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ט מֹוַהָרא"ש ֵצייל   ֶדער 

ִמיט ָוואס ִאיז ַא ֶמעְנְטׁש ֶהעֶכער אּון ְגֶרעֶסער פּון ַא 
ָלה ֶהעֶכער ַווייל ֶער ִאיז ְבֵהָמה? ֶדער ֶמעְנְטׁש ִאיז ַא ַמעְ 

ַח ַהִדיבּור, ֶער ֶקען ֶרעְדן. ַא  -ר" בֵ דַ "מְ  ֶער ָהאט ֶדעם כֹּ
ַמָתָנה ִמיט ָוואס ַאְנֶדעֶרע ַבאֶׁשעֶפעִניְׁשן ֶזעֶנען ִניְׁשט 
ַבאָׁשאְנֶקען ֶגעָוואְרן. ֶווען ֶדער ֶמעְנְטׁש ִאיז ַבאַׁשאְפן 

ֶפׁש "ַוְיִהי ָהָאָדם ְלנֶ )ְבֵראִׁשית ב, ז( ֶגעָוואְרן, ָזאְגט ֶדער ָפסּוק 
יז ַחָיה" ַטייְטְׁשט ֶדער ַתְרגּום "ְלרּוַח ְמַמְלָלא", ֶעס אִ 

ייֶער ָסאְרט ַבאֶׁשעֶפעִניׁש ָוואס ֶקען ַבאַׁשאְפן ֶגעָוואְרן ַא נֵ 
 ֶרעְדן.

יב ִאיז ִדי ַגאְנצֶ  יְסקֵ אוֹּ ייט פּוֶנעם ֶמעְנְטׁש ַטאֶקע ע ְגרוֹּ
ֶמעְנְטׁש ֶזען צּו נּוְצן ִדי ָדאס ַאז ֶער ֶקען ֶרעְדן, ַדאְרף ֶדער 

ָפן. צּו ֶרעְדן ִמיטְ  יְפ'ן ִריְכִטיְגן אוֹּ יל ֵטייֶעֶרע ַמָתָנה אוֹּ 'ן מוֹּ
יל צּו ֶלעְרֶנען אּון  ָנאר גּוֶטע ַזאְכן, צּו נּוְצן ִדי מוֹּ
ַדאֶוועֶנען אּון צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, צּו נּוְצן ֶדעם 

יל צּו  ְטְׁשן אּון ֵזיי ְמַחֵזק ַזיין אּון ְׁשַטאְרְקן ֶרעְדן צּו ֶמענְ מוֹּ
יְך צּוִריק קּוֶמען צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן.  ַאז ֵזיי ָזאְלן אוֹּ

ֶדער ֶמעְנְטׁש ַכאְפט ִניְׁשט ָוואֶסעֶרע כוֹּחוֹּת ֶער ָהאט ִאין 
יֶסע ַזאְכן ָוואס ֶער ֶקען  יל, ִדי ֶגעַוואְלִדיֶגע ְגרוֹּ ַזיין מוֹּ

יְפטּון דּוְר  ְך ַזיין ֶרעְדן. ֶדער ֶמעְנְטׁש ֶקען צּוקּוֶמען צּו ַאֶלע אוֹּ
יְסֶהעְלְפן  יְך ַארוֹּ יף ֶדער ֶוועְלט, אּון ֶער ֶקען אוֹּ גּוֶטע ַזאְכן אוֹּ

יל. יז ִמיט ַזיין מוֹּ  ַאְנֶדעֶרע ֶמעְנְטְׁשן, אּון ָדאס ַאֶלעס ְבלוֹּ
ֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן כ"ֶדער ֶרִבי ָזאְגט  ַאז ֶיעֶדער א( )ִליקּוֵטי מוֹּ

יף ַזיין ָפִנים, ֶיעֶדער ָהאט ִזיְבן  ָרה אוֹּ ֶמעְנְטׁש ָהאט ַא ְמנוֹּ
יֶעְרן,  יְגן, ִדי ְצֵוויי אוֹּ יף ִזיְך, ָדאס ֶזעֶנען ִדי ְצֵוויי אוֹּ ִליְכט אוֹּ
יל. אּון ֶדער ַאְרֶבעט פּוֶנעם  ִדי ְצֵוויי ָנאז ֶלעֶכער, אּון ִדי מוֹּ

