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ט מֹוַהָרא"ש ֵצייל   ֶדער 

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

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

ֶדער. ן פּון ִדי ִאיִדיֶשע ִקינְׁ ן ִדי אֹויגְׁ טְׁ אכְׁ ֶגעלָּ  אֹויפְׁ
ן אגְׁ ֵראִש  ַחַז"ל זָּ ה ב, ד( )בְׁ ן ית ַרבָּ אבְׁ ִנים הָּ וָּ ַ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 הָּ ֶטע גְׁ ֶלעכְׁ שְׁ
ן ַאז ֶמען  סְׁ ֶנער פּון ִדי ָאקְׁ ן אֹויף ִדי ֶהערְׁ ַרייבְׁ שְׁ אֹויפְׁ

ט ַקיין ֵחֶלק אט ַח"ו ִנישְׁ ן ַבאֶשעֶפער.ִמיטְׁ  הָּ  'ן ֵהייִליגְׁ
ן ֶעס ִדי  ואס רּופְׁ וָּ ן, ַפארְׁ טְׁ ַראכְׁ טְׁ אִמיר נָּאר ַאַריינְׁ לָּ

ן"? ט ִדי אֹויגְׁ לְׁ קְׁ טּונְׁ  ֵהייִליֶגע ַחַז"ל "ַפארְׁ
ט ַזיין  ש ֶקען ִנישְׁ טְׁ נָּאר ֶדער ֱאֶמת ִאיז ַאז ַא ֶמענְׁ
אט  ט נָּאר אֹויב ֶער הָּ ֶגעֵלייגְׁ ֵרייִליְך אּון אֹויפְׁ פְׁ

טאֱ  ֶטער ִפירְׁ שְׁ ט ַאז ֶדער ֵאייֶבערְׁ ֵלייבְׁ ה, ֶער גְׁ  מּונָּ
ְך  ש ֵגייט דּורְׁ טְׁ ט. ֶיעֶדער ֶמענְׁ ַאֶלעס אֹויף ֶדער ֶוועלְׁ

ֶוועִריקֵ  רֹות אּון שְׁ אג צָּ ן טָּ ן, ֵקייֶנער ֶקען ִזיְך ֶיעדְׁ ייטְׁ
ן  א ַזאכְׁ ֵרייֶען פּון ֶדעם, ֵאייִביג ִאיז דָּ דְׁ ט ַארֹויסְׁ ִנישְׁ

טְׁ  ט ַאזֹוי ִווי ִאין ַא ֶמענְׁ ֶכע ֵגייֶען ִנישְׁ ן, ֶוועלְׁ ש'ס ֶלעבְׁ
אל  אל ֶמער אּון ַאמָּ ט, ַאמָּ ואלְׁ אט ֶגעוָּ ֶער הָּ

 ֵווייִניֶגער.
ט ִמיטְׁ  ט ִנישְׁ ש ֶלעבְׁ טְׁ ן, ֶווען ַא ֶמענְׁ טְׁ שְׁ 'ן ֵאייֶבערְׁ

ֶמען ַדאְרף ֵזייֶער ַאְכטּוְנג 
 ֶגעְבן ֶווען ֶמען ֶרעְדט צּו

 

ה. ֶווען ֶעְלֶטעְרן  ֶעְלֶטעְרן ִניְשט צּו ֶרעְדן ִמיט חּוְצפָּ
אְבן ַטֲענֹות ְוכּו'; ֵזיי ְשֵרייֶען אּון ַפאְרִפיְרן, ַדאְרף  הָּ

יט ְגרֹויס ֶמען ְבַלייְבן ְשִטיל, ֶמען ַדאְרף ְשֵטיין ִמ 
אְבן צּו  ואס ֵזיי הָּ ה, אֹויְסֶהעְרן וָּ עָּ ֶדֶרְך ֶאֶרץ אּון ַהְכנָּ
לֹום ִניְשט ֶעְנְטֶפעְרן, ֶמען ַדאְרף  אְגן אּון ַחס ְושָּ זָּ
ה  אס חּוְצפָּ ִוויְסן ַאז אֹויב ֶמען ֶעְנְטֶפעְרט ִאיז דָּ

 ֲאִפילּו ֶווען ֶמען ִאיז ֶגעֶרעְכט.
ְך ֵזייֶער, פּון ַהייְנט אּון ֶדעְרַפאר ֶבעט ִאיְך ַאיי

