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מֹוַהָרא"ׁש ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה 
 ֶהעְרן  ָזאְגט, ֶמען ֶקען

 

ָזאְגן: "ֶדער ֶמעְנְטׁש ִאיז ֵזייֶער ַמְצִליַח ַווייל ֶער ָהאט  ֶמעְנְטְׁשן
ָגאְלֶדעֶנע ֶהעְנט", "ֶדער ִאיז ַמְצִליַח ַווייל ֶער ָהאט ַא 

עְרְׁשֶטער ַאייֶזעְרֶנע ָקאּפ"; ֶמען ַפאְרֶגעְסט ָאֶבער ַאז ֶדער ֵאייבֶ 
ִאיז ֶדער ָוואס ֶגעְבט ִדי ַגאְנֶצע ַהְצָלָחה ַפאְרן ֶמעְנְטׁש, ֶער 
ֶגעְבט ַּפְרָנָסה ַפאְרן ֶמעְנְטׁש, אּון ֶעס ָהאט ָגאְרִניְׁשט צּו טּון 
ִמיט ָגאְלֶדעֶנע ֶהעְנט ָאֶדער ַא ַאייֶזעְרֶנע ָקאּפ. ִדי ַגאְנֶצע 

ה עְרְׁשְטן, ַאזֹוי ִווי ַאזֹוי ִווי ְׁשֹלמ  ֶוועְלט ִפיְרט ִזיְך פּוֶנעם ֵאייבֶ 
ֶהֶלת ט, יַהֶמֶלְך ָזאְגט  ִנים : "ל א ַלֲחָכִמים ֶלֶחם, ְוַגם א()ק  ל א ַלְנב 

 .ע ֶׁשר ְוגֹו'"
: )ַסְנֶהְדִרין מו.(ִמיט ֶדעם ַטייְטׁש מֹוַהָרא"ׁש ֶדעם ַמֲאַמר ֲחַז"ל 

אִׁשי, ַקַלִני ִמְזרֹוִעי", ֶדער "ְׁשִכיָנה ַמה ָלׁשֹון אֹוֶמֶרת, ַקַלִני ֵמר  
ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ְקָלאְגט, ֶדער ָקאּפ טּוט ִמיר ֵוויי, ִדי ֶהעְנט טּוט 
ִמיר ֵוויי, "ֶעס טּוט ִמיר ֵוויי צּו ֶהעְרן ִווי ֶמעְנְטְׁשן ָזאְגן ַאז ַא 
'גּוֶטע ָקאּפ' ְבֶרעְנְגט ַהְצָלָחה, ָאֶדער 'גּוֶטע ֶהעְנט' ְבֶרעְנְגט 

ִׁשירּות", ִניְׁשט ֶדער ַאייֶזעְרֶנע ָקאּפ ַמאְכט ַרייְך, אּון ִניְׁשט עַ 
ִדי ָגאְלֶדעֶנע ֶהעְנט ַמאְכט ֶגעלּוְנֶגען, ָנאר ַאֶלעס קּוְמט פּוֶנעם 

 ֵאייֶבעְרְׁשְטן.
ֶדעְרַפאר טּוֶען ִמיר ָאן ְתִפיִלין אֹויף ִדי ֶהעְנט אּון אֹויף ִדי 

אּוְנֶזער ֶהעְנט אּון ָקאּפ צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ָקאּפ, ִמיר ִביְנְדן צּו 
ָוואס דּוְרְכֶדעם טּוֶען ִמיר ַווייְזן ַאז ַאֶלעס ָוואס ִמיר ָהאְבן, 
ַאֶלעס קּוְמט פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן. ָדאס ִאיז ְּפַׁשט פּון ְמַׁשְעֵבד 

ְטן, ִמיר ַזיין אּוְנֶזער ַהאְרץ אּון אּוְנֶזער ָקאּפ צּום ֵאייֶבעְרְׁש 
ִביְנְדן ִזיְך צּו צּו ִאים, אּון ִמיר ַווייְזן ַאז ִמיר ֶקעֶנען ָגאְרִניְׁשט 

 טּון ָאן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן.
 

 (זתשע" ַהֲאִזינּו)ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה, פ'  
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ְמַחת ּתֹוָרה  שִׂ
י ָנָתן זי"ע יָמן רצ"ט( ָהאט ֶדעְרֵצייְלט  ֶרבִּ יחֹות ָהַר"ן, סִּ ְמַחת ּתֹוָרה, אּון)שִּ י'ן ָנאְך שִּ ֶדער  ַאז ֶער ְפֶלעְגט קּוֶמען צּום ֶרבִּ

ים דֶ  י ָהאט אִּ ְמַחת ּתֹוָרה, אּון ֶדער ֶרבִּ יְך שִּ יז ֶגעֶווען ְפֵריילִּ ים ַאְלץ ֶגעְפֶרעְגט אֹויב ֶער אִּ י ָהאט אִּ וֶרבִּ י עְרֵצייְלט וִּ
י ָהאט זֵי יְך ֶגעְפֵרייְדט, אּון ֶדער ֶרבִּ ים, ַאז ֶדער עֹוָלם ָהאט ֶגעַטאְנְצן אּון זִּ יז ֶגעֶווען ַביי אִּ יְך ְס'אִּ יֶער ַהָנָאה ְפֵריילִּ

יז ֶער ֶגעֶווע ְמַחת ּתֹוָרה אִּ י ַאָמאל ֶגעָזאְגט ַאז ֵאייְנָמאל שִּ ים ֶדער ֶרבִּ יְך ן אַ ֶגעַהאט פּון ֶדעם. אֹויְך ָהאט אִּ ֵליין ַביי זִּ
יְשט יז נִּ ילּו ֶווען ֵקייֶנער אִּ יְך ַאז ֶער ָהאט ֶגעַטאְנְצן ַאֵליין ֲאפִּ יז ֶגעֶווען ַאזֹוי ְפֵריילִּ יֶמער, אּון ֶער אִּ ין צִּ  ָדאְרט ֶגעֶווען. אִּ

יֶגע ֵעת ָרצֹון ָוואס  י ֶגעַוואְלדִּ יְס'דִּ יְך מִּ יְדן ַטאְנְצן אּון ְפֵרייֶען זִּ יז ָדא ֶווען אִּ יְש אִּ יֶגע ּתֹוָרה ֶקען ֶמען ָגאְרנִּ י ֵהיילִּ ט ט דִּ
"י ַהָקדֹוש  י'ן ֶדער ֲארִּ יַטאל זי"ע ָהאט ֶדעְרֵצייְלט אֹויף ַזיין ֶרבִּ י ַחיִּים וִּ יֶגער ֶרבִּ י ֵעץ ַחיִּים, ַשַער ַבאְגֵרייְפן. ֶדער ֵהיילִּ )ְפרִּ

