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  חֹוֶדׁש ָאב

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

 אֹויְפּבֹויֶען.צּוִריק 
ֶדער ְטרֹויֶער ִאיז ִניְׁשט ָנאר אֹויְפן חּוְרָּבן 

ִמיט  ֵּבית ַהִמְקָדׁש ָוואס ִאיז ָחרּוב ֶגעָוואְרן
, ָנאר ִמיר ְטרֹויֶעְרן ְצֵוויי טֹויְזְנט ָיאר צּוִריק

אֹוי- אֹויף אּוְנֶזער ֵאייֶגעֶנעם חּוְרָּבן ֵּבית 
ד ַדאְרף ַזיין ַא ֶדער ֹמַח פּון ַא ִאי .ַהִמְקָדׁש

ֶטעְנִדיג ְטַראְכְטן ֵּבית ַהִמְקָדׁש, ֶעס ַדאְרף ְׁש 
פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אּון ֶלעְּבן ִמיְטן 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון ֶווען ֶמען ַפאְרֶגעְסט פּוֶנעם 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִאיז ָדאס ַא ְגרֹויֶסע חּוְרָּבן, אּון 

ן ִמיר ֶּבעְטן ֶדעם ְטרֹויֶעְרן ִמיר אּוֶדעם אֹויף 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאז ִמיר ָזאְלן אֹויְפּבֹויֶען אּוְנֶזער 

ֶטעְנִדיג ֵאייֶגעֶנע ֵּבית ַהִמְקָדׁש, צּו ְטַראְכְטן ְׁש 
פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, צּו ֶרעְדן צּום 

 ִמיְטן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אּון צּו ֶלעְּבן
ַאְרֶּבעט ֶיעְצט ִאין ִדי  ָדאס ִאיז אּוְנֶזער

ֶטעג פּון חֹוֶדׁש ָאב, ַאז ִמיר ָזאְלן ִזי- ֶנעֶמען 
ִאין ִדי ֶהעְנט ַאַריין, אּון צּוִריק קּוֶמען צּום 

ִווי ַאזֹוי קּוְמט ֶמען צּוִריק צּום . ֵאייֶּבעְרְׁשְטן
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן? ָדאס ִאיז דּוְר- ִדי ּתֹוָרה, ֶווען ַא 

ַמאְכט ִזי- ַא ְקִביעּות צּו ֶלעְרֶנען ֶיעְדן  ִאיד 
ָטאג ּתֹוָרה, ֶוועט ֶער ַארֹויְסֵגיין פּון ַאֶלע 

ס אּון ַזיין ְשֶטעְנִדיג ָדבּוק צּום ַזייֶנע ְׁשֶלעְכטְ 

 טִניְׁש ט ֶנעְמ 
  רְּפֶרעׁשּון ַקיי

  

ט ֶנעְמ ן אּוט גּוס ְטַראְכְט ט, ָגאְרִניְׁש ן פּו
י ִד ט ִמי אֹויְך י ַאזֹוג. ְגִרינְ ן ֶלעְּב י ִד 

ר, ְּפֶרעׁשּון ַקייט ִניְׁש ט ֶנעְמ ט; ַאְרֶּבע
ט, ָגאְרִניְׁש ן פּו ִהיְסֶטעִריׁשט ִניְׁש ט ֶוועְר 

ל ִוויִפית; ּכֹוחֹוע ַאייֶערֶ ט לֹויס ַאְרֶּבעְט 
  ן.ַאְרֶּבעְט ר ִאיט ָזאלְ י ַאזֹו - ט ָהאר ִאי ּכֹחַ 
 (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלקט ָזאגְ י ֶרִּב ר ֵהייִליֶגער ֶדע

 ֶמעְנְטׁש'ן ַפאְר ט ֵגייס ַפאְרָווא ב', ִסיָמן פב)
ל ִוויר עֶ ל ַווייל? ִוויר עֶ י ִווט ַפאְרֶקעְר 

ט, ֶגעָוואלְ ט ָגאְרִניְׁש ר עֶ ט ָוואלְ ס; ֶעֶּפע
ם ַהֵׁש ן ָרצֹון טּור ָנאט ֶגעָוואלְ ן ֶמעט ָוואלְ 

ה ֵעצָ י ִד ר; ְּכֵסדֶ ן ֶגעַגאְנֶגעס ַאֶלעט ָוואלְ  - 
ס ָוואע ַאלֶ ר ַפאה ּוְמנּוסָ ק ָּבדּוז ִאי

ע ַגאְנצֶ י ִד ט, ִניְׁש י ֵזיט ֵגייס עֶ ז ַאן ְקֶרעְכְצ 
ס ָדאל, דּוְרְכַפאק ְׁשִטין ֵאייז ִאין ֶלעְּב 

ה; ֱאמּונָ ט ִמיט ִניְׁש ן ֶלעְּב י ֵזיל ַווייז ִאי
 ָקאּפם ֶדען ַאייְנֶגעּבֹויגְ  ִזיְך ן ֶמעט ָוואלְ 

ן ֶגעַגאְנֶגעס ַאֶלעט ָוואלְ ן, ֵאייֶּבעְרְׁשְט ם צּו
  "ב)תשפק ָּבלָ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(       ר.ְּכֵסדֶ 
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. ָבֵאׁש ַּתֲעִבירּו ָבֵאׁש ְוָטֵהר ַא ְּבֵמי ִנָּדה ִיְתַחָּטא ְוכֹל ֲאֶׁשר א ָיבֹא ָּבֵאׁש ַּתֲעִבירּו ַבָּמִים אָּכל ָּדָבר ֲאֶׁשר ָיבֹ 

ס עֶ ל ָזאד ִאי ַא ז ַא 'ן ַּכְׁשְר ן אּון ְגִליעֶ ן ֶמעף ַדאְר ר, ֵפייעֶ ן ִאיט ֶגענּוצְ ט ָהא'ְמ ס ָוואם גֹויִ י ִד ן פּום ֵּכִליי ִד 
  ר.ַוואֶסען ִאי'ן טֹוְבלְ ן ֶמעף ַדאְר ט, ַקאלְ ף אֹויט ֶגענּוצְ ר ָנאט ָהא'ְמ ס ָוואם ֵּכִליי ִד ן אּון, נּוצְ ן ֶקעֶנע

ת, ֲעֵבירֹו ֶנעֶּבעט טּו ֶמעְנְטׁש ַא ן ֶוועז ַא ן ד') ִסיָמ ', אק ֵחלֶ "ן, מֹוֲהַר י ִליקּוֵט (ט ָזאגְ י ֶרּבִ ר ֵהייִליֶגער ֶדע
ל ל"ב, כ"ז) ְיֶחְזֵקא(ט ָזאגְ ק ָּפסּור ֶדעי ִוור, ֵּבייֶנעע ַזיינֶ ן ִאיט ַאַרייְנֶגעְקִריצְ ה ֲעֵביָר י ִד ן פּור ֶוועְרֶטעי ִד ן ֶוועְר 

ט ֶוועְר  ֶמעְנְטׁשר ֶדע, ֶמעְנְטׁשם פּוֶנער ֵּבייֶנעי ִד ט ֶצעְּבֶרעכְ ס ָדאן אּו, םַעל ַעְצמֹוָת ה ַוְּתִהי ֲעוֹנָֹתם ֲחקּוָק 
ם, ְדָבִריי ִוידּור ָאֶּבעט ַמאכְ  ֶמעְנְטׁש ַא ן ֶווען. ֶגעטּוט ָהאר עֶ ס ָוואת ֲעֵבירֹוי ִד  דּוְרן ֶצעְּבָראכְ ן ִאיְנַגאְנצְ 

ע ְׁשֶלעְכֶט י ִד ס ַארֹוין ֵגייעֶ ם ֶדע דּוְרן, ֶגעטּוט ָהאר עֶ ס ָוואס ַאֶלען ֵאייֶּבעְרְׁשְט 'ן ַפאְר ט ֶדעְרֵציילְ ר עֶ 
 אָּכל ָּדָבר ֲאֶׁשר ָיבֹ ק, ָּפסּום ֶדעי ֶרּבִ ר ֶדע ַטייְטׁשם ֶדעט ִמי ר.ֵּבייֶנעע ַזיינֶ ן פּוה ֲעֵביָר י ִד ן פּור ֶוועְרֶטע

א ַרֲחָמנָ ת ֲעֵבירֹון טּום ִאיט ַמאכְ ס ָדאן אּו, ֶמעְנְטׁש ַא ן ִאיט ְּבֶרענְ ע ָהַר ר ֵיצֶ ם פּוֶנער ֵפייעֶ י ִד ן ֶווע, ָבֵאׁש
ל ָזאר עֶ ן, ֵאייֶּבעְרְׁשְט ם צּור ֵפייעֶ  ַא ט ִמין ֶרעְד ן ָאְנהֹויּבְ  ֶמעְנְטׁשר ֶדעל ָזא, ַּתֲעִבירּו ָבֵאׁש ְוָטֵהר ן,ִליְצלָ 

ט ֶווער עֶ ט ֶוועם ֶדע דּוְרן אּון, ֶגעטּוט ָהאר עֶ ס ָוואס ְׁשֶלעְכְט ע ַאלֶ ן ֵאייֶּבעְרְׁשְט 'ן ַפאְר ן ֶדעְרֵציילְ 
  ד.ִאיר ֶעְרִליֶכער ִדיֶגע'ֱאֶמתן ַא ן ֶוועְר ט ֶווער עֶ ן, ַזאכְ ע ְׁשֶלעְכֶט ע ַאלֶ ן פּוט ָאְּפֶגעֵרייִניגְ 

