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ט מֹוַהָרא"ש ֵצייל   ֶדער 

 
דֹור ֵספֶ )ט ָזאג  י ֶרב  ר ֶדע י ב, ג("ח ,דַפחַ  ת,ַהמ  : "מ 

ֵקַח", ן ַהָצָרה, הּוא פ   ס עֶ ר ֶווע ֶשבֹוֵרַח מ 
 

לֹויפ   ט  ֶלעֶמען פּו טַאנ  ָראב  י -ן פ  לּוז א  טָ ג; ק  יש  וי ה ָר צָ א ַאזַ  ָנאְךא נ  ו 
לֹוֶק  ון ֶזע צּוץ ַהאר  ס ָדאט ַרייס  ס עֶ ת, ַמח  ישֶ י ו  יד  ֶדעע א  ינ  יג  ר ק  ר  ן ק 

יְך יט  ר ֵאייֶנע ז  ֵווייט  'ן מ  ָוואן; צ  יְךן ֶמעל ָזאס ַפאר  יג   ז  ר  ן? ק 
ָווא ט ֶמעל ָזאס ַפאר  יְך ַפיינ  ן ַזיי צּון ֵגייר ֵאייֶנער ֶיעֶדעל ָזאן? ָהאב  ן ז 

יי ֶרב  ן ַזייז אַ ן ָזאג  ר ֵאייֶנער ֶיעֶדעל ָזאת, ֱאמֶ  דֹוד חַ  ַא ז א  ר; ב 
ש  ן ֶוועט, ָזאג   ש"מֹוֲהָרא ט  יג  ן ֶמענ  ר  יְךן ק  ויש   ז  ו  יְךן צ  ט ָזאג  ר ֶדע, ז 

יי ֶרב  ן ַמיי" ָדָר ד חַ  אַ ז א  ֶדעֶרער ֶדעא", ב  ֵרייר ַאנ  יי ֶרב  ן ַמייט: "ש  ז א 
ָדָר ד חַ  אַ  יְךן ֶמעף ַדאר  ס ָוואא"; ב  יג   ז  ר  יס ָוואן? ק  ֶלעכ  ז א  יט ש  ט מ 

ֵווי ָדָראד חַ י צ  ֵרי'ס? ב  ָדָראד חַ י ד   ַא  צּון ֵגיים ֵאייֶנען ֶיעד  ז ָלא'ס? ב 
ַלא יס עֶ  וואּוץ פ  יט צ  ַלא ַא ם, א  ג  ס ָוואץ פ  ֶרענ  יט ב  ם צּוט ָנאנ  ם א 

ט   ש   ן.ֵאייֶבער 
יְך יט ֶבע א  יט יש  נ  ד ֶרער, ֵזייעֶ ר ד  טּובן א  לֹוֶק ן פּו ש  ֶדעת; ַמח  ינ  ר ק 
ָראק  ן ֶווער   ש  יש  ן אּון ֶדער  לֹוקֶ ן ֶוועג  ן ֶהער  י ֵזין ֶוועט ֶצעמ  ית, ַמח  ן א 

טּוב טּו ש  ס  ט  ן פּון ֶרעד  ר ָנא ָזאל  ש  ין פּון, ֵאייֶבער  יק  ַר ם; ַצד  פ  י ַביט ב 
עּודֹוי ד   יט ֶדעָמאל   -ת ַשבָ ת ס  ינּוְךן פּוט ַצייי ד  ז א  י ח  ַהָבנֹום ַהָבנ  ת, ו 

ֵקייי ד  ן פּון ֶמעט ֶרעד  ט ֶדעָמאל   רֹויס  ין פּוט ג  יק  י ד  ן פּום, ַצד 
ֵקיי רֹויס  יט  ן פּוט ג  וֹוי ד  ן ה  צ  עּודֹות י ַבין ֶרעד  ס ָוואע ַאלֶ י ד  ת; מ  ס 

לֹוקֶ  יק, פּון ַמח  יט  יי ַבית ַשָבת פּון ָפאל  יד  ף אֹוית ֵליָצנּון פּום, ֲחס 
ים ֶדע ים ֶיעֶנעף אֹוי'ן, ֶרב  ֶדעי ד   -'ן ֶרב  ינ  יש  ן ֶווער  ר ק  ן ֶקעס עֶ ט, ֶצעמ 
יר   טֶ ס ָדא צּון פ  ס  ג  בָ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו)        ע.ֶער  ד   "ב(תשפר ַבמ 
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יום טוב פון איבעראל, שוין אנגעהויבן מיט'ן "שבת דרך ארץ", דער שבת וואס פירט אריין צום 
 הייליגן יום טוב.

דאווענט אינעם גרויסן שול אויף די אויף שבת קודש האט דער ראש ישיבה שליט"א נישט גע
 האשקי גאס, נאר ער איז געגאנגען מחזק זיין די אנדערע שולן.

פרייטאג צו נאכטס האט דער ראש ישיבה שליט"א געדאווענט אין בית המדרש "אשר בנחל" 
אויף די דענמאן גאס, א גרויסער עולם איז געקומען צום דאווענען, דער דיין שליט"א האט 

ט מנחה פאר'ן עמוד, און צו קבלת שבת איז צוגעגאנגען דער ראש ישיבה שליט"א וואס געדאווענ
האט געדאווענט מיט גרויס געשמאק, און דערנאך געציילט דעם לעצטן טאג פון ספירת העומר, 

 "היום תשעה וארבעים יום, שהם שבעה שבועות לעומר", מיט גרויס התעוררות.
ה שליט"א געדאווענט אין בית המדרש "עצתו אמונה", שבת אינדערפרי האט דער ראש ישיב

וואס געפונט זיך אויף די טווין בריטש גאס. אויך דארט איז זיך צוזאמגעקומען א שיינע ציבור. צו 
פסוקי דזמרא איז צוגעגאנגען הר"ר אלחנן חיים רוטה שליט"א, א זון פונעם ראש ישיבה שליט"א. 

ען געהערט פונעם ראש ישיבה שליט"א, און מוסף האט א הערליכע נעימות'דיגע שחרית האט מ
 געדאווענט פאר'ן עמוד מו"ה שאול חיים איינהארן הי"ו.

