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עְרֵצייְלט מֹוַהרָׁא"ש  דֶׂ
ייט אּון ֲחִשיבּות פּון ַא ִאיד ָוואס ְפרּוִביְרט ִווי ִדי ְגרֹויְסק  

וייְטן, צּו ט וייְטן, ֶמער צּו ֶהעְלְפן ַא ְצו  ּון טֹובֹות ַפאר ַא ְצו 
ייֶבעְרְשֶטער  ֶקען ֶמען ִזיְך ָגאְרִניְשט ָפאְרְשֶטעְלן. ֶדער א 

ַכר ִאיז ַבאִריְמט ִזיְך ִמיט ַאַזא ִאיד ִאין ַאֶלע ֶוועְלְטן, ַזיין ְש 
אּוְמַשאְצַבאר, אּון ֶער ְבֶרעְנְגט ִמיט ֶדעם ַאֶלע גּוֶטע ְבָרכֹות 

 עֹות אֹויף ֶדער ֶוועְלט.אּון ַהְשפָ 
'ן ַצִדיק הרה"ק ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ַמֲעֶשה ָהאט ַפאִסיְרט ִמיטְ 

ייִליֶגער "ָמאֹור  ֶרִבי ָנחּום ְטֶשעְרָנאְבֶלער זי"ע, ֶדער ה 
יַנִים", ָוואס פּון ֶדעם ֶקען ִמיר ֶזען ִדי ֶגעַוואְלִדיֶגע  ע 

ואס טּוט טֹובֹות ִמיט ֲחִשיבּות ִאין ִהיְמל פּון ַא ִאיד וָ 
 ַאְנֶדעֶרע ִאיְדן.

ייִליְגן ַצִדיק, ְפֶלעְגט ֶער  ָנאְך ִדי ִהְסַתְלקּות פּון ֶדעם ה 
ַווייֶטער ַאָראְפקּוֶמען אֹויף ֶדער ֶוועְלט צּו ֶלעְרֶנען ִמיט ַזיין 
ייִליֶגער ֶרִבי ָמְרְדַכי ְטֶשעְרָנאְבֶלער זי"ע.  זּון, ֶדער ה 

ייְנָמאל אִ  יז ַאִריֶבער ַא ַלאְנֶגע ַצייט ָוואס ֶדער ַטאֶטע ִאיז א 
ִניְשט ֶגעקּוֶמען ֶלעְרֶנען ִמיט ִאים, אּון ֶער ָהאט ֶגעַהאט פּון 
יין ָטאג ִאיז ֶדער ַטאֶטע ָנאְכַאָמאל  ֶדעם ְגרֹויס ַצַער. ִביז א 
ייְדט ֶדעְרצּו אּון ֶער  ייֶער ֶגעְפר  ֶגעקּוֶמען. ֶער ָהאט ִזיְך ז 

אט ֶגעְפֶרעְגט ַזיין ַטאֶטע'ן ַפאְרָוואס ֶער ִאיז ִניְשט הָ 
ֶגעקּוֶמען צּו ִאים ִביז ֶיעְצט, ָהאט ִאים ֶדער ַטאֶטע ֶגעָזאְגט 
ַאז ֶער ִאיז ַארֹויְפֶגעַגאְנֶגען צּו ָגאר ַא הֹויֶכע ְפַלאץ ִאין ַגן 

ֶדן, אּון ֶעס ִאיז ִאים ְשֶווער ַאָראפ צּו קּוֶמען ֶלעְרנֶ  ען ִמיט ע 
ִאים פּון ַאַזא הֹויֶכע ְפַלאץ. ָהאט ִאים ַזיין זּון ֶגעְפֶרעְגט 
ַפאְרָוואס ֶיעְצט ִאיז ֶער ָיא ַאָראְפֶגעקּוֶמען, ָהאט ִאים ֶדער 

י ַאזֹוי ִוון: "ְפֶרעגְ ט ֶווער ִאי
 יַאזֹוי ִוו? ִזיְךן ֶמעט ְשַטאְרְק 

 

ז אַ ז ִאיר ֶעְנְטֶפער ֶדען?" ֶלעבְ ן ִאין ָאְנצּוֵגיי כֹּחַ ן ֶמעט ֶנעְמ 
ט ָהאי ֶרבִ ר ֶדען. ֵאייֶבעְרְשְט ם צּול ְמַבטֵ  ִזיְךז ִאין ֶמע

ז ִאיס עֶ ן ֶווע" :(ן רעטִסימָ "ן, ָהַר שיחות )ן ֶרִבי ָנָת ר ַפאט ֶגעָזאגְ 
י ֶרבִ  טָהאל", ְמַבטֵ ן ִאיְנַגאְנצְ  ִזיְךן ֶמעז ִאיר ִביֶטער ָגאן שֹוי
י ַאזֹוי ִוו'ן: "ֵאיְך ְמַבְטִלין ַעְצמֹו", ֶרִבים ֶדעט ֶגעְפֶרעגְ ן ָנתָ 
ן ֶמעט: "ֶגעָזאגְ י ֶרבִ ר ֶדעט ָהאל? ְמַבטֵ  ִזיְךן ֶמעז ִאי