יְנֶדען אּון צּו ֵהייִליְגן ִדי ִזיְבן ִליְכט, אּון ֶמעְנְטׁש ִאיז צּו ָאְנצִ 
יְפַׁשייֶנען אּון ֶעס ֶוועט ָנאר ְבֶרעֶנען  ַח אוֹּ ַדאן ֶוועט ַזיין מֹּ

 ֶטעְנִדיג.אּון ְטַראְכְטן פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ְׁש 
יף גּוֶטע  יְגן צּו קּוְקן ָנאר אוֹּ ֶמען ַדאְרף ֵהייִליְגן ִדי אוֹּ

יף ַזאְכן ָוואס ֶמען ֵהייִליֶגע ַזאכְ  ן אּון ִניְׁשט ַחס ְוָׁשלוֹּם אוֹּ
יֶעְרן צּו ֶהעְרן ָנאר גּוֶטע  ָטאר ִניְׁשט, ֶמען ַדאְרף ֵהייִליְגן ִדי אוֹּ
ֶעְרִליֶכע ַזאְכן, ִזיְך צּוצּוֶהעְרן צּו ָוואס ִדי ַצִדיִקים ֶלעְרֶנען 

יְגן ִני י אּוְנז, אּון ִניְׁשט צּו ֶהעְרן ַזאְכן ָוואס טוֹּ ְׁשט, אּון ַאזוֹּ
יף  ַווייֶטער ַדאְרף ֶמען ֵהייִליְגן ִדי ָנאז ֶלעֶכער, ָדאס ֵגייט ַארוֹּ

יף ַסְבָלנּות, ַאז ֶמען ָזאל ָהאְבן "ֲאִריַכת ַאַפִים" אּון ִזיְך  אוֹּ

ן פּוט ֶצעְדרּוְק ט ֶוועְרְס  דּוז ַא
 ןֶבעְט ף ַדארְ ן ֶמעז ַאן ְטַראְכְט 

 

ְכלַ ט ָזאְלְס  דּוז ַאט ַמאכְ  סָדא ןאּו ַזאךְ ע ֶיעדֶ ף אֹוי ל בִּ
יְש  ילָ  ַאס ַאֵליינְ ם ֶדען פּון ַמאכְ  ָזאְלְסטּו, ןֶבעְט ט נִּ  ;הְתפִּ
יֶגע" :ןֵאייֶבעְרְשְט ם ֶדעט ֶבע יף ֶהעלְ ר ַבאֶשעֶפער ֵהיילִּ ר מִּ

יךְ  יְש ל ָזא אִּ יךְ ט, ֶצעְדרּוְק ן ֶווערְ ט נִּ יְש ל ָזא אִּ ן ָהאבְ ט נִּ
ילָ ן פּור ּוְפֶרעשן ַקיי ְתבֹוְדדּוה ְתפִּ יף ֶהעלְ  ת;ְוהִּ יךְ ר מִּ  אִּ
שּון ָהאבְ ל ָזא יךְ ת, ַהַדעַ ב יִּ יךְ ל ָזא אִּ ן אֹויְסְשמּוֶעְס ן ֶקעֶנע זִּ
י יט מִּ ויְס ן אּור דִּ ון וִּ  ".ַזאךְ ע ֶיעדֶ ף אֹוין ֶבעְט  צּוי ַאזֹוי וִּ

ְתרֹוה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו)  "ב(תשפ יִּ
 

 

 

>>>>>> 

 

 ביום הרביעילישי ולמחרתו אדר הראשון יהיה ביום השראש חודש  | 3חלקים נאך  16מינוט און  7 גאטאכמינ דינסטאגדער מולד וועט זיין: 



 ב

 

 

  

י ִווי ֶמען  יְפֶרעְגן ֶווען ַזאְכן ֵגייֶען ִניְׁשט ַאזוֹּ ִניְׁשט אוֹּ
יל, צּו ֶרעְדן ָהאט ֶגעָוואְלט. אּון ֶדעְרָנא ְך קּוְמט ִדי מוֹּ

ָנאר גּוֶטע ַזאְכן, צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן אּון צּו 
יל ִאיז ִדי  ֶלעְרֶנען אּון ַדאֶוועֶנען, אּון ִדי מוֹּ
ִוויְכִטיְגְסֶטע פּון ַאֶלעס אּון ָדאס ִאיז ִדי ְׁשִליְסל צּו 

יל ֶקען ֶמען צּוקּוֶמען צּו  ַאֶלע ַאֶלעס, ִמיט ִדי מוֹּ
 ַמְדֵריגוֹּת.

