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ט מֹוַהָרא"ש ֵצייל   ֶדער 

אֹויֶסער ֶדעם ָוואס ֶמען ַדאְרף צּוְגֵרייְטן ָדאס הֹויז 
ן ֵפייֶנע ֶעְסן ְלָכבֹוד ַשָבת, אּון ֶמען ַדאְרף צּוְגֵרייטְ 

ַדאְרף ֶמען ִזיְך ַאֵליין אֹויְך צּוְגֵרייְטן צּום ַשָבת. ֶמען 
ַדאְרף ִזיְך צּוְגֵרייְטן ִמיט ַאַסאְך ַסְבָלנּות אּון ֶגעדּוְלד 
ַאז ֶמען ָזאל ֶקעֶנען ְמַקֵבל ַזיין ֶדעם ַשָבת 

, אּון ִניְשט ֶוועְרן ִאין ְפֵרייִליֶכעְרֵהייט אּון רּוִאיֶגעְרֵהייט
 ַכַעס אּון אֹויְפֶגעֶרעְגט אּום ַשָבת קֹוֶדש.

ִאיֶבער ַא ֶגעִוויֶסע )ִגיִטין נ"ב.( ֲחַז"ל ֶדעְרֵצייְלן 
ִמְשָפָחה ָוואס ֶדער ָשָטן ָהאט ִזיְך ַאַרייְנֶגעֶזעְצט ַביי ֵזיי 

ְפרּוִביְרט  ִאיְנֶדעְרֵהיים אּון ֶיעְדן ֶעֶרב ַשָבת ָהאט ֶער
ָדאְרט ָאְנצּוֵזייֶען ַא ַמְחלֹוֶקת, ֶיעְדן ְפַרייָטאג ְפֶלעְגט 
ֶמען ִזיְך ְקִריְגן ָדאְרט ִאין הֹויז. ֵאייְנָמאל ִאיז ֶרִבי ֵמִאיר 
ָאְנֶגעקּוֶמען ַאִהין, אּון ֶער ִאיז ָדאְרט ֶגעְבִליְבן ַפאר 

ַאז ֶווען ֶרִבי ֵמִאיר  ְדֵריי ְפַרייָטאְגס, אּון ַפאְרְשֵטייט ִזיְך
ִאיז ֶגעֶווען ַביי ֵזיי ִאיְנֶדעְרֵהיים ָהאט ִניְשט ֶגעַפאְסט 
ִזיְך צּו ְקִריְגן, ַאזֹוי ִאיז דּוְרְך ִדי ְדֵריי ְפַרייָטאְגס ְבָשלֹום 
ָאן ַקיין ְקִריֶגעֵריי, אּון ַדאן ָהאט ֶמען ֶגעֶהעְרט ֶדעם 

: "ֵוויי ִאיז ִמיר ַאז ֶרִבי קֹול פּוֶנעם ָשָטן ָוואס ָזאְגט
 ֵמִאיר ָהאט ִמיְך ַארֹויְסֶגעִפיְרט פּון ֶדעם הֹויז".

ֶדער ָשָטן ָהאט ִניְשט אֹויְסֶגעְקִליְבן ַדְוָקא ָנאר 
ֶיעֶנעם הֹויז צּו ַמאְכן ָדאְרט ַמְחלֹוֶקת ֶיעְדן ֶעֶרב ַשָבת, 

ִאיִדיֶשע  ָנאר ֶער ַמאְכט ִזיֶכער ַארּוְמצּוֵגיין ִאין ַאֶלע
ְשִטיֶבער ֶיעְדן ְפַרייָטאג אּון ַאַרייְנְבֶרעְנֶגען ָדאְרט ַאן 
ָאְנֶגעצֹויְגְנֵקייט, ֶמען ָזאל ְשֵרייֶען ֵאייֶנער אֹויְפ'ן 
ְצֵווייְטן, אּון ֶוועְרן ֶנעְרֶוועז פּון ֶיעֶדע ְקֵלייִניֵקייט, ַאזֹוי 

אְזן אּון ְטרֹויֶעִריג, ַאז ִדי ַגאְנֶצע ְשטּוב ָזאל ַזיין ַבאְבלָ 
אּון ַאזֹוי ָזאל ֶמען ַאַרייְנקּוֶמען ִאיֶנעם ַשָבת ִמיט ַכַעס 
אּון ַמְחלֹוֶקת, אּון ֶדער ַגאְנֶצער ַשָבת ָזאל שֹוין ַזיין 

 ֶצעְשֶטעְרט ַחס ְוָשלֹום.

