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חג הסוכות ,שנת תשע"ט לפ"ק

ֲנּועים
ִדי ַּכוָונוֹת פּון ִדי ַּנע ִ

ֵיילט
ֶערצ ְ
ֹהרָא"ׁש ד ְ
מו ַּ

ֲר"י ַהקָׁדוֹש ְברֶע ְנ ְגט
ַייטן ,דֶער א ִ
ֶעקס ז ְ
אק ְלט מֶען אוֹיף ַאלֶע ז ְ
ִמיט ִדי ד' ִמינִים ָׁש ְ
ֲנּועים ,מֶען קֶען ָׁאבֶער זָׁאגְן
ְ(פ ִרי עֵץ ַחיִים ַשעַר ַהּלּולָׁב פ"ג ).גְרוֹיסֶע ַכוָׁונוֹת אוֹיף ִדי ַנע ִ
אלן קֶענֶען
ֲשה ַאז ִמיר זָׁ ְ
עּובדָׁא ְּול ַמע ֶ
ֲנּועיםְ ,ל ְ
ַשטּות ִדי ַכוָׁונוֹת פּון ִדי ַנע ִ
ֹיך ְבפ ְ
או ְ
ֶעבן.
נֶעמֶען פּון דֶעם גְרוֹיס ִחיזּוק ָׁאנְצּוגֵיין ִאין ל ְ

ֲריב
ִמ ְזרָח ַּמע ִ
ָׁארנְט אּון אוֹיף אּונ ְְטן ,דָׁאס וַוייזְט אוֹיף ְצוֵויי ִמינֵי ַמ ָׁצ ִבים ִאין
אק ְלט אוֹיף פ ְ
מֶען ָׁש ְ
ִיךַ ,א ָׁמאל גֵייט ִאים ַאלֶעס גּוט ,עֶר ִפ ְילט ַא גֶע ְש ַמאק
ֶעפינְט ז ְ
וָׁואס ַא מֶענ ְְטש ג ִ
ֶערט,
ַארק ְ
ֶער ְש ְטן .אּון ַא ָׁמאל גֵייט ַאלֶעס פ ְ
ֶעבןַ ,א ַטעַם ִאין ִדינֶען דֶעם אֵייב ְ
ִאין ל ְ
ֶערט וִוי מֶען וִויל.
ַארק ְ
ַאךַ ,אלֶעס גֵייט פ ְ
ֶעפיל ִאין קַיין שּום ז ְ
ִישט קַיין ג ִ
מֶען ָׁהאט נ ְ
ָׁארנְט אּון פּון אּונ ְְטן ,סֵיי וֶוען עֶס גֵייט גּוט אּון סֵיי וֶוען
אק ְלט מֶען פּון פ ְ
ֶערפַאר ָׁש ְ
ד ְ
ֶער ְש ְטן ,אּון נָׁאר
ִויסן ַאז ַאלֶעס ִאיז נָׁאר פּונֶעם אֵייב ְ
ִישט גּוט ,זָׁאל מֶען ו ְ
עֶס גֵייט נ ְ
על ְפן.
צּו ִאים זָׁאל מֶען גֵיין ,אּון נָׁאר עֶר קֶען ֶה ְ

ָדרוֹם ָצפוֹן
ֵייסט
ַש ִמיּות ,דָׁאס ה ְ
רּוח ִניּות אּון ג ְ
ֶעכ ְטס אּון ִלינ ְְקס ,דָׁאס מֵיינְט ְ
אק ְלט ר ְ
מֶען ָׁש ְ
ערנֶען אּון
רּוחנִיּות צּו דַאוֶוענֶען אּון ֶל ְ
ֶער ְש ְטן סֵיי ִמיט ְ
ַאז מֶען וִויל ִדינֶען דֶעם אֵייב ְ
ִישן,
ֶסן אּון ְט ִרי ְנקֶען אּון טּון ַאלֶע ַבאדֶע ְרפֶענ ְ
ַש ִמּיּות צּו ע ְ
טּון ִמ ְצוֹת ,אּון סֵיי ִמיט ג ְ
ֵייסן.
ֶער ְשטֶער ָׁהאט גֶעה ְ
ֶער ְש ְטןַ ,אזוֹי וִוי ִדי הֲלָׁכָׁה וָׁואס דֶער אֵייב ְ
ֹיך ִמ ְיט'ן אֵייב ְ
או ְ
רּוחנִיּות ָׁאן
ֶערן ,אוֹיב וִויל מֶען נָׁאר ְ
ִישט אֵיינְס אָׁן דֶעם ַא ְנד ְ
וַוייל עֶס גֵייט נ ְ
ֶעלבֶע
אל ְטן ,אּון ִדי ז ְ
ִישט ַה ְ
ִיך נ ְ
ַאלן אּון עֶס וֶועט ז ְ
ַש ִמיּות וֶועט עֶס צּופ ְ
גְ
ֶעסטֶער וֶועג ִאיז וֶוען
רּוחנִיּות ,דֶער ב ְ
ַש ִמיּות ָׁאן ְ
אבן ג ְ
ִישט ָׁה ְ
ֶערט ,מֶען קֶען נ ְ
ַארק ְ
פ ְ
ַש ִמיּות.
ֹיך ִמיט ִדי ג ְ
ֶער ְש ְטן או ְ
עלט בֵיידֶע צּוזַאם ,מֶען ִדינְט דֶעם אֵייב ְ
מֶען ְש ֶט ְ