ַווייל ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֶהעְרט אּון ֶזעט ִדי 
יְסקֵ  יְגן, ִדי ייט אּון ִדי ִוויְכִטיְגקֵ ְגרוֹּ ייט פּון ִהיְטן ִדי אוֹּ

יל, ֶקען עֶ  יֶעְרן, ִדי ָנאז אּון מוֹּ ֶוועְרן צּוַפאְלן, ֶעס  ראוֹּ
ער ִווי ִאיז ַטאֶקע ֵזייֶער גּוֶטע אּון ִוויְכִטיֶגע ַזאְכן, ָאבֶ 

ֶכה ֶדע י ִאיז ֶמען זוֹּ  צּו?ְר ַאזוֹּ
ַח ָוואס ֶער  יֶסע כֹּ ֶווען ַא ִאיד ֵווייְסט ָאֶבער ִדי ְגרוֹּ
יְפֶהעְרן צּו  יל, ֶוועט ֶער ִניְׁשט אוֹּ ָהאט ִאין ַזיין מוֹּ
ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, צּו ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן 

יז ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶוועט ֵאייְנָמאל ִאין ָנאְכַאָמאל בִ 
ֶהעְלְפן אּון ֶמען ֶוועט צּוקּוֶמען צּו ַאֶלעס ָוואס ֶמען 

 ֶקען ָנאר צּוקּוֶמען.
ָרה ")ַבִמְדָבר ח, ב( ֶדער ָפסּוק ָזאְגט  ֶאל מּול ְפֵני ַהְמנוֹּ
ָרה  -" ָיִאירּו ִׁשְבַעת ַהֵנרוֹּת ַאֶלע ִליְכט פּון ִדי ְמנוֹּ

יְגן צּו ִדי ִמיֶטעְלְסֶטע. ַדאְרף ֶמען ַדאְרְפן ַזיי ן ֶגעבוֹּ
ָרה ַפאְרְׁשֵטיין, ַאז ִדי ִמיֶטעְלְסֶטע ִליְכט ִאיז  ִלְכאוֹּ
ָדאְך ֶגעְׁשַטאֶנען ִאיְנִמיְטן ְגַלייְך, אּון ִדי ַאְנֶדעֶרע 
יְגן צּו ִאים, ָוואְלט ָדאְך  ֶזעְקס ֶזעֶנען ֶגעֶווען ֶגעבוֹּ

ירּו ֵׁשֶׁשת ַהֵנרוֹּת", ָנאר ֶזעְקס ֶגעַדאְרְפט ְׁשֵטיין "ָיאִ 
יְגן?  ֶזעֶנען ֶגעֶווען ֶגעבוֹּ

ָנאר ֶדער ֵתירּוץ ִאיז ַאז ִדי ִזיֶבעֶטע ִליְכט ִאיז 
יל, ַאֶלע ִזיְבן ִליְכט ָוואס ֶדער ֶמעְנְטׁש  ֶקעְגן ִדי מוֹּ
יֶעְרן,  יְגן, ִדי ְצֵוויי אוֹּ יף ַזיין ָקאפ, ִדי ְצֵוויי אוֹּ ָהאט אוֹּ

יְגן ִדי נָ  יל, ַאֶלע ַדאְרְפן ַזיין ֶגעבוֹּ אז ֶלעֶכער אּון ִדי מוֹּ
יל,  יל, ַאֶלע ַדאְרְפן ֵזיי צּוקּוֶמען צּו ִדי מוֹּ צּו ִדי מוֹּ
ַפאר ִדי ַאֶלע ַזאְכן ַדאְרף ֶמען ָנאר ֶבעְטן ֶדעם 
יְך  יל ַאֵליין ַדאְרף ֶמען אוֹּ יף ִדי מוֹּ ֵאייֶבעְרְׁשְטן. אּון אוֹּ

