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עְרֵצייְלט מֹוַהרָׁא"ש  דֶׂ
יז ָדא ַאָמאל ַאז ֶווען ַא  י ָזאְגט ַאז ֶעס אִּ ֶדער ֶרבִּ

יז ֶמעְנְטׁש ְׁשַטאְרְבט ֵווייְסט ֶער נָ  יְׁשט ַאז ֶער אִּ אְכנִּ
ֶגעְׁשָטאְרְבן, אּון ֶמען טּוט ַא טֹוָבה ַפאר ַא ֶמעְנְטׁש ָוואס 
יז  ים ַאז ֶער אִּ יז ֶגעְׁשָטאְרְבן, ֶווען ֶמען ָזאְגט אִּ אִּ
ֶגעְׁשָטאְרְבן. ָדאס ֶוועְרט ָאְנֶגערּוְפן "עֹוָלם ַהּתֹוהּו", ַאז 

יז ׁשֹוין ֶגעְׁשטָ  אְרְבן ֵמייְנט ַאז ֶער ַא ֶמעְנְטׁש ָוואס אִּ
 ֶלעְבט ָנאְך.

י ָהאט ֶגעָזאְגט ַאן ֵעָצה אֹויף ֶדעם ַאז ֶמען  ֶדער ֶרבִּ
ין ָיאר, ֹראׁש ַהָׁשָנה, ַׁשָבת  ים ְדַריי ַצייְטן אִּ ָזאל ַזיין ַביי אִּ
ֲחנּוָכה אּון ָׁשבּועֹות, אּון אֹויְך ַאז ֶמען ָזאל ְׁשֶוועְרן ַאז 

י'ן, אּון אֹויב ן ְׁש 'ְגַלייְך ָנאכְ  ַטאְרְבן ֶוועט ֶמען ֵגיין צּום ֶרבִּ
יְׁשט ָהאְבן ֶדעם  ַא ֶמעְנְטׁש ֶוועט ָדאס טּון ֶוועט ֶער נִּ

 עֹוָלם ַהּתֹוהּו.פּון  ְפָראְבֶלעם
י ָהאט  יז ַאָמאל ֶדעֶדער ֶרבִּ ְרֵצייְלט ַא ַמֲעֶשה ַאז ֶעס אִּ

יז ֶגעֶווען  יט ַא  ער ְפַרייְנדגּוטֶ ַא ֶגעֶווען ַא ָרב ָוואס אִּ מִּ
יְך ָאְפֶגעְׁשמּוֶעְסט ַאז  יד פּון ַזיין ְׁשָטאט, אּון ֵזיי ָהאְבן זִּ אִּ
יֶער ֶוועט קּוֶמען  ֶווער פּון ֵזיי ֶעס ֶוועט ְׁשַטאְרְבן ְפרִּ
יז ֶגעֶווען  ין ָחלֹום ָוואס ֶעס אִּ ֶדעְרֵצייְלן ַפאְרן ְצֵווייְטן אִּ

ים אֹויְבן יט אִּ יז ֶדער ָרב ֶגעְׁשָטאְרְבן קֹוֶדם, אִּ . ְלַמֲעֶשה מִּ
יד ָהאט ֶגעַוואְרט ַאז ֶדער ָרב ָזאל קּוֶמען צּו  אּון ֶדער אִּ

יְׁשט ֶגעקּוֶמען. יז נִּ ין ָחלֹום ָאֶבער ֶדער ָרב אִּ ים אִּ  אִּ

עַ ז ַא ַווייּבן ַדייג ָזא שְׁ י זִּ ת ּבִּ
י יגְׁ ז אִּ טִּ עפְׁ יט ַּבאשֶׁ  ידִּ ט מִּ

 

טּוּב ע שְׁ ּבֶׁ עדְׁ י זִּ ל ָזאט ַארְׁ טְׁ ם צּון רֶׁ שְׁ ערְׁ י זִּ ן וֶׁוע -ן ֵאייּבֶׁ
יי דִּ ט ַוואשְׁ  עשִּ כּו וֶׁועשי דִּ ם צּוַזאט ֵלייגְׁ י זִּ ר, גֶׁ י זִּ ל ָזא', וְׁ
עדְׁ  טְׁ ם צּון רֶׁ שְׁ ערְׁ יס ָדא -ן ֵאייּבֶׁ יז אִּ וענֶׁען, אּון ָדאסר אִּ  ַדאוֶׁ

