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ט מֹוַהָרא"ש ֵצייל   ֶדער 

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

ית, נָּאר אֹויְך  יז ְבֵראשִׁ ת אִׁ בָּ וייל ֶדער שַׁ וַׁ
ית"  ת פּוֶנעם יָּאר,  -"ֵראשִׁ בָּ ֶדער ֶעְרְשֶטער שַׁ

יז ֶדער  י יָּאר, ֶעס אִׁ יט ֶדעם ֵהייְבט ֶמען ָאן דִׁ מִׁ
יְך אֹויף  יְרט זִׁ וי ַאזֹוי ֶמען פִׁ אפ פּוֶנעם יָּאר, וִׁ קָּ
אְנץ יָּאר,  יְרן ַא גַׁ יְך פִׁ ת ַאזֹוי ֶוועט ֶמען זִׁ בָּ ֶדעם שַׁ

וייל ֶדער אפ. וַׁ אְכ'ן קָּ  גּוף ֵגייט נָּ
אְכְטן  ייְנצּוְטרַׁ ת ַארַׁ בָּ יז גּוט ֶדעם שַׁ אר אִׁ ֶדעְרפַׁ
וי  אן וִׁ ֶנֶפש אּון ַא ְפלַׁ אְכן ַא ֶחְשבֹון הַׁ יְך מַׁ אּון זִׁ
יט גּוֶטע  ואס קּוְמט מִׁ י יָּאר וָּ יְצן דִׁ ַאזֹוי אֹויְסצּונִׁ
אְך צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון יט ֶרעְדן ַאסַׁ אְכן, מִׁ  זַׁ
ה. ַאזֹוי ֶוועְרט  י ּתֹורָּ ין דִׁ ים אִׁ יעּורִׁ אְכן שִׁ יְך מַׁ זִׁ
ים" זי"ע  יִׁ ְבֵרי חַׁ יְגן "דִׁ אֹויְך ֶגעְבֶרעְנְגט פּון ֵהיילִׁ
ֵדר  יְך ְמסַׁ אט ֶער זִׁ ית הָּ ת ְבֵראשִׁ בָּ ין שַׁ ַאז אִׁ

י גַׁאְנֶצע יָּאר. ים אֹויף דִׁ יעּורִׁ ייֶנע שִׁ  ֶגעֶווען זַׁ
יְצן  וי ֶעס אֹויב ֶמען ֶוועט אֹויְסנִׁ ת וִׁ בָּ ֶדעם שַׁ

ויל  ואס ֶמען וִׁ יט גּוֶטע ְרצֹונֹות, וָּ יין, מִׁ אְרף צּו זַׁ דַׁ
אְכֶדעם קּוֶמען ַא גּוֶטע  אס יָּאר טּון, ֶוועט נָּ דָּ

אְכן. יט ַאֶלע גּוֶטע זַׁ  יָּאר, פּול מִׁ
יֶכע גּוֶטע ְנקּודֹות  יֶבעְרֵגיין ֶעְטלִׁ יר אִׁ אמִׁ לָּ

אְרֶנעֶמען ֶיע יְך פָּ ואס ֶמען ֶקען זִׁ ת וָּ בָּ ְצט, שַׁ
אְנֶצע יָּאר. י גַׁ ית, אֹויף דִׁ  ְבֵראשִׁ

אְרֶנעֶמען  יד פָּ יְך ַא אִׁ אְרף זִׁ י ֶעְרְשֶטע זַׁאְך דַׁ דִׁ
ין ֵבית  ן אִׁ ְניָּ יט מִׁ אג מִׁ אֶוועֶנען ֶיעְדן טָּ צּו דַׁ

ינּוה ֹמשֶ ן ֶווע ט ָהא ַרבֵּ
יָר י ד  ן ֶגעֶזע  סָוואה ֲעבֵּ

 

יד  י ד   ט  ם עדֶ ט, ֶגעַמאכ  ן ָהאב  ן א  גֶ א חֵּ  -ל ָהעֵּ
י)ט ֶגעָזאג  ר עֶ ט ָהא יט  יבּוָתא ַעַדָיין" :ן לו:(ג   ֲחב 
ֶטער ֶדע", ַּגָבן אהּו ש  ייֶבער  ק ֶענ  ט ָהאר אֵּ

