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 ֶדעְרֵצייְלט מֹוַהָרא"ׁש

יז ָדא ַאָמאל ַאז  י ָזאְגט ַאז ֶעס אִּ ֶדער ֶרבִּ
ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ְׁשַטאְרְבט ֵווייְסט ֶער 

יז ֶגעְׁשָטאְרְבן, אּון ֶמען נָ  יְׁשט ַאז ֶער אִּ אְכנִּ
יז  טּוט ַא טֹוָבה ַפאר ַא ֶמעְנְטׁש ָוואס אִּ
יז  ים ַאז ֶער אִּ ֶגעְׁשָטאְרְבן, ֶווען ֶמען ָזאְגט אִּ
ֶגעְׁשָטאְרְבן. ָדאס ֶוועְרט ָאְנֶגערּוְפן "עֹוָלם 
יז ׁשֹוין  ַהּתֹוהּו", ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ָוואס אִּ

 אְרְבן ֵמייְנט ַאז ֶער ֶלעְבט ָנאְך.ֶגעְׁשטָ 
י ָהאט ֶגעָזאְגט ַאן ֵעָצה אֹויף ֶדעם  ֶדער ֶרבִּ
ין ָיאר,  ים ְדַריי ַצייְטן אִּ ַאז ֶמען ָזאל ַזיין ַביי אִּ
ֹראׁש ַהָׁשָנה, ַׁשָבת ֲחנּוָכה אּון ָׁשבּועֹות, אּון 

ן 'אֹויְך ַאז ֶמען ָזאל ְׁשֶוועְרן ַאז ְגַלייְך ָנאכְ 
י'ן, אּון אֹויב ׁשְ  ַטאְרְבן ֶוועט ֶמען ֵגיין צּום ֶרבִּ

יְׁשט  ַא ֶמעְנְטׁש ֶוועט ָדאס טּון ֶוועט ֶער נִּ
 עֹוָלם ַהּתֹוהּו.פּון  ָהאְבן ֶדעם ְפָראְבֶלעם

י ָהאט  ְרֵצייְלט ַא ַמֲעֶשה ַאז ֶעס ֶדעֶדער ֶרבִּ
יז ֶגעֶווען  יז ַאָמאל ֶגעֶווען ַא ָרב ָוואס אִּ ַא אִּ

יד פּון ַזיין ְׁשָטאט, אּון  ער ְפַרייְנדגּוטֶ  יט ַא אִּ מִּ
יְך ָאְפֶגעְׁשמּוֶעְסט ַאז ֶווער פּון ֵזיי  ֵזיי ָהאְבן זִּ
יֶער ֶוועט קּוֶמען  ֶעס ֶוועט ְׁשַטאְרְבן ְפרִּ
ין ָחלֹום ָוואס ֶעס  ֶדעְרֵצייְלן ַפאְרן ְצֵווייְטן אִּ

ים אֹויְבן יט אִּ יז ֶגעֶווען מִּ יז ֶדער אִּ . ְלַמֲעֶשה אִּ
יד ָהאט  ָרב ֶגעְׁשָטאְרְבן קֹוֶדם, אּון ֶדער אִּ
ין  ים אִּ ֶגעַוואְרט ַאז ֶדער ָרב ָזאל קּוֶמען צּו אִּ

ְֶיעצְ  ְֶוועט ְטֵגייס ְְדּון
ְׁשֹוי יס ְְָנאְךן ְַאבִּ ְצּול

ְ

ְַדיי ְֲחתּונְָן ָׁשעְָה ְב  ְטֹובְָה ַלחְַה ת,ְּומּוצ 
טּו ס  פ  יְךְַדאר  ַייׁשְְֵזִּ יְךןְאּוןְַזייבְמ  ֶרעגְ ְזִּ הְמְַןְ'פ 

י לִּ ְַהַתכ  כְָת ְמִּ ְעֹולְָל ְַהזְֶם ְָוואה?' יס ְאִּ יְדְִּז
י לִּ צְֶיְדְִּןְפּותְַתכ  ןְֶמעסְואוְָסְַאֶלעט?ְֶוועלְ עְַגאנ 

ְֶזע ְַאֶלעט, ְָוואס ְֵגייס יֶבעט ְַארִּ יְ-ר ְאִּ ְָדאְךז
ְָנא ֶגעְצּור ֶרענ  ְב  ׁשְאְַן ט  ֶטעְֶמענ  ְֶנענ  םְצּור

