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 ֶדעְרֵצייְלט מֹוַהָרא"ׁש

ער  ע ִמְצָוה, מֶּ לֶּ עִציעֶּ ִדי ִמְצָוה פּון סּוָכה ִאיז ָגאר ַא ְספֶּ
ע ִמְצֹות. ַא ִאיד ֵגייט ַאַריין ִאין ִדי סּוָכה  ערֶּ ִמיט פּון ַאְנדֶּ

ער אּון ִמיט ִדי ִשיְך,  ע ְקֵליידֶּ ען גּוף, ִמיט ַאלֶּ ַזיין ַגאְנצֶּ
ְסט אּון ְמ'ְטִריְנְקט ִאין ִדי סּוָכה, ְמ'ְשָלאְפט ִאין ִדי  ְמ'עֶּ

ק פּון ִדי ִמְצוָ  ע ַזאְכן זֶּענֶּען ַא ֵחלֶּ פּון  הסּוָכה, אּון ִדי ַאלֶּ
ע ַזאְכן ָהאְבן ִדי ְקדּוָשה  פּון ִדי ֵהייִליגֶּע סּוָכה. סּוָכה, ִדי ַאלֶּ

ען  ר ַארּוְמגֶּענּומֶּ וען ַא ִאיד ִזיְצט ִאין ִדי סּוָכה ִאיז עֶּ וֶּ
ען ַזיין ִמיטְ  עְרַפאר ַדאְרף מֶּ ע ַזייְטן, דֶּ עְרְשְטן פּון ַאלֶּ 'ן ֵאייבֶּ

ה צּו ַזיין ִאין ִדי סּוָכה.  ען ִאיז זֹוכֶּ וען מֶּ ר ְפֵרייִליְך וֶּ ֵזייעֶּ
עס ָמאל ְמ'גֵ  ְסט יֶּעדֶּ ייט ַאַריין ִאין ִדי ֵהייִליגֶּע סּוָכה, ְמ'עֶּ

ען ָנאְך ַא  ִאין ִדי סּוָכה, ְמ'ְשָלאְפט ִאין ִדי סּוָכה, ָהאט מֶּ
עם? ע ַזאְך פּון דֶּ ערֶּ  ִמְצָוה, ִווי ִאיז ָנאְך ָדא ַא גֶּעְשַמאקֶּ

ר ִזיְצט ִאין ִדי סּוָכה, ִזיְצט  וען עֶּ וען ַא ִאיד ֵווייְסט ַאז וֶּ וֶּ
ע ער דֶּ ר ִזיכֶּ ועט עֶּ ער ָדאְרט ִמיט ִאים, וֶּ עְרְשטֶּ ר ֵאייבֶּ

עְדן ִמיטְ  עְרְשְטן. אֹויְסנּוְצן ִדי ַצייט ִזיְך דּוְרְך צּו רֶּ 'ן ֵאייבֶּ
ער ָפסּוק ָזאְגט  יָך ּוְסֹגר בֹ "ֵלְך ַעִמי )ְיַשְעָיה כ"ו, כ'( דֶּ א ַבֲחָדרֶּ

ַגע ַעד ְדָלְתָך בַ  ָך, ֲחִבי ִכְמַעט רֶּ וען ַא ִאיד ֲעדֶּ ַיֲעָבר ָזַעם", וֶּ

ת ַהְיסֹודֹוד ְיסֹוי ִד ז ִאי ִחינּוְך
עע ִאיִדיש  י ַבי  זאַ ר; ִקיְנד 

 

ע עי ִד  ְמַחֵנְךט ִניְש ז ִאין מ  וער ִקיְנד  עי ֵזין ו  ענ  ג יּונְ  ָנאְךן ז 
ע ען ק  עי ִוון. ַפאְרִליְר ם ְוָשלֹוס חַ י ֵזין מ  ער יּוְנג   ְמַחֵנְךז ִאין מ 
עי ִד  ועל ֵאייְד ן אֹויְפִפיְר  ִזיְךן ָזאלְ י ֵזיר ִקיְנד  עט ו  ן ָהאבְ ן מ 
עי ִווי ַאזֹוי, ֵזין פּות ַנחַ  בִ ר ד  ן ִסימָ ם, ָבִנית אֹות ַהִמידֹור ֵספ  )ט ָזאגְ י ר 

ץ ִמְנעּוָריו",  :סה( ר  ְך א  ר  ת ַהִתינֹוק ד  ע"ָצִריְך ְלַלֵמד א  ן מ 
עף ַדאְר  עְרנ  ְךד ִקינְ  ַא ן אֹויְסל  ר  ר   ד  ועץ א   ג.יּונְ  ָנאְךז ִאיר ע  ן ו 
עת סּוּכֹו ָנאְךז ִביט ַהיינְ ן פּו ענ  עי ִד ן ז  ר; ֵחד  ן ַקיין ָא ר ִקיְנד 

עְר י ִד ן ַדאְרפְ  ְלט  עבְ ג ַאְכטּונְ ן ע  עי ִד י, ֵזיף אֹוין ג  ן ָזאלְ ר ִקיְנד 
ע וענ  ען אּון ַדאו  עְרנ  עף ַדאְר  אֹויְךי ַאזֹוג, ָטאן י עְד ן ל  ן מ 
עבְ ג ַאְכטּונְ  עי ִד ף אֹוין ג  עי ֵזי וואּור ִקיְנד  ענ  ועט ִמין אּון ז  ם ו 

ועב טֹום יֹוט קּוְמ ט י עצְ  .ִזיְךן ְדֵרייע  י ֵזי ען ו  ְךט ִזיצְ ן מ  ש   ְבמ 
עט   עף ַדאְר ל, שּון ִאית ָשעֹוע ַגאְנצ  עבְ ג ַאְכטּונְ ן מ  י ִד ף אֹוין ג 
ע ועט ִמיר ִקיְנד  ען; ִאיְנְדרֹויְס  ִזיְךן ְדֵרייע  י ֵזים ו  ען מ  ן ק 

ר ע  ת ִבְשעַ ד ִקינְ ן 'ִמיְט ט ַפאִסיְר ס ָוואן ִוויְס ט ִניְש ל ֵקייְנָמא
עְנְטְש ע ְקַראְנק  א דָ ז ִאיס ע  ן, ִאיְנְדרֹויְס  ִזיְךט ְדֵרייְד  ן מ 
עְר ס ָווא עף אֹוין ָלאק   ן.ִלְצלָ א ַרֲחָמנָ ר ִקיְנד 
ְלחָ ן ִאי "ָקָטן  :ף א(ְסִעיז, תרנן ִסימָ ם, ַחִייח אֹוַר )ט ְשֵטיי ָערּוְךן שֻׁ

לֹו לּוָלב, ְּכֵדי ָאִביו ַחָייב ִלְקנֹות  -ַהּיֹוֵדַע ְלַנֲעֵנַע לּוָלב ְּכִדינֹו  
עֹות", ְלַחְנכֹו ְבִמצְ  עי ִד ר ַפאן קֹויפְ ף ַדאְר ן מ  ם ִמיִניר ד' ִקיְנד 