ַּמ ְע ָלה ַּמ ָטה
ֹיבן נָׁאנְט צּום
אק ְלט אוֹיף ַארוֹיף אּון אוֹיף ַארָׁאפ ,סֵיי וֶוען מֶען ִאיז או ְ
מֶען ָׁש ְ
ָׁאך הֶעכֶער .אּון סֵיי וֶוען ֶמען ִאיז
ִויסן ַאז מֶען קֶען גֵיין נ ְ
ַארף מֶען ו ְ
ֶער ְש ְטן ,ד ְ
אֵייב ְ
ַארף מֶען גֶעדֶע ְנקֶען ַאז דֶער
ַאלן ,מֶען ָׁהאט גֶעטּון ֲעבֵירוֹת ד ְ
ָׁאפגֶעפ ְ
ַאר ְ
צּוריק
ער ְש ֶטער ִאיז נָׁא ְכ ַא ְלץ דָׁא ִמ ְיט'ן מֶענ ְְטש ,אּון מֶען קֶען ְשטֶענ ְִדיג ִ
אֵיי ֶב ְ
קּומֶען צּו ִאים ִ(ליקּוטֵי מ ֹו ֲהרַ"ןֵ ,חלֶק א'ִ ,ס ָׁימן ו').
אקלֶען לּולָׁבַ ,אז וִוי ַאז ֹוי מֶען
אבן ִב ְשעַת'ן ָׁש ְ
דָׁאס זֶענֶען ִדי ַכוָׁונוֹת ִאי ְנזִין צּו ָׁה ְ
ֶער ְש ֶטער ְשטֶענ ְִדיג ִמיט ִאים ,אּון מֶען קֶען
ְדרֵייט נָׁאר ִמ ְיט'ן מֶענ ְְטש ִאיז דֶער אֵייב ְ
אקלֶען
ֶערפַאר ִאיז ַטאקֶע ְמסּוגָׁל ִב ְשעַת'ן ָׁש ְ
ֶעמאל וֶוענ ְְדן צּו ִאים .אּון ד ְ
זִי ְך ַאל ָׁ
אל ְפן
ַארף ,אּון גֶע ָׁה ְ
ֶער ְש ְטן וָׁואס מֶען ד ְ
אלט דֶעם אֵייב ְ
ֶעמ ְ
ֶעטן ד ָׁ
דֶעם לּולָׁב צּו ב ְ
ַש ִמיּות.
גּוטס ְברּו ֲחנִיּות ְּובג ְ
ֶוערן ִמיט ַאלֶעס ְ
ו ְ
א

עציעֶּ לֶּע ִמ ְצוָ ה,
ִדי ִמ ְצוָ ה פּון סּוכָה ִאיז גָאר ַא ְספֶּ ִ
ַאריין ִאין ִדי
ערע ִמ ְצוֹתַ .א ִאיד גֵייט ַ
מֶּ ער פּון ַאנְ דֶּ ֶּ
סּוכָה ִמיט זַיין גַאנְ צֶּ ען גּוףִ ,מיט ַאלֶּע ְקלֵיידֶּ ער אּון
'ט ִרינְ ְקט ִאין ִדי סּו ָכה,
ִמיט ִדי ִשיְךְ ,מ'עֶּ ְסט אּון ְמ ְ
ָאפט ִאין ִדי סּוכָה ,אּון ִדי ַאלֶּע זַאכְ ן זֶּענֶּען ַא
'של ְ
ְמ ְ
אבן ִדי
חֵ לֶּק פּון ִדי ִמ ְצוָ ה פּון סּוכָהִ ,די ַאלֶּע זַאכְ ן הָ ְ
דּושה פּון ִדי הֵ יילִ יגֶּע סּוכָה.
ְק ָ
ַארּומגֶּענּומֶּ ען
ְ
יצט ִאין ִדי סּוכָה ִאיז עֶּ ר
וֶּוען ַא ִאיד זִ ְ
ארף מֶּ ען
ערפַ אר ַד ְ
ַייטן ,דֶּ ְ
ער ְש ְטן פּון ַאלֶּע ז ְ
יט 'ן אֵ ייבֶּ ְ
ִמ ְ
זַיין זֵייעֶּ ר ְפ ֵריילִ יְך וֶּ וען מֶּ ען ִאיז ז ֹוכֶּה צּו זַיין ִאין ִדי
ַאריין ִאין ִדי הֵ יילִ יגֶּע סּוכָה,
ֶּעדעס מָ אל ְמ'גֵייט ַ
סּוכָה .י ֶּ
ָאפט ִאין ִדי סּוכָה ,הָ אט
'של ְ
ְמ'עֶּ ְסט ִאין ִדי סּוכָהְ ,מ ְ
ערע זַאְך
אק ֶּ
ֶּעשמַ ֶּ
מֶּ ען נָאְך ַא ִמ ְצוָ ה ,וִ וי ִאיז נָאְך ָדא ַא ג ְ
פּון דֶּ עם?
יצט ִאין ִדי סּוכָה,
וֶּוען ַא ִאיד וֵויי ְסט ַאז וֶּ וען עֶּ ר זִ ְ
>>>>>>

