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ט מֹוַהָרא"ש ֵצייל   ֶדער 

ֶעס קּוְמט חֹוֶדׁש ָאָדר, ֵהייְבט ֶמען ׁשֹוין ָאן ֶווען 
יְגקֵ  יְכטִּ י לִּ יְרן דִּ ים, ֶדעם ייט פּון צּו ְׁשפִּ יֹום טֹוב פּורִּ

י  ְלמִּ ין ְירּוׁשַׁ יָלה( אִּ ֶסֶכת ְמגִּ ֶוועְרט ֶגעְבֶרעְנְגט, ַאז )ֵריׁש מַׁ
יָלה, אּון  י ְמגִּ ין גַׁאְנץ חֹוֶדׁש ָאָדר ֶקען ֶמען ֵלייֶנען דִּ אִּ

ְלָחן ָערּוְך ְק סְ ַאזֹוי ֶוועְרט ֶגע'פַׁ  ין ׁשֻׁ )או"ח תרפ"ח, ז'( 'ְנט אִּ

וייֶטע ֶוועג אּון ַאז ֶווער ֶעס ָפאְרט ַארֹויס  אֹויף ַא וַׁ
יְׁשט  ים, אּון ֶער ֶקען נִּ יז פּורִּ ואְרְטן בִּ יְׁשט וַׁ ֶער ֶקען נִּ
יָלה  י ְמגִּ יָלה, ֶקען ֶער ׁשֹוין ֵלייֶנען דִּ יְטֶנעֶמען ַא ְמגִּ מִּ
ייְך  פּון ָאְנהֹויב חֹוֶדׁש ָאָדר, ֶזעט ֶמען פּון ֶדעם ַאז ְגלַׁ

י ין ָאְנהֹויב חֹוֶדׁש ָאָדר, אִּ יְגקֵ אִּ יְכטִּ י לִּ ייט ז ׁשֹוין ָדא דִּ
ים.  פּון פּורִּ

"ל  אר ָזאְגן ֲחזַׁ ית כ"ו:( ֶדעְרפַׁ ֲענִּ ְכנַׁס ָאָדר )תַׁ ֶׁשנִּ "מִּ
ין  יין אִּ ייְך ֶווען ֶמען ְטֶרעט ַארַׁ ְמָחה", ְגלַׁ ין ְבשִּ ְרבִּ מַׁ
יְך, אּון  יין ְפֵריילִּ אְרֶמעְרן צּו זַׁ אְרף ֶמען פַׁ ֹחֶדׁש ָאָדר דַׁ

"ל ֶזעֶנען ְמדַׁ  ין" ֲחזַׁ ְרבִּ אְרֶמעְרן"  -ֵייק "מַׁ אְרף "פַׁ ֶמען דַׁ
י  וייל ֶבֱאֶמת ָהאט אּוְנז ֶדער ֶרבִּ ְמָחה, וַׁ יט שִּ מִּ

יָמן כ"ד( ֶגעֶלעְרְנט  "ן ֵחֶלק ב' סִּ יקּוֵטי מֹוֲהרַׁ ְצָוה)לִּ ְגדֹוָלה  מִּ
אְרף ֶמען  יד", ַא גַׁאְנץ ָיאר דַׁ ְמָחה "ָתמִּ ְהיֹות ְבשִּ לִּ

יְך יין ְפֵריילִּ אְרף ֶמען ָנאְך  ;אֹויְך זַׁ ָנאר חֹוֶדׁש ָאָדר דַׁ
יְך, אּון טּון ַאֶלעס ָוואס  יין ְפֵריילִּ אְרֶמעְרן צּו זַׁ ֶמער פַׁ

יְך. יין ְפֵריילִּ  ֶמען ֶקען צּו זַׁ
יְך ַאז ֶווען ֶעס קּוְמט יְרט ֶמען זִּ אר פִּ חֹוֶדׁש  ֶדעְרפַׁ

ְכנַׁס  ֶׁשנִּ ָאָדר, ֶהעְנְגט ֶמען אֹויף ְגרֹויֶסע ָטאְווֶלען "מִּ
אר ֶיעְדן ָאדָ  אֶנען פַׁ ְמָחה", צּו ֶדעְרמַׁ ין ְבשִּ ְרבִּ ר מַׁ

יְך,  יין ֵזייֶער ְפֵריילִּ ֵאייֶנעם ַאז ֶמען ָזאל ֶגעֶדעְנְקן צּו זַׁ
יט ֶדעם אּון טּון ַאֶלע פְ  יְך, אּון מִּ יין ְפֵריילִּ  עּולֹות צּו זַׁ

 

 ,טּוִוויְלְס ס ָווא
 ם?ׁשֹוִטיר ִקיְנֶדע

 

ֵסֶפר ) טָזאגְ י ֶרבִ ר ֶדעם?! ִטְפִׁשיר ִקיְנֶדע

ַהָבִנים ׁשֹוִטים, " :(ַהִמדֹות, אֹות ָבִנים, ִסיָמן קז
ף אֹוין ַוואְקְס ר ִקיְנֶדעְכֶׁשֲאִביֶהם ַכֲעָסן", 

ס ַכעַ ; ִזיךְ ט ֶרעגְ ע ַטאטֶ ר ֶדען ֶוועם ׁשֹוִטי
ר, ִקיְנֶדעי דִ ב ָחרּוט ַמאכְ  ְׁשטּובן ִאי

ה ַפְרָנסָ י דִ ק ַאֶוועט ֶנעְמ ס עֶ ז ַאט ָאְפֶגעֶרעדְ 
 ִזיךְ ר ֶהען; ֶלעבְ ס ָדאב ָחרּוט ַמאכְ ס עֶ ן אּו

ן ָא ֵהייב, ַזאךְ ע ֶיעדֶ ף אֹוין ֵבייֶזערְ  צּוף אֹוי
ט ִניְׁש ז ִאיר ֵקייֶנעה. ֱאמּונָ ט ִמין ֶלעבְ 