זְַאְַזאךְ יְדְ ְןָהאבְ ְַאַסאךְ 
ְןְֵווייס ְיְֵזי יש  וטְנ  ְיַאזֹויְו 

ְ

ְֶגעבְ ְצּו יֶמענְ ְַאן ל  פ  ְָקאמ  ְָדאט; ַלאפְ ס ְק  סְאֹויט
ויש ְ ו  ְצ  ְַמאן ְאּון ְַווייבן ְֶמע, ְַווארְ ן ְאֹויט טְגּוְַאף
ְָווארְ  ְאּוט ְֶווען ְֶמען ְַבאקּומ ְן ְעְֶט יש ְס ְנ  טְֶווערְ ט
ֶגעֶגעס ְןְֶמע ֵווייט ְ'ןְאֹויפְ ןְָאנ  ְן.צ 
ְדְ  יגְֶי ט  יכ  ְר  ְֶוועע יג ְא  ְֶיעֶנעז פְ ם ְֶהעל  ְֶגעבְ ן טְגּוְַאן

ְָווארְ  ְפּוט. ט ְן ְַוואר  ְאֹוין ְגּוטְֶף ֶטעע ְֶווער  טְקּומ ְר
ְֶמע ין ְא  ֶגען ְֶער  יש ְץ ְנ  ְָאט ְֶמען, ְַדארְ ן ְַזייף רְֶדען
ֶטעעְגּוטְֶןְֶגעבְ ןְָאטְהֹויבְ סְָווא פְ ןְאּור,ְֶווער  ןְֶהעל 
ְֶיעֶנע ְֶגעבְ ם ְגּוטְֶן ֶטעוְֶע ְוער  יש ְר, ְנ  יךְ ט ֶעס ְְז  ןְאֹויפ 

יש ְטְָהאןְֶמעזְַא םְצּוט.ְָווארְ טְגּוְַאןְַבאקּוֶמעטְנ 
י פ  ְֵבייש  ְָנאכְ ל, ְֶעס ְן ְַאן ְֵאייעְֶז ְַמאר ְָזאגְ ן יש ְט טְנ 

יסְעְֶן,ְֶעס ְיְדְ רְַפאְכֹּחְַ'ש ְ" ְ-ן"ְֶגעֶוועטְגּורְֵזייעְֶזְא 
יטְָזאלְ  ירְא  ֶרעגְ םְא  יןְֶעס ְיְדְ ן:ְ"פ  ן?ְֶגעֶוועטְגּוזְא 

ְָהאס ְ ְַהָנָאט ְֶגעַהאה ְאּוט?" ְעְֶן ְֶווער ֶפערְ ט ט  ןְֶענ 
ְיְָ" יךְ א"; ל  יס  ְֶוועְצּוב  ְעְֶט ְשֹויר ְַאֵליינְ ן ן:ְָזאגְ ס
יסְעְֶן,ְֶעס ְיְדְ רְַפאְכֹּחְַ'ש ְ" ְן".ֶגעֶוועטְגּורְֵזייעְֶזְא 

ְ"ב(תשפרְֱאמֹוהְֱאמּונְְֲָעָצתֹו)
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ַפאְרָוואס טּוט ֶער ָדאס? ַפאְרָוואס ֵגייט ַאזֹוי ִאין ֶלעְבן 
ָטן ַאז ֶעס ָזאל ִניְשט ַזיין ְפֵרייִליְך ִאין ַא ִאיִדיש הֹויז ַפאְר'ן שָ 

אּום ַשָבת קֹוֶדש? ַווייל ֶער ֵווייְסט ַאז ֶווער ְס'ִאיז ְפֵרייִליְך 
אּום ַשָבת קֹוֶדש ֶוועט ִאים שֹוין ֵגיין גּוט ִדי ַגאְנֶצע ָוואְך 

ע ָוואְך ֵסיי ָנאְכֶדעם, ֶער ֶוועט ָהאְבן ַאן ַהְצָלָחה'ִדיגֶ 
ְברּוֲחִניּות אּון ֵסיי ְבַגְשִמיּות, ֶער ֶוועט ָהאְבן ַפְרָנָסה ְבֶשַפע, 
אּון ָדאס גּוט ַמָזל ֶוועט ִאים ָנאְכלֹויְפן ִדי ַגאְנֶצע ָוואְך וואּו 

