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עְרֵצייְלט מֹוַהרָׁא"ש  דֶׂ

ע  ערֶּ ער פּון ַאְנדֶּ ע ִמְצָוה, מֶּ לֶּ עִציעֶּ ִדי ִמְצָוה פּון סּוָכה ִאיז ָגאר ַא ְספֶּ
ע ִמְצֹות. ַא ִאיד ֵגייט ַאַריין ִאין ִדי סּוָכה ִמיט ַזיין  ען גּוף, ִמיט ַאלֶּ ַגאְנצֶּ

ְסט אּון ְמ'ְטִריְנְקט ִאין ִדי סּוָכה, ְמ'ְשָלאְפט  ער אּון ִמיט ִדי ִשיְך, ְמ'עֶּ ְקֵליידֶּ
ק פּון ִדי ִמְצוָ  ע ַזאְכן זֶּענֶּען ַא ֵחלֶּ פּון סּוָכה, ִדי  הִאין ִדי סּוָכה, אּון ִדי ַאלֶּ

ע ַזאְכן ָהאְבן ִדי ְקדּוָשה פּון ִדי הֵ   ייִליגֶּע סּוָכה.ַאלֶּ
ען ִמיטְ  ר ַארּוְמגֶּענּומֶּ וען ַא ִאיד ִזיְצט ִאין ִדי סּוָכה ִאיז עֶּ 'ן וֶּ

וען  ר ְפֵרייִליְך וֶּ ען ַזיין ֵזייעֶּ עְרַפאר ַדאְרף מֶּ ע ַזייְטן, דֶּ עְרְשְטן פּון ַאלֶּ ֵאייבֶּ
עס ָמאל ְמ'ֵגייט ַאַריי ה צּו ַזיין ִאין ִדי סּוָכה. יֶּעדֶּ ען ִאיז זֹוכֶּ ן ִאין ִדי מֶּ

ען  ְסט ִאין ִדי סּוָכה, ְמ'ְשָלאְפט ִאין ִדי סּוָכה, ָהאט מֶּ ֵהייִליגֶּע סּוָכה, ְמ'עֶּ

ע ִחינּוְך ִאיז  ִדי ְיסֹוד ַהְיסֹודֹות ַביי ִאיִדישֶׁ
ען ִאיז ִניְש  ער; ַאז מֶׁ ער ִקיְנדֶׁ  ט ְמַחֵנְך ִדי ִקיְנדֶׁ

 

ע וֶׁוען ען ֵזיי ַחס ְוָשלֹום ַפאְרִליְרן. ִווי יּוְנגֶׁ ען מֶׁ ענֶׁען ָנאְך יּוְנג קֶׁ ען ֵזיי זֶׁ ר מֶׁ
ען ָהאְבן ועט מֶׁ ער ֵזיי ָזאְלן ִזיְך אֹויְפִפיְרן ֵאייְדל וֶׁ ַנַחת  ִאיז ְמַחֵנְך ִדי ִקיְנדֶׁ

ִבי ָזאְגט  ער רֶׁ ר ַהִמדֹות אֹות ָבִנים, ִסימָ פּון ֵזיי, ַאזֹוי ִווי דֶׁ : "ָצִריְך ְלַלֵמד ן סה()ֵספֶׁ
עְרנֶׁען ָדאס ִקינְ  ען ַדאְרף אֹויְסלֶׁ ץ ִמְנעּוָריו", מֶׁ רֶׁ ְך אֶׁ רֶׁ ת ַהִתינֹוק דֶׁ ְך אֶׁ רֶׁ ד דֶׁ

ר ִאיז ָנאְך יּוְנג. וען עֶׁ ץ וֶׁ רֶׁ  אֶׁ
ר; ַדאְרְפן דִ  ער ָאן ַקיין ֵחדֶׁ ענֶׁען ִדי ִקיְנדֶׁ י פּון ַהייְנט ִביז ָנאְך סּוּכֹות זֶׁ

עְרן ַאְכטּו ְלטֶׁ עעֶׁ עְרנֶׁ ער ָזאְלן ַדאוֶׁוענֶׁען אּון לֶׁ עְבן אֹויף ֵזיי, ִדי ִקיְנדֶׁ ן ְנג גֶׁ
ער וואּו זֵ  עְבן אֹויף ִדי ִקיְנדֶׁ ען ַאְכטּוְנג גֶׁ יי יֶׁעְדן ָטאג, ַאזֹוי אֹויְך ַדאְרף מֶׁ

