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ט מֹוַהָרא"ש ֵצייל   ֶדער 

אר  יְשט נָּ יז נִׁ אס אִׁ ית", דָּ ת ְבֵראשִׁ בָּ ת רּוְפט ֶמען "שַׁ בָּ ֶדעם שַׁ
וייל ֶמען ֵלייְנט דִׁ  וייל ֶדער וַׁ ית, נָּאר אֹויְך וַׁ ת ְבֵראשִׁ ְרשַׁ ואְך פַׁ י וָּ

ית"  יז "ֵראשִׁ ת אִׁ בָּ יט ֶדעם  -שַׁ ת פּוֶנעם יָּאר, מִׁ בָּ ֶדער ֶעְרְשֶטער שַׁ
וי ַאזֹוי  אפ פּוֶנעם יָּאר, וִׁ יז ֶדער קָּ י יָּאר, ֶעס אִׁ ֵהייְבט ֶמען ָאן דִׁ

ת ַאזֹוי ֶוועט  בָּ יְך אֹויף ֶדעם שַׁ יְרט זִׁ אְנץ ֶמען פִׁ יְרן ַא גַׁ יְך פִׁ ֶמען זִׁ
אפ. אְכ'ן קָּ וייל ֶדער גּוף ֵגייט נָּ  יָּאר, וַׁ

אְכן ַא  יְך מַׁ אְכְטן אּון זִׁ ייְנצּוְטרַׁ ת ַארַׁ בָּ יז גּוט ֶדעם שַׁ אר אִׁ ֶדעְרפַׁ
ואס  י יָּאר וָּ יְצן דִׁ וי ַאזֹוי אֹויְסצּונִׁ אן וִׁ ֶנֶפש אּון ַא ְפלַׁ ֶחְשבֹון הַׁ

יט גּוֶטע זַׁאְכן, מִׁ  אְך צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון קּוְמט מִׁ יט ֶרעְדן ַאסַׁ
ה. ַאזֹוי ֶוועְרט אֹויְך ֶגעְבֶרעְנְגט פּון  י ּתֹורָּ ין דִׁ ים אִׁ יעּורִׁ אְכן שִׁ יְך מַׁ זִׁ
יְך  אט ֶער זִׁ ית הָּ ת ְבֵראשִׁ בָּ ין שַׁ ים" זי"ע ַאז אִׁ יִׁ ְבֵרי חַׁ יְגן "דִׁ ֵהיילִׁ

י גַׁ  ים אֹויף דִׁ יעּורִׁ ייֶנע שִׁ ֵדר ֶגעֶווען זַׁ  אְנֶצע יָּאר.ְמסַׁ
יין,  אְרף צּו זַׁ וי ֶעס דַׁ ת וִׁ בָּ יְצן ֶדעם שַׁ אֹויב ֶמען ֶוועט אֹויְסנִׁ
אְכֶדעם  אס יָּאר טּון, ֶוועט נָּ ויל דָּ ואס ֶמען וִׁ יט גּוֶטע ְרצֹונֹות, וָּ מִׁ

יט ַאֶלע גּוֶטע זַׁאְכן.  קּוֶמען ַא גּוֶטע יָּאר, פּול מִׁ
יֶכע גּוֶטע ְנק יֶבעְרֵגיין ֶעְטלִׁ יר אִׁ אמִׁ יְך לָּ ואס ֶמען ֶקען זִׁ ּודֹות וָּ

אְנֶצע יָּאר. י גַׁ ית, אֹויף דִׁ ת ְבֵראשִׁ בָּ אְרֶנעֶמען ֶיעְצט, שַׁ  פָּ

אֶוועֶנען ֶיעְדן  אְרֶנעֶמען צּו דַׁ יד פָּ יְך ַא אִׁ אְרף זִׁ י ֶעְרְשֶטע זַׁאְך דַׁ דִׁ
ש, ֶמען ֶזעט ַאז מֶ  ְדרָּ מִׁ ין ֵבית הַׁ ן אִׁ ְניָּ יט מִׁ אג מִׁ עְנְטְשן ֶזעֶנען טָּ

אְגן  "ל זָּ זַׁ וי חַׁ ין ֶדעם, וִׁ ְלֵזל אִׁ כֹות ו:( ְמזַׁ יז גָּאר ַא )ְברָּ אֶוועֶנען אִׁ ַאז דַׁ
ין ֶדעם, ֶמען  ְלֵזל אִׁ ֶבער ֶמעְנְטְשן ֶזעֶנען ְמזַׁ הֹויֶכע ְגרֹויֶסע זַׁאְך אָּ
ידּות, אּון ְיחִׁ יְנֶדעְרֵהיים בִׁ אֶוועֶנען אִׁ יְך מֹוֶרה ֵהיֶּתר צּו דַׁ יז זִׁ  אִׁ
יבּור, ֶעְנְטֶפעְרן  ה ְבצִׁ לָּ ה פּון ְּתפִׁ ְצוָּ י מִׁ יְרט ֶמען דִׁ אְרלִׁ דּוְרְך ֶדעם פַׁ
יז שֹוין  ה. אּון ֶבֱאֶמת אִׁ ּתֹורָּ יַאת הַׁ ְרכּו, אּון ְקרִׁ ה, בָּ ָאֵמן, ְקדּושָּ
יט  אֶוועֶנען מִׁ יְשט צּו דַׁ ואס נִׁ אְרוָּ יין ֵּתירּוץ פַׁ א קַׁ יְשטָּ ייְנט נִׁ הַׁ

יינְ  וייל הַׁ ן, וַׁ ְניָּ ט אֹויף ֶיעֶדע גַׁאס ַא ֵבית מִׁ ְמעַׁ א כִׁ יז שֹוין דָּ ט אִׁ
אר ְשֶפעט,  יז גָּ י בִׁ אר ְפרִׁ ים פּון גָּ נִׁ ְניָּ א מִׁ יז דָּ ש, אּון ֶעס אִׁ ְדרָּ מִׁ הַׁ

