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ט מֹוַהָרא"ש ֵצייל   ֶדער 
יֶווען  י ֶעס קּוְמט חֹוֶדׁש ָאָדר, ֵהייְבט ֶמען ׁשֹוין ָאן צּו ְׁשפִּ ְרן דִּ
יְגקֵ  יְכטִּ י ֶדעם ייט פּון לִּ ְלמִּ ין ְירּוׁשַׁ ים, אִּ ֶסֶכת יֹום טֹוב פּורִּ )ֵריׁש מַׁ

יָלה(  ין גַׁאְנץ חֹוֶדׁש ָאָדר ֶקען ֶמען ְמגִּ ֶוועְרט ֶגעְבֶרעְנְגט, ַאז אִּ
יָלה, אּון ַאזֹוי ֶוועְרט ֶגע'פַׁ  י ְמגִּ ְלָחן ָערּוְך ְק סְ ֵלייֶנען דִּ ין ׁשֻׁ 'ְנט אִּ

וייֶטע ֶוועג אּון ז'( )או"ח תרפ"ח,  ַאז ֶווער ֶעס ָפאְרט ַארֹויס אֹויף ַא וַׁ
יְטֶנעֶמען  יְׁשט מִּ ים, אּון ֶער ֶקען נִּ יז פּורִּ ואְרְטן בִּ יְׁשט וַׁ ֶער ֶקען נִּ
יָלה פּון ָאְנהֹויב חֹוֶדׁש ָאָדר,  י ְמגִּ יָלה, ֶקען ֶער ׁשֹוין ֵלייֶנען דִּ ַא ְמגִּ

ייְך אִּ  יז ׁשֹוין ֶזעט ֶמען פּון ֶדעם ַאז ְגלַׁ ין ָאְנהֹויב חֹוֶדׁש ָאָדר, אִּ
יְגקֵ  יְכטִּ י לִּ ים.ָדא דִּ  ייט פּון פּורִּ

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

יין ְפרֵ  אְרֶמעְרן צּו זַׁ ין" פַׁ ְרבִּ ֵייק "מַׁ "ל ֶזעֶנען ְמדַׁ יְך, אּון ֲחזַׁ ֶמען  -יילִּ
י  וייל ֶבֱאֶמת ָהאט אּוְנז ֶדער ֶרבִּ ְמָחה, וַׁ יט שִּ אְרֶמעְרן" מִּ אְרף "פַׁ דַׁ

יָמן כ"ד( ֶגעֶלעְרְנט  "ן ֵחֶלק ב' סִּ יקּוֵטי מֹוֲהרַׁ ְצָוה)לִּ ְמָחה  מִּ ְהיֹות ְבשִּ ְגדֹוָלה לִּ
אְר  יד", ַא גַׁאְנץ ָיאר דַׁ יְך"ָתמִּ יין ְפֵריילִּ ָנאר חֹוֶדׁש  ;ף ֶמען אֹויְך זַׁ

יְך, אּון טּון  יין ְפֵריילִּ אְרֶמעְרן צּו זַׁ אְרף ֶמען ָנאְך ֶמער פַׁ ָאָדר דַׁ
יְך. יין ְפֵריילִּ  ַאֶלעס ָוואס ֶמען ֶקען צּו זַׁ

יְך ַאז ֶווען ֶעס קּוְמט יְרט ֶמען זִּ אר פִּ חֹוֶדׁש ָאָדר,  ֶדעְרפַׁ
ין ֶהעְנְגט ֶמען אֹויף ְגרוֹ  ְרבִּ ְכנַׁס ָאָדר מַׁ ֶׁשנִּ יֶסע ָטאְווֶלען "מִּ

אר ֶיעְדן ֵאייֶנעם ַאז ֶמען ָזאל  אֶנען פַׁ ְמָחה", צּו ֶדעְרמַׁ ְבשִּ
יְך, אּון טּון ַאֶלע פְ  יין ֵזייֶער ְפֵריילִּ יין ֶגעֶדעְנְקן צּו זַׁ עּולֹות צּו זַׁ

יְך ֶדעם חוֹ  יז ְפֵריילִּ יט ֶדעם ָוואס ֶמען אִּ יְך, אּון מִּ יז ְפֵריילִּ ֶדׁש, אִּ
ְׁשָפעֹות ָוואס קּוְמט ַאָראפ  יְך ַאֶלע גּוֶטע הַׁ ְמׁשִּ יט ֶדעם מַׁ ֶמען מִּ

י ֶטעג. ין דִּ  אִּ
י ְגָמָרא ָזאְגט  ע ָבֵהן )ֵביָצה ט"ו:( דִּ טַׁ ְימּו ְנָכָסיו יִּ ְתקַׁ "ָהרֹוֶצה ֶׁשיִּ