 ֶער ֶוועט ָנאר ֵגיין אּון ָוואס ֶער ֶוועט ָנאר טּון.
ַפאְר'ן ֶמעְנְטש, אּון ֶדער ָשָטן ַפאְרִגיְנט ָדאס ִניְשט 

ֶדעִריֶבער ֶוועט ֶער ִזיֶכער ַמאְכן ַאז ֶדער ְפַרייָטאג ָזאל ַזיין 
ָאְנֶגעצֹויְגן, אּון ַאזֹוי ֶוועט שֹוין ֶדער ַשָבת אֹויְך ִמיְטֵגיין ִמיט 
ִדי ְקִריֶגעֵרייֶען אּון ַכַעס, אּון ַדאן ָהאט ֶער שֹוין 

 ֶצע ָוואְך ַפאר ֶדעם ֶמעְנְטש.ָאְפֶגע'ָשְחְט'ן ִדי ַגאנְ 
אֹויְפ'ן ָפסּוק )ַעֵיין ִתקּוֵני ֹזַהר, ַדף קכ"ה( ֶדער זֹוַהר ַהָקדֹוש ָזאְגט 

"ֹלא ְתַבֲערּו ֵאש ְבֹכל ֹמְשֹבֵתיֶכם ְביֹום ַהַשָבת", )ְשמֹות ל"ה, ג'( 
ען ַקיין ִדי תֹוָרה ָזאְגט אּוְנז ָאן ַאז ִמיר ָזאְלן ִניְשט ָאְנִציְנדֶ 

ֵפייֶער אּום ַשָבת קֹוֶדש, ֵלייְגט ֶדער ֵהייִליֶגער זֹוַהר צּו צּו 
ֶדעם ָנאְך ֵאיין ָוואְרט, "ֹלא ְתַבֲערּו ֵאש, ַהַכַעס", ָזאְלְסט 
ִניְשט ָאְנִציְנֶדען ָדאס ֵפייֶער פּון ַכַעס אּום ַשָבת קֹוֶדש. ֶמען 

ַשָבת ָנאְך ֶמער ִווי ֶמען ִהיט  ַדאְרף ִזיְך ִהיְטן פּון ַכַעס אּום
ִזיְך פּון ֵפייֶער, ַכַעס אּום ַשָבת ְבֶרעְנְגט ָאִריְמֵקייט ַפאר ִדי 
ַגאְנֶצע ָוואְך, ֶדער ֶמעְנְטש ַפאְרִליְרט ַזיין גּוֶטע ַמָזל, אּון 
ָדאס ְבֶרעְנְגט ִאים ִפיֶלע ַלייְדן אּון ָצרֹות אֹויף ִדי קּוֶמעְנִדיֶגע 

 ְך.ָווא
ֶעס ִאיז ִניְשט ְגִריְנג; ַא ִאיד ַאְרֶבעט ְשֶווער ִדי ַגאְנֶצע 
ָוואְך, אּון ֶווען ֶער קּוְמט ַאֵהיים אּום ְפַרייָטאג אּון ִאין 
ַשָבת, ַדאְרף ֶער ַאִביְסל ְמנּוָחה, ַאִביְסל רּוִאיְגֵקייט, אּון ֶער 

ם אֹויף ִדי ַווייב אּון ֶקען ִזיְך ְגִריְנג אֹויְפֶרעְגן ִאיְנֶדעְרֵהיי
ִקיְנֶדער ֶווען ֶעס ֵגייט ִניְשט ַאֶלעס ַאזֹוי ִווי ֶער ִוויל. ָוואס 
טּוט ָאֶבער ִניְשט ַא ֶמעְנְטש ַפאר ַפְרָנָסה, ַפאר ַהְצָלָחה, ַפאר 
ֶגעזּוְנט. ֶווען ַא ִאיד ָזאל גּוט ִוויְסן ַאז ַזיין ַגאְנֶצע ַהְצָלָחה 

ָוואְך ֶוועְנְדט ִזיְך ִאין ַזיין ַשָבת, אֹויב ֶוועט ֶער  פּון ִדי ַגאְנֶצע
ִזיְך ַהאְלְטן רּוִאיג אּון ְפֵרייִליְך אּום ַשָבת קֹוֶדש, ֶוועט ַזיין 
ַגאְנֶצע ָוואְך ִאים ֵגיין גּוט, ֶוועט ִאים ַדאן ַזיין ְגִריְנֶגער ִזיְך 

