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עְרֵצייְלט מֹוַהרָׁא"ש  דֶׂ
 

י ָזאְגט  יָמן צ"ט( ֶדער ֶרבִּ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' סִּ יד )לִּ ַאז ַא אִּ
יְך יג צּו ֶרעְדן צּום צּוֶגעוואֹויֶנען ְש  ַדאְרף זִּ ֶטעְנדִּ

ין, אּון ֵסיי  יל ֶדערִּ ֵאייֶבעְרְשְטן, ֵסיי ֶווען ֶער ָהאט ַא ֶגעפִּ
ילּו ֶווען ֶער ֶקען ָנאר  יל, ֲאפִּ יְשט ַקיין ֶגעפִּ ֶווען ֶער ָהאט נִּ
ֶרעְדן ַקאְלֶטעְרֵהייט. ַווייל ֶווען ַא ֶמעְנְטש ֶוועט ַאַסאְך 

יְך סֹוף ֶרעְדן צּו יל, ֶוועט זִּ ילּו ָאן ַא ֶגעפִּ ם ֵאייֶבעְרְשְטן, ֲאפִּ
ָכל סֹוף ֶעֶפעֶנען ַזיין ַהאְרץ אּון ֶער ֶוועט ַבאקּוֶמען ַא 
יש  יל צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ַדאן ֶוועט ֶער אֹוָטאַמאטִּ ֶגעפִּ

לֹות ָוואס ֶער ָהאט ֶגעֶבעְטן ָא ן אֹויְך אֹויְפהֹויְבן ַאֶלע ְתפִּ
יל.  ַקיין ֶגעפִּ

י  ין דִּ יט ֶדעם ֶדער ָפסּוק אִּ י ַטייְטְשט מִּ ֶדער ֶרבִּ
יֶגע ֶסְדָרה  ים ג, כג(ָוואֶכעדִּ ָוֶאְתַחַנן ֶאל ה' ָבֵעת ַההּוא " )ְדָברִּ

י, "ֵלאֹמר יד ָזאל  - "ָוֶאְתַחַנן ֶאל ה'", ַטייְטְשט ֶדער ֶרבִּ ַא אִּ
יג ֶרעְדן אּון ֶבעְטן ֶדעם אֵ ְש  ייֶבעְרְשְטן, ֵסיי ֶער ָהאט ֶטעְנדִּ

יְשט. ַווייל  יל אּון ֵסיי ֶווען ֶער ָהאט נִּ ָבֵעת ַההּוא "ַא ֶגעפִּ
ֶעס ֶוועט קּוֶמען ַא ַצייט ֶווען ֶער ֶוועט ַבאקּוֶמען  - "ֵלאֹמר

וי  יְך ָזאְגן פּון ַזיין מֹויל וִּ י ֶוועְרֶטער ֶוועְלן זִּ יל אּון דִּ ַא ֶגעפִּ
יְרט, אּון   ַדאן ֶוועט ֶער ַאֶלעס ַפאֶרעְכְטן.ֶגעְשמִּ

יְשט ָנאר ַביים ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ָנאר  יז נִּ ָדאס אִּ
יז אֹויְך ַביים ֶלעְרֶנען תֹוָרה, ָאֶדער ַביים טּון  י ֶזעְלֶבע אִּ דִּ
יְרן  יֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן אּון ְפרּובִּ יד ַדאְרף דִּ ְצֹות. ַא אִּ מִּ

ילּו ֶווען ֶער ַאַרייְנצּוכַ  ְצֹות, ֲאפִּ וי ֶמער תֹוָרה אּון מִּ אְפן וִּ
יל אּון ָאן  טטּו ָדאס ָנאר ַקאְלֶטעְרֵהייט ָאן ַקיין שּום ֶגעפִּ

ְצֹות ֶזעֶען אֹויס  י תֹוָרה ּומִּ ילּו ֶווען דִּ ַקיין ַפאְרְשַטאְנד, ֲאפִּ
יְשט ַקיין ַטַעם אּון ַקיין -ַהאְלב ֶגעַבאְקן, ֶעס ָהאט נִּ