ז ִאיס ָדא -ן אֹויגְ י ִד ן אּול מֹויס ָדא ִזיְךט ַפאְרַמאכְ 
ס? ַפאְרָוואת: 'ַקְשיּום שּון ַקייט ִניְש ט ְפֶרעגְ ן ֶמעל", ִביטּו

ר?' ִביֶטעז ִאיר ִמיס ַפאְרָוואט? ְשֶלעכְ ט ֵגייר ִמיס ַפאְרָווא
ן ֶמען אּוט ֶרעְד ן ֶמעל, מֹויס ָדאט ִניְש ט ַפאְרַמאכְ ן ֶמעז אַ 

ר ָאֶבער, ִביֶטער ֶמער ָנאט ֶוועְר ט ֶדעָמאלְ  -ת ַקְשיּוט ְפֶרעגְ 
ן ַאַרייט ֶנעְמ ן ֶמע, ןֵאייֶבעְרְשְט ם צּול ְמַבטֵ  ִזיְךז ִאין ֶמעז אַ 

ז ִאיס עֶ ז אַ ט ֵווייְס ן ֶמע, ִזיְךן ִאין ֵאייֶבעְרְשְט ם ֶדע
ן אּון ֵאייֶבעְרְשְט ם ֶדער אֹויֶסעט ֶוועלְ י ִד ף אֹויא דָ ט ָגאְרִניְש 

ן, ַאֵלייר ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶדעז ִאיר ַאִריֶבעט ֵגייס ָוואס ַאֶלע
ט ְפֶרעגְ ן ֶמעל, מֹויס אדָ ט ַפאְרַמאכְ ן ֶמעז אַ ט ֵהייְס ס ָדא
 ִאיְךף ַדאְר ס ַפאְרָווא? ִאיְךס ַפאְרָוואס? ַפאְרָוואט: 'ִניְש 

 .םִדיִניע ַאלֶ  ִזיְךן פּו ַאָראּפן ֶמעט ֶנעְמ ם דּוְרְכֶדען?' ַלייְד 
ט ֵמיינְ ס ָדאן, אֹויגְ י ִד ט ַפאְרַמאכְ ן ֶמען; אֹויגְ י ִד  אֹויְךי ַאזֹו

ן, אֹויגְ י ִד  ַפאְרַמאְך ִאיְךן, ְרְשֵטייַפאט ָגאְרִניְש ל ִווי ִאיְך'
ם צּול ְמַבטֵ  ִזיְךן ִבי ִאיְךל, ֵשכֶ ן ַמיי ַפאְרַמאְך ִאיְך

ט טּור ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶדעס ָוואז אַ ס ֵוויי ִאיְךן, ֵאייֶבעְרְשְט 
ר', ִמיט ִמין טּוס גּוְט ר ָנאל ִוויר ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶדעט, גּוז ִאי

 ַאַסאְךן ֶקען ֶמען אּוק ְשַטאְר ר ֵזייעֶ ן ֶמעט ְר ֶוועט ֶדעָמאלְ 
 ן.ַפאְרְטָראגְ 

 "פ(תש בֵעקֶ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו)
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ייְלט ָוואס ָדא ָהאט ַפאִסיְרט.  ַטאֶטע ֶדעְרצ 
ִאין ִדי ְשָטאט ַבאְרִדיְטשּוב ָהאט ֶגעֶלעְבט ַא 

ַע, ֶער ִאיז 'ן נָ ִאיד ִמיטְ  אֶמען ר' ֱאִליֶעֶזר ְיהֹושֻׁ
א ָשַמִים, ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד  ט ַא ְיר  ֶגעֶווען ַא שֹוח 
ייֶער ִליב ֶגעַהאט צּו ֶהעְלְפן ַאְנֶדעֶרע  ָוואס ָהאט ז 

ֶטעְנִדיג צּו טּון טֹובֹות ַפאר ֶמעְנְטְשן ִאיְדן, ְש 
 ִוויִפיל ֶער ָהאט ָנאר ֶגעֶקעְנט.