יְבן הַ  ַהּלּוָלב, ֵפֶרק ח'( י זִּ יז ַאז ֶער ְפֶלעְגט ַטאְנְצן דִּ יְגט אּון אִּ י ּתֹוָרה, אּון ֶווען ֶער ָהאט ֶגעֶעְנדִּ יט דִּ ָקפֹות מִּ
יְטן ַטאְנְצן, אּון עֶ  יְנמִּ יז ָדא ָנאְך ַא שּול וואּו ְמ'ַהאְלט ָנאְך אִּ יז אֹויְך ַאֵהייְמֶגעַגאְנֶגען, ָהאט ֶער ֶגעקּוְקט וואּו ְס'אִּ ר אִּ

יְך ְפֵרייעֶ  יז ֶער ֶגעַגאְנֶגען וואּו ְס'ָדאְרט ַאַריין צּו ַטאְנְצן אּון זִּ יְגט אִּ יט זֵיי, אּון ֶווען ֶמען ָהאט ָדאְרט ֶגעֶעְנדִּ יז ָדא ן מִּ אִּ
יֶגע ּתֹוָרה. י ֵהיילִּ יט דִּ  ָנאְך ַא שּול וואּו ְמ'ַטאְנְצט ָנאְך, ֶער ָהאט ָנאר ֶגעָוואְלט ַטאְנְצן ָנאְך אּון ָנאְך מִּ

י ָטאכְ  יֵדי הַ ֵאייְנָמאל ָהאט ָמַרת ָאְדל ע"ה, דִּ י ַּתְלמִּ וי ַאזֹוי דִּ ַבַעל ֶטער פּון ַבַעל ֵשם טֹוב זי"ע, זִּיְך צּוֶגעקּוְקט וִּ
י ַזייט אּו יד זִּיְצט פּון דִּ וי ֵאיין ַּתְלמִּ י ּתֹוָרה, אּון זִּי ָהאט ֶגעֶזען וִּ יט דִּ ן ֶער ַטאְנְצט ֵשם טֹוב ַטאְנְצן אּון ְפֵרייֶען זִּיְך מִּ

יְשט, ֶווען זִּי ָהאט אִּ  יְך אִּ נִּ יְך ָהאט זִּ יְשט, ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט ַאז ַזיין שִּ יְסן ים ֶגעְפֶרעְגט ַפאְרָוואס ֶער ַטאְנְצט נִּ ים צּורִּ
יךְ  ים ְבֶרעְנְגן ֵנייֶע שִּ י ֶוועט אִּ ים ֶגעְפֶרעְגט אֹויב זִּ ים, ָהאט זִּי אִּ יט ַאֶלע ֲחֵברִּ יְשט ַטאְנְצן מִּ י ֶער ָזאְגט אּון ֶער ֶקען נִּ  צִּ

יר ים ֶגעְבֶרעְנְגט שִּ  אִּ יר צּוֶגעָזאְגט, אּון זִּי ָהאט אִּ יז ַא ָיאר, ָהאט ֶער אִּ יְנְגל בִּ י ֶוועט ֶגעבֹויְרן ַא אִּ יְך, אּון צּו ַאז זִּ
יר ְגרֹויֶסער זּון ֶדערֶיעֶנעם ָיאר ָהאט זִּי ֶגעבֹויְרן  יְזש זי"ע. ֶזעט ֶמען פּון אִּ י ָברּוְך פּון ֶמעזִּיבִּ י ֶרבִּ י  ֶרבִּ ֶדעם אֹויְך דִּ

ְמַחת ּתֹוָרה. י ַטאְנְצן פּון שִּ  ְגרֹויֶסע ֹכַח ָוואס ֶמען ֶקען פֹוְעְל'ן דּוְרְך דִּ
יט ְגרֹויס ְמַחת ּתֹוָרה מִּ ים אּום שִּ ידִּ י ַּתְלמִּ יְגן ַבַעל ֵשם טֹוב זי"ע ֶזעֶנען ַאָמאל ֶגעַטאְנְצן דִּ ְפֵרייד, אּון  ַביים ֵהיילִּ

וי זֵיי זֶ  י ַגאְנֶצע ַצייט ְבֶרעְנְגן ַוַאזֹוי וִּ יז ֶגעַגאְנֶגען דִּ יד ָוואס אִּ יז ֶגעֶווען ֵאיין ַּתְלמִּ יג אִּ ויין פּון ֶקעֶלער עֶנען ֶגעֶווען ָדאְרְשטִּ
י ּתֹוָרה. יט דִּ יְך ְפֵרייֶען מִּ יְנֶקען אּון זִּ  ַאז ֶדער עֹוָלם ָזאל ְטרִּ

יז ָאֶבער ֶגעקּוֶמען פּוֶנעם ֶקעֶלער  י ַוויין אִּ יז ֶגעֶווען צּוֶגעְגֵרייט ַוויין ַפאר קִּ דִּ ידּוש פּון ַבַעל ֵשם טֹוב ָוואס ָדאְרט אִּ
יְשט אֹוי י ַווייב פּון ַבַעל ֵשם טֹוב ָהאט ֶגעֶזען ַאז ֶמען ֶהעְרט נִּ ף צּו ֶנעֶמען אּון ַהְבָדָלה ַפאְר'ן ַגאְנְצן ָיאר. אּון ֶווען דִּ

יְשט ְבַלייְבן ַקיין ַוויין ַפארְ ָנאְך אּון ָנאְך ַוויין, ָהאט זִּי  ידּוש 'מֹוָרא ֶגעַהאט ַאז ַבאְלד ֶוועט שֹוין נִּ ן ַבַעל ֵשם טֹוב צּו קִּ
ים ַאז ֶמען ָזאל שֹוין אֹויְפֶהעְרן צּו ידִּ י ַּתְלמִּ יר ַמאן ַאז ֶער ָזאל ָזאְגן ַפאר דִּ י ֶגעָזאְגט ַפאר אִּ יְנֶקען אּון  ַמאְכן, ָהאט זִּ ְטרִּ

יר ֶגעָזאְגטַטאְנצְ  ין ֶקעֶלער. ָהאט ֶדער ַבַעל ֵשם טֹוב אִּ יְשט ְבַלייְבן ַקיין ַוויין ֶמער אִּ "דּו ָזאְגְסט  ,ן, ַווייל ֶעס ֶוועט נִּ
 גּוט, ֵגיי דּו ַאֵליין אּון ָזאג זֵיי ַאז זֵיי ָזאְלן שֹוין אֹויְפֶהעְרן".

