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א"ש עְרֵצייְלט מֹוַהרָׁ  דֶׂ

ֵרייִליֶכע  ט ִאין ִדי ֵהייִליֶגע אּון פְׁ ֵטייֶען ֶיעצְׁ ִמיר שְׁ
ן ֶטעג פּון ֲחנּוכ   אבְׁ ִאים ה  מֹונ  ה, ֶווען ִדי ֵהייִליֶגע ַחשְׁ

ט  ֶטעלְׁ ִנים, אּון צּוִריק ֶגעשְׁ ו  ֶטע יְׁ ֶלעכְׁ ט ִדי שְׁ ַבאִזיגְׁ
ף צּו ַזיין, אּון  ש ִווי ֶעס ַדארְׁ ד  ן ֵבית ַהִמקְׁ ֶדעם ֵהייִליגְׁ

ֶדער. ן פּון ִדי ִאיִדיֶשע ִקינְׁ ן ִדי אֹויגְׁ טְׁ אכְׁ ֶגעל   אֹויפְׁ
ן אגְׁ רֵ  ַחַז"ל ז  ה ב, ד( )בְׁ ן אִשית ַרב  אבְׁ ִנים ה  ו  ַאז ִדי יְׁ

ן ִמיט ֵזייֶעֶרע  ן פּון ִדי ִאידְׁ ט ִדי אֹויגְׁ לְׁ קְׁ טּונְׁ ַפארְׁ
ן ַאז ֶמען מּוז  ן ַבאפֹוילְׁ אבְׁ ֵזירֹות, ֵזיי ה  ֶטע גְׁ ֶלעכְׁ שְׁ
ן ַאז ֶמען  סְׁ ֶנער פּון ִדי ָאקְׁ ן אֹויף ִדי ֶהערְׁ ַרייבְׁ שְׁ אֹויפְׁ

ט ַקיין חֵ  אט ַח"ו ִנישְׁ ן ַבאֶשעֶפער.ֶלק ִמיטְׁ ה   'ן ֵהייִליגְׁ
ן ֶעס ִדי  ואס רּופְׁ ו  ן, ַפארְׁ טְׁ ַראכְׁ טְׁ אִמיר נ אר ַאַריינְׁ ל 

ן"? ט ִדי אֹויגְׁ לְׁ קְׁ טּונְׁ  ֵהייִליֶגע ַחַז"ל "ַפארְׁ
ט ַזיין  ש ֶקען ִנישְׁ טְׁ נ אר ֶדער ֱאֶמת ִאיז ַאז ַא ֶמענְׁ

א ט נ אר אֹויב ֶער ה  ֶגעֵלייגְׁ ֵרייִליְך אּון אֹויפְׁ ה, פְׁ ט ֱאמּונ 
ט ֶטער ִפירְׁ שְׁ ט ַאז ֶדער ֵאייֶבערְׁ ֵלייבְׁ ַאֶלעס אֹויף  ֶער גְׁ

אג  ן ט  ְך ֶיעדְׁ ש ֵגייט דּורְׁ טְׁ ט. ֶיעֶדער ֶמענְׁ ֶדער ֶוועלְׁ
ֶוועִריקֵ  רֹות אּון שְׁ ט צ  ן, ֵקייֶנער ֶקען ִזיְך ִנישְׁ ייטְׁ

ן ִאין ַא  א ַזאכְׁ ֵרייֶען פּון ֶדעם, ֵאייִביג ִאיז ד  דְׁ ַארֹויסְׁ
ט ַאזֹוי ִווי ֶער מֶ  ֶכע ֵגייֶען ִנישְׁ ן, ֶוועלְׁ ש'ס ֶלעבְׁ טְׁ ענְׁ

אל ֵווייִניֶגער. אל ֶמער אּון ַאמ  ט, ַאמ  ואלְׁ אט ֶגעו   ה 
ט ִמיטְׁ  ט ִנישְׁ ש ֶלעבְׁ טְׁ ן, ֶווען ַא ֶמענְׁ טְׁ שְׁ 'ן ֵאייֶבערְׁ

ט ִאין ִדי ֵבייֶנער ַאז ֶיעֶדער ִריר  ט ִאים ִנישְׁ ֶעס ִליגְׁ
ט  ן, ַדאן אֹויף ֶדער ֶוועלְׁ טְׁ שְׁ ט נ אר פּוֶנעם ֵאייֶבערְׁ קּומְׁ

ֶוועִריקֵ  רֹויֶעִריג פּון ִדי ַאֶלע שְׁ ט ֶער ֵזייֶער טְׁ ן, ֶווערְׁ ייטְׁ
ן. ט ַקיין ַהנ ָאה ִאין ַזיין ֶלעבְׁ ט ִנישְׁ ִפירְׁ  אּון ֶער שְׁ