ען זִ  ן ִזיְך. יֶׁעְצט קּוְמט יֹום טֹוב וֶׁוען מֶׁ ועם ֵזיי ְדֵרייעֶׁ ענֶׁען אּון ִמיט וֶׁ יְצט זֶׁ
שֶׁ  עְבן אֹויף ִדיְבמֶׁ ען ַאְכטּוְנג גֶׁ ע ָשעֹות ִאין שּול, ַדאְרף מֶׁ עטֶׁ  ְך ַגאְנצֶׁ

ען ֵקייְנָמאל ִניְש  ען קֶׁ ן ִזיְך ִאיְנְדרֹויְסן; מֶׁ ועם ֵזיי ְדֵרייעֶׁ ער ִמיט וֶׁ ט ִקיְנדֶׁ
ר ְדֵרייְדט ִזיְך ִאיְנְדרֹויְסן, ס  ִוויְסן ָוואס ַפאִסיְרט ִמיְטן ִקיְנד ִבְשַעת עֶׁ עֶׁ

ער ַרֲחָמָנא לִ ִאי עְרן אֹויף ִקיְנדֶׁ עְנְטְשן ָוואס ָלאקֶׁ ע מֶׁ  ְצָלן.ז ָדא ְקַראְנקֶׁ
ק יג(ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַפאְרֵצייְלן  ה ְבָאָדם )ַתָנא ְדֵבי ֵאִלָיהּו, ֵפרֶׁ : "ַמֲעשֶׁ

ת; ְוָכל ָהָעם ָהיּו עֹו ָהָיה עֹוֵמד הּוא ּוְבנֹו ְבֵבית ַהְּכנֶׁסֶׁ ָחד שֶׁ ִנין ָאֵמן אֶׁ
ל ִתְפלּות , ְולֹא ְוַהְללּוָיּה ַאַחר ָהעֹוֵבר ִלְפֵני ַהֵתיָבה, ּוְבנֹו עֹונֶׁה ְדָבִרים שֶׁ

עוֶׁוען ַאָמאל יֹום טֹוב סּוּכֹות ִא  ס ִאיז גֶׁ ין שּול, ָאַמר לֹו ָאִביו שּום ָדָבר". עֶׁ
עַדאְווְנט ַהֵלל, אּון עֶׁ  ע ִמְתַפְלִלים ָהאְבן ֵשיין גֶׁ וען ַא ִאיד ַאלֶׁ עוֶׁ ס ִאיז גֶׁ

עָזאְגט ַהֵלל, ָנא ועְנט אּון ִניְשט גֶׁ עַדאוֶׁ ר ָוואס ַזיין זּון ָהאט ִניְשט גֶׁ ר עֶׁ
עְדט ִניבּו ערֶׁ ה ְוכּו' ִאין שּול הֹויָהאט גֶׁ ען. "ְוָאְמרּו לֹו ל פֶׁ עמֶׁ ְך ַפאר ַאלֶׁ

ם: 'ָמה ה ִבְבנֹו, ְוֵהִשיב ְוָאַמר ָלהֶׁ ִּיְמחֶׁ ה לֹו? ִתינֹוק הּוא! ַהְבִרּיֹות שֶׁ ֱעשֶׁ  אֶׁ
ר ָזאל ַאכְ  עם ִאיד עֶׁ עְדן צּו דֶׁ ען רֶׁ עַגאְנגֶׁ ען גֶׁ ענֶׁ עְנְטְשן זֶׁ טּוְנג ְיַשֵחק!'" מֶׁ

עב ַאְכטּוְנג אֹויף ַדיין ז עָזאְגט: "גֶׁ ען ָהאט ִאים גֶׁ עְבן אֹויף ַזיין זּון, מֶׁ ּון, גֶׁ
עְדט ְשמּוִציג וְ  ר רֶׁ ועְנט ִניְשט אּון עֶׁ ר ַדאוֶׁ ער ִאיד ָהאט ִזיְך ִניְשטעֶׁ  כּו'", דֶׁ

ר ִאיז ָנא עָזאְגט: "ְס'ִאיז ָגאְרִניְשט, עֶׁ ר ָהאט גֶׁ עַמאְכט, עֶׁ ְך ַא ִוויְסְנִדיג גֶׁ
ָחג ָעָנה ְבנֹו ְדָבִרים ל  ִקיְנד", "שּוב ְלָמָחר ָעָשה ֵּכן, ָּכל אֹוָתן ְיֵמי הֶׁ שֶׁ