יז ָאֶבער ֶגעַגאְנֶגען אּון ֶגעֶעֶפענְ  י ֵפייֶער ָוואס ֶנעְמט אַ ֶווען זִּי אִּ י ֶגעֶזען דִּ ְדָרש, ָהאט זִּ יר פּון ֵבית ַהמִּ י טִּ י ט דִּ רּום דִּ
יט ַאַזא ְגרֹוי ְתַלֲהבּות מִּ יט ַאַזא ְבֶרען אּון הִּ י ּתֹוָרה מִּ יט דִּ וי זֵיי ַטאְנְצן אּון ְפֵרייֶען זִּיְך מִּ ים, וִּ ידִּ ְמָחה. ַּתְלמִּ אּון ֶסע שִּ

יְש  ַדאן יז ֶגעַגאְנֶגעָהאט זִּי ֶמער נִּ י ַאֵליין אִּ ן זֵיי ְבֶרעְנְגן ט ֶגעְטַראְכט פּון זֵיי ָזאְגן ַאז זֵיי ָזאְלן אֹויְפֶהעְרן, ָנאר ַאְדַרָבה זִּ
י ּתֹוָרה. יט דִּ יְך ְפֵרייֶען מִּ  ָנאְך ַוויין ַאז זֵיי ָזאְלן ַווייֶטער ַטאְנְצן אּון זִּ

י ְגרֹויְסקֵ  י ַמֲעֶשה דִּ יר פּון דִּ יְנֶקעןֶזעֶען מִּ יר ְטרִּ י ּתֹוָרה. אּון ָכאְטש ַאז מִּ יט דִּ יְך ְפֵרייֶען מִּ יְשט  ייט פּון ַטאְנְצן אּון זִּ נִּ
יֵדי ַבַעל ֵשם טֹוב ז י ַּתְלמִּ י מֹוחֹות פּון דִּ יְשט ַפאְרְגַלייְכן אּוְנֶזעֶרע מֹוחֹות צּו דִּ יר ֶקעֶנען נִּ י ַקיין ַוויין, מִּ י"ע, ֶדער ֶרבִּ

יְנֶקען ַקיין ַמְשֶקה ַהְמַשֵכר ָהאט אּוְנז ָאנְ  יְשט ְטרִּ יר ָזאְלן נִּ יָמן כ"ו(ֶגעָזאְגט ַאז מִּ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק ב', סִּ יל )לִּ , ָאֶבער ַאזֹויפִּ
יט ְגרֹויס ְברֶ  יֶגע ּתֹוָרה מִּ י ֵהיילִּ יט דִּ יְך ָאְפֶלעְרֶנען זִּיְך צּו ְפֵרייֶען אּון צּו ַטאְנְצן מִּ יר זִּ  ען.ֶקעֶנען מִּ

י ָנָתן ָהאט זֵייֶער  יְנֶקען ַקיין ַוְשַטאְרק ֶרבִּ יְשט ְטרִּ יד ֶגעֶווען ַאז ְמ'ָזאל נִּ ְמַחת ּתֹוָרה, ַמְקפִּ ויין אּון ְברֹויְנְפן אּום שִּ
י ַאְלָקאָהאל, ָוואס ָדאס ַמאְכט  יט דִּ יְשט מִּ י ּתֹוָרה, נִּ יט דִּ יְך ְפֵרייֶען מִּ יְשט ְמ'ַדאְרף ָנאר ַטאְנְצן אּון זִּ ַאז ְמ'ָזאל נִּ

ְמַחת ּתֹוָרה ֶוועְרט ָנאר ֶצעְשֶטעְרט. י ַגאְנֶצע שִּ יג ַדאֶוועֶנען, אּון דִּ  ֶקעֶנען ֶגעֶהערִּ
ין  יְרט ַאז אּואִּ יז ַאייְנֶגעפִּ ויֶסע ְפֶלעֶצער אִּ ְמַחת ּתֹוָרה ַמאְכט  םֶגעוִּ ָלהֶמען שִּ ְמ'ַוואְרְפט  ,חֹוֶזק פּוֶנעם ַבַעל ְּתפִּ

יְטן ַדאֶוועֶנעןַזאְכן אֹוי יְנמִּ ים אִּ ים אּון ְמ'ְשֶטעְרט אִּ ְנָהג ָאן ַקיין ְמקֹור,  .ף אִּ יֶשער מִּ יז ַא ַנארִּ ַווייל אֹויב ְדֵרייט ָדאס אִּ
י שּול אּון ְמ'ְשֶטעְרט,  יֶבער דִּ יז ֶמען אִּ ְמָחה ָנאר הֹולְ אִּ יְשט ַקיין שִּ יְשט טּוןת. לוֹ ָדאס נִּ  , ָדאסאּון ְמ'ָטאר ָדאס נִּ

יְך  יְשט ַאז ְמ'ְפֵרייְדט זִּ יֶגע ּתֹוָרהֵהייְסט נִּ י ֵהיילִּ יט דִּ  .מִּ
ויְלן ַאזֹוי ְש  יז ָנאר ַווייל זֵיי וִּ ויְלֶדע ַזאְכן, אִּ יְך ָאן אּון טּוֶען וִּ יְנֶקען זִּ יָבה ַפאְרָוואס ֶמעְנְטְשן ְטרִּ י סִּ ַטאְרק ֶוועְרן דִּ

יְך, אּון זֵיי ֶזעֶנען ֶנעֶבעְך ַאזוֹ  יךְ ְפֵריילִּ יז י ֶדעְפֶרעְסט אּון ֶצעְבָראְכן, אּון זֵיי ֵמייֶנען ַאז ָדאס ֶוועט זֵיי ַמאְכן ְפֵריילִּ . ָדאס אִּ
יְך, ָדאס ַדא יש צּו ֶוועְרן ְפֵריילִּ ילּו ַנארִּ יְך ֲאפִּ ְרף ָאֶבער ַזיין ָאֶבער ַא ְגרֹויֶסער ָטעּות, ְמ'ַטאְנְצט ַטאֶקע אּון ְמ'ַמאְכט זִּ

יט ַא ְקָלא ימִּ ויל צּוקּוֶמען, מִּ יְך, צּו ָוואס ְמ'וִּ יט ָוואס ְמ'ְפֵרייְדט זִּ ט ָוואס ֶרע ֹמַח, צּו ַהאְלְטן ָקאפ אּון ֶגעֶדעְנֶקען מִּ
יטְ  יז ָנאר זִּיְך צּו ְפֵרייֶען מִּ ויל צּוקּוֶמען אִּ יל צּו ָוואס ְמ'וִּ י צִּ יְך ְפֵרייֶען. דִּ יג זִּ ויל ֱאֶמת'דִּ י 'ן ֵאייֶבעְרְשְטן אּוֶמען וִּ יט דִּ ן מִּ