ייְנָמא  ל ִאיז ֶגעֶווען ַא ְיִריד ִאין ְשָטאט, אּוןא 
ַע ִאיז דּוְרְכֶגעַגאְנֶגען ֶדעם  ֶווען ר' ֱאִליֶעֶזר ְיהֹושֻׁ
ְיִריד ָהאט ֶער ֶגעֶזען ִווי ֶמעְנְטְשן לֹויְפן ְבֶרעְנֶגען 
ייֶנעם. ֶמען ָהאט  ַוואֶסער אּון ִגיְסן ָאן א 

ן ִניְשט ֶגעְבֶרעְנְגט ָנאְך אּון ָנאְך ַוואֶסער אּו
אֹויְפֶגעֶהעְרט צּו ִגיְסן אּון ִגיְסן. ֶער ָהאט ִזיְך 
ָנאְכֶגעְפֶרעְגט ָוואס ֶעס ג ייט ָפאר, אּון ֶמען ָהאט 
ייְלט ַאז ָדא ִאיז ָדא ַא ִאיד ָוואס ִאיז  ִאים ֶדעְרצ 
 ֶגעקּוֶמען ִפיְרן ֶגעֶשעְפְטן, ֶער ָהאט ִזיְך ֶגעַהאט

ויי  הּוְנֶדעְרט גּוְלְדן, אּון ֶער ָהאט ָאְפֶגעְשָפאְרט ְצו 
ויי הּוְנֶדעְרט גּוְלְדן ָוואס ֶמעְנְטְשן  ֶגעַהאט ָנאְך ְצו 

ִאין ֶגעֶשעְפט, אּון  םָהאְבן ַאייְנֶגעְשֶטעְקט ַביי ִאי
ויי  אֹויֶסער ֶדעם ָהאט ֶער ָנאְך צּוֶגעָבאְרְגט ָנאְך ְצו 

עַהאט ַא ַסְך ַהֹכל ָהאט ֶער גֶ  ַאזֹויהּוְנֶדעְרט גּוְלְדן, 
פּון ֶזעְקס הּוְנֶדעְרט גּוְלְדן ִמיט ָוואס ֶער ִאיז 
ֶגעקּוֶמען ָדא צּום ְיִריד ַמאְכן ֶגעֶשעְפְטן, 

 ָהאֶפעְנִדיג ַמְצִליַח צּו ַזיין.
ָאְנקּוֶמעְנִדיג ָאֶבער ַהייְנט צּום ְיִריד, ָהאט ֶמען 

ט. ֶדער ִאיד 'ט ָדאס ַגאְנֶצע ְסכּום ֶגעלְ בְ ֶגע'ַגנְ  םִאי
יין ִמינּוט ְש ָהאט ֶגע'ַחלְ  'ט פּון ְגרֹויס ַצַער, ִאין א 

ָהאט ֶער ַפאְרלֹויְרן ַזיין ַגאְנֶצע ַפאְרֶמעְגן, ֶער ִאיז 
ֶגעָוואְרן ַא ְבלּוִטיֶגער ָאִריַמאן, אּון ָנאְך אֹויְך ַא 
ְגרֹויֶסער ַבַעל חֹוב. ֶמען ְפרּוִביְרט צּו ִגיְסן ַוואֶסער 

ָזאל ִזיְך ֶדעְרֶוועְקן, ָאֶבער ִווי ָנאר ֶער  ֶער
ֶדעְרֶוועְקט ִזיְך אּון ֶדעְרַמאְנט ִזיְך פּון ַזיין ְגרֹויֶסע 
ָצָרה, ַפאְלט ֶער ָנאְכַאָמאל ַחָלשּות, אּון ֶער ֶקען 
וייְסט ִניְשט ָוואס צּו  ִניְשט קּוֶמען צּו ִזיְך. ֶמען ו 

 טּון ִמיט ִאים.
ַע ִאיז ְגַלייְך צּוֶגעָלאְפן צּו ֶדעם ר' ֱאִליֶעֶזר יְ  הֹושֻׁ

ייד ַאז ֶער  ִאיד אּון ִאים ֶגעָזאְגט ִמיט ְגרֹויס ְפר 
ָהאט ֶגעְטָראְפן ַא ְגרֹויֶסע ְסכּום ֶגעְלט אּון ֶעס 
ֶקען ַזיין ַאז ָדאס ִאיז ָדאס ַפאְרלֹויֶרעֶנע ֶגעְלט, 

על ִדיר "ֶגעב ִמיר ָנאר גּוֶטע ִסיָמִנים, אּון ִאיְך ֶוו
ֶעס צּוִריק ֶגעְבן". ֶדער ִאיד ָהאט ַמָמש 
אֹויְפֶגעֶלעְבט ֶווען ֶער ָהאט ָדאס ֶגעֶהעְרט, ֶער 
ָהאט ִזיְך ְגַלייְך אֹויְפֶגעְשֶטעְלט אּון ָאְנֶגעהֹויְבן 
ֶגעְבן ִסיָמִנים ַאז ָדאס ֶגעְלט ִאיז ֶגעִליְגן ִאין ַא 

ַאזֹויִפיל רֹויְטן ַבייְטל, ֶעס ָהאט ֶגעַהאט 
ס, אּון 'ואְנִציֶגערס אּון ַאזֹויִפיל ְצוָ 'הּוְנֶדעְרֶטער

ַע ָהאט ִאים  ַאזֹוי ַווייֶטער. ר' ֱאִליֶעֶזר ְיהֹושֻׁ
ֶגעָזאְגט ַאז ִווי ֶעס ֶזעט אֹויס ָהאט ֶער ַטאֶקע 
ֶגעפּוֶנען ָדאס ַפאְרלֹויֶרעֶנע ֶגעְלט, ֶער ג ייט 

ייְמג יין אּון ֶעס ִאיֶבעְרקּו ְקן, אּון אֹויב ֶעס ַאה 
 ְשִטיְמט ִדי ִסיָמִנים ְבֶרעְנְגט ֶער ֶעס ְגַלייְך צּוִריק.