אל ִניְשט ֶעְנְטֶפעְרן ֵאייֶער  אְלט ִאיר ֵקייְנמָּ ַווייֶטער זָּ
ר ְוכּו'; ִאיר  ַטאֶטע ַמאֶמע ֶווען ֵזיי ֶגעְבן ַאייְך מּוסָּ
ה אּון ֵזיי ְמַכֵבד ַזיין.  עָּ אְלט אֹויְסֶהעְרן ִמיט ַהְכנָּ זָּ

אְגן ַפאר ִדי ִקיְנֶדער אְבן  ֶעְלֶטעְרן ֶמעְגן זָּ ואס ֵזיי הָּ וָּ
אְגן, ִמיְט'ן ֵאייֶבעְרְשְטְנ'ס ִהיְלף ֶווען ִאיר ֶוועט  צּו זָּ
אְבן ִקיְנֶדער ֶוועט ִאיר אֹויְך  אְבן אּון הָּ ה הָּ ֲחתּונָּ
ר ְוכּו'; ִווי ַאזֹוי ֶוועט  אְגן ַפאר ַאייֶעֶרע ִקיְנֶדער מּוסָּ זָּ

ֶנען ַא מֹויל ַאייְך ְשֶמעְקן ֶווען ֵאייֶער ִקיְנד ֶוועט ֶעֶפע
אס ֶנעֶמען ֶווען  אֹויף ַאייְך? ִווי ַאזֹוי ֶוועט ִאיר דָּ
ואס ִאיר  ֵאייֶער ִקיְנד ֶוועט ַהאְלְטן ַאְנֶדעְרש פּון וָּ

אְגט?  זָּ
אט ְמַצֵער ֶגעֶווען ִדי ֶעְלֶטעְרן ַדאְרף ֶמען  ַאז ֶמען הָּ

ם ֵזיי ִאיֶבער ֶבעְטן; ֶמען ַדאְרף ִניְשט ַוואְרְטן אֹויף יֹו
ִכיפּור ִאיֶבער צּו ֶבעְטן ֶעְלֶטעְרן, אֹויב ֶמען ֵווייְסט 
אט ִזיְך ִניְשט אֹויְפֶגעִפיְרט ִמיט  ַביי ִזיְך ַאז ֶמען הָּ
ֶדֶרְך ֶאֶרץ צּו ִדי ֶעְלֶטעְרן ַדאְרף ֶמען ֵזיי ְגַלייְך ִאיֶבער 

 ֶבעְטן.
תֹו) ִביה ֱאמּונָּ  ֲעצָּ  "ט(תשעם ִנצָּ
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ט קּומְׁ  ט ִאין ִדי ֵבייֶנער ַאז ֶיעֶדער ִריר אֹויף ֶדער ֶוועלְׁ ט ִאים ִנישְׁ ט נָּאר פּוֶנעם ֶעס ִליגְׁ
ֶוועִריקֵ  רֹויֶעִריג פּון ִדי ַאֶלע שְׁ ט ֶער ֵזייֶער טְׁ ן, ַדאן ֶווערְׁ טְׁ שְׁ ט ֵאייֶבערְׁ ִפירְׁ ן, אּון ֶער שְׁ ייטְׁ

ן. ט ַקיין ַהנָָּאה ִאין ַזיין ֶלעבְׁ  ִנישְׁ
ט ַאז ַקי ֵלייבְׁ ט אּון גְׁ ה, ֶער ֵווייסְׁ ק ִמיט ֱאמּונָּ ַטארְׁ ֶבער שְׁ  ְךאין שּום זַ ֶווען ַא ִאיד ִאיז אָּ

ואס ֶדער  וָּ בֹון ַפארְׁ ן ֶחשְׁ ִליכְׁ טְׁ קְׁ אט ַא פּונְׁ ט פּון ִזיְך ַאֵליין, ֶיעֶדע ַזאְך הָּ ט ִנישְׁ ַפאִסירְׁ
ן,  ִליֶכע ֶלעבְׁ ִליקְׁ ֵרייִליֶכע אּון גְׁ אט ֶער ַא פְׁ ט, ַדאן הָּ אס ַאזֹוי ֶגעַמאכְׁ אט דָּ ֶטער הָּ שְׁ ֵאייֶבערְׁ

ֶוועִריקֵ  ט ַאז ִדי שְׁ אס ִאיז ִזיֶכער ַפאר ֶער ֵווייסְׁ ן אּון דָּ טְׁ שְׁ ן קּוֶמען אֹויְך פּוֶנעם ֵאייֶבערְׁ ייטְׁ
ה, אּון ֶער ֶבעט שְׁ  אלַזיין טֹובָּ ן ַאז ֶער זָּ טְׁ שְׁ ִדיג ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ן  ֶטענְׁ ן ִמיט ֶיעדְׁ פְׁ ִאים ֶהעלְׁ