 ַא ן ַאֶוועְקצּוֶנעֶמעט ְּפרּוִּביְר ע ָהַר ר ֵיצֶ ר ֶדעי ַאזֹוי ִוון ֶוועגְ י ְצֵוויא ָד ז ִאי'ְס ז ַא ר ָאֶּבעז ִאית ֱאֶמ ר ֶדע
ן פּור ֵפייעֶ  ַא  ֶמעְנְטׁשם ִאיֶנען ָא ט ִציְנְד ר עֶ , רֵפייעֶ  ַא ט ִמיר עֶ ט קּוְמ ל ָמאן ֵאיין, ֵאייֶּבעְרְׁשְט ם פּוֶנעד ִאי

ר עֶ  ג,ֶוועע ַקאְלֶט  ַא ט ִמין קּוֶמער עֶ ן ֶקעל ָמאע ְצֵווייֶט  ַא ר ָאֶּבעת, ַּתֲאוֹוע ְׁשֶלעְכֶט ן אּות ִמדֹוע ְׁשֶלעְכֶט 
ט ִניְׁש ז ִאיר ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶדעז ַא ד, ֶוועְר ט ָגאְרִניְׁש י ִווי ֵסין ֶזעֶנעת ִמְצוֹ ע ַזיינֶ ז ַא  ֶמעְנְטׁשם ֶדע ָאּפט ִקילְ 

ן ֵלייגְ ט ִניְׁש ט ֶווער עֶ  אֹויּבן ַּפאִסיְר ט ָגאְרִניְׁש ט ֶווע'ְס ט, טּור עֶ ס ָוואן ַזאכְ ע גּוֶט י ִד ן ִאיט ִאיְנֶטעְרִסיְר 
ר עֶ ט ְּפרּוִּביְר ר ֶטעַווייי ַאזֹון אּום, ְוָׁשלֹוס ַח ה ְּתִפלָ ן ֵאיין ַפאְרַּפאְס ט ֶווער עֶ ז ַא ר ָאֶדעג, ָטאן ֵאיין ְּתִפִלי

  ת ה'.ֲעבֹוַד ן ַזיין פּו ֶמעְנְטׁשם ֶדען ָאְּפצּוִקילְ 
ט ְּבֶרענְ ע ָהַר ר ֵיצֶ ר ֶדען ֶוועל ַווייט, ָסאְר ע ֶעְרְׁשֶט י ִד ן פּור ֶעְרֶגע ָנאן ַזיין ֶקעע ָהַר ר ֵיצֶ ט ָסאְר י ִד 

ט ִניְׁש  ִזיט ִפיְר ר עֶ ז ַא  ֶמעְנְטׁשר ֶדע ָכאְטׁשט ֵווייְס ת, ֲעֵבירֹון טּו צּו צּום ִאיט ֶרעְד ן אּו ֶמעְנְטׁשם ִאיֶנע
ר עֶ ן אּון, ֶקער עֶ ל ִוויִפי ָכאְטׁשט ְּפרּוִּביְר ר עֶ ן אּו, ֶעְרִליט ִניְׁש  ִזיט ִפיְר ר עֶ ז ַא י ֵווים ִאיט טּו'ְס ג, ִריְכִטי

ל. וואֹוין אּו ֶעְרִלין ֶוועְר ן אּון ַאַרייט ֶהענְ י ִד ן ִאין ֶנעֶמע ִזיר עֶ ט ֶוועג ָטאן ֵאייז ַא ג ָהאֶפענּונְ  ַא ט ָהא
ן ַדאן, ֵאייֶּבעְרְׁשְט ם פּוֶנע ֶמעְנְטׁשם ֶדע ָאּפט ִקילְ ס ָוואע, ָהַר ר ֵיצֶ ן ַקאְלְט ם צּור ָאֶּבעט קּוְמ ס עֶ ן ֶווע

 צּוק צּוִרי ִזיט ִניְׁש ם ִאיט ְּבֶרענְ ס עֶ , םִאיט ִמיג ָאְרֶדענּונְ ן ִאיט ִניְׁש ז ִאיס ֶעֶּפעז ַא ט ִניְׁש  ֲאִפילּור עֶ ט ַכאּפְ 
ר ֶגעֶוועע ֶזעְלּבֶ י ִד ט ִמים ִאין ֶקעגְ ן ֵגיי צּוז ִאיע ָהַר ר ֵיצֶ ט ָסאְר י ִד ר ַפאה ֵעצָ י ִד  ן.ֵאייֶּבעְרְׁשְט ם צּון ַכאּפְ 
ן ָא  ֲאִפילּוט, ַקאְלֶטעְרֵהיי אֹוים טֹוִבים ַמֲעִׂשין אּות ִמְצוֹור ֶמעי ִוון טּו צּון ְׁשטּוּפְ  צּו ִזיט, נּוצְ ר עֶ ס ָווא
י ִד ן ָזאגְ  צּוט, ַקאְלְטֵקיי ַא ט ִמי ֲאִפילּון ַדאֶוועֶנען אּון ֶלעְרֶנע צּות, ִהְתַלֲהבּון אּול ֶגעִפים ׁשּון ַקיי

י ִוון טּו צּון ְׁשַטאְרְק  ִזיט ֶוועד ִאי ַא ז ַא ן אּות, ִהְתעֹוְררּום ׁשּון ַקייט ִניְׁש ט ְׁשִּפיְר 'ְמ  ָכאְטׁשר ֶוועְרֶטע
ק, ֶגעְׁשַמאן אּום ַטעַ ם ׁשּון ַקיין ָא  ֲאִפילּוה, ְּתִפלָ ן אּוה ּתֹוָר ן פּור ֶוועְרֶטער ֶמעי ִוון ָזאגְ  צּות, ִמְצוֹור ֶמע
ס עֶ י ִוון ֵאייֶּבעְרְׁשְט ם ֶדען ִדיֶנע צּוט ָאְנֶגעַוואֶרעְמ ן ֶוועְר ט ֶווער עֶ ז, ַאייי ִד ן ְּבֶרעכְ  ִזיף סֹום צּוט ֶווע

ן ִאיג ָטאן ֶיעְד 'ן טֹוְבלְ  צּו ִזי, הִמְקוֶ ן ִאין ֵגיי צּוק ְׁשַטאְר ר ֵזייעֶ ם ֶדער ַפאט נּוצְ  אֹוי ן.ַזיי צּוף ַדאְר 
ע ִפילֶ י ִד ן פּו ֶגעֶוועְנִליט קּוְמ  ֶמעְנְטׁש ַא ף אֹויט ַפאלְ ס ָוואט ַקאְלְטֵקייר ִעיָק ר ֶדעל ַווייר, ַוואֶסע
ן, ֶגעטּוט ָהאר עֶ ס ָוואת ֲעֵבירֹוי ִד ן פּו ֶמעְנְטׁש ַא ף אֹוין ָא  ִזין ְקֶלעּבְ ס ָוואת רּוחֹוע ְׁשֶלעְכֶט ן אּות ְקִליּפֹו

 ַא ן ֶווען. ֵאייֶּבעְרְׁשְט ם פּוֶנעט ִזיְסֵקיין אּוק ֶגעְׁשַמאי ִד ן ְׁשִּפיְר ט ִניְׁש ם ִאין ָלאזְ ת ְקִליּפֹוע ְׁשֶלעְכֶט ע ַאלֶ י ִד 
ן, ַזאכְ ע ְׁשֶלעְכֶט ע ַאלֶ י ִד ם ִאין פּו ָאּפס ָדאט ַוואְׁש ה, ִמְקוֶ ן ִאין ֵגיי צּו צּור ָאֶּבע ִזיט ֶגעוואֹוינְ  ֶמעְנְטׁש

  ן.ֵאייֶּבעְרְׁשְט ם צּוט ָאְנֶגעַוואֶרעְמ ק צּוִרין ֶוועְר ר עֶ ן ֶקען ַדאן אּו
ם ִאיֶנעע ָהַר ר ֵיצֶ ם פּוֶנער ֵפייעֶ י ִד ט ְּבֶרענְ ס עֶ ן ֶווע, ָבֵאׁש ַּתֲעִבירּו ָבֵאׁש ְוָטֵהר אָּכל ָּדָבר ֲאֶׁשר ָיבֹ 

 ִזין אּון ֵאייֶּבעְרְׁשְט ם צּו ַאַסאן ֶרעְד  צּוץ ַהאְר ס ָדאן ָאְנַוואֶרעֶמע ִזי ֶמעְנְטׁשר ֶדעף ַדאְר , ֶמעְנְטׁש
, ְוכֹל ֲאֶׁשר א ָיבֹא ָּבֵאׁש ט,ָאְּפֶגעִקילְ ן ִאיְנַגאְנצְ ז ִאי'ְמ ן ֶווער ָאֶּבען ֶמעט טּוס ָוואם. ִאיר ַפאן ַזייה ִמְתַווֶד 

 אֹוין אּוה, ִמְקוֶ ן ִאי'ן טֹוְבלְ  צּו ִזין צּוֶגעוואֹויֶנע ִזיל ָזא'ְמ , ַּתֲעִבירּו ַבָּמִים ה,ֵעצָ י ִד ז ִאין ַדא
ם ֶדען ַארֹויְסְׁשֶלעּפְ ט ֶוועס ָדאן אּול, ֶגעִפין ַקיין ָא ט ַקאְלֶטעְרֵהיי ֲאִפילּות ִמְצוֹור ֶמעי ִוון ַאַרייְנצּוַכאּפְ 

 צּוט ָנאנְ ק צּוִרין ַזייה זֹוכֶ ט ֶווער עֶ ן, ַאַרייְנֶגעַפאלְ ז ִאיר עֶ ס ָוואן ִאין ַזאכְ ע ְׁשֶלעְכֶט ע ַאלֶ ן פּו ֶמעְנְטׁש
  ט.ֶוועלְ ע ֶיענֶ ף אֹוין אּוט ֶוועלְ י ִד ף אֹויט גּון ַזיים ִאיט ֶוועס עֶ ן אּון, ֵאייֶּבעְרְׁשְט ם צּון ֶוועְר 

