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ֶדעְרֵצייְלט מֹוַהָרא"ׁש
ֶדער ֵהייִליֶגער ֶבן ִאיׁש ַחי זי"ע ָהאט 

ֶעס  ;ֶדעְרֵצייְלט ַאן ִאיְנֶטעֶרעַסאְנֶטע ַמֲעֶשה
ִאיז ַאָמאל ֶגעֶווען ִאין ַא ְׁשָטאט ְצֵוויי ִאיְדן 

עְפט פּון ָוואס ָהאְבן ֶגעַהאט ַא ֶגעׁשֶ 
ְסחֹורֹות, ֵאייֶנער פּון ֵזיי ְפֶלעְגט ֶעֶפעֶנען 
ַזיין ֶגעֶׁשעְפט ֶיעְדן ִאיְנֶדעְרְפִרי ִזיְבן 
ַאֵזייֶגער, ֶער ָהאט ֶגעָוואְלט ַזיין ָאְפן ִווי 
ֶלעְנֶגער אּון ַמאְכן ָדאס ֶמעְרְסֶטע ֶגעְלט, 
ְפֶלעְגט ֶער אֹויְפְׁשֵטיין ָגאר ְפִרי אּון 

ְפן ָדאס ַדאֶוועֶנען, ֶער ָהאט ֶגעָזאְגט ָאְפַכא
ָברּוְך ֶׁשָאַמר, ַאְׁשֵרי, ִיְׁשַתַבח, ִבְרכֹות 
ְקִריַאת ְׁשַמע אּון ְׁשמֹוָנה ֶעְשֵרה, אּון ֶער 
ִאיז ֶגעָלאְפן ֶעֶפעֶנען ָדאס ֶגעֶׁשעְפט, 
ִניְטַאָמאל ָהאט ֶער ֶגעַהאט ַצייט צּו ֶעְסן 

 ְפִריְׁשָטאג.
ייֶטער ִאיד ָהאט ִזיְך ֶגעִפיְרט ֶדער ְצֵוו

ַגאְנץ ַאְנֶדעְרׁש, ֶער ִאיז צּוֶעְרְׁשט ֶגעַגאְנֶגען 
ִאין ִמְקֶוה ִאיְנֶדעְרְפִרי, ֶדעְרָנאְך ָהאט ֶער 
ִזיְך ֶגעְׁשֶטעְלט רּוִאיג ַדאֶוועֶנען ִמיט ִמְנָין, 
אּון ֶער ָהאט ָנאְך ֶגעֶלעְרְנט ַאַסאְך 

ֶנען, ֶדעְרָנאְך ִאיז ֶער ִׁשיעּוִרים ָנאְכן ַדאֶווע
ַאֵהיים ֶגעַגאְנֶגען ֶעְסן ְפִריְׁשָטאג, אּון 
 ֶעְרְׁשט ַדאן ִאיז ֶער ֶגעַגאְנֶגען ֶעֶפעֶנען ַזיין

ֶגעֶׁשעְפט, ָוואס ָדאס ִאיז ׁשֹוין ֶגעֶווען 
 ֶגעֶוועְנִליְך אּום ֵאייְנס ַאֵזייֶגער ָנאְכִמיָטאג.

ייִליְך ַאז ֶדער ֶעְרְׁשֶטער ִאיז ֶגעֶווען ְפרֵ 
ֶער ִאיז ָאְפן ַאַסאְך ְפִריֶער אּון ַאֶלע קּוְנְדן 
קּוֶמען צּו ִאים ָנאְך ֵאייֶדער ֶדער ְצֵווייֶטער 
ָהאט ֲאִפילּו ֶגעֶעְפְנט ַזיין ֶגעֶׁשעְפט. ִביז 

 ֵאיין ָטאג...
ֵאיין ָטאג ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען ִאין ְׁשָטאט ַא 

ב ָּ ָּשַׁ יִָּאיְנֶדעְרְפרִָּת
ִָּאי ֶָּגעֶוועז ַָּאן

ָּ

יינֶָּ ָּשֵׁ ְָּשמּועֶָּע ֶָּוועגְָּס ֲָּחתּונ ָּן אכְָּה ָּמַׁ ןִָּאין
ְָּיִשיב ָּ ָּאּוה ִָּניְשָּן אכְָּט ָּמַׁ ייֶערֶָּן ָּטֵׁ ָּת.ִשְמחֹוע
ייֶנע ָּאֵׁ אר ָּה  ִָּניְשָּט אֶנעט אְרְשטַׁ ָּפַׁ סָּו ואן
ֶָּפעלְָּ ַָּאזֹוסָּאֹויט אךְָּי ֶָּרעדְָָּּצּוָּסַׁ ָּפּון ם,ֶָּדען
אב ִָּאיִָּאיךְָָּּה  אגְָּם ָּ"ֶגעז  יט: ָּגֵׁ ְָּבֶרענְָּי רִָּמיג
ייֶנע ָּאֵׁ ָּו ואם אלְָּס ָּהַׁ ָּשֹויט ָּנ אכְָּן הֲָּחתּונ ָּן
אכְָּ ויןָּמַׁ ייְָּצוֵׁ אסָּו וארִָּקיְנֶדעיְָּדרֵׁ טִָּניְשָּטָּה 
יי ייןָּקַׁ אֶלעןָּאֵׁ טִָּניְשָּדֶָּרעִָּאיךְָּת...ָּחֹובֹורָּד 
ָּפּו ְָּגרֹויסֶָּן ֲָּעִשיִריע ֶָּרעִָּאיךְָּם, ןָּפּוד

