
 א

 

  

 

 

   

ùãå÷ä ìëéä ïåéìâ 
êøåã ïáòâòâñéåøà ïåéìâ òëéìèðòëòåå  

áìñøá ùãå÷ä ìëéä úåãñåî âøåáñîàéìéåå  
ò"éæ ù"àøäåî ïøî ÷"ë é"ò äãñééúð  

  ))))NYC((((זמנים זמנים זמנים זמנים 
  7:48הדלקת הנרות...................

  9:18............שב"ק.........מוצאי 
        

 שיעורים כסדרןשיעורים כסדרןשיעורים כסדרןשיעורים כסדרן

   ב"ל- א"ב' ל-.......דברי הימיםנ"ך
   א".....................כתובות לבבלי

  ...............סנהדרין כ"טירושלמי
  '....................עוקצין גתוספתא
  ........גזילה ואבידה י"ארמב"ם..

 úùøôíéøáã ,è ,ïåæç úáùá"ôùú úðù ,áà ' ÷"ôì                                                                          äðù11 ïåéìâ ,49 )564( 

L"àÈø Çä Éåî è Àìéé Åö Àøò Æã  
  ִּתְׁשָעה ְּבָאב - ַׁשָּבת ֲחזֹון

ַׁשָּבת ֶוועְרט ָאְנֶגערּוְפן " ִּתְׁשָעה ְּבָאבַפאר ַׁשָּבת ֶדער 
ֶוועְרט ֶגעְּבֶרעְנְגט ַאז "ֲחזֹון"  'ַׁשַער ַהֶמֶל,'ִאין ֵסֶפר ". ֲחזֹון

ָחָמה. ָדאס ֵמייְנט ַאז 'ַחִצי נֶ ְו'ַעם 'ִצי זַ 'ִאיז ָראֵׁשי ֵּתיבֹות חַ 
ֲאִפילּו פּון ֵאיין ַזייט ִאיז ֶעס ַטאֶקע ַא ְטרֹויֶעִריֶגע ַצייט, 

ן חּוְרָּבן ֵּבית ַהִמְקָדׁש, ִאיז ָאֶּבער פּון 'ֶמען ְטרֹויֶעְרט אֹויפְ 
ִדי ַאְנֶדעֶרע ַזייט אֹוי, ָדא ַא ֶנָחָמה, ַא ְטֵרייְסט, ַאז ִדי ֶטעג 

ֶווען  .ִאיֶּבעְרֶגעְדֵרייט צּו ְפֵרייִליֶכע ֶטעגֶוועְלן ָנא, ֶוועְרן 
ֶוועְלן ִדי ֶטעג ֶוועְרן ַא יֹום  ,ָמִׁשיַח ֶוועט קּוֶמען ְּבָקרֹוב

 טֹוב.
ַאז ֶווען ִדי ֲחָכִמים ָהאְּבן ֶגעֶזען (ַמּכֹות כ"ד)  ןֶדעְרֵציילְ  ַחַז"ל

ֵזיי ֶגעֵווייְנט ן ַהר ַהַּבִית ָהאְּבן 'ִדי ְׁשֶרעְקִליֶכע חּוְרָּבן אֹויפְ 
ָוואס ִאיז אֹוי, ָדאְרט ֶגעֶווען  -ֶרִּבי ֲעִקיָבא  .אּון ֶגעְקָלאְגט

ָהאט ָאֶּבער ֶגעַלאְכט. ָהאְּבן ִאים ִדי ֲחָכִמים ֶגעְפֶרעְגט:  -
"ַפאְרָוואס ַלאְכְסטּו?", ָהאט ֶרִּבי ֲעִקיָבא ֶגעָזאְגט: "ַאזֹוי 

ק פּון ִדי ְנבּוָאה ִאיז ַאזֹוי ִווי ִאי, ֶזע ַאז ִדי ֶעְרְׁשֶטע ֵחלֶ 
ְׁשַטאְרק ְמקּוָים ֶגעָוואְרן, ַאז ֶדער ֵּבית ַהִמְקָדׁש ִאיז ָחרּוב 
ֶגעָוואְרן, ְגֵלייּב ִאי, ַאז ִדי ְצֵווייֶטע ֶהעְלְפט ְנבּוָאה ֶוועט 
אֹוי, ְמקּוָים ֶוועְרן, ַאז ִמיר ֶוועְלן ָנא, אֹויְסֶגעֵלייְזט ֶוועְרן 

 אּון ִדי ִאיְדן ֶוועְלן ָנא, אֹויְפֶגעָראְכְטן ֶוועְרן". פּון ָגלּות,
ִדי ַצִדיִקים קּוְקן אֹויף ִדי ְּפִניִמּיּות פּון ֶיעֶדע ַזא,, ֲאִפילּו 
ֶיעְצט ֶזעט ַאֶלעס אֹויס ַאזֹוי ְׁשֶווער אּון ִּביֶטער, ֶוועְלן ִדי 

ִמים ֶטעג ָאֶּבער צּום סֹוף ִאיֶּבעְרֶגעְדֵרייט ֶוועְרן צּו יָ 
טֹוִבים, אּון ִמיר ֶוועְלן ִזי, ְפֵרייֶען ִמיט ִדי ְגרֹויֶסע ְיׁשּועֹות 

 ָוואס ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶוועט אּוְנז ֶהעְלְפן.
(אֹוַרח ַחִיים 'ְנט ִאין ֻׁשְלָחן ָערּו, קְ סְ ֶדעְרַפאר ֶוועְרט ֶגע'ּפַ 

ִּתְׁשָעה ְּבָאב ַאז ֶמען ָזאְגט ִניְׁשט ַקיין ַּתֲחנּון ִסיָמן תקנ"ב) 

ם ֵקייֶנער ַפאט ִניְׁש ל ֶדעְרֵציי
  'ןַפאְר ר ָנאת, ֲעֵבירֹוע ַדיינֶ 

  

ט ָזאגְ ה ְיִׁשיבָ ן ִאיק ֶענְ י ַּבי ַמְׁשִגיחַ ר ֶדעז ַא ן.ֵאייֶּבעְרְׁשְט 
ן: ָזאגְ ם ִאי ָזאְלְסטּות, ֲעֵבירֹוע ַדיינֶ ן ְׁשַרייְּב ט ָזאְלְס  דּור ִדי

ן. ְרְׁשְט ֵאייֶּבע'ן ַפאְר ר ָנא ִאיְך ל ֶדעְרֵציית ֲעֵבירֹוע ַמיינֶ 
: "ָחִציף ָעַלי ַמאן (ְּבָרכֹות לד:)ן ָזאגְ ה ִלְבָרכָ ם ִזְכרֹונָ  ֲחָכֵמינּו

ן ֶדעְרֵציילְ  צּוה חּוְצּפָ  ַאז ִאיס עֶ  ִדּמְָפֵרׁש ֶחְטֵאיּה",
  ן.ֶדעְרֵציילְ  ָזאְלְסטּון ֵאייֶּבעְרְׁשְט ם ֶדער ָנאת; ֲעֵבירֹו

ן, ֶלעְּב  צּוי ַאזֹוי ִווג ֶווע ַאן ֶגעֶגעְּב ז אּונְ ט ָהאי ֶרִּב ר ֶדע
'ן ַפאְר ן ַזייה ִמְתַוודֶ  ִזיְך ן אּוה ּוְתִפילָ ת ִהְתּבֹוְדדּו

  ג.ֶוועי ִד ט ִמיט ֶלעְּב ס ָוואם ֶדעז ִאיל וואֹוין; ֵאייֶּבעְרְׁשְט 
ר ֶדע אֹויּב'; ְוכּון ִריֶטעִליף אֹוין ֵלייגְ ר ִדיל ִווין ֶמעז ַא ְּבנֹוֵגעַ 

 ַאז ִאין, ִריֶטעִליט ֶנעְמ ר ֵאייֶנער ֶיעֶדעז ַאט ָזאגְ  ַמְׁשִגיחַ 
ר ַפאן ֶגעְּב ר עֶ ל ָזא אֹויְך , ִזיְך ר ַפאן ֶנעֶמעל ָזאר עֶ ה ֵעצָ ע גּוטֶ 
י ֵסיט ֶנעְמ ר ֵאייֶנער ֶיעֶדעד ִוויַּבאלְ ר, ִקיְנֶדען אּו ַווייּבן ַזיי
  ק.ְׁשַטאְר ן אּוט ֶגעזּונְ ט ִּביְס  דּוט, ִניְׁש ט ַדאְרְפְס  דּוי... ִוו

 ֶנעם ַא ִמְׁשַניֹות אּון ַזיי ;ס ֶמעֶדעִצין'ַאיין ֶדעם ֶרִּבינְ ֶנעם 
ֶוועְסטּו  - טּו ָדאס ֶיעְדן ָטאג  .י ְּפָרִקים ִמְׁשַניֹות"גֹוֵרס חַ 

