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ט מֹוַהָרא"ש ֵצייל   ֶדער 

ַא ִאיד ַדאְרף ִזיְך ְשֶטעְנִדיג ָזאְרְגן ַפאר ַא ְצֵווייְטן 
. ִאיד, צּו ֶזען אֹויּב ֶיעֶנער ָהאט ַאֶלעס ָוואס ֶער ַדאְרף

ֶזען ִמיט ָוואס  , ַדאְרף ֶמעןִניְשטָהאט ֶיעֶנער ֹויּב אּון א
 ֶער ֶקען ֶיעֶנעם ַארֹויְסֶהעְלְפן ִאין ַזיין ְפָראְּבֶלעם.

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

יְסֶגעַהאְלְטן. ָדאס ִאיז ָאֶּבער ֵזייֶער ָוואס ֶעס ִאיז אוֹ 
ִניְשט ִריְכִטיג. ַאַווַדאי ַדאְרף ֶמען ְפרּוִּביְרן ְמַחֵזק צּו 
ַזיין ַא ְצֵווייְטן, ִאים צּו ָזאְגן גּוֶטע ֶוועְרֶטער אּון ַאזֹוי 

ַמְצִליַח ַזיין אֹויְך ְּברּוֲחִניּות, ָזאל ִאים ֶהעְלְפן ַאז ֶער 
אְרף ֶמען ִזיְך ָאֶּבער ָזאְרְגן ַפאר ֶיעֶנעְמ'ס ֶדער ִעיָקר דַ 

ַגְשִמיּות. אּון ִזיְך מֹוֵסר ֶנֶפש ַזיין צּו ֶהעְלְפן אּון צּו טּון 
 ַא טֹוָבה ַפאר ַא ְצֵווייְטן ִאיד.

ַּביי מֹוַהָרא"ש ִאין שּול ִאיז ַאָמאל ֶגעֶווען ַא ִאיד ַא 
ֶגעַהאט ַא ְשֶווער  ְגרֹויֶסער ָאִריַמאן, ֶער ָהאט ֶנעֶּבעְך

ֶלעְּבן אּון ֶער ִזיְך ֵזייֶער ֶגעמּוְטֶשעט ִמיט ַפאְרִשיֶדעֶנע 
ָצרֹות, ֶער ִאיז ֶגעֶווען ַפאְרִזיְנֶקען ִאין חֹובֹות אּון ֶמען 

ַארֹויְסַוואְרְפן פּון ַזיין  ָהאט ִאים שֹוין ַמָמש ֶגעָוואְלט
ן ִאיז צּוקּוֶמען צּו ִדיָרה. ֵאייְנָמאל ִאיְנִמיְטן ַדאֶוועֶנע

ִאים ַא ִאיד אּון ִאים ָפאְרֶגעַהאְלְטן ַפאְרָוואס ַזיין 
ְתִפִלין ִליְגט ִניְשט אֹויְפ'ן ִריְכִטיְגן ְפַלאץ... ֶדער ִאיד 
ָהאט ִזיְך ֵזייֶער אֹויְפֶגעֶרעְגט אּון ֶגעְשִריְגן אֹויף ֶיעֶנעם: 

ְגְסטּו ִזיְך ַאזֹוי "ָוואס ִוויְלְסטּו פּון ִמיר? אֹויּב ָזאְר 
ְשַטאְרק ַפאר ִמיר, ַדאן ָזאְלְסטּו ִזיְך ֶעְנֶדעְרש ָזאְרְגן 

 ַפאר ַמיין ַגְשִמיּות אּון ִניְשט ַפאר ַמיין רּוְחִניּות"...
מֹוַהָרא"ש ָהאט ֶגעֶזען ָוואס ָדאְרט ִאיז 
ָפאְרֶגעקּוֶמען אּון ֶער ִאיז צּוֶגעַגאְנֶגען צּו ֶדעם ִאיד אּון 
ָהאט ִאים ֵזייֶער ְמַחֵזק ֶגעֶווען, אּון ַדאן ִאיז מֹוַהָרא"ש 

 ַאַרייְנֶגעַגאְנֶגען ִאין ְשמּוֶעס ִאיֶּבער ֶדעם ִעְנָין.
ַאְנֵשי ְשלֹוֵמינּו ְפֶלעְגן ָזאְגן: "קֹוֶדם ָזאְרג ִזיְך ַפאר 
ַמיין ַגְשִמיּות. ִמיט ַמיין רּוְחִניּות ֶוועל ִאיְך ִזיְך שֹוין 

ֵליין ַאן ֵעָצה ֶגעְּבן, ִמיט ַמיין ַגְשִמיּות ָוואְלְסטּו ִמיר ַא
 ֶגעֶקעְנט ַארֹויְסֶהעְלְפן"...