ָּדּוְרְכְשִניְטִליכֶָּ ייע ִָּאיְנֶגעלַׁ רּוךְָּט, ָָּּב  ִָּאיךְָּה'
אלְָּ ָּהַׁ ָּנ אכְָּט ֲָּחתּונ ָּן אכְָּה ָּמַׁ ין ְָּדרֵׁ רִָּקיְנֶדעי
ייטִָּניְשָּםָּקּוִָּאיךְָּןָּאּו ייןָּקַׁ אהְָּפרּוט ָּןָּאֵׁ רָּפַׁ

ייֶנע ָּקֵׁ ָּנ אם, וייר ָּוַׁ אלְִָָּּאיךְָּל ָּפ  אג ,ָּש"מֹוֲהר 
אךְִָָּּאיךְָּ שּוטֶָָּּמַׁ ָּפ  ִָּשְמחֹו'ע אךְִָָּּאיךְָּת, ִָּזיךְָָּּמַׁ
יינֶָָּּצּוִָּאיךְָּדֶָּרערֶָּדעִריֶבע.ָּנַׁאִרישטִָּניְשָּ עָּמַׁ

ְלִמיִדי ָּתַׁ ַָּאזֹום אךְָּי ָּפּוָּסַׁ ֶָּדען ָּוַׁויים, ִָּאיךְָּל
ִָּווי ֶָּענְָּל אלְָּק ָּז  ֶָּקעֶנעָּאֹויךְָּן ֶָּלעבְָּן ָָּאן יין ןָּקַׁ
יי ָּת".חֹובֹוהְָּפרּוט ָּןָּאֵׁ

תֹועֲָּ)  "ג(תשפָּנֹחַָּׁהֱָּאמּונ ָָּּצ 
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ֶדעם ַפאְרִדיֶנען ָגאר ַאַסאְך  פּוןען ָהאט ֶגעֶקעְנט ָגאר ֵטייֶעֶרע ְסחֹוָרה, ָוואס מֶ 
ֶגעְלט, ֵבייֶדע פּון ֵזיי ָהאְבן ֶגעקֹויְפט ַאַסאְך פּון ִדי ְסחֹוָרה, אּון צּוָמאְרְגְנס 
ָהאט ֶדער ֶעְרְׁשֶטער ֶגעֶעְפְנט ַזיין ֶגעֶׁשעְפט ָגאר ְפִרי, ַאזֹוי ַאז ֶיעֶדער ָזאל 

 קֹויְפן ִדי ֵטייֶעֶרע ְסחֹוָרה. קּוֶמען לֹויְפן צּו ִאים
ֶדער ָפִריץ פּון ְׁשָטאט ָהאט ֶגעֶהעְרט ַאז ֶעס ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען ִדי ֵנייֶע 

יְקט ַזיין ַבאִדיֶנער ֶעס צּו קֹויְפן, ֶדער ַבאִדיֶנער ֵטייֶעֶרע ְסחֹוָרה, ָהאט ֶער ֶגעִׁש 
עם ֶעְרְׁשְטן ֶגעֶׁשעְפט, אּון ֶגעָזאְגט ַאז ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען ְגַלייְך ִאיְנֶדעְרְפִרי צּו דֶ 

ֶדער ָפִריץ ֶבעט ִאים ַאז ֶער ָזאל ַאִריֶבער קּוֶמען ִמיט ֶעְטִליֶכע ַבייְׁשִפיְלן פּון 
ִדי ֵטייֶעֶרע ְסחֹוָרה צּו ֶזען אֹויב ָדאס ִאיז גּוט ַפאר ִאים, אּון ֶאְפָׁשר ֶוועט ֶער 

 ָפָחה אּון ַזייֶנע ַבאַקאְנֶטע.אֹויְך קֹויְפן ַפאר ַזיין ִמְׁש 
צּוִפיל ְבֵרירֹות ָהאט ֶדער ִאיד ִניְׁשט ֶגעַהאט, ֶדעם ָפִריץ ֶקען ֶמען ִניְׁשט 

ָדאס ֶגעֶׁשעְפט אּון ַאִריֶבער ֵגיין  ָאְפָזאְגן, ֶער ָהאט ֶגעַדאְרְפט ַפאְרַמאְכן
ֶגעמּוְזט ַפאְרְבֶרעְנֶגען ַאַסאְך  צּוְפִריְדן ְׁשֶטעְלן ֶדעם ָפִריץ. ְלַמֲעֶשה ָהאט ֶער