  .דּו ֶוועְסט ַזיין רּוִאיג אּון ְפֵרייִליְך  ,ֶוועְרן ְמיּוָׁשב
 "ב)תשפס ִּפְנחָ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(
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ה ֶאל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּד  ַּבִּמְדָּבר ָּבֲעָרָבה  ןֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִּדֶּבר מֹׁשֶ

. ָזאְגט ַרִׁש"י, מֶׁשה ַרֵּבינּו ָהאט אֹויְסֶגעֶרעְכְנט ַאֶלע ְּפֶלעֶצער וואּו מֹול סּוף
ִאיְדן ָהאְּבן ֶגעִזיְנִדיְגט ֶקעְגן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶער ָהאט ָאֶּבער ֶעס ָנאר ִדי 

 ֶדעְרַמאְנט ְּבֶרֶמז, ֶוועְגן ִדי ָּכבֹוד פּון ִדי ִאיְדן.
ַאז ֶמען ֶקען ִניְׁשט ַדן ַזיין ַקיין (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן א') ֶדער ֶרִּבי ָזאְגט 

ַאל ָּתִדין ֶאת ֲחֵבְר ַעד ֶׁשַּתִּגיַע (ָאבֹות ב, ד) וי ִדי ִמְׁשָנה ָזאְגט ׁשּום ִאיד, וִ 
ֶמען ֶקען ִניְׁשט ַדן ַזיין ֵקייֶנעם ִווי ַלאְנג ֶמען ִאיז ִניְׁשט אֹויף  ִלְמקֹומֹו,

ֶיעֶנעְמ'ס ְּפַלאץ. אּון ֶווער ֶקען ֶדען ַזיין אֹויף ַא ְצֵווייְטְנ'ס ְּפַלאץ? ָנאר ֶדער 
ל ֶׁש  ְמקֹומֹור ֶדעז ִאיר עֶ ייֶּבעְרְׁשֶטער, ָוואס ֶיעֶדער ָהאט ַא ְּפַלאץ ַּביי ִאים, ֵא 

אּון ֶער ִאיז ִזיֶכער ְמַקֵיים ֶדעם ֶהֵוי ָדן ֶאת ָּכל  ה פ"ח, ט')ַּפְרָׁש ה, ַרּבָ ת ְּבֵראִׁשי(ם עֹולָ 
 (ָאבֹות א, ו).ָאָדם ְלַּכף ְזכּות 

ִוויְסן ִצי ִדי ְּפַלאץ אּון ִדי ִסיּבֹות ַארּום ֶדעם ֶמען ֶקען ֵקייְנָמאל ִניְׁשט 
ֶמעְנְטׁש ָהאְּבן ִאים ֶגעַמאְכט טּון ְׁשֶלעְכְטס, אּון ֶדעְרַפאר ֶקען ֶמען ֵקייֶנעם 
ִניְׁשט ַדן ַזיין, ָנאר ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ַאֵליין, ָוואס ֶער ֵווייְסט ַאֶלע ִסיּבֹות 

.ַארּום ֶיעֶדע ַזא  
ִאיז ְּפַׁשט ִאין ָּפסּוק, ֶווען מֶׁשה ַרֵּבינּו ָהאט ֶגעָוואְלט ָדאס 

אֹויְסֶרעֶכעֶנען ִדי ֲעֵבירֹות פּון ִדי ִאיְדן ָהאט ֶער ֶדעְרַמאְנט ָנאר ִדי ְּפֶלעֶצער, 
צּו ַווייְזן ַאז ִדי ְּפֶלעֶצער ָהאְּבן ֶגעַמאְכט ִדי ִאיְדן ָזאְלן ִזיְנִדיְגן, ָאֶּבער ֶּבֱאֶמת 

  ען ִאיִדיֶׁשע ִקיְנֶדער וואֹויל אּון ִוויְלן ִניְׁשט טּון ַקיין ְׁשֶלעְכְטס.ֶזענֶ 
ר ֵזייעֶ ף ַדאְר 'ְמ ז ַא ן ח') ִסיָמ ק ב', ֵחלֶ "ן, מֹוֲהַר י ִליקּוֵט (ט ָזאגְ י ֶרּבִ ר ֵהייִליֶגער ֶדע
ג ַמְנִהי ַא  אֹויּבר, ִקיְנֶדעע ִאיִדיֶׁש ר ַפאר מּוָס ט ֶגעּבְ 'ְמ ן ֶווען ֶגעּבְ ג ַאְכטּונְ 
 ַרֵּבינּוה מֹׁשֶ י ִווי ַאזֹור ָנאן ַזייס עֶ ז מּון, ִאיְד ר ַפאר מּוָס ן ָזאגְ ל ִוויל ִיְׂשָרֵא 

ק ָּפסּו'ן אֹויפְ ת פ"ח:) ַׁשּבָ (ן ָזאגְ ה ִלְבָרכָ ם ִזְכרֹונָ  ֲחָכֵמינּוי ִוור, מּוָס ט ֶגעָזאגְ ט ָהא
 ַרֵּבינּוה מֹׁשֶ ן, ָנַת א ֶאלָ ר ֶנֱאַמ א  ִהְסִריַח , ִנְרִּדי ָנַתן ֵריחֹו"ב) י', אם ַהִׁשיִריר ִׁשי(

ט ַפאְרֶׁשעְמ ט ִניְׁש י ֵזיט ָהאר עֶ ן, ִאיְד י ִד ר ַפא ֶגערּוע גּוֶט  ַא ט ֶגעַמאכְ ט ָהא
ן", ַּגּבָ א הּוא ֲחִביבּוָת ן ֲעַדִייט "ֶגעָזאגְ י ֵזיט ָהאר עֶ ר ָנאט, ַאָראְּפֶגעְקַלאּפְ ן אּו
ץ ָנאְכַאלְ ז ִאיר ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶדע, ִליּבץ ָנאְכַאלְ  ַאייט ָהאר ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶדע
  ן.טּוה ְּתׁשּובָ ן ָזאלְ ן ִאיְד ע ַאלֶ ז ַא ט ֶגעַמאכְ ט ָהאס ָדאן אּו, ַאייט ִמי

ט ָהאר עֶ ס ַפאְרָוואן ָפאְרַהאְלְט ם ִאין אּו ֶמעְנְטׁש ַא ן ָאְנצּוְׁשֵרייעֶ ם ְסַּת 
ת ֲחִליׁשּון ַמאכְ ר ָנאט ֶוועס ָדאד, ֶוועְר ט ָגאְרִניְׁש ז ִאיץ, ֶיענְ ן אּוס ָדאן ֶגעטּו
 ָנא ִזין, ַאָראְּפַפאלְ ר ֶמע ָנאם ֶדען פּון ֶקער עֶ ן אּו, ֶמעְנְטׁש'ן ַפאְר ת ַהַדעַ 
ן אּוְמֵגיי ִזיף ַדאְר ל ִיְׂשָרֵא ג ַמְנִהי ַא ן. ֵאייֶּבעְרְׁשְט ם פּוֶנען ֶדעְרַווייֶטעְר ר ֶמע
ק ב', ֵחלֶ "ן, מֹוֲהַר י ִליקּוֵט (ט ָזאגְ י ֶרּבִ ר ֶדעי ִוור, ִקיְנֶדעע ִאיִדיֶׁש ט ִמית נּוַרֲחָמ ט ִמי

ט ָהאס ָוואר ֵאייֶנעם, ִּכי ְמַרֲחָמם ְיַנֲהגֵ ה מ"ט, י') ְיַׁשְעיָ (ק ָּפסּו'ן אֹויפְ ן ז') ִסיָמ 
  ג.ֶווען ִריְכִטיגְ 'ן אֹויפְ ן ִפיְר י ֵזין ֶקער עֶ ן, ִאיְד ף אֹוית ַרֲחָמנּו
ר עֶ ן, טּו צּון ַדאְרפְ י ֵזיס ָוואר ִקיְנֶדעע ִאיִדיֶׁש ר ַפאר מּוָס ט ָזאגְ ק ַצִדי ַא 

ן ֶקעֶנעי ֵזיס ָוואג ֶווע ַא ט ִמיט, ִליְּבַׁשאפְ ן אּות ַרֲחָמנּוט ִמיר ָאֶּבעס עֶ ט ָזאגְ 
י, ֵזיף אֹויט ַוואְר ר ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶדעז ַא י ֵזיט ַווייזְ ר עֶ ן, ָנאְכַמאכְ ן אּון ָפאְלגְ 

 ן.טּועֶ י ֵזיס ָווא ַזאע גּוֶט ע ֶיעֶד ט ִמין ְפֵרייעֶ  ִזיט ֶווער עֶ ן אּו
 (זֹאת ַהּתֹוָרה ְדָבִרים ג)



 ב

 

ַא יֹום טֹוב. ְׁשֶטעְלט ִזי, ַא  -ָאְנֶגערּוְפן "מֹוֵעד"  ַווייל ִּתְׁשָעה ְּבָאב ֶוועְרט
א, ְפַראֶגע, ִאיז ֶעס ֶדען ַא יֹום טֹוב? ּפּוְנְקט ַפאְרֶקעְרט, ֶמען ְטרֹויֶעְרט דָ 

ין ִּתְׁשָעה ְּבָאב, ִאין ִּתְׁשָעה ְּבָאב, ֶמען טּוט ַאֶלע ֲהָלכֹות פּון ֲאֵבילּות אִ 
 ִווי ַאזֹוי ֶקען ֶמען ֶעס ָאְנרּוְפן ַא יֹום טֹוב?