ט ְ ׁש  ְֵאייֶבער  ְֶמען, ְָזאן ֶקעֶנעל ְַאֶנער  םְֶדען
ט ְ ׁש  ְֵאייֶבער  ְֶמען ְאּור ְֶמען ַמֲעשְֶר. ְל  רְָגאה,

י ׁש ְגְֵוויינִּ ט  ט ְןְֶמענ  ַראכ  ַראגְֶיְדְִּןְט  יןְעמְֶע,ְפ  זְאִּ
ְַאזֹו ֶגעטּוי ְַאַריינ  ין ְאִּ יכְֶן לִּ ט  ְֶוועל  ְַזאכְ ע ןְֶמען,

ֶגעס ְ ְר.ַבאֶׁשעֶפעםְפּוֶנעטְַפאר 
ו ְוִּ ְַאזֹוי ְֶקעי ְֶמען ְַמאכְ ן ְֶמען יְךלְָזאן ןְֶקעֶנעְזִּ

ַייׁשְֵ ְמ  ְַזייב ְאּון יׁש ְן ְנִּ ֶגעס ְט ְַפאר  ְפּון ין לִּ ת?ְַתכ 
ְאְַ ְֶמעז ְֶלעבְ ן יט ְט ְמִּ י'ן ְֶרבִּ ְאְַ'ן, ְֶמעז ְטָהאן

ְגּוטְֶ יע ְֲחֵברִּ ְָוואם ְֶרעד ְס ְפּון ין ְֶרבִּ י'ן, םְֲחֵברִּ
ְָווא ֶקעס ְֶבענ  וילְ ן, ְוִּ ְאּון ְָהאפְ ן ְַזייְצּון ט,ְגּון
ה;ְֵעצְָןְאְְַָנאְךןְאּוהְֵעצְָןְאְְַָנאְךןְפּוטְֶרעד ְןְֶמע
ְָדא ְַמאכְ ס ְֶמעט ְָזאן יׁש ְל ְנִּ ֶגעס ְט ְַפאר  ןְפּון

י לִּ ְת.ַתכ 
ֵאְהְֱאמּונְְֲָעָצתֹו) ְ"ב(תשפהְר 
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יְׁשט ֶגעקּוֶמען. יז נִּ  ָחלֹום ָאֶבער ֶדער ָרב אִּ
יד ָהאט ׁשֹוין ֶגעַדאְרְפט ְׁשַטאְרְבן  יז דּוְרְך ֶגעַגאְנֶגען ֶצען ָיאר אּון ֶדער אִּ ֶעס אִּ

יְׁשט  ָהאט ֶער יז אֹויְך נִּ י ַמֲעֶשה ַפאר ַזיין זּון, ָאֶבער ֶדער ָרב אִּ ֶדעְרֵצייְלט דִּ
יז דּוְרְך ֶגעַגאְנֶגען ָנאְך ֶצען ָיאר, אּון ֶדער זּון ָהאט  ֶגעקּוֶמען צּום זּון, ָנאְכֶדעם אִּ

ן, אּון ַאְכט ׁשֹוין אֹויְך ֶגעַדאְרְפט ְׁשַטאְרְבן ָהאט ֶער ָדאס ֶדעְרֵצייְלט ַפאר ַזיין זּו
יט  יְקל צּו ֶדעְרֵצייְלן ָוואס מִּ יז ֶדער ָרב ֶגעקּוֶמען צּו ֶדעם ֵאיינִּ ָיאר ְׁשֶפעֶטער אִּ

יז ֶגעֶׁשען. ים אִּ  אִּ
ים ַבאְגָראְבן  יז ֶגעְׁשָטאְרְבן אּון ֶמען ָהאט אִּ ֶער ָהאט ֶדעְרֵצייְלט ַאז ֶווען ֶער אִּ

ין ֵקֶבר, ָהאט  יז ָנאְך אּון ַאַרייְנֶגעֵלייְגט אִּ ֶער ֶגעֵמייְנט ַאז ֶער ֶלעְבט ָנאְך אּון ֶער אִּ
יְך ֶגעֶרעְגט ַפאְרָוואס ֶמען ֶנעְמט ַא ֶגעזּוְנֶטען  ֶגעזּוְנט אּון ְׁשַטאְרק, ֶער ָהאט זִּ
ין ֵקֶבר, ֶער ָהאט ֶגעְטַראְכט ַאז ֶער ֵגייט  ים ַאַריין אִּ ֶמעְנְטׁש אּון ֶמען ֵלייְגט אִּ