ַאל   יבץ ָנאכ  יד  , ל  שּובָ ט טּון א  ט קּומ  ה, ת 
י ט  ם צּוק צּור  ש  ייֶבער   ן.אֵּ
ייס ָדא ש'ן אֹויפ  ף ַארֹויט גֵּ ט  יינ   ֶמענ  ן ֶמעס, ַאלֵּ
יְךר ָטא יש   ז  ַלאפ  ט נ  יְךר ָטאן ֶמען, ק  יש   ז  ט נ 

יש א  יחַ  ַמב  יְךף ַדאר  ן ֶמען, ַזיי רֵּ יינ   ז  ס ַאלֵּ
ֶטער ֶדען: 'ָזאג   ש  ייֶבער  יט ָהאר אֵּ ַאל  ר מ  ץ ָנאכ 
יב ילּו; ל  יְך ֲאפ  ס ָדאן אּוס ָדאן ֶגעטּו ָהאב א 
כּו כּו' ו  יט ָהא', ו  ֶטער ֶדער מ  ש  ייֶבער  ר אֵּ

ַאל   יבץ ָנאכ  שּובָ ן ֶמען ֶקעי ַאזֹור ָנא'; ל  ה ת 
יְךן פּוט ַהאל  ן ֶמעז אַ ר ָנאן, טּו ן ֶמע אֹויב, ז 
יְךט ָהא ַלאפ  ן ֶמעט, ַפיינ   ז  יְךט ק  ן ֶמע, ַאָראפ ז 
יְךן ֶקע יש   ז  ן ֶמעט ַפאל  ט ֶדעָמאל  ן, ַלייד  ט נ 

י ַאָראפ וֹו ָאפט ָלאז  ן ֶמען אּו יֵּאּושן א  צ  ת מ 
ין אּו י םַמֲעש   ם.טֹוב 

יפּום יֹוה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו)  "ב(תשפר כ 
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אְגן   "ל זָּ זַׁ וי חַׁ ין ֶדעם, וִׁ ְלֵזל אִׁ ש, ֶמען ֶזעט ַאז ֶמעְנְטְשן ֶזעֶנען ְמזַׁ ְדרָּ מִׁ כֹות ו:( הַׁ יז גָּאר ַא )ְברָּ אֶוועֶנען אִׁ ַאז דַׁ
אֶוועֶנען הֹויֶכע ְגרֹויֶסע  יְך מֹוֶרה ֵהיֶּתר צּו דַׁ יז זִׁ ין ֶדעם, ֶמען אִׁ ְלֵזל אִׁ ֶבער ֶמעְנְטְשן ֶזעֶנען ְמזַׁ זַׁאְך אָּ

יבּור, ֶעְנְטֶפעְרן ָאֵמן, ְק  ה ְבצִׁ לָּ ה פּון ְּתפִׁ ְצוָּ י מִׁ יְרט ֶמען דִׁ אְרלִׁ ידּות, אּון דּוְרְך ֶדעם פַׁ ְיחִׁ יְנֶדעְרֵהיים בִׁ ה, אִׁ דּושָּ
ְרכּו, אּון ְקרִׁ  יט בָּ אֶוועֶנען מִׁ יְשט צּו דַׁ ואס נִׁ אְרוָּ יין ֵּתירּוץ פַׁ א קַׁ יְשטָּ ייְנט נִׁ יז שֹוין הַׁ ה. אּון ֶבֱאֶמת אִׁ ּתֹורָּ יַאת הַׁ

ים פּון גָּא נִׁ ְניָּ א מִׁ יז דָּ ש, אּון ֶעס אִׁ ְדרָּ מִׁ ט אֹויף ֶיעֶדע גַׁאס ַא ֵבית הַׁ ְמעַׁ א כִׁ יז שֹוין דָּ ייְנט אִׁ וייל הַׁ ן, וַׁ ְניָּ י מִׁ ר ְפרִׁ
יז גָּ  אֶוועֶנען.בִׁ ן צּו דַׁ ְניָּ יג ְטֶרעְפן ַא מִׁ  אר ְשֶפעט, אּון ֶמען ֶקען ְשֶטעְנדִׁ