ַע ָהאט ֶגעַהאט  ֶדער ר' ֱאִליֶעֶזר ְיהֹושֻׁ
ייְגט ֶגעְלט אֹויף צּו ֲחתּוָנה ַמאְכן  ַזייֶנע ַאֶוועְקֶגעל 

ייְמֶגעַגאְנֶגען אּון  ִקיְנֶדער, ֶער ִאיז ַאה 
ייְלט ָדאס ֶגעְלט אּון ֶגעֶזען ַאז ֶער  ִאיֶבעְרֶגעצ 

ַפאְרָמאְגט ַטאֶקע ֶזעְקס הּוְנֶדעְרט גּוְלְדן, ֶער ָהאט 
אֹויְפֶגעטֹויְשט ִדי ֶגעְלֶטער ַאז ְס'ָזאל ְשִטיֶמען ִמיט 
ֶדעם ִאיד'ס ִסיָמִנים, אּון ֶער ִאיז ֶגעָלאְפן אּון ֶעס 

'ן ִאיד. ֶדער ִאיד ָהאט ֶגעְבֶרעְנְגט ַפאְר 
ייֶער ַבאַדאְנְקט ַפאר ר' אֹויְפֶגעלָ  אְכְטן אּון ִזיְך ז 

ַע ָוואס ָהאט ִאים ַמָמש  ֱאִליֶעֶזר ְיהֹושֻׁ
 ֶגעַראֶטעֶוועט.

יי,  ְצִוויְשן ִדי ַפאְרַזאֶמעְלֶטע ֶמעְנְטְשן ַארּום ז 
ָהאט ִזיְך אֹויְך ֶגעפּוֶנען ֶדער ֱאֶמת'ֶער ַגָנב ָוואס 

ְנט ַבאֶהעְרְשן אּון ֶער ָהאט ַלייֶדער ִזיְך ִניְשט ֶגעֶקע
'ט ָדאס ֶגעְלט פּון ֶיעֶנעם ִאיד. ֶווען בְ ָהאט ֶגע'ַגנְ 

ֶדער ַגָנב ָהאט ָאֶבער ֶגעֶזען ָדאס ְמִסיַרת ֶנֶפש פּון 
ייְגן  ַע ָוואס ֶגעְבט ַאֶוועק ַזיין א  ר' ֱאִליֶעֶזר ְיהֹושֻׁ

ייִליְך  צּו אֹויְסֶגעָהאֶרעֶוועֶטע ֶגעְלט ָנאר ְכַדאי ְפר 
ֶגעוואּוְסט ֶדעם  ְךאַמאְכן ַא ִאיד, אּון ֶער ָהאט דָ 

ַע ָהאט ִניְשט ֶגעְטָראְפן  ֱאֶמת ַאז ר' ֱאִליֶעֶזר ְיהֹושֻׁ
ָדאס ֶגעְלט, ַווייל ָדאס ֶגעְלט ִאיז ֶגעִליְגן ַביים ַגָנב 

, ִאיז ַאַריין ִאין ִאים ַאן ֱאֶמת'ֶע ִהְרהּור ִאין ַטאש
אט ִזיְך אֹויְפֶגעְשֶטעְלט אּון ִזיְך ְתשּוָבה, אּון ֶער הָ 

ִמְתַווֶדה ֶגעֶווען ַפאְר'ן ַגאְנְצן עֹוָלם ַאז ֶער ָהאט 
'ט ָדאס ֶגעְלט אּון ֶער ִוויל ְתשּוָבה טּון אּון בְ ֶגע'ַגנְ 

 ָדא ֶגעְבט ֶער ֶעס צּוִריק.
ַע ָהאט ִזיְך ִניְשט ִוויֶסעְנִדיג  ר' ֱאִליֶעֶזר ְיהֹושֻׁ
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דאן האט ער ווידער איבעראשט דעם עולם מיט א ספעציעלער נייער ניגון וואס ער 
האט יעצט פארפאסט לכבוד דעם מעמד, אויף די שיחה פון הייליגן רבי'ן )שיחות הר"ן 

כי מעלת ריבוי שאין צריכין בלימוד רק האמירה לבד, לומר הדברים כסדר, סימן ע"ו( "
 הלימוד עולה על הכל".

נאכ'ן בענטשן ברכת המזון, איז דער גרויסער עולם זיך צעגאנגען מיט גרויס התרגשות 
 פון דעם גאר הערליכן מעמד.