ם פּוֶנעז ִאיס ַאֶלען, ֶלעבְ ן ַדיין ִאיג ׁשּוְלִדי
ף אֹויד ׁשּולְ י דִ ט ִניְׁש ף ַווארְ ן; ֵאייֶבעְרְׁשְט 

ף אֹויט ִניְׁש ר ִזיֶכען אּום ֶיעֶנעף אֹוים, ֶדע
ע ַדיינֶ ן ִאיג ׁשּוְלִדיי זִ ז ִאיס ָווא, ַווייבן ַדיי

ן אֹויְסֶגעבְ  ָזאְלְסטּוס ַפאְרָוואן? ְפָראְבֶלעֶמע
ס ַפאְרָוואר?! ִאיף אֹוין ֶנעְרְווע ַדיינֶ 

 ?רִאיף אֹויס ַכעַ ן ַדיין אֹויְסֶגעבְ  ָזאְלְסטּו
 "א(תשפ םִמְׁשָפִטיה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו)
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יט ֶדעם   יז ֶמען מִּ יְך ֶדעם חֹוֶדׁש, אִּ יז ְפֵריילִּ יְך ַאֶלע גּוֶטע ָוואס ֶמען אִּ ְמׁשִּ מַׁ
י ֶטעג. ין דִּ ְׁשָפעֹות ָוואס קּוְמט ַאָראפ אִּ  הַׁ

י ְגָמָרא ָזאְגט  יר )ֵביָצה ט"ו:( דִּ דִּ ר אַׁ ע ָבֵהן ָאָדר, ֶׁשֶנֱאמַׁ טַׁ ְימּו ְנָכָסיו יִּ ְתקַׁ "ָהרֹוֶצה ֶׁשיִּ
ייֶנע ויל ַאז זַׁ ְׁשטּות ֵמייְנט ֶעס ַאז ֶווער ֶעס וִּ ָמרֹום ה'", ְבפַׁ ֶפעְלֶדער ָזאְלן גּוט  בַׁ

ואְקְסן, ָזאל  ויֶסע ְגָראז ָוואס ֵהייְסט "ָאָדר"ֶער וַׁ אְנְצן ַא ֶגעוִּ יז  ;ַאייְנְפלַׁ ָדאס אִּ
ֵמז  י ָזאְגט אֹויף ֶדעם ָאֶבער אֹויְך ְמרַׁ ְמָחה, ח"ב, א( ָוואס ֶדער ֶרבִּ דֹות, שִּ מִּ י ֶׁשהּוא ")ֵסֶפר הַׁ מִּ

ל ְיֵדי ֶזה הּוא  יד עַׁ יחַׁ ָשֵמחַׁ ָתמִּ ְצלִּ יחַׁ "מַׁ ְצלִּ יְך ֶוועט מַׁ יג ְפֵריילִּ יז ְׁשֶטעְנדִּ , ֶווער ֶעס אִּ
ין ַאֶלעס יין אִּ ְימּו ְנָכָסיו", ֶווען ֵאייֶנער  .זַׁ ְתקַׁ "ל "ָהרֹוֶצה ֶׁשיִּ י ֲחזַׁ אר ָזאְגן דִּ אּון ֶדעְרפַׁ

ע ָבֵהן ָאָדר", ָזאל  טַׁ יּות, "יִּ ְׁשמִּ יּות ּוְבגַׁ יין ְברּוֲחנִּ יחַׁ זַׁ ְצלִּ ויל מַׁ יְך וִּ יי זִּ ֶער בַׁ
י  אְנְצן דִּ ת הַׁ ַאייְנְפלַׁ דַׁ אְגֵלייְטן מִּ ים בַׁ ְמָחה ֶוועט אִּ י שִּ ְמָחה פּון חֹוֶדׁש ָאָדר, אּון דִּ שִּ

יין. יחַׁ זַׁ ְצלִּ יג מַׁ  אּון ֶהעְלְפן ַאז ֶער ָזאל ְׁשֶטעְנדִּ

וי ַאזֹוי ֶקען ַא ויְסן אֹויב ֶער אִּ  וִּ ְמָחה ֶמעְנְטׁש וִּ י שִּ יְך? ֶווען דִּ אֶקע ְפֵריילִּ יז טַׁ
יְדן, ֶדעָמאְלט ֵווייְסט  יְך אֹויְך ַאְנֶדעֶרע אִּ אְכט ְפֵריילִּ יֶבער, אּון ֶמען מַׁ יְך אִּ יְסט זִּ גִּ

יְך. יז ֶבֱאֶמת ְפֵריילִּ  ֶמען ַאז ֶמען אִּ
ְצֹות פּון חֹוֶדׁש ָאָדר ֶזעֶנען פ י מִּ אר ֶזעט ֶמען ַאז דִּ יט ְצָדָקה ל מִּ ּואּון ֶדעְרפַׁ

יט ַאְנֶדעֶרע,  יְך ֶוועט ֶער טּון ְצָדָקה ָוֶחֶסד מִּ יז ְפֵריילִּ וייל ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש אִּ ָוֶחֶסד, וַׁ
יְדן אֹויְך. יְך ַאְנֶדעֶרע אִּ אְכן ְפֵריילִּ  צּו מַׁ

ים, ָוואס ֶמען רּוְפט ׁשֹוין אֹויס צּו ֶגעְבן  ָבת ְׁשָקלִּ יט ׁשַׁ יְך ָאן מִּ ֶעס ֵהייְבט זִּ
ית ְׁשָקלִּ  ֲחצִּ יְך צּו ֶגעְבן מַׁ יְרט ֶמען זִּ ים פִּ ים, צּו ֶגעְבן ְצָדָקה, אּון ֶדעְרָנאְך ֶעֶרב פּורִּ

יט ְצָדָקה  יל ָנאר מִּ יז ָדאְך פִּ ים ַאֵלייְנס אִּ אר ְצָדָקה, אּון ֶדעְרָנאְך פּורִּ ֶׁשֶקל פַׁ הַׁ
י ;ָוֶחֶסד ת פּורִּ ים, ְסעּודַׁ ָתנֹות ָלֶאְביֹונִּ ְׁשלֹוח ָמנֹות, מַׁ ְׁשָפָחה אּון מִּ י מִּ יט דִּ ם מִּ