מֹוהַ ָרא"ׁש פְ לֶעגְ ט אּונְ ז
ענְדיג מַ זְ ִהיר זַ יין:
ְׁשטֶ ִ
נִיׁשט ָדא ַאזַ א זַ אְך מֶ ען זָ אל
קּומט פַ אר ַאלֶעס"ְ ,
"רענְ ט ְ
ֶ
קּומט
ְ
קּומט פַ אר עֶ ְסןֶ ,רענְ ט
ְ
נִיׁשט צָ אלְ ן ֶרענְ ט; ֶרענְ ט
ְ
פַ אר ְקלֵ יידֶ ערַ ,אלֶ עס ֶקען מֶ ען זִ יְך ׁשַ אפְ ןָ ,אבֶ ער ַאז דּו
נִיׁשט הָ אבְ ן ַקיין
וֶועסטּו ְ
ְ
נִיׁשט צָ אלְ ן ַקיין ֶרענְ ט
ועסט ְ
וֶ ְ
ירה.
ִד ָ
יׁשט ַקיין ֶרענְ ט ִאיז מֶ ען ַא פָ ׁשּוט'עֶ ר
ַאז מֶ ען צָ אלְ ט נִ ְ
נִיׁשט אֹויף דֶ עם ַקיין ִתּקּונִים ִמיט ַקיין
ַגנָב ,עֶ ס הֶ עלְ פְ ט ְ
ׁשּולְדיג גֶעלְ ט פַאר ַא
ִ
עֲבֹודֹות וְ כּו' וְ כּו' ,וַ וייל ַאז מֶ ען ִאיז
נִיׁשט ִאיז מֶ ען ַא ָרׁשָ עַ ,אזֹוי זָאגְ ט
וייטן אּון מֶ ען צָ אלְ ט ְ
צְ וֵ ְ
דָ וִ ד הַ מֶ לֶ ְך ְ(ת ִהילִים לז ,כא)" :לֹוֶ ה ָרשָ ע וְ ל ֹא יְשַ לֵ ם"ַ ,א ָרׁשָ ע
וייטן.
ׁשּולְדיג פַ אר ַא ְצוֵ ְ
ִ
בְ לַייבְ ט
ימן
(שיחֹות ָה ַר"ןִ ,ס ָ
אנְ גֶעזָ אגְ ט ִ
דֶ ער הֵ יילִיגֶער ֶרבִ י הָ אט אּונְ ז ָ
נִיׁשט לֶעבְ ן וִ וי ַא הֶ פְ ֶקר יּונְג" ,כִ י יְכֹולִ ים
נא) ִמיר זָ אלְ ן ְ
לִ ְהיֹות ִאיׁש כָׁשֵ ר בְ לִ י הֶ פְ ֵקרּות" ,מֶ ען ֶקען זַיין ַאן
עֶ ְרלִיכֶער ִאיד ָאן ַקיין הֶ פְ ֵקרּות.
ירּובין סה" :):בִ ְׁשֹלׁשָ ה
חֲ כָ מֵ ינּו זִ כְ רֹונָם לִבְ ָרכָ ה זָ אגְ ן (עֵ ִ
ּובכִ יסֹו ּובְ כַ עֲסֹו" ,מֶ ען ֶקען
ְדבָ ִרים ָאדָ ם נִ יכָר ְבכֹוסֹו ְ
דּורְך ְד ֵריי זַ אכְ ן,
ער ֶקענֶען ַא מֶ ענְ ְטׁש צִ י עֶ ר ִאיז עֶ ְרלִ יְך ְ
דֶ ְ
אנְדלֶ ען
ֵאיינֶע פּון ִדי זַ אכְ ן ִאיז וִ וי עֶ ְרלִ יְך עֶ ר ִאיז בַ יים הַ ְ
ִמיט מֶ ענְ ְט ְׁשן; ַאסַ אְך מָ אל ֶקען מֶ ען זֶען מֶ ענְ ְט ְׁשן וָ ואס
ארף מֶ ען ָאבֶ ער
זֶ עעֶ ן אֹויס זֵ ייעֶ ר גּוט ִאין בֵ ית הַ ִמ ְד ָרׁש ,דַ ְ
נִיׁשט זֶען דֶ עם אֱ מֶ ת ,וֶ וען
ארט ֶקען מֶ ען נָאְך ְ
ויסן ַאז דָ ְ
וִ ְ
מֶ ען זֶ עט וִ וי ַאזֹוי עֶ ר פִ ְירט זִ יְך אֹויף בְ ִדינֵי מָ מֹונֹות ,עֶ ר
ֶעמ'ס גֶעלְ ט וְ כּו' ,דֶ עמָ אלְ ט ִאיז ַא
גֶעבְ ט ַאכְ טּונְ ג אֹויף יֶענ ְ
ִסימָ ן ַאז עֶ ר ִאיז ַאן עֶ ְרלִיכֶ ער ִאיד.
"מי שֶ רֹוצֶ ה
דֶ ער ֶרבִ י זָ אגְ ט ֵ(ספֶ ר ַה ִמדֹות ,אֹות ְתׁשּובָ הִ ,ס ָימן מו)ִ :
לָ שּוב ,יִזָ הֵ ר ִמלִ ְהיֹות בַ עַ ל חֹוב" ,וֶ וער עֶ ס וִ ויל ְתׁשּובָ ה
נִיׁשט צּו זַיין ַקיין בַ עַ ל חֹוב,
טּון ,זָ אל ַאכְ טּונְ ג גֶעבְ ן ְ
ׁשּולְדיג
ִ
נִיׁשט צּו זַיין
ערפַ אר זָ אלְ ְסטּו זֵ ייעֶ ר ַאכְ טּונְ ג גֶעבְ ן ְ
דֶ ְ
וייטן; ִבפְ ַרט יֶעצְ ט וֶוען ִמיר
ַקיין ֵאיין פְ רּוטָ ה פַ אר ַא צְ וֵ ְ
ארף
פּורים ִאין ֶטעג פּון ְתׁשּובָ ה דַ ְ
ְׁשטֵ ייעֶ ן ִממָ חֳ ָרת יֹום הַ כִ ִ