 שישו ושמחו בשמחת התורה!
*** 

 ת אין היכל הקודש ירושליםסיום מסכת שב
דעם מאנטאג נאכט זענען זיך צוזאמגעקומען אנשי שלומינו תלמידי היכל הקודש פון 
איבער גאנץ ארץ ישראל, צו גאר א הערליכע סיום מסכת שבת, אין די זאלן פון "אייז" אין 

 ירושלים.
אין  ראש ישיבהסע התרגשות פאר פילע תלמידים פונעם גרוידאס איז געווען גאר א 

 צונעמען צום ערשטן מאל אויף אזא גרויסן און שיינעם פארנעם., זיך צוזאמארץ ישראל
כע שיינע סעודה, ביים אריינגאנג צום זאל איז נאך מעריב האט מען זיך געוואשן צו א ריי

אויפגעשטעלט געווארן א טישל צו פארקויפן די ספרים "עצתו אמונה, "אשר בנחל", און 
 נאך פילע ספרים און קונטרסים וואס זענען יעצט ארויס פון דרוק.

אויף די טישן זענען געווען אויסגעטיילט "פראגע בויגנס", אין וואס דער עולם איז 
יעדע וואך אין  צוזאמצונעמעןזיך ווי אזוי געדאנקען  רעעייבן זייעבעטן געווארן אריינצושרג

חבורות זיך מחזק צו זיין מיט עצות פון הייליגן רבי'ן, און ווי אזוי צו צעשפרייטן די לימודים 
וויזן פון הייליגן רבי'ן איבער גאנץ ארץ ישראל. פון די ענטפערס פונעם עולם האט ארויסגע

די גרויסע חשק וואס הערשט ביי אנשי שלומינו זיך צו שטארקן אינאיינעם און אויך 
 איבערגעבן די לימודים פאר גאנץ כלל ישראל.

ן הרה"ח ר' שלמה ברוך בלוי שליט"א, חיזוק פוביי די סעודה האט מען געהערט דברי 
 וואס האט שטארק מחזק געווען אויף לימוד התורה אין סיי וועלכע מצב מ'געפונט זיך נאר.
דערנאך האט מען מסיים געווען די מסכתא און מ'האט זיך ארויסגעלאזט אין פייערליכע 

ויסע חסדים אז מ'איז זוכה צו שעפן פונעם אייבערשטן אויף זיינע גרטענץ צו דאנקען דעם 
 ראש ישיבה שליט"אזי"ע, אזוי ווי דער נחל נובע מקור חכמה, אויפ'ן וועג פון מוהרא"ש 

 לערנט אונז.
דאן איז געקומען דער האט מען זיך אראפגעזעצט אויף די פלעצער, און דערנאך 

 ,ראש ישיבה שליט"ארות קודש פון הויכפונקט פונעם מעמד, ווען מ'האט געהערט דב
האבן  ווערטער די הייליגע .מעמד םדעגעשיקט געווארן לכבוד וואס האט עס ספעציעל 
אלע פארזאמלטע זיך צו שטארקן און לערנען די הייליגע תורה  גאר שטארק מחזק געווען

 יעדן טאג.
דערנאך האט מען געבענטשט, און מ'איז אהיימגעגאנגען מיט פרישע שטארקע 

 ווייטער צו גיין אין די וועגן פון הייליגן רבי'ן. כוחותפאראייניגטע 
 !ובהם נהגה יומם ולילה

*** 

 קאנאדאת אין היכל הקודש סיום מסכת שב
אין זענען זיך צוזאמגעקומען אנשי שלומינו תלמידי היכל הקודש  מיטוואך דעם

מסיים געווען די  מ'האט ואוקרית טאהש, ו סיום מסכת שבת, אין שיינעא , צו קאנאדא
 מסכתא, און גלייכצייטיג זיך מחזק געווען אינאיינעם מיט די עצות פון הייליגן רבי'ן.

ער  וואס ראש ישיבה שליט"אביי די סעודה איז אויפגעשפילט געווארן די דרשות פון 
רטי און אין ירושלים, פון וואס דער עולם האט זיך פאר די סיומים אין ליבע האט געגעבן

 זייער מחזק געווען.
אבן זיך באטייליגט ביים שיינעם סיום, און זענען ארויס מיט פילע אידן הארטיגע פילע 

 הויפענעס חיזוק און התעוררות.
 !כי הם חיינו ואורך ימינו
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 נאך פילע בריוו פונעם ראש ישיבה שליט"א אין
 וועכנטליכן קונטרס "עצתו אמונה" אינעם נושאים,אלע 

 718-387-2691 3# צו באקומען אין ישיבה, אדער רופט
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ָנאר ֶער ָהאט ַווייֶטער ֶגעָזאְגט ַאז ֶער ָהאט ֶעס ֶגעְטָראְפן אּון ֶער ָהאט ֶגעַמאְכט, 
ֶעס ֶיעְצט צּוִריק ֶגעְבֶרעְנְגט. אּון ֶעס ָהאט אֹויְסֶגעְבָראְכן ַא ְגרֹויֶסע ְקִריֶגעַריי. ר' 