אֶוועֶנען. ן צּו דַׁ ְניָּ יג ְטֶרעְפן ַא מִׁ  אּון ֶמען ֶקען ְשֶטעְנדִׁ
יב צּו צּוְבֶרעְכן ֶדעם  ֶבער לִׁ אט אָּ ע הָּ רַׁ ֶמעְנְטש, ֶדער ֵיֶצר הָּ

וי ַאזֹוי דּו  אְך יָּא וִׁ אֶוועֶנען? דּו ֵווייְסט דָּ אְסטּו צּו ֵגיין דַׁ ואס הָּ "וָּ
וייט פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, דּו  אְך ֵזייֶער וַׁ יְזט דָּ ֶזעְסט אֹויס, דּו בִׁ
ין ֵבית  אֶוועֶנען אִׁ א קּוְמְסטּו דַׁ יט ֲעֵבירֹות, אּון דָּ יְזט פּול מִׁ בִׁ

ש? ֶדער אֵ  ְדרָּ מִׁ ֶבער הַׁ אֶוועֶנען", אָּ א דַׁ יְשט ַאזַׁ אְרף נִׁ ייֶבעְרְשֶטער דַׁ

 ַאז דּו ִוויְלְסט ַמְצִליַח ַזיין ִאין ַדיין
 ָזאְלְסטּו ֶנעֶמען ֶדעם ,ֶגעֶשעְפט

 

י ֶנעְמט ֶמען ֶדעם ִווי ַאזֹו .ֵאייֶבעְרְשְטן ַפאר ַא שּוָתף
ֹויף ִדי ֵאייֶבעְרְשְטן ַפאר ַא שּוָתף? ַאז ֶמען ִפיְרט ִדי ִביְזֶנעס א

ִפיס, תֹוָרה ֶוועג. ֶמען ֶגעְבט ַאְכטּוְנג ֶעס ָזאל ַזיין ְקדּוָשה ִאין ָא
, ֶמען ִהיט ִזיְך פּון ִהְרהּוֵרי ֲעֵביָרה, ֶמען ֵאייְדלֶמען ֶרעְדט 

ָב,, ָקאְמְפיּוֶטעְרס, ֶמען ֶגעְבט ַאְכטּוְנג צּו ִהיְטן שַ ִפיְלֶטעְרט ִדי 
 טּון יֹום טֹוב אּון חֹול ַהמֹוֵעד, ֶמען ֶגעְבט ַאְכטּוְנג ִניְשט ֵוויי צּו

ֶוה ֵקייֶנעם, ִניְשט ַבא'ַגְנְב'ֶנען ַא ְצֵווייְטן ֲאִפילּו ָפחֹו, ִמשָ 
ְשֶטער ַא שּוָתף ִאיֶנעם ְפרּוָטה; ֶדעָמאְלט ִאיז ֶדער ֵאייֶבערְ 

 .ֶגעֶשעְפט אּון ֶעס ִאיז ָדא ְגרֹויס ַהְצָלָחה
 , ,שפ"א(ְבֵראִשיה ֱאמּונָ  ֲעָצ,ֹו)
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יז  וייל ֶדער ֱאֶמת אִׁ יְשט ֶדעם ֶמעְנְטש, וַׁ יְנט נִׁ אְרגִׁ ואס פַׁ ע וָּ רַׁ אר ֶדער ְשֶלעְכֶטער ֵיֶצר הָּ יז נָּ אס אִׁ דָּ
אְטש יְך כָּ אֶקע ַאזֹוי ְשֶלעְכט, ֶוועל אִׁ יְך טַׁ ין אִׁ אְרֶקעְרט, אֹויב בִׁ יְך ֶקען יָּא,  פּוְנְקט פַׁ ואס אִׁ טּון וָּ

יר ֶהעְלְפן ַארֹויְסצּוֵגיין פּון ַאֶלע ַאְנֶדעֶרע  אס ֶוועט מִׁ ין שּול אּון דָּ אֶוועֶנען אִׁ אְטש דַׁ יְך ֶוועל כָּ אִׁ
אְגן  "ל זָּ זַׁ וי חַׁ אְבֶלעֶמען, וִׁ כֹות טז.( ְפרָּ ואס ֵריינִׁ )ְברָּ ְקֶוה וָּ וי ַא מִׁ ים ֶזעֶנען וִׁ שִׁ ְדרָּ ֵּתי מִׁ י בָּ יְגט אּון ַאז דִׁ

יְגט ֶדעם ֶמעְנְטש פּון ַאֶלע  יְגט אּון ֵריינִׁ ש ֵהיילִׁ ְדרָּ מִׁ יְגט ֶדעם ֶמעְנְטש, ַאזֹוי אֹויְך ֶדער ֵבית הַׁ ֵהיילִׁ
ין שּול  יְך ֶהעְרְשט ֵגיין אִׁ יט ֲעֵבירֹות, ֶוועל אִׁ יל מִׁ יְך פִׁ ין אִׁ אר אֹויב בִׁ ֲעֵבירֹות, אּון ֶדעְרפַׁ

אס וֶ  אֶוועֶנען אּון דָּ יין ְשֶלעְכְטס.דַׁ יר ֶהעְלְפן ַארֹויְסצּוֵגיין פּון מַׁ  ועט מִׁ

ואְך, ֶמעְנְטְשן  יין ֶיעֶדע וָּ ה זַׁ יר ֶסְדרָּ ֲעבִׁ אְרצּוֶנעֶמען צּו מַׁ יְך פָּ ייט זִׁ יז ֶיעְצט ַא גּוֶטע צַׁ אֹויְך אִׁ
א אִׁ  ים, אּון דָּ מִׁ יכּות יָּ אר ֲארִׁ יֵני ְסגּולֹות פַׁ אְגן זּוְכן ַאֶלע מִׁ "ל זָּ זַׁ וי חַׁ "ל, וִׁ זַׁ ה פּון חַׁ א ַא ְסגּולָּ יז דָּ