ַצייט ַביים ָפִריץ, ֶדער ָפִריץ ָהאט ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט ַמְחִליט ַזיין ָוואס ֶער ִוויל 
ָאֶבער ִזי ָהאט אֹויְך ִניְׁשט  ֶער ָהאט אֹויְך ֶגערּוְפן ַזיין ַווייב, ִדי ָפִריְצ'ֶטע,

ֶער ָהאט ֶגערּוְפן ַזייֶנע ִקיְנֶדער אּון ֵזיי  ויל,ֶגעוואּוְסט פּוְנְקְטִליְך ָוואס ִזי וִ 
ָהאְבן אֹויְך ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט ָזאְגן ָוואס צּו ֶנעֶמען, אּון ַאזֹוי ָהאט ִזיְך ֶעס 

ס ֶמעְנְטְׁשן 'ס, אּון ִאין ִדי ֶזעְלֶבע ַצייט ֶזעֶנען ִדי ְׁשָטאטְ ֶגעצֹויְגן ִביז ַפאְרַנאְכטְ 
ֵווייְטן ֶגעֶׁשעְפט ָוואס ָהאט ׁשֹוין ִאיְנְצִוויְׁשן ֶגעֶעְפְנט, אּון ֶגעַגאְנֶגען צּום צְ 

ְסחֹוָרה, ֶמען ָהאט ָאְפֶגעקֹויְפט פּון ִאים ִדי  ַאייְנֶגעקֹויְפט ָדאְרְטן ִדי ֵטייֶעֶרע
 ַגאְנֶצע ְסחֹוָרה, אּון ֶער ָהאט ַפאְרִדיְנט פּון ֶדעם ָגאר ַאַסאְך ֶגעְלט.

ה ְלַמֲעשֶ  אט ַפאְרְבֶרעְנְגט ַביים ָפִריץ ִדי ַגאְנֶצע ָטאג, אּוןֶדער ֶעְרְׁשֶטער הָ 
אְלן ַפאְרן ָפִריץ אּון ֶער ָהאט ִאים ִאיז ִדי ַגאְנֶצע ַזאְך ִניְׁשט ֶגעפָ 

ַאֶוועְקֶגעִׁשיְקט ִמיט ֵלייִדיֶגע ֶהעְנט, אּון ֶער ָהאט ֶגעמּוְזט ַאֵהיים ֵגיין ִמיט 
 ְגרֹויס ַעְגַמת ֶנֶפׁש.

ֶזעט ֶמען פּון ֶדעם ַאז פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ֶדעְרֵלייְגט ֶמען ִניְׁשט, ַדְוָקא ֶדער 
ן ֵאייֶבעְרְׁשְטן ָהאט ָנאר ֶמער 'ְצֵווייֶטער ָוואס ָהאט ִזיְך ַפאְרָלאְזט אֹויפְ 

 ַפאְרִדיְנט ְברּוֲחִניּות ּוְבַגְׁשִמיּות.
 "(ִבָטחֹון")ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ט"ז ֶעֶרְך 

 

 ֶדעְרֵצייְלט מֹוַהָרא"ׁש>>>>>>  

 

 

 

 

 

 די שווערסטע נסיונות.
ביי שלש סעודות האט דער ראש ישיבה צוגעברענגט א שטיקל פון חיי מוהר"ן 

ווערט ארעם, הייזער איבערן מאמר חז"ל "כל העוסק בבנין מסמסכן" דער וואס בויעט 
 זאגט דער רבי אז דורך מצוות סוכה ווערט מען געראטעוועט. האט דער ר"י געזאגט,

 ן אייבערשטן וועט גארנישט שאטן.'ווייל סוכה איז אמונה, און אז מ'גייט מיט
 

 הושענא רבה
גמרא, א בלאט האט דער ראש ישיבה פארגעלערנט אי שבת קודש נאכ'ן זמן מוצ

א  און דערנאך איז פארגעקומעןמשנה תורה, ליינען שפעטער איז מען צוריק געקומען צו 
מען האט געזינגען די זמירות למוצאי שבת, און  ענא רבה,סוכה לכבוד הושדי סעודה אין 

נאך שיינע ווארעמע ניגונים, און דער ראש ישיבה שליט"א האט גערעדט עטליכע 
 ווערטער בקיצור איבער די גרויסקייט פון דעם הייליגן טאג הושענא רבה.