ֶלעם, אּון ַאזֹוי ֶקען ֶער ִזיְך אבְׁ רָּ צּוקּוֶמע פְׁ ן ַאֶלעס ִאיֶבערְׁ קְׁ ַטארְׁ  ן.שְׁ
ן ִדי ֵהייִליֶגע ֱאמּונָּה פּון ִדי ִאיִדיֶשע  ַרייסְׁ ט אֹויסְׁ ואלְׁ ן ֶגעוָּ אבְׁ ִנים הָּ וָּ ואס ִדי יְׁ ִמיט ֶדעם וָּ

ן ט ִדי אֹויגְׁ לְׁ קְׁ טּונְׁ ן ֵזיי ִמיט ֶדעם ַפארְׁ אבְׁ ֶדער, הָּ ן פּון ִקינְׁ ן ֵזייֶער  . ֵזייִדי ִאידְׁ לֹוירְׁ ן ַפארְׁ אבְׁ הָּ
ֶצע מּוט אּון ֵחֶשק, ֵזייֶער ן  ַגאנְׁ אבְׁ ִאים הָּ מֹונָּ ן. ִביז ִדי ֵהייִליֶגע ַחשְׁ ֶצער מּוט ִאין ֶלעבְׁ ַגאנְׁ

ֶצער פּון ִאיִדיֶשע  ה ִאין ִדי ֶהערְׁ ן ִדי ֵהייִליֶגע ֱאמּונָּ ֶגעַבאקְׁ ִנים אּון צּוִריק ַאיינְׁ וָּ ט ִדי יְׁ ַבאִזיגְׁ
ֶדער.  ִקינְׁ

פֶ  ן ִזיְך סְׁ אבְׁ ִנים הָּ וָּ ִרית ִדי יְׁ ת, אֹויף בְׁ ֹות, אֹויף ַשבָּ ֵריי ִמצְׁ ט אֹויף ִדי דְׁ ֵלייגְׁ עִציֶעל ַפארְׁ
ֹות "שַ  ֵריי ִמצְׁ אֵשי ֵתיבֹות פּון ִדי דְׁ ה, אּון אֹויף ִקידּוש ַהחֹוֶדש. ִדי רָּ ת מִ 'ִמילָּ ה ח'בָּ ֹוֶדש", 'ילָּ

ט ִאיֶנעם ֵאייבֶ  ֵלייבְׁ ואס ַא ִאיד גְׁ ֵמַח". ִמיט ֶדעם וָּ ֹות, ִאיז "שָּ ן אּון ֶער ִהיט ַאֶלע ִמצְׁ טְׁ שְׁ ערְׁ
ֵריי  ֶפעִציֶעל ִדי דְׁ ֶבער סְׁ ה. אָּ וָּ אס ִאיז ַביי ֶיעֶדע ִמצְׁ ש. דָּ טְׁ ֵרייִליֶכער ֶמענְׁ ט ֶער ַא פְׁ ֶווערְׁ

ש. טְׁ ֵרייִליְך ֶדעם ֶמענְׁ ן פְׁ ל צּו ַמאכְׁ סּוגָּ ֹות ִאיז ֶמער מְׁ  ִמצְׁ
ן ִדי ַחַז"ל  אגְׁ ת זָּ קּוט ִשמְׁ ַביי ַשבָּ ָך ֶרֶמז תשכ"ה( )ַילְׁ ַהֲעלֹותְׁ ֶכם עֹוִני בְׁ ַחתְׁ יֹום ִשמְׁ תֹות"  -"ּובְׁ ֵאלּו ַהַשבָּ

ס ַא  - ֶדער ַאלְׁ ת קֹוֶדש ַפאר ִדי ִאיִדיֶשע ִקינְׁ ן ֶדעם ַשבָּ אט ֶגעֶגעבְׁ ֶטער הָּ שְׁ ֶדער ֵאייֶבערְׁ
ן פּו אבְׁ ֵרייֶען אּון ַהנָָּאה הָּ ן ִזיְך פְׁ אלְׁ ה, ַאז ֵזיי זָּ נָּ ת.גּוֶטע ַמתָּ ן ַשבָּ  ֶנעם ֵהייִליגְׁ

