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עְרֵצייְלט מֹוַהרָׁא"ש  דֶׂ

ַאַריין ִאין חֹוֶדׁש ָאב, ַא חֹוֶדׁש ִאין ָוואס ֶיעְצט ִמיר ֵגייֶען 
ֶמען ְטרֹויֶעְרט אֹויְפן ֵבית ַהִמְקָדׁש ָוואס ִאיז ָחרּוב ֶגעָוואְרן, 
אּון ֶמען ֶבעט ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאז ֶער ָזאל ֶעס ׁשֹוין צּוִריק 

 אֹויְפבֹויֶען.
ֶדער ְטרֹויֶער ִאיז ִניְׁשט ָנאר אֹויְפן חּוְרָבן ֵבית ַהִמְקָדׁש 

, ָנאר ִמיט ְצֵוויי טֹויְזְנט ָיאר צּוִריק ָוואס ִאיז ָחרּוב ֶגעָוואְרן
ִמיר ְטרֹויֶעְרן אֹויְך אֹויף אּוְנֶזער ֵאייֶגעֶנעם חּוְרָבן ֵבית 

ד ַדאְרף ַזיין ַא ֵבית ַהִמְקָדׁש, ֶדער ֹמַח פּון ַא ִאי .ַהִמְקָדׁש
ֶטעְנִדיג ְטַראְכְטן פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן אּון ֶלעְבן ֶעס ַדאְרף ְׁש 

ִמיְטן ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ֶווען ֶמען ַפאְרֶגעְסט פּוֶנעם 
ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ִאיז ָדאס ַא ְגרֹויֶסע חּוְרָבן, אּון אֹויף 

ן ִמיר ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאז ִמיר ָזאְלן ְטרֹויֶעְרן ִמיר אּו
אֹויְפבֹויֶען אּוְנֶזער ֵאייֶגעֶנע ֵבית ַהִמְקָדׁש, צּו ְטַראְכְטן 

ֶטעְנִדיג פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן ְׁש 
 ִמיְטן ֵאייֶבעְרְׁשְטן. אּון צּו ֶלעְבן

ַאְרֶבעט ֶיעְצט ִאין ִדי ֶטעג פּון חֹוֶדׁש  ָדאס ִאיז אּוְנֶזער
ָאב, ַאז ִמיר ָזאְלן ִזיְך ֶנעֶמען ִאין ִדי ֶהעְנט ַאַריין, אּון צּוִריק 

ִווי ַאזֹוי קּוְמט ֶמען צּוִריק צּום . קּוֶמען צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן
ַמאְכט  ִאיד ֵאייֶבעְרְׁשְטן? ָדאס ִאיז דּוְרְך ִדי ּתֹוָרה, ֶווען ַא 

ִזיְך ַא ְקִביעּות צּו ֶלעְרֶנען ֶיעְדן ָטאג ּתֹוָרה, ֶוועט ֶער 
ס אּון ַזיין ְשֶטעְנִדיג ָדבּוק ַארֹויְסֵגיין פּון ַאֶלע ַזייֶנע ְׁשֶלעְכטְ 

 צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן.
 

ֶקען  - הֶדער ֵׁשם הוי" -ֶדער ָנאֶמען פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן 
ֶמען אֹויְסְׁשֶטעְלן אֹויף ְצֶוועְלף ֶוועְגן, אּון ָדאס ֶזעֶנען ֶקעְגן 
ִדי ְצֶוועְלף ֲחָדִׁשים, ֶיעֶדע חֹוֶדׁש ַׁשייְנט ַאן ַאְנֶדעֶרע ִצירּוף 

ִאין חֹוֶדׁש ָאב ַׁשייְנט ֶדער ִצירּוף אֹויף ִדי ֶוועג  .פּוֶנעם ֵׁשם
 י ֵּתיבֹות פּוֶנעם ָפסּוק, ָוואס ָדאס ִאיז ִדי ָראׁשֵ "הוי"ה" –