ה, ֶער  ק ִמיט ֱאמּונ  ַטארְׁ ֶבער שְׁ ֶווען ַא ִאיד ִאיז א 
ט ַאז ֵלייבְׁ ט אּון גְׁ ט  ְךאַקיין שּום זַ  ֵווייסְׁ ט ִנישְׁ ַפאִסירְׁ

בֹון  ן ֶחשְׁ ִליכְׁ טְׁ קְׁ אט ַא פּונְׁ פּון ִזיְך ַאֵליין, ֶיעֶדע ַזאְך ה 
אס ַאזֹוי  אט ד  ֶטער ה  שְׁ ואס ֶדער ֵאייֶבערְׁ ו  ַפארְׁ
ִליֶכע  ִליקְׁ ֵרייִליֶכע אּון גְׁ אט ֶער ַא פְׁ ט, ַדאן ה  ֶגעַמאכְׁ

ֶוועִר  ט ַאז ִדי שְׁ ן, ֶער ֵווייסְׁ ן קּוֶמען אֹויְך יקֵ ֶלעבְׁ ייטְׁ
אס ִאיז ִזיֶכער ַפאר ַזיין  ן אּון ד  טְׁ שְׁ פּוֶנעם ֵאייֶבערְׁ

ה, אּון ֶער ֶבעט שְׁ  ן ַאז טֹוב  טְׁ שְׁ ִדיג ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ֶטענְׁ
אל ֶלעם, אּון ַאזֹוי  ֶער ז  אבְׁ ר  ן פְׁ ן ִמיט ֶיעדְׁ פְׁ ִאים ֶהעלְׁ

צּוקּו ֶקען ֶער ִזיְך ן ַאֶלעס ִאיֶבערְׁ קְׁ ַטארְׁ  ֶמען.שְׁ
ט  ואלְׁ ן ֶגעו  אבְׁ ִנים ה  ו  ואס ִדי יְׁ ִמיט ֶדעם ו 

לש ְסעּודֹות  יי שָׁ בַּ
אְרְפְסטּו ִניְשט ֶמער   דַּ

 

ְך פּון לָׁ אְגן: "ה' ֶמֶלְך, ה' מָׁ ם  ,זָׁ ה' ִיְמלֹוְך ְלעֹולָׁ
שֹון  אס ִאין לָׁ אְגט ֶמען דָׁ יי ִדי ֶוועְלט זָׁ ֶעד"; בַּ וָׁ
אְגט  יי אּוְנז ִאין ְבֶרְסֶלב זָׁ ֶבער בַּ קֹוֶדש ְוכּו', אָׁ הַּ

ִאיִדיש: "ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ִפיְרט  ֶמען ֶעס ִאין
אט ֶגעִפיְרט ִדי  ִדי ֶוועְלט, ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער הָׁ
אס ִפיְרן ִביז ֵאייִביג"; ֶרעד  ֶוועְלט אּון ֶוועט דָׁ

יין ִאיִדי ' זַּ יָׁ ה ֶוועְסטּו ְמחַּ שּוֶטע ֱאמּונָׁ ֶשע פָׁ
אֶכעֶנע ֶהעְרֶצער  .ֶצעְברָׁ

ֵישֶ  ה וַּ תֹו ֱאמּונָׁ  (פתש" ב)ֲעצָׁ
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ט  לְׁ קְׁ טּונְׁ ן ֵזיי ִמיט ֶדעם ַפארְׁ אבְׁ ֶדער, ה  ן ִדי ֵהייִליֶגע ֱאמּונ ה פּון ִדי ִאיִדיֶשע ִקינְׁ ַרייסְׁ אֹויסְׁ
ן ן פּון ִדי אֹויגְׁ ֶצע מּוט אּון ֵחֶשק, ֵזי . ֵזייִדי ִאידְׁ ן ֵזייֶער ַגאנְׁ לֹוירְׁ ן ַפארְׁ אבְׁ ֶצער ה  יֶער ַגאנְׁ

ִנים אּון צּוִריק  ו  ט ִדי יְׁ ן ַבאִזיגְׁ אבְׁ ִאים ה  מֹונ  ן. ִביז ִדי ֵהייִליֶגע ַחשְׁ מּוט ִאין ֶלעבְׁ
ֶדער. ֶצער פּון ִאיִדיֶשע ִקינְׁ ה ִאין ִדי ֶהערְׁ ן ִדי ֵהייִליֶגע ֱאמּונ  ֶגעַבאקְׁ  ַאיינְׁ