ח,  אר ֶדער יֹום טֹוב ֶפסַׁ יג ֶטעג פַׁ ייסִּ יז ְדרַׁ ים ָוואס אִּ ייְנד, אּון אֹויְך פּון פּורִּ ְפרַׁ
ח ייט אֹויף ֶפסַׁ יֶמעלַׁ אר ָארִּ ְסָחא פַׁ ְמָחא ְדפִּ אם ֶנעֶמען קִּ קּוְמט  ;ֵהייְבט ֶמען ׁשֹוין צּוזַׁ

וייל ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש  יט ְצָדָקה ָוֶחֶסד, וַׁ יְנֶדען מִּ אְרבִּ יז פַׁ אֹויס ַאז גַׁאְנץ חֹוֶדׁש ָאָדר אִּ
יט ְצָדָקה ָוֶחֶסד. יְך ַאְנֶדעֶרע מִּ אְכן ְפֵריילִּ ויל ֶער אֹויְך מַׁ יְך, וִּ יז ְפֵריילִּ  אִּ

יז ַא חוֹ  וי ֹחֶדׁש ֶאלּול אִּ ְרָאה, ֶמען ָהאט ַאזֹוי וִּ יִּ ֶדׁש ָוואס ֶמען טּוט ְתׁשּוָבה מִּ
יט  יְך צּו ַא גַׁאְנֶצע חֹוֶדׁש מִּ ָׁשָנה, אּון ֶמען ְגֵרייט זִּ ין ֹראׁש הַׁ דִּ מֹוָרא פּוֶנעם יֹום הַׁ
ין, ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָזאל  יין ְבדִּ ים צּו ֶקעֶנען זֹוֶכה זַׁ ים טֹובִּ ֲעשִּ ְתׁשּוָבה אּון מַׁ

ָׁשָנה ַא גּוט ֶגעֶבעְנְטְׁשט ָיאר.ָאְנְׁשרַׁ   ייְבן ֹראׁש הַׁ
יז ֶדער חֹוֶדׁש ָאָדר ַא חֹוֶדׁש ָוואס ֶמען טּוט ְתׁשּוָבה, ָאֶבער ֶיעְצט  ַאזֹוי אֹויְך אִּ
יְך צּו צּום  יט ֶדעם ְגֵרייט ֶמען זִּ ְמָחה, אּון מִּ יט שִּ יז ֶעס ְתׁשּוָבה ֵמַאֲהָבה אּון מִּ אִּ

יָסן ָווא י חֹוֶדׁש נִּ יט דִּ ָגֵאל, אּון מִּ ין ְלהִּ ידִּ יָסן ֲעתִּ ָלה, ְבנִּ ְגאֻׁ יז ֶדער חֹוֶדׁש הַׁ ס אִּ
יְׁשט ֶגעֶווען  יז נִּ אֶרעְכְטן ַאֶלעס ָוואס ֶמען אִּ ְמָחה פּון ֶדעם חֹוֶדׁש ֶקען ֶמען פַׁ שִּ

יְך ַא גַׁאְנץ ָיאר.  ֶגענּוג ְפֵריילִּ
י ָזאְגט  "ן( ֶדער ֶרבִּ י מֹוֲהרַׁ יַׁ ְׁשָמטֹות ְלחַׁ יז )הַׁ י ַאז ָאָדר אִּ י ְגָמָרא ָזאְגט  ֶמת.'ָבְרָך אֱ 'דְ  אׁש'רֹ פּון ָראֵׁשי ֵתיבֹות דִּ וי דִּ ט לֹויט וִּ יין ֶדער ְפׁשַׁ ין ל"א.( ֶקען זַׁ ידּוׁשִּ ָפסּוק  אֹויף ֶדעם)קִּ

י ְגָמָרא "ֹראׁש ְדָבְרָך ְוֹלא סֹוף ְדָבְרָך?"'ָבְרָך אֱ 'אׁש דְ 'רֹ  י ְגָמָרא "ֶאָלא  - ֶמת, ְפֶרעְגט אֹויף ֶדעם דִּ יְׁשט? ָזאְגט דִּ י סֹוף נִּ אְנג ֶוועְרֶטער ֶזעֶנען ֱאֶמת, אּון דִּ י ָאְנפַׁ ָנאר דִּ
יז אֹויְך ֱאֶמת. אְנג אִּ י ָאְנפַׁ יָכר ֶׁשֹראׁש ְדָבְרָך ֱאֶמת", פּוֶנעם סֹוף ֶזעהט ֶמען ַאז דִּ ּסֹוף ְדָבְרָך נִּ  מִּ

ֵמז,  י ְמרַׁ יז ֶדער ֶרבִּ יין אִּ יז ָראֵׁשי ֵתיבֹות רֹ ָדאס ֶקען זַׁ ים, ֶווען ֶמען 'ָבְרָך אֱ 'אׁש דְ 'ָאָדר אִּ ֲחָדׁשִּ יז ֶדער ֶלעְצֶטער חֹוֶדׁש פּוֶנעם ֵסֶדר הַׁ ֶמת, ַאז חֹוֶדׁש ָאָדר ָוואס אִּ
יְׁשט ֶגעוֶ  יז נִּ ים ָוואס ֶמען אִּ י ַאֶלע ֲחָדׁשִּ ֵקן דִּ יט ֶדעם ְמתַׁ יז ֶמען מִּ ין ֶדעם חֹוֶדׁש, אִּ יְך אִּ יז ְפֵריילִּ יז ֶדעָמאְלט אִּ וייל פּון ֶדעם ֶלעְצְטן חֹוֶדׁש, ֶווען ֶמען אִּ יְך, וַׁ וען ְפֵריילִּ