יֹום ַהֶזה ִנְהֵייָת ָלָעם 'ָרֵאל הַ ְש 'ְׁשַמע יִ 'ְסֵכת ּו'הַ  ט( )ְדָבִרים כז

ס ָדאן ֶדעז ִאיג ַלאנ  י ִוו
צֶ   ֲחָכֵמינּון? ֶלעב  ע ַגאנ 

 

רֹונָ  ָרָכה ָזאג  ם ִזכ  ִלי ַאא דָ ז ִאיס עֶ , (ט"נן חּוִלי)ן ִלב  ג פ 
צ  ט ֶלעב  ס ָווא" אַבקָ ט "ֵהייס  ס ָווא ַגאנ  ן ֵאיין ִאינ 
ָטאג, ָטא ש  ֵרייעֶ  צּו ִזיך  ט ַאנ  ִריג   -ר ָפא'ן ִמיט  ן פ  י ֵזין ק 
ָלאז  ן אּו ִזיך   ֵווייט  'ן אֹויפ  ר ֵאייֶנען ב  ֵקבָ י דִ ן, צ  ט ָזאג  ה נ 
 ַאן ֶגעִביס  ט ָהאס   דּוי ִוון ֶגעֶזע ָהאב ִאיך  ר, "ָזכָ 'ן ַפאר  

ש ט  ִוויֶמעז ִאיס ָווא ֶמענ   דּון אּור ַוואֶסען ִאין ֶגעש 
לּון ָהאב   אֹויך  ל ָזא ִאיך  ן ֶגערּופ  ט ִניש  ר ִמיט ָהאס   ט ב 

ר ַפאר ִדיט ִמין ֶרעד  ט ִניש   ִאיך  י ֵגיר ַפאֶדער  ן, ֶעס   צּו
ִריג  י ֵזין אּוג ָטאן ֵאיים קֹוין ֶלעב  י ֵזיר", ָיאן ִזיב   ן ק 
ֶרעֶסערֶ  ַאא דָ ז ִאיר, ָיאן ִזיב  ר ַפא ִזיך   ֶטעע ג  ר ֶגעֶלעכ 
 ם?ֶדען פּו
ִריג  ס ָוואי דִ ן ָהאב  ם ָפִניא ַאזַ  ז ַאט ֵמיינ  ן ֶמע; ִזיך  ן ק 
ַלייב  ן ֶמע עַ ג, ֵאייִביר ַפאט ֶוועל  י דִ ף אֹויא דָ ט ב  ת ִבש 
צֶ ס ָדא ן ַדייר ִאיֶבעט ֶבעץ; קּור  י ַאזֹוז ִאין ֶלעב  ע ַגאנ 

ָראק  ט ִניש  י ֵזין אּו ַווייב ש  ֵרייי זִ ן ֶווען ֶדער  ם ֶנעט, ש 
צ  ם צּוט ִניש  ס עֶ   ן.ַהאר 

שַ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו) חָ ת ַפר   תש"פ(ס ִפנ 
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 ִאיִדיֶׁשע ִקיְנֶדער ֶהעְרְטס צּו, ֶדעם ַהייְנִטיְגן ָטאג ֶזעְנט ִאיר ֶגעָוואְרן ַא ָפאְלק צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן. – ַלה' ֱאֹלֶקיָך
אּון ֶמען ֶזעט ַאן ִאיְנֶטעֶרעַסאְנֶטע ַזאְך,  ַׁשייְנט ִאין ֶדעם חֹוֶדׁש ָאב? ,פּוְנְקט ֶדער ֵׁשם פּון ֶדעם ָפסּוקַפאְרָוואס 