ִניִמּיּות ֶזעֶנען ִדי ֶטעג ְפֵרייִליֶכע ֶטעג, ֶווען ָנאר ֶדער ֱאֶמת ִאיז ַאז ִּבּפְ 
ֶוועט ֶמען ֵלייֶנען ִדי ְמִגיַלת ֵאיָכה ִמיט ַא ִניגּון  ָמִׁשיַח ֶוועט קּוֶמען

ר ַאזֹוי ִווי ֶמען ֵלייְנט ּפּוִרים ִדי ְמִגיַלת ֶאְסּתֵ ְפֵרייִליֶכעְרֵהייט, 
ְפֵרייִליֶכעְרֵהייט. אּון ֲאִפילּו ֶיעְצט ֶזעֶנען ִמיר ָנא, ִאין ָגלּות, אּון ֶמען 

אּון ִזי, ִפיְרן ִמיט ֲאֵבילּות, ָטאר ֶמען ָאֶּבער ִניְׁשט ֵמִסיַח  ַדאְרף ְטרֹויֶעְרן
ֲעִתיָדה ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶוועט אּוְנז ָנא, הָ  ַדַעת ַזיין פּון ִדי ְגאּוָלה

  אֹויְסֵלייְזן ְּבָקרֹוב.

ַּביי ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו ִפיְרט ֶמען ִזי, צּו ֵלייֶנען ִדי ְמִגיַלת ֵאיָכה אֹוי, 
א, ֵלייֶנען ִדי ְמִגיַלת ַּבייָטאג. ַווייל ֶווען ָמִׁשיַח ֶוועט קּוֶמען ֶוועט ֶמען דָ 

יָכה ִמיט ַא ְפֵרייִליְכן ִניגּון ִמיט ַא "ֶׁשֶהֶחָיינּו" ַאז ִמיר ָהאְּבן ִזי, אֵ 
ֶגעֶקעְנט ֶדעְרַהאְלְטן ִאין ַאַזא ְׁשֶוועֶרע ִּביֶטעֶרע ָגלּות, אּון ֶמען ֶוועט ֶעס 

, רַאי ֵלייֶנען ֵסיי ַּבייַנאְכט אּון ֵסיי ַּבייָטאג ַאזֹוי ִווי ִדי ְמִגיַלת ֶאְסּתֵ ַאַודְ 
 ֶדעְרַפאר ֵלייְנט ֶמען ֶעס אֹוי, ַהייְנט ֵסיי ַּבייַנאְכט אּון ֵסיי ַּבייָטאג.

ֶעס ֵגייט ַאזֹוי ַווייט ַאז ֶעס ֶזעֶנען ֶגעֶווען ַצִדיִקים אּון ְיִחיֵדי ְסגּוָלה 
ָוואס ִאין מֹוָצֵאי ַׁשָּבת ַחזֹון ָהאְּבן ֵזיי ִניְׁשט ֶגעָזאְגט "ְוַאָּתה ָקדֹוש", 

ִווי ֶמען ִפיְרט ִזי, ַאז ֶווען ֶעס ֶגעַפאְלט ַא יֹום טֹוב ִאיְנִמיְטן ִדי ַאזֹוי 
ָווא, ָזאְגט ֶמען ִניְׁשט "ְוַאָּתה ָקדֹוש". ַווייל ֵזיי ָהאְּבן ֶגעַהאט ַאַזא 
ְׁשַטאְרֶקע ֱאמּוָנה ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶוועט אּוְנז ִזיֶכער אֹויְסֵלייְזן 

א, ִּתְׁשָעה ְּבָאב ַזיין ַא יֹום טֹוב. ָאֶּבער ֶדעָמאְלט ֶוועט דָ  פּון ָגלּות, אּון
ֶווען ֶעס ִאיז ֶגעקּוֶמען ִּתְׁשָעה ְּבָאב ַּבייַנאְכט אּון ֵזיי ָהאְּבן ֶגעֶזען ַאז 

ייֶדער ָנאְכִניְׁשט אֹויְסֶגעֵלייְזט ֶגעָוואְרן, ָהאְּבן ֵזיי ֶדעָמאְלט לֵ  זֶמען ִאי
ָקדֹוש", צּו ַמְׁשִלים ַזיין ָדאס ָוואס ֶמען ָהאט  ֶגעָזאְגט "ְוַאָּתה

 אֹויְסֶגעָלאְזט מֹוָצֵאי ַׁשָּבת.

  ִדי ֵאייֶגעֶנע חּוְרָּבן
ֶווען ֶמען ָזאְגט ְמִגיַלת ֵאיָכה ַדאְרף ֶמען אֹויְסַטייְטְׁשן ִדי ְּפסּוִקים 

ַאז  מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן ק"א)(ִליקּוֵטי  אֹויף ִזי, ַאֵליין. ַאזֹוי ִווי ֶדער ֶרִּבי ָזאְגט
ֶווען ֶמען ָזאְגט ְּתִהִלים, ְּתִחינֹות, ָאֶדער ִּתיקּון ֲחצֹות ָזאל ֶמען 
אֹויְסַטייְטְׁשן ַאֶלע ְּפסּוִקים אֹויף ִזי, ַאֵליין, ִדי ַאֶלע ִמְלָחמֹות ָוואס 

ֶרעְדט ִזי, ָאּפ  ְׁשֵטייט ִאין ְּתִהִלים, ִדי ַאֶלע ׂשֹוְנִאים ָוואס ָדִוד ַהֶמֶל,
ֶוועְגן ֵזיי ִאין ְּתִהִלים, ָדאס ֵגייט ַארֹויף אֹויף ִדי ֵאייֶגעֶנע ִמְלָחמֹות ָוואס 
ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש ָהאט ִמיט ַזיין ֵיֶצר ָהַרע, ָוואס ֶער ִאיז ֶדער ְגֶרעְסֶטער 

ְּברּוֲחִניּות ַפייְנט פּון ַא ֶמעְנְטׁש, ֶער ִוויל ָנאר ַהְרֶג'ֶעֶנען ֶדעם ֶמעְנְטׁש 
ּוְּבַגְׁשִמיּות, אּון אֹויף ֶדעם ֶּבעט ֶמען ִאין ְּתִהִלים ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 

  ָזאל אּוְנז ַראֶטעֶווען פּוֶנעם ֵיֶצר ָהַרע אּון ַאֶלע ְׁשֶלעְכֶטע ַזאְכן.
ף ִדי ִדי ֶזעְלֶּבע ִאיז ִמיט ְמִגיַלת ֵאיָכה. ֶמען ַדאְרף ְּבִעיָקר ְטרֹויֶעְרן אֹוי

ן ֵאייֶגעֶנע חּוְרָּבן ַאז ֶמען ָהאט ָנאְכִניְׁשט זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ַזיין ַא
ֶעְרִליֶכער ִאיד, ָוואס דּוְר, ֶדעם ַהאְלט ֶמען צּוִריק ֶדעם ֵּבית ַהִמְקָדׁש 

ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאז  ֶיעֶדער ִאיד ַדאְרף ֶּבעְטן, פּון ֶוועְרן אֹויְפֶגעּבֹויֶעט
יין ַזייט ָזאל ֶער ִניְׁשט ְׁשֶטעְרן ָדאס אֹויְפּבֹוי פּוֶנעם ֵּבית ַהִמְקָדׁש, פּון זַ 

ַאז ַזייֶנע ַמֲעִׂשים ָזאְלן ִניְׁשט צּוִריק ַהאְלְטן ִדי ְגאּוָלה אּון ֶדעם ִּבְנָין 
 ֵּבית ַהִמְקָדׁש ִּבְמֵהָרה.

 ִקידּוׁש ְלָבָנה
 ַאז ֶמען ִאיז ְמַקֵדׁש ִדי ְלָבָנה. ֶדערמֹוָצֵאי ִּתְׁשָעה ְּבָאב ִפיְרט ֶמען ִזי, 

ַאז ָדאס (ְּפִרי ֵעץ ַחִיים, ַאֵחר סֹוד ַּכָּוַנת ת"ב) ֲאִר"י ַהָקדֹוׁש ְׁשַרייְּבט אֹויף ֶדעם 
 ִאיז ֵזייֶער ַא ְגרֹויֶסע ַזא, צּו ְמַקֵדׁש ַזיין ִדי ְלָבָנה מֹוָצֵאי ִּתְׁשָעה ְּבָאב.