עט ִפיְר ז אּונְ י ַבי; ֹותְבִמצְ ן ַזיי צּו ְמַחֵנְךי ֵזי ע ַאל  ז אַ  ִזיְךן מ 
ענ  ן ָהאבְ  עע ְקֵליינ  ר ָגאי ִד  ֲאִפילּום ִמיִניע ד' ֵאייג  ס ע   ר.ִקיְנד 
ע ענ  עא דָ ן ז  עצ  עס ָוואר ְפל  ס ָדאי, ַאזֹוט ִניְש  ִזיְךט ִפיְר ן מ 
ועז ִאיל ַאָמאל ַווייז ִאי עו  ר   ַא ן ג  ן ָהאבְ  צּו ַזאְךע ֵטייע 

ענ   עי ִווי ַאזֹו, םִמיִניע ד' ֵאייג  ְלחָ  ָערּוְךר ד  ן ִסימָ )ט ָזאגְ ן ַהשֻׁ

ְצֵלנּו :ף ב(ְסִעיז, תרנ ְּיֵהא ְבַיד ִמְשָפָחה ַאַחת  ,"ֲאָבל א  ַהְּלַואי ש 
ה ֵאינֹו ָמצּוי";  ִלְקנֹות ְלַעְצָמם ָהַאְרָבָעה ִמיִנים, ְוַגם ז 

ע עִריב  עט ָהאר ד  עקֹויפְ ט ִניְש ן מ  י ִד ז אַ ד ָשא אַ ז ִאי סע  ט. ג 
ע ם יֹוץ ַגאנְ  ַא ת ְתִפילֹוע ַאל  ן ַהאְלְט ְט ִמיט ִניְש ן ָזאלְ ר ִקיְנד 

 ת.הֹוַשְענֹון אּום ַנֲענּוִעיל, ַהּלֵ  –ת סּוּכֹוב טֹו
עט ְשָלאפְ  אֹויְךי ַאזֹו עי ִד ט ִמין מ  י ַאזֹוה; סּוּכָ י ִד ן ִאיר ִקיְנד 

ועלְ ת, ִמְצֹוע ֵהייִליג  י ִד ט ִמיף אֹויי ֵזין ַוואְקְס  ס ָדאי ֵזין ו 
ע עט   ן.ַזיים ְמַקֵיי אֹויְךר ְשפ 

עע ְפֵרייִליכ  ס 'קּוְנְטֵר )  ת תשפ"ג(סּוּכֹוג', ט 
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ער ִמיטְ  ר ַאייְנגֶּעְשַפאְרט ִאין ַא ִצימֶּ עס ִזיְצט ִאין ִדי סּוָכה ִאיז עֶּ עְרְשְטן ַאֵליין, יֶּעדֶּ 'ן ֵאייבֶּ
עְרט אּון  ועְרט אֹויְסגֶּעהֶּ עְרְשְטן ִאין ִדי סּוָכה וֶּ עְדט צּום ֵאייבֶּ ר רֶּ ָוואְרט ָוואס עֶּ

ען, אּון מְ  ען ְברֹויְך.ָאְנגֶּענּומֶּ ע ַזאְכן ָוואס מֶּ ע גּוטֶּ עְרְשְטן ַאלֶּ ען ָדאְרט פֹוְעְל'ן ַביים ֵאייבֶּ  'קֶּ
ְלָחן ָערּוְך ְשֵטייט  וענֶּען )אֹוַרח ַחִיים, ִסיָמן תרל"ט, ְסִעיף ד'( ִאין שֻׁ ען ַדאוֶּ ִאין ִאינֶּעֵווייִניג ַאז ְמ'קֶּ

ער ִאיְנְדרֹויְסן פּון ִדי סּוכָ  ען ִוויל, ִדי פֹוְסִקים ָזאְגן ָדאְרט ִדי סּוָכה ָאדֶּ )ָמֵגן ה, ִווי ַאזֹוי מֶּ

ר ַאְבָרָהם, ְסִעיף ָקָטן י"ד(  וענֶּען רּוִאיג ִאין ִדי סּוָכה ָזאל עֶּ ען ַדאוֶּ עְנְטש קֶּ ער מֶּ ַאז אֹויב דֶּ
ר ֵגיין ַדאוֶּ  ער ִאיז ָדא ַא שּול ִאין ְשָטאט ָזאל עֶּ וענֶּען ָדאְרט, אֹויב ָאבֶּ וענֶּען ִאין שּול. ַדאוֶּ

ען ִניְשט ַקיין שּול?  ע ְשָטאט ָהאט דֶּ ועְלכֶּ וער צּו ַפאְרְשֵטיין, וֶּ אּון ָדאס ִאיז ַאִביְסל ְשוֶּ
וענֶּען ִאין ִדי סּוָכה אֹויב ִאיז ָדאְרט ָדא רּוִאיְגֵקייט? ָנאר  עְרש ַדאוֶּ ְנדֶּ ען עֶּ ַפאְרָוואס ָזאל מֶּ

ער ֵתירּוץ ִאיז ַאז ֵביידֶּ  עִריגֶּע ְתִפלֹותדֶּ ת, ִדי גֶּעהֶּ ענֶּען ֱאמֶּ  ,ַשְחִרית ִמְנָחה אּון ַמֲעִריב ,ע זֶּ
ער צּו ִדי ֵאייגֶּענֶּע  ס קּוְמט ָאבֶּ וען עֶּ וענֶּען ִמיט ִמְנָין, וֶּ ער ֵגיין ִאין שּול ַדאוֶּ ען ִזיכֶּ ַדאְרף מֶּ

עְרְנט ַא ִבי ָהאט אּוְנז גֶּעלֶּ ער ֵהייִליגֶּער רֶּ עְדן אּון ְתִפלֹות, ָדאס ָוואס דֶּ ער ִאיד ָזאל רֶּ ז יֶּעדֶּ
ר גּוט צּו טּון ִאין ִדי  עְרְשְטן אֹויף ַזיין ֵאייגֶּענֶּע ְשְפַראְך, ָדאס ִאיז ָיא ֵזייעֶּ עם ֵאייבֶּ עְטן דֶּ בֶּ
עם ַאז ַא ִאיד ֵווייְסט אּון ְשִפיְרט ַאז  ע רּוִאיְגֵקייט פּון דֶּ ערֶּ עסֶּ סּוָכה. ִווי ִאיז ָנאְך ָדא ַא ְגרֶּ

ר ְפְנט ָדאְך אֹויף ָדאס ַהאְרץ, ָדאס ִזיְצט ִמיטְ  עֶּ עְרְשְטן ַאֵליין ִאין ַא ְשטּוב, ָדאס עֶּ 'ן ֵאייבֶּ
עְדן צּום  ר גּוט צּו רֶּ עְרַפאר ִאיז ֵזייעֶּ עְנְגט ָדאְך ַא רּוִאיְגֵקייט אֹויף ִדי גֶּעִוויְסן, אּון דֶּ ְברֶּ