יְרן ַארֹויסְ  יְכט ְפרּובִּ ים ֶגעַדאְכט ַאז ֶער ְקרִּ יְך אִּ יְכן פּון ֵקֶבר, אּון ֶעס ָהאט זִּ צּוְקרִּ
ין ְׁשָטאט ַטאֶקע  יְך ֶגעֶׁשעְמט ַאַרייְנצּוֵגיין אִּ ַארֹויס פּון ֵקֶבר, ָאֶבער ֶער ָהאט זִּ

ים", ָהאט ֶער ֶגעְטַראְכט ַאז ֶער ֶוועט ַוואְרְטן יכִּ  ַווייל ֶער ָהאט ָאְנֶגעַהאט "ַּתְכרִּ
ין ְׁשָטאט, ֶער ָהאט ֶדעְרֶקעְנט  יז ַבייַנאְכט אּון ֶדעָמאְלט ֶוועט ֶער ַאַרייְנֵגיין אִּ בִּ
י ַהייֶזער אּון אֹויְך ַזיין הֹויז, ֶער ָהאט ָאֶבער  יט דִּ פּון ֶדעְרַווייְטְנס ַזיין ְׁשָטאט מִּ

יְך ֶדעְרְׁשֶרעְקן ֶווען זֵ  ְׁשָפָחה ֶוועט זִּ ים ֶזען.ֶגעְטַראְכט ַאז ַזיין מִּ  יי ֶוועְלן אִּ
וי ֶער ֶזעט ַא ֶמעְנְטׁש ָוואס ַפאְרקֹויְפט  ים ֶגעַדאְכט וִּ יְך אִּ ויְׁשן ָהאט זִּ יְנְצוִּ אִּ
י'ֶׁשע ֶוועׁש, ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט ַפאר ֶיעֶנעם  ֶוועׁש אּון ֶיעֶנער ָהאט אֹויְך ֶגעַהאט ֶרבִּ

ים ים, ֶער ֶוועט אִּ יט אִּ יְך טֹויְׁשן מִּ ים אּון ֶיעֶנער  ַאז ֶער ָזאל זִּ יכִּ ֶגעְבן ַזייֶנע ַּתְכרִּ
ים ֶגעֶווען אּון  יֶגע ֶוועׁש, אּון ֶיעֶנער ָהאט ַמְסכִּ ים ֶגעְבן ַפאר ֶדעם ֶגעֶהערִּ ָזאל אִּ
ין ְׁשָטאט, ֶער ָהאט ָאֶבער  יז ֶער ַאַריין אִּ ים ֶגעֶגעְבן גּוֶטע ֶוועׁש אּון ַאזֹוי אִּ אִּ

יְׁשט זַ  יז נִּ יין ְׁשָטאט, ֶער ָהאט ֶגעְטַראְכט ַאז ֶער ָהאט ַאַריין ֶגעֶזען ַאז ָדאס אִּ
ין  יְך ַארּום ֶגעְדֵרייט אִּ ין ַאן ַאְנֶדעֶרע ְׁשָטאט, אּון ֶער ָהאט זִּ ֶגעְבָלאְנְטֶׁשעט אִּ

 ְׁשָטאט.
יז ׁשֹוין ֶגעָוואְרן טּוְנְקל, ָהאט  ין ַאֶלע ַהייֶזער אִּ יז ֶגעָוואְרן ַנאְכט, אִּ ֶווען ֶעס אִּ

ין ֶער ֶגעזֶ  יז ֶער ַאַרייְנֶגעַגאְנֶגען אִּ יג, אִּ יְכטִּ יְבן לִּ יז ָנאְך ֶגעְבלִּ ען ַאז ֵאיין הֹויז אִּ
יז ֶגעֶווען זֵ  ןֶיעֶנעם הֹויז ָהאט ֶער ֶגעֶזע ייֶער ַאז ֶמען ֶקען ָדאְרט ֶעְסן, ֶער אִּ

ים ֶגעְבן צּו ֶעְסן, ָהאט ֶמע יג, ָהאט ֶער ֶגעְפֶרעְגט צּו ֶמען ֶקען אִּ ים הּוְנֶגערִּ ן אִּ
ים ֶגעְבן צּו ֶעְסן, ֶמען ַדאְרף  ֶגעָזאְגט ַאז ָנאר אֹויב ֶער ָהאט ֶגעְלט ֶוועט ֶמען אִּ

יז ֶער 'ַבאָצאְלן ַפאְר  יְׁשט ֶגעַהאט ֵקיין ֶגעְלט אִּ ן ֶעְסן, ֶער ָהאט ָדאְך ָאֶבער נִּ
יג.  ַארֹויְסֶגעַגאְנֶגען הּוְנֶגערִּ