זֹוי ִווי ֶמען ֶזעט ַּביי ִדי ְלָבָנה ַאז ַדְוָקא ֶווען ַא ,ֶדער ִעְנָין ֶדעְרפּון ִאיז
ִזי ֶוועְרט ׁשֹוין ֵזייֶער ְקֵליין ִּביז ֶמען ֶזעט ֶעס ׁשֹוין ִאיְנַגאְנְצן ִניְׁשט, 

ייֶען, אּון ֵהייְּבט ָאן צּו ֶוועְרן צּוִריק ַדְוָקא ֶדעָמאְלט טּוט ִזי ִזי, ַּבאנֵ 
 ְגֶרעֶסער.

אֹוי, ֶיעְצט, ַדְוָקא ָנא, ִּתְׁשָעה ְּבָאב ֶווען ֶמען ָהאט ִדי ֶזעְלֶּבע ִאיז 
ַאזֹוי ְׁשַטאְרק ֶגעְטרֹויֶעְרט אֹויְפן חּוְרָּבן, ֶדעָמאְלט ִאיז ִדי ַצייט ִזי, 
צּוִריק אֹויְפצּוֵהייְּבן אּון ָאְנֵהייְּבן פּון ְפִריׁש צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 

ן ֶעְרִלי,. אּון ֶדעְרַפאר ִאיז מֹוָצֵאי ִּתְׁשָעה ְּבָאב ִדי אּון ַזיין וואֹויל אּו
 ַּפאִסיְגְסֶטע ַצייט צּו ְמַחֵדׁש ַזיין ִדי ְלָבָנה.

ִאין ִדי ּפֹוְסִקים ֶוועְרט ֶגעְּבֶרעְנְגט, ַאז ַפאר ֶמען ִאיז ְמַחֵדׁש ִדי ְלָבָנה 
אֹויְסַפאְסְטן, ֶעְסן ֶעֶּפעס, אּון ָאְנטּון צּוִריק ִדי ִׁשי,, אּון  םָזאל ֶמען קֹודֶ 

ֶווער ֶעס ֶקען ֵגייט אֹוי, ִאין ִמְקֶוה, אּון ֶדעְרָנא, ִאיז ֶמען ְמַחֵדׁש ִדי 
ְלָבָנה ְפֵרייִליֶכעְרֵהייט, אּון ֶמען ֶּבעט ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאז ֶער ָזאל אּוְנז 

ָוואס ֶדעָמאְלט ֶוועט ַזיין ְוָהָיה אֹור ַהְּלָבָנה פּון ָגלּות, ְזן ׁשֹוין אֹויְסֵליי
ְּכאֹור ַהַחָּמה, ִדי ְלָבָנה ֶוועט ַׁשייֶנען ַאזֹוי ִווי ִדי זּון, ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו 

  ין ַהְמָצִרים)ְוֵחֶלק ט"ז ֶעֶר, ּבֵ  ֶעֶר, ִּתְׁשָעה ְּבָאב, (ִׂשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק א' ְוֵחֶלק י'    ָאֵמן.

 

  
  

  ֶדעְרֵצייְלט מֹוַהָרא"ׁש<<<<<<  

 

<<<<<<  

 

אדער חס ושלום נישט, זענען ברסלב'ע חסידים זיך קיינמאל נישט מייאש, מען בעט 
דעם אייבערשטן נאכאמאל און נאכאמאל אז מיר זאלן זוכה זיין אויך דאס יאר צו זיין 

לאנגט פון אונז, ביים הייליגן רבי'ן אויף ראש השנה, אזוי ווי ער האט געבעטן און פאר
און מיט תפלה וועלן מיר זיכער פועל'ן צו פארן בשלום און צוריק קומען בשלום, און 

  פועל'ן אלעס גוטס ברוחניות ובגשמיות.
אין די יעצטיגע טעג הויבט מען שוין אן פארדינגען זיצן אין בית המדרש היכל הקודש 

יעדן איינעם, אפילו פאר ווער אין אומאן. דער בית המדרש וועט אי"ה זיין אפן פאר 
  ס'האט נישט געדינגען א בעט אינעם בנין.

מאכט זיכער צו דינגען אייער זיץ ווי פריער, ווי לאנג עס איז דא אן אויסוואל פון גוטע 
זיצן, צו קענען דאווענען מיט א רואיגקייט און התעוררות, אויסצו'פועל'ן א זיס לעכטיג 

. לאזט א מעסידזש און מ'וועט 347-404-8738כ'ן רופן יאר. מ'קען דינגען א זיץ דור
  אייך אי"ה צוריק רופן.

 וכל באי עולם עוברין לפניך כבני מרון!
***  

  הדרן עלך ששה סדרי תוספתא
מען דעם  וועטעס איז גרויס די פרייד ביי אנשי שלומינו אז מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף 

צוואנציגסטע מחזור פון ששה סדרי תוספתא, איין און צו ענדיגן די זיין זוכה שבת קודש 
  הויבט מען אן דעם פרישן מחזור אין תוספתא. אום זונטאג תשעה באבאון 

שוין פילע צענדליגע יארן וואס ס'איז איינגעפירט ביי אנשי שלומינו צו לערנען יעדן 
טאג א דף גמרא פון תלמוד בבלי און א דף פון תלמוד ירושלמי, אזוי ווי עס איז 

אין יאר תשנ"ח לפ"ק, אינעם יום טוב שבועות, דער טאג  עדרוקט אין די לוח ברסלב.ג
וואס מיר זענען מקבל די תורה פון דאסניי, האט מוהרא"ש צוגעלייגט אז מען זאל אויך 
לערנען יעדן טאג א פרק פון תוספתא, און מיט דעם האט מען א גאנצע "בית", ב'בלי 

  י'רושלמי ת'וספתא.
מערקווירדיג אז דער נייער מחזור הויבט זיך אן אום תשעה באב, דער לימוד עס איז 

יומי אין ירושלמי לערנט מען נישט אום תשעה באב, ווייל מוהרא"ש האט געזאגט אז 
אזוי ווי עס איז דא א חשובע קהלה וואס האט איינגעפירט צו לערנען א דף ירושלמי 

און ווי זיי האבן עס אויסגעשטעלט לערנט יעדן טאג, זאל מען מיטגיין מיט דעם סדר, 
מען נישט דעם דף ירושלמי אום תשעה באב. כאטש וואס מוהרא"ש האט שוין 
געשריבן איבער לערנען א דף ירושלמי יעדן טאג, פילע יארן איידער די קהלה האט עס 
איינגעפירט ביי זיי (ליינט איבער דעם אינעם "קרית ברסלב בלעטל" צייטונג פון די 

ואך, ביי די בריוו צו רעדאקציע), אבער דער לימוד יומי אין תוספתא וואס מוהרא"ש ו
  האט אליין איינגעפירט אין היכל הקודש, לערנט מען אויך אום תשעה באב.

בנוגע לערנען שיעורים אין א בריוו האט דער ראש ישיבה שליט"א אמאל געשריבן, "
ה האט זיך געפירט נאכמיטאג נאך ; מוהרא"ש זכרונו לברכ[אום תשעה באב] כסדרן

מנחה צו לערנען די שיעורים כסדרן. אזוי אויך האט מוהרא"ש מיר געזאגט אז איך זאל 
זאגן פאר די בחורים אז מען קען לערנען פון נאך מנחה אלע שיעורים וואס מען לערנט 

  ".יעדן טאג
נוגע צי מען אין אן אנדערע געלעגנהייט האט דער ראש ישיבה שליט"א געשריבן, "ב

קען זאגן ח"י פרקים משניות אום תשעה באב; תשעה באב טאר מען נישט לערנען, אזוי 
ווייל תורה מאכט פרייליך (אורח חיים, סימן תקנד, סעיף א) ווערט גע'פסק'עט אין שלחן ערוך 

דעם מענטש, און תשעה באב איז א טאג וואס מיר טרויערן אויפ'ן חורבן בית המקדש, 
אז נאכמיטאג קען מען לערנען (עיין נטעי גבריאל סימן עה, סעיף קטן יט) וסקים זאגן אבער די פ

שיעורם כסדרן; דער וואס לערנט יעדן טאג זיינע שיעורים קיבועים, מקרא, משנה, 
גמרא וכו' וכו', מעג עס לערנען תשעה באב נאכמיטאג. אז מען רעדט שוין פון לערנען 

(חודש דערמאנען וואס דער הייליגער בני יששכר זאגט  משניות תשעה באב, איז כדאי צו

מן הכ"ב ימים הם תקכ"ח", די שעות  תועש: "סך כל המאמרי חדשי תמוז אב, מאמר ב) -תמוז אב 
 תוניבמש שי ןכ לפון די דריי וואכן איז סך הכל פינף הונדערט אכט און צוואנציג, "ע