עְרְשְטן ִזיְצְנִדיג ִאין ִדי סּוָכה.  ֵאייבֶּ
עְרְשְטן ַא סְ  עְטן ַביים ֵאייבֶּ ע ְפַלאץ ַפאר ַא ָבחּור צּו בֶּ ל ִאיז ִדי סּוָכה ַא גּוטֶּ עִציעֶּ פֶּ

"ַבסּוכֹות ֵתְשבּו ִשְבַעת ָיִמים", ֵתְשבּו  )ַוִיְקָרא כ"ג, מ"ב(אֹויְפ'ן ָפסּוק  :(')ֲעָרִכין גִשידּוְך. ֲחַז"ל ָזאְגן 
ַאז ְמ'ָזאל ִזיְצן ִאין ִדי סּוָכה  ;ָרה ִאיש ְוִאְשתֹו ַאף סּוָכה ִאיש ְוִאְשתוֹ ְכֵעין ָתדּורּו ַמה ִדי

ע  ִמיט ִדי ַווייב. ר ָהאְבן ַא גּוטֶּ ען עֶּ וען ַא ָבחּור זֶּעְצט ִזיְך ַאַריין ִאין ִדי סּוָכה קֶּ עְרַפאר, וֶּ דֶּ
ל עֹוָלם, ד עְרְשְטן, "ִרבֹונֹו שֶּ ּו ָהאְסט גֶּעָזאְגט ַאז ְמ'ָזאל ִזיְצן ִאין ִדי סּוָכה ַטֲעָנה צּום ֵאייבֶּ

ק, יֶּעְצט ַדאְרְפְסטּו ִמיר  ִמיט ִדי ַווייב, ִאיְך ִבין ָדא ִאין ִדי סּוָכה, ִאיְך ָהאב גֶּעטּון ַמיין ֵחלֶּ
ענֶּען ְמַקֵיים ַזיין ִדי ִמְצָוה ִבְשֵלימּות. עְלן ַא ַווייב, ַאז ִאיְך ָזאל קֶּ  צּוְשטֶּ

ִבי  ער ֵהייִליגֶּער רֶּ ער ָזאְגט דֶּ ק א', ִסיָמן מ"ח(ָנאְך מֶּ ַאז ִדי ִמְצָוה פּון סּוָכה  )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחלֶּ
עְלְפן  ער הֶּ עְרְשטֶּ ער ֵאייבֶּ ער, קּוְמט אֹויס ַאז ַפאר ַא ָבחּור ַדאְרף דֶּ ִאיז ְמסּוָגל ַפאר ִקיְנדֶּ

ר ָזאל שֹוין ֲחתּוָנה ָהאְבן אּו ענֶּען ָהאְבן ַאז עֶּ ע ְשטּוב אּון קֶּ עְלן ַא ִאיִדישֶּ ן אֹויְפְשטֶּ
עְטן ַא ִשידּוְך. ע ְפַלאץ ַפאר ַא ָבחּור אֹויְסצּובֶּ עְסטֶּ עְרַפאר ִאיז ִאין ִדי סּוָכה ִדי בֶּ ער. דֶּ  ִקיְנדֶּ

וען ִמיר ִזיְצן ִאין ִדי ֵהייִליגֶּע סּוָכה, אּו עְרָלאְזן ָלאִמיר אֹויְסנּוְצן ִדי ַצייט וֶּ ן ָדאְרט ִאיבֶּ
ער עְנְטְשן ַלייְדן ֵליידֶּ ען. מֶּ עמֶּ עְקל ָצרֹות אּון ְפָראְבלֶּ ער פֶּ ועִריֵקייְטן ַאַסאְך   אּוְנזֶּער ַגאְנצֶּ  ְשוֶּ

ער, ִיסּוִרים אּון עְפט ִמיט ִזיְך אּון ֵאייְגְנַאְרטִ  ַזיין ִזיְך ָהאט יֶּעדֶּ ר ְשלֶּ עְקל ָצרֹות ָוואס עֶּ יגֶּע פֶּ
ען ן פּון  קֶּ ע ֵעָצה ִווי ַאזֹוי ִזיְך ַארֹויְסצּוְדֵרייעֶּ עְרפּון, אּון ִדי ֵאייְנִציְגְסטֶּ ועְרן דֶּ ִניְשט ָפטּור וֶּ

וען ֵקיינֶּער  עְרֵהייט, וֶּ עְרְשְטן. ְשִטילֶּ עְדן צּום ֵאייבֶּ ס אֹויְסרֶּ ע ָצרֹות ִאיז ָנאר דּוְרְכ'ן עֶּ ַאלֶּ
ר ִזיְך אֹויְסרֶּ  עְרט ִניְשט, ָזאל עֶּ ר ָזאל הֶּ עְרְשְטן אֹויף ַזיין ֵאייגֶּענֶּע ְשְפַראְך, עֶּ עְדן צּום ֵאייבֶּ

ר  ער, ִווי ְשַטאְרק עֶּ עס ָוואס ֵגייט אֹויף ִאים ַאִריבֶּ עְרְשְטן ַאלֶּ עְרֵצייְלן ַפאְר'ן ֵאייבֶּ דֶּ
ען ִזיְך ִניְשט ַקיין ֵעָצה גֶּעְבן. ַאזוֹ  ר קֶּ עְבן אּון עֶּ עט ִזיְך ִאין לֶּ וען מּוְטשֶּ ר ָוואְלט וֶּ י ִווי עֶּ

עְרֵצייְלט  ר אּון ִזיְך אֹויְסגֶּעֵווייְנט ַפאר ִאים אּון ִאים דֶּ ער ַחבֶּ ר ָנאְנטֶּ ת'עֶּ גֶּעְטָראְפן ַאן ֱאמֶּ
ער  ְכצֶּ עְרֵגייעֶּ ע ִאיבֶּ עְרֵצייְלט ַאלֶּ ר ָוואְלט ִאים דֶּ ער, עֶּ ַאלֶּעס ָוואס ֵגייט אֹויף ִאים ַאִריבֶּ

ר ֵגייט דּוְרְך. דִ  עְרְשְטן, ַווייל ָוואס עֶּ ען טּון צּום ֵאייבֶּ ער, ַדאְרף מֶּ ע, אּון ָנאְך ִפיל מֶּ י זֶּעְלבֶּ
ען  עַטאְלן, ִניְשט ַאלֶּעס קֶּ ע דֶּ עְרֵצייְלן ַמָמש ַאלֶּ ען ִזיְך ָנאְך צּו דֶּ עְמט מֶּ עְנְטְשן שֶּ ַפאר מֶּ

ו עְנְטש, ֲאִפילּו וֶּ ְרלֹויְבן אֹויְסצּוָזאְגן ַפאר ַא מֶּ ען ִזיְך עֶּ ר. מֶּ ער ַחבֶּ ען יֶּענֶּער ִאיז ָגאר ַא ָנאְנטֶּ
ער ְשֵטייט אּון  עְרְשטֶּ ער ֵאייבֶּ עְרֵצייְלן, דֶּ עס דֶּ ער ָיא ַאלֶּ ען ָאבֶּ ען מֶּ עְרְשְטן קֶּ ַפאְר'ן ֵאייבֶּ
ער  עְדט ִזיְך אֹויס צּו ִאים, אּון דֶּ עְנְטש רֶּ ער מֶּ עס ָוואְרט ָוואס דֶּ עְרן יֶּעדֶּ ַוואְרט צּו הֶּ