ים ילִּ הִּ יר יֹום תְׁ יז אִּ  .אִּ
ע עָזאגְׁ ל ַאָמאט ָהאן מֶׁ ין ַפארְׁ ט גֶׁ ּבִּ עז ַא'ן רֶׁ ב טֹום שֵ ל ַּבעַ ר דֶׁ

כּותֹו עָזאגְׁ ט ָהא ָעֵלינּון ָיגֵ  זְׁ יחַ ן עוֶׁוט: "גֶׁ וע ָמשִּ עט וֶׁ ן קּומֶׁ
עט וֶׁוע ַבטֵ ן מֶׁ עע ַאלֶׁ ן ַזייל מְׁ עט ָהאן", שּולְׁ ר ַווייּבֶׁ ּבִּ ר דֶׁ י רֶׁ

עָזאגְׁ  יס עֶׁ ט: "גֶׁ ישְׁ ז אִּ עס עֶׁ ת, ֱאמֶׁ ט נִּ ישְׁ ן קֶׁ עז ַאן ַזייט נִּ ר דֶׁ
עָזאגְׁ ס ָדאט ָהאב טֹום שֵ ל ַּבעַ  קְׁ ט, גֶׁ ערְׁ ט ּפּונְׁ קֶׁ ט! ַפארְׁ

יחַ  עט וֶׁוע ָמשִּ כּון קּומֶׁ זְׁ ילֹוי דִּ  תּבִּ פִּ ישֶׁ ן פּות תְׁ ידִּ רֹויעֶׁ ע אִּ ן פְׁ
וענֶׁעי ֵזיס ָווא עטְׁ ן אּון ַדאוֶׁ יחַ ז ַאן ּבֶׁ על ָזא ָמשִּ ען". קּומֶׁ ט זֶׁ
ע ען פּון מֶׁ עז ַאם דֶׁ ּבִּ ר דֶׁ ן ר ֵזייעֶׁ ט ָהאי רֶׁ טְׁ עַהאלְׁ ק גֶׁ ַטארְׁ שְׁ

ן רֹויעֶׁ ילֹות פּון פְׁ פִּ  .פּון תְׁ
רֹונֹו ש"מֹוֲהָרא כְׁ ָרכָ  זִּ בְׁ עגְׁ ה לִּ לֶׁ טֶׁ ט פְׁ ישְׁ דִּ ַמאנֶׁעג ענְׁ ערְׁ י ַּבין דֶׁ

ָרשֹוי דִּ  עגְׁ ר עֶׁ ס ָוואת דְׁ לֶׁ רֹויעֶׁ י דִּ ר ַפאן ָזאגְׁ ט פְׁ ען פְׁ ם דֶׁ
י)"ל ֲחזַ ר ַמֲאמַ  ידּושִּ דּו לָ ן מט:(קִּ יָחה ָירְׁ ין שִּ עֹוָלם, : "ֲעָשָרה ַקּבִּ

לֹו",  לּו ָכל ָהעֹוָלם כֻּ ָחד ָנטְׁ אֶׁ ים, וְׁ לּו ָנשִּ ָעה ָנטְׁ שְׁ ס ָמא ַאתִּ
ען פּו סְׁ ' בקַ ן צֶׁ מּועֶׁ ין' שְׁ ע ַאָראּפז אִּ עקּומֶׁ עף אֹוין גֶׁ ר דֶׁ

ען ָהאּבְׁ ב קַ ן ַנייט, וֶׁועלְׁ  ענּומֶׁ רֹויעֶׁ י דִּ ן גֶׁ יב קַ ן ֵאיין אּון, פְׁ ז אִּ
עֵטיילְׁ  עָווארְׁ ט צֶׁ צֶׁ י דִּ ר ַפאן גֶׁ תַ ט; וֶׁועלְׁ ע ַגאנְׁ שְׁ ם סְׁ טְׁ ענְׁ ן מֶׁ