יְך ַמאְכן ַא ֶמעְנְטש. יג ְפֵריילִּ יֶגע ּתֹוָרה, ַווייל ָנאר ָדאס ֶקען ֱאֶמת'דִּ  ֵהיילִּ
ְמַחת ּתֹוָרה, אּון עֶ  י ּתֹוָרה אּום שִּ יט דִּ יז זֹוֶכה צּו ַטאְנְצן אּון זִּיְך צּו ְפֵרייֶען מִּ יז ֶדעם ָוואס אִּ יְך וואֹויל אִּ יז זִּ ר אִּ

י ֶוועְלט אּון וואוֹ ְמַקֵבל ַאז פּון ֶיעְצט  ים אֹויף דִּ יז אִּ יֶגע ּתֹוָרה, וואֹויל אִּ י ֵהיילִּ יג דִּ יז ֶוועט ֶער שֹוין ֶלעְרֶנען ְפַלייסִּ יל אִּ
ים אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.  אִּ
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כֹות לּוָלב, ֵפֶרק ח', ֲהָלָכה לְ )הִ ֶדער ֵהייִליֶגער ַרְמַב"ם ְשַרייְבט 

ַאז ַא ִאיד ַדאְרף ִזיְך ֵזייֶער ְפֵרייֶען ִמיט ִדי ִמְצֹות ט"ו( 
ִמיט ֶדעם  ִליְךֵזייֶער ְפֵריייין זַ ַדאְרף  ֶער ָוואס ֶער טּוט,

ָוואס ֶער ִדיְנט ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ֶווער ְס'ִאיז ִניְשט 
ְפֵרייִליְך ִמיט ַזיין ֲעבֹוַדת ה' ֶקען ַבאקּוֶמען אֹויף ֶדעם ַא 
ְגרֹויֶסע ְשְטָראף, ַאזֹוי ִווי ֶדער ָפסּוק ָזאְגט ַביי ִדי 

ֶוועֶרע ְשְטָראְפן ֶוועְלן קּוֶמען ּתֹוָכָחה ַאז ִדי ַאֶלע ְש 
ַווייל ְמ'ָהאט ִניְשט ֶגעִדיְנט ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ִמיט 
ִשְמָחה אּון ִמיט ַא ְפֵרייִליְך ַהאְרץ, ִווי ֶדער ָפסּוק ָזאְגט 

ֶאת ה' ֱאֹלֶקיָך  ר ֹלא ָעַבְדּתָ ַחת ֲאשֶ , "ּתַ )ְדָבִרים כ"ח, מ"ז(
ֶווער ֶעס ַהאְלט ִזיְך ְגרֹויס אּון ב". ִשְמָחה ּוְבטּוב ֵלבָ בְ 

'ן ֵאייֶבעְרְשְטן אּון ְס'ַפאְסט ִאים ִניְשט ִזיְך ְפֵרייֶען ִמיטְ 
ִאיז ַא ִזיְנִדיֶגער אּון ַנאִריֶשער ֶמעְנְטש, אֹויף ִאים ָזאְגט 

ְתַהַדר ִלְפֵני ֶמֶלְך", אּון "ַאל ִּת )ִמְשֵלי כ"ה, ו'( ֶדער ָפסּוק 
ט, ֶווער ְס'קּוְקט ִניְשט אֹויף ַזיין ֵאייְגן ָכבֹוד, ַפאְרֶקעְר 

'ן ֵאייֶבעְרְשְטן אּון ֶער ַטאְנְצט אּון ֶער ְפֵרייְדט ִזיְך ִמיטְ 
ִמיט ַזיין ּתֹוָרה, ַאַזא ֶמעְנְטש ָהאט ִדי ִריְכִטיֶגע ָכבֹוד, 

ֶלְך ַאַזא ֶמעְנְטש ַדאְרף ֶמען ַארֹויְפקּוְקן, ַאזֹוי ִווי ָדִוד ַהמֶ 
את ְוָהִייִתי זֹ ִתי עֹוד מִ ֹל"ּוְנקַ ב' ו', כ"ב( -)ְשמּוֵאלָהאט ֶגעָזאְגט 

ֵעיָני", ֶווען ְמ'ָהאט ֶגעְטָראְגן ֶדעם ֵהייִליְגן ָארֹון ָפל בְ שָ 
'ן ָהאט ָדִוד ַהֶמֶלְך ֶגעַטאְנְצן אּון ִזיְך ֶגעְפֵרייְדט ִמיטְ 

ֶרא ֶאת "ַוּתֵ ָשם, ט"ז( )ֵאייֶבעְרְשְטן, ִווי ֶדער ָפסּוק ָזאְגט 
ר ִלְפֵני ה'", ֶעס ִאיז ִאים ִניְשט ַהֶמֶלְך ָדִוד ְמַפֵזז ּוְמַכְרכֵ 

ָאְנֶגעַגאְנֶגען ַאז ְמ'קּוְקט ִאים ַאָראפ, ֶעס ִאיז ִאים ִניְשט 
ָאְנֶגעַגאְנֶגען ַאז ֶער ֶוועְרט ַפאְרֶשעְמט, ֶער ָהאט ָנאר 

, ַפאר ִדי 'ן ֵאייֶבעְרְשְטןְדט ִמיטְ ֶגעַטאְנְצן אּון ִזיְך ֶגעְפֵריי
 ָכבּוד פּון ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה.

ֶווען ֶעס קּוְמט צּו ִדי ַהָקפֹות, ֶווען ִאיְדן ַטאְנְצן אּון 
>>>>>> 
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אְנְצן אּון 'ן ֵאייֶבעְרְשְטן אּון ִמיט ַזיין ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה, ָטאר ִזיְך ַא ִאיד ִניְשט ֶשעֶמען צּו טַ ְפֵרייֶען ִזיְך ִמיטְ 
ַטאְנְצן  ִזיְך ִמיְטְפֵרייֶען, ִניְשט ִזיְצן ִאין ִדי ַזייט אּון קּוְקן ִווי ֶיעֶנער ַטאְנְצט, ָנאר ַאַרייְנֵגיין ִאיֶנעֵווייִניג צּו

ש ָהאט מֹוָרא ַאז צּוַזאֶמען ִמיט ַאֶלע ִאיְדן, אּון ִזיְך ְפֵרייֶען אּון ַדאְנֶקען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן. ֲאִפילּו ַא ֶמעְנטְ 
 ְמ'ֶוועט ִאים ָאְנקּוְקן ַאז ֶער ִאיז ַנאִריש ַאז ֶער ַטאְנְצט ַאזֹוי ְשַטאְרק, ָטאר ֶער ִניְשט קּוְקן אֹויף ֶדעם.