, ָאֶבער ֶמען ָטאר ֶדער ָנאֶמען פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן – ֶעס ִאיז ָאְנֶגענּוֶמען ַביי ִאיְדן ַאז ֶווען ֶמען ִוויל ָזאְגן ֶדעם ֵׁשם
ִדי ֶוועג ִווי ַאזֹוי ֶעס ַׁשייְנט ִאין חֹוֶדׁש ָאב "ֶדעם ֵׁשם  ִניְׁשט ַארֹויס ָזאְגן ֶדעם ֵׁשם, ָזאְגט ֶמען ֶעס אֹויף ָדאְך

 ַפאְרָוואס פּוְנְקט אֹויף ֶדעם ֶוועג?. "ה"יָ וַ הַ 
ְסֵכת 'ן ֶדעם אֹויְבְנֶדעְרַמאְנְטן ָפסּוק, הַ ַאז פּו)ְבָרכֹות ס"ג:(  מֹוַהָרא"ׁש ִאיז ָדאס ַמְסִביר לֹויט ִווי ִדי ְגָמָרא ָזאְגט

יֹום ַהֶזה ִנְהֵייָת ְלָעם ַלה' ֱאֹלֶקיָך, ֶלעְרְנט ֶמען ַארֹויס ִפיר ַזאְכן, אּון ִדי ִפיר ַזאְכן ֶזעֶנען ִדי 'ָרֵאל הַ ְש 'ְׁשַמע יִ 'ּו
ן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ֶדעְרַפאר ִאיז ֶעס ַטאֶקע ַפאִסיג ְיסֹודֹות ִווי ַאזֹוי ַא ִאיד ֶקען ִזיְך ְגִריְנֶגעְרֵהייט צּוִריק ֶקעְר 

ס ִוויְכִטיג ַפאר ֶיעְצט ִאין חֹוֶדׁש ָאב ֶווען ֶיעֶדער ִוויל צּוִריק אֹויְפבֹויֶען ַזיין ֵאייֶגעֶנע ֵבית ַהִמְקָדׁש, אּון אֹויְך ִאיז עֶ 
 יז ֶמען צּוֶגעוואֹויְנט צּו ָזאְגן ֶדעם ֵׁשם אֹויף ֶדעם ֶוועג.ַפאר ֶיעְדן ִאיד ִאין ֶיעְדן ַמָצב, אּון ֶדעְרַפאר אִ 

 

ן ָטאג ִדי ֶעְרְׁשֶטע ַזאְך ֶלעְרְנט ִדי ְגָמָרא ַארֹויס פּון ֶדעם ָפסּוק, "ַהיֹום ַהֶזה" ִנְהֵייָת ְלָעם ַלה' ֱאֹלֶקיָך, ַאז ֶיעדְ 
 ַהייְנט ָהאט ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶגעֶגעְבן ִדי ּתֹוָרה ַפאר ִדי ִאיְדן צּום ֶעְרְׁשְטן ָמאל.ַדאְרף ַא ֶמעְנְטׁש ְטַראְכְטן ַאז 

ָדאס ִאיז ִדי ֶעְרְׁשֶטע אּון ִוויְכִטיְגְסֶטע ַזאְך ָוואס ַא ִאיד ַדאְרף ִוויְסן ֶווען ֶער ִוויל צּוִריק קּוֶמען צּום 
ְטַראְכְטן ָוואס ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ֶנעְכְטן, ֶעס ִאיז ִניְׁשט ַקיין ִחילּוק ָוואס ֶמען ָהאט ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ַאז ֶמען ָטאר ִניְׁשט 

זֹוי ִווי ֶגעטּוהן ִביז ֶיעְצט, ֶקען ֶמען ֶיעְדן ָטאג צּוִריק קּוֶמען אּון ָאְנֵהייְבן פּון ֵניי צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ַא
 ט ַהייְנט ֶגעֶגעְבן ִדי ֶעְרְׁשֶטע ָמאל ִדי ּתֹוָרה ַפאר ִדי ִאיְדן.ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָוואלְ 