יז ׁשֹוין ֶגעָוואְרן ויְׁשן אִּ יְנְצוִּ י קּוְרֶצע זּוֶמער  אִּ יז ֶגעֶווען ֶדעָמאְלט דִּ ָטאג, ֶעס אִּ
יְך, ָהאט ֶער ַזיי ֶגעָזאְגט ַאז ֶער  יְגן זִּ וי ְצֵוויי ֶמעְנְטְׁשן ְקרִּ ֶנעְכט, ָהאט ֶער ֶגעֶזען וִּ
ים  ין ּתֹוָרה ָאֶדער ַא ְפָׁשָרה, ָהאְבן ֵזיי ַמְסכִּ יז ַא ָרב אּון ֶער ֶקען ַזיין ַמאְכן ַא דִּ אִּ

ין ּתֹוָרה, אּון ֵאייֶנער פּון ַזיי ָהאט ֶגע ֶווען אּון ֶער ָהאט ַזיי ֶגע'ַפְסְק'ְנט ַאן ֱאֶמְת'ן דִּ
יְקֶגעַגאְנֶגען צּו קֹויְפן ֶעְסן אּון ֶמען ָהאט  יז ֶער צּורִּ יְלְדן, אִּ ים ַבאָצאְלט ְצֵוויי גִּ אִּ

ים צּוֶגעְגֵרייט ַא ְגֶלעְזל ְברֹויְנְפן.  אִּ
יְנֶקעןָאֶבער ָנאְך ֵאי יֶעט ָאְנצּוהֹויְבן ְטרִּ ֶזעֶנען ֶגעקּוֶמען  ,יֶדער ֶער ָהאט ֶעְספִּ

ין ַאז ֶער מּוז  ים ֶגעָזאְגט ַאז ַזיי קּוֶמען פּון ֵבית דִּ ים אּון אִּ ְצֵוויי ֶמעְנְטְׁשן צּו אִּ
ויל קֹוֶדם ֶעפֶ  ין, ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט ַאז ֶער וִּ יט ַזיי צּום ֵבית דִּ עס ֶעְסן ׁשֹוין קּוֶמען מִּ

יְׁשט ֶגעָלאְזט, ֵזיי ָהאְבן ֶגעָזאְגט ַאז  ים נִּ יג, ֵזיי ָהאְבן אִּ יז ַזייֶער הּוְנֶגערִּ ַווייל ֶער אִּ
יט ֵזיי אּון ֶער ָהאט ֶגעמּוְזט  יְׁשט ֵקיין ַצייט אּון ֶער מּוז ׁשֹוין קּוֶמען מִּ ֵזיי ָהאְבן נִּ

יט ֵזיי.  ֵגיין מִּ
יז ָאְנֶגעקּוֶמען צ ים ֶווען ֶער אִּ יְך ַזייֶער ֶגעֶרעְגט אֹויף אִּ ין, ָהאְבן ֵזיי זִּ ּום ֵבית דִּ

יז ַא ְפֶרעְמֶדער ֶמעְנְטׁש  -ַפאְרָוואס ֶער  יז ַאֶהער ֶגעקּוֶמען אּון ֶער  -ָוואס אִּ אִּ
ים ֶגעָזאְגט: "אּוְנז ַוואְרְטן ׁשֹוין ַאזֹוי ַלאְנג ַאז  ין ּתֹורֹות, ֵזיי ָהאְבן אִּ ַפְסְק'ְנט דִּ

ין ּתֹוָרה אּון ֶיעְצט ֶמען זָ  אל קּוֶמען צּו אּוְנז ַאז אּוְנז ָזאְלן ַפְסְק'ֶנען ַאן ֱאֶמֶת'ע דִּ
ין ּתֹוָרה?!" יְזטּו ֶגעקּוֶמען ָדא ַפְסְק'ֶנען ַאן ֱאֶמֶת'ע דִּ  בִּ

ים אֹויב ֶער ָהאט ֶגענּוֶמען  ין ֶגעֵהייְסן ַאז ֶמען ָזאל זּוְכן ַביי אִּ ָהאט ֶדער ֵבית דִּ
יְלְדן, ָהאט ֶדער ֵבית ׁשֹוחַ  י ְצֵוויי גִּ ד, ָהאט ֶמען ֶגעזּוְכט אּון ֶמען ָהאט ֶגעְטָראְפן דִּ