י ּבִ ֶער ִאיז ֶגעֶווען ֶדער זּון פּון רֶ  - ז"ל ֶמעֶכעֶלעי ּבִ רֶ 
ָהאט ַאָמאל ֶגעַהאט  -י ָנָתן ּבִ רֶ פּון , ֶדער זּון ק ז"לִיְצחָ 

י ּבִ ָרֵאל ַקאְרדּוֶנער ז"ל. רֶ י ִיְש ּבִ צּו ִזיְך ַאְלס ַגאְסט, רֶ 
ַאז ֶער ָזאל  ֶמעֶכעֶלעי ּבִ ָרֵאל ָהאט ֶגעֶּבעְטן פּון רֶ ִיְש 

ה ָהאט ֶער ִאים אֹויְפֶוועְקן ַּבייַנאְכט ַּביי ֲחצֹות. ְלַמֲעשֶ 

ער ֶזעט צּו ּבֹויֶען ֶעְנקֶ 
 ְשטּוּב אֹויף ּתֹוָרה אּון

 

ַזיין  ִיְרַאת ָשַמִים. ַאז ִאיר ִוויְלט ֵאייֶער ְשטּוּב ָזאל
ף ְשַטאְרֶקע ְיסֹודֹות ָזאְלט ִאיר ֶיעֶדע ֶגעּבֹויט אֹוי

ל  ַזאְך ְפֶרעְגן, ָגאְרִניְשט טּון ִמיט ִדי ֵאייֶגעֶנע ֵשכֶ 
י אֹויְך ֶיעֶדע ְשֵאָלה ָזאְלט ִאיר ְפֶרעְגן ַא ַדָיין אּון ַאזֹו

ִליְכן ֶיעֶדע ַזאְך ָזאְלט ִאיר אֹויְסְשמּוֶעְסן ִמיט ַאן ֶערְ 
 .ְשטּוּב ָהאְּבן ַא ִקיּום ָרב, ַאזֹוי ֶוועט ֶדער

 "ב(תשפ ֶלךְ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו)
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י ּבִ ים רֶ ָרֵאל ָהאט ִאים ָפאְרֶגעַהאְלְטן ֶדערֹויף. ָהאט אִ י ִיְש ּבִ ִאים ִניְשט אֹויְפֶגעֶוועְקט אּון רֶ 

י ָנָתן ַאז ַא ַמְכִניס אֹוַרח ּבִ ייְדן רֶ ֶגעָזאְגט: "ַמיין ַטאֶטע ְפֶלעְגט ִמיר ָנאְכָזאְגן פּון ַמיין זֵ  ֶמעֶכעֶלע
 ַדאְרף ִזיְך ָנאר ָזאְרְגן ַפאר ִדי ַגְשִמיּות פּון ַזיין ַגאְסט, אּון ִניְשט אֹויף ַזיין רּוְחִניּות.

ר ַּביי ַא ַמְכִניס אֹוַרח. ִמיר ַדאְרְפן ִזיְך ְשֶטעְנִדיג צּוֶגעוואֹויֶנען צּו ְטַראְכְטן ָדאס ָאֶּבער ִניְשט ָנא
ִווי ַאזֹוי ִמיר ֶקעֶנען ַארֹויְסֶהעְלְפן ַא ְצֵווייְטן ִאיד. אּון ַלאו ַדְוָקא ְּברּוֲחִניּות, ָנאר ַטאֶקע 

 ְּבַגְשִמיּות.
ֶּבער ַזיין ְגֵרייט ִניְשט צּו ַוואְרְטן אֹויף ַאן ַהָכַרת ַהטֹוב. ִניְשט פּון ִדי ַאְנֶדעֶרע ַזייט ַדאְרף ֶמען אָ 