כֹות ח.(  יבּור )ְברָּ צִׁ ם הַׁ יו עִׁ יֹותָּ ְרשִׁ ים פַׁ ְשלִׁ מַׁ ל הַׁ יבּור ֶשכָּ צִׁ ם הַׁ יו עִׁ יֹותָּ ְרשִׁ ם פַׁ ים ָאדָּ ְשלִׁ ם יַׁ ְלעֹולָּ
י ֵהיילִׁ  אֶרע צּוזָּאג פּון דִׁ יו, ֶזעט ֶמען ַא ְקלָּ יו ּוְשנֹותָּ מָּ ין לֹו יָּ ימִׁ ְשלִׁ ים ַאז ֶווער ֶעס ֶוועט מַׁ מִׁ יֶגע ֲחכָּ

אְנג. יין, ֶוועט ֶלעְבן לַׁ ה זַׁ יר ֶסְדרָּ ֲעבִׁ  מַׁ
וי ֶעס  אג, ַאזֹוי וִׁ יין שֹוין פּון זּוְנטָּ ה זַׁ יר ֶסְדרָּ ֲעבִׁ יז ֶווען ֶמען ֵהייְבט ָאן מַׁ י ֶבעְסֶטע זַׁאְך אִׁ דִׁ

רּוְך  ן עָּ ְלחָּ ין שֻׁ ְסְק'ְנט אִׁ יֶוועְרט ֶגע'פַׁ ים סִׁ יִׁ ח חַׁ יף ג'( )אֹורַׁ אג ָאְנֵהייְבן ' רפ"ה ְסעִׁ ַאז ֶמען ֶקען שֹוין פּון זּוְנטָּ
ה ְשנָּה ְברּורָּ יין, אּון ֶדער מִׁ ה זַׁ יר ֶסְדרָּ ֲעבִׁ ם( ְבֶרעְנְגט  מַׁ יְך ַאזֹוי )שָּ "א ְפֶלעְגט זִׁ יֶגער ְגרָּ ַאז ֶדער ֵהיילִׁ

ה פּון  יר ֶסְדרָּ ֲעבִׁ יז ֶמען מַׁ אג אִׁ אס ֵמייְנט ַאז זּוְנטָּ יְרן, דָּ אג פּון פִׁ אְנטָּ י, מָּ יז ֵשנִׁ ה בִׁ ָאְנֵהייב ֶסְדרָּ
ה. אְנֶצע ֶסְדרָּ י גַׁ יְגט ֶמען דִׁ אג ֶעְנדִׁ ייטָּ יז ְפרַׁ וייֶטער בִׁ י, אּון ַאזֹוי וַׁ ישִׁ יז ְשלִׁ י בִׁ  ֵשנִׁ

ה אְנֶצע ֶסְדרָּ י גַׁ יין דִׁ ה זַׁ יר ֶסְדרָּ ֲעבִׁ יז ֶבעֶסער צּו מַׁ דֹוש זָּאְגט ַאז ֶעס אִׁ קָּ "י הַׁ אְטש ֶדער ֲארִׁ  כָּ
יאּו י ְמצִׁ ֶבער קּוְקן אֹויף דִׁ אְרף ֶמען אָּ אג, דַׁ ייטָּ יי רֹוב ֶמעְנְטְשן ַאז ְפרַׁ יש ֶזעהט ֶמען בַׁ אְקטִׁ ת, פַׁ

אְגס  ייטָּ ויְנֶטער ְפרַׁ י קּוְרֶצע וִׁ ין דִׁ יֶעל אִׁ אג, אּון ְסֶפעצִׁ ייטָּ יין ְפרַׁ ה זַׁ יר ֶסְדרָּ ֲעבִׁ יְשט מַׁ ֶמען ֶקען נִׁ
יְך  יְשט ֶמעְגלִׁ ט נִׁ ְמעַׁ יז כִׁ ואְך אּון ֶמען אִׁ אְך ַא וָּ ואְך נָּ יין, אּון ַאזֹוי ֵגייט דּוְרְך ַא וָּ ה זַׁ יר ֶסְדרָּ ֲעבִׁ צּו מַׁ

אג. ייטָּ ויל ֶעס נָּאר טּון ְפרַׁ וייל ֶמען וִׁ ה, וַׁ יר ֶסְדרָּ ֲעבִׁ יְשט מַׁ יז נִׁ  אִׁ
ְלחָּ  ין שֻׁ ה אִׁ כָּ שּוט'ֶע ֲהלָּ י פָּ אְזן אֹויף דִׁ אְרלָּ יי ֶדעם פַׁ יְך בַׁ אר ֶקען ֶמען זִׁ רּוְך, ַאז ֶמען ֶדעְרפַׁ ן עָּ

י ַאֶלע  יין צּו דִׁ אג, אּון ַאזֹוי ֶוועט ֶמען אֹויְך זֹוֶכה זַׁ יין פּון זּוְנטָּ ה זַׁ יר ֶסְדרָּ ֲעבִׁ ֶקען שֹוין ָאְנֵהייְבן מַׁ
יְך. יט זִׁ אס ְבֶרעְנְגט מִׁ ואס דָּ  גּוֶטע ְסגּולֹות וָּ

י צַׁ  יז דִׁ ית" אִׁ ת ְבֵראשִׁ בָּ ין "שַׁ אג ַא ֶיעְצט אִׁ יֹות, ַא ֶיעְדן טָּ ְשנַׁ אְגן מִׁ ין זָּ יעּור אִׁ ייט ָאְנֵהייְבן ַא שִׁ
כֹות אּון ַאזֹוי  ֶסֶכת ְברָּ יל ֶער ֶקען, ָאְנֵהייְבן פּון ָאְנהֹויב מַׁ ויפִׁ ֵפֶרק ָאֶדער ְצֵוויי, ֶיעֶדער ֵאייֶנער וִׁ