ן ִזיְך אבְׁ ִנים ה  ו  ִרית  ִדי יְׁ ת, אֹויף בְׁ ֹות, אֹויף ַשב  ֵריי ִמצְׁ ט אֹויף ִדי דְׁ ֵלייגְׁ ֶפעִציֶעל ַפארְׁ סְׁ
ֹות "שַ  ֵריי ִמצְׁ אֵשי ֵתיבֹות פּון ִדי דְׁ ה, אּון אֹויף ִקידּוש ַהחֹוֶדש. ִדי ר  ת מִ 'ִמיל  ה 'ב  יל 

ט ִאיֶנעם אֵ 'ח ֵלייבְׁ ואס ַא ִאיד גְׁ ֵמַח". ִמיט ֶדעם ו  ן אּון ֶער ִהיט ֹוֶדש", ִאיז "ש  טְׁ שְׁ ייֶבערְׁ
ֶבער  ה. א  ו  אס ִאיז ַביי ֶיעֶדע ִמצְׁ ש. ד  טְׁ ֵרייִליֶכער ֶמענְׁ ט ֶער ַא פְׁ ֹות, ֶווערְׁ ַאֶלע ִמצְׁ

ש. טְׁ ֵרייִליְך ֶדעם ֶמענְׁ ן פְׁ ל צּו ַמאכְׁ סּוג  ֹות ִאיז ֶמער מְׁ ֵריי ִמצְׁ ֶפעִציֶעל ִדי דְׁ  סְׁ
ן ִדי ַחַז"ל  אגְׁ ת ז  קּוט ַביי ַשב  ָך ֶרֶמז תשכ"ה( )ַילְׁ ַהֲעלֹותְׁ עֹוִני בְׁ ֶכם ִשמְׁ ַחתְׁ יֹום ִשמְׁ ֵאלּו  -"ּובְׁ

תֹות"  ת קֹוֶדש ַפאר ִדי ִאיִדיֶשע  -ַהַשב  ן ֶדעם ַשב  אט ֶגעֶגעבְׁ ֶטער ה  שְׁ ֶדער ֵאייֶבערְׁ
ן אבְׁ ֵרייֶען אּון ַהנ ָאה ה  ן ִזיְך פְׁ אלְׁ ה, ַאז ֵזיי ז  נ  ס ַא גּוֶטע ַמת  ֶדער ַאלְׁ ן  ִקינְׁ פּוֶנעם ֵהייִליגְׁ

ת.  ַשב 
א  ר  מ  ט ִדי גְׁ אגְׁ ה ז  ִרית ִמיל  ת ק"ל.( ַביי בְׁ ן )ַשב  ן ִדי ִאידְׁ אבְׁ ה ה  ִרית ִמיל  ה פּון בְׁ ו  ַאז ִדי ִמצְׁ

ִש  ַקֵבל ֶגעֶווען בְׁ ט מְׁ ֵרייד, ֶמען ַמאכְׁ רֹויס פְׁ ט ִמיט גְׁ ה, אּון ֵזיי טּוֶען ֶעס נ אְך ִביז ַהיינְׁ ח  מְׁ
רֹויסֶ  ִרית.ַא גְׁ ן ַא בְׁ אט זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ַמאכְׁ ט ִזיְך ַאז ֶמען ה  ֵריידְׁ ה אּון ֶמען פְׁ עּוד   ע סְׁ

א  ר  מ  ט ִדי גְׁ אגְׁ ִחים ע"ז.( אּון אֹויף ֹראש חֹוֶדש ז  ס  ט ַא יֹום טֹוב, ַווייל )פְׁ ַאז ֶעס ֵהייסְׁ
ֶגען אֹויף ֹראש חֹודֶ ַאֶלע י ִמים טֹוִבים ֶזעֶנען ד   אנְׁ ֶגעה  לֹויט ֶווען ֶעס ִאיז ֹראש  .שאְך ָאנְׁ

ט ֶמען ֶווען ֶעס ִאיז ַאֶלע י ִמים טֹוִבים. אּון ִמיר ֶזעֶען ַטאֶקע ִווי  חֹוֶדש, לֹויט ֶדעם ֵווייסְׁ
ן חֹוֶדש. ה" ֶיעדְׁ נ  ב  ֵרייֶען ִזיְך ַביי "ִקידּוש לְׁ ן אּון פְׁ צְׁ ֶדער ַטאנְׁ  ִאיִדיֶשע ִקינְׁ