)י תשס"ו)ַמְסעֵ ת ַמטֹול ַהַּנַח  ּתֹו  
 



 ב

 

  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.
 - ֶדער ֵׁשם הוי"ה -ֶדער ָנאֶמען פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 

יף ְצֶוועְלף ֶוועְגן, אּון ָדאס ֶקען ֶמען אֹויְסְׁשֶטעְלן אוֹ 
ֶזעֶנען ֶקעְגן ִדי ְצֶוועְלף ֲחָדִׁשים, ֶיעֶדע חֹוֶדׁש ַׁשייְנט ַאן 

ִאין חֹוֶדׁש ָאב ַׁשייְנט ֶדער  .ַאְנֶדעֶרע ִצירּוף פּוֶנעם ֵׁשם
, ָוואס ָדאס ִאיז ִדי ָראֵׁשי "הוי"ה" –ִצירּוף אֹויף ִדי ֶוועג 
ָרֵאל ְׂש 'ְׁשַמע יִ 'ְסֵּכת ּו'הַ  ט) ָבִרים כז(דְ  ֵּתיבֹות פּוֶנעם ָּפסּוק

ִאיִדיֶׁשע ִקיְנֶדער  – יֹום ַהֶזה ִנְהֵייָת ָלָעם ַלה' ֱא8ֶקי7'הַ 
ֶהעְרְטס צּו, ֶדעם ַהייְנִטיְגן ָטאג ֶזעְנט ִאיר ֶגעָוואְרן ַא 

  ָפאְלק צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.
ַׁשייְנט ִאין  ,ַפאְרָוואס ּפּוְנְקט ֶדער ֵׁשם פּון ֶדעם ָּפסּוק

אּון ֶמען ֶזעט ַאן ִאיְנֶטעֶרעַסאְנֶטע ַזא-,  ֶדעם חֹוֶדׁש ָאב?
ֶעס ִאיז ָאְנֶגענּוֶמען ַּביי ִאיְדן ַאז ֶווען ֶמען ִוויל ָזאְגן ֶדעם 

, ָאֶּבער ֶמען ָטאר ֶדער ָנאֶמען פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן – ֵׁשם
ִדי  ט ֶמען ֶעס אֹויףָדא- ִניְׁשט ַארֹויס ָזאְגן ֶדעם ֵׁשם, ָזאגְ 

ֶוועג ִווי ַאזֹוי ֶעס ַׁשייְנט ִאין חֹוֶדׁש ָאב "ֶדעם ֵׁשם 
 ַפאְרָוואס ּפּוְנְקט אֹויף ֶדעם ֶוועג?. "ה"יָ וַ הַ 

 מֹוַהָרא"ׁש ִאיז ָדאס ַמְסִּביר לֹויט ִווי ִדי ְגָמָרא ָזאְגט
ְסֵּכת 'הַ ַאז פּון ֶדעם אֹויְבְנֶדעְרַמאְנְטן ָּפסּוק, (ְּבָרכֹות ס"ג:) 

יֹום ַהֶזה ִנְהֵייָת ְלָעם ַלה' ֱא8ֶקי7, 'ָרֵאל הַ ְׂש 'ְׁשַמע יִ 'ּו
ֶלעְרְנט ֶמען ַארֹויס ִפיר ַזאְכן, אּון ִדי ִפיר ַזאְכן ֶזעֶנען ִדי 
ְיסֹודֹות ִווי ַאזֹוי ַא ִאיד ֶקען ִזי- ְגִריְנֶגעְרֵהייט צּוִריק 

ר ִאיז ֶעס ַטאֶקע ֶקעְרן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון ֶדעְרַפא
ַּפאִסיג ַפאר ֶיעְצט ִאין חֹוֶדׁש ָאב ֶווען ֶיעֶדער ִוויל צּוִריק 
אֹויְפּבֹויֶען ַזיין ֵאייֶגעֶנע ֵּבית ַהִמְקָדׁש, אּון אֹוי- ִאיז ֶעס 
ִוויְכִטיג ַפאר ֶיעְדן ִאיד ִאין ֶיעְדן ַמָצב, אּון ֶדעְרַפאר ִאיז 

 עם ֵׁשם אֹויף ֶדעם ֶוועג.ֶמען צּוֶגעוואֹויְנט צּו ָזאְגן דֶ 
פּון ֶדעם ָּפסּוק, ס ַארֹוי ןֶמעִדי ֶעְרְׁשֶטע ַזא- ֶלעְרְנט 

"ַהיֹום ַהֶזה", ַאז ֶיעְדן ָטאג ַדאְרף ַא ֶמעְנְטׁש ְטַראְכְטן ַאז 
ַהייְנט ָהאט ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶגעֶגעְּבן ִדי ּתֹוָרה ַפאר ִדי 

י ַאזוֹ י ִוון קּוְק ט ִניְׁש ר ָטאד יאִ  אַ  ִאיְדן צּום ֶעְרְׁשְטן ָמאל.
ן טּוט ֶווער עֶ ס ָוואר ָאֶדען, ֶנעְכטְ ן אֹויְסֶגעֶזעט ָהאר עֶ 

ן אּוס ָוואט" ַהיינְ ן "ַאַרייְנַכאּפְ ן ְּפרּוִּביְר ר ָנאן, ָמאְרגְ 
פּון ֶדעם "ל ֲחזַ  ןֶלעְרֶנעִדי ְצֵווייֶטע ַזא- ן. ֶקער עֶ ל ִוויִפי

ר ֶיעֶדע - "ִּכּתֹות ְוִעְסקּו ַּבּתֹוָרהֲעׂשּו ִּכּתֹות "ָּפסּוק, 
 אַ ן ֶווען ֶצעְּבָראכְ ן ֶוועְר ט ִניְׁש , ַאְנֶדעְרׁשז ִאי ֶמעְנְטׁש
ל ִוויִפין ְּפרּוִּביְר ר ָנאן, ֶלעְרֶנער ֶּבעֶסען ֶקער ְצֵווייֶטע

ֵאין ִדְבֵרי ק "ָּפסּום ֶדע"ל ֲחזַ ן ַטייְטְׁש  ָנא-ן. ַאֵליין ֶקע'מְ 
ִדי  -ָה" יִמי ֶׁשֵמִמית ַעְצמֹו ָעלֶ ִמְתַקְיִמין ֶאָלא ּבְ ּתֹוָרה 

ּתֹוָרה ָוואס ַא ֶמעְנְטׁש ֶלעְרְנט ֶווען ֶעס ִאיז ִאים ְׁשֶווער, 
ֶווען ֶער ִאיז ֶגעְדרּוְקט, ָדאס ַהאְלט ִזי- ַּביים ֶמעְנְטׁש, 
אּון ֶדעְרַפאר ַדְוָקא ֶדעָמאְלט ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ָהאט ָצרֹות 

 ןאּו .ז ַזיין ֵאייְנִציְגְסֶטע ֵעָצה צּו ַאְנְטלֹויְפן צּו ִדי ּתֹוָרהִאי
ַהס ְוַאַחר ַּכ- ִּכֵּתת, ְלעֹוָלם ִיְלַמד ז "ִאיִדי ֶפעְרֶטע ַזא- 

ַא ֶמעְנְטׁש ַדאְרף קֹוֶדם  -" ָאָדם ּתֹוָרה ְוַאַחר ַּכ- ֶיְהֶּגה
ֶווען  .ט ָגאְרִניְׁשטָזאְגן ַאַסא- ּתֹוָרה, ֲאִפילּו ֶער ַפאְרְׁשֵטיי

ֹמַח צּום ַזיין ַא ֶמעְנְטׁש ָזאְגט ַאַסא- ּתֹוָרה, ֶוועט ִזי- 
סֹוף ֶעֶפעֶנען, אּון ֶער ֶוועט ַפאְרְׁשֵטיין אּון ֶקעֶנען ִדי 

 ַגאְנֶצע ּתֹוָרה ָוואס ֶער ָהאט ֶגעֶלעְרְנט.
ל קּוְמט אֹויס ַאז פּון ֶדעם ָּפסּוק ַהְסֵּכת ּוְׁשַמע ִיְׂשָראֵ 

ַהיֹום, ָוואס פּון ָדא קּוְמט ַארֹויס ֶדער ֵׁשם ָוואס ַׁשייְנט 
ִאין ֶדעם חֹוֶדׁש ָאב, פּון ֶדעם ָּפסּוק קּוְמט ַארֹויס ַא 
ֶגעַוואְלִדיֶגע ִחיזּוק ַפאר ֶיעְדן ִאיד, ַאז ֶמען ַדאְרף ִזי- 

ייֶען צּו ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה אּון ֲאִפילּו ֶמען ֶטעְנִדיג ַּבאנֵ ְׁש 
אְרְׁשֵטייט ִניְׁשט ָזאל ֶמען אֹוי- ֶלעְרֶנען, אּון ֲאִפילּו ֶווען פַ 

ֶמען ָהאט ָצרֹות ִאיז אֹוי- ָנאר ִדי ֵאייְנִציֶגע ֵעָצה צּו 
 ַאְנְטלֹויְפן צּו ִדי ּתֹוָרה.