קּומט פַ אר
אר ֶרעכְ ְטן אּון בַ אצָ אלְ ן וָ ואס מֶ ען ְ
מֶ ען קֹודֶ ם פַ ְ
ארד וְ כּו'.
ארן לֶ ענְ ְדלָ ְ
וייטן ,בִ פְ ַרט פַ ְ
ַא צְ וֵ ְ
(עֲצָ תֹו אֱ מּונָה ,פ' הַ אֲ זִ ינּו תשע"ט)
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דּורְך צּו
נּוצן ִדי צַ ייט זִ יְך ְ
ֹיס ְ
ארט ִמיט ִאיםֶּ ,וועט עֶּ ר זִ יכֶּער או ְ
ער ְשטֶּ ער ָד ְ
יצט דֶּ ער אֵ ייבֶּ ְ
זִ ְ
ּוסגֹ ר ְדל ְָתָך בַ עֲ דֶּ ָך,
ער ְש ְטן .דֶּ ער פָ סּוק זָאגְ ט (יְ ַש ְעיָה כ"ו ,כ') " ֵלְך עַ ִמי ֹבא בַ חֲ ָד ֶּריָך ְ
יט'ן אֵ ייבֶּ ְ
עדן ִמ ְ
ֶּר ְ
ארט ִאין ַא
ֶּעשפַ ְ
יצט ִאין ִדי סּוכָה ִאיז עֶּ ר ַאיינְ ג ְ
חֲ ִבי כִ ְמעַ ט ֶּרגַע עַ ד יַעֲ בָ ר זָעַ ם"ֶּ ,ווען ַא ִאיד זִ ְ
ער ְש ְטן ִאין ִדי
עדט צּום אֵ ייבֶּ ְ
וארט וָ ואס עֶּ ר ֶּר ְ
ער ְש ְטן ַאלֵיין ,יֶּעדֶּ עס וָ ְ
יט 'ן אֵ ייבֶּ ְ
ִצימֶּ ער ִמ ְ
ער ְש ְטן ַאלֶּע
ארט פו ְֹעלְ 'ן בַ יים אֵ ייבֶּ ְ
'קען ָד ְ
ערט אּון ָאנְ גֶּענּומֶּ ען ,אּון ְמ ֶּ
ֹיסגֶּעהֶּ ְ
וערט או ְ
סּוכָה ֶּו ְ
גּוטֶּ ע זַאכְ ן וָ ואס מֶּ ען ְברוֹיְך.
'קען ַדא ֶּווענֶּען ִאינֶּעוֵויינִ יג ִאין ִדי
ִאין שֻׁ לְ חָ ן עָ רּוְך ְשטֵ ייט (או ַֹרח חַ יִ יםִ ,סימָ ן תרל"טְ ,ס ִעיף ד') ַאז ְמ ֶּ
ַאב ָרהָ םְ ,ס ִעיף
(מגֵן ְ
ארט ָ
ֹיסן פּון ִדי סּו ָכה ,וִ וי ַאזוֹי מֶּ ען וִ וילִ ,די פו ְֹס ִקים זָאגְ ן ָד ְ
סּוכָה ָאדֶּ ער ִאינְ ְדרו ְ
ארט,
רּואיג ִאין ִדי סּוכָה זָאל עֶּ ר ַדא ֶּווענֶּען ָד ְ
ָקטָ ן י"ד) ַאז אוֹיב דֶּ ער מֶּ ענְ ְטש ֶּקען ַדאוֶּוענֶּען ִ
יסל
אוֹיב אָ בֶּ ער ִאיז ָדא ַא שּול ִאין ְשטָ אט זָאל עֶּ ר גֵיין ַדאוֶּ וענֶּען ִאין שּולָ .דאס ִאיז אַ ִב ְ
ארוָ ואס זָאל מֶּ ען
ישט ַקיין שּול? אּון פַ ְ
אר ְשטֵ יין ,וֶּ ועלְ כֶּע ְש ָטאט הָ אט ֶּדען נִ ְ
ְשוֶּוער צּו פַ ְ
רּואיגְ ֵקייט? נָאר דֶּ ער ֵתירּוץ ִאיז ַאז
ארט ָד א ִ
ערש ַדאוֶּ וענֶּען ִאין ִדי סּוכָה אוֹיב ִאיז ָד ְ
עֶּ נְ דֶּ ְ
ארף מֶּ ען זִ יכֶּער גֵיין
עריגֶּע ְת ִפלוֹתַ ,ש ְח ִרית ִמנְ חָ ה אּון מַ עֲ ִריבַ ,ד ְ
בֵ יידֶּ ע זֶּענֶּען אֱ מֶּ תִ ,די גֶּעהֶּ ִ
קּומט אָ בֶּ ער צּו ִדי אֵ ייגֶּענֶּע ְת ִפלוֹתָ ,דאס וָ ואס ֶּדער
ִאין שּול ַדא ֶּווענֶּען ִמיט ִמנְ יָן ,וֶּ וען עֶּ ס ְ
ער ְש ְטן אוֹיף
עטן דֶּ עם אֵ ייבֶּ ְ
עדן אּון בֶּ ְ
ֶּעדער ִאיד זָאל ֶּר ְ
ֶּערנְ ט ַאז י ֶּ
הֵ יילִ יגֶּער ֶּר ִבי הָ אט אּונְ ז גֶּעל ְ
זַיין אֵ ייגֶּענֶּע ְש ְפ ַראְךָ ,דאס ִאיז יָא זֵייעֶּ ר גּוט צּו טּון ִאין ִדי סּוכָה .וִ וי ִאיז נָאְך ָדא ַא
ער ְש ְטן
יט'ן אֵ ייבֶּ ְ
יצט ִמ ְ
ֵוייסט אּון ְש ִפ ְירט ַאז עֶּ ר זִ ְ