א  רָּ מָּ ט ִדי גְׁ אגְׁ ה זָּ ִרית ִמילָּ ת ק"ל.( ַביי בְׁ ן )ַשבָּ ן ִדי ִאידְׁ אבְׁ ה הָּ ִרית ִמילָּ ה פּון בְׁ וָּ ַאז ִדי ִמצְׁ
ִש  ַקֵבל ֶגעֶווען בְׁ ט ַא מְׁ ֵרייד, ֶמען ַמאכְׁ רֹויס פְׁ ט ִמיט גְׁ ה, אּון ֵזיי טּוֶען ֶעס נָּאְך ִביז ַהיינְׁ חָּ מְׁ

רֹויֶסע סְׁ  ִרית.גְׁ ן ַא בְׁ אט זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ַמאכְׁ ט ִזיְך ַאז ֶמען הָּ ֵריידְׁ ה אּון ֶמען פְׁ  עּודָּ
א  רָּ מָּ ט ִדי גְׁ אגְׁ ִחים ע"ז.( אּון אֹויף ֹראש חֹוֶדש זָּ סָּ ט ַא יֹום טֹוב, ַווייל ַאֶלע )פְׁ ַאז ֶעס ֵהייסְׁ

ֶגען אֹויף ֹראש חֹוֶדשיִָּמים טֹוִבים ֶזעֶנען דָּ  אנְׁ ֶגעהָּ לֹויט ֶווען ֶעס ִאיז ֹראש חֹוֶדש,  .אְך ָאנְׁ
ט ֶמען ֶווען ֶעס ִאיז ַאֶלע יִָּמים טֹוִבים. אּון ִמיר ֶזעֶען ַטאֶקע ִווי ִאיִדיֶשע  לֹויט ֶדעם ֵווייסְׁ

ן חֹוֶדש. ה" ֶיעדְׁ נָּ בָּ ֵרייֶען ִזיְך ַביי "ִקידּוש לְׁ ן אּון פְׁ צְׁ ֶדער ַטאנְׁ  ִקינְׁ
ֵריי ֵרייִליְך ִדי  ֶזעֶען ִמיר פּון ֶדעם ַאז ִדי דְׁ ן פְׁ ל צּו ַמאכְׁ סּוגָּ ֶפעִציֶעל מְׁ ֹות ֶזעֶנען סְׁ ִמצְׁ

ֹות. ֵזיי  ט אֹויף ִדי ִמצְׁ ֵלייגְׁ א ַפארְׁ קָּ ִנים ַדוְׁ וָּ ן ִזיְך ִדי יְׁ אבְׁ ֶדער, אּון ֶדעִריֶבער הָּ ִאיִדיֶשע ִקינְׁ
ן ֵזייֶער ִש  ִלירְׁ ן ַפארְׁ אלְׁ ן זָּ ט ַאז ִדי ִאידְׁ ואלְׁ ן נָּאר ֶגעוָּ אבְׁ ה אּוןהָּ חָּ ן  מְׁ ִלירְׁ ן ַפארְׁ אלְׁ מּוט, ֵזיי זָּ

ן. ֶצער ֵחֶשק ִאין ֶלעבְׁ ן ֵזייֶער ַגאנְׁ ִלירְׁ ְך ֶדעם ַפארְׁ ֶווען ַא ַווייל  ֵזייֶער ֵהייִליֶגע ֱאמּונָּה אּון דּורְׁ
ט ִמיטְׁ  ש אֹויף ִאיד ֶלעבְׁ טְׁ ֶטער ֶמענְׁ סְׁ ֵרייִליכְׁ ֶטער אּון פְׁ סְׁ ִליכְׁ ִליקְׁ ן ִאיז ֶער ֶדער גְׁ טְׁ שְׁ 'ן ֵאייֶבערְׁ

ט.דֶ   ער ֶוועלְׁ
ֶטער  רּוְך ִמיט ִדי ֶווערְׁ ן עָּ חָּ לְׁ ִעיף ִאין שֻׁ ן סְׁ טְׁ שְׁ ט ָאן ֶדעם ֶערְׁ "א הֹויבְׁ מָּ ֶדער ֵהייִליֶגער רְׁ
ֶטער  שְׁ ן ַאז ֶדער ֵאייֶבערְׁ ן ַפאר ִדי אֹויגְׁ טְׁ ף ַהאלְׁ ִמיד" ַאז ֶיעֶדער ִאיד ַדארְׁ ִדי תָּ ֶנגְׁ "ִשִויִתי ה' לְׁ