ֶסכֶ  יז מַׁ ה בִׁ ְשנָּ ְדֵרי מִׁ ה סִׁ שָּ יְסֶלעְך דּוְרְכֵגיין שִׁ אל אּון צּובִׁ אְכַאמָּ ין, אּון ָאְנֵהייְבן נָּ ת עּוְקצִׁ
אל. אְכַאמָּ  נָּ

יֶבער צּו  ים אִׁ יְגט ֶדעם ֶמעְנְטש, אּון ְדֵרייט אִׁ יְגט אּון ֵריינִׁ אט ַא ֹכחַׁ ַאז ֶעס ֵהיילִׁ יֹות הָּ ְשנַׁ מִׁ
ְשנָּ  ה, מִׁ מָּ י ְנשָּ יְגט דִׁ ה, ֶעס ֵריינִׁ מָּ יֹות ְנשָּ י אֹותִׁ יז דִׁ ה אִׁ ְשנָּ ֶנה, ֶוועְרן גּוט, מִׁ יֹות ְמשַׁ י אֹותִׁ יז דִׁ ה אִׁ

אְגט  ש זָּ יֹות( ֶעס טֹויְשט ֶדעם ֶמעְנְטש צּום גּוְטן, ֶדער ֶמְדרָּ ְלפִׁ ש ּתַׁ ְדרָּ א ְבמִׁ יְצט )מּובָּ ֲעֹקב זִׁ ֵשר ֶבן יַׁ ַאז אָּ
יין  יְשט ַארַׁ אְזט ֶער נִׁ יֹות לָּ ְשנַׁ אט ֶגעזָּאְגט מִׁ ינֹום, אּון ֶווער ֶעס הָּ יר פּון ֵגהִׁ יים טִׁ אְרט, נָּאר בַׁ דָּ

סּוק  ין פָּ ן ֵעֶדן, אּון ַאזֹוי ֶזעט ֶמען אִׁ ין גַׁ יְך אִׁ ים צּו זִׁ יְרט אִׁ ים ל'( ֶער פִׁ לִׁ 'ן ְש'אֹול )ְּתהִׁ יתָּ מִׁ ֶה'ֱעלִׁ
ית,  ְחּתִׁ יֹות ֶנעְמט ַארֹויס ֶדעם ֶמעְנְטש פּון ְשאֹול ּתַׁ ְשנַׁ ְשנָּה, מִׁ אֵשי ֵּתיבֹות מִׁ יז רָּ י, אִׁ 'ְפשִׁ נַׁ

יז זֵ  אר אִׁ יֹות.ֶדעְרפַׁ ְשנַׁ ין מִׁ יעּור אִׁ אְכן ַא שִׁ יְך צּו מַׁ  ייֶער גּוט זִׁ

ֲעבֹור,  א ֹחק ְוֹלא יַׁ רָּ יְסל ְגמָּ בִׁ אג אַׁ אְרֶנעֶמען צּו ֶלעְרֶנען ֶיעְדן טָּ יְך ֶיעְצט פָּ אְרף ֶמען זִׁ אֹויְך דַׁ
יר  י פִׁ יט דִׁ א ֶוועְרט ֶער ַארּוְמֶגענּוֶמען מִׁ רָּ יְטן ֶווען ַא ֶמעְנְטש ֶלעְרְנט ְגמָּ ואס הִׁ ים וָּ ְלָאכִׁ ְגרֹויס מַׁ
ים  יִׁ חַׁ ין ֵסֶפר הַׁ וי ֶעס ֶוועְרט ֶגעְבֶרעְנְגט אִׁ ים פּון ַאֶלעם ְשֶלעְכְטס, וִׁ "ל( אִׁ אג זַׁ ְפרַׁ "ל מִׁ ֲהרַׁ מַׁ יו ֶשל הַׁ ַאז )ְלָאחִׁ

יֵאל. ֵאל א'ֹורִׁ ֵאל ְר'פָּ 'יכָּ יֵאל מִׁ 'ְברִׁ אֵשי ֵּתיבֹות גַׁ יז רָּ א אִׁ רָּ  ְגמָּ
ט ֶווען ַא מֶ  ְפרַׁ ים ַא ּובִׁ אס ֶגעְבט אִׁ אג, דָּ א ֶיעְדן טָּ רָּ אט ְגמָּ יז זֹוֶכה צּו ֶלעְרֶנען ַא ְבלַׁ עְנְטש אִׁ

אְגן ַאז ֶווער ֶעס  יֶלער זי"ע ְפֶלעְגט זָּ י ְשֹלֹמה'ֶקע ְזֶוועהִׁ יק ֶרבִׁ דִׁ וי ֶדער צַׁ ה פּון ַא ֶמעְנְטש, וִׁ צּורָּ
ה פּו אט ַא צּורָּ אג הָּ א ַא טָּ רָּ ף ְגמָּ יְשט ַא דַׁ אר ֶלעְרְנט ֶלעְרְנט נִׁ ן, ֶדעְרפַׁ יְצלָּ א לִׁ נָּ ֲחמָּ ה רַׁ ן ַא ְבֵהמָּ

אְנץ יָּאר ֶלעְרֶנען  אס ֶוועט ֶהעְלְפן ַאז ֶמען זָּאל שֹוין ַא גַׁ א, אּון דָּ רָּ אט ְגמָּ ת ַא ְבלַׁ בָּ ֶמען ֶדעם שַׁ
א. רָּ  ְגמָּ