ַאז ֶמען ָזאל ֶעס נּוְצן ָנאר צּו גּוְטן, ֶמען ַאַסאְך ֶבעְטן 
יל ָנאר צּו ֶלעְרֶנען אּון ַדאֶוועֶנען, צּו  ָזאל נּוְצן ִדי מוֹּ
ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן אּון צּו ֶרעְדן צּו ַאְנֶדעֶרע 
יְך ְמַחֵזק צּו ַזיין צּו ִדיֶנען ֶדעם  ֶמעְנְטְׁשן, ֵזיי אוֹּ

ְׁשט ַח"ו ַפאְרֶקעְרט צּו ֶרעְדן ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ִני
ֶזעט  ַנאִריְׁשַקייְטן אּון ַזאְכן ָוואס ֶמען ָטאר ִניְׁשט.

חוֹּת ֶעס ִליְגט  ֶמען פּון ֶדעם ָוואֶסעֶרע ֶגעַוואְלִדיֶגע כוֹּ
יל פּון ַא ֶמעְנְטׁש, ָוואס ֶווען ֶמען נּוְצט  ִאין ִדי מוֹּ

יס ִווי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין, ֶקען מֶ  ען דּוְרְך ָדאס אוֹּ
 צּוקּוֶמען צּו ִדי ְגֶרעְסֶטע ַמְדֵריגוֹּת.

ֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן ב'( ֶדער ֶרִבי ָזאְגט  ַאז ֶעס )ִליקּוֵטי מוֹּ
ֶזעֶנען ָדא ִפיר ָסאְרְטן ֶוועְרֶטער ָוואס ַא ֶמעְנְטׁש ֶקען 
יל ָדאס ֶבעְסֶטע.  יְסנּוְצן ִדי מוֹּ ֶרעְדן, אּון ִמיט ֶדעם אוֹּ

"ִדיבּור ֶׁשל ְתׁשּוָבה", "ִדיבּור  :ָסאְרְטן ֶזעֶנעןִדי ִפיר 
ֶׁשל ַעִׁשירּות", "ִדיבּור ֶׁשל ַמְלכּות", אּון "ִדיבּור ֶׁשל 
ְצָדָקה". ָלאִמיר דּוְרְכֵגיין ִדי ִפיר ָסאְרְטן ִדיבּוִרים אּון 

י ִמיר ֶקעֶנען ֵזיי נּוְצן.  ֶזען ִווי ַאזוֹּ
ִזיְך ַא ִאיד ַדאְרף  -ִדיבּור ֶׁשל ְתׁשּוָבה 
יֶנען צּו ֶרעְדן ְׁש  צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן,  ֶטעְנִדיגצּוֶגעוואוֹּ

יְסְׁשמּוֶעְסן ִמיטְ  י ִווי אּון ִזיְך אוֹּ 'ן ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ַאזוֹּ
ֶמען ֶרעְדט ִזיְך דּוְרְך ִמיט ַא ָנאְנֶטער ְפַרייְנד. ַחַז"ל 

יְפ'ן )ְׁשמוֹּת ַרָבה לח, ד( ָזאְגן  ֵׁשַע יד, ג( ָפסּוק אוֹּ "ְקחּו )הוֹּ
ִעָמֶכם ְדָבִרים ְוׁשּובּו ֶאל ה'", ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער 
ַפאְרַלאְנְגט ִניְׁשט פּון ַא ֶמעְנְטׁש ָנאר ַאז ֶער ָזאל 

ֶדער ֶמעְנְטׁש ֶוועט  ֶרעְדן צּו ִאים. ַווייל ֵאייְנָמאל
יְבן צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן יְסֶרעְדן  ָאְנהוֹּ אּון ִזיְך אוֹּ

יָטאַמאִטיׁש ֶוועְרן  ין אוֹּ ַפאר ִאים, ַדאן ֶוועט ֶער ׁשוֹּ
ין ַבאקּוֶמען ַאֶלע גּוֶטע  יל, ֶער ֶוועט ׁשוֹּ גּוט אּון וואוֹּ
ַזאְכן ְברּוֲחִניּות ּוְבַגְׁשִמיּות אּון ֶער ֶוועט ָהאְבן ַאן 

 ֶעְרִליְך אּון ְפֵרייִליְך ֶלעְבן.
ַא ִאיד ַדאְרף ִזיְך  -ל ַעִׁשירּות ִדיבּור ׁשֶ 