ִדיג. אּוִאיז ִמיט ִאים שְׁ  רּוְך ִמיט ִדיֶטענְׁ ן עָּ חָּ לְׁ ט ֶדעם שֻׁ ִדיגְׁ "א ֶענְׁ מָּ  ן ֶדער ֵהייִליֶגער רְׁ
ף שְׁ  ִמיד" ַאז ִאיד ַדארְׁ ֶתה תָּ טֹוב ֵלב ִמשְׁ ֶטער "וְׁ ֵרייִליְך.ֶווערְׁ ִדיג ַזיין פְׁ  ֶטענְׁ

ט. ִווי ַאזֹוי ֶקען ַא ִאיד ַזיין שְׁ  ט ַביי ַהאנְׁ ֵאייֶנעם ַהאנְׁ ן ֵגייֶען ִאינְׁ ֵוויי ַזאכְׁ ִדיג טֶ ִדי צְׁ ענְׁ
ֵרייִליְך? ֶעס ֵגייט דָּ  אט דָּ פְׁ ט ֵאייִביג ַאזֹוי ִווי ֶער ִוויל, ֶער הָּ רֹות אּון אְך ִנישְׁ אְך ִפיֶלע צָּ

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

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

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

ף ֶער קֹוֶדם ֶבע ן נָּאר גּוֶטע ִמדֹות, ַדארְׁ אבְׁ ֶטע ִמדֹות, אּון הָּ ֶלעכְׁ השְׁ ן אֹויף ֵאיין ִמדָּ אּון  טְׁ
אל  נָּאְך זָּ ה, אּון ֶדערְׁ ן ִדי ִמדָּ ֶבעטְׁ ַארְׁ ן אֹויסְׁ צְׁ ַגאנְׁ ן נָּאר אֹויף ֶדעם ִביז ֶער ֶוועט ִאינְׁ ֶבעטְׁ ַארְׁ

ִריֶטע אּון ַאזֹוי ַווייֶטער. ֵווייֶטע אּון צּו ִדי דְׁ  ֶער ֵגיין צּו ִדי צְׁ
ה, פּון וואּו ֵאלָּ ֶבער ִדי שְׁ ט ִזיְך אָּ ֶטעלְׁ ט ִמיט  שְׁ ֶגעִפילְׁ ט ֶמען ָאן? ֶווען ֶמען ִאיז ָאנְׁ הֹויבְׁ

ן? ֶטע ֶבעטְׁ שְׁ אל ֶמען ִדי ֶערְׁ ה זָּ ֶכע ִמדָּ ֶטע ִמדֹות, אֹויף ֶוועלְׁ ֶלעכְׁ  ַאֶלע שְׁ
ף ַאַסאְך  ה, ֶמען ַדארְׁ חָּ ן ִאיז אֹויף ִשמְׁ ף ֶבעטְׁ ואס ֶמען ַדארְׁ ה אֹויף וָּ ֶטע ִמדָּ שְׁ ִדי ֶערְׁ

שְׁ  ן ֶדעם ֵאייֶבערְׁ אל שְׁ ֶבעטְׁ ן ַאז ֶמען זָּ ט ַזיין טְׁ אל ִנישְׁ מָּ ֵרייִליְך, אּון ֵקיינְׁ ִדיג ַזיין פְׁ ֶטענְׁ
א ַאֶוועק ַאֶלע  ֵמילָּ ט שֹוין מְׁ ֵרייִליְך ַפאלְׁ רֹויֶעִריג, ַווייל ֶווען ֶמען ִאיז פְׁ ט אּון טְׁ צּוֶגעֵלייגְׁ

ה רָּ בּות אּון מָּ ואס קּוֶמען פּון ַעצְׁ ֶטע ִמדֹות, וָּ ֶלעכְׁ ֶדעֶרע שְׁ ט  ַאנְׁ ה, אּון ֶמען ַבאקּומְׁ חֹורָּ שְׁ
 ַאֶלע גּוֶטע ִמדֹות.

ן ֶרִבי עֹוֵזר, ֶער ִאיז ֶגעֶווען ַא  אט ֶגעֵהייסְׁ ואס הָּ ִמיד וָּ אט ֶגעַהאט ַא ַתלְׁ ן הָּ תָּ ֶרִבי נָּ
קֵ  טְׁ סְׁ נְׁ ֶרען אּון ֶערְׁ ן בְׁ טְׁ סְׁ רֹויֶסער עֹוֵבד ה', ִמיט פּולְׁ ה הָּ  ייט, אּון פּוןגְׁ רֹויֶסע ֲעבֹודָּ אט ַזיין גְׁ