רּואיגְ ֵקייט פּון דֶּ עם ַאז ַא ִאיד ו ְ
ערע ִ
גְ ֶּרעסֶּ ֶּ
רּואיגְ ֵקייט אוֹיף
ארץָ ,דאס ְב ֶּרענְ גְ ט ָדאְך ַא ִ
ַאלֵיין ִאין ַא ְשטּובָ ,דאס עֶּ ְפנְ ט ָדאְך אוֹיף ָדאס הַ ְ
יצנְ ִדיג ִאין ִדי סּוכָה.
ער ְש ְטן זִ ְ
עדן צּום אֵ ייבֶּ ְ
ערפַ אר ִאיז זֵייעֶּ ר גּוט צּו ֶּר ְ
ויסן ,אּון דֶּ ְ
ִדי גֶּעוִ ְ
ער ְש ְטן ַא ִשידּוְך.
עטן בַ יים אֵ ייבֶּ ְ
עציעֶּ ל ִאיז ִדי סּוכָה ַא גּוטֶּ ע ְפלַאץ פַ אר ַא בָ חּור צּו בֶּ ְ
ְספֶּ ִ
ֹיפ'ן פָ סּוק (וַ יִ ְק ָרא כ"ג ,מ"ב) "בַ סּוכוֹת ֵת ְשבּו ִש ְבעַ ת י ִָמים"ֵ ,ת ְשבּו כְ עֵ ין
חֲ זַ"ל זָאגְ ן (עֲ ָרכִ ין ג' ):או ְ
יצן ִאין ִדי סּוכָה ִמיט ִדי
ָתדּורּו מַ ה ִד ָירה ִאיש וְ ִא ְשת ֹו ַאף סּוכָה ִאיש וְ ִא ְשת ֹו; ַאז ְמ'זָאל זִ ְ
אבן ַא גּוטֶּ ע טַ עֲ נָה צּום
ַאריין ִאין ִדי סּוכָה ֶּקען עֶּ ר הָ ְ
ֶּעצט זִ יְך ַ
ערפַ ארֶּ ,ווען ַא בָ חּור ז ְ
וַ וייב .דֶּ ְ
יצן ִאין ִדי סּוכָה ִמיט ִדי וַ וייב,
אסט גֶּעזָאגְ ט ַאז ְמ'זָאל זִ ְ
ער ְש ְטן"ִ ,רבוֹנ ֹו ֶּשל ע ֹולָם ,דּו הָ ְ
אֵ ייבֶּ ְ
צּושטֶּ עלְ ן ַא וַ וייב,
אר ְפ ְסטּו ִמיר ְ
ֶּעצט ַד ְ
ִאיְך ִבין ָדא ִאין ִדי סּוכָהִ ,איְך הָ אב גֶּעטּון מַ יין חֵ לֶּק ,י ְ
ַאז ִאיְך זָאל ֶּקענֶּען ְמ ַקיֵים זַיין ִדי ִמ ְצוָ ה ִב ְשלֵימּות.
נָאְך מֶּ ער זָאגְ ט דֶּ ער הֵ יילִ יגֶּער ֶּר ִבי (לִ יקּוטֵ י מוֹהֲ ַר"ן ,חֵ לֶּק א'ִ ,סימָ ן מ"ח) ַאז ִדי ִמ ְצוָ ה פּון סּוכָה ִאיז
ער ְשטֶּ ער הֶּ עלְ ְפן ַאז עֶּ ר
ארף דֶּ ער אֵ ייבֶּ ְ
קּומט אוֹיס ַאז פַ אר ַא בָ חּור ַד ְ
ְ
ְמסּוגָל פַ אר ִקינְ דֶּ ער,
ערפַ אר
אבן ִקינְ דֶּ ער .דֶּ ְ
ישע ְשטּוב אּון ֶּקענֶּען הָ ְ
ֹיפ ְשטֶּ עלְ ן ַא ִא ִיד ֶּ
אבן אּון או ְ
זָאל שוֹין חֲ תּונָה הָ ְ
עטן ַא ִשידּוְך.
ֹיסצּובֶּ ְ
עסטֶּ ע ְפלַאץ פַ אר ַא בָ חּור או ְ
ִאיז ִאין ִדי סּוכָה ִדי בֶּ ְ
ערלָאזְ ן
ארט ִאיבֶּ ְ
יצן ִאין ִדי הֵ יילִ יגֶּע סּוכָה ,אּון ָד ְ
ּוצן ִדי צַ ייט וֶּ וען ִמיר זִ ְ
ֹיסנ ְ
ָאמיר או ְ
ל ִ
ייטן
וערי ֵק ְ
ֵיידער ַאסַ אְך ְש ֶּו ִ
ַיידן ל ֶּ
אבלֶּעמֶּ ען .מֶּ ענְ ְט ְשן ל ְ
עקל צָ רוֹת אּון ְפ ָר ְ
אּונְ זֶּער גַאנְ צֶּ ער פֶּ ְ
ֶּעפט ִמיט זִ יְך אּון
עקל צָ רוֹת וָ ואס עֶּ ר ְשל ְ
ֶּעדער הָ אט זִ יְך זַיין אֵ ייגְ נְ ַא ְר ִטיגֶּע פֶּ ְ
ִסּורים ,י ֶּ
אּון י ִ
צּוד ֵרייעֶּ ן פּון ַאלֶּע
ֹיס ְ
ערפּון ,אּון ִדי אֵ יינְ ִציגְ ְסטֶּ ע עֵ צָ ה וִ וי ַאזוֹי זִ יְך ַארו ְ
וערן דֶּ ְ
ישט פָ טּור ֶּו ְ
ֶּקען נִ ְ
ערט
ֶּערהֵ ייט ,וֶּוען ֵקיינֶּער הֶּ ְ
ער ְש ְטןְ .ש ִטיל ְ
עדן צּום אֵ ייבֶּ ְ
ֹיס ֶּר ְ
דּורכְ 'ן עֶּ ס או ְ
צָ רוֹת ִאיז נָאר ְ
ערצֵ יילְ ן