אֶוועֶנען? דּו ֵווייְסט  אְסטּו צּו ֵגיין דַׁ ואס הָּ יב צּו צּוְבֶרעְכן ֶדעם ֶמעְנְטש, "וָּ ֶבער לִׁ אט אָּ ע הָּ רַׁ ֶדער ֵיֶצר הָּ
אְך יְזט דָּ וי ַאזֹוי דּו ֶזעְסט אֹויס, דּו בִׁ אְך יָּא וִׁ יט ֲעֵבירֹות,  דָּ יְזט פּול מִׁ וייט פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, דּו בִׁ ֵזייֶער וַׁ

אס ֶבער דָּ אֶוועֶנען", אָּ יְשט ַאזַׁא דַׁ אְרף נִׁ ש? ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער דַׁ ְדרָּ מִׁ ין ֵבית הַׁ אֶוועֶנען אִׁ א קּוְמְסטּו דַׁ  אּון דָּ
ינְ  אְרגִׁ ואס פַׁ ע וָּ רַׁ אר ֶדער ְשֶלעְכֶטער ֵיֶצר הָּ יז נָּ יז פּוְנְקט אִׁ וייל ֶדער ֱאֶמת אִׁ יְשט ֶדעם ֶמעְנְטש, וַׁ ט נִׁ

אְטש  יְך ֶוועל כָּ יְך ֶקען יָּא, אִׁ ואס אִׁ אְטש טּון וָּ יְך כָּ אֶקע ַאזֹוי ְשֶלעְכט, ֶוועל אִׁ יְך טַׁ ין אִׁ אְרֶקעְרט, אֹויב בִׁ פַׁ
יר ֶהעְלְפן ַארֹויְסצּוֵגיין פּו אס ֶוועט מִׁ ין שּול אּון דָּ אֶוועֶנען אִׁ אְגן דַׁ "ל זָּ זַׁ וי חַׁ אְבֶלעֶמען, וִׁ ן ַאֶלע ַאְנֶדעֶרע ְפרָּ

כֹות טז.(  יְגט ֶדעם ֶמעְנְטש, ַאזֹוי אֹויְך ֶדער )ְברָּ יְגט אּון ֵהיילִׁ ואס ֵריינִׁ ְקֶוה וָּ וי ַא מִׁ ים ֶזעֶנען וִׁ שִׁ ְדרָּ ֵּתי מִׁ י בָּ ַאז דִׁ
יְגט ֶדעם ֶמעְנְטש פּון יְגט אּון ֵריינִׁ ש ֵהיילִׁ ְדרָּ מִׁ יט  ֵבית הַׁ יל מִׁ יְך פִׁ ין אִׁ אר אֹויב בִׁ ַאֶלע ֲעֵבירֹות, אּון ֶדעְרפַׁ

יין  יר ֶהעְלְפן ַארֹויְסצּוֵגיין פּון מַׁ אס ֶוועט מִׁ אֶוועֶנען אּון דָּ ין שּול דַׁ יְך ֶהעְרְשט ֵגיין אִׁ ֲעֵבירֹות, ֶוועל אִׁ
 ְשֶלעְכְטס.

י ייט זִׁ יז ֶיעְצט ַא גּוֶטע צַׁ יֵני אֹויְך אִׁ ואְך, ֶמעְנְטְשן זּוְכן ַאֶלע מִׁ יין ֶיעֶדע וָּ ה זַׁ יר ֶסְדרָּ ֲעבִׁ אְרצּוֶנעֶמען צּו מַׁ ְך פָּ
אְגן  "ל זָּ זַׁ וי חַׁ "ל, וִׁ זַׁ ה פּון חַׁ א ַא ְסגּולָּ יז דָּ א אִׁ ים, אּון דָּ יכּות יָּמִׁ אר ֲארִׁ כֹות ח.( ְסגּולֹות פַׁ ם )ְברָּ ים ָאדָּ ְשלִׁ ם יַׁ ְלעֹולָּ