עְרְשטֶּ  עט ִאים ַזיין ִהיְלף. אּון ֵאייבֶּ עְנְטש ָוואס קּוְמט צּו ִאים אּון בֶּ עְלְפט יֶּעְדן מֶּ ער הֶּ
ער  וען ְמ'ִזיְצט ָאבֶּ ר גֶּעפּוְנט ִזיְך ָנאר, וֶּ וען אּון ֵסיי וואּו עֶּ ער ִאיד טּון, ֵסיי וֶּ ען יֶּעדֶּ ָדאס קֶּ

ער צּום  ער נֶּעְנטֶּ ען ָנאְך מֶּ וען ַא ִאיד נּוְצט ִאין ִדי ֵהייִליגֶּע סּוָכה ִאיז מֶּ עְרְשְטן, אּון וֶּ ֵאייבֶּ
עְרְשְטן ִאין ִדי  ע ַהאְרץ צּום ֵאייבֶּ עְדט ִזיְך אֹויס ַזיין ַגאְנצֶּ עְגְנֵהייט אּון רֶּ אֹויס ִדי גֶּעלֶּ

וע ה ַזיין ַאז וֶּ ר זֹוכֶּ ען עֶּ עגֶּענֶּען פּון ִדי ֵהייִליגֶּע סּוָכה ָנאְך ןסּוָכה, ַדאן קֶּ ועט ִזיְך גֶּעזֶּ ר וֶּ  עֶּ
ע ַזיינֶּע ָצרֹות אּון  עגֶּענֶּען פּון ַאלֶּ ע ַצייט ִזיְך אֹויְך גֶּעזֶּ עְלבֶּ ר ִאין ִדי זֶּ יֹום טֹוב, ָזאל עֶּ
עְבן פּון יֶּעְצט אּון  ר ָזאל שֹוין ָהאְבן ָנאר ַא ְגִליְקִליְך אּון ְפֵרייִליְך לֶּ ען, עֶּ עמֶּ ְפָראְבלֶּ

ער.  ַווייטֶּ

ע ֲהָכָנה צּום  עְסטֶּ עְרְשְטן, ָדאס ִאיז ִדי בֶּ עְדן צּום ֵאייבֶּ ען ַאַסאְך רֶּ ער ִעיָקר ַדאְרף מֶּ דֶּ
ִבי ַנְחָמן  ען טּון. רֶּ עְנְטש קֶּ ער מֶּ ֵהייִליְגן יֹום טֹוב, אּון ָדאס ִאיז ַא ַזאְך ָוואס יֶּעדֶּ

ִבי  וען ַא ַתְלִמיד פּון רֶּ ִבי טּוְלְטִשינֶּער זי"ע ִאיז גֶּעוֶּ עְגט ַאַסאְך ַבאִדינֶּען רֶּ ר ְפלֶּ ָנָתן זי"ע, עֶּ
וען  ִבי ָנָתן, אּון ַבייַנאְכט וֶּ ט ִדי סּוָכה ַפאר רֶּ ר גֶּעבֹויעֶּ ב סּוכֹות ָהאט עֶּ רֶּ ָנָתן, ֵאייְנָמאל עֶּ

ען  וען מֶּ ר ִזיְך ָאְנגֶּערּוְפן, "וֶּ ִבי ָנָתן ָהאט עֶּ ר ִאיז גֶּעזֶּעְסן ִאין ִדי סּוָכה ִמיט רֶּ עט ִזיְך עֶּ מּוְטשֶּ
עְרן ַטַעם ִאין ִדי  ען ָגאר ַאן ַאְנדֶּ ן ִדי סּוָכה, ַדאן ְשִפיְרט מֶּ ָאפ ַא ַגאְנְצן ָטאג צּו בֹויעֶּ
עם גֶּעָזאְגט, "ָדאס ָהאְסטּו ָנאְכִניְשט ְפרּוִביְרט, צּו  ִבי ָנָתן אֹויף דֶּ סּוָכה...", ָהאט ִאים רֶּ

עם  עְטן ַא ַגאְנְצן ָטאג דֶּ עְרְשְטןבֶּ ער, ִאיְך ִוויל ְשִפיְרן ַא ַטַעם ִאין ִדי סּוָכה',  ,ֵאייבֶּ עפֶּ 'ַבאשֶּ
עם ִאין ִדי סּוָכה..." ע ַטַעם ְמ'ְשִפיְרט ָנאְכדֶּ ערֶּ  ָוואסֶּ

ס קּוְמט ַפאר ַא יֹום טֹוב, ַפאר  וען עֶּ עַא וֶּ לֶּ עִציעֶּ ע  ִמְצָוה, ְספֶּ ועְלכֶּ ער ַפאר ֵסיי וֶּ ָאדֶּ
ע  לֶּ עִציעֶּ ר ִוויל ִזיְך ְגֵרייְטן צּו ִדי ִמְצָוה, ְספֶּ ַצייט, ַא ִאיד ִוויל ִזיְך צּוְגֵרייְטן צּום יֹום טֹוב, עֶּ

ער ִעיָקר ִאיז  ען ִוויְסן ַאז דֶּ ר ֵווייְסט ִניְשט ָוואס אּון ִווי ַאזֹוי ָדאס צּו טּון, ַדאְרף מֶּ אּון עֶּ
עם אֵ  עְטן דֶּ עְרְשְטן, צּו בֶּ עְדן צּום ֵאייבֶּ עם צּו רֶּ עְרְשְטן ַאז ְמ'ָזאל ְשִפיְרן ַא ַטַעם ִאין דֶּ ייבֶּ

עְרֵגיין ִמיט  ער יֹום טֹוב ָזאל ַאִריבֶּ עְרְשְטן ַאז דֶּ עם ֵאייבֶּ עְטן דֶּ יֹום טֹוב אּון ִאין ִדי ִמְצָוה, בֶּ
עס ָוואס ְמ'ַדאְרף צּו טּון ִווי עֶּ  ס ַדאְרף צּו ַא גֶּעְשַמאק אּון ְפֵרייִליְכֵקייט, ְמ'ָזאל טּון ַאלֶּ
ע. עְנְסטֶּ ע אּון ִדי שֶּ עְסטֶּ עם יֹום טֹוב ָדאס בֶּ ען פּון דֶּ  ַזיין, ְמ'ָזאל ַארֹויְסַבאקּומֶּ

עְדן  ה צּו רֶּ עְלן ִדי ְגרֹויְסֵקייט פּון ַא ִאיד ָוואס ִאיז זֹוכֶּ ען ִזיְך ָגאְרִניְשט ָפאְרְשטֶּ ען קֶּ מֶּ
עְרְשְטן אֹויף ַזיין ֵאייגֶּענֶּע ְש  עְדט ִזיְך דּוְרְך ִמיטצּום ֵאייבֶּ  ערָנאְנטֶּ  ַא ְפַראְך, ַאזֹוי ִווי ְמ'רֶּ

עְרְשְטן ַמאְכט ַא גֶּעַוואְלִדיגֶּע ַרַעש ִאין ִהיְמל,  עְדט צּום ֵאייבֶּ עס ָוואְרט ָוואס ְמ'רֶּ ר. יֶּעדֶּ ַחבֶּ
עְנְטש. ְרן ַפאְר'ן מֶּ ע ִטיְרן אּון טֹויעֶּ ְפְנט אֹויף ַאלֶּ  אּון ָדאס עֶּ

 (ֹום טֹוב סּוכֹותי קּוְנְטֵרס)
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מען דארף רעדן צום אייבערשטן נאטירלעך, אזוי ווי מען ווייל וואס מער מען דרוקט זיך צו וויינען גייט עס נישט... 
 רעדט זיך אויס צו א נאנטער חבר.