עוֶׁוען ַא ַגאְנץ יֹום טֹוב ִתְפלּות ְולֹא ָאַמר לֹו ָאִביו שּום ָדָבר" . ַאזֹוי ִאיז גֶׁ
עבְ  ר ָזאל ַאְכטּוְנג גֶׁ עְטן עֶׁ עבֶׁ ען ָהאט ִאים גֶׁ ן סּוּכֹות, ָטאג ָנאְך ָטאג, מֶׁ

עָזאְגט: "ְס'ִאיז ָגאְרִניְש  ר ָהאט ַאְלץ גֶׁ ער עֶׁ ער, ָאבֶׁ ר אֹויף ַזיינֶׁע ִקיְנדֶׁ ט, עֶׁ
 ָנה לֹא ְשִנָּיה ְולֹא ְשִליִשית ַעדִאיז ָנאְך ַא ִקיְנד", "לֹא ָיְצָתה אֹוָתּה שָ 

ְשֵרה ְנָפשֹות בְ  ן ְבנֹו ְוָיְצאּו לֹו ֲחֵמש עֶׁ ֵמתּו ִאְשתֹו ּוָבָניו ּובֶׁ תֹוְך ֵביתֹו, ְולֹא שֶׁ
ה ְורָ  ָחד שֹוטֶׁ ָחד ִחֵגר ְוסּוָמא ְואֶׁ ָלא ְשֵני ָבִנים: אֶׁ ָשע". ִפיְרט ִנְשַתֵּיר לֹו אֶׁ

ער ַאָפאר ָיאר ִביז ַזיין ַגאאֹויס ֵאִלָיה ס ִאיז ִניְשט ַאִריבֶׁ ע ּו ַהָנִביא: עֶׁ ְנצֶׁ
עְבִליְבן ְצֵוו ס ִאיז ָנאר גֶׁ עְשָטאְרְבן אּון עֶׁ יי ִמְשָפָחה ִאיז ִאים אֹויְסגֶׁ

ער  ער, אּון ַא ִקיְנד ַא שֹו -ִקיְנדֶׁ עִדיגֶׁ ער אּון ַא ִהיְנקֶׁ ה ַא ֵאיינֶׁער ַא ְבִליְנדֶׁ טֶׁ
ער ֲאִפילּו וֶׁועָרשָ  ען ַדאְרף ְמַחֵנְך ַזיין ִקיְנדֶׁ עם ַאז מֶׁ ען פּון דֶׁ עט מֶׁ ן ֵזיי ע; זֶׁ

ענֶׁען ָנאְך ָגאר ְקֵליין.  זֶׁ
 )ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה ַהֲאִזינּו תשע"ט(
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עם? ע ַזאְך פּון דֶּ ערֶּ עְשַמאקֶּ  ָנאְך ַא ִמְצָוה, ִווי ִאיז ָנאְך ָדא ַא גֶּ
עְר  ער ֵאייבֶּ ר ִזיְצט ִאין ִדי סּוָכה, ִזיְצט דֶּ וען עֶּ וען ַא ִאיד ֵווייְסט ַאז וֶּ ער ָדאְרט ִמיט ִאים, וֶּ ְשטֶּ

עְדן ִמיטְ  ער אֹויְסנּוְצן ִדי ַצייט ִזיְך דּוְרְך צּו רֶּ ר ִזיכֶּ ועט עֶּ ער ָפסּוק ָזאְגט וֶּ עְרְשְטן. דֶּ )ְיַשְעָיה כ"ו, כ'( 'ן ֵאייבֶּ

יָך ּוְסֹגר ְדָלְתָך בַ בֹ "ֵלְך ַעִמי  ַגע ַעד ַיֲעָבר ָזַעם",א ַבֲחָדרֶּ ָך, ֲחִבי ִכְמַעט רֶּ וען ַא ִאיד ִזיְצט ִאין ִדי  ֲעדֶּ וֶּ
ער ִמיטְ  ר ַאייְנגֶּעְשַפאְרט ִאין ַא ִצימֶּ עְדט סּוָכה ִאיז עֶּ ר רֶּ עס ָוואְרט ָוואס עֶּ עְרְשְטן ַאֵליין, יֶּעדֶּ 'ן ֵאייבֶּ

ען ָדאְרט פ ען, אּון ְמ'קֶּ עְרט אּון ָאְנגֶּענּומֶּ ועְרט אֹויְסגֶּעהֶּ עְרְשְטן ִאין ִדי סּוָכה וֶּ ֹוְעְל'ן ַביים צּום ֵאייבֶּ
ען ְברֹויְך. ע ַזאְכן ָוואס מֶּ ע גּוטֶּ עְרְשְטן ַאלֶּ  ֵאייבֶּ