ְׁשטּות ֵמייְנט ֶעס ַאז וֶ  ָמרֹום ה'", ְבפַׁ יר בַׁ דִּ ר אַׁ וער ֶעס ָאָדר, ֶׁשֶנֱאמַׁ
ייֶנע ויל ַאז זַׁ ואְקְסן, ָזאל  וִּ אְנְצן ַא ֶער ֶפעְלֶדער ָזאְלן גּוט וַׁ ַאייְנְפלַׁ

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

 

ְִאיְנֶטעֶרעַסאנְְ ְֶדעט, ְִתיקּור זְִאין
ְְגִריְנגְְֶאְַ ְַזאְךע ְעְֶ, ְִאיס ְטְִניְשְז

ְ

טְִניְשְטְֶנעְמְסְעְֶם,ְְתִהיִליְַקאִפיְטֶלעְךןְֶצעןְָזאגְְְצּוְרְשֶווע
ְַלאנְְ ְָזאגְְְצּוג ְִדְן רְְשֶוועןְאְָסְעְֶטְקּוְמְְָדאְךְ-ְַקאִפיְטֶלעְךי
ְטּוְצּו ְָדאן; ְִאיס ְָוואְַמָמשז ְֶדעס ְֶרבְִר ְָהאי טְֶגעָזאגְְט

ְִסיָמןְקמא( ְַזאְךעְְגִריְנגְְֶאְַזְִאיְַקאִפיְטֶלעְךןְֶצע:ְ")ִשיחֹותְָהַר"ן,
ְ-ןְטּוְצּוטְֶגעָזאגְְסְָדאְָהאבְִאיְךדְִוויַבאלְְרְָאֶבען,ְָזאגְְְצּו
ְה".ְמִניעְְָאְַםְֶדעףְאֹויןְַזייןְשֹויטְֶווע
ְִאיְסעְֶ ְְצִוויְשְְַבאוואּוְסטז ְַסאְטַמאֶרְן ְֲחִסיִדיע ְאְַם רְֶדעז

ְֵהייִליֶגע ְַסאְטַמאר ְֶרבְִר ְָיגְְְֵזכּותֹוי ְָהאְָעֵלינּון טְֶגעָזאגְְט
ְֶמע ְָזאן ְַאַרייְנְדרּוְקְל ְִאין ְֶדען ְְתִהיִליר ְָוואם ְעְֶס טְָהאר

ְַארֹויְסֶגעֶגעבְְ ְַביין, ְֶעְרְשְטְם ְ"ְבַלאן ְְסגּולְָט: הְְגדֹולְָה
ְְוִתיקּו ְַהְבִרין ְלֹומְַת ְַעָשָרְְֵאלּור ְַקאִפיְטְה םְט"ז,ְְתִהיִליל

ְ ְק"נ", ְקל"ז, ְק"ה, ְצ', ְע"ז, ְנ"ט, ְמ"ב, ְמ"א, ְאְַל"ב,
ְְגרֹויסְֶ ְְסגּולְָע ְאּוה ְִתיקּוְאְַן ְַהְבִרין ְָזאגְְְצּות ְִדְן ןְֶצעי

ְם.ְתִהיִליְַקאִפיְטֶלעְך
ןְֶיעְדְיְַהְכָללְִןְִתיקּויְִדְטְָזאגְְסְָוואְֶמעְנְטשםְֶדעזְִאילְוואֹוי
ְָטא ְעְֶג, ְֶווער ְָהאבְְט ְַפְרָנסְָן ְְבֶשפְַה ְאּוע ְֶווען סְַאֶלעט

ְלְתשפ"ב(ַוַיְקהְֵהְֱאמּונְְֲָעָצתֹו)ְְְְְְְְְְְְְן.ַפאְרֶרעְכְטְ
ְ
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יחַׁ ָשֵמחַׁ  ְצלִּ ל ְיֵדי ֶזה הּוא מַׁ יד עַׁ יחַׁ , "ָתמִּ ְ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

יּות, " ְׁשמִּ יּות ּוְבגַׁ יין ְברּוֲחנִּ יחַׁ זַׁ ְצלִּ ויל מַׁ יְך וִּ יי זִּ ע ָבֵהן ָאָדר", ָזאל ֶער בַׁ טַׁ יִּ
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 ְמָחה ֶמע וִּ י שִּ יְך? ֶווען דִּ אֶקע ְפֵריילִּ יז טַׁ ויְסן אֹויב ֶער אִּ ְנְטׁש וִּ
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 חוֹ  י מִּ אר ֶזעט ֶמען ַאז דִּ יט ְצָדָקה ּוֶדׁש ָאָדר ֶזעֶנען פאּון ֶדעְרפַׁ ל מִּ