אג, מֶ  ש ֶיעְדן טָּ ין ֶמְדרָּ יעּור אִׁ אְכן ַא שִׁ יְך צּו מַׁ יז גּוט זִׁ א, אֹויְך אִׁ ְנחּומָּ ש ּתַׁ ה אּון ֶמְדרָּ בָּ ש רַׁ ְדרָּ
אְך סֹודֹות  אְלְטן גָּאר ַאסַׁ אהַׁ ין ֶדעם בַׁ ר ֵסֶפר, אּון ֶעס אִׁ י ֶבעְסֶטע מּוסָּ ים ֶזעֶנען דִׁ שִׁ ְדרָּ י מִׁ דִׁ

אְגן פְ  ְדֵקנּו ֶוועט זָּ יחַׁ צִׁ שִׁ אט ֶגעזָּאְגט ַאז מָּ יֶנער זי"ע הָּ אְרלִׁ י ַאֲהֹרן קַׁ יק ֶרבִׁ דִׁ ה. ֶדער צַׁ ּתֹורָּ ט הַׁ שַׁ
ל ֵשם טֹוב  עַׁ ר, אּון ֶדער בַׁ יר ֶגעֶווען ֶדעם ֹזהַׁ ְסבִׁ אט מַׁ דֹוש הָּ קָּ "י הַׁ וייל ֶדער ֲארִׁ ש, וַׁ ין ֶמְדרָּ אִׁ
ש ֶוועט  ֶבער אֹויף ֶמְדרָּ דֹוש, אָּ קָּ "י הַׁ יר ֶגעֶווען ֶדעם ֲארִׁ ְסבִׁ אְבן מַׁ ים הָּ ידִׁ ְלמִׁ ייֶנע ּתַׁ יט זַׁ דֹוש מִׁ קָּ הַׁ

ט, ֶדעְר  אְגן ְפשַׁ יחַׁ זָּ שִׁ ש, ֶלעְרֶנען ֶיעְדן מָּ ין ֶמְדרָּ יעּור אִׁ אְכן ַא שִׁ יְך צּו מַׁ יז ַא גּוֶטע זַׁאְך זִׁ אר אִׁ פַׁ
ש. אְנְצן ֶמְדרָּ יְגט ֶמען ֶדעם גַׁ ייט ֶעְנדִׁ י צַׁ יז ְבֶמֶשְך דִׁ יְקל בִׁ אג ַא ְשטִׁ  טָּ

א, ֶמְדרָּ  רָּ ה, ְגמָּ ְשנָּ א, מִׁ ְקרָּ ין מִׁ ים אִׁ יעּורִׁ יר שִׁ י פִׁ אט דִׁ אט ֶער ַא ֶווען ַא ֶמעְנְטש הָּ ש, הָּ
אט  ק הָּ ְצחָּ ואס יִׁ כֹות וָּ י ְברָּ אקּוֶמען דִׁ ה, אּון ֶער ֶוועט בַׁ מָּ יין ְנשָּ אר זַׁ ה פַׁ אֶקע ְסעּודָּ ֶגעְשמַׁ

ים  ֱאֹלקִׁ ֵּתן ְלָך הָּ ֲעֹקב, ְויִׁ ם  -ֶגעֶבעְנְטְשט יַׁ יִׁ מַׁ שָּ ל הַׁ טַׁ ָאֶרץ  -מִׁ ֵני הָּ ְשמַׁ ן  -ּומִׁ גָּ ואס  -ְוֹרב דָּ יֹרש, וָּ ְותִׁ
אְגט אֹויף ֶדעם ֶדער ֶמְדרָּ  ה ס"ו, ג( ש זָּ בָּ ית רַׁ ם )ְבֵראשִׁ יִׁ מַׁ שָּ ל הַׁ טַׁ ָאֶרץ  -מִׁ ֵני הָּ ְשמַׁ א. ּומִׁ ְקרָּ יז מִׁ אס אִׁ  -דָּ

ן  גָּ ה, ְוֹרב דָּ ְשנָּ יז מִׁ אס אִׁ יֹרש  -דָּ א, ְותִׁ רָּ יז ְגמָּ אס אִׁ ש. -דָּ יז ֶמְדרָּ אס אִׁ  דָּ
ין דֶ  ים אִׁ ימּודִׁ י לִׁ יְך אּוְנֶטער דִׁ יד ֶנעְמט זִׁ אְבן ַא גּוט ֶווען ַא אִׁ יֶכער הָּ ת ֶוועט ֶער זִׁ בָּ עם שַׁ

יּות  ְשמִׁ יּות ּוְבגַׁ עֹות ְברּוֲחנִׁ ְשפָּ יְקן ַאֶלע גּוֶטע הַׁ ים שִׁ ֶגעֶבעְנְטְשט יָּאר, ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶוועט אִׁ
יג.  אֹויף ֵאייבִׁ

ית תשס"ט לפ"ק( בֹוֶקר פ' ְבֵראשִׁ ל שב"ק בַׁ חַׁ נַׁ  )ּתֹוְך הַׁ
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 נאך פילע בריוו פונעם ראש ישיבה שליט"א אין
 וועכנטליכן קונטרס "עצתו אמונה" אינעם אלע נושאים,

 718-387-2691 3# צו באקומען אין ישיבה, אדער רופט
 
 
 

צוגעשטעלט געווארן אין די סוכה פון מו"ה שבתי מזרחי הי"ו, דער עולם האט זיך געוואשן 
ליט"א האט ארומגערעדט פון די עצות פון הייליגן צו די סעודה און דער ראש ישיבה ש

רבי'ן, ובפרט אין שלום בית וואס דער הייליגער רבי האט אונז געלערנט אזעלכע שיינע 
הדרכות ווי אזוי מ'קען לעבן אינדערהיים בשלום ובשלוה און האבן א גוט לעבן אויף די 