ִנים, ֶער ִאיז שְׁ  'ן פָּ ל אֹויפְׁ ֵמייכְׁ ט ֶגעַהאט ַקיין שְׁ אל ִנישְׁ מָּ ִדיג ֶגעֶווען ֶער ֵקיינְׁ ֶטענְׁ
ן אֹויף ִדיר עֹוֵזר ַאז דּו  אגְׁ ט זָּ אב ֶגעֶהערְׁ ט: "ִאיְך הָּ אגְׁ ן ֶגעזָּ תָּ אט ִאים ֶרִבי נָּ ט, הָּ צּוֶגעֵלייגְׁ

ֶבער ִני אב אָּ ט(, ִאיְך הָּ סְׁ נְׁ רּום )ֶערְׁ ט פְׁ ר ִאיז ִביזְׁ ַקֵבל ֶגעֶווען פּון ֶרִבי'ן, ֶדער ִעיקָּ ט ַאזֹוי מְׁ שְׁ
ן אֹויף צּו ַזיין  ֵלייגְׁ ף ֶמען ִזיְך ַפארְׁ ר ַדארְׁ ט ַאז ֶדער ִעיקָּ אס ֵמיינְׁ רּום אֹויְך". דָּ ֵרייִליְך, אּון פְׁ פְׁ

ה, שְׁ ִש  חָּ ֵרייִליְך.מְׁ ן אּון ַזיין פְׁ קְׁ ַטארְׁ ִדיג ִזיְך צּו שְׁ  ֶטענְׁ
אג ֵסיי ִווי ַאִריֶבער ֵגייןֶעס ֵגייט ג יצִ  ט, ֶוועט ֶדער טָּ ֶלעכְׁ ואס  .ּוט ָאֶדער שְׁ וָּ א ַפארְׁ ֵמילָּ מְׁ

ן  אגְׁ אג? ֲחַז"ל זָּ ֵרייִליְך ִאיֶנעם טָּ ט ַזיין פְׁ אל ֶמען ִנישְׁ ִמיִני(זָּ א, שְׁ חּומָּ ֶתֶנת  )ַתנְׁ ה ַממְׁ חָּ "ֵאין ַהִשמְׁ
מָּ  ֵמַח לְׁ ֵמַח ַהיֹום שָּ ל ִמי ֶששָּ ם, ֹלא כָּ ָאדָּ ִטיֶגע ַזאְך צּו לָּ אס ִאיז ֵזייֶער ַא ִוויכְׁ ר", אּון דָּ חָּ

ט ַאזֹוי ִווי ֶמען  ן ֵגייֶען ִנישְׁ אג, ַזאכְׁ ֶוועֶרע טָּ ט ַא שְׁ ִליך ֶווען ֶעס קּומְׁ ן, ַווייל ֶגעֶווענְׁ קְׁ ֶגעֶדענְׁ
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ן  גְׁ ארְׁ ט "מָּ ַראכְׁ ֵרייִליְך, אּון ֶמען טְׁ ֶווער צּו ַזיין פְׁ ִוויל, ִאיז ֵזייֶער שְׁ
ֵרייִליְך"ֶוועט ַזי ן ֶוועל ִאיְך ַזיין פְׁ גְׁ ארְׁ אג, מָּ  .ין ַא ֶבעֶסעֶרע טָּ

ן צּו ַזיין  גְׁ ארְׁ ט אֹויף מָּ ט ִנישְׁ ז ִדי ֲחַז"ל: ַווארְׁ ן אּונְׁ אגְׁ ַפאר זָּ ֶדערְׁ
רּוִביר  ן ֶוועט ַזיין? פְׁ גְׁ ארְׁ ואס מָּ טּו וָּ ֵרייִליְך, ַווייל ִווי ַאזֹוי ֵווייסְׁ פְׁ

ֵרייִליְך, נִ  ט פְׁ ב ִאיז, צּו ַזיין ַהיינְׁ ט ַקיין ִחילּוק ִווי ַאזֹוי ִדי ַמצָּ ישְׁ
ִליַח ַזיין ִמיט ַאֶלעס, ַווייל  ט ַמצְׁ סְׁ אלְׁ ן ַאז דּו זָּ אס ֶוועט ַמאכְׁ אּון דָּ

ִליַח. ֵרייִליְך ִאיז ֶער ַמצְׁ ש ִאיז פְׁ טְׁ  ֶווען ַא ֶמענְׁ
ש, ִווי ַאזֹוי ֶער זָּא טְׁ ט פּוֶנעם ֶמענְׁ ט ִאין ִדי ֶהענְׁ ה ִליגְׁ ִחירָּ ל ִדי בְׁ