ה סדרי משנה פינף הונדערט "ח", דערפאר איז דא אין ששתמנין מפ רקיםפתקכ"ח 
", ווייל דאס איז דער שליסל מיר זאלן הלאגה חתמפ מניןכאכט און צוואנציג פרקים, "

דורכדעם ארויס גיין פון גלות, וואס דאס איז אנטקעגן די פינף הונדערט אכט און 
צוואנציג שעה פון די דריי וואכן וואס מיר טרויערן אויפן חורבן בית המקדש. אזוי ווי 

", תונימשה תוזכב אלא תונסכמת תיולג: "אין ה(ויקרא רבה ז, ג)חכמינו זכרונם לברכה זאגן 
 ניןשוו ריןבמדשכומשיח וועט קומען נאר אינעם זכות פון די וואס לערנען משניות, "

", ווען מען חזר'ט משניות וועט געעפנט םותסה חת, אזי נפהפ עלשב רהתוה ופינבמו 
: "'גם כי יתנו (הושע ח, י)ווערן די פארמאכטקייט פון אונזער גלות, אזוי ווי עס שטייט 

מתניתין", יתנו איז א לשון פון משניות, אז מען וועט לערנען  ןשועתה אקבצם', לבגוים 
; זעט מען אויסלייזןמשניות אין גלות, "עתה אקבצם", וועט אונז דער אייבערשטער 

דאס גרויסקייט פון לערנען משניות, בפרט יעצט אין די טעג וואס מיר טרויערן אויפן 
  ברענגען די גאולה.חורבן בית המקדש, און דאס וועט 

מען זעט אז בגשמיות זוכט יעדער צו האבן א שיינע געשמאקע גרויסע הויז פאר זיך 
אז א דירה נאה איז (סוכה נ"ז:) און פאר די משפחה מיט ישוב הדעת, און אזוי זאגן חז"ל 

איינס פון די זאכן וואס זענען מרחיבין דעתו של אדם. און אויב אזוי דארף דאך א 
כער זוכן אז ער זאל האבן א שיינע גוטע הויז אויך אויף יענע וועלט, וואס דאס מענטש זי

בלייבט אויף אייביג, און מיט דעם וואס מען לערנט יעדן טאג ב'בלי י'רושלמי און 
ת'וספתא, וואס איז די ראשי תיבות "בית", און מען גייט עס איבער איין מאל און 

ף א שיינע הערליכע געשמאקע הויז אויף יענע נאכאמאל, מיט דעם בויעט מען זיך אוי

  <<<<<<  נייעס

 



 ג
 

 
    

  ְׁשֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ְּבֶרְסֶלב

י ַאזֹו ִזיר ִאיט ֶנעְמ ס ַפאְרָווא
 ן?ֶעְלֶטעְר ר ַפאן ָא ק ְׁשַטאְר 

 ְׁשֵאָלה:
  ְלָכבֹוד ֶדער רֹאׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א,

ֶגעָוואְלט ִזי ָהאּב ן ַּבאַדאְנֶקען ַפאר ַאֶלע ִׁשיעּוִרים אּו קֹוֶדם ָהאּב ִאי ִחיזּוק, ָדאס ַאז ִאי
'ן ִקיְנֶדער ֶלעְּבן ִמיְט י ִד ט אּון ַמיין ַווייּב ִמי ִאי, רֹאׁש ְיִׁשיָבה םָׁשלֹום ַּבִית ִאיז ָנאר ִּבְזכּות ֶדע

"י, ַרִׁש ט ִמיה ֶסְדָר ר ַמֲעִבין ִּבי ִאיג, ָטאן ַאז ִאי ַמא אֹויף ַא ִאיִדיׁש ֵסֶפר ֶיעְד  סָדא ;ֵאייֶּבעְרְׁשְטן
 ִאיג ְפֶלער ָּבחּוס ַאלְ ה; ְיִׁשיבָ  רֹאׁשם ֶדעת ִּבְזכּור ָנאז ִאי א,ְגָמָר ם ַדִפיע ֶעְטִליכֶ ת, ִמְׁשַניֹום ְּפָרִקי"י ַח 

י ַאזֹון אּור; ֵספֶ ן ַקייט אֹויְפֶגעַמאכְ ט ִניְׁש  ַמָמׁש ִאי ָהאּבה ֲחתּונָ ן ַמיי ָנאר ָאֶּבעט ֶנעכְ ע ַגאְנצֶ ן ֶלעְרֶנע
  ם.ִׁשיעּוִריי ִד ת ִּבְזכּון ֶגעָוואְר ט גּוז ִאין ֶלעּבְ ן ַמייס ָוואן ַזאכְ ע ִפילֶ ן אֹויְסֶרעֶכעֶנע ִאין ֶקער ַווייֶטע

ִּכיּבּוד ָאב  רערֹאׁש ְיִׁשיָבה'ס ַׁשאְרֶפע ִׁשיעּוִרים ִאיּבֶ  םִאי ֶהער ֶדע ,אּון ֶיעְצט צּו ַמיין ְׁשֵאָלה
ס ָדא רֹאׁש ְיִׁשיָבה ָוואְלט ִמיְטֶגעַמאְכט ִמיט ַזיין ַטאֶטע ראֹויּב ֶדע זַא  אּון ִאי ְטַראְכט צּו ִזי ,ָוֵאם
 יֶמער ְמַחֵזק ֶגעֶווען ִד  רֹאׁש ְיִׁשיָבה ֶעְנֶדעְרׁשר , ָוואְלט ֶדעםִאיְנֶדעְרֵהייט ִמיְטֶגעַמאכְ  ָהאּב ִאיס ָווא

ַׁשאְרֶפע  יֶגעֶגעְּבן ִד ם ֶדעט ַאְנְׁשָטא טָוואלְ ה ְיִׁשיבָ  רֹאׁשר ֶדע, ֶעְלֶטעְרן עָּבחּוִרים ָוואס ַלייְדן פּון ֵזייֶעֶר 
  .ַטאֶטעס יִׁשיעּוִרים ַפאר ִד 

ן ֶמער ִאיִדיֶגע ְסעּוָדה ִאין ַמיין ְׁשָלאְפִצי'ֶיעֶדע ַׁשָּבתי ִּכְמַעט ַּבין ָיאְרן ַלאְנג ְפֶלעג ִאי ִזיצְ 
 ִזיג ְפֶלע ִאי. אּון ַפאְרֶׁשעֶמען ,ְׁשָלאְגן ,ֶנען'ֶעְלֶטעְרן ְפֶלעְגן ִמי ַרְצְח  עַווייל ַמיינֶ ן, ֵווייֶנעט ָדאְר 
ָהאְּבן ִאים  יֵזין אּור ֵּבייֶנעי ִד 'ט ַהְרגְ 'ָאְנֶגע ִמיר ָנאן ָהאּבְ י ֵזין אּור, ְּברּוֶדען ַמייט ִמין ַאְמֶּפעְר ס ֶעֶּפע

  .ִאין ָּפׁשּוט ֶמער ִליּב ֶגעַהאט פּו
ַווייל ִאי ָהאּב ִניְׁשט ֶגעָוואְלט  ,ַהָנָאה אֹויְסצּוטּון ַמיין ַקאְּפלע ַּבאזּוְנֶדעֶר  ִאי ְפֶלעג ָהאְּבן ַא 

  .ָהאְּבן ַׁשְייכּות ִמיט ֶעֶּפעס ָוואס ָהאט ַׁשְייכּות ִמיט ַמייֶנע ֶעְלֶטעְרן
ס 'רֹאׁש ְיִׁשיָבה םַדאְנק ֶדע ַא  רָנא, ִפיר ִאי ִזי אֹויף ִמיט ֶדֶר ֶאֶרץ צּו ַמייֶנע ֶעְלֶטעְרןַהייְנט 

ָאֶּבער ְּבֶעֶצם ִפיל ִאי ֶאְפָׁשר ָוואְלט ִאי ֵזיי ֶגעַדאְרְפט ָפאְרַהאְלְטן ַאז ִאי ִּבין  ם,ֶדעף ִחיזּוק אֹוי
ַאזֹוי  ,ֵזייֶער ַאְכָזִריּות ן ַהייְנִטיְגן ָטאג אּון ִאי ַלייד פּון ֶדעם צּוִליּב'ׁש ִּביזְ ֶגעְּבִליְּבן ַא ַּבַעל מּום ְּבֶנפֶ 

ֶמען ֶצעְּבֶרעְכט אּון  ןֶווע ַאז ע"הֶהְסֵּפד אֹויף ֵלייִּבי ְקֶלעְצִקי ם ׁש ָהאט ַמְסִּביר ֶגעֶווען ַּביי"ִווי מֹוֲהָרא
אֹוי ְפֶלעג . ֶלעְּבן ץַגאנְ ן ַזיי ן ַפאר'ָׁשְחְט 'ַעל מּום ְּבֶנֶפׁש אּון ָאְּפֶגעט ַא ִקיְנד ְּבַלייְּבט ֶער ַא ּבַ 'ַרְצְח 