נאכ'ן דאווענען איז געווען א קידוש, און אויך האט מען צוגעשטעלט זיך צו וואשן, אזוי ווי מען 
האט זיך האט געדארפט צעטיילן די סעודה צו עסן שלש סעודות. דער ראש ישיבה שליט"א 

געוואשן אויף לחם משנה, געגעסן א שטיקל פיש, מען האט געזינגען "אסדר לסעודתא", און 
 דערנאך האט דער ראש ישיבה שליט"א פארגעלערנט סיפורי מעשיות.

מען האט געלערנט מעשה ה', "דער בן מלך פון דיאמאנט שטיינער", און דער ראש ישיבה 
מודים וואס מען קען ארויסנעמען פון די מעשה אויף שליט"א האט ארויסגעברענגט שיינע לי

למעשה. אן ערליכער איד, א ברסלב'ער חסיד, וואס רעדט צום אייבערשטן און דינט דעם 
אייבערשטן, קען מען נישט אלץ דערקענען פון אינדרויסן דער חילוק צווישן אים און א צווייטן, 

וועריקייטן אין לעבן, דעמאלט קומט ארויס וואס אבער ווען ער צעשנייט זיך, ווען ער גייט דורך ש
עס ליגט אין אים באהאלטן, מען זעט ווי שיין ער דערהאלט זיך, ער שרייט נישט און שעלט נישט, 
ער נעמט עס אן באהבה און בעט דעם אייבערשטער ער זאל געהאלפן ווערן, אזוי ווי מיר זעען אין 

ן דעם פינגער, איז ארויסגעקומען די אבנים טובות די מעשה ווען דער בן מלך האט זיך צעשניט
 וואס איז געווען באהאלטן אין אים.

אויך זעט מען אין די מעשה די שעדליכקייט פון קנאה, חז"ל זאגן אז א מענטש וואס איז מקנא 
וועלן זיינע ביינער פארפוילט ווערן, בפשטות גייט עס ארויף אויף נאכדעם וואס ער שטארבט, 

אט אבער ערקלערט אז דאס איז נאך ביים לעבן, קנאה איז אזא שעדליכע זאך פאר'ן מוהרא"ש ה
דער מענטש, עס עסט אים אויף די ביינער, ער צעגייט לעבעדיגערייט, עס הרג'ט אים דאס לעבן. 

ראש ישיבה האט אויך זייער שיין אויסגעשמועסט די כח פונעם רבי'ן, אז א מענטש קען זיין 
ער ארויסגיין פון זיין  תאוות און משוגעת'ן, אבער דורכ'ן רבי'ן קען סארטאלע 'ט אין פפאר'כישו
שט נאר דאס, נאר דורכ'ן רבי'ן קען מען זוכה זיין צו תשובה 'קייט, פון זיין קרעץ, און ניפפאר'כישו

 . מאהבה, די קרעץ וועלן ווערן איבערגעדרייט צו אבנים טובות, צו זכויות
ן "ברוך ה' יום יום", און מען האט מכבד געווען מיט'ן בענטשן מו"ה דערנאך האט מען געזינגע

 "א, מנהל המוסדות.אברהם משה שטראססער שליט
אויפ'ן וועג אהיים פון בית המדרש, א וועג פון א שעה צייט, איז א גרויסער עולם מיטגעגאנגען 

יך מחזק געווען מיט די מיט'ן ראש ישיבה שליט"א, עס איז געווען גאר שיינע שמועסן, מען האט ז
עטליכע זיך אפגעשטעלט דער ראש ישיבה שליט"א אינמיטן וועג האט עצות פון הייליגן רבי'ן. 

"ששש, קינדער וואס הערט איר?" האבן די קינדער זיך צוגעהערט א  ,און געפרעגט די קינדערמאל 
ראש ישיבה ממשיך  , האט דערדי קוויטשקען פון די פייגלעךגעזאגט אז מען הערט  מינוט און

 און דער ראש ישיבה האט ..."ווילדע גוי'אישע מוזיק "און וואס הערט מען אין שטאט? ,געווען
 ".דא אין שטעטל הערט מען די קול פונעם אייבערשטןאויסגעפירט, "

שבת פארנאכטס איז מען זיך צוזאם געקומען אין די גרויסע שול אויף האשקי צו תפלת מנחה, 
וענט פאר'ן עמוד מו"ה יעקב הלל פארקאש הי"ו, מען האט געליינט קריאת התורה, עס האט געדאו

 און מען האט זיך געגרייט אריינצוטרעטן אינעם פרייליכן און הייליגן יום טוב שבועות.
 ערשטע נאכט יום טוב 

טעג וואס מיר האבן געציילט ספירה, מען האט געווארט און געבענקט אויפ'ן יום  49נאך פולע 
וב שבועות, עס האט זיך גערוקט א טאג נאך טאג נענטער און נענטער צו קבלת התורה, האט מען ט

 ענדליך זוכה געווען צו דעם תמימות תהיינה, ווען מען שטייט גרייט מקבל צו זיין די הייליגע תורה.
במשך דעם גאנצן יום טוב האט דער ראש ישיבה שליט"א געדאווענט אלע תפלות אינעם 

שול, וואס מען האט ספעציעל מסדר געווען לכבוד יום טוב צו קענען ארייננעמען דעם  גרויסן
 גרויסן עולם.