ט  אגְׁ סּוק זָּ ן, ִווי ֶדער פָּ ֶנעֶמען ַזיין ֶלעבְׁ ֵאה ָאֹנִכי נֹוֵתן "ָאנְׁ רְׁ
ֵניֶכם  ה 'ַהיֹום'ִלפְׁ לָּ לָּ ה ּוקְׁ כָּ רָּ ט ַפארְׁ  -" בְׁ ֶטער ֶגעבְׁ שְׁ ן 'ֶדער ֵאייֶבערְׁ

ש ַא  טְׁ נָּה ַא 'ֶמענְׁ אגַמתָּ ה 'טָּ כָּ רָּ ן ַא בְׁ , אּון ֶער ֶקען ִמיט ֶדעם ַמאכְׁ
רֵ  ה, פְׁ לָּ לָּ ֶנעֶמען ָאֶדער ַא קְׁ רֹויֶעִריג, ֶמען ֶקען ָאנְׁ ייִליְך ָאֶדער טְׁ

אט  ואס ֶמען הָּ ִקים וָּ ן נָּאר אֹויף ִדי גּוֶטע ֲחלָּ אג גּוט, קּוקְׁ ֶדעם טָּ
ט,  ֶלעכְׁ ֶנעֶמען שְׁ ֵרייֶען ִמיט ֶדעם, אּון ֶמען ֶקען ַאֶלעס ָאנְׁ אּון ִזיְך פְׁ

אגְׁ  ֶטער זָּ שְׁ רֹויֶעִריג, אּון ֶדער ֵאייֶבערְׁ תָּ אּון ַזיין טְׁ ַחרְׁ ט: "ּובָּ
ן אֹויסַבַחִיים", ֶוועל  אס ֶלעבְׁ ן,  ,דָּ ִרידְׁ ֵרייִליְך אּון צּופְׁ צּו ַזיין פְׁ

ן ַאֶלעס גּוטְׁ  אבְׁ טּו הָּ ט ֶוועסְׁ אלְׁ  ס.ֶדעמָּ
צּוֶנעֶמען ִאין ִזיְך ִדי  ואס ִאיז זֹוֶכה ַאַריינְׁ וואֹויל ִאיז ֶדעם וָּ

ה, שְׁ  קֶ ֵהייִליֶגע ֱאמּונָּ ִדיג צּו ֶגעֶדענְׁ ט נָּאר ֶטענְׁ ען ַאז ַאֶלעס ִפירְׁ
ֶטער, אּון ַדאן ֶוועט ֶער  שְׁ ֵרייִליְך, אּון  ֵאייִביגֶדער ֵאייֶבערְׁ ַזיין פְׁ

ט אּון אֹויף ֶיעֶנע  ן אֹויף ִדי ֶוועלְׁ ִליְך ֶלעבְׁ ִליקְׁ ן ַא גְׁ אבְׁ ֶער ֶוועט הָּ
ט  .ֶוועלְׁ

 

א"ש  ֵחֶלק י"ג )תֹוְך ַהַנַחל ִמֵקץ תשנ"ט, ִשיחֹות מֹוַהרָּ
ֵחֶלק י' ֶעֶרּך שִ עֶ  ִמיד, וְׁ ֶתה תָּ טֹוב ֵלב ִמשְׁ ה(ֶרְך וְׁ חָּ  מְׁ
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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; ים; חיזוק יומי; ניגונים; שיעור - קול ברסלב
212-444-9191  /845-351-0910 

 438-300-8080/ קאנאדא  03303502361/ ענגלאנד  0797040066ארץ ישראל 
 breslevcenter@gmail.com גליון אויף אימעילצו באקומען דעם 

 

 חיזוק צום טיר
 
 

קענט באקומען אלע ספרי ברסלב, איר 
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 מיר וועלן פרובירן

 
 
 

 

 

 

 ליכטעלעךצינדען אמיר ל
קען איך אויך  ?נוכה מיט מירהאט חואס ו

דען די הייליגע חנוכה צינין א םעט א ןרישפ
 ?ט"וי ןדעם הייליגוצט מען אויס אזוי נווי ?טכלי

 קול ברסלב
212-444-9191 

1, 2,  1,  7,  1,  52  
 

 

 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
 ראש ישיבה שליט"אדער 

 באזוכט אין לעיקוואד
 ראש ישיבה שליט"אדעם פארגאנגענעם וואך האט דער 

קביעת מזוזות אין שטוב די אפגעשטאט א באזוך אין לעיקוואד, צו 
לחיים, וואו ישעי' בערגער הי"ו. דערנאך איז געווען דארט א  ו"הפון מ