ְלָחן ָערּוְך ְשֵטייט  וענֶּען )אֹוַרח ַחִיים, ִסיָמן תרל"ט, ְסִעיף ד'( ִאין שֻׁ ען ַדאוֶּ ִאין ִדי סּוָכה ִאינֶּעֵווייִניג ַאז ְמ'קֶּ
ער ִאיְנְדרֹויְסן פּון ִדי סּוָכה, ִווי ַאזֹוי ען ִוויל, ִדי פֹוְסִקים ָזאְגן ָדאְרט  ָאדֶּ ַאז )ָמֵגן ַאְבָרָהם, ְסִעיף ָקָטן י"ד( מֶּ

ער ִאיז ָדא  וענֶּען ָדאְרט, אֹויב ָאבֶּ ר ַדאוֶּ וענֶּען רּוִאיג ִאין ִדי סּוָכה ָזאל עֶּ ען ַדאוֶּ עְנְטש קֶּ ער מֶּ אֹויב דֶּ
וענֶּען ִאין שּו ר ֵגיין ַדאוֶּ ע ַא שּול ִאין ְשָטאט ָזאל עֶּ ועְלכֶּ וער צּו ַפאְרְשֵטיין, וֶּ ל. ָדאס ִאיז ַאִביְסל ְשוֶּ

ען ִניְשט ַקיין שּול?  וענֶּען ִאין ִדי סּוָכה אֹויב ִאיז אּון ְשָטאט ָהאט דֶּ עְרש ַדאוֶּ ְנדֶּ ען עֶּ ַפאְרָוואס ָזאל מֶּ
ת ע זֶּענֶּען ֱאמֶּ ער ֵתירּוץ ִאיז ַאז ֵביידֶּ עִריגֶּע ְתִפלֹותָדאְרט ָדא רּוִאיְגֵקייט? ָנאר דֶּ ַשְחִרית  ,, ִדי גֶּעהֶּ

ער צּו ִדי  ,ִמְנָחה אּון ַמֲעִריב ס קּוְמט ָאבֶּ וען עֶּ וענֶּען ִמיט ִמְנָין, וֶּ ער ֵגיין ִאין שּול ַדאוֶּ ען ִזיכֶּ ַדאְרף מֶּ
ער ִאיד עְרְנט ַאז יֶּעדֶּ ִבי ָהאט אּוְנז גֶּעלֶּ ער ֵהייִליגֶּער רֶּ עְדן אּון  ֵאייגֶּענֶּע ְתִפלֹות, ָדאס ָוואס דֶּ ָזאל רֶּ

ר גּוט צּו טּון ִאין ִדי סּוָכה. ִווי  עְרְשְטן אֹויף ַזיין ֵאייגֶּענֶּע ְשְפַראְך, ָדאס ִאיז ָיא ֵזייעֶּ עם ֵאייבֶּ עְטן דֶּ בֶּ
ר ִזיְצט ִמיטְ  עם ַאז ַא ִאיד ֵווייְסט אּון ְשִפיְרט ַאז עֶּ ע רּוִאיְגֵקייט פּון דֶּ ערֶּ עסֶּ  'ןִאיז ָנאְך ָדא ַא ְגרֶּ

עְנְגט ָדאְך ַא רּוִאיְגֵקייט  ְפְנט ָדאְך אֹויף ָדאס ַהאְרץ, ָדאס ְברֶּ עְרְשְטן ַאֵליין ִאין ַא ְשטּוב, ָדאס עֶּ ֵאייבֶּ
עְרְשְטן ִזיְצְנִדיג ִאין ִדי סּוָכה. עְדן צּום ֵאייבֶּ ר גּוט צּו רֶּ עְרַפאר ִאיז ֵזייעֶּ  אֹויף ִדי גֶּעִוויְסן, אּון דֶּ

ל ִאי עִציעֶּ עְרְשְטן ַא ִשידּוְך. ֲחַז"ל ְספֶּ עְטן ַביים ֵאייבֶּ ע ְפַלאץ ַפאר ַא ָבחּור צּו בֶּ ז ִדי סּוָכה ַא גּוטֶּ
"ַבסּוכֹות ֵתְשבּו ִשְבַעת ָיִמים", ֵתְשבּו ְכֵעין ָתדּורּו ַמה ִדיָרה  )ַוִיְקָרא כ"ג, מ"ב(אֹויְפ'ן ָפסּוק  :(')ֲעָרִכין גָזאְגן 