יְפצּוֶרעְגן אֹויף ֶיעֶדע ַאייְנצּוַהאְלְטן פּון ַכַעס, ִזיְך ִניְשט אוֹ 
ְקֵלייִניֵקייט, אּון ֲאִפילּו ִניְשט אֹויף ְגרֹויֶסע ַזאְכן. ַאְדַרָבה ֶער 
ֶוועט ַאַרייְנְבֶרעְנֶגען ַא ֶגעְשַמאֶקע ַאְטָמאְסֶפער ִאין ְשטּוב, 
ֶער ֶוועט ַאַרייְנְבֶרעְנֶגען ַא ִשְמָחה ִאין ְשטּוב, ֶער ֶוועט ַמאְכן 

ִליְך ִדי ַווייב אּון ִקיְנֶדער, אּון ָדאס ֶוועט ִאים ְבֶרעְנֶגען ְפֵריי
 ִדי ְגֶרעְסֶטע ַהְצָלָחה.

וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ַהאְלט ִזיְך רּוִאיג אּון ֶוועְרט ִניְשט 
ִאין ַכַעס ַקיין ֵאיין ָטאג ִניְשט, אּון ִזיֶכער ִניְשט אּום ַשָבת 

ָקר ְשֵלימּות פּוֶנעם ַשָבת ִאיז ֶווען ֶמען קֹוֶדש. ַווייל ֶדער ִעי
ִאיז ְמַקֵבל ֶדעם ַשָבת ִמיט ִשְמָחה, ֶמען ְפֵרייְדט ִזיְך ִמיְט'ן 

 ֵהייִליְגן ַשָבת.
ִדי ַשָבת'ִדיֶגע ְסעּודֹות ֶקען ַא ִאיד אֹויְסנּוְצן 

ִאין ַזיין  ַאַרייְנצּוְבֶרעְנֶגען ַא ֶגעְשַמאק אּון ַא ַבא'ַטֲעְמ'ֵקייט
ְשטּוב, ֶער ֶקען אֹויְפֶלעְבן ַזיין הֹויז אּון ֶעס ַמאְכן ַפאר ַא ַגן 

 ֵעֶדן, אֹויב ִפיְרט ֶער ֵשייֶנע ַשָבת'ִדיֶגע ְסעּודֹות.
ְבֶמֶשְך ִדי ָוואְך ִאיז ַא ֶמעְנְטש ֶגעֶוועְנִליְך ַפאְרנּוֶמען, ֶער 

צּוֶגעְבן ִמיט ַזיין ִמְשָפָחה אּון ָהאט ִניְשט צּוִפיל ַצייט ִזיְך ָאפְ 
ִמיט ַזייֶנע ִקיְנֶדער. דּוְרְכאֹויס ִדי ָוואְך קּוְמט ֶמען ַאַסאְך 
ָמאל ַאֵהיים ָגאר ְשֶפעט, ֶווען ִדי ִקיְנֶדער ְשָלאְפן שֹוין, ַאזֹוי 
ַאז ֶעס קּוְמט ִכְמַעט ִניְשט אֹויס צּו ֶרעְדן ִמיט ִדי ִקיְנֶדער ַא 

 ֶצע ָוואְך.ַגאנְ 
ָאֶבער ַשָבת קֹוֶדש ֶווען ֶמען ִזיְצט ַביים ַשָבת ִטיש ִמיט 
ִדי ִקיְנֶדער, ֶקען ֶמען אֹויְסנּוְצן ִדי ַצייט ִזיְך ַאָראְפצּוָלאְזן צּו 
ִדי ִקיְנֶדער, אֹויְסֶהעְרן ָוואס ֵזיי ָהאְבן צּו ָזאְגן אּון ֶרעְדן ִמיט 

ֵזיי ֶדעְרֵצייְלן ִספּוֵרי ַצִדיִקים, ִזיְנֶגען ִמיט  ֵזיי ִדיבּוֵרי ֱאמּוָנה,
ֵזיי ִדי ְזִמירֹות ַשָבת, אּון ַאזֹוי ַווייֶטער. ֶעס ִאיז ַמָמש ַא 
ָשאד ַאז ִדי ִביְסל ַצייט פּון ִדי ַגאְנֶצע ָוואְך ָוואס ֶמען ָהאט 

יְטן. ִמיט ִדי ִקיְנֶדער ָזאל ַאֶוועְקֵגיין ִמיט ֶרעְדן ַנאִריְשֵקי
 ָאֶדער ָנאְך ֶעְרֶגער, ִמיט ָלשֹון ָהַרע אּון ְרִכילּות.