יז ֵזייֶער ָחשּוב ֶיעֶדע גֶ  עְשַמאק, ַווייל ַביים ֵאייֶבעְרְשְטן אִּ

נֹוֵגַע ָדא ט ס ָוואס בְּ סְּ דּו ִווילְּ
ֵקייט ל ַוואֶרעמְּ  ,ַאִביסְּ

 

ט ַשאפְּ ל ִליבְּ ט  ןאּו, ַאִביסְּ סְּ ט  ,ִזיךְּ דּו ֶשעמְּ סְּ דּו ֵמיינְּ
ֶדעִריֶשע ַזאךְּ  ֶבעט ֶעס פּוֶנעם  ;ַאז ָדאס ִאיז ַא ִקינְּ

ן ֶער ָזאל דִ  טְּ שְּ ן, ֶבעט ֶדעם ֵאייֶבערְּ טְּ שְּ ן ֵאייֶבערְּ יר ֶגעבְּ
ט ַשאפְּ ל ִליבְּ ֵקייט ,ַאִביסְּ ן ַוואֶרעמְּ  ,ֶער ָזאל ִדיר ֶגעבְּ

ן ֶלעטְּ ן  ֶווען ֶמען ִאיז זֹוֶכה .ֶער ָזאל ִדיר גְּ ִפירְּ צּו שְּ
ן  טְּ שְּ ֵקייט צּום ֵאייֶבערְּ טְּ ל ָנאנְּ ָדאס ִאיז ִדי  -ַאִביסְּ

ט ַשאפְּ ֶטע ִליבְּ  .ֶבעסְּ
ט ַא ֵציילְּ ן ז מֹוֲהָרא"ש ֶדערְּ ט ֶהערְּ ֶלעגְּ ֶמען פְּ

ֶלב ֶרסְּ ַמא רעֶ 'בְּ ִהיִלים ִמיט ַא ֶגעשְּ ן תְּ  ,קֲחִסיִדים ָזאגְּ
ן ֶרעדְּ  ֶלעגְּ טְּ  ןֵזיי פְּ שְּ ט ִמיט צּום ֵאייֶבערְּ ֶגעִמישְּ ן אֹויסְּ

ִהיִלים סּוֵקי תְּ ט ֶרבִ  ;ִדי פְּ ָמאל ָהאט ֶמען ֶגעֶהערְּ  יֵאיינְּ
ל ֶרבִ  'סָנָתן ל יַאן ֵאייִניקְּ ִהִלים  ,עֶ 'ִמיכְּ ט תְּ ִווי ֶער ָזאגְּ
ִריַבי" :א(, )לה ָדִוד ִריָבה ה' ֶאת יְּ ן ֶמעט , ָהא"לְּ

ן:ט ֶגעֶהערְּ  טְּ שְּ ט צּום ֵאייֶבערְּ "ִרבֹונֹו ֶשל  ִווי ֶער ֶרעדְּ
ִריג ִזיךְּ ַפאר ִמיר, ֶנעם ִזיךְּ ָאן ַפאר ִמיר,  עֹוָלם קְּ

ָעֵתךְּ ָאִני', ָזאג ִמיר  שֻׁ ִשי יְּ ַנפְּ ֶטער  -'ֱאמֹר לְּ שְּ  -ֵאייֶבערְּ
ן, ִא  ָראכְּ ט ִמיר ִליב, ִאיךְּ ִבין ַאזֹוי ֶצעבְּ יךְּ ַאז דּו ָהאסְּ

ֵקייט ל ַוואֶרעמְּ ף ַאִביסְּ ט פּוןַאִביֶסעֶלע  ,ַדארְּ ַשאפְּ  ִליבְּ
 ִדיר".