ֹוָרה, ַאזֹוי אֹויְך ָטאר ֶמען ִניְׁשט ְטַראְכְטן ָוואס ֶעס ֶוועט ַזיין ָמאְרְגן, "ִאיְך ֶוועל ַהייְנט ָאְנֵהייְבן צּו ֶלעְרֶנען ּת
ֶעס ִאיז ִניְׁשט ַקיין ִחילּוק ָוואס ֶעס ֵגייט ַזיין ָמאְרְגן,  ,ַהאְלְטן?"ָאֶבער ֶווער ָזאְגט ַאז ָמאְרְגן ֶוועט ֶעס ָנאְך ָאנְ 

יִניְגן ֶדעם ֶיעְדן ָטאג ַדאְרף ַא ִאיד ְפרּוִביְרן ַאַרייְנצּוַכאְפן צּו ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה, אּון ִדי ּתֹוָרה ֶוועט ֵהייִליְגן אּון ֵרי
 ּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן.ֶמעְנְטׁש, אּון ִאים צּוִריק ְבֶרעְנְגן צ

 

ְגַלייְך ַאַריין ִאין ָקאפ "ֶווער ִבין ִאיְך צּו ֶקעֶנען ֶלעְרֶנען  םיְבן צּו ֶלעְרֶנען, קּוְמט ִאיוֹ ֶווען ַא ִאיד ִוויל ָאֶבער ָאְנה
יְך ַאֶוועק ֵזייֶער ֶלעְבן אּון ִזיְצן אּון ָהאֶרעֶווען אּון ִאיְדן ָוואס ֶגעְבן זִ  ,ְגרֹויֶסע לֹוְמִדיםָדא ּתֹוָרה? ֶעס ִאיז ַטאֶקע 

ִניְׁשט צּו צּו ֵזייֶער ְׁשִפיץ ִפיְנֶגער, ִווי ֶקען ִאיְך ִזיְך ַפאְרְגַלייְכן צּו ָאֶבער ֶזעֶנען ַמְצִליַח ִאין ִדי ּתֹוָרה, ִאיְך קּום ָדאְך 
 צּו ֶלעְרֶנען?" ֶקען ִאיְך אֹויְך זֹוֶכה ַזייןַאזֹוי ֵזיי? ִווי 

ָרֵאל ַהיֹום ַהְסֵכת ּוְׁשַמע ִיְש "אֹויף ֶדעם קּוְמט ִדי ְצֵווייֶטע ַזאְך ָוואס ִדי ְגָמָרא ֶלעְרְנט ַארֹויס פּון ֶדעם ָפסּוק, 
ִאיְדן ָדא ַטאֶקע  ֶזעֶנעןֶעס  ַביים ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה ִאיז ָדא ַאַסאְך ִכּתֹות, - "ֲעשּו ִכּתֹות ִכּתֹות ְוִעְסקּו ַבּתֹוָרה -ְוכּו' 

אֹויב ָאֶבער ִביְזטּו פּון  ;ָוואס ֶקעֶנען ִזיְך ַאַרייְנֵלייְגן ִאין ּתֹוָרה, אּון ֶלעְרֶנען ִמיט ַא ְגרֹויֶסע ִעיּון אּון ִמיט ִפְלפּוִלים
ְסטּו ִניְׁשט קּוְקן אֹויף ֶיעֶנעם, ַווייל ֶיעֶנער ֵגייט ִאין ַאן ַאְנֶדעֶרע ִכָּתה, דּו ֶקעְנְסט ִניְׁשט ֶלעְרֶנען ַאזֹוי ְבִעיּון, ַדאְרפְ 

ַפאְרְׁשֵטייט ִניְׁשט ִבְכַלל  ַאז ֶמען ֶקען ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה ֲאִפילּו ֶמען )ִשיחֹות ָהַר"ן ִסיָמן ע"ו(ָזאְגט ֶדער ֶרִבי . ַאן ַאְנֶדעֶרע ִכָּתה
ֶגעֶדעְנְקט ָגאְרִניְׁשט, ְבלֹויז ִמיְטן ָזאְגן ִדי ֶוועְרֶטער ִאיז ֶמען ְמַקֵיים ִדי ִמְצָוה פּון ָוואס ֶמען ָזאְגט, אּון ֲאִפילּו ֶמען 

 ִלימּוד ַהּתֹוָרה, אּון ָדאס ֵרייִניְגט ֶדעם ֶמעְנְטׁש אּון ְבֶרעְנְגט ִאים צּוִריק צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן.