יד", ְס'ִאיז ַא "ִמְצָוה ְגדֹוָלה ִלְהיֹות ְבִשְמָחה ָּתמִ )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק ב', ִסיָמן כ"ד( ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ָזאְגט 
יט ְגרֹויֶסע ִמְצָוה צּו ַזיין ְפֵרייִליְך ַאֶלעָמאל, אּון ֶדער ֶרִבי ִאיז ָדאְרט ַמֲאִריְך ַאז ֲאִפילּו ֶווען ַא ֶמעְנְטש ֵגי

ִמיט ַאֶלע כֹוחֹות צּו  דּוְרְך ָצרֹות אּון ְשֶוועִריֵקייְטן ִאין ַזיין ֶלעְבן, ַדאְרף ֶער ִזיְך ָאְנְשְטֶרעְנֶגען אּון ְפרּוִביְרן
 ַזיין ָנאר ְפֵרייִליְך ְשֶטעְנִדיג, אּון ִזיְך ֲאִפילּו ַנאִריש ַמאְכן ִמיט ְשטּוִתים, ַאִבי ֶער ָזאל ַזיין ְפֵרייִליְך.

ֶווען ַא ִאיד ָזאל ֶווען ֱאֶמת'ִדיג  ַאזכֹות ְנִפיַלת ַאַפִים, ֲהָלָכה ד', אֹות ה'( לְ )ִליקּוֵטי ֲהָלכֹות, הִ ֶרִבי ָנָתן ִאיז ָדאס ַמְסִביר 
ִוויְסן אּון ַפאְרְשֵטיין ִווי ְשַטאְרק ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ִאים ִליב, ִווי ָחשּוב ֶער ִאיז ִאין ִהיְמל, ִווי 

ז ַביים ֵאייֶבעְרְשְטן ְגרֹויס ֶעס ִאיז ִדי ֲחִשיבּות פּון ַזייֶנע ִמְצֹות אּון ַמֲעִשים טֹוִבים, ִווי ֵטייֶער ֶער ִאי
ְבלֹויז ֶדעְרַפאר ָוואס ֶער ִאיז ֶגעבֹויְרן ֶגעָוואְרן ַאְלס ִאיד; ָוואְלט ֶער פּון ֶדעם ַאֵליין שֹוין ֶגעָוואְרן ַאזֹוי 

 ן ָטאג.ְפֵרייִליְך, ַאז ֶער ָוואְלט ִניְשט אֹויְפֶגעֶהעְרט צּו ַטאְנְצן אּון ִזיְך ְפֵרייֶען ִמיט ֶדעם ַא ַגאְנצְ 
ָנאר ֵלייֶדער ֶזעֶנען ִמיר ִאין ָגלּות, ִמיר ֶזעֶנען ַווייט פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ִמיר ְשִפיְרן ִניְשט ַאז ֶדער 
ֵאייֶבעְרְשֶטער ִאיז ִמיט אּוְנז אּון ֶער ָהאט אּוְנז ִליב, ֶדעְרַפאר ַדאְרף ֶמען ְטֶרעְפן ַאֶלע ָסאְרט ֵעצֹות אּון 

וי ַאזֹוי ִזיְך ְפֵרייִליְך צּו ַמאְכן. ָאֶבער ִווי ָנאר ַא ִאיד ֶוועְרט ְפֵרייִליְך, ֶוועְרט ֶער שֹוין ֶדעְרֶנעְנֶטעְרט ֶוועְגן וִ 
ן 'ִמיטְ  צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶער הֹויְבט שֹוין ָאן צּו ְשִפיְרן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ַדאן ֶוועְרט ֶער שֹוין ְפֵרייִליְך

 ֵאייֶבעְרְשְטן ַאֵליין.
ָנָתן ַא ַּתְלִמיד פּון ֶרִבי ָנָתן ָהאט ַאָמאל ֶגעְטָראְפן ַזיין ֶרִבי'ן ַביי ַא ֲחתּוָנה פּון ַא ַווייֶטע ָקרֹוב, אּון ֶרִבי 

אְרְשֵטיין ַפאְרָוואס ָהאט ָדאְרט ֵזייֶער ֶגעַטאְנְצן אּון ִזיְך ֶגעְפֵרייְדט, ֶדער ַּתְלִמיד ָהאט ִניְשט ֶגעֶקעְנט פַ 
יֶטער ֶרִבי ָנָתן ַטאְנְצט ַאזֹויִפיל אּון ְפֵרייְדט ִזיְך ַאזֹוי ְשַטאְרק ַביי ִדי ֲחתּוָנה, ֶער ִאיז ֶגעֶווען ְבלֹויז ַא ַווי

ִבי ָנָתן ֶעְרְקֶלעְרט ָהאט ִאים רֶ  .ָקרֹוב, אּון ֶער ִאיז ִניְשט ֶגעֶווען ֶעֶפעס ְסֶפעִציֶעל ָנאְנט ִמיט ִדי ְמחּוָּתִנים
עם ַאז ֶער ַטאְנְצט ִבְכַלל ִניְשט צּוִליב ִדי ֲחתּוָנה, ֶער ַטאְנְצט ְבלֹויז ַווייל ֶער ְפֵרייְדט ִזיְך אּון ֶער ַדאְנְקט דֶ 

ֶבער ֶוועט ֶער ִזיְך ֵאייֶבעְרְשְטן ַאז ֶער ִאיז ַא ִאיד, ַאז ֶער ִאיז זֹוֶכה צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן; אֹויב אָ 
ֶנעֶמען ַטאְנְצן ְסַּתם ַאזֹוי ִאין ַא ְגִריֶנעם ִדיְנְסָטאג, ֶוועט ָדאס אֹויְסֶזען ֵזייֶער ָמאְדֶנע, ָאֶבער ַאז ֶעס 

ַטאְנְצן  ַמאְכט ִזיְך ִאים ַא גּוֶטע ֶגעֶלעְגְנֵהייט ַאז ֶער ִאיז ַביי ַא ֲחתּוָנה, ָהאט ֶער ָדאְך שֹוין ַאֶלע ֶרעְכְטן צּו
 אּון ִזיְך ְפֵרייֶען ָדאְרט, אּון ֶדעִריֶבער נּוְצט ֶער ָדאס ַטאֶקע אֹויס צּו ִדי ַמאְקִסימּום...