יְך אֹויְך ַא גַׁאְנץ ָיאר, אּון ֶעס ֶווע יין ְפֵריילִּ יט ֶדעם ַאז ֶמען ָהאט ֶבֱאֶמת ֶגעָוואְלט זַׁ וייְזט ֶמען מִּ יְך, וַׁ יְפֵריילִּ וי ֶמען ָוואְלט ֶגעֶווען ְפֵריילִּ  ְך ַא גַׁאְנץ ָיאר.ְרט ֶגעֶרעְכְנט וִּ
י ְגָמָרא  ְצֹות ַאז ֶדעָמאְלט)יּוָמא פ"ו:( ֶווען ֶמען טּוט ְתׁשּוָבה ֵמַאֲהָבה, ָזאְגט דִּ יֶבעְרֶגעְדֵרייט אֹויף מִּ אר ֶווען ֶעס קּוְמט חֹוֶדׁש ָאָדר אּון ; ֶוועְרן ַאֶלע ֲעֵבירֹות אִּ ֶדעְרפַׁ

ְמָחה ֶוועְרט ְמקּויָ  יֶבעְרֶגעְדֵרייט צּום גּוְטן, ַאֶלע 'ָבְרָך אֱ 'אׁש דְ 'ם רֹ ֶמען טּוט ְתׁשּוָבה ְבשִּ י גַׁאְנֶצע ָיאר אִּ י ְגָמָרא ָזאְגט, ַאז פּון סֹוף ָיאר ֶוועְרט דִּ וי דִּ ֶמת, ַאזֹוי וִּ
ְצֹות. יֶבעְרֶגעְדֵרייט צּו מִּ  ֲעֵבירֹות ֶוועְרן אִּ

יְך  יין ְפֵריילִּ ויצּו זַׁ יְך, וַׁ יין ְפֵריילִּ וי צּו זַׁ יְנֶגער צּו טּון וִּ אְך ְגרִּ דּוְרְך ָצרֹות אּון  יל ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש ֵגייטקּוְמט ָאן ֵזייֶער ְׁשֶווער, ַאֶלע ַאְנֶדעֶרע ֲעבֹודֹות ֶזעֶנען ַאסַׁ
יקֵ  יְׁשן אּון ְׁשֶווערִּ יֶטעְרנִּ יׁשּוייְטן, בִּ ת, אּון ָדאס צּוְבֶרעְכט ֲחלִּ עַׁ דַׁ יְך.ת הַׁ יין ְפֵריילִּ יְׁשט זַׁ י מּוט, אּון ֶמען ֶקען נִּ יְרט דִּ אְרלִּ אְרק ַא ֶמעְנְטׁש, ֶמען פַׁ  ֵזייֶער ְׁשטַׁ

יָקר ְגרֹויְסקֵ  יז ֶדער עִּ אר אִּ יקֵ ֶדעְרפַׁ יט ַאֶלע ְׁשֶווערִּ ילּו מִּ אְרְקן, אּון ֲאפִּ יְך ְׁשטַׁ יין ייְטן ָוואס ֶער ֵגייט דּוייט פּון ַא ֶמעְנְטׁש ֶווען ֶער ֶקען זִּ ְרְך, ָזאל ֶער ָנאְך ַאְלץ זַׁ
יְך אְרֶקעְרט ֶווען עֶ  ֶווען ֶעס ֵגייט .ְפֵריילִּ יין קּוְנץ, ָנאר פַׁ יְׁשט קַׁ ל נִּ ְכלַׁ יז ָדאס בִּ יְך אִּ יז ֶער ְפֵריילִּ אר ַא ֶמעְנְטׁש אּון ֶדעָמאְלט אִּ יְׁשט ַאזֹוי גּוט, אּון גּוט פַׁ ים נִּ ס ֵגייט אִּ

אְרְק  י ְגרֹויְסקֵ פּון ֶדעְסט ֶוועְגן ְׁשטַׁ יְך דִּ יְך, ֶדעָמאְלט ֶדעְרֶקעְנט זִּ יין ְפֵריילִּ יְך צּו זַׁ יד.ט ֶער זִּ  ייט פּון ַא אִּ
ים, ֶער ֶהעְלפְ  יט אִּ יג מִּ יז ְׁשֶטעְנדִּ יד ְגֵלייְבט ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער אִּ ְמָחה קּוְמט דּוְרְך ֱאמּוָנה, ֶווען ַא אִּ אְך ָוואס ֶגעשִּ ים, אּון ֶיעֶדע זַׁ יְׁשט פּוְנְקט ט אִּ יז נִּ ֶׁשעט אִּ

אְכט ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ַאֵליי אְך מַׁ ע, ָנאר ֶיעֶדע זַׁ ֶטבַׁ יְך. ןֶגעֶׁשען ְבֶדֶרְך הַׁ ֲחָמנּות, ָוואְלט ֶער ֶגעֶווען ֵזייֶער ְפֵריילִּ יין ְגרֹויס רַׁ יט זַׁ  מִּ
יל ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָהאט אּוְנז ֶגעֶגעְבן ַא תוֹ  ָנאְכֶדעְרצּו ויפִּ יט ֶדעם, וִּ יְך ֵזייֶער ְפֵרייֶען מִּ יר זִּ אְרְפן מִּ יין, דַׁ ֵיים זַׁ יר ֶזעֶנען זֹוֶכה צּו ְמקַׁ ְצֹות ָוואס מִּ יט מִּ ָרה מִּ

ים ׁשָ  ְגבּוֹרת ְׁשמֹונִּ ם בִּ ים ָׁשָנה ְואִּ ְבעִּ י ֶוועְלט? "ְיֵמי ְׁשנֹוֵתינּו ָבֶהם ׁשִּ י ָנה", אָיאר ֶלעְבט ׁשֹוין ַא ֶמעְנְטׁש אֹויף דִּ ין דִּ אְכן אִּ אְפט ָנאְך ַארֹויס גּוֶטע זַׁ ּון ַאז ֶמען כַׁ
יט ֶדעם. יְך ֵזייֶער ְפֵרייֶען מִּ יֶכע ָיאר, ֶקען ֶמען זִּ  ֶעְטלִּ