וען ַא  ַאז ְמ'ָזאל ִזיְצן ִאין ִדי סּוָכה ִמיט ִדי ַווייב. ;תֹו ַאף סּוָכה ִאיש ְוִאְשתוֹ ִאיש ְוִאְש  עְרַפאר, וֶּ דֶּ
ל עֹולָ  עְרְשְטן, "ִרבֹונֹו שֶּ ע ַטֲעָנה צּום ֵאייבֶּ ר ָהאְבן ַא גּוטֶּ ען עֶּ עְצט ִזיְך ַאַריין ִאין ִדי סּוָכה קֶּ ם, ָבחּור זֶּ

גֶּעָזאְגט ַאז ְמ'ָזאל ִזיְצן ִאין ִדי סּוָכה ִמיט ִדי ַווייב, ִאיְך ִבין ָדא ִאין ִדי סּוָכה, ִאיְך ָהאב דּו ָהאְסט 
ענֶּען ְמַקֵיים ַזיין ִדי ִמְצָוה  עְלן ַא ַווייב, ַאז ִאיְך ָזאל קֶּ ק, יֶּעְצט ַדאְרְפְסטּו ִמיר צּוְשטֶּ גֶּעטּון ַמיין ֵחלֶּ

 ִבְשֵלימּות.
ער ִבי  ָנאְך מֶּ ער ֵהייִליגֶּער רֶּ ק א', ִסיָמן מ"ח(ָזאְגט דֶּ ַאז ִדי ִמְצָוה פּון סּוָכה ִאיז ְמסּוָגל  )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחלֶּ

ר ָזאל שֹוין ֲחתּוָנה  עְלְפן ַאז עֶּ ער הֶּ עְרְשטֶּ ער ֵאייבֶּ ער, קּוְמט אֹויס ַאז ַפאר ַא ָבחּור ַדאְרף דֶּ ַפאר ִקיְנדֶּ
עְרַפאר ִאיז ִאין ִדי סּוָכה ִדי ָהאְבן אּון אֹויְפְש  ער. דֶּ ענֶּען ָהאְבן ִקיְנדֶּ ע ְשטּוב אּון קֶּ עְלן ַא ִאיִדישֶּ טֶּ

עְטן ַא ִשידּוְך. ע ְפַלאץ ַפאר ַא ָבחּור אֹויְסצּובֶּ עְסטֶּ  בֶּ
וען ִמיר ִזיְצן ִאין ִדי ֵהייִליגֶּע סּוָכה, אּון ָדאְרט אִ  ער ָלאִמיר אֹויְסנּוְצן ִדי ַצייט וֶּ עְרָלאְזן אּוְנזֶּ יבֶּ

ער עְנְטְשן ַלייְדן ֵליידֶּ ען. מֶּ עמֶּ עְקל ָצרֹות אּון ְפָראְבלֶּ ער פֶּ ועִריֵקייְטן ַאַסאְך   ַגאְנצֶּ , ִיסּוִרים אּון ְשוֶּ
ער ען ִניְשט פָ ֵאייְגְנַאְרטִ  ַזיין ִזיְך ָהאט יֶּעדֶּ עְפט ִמיט ִזיְך אּון קֶּ ר ְשלֶּ עְקל ָצרֹות ָוואס עֶּ ועְרן יגֶּע פֶּ טּור וֶּ

ס  ע ָצרֹות ִאיז ָנאר דּוְרְכ'ן עֶּ ן פּון ַאלֶּ ע ֵעָצה ִווי ַאזֹוי ִזיְך ַארֹויְסצּוְדֵרייעֶּ עְרפּון, אּון ִדי ֵאייְנִציְגְסטֶּ דֶּ
עְדן צּום ר ִזיְך אֹויְסרֶּ עְרט ִניְשט, ָזאל עֶּ וען ֵקיינֶּער הֶּ עְרֵהייט, וֶּ עְרְשְטן. ְשִטילֶּ עְדן צּום ֵאייבֶּ  אֹויְסרֶּ

עְרְשְטן ַאלֶּעס ָוואס ֵגייט אֹויף  עְרֵצייְלן ַפאְר'ן ֵאייבֶּ ר ָזאל דֶּ עְרְשְטן אֹויף ַזיין ֵאייגֶּענֶּע ְשְפַראְך, עֶּ ֵאייבֶּ
ען ִזיְך ִניְשט ַקיין ֵעָצה גֶּעְבן. ַאזֹוי ִוו ר קֶּ עְבן אּון עֶּ עט ִזיְך ִאין לֶּ ר מּוְטשֶּ ער, ִווי ְשַטאְרק עֶּ י ִאים ַאִריבֶּ