יצְׁ  ען נִּ ַלאּפְׁ  צּו ַאָראּפ"ל ֲחזַ ם דֶׁ רֹויעֶׁ ן קְׁ עטְׁ צּו ָאּפְׁ ן אּון פְׁ ּפֶׁ ן שְׁ
רֹויעֶׁ ז ַאי, ֵזין פּו עדְׁ ן פְׁ כּו ַאַסאךְׁ ן רֶׁ ע', וְׁ  ש"מֹוֲהָראר ָאּבֶׁ

עגְׁ  לֶׁ רֹויעֶׁ י דִּ ר ַפאן ָזאגְׁ ט פְׁ ען פּון: "פְׁ ע"ל ֲחזַ ם דֶׁ עט זֶׁ ז ַאן מֶׁ
רֹו ַא עי פְׁ ען קֶׁ עדְׁ ר מֶׁ ון רֶׁ רֹו ַאל ָזאן, ַמא ַאי וִּ יצְׁ י פְׁ ין נִּ ר אִּ

עדְׁ  צּוד ֵרייס ָמא טְׁ ם צּון רֶׁ שְׁ ערְׁ  ן".ֵאייּבֶׁ
 ה תשע"ח(ָשרָ י ַחיֵ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו)
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יד ָהאט ׁשֹוין ֶגעַדאְרְפט ְׁשַטאְרְבן ָהאט ֶער יז דּוְרְך ֶגעַגאְנֶגען ֶצען ָיאר אּון ֶדער אִּ  ֶעס אִּ
יְׁשט ֶגעקּוֶמען צּום זּון, ָנאְכֶדעם  יז אֹויְך נִּ י ַמֲעֶשה ַפאר ַזיין זּון, ָאֶבער ֶדער ָרב אִּ ֶדעְרֵצייְלט דִּ
יז דּוְרְך ֶגעַגאְנֶגען ָנאְך ֶצען ָיאר, אּון ֶדער זּון ָהאט ׁשֹוין אֹויְך ֶגעַדאְרְפט ְׁשַטאְרְבן ָהאט ֶער  אִּ

יְקל ָדאס ֶדעְרֵצייְלט ַפאר ַזיין זּו יז ֶדער ָרב ֶגעקּוֶמען צּו ֶדעם ֵאיינִּ ן, אּון ַאְכט ָיאר ְׁשֶפעֶטער אִּ
יז ֶגעֶׁשען. ים אִּ יט אִּ  צּו ֶדעְרֵצייְלן ָוואס מִּ

ים ַבאְגָראְבן אּון  יז ֶגעְׁשָטאְרְבן אּון ֶמען ָהאט אִּ ֶער ָהאט ֶדעְרֵצייְלט ַאז ֶווען ֶער אִּ
ין ֵקֶבר, ָהאט  יז ָנאְך ֶגעזּוְנט אּון ַאַרייְנֶגעֵלייְגט אִּ ֶער ֶגעֵמייְנט ַאז ֶער ֶלעְבט ָנאְך אּון ֶער אִּ

ים  יְך ֶגעֶרעְגט ַפאְרָוואס ֶמען ֶנעְמט ַא ֶגעזּוְנֶטען ֶמעְנְטׁש אּון ֶמען ֵלייְגט אִּ ְׁשַטאְרק, ֶער ָהאט זִּ
יְרן ַארֹויסְ  ין ֵקֶבר, ֶער ָהאט ֶגעְטַראְכט ַאז ֶער ֵגייט ְפרּובִּ יְכן פּון ֵקֶבר, אּון ֶעס ַאַריין אִּ צּוְקרִּ

יְכט  ים ֶגעַדאְכט ַאז ֶער ְקרִּ יְך אִּ יְך ֶגעֶׁשעְמט ַטאֶקע ָהאט זִּ ַארֹויס פּון ֵקֶבר, ָאֶבער ֶער ָהאט זִּ
ים", ָהאט ֶער ֶגעְטַראְכט ַאז ֶער ֶוועט  יכִּ ין ְׁשָטאט ַווייל ֶער ָהאט ָאְנֶגעַהאט "ַּתְכרִּ ַאַרייְנצּוֵגיין אִּ