ֶיעְצט, ֶווען ִמיר ַהאְלְטן ַביי ִדי ֵהייִליֶגע ַהָקפֹות, ֶגעְבט ֶמען אּוְנז ִדי ֶגעֶלעְגְנֵהייט צּו ַטאְנְצן אּון ִזיְך 
'ן ֵאייֶבעְרְשְטן, ָלאִמיר ָדאס אֹויְסנּוְצן ִווי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין, ִניְשט יֶגע ּתֹוָרה אּון ִמיטְ ְפֵרייֶען ִמיט ִדי ֵהיילִ 

 'ן ַגאְנְצן ֹכַח.קּוְקן אֹויף ֵקייֶנעם אּון אֹויף ָגאְרִניְשט, ָנאר ַטאְנְצן אּון ִזיְך ְפֵרייֶען ִמיטְ 
ַאז ֶיעֶדער ֶמעְנְטש ָוואס ָהאט כֹות ְנִפיַלת ַאַפִים, ֲהָלָכה ד'( לְ )ִליקּוֵטי ֲהָלכֹות, הִ ֶרִבי ָנָתן ְשמּוֶעְסט אֹויס ַבֲאִריכּות 

ָטא ָנאר ַא ְטָראפ ֵשֶכל, ֲאִפילּו ַא גֹוי, אֹויב ֶוועט ֶער גּוט ַאַרייְנְטַראְכְטן ֶווער ֶער ֶזען ַאז ְס'ִאיז ֶבֱאֶמת ִניְש 
אֹויף ִדי ֶוועְלט. ִדי ֶוועְלט ִאיז פּול ִמיט ַאזֹויִפיל ָצרֹות אּון ִיסּוִרים, ֶיעֶדער ִמיט ָוואס צּו ַזיין ְפֵרייִליְך 

ֶמעְנְטש ָאן אֹויְסַנאם מּוְטֶשעט ִזיְך אֹויף ִדי ֶוועְלט ִמיט ַאזֹויִפיל ְשֶוועִריֵקייְטן אּון ְפָראְבֶלעֶמען, ַאז 
ין ְפֵרייִליְך. ֲאִפילּו ֶווען ֶמען ָהאט שֹוין ָיא ַא גּוְטן ָטאג, ֶווען ֶעס ְס'ִאיז ֱאֶמת'ִדיג ִניְשָטא ִמיט ָוואס צּו ַזי

ן ֵגייט שֹוין ָיא ֶעֶפעס גּוט ַפאר ַא ֶמעְנְטש, ִאיז ֶעס ֶגעֶוועְנִליְך אֹויְך אֹויְסֶגעִמיְשט ִמיט ִפיֶלע ְשֶוועִריֵקייטְ 
 אּון ָצרֹות.

ְפֵרייִליְך ַמאְכן ַא ֶמעְנְטש אֹויף ֶדער ֶוועְלט, ִאיז ָנאר ֱאמּוָנה. ֶווען ַא ִדי ֵאייְנִציְגְסֶטע ַזאְך ָוואס ֶקען 
ִאיד ְגֵלייְבט אּון ֵווייְסט ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִפיְרט ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט, אּון ֲאִפילּו ִדי ַזאְכן ָוואס ֶזעֶען 

ַפאר ַזיין טֹוָבה, אּון ֶער ֵווייְסט ַאז ֶער ְבַלייְבט ִניְשט אֹויף ִדי אֹויס ַאז ְס'ִאיז ִניְשט גּוט, ִאיז ֶבֱאֶמת ָנאר 
ֶגע ֶוועְלט ַפאר ֵאייִביג, ֵאיין ָטאג ֶוועט ֶער ַאֶוועְקֵגיין פּון ִדי ֶוועְלט אּון ַדאן ֶוועט ִזיְך ָאְנהֹויְבן ַזיין ִריְכִטי

אְלט ֶוועט ֶער ַבאקּוֶמען ְשַכר אֹויף ֶיעֶדע ְקֵלייֶנע גּוֶטע ַזאְך ֶלעְבן, ֶדעָמאְלט ֶוועט ֶער ָהאְבן ְמנּוָחה, ֶדעמָ 
ָוואס ֶער ָהאט ַאַרייְנֶגעַכאְפט צּו טּון אֹויף ִדי ֶוועְלט, אֹויף ֶיעֶדע ִמְצָוה ָוואס ֶער ָהאט ְמַקֵיים ֶגעֶווען 

ַהאְלְטן פּון ַאן ֲעֵביָרה, אּון אֹויף ֶיעֶדע אֹויף ִדי ֶוועְלט, אֹויף ֶיעֶדעס ָמאל ָוואס ֶער ָהאט ִזיְך צּוִריק ֶגע
ָנאר ַאַזא ֶמעְנְטש ֶקען  ;ָמאל ָוואס ֶער ָהאט ִזיְך ָאְנֶגעְשְטֶרעְנְגט צּו טּון ֶדעם ָרצֹון פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן

 ֱאֶמת'ִדיג ַזיין ְפֵרייִליְך.
יְשט ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִפיְרט ִאים אֹויף ְטִריט ֵאייֶנער ָוואס ָהאט ִניְשט ַקיין ֱאמּוָנה, ֶער ְגֵלייְבט נִ 

ְס'ִאיז אּון ְשִריט אּון ֶיעֶדע ַזאְך ָוואס ֶער ֵגייט דּוְרְך ִאיז ִמיט ַא פּוְנְקְטִליֶכער ֶחְשבֹון, ֶער ְגֵלייְבט ִניְשט ַאז 
י גּוֶטע ַמֲעִשים ָוואס ֶמען ָהאט ֶגעטּון אֹויף ִדי ָדא ָנאְך ַא ֶוועְלט ָוואס ָדאְרט ַבאקּוְמט ֶמען ְשַכר אֹויף דִ 

ֶוועְלט, ַאַזא ֶמעְנְטש ָהאט ֶבֱאֶמת ִניְשט ִמיט ָוואס ִזיְך צּו ְפֵרייֶען אֹויף ִדי ֶוועְלט, ֶער ְבָראט ִזיְך אּון ֶער 
 ָוואס ִזיְך צּו ְטֵרייְסְטן.ְפֶרעְגְלט ִזיְך ִאין ָצרֹות אּון ִאין ִיסּוִרים, אּון ֶער ָהאט ִניְשט ִמיט 

ֶדעְרַפאר ָזאְגן ִמיר ַביי ִדי ַהָקפֹות ֶדעם ַקאִפיְטל כ"ט ִאין ְּתִהִלים, ָוואס ָדאס ִאיז ְמסּוָגל 
ִאין  ַאֶוועְקצּוְטַרייְבן פּוֶנעם ֶמעְנְטש ִדי רּוַח ְשטּות, ִדי ְשֶלעְכֶטע ַמְחָשבֹות ָוואס ָהאְבן ִזיְך ַאַרייְנֶגעַכאְפט

"ַהִשְבָעה קֹולֹות ֶשָאַמר ָדִוד ַעל ַהַמִים, ְבִדבּוָרן )ֵסֶפר ַהִמדֹות, אֹות ְקִליָפה, ִסיָמן ו'( ַזיין ֹמַח, ַאזֹוי ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 
יז ָנאר דּוְרְכ'ן ַמְכִניִעין ָהרּוַח ָרָעה". ַווייל ִדי ֵאייְנִציְגְסֶטע ֶוועג צּו ֶוועְרן ֱאֶמת'ִדיג ְפֵרייִליְך אִ 