יבּו צִׁ ם הַׁ יו עִׁ יֹותָּ ְרשִׁ אֶרע פַׁ יו, ֶזעט ֶמען ַא ְקלָּ יו ּוְשנֹותָּ מָּ ין לֹו יָּ ימִׁ ְשלִׁ יבּור מַׁ צִׁ ם הַׁ יו עִׁ יֹותָּ ְרשִׁ ים פַׁ ְשלִׁ מַׁ ל הַׁ ר ֶשכָּ
אְנג. יין, ֶוועט ֶלעְבן לַׁ ה זַׁ יר ֶסְדרָּ ֲעבִׁ ים ַאז ֶווער ֶעס ֶוועט מַׁ מִׁ יֶגע ֲחכָּ י ֵהיילִׁ  צּוזָּאג פּון דִׁ

יז ֶווען ֶמען ֵהי י ֶבעְסֶטע זַׁאְך אִׁ ְסְק'ְנט דִׁ וי ֶעס ֶוועְרט ֶגע'פַׁ אג, ַאזֹוי וִׁ יין שֹוין פּון זּוְנטָּ ה זַׁ יר ֶסְדרָּ ֲעבִׁ יְבט ָאן מַׁ
רּוְך  ן עָּ ְלחָּ ין שֻׁ יף ג'( אִׁ י' רפ"ה ְסעִׁ ים סִׁ יִׁ ח חַׁ יין, אּון ֶדער )אֹורַׁ ה זַׁ יר ֶסְדרָּ ֲעבִׁ אג ָאְנֵהייְבן מַׁ ַאז ֶמען ֶקען שֹוין פּון זּוְנטָּ

ה ה ְברּורָּ ְשנָּ ם( ְבֶרעְנְגט  מִׁ יז ֶמען )שָּ אג אִׁ אס ֵמייְנט ַאז זּוְנטָּ יְרן, דָּ יְך ַאזֹוי פִׁ "א ְפֶלעְגט זִׁ יֶגער ְגרָּ ַאז ֶדער ֵהיילִׁ
יז פְ  וייֶטער בִׁ י, אּון ַאזֹוי וַׁ ישִׁ יז ְשלִׁ י בִׁ אג פּון ֵשנִׁ אְנטָּ י, מָּ יז ֵשנִׁ ה בִׁ ה פּון ָאְנֵהייב ֶסְדרָּ יר ֶסְדרָּ ֲעבִׁ אג מַׁ ייטָּ רַׁ

יגְ  ה.ֶעְנדִׁ אְנֶצע ֶסְדרָּ י גַׁ  ט ֶמען דִׁ

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

יר סֶ  ֲעבִׁ יְך צּו מַׁ יְשט ֶמעְגלִׁ ט נִׁ ְמעַׁ יז כִׁ אְגס אִׁ ייטָּ ויְנֶטער ְפרַׁ י קּוְרֶצע וִׁ ין דִׁ יֶעל אִׁ אג, אּון ְסֶפעצִׁ ייטָּ יין ְפרַׁ ה זַׁ ְדרָּ
ה, יר ֶסְדרָּ ֲעבִׁ יְשט מַׁ יז נִׁ ואְך אּון ֶמען אִׁ ואְך נָּאְך ַא וָּ יין, אּון ַאזֹוי ֵגייט דּוְרְך ַא וָּ ויל ֶעס נָּאר טּון  זַׁ וייל ֶמען וִׁ וַׁ

אג. ייטָּ  ְפרַׁ
רּוְך, ַאז ֶמען ֶקען שֹוין  ן עָּ ְלחָּ ין שֻׁ ה אִׁ כָּ שּוט'ֶע ֲהלָּ י פָּ אְזן אֹויף דִׁ אְרלָּ יי ֶדעם פַׁ יְך בַׁ אר ֶקען ֶמען זִׁ ֶדעְרפַׁ