ר ר אּון ִזיְך אֹויְסגֶּעֵווייְנט ַפאר ִאים אּון ִאים  עֶּ ער ַחבֶּ ר ָנאְנטֶּ ת'עֶּ וען גֶּעְטָראְפן ַאן ֱאמֶּ ָוואְלט וֶּ
ער  ְכצֶּ עְרֵגייעֶּ ע ִאיבֶּ עְרֵצייְלט ַאלֶּ ר ָוואְלט ִאים דֶּ ער, עֶּ עְרֵצייְלט ַאלֶּעס ָוואס ֵגייט אֹויף ִאים ַאִריבֶּ דֶּ

עְלבֶּ  ר ֵגייט דּוְרְך. ִדי זֶּ עְרְשְטן, ַווייל ַפאר ָוואס עֶּ ען טּון צּום ֵאייבֶּ ער, ַדאְרף מֶּ ע, אּון ָנאְך ִפיל מֶּ
ְרלֹויְבן  ען ִזיְך עֶּ ען מֶּ עַטאְלן, ִניְשט ַאלֶּעס קֶּ ע דֶּ עְרֵצייְלן ַמָמש ַאלֶּ ען ִזיְך ָנאְך צּו דֶּ עְמט מֶּ עְנְטְשן שֶּ מֶּ

וען יֶּענֶּער עְנְטש, ֲאִפילּו וֶּ ען  אֹויְסצּוָזאְגן ַפאר ַא מֶּ עְרְשְטן קֶּ ר. ַפאְר'ן ֵאייבֶּ ער ַחבֶּ ִאיז ָגאר ַא ָנאְנטֶּ
עס ָוואְרט ָוואס  עְרן יֶּעדֶּ ער ְשֵטייט אּון ַוואְרט צּו הֶּ עְרְשטֶּ ער ֵאייבֶּ עְרֵצייְלן, דֶּ ער ָיא ַאלֶּעס דֶּ ען ָאבֶּ מֶּ

עְלפְ  ער הֶּ עְרְשטֶּ ער ֵאייבֶּ עְדט ִזיְך אֹויס צּו ִאים, אּון דֶּ עְנְטש רֶּ ער מֶּ עְנְטש ָוואס קּוְמט צּו דֶּ ט יֶּעְדן מֶּ
ר גֶּעפּוְנט ִזיְך  וען אּון ֵסיי וואּו עֶּ ער ִאיד טּון, ֵסיי וֶּ ען יֶּעדֶּ עט ִאים ַזיין ִהיְלף. אּון ָדאס קֶּ ִאים אּון בֶּ

עְר  ער צּום ֵאייבֶּ ער נֶּעְנטֶּ ען ָנאְך מֶּ ער ִאין ִדי ֵהייִליגֶּע סּוָכה ִאיז מֶּ וען ְמ'ִזיְצט ָאבֶּ ְשְטן, אּון ָנאר, וֶּ
עְרְשְטן ִאין  ע ַהאְרץ צּום ֵאייבֶּ עְדט ִזיְך אֹויס ַזיין ַגאְנצֶּ עְגְנֵהייט אּון רֶּ וען ַא ִאיד נּוְצט אֹויס ִדי גֶּעלֶּ וֶּ

וע ה ַזיין ַאז וֶּ ר זֹוכֶּ ען עֶּ ועט ִזיְך גֶּעזֶּעגֶּענֶּען פּון ִדי ֵהייִליגֶּע סּוָכה ָנאְך יֹום טֹוב ןִדי סּוָכה, ַדאן קֶּ ר וֶּ , עֶּ
ר ָזאל  ען, עֶּ עמֶּ ע ַזיינֶּע ָצרֹות אּון ְפָראְבלֶּ ע ַצייט ִזיְך אֹויְך גֶּעזֶּעגֶּענֶּען פּון ַאלֶּ עְלבֶּ ר ִאין ִדי זֶּ ָזאל עֶּ

ער. עְבן פּון יֶּעְצט אּון ַווייטֶּ  שֹוין ָהאְבן ָנאר ַא ְגִליְקִליְך אּון ְפֵרייִליְך לֶּ

ער ִעיקָ  ע ֲהָכָנה צּום ֵהייִליְגן יֹום דֶּ עְסטֶּ עְרְשְטן, ָדאס ִאיז ִדי בֶּ עְדן צּום ֵאייבֶּ ען ַאַסאְך רֶּ ר ַדאְרף מֶּ
וען ַא  ִבי ַנְחָמן טּוְלְטִשינֶּער זי"ע ִאיז גֶּעוֶּ ען טּון. רֶּ עְנְטש קֶּ ער מֶּ טֹוב, אּון ָדאס ִאיז ַא ַזאְך ָוואס יֶּעדֶּ