ִדי ַאֶלע ִלּמּוִדים ִאיז ֵזייֶער ִוויְכִטיג צּו ֶגעֶדעְנְקן ֶיעְצט 
חֹוֶדׁש ָאב, ַווייל דּוְר- ִדי ּתֹוָרה  ֶווען ֶעס קּוְמט ׁשֹוין ֶדער

ַּבאקּוְמט ַא ֶמעְנְטׁש ֵׂשֶכל אּון ֶער ֶוועְרט צּוֶגעִּביְנֶדען 
צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון ִמיט ֶדעם ַפאֶרעְכט ֶער ַזיין 
ֵאייֶגעֶנע חּוְרָּבן ֵּבית ַהִמְקָדׁש, ֶער ּבֹויֶעט אֹויף ִאין ַזיין 

צּו ַזיין  דנְ יׁש, דּוְר- ֶדעם ָוואס ֶער ּבִ ֹמַח ֶדעם ֵּבית ַהִמְקדָ 
 ֹמַח צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן דּוְר- ִדי ּתֹוָרה.

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

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

וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ִאיז זֹוֶכה אֹויְסצּונּוְצן ִדי ֶטעג 
 .ִווי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין

 ָאב)-ם(ִׂשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֶעֶר- חֹוֶדׁש ְמַנחֵ 

 

  
  

  ֶדעְרֵצייְלט מֹוַהָרא"ׁש<<<<<<  

  ְׁשֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ְּבֶרְסֶלב 

ף ַדאְר ר ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶדע
  ן?ְּתִפִלין ַמיין ֶדע

 ְׁשֵאָלה:
  ְלָכבֹוד ֶדער רֹאׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א,

וואּו ִאיז ֶדער ַּבאֶׁשעֶפער? ִחיזּוק ַאְרֶּבעט ׁשֹוין ִניְׁשט ַפאר ִמיר, ֶעס ָהאט ָנאר ֶגעַאְרֶּבעט ִּביז ִדי 
  ָיאר ַאְרֶּבעט ֶמער ִניְׁשט ַקיין ִחיזּוק. 30ַּבאְלד ֶווער ִאי ׁשֹוין ן ָיאר, ֶיעְצט ֶווע 28

ֶע ֵּבית ַהַחִיים, ִדי "ֶעְכֶטע 'ִאי זּו ֶאְפָׁשר ַא ֶחְלָקה ִאין ִדי ְּבֶרְסֶלב ,ֶדעְרָנא ִאי ֵמיין ֶעס ִאיז
  .ֶאְפָׁשר ָדאְרְטן ִאיז ָדא ֶמער ִחיזּוק ַפאר ִמיר ,״ֵּבית ַהַחִיים

ֶעס ִאיז ָדא ָנא ֵאייֶנער ָוואס ִאיז ַאזֹוי ַאֵליין ִווי ִמיר,  יי ַאֵליין, ִאי ֵווייס ִניְׁשט צִ ִאי ִּבין ַאזֹו
ִאי ִוויל ְמַזֶּכה ַזיין ִדי רֹאׁש . ַמָמׁש ָגאְרִניְׁשט ֵווייִניֶגער ִווי ִאין ַא ְׁשְטֶרעְנֶגע ַפאְרַמאְכֶטע ְּתִפיָסה

  .אֹויּב ֶעס ִאיז ִּבְכַלל ַׁשָיי, ְדיֹון ְׁשבּוִיםְיִׁשיָבה ִמיט ִדי ִמְצָוה פּון ּפִ 
ִניְׁשט ַהאְלְטן פּון ִזי ַווייל ִאי ָהאּב ס ִאי ָהאּב מֹוָרא ַאז צּוִליּב ַמיין ַפאְרַמאְכְטֵקייט אּון ָדא
יְׁשט ֶגעֶווען ְגֵרייט ֲחתּוָנה ִאי ִּבְכַלל נִ ן ֵקייְנָמאל ֶגעַהאט ִניְׁשט ַקיין ָנאְרַמאֶלע ַטאֶטע אּון ַמאֶמע, ִּבי

ִאי ָהאּב ִניְׁשט ֶגעַהאט ֵקייְנָמאל ַא ְּבִחיָרה ִּבְכַלל צּו ֶקעֶנען  ?ֶדען ַמיין ׁשּוְלד סעֶ ז ִאיר ָאֶּבע. צּו ָהאְּבן
ָלָמה ִלי ״אְּבן ִאיז ֶעְרִליֶכע ִאיד, ֶיעְצט ֶקען ִאי ִניְׁשט ֲחתּוָנה ָה  ןֶמעְנְטׁש אּון ַא ר ֶלעְּבן ִווי ַא ָנאְרַמאֶלע

  ?ַפאְרָוואס ַדאְרף ִאי ָדאס ,ָּכל ֶׁשֵּכן ַאז ַמיין ַחִיים ִאיז ִניְׁשט ַחִיים ,״ַחִיים
ָהאט ִמיר ס ַמיין ַמאֶמע ָווא זִאיס עֶ , ֶעס ִאיז ִניְׁשט ַמיין ׁשּוְלדז ַא ר ְמקּוָּבִלים ָזאְגן ִמיע ֶגעִוויֶס 

ן ַקייט ִניְׁש ן ָהאּבְ י ֵזי, ָאְנֶגעצֹויֶגעֶנע ְׁשטּוּבן ַא ר ֵזייעֶ ט ֶגעַהאן ָהאּבְ ר יָחרּוב ֶגעַמאְכט ַמיין ֶלעְּבן, ִמ 
אֹויּב ִאי  ',ְּבֶרעְנֶגען ַא ְרַאיָ  ִאי ֵמיין ָנאר צּו ן.ַאַריים ָּפִנין ִאית ֱאֶמ ם ֶדען ָזאגְ י ֵזיר ָנאר, ִמיר ַפאה ֵעצָ 

  .ַאז ֵזיי ֶזעֶען ִדי ְמִציאּות ,ִּבין ִזי ִניְׁשט ֶגענּוג ַמְסִּביר
 טֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָלאזְ ז ַא  .ִאי ֶגעּב ַאֶוועק ַמיין ְּתִפיִלין, ִאי ָהאּב ׁשֹוין ִניְׁשט ּכַֹח צּו ֶדעם

 ז ֶער ַדאְרףֵמיין ִאי ַא ן, ָהאּבְ ה ֲחתּונָ  צּו ,ִמיר ִניְׁשט ְמַקֵיים צּו ַזיין ִדי ֶעְרְׁשֶטע ִמְצָוה ִאין ִדי ּתֹוָרה
  .רִמין פּו אֹוי ִניְׁשט ִדי ִמְצָוה פּון ְּתִפיִלין

  ְיַיֵׁשר ּכַֹח 
  ְּתׁשּוָבה:

ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר  
 יֹום ב' ַּפְרַׁשת ִּפְנָחס, י"ט ַּתמּוז, ְׁשַנת תשפ"ב ִלְפָרט ָקָטן

 ֵנרֹו ָיִאיר... ַמיין ֵטייֶעֶרער 
  ְּבִריוו.ִאי ָהאּב ֶעְרַהאְלְטן ַדיין 

ין ַצַער ֵלייֶנעְנִדיג ַדייֶנע ֶוועְרֶטער ֶדעְרַמאן ִאי ִזי ִדי ֶוועְרֶטער ָוואס מֹוֲהָרא"ׁש ָזאְגט: "ֵא 
; ֵקייֶנער ִאין ִדי ִניְׁשָטא אֹויף ִדי ֶוועְלט ַאַזא ֵווייָטאג ִווי ִדי ֵווייָטאג פּון ַא ָּבחּורְּכַצֲערֹו ֶׁשל ָּבחּור", 

ֶוועְלט ֵווייְסט ִניְׁשט ָוואס ַא ָּבחּור ֵגייט ַאִריֶּבער. ִדי ֶלעְּבן ִאיז ִאים ִניְׁשט ֶוועְרד, ֶעס ֶפעְלט ִאים ַאֶלע 
ר ֶעס ָהאט "ָּכל ָאָדם ֶׁשֵאין לֹו ִאָׁשה", ֶווע (ְיָבמֹות סב:):גּוֶטע ַזאְכן. ַאזֹוי ִווי ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ָזאְגן 

ְמָחה", ֶדער ֶלעְּבט ָאן ַקיין ִׂשְמָחה, "ְּבא  - ִניְׁשט ֲחתּוָנה, ֶער ֶלעְּבט ַאֵלייְנס ָאן ַא ַווייּב  "ָׁשרּוי ְּבא שִֹ
ְּבָרָכה", ֶדער ֶלעְּבט ָאן ַקיין ְּבָרכֹות, "ְּבא טֹוָבה", ֶדער ֵווייְסט ִניְׁשט ָוואס ֵמייְנט גּוט, "ְּבא ּתֹוָרה", 

ט ִניְׁשט ַקיין ּתֹוָרה, "ְּבא חֹוָמה", ֶמען ֶלעְּבט ָאן ַקיין מֹויֶער, "ְּבא ָׁשלֹום", ָאן ַקיין ְפִריְדן; ֶמען ָהא
ֵלייְגט צּו ָנא ַזאְכן ָוואס  (ְּבֵראִׁשית ַרָּבה יז, ב)ִדי ַאֶלע ַזאְכן ָהאט ֶמען ִניְׁשט ַפאר ִדי ֲחתּוָנה. ֶדער ֶמְדָרׁש 

ָהאְּבן: "ְּבא ֵעֶזר", ֶמען ָהאט ִניְׁשט ַקיין ֶהעְלֶפער, "ְּבא ַּכָּפָרה", ֶמען ָהאט  ֶפעְלט ַפאְר'ן ֲחתּוָנה
  .ִניְׁשט ַקיין ַפאְרֵצייֶער, "ְּבא ַחִּיים", ֶעס ִאיז ִניְׁשט ַקיין ֶלעְּבן

וער ֶעס ִאיז ִאים; , ִווי ְׁשוֶ ֵקייֶנער ִאין ִדי ֶוועְלט ַפאְרְׁשֵטייט ִניְׁשט ָוואס ַא ָּבחּור ֵגייט ַאִריֶּבער
ָאֶּבער ָדאס ֵמייְנט ִניְׁשט ַאז ֶמען ֶמעג ַאַרייְנַפאְלן ִאין ֵיאּוׁש, ִניְׁשָטא ַאַזא ַזא 'ִחיזּוק ֶהעְלְפט ׁשֹוין 
ִניְׁשט', ֶעס ִאיז ִניְׁשט ֱאֶמת ָוואס דּו ְׁשַרייְּבְסט: "ִחיזּוק ַאְרֶּבעט ׁשֹוין ִניְׁשט ַפאר ִמיר"; ִצי ֶדען 

 (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב', ִסיָמן עח):טּו ַפאְרֶגעְסן ָוואס ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶגעְׁשִריְגן ִמיט ַזיין ַגאְנֶצע ּכַֹח ָהאְס 
"ֶגעַוואְלד ַזייט ַאיי ִניְׁשט ְמַייֵאׁש! ַקיין ֵיאּוׁש ִאיז ָגאְרִניְׁשט ַפאְרַהאֶנען!" ַאז ֶדער ֶרִּבי ָהאט 

ֵמייְנט ָדאס ַאֶלעֶמען, ֶדער ֶרִּבי ָהאט ָדאס ִדיר אֹוי ֶגעָזאְגט, ֶדער ֶרִּבי  -ין ֵיאּוׁש ֶגעָזאְגט ִניְׁשָטא ַקי
  ָהאט ִדיר אֹוי ֶגעֵמייְנט.