ים אֹויסְ  ין ֶגע'ַפְסְק'ְנט ַאז ֶמען ָזאל אִּ ים ַארֹויס ְׁשטּוְפן פּון טּודִּ ן ַזייֶנע ֶוועׁש אּון אִּ
יז ַארֹויס ַזייֶער  .ָדאְרט אּון ֶמען ָהאט ַאזֹוי ֶגעטּון ְברֹוֶגז אּון ַפאְרֶׁשעְמט, ֶדער ָרב אִּ

ים  יְך ׁשֹוין ֶעְנֶדעְרׁש ֶגעלֹויְנט ַפאר אִּ ֶער ָהאט ֶגעְטַראְכט ַאז ֶעס ָוואְלט זִּ
ים. יכִּ יְׁשט ֶגעַהאט ֵקיין ַּתְכרִּ ין ֵקֶבר ָאֶבער ֶער ָהאט ׁשֹוין נִּ יְקצּוֵגיין אִּ  צּורִּ

ים ָוואס ֶער ָהאט בַ  י ַמְלָאכִּ ויְׁשן ָהאְבן דִּ יְנְצוִּ ְצֹות אִּ יט ַזייֶנע מִּ אַׁשאְפן מִּ
ים ַטאֶקע  ים ׁשֹוין ָאְפָלאְזן אּון ֶמען ָהאט אִּ ָאְנֶגעהֹויְבן ַטֲעֶנה'ען ַאז ֶמען ָזאל אִּ
יְרן ָוואס ֶער ָהאט  ֶגעָוואְלט ָאְפָלאְזן ָאֶבער ֶער ָהאט קֹוֶדם ֶגעַדאְרְפט אֹויְספִּ

ין ָחלֹום צּו ֶדעם  ים צּוֶגעָזאְגט צּו קּוֶמען אִּ יט אִּ ים ֶדעְרֵצייְלן ָוואס מִּ יד אּון אִּ אִּ
יְקל פּון ֶדעם  יז ֶער ֶגעקּוֶמען ֶדעְרֵצייְלן ַפאר ֶדעם ֵאיינִּ יז ֶגעֶווען, אּון ֶדעְרַפאר אִּ אִּ

יג ָיאר ְׁשֶפעֶטער. יז ֶגעֶווען ַאְכט אּון ְצָוואְנצִּ י ַגאְנֶצע ַמֲעֶשה, אּון ָדאס אִּ יד דִּ  אִּ
י ָהאט גֶ  י ַמֲעֶשה ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט: "ָאֶבער ֶווער ֶעס ֶווען ֶדער ֶרבִּ יְגט דִּ עֶעְנדִּ

ין ָיאר ֹראׁש ַהָׁשָנה, ַׁשָבת ֲחנּוָכה, אּון יֹום טֹוב  י ְדֵריי ַצייְטן אִּ יר דִּ ֶוועט ַזיין ֵביי מִּ
י עֹוֶנׁש פּון "עֹוָלם ַהּתֹוהּו". יְׁשט ַבאקּוֶמען דִּ  ָׁשבּועֹות, ֶוועט נִּ

אְגט ַאז ַהייְנט ֵמייְנט ָדאס ַאז ֶמען ָזאל ָפאְרן ֹראׁש ַהָׁשָנה אֹויף מֹוֲהָרא"ׁש זָ 
וי ֶער ָהאט ֶגעֵהייְסן, אּון ַׁשָבת ֲחנּוָכה אּון ָׁשבּועֹות ָזאל  י'ן ַאזֹוי וִּ אּוַמאן צּום ֶרבִּ
יט ֶדעם ֶוועט ֶמען  ים אּון מִּ ידִּ יט ְבֶרְסֶלב'ֶע ֲחסִּ ֶמען ַדאֶוועֶנען צּוַזאֶמען מִּ

 עַראֶטעֶוועט ֶוועְרן פּון "עֹוָלם ַהּתֹוהּו".גֶ 
י'ן ַדְוָקא יר ַפאְרָוואס ֶמען ַדאְרף ֵגיין צּום ֶרבִּ יז ַמְסבִּ ין מֹוֲהָרא"ׁש אִּ י ַצייְטן,  אִּ דִּ

 ֶדעְרֵצייְלט מֹוַהָרא"ׁש>>>>  >>
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 ֶדעְרֵצייְלט מֹוַהָרא"ׁש>>>>>>  

 

 

 

י אֹויף פּון ְׁשָלאף ַאז  ַווייל ֹראׁש ַהָׁשָנה ֶוועְקט ֶדער ֶרבִּ
ן, אּון ָׁשבּועֹות ָאְנֵהייְבן ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשטְ  ֶמען ָזאל