ער ְש ְטן אוֹיף זַיין אֵ ייגֶּענֶּע ְש ְפ ַראְך ,עֶּ ר זָאל דֶּ ְ
עדן צּום אֵ ייבֶּ ְ
ֹיס ֶּר ְ
ישט ,זָאל עֶּ ר זִ יְך או ְ
נִ ְ
מּוט ֶּשעט זִ יְך ִאין
ְ
ארק עֶּ ר
ַאריבֶּ ער ,וִ וי ְשטַ ְ
ער ְש ְטן ַאלֶּעס וָ ואס גֵייט אוֹיף ִאים ִ
אר'ן אֵ ייבֶּ ְ
פַ ְ
אפן ַאן אֱ מֶּ ת'עֶּ ר
ֶּעט ָר ְ
ֶּעבןַ .אזוֹי וִ וי עֶּ ר וָ ואלְ ט וֶּ וען ג ְ
ישט ַקיין עֵ צָ ה ג ְ
ֶּעבן אּון עֶּ ר ֶּקען זִ יְך נִ ְ
ל ְ
ערצֵ יילְ ט ַאלֶּעס וָ ואס גֵייט אוֹיף ִאים
ֹיסגֶּעוֵויינְ ט פַ אר ִאים אּון ִאים דֶּ ְ
נָאנְ טֶּ ער חַ בֶּ ר אּון זִ יְך או ְ
דּורְךִ .די זֶּעלְ בֶּ ע ,אּון
ערגֵייעֶּ כְ צֶּ ער וָ ואס עֶּ ר גֵייט ְ
ערצֵ יילְ ט ַאלֶּע ִאיבֶּ ְ
ַאריבֶּ ער ,עֶּ ר וָ ואלְ ט ִאים דֶּ ְ
ִ
עמט מֶּ ען זִ יְך נָאְך צּו
ער ְש ְטן ,וַ וייל פַ אר מֶּ ענְ ְט ְשן ֶּש ְ
ארף מֶּ ען טּון צּום אֵ ייבֶּ ְ
נָאְך ִפיל מֶּ ערַ ,ד ְ
ֹיסצּוזָאגְ ן פַ אר ַא
ֹיבן או ְ
ישט ַאלֶּעס ֶּקען מֶּ ען זִ יְך עֶּ ְרלו ְ
עטאלְ ן ,נִ ְ
ערצֵ יילְ ן מַ מָ ש ַאלֶּע דֶּ ַ
דֶּ ְ
ער ְש ְטן ֶּקען מֶּ ען ָאבֶּ ער יָא
אר'ן אֵ ייבֶּ ְ
מֶּ ענְ ְטש ,אֲ ִפילּו ֶּווען יֶּענֶּער ִאיז גָאר ַא נָאנְ טֶּ ער ַחבֶּ ר .פַ ְ
וארט וָ ואס ֶּדער
ֶּעדעס וָ ְ
ערן י ֶּ
וארט צּו הֶּ ְ
ער ְשטֶּ ער ְשטֵ ייט אּון וַ ְ
ערצֵ יילְ ן ,דֶּ ער אֵ ייבֶּ ְ
ַאלֶּעס ֶּד ְ
קּומט צּו
ֶּעדן מֶּ ענְ ְטש וָ ואס ְ
ער ְשטֶּ ער הֶּ עלְ ְפט י ְ
עדט זִ יְך אוֹיס צּו ִאים ,אּון דֶּ ער אֵ ייבֶּ ְ
מֶּ ענְ ְטש ֶּר ְ
ֶּעדער ִאיד טּון ,סֵ יי וֶּ וען אּון סֵ יי וואּו עֶּ ר
ִאים אּון בֶּ עט ִאים זַיין ִהילְ ף .אּון ָדאס ֶּקען י ֶּ
יצט אָ בֶּ ער ִאין ִדי הֵ יילִ יגֶּע סּוכָה ִאיז מֶּ ען נָאְך מֶּ ער נֶּענְ טֶּ ער צּום
גֶּעפּונְ ט זִ יְך נָארֶּ ,ווען ְמ'זִ ְ
עדט זִ יְך אוֹיס זַיין גַאנְ צֶּ ע
נּוצט אוֹיס ִדי גֶּעלֶּעגְ נְ הֵ ייט אּון ֶּר ְ
ער ְש ְטן ,אּון וֶּ וען ַא ִאיד ְ
אֵ ייבֶּ ְ
ער ְש ְטן ִאין ִדי סּו ָכהַ ,דאן ֶּקען עֶּ ר ז ֹוכֶּה זַיין ַאז ֶּווען עֶּ ר וֶּועט זִ יְך גֶּעזֶּעגֶּענֶּען
ארץ צּום אֵ ייבֶּ ְ
הַ ְ
פּון ִדי הֵ יילִ יגֶּע סּוכָה נָאְך יוֹם טוֹב ,זָאל עֶּ ר ִאין ִדי זֶּעלְ בֶּ ע צַ ייט זִ יְך אוֹיְך גֶּעזֶּעגֶּענֶּען פּון ַאלֶּע
ֶּעצט
יקלִ יְך אּון ְפ ֵריילִ יְך לֶּע ְבן פּון י ְ
אבן נָאר ַא גְ לִ ְ
אבלֶּעמֶּ ען ,עֶּ ר זָאל שוֹין הָ ְ
זַיינֶּע צָ רוֹת אּון ְפ ָר ְ
אּון וַ וייטֶּ ער.
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עסטֶּ ע הֲ ָכנָה צּום
ער ְש ְטןָ ,דאס ִאיז ִדי בֶּ ְ
עדן צּום אֵ ייבֶּ ְ
ארף מֶּ ען ַאסַ אְך ֶּר ְ
יקר ַד ְ
דֶּ ער ִע ָ