נאך מנחה האט דער ראש ישיבה שליט"א זיך אויפגעשטעלט רעדן אפאר ווערטער איבער די 
גרויסקייט פון דעם הייליגן נאכט אין וואס מען גייט אריין, דער אר"י הקדוש זאגט אז דער נאכט 

אל מען אויסנוצן ווי עס דארף צו זיין, אויפזיין די גאנצע נאכט, און אריינכאפן תורה און תפלה און ז
זאגן דעם תיקון ליל שבועות. עס זענען דא ערליכע אידן וואס פירן זיך נישט צו רעדן די גאנצע 

ן דעם נאכט ביז אינדערפרי נאך כתר, מען דארף אבער אכטונג געבן אז דאס זאל נישט צעשטער
יום טוב, אויב מ'קומט אהיים און מען רעגט זיך "נו נא"... מען מאכט אן אנגעצוינגקייט אין שטוב, 
האט מען גארנישט אויפגעטון מיט דעם, דער עיקר איז צו רעדן נאר גוטע זאכן, דיבורים פון 

 אמונה, דיבורים פון התחזקות, און דאס גלייכן.
שבועות ביינאכט זענען אלע הימלען אפן, מען קען זיך מוהרא"ש שרייבט אין לוח ברסלב אז 

אויסבעטן אלע גוטע זאכן. מען דארף נישט ווארטן ביז סוף נאכט ווען דער קאפ איז שוין נישט 
אויפ'ן פלאץ פאר מידקייט, נאר גלייך אנהויב נאכט ביי מעריב קען מען שוין אנהויבן זיך אויסבעטן 

 אלעס גוטס פאר די גאנצע יאר.
ער איד קען זוכה זיין מקבל צו זיין די הייליגע תורה, די עשרת הדברות הויבט זיך אן "אנכי ה' יעד

אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים", פאר וועמען האט דער אייבערשטער געגעבן די תורה? פאר 
יט א די אידן וואס זענען יעצט ארויס פון מצרים, פון די מ"ט שערי טומאה, נישט קיין חילוק ווי ווי

איד איז פארפאלן, קען ער זיך אלץ אויפהויבן און אנהויבן דינען דעם אייבערשטן. הרה"ק 
מראפשיץ זי"ע האט געטייטשט מיט דעם "תחלה למקראי קודש", גלייך ווען א איד וויל ווערן 
הייליג, און דער יצר הרע קומט און רעדט אים אפ אז ס'איז נישט פאר אים ווייל ער האט שוין 

ון אסאך עבירות, "זכר ליציאת מצרים", זאל ער זיך דערמאנען פון יציאת מצרים, אזוי ווי דער געט
אייבערשטער האט מקרב געווען די אידן וואס זענען געווען איינגעזינקען אין די שרעקליכע טומאה 

 פון מצרים, אזוי קען יעדער איד אויך ארויסגיין פון זיין אייגענע מצרים צו יעדע צייט.
גלייכצייטיג האט דער ראש ישיבה שליט"א ארויסגעברענגט די גרויסקייט פון זיין אום יום טוב 
שבועות ביים קיבוץ פון אנשי שלומינו, וואס דאס איז גאר א גרויסע זאך, און דאס וועט זיכער 

 ברענגען אלעס גוטס פאר יעדן איינעם.
ית, און געדאווענט מיט גרויס דערנאך איז דער ראש ישיבה שליט"א צוגעגאנגען צו מערב

 

  

 >>>>>>  נייעס

 



 
 

 



 ג
 

 
  

געשמאק און השתפכות הנפש. נאכ'ן דאווענען איז דער עולם אהיימגעגאנגען עסן סעודת 
 יום טוב.

 תיקון ליל שבועות 
נאך די סעודה איז דער ציבור זיך צוזאמגעקומען צום תיקון ליל שבועות, יעדער האט 

יגער האט דער גאנצער עולם געזאגט געלערנט זיינע שיעורים, און אומגעפער אום צוויי אזי
דעם תיקון אינאיינעם מיט'ן ראש ישיבה שליט"א. ווי עס איז איינגעפירט אין היכל הקודש 
זאגט מען דעם קורצן תיקון, וואס דאס איז נאר די ערשטע און לעצטע פסוק פון יעדע 

זינגט מען ווארעמע  פרשה פון די תורה און נ"ך, און דערנאך די תרי"ג מצוות, ווען אינצווישן
בענקעדיגע ניגונים, זיך בעטנדיג ביים אייבערשטן "והאר עינינו בתורתך ודבק לבינו 
במצותיך", און אזוי ווייטער הארציגע ניגונים אויף אידיש, מיט תפלות און רצונות צו ווערן 

 נאנט צום אייבערשטן און צו זיין הייליגע תורה.
ו א גבאי בית המדרש היכל הקודש האט דער ראש אין א בריוו יעצט פאר יום טוב צ

מיר קומען זיך צוזאם שבועות ביינאכט ארום איינס אזייגער, ישיבה שליט"א אים געשריבן, "
מיר זינגען אביסל לכבוד יום טוב, נאכדעם זאגן מיר אינאיינעם דעם "תיקון ליל שבועות", 

ן די ערשטע פסוק פון יעדע פרשה אזוי ווי מיר האבן מקבל געווען פון מוהרא"ש; מיר זאג
אזוי גייען מיר פון תורה  און די לעצטע פסוק פון יעדע פרשה, נישט מער און נישט ווייניגער.

צו נביאים און פון נביאים צו כתובים, פון יעדן ספר זאגן מיר אינאיינעם הויך אויפ'ן קול. ווען 
נדיגן נביאים זינגען מיר, אזוי יעדעס מאל מיר ענדיגן תורה זינגען מיר א ניגון, און ווען מיר ע

נאכדעם זאגן מיר תרי"ג מצוות; מיר זינגען נאך יעדע הונדערט מצוות א ניגון כדי  זינגען מיר.
אז עס בלייבט איבער צייט רעד איך אפאר ווערטער,  דער עולם זאל נישט איינשלאפן.

איך שרייב דיר  מיר אין מקוה.נאכדעם גייען מיר אין א טאנץ, און ביים עלות השחר גייען 
דאס אלעס ווייל דו האסט מיר געבעטן אז דו ווילסט וויסן ווי אזוי צו מאכן ביי ענק אין בית 
המדרש. אבער איך וויל דיר קלאר שטעלן אז עס דארף נישט זיין פונקט אזוי, מיר מאכן 

ט זיך אויס ביי ענק; מען אזוי ווייל אזוי ארבעט זיך אויס ביי אונז, דו מאך ווי אזוי עס ארבע
איין זאך דארף מען אכטונג געבן, גבאים דארפן זען אז יעדער  דארף נישט נאכמאכן די זאכן.

זאל יענעם גוט זיין, יענער  -מתפלל, יעדער איד וואס האט נאר אריינגעטראטן אינעם שול 
וואס  -ט נישט גבאים דארפן האלטן קאפ אויב איינער פעלט, איינער קומ זאל זיין פרייליך.