וי ַאזֹוי  ימּוד וִּ י'ן ֶדעם ֵסֶדר ֶדֶרְך ַהלִּ ַבאקּוְמט ֶמען פּון ֶרבִּ
י  יֶגע ּתֹוָרה, אּון ֲחנּוָכה ֶלעְרְנט ֶדער ֶרבִּ י ֵהיילִּ צּו ֶלעְרֶנען דִּ
אֹויס צּו ַדאְנֶקען אּון לֹויְבן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַפאר ַאֶלע 

 עְבט אּוְנז.גּוֶטע ַזאְכן ָוואס ֶער גֶ 
י ַזאְכן, ֶער ֶוועט ֶרעְדן  ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֶוועט ָהאְבן דִּ
צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ַדאְנֶקען ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ֶלעְרֶנען 
י  יֶגע ּתֹוָרה, ֶדעָמאְלט ֶווען ֶעס ֶוועט קּוֶמען דִּ י ֵהיילִּ דִּ

יְר ֶלעְצֶטע ָטאג ֶוועט ֶער ַלאְכן פּון  ן ֶוועְלן ֶיעְדן, ַאֶלע טִּ
ים ַזיין ָאפְ  ין ַגן ֵעֶדן.אִּ  ן אּון ֶער ֶוועט ְגַלייְך ַאַרייְנֵגיין אִּ

 

יחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ט"ו ֶעֶרְך טֹובֹות(   )שִּ

 

>>>>>> 

 

צדיק וואס פארשטייט זיי, און נאך יארן פון נישטערן האבן זיי 
ן דורך די 'זוכה געווען צו טרעפן דעם אור פון הייליגן רבי

קונטרסים, שפירן זיי פאר א חוב צו העלפן נאך אידן טרעפן 
זייער גליק. און אנשי שלומינו האבן זיך טאקע זייער ווארעם 

 ון האבן מנדב געווען ברוח נדיבה.ערופן אאנג
יעצט ווען מען האט שוין געהאלטן דא, האט דער ראש 
ישיבה באשלאסן אז עס איז נישטא קיין פאסיגערע דאטום 
דערפאר ווי ראש חודש אלול, ווען מען גרייט זיך שוין צו פארן 

ן, און אזוי אויך איז די פאסיגסטע פלאץ אינעם 'צום הייליגן רבי
ויסן זאל פונעם פאבריק ווי די הפצה גייט אן כסדר, די גר

טראקס מיט פאפיר קומען כסדר אן פון איין זייט, און די 
מפיצים קומען אויפפיקן פארטיגע ספרים און קונטרסים פון די 

 אנדערע זייט.
ן גרויסן 'פארגעווארן סערווירט איז א געשמאקע סעודה 

 נעםגעהאט פו הנאהזייער האט דער עולם ציבור, און 
 פראגראם. ןקאמגעש

פון  רדער יושב ראש איז געווען מו"ה העניך אינדיג הי"ו איינע
די ענערגישע חברי הנהלה וואס האט איינגעלייטעט דעם 

ן אויבן אן האט זיך אנגעזען 'מסיבה מיט פאסיגע ווערטער. אויפ
דער כהן שדעתו יפה מו"ה יואל הכהן ראזענבערג הי"ו וואס 

ט די זכיה צו מייסד זיין און באגלייטן דעם קרן האט געהא
הדפסה פונעם ערשטן טאג, און האט יעצט זוכה געווען 
אפצוקויפן דעם שם הבנין וואס טראגט מיט שטאלץ דעם 

 נאמען "בנין יואל הכהן ראזענבערג".
יצלער הי"ו מו"ה יואל שנ האט מען ארויפגערופןצום ערשט 

פונעם דרוקן און שרייבן  רציילט די השתלשלותדעוואס האט 
די אלע בריוו און שאלות ותשובות פון ראש ישיבה וואס ווערט 
געדרוקט אין "עצתו אמונה" און אין "איש אמונות" וואס האט 

 שוין אויפגעלעבט און מחיה מתים געווען טויזנטער אידן.
דערנאך האט מען געהאט די געלעגנהייט צו הערן די 

יץ מו"ה ראובן בירנבוים הי"ו וואס ווערטער פונעם גרויסן מפ
האט אראפגעלייגט וואס דער קרן הדפסה מיינט פון די 

רציילט גאר דעטיוו פון א מפיץ, ער האט קפערספע
האט אינטערעסאנטע און באלערענדע עפיזאדן וואס ער 