. ִווי ַאֶוועְקְטַרייְבן פּון ִזיְך ִדי ְשֶלעְכֶטע ַמְחָשבֹות פּון ְכִפיָרה ָוואס ַכאְפן ִזיְך ַאַריין ִאיֶנעם ֶמעְנְטש'ס ֹמחַ 
ֶנעם ַלאְנג ִדי רּוַח ְשטּות ֶגעפּוְנט ִזיְך ִאין ִאים, ֶער ָהאט ִניְשט ַא ְקָלאֶרע אּון ֵרייֶנע ֱאמּוָנה ִאי

ם מ"ב, ָוואס ָדאס ִאיז ֶדער "ָאָנא ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶוועט ֶער ֵקייְנָמאל ִניְשט ֶקעֶנען ַזיין ְפֵרייִליְך. אֹויְך ֶדער שֵ 
ְבֹכַח", ָהאט אֹויְך ִדי ְסגּוָלה ַאֶוועְקצּוְטַרייְבן פּוֶנעם ֶמעְנְטש ַאֶלע ְשֶלעְכֶטע ַמִזיִקים ָוואס ִוויְלן 

ֶרעְנֶגען ִאיֶנעם ֶמעְנְטש ְכִפירֹות אּון ֱאִפיקֹוְרסּות ַרֲחָמָנא ִליְצָלן אּון ִאים ַאֶוועְקְשֶלעְפן פּוֶנעם ַאַרייְנבְ 
 ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ַאזֹוי ִאים ֶדעְרִביֶטעְרן ָדאס ֶלעְבן.

ֶקען ִאיְך ָהאְבן ַא גּוט ֶלעְבן אֹויף ִדי ֶוועט ַא ֶמעְנְטש ְפֶרעְגן, "ִאיְך ֵווייס ַטאֶקע ַאז ָנאר ִמיט ֱאמּוָנה 
ט ֶוועְלט, ָוואס ָזאל ִאיְך ָאֶבער טּון ַאז ִאיְך ָהאב ֶנעֶבעְך ַפאְרלֹויְרן ַמיין ֱאמּוָנה? ִאיְך ָהאב ִזיְך ָאְנֶגעֵליינְ 

ן, אּון ִאיְך ְשִפיר ֶמער ִניְשט ֶדעם ִמיט ְשֶלעְכֶטע ַזאְכן, ִאיְך ָהאב ִזיְך ָאְנֶגעֶהעְרט ִמיט ְכִפיָרה'ִדיֶגע ַזאכְ 
אֹויף ֶדעם  ֵאייֶבעְרְשְטן, ִאיְך ְשִפיר ִזיְך ַאזֹוי ַווייט פּון ִדי ֵהייִליֶגע ֱאמּוָנה, ָוואס ָזאל ִאיְך ֶיעְצט טּון?"

ייִליְגן ֶרִבי'ן, ָוואס ֶער ָהאט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ַרֲחָמנּות ֶגעַהאט אֹויף אּוְנז אּון אּוְנז ֶגעִשיְקט ֶדעם הֵ 
ן ָהאט ֶדעם ֹכַח אּוְנז אֹויְסצּוֵהייְלן אּון אּוְנז ַארֹויְסְשֶלעְפן פּון ִדי ְבָלאִטיֶגע זּוְמְפן ִאין ָוואס ִמיר ֶזעֶנע

 ַאַרייְנֶגעַפאְלן.
ז ְס'ִאיז ֶגעֶווען ַא ַבת ֶמֶלְך ָוואס ַאן ַא)ִספּוֵרי ַמֲעִשיֹות, ַמֲעֶשה י"ג( ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ָהאט ֶדעְרֵצייְלט 

ּוְנג ַאְכָזִריּות'ִדיֶגער ֶקעִניג ִאיז ִאיר ָנאְכֶגעָלאְפן אּון ִאיר ֶגעָוואְלט ַהְרְג'ֶעֶנען, ִזי ִאיז ַאְנְטָלאְפן צּו ַא ֶפעְסט
ייְלן, ָוואס ִאיז ֶגעֶווען ַבאְשִמיְרט פּון ַוואֶסער, אּון ֶדער ֶקעִניג ָהאט ִאיר ָנאְכֶגעָשאְסן ִמיט ֶצען ֶעְרֵליי פַ 

 ִמיט ֶצען ֶעְרֵליי ַסם, אּון ַאזֹוי ִאיז ִזי ַאַרייְנֶגעָלאְפן ִאיֶנעם ֶפעְסטּוְנג אּון ָדאְרט ֶגעַפאְלן ֲחָלשּות, אּון ֶדער
 ֶרִבי ָהאט אֹויְסֶגעִפיְרט, "אּון ִאיְך ֵהייל ִזי".

ואס ִאיז ַבאִליְבט ַביים ֵאייֶבעְרְשְטן ִווי ַאן ֵאייְנִציג ִקיְנד, אּון ֶדער ִדי ַבת ֶמֶלְך ִאיז ֶיעֶדער ִאיד, וָ 
ְשֶלעְכֶטער ִרְשעּות'ִדיֶגער ֶקעִניג ִאיז ֶדער ֵיֶצר ָהַרע, ֶער ִאיז ָדאְך ַאַזא ָרָשע ְמרּוָשע, ֶער ִוויל ָנאר 

ֶלעְבן אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט. ֶדער  עְרן ָדאסִאים ֶדעְרִביטֶ ַהְרְג'ֶעֶנען ֶדעם ִאיד, ֶער ִוויל ָנאר 
ֵיֶצר ָהַרע ִשיְסט ַאַריין ִאיֶנעם ִאיד ִדי ַפייְלן ָוואס ֶזעֶנען ַבאְשִמיְרט ִמיט ַסם פּון ְכִפירֹות אּון 

בֹות פּון ְכִפיָרה, ֶער ִוויל ִאים ָנאר ֱאִפיקֹוְרסּות, ֶער ְבֶרעְנְגט ַאַריין ִאיֶנעם ֹמַח פּוֶנעם ֶמעְנְטש ַמְחשָ 
אְך ַאֶוועְקַרייְסן פּון ַזיין ֱאמּוָנה, ֶער ָזאל ָאְפָלאְזן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ַווייל ִווי ָנאר ִדי ֱאמּוָנה ֶוועְרט ְשַוו
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ִליְרט ַזיין ֶלעְבן אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון אֹויף ַביי ַא ִאיד ִאיז ֶער שֹוין ַא ַפאְרִטיֶגער, ֶער ַפאְרִליְרט ַזיין מּוט, ֶער ַפאְר 
 ֶיעֶנע ֶוועְלט, אּון ֶדער ִאיד ֵווייְסט שֹוין ִניְשט ִווי ִזיְך ַאִהיְנצּוטּון.