ִבי ָנָתן זי"ע ר ַתְלִמיד פּון רֶּ ב סּוכֹות ָהאט עֶּ רֶּ ִבי ָנָתן, ֵאייְנָמאל עֶּ עְגט ַאַסאְך ַבאִדינֶּען רֶּ ר ְפלֶּ , עֶּ
ִבי ָנָתן ָהאט  עְסן ִאין ִדי סּוָכה ִמיט רֶּ ר ִאיז גֶּעזֶּ וען עֶּ ִבי ָנָתן, אּון ַבייַנאְכט וֶּ ט ִדי סּוָכה ַפאר רֶּ גֶּעבֹויעֶּ

עט ען מּוְטשֶּ וען מֶּ ר ִזיְך ָאְנגֶּערּוְפן, "וֶּ ען  עֶּ ן ִדי סּוָכה, ַדאן ְשִפיְרט מֶּ ִזיְך ָאפ ַא ַגאְנְצן ָטאג צּו בֹויעֶּ
עם גֶּעָזאְגט, "ָדאס ָהאְסטּו  ִבי ָנָתן אֹויף דֶּ עְרן ַטַעם ִאין ִדי סּוָכה...", ָהאט ִאים רֶּ ָגאר ַאן ַאְנדֶּ

עְר  עם ֵאייבֶּ עְטן ַא ַגאְנְצן ָטאג דֶּ ער, ִאיְך ִוויל ְשִפיְרן ַא ַטַעם  ,ְשְטןָנאְכִניְשט ְפרּוִביְרט, צּו בֶּ עפֶּ 'ַבאשֶּ
עם ִאין ִדי סּוָכה..." ע ַטַעם ְמ'ְשִפיְרט ָנאְכדֶּ ערֶּ  ִאין ִדי סּוָכה', ָוואסֶּ

ס קּוְמט ַפאר ַא יֹום טֹוב, ַפאר  וען עֶּ לֶּעַא וֶּ עִציעֶּ ע  ִמְצָוה, ְספֶּ לֶּ עִציעֶּ ע ְספֶּ ועְלכֶּ ער ַפאר ֵסיי וֶּ ָאדֶּ
ר ֵווייְסט ִניְשט ַצייט, ַא  ר ִוויל ִזיְך ְגֵרייְטן צּו ִדי ִמְצָוה, אּון עֶּ ִאיד ִוויל ִזיְך צּוְגֵרייְטן צּום יֹום טֹוב, עֶּ

עְרְשְטן, צּו  עְדן צּום ֵאייבֶּ ער ִעיָקר ִאיז צּו רֶּ ען ִוויְסן ַאז דֶּ ָוואס אּון ִווי ַאזֹוי ָדאס צּו טּון, ַדאְרף מֶּ
עְרְש  עם ֵאייבֶּ עְטן דֶּ עם בֶּ עְטן דֶּ עם יֹום טֹוב אּון ִאין ִדי ִמְצָוה, בֶּ ְטן ַאז ְמ'ָזאל ְשִפיְרן ַא ַטַעם ִאין דֶּ

עְרֵגיין ִמיט ַא גֶּעְשַמאק אּון ְפֵרייִליְכֵקייט, ְמ'ָזאל טּון ַאלֶּעס  ער יֹום טֹוב ָזאל ַאִריבֶּ עְרְשְטן ַאז דֶּ ֵאייבֶּ
ס ַדאְרף צ ע ָוואס ְמ'ַדאְרף צּו טּון ִווי עֶּ עְסטֶּ עם יֹום טֹוב ָדאס בֶּ ען פּון דֶּ ּו ַזיין, ְמ'ָזאל ַארֹויְסַבאקּומֶּ

ע. עְנְסטֶּ  אּון ִדי שֶּ
עְדן צּום  ה צּו רֶּ עְלן ִדי ְגרֹויְסֵקייט פּון ַא ִאיד ָוואס ִאיז זֹוכֶּ ען ִזיְך ָגאְרִניְשט ָפאְרְשטֶּ ען קֶּ מֶּ

עְרְשְטן אֹויף ַזיין ֵאייגֶּענֶּע ְשְפַראְך, עְדט ִזיְך דּוְרְך ִמיט ֵאייבֶּ עס  ערָנאְנטֶּ  ַא ַאזֹוי ִווי ְמ'רֶּ ר. יֶּעדֶּ ַחבֶּ
ְפְנט אֹויף  עְרְשְטן ַמאְכט ַא גֶּעַוואְלִדיגֶּע ַרַעש ִאין ִהיְמל, אּון ָדאס עֶּ עְדט צּום ֵאייבֶּ ָוואְרט ָוואס ְמ'רֶּ