 . וועלט און אויף יענע וועלט
*** 

האט דער ראש ישיבה שליט"א פארגעלערנט די  נדערפריאי חול המועד דאנערשטאג
שיעור גמרא בבלי און ירושלמי אין קרית ברסלב ליבערטי, מ'האט מסיים געווען מסכת 
שקלים פון תלמוד ירושלמי. דערנאך האט מען זיך געשטעלט דאווענען, דער ראש ישיבה 

קייט, און נאכ'ן דאווענען האט געדאווענט פאר'ן עמוד הלל און הושענות מיט גרויס ווארעמ
האט מען זיך געוואשן צו א סעודה אין די סוכה פון בית המדרש, לכבוד דעם סיום מסכת 

 שקלים.
ביים סעודה האט דער ראש ישיבה שליט"א געגעבן א שיינעם שיעור, בתוך הדברים 

ן האט דער ראש ישיבה אסאך גערעדט איבער אחדות, דער יצר הרע וויל נאר אריינברענגע
מחלוקת צווישן אידישע קינדער, און מ'דארף זיך שטארקן זיך צו האלטן אינאיינעם און 
נאר מחזק זיין איינער דעם צווייטן, דאס מיינט נישט צו זאגן אז יעדער דארף האלטן די 
זעלבע, דאס איז נישט מעגליך, נאר אז מ'זאל פארשטיין אז יענער קען אויך האבן א מיינונג, 

 קריגן, נאר זיך דורכקומען יעדע זאך אויף א שיינעם אופן. און זיך נישט
*** 

האט מען גלייך נאך מעריב געליינט משנה תורה,  נאכט, ליל הושענה רבה, דאנערשטאג
און דערנאך איז פארגעקומען א סעודה אין די סוכה נעבן בית המדרש אין וויליאמסבורג. 

רעמע ניגוני התעוררות, און דערנאך האט ביי די סעודה האט מען געזינגען אינאיינעם ווא
דער ראש ישיבה גערעדט עטליכע דיבורים איבער די גרויסקייט פון הושענה רבה, מ'קען 
קיינמאל נישט וויסן וואס מ'קען אויפטון מיט איין קאפיטל תהלים, מיט איין ווארט צום 

אג, ווען מ'דערמאנט אייבערשטן, ער האט מעורר געווען אז מ'זאל אויסנוצן דעם הייליגן ט
זיך זאל מען בעטן נאך א תפלה צום אייבערשטן אז עס זאל קומען א זיס ליכטיג יאר, מ'זאל 

 אונז ארויסשיקן נאר גוטע קוויטלעך פון הימל.
דערנאך איז מען אריין אין בית המדרש וואו מ'האט אויסגעזאגט תהלים און זיך 

  אויסגעבעטן א גוט געבענטשט יאר.
*** 

זענען אריינגעקומען פילע אנשי שלומינו אויף וויליאמסבורג  צווייטע טעג יום טובדי אויף 
 מיטצוהאלטן די געהויבענע טעג פון יום טוב צווישן אנשי שלומינו.

איז געווען א גרויסע התעוררות ביי די הושענות, דער ראש ישיבה שליט"א  הושענה רבה
ומינו אויף פארשידענע ענינים. צווישן די של האט מעורר געווען און מחזק געווען אנשי

פילע זאכן האט דער ראש ישיבה אויך ארויסגעברענגט די גרויסקייט פון רעדן צום 
אייבערשטן, אפילו ווען מ'קען זיך נישט אויסשמועסן דאס גאנצע הארץ מיט'ן 

העלף מיר", מ'זאגט  -אייבערשטן, זאל מען אבער שרייען צום אייבערשטן, "הושענה 
יבער נאכאמאל און נאכאמאל הושענה און הושענה, אזוי דארף מען איבערזאגן טויזנט א

 מאל פאר'ן אייבערשטן, "העלף מיר, העלף מיר, העלף מיר". 
האט דער ראש ביי די לעצטע הושענות, ווען מ'דערמאנט די זכותים פון אלע צדיקים, 

דענקען אז אן א צדיק קען מען ישיבה גערעדט אז אויב וויל מען זיין א איד דארף מען גע
דאס נישט באווייזן, א איד מוז האבן א צדיק וואס זאל אים מעורר זיין און מחזק זיין און 

 אים צוקלעבן צום אייבערשטן, און נאר אזוי קען מען מצליח זיין.
נאכ'ן דאווענען איז דער עולם זיך צוגאנגען מיט גרויס התעוררות פון די געהויבענע 

 ון הושענות.תפילות א
אלע שיעורים אין לויף פון חול המועד, קען מען הערן אויפ'ן "קול ברסלב" טעלעפאן 

 ליין, די נומערן קען מען טרעפן ביים סוף פונעם גליון.
*** 

האט מען געטאנצן די הקפות  ,די צווייטע טעג יום טוב, שמיני עצרת און שמחת תורה
מיט די הייליגע תורה, אז מען האט זוכה געווען די  מיט גרויס פרייד, מען האט זיך געפריידט

גאנצע יאר צו לערנען אסאך די הייליגע תורה, און אז עס קומט א פרישע יאר וואס מען 
 וועט אנפילן מיט אסאך לימוד התורה און מיט מצות ומעשים טובים.