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 ׁשוֹ  ָבת ְׁשָקלִּ יט ׁשַׁ יְך ָאן מִּ ין אֹויס צּו ֶגעְבן ֶעס ֵהייְבט זִּ
ית  ֲחצִּ יְך צּו ֶגעְבן מַׁ יְרט ֶמען זִּ ים פִּ ים, צּו ֶגעְבן ְצָדָקה, אּון ֶדעְרָנאְך ֶעֶרב פּורִּ ְׁשָקלִּ
יט ְצָדָקה  יל ָנאר מִּ יז ָדאְך פִּ ים ַאֵלייְנס אִּ אר ְצָדָקה, אּון ֶדעְרָנאְך פּורִּ ֶׁשֶקל פַׁ הַׁ

ָתנֹות ָלאֶ  ;ָוֶחֶסד ְׁשלֹוח ָמנֹות, מַׁ ְׁשָפָחה אּון מִּ י מִּ יט דִּ ים מִּ ת פּורִּ ים, ְסעּודַׁ ְביֹונִּ
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 קּוְמט  ;ֵהייְבט ֶמען ׁשֹוין צּוזַׁאם ֶנעֶמען קִּ
וייל ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש אֹויס ַאז גַׁא יט ְצָדָקה ָוֶחֶסד, וַׁ יְנֶדען מִּ אְרבִּ יז פַׁ ְנץ חֹוֶדׁש ָאָדר אִּ

יט ְצָדָקה ָוֶחֶסד. יְך ַאְנֶדעֶרע מִּ אְכן ְפֵריילִּ ויל ֶער אֹויְך מַׁ יְך, וִּ יז ְפֵריילִּ  אִּ

יז ַא חֹוֶדׁש ָוואס ֶמען טּוט וי ֹחֶדׁש ֶאלּול אִּ ְרָאה, ֶמען ָהאט  ַאזֹוי וִּ יִּ ְ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 ייְבן ֹראׁש הַׁ  ַא גּוט ֶגעֶבעְנְטְׁשט ָיאר. ָאְנְׁשרַׁ
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

יז ֶדער חֹוֶדׁש הַׁ  יָסן ָוואס אִּ י חֹוֶדׁש נִּ יט דִּ ָגֵאל, אּון מִּ ין ְלהִּ ידִּ יָסן ֲעתִּ ָלה, ְבנִּ ְגאֻׁ
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 ָבְרָך 'דְ  אׁש'רֹ פּון אֵׁשי ֵתיבֹות רָ דִּ

י ְגָמָרא ָזאְגט  ֶמת.'אֱ  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   -ֶמת, ְפֶרעְגט אֹויף ֶדעם דִּ

אנְ  י ָאְנפַׁ י ְגָמָרא "ֶאָלא ָנאר דִּ יְׁשט? ָזאְגט דִּ י סֹוף נִּ ג ֶוועְרֶטער ֶזעֶנען ֱאֶמת, אּון דִּ
יז  אְנג אִּ י ָאְנפַׁ יָכר ֶׁשֹראׁש ְדָבְרָך ֱאֶמת", פּוֶנעם סֹוף ֶזעהט ֶמען ַאז דִּ ּסֹוף ְדָבְרָך נִּ מִּ

 אֹויְך ֱאֶמת.
יז ָראֵׁשי תֵ  ֵמז, ָאָדר אִּ י ְמרַׁ יז ֶדער ֶרבִּ יין אִּ ֶמת, 'ָבְרָך אֱ 'אׁש דְ 'יבֹות רֹ ָדאס ֶקען זַׁ

יז  ים, ֶווען ֶמען אִּ ֲחָדׁשִּ יז ֶדער ֶלעְצֶטער חֹוֶדׁש פּוֶנעם ֵסֶדר הַׁ ַאז חֹוֶדׁש ָאָדר ָוואס אִּ
יז  ים ָוואס ֶמען אִּ י ַאֶלע ֲחָדׁשִּ ֵקן דִּ יט ֶדעם ְמתַׁ יז ֶמען מִּ ין ֶדעם חֹוֶדׁש, אִּ יְך אִּ ְפֵריילִּ

וי יְך, וַׁ יְׁשט ֶגעֶווען ְפֵריילִּ יז ֶדעָמאְלט נִּ יל פּון ֶדעם ֶלעְצְטן חֹוֶדׁש, ֶווען ֶמען אִּ
יְך אֹויְך ַא  יין ְפֵריילִּ יט ֶדעם ַאז ֶמען ָהאט ֶבֱאֶמת ֶגעָוואְלט זַׁ וייְזט ֶמען מִּ יְך, וַׁ ְפֵריילִּ