ייֶדער ֶמען ָהאט ִאים ֶגעָהאְלְפן. לֵ  ֶדעם ָוואס ֵאייִּביג ֶוועט ֶדער ְצֵווייֶטער ַמִכיר טֹוָבה ַזיין אֹויף
וער צּו ַמִכיר טֹוָבה ַזיין ֶדעם ָוואס ָהאט ִאיז ָדא ַא ְשֶלעְכֶטע ֶטַבע ַּביי ֶמעְנְטְשן ַאז ֶעס ִאיז ֵזיי ְשוֶ 

ֵזיי ֶגעָהאְלְפן, אּון ַאָמאל ֶקען ֶעס ָנאְך ֵגיין ָנאְך ַווייֶטער ַאז ֶיעֶנער ִאיז ָגאר ַא "ְמַשֵלם ָרָעה ַתַחת 
 ִריק טּון ְשֶלעְכְטס.ַאְנְשָטאט ִזיְך צּו ַּבאַדאְנֶקען אּון ַמִכיר טֹוָבה ַזיין, ֶוועט ָגאר ֶיעֶנער צּו -טֹוָבה" 

ֶ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 ֶהעְלְפן ֶיעְדן ֵאייֶנעם, ֲאִפילּו ֶווען ֶער ַּבאקּוְמט 

 יְשט צּוִריק ֶדעְרַפאר.ָגאְרנִ 
ֶ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 ֶהעְלְפן ְּבגּוף אּון ַאָמאל ִמיט ֶגעְלט, ֶדער ִעיָקר ַדאְרף 

ַאז ֶיעֶנער ָזאל ַארֹויְסֵגיין ַא צּוְפִריֶדעֶנער. ֶמען ָטאר ֵקייְנָמאל ִניְשט ַאֶוועְקִשיְקן ַא  ֶמען ֶזען
 ֶמעְנְטש ִמיט ָגאְרִניְשט, ֶמען ַדאְרף ְפרּוִּביְרן צּו טּון ָכאְטש ָוואס ֶמען ֶקען.

ם ין ִדי ַצייט פּון ֵהייִליְגן ַּבַעל שֵ מֹוַהָרא"ש ָהאט ֶדעְרֵצייְלט ַא ַמֲעֶשה ָוואס ִאיז ַפאְרָלאְפן אִ 
ִדי ִהיְלף פּון צּו ַהאְלְטן ייט פּון צּוִריק קֵ ּבְ טֹוב זי"ע, ָוואס פּון ֶדעם ֶקעֶנען ִמיר ִזיְך ֶלעְרֶנען ִדי ַהאְר 

 ַא צּוְּבָראֶכעֶנעם ִאיד.
ַא ְצָדָקה ַקאֶסע ָדאְרט ַהאט ֶעס ִאיז ַאָמאל ֶגעֶווען ַא ְשָטאט ָוואס ִדי ָראֵשי ְקִהָלה ָהאְּבן ֶגע

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

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

 ת ִאין ְשָטאט, צּו ֶגעְּבן ֵווייִניֶגער ֶגעְלט ַפאר ִדי ָאִריֶמעַלייט ִאין ְשָטאט.קוֹ דָ ן פּון ִדי צְ ְשַניידְ 
ַקאֶסע, ֶער  ן ָאִריַמאן ָוואס ָהאט ַמָמש ֶגעֶלעְּבט אֹויף ִדי ְצָדָקהָדאְרט ִאין ְשָטאט ִאיז ֶגעֶווען ַא

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

ָאְפֶגעְשֶטעְלט ַּביי ֶדעם, ָנאר ִניְשט  ִאיז ִאים ֵזייֶער ֶעְנג ֶגעָוואְרן ָדאס ֶלעְּבן. ֶעס ָהאט ִזיְך ָאֶּבער
צּוִּביְסֶלעְך ָהאְּבן ֵזיי ָאְנֶגעהֹויְּבן צּו ֶגעְּבן ָנאְך ֵווייִניֶגער אּון ֵווייִניֶגער, ִּביז ֶדער ָאִריַמאן ִאיז 