י במשך דעם יום טוב האבן מיר געהערט דברות קודש פונעם ראש ישיבה שליט"א. בי
נעילת החג האט דער ראש ישיבה ארום גערעדט אז אזוי ווי עס הויבט זיך אן דער נייער 
יאר, זאלן מיר זיך נישט לאזן נארן, נאר מיר זאלן אנהויבן מיט א פרישקייט צו לערנען יעדן 
טאג די הייליגע תורה, און דאן ווען עס וועט קומען דעם קומענדיגן יאר שמחת תורה וועלן 

אבן מיט וואס צו פרייען אז מיר האבן אנגעפילט דאס יאר מיט גוטע זאכן, און מיר זיך ה
ווען עס וועט קומען דער לעצטער טאג פונעם מענטש וועט ער האבן מיט וואס צו גיין צום 
טיש, ווייל נאר די תורה און מצות וואס דער מענטש כאפט אריין אויף די וועלט, נאר דאס 

 דאס נעמט מען מיט אויף יענע וועלט.בלייבט פון אים, און נאר 
ספעציעל דער ענין פון מעביר סדרה זיין די פרשת השבוע יעדע וואך, א זאך וואס איז 
ליידער זייער נאכגעלאזט ביי אסאך מענטשן, און די סיבה דערצו איז ווייל מען וויל עס טון 

זאל ווען אבער טון אזוי  דוקא פרייטאג, און מען יאגט נישט אן דאס צו פארענדיגן. ווען מען
ווי דער שלחן ערוך לערנט אונז, אז פון זונטאג קען מען שוין אנהויבן מעביר סדרה זיין די 
וואכעדיגע פרשה, וואלט דאס יעדער איד געקענט באווייזן. זונטאג לערנט מען ביז שני און 

סוף וואך האט מען  מאנטאג ביז שלישי, און אזוי ווייטער די גאנצע וואך, און ווען עס קומט
געענדיגט די גאנצע סדרה. אויסער דער חיוב וואס ס'איז דא צו לערנען די פרשה יעדע וואך 
שנים מקרא ואחד תרגום, איז מען אויך זוכה צו די געוואלדיגע הבטחה וואס חז"ל זאגן צו: 

מעביר  אז ווען א איד איז -"כל המשלים פרשיותיו עם הציבור, משלימין לו ימיו ושנותיו"
 סדרה איז ער זוכה צו א גוטע לאנגע לעבן.

דער הערליכער יום טוב האט איבערגעלאזט א שטארקע רושם אויף אנשי שלומינו 
 וועלכע האבן געשעפט פרישע חיזוק והתעוררות צום נייעם יאר.

 שישו ושמחו בשמחת התורה!
 

>>>>>> 
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 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!
 לאנג צורופט אריין מיט אייער פאר

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

 
 
 

 

 

 

 שמחה אין הארץ
מ'קען זיך מאכן פרייליך, יענעם איינרעדן 

וי קען מען אבער אז מ'איז פרייליך, ווי אז
 באמת זיין פרייליך אין הארץ?

 קול ברסלב
212-444-9191 
1, 2, 1, 7, 1, 10  

 

 

 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
 

 הערליכע יום טוב סוכות ביי אנשי שלומינו
גאר א שיינער יום טוב איז אריבער אויף אנשי שלומינו דעם סוכות, ווען מיר האבן געשעפט פרישע כוחות און חיזוק פונעם 

 אגלייטן אויפ'ן גאנצן יאר.יום טוב, וואס דאס וועט אונז ב
זענען אריבער מיט גאר געהויבנקייט און געשמאק מיט'ן ראש ישיבה שליט"א אין וויליאמסבורג,  די ערשטע טעג יום טוב

ביידע טעג פאר'ן דאווענען האט דער ראש ישיבה שליט"א פארגעלערנט א שיעור גמרא אין בבלי און ירושלמי, און 
 און דערנאך האט מען געדאווענט מיט געשמאק, די הלל און הושענות איז געווען גאר דערהויבן. ארומגערעדט דברי התחזקות,

צוגעשטעלט געווארן א ברייטע קידוש אין די סוכה, דער ראש ישיבה שליט"א האט פארגעלערנט  נאכ'ן דאווענען איז
 ווי עס דארף צו זיין.סיפורי מעשיות, און גערעדט שיינע זאכן ווי אזוי אויסצונוצן דעם יום טוב 

*** 

איז פארגעקומען די סעודת הילולא צו די יארצייט פון הייליגן רבי'ן. די סעודה איז פארגעקומען  ועדהמל חו נאכט מאנטאג
א ברייטע סעודה איז צוגעשטעלט געווארן, און אנשי שלומינו אין די גרויסע סוכה אין הויף פון בית המדרש אין וויליאמסבורג, 

מען געזינגען דעם "שיר ידידות" פון  געקומען צו פארן פון איבעראל מיטצוהאלטן די יארצייט סעודה, ביי די סעודה האטזענען 
הרה"ח רבי יצחק ברייטער ז"ל, וואו עס ווערט ארויסגעברענגט די גרויסקייט פון הייליגן רבי'ן, און וואס מיר באקומען אלץ פון 

איבער די געוואלדיגע מתנות וואס דער רבי געבט אונז, גערעדט דברות קודש ליט"א דער ראש ישיבה שאים. דערנאך האט 
בפרט די שטארקע אמונה וואס דער רבי ברענגט אריין אין אונז, אז מיר זאלן שפירן אז דער אייבערשטער איז מיט אונז אין 

רפן דאנקען דעם אייבערשטן אויף די געוואלדיגע יעדן מצב, און אזוי ווייטער אלע געוואלדיגע עצות פון הייליגן רבי'ן, מיר דא
מתנה אז מיר האבן דעם הייליגן רבי'ן, יעדער מענטש אויף דער וועלט מוטשעט זיך, כאטש פון אינדרויסן קען זיך דאכטן ווי 

שוועריקייטן און  יעדן גייט גוט און נאר פאר מיר גייט עס נישט ווי איך וויל, איז אבער דער אמת אז יעדער האט זיינע אייגענע
נסיונות אין לעבן, ברוחניות און בגשמיות, און מיט די עצות און לימודים פון הייליגן רבי'ן, קען יעדער איד זיך שטעלן אויף די 

יאר נאכ'ן הסתלקות פון הייליגן רבי'ן, אבער דער  210מיר האלטן שוין פיס און מצליח זיין אויף די וועלט און אויף יענע וועלט. 
ייער פון רבי'ן ווערט נאר שטערקער פון יאר צו יאר, עס איז מקרב נאך און נאך אידן צום אייבערשטן, אזוי ווי דער רבי האט פ