ין ְׁשָטאט, ֶער ָהאט ֶדעְרֶקעְנט פּון  ַוואְרְטן יז ַבייַנאְכט אּון ֶדעָמאְלט ֶוועט ֶער ַאַרייְנֵגיין אִּ בִּ
י ַהייֶזער אּון אֹויְך ַזיין הֹויז, ֶער ָהאט ָאֶבער ֶגעְטַראְכט ַאז ַזיין  יט דִּ ֶדעְרַווייְטְנס ַזיין ְׁשָטאט מִּ

יְך ֶדעְרְׁשֶרעְקן ֶווען זֵ  ְׁשָפָחה ֶוועט זִּ ים ֶזען.מִּ  יי ֶוועְלן אִּ
וי ֶער ֶזעט ַא ֶמעְנְטׁש ָוואס ַפאְרקֹויְפט ֶוועׁש אּון ֶיעֶנער  ים ֶגעַדאְכט וִּ יְך אִּ ויְׁשן ָהאט זִּ יְנְצוִּ אִּ
יט  יְך טֹויְׁשן מִּ י'ֶׁשע ֶוועׁש, ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט ַפאר ֶיעֶנעם ַאז ֶער ָזאל זִּ ָהאט אֹויְך ֶגעַהאט ֶרבִּ

ים ים, ֶער ֶוועט אִּ יֶגע ֶוועׁש,  אִּ ים ֶגעְבן ַפאר ֶדעם ֶגעֶהערִּ ים אּון ֶיעֶנער ָזאל אִּ יכִּ ֶגעְבן ַזייֶנע ַּתְכרִּ
ין  יז ֶער ַאַריין אִּ ים ֶגעֶגעְבן גּוֶטע ֶוועׁש אּון ַאזֹוי אִּ ים ֶגעֶווען אּון אִּ אּון ֶיעֶנער ָהאט ַמְסכִּ

יְׁשט זַ  יז נִּ יין ְׁשָטאט, ֶער ָהאט ֶגעְטַראְכט ַאז ֶער ָהאט ְׁשָטאט, ֶער ָהאט ָאֶבער ֶגעֶזען ַאז ָדאס אִּ
ין ְׁשָטאט. יְך ַארּום ֶגעְדֵרייט אִּ ין ַאן ַאְנֶדעֶרע ְׁשָטאט, אּון ֶער ָהאט זִּ  ַאַריין ֶגעְבָלאְנְטֶׁשעט אִּ
יז ׁשֹוין ֶגעָוואְרן טּוְנְקל, ָהאט ֶער ֶגעזֶ  ין ַאֶלע ַהייֶזער אִּ יז ֶגעָוואְרן ַנאְכט, אִּ ען ַאז ֶווען ֶעס אִּ

ין ֶיעֶנעם הֹויז ָהאט ֶער ֶגעֶזע יז ֶער ַאַרייְנֶגעַגאְנֶגען אִּ יג, אִּ יְכטִּ יְבן לִּ יז ָנאְך ֶגעְבלִּ ַאז  ןֵאיין הֹויז אִּ
יז ֶגעֶווען זֵ  ים ֶמען ֶקען ָדאְרט ֶעְסן, ֶער אִּ יג, ָהאט ֶער ֶגעְפֶרעְגט צּו ֶמען ֶקען אִּ ייֶער הּוְנֶגערִּ

ים ֶגעְבן צּו ֶגעְבן צּו ֶעְסן, ָהאט ֶמע ים ֶגעָזאְגט ַאז ָנאר אֹויב ֶער ָהאט ֶגעְלט ֶוועט ֶמען אִּ ן אִּ
יז ֶער 'ֶעְסן, ֶמען ַדאְרף ַבאָצאְלן ַפאְר  יְׁשט ֶגעַהאט ֵקיין ֶגעְלט אִּ ן ֶעְסן, ֶער ָהאט ָדאְך ָאֶבער נִּ