ֶרעד ִזי ִניְׁשט ַאיין ַאז ִאין ֵקֶבר ֶוועט ִדיר ַזיין ֶּבעֶסער; ִדי ַצַער אּון ֵווייָטאג ִאין ֵקֶבר ִאיז ַאזֹוי 
 ,ִאיז ָדאס ָנאר ַא ָמָׁשל צּו ִדי ַצַער ָוואס ִאיז ָדא ִאין ֵקֶבר.  -י ְׁשֶווער ֶעס ִאיז ִדיר ֶיעְצט ִווְׁשֶרעְקִלי

"ְוַאל ַיְבִטיֲח ִיְצְר", ֶדער ֵיֶצר ָהָרע ָזאל  (ָאבֹות ד, כב):אֹויף ִדי ִמְׁשָנה  (ִׂשיחֹות ָהַר"ן, ִסיָמן פד)ֶדער ֶרִּבי ָזאְגט 
ְרן, "ֶׁשַהְּׁשאֹול ְוַהֶּקֶבר ֵּבית ָמנֹוס ְל", ַאז ֶדער ֵקֶבר ִאיז ַא ְּפַלאץ וואּו ֶמען ֶקען ִזי ִדיר ִניְׁשט ָאְּפַנא

ַראֶטעֶווען; ָדא אֹויף ִדי ֶוועְלט ִאיז ַא ֶמעְנְטׁש ַפאְרנּוֶמען, ֶעס ֶקען ַזיין ֶמען ָזאל ַכאְּפן ַא ִּביס פּון ַא 
ָזאל ִניְׁשט ְׁשִּפיְרן ֶדעם ִּביס, ַווייל ֶמען ִאיז ַאזֹוי ַאַרייְנֶגעטּון ִאין  ָוואֶרעם ָאֶדער ַא ְפִליג אּון ֶמען
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ַאְנֶדעֶרע ַזאְכן, ָאֶּבער ִאין ֵקֶבר ִאיז ִניְׁשט ָדא ַקיין ׁשּום ִטְרדֹות אּון ַמְחָׁשבֹות ָוואס ָזאְלן 
ן ַּבייְסן, ָדאְרט ֶהעְרט ֶמען ֶיעֶדע ַאֶוועְקֶנעֶמען ִדי ָקאּפ פּון ֶהעְרן ִווי ִדי ֶוועִרים ְקִריְכן אּו

ֵאייְנִציְגְסֶטע ִריר ָוואס ִדי ֶוועִרים ְקִריְכן אּון ַּבייְסן; ֶמען ֶקען ִזי ִניְׁשט ָפאְרְׁשֶטעְלן ִדי ַצַער 
  .ןִאין ֵקֶבר ֶווען ֶמען ֶהעְרט ֶיעֶדע ִּביס פּון ִדי ֶוועִרים אּון ִדי ַצַער פּון ֶהעְרן ִווי ֵזיי ְקִריכְ 

ָזאְלְסט זּוְכן ַא ֵלייִדיֶגע ְּפַלאץ וואּו ֶמעְנְטְׁשן  -ִדי ֵעָצה ִאיז  ָוואס ִאיז ָיא ִדי ֵעָצה?
ֶגעפּוֶנען ִזי ִניְׁשט, ָדאְרט ָזאְלְסטּו ִזי אֹויְסְׁשמּוֶעְסן ִמיְט'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אּון ִאים ֶדעְרֵצייְלן 

אֹויף ַדיין ֵאייֶגעֶנע ְׁשְּפַרא ָוואס דּו ִּביְסט  - יר ַאֶלעס ָוואס ֵגייט ַאִריֶּבער אֹויף ִד 
צּוֶגעוואֹויְנט צּו ֶרעְדן; ָזאְלְסט ִאים ֶּבעְטן ְּבַרֲחִמים ּוְבַתֲחנּוִנים ֶער ָזאל ַרֲחָמנּות ָהאְּבן אֹויף 

אס טּון ָטאג ָנא ִדיר, דּו ָזאְלְסט ְטֶרעְפן ַדיין ִׁשידּו, ָזאְלְסט ִניְׁשט ִמיד ֶוועְרן; ָזאְלְסט ָד 
ָטאג ִמיט ַסְבָלנּות, ֲאִפילּו ֶעס ֶוועט ַאִריֶּבעְרֵגיין אֹויף ִדיר ְׁשֶוועֶרע ִּביֶטעֶרע ִנְסיֹונֹות, ֲאִפילּו 
ֶדער ֵיֶצר ָהָרע ְּבֶרעְנט ִאין ִדיר אּון דּו ַפאְלְסט ַאָראּפ, ָזאְלְסטּו ִמיט ַעְקָׁשנּות ַווייֶטער ֶּבעְטן 

ְרְׁשְטן אּון ִאים ַאֶלעס ֶדעְרֵצייְלן ִּבְּתִמימּות ּוְּפִׁשיטּות. ֶדער ֵקֶבר ִאיז ִניְׁשט ַקיין ֶדעם ֵאייֶּבע
ָדאס  -ָהאֶפענּוְנג, ֶדער ֶרִּבי ִאיז ַאן ָהאֶפענּוְנג, ִדי ֵעָצה פּון ֶרִּבי'ן, פּון ִהְתּבֹוְדדּות ּוְתִפיָלה 

  ען ַאְנְטלֹויְפן.ִאיז ַא ֵּבית ָמנֹוס, ַא ְּפַלאץ וואּו ֶמען ֶק 
ַעל ֵּכן ַמיין ִליֶּבער ְּברּוֶדער, ֶנעם ָאן ַמייֶנע ֶוועְרֶטער ָוואס ִאי ְׁשַרייּב ִדיר, ֵגיי ׁשֹוין 
ֶיעְצט ִאין ַא ֵלייִדיֶגע ְּפַלאץ אּון ְׁשמּוֶעס ִזי אֹויס ָדאס ַהאְרץ. ֵוויין צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶּבעט 

ָהאְּבן אֹויף ִדיר. ֶקעְנְסט ִזי ִניְׁשט ָפאְרְׁשֶטעְלן ָדאס ְגרֹויְסֵקייט פּון  ִאים ֶער ָזאל ַרֲחָמנּות
ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, פּון ַטֲעָנה'ן ִמיְט'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. קּוק ֶוועְרֶטער ָוואס ֶדער ֵהייִליֶגער 

ְנט ִזי אֹויס צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ָזאְגט ֶדער ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֵוויי (ַּפְרַׁשת ָּבָלק, קצה.)זֹוַהר ָזאְגט 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער: "א ָּבִעיָנא ָהָכא ֵּבי ִדיָנא ִדְידּונּון ֵּביָנָנא", ֶווען ֶדער ֶמעְנְטׁש קּוְמט ִמיט 

ַאָנא ְוהּוא ִוויל ִאי ִניְׁשט ֵּבית ִדין ֶׁשל ַמֲעָלה ָזאל ִזי ַאַרייְנִמיְׁשן, " - ַזייֶנע ַטֲענֹות צּו ִמיר 
ִּבְלחֹוָדָנא", ִאי ִוויל ַזיין ַאֵלייְנס ִמיט ֶדעם ֶמעְנְטׁש, "ְוֵלית ֵּתיאּוְבָּתא ְלקּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא 
ֶאָּלא ַּכד ְמַקֵּבל לֹון ְואֹוְׁשדּו ַקֵּמיּה", ִניְׁשָטא ַקיין ְגֶרעֶסעֶרע ַפאְרֶגעִניְגן ַּביים ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִווי 

ט ִזי אֹויס ַפאר ִאים, "ְּדָהא ָּכל ִנטּוֵרי ַּתְרִעין א ַׁשְבִקין ָהִכי ְלֵמְיַעל ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֵוויינְ 
ַּכָמה ְדַׁשְבִקין ְלִמְסְּכִנין", ַאֶלע ִטיְרן פּון ִהיְמל ֶזעֶנען ָאְפן ַפאר ַא ֶצעְּבָראֶכעֶנער ֶמעְנְטׁש 

ׁשּוָתא ָעֳאִלין", אּון ַזייֶנע ְּתִפילֹות ָוואס ֵווייְנט ִזי אֹויס ַפאְר'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, "ְּדָהא ְּבא ְר 
ֵגייֶען ַארֹויף ָאן ַקיין ְרׁשּות; ָדאס ֵהייְסט, ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֵגייט ִאין ַא ִוויְנְקל וואּו ֵקייֶנער 
ִאיז ִניְׁשט ָדאְרט, ֶער ֶרעְדט ִזי אֹויס ַזיין ַהאְרץ צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אּון ֶער ַפאְרֵצייְלט ִאים 

ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶעְנְטֶפעְרט ַפאר ִדי ְּתִפילֹות ֵגייֶען ְגַליי ַארֹויף צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  -ֶלעס ַא 
  ַא ֶצעְּבָראֶכעֶנע ַהאְרץ ְׁשֶנעֶלער ִווי ֶער ֶעְנְטֶפעְרט ַפאר ֶדעם ְגֶרעְסְטן ַצִדיק.