ֵרייִליְך ִדי ֶזעֶען ִמיר פּון ֶדעם ַאז ִדי דְׁ  ן פְׁ ל צּו ַמאכְׁ סּוג  ֶפעִציֶעל מְׁ ֹות ֶזעֶנען סְׁ ֵריי ִמצְׁ
ֹות. ֵזיי  ט אֹויף ִדי ִמצְׁ ֵלייגְׁ א ַפארְׁ ק  ִנים ַדוְׁ ו  ן ִזיְך ִדי יְׁ אבְׁ ֶדער, אּון ֶדעִריֶבער ה  ִאיִדיֶשע ִקינְׁ

ן ֵזייֶער ִש  ִלירְׁ ן ַפארְׁ אלְׁ ן ז  ט ַאז ִדי ִאידְׁ ואלְׁ ן נ אר ֶגעו  אבְׁ ה ה  ח  ן מְׁ אלְׁ אּון מּוט, ֵזיי ז 
ן. ֶצער ֵחֶשק ִאין ֶלעבְׁ ן ֵזייֶער ַגאנְׁ ִלירְׁ ְך ֶדעם ַפארְׁ ן ֵזייֶער ֵהייִליֶגע ֱאמּונ ה אּון דּורְׁ ִלירְׁ  ַפארְׁ

ט ִמיטְׁ ַווייל  ֶטער אּון ֶווען ַא ִאיד ֶלעבְׁ סְׁ ִליכְׁ ִליקְׁ ן ִאיז ֶער ֶדער גְׁ טְׁ שְׁ 'ן ֵאייֶבערְׁ
ש אֹוי טְׁ ֶטער ֶמענְׁ סְׁ ֵרייִליכְׁ ט.פְׁ  ף ֶדער ֶוועלְׁ

רּוְך ִמיט ִדי  ן ע  ח  לְׁ ִעיף ִאין שֻׁ ן סְׁ טְׁ שְׁ ט ָאן ֶדעם ֶערְׁ "א הֹויבְׁ מ  ֶדער ֵהייִליֶגער רְׁ
ן ַאז ֶדער  ן ַפאר ִדי אֹויגְׁ טְׁ ף ַהאלְׁ ִמיד" ַאז ֶיעֶדער ִאיד ַדארְׁ ִדי ת  ֶנגְׁ ֶטער "ִשִויִתי ה' לְׁ ֶווערְׁ

ֶטער ִאיז ִמיט ִאים שְׁ  שְׁ ִדיגֵאייֶבערְׁ ן ֶטענְׁ ח  לְׁ ט ֶדעם שֻׁ ִדיגְׁ "א ֶענְׁ מ  . אּון ֶדער ֵהייִליֶגער רְׁ
רּוְך ִמיט ִדי ף שְׁ  ע  ִמיד" ַאז ִאיד ַדארְׁ ֶתה ת  טֹוב ֵלב ִמשְׁ ֶטער "וְׁ ֵרייִליְך.ֶווערְׁ ִדיג ַזיין פְׁ  ֶטענְׁ

ט. ִווי ַאזֹוי ֶקען ַא ִאיד ַזיין  ט ַביי ַהאנְׁ ֵאייֶנעם ַהאנְׁ ן ֵגייֶען ִאינְׁ ֵוויי ַזאכְׁ ִדיג שְׁ ִדי צְׁ ֶטענְׁ
ֵרייִליְך? ֶעס ֵגייט ד   אט ד  פְׁ ט ֵאייִביג ַאזֹוי ִווי ֶער ִוויל, ֶער ה  רֹות אּון אְך ִנישְׁ אְך ִפיֶלע צ 

ֶטער ִאיז  שְׁ ֶבער ַאז ֶדער ֵאייֶבערְׁ ט א  קְׁ אלִיסּוִרים? ֶווען ַא ִאיד ֶגעֶדענְׁ ִמיט ִאים,  ַאֶלעמ 
ן שְׁ  ט ִזיְך צּו צּו ֶרעדְׁ אט ֶער ֶגעוואֹוינְׁ ט ַאז ֶער ה  קְׁ ן, ֶער ֶגעֶדענְׁ טְׁ שְׁ ִדיג צּום ֵאייֶבערְׁ ֶטענְׁ

ן, ַדאן ֶקען ֶער ַזיין  טְׁ שְׁ ט אֹויֶסער ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ט ֵקייֶנעם אֹויף ֶדער ֶוועלְׁ  ֵאייִביגִנישְׁ
ֵרייִליְך.  פְׁ

ט אגְׁ ן נ"ב()ִליקּוֵטי מֹוֲהרַ  ֶדער ֶרִבי ז  ט  "ן ֵחֶלק א' ִסימ  ש ַמאכְׁ טְׁ דּות, ֶער ַאז ֶווען ַא ֶמענְׁ בֹודְׁ ִהתְׁ
ט צּום ן פּון ַאֶלע  ֶרעדְׁ טּור ֶווערְׁ אל פ  ן ַאז ֶער ז  טְׁ שְׁ ן, ֶער ֶבעט ֶדעם ֵאייֶבערְׁ טְׁ שְׁ ֵאייֶבערְׁ