יר ֶווען מִ  .ָוואס ֶער ִאיז אּוְנֶזער ָדאְקֶטער, ֶער ֶקען אּוְנז אֹויְסֵהייְלן ,ֶדעְרַפאר ָהאְבן ִמיר ֶדעם ֵהייִליְגן ֶרִבי'ן
ֶנעֶמען פּון ָזאְלן ַאֶוועְקַוואְרְפן אּוְנֶזער ֵשֶכל אּון ֶנעֶמען ִדי ֵעצֹות אּון ִלימּוִדים פּון ֵהייִליְגן ֶרִבי'ן, ֶוועט ֶער ַארֹויסְ 

ְשַטאְרְקן ִאין אּוְנז ִדי ִגיְפִטיֶגע ַסם ָוואס ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ָהאט ַאַרייְנֶגעָשאְסן ִאין אּוְנז, ִמיר ֶוועְלן ִזיְך ֶקעֶנען 
 ֱאמּוָנה, אּון ִמיר ֶוועְלן ֶקעֶנען ַהָנָאה פּון אּוְנֶזער ֶלעְבן אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.

ען ַאז מֶ  ַאְנֵשי ְשלֹוֵמינּו ִפיְרן ִזיְך ַאז ֶווען ְמ'ַטאְנְצט ִמיט ִדי ֵסֶפר ּתֹוָרה ִאין ַהאְנט אּום ִשְמַחת ּתֹוָרה, ְשֶוועְרט
י ֶדער ֶרִבי ְגַלייְך ֶווען ְמ'ֶוועט ַאֶוועְקֵגיין פּון ִדי ֶוועְלט, ָזאל ֶמען ֵגיין צּום ֵהייִליְגן ֶרִבי'ן ַפאר ַא ִּתיקּון. ַאזֹוי ִוו

ְשֶוועְרן  ר ָזאלָהאט ַאָמאל ֶגעָזאְגט ַפאר ֵאייֶנעם ָוואס ָהאט ֶגעַהאְלְטן ַביים ַאֶוועְקֵגיין פּון ִדי ֶוועְלט ַאז עֶ 
)ַעֵיין ֵסֶפר ְפעּוַלת ַהַצִדיק,  ץ ַאז ְגַלייְך ָנאְך ַזיין ְפִטיָרה ָזאל ֶער קּוֶמען צּום ֶרִבי'ן ֶער ָזאל ִאים ְמַתֵקן ַזייןפֶ ִבְנִקיַטת חֵ 

 .ִסיָמן תתמ"ה(
ּתֹוָרה ִאין ַהאְנט ִאיז ַאזֹוי ְגרֹויס ַאז ֶדער ֱאֶמת ִאיז ָאֶבער ַאז אֹויב ֶדער ֹכַח פּון ִשְמַחת ּתֹוָרה ִמיט ִדי ֵסֶפר 

ז ָנאְך ָדא ְמ'ֶקען ַדאן פֹוְעְל'ן צּו קּוֶמען צּום ֶרִבי'ן ָנאְכ'ן ְשַטאְרְבן, ִאיז ָדאְך ִזיֶכער ַאז ְמ'ֶקען ֶדעָמאְלט פֹוְעְל'ן ַא
ֶמען ָזאל זֹוֶכה ַזיין צּו  ַאז יְגן ֶרִבי'ן, ָדאס ֵמייְנטאֹויף ִדי ֶוועְלט ַביים ֶלעְבן ָזאל ֶמען זֹוֶכה ַזיין קּוֶמען צּום ֵהיילִ 

 ָדא אֹויף ִדי ֶלעְרֶנען ִדי ְסָפִרים פּון ֵהייִליְגן ֶרִבי'ן אּון צּו ָפאְלְגן ַזייֶנע ֵעצֹות אּון ִלימּוִדים, אּון ַאזֹוי ֶוועט ֶמען ָנאְך
 אּון ָהאְבן ַא ְגִליְקִליֶכע אּון ֶגעְשַמאֶקע ֶלעְבן.ֶוועְלט ֶקעֶנען ַבאקּוֶמען ֶדעם ִריְכִטיְגן ִּתיקּון, 
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שיעורים; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס; און נאך -קוואל פון חיזוק )פרויען(   
03303502363/ ענגלאנד  0797040069/ ארץ ישראל  845-414-8426/ 212-444-9169  

 breslevcenter@gmail.com גליון אויף אימעילצו באקומען דעם 
  347-630-2876 טעלעפאן מעסידזשינג/ chizikyomi@gmail.comיומי אימעיל חיזוק 

 

 

/  212-444-9191 < שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים; און נאך - קול ברסלב
  03303502361/ ענגלאנד  0797040066/ ארץ ישראל  845-414-8429

< BreslevCenter.com   <  
 

 הגליון נתנדב לזכות יחזקאל בן רחל פיגא, וזו' הענדיל בת שיינדל, ובנם נחמן נתן

 

 חיזוק צום טיר
 
 

איר קענט באקומען אלע ספרי ברסלב, 
 קונטרסים, דרשות, ניגונים, סידי'ס,

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

 רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

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

 

 

 
 

 

 

 הבטחת מוהרא"ש
 

 מוהרא"ש האט צוגעזאגט און מבטיח געווען אז ווער
 עס וועט ארויסהעלפן דאס דרוקן דעם ספר הקדוש

 אשר בנחל
 וועט זיכער זען א גרויסע ישועה און געהאלפן
 ווערן למעלה מדרך הטבע מיט וואס ער דארף.

 

איר די געלעגנהייט צו האבן א חלק אין דרוקן "אשר בנחל" און יעצט האט 
 געהאלפן ווערן מיט בני חיי ומזוני, זיווגים הגונים, רפואות וישועות.

 845-248-1651 רופט שוין

 

 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

 י"וה נציון לאנדאב ה"ומ
 ל טובלמז עבורט פון א מיידלגזיין צו 

 

זען אסאך  דער אייבערשטער זאל העלפן אז ער זאל
קינדער  פון אלע זיינע וןאדעם קינד  אידיש נחת פון

 כיםור, דורות ישרים ומבגעזונטערהייט
 

 

 
 
 

 

 

 היכל הקודש ברסלב בית המדרש
נתייסדה ע"י כ"ק מוהרא"ש זי"ע

 ועל הטוב יזכר
 מיר ווילן זיך באדאנקען פאר

 הי"וחיים ווייס מו"ה 

 הי"ומשה ווייס און מו"ה 
 וועלכע האבן מנדב געווען די

 ון הייליגן רבי'ןפסעודת הילולא 
 

 ליגן רבי'ןייהדער אייבערשטער זאל העלפן אז די זכות פונעם 
 יאריכברוכי חייזאל זיי ביישטיין צו האבן אלעס גוטס, בני

 רויחי וסייעתא דשמיא ומזוני

 


