אידיש, אז נאר בחורים און 

עס קענען ליינען און פארשטיין, און אויך געוואויר ווערן פון דעם געשמאק פון די אינגעלייט זאלן 
הייליגע תורה, אז תורה איז נישט נאר געמאכט געווארן פאר ספעציעלע חשובע אידן, פאר'ן דיין און 

עם דער רב, נאר ער קען אויך זוכה זיין צו לערנען די הייליגע תורה יעדן טאג, און דאס איז אויסער ד
וואס דאס געבט גאר א שטארקע סיפוק הנפש, עס מאכט שפירן גוט מיט זיך, תורה מאכט פרייליך 
דעם מענטש, און עס האט אין זיך אלע סארט סגולות און רפואות פאר אלע פראבלעמען וואס זענען 

קען נאר  נאר דא, עס ברענגט שידוכים, שלום בית, פרנסה, נחת, און אזוי ווייטער אלעס וואס א מענטש
 דארפן אין לעבן.

דער קונטרס איז גאר שטארק אויפגעכאפט געווארן, מענטשן כאפן זיך צו צו דעם זייער שטארק, 
און די מפיצים זענען גאנץ שנעל אויסגעלאפן פון די קונטרסים, אזוי אז מען האט שוין געמוזט 

 שנעלע פארנעם. נאכאמאל איבערדרוקן, און עס ווערט ווייטער פארשפרייט אויף גאר א
דער אייבערשטער זאל העלפן אז דער קונטרס זאל טאקע אויפטון די ריכטיגע פעולה, און יעדער 

 איד איבער די וועלט זאל זוכה זיין צו לערנען די הייליגע תורה.
 !כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נהגה יומם ולילה

*** 

 יע ספר "יכיר איש" על אגדות הש"סני
אין אידיש ספר אה צום הייליגן באשעפער זענען מיר זוכה צו אן ערשטמאליגער ב שבח והודובר

בור וואס באלייכט די אויגן מיט די הערליכע עצות ית הש"ס, א חואויף אגדפונעם ראש ישיבה שליט"א 
וואס דער ראש ישיבה שליט"א נעמט ארויס פון די הייליגע ווערטער און פון הייליגן רבי'ן, און לימודים 

 .ירונגען פון די הייליגע תנאים ואמוראים אשר מפיהם ובזכותם אנו חייםפ

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 הי"ו אברהם הערש וועבערמאןמו"ה 
 אפשערן פון זיין זוןצו די 

 למזל טוב נחמן יואל נ"י
*** 

 הי"ו יוסי קורץמו"ה 
 למזל טוב צו די געבורט פון א אינגל
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