ַווייל ִאי ָהאּב  ן,ֶוועגְ ע ֶגעזּוְנֶט ט ִניְׁש ף ִאי זּוְכן צּו ַּבאקּוֶמען ִליְּבַׁשאְפט פּון ַאְנֶדעֶרע ִקיְנֶדער אֹוי
  .ִניְׁשט ַּבאקּוֶמען ַקיין ׁשּום ִליְּבַׁשאְפט ִאיְנֶדעְרֵהיים

ִאיז  ,ַּביים ֵאייֶּבעְרְׁשְטןט ָנא ַהיינְ  ןִּבי ִאיס ָוואס ָדא, ָדאס ַאז ִאי ִּבין ַהייְנט ָנא ַּביים ִזיֶנען
י ִד ט ֶגעִׁשיְקט ַא ַקאְרְטל ִמיר ָמנּות ֶגעַהאט אּון ִמיֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט אֹויף ִמיר ַרֲח  רָנאר ַווייל ֶדע

 רֹאׁשם פּוֶנעם ִׁשיעּוִרין ֶהעְר ן ָאְנֶגעהֹויּבְ  ָהאּב ִאין אּון, ֵליין ֶטעֶלעָפא" קֹול ְּבֶרְסֶלב" םפּוֶנער נּוֶמע
  ס.ִפיי ִד ף אֹויט ֶגעְׁשֶטעלְ ר ִמיט ָהאס ָדאר ָנאס ָוואה, ְיִׁשיבָ 

ִאיז עֹוֵבר ד, ִקינְ ם ִקידּוִׁשין ַאז ַא ַטאֶטע ָוואס טּוט ַפאְרִׁשיֶדעֶנע ַזאְכן צּות ִאין ַמֶסכֶ  ןָזאגְ "ל ֲחזַ 
ט ַטאֶטע ִמיט ַזיין ַאְכָזִריּות אּון ְׁשֶלעְכֶטע ִמידֹות ְצִוויְנגְ  רַווייל ֶדעל, ִלְפֵני ִעֵּור א ִתֵּתן ִמְכׁשֹף אֹוי
  ם.ִאין עגְ צּו ַזיין ַא ְמחּוָצף ֶק  דִקינְ ס ָדא

? ֶעְלֶטעְרן עֶעְנְטֶפעְרן ַזיינֶ  צּו ְּפרּוִּביְרט צּוִריקר עֶ ן ֶוועף אֹויְסוואּוְר ן ַא ד ִקינְ ס ָדאז ַפאְרָוואס ִאי
  ?ְלָהְרגֹו ַהָּבא ְלָהְרֵג ַהְׁשֵּכםן ָא ט ֵגיי םֶדעי ַּביר ֶאְפָׁש 

  ּכַֹח ר ְיַיֵׁש 
  ְּתׁשּוָבה:

ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר  
 ג' ַּפְרַׁשת ִּפְנָחס, כ' ַּתמּוז, ְׁשַנת תשפ"ב ִלְפָרט ָקָטןיֹום 

 רָיִאי ֵנרֹוד ... ְלָכבֹו
  ְּבִריוו.ן ִאי ָהאּב ֶעְרַהאְלְטן ַדיי

ע? ַטאֶט ן ַזייק צּוִריט ֶעְנְטֶפעְר ר עֶ ן ֶוועף אֹויְסוואּוְר ן ַא ד ִקינְ ס ָדאז ִאיס ַפאְרָוואט ְפֶרעְגְס  דּו
ִאיׁש ִאּמֹו ": (ַוִיְקָרא יט, ג)ט ָזאגְ ה ּתֹוָר י , ִד ": "ַּכֵּבד ֶאת ָאִבי ְוֶאת ִאֶּמ(ְׁשמֹות כ, יא)ט ָזאגְ ה ּתֹוָר י ִד ל ַוויי

ן ֶמען, ֶעְנְטֶפעְר ט ִניְׁש י ֵזיר ָטאן ֶמעע; ַמאֶמ ן אּוע ַטאֶט ן פּון ָהאּבְ א מֹוָר ף ַדאְר ן ֶמע", ְוָאִביו ִּתיָראּו
  י.ֵזין פּון ָהאּבְ א מֹוָר ף ַדאְר 

 צּוט ֶרעכְ ן ַקייט ִניְׁש ר ִקיְנֶדעי ִד ן ָהאּבְ  - ן ַּפייִניגְ ן אּון ְׁשֵרייעֶ ס ָוואע ַמאֶמ ע ַטאֶט  ַא ט ָהאן ֶמעז ַא 
ן אּון ְׁשָלאגְ ן, ְׁשֵרייעֶ ע ַטאֶט ר ֶדעל ָזאע, ַטאֶט  ַא ר ַפאן ֶעְנְטֶפעְר ט ִניְׁש ר ָטאן ֶמעי; ֵזין ִאין ַזייל ְמַזְלזֵ 

ס ָדאן אּון ְׁשַווייגְ ף ַדאְר ן ֶמען, ַטאְט ם ֶדען ַפאְרֶׁשעֶמעט ִניְׁש ן ֶמער ָטא -ד ִקינְ 'ן אֹויפְ ן ְׁשֵּפייעֶ 
  ן.ָאְנֶנעֶמע

ן ֶלעְרֶנער ָלאִמים? ָוֵא ב ָא ד ִּכיּבּות ִהְלכֹוף אֹוי ָערּון ֻׁשְלָח א ָד ז ִאיס עֶ ז ַא ל ִּבְכלַ  ֵווייְסטּו
ד עַ : "ף ג)ָסִעין רמ, ִסיָמ ה ֵדעָ ה יֹוֶר (ט ְפֶרעגְ  ָערּון ֻׁשְלָח ר ֵהייִליֶגער ֶדעם, ָוֵא ב ָא ד ִּכיּבּות ִהְלכֹום ִאיְנֵאייֶנע

ט ִניְׁש ן אּון ֶעְנְטֶפעְר ט ִניְׁש י ֵזין, ֶעְלֶטעְר ן פּון ַלייְד ר ִקיְנֶדען ַדאְרפְ ל ִוויִפיז ִּבים?" מֹוָרָא ן ֵהיכָ  B
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  <<<<<<  נייעס

  וועלט, וואס דאס בלייבט פארן מענטש אויף אייביג. 
מען זעט ליידער מענטשן וואס עס קען זיי דורכגיין די גאנצע 
זיבעציג יאר און זיי האבן נישט זוכה געווען אפילו איין מאל 

יי אדורך צו גיין און ענדיגן בבלי ירושלמי און תוספתא, און ז
גייען אוועק פון די וועלט אן קיין תורה, און עס איז א גרויס 
רחמנות אויף זייערע נשמות. דעריבער דארף מען האבן שכל 
און זען אריינצוכאפן צו לערנען יעדן טאג כאטש א דף בבלי, א 
דף ירושלמי און א פרק תוספתא, און מיט גרייט מען זיך אן 

  וועלט.גוטע שפעזן מיטצונעמען אויף יענע 
אויך אויף די וועלט דערציילן פילע אנשי שלומינו אז זיי האבן 
זיך פארגענומען צו לערנען יעדן טאג בבלי ירושלמי און 
תוספתא, און דורך דעם האבן זיי זוכה געווען גרינגערהייט צו 

  באקומען שיינע הערליכע גרויסע הייזער מיט הרחבת הדעת.
גט א פרישע חשק פאר דער נייער מחזור אין תוספתא ברענ

פילע אנשי שלומינו זיך אנצושליסן אין די לימודים. יעדע וואך 
קומט ארויס דער קונטרס "בי"ת נצחי", אין וואס עס איז 
אריינגעדרוקט די דריי לימודים פאר די גאנצע וואך, און אזוי 
קען מען עס גרינגערהייט מיטנעמען וואו מען גייט נאר, און אזוי 

  שט פארפאסן א טאג אן די לימודים.וועט מען ני
  הזה! הבי"ת כבוד יהיה גדול

***  

  פרישע מחזור פונעם
  לימוד יומי אין נ"ך

צוויי טעג נאכ'ן אנהויבן מיט א פרישקייט די טעגליכע לימוד 
אין תוספתא, הויבט מען אן פון פריש די לימוד יומי אין נ"ך. 