אְנץ ָיאר. יְך ַא גַׁ וי ֶמען ָוואְלט ֶגעֶווען ְפֵריילִּ  גַׁאְנץ ָיאר, אּון ֶעס ֶוועְרט ֶגעֶרעְכְנט וִּ
י ְגָמָרא ֶוו ֶוועְרן  ַאז ֶדעָמאְלט)יּוָמא פ"ו:( ען ֶמען טּוט ְתׁשּוָבה ֵמַאֲהָבה, ָזאְגט דִּ

ְצֹות יֶבעְרֶגעְדֵרייט אֹויף מִּ אר ֶווען ֶעס קּוְמט חֹוֶדׁש ָאָדר אּון ; ַאֶלע ֲעֵבירֹות אִּ ֶדעְרפַׁ
ְמָחה ֶוועְרט ְמקּוָים רֹ  י ְגָמָרא 'ָבְרָך אֱ 'אׁש דְ 'ֶמען טּוט ְתׁשּוָבה ְבשִּ וי דִּ ֶמת, ַאזֹוי וִּ

יֶבעְרֶגעְדֵרייט צּום גּוְטן, ַאֶלע  י גַׁאְנֶצע ָיאר אִּ ָזאְגט, ַאז פּון סֹוף ָיאר ֶוועְרט דִּ
ְצֹות. יֶבעְרֶגעְדֵרייט צּו מִּ  ֲעֵבירֹות ֶוועְרן אִּ

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

יָקר ְגרֹויְסקֵ  יז ֶדער עִּ אר אִּ יקֵ ֶדעְרפַׁ יט ַאֶלע ְׁשֶווערִּ ילּו מִּ אְרְקן, אּון ֲאפִּ יְך ְׁשטַׁ יין ייְטן ָוואס ֶער ֵגייט דּוְרְך, ָזאל ֶער ָנאְך ַאייט פּון ַא ֶמעְנְטׁש ֶווען ֶער ֶקען זִּ ְלץ 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

יין  יְך צּו זַׁ אְרְקט ֶער זִּ י ְגרֹויְסקֵ פּון ֶדעְסט ֶוועְגן ְׁשטַׁ יְך דִּ יְך, ֶדעָמאְלט ֶדעְרֶקעְנט זִּ יד.ְפֵריילִּ  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 יְׁשט פּושִּ יז נִּ אְך ָוואס ֶגעֶׁשעט אִּ ים, אּון ֶיעֶדע זַׁ ְנְקט ט 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
ְצֹות ָווא ָנאְכֶדעְרצּו יט מִּ יל ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָהאט אּוְנז ֶגעֶגעְבן ַא תֹוָרה מִּ ויפִּ יט ֶדעם, וִּ יְך ֵזייֶער ְפֵרייֶען מִּ יר זִּ אְרְפן מִּ יין, דַׁ ֵיים זַׁ יר ֶזעֶנען זֹוֶכה צּו ְמקַׁ ס מִּ

ים ׁשָ  ְגבּוֹרת ְׁשמֹונִּ ם בִּ ים ָׁשָנה ְואִּ ְבעִּ י ֶוועְלט? "ְיֵמי ְׁשנֹוֵתינּו ָבֶהם ׁשִּ אְפט נָ ָיאר ֶלעְבט ׁשֹוין ַא ֶמעְנְטׁש אֹויף דִּ י ָנה", אּון ַאז ֶמען כַׁ ין דִּ אְכן אִּ אְך ַארֹויס גּוֶטע זַׁ
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  .פַׁ אְרָוואס ָהאְבן מִּ
ְלכּות ׁשָ  ת עֹול מַׁ ָבלַׁ י ְמזּוָזה ְׁשֵטייט קַׁ ין דִּ וייל אִּ י ְמזּוָזה? וַׁ יר דִּ אְרָוואס קּוְׁשן מִּ יר? פַׁ יט ֶדעםַא ְמזּוָזה אֹויְפ'ן טִּ יְך מִּ יר ְפֵרייֶען זִּ ם, אּון מִּ יִּ וייֶטער ַאֶלע  .מַׁ אּון ַאזֹוי וַׁ

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

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

. ין ֶדעם ַא ֶהעֶכעֶרע ֹכחַׁ יְגט אִּ יָמן ַאז ֶעס לִּ יז ַא סִּ ְצֹות, אִּ  מִּ
אֶקע ֶזעעקֶ ָדאס  וי ַאזֹוי אֹויסְ  ןן ֶ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

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

 גַׁאְנץ ֶלעְבן.