עְנְטש. ְרן ַפאְר'ן מֶּ ע ִטיְרן אּון טֹויעֶּ  (יֹום טֹוב סּוכֹות קּוְנְטֵרס)ַאלֶּ
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 שליט"א אין אלע נושאים פילע בריוו פונעם ראש ישיבהנאך 
 וועכנטליכן קונטרס "עצתו אמונה". קען מען זען אינעם

 

 <<<<<< 845-200-7132צו באקומען אין ישיבה, אדער רופט 
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שיעורים; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס; און נאך -קוואל פון חיזוק )פרויען(   
03303502363/ ענגלאנד  0797040069/ ארץ ישראל  845-351-9060/ 212-444-9169  

 breslevcenter@gmail.com גליון אויף אימעילצו באקומען דעם 
  347-630-2876 טעלעפאן מעסידזשינג/ chizikyomi@gmail.comיומי אימעיל חיזוק 

 

 

 און נאךמעשיות פון תפלה; שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים;  - קול ברסלב

  03303502361/ ענגלאנד  0797040066/ ארץ ישראל  845-351-0910/  212-444-9191

< BreslevCenter.com   <  
 

 

 

 << נייע לאקאלע נומערן >>
 

אויפ'ן פארלאנג פונעם חשוב'ן ציבור האבן 
 מיר צוגעשטעלט פרישע לאקאלע נומערן 

 קרית יואל און מאנסי פאר
 

 845-351-0910קול ברסלב..............
 

 845-351-9060קוואל פון חיזוק.......
 

 

 

 

 

 

 

 חיזוק צום טיר
 
 

איר קענט באקומען אלע ספרי ברסלב, 
 דרשות, ניגונים, סידי'ס,קונטרסים, 
USB ,ס'SD;ס, און נאך' 

 דעליווערט צו אייער טיר!
 רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

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

 

 
 

 

 

 הבטחת מוהרא"ש
 

מוהרא"ש האט צוגעזאגט און מבטיח געווען אז ווער עס 
 ארויסהעלפן דאס דרוקן דעם ספר הקדושוועט 

 אשר בנחל
 וועט זיכער זען א גרויסע ישועה און געהאלפן
 ווערן למעלה מדרך הטבע מיט וואס ער דארף.

 

יעצט האט איר די געלעגנהייט צו האבן א חלק אין דרוקן "אשר בנחל" און 
 ת.געהאלפן ווערן מיט בני חיי ומזוני, זיווגים הגונים, רפואות וישועו

 845-248-1651 רופט שוין

 

 

 

 היכל הקודש ברסלב ביהמ"ד 
 נתייסדה ע"י כ"ק מרן מוהרא"ש זי"ע

27 Skillman St. 
 

 תפלה לחג הסוכות זמני
 
 

 סוכות
 10:00....................שחרית יום א' וב' בשעה
 7:00........................מנחה יום א' וב' בשעה

 חול המועד סוכות 
 10:00.....................שחרית בכל יום בשעה

 7:00............................מנחה מעריב בשעה
 חול המועד מיטוואך נאכט

 סעודת הילולת רבינו ז"ל
 .....................................אחר מעריבבשעה

 חול המועדשבת 
 6:15קבלת שבת..............................מנחה ו

 9:00שחרית.................................................
 6:15..........................מנחה ושלש סעודות

 הושענא רבה
 .....מוצ"ש נאך מעריבמשנה תורה ליינען

 9:30....................................שחרית בשעה
 שמיני עצרת

 10:00.....................................שחרית בשעה
 6:30.........................................מנחה בשעה

 סוכהדערנאך זיך געזעגענען פון די 
 שמחת תורה

 9:00.........................................שחרית בשעה
 6:15............................................מנחה בשעה

 

 הגבאים - א פרייליכן יום טוב
 

 

 
 ביהמ"ד היכל הקודש ברסלב 

 ע"י כ"ק מרן מוהרא"ש זי"ענתייסדה 
27 Skillman St. 

 

 הננו מודיעים לכל אנשי שלומינו שיתקיים אי"ה 

 רבתיסעודת הילולא
 של רבינו ז"ל

 נאך מעריב ה"ממיטוואך נאכט חו
 אושפיזא דמשה רעיא מהימנא

  בהסוכה שעל יד בית מדרשינו

 הגבאים
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