ֶמעְנְטְשן ַמאְכן ַא ָטעּות ִמיט ֶדעם ָוואס ֶמען ְגֵרייט ִזיְך 
ָאן ְבלֹויז ִדְבֵרי תֹוָרה צּו ָזאְגן ַביים ִטיש, ִקיְנֶדער ָהאְבן 

יי ֶלעְרֶנען ִניְשט ַאֶלעָמאל ַקיין ֶגעדּוְלד צּו ַקיין תֹורֹות, זֵ 
שֹוין ַא ַגאְנֶצע ָוואְך ֶגענּוג ִאין ֵחֶדר אּון ִאין שּוֶלע. ַביים 
ַשָבת ִטיש ִוויְלן ִדי ִקיְנֶדער ֶהעְרן ֵשייֶנע ַמֲעִשיֹות פּון 
ַצִדיִקים, ִזיְנֶגען ֵשיין צּוַזאֶמען, ֵזיי ִוויְלן ֵאייֶנער ָזאל ֵזיי 

צּו ֶדעְרֵצייְלן ִווי ַאזֹוי ְס'ִאיז  אֹויְסֶהעְרן ָוואס ֵזיי ָהאְבן
ַאִריֶבער ֶגעַגאְנֶגען ֵזייֶער ָוואְך, אּון ִמיט ַאִביְסל ַסְבָלנּות אּון 
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ֶגעדּוְלד ֶקען ַא ַטאֶטע ְמַחֶיה ַזיין אּון ַאַרייְנְבֶרעְנֶגען ַא ִחיֹות אּון 
 ַשָבת ִטיְשן.ֶלעְבַהאְפט ִאין ִדי ַגאְנֶצע ַפאִמיְלֶיע, ְבלֹויז ִמיט ִדי 

ֶמען ֶדעְרֵצייְלט אֹויף ַא ֶגעִוויֶסער ָגדֹול ְבִיְשָרֵאל ָוואס ָהאט 
ֵלייֶדער ִניְשט ַמְצִליַח ֶגעֶווען ִמיט ַזייֶנע ִקיְנֶדער, אּון ֶער ָהאט 
ֶגעַהאט ַא ָשֵכן ֵזייֶער ַא ָפשּוֶטער ִאיד ָוואס ָהאט ָיא זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו 

ע ֶעְרִליֶכע ִקיְנֶדער. ָהאט ֶדער ָגדֹול ֶגעָזאְגט סֹוף ָיָמיו, ַאז ֶגעלּוְנֶגענֶ 
ַאזֹוי ִווי ֶער ִאיז ֶגעֶווען ַא ְגרֹויֶסער ַמְתִמיד, ְפֶלעְגט ֶער ְשֶנעל ֶעְנִדיְגן 
ִדי ַשָבת'ִדיֶגע ְסעּודֹות אּון ֶער ָהאט ִזיְך ְגַלייְך ֶגעֶזעְצט ֶלעְרֶנען ִמיט 

ִוויֶדעְראּום ֶדער ָשֵכן ִאיז ֶגעֶווען ַא ָפשּוֶטער ִאיד, ְגרֹויס ַהְתָמָדה, 
ֶער ְפֶלעְגט ַמֲאִריְך ַזיין ַביי ִדי ְסעּודֹות, ֶער ָהאט ֶגעִזיְנֶגען ִמיט ִדי 
ִקיְנֶדער, ֶער ָהאט ֶגעֶרעְדט ִמיט ֵזיי, אּון ֶדעִריֶבער ֶזעֶנען ַזייֶנע 

ְצט ָהאט ֶער ֲחָרָטה ַפאְרָוואס ֶער ִקיְנֶדער ֶגעֶווען ַאזֹוי ֶגעָראְטן, ֶיע
ָהאט ִניְשט ֶמער ַמֲאִריְך ֶגעֶווען ַביי ִדי ְסעּודֹות ַאזֹוי ִווי ַזיין ָשֵכן, 
ֶער ָהאט ֶגעַהאְלְטן ַאז ֶווען ֶער ָוואְלט ֶמער ַפאְרְבֶרעְנְגט ִמיט ַזייֶנע 