רוגש'דיגע מעמד, דער ן זינגען זמירות און עסן מלוה מלכה איז פארגעקומען זייער א מ'מוצאי שבת קודש נאכ
בחורים און אינגלעך וואס האבן יעצט זוכה געווען צו מאכן סיומים,  ,ראש ישיבה האט ארויפגערופן פילע אינגעלייט

כל ספרי רבינו, א סיום שלחן ערוך, און  2ספר המידות,  3משניות, סיומי  10סיומי הש"ס.  5עס זענען פארגעקומען 
סער די פילע סיומים וואס אנשי שלומינו האבן געפראוועט ביי זיך אינדערהיים נאך פילע סיומים, דאס איז אוי

 ן וועג.'איידער זיי האבן זיך ארויסגעלאזט אויפ
נאך אזעלכע סיומים קען מען שוין גארנישט זאגן. און האט ארויסגעברענגט אז אז דער ראש ישיבה האט געזאגט 

ן. ווען מען זעט ווי צווישן די מסיימים זענען דא אלע סארטן אידן דאס איז מער פון אלע דרשות וואס מען קען געב
לערנען  גלייכן קען צווייטער זיינ'סאין אלע מצבים, און ווען א בחור אדער אינגערמאן זעט מיט די אייגענע אויגן ווי א 

, יבן א שיעור אין גמראוהצונט זיך אויף זיין הארץ און ער באשליסט אויך אנעפ און מסיים זיין אזעלכע שיינע זאכן,
 , און אזוי ווייטער.אין משניות

 

 ערב ראש השנה
איז זיך א פילקעפיגער עולם , איינס אזייגערכחצות הלילה, אום מוצאי שבת קודש ליל ערב ראש השנה, 

עבערמאן שליט"א האט מיט הר"ר אברהם הערש וו. ית המדרש צו סליחות "זכור ברית"געקומען אין היכל הבמצוזא
דער עולם האט מיטגעזאגט מיט גרויס בענקשאפט, מע פארגעזאגט די סליחות מיט גרויס התעוררות. ישט עיין זיסז

 זיך אויסגעוויינט און זיך אויסגעבעטן ביים אייבערשטן, און זיך געגרייט צום פארכטיגן יום הדין.
ערטער אידן צו געבן פדיון נפש אינדערפרי נאך שחרית האבן זיך פארזאמעלט א שורה פון הונד ערב ראש השנה

פאר ראש ישיבה שליט"א וואס האט זיך געצויגן פאר לאנגע שעות, וואס צוליב דעם האט מען געמוזט מפסיק זיין, 
דער הייליגער רבי זאגט  און מען האט ממשיך געווען פדיון נפש אין די נאכמיטאג שעה'ן פאר עטליכע שטונדן.

ב ראש השנה זאל מען געבן א פדיון, מוהרא"ש זי"ע פלעגט זאגן אז די גרעסטע אז ער)שיחות הר"ן, סימן רי"ד( 
צדקה וואס עס איז פארהאן איז צו געבן געלט צו קענען מער און מער פארשפרייטן דעם רבינ'ס עצות אויף דער 

אויף אייביג. דעריבער  וועלט, דאס איז די בעסטע וועג ווי אזוי מחי' צו זיין אידישע קינדער, און דאס בלייבט פאר זיי
פלעגט מוהרא"ש נוצן די געלט פון די פדיונות אויף צו דרוקן דעם רבינ'ס ספרים און צו בויען דעם רבינ'ס מוסדות, 
צו קענען מיט דעם ווייטער פארשפרייטן דעם רבינ'ס ליכט אויף די גאנצע וועלט, און דאס איז דער ראש ישיבה 

 נטיגן טאג.שליט"א ווייטער ממשיך ביז'ן היי
 

 ראש השנה
מען  וואסערב יום טוב צום זמן איז זיך דער עולם צוזאם געקומען אין בית המדרש צו די לעצטע מנחה פון יאר, 

נאכ'ן דאווענען איז דער גאנצער ציבור אריבערגעגאנגען זיך וואונטשן לשנה האט געדאווענט מיט גרויס התעוררות. 
געפראוועט איז וואס אך איז פארגעקומען די סעודה אין בית המדרש, דערנ טובה ביים ראש ישיבה שליט"א.

 קייט.טגעווארן מיט גרויס ערנס
מקוה האט דער ך די , און נאהשחר ן עלות'ציבור אויפגעשטאנען פארטאגס פאר רובביידע טעג יום טוב זענען 

ן שיעור האט דער ראש ישיבה ארומגערעדט איבער דעם אז מען 'גמרא, נאכ ראש ישיבה פארגעלערנט דעם בלאט
ן אלע ישועות. דערנאך האט מען זיך 'מען קען פועל אופלאץ וו ייט צו גיין צום הייליגן ציון, דזאל אויסנוצן די צי
הכללי" און זיך מען האט געזאגט "תיקון  און וועג צופיס א האלבע שעה צום ציון הקדוש, וו'ארויסגעלאזט אויפ

 .נענטער צום הייליגן קבר אויסגעבעטן אלעס גוטס אין די צופרי שעה'ן ווען מען קען אביסל גרינגער צוקומען
 יגעגאנגען דאום אכט אזייגער האט מען זיך געשטעלט שחרית מיט גרויס געהויבנקייט, צו פסוקי דזמרה איז צו

טאג הר"ר אלחנן רוטה שליט"א, שחרית און מוסף האט  טעצוויי יטה שליט"א און דוערשטע טאג הר"ר שלמה ר
. פאר תקיעת שופר האט דער ראש ישיבה און התעוררות הויבנקייטרעדראש ישיבה געדאווענט מיט גרויס  דער

גרויסע עת רצון וואס עס איז דא אין הימל  יער האט ארויסגעברעגט ד, שליט"א געזאגט א תקיעת שופר דרשה
וואס קיין שום מקטרג קען זיך דאן נישט עפענען דאס מויל, און איז א גוטע צייט תשובה צו בשעת תקיעת שופר, 

יעצט איז די טון. אזוי אויך האט דער ראש ישיבה געבעטן אז מען זאל זיך נישט פיינט האבן איינער דעם צווייטן, 
שליט"א דערמאנט איבער די גזירות אויך האט דער ראש ישיבה  .צייט זיך איבערצובעטן און זיך אנהויבן ליב האבן

החינוך וואס שוועבט יעצט אין ניו יארק, און געבעטן אנשי שלומינו מתפלל צו זיין אז מען זאל קענען מחנך זיין די 
 קינדער מיט אן ערליכן און ריכטיגן אידישן חינוך, אן קיין שוועריקייטן.