שַ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו) ַחנָ ת ַפרְּ  "פ(תש ןָוֶאתְּ
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יְך ָאן צּו טּון ַפאר  יד ְשְטֶרעְנְגט זִּ ְקֵלייֶנע ַזאְך ָוואס ַא אִּ
ים.  אִּ

יל,  יְנט ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ָאן ַקיין ֶגעפִּ יד דִּ ֶווען ַא אִּ
יְשט ַקיין ֶגעְשַמאק  יְרט נִּ ין ַזייןֶער ְשפִּ ֶלעְרֶנען אּון  אִּ

ְצֹות  י מִּ ין דִּ יְשט ַקיין ַטַעם אִּ יְרט נִּ ַדאֶוועֶנען, ֶער ְשפִּ
יז ָדאס ָנאְך ַאַסאְך ֶמער ָחשּוב  יז ְמַקֵיים, אִּ ָוואס ֶער אִּ

ים ָאן ַאַסאְך  ַווייל ַביים ֵאייֶבעְרְשְטן. ֶעס קּוְמט אִּ
וי ַפאר ֵאייֶנעם ָוואס ְש  יְרט ָיא ְשֶוועֶרער ָדאס צּו טּון וִּ פִּ

ין יז ָדאס ָנאְך ֶמער  .ַא ֶגעְשַמאק ֶדערִּ יֶבער אִּ אּון ֶדערִּ
ָחשּוב, ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ַא ְגרֹויֶסע ַנַחת רּוַח פּון 

יד  .ֶדעם אּון ֶווען ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶזעט ַאז ֶדער אִּ
ים  יְנט אִּ יְך ָאן אּון דִּ ילְשְטֶרעְנג זִּ ויפִּ ֶוועט ֶער  ֶקען, ֶער וִּ

יֶכער צּום סֹוף ֶהעְלְפן ַאז ֶער ָזאל ָיא ַבאקּוֶמען  ים זִּ אִּ
יֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן  גּוְטן ַטַעםֶדעם  אּון ֶקעֶנען דִּ

יט ַא חִּ  ְשֵלימּות מִּ  יֹות אּון ֶגעְשַמאק.בִּ

יָלה ו':( ֲחַז"ל ָזאְגן  י )ְמגִּ ם ֹיאַמר ְלָך ָאָדם ָיַגְעתִּ "אִּ
י, תַ  ין ּוָמָצאתִּ יר ַאז ֶער  -ֲאמִּ אֹויב ַא ֶמעְנְטש ָזאְגט דִּ

יַח ֶגעֶווען, ַדאן  יְך ֶגעְפָלאְגט אּון ֶער ָהאט ַמְצלִּ ָהאט זִּ
יְך ַא קַ  ּוטסְ ָזאלְ  ים ְגֵלייְבן". ְשֶטעְלט זִּ ְשָיא, אֹויב ָהאט אִּ

יְשט ְבלֹויז  יַח ֶגעֶווען, ַדאְרף ֶמען נִּ ֶיעֶנער ַטאֶקע ַמְצלִּ
י אֹויְגן ַאז ֶער ָהאט ן, ֶמען ֶקען דָ ְגֵלייבְ  יט דִּ אְך ֶזען מִּ

יַח ֶגעֶווען ַא ַזאְך ָוואס ֶמען ָנאר ְגֵלייְבן ַדאְרף ֶמען  .ַמְצלִּ
י אֹויְגן. יט דִּ יְשט ֶזען מִּ  ֶקען נִּ

י ָנָתן  ְרַכת הַ ָזאְגט ֶרבִּ יקּוֵטי ֲהָלכֹות בִּ ַאז ֶווען ֵפירֹות ֲהָלָכה ה'( )לִּ
יֶנען ֶדעם ֶעס קּוְמט צּו ר יּות, ֶווען ֶעס קּוְמט צּו דִּ ּוְחנִּ

יג  יְשט ֵאייבִּ ֵאייֶבעְרְשְטן, ָדאְרט ַדאְרף ֶמען ָיא ְגֵלייְבן, נִּ
י ַהְצָלָחה, ַאָמאל  יֶגע אֹויְגן דִּ י ְפֵליישִּ יט דִּ ֶזעט ֶמען מִּ
יְך  יְך אּון מּוְטֶשעט זִּ יז ָדא ַא ֶמעְנְטש ָוואס ְפָלאְגט זִּ אִּ

יֶנע יְשט ַאז ֶער צּו דִּ ן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ֶער ֶזעט נִּ
יַח ַזיין. ַדאְרף ֶמען ָאֶבער ְגֵלייְבן ַאז ֶער ָהאט  ָזאל ַמְצלִּ
יַח ֶגעֶווען, ַווייל ָדאס ַאֵליין ַאז ֶער ְפָלאְגט  יֶכער ַמְצלִּ זִּ
יז ַזיין ְגֶרעְסֶטע ַהְצָלָחה. יְך ַפאְר'ן ֵאייֶבעְרְשְטן, ָדאס אִּ  זִּ