 ִקיְנֶדער, ָוואְלט ֶער ֶמער ַמְצִליַח ֶגעֶווען ִמיט ֵזיי.
יְנֶדער ַדאְרְפן ֵזייֶער ִוויְכִטיג ָהאְבן ַאז ִדי ֶעְלֶטעְרן ָזאְלן ִזיְך ִק 

ָאְפֶגעְבן ִמיט ֵזיי, ָנאר ַאזֹוי ֶקעֶנען ֵזיי אֹויְפַוואְקְסן ֶגעזּוְנט ְברּוֲחִניּות 
ּוְבַגְשִמיּות. ֶדעִריֶבער, ֶעְלֶטעְרן ָוואס ָזאְרְגן ִזיְך ַפאר ִדי וואֹויְלַזיין 

ן ֵזייֶעֶרע ִקיְנֶדער, ַדאְרְפן ֶזען ָכאְטש ֵאייְנָמאל ַא ָוואְך אּום ַשָבת פּו
קֹוֶדש צּו אֹויְסִניְצן ִדי ֶגעֶלעְגְנֵהייט אּון ַאֶוועְקֶגעְבן ַצייט ַפאר ִדי 
ִקיְנֶדער. ָדאס ִאיז ַאן ִאיְנֶוועְסְטֶמעְנט ָוואס ְבֶרעְנְגט ָגאר ְגרֹויֶסע 

 ַאַסאְך ִאיִדיש ַנַחת פּון ִדי ִקיְנֶדער.ְרָוִחים צּו ֶזען 
 )קּוְנְטֵרס גּוט ַשָבת(
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דאווענען, נישט צו שמועסן. דארט ביים וואנט זעט מען נישט קיין חברים, מען זעט נישט ווער 
עס קומט אריין, דארט וועסטו נישט דארפן קיינעם אויפנעמען; איך בעט דיר זייער דו זאלסט 

ן דאווענען קענסטו יעדן 'נאכ ית המדרש און נישט העלפן חרוב מאכן.מיר העלפן בויען דעם ב
 ."אויפנעמען און דערציילן דיינע מעשיות, אבער בשעת התפלה זאלסטו זיין שטום און טויב

איך וויל אין א בריוו צום גבאי פונעם בית המדרש האט דער ראש ישיבה שליט"א געשריבן, 
צו די חברים אין בארא פארק, איך וויל זייער קומען רעדן דיר בעטן אויב איך קען קומען רעדן 

אפשר גאר מאכן פון צייט צו צייט דעם ליל  -ס ווערטער; אויב איז דא פלאץ ’דארט דעם רבינ
איך וויל זייער מחזק זיין דעם בית המדרש, עס זאל זיין א שיין . שישי שיעור אין בארא פארק

ס וועט ארויסגיין א ליכט פאר גאנץ בארא פארק. אזוי ווי דו וואו ע, פון ווינקל, א ליכטיג ווינקל
ע ווערטער; ’ווייסט דאך וואס טוט זיך היינט, מענטשן זענען אזוי דורשטיג פאר אפאר אמת

 .ן טאג טעגליכן געיעג’אביסל חיזוק צו קענען אנגיין מיט
דער רק. 'טע עוועניו אין בארא פא11 4801געפונט זיך אויף בית המדרש  נייער דער

מצליח זיין, און עס זאל צוריק שיין בית המדרש זאל נייער אייבערשטער זאל העלפן דער 
 .ן אסאך אידישע קינדער צום אייבערשטןעברענג

 שמחתי באומרים לי בית ה' נלך!