 ֶגעְּבִליְּבן ַמָמש הּוְנֶגעְרן ָנאְך ַא ְשִטיְקל ְּברֹויט.
ער ְצָדָקה ִאיז ֶגעקּוֶמען פּון ַא ֶגעִוויְסן ָרב ָוואס ֶער ִאיז ֶגעֶווען ֶדער ַּבאְשלּוס צּו ֶגעְּבן ֵווייִניגֶ 

ֶגעְשֶטעְלט אֹויף ִדי ַקאֶסע. אּון ַאזֹוי ִווי ֶדער ָאִריַמאן ִאיז ֶגעְּבִליְּבן ַמָמש ְּבֵעירֹום ּוְבחֹוֶסר ֹכל, 
ָרב. אּון ֶעס ִאיז ִנְגָזר ֶגעָוואְרן אֹויף ְגרֹויֶסע ִקְטרּוג ִאין ִהיְמל אֹויף ֶדעם  ָהאט ָדאס ֶגעַמאְכט אַ 

 ִאים ָגאר ַא ְשֶוועֶרע ְשְטָראף רח"ל.
ֶעס ָהאט ָאְנֶגעהֹויְּבן צּו ֶעְגֶּבעְרן ִאיֶנעם ָקאפ פּון ֶדעם ָרב ַמְחָשבֹות פּון ְכִפירֹות אּון 

ן ַלאְנֶגע ַצייט ִּביז ֶער ָהאט ָאְפֶגעַמאְכט ַאז , אּון ֶעס ִאיז ִניְשט דּוְרְך ַקייןִליְצלָ א ַרֲחָמנָ ַאִפיקֹוְרסּות 
. ֵאיין מֹוָצֵאי ַשָּבת ִאיז ֶער ַאִריֶּבער ֶגעַגאְנֶגען צּום ַגַלח פּון ןִליְצלָ א 'ן ַרֲחָמנָ ֶער ִוויל ִזיְך ֵגיין ְשַמדְ 

אס ִאיז ֶגעקּוֶמען פּון ֶדעם . דָ ןִליְצלָ א ַרֲחָמנָ 'ן ְשָטאט אּון ִאים ֶגעֶּבעְטן ַאז ֶער ִוויל ִזיְך ְשַמדְ 
ת אּון קוֹ דָ ִקְטרּוג ָוואס ִאיז ֶגעֶווען אֹויף ִאים ִאין ִהיְמל אֹויף ֶדעם ָוואס ֶער ָהאט ֶגעְשִניְטן ִדי צְ 

 ִדי ָאִריֶמעַלייט ֶזעֶנען אֹויְסֶגעַגאְנֶגען פּון הּוְנֶגער.
ֶסק, ֶעס ִאיז ִאים ֶגעֶווען ֵזייֶער ָמאְדֶנע ִדי ֶמעְקט ֶדער ַגאְנֶצער עֵ ְש ַפאְר'ן ַגַלח ָהאט ִניְשט ֶגע

'ן? ֶער ָהאט מֹוָרא ֶגעַהאט ַגאְנֶצע ַמֲעֶשה. ַפאְרָוואס ָזאל ַא ָחשּוב'ֶער ָרב ִזיְך ְפלּוְצִליְנג ֶוועְלן ְשַמדְ 
ים ֶעֶפעס ָאְפטּון. ַאז ָדאס ִאיז ֶאְפָשר ֶעֶפעס ַאן אּוְנֶטעְרֶגעְשֶטעְלֶטע ַזאְך ִמיט ָוואס ֶמען ִוויל אִ 

 אּון ֶדעִריֶּבער ָהאט ֶער ִזיְך ִניְשט ֶגעָיאְגט צּו ֶעְרִפיְלן ֶדעם ָרב'ס ַפאְרַלאְנג.
ֶער ָהאט קֹוֶדם ַאַרייְנֶגערּוְפן ֶדעם ָרב אּון ִאים ְמַכֵּבד ֶגעֶווען ִזיְך צּו ֶזעְצן ֶעֶפעס ֶעְסן אּון ַאזֹוי 

'ן ָרב ַא ְשַטאְרֶקע ְּבָראְנְפן, פּון ָוואס ֶדער ִאיְנְצִוויְשן ָהאט ֶער ֶגעֶגעְּבן ַפאְר דּוְרְכְשמּוֶעְסן ִדי ַזאְך. 
ָרב ָהאט ֶגעְטִריְנֶקען ַאִּביְסל אּון ָנאְך ַאִּביְסל, ִּביז ֶער ִאיז ַאָראְפֶגעַפאְלן ִאיְנַגאְנְצן ִשיכֹור אּון 