ַע ָהאט ֶגעְשִריְגן ַאז ֶער ָהאט ֶעס ֶגעְטָראְפן אּון ִוויל עֶ  ס צּוִריק ֱאִליֶעֶזר ְיהֹושֻׁ
וייֶטער ָהאט ֶגעְשִריְגן ַאז ֶער ָהאט ֶעס ֶגע'ַגנְ  'ט אּון ִוויל בְ ֶגעְבן... אּון ֶדער ְצו 

ייֶדע ָהאְבן ָנאר ֶגעָוואְלט ַאז ֶדער ִאיד ָזאל  ְתשּוָבה טּון אּון ֶעס צּוִריק ֶגעְבן... ב 
יי. ב ִאין ז ֶמען ֶוועט ג יין צּום רָ ָהאט ֶמען ָאְפֶגעַמאְכט ַא ֶנעֶמען ָדאס ֶגעְלט פּון ז 

ִוי ִיְצָחק ַבאְרִדיְטשּוֶבער  ייִליֶגער ַצִדיק ֶרִבי ל  ְשָטאט, ָוואס ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ֶדער ה 
 'ֶעֶנען ִדי ִדין תֹוָרה.ְק סְ זי"ע, ַאז ֶער ָזאל פַ 

ייֶעֶרע ַטֲענֹות, ִאיז  ייְגט ז  יי ֶזעֶנען ָאְנֶגעקּוֶמען צּו ִאים אּון ָפאְרֶגעל  ר עדֶ ֶווען ז 
ַצִדיק מֹוָרא'ִדיג צּוְפַלאְמט ֶגעָוואְרן, אּון ֶער ָהאט ְגַלייְך ָאְנֶגעהֹויְבן ִמיט ַזייֶנע 

ייִליֶגע ְמִליצֹות אֹויף ִאיִדיֶשע ִקיְנֶדער ַאזֹוי ִווי ַזיין ְש  ייֶגער ִאיז ְש ה  ֶטעְנִדיג ט 
ייֶבעְרְשְטן: "ִרבֹונֹו ֶשל עֹוָלם, קּוק ָנאר ָאן  ֶגעֶווען, אּון ֶער ָהאט ֶגעָזאְגט ַפאְר'ן א 

ייֶעֶרע ָפאְלק ִדי ִאיִדיֶשע ִקיְנֶדער. ִמי ְכַעְמָך ִיְש  ל, וואּו ִאיז ָנאְך ָדא ַאַזא ַדיין ט  ָרא 
ויי ִאיְדן ְקִריְגן ִזיְך ֶווער ֶעס ָזאל ָהאְבן ִדי ְזִכָי' ָפאְלק ִווי ִדי ִאיְדן, ְצו  

וייְטן ִאיד אּון ִאי צּוִריק ֶגעְבן ַזיין ֶגעְלט ַאז ֶער ָזאל ֶוועְרן  םַארֹויְסצּוֶהעְלְפן ַא ְצו 
ייִליְך. ִאיז ָנאְך ָדא ַאַזא ָפאְלק ִאיֶבער ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט?"  ְפר 

יי  ייֶער ִדין תֹוָרה ָהאט ֶדער ַצִדיק ָהאט ז  ֶגעָזאְגט: "ִאיר ָזאְלט ִוויְסן ַאז א 
ָרה שָ פְ ֶגעַמאְכט ַא ְגרֹויְסן ַרַעש ִאין ַאֶלע ִהיְמֶלען. אּון ֶיעְצט ג ייט אּון ַמאְכט ַא 

 , אּון ִדי ְזכּות ֶוועט ַזיין ַפאר ֶיעְדן".ַאייְךְצִוויְשן 
ייִליֶגער ֶרִבי ָנחּום ְטֶשעְר  ָנאְבֶלער זי"ע ָהאט אֹויְסֶגעִפיְרט אּון ֶגעָזאְגט ֶדער ה 

ק ֶגעָוואְרן, אּון ֶמען ָהאט  ַע ִנְסַתל  ַפאר ַזיין זּון: "ֶיעְצט ִאיז ֶדער ר' ֱאִליֶעֶזר ְיהֹושֻׁ
ל ָפִנים ַזיין,  ֶדן ַאז ֶמען ָזאל ִאים ג יין ְמַקב  ַארֹויְסֶגעְטִריְבן ַאֶלע ַצִדיִקים פּון ַגן ע 

ייֶעְרן ִאיד ָוואס ָהאט ִזיְך מוֹ  אּון ייִליְך צּו ס  אֹויְפֶנעֶמען ֶדעם ט  ר ֶנֶפש ֶגעֶווען ְפר 
וייְטן ִאיד, ָוואס ָהאט ְש  ֶטעְנִדיג ִזיְך ָאְנֶגעְשְטֶרעְנְגט צּו טּון טֹובֹות ַפאר ַמאְכן ַא ְצו 