 "איז די מעשה, אפשר דארף יענער הילף.
נאכ'ן תיקון האט דער ראש ישיבה שליט"א מעורר געווען אנשי שלומינו מען זאל 
אויסנוצן די איבריגע צייט ביז'ן עלות השחר זיך אויסצובעטן ביים אייבערשטן, און דערנאך 

 האט מען געטאנצן מיט גרויס פרייד.
ען געגאנגען אין מקוה, און דערנאך זיך געגאנגען אביסל צולייגן בקדרותא דצפרא איז מ

 צו קענען דאווענען אינדערפרי מיט א רואיגן קאפ.
 ערשטע טאג יום טוב 

צו שחרית האבן מיר ווידער געהאט די זכי' אז דער ראש ישיבה שליט"א האט 
ררות, און דער געזינגען דעם אהבה רבה מיט א געוואלדיגע התעוגעדאווענט פאר'ן עמוד, 

געגאנגען צו צודערנאך איז מען . הערליכער הלל איז געזינגען געווארן מיט גרויס התרגשות
מיט'ן ניגון, קריאת התורה, דער ראש ישיבה שליט"א האט פארגעזאגט די הייליגע אקדמות 

קריאת התורה מיט די  , און אויך געליינט דיאון השתפכות הנפש מיט גרויס התעוררות
הדברות מיט גרויס התלהבות. צו מוסף איז צוגעגאנגען צום עמוד מו"ה הערשל עשרת 

 שניטצלער הי"ו, א חשובער מלמד אין שטעטל.
נאכ'ן דאווענען איז פארגעקומען א גרויסער מילכיגער קידוש, דער ראש ישיבה שליט"א 

ף מוהרא"ש זאגט א שיינעם פשט אוי האט גערעדט איבער דעם וואס מ'עסט מילכיגס,
מיינט ווען דער מענטש  'שיין פשט'א דער ראש ישיבה האט זיך אויסגעדרוקט אז  -דעם 

זיין אזוי שיין, דער עיקר איז דער מענטש זאל  אלץ ווערט שיין, די עצם פשט מוז נישט
זאגט  - קענען עפעס ארויסנעמען פונעם פשט און ווערן א בעסערער, שענערער מענטש

ווי א קליין קינד וואס עסט נאר מילך, צו ווייזן אז מיר זענען  גסמוהרא"ש אז מיר עסן מילכי
יעצט ווי ניי געבוירן, מ'קען אלץ אנהויבן פון פריש מקבל צו זיין די הייליגע תורה און זיך 
צוריק קערן צום אייבערשטן, און אפילו ווען די מילך איז שוין פארדארבן, קען מען מאכן 

כלים, אפילו ווען א איד שפירט זיך אינגאנצן פארדארבן, דערפון פיינע געשמאקע קעז מא
זאל ער זיך נישט אראפקלאפן, נאר זיך אויפהויבן און צוריק קומען צום אייבערשטן און צו 

די ארבעט פונעם יצר הרע איז צו זיין א  .די תורה, און ער וועט זוכה זיין צו גאר שיינע זאכן
לטע מעשיות, דערמאנען פאר מענטשן אלטע "מלך זקן", ער האט ליב צו דערמאנען א

שלעכטע זאכן וואס ער האט געטון און מיט דעם זיי צעברעכן, מיר טארן זיך אבער נישט 
און אזוי לאזן פון אים, נאר זיך שטארקן און אנהויבן יעדן טאג פון ניי, ווי א קליין קינד. 

תורה והתחזקות פון וואס ווייטער האט דער ראש ישיבה שליט"א מאריך געווען מיט דברי 
ר עולם האט גאר שטארק הנאה געהאט, ביים סוף האט דער ראש ישיבה שליט"א דע

י ל אינדערהיים א מילכיגע סעודה כדעס איז כדאי צו מאכן נאכאמאגעזאגט אז 
טעם פארוואס מען עסט מילכיגס, אז מ'דארף שטענדיג  עםאיבערצוגעבן פאר די קינדער ד

 .אנהויבן פונדאסניי
געזאגט די "שטר תנאים פארנאכמיטאג, נאך מנחה, האט דער ראש ישיבה שליט"א 

שבין ישראל לאביהם שבשמים", ווי דער מנהג איז, און דערנאך האט ער ארומגערעדט 
וואס דער רבי האט געזאגט אז ווער עס וועט זיין ביי אים אין די דריי צייטן ראש השנה, 

אטעוועט ווערן פון דעם שווערן עונש פון עולם התוהו. שבת חנוכה, און שבועות, וועט גער
יעדע פון די צייטן באקומט מען אנדערע סארט מתנות פון הייליגן רבי'ן, און יעצט אום 

סדר דרך הלימוד, וואס איז א מתנה פאר אונז פון הייליגן רבי'ן, שבועות באקומט מען דעם 
די הייליגע תורה, אפילו מ'האט נישט וואס מיט דעם קען יעדער איד האבן א שייכות מיט 

קיין איבריגע צייט צו  לערנען, מ'האט נישט די פארשטאנד און געדולד צו קענען לערנען, 
קען מען אבער זאגן די ווערטער פון די הייליגע תורה, און ווען א איד זאגט די הייליגע תורה, 

דערפאר  ער האט געלערנט.וועט ער צום סוף זוכה זיין צו קענען פארשטיין אלעס וואס 
דארף מען זיך זייער פרייען אז מען איז זוכה צו זיין ביים הייליגן רבינ'ס קיבוץ אום יום טוב 

 שבועות.
דער מדרש זאגט ווען דער אייבערשטער האט געזאגט "אנכי ה' אלקיך" האט משה רבינו 

ליך, ווי נאר דער געזאגט "ברוך שלא עשני גוי", בפשטות איז דער מדרש זייער פארשטענד
אייבערשטער האט געגעבן די תורה, האט משה רבינו זיך זייער געפריידט און געדאנקט 
דעם אייבערשטן אז ער איז א איד. מען קען אבער צולייגן נאך מער, דער הייליגער רבי זאגט 

אז ער אז א איד מוז קוקן גוט אויף זיך, ער מוז טרעפן אין זיך נקודות טובות, אפילו ער זעט 
איז ממש גארנישט ווערד, זאל ער זוכן און טרעפן כאטש עפעס איין גוטע זאך אין זיך און 
זיך פרייען מיט דעם, און אפילו בלויז מיט דעם אז מען איז געבוירן אלס איד, מען האט אים 