 

ועט ָזאְגן, "ִאיְך ִוויל ַטאֶקע ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה, ָאֶבער ִאיְך ִבין ַאזֹוי צּוְבָראְכן אּון צּוַהאְקט פּון ִדי אֹויב ַא ֶמעְנְטׁש וֶ 
 ִיסּוִרים ָוואס ִאיְך ֵגיי דּוְרְך, ַאז ִאיְך ֶקען ִזיְך ָפׁשּוט ִניְׁשט צּוַזאם ֶנעֶמען אּון ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה". ָצרֹות אּון

ִכְּתתּו  -ַהְסֵכת ּוְׁשַמע ִיְשָרֵאל "ְמט ִדי ְדִריֶטע ַזאְך ָוואס ִדי ַחַז"ל ֶלעְרֶנען ַארֹויס פּון ֶדעם ָפסּוק, אֹויף ֶדעם קּו
ִדי ּתֹוָרה ָוואס ַא ֶמעְנְטׁש  -ָה" יִמי ֶׁשֵמִמית ַעְצמֹו ָעלֶ ַעְצְמֶכם ַעל ִדְבֵרי ּתֹוָרה, ֶׁשֵאין ִדְבֵרי ּתֹוָרה ִמְתַקְיִמין ֶאָלא בְ 

 ֶלעְרְנט ֶווען ֶעס ִאיז ִאים ְׁשֶווער, ֶווען ֶער ִאיז ֶגעְדרּוְקט, ָדאס ַהאְלט ִזיְך ַביים ֶמעְנְטׁש, אּון ֶדעְרַפאר ַדְוָקא
ָנא ְדֵבי ֵאִלָיהּו ִאין ּתָ  .י ּתֹוָרהֶדעָמאְלט ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ָהאט ָצרֹות ִאיז ַזיין ֵאייְנִציְגְסֶטע ֵעָצה צּו ַאְנְטלֹויְפן צּו דִ 

ַאז ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֶזעהט ַאז ֶעס קּוְמט אֹויף ִאים ָצרֹות אּון ִיסּוִרים, ָזאל ֶער לֹויְפן צּו ִדי ּתֹוָרה, )ֵפֶרק ו'( ְׁשֵטייט 
 אּון ֶדעָמאְלט ֶוועְלן ַאֶלע ִיסּוִרים ַאֶוועק ֵגיין פּון ִאים.

 

יין ָוואְרט ָוואס ֶער ֶלעְרְנט, ֶער צּוְבֶרעְכט ִזיְך ִדי ֵציין קֹוים אֵ ֲאִפילּו ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ַפאְרְׁשֵטייט ִניְׁשט ַקיין 
ַהְסֵכת "ֶדעם ָפסּוק,  צּו ָזאְגן ִדי ֶוועְרֶטער, אֹויף ֶדעם קּוְמט ִדי ֶפעְרֶטע ַזאְך ָוואס ֶמען ֶלעְרְנט ַארֹויס פּוןַארֹויס 