ו מען האט צוריק ארויפגעגאנגען אין שול, וואגאנצער ציבור נאך ברכת המזון איז דער 
 גאנץ תהלים אינאיינעם.אויסגעזאגט 

, ביי די הושענא רבה אינדערפריגרויס התעוררות האט געהערשט אין בית המדרש 
פאר יעדע הושענות האט דער ראש ישיבה , תפלות, הלל, נענועים, און הושענות

אז דער עיקר דארף מען בעטן גערעדט ארומער האט אסאך  גערעדט דברי התעוררות.
אייבערשטן אז מען זאל זיך אלץ האלטן ביי די אמונה, קיינמאל נישט אוועקגיין  דעם

פונעם אייבערשטן, און זיך האלטן ביי צדיקים און ערליכע אידן, פאלגן וואס זיי זאגן, און 
געבליבן אזוי וועט מען שוין האבן אלע גוטע זאכן וואס מען דארף. דאס וואס מיר זענען 

נאר  מען אין שול, מיר עסן אין די סוכה, און מיר שאקלען לולב, איז, מיר קואידןערליכע 
האבן געפאלגט די צדיקים מיט תמימות. דער ראש און זיידעס ווייל אונזערע עלטערן 

ישיבה האט געבעטן די פרויען מען זאל גיין צניעות'דיג "צניעות איז שיין" האט דער ראש 
דאס  ,ן לולב'געזאגט מ'זאל בלייבן מיטישיבה געזאגט. אויך האט דער ראש ישיבה 

א גאנץ יאר, און נישט חס ושלום אריינברענגען אין שטוב די כלים  ,אמונהמיט מיינט 
 וואס מ'קען זען דערויף ווידיאס אדער האט אינטערנעט.

די הלל, הושענות, און דרשות פון הושענא רבה, קען מען אויך הערן אויפ'ן "קול 
 ברסלב" טעלעפאן ליין.

 

 צווייטע טעג
די הקפות שמיני עצרת ביינאכט זענען אפגעראכטן געווארן מיט גרויס פרייד, דער 
עולם האט געטאנצן זייער לעבעדיג, געדאנקט דעם אייבערשטן אז מען האט זוכה געווען 
צו לערנען תורה די גאנצע יאר און זיך פארגענומען אויף ווייטער קיינמאל נישט 

תורה. צווישן די הקפות האט דער ראש ישיבה שליט"א  אפצולאזן די הייליגע
צוזאמגענומען אלע קינדער אינמיטן שול, מיט די באגלייטונג פון די געטרייע מלמדים, 
מען האט געזינגען שיינע ווארעמע ניגונים אינאיינעם, ניגונים וואס בעטן זיך ביים 

האט אויסגעטיילט גוטע אייבערשטן מען זאל אלעמאל בלייבן נאנט צו אים, און מען 
 זאכן פאר די קינדער וואס האבן שיין מיטגעזינגען.

גערעדט איבער די גרויסע ביים קידוש האט דער ראש ישיבה אינדערפרי שמיני עצרת 
פרייד וואס מען פריידט זיך מיט די הייליגע תורה ביי די הקפות, מען האט זוכה געווען צו 

און נאך פילע שיעורים וואס יעדער האט געלערנט לערנען יעדע וואך די פרשת השבוע, 
במשך דעם יאר, מיר האבן דעם דרך הלימוד פון הייליגן רבי'ן, וואס ער האט אונז געגעבן 
א וועג ווי אזוי יעדער איד אן אויסנאם קען לערנען תורה יעדן טאג. אויך האט מען 

ז מען מוז אנטון די מען מיינט א ,ארומגערעדט עצות פאר אינגעלייט וואס בלוטיגן
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, מען טרונקט זיך אין שווערע חובות, ווי אזוי מען קען קינדער מיט טייערע בגדים
 אויסשטעלן דאס לעבן אויפ'ן ריכטיגן וועג.

הייליגע געזעגענען פון די נאכמיטאג נאך מנחה איז מען אראפגעגאנגען אין די סוכה זיך 
שפירן זיך אסאך מענשטן עם וואס האט ארומגערעדט איבער דסוכה, דער ראש ישיבה 

, מען האט אפגעראכטן אזא שיינעם חודש תשרי, אזעלכע נאך יום טובאראפגעקלאפט נאך 
שיינע הייליגע און פרייליכע טעג, און יעצט גייט מען צוריק צום וואכנדיגן סדר היום, וואס 

ז יעדן טאג איז אבער דער רבי לערנט אונז אויס א האט מען געהאט פונעם גאנצן יום טוב?
דער ראש ישיבה האט אויסגעלערנט א וועג ווי אזוי סוכות שמחת תורה פסח און פורים, 

מיטצונעמען דעם יום טוב אויף די גאנצע יאר, מען קען און מען דארף לעבן מיט'ן 
 .אייבערשטן די גאנצע יאר

יגע הקפות שמחת תורה ביינאכט איז ווידער אפגעראכטן געווארן גאר שיינע און לעבעד
בפרט די פאר לאנגע שעות, און ווידער מיט שיינע ווארעמע ניגונים צווישן די הקפות, 

אידישע ניגונים וואס ברענגט ארויס די בענקשאפט פון אידן צום אייבערשטן, און די 
. און די זעלבע האט זיך איבערגע'חזר'ט שמחת תורה גרויסקייט פון לערנען די הייליגע תורה

. דער ראש ישיבה שליט"א האט כסדר מעורר געווען דעם עולם צו טאנצן און זיך אינדערפרי
"א גאנץ ווינטער וועט מען קענען שמועסן, יעצט קומטס פרייען מיט די הייליגע תורה, 

, דער ראש ישיבה שליט"א האט מחזק געווען דעם ציבור אז אין די טאנצן מיט די תורה!"
טרייבט מען דעם ס"מ, יעצט איז די צייט זיך צו פרייען צייט וואס מען טאנצט הקפות פאר

מיט די הייליגע תורה, זיך אויסבעטן ביים אייבערשטן אלעס וואס מען דארף, און דער עיקר 
 בעטן אז מען זאל נישט אפלאזן דעם אייבערשטן קיינמאל, אויף קיין שום פאל.