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

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

אל. אְכַאמָּ אל אּון נָּ אְכַאמָּ ין, אּון ָאְנֵהייְבן נָּ ֶסֶכת עּוְקצִׁ יז מַׁ ה בִׁ ְשנָּ ְדֵרי מִׁ  סִׁ
יֶבער צּו ֶוועְרן גּוט,  ים אִׁ יְגט ֶדעם ֶמעְנְטש, אּון ְדֵרייט אִׁ יְגט אּון ֵריינִׁ אט ַא ֹכחַׁ ַאז ֶעס ֵהיילִׁ יֹות הָּ ְשנַׁ מִׁ

ֶנה, ֶעס טֹויְשט ֶדעם מֶ  יֹות ְמשַׁ י אֹותִׁ יז דִׁ ה אִׁ ְשנָּ ה, מִׁ מָּ י ְנשָּ יְגט דִׁ ה, ֶעס ֵריינִׁ מָּ יֹות ְנשָּ י אֹותִׁ יז דִׁ ה אִׁ ְשנָּ עְנְטש מִׁ
אְגט צ ש זָּ יֹות( ּום גּוְטן, ֶדער ֶמְדרָּ ְלפִׁ ש ּתַׁ ְדרָּ א ְבמִׁ ינֹום, אּון ֶווער ֶעס )מּובָּ יר פּון ֵגהִׁ יים טִׁ יְצט בַׁ ֲעֹקב זִׁ ֵשר ֶבן יַׁ ַאז אָּ

ן ֵעֶדן, אּון ַא ין גַׁ יְך אִׁ ים צּו זִׁ יְרט אִׁ אְרט, נָּאר ֶער פִׁ יין דָּ יְשט ַארַׁ אְזט ֶער נִׁ יֹות לָּ ְשנַׁ אְגט מִׁ אט ֶגעזָּ זֹוי ֶזעט ֶמען הָּ
סּוק  ין פָּ ים ל'( אִׁ לִׁ יֹות ֶנעְמט ַארֹויס ֶדעם ֶמעְנְטש )ְּתהִׁ ְשנַׁ ה, מִׁ ְשנָּ אֵשי ֵּתיבֹות מִׁ יז רָּ י, אִׁ 'ְפשִׁ 'ן ְש'אֹול נַׁ יתָּ מִׁ ֶה'ֱעלִׁ

יֹות. ְשנַׁ ין מִׁ יעּור אִׁ אְכן ַא שִׁ יְך צּו מַׁ יז ֵזייֶער גּוט זִׁ אר אִׁ ית, ֶדעְרפַׁ ְחּתִׁ  פּון ְשאֹול ּתַׁ

ֲעבֹור, ֶווען ַא ֶמעְנטְ  א ֹחק ְוֹלא יַׁ רָּ יְסל ְגמָּ בִׁ אג אַׁ אְרֶנעֶמען צּו ֶלעְרֶנען ֶיעְדן טָּ יְך ֶיעְצט פָּ אְרף ֶמען זִׁ ש אֹויְך דַׁ
ים פּון ַאֶלעם ְשֶלעְכְטס, יְטן אִׁ ואס הִׁ ים וָּ ְלָאכִׁ יר ְגרֹויס מַׁ י פִׁ יט דִׁ א ֶוועְרט ֶער ַארּוְמֶגענּוֶמען מִׁ רָּ וי  ֶלעְרְנט ְגמָּ וִׁ

ים  יִׁ חַׁ ין ֵסֶפר הַׁ "ל( ֶעס ֶוועְרט ֶגעְבֶרעְנְגט אִׁ אג זַׁ ְפרַׁ "ל מִׁ ֲהרַׁ מַׁ יו ֶשל הַׁ ֵאל )ְלָאחִׁ 'יכָּ יֵאל מִׁ 'ְברִׁ אֵשי ֵּתיבֹות גַׁ יז רָּ א אִׁ רָּ ַאז ְגמָּ
יֵאל. ֵאל א'ֹורִׁ  ְר'פָּ