ַא ֶמעְנְטׁש ַדאְרף  -" ַהס ְוַאַחר ַכְך ִכֵּתת, ְדָאַמר ָרָבא ְלעֹוָלם ִיְלַמד ָאָדם ּתֹוָרה ְוַאַחר ַכְך ֶיְהֶגה -ּוְׁשַמע ִיְשָרֵאל 
ֹמַח ַזיין ָזאְגט ַאַסאְך ּתֹוָרה, ֶוועט ִזיְך  ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש .קֹוֶדם ָזאְגן ַאַסאְך ּתֹוָרה, ֲאִפילּו ֶער ַפאְרְׁשֵטייט ָגאְרִניְׁשט

 צּום סֹוף ֶעֶפעֶנען, אּון ֶער ֶוועט ַפאְרְׁשֵטיין אּון ֶקעֶנען ִדי ַגאְנֶצע ּתֹוָרה ָוואס ֶער ָהאט ֶגעֶלעְרְנט.
רֹויס ֶדער ֵׁשם ָוואס ַׁשייְנט קּוְמט אֹויס ַאז פּון ֶדעם ָפסּוק ַהְסֵכת ּוְׁשַמע ִיְשָרֵאל ַהיֹום, ָוואס פּון ָדא קּוְמט ַא

ִאין ֶדעם חֹוֶדׁש ָאב, פּון ֶדעם ָפסּוק קּוְמט ַארֹויס ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ִחיזּוק ַפאר ֶיעְדן ִאיד, ַאז ֶמען ַדאְרף ִזיְך 
אֹויְך ֶלעְרֶנען, אּון ֲאִפילּו ֶווען ייֶען צּו ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה אּון ֲאִפילּו ֶמען ַפאְרְׁשֵטייט ִניְׁשט ָזאל ֶמען ֶטעְנִדיג ַבאנֵ ְׁש 

 ֶמען ָהאט ָצרֹות ִאיז אֹויְך ָנאר ִדי ֵאייְנִציֶגע ֵעָצה צּו ַאְנְטלֹויְפן צּו ִדי ּתֹוָרה.
י ּתֹוָרה חֹוֶדׁש ָאב, ַווייל דּוְרְך דִ  ֶווען ֶעס קּוְמט ׁשֹוין ֶדערִדי ַאֶלע ִלּמּוִדים ִאיז ֵזייֶער ִוויְכִטיג צּו ֶגעֶדעְנְקן ֶיעְצט 

ייֶגעֶנע ַבאקּוְמט ַא ֶמעְנְטׁש ֵשֶכל אּון ֶער ֶוועְרט צּוֶגעִביְנֶדען צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ִמיט ֶדעם ַפאֶרעְכט ֶער ַזיין אֵ 
צּו ַזיין ֹמַח צּום  דנְ יחּוְרָבן ֵבית ַהִמְקָדׁש, ֶער בֹויֶעט אֹויף ִאין ַזיין ֹמַח ֶדעם ֵבית ַהִמְקָדׁש, דּוְרְך ֶדעם ָוואס ֶער בִ 

 ֵאייֶבעְרְׁשְטן דּוְרְך ִדי ּתֹוָרה.
"ה", ַווייל ִדי ִחיזּוק ָוואס קּוְמט יָ וַ ֶדעְרַפאר ִאיז ָאְנֶגענּוֶמען ַביי ִאיְדן צּו ָזאְגן ֶדעם ֵׁשם אֹויף ִדי ֶוועג "ֵׁשם הַ 

 ֶטעְנִדיג.ְׁש  ַארֹויס פּון ֶדעם ָפסּוק ֶקען צּוִניץ קּוֶמען ַפאר ֶיעְדן ִאיד

יין ֶטעג ס ִאין ִדי נַ ִאין ִדי ְסָפִרים ַהְקדֹוִׁשים ֶוועְרט ֶגעְבֶרעְנְגט ַטֲעִמים ַפאְרָוואס ִאיְדן ִפיְרן ִזיְך צּו ֶעְסן ִמיְלִכיגְ 
ֶדעם ֶקען ֶמען ָדאס ֵזייֶער גּוט  ִמיטָאֶבער )ַעֵיין ספה"ק ֶזַרע קֹוֶדׁש פ' ָבָלק ופ' ְדָבִרים(, פּון ֹראׁש חֹוֶדׁש ָאב ִביז ִּתְׁשָעה ְבָאב 