דע הקפה, וואס צו בעטן אינדערפרי האט דער ראש ישיבה שליט"א אויך גערעדט פאר יע
ביי די הקפה, לויט ווי מען זאגט ביי די לשם יחוד'ס און די תפלות ביי יעדע הקפה, ביי די 
ערשטע הקפה האט דער ראש ישיבה שליט"א גערעדט פון חסד און הפצה, איבערגעבן די 

חסד.  עצות און לימודים פון הייליגן רבי'ן פאר נאך אידן, וואס דאס איז די גרעסטע סארט
ביי די צווייטע הקפה, מדת הגבורה, האט מען גערעדט פון זיך שטארקן איבער'ן יצר הרע, 
וואס דאס קען א מענטש נישט טון אליין, מען דארף אסאך בעטן דעם אייבערשטן אויף 
דעם, אלמלא הקב"ה עוזרו לא יכול לו. ביי די דריטע און פינפטע הקפה, תפארת און הוד, 

בה שליט"א אסאך גערעדט איבער שיינקייט, מען דארף אסאך בעטן האט דער ראש ישי
דעם אייבערשטן מען זאל וויסן וואס איז אמת'דיג שיין, נאר וואס דער אייבערשטער לאזט 
איז שיין, נישט ווערן נאכגעשלעפט נאך וואס עס הייסט שיין ביי די גוים, דער ראש ישיבה 

רד, און צניעות ביי פרויען, און נאך. ביי די פערטע האט ספעציעל גערעדט וועגן שניידן די בא
הקפה האט מען גערעדט פון די מדה פון נצח, דאס איז די מדה פון הייליגן רבי'ן וואס האט 
געזאגט "ניצחתי ואנצח, איך האב אויסגעפירט און איך וועל אויספירן", לכאורה הערט זיך 

, וואס איז שייך נאכאלץ אויסצופירן? עס ווי א סתירה, אויב האט מען שוין אויסגעפירט
דאס איז אבער די וועג ווי א איד גייט, ער פרובירט יעדן טאג נאכאמאל פון פריש צו מנצח 
זיין דעם יצר הרע, און ווי לאנג דער איד געבט נישט אויף, ער פרובירט נאכאמאל און 

בערשטער וויל פון נאכאמאל, דאס הייסט אז ער האט אויסגעפירט, דאס איז וואס דער איי
אונז. ביי די זעקסטע הקפה האט מען גערעדט פון יוסף הצדיק, מדת היסוד, זיך האלטן 
הייליג און ערליך, און דאס קען מען נאר באווייזן דורכ'ן בעטן אסאך דעם אייבערשטן, און 
 מיט די כח פון די הייליגע תורה, יעצט אום שמחת תורה איז די צייט זיך פארצונעמען צו

לערנען תורה יעדן טאג פון יאר, און דורך דעם געראטעוועט ווערן פונעם שלעכטן יצר הרע. 
ביי די זיבעטע הקפה האט מען ארומגערעדט פון דוד מלכא משיחא, ווי אזוי ער האט 
געלעבט מיט'ן אייבערשטן, יעדע זאך געבעטן און געלויבט דעם אייבערשטן, וואס דעם איז 

ר ספר תהלים, און דאס דארפן מיר אויך נאכמאכן, זיך אויסשמועסן געווארן דער הייליגע
 אלעמאל דאס הארץ מיט'ן אייבערשטן.

, דער און זיך געקענט רעדן נעילת החג איז דער ראש ישיבה געווען הייזעריג נאכמיטאג
לת החג דרשה וועט זיין בעז"ה ביים ליל שישי יעבה האט געהייסן אויסרופן אז די נראש ישי

, און אזוי איז טאקע געווען, ביים ליל שישי שיעור האט דער ור דאנערשטאג בראשיתשיע
ראש ישיבה שליט"א גאר שטארק ארומגערעדט ווי אזוי מען נעמט מיט דעם יום טוב אויף 

 די גאנצע יאר, מען קען הערן דעם שיעור אויפ'ן "קול ברסלב" טעלעפאן ליין.
זט א שטארקע רושם אויף אנשי שלומינו דער הערליכער יום טוב האט איבערגעלא

 וועלכע האבן געשעפט פרישע חיזוק והתעוררות צום נייעם יאר.
 מי שלא ראה שמחה זו, לא ראה שמחה מימיו!