  >>>>>> נייעס
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212-444-9169 /845-351-9060 

 438-320-9090/ קאנאדא 03303502363/ ענגלאנד  0797040069ארץ ישראל 
  347-630-2876 טעלעפאן מעסידזשינג/ chizikyomi@gmail.comיומי אימעיל חיזוק 
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 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'

 דער ראש ישיבה שליט"א געפארן קיין מירון אויף ל"ג בעומר
ן ליקוטי מוהר"ן טוט אונז דער הייליגער רבי מגלה זיין אביסל איבער די גרויסקייט און הייליגקייט פו די הקדמה אין

פונעם הייליגן תנא רבי שמעון בר יוחאי און איבער די גרויסע ליכטיגקייט וואס ער האט איבערגעלאזט אויף דער 
"חס ושלום שתשתכח  האט געזאגטיוחאי  רבי שמעון בר דאס וואס חז"ל דערציילן אזוועלט, דער רבי טייטשט אז 

, די תורה וועט נישט פארגעסן ווערן פון די אידישע קינדער חס ושלום, און ער האט געברענגט דערצו תורה מישראל"
, איז טאקע מרומז אין דעם פסוק אז דורך רבי שמעון בר יוחאי וועט די תורה נישט "כי לא תשכח מפי זרעו" דעם פסוק

, ווייל פון די גרויסע אורות וואס עס האט "יוחאי" איז ו"'י זרע'ח מפ'א תשכ'י ל'"כפון  תיבות סופי , דיפארגעסן ווערן
שווערע מגלה געווען רבי שמעון וואס איז א זון פון יוחאי, קען מען זיך האלטן אינעם שווערן גלות, און דורכגיין אלע 

, דארט איז מרומז רבי חית" איז ראשי תיבות שמעון'מיא נ'ן ש'מ קדיש'יר ו'נסיונות, דער רבי שרייבט דארט אויך אז "ע
 שמעון בר יוחאי.

ן אלע דורות, צו מגלה און מפרסם זיין דעם אייבערשטן נאך מער און י ארבעט פון די צדיקים אידאס איז געווען ד
די הייליגע אמונה, און אזוי וועט , זאל מען זיך האלטן צו ןמער אז אפילו אונז און אפילו אין די היינטיגע שווערע צייט

 .בלייבן אז די תורה און דער אייבישטער וועט חס ושלום קיינמאל פארגעסן ווערן פון כלל ישראל
דער טאג ל"ג בעומר ווערט געפראוועט ביי כלל ישראל מיט גרויס געהויבנקייט, אבער בפרט ביי אנשי שלומינו, וואס 

די תורה פון רבי שמעון בר יוחאי  ש"ס, מדרשים, און זוהר הקדוש, וואון און זאגן ן און לערנע'פאלגן דעם הייליגן רבי
איז אפגעשריבן, שפירט מען זייער שטארק דעם קשר מיט רבי שמעון, דורכדעם וואס מען לערנט זיינע הייליגע 

 .ווערטער
לולא קדישא אום ל"ג בעומר, מיט איז געפארן קיין ארץ ישראל צו זיין אין מירון ביומא דהידער ראש ישיבה שליט"א 

 זיין טאטע הגה"צ קארלסבורגער רב שליט"א, צו מתפלל זיין און זיך אויסבעטן ישועות ורפואות און אלעס גוטס.
"היכל הקודש" אין אלע געגנטער איז מען זיך צוזאמגעקומען צו א סעודה לכבוד ל"ג בעומר, און בתי מדרשים אין די 

מודים פון הייליגן רבי שמעון, אזוי ווי דער רבי האט אונז עס איבערגעגעבן אויף א וועג אז מיר זיך געשטארקט מיט די לי
 זאלן אויך קענען נאכמאכן און גיין אין זיינע הייליגע וועגן.

"הרבה עשו כרבי שמעון ולא עלתה בידם", אז דאס מיינט אמאל געזאגט, ביי א געלעגענהייט האט דער ראש ישיבה 
ן וויל אסאך נאכטון רבי שמעון, פאלט מען דורך, מען קען נישט טאנצן מדריגות, מען דארף טון ווי דער רבי אז אויב מע

 .זאגט "מעט גם כן טוב", גיין שטאפלווייז נאך אביסל און נאך אביסל, און אזוי קען מען ווערן אן אמת'ער ערליכער איד
 !כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו

*** 

 ש "היכל הקודש" אין בארא פארקנייער בית המדר
" היכל הקודש"גרויס שמחה הערשט אין די טעג צווישן אנשי שלומינן מיט די פרייליכע בשורה פונעם נייעם שטיבל 

 .בארא פארק וואס מען האט יעצט פון פריש געעפנט אין א נייעם לאקאל, אין הארץ פון שטאט אין
א וואס ”רבי יצחק לעסער שליטהרה"ג רק געווען אינעם הויז פון בארא פא איןביז לעצטנס איז דער בית המדרש 