יג.  ַארֹויְסֶגעַגאְנֶגען הּוְנֶגערִּ
יז ׁשֹוין ֶגעָוואְרן ויְׁשן אִּ יְנְצוִּ י קּוְרֶצע זּוֶמער ֶנעְכט, ָהאט  אִּ יז ֶגעֶווען ֶדעָמאְלט דִּ ָטאג, ֶעס אִּ

יז ַא ָרב אּון ֶער ֶקען ַזיין  יְך, ָהאט ֶער ַזיי ֶגעָזאְגט ַאז ֶער אִּ יְגן זִּ וי ְצֵוויי ֶמעְנְטְׁשן ְקרִּ ֶער ֶגעֶזען וִּ
ים ֶגע ין ּתֹוָרה ָאֶדער ַא ְפָׁשָרה, ָהאְבן ֵזיי ַמְסכִּ ֶווען אּון ֶער ָהאט ַזיי ֶגע'ַפְסְק'ְנט ַאן ַמאְכן ַא דִּ

יְקֶגעַגאְנֶגען  יז ֶער צּורִּ יְלְדן, אִּ ים ַבאָצאְלט ְצֵוויי גִּ ין ּתֹוָרה, אּון ֵאייֶנער פּון ַזיי ָהאט אִּ ֱאֶמְת'ן דִּ
ים צּוֶגעְגֵרייט ַא ְגֶלעְזל ְברֹויְנְפן.  צּו קֹויְפן ֶעְסן אּון ֶמען ָהאט אִּ

יְנֶקעןָאֶבער ָנאְך ֵאי יֶעט ָאְנצּוהֹויְבן ְטרִּ ֶזעֶנען ֶגעקּוֶמען ְצֵוויי ֶמעְנְטְׁשן  ,יֶדער ֶער ָהאט ֶעְספִּ
יט ַזיי צּום ֵבית  ין ַאז ֶער מּוז ׁשֹוין קּוֶמען מִּ ים ֶגעָזאְגט ַאז ַזיי קּוֶמען פּון ֵבית דִּ ים אּון אִּ צּו אִּ

ויל קֹוֶדם ֶעפֶ  ין, ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט ַאז ֶער וִּ יג, ֵזיי ָהאְבן דִּ יז ַזייֶער הּוְנֶגערִּ עס ֶעְסן ַווייל ֶער אִּ
יְׁשט ֵקיין ַצייט אּון ֶער מּוז ׁשֹוין קּוֶמען  יְׁשט ֶגעָלאְזט, ֵזיי ָהאְבן ֶגעָזאְגט ַאז ֵזיי ָהאְבן נִּ ים נִּ אִּ

יט ֵזיי. יט ֵזיי אּון ֶער ָהאט ֶגעמּוְזט ֵגיין מִּ  מִּ
יז ָאְנֶגעקּוֶמען צ ים ַפאְרָוואס ֶער ֶווען ֶער אִּ יְך ַזייֶער ֶגעֶרעְגט אֹויף אִּ ין, ָהאְבן ֵזיי זִּ ּום ֵבית דִּ

יז ַא ְפֶרעְמֶדער ֶמעְנְטׁש  - ין ּתֹורֹות, ֵזיי ָהאְבן  -ָוואס אִּ יז ַאֶהער ֶגעקּוֶמען אּון ֶער ַפְסְק'ְנט דִּ אִּ
ים ֶגעָזאְגט: "אּוְנז ַוואְרְטן ׁשֹוין ַאזֹוי ַלאְנג ַאז ֶמען זָ  אל קּוֶמען צּו אּוְנז ַאז אּוְנז ָזאְלן אִּ

ין ּתֹוָרה?!" יְזטּו ֶגעקּוֶמען ָדא ַפְסְק'ֶנען ַאן ֱאֶמֶת'ע דִּ ין ּתֹוָרה אּון ֶיעְצט בִּ  ַפְסְק'ֶנען ַאן ֱאֶמֶת'ע דִּ
ים אֹויב ֶער ָהאט ֶגענּוֶמען ׁשֹוחַ  ין ֶגעֵהייְסן ַאז ֶמען ָזאל זּוְכן ַביי אִּ ד, ָהאט ָהאט ֶדער ֵבית דִּ