*** 

 ען זיך צוזאםאנשי שלומינו קומ
 שלש סעודות אין ספרינג וואלי

שוין לאנגע יארן וואס עס גייט אן די בית המדרש היכל הקודש אין מאנסי, אנגעפירט 
דורכ'ן חשובן גבאי מו"ה חיים דוד ראזענבערג שליט"א, א פלאץ פאר אנשי שלומינו און 

ון הייליגן רבי'ן. דער בית פאר אלע אידן צו קומען זיך מחזק זיין מיט די עצות און לימודים פ
תל תלפיות פאר די גאנצע אומגעגנט, און איז א  ,.Dolson Rd 32המדרש געפונט זיך אויף 

 מיט אלע תפלות אום שבת קודש.
אזוי ווי מאנסי איז אבער גאר א גרויסע שטאט, נישט יעדער קען אנקומען צום בית 

סעודות אויך אין ספרינג וואלי  המדרש, האט מען זיך אנגעהויבן צוזאמקומען אויף שלש
זיך צוזאם  , מען קומט.Collins ave 8געגנט, אין שטוב פון מו"ה זושא פריעדמאן הי"ו, אויף 

 מינוט נאכ'ן זמן הדלקת הנירות. 40נאך מנחה, 
ביי שלש סעודות רעדט מען גאר שיינע דיבורים, די הערליכע לימודים וואס דער ראש 

איבער פון הייליגן רבי'ן, און מען באקומט פרישע חיזוק און ישיבה שליט"א געבט אונז 
הדרכה פאר די גאנצע קומענדיגע וואך. פאר מער אינפארמאציע קען מען זיך פארבינדען 

 .845-445-9314אויף 
 !ולית זעפין דרעוין חדו השתא בהאי שעתא דביה רעוא
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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  03303502361/ ענגלאנד  0797040066ארץ ישראל 
 1152354370/ ארגענטינא  3235003461בעלגיע 
 breslevcenter@gmail.com גליון אויף אימעילצו באקומען דעם 

 

 

 גרינג און געשמאק - גמרא
א טאג, פארגעלערנט גרינג  בלאט גמראא 

 עם און געשמאק, כאפט אייך מיטמיט ט
 און איר וועט זיך ממש מחיה זיין

 קול ברסלב
212-444-9191 

1, 2,  7  
 

 

 

 חיזוק צום טיר
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 סימן טוב ומזל טוב 
 

 שליט"א יהושע ראבינאוויטשמו"ה 
 , ירושלים עיה"קמלמד מומחה במוסדותינו הקדושים

 למזל טוב אינגלצו די געבורט פון א 
*** 

 שליט"א חיים דוד ראזענבערגמו"ה 
 גבאי בית המדרש היכל הקודש מאנסי

 למזל טובצו די געבורט פון אן אייניקל 
*** 

 הי"ו ברוך מרדכי פעקעטעמו"ה 
 ובטל למז שרגא שמואל נ"יאפשערן פון צו די 

 הפצת הגליון בבארא פארק נתנדב ע"י מו"ה אברהם צוויבל הי"ו להצלחה בכל הענינים

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'

 אין וויליאמסבורג שליט"א ן ראש ישיבה'שיינע יום טוב סוכות מיט
גאר א שיינער יום טוב איז אריבער אויף אנשי שלומינו בצל הקודש פונעם ראש ישיבה  

וחות און חיזוק פונעם יום טוב, וואס דאס שליט"א, ווען מיר האבן געשעפט פרישע כ
 וועט אונז באגלייטן אויפ'ן גאנצן יאר.

עס איז נישט מעגליך אראפצושרייבן אויפ'ן פאפיר די געפילן פון הארץ פון די אלע 
וואס האט מיטגעלעבט דעם יום טוב מיט'ן ראש ישיבה שליט"א, מיר וועלן פרובירן 

זוי דער יום טוב איז אריבער, און אביסל פון וואס מיר אבער אין קורצן איבערצוגעבן ווי א
 האבן זוכה געווען צו הערן און מקבל זיין פונעם ראש ישיבה שליט"א.

 

 ערשטע טעג יום טוב
די ערשטע טעג יום טוב זענען אריבער מיט גאר געהויבנקייט מיט'ן ראש ישיבה 

שליט"א געדאווענט שליט"א אין וויליאמסבורג, ביידע טעג האט דער ראש ישיבה 
שחרית פאר'ן עמוד מיט גרויס התעוררות און געשמאק, די הלל נענועים און די הושענות 

 זענען געווען גאר דערהויבן.
ער  ר"י פארגעלערנט אין זוהר הקדוש וואון דאווענען האט דער 'אינדערפרי פאר

מיט רבקה,  האלט יעצט )פרשת חיי שרה(, ווי מען רעדט ווי יצחק האט חתונה געהאט
פרעגט פארוואס שטייט נאר ביי יצחק "ויאהבה", ער האט איר ליב הקדוש דער זוהר 
גבורה, האט העם אייבערשטן מיט מדת אס איז וויבאלד יצחק האט געדינט דגעהאט? ד
שטער ארויסגעשריבן בפירוש אז ער האט איר ליב געהאט, ווייל אפילו ערדער אייב