געמאכט א ברית, מיט דעם אליין קען מען זיין זייער פרייליך. דער עיקר סיבה פארוואס א 
איז ווייט פונעם אייבערשטן איז נאר ווייל ער קוקט שלעכט אויף זיך, ער איז איד 

אראפגעקלאפט ביי זיך. איין מאל א טאג דארף מען זיך אויסרעדן צום אייבערשטן מיט א 
צעבראכן הארץ, אבער א גאנצן טאג דארף מען זייער פרייליך און וויסן אז דער 

ייך ווען דער אייבערשטער האט געגעבן די אייבערשטער האט אונז ליב. דעריבער, גל
תורה, האט משה רבינו זיך אנגעהויבן זייער פרייען מיט דעם אז ער איז נישט קיין גוי, ווייל 
דאס איז די וועג ווי אזוי מען קען זיך האלטן שטענדיג ביים אייבערשטן און ביי די תורה. 

ן, מיר וועלן זיך אלץ האלטן מיר מאכן א שטר תנאים צווישן אונז און דעם אייבערשט
 צוזאמען, און קיינמאל נישט אפלאזן איינער דעם אנדערן.

 נאך די דרשה איז דער ראש ישיבה שליט"א ווידער צוגעגאנגען צו מערבית.
 יום טוב צווייטע טאג 

כמעשהו בראשונה כך מעשהו בשניה, אויך דער צווייטער טאג יום טוב איז אריבער מיט 
ייט, די תפלות און סעודות און דברי תורה וועלן לאנג געדענקט ווערן ביי גרויס דערהויבנק

 אלע באטייליגטע.
אויך דעם צווייטן טאג האבן מיר זוכה געווען צו הערן א שחרית פונעם ראש ישיבה 
שליט"א, מיט אן התעוררות'דיגן אהבה רבה, און א הערליכע הלל וואס איז צעגאנגען אין 

ט געדאווענט פאר'ן עמוד מו"ה אברהם הערש וועבערמאן הי"ו, דער אלע ביינער. מוסף הא
גבאי פונעם בית המדרש, און דער רעדאקטאר פונעם וועכנליכן הערליכן "קרית ברסלב" 

 צייטונג.
ביים קידוש נאכ'ן דאווענען האט דער ראש ישיבה שליט"א גערעדט פון דעם וואס דער 

י מעשיות איבער דעם בלעטל וואס האט רבי זאגט אין די זיבעטע מעשה פון סיפור
באשיצט, וואס דאס גייט ארויף אויפ'ן לימוד פון א בלאט גמרא יעדן טאג, וואס דאס 
באשיצט דעם מענטש פון אלעם בייזן. גלייכצייטיג האט דער ראש ישיבה גערעדט פון די 

זאגט אז דער  גרויסקייט פון זאגן תהלים, שבועות איז די יארצייט פון דוד המלך, דער רבי
ספר תהלים איז די התבודדות פון דוד המלך, און דאס איז געשריבן געווארן מיט אזא רוח 
הקודש אז יעדער איד קען זיך טרעפן אין די ווערטער; צום ווייניגסטנס איין קאפיטל 
תהלים קען יעדער זאגן יעדן טאג, און אז מען קען מער איז נאך בעסער, און אין די פסוקים 

כט מען אריין אייגענע תפלות אויף אידיש, מען בעט דעם אייבערשטן אלעס וואס מען פלע
דארף. אויך האט דער ראש ישיבה גערעדט אז מען זאל זיך מאכן עפעס א שיעור צו 
לערנען יעדן טאג תורה אינדערהיים, דאס איז א סגולה פאר שלום בית, דער מענטש 

יף זעענדיג אז דער טאטע לערנט תורה, און זיי באקומט א חן, און די קינדער וואקסן או
וועלן דאס אויך נאכמאכן, די גאנצע הויז לעבט אויף ווען דער טאטע לערנט און זינגט 

 אביסל תורה אינדערהיים יעדן טאג.
ביים סוף האט דער ראש ישיבה געבעטן אז יעדער איינער זאל זען צו קומען נאכמיטאג 

ען, ווייל ער האט גאר א וויכטיגע זאך צו זאגן פאר יעדן, צו נעילת החג און כתובה ליינ
 ספעציעל פאר די איינוואוינער פון שטעטל.

 נעילת החג 
געזאגט פארנאך מנחה איז געווען דער נעילת החג, ווען דער ראש ישיבה שליט"א האט 

שבין ישראל לאביהם שבשמים, און דערנאך גערעדט דברי חיזוק ווי אזוי  די שטר כתובה
 יטצונעמען דעם יום טוב אויפ'ן גאנצן יאר.מ

דער ראש ישיבה האט נאכאמאל גערעדט איבער די גרויסקייט אז מען זוכה געווען צו 
זיין ביים רבינ'ס קיבוץ אום שבועות, וואס ווי אויבנדערמאנט ווערט מען געראטעוועט פון 

נאר נאכ'ן  עולם התוהו, דער ראש ישיבה האט אבער צוגעלייגט אז דאס איז נישט
שטארבן, נאר אויך אויף די וועלט ווערט מען געראטעוועט פון עולם התוהו, א מענטש 
וואס לעבט נישט מיט'ן אייבערשטן דרייט זיך ארום דא אויף דער וועלט ווי אין עולם 
התוהו, עס זעט אויס ווי ער לעבט, ער קומט און גייט, אבער ער פארשלאפט זיינע יארן, און 

ועקט אונז אויף פון שלאף און ברענגט אונז צום אייבערשטן. דער רבי זאגט אין דער רבי ו
ליקוטי מוהר"ן אז דער יום טוב שבועות ברענגט א רפואה אויף די לונגען, מען באקומט א 
נייע חיות און לעבן, אז א איד איז מקבל די תורה באקומט ער א נייע לעבן, ער הויבט אן 

ף דער וועלט, ער באקומט א סיפוק און חיות אין זיין לעבן. לעבן מיט א פרישקייט אוי
דעריבער דארף מען זיך אויפפרישן מיט לימוד התורה, לערנען יעדן טאג די הייליגע תורה, 
ובפרט אז מיר ווייסן פונעם סדר דרך הלימוד פון הייליגן רבי'ן, וועט זיין א גרעסערע 