א ֶיעְדן טָּ  רָּ אט ְגמָּ יז זֹוֶכה צּו ֶלעְרֶנען ַא ְבלַׁ ט ֶווען ַא ֶמעְנְטש אִׁ ְפרַׁ ה פּון ַא ּובִׁ ים ַא צּורָּ אס ֶגעְבט אִׁ אג, דָּ
ף ְגמָּ  יְשט ַא דַׁ אְגן ַאז ֶווער ֶעס ֶלעְרְנט נִׁ יֶלער זי"ע ְפֶלעְגט זָּ י ְשֹלֹמה'ֶקע ְזֶוועהִׁ יק ֶרבִׁ דִׁ וי ֶדער צַׁ א ַא ֶמעְנְטש, וִׁ רָּ

אר ֶלעְרְנט ֶמען דֶ  ן, ֶדעְרפַׁ יְצלָּ נָּא לִׁ ֲחמָּ ה רַׁ ה פּון ַא ְבֵהמָּ אט ַא צּורָּ אג הָּ אס טָּ א, אּון דָּ רָּ אט ְגמָּ ת ַא ְבלַׁ בָּ עם שַׁ
א. רָּ אְנץ יָּאר ֶלעְרֶנען ְגמָּ  ֶוועט ֶהעְלְפן ַאז ֶמען זָּאל שֹוין ַא גַׁ

ְדרָּ  י מִׁ א, דִׁ ְנחּומָּ ש ּתַׁ ה אּון ֶמְדרָּ בָּ ש רַׁ אג, ֶמְדרָּ ש ֶיעְדן טָּ ין ֶמְדרָּ יעּור אִׁ אְכן ַא שִׁ יְך צּו מַׁ יז גּוט זִׁ ים אֹויְך אִׁ שִׁ
י ַאֲהֹרן ֶזענֶ  יק ֶרבִׁ דִׁ ה. ֶדער צַׁ ּתֹורָּ אְך סֹודֹות הַׁ אְלְטן גָּאר ַאסַׁ אהַׁ ין ֶדעם בַׁ ר ֵסֶפר, אּון ֶעס אִׁ י ֶבעְסֶטע מּוסָּ ען דִׁ

אט דֹוש הָּ קָּ "י הַׁ וייל ֶדער ֲארִׁ ש, וַׁ ין ֶמְדרָּ ט אִׁ אְגן ְפשַׁ ְדֵקנּו ֶוועט זָּ יחַׁ צִׁ שִׁ אט ֶגעזָּאְגט ַאז מָּ יֶנער זי"ע הָּ אְרלִׁ  קַׁ
ְסבִׁ  יר ֶגעֶווען ֶדעם מַׁ ְסבִׁ אְבן מַׁ ים הָּ ידִׁ ְלמִׁ ייֶנע ּתַׁ יט זַׁ דֹוש מִׁ קָּ ל ֵשם טֹוב הַׁ עַׁ ר, אּון ֶדער בַׁ יר ֶגעֶווען ֶדעם ֹזהַׁ

אְכן ַא שִׁ  יְך צּו מַׁ יז ַא גּוֶטע זַׁאְך זִׁ אר אִׁ ט, ֶדעְרפַׁ אְגן ְפשַׁ יחַׁ זָּ שִׁ ש ֶוועט מָּ ֶבער אֹויף ֶמְדרָּ דֹוש, אָּ קָּ "י הַׁ יעּור ֲארִׁ
ין  ש.אִׁ אְנְצן ֶמְדרָּ יְגט ֶמען ֶדעם גַׁ ייט ֶעְנדִׁ י צַׁ יז ְבֶמֶשְך דִׁ יְקל בִׁ אג ַא ְשטִׁ ש, ֶלעְרֶנען ֶיעְדן טָּ  ֶמְדרָּ

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

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

ש.  ֶמְדרָּ
אְבן ַא גּוט ֶגעֶבעְנְטְשט  יֶכער הָּ ת ֶוועט ֶער זִׁ בָּ ין ֶדעם שַׁ ים אִׁ ימּודִׁ י לִׁ יְך אּוְנֶטער דִׁ יד ֶנעְמט זִׁ יָּאר, ֶווען ַא אִׁ