 ר ֶגעְּבִליְּבן ָדאְרט ְשָלאְפן אֹויף ֶדער ֶעְרד.ָאְנֶגעהֹויְּבן ְּבֶרעְכן, אּון ַאזֹוי ִאיז עֶ 
ם טֹוב זי"ע ֶגעִזיְצן ַּביי ָשלש ְסעּודֹות ִאין ִדי ֶזעְלֶּבע ַצייט ִאיז ָנאְך ֶדער ֵהייִליֶגער ַּבַעל שֵ 

יט רּוַח ַהקֹוֶדש ִאיְנֵאייֶנעם ִמיט ַזייֶנע ַתְלִמיִדים ִאין ִדי ְשָטאט ֶמעֶזעִּביְזש, אּון ֶער ָהאט ֶגעֶזען מִ 
ַאֶלעס ָוואס ֵגייט ֶנעֶּבעְך ַאִריֶּבער אֹויף ֶדעם ָרב. אּון ֶער ָהאט ְפלּוְצִליְנג ַּבאפֹויְלן ַפאר ֵאייֶנע פּון 

י ְגַלייְך ֶּבעְנְטְשן ִּבְרַכת ַהָמזֹון אּון ַמאְכן ַהְבָדָלה, אּון ַאייְנְשַפאֶנען דִ  ָזאלַזייֶנע ַתְלִמיִדים ַאז ֶער 
ם טֹוב ָהאט ִאים ֶגעֶגעְּבן ֶפעְרד אּון ַאִריֶּבעְרָפאְרן צּו ֶיעֶנעם ְשָטאט צּום ַגַלח'ס הֹויז. ֶדער ַּבַעל שֵ 

ֶגעָזאְגט: "ֶווען דּו ֶוועְסט  םַא ְשִטיְקל ַחָלה ָוואס ִאיז ֶגעְּבִליְּבן פּון ָשלש ְסעּודֹות, אּון ִאי
 ין ַאֵליין ַפאְרְשֵטיין ָוואס דּו ַדאְרְפְסט צּו טּון".ָאְנקּוֶמען ָדאְרט, ֶוועְסטּו שוֹ 

י ָהאט ִאים ַּבאפֹויְלן. ֶווען ֶער ִאיז ּבִ ֶדער ַתְלִמיד ִאיז ְגַלייְך ֶגעָלאְפן אּון ֶגעטּון ָוואס ֶדער רֶ 
ִליְגט אֹויף ֶדער ָאְנֶגעקּוֶמען צּום ַגַלח'ס הֹויז אּון ֶגעֶעְפְנט ִדי ִטיר, ָהאט ֶער ֶגעֶזען ִווי ֶדער ָרב 

ֶעְרד ִאיְנַגאְנְצן ַפאר'ִשיכֹור'ט. ֶדער ָרב ָהאט ִזיְך ֶעְרֶוועְקט אּון ֶגעְשִפיְרט ַאז ֶער ִאיז ֵזייֶער 
הּוְנֶגעִריג, ֶדער ַגַלח ָהאט ִאים ֶגעָוואְלט ֶגעְּבן ֶעֶפעס צּו ֶעְסן, ֶדער ַתְלִמיד ָהאט ָאֶּבער 

ם אְרף טּון. ֶער ָהאט ַארֹויְסֶגענּוֶמען ֶדעם ְשִטיְקל ַחָלה ָוואס ֶדער ַּבַעל שֵ ַפאְרְשַטאֶנען ָוואס ֶער דַ 
טֹוב ָהאט ִאים ֶגעֶגעְּבן, אּון ֶעס ֶגעֶגעְּבן ַפאְר'ן ָרב. ֶער ָהאט ֶגעָהאְלְפן ֶדעם ָרב ִזיְך צּו ֵגיין ַוואְשן 

 ִזיְך ְמַחי' ֶגעֶווען.ִדי ֶהעְנט אּון ַמאְכן ַאן ַהמֹוִציא, אּון ֶדער ָרב ָהאט 
ָנאְכ'ן ֶעְסן ִדי ַחָלה, ָהאט ֶדער ָרב ַּבאקּוֶמען ַא ְשַטאְרֶקע ִהְרהּור ְתשּוָבה, ֶער ָהאט ֱאֶמת'ִדיג 