יד ָהאט ַא ֵרייֶנע ֱאמּוָנה, ֵווייְסט ֶער ַאז ֶיעֶדע  ֶווען ַא אִּ
יְך ָאְנֶגעְשְטֶרעְנְגט ַפאְר'ן  יֵקייט ָוואס ֶער ָהאט זִּ ְקֵליינִּ
ילּו ָנאר ַא  יז ָגאר ַא ְגרֹויֶסע ַהְצָלָחה, ֲאפִּ ֵאייֶבעְרְשְטן אִּ

ילּו ֶער ָהאט ָנאר ֶגעְטַראְכט ַאז  ֶער גּוֶטע ַמְחָשָבה, ֲאפִּ
יְשט ַפאְרלֹויְרן,  ויל ַזיין וואֹויל, ֶוועְרט ָדאס אֹויְך נִּ וִּ
יְך  ֶיעֶדע ַזאְך ֶוועְרט ַאֶוועְקֶגעֵלייְגט, אּון ַאזֹוי ַזאְמְלט זִּ
ָאן ַאַסאְך גּוֶטע ַזאְכן פּוֶנעם ֶמעְנְטש, אּון אֹויב ֶער 

י ַסְבָלנּות אּון אֹויְסַוואְרְטן, ֶוועט ֶער צּום  ֶוועט ָהאְבן דִּ
י  יט דִּ סֹוף אֹויְך ֶקעֶנען זֹוֶכה ַזיין צּו ֶזען ַזיין ַהְצָלָחה מִּ

 ֵאייֶגעֶנע אֹויְגן ָאֶפעֶנעְרֵהייט.

י  יז ַאָמאל ֶגעקּוֶמען צּו הרה"ק ֶרבִּ יְנֶגעְרַמאן אִּ ַא אִּ
יְך ָאפְ  ְטשּוְרְטקֹוב זי"ע אּון זִּ ד מֶשה מִּ ֶגעֶרעְדט ַאז ָדוִּ

ֶלעְצְטְנס ָהאט ַזיין ְשֶווער אֹויְפֶגעֶהעְרט צּו ַדאֶוועֶנען, 
ין שּול אּון ֶער ַדאֶוועְנט ֶמער  יְשט אִּ ֶער ֵגייט ֶמער נִּ

יְשט יְנֶגעְרַמאן ָהאט ֶגעוואּוְסט ַאז  .נִּ וי ֶדער אִּ אּון ַאזֹוי וִּ
יק, ָהאט ֶער ֶגעֶבעְטן  ַזיין ְשֶווער ֵגייט ַאַסאְך צּו ֶדעם ַצדִּ

יט ַזיין ְשֶווער, אּון ֶזען  יק אֹויב ֶער ֶקען ֶרעְדן מִּ ֶדעם ַצדִּ
יק ָאְנהֹויְבן צּו  יְך ַפאֶרעְכְטן אּון צּורִּ ַאז ֶער ָזאל זִּ

 ַדאֶוועֶנען.
יק ָהאט ֶגעָלאְזט רּוְפן ֶדעם ְשֶווער, אּון ֶער  ֶדער ַצדִּ

יז ֱאמֶ  ים ֶגעְפֶרעְגט אֹויב ֶעס אִּ ת ָוואס ֶמען ָהאט אִּ
ֶדעְרֵצייְלט ַאז ֶער ָהאט אֹויְפֶגעֶהעְרט צּו ַדאֶוועֶנען. 
יָבה  י סִּ יז ֱאֶמת, אּון דִּ יד ֶגעָזאְגט ַאז ֶעס אִּ ָהאט ֶדער אִּ
יז ַווייל ֶער ָהאט ַבאֶמעְרְקט ַאז ֶווען ֶער  ֶדעְרצּו אִּ
ין ָקאפ ַאֶלע ים ַאַריין אִּ יְך ַדאֶוועֶנען קּוֶמען אִּ  ְשֶטעְלט זִּ