יף ֶיעֶדע  יֶנען צּו ֶרעְדן ָפאִזיִטיוו, צּו קּוְקן אוֹּ צּוֶגעוואוֹּ
יג. ְׁש  ֶטעְנִדיג צּו ָזאְגן ַאז ַאֶלעס ַזאְך ִמיט ַא גּוֶטע אוֹּ

ֵגייט ִאים גּוט ָברּוְך ה', אּון ִניְׁשט ִזיְך זּוְכן ָאְפצּוֶרעְדן 
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יף ִדי ַזאְכן ָוו אס ֵגייֶען ִאים ִניְׁשט גּוט. ִדי ִמְׁשָנה אוֹּ
ִהי ָעִׁשיר ַהשָ )ֵפֶרק ד'( ָזאְגט ִאין ָאבוֹּת  " "ֵאיזוֹּ ֵמַח ְבֶחְלקוֹּ

ֶׁשר ִאיז ֵאייֶנער ָוואס ִאיז ְפֵרייִליְך ִמיט ָוואס  - ַאן עוֹּ
ֶער ָהאט. ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֶגעֶדעְנְקט אּון ֵווייְסט ַאז 

ער טּוט ָנאר גּוְטס, ֶיעֶדע ַזאְך ָוואס ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשטֶ 
ן ַאז  ַפאִסיְרט צּו ִאים ָהאט ַא פּוְנְקְטִליֶכער ֶחְׁשבוֹּ
י ִאיז גּוט  י ָהאט ֶעס ֶגעַדאְרְפט ַזיין אּון ָנאר ַאזוֹּ ַאזוֹּ
ַפאר ִאים, ַדאן ֶוועט ֶער ִניְׁשט זּוְכן ִזיְך ָאְפצּוֶרעְדן, 

ְפֶרעְגן ָוואס ֶער ַמאְכט, ָנאר ֶווען ֵאייֶנער ֶוועט ִאים 
יְבט ִאיז ֶדער ֶוועט ֶער ְׁש  ֶטעְנִדיג ֶעְנְטֶפעְרן: "ֶגעלוֹּ

ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ַאז ַאֶלעס ֵגייט ִמיר ֵזייֶער גּוט". אּון 
יְנט ִזיְך צּו צּו ֶרעְדן ִמיט ַא  ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֶגעוואוֹּ

ועט ֶעס ְבֵרייְטַקייט ַאז ַאֶלעס ִאיז ִאים גּוט, ַדאן וֶ 
י ַאז ַאֶלעס ֶוועט ִאים ַזיין גּוט.  ַטאֶקע ֶוועְרן ַאזוֹּ

ִדי ֶוועְרֶטער ָוואס  ֶזעֶנעןָדאס  -ִדיבּור ֶׁשל ַמְלכּות 
ַא ִאיד ַדאְרף ָזאְגן ֶיעְדן ָטאג, ֶער ַדאְרף ַדאֶוועֶנען, 
י ַווייֶטער  ָרה, אּון ַאזוֹּ ֵלייֶנען ְקִריַאת ְׁשַמע, ֶלעְרֶנען תוֹּ

יל. ִדי ַא ת ָוואס ֶמען ַדאְרף ָזאְגן ִמיט ִדי מוֹּ ֶלע ִמְצוֹּ
ָרה אּון ְתִפָלה, ֶער  ֶווען ַא ִאיד ָזאְגט ַאַסאְך תוֹּ
יל צּו ֶרעְדן ָנאר גּוֶטע ַזאְכן, ַדאן  יְנט צּו ַזיין מוֹּ ֶגעוואוֹּ
י ֶגעֵהייִליְגט ַאז ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש  יל ַאזוֹּ ֶוועְרט ַזיין מוֹּ

ֵרר ָוואס ֶהעְרט ִאים נָ  יְך ִנְתעוֹּ אר ֶרעְדן, ֶוועְרט אוֹּ
 צּוִריק צּו קּוֶמען צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן.