 במשך די יארן וואס ער גייט הפצה. מיטגעהאלטן
ת קודש דערנאך האט מען געהאט די זכיה צו הערן דברו

פונעם ראש ישיבה שליט"א וואס האט גערעדט איבער די 
גרויסקייט פון דרוקן די ספרים, און ווי שטארק מוהרא"ש 
פריידט זיך בעולם העליון ווען ער זעט אזא גרויסע הפצה 
פאבריק וואס קומט ארויס פון דא אן א שיעור ספרים גליונות 

די פילע נייע  און קונטרסים, דער ראש ישיבה האט גערעדט פון
 נס.הפצה האט זיך אריינגעלייגט לעצט פראיעקטן אין וואס די

געטיילט פאסיגע שליט"א דערנאך האט דער ראש ישיבה 
מתנות פאר אלע וואס האבן זיך משתתף געווען מיט שיינע 

 און מען האט געבענטשט ברכת המזון. ן בנין,'סכומים פאר
ן טיר, 'אויפ האט דער ראש ישיבה געקלאפט א מזוזהדאן 

אזוי אויך אלע הויפט נדבנים זענען נתכבד געווארן מיט 
 אנקלאפן א מזוזה אויף איינע פון די טירן.

דער ציבור איז זיך צוגאנגען פונעם מסיבה מיט א פרישע 
בליק אויף הפצה און אויף מפיצים. דער מסיבה וועט לאנג 

 געדענקט ווערן ביי אלע משתתפים.
 אין חטא בא על ידו! כל המזכה את הרבים,

 >>>>>>  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  0797040066ל ארץ ישרא
 541152354370/ ארגענטינא  3235003461בעלגיע 
 breslevcenter@gmail.com גליון אויף אימעילצו באקומען דעם 

 

 

 די הייליגע טעג
ת, שיעורי תורה, ניגונים, נוסח, מעשיות דרשו

 פאר קינדער, און נאך; אויף די הייליגע טעג
 ראש השנה, יום כיפור, און סוכות

 > קול ברסלב< 
212-444-9191 

1, 1,  9  
 

 

 

 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!

 רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

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

 
 
 

 

 

 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
 

 בית פיגא שולע געעפנט אין
 צום נייעם אלול זמן ק"ירושלים עיה

אנשי שלומינו אין ירושלים עיר הקודש,  יעצט . דער פסוק פון הלל זאגןזה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו
ן יעצט זוכה געווען אז די תפילות זענען ווען נאך א לאנגע צייט פון האפן און בעטן דעם אייבערשטן האט מע

די קינדער פון אנשי שלומינו  אוושולע "בית פיגא ברסלב", ו נייע יגעווארן און מען האט געעפענט ד נתקבל
מחנך וועלן וועלן האבן די זכיה צו לערנען פון גאר איבערגעגעבענע לערערינס תלמידות היכל הקודש, וואס 

וויסן אז "אכן יש השם , פון קליינווייז אן וועלן זיי שוין אמונה און יראת שמיםמיט  אידישע נשמותדי זיין 
איך שטיי, )אזוי פלעגט מוהרא"ש זכותו יגן  אודער אייבערשטער איז דא אין דעם פלאץ וו ,יא ;במקום הזה"

 די קינדער ווען ער איז געווען א מלמד אלס אינגערמאן(. לערנען מיטעלינו 
האט זיך געעפענט דער תלמוד תורה היכל הקודש ירושלים אין שטוב פון מו"ה שמעון נישט לאנג צוריק 

עוזר פערל הי"ו וואס האט אראפגענומען א צימער פון זיין דירה, וואס האט א באזונדערע אריינגאנג פון די 
 .ון א חצר פאר די קינדער צו שפילןגאס, א

ד פונעם ראש ישיבה, וואס האט גענומען מען האט דעמאלט אויפגענומען א מלמד מומחה א תלמי
קומען כסדר צו נאך קינדער  עסאזוי צו לערנען מיט קינדער ביים ראש ישיבה אין וויליאמסבורג.  שימוש ווי

שוין אויפגענומען נאך א מלמד מומחה. די עלטערן און די קינדער צוגלייך האט צום תלמוד תורה, און מען 
ופרידן, די קינדער זענען זייער פרייליך יעדן טאג צו גיין אין חדר, ווי דער זענען ברוך השם זייער שטארק צ

מקייט, און פרעדיגט אריין אין עון געבט זיך אפ מיט זיי מיט וואראיבערגעגעבענער מלמד ווארט זיי אפ, א
ן בעזר מיטנעמען אויפ'ן גאנצן לעבזיי אמונה אינעם אייבערשטן, אויף אזא וועג אז זיי זאלן דאס קענען 