יל ֶער ָהאט  ויפִּ ָסאְרט ְשֶלעְכֶטע ֶגעַדאְנֶקען, אּון וִּ
יְשט  ים נִּ יז ֶעס אִּ יְך ָאְפצּוָשאְקֶלען ֶדעְרפּון אִּ יְרט זִּ ְפרּובִּ
י ְשֶלעְכֶטע  יְשט ָפטּור ֶוועְרן פּון דִּ ֶגעַגאְנֶגען, ֶער ֶקען נִּ

יֶבער ָהאט ֶער ֶגעְקֶלעְרט ַאז ֶעס אִּ  יז ַמְחָשבֹות, אּון ֶדערִּ
ְכַלל אּון ָפטּור ַאן  יְשט צּו ַדאֶוועֶנען בִּ שֹוין ֶעְנֶדעְרש נִּ
יֶשע  ֵעֶסק. ַאְנְשָטאט צּו ָהאְבן ַאַזא צּוַהאְקֶטע אּון ַנארִּ

ים, ֶוועט ֶער ֶעְנֶדעְרש ָאְפָלאְזן  יט ֶיעְנץ ָפנִּ ַדאֶוועֶנען מִּ
 ֶדעם ַגאְנְצן ַדאֶוועֶנען.

ים אוֹ  יק ָהאט אִּ יְסֶגעֶהעְרט אּון ֶדעְרָנאְך ֶדער ַצדִּ
יג  יְכטִּ יְשט רִּ ים אֹויְפֶגעְקֶלעְרט ַאז ֶער טּוט נִּ ָהאט ֶער אִּ
יְשט  יֶכער ָגאְרנִּ יְשט ַדאֶוועֶנען ֶוועט זִּ "אֹויב ֶוועְסטּו נִּ

יְשֵקייט ידִּ אֹויב ָאֶבער דּו  ,ְבַלייְבן פּון ַדיין ַגאְנֶצע אִּ
יְך ָאְנְשְטֶרעְנֶגע ילּו ֶעס ֶזעט ֶוועְסט זִּ ן צּו ַדאֶוועֶנען ֲאפִּ

וי יְך  אֹויס וִּ י ַצייט זִּ יט דִּ ֶעס ֶזעט אֹויס, ֶוועְלן ָאֶבער מִּ
יְך  יעֹות ָוואס דּו ָהאְסט זִּ י ַאֶלע ְיגִּ ַצאְמקּוֶמען דִּ
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 718-387-2691 3# צו באקומען אין ישיבה, אדער רופט
 
 

>>>>>> 

 

ֶגעְפָלאְגט צּו ַדאֶוועֶנען, אּון דּו ֶוועְסט זֹוֶכה ַזיין ַאז ַדיין ַדאֶוועֶנען ֶוועט ָיא 
ים".ָהאְבן   ַא ֵשייֶנעם ָפנִּ

ין ָפסּוק. ֶדער ָפסּוק  ים ֵשיין ַאַריין ֶגעַטייְטְשט אִּ אּון ֶער ָהאט ָדאס אִּ
ים פז, ו(  ָזאְגט לִּ יק ֶגעַטייְטְשט ֶדעם )ְתהִּ ים", ָהאט ֶדער ַצדִּ ְכתֹוב ַעמִּ ְסֹפר בִּ "ה' יִּ

ו י ֶוועג וִּ י ֶפעְלֶקער ְשַרייְבן". ָפסּוק "ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֵצייְלט אֹויף דִּ י ַאזֹוי דִּ
יְדן ְשַרייְבן נּוֶמעְרן ְשַרייְבט ֶמען "ֵאייְנס", "ֶצען" "הּוְנֶדעְרט" א.א.וו.  י אִּ ֶווען דִּ
יט  י נּוֶמעְרן מִּ י ֶזעְלֶבע אֹויף ָלשֹון ַהקֹוֶדש, ְשַרייְבט ֶמען אֹויְך דִּ אּון דִּ

י ", "מֵ ֲעָשָרהֶוועְרֶטער, "ֶאָחד", " ם ָהאְבן ֵזיי דִּ י גֹויִּ ויֶדער ַביי דִּ ָאה" א.א.וו. וִּ
". אּון ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער 100", "10", "1נּוֶמעְרן ָוואס ֵזיי ְשַרייְבן צ.ב.ש. "