 ראש ישיבהעס זענען זיך צוזאמגעקומען קרובים וידידים, און דער 
 האט געגעבן א שמועס פאר די פארזאמלטע. שליט"א

פון די נייע עולם האט זיך אויך געפונען א גרופע בחורים צווישן 
בחורים האבן זיך די ישיבה "עצתו אמונה" אין לעיקוואד, 

יפ'ן צוזאמגענומען און געגרינדעט א ישיבה וואס זאל זיך פירן או
ועג. די בחורים לערנען יעדן טאג א בלאט גמרא, א שיעור ורבינ'ס 

הלכה, און שיעורים כסדרן אויפ'ן סדר דרך הלימוד פון הייליגן רבי'ן, 
ראש ישיבה פון שיעורים רעקארדירטע זיי הערן יעדן טאג די 

 נאיינעם מיט'ן הייליגן רבינ'ס דיבורים., און זענען זיך מחזק אישליט"א
האט אויסגעפרעגט די פרטים איבער די  ראש ישיבה שליט"אדער 

נייע ישיבה, און זיי מחזק געווען ווייטער אנצוגיין און דינען דעם 
 מיט שמחה און ברען. אייבערשטן

ראש ביים שיעור דעם פארגאנגענעם דינסטאג וישלח האט דער 
דעם, אזוי ווי ס'זענען דא  איבעראסאך ארומגערעדט  "אישיבה שליט

 איבער די וועלט וואס ווילן קומען לערנען אין ישיבהאזויפיל בחורים 
אבער זיי האבן נישט די מעגליכקייט דערצו, האט דער ראש ישיבה 

 טער גרינדעט א נייע ישיבה "עצתו אמונה", ס'קאסט נישגעזאגט אז 
מ'קען בלייבן אין סיי שכר לימוד, מ'דארף נישט פארן אין ערגעץ, קיין 

וועלכע ישיבה מען איז, נאר לערנען די בריוו פון עצתו אמונה, הערן די 
דאס שיעורים, און פרובירן צו פאלגן די עצות פון הייליגן רבי'ן, און 

ישט וויסן פון דעם, איז פונקט ווי מ'לערנט אין ישיבה. קיינער דארף נ
מ'קען ווייטער אנגיין מיט'ן סדר היום פונקט ווי פריער, נאר 

אין בילד, מיט די אלע לימודים פון  אייבערשטןארייננעמען דעם 
ישט קיין חילוק ישט קיין חילוק וואו מ'וואוינט, נעס איז נ הייליגן רבי'ן.

וואו מ'געפונט זיך, אויב א איד נעמט די עצות פון הייליגן רבי'ן און 
 שטארקט זיך מיט דעם, וועט ער האבן א גליקליך לעבן בזה ובבא.

 !תעדת ומכת חעושן יסוח יךתת ענמוה איהו
*** 

 חורים פרייען זיך ביי צווייב
 חתונות פון תלמידי הישיבה

י וואך זענען פארגעקומען צוויי חתונות פון תלמידים פון ישיבה. ד
טער די חופה החתן יואל משה מייזעלס דעם זונטאג איז געגאנגען אונ

עב"ג בת מו"ה שמואל לייב פעלבערבוים הי"ו, ב"ר אברהם נחמן הי"ו 
ב"ר  ומען די חתונה פון החתן משה זוסמאןמיטוואך איז פארגעקאון 

ביי ביידע  הי"ו. י"ו עב"ג בת מו"ה בערל בערקאוויטשה ישראל מרדכי
זיך משתתף געווען און משמח געווען אויף א חתונות האבן די בחורים 

 עם פארנעם.שיינ
זאל העלפן זיי זאלן זוכה זיין אויפצושטעלן  אייבערשטערדער 

נין עדי עד, מיט דורות ישרים ערליכע אידישע שטיבער, ס'זאל זיין א ב
 ומבורכים.

 !שמח תשמח רעים האהובים
 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 הי"ו סלואל משה מייזעימו"ה 

 למזל טוב ג"עב הנותחהזיין שמחת ו צ
*** 

 "והי סמאןשה זוממו"ה 

 למזל טוב ג"עב הנותחהזיין שמחת ו צ
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 על הטוב יזכרו המנדבים להפצת הגליון
 

Broadway Environmental Group 
Asbestos Services 

347-627-2048 service@broadwayenv.com 
Serving the 5 boroughs 

 
 

 

 

 

 

 

 