, ַווייל ֶיעְצט ִאין ֶדעם חֹוֶדׁש ִאיז ִדי ִריְכִטיֶגע ַצייט ִזיְך צּו ֶנעֶמען ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה, קּוְמט אֹויס ַאז ִדי ְׁשֵטייןַפאְר 
 ס.בּועֹות ָוואס ֶדעָמאְלט ֶעְסט ֶמען אֹויְך ִמיְלִכיגְ י ִווי ֶדער יֹום טֹוב ׁשָ ֶטעג ֶזעֶנען ַמָמׁש ַאזוֹ 

אּון ֲאִפילּו ֶווען  .ֶווען ַא ִאיד ֶוועט אֹויְסנּוְצן ִדי ֶטעג פּון חֹוֶדׁש ָאב צּו ַמאְכן ַא ֵנייֶע ַהְתָחָלה צּו ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה
ֶוועט ִאים ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער  .ֶער ָכאְטׁש ָזאְגן ִדי ֶוועְרֶטער פּון ּתֹוָרהֶעס קּוְמט ִאים ָאן ֵזייֶער ְׁשֶווער, ָזאל 

ֵחֶׁשק  ֶהעְלְפן ַאז ִדי ּתֹוָרה ֶוועט ׁשֹוין ְבַלייְבן ִאין ִאים אֹויְך אֹויף ַא ַגאְנץ ָיאר, ֶער ֶוועט ַבאקּוֶמען ִדי ֹכַח אּון
 ָיאר. ַווייֶטער צּו ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה ַא ַגאְנץ

 .וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ִאיז זֹוֶכה אֹויְסצּונּוְצן ִדי ֶטעג ִווי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין
 ָאב(-ם)ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֶעֶרְך חֹוֶדׁש ְמַנחֵ 
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 שליט"א איןנאך פילע בריוו פונעם ראש ישיבה 
 אינעם וועכנטליכן קונטרס "עצתו אמונה". אלע נושאים,

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

 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'

 פרישער חתן אין ישיבה
די בחורים זענען זייער פרייליך צו א פרישער חתן די וואך אין ישיבה. 
הבה"ח שמעון ב"ר שאול חיים איינהארן הי"ו איז א חתן געווארן למזל טוב 

 עב"ג בת מו"ה משה ארי' שניטצלער הי"ו. 
מוהרא"ש האט צוגעזאגט און געהייסן דאס אויסקריצן אויף זיין מצבה, אז 

גאנץ תהלים ביי זיין קבר, וועט ער זיך משתדל זיין מיט  ווער ס'וועט אויסזאגן
אלע כוחות אים צו ברענגען זיין שידוך. דער חתן האט זוכה געווען צו זיין ביים 
ציון הקדוש פון מוהרא"ש אין יבנאל, ווי אויך האט ער די פארגאנענע יאר 
געענדיגט פערציג מאל מסכת תענית פון חמשה עשר באב ביז ראש השנה, 
אזוי ווי מוהרא"ש האט געזאגט פאר די בחורים אז ווער ס'וועט דאס טון, 

 וועט זוכה זיין צו טרעפן זיין שידוך.
דער חשובער חתן איז ברייט באקאנט מיט זיין התמדת התורה, מדות 
טובות און יראת שמים. אויסער דעם וואס ער האט גאר אסאך צוגעלייגט א 

 מיט אלעס וואס פעלט נאר אויס.פלייצע אין ישיבה ארויסצוהעלפן 
זאל זיין א קשר של קימא און א בנין עדי  דער אייבערשטער זאל העלפן עס

 עד מיט דורות ישרים ומבורכים.
 שמח תשמח רעים האהובים!