געהויבנקייט. אנשי שלומינו האבן אויסגענוצט די  ן דאווענען האט מען געפראוועט די סעודה מיט גרויס'נאכ
 נאכמיטאג שעות מיט תורה תפלה התבודדות און גיין צום הייליגן ציון זיך אויסצובעטן אלעס גוטס.

געגאנגען  ,פונעם ראש ישיבה שליט"א אין שפיץ ,נאכמיטאג איז דער גאנצער ציבורדעם ערשטן טאג יום טוב 
, און ווי דער מנהג איז אין ברסלב האט מען זיך ארויסגעלאזט ס לויפט נעבן דעם בניןזאגן תשליך ביים וואסער ווא

אין א טענצל נאך תשליך, און געדאנקט דעם אייבערשטן אז מען האט זוכה געווען איבערצוקומען אלע מניעות, מען 
 'פועל'ט א זיס ליכטיג יאר.האט זוכה געווען אנצוקומען צום הייליגן רבי'ן אויף ראש השנה, און מען האט אויסגע

, דער ראש ישיבה האט פארגעלערנט א שטיקל פונעם מחזור געזאגט די דרשהנאך מנחה האט דער ראש ישיבה 
"עת רצון" פון מוהרא"ש זי"ע וואס ברענגט אראפ א שטיקל פון ליקוטי הלכות אז דער צדיק גייט נישט אוועק פון 

ד וואס ברענגט אריין די לימודים פונעם צדיק אין זיינע תלמידים, און אז דער וועלט איידער ער לאזט איבער א תלמי
מען איז מחזק צו שלום בית, תורה, אמונה,  אודט איבער פשטות יהדות, א פלאץ וומען מוז זוכן א פלאץ וואו מען רע

 דדות.והתב
רפיא" ווען מען האט "דינא  וכמעשהו בראשונה, כך מעשהו בשני', אבער פון נאך תשליך האט זיך שוין אנגעהויבן

אנשי שלומינו זאלן  עטליכעביי די סעודות. דער ראש ישיבה האט ארויפגערופן פרייליכע ניגונים נגען ישוין מער געז
 זינגען שיינע חזנות שטיקלעך פון די פארשידענע פיוטים פונעם דאווענען, פון וואס דער עולם האט זיך דערקוויקט.

ערשט אנגעהויבן  , מען האט צושיינע דרשה געגעבן אווידער האט דער ראש ישיבה ך מנחה נאטאג  ןצווייט םדע
מיט ניגוני התעוררות און ניגונים פון בענקשאפט צום אייבערשטן. דערנאך האט דער ראש ישיבה ארויסגעברענגט 

אונז. מען זאל מיטנעמען מיט  אז ווען מען גייט אהיים דארף מען זען צו נעמען פונעם רבי'ן די מתנות וואס ער געבט
זיך דער סדר דרך הלימוד פון זאגן משניות און גמרא, מען זאל זיך איינפאקן די עצות פון שלום בית, "אויב די ווייב 

כפרת עוונות און תשובה טון", מען זאל מיטנעמען די ריינע  סשרייט, דארף מען נישט ענטפערן, נאר עס אננעמען אל
, און אייבערשטן, זיך פרייען מיט די פשוטע מצוות, מיט שבת, תפילין, ציצית, בארד און פיאותן 'אמונה, לעבן מיט

דאס מערסטע זאל מען מיטנעמען די תפלה והתבודדות, זיך צוגעוואוינען צו רעדן צום אייבערשטן ווי מער אויף די 
לדיגע הצלחה פאר'ן מענטש, דאס אייגענע שפראך, יעדעס ווארט וואס א איד רעדט צום אייבערשטן איז א געווא

 וועט באגלייטן און אים העלפן אויף די וועלט אויף יענע וועלט.
ביי  איז נאך מעריב האט דער עולם זיך ארויסגעלאזט אין א פייערדיגע טאנץ ווי דער מנהגמוצאי יום טוב 

מען האט געקענט ברסלב'ע חסידים, מען האט געדאנקט דעם אייבערשטן אויף זיינע גרויסע חסדים אז 
איבערקומען אלע כלליות'דיגע מניעות ווי געלט, משפחה, מלחמה און אלע פרטיות'דיגע מניעות וואס יעדער גייט 

סמוך ובטוח אין זכות פונעם מען דורך פריוואט, און יעצט אז מען איז דורך דעם געהויבענעם ראש השנה, איז 
 געבענטש יאר, א שנת גאולה וישועה.הייליגן רבי'ן אז מען האט געפועלט א זיס און 

נאך עטליכע מינוט האט מען שוין געמוזט לויפן זיך צוזאמפאקן די פעקלעך און זיך ארויסלאזן אויף די לאנגע און 
שווערע רייזע צוריק אהיים, אבער מיט א לייכטע און פרייליכע געמיט, וויסנדיג אז מען האט זיך איינגעקויפן א שנת 

 א זיס ליכטיג יאר, א יאר פון לעבן מיט'ן אייבערשטן, מיט אלע גוטע ישועות און רפואות.גאולה וישועה, 
 !מי שהיה אצלי על ראש השנה, ראוי לו לשמוח כל השנה

 

 היכל הקודש ברסלב ביהמ"ד 
 א"טילשה שיביראש השיאות בנ

27 Skillman St. 
 

 תפלה לחג הסוכות זמני
 
 

 סוכות
 10:00..................................................שחרית

 7:00.......................................................מנחה
 חול המועד סוכות 

 10:00..................................................שחרית
 7:00.......................................................מנחה

 רבתיסעודת הילולא
 של רבינו ז"ל

 נאכט חול המועד מיטוואך
 בית מדרשינו ממול בהסוכה

27 Skillman St. 
 8:00בשעה 

 הושענא רבה
 10:00..........................משנה תורה ליינען

 8:30................................................שחרית
 שמיני עצרת

 10:00................................................שחרית
 6:30.....................................................מנחה

 סוכהדערנאך זיך געזעגענען פון די 
 שמחת תורה

 9:00...................................................שחרית
 6:15.....................................................מנחה

 

 הגבאים - א פרייליכן יום טוב
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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 
 1152354380/ 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  03303502361אנד / ענגל 0797040066ארץ ישראל 
 1152354370/ ארגענטינא  3235003461בעלגיע 
 breslevcenter@gmail.com גליון אויף אימעילצו באקומען דעם 

 

 

 יום טוב סוכות
, מגילת קהלתדרשות, שיעורי תורה, ניגונים, 

דעם מעשיות פאר קינדער, און נאך; אויף 
 סוכות הייליגן און פרייליכן יום טוב

 > קול ברסלב< 
212-444-9191 

1, 1,  9,  3  
 

 

 

 חיזוק צום טיר
 
 

רי ברסלב, איר קענט באקומען אלע ספ
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

 
 
 

 