יְך נּוְצן  -ִדיבּור ֶׁשל ְצָדָקה  יל ַדאְרף ֶמען אוֹּ ִדי מוֹּ
יף צּו טּון ֶדעְרִמיט ְצָדָקה. צּוָמאל ֶקען ֶמען טּון  אוֹּ

יז ִמיטְ קוֹּ דָ ַאַסאְך ֶמער אּון ְגֶרעֶסעֶרע צְ  יל, 'ן ת ְבלוֹּ מוֹּ
ַאַסאְך ֶמער פּון ִוויִפיל ֶמען ָוואְלט ֶגעֶקעְנט טּון ִמיט 
ֶגעְלט. ֶווען ֶמען ֶזעט ִווי ַא ְצֵווייֶטער ִאיד ִאיז 

ֶקען ֶמען  ;ייְטןצּוְבָראְכן, ֶיעֶנער ֵגייט דּוְרְך ְׁשֶוועִריקֵ 
ַאָמאל ִמיט ֵאיין גּוט ָוואְרט ַראֶטעֶווען ַמָמׁש ֶיעֶנעְמ'ס 

ִמיט ֶגעְלט ֶקען ֶמען ִניְׁשט ֵאייִביג ֶהעְלְפן ַא ֶלעְבן. 
ֶמעְנְטׁש, ִניְׁשט ֵאייִביג ִאיז ֶיעֶנעְמ'ס ְפָראְבֶלעם ָדאס 
ֶגעְלט ָוואס ֶפעְלט ִאים, ֵזייֶער ַאַסאְך ָמאל ֶקען ֶעס 

ייְטן אּון ְפָראְבֶלעֶמען, אּון ַזיין ַאְנֶדעֶרע ְׁשֶוועִריקֵ 
יב ֶיענֶ  עְמ'ס ְפָראְבֶלעם ִאיז ַטאֶקע ָיא ַאז ֶעס ֲאִפילּו אוֹּ

אְך ָאֶבער ִניְׁשט ֶגענּוג ֶפעְלט ִאים ֶגעְלט, ָהאט ֶמען דָ 
ת. ָאֶבער ִמיט  בוֹּ יְסָצאְלן ֶיעְדְנ'ס חוֹּ ֶגעְלט צּו ֶקעֶנען אוֹּ
ֶעְטִליֶכע ְקֵלייֶנע ֶוועְרֶטער ִמיט ָוואס ֶמען ַמאְכט 

יס פּון ַזיין ְפֵרייִליְך ַא ְצֵווייְטן, ֶמען נֶ  עְמט ֶיעֶנעם ַארוֹּ
ֶעְנְגַׁשאְפט אּון צּוְקַלאְפְטַקייט, ָהאט ֶמען ִאים ִפיל 
ֶמער ֶגעָהאְלְפן ִווי ֶמען ָוואְלט ִאים ֶגעֶגעְבן ַאַסאְך 

 ֶגעְלט.
יל ִווי ֶעס ַדאְרף צּו  יס ַזיין מוֹּ ֶווען ַא ִאיד נּוְצט אוֹּ

יף ִדי ֶוועְלט ַזיין, ֶוועט ֶער ָהאְבן ַא ְגִליְקִלי ְך ֶלעְבן אוֹּ
יף ֶיעֶנע ֶוועְלט.  אּון אוֹּ

 

ַהָרא"ׁש ֵחֶלק ט' ֶעֶרְך ִדיבּור( ת מוֹּ  )ִשיחוֹּ
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געבן פאר נאך אידן טועם צו זיין פון דעם לויטערן קוואל פון 
גאר רייכע און  200איבער , אינטערוויוסהייליגן רבי'ן. 

אינטערעסאנטע אינטערוויוס מיט פילע אידן, איבער אלץ און 
סן זיך , וועכנטליכע שמועלאנטש ברעיקאלעמען. 

, די ת חבריםושיחאויסצולופטערן, מיט א ברסלב'ע געשמאק. 
חשובע חברים מקשיבים שמועסן זיך דורך און זענען זיך 

 מחזק אינאיינעם.
דאס איז געדעקט א גרויס חלק פונעם ליין, בנוסף צו נאך 
פארשידנס וואס קומט צו כסדר צום ליין. עס קומען כסדר 

ן אידן וואס זייער לעבן איז אריין פילע דאנק מעסעזשעס פו
אויפגעראכטן געווארן א דאנק דעם טעלעפאן ליניע. פון די 
גאר ברייטע אויסוואל פון אזויפיל אינטערעסאנטע 
אפטיילונגען אויפ'ן ליין, איז דא גענוג פאר יעדן איינעם צו 
טרעפן זיין ווינקל פון וואס ער האט די מערסטע הנאה, און 

ן געבט אים מוט צוריק צו קומען צום וואס איז אים מחזק או
אויב האט איר נאכנישט  אייבערשטן אין אלע אומשטענדן.