יט פ יז ֶגעֶווען ַא ְגרֹויֶסער עֹוֵבד ה', מִּ י עֹוֵזר, ֶער אִּ יד ָוואס ָהאט ֶגעֵהייְסן ֶרבִּ ְלמִּ אט ַא תַׁ י ָנָתן ָהאט ֶגעהַׁ יין ְגרֹויֶסע ּוְלְסְטן ְבֶרען אּון ֶעְרְנְסְטקֵ ֶרבִּ ייט, אּון פּון זַׁ
יְׁשט י ָנָתן ֶגעָזאְגט: "אִּ  ֲעבֹוָדה ָהאט ֶער ֵקייְנָמאל נִּ ים ֶרבִּ יג ֶגעֶווען צּוֶגעֵלייְגט, ָהאט אִּ יז ְׁשֶטעְנדִּ ים, ֶער אִּ יין ְׁשֵמייְכל אֹויְפ'ן ָפנִּ אט קַׁ יְך ָהאב ֶגעֶהעְרט ָזאְגן ֶגעהַׁ

יְזט ְפרּום  יר עֹוֵזר ַאז דּו בִּ ֵבל ֶגעוֶ  [;ֶעְרְנְסט]אֹויף דִּ יְׁשט ַאזֹוי ְמקַׁ יְך ָהאב ָאֶבער נִּ י'ן, אִּ יז ָנאר וען פּון ֶרבִּ יָקר אִּ יין ֶדער עִּ יְך, אּון צּו זַׁ יְסל ְפֵריילִּ בִּ ָדאס  ְפרּום אֹויְך".אַׁ
יְך פַׁ  אְרף ֶמען זִּ יָקר דַׁ יְך.ֵמייְנט ַאז ֶדער עִּ יין ְפֵריילִּ אְרְקן אּון זַׁ יְך צּו ְׁשטַׁ יג זִּ ְמָחה, ְׁשֶטעְנדִּ  אְרֵלייְגן אֹויף שִּ

י ָזאְגט יקּו ֶדער ֶרבִּ יָמן נ"ב( )לִּ "ן ֵחֶלק א' סִּ ְתבֹוְדדּות, ֶער ֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ֶער ֶבעט ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאז ֶער ָזאל ֵטי מֹוֲהרַׁ אְכט הִּ ָפטּור ַאז ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש מַׁ
דֹות,  אְרף ֶער קֹודֶ  צּוֶוועְרן פּון ַאֶלע ְׁשֶלעְכֶטע מִּ דֹות, דַׁ אְנְצן ָהאְבן ָנאר גּוֶטע מִּ יְנגַׁ יז ֶער ֶוועט אִּ ָדה אּון ַאְרֶבעְטן ָנאר אֹויף ֶדעם בִּ ם ֶבעְטן אֹויף ֵאיין מִּ

וייֶטער. יֶטע אּון ַאזֹוי וַׁ י ְדרִּ י ְצֵווייֶטע אּון צּו דִּ ָדה, אּון ֶדעְרָנאְך ָזאל ֶער ֵגיין צּו דִּ י מִּ  אֹויְסַאְרֶבעְטן דִּ

 ֶדעְרֵצייְלט מֹוַהָרא"ׁש>>>>>>  

  

 

>>>>>> 

 



 ג
 

 
  



 

B
re

sl
ev

C
en

te
r.

co
m

\a
n

sw
er

s 

וואס אנשי שלומינו האבן צום "רענט קאמפיין", עס איז 
זעלטן צו טרעפן אזא וויכטיגע צוועק וואס נעמט אריין אין 

 זיך אזויפיל זכותים.
א  מעןדעם "רענט קאמפיין", האט  מיט'ן שטיצן

געוואלדיגע זכותים, און אלע גלייכער טייל אין די 
די "רענט קאמפיין" זיך צו קענען  מעןגלייכצייטיג העלפט 

העכערע שטאפלען, ילכו מחיל אל חיל, רוקן ווייטער צו 
אראפצונעמען נאך פינאנציעלע התחייבות'ן פונעם ראש 

 ישיבה שליט"א, און אים געבן נאך מער הרחבת הדעת.
עס איז ערווארטעט א שיינע רייכע אינטערעסאנטע 
פראגראם ביים מלוה מלכה פון וואס דער עולם וועט זייער 
הנאה האבן, ווי אויך וועט מען אויסגעטיילן מתנות פאר 

 אלע נדבנים.
עס וועט זיין צוגעשטעלט באסעס פון קרית ברסלב 

ן דעם שיינעם ליבערטי, צו קענען אריינקומען מיטהאלט
 מלוה מלכה.