הֵ יילִ יגְ ן יוֹם טוֹב ,אּון ָדאס ִאיז ַא זַאְך וָ ואס יֶּעדֶּ ער מֶּ ענְ ְטש ֶּקען טּוןֶּ .ר ִבי נ ְַחמָ ן טּולְ ְט ִשינֶּער
אדינֶּען ֶּר ִבי נ ָָתן ,אֵ יינְ ָמאל
ַאסאְך בַ ִ
זי"ע ִאיז גֶּע ֶּווען ַא ַתלְ ִמיד פּון ֶּר ִבי נ ָָתן זי"ע ,עֶּ ר ְפלֶּעגְ ט ַ
ֶּעסן ִאין
עֶּ ֶּרב סּוכוֹת הָ אט עֶּ ר גֶּעבוֹיעֶּ ט ִדי סּוכָה פַ אר ֶּר ִבי נ ָָתן ,אּון בַ יינַאכְ ט וֶּ וען עֶּ ר ִאיז גֶּעז ְ
מּוט ֶּשעט זִ יְך אָ פ ַא גַאנְ ְצן ָטאג צּו
ֶּערּופן" ,וֶּ וען מֶּ ען ְ
ְ
ִדי סּוכָה ִמיט ֶּר ִבי נ ָָתן הָ אט עֶּ ר זִ יְך ָאנְ ג
ערן ַטעַ ם ִאין ִדי סּוכָה ,"...הָ אט ִאים ֶּר ִבי נ ָָתן
בוֹיעֶּ ן ִדי סּוכָהַ ,דאן ְש ִפ ְירט מֶּ ען גָאר ַאן ַאנְ דֶּ ְ
עטן ַא גַאנְ ְצן טָ אג דֶּ עם
רּוב ְירט ,צּו בֶּ ְ
ישט ְפ ִ
אסטּו נָאכְ נִ ְ
"דאס הָ ְ
אוֹיף דֶּ עם גֶּעזָאגְ טָ ,
'ש ִפ ְירט
ערע טַ עַ ם ְמ ְ
אשעפֶּ ערִ ,איְך וִ ויל ְש ִפ ְירן ַא ַטעַ ם ִאין ִדי סּוכָה' ,וָ ואסֶּ ֶּ
ער ְש ְטן' ,בַ ֶּ
אֵ ייבֶּ ְ
נָאכְ דֶּ עם ִאין ִדי סּוכָה"...
עציעֶּ לֶּע ִמ ְצוָ הָ ,אדֶּ ער פַ אר סֵ יי וֶּ ועלְ כֶּע
קּומט פַ אר ַא יוֹם טוֹב ,פַ אר ַא ְספֶּ ִ
ְ
וֶּוען עֶּ ס
ייטן צּו ִדי ִמ ְצוָ ה ,אּון
ייטן צּום יוֹם טוֹב ,עֶּ ר וִ ויל זִ יְך גְ ֵר ְ
עציעֶּ לֶּע צַ ייטַ ,א ִאיד וִ ויל זִ יְך צּוגְ ֵר ְ
ְספֶּ ִ
עדן
יקר ִאיז צּו ֶּר ְ
ויסן ַאז דֶּ ער ִע ָ
ארף מֶּ ען וִ ְ
ישט וָ ואס אּון וִ וי ַאזוֹי ָדאס צּו טּוןַ ,ד ְ
ֵוייסט נִ ְ
עֶּ ר ו ְ
ער ְש ְטן ַאז ְמ'זָאל ְש ִפ ְירן ַא ַטעַ ם ִאין דֶּ עם יוֹם טוֹב אּון
עטן ֶּדעם אֵ ייבֶּ ְ
ער ְש ְטן ,צּו בֶּ ְ
צּום אֵ ייבֶּ ְ
ֶּעשמַ אק אּון
ערגֵיין ִמיט ַא ג ְ
ַאריבֶּ ְ
ער ְש ְטן ַאז דֶּ ער יוֹם טוֹב זָאל ִ
עטן דֶּ עם אֵ ייבֶּ ְ
ִאין ִדי ִמ ְצוָ ה ,בֶּ ְ
ארף צּו זַייןְ ,מ'זָאל
ארף צּו טּון וִ וי עֶּ ס ַד ְ
ְפ ֵריילִ יכְ ֵקייטְ ,מ'זָאל טּון ַאלֶּעס וָ ואס ְמ ַ'ד ְ
עסטֶּ ע אּון ִדי ֶּשענְ ְסטֶּ ע.
ֹיסבַ אקּומֶּ ען פּון ֶּדעם יוֹם טוֹב ָדאס בֶּ ְ
ַארו ְ
עדן צּום
ֹיס ֵקייט פּון ַא ִאיד וָ ואס ִאיז ז ֹוכֶּה צּו ֶּר ְ
אר ְשטֶּ עלְ ן ִדי גְ רו ְ
ישט פָ ְ
ָארנִ ְ
מֶּ ען ֶּקען זִ יְך ג ְ
דּורְך ִמיט ַא נָאנְ טֶּ ער חַ בֶּ ר.
עדט זִ יְך ְ
ער ְש ְטן אוֹיף זַיין אֵ ייגֶּענֶּע ְש ְפ ַראְךַ ,אזוֹי וִ וי ְמ ֶּ'ר ְ
אֵ ייבֶּ ְ
ימל ,אּון
ער ְש ְטן ַמאכְ ט ַא גֶּעוַ ואלְ ִדיגֶּע ַרעַ ש ִאין ִה ְ
עדט צּום אֵ ייבֶּ ְ
וארט וָ ואס ְמ ֶּ'ר ְ
יֶּעדֶּ עס וָ ְ
אר'ן מֶּ ענְ ְטש.
ָדאס עֶּ ְפנְ ט אוֹיף ַאלֶּע ִט ְירן אּון טוֹיעֶּ ְרן פַ ְ
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ביהמ"ד היכל הקודש ברסלב
נתייסדה ע"י כ"ק מרן מוהרא"ש זי"ע
27 Skillman St.