וייל ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָהאט ֶגעֵהייְסן ָבת? וַׁ יט ֶמען ׁשַׁ אְרָוואס הִּ וייל ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָהאט ֶגעֵהייְסן .פַׁ אְרָוואס ֶעְסט ֶמען ָכֵׁשר'ס? וַׁ יר  .פַׁ אְרָוואס ָהאְבן מִּ פַׁ
ְלכּות ׁשָ  ת עֹול מַׁ ָבלַׁ י ְמזּוָזה ְׁשֵטייט קַׁ ין דִּ וייל אִּ י ְמזּוָזה? וַׁ יר דִּ אְרָוואס קּוְׁשן מִּ יר? פַׁ יר ְפֵרייֶעןַא ְמזּוָזה אֹויְפ'ן טִּ ם, אּון מִּ יִּ יט ֶדעם מַׁ יְך מִּ וייֶטער ַאֶלע  .זִּ אּון ַאזֹוי וַׁ

יֶנעם  וייְזט ַאז ֶמען ְגֵלייְבט אִּ יט, אּון ָדאס וַׁ יְך ֵזייֶער ְפֵרייֶען ֶדעְרמִּ יד טּוט, ֶקען ֶמען זִּ ְצֹות ָוואס ֶיעֶדער אִּ  ֵאייֶבעְרְׁשְטן.מִּ
י ָנָתן ָזאְגט ם, ֲהָלָכה ֶרבִּ יִּ פַׁ ת אַׁ ילַׁ יקּוֵטי ֲהָלכֹות, ְנפִּ ָכל עָ ד'(  )לִּ ְׁשֵורֹוׁש, ְוָדֵתיֶהם ׁשֹונֹות מִּ אר ַאחַׁ ְׁשעּות פּון ָהָמן ֶווען ֶער ָהאט ֶגעָזאְגט פַׁ י רִּ יז ֶגעֶווען דִּ ם, ָהָמן ַאז ָדאס אִּ

אְנד ָהאט אֹויְך ֶגעֶזעְצן ילּו ֶיעֶדע ָפאְלק אּון לַׁ יְך עֶ  ,ָהאט ֶגעָזאְגט ַאז ֲאפִּ יְׁשט ְפֵריילִּ ייןֵזיי ֶזעֶנען ָאֶבער נִּ ֵיים צּו זַׁ יְדן ָאֶבער, ֶווען ֵזיי טּו ;ס ְמקַׁ י אִּ יי דִּ ְצֹות עֶ בַׁ ן מִּ
יְׁשט ֶגעֶקעְנט  אר ָהָמן, ָדאס ָהאט ֶער נִּ אְרק ֶגעְקֶרעְנְקט פַׁ יְך, אּון ָדאס ָהאט ֵזייֶער ְׁשטַׁ יטֶזעֶנען ֵזיי ֵזייֶער ְפֵריילִּ יְך מִּ יז ְפֵריילִּ וייל אֹויב ֶמען אִּ אְלְטן, וַׁ י  אֹויְסהַׁ דִּ

. ין ֶדעם ַא ֶהעֶכעֶרע ֹכחַׁ יְגט אִּ יָמן ַאז ֶעס לִּ יז ַא סִּ ְצֹות, אִּ  מִּ
אֶקע ֶזעקֶ ָדאס  וי ַאזֹוי אֹויסְ  ןען ֶמען טַׁ אְנד זּוְכט ֶמען ָנאר וִּ י ֶגעֶזעְצן פּוֶנעם לַׁ יְך ַארֹויס ְדֵרייֶעןַאז דִּ יְׁשט ֶוועט ֶמען זִּ יְלן, ֶווען ֵקייֶנער ֶזעט נִּ יֶׁשע  ;צּוְׁשפִּ ידִּ אִּ

יְך וייל ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָהאט ֶעס ֶגעֵהייְסן אּון ֵזיי ֶזעֶנען ֵזייֶער ְפֵריילִּ י תֹוָרה וַׁ יְנֶדער ָפאְלְגן ָאֶבער דִּ יט.קִּ   ֶדעְרמִּ
יְׁשט  יְך ֶוועְסטּו נִּ יין ְפֵריילִּ אר ֵאייֶנעם: "אֹויב דּו ֶוועְסט זַׁ י ָנָתן ָהאט ַאָמאל ֶגעָזאְגט פַׁ יין ֶרבִּ ֵיים ֶגעֶווען זַׁ אֶקע ְמקַׁ נֹום", אּון ֶיעֶנער ָהאט ֶעס טַׁ ֶזען ֶדעם ֵגיהִּ

 גַׁאְנץ ֶלעְבן.

יֶבער ֵגיין יצִּ  וי ַארִּ י .ֶעס ֵגייט גּוט ָאֶדער ְׁשֶלעְכט, ֶוועט ֶדער ָטאג ֵסיי וִּ יְׁשט זַׁ אְרָוואס ָזאל ֶמען נִּ יֶנעם ָטאג?ְמֵמיָלא פַׁ יְך אִּ "ל ָזאְגן ין ְפֵריילִּ י(  ֲחזַׁ ינִּ ְנחּוָמא, ְׁשמִּ )תַׁ
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יז ין הַׁ "אֵ   יֹום ָשֵמחַׁ ְלָמָחר", ָדאס אִּ י ֶׁשָשֵמחַׁ הַׁ ְמֶתֶנת ָלָאָדם, ֹלא ָכל מִּ ְמָחה מַׁ שִּ
יְך וייל ֶגעֶוועְנלִּ אְך צּו ֶגעֶדעְנְקן, וַׁ יֶגע זַׁ ויְכטִּ ֶוועֶרע ֶווען ֶעס קּוְמט ַא ְׁש  ֵזייֶער ַא וִּ

יְך יין ְפֵריילִּ יז ֵזייֶער ְׁשֶווער צּו זַׁ ויל, אִּ וי ֶמען וִּ יְׁשט ַאזֹוי וִּ אְכן ֵגייֶען נִּ ; ָטאג, זַׁ
יין  יְך זַׁ יין ַא ֶבעֶסעֶרע ָטאג, ָמאְרְגן ֶוועל אִּ אְכט "ָמאְרְגן ֶוועט זַׁ ֶמען ְטרַׁ