יי ִווי ֶגעמּוְזט ַאר ֶדן ָהאט ִאיְך ֶמעְנְטְשן, אּון ַאזֹוי ִווי ִאיְך ָהאב ס  ֹויְסג יין פּון ַגן ע 
ֶגעֶקעְנט קּוֶמען ָנאְכַאָמאל צּו ִדיר, ָאֶבער ִלְכאֹוָרה ֶוועל ִאיְך פּון ֶיעְצט אּון ַווייֶטער 

 ִניְשט ֶקעֶנען ֶמער קּוֶמען ֶלעְרֶנען ִמיט ִדיר"
וייְטן. וואֹויל  ֶזעט ֶמען פּון ֶדעם ִדי ְגרֹויֶסע ַמְעָלה פּון ַא ִאיד ָוואס ֶהעְלְפט ַא ְצו 

 ֶטעְנִדיג צּו טּון טֹובֹות ַפאר ִאיְדן.ִאיז ֶדעם ָוואס ִאיז זֹוֶכה ְש 
ֶלק ט"ו ֶעֶרְך טֹובֹות(  )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש ח 
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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 
  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 
 breslevcenter@gmail.com גליון אויף אימעילצו באקומען דעם 

 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
 סיום מסכת שבת -מעמד "ש"ס איד" הערליכער 

, די וואך זענען נאך טיף באאיינדרוקט פון דעם הערליכן מעמד "ש"ס איד"אנשי שלומינו 
'האט אינאיינעם מסיים געווען מסכת שבת און אנגעהויבן מסכת עירובין, און זונטאג, ווען מ

גלייכצייטיג געפראוועט דעם "חנוכת הבית" פאר'ן נייעם בנין המוסדות פון די ברסלב'ע שטאט 
 אין ליבערטי.

טראמען צום נייעם פראכטפולן בנין זונטאג נאכמיטאג האבן הונדערטער אידן אנגעהויבן ש
המוסדות אין ליבערטי, ספעציעלע פארקינג איז צוגעשטעלט געווארן נישט ווייט פון זאל, און 

 עד אפס מקום.בליץ שנעל איז דער זאל איבערגעפולט געווארן 
טאלאנטפולע זינגערס פון די "הלווים" דער עולם האט זיך געוואשן צו די רייכע סעודה, און די 

 .דעם עולםגעווען מהנה האבן קווייער 
נעבן אים האט ער און  ,ראש ישיבה שליט"איז באשיינט געווארן דורך דעם דער אויבן אן א

, יעדער איינער אין זיין דעם בלאט גמרא יעדן טאגגעזעצט די אלע תלמידים וואס לערנען פאר 
 שטאט.

דער יושב ראש, הר"ר מרדכי אינדיג, האט געעפנט דעם מעמד, און מיט טרעפליכע ווערטער 
נאך אזויפיל חדשים וואס מ'האט נישט גט די שמחה פון אלע פארזאמלטע, ארויסגעברענ

אויסגעלאזט קיין איין טאג אן א בלאט גמרא, האט מען יעצט זוכה געווען מסיים צו זיין די גאנצע 
 מסכתא, און מ'איז ווייטער ממשיך אנצוהויבן מסכת עירובין.

דערנאך האט גערעדט הר"ר יונה זינגער שליט"א, מרבני כולל היכל הקודש ברסלב, וואס האט 
גאר שיין ארויסגעברענגט אז דער טאג איז א יום טוב פאר אונז אלע, און יעדער זאל נעמען די 

וי אזוי ער קען, יעדער זאל לערנען אויף זיין אופן, וצווייטן, א גמרא פאר זיך אליין, נישט קוקן אויף 
 און אזוי וועט מען זייער מצליח זיין.

ס האט גערעדט איבער נע דרשה פון הר"ר אהרן וועבערמאן, וואדאן האט מען געהערט א שיי
ון , אראש ישיבהדי צענדליגע טויזנטער אידן איבער די וועלט וואס האלטן מיט די שיעורים פון 

דאס האט זיי געברענגט זיך צוצוכאפן צום סדר דרך הלימוד פון הייליגן רבי'ן, און אזוי זענען זיי 
אויך יעצט זוכה מסיים צו זיין מסכת שבת. ער האט ארויסגעברענגט די גרויסקייט פון הפצה, צו 

ענען צוריק פארשפרייטן דעם הייליגן רבינ'ס עצות איבער די גאנצע וועלט, און אזוי וועט מען ק
 .אייבערשטןברענגען יעדן צום 

דערנאך האט מען געהערט שיינע געדאנקען פון הר"ר מעכל ראזענפעלד, וואס האט מיט זיינע 
שיינע משלים ערקלערט אז יעדער איד קען זוכה זיין צו לערנען יעדן טאג א בלאט גמרא, 

גייט עס טון, זאל מען ענדערש טון צו אנשטאט צו מאכן חשבונות און פלענער ווען און ווי אזוי מ'
 די זאך, עפענען די גמרא, און אפזאגן דעם בלאט.