 יְסט ְּברֹוֶגז אֹויף ֵזיי; ִאי ֵווייס ִניְׁשטדּו ִּביְסט ִאין ַּכַעס אֹויף ַדייֶנע ֶעְלֶטעְרן, דּו ּבִ 
. ֶגעֶדעְנְקְסט ַאַווַדאי ִדי ַמֲעֶׂשה ןֶלעּבְ  ןִאי ןֶהעְלפְ  סֶעֶּפע רִדי טֶווע יֵזי ףאֹוי זְּברֹוגֶ ן ַזיי אֹויּב

ָוואס ֶמען ָהאט ַפאְרִּביְטן , ִמיְט'ן ֶּבן ֶמֶל (ִסּפּוֵרי ַמֲעִׂשיֹות ַמֲעֶׂשה יא)ָוואס ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶדעְרֵצייְלט 
, 'ֲהִיָּתֵכן ֶער ַדאְרף ַאְנְטלֹויְפן, ֶער ֶקען ִניְׁשט זְּברֹוגֶ  רֵזייעֶ  ןֶגעָוואְר  רעֶ ז אּון ַפאְרְטִריְּבן; ִאי

ַזיין ִאין ְׁשטּוּב', ֶער ָהאט ֶגע'ַטֲעָנה'ט: "ִמָמה ַנְפָׁש קּוְמט ִמיר ִניְׁשט ַאַזא ְׁשֶוועֶרע ֶלעְּבן; 
קּוְמט ִמיר אֹוי  -קּוְמט ִמיר צּו ַזיין ֶקעִניג, ִּבין ִאי ַא ֶּבן ַהִּׁשְפָחה  -ין ִאי ֶדער ֶּבן ֶמֶל ּבִ 

ִניְׁשט צּו ַזיין ַא ַפאְרְטִריֶּבעֶנער"; ִאיז ֶער ֶגעַגאְנֶגען ִׁשיּכֹור'ן אּון ֶגעַגאְנֶגען ִאין ְׁשמּוץ 
'אֹויּב ֶעס ִאיז ָהאט ֶער ְּתׁשּוָבה ֶגעטּון; ֶער ָהאט ֶגעְטַראְכט ְּפֶלעֶצער טּון ֲעֵבירֹות, ָנאְכֶדעם 

 ַאזֹוי אֹויְפִפיְרן,  -ָיא ַאזֹוי, ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶקען ַפאְרַּבייְטן ַא ֶּבן ֶמֶל ִזי ֶמעג ִאי
 - עְּבן ַאַזא ְׁשֶוועֶרע ֶלעְּבן ִׁשיּכֹור'ן אּון טּון ֲעֵבירֹות?! ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ִמיר ֶגעגֶ 

; ֶער ָהאט ְּתׁשּוָבה ֶגעטּון אּון ֶער ִאיז ִאיז ָדאס ִניְׁשט ַקיין ֵּתירּוץ ִאי ָזאל טּון ֲעֵבירֹות'
צּוֶגעקּוֶמען צּו ֶוועְרן ֶמֶל. ֶזעט ֶמען פּון ֶדעם ַאז אֹויּב ֶמען ִאיז ְמַקֵּבל ַאֶלעס ְּבַאֲהָבה, ֶמען 

ואס ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער טּוט; ַאְנְׁשָטאט ָהאְּבן ַטֲענֹות אֹויף ִדי ֶעְלֶטעְרן, ֶנעְמט ָאן וָ 
ֶדעָמאְלט  -ַאְנְׁשָטאט ָהאְּבן ַטֲענֹות אֹויף ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט, ִאיז ֶמען ַאֶלעס ְמַקֵּבל ְּבַאֲהָבה 

  ִאיז ֶמען זֹוֶכה צּוצּוקּוֶמען צּו ִדי ֶהעְכְסֶטע ַמְדֵריָגה.
ז ָאּפ ִדי ַאֶלע ָוואס ַפאְררּוְפן ִזי ְמקּוָּבִלים; מֹוֲהָרא"ׁש ָזאְגט: ֶווער ִאיז ַא ַּבַעל ָלא

ֶווער ָזאְגט ַאז ֶיעֶנער ִאיז ַא ַצִדיק, ְמקּוָּבל? ִווי ַאזֹוי ֶקען ֶמען ִוויְסן ֶווער ֶעס ִאיז ַא ְמקּוָּבל? 
ְגט ָדאס ַאַריין ִאין ִדי ֶוועְרֶטער ָוואס ֲחָכֵמינּו מֹוֲהָרא"ׁש ֵליי ֶאְפָׁשר ִאיז ֶער ַא ְּבָלאֶפער?

ֶמען ָהאט ֶגעְפֶרעְגט ַרִּבי ֲחִניָנא ֶּבן דֹוָסא: "ִמַּנִין ַאָּתה יֹוֵדַע",  (ְּבָרכֹות לד:)ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ָזאְגן 
ְמקּוָּבל ָאֶדער ִניְׁשט? פּון ִווי ֶקען ֶמען ִוויְסן אֹויף ֵאייֶנעם אֹויּב ֶער ִאיז ַאן ֱאֶמת'ֶער ַּבַעל 

"ָאַמר ָלֶהם, ִאם ְׁשגּוָרה ְּתִפָּלִתי ְּבִפי", ָהאט ֶער ֵזיי ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: אֹויּב ֵלייְגט ֶער ַאַריין ִאין 
ִמיר ְּתִפיָלה, ֶער ֶרעְדט פּון ְּתִפיָלה אּון ְׁשַטאְרְקט ִמיר צּו ִמְתַּפֵלל ַזיין, "יֹוֵדַע ֲאִני ֶׁשהּוא 

, ֶדעָמאְלט ֵווייס ִאי ַאז ֶער ִאיז ַא ְמקּוָּבל, "ְוִאם ָלאו", ָאֶּבער אֹויּב ֶרעְדט ֶער ִניְׁשט ְמֻקָּבל"
פּון ְּתִפיָלה, "יֹוֵדַע ֲאִני ֶׁשהּוא ְמטָֹרף", ֵווייס ִאי ַאז ֶער ִאיז ַא ֶצעְדֵרייֶטער, ַא ְמׁשּוֶגע'ֶנער, 

ְמקּוָּבִלים ָזאְגן ִדיר: "ַדיין ַטאֶטע ִאיז ִדיר ׁשּוְלִדיג, ַדיין  ַאזֶער ִאיז ַווייט פּון ַזיין ַא ְמקּוָּבל; 
ַוואְרְפן ַא ׁשּוְלד אֹויף  ַמאֶמע ִאיז ִדיר ׁשּוְלִדיג!" ַפאר ֶדעם ַדאְרף ֶמען ִניְׁשט ַזיין ַא ְמקּוָּבל,

ְגן; ַזיי ִזיֶכער ַאז ֶדער ָדאס ֶוועט ִדיר ֶיעֶדע ֶטעֶרעִּפיְסט ָזאְגן ִמיט ַפאְרַמאְכֶטע אֹוי - ֶעְלֶטעְרן 
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  <<<<<<  שו"ת ברסלב
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  )ו(קמפּון ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן  ֶלעְּבְנְסֶגעִׁשיְכֶטע
  ןִאין ֶגעֶוועז ִאיי ֶרּבִ ר ֵהייִליֶגער ֶדע ִאין קּוְרְצן פּון ְפִריֶער:

  םִמְריָ ר ָטאְכֶטען ַזיין פּוה ֲחתּונָ י ִד  ףאֹויק, ָוואְלְטִׁשיְס  טְׁשָטא
  תקל

ב.ְּבֶרְסלֶ ן ַקיין ַאֵהייְמֶגעָפאְר ק צּוִריי ֶרּבִ ר ֶדעז ִאי ֶדעְרָנא  
ע וואּוְנֶדעְרִליכֶ ר ָגאט ֶגעֶרעְד י ֶרּבִ ר ֶדעט ָהא הֲחנּוּכָ ת ַׁשּבָ ר ַפא

י ֶרּבִ ר ֶדעט, ֶוועלְ ר ֶדעף אֹוין ַּבאֶׁשעֶפעִניְׁש ן אּון ֶמעְנְטְׁש ר ִאיֶּבען ַזאכְ 
ן ֶזעֶנען, ֶמעְנְטְׁש ע ַאלֶ ן פּות צּורֹון אּור ִּביְלֶדעי ִד ז ַא ט ֶגעָזאגְ ט ָהא
ר ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶדעס ָוואם", ָאָד ט "ָוואְר ם ֶדען ִאיט ַאַרייְנֶגעֵלייגְ ע ַאלֶ 
ז ִאיט ָוואְר ם ֶדען ִאים", ַנֲעֶׂשה ָאָד ""ו) כ', את ְּבֵראִׁשי(ט ֶגעָזאגְ ט ָהא

  ט.ֶוועלְ ר ֶדעף אֹוין ֶמעְנְטְׁש ע ַאלֶ ן פּור ִּביְלֶדעע ַאלֶ ט ַאַרייְנֶגעֶרעְכנְ 
י ַאזֹון אּוה" ַחיָ ה", "ְּבֵהָמ "ר ֶוועְרֶטעי ִד ט ִמיז ִאיע ֶזעְלּבֶ י ִד 