*** 

  מיר וועלן אי"ה זיין ראש השנה אין אומאן
 די וואך איז פארגעקומען א זיצונג פון רעגירונגס באאמטע אין אוקריינע

 איבער די היי יעריגע קיבוץ ראש השנה אין אומאן.
דאס האט געברענגט זארג ביי פילע אידן אז מ'וועט נישט קענען פארן 
דאס יאר אויף אומאן חס ושלום. דער אייבערשטער האט אבער געהאלפן אז 
מ'האט דארט בכלל נישט גערעדט איבער גענצליך אפשטעלן דאס קומען 

ר אויסגעשמועסט אויב מ'זאל עטוואס באגרעניצן קיין אומאן, זיי האבן נא
דאס קומען פון ארץ ישראל קיין אוקריינע, צוליב די וויירוס, און למעשה איז 
נישט ארויסגעקומען קיין שום החלטה פון די אסיפה, ווי אויך האט מען בכלל 

 נישט גערעדט איבער'ן קומען פון אנדערע לענדער קיין אומאן.
ר מתפלל אז מיר זאלן זוכה זיין אויך דאס יאר צו זיין ביים אידן זענען ווייטע

הייליגן רבי'ן אויף ראש השנה אן קיין שום שטער, און מיר זאלן פועל'ן א גוט 
 געבענטשט יאר.

 !וכל באי עולם עוברין לפניך כבני מרון
*** 

  פרישע מחזור אין לימוד הרמב"ם
ספר היד החזקה פון יעצט האט מען אנגעהויבן א פרישער מחזור אין 

 יאר. 3הייליגן רמב"ם, מ'לערנט יעדן טאג איין פרק, און מ'ענדיגט אי"ה אין 
לכבוד דעם נייעם מחזור האט דער ראש ישיבה שליט"א אנגעהויבן 
פארלערנען דעם טעגליכן שיעור יעדן טאג, מ'קען עס הערן אויף "קול 

פון ראש ישיבה פאר שיעורים  2פאר אידיש,  1ברסלב", דורכ'ן דרוקן 
 פאר די שיעור אין רמב"ם. 11שליט"א, און 

דער הייליגער רבי האט געוואלט אז יעדער איד זאל זוכה זיין דורכצוגיין כל 
התורה כולה, אז מ'מאכט זיך א סדר צו לערנען יעדן טאג אביסל, קען יעדער 

 זוכה זיין דערצו.
 ממשה ועד משה לא קם כמשה!

 

 

 חיזוק צום טיר
 
 

איר קענט באקומען אלע ספרי ברסלב, 
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 
 אהיים.און מיר וועלן פרובירן בעז"ה עס צו שיקן צו אייך 

 
 
 

 

 

 

 ש'כח ש'כח
קיינער איז מיר גארנישט שולדיג, קיינער 

אויב איינער העלפט  .קומט מיר גארנישט
 מיר יא, קומט זיך אים נאר א ש'כח ש'כח.

 הערט א רייכע שיעור אין דעם נושא:

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

 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 ני"ו שמעון איינהארןהבה"ח 
 צו זיין שידוך שליסן למזל טוב עב"ג

*** 

 הי"ו מעכל ראזענפעלדמו"ה 
 למזל טוב אינגלצו די געבורט פון א 

 

 אומאן ראש השנה!
 

 אלע אייערע געברויכן פאר אומאן
 עירליין טיקעטס; טרעוול אינשורענס; און נאך

 ~ בעסטע פרייזן און שנעלסטע סערוויס ~
 אייער פריינד

 אלי קנאלל
 

 
 הגליון נתנדב ע"יהפצת 

 י"וה נחמן נתן קרויס מו"ה
 

צו לויבן און דאנקען דעם אייבערשטן אויף די גרויסע ניסים אז ער איז געראטעוועט געווארן 
 .דער אייבערשטער זאל העלפן ער זאל שטענדיג האבן נאר גוטס אין לעבן .ממוות לחיים
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