ין ֶגע'ַפְסְק'ְנט ַאז ֶמען  יְלְדן, ָהאט ֶדער ֵבית דִּ י ְצֵוויי גִּ ֶמען ֶגעזּוְכט אּון ֶמען ָהאט ֶגעְטָראְפן דִּ
ים אֹויסְ  ים ַארֹויס ְׁשטּוְפן פּון ָדאְרט אּון ֶמען ָהאט ַאזֹוי ֶגעטּוןָזאל אִּ  .טּוהן ַזייֶנע ֶוועׁש אּון אִּ

יז ַארֹויס ַזייֶער יְך ׁשֹוין  ֶדער ָרב אִּ ְברֹוֶגז אּון ַפאְרֶׁשעְמט, ֶער ָהאט ֶגעְטַראְכט ַאז ֶעס ָוואְלט זִּ
יְׁשט ֶגעַהאט ֵקיין  ין ֵקֶבר ָאֶבער ֶער ָהאט ׁשֹוין נִּ יְקצּוֵגיין אִּ ים צּורִּ ֶעְנֶדעְרׁש ֶגעלֹויְנט ַפאר אִּ

ים. יכִּ  ַּתְכרִּ
ים ָוואס ֶער ָהאט בַ  י ַמְלָאכִּ ויְׁשן ָהאְבן דִּ יְנְצוִּ ְצֹות ָאְנֶגעהֹויְבן ַטֲעֶנה'ען אִּ יט ַזייֶנע מִּ אַׁשאְפן מִּ

ים ַטאֶקע ֶגעָוואְלט ָאְפָלאְזן ָאֶבער ֶער ָהאט  ים ׁשֹוין ָאְפָלאְזן אּון ֶמען ָהאט אִּ ַאז ֶמען ָזאל אִּ
ין ָחלֹום צּו ֶדעם יְרן ָוואס ֶער ָהאט צּוֶגעָזאְגט צּו קּוֶמען אִּ יד אּון  קֹוֶדם ֶגעַדאְרְפט אֹויְספִּ אִּ

יז ֶער ֶגעקּוֶמען ֶדעְרֵצייְלן ַפאר ֶדעם  יז ֶגעֶווען, אּון ֶדעְרַפאר אִּ ים אִּ יט אִּ ים ֶדעְרֵצייְלן ָוואס מִּ אִּ
יג ָיאר  יז ֶגעֶווען ַאְכט אּון ְצָוואְנצִּ י ַגאְנֶצע ַמֲעֶשה, אּון ָדאס אִּ יד דִּ יְקל פּון ֶדעם אִּ ֵאיינִּ

 ְׁשֶפעֶטער.
י ָהאט  י ַמֲעֶשה ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט: "ָאֶבער ֶווער ֶעס ֶוועט ַזיין ֵביי ֶווען ֶדער ֶרבִּ יְגט דִּ ֶגעֶעְנדִּ

יְׁשט  ין ָיאר ֹראׁש ַהָׁשָנה, ַׁשָבת ֲחנּוָכה, אּון יֹום טֹוב ָׁשבּועֹות, ֶוועט נִּ י ְדֵריי ַצייְטן אִּ יר דִּ מִּ
י עֹוֶנׁש פּון "עֹוָלם ַהּתֹוהּו".  ַבאקּוֶמען דִּ

אְגט ַאז ַהייְנט ֵמייְנט ָדאס ַאז ֶמען ָזאל ָפאְרן ֹראׁש ַהָׁשָנה אֹויף אּוַמאן צּום מֹוֲהָרא"ׁש זָ 
וי ֶער ָהאט ֶגעֵהייְסן, אּון ַׁשָבת ֲחנּוָכה אּון ָׁשבּועֹות ָזאל ֶמען ַדאֶוועֶנען צּוַזאֶמען  י'ן ַאזֹוי וִּ ֶרבִּ

יט ֶדעם ֶוועט ֶמען גֶ  ים אּון מִּ ידִּ יט ְבֶרְסֶלב'ֶע ֲחסִּ  עַראֶטעֶוועט ֶוועְרן פּון "עֹוָלם ַהּתֹוהּו".מִּ
י'ן ַדְוָקא יר ַפאְרָוואס ֶמען ַדאְרף ֵגיין צּום ֶרבִּ יז ַמְסבִּ ין מֹוֲהָרא"ׁש אִּ י ַצייְטן, ַווייל ֹראׁש  אִּ דִּ