 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 שליט"א ניישטייןנחמן מו"ה 
 מלמד מומחה במוסדותינו הקדושים

 למזל טוב אינגלצו די געבורט פון א 
*** 

 הי"ו  יצחק משה רייך מו"ה
 ובטזון למזל זיין  פון שמחת בר מצוהצו די 

 ני"ו  אשר רייך הבחור החשוב

 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'

 אין אומאןביים הייליגן רבי'ן ראש השנה דערהויבענע  הערליכע
פונעם געהויבענעם יום טוב ראש השנה אין אונטערן רושם נאך אנשי שלומינו זענען  

אומאן בצל הקודש פונעם ראש ישיבה שליט"א, ווי מען האט פארברענגט אינאיינעם, 
עודות , געגעסן די סדי תפלות ותקיעת שופר מיט גרויס התעוררות געדאווענט ברוב עם

די תפלה , נעםאון ניגונים אינאיי זמירותפון די ען גנאגעזמיט די הערליכע  שבת ויום טוב
והתבודדות און תיקון הכללי ביים ציון הקדוש מיט געגועים און השתפכות הנפש, און די 

 .פונעם ראש ישיבה שליט"א הערליכע דרשות און שיעורים
פאר ראש השנה זענען געהערט געווארן ווארענונגען פון  וואכןטראצדעם וואס אין די 

עלאזט הערן "אמבאסאדעס" האבן זיך ג פארשידענע ריכטונגען, "ווארטזאגערס" און
אחריות" האט  קיין, "מיר קענען נישט נעמען מעלדונגעןנדע מיט פארשידענע אפשרעק

נא נט. "עס איז סכנת נפשות, אוקרייג געוואררעגירונ ציוניסטישע ן דיפוווארטזאגער  א
 האבן ברסלב'ע .געשריגן בן אנדערע אמבאסאדארןאיז אין א מלחמה צושטאנד" הא

חסידים זיך נישט צופיל דערשראקן דערפון, וויסנדיג אז דאס איז בלויז נאך א מניעה 
וואס דער סמ"ך מ"ם פרובירט אונטערצושטעלן אונז אפצוהאלטן פון קומען צום הייליגן 

, בפרט ווען מען האט געהערט פון אידן וואס האבן געפעדערט און אויף ראש השנה רבי'ן
קיין אומאן במשך חודש אלול, אז די גאנצע וועג פון אלע האבן געמאכט זייער וועג 

איז די מצב גענצליך  ט,אזוי אויך אין אומאן זעלבס , אוןארומיגע לענדער ביז אומאן
, און ווי די חשובע רבנים וגדולי פוסקי רואיג, מען זעט בכלל נישט קיין "מלחמה" מצב

ה אז עס הייסט נישט קיין דורינו האבן אלע פה אחד גע'פסק'נט א קלארע פסק הלכ
מקום סכנה, און מען קען רואיג פארן קיין אומאן, אנדערש ווי די צייטונגען און טעלעפאן 
ליניעס וואס האבן געוואלט אנווארפן א שרעק איבער דאס פארן קיין אומאן, וואס דאס 

יפ'ן ציבור, מוזן זיי טון לצורך פרנסה, זיי לעבן דאך נאר פון אנווארפן פחדים און שרעק או
 דאס מאכט אז דער עולם זאל וועלן מיטהאלטן די נייעס.

אין די לעצטע טעג פאר ראש השנה העעל"ט האבן זיך טאקע צענדליגע טויזנטער 
ן לאנגן אויסמאטערנדן וועג, און גענומען וועגן פון אנדערע 'אידן ארויסגעלאזט אויפ

 ,באסעסמיט פליגער, אויטאס, ות לענדער מאכנדיג פון דארט זייער וועג פאר לאנגע שע
, ווען ביי יעדע טריט נענטער ווערט שטערקער די חשק און תשוקה אנצוקומען און באנען

צום הייליגן רבי'ן אויף ראש השנה, וואס דאס האט דערמאנט די פילע נסיעות וואס 
ף יום אונזערע זיידעס און עלטערע זיידעס זענען געפארן אין זייער צייט צו צדיקים אוי

טוב, עס איז נישט געווען אזעלכע גרינגע וועגן אנצוקומען צו א רבי'ן ווי אין די היינטיגע 
 טעג.

פארוואס און פארווען  ,די וועלט איז געשטאנען און געשטוינט "מנן ומאן הוא רחימך"
גייט מען אריין אין א מלחמה זאנע? פארוואס לאזט מען זיך קאסטן אזעלכע געלטער 

עגן און טיקעטס? צו וואס איז מען גרייט זיך אויסמוטשען אין וועגן וואס פאר די וו
וואס קען מען  פערציג שעה אנצוקומען קיין אומאן?-דויערט לאנגע שעות פון דרייסיג

שוין טרעפן אין אומאן וואס מען קען נישט טרעפן אין ניו יארק, ירושלים, לאנדאן, אדער 
ואס שלעפט די צענדליגע טויזנטער אידן וואס האט מען געפרעגט, ו –אנטווערפן? 

 נדערט.אוהאט מען זיך געוו –קומען צו פארן מיט מסירת נפש? 
דער ענטפער צו די אלע שאלות איז "אמונת חכמים", אידישע קינדער גלייבן אינעם 

וואס האט געבעטן און געפאדערט אז מען זאל  ,דער נחל נובע מקור חכמה ,הייליגן צדיק
איינעם וואס  ןהאט צוגעזאגט צו מתקן זיין יעד אים אויף ראש השנה, און קומען צו

 באטייליגט זיך אינעם הייליגן קיבוץ.
און אזוי איז טאקע געווען ברוך ה', אלע וואס זענען דארט געווען קענען עדות זאגן 

גאנגען אויף די רואיגע וועגן און אויף די שטייגערליכע מצב אין אומאן, ווי אלעס איז אנגע
ווי יעדעס יאר, און אויב איז געווען שינויים, איז עס נאר די נאך פילע נייע האטעלן, בתי 
מדרשים, און געשעפטן וואס זענען צוגעקומען במשך די לעצטע יאר. אין כאן לא 

 מיסילס ולא באמבעס, לא טאנקען ולא סיירינס, לא שרירין ולא קיימין.
נען אבער געכאפט געווארן אין סורפרייז. ווען דארט אנשי שלומינו אין היכל הקודש זע

האט זיך די מלחמה אנגעזען אויף א גאר שטארקע פארנעם... היכל הקודש אינעם בנין 
מען האט געזען פילע "באוואפענטע לייט" ארומגיין, דער איז געווען באוואפנט מיט א 

א שלחן אנדערער מיט  און אןדער מיט א גמרא, א צווייטער מיט א תהלימ'ל, משניות, 
 , די"ספעציעלע קרעפןגעקענט באמערקן די " אויך אויג האט געניטערוך אדער חומש. א 

באהאלטענע אגענטן, וואס פונדרויסן האט זיך גארנישט אנגעזען אויף זיי עפעס 
ליפן מיט תפילה והתבודדות, און  עספעציעל, אבער שטילערהייט שאקלען זיך זייער

 צום אייבערשטן פיר און צוואנציג שעה אין טאג. זענען צוגעקלעבט
 

 הייליגן רבי'ן בייםודש שבת ק
דער ברייטער ציבור איז שוין אנגעקומען קיין אומאן אום דאנערשטאג, און האבן זוכה 

אפצורעכטן גאר א געהויבענעם שבת קודש בצל קדשו פון הייליגן רבי'ן אין געווען 
 אומאן.