 חלק כחלק יאכלו!
*** 

וגרייטונגען צום לעצטע צ
"סיום סדר  שבת התוועדות

 ךאוו עמועד", קומענדיג
שבת קודש,  ןצום גרויספיבערהאפטיגע הכנות גייען אן 

די קומענדיגע וואך עד על סדר הש"ס, ושבת סיום סדר מ
, וואס וועט אפגעראכטן ווערן , שבת זכורויקרא ק"שב

ברוב פאר והדר אינעם פראכטפולן מלכות'דיגן "ארמון 
 .האטעל" אין סטעמפארד קאנעטיקוט

די אן ן זיך איבער, פיל ווי די עסקנים געבן
 רעזערוואציעס מער און מער מיט יעדן דורכגייענדן טאג,

 לשעבר, מוז מען שויןמען וויל נישט זיין קיין צועק  אז
באשטעלן א צימער, ווייל ווי זאכן גייען וועלן זיך  יעצט

אלע צימערן שוין זיין אנגעפילט גאר שנעל, און עס וועט 
נישט מעגליך זיין צוצושטעלן א צימער אפילו מיטן 

 .בעסטן ווילן
גלייכצייטיג בעט מען אלע אנשי שלומינו, אפילו די 
וועלכע האבן שוין באשטעלט און באצאלט פאר זייערע 

זאלן נאכאמאל אריינרופן און זיכער מאכן אז זיי צימערן, 
רעזעוואציעס די זייערע רעזעוואציעס זענען מסודר, אויך 

ווייל טייל באשטעלונגען זענען קינדער, די פאר 
-347ארויסגעפאלן פונעם סיסטעם. רופט שוין אריין צו 

א  צוגעשטעלטספעציעל מיר האבן דאס יאר  .415-2888
 ביליגערע פרייז פאר קינדער.

די קומענדיגע וואך וועט מען אנהויבן אויסטיילן די 
איינטריט קארטלעך, וואס נאר מיט דעם וועט מען קענען 

אין האטעל. עס וועט זיין צו באקומען אין אריינקומען 
ביי ר'  ברסלב ליבערטיאין ביי ר' ליפא שווארץ, ברוקלין 

משולם פינטער, אין מאנסי ביי ר' אלי קנאלל, אין קרית 
יואל ביי ר' יואל טייטלבוים, אדער קען מען אריינרופן דעם 

 אויבנדערמאנטן נומער.
נאך געציילטע צימערן פארבליבן, כאפט אריין ווי לאנג 

 צו רעזערווירן. 347-415-2888, רופט עס איז נאך דא
 !מעין עולם הבא יום שבת מנוחה

 >>>>>>  נייעס
 

 

י ְׁשֵאָלה, פּו יְך ָאֶבער דִּ ֵהייְבט ֶמען ָאן?  אּון ווְׁשֶטעְלט זִּ
דֹות, אֹויף  יט ַאֶלע ְׁשֶלעְכֶטע מִּ יְלט מִּ יז ָאְנֶגעפִּ ֶווען ֶמען אִּ

י ֶעְרְׁשֶטע ֶבעְטן? ָדה ָזאל ֶמען דִּ  ֶוועְלֶכע מִּ
יז אֹויף  אְרף ֶבעְטן אִּ ָדה אֹויף ָוואס ֶמען דַׁ י ֶעְרְׁשֶטע מִּ דִּ

אְך ֶבעְטן ֶדעם ֵאייבֶ  אְרף ַאסַׁ ְמָחה, ֶמען דַׁ עְרְׁשְטן ַאז ֶמען שִּ
יין  יְׁשט זַׁ יְך, אּון ֵקייְנָמאל נִּ יין ְפֵריילִּ יג זַׁ ָזאל ְׁשֶטעְנדִּ
יְך  יז ְפֵריילִּ וייל ֶווען ֶמען אִּ יג, וַׁ צּוֶגעֵלייְגט אּון ְטרֹויֶערִּ
דֹות,  אְלט ׁשֹוין ְמֵמיָלא ַאֶוועק ַאֶלע ַאְנֶדעֶרע ְׁשֶלעְכֶטע מִּ פַׁ

ְצבּות אּון ָמָרה ְׁשחֹוָרה, אּון ֶמען  ָוואס קּוֶמען פּון עַׁ
דֹות. אקּוְמט ַאֶלע גּוֶטע מִּ  בַׁ