ַמְחָשבֹות, ֶער ָהאט ִזיְך ֶגעֶשעְמט פּון ִזיְך ַאֵליין ַאז  ֲחָרָטה ֶגעַהאט אֹויף ַזייֶנע ַנאִריֶשע ְשֶלעְכֶטע
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ְנֶגעקּוֶמען צּו ַאַזא ִניְדִריֶגע ַמָצב, ֶער ִאיז ְגַלייְך ַאְנְטָלאְפן ֶער ִאיז ָא
 פּוֶנעם ַגַלח'ס הֹויז אּון ֶער ָהאט ֱאֶמת'ִדיג ְתשּוָבה ֶגעטּון.

ייט ֶווען ֶמען ַהאְלט ָנאר צּוִריק ָדאס קֵ ּבְ ֶזעֶען ִמיר פּון ֶדעם ִדי ַהאְר 
אקּוֶמען. אּון ֶעס ִאיז ָדאְך ִזיֶכער ִהיְלף ָוואס ַא ִאיד ָהאט ֶגעַדאְרְפט ּבַ 

ַאז ַפאְרֶקעְרט, ֶווען ַא ִאיד ְשְטֶרעְנְגט ִזיְך ָאן ָיא צּו ֶהעְלְפן ַא ְצֵווייְטן, 
ַדאן ֶוועט ֶער צּוִריק ַּבאקּוֶמען ַפאר ֶדעם ַאַסאְך ֶמער, ֶדער 

ֶלעְּבן, ַאזֹוי ִווי  ֵאייֶּבעְרְשֶטער ֶוועט ִאים ֶהעְלְפן אּון ְגִריְנֶגער ַמאְכן ָדאס
 ֶער ָהאט ֶגעָהאְלְפן ֶדעם ְצֵווייְטן ִאיד.

 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש ֵחֶלק ח' ֶעֶרְך ֶעְזָרה ְוֵחֶלק ט' ֶעֶרְך ְצָדָקה(
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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  0797040066ראל ארץ יש
 breslevcenter@gmail.com גליון אויף אימעילצו באקומען דעם 

 

 

 נישט אויף צוריקקוק 
ין ג אנאגכרוד ערעווש א טאהעג טסאה

קוקן נאר  וצ זיא לעבן, די בעסטע עצה
 ?דאסמען  ווי אזוי באווייזט ;סיפאראו

 קול ברסלב
212-444-9191 

1, 2,  1 ,  8 ,  1 ,  19 
 

 

 עצתו אמונה
 אויף ּפָאסט

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

 

 $ א וואך2.99פרייז פון בלויז פאר די ביליגע 
 

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

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

 

 

 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 און מיר וועלן פרובירן

 
 
 

 

 

 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
 , שבת פרשת פקודי הבעל"טשבת התוועדות סיום סדר מועד

סטעמפארד האטעל, האבן אנשי  פלאזאקראון  נאכן שבת התוועדות סיום הש"ס פאר צוויי יאר צוריק אין
שלומינו תיכף געבעטן אז אזעלכע שבתים זאלן געפראוועט ווערן מער אפט; און מען האט טאקע געפלאנט אזא 
שבת פאריאר ווינטער, וואס צוליב דעם אלוועלטליכן "קאוויד" אויסברוך איז עס למעשה דאן נישט צושטאנד 

פריידיגע  ייעצט נאך איבער צוויי יאר ווארטן, איז געמאלדן געווארן דגעלויבט דעם אייבערשטן אז  געקומען.
בשורה אז מען גרייט זיך שוין ווידער צו א גרויסע שבת התוועדות מיט אלע אנשי שלומינו אינאיינעם, וואס וועט 

ט'ן מיוואס וועט פארקומען  ,ן פרייליכן סיום סדר מועד'אפגעראכטן ווערן ברוב פאר והדר צוזאמען מיט
 סטעמפארד האטעל. אפרשת פקודי אינעם הערליכן קראון פלאז ודשקת שב אייבערשטנ'ס הילף