ף ֶער קֹוֶדם  אר גּוֶטע ִמדֹות, ַדארְׁ ן נ  אבְׁ ֶטע ִמדֹות, אּון ה  ֶלעכְׁ ן אֹויף ֵאיין ַזייֶנע שְׁ ֶבעטְׁ
ה ה, אּון  ִמד  ן ִדי ִמד  ֶבעטְׁ ַארְׁ ן אֹויסְׁ צְׁ ַגאנְׁ ן נ אר אֹויף ֶדעם ִביז ֶער ֶוועט ִאינְׁ ֶבעטְׁ אּון ַארְׁ

ִריֶטע אּון ַאזֹוי ַווייֶטער. ֵווייֶטע אּון צּו ִדי דְׁ אל ֶער ֵגיין צּו ִדי צְׁ נ אְך ז   ֶדערְׁ
ה, פּון  ֵאל  ֶבער ִדי שְׁ ט ִזיְך א  ֶטעלְׁ ט שְׁ ֶגעִפילְׁ ט ֶמען ָאן? ֶווען ֶמען ִאיז ָאנְׁ וואּו הֹויבְׁ

ן? ֶטע ֶבעטְׁ שְׁ אל ֶמען ִדי ֶערְׁ ה ז  ֶכע ִמד  ֶטע ִמדֹות, אֹויף ֶוועלְׁ ֶלעכְׁ  ִמיט ַאֶלע שְׁ
ף ַאַסאְך  ה, ֶמען ַדארְׁ ח  ן ִאיז אֹויף ִשמְׁ ף ֶבעטְׁ ואס ֶמען ַדארְׁ ה אֹויף ו  ֶטע ִמד  שְׁ ִדי ֶערְׁ

ן ֶדעם ֵאייבֶ  אל שְׁ ֶבעטְׁ ן ַאז ֶמען ז  טְׁ שְׁ ט ַזיין ערְׁ אל ִנישְׁ מ  ֵרייִליְך, אּון ֵקיינְׁ ִדיג ַזיין פְׁ ֶטענְׁ
א ַאֶוועק ַאֶלע  ֵמיל  ט שֹוין מְׁ ֵרייִליְך ַפאלְׁ רֹויֶעִריג, ַווייל ֶווען ֶמען ִאיז פְׁ ט אּון טְׁ צּוֶגעֵלייגְׁ

בּות אּון מ   ואס קּוֶמען פּון ַעצְׁ ֶטע ִמדֹות, ו  ֶלעכְׁ ֶדעֶרע שְׁ ט ַאנְׁ ה, אּון ֶמען ַבאקּומְׁ חֹור  ה שְׁ ר 
 ַאֶלע גּוֶטע ִמדֹות.

ן ֶרִבי עֹוֵזר, ֶער ִאיז ֶגעֶווען ַא  אט ֶגעֵהייסְׁ ואס ה  ִמיד ו  אט ֶגעַהאט ַא ַתלְׁ ן ה  ת  ֶרִבי נ 
קֵ  טְׁ סְׁ נְׁ ֶרען אּון ֶערְׁ ן בְׁ טְׁ סְׁ רֹויֶסער עֹוֵבד ה', ִמיט פּולְׁ רֹויֶסע ֲעבֹוד   ייט, אּון פּוןגְׁ ה ַזיין גְׁ

ִנים, ֶער ִאיז שְׁ  'ן פ  ל אֹויפְׁ ֵמייכְׁ ט ֶגעַהאט ַקיין שְׁ אל ִנישְׁ מ  אט ֶער ֵקיינְׁ ִדיג ֶגעֶווען ה  ֶטענְׁ
ן אֹויף ִדיר עֹוֵזר ַאז דּו  אגְׁ ט ז  אב ֶגעֶהערְׁ ט: "ִאיְך ה  אגְׁ ן ֶגעז  ת  אט ִאים ֶרִבי נ  ט, ה  צּוֶגעֵלייגְׁ

ֶבער אב א  ט(, ִאיְך ה  סְׁ נְׁ רּום )ֶערְׁ ט פְׁ ר  ִביזְׁ ַקֵבל ֶגעֶווען פּון ֶרִבי'ן, ֶדער ִעיק  ט ַאזֹוי מְׁ ִנישְׁ
ף ֶמען ִזיְך צּו ַזיין ִאיז  ר ַדארְׁ ט ַאז ֶדער ִעיק  אס ֵמיינְׁ רּום אֹויְך". ד  ֵרייִליְך, אּון פְׁ פְׁ