ם ֵצייְלן ֶעס. י גֹויִּ וי דִּ י נּוֶמעְרן לֹויט וִּ  ֵצייְלט דִּ
יר ֶגעֶווען ים ַמְסבִּ יק ָהאט אִּ ַדאֶוועְנְסט ַאַזא ֶווען דּו  :אּון ֶדער ַצדִּ

יְך ָאְנצּוְשְטֶרעְנֶגען צּו ַדאֶוועֶנען  יְרְסט זִּ יל דּו ְפרּובִּ ויפִּ צּוַהאְקֶטע ַדאֶוועֶנען, וִּ
וי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין יְשט, וִּ י ַגאְנֶצע ַדאֶוועֶנען  .ֵגייט ֶעס נִּ יְלְסט ַמָמש ַאז דִּ דּו פִּ

יָרא יז ָנאר ַא "זִּ יז ַמָמש ָגאְר ", ואִּ יְשט ֶוועְרד. ֶעס אִּ יָראנִּ יז דָ  "וָאֶבער ַא "זִּ אְך אִּ
יָרא ָיא. ֶעס יְך צּוַזאם ַאַסאְך "זִּ יז ֶעס קּוְמט ֵאיין ואּון ַאזֹוי ְקלֹויְבט זִּ 'ס" בִּ

יְרן ַא  יְך אֹויף אּון ֶמען הֹויְבט ָאן ְשפִּ ָטאג אּון ָדאס ַהאְרץ ֶוועְקט זִּ
ַדאן ֵלייְגט ֶמען צּו ָנאר ֵאיין "ֵאייְנֶסער", ֶמען ָנאְנְטַשאְפט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, 

יד ּוְמיּוָחד, אּון ֶווען ֶמען  יז ֶדער ֶאָחד ָיחִּ ֵלייְגט צּו ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ָוואס אִּ
יָרא וי וֵלייְגט צּו ַאן "ֵאייְנֶסער" צּו ֶזעְקס "זִּ יְלָיאן! אּון וִּ 'ס" ָהאְסטּו שֹוין ַא מִּ

יָרא יְך ָאן צּו  'ס" ֶמעןוֶמער "זִּ ֵלייְגט צּו, ֶיעֶדעס ָמאל ָוואס ֶמען ְשְטֶרעְנְגט זִּ
יז  ילּו ֶווען ֶעס אִּ יְשט ַאזֹוי ֶגעלּוְנֶגען, ֲאפִּ ילּו ֶווען ֶעס נִּ טּון ַא גּוֶטע ַזאְך, ֲאפִּ

יָרא יְנֶקע ַזייט, אֹויב וָנאר ַא "זִּ י לִּ יז ָאֶבער ֶדער "ֵאייְנֶסער" אֹויף דִּ ", אֹויב אִּ
יָראָהאט מֶ  וי ֶמער "זִּ יְך, ַדאן וִּ יט זִּ יְגן ַבאֶשעֶפער מִּ 'ס" ֶמען וען ֶדעם ֵאייְנצִּ

י נּוֶמעְרן. ץֵלייְגט צּו, ַאלְ   ְגֶרעֶסער ֶוועְרן דִּ
ילּו ֶער  יק ֵזייֶער ְמַחֵזק ֶגעֶווען, ַאז ֲאפִּ ים ֶדער ַצדִּ י ֶוועְרֶטער ָהאט אִּ יט דִּ מִּ

ידִּ  ין אִּ יְשט ַקיין ַטַעם אִּ יְרט נִּ יְך ָאְנְשְטֶרעְנֶגען צּו טּון ְשפִּ יְשֵקייט, ָזאל ֶער זִּ
יַח ַזיין. יֶכער ַמְצלִּ וי ַאזֹוי ֶער ֶקען ָנאר, אּון סֹוף ָכל סֹוף ֶוועט ֶער זִּ  ָוואס אּון וִּ