מיט'ן דעם קומענדיגן דינסטאג ואתחנן הויבט מען אן 
אייבערשטנ'ס הילף דעם ניינטן מחזור, צו לערנען יעדן טאג 

  צוויי קאפיטלעך אין נ"ך.
דער לימוד האט זיך אנגעהויבן אין ישיבה, פילע אנשי 
שלומינו האבן זיך קובע געווען צו לערנען יעדן טאג צוויי 

דער קאפיטלעך אין נ"ך, און זיי זענען זיך ממש מחי' דערמיט. 
ווען מען  ,האט געזאגט אז נ"ך איז זיין מוסר ספר הייליגער רבי

לערנט נ"ך וועקט מען זיך אויף צוריק צו קומען צום 
  .אייבערשטן

דער ראש ישיבה שליט"א האט פארגעלערנט גאנץ נ"ך, מען 
קען הערן די שיעורים אויפ'ן "קול ברסלב" טעלעפאן ליניע, זעט 

ר אידיש, דערנאך פא 1די נומערן ביים סוף פונעם גליון. דרוקט 
פאר די שיעורים אין  8פאר שיעורים פונעם ראש ישיבה, און  2

  נ"ך.
דער ראש ישיבה שליט"א לערנט פאר די הייליגע קאפיטלעך 
בטוב טעם ודעת, געשמאק און פשוט, און אלס א באנוס איז דא 
כמעט נאך יעדע קאפיטל גאר שיינע אייגנארטיגע דברי 

אבן אויסגעהערט די שיעורים זאגן התחזקות. פילע אידן וואס ה
אז דאס האט זיי גאר שטארק ארויסגעהאלפן, זיי האבן זיך 
ממש מחי' געווען מיט די שיעורים, איינער פון אנשי שלומינו 
וואס איז אריבער גאר א שווערע דורכגאנג האט דערציילט אז 
דוקא די שיעורים אין נ"ך האבן אים ממש דערהאלטן ביים 

  ן ווייטער אנגיין.לעבן צו קענע
לאמיר זיך אויפפרישן און אנהויבן לערנען די הייליגע תורה 
יעדן טאג, דאס איז דאך די גאנצע חיות פון א איד, דאס געבט 

  עסן פאר די נשמה, מען באקומט א סיפוק אין לעבן.
דער הייליגער רבי האט אונז געגעבן א סדר דרך הלימוד 

ווי אזוי יעדער איד אן אויסנאם קען , א וועג (שיחות הר"ן סימן ע"ו)
זוכה זיין צו לערנען תורה יעדן טאג, דער רבי זאגט אז עס איז 
גענוג בלויז צו זאגן די ווערטער פון תורה, אפילו מען פארשטייט 

  נישט וואס מען זאגט און מען געדענקט נישט וואס מען לערנט.
ויל מיט קיינער קען זיך נישט ארויסדרייען, ווער עס האט א מ

ציינער קען זיך מאכן שיעורים יעדן טאג אין די הייליגע תורה, 
מען דארף נישט קיין חברותא, מען דארף נישט קיין מגיד 
שיעור, און מען דארף אפילו נישט צופיל איבריג צייט. לאמיר 
ארויסכאפן יעדן טאג אביסל תורה, מען דארף עס נאר אמאל 

ן געשמאק וואס דאס פארזוכן און שפירן דעם געוואלדיג
ברענגט אין לעבן אפילו אויף די וועלט, שוין אפגערעדט די 
גרויסע שכר וואס ווארט אונז אפ פאר יעדע ווארט תורה אויף 

  יענע וועלט.
  מתוקים מדבש ונופת צופים!
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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  0797040066ארץ ישראל 
  541152354370/ ארגענטינא  3235003461בעלגיע 
  breslevcenter@gmail.com גליון אויף אימעילצו באקומען דעם 

 

  תשעה באב
פילע שיעורים אויף תשעה באב; מגילת איכה און 
ספר ירמיה פארגעלערנט; נוצט אויס דעם תשעה 

 ריכטיג; בויעט צוריק אויף דעם בית המקדשבאב 

  קול ברסלב
212-444-9191 

1, 1,  9,  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

        מוסדותינו הק'מוסדותינו הק'מוסדותינו הק'מוסדותינו הק'    אינערהאלבאינערהאלבאינערהאלבאינערהאלבס ס ס ס נייענייענייענייע

באוויינט די פטירה פונעם גרויסן גאון וצדיק  כלל ישראל
  ווייס זצוק"ל, גאב"ד ירושלים 'מרן רבי יצחק טובי

ן זמן די 'דאס הארץ פון יעדן ערליכן איד האט פארפעלט א קלאפ ווען מען האט געהערט דעם מוצש"ק נאכ
גאון מרן גאב"ד ירושלים זצוק"ל האט צוריק  ערשווערע נייעס וואס איז געקומען פון ארץ הקודש, אז דער גרויס

געגעבן זיין נשמה צום כסא הכבוד דעם פארגאנגענעם שבת קודש אין די פארטאגס שעה'ן, נאכדעם וואס דער רב 
  זצוק"ל איז געווען אין א שווערע מצב די לעצטע וואך צייט.

יטן חודש אלול שנת תרפ"ו אין שטעטל יאר צוריק אינמ 96איז געבוירן געווארן מיט כמעט  דער גרויסער גאון
נגסטער זון צו זיין טאטע הרב שלמה ז"ל, א תלמיד פונעם בעל שבט סופר זי"ע. ופעזינג אין סלאוואקיע, אלס דער י

  רבי שלמה האט געצויגן זיין חיונה פון א האלץ געשעפט, און האט פארגעלערנט שיעורים אין זיין שטאט.
ביז די מיטאג שעה'ן,  עמוזט לערנען אינעם שטאטישן שולער צוליב די גזירת המלכות גנגע יארן האט עויאין זיינע 

  דערנאך פלעגט ער לערנען מיט א מלמד וואס זיין טאטע האט געדינגען צו לערנען מיט אים. און
ירט וועלט מלחמה האט אויסגעבראכן, האט דער אייבערשטער ברוב רחמיו וחסדיו געפ ווען די שרעקליכע צווייטע

אז מען האט באוויזן אים ארויפצוזען אויפ'ן "קינדער טראנספארט" מיט וואס ער איז אנגעקומען קיין לאנדאן אליינס 
  יאר. 13אן קיין משפחה אלס אינג בחור'ל פון 

דער ראש ישיבה שליט"א האט ארויסגעברענגט די גרויסקייט פון דעם, מען זעט ווי אידן זענען געבליבן בעירום 
כל, איינער אליין אויף דער וועלט, אן קיין קרוב וגואל, און פון דעסט וועגן האבן זיי זיך געהאלטן שטארק  ובחוסר

  מיט'ן אייבערשטן, געטראפן א טרייסט אין די הייליגע תורה, און זענען אויסגעוואקסן אזעלכע גרויסע גאונים וצדיקים.
ת אמת" פון הגאון ר' משה שניידער ז"ל, נאך זיין חתונה אין נט אין ישיבה "תוראין לאנדאן האט ער פלייסיג געלער

געיסטהעד האט ער ממשיך געווען דאס לערנען אין כולל וואס איז דאן געפירט געווארן דורך הגאון ר' אליהו דעסלער 
ווען ער ראש הכולל.  סז"ל, שפעטער האט הגאון ר' יצחק טובי' איבערגענומען ר' אליהו אלס ממלא מקום צו דינען אל

האט ער זיך צוריק געצויגן קיין לאנדאן האט אים הגאון ר' אליקים שלעזינגער שליט"א אויפגענומען אלס מגיד שיעור 
  אין "ישיבה הרמה" אין לאנדאן, אזוי אויך איז ער געווארן רב אין בית הכנסת "עץ חיים".

דארט האט ער געדינט אלס מגיד שיעור אין  ,אין יאר תשכ"ז איז ער אריבער וואוינען קיין אנטווערפן, בעלגיע
ער האט געדינט דעם דיין אין די קהלה מחזיקי הדת, וואו ישיבת ווילרייק, אזוי אויך האט מען אים אויפגענומען אלס 

  אייבערשטן און גע'פסק'נט שאלות פאר אידן פאר איבער פינף און דרייסיג יאר.
ישראל משה דושינסקי זצ"ל רבי ער רב הגאון הגדול 'מיווען דער ירושל אום י"ד תמוז תשס"ג, ,מיט ניינצן יאר צוריק

קומען קיין ירושלים איבערנעמען דעם גרויסן  צואיז נסתלק געווארן, האט מען גערופן דעם גרויסן גאון פון אנטווערפן 
אויסגעפירט מיטן אמט און דינען אלס רב פון די "עדה החרדית" אין ירושלים עיר הקודש, א תפקיד וואס ער האט 

גרעסטן מאס שטארקייט, און האט געפירט די פולע מערכות פון די ערליכע אידן אין ארץ ישראל, און זיך נישט 
  געשראקן פאר קיינעם.