ן אֹויף ִש  ֵלייגְׁ ה, שְׁ ַפארְׁ ח  ֵרייִליְך.מְׁ ן אּון ַזיין פְׁ קְׁ ַטארְׁ ִדיג ִזיְך צּו שְׁ  ֶטענְׁ
אג ֵסיי ִווי ַאִריֶבער ֵגייןֶעס ֵגי יצִ  ט, ֶוועט ֶדער ט  ֶלעכְׁ א  .יט גּוט ָאֶדער שְׁ ֵמיל  מְׁ

ן  אגְׁ אג? ֲחַז"ל ז  ֵרייִליְך ִאיֶנעם ט  ט ַזיין פְׁ אל ֶמען ִנישְׁ ואס ז  ו  ִמיִני(ַפארְׁ א, שְׁ חּומ  "ֵאין  )ַתנְׁ
ֵמַח  ֵמַח ַהיֹום ש  ל ִמי ֶשש  ם, ֹלא כ  ָאד  ֶתֶנת ל  ה ַממְׁ ח  אס ִאיז ֵזייֶער ַא ַהִשמְׁ ר", אּון ד  ח  מ  לְׁ

ן ֵגייֶען  אג, ַזאכְׁ ֶוועֶרע ט  ט ַא שְׁ ִליך ֶווען ֶעס קּומְׁ ן, ַווייל ֶגעֶווענְׁ קְׁ ִטיֶגע ַזאְך צּו ֶגעֶדענְׁ ִוויכְׁ
ן  גְׁ ארְׁ ט "מ  ַראכְׁ ֵרייִליְך, אּון ֶמען טְׁ ֶווער צּו ַזיין פְׁ ט ַאזֹוי ִווי ֶמען ִוויל, ִאיז ֵזייֶער שְׁ ִנישְׁ

ֵרייִליְך" ֶוועט ן ֶוועל ִאיְך ַזיין פְׁ גְׁ ארְׁ אג, מ  ז ִדי  .ַזיין ַא ֶבעֶסעֶרע ט  ן אּונְׁ אגְׁ ַפאר ז  ֶדערְׁ
ן  גְׁ ארְׁ ואס מ  טּו ו  ֵרייִליְך, ַווייל ִווי ַאזֹוי ֵווייסְׁ ן צּו ַזיין פְׁ גְׁ ארְׁ ט אֹויף מ  ט ִנישְׁ ֲחַז"ל: ַווארְׁ

ֵרייִליְך ט פְׁ רּוִביר צּו ַזיין ַהיינְׁ ב ִאיז, אּון ֶוועט ַזיין? פְׁ ט ַקיין ִחילּוק ִווי ַאזֹוי ִדי ַמצ  , ִנישְׁ
ש ִאיז  טְׁ ִליַח ַזיין ִמיט ַאֶלעס, ַווייל ֶווען ַא ֶמענְׁ ט ַמצְׁ סְׁ אלְׁ ן ַאז דּו ז  אס ֶוועט ַמאכְׁ ד 

ִליַח. ֵרייִליְך ִאיז ֶער ַמצְׁ  פְׁ
ש, ִווי ַאזֹוי ֶער טְׁ ט פּוֶנעם ֶמענְׁ ט ִאין ִדי ֶהענְׁ ה ִליגְׁ ִחיר  ן,  ִדי בְׁ ֶנעֶמען ַזיין ֶלעבְׁ אל ָאנְׁ ז 

ט  אגְׁ סּוק ז  ֵניֶכם "ִווי ֶדער פ  ֵאה ָאֹנִכי נֹוֵתן ִלפְׁ ה 'ַהיֹום'רְׁ ל  ל  ה ּוקְׁ כ  ר  ֶדער  -" בְׁ
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 נאך פילע בריוו פונעם ראש ישיבה שליט"א אין אלע
 אינעם וועכנטליכן קונטרס "עצתו אמונה". נושאים

 

 347-509-4908מען אין ישיבה, אדער רופט צו באקו
 

ט ַפארְׁ  ֶטער ֶגעבְׁ שְׁ ש ַא 'ֵאייֶבערְׁ טְׁ נ ה ַא 'ן ֶמענְׁ אגַמת  , אּון ֶער ֶקען ִמיט 'ט 
ה,  ל  ל  ה ָאֶדער ַא קְׁ כ  ר  ן ַא בְׁ רֹויֶעִריג, ֶמען ֶקען ֶדעם ַמאכְׁ ֵרייִליְך ָאֶדער טְׁ פְׁ