יְשט ֶוועְרן  יְך צּו ֶדעְרַהאְלְטן אּון נִּ יז זֹוֶכה זִּ יז ֶדעם ָוואס אִּ וואֹויל אִּ
יְך צּו ֶלעְרֶנען אּון ַדאֶוועֶנען צּוְבָראְכן פּון ַקיין שּו ם ַזאְך, אּון ֶער ְפָלאְגט זִּ

יְשט ֶדעם ֶגעְשַמאק, ֶוועט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער  ילּו ֶווען ֶער ָהאט ָנאְכנִּ ֲאפִּ
ים ַזיין גּוט אֹויף  ים, אּון ֶעס ֶוועט אִּ יֶכער ָהאְבן ַא ְגרֹויֶסער ַנַחת רּוַח פּון אִּ זִּ

י ֶוועְלט אּון   אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.דִּ
יעֹות( יחֹות מֹוַהָרא"ש ֵחֶלק ט"ז ֶעֶרְך ְיגִּ  )שִּ
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 שיעורים; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס; און נאך - פון חיזוק )פרויען(קוואל 
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; ק יומי; ניגונים; שיעורים; חיזו - 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'
 ד "ש"ס איד"העפטיגע צוגרייטונגען צום גרויסארטיגן מעמ

גאר העפטיגע צוגרייטונגען קומען פאר די טעג צום 
בעפארשטייענדן גרויסארטיגן מעמד "ש"ס איד", וואס וועט 
אי"ה פארקומען דעם קומענדיגן זונטאג פרשת ראה, י"ט אב, 
ביים סיום מסכת שבת פונעם דף הקהלה, ווען אנשי שלומינו 

ארקן צו זיין א וועלן זיך צוזאמקומען אינאיינעם זיך צו שט
"ש"ס איד". אפילו די וואס זענען פאריאגט און פארפלאגט 
מיט'ן אהיימברענגען פרנסה אין שטוב, מאכן אבער זיכער אז 
עס זאל נישט דורכגיין קיין איין טאג אין לעבן אן לערנען א 

 בלאט גמרא.
גאר א הערליכער פראגראם ווערט צוגעגרייט פאר מענער 

אז יעדער זאל הנאה האבן און שעפן פרויען און קינדער, 
 פרישע כוחות פון דעם גרויסן מעמד.

דער ריזיגער זאל ווערט יעצט אויסגעארבעט אז ס'זאל קענען אריינעמען דעם ריזן ציבור 
וואס איז ערווארטעט, אויף א באקוועמען פארנעם, אז יעדער זאל קענען הערן און זען און 

 מיטהאלטן דעם געשמאקן מעמד.
ייכע סעודה וועט סערווירט ווערן, די נייע אויפגעכאפטע טאלאנטפולע זינגערס פון א ר 

די "הלווים" קווייער וועלן מהנה זיין דעם עולם, באגלייט מיט פראפעסיאנאלע מוזיק. 
חשובע בעלי דרשנים וועלן האלטן דעם עולם געשפאנט. דער ראש ישיבה שליט"א וועט 

 סכת עירובין, און וועט זאגן דברות קודש.מסיים זיין מסכת שבת אנהויבן מ
אזוי ווי ס'איז נישטא קיין פארקינג ביים זאל, וועט זיין צוגעשטעלט א גרויסער פארקינג 
לאט נישט ווייט פון זאל, פון וואו באסעס וועלן כסדר טראגן און ברענגען דעם עולם צום 

 זאל.
ארויספאלן פונעם געהויבענעם  די טיקעטס לויפן אויס זייער שנעל, קיינער וויל נישט

מעמד. מאכט זיכער צו קויפן אייערע טיקעטס ווי שנעלער. ביים טיר וועט מען נישט 
 פארקויפן קיין טיקעטס.

 , וויליאמסבורג347-585-8169מ'קען קויפן טיקעטס אין אלע געגנטער; ברסלב 
 ת יואל, קרי347-374-1386, מאנסי 718-506-4341, בארא פארק 347-404-8738 
, 347-585-3187, דזשערסי סיטי 347-831-4561, סטעטן איילענד 845-467-5299 

 .8אדער קען מען רופן "קול ברסלב" און דריקן נומער  .845-608-7775לעיקוואד 
 שישו ושמחו בשמחת התורה!