יר לערנען נישט, מיר וועלן זיך נישט קענען פאדערונג אויף אונז אויבן אין הימל אויב מ
ארויסדרייען און זאגן אז מיר האבן נישט געהאט קיין גוטע קאפ, קיין חברותא, קיין ישיבה, 

 קיין כולל, ווייל מיט'ן רבינ'ס דרך הלימוד קען יעדער איד לערנען אין יעדן מצב.
צוזאמגערופן אלע דערנאך איז דער ראש ישיבה צוגעגאנגען צו דעם וואס ער האט 

תושבים פון שטעטל, דאס איז כדי מחזק צו זיין די וויכטיגע און איינציגסטע תקנה וואס 
דער שטעטל פארמאגט, אז יעדער וואס וואוינט דא מוז האבן שלום בית, ער מוז זיך 
אויסקומען אין שטוב, לעבן באהבה ואחוה ושלום ורעות; עס זעט אויס מאדנע און 

דאס איז די איינציגסטע וועג ווי אזוי דער שטעטל קען בלייבן ריין און לאכעדיג, אבער 
 הייליג.

דער ראש ישיבה שליט"א האט זיך אויסגעדרוקט, "איך קען זיין א שיינער איד און זאגן 
שיינע זאכן און תקנות וואס הערן זיך געשמאק, אבער דאס איז באמת די וויכטיגסטע זאך 

מען דארף רעדן שיין איינער צום צווייטן אין א אידישע שטוב, פון וואס מען דארף רעדן", 
מען דארף האבן געדולד און סבלנות, און דאס איז וואס האלט דעם מענטש הייליג און 
ערליך, דער ס"ם האט נישט קיין שליטה אויף א הויז וואו מען פארשטייט זיך, וואו מען 

צווייטן, און שוין אפגערעדט ווען עס קומט האט זיך ליב, און מען איז מוותר איינער פאר'ן 
צו די קינדער, ווען קינדער וואקסן אויף אין א פרייליכע שטוב וואו מען קריגט זיך נישט, 
וועט זיי קיינער נישט קענען אוועקשלעפן פונעם אייבערשטן. עס איז נישט קיין תירוץ אז 

און דעריבער שרייט מען און  מען איז אנגעשטרענגט און מען גייט דורך א שווערע צייט,
מען קריגט זיך אינדערהיים, מען דארף זיך אנשטרענגען מיט אלע כוחות אז עס זאל זיין 
נאר שלום ושלוה און פרייליכקייט אין א אידישע שטוב, און דאס וועט מאכן די שטעטל 

 פאר א הייליגע און ריינע שטאט.
מוצאי יום טוב איז מען זיך  ויום טוב היה עושה בצאתו בשלום מן הקודש, אום

פרייען. פאר לאנגע שעות האט מען געטאנצן טאנצן און זיך צוזאמגעקומען אין שול צו 
 .מיט לויב און געזאנג צום אייבערשטןבתופים ובמחולות, לעבעדיג און לוסטיג 

דער געהויבענער יום טוב וועט אונז בלייבן אין די ביינער פאר לאנגע יארן, די התחזקות 
און התעוררות וועט געדענקט ווערן פאר זייער לאנג, און מיט די הייליגע לימודים פון רבי'ן 

 וועלן מיר אלע זוכה זיין צו זיין גרויסע ערליכע אידן.
 שישו ושמחו בשמחת התורה!
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 יס; און נאךשיעורים; מעשיות פון תפלה; רעסעפ - 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 

 

 

 שיעורים אין חינוך
לענגערע און קורצערע שיעורים, עצות און 

ן די קינדער אויפ'ן חיזוק, ווי אזוי מחנך צו זיי
 ריכטיגן און תורה'דיגן וועג מיט הצלחה

 קול ברסלב
212-444-9191 

1, 4,  2  
 

 

 

 

 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!

 פארלאנג צורופט אריין מיט אייער 

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

 
 
 

 

 

 

 בת הרב יעקב גדליה ז"לע"ה לע"נ ברכה בלה יהודית נתנדב  בבארא פארקהפצת הגליון 

>>>>>> 

 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'

 דערהויבענער יום טוב שבועות מיט'ן ראש ישיבה שליט"א
 

 

גאר א פרייליכער און דערהויבענער יום טוב האבן אנשי שלומינו מיטגעלעבט דעם 
 שבועות אין קרית ברסלב ליבערטי אינאיינעם מיט'ן ראש ישיבה שליט"א, כאיש אחד

בלב אחד זענען זיך צוזאמגעקומען הונדערטער אידן פון איבעראל, צו זיין אינאיינעם ביים 
קיבוץ פון אנשי שלומינו אום יום טוב שבועות, אינאיינעם האט מען געזאגט נעשה 
ונשמע, אינאיינעם האט מען מקבל געווען די הייליגע תורה פון דאסניי, זיך אויפגעפרישט 

 ען די הייליגע תורה, און מקיים זיין די הייליגע מצוות פון די תורה.און באנייעט צו לערנ
ווי באקאנט איז געווען ביים הייליגן רבי'ן דריי צייטן אין יאר וואס די תלמידים זענען 
זיך צוזאגעקומען ביי אים בחייו, דאס איז געווען אום ראש השנה, שבת חנוכה, און יום 

דער רבי געזאגט אז מען זאל ווייטער קומען צו זיין טוב שבועות. אויף ראש השנה האט 
קבר אויך נאך זיין הסתלקות, און ער וועט פועל'ן גרויסע ישועות פאר אלע וואס וועלן זיין 
ביי אים, ער האט זיך אויסגעדרוקט גאר שטארקע לשונות אויף דעם, "אפילו וועמען איך 

פן אום ראש השנה", "יעדער וואס קען נישט העלפן א גאנץ יאר, קען איך אבער יא העל
גלייבט אין מיר זאל קומען צו מיר אויף ראש השנה, קיינער טאר נישט פעלן" און אזוי 
ווייטער, און דעריבער זענען זיך אזויפיל צענדליגע טויזנטער אידן מוסר נפש יאר יערליך 