ן געשמאקן בעל 'מע דאווענען מיטעגעדאווענט א ווארונאכטס האט מען פרייטאג צ
געגרייט דעם בית בשעת מען האט אנ -ן דאווענען 'תפילה מו"ה מאטי היימליך הי"ו, נאכ

-שמועס אונטן אין עס םא שיינע האט דער ראש ישיבה געגעבן - סעודה די המדרש צו
גיין מדאווענען אהיין 'ל, דער ראש ישיבה האט געזאגט אז באמת דארף מען תיכף נאכזא

און מאכן די סעודה, נאר יעצט האט מען נישט קיין ברירה, מען דארף אנגרייטן דעם בית 
המדרש. דער ראש ישיבה האט געגעבן א שמועס איבער דאנקען און לויבן דעם 

וואוינט זיך צו אזוי אלעס קען זיך איבערדרייען צום גוטן ווען מען גע אייבערשטן, און ווי
 גוטע ווערטער. ןפאר יעד צו געבן

ביי די זמירות ווען מען האט געהאלטן ביים שטיקל פון "מודה אני לפניך" האט דער 
ום טוב לאזט מען אויס דעם שטיקל ראש ישיבה אויסגערופן "ווען שבת געפאלט אום י

, און א שבת ביים רבי'ן איז א יום טוב", און דער ראש ישיבה האט מיט "מודה אני לפניך"
סעודה האט  די ביי ן ברסלב'ן נוסח.'געוואלדיגע שמחה אנגעהויבן "אשת חיל" מיטא 

דעם אז דער עיקר  נגען אינאיינעם, ווי דער ראש ישיבה רעדט כסדר איבערימען געז
 .שבת, און דאס גלייכןאידישקייט איז טון די פשוטע זאכן ווי זינגען זמירות 

ופן אז מען זאל נישט לאזן די קינדער נאך די סעודה האט דער ראש ישיבה אויסגער
הפקר, אדער זאל מען זיך לייגן שלאפן מיט די קינדער, אדער זאל מען זיי האלטן אויף 

 נעבן זיך ביים באטע.
האט מען גאר שיין געזינגען אינאיינעם די זמירות און נאך ווארעמע באטע  די ביי

פריערדיגער שמועס פון י ן דדער ראש ישיבה ממשיך געווע האטניגונים, און דערנאך 
יאר האט יעדער מורא  אסדער ראש ישיבה האט געזאגט אז ד דאנקען דעם אייבערשטן,

געהאט אז צוליב די פילע נסיעות און סטאפס און אזוי אויך זענען געווען אסאך באריכטן 
אז די עירפארטס זענען זייער איבערגעשטרענגט און מען האט זיך גערישט אז אסאך 

לעך וועלן נישט אנקומען, דערפאר האט יעדער גוט מתפלל געווען "באשעפער רענצ
העלף מיינע רענצלעך זאלן אנקומען" און ווי וואונדערליך עס הערט זיך, איז דאס יאר 

דער ראש ישיבה שליט"א האט  פארלוירן געווארן אסאך ווייניגער ווי אנדערע יארן.
ן זיין ביים הייליגן רבי'ן אין אומאן, און ווי אזוי אסאך ארומגערעדט איבער די גרויסקייט פו

אויסצונוצן דעם ראש השנה ווי עס דארף צו זיין, און איבער די געוואלדיגע חיזוק און 
עצות וואס מיר באקומען פון הייליגן רבי'ן, וואס באגלייט אונז די גאנצע יאר, און 

 דערנענטערט אונז צום אייבערשטן.
איז דער ראש ישיבה געגאנגען צום ציון מיט פילע אנשי שבת קודש אינדערפרי 

, און דערנאך זיך קון הכללי און זיך מתבודד געוועןתי םגעזאגט דע מען האטשלומינו, 
צוריק געקערט צום בנין, ווי מען האט זיך געשטעלט דאווענען מיט דערהויבנקייט און 

סיפורי מעשיות, דער ראש  ן דאווענען איז געווען א שיינע שיעור אין'נאכ געשמאק.
ישיבה האט פארגעלערענט מעשה י"ג פון די זיבן בעטלערס, דער ראש ישיבה האט 

זאל מען  ,דעם אייבערשטן געבעטןאסאך האט שוין מען אפילו באריכות אז גערעדט 
אלץ נישט געהאלפן געווארן, אפשר דארפסטו רעדן כ, און אויב ביסט נאןנאכאמאל בעט

דרך ארץ? מען דארף זיך "אויסרעדן" צום אויבערשטן, נישט  מער יטצום אייבערשטן מ
, נישט קומען מיט טענות ומענות און זיך אפרעדן פארוואס מען איז זיך "אפרעדן"

נאכנישט געהאלפן געווארן, נאר בעטן איינמאל און נאכאמאל ברחמים ובתחנונים. 
עדן שיין צו די ווייב, און דערנאך האט דער ראש ישיבה גערעדט איבער "שלום בית", ר

 חסרונות. עזען אירע מעלות און נישט באמערקן איר
זיך בן הא טיילדעם שבת נאכמיטאג ווי עס דארף צו זיין,  טדער עולם האט אויסגענוצ

און געגאנגען צום ציון, טייל זענען ט פונעם שווערן וועג, עגעלייגט און זיך אויסגערואראפ
 שיעורים אין בית המדרש.ר זייערע יעדענט געלעראנדערע האבן 

ין אומאן אויף קומען קידאס ביי שלש סעודות האט דער ראש ישיבה געזאגט אז בלויז 
נישט דעם מענטש פאר א ברסלב'ער, צום רבין אין אומאן דארף כראש השנה מאכט נא

ין א אבער איינער וואס וויל זיקומען די גאנצע וועלט, ווער דארף דען נישט קיין תיקון? 
זיך מתבודד זיין יעדן טאג, זיך  ברסלבער חסיד דארף ערנסט נעמען דעם רבינ'ס לימודים,

אויסרעדן צום אייבערשטן אויף די אייגענע שפראך, אים אויסדערציילן אלעס וואס ליגט 
לערנען יעדן טאג, אביסל משניות, אביסל גמרא, אביסל חומש. דער ראש אויפ'ן הארץ, 

עדט איבער דעם זיסן "סדר דרך הלימוד" וואס דער רבי האט אונז ישיבה האט ארומגער
חברותא, "זאג די ווערטער געגעבן, אפילו דו האסט נישט קיין געדולד, האסט נישט קיין 

דער ראש ישיבה האט אסאך מאל ארומגערעדט אז מען דארף  ן קיין עברי..."אפילו א
ז נישט קיין חלק פונעם תיקון, און נאך מער נישט וועלן וויינען ביים ציון, סיי ווייל דאס אי

>>>>>> 

 