 ורה, אבער שלום בית מוז צוגיין מיט אהבה.מיט גב דעם אייבערשטןמ'דינט 
נאכ'ן דאווענען איז צוגעשטעלט געווארן א ברייטע קידוש אין די שיינע סוכה אין הויף 
פון די שול, דער ראש ישיבה שליט"א האט גערעדט גאר שיינע דברי התחזקות לכבוד 

אז שרייבט  זוהר וואס דער ראש ישיבה שליט"א האט גערעדט פונעם הייליגן יום טוב.
אברהם אבינו געהאט א בוים און נאר ווער ס'איז געווען ראוי האט די בוים אים געמאכט 

ווער עס איז נישט געווען ראוי איז דער בוים געווען אוועקגעדרייט פון אים, א שאטן, 
האט דער ראש ישיבה זיך געשטעלט אויף דעם, אברהם אבינו האט דאך מקרב געווען 

האט אויסגעלערנט פאר יעדן אז עס איז דא א באשעפער אויף דער  יעדן איינעם, ער
וועלט, קומט אויס אז ווען די מענטשן זענען אנגעקומען זענען זיי נאך געווען ווייט פונעם 
אייבערשטן, וואס איז שייך צו זאגן אז ער איז יא ראוי אדער נישט? נאר איין זאך האבן די 

געדארפט זיך אונטערבייגן און אויסהערן דעם צדיק,  מענטשן יא געדארפט טון, זיי האבן
אויב זייער פנים איז נישט געווען אויסגעדרייט צום צדיק, וואס ווערט גערופן 'בוים', האבן 
זיי נישט געקענט מקבל זיין פון אברהם אבינו. דער ראש ישיבה שליט"א האט ווייטער 

צעלט מיט פיר טירן וואו ער האט ארומגערעדט פון די הפצה פון אברהם אבינו, זיין גע
יעדן שיין אויפגענומען און געגעבן צו עסן, און אויף דעם וועג האט ער יעדן מקרב געווען 

 צום אייבערשטן.
ן דאווענען ביים קידוש אין סוכה, האט דער ראש ישיבה 'נאכדעם צווייטן טאג 

ן? פארוואס הייבט געפרעגט פארוואס ווערט עקידת יצחק גערופן אברהם אבינו'ס נסיו
זיך אן שמחת בית השואבה פונקט ביי אושפיזא דיצחק? און פארוואס פונקט ביי יצחק 
שטייט ויאהבה? נאר ווי באקאנט איז יצחק געווען מדת גבורה, דאס מיינט אלעס 

ן אייבערשטן, דערפאר האט ער נישט 'ן פאר'ן אייבערשטן, זיך שחט'אוועקגעבן פאר
ון ביים עקידה, אבער אברהם וואס האט געדינט דעם געהאט אזא שווערע נסי

און ן זיין קינד. 'נסיון צו שחט איז פאר אים געווען א שווערערעאייבערשטן מיט "חסד", 
, ווייל פאר אין די אושפיזא דיצחק בהאשמחת בית השודערפאר הויבט זיך די טאקע 

נץ צו זיין פרייליך, און קוגרעסערע יצחק וואס דינט דעם אייבערשטן מיט גבורה, איז א 
שטייט ביי יצחק ויאהבה. מענטשן מיינען אז די מאן און ווייב דארפן טראכטן דעריבער 

שלום בית איז דווקא ווען מען איז פארקערט, ווייל  דער אמת איז אבער אזדי זעלבע, 
 , דער קונץ איז אז צוויי מענטשן וואסאפילו מיט מידת גבורה קען מען האבן שלום בית

טראכטן אנדערש זאלן זיך קענען אויסקומען צווישן זיך, מוותר זיין איינער פאר'ן צווייטן, 
 דאס איז אמת'ע שלום און דאס איז די שענסטע און הייליגסטע זאך.

 

 ן'יארצייט פון הייליגן רבי
איז פארגעקומען די סעודת הילולא צו די יארצייט פון  , ח"י תשרי,מיטוואך נאכט

'ן. די סעודה איז פארגעקומען אין די גרויסע סוכה קעגן איבער דעם בית הייליגן רבי

 המדרש.
מען האט זיך געוואשן צו א א גרויסער ציבור איז זיך צוזאמגעקומען לכבוד די יארצייט, 

ברייטע סעודה, מ'האט געזינגען דעם שיר ידידות וואס רבי יצחק ברייטער זצ"ל האט 
יס די גרויסקייט פון הייליגן רבי'ן, און נאך שיינע ווארעמע , וואס ברענגט ארומחבר געווען

 ניגונים.
איבער די גרויסקייט פון  דערנאך האט דער ראש ישיבה געגעבן א שיינע שמועס

הייליגן רבי'ן, וואס דער רבי לערנט אונז און וואס דער רבי געבט אונז, דער ראש ישיבה 
מענטש וואס ווייסט ביי זיך וויפיל דער שליט"א האט אויך גערעדט אסאך פון הפצה, א 