יג. יּות אֹויף ֵאייבִׁ ְשמִׁ יּות ּוְבגַׁ עֹות ְברּוֲחנִׁ ְשפָּ יְקן ַאֶלע גּוֶטע הַׁ ים שִׁ  ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶוועט אִׁ
ית תשס"ט לפ"ק( בֹוֶקר פ' ְבֵראשִׁ ל שב"ק בַׁ חַׁ נַׁ  )ּתֹוְך הַׁ
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נייעס אינערהאלב 
 מוסדותינו הק'

 זמן אין ישיבה קטנה פרישער
מיט'ן  - יעצט נאך סוכות, הויבט זיך אן

דער נייער זמן אין ישיבה  -אייבערשטנ'ס הילף 
 טנה היכל הקודש ברסלב.ק

ארויס יעצט קומען די פרישע בחורים, וואס 
הייליגע תלמוד תורה היכל הקודש אין  פון די

שיין וויליאמסבורג, און האבן ברוך ה' זייער 
גן עדות אלע , ווי עס זאאין חדר מצליח געווען

ע קינדער פון די תלמוד וועלכע זעען די טייער
 ,תורה, אז אזעלכע קינדער איז שווער צו טרעפן

לעבן מיט'ן אייבערשטן, קינדער  וואסקינדער 
ביי זענען צו גאט און צו לייט, קינדער  וואס

ביי דער הייליגער רבי איז איינגעקריצט  וועמען
ביינער און זיי לעבן מיט די אלע  זיי אין די

 הייליגע עצות, ממש לשם ולתפארת.
איז אויפגענומען געווארן אלס מגיד שיעור 

שליט"א וואס איז  אלחנן רוטהמוה"ר הרה"ג 
הסברה, פון וואס הכח ברייט באקאנט מיט זיין 

האבן, און וועלן  די בחורים וועלן זיכער הנאה
 שטייגן על במתי התורה והיראה.

ר דער מנהל פון די ישיבה קטנה איז מוה"
ה נתנאל פארקאש שליט"א, וואס וועט אי"

אגלייטן די בחורים טאג טעגליך, אז זיי זאלן ב
 מצליח זיין אויפ'ן בעסטן פארנעם.

אז די  אייבערשטןמיר זענען מתפלל צום 
ם בחורים זאלן גאר שיין מצליח זיין דע

קומענדיגן זמן, לערנען און דאווענען און זיך 
שטארקן מיט די עצות פון הייליגן רבי'ן אזוי ווי 

 לערנט אונז. ראש ישיבה שליט"אדער 
 מעלין בקודש!

*** 

הערליכע יום טוב סוכות 
 ראש ישיבה שליט"אביים 

גאר א שיינער יום טוב איז אריבער אויף 
אנשי שלומינו דעם סוכות, ווען מיר האבן 

כוחות און חיזוק פונעם יום  געשעפט פרישע
טוב, וואס דאס וועט אונז באגלייטן אויפ'ן 

 גאנצן יאר.
שרייבן מיר  ןלעוונ'ס הילף אייבערשט ןמיט'

באריכט פון דעם  נגערעעלקומענדיגע וואך א 
 אנשי שלומינו, מיט וואס הערליכן יום טוב
 ט און מחזק געווען מיטשירהאבן זיך אויפגעפ

שיעורים און דרשות, הושענות און תפלות,  יד
ראש ישיבה פונעם פות, בצל הקודש קה

 .אשליט"
 שישו ושמחו בשמחת התורה!

 
 א רבהנעשוה תושרד
מיט ווינטער  ןטצום קאלאייך אן מט ווארע
פון  ,און דרשות ,תונעהוש תפלות,די 

 ראש ישיבה שליט"אביים  הבהושענא ר

 קול ברסלב
212-444-9191 

1, 2,  1,  8,  1,  6  
 

 

 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!

 פארלאנג צו רופט אריין מיט אייער

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

 
 
 

 

 

 

 עצתו אמונה
 אויף ּפָאסט

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

 

 $ א וואך2.99פאר די ביליגע פרייז פון בלויז 
 

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

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

 

 