*** 

 אידן זענען ווייטער מתפלל צו זיין ראש השנה אין אומאן
מתפלל אז מ'זאל זוכה זיין צו זיין ביים הייליגן רבי'ן אויף  אידישע קינדער זענען ווייטער

ראש השנה, אזוי ווי דער רבי האט געבעטן און פארלאנגט פון אלע זיינע תלמידים, און זוכה 
 זיין דורך דעם צו א גוט געבענטשט יאר מיט אלע ברכות און ישועות.

ומאן אויף ראש השנה, מיט די אוקריינע רעגירונג וועט אי"ה לאזן יעדן קומען קיין א
פארשידענע באגרעניצונגען צוריק צו האלטן די פארשפרייטונג פון די וויירוס, ווי געמאלדן 

 וואך. נעדי פארגאנגע
אידישע קינדער ווייסן אז קיין שום זאך אויף דער וועלט קען מען נישט באקומען אן 

הייליגן רבי'ן אויף ראש השנה, וואס  תפלה, און זיכער נישט אזוי גרויסע זאך ווי צו זיין ביים
דער רבי האט זיך אויסגעדריקט אויף דעם, "וואס זאל איך אייך זאגן? קיין גרעסערס פון 

 דעם איז נישט פארהאן!"
דערפאר זענען אידן ממשיך מתפלל צו זיין אז מ'זאל זוכה זיין אין אומאן אויף ראש 

 ל'ן אלע גוטע ישועות פאר'ן גאנצן יאר.השנה, אן קיין שום שוועריקייטן, און אויס'פוע
 וכל באי עולם עוברין לפניך כבני מרון!

 

 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!

 יער פארלאנג צורופט אריין מיט אי

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

 
 
 

 

 

 

 ווי אזוי געבט מען זיך אן
 עצה מיט די קינדער?

 הערליכע שיעורים אין חינוך, חיזוק און
 עצות ווי אזוי זיך אפצוגעבן מיט קינדער.

 :ביי די "חינוך אפטיילונג"הערט 

 קול ברסלב
212-444-9191 

1,  2,  4  
 

 

 אומאן ראש השנה!
 

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

 ~ בעסטע פרייזן און שנעלסטע סערוויס ~
 אייער פריינד

 אלי קנאלל
 

<<<<<< 

 

 
 גליון נתנדבצת הפה

 ע"ה משה "רב צבי לע"נ ר'
 נלב"ע י"ט מנחם אב תשע"ז

 תהא נשמתו צרורה בצרור החיים

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 הי"ו הערשי שניצלערמו"ה 
 מלמד מומחה במוסדותינו הקדושים

 צו די געבורט פון א אינגל למזל טוב
דער אייבערשטער זאל העלפן ער זאל זען פיל אידיש 

 קינד און ביי אלע קינדער געזונטערהייט נחת ביי דעם

 מוסדות היכל הקודש ברסלב
נתייסדה ע"י כ"ק מוהרא"ש זי"ע

 

 א"פתש שנת רעגיסטראציע
מסדר די קלאסן פון די חדר און סקול אזוי ווי מיר זענען יעצט 

אמסבורג און סיי אין סיי אין ווילי פאר די קומענדיגע יאר,
אלע עלטערן פון אונזערע  עלדן פארממיר ווילן  קרית ברסלב,

אז די  ,יסורא ךיז ןעיצפון שטאט און סיי די וואס  סיי מוסדות
די קומענדיגע  די מוסדות קינדער איןשיקן אלע וועלכע ווילן 

 איינשרייבן די קינדער בעפאר לפ"ק, דארפן א"פיאר תש
 .חמשה עשר באב

וועלן נישט און מיר עוואקסן, זייער צ ה"האבן זיך ב תודסומדי 
קינד  א פלאץ פאר אייער קינד, אויב איז דאס אבןהקענען 

 .באצייטנס איינגעשריבן נישט
זאלן שוין  םאנסיואלע עלטערן אן א עס נישט פאר לייכט,ט נעמ

 .ראי ןגידנאין אפיס מיט די פלענער פאר'ן קומע ןפואריינר
 ראציעאפעמיט דאנק פאר אייער קא

 

 