זמני תפלה לחג הסוכות
סוכות

שחרית יום א' וב' בשעה10:00....................
מנחה יום א' וב' בשעה7:30..........................
***

חול המועד סוכות

שחרית בכל יום בשעה10:00.....................
מנחה מעריב בשעה7:30............................
***

מיטוואך נאכט חול המועד
סעודת הילולת רבינו ז"ל

בשעה.....................................אחר מעריב
***

שבת חול המועד

מנחה וקבלת שבת6:45..............................
שחרית9:00..................................................
מנחה ושלש סעודות6:45..........................
***

הושענא רבה

ליינען משנה תורה...מוצ"ש נאך מעריב
שחרית בשעה9:30....................................
***

שמיני עצרת

ביהמ"ד היכל הקודש ברסלב
נתייסדה ע"י כ"ק מרן מוהרא"ש זי"ע
27 Skillman St.

תאו ואתכנשו
הננו מודיעים לכל אנשי שלומינו שיתקיים אי"ה

שחרית בשעה10:00.....................................
מנחה בשעה6:45..........................................
דערנאך זיך געזעגענען פון די סוכה
***

שמחת תורה

שחרית בשעה9:00.........................................
מנחה בשעה6:45............................................

א פרייליכן יום טוב  -הגבאים

סעודת הילולא רבתי
של רבינו ז"ל

סימן טוב ומזל טוב
מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

מיטוואך נאכט חול המועד נאך מעריב

מו"ה ברוך יאקאבאוויטש הי"ו

בהסוכה שעל יד בית מדרשינו

צו די געבורט פון א אינגל למזל טוב

אושפיזא דמשה רעיא מהימנא

הגבאים

דער אייבערשטער זאל העלפן אז ער זאל זען אסאך
אידיש נחת פון די קינדער געזונטערהייט

סימן טוב ומזל טוב

סימן טוב ומזל טוב

חיזוק צום טיר

מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

הבחור דוד ניישטיין ני"ו

החתן חיים יוסף ראזענבערג הי"ו

צו זיין שמחת בר מצוה למזל טוב

וואס איז א חתן געווארן למזל טוב עב"ג

דער אייבערשטער זאל העלפן אז ער זאל האבן א
גליקליך לעבן מיט'ן אייבערשטן ,עס זאל אים
שטענדיג גיין גוט אין אלע זיינע וועגן

דער אייבערשטער זאל העלפן אז עס זאל
זיין א קשר של קיימא און א בנין עדי עד,
דורות ישרים ומבורכים

איר קענט באקומען אלע ספרי ברסלב,
קונטרסים ,דרשות ,ניגונים ,סידי'ס,
'USBס'SD ,ס ,און נאך;
דעליווערט צו אייער טיר!

קול ברסלב  -שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים; און נאך > / 212-444-9191
 / 845-414-8429ארץ ישראל  / 0797040066ענגלאנד 03303502361
< < BreslevCenter.com

רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

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

קוואל פון חיזוק (פרויען)  -שיעורים; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס; און נאך

 / 845-414-8426 /212-444-9169ארץ ישראל  / 0797040069ענגלאנד 03303502363

ד

צו באקומען דעם גליון אויף אימעיל breslevcenter@gmail.com

חיזוק יומי אימעיל  /chizikyomi@gmail.comטעלעפאן מעסידזשינג 347-630-2876

הגליון נתנדב לזכות יחזקאל בן רחל פיגא ,וזו' הענדיל בת שיינדל ,ובנם נחמן נתן