ין חֹוֶדׁש ָאָדר, אּון  יְך אִּ יז ְפֵריילִּ יז ֶדעם ָוואס אִּ וואֹויל אִּ
אְכן ַאְנֶדעֶרע, ֶעס  יְך מַׁ יז זֹוֶכה צּו ְפֵריילִּ ָנאְך ֶמער ֶווער ֶעס אִּ

אְך פּון ֶדעם. יין ְגֶרעֶסעֶרע זַׁ יְׁשט ָדא קַׁ יז נִּ  אִּ
יח) ָרא"ׁש ֵחֶלק ט"ז ֶעֶרְך ֹחֶדׁש ָאָדרשִּ ְמָחה ֵחֶלק ז' ח' י' י"גוְ  ֹות מֹוהַׁ  (ֶעֶרְך שִּ
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 עורים; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס; און נאךשי - 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 נאךת פון תפלה; מעשיושיעורים; 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'
 מלחמה אין אוקריינאפון  צייטמען חזר'ט אמונה, אין 

פילע אידן אין א צייט ווען נד פירט יעצט דורך אין אוקריינא, אין ליכט פון די מלחמה וואס רוסלא
איז איבער די וועלט זענען באזארגט און דערשראקן איבער די נאכפאלגן וואס אזא מלחמה קען ברענגען, 

דער ראש ישיבה שליט"א שטארק מעורר אז יעצט איז די צייט צו חזר'ן אסאך אמונה, וויסן און גלויבן אז 
גארנישט פאסירט פון זיך אליין, אלעס און יעדער איז נאר אין דעם אייבערשטנ'ס הענט, און מיט דעם 

אז די ווען מען נעמט גוט אריין אין קאפ די הייליגע אמונה, ווייסט מען  גייט אוועק אלע פחדים און שרעק.
דעם בעטן אסאך דארפן אליין, מיר  אייבערשטןוואו זיך צו ווענדן איז נאר צום איינציגסטע אדרעס 

און  , עס זאל נאר שלום אויף דער וועלט,נישט געשעדיגט ווערן אז קיין שום איד זאל אייבערשטן
נה קיין אומאן צום הייליגן ן קענען פארן אויף ראש השאז מיר זאל אייבערשטןבעטן מיר דעם גלייכצייטיג 

 אן קיין שום שטער. ,רבי'ן
צו חזר'ן און האט די וואך ארויסגעגעבן א ספעציעלער ניגון אויף די מלחמה,  ראש ישיבה שליט"אדער 

דעם ניגון יעדע זאך איז נאר אמונה און תפלה, מען קען הערן געדענקען אז די איינציגסטע עצה פאר 
 1אויפ'ן קול ברסלב טעלעפאן ליין ]זעט די נומערן אינעם קעסטל ביים סוף פונעם גליון[ דורכ'ן דרוקן 

 פאר איינצעלנע ניגונים. 5פאר היכל נגינה, און  5פאר אידיש, 
ט זיך, און מ'שיסט, מ'שלאג רבנות,וס'פאלן באמבעס, מ'זעט חפאלגענד זענען די ווערטער פונעם ניגון: 

 א גאנצע נאכט, בין איך אויף, איך הייב אן וויינען. מענטשן דערשראקן, משפחות אנטלאפן, ;אין אוקריינע
 ;קראךאון איך טראכט, מיט פארדאכט, עס קומט א גרויסע  אלעס איז טונקל, איך זיץ אין מיין ווינקל,
 איך ווער נערוועז, און צוקאכט, איך כאפ א נערווען בראך. ס'קומט אן אטאם, ס'סטאפט זיך מיין אטעם,

איך האב  ;איך בין באזארגט, וואס איז דארט, אין קיעוו עירפארט פוטין געבט מכות, ערנסטע אטאקעס,
 די גאנצע וועלט. אין א הייל, אפגעטיילט, פון נישט קיין מנוחה, איך גיי מאכן א בריחה,

וואדקע  ;וואס צו טון, מיט רוסלאנד, יעדער איז באקאנט ביטער איז די נייעס, ס'קריגן זיך די דעות,
 רוסישע פראדוקציע גייט מען פרירן. בויאקאטירן, מער נישט אימפארטירן,

עק, גייט אלעס זאג אים אויס דיין גאנצע שר ר איז דא, דער אייבערשטער איז דא,פזמון: דער אייבערשטע
 זאג אים אויס דיין גאנצע שרעק, גייט אלעס אוועק. נישטא וואו צו גיין, נאר צו אים אליין, ;אוועק

וער ר, וייעיר זעט דב יךא" ,ראש ישיבה שליט"אשרייבט דער די וואך צו אנשי שלומינו אין א בריוו 
יין ן דן פועסגארפ טוועסד ואלער; בדענע ליגטולויי בוי צן דוישוה צמחלי מין דן אעטוגיינרי אזוט אישנ