נדערע צוויי צו קומען צום הייליגן רבי'ן קיין אומאן אויף ראש השנה. אבער אין די א
צייטן, שבת חנוכה און שבועות, איז מען נאר געקומען צום רבי'ן בחייו, און היינט צו 
טאגס קומען זיך אנשי שלומינו צוזאם בכל מקומות מושבותיהם, מען נעמט זיך צוזאם צו 
דאווענען מיט ברסלב'ע חסידים. אין אלע געגנטער זענען זיך אנשי שלומינו 

וענען אינאיינעם אום יום טוב שבועות, און פילע הונדערטער צוזאמגעקומען צו דאו
משפחות זענען געקומען צו פארן אויף קרית ברסלב ליבערטי, צו דאווענען און מקבל זיין 

 אינאיינעם די הייליגע תורה, במחיצת דעם ראש ישיבה שליט"א.
 הכנות צום הייליגן יום טוב 

ין אנגעהויבן עטליכע טעג פריער, אום ראש די הכנות צום הייליגן יום טוב האט זיך שו
חודש סיון איז דער ראש ישיבה שליט"א געפארן געבן שיעורים פאר אנשי שלומינו אין 
עטליכע געגנטער. מאנטאג במדבר ביינאכט איז פארגעקומען א סעודת ראש חודש אין 

 215ויף לעיקוואד, ביים נייעם בית המדרש היכל הקודש אין שטאט וואס געפונט זיך א

East 5th St. , פילע ארטיגע אידן זענען געקומען צו די סעודה און דרשה, צו האבן די
 ריכטיגע הכנה צום הייליגן יום טוב.

ביי די סעודה האט דער ראש ישיבה שליט"א גערעדט פון דעם וואס יעדער איד 
נעמט זיך  באקומט אן התעוררות אום יום טוב שבועות צו לערנען די הייליגע תורה, מען

פאר פרישע קבלות צו מאכן שיעורים קבועים יעדן טאג צו לערנען די הייליגע תורה, דער 
פראבלעם איז אבער אז דער יצר הרע טוט אויך זיין ארבעט, וואס דאס איז צו צעברעכן 
דעם מענטש אז ער וועט שוין נישט מצליח זיין, "זעסט דאך אז דו האסט זיך שוין 

גאנגענע יאר, און פאר צוויי און דריי יאר צוריק, אז דו שוין גייסט פארגענומען די פאר
אנהויבן לערנען, און ווי לאנג האט עס אנגעהאלטן? זעסט דאך אז דאס איז נישט 
געמאכט פאר דיר", דער אמת איז אבער אז דוקא דאס איז די גרויסקייט און חשיבות פון 

אכים וואס דינען אים מיט א געוואלדיגע א איד, דער אייבערשטער האט גענוג און נאך מל
פלאקער און פייער, זיי פאלן קיינמאל נישט אראפ, זיי גייען אן מיט א שטארקייט אן קיין 
אפשטעל, דאס איז אבער נישט קיין קונץ, דער אייבערשטער האט באשאפן אונז 

ן גוט און ער מענטשעלעך מיט א יצר הרע, מיט שוועריקייטן און נסיונות, ער הויבט אן זיי
פאלט אראפ, ער הויבט נאכאמאל אן און פאלט נאכאמאל, די גרויסקייט פון א איד איז 
אז סיי וויפיל מאל ער איז שוין געפאלן, סיי וויפיל מאל ער האט שוין אויפגעגעבן און 
אויפגעהערט, הויבט ער נאכאמאל אן מיט א פרישקייט; עס קומט נאכאמאל דער יום 

זינגט נאכאמאל דעם ווארעמען "אהבה רבה", און מען נעמט זיך  טוב שבועות, מען
 נאכאמאל פאר צו לערנען די הייליגע תורה.

ווידער זענען דא מענטשן וואס טראכטן אז די תורה איז בכלל נישט געמאכט פאר זיי, 
עס זענען דא רבנים, דיינים, תלמידי חכמים, שיינע אידן, וואס זיי לערנען תורה, "איך בין 
נישט אויסגעשטעלט פאר דעם בכלל", אויף דעם האט דער הייליגער רבי אונז געגעבן א 
גרינגע וועג צו לערנען תורה, א וועג פון וואס קיין איינער קען זיך נישט ארויסדרייען, מען 
קען זאגן די ווערטער פון די הייליגע תורה אפילו מען פארשטייט נישט וואס מען זאגט 

דענקט נישט וואס מען האט געלערנט, און מיט דעם האט מען די און אפילו מען גע
גרויסע מצוה פון לימוד התורה, אויסער וואס אויב א איד וועט זיך שטארקן צו לערנען 
אויף דעם וועג, וועט ער צום סוף אויך פארשטיין וואס ער האט געזאגט, די תורה וועט 

נען און פארשטיין אויף יענע וועלט די זיך אים עפענען, און זיכער וועט זיין נשמה לער
 אלע הייליגע ווערטער פון די תורה וואס ער האט געזאגט אויף די וועלט.

אויך האט דער ראש ישיבה שליט"א אסאך גערעדט ביים שיעור פון שלום בית, חינוך 
גן הילדים, הפצה, און נאך. דער שיעור איז געווען א געוואלדיגע חיזוק און הכנה צום היילי

 יום טוב פאר די ארטיגע אידן.
דעם קומענדיגן טאג, דינסטאג במדבר, איז פארגעקומען א סעודת ראש חודש אין 

פרימישלאן, אינאיינעם מיט'ן ראש  8קרית יואל, ביים בית המדרש היכל הקודש אויף 
ישיבה שליט"א. מען האט געדאווענט מנחה און דערנאך זיך געוואשן צו די סעודה. דאן 

מען געהערט דברי חיזוק פונעם ראש ישיבה שליט"א, וואס האט ארויסגעברענגט  האט
אז מען זעט אז דער אייבערשטער האט געגעבן די תורה פאר די אידן דורך משה רבינו, 
פארוואס איז די תורה נישט געגעבן געווארן גלייך פונעם אייבערשטער צו די אידן, 

יק אלס פארמיטלער אינדערמיט? ווייל מען פארוואס האט מען געדארפט האבן דעם צד
מוז האבן דעם צדיק צו געבן די חיזוק פאר'ן מענטש אז ער קען אויך האבן א שייכות מיט 