יְׁשט  ואְרט נִּ "ל: וַׁ י ֲחזַׁ אר ָזאְגן אּוְנז דִּ יְך", ֶדעְרפַׁ יין ְפֵריילִּ אֹויף ָמאְרְגן צּו זַׁ
ייְנט  יין הַׁ יר צּו זַׁ יין? ְפרּובִּ וי ַאזֹוי ֵווייְסטּו ָוואס ָמאְרְגן ֶוועט זַׁ וייל וִּ יְך, וַׁ ְפֵריילִּ
אְכן ַאז דּו  יז, אּון ָדאס ֶוועט מַׁ ָצב אִּ י מַׁ וי ַאזֹוי דִּ ילּוק וִּ יין חִּ יְׁשט קַׁ יְך, נִּ ְפֵריילִּ

יט ַאֶלעס יין מִּ יחַׁ זַׁ ְצלִּ יז ֶער ָזאְלְסט מַׁ יְך אִּ יז ְפֵריילִּ וייל ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש אִּ , וַׁ
. יחַׁ ְצלִּ  מַׁ

וי ַאזֹוי ֶער ָזאל ָאְנֶנעֶמען  י ֶהעְנט פּוֶנעם ֶמעְנְטׁש, וִּ ין דִּ יְגט אִּ יָרה לִּ י ְבחִּ דִּ
וי ֶדער ָפסּוק ָזאְגט  יין ֶלעְבן, וִּ יֹום ְבָרָכה ּוְקָלָלהאֵ ְר "זַׁ ְפֵניֶכם הַׁ י נֹוֵתן לִּ , "ה ָאֹנכִּ

אְכן  יט ֶדעם מַׁ אְרן ֶמעְנְטׁש ַא ָטאג, אּון ֶער ֶקען מִּ ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶגעְבט פַׁ
יג, ֶמען ֶקען ָאְנֶנעֶמען ֶדעם  יְך ָאֶדער ְטרֹויֶערִּ ַא ְבָרָכה ָאֶדער ַא ְקָלָלה, ְפֵריילִּ

יְך ים ָוואס ֶמען ָהאט אּון זִּ י גּוֶטע ֲחָלקִּ ְפֵרייֶען  ָטאג גּוט, קּוְקן ָנאר אֹויף דִּ
יג, אּון ֶדער  יין ְטרֹויֶערִּ יט ֶדעם, אּון ֶמען ֶקען ַאֶלעס ָאְנֶנעֶמען ְׁשֶלעְכט, אּון זַׁ מִּ

ים", ֶוועל  יִּ חַׁ ְרָת בַׁ יְך  אֹויסֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָזאְגט: "ּוָבחַׁ יין ְפֵריילִּ ָדאס ֶלעְבן צּו זַׁ
יְדן, ֶדעָמאְלט ֶוועְסטּו ָהאְבן ַאֶלעס גּו  .סטְ אּון צּוְפרִּ

יְך  יֶכעֶרע ֶמעְנְטׁש פּון ֵאייֶנעם ָוואס ֶגעְבט זִּ יְקלִּ יְׁשט ָדא ֶמער ַא ְגלִּ יז נִּ ֶעס אִּ
ין גּוֶטע ֶהעְנט, ֶדער  יז אִּ יֶבער צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ֶער ֵווייְסט ַאז ֶער אִּ אִּ

יג ֶהעְלְפן, א ים ְׁשֶטעְנדִּ ים אּון ֶער ֶוועט אִּ יט אִּ יז מִּ ּון ֶער ָהאט ֵאייֶבעְרְׁשֶטער אִּ
י  ן ֵעֶדן אֹויף דִּ א ֶמעְנְטׁש ָהאט ֶדעם גַׁ ְׁשיּות אֹויְפ'ן ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ַאזַׁ יין קַׁ יְׁשט קַׁ נִּ

 ֶוועְלט.

יז  י עֹוֵזר, ֶער אִּ יד ָוואס ָהאט ֶגעֵהייְסן ֶרבִּ ְלמִּ אט ַא תַׁ י ָנָתן ָהאט ֶגעהַׁ ֶרבִּ
יט פּוְלְסְטן ְבֶרען אּון ֶעְרְנְסְטקֵ ֶגעֶווען ַא ְגרֹויֶסער  יין עֹוֵבד ה', מִּ ייט, אּון פּון זַׁ

ים, ֶער  יין ְׁשֵמייְכל אֹויְפ'ן ָפנִּ אט קַׁ יְׁשט ֶגעהַׁ ְגרֹויֶסע ֲעבֹוָדה ָהאט ֶער ֵקייְנָמאל נִּ
יְך ָהאב  י ָנָתן ֶגעָזאְגט: "אִּ ים ֶרבִּ יג ֶגעֶווען צּוֶגעֵלייְגט, ָהאט אִּ יז ְׁשֶטעְנדִּ אִּ

יְזט ְפרּום  יר עֹוֵזר ַאז דּו בִּ יְך ָהאב ָאֶבער  [;ֶעְרְנְסט]ֶגעֶהעְרט ָזאְגן אֹויף דִּ אִּ
י'ן,  ֵבל ֶגעֶווען פּון ֶרבִּ יְׁשט ַאזֹוי ְמקַׁ יז ָנאר נִּ יָקר אִּ יין ֶדער עִּ יְך, אּון צּו זַׁ ְפֵריילִּ

יְסל  בִּ אְרף ֶמען  ְפרּום אֹויְך".אַׁ יָקר דַׁ יְך פַׁ ָדאס ֵמייְנט ַאז ֶדער עִּ אְרֵלייְגן אֹויף זִּ
יְך. יין ְפֵריילִּ אְרְקן אּון זַׁ יְך צּו ְׁשטַׁ יג זִּ ְמָחה, ְׁשֶטעְנדִּ  שִּ

י ָזאְגט יָמן נ"ב(  ֶדער ֶרבִּ "ן ֵחֶלק א' סִּ יקּוֵטי מֹוֲהרַׁ אְכט )לִּ ַאז ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש מַׁ
ְתבֹוְדדּות, ֶער ֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ֶער ֶבעט ֶדעם ֵאייבֶ  עְרְׁשְטן ַאז ֶער ָזאל הִּ