ק ארטיין שטש טוסאלז - יךט זט טוארואס דס וייעי נין דן אערטישן נן אוכאט זוטשנה. אמחלע מענייגא
ן עדן רא יביל, הויין מון דפן; עיסן שא ייבד, הוערויין שדיף או ייבר. הצית המחלי מין דה, אמחליין מין דא

ה; מחלי מען דוינעוועט גס ווער עו עגנובענדיגט צו דעם בריוו, " ראש ישיבה, און דער "ןטשערייבם אצו
 -י'ן בן רת פוצוי ען דגאלן פועליר וז מען, אוינעון גועליר ווי מיס ועט אוס זיין? עייט זואס גן ועגרע פלא
 ".ייןז חצניר מן מועלו

 !ירכזנ ינוקלא ה'ם שב נוחנאים וסוסה בלאו בכרה בלא
*** 

 "קשדעם מוצ יבת הכרת הטוב "רענט קאמפיין"מס
ה די יערליכע מסיבת הכרת פארגאנגענע וואך, וועט דעם מוצש"ק פקודי פארקומען אי" ווי געמאלדן

ארויסצוברענגען דעם הכרת הטוב פאר אנשי שלומינו וואס שטרענגען זיך הטוב פונעם "רענט קאמפיין", 
 אן אין לויף פונעם גאנצן יאר צו העלפן צאלן די רענט פאר די בניני המוסדות.

אנשי שלומינו האבן גאר א שטארקע געפיל צום "רענט קאמפיין", יעדער שטרענגט זיך אן יעדן חודש 
איבער די כוחות אנטייל צו נעמען אין די וויכטיגע צדקה, דאס איז צוליב דעם וואס דער "רענט קאמפיין" 

אויפאמאל. מיט'ן ארויסהעלפן צאלן די רענט, פארקערפערט אין זיך פילצאליגע הייליגע וויכטיגע צוועקן 
האט מען א גלייכער טייל אין די פילע הייליגע ארבעט וואס קומען פאר אין די בנינים; דאס רעכנט אריין 
דעם בית המדרש, ישיבה גדולה, ישיבה קטנה, תלמוד תורה, מיידל סקול, כולל, די באזאר וואו מען קען 

ר ביליג, די "עטרת אפפעל" חתונה זאל וואס שטעלט צו חתונות פאר באקומען גוטע קליידונג פאר גא
אומזיסט, די אפיסעס פון קרן הדפסה היכל הקודש וואס פארשפרייטן אמונה איבער די וועלט, ווי אויך 
קומט פון דארט ארויס די דרשות און שיעורים, בריוו און קונטרסים, וואס באלייכטן די גאנצע וועלט און 

ריק אזויפיל אידן צום אייבערשטן, און נאך פיל. דאס דערקענט זיך אין די שטארקע געפיל ברענגען צו

 פורים אפטיילונג
פארגעלערנט, שיעורים אויף  מגילת אסתר

פורים, מעשיות פאר קינדער, זיך אויסלערנען 
 ס, און נאךליינען די מגילה, פורים'דיג

 קול ברסלב
212-444-9191 
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 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 ירןאון מיר וועלן פרוב

 
 
 

 

 

 

 זייט מתפלל!
 

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

 

 מוסדות היכל הקודש ברסלב
ישיבה שליט"אהראש נשיאות ב - נתייסדה ע"י כ"ק מוהרא"ש זי"ע

 

  

 מיר וואונטשן א הארציגן ברכת מזל טוב פאר'ן
 

 ראש ישיבה שליט"א
 

 געבורט פון אן אייניקלצום 
 ביי בנו בכורו ,מיידלא  ,זל טובמל

 שליט"אטה ומה רשל מו"ה
 שליט"א ויםבייטלטיואל  מו"החתן 

 םירעצי תמ נתוכ, שית יואלרהיכל הקודש קגבאי 
 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז דער ראש ישיבה 
שליט"א זאל זען אסאך אידיש נחת פון אלע קינדער און 

ונט אייניקלעך און תלמידים, דורות ישרים ומבורכים, געז
דער ראש ישיבה  ;און פרנסה מיט פיל אידיש נחת

עבודת  די מיטשליט"א זאל ווייטער קענען ממשיך זיין 
הקודש צו מחזק זיין אידישע קינדער איבער די גאנצע 

וועלט, אריינברענגען די עצות פון הייליגן רבי'ן אין 
אידישע קינדער, אזוי ווי מוהרא"ש האט אונז געלערנט, 

 ומזוני רויחי וסייעתא דשמיאאריכיברוכי חיימיט בני
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