י אֹויף פּון ְׁשָלאף ַאז ֶמען ָזאל ָאְנֵהייְבן ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרׁשְ  ְטן, אּון ַהָׁשָנה ֶוועְקט ֶדער ֶרבִּ
יֶגע ּתֹוָרה,  י ֵהיילִּ וי ַאזֹוי צּו ֶלעְרֶנען דִּ ימּוד וִּ י'ן ֶדעם ֵסֶדר ֶדֶרְך ַהלִּ ָׁשבּועֹות ַבאקּוְמט ֶמען פּון ֶרבִּ
י אֹויס צּו ַדאְנֶקען אּון לֹויְבן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַפאר ַאֶלע גּוֶטע  אּון ֲחנּוָכה ֶלעְרְנט ֶדער ֶרבִּ

 ֶגעְבט אּוְנז.ַזאְכן ָוואס ֶער 
י ַזאְכן, ֶער ֶוועט ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ַדאְנֶקען  ֶדעְרַפאר ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֶוועט ָהאְבן דִּ
י ֶלעְצֶטע  יֶגע ּתֹוָרה, ֶדעָמאְלט ֶווען ֶעס ֶוועט קּוֶמען דִּ י ֵהיילִּ ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ֶלעְרֶנען דִּ

ים ַזיין ָאפְ  ָטאג ֶוועט ֶער ַלאְכן פּון יְרן ֶוועְלן ַפאר אִּ ן אּון ֶער ֶוועט ְגַלייְך ַאַרייְנֵגיין ֶיעְדן, ַאֶלע טִּ
ין ַגן ֵעֶדן.  אִּ

יחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ט"ו ֶעֶרְך טֹובֹות(   )שִּ
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פריידיגע געפילן צום שידוך 
ראש ישיבה ביים  שליסן

 שליט"א
גרויס מיט ן ומיט התרגשות'דיגע געפילן א

פרייד נעמען אנשי שלומינו אויף די פרייליכע 
נעם זון פונעם ן שידוך שליסן פו'בשורה מיט

אלחנן הבחור החשוב  ,ראש ישיבה שליט"א
מרדכי  מוה"רמיט די טאכטער פון  "ו,ניחיים 
מנהל תלמוד תורה היכל הקודש  ,שליט"א אינדיג

 ברסלב.
דער חתן איז פון די חשובע תלמידים אין 
ישיבה, וואו ער האט אויסגענוצט זיינע בחור'ישע 

העבודה. ער איז באליבט ביי יארן על התורה ועל 
אלע בחורים אין ישיבה מיט זיינע מדות טובות, 
ער איז באקאנט מיט זיין התמדת התורה, 
אויסער די שיעורי הישיבה האט ער זוכה געווען 
צו ענדיגן פאר זיך צענדליגע מאל ששה סדרי 
משנה, ער האט זוכה געווען מסיים צו זיין ש"ס, 

י אויך איז ער שטארק און נאך פילע שיעורים. וו
באקאנט מיט זיין גרויסע הפצה, צו פארשפרייטן 
די ספרים און קונטרסים פון הייליגן רבי'ן, און 
מקרב זיין אידישע קינדער צום אייבערשטן מיט 

 די עצות און לימודים פון הייליגן רבי'ן.
די כלה איז א חשובע תלמידה אין די "בית 

ט מיט אירע מדות פיגא" סקול, וואו זי איז באקאנ
טובות און מיט איר איבערגעגעבנקייט פאר די 
סקול ארויסצוהעלפן בלב ונפש מיט אלעס וואס 

 פעלט אויס.
אנשי שלומינו בפרט און אידן איבער די גאנצע 
וועלט בכלל, פרייען זיך מיט מיט די שמחה בבית 
הראש ישיבה שליט"א, ווי באקאנט פאר יעדן 