דֹות,  אְרף ֶער  צּוָפטּור ֶוועְרן פּון ַאֶלע ְׁשֶלעְכֶטע מִּ דֹות, דַׁ ָהאְבן ָנאר גּוֶטע מִּ
יז ֶער ֶוועט  ָדה אּון ַאְרֶבעְטן ָנאר אֹויף ֶדעם בִּ קֹוֶדם ֶבעְטן אֹויף ֵאיין מִּ

ָדה, אּון ֶדעְרָנאְך זָ  י מִּ אְנְצן אֹויְסַאְרֶבעְטן דִּ יְנגַׁ י ְצֵווייֶטע אּון אִּ אל ֶער ֵגיין צּו דִּ
וייֶטער. יֶטע אּון ַאזֹוי וַׁ י ְדרִּ  צּו דִּ

י ְׁשֵאָלה, פּון וו יְך ָאֶבער דִּ יז  אּוְׁשֶטעְלט זִּ ֵהייְבט ֶמען ָאן? ֶווען ֶמען אִּ
י ֶעְרְׁשֶטע  ָדה ָזאל ֶמען דִּ דֹות, אֹויף ֶוועְלֶכע מִּ יט ַאֶלע ְׁשֶלעְכֶטע מִּ יְלט מִּ ָאְנֶגעפִּ

 ֶבעְטן?
אְרף  ְמָחה, ֶמען דַׁ יז אֹויף שִּ אְרף ֶבעְטן אִּ ָדה אֹויף ָוואס ֶמען דַׁ י ֶעְרְׁשֶטע מִּ דִּ

אְך ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁש  יְך, אּון ַאסַׁ יין ְפֵריילִּ יג זַׁ ְטן ַאז ֶמען ָזאל ְׁשֶטעְנדִּ
יְך  יז ְפֵריילִּ וייל ֶווען ֶמען אִּ יג, וַׁ יין צּוֶגעֵלייְגט אּון ְטרֹויֶערִּ יְׁשט זַׁ ֵקייְנָמאל נִּ
דֹות, ָוואס קּוֶמען פּון  אְלט ׁשֹוין ְמֵמיָלא ַאֶוועק ַאֶלע ַאְנֶדעֶרע ְׁשֶלעְכֶטע מִּ פַׁ

ְצבּות אּון ָמָרה  דֹות.עַׁ אקּוְמט ַאֶלע גּוֶטע מִּ  ְׁשחֹוָרה, אּון ֶמען בַׁ
ין חֹוֶדׁש ָאָדר, אּון ָנאְך ֶמער ֶווער ֶעס  יְך אִּ יז ְפֵריילִּ יז ֶדעם ָוואס אִּ וואֹויל אִּ
אְך פּון  יין ְגֶרעֶסעֶרע זַׁ יְׁשט ָדא קַׁ יז נִּ אְכן ַאְנֶדעֶרע, ֶעס אִּ יְך מַׁ יז זֹוֶכה צּו ְפֵריילִּ אִּ

 ֶדעם.
יחֹות מוֹ ) ָרא"ׁש ֵחֶלק ט"ז ֶעֶרְך ֹחֶדׁש ָאָדרשִּ ְמָחה ֵחֶלק ז' ח' י' י"גוְ  הַׁ  (ֶעֶרְך שִּ
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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; שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים;  - 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
 
 

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

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

 רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

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

 
 
 

 

 

 

 פורים אפטיילונג
מגילת אסתר פארגעלערנט מיט געשמאק, שיעורים 

פורים פאר קינדער, זיך אויף פורים, מעשיות פון 
 אויסלערנען ליינען די מגילה, פורים פלעי, און נאך

 קול ברסלב
212-444-9191 
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 עצתו אמונה
 ביי אייער טיר

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

 

 $ א וואך2.99פאר די ביליגע פרייז פון בלויז 
 

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

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

 

 

 

 נאך פילע בריוו פונעם ראש ישיבה שליט"א 
 אינעם וועכנטליכן קונטרס "עצתו אמונה"

 #718-387-2691 3צו באקומען אין ישיבה, אדער רופט 
 

 ס אינערהאלב מוסדותינו הק'נייע
 ראש ישיבה שליט"א שמחת החתונה ביים 

פונעם ראש  א זוןוועט אי"ה פארקומען די חתונה פון  מיטוואך פרשת תרומהדעם קומענדיגן 
שליט"א. די חתונה וועט מרדכי אינדיג י"ו, עב"ג בת מו"ה מו"ה אלחנן חיים הישיבה שליט"א, החתן 

אי"ה פארקומען אין בית המדרש היכל הקודש ברסלב אין וויליאמסבורג, און אזוי ווי ביי די 
די חתונה נאכט זיין אויפ'ן ביליגסטן פארנעם, אן דעם פריעדיגע חתונות אין בית המדרש, וועט אויך 

 וואס עס זאל קאסטן א פרוטה פאר די מחותנים.
רעדט כסדר איבער די וי ער איז א נאה דורש ונאה מקיים, אזוי ו ראש ישיבה שליט"אדער 

נארישקייט פון אויסגעבן אידיש געלט ביי א שמחה, א זאך וואס ברענגט נאר צרות און עגמת נפש 
לה דאס חתונה מאכן אין בית פאר יעדן איינעם, און דערפאר האט ער איינגעפירט אין די קה

תנים, און אזוי האט ער די חתונה נאכט קאסט נישט קיין איין פרוטה פאר די מחו המדרש, וואס
שידוך שליסן  פונעם ,די גאנצע חתונה מאכןדעמאלט האט געטון ביים חתונה מאכן בנו בכורו, וואס 

ווייניגער פון אכט טויזנט דאלער, וכמעשהו קאסט געביז נאך די שבע ברכות, הכל בכל מכל כל, 
כך מעשהו בשניה, וועט דאס מאל אויך פארקומען די חתונה אויפ'ן ביליגסטן פארנעם,  בראשונה