ר ֶדען ֶוועק ָּפסּון ִאיט אֹויְסֶגעֶרעְכנְ ן ֶוועְר ס ָוואר, ַווייֶטע
ט ָוואְר ם ֵאייֶנעם ֶדען ִאיז ִאיט, ֶוועלְ י ִד ן ַּבאַׁשאפְ ט ָהאר ֵאייֶּבעְרְׁשֶטע
ס ָוואס ַאֶלער ַווייֶטעי ַאזֹון אּות, ַחיֹון אּות ְּבֵהמֹוע ַאלֶ ט ַאַרייְנֶגעֶרעְכנְ 

  ן.ַּבאַׁשאפְ ט ָהאר ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶדע
ר עֶ ן אּון, ִעְניָ ם ֶדען ִאיט ַארּוְמֶגעְׁשמּוֶעְס ג ַלאנְ ט ָהאי ֶרּבִ ר ֶדע

ר ֶדעף אֹוית ָחְכמֹוע ַאֶזעְלכֶ א ָד ן ֶזעֶנעס עֶ ז ַא ט ֶגעָזאגְ ט ֶדעָמאלְ ט ָהא
ן ֶעְס ן ַדאְרפְ  צּון ָא ן, ַאֵליית ָחְכמֹוי ִד ט ִמין ֶלעּבְ ן ֶקען ֶמעס ָוואט, ֶוועלְ 

ן אּוע הֹויכֶ ע ַאֶזעְלכֶ ן, ַזאכְ ע וואּוְנֶדעְרִליכֶ ע ַאֶזעְלכֶ ן. ְטִריְנֶקען אּו
 ִזין ֶקע ֶמעְנְטׁש ַא ס ָוואט, ֶוועלְ ר ֶדעף אֹוי ִזין ֶגעפּוֶנעת ָחְכמֹוע ִטיפֶ 
ר ָאֶדען ֶעְס ט ָגאְרִניְׁש ט ֶווער עֶ  ֲאִפילּום, ֶדעף אֹוין ֶלעּבְ ן אּון ַזיי' ְמַחיָ 

  ן.ְטִריְנֶקע
ר ָאֶּבען ָהאּבְ ר ִמים, ֶדער ִאיֶּבעס ְׁשמּועֶ ע ַלאְנגֶ  ַא ן ֶגעֶוועז ִאיס עֶ 

  ן.ָאְּפֶגעְׁשִריּבְ ן ֶוועְר ל ָזאס עֶ ז ַא ן ֶגעֶוועה זֹוכֶ ט ִניְׁש 
  אתקל

ט, ְגרֹויְסֵקיין ַזייר ִאיֶּבעט ֶדעָמאלְ ט ֶגעֶרעְד  אֹויט ָהאי ֶרּבִ ר ֶדע
"ן ֶוועת, ָחְכמֹוע ַאֶזעְלכֶ ן ֶקע ִאין אֹויְסָזאגְ ן ָאְנֶגעהֹויּבְ ט ָוואלְ  ִאי

ן ֶלעּבְ ט ֶגעֶקענְ ן ֶמעט ָוואלְ ס, ֵוויי ִאיס ָוואת ָחְכמֹוי ִד ן פּול ַאִּביְס ר ָנא
ן אּון ֶעְס ן ַקיין ָא ן, ַאֵליית ָחְכמֹוי ִד ן פּוק ֶגעְׁשַמאן אּוג ַּתֲענּוי ִד ט ִמי
ט ֶגעֶלעְכצְ ר ָנאן אּון ֶגעָוואְר ל ָּבֵט ט ָוואלְ ט ֶוועלְ ע ַגאְנצֶ י ִד ן. יְנֶקעְטִר 
י ִד ן פּון אֹויְסֶגעַגאְנֶגען ָוואְלְט ן ֶמעְנְטְׁש ה, ָחְכָמ ן ַמיין ֶהעְר  צּו

 ִאיס ָוואת ָחְכמֹוע וואּוְנֶדעְרַּבאֶר ע ֶגעְׁשַמאֶק ע ִזיֶס ע ֶגעַוואְלִדיגֶ 
ר ַפאה ָחְכָמ י ִד ן אֹויְסָזאגְ ט ִניְׁש ר ָאֶּבען ֶקע ִאין. ֶגעֶוועה ְמַגלֶ ט ָוואלְ 

 ִאיל ִווים, ֵאייֶנעט ִמין ֶרעְד ן ָא  הֹויּב ִאין ֶוועץ ַאלְ ל ַוויין, ֶמעְנְטְׁש 
ן", ַזאכְ ע הֹויכֶ ם ֶיעֶנען פּון ַזייל ְמַקּבֵ ל ִווי ִאים, ֶיעֶנען פּון ֶהעְר ר ָנא

ה ָחְכָמ ע ֶגעַוואְלִדיגֶ ע ְגרֹויֶס י ִד ן ַזייה ְמַגלֶ ט ִניְׁש ר עֶ ן ֶקער ֶדעִריֶּבע
  ט.ַפאְרָמאגְ ר עֶ ס ָווא

  בתקל
 ַא ן צּוַזאְמֶגעקּוֶמע ִזיז ִאי, ץִמֵק ת ַּפְרַׁש ה, ֲחנּוּכָ ת ַׁשּבָ ו, ִּכְסֵלי ח"כ

ה ּתֹוָר ט ֶגעָזאגְ ט ָהאי ֶרּבִ ר ֶדע'ן. ֶרִּבין ֵהייִליגְ ם ַּבייר ִציּבּור ְגרֹויֶסע
"ן, מֹוֲהַר י ִליקּוֵט (ם" ַוְיִהי ִמֵּקץ ְׁשָנַתִים ָיִמי"') את מ"א, ְּבֵראִׁשי(ק ָּפסּו'ן אֹויפְ 

ן אּור ִּבירּון פּו ַאַסאט ָדאְר ט ֶרעְד י ֶרּבִ ר ֶדעס ָוואן ִאי, ן נ"ד)ִסיָמ ק א', ֵחלֶ 
ה, ַהְמַדֶּמ  ִזּכּוצּוי ַאזֹוי ִוון ִוויְס ן אּו מַֹח ם ֶדען אֹויְסצּוַלייֶטעְר  ִזי 

  ג.ִריְכִטין ְטַראְכְט 
  "ְּפֻעַּלת ַהַצִדיק"ֶגענּוֶמען פּון ֵסֶפר  - אי"ה קּוְמט ָפאְרֶזעצּוְנג

  
נייעם די וואך איז די דריטע וואך זינט מען האט געעפנט דעם 

אפטיילונג, און מען הערט שוין צוריק גאר גוטע גריסן פון פילע אידן וואס 
האבן זייער הנאה דערפון, און מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף וועט עס ווייטער 

  אנגיין יעדן ליל שישי.
"ה יואל הי"ו און מו"ה אברהם הערש הי"ו ומ ,די צוויי חשובע ברודער

ליק איבער די אנטוויקלונגען וואס זענען כאפן אינאיינעם א בוועבערמאן, 
דורכגעלאפן במשך די וואך; אידישע נייעס, וועלטליכע נייעס, און 
ברסלב'ע נייעס, ווען גלייכצייטיג ברענגען זיי ארויף יעדע וואך 
פארשידענע פערזאנען צו הערן ערשטהאנטיגע דעטאלן און איינצלהייטן 

  איבער די נייעסן.
פאר אידיש,  1ערן אויף קול ברסלב דורכ'ן דרוקן ן קען מען השמועס די

  פאר די ליל שישי שמועסן. 8פאר פאמיליע ווינקל, און דערנאך  7
  שמעו ותחי נפשכם!

  <<<<<<  נייעס
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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 

  541152354380/ ארגענטינא  3235003462בעלגיע 
   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 
  541152354370/ ארגענטינא  3235003461בעלגיע 
  breslevcenter@gmail.com גליון אויף אימעילצו באקומען דעם 

 

  חובות הרג'ט
אין אנהויב זעט עס אויס אזוי אומשולדיג, אבער ווי 

, הרג'ט עס חובותנאר מען ווערט אריינגעדרייט אין 
  ווי אזוי זעט מען זיך ארויס דערפון?. דעם מענטש

  קול ברסלב
212-444-9191 

1, 2,  1,  8,  2,  55 

  חיזוק צום טיר
  
  

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

  'ס, און נאך;SD'ס, USBסידי'ס, 
  דעליווערט צו אייער טיר!
  צורופט אריין מיט אייער פארלאנג 

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

        נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'

  איבער אומאן ראש השנה תשפ"ג אנטוויקלונגעןפרישע 
  845-678-3555פלען איט רייט  -הי"ו  לקרעדיט: מו"ה אלי קנאל

אויף  אנצוקומען קיין אומאן די פליגערסאיבער די פלענער פון  ,אונזער פריערדיגע באריכט פון "פלען איט רייט"
ב'ן ציבור אנשי שלומינו. עס זענען כסדר געווען האט געהאט א געוואלדיגע אפקלאנג ביים חשו ראש השנה הבעל"ט,

ווענדונגען פון אנשי שלומינו וואס האבן געבעטן מיר זאלן לאזן וויסן וואס עס זענען געווארן פון די פלענער פונעם 
  טשארטער, און אזוי אויך אלע אנדערע טיקעט אפציעס.