ן און זיינע תלמידים, ער איז געווען זייער נאנט מיט 'דער גאב"ד האט געהאט א געוואלדיגע הערצה צום הייליגן רבי
ים וועמען ער זייער מעריץ און מחשיב געווען. מען האט געזען די גרויסע חביבות וואס ער האט אסאך ברסלב'ע חסיד

ערופן צו באשיינען אין ן ווען ער האט אויסגענוצט יעדע געלעגנהייט וואס מען האט אים נאר ג'געהאט צום הייליגן רבי
אל ווען מחבלי כרמים האבן נאר פרובירט צו ער פלעגט אלץ קומען מפאר זיין בראש. אזוי אויך יעדעס מ ברסלב, ווי

ן און זיינע תלמדים פלעגט ער זיך אלץ ארויסשטעלן בראש און זיך אננעמען פאר כבוד 'פירן מערכות קעגן הייליגן רבי
ער איז אויפגעוואקסן פלעגן זיך אלץ געפונען דעם רבינ'ס הייליגע  אלץ זאגן אז ביי זיינע רבי'ס וואו התורה, ער פלעגט

  ן טיש צווישן די ספרים וועלכע זיי האבן געלערנט כסדר.'ספרים אויפ
ווי שוין אויבן דערמאנט האט ער זיך געפונען אין א זייער שווערע מצב דעם פארגאנגענעם שבת קודש. און שבת 

ן די קודש פארטאגס האט ער צוריק געקערט זיין נשמה צום כסא הכבוד במעמד פון פילע בני משפחה און רבנים פו
  עדה החרדית וועלכע האבן אינאיינעם געזאגט די פסוקי יחוד.

אידן זענען געקומען  , צענדליגע טויזנטער ערליכעאין ירושלים עיה"ק זונטאג אינדערפרי איז פארגעקומען די לוי'
עלכע האבן גרויסן גאון וצדיק, בראש פון די רבנים הגאונים הצדיקים שליט"א וו דעם אפגעבן דעם כבוד האחרון פאר

ער איז געקומען למנוחת  ונעם גאב"ד זצ"ל צום הר הזתים וואומספיד געווען. דערנאך האט מען געפירט די מטה פ
  .עולמים

  '!וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה
***  

  זיצן אין ביהמ"ד היכל הקודש אין אומאן
וועט מען יא קענען פארן אויף אומאן דאס יאר טראץ אלע סארט נייעסן וואס מען הערט כסדר אהער און אהין,    סימן טוב ומזל טוב 

  

  הי"ו יוסי מערמעלשטיין החתן
  למזל טוב שליסן עב"גזיין שידוך צו 

***  

  הי"ו שלמה שטראה מו"ה
  למזל טוב אינגלדי געבורט פון א צו 

***  

  הי"ו אברהם דאנציגער מו"ה

 נ"י אליעזר שלמהצו די אפשערן פון 

 ָלֻבׁשן ַהּבֵ ה ָהיָ ר: "ְמַחּבֵ ר ֶדעט ָזאגְ ן? ַפאְרֶׁשעֶמע
ן ָאְנֶגעטּוט ֵגייד ִקינְ ר ֶדען ֶווע ֲאִפילּות" ֲחמּודֹו

ר עֶ ן אּול" ַהָקָה  ְּברֹאׁשב ְויֹוֵׁש ר, "ְקֵלייֶדעע ֵׁשיינֶ 
 ְוִאמֹוו ָאִבי ּוָבאּול, "ַהָקָה  רֹאׁשר ֶדער ָגאז ִאי

ט קּוְמ ע ַמאֶמ ר ָאֶדעע ַטאֶט ן ַזיין אּוו" ְּבָגָדי ְוָקְרעּו
ר, ְקֵלייֶדעע ֵׁשיינֶ ע ַזיינֶ ם ִאיט ֶצעַרייְס ן אּו
, ָקאּפן ִאים ִאין ְׁשָלאגְ י ֵזי" רֹאׁשֹול עַ  ְוִהּכּוהּו"
ם ַיְכִליא ם, "ִאיף אֹוין ְׁשֵּפייעֶ י ֵזיו" ְּבָפָני ְוָיְרקּו"

א ֶאלָ ן, "ַפאְרֶׁשעֶמעט ִניְׁש י ֵזין ֶמער ָטאם" אֹוָת 
י ַמְלכֵ  ֶמֶלן ִמ א ְוִייָר ן, "ְׁשַווייגְ ף ַדאְר ן ֶמעק" ִיְׁשּתֹ

ם פּוֶנען ָהאּבְ א מֹוָר ן אּו" ְּבָכ ֶׁשִּצָּוהּום ַהְמָלִכי
א מֹוָר ן ֶגעֵהייְס ז אּונְ ט ָהאס ָוואן ֵאייֶּבעְרְׁשְט 

ז אּונְ ט ֵהייְס ר ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶדעי; ֵזין פּון ָהאּבְ 
ן, ַּפייִניגְ ן ֶעְלֶטעְר י ִד ן ֶווע ֲאִפילּון ָהאּבְ א מֹוָר 

ן ַקייט ִניְׁש ן ֶזעֶנען ֶעְלֶטעְר י ִד ן ֶווע ֲאִפילּו
ן ֶקעגְ ן ֶרעְד ט ִניְׁש ן ָטאְר ר ִקיְנֶדעע; ֶגעזּוְנֶט 
  ן.ַזייל ָזאס ָוואן ַזייל ָזאן, ֶעְלֶטעְר 

ן ֶעְלֶטעְר י ִד ט ִניְׁש ט ַּבאֶרעְכִטיגְ ר ֵקייֶנע
 אֹויּבן אּור, ִקיְנֶדעי ִד  צּום ַאְכָזִרין ֶזעֶנעס ָווא

ט ִמיף אֹוי ִזין ִפיְר ס ָוואן ֶעְלֶטעְר ן ָהאּבְ ר ִקיְנֶדע
י ַּביס ָדא ִזיט ַמאכְ  ֶגעֶוועְנִליס ָוואת, ַאְכָזִריּו
י ַּבי, ֵגייְסִטיׁשט ֶגעזּונְ ט ִניְׁש ן ֶזעֶנעס ָוואן ֶעְלֶטעְר 

 ּפּוְנְקְטִליה ּתֹוָר ע ֵהייִליגֶ י ִד ז אּונְ ט ָזאגְ ם ֶדע
ר ְמַחּבֵ ר ֶדען, ִפיְר  צּו ִזיי ַאזֹוי ִוון אּון טּו צּוס ָווא
 אֹוו ָאִבית ַדעַ ה ֶׁשִּנְטְרפָ י ִמ : "ף י)ָסִעים, ָׁש (ט ָזאגְ 
ט ַּבאִריְר  ֶנעֶּבען ֶזעֶנען ֶעְלֶטעְר י ִד  אֹויּב" ִאּמֹו

י ִד ן ַדאְרפְ ם" ִעָּמֶה ג ִלְנהֹל ִמְׁשַּתֵד ן, "ֶגעָוואְר 
ם" ַדְעָּת י ְּכפִ ן, "ַזייד ְמַכּבֵ י ֵזין ְּפרּוִּביְר ר ִקיְנֶדע

ר ֶדעז ִּבים" ֲעֵליהֶ ם ֶׁשְירּוָח ד עַ ג, "ֶווער ֵזייעֶ ט לֹוי
י, ֵזיף אֹוין ַזיים ְמַרֵח  ִזיט ֶווער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטע

ט ִניְׁש ז ִאי אֹויּבן אּוד" ַלֲעמֹו לֹור ֶאְפָׁש י ִא ם ְוִא "
ְׁשִנְׁשַּתְגעּוי ִמְּפנֵ י, "ֵזיט ִמין ַזיי צּו ֶמעְגִלי 

ם ַּבייט ִניְׁש ק ְׁשַטאְר ר ֵזייעֶ ן ֶזעֶנעי ֵזיל ַווייר" ְּביֹוֵת 
ר ִקיְנֶדעי ִד ן ָזאלְ ם" ְוַיִּניֵח  לֹו ֵיֵלן, "ִזיֶנע

ם ְלַנֲהגָ ם ַלֲאֵחִריה ִויַצּוֶ י, "ֵזין פּון ַאֶוועְקֵגיי
ן ָזאלְ ע ַאְנֶדעֶר ן ֶּבעְט ן ָזאלְ ר ִקיְנֶדעי ִד ן אּוי" ָּכָראּו

  ן.ַּבאִדיֶנעי ֵזי
ט ִמיף אֹוי ִזיט ִפיְר ס ָוואם ֶדעז ִאיל וואֹוי

ת, ֵּפירֹוי ִד ן ֶעְס ר עֶ ט ֶווען, ֶעְלֶטעְר י ִד  צּוץ ֶאֶר  ֶדֶר
ע ֶיענֶ ף אֹוין אּוט ֶוועלְ י ִד ף אֹוי -ר ְׂשכַ ע גּוֶט י ִד 

  ט.ֶוועלְ 
  ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ָזאְלְסט

  ִעְנָיִנים.ָהאְּבן ַהְצָלָחה ִאין ַאֶלע 
  ס תשפ"ב)ִּפְנָח ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(
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