ואס ֶמען  ִקים ו  אר אֹויף ִדי גּוֶטע ֲחל  ן נ  אג גּוט, קּוקְׁ ֶנעֶמען ֶדעם ט  ָאנְׁ
ט,  ֶלעכְׁ ֶנעֶמען שְׁ ֵרייֶען ִמיט ֶדעם, אּון ֶמען ֶקען ַאֶלעס ָאנְׁ אט אּון ִזיְך פְׁ ה 

ֶטער ז   שְׁ רֹויֶעִריג, אּון ֶדער ֵאייֶבערְׁ ת  ַבַחִיים", ֶוועל אּון ַזיין טְׁ ַחרְׁ ט: "ּוב  אגְׁ
ן אֹויס אס ֶלעבְׁ ן  ,ד  אבְׁ טּו ה  ט ֶוועסְׁ אלְׁ ן, ֶדעמ  ִרידְׁ ֵרייִליְך אּון צּופְׁ צּו ַזיין פְׁ

 ס.ַאֶלעס גּוטְׁ 
צּוֶנעֶמען ִאין ִזיְך ִדי ֵהייִליֶגע  ואס ִאיז זֹוֶכה ַאַריינְׁ וואֹויל ִאיז ֶדעם ו 

ה, שְׁ  ִדיג צּו ֶגעֶדעֱאמּונ  ט נ אר ֶדער ֶטענְׁ ֶקען ַאז ַאֶלעס ִפירְׁ נְׁ
ֶטער, אּון ַדאן ֶוועט ֶער  שְׁ ֵרייִליְך, אּון ֶער ֶוועט  ֵאייִביגֵאייֶבערְׁ ַזיין פְׁ

ט ט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועלְׁ ן אֹויף ִדי ֶוועלְׁ ִליְך ֶלעבְׁ ִליקְׁ ן ַא גְׁ אבְׁ  .ה 
 

א"ש  גֵחֶלק י" )תֹוְך ַהַנַחל ִמֵקץ תשנ"ט, ִשיחֹות מֹוַהר 
ֵחֶלק י' ֶעֶרּך שִ  ִמיד, וְׁ ֶתה ת  טֹוב ֵלב ִמשְׁ ה(ֶעֶרְך וְׁ ח   מְׁ
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שיעורים; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס; און נאך -וואל פון חיזוק )פרויען( ק  
03303502363/ ענגלאנד  0797040069/ ארץ ישראל  845-351-9060/ 212-444-9169  

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

 

 

 און נאךמעשיות פון תפלה; שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים;  - קול ברסלב

  03303502361/ ענגלאנד  0797040066/ ארץ ישראל  845-351-0910/  212-444-9191

< BreslevCenter.com   <  
 

 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
 ראש ישיבהבליץ באזוך פונעם 

 שליט"א אין ארץ ישראל
 מקבל פנים געוועןמיט גרויס פרייד און התרגשות האבן אנשי שלומינו אין ארץ ישראל 

 בליץ באזוך. דעם ראש ישיבה שליט"א וואס איז געקומען צו פארן פאר א
דינסטאג פארנאכטס איז דער ראש ישיבה שליט"א אנגעקומען אין ארץ ישראל, און איז 

, וואו ער האט געגעבן א שיעור אינעם ארטיגן בית המדרש בית שמשקיין  גלייךגעפארן 
"היכל הקודש". צום ערשט האט דער ראש ישיבה פארגעלערנט א בלאט גמרא, און 

פון די עצות פון הייליגן רבי'ן, זיך מחזק געווען אין אמונה און דערנאך האט מען גערעדט 
 תפלה און שלום בית.

ער האט ווידער געגעבן עיה"ק, וואו  ירושליםדערנאך איז דער ראש ישיבה געפארן קיין 
אנשי שלומינו אין ירושלים, ווי אזוי זיך צו שטארקן אין יעדן מצב, שטענדיג  א שיעור פאר

ומען צום אייבערשטן, ווען א איד לעבט מיט אמונה איז אים יעדן טאג נאכאמאל צוריק ק
 באזונדער א געשמאקע פרייליכע טאג.

צום ציון הקדוש פון  יבנאלמיטוואך איז דער ראש ישיבה שליט"א געפארן קיין 
מוהרא"ש זי"ע, ער האט אויסגעבעטן אלעס גוטס ביים ציון הקדוש, און מחזק געווען אנשי 

 ן יבנאל.שלומינו אי
, וואו ער האט ווידער געגעבן א שיעור צפתדערנאך איז דער ראש ישיבה געפארן קיין 

צום ערשט האט מען געלערנט א  .פאר די ארטיגע אינגעלייט, די חבורת "היכל הקודש"
בלאט גמרא, און דערנאך האט מען ארומגערעדט איבער די גרויסקייט פון חנוכה וואס 

און איבער שלום בית און חינוך הילדים. ]אלע שיעורים אין ארץ דערנענטערט זיך שוין, 
 ישראל קען מען הערן אויפ'ן טעלעפאן ליין "קול ברסלב"[.