 די הייליגע תורה.
יעדער מענטש זוכט סיפוק און צופרידנהייט אין לעבן, מען פרובירט אויף אלע וועגן 

וייטער א נייע קאר, און אזוי ווייטער זוכט דאס צו באקומען, איינער דארף א נייע הויז, א צו
יעדער א וועג צו ווערן פרייליך, טייל פארן ארום איבער די וועלט, מען זוכט וואו צו גיין 
וואקאציע, יעדער וויל נאר האבן אביסל שמחת החיים; די אלע זאכן העלפן אבער נישט, 

רמיט, אבער עס וועפט אויס אפשר פאר א טאג צוויי, א וואך צוויי, איז מען פרייליך דע
גאנץ שנעל, די איינציגסטע זאך וואס קען באמת ברענגען אינערליכע פרייליכקייט און 
צופרידנהייט אין לעבן, איז נאר לימוד התורה און קיום המצוות, און דעריבער מוז מען 
האבן א צדיק וואס זאל כסדר דערמאנען דעם מענטש, מחזק זיין דעם מענטש, און אים 
ווייזן א וועג ווי אזוי ער קען אויך זוכה זיין צו לערנען תורה, אז ער קען זיך אויפהויבן 

 אלעמאל, נישט קיין חילוק וואס ער איז אלץ דורכגעגאנגען אין לעבן.
און אזוי ווייטער האט דער ראש ישיבה שליט"א ארומגערעדט גאר אסאך שיינע 

ס האט אריינגעברענגט א געוואלדיגע נקודות פונעם הייליגן יום טוב שבועות, ווא
 התחדשות אין די צוהערער.

דאנערשטאג נאכט במדבר איז פארגעקומען די וועכנטליכע שיעור התחזקות, אבער 
אנדערש ווי געווענליך וואס עס קומט פאר אין ישיבה אין וויליאמסבורג, איז עס דאס 

הקודש, וואס געפונט זיך  מאל געווען אין בארא פארק, אינעם נייעם בית המדרש היכל
, עס איז זיך צוזאמגעקומען א גרויסער עולם פון איבעראל מיטצוהאלטן .11th St 4801אויף 

דעם שיעור הכנה לקבלת התורה, וואו מען האט ווידער ארומגערעדט גאר אסאך שיינע 
חיזוק והתעוררות אויף יום טוב. דער ראש ישיבה שליט"א האט ארויסגעברענגט אז דעם 
רבינ'ס התעוררות איז גאר אן אנדערע סארט התעוררות, עס איז נישט אז מען האט 
אפגעזינגען א שיינע ווארעמע אהבה רבה, מען האט געשפירט א געוואלדיגע התעוררות, 
און נאכדעם לעשט זיך אויס און מען ווייסט נישט ווי אזוי עס צו נוצן אין לעבן, נאר דער 

די התעוררות זאל אנהאלטן אויף ווייטער, ער געבט אונז א רבי געבט אויך די כלים אז 
 וועג ווי אזוי זיך צו שטארקן און קענען לערנען יעדן טאג.

דער סדר דרך הלימוד איז נישט געמאכט נאר פאר 'שוואכע', נאר יעדער איינער קען 
ה, מאכט דאס נוצן, אפילו די וועלכע זענען זוכה צו לערנען און פארשטיין די הייליגע תור

זיך אבער אזויפיל ליידיגע צייט וואס מען קומט נישט אן צו לערנען, ווען מען האט נישט 
מען דארף פארן ערלעדיגן קיין חברותא, קיין שיעור, ווען עס קומט שבת ויום טוב, ווען 

זאכן דא און דארט, אדער סתם אזוי ווען דער קאפ איז נישט אויפ'ן פלאץ און מען קען זיך 
נישט קאנצעטרירן, זאל מען נעמען די הייליגע תורה און זאגן די ווערטער, וואס דאס 
רייניגט און הייליגט דעם מענטש און ברענגט אים אלעס גוטס. אנשטאט צו ליינען 

ארישע לופטיגע צייטונגען און מאגאזינען, אנשטאט צו זיין פארנומען מיט'ן טעלעפאן, נ
אנשטאט צו רעדן פאליטיק און אויפווייזן אז דער איז גערעכט און יענער איז נישט 
גערעכט, דער איז אויסגעהאלטן און דער צווייטער איז נישט, זאל מען נעמען די הייליגע 

 וערטער, און זיך איינקויפן אמת'ע גוטס וואס בלייבט אויף אייביג.תורה, זאגן די הייליגע ו
ווען עס קומט דער יום טוב שבועות דארף מען זיין זייער פרייליך, דער הייליגער רבי 
האט זיך אמאל געטראפן שבועות ביינאכט מיט הרה"ק רבי מאטעלע טשערנאבלער 

אנצע נאכט, נישטא קיין גרעסערע זי"ע, און זיי האבן געטאנצן און זיך געפריידט די ג
שמחה פון דעם וואס מען איז זוכה זיך צו באנייען מיט די הייליגע תורה, מקבל זיין די 

 הייליגע תורה, נאר דאס מאכט פרייליך דאס לעבן אויף די וועלט און אויף יענע וועלט.
יט אפענע דער שיעור האט זיך אריינגעצויגן ביז שפעט, אבער דער עולם איז געזעסן מ

מיילער און אפענע הערצער, מען האט געשלינגען יעדעס ווארט, און באקומען א קלארע 
 בליק ווי אזוי זיך צוצוגרייטן צום הייליגן יום טוב.

 די אלע דריי שיעורים קען מען הערן אויפ'ן "קול ברסלב" טעלעפאן ליין.
 שבת דרך ארץ 

רייט געעפנט זייערע הערצער און די חשובע איינוואוינער אין קרית ברסלב האבן ב
הייזער, אריינצונעמען די פילע הונדערטער משפחות וואס זענען געקומען צו פארן אויף 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 הי"ואברהם שמעון קויפמאן החתן 
 צו זיין שידוך שליסן עב"ג למזל טוב

*** 

 הי"ודוד ראבינאוויטש מו"ה 
 פון א אינגל למזל טוב צו די געבורט

 