אויספרובירט דעם ליין, איז יעצט די צייט דאס צו טון, איר 
וועט זיך מחיה זיין מיט יעדע אויסוואל באזונדער, און האבן א 

 געוואלדיגע ניצן דערפון אין אלע אספעקטן אין לעבן.
קען מען  קול ברסלב פון אלע געגנטערצו רופן די נומערן 

 זען יעדע וואך אין די קעסטלעך ביים סוף פונעם גליון.
 !נפשכם שמעו ותחי

  סעיינ >>>>>>
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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 ון אויף אימעילגליצו באקומען דעם 

 

 

 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
 צענדליגע טויזנטער אידן זענען זיך מחי' מיט "קול ברסלב" 
די ליניעס פונעם טעלעפאן ליין "קול ברסלב" ווערן פארפלייצט טאג טעגליך מיט צענדליגע 

ווילן שעפן חיזוק און עצות פון הייליגן  טויזנטער רופן פון איבער די גאנצע וועלט, פון אידן וועלכע
רבי'ן. די פילע אפטיילונגען אויפ'ן ליין, די פילע דרשות, שיעורי תורה, שיעורי התחזקות, ניגונים, 
פערזענליכע געשיכטעס, מעשיות פון תפלה, און נאך פיל מער, זענען א קוואל פון לעבן פאר 

ן ווארעמקייט, זיך צו דערנענטערן צום אייבערשטן און אזויפיל אידן וואס זוכן אביסל ליכטיגקייט או
 צו מצליח זיין אין לעבן ברוחניות ובגשמיות.

אלע  0פאר אידיש, און דערנאך קען מען הערן אויף נומער  1ביים אריינרופן דעם ליין דרוקט מען 
 פרישע זאכן וואס ווערן טעגליך ארויפגעלייגט אויפ'ן ליין.

פונעם ראש ישיבה שליט"א און פון חיזוק יומי  .צע דברי חיזוק פאר'ן טאגטעגליכע קור - 1נומער 
מוהרא"ש זי"ע, דאס איז די מערסט אויפגעכאפטע קנעפל אויפ'ן סיסטעם, נישט יעדער האט צייט 
צו הערן לאנגע שיעורים, אבער טויזנטער אידן זענען זיך מחי' מיט די צוויי דריי מינוט חיזוק, דאס 

 וחות אנצוהויבן יעדן טאג מיט א פרישקייט.געבט זיי די כ
געפונט זיך אויך די קנעפלעך אנצוקומען שנעל צו די לעצטיגע שיעורים, ווי אויך  1אונטער נומער 

געפונט זיך דארט די אפטיילונג פון "עניני דיומא", וואו מ'קען הערן א גרויסע אויסוואל פון שיעורים, 
 יילט לויט די ימים טובים און יומי דפגרא.שמועסן, מעשיות, און נאך, איינגעט

רייכע אויסוואל פון שיעורים פונעם ראש א גאר  ., שיעורים פון ראש ישיבה שליט"א2נומער 
שיעורים, מועדים חיזוק ישיבה שליט"א, איינגעטיילט לויט די יארן, טעגליכע און וועכנטליכע 

בבלי און ירושלמי, שיעורים אויף גאנץ נ"ך, משנה תורה  גמראמשניות, שיעורים אין וזמנים, 
און נאך גאר פיל. די שיעורים האבן שוין אויפגעראכטן פארגעליינטע בריוו, חיזוק קאלס, להרמב"ם, 

אזויפיל אידן איבער די גאנצע וועלט, וועלכע האבן דארט געפונען זייער סיפוק אין לעבן, א מהלך 
מקטן ועד גדול, אין אלע תחומים אין החיים מיט'ן אייבערשטן וואס איז געאייגנט פאר יעדן איינעם 

 לעבן.
א ריזיגער אויסוואל פון שיעורים פון מוהרא"ש זי"ע,  , שיעורים פון מוהרא"ש זי"ע.3מער נו