צו די חתונה פון א  בני ברקפארנאכטס איז דער ראש ישיבה שליט"א געפארן קיין 
דער חשובער תלמיד הישיבה, החתן מו"ה יעקב ראטענבערג הי"ו, און גלייך דערנאך איז 

 ראש ישיבה געפארן צום לופטפעלד אויפ'ן וועג אהיים קיין ניו יארק.
אנשי שלומינו אין ארץ ישראל געבן איבער אז זיי האט געשעפט פיל חיזוק און 
התחדשות פון דעם באזוך, דאס האט זיי געגעבן פרישע כוחות ווייטער זיך צו שטארקן און 

 ליגן רבי'ן ווי מוהרא"ש האט אונז געלערנט.דינען דעם אייבערשטן מיט די עצות פון היי
 !עם ה' חזקו ונתחזקה

 

 םענעביוהעגצום  עלדונגעןמ
 ויגש תש"פ - שבת סיום הש"ס

 ואסואלע  .ערן פארבליבןמיצ עטלייצענאך ג באלאנס:
וועלן קענען מיטהאלטן דעם ן שוין אויסגעצאלט האב

אויסגעצאלט ביז אייער באלאנס איז שבת. מאכט זיכער 
 .917-541-1197 דאנערשטאג ויגש, רופט שוין:

 

 Crowne Plaza Stamford   :להאטע די אדרעס פון :אדרעס

2701 Summer St, Stamford, CT, 06905 
 

אזייגער פרייטאג נאכמיטאג, די  1:00מ'קען אנקומען אין האטעל פון  זמנים:
שבת, וועט מען באקומען ביים פונעם גאנצן און סדר פונקטליכע זמנים 

 אנקומען.
מאכט זיכער ארויסצופארן באצייטנס, ווייל ס'קען , 4:25זמן הדלקת הנרות איז 
 זיין טרעפיק אויפ'ן וועג.

 

 40$האטעל פאר די פרייז פון עס וועט זיין צוגעשטעלט באסעס צום  עס:באס
 .347-563-0545נומער  אויפ'ן סבאס טיקעט, מ'קען באשטעלן יפראונד טרא 

 

ן באקומען דעם שבת שליסל צום צימער, וועט מען דארפ ביים איינגאבע:
$ פאר'ן שליסל, און מ'וועט עס צוריק באקומען נאך 100 פאר'ן האטעל איינלייגן

מען דארפן איינלייגן א קרעדיט שבת ביים צוריק געבן דעם שליסל. אויך וועט 
 קארד צו קענען נוצן אין פאל עס פאסירט שאדנס צום צימער.

 

 די סווימינג פול וועט זיין אפן, מ'קען מיטברענגען שווים קליידער. שווימען:
 

 

 

 

 

 

 

 

 חיזוק צום טיר
 
 

איר קענט באקומען אלע ספרי ברסלב, 
דרשות,  "עצתו אמונה", קונטרסים,

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

 רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

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

 

 

 
 

 

 

 ברסלב'ע חשמונאים
פארוואס מאכט מען אזא גרויסע מצב פונעם 

קליינעם קריגל אויל, אין די צייט וואס די 
 גאנצע בית המקדש איז חרוב?

 הערט א רייכע שיעור אין דעם נושא אויף:
 ברסלבול ק

212-444-9191 
2,  1 ,  6 ,  1 ,  48  

 

 

 

 

 על הטוב יזכרו המנדבים להפצת הגליון 
 

 הי"וצבי אלימלך אונגאר מו"ה 
 זכות לברכה והצלחה בכל הענינים ל
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 סימן טוב ומזל טוב 
 

 

 הי"ו יעקב ראטענבערג מו"ה
 למזל טוב צו זיין שמחת החתונה עב"ג

*** 

 הי"ואברהם אלי' פרידריך  מו"ה
 צו די געבורט פון א מיידל למזל טוב

*** 

 הי"ואהרן שלמה שווארץ  מו"ה
 למזל טובסענדער ני"ו צו די אפשערן פון זיין זון 

 

*** 

 הי"ומנחם מענדל שימשאוויטש  מו"ה
 למזל טוב ני"ו שעי'יצו די אפשערן פון זיין זון 

 

 

 
 

 

 

 