ן שנעל פארענדן באן, 'ן אויפעארויפגעשפרינג רוך ה'די שמחה איז גאר גרויס ביי אנשי שלומינו ווען מען איז ב
ט שוין ברוך השם , און עס גלייבט זיך קוים אז מען האגמראא 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
ן שבת התוועדות 'ן אייבערשטנ'ס הילף וועט מען אין די קומענדיגע וואכן ביז'שקלים, יומא, סוכה, ביצה. מיט

 דאס וואסאון חגיגה; מועד קטן, , : ראש השנה, תענית, מגילהות הש"ס פון סדר מועדתענדיגן די איבעריגע מסכ
 א דריטל פון גאנץ ש"ס.באלד איז 

מען וועט פארברענגען בשבת אחים, דאווענען , די עסקנים האבן געמאלדן אז עס ווארט א הערליכע שבת
ואס מען וועט מיטן אינאיינעם, עסן די סעודות שב"ק און זינגען זמירות שב"ק, הערן דרשות התחזקות, פון ו

אייבערשטנ'ס הילף ארויסנעמען התחזקות און כח אנצוגיין פאר זיך פאר די בני בית און די קינדער פאר א לאנגע 
 צייט.

נגען דעם גאנצן האטעל מיט אלע צימערן, פון וואס פילע צענדליגע זענען שוין ידי עסקנים האבן אפגעד
 ן געהויבענעם שבת.'ט מען האט מפרסם געווען די נייעס איבעריזי צייטגעווארן אויסגעכאפט אין די קורצע 

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

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

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

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

*** 

 נאך אן אומזיסטע חתונה אין ישיבה
ארן ב"ר שאול חיים הי"ו, עב"ג בת פארגאנגענע וואך איז געגאנגען אונטער די חופה החתן מו"ה משה איינה

מו"ה יעקב יוסף פעלדמאן הי"ו. די חתונה איז פארגעקומען אין היכל הישיבה אין וויליאמסבורג, און איז געווען 
נאך א רינגעלע אין די שיינע קייט פון שמחות וואס קומט פאר אין ישיבה, וואס קאסט נישט קיין איין פרוטה 

 פאר די מחותנים.
יידט דאס הארץ צו זען אז עס זענען פארהאן קלוגע מחותנים, קלוגע חתן כלה, וואס זוכן נישט עס דערפר

אויסצואווארפן געלט פאר נארישקייטן וואס מ'האט גארנישט דערפון א טאג נאכדעם. די חתונה איז געווען 
בעסטן און שענסטן ברוך ה' אויפ'ן העכסטן פארנעם, אזוי ווי אלע שמחות אין ישיבה, צוגעשטעלט אויפ'ן 

 פארנעם, און ס'האט נישט געקאסט קיין געלט.
טאג נאך טאג וואקסן די סטאנדארטן ווי אזוי א "נארמאלע" חתונה דארף אויסצוקוקן, זאכן וואס נישט לאנג 
צוריק האט קיינער אפילו נישט גע'חלומ'ט צוצושטעלן ביי א חתונה, איז שוין היינט ממש א "מוז", די חתונה 

נישט אנגיין אן דעם; צו די זעלבע צייט וואקסט די צאל מחותנים וואס האבן נישט דאס געלט צו צאלן פאר קען 
די אזוי גערופענע נארמאלע חתונות און מוזן צוקומען צו אנדערע מענטשן פאר נדבות, אדער נאך ערגער צו 

גלייכצייטיג וואקסט אויך די צאל  בארגן אדער איינקויפן אן קיין שום חשבון ווי אזוי דאס צו באצאלן; און
שמחות אין ישיבה, וואו די מחותנים קענען אהיימגיין נאך די חתונה מיט א רואיגע און פרייליכע געמיט, וויסנדיג 

 אז זיי קומען קיינעם גארנישט, זיי דארפן בלויז זיך פרייען מיט זייער שמחה, און שעפן די נחת.
זיווג זאל עולה יפה זיין, עס זאל זיין א קשר של קיימא, זיי זאלן זוכה זיין  דער אייבערשטער זאל העלפן אז דער

 אויפצושטעלן א בית נאמן בישראל לשם ולתפארת.
 שמח תשמח רעים האהובים!

 

 

<<<<<< 

 

 !זייט מתפלל
 

  פייגלא בןיצחק פאר ר' 
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