רבי האט אים געהאלפן אין לעבן, דארף עס זען איבערצוגעבן אויך פאר נאך אידן, זיי זאלן 
ן קומענדיגן יאר, 'ן פרעגן וואס מ'זאל זיך אונטערנעמען פארשמענט אויך געהאלפן ווערן,

"ן? האט דער ראש ב? רמהקדוש איך לערן שוין חומש רש"י, זאל איך צולייגן אור החיים
לערנען חומש רש"י, מאך הפצה, אויך זאל אז יענער לייג צו נאך א איד  ,ישיבה געזאגט

מען קען לערנען יעדן טאג אביסל. מען קען הערן דעם גאנצן  און נאך א איד זאל וויסן אז
 הערליכן שיעור אויפ'ן "קול ברסלב" טעלעפאן ליין.

 האט געטאנצןמען ויסגעלאזט אין פרייליכע טענץ, נאך ברכת המזון האט מען זיך אר
 ביז שפעט אין די נאכט לכבוד שמחת בית השואבה.

 

 חול המועד
אין די טעג פון חול המועד איז מען זיך צוזאמגעקומען יעדן טאג צו שחרית, דער ראש 
ישיבה שליט"א האט געדאווענט הלל און הושענות פאר'ן עמוד, מיט גרויס געשמאק און 

 הויבנקייט.דער
נאכ'ן דאווענען איז געווען יעדן טאג א סעודה אין די סוכה, דער ראש ישיבה האט 
ארומגערעדט גאר שיינע דברי התחזקות. מען קען הערן די אלע שיינע שיעורים פון חול 

 המועד אויף די "קול ברסלב" טעלעפאן ליין.
 

 שבת חול המועד
זיך זענען  ך די סעודה פרייטאג צו נאכטס,אין די סוכה נאביים באטע ביים ראש ישיבה 

יין בחור איז ארויפגעקומען און געקומען אינגעלייט און בחורים אנשי שלומינו, אצוזאמ
עסן ביי געגאנגען  די סעודה און ער איזער האט נישט געהאט וואו צו עסן  אז רציילטדע

ער איז כן צו עסן און קיין גרויסע זא רבי ישעי'לעס קאך, אבער למעשה איז נישט געווען
"איך האב נישט קיין  ,, האט אים דער ראש ישיבה געזאגטדערפון געווען צובראכן

פיש פלייש קאמפאט און  ן! אנדערע האבן פיינע'רחמנות אויף דיר. דו האסט דעם רבי
 'ן, אויף זיי האב איך רחמנות; דיים, אבער זיי האבן נישט דעם רביעקר-אפילו אייז

 דה וועט אריבערגיין"...ארפאסטע סעופ
דערנאך האט דער ראש ישיבה גערעדט איבער די הושענות פון שבת וואס מ'זאגט 
דארט אינצווישן "הושענא יושבת וממתנת עד כלות שבת", אלע פרעגן מ'בעט דעם 

זאל זיך אז דער שבת קודש אין זכות וואס אידן ווארטן  געהאלפן צו ווערן אייבערשטן
דער תירוץ איז פשוט, א איד וויל רייכערן, ער אבער איז דען א זכות?  שוין ענדיגן?! דאס

אדער טון אנדערע מלאכות וואס איז אים וויכטיג אויף די  נדן דעם עירקאנדישן,יוויל אנצ
אבער ער ווארט, יעצט איז שבת, איך וועל אויסווארטן דעם זמן נאכדעם וועל איך מינוט, 

 נקייט פון א איד.טון אלע מלאכות. דאס איז די שיי
האט דער ראש ישיבה גערעדט  אין די סוכה ן דאווענען ביים קידוש'שבת קודש נאכ

 ,ן אייבערשטן'קייט וואס מ'טוט פאריאיבער דעם אז מ'דארף זיך פרייען מיט יעדע קליינ
מ'בעט אין זכות וואס אידן וואס היטן  ,ווי מ'זעט אין די הושענות פון שבת "אום נצורה"

אין ער מעו רעכנט אויס באזונדער יעדע קלייניקייט וואס מען טוט אום שבת, אבשבת, 
מ'קען  און אזוי ווייטער, ן תחום שבת, אין זכות פון עסן סעודת שבת,'זכות פון היטן אויפ

 ן אייבערשטן.'זיך פרייען מיט יעדע קליינע זאך וואס מ'טוט פאר
 ושפיזא פון יוסף הצדיק, וויגערעדט איבער די אדערנאך האט ראש ישיבה שליט"א 

אזוי האט יוסף הצדיק געקענט ביישטיין די שווערע נסיונות אין מצרים? ויהי ה' את יוסף, 
בית האט ער איז געווען איין שטיק התבודדות ותפלה, ווי עס שטייט אז פוטיפר זיין בעל ה

עראטעוועט ווערן פון לט זיך א גאנצן צייט, און נאר אזוי קען מען גגעזען ווי זיין מויל שאק
>>>>>> 

 