 .השם
ן די הצלחה פון זייערע אינגלעך אין תלמוד תורה, זענען זיי געקומען נאכדעם וואס די עלטערן האבן געזע

 .זיי ווילן אויך באקומען די שיינע חינוך פון אמונה, ן וואס וועט זיין מיט די מיידלעךצום מנהל פרעג
ערגעגאנגען אלע אפציעס בנוגע ן ראש ישיבה, און איב'איבערגעשמועסט מיטעס די הנהלה האט 
פיגא שולע, דער ראש ישיבה האט געזאגט אז אויפ'ן נייעם אלול זמן קען מען בית עפענען דעם נייעם 

 עפענען בשעה טובה ומצלחת.
ליל שישי שיעור האט דער ראש ישיבה ארויסגעברענגט די חסדים פונעם אייבערשטן וואס ער  א ביי

און יעצט דריי אין אמעריקע ין ברוך השם ביים פערטן בית פיגא שולע. טוט מיט אונז אז מען האלט שו
 בית פיגא שולע קעה"ר צו די פרייד פון אלע אנשי שלומינו די בכל אתר ואתר. פערטע ינט זיך אויף דעפ

דער אייבערשטער זאל העלפן אז דאס זאל גאר שטארק מצליח זיין, עס זאל ארויס קומען פון די שולע 
ליגע תלמידות וואס לעבן מיט אמונה און ווייסן אז אידישקייט איז די שענסטע און ערליכע היי

 געשמאקסטע זאך אויף דער וועלט.
סקול אין ירושלים די דעם חדר און די גרויסע זכותים אויפצוהאלטן א חלק אין  נעמעןאויב ווילט איר 

 .646-302-8957ו אויף ן גבאי מו"ה אייזיק אפפעל הי"'זיך פארבינדן מיטאיר עיה"ק קען 
 !רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כולנה

*** 

 בנין הגדול והמפוארפאר'ן חנוכת הבית 
 קרן הדפסה קרית ברסלב ליבערטי

זונטאג שופטים נאכמיטאג  דעם פארגאנגענעםגאר א געהויבענעם מעמד חנוכת הבית איז פארגעקומען 
ב לנו יחם געווארן דער פסוק כי עתה ה' הריעס איז מקושטער האט געהאלפן אז ערנאכדעם וואס דער אייב

געביידע מיט אלע נויטיגע  ופרינו בארץ, עס איז אונטערגעקומען אפצוקויפן א גרויסע קאמערשאל
ן גרויסן הפצה פאבריק, און מען האט יעצט זוכה געווען צו באנייען דעם גרויסן 'כטונגען פאסיג פאראיינרי

 שלומינו.בנין לשמחת לב אלע אנשי 
וואס רוב רובם  -אנשי שלומינו  ןכדי דאס צו קענען אפקויפן האט זיך געפאדערט גרויסע סכומים, או

זענען זייער ווארעם  -זענען נתקרב געווארן טאקע דורך די הייליגע ספרים, דורך די לעכטיגע דיבורים 
נאכדעם וואס זיי האבן געזוכט א ן רבונו של עולם אז 'זיי שפירן א געוואלדיגע הכרת הטוב פאר ,דערפאר

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 הי"ו יודא אייזנערהחתן 

 הי"ו נתנאלמו"ה בן 
 עב"ג בת למזל טובזיין שמחה צו 

 הי"ויואל טייטלבוים מו"ה 
 גבאי ביהמ"ד היכל הקודש קרית יואל, עצי תמרים

*** 

 הי"ו יוסף מערמלשטייןהחתן 
 עב"ג למזל טובזיין שמחה צו 

*** 

 הי"ו סדוד פוקהחתן 
 עב"ג למזל טובצו זיין שידוך שליסן 

*** 

 הי"ו גדלי' דוד בלוםמו"ה 
 למזל טוב מיידל אפון  געבורטצו די 

*** 

 הי"ו יעקב ראטטענבערגמו"ה 
 למזל טוב מיידל אפון  געבורטצו די 

*** 

 הי"ו אלטר לעוומו"ה 
 למזל טוב אינגל אפון  געבורטצו די 

 

 

 ו"ת ברסלב>>>>>>  ש

 

>>>>>> 

 

 החתן גדלי' אפפעל הי"ו לרגל שמחתו למזל טוב בשעה טובה ומצלחת הפצת הגליון בבארא פארק נתנדב ע"י