 אייבערשטנ'ס הילף.וועט זיין אויפ'ן העכסטן פארנעם, מיט'ן  און די שמחה
צוביסלעך ווערט עס מער און מער א פאקט, אז מ'קען חתונה מאכן די קינדער מיט א רואיגע 

תונה מיט געוויסן, אן דעם וואס ס'זאל דרוקן ביים הארץ, און די מחותנים קענען אהיימגיין נאך די ח
א שמחה און פרייד אז מ'האט זוכה געווען חתונה צו מאכן די קינדער, אן דארפן אהיימשלעפן א זאק 

 חובות אויף די איינגעבויגענע פלייצעס.
פאלק וועט גארנישט צוהעלפן אין לעבן די טייערע איבריגע צוגעהער וואס -פאר די פרישע פאר

ווייל "יעדער" טוט אזוי, און די עלטערן מוזן זיך נעבעך  מ'געבט אויס לרחצה פון אלע זייטן, בלויז
גע'גנב'ט בלויז צו קענען אויסזען ווי , און געשנארט, וואס זיי האבן געבארגט חובותספראווען מיט די 

 שיינע אהערגעשטעלטע מחותנים.
ווער ס'האט שוין מיטגעהאלטן מיט די אייגענע אויגן א חתונה אין בית המדרש, ווייסט אז עס 

ט גארנישט פאר די חתונה, די שמחה און פרייד ביי יעדע חתונה באזונדער איז ב"ה אויפ'ן פעל
העכסטן פארנעם. יעדער איז פרייליך, יעדער איז צופרידן, גארנישט ווייניגער ווי ביי סיי וועלכע 

 חתונה. צו וואס פעלט אויס צו ווארפן בלוטיגע געלטער פאר די מיסט?
שטער העלפן אז דער זיווג זאל עולה יפה זיין, זיי זאלן אויפשטעלן א בית נאמן ערזאל דער אייב

און דער ראש ישיבה שליט"א זאל זען אסאך אידיש נחת פון אלע זיינע  ,לשם ולתפארת בישראל
 געזונטערהייט.און אייניקלעך קינדער 

 !ול חתן וקול כלהקול ששון וקול שמחה, ק
*** 

  קול ברסלב""הונדערט אינטערוויוס אויף 
מיט אומגעפער א יאר צוריק האט זיך געעפנט די אינטערוויוס אפטיילונג אויף "קול ברסלב", און 

 טויזנטער טעגליכע אריינרופער.לע פידאס איז גאר שנעל געווארן זייער אויפגעכאפט דורך די 
טער אידן רופן אריין טאג טעגליך צו "קול ברסלב", זיך אויפצופרישן און זיך מחי' צענדליגע טויזנ

זיין מיט די פילצאליגע אפטיילונגען, די געשמאקע חיזוק פון הייליגן רבי'ן וואס בלאזט אריין א 
 רקן אין אלע מצבים.פרישע גייסט אנצוגיין אין לעבן, און זיך שטא

זענען א וועג ווייזער פאר אזויפיל אידישע קינדער, דאס  ראש ישיבה שליט"אדי שיעורים פון 
און וויסן דעם ריכטיגן וועג ווי אזוי  אייבערשטןט זיי די ריכטיגע הדרכה אין לעבן, צו דינען דעם געב

 האבן א גליקליך לעבן סיי ברוחניות און סיי בגשמיות.יין אין לעבן, זיך אומצוג
וואס עס טוט זיך אין די קארידארן פון טשן אויך מיטהאלטן אבער אויסער די שיעורים, ווילן מענ

אכן גייען צו, ווי אזוי זאכן ווערן געמאכט, ווי אזוי מענטשן נעמען אויף די אזוי ז היכל הקודש, ווי
געווארן  פילטון אזוי ווייטער. און דאס איז עראווי אזוי גייט דאס ארויס אויף דער וועלט, לימודים, 

אלע פון הונטער די קוליסן אין  וואס טוט זיך ערןדורך די אינטערוויוס אפטיילונג, וואו מ'קען ה
 איבער די וועלט. היכל הקודשצענטערן פון 

געווארן א חשובער מאמענט, ווען די אינטערוויוס האבן  טיעצט איז אפגעצייכנ
וואו מ'הערט אריבערגעשפרייזט דעם נומער הונדערט. איבער הונדערט אינטערוויוס מלא תוכן, 

 ן פילע תחומים.נפארמאציע איאזויפיל אינטערעסאנטע אי
 5פאר פאמיליע ווינקל, און דערנאך  7פאר אידיש,  1ורכ'ן דרוקן הערן ד די אינטערוויוס קען מען

 אפטיילונגעןאינטערעסאנטע אין צוגאב צו די פילע פארשידנארטיגע דאס איז אינטערוויוס. פאר 
אויף "קול ברסלב", צוגעפאסט פאר יעדן איינעם, יעדער זאל זיך קענען טרעפן זיין געשמאקע ווינקל 

 מיט וואס זיך מחי' צו זיין.
 שמעו ותחי נפשכם!

 

 ע"י מו"ה אברהם יצחק אייזנער הי"ו נתנדבבבארא פארק לשבוע זו הגליון הפצת 

<<<<<< 

 

 עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים
 קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה

 

אייבערשטן אויף זיינע גרויסע מיט לויב און דאנק צום 
חסדים, וויל איך לאדענען אלע אנשי שלומינו, קרובים 

 וידידים, צו די שמחת החתונה פון מיין זון

 י"וה אלחנן חייםהבחור החתן 
 שליט"א מרדכי אינדיגמו"ה מחותני עב"ג בת 

 וואס וועט פארקומען אי"ה
 , הבעל"טה' אדר, מיטוואך תרומה

 הקודש ברסלב וויליאמסבורגבבית המדרש היכל 
27 Skillman St. 

 8:00בשעה  שמחת חתן וכלה
 דער אייבערשטער זאל אייך געבן שמחה ונחת

 פון אלע קינדער געזונטערהייט

 יואל ראטה