דלדיגע וואסער וואס וראיינגעטיילט אויף די פרשיות השבוע און מועדים וזמנים, א קוואל פון שפ
יבורים זענען מחי' און מחזק אין אלע שטילט דאס דארשט פון אידן הצמאים לדבר ה', די ד

 אומשטענדען.
. וועכנטליכע שיעורים פון הרה"צ מוה"ר יצחק לעזער שליט"א, , פארשידענע שיעורים4נומער 

, לענגערע און קורצע חינוך אפטיילונגמיט וואס פילע אידן זענען זיך מחי' און מחזק. ווי אויך דער 
, וואו מלמדים שמועסן זיך דורך מיט עצות און טיפס ם שטיבלמלמדישיעורים אין חינוך, ווי אויך א 

ווי אזוי זיך אפצוגעבן מיט די קינדער אויפ'ן ריכטיגן וועג, זיי אויפצובויען צו ווערן אמת'דיגע ערליכע 
 אידן.

. פילע הונדערטער הערליכע ניגונים אויף אידיש, ווארעמע און לעבעדיגע, , היכל נגינה5נומער 
אמען, מיט אדער אן מוזיק, צוגעפאסט פאר יעדנ'ס געשמאק. ניגונים פון אמונה און נוסח און גר

תשובה, וואס הערן זיך אזוי געשמאק צום אויער, און רעדן צום הארץ פון יעדן איד, צוריק צו קומען 
נוסח פארגעזינגען דער אויך קען מען דארט הערן  צום אייבערשטן פון סיי וואו מ'געפונט זיך נאר.

אויך מגילת אסתר, זיך צו קענען אויסלערנען ליינען די ימים נוראים, ווי לות פיפון די תברסלב 
 מגילה.

, קען מען נוצן דעם קנעפל מיטצוזאגן א זייענדיג אונטערוועגנס. , שיעורים ובלכתך בדרך6נומער 
בבלי  -בי"ת נצחי  ספר תהלים, ששה סדרי משנה, חומש,גרויסער אויסוואל פון שיעורים כסדרן. 

, תיקון הכללי, תפלת הדרך, פרשת המן. דער נומער ווערט כסדר אפדעיטעט ירושלמי און תוספתא
לע אידן באנוצן זיך מיט דעם קנעפל צו קענען לערנען זייערע שיעורים מיט פרישע שיעורים. פי

 זייענדיג אויף די וועגן און שטעגן.
, אידן דערציילן זייערע פערזענליכע געשיכטעס ווי מעשיות פון תפלה.  , פאמיליע ווינקל7נומער 

עס וואס זיי האבן אזוי זיי זענען געהאלפן געווארן דורכ'ן בעטן דעם אייבערשטן אויף אידיש אל
, דער ראש ישיבה שליט"א דערציילט די מעשיות פון הייליגן רבי'ן, ספורי מעשיותגעדארפט. 

אויסוואל  ריזן, א ספורי צדיקיםבאגלייט מיט מוזיק, פון וואס די קינדער האבן גאר שטארק הנאה. 
הפצה . דורך חשובע ערפארענע מלמדים ספורי צדיקים דערציילט פאר קינדערהונדערטער פון 

כטעס וואס אידן דערציילן איבער זייערע מיטלעבענישן ביים טון הפצה, צו , פערזענליכע געשיבליצן

 פרייליךלייב ב
 וליפא ךיליירפ ןביילב וצ זיא קונץדער 

ן נישט גלאטיג; ווי אזוי עייג ןכאז ןעוו
 ?אבער דאס באווייזט מען

 קול ברסלב
212-444-9191 
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 ק צום טירחיזו
 
 

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 און מיר וועלן פרובירן

 
 
 

 

 

 

 יט מתפלל!זי
 

 פייגלא  בןיצחק פאר ר' 
 פאר א גאנצע און שנעלע רפואה בקרוב

 

 >>>>>>  שו"ת ברסלב
 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 הי"ו חיריוסף חיים מזמו"ה 

 למזל טוב ןוז ןייז ןופ השמחת בר מצוצו די 
 י"ונ אליעזר שלמה שובחההבחור 

*** 

 הי"ו םיובלטייט שרעה ןושמשמו"ה 

 וב טל למז י"נ ןתנחמן נדי אפשערן פון זיין זון צו 

>>>>>> 

 