און פרובירן דאס בעסטע צוצושטעלן  שווערע כוחותלייגן אריין ל אגענטור "פלען איט רייט", די חשובע טראווע
ן אויף ראש השנה, מיט די מערסטע מנוחת הנפש וואס 'זאלן קענען פארן צום הייליגן רביזיי פאר אנשי שלומינו אז 

  יעצט ווען עס איז שוין דא פרישע באשטעטיגטע אפדעיטס, זענען מיר פרייליך זיי מיטצוטיילן מיטן ציבור. מעגליך.
צו אונזער גרויס באדויער באריכטן, אז דער פלאן פונעם טשארטער דירעקט קיין ריישא און  ערשט דארפן מירצום 

איז נישט גרייט  . דאס איז צוליב דעם וואס די לופט ליניעגעווארןאפגערופן ן באן קיין אומאן איז 'דערנאך פארן מיט
ט פארן, א תנאי צו וואס "פלען איט רייט" האט זיך נישט אין פאל ח"ו מען קען ניש צוריק צו געבן דאס געלטגעווען 

  אז עס זענען דא פילע אנדערע אפציעס וואס מען קען נעמען. אבער ברוך ה'געוואלט צושטעלן. 
  :צום ערשט זענען דא די אינדיווידואלע טיקעטס

ען נעמען א פלייט קיין דורך פוילן. מען קענדערש פון פלען איט רייט קומט א שטארקע רעקאמענדאציע צו פארן 
  .שעה) 9.5שעה) און ריישא ( 11שעה ביז אומאן), קראקא ( 12ווארשא (

שעה (דורך ראמעניע, מאלדאווע,  7.5דער וועג קיין אומאן נעמט  ;עירפארט אין יאס, ראמעניע דערנאך איז דא די
  שעה. 10.5ידט אויס מאלדאווע נעמט אוקריינא) דאס הייסט אז מען גייט אריבער צוויי גרעניצן, דער וועג וואס מי

אפציע (נישט רעקאמענדירט, צוליב דער נאכגעלאזטער מצב דארט) איז קישינוב, מאלדאווע. וואס נעמט נאך אן 
  שעה ביז אומאן. 6.5

מען קען רופן אין אפיס פון "פלען איט רייט" פאר מער אינפארמאציע איבער די אינדיווידואלע טיקעטס וואס זענען 
נדירן פאר די וואס נעמען די אנדעבל ביז צוויי טעג פַארן פָארן. אזוי אויך טוט "פלען איט רייט" שטארק רעקאמריפא

  אינדיווידואלע טיקעטס צו נעמען א טיקעט אהיים דאנערשטאג נאך ראש השנה.
קלארע  וין מיטקומט שעס טיקעטס איז אז גרופע טיקעטס, די מעלה פון די גרופע אפציע זענען די קומענדיגע די 

$, נאכדעם קען מען נעמען א טיקעט 1,365פוילן איז , $; ריישא925פוילן איז , קראקעבאשטימטע פרייזן. - פאראויס
  $.1,199מאלדאווע פאר צוריק פון קישינוב,  ראמעניע, און, וואס פארט אריין דורך יאס

ן ארויספליען ', און ביז דרייסיג טעג פארפאזיט ביים באשטעלןדע 350$טיקעטס דארף מען געבן א ע פאר די גרופ
ן ארויספליען (אויסער 'טעג פאר 30רעפאנדעבל נאר ביז איז שוין זיין אויסגעצאלט. עס  סדארף די גאנצע באלאנ

). און דערנאך וועט מען גארנישט קענען ריפאנדן אפילו אין פאל מ'וועט ח"ו נישט וואס בלייבט ביים עירליין 250$
  קענען פארן.

אומאן איז עס נאר ווי לאנג עס געדויערט דער וועג קיין י אלע וועגן וואס מיר האבן אויסגערעכנט אינעם באריכט ד
נט עס נישט אריין די צייט פון ווארטן ביים גרעניץ, אזוי אויך איז עס נאר אויב מען פארט מיט א בערך, אויך רעכ

  "קאר", ווייל מיט א באס נעמט עס לענגער.
מאלדאווא'ס אין אנדערע נייעס איז געמאלדן געווארן איבער א זיצונג וואס איז פארגעקומען פארגאנגענע וואך אין 

דעפיוטי , ארגאניזירט דורך אן ארטיגן רב, וואו עס צווישן אנדערע אויך אנוועזנד געווען דער הויפטשטאט קישינעוו
פאר די אנוועזענדע אז קלאר געשטעלט האט ר . דער אמבאסאדאאמבאסאדאר פון אוקראינא צו מאלדאווא

און האט נישט קיין שום פאליסי טויש אויף ראש השנה גיין נאין פלאן צו שטערן אידן פון אהיהאט נישט  עיניאוקר
אזוי אויך האט ער פארשפראכן צו שטיין צו די הילף פאר חסידי ברסלב אלעס אנבאלאנגט די  ,איבער אומאן

 א.אין מאלדאוו עאדאמבאס

מען נאר דורך תפילה, און ודאי חסידי ברסלב ווייסן אז אלעס וואס מיר ווילן קענען מיר באקוערליכע אידן און א
ן אויף ראש השנה, וואס דער סמ"ך מ"ם פארלייגט זיך פון אלע זייטן דאס צו שטערן, 'נסיעה צום הייליגן רבי בפרט די

  .קען מען עס נאר איבערקומען דורך אסאך אסאך תפלה
 בשם ה' נעשה ונצליח!

***  

  דעריברסלב'ע ברמיט די בליק  א -קול ברסלב 
ן 'ן בארימטן קול ברסלב טעלעפאן ליין מיט'א נייע גאר אינטערעסאנטע אפטיילונג איז געעפענט געווארן אויפ

  .דער"ברסלב'ע בריבליק מיט די  נאמען "א

  סימן טוב ומזל טוב 
  

  א"שליט ישעי' איידליס מו"ה
  מלמד מומחה במוסדותינו הקדושים

  למזל טוב די געבורט פון א אינגלצו 
***  

  הי"ו שרגא שטראססער מו"ה
  למזל טוב די געבורט פון א מיידלצו 

***  

  הי"ו שמעון פריעדלאנד מו"ה
  למזל טוב די געבורט פון א מיידלצו 

***  

  הי"ו נחמן מימוני מו"ה
  למזל טוב די געבורט פון א מיידלצו 

***  

  הי"ו נפתלי אפלדארפער מו"ה
  למזל טוב די געבורט פון א מיידלצו 

***  

  הי"ו קנאללאלי  מו"ה
 ישראל נ"יצו די אפשערן פון זיין זון 

***  

  הי"ו משה זילבערמאן החתן
  למזל טוב זיין שידוך שליסן עב"גצו 

  

ָוואס ַפאְררּוְפט ִזי 'ְמקּוָּבל' ָהאט אֹוי ַטֲענֹות 
אֹויף ַזייֶנע ֶעְלֶטעְרן. ֶדעִריֶּבער ֶּבעט ִאי ִדיר, 
ָלאז ָאּפ ִדי ַאֶלע ָוואס ִגיְסן אֹויל צּו ִדי ֵפייֶער, 
ֶמען ֶהעְצט ִדיר אֹויף, ֶדער ִאיז ׁשּוְלִדיג, ֶיעֶנער 

ּוְלִדיג; ָדאס ֶהעְלְפט ָגאְרִניְׁשט, ֶעס ַמאְכט ִאיז ׁש
  ָנאר ֶעְרֶגער.

טּו ָוואס ֶדער ֶּבן ֶמֶל ָהאט ֶגעטּון, ָזאג ִדי 
ֶוועְרֶטער ָוואס ֶער ָהאט ֶגעָזאְגט: אֹויּב ֶדער 

 - ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ִמיר ֶגעֶגעְּבן ִדי ֶעְלֶטעְרן 
 ָזאל ַזיין ִאיז ָדאס ִניְׁשט ַקיין ֵּתירּוץ ִאי

ֶדעְרִּביֶטעְרט אּון ֶדעְּפֶרעְסט, ִאי ֶוועל ְּתׁשּוָבה 
טּון, ִאי ֶוועל ָאְנטּון ְּתִפיִלין אּון טּון ַאֶלע ִמְצוֹות 

  ְּבִׂשְמָחה.
ַוואְרף ִניְׁשט ַאֶוועק ַדייֶנע ֵהייִליֶגע 

; ֶנעם ִדי ֵהייִליֶגע ְּתִפיִלין, ֵגיי ִאין ׁשּול ְּתִפיִלין
ֶגעּב ַא קּוׁש ִדי ֵהייִליֶגע ְּתִפיִלין, ֶּבעט ִאיֶּבער אּון 

ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַפאְר'ן ְׁשַרייְּבן ַאֶזעְלֶכע 
ֶוועְרֶטער, ֲאִפילּו ְּבֶדֶר ֵליָצנּות. ֶדער ֶרִּבי ָזאְגט 

"ִּכי ַעל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר,  (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב', ִסיָמן מד):
א, ָאסּור לֹוַמר ִּדְבֵרי ֲהָלצֹות ֲאִפּלּו ְּבֶדֶר ָּברּו הּו

ְׂשחֹוק", אֹויְפ'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ָטאר ֶמען ִניְׁשט ָזאְגן 
ַקיין ֶוועְרְטֶלע, אּון אֹויף ִדי ֵהייִליֶגע ְּתִפיִלין 

.ָטאר ֶמען ִניְׁשט ָזאְגן ַקיין ֶוועְרְטֶלע  
ִאין ֶדעם ַאז דּו ֶוועְסט טּון ָוואס ְׁשֵטייט 

ֶוועְסטּו ֶזען ַאז דּו ֶוועְסט ְּבָקרֹוב ְׁשֵטיין  -ְּבִריוו 
  אּוְנֶטער ִדי חּוָּפה.

  ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ָזאְלְסט
  ָהאְּבן ַהְצָלָחה ִאין ַאֶלע ִעְנָיִנים.

  ס תשפ"ב)ִּפְנָח ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(

 

  <<<<<<  שו"ת ברסלב

 

 ובזמן הזההפצת הגליון בבארא פארק נתנדב ע"י מו"ה נחמן נתן קרויס הי"ו, להודות להלל על נסיך ועל נפלאותיך בימים ההם 

<<<<<<  

 