שיינע גראמען, ארויפגעקומען אויפ'ן בימה, און געזינגען  ר' חיים מאיר ערפסאיז דאן 
 ט.רפאסט ספעציעל לכבוד דעם מעמד, פון וואס דער עולם האט גאר שטארק הנאה געהאפא

הר"ר יעקב לעזער שליט"א מסיים געווען די מסכתא און געזאגט קדיש. און דערנאך האט 
לאזט אין פייערליכע טענץ, צו דאנקען דעם גלייך נאכדעם האט דער גאנצער עולם זיך ארויסגע

 אויבערשטן אז מ'איז מקורב צום הייליגן רבי'ן, און אז מ'איז זוכה צו לערנען תורה יעדן טאג.
האט זיך  ראש ישיבה שליט"אארומגענומען דעם זאל ווען דער א שטילקייט נאכ'ן טאנצן האט 

אויף דעם  אייבערשטןהאט געדאנקט דעם  ראש ישיבהאויפגעשטעלט זאגן דברות קודש. דער 
נייעם בנין וואס מ'האט באקומען פאר די מוסדות, און ארויסגעברענגט אז דער עיקר דארף מען 

לייגן אויף די חינוך פון די קינדער, און דאן וועלן זיי שוין אויפוואקסן ערליכע אידן פאר זיך פאר
האט מעורר געווען אז מיט'ן רבינ'ס סדר דרך הלימוד קען זיך  ראש ישיבהזייער גאנץ לעבן. דער 

געגעבן מרא איז קיינער נישט ארויסדרייען פון צו לערנען יעדן טאג א בלאט גמרא, די הייליגע ג
גערעדט אז  ראש ישיבהווי אויך האט דער  ן קיין אויסנאם.איעדן איינציגסטן איד  געווארן פאר

אז די ווייב און  יים,אינדערהדעם בלאט גמרא אטש איין שיעור צו לערנען מ'זאל זיך מאכן כ
זיך אנזאפן מיט די הייליגע אטע לערנט, אז די ווענט פון שטוב זאלן קינדער זאלן זען ווי דער ט

 תורה.
 ,מסכת עירובין תנה, א קליינע גמרהא מהאט אויך אויסגעטיילט  ראש ישיבה שליט"אדער 

, דאס צו קענען מיטנעמען וואו אימער מ'געפונט זיך, און נישט אויסלאזן א פאר אלע משתתפים
 טאג אן א בלאט גמרא.

עס האט אריינשפאצירט אין זאל דער דעם עולם ווען געכאפט אן איבעראשונג האט 
דיג זיין ניגון "הדרן עלך מסכת ער ר' יוסי גרין, זינגענירקאמפאז וועלט בארימטערבאקאנטער 

שבת", ער האט זיך גלייך צוגעזעצט צום פיאנא און איבערגעגעבן זיינע הרגשים צו קענען 
מיטגעברענגט מיט זיך זיין חבר ר' מושי קרויס האט ער אויך  ווי מיטהאלטן דעם הערליכן מעמד.

 ."אידיש נחת"פון 
הערליכע זיינע און זינגען ווען דעם עולם מיט'ן שפילן האט ער מהנה געפאר א לענגערע צייט 

איבער דעם קונטרס "סדר דרך הלימוד" פון מוהרא"ש, וואס  אויך דערציילטר' יוסי האט  ,ניגונים
יאר צוריק, און זייט דעמאלט איז אים נישט דורכגעגאנגען  38אין א שול מיט ער האט געטראפן 

 .גמרא א טאג אן לערנען כאטש א בלאט

 חיזוק צום טיר
 
 

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

 דעליווערט 'ס, און נאך;SD'ס, USBסידי'ס, 
 צו אייער טיר!

 רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

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

 
 
 

 

 

 

 ווילסטו אפשניידן
 ?!די פיאות

האסט אבער נישט די שטארקייט עס צו 
 טון, דו ווייסט נישט ווי אזוי מ'טוט עס?

 הערט א רייכע שיעור אין דעם נושא:

 קול ברסלב
212-444-9191 5 

 

 

 

 אומאן ראש השנה!
 

 אלע אייערע געברויכן פאר אומאן
 עירליין טיקעטס; טרעוול אינשורענס; און נאך

 ~ בעסטע פרייזן און שנעלסטע סערוויס ~
 אייער פריינד

 אלי קנאלל
 

<<<<<< 

 

 סימן טוב ומזל טוב 

 הי"ו ל טייטלבויםאוימו"ה 
 צי תמרים[ואל ]עקרית י "היכל הקודש" ד"המביגבאי 

 למזל טוב ני"ו למהליעזר שאפון זיין זון אפשערן צו די 

>>>>>> 

 

 פצת הגליון נתנדבה

 ו"יה שווארץמה יצחק של חשובהבחור ה
 לזיווג הגון בקרוב ולהצלחה בכל הענינים

 