געזאגט אז זיין פייער וועט שוין ברענען ביז משיח וועט קומען. אינמיטן די דרשה האט דער ראש ישיבה שליט"א ארויפגערופן 
, און ארויסגעברענגט ווי אזוי דער רבי האט א וועג פאר יעדן צו לערנען די הייליגע תורה, עטליכע וואס האבן געמאכט סיומים

 און אזוי ווייטער האט מען זיך מחזק געווען מיט די הייליגע עצות פון רבי'ן.
 האט מען זיך ארויסגעלאזט אין פרייליכע טענץ און זיך געפריידט בשמחת בית השואבה. סעודהנאך די 

*** 

א סעודת סיום, ווען דער ראש ישיבה שליט"א האט מסיים געווען מסכת איז פארגעקומען  ועד פארמיטאגהמל חו גדינסטא
סוכה לכבוד דעם יום טוב סוכות, אזוי ווי מוהרא"ש פלעגט זאגן אז מ'זאל דורכלערנען אין יעדן יום טוב די מסכתא פון יענעם 

די מעשה וואס די גמרא דערציילט סוף מסכת סוכה פון די משמורה פון  יום טוב. דער ראש ישיבה שליט"א האט גערעדט פון
בילגה וואס מ'האט זיי גע'קנס'ט אין בית המקדש צוליב דעם וואס זי האט זיך גע'שמד'ט און חתונה געהאט מיט א יווני, און 

וואס די מזבח עסט אויף די געלט פון ווען די יוונים זענען אריין אין בית המקדש האט זי געשטויסן דעם מזבח און געשריגן פאר
די אידן און העלפט נישט ארויס די אידן ווען עס גייט זיי שווער. האט דער ראש ישיבה נאכגעזאגט פון פריערדיגע צדיקים אז 

צו מ'קען ארויסנעמען פון דעם אז אפילו אזא פרוי וואס איז אזוי ווייט אוועקגעפאלן, האט זי אבער נאכאלץ געהאט א געפיל 
אידן, ס'האט איר נאכאלץ וויי געטון אז אידן ליידן אזויפיל, זעט מען פון דעם אז ווי ווייט א איד פאלט נאר, האט ער נאכאלץ 

 דאס פינטעלע איד, און מ'קען אייביג תשובה טון.
ך איינרעדן אז דער ווען מ'הערט די נייעס קען מען זי דער ראש ישיבה האט גערעדט איבער די שעדליכקייט פון הערן נייעס,

באאמטער קען שלעכטס טון, און יענער קען גוטס טון, דער איז שולדיג אויף דעם, און יענער איז שולדיג אויף דאס, און 
מ'פארגעסט אינגאנצן אז נאר דער אייבערשטער אליין פירט יעדע זאך אויף דער וועלט, און ווען מ'האט סיי וועלכע פראבלעם 

 ענדען צו אים.דארף מען זיך נאר וו
 און אזוי ווייטער האט מען גערעדט גאר שיינע דברי חיזוק פון וואס דער עולם האט גאר שטארק הנאה געהאט.

*** 

א סעודה לכבוד די אושפיזא דאהרן כהנא קדישא, צוגעשטעלט דורך מו"ה איז פארגעקומען  ועדהמל חו נאכט דינסטאג
ר ראש ישיבה שליט"א גערעדט איבער אהרן הכהן וואס האט עוסק געווען אין אהרן וועבערמאן הי"ו, ביי די סעודה האט דע

שלום בית, די מחלוקת פון קרח ועדתו אויף משה רבינו און אהרן הכהן איז געווען אז זיי האבן נישט געקענט פארשטיין ווי אזוי 
יך קענען אראפלאזן אזוי שטארק צו אידישע ס'קען זיין אז די גרויסע צדיקים וואס זענען אזוי דבוק צום אייבערשטן, זאלן ז

קינדער, און זיין פארנומען זיי צו העלפן מיט זייערע פראבלעמען. דער אמת איז אבער אז ווי גרעסער א צדיק איז, אלץ מער 
, און אים קען ער זיך אראפלאזן און פארשטיין א צווייטן איד, און זיך אפגעבן מיט אים, אים ארויסצוהעלפן מיט וואס ער דארף

אויך מקרב זיין צום אייבערשטן. דאס איז וואס מוהרא"ש האט אונז געלערנט אלע יארן אז מ'קען לעבן אויף די וועלט מיט'ן 
אייבערשטן, ווען איינער וויל ווערן אן ערליכער איד דארף ער זיך נישט אינגאנצן אפשיידן פון די וועלט, נאר אריינצוברענגען 

יין לעבן, צו לערנען און דאווענען און דינען דעם אייבערשטן און גלייכצייטיג הנאה האבן פון די וועלט, דעם אייבערשטן אין ז
 מ'קען האבן די וועלט און יענע וועלט אינאיינעם ווען מ'נעמט אריין דעם אייבערשטן אין לעבן.

 .פאר עטליכע שעה בשמחת בית השואבההאט מען זיך ארויסגעלאזט אין פרייליכע טענץ און זיך געפריידט  סעודהנאך די 
*** 

דער ראש ישיבה שליט"א ארויסגעפארן קיין קרית ברסלב אין ליבערטי, א רייכע סעודה איז איז  חול המועד מיטוואך נאכט

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 בארא פארק, שליט"א נחמן ניישטייןמו"ה 
 מלמד מומחה במוסדותינו הקדושים

 למזל טוב  צו די געבורט פון א אינגל
*** 

 וויליאמסבורגשליט"א, ישראל יעקב ווייס מו"ה 
 מלמד מומחה במוסדותינו הקדושים

 למזל טוב  צו די געבורט פון א אינגל
 

>>>>>> 
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