ן בית המדרש, מיט א צייט צוריק האט מען זיך געדארפט אוועקציען פון ’האט אוועקגעגעבן א חלק פון זיין דירה פאר
 .ן שול’דארט, האבן זיך אנשי שלומינו אין בארא פארק גענומען זוכן א נייעם פלאץ וואס קען זיין געאייגנט פאר

האט  און דאסמען בעט דעם אייבערשטן,  ,ע חסידים טוען איז תפילה’פארשטייט זיך די ערשטע זאך וואס ברסלב
העלף מען זאל  ,הייליגער באשעפער, "דעם אייבערשטן אנשי שלומינו האבן יעדן טאג געבעטן ,ןמען טאקע געטו

 ".נט פאר א בית המדרש היכל הקודשטרעפן א גרויסע שיינע געשמאקע פלאץ וואס זאל זיין געאייג
ן זוכן א שטיק צייט האט מען טאקע געטראפן גאר א גוט ווינקל וואס איז ממש 'געלויבט דעם אייבערשטן אז נאכ

 .געאייגנט פאר דעם, א שיינע געשמאקע בנין אין הארץ פון בארא פארק
ער האט זיך זייער געפריידט, מען האט  ן ראש ישיבה די גוטע בשורה, פון וואס’ציילט פארדערגלייך האט מען 

ן ראש ישיבה וויאזוי מען וועט קענען צאלן די קאסטן פון די בית המדרש, מען דארף צאלן ’סט מיטועאויסגעשמ
וואס ווערט ” רענט קאמפיין"ליך רענט פאר דעם פלאץ, האט דער ראש ישיבה געזאגט מען זאל זיך ווענדן צו די ’חודש

אזוי מען האט . ו”שבתי מארקוס הי’ ו און ר”אשר בער אינדארסקי הי’ וויי חשובע אינגעלייט ראנגעפירט דורך די צ
און זיי האבן דאס ן, מען האט זיך געוואנדן צו זיי אויב זיי ווילן זיך אינטערנעמען צו צאלן די רענט פון דעם פלאץ, געטו

לן שוין יעצט פילן פאר וויכטיג מער ארויסצוהעלפן די פארשטייט זיך אז אנשי שלומינו וועגענומען אויף זיך בחפץ לב. 
 .צוויי גבאים און זיי געבן שענערע סכומים, נאכדעם וואס עס גייט ליגן אויף זיי נאך א התחייבות פון צאלן רענט

יך אזוי ווי מיר ציען זצו איינעם פון אנשי שלומינו אין בארא פארק שרייבט דער ראש ישיבה שליט"א, " אין א בריוו
אריין דעם שבת קודש אינעם נייעם בית המדרש אין בארא פארק, וויל איך דיר בעטן דו זאלסט מיר העלפן בויען דעם 
שול, מיטן נישט רעדן ביים דאווענען, מיר קענען זייער מצליח זיין מיט'ן שול נאר אז מען וועט נישט שמועסן ביים 

 ן א פלאץ ביי מזרח זייט ביים וואנט, דארט וועט דיר זיין גרינגער צו בעט ביי די גבאים אויב דו קענסט קויפ דאווענען.
 

 שרעק זיך נישט
קיינער קען דיר גארנישט שלעכטס טון, דו זיי 

אר שטארק און שרעק זיך נישט פון קיינעם, נ
 וועט קיינער נישט האבן קיין שליטה אויף דיר

 קול ברסלב
212-444-9191 
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 חיזוק צום טיר
 
 

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

 '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

 
 
 

 

 

 

 >>>>>>  לעבנ'ס געשיכטע פון רבי'ן
 

 

 יהפצת הגליון נתנדב ע"י מו"ה ברוך יאקאבאוויטש הי"ו, להודות ולהלל להשי"ת על הנסים ונפלאות שעשה עמנו ועם בנינו היקר נחמן ישראל נ"

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 הי"ו נחמן שמואל שטרולמו"ה 
 גבאי ביהמ"ד היכל הקודש מאנטשעסטער

 צו די געבורט פון א אינגל למזל טוב
*** 

 הי"ו ישראל יעקב ווייסמו"ה 
 צו די געבורט פון א אינגל למזל טוב

*** 

 הי"ו חיים שלום קרויסמו"ה 
 זל טובצו די געבורט פון א אינגל למ

*** 

 

>>>>>> 

 