ליט"א האט שוין וויפיל דער ראש ישיבה ש
אזויפיל ארויסגעהאלפן אידישע קינדער 
איבעראל מיט די געוואלדיגע דרשות און חיזוק, 
און מיט די הערליכע בריוו, וואס ער געבט איבער 
די עצות און לימודים פון הייליגן רבי'ן, לויט ווי 
מיר האבן מקבל געווען פון מוהרא"ש זי"ע, אויף 

היינטיגן פארנעם, אז די היינטיגע שפראך, אויפ'ן 
יעדער איד, אין סיי וועלכע מצב ער איז, זאל זיך 
קענען אן עצה געבן אין לעבן, און זאל קענען זיין 

 נאנט צום אייבערשטן.
זאל דער אייבערשטער העלפן אז ער זאל זוכה 
זיין צו זען פיל אידיש נחת פון אלע זיינע קינדער 

קימא און און אייניקלעך, עס זאל זיין א קשר של 
 א בנין עדי עד, מיט דורות ישרים ומבורכים.

 !רב לנו ולכל ישראל ומשמחה זו יושפע שפע

 אומאן ראש השנה!
 

עירליין ; אלע אייערע געברויכן פאר אומאן

 .טיקעטס; טרעוול אינשורענס; און נאך

 פרייזן און שנעלסטע סערוויס. סטעבע
 

 אייער פריינד

 אלי קנאלל
 

 רמב"םשיעורים אין 
משנה תורה להרמב"ם פארגעלערנט 

מינוט א פרק,  10מיט געשמאק, בערך 
 מ'האלט יעצט ביי הלכות תשובה.

 :רמב"םגעשמאקע גרינגע שיעורים אין 

 קול ברסלב
212-444-9191 1, 2,  11  
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 וב ומזל טוב סימן ט
 

 ברסלבהי"ו, ישראל סאמעט מו"ה 
 צו די געבורט פון א אינגל למזל טוב

 

 ע"י הפצת הגליון נתנדב

 ברסלבהי"ו, ארי פיש מו"ה 
 צו די געבורט פון א אינגל למזל טוב

 

 

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

 

 פארמיר וואונטשן א הארציגע ברכת מזל טוב 

 הי"ושבתי מזרחי מו"ה 
 למזל טוב אפשערן פון זיין זון אליעזר שלמה נ"יצו די 

 

מיר זענען שולדיג א געוואלדיגע הכרת הטוב פאר ר' שבתי, וואס איז אזוי שטארק איבערגעגעבן פאר די מוסדות אין 
זאל העלפן אז די גרויסע  יעדן פרט און צו יעדע צייט, און ספעציעל פאר די שטעטל און קעמפ, דער אייבערשטער

זכותים זאלן אים ביישטיין צו האבן געזונט פרנסה און נחת, ער זאל זען אסאך אידיש נחת פון דעם קינד און פון אלע 
 זיינע קינדער, דורות ישרים ומבורכים

 

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

 

 

וועלכע שעפן חיזוק און התעוררות פון די  אין נאמען פון די פילע טויזנטער אידן איבער די וועלט
 'ןוואונטשן מיר א הארציגע ברכת מזל טוב פאר און בריוו; דרשות,שיעורים, חיזוק געוואלדיגע 

 

 ראש ישיבה שליט"א
 

 צו די שידוך שליסן פון זיין זון למזל טוב

 י"ונ אלחנן חייםבחור ה
 עב"ג בת

 שליט"א מרדכי אינדיג מוה"ר
 מנהל תלמוד תורה היכל הקודש ברסלב

 

געזונט דער אייבערשטער זאל העלפן אז עס זאל זיין א קשר של קימא און א בנין עדי עד מיט דורות ישרים ומבורכים, 
זאל ווייטער קענען ממשיך דער ראש ישיבה שליט"א דער אייבערשטער זאל העלפן אז  און פרנסה מיט פיל אידיש נחת.

ר איבער די גאנצע וועלט, אריינברענגען די עצות פון הייליגן רבי'ן זיין מיט די עבודת הקודש צו מחזק זיין אידישע קינדע
 רויחי וסייעתא דשמיאומזוניאריכיברוכי חייבני מיטאין אידישע קינדער, אזוי ווי מוהרא"ש האט אונז געלערנט, 

 
 

 


